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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือน
สามัญ จํานวน 3 ประเภทไดแก ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร โดยใช
ขอมูลทุติยภูมิจากสํานักงานสถิติแหงชาติ เรื่องการสํารวจภาวะการครองชีพของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 
2555 ในงานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญทุกตําแหนงประเภท           
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี) เทานั้น ตัวแปรอิสระที่ใชมีทั้งหมด 
26 ตัวแปร ใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (multiple linear regression analysis) ในการวิเคราะหขอมูล 
โดยเลือกตัวแปรอิสระดวยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (stepwise regression procedure) และใชการวิเคราะห
ปจจัย (factor analysis) ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก และหมุนแกนปจจัยรวมใหต้ังฉากกัน (orthogonal 
rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ (varimax) ในการรวมตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกัน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป ประกอบดวยปจจัยรวม 3 ปจจัย คือ 
ความสามารถในการผอนชําระ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และคาใชจายเพื่อการครองชีพ และตัวแปรอิสระ 3 ตัว
แปรหลัก คือ คาจางบุคคลที่ใหบริการแกครอบครัวและคาใชจายสมทบ คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา และวุฒิ
การศึกษาที่ใชในการบรรจุเขาทํางานในประเภทและระดับตําแหนงปจจุบัน    สามารถอธิบายความผันแปรของตัว 
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แปรตามไดเทากับรอยละ 57.7         ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทวิชาการ   ประกอบดวยปจจัยรวม  คือ  ความสามารถในการผอนชําระ   และตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรหลัก คือ  
คาจางบุคคลที่ใหบริการแกครอบครัวและคาใชจายสมทบ และคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา สามารถอธิบายความผัน
แปรของตัวแปรตามไดเทากับรอยละ 50.1 สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการ
พลเรือนสามัญประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร ประกอบดวยปจจัยรวมคือ ความสามารถในการผอนชําระ 
และตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรหลัก คือ คาใชจายเพื่อการสะสมทุน และเพศ สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร
ตามได เทากับรอยละ 63.5 
 
คําสําคัญ: หนี้สิน, การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ, การวิเคราะหปจจัย 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study factors influencing the family debts of civil servants of three 
types, namely, general officials, academic officials, and administrative and management officials, by using 
secondary data from National Statistics Office, under the title of the ‘Survey on Living Conditions of Civil 
Servants in 2012’. In this research, the focus was put on the family debts of civil servants of all ranks and 
positions in Bangkok and metropolitan area (Samut Prakan province, Nonthaburi province and Pathum Thani 
province). The number of independent variables in this study was 26. The data were analyzed with multiple linear 
regression analysis technique by selecting the independent variables with stepwise regression procedure, and 
factor analysis technique by main factor analysis and orthogonal rotation with varimax method for gathering the 
correlated variables. The results revealed that there were three common factors that affected the general officials 
to incur family debts: the capability of making installed payments, the number of family members, and the cost of 
living. The three main independent variables were wages and supportive money for personnel serving the 
families, educational expenses, and educational backgrounds using as the bases for job positioning and current 
positions. The variation of the dependent variables could be explained to be 57.7. The common factor that 
influenced the academic officials to incur family debts was the capability of making installed payments. The two 
main independent variables were wages and supportive money for personnel serving the families, and educational 
expenses. The variation of the dependent variables was able to explain to be 50.1. The common factor that 
involved the administrative and management officials to incur family debts was the capability of making installed 
payments. The two main independent variables were expenses related to savings, and genders. The variation of 
the dependent variables could be described to be 63.5. 
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บทนํา 
 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง 1 ทศวรรษที่ผานมาสงผลใหภาคครัวเรือนมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น 
ซึ่งจะเห็นไดจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาใน
ระหวางป 2545 - 2554 ครัวเรือนมีระดับรายไดที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากที่มีรายไดเฉลี่ย 13,736 บาทตอเดือนตอ
ครัวเรือน ในป 2545 เพิ่มเปน 23,236 บาทตอเดือนตอครัวเรือน ในป 2554 ซึ่งหมายถึงครัวเรือนจะมีอํานาจการซื้อ
สินคาอุปโภคบริโภคท่ีสูงขึ้น แตอยางไรก็ดีนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ และเอกชน ไมวาจะเปนการ
เปดการคาเสรี การปลอยสินเชื่อใหแกครัวเรือน และการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน กลับสงผลใหภาค
ครัวเรือนประสบกับปญหาหนี้สินที่สูงขึ้นตามไปดวย จากที่มีปริมาณหนี้สินเฉลี่ย 82,485 บาทตอครัวเรือนในป 
2545 เพ่ิมเปน 134,900 บาทตอครัวเรือนในป 2554 สอดคลองกับผลการสํารวจภาวะการครองชีพของขาราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2555 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการ (ในสังกัด ก.พ.) ที่ตก
เปนตัวอยาง พบวา ครอบครัวขาราชการทุกตําแหนงทั่วประเทศ มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 49,915 บาท มีคาใชจายเฉลี่ย 
เดือนละ 41,081 บาท และมีหนี้สินเฉลี่ย 1,111,425 บาทตอครอบครัวที่มีหนี้ คิดเปนรอยละ 83.2 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการสํารวจในป 2553 พบวา หนี้สินมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 ตอป (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556) 
 จากอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญ ทําใหหลายฝายเกิดความกังวลวา 
หนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นนี้อาจจะนําไปสูปญหาภาวะเศรษฐกิจในอนาคตได เนื่องจากขาราชการพลเรือนสามัญเปนสวน
หนึ่งของภาคครัวเรือน ซึ่งเปนหนวยทางเศรษฐกิจที่มีจํานวนมาก และเปนหนวยที่มีผลตอการตัดสินใจที่สําคัญอัน
จะสงผลตอระบบเศรษฐกิจได ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัว
ขาราชการพลเรือนสามัญ โดยเฉพาะขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
เนื่องจากเปนเมืองใหญมีขาราชการปฏิบัติงานอยูเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อไดทราบปญหาที่แทจริง และหาแนวทาง
ในการแกไขปญหาใหตรงจุดเพื่อไมใหเกิดปญหาหนี้สินรุงรังในอนาคตตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาในงานวิจัยนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากสํานักงานสถิติแหงชาติ เรื่องการสํารวจ
ภาวะการครองชีพของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2555 ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 
2555 โดยใชแบบสอบถามทําการสัมภาษณขาราชการพลเรือนที่ตกเปนตัวอยาง หรือในกรณีที่ไมสามารถสัมภาษณ
ได จะทอดแบบไวใหผูตอบสัมภาษณเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง ในงานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะครอบครัวขาราชการ
พลเรือนสามัญทุกตําแหนงประเภทที่มีหนี้สิน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี และ
ปทุมธานี) เทานั้น ไมรวม ขาราชการสวนทองถิ่น อัยการ ตุลาการ ทหาร ตํารวจ ครู ขาราชการการเมือง  แผนการสุม 
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ตัวอยางที่ใชเปนแผนการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (stratified random sampling) โดยแบงกลุมตามประเภทและ
ระดับตําแหนง ทําการเลือกขาราชการพลเรือนสามัญตัวอยางในแตละกลุมดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple –
random sampling ) โดยใหกระจายไปตามระดับตําแหนง และเพศ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556) ซึ่งขนาดตัวอยาง
ที่ใชศึกษาในงานวิจัยนี้เทากับ 183 โดยมีตัวแปรตามคือ หนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญ 3 ประเภท 
คือ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร มีตัวแปรอิสระ คือปจจัยที่คาดวา  
จะสงผลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 26 ตัวแปร ไดแก เพศ (X1) อายุ (X2) อายุ
ราชการ (X3) วุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุเขาทํางานในประเภทและระดับตําแหนงปจจุบัน (X4) สถานภาพสมรส 
(X5) จํานวนสมาชิกในครอบครัว (X6) จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ทํางานและมีรายได (X7) จํานวนผูที่อยูในความ
อุปการะเลี้ยงดูของขาราชการ (X8) คาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (X9) คาอาหารและเครื่องดื่ม (X10) คาใชจายเกี่ยวกับ
เครื่องตกแตงบาน ของใชเบ็ดเตล็ด และการดําเนินการในครอบครัว (X11) คาจางบุคคลที่ใหบริการแกครอบครัวและ
คาใชจายสมทบ (X12) คาใชจายเกี่ยวกับเสื้อผาและเครื่องแตงกาย (X13) คาใชจายเกี่ยวกับรองเทา (X14) คาใชจาย
เกี่ยวกับของใชและบริการสวนบุคคล (X15) คาเวชภัณฑและคาตรวจรักษาพยาบาล (X16) คาใชจายเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ การเดินทาง และการสื่อสาร (X17) คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา (X18) คาใชจายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การ
บันเทิง และกิจกรรมทางศาสนา (X19) คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (X20) คาใชจายเพื่อการสะสมทุน 
(X21) เงินออม/เงินฝาก (X22) เงินเดือน/คาตอบแทนจากการทํางาน (X23) เงินอื่น ๆ (X24) คาใชจายเพื่อการผอนชําระ
หนี้สิน (X25) และจํานวนอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (X26)  
 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญในแตละระดับตําแหนง
ทั้ง 3 ประเภท ใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (multiple linear regression analysis) โดยทําการเลือก      
ตัวแปรอิสระดวยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (stepwise regression procedure) (ทรงศิริ, 2548) และเนื่องจากตัว
แปรอิสระมีจํานวนมากจึงใชการวิเคราะหปจจัย (factor analysis) โดยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (principal 
component analysis) และหมุนแกนปจจัยรวมใหตั้งฉากกัน (orthogonal rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ (varimax) 
เพื่อลดจํานวนตัวแปรอิสระและแกปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน (multicollinearity) (สุชาติ, 2540)  
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหปจจัย  
 ตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษาในงานวิจัยนี้มีจํานวนทั้งหมด 26 ตัวแปร จําแนกเปนตัวแปรเชิงปริมาณ 23 ตัว
แปร และตัวแปรเชิงคุณภาพ 3 ตัวแปร แตเนื่องจากตัวแปรอิสระที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณมีจํานวนมาก และบางตัวมี
ความสัมพันธกัน ผูวิจัยจึงใชการวิเคราะหปจจัยเพื่อลดจํานวนตัวแปรอิสระ โดยการรวมตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัว   
ที่มีความสัมพันธกันใหอยูในปจจัยเดียวกัน  ซึ่งเปนการแกปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน (multicollinearity)  
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แตเนื่องจากตัวแปรอิสระ ( iX ) มีหนวยแตกตางกันจึงนําตัวแปรอิสระเชิงปริมาณ ( iX ) มาทําการแปลงคาใหอยูใน
รูปคาคะแนนมาตรฐาน (standardized) ( iZ ) เพื่อใหขอมูลมีหนวยเดียวกันกอนทําการวิเคราะหปจจัย  
 1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือน
สามัญ ประเภทท่ัวไป 
 พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r ) ของตัวแปรอิสระที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณ 23 ตัวแปร พบวา    
ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอื่น ๆ มาก นั่นคือมีคา 0.5r ≥  มีจํานวน 13 ตัวแปร ไดแก 

32121971615131118632 Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,,, ZZZ  และ 52Z ดังนั้น จึงนําตัวแปรอิสระ 13 ตัวแปร 
ไปทําการตรวจสอบความเหมาะสมโดยพบวา ไดคา KMO ของตัวแปรอิสระ 13 ตัวแปรเทากับ 0.691 ซึ่งมากกวา 
0.5 แสดงวาขอมูลมีความเหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหปจจัยได โดยการสกัดปจจัยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก 
(principal component analysis) และหมุนแกนปจจัยรวมใหต้ังฉากกัน (orthogonal rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ 
(varimax) ปรากฏวาไดปจจัยรวม 4 ปจจัย ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรไดรอยละ 74.535 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1. แสดงคา factor loading เมื่อมีการหมุนแกนปจจัย 

factor ตัวแปรอิสระ 
1 2 3 4 

Z15 .882    
Z13 .773  .350  
Z11 .770 .256   
Z19 .697 .231   
Z16 .643    
Z2  .951   
Z3  .944   
Z23 .265 .856   
Z25   .892  
Z17   .802  
Z21   .672  
Z8    .907 
Z6    .904 

eigenvalue 3.035 2.745 2.138 1.772 
% of variance 23.346 21.114 16.444 13.631 

cumulative % of variance 23.346 44.460 60.905 74.535 
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และคาของปจจัยรวม หรือคาคะแนนปจจัย (factor score) คํานวณไดจากสมการดังนี้  
 

   1F  = 1916151311 Z0.230Z0.224Z0.361Z0.257Z0.261 ++++      (1) 
   2F  = 2332 Z0.328Z0.376Z0.387 ++          (2) 
   3F  = 252117 Z0.476Z0.326Z0.408 ++          (3) 
   4F  = 86 Z0.517Z0.521 +            (4) 
 

 1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือน
สามัญ ประเภทวิชาการ  
 พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r ) ของตัวแปรอิสระที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณ 23 ตัวแปร พบวาตัว
แปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอื่น  ๆ  มาก  นั่นคือมีคา  0.5r ≥  มีจํานวน  15 ตัวแปร  ไดแก 

242322121917513111108632 ,,,Z,,,Z,Z,Z,Z,Z,,, ZZZZZZZZ และ 52Z  ดังนั้น จึงนําตัวแปร
อิสระ 15 ตัวแปร ไปทําการตรวจ สอบความเหมาะสมโดยพบวา ไดคา KMO ของตัวแปรอิสระ 15 ตัวแปรเทากับ 
0.692 ซึ่งมากกวา 0.5 แสดงวาขอมูลมีความเหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหปจจัยได โดยการสกัดปจจัยวิธีวิเคราะห
องคประกอบหลัก (principal component analysis) และหมุนแกนปจจัยรวมใหต้ังฉากกัน (orthogonal rotation) ดวย
วิธีวาริแมกซ (varimax) ปรากฏวาไดปจจัยรวม 5 ปจจัย ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรไดรอยละ 78.343 ดังแสดง
ในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2. แสดงคา factor loading เมื่อมีการหมุนแกนปจจัย  
factor 

ตัวแปรอิสระ 
1 2 3 4 5 

Z11 .808     
Z17 .787   .263  
Z19 .779 .228    
Z13 .771  .232   
Z10 .697 .433    
Z15 .668  .363   
Z21 .225 .941    
Z25  .920  .452  
Z23 .214 .716 .209   
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ตารางที่ 2. แสดงคา factor loading เมื่อมีการหมุนแกนปจจัย (ตอ) 

factor 
ตัวแปรอิสระ 

1 2 3 4 5 
Z3 .207  .938   
Z2 .201  .913   
Z22    .909  
Z24 .205   .832  
Z6     .870 
Z8     .869 

eigenvalue 3.676 2.621 2.018 1.868 1.568 
% of variance 24.508 17.475 13.451 12.454 10.456 

cumulative % of variance 24.508 41.983 55.434 67.888 78.343 
 
และคาของปจจัยรวม หรือคาคะแนนปจจัย (factor score) คํานวณไดจากสมการดังนี้ 
 

   1F  = 191715131110 Z0.244Z0.268Z0.170Z0.221Z0.307Z0.171 +++++      (5) 
   2F  = 523212 Z4160.Z2700.Z4030. ++          (6) 
   3F  = 32 Z5350.Z5160. +            (7) 
   4F  = 2422 Z4660.Z40.51 +           (8) 
   5F  = 86 Z5690.Z600.5 +           (9) 
 
 1.3 ผลการวิเคราะหปจจัยเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือน
สามัญ ประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร 
 พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r ) ของตัวแปรอิสระที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณ 23 ตัวแปร พบวามี  
ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอื่น  ๆ มาก นั่นคือมีคา 0.5r ≥  มีจํานวน  9 ตัวแปร  ไดแก 

241514318632 ,,,Z,Z,Z,Z,Z ZZZ และ 52Z ดังนั้น จึงนําตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปร ไปทําการตรวจสอบ
ความเหมาะสมโดยพบวา ไดคา KMO ของตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปรเทากับ 0.568 ซึ่งมากกวา 0.5 แสดงวาขอมูล        
มีความเหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหปจจัยได โดยการสกัดปจจัยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (principal 
component analysis) และหมุนแกนปจจัยรวมใหต้ังฉากกัน (orthogonal rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ (varimax) 
ปรากฏวาไดปจจัยรวม 4 ปจจัย ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรไดรอยละ 81.530 ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3. แสดงคา factor loading เมื่อมีการหมุนแกนปจจัย 

factor 
ตัวแปรอิสระ 

1 2 3 4 
Z13 .854    
Z14 .814    
Z15 .702 -.291   
Z2  .942   
Z3  .934   
Z25   .940  
Z24   .914  
Z8    .911 
Z6    .845 

eigenvalue 1.954 1.945 1.820 1.619 
% of variance 21.713 21.606 20.227 17.985 

cumulative % of variance 21.713 43.319 63.545 81.530 
 
และคาของปจจัยรวม หรือคาคะแนนปจจัย (factor score) คํานวณไดจากสมการดังนี้  
 

   1F  = 511413 Z3500.Z4630.Z4690. ++        (10) 
   2F  = 32 Z4930.Z5150. +         (11) 
   3F  = 2524 Z5620.Z5190. +         (12) 
   4F  = 86 Z6140.Z260.5 +         (13) 
 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหการถถอยเชิงเสนพหุคูณ 
 ทําการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรตาม 21 Y,Y  และ 3Y  วามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม โดยใช
การทดสอบของ Lilliefors ไดผลดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4. ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรตามดวยวิธีการทดสอบของ Lilliefors 

ตัวแปรตาม statistic df p-value 

1Y  .166 60 .000 
2Y  .198 60 .000 
3Y  .194 63 .000 

 
 ผลจากตารางที่ 4 พบวา ตัวแปรตามทั้ง 3 ตัวแปร ไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงทําการแปลงขอมูลของตัว
แปรตามดวยวิธี Box - Cox transformation (Neterและคณะ, 1990) ผลการแปลงขอมูลตัวแปรตามแตละตัวแปร 
ไดผลดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5. ผลการแปลงขอมูลตัวแปรตามดวยวิธี วิธี Box - Cox transformation  

ตัวแปรตาม คา λ  คาประมาณของ λ  ตัวแปรตามที่แปลงคาแลว 

1Y  .31 .50 1Y  
2Y  - .03 .00 

2lnY  
3Y  .25 .50 3Y  

 
 ผลจากตารางที่ 5 ไดคา =λ  0.31, =λ  - 0.03 และ =λ  0.25 ของตัวแปรตาม 1Y , 2Y และ 3Y  จึง
ประมาณคา =λ  0.5, =λ  0 และ =λ  0.5 ตามลําดับ ดังนั้น จึงทําการแปลงขอมูลของตัวแปรตาม 1Y  ดวย 

1Y  แปลงตัวแปรตาม 2Y  ดวย 2lnY  และแปลงตัวแปรตาม 3Y  ดวย 3Y  แลวนําตัวแปรตามที่แปลงคาแลว   
มาทําการตรวจสอบวามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม ไดผลดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6. ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรตามดวยวิธีการทดสอบของ Lilliefors  

ตัวแปรตาม statistic df p-value 

1Y  .101 60 .200 
2lnY  .099 60 .200 

3Y  .101 63 .181 
 
 พบวาตัวแปรตามที่แปลงขอมูลแลวทั้ง 3 ตัวแปร มีการแจกแจงแบบปกติ จึงใชคาตัวแปรตามที่แปลง
ขอมูลแลวในการวิการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณตอไป  
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 2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือน
สามัญ ประเภทท่ัวไป  
 ตัวแปรตาม ไดแก หนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป กําหนดให 1Y  = 1Y ′  
โดยมีตัวแบบการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ คือ  
 

1Y ′  = 1281079675443322110 ZβZβZβZβFβFβFβFββ ++++++++  
  11526142413221220111810149 DβZβZβZβZβZβZβ +++++++  

     εDβDβDβ 2_5181_517416 ++++       (14) 
 

จากการเลือกตัวแปรอิสระดวยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (stepwise regression procedure) ไดผลดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7. ผลการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอนของ 1Y ′   
model B std. error t p-value คา VIF 

(constant) 955.651  48.448  19.725  .000   
F3 289.111  39.883  7.249  .000  1.024  
F4 152.689  40.125  3.805  .000  1.037  
Z12 110.528  40.098  2.756  .008  1.036  
F1 109.480  40.191  2.724  .009  1.040  
Z18 - 111.190  41.442  - 2.683 .010  1.106  
D4 182.851  85.927  2.128  .038  1.075  

 
ผลจากตารางที่ 7 จะไดสมการถดถอย ดังนี้  
 

 1Ŷ′  = 
41811243 D182.851Z111.190F109.480Z110.528F152.689F289.111955.651 +−++++    (15) 

 
โดยมีคา adjusted 2R  = 0.577 หมายความวา ปจจัยรวมที่ 3 ความสามารถในการผอนชําระ ( 3F ) ปจจัยรวมที่ 4 
สมาชิกในครอบครัว ( 4F ) คาจางบุคคลที่ใหบริการแกครอบครัวและคาใชจายสมทบ ( 12Z ) ปจจัยรวมที่ 1 คาใชจาย
เพื่อการครองชีพ ( 1F ) คาใชจายเกี่ยวกับกับการศึกษา ( 18Z ) และวุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุเขาทํางานใน
ประเภทและระดับตําแหนงปจจุบัน ( 4D ) มีอิทธิพลตอหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญประเภท
ทั่วไป คิดเปนรอยละ 57.7 ที่เหลืออีกรอยละ 43.3 เปนอิทธิพลจากตัวแปรอื่น 
 ผลการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหการถดถอย พบวา 
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 (1) ตรวจสอบตัวแปรอิสระแตละตัวเปนอิสระกัน พิจารณาจากคา VIF จากตารางที่ 7 พบวาคา VIF ของตัว
แปรอิสระทุกตัวในสมการ มีคาไมเกิน 10 แสดงวา ตัวแปรอิสระในสมการแตละตัวเปนอิสระกัน  
 (2) ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ โดยการทดสอบดวยวิธีของ Lilliefors ไดคา   
D = 0.093 และคา p-value = 0.200 แสดงวา คาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ 
 (3) ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนแตละตัวเปนอิสระกัน พิจารณาจากคาสถิติ Durbin-Watson ไดคา        
d = 1.858 สรุปไดวา คาความคลาดเคลื่อนแตละตัวเปนอิสระกัน  
 (4) ตรวจสอบคาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนคงที่ จากรูปที่ 1 จะเห็นวาคา ei มีการกระจายอยู   
รอบคา 0 อยางสุมและขนานไปกับแกนนอน สรุปไดวา คาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนมีคาคงที่  
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 รูปท่ี 1. แผนภาพการกระจายของคาคะแนนมาตรฐานของคาพยากรณกับคะแนนมาตรฐานของคา 
                        เศษเหลือของ 1Ŷ′   
 

และเพื่อใหงายตอการนําไปใชพยากรณจะไดสมการถดถอยที่ดีที่สุดสําหรับการพยากรณ ดังนี้ 
 
 2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือน
สามัญ ประเภทวิชาการ  
 ตัวแปรตาม ไดแก หนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ กําหนดให 2lnY  = 2Y ′  
โดยมีตัวแบบการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ คือ 
 

2Y ′  = 128977655443322110 ZβZβZβFβFβFβFβFββ ++++++++  
4151142613201218111610149 DβDβZβZβZβZβZβ +++++++  

       εDβDβ 2_5181_517 +++          (16) 
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จากการเลือกตัวแปรอิสระดวยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (stepwise regression procedure) ไดผลดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8. ผลการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอนของ 2Y ′   
model B std. error t p-value คา VIF 

(constant) 14.002 0.096 146.434 .000  
F2 .775 .189 4.091 .000 1.358 
Z12 .377 .111 3.393 .001 1.328 
Z18 - .362 .180 -2.012 .049 1.479 

 
ผลลัพธจากตารางที่ 8 จะไดสมการถดถอย ดังนี้ 
 

   2Ŷ′  = 81212 Z362.0Z377.0F775.0002.41 −++     (17) 
 
โดยมีคา adjusted 2R  = 0.501 หมายความวา ปจจัยรวมที่ 2 ความสามารถในการผอนชําระ ( 2F ) คาจางบุคคลที่
ใหบริการแกครอบครัวและคาใชจายสมทบ ( 12Z ) และคาใชจายเกี่ยวกับกับการศึกษา ( 18Z ) มีอิทธิพลตอหนี้สิน
ของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ คิดเปนรอยละ 50.1 ที่เหลืออีกรอยละ 49.9 เปนอิทธิพลจาก
ตัวแปรอื่น  
 
 ผลการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหการถดถอย พบวา 
 (1) ตรวจสอบตัวแปรอิสระแตละตัวเปนอิสระกัน พิจารณาจากคา VIF จากตารางที่ 8 พบวาคา VIF ของตัว
แปรอิสระทุกตัวในสมการ มีคาไมเกิน 10 แสดงวา ตัวแปรอิสระในสมการแตละตัวเปนอิสระกัน  
 (2) ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ โดยการทดสอบดวยวิธีของ Lilliefors ไดคา   
D = 0.079 และคา p-value = 0.200 แสดงวา คาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ 
 (3) ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนแตละตัวเปนอิสระกัน พิจารณาจากคาสถิติ Durbin-Watson ไดคา        
d = 2.204 สรุปไดวา คาความคลาดเคลื่อนแตละตัวเปนอิสระกัน  
 (4) ตรวจสอบคาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนคงที่ จากรูปที่ 2 จะเห็นวาคา ei มีการกระจายอยูรอบ
คา 0 อยางสุมและขนานไปกับแกนนอน สรุปไดวา คาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ 
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 รูปท่ี 2. แผนภาพการกระจายของคาคะแนนมาตรฐานของคาพยากรณกับคะแนนมาตรฐานของคา 
                        เศษเหลือของ 2Ŷ′   
 

 2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือน
สามัญ ประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร  
 ตัวแปรตาม ไดแก หนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร 
กําหนดใหกําหนดให 3Y  = 3Y ′  โดยมีตัวแบบการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ คือ 
 

3Y ′  = 
1291181079675443322110 ZβZβZβZβZβFβFβFβFββ +++++++++  

     23172216211520141913181217111610 ZβZβZβZβZβZβZβZβ ++++++++  

   εDβDβDβDβZβ 2_5221_5214201192618 ++++++       (18) 
 
จากการเลือกตัวแปรอิสระดวยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (stepwise regression procedure) ไดผลดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9. ผลการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอนของ 3Y ′   
model B std. error t p-value คา VIF 

(constant) 1,150.354 78.358 14.681 .000  
F3 336.438 53.986 6.232 .000 1.180 
Z21 289.412 53.368 5.423 .000 1.170 
D1 208.305 102.675 2.029 .047 1.051 

 
ผลจากตารางที่ 9 จะไดสมการถดถอย ดังนี้ 
 



The Journal of Applied Science                                Vol. 15 No. 2: 52-67 [2016]                         
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต          doi: 10.14416/j.appsci.2016.06.004 

 - 65 -

 

   3Ŷ′  = 1213 D208.305Z289.412F336.4381150.354 +++     (19) 
 

โดยมีคา adjusted 2R  = 0.635 หมายความวา ปจจัยรวมที่ 3 ความสามารถในการผอนชําระ ( 3F ) คาใชจายเพื่อการ
สะสมทุน ( 21Z ) และเพศ ( 1D ) มีอิทธิพลตอหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการ
และประเภทบริหาร คิดเปนรอยละ 63.5 ที่เหลืออีกรอยละ 36.5 เปนอิทธิพลจากตัวแปรอื่น 
 ผลการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหการถดถอย พบวา 
 (1) ตรวจสอบตัวแปรอิสระแตละตัวเปนอิสระกัน พิจารณาจากคา VIF จากตารางที่ 9 พบวาคา VIF ของตัว
แปรอิสระทุกตัวในสมการมีคาไมเกิน 10 แสดงวา ตัวแปรอิสระในสมการแตละตัวเปนอิสระกัน  
 (2) ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ โดยการทดสอบดวยวิธีของ Lilliefors ไดคา   
D = 0.046 และคา p-value = 0.200 แสดงวา คาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปปกติ 
 (3) ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนแตละตัวเปนอิสระกัน พิจารณาจากคาสถิติ Durbin-Watson ไดคา       
d  = 2.280 สรุปไดวา คาความคลาดเคลื่อนแตละตัวเปนอิสระกัน  
 (4) ตรวจสอบคาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนคงที่ จากรูปที่ 3 จะเห็นวาคา ei มีการกระจายอยูรอบ
คา 0 อยางสุมและขนานไปกับแกนนอน สรุปไดวา คาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ 
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 รูปท่ี 3. แผนภาพการกระจายของคาคะแนนมาตรฐานของคาพยากรณกับคะแนนมาตรฐานของคา 
                        เศษเหลือของ 3Ŷ′   
 
วิจารณและสรุปผลการวิจัย 
 การหาสมการพยากรณหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญในแตละระดับตําแหนง ทั้ง 3 
ประเภท โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (multiple linear regression analysis) ทําการเลือกตัวแปร
อิสระดวยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (stepwise regression procedure) และเนื่องจากตัวแปรอิสระมีจํานวน
มากและมีความสัมพันธกัน  จึงใชการวิเคราะหปจจัย (factor analysis) ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก   
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(principal component analysis) หมุนแกนปจจัยรวมใหต้ังฉากกัน (orthogonal rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ (varimax) 
เพื่อรวมตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกันเขาดวยกัน ไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 สมการพยากรณหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ไดตัวแบบสําหรับการ
พยากรณ คือ 
 

           1Ŷ′  = 1Ŷ  = 41811243 D182.851Z111.190F109.480Z110.528F152.689F289.111955.651 +−++++    (20) 
 

โดยมีคา adjusted 577.0R 2 = นั่นคือ ปจจัยรวมที่ 3 ความสามารถในการผอนชําระ ( 3F ) ปจจัยรวมที่ 4 สมาชิก
ในครอบครัว ( 4F ) คาจางบุคคลที่ใหบริการแกครอบครัวและคาใชจายสมทบ ( 12Z ) ปจจัยรวมที่ 1 คาใชจายเพื่อ
การครองชีพ ( 1F ) คาใชจายเกี่ยวกับกับการศึกษา ( 18Z ) และวุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุเขาทํางานในประเภท
และระดับตําแหนงปจจุบัน ( 4D ) มีอิทธิพลตอหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป คิด
เปนรอยละ 57.7 ที่เหลืออีกรอยละ 43.3 เปนอิทธิพลจากตัวแปรอื่น และเพื่อใหงายตอการนําไปใชพยากรณ จะได
สมการถดถอยที่ดีที่สุดสําหรับการพยากรณ ดังนี้ 
 

 1Ŷ  = 2
41811243 )D182.851Z111.190F109.480Z110.528F152.689F289.111(955.651 +−++++   (21) 

 

 สมการพยากรณหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ไดตัวแบบสําหรับการ
พยากรณ คือ 
 

   2Ŷ′  = 2Ŷln  = 81212 Z362.0Z377.0F775.0002.41 −++    (22) 
 

โดยมีคา adjusted 501.0R 2 =  นั่นคือ ปจจัยรวมที่ 2 ความสามารถในการผอนชําระ ( 2F ) คาจางบุคคลที่ใหบริการ
แกครอบครัวและคาใชจายสมทบ ( 12Z ) และคาใชจายเกี่ยวกับกับการศึกษา ( 18Z ) มีอิทธิพลตอหนี้สินของ
ครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ คิดเปนรอยละ 50.1 ที่เหลืออีกรอยละ 49.9 เปนอิทธิพลจาก   
ตัวแปรอื่น และเพื่อใหงายตอการนําไปใชพยากรณ จะไดสมการถดถอยที่ดีที่สุดสําหรับการพยากรณ ดังนี้  
 

    2Ŷ  = 18122 Z0.362Z0.377F0.77514.002e −++      (23) 
 

 สมการพยากรณหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร 
ไดตัวแบบสําหรับการพยากรณ คือ 

 

   3Ŷ′  = 3Ŷ  = 1213 D208.305Z289.412F336.4381150.354 +++    (24) 
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โดยมีคา adjusted 635.0R2 =   นั่นคือ ปจจัยรวมที่ 3 ความสามารถในการผอนชําระ ( 3F ) คาใชจายเพื่อการสะสม
ทุน ( 21Z ) และเพศ ( 1D ) มีอิทธิพลตอหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการและ
ประเภทบริหาร คิดเปนรอยละ 63.5 ที่เหลืออีกรอยละ 36.5 เปนอิทธิพลจากตัวแปรอื่น และเพื่อใหงายตอการ
นําไปใชพยากรณ จะไดสมการถดถอยที่ดีที่สุดสําหรับการพยากรณ ดังนี้  
 

   3Ŷ  = 2
1213 )D208.305Z289.412F336.438(1150.354 +++     (25) 

 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญพบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการมีหนี้สินของครอบครัวขาราชการพลเรือนสามัญในแตละระดับตําแหนงทั้ง 3 ประเภท ไดแก 
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร คือ ความสามารถในการผอนชําระ           
ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระคือ คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ การเดินทาง และการสื่อสาร (Z17) คาใชจายเพื่อการ
สะสมทุน (Z21) เงินเดือน/คาตอบแทนจากการทํางาน (Z23) เงินอื่น ๆ (Z24) และคาใชจายเพื่อการผอนชําระหนี้สิน 
(Z25) ซึ่งผลการศึกษาสะทอนใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีหนี้สินของขาราชการ ที่จําเปนตองแกไขปญหา
ในระดับนโยบาย เพื่อชวยเหลือใหขาราชการมีรายไดและสวัสดิการ ที่เพียงพอกับความตองการขั้นพื้นฐานสําหรับ
การดํารงชีพในปจจุบัน และเพื่อปองกันไมใหขาราชการประสบปญหาหนี้สินรุงรังในอนาคตตอไป 
 
เอกสารอางอิง  
ทรงศิริ แตสมบัติ, (2548) การวิเคราะหการถดถอย, พิมพครั้งที่ 3, สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร, กรุงเทพฯ, 294 หนา.  
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, (2540) เทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรม

ศาสตร, พิมพครั้งที่ 4, โรงพิมพเลี่ยงเชียง, กรุงเทพฯ, 413 หนา.  
สํานักงานสถิติแหงชาติ, (2556) การสํารวจภาวะการครองชีพของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2555, บริษัท เท็กซ 

แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด, กรุงเทพฯ, 60 หนา. 
Neter J., Kutner M.H., Nachtsheim C.J. and Wasserman W., (1996) Applied linear statistical models, 4th edition, 

Irwin, Chicago, 1408 P. 
 
 

 


