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Abstract 
 The focus of this study is the relationship between membership in savings funds 
and preparation for old age in the area of physical health among the Thai population aged 
50-59 years. Data were taken from the 2011 Survey of Older Persons in Thailand. The 
sample size for the study was 18,866, and probit regression was employed for the analysis. 
In this study, it was discovered that the highest proportion of the sample (76%) did not have 
any savings. About 11 percent were  members of mandatory savings funds alone, and 
another 11 percent were members of voluntary savings funds alone, while 2 percent were 
members of both types of funds. The results of the analysis showed that 55 percent of the 
respondents were preparing for their old age in the area of physical health. Membership in 
both mandatory and voluntary savings funds was significantly related to the preparation for 
old age in the area of physical health (respondents were asked specifically whether or not 
they had prepared for their old age in the area of physical health). Membership in both types 
of savings funds was reported, with an equal proportion of the respondents being members 
of both the voluntary and mandatory types of savings funds. The government should 
encourage membership in both mandatory and voluntary savings funds to increase the 
expectation of future benefits among older adults, and motivate individuals to be physically 
prepared for their old age. 
 

Keywords: savings fund, preparation for old age, physical health, Thailand 
 

 
 
 

                                                           
1 Lecturer, Mahidol University, Nakhonsawan Campus, Nakhonsawan 60130, Thailand.  E-mail: supaporn.cu@gmail.com 
2 Assistant Professor, College of Population Studies, Chulalongkorn University.  



ฉ  วารสารประชากรศาสตร์   ปีที่ 35 ฉบบัท่ี 1 มิถนุายน 2562 

 

 

การเป็นสมาชิกกองทุนการออมกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยสูงอายุ 
ด้านสุขภาพกาย: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย 

สภุาภรณ์ ค าเรืองฤทธ์ิ1   

ปัทพร สคุนธมาน2
 

บทคดัย่อ 
การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเป็นสมาชิกของกองทุนการออมต่อ

การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุด้านสุขภาพกายของประชากรไทยผู้มีอายุ  50-59 ปี เป็น
งานวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมลูจากการส ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2554 มีจ านวน
ตวัอย่าง 18,866 ราย และในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างการเป็นสมาชิกกองทุนการออมกบัการ
เตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุด้านสุขภาพกาย ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  Probit 
Regression Analysis  

ผลการศึกษาพบว่าสดัส่วนของผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในทัง้กองทนุการออมภาคบงัคบัและ
แบบสมคัรใจมีอยู่มากถึงร้อยละ 76 ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมภาคบังคบัเพียงอย่างเดียวมี
สดัสว่นอยู่เพียงร้อยละ 11 ซึ่งเท่ากับสดัส่วนของผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแบบสมคัรใจเพียง
อย่างเดียว และอีกร้อยละ 2 คือผู้ที่เป็นสมาชิกกองทนุทัง้สองประเภท และกลุม่ตวัอยา่งมีผู้ที่เตรียม
ความพร้อมด้านสขุภาพกายอยูร้่อยละ 55 และจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเป็นสมาชิก
กองทุนการออมกับการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุด้านสุขภาพกาย พบว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกองทนุการออมแบบใด
แบบหนึ่ง หรือทัง้สองแบบ มีแนวโน้มที่จะเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพกายมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกกองทนุการออมใดๆเลย โดยอิทธิพลของการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแบบสมคัรใจจะมี
มากกวา่ภาคบงัคบัอยูเ่ล็กน้อย และหากกลุม่ตวัอยา่งเป็นสมาชิกในทัง้สองกองทนุ อิทธิพลที่แสดงต่อ
การเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพกายจะมีมากกวา่การเป็นสมาชิกกองทนุการออมเพียงแบบใดแบบหนึง่  

งานวิจยันีชี้ใ้ห้เห็นว่าการสนบัสนนุให้ประชากรวยัแรงงานเข้าเป็นสมาชิกกองทนุการออม
แบบสมคัรใจ จะมีสว่นกระตุ้นให้ประชากรคาดหวงัผลตอบแทนในอนาคต และน าไปสู่การเตรียม
ความพร้อมเพื่อวยัสงูอายดุ้านสขุภาพกายที่เพิ่มขึน้  
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Migration, Remittances, and Child Growth: Evidence from Cambodia 
Vatana Chea1

Patcharawalai Wongboonsin2

Abstract 
Remittances have become a main resource for development in low- and middle-

income countries around the world. With impressive growth in remittances over the decades 
comes interest in their importance to development. Using data from the 2009 Cambodian 
Socio-Economic Survey with a sample of 2,767 children under 5 years of age, this study 
investigates the impact of migration and of remittances on children’s quality of health, and 
tests whether or not the so-called permanent income hypothesis holds for remittances 
relative to other income. Also employed is two-stage least squares analysis to account for 
potential endogeneity problems. In short, it was found that the net effect of migration and 
remittances is positive and significantly improves children’s health outcome. The effect is 
also larger for girls than boys if both short- and long-term growth are taken into account. In 
addition, the finding maintains support for the permanent income hypothesis, and it is 
concluded that remittances are not fungible because they are used disproportionately 
compared with other types of household income to invest in children’s health stock. 

 
Keywords: Cambodia, children, health, migration, remittances

                                                           
1 College of Population Studies, Chulalongkorn University. 
2 Professor, College of Population Studies, Chulalongkorn University. 



ซ วารสารประชากรศาสตร์   ปีที่ 35 ฉบบัท่ี 1 มิถนุายน 2562 

 

 

Mental Health of Thai Teachers Involved in Online Social Networking 
Titinan Pewnil1 

Abstract 
 This study is aimed at investigating the relationship between personal 
characteristics, online social networking behaviors, and the mental health of teachers in 
schools governed by the Department of Education of the Bangkok Metropolitan 
Administration (BMA). This study was conducted from September 2017 to August 2018 as 
quantitative research by utilizing a survey questionnaire; the data were analyzed using 
multiple linear regression analysis. The sample group comprised 796 teachers from 51 
schools under the Department of Education. The findings showed that 94.6 percent of the 
teachers owned a smartphone. However, it was found that the use of online social networks 
for learning and studying is, to some extent, still limited due to the varying states of readiness 
of the schools and the students. The most common problems regarding social etiquette in 
the use of online social networks are students: (a) posting in vulgar language; (b) becoming 
involved in verbal fights on Facebook; (c) and using inappropriate words. Online social 
networking behaviors were found to be a significantly important factor relevant to the 
teachers’ mental health.  The findings of this study could be used to encourage schools in 
Bangkok to promote the mental health of teachers using online social networks, as well as 
students' understanding of social etiquette in online communications. 
 
Keywords: online social networking, mental health, depression, teachers in Bangkok   
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สุขภาพจิตของครูไทยจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ฐิตินนัทน์ ผิวนิล1 

บทคดัย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์และภาวะสขุภาพจิตของครูโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2560-2561  
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณด้วยการส ารวจกลุม่ตวัอย่างครูจ านวน 796 คนจากโรงเรียนสงักดั
กรุงเทพมหานคร 51 แหง่ ด าเนินการวิจยัในเดือนกนัยายน 2560 – สิงหาคม 2561 เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจยัคือแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพห ุ
ผลการศึกษาพบว่า ครูร้อยละ 94.6 ใช้โทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน สว่นการใช้การสื่อสารออนไลน์เพื่อ
การเรียนการสอนยังมีไม่มากนัก ด้านปัญหาการถูกละเมิดมารยาททางสังคมในโลกออนไลน์  
ที่ครูพบเห็นมากที่สดุ คือนกัเรียนโพสต์ค าหยาบคาย ทะเลาะเบาะแว้งกนัในเฟซบุ๊ก และการใช้ค าใช้
ภาษาที่ไมถ่กูต้องเหมาะสม ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ ตวัแปรในด้านพฤติกรรมการใช้เครือขา่ย
สงัคมออนไลน์สมัพนัธ์กบัสขุภาพจิตของครูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  ทัง้ด้านสขุภาพจิตโดยทัว่ไป
จากการสื่อสารออนไลน์และการเกิดภาวะซึมเศร้าจากการสื่อสารออนไลน์ ผลการศึกษาครัง้นี ้
สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครส่งเสริมสุขภาพจิตของครูจากกา รใช้เครือข่าย 
สงัคมออนไลน์ รวมทัง้ส่งเสริมการให้ความรู้แก่นักเรียนในเร่ืองมารยาททางสงัคมในการสื่อสาร
ออนไลน์ให้มากขึน้ด้วย 
 
ค าส าคัญ:  เครือขา่ยสงัคมออนไลน์  สขุภาพจิต  ภาวะซมึเศร้า  ครูในกรุงเทพมหานคร 
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Factors Affecting Attitudes toward Premarital Sexual Behavior 
Chanettee Milintangul1 

Abstract 
This study is aimed at explaining the relationship between socioeconomic factors 

and current attitudes toward premarital sexual behavior using two models of regression 
analyses, namely the linear probability model (LPM) and the probit model, to analyze the 
relationship between demographic characteristics and attitudes toward premarital sex. The 
demographic factors are sex, area of residence, region, marital status, age, and education. 
The results showed that more than 80 percent of the population did not accept the idea of 
premarital sex. In this paper, it was found that a statistically significantly higher proportion 
of teenagers and groups in the working-age population agreed with having premarital sex 
than did older people. A lower proportion of females (4 percent) agreed with the idea of 
premarital sex than did males. Single persons accepted the idea of premarital sex at a level 
8  percent higher than those who were married or ever-married. The result of this study is 
applicable for formulating appropriate policies by taking into account the relevant 
demographic factors. 
 
Keyword:  premarital sex, demographic factors, attitudes 
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ทัศนคตขิองการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน 
 ชเนตตี มิลนิทางกรู 1 

บทคดัย่อ 
การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทศันคติของการมีเพศสมัพนัธ์

ก่อนการแตง่งานในปัจจบุนั โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยสมการถดถอย (Regression Analysis) 
สองแบบจ าลองคือ Linear Probability Model (LPM) และ Probit  Model เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหว่างคุณลกัษณะทางประชากรกับทศันคติการมีเพศสมัพันธ์ก่อนการแต่งงาน โดยการศึกษา
ปัจจยัทางประชากรด้านเพศ เขตที่พกัอาศยั ภาค สถานภาพสมรส อาย ุและการศกึษา ผลการศกึษา 
พบว่า ประชากรมากกว่าร้อยละ 80 ที่ไม่เห็นด้วยกบัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการแต่งงาน โดยปัจจัย
ทางประชากรที่มีส่วนสมัพันธ์กับทัศนคติของการมี เพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานที่พบคือ กลุ่ม
ประชากรที่อยู่ในวยัแรงงาน และวยัรุ่นมีสดัส่วนที่เห็นด้วยต่อการมีเพศสมัพันธ์ก่อนการแต่งงาน
มากกวา่กลุม่ประชากรสงูอายอุยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เพศหญิงเห็นด้วยกบัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อน
การแต่งงานน้อยกว่าเพศชายร้อยละ 4 และคนโสดเห็นด้วยกับการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการแต่งงาน
มากกว่าคนที่สมรสหรือเคยสมรสประมาณร้อยละ 8 ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีส้ามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายที่เหมาะสม โดยค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัด้านประชากรดงักลา่ว 
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