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Human Capital, Acceptance of Globalization and Awareness 

of the Value of Older Persons 
 
 

Benchamat Yotsena 

 
 

 The term “realization of the value of older persons” refers to how 

much elderly persons value themselves as well as how they are valued by 

society. Such values consist of older persons’ own qualifications, which are 

beneficial and interesting, beliefs resulting from learning, and social norms, 

such as family, school, media and society as a whole or interpersonal 

experiences, as well as direct and indirect environmental impacts. There are 

three different elements, including thought, emotion and norms. Members of 

society have various attitudes toward the elderly, which can influence their 

behavior – good and bad. For example, positive attitudes and the realization 

of older persons’ value can lead to the development of great cultures, which 

create solidarity; moreover, living together peacefully gives the elderly a 

chance to participate in developing a society.  

 This research study is aimed at assessing the influence of human 

capital and the acceptance of globalization in terms of variations in the 

realization of the value of older persons. The data are from the national 

project, entitled “The 2011 Survey on Conditions of Society and Culture,” 

which was conducted by the National Statistical Office of Thailand. The 

target population is composed of those between 15 and 59 years of age. The 

researcher calculated a new sampling weight to be representative of the total 

population. That is, the first group consisted of 74,173 sample subjects, 

which were subsequently trimmed to just 19,627 by choosing only the 

persons who answered the questionnaire by themselves. Hierarchical 

regression analysis was used to analyze the data. The study found that almost 

half (40.88%) of the target population got a low score on the realization of 

the value of older persons. As for the hierarchical regression analysis 

between the realization of the value of older persons and independent 

variables concerning the population’s background factors, such as sex, living 

zone, residential area, the number of members in their household, the 

relationships in the household, and relationships between neighbors, it 

showed that all of these, except for occupation, affected the realization of the 

value of older persons at the 0.05 level of statistical significance. In addition, 

when incorporating human capital variables (education, physical and mental 

health aspects, as well as those related to morals and ethics) and the 

acceptance of globalization into the equation, only seven variables, including 

three aspects of human capital, the acceptance of globalization, gender, 
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residential area, number of members in the family, relationships in the family 

and between neighbors (excluding occupation and living zone) had effects on 

the value of the elderly value at the 0.05 level of statistical significance. The 

results of this study can be used for formulating policy recommendations for 

the government and authorities involved in supporting an increase in the 

realization of the value of the older persons among people in the society, 

which will make the elderly a valuable resource for the country in the future. 
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ทนุมนุษย์ การยอมรับกระแสโลก และการเหน็คุณค่าผู้สูงอายุ 
 

นางสาวเบญจมาศ ยศเสนา 
 

 “การเห็นคณุค่าผู้สงูอายุ” บ่งบอกถึงการเห็นคณุค่าของบคุคลในสงัคมที่มีต่อผู้สงูอายวุ่ามี
คณุค่าสงูกับตนหรือกับสงัคมมากน้อยเพียงใด โดยคุณค่านีเ้กิดจากทัง้คณุสมบตัิของผู้สงูอายุเองที่
เป็นคุณสมบตัิอนัมีประโยชน์และน่าสนใจ เป็นความเชื่อที่ได้จากการเรียนรู้และบรรทดัฐานทาง
สงัคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน สื่อมวลชน และทางสงัคมโดยรวม หรือได้จากประสบการณ์ จากการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลอื่น และสิ่งแวดล้อมทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยมีองค์ประกอบ คือ การรู้
คิด อารมณ์ และบรรทัดฐาน การที่สมาชิกในสงัคมให้คุณค่าต่อผู้ สูงอายุแตกต่างกันจะน าไปสู่
พฤติกรรมตอ่ผู้สงูอายทุัง้ที่เป็นคณุและเป็นโทษได้ เช่น การมีทศันคติทางบวกและการเห็นวา่ผู้สงูอายุ
มีคุณค่า จะน าไปสู่การมีวัฒนธรรมอันดีที่อาจก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของสงัคม และการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติสขุ น าไปสูก่ารเปิดโอกาสและการยอมรับให้ผู้สงูอายเุข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันา
สงัคมตอ่ไป  

การศึกษาในครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของทุนมนุษย์ การยอมรับกระแส
โลกว่ามีผลต่อการแปรผันของระดับการเห็นคณุค่าผู้สงูอายหุรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยใช้ข้อมลู
ระดบัประเทศจากโครงการ ภายใต้ช่ือ “การส ารวจสภาวะทางสงัคมและวฒันธรรม พ.ศ. 2554” ของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูได้ด าเนินการเมื่อเดือนตลุาคม 2554 ประชากร
เป้าหมายคือผู้ที่มีอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปจนถึงอายุ 59 ปี ซึ่งผู้ศึกษาได้ค านวณค่าถ่วงน า้หนกัใหม่
เพื่อให้เป็นตวัแทนของประชากรของประเทศ โดยตวัอยา่งทัง้หมดก่อนถว่งน า้หนกัใหม่มจี านวนทัง้สิน้ 
74,173 คน และตวัอยา่งทัง้หมดหลงัถ่วงน า้หนกัใหมม่ีจ านวนทัง้สิน้ 19,627 คน และคดัเลอืกเฉพาะ
ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองเท่านัน้ จากนัน้ผู้ ศึกษาใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical Regression Analysis)  
 ผลการศกึษา พบวา่ ประชากรตวัอยา่งเกือบคร่ึงหนึง่มีระดบัคะแนนการเห็นคณุคา่ผู้สงูอายุ
อยูใ่น ระดบัต ่า (ร้อยละ 40.88) ส าหรับการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชัน้ของการเห็นคณุค่าผู้สงูอายุ
กบัตวัแปรอิสระ พบว่ากลุม่ตวัแปรอิสระของภูมิหลงัทางประชากร (เพศ ภาคที่อยู่อาศยั เขตที่อยู่
อาศัย จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ความสัมพันธ์ในครัวเรือน และความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน)  
มีอิทธิพลต่อการเห็นคณุค่าผู้สงูอายอุย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05 (ยกเว้นตวัแปรอาชีพ) 
เมื่อน าตวัแปรทุนมนุษย์ (ทนุมนษุย์ทัง้ 3 ด้าน ทนุมนษุย์ด้านการศึกษา ทนุมนษุย์ด้านสขุภาพกาย
และใจ และทนุมนษุย์ด้านความมีคณุธรรมและจริยธรรม) และการยอมรับกระแสโลกเข้ามาทดสอบ
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ในสมการพบว่ามีเพียงตวัแปรอิสระ 7 ตวัแปร ได้แก่ ตวัแปรทนุมนษุย์ทัง้ 3 ด้าน การยอมรับกระแส
โลก เพศ เขตที่อยูอ่าศยั จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ความสมัพนัธ์ในครัวเรือน ความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
บ้าน (ยกเว้น ตัวแปรอาชีพ และภาคที่อยู่อาศัย) ที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าผู้ สูงอายุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และจากผลการศกึษานีจ้ะน าไปสูข้่อเสนอแนะเชิงนโยบายให้รัฐบาล
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องส่งเสริมการเห็นคุณค่าผู้สงูอายุให้แก่บคุคลในสงัคมเพิ่มมากขึน้ อนัเป็นการ
สร้างเสริมศกัยภาพและคุณภาพของผู้สงูอายุให้กลายเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าของชาติต่อไปใน
อนาคต 
 
ค าส าคัญ : การเห็นคณุคา่ผู้สงูอาย ุ
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Parity Progression Ratio and Factors Affecting Childbearing  

by Parity: Analysis of the 2010 Census 

 
 

Pimolpan Nitnara 

Jongjit Rittirong 
 
 

This study is aimed at investigating the parity progression ratio (PPR) 

and factors affecting childbearing by the parity of Thai women recruited from 

2010 census data. For their analysis, the researchers considered children ever 

born in the year before the 2010 Population and Housing Census. The el-

Badry correction was utilized for determining and correcting missing and 

unknown data input for children ever born; the result of using that method 

means data integrity and not adversely affecting PPR. They also used the 

logistic regression analysis method to find relationships between demographic 

and socioeconomic factors involved for each birth order. The preliminary 

results showed that women in the reproductive age group (15-49 years) were 

more likely than previously to have fewer children. More than two-thirds 

(67.8%) of women aged 20-24 years and 61.9 percent of women aged 25-29 

years had their first child during those periods; 67.1 percent of women aged 

25-29 years had gone on to have their second child before reaching 30 years of 

age; and 33.7 percent of the women in the same age group gave birth to their 

third child. For women aged 45-49 years, 80.3 and 75.1 percent of them had 

their first and second children, respectively, by that age cohort compared to 

65.9 and 65.5 percent of women aged 30-34 years. The difference in the parity 

progression ratio indicated fewer children between the age groups. Although 

most Thai women (80.3%) were more likely to have at least one child before 

the end of their reproductive age, fewer had more than two children during this 

timeframe, especially women under 35 years of age, and the feasibility of 

having second children was less than 50 percent for the same age group. It was 

also found that residential area (urban/rural), region, age, education, religion, 

language spoken, and availability of social welfare are significant factors 

affecting childbearing at each parity.    

 

Key words: parity progression ratio, factors affecting childbearing, fertility, 

census 
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อัตราส่วนล าดับที่บุตรและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรแต่ละล าดับของ 
ผู้หญิงไทย : การวิเคราะห์จากส ามะโนประชากร พ.ศ. 2553 

 

พิมลพรรณ นิตย์นรา  
จงจิตต์ ฤทธิรงค์ 
 

การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาอตัราสว่นล าดบัที่บตุร (parity progression ratio) 
และปัจจยัที่สง่ผลตอ่การมีบตุรแตล่ะล าดบัของผู้หญิงไทยโดยใช้ข้อมลูส ามะโนประชากร พ.ศ. 2553  
การศกึษาอตัราสว่นล าดบัท่ีบตุรเป็นระเบียบวิธีวิจยัทางประชากรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเจริญ
พนัธุ์ โดยพิจารณาแบบแผนการเกิดในปีก่อนการส ามะโนประชากรและเคหะ การตรวจสอบคณุภาพ
ข้อมลูใช้วิธีการแบบเอลแบดลี (el-Badry correction) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือวดัเพื่อตรวจสอบและแก้ไข
ความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลบุตรเกิดรอดและงานวิจัยนี ย้ังใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย 
โลจิสติกแบบสองกลุม่ (Binary logistic regression analysis) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ทางประชากร เศรษฐกิจและสงัคม ที่สง่ผลต่อการมีบตุรแต่ละล าดบั ผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่อยู่
ในช่วงวยัเจริญพันธุ์  (15-49 ปี) จะมีแนวโน้มในการมีบุตรลดลง  ประมาณเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของ
ผู้หญิงอาย ุ20-24 ปี (ร้อยละ 67.8) และ ร้อยละ 61.9 ของผู้หญิงอาย ุ25-29 ปี จะมีบตุรคนแรก และ
ร้อยละ 67.1 ของผู้หญิงอาย ุ25-29 ปีจะมีบตุรคนที่ 2 และผู้หญิงในกลุม่อายเุดียวกนันี ้จะมีบตุรคน
ที่ 3 ร้อยละ 33.7 ในขณะที่การมีบุตรคนแรกและคนที่สองของผู้หญิงกลุ่มอายุ 45-49 ปี (ร้อยละ 
80.3 และ 75.1 ตามล าดบั) ตา่งจาก ผู้หญิงอาย ุ30-34 ปีที่มีบตุรคนแรกและคนที่สอง (ร้อยละ 65.9 
และ 65.5 ตามล าดบั) ความแตกตา่งของอตัราสว่นล าดบัท่ีบตุรแสดงให้เห็นการมีบตุรลดลงระหว่าง
รุ่นอาย ุจากการศกึษาพบว่า แม้วา่ผู้หญิงไทยสว่นใหญ่ (ร้อยละ 80.3) มีแนวโน้มวา่จะมีบตุรก่อนพ้น
วยัเจริญพนัธุ์  แต่การที่จะมีบตุรมากกว่า 2 คนมีความเป็นไปได้น้อยโดยเฉพาะผู้หญิงอายุต ่ากว่า  
35 ปี มีความเป็นไปได้ว่าจะมีบุตรคนที่ 3 ไม่ถึงคร่ึงหนึ่งของผู้ หญิงในรุ่นอายุเดียวกัน ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรแต่ละล าดับพบว่า เขตการปกครอง ภาคที่อยู่อาศัย อาย ุ
การศึกษา ศาสนา ภาษาที่ใช้พูด และการมีสวัสดิการ ส่งผลต่อการมีบุตรในแต่ละล าดับอย่างมี
นยัส าคญั 

 

ค าส าคัญ : อตัราสว่นล าดบัท่ีบตุร, ปัจจยัการมีบตุร, ภาวะเจริญพนัธุ์, ส ามะโนประชากร 
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Support and Assistance: Bonds of Intergenerational Family Solidarity 

among Hill Tribe People in Northern Thailand 

 
 

Vasavat Sutinyamanee 

Patcharawalai Wongboonsin 

 
 

This research was aimed at studying important issues about 

intergenerational solidarity among hill tribe people in northern Thailand in 

an area with the highest level of ruralization in the country. The study 

included factors which contributed to helping the 1,285 sample households 

studied in listening, problem-solving and obtaining economic support. The 

research data were collected between March and June 2016 from four major 

hill tribe groups, namely Karen, Hmong, Akha and Lahu, who live in the 

provinces of Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son and Nan. This project 

included gathering complete data about the families and the intergenerational 

relationships of the hill tribe people studied. Binary logistic regression was 

used to analyze the factors related to intergenerational support and assistance 

in the family. The study found that the parents would give priority to lending 

their adult children a hand and assisting them, and that sons would help their 

parents in doing so. In addition, children who were working would be 

mutually helpful and assist their parents too. Most importantly, the research 

found that intergenerational solidarity characterized by effective 

communication was one of the important factors for increasing 

intergenerational economic support and assistance among families. 

 

Keywords: intergenerational solidarity, family, hill tribes 
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ความช่วยเหลือและเกือ้กูล: สายใยแห่งความเป็นปึกแผ่นระหว่าง
ประชากรต่างรุ่นในครอบครัวชาตพิันธ์ุชาวไทยภูเขา 

ในเขตภาคเหนือ 
 

วสวตัติ์ สตุิญญามณี1 

พชัราวลยั วงศ์บญุสนิ2 
 

บทความวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างประชากรต่างรุ่นของ

ครอบครัวกลุม่ชาติพนัธุ์ชาวไทยภเูขาในเขตภาคเหนือที่มีความเป็นสงัคมชนบทสงู ถึงปัจจยัที่สง่ผล

ตอ่ความช่วยเหลอืในการรับฟังปัญหาและความกงัวลใจ รวมไปถึงความ เกือ้กลูทางเศรษฐกิจ ตอ่กนั

ระหว่างรุ่น จ านวน 1,285 คน ซึ่งเป็นตวัแทนของครัวเรือน โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการเก็บ

ข้อมูลในกลุม่ชาติพนัธุ์ชาวไทยภเูขาเผ่ากะเหร่ียง ม้ง อาข่า และลา่หู่ ซึ่งเป็นกลุม่ชาติพนัธุ์ชาวไทย

ภูเขาหลกัในเขตภาคเหนือได้แก่ จังหวดั เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน ระหว่างเดือน 

มีนาคม ถึงเดือนมิถนุายน 2559 ซึง่ข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมูลที่เก่ียวกบัครอบครัว และความสมัพนัธ์

ของประชากรตา่งรุ่นในของกลุม่ชาติพนัธุ์ชาวไทยภเูขาในเขตภาคเหนืออย่างครบถ้วน โดยผู้วิจยัใช้

การจ าลองแบบ Binary Logistic Regression เพื่อวิเคราะห์ถึงตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์ต่อ ความ

เกือ้หนุน และความช่วยเหลือ ของประชากรต่างรุ่นในครอบครัวโดยการศึกษาพบว่าในสงัคมกลุ่ม

ชาติพนัธุ์ชาวไทยภเูขานัน้ผู้ เป็นพ่อแม่จะให้ความส าคญัในการเกือ้กูล และช่วยเหลือกบับตุรทกุคน

อยา่งไมแ่บง่เพศแตใ่นทางกลบักนันัน้บตุรชายก็จะเป็นผู้ช่วยเหลอืเกือ้กลูผู้ เป็นพอ่แม ่อีกทัง้ เมื่อบตุร

ที่มีการท างานมีรายได้ก็จะมีเกือ้กลู และช่วยเหลอืแก่ผู้ เป็นพอ่แมอ่ยา่งเห็นได้ชดั และที่ส าคญั ความ

เป็นปึกแผน่ระหวา่งรุ่น อนัประกอบด้วยการติดตอ่สือ่สาร การพบปะหน้าตาพดูคยุกนั ก็จะเป็นปัจจยั

หนึง่ที่ส าคญัในการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัทางเศรษฐกิจ และการรับฟังปัญหาของประชากรระหว่างรุ่น

อีกด้วย 
 

ค าส าคัญ: ความเป็นปึกแผน่ระหวา่งประชากรตา่งรุ่น, ครอบครัว, ชาติพนัธุ์ชาวไทยภเูขา 
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