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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการ
พฒันาการเกษตร 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางการเมืองการ
ปกครองกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร 3) ปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร  

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นายกหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล นกัวิชาการเกษตรหรือนกัพฒันาชุมชนประจ าต าบลจากทุกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในจงัหวดัพะเยา จ านวนทั้งส้ิน 102 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าฐานนิยม ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 43 ปี แต่งงาน
แลว้ มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบนอ้ยกวา่ 100 ตาราง
กิโลเมตร และมีพื้นท่ีท าการเกษตรในเขตรับผิดชอบน้อยกวา่ 50 ตารางกิโลเมตร มีประชากรท่ีอยูใ่นเขต
รับผิดชอบ 5,001-7,000 คน มีประชากรท่ีท าการเกษตรในเขตรับผิดชอบน้อยกวา่ 3,000 คน ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการเกษตรในเร่ืองระบบเกษตรย ัง่ยืน และไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับ
การเกษตร ส่วนใหญ่เคยไดรั้บการติดต่อและค าแนะน าเก่ียวกบัการเกษตรจากเจา้หน้าท่ี นกัวิชาการ หรือ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส่วนใหญ่จะได้รับข่าวสารและความรู้ด้านการเกษตรจากวิทยุ องค์การ
บริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ก่อตั้งมานานมากกวา่ 16 ปี โดยมีจ านวนสมาชิก 21-30 คน  

จากการศึกษาบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร พบวา่มีการด าเนิน
บทบาทอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.50 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ การติดต่อ
และไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการเกษตรจากเจา้หน้าท่ี นกัวชิาการ มีความสัมพนัธ์กบับทบาทขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ขณะท่ีแหล่งข่าวสารและ
ความรู้ดา้นการเกษตร มีความสัมพนัธ์กบับทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัญหา และอุปสรรคขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรท่ีพบจากการศึกษาใน
คร้ังน้ีคือ งบประมาณไม่เพียงพอ เกษตรกรและประชาชนในท้องถ่ินไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่รู้สภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของพื้นท่ีและของเกษตรกร นโยบายของ
รัฐบาลมีความไม่แน่นอน และขาดบุคลากรรับผิดชอบงานดา้นการเกษตรโดยตรง ขอ้เสนอแนะจากการ
วิจยัคร้ังน้ีคือ ควรให้มีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาการเกษตรให้มากข้ึน เพิ่มบุคลากรทางดา้น
การเกษตร ศึกษาสภาพปัญหาดา้นการเกษตรภายในต าบลก่อนมีการท าแผนพฒันาการเกษตร และควรมี
การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรใหม้ากข้ึน 
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Abstract 

The objectives of this study were 1 )  to describe the roles of Tambon Administration 

Organization on agricultural development. 2 )  to determine the relationship among personal factors, 

social factors, political factors and the roles of Tambon Administrative Organization on agricultural 

development and 3 )  to explore obstacle problems and suggestions of Tambon Administrative 

Organization on agricultural development.  

The populations in this study were presidents or vice-presidents of Administration 

Organization, Chief Administrators of the Tambon Administration Organizations, agricultural technical 

officer or community development officer of all Tambon Administrative Organization in Phayao 

Province. The total number of all participants was 10 2 . Questionnaire was used as a research 

instrument. The collected data were analyzed by descriptive statistics, namely, percentage, average, 

mode, minimum, maximum, standard deviation, and test hypotheses by multiple linear regression 

analysis.  

The results showed that the population in this study were mostly males at the average age 4 3 

years, married, post-graduates degree. Tambon Administration Organization was in charge of an area 
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less than 1 0 0  square kilometers. The agricultural areas in the responsible areas of Tambon 

Administration Organization was less than 5 0  square kilometers. The number of population in the 

responsible areas was 5,001-7,000. The number of farmers in the responsible areas was less than 3,000. 

Most of the participants were knowledgeable about agriculture with sustainable agriculture systems and 

did not receive any prior agricultural training. Most of them were contacted and received 

recommendations from agricultural technical officers, agricultural specialist, or related organization.  

Most of them gained agricultural information and knowledge from radio. The Tambon Administration 

Organizations were mainly established for more than 16 years, mostly with 21-30 members.  

According to the studies conducted on the role of Tambon Administration Organization on 

agricultural development, there were high level with the grand mean of 1.50. Hypothesis testing showed 

that gender, contacted and received advice from the agricultural officers and agricultural specialist were 

statistically significant related to the role of Tambon Administration Organization on agricultural 

development at the level of 0 .0 1 , while the sources of agricultural information and knowledge was 

statistically significant related to the role of Tambon Administrative Organization in agricultural 

development at the level of 0.05.  

Problems and obstacles of Tambon Administration Organization on agricultural development 

found in this study were as follows: budgets are not enough, farmers and local people did not cooperate 

in resolving the issue. Tambon Administration Organizations did not recognize the real problems of the 

areas and the farmers. The government’s policies were unstable and inadequacy of personnel for 

agricultural related responsibility. Recommendations from this research are: the budget allocation for 

agricultural development should be more provided, increase the agricultural workforce, study the 

problems of agriculture in the Tambon prior to the agricultural development planning and take more 

coordinate with the related organization. 
 

 


