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จ�านวนบตุรทีส่ตรเีจนวายกลุม่รายได้ปานกลางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลวางแผนว่าจะม ี โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาอทิธพิลของนโยบายทีม่ผีลต่อจ�านวนบตุรทีส่ตร ีฯ วางแผนว่าจะม ีได้แก่ 1) ค่าใช้จ่าย

เพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตร 2) สิทธิลาคลอด 3) จ�านวนวันลาคลอด 4) สิทธิลดหย่อนภาษี 5) ค่าใช้
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บุตร จากการศึกษาพบนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างตัวแปรนโยบายที่ 1, 3, และ 7 ต่อตัวแปรตามในที่นี้คือ
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ใช้จ่ายเพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตรจะมีบุตรมากกว่าสตรีกลุ่มอื่น 0.231 คน เมื่อระดับเงินสงเคราะห์
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ให้สอดคล้องกับความต้องการของสตรีถ้าหากว่ารัฐบาลต้องการกระตุ้นอัตราการเกิดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
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Abstract
 This research article studies the relationships among fertility-supporting policy 

factors which impact the number of children middle-income Generation-Y women in  

Bangkok and metropolitan plan to have. The objective is to study how the following  

policy factors influence the number of children that women plan to have: 1) childbearing 

subsidies, 2) maternal leave rights, 3) number of days for maternal leave, 4) tax rebate rights, 

5) child education assistant, 6) child healthcare assistant and diseases prevention, and  

7) child subsidies. The study found that there are statistically significant among policy  

factors 1, 3 and 7 and the dependent variables which is the number of children middle- 

income Generation-Y women in Bangkok and metropolitan plan to have. Based on the 

research findings, it can be forecast that the sample will have on average 1.393 children. 

For women who are satisfied with the childbearing subsidies policy, they will have 0.231 

more children than other women. When the child subsidies increase to 7,000 baht and 

26,000 baht per month, the sample would plan to have two or three children respectively.  

In terms of the maternal leave rights, the researcher found that women would plan to have 

two children if they are given 180 days of maternal leave. Policymakers should consider 

changes to fertility-supporting policies so that they are in line with the needs of women if 

the Government wishes to stimulate the country’s fertility rate to address the ageing  

society problem.
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ที่มาและความส�าคัญของปัญหา 

 ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ หรือ Ageing Society เป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 

สหราชอาณาจักร และหลายประเทศในทวีปยุโรปก�าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ปัญหาสังคมผู้สูงอาย ุ

ในประเทศไทยนัน้จะยงัไม่แสดงออกมาอย่างชดัเจนมากนกั แต่กค็าดการณ์ได้ว่าน่าจะเกดิปัญหาขึน้ในไม่ช้า 

เพราะอัตราการเกิดโดยรวมของประเทศยังมีอัตราการลดลงอยู่อย่างต่อเนื่อง

 การจ�าแนกระดบัความเป็นสงัคมผูส้งูอายสุามารถจ�าแนกออกเป็น 3 ระดบัโดยค�านวณจากสดัส่วน

ผู้สูงอายุต่อจ�านวนประชากรในประเทศทั้งหมด ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) คือ

ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอ่ายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ  

ระดบัสงัคมผูส้งูอายโุดยสมบูรณ์ (Aged society) คือประเทศท่ีมสีดัส่วนผูส้งูอายท่ีุมอีายมุากกว่า 60 ปีข้ึนไป 

มากกว่าร้อยละ 20 และระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) คือประเทศที่มีสัดส่วน 

ผูส้งูอายทุีม่อีายมุากกว่า 65 ปีขึน้ไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ประเทศ (United Nations, 2013) 

 สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้น กรมกิจการผู้สูงอายุ (2018) รายงานว่าสัดส่วนผู้สูงอายุ 

ทีม่อีายมุากกว่า 60 ปีขึน้ไปต่อประชากรทัง้ประเทศนัน้อยูท่ีร้่อยละ 15.45 โดยท่ีภาคเหนือมสีดัส่วนผูส้งูอายุ

ต่อประชากรมากที่สุดคือร้อยละ 17.30 รองลงมาได้แก่ภาคกลางที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่อัตราร้อยละ 16.39 

ส่วนภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราผู้สูงอายุใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 13  

โดยประมาณ 

 สาเหตุของการเกิดสังคมผู้สูงอายุนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร โดยที ่

อัตราการตายโดยรวมในประเทศ และอัตราการเกิดโดยรวมในประเทศลดลงไปพร้อม ๆ กัน หรือจะกล่าว

อีกนัยหนึ่งก็คือประชากรภายในประเทศเกิดน้อยลงในขณะที่ประชากรในปัจจุบันมีอายุยืนมากขึ้น  

(United Nations, 2002) โดยที่อัตราการเกิดหรือ Total Fertility Rate ในประเทศไทยนั้นเริ่มลงลด 

อย่างมีนัยส�าคัญตั้งแต่ช่วงปี 1970 - 1980 ที่ผ่านมา (ดูภาพที่ 1) จากลดลงของอัตราการเกิดใหม่ของเด็ก

จาก 6.147 คนต่อมารดาหนึ่งคนในปี 1960 มาเป็นอัตราการเกิดใหม่ของเด็กจ�านวน 3.392 คนต่อมารดา

หนึ่งคน และในปีล่าสุดคือ ปี 2017 มีอัตราการเกิดใหม่ของเด็กจ�านวน 1.467 คนต่อมารดาหนึ่งคนเท่านั้น 

(World Bank, 2018) 

 จากการลดลงของอัตราการเกิดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา น่าจะเป็นผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 25140 -2514) ซึง่มุง่เน้นให้ประชาชนมกีารวางแผนครอบครวัผ่านทางการ

คุมก�าเนิด ซึ่งท�าให้อัตราการเกิดโดยรวมภายในประเทศลดลงเป็นอย่างมากหลังจากนั้น (Office of the 

National Economic and Social Development Board, 1966) 
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ภาพที่ 1 อัตราการเกิดโดยรวมของประเทศไทย

ที่มา: World Bank (2018)

 ถงึแม้ว่าปัญหาทีเ่กดิจากสงัคมผูส้งูอายใุนประเทศไทยนัน้จะยงัไม่ปรากฏอย่างเด่นชดัมากเท่าไรนกั 

แต่จากการศกึษาในหลาย ๆ  ประเทศทัง้ในทวปีเอเชยี ยโุรปและอเมรกิาต่างกช็ีไ้ปในทางเดยีวกนัว่า มปัีญหา

ทีเ่กิดจากสภาพสังคมผูส้งูอายจุ�านวนมาก ตวัอย่างเช่น ปัญหาทีเ่กดิในประเทศจนีท�าให้โครงสร้างครอบครวั

ในจีนมีลักษณะเป็น “ครอบครัวโครงสร้าง 4-2-1” กล่าวคือ การลดลงของเด็กเกิดใหม่ท�าให้อัตราการพึ่งพิง 

(Dependency ratio) ในประเทศจีนนั้นสูงมาก โดยที่เด็ก 1 คนจะมีหน้าที่ดูแล บิดามารดา 2 คน และ

ปู่ย่าตายายอีก 4 คน ในการนี้จึงอาจส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัวทางเศรษฐกิจ (Zhao & Gao, 2014) 

หรือปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่มีความรุนแรงมากในประเทศญี่ปุ่นก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

เพราะจ�านวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศญ่ีปุ่นมีจ�านวนน้อยมาก ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานมีไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการ ล่าสุดธรุกจิหลาย ๆ  ธรุกจิ เช่นธรุกจิร้านสะดวกซือ้ต้องลดเวลาท�าการลงเพราะไม่สามารถ

หาแรงงานมารองรับการด�าเนินกิจการได้ (The Japan Times, 2019a; 2019b) 

 ในหลายประเทศ ได้มีการน�ามาตรการด้านภาษี (Laroque & Salanié, 2014; Yasuoka, 2013)  

นโยบายด้านค่าผลประโยชน์การดูแลบุตร (Fehr & Ujhelyiova, 2013; Furtado, 2016) และมาตรการ

ด้านการจ้างงาน (Davia & Legazpe, 2014; McNown & Ridao-Cano, 2004; Raymo & Shibata, 2017) 

มาใช้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุอันเกิดจากการลดลงของอัตราการเกิดนี้ 

 ประเทศไทย ก็ได้มีการน�านโยบายในลักษณะดังกล่าวมาใช้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี อัตราการเกิด

โดยรวมในประเทศไทยก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาดังกล่าวประกอบการการศึกษาผลของ

การน�านโยบายต่าง ๆ เหล่าน้ียังไม่มีผลการศึกษาออกมาเท่าไรนัก ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของนโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตร อันได้แก่ 1) นโยบายค่าใช้จ่าย 

เพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตร 2) นโยบายสิทธิลาคลอด 3) นโยบายด้านสิทธิลดหย่อนภาษี 4) นโยบาย

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร 5) นโยบายเพื่อสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและการป้องกัน

โรคของบตุร และ 6) นโยบายเพ่ือเงินสงเคราะห์บุตร ท่ีมผีลต่อจ�านวนบุตรท่ีสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมี

 2. เพือ่ศกึษาอทิธิพลของสทิธปิระโยชน์จากการจ้างงาน ได้แก่ 1) สิทธจิากการรบัราชการ 2) สทิธจิาก 

การเป็นพนักงานรัฐวสิาหกจิ 3) สทิธจิากการท�างานในบรษัิทเอกชน และ4) สทิธจิากการประกอบอาชีพอิสระ  

ที่มีผลต่อจ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผน 

ว่าจะมี

การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาที่ผ่านมา

 สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ หรือ Ageing Society เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก  

โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Country) อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เกือบทุกประเทศ

ในทวีปยุโรป ตลอดจนประเทศในทวีปเอเชีย อย่างเช่น ญี่ปุ ่น และประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี  

ประเทศพัฒนาน้อยกว่า (Less-Developed Country) อย่างเช่น ประเทศไทย ก็ก�าลังประสบปัญหาสังคม

ผู้สูงอายุในลักษณะเดียวกัน แต่ลักษณะความรุนแรงของปัญหาอาจมีลักษณะต่างกัน โดยท่ีโครงสร้าง

ประชากรสังคมผู้สูงอายุในประเทศพัฒนาแล้วจะมีลักษณะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ใช้เวลายาวนาน 

ในขณะที่โครงสร้างประชากรสังคมผู้สูงอายุในประเทศพัฒนาน้อยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และรุนแรง (Cai, 2010; McNown & Ridao-Cano, 2004; Ridao-Cano & McNown, 2005)

 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรนั้นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

สังคมและวัฒนธรรม โดยที่สตรีรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงขึ้น (Davia & Legazpe, 2014; Prifti & Vuri, 2013) 

สตรีจึงมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น (Brewster & Rindfuss, 2000) ในการนี้เองจึงส่งผลให ้

การแต่งงานของสตรีลดน้อยลง เลื่อนระยะเวลาการแต่งงาน หรือส่งผลให้เกิดการเลื่อนเวลาการมีบุตร 

ออกไปให้ช้าลง (Davia & Legazpe, 2014; Broeck & Maertens, 2015) เมื่อการแต่งงานของสตรีน้อยลง 

และการมีบุตรถูกเลื่อนออกไปจึงส่งผลให้อัตราการเกิดใหม่ของประชากรลดลงในที่สุด

 นักวิชาการจ�านวนมากในประเทศที่ประสบปัญหาสังคมผู ้สูงอายุมีการน�าทฤษฎีการเลือก 

อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Rational Choice) และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Economic Behavior)  

มาใช้ในการค้นหาสาเหตุในการลดลงของอัตราการเกิดใหม่ของเด็กจากสตรีในประเทศพัฒนาแล้ว โดย 

แนวคดิหลักในการศึกษาคือปัจเจกบคุคลจะคดิและกระท�าการใด ๆ  บนพืน้ฐานทีต่นเองนัน้จะได้รับประโยชน์
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สูงสุดจากการกระท�าเท่านั้น (Day, 1971) ในการน้ีเองการท่ีสตรีจะมองว่าการมีบุตรนั้นมีต้นทุนเกิดข้ึน  

เช่น ต้นทุนในการเลี้ยงดูบุตร ต้นทุนค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ถ้าต้นทุนดังกล่าวสูงกว่าท่ีสตรีแต่ละคน 

จะได้รับกลับคืนมา สตรีก็จะตัดสินใจที่จะไม่มีบุตร ถ้าหากว่าผู้ก�าหนดนโยบายสามารถก�าหนดนโยบาย 

ที่สามารถลดต้นทุนเหล่านั้นได้ก็จะช่วยกระตุ้นให้สตรีมีความต้องการมีบุตรมากขึ้นได้ (Furtado, 2016)

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ก�าหนดนโยบายจึงมักก�าหนดนโยบายที่มีเป้าหมายในการลดต้นทุน 

ทีเ่กดิจากการมีบตุร เช่น นโยบายสทิธพิเิศษด้านภาษ ี(Tax Benefits) (Fehr & Ujhelyiova, 2013) นโยบาย

เงินสนับสนุนเลี้ยงดูบุตร (Child Benefits) (Yasuoka, 2013) นโยบายประโยชน์ตอบแทนจากการท�างาน 

(Employment Benefits) (Prifti & Vuri, 2013; Raymo & Shibata, 2017) เป็นต้น

 นโยบายด้านภาษี (Tax Benefits) ถูกน�ามาใช้เพื่อการกระตุ้นอัตราการเกิดใหม่ของเด็กในสตร ี

ที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว โดยที่อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศพัฒนาแล้วจะมีอัตราภาษีที่สูง 

และส่งผลต่อรายรับสุทธิของครัวเรือนลดลง (Yasuoka, 2013) นโยบายด้านภาษีจะเป็นการเพิ่มรายได้ 

ให้แก่สตรี ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส (Laroque & Salanié, 2014) และประเทศเยอรมัน (Fehr & 

Ujhelyiova, 2013) สตรีที่มีบุตรจะเสียภาษีในอัตราที่ต�่ากว่าสตรีที่ยังไม่มีบุตร นโยบายภาษีดังกล่าว 

จึงมีผลให้อัตราการเกิดใหม่ของเด็กในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันเพิ่มมากขึ้น 

 นโยบายด้านเงินสนับสนุนเลี้ยงดูบุตร (Child Benefits) เป็นอีกประเภทนโยบายที่ถูกน�ามาใช ้

เพ่ือการกระตุ้นอัตราการเกิด การศึกษาในประเทศเยอรมันพบว่าการท่ีสตรีได้รับเงินสนับสนุนเลี้ยงดูบุตร  

จะช่วยให้สตรีสามารถกลับไปท�างานประจ�าของตนได้เร็วขึ้น ดังนั้นอัตราการเกิดโดยรวมของประเทศ 

จึงเพิ่มขึ้นหลังจากนโยบายดังกล่าวถูกน�าไปปฏิบัติ (Fehr & Ujhelyiova, 2013) นอกจากนั้นการศึกษา 

ในสหรัฐอเมริกาพบว่า การที่รัฐให้เงินสนับสนุนแก่สถานรับเลี้ยงเด็กจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่สตรีจ่ายให้แก่

สถานรับเลี้ยงเด็กลดลง จึงท�าให้สตรีมีความรู้สึกสบายที่จะมีบุตรคนต่อ ๆ ไป (Furtado, 2016)

 ในส่วนของนโยบายประโยชน์ตอบแทนจากการจ้างงาน (Employment Benefits) การศึกษา 

ทีผ่่านมาแสดงให้เหน็ว่าอตัราการว่างงานของเพศชายและอตัราการว่างงานของเพศหญงิมคีวามสมัพนัธ์กบั

การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอัตราการเกิด โดยท่ีอัตราการเกิดโดยรวมมักจะลดลงเมื่ออัตราการว่างงานของ 

เพศชายเพิม่ข้ึน ในทางตรงกนัข้าม อตัราการเกดิโดยรวมมกัเพิม่ข้ึนเมือ่อัตราการว่างงานของเพศหญงิเพิม่ข้ึน  

(McNown & Ridao-Cano, 2004; Raymo & Shibata, 2017) ทั้งนี้ เป็นเพราะสตรีมักให้ความส�าคัญและ

ยุง่อยูก่บังานเมือ่พวกเขามงีานประจ�าท�า ส่งผลให้เลือ่นเวลาการมบีตุรออกไป ดงันัน้การให้ประโยชน์ตอบแทน

จากการจ้างงาน เช่น วันลาคลอดโดยได้รับค่าจ้าง ตลอดจนเพิ่มจ�านวนวันลาคลอดจึงเป็นการเพิ่มอัตรา 

การเกิดโดยรวมได้ (Davia & Legazpe, 2014)

 ผลจากการศึกษาในอดีตนั้นเป็นหลักฐานว่าพฤติกรรมการมีบุตรของสตรีเป็นไปตามสมมติฐาน 

ของทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Rational Choice) และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม  

(Economic Behavior) กล่าวคือเมือ่สตรมีกัมองว่ามบุีตรนัน้มต้ีนทุน การตดัสนิใจว่าจะมบุีตรหรอืไม่มบุีตรนัน้ 

มกัมกีารค�านงึถงึต้นทุนค่าใช้จ่ายเสมอ เมือ่ต้นทนุอยูใ่นระดบัทีส่มดลุกบัค่าใช้จ่ายเมือ่นัน้สตรกีจ็ะตดัสนิใจมีบตุร 
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการความร่วมมือของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)

 นโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรในประเทศไทย

 ถงึแม้ปัญหาสงัคมผูส้งูอายปุระเทศไทยจะยงัไม่มคีวามชดัเจนมากนกั แต่นโยบายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบั 

การสนับสนุนการมีบุตรที่ถูกใช้ในต่างประเทศ เช่น นโยบายสิทธิพิเศษด้านภาษี (Tax Benefits) นโยบาย

เงินสนับสนุนเลี้ยงดูบุตร และนโยบายประโยชน์ตอบแทนจากการท�างานก็ปรากฏอยู่ในกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศหน่วยงานราชการหลายฉบับ ดังได้สรุปรวมและแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1. นโยบายภาครัฐเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรในประเทศไทย

# สิทธิที่ได้แก่ตัวสตรี สิทธิที่ได้แก่ตัวเด็ก

ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การฝากครรภ์
และคลอดบุตร

สิทธิลา
คลอด

สิทธิ
ลดหย่อน

ภาษี

ค่าใช้จ่าย
เพือ่

การศึกษา
ของบุตร

ค่ารักษา
พยาบาลและ
การป้องกัน
โรคของบุตร

เงิน
สงเคราะห์

บุตร

สวัสดิการ
ข้าราชการ

     χ

สวัสดิการ
รัฐวิสาหกิจ

     

สวัสดิการ
ประกันสังคม

   * ** ***

หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 

 χ  * ** ***

หมายเหตุ:  *สิทธิติดตัวเด็กตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

  **สิทธิติดตัวเด็กตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

  ***กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ท�าการศึกษาไม่อยู่ในข่ายจะได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้

 

 นโยบายที่ให้สิทธิแก่สตร ี

 นโยบายทีใ่ห้สทิธแิก่สตรแีบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่ นโยบายสนบัสนนุค่าใช้จ่ายเพือ่การฝากครรภ์ 

และการคลอดบุตร สิทธิในการลาคลอดแก่สตรีผู้มีสถานะอยู่ในตลาดแรงงาน และสิทธิในการน�าค่าใช้จ่าย

ของบุตรในการลดหย่อนภาษี 

 โดยทีสิ่ทธใินการได้รบัค่าใช้จ่ายเพือ่การฝากครรภ์และการคลอดบุตรน้ันอยูภ่ายใต้กฎหมายท้ังหมด

สีฉ่บบัได้แก่ 1) พระราชกฤษฎกีา เงินสวสัดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 มาตรา 4 วรรค 2 (4)  

ก�าหนดให้ข้าราชการไทยซึ่งเป็นผู้มีสิทธิตามนิยามในมาตรา 4 วรรค 6 (1) – (3) มีสิทธิได้รับค่าตรวจครรภ์ 

ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 2) ประกาศคณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรา หรือเจ็บป่วย ค่าทดแทน
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การขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าท�าศพกรณีตาย อันมิใช่จากการท�างาน ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าช่วยเหลือ

การศึกษาบตุร และสวสัดกิารอืน่ ข้อ 2 ก�าหนดให้ พนกังานรฐัวสิาหกจิและคูส่มรสซึง่เป็นผูม้สีทิธไิด้รบัสวสัดกิาร 

ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด 3) พระราชบัญญัติ  

ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาตรา 54 (2) ก�าหนดให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับ 

ประโยชน์ตอบแทนในการคลอดบุตร และ 4) พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

มาตรา 5 วรรค 1 ก�าหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณะสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมาตรา 3 วรรค 6 (3) และ (6) บัญญัติให้บริการสาธารณะสุขรวมถึง 

ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ และค่าท�าคลอด ดังนั้น คนไทยทุกคนไม่ว่าจะได้รับสิทธิตามสวัสดิการข้าราชการ 

รฐัวสิาหกจิ สวสัดกิารประกนัสงัคม ตลอดจนสทิธจิากหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า จะมีสทิธเิข้ารบัการฝากครรภ์ 

และคลอดบุตรตามหลักการและวิธีที่กฎหมายก�าหนด 

 ในการนีเ้อง จงึสามารถสรปุเป็นสมมตฐิานได้ดงันี ้สมมตฐิานที ่1 นโยบายเพือ่การสนบัสนนุการมบีตุร 

ในเร่ืองค่าใช้จ่ายเพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตรมีผลต่อจ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมี

 สิทธิลาคลอด สตรีไทยที่อยู่ในตลาดแรงงานนั้นมีสิทธิลาคลอดบุตรที่แตกต่างกันออกไป โดยที่  

1) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 17 (2) และ (3) อนุญาตให้

ข้าราชการไทยซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ สามารถลาคลอดบุตร และลาไปช่วยภรรยาท่ีคลอดบุตรได้ โดยท่ีระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวก�าหนดในข้อ 19 วรรค 2 ก�าหนดให้สตรีผู้ลาคลอดสามารถลาคลอดได้ 

เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน และก�าหนดในข้อ 20 วรรค 1 ก�าหนดให้สามีสามารถลาไปช่วยภรรยาที่คลอดบุตร

ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 2) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่า

ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ 25 ก�าหนดให้พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถลดคลอดโดยได้รับค่าจ้าง 

เป็นเวลาไม่เกนิ 90 วนั และถ้าหากต้องการลาต่อเนือ่งเพือ่เลีย้งบตุรพนกังานรฐัวสิาหกจิสามารถลาต่อเนือ่ง

ได้โดยไม่ได้รับค่าจ้างรวมแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 150 วัน 3) พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7)  

พ.ศ. 2562 มาตรา 41 ก�าหนดให้ลกูจ้างซ่ึงเป็นหญงิมคีรรภ์มสีทิธลิาเพือ่คลอดบุตรได้เป็นเวลาไม่เกนิ 90 วนั 

 ในการนีเ้อง จงึสามารถสรปุเป็นสมมตฐิานได้ดงันี ้สมมตฐานที ่2 นโยบายเพือ่การสนบัสนนุการมบีตุร 

ในเรื่องสิทธิลาคลอด และจ�านวนวันลาคลอดมีผลต่อจ�านวนบุตรท่ีสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมี

 สทิธใินการน�าค่าใช้จ่ายของบตุรในการลดหย่อยภาษี นัน้ประมวลรษัฎากร หมวดท่ี 3 มาตรา 47 เรือ่ง 

การหักลดหย่อน ก�าหนดว่าเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีของผู้มีเงินได้ จึงก�าหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถ 

หักลดหย่อนค่าใช้จ่ายที่มีแก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้คนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 

 จึงสามารถสรุปเป็นสมมติฐานได้ดังนี้ สมมตฐานที่ 3 นโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรในเรื่อง

สิทธิลดหย่อนภาษีมีผลต่อจ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลวางแผนว่าจะมี
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการความร่วมมือของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)

 นโยบายที่ให้สิทธิแก่ตัวเด็ก

 สทิธใินการได้รบัการศึกษา 1) พระราชกฤษฎีการ เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร พ.ศ. 2523  

(แก้ไข พ.ศ. 2548) มาตรา 7 วรรค 1 ก�าหนดให้ข้าราชการไทยซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 

เกีย่วกบัการศกึษาของบตุรจ�านวนไม่เกนิสามคนจนกว่าจะอาย ุ25 ปีบรบิรูณ์ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด  

2) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณี 

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าท�าศพกรณีตาย อันมิใช่จาก 

การท�างาน ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร และสวัสดิการอื่น ข้อ 21 ก�าหนดให้ บุตรโดยชอบ

ด้วยกฎหมายของพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรจ�านวนไม่เกิน

สามคนจนกว่าจะอาย ุ25 ปีบรบิรูณ์ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด และ 3) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 50 ก�าหนดให้บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ และมาตรา 54 ก�าหนดให้

รัฐต้องด�าเนินหารให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 จึงสามารถสรุปเป็นสมมติฐานได้ดังนี้ สมมตฐานที่ 4 นโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรในเรื่อง

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของบตุรมผีลต่อจ�านวนบตุรทีส่ตรเีจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑลวางแผนว่าจะมี

 นโยบายรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคของเด็ก 1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับ 

การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 มาตรา 4 วรรค 2 ก�าหนดให้ข้าราชการไทยและบุคคลในครอบครับซึ่งเป็น 

ผู้มีสิทธิตามนิยามในมาตรา 4 วรรค 6 (1) – (3) มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด  

2) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณี 

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าท�าศพกรณีตาย อันมิใช่จาก 

การท�างาน ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร และสวัสดิการอื่น ข้อ 2 ก�าหนดให้ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 3) พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 

วรรค 1 ก�าหนดให้บคุคลทกุคนมสีทิธไิด้รบับรกิารสาธารณะสขุท่ีมมีาตรฐานและมปีระสทิธภิาพตามท่ีก�าหนด

ในพระราชบัญญัตินี้ 

 จึงสามารถสรุปเป็นสมมติฐานได้ดังนี้ สมมติฐานที่ 5 นโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรในเรื่อง

ค่ารักษาพยาบาลและการป้องกันโรคของบุตรมีผลต่อจ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมี

 นโยบายเงนิสงเคราะห์บตุร 1) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ เร่ือง หลกัเกณฑ์

การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ  

ค่าท�าศพกรณีตาย อันมิใช่จากการท�างาน ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร และสวัสดิการอื่น 

ข้อ 15 ก�าหนดให้ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเก่ียวกับ 
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ค่าช่วยเหลือบุตรจ�านวนไม่เกินสามคนจนกว่าจะอายุ 25 ปีบริบูรณ์ จ�านวนคนละ 120 ต่อคนต่อเดือน  

2) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

พ.ศ. 2562 ข้อ 4 วรรค 4 ก�าหนดให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยว่า 100,000 บาทต่อปี มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน

จ�านวน 600 บาทต่อคนต่อเดือนจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด 

 จึงสามารถสรุปเป็นสมมติฐานได้ดังนี้ สมมติฐานที่ 6 นโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรในเรื่อง

เงินสงเคราะห์บุตรมีผลต่อจ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลวางแผนว่าจะมี

 จากการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตร 

ในประเทศไทยสามารถแบ่งประเภทสิทธิได้จากการสภาพการจ้างงานของผู้มีสิทธิเป็นส�าคัญ โดยเบ่งเป็น 

สิทธิจากการจ้างงานข้าราชการ สิทธิจากการจ้างงานรัฐวิสาหกิจ สิทธิจากการจ้างงานเอกชน และสิทธิของ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยที่กลุ่มผู้ได้สิทธิจากการจ้างงานรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ครอบคลุม

มากที่สุด รองลงมาได้แก่กลุ่มผู้ได้สิทธิจากการจ้างงานข้าราชการ และกลุ่มผู้ได้สิทธิจากการจ้างงานเอกชน 

และผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ครอบคลุมน้อยที่สุด 

 จึงสามารถสรุปเป็นสมมติฐานได้ดังนี ้สมมตฐิานที ่7 สทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้จากการจ้างงานทีแ่ตกต่างกนั  

ได้แก่ 1) สทิธจิากการรบัราชการ 2) สทิธจิากการเป็นพนกังานรัฐวิสาหกจิ 3) สทิธิจากการท�างานในบริษัทเอกชน  

และ 4) สิทธิจากการประกอบอาชีพอิสระ มีผลต่อจ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมี

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย

 กรอบแนวคิด

 การศึกษานโยบายเพ่ือการสนับสนุนการมบีตุรทีม่ผีลจ�านวนบตุรทีส่ตรเีจนวายกลุม่รายได้ปานกลาง

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมีในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

นโยบายเพ่ือการสนับสนุนการมีบุตรในฐานที่เป็นตัวแปรอิสระ ในที่นี้ได้แก่ สิทธิในการได้รับสวัสดิการ 

จากนโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตร กับจ�านวนบุตรที่สตรีวางแผนว่าจะมี ในฐานที่เป็นตัวแปรตาม  

(ดูกรอบแนวคิดที่ 1) โดยการศึกษาตามกรอบแนวคิดที่ 1 นี้ มีข้อสมมติฐานว่า นโยบายเพื่อการสนับสนุน 

การมีบตุรท่ีสตรไีด้รบัแตกต่างกนัจะส่งผลต่อจ�านวนบุตรท่ีสตรกีลุม่ท่ีท�าการศกึษามจี�านวนแตกต่างกนัไปด้วย 
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ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการศึกษาที่ 1

 นอกจากการศึกษาผลของนโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรที่มีต่อจ�านวนบุตรที่สตรีวางแผน

ว่าจะมี ในกรอบแนวคิดในการศึกษาท่ี 1 แล้วนั้น ผู้วิจัยยังจะได้ท�าการศึกษานโยบายเพื่อการสนับสนุน

การมีบุตรเป็นรายข้อในฐานที่เป็นตัวแปรอิสระ ในที่นี้ได้แก่ 2 นโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรในเรื่อง

ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตร นโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรในเรื่องสิทธิลดหย่อนภาษี 

นโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรในเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร นโยบายเพื่อการสนับสนุน

การมีบุตรในเรื่องค่ารักษาพยาบาลและการป้องกันโรคของบุตร และนโยบายเพ่ือการสนับสนุนการมีบุตร

ในเรือ่งเงนิสงเคราะห์บตุร กบัจ�านวนบตุรทีส่ตรวีางแผนว่าจะมี ในฐานท่ีเป็นตวัแปรตาม (ดกูรอบแนวคดิท่ี 2)

ภาพที่ 2. กรอบแนวคิดในการศึกษาที่ 2
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 ในส่วนของนโยบายเพือ่การสนบัสนนุการมบีตุรในเรือ่งสทิธลิาคลอดนัน้ผูว้จิยัได้ท�าการแยกศกึษา

ในกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ 3 โดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะประชากรตัวอย่างที่ได้ท�าการศึกษานั้นประกอบไป

ด้วยสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก

นโยบายที่แตกต่างกัน ในการนี้เอง สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ในกลุ่มที่ได้สิทธิประโยชน์จากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะเป็นสตรีที่อยู่ในตลาดแรงงานในรูป

แบบที่ไม่มีสิทธิลาคลอด เพราะสตรีเหล่านี้อาจจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่นเจ้าของกิจการ ลูกจ้างราย

วัน เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาผลของการได้สิทธิวันลาคลอดจึงต้องแยกสตรีกลุ่มดังกล่าวออกไปและท�าการ

ศึกษาเฉพาะสตรีกลุ่มที่ได้สิทธิลาคลอดจาก สวัสดิการข้าราชการ สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ และสวัสดิการ

พนักงานเอกชนเท่านั้น 

ภาพที่ 3. กรอบแนวคิดในการศึกษาที่ 3

 ระเบียบวิธีวิจัย

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูล

โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire survey) เก็บข้อมูลจากสตรีไทยที่แต่งงานแล้ว (ทั้งจดทะเบียน

หรืออยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยา) เจนวาย (อายุระหว่าง 25 - 39 ปี) กลุ่มรายได้ปานกลาง (ช่วงรายได้ 

Quintile ที่ 3 - 4 รายได้ระหว่าง 12,500 - 36,000 บาทต่อเดือน) ( National Statistical Office, 2018) 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 ผู้วิจัยได้ท�าการออกแบบสอบถามเพื่อท�าการเก็บข้อมูลขึ้นใหม่ โดยแบ่งค�าถามออกเป็น 4 ส่วน 

จ�านวนทั้งสิ้น 11 หน้า แบบสอบถามแบ่งสถานการณ์ตามการได้รับสิทธิจากการการจ้างงานทั้งของตัวสตรี

และสามจี�านวนทัง้สิน้ 8 สถานการณ์ ในการนีเ้องผูต้อบแบบสอบถามจงึได้มกีารตอบแบบสอบถามมากทีส่ดุ

จ�านวนไม่เกิน 3 หน้าเท่านั้น โดยถามค�าถามในส่วนของปัจจัยด้านนโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรที่มี

ผลต่อจ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่า

จะมี มีจ�านวนไม่เกิน 20 ข้อตามกรอบแนวคิดในการวิจัยได้แก่ จ�านวนบุตรที่มีในปัจจุบัน จ�านวนบุตรที่สตรี

วางแผนว่าจะมี ประเภทสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบัน ความพึงพอใจต่อนโยบายด้านต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับ 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการมบีตุรเพิม่ขึน้หนึง่คนตัง้แต่อาย ุ0 - 6 ปี ค่าใช้จ่ายทีค่ดิว่าเมือ่ได้รับการสนบัสนนุตัง้แต่

บุตรอายุ 0 - 6 ปี จะมีบุตรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และรายได้ส่วนบุคคล หลังจากท�าการออกแบบแบบสอบถาม 

ผูวิ้จยัได้ท�าการตรวจความตรงของเนือ้หาโดยวดัดชันคีวามสอดคล้องของเนือ้หา (Index of Item-Objective 
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Congruence - IOC) จากผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 5 ท่าน ผลของค่าดัชนคีวามสอดคล้องของเนือ้หาอยูใ่นระดบั

รับได้ (ตั้งแต่ 0.6 - 1.00) ทั้งหมด 

 การสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยท�าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1) ผูว้จัิยก�าหนดขนาดหน่วยตัวอย่างโดยใช้สตูรค�านวณจ�านวนตวัอย่างท่ีจะท�าการสุม่ของ Krejcie 

และ Morgan (1970) จากจ�านวนสตรอีายรุะหว่าง 25 -39 ปีในเขตกรงุเทพและปรมิณฑลทัง้สิน้ 1,065,042 

คน (Department of Provincial Administration, B.E.2561) ได้จ�านวนตวัอย่างท้ังส้ินจ�านวน 384 ตวัอย่าง 

เพือ่ป้องกันโอกาสทีอ่าจเกดิความผดิพลาดจากการเกบ็ข้อมลู ผูว้จิยัจงึเพิม่จ�านวนตวัอย่างเป็นจ�านวนทัง้สิน้ 

404 ตัวอย่าง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากสูตรค�านวณ) 

 2) การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) 

โดยแบ่งจังหวัดเป็นชั้นภูมิ จ�านวน 4 ชั้นภูมิ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (237 ตัวอย่าง ร้อยละ 59.23) นนทบุรี 

(54 ตัวอย่าง ร้อยละ 13.60) ปทุมธานี (51 ตัวอย่าง ร้อยละ 12.64) และ สมุทรปราการ (58 ตัวอย่าง  

ร้อยละ 14.53) 

 3) ผู้วิจัยแบ่งสัดส่วนการสุ่มตัวอย่างออกเป็นจ�านวนเท่า ๆ กัน โดยแบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร  

ชั้นใน ชั้นกลาง ชั้นนอก (พื้นที่ละ 79 ตัวอย่าง) นนทบุรี ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล (พื้นที่ละ  

28 ตวัอย่าง) ปทมุธาน ีในเขตเทศบาล และนอกเขต (พืน้ท่ีละ 26 ตวัอย่าง) และสมทุรปราการ ในเขตเทศบาล 

(30 ตัวอย่าง) และนอกเขตเทศบาล (29 ตัวอย่าง) รวมทั้งสิ้น 404 ตัวอย่าง 

 4) ผู้วิจัยว่าจ้างให้นิด้าโพลท�าการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3) เพื่อด�าเนินการ 

เก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ร่วมกับการสุ่มตัวอย่าง 

แบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะลงพืน้ทีไ่ปในพืน้ทีท่ีต่รงตามพืน้ทีก่ารเกบ็ข้อมลู และท�าการเลอืกสรร

ประชากรเพศหญิงในละแวกนั้นที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของตัวอย่าง โดยมีค�าถามคัดกรองจ�านวน 3 

คือ 1) ท่านอายุเท่าไหร่ 2) ท่านมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ และ 3) ท่านแต่งงานแล้วหรือยัง เมื่อตรวจสอบ 

พบว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะนับว่าเป็นตัวอย่างและเริ่มทาการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (Face to Face 

Interview) กับตัวอย่าง และด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างให้ครบในทุกพื้นที่ตามโควตา

 5) ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ท�าการศึกษานั้น ผู้เก็บข้อมูลจะท�าการเก็บข้อมูลแบบซอยเว้นซอย 

และแต่ละซอยจะมีผู้ตอบแบบสอบถามได้จ�านวนไม่เกิน 3 คนเท่านั้น

 หลังจากการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม IBM SPSS Version 24 ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย

ใช้เทคนิค การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ตามแบบจ�าลองการถดถอยพหุคูณดัง

ต่อไปนี้ 
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แบบจ�าลองถดถอยพหุคูณตามกรอบแนวคิดที่ 1

Υi=β0 + β2D2i + β3D3i + β4D4i + ε

เมื่อ Υi คือ จ�านวนบุตรโดยเฉลี่ยท่ี สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล วางแผนว่าจะมี

 D2iคือ 1 ถ้าเป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้รับ

สวสัดิการรัฐวิสาหกจิ และ 0 คอืเป็นสตรเีจนวายกลุม่รายได้ปานกลาง ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

ที่ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ 

 D3iคือ 1 ถ้าเป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้รับ

สวัสดิการประกันสังคม และ 0 คือเป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ 

 D4i คือ 1 ถ้าเป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้รับ

สวัสดิการหลักประกันสุขภาพถ้วน และ 0 คือเป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ที่ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ 

แบบจ�าลองถดถอยพหุคูณตามกรอบแนวคิดที่ 2

Υi=β0 + β1D1i + β2D2i + β3D3i + β4D4i + β5X1i + ε

เมื่อ  Υi คือ จ�านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่ สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล วางแผนว่าจะมี

 D
1i
 คือ 1 ถ้าเป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ม ี

ความพึงพอใจต่อสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตรที่ได้รับ และ 0 คือ เป็นสตรีเจนวาย

กลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไม่ได้มีความรู้สึกพึงพอใจต่อสิทธิได้รับ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตรที่ได้รับ

 D
2i
 คือ 1 ถ้าเป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ม ี

ความพึงพอใจต่อสิทธิลดหย่อนภาษีที่ได้รับ และ 0 คือ เป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไม่ได้มีความรู้สึกพึงพอใจต่อสิทธิลดหย่อนภาษีที่ได้รับ

 D
3i
 คือ 1 ถ้าเป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีม ี

ความพึงพอใจต่อสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรที่ได้รับ และ 0 คือ เป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้

ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่ได้มีความรู้สึกพึงพอใจต่อสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อ 

การศึกษาของบุตรที่ได้รับ
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 D
4i 

คือ 1 ถ้าเป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีม ี

ความพึงพอใจต่อค่ารักษาพยาบาลและการป้องกันโรคของบุตรที่ได้รับ และ 0 คือ เป็นสตรีเจนวายกลุ่มราย

ได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่ได้มีความรู้สึกพึงพอใจต่อค่ารักษาพยาบาลและ 

การป้องกันโรคของบุตรที่ได้รับ

 X
1i
 คอืระดบัเงนิสงเคราะห์บตุรต่อเดอืนทีเ่มือ่สตรเีจนวายกลุม่รายได้ปานกลาง ในเขตกรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑลได้รับแล้วจะตัดสินใจมีบุตรเพิ่มอีก 1 คน

แบบจ�าลองถดถอยพหุคูณตามกรอบแนวคิดที่ 3

Υi = β0 + β1D1i + β2X1i + ε

เมื่อ  Υi คือ จ�านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่ สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล วางแผนว่าจะมี

 D
1i  

คือ 1 ถ้าเป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ม ี

ความพึงพอใจต่อสิทธิได้รับวันลาคลอดที่ได้รับ และ 0 คือ เป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไม่ได้มีความรู้สึกพึงพอใจต่อสิทธิได้รับวันลาคลอดที่ได้รับ

 X
1i
 คือ จ�านวนวันลาคลอดที่เมื่อสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลได้รับแล้วจะตัดสินใจมีบุตรเพิ่มอีก 1 คน

ผลการศึกษา

 หน่วยตัวอย่างทีไ่ด้ท�าการศึกษาในครัง้นีม้จี�านวนทัง้สิน้ 404 ตวัอย่าง รายละเอยีดของหน่วยตวัอย่าง

ในการศกึษาปัจจัยด้านนโยบายเพือ่การสนบัสนนุการมบุีตรท่ีมผีลต่อการตดัสนิใจมบุีตรของสตรีเจนวายกลุม่

รายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2. ลักษณะหน่วยตัวอย่าง

# อายุ รายได้ส่วนบุคคล รายได้สามี

N 404 404 404

31.18 20975.99 25033.42

S.D. 4.008 5800.47 9373.528

Min 25 12500 0

Max 39 36000 70000

ที่มา: จากการส�ารวจหน่วยตัวอย่างจ�านวน 404 คน 
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 หน่วยตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผู้มีอายุระหว่าง 25 - 39 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเจนวาย โดยมี 

อายุเฉล่ียที่ 31.18 ปี รายได้ส่วนบุคคลของหน่วยตัวอย่างอยู่ระหว่าง 12,500 - 36,000 บาทต่อเดือน  

ช่วงรายได้ดงักล่าวนัน้ถอืเป็นช่วงรายได้ระดบักลางและระดบักลางถงึสงู (Quintile 3 - 4) ส�าหรบัประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยอยู่ท่ี 20,975.99 บาทต่อเดือน ในส่วน 

รายได้ของสามีน้ันอยู่ในช่วง 0 – 70,000 บาทต่อเดอืน โดยรายได้เฉลีย่นของสามอียูท่ี่ 25,033.42 บาทต่อเดอืน 

 หน่วยตวัอย่างทีท่�าการศกึษา ส�าเรจ็การศกึษาระหว่างประถมศกึษา (เทยีบเท่า) จนถงึระดบัสงูกว่า

ปริญญาตรี (เทียบเท่า) โดยที่หน่วยตัวอย่างที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบเท่า) เป็นกลุ่มที่ม ี

ขนาดใหญ่ที่สุด กล่าวคือหน่วยตัวอย่างร้อยละ 44.80 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบเท่า) และ

หน่วยตัวอย่างที่ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (เทียบเท่า) มีขนาดรองลงมาคือร้อยละ 29.95  

หน่วยตวัอย่างทีส่�าเรจ็การศกึษาระดบัอนปุรญิญา (เทยีบเท่า) มขีนาดเป็นล�าดบัทีส่ามคือร้อยละ 19.06 และ 

หน่วยตัวอย่างที่ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (เทียบเท่า) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี (เทียบเท่า)  

มีขนาดใกล้เคียงกันคือร้อยละ 3 โดยประมาณ 

ตารางที่ 3. ระดับการศึกษาหน่วยตัวอย่าง

จ�านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม

ประถมศึกษา (เทียบเท่า)   15   3.71   3.71

มัธยมศึกษา (เทียบเท่า) 121 29.95  33.66

อนุปริญญา (เทียบเท่า)   77 19.06  52.72

ปริญญาตรี (เทียบเท่า) 181 44.80  97.52

สูงกว่าปริญญาตรี (เทียบเท่า)   10   2.48 100.00

รวม 404 100.00

ที่มา: จากการส�ารวจหน่วยตัวอย่างจ�านวน 404 คน 

 ในด้านการประกอบอาชีพของหน่วยตัวอย่างนั้น ร้อยละ 48.76 ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน 

บริษัทเอกชน และร้อยละ 40.35 ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ 

รวมกันมีสัดส่วนร้อยละ 11 โดยประมาณ 
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ตารางที่ 4. อาชีพหน่วยตัวอย่าง

# จ�านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม

ข้าราชการ   27     6.68     6.68

รัฐวิสาหกิจ   17     4.21   10.89

พนักงานเอกชน 197   48.76   59.65

เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 163   40.35 100.00

รวม 404 100.00

ที่มา: จากการส�ารวจหน่วยตัวอย่างจ�านวน 404 คน 

 ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด

 ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดที่ 1 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิที่สตรีได้รับกับจ�านวนบุตร 

โดยเฉลี่ยที่วางแผนว่าจะมี โดยที่ผู้วิจัยมีข้อสมมติฐานว่า นโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรที่สตรีได้รับ

แตกต่างกันจะส่งผลต่อจ�านวนบุตรที่สตรีกลุ่มที่ท�าการศึกษามีจ�านวนแตกต่างกันไปด้วย

 จากการทดสอบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) ตามตวัแบบ  

Υi=β0 + β2D2i + β3D3i + β4D4i + ε เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยได้ผลออกมาดังนี้  

R2 = .001 SEE = .647 F = .489ns จากผลดังกล่าวไม่ปรากฏนัยส�าคัญทางสถิติของการทดความ 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกรอบแนวคิดที่ 1 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การมีสิทธิที่แตกต่างกันไม่ได้ส่งผลต่อ 

จ�านวนบตุรทีส่ตรเีจนวายกลุม่รายได้ปานกลางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลวางแผนว่าจะมแีต่อย่างใด 

 ผลการศกึษาตามกรอบแนวคดิท่ี 2 เรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายเพือ่การสนบัสนนุการมบีตุร

ในเร่ืองค่าใช้จ่ายเพ่ือการฝากครรภ์และคลอดบุตร นโยบายเพือ่การสนบัสนนุการมบุีตรในเรือ่งสิทธลิดหย่อน

ภาษ ีนโยบายเพือ่การสนับสนนุการมบีตุรในเรือ่งค่าใช้จ่ายเพือ่การศกึษาของบุตร นโยบายเพ่ือการสนบัสนนุ

การมีบุตรในเรื่องค่ารักษาพยาบาลและการป้องกันโรคของบุตร และนโยบายเพ่ือการสนับสนุนการมีบุตร 

ในเรื่องเงินสงเคราะห์บุตร กับจ�านวนบุตรท่ีสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลวางแผนว่าจะมี ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดที่ 2 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แสดงไว้ในตารางที่ 5 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามตามกรอบแนวคิดที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ�านวนบุตร 

ที่สตรีวางแผนว่าจะมี

ตัวแปร Unstandardized 
Coefficient

Standardized 
Coefficient

t Significance

B SE Beta

ค่าคงที่
ความพึงพอใจโดยรวมต่อนโยบายค่าใช้จ่าย
เพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตร
(ไม่พึงพอใจ เป็นกลุ่มอ้างอิง)
ความพึงพอใจโดยรวมต่อนโยบายเรื่อง
สิทธิลดหย่อนภาษี
(ไม่พึงพอใจ เป็นกลุ่มอ้างอิง)
ความพึงพอใจโดยรวมต่อนโยบายค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาของบุตร
(ไม่พึงพอใจ เป็นกลุ่มอ้างอิง)
ความพึงพอใจโดยรวมต่อนโยบายค่ารักษา
พยาบาลและการป้องกันโรคของบุตร
(ไม่พึงพอใจ เป็นกลุ่มอ้างอิง)
ระดับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเดือน

1.393
.231

-.067

-.025

-.024

.000054

.106

.111

.077

.095

.107

.000

.172

-.051

-.017

-.018

.281

13.183
2.076

-.051

-.266

-.222

4.738

.000

.043

.240

.442

.660

.001

R2 = .102, SEE = .618, F = 6.395, Sig of F =.000

ที่มา: จากการส�ารวจหน่วยตัวอย่างจ�านวน 404 คน 

 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณพบว่า มีตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปรจากท้ังหมด 5 ตัวแปร 

ที่สามารถอธิบายความผันแปรของจ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลวางแผนว่าจะมไีด้ ได้แก่ ตวัแปรความพงึพอใจโดยรวมต่อนโยบายค่าใช้จ่ายเพือ่การฝากครรภ์

และคลอดบุตร และระดับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเดือน โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของ

จ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมีได ้

ร้อยละ 10.2 และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 

 ส่วนตัวแปรอิสระอื่น ๆ ได้แก่ นโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรในเรื่องสิทธิลดหย่อนภาษี 

นโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรในเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร นโยบายเพื่อการสนับสนุน 

การมบีตุรในเร่ืองค่ารกัษาพยาบาลและการป้องกันโรคของบุตร ไม่ได้มส่ีวนอธบิายความผนัแปรของจ�านวนบุตร 

ที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมีแต่อย่างใด 

 ในการนีเ้อง จงึสามารถเขยีนสมการถดถอยพหคูุณเพือ่คาดคะเนระดับเงนิสงเคราะห์บตุรต่อเดอืน

ที่จะส่งผลต่อจ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผน

ว่าจะมีได้ดังนี้ 
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Y=1.393+0.231D
1
+0.000054X

1

โดยที่  Y คือจ�านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่ สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล วางแผนว่าจะมี

 D
1i 

คือ 1 ถ้าเป็นสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มี 

ความพึงพอใจต่อสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตรที่ได้รับ และ 0 คือเป็นสตรีเจนวาย

กลุม่รายได้ปานกลาง ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลท่ีไม่ได้มคีวามรูส้กึพงึพอใจต่อสทิธิได้รบัค่าใช้จ่าย 

เพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตรที่ได้รับ

 X
1i
 คือระดับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเดือน

 จากสมการถดถอยพหุคูณดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่า สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีบุตรโดยเฉล่ีย 1.393 คนเมื่อไม่พึงพอใจสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อ 

การฝากครรภ์และคลอดบุตรที่ได้รับ และไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร สตรีกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจต่อสิทธิ 

ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตรที่ได้รับจะมีบุตรมากกว่าสตรีกลุ่มที่ไม่พึงพอใจสิทธิได้รับ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตรที่ได้รับอยู่ 0.231 คน และสตรีจะมีบุตรเพิ่มขึ้น 0.00054 คน

ต่อเงินสงเคราะห์บุตรทุก ๆ หนึ่งบาทที่เพิ่มขึ้น 

 ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดท่ี 3 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิลาคลอดบุตรท่ีสตรีได้รับ  

ความต้องการวันลาเพื่อช่วยเหลือภรรยาหลังคลอด และระดับจ�านวนวันลาลาคลอด กับจ�านวนบุตรที ่

สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมี ผลการวิเคราะห์

กรอบแนวคิดที่ 3 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแสดงไว้ในตารางที่ 6 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามตามกรอบแนวคิดที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ�านวนบุตร

ที่สตรีวางแผนว่าจะมี

ตัวแปร Unstandardized 
Coefficient

Standardized 
Coefficient

t Significance

B SE Beta

ค่าคงที่
ความพึงพอใจโดยรวมต่อนโยบายสทิธลิาคลอด
(ไม่พึงพอใจ เป็นกลุ่มอ้างอิง)
ความความต้องการวนัลาเพือ่ช่วยเหลอืภรรยา
หลังคลอด
(ไม่ต้องการ เป็นกลุ่มอ้างอิง)
ระดับจ�านวนวันลาลาคลอด

1.312
-.161
.061
.004

.183

.112

.086

.002

-.098
.048
.156

87.157
-1.446
.712
2.529

.000

.149

.477

.012

R2 = .032, SEE = .608, F = 2.799, Sig of F =.041

ที่มา: จากการส�ารวจหน่วยตัวอย่างจ�านวน 404 คน 
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 จากการทดสอบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผู้วิจัยได้ผลออกมาดังนี้ R2 = .032 

SEE = .608 F = 2.799 ผลการวิเคราะห์สถติถิดถอยพหคุณูพบว่า มตีวัแปรอสิระเพยีง 1 ตัวแปรจากทัง้หมด 

3 ตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรของจ�านวนบุตรท่ีสตรีเจนวายกลุ ่มรายได้ปานกลางในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมีได้ ได้แก่ ระดับจ�านวนวันลาคลอด ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า  

สิทธิลาคลอดบุตรที่สตรีได้รับ ความต้องการวันลาเพื่อช่วยเหลือภรรยาหลังคลอดไม่ได้ส่งผลต่อจ�านวนบุตร

ที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมีแต่อย่างใด

 อย่างไรกด็ ีเมือ่จ�านวนวนัลาคลอดเพิม่ขึน้กลบัส่งผลให้เกดิความผนัแปรของจ�านวนบตุรทีส่ตรเีจน

วายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมีได้ ในการนี้เองจึงสามารถ

เขียนสมการถดถอยพหุคูณเพื่อคาดคะเนระดับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเดือนท่ีจะส่งผลต่อจ�านวนบุตรท่ีสตรี

เจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมีได้ดังนี้ 

Y=1.312+0.004X
1i

โดยที่  Y คือจ�านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่ สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล วางแผนว่าจะมี

 X
1i 
คือระดับจ�านวนวันลาลาคลอด

 จากสมการถดถอยพหุคูณดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่า สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีบุตรโดยเฉลี่ย 1.312 คนและสตรีจะมีบุตรเพิ่มขึ้น 0.001 คนต่อวันลา

คลอดทุก ๆ หนึ่งวันที่เพิ่มขึ้น 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

 จากการศกึษาพบว่า คาดการณ์จ�านวนบตุรโดยเฉลีย่นของสตรเีจนวายกลุม่รายได้ปานกลางในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสอดคล้องกับตัวเลขรายงานอย่างเป็นทางการของ World Bank 

(2018) กล่าวคือจ�านวนบุตรต่อสตรีไทยมีจ�านวนประมาณ 1.3-1.6 คนโดยประมาณ 

ผลการศึกษาในเรื่องนโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรที่มีผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของสตรีเจนวาย 

กลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการตอบสนองต่อ

นโยบายของสตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความแตกต่างจาก

พฤติกรรมของสตรีในต่างประเทศโดยสิ้นเชิง โดยท่ีจากการศึกษาท่ีผ่านมาในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศญี่ปุ่น และหลาย ๆ ประเทศในเขตทวีปยุโรปพบว่า  

นโยบายทีช่่วยลดค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการมบีตุร เช่น เงนิสนบัสนนุค่าใช้จ่ายเพือ่การฝากครรภ์และคลอดบตุร  
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นโยบายด้านเงนิสนบัสนนุการศกึษาบตุร นโยบายด้านภาษ ีตลอดจนนโยบายด้านการจ้างงาน ต่างกม็ผีลต่อ

อัตราการเกิดในต่างประเทศ ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาในครั้งนี้ท่ีได้ท�าการศึกษาในกลุ่มสตรีเจนวาย 

กลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า  

นโยบายทีไ่ด้ผลในต่างประเทศหลาย ๆ  นโยบายไม่ได้มอีทิธพิลต่อจ�านวนบุตรท่ีสตรีเจนวายกลุม่รายได้ปานกลาง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมี 

 ตัวอย่างเช่นนโยบายสทิธลิดหย่อนภาษีนัน้ ผูว้จิยัคาดการณ์ว่านโยบายดงักล่าวยงัให้สทิธปิระโยชน์

ไม่ตรงกับระดับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน โดนที่ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนภาษีได้เพียง 30,000 ต่อปีต่อบุตร

หนึ่งคนเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงค่าใช้จ่ายอาจมีจ�านวนที่สูงมากกว่า 30,000 ต่อปีต่อบุตรหนึ่งคน ดังนั้น  

การมสีทิธลิดหย่อนภาษอีาจจะยงัไม่เป็นนโยบายทีด่งึดดูใจหน่วยตวัอย่างมากนกัเพราะหน่วยตวัอย่างเหล่านี ้

ไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายแต่อย่างใด ส่วนนโยบายด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรก็ยังพบว่า 

โรงเรยีนมกีารเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  เพิม่เตมิซ่ึงท�าให้นโยบายดงักล่าวไม่มผีลต่อความต้องการมีบุตรของสตรี

 นโยบายทีม่อีทิธพิลต่อจ�านวนบตุรทีส่ตรเีจนวายกลุม่รายได้ปานกลางในเขตกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑลวางแผนว่าจะมี ได้แก่ 1) นโยบายค่าใช้จ่ายเพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตร 2) นโยบายด้านเงิน

สงเคราะห์บตุร และ 3) การเพิม่ขึน้ของระดบัวนัลาคลอด ซ่ึงในปัจจบัุนนโยบายด้านเงินสงเคราะห์บุตรจ�ากดั

อยูแ่ต่เพยีงกลุม่ประชากรทีม่รีายได้น้อย โดยท่ีมรีายได้ครัวเรอืนไม่เกดิ 100,000 บาทต่อปีเท่านัน้ และจ�านวน

ที่ได้ก็เพียง 600 บาทต่อเดือนต่อเด็กหนึ่งคน ส่วนจ�านวนวันลาคลอดนั้นจ�ากัดเพียง 90 - 98 วัน ซึ่งอาจจะ

ยังไม่เพียงพอต่อการพักผ่อนและปรับตัวหลังคลอดบุตร

 จากการศึกษาเพิม่เติมพบว่าสตรีเจนวายกลุม่รายได้ปานกลางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนระหว่าง 1,500 ต่อคนต่อเดือน ไปจนถึง 20,000 บาทต่อเดือน 

ต่อบุตรหนึ่งคน รายละเอียดในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน

# จ�านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม

น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน 131 32.43   32.43

5,000 - 10,000 บาท ต่อเดือน 235 58.17   90.59

10,001 - 15,0000 บาท ต่อเดือน   33   8.17   98.76

15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป    5   1.24 100.00

 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน = 7,405.94,  รายได้เฉลี่ยของสตรี ฯ = 20,975.99

ที่มา: จากการส�ารวจหน่วยตัวอย่างจ�านวน 404 คน 
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 โดยค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้มานีส้ตรเีจนวายกลุม่รายได้ปานกลางในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล

มีความเห็นว่า ถ้าได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉลี่ยร้อยละ 61 ก็จะวางแผนมีบุตรเพิ่มอีกหนึ่งคน ราย

ละเอียดความต้องการระดับเงินสนับสนุนจากภาครัฐต่อการมีบุตรเพิ่มขึ้นหนึ่งคน แสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8. ระดับเงินสนับสนุนจากภาครัฐต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนที่คาดหวัง

# จ�านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม

น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน 250 61.88   61.88

3,001 - 6,000 บาท ต่อเดือน   41 10.15   72.03

6,001 - 9,000 บาท ต่อเดือน   54 13.37   85.40

9,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป   59 14.60 100.00

 ระดับเงินสนับสนุนจากภาครัฐต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนที่คาดหวัง = 4,299.75
 รายได้เฉลี่ยของสตรี ฯ = 20,975.99

ที่มา: จากการส�ารวจหน่วยตัวอย่างจ�านวน 404 คน 

 เมือ่พิจารณาตามลกัษณะของผลประโยชน์จากนโยบายท่ีมผีลต่อหน่วยตวัอย่าง ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า  

การสร้างความพงึพอใจแก่สตรใีนเรือ่งการให้บรกิารฝากครรภ์และการคลอดบุตร การจดัให้มเีงนิสงเคราะห์บุตร 

เป็นรายเดือนต้ังแต่อายุ 0 - 6 ปี ตลอดจนพิจารณาขยายจ�านวนวันลาคลอดของสตรีมากกว่าจ�านวน 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะช่วยเพิ่มความผันแปรของจ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมีได้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลจากศึกษาพบว่า การที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีบุตรหนึ่งคน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจ�าโดยเฉลี่ย 7,405.94 บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน และการวิเคราะห์สถิติ

ถดถอยพหุคณูพบว่าการเพิม่ขึน้ของการเกดิขึน้อยู่กบัความพึงพอใจต่อสิทธไิด้รบัค่าใช้จ่ายเพือ่การฝากครรภ์

และคลอดบุตรที่ได้รับและระดับเงินสงเคราะห์ท่ีได้รับโดยมีสมการ Y=1.393+0.231D
1i
+0.000054X

1i 

ส�าหรับใช้ค�านวณอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตรที่ได้รับ

และระดับเงินสงเคราะห์ต่ออัตราการมีบุตรเพิ่ม จากสมการดังกล่าวคาดคะเนว่า สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ 

ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีบุตรเพิ่มเป็น 2 คนเมื่อพวกเขาพึงพอใจสิทธิได้รับ 

ค่าใช้จ่ายเพือ่การฝากครรภ์และคลอดบตุรทีไ่ด้รบั และได้รบัเงนิสงเคราะห์บตุรจ�านวน 7,000 บาทต่อเดอืน 

และจะมีบุตรเพิ่มเป็น 3 คนเมื่อได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจ�านวน 26,000 บาทต่อเดือน จนกว่าบุตรจะ 

อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ดังนั้นถ้าหากว่าผู ้ก�าหนดนโยบายต้องการเพิ่มอัตราการเกิดในสตรีเจนวาย 

กลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ก�าหนดนโยบาย ควรหาทางเพิ่มรายได้ให้แก่

สตรีในกลุ่มดังกล่าวให้ได้ตามจ�านวนดังกล่าวแล้วแต่กรณ ี
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 ในทางตรงกนัข้าม ถ้าหากผูก้�าหนดนโยบายไม่สามารถเพิม่รายได้ให้แก่กลุม่เป้าหมายทางนโยบาย

ได้ในระดบัทีส่งูถงึ 7,000 หรอื 26,000 แล้วแต่กรณ ีผูก้�าหนดนโยบายควรหาทางลดค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการ

มีบุตรให้มากที่สุด จากการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายจากการมีบุตรหนึ่งคนครองสัดส่วนรายได้ของสตรีเจนวาย

กลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยประมาณ (  ค่าใช้จ่าย

ที่เพิ่มขึ้นต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน = 7,405.94,  รายได้เฉลี่ยของสตรี ฯ = 20,975.99) เมื่อการเพิ่มรายได้

อาจจะไม่สามารถท�าได้โดยง่าย ผูก้�าหนดนโยบายจงึควรหาทางลดค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการมบีตุรให้มากทีส่ดุ 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นอัตราการเกิด เพื่อลดปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาแก่ประเทศไทย

ในอนาคตอันใกล้

 ท้ายทีส่ดุ รัฐบาลความพจิารณาเพ่ิมจ�านวนวนัลาคลอดเป็นอย่างน้อย 180 วนัถ้าหากรัฐบาลต้องการ

เพิ่มความผันแปรของจ�านวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วางแผนว่าจะมี จาก 1.312 คน เป็นจ�านวนอย่างน้อย 2 คน

ข้อจ�ากัดการศึกษา 

 1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาสตรีเพียงบางกลุ่มเท่านั้น กล่าวคือเป็นการศึกษาที่ได้ 

ท�าต่อสตรเีจนวายกลุม่รายได้ปานกลางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดงันัน้ ผลจงึจ�ากัดอยูเ่พยีงสตรี

กลุ่มนี้เพียงเท่านั้น 

 2. หน่วยตัวอย่างที่มีสวัสดิการข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจยังมีขนาดตัวอย่างที่ไม่มากนัก จึงอาจ 

ส่งผลต่อนัยส�าคัญทางสถิติในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิที่สตรีได้รับกับจ�านวนบุตรโดยเฉลี่ย 

ที่วางแผนว่าจะมี 
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