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บทคดัย่อ 
เกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาลในโครงการโครงการพฒันาแหล่งน ้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภยัแลง้ของ

กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล หลงัจากภาครัฐบาลด าเนินการโครงการให้เกษตรแลว้ ปรากฏวา่เม่ือติดตามประเมินผลพบวา่
เกษตรกรมีทั้งท่ียงัใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าบาดาลและหยดุใชแ้หล่งน ้ าบาดาล  ดงันั้น  การศึกษาน้ีจึงตอ้งการท่ีศึกษา
ถึงปัจจยัใดท่ีส่งผลให้เกษตรใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ืองหรือหยดุใชน้ ้ าบาดาล ในพ้ืนท่ีโครงการจงัหวดัขอนแก่น และ
จงัหวดัมหาสารคาม  โดยการสมัภาษณ์เกษตรกร จ านวน 160 คน แบ่งเป็นเกษตรกรท่ีใชน้ ้าบาดาลอยา่งต่อเน่ือง 102 คน 
และเกษตรกรท่ีหยุดใช้น ้ าบาดาล 58 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีใช้น ้ าบาดาลอย่างต่อเน่ืองมีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีท าการเกษตร การไดรั้บการฝึกอบรมการบ ารุงรักษาแหล่งน ้ าบาดาล การไดรั้บการส่งเสริมเมล็ดพนัธ์พืชใน
การปลูกจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวนพ้ืนท่ีถือครองของตนเองท่ีท าการเกษตร  ก าไรจากการท าการเกษตรของเกษตรกร 
แตกต่างกบัเกษตรกรหยดุใชน้ ้ าบาดาลอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ และเม่ือทดสอบดว้ยสมการถดถอยโลจิสติกแบบสอง
ทางเลือก (Binary logistic regression model) พบว่าปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้เกษตรกรใช้น ้ าบาดาลอย่างต่อเน่ือง การท่ี
เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนท่ีท าอาชีพท าการเกษตรและการไดรั้บการฝึกฝนเรียนรู้ในการบ ารุงรักษาแหล่งน ้ าบาดาล 
ประกอบกบัจ านวนพ้ืนท่ีถือครองท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพการกระจายน ้ าบาดาลไดท้ัว่ถึง พร้อมการส่งเสริมเมล็ดพนัธ์
พืชท่ีมีคุณภาพและเป็นพืชเศรษฐกิจ จะท าให้เกษตรกรมีรายไดแ้ละก าไรในการเพาะปลูกโดยใชน้ ้ าบาดาลเพียงพอการ
ด ารงชีพในทุกสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ABSTRACT 
Groundwater users in the groundwater development project for drought-stricken areas of the Department of 

Groundwater Resources After the government has implemented the agricultural program. It was found that when the 
evaluation was conducted, it was found that the farmers were still using the groundwater source and stopped using the 
groundwater source.  Therefore, this study needs to study the factors that contribute to the use of groundwater 
continuously or stop using.  Groundwater In the Khon Kaen area.  And the Maha Sarakham.  The 160 farmers 
interviewed consisted of 102 farmers who used groundwater and 58 farmers who stopped using groundwater .  The 
results showed  
 
* นักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1163



HMP16-2 

 

that the number of subsistence farmers was consistently high.  To receive groundwater maintenance training. 
Promoting seeds for planting from government agencies. The area of their own agricultural holdings. The profit of 
farmers.  The difference was statistically significant difference between the two groups.  When tested with a binary 
logistic regression model, it was found that the main factors that led farmers to use groundwater continuously . 
Farmers have household members who do farming and are trained in the maintenance of groundwater. The amount of 
land area that is suitable for the distribution of groundwater. With the promotion of quality seeds and economic crops. 
Farmers have the income and profits to cultivate with adequate groundwater, living in all economic conditions are 
constantly changing  
 

ค าส าคญั:  น ้าบาดาล โครงการพฒันาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภยัแลง้ การมีส่วนร่วมในการจดัการน ้าบาดาล 

Keywords: Groundwater development, Groundwater development for drought-stricken areas, Participation in  
    groundwater management 

 
บทน า 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนท่ีประมาณ 105.53 ลา้นไร่  คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีทั้งประเทศ ใช้
เพ่ือการเกษตร 63.84 ลา้นไร่ เม่ือเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีการเกษตรของประเทศแลว้ พ้ืนท่ีเพาะปลูกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มีขนาดเท่ากบั 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีการเกษตรทั้งประเทศ โดยปัญหาท่ีเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มกัประสบปัญหาอยู่
เป็นประจ า คือ การขาดแคลนน ้ าเน่ืองจากฝนแล้ง ฝนท้ิงช่วง ทั้ งน้ีเน่ืองจากลกัษณะการกระจายตัวของฝนไม่สม ่าเสมอ 
เพ่ือให้การพฒันาประเทศตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของภาคการเกษตรนอกเขตชลประทาน   กรมทรัพยากรน ้ า
บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหลกัในดา้นการพฒันาแหล่งน ้ าบาดาล 
และไดต้อบสนองแนวนโยบายของภาครัฐท่ีจะแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน ซ่ึง
ไดด้ าเนินการเสนอแผนงานโครงการในการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน ไดแ้ก่โครงการ
พฒันาน ้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภยัแลง้  เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน และเป็นพ้ืนท่ีท่ี
มีศักยภาพด้านแหล่งน ้ าบาดาลเพียงพอส าหรับการพฒันาข้ึนมาใช้ โดยลักษณะโครงการพัฒนาแหล่งน ้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภยัแลง้ ลกัษณะของโครงการตอ้งเกิดจากความตอ้งการและความร่วมมือของเกษตรกร  โดยการ
ด าเนินการโครงการเกษตรกรจะต้องเป็นผู ้ร้องขอ โดยรวบรวมรายช่ือของเกษตรกรในพ้ืนท่ีและยินดีท่ีจะจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้า และเสียสละพ้ืนท่ีของตนในการก่อสร้างบ่อผลิต (บ่อน ้ าบาดาล) ก่อสร้างหอถงัระบบเก็บน ้ า  การขยายเขต
ไฟฟ้า และการวางท่อระบบกระจายน ้ า  โดยไม่คิดค่าตอบแทน  รวมถึงเม่ือก่อสร้างเสร็จเกษตรกรจะตอ้งเขา้มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาและบริหารจดัการระบบ โดยการจดัตั้งระบบกลุ่มน ้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหโ้ครงการมีสภาพการใชง้าน
ได้อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงท่ีผ่านมาไดด้ าเนินการโครงการไปแลว้ ตั้ งแต่ปี 2556-2558 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3 จงัหวดั คือ จังหวดั
กาฬสินธ์ุ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม ไปแลว้ จ านวน 9  แห่ง  พ้ืนท่ีรับประโยชน์รวม 2,700 ไร่ มีเกษตรไดรั้บ
ประโยชน์ กวา่ 300 ครัวเรือน  แต่หลงัจากท่ีด าเนินการโครงการแลว้เสร็จ เม่ือภาครัฐส่งมอบโครงการให้กบักลุ่มเกษตรกร
แลว้  ท าให้เกิดค่าใชจ่้ายกบักลุ่มเกษตรกร เช่น  ค่าไฟฟ้าในการสูบน ้ า  ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  ท าเกิดปัญหา
คือ  มีทั้ งคนใชแ้ละไม่ใชร้ะบบน ้ าบาดาลในโครงการ (ส านกัทรัพยากรน ้ าบาดาลเขต 4 ขอนแก่น  กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม,2559) 

 

1164



HMP16-3 

 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชน้ ้ าดาลอยา่งต่อเน่ืองและปัจจยัใดท่ีท าใหมี้การหยดุใชน้ ้ าบาดาลของ
เกษตรกร หลงัจากไดรั้บโครงการของหน่วยงานภาครัฐ 
 
วธีิการวจิยั 
 ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรในโครงการพฒันาแหล่งน ้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภยัแลง้ 
(พ้ืนท่ี 100 ไร่) จังหวดัขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 160 คน แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรท่ีใช้น ้ าบาดาลอย่าง
ต่อเน่ือง จ านวน 102 คน และกลุ่มเกษตรท่ีหยดุใชน้ ้ าบาดาล จ านวน 58 คน ระยะเวลาในการศึกษาในคร้ังน้ี 1 ปี เร่ิม
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30  มิถุนายน 2560  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจ าแนก ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ สถิตพรรณนา เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม
โดยอธิบายโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม (T-test) เพื่อแสดงการกระจายร้อย
ละของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และใชเ้คร่ืองมือสมการถดถอยโลจิ
สติกแบบสองทางเลือ (Binary logistic regression) ทดสอบวา่ปัจจยัใดมีผลต่อการใชห้รือหยดุใชน้ ้ าบาดาลของเกษตรกร
กลุ่มตวัยอยา่งทั้งสองกลุ่ม 
  H0 : ปัจจยัท่ีกล่าวมามีความสมัพนัธ์กบัการใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ือง 

H1 : ปัจจยัท่ีกล่าวมามีความสมัพนัธ์กบัการหยดุใชน้ ้ าบาดาล 
โดยมีค่า α = 0.05 ถา้ค่าไคสแควร์มีระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 คือปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 แสดงวา่

ปัจจยัท่ีกล่าวมามีความสมัพนัธ์กบัการใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ือง ตวัแปรปัจจยัท่ีใชท้ดสอบ มีดงัน้ี ระดบัการศึกษาของ
เกษตรกร, ขนาดและแรงงานของครัวเรือนทั้งหมด,ขนาดและแรงงานของครัวเรือนท่ีท าการเกษตร,ระยะทางจากบา้นถึง
แปลงเกษตร,ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ธกส ของเกษตรกร,การไดรั้บการฝึกอบรมการจดัการและบ ารุงรักษาระบบน ้ า
บาดาลจากหน่วยงาน,การฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยรีะบบน ้ าเพ่ือการเกษตร,การไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์พืชจาก
หน่วยงานภาครัฐ,ขนาดพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร และก าไรจากท าการเกษตรโดยใชน้ ้ าบาดาล 

สมการถดถอยโลจิสติกแบบสองทางเลือก (Binary logistic model) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเพ่ิมโอกาสในการใช้
น ้ าบาดาลของเกษตรกร โดยก าหนดตวัแปรตาม(y) มีค่าเป็น (y=1) และ (y=0)  แทนการใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ืองและ
หยดุใชน้ ้ าบาดาลตามล าดบั แบบจ าลองเขียนเป็นสมการ ดงัน้ี 

 = + + + + + + + + +  

โดยก าหนดให ้ P  = ความน่าจะเป็นในการใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ือง  
   1-P  = ความน่าจะเป็นในการหยดใชน้ ้ าบาดาล 

Log(P/1-P) = natural log ของสัดส่วนความน่าจะเป็นในการใชน้ ้ าบาดาล
อยา่งตอ่เน่ืองต่อการหยดุใชน้ ้ าบาดาล 

  โดยมีตวัแปรอิสระ 10 ตวัแปรคือ 
X1 = ระดบัการศึกษาของเกษตรกร  (คน) 

 X2 = ขนาดและแรงงานของครัวเรือนทั้งหมด (คน) 
 X3 = ขนาดและแรงงานของครัวเรือนท่ีท าการเกษตร (คน) 
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 X4 =             ระยะทางจากบา้นถึงแปลงเกษตร (กม) 
 X5 =             ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ธกส ของเกษตรกร (คน) 
 X6 =             การไดรั้บการฝึกอบรมการจดัการและบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาลจากหน่วยงาน (คร้ัง) 
 X7 = การฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยรีะบบน ้ าเพ่ือการเกษตร (คร้ัง) 
 X8 = การไดรั้บการสนบัสนุนเมลด็พนัธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ (คร้ัง)  
 X9 =             ขนาดพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร (ไร่)  

X10 = ก าไรจากท าการเกษตรโดยใชน้ ้ าบาดาล (บาท) 
 

ผลการวจิยั 
ตารางท่ี 1  แสดงลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงจะแสดงให้ทราบวา่กลุ่มเกษตรกรลกัษณะใดท่ีจะใชน้ ้ า

บาดาลหรือหยุดไม่ใช้น ้ าบาดาลโดยมีผลการศึกษาประกอบด้วยตัวแปร (1) จ านวนตัวอย่างเกษตรกร (2) ระดับ
การศึกษา ผลจากขอ้มูลท่ีศึกษาพบวา่จ านวนตวัอยา่ง  ท่ีมีการใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.75 และไม่ใช ้  น ้ าบาดาล จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25  ตามล าดบั (ตาราง 4.1:ภาคผนวก) ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์จาก
ระดบัการศึกษาของเกษตรทั้งสองกลุ่มพบวา่ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มอยูใ่นระดบัประถมศึกษา โดย
กลุ่มใชน้ ้ าบาดาลคิดเป็นร้อยละ 44.12 และไม่ใชน้ ้ าบาดาล คิดเป็นร้อยละ 46.55 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่1 แสดงลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มเกษตรกร 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเกษตรกร ใชน้ ้าบาดาล ไม่ไดใ้ชห้รือหยดุใชน้ ้าบาดาล 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  102 63.75 58 36.25 
ระดบัการศึกษา ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 4 3.92 1 1.72 

ประถมศึกษา 45 44.12 27 46.55 
มธัยมศึกษา 25 24.51 18 31.03 
ปวช-ปวส 17 16.67 8 13.79 
ปริญญาตรีข้ึนไป 11 10.78 4 6.90 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

การวเิคราะห์ดว้ยการทดสอบ T-test    เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ตวัแปรปัจจยักบัการใชห้รือหยดุใชน้ ้ าบาดาล 
โดยวเิคราะห์ทั้งสองกลุ่มตวัอยา่ง มีรายละเอียด ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด  ผลการทดสอบพบวา่เกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
ทั้งหมด จ านวน 3-5 คนต่อครัวเรือน โดยกลุ่มใชน้ ้ าบาดาลคิดเป็น ร้อยละ 52.94 และกลุ่มไม่ใชน้ ้ าบาดาลคิดเป็นร้อยละ 
55.17 เม่ือทดสอบค่า T-tese มีค่าเท่ากบั 1.075 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติ  แสดงวา่จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ต่อการไม่ใชน้ ้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกรแต่อยา่ง
ใด (ตารางท่ี 2) 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท าการเกษตร  ผลการทดสอบพบว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีท าการเกษตร จ านวน 3-5 คนต่อครัวเรือน โดยกลุ่มใชน้ ้ าบาดาลคิดเป็นร้อยละ 33.33 และกลุ่มไม่ใช้น ้ า
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บาดาลคิดเป็นร้อยละ 24.14 เม่ือทดสอบค่า T-test มีค่าเท่ากบั 2.467 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงวา่จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีท าการเกษตร ยิ่งมีสมาชิกท าการเกษตรมากก็มีผลต่อ
ความสมัพนัธ์ใหเ้กษตรกรมีการใชน้ ้ าบาดาลมากยิง่ข้ึน (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางที ่2 ลกัษณะสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรรวมทั้งหมดและสมาชิกท่ีท าการเกษตร 

จ านวนครัวเรือน ใชน้ ้าบาดาล (n=102) ไม่ใชห้รือหยดุใชน้ ้าบาดาล (n=58) T-test 

<3 คน/ครัวเรือน 3-5 คน/ครัวเรือน >5/ครัวเรือน <3 คน/ครัวเรือน 3-5 คน/ครัวเรือน >5/ครัวเรือน (sig.) 

จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนทั้งหมด 

26.47 52.94 20.59 29.31 55.17 15.52 1.075 
0.075 

จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีท า
การเกษตร 

66.67 33.33 0.00 75.86 24.14 0.00 2.467 
0.000* 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

ระยะทางในการเดนิทางจากบ้านไปแปลงเกษตร  ผลการทดสอบพบวา่เกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีระยะทางในการ
เดินทางจากบา้นไปแปลงเกษตร ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร โดยกลุ่มใชน้ ้ าบาดาลคิดเป็นร้อยละ 63.73 และกลุ่มไม่ใช้
น ้ าบาดาลคิดเป็นร้อยละ 63.79 เม่ือทดสอบค่า  T-test มีค่าเท่ากบั -.202 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ระยะทางจากบา้นไปแปลงเกษตรไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ต่อการไม่ใชน้ ้ าบาดาลของ
กลุ่มเกษตรกรแต่อยา่งใด (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางที ่3 แสดงระยะทางในการเดินทางของเกษตรกร 

ระยะทาง ใชน้ ้าบาดาล (n=102) ไม่ใชห้รือหยดุใชน้ ้าบาดาล (n=58) T-test 

1 กม 2 กม 3 กม 1 กม 2 กม 3 กม (sig.) 
ระยะทางจากบา้นถึง
แปลงเกษตร 

63.73 36.27 0.00 63.79 34.48 1.72 -.202 
0.401 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จ านวนระยะเวลาการเป็นสมาชิกธนาคารสหกรณ์เพ่ือการเกษตร (ธกส) ผลการทดสอบพบวา่เกษตรกรทั้งสอง
กลุ่มมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกธนาคารสหกรณ์เพ่ือการเกษตร (ธกส) ระยะเวลาระหวา่ง15-25 ปี โดยกลุ่มใชน้ ้ าบาดาล
คิดเป็นร้อยละ 47.06 และไม่ใชน้ ้ าบาดาล คิดเป็นร้อยละ 55.17 เม่ือทดสอบ T-test มีค่าเท่ากบั 3.805 ณ ระดับความ
เช่ือมัน่ 95% ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่จ านวนระยะเวลาการเป็นสมาชิกธนาคารสหกรณ์
เพื่อการเกษตร (ธกส)ไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ต่อการไม่ใชน้ ้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกรแต่อยา่งใด (ตารางท่ี 4) 
 
 
 
 
 

1167



HMP16-6 

 

ตารางที ่4  แสดงระยะเวลาการเป็นสมาชิกธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส) ของเกษตรกร  
ระยะเวลา ใชน้ ้าบาดาล (n=102) ไม่ใชห้รือหยดุใชน้ ้าบาดาล (n=58) T-test 

0-15 ปี 15-25 ปี 25 ปีข้ึนไป 0-15 ปี 15-25 ปี 25 ปีข้ึนไป (sig.) 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ธนาคารสหกรณ์เพื่อ
การเกษตร (ธกส) 

31.37 47.06 21.57 24.14 55.17 20.69 3.805 
0.105 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

การฝึกอบรมในการจัดการและบ ารุงรักษาระบบน ้าบาดาลจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  การซ่อมบ ารุงบ่อน ้ า
บาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบท่อส่งน ้ าต่าง ๆ ผลจากการทดสอบพบวา่เกษตรกรทั้งสองกลุ่มไดรั้บการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่ จ านวนไม่เกิน 3 คร้ัง โดยกลุ่มใชน้ ้ าบาดาล คิดเป็นร้อยละ 40.02 และไม่ใชน้ ้ าบาดาล คิดเป็นร้อยละ 22.41 
เม่ือทดสอบค่า T-test มีค่าเท่ากับ 1.622 ณ ระดับความเช่ือมัน่ 95% ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
แสดงวา่ฝึกอบรมของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลมีความสัมพนัธ์ต่อการใชน้ ้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกร ยิ่งมีการฝึกอบรม
ท าใหเ้กษตรกรเกิดการเรียนรู้ในการซ่อมบ ารุงรักษาแหล่งน ้ าบาดาลไดด้ว้ยตนเอง ท าให้เกษตรกรประหยดัตน้ทุน ก็จะ
ท าใหเ้กษตรกรมีการใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ืองมากข้ึน (ตารางท่ี 5) 

การเข้าอบรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีระบบน ้าทางการเกษตร  ท่ีใชใ้นแปลงเกษตร เช่น ระบบน ้ าดว้ยสปริง
เกอร์ ระบบน ้ าหยด น ้ าฝอย การใหปุ๋้ยทางสายน ้ าใตดิ้นทางรากของพืช  เป็นตน้ ผลจากการทดสอบพบวา่กลุ่มเกษตรกร
ทั้งสองกลุ่มไม่ไดรั้บการอบรมและเรียนรู้ในการใชเ้ทคโนโลยรีะบบน ้ าทางการเกษตร โดยกลุ่มใชน้ ้ าบาดาลคิดเป็นร้อย
ละ 83.33 และไม่ใชน้ ้ าบาดาลคิดเป็นร้อยละ 71.41 ตามล าดบั เม่ือทดสอบค่า T-test มีค่าเท่ากบั 0.475 ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่การมีการอบรมเรียนรู้ทางดา้นเทคโนโลยีระบบน ้ า
ทางการเกษตรดา้นต่าง ๆ ไม่มีความสมัพนัธ์ท่ีจะใชน้ ้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกรทั้งสองกลุ่ม (ตารางท่ี 5) 

การได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ  ผลจากการทดสอบทั้ งสองกลุ่มได้รับการ
สนับสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืช จ านวน 1 คร้ัง โดยกลุ่มใชน้ ้ าบาดาลคิดเป็นร้อยละ 62.75 และไม่ใชน้ ้ าบาดาลคิดเป็นร้อยละ 
37.25 ตามล าดบั เม่ือทดสอบค่า T-test มีค่าเท่ากบั 4.286 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ แสดงว่าการได้รับเมล็ดพนัธ์ุพืชจากหน่วยงานภาครัฐมีความสัมพนัธ์ต่อการท่ีเกษตรกรใช้น ้ าบาดาล ยิ่ง
หน่วยงานภาครัฐมีการสนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุพืชมากข้ึน เกษตรกรก็มีรายไดแ้ละมีการเพาะปลูกมากข้ึน ส่งผลใหมี้การใช้
น ้ าบาดาลมากยิง่ข้ึนเพื่อท าการเพาะปลูก (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที ่5 ลกัษณะประสบการณ์ในการไดรั้บส่งเสริม เรียนรู้  ฝึกอบรม 
จ านวนคร้ัง/รอบ 3 ปี ใชน้ ้ าบาดาล (n=102) ไม่ใชห้รือหยดุใชน้ ้ าบาดาล (n=58) T-test 

(sig.) 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
การไดรั้บการฝึกอบรมในการ
จดัการและบ ารุงรักษาระบบน ้า
บาดาลจากกรมทรัพยากรน ้ า
บาดาล 

0.00 0.00 49.02 50.98 0.00 17.24 0.00 22.41 60.34 0.00 1.622 
(0.009*) 

การไดรั้บอบรมเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยรีะบบน ้าบาดาลเพ่ือ
การเกษตรจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 

83.30 9.80 39.20 1.96 0.98 71.41 20.69 6.90 0.00 0.00 -0.475 
0.636 

การไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ด
พนัธุ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืน ๆ 

67.75 37.25 0.00 0.00 0.00 89.66 10.34 0.00 0.00 0.00 4.285 
(0.000*) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จ านวนพ้ืนท่ีถือครอง (ไร่) (Loc) ทั้งสองกลุ่มมีพ้ืนท่ีถือครองโดยรวม จ านวน 875 ไร่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใชน้ ้ า
บาดาล จ านวน 364 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.60 และกลุ่มไม่ใชน้ ้ าบาดาล จ านวน 511 ไร่ 58.40 ผลจากการทดสอบค่า T-
test มีค่าเท่ากบั -10.685  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงวา่จ านวนพ้ืนท่ี
ครอบครองมีความสมัพนัธ์ต่อเกษตรกรท่ีใชน้ ้ าบาดาล ยิง่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากก็ยิง่ท าใหเ้กษตรกรมีการใชน้ ้ าบาดาลเพ่ิม
มากข้ึน (ตารางท่ี 4.10.1: ภาคผนวก) เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีถือครองโดยเฉล่ียตามหลกัเกณฑ์โครงการ (ตารางท่ี 4.10.2 : 
ภาคผนวก) พบวา่จากสดัส่วนพ้ืนท่ีถือครองเฉล่ียต่อคนต่อไร่ของกลุ่มเกษตรกรทั้งสองกลุ่ม จ านวน 160 คน มีพ้ืนท่ีถือ
ครองรวมทั้งหมด 875 ไร่ แบ่งเป็นกลุ่มท่ีใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ือง 364 ไร่ และกลุ่มเกษตรกรท่ีเคยใชน้ ้ าบาดาลแต่หยดุ
ใชน้ ้ าบาดาล จ านวน 511 ไร่ โดยหลกัเกณฑ์โครงการก่อนทีเกษตรกรยื่นค าขอเพ่ือขอรับการสนบัสนุนดา้นแหล่งน ้ า
บาดาล เกษตรกรควรมีพ้ืนท่ีครอบครองไม่เกินจ านวน  400 ไร่ เฉล่ียแลว้คนละ  2.5 ไร่  เน่ืองจากขอ้จ ากดัเร่ืองการ
กระจายแหล่งน ้ าบาดาลไดค้รอบคลุมและทัว่ถึงทั้งโครงการ แต่เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลพ้ืนท่ีเฉล่ียจริงของพ้ืนท่ีเกษตรกร
ท่ีทั้ งหมดแลว้มีพ้ืนท่ีเฉล่ียคนละ 5.47 ไร่ จึงท าให้เป็นขอ้จ ากัดในการกระจายแหล่งน ้ าบาดาลให้ครอบคลุมทั่วถึง
ทั้งหมดของพ้ืนท่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการ นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาขอ้มูลการพ้ืนท่ีถือครองทั้งหมดตามชนิดพืชท่ีปลูกของผูใ้ช้
และไม่ใชน้ ้ าบาดาล (ดงัตารางท่ี 4.10.3: ภาคผนวก) พบวา่จากขอ้มูลสดัส่วนในการถือครองพ้ืนท่ีของเกษตรกรทั้งสอง
กลุ่ม มีพ้ืนท่ีรวมทั้งหมด 1,504 ไร่ แบ่งเป็นกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล จ านวน 993 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.02 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  
และกลุ่มไม่ใชน้ ้ าบาดาล จ านวน 511 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.97 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  จากตารางขอ้มูลไดแ้ยกพ้ืนท่ีถือครอง
ตามลกัษณะของการท าการเกษตรทั้ งสองกลุ่ม ซ่ึงแยกได ้10 ประเภท โดยพืชท่ีมีการปลูกโดยใชน้ ้ าบาดาลเยอะและ
ตอ้งการใชต้ลอดทั้งปี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต คือ ผกัสวนครัว ขา้วโพด และ มะเขือเทศ โดยมีการใชพ้ื้นท่ี จ านวน 62 ไร่, 52 ไร่ 
และ 45 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.03, 14.29 และ 12.36 ตามล าดบั ซ่ึงในกลุ่มของผูใ้ชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ืองจะมีการใชน้ ้ า
บาดาลเพ่ือปลูกพืชสองชนิดน้ีเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากไดผ้ลผลิตตอบแทนต่อไร่ค่อนขา้งสูง และใชป้ริมาณน ้ ามากกวา่
พืชชนิดอ่ืน ๆ เม่ือเทียบพ้ืนท่ีต่อการปลูกโดยใชแ้หล่งน ้ าอ่ืน ๆ และน ้ าบาดาลสามารถใชไ้ดต้ลอดทั้งปี โดยไม่ขาดแคลน
เหมือนแหล่งน ้ าอ่ืนๆ จึงท าใหเ้กษตรกรสนใจท่ีจะใชน้ ้ าบาดาลเพ่ิมผลผลิตส าหรับพืชท่ีผลตอบแทนสูง ส่วนพืชชนิดอ่ืน 
ๆ ซ่ึงในอนาคตเกษตรกรในกลุ่มท่ีใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ืองคงจะมีการปรับเปล่ียนมาปลูกพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูง
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ต่อไปและสาเหตุ   ท่ียงัไม่มีการปรับเปล่ียนเน่ืองจากตอ้งการดูความตอ้งการของตลาดว่าพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูง         
จะมีความผนัผวนในราคาตลาดหรือไม่  ส่วนในกลุ่มท่ีไม่ใชน้ ้ าบาดาลหรือหยุดใชน้ ้ าบาดาลนั้น พืชท่ีมีการใชพ้ื้นท่ี
เพาะปลูกมากท่ีสุด คือ ผกัสวนครัว, สวนผลไม ้และขา้ว โดยมีการใชพ้ื้นท่ี จ านวน 173 ไร่, 109 ไร่ และ 82 ไร่  คิดเป็น
ร้อยละ 33.88, 21.33 และ 16.05 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นพืชท่ีตอ้งการน ้ านอ้ยกวา่สามอนัดบัแรกของกลุ่มใชน้ ้ าบาดาล
ต่อเน่ือง แต่มีพืชชนิดแรกท่ีตอ้งการน ้ ามากและมีปริมาณการใชพ้ื้นท่ีปลูกเท่ากนัคือ ผกัสวนครัว ซ่ึงกลุ่มท่ีไม่ใชน้ ้ า
บาดาลเป็นกลุ่มท่ีเคยใชแ้ละหยดุใชน้ ้ าบาดาลเน่ืองจากศกัยภาพแหล่งน ้ าบาดาลไม่เพียงพอ จึงหันมาใชแ้หล่งน ้ าอ่ืน ๆ 
ในการเพาะปลูก ซ่ึงเกิดจากสาเหตุท่ีกลุ่มใช้น ้ าบาดาลต่อเน่ืองขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากกว่าพ้ืนท่ีเฉล่ียท่ีหลกัเกณฑ์
โครงการก าหนดท่ีจะกระจายน ้ าบาดาลไดซ่ึ้งไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ก่อนหนา้น้ี (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางที ่6   จ านวนพ้ืนท่ีถือครองทั้งหมด (ไร่) ตามชนิดพืชท่ีปลูกของผูใ้ชแ้ละไม่ใชห้รือหยดุใชน้ ้ าบาดาล) 

พ้ืนท่ีถือครอง (ไร่) ใชน้ ้าบาดาล (ไร่) ไม่ใชห้รือหยดุใช้
น ้าบาดาล (ไร่) 

n=511 

รวมทั้งสองกลุ่ม (ไร่) 
n=1,504 พท ปลูกใชน้ ้าบาดาล 

n=364 
พท ปลูกใชแ้หล่งน ้าอ่ืน ๆ 

n=629 

ออ้ย 3.30 7.31 4.70 5.45 
มนัสมัปะหลงั 8.79 11.13 7.83 9.44 
ขา้วโพด 14.29 2.07 7.05 6.72 
ยคูาลิปตสั 7.97 13.67 1.96 8.31 
สวนผลไม ้ 18.13 13.51 21.33 17.29 
พืชอาหารสตัว ์ 1.10 0.00 0.00 0.27 
ถัง่ลิสง 8.52 7.00 1.57 5.52 
ขา้ว 7.42 18.76 16.05 15.09 
ยาง 1.10 0.00 1.57 0.80 
มะเขือเทศ 12.36 8.27 4.11 7.85 
สวนครัว 17.03 18.28 33.86 23.27 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

ก าไรจากการใชน้ ้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร (บาท)  (Bnf)* ผลการศึกษาพบวา่ก าไรจากการท าการเกษตรของ
กลุ่มเกษตรการท่ีใชบ้าดาลและไม่น ้ าบาดาล (ตารางท่ี 4.13: ภาคผนวก) โดยเม่ือพิจารณารายไดเ้ฉล่ียในการใชแ้ละไม่ใช้
น ้ าบาดาล พบวา่มีรายไดเ้ฉล่ียท่ีท่ีแตกต่างกนัเกือบ 1 เท่า กลุ่มท่ีใชน้ ้ าบาดาลมีรายไดเ้ฉล่ียต่อไร่ จ านวน 15,597 บาท/ไร่ 
และกลุ่มไม่ใชน้ ้ าบาดาลมีรายไดเ้ฉล่ียต่อไร่ จ านวน 10,673 บาท/ไร่ ตามล าดบั, ส าหรับตน้ทุนของการท าการเกษตร
พบว่า กลุ่มใช้น ้ าบาดาลมีตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ จ านวน 7,365 บาทต่อไร่ และกลุ่มไม่ใช้น ้ าบาดาลมีตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ 
จ านวน 7,828 บาทต่อไร่ ซ่ึงไม่แตกต่างกนั,  และเม่ือพิจารณาก าไรเฉล่ีย/ไร่ พบวา่กลุ่มใชน้ ้ าบาดาลมีก าไรเฉล่ียต่อไร่ 
จ านวน 8,232 บาท/ไร่ และและกลุ่มไม่ใชน้ ้ าบาดาลมีก าไรเฉล่ีย จ านวน  2,845 บาท/ไร่ ซ่ึงแตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณา
ถึงรายได ้ตน้ทุน ก าไร รวมเทียบกบัสดัส่วนพ้ืนท่ีท าการเกษตรท่ีใชแ้ละไม่ใชน้ ้ าบาดาล พบวา่กลุ่มใชน้ ้ าบาดาลมีรายได้
รวมเฉล่ียต่อไร่ จ านวน 5.677 ลา้นบาทต่อพ้ืนท่ี 364 ไร่ และและกลุ่มไม่ใชน้ ้ าบาดาลมีรายไดร้วมเฉล่ียต่อไร่ จ านวน 
5.453 ลา้นบาทต่อพ้ืนท่ี 511 ไร่ ซ่ึงแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาตน้ทุนรวมพบวา่กลุ่มใชน้ ้ าบาดาลมีตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อไร่ 
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จ านวน 2.680 ลา้นบาทต่อพ้ืนท่ี 364 ไร่ และกลุ่มไม่ใชน้ ้ าบาดาลมีตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อไร่ จ านวน 4.000 ลา้นบาทต่อ
พ้ืนท่ี 511 ไร่ ส าหรับตน้ทุนรวมกลบัพบว่ากลุ่มใช้น ้ าบาดาลมีตน้ทุนรวมท่ีต ่ากว่ากลุ่มไม่ใชน้ ้ าบาดาลเม่ือเทียบกับ
สัดส่วนพ้ืนท่ี  และเม่ือพิจารณาก าไรเฉล่ียรวมต่อไร่ พบวา่กลุ่มใชน้ ้ าบาดาลมีก าไรเฉล่ียรวมต่อไร่จ านวน  2.996 ลา้น
บาทต่อพ้ืนท่ี 364 ไร่ และกลุ่มไม่ใชน้ ้ าบาดาลมีก าไรเฉล่ียรวมต่อไร่ จ านวน 1.453 ลา้นบาทต่อพ้ืนท่ี 511 ไร่ ซ่ึงกลุ่มใช้
น ้ าบาดาลมีก าไรรวมต่อพ้ืนท่ีสูงกวา่กลุ่มไม่ใชน้ ้ าบาดาล  ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากก าไรเฉล่ียและก าไรรวมทั้งหมด การ
ใชน้ ้ าบาดาลท าให้เกษตรกรมีก าไรมากกว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ใช้น ้ าบาดาล ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้ก าไรจากการใชน้ ้ า
บาดาลน่าจะท าใหก้ลุ่มท่ีหยดุหรือใชน้ ้ าบาดาลยงัคงใชน้ ้ าบาดาลต่อไป แต่จากการเก็บขอ้มูลพบวา่ยงัมีกลุ่มเกษตรกรไม่
ใชน้ ้ าบาดาล ซ่ึงน่าเกิดจากตวัแปรด้านอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ใชน้ ้ าบาดาล เช่น ขาดแคลนแรงงานในการท า
การเกษตร หรือไม่มีความรู้ในดา้นการบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาล ไม่ไดรั้บการส่งเสริมเมลด็พนัธ์ุพืชในการเพาะปลูก 

 
ตารางที่ 7  ลกัษณะรายได ้ตน้ทุน ก าไรจของกลุ่มเกษตรกร (บาท/ไร่) ตามชนิดพืชท่ีปลูกของผูใ้ชแ้ละไม่ใชห้รือหยดุใช ้

น ้าบาดาล) 
 

พืชท่ีปลูก 
ใชน้ ้าบาดาล ไม่ใชห้รือหยดุใชน้ ้าบาดาล 

รายไดเ้ฉล่ีย/ไร่  
 (บาท) 

ตน้ทุนเฉล่ีย/ไร่ 
(บาท) 

ก าไร่เฉล่ีย/ไร่ 
(บาท) 

รายไดเ้ฉล่ีย/ไร่  
 (บาท) 

ตน้ทุนเฉล่ีย/ไร่ 
(บาท) 

ก าไร่เฉล่ีย/ไร่ 
(บาท) 

n =5.677/364 n = 2.680/364 n = 2.996/364 n = 5.453/511 n = 4.000/511 n = 1.453/511 

ออ้ย 19,542 8,417 11,125 12,583 8,521 4,063 
มนัสมัปะหลงั 10,938 4,889 6,048 12,838 9,213 3,625 
ขา้วโพด 17,725 8,844 8,881 13,611 9,189 4,422 
ยคูาลิปตสั 10,341 5,193 5,148 8,500 5,670 2,830 
สวนผลไม ้ 14,470 6,847 7,623 9,904 6,806 3,097 
หญา้เล้ียงสตัว ์ 15,000 6,375 8,625 - - - 
ถัง่ลิสง 16,016 7,323 8,694 11,875 8,631 3,263 
ขา้ว 6,872 4,418 2,524 6,885 5,207 1,679 
ยาง 35,000 17,125 17,875 22,563 18,000 4,563 
มะเขือเทศ 17,353 7,515 9,838 12,905 9,452 3,452 
สวนครัว 20,215 9,397 10,817 10,825 8,435 2,390 
เฉล่ียรวม/ไร่ 15,597 7,365 8,232 10,673 7,828 2,845 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

การวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยด้วยสมการถดถอยโลจิสติกแบบสองทางเลือก (Binary logistic model) เพื่อ
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชห้รือไม่ใชน้ ้ าบาดาล สรุปผลดงัน้ี (ตารางท่ี 8)  

1. พ้ืนท่ีท่ีครองของตนเอง (Loc2) จะมีความสัมพนัธ์เชิงทิศทางเดียวกนักบัความน่าจะเป็นท่ีเกษตรกรจะมี
การใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ืองและมีนัยส าคญั ณ ค่า p-value 0.0000***  กล่าวคือถา้เกษตรกรมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ี
เป็นของตนเองมาก ก็ยิ่งมีการใชน้ ้ าบาดาลมากข้ึน ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีครองของตนเองมีความสัมพนัธ์กับรายได(้Inc),ตน้ทุน 
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(Cos),ก าไร (Bnf) ยิ่งเกษตรกรมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเป็นของตนเองมาก ก็ยิ่งเพ่ิมรายไดแ้ละก าไรมากข้ึน และลดตน้ทุน
จากการท่ีตอ้งไปเช่าพ้ืนท่ีของบุคคลอ่ืนเพ่ือมาท าการเกษตร เป็นตน้ 

2. ก าไรจากการทางการเกษตรจากการใชน้ ้ าบาดาล (Bnf2) จะมีความสัมพนัธ์เชิงทิศทางเดียวกนักบัความ
น่าจะเป็นท่ีเกษตรกรจะมีการใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ืองและมีนยัส าคญั ค่า p-value 0.0009*** กล่าวคือ ถา้เกษตรกรมี
ก าไรจากการปลูกพืชท่ีใชน้ ้ าบาดาลมาก ยิ่งมีการใชน้ ้ าบาดาล  มากข้ึน ซ่ึงก าไรก าไรจากการทางการเกษตรจากการใช้
น ้ าบาดาล มีความสัมพนัธ์กบัพ้ืนท่ีครอบครอง (Loc), ประสบการณ์จากการฝึกอบรมการบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาล 
(Mrg),รายได(้Inc), ตน้ทุน (Cos), ก าไร (Bnf) ยิ่งเกษตรกรมีพ้ืนท่ีครอบครองในการท าการเกษตรของตนเองมากไม่ตอ้ง
เช่าก็ลดตน้ทุน และมีความเช่ียวชาญจากการผา่นการฝึกอบรมการบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาล 

3. การไดรั้บการสนบัสนุนเมลด็พนัธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ (Sga) จะมีความสมัพนัธ์ในเชิงทิศทางเดียวกนั
กบัความน่าจะเป็นท่ีเกษตรกรจะมีการใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ืองและมีนัยส าคญัท่ี ณ ค่า p-value 0.029** กล่าวคือ ถา้
เกษตรกรไดรั้บการสนบัสนุนเมลด็พนัธ์พืชเพ่ือท าการเกษตรมาก โดยเฉพาะเมลด็พนัพืชทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพดีและ
เป็นพืชท่ีมีความตอ้งการของตลาดผูบ้ริโภค  เกษตรก็จะมีการใชน้ ้ าบาดาลมากข้ึน ซ่ึงการไดรั้บการสนบัสนุนเมลด็พนัธ์
พืชจากหน่วยงานภาครัฐ มีความสัมพนัธ์กบัรายได(้Inc),ตน้ทุน (Cos),ก าไร (Bnf) ยิง่เกษตรกรไดรั้บเมล็ดพนัธ์พืชท่ีดีมี
คุณภาพ และเป็นพืชท่ีตลาดผูบ้ริโภคตอ้งการมาก ก็ยิ่งท าให้เกษตรกรมีรายไดแ้ละก าไรจากการท าการเกษตรมากข้ึน 
ขณะท่ีลดตน้ทุนในการตอ้งหาเมลด็พนัธ์พืชมาปลูกดว้ยตนเอง  เป็นตน้ 

4. การฝึกอบรมการบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาล (Mrg) จะมีความสัมพนัธ์ในเชิงทิศทางเดียวกนักบัความน่าจะ
เป็นท่ีเกษตรกรจะมีการใชน้ ้ าบาดาล และมีนัยส าคญัท่ี ณ ค่า p-value 0.063** กล่าวคือ การฝึกอบรมการบ ารงรักษา
ระบบน ้ าบาดาลยิ่งเกษตรกรมีประสบการณ์มากหรือมีความเช่ียวชาญ สามารถซ่อมบ ารุงแกไ้ขระบบน ้ าบาดาลได ้ยิ่งท า
ให้เกษตรกรมีการใช้น ้ าบาดาลมากข้ีน  ซ่ึงการฝึกอบรมการบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาลก็มีความสัมพนัธ์กบัรายได ้
(Inc),ตน้ทุน (Cos),ก าไร (Bnf) ยิ่งเกษตรกรมีความเช่ียวชาญมากท าให้สามารถลดตน้ทุนในการบ ารุงรักษาแหล่งน ้ า
บาดาลไดส่้งผลท าใหเ้กษตรกรมีรายไดแ้ละก าไรมากยิง่ข้ึนจากการท าการเกษตรโดยใชน้ ้ าบาดาล เป็นตน้ 
 
ตารางที ่8  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อใชห้รือไม่ใช/้หยดุใชน้ ้ าบาดาลของเกษตรกร 

ปัจจยัท่ีศึกษา Cof. Std.err ค่า p-value 
พ้ืนท่ีท่ีครองของตนเอง (Loc2) .6544275 0.1018139 0.0000** 
ก าไรจากการเกษตรเฉล่ียต่อไร่ (Bnf2) .0012952 .00004991 0.0009** 
การไดรั้บการสนบัสนุนเมลด็พนัธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ (Sga) 1.67574 0.7686978 0.029* 
การฝึกอบรมการบ ารุงรักษาระบบน ้าบาดาลจากกรมทรัพยากร
น ้าบาดาล (Mrg) 

.6059982 .3264024 0.063** 

Constant 1.647301 0.954066 0.084 
Log-likelilihood -51.279698 
Pseudo R2 (%)     0.5106 
Number of obs       160 

ท่ีมา : จากการค านวณ  มีความส าคญัทางสถิติท่ีระดบัส าคญั ** p< 0.05 , * p<0.10 
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ตารางท่ี 9 Marginal Effect  ผลการค านวณ แสดงผลสรุปในตารางท่ี 6 พบวา่ 
1. พ้ืนท่ีท่ีครองของตนเอง (Loc2) เท่ากบั  12.55 หากตวัแปรอิสระเท่ากนั ถา้เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองของ

ตนเองเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย  จะมีความน่าจะเป็นท่ีจะมีเกษตรกรใชน้ ้ าบาดาลเพ่ิมข้ึน 12.55% 
2. ก าไรจากการทางการเกษตรจากการใช้น ้ าบาดาล (Bnf2) เท่ากับ 0.0024 หากตวัแปรอิสระเท่ากันถ้า

เกษตรกรมีก าไรทางการเกษตรจากการใชน้ ้ าบาดาลเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความน่าจะเป็นท่ีจะมีเกษตรกรใช้น ้ า
บาดาลเพ่ิมข้ึน 00.24% 

3. การไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ (Sga) เท่ากบั 0.3215 หากตวัแปรอิสระมีค่า
เท่ากนั ถา้เกษตรกรไดรั้บการสนบัสนุนเมลด็พนัธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย  จะท าให้ความน่าจะเป็นท่ี
จะมีเกษตรกรใชน้ ้ าบาดาลเพ่ิมข้ึน 32.15% 

4. การฝึกอบรมการบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาล (Mrg) เท่ากบั 0.1162 หากตวัแปรอิสระมีค่าเท่ากนัถา้เกษตรมี
การฝึกอบรมการบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาลเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความน่าจะเป็นท่ีจะมีเกษตรกรใช้น ้ าบาดาล
เพ่ิมข้ึน 11.62% 

 
ตารางที ่9  Marginal Effect ของแบบจ าลองโลจิท ของผลการศึกษา 

ปัจจยัท่ีศึกษา Cof. Std.err ค่า p-value Mean 

พ้ืนท่ีท่ีครองของตนเอง (Loc2) .1255755 .0243328 0.000** 5.46875 
ก าไรจากการทางการเกษตรจากการใชน้ ้าบาดาล (Bnf2) .0002485 .0000899  0.0006** 815.7354 
การไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ (Sga) .3215511 .1383894 0.020* .275 
การฝึกอบรมการบ ารุงรักษาระบบน ้าบาดาลจากกรมทรัพยากรน ้ า
บาดาล (Mrg) 

.1162826 0.0243 0.063* 2.41875 

Constant .3160939 .1859597 0.089 1 
Log-likelilihood -51.279698 
Pseudo R2 (%)     0.5106 
Number of obs       160 

ท่ีมา : จากการค านวณ  มีความส าคญัทางสถิติท่ีระดบัส าคญั ** p< 0.05 , * p<0.10 
 

โดยสรุปการทดสอบพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบถึงโอกาสท่ีจะใชน้ ้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ  
อยา่งมีนัยส าคญันั้น  มีค่าสัมบูรณ์ของ Marginal Effect อยู่ระหว่างร้อยละ 0.24 ถึงร้อยละ 32.15 ของค่าสัมบูรณ์ของ 
Marginal Effect เม่ือน ามาจัดอนัดับจะพบว่าปัจจยัพ้ืนท่ีท่ีครองของตนเอง (Loc), รองลงมาได้แก่ก าไรจากการทาง
การเกษตรจากการใชน้ ้ าบาดาล(Bnf),การไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ (Sga), ประสบการณ์
จากการฝึกอบรมการบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาล จากกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล (Mrg) ตามล าดบั ซ่ึงผลจาการทดสอบ
สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ปัจจยัท่ีกล่าวมาทั้ง 4 ปัจจยั มีผลต่อความสัมพนัธ์ท่ีจะท าให้เกษตรกร  ในโครงการมีแนวโนม้ท่ี
จะใชน้ ้ าบาดาลอย่างต่อเน่ืองและไม่หยุดใชน้ ้ าบาดาล เพราะถา้เกษตรกร    มีพ้ืนท่ีถือครองมาก ก็จะมีการเพาะปลูก
เพ่ิมข้ึน และถา้ไดรั้บการส่งเสริมทางดา้นเมล็ดพนัธ์พืชท่ีมีคุณภาพและเป็นพนัธ์ุพืชท่ีตลาดตอ้งการ ก็ท าให้เกษตรกร
สามารถท่ีจะขายผลผลิตไดต้ลอดทั้งปี มีรายไดแ้ละผลก าไรท่ีแน่นอน สอดคลอ้งกบัการลดตน้ทุนในการบ ารุงรักษา
แหล่งน ้ าบาดาลดว้ยการเขา้รับการฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงรักษาฯ ระบบน ้ าบาดาลดว้ยตนเอง เกษตรกรก็ไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการจา้งช่างมาเพ่ือด าเนินการ สามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง ก็จะท าใหป้ระหยดัตน้ทุน และมีรายไดแ้ละ
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ผลก าไรจากการเพาะปลูกมาข้ึน ท าให้มีแรงจูงใจท่ีจะท าให้เกษตรกรมีการใชน้ ้ าบาดาลไดอ้ย่างต่อเน่ืองและไม่มีการ
หยดุใชน้ ้ าบาดาล ส่งผลต่อการใชแ้หล่งน ้ าบาดาลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ผลการศึกษาในงานวจิยัฉบบัน้ี  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชห้รือไม่ใชน้ ้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกรใน

โครงการพฒันาแหล่งน ้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภยัแลง้จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคาม  
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. พ้ืนท่ีครอบครองของเกษตรกร เป็นปัจจัยหน่ึงในการหยุดใช้หรือไม่ใช้น ้ าบาดาลของเกษตรกรใน
โครงการ  จากผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองรวมมากกว่าสองเท่าพ้ืนท่ีโครงการท่ีก าหนดไวก่้อนเขา้
โครงการ ท าใหส่้งผลต่อการกระจ่ายน ้ าของระบบน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรไดอ้ยา่งทัว่ถึงในทุกแปลงของเกษตรกร พ้ืนท่ี
ของเกษตรกรท่ีอยูห่่างไกลจากจุดท่ีตั้งของหอถงักระจายน ้ า จึงมีปัญหาในการใชน้ ้ าบาดาลในการท าการเกษตรในช่วงท่ี
มีความตอ้งการน ้ าในฤดูแลง้ จึงท าให้เกษตรกรซ่ึงเดิมมีความคาดหวงัว่าระบบน ้ าบาดาลจะช่วยให้มีการเพาะปลูกได้
ตลอดทั้งปี จึงไม่สามารถท าการเกษตรท่ีแปลงเกษตรอยูห่่างไกลจากหอถงักระจายน ้ าจึงหยดุใชห้รือเลิกใชน้ ้ าบาดาล   

2. ก าไร  เป็นปัจจยัดา้นหน่ึงท่ีท าให้เกษตรกรมีการใชห้รือหยดุใชน้ ้ าบาดาล  เม่ือมองภาพรวมจากก าไร ซ่ึง
มาจากรายไดแ้ละตน้ทุนแลว้ พบวา่การใชน้ ้ าบาดาลน่าจะเป็นทางเลือกของแหล่งน ้ าท่ีท าให้เกษตรกรมีน ้ าในการใชท้ า
การเกษตรตลอดทั้งปี และเพ่ิมผลผลิตหรือรายไดจ้ากแปลงเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี แต่จากขอ้มูลพบว่าเกษตรกรยิ่งมีผล
ก าไรจากเพาะปลูกพืชมากข้ึน และสามารถลดตน้ทุนได ้ ก็จะมีแรงจูงใจในการท่ีจะใชแ้หล่งน ้ าบาดาลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
ในโครงการ 

3. การไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ  ปัจจุบนัมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานท่ี
มีการวิจยั และปรับปรุงเมลด็พนัพืชท่ีมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูก ตามความตอ้งการของตลาด  เกษตรกรท่ี
รับเมลด็พนัธ์พืชท่ีมีคุณภาพ และเป็นพืชท่ีตลาดตอ้งการ ก็สามารถมีรายไดจ้ากการเพาะปลูกท่ีมากข้ึน และมีรายไดเ้พียง
พอท่ีจะใชใ้นการบริหารจดัการตน้ทุนจากการใชแ้หล่งน ้ าบาดาลของเกษตรกรได ้

4. การท่ีเกษตรกรมีประสบการณ์จากการฝึกอบรมการบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาลท าใหเ้กษตรกรสามารถลด
ตน้ทุนในการไปจ้างช่างมาเพ่ือบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาลท่ีใช้อยู่ในแปลงเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถซ่อม
บ ารุงรักษาแหล่งน ้ าบาดาลไดด้ว้ยตนเอง ท าให้เป็นการประหยดัตน้ทุนในการดูแลรักษาแหล่งน ้ าบาดาลของเกษตรกร 
ท าใหเ้กษตรกรมีการใชน้ ้ าบาดาลอยา่งต่อเน่ืองและไม่มีการหยดุหรือเลิกใชน้ ้ าบาดาล 

ส าหรับปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ คือ ปัจจยัระดับการศึกษา, สมาชิกในครัวเรือนทั้ งหมด, 
ระยะทางจากบา้นไปแปลงเกษตร, ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ธกส., ประสบการณ์จากการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีแหล่ง
น ้ าทางการเกษตร หรือประสบการณ์ในการท างานในฟาร์มเกษตร ผลการศึกษาไม่สามารถยืนยนัไดว้า่ปัจจยัดงักล่าวมี
อิทธิพลต่อการใช้น ้ าบาดาลของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคญั ในอนาคตอาจจะเพ่ิมตวัแปรอ่ืนเพ่ือความแม่นย  าในการ
ท านาย 

ข้อเสนอแนะ 
การส่งเสริมใหเ้กษตรกรในโครงการใชน้ ้ าบาดาล นอกจากปัจจยัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้   ควรจะจ ากดัขอบเขต

ในการขยายพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีใช้น ้ าบาดาล ไม่เกินหลกัเกณฑ์ศักยภาพแหล่งน ้ าบาดาลท่ีก าหนด  และจัดให้มี
เจา้หนา้ท่ีของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลเขา้ไปพบปะตรวจเยีย่มเกษตรกรในโครงการมากกวา่ปีละ 1 คร้ัง และให้มีการจดั
อบรมวิธีการดูแลการซ่อมบ ารุงรักษาระบบน ้ าบาดาลให้กบักลุ่มเกษตรกรในทุกปีๆ ละ 2 คร้ัง นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการ
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เพ่ิมเติมระบบกระจายน ้ าบาดาลเกษตรให้สามารถกระจายน ้ าบาดาลสู่แปลงเกษตรกรไดม้ากข้ึน ควรท่ีจะเพ่ิมเติมแหล่ง
น ้ าบาดาลให้กระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรให้ครบถว้นและทัว่ถึง และทา้ยสุดควรจะไดมี้
การบูรณาการส่งเสริมในดา้นอ่ืน ๆ กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน     อ่ืน ๆ เช่น ส่งเสริมระบบจดัการดิน จากกรม
พฒันาดิน การส่งเสริมการเพาะปลูก จากกรมส่งเสริมการเกษตร  การส่งเสริมระบบจดัการตลาด จากกรมการคา้ภายใน 
และการส่งเสริมดา้นพลงังาน จากกรมพฒันาพลงังาน ส่งต่อระบบการตลาดให้บริษทัฯ ในเครือเจริญโภคภณัฑ์ หรือ
ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่เช่น แมคโคร โลตสั บ๊ิกซี เป็นตน้ เพ่ือให้เกษตรกรมีการบูรณาการ        ท่ีหลากหลายและ
ส่งเสริมอาชีพท่ีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการด ารงชีพของเกษตรกร อนัจะท าใหร้ะบบจดัการน ้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรสามารถ
อยูย่ ัง่ยนืคู่กบัเกษตรกรตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชห้รือเลิก/ไม่ใชน้ ้ าบาดาลนั้น เป็นกลุ่มเกษตรกรจ านวนหน่ึงท่ีเขา้ร่วมโครงการของกรม

ทรัพยากรน ้ าบาดาล ซ่ึงก าหนดให้ปัจจยัอ่ืน ๆ คงท่ี นอกเหนือจากปัจจยัท่ีศึกษา  ดงันั้น ยงัมีปัจจยัมิติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และยงัไม่ไดศึ้กษาอีกหลายประการ เช่น ปัจจยัดา้นทศันคติของผูร่้วมโครงการ ปัจจัยอิทธิพลจากการเมืองในพ้ืนท่ี
ชนบทในกลุ่มเกษตกรกร ปัจจยัขอ้จ ากดัในดา้นอิทธิพลจากสภาวะภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงกะทนัหัน เช่น ภยัแลง้ และ
น ้ าท่วม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นตวัแปรปัจจยัท่ีควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในการวจิยัคร้ังต่อไปเพ่ือความแม่นย  าในการท านาย 

 
กติตกิรรมประกาศ 
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