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ABSTRACT
This research aims to study the risk in the labor market which compare between academic and vocational
upper-secondary graduates. There are two risks in the labor market, unemployment risk and low income risk. The
samples are upper-secondary graduates aged between 15-60 years and they have information about parents’
education and father’s occupation. The method used is Instrumental variable probit approach because of endogeneity
problem in the model. The study uses parents’ education and father’s occupation as instrumental variables. The
significance of parents’ education and father’s occupation on the probability of studying vocational education at 5%
level shows good instrumental variables. The study results show the positive relationship between father’s education
and the likelihood of studying vocational education. Father with unskilled occupation increases the probability of
studying vocational education. Vocational graduates increase unemployment risk but lower the risk of receiving low
incomes.
Keywords: academic education, vocational education, unemployment risk,and low return Risk
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยงในตลาดแรงงาน เปรียบเทียบระหว่างผู้จบมัธยมปลายสาย
สามัญแลสายอาชีวะ โดยความเสี่ยงในตลาดแรงงานจะทาการวิเคราะห์ 2 ประเด็นด้ วยกัน กล่าวคือ วิเคราะห์ความเสี่ยง
ของการว่ างงานและความเสี่ยงของรายได้ ต่า (ความเสี่ยงของการได้ รับรายได้ ต่ากว่าค่าเฉลี่ย) กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์เป็ นผู้จบการศึกษามัธยมปลายอายุ 15-60 ปี และมีข้อมูลการศึกษาของพ่ อและแม่ รวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพของพ่ อ โดยวิธีการดาเนินการวิจัยใช้ วิธี Instrumental variable probit approach เนื่องจากมีปัญหา endogeneity
problem เกิดขึ้นในโมเดล จึงใช้ การศึกษาของพ่ อและแม่ และ อาชีพของพ่ อ เป็ น instrumental variable ซึ่งผลออกมาตัว
แปรมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 แสดงว่า การศึกษาของพ่อและแม่ รวมทั้งอาชีพของพ่อ เป็ น instrumental variable
ที่ดี ผลการวิจั ย พบว่ า การศึ ก ษาของพ่ อ และอาชีพ ของพ่ อ ส่ งผลต่ อ การตัด สินใจเรี ยนสายอาชีวะ กล่ า วคือ ถ้ า พ่ อมี
การศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา ความเป็ นไปได้ ท่บี ุตรจะเลือกเรียนสายอาชีวะจสูงขึ้นและ ถ้ าพ่ อทางานในอาชีพที่
ไม่ได้ ใช้ ความชานาญจะมีผลให้ ลูกตัดสินใจเรียนสายอาชีวะมากขึ้นเมื่อเทียบกับการที่พ่อทาอาชีพที่ใช้ ความชานาญ และ
หลังจากทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการว่ างงาน พบว่ า การศึกษาสายอาชีวะจะมีความเสี่ยงของการว่ างงานสูงกว่ า
การศึกษาสายสามัญ แต่เมื่อผู้จบสายอาชีวะทางานได้ แล้ ว จะพบว่า ความเสี่ยงที่จะได้ รับรายได้ ต่ากว่าค่าเฉลี่ยจะน้ อยกว่า
ผู้ท่จี บสายสามัญ
คาสาคัญ : การศึกษาสายสามัญ การศึกษาสายอาชีวะ ความเสี่ยงของการว่างงาน ความเสี่ยงของรายได้ ต่า
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บทนา
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การลงทุ น ในการศึกษาเป็ นปั จ จัย ส าคัญต่ อ การเพิ่ มประสิทธิภ าพแรงงาน การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การศึกษาภาคบังคับ (9
ปี ) โดยเริ่มตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) 6 ปี และ มัธยมต้ น (ม.1-3) อีก 3 ปี ต่อมามีการขยายให้ ศึกษาต่อ
จนถึงชั้นมัธยมปลาย (ม.4-6) อีก 3 ปี ภายใต้ นโยบายเรียนฟรี โดยในแต่ละระดับการศึกษามีเป้ าหมายทางการศึกษาที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ การศึกษาระดับประถมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาพื้นฐานในการอ่าน การเขียนและความเข้ าใจ
คณิตศาสตร์ สาหรับการศึกษาชั้นมัธยม ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ ความรู้ และ ความชานาญในการทางาน ให้ เหมาะกับอายุและ
ความสนใจ ในระดับมัธยมตอนปลาย มี 2 ทางเลือกให้ แก่ผ้ เู รียน คือ สายสามัญหรือสายอาชีวะ นักเรียนที่เลือกเรียนสาย
อาชีวะ จะได้ รับการศึกษาที่ได้ ฝึกฝนจริง ปฏิบัติจริง การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะเกี่ยวข้ องกับการวิจัยขั้นพื้นฐาน
ทฤษฎีและความชานาญในการคิดวิเคราะห์
ปัจจุบนั ประมาณ 60% ของนักเรียน เรียนสายสามัญ ส่งผลให้ ตลาดแรงงานเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
สายอาชีวะ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีเป้ าหมายสร้ างความสมดุลระหว่างนักเรียนสายสามัญและสายอาชีวะ ให้ สดั ส่วนนักเรียนสาย
อาชีวะต่อสายสามัญอยู่ท่ี 60:40 จากปั จจุ บันอยู่ท่ี 23:77 อาจารย์ยงยุทธ จาก TDRI (2011) ได้ กล่ าวว่ า ในอีก 5 ปี
ข้ างหน้ า ความต้ องการนักเรียนสายอาชีวะจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 200,000 คน โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เนื่องมาจากการขยายตัวในอุตสากรรม เช่ น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ เป็ นต้ น รัฐบาลตระหนักถึง
ความสาคัญและพยายามพั ฒนาจานวนและคุณภาพของคนจบอาชีวะโดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เหตุผลหลักที่ตลาดแรงงานเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาชีวะ คือ ภาพลักษณ์ท่ไี ม่ดขี องนักเรียนอาชีวะที่
มีต่อผู้ปกครอง กล่าวคือ มีการทะเลาะวิวาท การตีกนั ท่ามกลางกลุ่มนักเรียนอาชีวะต่างสถาบัน ทาให้ ผ้ ูปกครองไม่อยาก
ส่งลูกหลานเข้ าเรียนสายอาชีวะ เหตุผลอื่น ๆ เช่น สังคมไทยประเมินคุณค่าการศึกษาสายสามัญสูงกว่าสายอาชีวะแม้ จะอยู่
ในระดับการศึกษาเดียวกัน อีกทั้ง คนจบมัธยมปลาย (ไม่ว่าจากสายสามัญหรือสายอาชีวะ) มีแนวโน้ มสูงที่จะทาการศึกษา
ต่ อระดับมหาวิทยาลัย เพราะอัตราผลตอบแทนจากการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสูงกว่ า คนจบระดับมัธยมปลาย
งานวิจัยที่ผ่านมา จะทาการศึกษาผลตอบแทนทางการศึกษาที่แตกต่างกันระหว่างการศึกษาสายสามัญและสายอาชีวะ เช่น
Weber (2003), El-Hamidi(2006), Benell(1996a), Bennell(1996b) and Sakellariou(2003) พบว่า ผลตอบแทน
ทางการศึกษาของสายสามัญต่ากว่าสายอาชีวะ ขณะที่ Lauer & Steiner (2001) และ Teal & Kahyarara(2008) พบว่า
ผลตอบแทนของการศึกษาสายสามัญสูงกว่าสายอาชีพ สาหรับงานศึกษาในประเทศไทย พบว่า ผลตอบแทนทางการศึกษา
ส าหรั บคนจบมัธยมปลายสายอาชี ว ะสูง กว่ า คนจบมัธยมปลายสายสามัญ (Srinang, 2014; Moenjak & Worswick,
2003) เนื่องจากการที่นักเรียนจะตัดสินใจเรียนในสายสามัญหรือสายอาชีวะ ไม่ได้ ข้ นึ กับผลตอบแทนทางการศึกษาเพียง
อย่างเดียว จะเห็นว่า แม้ ว่างานวิจัยจะพบว่า ผลตอบแทนทางการศึกษาสาหรับคนจบมัธยมปลายสายอาชีวะสูงกว่าคนจบ
มัธยมปลายสายสามัญ แต่ ประเทศเราก็ยังคงเผชิญปั ญหาการขาดแคลนแรงงานอาชีวะอยู่ ดี ดังนั้น ปั จจัยอื่น ๆ ใน
ตลาดแรงงาน น่ า จะส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิน ใจเลื อ กเรี ย น ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จะท าการศึ ก ษาความเสี่ย งที่จ ะเกิด ขึ้น ใน
ตลาดแรงงาน คือ ความเสี่ยงของการว่างงานและความเสี่ยงที่จะได้ รับรายได้ ต่า โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างคนจบ
มัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีวะ
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ทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้องและการทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎี ทุ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ถู ก คิ ด ค้ น โดย Theodore W. Schultz นั ก เศรษฐศาสตร์ ร างวั ล โนเบล ปี ค.ศ. 1961
(พ.ศ. 2504) ในบทความชื่ อ Investment in Human Capital ในวารสาร American Economic Review Schultz ให้
ความหมายคาว่า “ทุนมนุษย์” หรือ Human capital ในบทความของเขาว่า หมายถึง ความสามารถหลายๆอย่างที่อยู่ในตัว
คน ทั้งที่ติดตัวมาแต่กาเนิด (Innate) หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้ โดยแต่ละบุคคลที่เกิดมาจะมียีนส์เฉพาะของแต่ละ
บุคคลซึ่งจะเป็ นตัวบ่งชี้ความสามารถ คุณลักษณะเหล่านี้เป็ นคุณลักษณะที่มคี ุณค่า ซึ่งคุณค่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการลงทุนที่
เหมาะสม และ ทฤษฎีทุนมนุษย์ ได้ ถูกพัฒนาต่อโดย Gary Becker ในปี 1964 กล่าวคือ ทุนมนุษย์เป็ นแหล่งสต็อกของ

ทุนที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ ด้วยทรัพย์สนิ ทางการเงินและทางกายภาพ โดยมูลค่าสต็อกของทุน
สามารถเพิ่มค่าด้ วยการลงทุนผ่านการศึกษา การฝึ กอบรม และการดูแลรักษาสุขภาพ โดยทั้งคู่มีความเห็นตรงกันว่ า
การศึกษาและการฝึ กอบรมเป็ นการลงทุนในทุนมนุษย์ท่สี าคัญที่สดุ
การศึกษาเป็ นการเพิ่มทักษะและความรู้ต่างๆให้ แก่บุคคล เพื่อให้ บุคคลมีความรู้ความสามารถในการทางาน
มากขึ้น อีกทั้งยังทาให้ ผลิตภาพของคนสูงขึ้นอีกด้ วย ดั งนั้นการศึกษาจึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งในการลงทุนในมนุ ษย์ท่ี
สามารถให้ ผลตอบแทนในอนาคต จากงานวิจัยเรื่องทุนทนุษย์และผลตอบแทนทางการศึกษาของอาจารย์ชัยยุทธ ปั ญญ
สวัสดิ์สทุ ธิ์ ปี พบว่า ผลตอบแทนทางการศึกษาจะสูงขึ้นตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ กล่าวคือ ผู้ที่จบอุดมศึกษา ทั้ง 2551
มีรายได้ .หญิงและชายได้ รับค่าจ้ างเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าผู้จบมัยธมปลายมาก ส่วนแรงงานที่จบเพียงอนุปริญญาหรือปวส
มากกว่าผู้จบมัธยมปลาย แต่ไม่สงู มากนัก อัตราผลตอบแทนสาหรับผู้จบอุดมศึกษา ในปี 8 มีค่าระหว่างร้ อยละ 2549
ต่อปี 7.9 ถึง 4.5 ต่อปี สาหรับเพศชาย ส่วนเพศหญิง ได้ ผลตอบแทนระหว่างร้ อยละ 12.8 ถึง การฝึ กอบรมตามแนวคิด
ทฤษฎีทุนมนุษย์ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น )1 ประเภท คือ 2 การฝึ กอบรมแบบทัว่ ไป )General On-the-job training)
เป็ นประโยชน์ให้ กับพนักงานเพราะเป็ นการฝึ กอบรมที่ไม่ ได้ เจาะจงงานใดงานหนึ่ง จึงทาให้ ผ้ ูท่ีได้ รับการฝึ กอบรม
สามารถนาเอาความรู้น้ันไปใช้ เป็ นประโยชน์แก่ตนเองได้ ผู้รับการอบรมจึงมีความยินดีท่จี ะจ่ายค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
ดังนั้น ในการฝึ กอบรมประเภทนี้บริษัทมักจะไม่มแี รงจูงใจที่จะจ่ายค่าฝึ กอบรม เพราะผลประโยชน์ในการฝึ กอบรมไม่ได้
ตกแก่บริษัทโดยตรงเมื่อเสียค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมไปแล้ ว แรงงานอาจจะถูกดึงไปทางานกับบริษัทอื่นก็ได้ ดังนั้น เมื่อ
เป็ นการฝึ กอบรมทั่วไป แรงงานสามารถจะไปหาความรู้หรือรับการฝึ กอบรมที่ไหนก็ได้ และแรงงานควรจะเป็ นผู้ เสีย
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมเองก่อนที่จะเข้ ามาทางานกับบริษัทใดๆ นั่นคือ บริษัทคาดหวังว่าแรงงานจะได้ รับการฝึ กอบรม
ประเภทนี้มาก่อนและในการรับสมัครงานบริษัทจึงมักจะเลือกแรงงานที่มีความรู้และได้ รับการฝึ กอบรมโดยทั่วไปมาก่อน
แล้ ว จึ ง มั ก จะเป็ นแนวโน้ ม ทั่ว ๆไปที่แ รงานจะต้ อ งเตรี ย มตั ว หาความรู้ ความช านาญพื้ นฐานทั่ว ไปก่ อ นจะเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน
(2 การฝึ กอบรมแบบเฉพาะเจาะจง (Specific On-the-job training) โดยบริษัทเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
ช่วยเพิ่มผลผลิตมากขึ้นให้ บริษัท บริษัทจะต้ องจ่ายค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมให้ พนักงานเพราะพนักงานไม่มีเหตุผลจะ
จ่ายสาหรับการฝึ กอบรมที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อพวกเขาซึ่งการฝึ กอบรมแบบเฉพาะเจาะจงจะได้ รับความนิยมมากกว่าการ
ฝึ กอบรมแบบทั่วไป ดังนั้น การฝึ กอบรมเฉพาะเจาะจง จึงเป็ นการเพิ่มทุนมนุษย์ท่ที าให้ แรงงานมีประสิทธิภาพในการ
ทางานหรือการผลิตเพิ่มขึ้นแต่แรงงานไม่สามารถจะนาเอาความรู้ ความชานาญจากการฝึ กอบรมนั้นไปใช้ เป็ นประโยชน์
กับบริษัทอื่นเพราะเป็ นความรู้เฉพาะหน่วยงานหรืออาจเป็ นเพราะมีสญ
ั ญาผูกมัดแรงงานเคลื่อนย้ ายไปทางานที่อ่นื ไม่ได้
หรืออาจจะด้ วยเหตุผลอื่น
ดังนั้นจะเห็นได้ ว่า การเลือกเรียนสายสามัญหรือสายอาชีวะ จะให้ ความชานาญที่แตกต่างกัน ตามแนวคิดของ
ทฤษฎีทุนมนุ ษย์ การศึกษาสายอาชีวะนั้นเน้ นให้ นักเรียนปฏิบัติจริง ทาจริง นักเรียนก็สามารถนาความรู้น้ันไปใช้ ใน
ตลาดแรงงานได้ เลย ดังนั้น บริษัทอาจจะเสียต้ นทุนการฝึ กฝนต่ากว่านักเรียนที่จบสายสามัญ ดังนั้น การฝึ กอบรมจะส่งผล
กระทบต่อรายได้ พินิจ พิชญาพงศ์ (2534) ใช้ สมการถดถอยแสดงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับรายได้ ของคนงาน
ในธุรกิจเอกชน พบว่าปัจจัยด้ านการฝึ กอบรมมีผลกระทบต่อระดับรายได้ ตามความคาดหมาย หากเป็ นผู้ท่เี คยไปอบรม
ในต่างประเทศจะได้ ค่าจ้ างที่สงู กว่าคนงานทั่วไป นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ กุมภาพันธ์)2535) ใช้ สมการเงินเดือน
ของลูกจ้ างในธุรกิจเอกชนภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อวัดผลกระทบของการฝึ กอบรมทั้งในระบบและนอกระบบ
พบว่าตัวแปรการฝึ กอบรมประเภทปฐมนิเทศไม่มีนัยสาคัญต่อเงิน เดือนของลูกจ้ าง ทั้งนี้เพราะคนงานส่วนใหญ่ได้ รับการ
ปฐมนิเทศเหมือนกันจึงไม่เกิดผลทาให้ ประสิทธิภาพ แตกต่างกันและการฝึ กอบรมในระบบมีผลกระทบต่อ (และค่าจ้ าง)
ระดับรายได้ นอกจากนั้นลูกจ้ างที่มโี อกาสเรียนรู้งานหลายแผนกมีแนวโน้ มจะได้ เงินเดือนสูงกว่าผู้อ่นื
งานวิจัยนี้ ทาการศึกษาความแตกต่างระหว่างคนสาเร็จการศึกษามัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีวะ ที่มีต่อ
ความเสี่ยงในตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นความเสี่ยงของการว่างงานและความเสี่ยงของรายได้ ต่า ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่า ระดับการศึกษาและความเสี่ยงของการว่างงานแปรผันไปในทิศทางตรงกันข้ ามกัน กล่าวคือ เมื่อมีการศึกษาสูงขึ้น
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โอกาสมีงานทาก็จะสูงขึ้นตามไปด้ วย (Laura DIACONU, 2014) ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยยังพบอีกว่า การศึกษาสายอาชีวะ
จะลดความเสี่ยงของการว่างงานในกลุ่มวัยรุ่นในประเทศรัสเซีย (Blinova et.al., 2015) ในทิศทางกลับกัน Brauns et.al.,
1999 พบผลการศึกษาในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ในเยอรมนี ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความเสี่ยงในการว่างงาน ใน
เรื่องความผันผวนของรายได้ พบว่ า ความเสี่ยงในการได้ รับรายได้ ต่าจะพบมากท่ามกลางผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีวะ
(Backes-Gellner and Geel, 2014)

การศึกษาสายอาชีวะ

ตัวแปรอธิบาย

ความเสี่ยงใรตลาดแรงงาน
-ความเสี่ยงของการว่างงาน
-ความเสี่ยงของรายได้ต่า

- ตัวแปรด้านสังคมศาสตร์และ
ประชากรศาสตร์
- ตัวแปรเกี่ยวกับงาน

ตัวแปรควบคุม

ข้อมูลและวิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ ข้อมูลจากการสารวจแรงงาน (Labor Force Survey) ปี 2558 ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ ซึ่ง
ข้ อมูลถูกสารวจทุกปี ในการวิเคราะห์ใช้ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ซึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และ
กลุ่มตัวอย่ างต้ องมีข้อมูลการศึกษาของพ่ อและแม่ แต่เนื่องจากการสารวจแรงงานของสานักงานสถิติแห่ งชาติ ไม่ได้ ให้
ข้ อมูลการศึกษาของพ่ อและแม่มาโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยต้ องทาการเลือกกลุ่มตัวอย่ างทีเป็ นบุตรเท่านั้น เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
การศึกษาของพ่อและแม่

วิธีการวิเคราะห์
งานชิ้นนี้ทาการวิเคราะห์ ผลของรูปแบบการศึกษาที่แตกต่างกัน (สายสามัญและสายอาชีวะ) ที่มีต่อความเสี่ยง
ในตลาดแรงงาน ได้ รปู แบบสมการดังนี้

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

𝑦𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1 𝑣𝑜𝑐_𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝛾𝑖 𝑥𝑖 + 𝜀𝑖
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ที่ซ่งึ y คือ ความเสี่ยงในตลาดแรงงาน ทั้งความเสี่ยงของการว่างงานและความเสี่ยงของรายได้ ต่า ตัวแปรอธิบาย
voc_educ เป็ นตัวแปรหุ่น จะมีค่าเท่ากับ 1 ถ้ า ผู้สาเร็จการศึกษาจบสายอาชีวะ และ เป็ น 0 ถ้ าผู้สาเร็จการศึกษาจบสาย
สามัญ ดังนั้น 𝛽1 เป็ นผลของการศึกษาสายอาชีวะที่มตี ่อความเสี่ยงในตลาดแรงงาน ในขณะที่ X เป็ นตัวแปรควบคุม และ
ε เป็ น error term
เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหา endogeneity problem (Angrist & Krueger, 2001) ที่อาจเกิดขึ้นในโมเดลการวิเคราะห์
จึงใช้ Instrumental variable method โดยใช้ การศึกษาของพ่ อและแม่ เป็ น instrumental variable เพราะการศึกษาของ
พ่อและแม่ มีความสัมพันธ์กบั การที่นักเรียนจะเลือกเรียนสายสามัญหรือสายอาชีพ และ การศึกษาของพ่อและแม่ ไม่ได้ มี
ความสัมพันธ์กบั ความเสี่ยงในตลาดแรงงาน จากงานวิจัยได้ แสดงให้ เห็นว่า การศึกษาของพ่ อและแม่ส่งผลต่อการเลือก
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ศึ ก ษาสายสามั ญ หรื อ สายอาชี ว ะของลู ก (Bauer & Riphahn, 2007; Cattaneo, Hanslin, & Winkelmann, 2007;
Vellacott & Wolter, 2004) โมเดลที่ทาการศึกษาเป็ น IV probit regression ดังนี้
voc_educ𝑖∗

𝑦𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1 𝑣𝑜𝑐_𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖∗ + 𝛾𝑖 𝑥𝑖 + 𝜀𝑖
= 𝛼3 + 𝛿3 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡_𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝛾3 𝑥𝑖 + 𝜇𝑖

ในการศึกษาครั้งนี้ มีตวั แปรตาม 2 ตัว คือ ความเสี่ยงในการว่างงานและความเสี่ยงของรายได้ ต่า ความเสี่ยงใน
การว่างงาน เป็ นตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 ถ้ าผู้สาเร็จการศึกษาว่างงาน 1 และ 0 ถ้ าผู้สาเร็จการศึกษามีงานทา ส่วนความ
เสี่ยงของรายได้ ต่า เป็ นการวัดความเป็ นไปได้ ท่ีคนสาเร็จการศึกษาจะได้ รับรายได้ ต่ากว่าค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาแยกกัน
ระหว่างผู้สาเร็จการศึกษาสายสามัญและสายอาขีพ ดังนั้น ตัวแปรความเสี่ยงของรายได้ ต่า เป็ นตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1
ถ้ าผู้สาเร็จการศึกษาได้ รับรายได้ ต่ากว่ าค่าเฉลี่ย และ 0 ถ้ าผู้สาเร็จการศึกษาได้ รับรายได้ เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย ตัว
แปรอธิบายหลัก คือ การศึกษาสายอาชีวะ ซึ่งเป็ นตัวแปรหุ่นมีค่าเท่ากับ 1 ถ้ าผู้สาเร็จการศึกษาจบสายอาชีวะ และ 0 ถ้ า
ผู้สาเร็จการศึกษาจบสายสามัญ ส่วนตัวแปรควบคุมอื่น ๆ แสดงอยู่ในตารางที่ 1
ตาราง1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์

ระดับการศึกษาของพ่อ
ระดับการศึกษาของแม่
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
ภูมิภาค
เพศ
สาขาวิชาที่จบ

ประสบการณ์
การแต่งงาน

นิยาม
ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 ถ้ าว่างงาน และ 0 ถ้ ามีงานทา
ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 ถ้ ารายได้ ต่ากว่าค่าเฉลี่ย และ 0 ถ้ ามีรายได้ เท่ากับหรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 ถ้ าระดับการศึกษาสูงกว่าประถม และ 0 ถ้ าระดับการศึกษาเท่ากับ
หรือต่ากว่าประถม
ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 ถ้ าระดับการศึกษาสูงกว่าประถม และ 0 ถ้ าระดับการศึกษาเท่ากับ
หรือต่ากว่าประถม
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
ตัวแปรจัดกลุ่ม มีค่าเท่ากับ 1 คือกรุงเทพ 2 คือ ภาคกลาง 3 คือ ภาคเหนือ 4 คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเนือ และ 5 คือ ภาคใต้
ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 ถ้ าเป็ นเพศชาย และ 0 ถ้ าเป็ นเพศหญิง
ตัวแปรจัดกลุ่ม มีค่าตั้งแต่ 1-8 ดังนี้ 1 คือ ศึกษาศาสตร์ 2 คือ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ 3 คือ สังคมศาสตร์ ธุรกิจและกฎหมาย 4 คือ วิทยาศาสตร์ 5 คือ วิศวกรรมศาสตร์
การผลิตและการก่อสร้ าง 6 คือ เกษตรศาสตร์ 7 คือ สุขภาพและสวัสดิการ และ 8 คือ การ
บริการ
จานวนปี ของประสบการณ์ ซึ่งถูกคานวณโดย อายุลบ 6 และ ลบด้ วยจานวนปี ที่ทาการศึกษา
ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 ถ้ าสมรส และ 0 ถ้ าโสด หม้ าย หย่า

จากผลการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้ น (ตาราง 2 และ 3) จะเห็นว่า สัดส่วนและค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษา
สายอาชีวะและสายสามัญ ไม่แตกต่างกันมากนะ กล่าวคือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย และมีสถานภาพ
สมรส ประมาณร้ อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สมาชิ กในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.6 คน และ ประสบการณ์ใน
การทางานเฉลียอยู่ท่ี 13 ปี ผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีวะมีพ่อที่มีการศึกษาที่สูงกว่ าระดับประถมในสัดส่วนที่มากกว่ า
ผู้สาเร็จการศึกษาสายสามัญ อยู่ท่ี 60.52 % เทียบกับ 25.58% เช่นเดียวกับแม่ บุตรที่เรียนสายอาชีวะมีแม่ท่มี ีการศึกษา
สูงกว่าประถมอยู่ท่ี 22.38% ขณะที่ ตัวเลขเป็ น 18.92% สาหรับบุตรเรียนสายสามัญ อาชีพของพ่อจะเป็ นอาชีพที่มคี วาม
ชานาญปานกลาง เช่น ช่างฝี มอื ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้จาหน่ายสินค้ า เป็ นต้ น
1

นิยามการว่างงาน ตามสานักงานสถิตแิ ห่งชาติคือ ผู้ท่มี ีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ ทางานหรือไม่มีงานประจา และได้ หางานหรือสมัครงาน หรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วันก่อน วันสัมภาษณ์ 2. ไม่ได้
ทางานหรือไม่มีงานประจา และไม่ได้ หางานทาในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้ อมที่จะทางานในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์
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ตัวแปร
ความเสี่ยงของการว่างงาน
ความเสี่ยงของรายได้ ต่า
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ตาราง 2 สถิติพรรณนาสาหรับตัวแปรหุ่นและตัวแปรจัดกลุ่ม
สายอาชีวะ

ตัวแปร

สายสามัญ

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

สัดส่วน )%)

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

สัดส่วน )%)

N

4,586

100

14,359

100

เพศชาย

2818

61.5

7872

55

ภูมิภาค
กรุงเทพ

282

6

378

2.65

ภาคกลาง

1917

41.8

4501

31.35

ภาคเหนือ

834

18.19

2991

20.83

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

744

16.22

4146

28.87

ภาคใต้

809

17.64

2343

16.32

สมรส

1847

40.27

5983

41.67

1595

25.58

1683

18.92

การศึกษาของพ่อ
ระดับการศึกษาสูงกว่าประถม

603

30.52
การศึกษาของแม่

ระดับการศึกษาสูงกว่าประถม

650

22.38
อาชีพของพ่อ

ความชานาญสูง

138

7.5

361

6.19

ความชานาญปานกลาง

1536

83.52

4971

85.27

ความชานาญต่า

165

8.97

498

8.54
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ตาราง 3 สถิติพรรณนาสาหรับตัวแปรต่อเนือ่ ง
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สายอาชีวะ

ตัวแปร

สายสามัญ

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบน

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบน

ประสบการณ์

13.18

8.75

13.07

8.41

จานวนสมาชิกในครัวเรือน

4.65

1.75

4.6

1.72
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ผลการศึกษา
จากการเช็ค Wald test of exogeneity ที่ มี null hypothesis คื อ no endogeneity พบว่ า ค่ า P-value เท่ า กับ
0.0225 ในสมการความเสี่ยงของการว่างงาน และ เท่ากับ 0.01 ในสมการความเสี่ยงของรายได้ ต่า เป็ นสาเหตุให้ เรา
ปฏิเสธ null hypothesis แสดงว่ า มี endogeneity problem เกิดขึ้นในโมเดล ดังนั้นเป็ นการสมควรที่จะใช้ Instrumental
variable probit regression ในการวิเคราะห์ท้งั สองสมการ
ในสมการความเสี่ยงของการว่างงาน จะเห็นว่า การศึกษาพ่อและอาชีพของพ่ อ มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 5%
(ตาราง 4) แสดงว่ า instrumental variable ค่อนข้ างเหมาะสม กล่ าวคือ ถ้ าพ่ อมีการศึกษาสูงกว่ าระดับประถม จะเพิ่ม
ความเป็ นไปได้ ท่บี ุตรจะเลือกเรียนอาชีวะศึกษา และ อาชีพของพ่อมีบทบาทสาคัญในการที่บุตรจะตัดสินใจเลือกเรียนสาย
สามัญหรือสายอาชีวะ ถ้ าพ่ อมีอาชีพที่ต้องใช้ ความชานาญปานกลางหรือสูง เช่น ข้ าราชการอาวุโส ผู้ประกอบวิชาชีพด้ าน
ต่าง ๆ ช่างฝี มือ จะส่งผลให้ บุตรตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาชีวะลดลงเมื่ อเปรียบเทียบกับบุตรที่มีพ่อทาอาชีพที่ไม่ต้อง
ใช้ ความชานาญ ถ้ าบุตรเป็ นเพศชายและมีจานวนสมาชิกครัวเรือนมาก มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะตัดสินใจเรียนสายอาชีวะ
มากกว่าสายสามัญ และบุตรที่อยู่ในภาคอื่น ๆ จะตัดสินใจเรียนอาชีวะน้ อยกว่าบุตรที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
จากผลการศึกษา IV Probit regression ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการว่างงาน พบว่า การศึกษาสายอาชีวะ
จะก่อให้ เกิดความเสี่ยงในการว่ างงานสูงกว่ าการเรียนสายสามัญ อาจเป็ นเพราะ การเรียนในสายอาชีวะ เป็ นลักษณะ
specific skill ซึ่งอาจทาให้ ความชานาญนี้ไปปรับใช้ ในงานอื่น ๆ ได้ ลาบาก เมื่อเทียบกับการเรียนสายสามัญที่มักได้ รับ
general skill ที่คนเรียนสามารถไปปรับใช้ ได้ ในหลายอาชีพมากกว่า นั่นเอง
ในสมการความเสี่ยงของรายได้ ต่า การศึกษาของพ่อยังคงเป็ น instrumental variable ที่ดี ดูได้ จาก การศึกษาพ่อ
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 5% ส่วนตัวแปรอื่น ๆ นั้นค่อนข้ างคล้ ายคลึงกับ first stage ของสมการความเสี่ยงของการ
ว่างงานดังในตาราง เมื่อพิจารณา ผลของการศึกษาสายอาชีวะที่มีต่อความเสี่ยงของการได้ รายได้ ต่ากว่าค่าเฉลี่ย พบว่า ผู้
จบสายอาชีวะมีความเป็ นไปได้ น้อยกว่าในการได้ รับรายได้ ต่ากว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับผู้จบสายสามัญ ผลการศึกษานี้
สอดคล้ องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา ที่กล่าวว่า ผู้จบสายอาชีวะจะได้ รับค่าจ้ างสูงกว่าผู้จบการศึกษาสายสามัญ (Moenjak
and Worwick, 2003; Srinang, 2014)

สรุปผลการศึกษา
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จากการศึกษาพบว่ า การศึกษาของพ่ อและอาชีพของพ่ อส่งผลต่อการตัดสินใจเรี ยนสายอาชีวะ กล่ าวคือ ถ้ าพ่ อมี
การศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา ความเป็ นไปได้ ท่บี ุตรจะเลือกเรียนสายอาชีวะจะสูงขึ้นและ ถ้ าพ่ อทางานในอาชีพที่
ไม่ได้ ใช้ ความชานาญจะมีผลให้ ลูกตัดสินใจเรียนสายอาชีวะมากขึ้นเมื่อเทียบกับการที่พ่อทาอาชีพที่ใช้ ความชานาญ และ
หลังจากทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการว่ างงาน พบว่ า การศึกษาสายอาชีวะจะมีความเสี่ยงของการว่ างงานสูงกว่ า
การศึกษาสายสามัญ แต่เมื่อผู้จบสายอาชีวะทางานได้ แล้ ว จะพบว่า ความเสี่ยงที่จะได้ รับรายได้ ต่ากว่าค่าเฉลี่ยจะน้ อยกว่า
ผู้ท่จี บสายสามัญ

1103

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ตาราง 4 ผลการศึกษา Instrumental variable probit regression (two stage) สาหรับความเสี่ยงในการว่างงานและ
ความเสี่ยงของรายได้
ตัวแปรที่ศึกษา

การศึกษาสาย
อาชีวะ

ความเสี่ยงของการ
ว่างงาน

การศึกษาสายอาชีวะ

ความเสี่ยงของ
รายได้ตา่

First stage

IV Probit
2.11*
(0.314)

First stage

IV Probit
-1.64*
(0.45)

ประสบการณ์

0.01*
(0.003)

-0.06*
(0.023)

0.01*
(0.003)

0.008
(0.01)

ประสบการณ์กาลังสอง

-0.0005*
(0.0002)

0.002*
(0.001)

-0.0005*
(0.0001)

-0.0008
(0.0005)

เพศชาย

0.04*
(0.01)

-0.17*
(0.052)

0.03*
(0.01)

-0.016
(0.05)

สมรส

0.01
(0.01)

-0.24*
(0.123)

0.01
(0.011)

-0.04
(0.04)

จานวนสมาชิกในครัวเรือน

0.007*
(0.003)

-0.02
(0.014)

0.006**
(0.003)

0.03*
(0.01)

การศึกษาพ่อ

0.02*
(0.01)

0.02*
(0.01)

การศึกษาแม่

0.017
(0.011)

0.015
(0.01)

การศึกษาสายอาชีวะ

อาชีพพ่อ
ความชานาญปานกลาง

-0.03*
(0.02)

ความชานาญสูง

-0.04*
(0.02)
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ภาค
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กลาง

-0.135*
(0.03)

0.46*
(0.14)

-0.14*
(0.03)

-0.08
(0.14)

เหนือ

-0.181*
(0.03)

0.526*
(0.14)

-0.19*
(0.03)

-0.135
(0.17)

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-0.171*
(0.03)

0.75*
(0.14)

-0.27*
(0.03)

-0.46*
(0.15)

ใต้

-0.165*
(0.03)

0.57*
(0.15)

-0.17*
(0.03)

-0.04
(0.04)

*แสดงระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 **แสดงระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.10
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