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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของสินเชื่อเกษตรและปจจัยที่มีผลตอการเสริมสราง

ศักยภาพแมบานเกษตรกร ของครัวเรือนเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ในอ.บางเลน จ.นครปฐม จากการเก็บตัวอยาง

แบบสอบถาม 403 ตัวอยาง โดยทําการวิเคราะหเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหขอมูลการเสริมสรางศักยภาพ 5 

ดาน 26 ตัวชี้วัด โดยใชแบบจําลองไบนารีโลจิท (Binary logit model) ผลการศึกษาพบวา เพศผูกู อายุ ระดับ

การศึกษามัธยมปลาย ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป รายไดสุทธิ รายไดนอกภาคการเกษตร ปริมาณสินเชื่อ

เพื่อการเกษตร ธ.ก.ส. ระยะเวลาในการเปนลูกคา ธ.ก.ส. และจํานวนครั้งในการกูมีผลกระทบทางบวกกับการ

เสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตร สวนสัดสวนการพึ่งพิง สัดสวนการเชาที่ดิน การกูยืมแหลงเงินทุนอื่นๆมี

ผลกระทบทางลบกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตร  

คําสําคัญ : การเสริมสรางศักยภาพ  การเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกร  สินเช่ือเกษตร 

 
ABSTRACT 

This study aimed to assess the influence of agriculture credit and its effect on the 

empowerment of housewives who were the customers of Bank for Agricultural and Agricultural 

Cooperation (BAAC) in Banglen district, Nakhon Pathom province. The study was conducted by 

collecting 403 data samples by questionnaire and analyzing the data by quantitative methods in 

which binary logic models were used. The empowerment data was classified into 5 dimension and 26 

indicators.  

The study results revealed that sex, age, education beyond high school, possession of a 

bachelor’s degree, net income, income from non-agricultural activities, level of loan, duration of 

relationship with the bank, and number of loans have positive influence on the level of empowerment 

for housewives in all 5 dimensions. While dependency ratio, proportion of hiring land, loans, and 

others funding sources have negative influence on housewife’s empowerment. 
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บทนํา 

ภาคเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศไทยตลอดมา เพื่อใหเกษตรกรสามารถทําการผลิตได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ส.ก.) เปนแหลงสินเชื่อเกษตรเพื่อ

ชวยเหลือเกษตรกรที่สําคัญในประเทศไทย ในปจจุบันมีการใหความสําคัญกับบทบาทและหนาที่ของสตรีมากขึ้น

อยางตอเนื่อง ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เมื่อประชากรไทยสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรมสงผลให

สตรีในภาคเกษตรหรือแมบานเกษตรกรปจจุบันมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น แมบานเกษตรกรจึงเปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานการผลิต การจัดจําหนาย และการแปรรูปผลิตผล

ทางการเกษตร การเขามาของสินเชื่อเกษตรจึงเพิ่มบทบาทหนาที่ใหกับแมบานเกษตรกรมากขึ้น โดยมีการจัดสรร

เพื่อนําไปใชประโยชนในดานการประกอบอาชีพ การลงทุนในดานตางๆ ดานการอุปโภค บริโภค ซื้อเส้ือผา 

อาหาร และเครื่องอํานวยความสะดวก ดานการศึกษาบุตร รวมถึงดานการบริหารจัดการหนี้ แมบานเกษตรกรจึง

เปนผูมีบทบาทสําคัญของครัวเรือน อยางไรก็ตาม ยังมีสตรีขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาสงเสริมศักยภาพของ

ตน ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญในเรื่องการเสริมสรางศักยภาพของแมบานเกษตรกร ทั้งใน

ดานการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ สุขภาพอนามัย อาชีพ และความมั่นคงทางดานรายได ตลอดจนการมีสวน

รวมในชุมชน เพื่อทําใหแมบานมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจนสามารถพัฒนาศักยภาพไปสูครัวเรือนเกษตร การรวมกลุม

ของแมบานเกษตรกรที่เปนการเพิ่มศักยภาพใหกับแมบานเกษตรกรเองและชุมชน ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง

มากขึ้น สตรีหรือแมบานเกษตรกรจึงเปนทรัพยากรและเปนกําลังสําคัญในการที่จะผลักดันและพัฒนาสังคม

ประเทศชาติ 

การศึกษานี้มีความพยายามที่จะใหความสําคัญไปในเรื่องของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการเพิ่ม 

ศักยภาพของแมบานเกษตรกรในชนบท โดยเลือกศึกษาแมบานเกษตรกรที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนเกษตรกรลูกคา

รายคน ธ.ก.ส. สาขาบางเลน จังหวัดนครปฐม  เพื่อทําการศึกษาอิทธิพลของสินเชื่อตอการเสริมสรางศักยภาพ

ของแมบานเกษตรกร รวมถึงสิทธิอํานาจหนาที่ การตัดสินใจการใชจายการตัดสินใจอื่นๆ เพื่อเปนขอมูลและ

แนวทางนําไปใชในการพัฒนาศักยภาพของแมบานเกษตรกร และแนวทางในการใหสินเชื่อกับเกษตรกร เพื่อ

นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 สําหรับขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดมาจากการสัมภาษณแมบานเกษตรกรโดยครัวเรือนเปนลูกคา ธ.

ก.ส. สาขาบางเลน จ.นครปฐม ที่กูยืมเงินระยะสั้นเพื่อการเกษตร ซึ่งทําการสํารวจในเดือนกรกฎาคม 2554 

ระยะเวลา 1 เดือน จํานวน 403 ราย นอกจากนี้ยังรวมถึงขอมูลเอกสาร ส่ิงพิมพ งานวิจัยที่เกี่ยวของและขอมูล

สถิติที่ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงาน ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ สาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยทําการ

วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มศัยภาพของแมบานเกษตรกร ดวยการประมาณคา

โดยใชแบบจําลอง Binary logit model   และวัดการเพิ่มศักยภาพในแมบานเกษตรกรแสดงออกมาในรูปของ

ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดการเสริมสรางศักยภาพสตรีหรือแมบานเกษตรกรไดมากจากการรวบรวมงานวิจัย ไดแก เร่ือง

ประเมินผลกระทบของสินเชื่อขนาดยอมเกี่ยวกับสวัสดิการในครัวเรือน โดยวัดการเสริมสรางศักยภาพจากรายได

และการบริโภคของสตรีในชนบทประเทศจีน (Xia Li, 2010) การเสริมสรางศักยภาพสตรีผานโครงการสินเชื่อ
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ขนาดยอมในประเทศบังคลาเทศ (Mahmuda, 2009) ผลกระทบของผูชายและการมีสวนรวมของสตรีในกลุมตาม

โครงการสินเชื่อขนาดเล็ก (Pitt et al, 2003) เปนตน ทําใหสามารถรวบรวมตัวชี้วัดศักยภาพแมบานเกษตรกรให

เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย สามารถแบงออกไดเปน 5 ดาน ซึ่งประกอบดวย 26 ตัวชี้วัด 

ดังนี้ 
ดานที่ 1 ดานการควบคุมและการเขาถึงทรัพยากร คือ การควบคุมรายได (CINC), การควบคุมเงินออม 

(CSAV), โอกาสในการมีบาน (OHOUS), โอกาสเปนเจาของที่ดิน (OLAN), และโอกาสเปนเจาของฟารม 

(OANIM)  

ดานที่ 2 ดานอิสระและความสามารถในการใชจาย คือ อิสระในการซื้ออาหาร (IFOOD), อิสระซือ้ของใช

ในบาน (IUTEN), อิสระในการซื้อเส้ือผา (ICLOTH), อิสระในการซื้อฟอรนิเจอร (IFURN), และอิสระในการซื้อ

เครื่องประดับ (IJEW)  

ดานที่ 3 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในครัวเรือน คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจซอมแซม/

ปลูกบาน (DHOU), การมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องการศึกษาบุตร (DEDU), การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เร่ืองสุขภาพภายในครัวเรือน (DHEAL), การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการเชาซื้อที่ดิน (DLAND), การมีสวน

รวมในการตัดสินใจการปลูกพืช เล้ียงสัตว (DECRP), การมีสวนรวมในการตัดสินใจขายผลิตผลทางการเกษตร 

(DELVSK), การมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรที่ใชในฟารม (DEEQP), การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

(DECSM), การมีสวนรวมในการตัดสินใจเปดบัญชีธนาคาร (DECACCT), และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

กูยืมเงิน (DELONE) 

ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวมภายในชุมชน คือ การเปนสมาชิกกลุม (PAGROP), การประชุมหมูบาน 

(PAVILL) และการมีสวนรวมกิจกรรมภายในชุมชน (PAACOM) 

ดานที่ 5 ดานเสรีภาพในการเดินทาง คือ เสรีภาพในการไปเยี่ยมญาติ (MPAR), เสรีภาพไปในตัวเมือง 

(MCITY) และเสรีภาพในการไปทองเที่ยว (MTRAV) 

ตัวแปรอิสระท่ีนํามาใชในการศึกษาอิทธิพลของสินเชื่อตอการเสริมสรางศัยภาพแมบานเกษตรกรผาน

สินเชื่อเกษตร ซึ่งตัวแปรที่นํามาใชมีจํานวนทั้งหมด 15 ตัวแปร แบงออกเปน 3 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

เพศผูกู อายุ (ป) การศึกษาเปนตัวแปร Dummy (การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป) 

อาชีพเปนตัวแปร Dummy (อาชีพทํานา อาชีพเลี้ยงสัตว) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจครัวเรือน ไดแก สัดสวนการ

พึ่งพิง สัดสวนการเชาที่ดิน รายไดสุทธิ (บาท) รายไดนอกเกษตร (บาท) คาใชจายทั้งหมด (บาท) ปจจัยดาน

สินเชื่อ ไดแก ปริมาณสินเชื่อ ธ.ก.ส. (บาท) การกูยืมแหลงเงินทุนอื่นๆ เปนตัวแปร Dummy ระยะเวลาการเปน

ลูกคา (ป) และจํานวนครั้งในการกู (ครั้ง) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

การศึกษาอิทธิพลของสินเชื่อเกษตรตอการเสริมสรางศักยภาพของแมบานเกษตรกร ผลการการ

ประมาณคาสมการไดแบงออกเปน 26 แบบจําลอง สามารถอธิบายไดออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

ผลการศึกษาในดานการควบคุมและการเขาถึงทรัพยากร จากผลการประมาณคาสมการ 5 แบบจําลอง 

พบวา เพศผูกู อายุ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป รายไดเงินสดนอก
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ภาคเกษตรและรายไดสุทธิมีผลกระทบทางบวกกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานการควบคุมและ

การเขาถึงทรัพยากรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอาชีพทํานา สัดสวนการเชาที่ดิน คาใชจายทั้งหมด และ

สัดสวนการพึ่งพิง มีผลกระทบทางลบกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานการควบคุมและการเขาถึง

ทรัพยากรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา ในสวนของปจจัยทางดานสินเชื่อ ปริมาณสินเชื่อ ธ.

ก.ส. และจํานวนครั้งในการกูมีผลกระทบทางบวกกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานการควบคุม

และการเขาถึงทรัพยากรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการกูยืมแหลงเงินทุนอื่นๆ มีผลกระทบทางลบกับการ

เสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานการควบคุมและการเขาถึงทรัพยากรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นอกจากนี้ยังพบวา ระยะเวลาการเปนลูกคา ไมสามารถอธิบายการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานการ

ควบคุมและการเขาถึงทรัพยากรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการประมาณคาสมการการควบคุมเงินออมมี

ความถูกตองมากที่สุด คือ 75.93%  (ตารางที่ 1) 

ผลการศึกษาในดานอิสระและความสามารถในการใชจาย จากผลการประมาณคาสมการ 5 

แบบจําลอง พบวา เพศผูกู อายุ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป รายได

เงินสดนอกภาคเกษตรและรายไดสุทธิมีผลกระทบทางบวกกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานอิสระ

และความสามารถในการใชจาย ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอาชีพทํานา สัดสวนการเชาที่ดิน คาใชจาย

ทั้งหมด และสัดสวนการพึ่งพิง มีผลกระทบทางลบกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานอิสระและ

ความสามารถในการใชจายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา อาชีพการเลี้ยงสัตวไมสามารถ

อธิบายการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานอิสระและความสามารถในการใชจายไดอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ในสวนของปจจัยทางดานสินเชื่อ ปริมาณสินเชื่อ ธ.ก.ส. ระยะเวลาการเปนลูกคา และจํานวนครั้งในการ

กูมีผลกระทบทางบวกกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานอิสระและความสามารถในการใชจายได

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการกูยืมแหลงเงินทุนอื่นๆ มีผลกระทบทางลบกับการเสริมสรางศักยภาพแมบาน

เกษตรกรดานอิสระและความสามารถในการใชจายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา และการ

ประมาณคาสมการอิสระในการซื้อเครื่องประดับมีความถูกตองมากที่สุด คือ 88.59% (ตารางที่ 2) 

ผลการศึกษาในดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในครัวเรือน จากผลการประมาณคาสมการ 10 

แบบจําลอง พบวา เพศผูกู อายุ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพ

ทํานา รายไดเงินสดนอกภาคเกษตรและรายไดสุทธิมีผลกระทบทางบวกกับการเสริมสรางศักยภาพแมบาน

เกษตรกรดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในครัวเรือน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน สัดสวนการเชา

ที่ดิน คาใชจายทั้งหมด และสัดสวนการพึ่งพิง มีผลกระทบทางลบกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกร

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในครัวเรือนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา อาชีพการ

เล้ียงสัตวไมสามารถอธิบายการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจภายใน

ครัวเรือนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในสวนของปจจัยทางดานสินเชื่อ ปริมาณสินเชื่อ ธ.ก.ส. ระยะเวลาการเปน

ลูกคา และจํานวนครั้งในการกูมีผลกระทบทางบวกกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานการมีสวน

รวมในการตัดสินใจภายในครัวเรือนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการกูยืมแหลงเงินทุนอื่นๆ มีผลกระทบทาง

ลบกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในครัวเรือนไดอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ และการประมาณคาสมการการมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรที่ใชในฟารมมีความ

ถูกตองมากที่สุด คือ 87.34% (ตารางที่ 3) 

ผลการศึกษาในดานการมีสวนรวมภายในชุมชน จากผลการประมาณคาสมการ 3 แบบจําลอง พบวา 

อายุ รายไดเงินสดนอกภาคเกษตรและรายไดสุทธิมีผลกระทบทางบวกกับการเสริมสรางศักยภาพแมบาน

เกษตรกรดานการมีสวนรวมภายในชุมชนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน อาชีพทํานา มีผลกระทบทางลบกับ

การเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานการควบคุมและการเขาถึงทรัพยากรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นอกจากนี้ยังพบวา เพศผูกู ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพการ

เล้ียงสัตว สัดสวนการเชาที่ดิน สัดสวนการพึ่งพิง และคาใชจายทั้งหมด ไมสามารถอธิบายการเสริมสราง

ศักยภาพแมบานเกษตรกรดานการมีสวนรวมภายในชุมชน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในสวนของปจจัย

ทางดานสินเชื่อ ปริมาณสินเชื่อ ธ.ก.ส. ระยะเวลาในการเปนลูกคา และจํานวนครั้งในการกู มีผลกระทบทางบวก

กับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานการมีสวนรวมภายในชุมชน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นอกจากนี้ยังพบวา การกูยืมแหลงเงินทุนอื่นๆ ไมสามารถอธิบายการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดาน

การมีสวนรวมภายในชุมชน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการประมาณคาสมการการมีสวนรวมกิจกรรม

ภายในชุมชนมีความถูกตองมากที่สุด คือ 79.65% (ตารางที่ 4) 

ผลการศึกษาในดานเสรีภาพในการเดินทาง จากผลการประมาณคาสมการ 3 แบบจําลอง พบวา เพศผู

กู อายุ ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และรายไดสุทธิมีผลกระทบทางบวกกับการเสริมสรางศักยภาพแมบาน

เกษตรกรดานเสรีภาพในการเดินทางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอาชีพทํานา อาชีพการเลี้ยงสัตว สัดสวน

การเชาที่ดิน และ คาใชจายทั้งหมด มีผลกระทบทางลบกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานเสรีภาพ

ในการเดินทางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สัดสวน

การพึ่งพิง รายไดเงินสดนอกภาคเกษตรไมสามารถอธิบายการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานเสรีภาพ

ในการเดินทางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในสวนของปจจัยทางดานสินเชื่อ ปริมาณสินเชื่อ ธ.ก.ส. และ

ระยะเวลาการเปนลูกคามีผลกระทบทางบวกกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานเสรีภาพในการ

เดินทางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการกูยืมแหลงเงินทุนอื่นๆ มีผลกระทบทางลบกับการเสริมสราง

ศักยภาพแมบานเกษตรกรดานเสรีภาพในการเดินทาง ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา จํานวน

ครั้งในการกูไมสามารถอธิบายการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรดานเสรีภาพในการเดินทางไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ การประมาณคาสมการเสรีภาพไปในตัวเมือง มีความถูกตองมากที่สุด คือ 80.15% (ตารางที่ 

5 ) 
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ตารางที่ 1  ความสัมพันธระหวางปจจัยกับการเสริมสรางศักยภาพของแมบานเกษตรกรดานการควบคุมและการเขาถึงทรัพยากรและอิสระและความสามารถในการใชจาย 

 
ตัวแปร ความสามารถในการควบคุมและเขาถึงทรพัยากร อิสระและความสามารถในการใชจาย 

  (CINC) (CSAV) (OHOUS) (OLAN) (OANIM) (IFOOD) (IUTEN) (ICLOTH) (IFURN) (IJEW) 

คางคงที่ -0.4985 -0.9702 0.2477 -0.8563 -3.9409 -0.1626 0.6655 0.0415 0.0273 -5.428 

เพศผูกู  (GENDER) 0.1261 1.1658*** -0.1253 0.7924*** 0.1734 0.7516*** 0.7310*** 0.0517 0.0119 4.7567*** 

อายุ (AGE) 0.0257* 0.0104 -0.0025 0.0215** 0.0410*** -0.0108 -0.0098 0.0231* 0.0083 -0.0072 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU1) 9.4310** -0.7095 1.3922 2.9174 0.4123 7.4883** 7.9080** -0.7960 -0.3705 2.1046 

ปริญญาตรีขึ้นไป (EDU2) 1.4909 2.0291* 1.8738** -0.712 -0.3602 0.5328 -0.4050 2.0976* -0.1063 -0.1971 

อาชีพทํานา (FAR) -0.9561*** -0.5054 0.2196 -0.1594 -0.3124 -0.0268 -0.3126 -0.6218* -0.1026 0.2994 

อาชีพเลี้ยงสัตว (ANIM) -0.399 -0.1429 -0.4787 -0.0559 -0.4594 0.1286 -0.3852 -0.4725 -0.517 0.4107 

สัดสวนการพึ่งพิง(LABOR) -499.0298*** 70.3000 58.802 -150.4177 -29.8491 -432.7849** -453.4451** 29.9526 10.2104 -229.8439 

สัดสวนการเชาที่ดิน (LAND) -0.1675 0.0471 -0.9200*** -1.1872*** -0.3053 0.0771 -1.4108*** 0.2464 -0.5700** 0.9412** 

รายไดสุทธิ (NET) 1.43E-07*** 1.38E-06 1.21E-06 -1.10E-06 2.16E-06* 4.11E-07 1.06E-06 5.78E-07 4.13E-06*** 7.03E-06*** 

รายไดนอกเกษตร (NOAG) 1.10E-05 1.80E-05*** 1.57E-06 1.92E-06* 1.12E-05*** 2.38E-06 2.99E-06* 5.68E-06** 6.83E-06** 8.03E-06*** 

คาใชจายทั้งหมด (COST) 2.57E-07*** -1.39E-06** -6.13E-08 1.23E-07 -1.58E-06*** -4.63E-07 -7.85E-07* -1.66E-06*** -2.45E-06*** -4.72E-08 

ปริมาณสินเชือ่ ธ.ก.ส. (LOAN) 3.73E-06 2.23E-06* 2.57E-06** 2.65E-06*** 9.31E-06*** 3.19E-06*** 1.91E-06* 2.10E-06** 2.33E-06** 2.76E-06* 

การกูยืมแหลงเงนิทุนอื่นๆ 

(BOR) 
0.2879 -0.4498* -0.2083 0.1868 -0.6307** 

-0.6829*** 0.2595 
-0.0078 -0.4857** -0.3961 

ระยะเวลาการเปนลูกคา (POD) -0.0167 -0.0028 0.0103 -0.0144 0.0343 0.0725*** 0.0130 -0.0229 0.0167 0.0095 

จํานวนครั้งในการกู (NUM) -0.006 0.0565*** -0.0175 -0.0128 0.0587*** 0.0024 0.0145 0.0246 0.0266* 0.0154 

LR statistic (15 df) 71.343 90.0879 59.779 64.91 127.634 61.9815 72.0165 43.9965 61.9669 309.8607 

% Correct 74.69 75.93 67 65.76 74.69              74.94  70.22 68.49 61.38 88.59 

หมายเหตุ: * ** และ *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90, 95 และ 99 ตามลําดับ 

ที่มา: จากการคํานวณ  



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1169 

ตารางที่ 2  ความสัมพันธระหวางปจจัยกับการเสริมสรางศักยภาพของแมบานเกษตรกรดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในครัวเรือน 

 

ตัวแปร การมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในครัวเรือน 
  (DHOU) (DEDU) (DHEAL) (DLAND) (DECRP) (DELVSK) (DEEQP) (DECSM) (DECACCT) (DELONE) 

คางคงที่ -2.0328 -1.2072 -0.2316 0.4773 -1.4363 -2.1743 -0.6518 -0.0865 -3.0161 -2.7722 

เพศผูกู  (GENDER) 0.4215* -0.4098* -0.3226 0.5609** -0.2657 -0.2694 0.0497 0.3702 3.3707*** 0.0339 

อายุ (AGE) 0.0252* 0.0336** 0.0282** -0.0195 0.0088 0.0392*** -0.0099 0.0037 -0.0125 0.0330** 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU1) 1.5606 7.8007** -1.6655 -1.4331 -1.3382 -0.6725 2.4047 5.2820* -1.2431 -7.6343** 

ปริญญาตรีขึ้นไป (EDU2) 0.5700 0.4003 0.4349 -0.5200 -0.0913 -0.3839 1.6526 0.3304 0.9970 1.9132* 

อาชีพทํานา (FAR) 0.0364 0.3422 -0.0008 -0.0074 0.5669* 0.3660 -0.0711 -0.2348 0.9237** 0.6425* 

อาชีพเลี้ยงสัตว (ANIM) -0.3287 0.1444 0.0855 0.0395 0.0470 -0.0649 -0.2262 -0.1091 -0.1070 0.3444 

สัดสวนการพึ่งพิง(LABOR) -59.6969 -431.4654** 72.1508 69.8129 71.7121 81.8593 -15.6017 -359.8118** 61.5381 435.3869** 

สัดสวนการเชาที่ดิน (LAND) -0.2854 0.3696 -1.5286*** -1.1978*** -0.9640*** 0.3136 -0.3788 -0.3869 0.1196 -1.3166*** 

รายไดสุทธิ (NET) 4.75E-06*** -1.66E-08 2.79E-06** 3.74E-06*** 2.39E-06** -5.02E-07 4.51E-06*** 3.28E-06** 3.62E-06*** 2.48E-06* 

รายไดนอกเกษตร (NOAG) -6.76E-07 4.55E-06** 1.18E-06 -3.90E-07 1.60E-07 3.67E-07 4.28E-06 5.05E-06 7.00E-06** 1.53E-05*** 

คาใชจายทั้งหมด (COST) -1.16E-06*** -6.80E-07*** -1.80E-06*** -8.43E-07* 2.79E-07 1.94E-08 -3.03E-07 -1.75E-06*** -1.14E-06* 3.55E-07 

ปริมาณสินเชือ่ ธ.ก.ส. (LOAN) 5.05E-07 3.11E-06 8.28E-07 5.31E-06*** 3.40E-06*** 3.82E-06*** 4.30E-06*** 5.14E-06*** 9.09E-06*** 7.07E-06*** 

การกูยืมแหลงเงนิทุนอื่นๆ 

(BORR) -0.4370* -0.2816 -0.0462 0.0336 -0.2078 -0.6565*** -0.2922 -0.0077 -0.1103 0.1773 

ระยะเวลาการเปนลูกคา (POD) 0.0410* 0.0153 0.0473* -0.0210 0.0129 0.0283 0.0489 0.0473* -0.0122 0.0114 

จํานวนครั้งในการกู (NUM) 0.0084 -0.0054 0.0023 0.0420** 0.0393** 0.0024 0.0458* 0.0042 0.0095 -0.0063 

LR statistic (15 df) 48.4917 43.5931 67.3206 55.1245 55.1264 48.6210 57.5327 61.5282 209.5890 93.2566 

% Correct 67.99 74.69 72.7 73.7 74.44 73.45 87.34 81.64 85.61 79.65 

หมายเหตุ: * ** และ *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90, 95 และ 99 ตามลําดับ 

ที่มา: จากการคํานวณ  
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ตารางที่ 1  ความสัมพันธระหวางปจจัยกับการเสริมสรางศักยภาพของแมบานเกษตรกรดานการมีสวนรวมภายในชุมชน 

 
ตัวแปร การมีสวนรวมภายในชุมชน เสรีภาพในการเดินทาง 

   (PAGROP) (PAVILL) (PAACOM)    (MPAR) (MCITY) (MTRAV) 

คางคงที่  -2.3551 -2.6177 -2.0709   -1.9440 -0.4556 -0.8751 

เพศผูกู  (GENDER)  0.0102 -0.1951 -0.0878   0.6145*** 0.0206 0.0812 

อายุ (AGE)  0.0371*** 0.0391*** 0.0341**   0.0344*** -0.0028 0.0041 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU1)  0.8160 0.4021 -0.2589   -1.3712 -2.7153 3.2911 

ปริญญาตรีขึ้นไป (EDU2)  0.7720 -0.1561 1.7698   2.2854** -0.3657 -0.0188 

อาชีพทํานา (FAR)  0.2100 0.2171 -0.7328*   -1.2997*** 0.2945 -0.8869** 

อาชีพเลี้ยงสัตว (ANIM)  0.5796 0.5927 0.1515   -0.9805** 0.4305 -0.7693* 

สัดสวนการพึ่งพิง(LABOR)  -19.4885 -9.4385 -10.3831   95.2375 99.7812 -168.2603 

สัดสวนการเชาที่ดิน (LAND)  0.0441 0.0475 -0.1515   0.5384* 0.2917 0.0957 

รายไดสุทธิ (NET)  -6.16E-07 -2.96E-07 2.21E-06*   2.09E-07 2.51E-06** 2.79E-06** 

รายไดนอกเกษตร (NOAG)  8.70E-06*** 7.10E-06*** 7.03E-06**   1.66E-06 -1.22E-06 1.86E-06 

คาใชจายทั้งหมด (COST)  -1.97E-08 4.94E-07 2.69E-07   -4.16E-08 -2.35E-06*** -1.30E-07 

ปริมาณสินเชือ่ ธ.ก.ส. (LOAN)  1.90E-06* -9.39E-07 -1.20E-06   3.99E-06*** 3.58E-06*** 1.64E-06 

การกูยืมแหลงเงนิทุนอื่นๆ 

(BORR) 
 

0.0606 0.0924 0.4150 
  

-0.0007 0.0817 0.4155* 

ระยะเวลาการเปนลูกคา (POD)  0.0379* 0.0963*** 0.0799***   0.0114 0.1018*** 0.0896*** 

จํานวนครั้งในการกู (NUM)  -0.0180 -0.0204 0.0034   -0.0010 0.0007 -0.0269* 

LR statistic (15 df)  42.3706 47.4171 62.5685   72.1655 61.4244 55.8044 

% Correct  68.73 77.67 79.65   66.25 80.15 68.49 

หมายเหตุ: * ** และ *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90, 95 และ 99 ตามลําดับ 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของสินเชื่อเกษตรตอการเสริมสรางศักยภาพของ

แมบานเกษตรกร โดยใชแบบจําลอง Binary Logit Model ผลการศึกษาพบวาจากผลการประมาณคาสมการ 26 

แบบจําลองทั้ง 5 ดานพบวา เพศผูกู อายุ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้น

ไป รายไดเงนิสดนอกภาคเกษตรและรายไดสุทธิมีผลกระทบทางบวกกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอาชีพทํานา อาชีพการเลี้ยงสัตว สัดสวนการเชาที่ดิน คาใชจายทั้งหมด และ

สัดสวนการพึ่งพิง มีผลกระทบทางลบกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน

สวนของปจจัยทางดานสินเชื่อ ปริมาณสินเชื่อ ธ.ก.ส. มีผลกระทบทางบวกกับการเสริมสรางศักยภาพแมบาน

เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมากที่สุด รองลงมาคือ จํานวนครั้งในการกูและระยะเวลาการเปนลูกคา สวน

การกูยืมแหลงเงินทุนอื่นๆ มีผลกระทบทางลบกับการเสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  

ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้ไมสามารถอธิบายกลุมแมบานเกษตรกรที่มีการเสริมสรางศักยภาพนอยหรือกลุม

แมบานที่มีการเสริมสรางศักยภาพลดลงไดอยางถูกตองหรือมีเปอรเซ็นตความถูกตองนอย อันเนื่องมาจากการ

กลุมแมบานเกษตรกรที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและลดลงไมเทากันหรือใกลเคียงกัน และไมอาจสรุปภาพรวมของการ

เสริมสรางศักยภาพแมบานเกษตรกรไดทั้งหมด จึงมีขอเสนอแนะในครั้งตอไป ควรมีการแบงกลุมการศึกษาท่ี

เทากันหรือใกลเคียงกันใหชัดเจน  และเพิ่มพื้นที่ในการศึกษาและประเภทของสินเชื่ออื่นๆ หรือศึกษาการเพิ่ม

ปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพของแมบานเกษตรกร เปนตน เพื่อใหสตรีหรือแมบานเกษตรกรมีการพัฒนา

ศักยภาพในดานอื่นๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ธ.ก.ส. มีแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพ

และประโยชนสูงขึ้นในอนาคต 
 

เอกสารอางอิง 
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