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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่องนี ้เป็ นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการสูญเสียผลิตภาพจากการสูบบุหรี่ ทัง้
ในด้ านแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ กับการสูญเสียผลิต
ภาพ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจาลองทางเศรษฐมิติที่ใช้ ในงานวิจัยในต่างประเทศ จานวน
13 เรื่อง จาก 7 ประเทศ ตลอดจนถึงการสรุปตัวแปรที่ใช้ และนาเสนอผลการศึกษา โดยพบว่า การ
สูบบุหรี่จะส่งผลให้ รายได้ หรือผลิตภาพในการผลิตลดลงประมาณ 2 ถึง 10% ในประเทศพัฒนาแล้ ว และ
ประมาณ 20% ในประเทศกาลังพัฒนา
งานวิจยั เรื่องนี ้ยังได้ นาเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ แนวคิดการสูญเสียผลิตภาพการผลิตจาก
การสูบบุหรี่ ในระดับสถานประกอบการ และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการวิจยั ในลักษณะเดียวกันนี ้
ในประเทศไทย เพื่ อเป็ นประโยชน์ต่อพัฒนาองค์ความรู้ และนาผลการศึกษาที่ ได้ ไปใช้ ใ นการกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการลดการสูบบุหรี่ตอ่ ไป
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1. บทนา
รายงาน World Tobacco Atlas 2012 ประมาณการว่า ในศตวรรษนี ้ จะมีผ้ คู นเสียชิวิตจากการ
สูบบุหรี่ประมาณ 1 พันล้ านคน สร้ างความเสียหายให้ กับเศรษฐกิจโลกสูงถึง 2% ของรายได้ ประชาติ
มวลรวมของโลกในแต่ละปี สาหรับประเทศกาลังพัฒนา ความเสียหายทางเศรษฐกิจจะมีค่าสูงกว่านีอ้ ีก
(The Tobacco Atlas, 2012) โดยความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น แบ่งได้ เป็ นสองประเภท คือ
ความเสียหายทางตรง (Direct Costs) ซึ่งเกิดจากค่าใช้ จ่ายในการรักษาผู้ที่เจ็บป่ วยจากโรคที่เกี่ยวข้ องกับ
การสูบบุหรี่ และความเสียหายทางอ้ อม (Indirect Costs) ซึ่งเกิดจากการขาดงาน และการลดลงของผลิต
ภาพในการผลิต (Loss of Productivity)
สาหรับประเทศไทย บุหรี่เป็ นปั จจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตเป็ นอันดับสามรองจากการมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่ปลอดภัยและการดื่มสุรา แต่ละปี คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ประมาณปี ละ 42,000 ถึง 52,000
คน (สสส., 2551) การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยในปี 2554 พบว่าประชากรไทยอายุ
15 ปี ขึ ้นไปที่สบู บุหรี่มีจานวน 11.5 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 21.4 ของประชากรในกลุ่มนี ้ (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2554) หากใช้ ตวั เลขความเสียหายข้ างต้ นมาเป็ นฐานในการประมาณค่า ความเสียหายทาง
เศรษฐกิจจากการสูบบุหรี่ของไทยจะไม่น้อยกว่า 21,650.7 ล้ านบาทต่อปี
อย่างไรก็ตาม การประมาณค่าข้ างต้ น เป็ นการมองในภาพรวมเท่านัน้ ความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับ
ผู้สูบบุหรี่ แต่ละคน มีค วามแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างในระดับความเจ็บ ป่ วย ระยะเวลาที่
เจ็บป่ วยก่อนจะเสียชีวิต จานวนการขาดงาน และการลดลงของผลิตภาพในการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบทัง้
รายได้ ของผู้สบู เอง และผลประกอบการของสถานประกอบการที่ผ้ สู บู ทางานอยู่
งานวิจยั ในต่างประเทศที่ศกึ ษาถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่มีตอ่ ผลิตภาพในการผลิตพบว่า ใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ ว ความเสียหายจะอยู่ระหว่าง 2 ถึง 10% ของรายได้ ต่อปี (Levine et al., 1997;
Agner and Kvasnicha, 2010; Braakmann, 2008) ส่วนในประเทศกาลังพัฒนา ความเสียหายนี ้ อาจ
สูงถึงร้ อยละ 20 ของรายได้ (Lokshin and Beegle, 2006) จากการค้ นคว้ าของผู้วิจัย พบว่าในปั จจุบันนี ้
ในประเทศไทยยังไม่มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีตอ่ รายได้ ในระดับบุคคล โดยใช้ กรอบ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และแบบจาลองทางเศรษฐมิติที่สอดคล้ องกับงานวิจยั ในต่างประเทศ

การจะส่งเสริมให้ มีการศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่ ที่มีต่อรายได้ ของผู้สบู ในประเทศไทยนัน้
จาเป็ นจะต้ องมีการรวบรวมองค์ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยในเรื่ องนี ้ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่
สนใจน าไปใช้ เ ป็ นพื น้ ฐานในการพัฒนาแนวทางการวิจัย จึงสมควรให้ มีก ารทบทวนวรรณกรรมของ
งานวิจยั ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสรุปแนวคิด เทคนิคทางเศรษฐมิติที่ใช้ ในการประมาณค่า ผลลัพธ์ที่
ได้ ข้ อมูลที่ใช้ ปั ญหาและข้ อควรระวัง ซึ่งจะเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมต่อการวิจัยใน
ลักษณะเดียวกันในประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์งานวิจยั เรื่องนี ้ คือ การศึกษาถึงแนวคิดที่ใช้ ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการ
สูบบุหรี่ และผลิตภาพในการผลิต รวมรวบระเบียบวิธีวิจัย และสรุป ผลการศึกษาของงานวิจัยในเรื่ องนี ้
เพื่อนามาพัฒนาแนวทางในการทาการศึกษาลักษณะเดียวกันนี ้ในประเทศไทยต่อไป
เนื ้อหาในส่วนที่ 2 เป็ นการสรุปแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ และผลิตภาพในการ
ผลิต ซึ่งสะท้ อนจากรายได้ ที่ลดลงของผู้สบู ส่วนที่ 3 เป็ นการสรุประเบียบวิธีวิจยั ที่ใช้ ในการศึกษา โดย
เริ่มจากวิเคราะห์ลกั ษณะข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั ในเรื่องนี ้ ความเหมาะสมของแบบจาลองทางเศรษฐมิติที่
ใช้ ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ส่วนที่ 4 สรุปผลการศึกษา จากงานวิจยั 13 เรื่อง ใน 7 ประเทศ ว่าการ
สูบบุหรี่มีผลทบต่อรายได้ ของผู้สบู ในระดับใด ส่วนที่ 5 เป็ นการเสนอแนวทางการวิเคราะห์ในระดับสถาน
ประกอบการ และในส่วนที่ 6 เป็ นการสรุปและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการทาวิจยั เรื่องนี ้ในประเทศ
ไทย
2. แนวคิดเชิงทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ที่มีต่อรายได้ ถูกพัฒนาขึ ้นมาบนฐานของทฤษฎีทุน
มนุษย์ (Human Capital) โดยกาหนดให้ ทุนทางสุขภาพ (Health Capital) เป็ นส่วนหนึ่งของทุนมนุษย์
และมีความสัมพันธ์กบั ผลิตภาพในการผลิตของแรงงาน (Becker, 1964; Grossman, 1972; Becker and
Murhpy, 1988) ปริมาณทุนทางสุขภาพจะขึ ้นอยู่การตัดสินใจของแรงงานว่าจะลงทุนกับการรักษาสุขภาพ
มากน้ อยแค่ไหน ด้ วยการเปรี ยบเทียบประโยชน์จากการรักษาสุขภาพกับ ต้ นทุน จากการใช้ เ วลาไปท า
กิจกรรมอื่น เช่น การทางาน หรือการพักผ่อน ภายใต้ ข้อจากัดด้ านเวลาที่มีอยู่

เนื่ อ งจากการลงทุน ทางสุข ภาพเป็ นสิ่ งที่ ต้ องใช้ เ วลาในการสั่งสม ดัง นัน้ การเปรี ย บเที ย บ
ประโยชน์และต้ นทุน จึงต้ องเป็ นการเปรียบเทียบผลรวมของประโยชน์ในปัจจุบนั และอนาคตกับต้นทุนที่จะ
เกิดขึ ้นทังหมดในช่
้
วงเวลาเดียวกัน หากประโยชน์รวมที่ได้ มากว่าต้ นทุนทังหมด
้
แรงงานก็จะเลือกลงทุน
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
การนาทฤษฎีทุนมนุษย์มาประยุกต์ใช้ กับการศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ กับรายได้
จาเป็ นจะต้ องมีการขยายขอบเขตการวิเคราะห์ให้ กว้ างขึ ้น เพื่อให้ ครอบคลุมถึงความเป็ นไปได้ ทงั ้ หมดที่
เกิดขึน้ ซึ่งโดยภาพรวมแล้ ว ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ที่มีต่อรายได้ สามารถอธิบ ายได้ ด้วยเหตุผล 4
ประการด้ วยกัน คือ การเจ็บป่ วยจนทาให้ ขาดงานหรื อทางานได้ ไม่เต็มที่ ต้ นทุนการทาประกันสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล การกีดกันความก้ าวหน้ าในที่ทางาน และการให้ ความสาคัญกับประโยชน์ในระยะ
สันมากกว่
้
าระยะยาว (Bertera, 1991; Levine et al., 1997; Grafova and Stafford, 2009; Cowan and
Schwab, 2011)
เนื ้อหาในส่วนที่ 2.1 เป็ นการอธิบายถึงเหตุผลข้ างต้ นทัง้ 4 ประการ ว่ามีความสัมพันธ์กับการสูบ
บุหรี่และรายได้ อย่างไร ส่วนที่ 2.2 เป็ นการนาแบบจาลองทุนมนุษย์มาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการ
สูบ บุห รี่ และรายได้ ซึ่งจะน าไปสู่แนวคิ ดค่าปรับ ของรายได้ (Wage Penalty) ที่ เ ป็ นพื น้ ฐานในการ
วิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจยั ในส่วนที่ 3 ต่อไป
2.1 เหตุผล 4 ประการที่ทาให้ การสูบบุหรี่ ส่งผลต่ อรายได้

เหตุผลประการแรก คือ การสูบบุหรี่สง่ ผลต่อสุขภาพ ทาให้ ต้องขาดงานหรือไม่สามารถทางานได้
เต็มที่ ซึ่งในประเด็นนี ้ Levine et al. (1997) และ Heineck and Schwarze (2003) พบว่า การสูบ
บุหรี่มีความสัมพันธ์กบั การลดลงของความอดทนในการทางาน แม้ แต่ในกลุ่มของแรงงานที่อยู่ในวัยหนุ่ม
สาว Convey and Cronan (1992), Hoad and Clay (1992) และ Batera (1991) พบว่า การสูบบุหรี่
เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้ องกับทางเดินหายใจ ทาให้ ไม่สามารถทางานได้ อย่างเต็มที่ และส่งผล
ต่อการขาดงาน อาการเหล่านี ้ ทาให้ ผ้ สู บู บุหรี่มีผลงานต่อชัว่ โมงต่ากว่าและขาดงานบ่อยกว่าผู้ไม่สบู บุหรี่
เหตุผลประการที่สองเป็ นผลกระทบต่อเนื่องมาจากเหตุผลก่อนหน้ านี ้ การศึกษาของ Manning et
al. (1989), Miller et al. (1999), Pronk et al. (1999) และ Warner et al. (1999) พบว่า การสูบบุหรี่
ทาให้ ค่าใช้ จ่ายในการรัก ษาพยาบาลของผู้สบู เพิ่มขึ ้น หากผู้สบู เป็ นพนักงานของหน่วยงานที่มีก ารท า
ประกันสุขภาพ ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นนี ้จะกลายเป็ นต้ นทุนของหน่วยงาน เนื่องจากเบี ้ยประกันของผู้สบู บุหรี่
มีคา่ สูงกว่าผู้ไม่สบู บุหรี่ อย่างไรก็ตาม ท้ ายที่สดุ แล้ ว ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นจากเบี ้ยประกันที่ สงู ขึ ้น จะถูกนาไป

หัก กับ ค่าตอบแทนที่ จ่ ายให้ กับ ผู้สูบ บุห รี่ ท าให้ มี รายได้ ที่ ต่ ากว่า ผู้ไม่สูบ บุ ห รี่ (Bhattacharya and
Bundorf, 2009; Cowan and Schwab, 2011)
เหตุผลประการที่สาม เกี่ยวข้ องกับการกีดกันความก้ าวหน้ าในที่ทางาน การที่มีพนักงานสูบบุหรี่
อยู่ในหน่วยงาน ทาให้ มีต้นทุนจัดหาและดูแลสถานที่ซึ่งจัดขึ ้นเพื่อให้ สบู บุหรี่ โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้ ควัน
บุห รี่ ไปบั่นทอนสุขภาพของพนักงานคนอื่น (Kristein, 1983; Levine et al. 1997; Heineck and
Schwarze, 2003; Brune, 2007) นอกจากนีแ้ ล้ ว การสูบบุหรี่ ยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้สบู ทาให้
ไม่ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากผู้บ ริ ห ารและเพื่ อ นร่ ว มงาน จึ ง ส่ง ผลต่ อ ความก้ าวหน้ าในอาชี พ กา รงาน
(Hamermesh and Biddle, 1994)
เหตุผลประการสุด ท้ ายเกี่ ย วข้ องกับ ลัก ษณะนิ สยั ส่วนตัวของผู้สูบ เนื่องจากการสูบ บุห รี่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว แต่ผ้ สู บู ก็ยังเลือกที่จะสูบต่อไป เพราะสามารถให้ ความสุขในระยะสัน้
สะท้ อนให้ เห็นว่า ตีคา่ ของประโยชน์ในอนาคตไว้ น้อยกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้ า
ลัก ษณะเฉพาะตัวข้ อ นี ้ นอกจากจะท าให้ ผู้สูบ ให้ ค วามส าคัญ กับ การดูแ ลสุข ภาพ น้ อยลง
(Grossman, 1972; Becker and Murhpy, 1988; Fuchs, 1982) ยังเกี่ยวข้ องกับตัดสินใจลงทุนเพื่อ
สะสมทุนมนุษย์โดยรวมอีกด้ วย งานวิจัยหลายเรื่ องให้ ข้อสรุปตรงกันว่า เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยอื่นๆ เช่น
รายได้ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง เป็ นต้ น มีค่าคงที่ ผู้ที่ให้ ความสาคัญกับผลประโยชน์ในระยะสัน้
มากกว่า ระยะยาว มี ร ะดับ การศึก ษาที่ ต่ า กว่าผู้ที่ ม องการณ์ ไ กล (Becker, 1964; Evans and
Montgomery, 1994; Lahiri and Song, 2000) ผลทังสองประการนี
้
้ ส่งผลให้ รายได้ ของผู้สบู บุหรี่ เพิ่มขึ ้น
ในอัตราที่ช้ากว่ารายได้ ของผู้ที่ไม่สบู ยิ่งระยะเวลาผ่านไปมากเท่าใด ช่วงห่างระหว่างรายได้ ของพนักงาน
สองกลุม่ นี ้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ ้น1
เนื ้อหาในส่วนต่อไป จะอธิบายว่าทุนมนุษย์และสุขภาพมีความสัมพันธ์กบั รายได้ อย่างไร โดยใช้
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่าฟั งก์ชนั รายได้ มาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
2.2 ฟั งก์ ชันรายได้ (Earning Function) และค่ าปรับจากรายได้ (Wage Penalty)

Mincer (1974) เป็ นผู้พัฒนาฟั งก์ชัน รายได้ (Earning Function) เพื่ อแสดงความสัมพัน ธ์
ระหว่างรายได้ ที่ได้ รับ ในแต่ละช่วงเวลากับ ปั จ จัย ก าหนดประเภทต่างๆ เช่น เพศ อายุ การศึก ษา
ประสบการณ์ในการทางาน เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิด ทฤษฎีทุนมนุษย์ของ Becker (1964) โดย
1

เหตุผลข้ อนี ้ จะทาให้ เส้ นรายได้ ของผู้สบู บุหรี่ มีความลาดชันน้ อยกว่าเส้ นรายได้ ของผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับเส้ นรายได้
จากเนื ้อหาในส่วนที่ 2.2 และ 2.3

ในที่ นีจ้ ะเลือกนาเสนอเฉพาะแบบจาลองทุน มนุษ ย์แบบ Cobb-Douglas ซึ่งเป็ นแบบจ าลองที่ นิย มใช้
การศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดรายได้ ตามที่แสดงไว้ ในสมการที่ (1) ดังนี ้
(1)



wt  AZ
t t Ht

โดยที่ wt คือ รายได้ ที่ได้ รับในเวลา t
At คือ คุณสมบัติสว่ นตัวที่มีผลต่อรายได้ เช่น เชาว์ปัญญา ทัศนคติ การอบรมเลี ้ยงดู
เป็ นต้ น ในช่วงเวลา t
Zt คือ ปริมาณทุนมนุษย์สว่ นที่ไม่ใช่สขุ ภาพในช่วงเวลา t
Ht คือ ปริมาณทุนทางสุขภาพในช่วงเวลา t
 และ  คือ ค่าสัมประสิทธิที่มีคา่ มากกว่า 0 และน้ อยกว่า 1 โดยที่     1 เพื่อให้ ผลได้ ตอ่

ขนาดคงที่ (Constant Return to Scale)2
ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ในสองช่วงเวลา t และ t+1 เราจะนาเอาฟั งก์ชันราย
ของสองช่วงเวลามาเทียบกับแล้ วใส่คา่ ล็อกฐานธรรมชาติ
w 
 A Z H  
ln  t 1   ln  t 1 t1 t 1 
 wt 
 At Zt Ht 

A 
Z 
H 
 ln  t 1    ln  t 1    ln  t 1 
 At 
 Zt 
 Ht 

ในทางคณิ ต ศาสตร์ นัน้

w 
ln  t 1   %w t  โดยที่ ค่า %wt 
 wt 

(2)

เป็ นค่า ร้ อยละของการ

เปลี่ยนแปลงของรายได้ ระหว่างช่วงเวลา t และ t+1 ซึ่งก็คือ อัตราการเติบโตของรายได้ นั่นเอง ด้ วย
หลักการคิดเดียวกัน สมการที่ (2) สามารถเขียนเป็ นสมการในรูป ร้ อยละการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามได้ ดงั นี ้

2

สมมติฐ านข้ อ นี ้ ก าหนดขึน้ เพื่อให้ ฟังก์ ชันการผลิต เป็ นไปตามข้ อก าหนดด้ านกฎการลดน้ อยถอยลงของผลได้ ห น่วย สุดท้ า ย (Law of
Diminishing Marginal Productivity) ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ จาก Varian (1992) และ Jehle and Reny (2000)

%wt   %A t   %Z (t )  %H (t )

ภายใต้ ข้อสมมติที่วา่ คุณสมบัติเฉพาะตัวเป็ นค่าคงที่

(3)
A 
ln  t 1   % A t   0
 At 

แสดงว่า

อัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จะขึ ้นอยู่กบั การเปลีย่ นแปลงของทุนมนุษย์และทุนทางสุขภาพเท่านัน้ ภายใต้
เงื่อนไขนี ้
%wt   %Z (t )  %H (t )

(4)

เพื่อเป็ นตัวอย่างของการใช้ สมการที่ 3 ในการสร้ างเส้ นรายได้ ซึ่งจะเป็ นพื ้นฐานของการวิเคราะห์
ในส่ ว นที่ 2.3 ต่อ ไป จึ ง ขอยกตัว อย่ า งความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งอายุง าน (Z) ซึ่ ง เป็ นตัว แทนของ
ประสบการณ์ในการทางานของพนักงาน และรายได้ (w)
กาหนดให้ รายได้ เริ่ มต้ นของพนักงานเท่ากับ w0 เมื่อทางานทางานไปได้ 1 ปี รายได้ จะเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 7% ประสบการณ์ในปี ที่ 2 ทาให้ รายได้ เพิ่มขึ ้นอีก ร้ อยละ 4 ซึ่งน้ อยกว่าปี แรก ตามกฎการลด
น้ อยถอยลงของผลได้ หน่วยสุดท้ าย 3 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 และ 1 ในปี ที่ 3 และ 4 ตามลาดับ เมื่อ
ลากเส้ นเชื่อมจุด แสดงรายได้ ในแต่ละปี เราจะได้ เส้ นรายได้ ในช่วงเวลาต่างๆ ของพนักงาน (Earning
Profile) ซึ่งมีความชันแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา ขึ ้นอยู่กับอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เมื่อ
อัตราการเพิ่มสูงขึ ้น เส้ นจะมีความชันมาก เมื่ออัตราการเพิ่มขึ ้นลดลง เส้ นรายได้ ในช่วงนัน้ ก็จะมีความ
ชันลดลง ทาให้ เส้ นรายได้ มีลกั ษณะเป็ นเส้ นโค้ งตามที่ได้ แสดงไว้ ในรูปที่ 1

3

ตามกฎนี ้ อายุงานในปี หลังจะให้ ผลตอบแทนน้ อยกว่าอายุงานในปี ก่อนหน้ า เนื่องจากพนักงานต้ องเรี ยนรู้ งานเพื่อพัฒนาตนเอง ในช่วงปี
แรกๆ จะต้ องเรี ยนรู้ ทกั ษะที่สาคัญต่อการทางานมากที่สดุ ก่อน ส่วนในปี หลังๆ จะเรี ยนรู้ ในสิ่งที่มีความสาคัญน้ อยลงมา อัตราการเพิ่ มขึ ้น
ของรายได้ ในช่วงเวลาหลังจึงมีค่าน้ อยกว่า (สมมติให้ อตั ราเงินเฟ้อ=0% เพื่อให้ รายได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริง)

รูปที่ 1 การสร้ างเส้ นรายได้
(w)

+1%
+2%
+4%

+7%

W0
(Z)

ขันต่
้ อไปจะเป็ นการวิเคราะห์วา่ เมื่อนาเอาผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีตอ่ ทุนทางสุขภาพเข้ ามา
พิจารณาร่วมกันไปด้ วย จะส่งผลต่อเส้ นรายได้ อย่างไร ซึ่งจากสมการที่ (3) การสูบบุหรี่ ทาให้ ทุนทาง
สุขภาพลดลง นัน่ คือ

%H t   0

ผลสุทธิของการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จึงต่ากว่ากรณีที่ไม่มีการสูบบุหรี่

เนื่องจากต้ องเอาผลของการเสื่อมค่าของทุนทางสุขภาพไปหักออกทุนมนุษย์ที่เพิ่มขึ ้นจากประสบการณ์การ
ทางาน นอกจากนี ้ หากหน่วยงานนัน้ มีการกีดกันความก้ าวหน้ าของผู้สบู บุหรี่ อัตราการเติบโตของ
รายได้ ของผู้สบู ก็จะยิ่งเพิ่มขึ ้นน้ อยกว่าเดิมอีก ด้ วยเหตุนี ้ สาหรับพนักงานสองคนที่มีคณ
ุ สมบัติด้านอื่นๆ
เหมือนกัน ผู้สบู บุหรี่จะมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ น้อยกว่าผู้ไม่สบู ส่งผลให้ เส้ นรายได้ ของผู้สบู บุหรี่ มี
ค่าความชันน้ อยกว่าและอยู่ต่ากว่าเส้ นเส้ นรายได้ ของผู้ไม่สบู บุหรี่ ตามที่ได้ แสดงไว้ ในรูปที่ 2(ก)
ความต่างของรายได้ ในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ ้นนี ้ เปรียบได้ กับค่าปรับ (Penalty) ที่ผ้ สู บู บุหรี่ ต้องจ่าย
จากการเลือกสูบบุหรี่ ในทางเศรษฐศาสตร์ จะเรี ยกผลต่างที่เกิดขึ ้นว่า “ค่าปรับจากรายได้ ” หรื อ Wage
Penalty (WP) ตามที่ได้ แสดงไว้ ในรูปที่ 2(ข)
รูปที่ 2 การเปรียบเทียบเส้ นรายได้ ของผู้สูบบุหรี่และไม่ สูบบุหรี่
(ก)
(w)

(ข)

(w)

(Wage Penalty)

W0
(Z)

(Z)

ถ้ ากาหนดให้ %E P  %Ht  คือ อัตราเบี ้ยประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มเนื่องจากสุขภาพที่เสื่อม
ลงจากการสูบบุหรี่ของพนักงาน อัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เมื่อรวมผลของเบีย้ ประกันที่หน่วยงานต้ อง
จ่ายเพิ่มเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ ของพนักงาน ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้ องแบกรับไว้ จะเท่ากับ
%W t   %W t   %E  P  %Ht 

ดังนัน้ ค่าปรับรายได้ ทงั ้ หมดที่ผ้ สู บู บุหรี่ ต้องจ่ายจากการเลือกสูบ บุหรี่ ตลอดชั่วระยะเวลาการ
ทางาน จะเท่ากับผลรวมของรายได้ ที่ตา่ งกันระหว่างผู้สบู บุหรี่ และผู้ไม่สบู บุหรี่ ตามที่แสดงไว้ ในสมการที่
5
WP  TW NonSmo ker  (TW Smo ker  E  P  C)

โดยที่

(5)

TW NonSmo ker

คือ รายได้ รวมทังหมดตลอดชั
้
ว่ ระยะเวลาการทางานของผู้ที่ไม่สบู บุหรี่

TW Smo ker

คือ รายได้ รวมทังหมดตลอดชั
้
ว่ ระยะเวลาการทางานของผู้ที่สบู บุหรี่

E  P

คือ ค่าเบี ้ยประกันต้ องจ่ายเพิ่มตลอดชัว่ ระยะเวลาการทางานของผู้ที่
สูบบุหรี่

C

คือ ต้ นทุนต่อคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการรับพนักงานที่สบู บุหรี่เข้ ามา
ทางาน เช่น การจัดหาสถานที่สาหรับสูบบุหรี่ การรักษาความ
สะอาด เป็ นต้ น

เนื ้อหาในส่วนที่ 2 เป็ นการทบทวนวรรณกรรมด้ านแนวคิดพื ้นฐานที่ใช้ อธิบายความแตกต่างของ
รายได้ ระหว่างผู้ที่สบู บุหรี่ กับผู้ที่ไม่สบู บุห รี่ โดยเริ่ มจากการอธิบ ายถึงเหตุผลหลักทางเศรษฐศาสตร์ 4
ประการที่สง่ ผลรายได้ ของผู้สบู ได้ แก่ การเจ็บป่ วยทาให้ ขาดงานหรื อทางานได้ ไม่เต็มที่ ต้ นทุนการทา
ประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาล การกีดกันความก้ าวหน้ าในที่ทางาน และการให้ ความสาคัญกับ
ประโยชน์ในระยะสันมากกว่
้
าระยะยาว
เหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น ถูกน ามาใช้ ในการสร้ างแบบจาลองทุนมนุษย์ โดยใช้ แนวคิดฟั งก์ชัน
รายได้ ของ Mincer (1974)

เพื่ออธิบายถึงการเกิดค่าปรับจากรายได้ ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนา

วิธีการประมาณค่าในทางเศรษฐมิติ ดังที่จะอธิบายในส่วนที่ 3 ต่อไป

3. ระเบียบวิธีวจิ ยั ในการประมาณค่ าปรับจากรายได้
ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในส่วนที่ 2.2 ในการประมาณค่าปรับจากรายได้ ผู้วิจัยจะต้ องทราบถึงเส้ น
รายได้ ของผู้สบู บุหรี่ และผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ ซึ่งสามารถหาได้ โดยการใช้ เทคนิคทางเศรษฐมิติมาประมาณค่า
ฟั งก์ชันรายได้ เพื่อเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ในประเด็นนี ้ Levine et al. (1997), van
Ours (2004), Agner and Kavsnicka (2010), และ Christelis and Sanz-de-Galdeano (2011) ได้ ให้
ความเห็นว่า ความแม่นยาของค่าที่ประมาณจะมากน้ อยแค่ไหน ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยสองประการ คือ ข้ อมูล
ที่มีอยู่ และความเหมาะสมแบบจาลองทางเศรษฐมิติที่ใช้ ในการประมาณค่าชุดข้ อมูลนัน้
เนื ้อหาในส่วนที่ 3.1 จะกล่าวถึงลักษณะของข้ อมูลที่เหมาะสมสาหรับการประมาณค่า ปรับจาก
รายได้ ส่วนที่ 3.2 เป็ นการอธิบายลักษณะแบบจาลองทางเศรษฐมิติที่ใช้ ในการศึกษา เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความเหมาะสมของแบบจาลอง พร้ อมทังน
้ าเอาการศึกษาบางส่วนที่ใช้ แบบจาลองเหล่านีม้ าเปรี ยบเทียบ
ให้ เห็นว่า การเปลี่ยนวิธีประมาณค่า จะทาให้ คา่ ปรับจากรายได้ เปลี่ยนแปลงไปมากน้ อยเพียงใด ส่วนที่
3.3 เป็ นการสรุปตัวแปรที่ใช้ ในการประมาณค่าของงานวิจยั ในเรื่องนี ้
3.1 ลักษณะของข้ อมูลที่เหมาะสม
ตารางที่ 1 ได้ สรุ ป ประเภทของข้ อมูลที่ ใ ช้ ใ นวิจัย ด้ านค่า ปรับ จากรายได้ ข องการสูบ บุห รี่ ใ น
ต่างประเทศ จะเห็นได้ วา่ ใน 13 เรื่อง มีเพียง 2 เรื่ องเท่านัน้ ที่ใช้ ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-Section
Data) เนื่ อ งจากไม่สามารถเข้ าถึ งข้ อมูลแบบเก็ บ ซ า้ ข้ า มช่วงเวลา (Longitudinal Data) ได้ การ
วิเคราะห์ข้ามช่วงเวลาเป็ นเรื่องสาคัญ เนื่องจากผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นทีละน้ อย จึง
ไม่สามารถวัด ได้ จ ากข้ อมูลในช่ วงเวลาสัน้ ๆ นอกจากนี แ้ ล้ ว ระดับ ความรุ น แรง ยัง ขึน้ กับ ลัก ษณะ
เฉพาะตัว เช่น กรรมพันธุ์ ความเครียด สุขภาพ โภชนาการ และปั จจัยอื่นอีก ด้ วยเหตุนี ้ ผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่
พร้ อมกัน ในจานวนที่เท่ากัน อาจมีผลกระทบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 1 ข้ อมูลที่ใช้ ในการประมาณค่าปรับจากรายได้
งานวิจัย

ข้ อมูลที่ใช้ *

ประเทศ

Leigh and Berger (1989)

QES

อเมริกา

Levine et al. (1997)

NLSY

อเมริกา

เก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา

Dastan (2009)

NLSY

อเมริกา

เก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา

Grafova and Stafford (2009)

PSID

อเมริกา

เก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา

Cowan and Schwab (2011)

NLSY

อเมริกา

เก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา

Auld (2005)

CGSS

แคนาดา

Brune (2007)

BHPS

อังกฤษ

เก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา

Braakmann (2008)

BHPS

อังกฤษ

เก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา

van Ours (2004)

CentER

เนเธอร์แลนด์

เก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา

Heineck and Schwarze (2003)

GSOEP

เยอรมนี

เก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา

Anger and Kvasnicha (2010)

GSOEP

เยอรมนี

เก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา

ATR

ออสเตรเลีย

เก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา

ALSMS

อัลบาเนีย

เก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา

Lee (2003)
Lokshin and Beegle (2008)

ลักษณะของข้ อมูล
ภาคตัดขวาง

ภาคตัดขวาง

หมายเหตุ * ALSMS = Albania Living Standards Monitoring Survey
ATR = Australian Twin Registry
BHPS = British Household Panel Survey
CentER = Panel data collected by Tilburg School of Economics and Management
CGSS = Canadian General Social Survey
GSEP = German Socio-Economic Panel
NLSY = National Longitudinal Survey of Youth
PSID = Panel Study of Income Dynamics
QES = Quality of Employment Survey

ปั ญหาสาคัญ ของข้ อมูลภาคตัด ขวาง คือ การสุ่มตัวอย่างใหม่ทุกครั ง้ ท าให้ ความผลของการ
ประมาณค่าถูกบิดเบือน เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างที่สมุ่ ได้ ในแต่ละครัง้ มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ซึ่ง
เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถวัดออกมาได้ โดยตรง เช่น ลักษณะนิสยั สภาพแวดล้ อมรอบตัว ผลจากการอบรม
เลี ้ยงดู และทัศนคติ เป็ นต้ น ส่งผลให้ คา่ ที่ประมาณได้ มีความน่าเชื่อถือน้ อย ด้ วยเหตุนี ้ ข้ อมูลที่นิยมใช้
จึงเป็ นของมูล แบบเก็บ ซา้ ข้ ามช่วงเวลา เพื่อให้ ได้ ข้อมูลของผู้สูบคนเดิมอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ ผ้ วู ิจัย
สามารถใช้ เทคนิคทางเศรษฐมิติมาควบคุมลักษณะเฉพาะตัวไม่ให้ สง่ ผลต่อการประมาณค่าได้ 4
3.2 แบบจาลองทางเศรษฐมิติ
แบบจาลองทางเศรษฐมิติที่นิยมใช้ มีอยู่ 4 ประเภทด้ วยกัน คือ ฟั งก์ชัน รายได้ ที่มีตวั แปรดัมมี่
สาหรับผู้สบู บุหรี่ ฟั งก์ชันรายได้ เปรี ยบเทียบของคู่แฝด ฟั งก์ชันรายได้ แบบผลต่าง และฟั งก์ชันรายได้
แบบผลต่างของผลต่าง เนื อ้ หาในส่วนนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของฟั งก์ ชันรายได้ ใ นแต่ละ
ประเภท
ฟั งก์ ชันรายได้ ที่ มีต ัวแปรดัมมี่เ ป็ นแบบจาลองพืน้ ฐานที่ พัฒนาขึน้ มาจากฟั งก์ชันรายได้ ที่ใ ช้ ใ น
การศึกษาด้ านทุนมนุษย์ (Willis, 1986) โดยเพิ่มตัวแปรด้ านลักษณะเฉพาะส่วนตัว ภูมิหลังของครอบครัว
และใส่ตวั แปรดัมมี่เพื่ อให้ ประมาณผลของการสูบบุหรี่ ด้ วยสมการถดถอยสหสัมพันธ์ (Ordinary Least
Square หรือ OLS)
กาหนดให้ At คือ เว็คเตอร์ของตัวแปรลักษณะเฉพาะส่วนตัวและภูมิหลังของครอบครัวที่สามารถ
วัดได้ Zt คือ เว็คเตอร์ ของตัวแปรด้ านทุนมนุษย์ เช่น เชาว์ปัญญา ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทางาน Smt คือ ตัวแปรดัมมี่ ซึ่งจะมีคา่ เท่ากับ 1 ถ้ าข้ อมูลชุดนัน้ เป็ นของผู้สบู บุหรี่ และเท่ากับ 0
สาหรับผู้ไม่สูบบุห รี่ และ

et

คื อ ค่าความคลาดเคลื่อน เราจะได้ ฟังก์ ชันรายได้ ตามที่ได้ แสดงไว้ ใ น

สมการที่ (6)
lnWt  0  Atβ  Zt φ   Smt  et

(6)

ปั ญ หาของฟั งก์ ชันรายได้ แบบนี ้ คือ ลัก ษณะเฉพาะตัวบางอย่ างที่ ไม่สามารถสังเกตหรื อวัด
ออกมาได้ ไม่ได้ ถกู นามาใช้ ในการประมาณค่า ทาให้ เกิดปั ญหาความบิดเบือนเนื่องมาจากการขาดตัว
4

คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่ผลของการประมาณค่าถูกบิดเบือน สามารถอ่านได้ จาก Wooldridge (2002)

และ Greene (2003)

แปร (Omitted Variable Biased) หากลักษณะเหล่านีส้ ่งผลต่อรายได้ และมีความสัมพันธ์กับการสูบ
บุหรี่ เช่น สภาพทางจิตใจ ทัศนคติที่มีตอ่ งาน ส่งผลให้ คา่ สัมประสิทธิ์ของตัวแปรดัมมี่การสูบบุหรี่ (  )
มีค่าต่ากว่าค่าที่เ ป็ นจริ ง (Biased Downward)5

แม้ จะเปลี่ยนจากตัวแปรดัมมี่เป็ นจานวนบุหรี่ ที่สูบ

ปั ญหานี ้ก็ยงั คงมีอยู่เช่นเดิม
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญหา คื อ การใช้ เทคนิ ค การประมาณค่ า ที่ เ รี ยกว่ า การใช้ เครื่ อ งมื อ แทน
(Instrumental Variable หรือ IV) โดยการหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กับการสูบบุหรี่ แต่ไม่สมั พันธ์กับ ตัว
แปรอิ สระอื่ น ๆ ไม่สัมพัน ธ์ กับ รายได้ และไม่สัมพัน ธ์ กับ ค่า ความคลาดเคลื่อ นในการประมาณค่า
ยกตัวอย่างเช่น Auld (2005) ใช้ ความเคร่งศาสนาและราคาของบุหรี่ มาเป็ นเครื่ องมือแทนการสูบบุหรี่
เพราะเชื่อว่า คนที่เคร่งศาสนาจะสูบบุหรี่ น้อยกว่าคนที่ไม่เคร่งศาสนา ดังนัน้ ศาสนาจึงมีความสัมพันธ์
ในทางตรงกันข้ ามกับการสูบบุหรี่ ตามที่ได้ แสดงไว้ ในรูปที่ 3 นอกจากนีแ้ ล้ ว เนื่องจากราคาบุหรี่ ไม่ได้
ถูกกาหนดโดยผู้สบู และมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ ามกับการสูบบุหรี่ ดังนัน้ ทัง้ ความเคร่งศาสนา
และราคาบุหรี่ จึงสามารถใช้ เป็ น IV ของการสูบบุหรี่ ได้ Lokshin and Beegle (2006) ใช้ ข้อมูลการสูบ
บุหรี่ ของบิดามารดามาเป็ น IV เพราะเชื่อว่า การที่บิดามารดาสูบบุหรี่ จะเป็ นต้ นแบบให้ ลกู ทาตาม
ดังนัน้ การสูบบุหรี่ของลูกจึงมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการสูบบุหรี่ของพ่อแม่
รูปที่ 3 ตัวอย่างของการเลือกใช้ IV
(IV)

(Sm)

(W)

(e)

อย่างไรก็ตาม ปั ญหาของการใช้ IV ก็คือ ตัวแปรที่เลือกมาเป็ น IV อาจส่งผลต่อรายได้ โดยตรง
ด้ วยเช่นกัน เช่น คนที่เคร่งศาสนาอาจตังใจท
้ างานมากกว่าคนที่ไม่เคร่งศาสนา (Nigel, 1984) ด้ วยเหตุนี ้

5

Biased Downward หมายถึง กรณี ที่มีตัวแปรบางตัวที่ควรนามาใช้ ในการประมาณค่า แต่ไม่ได้ ถูกนามาใช้ และตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระตัวอื่นในแบบจาลอง ทาให้ ค่าที่ประมาณได้ ของตัวแปรอิสระที่อยู่ในแบบจาลองส่งผลต่อตัวแปรตามน้ อยกว่าที่
ควรจะเป็ น ตัวอย่างในกรณีของการสูบบุหรี่ เช่น ผู้ที่มีทศั นคติที่ไม่ดีต่องาน ซึ่งมักจะเป็ นผู้ที่ชอบสูบบุหรี่ แม้ จะไม่สูบบุหรี่ ก็มีรายได้ น้อย
กว่าค่าเฉลี่ยอยู่แล้ ว เมื่ อไม่ใส่ตัวแปรที่สะท้ อ นทัศนคติเข้ าไปด้ วย ค่าที่ประมาณได้ จากตัวแปรดัมมี่ ของการสูบบุหรี่ จะเป็ นผลข องการ
ทัศนคติที่ไม่ดีต่องาน แทนที่จะเป็ นผลของการสูบบุหรี่

งานวิจยั ที่ใช้ IV เข้ ามาช่วยในการประมาณค่า จึงให้ ข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันว่า ในกรณีของการสูบ
บุหรี่ การจะหา IV ที่ดีเป็ นเรื่องยาก (van Ours, 2002; Heineck and Schwarze, 2003)
อีก วิธีก ารหนึ่งในการแก้ ปั ญ หา คือ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อมูลระดับ ครัวเรื อน ในลัก ษณะ
เดียวกับที่ Averett and Korenman (1993) ใช้ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของรายได้ ของผู้ที่เป็ น
พี่น้องกัน เนื่องจาก หากคุณลักษณะที่ไม่สามารถวัดได้ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นจากกรรมพันธุ์ การอบรมสั่ งสอน
และสภาพแวดล้ อมในครอบครัว การนาสมาชิกในครอบครัวเดียวกันมาใช้ ในการวิเคราะห์ จะช่วยให้ การ
ประมาณค่ามีความแม่นยามากขึ ้น Levine et al. (1997) อธิบายว่า ถ้ ากาหนดให้ o เป็ นสัญลักษณ์
แทนค่าตัวแปรของพี่ และ y เป็ นสัญ ลัก ษณ์ แทนค่าตัวแปรของน้ อง โดยก าหนดให้



เป็ นค่าของ

คุณลักษณะที่ไม่สามรถวัดได้ ฟั งก์ชันรายได้ ของพี่และน้ องสามารถแสดงได้ โดยสมการที่ (7) และ (8)
ตามลาดับ
lnWot  0  Aotβ  Zotφ   Smot    eot

(7)

lnWyt  0  Aytβ  Zytφ   Smyt    eyt

(8)

เนื่องจากทังคู
้ ม่ าจากครอบครัวเดียวกัน ดังนัน้ Aotβ  Aytβ ความแตกต่างของรายได้ จึงเกิด
จากความแตกต่างในระดับทุนมนุษย์ที่มี การสูบบุหรี่ และค่าความคาดเคลื่อน ตามที่ได้ แสดงไว้ ใน
สมการที่ (9)
(9)

lnWot  lnWyt  0  (Zot  Zyt )φ   (Smot  Smyt )  (eot  eyt )

แม้ วา่ วิธีการนี ้จะช่วยกาจัดความความบิดเบือนเนื่องมาจากการขาดตัวแปรได้ แต่ในทางปฏิบัติ
เป็ นเรื่องยุ่งยาก เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างที่มีทงั ้ ผู้สบู บุหรี่ และไม่สบู บุหรี่ ซึ่งเป็ นพี่น้องกันมีน้อย ทาให้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่สามารถนามาใช้ ในการวิเคราะห์จานวนน้ อย และยังมีโอกาสเป็ นไปได้ ว่า ค่า



ของพี่น้อง

อาจแตกต่างกัน ซึ่งทังสองสาเหตุ
้
จะส่งผลต่อความแม่นยาของการประมาณค่า
Levine et al. (1997), Anger and Kvasnicha (2006), Braakmann (2008) และ Grafova
and Stafford (2009)

เสนอว่า ถ้ าสามารถเข้ าถึงข้ อมูลแบบเก็บ ซา้ ข้ ามช่วงเวลา ก็สามารถใช้ การ

ประมาณค่าแบบหักล้ างผลคงที่ (Fixed-Effect หรือ FE) ได้ เนื่องจากการประมาณค่าแบบนี ้ เป็ นการหา
ผลต่างของรายได้ ของผู้ให้ ข้อมูลคนเดียวกันข้ ามช่วงเวลา และเนื่องจาก  i ของคนคนเดียวกัน มีคา่ คงที่
ตลอด การหาผลต่างแบบนี ้จะกาจัดค่า  i ออกไปจากการประมาณค่าได้ ตามที่ได้ แสดงไว้ ในสมการที่
(10)
lnWt 1  lnWt  (Zt1  Zt )φ   (Smt 1  Smt )  (et 1  et )

(10)

อย่างไรก็ตาม วิธีการนี ้ก็ยงั มีข้อจากัด เพราะเป็ นไปได้ วา่ การสูบบุหรี่อาจมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัย
บางอย่ างที่ ไม่เ กี่ ย วข้ องกับ ค่า  i เช่น ความสัมพัน ธ์ กับ คู่สมรส หรื อปั ญ หาสุขภาพของสมาชิ ก ใน
ครอบครัว เพื่อป้องกันการเกิดปั ญหาดังกล่าว จึงควรมีการเพิ่มข้ อมูลเกี่ยวเหล่านีเ้ ข้ าไปในการวิเคราะห์
ด้ วย (Cowan and Schwab, 2011)
ตารางที่ 2 เป็ นการเปรียบเทียบผลการของเปลี่ยนแบบจาลองที่ใช้ ในการประมาณค่า ที่มีตอ่ การ
ประมาณค่าปรับจากรายได้ ซึ่งจะเห็นว่า เมื่อเปลี่ยนการประมาณค่าจาก OLS ไปเป็ น IV หรื อ FE
ยกตัวอย่าง เช่น การศึกษาของ Levine et al. (1997) โดยใช้ OLS ค่าปรับจากรายได้ มีค่า -0.042
หมายความว่า โดยเฉลี่ยแล้ ว รายได้ ของผู้สบู บุหรี่ จะต่ากว่าผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ ประมาณ 4.2% ต่อปี เมื่อ
เปลี่ยนไปใช้ การประมาณค่าแบบ FE ค่าที่ได้ เพิ่มเป็ น -0.063 หรือ -6.3% การใช้ ประมาณค่าด้ วย IV ก็
ได้ ผลในลักษณะเดียวกัน เช่น การศึกษาของ Agner and Kavesnicka (2008) โดยใช้ OLS พบว่า
ค่าปรับจากรายได้ มีคา่ -0.045 หรือ -4.5% เมื่อเปลี่ยนไปประมาณค่าด้ วย IV ค่าที่ประมาณได้ เพิ่มขึ ้น
เป็ น -0.099 หรือ 9.9%
ตารางที่ 2 ผลของการเปลี่ยนแบบจาลองที่ใช้ ในการประมาณค่ า
งานวิจัย

OLS

IV

Levine et al. (1997)

-0.042**

van Ours (2004)

-0.026

-0.123**

Lokshin and Beegle (2006)

-0.048*

-0.234*

Brune (2007)

-0.136**

Agner and Kvasnicka (2010)

-0.045**

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 5% ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 10%

FE
-0.063**

-0.02*
-0.099*

ประเด็นสุดท้ ายที่เกี่ยวข้ องกับการประมาณค่า คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ กับการสูบบุหรี่
Levit and Coate (1982) และ Becker et al. (1994) พบว่า รายได้ มีผลต่อปริ มาณการสูบบุหรี่ ใ น
ทางบวก กล่าวคือ เมื่อรายได้ ลดลง การสูบบุหรี่ ก็จะลดลงตามไปด้ วย ดังนัน้ ในกรณีที่ Smt เป็ น
จานวนบุหรี่ ที่สบู ผลจากการประมาณค่าที่ได้ จะเป็ นผลสุทธิระหว่างผลของการสูบบุหรี่ ที่มีต่อรายได้ ลบ
ด้ วยผลของรายได้ ที่ลดลงต่อการสูบบุหรี่ ทาให้ คา่ ปรับจากรายได้ ที่ประมาณได้ มีคา่ ต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
3.3 ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการประมาณค่ า
ตารางที่ 3 เป็ นการสรุปกลุม่ ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาของงานวิจัยทัง้ 13 เรื่ องซึ่งใช้ เป็ นตัวแทน
ของตัวแปรในเชิงทฤษฎีที่ได้ อธิบายไว้ ในส่วนที่ 2 โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มด้ วยกัน คือ ตัวแปรที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ภูมิห ลัง และสภาพแวดล้ อ มของกลุ่ม ตัว อย่ า ง เช่ น อายุ เพศ สถานภาพการสมรส
การศึกษาของบิดามารดา เชื ้อชาติ ศาสนา ภูมิภาค และลักษณะชุมชน ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับทุนมนุษย์
เช่น การศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และกลุ่มตัวแปรด้ านการสูบบุหรี่ เช่น ตัวแปรดัมมี่การสูบ
บุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ เป็ นต้ น
ตารางที่ 3 ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษา
งานวิจัย
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
Leigh and Berger (1989)

กลุ่มตัวแปร
ทุนมนุษย์

อายุ เพศ

การศึกษา

สถานภาพสมรส

ประสบการณ์

การสูบบุหรี่
ตัวแปรดัมมี่

ประเภทงาน
Levine et al. (1997)

อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา
การสมรส เชื ้อชาติ
ภูมิภาค ลักษณะของ
ชุมชน ขนาดของ
ครอบครัว การศึกษา
ของบิดามารดา การ
ทางานของบิดา
มารดา คะแนนสอบ

ประสบการณ์

ตัวแปรดัมมี่

Dastan (2009)

อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา

ตัวแปรดัมมี่

การสมรส เชื ้อชาติ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

ประสบการณ์

จานวนบุตร สุขภาพ

ประวัติการสูบบุหรี่

น ้าหนักตัว ภูมิภาค
ลักษณะของชุมชน
Grafova and Stafford (2009)

Cowan and Schwab (2011)

อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา

ตัวแปรดัมมี่

การสมรส เชื ้อชาติ

ประสบการณ์

จานวนบุหรี่ที่สบู

สุขภาพ

ประเภทงาน

ประวัติการสูบบุหรี่

อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา
การสมรส เชื ้อชาติ

ตัวแปรดัมมี่

ประสบการณ์

ขนาดของครอบครัว
คะแนนสอบ ขนาด
ของสถาน
ประกอบการ การทา
ประกันสุขภาพ
Auld (2005)

อายุ เพศ สถานภาพการ การศึกษา
สมรส ศาสนา สุขภาพ

ตัวแปรดัมมี่

ประเภทงาน

การออกกาลัง ภูมิภาค
การดื่มสุรา
Brune (2007)

อายุ เพศ สถานภาพการ การศึกษา

ตัวแปรดัมมี่

สมรส เชื ้อชาติ ภูมิภาค
การสูบบุหรี่ของบิดา
มารดา
Braakmann (2008)

อายุ เพศ สถานภาพการ การศึกษา
สมรส เชื ้อชาติ สุขภาพ
ขนาดของสถาน
ประกอบการ

ตัวแปรดัมมี่

van Ours (2004)

อายุ สถานภาพใน

การศึกษา

ครอบครัว ศาสนา การ

จานวนบุหรี่ที่สบู
พฤติกรรมการสูบบุหรี่

ดื่มสุรา ฐานะทางสังคม
เศรษฐกิจ
Heineck and Schwarze

อายุ เพศ ขนาดของ

การศึกษา

ตัวแปรดัมมี่

(2003)

สถานประกอบการ

ประสบการณ์

จานวนบุหรี่ที่สบู

ประเภทงาน
Anger and Kvasnicha (2010) อายุ เพศ สถานภาพการ การศึกษา
สมรส
Lee (1993)

ตัวแปรดัมมี่
ประวัติการสูบบุหรี่

อายุ เพศ

การศึกษา

สถานภาพสมรส

ประสบการณ์

ตัวแปรดัมมี่

ประเภทงาน
Lokshin and Beegle (2008)

อายุ เพศ สถานภาพการ การศึกษา

ตัวแปรดัมมี่

สมรส เชื ้อชาติ ศาสนา
ภาษา ขนาดครอบครัว
การสูบบุหรี่ของบิดา
มารดา

ข้ อจากัดด้ านตัวแปรของงานวิจัยเหล่านีก้ ็คือ ตัวแปรเหล่านีไ้ ม่ได้ ถูกออกแบบมาเพื่ อการศึกษา
เรื่องนี ้โดยเฉพาะ ตัวแปรบางตัวจึงไม่ใช่ตวั แทนที่ดีของตัวแปรในเชิง ทฤษฎี เช่น การใช้ คะแนนสอบมา
เป็ นตัว แทนของการมองการณ์ ไ กล ให้ ความส าคัญ กับ ผลประโยชน์ ใ นระยะสัน้ มากกว่า ระยะยาว
นอกจากนี ้แล้ ว ในบางกรณี ผู้วิจยั ไม่สามารถหาตัวแปรที่เป็ นตัวแทนทางทฤษฎีที่ดีของปั จจัยอื่นๆ ที่อาจ
ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ เช่น กรรมพันธุ์ ระดับความเครียด ความสัมพันธ์กับคนรอบข้ าง ทัศนคติเกี่ยวกับ
เป้าหมายในชีวิต เป็ นต้ น

4. การเปรียบเทียบผลการประมาณค่า
จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ วา่ ผลการประมาณค่าปรับจากรายได้ ในประเทศพัฒนาแล้ วส่วนใหญ่จะ
อยู่ในช่วง 2 ถึง 10% และในประเทศอัลบาเนียซึ่งเป็ นประเทศกาลังพัฒนา ค่าที่ประมาณได้ สงู ถึง 20%
ในประเด็นนี ้ Lokshin and Beegle (2006) ให้ ความเห็นไว้ วา่ ค่าที่ได้ สงู กว่าค่าเฉลี่ยในประเทศพัฒนา
แล้ ว เพราะความเข้ มข้ นของสารที่อยู่ในบุหรี่ ที่มีมากกว่าในประเทศกาลังพัฒนา ความเข้ มงวดในการ
บังคับใช้ กฎหมายที่น้อยกว่า และลักษณะเฉพาะในวิถีชีวิตของชาวอัลเบเนียเอง
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าปรับจากรายได้ ต่อปี ในต่ างประเทศ*
งานวิจัย

ประเทศ

ค่ าปรับจากรายได้ ต่อปี
(%)

Leigh and Bruger (1989)

อเมริกา

1.5-3.5

Levine et al. (1997)

อเมริกา

4-8

Dastan (2009)

อเมริกา

2.5-5

Cowan and Schwab (2011)

อเมริกา

5-10

Grafova and Stafford (2009)

อเมริกา

4-11

Auld (2005)

แคนาดา

8

Brune (2006)

อังกฤษ

2

Braakmann (2008)

อังกฤษ

3-4

เนเธอร์แลนด์

6-10

Heineck and Schwarze (2003)

เยอรมนี

2-8

Agner and Kvasnicha (2006)

เยอรมนี

3-4

Lee (1999)

ออสเตรเลีย

3-5

Lokshin and Beegle (2006)

อัลบาเนีย

20

van Ours (2004)

ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ไม่รวมอัลบาเนีย) ( ) **
ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน**

  3.67   1.89

  4.92   4.88
* ผลการประมาณค่าที่สรุปไว้ ในตารางที่ 4 แตกต่างจากที่นาเสนอไปในตารางที่ 2 เพราะผลตารางที่ 3 เป็ นการงาน
ผลสรุปรวมของการประมาณค่าด้ วยแบบจาลองทั ้งหมดที่ใช้ ในงานวิจยั
** คานวณจากค่าประมาณต่าสุดของค่าปรับจากรายได้ ของงานวิจยั แต่ละเรื่อง

ที่น่าสังเกตก็คือ แม้ แต่กรณีของ Levine et al. (1997) Dastan (2009) และ Cowan and
Schwab (2011) ซึ่งใช้ ข้อมูล NLSY เหมือน ค่าที่ได้ ก็ยงั มีความแตกต่างกัน สาเหตุของความแตกต่าง
นอกจากจะเกิดขึ ้นจากวิธีการประมาณค่าที่ใช้ ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในส่วนที่ 3.2 ความแตกต่างดังกล่าว
ยังเป็ นผลมาจากกลุม่ ตัวอย่างที่เลือกใช้ และช่วงเวลาที่นามาใช้ ในการศึกษาด้ วย
5. แนวคิดและวิธีการประมาณค่ าการสูญเสียผลิตภาพจากการสูบบุหรี่ ในระดับสถาน
ประกอบการ
เนื ้อหาในส่วนนี ้เป็ นการเสนอแนวคิดที่ใช้ ในการวิเคราะห์ระดับสถานประกอบการโดยใช้ ฟังก์ชัน
การผลิตมาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ที่มีต่อผลิตภาพโดยรวม จากนัน้ จะเป็ น
การอธิบายวิธีการประมาณค่าทางเศรษฐมิติ แบบฟั งก์ชันการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic Production
Frontier หรือ SPF) ตลอดจนถึงการอธิบายจุดเด่นและข้ อจากัดของวิธีการประมาณค่าแบบ SPF
5.1 การวิเคราะห์ ในระดับสถานประกอบการโดยใช้ฟังก์ ชันการผลิต
แม้ วา่ การประมาณการสูญเสียผลิตภาพจากการสูบบุหรี่ในทางเศรษฐศาสตร์จะเป็ นการประมาณ
ค่าในระดับบุคคล แต่แนวคิดด้ านทุนมนุษย์ที่เป็ นพื ้นฐานในการประมาณค่า สามารถนามาปรับใช้ กบั การ
ประมาณค่าในระดับสถานประกอบการได้ เช่นกัน โดยใช้ แนวคิดด้ านฟั งก์ชนั การผลิตมาเป็ นพื ้นฐานในการ
วิเคราะห์ โดยในกรณีนี ้ ค่าปรับจากรายได้ ในระดับสถานประกอบการก็คือ มูลค่าของผลิตภาพการผลิตที่
ลดลง
ตามแนวคิดนี ้ มูลค่าของผลผลิตที่สถานประกอบการแต่ละสถานประกอบการ i สามารถผลิตได้
( yi )

ขึ ้นอยู่กบั ปริมาณของปั จจัยการผลิตที่ได้ ได้ แก่ ทุน (ki ) แรงงาน (ni ) และเวคเตอร์ ของวัตถุดิบ

และเทคนิคในการบริหารจัดการ (xi ) ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ในรูปของฟั งก์ชนั ได้ ตามที่แสดงไว้ ใน
สมการที่ (11)
yi  f (ki , ni , xi )

โดยที่

yi
2 yi
yi
2 yi
yi
2 yi
0
0,
0
 0 , และ
0
0
ki
ki2
ni
ni2
xi
xi2

(11)

เนื่องจากผลิตที่แรงงานผลิตได้ ไม่ได้ เกิดจากจานวนชัว่ โมงการทางานที่ใช้ เพียงอย่างเดียว แต่ผล
ร่วมกันระหว่างชัว่ โมงการทางาน ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และทักษะอื่นที่เกี่ยวข้ องกับงาน
นัน้ ถ้ าเรากาหนดให้ li คือชั่วโมงการทางาน และ hi คือ ปริ มาณทุนมนุษย์ (ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ และทักษะอื่นที่เกี่ย วข้ องกับงาน) จานวนปั จจัยการผลิตด้ านแรงงานที่ใช้ จริ งจะเท่ากับ
ni  li hi

ด้ วยเหตุนี ้ แรงงานสองคนที่ใช้ เวลาหนึ่งชั่วโมงทางานอย่างเต็มความสามารถ ไม่จาเป็ นต้ อง

ผลิตได้ ในปริมาณที่เท่ากันเสมอไป ฟั งก์ชนั การผลิตที่สะท้ อนความแตกต่างของระดับทุนมนุษย์ จึงเป็ นไป
ตามสมการที่ (12)
yi  f (ki , ni , xi )  f (ki , li hi , xi )

(12)

ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในส่วนที่ 2.2 ว่า ทุนทางสุขภาพเป็ นส่วนหนึ่งของทุนมนุษย์ของแรงงาน ใน
ระดับหน่วยการผลิต สุขภาพโดยรวมของแรงงานย่อมมีผลต่อความสามารถในการผลิตด้ วยเช่นกัน นัน่ คือ
hi  gi (mi , Hi )

โดยที่ mi คือ เวคเตอร์ ของทุนมนุษย์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ และ H i คือ ทุน

ทางสุขภาพโดยรวมของแรงงาน ฟั งก์ชนั การผลิตที่รวมเอาผลด้ านสุขภาพ สามารถเขียนไปตามสมการที่
(13)
yi  f (ki , li gi (mi , Hi ), xi )

(13)

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพโดยรวมของแรงงานในสถานประกอบการกับปริมาณผลผลิตมี
ความสัมพันธ์ในทางบวก นัน่ คือ

yi f (ki , li gi (mi , Hi ), xi ) gi (mi , Hi )

0
Hi
gi (mi , Hi )
Hi

ด้ วยกรอบการวิเคราะห์ข้างต้ น การสูบบุหรี่ ส่งผลต่อสุขภาพของตัวผู้สบู และยังส่งผลต่อสุขภาพ
ของคนรอบข้ าง ทาให้ ทนุ ทางสุขภาพของแรงงานโดยรวมของสถานประกอบการลดลง ส่งผลให้ ผลผลิตที่
ได้ น้อยลงตามไปด้ วย ผลผลิตที่น้อยลงในขณะที่จานวนของทุน แรงงาน และปั จจัยอื่นๆ ยังคงที่สะท้ อน
ให้ เห็นการลดลงของประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการนัน้ เนื่องมาจากการสูบบุหรี่ ซึ่งก็คือการ
ลดลงของประสิทธิการผลิตนัน่ เอง

5.2 วิธีการประมาณค่ า
วิธีการประมาณค่าฟั งก์ ชันการผลิต เพื่อวัดประสิท ธิภาพการผลิตที่นิยมใช้ มี 2 วิธีด้วยกันคือ
การใช้ สมการเชิงเส้ น (Linear Programming) และฟั งก์ชันการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic Production
Frontier หรื อ SPF) โดยในที่นีจ้ ะนาเสนอการประมาณค่าแบบ SPF เนื่องจากเป็ นวิธีที่นิยมใช้ กันมาก
เพราะสามารถทดสอบสมมติฐานเพื่อยืนยันความมีนยั สาคัญทางสถิตขิ องตัวแปรอิสระที่สนใจได้ (Aigner,
Lovell and Schmidt, 1977; Meeusena nd van den Broeck, 1977; Kumbhakar and Lovell, 2000)
การลดลงของประสิทธิภาพของสถานประกอบการตามที่ได้ แสดงไว้ ในสมการ (13) สามารถ
เปลี่ยนให้ อยู่ในรูปของค่าสัมประสิทธิ i คูณกับฟั งก์ชนั การผลิต6
yi  f (ki , li gi (mi , Hi ), xi )  i f (ki , ni , xi )

(14 )

แปลงสมการที่ (14) ให้ อยู่ในรูปของลอกฐานธรรมชาติ จะได้
ln yi  ln i  ln f (ki , ni , xi )

(15)

ในกรณีของผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีตอ่ ผลิตภาพของสถานประกอบการ แบบจาลองทาง
เศรษฐมิติที่ใช้ ในการประมาณค่าแบบ SPF ในกรณีที่ฟังชันการผลิตเป็ นแบบ Cobb-Douglas คือ
ln yi  0  1 ln ki  2 ln ni  ln xiβ  i Smi  ui  vi

(16)

โดยที่ Smi คือ ตัวแปรสัดส่วนผู้สบู บุหรี่ ในสถานประกอบการ i

6

ui

คือ ค่าแทนระดับประสิทธิภาพในการผลิตในสถานประกอบการ i

vi

คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากประสิทธิภาพการผลิต
ในสถานประกอบการ i

ดูรายละเอียดการพิสจู น์ได้ จาก Aigner, Lovell and Schmidt (1977) Meeusena nd van den Broeck (1977) Kumbhakar and Lovell
(2000) และ Kang and Greene (2002)

จุดเด่นของการประมาณค่าแบบ SPF คือ ค่าของประสิทธิ ภาพที่สูญเสียไปจากการสูบ บุห รี่
สามารถประมาณค่าออกมาเป็ นมูลค่าของผลผลิตที่ต้องสูญเสียไปได้ ช่วยให้ เจ้ าของสถานประกอบการ
มองเห็นประโยชน์ที่จะได้ รับจากนโยบายการลดการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการได้ ชดั เจน
อย่ างไรก็ ต าม ความน่าเชื่ อถื อของผลการประมาณค่าด้ วยวิธีนี ้ ขึ ้นอยู่กับ ปั จ จัยสองประการ
ประการแรก คือ ความละเอียดของข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ รูปแบบวิธีการบริ หาร
จัดการ ตลอดจนถึงปั จจัยการผลิตที่ใช้ โดยผู้วิจยั จะต้ องพัฒนาแบบสอบถามที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ให้ มี
ความละเอียดและเป็ นมาตรฐาน สามารถใช้ ได้ กับทุกสถานประกอบการที่เ ป็ นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
ข้ อมูลที่ได้ มีความสอดคล้ องกัน
ประการที่ สอง ความน่าเชื่ อ ถื อในการประมาณค่าขึน้ อยู่กับ จ านวนกลุ่มตัวอย่ างที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ หากกลุม่ ตัวอย่างเป็ นสถานประกอบการที่ทาการผลิตสินค้ าประเภทเดียวกัน ก็ไม่จาเป็ นต้ องใช้
กลุม่ ตัวอย่างจานวนมาก กลุม่ ตัวอย่างเพียง 80 ถึง 100 สถานประกอบการ ก็สามารถให้ ผลที่น่าเชื่อถือ
ในทางสถิติได้ แต่ถ้าต้ องการจะประมาณค่าในระดับอุตสาหกรรม กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ จะต้ องมีมากพอ โดย
จะมากน้ อยแค่ไหนก็ ขึ ้นอยู่กับ จานวนประชากรของสถานประกอบการทัง้ หมดในอุตสาหกรรมนัน้ ว่ามี
จานวนเท่าใด และสามารถแยกย่อยได้ เป็ นกี่ประเภท
6. สรุปและข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในอนาคตของประเทศไทย
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการทบทวนวรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับ การสูญเสียผลิตภาพ
จากการสูบบุหรี่ ซึ่งพบว่า งานวิจยั ในลักษณะนี ้ยังมีอยู่ไม่มากนัก (13 เรื่อง จาก 7 ประเทศ) และส่วน
ใหญ่เป็ นงานวิจยั ในประเทศพัฒนาแล้ ว ข้ อสรุปสาคัญที่ได้ จากการศึกษานี ้มีอยู่ 3 ประเด็นด้ วยกัน
ประเด็นแรก แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้ อธิบายการสูญเสียผลิตภาพจากการสูบบุหรี่ ถูกพัฒนามา
จากแนวคิดด้ านทุนมนุษย์ โดยมองว่า ทุนทางสุขภาพมีผลต่อผลิตภาพในการผลิตและรายได้ การสูบ
บุหรี่ทาให้ ทนุ ทางสุขภาพเสื่อมค่าลง จึงส่งผลต่อรายได้ ให้ ลดลงตามไปด้ วย รายได้ ที่ลดลงนี ้ เรี ยกกว่า
ค่าปรับจากรายได้ (Wage Penalty) แนวคิดนีไ้ ด้ ถูกนาไปขยายความเพิ่มเติม เพื่อให้ สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างการสูบบุหรี่และรายได้ ให้ ครอบคลุมมากขึ ้น โดยสามารถแบ่งเหตุผลได้
เป็ น 4 ประการด้ วยกัน คือ การเจ็บป่ วยจนทาให้ ขาดงานหรื อทางานได้ ไม่เต็มที่ ต้ นทุนการทาประกัน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล การกีดกันความก้ าวหน้ าในที่ทางาน และการให้ ความสาคัญกับประโยชน์
ในระยะสันมากกว่
้
าระยะยาว (Bertera, 1991; Levine et al., 1997; Grafova and Stafford, 2009;
Cowan and Schwab, 2011)

ประเด็นที่สอง งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้ ข้อมูล เก็บซา้ ข้ ามช่วงเวลา (Longitudinal Data) เนื่องจาก
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีตอ่ สุขภาพและรายได้ เกิดขึ ้นทีละน้ อย ต้ องใช้ เวลาระยะหนึ่งกว่าจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงได้ ชดั เจน และยังขึ ้นอยู่กบั ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน หากใช้ ข้อมูลภาคตัดขวาง ซึ่งมี
การเก็บข้ อมูลใหม่ทกุ ครัง้ จะไม่สามารถควบคุมปั จจัยเฉพาะตัวของแต่ละคนให้ มีค่าคงที่ได้ ทาให้ ค่าที่
ประมาณได้ ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริง
อย่างไรก็ต าม แม้ แต่ข้อมูลเก็บ ซา้ ข้ ามช่วงเวลาที่ใช้ ในการศึกษา ก็ยังมีข้อจากัดในเชิงตัวแปร
เนื่องจากข้ อมูลเหล่านีไ้ ม่ได้ ถูกออกแบบมาเพื่อการศึกษาเรื่ องนีโ้ ดยเฉพาะ ทาให้ ตัวแปรที่ได้ บางตัวไม่
สอดคล้ องกับทฤษฎี และตัวแปรบางตัวขาดหายไป
ประเด็นที่สาม ผลการประมาณค่า พบว่า การสูบบุหรี่ จะส่งผลให้ รายได้ หรื อผลิตภาพในการ
ผลิตลดลงประมาณ 2 ถึง 10 % ในประเทศพัฒนาแล้ ว และประมาณ 20 % ในประเทศก าลังพัฒนา
โดยค่าที่ประมาณได้ มีความอ่อนไหวต่อตัวแปรและแบบจาลองทางเศรษฐมิติที่ใช้ ยกตัวอย่างเช่น ใน
การศึกษาของ Levine et al. (1997) ที่ประมาณได้ โดยใช้ แบบจาลองสมการถดถอยสหสัมพันธ์ (OLS)
เท่ากับ -0.042 เมื่อเปลี่ยนการประมาณแค่เป็ นแบบแบบหักล้ างผลคงที่ (Fixed-Effect) ค่าที่ประมาณได้
เท่ากับ -0.063 สะท้ อนให้ เห็นว่า การเลือกเทคนิคการประมาณค่าที่เหมาะสม เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะ
ช่วยให้ ค่าที่ประมาณได้ มีความน่าเชื่อถือ จึงเป็ นสิ่งที่ผ้ วู ิจัยต้ องให้ ความระมัดระวังในการวิเคราะห์เป็ น
อย่างมาก
แม้ วา่ งานวิจยั ในด้ านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ การสูญเสียผลิตภาพจากการสูบบุหรี่ ที่ใช้ แนวคิดทุน
มนุษย์และฟั งก์ชนั รายได้ มาเป็ นฐานในการวิเคราะห์ มีมานานกว่า 25 ปี โดยการริ เริ่ มของ Leigh and
Berger (1989) แต่ถึงปั จจุบนั นี ้ มีงานวิจยั เพียง 13 เรื่ อง ใน 7 ประเทศ และมีงานวิจัยเพียงเรื่ อง
เดียวที่เป็ นของประเทศกาลังพัฒนา (Lokshin and Beegle, 2006) ซึ่งพบว่า ผลกระทบในประเทศกาลัง
พัฒนา (อัลเบเนีย) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้ วถึง 5 เท่า จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจว่า ผลการ
ประมาณค่าในประเทศกาลังพัฒนาอื่น เช่น ประเทศไทย จะมีคา่ มากน้ อยเพียงใด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทย ยังไม่มีข้อมูลเก็บซ ้าข้ ามช่วงเวลา และข้ อมูลภาคตัดขวางที่
มีอยู่ เช่น การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม การสารวจภาวการณ์จ้างงาน เป็ นต้ น ไม่ได้ ถูกออกแบบ
มาให้ เก็บข้ อมูลที่จาเป็ นต่องานวิจัยในประเด็นนี ้ ประกอบกับการวิจัยในประเด็นนีย้ ังเป็ นเรื่ องใหม่ใ น
ประเทศไทย จึงสมควรเริ่ มต้ น จากโครงการการศึก ษาในภาคเศรษฐกิ จ ย่ อยหรื อธุรกิ จ ใดธุรกิ จ หนึ่ ง
โดยเฉพาะ โดยการพัฒนากลุ่ม ตัว อย่ า งส าหรั บ การสร้ างข้ อ มูล เก็ บ ซ า้ ข้ ามช่ วงเวลา และพัฒ นา

แบบสอบถามสาหรับเก็บข้ อมูลตัวแปรให้ สอดคล้ องกับ แนวคิดเชิง ทฤษฎีใ ห้ มากที่ สดุ เพื่อเป็ นการลด
ข้ อจากัดที่เกิดขึ ้นกับงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ ข้ อมูลเหล่านี ้จะช่วยให้ เข้ าใจลักษณะและพฤติกรรมของผู้สบู ที่มี
ผลต่อผลิตภาพได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น สามารถขยายผลเพื่อไปสูก่ ารศึกษาในภาพรวมได้ ในภายหลัง
การประเมิน การสูญเสียผลิตภาพในระดับสถานประกอบการก็ เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่ควรมีการ
ดาเนินการ เพราะจะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ ทราบถึงมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ ้น ซึ่งจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นให้
มีการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการให้ แพร่หลายมากขึ ้นกว่าที่เป็ นอยู่
โครงการในระดับบุคคลและในระดับสถานประกอบการ นอกจากจะมีประโยชน์ในการเพิ่มพูนองค์
ความรู้ในเรื่องนี ้แล้ ว ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้ ยงั จะเป็ นฐานในการคิด เพื่อคานวณผลประโยชน์และ
ต้ นทุนในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ของประเทศ และเป็ นประโยชน์ต่อนโยบายลักษณะ
เดียวกันในประเทศอื่นต่อไป
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