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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่อธิบายความสัมพันธ์การเป็นหนี้สิ้นครัวเรือนและตัวชี้วัด
มาตรฐานครอบครัวเข็มแข็ง โดยน าข้อมูลมาตรฐานครอบครัวในระดับครอบครัว ปี พ .ศ 2555 ที่เก็บ
รวมรวมโดยส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมาสร้างสมการถดถอยโลจิสติกที่มีการ
คัดเลือกตัวแปรด้วยวิธีการแลสโซ่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบมีขั้นตอน 
พบว่าตัวแบบที่ใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธีการแลสโซ่มีความถูกต้องในการพยากรณ์การ เป็นหนี้
ของครัวเรือนมากกว่าการคัดเลือกแบบมีขั้นตอน และตัวชี้วัดใน ด้านการพ่ึงพาตนเองมีความสัมพันธ์
กับการเป็นหนี้สิ้นของครัวเรือนสูงสุด   

 
ค าส าคัญ: การคัดเลือกตัวแบบ, วิธี penalized regression, วิธีการ Shrinkage 
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 ABSTRACT 
 

This research aims to detect the associations between household debt 
and indicators of Thai family strength. The LASSO logistic regression model is applied 
to data of 2012 obtained by the Office of Women’s Affairs and Family Development 
and compare with the variables selected by stepwise method. The results showed 
that the LASSO model is correct in forecasting a debt of households rather than the 
stepwise model and the self-reliance indicators are strong association with the 
household debt relative to other indicators 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

ในปัจจุบันปัญหาทางเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาหนี้สินครัวเรือน 
จากผลส ารวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการส ารวจ
สถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยในปี พ.ศ.2559 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,221 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า 85.7 
เปอร์เซ็นต์มีหนี้สิน ซึ่งห่างจากปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ 80.2 เปอร์เซ็นต์ โดยหนี้สินรวมเฉลี่ยของครัวเรือน
อยู่ที่ 298,005.81 บาท ซึ่งเพ่ิมจากปี พ.ศ.2558 20.2 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบ 62 
เปอร์เซ็นต์ และหนี้นอกระบบ 38 เปอร์เซ็นต์ การเป็นหนี้โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายทั่วไป การซื้อ
ทรัพย์สินโดยเฉพาะรถยนต์ และการลงทุนประกอบธุรกิจ  ส าหรับหนี้สินทั้งหมดจะพบว่าสาเหตุหลัก
มาจากนโยบายรถยนต์คันแรกในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยอยากเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น(tnamcot.com สืบค้นเมื่อ 12 ก.พ. 2560)  
นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาจาก 59.3 เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพีในปี 2555 เพ่ิมขึ้นเป็นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
ของจีดีพีในปี 2558(thaipublica.org สืบค้นเมื่อ 15 ก.พ. 2560) 

 ด้วยปัญหาหนี้สินที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสังคมและ
ครอบครัว หากครัวเรือนสะสมหนี้เพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับที่สูงแล้ว ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของ
ครัวเรือนจะลดลง ส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพต่ าลง เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และ
ผลที่ตามมาคือ ความเครียด ปัญหาครอบครัว เกิดอาชญากรรมการฆ่าตัวตาย การโจรกรรมชิงทรัพย์
เพ่ือน าไปช าระหนี้ และอ่ืนๆอีกมากมาย สาเหตุนี้ เป็นหนึ่งในสาเหตุส าคัญที่ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวจึงได้ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ด าเนินการจัดท า “โครงการจัดท ามาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง” โดยพัฒนาต่อยอดจากดัชนีชี้วัด

ความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิตครอบครัวของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2546  จึงได้มี “มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง” 5 ด้าน จากผลการศึกษาพบว่าตัวชี้วัดดังกล่าว

สามารถน าไปอธิบายการก าหนดระดับความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อที่ครอบครัวและชุมชนน าไปใช้
ในการติดตามและประเมินผลได้ง่ายขึ้น และในปี พ.ศ. 2551 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับปรุง และ
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พัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง รวมถึงสร้างแบบประเมินครอบครัวเข้มแข็งในระดับ
ครอบครัวและชุมชน ประกอบไปด้วย 5 ด้าน 10 ตัวชี้วัด 56 ตัวชี้วัดย่อย ส าหรับครอบครัว โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบแบบประเมินได้มาจากพ้ืนที่ที่มีเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง ที่ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการติดตามด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และผลจากการทดสอบแบบ
ประเมินพบว่า ตัวชี้วัดของครอบครัวเข้มแข็งระดับครอบครัวที่ผ่านการทดสอบประกอบไปด้วย 5 
ด้าน 10 ตัวชี้วัด 56 ตัวชี้วัดย่อย ซึ่งตัวชี้วัดย่อยเกือบทั้งหมดมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ในแต่ละมิติ สามารถน าไปใช้วัดความเข้มแข็งของครอบครัวในระดับครอบครัวและระดับชุมชนได้   
(วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2556) 

 หลังจากเริ่มมีการทดลองใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งผลที่ได้จากการทดลอง
ใช้ใน 2 ปีแรกคือ ปี พ.ศ.2554 และ 2555 ที่ผ่านมา พบว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานความเข้มแข็งของ
ครอบครัวมีค่าสูง และแต่ละมิติมีค่าเกณฑ์ที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งตัวชี้วัดที่มีจ านวนมาก และมีความ
ซับซ้อน ยากต่อในการตีความ เพ่ือให้สะท้อนหรืออธิบายความชัดเจนของความเข้มแข็งครอบครัว ท า
ให้ส านักงานกิจการสตรีฯ ทบทวนและแก้ไขตัวชี้วัดด้านความเข้มแข็งของครอบครัวเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งให้สอดคล้องกับบริบทของครอบครัวไทย จึงได้มีการพิจารณาเกณฑ์ที่
เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในปี พ.ศ. 2553 ถึง 2555 มาเป็นฐาน เพ่ือให้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นใหม่มี
ความสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยต้องการอธิบายความสัมพันธ์ของการเป็นหนี้สินของครัวเรือนและ
ตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็งของครอบครัว โดยการเป็นหนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ครอบครัวมี
หนี้สิน (Y=1) และครอบครัวไม่มีหนี้สิน (Y=0) ส าหรับตัวชี้วัดย่อยมีทั้งที่มีการวัด 2 ระดับคือ ใช่ และ 
ไม่ใช่ และมีการวัดที่ให้เป็นระดับคะแนน 4 ระดับตามความคิดเห็น คือ 1 ,2,3 และ 4 ดังนั้นตัวแบบ
การถดถอยโลจิสติกเป็นตัวแบบที่สามารถใช้หาระดับความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นหนี้สินและตัวชี้วัด
ต่างๆเหล่านี้ได้ แต่เนื่องจากมีตัวชี้วัดย่อยถึง 56 ตัวและมีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกัน การอธิบาย
ความสัมพันธ์การเป็นหนี้ของตัวชี้วัดทุกตัวอาจท าได้ยาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะคัดเลือกเฉพาะ
ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและมีค่าประมาณที่มีความเสถียร เพ่ือให้การพยากรณ์การเป็นหนี้มีความ
ถูกต้องมากขึ้น วิธีการ LASSO (Least Absolute Selection and Shrinkage Operator) ที่เสนอ
โดย Tibshirani (Tibshirani,1996) สามารถใช้เป็นวิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่สมการได้โดย LASSO 
จะท าให้ค่าประมาณของตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยจึงน าวิธีการ LASSO มาใช้ในการคัดเลือกตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งในระดับครอบครัว
ที่มีความสัมพันธ์กับการมีหนี้สินของครัวเรือน 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 
 1.2.1 เพ่ือสร้างตัวแบบการถดถอยโลจิสติกท่ีใช้วิธีการ LASSO ในการคัดเลือกตัวแปรอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งและการเป็นหนี้ของครัวเรือน 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี LASSO และวิธี Stepwise 
 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.3.1 ข้อมูลครอบครัวเข้มแข็ง เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มาจากส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวในปี พ.ศ. 2555 ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 5 ด้าน 10 
ตัวชี้วัด 56 ตัวชี้วัดย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.3.1.1 ด้านสัมพันธภาพ ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1) การ

แสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว 2) การยอมรับและเคารพความ

คิดเห็นซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัว 3) การสื่อสารกันอย่างมีคุณภาพระหว่างกันของสมาชิก

ในครอบครัว และ 4) การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผลไม่ใช้ความรุนแรงของสมาชิกใน

ครอบครัว 

1.3.1.2 ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ประกอบไปด้วย 6 ตัวชี้วัดย่อย 

1.3.1.3 ด้านการพ่ึงตนเอง ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1 ) ด้าน
เศรษฐกิจ 2) ด้านสุขภาพ และ 3) ด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ 

1.3.1.4 ด้านทุนทางสังคม ประกอบไปด้วย 7 ตัวชี้วัดย่อย 
1.3.1.5 ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก ประกอบไป

ด้วย 7 ตัวชี้วัดย่อย 
1.3.2 วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกโดยใช้วิธีคัดเลือก

ตัวแปรแบบ LASSO และ Stepwise 

1.3.3 โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ SPSS หรือ Statistical Package for 
the Social Sciences (Version23) และโปรแกรม RStudio (Version1.0.136) 

1.3.4 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัว
แปรอธิบาย และตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรตอบสนองและตัวแปรอธิบายแต่ละตัว 
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1.3.5 สร้างตัวแบบการถดถอยโลจิสติกโดยใช้การคัดเลือกตัวแปร LASSO กับ Stepwise 
โดยที่ วิธี  Stepwise จะแบ่ งเป็น 2 วิธี ใหญ่  ได้แก่  1) Forward Stepwise และ 2 ) Backward 
Stepwise และใน 2 วิธีดังกล่าวสามารถแบ่งเกณฑ์การพิจารณาย่อยออกได้อีก 3 วิธี ได้แก่ ฟังก์ชัน
ภาวะน่าจะเป็น (Likelihood Ratio) , สถิติของวัลด์ (Wald) และ ฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบมี
เงื่อนไข (Condition)  

1.3.6 เปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกตัวแปร LASSO กับ Stepwise โดยตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวแบบจากการจ าแนกของการพยากรณ์ถูกต้องและใช้ค่า AIC (Akaike Information 
Criterion) และ BIC (Bayesian Information Criterion) ในการเปรียบเทียบ 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยโดยใช้การ
ประเมินระดับความเข้มแข็งของครอบครัวไทย 

1.4.2 เป็นการแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นสูงเพ่ือได้ตัว
แบบพยากรณ์ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

 
 



Ref. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCG

5 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างตัวแบบการถดถอยลอจิสติกที่ใช้วิธีการ
LASSO(Least  Absolute Shrinkage and Selection Operator) ในการคัดเลือกตัวแปรและหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งกับการเป็นหนี้ข องครัวเรือน และ
เปรียบเทียบผลที่ได้กับวิธีการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี Stepwise ซึ่งในบทนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ทฤษฎีที่ใช้ในการงานวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 

 
2.1.1 การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก 

 การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression)  เป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์สถิติเชิงคุณภาพ โดยมีข้อแตกต่างจากเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณคือ ข้อมูลที่ตัวแปร
ตอบสนองเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ลอจิสติกแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ การวิเคราะห์
การถดถอยลอจิสติกแบบ 2 กลุ่ม(binary logistic regression analysis) และ การวิเคราะห์การ
ถดถอยลอจิสติกแบบหลายกลุ่ม (multinomial logistic regression analysis) เป้าหมายของการ
วิเคราะห์ลอจิสติกคือ เพ่ือท านายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ซึ่งก็คือตัวแปรตอบสนอง โดย
อาศัยสมการลอจิสติกท่ีสร้างข้ึนจากชุดตัวแปรอธิบาย  

 
2.1.1.1 ข้อตกลงเบื้องต้น 

ในการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกมีข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้ 
(1) ตัวแปรอธิบายอาจเป็นข้อมูลชนิด Dichotomous (มีค่า

ได้ 2 ค่า) หรือเป็น Interval Scale และ Ratio Scale ก็ได้ ส่วนตัวแปรตอบสนอง กรณี

ที่เป็นการวิเคราะห์ลอจิสติกแบบ 2 กลุ่มจะก าหนด 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ส่วนกรณีการ

วิเคราะห์ลอจิสติกแบบหลายกลุ่มจะก าหนดตามจ านวนกลุ่มของตัวแปรตอบสนอง 

(2) ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์หรือไม่มี

ความสัมพันธ์กัน 
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(3) ตั วแป รอธิบ าย ไม่ มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั น ห รื อ ไม่ เกิ ดปั ญ ห า 

multicollinearity (กัลยา,2549) ทั้งนี้จะใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์เหมือนกับการวิเคราะห์

การถดถอยพหุ โดยถ้าใช้เกณฑ์ของ Burns and Grove จะใช้ค่า r ไม่เกิน .65 และถ้าใช้

เกณฑ์ของ Stevens ใช้ค่า r ไม่เกิน .80 

(4) การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกจะต้องใช้ขนาดตัวอย่างมากกว่า

การวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ โดยจะใช้ขนาดตัวอย่างมากกว่าหรือเท่ากับ 30 เท่า

ของจ านวนตัวแปรอธิบาย (กัลยา, 2549) 

 
2.1.1.2 ตัวแบบการวิเคราะห์ 

ในงานวิจัยนี้จะขอกล่าวถึงตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกแบบ 2 กลุ่ม 
(1) กรณีตัวแปรอธิบาย 1 ตัว  

การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกจะแบ่งตัวแปรตอบสนอง (y) เป็น 2 ค่าคือ ไม่เกิด

เหตุการณ์ (y=0) หรือเกิดเหตุการณ์ (y=1) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอธิบายที่ไม่อยู่ในรูปเชิง

เส้น ทั้งนี้เพราะตัวแปรตอบสนองมี 2 ค่า คือ 0 กับ 1 จึงเป็นไปไม่ได้ที่ความสัมพันธ์จะอยู่ในรูป

เส้นตรง ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแปรของการวิเคราะห์ลอจิสติกจะอยู่ในรูปคล้ายตัว S ดังภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.1แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรส าหรับการวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก 

 

 

ความน่าจะเป็นของ
การเกิดเหตุการณ์ 
(ตัวแปรตอบสนอง) 

 0 
ค่าต่ า (ตัวแปรอธิบาย) 

ค่าสูง 

1 
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โดยที่  
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1
xfy

e
P


   หรือ 

)( 101

1
xbby

e
P




  

เมื่อ yP  คือ ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ y 

      e    คือ ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล (e = 2.71828) 

    f(x) คือ ฟังก์ชั่นของตัวแปรอธิบาย 

สมมติให้ yP = ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ (y = 1)  

yQ = ความน่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ (y = 0)                                              
z  =  linear combination ของตัวแปรอธิบาย 

xbbz 10   
ดังนั้น 

zy
e

P



1

1  และ yy PQ 1  หรือ 
ze1

1  

(2) กรณีตัวแปรอธิบายมากกว่า 1 ตัว 

ในการวิเคราะห์เมื่อตัวแปรอธิบายมีมากกว่า 1 ตัว จะได้ฟังก์ชั่นดังนี้ 

)...( 1101

1
ppxbxbby

e
P




  และ yy PQ 1  

จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตอบสนองและตัวแปรอธิบายของการวิเคราะห์
ถดถอยลอจิสติกไม่เป็นรูปเชิงเส้น จึงต้องมีการปรับให้เกิดความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปเชิงเส้น ในรูปแบบ
ของ odds 

odds หมายถึง อัตราส่วนระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ (y = 1) กับ
โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ (y = 0) จะได้ดังนี้ 

odds 
y

y

Q

P
  

ค่าของ odds จะแสดงถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ เป็นกี่เท่าของโอกาสที่จะ
ไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจโดยสามารถสรุปความหมายของค่า odds ได้ดังนี ้

(1) ถ้ามีค่า odds มากกว่า 1 แสดงว่า โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์มากกว่าโอกาสที่

จะไม่เกิดเหตุการณ ์
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(2) ถ้ามีค่า odds เท่ากับ 1 แสดงว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และไม่เกิดเหตุการณ์

เท่ากัน 

(3) ถ้ามีค่า odds น้อยกว่า 1 แสดงว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์น้อยกว่าโอกาสที่

จะไม่เกิดเหตุการณ ์

การเขียนตัวแบบลอจิสติกจะอยู่ในรูปของ log ของ odds เรียกว่า logit หรือ 
logistic response function ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการดังนี้ 

pp

y

y

y

y
xbxbb

P

P

Q

P
odds 































 ...

1
loglog)log( 110  

เมื่อได้ log ของ odds หรือ logit แล้วรูปแบบของตัวแปรอธิบายจะสามารถ
พยากรณ์ได้ด้วยชุดของตัวแปรอธิบายเชิงเส้นตรง ตามวิธี maximum likelihood (ศิริชัย , 2549) 

 
2.1.1.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบ 

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบลอจิสติก p ,...,, 10  มี 2 
ประเภท คือ การประมาณค่าแบบจุด (point estimation) และการประมาณค่าแบบช่วง (interval 
estimation) โดยการประมาณค่าแบบจุด เป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรด้วยตัวเลข
ใดตัวเลขหนึ่ง ซึ่งอาจมีค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องมาจากตัวอย่างที่ใช้หรือเกิดจากเทคนิคการสุ่ม ส่วน
การประมาณค่าแบบช่วงเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรว่าจะอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ซึ่ง
การประมาณค่าแบบช่วงมีโอกาสท าให้ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าการประมาณค่าแบบจุด ความกว้าง
ของช่วงจะขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนด และช่วงประมาณยิ่งแคบจะท าให้ได้ค่าใกล้เคียงกับ
ค่าพารามิเตอร์มากข้ึน การประมาณค่าแบบจุดในสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบลอจิสติกมีหลาย
วิธี เช่น วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood method) วิธีฟังก์ชันจ าแนกประเภท 
(discriminant function method) วิธีถ่วงน้ าหนัก (weigthing method) เป็นต้น  

 

 

 

 

 



Ref. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCG

9 
 

วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 

พิจารณาข้อมูลที่อยู่ในรูปของ niyx ii ,...,2,1);,(  โดยที่  
iy ~ ),1( yPBernoulli  ซึ่ง 

ix แทนค่าสังเกตความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจคือ )|1( iiy xyPP  นั่นคือ 
  1 ด้วยความน่าจะเป็น yP  

     iY  

  0 ด้วยความน่าจะเป็น 1- yP  

ให้ฟังก์ชันการแปลงลอจิสติกของ yP อยู่ในรูป logit( yP ) ซึ่งเป็นการแปลงค่าความน่าจะ
เป็นที่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ yP  ที่มีค่าอยู่ในช่วง (0,1) ให้เป็นค่าของ logit( yP ) ที่อยู่ในช่วง ),(   
ดังนั้นตัวแบบเชิงเส้นลอจิสติกส าหรับ yP  คือ 

logit( yP ) = pp

y

y
xx

P

P
 
















...

1
ln 110  โดยที่ p คือจ านวนตัวแปรอิสระ 

จะได้   
)...( 1101

1
ppxxy

e
P

 


  

ซึ่งการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ด้วยวิธี Newton-Raphson เนื่องจากเป็นตัวประมาณที่
ไม่มีรูปแบบปิด ถ้าผลต่างระหว่างค่าประมาณของพารามิเตอร์รอบที่ r กับรอบที่ r+1 มีค่าน้อยมาก
จนถือว่าไม่แตกต่างกันซึ่งในที่นี้ให้ก าหนดเกณฑ์ผลต่างระหว่างตัวประมาณค่ารอบที่ r กับ r+1 ต้อง
น้อยกว่า 0.00001 ค่าประมาณพารามิเตอร์ตัวนั้นจะเป็นค่าที่ยอมรับได้ (ขวัญชนก หงส์ชูเกียรติ 
,2016) 
 

2.1.2 การคัดเลือกตัวแปรโดยวิธี Stepwise 

ในการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกเป็นการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์โอกาส
เหตุการณ์ที่สนใจ (y = 1) จะเกิดขึ้น และสมการถดถอยลอจิสติกจะต้องประกอบด้วยตัวแปรอธิบายที่
เหมาะสมที่จะท าให้ค่าพยากรณ์ท่ีจะเกิดข้ึนนั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริง ในการเลือกตัวแปรอธิบายมี
วิธีเลือก 3 วิธี ดังนี้ 

(1) วิธี ENTER วิธีนี้เป็นการคัดเลือกตัวแปรอธิบายเข้าสมการด้วยการวิเคราะห์
เพียงขั้นตอนเดียว เริ่มต้นการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรอธิบายที่ศึกษาน าเข้าไปในสมการพร้อมกันทุกตัว 
ถึงแม้ว่าตัวแปรอธิบายบางตัวจะพยากรณ์ตัวแปรตอบสนองได้หรือไม่ก็ตาม วิธีนี้มักจะใช้ในกรณีที่
ต้องการทราบว่าตัวแปรแต่ละตัวที่ท าการศึกษาจะสามารถพยากรณ์ตัวแปรตอบสนองได้หรือไม่มาก
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น้อยเพียงใด ซึ่งจะมีประโยชน์ส าหรับวิธีการทางสถิติ อ่ืนๆ เช่น การวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis) ข้อเสียของวิธีนี้คือเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ได้คัดเลือกตัวแปรเข้าสู่สมการถดถอยที่เหมาะสม
ให้ ท าให้ตัวแบบมีจ านวนตัวแปรมาก 

(2) วิธี Forward Stepwise เป็นวิธีการที่จะเลือกเฉพาะตัวแปรอธิบายที่ดีที่สุดที่

สามารถพยากรณ์ตัวแปรตอบสนองได้เท่านั้น โดยจะคัดเลือกตัวแปรอธิบายเข้ามาในสมการทีละตัว 

และท าการทดสอบว่าตัวแปรที่เข้ามานั้นสามารถพยากรณ์ตัวแปรตอบสนองได้เพ่ิมขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญหรือไม่ ต่อจากนั้นจะท าการคัดเลือกตัวแปรที่ส าคัญรองลงมาต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่มีตัว

แปรอธิบายเหลือ วิธีการเพ่ิมตัวแปรก็จะสิ้นสุด วิธีนี้ในแต่ละขั้นตอนที่น าตัวแปรเข้าสมการ เป็นการ

พิจารณาเฉพาะตัวแปรที่เข้าไปใหม่ว่าสามารถพยากรณ์ตัวแปรตอบสนองได้เพ่ิมมากขึ้นหรือไม่ ข้อเสีย

ของวิธีนี้คือไม่ได้ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดเนื่องจากตัวแปรอธิบายตัวใหม่ที่เข้าไปในรูปแบบต่อตัว

แปรอธิบายที่เข้าไปในรูปแบบก่อนหน้านี้แล้ว วิธี Forward Stepwise มีวิธีย่อยอีก 3 วิธี ได้แก่ 

- Forward Stepwise : Likelihood Ratio 

วิธีนี้จะเริ่มจากการน าตัวแปรอธิบายเข้าสมการทีละ 1 ตัว โดยตัวแปร
อธิบายที่ถูกเลือกเข้าสมการท าให้ค่าพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจถูกต้องมากขึ้น เกณฑ์
การพิจารณาเลือกตัวแปรอธิบายเข้าสมการคือ ค่าแสดงความสัมพันธ์ที่มากท่ีสุดก่อน และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เมื่อตัวแปรอธิบายเข้าสมการแล้ว จะมีการตรวจสอบตัวแปรอธิบายนั้นว่าควรจะถูกตัดออก 
หรือคงอยู่ในสมการ โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น -2LL (-2 Likelihood Ratio) ถ้า
ค่า -2LL ลดลงแสดงว่าตัวแปรอธิบายควรจะคงอยู่ในสมการ 

- Forward Stepwise : Wald 

วิธีนี้จะเหมือนกับวิธี Forward Stepwise : Likelihood Ratio ทุกประการ 
เพียงแต่จะพิจารณาค่าสถิติของ Wald (Wald Statistic)  

- Forward Stepwise : Condition 

วิธีนี้จะเหมือนกับวิธี Forward Stepwise : Likelihood Ratio แตกต่างกัน
ตรงที่วิธีนี้จะมีเงื่อนไข คือจะให้ใช้กับตัวอย่างขนาดเล็ก และต้องมีการควบคุมปัจจัยอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะ
มีอิทธิพลต่อโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 
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(3) วิ ธี  Backward Stepwise เป็ น วิ ธี ที่ น า ตั ว แ ป ร อ ธิ บ า ย ทั้ ง  p ตั ว 
),...,,( 21 pXXX  เข้าสมการพร้อมกันก่อน จากนั้นพิจารณาตัวแปรอธิบายที่อธิบายความผันแปร

ของตัวแปรตอบสนองได้น้อยที่สุดออกจากสมการก่อน ท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือตัวแปร
อธิบายที่สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตอบสนองได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การน าตัว
แปรอธิบายเข้าสมการวิธีนี้แบ่งย่อยออกเป็นอีก 3 วิธี ได้แก่ 

- Backward Stepwise : Likelihood Ratio 

เป็นวิธีที่ท าตรงกันข้ามกับวิธี Forward Stepwise : Likelihood Ratio ซึ่ง
เป็นวิธีที่น าตัวแปรอธิบายทั้งหมดเข้า p ตัว ( pXXX ,...,, 21 ) แล้วพิจารณาว่าจะน าตัวแปรอธิบาย
ตัวใดออกจากสมการ โดยพิจารณาน าออกทีละ 1 ตัว โดยเกณฑ์พิจารณาการน าตัวแปรอธิบายออก
จากสมการคือ จะน าตัวแปรอธิบายที่ไม่มีผลต่อการพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ตัวแปรอธิบาย
ตัวแรกที่จะน าออกจากสมการเป็นตัวที่ไม่มีผลต่อการพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจน้อย
ที่สุด ส าหรับเกณฑ์การน าตัวแปรอธิบายออกจากสมการจะพิจารณาจากอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นไป
ได้ -2LL เหมือนวิธี Forward Stepwise : Likelihood Ratio 

- Backward Stepwise : Wald 

วิธีนี้จะเหมือวิธี Backward Stepwise : Likelihood Ratio ทุกประการ 
เพียงแต่จะพิจารณาจากค่าสถิติของ Wald (Wald Statistic)  

- Backward Stepwise : Condition 

วิธีนี้จะเหมือนกับวิธี Backward Stepwise : Likelihood Ratio แตกต่าง
กันตรงที่วิธีนี้จะมีเงื่อนไข คือจะให้ใช้กับตัวอย่างขนาดเล็ก และต้องมีการควบคุมปัจจัยอ่ืนๆ ที่คาดว่า
จะมีอิทธิพลต่อโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ 
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2.1.3 การคัดเลือกตัวแปรโดยวิธี LASSO 

โดยทั่วไปค่าประมาณพารามิเตอร์ของการถดถอยจะหาได้โดยวิธีก าลังสองน้อยสุด 
ซึ่งหาได้จาก 

�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽 ‖𝑌 − ∑ 𝑋𝑗𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

‖

2

= (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 

 

สามารถเขียนเป็นเมทริกซ์ได้ ดังนี้ 

(𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 = ( [

𝑋11 ⋯ 𝑋1𝑝

⋮ ⋱ ⋮
𝑋𝑛1 ⋯ 𝑋𝑛𝑝

]

𝑇

[

𝑋11 ⋯ 𝑋1𝑝

⋮ ⋱ ⋮
𝑋𝑛1 ⋯ 𝑋𝑛𝑝

])

−1

([

𝑋11 ⋯ 𝑋1𝑝

⋮ ⋱ ⋮
𝑋𝑛1 ⋯ 𝑋𝑛𝑝

]

𝑇

[
𝑌1

⋮
𝑌𝑛

]) 

การประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยโดยทั่วไปที่ใช้วิธีแลสโซ่ในการคัดเลือกตัว
แปรจะมีสมการ ดังนี้ 

�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽 ‖𝑌 − ∑ 𝑋𝑗𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

‖

2

+ 𝑃λ(β) 

ซึ่งวิธีการถดถอยลอจิสติกมีวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีใช้วิธภีาวะน่าจะ
เป็นสูงสุดจากสมการ ดังนี้ 

𝐿(𝛽|𝑦1, … , 𝑦𝑛) = 𝑃(𝑦1, … , 𝑦𝑛|𝛽)

= ∏ (
1

1 + 𝑒
)...( 110 pipi xx  
)

𝑦𝑖

(
𝑒−(

)...( 110 pipi xx  
)

1 + 𝑒−(
)...( 110 pipi xx  

)

)

1−𝑦𝑖
𝑛

𝑖=1

 

เมื่อใส่ log ในสมการข้างต้นจะได้ 

ln (𝐿(𝛽|𝑦1, … , 𝑦𝑛) = − ∑[(1 − 𝑦𝑖)(

𝑛

𝑖=1

pipi
xx   ...

110
) + ln (1 + 𝑒

)...( 110 pipi xx  

)] 

จากสมการต้องการหาตัวประมาณสัมประสิทธิ์ที่ท าให้ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นสูงสุดมี
ค่ามากที่สุด Tibshirani ผู้คิดค้นวิธีแลสโซ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสามารถเลือกตัวแปรเข้าสู่ตัวแบบ
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และประมาณค่า  ในการวิเคราะห์การถดถอยส าหรับข้อมูลที่มีมิติสูงได้ในคราวเดียวกัน ดังนั้นวิธีการ
ถดถอยลอจิสติกที่มีการคัดเลือกตัวแปรแลสโซ่จึงมีสมการ ดังนี้ 

𝑙(𝛽)𝑐 = − ∑[(1 − 𝑦𝑖)(
𝑛

𝑖=1
pipi

xx   ...
110

) + ln (1 + 𝑒
−(

pipi
xx   ...

110
)
)] − 𝑃λ(β) 

โดยฟังก์ชัน 𝑃λ(β) ถูกเรียกว่า penalty function จะอยู่ในรูปของ   และมี
พารามิเตอร์ λ ซึ่งจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ เพื่อใช้ในการให้น้ าหนักของ penalty function 
ในวิธีแลสโซ่สามารถเขียน penalty function ให้อยู่ในรูปได้ ดังนี้ 

𝑃λ(β) = λ ∑ |β
𝑗
|𝑝

𝑗=1   โดยที่ ∑ |β𝑗|𝑝
𝑗=1 ≤ 𝑡 ; 𝑡 > 0 

ในที่นี้ t คือ tuning parameter เราสามารถเลือกได้โดยผู้วิจัยหรือการค านวณโดย
ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ เช่น วิธี cross-validation, generalized cross-validation หรือวิธีอ่ืนๆ เป็น
ต้น และส าหรับพารามิเตอร์แลมบ์ดา (λ) โดยทั่วไปจะใช้วิธี cross-validation ในการหาค่าแลมบ์ดา
ที่เหมาะสม ถ้าแลมบ์ดามีค่าน้อยจะท าให้ได้ตัวแปรอธิบายเข้าตัวแบบได้มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ตัวแปร
อธิบายที่เข้าตัวแบบที่มีค่าแลมบ์ดามากๆ เมื่อลดค่าแลมบ์ดาแล้วก็จะยังคงอยู่ในตัวแบบ ตัวแบบที่ได้
จากวิธีแลสโซ่จะมีค่าประมาณของ   ส่วนใหญ่เป็นศูนย์ และบางส่วนไม่เท่ากับศูนย์ ดังนั้นวิธีแลสโซ่
จึงเป็นการเลือกตัวแปรได้โดยอัตโนมัติ และเป็นวิธี penalized regression วิธีแรกที่มีความสามารถ
ในการเลือกตัวแปร 

ข้อจ ากัดของวิธีแลสโซ่ คือสามารถเลือกตัวแปรเข้าได้มากที่สุดจ านวน n ตัว นั้นคือ
หากข้อมูลมีจ านวนตัวแปรอธิบายมากกว่าขนาดตัวอย่างเป็นจ านวนมาก ตัวแบบที่ได้จากวิธีแลสโซ่
อาจไม่มีความเหมาะสม และในกรณีที่ตัวแปรอธิบายมีความสัมพันธ์กันสูง วิธีแลสโซ่มีแนวโน้มที่จะ
เลือกตัวแปรเพียงตัวแปรเดียวจากกลุ่มตัวแปรอธิบายที่มีความสัมพันธ์กันสูงเข้าตัวแบบ โดยไม่ สนใจ
ว่าจะเป็นตัวแปรใดในกลุ่ม ซึ่งวิธีแลสโซ่ จะมีประสิทธิภาพสูงก็ต่อเมื่อตัวแบบมีจ านวนตัวแปรอธิบาย
ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตอบสนองมีจ านวนไม่มากนัก และขนาดของ  ไม่เท่ากับศูนย์มีขนาดใหญ่
(วิฐรา พึ่งพาพงศ์, 2558) 
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2.1.4 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 

การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยลอจิสติคมีการตรวจสอบหลายวิธี ดังนี้ 
(1) พิจารณาค่าภาวะน่าจะเป็น (likelihood value) 

เนื่องจากฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น (L) มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น จึงศึกษาค่า -2LL 
(-2 log likelihood) โดยจะใช้ค่า -2LL วัดความเหมาะสมของสมการลอจิสติก ถ้าสมการลอจิสติก
เหมาะสม ค่า -2LL จะต่ า ส าหรับการทดสอบจะมีสมมติฐาน ดังนี้ 

0...: 210  pH   

:1H มี 0i อย่างน้อย 1 ค่า ; i = 1,2,…,p 

สถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น เป็นอัตราส่วนของค่าที่ท าให้ฟังก์ชันภาวะ
น่าจะเป็นเมื่อมีตัวแปรอธิบาย p ตัว ( 1L ) กับค่าที่ท าให้ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นเมื่อมีเฉพาะค่าคงที่

)( 0L มีค่ามากที่สุด 

สถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น  =   -2log 








)1(

)0(

LL

LL  

                       =   -2[LL(0) – LL(1)] ซึ่งมีการแจกแจงแบบไคก าลังสอง 

ค่าสถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นคือค่า -2LL ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเท่ากับ
ผลต่างของค่า -2LL(0) และ -2LL( pXXX ,...,, 21 ) นั้นหมายถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่า -2LL 
โดยที่ -2LL(0) หมายถึงในสมการมีเฉพาะค่าคงที่ ถ้าผลต่างมีค่ามาก แสดงว่าเมื่อเพ่ิมตัวแปรอธิบาย
เข้าไปในสมการแล้ว จะท าให้ -2LL ลดลงอย่างมาก และจะปฏิเสธ 0H   

การทดสอบตัวแบบโดยใช้วิธีอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น หรือ Model Chi-square 
เป็นค่าที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรอธิบายเทียบ
กับกรณีที่ไม่มีตัวแปรอธิบายในสมการ 

Model Chi-square   =      [-2LL )( 0 ] – [-2LL ),...,,( 10 p ] 

                    =      [-2LL(0)] – [-2LL ),...,,( 10 pXXX ] , องศาอิสระเท่ากับ p 

 จะสังเกตได้ว่า Model Chi-square เป็นสถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น 
(likelihood ratio test) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงผลต่างของค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์ของสมการ
ถดถอยลอจิสติกที่ไม่มีตัวแปรอธิบายเลย กับค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์ของสมการถดถอยลอ- 
จิสติกเม่ือมีตัวแปรอธิบาย p ตัว 
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(2) พิจารณาสถิติทดสอบความเหมาะสมของ Hosmer and Lemeshow 

Hosmer และ Lemeshow ศึกษาการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย
ลอจิสติก โดยใช้สถิติทดสอบไคก าลังสองของเพียร์สัน มีสมมติฐานที่ทดสอบคือ 

:0H  ตัวแบบมีความเหมาะสม 

:1H  ตัวแบบไม่มีความเหมาะสม 

ในการทดสอบหาก 2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่สามารถปฏิเสธ 0H จะแสดง
ว่า ตัวแบบมีความเหมาะสม 

 
2.1.5 การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอธิบายแต่ละตัว 

(1)  สถิติของวัลด์ (Wald statistic) 

วัลด์ (Wald statistic) เป็นการทดสอบสมมติฐานที่ก าหนด ดังนี้ 

piH i ,...,2,1;0:0   

:1H มี 0i  

สถิติทดสอบของ Wald คือ w      =     
 

2












i

i

bSE

b , w ~ 2

)1(  

ในการทดสอบ ถ้าไม่สามารถปฏิเสธ 0H แสดงว่า ตัวแปรอธิบายที่ i ไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง odds ratio ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อความน่าจะเป็นของความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์นั้น และถ้าทดสอบพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติหรือปฏิเสธ 0H และค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก 
(+) แสดงว่า ตัวแปรอธิบายที่ i นั้นมีผลต่อการเพ่ิมความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ และถ้าค่า
สัมประสิทธิ์เป็นลบ (-) แสดงว่า ตัวแปรอธิบายที่ i นั้นลดความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ (ศิริ
ชัย,2549)  

(2)  สถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น 
Hauck และ Donner ศึกษาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรตอบสนองและตัวแปรอธิบายครั้งละ 1 ตัว โดยใช้สถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น ในที่นี้จะ

ใช้ Block Chi-square โดยที่ block ที่ 2 จะไม่รวมตัวแปร iX  ในขณะที่ block ที่ 1 รวมตัวแปร

อธิบาย iX  ไว้ในสมการ 
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Block Chi-square  = [-2LL(block 2)] – [-2LL(block 1)] 

 

โดย Block Chi-square จะมีการแจกแจงแบบไคก าลังสองที่องศาอิสระเท่ากับ 1 

Agresti (2002) ได้ศึกษาเปรียบเทียบสถิติทดสอบวัลด์และอัตราส่วนภาวะน่าจะ
เป็น และสรุปได้ว่ากรณีท่ีขนาดตัวอย่างเล็ก สถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นจะเชื่อถือได้
มากกว่าสถิติทดสอบวัลด์ 

 
2.1.6 การวัดระดับความสัมพันธ์ 

การวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตอบสนองกับตัวแปรอธิบาย จะใช้
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ( 2R ) ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก ค่า 2R  ที่ได้ไม่ใช่ค่าสัดส่วน
ที่แท้จริงของความผันแปรของตัวแปรตอบสนองที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรอธิบาย แต่อย่างไรก็ตาม การ
หาค่า 2R  มีสถติิทดสอบวัดระดับความสัมพันธ์ ดังนี้ 

(1) สถิติทดสอบ Cox & Snell R square หรือ 2

CSR  

สถิติทดสอบ Cox & Snell R square เป็นการพิจารณาความสอดคล้องของ 
model หรือเปอร์เซ็นที่สามารถอธิบายความผันแปรในการวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก โดยที่ 

n

CS
L

L
R

2

1

02 1 









  

0L  คือ ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นของฟังก์ชันที่มีค่าคงที่เท่านั้น 

1L  คือ ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นของฟังก์ชันที่มีตัวแปรอธิบายที่ก าหนด 

โดยปกติค่า 2

CSR  จะมีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ และสถิติค่านี้จะมีความคล้ายกับค่า 2R

ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุปกติ 
(2) สถิติทดสอบ Nagelkerke R square หรือ 2

NR  

สถิติค่า 2

NR  จะมีลักษณะเหมือนกับ 2

CSR  แต่จะมีค่ามากกว่า 2

CSR  เสมอและมีค่า
อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยที่ 

2

max:

2

2

CS

CS

N
R

R
R   

  n
CS LR

22

max: )0(1  
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ค่า 2R  ของ Cox & Snell และ Nagelkerke เป็นค่า 2R  เทียม (Pseudo 2R ) ซึ่ง

เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที่สามารถอธิบายความผันแปรในการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก 

 
2.1.7 การสร้างตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 

ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่ส าคัญที่สุดในการสร้างรากฐานอนาคตให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะต้องเป็นสมาชิกของสังคมต่อไป ดังนั้นครอบครัวจึงจะต้องท า
หน้าที่หล่อหลอม ขัดเกลาความเป็นมนุษย์ด้วยการอบรม ให้ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคม เพ่ือให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีคุณภาพ หากครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็จะเข้มแข็งไปด้วย แต่ยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
ครอบครัวลักษณะใดที่เป็นครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้การบ่งชี้ความเข็มแข็งของครอบครัวมีมาตรฐาน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2551 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนามาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง (Strong 
Family Standard) และได้ตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งพัฒนามาจากการส ารวจครอบครัว
ที่มีความเข้มแข็ง และได้ก าหนดเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ในการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว
ทั่วไป เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินสถานการณ์
ครอบครัวไทยในภาพรวมได้ 

มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ข้อก าหนดที่ได้รับการยอมรับเพ่ือน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ เป็นเครื่องมือที่น ามาประเมินผล เพ่ือให้แสดงถึงความเข้มแข็งของครอบครัวใน
สังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครอบครัวสามารถประเมินตนเองได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในระดับชุมชนและประเทศ น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินภาพรวมสถานการณ์ของครอบครัว
ไทยต่อไป 

มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน และระดับประเทศ โดยที่ระดับชุมชนและระดับประเทศจะมีองค์ประกอบและตั วชี้วัด
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 4 ด้าน ได้แก่ 1 ) ด้านสัมพันธภาพ 2) ด้านการพ่ึงตนเอง(เศรษฐกิจ 
สุขภาพ และข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้)  3) ด้านทุนทางสังคม และ 4) ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะ
เสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก ส าหรับมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งระดับครอบครั วจะมี
องค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 5 ด้าน โดยเพ่ิมด้านการท าบทบาทหน้าที่และ
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ครอบครัว ในงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะระดับครอบครัวเท่านั้น จึงขอกล่าวถึงเฉพาะตัวชี้วัดมาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็งที่ใช้ในการวัดความเข้มแข็งในระดับครอบครัว ดังนี้ 

1. ด้านสัมพันธภาพ หมายถึง การตระหนักในความส าคัญของการสร้างสัมพันธภาพ
ในครอบครัวประกอบด้วย 19 ตัวชี้วัดย่อย แต่จะมีเพียง 17 ตัวชี้วัดย่อยที่ถูกน าไปใช้ในแบบคู่มือ
ประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง (ไม่รวมข้อ 1.1 และ 1.2) โดยที่รายละเอียดของ
ตัวชี้วัดทั้งหมดเป็นดังนี้ 

 

1.1 การจดทะเบียนสมรส/การจดทะเบียนหย่าในรอบปี  

1.2 อัตราการแยกกันอยู่  

1.3 สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกที่สื่อถึงความรักและความเอาใจใส่ใน
ชีวิตประจ าวัน  

1.4 สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้านซึ่งกันและกัน  

1.5 สมาชิกในครอบครัวมีการท ากิจวัตรประจ าวันร่วมกัน  

1.6 สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยและ/หรือรับฟังกันและกัน  

1.7 สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วย
ช่วงวัยและ/หรือประสบการณ์และ/หรือสถานภาพที่แตกต่าง  

1.8 สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน  

1.9 สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาต่อกันด้วยดีและ/หรือใช้เหตุผล  

1.10 สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสท้วงติงและแสดงความคิดเห็นและให้ค าแนะน าต่อ
กัน 

1.11 สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงความชื่นชมและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน  

1.12 สมาชิกในครอบครัวต่างดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน  

1.13 เมื่อประสบปัญหา สมาชิกในครอบครัวสามารถหาทางออกโดยไม่ท าร้าย
ตนเองและ/หรือสมาชิกในครอบครัว และ/หรือทรัพย์สิน  

1.14 สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายจิตใจเมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน  
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1.15 สมาชิกในครอบครัวไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

1.16 สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้อ านาจเหนือกันและกัน  

1.17 สมาชิกในครอบครัวร่วมตัดสินใจเรื่องส าคัญต่างๆ ด้วยกัน  

1.18 สมาชิกในครอบครัวร่วมกันแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล  

1.19 สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายร่างกายเมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน 

 

2. ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง การตระหนักในความส าคัญ
ของหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัดย่อยโดยที่รายละเอียดของตัวชี้วัด
ทั้งหมดเป็นดังนี ้

2.1 สมาชิกในครอบครัวสามารถท าหน้าที่ตามบทบาทของตนอย่างเหมาะสม  

2.2 ครอบครัวเลี้ยงดูสมาชิกแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม  

2.3 ครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจความปลอดภัยของสมาชิกทุกคน  

2.4 ครอบครัวมีการรักษาและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ของครอบครัว  

2.5 ครอบครัวมีการใช้คุณธรรมส าคัญในการด าเนินชีวิต  

2.6 ครอบครัวมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัว 

 

3. ด้านการพ่ึงตนเอง หมายถึง ครอบครัวสามารถยืนหยัดได้ด้วยล าแข้งของตนเอง 
ซึ่งจะต้องครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (10 ตัวชี้วัดย่อย) ด้านสุขภาพ (6 ตัวชี้วัดย่อย) และด้านข้อมูล
ข่าวสารและการเรียนรู้ (4 ตัวชี้วัดย่อย) และส าหรับด้านเศรษฐกิจจะมีเพียง 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ถูก
น าไปใช้ในแบบคู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง (ไม่รวมข้อ 3.18) โดยที่
รายละเอียดของตัวชี้วัดทั้งหมดเป็นดังนี้ 
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3.1 ด้านเศรษฐกิจ  

    3.1.1 ครอบครัวมีสมาชิกที่สามารถหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและ/หรือจุน
เจือครอบครัว 

     3.1.2 สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของครอบครัว  

     3.1.3 ครอบครัวมีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  

     3.1.4 ครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคง  

     3.1.5 ครอบครัวมีการเสี่ยงโชครูปแบบต่างๆ  

     3.1.6 ครอบครัวมีการออมในรูปแบบต่างๆ  

     3.1.7 ครอบครัวไม่มีหนี้สิน  

     3.1.8 ครอบครัวมีหนี้สินที่ลดลง  

     3.1.9 เมื่อครอบครัวมีหนี้สิน ครอบครัวสามารถช าระหนี้ได้  

     3.1.10 ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  

 

3.2 ด้านสุขภาพ  

     3.2.1 สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิได้รับหลักประกันสุขภาพ  

3.2.2 ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นทั้งทางร่างกายและจิตใจของ
สมาชิกในครอบครัว  

3.2.3 ครอบครัวมีความรู้และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลเมื่อ
จ าเป็น  

     3.2.4 ครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกในครอบครัว  

3.2.5 ครอบครัวมีการป้องกันความเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม  

     3.2.6 ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกที่มีภาวะพ่ึงพิงสูง  
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 3.3 ด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้  

3.3.1 สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างครอบครัว
และชุมชน  

3.3.2 สมาชิกในครอบครัวมีการน าข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองและครอบครัว  

3.3.3 สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบและเรียนรู้ เรื่องส าคัญที่ เกี่ยวกับ
ครอบครัว  

3.3.4 ระดับการศึกษาในระบบของสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 16 ถึง 25 
ปี 

4. ด้านทุนทางสังคม หมายถึง การตระหนักในความส าคัญของลักษณะหรือคุณค่าภายในตัว
ของบุคคลหรือสังคม ประกอบไปด้วยทั้งหมด 7 ตัวชี้วัดย่อย โดยที่รายละเอียดของตัวชี้วัดทั้งหมดเป็น
ดังนี้ 

4.1 สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีและการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนบ้าน  

4.2 สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเครือญาติ  

4.3 สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจกัน  

4.4 สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบื้องต้นในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม  

4.5 สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

4.6 สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน  

4.7 ครอบครัวมีการอบรมให้สมาชิกในครอบครัวใช้บริการพ้ืนที่สาธารณะในชุมชน
อย่างรับผิดชอบ 

 

 5. ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก หมายถึง การ
พยายามหลีกเลี่ยงหรือลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมกับพยายามเพ่ิมการป้องกัน ประกอบไปด้วยทั้งหมด 7 
ตัวชี้วัดย่อย โดยที่รายละเอียดของตัวชี้วัดทั้งหมดเป็นดังนี้ 

5.1 ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะยากล าบากในด้านต่างๆ  

5.2 ครอบครัวร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ  
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5.3 ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟ้ืนตัวได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ  

5.4 ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาสังคม  

5.5 ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ต่างๆ  

5.6 ครอบครัวมีการท าประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันอุบัติเหตุ  

5.7 ครอบครัวมีพ่อหรือแม่เลี้ยงดูลูกตามลาพัง 

 

 ส าหรับเกณฑ์ความเข้มแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งนั้น ได้
พัฒนาขึ้นมาโดยยึดมาตรฐานจาก “ครอบครัวตัวอย่างของไทย” เป็นส าคัญ ดังนั้นค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์
วัดระดับความเข้มแข็งของครอบครัวไทย จึงเป็นเกณฑ์ความเข้มแข็งมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้
บริบทของสังคมไทย สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์ความเข้มแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 

มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งระดับครอบครัว จ าแนกรายด้าน ร้อยละ 

ภาพรวม 85.80 

ด้านสัมพันธภาพ 93.60 

ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว 97.10 

ด้านการพ่ึงตนเองโดยภาพรวม 84.20 

     ทางเศรษฐกิจ 97.70 

     ทางสุขภาพ 87.30 

     ทางข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ 94.60 

ด้านทุนทางสังคม 86.70 

ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 67.20 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท าวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การเป็นหนี้สินของครัวเรือน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเข้มแข็ง 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
2.2.1 การวิเคราะห์การเป็นหนี้สินของครัวเรือน 

  ขวัญฤดี ดวงจันทร์ และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ (2558) ได้ศึกษาลักษณะทั่วไป
และความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้ครัวเรือน และศึกษา
ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนที่มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2554 และใช้แบ่งแบบจ าลองการวิเคราะห์ เป็น 2 
แบบจ าลอง แบบจ าลองที่ 1 จะเป็นการศึกษาที่ใช้ตัวแปรอธิบายจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ของครัวเรือนของประเทศไทย (เบญจมาภรณ์ อมรเลิศพาณิช
, 2551) ได้แก่ รายได้ต่อเดือนต่อครัวเรือนของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่อ
ครัวเรือนของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่อครัวเรือนคูณทวี จ านวนผู้มีงานท า 
ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราการว่างงานของประชากรแต่ละจังหวัดในประเทศไทย จ านวนประชากรที่มี
รายจ่ายเพ่ือการบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจนแต่ละจังหวัดในประเทศไทย จ านวนการเกิดของ
ประชากรแต่ละจังหวัดในประเทศไทย จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรแต่ละจังหวัดในประเทศ
ไทย และ ภูมิภาค ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และแบบจ าลองที่ 2 จะเป็นการศึกษาครัวเรือน
ที่มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จะใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ซึ่งผลการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณพบว่า ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการปรับตัวที่สูงขึ้น
ของหนี้ครัวเรือน และจากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายพบว่า  หนี้ครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นมีผลต่อ
เศรษฐกิจ โดยหนี้ครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึนจะมีอิทธิพลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้นเช่นกัน  และได้แนะน าให้ความรู้ด้านการเงินและส่งเสริมการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ครัวเรือนเพ่ือไม่ให้ครัวเรือนเป็นหนี้โดยไม่จ าเป็นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน 
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พรภัทรอินทรวรพัฒน์ , สิรีรัตน์ เชษฐสุมน และ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 

(2557) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้สินนอกเหนือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจาก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ จ านวน 5 แห่ง รวม 1,601 คน และใช้
แบบจ าลองสมการโครงสร้างค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าว  โดยการประมาณแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างในลักษณะการวิเคราะห์เส้นทางด้วย  Maximum Likelihood โดยมีตัวแปรอธิบายทั้งสิ้น 

19 ตัวแปร และ 16 สมการถดถอยในระบบสมการโครงสร้าง ผลวิจัยพบว่าในภาพรวมนักศึกษาก่อ
หนี้สินจากอิทธิพลของรายได้คาดการณ์หลังจากส าเร็จการศึกษามากที่สุด  รองลงมาคือ ค่าครองชีพ 

ความคาดหวังในอรรถประโยชน์จากการศึกษาฯ  พฤติกรรมแบบบริโภคนิยม ทัศนคติต่อสภาวะ
เศรษฐกิจ ความกดดันทางการเงิน รายได้ของครอบครัว ทัศนคติเชิงบวกต่อการก่อหนี้สิน อ านาจซื้อ
ของนักศึกษา ปริมาณเงินออมโดยรวมและรายได้ต่อเดือน  ตามล าดับ ขณะที่นักศึกษาจะก่อหนี้สิน
ลดลงจากอิทธิพลของสมรรถนะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด  รองลงมาคือ การเรียนรู้
ทางการเงิน เงินออมต่อเดือน ความตระหนักในการออม  และการบริหารจัดการทางการเงินของ
นักศึกษา ตามล าดับ โดยปัจจัยเชิงสาเหตุเหล่านี้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของปริมาณหนี้สินของ

นักศึกษาฯได้ร้อยละ 71 ( 2R  = 0.71, 05.p ) 

 

นภาพร ลิมประพันธุ์ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการ
ช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดสุโขทัย กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ สมาชิก
สหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดสุโขทัย จ าแนกเป็น 9 อ าเภอ จ านวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์  โดย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ t - test 
ค่า F – test (One way Anova) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  โดยใช้วิธีการของ Sheffe 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี้ส่วนใหญ่ในด้านรายได้คือ รายได้จากการ
ขายผลผลิตการเกษตร และค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ส่วนปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการช าระ
หนี้มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และรองลงมาเมื่อศึกษาในรายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัย
ธรรมชาติที่มีผลกระทบคือ ภาวะฝนแล้ง ปัจจัยด้านสังคมคือ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมต่อกัน 

ปัจจัยด้านการเมืองคือ นโยบายการแก้ไขหนี้ภาค ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การช าระหนี้อยู่ในระดับน้อย 
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2.2.2 ครอบครัวเข้มแข็ง 

  วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2556) ได้รวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาที่ เกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง มีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของครอบครัวไทย และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงานความเข้มแข็งของ
ครอบครัวในระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับครอบครัวระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 พบว่า 

ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเข้มแข็งของครอบครัวมากที่สุด  คือ การวัดในระดับครอบครัว 

ซึ่งมีผ่านมาตรฐานฯ เพียง 3 ตัวชี้วัดจากท้ังหมด 10 ตัวชี้วัด ในขณะที่การวัดในระดับประเทศมีตัวชี้วัด
เพียงครึ่งเดียวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ  ส่วนในระดับชุมชนพบว่าตัวชี้วัดทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ มี
สัดส่วนที่มากกว่าระดับอ่ืนๆ  จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัดครอบครัวตามมาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็งทั้ง 3 ระดับ สรุปได้ว่า เกณฑ์มาตรฐานความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก าหนดไว้โดย
ใช้กรอบอ้างอิงจากครอบครัวตัวอย่างของไทยนั้นสูงเกินไป  ท าให้มีแนวคิดในการพิจารณาเกณฑ์อ่ืน
เทียบเคียง โดยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 มาเป็นฐานในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน  โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยมาช่วยในการจัดกลุ่ม
ตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมและใช้เป็นตัวช่วยในการคัดกรอง เพ่ือค้นหาตัวชี้วัดด้านครอบครัวเข้มแข็ง
ชุดใหม่ จากผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านครอบครัวด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย ท าให้ได้รูปแบบของตัวชี้วัด 

7 รูปแบบ แบ่งเป็นตัวชี้วัดระดับครอบครัว 4 รูปแบบ และระดับชุมชน 3 รูปแบบ และตัวชี้วัดทั้ง 2 

ระดับ ต่างก็มีจ านวนตัวชี้วัดลดลง ส าหรับตัวชี้วัดด้านครอบครัวระดับประเทศจะประกอบไปด้วยการ
น าผลที่ได้จากตัวชี้วัดระดับครอบครัวและระดับชุมชนมาใช้ จึงสามารถได้ตัวชี้วัดในระดับประเทศโดย
ปริยาย 

 
2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแลสโซ่ 

  Tibshirani (1996) ที่ เสนอทฤษฎีแลสโซ่คือการก าหนด  L1-penalty 

ให้กับวิธีก าลังสองน้อยสุดซึ่งจะท าให้มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องและคัดเลือกตัวแปรไปพร้อมๆกัน  แต่
พบว่ากรณีที่จ านวนตัวแปรอธิบายมีน้อยกว่าจ านวนค่าสังเกตและมีความสัมพันธ์กันสูงกับตัวแปร
ตอบสนองจะท าให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์ของแลสโซ่นั้นจะต่ าลง  จึงมีการปรับปรุงเพ่ือแก้ปัญหา
ข้อจ ากัดของแลสโซ่ โดยมีการสร้างแลสโซ่มาหลายๆแบบ เช่น fused LASSO ซึ่งมีสมการ ดังนี้ 

�̂�𝐹𝐿𝐴𝑆𝑆𝑂 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽 ‖𝑌 − ∑ 𝑋𝑗𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

‖

2

+ λ1 ∑|𝛽𝑗| + λ2 ∑ |𝛽𝑗 − 𝛽𝑗−1|

𝑝

𝑗=2

𝑝

𝑗=1
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  Zou (2006) พบว่ามีเงื่อนไขบางประการที่ท าให้แลสโซ่ไม่คงเส้นคงวา จึง

น าเสนอพจน์ค่าปรับด้วยการปรับค่าน้ าหนักให้กับ L1-penalty ในวิธีแลสโซ่เพ่ือแก้ไขปัญหาไม่คง
เส้นคงวาได้ โดยมีสมการ ดังนี้ 

�̂�𝐴𝐿𝐴𝑆𝑆𝑂 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽 ‖𝑌 − ∑ 𝑋𝑗𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

‖

2

+ λ𝑛 ∑ �̂�𝑗|𝛽𝑗|

𝑝

𝑗=1

 

โดยที่ �̂�𝑗 คือค่าปรับถ่วงน้ าหนักซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 
1

|�̂�|𝛾  ; 𝛾 > 0 

 

ทิฆัมพร สาระกอ และ นัท กุลวานิช  (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
วิธีการคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น  โดยท าการเปรียบเทียบผลที่ได้
จากวิธีการคัดเลือกตัวแปรและการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ได้จากวิธีการที่แตกต่างกัน  

ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเปรียบเทียบผลที่ได้จากวิธี Stepwise, LASSO, Adaptive LASSO และ Elastic 
Net โดยมีการจ าลองข้อมูลให้มีขอบเขตที่แตกต่างกันดังนี้ คือ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 40 120 240 และ
มีอัตราส่วนของจ านวนตัวแปรต่อขนาดตัวอย่างเป็น 0.3 และ 0.7 จ านวนของค่าสัมประสิทธิ์เริ่มต้นที่
มีค่าเป็นศูนย์คิดเป็นร้อยละ 10 50 และ 90 ของจ านวนตัวแปร โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพ
ของผลที่ได้จากการประมาณค่าของแต่ละวิธีได้แก่ อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวก (FPR) 
อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงลบ  (FNR) และค่าคาดเคลื่อนการท านาย  (PE) ผลการวิจัย
พบว่า อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวก  และค่าคลาดเคลื่อนการท านายนั้นให้ผลไปใน
ทิศทางเดียวกันคือวิธี Adavtive LASSO นั้นมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีขนาดเล็กและมี
ค่าสัมประสิทธิ์บางตัวเป็นศูนย์มากที่สุด  

 

Sang H. Lee, Donghyeon Yu, Alvin H. Bachman, Johan Lim and Babak 
A. Ardekani (2013) ได้ศึกษาเกี่ยวกับค่าความหนาของเนื้อเยื่อในสมองส่วน  Callosal โดยใช้วิธีการ
ถดถอยลอจิสติกที่มีการคัดเลือกตัวแปรแบบ Fused LASSO ซึ่งวิธี Fused LASSO regression มีการ

ก าหนด penalty function บน  L1-penalty ของสัมประสิทธิ์ตัวแบบและความแตกต่างอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงหาเฉพาะตัวแปรที่สัมประสิทธิ์ไม่เป็นศูนย์ที่มีจ านวนน้อยๆ  ในงานวิจัยจะศึกษาตรง
สมองส่วนย่อยระหว่าง Rostrum กับ  Splenium และใช้หน่วยตัวอย่าง 100 คน จ าแนกเป็น  2 

ประเภท คือ ผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ (NCS) และผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์ทั้งระดับ
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เล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรง (AD) โดยได้ข้อมูลมาจากสถาบัน  Open Access Series of Imaging 
Studies (OASIS) ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยสูงอายุที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มีสัดส่วนความหนาของสมอง
บางกว่าผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ และจากการวัดค่าความหนาของสมองส่วน  Callosal 
ร่วมกับการประเมินสภาพสมองเบื้องต้น (MMSE) สามารถคัดกรองแยกผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์จากคน
ปกติได้อย่างถูกต้องประมาณร้อยละ 84 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 

 การสร้างตัวแบบการถดถอยลอจิสติกระหว่างตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งกับ
การเป็นหนี้ครัวเรือนนั้น มีขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
จัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่น ามาใช้ในการด าเนินงานวิจัยเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลครอบครัวเข้มแข็งของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 
โดยการส ารวจตัวอย่างครอบครัวจากครอบครัวทั่วประเทศไทยด้วยวิธีการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม 5 ด้าน 
10 ตัวชี้วัด 56 ตัวชี้วัดย่อยได้แก่ 1. ด้านสัมพันธภาพ 2. ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว 3. 
ด้านการพ่ึงตนเอง 4. ด้านทุนทางสังคม และ 5. ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ใน
ภาวะยากล าบาก 

 
3.2 การจัดการข้อมูล 

ข้อมูลครอบครัวเข้มแข็งของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 ที่ได้มาจากส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีจ านวนครอบครัวทั้งหมด 13 ,849 ครอบครัว และได้ด าเนินการ
จัดการข้อมูลดังนี้ 

 
3.2.1 รวบรวมข้อมูลให้เป็นแฟ้มเดียวกัน 

 ข้อมูลครอบครัวเข้มแข็งของประเทศไทย เป็นข้อมูลที่ถูกเก็บในแฟ้มข้อมูล
ที่มีนามสกุล .xls ในปี พ.ศ. 2555 และจะถูกเก็บในแฟ้มข้อมูลแยกตามจังหวัด ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
รวมข้อมูลของแต่ละจังหวัดให้อยู่ในแฟ้มเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะได้แฟ้มข้อมูลที่แยกตามปี พ.ศ. ที่
จัดเกบ็คือ ข้อมูลครอบครัวเข้มแข็งของประเทศไทยในปี   พ.ศ. 2555 
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3.2.2 แปลงข้อมูล 

จากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ ตามคู่มือประเมินความเข้มแข็งของ
ครอบครัวด้วยตนเอง ที่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดท าขึ้น เพ่ือใช้ในการประเมิน
ความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามบางข้อค าถามในแบบประเมินความเข้มแข็งของ
ครอบครัวระดับครอบครัว และในคู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเองไม่ตรงกัน ท า
ให้ต้องมีการแปลงข้อมูลได้แก่ 

(1) ข้อค าถามเกี่ยวกับการมีหนี้สิน ในแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวระดับ
ครอบครัว จะมีข้อค าถาม ดังนี้ 

30. ครอบครัวมีหนี้สิน ( ) 1. ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 32)  

      ( ) 2. มี โปรดระบุ ( ) เพิ่มข้ึน ( ) ลดลง ( ) เท่าเดิม 

31. เมื่อครอบครัวมีหนี้สิน ครอบครัวสามารถชาระหนี้ได้ ( ) 1. ชาระหนี้ไม่ได้ ( ) 2. ชาระหนี้ได้  
 

แต่ในคู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเองจะมีข้อค าถาม ดังนี้ 
6.) เมื่อครอบครัวมีหนี้สิน ท่านสามารถชาระหนี้ได้ ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่  

9.) ครอบครัวท่านมีหนี้สิน   ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่ 

 

เมื่อยึดคู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเองเป็นหลักในการ
แปลงข้อมูล จะท าให้ข้อมูลในข้อ 31 หรือ ข้อ 6 มีการสูญหายได้ ถ้าข้อ 30 ตอบ 1 (ไม่มี) จึงสมมติว่า 

ถ้าครอบครัวที่ตอบค าถามข้อที่ 30 ว่าไม่มีหนี้สิน และถ้าครอบครัวนี้มีหนี้สินเกิดขึ้น ครอบครัวนี้จ ะ
สามารถช าระหนี้สินได้ (ตอบ 2) ดังนั้นเมื่อท าการแปลงข้อมูลโดยยึดตามคู่มือประเมินความเข้มแข็ง

ของครอบครัวด้วยตนเอง จะใช้เกณฑ์การแปลงข้อมูลในคู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว นั้น
คือ ในข้อ 9 ถ้าตอบ “ใช่” จะแปลงค่าเป็น “1” แต่ถ้าตอบ “ไม่ใช่” จะแปลงค่าเป็น “0” 
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ตารางที่ 3.1แปลงค่าข้อมูลจากค่าเดิมเป็นค่าใหม่ โดยยึดข้อค าถามในคู่มือประเมินความเข้มแข็งของ
ครอบครัวด้วยตนเอง 

ข้อ ค าถาม (ตัวแปร) ค่าเดิม ค่าใหม่ 

30 ครอบครัวมีหนี้สิน ( 367X )   
1. ไม่มี 1 0 
2. ม ี 2 1 

31 เมื่อครอบครัวมีหนี้สิน ครอบครัวสามารถช าระหนี้ได้ ( 368X )   
1. ช าระหนี้ไม่ได้ 1 0 
2. ช าระหนี้ได้ 2 1 

 

(2) ข้อค าถามเกี่ยวกับสัดส่วนของรายได้ต่อรายจ่ายของครอบครัว ในแบบประเมิน
ความเข้มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัวมีข้อค าถามดังนี้ 
ในแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว 

25. สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของครอบครัว (  ) 1. มากกว่า (  ) 2. น้อยกว่า (  ) 3. เท่ากัน 

 

จากค าตอบจะเห็นว่าเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มจึงต้องแปลงข้อมูลเพ่ือให้เป็นข้อมูล
ทวิภาค โดยจะแปลงค่าของตัวแปรในข้อ 25 นั้นคือ ถ้าสัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของครอบครัวมีค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับรายจ่ายของครอบครัวจะให้แปลงค่าเป็น “0” และถ้าสัดส่วนรายได้ต่อรายจ่าย
ของครอบครัวมีค่ามากกว่ารายจ่ายของครอบครัว จะให้แปลงค่าเป็น “1” 

ตารางที่ 3.2 แปลงค่าข้อมูลจากค่าเดิมเป็นค่าใหม่เก่ียวกับสัดส่วนของรายได้ต่อรายจ่ายของครอบครัว 

ข้อ ค าถาม (ตัวแปร) ค่าเดิม ค่าใหม่ 

25 สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของครอบครัว (
362X )   

1. น้อยกว่าหรือเท่ากัน 2 หรือ 3 0 
2. มากกว่า 1 1 
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(3) ข้อค าถามเกี่ยวกับระดับการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ในแบบประเมินความ
เข้มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว และในคู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง 
จะมีข้อค าถาม ดังนี้ 

 
ในแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว  
42. ระดับการศึกษาในระบบของสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 16 –25 ปี  
จานวน.................คน โปรดระบุ (F147)  

คนที่ 1 ระดับ........................................  
คนที่ 2 ระดับ........................................  
คนที่ 3 ระดับ........................................  
คนที่ 4 ระดับ........................................  
คนที่ 5 ระดับ........................................  

ในคู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง  

4) สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 16 –25 ปี ได้รับการศึกษาทุกคน ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่   
 

จากค าถาม จะเห็นได้ว่าค่าของตัวแปรนั้นแตกต่างกัน เนื่องจากข้อ 42 เป็น
ค่าของตัวแปรเชิงปริมาณ ส่วนในคู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง ค่าของตัวแปร
เป็นเชิงคุณภาพ เมื่อเรายึดค าถามตามคู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง จึงต้องท า
การแปลงค่าของตัวแปรในข้อ 42 ให้เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยการตรวจสอบว่าคนในครอบครัวมีกี่
คนที่มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี และจ านวนคนที่อายุระหว่าง 16 – 25 ปี เท่ากับจ านวนคนที่ได้รับ

การศึกษา จะให้ตัวแปรมีค่าเป็น “1 = ใช่” แต่ถ้ามีจ านวนคนไม่เท่ากัน จะให้ตัวแปรมีค่าเป็น “0 = 
ไมใ่ช่” 
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(4) ข้อค าถามเกี่ยวกับสถานะครอบครัว ในแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว 
ระดับครอบครัว และในคู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง มีข้อค าถาม ดังนี้ 

 
ในแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว  
56. ในรอบปีที่ผ่านมาสถานะครอบครัวเป็นอย่างไร  
(1) พ่อ แม่ ลูก อยู่ด้วยกัน (F168)       ( ) ไม่มี ( ) มี  
(2) ผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลาพัง (F169)       ( ) ไม่มี ( ) มี  
(3) พ่อเลี้ยงเดี่ยว (F170)         ( ) ไม่มี ( ) มี  
(4) แม่เลี้ยงเดี่ยว (F171)         ( ) ไม่มี ( ) มี  
(5) สมาชิกในครอบครัวอายุต่ากว่า 18 ปี ตั้งครรภ์/มีบุตร (F172)   ( ) ไม่มี ( ) มี  
(6) ญาติดูแลเด็ก (F173)         ( ) ไม่มี ( ) มี  
(7) เด็กอยู่ตามลาพังโดยไม่มีผู้ดูแล (F174)      ( ) ไม่มี ( ) มี  
(8) พ่อหรือแม่ต้องโทษจาคุก (F175)      ( ) ไม่มี ( ) มี  
ในคู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง  

7) ครอบครัวท่านมีพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว                                               ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่ 

 

จากค าถามจะเห็นได้ว่าข้อค าถามในคู่มือประเมินความเข้มแข็งของ
ครอบครัวด้วยตนเองมีเพียงค าถามเดียว ดังนั้นจึงท าการแปลงข้อมูลจากในแบบประเมินความ
เข้มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว ให้เหลือเพียงตัวแปรเดียว โดยการสร้างตัวแปรใหม่ (ตัวแปร 
Newbie) นั้นคือตัวแปร F170 หรือตัวแปร F171 ตอบ “มี” ให้ตัวแปร Newbie มีค่าเป็น “1 = ใช่” แต่ถ้า
ตัวแปรทั้ง 2 ตัวตอบว่าไม่มี ตัวแปร Newbie จะมีค่าเป็น “0 = ไม่ใช่” 

 
3.2.3 ตัดตัวแปรที่ไม่ได้น ามาใช้ในการวิเคราะห์ 

 จากข้อมูลพบว่าข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้นไม่จ าเป็นต้องใช้ตัวแปร
ทุกตัวในแฟ้มข้อมูล ดังนั้นจึงตัดตัวแปรที่ไม่ได้น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลออกไป 139 ตัวแปรจาก
ทั้งหมด 195 ตัวแปร และเหลือจ านวนตัวแปรที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด 56 ตัวแปร พร้อมทั้ง
ตั้งชื่อตัวแปรใหม่ให้สอดคล้องกับข้อค าถาม 
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3.2.4 ตัดครอบครัวที่มีข้อมูลในแต่ละตัวแปรไม่สมบูรณ์ 

ข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะห์ จะต้องเป็นข้อมูลที่ครอบครัวมีค่าของตัวแปรครบ
ทุกตัว ดังนั้น ถ้าพบว่าครอบครัวไหนมีข้อมูลสูญหายในตัวแปรที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ จะท าการ
ตัดครอบครัวนั้นออกไปจากชุดข้อมูล หลังจากท าการตัดครอบครัวที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ออกไป จะท า
ให้ข้อมูลครอบครัวในปี พ.ศ. 2555 เหลืออยู่จ านวน 7,828 ครอบครัว 

 
3.2.5 บันทึกและแปลงแฟ้มข้อมูลให้เป็นนามสกุล .xls และ .csv 

 เนื่องจากท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Version23) และ 
โปรแกรม R จึงต้องท าการแปลงแฟ้มข้อมูลให้เป็นนามสกุล .xls และ .csv เพ่ือที่จะสามารถเรียก
ข้อมูลเข้าโปรแกรมได้ 

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS หรือ Statistical Package for the 
Social Sciences (Version23) และโปรแกรม RStudio (Version1.0.136) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.3.1 การอธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล จ าแนกรายด้าน 

หาสถิติพรรณนาของตัวแปรทั้ง 56 ตัว โดยหาความถี่ของจ านวนครอบครัว
ในแต่ละค่าของข้อมูล เช่น ตัวแปรตอบสนองหรือตัวชี้วัดการมีหนี้สินของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่มี
หนี้สินมีร้อยละ 70 

 
3.3.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 

3.3.2.1 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอธิบาย 

การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิ งเส้นระหว่างตัวแปรอธิบายจะใช้ค่า 
Varaince Inflation Factor (VIF)ถ้าค่า VIF ของตัวแปรอธิบายมีค่าเกินกว่า 4 แสดงว่าตัวแปรนั้นมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรอื่นๆ (ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา,2551) 
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3.3.2.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอธิบายแต่ละตัว 

เนื่องจากตัวแปรอธิบายเป็นข้อมูลที่มีการวัด 2 ระดับคือ ใช่ และไม่ใช่ และ
มีการวัดที่ให้เป็นระดับคะแนน 4 ระดับตามความคิดเห็น คือ 1 ,2,3 และ 4 ดังนั้นการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอธิบายแต่ละตัวจะใช้การวิเคราะห์  Spearman’s rank 
correlation 

 
3.3.2.3 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรตอบสนองและตัวแปร

อธิบายแต่ละตัว 

เนื่องจากตัวแปรตอบสนองเป็นข้อมูลทวิภาค และตัวแปรอธิบายมีทั้งที่มี
ลักษณะทวิภาค และระดับคะแนน ดังนั้นการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร
ตอบสนองและตัวแปรอธิบายแต่ละตัว จะใช้การวิเคราะห์ Spearman’s rank correlation 

 
3.3.3 การสร้างตัวแบบการถดถอยลอจิสติก โดยใช้การคัดเลือกตัวแปรStepwise 

วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
การคัดเลือกตัวแปรแบบน าเข้า (Forward Stepwise) และการคัดเลือกตัวแปรแบบคัดออก 
(Backward Stepwise) โดยที่ 2 วิธีนี้แตกต่างกันตรงที่การคัดเลือกตัวแปรแบบน าเข้าจะน าตัวแปร
อธิบายเข้าในตัวแบบครั้งละ 1 ตัวแปร ตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าจะพิจารณาจากค่าที่ความสัมพันธ์กับตัว
แปรตอบสนองที่มากที่สุดก่อน และมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบคัดออก จะ
น าตัวแปรอธิบายทั้งหมดเข้ามาในตัวแบบพร้อมกัน จากนั้นจะพิจารณาตัวแปรอธิบายที่มีความแปร
ผันกับตัวแปรตอบสนองได้น้อยที่สุดออกจากตัวแบบก่อน และท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ งเหลือตัว
แปรอธิบายที่สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตอบสนองได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การ
คัดเลือกท้ัง 2 วิธีนี้สามารถแบ่งเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัวแปรได้อีก 3 วิธี ได้แก่ 

 
3.3.3.1 ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น 

วิธี  Forward Stepwise และวิธี  Backward Stepwise โดยใช้  ฟังก์ชัน
ภาวะน่าจะเป็น หรือ Likelihood Ratio เป็นวิธีที่พิจารณาจากอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น –2LL (-2 
Likelihood Ratio) ถ้าค่า –2LL ลดลงแสดงว่าตัวแปรอธิบายควรจะคงอยู่ในตัวแบบ  
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3.3.3.2 สถิติของวัลด์ 

วิธี Forward Stepwise และวิธี Backward Stepwise โดยใช้สถิติของวัลด์ 
เป็นวิธีที่พิจารณาตัวสถิติของวัลด์ (Wald Statistic) เท่านั้น 

 
3.3.3.3 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข 

วิธี  Forward Stepwise และวิธี  Backward Stepwise โดยใช้  ฟังก์ชัน
ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข เป็นวิธีที่เหมือนกับการใช้ ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น แต่มีเงื่อนไขคือจะใช้
กับตัวอย่างขนาดเล็ก และต้องมีการควบคุมปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ที่สนใจ ซึ่งในงานวิจัยนี้ไม่มีการควบคุมปัจจัยอื่นๆ 

 
3.3.4 การสร้างตัวแบบการถดถอยลอจิสติก โดยใช้การคัดเลือกตัวแปรLASSO 

การคัดเลือกตัวแปร LASSO เป็นวิธีที่คล้ายคลึงกับการคัดเลือกตัวแปร
ทั่วไป แต่จะมี penalty function เพ่ิมขึ้น โดยฟังก์ชันนี้จะอยู่ในรูปของพารามิเตอร์สัมประสิทธิ์การ

ถดถอย )(  และมีพารามิเตอร์ แลมดา (λ) ซึ่งแลมดาจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ เพ่ือใช้ในการ
ให้น้ าหนักของ penalty function ที่ใช้วิธี cross-validation ในการหาค่าแลมดาที่เหมาะสม ส าหรับ
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ซึ่งวิธีการคัดเลือกตัวแปร LASSO จะท าโดยใช้ชุดค าสั่ง glmnet  ของ

โปรแกรม Rstudio ที่ก าหนดค่าแอลฟา (α) เท่ากับ 1 และเลือกแลมดาที่มีค่าน้อยที่สุด โดยในที่นี้จะ
ใช้ค่าแลมดาเท่ากับ 0.0001946 

 

3.3.5 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 

การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ จะท าโดยสร้างตารางจ าแนกของ
การพยากรณ์ถูกต้อง พร้อมกับหาค่า AIC (Akaike Information Criterion) และ BIC (Bayesian 
Information Criterion) จากสูตรการค านวณ ดังนี้ 

)1(22  pLLAIC , )1)((log2  pnLLBIC  

โดยที่ p คือ จ านวนตัวแปรอธิบาย และ n คือจ านวนตัวอย่าง  
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3.4 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การอธิบายความสัมพันธ์ของการเป็นหนี้สินและตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 
5 ด้าน 10 ตัวชี้วัด 56 ตัวชี้วัดย่อย จะท าการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

 

3.4.1 ลักษณะทั่วไปของข้อมูล 

ลักษณะทั่วไปของข้อมูลครอบครัวเข้มแข็งที่ เป็นข้อมูลทวิภาค จะถูก
น าเสนอในรูปแบบความถี่และค่าร้อยละ โดยจ าแนกตามด้านของแบบประเมินความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ระดับครอบครัว 

 

3.4.2 การเปรียบเทียบตัวแปรที่ถูกคัดเลือกและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของวิธีการ
คัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise และ LASSO 

 การเปรียบเทียบตัวแปรที่ถูกคัดเลือกจะเปรียบเทียบจากวิธีการคัดเลือกตัว
แปรของตัวชี้วัดในแต่ละด้าน เพ่ือน ามาอธิบาย และดูความสอดคล้องตามลักษณะของตัวแบบที่ได้ 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์และเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์ที่ได้ 

 

3.4.3 การเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ได้ถูกต้อง 

การเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ได้ถูกต้อง โดยจะดูจากร้อย
ละความถูกต้องของการพยากรณ์การเป็นหนี้ของครัวเรือนในแต่ละวิธีการคัดเลือกตัวแปร และจะ
พิจารณาความเหมาะสมของตัวแบบที่ได้ โดยจะพิจารณาจากค่า AIC และ BIC 

 

3.4.4 การอธิบายความสัมพันธ์ของการเป็นหนี้ครัวเรือนของตัวชี้วัดมาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็งท่ีได้จากตัวแบบการถดถอยลอจิสติกแลสโซ่ 

 การอธิบายความสัมพันธ์ของการเป็นหนี้ครัวเรือนของตัวชี้วัดมาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็งที่ได้จากการคัดเลือกตัวแปรแลสโซ่ จะอธิบายจากประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 
และใช้ตัวแบบที่ได้จากการประมาณวิธีแลสโซ่มาอธิบายการเป็นหนี้ของครัวเรือนโดยดูจากตัวชี้วัดที่มี
แนวโน้มท าให้มีโอกาสการเป็นหนี้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มท าให้โอกาสการเป็น
หนี้ของครัวเรือนลดลง 



Ref. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCG

37 
 

บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

4.1 ลักษณะทั่วไปของข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลตัวแบบการถดถอยลอจิสติกที่
ใช้การคัดเลือกตัวแปรอธิบายวิธี LASSO และ Stepwise ของข้อมูลครอบครัวเข้มแข็ง ที่ได้มาจาก
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในปี พ.ศ.2555 ประกอบไปด้วย 7828 ครอบครัว ที่แบ่ง
ตัวชี้วัดออกเป็น 5 ด้าน 10 ตัวชี้วัด 56 ตัวชี้วัดย่อย โดยที่ในแต่ละด้านมีจ านวนครอบครัวและร้อยละ
ครอบครัว ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.1 จ านวนครอบครัวและร้อยละของครอบครัวในด้านสัมพันธภาพ 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 

ค าตอบ 

ไม่ม ี
มีบ้างนานๆ
ครั้ง (1-3 วัน
ต่อสัปดาห์) 

เกือบทุกวัน 
(4-6 วันต่อ
สัปดาห์) 

ทุกวัน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใสร่ะหว่างกัน 
1. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกที่สื่อถึงความรัก
และความเอาใจใส่ในชีวิตประจ าวัน 

157 
(2.0) 

952 
(12.2) 

1,910 
(24.4) 

4,809 
(61.4) 

2. สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงาน
บ้านซึ่งกันและกัน 

175 
(2.2) 

699 
(9.0) 

1,724 
(22.0) 

5,230 
(66.8) 

3. สมาชิกในครอบครัวมีการท ากิจวัตรประจ าวันร่วมกัน  214 
(2.7) 

726 
(9.3) 

1,612 
(20.6) 

5,276 
(67.4) 

ตัวช้ีวัดที่ 2 สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความคดิเห็นซึ่งกนัและกัน 
4. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยและ/หรือรับฟังกัน
และกัน 

111 
(1.4) 

667 
(8.5) 

1,894 
(24.2) 

5,156 
(65.9) 

5. สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
กัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยช่วงวัยและ/หรือประสบการณ์
และ/หรือสถานภาพท่ีแตกต่างกัน 

356 
(4.5) 

961 
(12.3) 

2,056 
(26.3) 

4,455 
(56.9) 

6. สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละ
คน 

188 
(2.4) 

601 
(7.7) 

1,701 
(21.7) 

5,338 
(68.2) 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนครอบครัวและร้อยละของครอบครัวในด้านสัมพันธภาพ (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 

ค าตอบ 

ไม่ม ี
มีบ้างนานๆ
ครั้ง (1-3 วัน
ต่อสัปดาห์) 

เกือบทุกวัน 
(4-6 วันต่อ
สัปดาห์) 

ทุกวัน 

ตัวช้ีวัดที่ 3 สมาชิกในครอบครัวสือ่สารกันอย่างมีคณุภาพระหว่างกัน 
7. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาต่อกันด้วยดีและ/หรือใช้
เหตุผล 

110 
(1.4) 

602 
(7.7) 

1,847 
(23.6) 

5,269 
(67.3) 

8. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสท้วงติง แสดงความคิดเห็น
และให้ค าแนะน าต่อกัน 

154 
(2.0) 

963 
(12.3) 

2,060 
(26.3) 

4,651 
(59.4) 

9. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงความช่ืนชมและเห็น
คุณค่าซึ่งกันและกัน 

130 
(1.7) 

971 
(12.4) 

2,073 
(26.5) 

4,654 
(59.4) 

10. สมาชิกในครอบครัวต่างดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 151 
(1.9) 

458 
(5.9) 

1,608 
(20.5) 

5,611 
(71.7) 

11. เมื่อประสบปัญหา สมาชิกในครอบครัวสามารถหาทาง
ออกโดยไม่ท าร้ายตนเอง และ/หรือสมาชิกในครอบครัว 
และ/หรือทรัพย์สิน 

1,757 
(22.4) 

500 
(6.4) 

1,185 
(15.1) 

4,386 
(56.0) 

12. สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายจิตใจ เมื่อมีความขัดแย้ง
ต่อกัน 

1,911 
(24.4) 

556 
(7.1) 

1,199 
(15.3) 

4,162 
(53.2) 

13. สมาชิกในครอบครัวไว้วางใจท่ีจะเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น 373 
(4.8) 

973 
(12.4) 

1,858 
(23.7) 

4,624 
(59.1) 

14. สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้อ านาจเหนือกันและกัน 2,229 
(28.5) 

508 
(6.5) 

1,114 
(14.2) 

3,977 
(50.8) 

ตัวช้ีวัดที่ 4 สมาชิกในครอบครัวมสี่วนร่วมแก้ปญัหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง 

15. สมาชิกในครอบครัวร่วมตัดสินใจเรื่องส าคัญต่างๆ 
ด้วยกัน 

147 
(1.9) 

666 
(8.5) 

2,169 
(27.7) 

4,846 
(61.9) 

16. สมาชิกในครอบครัวร่วมกันแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วย
เหตุผล 

169 
(2.2) 

695 
(8.9) 

2,087 
(26.7) 

4,877 
(62.3) 

17. สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายรา่งกายเมือ่มีความขัดแย้ง
ต่อกัน 

6,721 
(85.9) 

207 
(2.6) 

188 
(2.4) 

712 
(9.1) 
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จากตารางที่ 4.1 เป็นด้านสัมพันธภาพ พบว่าตัวชี้วัดที่ 1 ครอบครัวส่วนใหญ่ร้อยละ 

60 เป็นครอบครัวที่สมาชิกภายในครอบครัวแสดงความรักและความเอาใจใส่ระหว่างกันเป็นประจ า
ทุกวัน และครอบครัวน้อยกว่าร้อยละ 2 ที่ไม่แสดงความรักและความเอาใจใส่ระหว่างกัน ตัวชี้วัดที่ 2 
คือในด้านสมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะพบว่า ครอบครัวส่วน
ใหญ่มากกว่าร้อยละ 55 สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจ า
ทุกวัน  และน้อยกว่าร้อยละ 5 ที่ไม่ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นกันเองในครอบครัว ตัวชี้วัดที่ 3 
พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ที่สมาชิกในครอบครัวสื่อสารกันอย่างมีคุณภาพระหว่างกันเป็นประจ าทุกวัน 
แต่ตัวชี้วัดย่อยยังมีครอบครัวน้อยกว่าร้อยละ 30 ที่เมื่อเกิดปัญหา สมาชิกในครอบครัวหาทางออกโดย
การท าร้ายตนเอง สมาชิกในครอบครัว หรือทรัพย์สิน และท าร้ายจิตใจเมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน และ
สมาชิกในครอบครัวใช้อ านาจเหนือกันและกัน ส่วนตัวชี้วัดที่ 4 พบว่าครอบครัวส่วนใหญ่มากกว่าร้อย
ละ 60 สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งโดยใช้เหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง แต่พบว่า
ภายในตัวชี้วัดย่อยสมาชิกในครอบครัวยังมีการท าร้ายร่างกายเมื่อเกิดความขัดแย้งต่อกันร้อยละ 9 
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ตารางที่ 4.2 จ านวนครอบครัวและร้อยละของครอบครัวในด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 

ค าตอบ 

ไม่ม ี
มีบ้างนานๆ
ครั้ง (1-3 วัน
ต่อสัปดาห์) 

เกือบทุกวัน 
(4-6 วันต่อ
สัปดาห์) 

ทุกวัน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ครอบครัวท าบทบาทหน้าท่ีของครอบครัวต่อสมาชิก 
1. สมาชิกในครอบครัวสามารถท าหน้าท่ีตามบทบาทของ
ตนเองอย่างเหมาะสม 

90 
(1.1) 

473 
(6.0) 

1,741 
(22.2) 

5,524 
(70.6) 

2. ครอบครัวเลี้ยงดูสมาชิกแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม 120 
(1.5) 

369 
(4.7) 

1,518 
(19.4) 

5,821 
(74.4) 

3. ครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ ความปลอดภัยของสมาชิก
ทุกคน 

120 
(1.5) 

330 
(4.2) 

1,327 
(17.0) 

6,051 
(77.3) 

4. ครอบครัวมีการรักษาและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติ
ต่างๆ ของครอบครัว 

118 
(1.5) 

604 
(7.7) 

1,771 
(22.6) 

5,335 
(68.2) 

5. ครอบครัวมีการใช้คุณธรรมส าคัญในการด าเนินชีวิต 
คือ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความพอเพียง 
ความมีวินัยและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

94 
(1.2) 

372 
(4.8) 

1,595 
(20.4) 

5,767 
(73.7) 

6. ครอบครัวมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสมาชิก
ในครอบครัว 

106 
(1.4) 

332 
(4.2) 

1,497 
(19.1) 

5,893 
(75.3) 

 

จากตารางที่ 4.2 ในด้านการท าบทบาทหน้าที่ครอบครัว ในตัวชี้วัดที่ 5 พบว่า
ครอบครัวส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 65 ท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิกในครอบครัวเป็น
ประจ าทุกวัน  แต่พบว่าน้อยกว่าร้อยละ 2 ที่ไม่ท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว 
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ตารางที่ 4.3 จ านวนครอบครัวและร้อยละของครอบครัวในด้านการพ่ึงตนเอง 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ม ี มี 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ครอบครัวพึ่งตนเองดา้นเศรษฐกิจ 

1. ครอบครัวมีจ านวนสมาชิกที่สามารถหารายได้มาเลี้ยง
ดูตนเองและ/หรือจุนเจือครอบครัว 

197 
(2.5) 

7,631 
(97.5) 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

น้อยกว่า เท่ากัน มากกว่า 

2. สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของครอบครัว 
1,757 
(22.4) 

2,570 
(32.8) 

3,501 
(44.7) 

 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ม ี ม ี

3. ครอบครัวมีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
4,781 
(61.1) 

3,047 
(38.9) 

4. ครอบครัวมีอาชีพท่ีมั่นคง 
1,181 
(15.1) 

6,647 
(84.9) 

 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ม ี ม ี

5. ครอบครัวมีการเสีย่งโชครูปแบบต่างๆ 
3,320 
(42.4) 

4,508 
(57.6) 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ม ี ม ี

6. ครอบครัวมีการออมในรูปแบบต่างๆ 
1,422 
(18.2) 

6,406 
(81.8) 

 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCG

42 
 

ตารางที่ 4.3 จ านวนครอบครัวและร้อยละของครอบครัวในด้านการพ่ึงตนเอง (ต่อ) 

ตวัชีว้ดัความเข้มแข็งของครอบครัว 
ค าตอบ 

ไม่ม ี มี 

7. ครอบครัวมีหนีส้ิน 
2,337 
(29.9) 

5,491 
(70.1) 

 

ตวัชีว้ดัความเข้มแข็งของครอบครัว 
ค าตอบ 

ช าระหนีไ้ม่ได้ ช าระหนีไ้ด้ 
8. เมื่อครอบครัวมีหนีส้ิน ครอบครัวสามารถช าระหนีไ้ด้ 5491 

(70.1) 
2,337 
(29.9) 

 

ตวัชีว้ดัความเข้มแข็งของครอบครัว 
ค าตอบ 

ไม่ม ี มี 
9. ครอบครัวมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง 178 

(2.3) 
7,650 
(97.7) 

 

ตวัชีว้ดัความเข้มแข็งของครอบครัว 
ค าตอบ 

ไม่ม ี มี 
ตวัชีว้ดัท่ี 7 ครอบครัวพึง่ตนเองด้านสขุภาพ 
10. สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิได้รับหลกัประกนัสขุภาพ 95 

(1.2) 
7,733 
(98.8) 

11. ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื อ้งต้นทัง้ทาง
ร่างกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว 

44 
(0.6) 

7,784 
(99.4) 

12. ครอบครัวมีความรู้และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพใน
สถานพยาบาลเมื่อจ าเป็น 

91 
(1.2) 

7,737 
(98.8) 

13. ครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของ
สมาชิกในครอบครัว 

163 
(2.1) 

7,665 
(97.9) 

14. ครอบค รัวมีการป้องกันความเสี่ ย งจากการมี
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

355 
(4.5) 

7,473 
(95.5) 

 

ตวัชีว้ดัความเข้มแข็งของครอบครัว 
ค าตอบ 

ดแูลไม่ได้ ดแูลได้ 
15. ครอบครัวสามารถดแูลสมาชิกท่ีมีภาวะพึง่พิงสงู 86 

(1.1) 
7,742 
(98.9) 
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ตารางที่ 4.3 จ านวนครอบครัวและร้อยละของครอบครัวในด้านการพ่ึงตนเอง (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ม ี มี 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ครอบครัวพ่ึงตนเองดา้นข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู ้

16. สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างครอบครัวและชุมชน 

183 
(2.3) 

7,645 
(97.7) 

17. สมาชิกในครอบครัวมีการน าข้อมูลข่าวสาร/ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของตนเองและครอบครัว 

114 
(1.5) 

7,714 
(98.5) 

 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่รับทราบและเรยีนรู ้ รับทราบและเรียนรู ้
18. สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบและเรียนรู้ เรื่อง
ส าคัญที่เกี่ยวกับครอบครัว 

133 
(1.7) 

7,695 
(98.3) 

 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ม ี มี 

19. ระดับการศึกษาในระบบของสมาชิกในครอบครัวที่มี
อายุตั้งแต่ 16 – 25 ปี 

4,915 
(62.8) 

2,913 
(37.2) 

 

 จากตารางที่ 4.3 ด้านการพึ่งตนเอง พบว่า ตัวชี้วัดที่ 6  ครอบครัวส่วนใหญ่มากกว่า
ร้อยละ 80 มีจ านวนสมาชิกที่สามารถหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและ/หรือจุนเจือครอบครัว มีอาชีพ
มั่นคง มีการออมในรูปแบบต่างๆ และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่ยังมีครอบครัวส่วนใหญ่มากกว่า
ร้อยละ 60  ที่ไม่มีการท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย อีกทั้งร้อยละ 57.6 ที่พบว่าครอบครัวมีการเสี่ยงโชค
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการเป็นหนี้ของครัวเรือน เนื่องจากไม่
มีการวางแผนทางการเงินของครอบครัว และพบว่าครอบครัวที่มีหนี้สินยังไม่สามารถช าระหนี้ได้มีร้อย
ละ 70.1 ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มากกว่าช าระหนี้ได้ 

จากตัวชี้วัดที่ 7 พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 95 สมาชิกในครอบครัวมี
สิทธิได้รับหลักประกันสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นทั้งทางร่างกายและจิตใจของสมาชิกใน
ครอบครัว มีความรู้และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาล สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ของสมาชิกในครอบครัว มีการป้องกันความเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และ
สามารถดูแลสมาชิกที่มีภาวะพ่ึงพิงสูงได้ 
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 ส าหรับตัวชี้วัดที่ 8 พบว่าครอบครัวมากกว่าร้อยละ 97 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารระหว่างครอบครัวและชุมชน มีการน าข้อมูลข่ าวสารหรือความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองและครอบครัว และได้รับทราบเรื่องส าคัญที่เกี่ยวกับครอบครัว แต่มี
ครอบครัวร้อยละ 62.8 ที่สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 16 – 25 ปี ไม่มีการศึกษาในระบบ 

ตารางที่ 4.4 จ านวนครอบครัวและร้อยละของครอบครัวในด้านทุนทางสังคม 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ม ี มี 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครัวในการสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัว 

1. สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีและการได้รับ
การยอมรับจากเพื่อนบ้าน 

41 
(0.5) 

7,787 
(99.5) 

2. สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
เครือญาติ 

62 
(0.8) 

7,766 
(99.2) 

3. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ
กัน 

41 
(0.5) 

7,787 
(99.5) 

4. สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบื้องต้นในการป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม 

215 
(2.7) 

7,613 
(97.3) 

5. สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 2,394 
(30.6) 

5,434 
(69.4) 

6. สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชน 

461 
(5.9) 

7,367 
(94.1) 

7. ครอบครัวมีการอบรมให้สมาชิกในครอบครัวใช้บริการ
พื้นที่สาธารณะในชุมชนอย่างรับผิดชอบ 

433 
(5.5) 

7,395 
(94.5) 

 

 จากตารางที่ 4.4 ตัวชี้วัดที่ 9 พบว่าครอบครัวมากกว่าร้อยละ 90 มีความสัมพันธ์ที่ดี
และได้การยอมรับจากเพ่ือนบ้าน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเครือญาติ มีความรู้สึกปลอดภัย
และไว้วางใจกัน มีบทบาทเบื้องต้นในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชน และมีการอบรมให้สมาชิกในครอบครัวใช้บริการพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนอย่าง
รับผิดชอบ แต่พบว่ามีร้อยละ 69.4 ที่สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนครอบครัวและร้อยละของครอบครัวในด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการ
ปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ม ี ม ี

ตัวช้ีวัดที่ 10 การหลีกเลีย่งภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 
1. ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะ
ยากล าบากในด้านต่างๆ 

187 
(2.4) 

7,641 
(97.6) 

 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ร่วมมือ ร่วมมือ 
2. ครอบครัวร่วมมือกันแก้ปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ 75 

(1.0) 
7,753 
(99.0) 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ได ้ ได ้
3. ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้เมื่อเกิดภาวะ
วิกฤต ิ

88 
(1.1) 

7,740 
(98.9) 

 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ได้เข้าร่วม เข้าร่วม 
4. ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาสังคม 

737 
(9.4) 

7,091 
(90.6) 

5. ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาภัยพิบัติต่างๆ 

1,087 
(13.9) 

6,741 
(86.1) 

 

ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครวั 
ค าตอบ 

ไม่ม ี ม ี
6. ครอบครัวมีการท าประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกัน
อุบัติเหตุ 

2,891 
(36.9) 

4,937 
(63.1) 

7. ครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว 741 
(9.5) 

7,087 
(90.5) 

 

 จากตารางที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 10 พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 85 มีการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะยากล าบากในด้านต่างๆ มีความร่วมมือกันแก้ปัญหา สามารถ



Ref. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCGRef. code: 25595809030033XCG

46 
 

ปรับตัวและฟ้ืนตัวได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤต มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ปัญหาสังคม และการป้องกันปัญหาภัยพิบัติต่างๆ และพบว่ามีครอบครัวร้อยละ 63.1 ที่มี การท า
ประกันชีวิต ประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ 

 
4.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 

4.2.1 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอธิบาย 
                        ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอธิบายโดยใช้ค่า Varaince 
Inflation Factor (VIF) ได้ผลดังตารางที่ 4.6 ดังนี้ 
ตารางที่ 4.6 ค่า VIF ที่ใช้วัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง 

ตัวช้ีวัดครอบครัวเข้มแข็งครอบครวั VIF 
ด้านที่ 1 ด้านสัมพันธภาพ 

1 สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกทีส่ื่อถึงความรักและความเอาใจใส่  

2 สมาชิกในครอบครัวมีการชว่ยเหลือแบ่งเบาภาระงานบา้นซ่ึงกันและกัน  

3 สมาชิกในครอบครัวมีการท ากิจวัตรประจ าวันรว่มกัน  

4 สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยหรือรบัฟังกันและกัน  

5 สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกันโดยไม่ถูกกีดกันดว้ยช่วงวัยหรือประสบการณ์ 

หรือสถานภาพที่แตกต่างกัน  

6 สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน  

7 สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาต่อกันด้วยดี และใช้เหตุผล  

8 สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสท้วงติง แสดงความคิดเห็นและให้ค าแนะน าต่อกนั  

9 สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงความชื่นชมและเห็นคุณค่าซ่ึงกันและกัน  

10 สมาชิกในครอบครัวต่างดูและเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน  

11 เมื่อประสบปัญหา สมาชิกสามารถหาทางออกได้โดยไม่ท าร้ายตนเอง สมาชกิในครอบครัว หรือทรัพย์สิน  

12 สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายจิตใจ เมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน  

13 สมาชิกในครอบครัวไว้วางใจที่จะเล่าเร่ืองต่างๆที่เกิดขึ้น  

14 สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้อ านาจเหนอืกันและกัน  

15 สมาชิกในครอบครัวร่วมตัดสินใจเร่ืองส าคัญต่างๆ ด้วยกัน  

16 สมาชิกในครอบครัวร่วมกันแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล  

17 สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายร่างกายเมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน  
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3.132 
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6.003 

4.966 

2.061 
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ตารางที่ 4.6 ค่า VIF ที่ใช้วัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง (ต่อ) 
ตัวช้ีวัดครอบครัวเข้มแข็งครอบครวั VIF 

ด้านที่ 2 ด้านการท าบทบาทหนา้ที่ของครอบครัว 

1 สมาชิกในครอบครัวสามารถท าหน้าทีต่ามบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสม )( 251X  

2 ครอบครัวเล้ียงดูสมาชิกแต่ละช่วงวยัได้อย่างเหมาะสม )( 252X  

3 ครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ ความปลอดภัยของสมาชกิทุกคน )( 253X  

4 ครอบครัวมีการรักษาและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ของครอบครัว )( 254X  

5 ครอบครัวมีการใช้คุณธรรมส าคัญในการด าเนินชีวิตคือ ความซ่ือสัตย ์ ความขยันหมั่นเพียร ความพอเพยีง ความมีวินัยและ

ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ ่ )( 255X  

6 ครอบครัวมีการปฏบิัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัว )( 256X  
ด้านที่ 3 ด้านการพึ่งตนเอง 

1 ครอบครัวมีจ านวนสมาชิกที่สามารถหารายได้มาเล้ียงดูตนเองหรือจุนเจือครอบครัว )( 361X  

2 สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของครอบครัว )( 362X  

3 ครอบครัวมีการท าบัญชีรายรับ-รายจา่ย )( 363X  

4 ครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคง )( 364X  

5 ครอบครัวมีการเสี่ยงโชครูปแบบต่างๆ )( 365X  

6 ครอบครัวมีการออมในรูปแบบต่างๆ )( 366X  

7 เมื่อครอบครัวมีหนี้สิน ครอบครัวสามารถช าระหนี้ได้ )( 368X  

8 ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง )( 369X  

9 สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิได้รับหลักประกันสุขภาพ )( 371X  

10 ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นทั้งทางร่างกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว )( 372X  

11 ครอบครัวมีความรู้และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลเมื่อจ าเป็น )( 373X  

12 ครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงของสมาชิกในครอบครัว )( 374X  

13 ครอบครัวมีการป้องกันความเส่ียงจากการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม )( 375X  

14 ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกที่มภีาวะพึ่งพิงสูง )( 376X  

15 สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหวา่งครอบครัวและชมุชน )( 381X  

16 สมาชิกในครอบครัวมีการน าข้อมูลขา่วสาร ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชวีิตประจ าวันของตนเองและครอบครัว )( 382X  

17 สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบและเรียนรู้เรื่องส าคัญที่เกี่ยวกับครอบครัว )( 383X  

18 ระดับการศึกษาในระบบของสมาชกิในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 16 – 25 ปี )( 384X  
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ตารางที่ 4.6 ค่า VIF ที่ใช้วัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง (ต่อ) 
ตัวช้ีวัดครอบครัวเข้มแข็งครอบครวั VIF 

ด้านที่ 4 ด้านทุนทางสังคม 

1 สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทีด่ีและการได้รับการยอมรับจากเพื่อนบา้น )( 491X  

2 สมาชิกในครอบครัวมีการชว่ยเหลือเกือ้กูลกันระหว่างเครือญาติ )( 492X  

3 สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจกัน )( 493X  

4 สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบือ้งต้นในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม )( 494X  

5 สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม )( 495X  

6 สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน )( 496X  

7 ครอบครัวมีการอบรมให้สมาชกิในครอบครัวใช้บริการพื้นที่สาธารณะในชุมชนอย่างรับผิดชอบ )( 497X  

ด้านที่ 5 ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

1 ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะยากล าบากในด้านต่างๆ )( 5101X  

2 ครอบครัวร่วมมือกันแก้ปัญหาเมื่อเกิดภาวะวกิฤติ )( 5102X  

3 ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟื้นตวัได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ )( 5103X  

4 ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาสังคม )( 5104X  

5 ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภยัพิบตัิต่างๆ )( 5105X  

6 ครอบครัวมีการท าประกันชีวิต/ประกนัภัย/ประกันอุบัติเหตุ )( 5106X  

7 ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลีย้งเด่ียว )( 5107X  
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4.466 

1.924 

6.862 

6.212 

1.044 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่ามีตัวชี้วัดครอบครัวเข็มแข็ง จ านวน 26 ตัวจากจ านวน 55 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 47.3 ที่มีค่า VIF เกิน 4 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านสัมพันธภาพมีตัวชี้วัดที่มีค่า 
VIF เกิน 4 มีจ านวน 8 ตัว  ด้านการท าหน้าที่บทบาทในครอบครัวมีจ านวน 4 ตัว ด้านการพ่ึงตนเองมี
จ านวน 10 ตัว ด้านทุนทางสังคมมีจ านวน 1 ตัว และด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้
ในภาวะยากล าบากมีจ านวน 3 ตัว 

 

4.2.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอธิบายแต่ละตัว 

  ตรวจสอบโดยหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอธิบายแต่ละตัว โดยใช้การวิเคราะห์
หาค่าสหสัมพันธ์ Spearman’s rank correlation ในที่นี้จะเปรียบเทียบตัวแปรอธิบายโดยใช้ด้านแต่
ละด้านมาเปรียบเทียบกันรายคู่ ทุกๆด้าน ได้ผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านสัมพันธภาพกับด้านการท าบทบาทหน้าที่
ครอบครัว 

 
ตัวแปร 

251X  252X  253X  254X  255X  256X  

111X  .848 .874 .754 .743 .755 .753 

112X  .851 .816 .824 .844 .781 .796 

113X  .824 .853 .897 .765 .740 .960 

121X  .816 .960 .718 .622 .891 .887 

122X  .873 .730 .745 .857 .844 .936 

123X  .702 .810 .701 .666 .725 .932 

131X  .717 .720 .824 .853 .897 .704 

132X  .754 .680 .728 .722 .732 .847 

133X  .810 .740 .689 .768 .874 .791 

134X  .776 .840 .751 .760 .805 .812 

135X  .790 .873 .815 .827 .787 .765 

136X  .785 .716 .795 .764 .711 .820 

137X  .831 .875 .811 .798 .840 .829 

138X  .837 .824 .815 .793 .824 .772 

141X  .750 .750 .714 .777 .732 .701 

142X  .789 .796 .800 .774 .809 .818 

143X  .783 .739 .790 .769 .712 .713 

 

 จากตาราง 4.7 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านสัมพันธภาพกับด้านการ
ท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัวมีค่าค่อนข้างมาก แสดงว่าด้านสัมพันธภาพและด้านด้านการท า
บทบาทหน้าที่ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 4.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านสัมพันธภาพกับด้านการพ่ึงตนเอง 

ตัวแปร 361X  362X  363X  364X  365X  366X  368X  369X  371X  372X  373X  374X  375X  376X  381X  382X  383X  384X  

111X  .297 .415 .482 .269 .472 .223 .228 .337 .279 .307 .298 .461 .286 .402 .375 .304 .370 .396 

112X  .387 .116 .485 .268 .459 .234 .218 .324 .393 .264 .254 .442 .240 .364 .251 .405 .305 .330 

113X  .275 .302 .277 .263 .441 .422 .490 .209 .303 .253 .246 .431 .229 .350 .237 .431 .407 .364 

121X  .132 .244 .329 .393 .442 .477 .492 .485 .495 .276 .269 .420 .258 .200 .486 .390 .282 .362 

122X  .155 .273 .445 .223 .435 .304 .489 .305 .548 .252 .244 .413 .230 .126 .220 .342 .240 .255 

123X  .353 .472 .447 .351 .435 .315 .496 .302 .574 .253 .244 .421 .233 .340 .338 .331 .356 .354 

131X  .269 .339 .231 .276 .360 .287 .330 .314 .295 .310 .488 .484 .304 .252 .489 .305 .348 .252 

132X  .417 .302 .489 .391 .301 .206 .364 .375 .572 .320 .327 .313 .315 .270 .496 .202 .274 .253 

133X  .183 .385 .458 .356 .287 .204 .362 .348 .561 .317 .327 .310 .287 .305 .330 .314 .295 .310 

134X  .261 .401 .289 .211 .291 .172 .255 .225 .248 .218 .229 .302 .477 .363 .441 .275 .372 .320 

135X  .383 .393 .286 .387 .295 .397 .354 .370 .349 .392 .314 .444 .429 .493 .442 .248 .461 .317 

136X  .336 .223 .343 .348 .342 .338 .296 .335 .337 .324 .315 .473 .445 .223 .435 .215 .492 .485 

137X  .224 .434 .330 .334 .334 .335 .469 .405 .350 .350 .314 .472 .447 .251 .435 .352 .489 .305 

138X  .202 .414 .422 .413 .326 .331 .447 .401 .423 .449 .446 .276 .360 .287 .305 .370 .496 .302 

141X  .335 .204 .252 .489 .205 .448 .484 .304 .552 .489 .205 .248 .301 .306 .307 .264 .396 .228 

142X  .235 .315 .370 .496 .202 .474 .213 .215 .570 .496 .202 .374 .487 .304 .282 .362 .491 .418 

143X  .101 .206 .207 .364 .275 .272 .327 .313 .515 .370 .497 .115 .482 .369 .472 .323 .496 .475 

จากตาราง 4.8 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างด้านสัมพันธภาพกับด้านการพ่ึงตนเองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง    

50 
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ตารางที่ 4.9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านสัมพันธภาพกับด้านทุนทางสังคม 
ตัวแปร 

491X  492X  493X  494X  495X  496X  497X  

111X  .179 .199 .103 .100 .107 .169 .187 

112X  .133 .132 .137 .134 .136 .123 .143 

113X  .134 .118 .127 .123 .124 .134 .130 

121X  .120 .198 .109 .132 .102 .114 .122 

122X  .148 .142 .138 .186 .196 .135 .184 

123X  .134 .134 .135 .256 .269 .105 .150 

131X  .113 .126 .131 .244 .275 .101 .229 

132X  .172 .154 .127 .128 .120 .110 .133 

133X  .150 .137 .301 .137 .137 .127 .117 

134X  .149 .146 .209 .132 .142 .116 .122 

135X  .127 .127 .283 .327 .208 .124 .229 

136X  .140 .131 .296 .240 .273 .128 .210 

137X  .145 .134 .186 .155 .266 .105 .301 

138X  .122 .256 .201 .210 .203 .149 .137 

141X  .125 .229 .274 .162 .219 .196 .124 

142X  .297 .388 .260 .276 .136 .152 .112 

143X  .142 .123 .117 .114 .137 .122 .153 

 

จากตาราง 4.9 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างด้านสัมพันธภาพ
กับด้านทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย 
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ตารางที่ 4.10 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านสัมพันธภาพกับด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและ
การปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

ตัวแปร 
5101X  5102X  5103X  5104X  5105X  5106X  5107X  

111X  .109 .105 .133 .125 .104 .132 .119 

112X  .137 .131 .166 .181 .108 .174 .167 

113X  .162 .180 .142 .123 .117 .114 .137 

121X  .135 .131 .130 .125 .118 .105 .122 

122X  .145 .160 .193 .112 .172 .179 .184 

123X  .161 .122 .175 .159 .150 .129 .113 

131X  .141 .185 .177 .184 .151 .140 .136 

132X  .143 .151 .186 .147 .123 .178 .158 

133X  .187 .172 .121 .158 .199 .152 .165 

134X  .124 .111 .139 .129 .170 .140 .172 

135X  .189 .113 .101 .113 .101 .114 .128 

136X  .164 .131 .136 .156 .145 .141 .151 

137X  .138 .125 .166 .139 .114 .096 .126 

138X  .120 .134 .115 .157 .163 .108 .148 

141X  .145 .173 .143 .099 .101 .128 .080 

142X  .193 .175 .137 .164 .150 .128 .152 

143X  .166 .147 .137 .131 .125 .110 .138 

 

 จากตาราง 4.10 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างด้าน
สัมพันธภาพกับด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบากมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับต่ า เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย 
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ตารางที่ 4.11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัวกับด้านการ
พ่ึงตนเอง 

ตัวแปร 
251X  252X  253X  254X  255X  256X  

361X  .253 .246 .231 .229 .350 .337 

362X  .276 .269 .220 .258 .400 .286 

363X  .252 .244 .213 .230 .226 .420 

364X  .253 .244 .421 .233 .340 .338 

365X  .276 .258 .238 .295 .370 .292 

366X  .269 .239 .231 .276 .360 .287 

368X  .261 .317 .327 .210 .315 .280 

369X  .377 .381 .407 .256 .256 .390 

371X  .283 .214 .320 .257 .258 .222 

372X  .280 .320 .258 .243 .298 .291 

373X  .342 .338 .386 .396 .235 .384 

374X  .318 .278 .254 .221 .376 .355 

375X  .338 .264 .353 .329 .207 .298 

376X  .288 .283 .323 .316 .363 .313 

381X  .253 .246 .431 .229 .350 .337 

382X  .276 .269 .320 .358 .400 .386 

383X  .253 .246 .231 .229 .350 .337 

384X  .264 .254 .342 .240 .364 .351 

  

จากตาราง 4.11 พบว่าค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างด้านการท า
บทบาทหน้าที่ของครอบครัวกับด้านการพ่ึงตนเองมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย  
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ตารางที่ 4.12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัวกับด้านทุน
ทางสังคม 

ตัวแปร 
251X  252X  253X  254X  255X  256X  

491X  .138 .125 .166 .139 .114 .196 

492X  .164 .131 .136 .156 .145 .141 

493X  .130 .106 .102 .105 .145 .142 

494X  .119 .107 .106 .114 .178 .190 

495X  .179 .199 .103 .100 .167 .169 

496X  .113 .119 .118 .115 .187 .190 

497X  .107 .128 .114 .114 .159 .158 

 

 จากตาราง 4.12 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างด้านการท า
บทบาทหน้าที่ของครอบครัวกับด้านทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย 

 

ตารางที่ 4.13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัวกับด้านการ
หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

ตัวแปร 
251X  252X  253X  254X  255X  256X  

5101X  .132 .118 .126 .180 .110 .111 

5102X  .105 .136 .139 .152 .108 .118 

5103X  .102 .132 .135 .146 .131 .121 

5104X  .139 .128 .115 .109 .100 .113 

5105X  .133 .108 .108 .166 .147 .137 

5106X  .101 .128 .180 .193 .175 .137 

5107X  .120 .109 .149 .156 .156 .128 

 

 จากตาราง 4.13 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างด้านการท า
บทบาทหน้าที่ของครอบครัวกับด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบากมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย 
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ตารางที่ 4.14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านการพึ่งตนเองกับด้านทุนทางสังคม 
ตัวแปร 

491X  492X  493X  494X  495X  496X  497X  

361X  .169 .100 .165 .172 .183 .180 .179 

362X  .181 .182 .177 .167 .170 .180 .168 

363X  .218 .225 .216 .218 .220 .235 .179 

364X  .221 .213 .192 .198 .190 .193 .183 

365X  .213 .223 .205 .198 .221 .211 .179 

366X  .231 .225 .210 .238 .234 .225 .195 

368X  .164 .150 .168 .152 .153 .144 .167 

369X  .228 .228 .217 .225 .230 .232 .198 

371X  .200 .198 .185 .186 .203 .221 .176 

372X  .189 .196 .181 .191 .194 .214 .245 

373X  .185 .200 .185 .213 .193 .189 .168 

374X  .234 .246 .229 .182 .245 .237 .253 

375X  .227 .227 .224 .211 .239 .229 .170 

376X  .215 .230 .227 .230 .218 .223 .207 

381X  .243 .188 .224 .258 .215 .236 .228 

382X  .236 .211 .202 .192 .229 .183 .199 

383X  .225 .178 .217 .162 .215 .172 .224 

384X  .246 .191 .228 .185 .220 .232 .196 

 

จากตาราง 4.14 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างด้านการ
พ่ึงตนเองกับด้านทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย  
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ตารางที่ 4.15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านการพึ่งตนเองกับด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง
และการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

ตัวแปร 
5101X  5102X  5103X  5104X  5105X  5106X  5107X  

361X  .142 .103 .142 .168 .149 .155 .156 

362X  .131 .195 .108 .162 .143 .164 .171 

363X  .111 .131 .135 .151 .112 .158 .095 

364X  .150 .163 .105 .092 .103 .119 .140 

365X  .138 .145 .112 .099 .117 .134 .120 

366X  .093 .112 .172 .179 .184 .160 .198 

368X  .174 .151 .153 .155 .157 .207 .155 

369X  .159 .150 .129 .113 .141 .185 .177 

371X  .134 .126 .132 .134 .204 .171 .174 

372X  .212 .106 .197 .146 .197 .132 .198 

373X  .151 .202 .193 .154 .111 .168 .163 

374X  .111 .106 .134 .168 .144 .104 .163 

375X  .108 .130 .146 .129 .134 .187 .172 

376X  .179 .118 .109 .143 .189 .168 .143 

381X  .184 .151 .140 .136 .143 .151 .286 

382X  .149 .204 .131 .165 .201 .142 .162 

383X  .147 .123 .178 .158 .177 .145 .201 

384X  .164 .165 .127 .144 .140 .136 .121 

 

 จากตาราง 4.15 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างด้านการ
พ่ึงตนเองกับด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้าง 
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ตารางที่ 4.16 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านทุนทางสังคมกับด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง
และการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

ตัวแปร 
491X  492X  493X  494X  495X  496X  497X  

5101X  .227 .228 .320 .310 .233 .227 .327 

5102X  .301 .337 .337 .327 .217 .240 .231 

5103X  .209 .232 .142 .216 .222 .245 .234 

5104X  .230 .201 .204 .178 .202 .202 .201 

5105X  .200 .193 .193 .247 .222 .230 .202 

5106X  .174 .209 .218 .175 .172 .198 .201 

5107X  .201 .218 .225 .216 .218 .220 .235 

 

จากตาราง 4.16 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างด้านทุนทาง
สังคมกับด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบากมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย 
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ตารางที่ 4.17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของด้านสัมพันธภาพ 

ตัวแปร 111X  112X  113X  121X  122X  123X  131X  132X  133X  134X  135X  136X  137X  138X  141X  142X  143X  

111X  1.000                 

112X  .611 1.000                

113X  .592 .711 1.000               

121X  .621 .792 .683 1.000              

122X  .527 .721 .642 .649 1.000             

123X  .692 .727 .731 .819 .744 1.000            

131X  .578 .792 .735 .724 .719 .757 1.000           

132X  .535 .678 .784 .764 .698 .746 .713 1.000          

133X  .573 .735 .746 .837 .734 .714 .676 .706 1.000         

134X  .618 .673 .656 .750 .738 .764 .743 .645 .661 1.000        

135X  .776 .718 .660 .745 .747 .694 .750 .644 .675 .674 1.000       

136X  .787 .676 .658 .738 .695 .770 .692 .724 .646 .640 .637 1.000      

137X  .706 .687 .758 .738 .691 .783 .703 .716 .647 .639 .714 .680 1.000     

138X  .669 .706 .713 .798 .727 .658 .735 .696 .717 .621 .716 .684 .706 1.000    

141X  .617 .769 .739 .731 .676 .760 .787 .705 .730 .614 .695 .710 .788 .784 1.000   

142X  .683 .717 .702 .789 .691 .701 .706 .707 .664 .675 .672 .720 .727 .713 .723 1.000  

143X  .715 .683 .685 .758 .756 .687 .704 .682 .662 .648 .661 .717 .727 .710 .715 .780 1.000 

จากตาราง 4.17 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของตัวแปรด้านสัมพันธภาพมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ในทิศทางเดียวกันเนื่องจากมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 
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ตารางที่ 4.18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว 
ตัวแปร 

251X  252X  253X  254X  255X  256X  

251X  1.000      

252X  .861 1.000     

253X  .812 .854 1.000    

254X  .732 .744 .813 1.000   

255X  .796 .798 .849 .847 1.000  

256X  .811 .820 .874 .829 .904 1.000 

 

 จากตาราง 4.18 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของตัวแปรด้านการท า
บทบาทหน้าที่ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ในทิศทางเดียวกันเนื่องจากมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 
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ตารางที่ 4.19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของด้านการพ่ึงตนเอง 
ตัวแปร 361X  362X  363X  364X  365X  366X  367X  368X  369X  371X  372X  373X  374X  375X  376X  381X  382X  383X  384X  

361X  1.000                   

362X  .763 1.000                  

363X  .606 .763 1.000                 

364X  .635 .606 .786 1.000                

365X  .621 .735 .603 .830 1.000               

366X  .729 .721 .731 -.675 .648 1.000              

367X  .815 -.829 .809 .730 -.721 .770 1.000             

368X  .673 .715 .671 .605 .625 .645 .716 1.000            

369X  .712 .673 .674 .675 .733 .718 -.600 .621 1.000           

371X  .712 .812 .671 .746 .610 .725 .705 .627 .681 1.000          

372X  .760 .812 .704 .787 .715 .698 .704 .622 .568 .615 1.000         

373X  .887 .960 .763 .673 .672 .690 -.786 .632 .626 .579 .776 1.000        

374X  .936 .887 .718 .758 .644 .746 .798 .645 .619 .631 .693 .640 1.000       

375X  .932 .936 .703 .622 .772 .697 .748 .721 .675 .637 .709 .611 .684 1.000      

376X  .804 .932 .681 .738 .891 .774 .752 .604 .601 .551 .731 .679 .594 .680 1.000     

381X  .733 .704 .769 .657 .699 .766 .865 .716 .694 .713 .736 .666 .630 .647 .708 1.000    

382X  .734 .833 .800 .674 .881 .891 .894 .665 .670 .642 .712 .674 .681 .871 .746 .847 1.000   

383X  .720 .734 .832 .703 .740 .817 .875 .686 .655 .654 .611 .625 .516 .708 .775 .773 .784 1.000  

384X  .802 .820 .818 .637 .803 .746 .803 .777 .670 .754 .567 .628 .797 .799 .774 .742 .908 .831 1.000 

จากตาราง 4.19 พบวา่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของตัวแปรด้านการพึ่งตนเองมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ในทิศทางเดียวกันเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 
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ตารางที่  4.20 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของด้านทุนทางสังคม 
ตัวแปร 

491X  492X  493X  494X  495X  496X  497X  

491X  1.000       

492X  .873 1.000      

493X  .702 .730 1.000     

494X  .103 .810 .745 1.000    

495X  .728 .806 .701 .857 1.000   

496X  .814 .906 .700 .766 .785 1.000  

497X  .838 .798 .851 .806 .741 .772 1.000 

จากตาราง 4.20 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของตัวแปรด้านทุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ในทิศทางเดียวกันเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้าง
สูง 

 

ตารางที่ 4.21 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัว
ได้ในภาวะยากล าบาก 

ตัวแปร 
5101X  5102X  5103X  5104X  5105X  5106X  5107X  

5101X  1.000       

5102X  .830 1.000      

5103X  .819 .806 1.000     

5104X  .896 .807 .752 1.000    

5105X  .879 .865 .796 .805 1.000   

5106X  .793 .799 .773 .794 .845 1.000  

5107X  .783 .830 .803 .853 .778 .901 1.000 

 จากตาราง 4.21 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของตัวแปรด้านการ
หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบากมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ในทิศทาง
เดียวกันเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 

จากตารางค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมด เมื่อน าด้านของตัวชี้วัดมา
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ พบว่าจะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า หรือมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ า ยกเว้น ด้านสัมพันธภาพกับด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ที่มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับค่อนข้างสูง และเมื่อน าด้านของตัวชี้วัดมาเปรียบเทียบกันภายในกลุ่มแต่ละด้าน พบว่าจะมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างสูง หรือมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
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4.2.3 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรตอบสนองและตัวแปร

อธิบายแต่ละตัว 

          การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรตอบสนองและตัวแปรอธิบายแต่
ละตัว จะใช้การวิเคราะห์ Spearman’s rank correlation ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 4.22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต าแหน่งระหว่างตัวชี้วัดครอบครัวเข็มแข็ง และการมีหนี้สิน
ของครัวเรือน ),( ijkXYCor  

ตัวช้ีวัดครอบครัวเข้มแข็งครอบครวั ),( ijkXYCor  
ด้านที่ 1 ด้านสัมพันธภาพ 

1 สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกทีส่ื่อถึงความรักและความเอาใจใส่  

2 สมาชิกในครอบครัวมีการชว่ยเหลือแบ่งเบาภาระงานบา้นซ่ึงกันและกัน  

3 สมาชิกในครอบครัวมีการท ากิจวัตรประจ าวันรว่มกัน  

4 สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยหรือรบัฟังกันและกัน  

5 สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกันโดยไม่ถูกกีดกันดว้ยช่วงวัยหรือประสบการณ์ 

หรือสถานภาพที่แตกต่างกัน  

6 สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน  

7 สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาต่อกันด้วยดี และใช้เหตุผล  

8 สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสท้วงติง แสดงความคิดเห็นและให้ค าแนะน าต่อกนั  

9 สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงความชื่นชมและเห็นคุณค่าซ่ึงกันและกัน  

10 สมาชิกในครอบครัวต่างดูและเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน  

11 เมื่อประสบปัญหา สมาชิกสามารถหาทางออกได้โดยไม่ท าร้ายตนเอง สมาชกิในครอบครัว หรือทรัพย์สิน  

12 สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายจิตใจ เมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน  

13 สมาชิกในครอบครัวไว้วางใจที่จะเล่าเร่ืองต่างๆที่เกิดขึ้น  

14 สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้อ านาจเหนอืกันและกัน  

15 สมาชิกในครอบครัวร่วมตัดสินใจเร่ืองส าคัญต่างๆ ด้วยกัน  

16 สมาชิกในครอบครัวร่วมกันแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล  

17 สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายร่างกายเมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน  
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ตารางที่ 4.22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต าแหน่งระหว่างตัวชี้วัดครอบครัวเข็มแข็ง และการมีหนี้สิ้น
ของครัวเรือน ),( ijkXYCor  (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดครอบครัวเข้มแข็งครอบครวั ),( ijkXYCor  
ด้านที่ 2 ด้านการท าบทบาทหนา้ที่ของครอบครัว 

1 สมาชิกในครอบครัวสามารถท าหน้าทีต่ามบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสม )( 251X  

2 ครอบครัวเล้ียงดูสมาชิกแต่ละช่วงวยัได้อย่างเหมาะสม )( 252X  

3 ครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ ความปลอดภัยของสมาชกิทุกคน )( 253X  

4 ครอบครัวมีการรักษาและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ของครอบครัว )( 254X  

5 ครอบครัวมีการใช้คุณธรรมส าคัญในการด าเนินชีวิตคือ ความซ่ือสัตย ์ ความขยันหมั่นเพียร ความพอเพยีง ความมีวินัยและ

ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ ่ )( 255X  

6 ครอบครัวมีการปฏบิัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัว )( 256X  
ด้านที่ 3 ด้านการพึ่งตนเอง 

1 ครอบครัวมีจ านวนสมาชิกที่สามารถหารายได้มาเล้ียงดูตนเองหรือจุนเจือครอบครัว )( 361X  

2 สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของครอบครัว )( 362X  

3 ครอบครัวมีการท าบัญชีรายรับ-รายจา่ย )( 363X  

4 ครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคง )( 364X  

5 ครอบครัวมีการเสี่ยงโชครูปแบบต่างๆ )( 365X  

6 ครอบครัวมีการออมในรูปแบบต่างๆ )( 366X  

7 เมื่อครอบครัวมีหนี้สิน ครอบครัวสามารถช าระหนี้ได้ )( 368X  

8 ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง )( 369X  

9 สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิได้รับหลักประกันสุขภาพ )( 371X  

10 ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นทั้งทางร่างกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว )( 372X  

11 ครอบครัวมีความรู้และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลเมื่อจ าเป็น )( 373X  

12 ครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงของสมาชิกในครอบครัว )( 374X  

13 ครอบครัวมีการป้องกันความเส่ียงจากการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม )( 375X  

14 ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกที่มภีาวะพึ่งพิงสูง )( 376X  

15 สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหวา่งครอบครัวและชมุชน )( 381X  

16 สมาชิกในครอบครัวมีการน าข้อมูลขา่วสาร ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชวีิตประจ าวันของตนเองและครอบครัว )( 382X  

17 สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบและเรียนรู้เรื่องส าคัญที่เกี่ยวกับครอบครัว )( 383X  

18 ระดับการศึกษาในระบบของสมาชกิในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 16 – 25 ปี )( 384X  
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.591 

 

-.805 

-.809 

.813 

.724 

-.801 

.740 

.816 

.402 

-.805 

.604 

.616 

-.618 

.628 

.798 

.705 

-.704 

-.711 

.793 
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ตารางที่ 4.22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต าแหน่งระหว่างตัวชี้วัดครอบครัวเข็มแข็ง และการมีหนี้สิ้น
ของครัวเรือน ),( ijkXYCor  (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดครอบครัวเข้มแข็งครอบครวั ),( ijkXYCor  
ด้านที่ 4 ด้านทุนทางสังคม 

1 สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทีด่ีและการได้รับการยอมรับจากเพื่อนบา้น )( 491X  

2 สมาชิกในครอบครัวมีการชว่ยเหลือเกือ้กูลกันระหว่างเครือญาติ )( 492X  

3 สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจกัน )( 493X  

4 สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบือ้งต้นในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม )( 494X  

5 สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม )( 495X  

6 สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน )( 496X  

7 ครอบครัวมีการอบรมให้สมาชกิในครอบครัวใช้บริการพื้นที่สาธารณะในชุมชนอย่างรับผิดชอบ )( 497X  

ด้านที่ 5 ด้านการหลีกเล่ียงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

1 ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะยากล าบากในด้านต่างๆ )( 5101X  

2 ครอบครัวร่วมมือกันแก้ปัญหาเมื่อเกิดภาวะวกิฤติ )( 5102X  

3 ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟื้นตวัได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ )( 5103X  

4 ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาสังคม )( 5104X  

5 ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภยัพิบตัิต่างๆ )( 5105X  

6 ครอบครัวมีการท าประกันชีวิต/ประกนัภัย/ประกันอุบัติเหตุ )( 5106X  

7 ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลีย้งเด่ียว )( 5107X  

 

.640 

-.674 

-.677 

.703 

-.850 

-.386 

.643 

 

-.704 

.671 

-.772 

-.678 

-.805 

-.891 

.705 

 
จากตารางที่ 4.22 เมื่อสังเกตค่าสหสัมพันธ์ต าแหน่งระหว่างตัวแปรการเป็นหนี้ของ

ครัวเรือนกับตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง มีค่าค่อนข้างสูงและมีทั้งที่มีเครื่องหมายเป็น บวก 
และ ลบ แสดงว่าตัวชี้วัดที่น ามาวิเคราะห์มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับการเป็นหนี้ของครัวเรือนค่อนข้าง
สูง 
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4.3 การสร้างตัวแบบการถดถอยลอจิสติก โดยใช้การคัดเลือกตัวแปรStepwise และ LASSO 

ตารางที่ 4.23 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยลอจิสติกของตัวแปรที่อยู่ในสมการการถดถอยลอจิสติกท่ีใช้
วิธีการคัดเลือกตัวแปร Stepwise และวิธีการ LASSO 

วิธ ี

 

ตัวชี้วัด 

Forward 

Stepwise 

:LR 

Forward 

Stepwise : 

Wald 

Forward 

Stepwise 

:Condition 

Backward 

Stepwise : 

LR 

Backward 

Stepwise : 

Wald 

Backward 

Stepwise 

:Condition 

 

LASSO 

 

ด้านที่ 1 

 

112X  

 

 

122X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.118 

 

-0.145 

 

 

 

-0.079 

0.181 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

0.118 

 

-0.145 

 

 

 

-0.079 

0.181 

 

 

 

 

 

 

 

0.119 

-0.138 

 

0.113 

 

-0.152 

 

 

 

-0.086 

0.165 

0.080 

 

 

 

 

 

 

0.111 

-0.139 

 

0.111 

 

-0.150 

 

 

 

-0.086 

0.163 

0.077 

 

 

 

 

 

0.119 

-0.138 

 

0.113 

 

-0.152 

 

 

 

-0.086 

0.165 

0.080 

 

 

 

 

 

0.044 (1.045) 

0.122 (1.130) 

-0.134 (.875) 

0.103 (1.108) 

0.112 (1.119) 

0.032 (1.033) 

-0.159 (.853) 

0.087 (1.091) 

0.013 (1.013) 

0.052 (1.053) 

-0.088 (.916) 

0.160 (1.174) 

0.083 (1.087) 

 

0.004 (1.004) 

0.089 (1.093) 

0.032 (1.033) 

ด้านที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.152 

-0.179 

 

 

 

  

 

-0.152 

-0.179 

 

 

 

 

 

-0.159 

-0.181 

0.110 

-0.136 

 

 

 

-0.165 

-0.181 

0.111 

-0.138 

 

 

-0.159 

-0.181 

0.110 

-0.136 

 

 

-0.071 (.931) 

-0.127 (.881) 

-0.164 (.849) 

0.089 (1.093) 

-0.141 (.868) 

0.065 (1.067) 

 
 

111X

113X

121X

123X

131X

132X

133X

134X

135X

136X

137X

138X

141X

142X

143X

251X

252X

253X

254X

255X

256X
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ตารางที่ 4.23 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยลอจิสติกของตัวแปรที่อยู่ในสมการการถดถอยลอจิสติกที่ใช้
วิธีการคัดเลือกตัวแปร Stepwise และวิธีการ LASSO (ต่อ) 

วิธี 

 

ตัวชี้วัด 

Forward 

Stepwise 

:LR 

Forward 

Stepwise 

: Wald 

Forward 

Stepwise 

:Condition 

Backward 

Stepwise : 

LR 

Backward 

Stepwise : 

Wald 

Backward 

Stepwise 

:Condition 

 

LASSO 

 

ด้านท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.550 

-0.763 

0.194 

 

1.131 

 

1.224 

 

-0.551 

 

 

 

 

0.629 

 

 

 

0.408 

 

 

-0.682 

 

 

1.135 

 

1.254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.550 

-0.763 

0.194 

 

1.131 

 

1.224 

 

-0.551 

 

 

 

 

0.629 

 

 

 

0.408 

 

-1.556 

-0.764 

0.191 

1.061 

1.130 

 

1.219 

 

-0.531 

 

 

 

 

0.615 

 

 

 

0.405 

 

-1.592 

-0.754 

0.184 

1.045 

1.136 

 

1.244 

 

-0.565 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.403 

 

-1.556 

-0.764 

0.191 

1.061 

1.130 

 

1.219 

 

-0.531 

 

 

 

 

0.615 

 

 

 

0.405 

 

-1.569 (.208) 

-0.761 (.467) 

0.167 (1.182) 

1.060 (2.886) 

1.126 (3.083) 

1.016 (2.762) 

1.294 (3.647) 

 

-0.584 (.558) 

0.284 (1.328) 

0.051 (1.052) 

-0.071 (.931) 

0.081 (1.084) 

0.565 (1.759) 

0.197 (1.218) 

-0.139 (.870) 

-0.280 (.756) 

0.400 (1.492) 

ด้านท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.433 

 

 

 

 

 

 

 

-0.426 

 

 

 

 

 

 

 

-0.428 

 

 

 

 

 

 

 

-0.426 

 

 

 

0.546 (1.726) 

-0.398 (.672) 

-0.301 (.740) 

0.163 (1.177) 

-0.436 (.647) 

 

0.160 (1.174) 

361X

362X

363X

364X

365X

366X

368X

369X

371X

372X

373X

374X

375X

376X

381X

382X

383X

384X

491X

492X

493X

494X

495X

496X

497X
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ตารางที่ 4.23 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยลอจิสติกของตัวแปรที่อยู่ในสมการการถดถอยลอจิสติกที่ใช้
วิธีการคัดเลือกตัวแปร Stepwise และวิธีการ LASSO (ต่อ) 

วิธี 

 

ตัวชี้วัด 

Forward 

Stepwise 

:LR 

Forward 

Stepwise 

: Wald 

Forward 

Stepwise 

:Condition 

Backward 

Stepwise : 

LR 

Backward 

Stepwise : 

Wald 

Backward 

Stepwise 

:Condition 

 

LASSO 

 

ด้านท่ี 5 

5101X  
5102X  
5103X  
5104X  
5105X  
5106X  
5107X  

 

 

 

-0.544 

 

-0.422 

-0.569 

 

 

 

 

 

 

 

-0.751 

 

 

 

 

-0.544 

 

-0.422 

-0.569 

 

 

 

 

-0.584 

 

-0.428 

-0.561 

 

 

 

 

 

 

-0.460 

-0.569 

 

 

 

 

-0.584 

 

-0.428 

-0.561 

 

 

-0.074 (.929) 

0.070 (1.073) 

-0.614 (.541) 

-0.144 (.866) 

-0.370 (.691) 

-0.557 (.573) 

.064 (1.066) 

 

จากตารางที่ 4.23 พบว่าวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบน าเข้าแบบมีขั้นตอน (Forward 
Stepwise) โดยวิธีการของ Wald  (Forward Stepwise: Wald)  มีตัวชี้วัดที่ถูกคัดเข้าสู่สมการ
จ านวนน้อยที่สุดคือมีเพียง 4 ตัวชี้วัดที่ถูกคัดเข้าสู่สมการ คือมี 3 ตัวชี้วัดในด้านที่ 3 (ด้านการ
พ่ึงตนเอง) และ 1 ตัวชี้วัดในด้านที่ 5 (ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะ
ยากล าบาก) ส าหรับวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบน าเข้าแบบมีขั้นตอนอีก 2 วิธี (Forward Stepwise: 
LR และ Forward Stepwise: Condition) ให้ผลเหมือนกัน โดยน าตัวชี้วัดในทุกด้านเข้าสู่สมการ 
ด้านละอย่างน้อย 2 ตัวชี้วัด ยกเว้นด้านที่ 4 ที่มีตัวชี้วัดเพียงตัวเดียวที่ถูกน าเข้าสู่สมการ 

ส าหรับวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบคัดออกแบบมีขั้นตอน (Backward Stepwise) มี
ตัวชี้วัดที่คงเหลือในสมการจ านวนมากกว่า วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบน าเข้าแบบมีขั้นตอน โดย
วิธีการที่อาศัยหลักการของฟังก์ชันภาวะความน่าจะเป็น (Backward Stepwise: LR) และวิธีฟังก์ชัน
ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Backward Stepwise: Condition) ให้ผลเหมือนกัน ส่วนวิธีการ
คัดเลือกตัวแปรแบบคัดออกแบบมีขั้นตอนของ Wald (Backward Stepwise: Wald) มีตัวชี้วัด
คงเหลือในสมการจ านวนน้อยกว่าวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบคัดออกแบบมีขั้นตอน  2 วิธีข้างต้น ใน
ด้านที่ 3 (ด้านการพ่ึงตนเอง) และด้านที่ 5 (ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะ
ยากล าบาก) มีน้อยกว่าด้านละ 1 ตัวชี้วัด ส่วนด้านอ่ืนๆที่เหลือมีจ านวนตัวชี้วัดคงเหลือในสมการ
เท่ากัน 
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ส่วนวิธีการคัดเลือกตัวแปร LASSO มีตัวชี้วัดเพียง 3 ตัวที่มีค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยเป็นศูนย์ หรือเป็นตัวแปรที่ถูกคัดออกจากสมการ คือ ตัวชี้วัด X138 (สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้
อ านาจเหนือกันและกัน) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในด้านที่ 1 ด้านสัมพันธภาพ ตัวชี้วัด X369 (ครอบครัวมีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง) เป็นตัวชี้วัดด้านการพ่ึงตนเอง และ X496 (ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน) เป็นตัวชี้วัดด้านทุนทางสังคม นอกจากนี้ยังพบว่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของตัวชี้วัดที่อยู่ในสมการของแต่ละวิธี จะมีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากและมีเครื่องหมาย
เหมือนกัน 
 
4.4 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 

ตารางที่ 4.24 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์และค่า AIC และ BIC ของตัวแบบโดยใช้วิธีการ
คัดเลือกตัวแปร Stepwise และ LASSO 

จากตารางที่ 4.24 พบว่าการคัดเลือกตัวแปรแบบ LASSO ให้ผลพยากรณ์การเป็น
หนี้ของครัวเรือนถูกต้องร้อยละ 93.7 และตัวแบบที่พยากรณ์ถูกต้องโดยรวมร้อยละ 75.4 ซึ่งสูงกว่า
วิธีคัดเลือกแบบ Stepwise และจากค่า AIC และ BIC ของวิธี LASSO มีค่าต่ าสุดเมื่อเทียบกับวิธี 
Stepwise  

 

 Forward 

Condition 

Forward LR 

 

Forward Wald Backward 

Condition 

Backward LR Backward Wald Lasso 

เป็นหนี้ 92.1 % 92.1 % 88.4 % 92.0 % 92.0 % 91.9 % 93.7 % 

ไม่เป็นหนี้ 29.6 % 29.6 % 32.1 % 30.8 % 30.8 % 30.3 % 33.5 % 

ความถูกต้องโดยรวมของขอ้มูล 73.4 % 73.4 % 71.6 % 73.7 % 73.7 % 73.5 % 75.4 % 

AIC 8327.555 8327.555 8593.579 8323.586 8323.586 8329.734 8255.761 

BIC 8363.534 8363.534 8603.047 8370.927 8370.927 8373.288 8316.124 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการสร้างตัวแบบการถดถอยลอจิสติก
ที่ใช้วิธีการ LASSO ในการคัดเลือกตัวแปรอธิบายที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัว
เข้มแข็งและการเป็นหนี้ของครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลครอบครัวเข้มแข็งในปี พ.ศ. 2555 ที่ได้จาก
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แล้วท าการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลทวิภาค
จ านวน 7,828 ครอบครัว ทั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 5 ด้าน 10 ตัวชี้วัด 
56 ตัวชี้วัดย่อย และแบ่งการสรุปผลออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ สรุปผลวิเคราะห์และอภิปรายการ
เปรียบเทียบตัวแปรที่ถูกคัดเลือกและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบ 
Stepwise และ LASSO การเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ได้ถูกต้อง การอธิบาย
ความสัมพันธ์ของการเป็นหนี้ครัวเรือนของตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งที่ได้จากตัวแบบการ
ถดถอยลอจิสติกแลสโซ่ และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์และอภิปรายการเปรียบเทียบตัวแปรที่ถูกคัดเลือกและค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise และ LASSO 

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบ LASSO มีเพียงตัวชี้วัด 3 ตัว
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นศูนย์ หรือเป็นตัวที่ถูกคัดออกจากสมการ คือตัวชี้วัด X138 (สมาชิกใน
ครอบครัวไม่ใช้อ านาจเหนือกันและกัน) ตัวชี้วัด X369 (ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง) และ
ตัวชี้วัด X496 (ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน) ซึ่งเป็นตัวแบบที่มีตัวแปร
อธิบายเข้ามามากกว่าวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบ Forward Stepwise และ Backward Stepwise 
และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวชี้วัดที่อยู่ในตัวแบบแต่ละวิธี จะมีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียง
กันมากและมีเครื่องหมายเหมือนกัน 

เมื่อสังเกตวิธีการคัดเลือกตัวแปรทั้งวิธี Stepwise และ LASSO จะพบว่ามีบางตัว
แปรที่จะถูกคัดเลือกเข้าตัวแบบทุกวิธีการคัดเลือกตัวแปรที่น ามาเปรียบเทียบ โดยจะแบ่งแยกเป็นแต่
ละด้าน ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 ด้านสัมพันธภาพ พบว่าตัวแปร X122 (ครอบครัวมีการยอมรับความเห็นที่
แตกต่างกันโดยไม่ถูกกีดกันด้วยช่วงวัยหรือประสบการณ์หรือสถานภาพที่แตกต่างกัน ), X131 
(ครอบครัวมีการพูดจาต่อกันด้วยดี และใช้เหตุผล ), X135 (ครอบครัวที่เมื่อประสบปัญหาสมาชิก
สามารถหาทางออกได้โดยไม่ท าร้ายตนเอง สมาชิกในครอบครัว หรือทรัพย์สิน) และ X136 (ครอบครัว
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ไม่ท าร้ายจิตใจ เมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน ) เป็นตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในตัวแบบทุกๆ วิธีการ
คัดเลือกตัวแปรที่น ามาเปรียบเทียบ ยกเว้น วิธี Forward Stepwise โดยวิธีการของ Wald 

ด้านที่ 2 ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว พบว่าตัวแปร X252 (ครอบครัว
เลี้ยงดูสมาชิกแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม ) และ X253 (ครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ ความปลอดภัย

ของสมาชิกทุกคน) เป็นตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในตัวแบบทุกๆ วิธีการคัดเลือกตัวแปรที่น ามา
เปรียบเทียบ ยกเว้น วิธี Forward Stepwise โดยวิธีการของ Wald 

ด้านที่ 3 ด้านการพ่ึงตนเอง พบว่าตัวแปร X362 (สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของ
ครอบครัว), X365 (ครอบครัวมีการเสี่ยงโชครูปแบบต่างๆ ) และ X368 (เมื่อครอบครัวมีหนี้สิน 
ครอบครัวสามารถช าระหนี้ได้) เป็นตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในตัวแบบทุกๆ วิธีการคัดเลือกตัวแปร
ที่น ามาเปรียบเทียบ และตัวแปร X361 (ครอบครัวมีจ านวนสมาชิกท่ีสามารถหารายได้มาเลี้ยงดูตนเอง
หรือจุนเจือครอบครัว), X363 (ครอบครัวมีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย), X371 (ครอบครัวมีสิทธิได้รับ
หลักประกันสุขภาพ) และ X384 (ครอบครัวที่มีระดับการศึกษาในระบบของสมาชิกในครอบครัวที่มี
อายุตั้งแต่ 16 – 25 ปี) เป็นตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในตัวแบบทุกๆ วิธีการคัดเลือกตัวแปรที่น ามา
เปรียบเทียบ ยกเว้น วิธี Forward Stepwise โดยวิธีการของ Wald 

ด้านที่ 4 ด้านทุนทางสังคม พบว่าตัวแปร X495 (ครอบครัวที่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม) เป็นตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในตัวแบบทุกๆ วิธีการคัดเลือกตัวแปรที่น ามาเปรียบเทียบ 
ยกเว้น วิธี Forward Stepwise โดยวิธีการของ Wald 

ด้านที่ 5 ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก พบว่า
ตัวแปร X5106 (ครอบครัวมีการท าประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันอุบัติเหตุ) เป็นตัวแปรที่ถูกคัดเลือก
เข้ามาในตัวแบบทุกๆ วิธีการคัดเลือกตัวแปรที่น ามาเปรียบเทียบ และ ตัวแปร X5105 (ครอบครัวเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติต่างๆ) เป็นตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้า
มาในตัวแบบทุกๆ วิธีการคัดเลือกตัวแปรที่น ามาเปรียบเทียบ ยกเว้น วิธี Forward Stepwise โดย
วิธีการของ Wald 

จากตัวชี้วัดที่กล่าวมา เมื่อน ามาสังเกตค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต าแหน่งระหว่าง
ตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง และการมีหนี้สินของครัวเรือน จะพบว่ามีค่าค่อนข้ างสูง นั้นคือตัวชี้วัดที่
น ามาวิเคราะห์มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับการเป็นหนี้ของครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับการคัดเลือกตัว
แปรจึงสามารถสรุปได้ว่าทั้ง 16 ตัวชี้วัดย่อยเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการอธิบายการเป็นหนี้ของ
ครัวเรือน 
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5.2 สรุปผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ได้ถูกต้อง 

จากการหาร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์และหาค่า AIC และ BIC ของตัว
แบบที่ใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปร Stepwise และ LASSO พบว่าการคัดเลือกตัวแปรแบบ LASSO 
ให้ผลการพยากรณ์ที่ถูกต้องมากกว่าวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise และอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ และมีร้อยละการพยากรณ์ถูกต้องในกลุ่มที่เป็นหนี้สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นหนี้ ทั้งนี่เนื่องจากในข้อมูลมี
กลุ่มท่ีเป็นหนี้ จ านวน 5,491 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 70.1 

 
5.3 สรุปผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลการอธิบายความสัมพันธ์ของการเป็นหนี้ครัวเรือนของ
ตัวช้ีวัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งที่ได้จากตัวแบบการถดถอยลอจิสติกแลสโซ่ 

เมื่อพิจารณาค่าอัตราส่วน Odds ค่าในวงเล็บในตารางที่ 4.23 พบว่าตัวชี้วัดในด้าน
ที่ 3 ด้านการพ่ึงพาตนเองมีความสัมพันธ์กับการเป็นหนี้ของครัวเรือนสูงสุด โดยครัวเรือนไหนที่มี
อาชีพมั่นคง มีการออมในรูปแบบต่างๆ ชอบเสี่ยงโชค และมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ มี
แนวโน้มที่จะมีหนี้ครัวเรือนสูงกว่าประมาณ 3 เท่าของครอบครัวที่ไม่มีตัวชี้วัดเหล่านี้ โดยจะท าให้มี
โอกาสที่จะเป็นหนี้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 2.886 , 3.083, 2.762, และ 3.647 เท่า ตามล าดับ ในขณะที่
ครอบครัวที่สมาชิกสามารถหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองหรือจุนเจือครอบครัวได้ สัดส่วนของรายได้ที่
มากกว่ารายจ่ายของครอบครัว ครอบครัวที่มีสิทธิได้รับหลักประกันสุขภาพ และสมาชิกในครอบครัวที่
รับทราบเรื่องส าคัญของครอบครัว ครอบครัวเหล่านี้มีโอกาสที่จะก่อหนี้ครัวเรือนน้อยกว่า ร้อยละ 80, 
50, 50, และ 20 (โดยประมาณ) ของโอกาสที่จะไม่ก่อหนี้สิน ตามล าดับ (0.208, 0.467, 0.558, และ 
0.756 ตามล าดับ) นอกจากนั้น ตัวชี้วัดในด้านที่ 4 ด้านทุนทางสังคม 3 ตัวชี้วัดคือ ครอบครัวมีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเครือญาติ มีความไว้วางใจกัน และ เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และด้านที่ 
5 ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 3 ตัวชี้วัด คือ ครอบครัว
สามารถปรับตัวและฟ้ืนตัวได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ และ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันปัญหาภัยพิบัติต่างๆ และ ครอบครัวมีประกันภัย ครอบครัวเหล่านี้ มีโอกาสที่จะก่อหนี้สิน
ครัวเรือนต่ ากว่าร้อยละ 33, 26, 35, 46, 31, และ 43 (โดยประมาณ) ของโอกาสที่จะไม่ก่อหนี้สิน 
ตามล าดับ (0.672, 0.740, 0.647, 0.541, 0.691, และ 0.573 ตามล าดับ) ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนๆที่เหลือ มี
ความสัมพันธ์กบัการเป็นหนี้ค่อนข้างน้อย 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

 5.4.1 การสร้างตัวแบบการถดถอยลอจิสติก ที่ใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปร LASSO เป็นวิธีการ
ประมาณและคัดเลือกตัวแปรวิธีหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการสร้างตัวแบบได้ แต่วิธีการคัดเลือกตัว
แปร LASSO นี้จะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อตัวแบบมีจ านวนตัวแปรอธิบายที่มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตอบสนองจ านวนไม่มาก และตัวแปรอธิบายมีความสัมพันธ์กันสูง วิธีการคัดเลือกตัวแปร LASSO 
อาจมีแนวโน้มที่จะเลือกตัวแปรเพียงตัวเดียวจากกลุ่ม ซึ่งจากผลการวิจัยในตารางที่ 4.24 จะเห็นได้ว่า
ร้อยละความถูกต้องโดยรวมของข้อมูลของวิธีการคัดเลือกตัวแปร LASSO มีค่าสูงกว่าวิธีกว่าวิธี
คัดเลือกแบบ Stepwise แต่มีค่าสูงกว่าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากด้วยข้อจ ากัดของวิธี LASSO ที่กล่าว
มา ทั้งนี้จึงควรใช้การคัดเลือกตัวแปรวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิธีที่น ามาเปรียบเทียบส าหรับข้อมูลชุดนี้  

 5.4.2 การตรวจสอบความถูกต้องของการพยากรณ์ในตารางที่ 4.24 นั้น ยังไม่สามารถสรุปได้
ชัดเจนว่าวิธีการคัดเลือกตัวแปร LASSO ให้ผลและประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากข้อมูลที่น ามาใช้และ
การพยากรณ์เป็นการพยากรณ์จากข้อมูลทั้งหมดในปีเดียว ควรจะน าตัวแบบที่ได้ไปพยากรณ์ร้อยละ
ความถูกต้องในปีอ่ืนๆเพื่อดูความสอดคล้องของผลการวิจัยและยืนยันประสิทธิภาพที่แท้จริงได้ 
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ค ำช้ีแจงแบบประเมินควำมเข้มแขง็ของครอบครวั ระดบัครอบครวั 
o ผูต้อบแบบประเมนิคอื หวัหน้าครอบครวัหรอืสมาชกิครอบครวั 

o แบบประเมนิน้ีประกอบดว้ย 2 สว่น  

       สว่นที ่1 ขอ้มลูครอบครวั 

      สว่นที ่2 แบบประเมนิความเขม้แขง็ของครอบครวั  
o วตัถุประสงค ์เพื่อวดัความเขม้แขง็ของครอบครวัระดบัครอบครวัทัง้ประเทศทีแ่สดงถงึสถานการณ์ความเขม้แขง็

ของครอบครวัไทย  

o กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ ใหค้รบทัง้ 2 สว่น 

o กรุณาตรวจสอบจ านวนขอ้และหน้าใหค้รบถว้น 

o กรุณาใสห่มายเลขแบบประเมนิและกรอกรายละเอยีดของผูใ้หข้อ้มลูใหค้รบถว้น 

o ลงชื่อผูเ้กบ็แบบสอบถามและหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้  

o เป็นการประเมนิในรอบปี (เดอืนตุลาคม - เดอืนกนัยายน) 

o ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามของท่านจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการประเมนิสถานการณ์ความเขม้แขง็
ของครอบครวั เพื่อการศกึษาวจิยัและก าหนดนโยบายสง่เสรมิสถาบนัครอบครวัต่อไป 

o ขอ้มลูของท่านจะเกบ็เป็นความลบัไม่น าไปเปิดเผยในทีใ่ดในสถานะสว่นบุคคล 

 

                                      ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั (สค.)                                                                                             

      สถำนท่ีติดต่อ: ส านกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
  255 ถ.ราชวถิ ีแขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท/์โทรสาร 02-306-8783 E-mail: family2545@hotmail.com 

 

ภาคผนวก ก 
แบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมลูครอบครวั  
1. ชื่อหวัหน้าครอบครวั…………………..................นามสกุล................................................ 
2. ทีอ่ยูอ่าศยั บา้นเลขที่…………… หมูท่ี…่…. ถนน……………ต าบล……………….…… 
    อ าเภอ………………………..………… จงัหวดั………….……………………………… 
3. เพศ     (  ) 1.หญงิ               (  ) 2. ชาย        
4. อาชพีหลกัของหวัหน้าครอบครวั 
 (  ) 1. รบัจา้งทัว่ไป           (  ) 2. เกษตรกร                 (  ) 3. ประมง 
 (  ) 4. ขา้ราชการ/ลกูจา้งหรอืพนกังานของรฐั  (  ) 5. พนกังานรฐัวสิาหกจิ     
          (  ) 6. เจา้หน้าทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 (  ) 7. คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั       (  ) 8. พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน  
          (  ) 9. ว่างงาน/ไมม่งีานท า               (  ) 10. อื่นๆ ระบุ…………….. 
ขอ้มลูของผูต้อบแบบประเมนิ 
1. เพศ     (  ) 1.หญงิ               (  ) 2. ชาย        
2.  ท่านเป็นหวัหน้าครอบครวัหรอืไม ่ 

( )  1. เป็นหวัหน้าครอบครวั  
( )  2. เป็นสมาชกิ  ท่านเป็นอะไรกบัหวัหน้าครอบครวั 

( ) 1. บดิา/มารดา     
( ) 2. สาม/ีภรรยา 
( ) 3. บุตร/หลาน   
( ) 4. ปูย่่า/ตายาย  
( ) 5. พีน้่อง/ลุงป้า/น้า/อา    
( ) 6. อื่น ๆ ระบุ………………………………………………… 

3. ศาสนาหลกัของครอบครวั (  ) 1. พุทธ   (  ) 2. ครสิต ์ (  ) 3. อสิลาม   (  ) 4. อื่นๆ ระบุ…….... 
4. สถานภาพสมรสของท่านในปจัจบุนัเป็นอยา่งไร 
 (  ) 1. โสด    (  ) 2. สมรส  

(  ) 3. หยา่                      (  ) 4. หมา้ยเนื่องจากคู่สมรสเสยีชวีติ   
(  ) 5. แยกกนัอยู ่โปรดระบุ (  ) แยกกนัอยูช่ ัว่คราวตามขอ้ตกลงระหว่างคู่สมรส 

(  ) แยกกนัอยูช่ ัว่คราวตามค าสัง่ศาล  
5. (กรณสีมรส) ท่านจดทะเบยีนสมรสหรอืไม่   
        (   ) 1. จดทะเบยีนสมรส  (   ) 2. ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส  
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6. (กรณสีมรส) โดยทัว่ไปท่านอยู่รว่มกนักบัคู่สมรสของท่านหรอืไม่ 
 (  ) 1. อยูร่ว่มกนัเป็นปกตทิุกวนั    

(  ) 2. ไมไ่ดอ้ยูร่ว่มกนัเป็นปกตทิุกวนั  โปรดระบุ (  ) 2.1 วนัหยดุสปัดาห ์
(  ) 2.2 เทศกาล  
(  ) 2.3 นานๆ ครัง้ 
(  ) 2.4 ไมไ่ดอ้ยู่รว่มกนัเลย   

7.ท่านจบการศกึษาสงูสุดระดบัใด 
 (  ) 1. ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอื          (  ) 2. ประถมศกึษา 

(  ) 3. มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.1-ม.3)         (  ) 4. มธัยมศกึษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 
(  ) 5. ประกาศนียบตัรวชิาชพี(ปวช.) หรอืเทยีบเท่า 
(  ) 6. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู(ปวส.) หรอืเทยีบเท่า  (  )7. ปรญิญาตร ี  
(  ) 8. ปรญิญาโท (  ) 9. ปรญิญาเอก  (  ) 10.อื่นๆ ระบุ…………… 

8.ลกัษณะโครงสรา้งครอบครวั 
 (  )   1.ครอบครวัเดีย่ว    จ านวนสมาชกิ ……..คน ชาย ……คน หญงิ……คน 
          (  )  2.ครอบครวัขยาย โปรดระบุ 

(  ) 2.1 ครอบครวัขยายทีป่ระกอบดว้ยหลายๆครวัเรอืนอยูร่ว่มกนั แต่ละครวัเรอืนมี
ความสมัพนัธต่์อกนั จ านวนสมาชกิ .....คน ชาย ..…คน หญงิ ..…คน 
(  ) 2.2 ครอบครวัขยายทีป่ระกอบดว้ยหลายๆครวัเรอืนอยูร่ว่มกนั แต่ละครวัเรอืน 
มคีวามอสิระในการด ารงชวีติครอบครวัของตนเอง จ านวน............. ครวัเรอืน  
     จ านวนสมาชกิ.........คน ชาย ……คน หญงิ……คน 

(  )  3.ครอบครวัลกัษณะพเิศษ โปรดระบุ     (  ) 3.1 ครอบครวัทีไ่ม่มบีุตร  
 (  ) 3.2 ครอบครวัพ่อหรอืแมเ่ลีย้งเดีย่ว 
 (  ) 3.3 ครอบครวับุตรบุญธรรม 
 (  ) 3.4 อื่นๆ 

9.จ านวนสมาชกิในครอบครวัทีม่ภีาวะพึง่พงิสงู (ไมส่ามารถช่วยเหลอืตนเองได)้ 
 ( ) 1. ไม่ม ี      ( ) 2. ม ีจ านวน ..........คน โปรดระบุ จ านวนเดก็เลก็ .................คน   
          จ านวนผูพ้กิาร .................คน 
         จ านวนผูป้ว่ยทางจติ/ทางสมอง..........คน  

    จ านวนผูป้ว่ยเรือ้รงั .................คน 
    จ านวนผูส้งูอาย.ุ....... คน 
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10.ลกัษณะทางชวีสงัคมของหวัหน้าครอบครวัและสมาชกิในครอบครวั 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
อาย ุ

 
ความสมัพนัธก์บั
หวัหน้าครอบครวั 

 
อาชพี 

 

 
รายได้
เฉลีย่
ต่อปี 

ลกัษณะการอยู่ร่วมกนั 
อยู่

ดว้ยกนั
ทุกวนั 

วนัหยุด
สปัดาห ์

เทศกาล นานๆ 
ครัง้ 

ไม่ได้
อยู่

ร่วมกนั 
1.  หวัหน้าครอบครวั        
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          

 

ส่วนท่ี  2  แบบประเมินควำมเข้มแขง็ของครอบครวั   ระดบัครอบครวั 
1) ด้ำนสมัพนัธภำพ  
 (1) สมำชิกในครอบครวัแสดงออกถึงควำมรกัและเอำใจใส่ระหว่ำงกนั 

 
 

ค าถาม ค าตอบ 
ไม่ม ี มบีา้งนานๆครัง้ 

(1-3 วนัต่อ
สปัดาห)์ 

เกอืบทุกวนั 
(4-6 วนัต่อ
สปัดาห)์ 

 ทุกวนั 

1. สมาชกิในครอบครวัมกีารแสดงออกที่สื่อถึงความ
รกัและความเอาใจใส่ในชวีติประจ าวนั เช่น สมัผสั  ให้
ก าลงัใจ โทรศพัท ์จดหมาย เป็นตน้ 

    

2. สมาชกิในครอบครวัมกีารช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระงาน
บ้านซึ่งกันและกัน เช่น การท าอาหาร การท าความ
สะอาด เป็นตน้ 

    

3 . สมาชิกในครอบครัวมีการท ากิจวัตรประจ าวัน
ร่วมกัน  เช่น รบัประทานอาหาร  พักผ่อนหย่อนใจ 
ออกก าลงักาย เป็นตน้ 
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(2) สมำชิกในครอบครวัยอมรบัและเคำรพควำมคิดเหน็ซ่ึงกนัและกนั  
ค าถาม ค าตอบ 

ไม่ม ี มบีา้งนานๆ
ครัง้ (1-3 วนั
ต่อสปัดาห)์ 

เกอืบทุกวนั 
(4-6 วนัต่อ
สปัดาห)์ 

ทุกวนั 

4. สมาชกิในครอบครวัมกีารพดูคุยและ/หรอืรบัฟงั
กนัและกนั 

    

5. สมาชกิในครอบครวัมกีารยอมรบัความเหน็ที่
แตกต่างกนั โดยไมถู่กกดีกนัดว้ยช่วงวยัและ/หรอื
ประสบการณ์และ/หรอืสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั 

    

6. สมาชกิในครอบครวัเคารพความเป็นส่วนตวัของ
แต่ละคน 

    

 

(3) สมำชิกในครอบครวัส่ือสำรกนัอย่ำงมีคณุภำพระหว่ำงกนั 
ค าถาม ค าตอบ 

ไม่ม ี มบีา้งนานๆครัง้ 
(1-3 วนัต่อ
สปัดาห)์ 

เกอืบทุกวนั 
(4-6 วนัต่อ
สปัดาห)์ 

ทุกวนั 

7. สมาชกิในครอบครวัมกีารพดูจาต่อกนัดว้ยดแีละ/หรอื
ใชเ้หตุผล  

    

8. สมาชกิในครอบครวัมโีอกาสทว้งตงิ แสดงความ
คดิเหน็และใหค้ าแนะน าต่อกนั 

    

9. สมาชกิในครอบครวัมกีารแสดงความชื่นชมและเหน็
คุณค่าซึง่กนัและกนั 

    

10. สมาชกิในครอบครวัต่างดแูลเอาใจใส่ซึง่กนัและกนั     
11. เมือ่ประสบปญัหา สมาชกิในครอบครวัสามารถ
หาทางออกโดยไมท่ ารา้ยตนเอง และ/หรอืสมาชกิใน
ครอบครวั และ/หรอืทรพัยส์นิ 

    

12. สมาชกิในครอบครวัไม่ท ารา้ยจติใจ เมือ่มคีวาม
ขดัแยง้ต่อกนั เช่น ละเลย เพกิเฉย ทอดทิง้ เป็นตน้ 
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ค าถาม ค าตอบ 
ไม่ม ี มบีา้งนานๆ

ครัง้ (1-3 วนั
ต่อสปัดาห)์ 

เกอืบทุกวนั 
(4-6 วนัต่อ
สปัดาห)์ 

ทุกวนั 

13. สมาชกิในครอบครวัไวว้างใจทีจ่ะเล่าเรือ่งต่างๆที่
เกดิขึน้ 

    

14. สมาชกิในครอบครวัไมใ่ชอ้ านาจเหนือกนัและกนั  
เช่น บงัคบั ขู ่ออกค าสัง่ เป็นตน้ 

    

 

(4) สมำชิกในครอบครวัมีส่วนร่วมแก้ปัญหำข้อขดัแย้งด้วยเหตผุล  ไม่ใช้ควำมรนุแรง   
ค าถาม ค าตอบ 

ไม่ม ี มบีา้งนานๆ
ครัง้  

เกอืบทุก
ครัง้ 

ทุกครัง้ 

15. สมาชกิในครอบครวัรว่มตดัสนิใจเรือ่งส าคญัต่างๆ 
ดว้ยกนั 

    

16. สมาชกิในครอบครวัรว่มกนัแกป้ญัหาขอ้ขดัแยง้ดว้ย
เหตุผล 

    

17. เมือ่มคีวามขดัแยง้ สมาชกิในครอบครวัมกีารท ารา้ย
รา่งกาย   

    

 

2) ด้ำนกำรท ำบทบำทหน้ำท่ีของครอบครวั   
 (5) ครอบครวัท ำบทบำทหน้ำท่ีของครอบครวัต่อสมำชิก (กำรปฏิบติัตนต่อสมำชิก) 

ค าถาม ค าตอบ 
ไม่ม ี มบีา้งนานๆ

ครัง้( 1-3 วนั
ต่อสปัดาห)์ 

เกอืบทุกวนั 
(4-6 วนัต่อ
สปัดาห)์ 

ทุกวนั 

18. สมาชกิในครอบครวัสามารถท าหน้าทีต่ามบทบาท
ของตนอยา่งเหมาะสม 

    

19. ครอบครวัเลีย้งดสูมาชกิแต่ละช่วงวยัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
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ค าถาม ค าตอบ 
ไม่ม ี มบีา้งนานๆ

ครัง้( 1-3 วนั
ต่อสปัดาห)์ 

เกอืบทุกวนั 
(4-6 วนัต่อ
สปัดาห)์ 

ทุกวนั 

20. ในครอบครวัมกีารดแูล ใส่ใจ ความปลอดภยัของสมาชกิ
ทุกคน  

    

21. ในครอบครวัมกีารรกัษาและสบืทอดธรรมเนียม
ปฏบิตัต่ิางๆ ของครอบครวั 

    

22. ในครอบครวัมกีารใชคุ้ณธรรมส าคญัในการด าเนิน
ชวีติ คอื ความซื่อสตัย ์ความขยนัหมัน่เพยีร ความ
พอเพยีง ความมวีนิัยและความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 

    

23. ในครอบครวัมกีารปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดต่ีอ
สมาชกิในครอบครวั 

    

 

3) ด้ำนกำรพ่ึงตนเอง  
             ด้ำนท่ี 1 กำรพ่ึงตนเองด้ำนเศรษฐกิจ  
(6) ครอบครวัพ่ึงตนเองด้ำนเศรษฐกิจ   
24. ครอบครวัมจี านวนสมาชกิทีส่ามารถหารายไดม้าเลีย้งดตูนเองและ/หรอืจนุเจอืครอบครวั 

(  ) 1.ไม่ม ี (  ) 2. ม ีโปรดระบุ จ านวนสมาชกิทีม่รีายได.้..........คน (รวมท่านดว้ย) 
25. สดัส่วนรายไดต่้อรายจา่ยของครอบครวั  
 (  ) 1.มากกว่า  (  ) 2.น้อยกว่า  (  ) 3.เท่ากนั 
26. ครอบครวัมกีารท าบญัชรีายรบั-รายจ่าย (  ) 1.ไม่ม ี (  ) 2. ม ี
27. ครอบครวัมอีาชพีทีม่ ัน่คง   (  ) 1.ไม่ม ี (  ) 2. ม ี
28. ครอบครวัมกีารเสีย่งโชครปูแบบต่างๆ  เช่น หวย พนนับอล ลอ็ตเตอรี ่การพนนัทุกชนิด เป็นตน้ 

(  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี โปรดระบุ  (  ) บา้งนานๆครัง้( 1-3 วนัต่อสปัดาห)์  
      (  ) เกอืบทุกวนั(4-6 วนัต่อสปัดาห)์   
      (  ) ทุกวนั 

29. ครอบครวัมกีารออมในรปูแบบต่างๆ (  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี
30. ครอบครวัมหีนี้สนิ (  ) 1.ไม่ม ี(ขา้มไปตอบขอ้ 32)  

(  ) 2. ม ี โปรดระบุ  (  ) เพิม่ขึน้ (  ) ลดลง (  ) เท่าเดมิ 
31. เมือ่ครอบครวัมหีนี้สนิ  ครอบครวัสามารถช าระหนี้ได ้ (  ) 1.ช าระหน้ีไมไ่ด้  (  ) 2. ช าระหนี้ได ้
32. ครอบครวัมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง  (  ) 1.ไม่ม ี (  ) 2. ม ี
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ด้ำนท่ี 2 กำรพ่ึงตนเองด้ำนสขุภำพ   
(7) ครอบครวัพ่ึงตนเองด้ำนสขุภำพ   
33. สมาชกิในครอบครวัมสีทิธไิดร้บัหลกัประกนัสุขภาพ เช่น หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ประกนัสงัคม 
ประกนัสุขภาพ สทิธกิารรกัษาพยาบาล เป็นตน้ 

(  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี
34. ครอบครวัสามารถดแูลสุขภาพเบือ้งตน้ทัง้ทางร่างกายและจติใจของสมาชกิในครอบครวั   

(  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี
 

35. ครอบครวัมคีวามรูแ้ละเขา้ถงึบรกิารดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเมือ่จ าเป็น 
(  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี

36. โดยรวมครอบครวัสามารถหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งของสมาชกิในครอบครวั เช่น ยาเสพตดิ เพศสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
(  ) 1.ไมไ่ด ้  (  ) 2. ได ้

37. ครอบครวัมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการมพีฤ-ตกิรรมทางเพศทีไ่มเ่หมาะสม 
(  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี

38.ครอบครวัสามารถดแูลสมาชกิทีม่ภีาวะพึง่พงิสงู  (  ) 1.ดแูลไมไ่ด ้ (  ) 2. ดแูลได ้
 

ด้ำนท่ี 3 กำรพ่ึงตนเองด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรเรียนรู้   
 (8) ครอบครวัพ่ึงตนเองด้ำนข้อมลูข่ำวสำรและกำรเรียนรู้    
39. สมาชกิในครอบครวัมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารระหว่างครอบครวัและชุมชน 

(  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี
40.สมาชกิในครอบครวัมกีารน าขอ้มลูข่าวสาร/ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัของตนเองและ
ครอบครวั 

(  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี
41. สมาชกิในครอบครวัไดร้บัทราบและเรยีนรูเ้ร ือ่งส าคญัทีเ่กีย่วกบัครอบครวั 

(  ) 1.ไมร่บัทราบและเรยีนรู ้      (  ) 2. รบัทราบและเรยีนรู ้ 
42. ระดบัการศกึษาในระบบของสมาชกิในครอบครวัทีม่อีายตุัง้แต่ 16 – 25 ปี  
      จ านวน....................คน  โปรดระบุ 
 คนที ่1     ระดบั……………................................... 
 คนที ่2     ระดบั……………................................... 
 คนที ่3     ระดบั……………................................... 
 คนที ่4     ระดบั……………................................... 
 คนที ่5     ระดบั……………..................................  
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4)  ด้ำนทุนทำงสงัคม   
 (9) ทุนทำงสงัคมของแต่ละครอบครวัในกำรสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นครอบครวั  
43.สมาชกิในครอบครวัมคีวามสมัพนัธท์ีด่แีละการไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนบา้น 

(  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี
44.สมาชกิในครอบครวัมกีารช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัระหว่างเครอืญาติ 

(  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี
45. สมาชกิในครอบครวัมคีวามรูส้กึปลอดภยัและไวว้างใจกนั 

(  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี
46.สมาชกิในครอบครวัมบีทบาทเบือ้งตน้ในการป้องกนัปญัหาอาชญากรรม  

(  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2. ม ี
47. สมาชกิในครอบครวัเป็นสมาชกิกลุ่มทางสงัคม เช่น กลุ่มออมทรพัย ์อสม. อส. อพม. อผส. อพ 
มก. ฯลฯ 
     (  ) 1.ไมไ่ดเ้ป็น  (  ) 2.เป็น   จ านวน................กลุ่ม 
48.สมาชกิในครอบครวัมสี่วนรว่มในกจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติในชุมชน เช่น   รว่มคดิ 
รว่มวางแผน  รว่มท า  รว่มรบัประโยชน์ รว่มก ากบัดแูล  รว่มประเมนิผล เป็นตน้ 
      (  ) 1.ไมม่ ี  (  ) 2.ม ี
49. ครอบครวัมกีารอบรมใหส้มาชกิในครอบครวัใชบ้รกิารพืน้ทีส่าธารณะในชุมชนอย่างรบัผดิชอบ 
      (  ) 1.ไมม่ ี  (  ) 2.ม ี
 

5) ด้ำนกำรหลีกเล่ียงภำวะเส่ียงและกำรปรบัตวัได้ในภำวะยำกล ำบำก   
(10) กำรหลีกเล่ียงภำวะเส่ียงและกำรปรบัตวัได้ในภำวะยำกล ำบำก 
50.ครอบครวัมกีารเตรยีมความพรอ้มในการรองรบัภาวะยากล าบากในดา้นต่างๆ เช่น การหลกีเลีย่ง
อบายมขุ การดแูลสุขภาพของตนเอง การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งในการใชช้วีติ เป็นตน้ 
 (  ) 1.ไม่ม ี  (  ) 2.ม ี
51.ครอบครวัรว่มมอืกนัแกไ้ขปญัหา เมือ่เกดิภาวะวกิฤต ิ  
 (  ) 1.ไมร่ว่มมอื  (  ) 2.รว่มมอื 

52. ครอบครวัสามารถปรบัตวัและฟ้ืนตวัไดเ้มือ่เกดิภาวะวกิฤต ิ
        (  ) 1.ไมไ่ด ้  (  ) 2.ได ้  
53.ครอบครวัเขา้รว่มกจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการป้องกนัปญัหาสงัคม เช่น การรณรงคต่์อตา้น
ยาเสพตดิ การตัง้ครรภใ์นวยัเรยีน เป็นตน้ 
        (  ) 1.ไมไ่ดเ้ขา้รว่ม  (  ) 2. เขา้รว่ม 
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54.ครอบครวัเขา้รว่มกจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการป้องกนัปญัหาภยัพบิตัต่ิางๆ       
(  ) 1.ไมไ่ดเ้ขา้รว่ม  (  ) 2. เขา้รว่ม 

55. ครอบครวัท่านมกีารท าประกนัชวีติ/ประกนัภยั/ประกนัอุบตัเิหตุ หรอืไม่ 
     (  ) 1.ไมม่ ี     (  ) 2.ม ี  จ านวนเงนิ.................บาท 
56. ในรอบปีทีผ่่านมาสถานะครอบครวัเป็นอยา่งไร  
 

สถานะครอบครวั ค าตอบ 
ไมม่ ี ม ี

     (1)  พ่อ แม ่ลกู อยูด่ว้ยกนั   
(2) ผูส้งูอายเุลีย้งดเูดก็ตามล าพงั   

     (3)  พ่อเลีย้งเดีย่ว    
     (4)  แมเ่ลีย้งเดีย่ว     
     (5)  สมาชกิในครอบครวัอายตุ ่ากว่า 18 ปีตัง้ครรภ/์มบีุตร   
     (6)  ญาตดิแูลเดก็   
     (7) เดก็อยูต่ามล าพงัโดยไมม่ผีูด้แูล    
     (8) พ่อหรอืแมต่อ้งโทษจ าคุก   

 
                                                       ขอขอบคณุทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบประเมนิฯ 

 
ชื่อ-นามสกุลผูเ้กบ็ขอ้มลู………………………………….โทรศพัท/์มอืถอื…………………………… 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ก.1 คู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง (ด้านหน้า) 
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ภาพที่ ก.2 คู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยตนเอง (ด้านหลัง) 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

library(foreign) 

library(glmnet) 

library(ResourceSelection) 

data_one = read.csv("d:\\Logistic_Regression_test_A.csv",header = TRUE) 

df = data.frame(data_one) 

df 

x<-as.matrix(df)[,-1] 

y<-as.factor(df[,1]) 

glmmod<-glmnet(x,y, alpha=1, family='binomial') 

glmmod 

coef(glmmod,s=0.0001946) 

Y=df[,1] 

cv.glmmod<-cv.glmnet(x,Y,alpha=1) 

cv.glmmod 

f<-cv.glmmod$lambda.min 

f 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายธนธัญ เกิดผล 
วันเดือนปีเกิด 28 กันยายน 2535 
ต าแหน่ง ปีการศึกษา 2557: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ธนธัญ เกิดผล, แสงหล้า ชัยมงคล, และ มณฑิรา ดวงสาพล. (มิถุนายน 2560). ตัวแบบการถดถอย
แลสโซ่ ที่อธิบายความสัมพันธ์การเป็นหนี้สินและตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็งของครัวเรือน. 
งานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2560, บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, กรุงเทพฯ. 

 
 

  

  
 


