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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
ส่วนมากผูท่ี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมน้ีเป็นผูมี้รายได้น้อย มีคุณภาพชีวิตต ่า การศึกษาและความ
เป็นอยูไ่ม่ค่อยดีเท่าท่ีควร โดยเฉพาะในเขตชนบท เกษตรกรส่วนมากไม่มีความรู้ในดา้นการผลิต รวม
ไปถึงด้านการเก็บเก่ียวและการตลาด หรือแม้กระทัง่องค์กรท่ีเก่ียวข้องเข้ามาส่งเสริมหรือเข้ามา
ช่วยเหลือการพฒันาชนบทของประเทศไทย รัฐบาลและเอกชนจะตอ้งให้ความส าคญัและพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง (ท านอง, 2541) 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อวิถีชีวิตของประชาชนอยา่งมาก โดยเฉพาะการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการปรับปรุงสิทธิ
เสรีภาพ หน้าท่ีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐ การปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีการเร่งรัดให้เกิดการกระจายอ านาจในการ
บริหารงานและการจดัการบริการสาธารณะไปสู่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเร็ว ทั้งน้ีเพื่อให้เกิด
การบริหารงานและการให้บริการสาธารณะของรัฐเป็นไปด้วยความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชนได้อย่างแทจ้ริงดงันั้น องค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยคุหลงัรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จึงมีบทบาทหนา้ท่ีกวา้งขวาง โดยไม่เพียงแต่จะมี
หน้าท่ีให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่ยงัขยายบทบาทหน้าท่ีออกไป 
รวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินดว้ย (พงษธ์ร, 2551) 

จงัหวดัพะเยาเป็นจงัหวดัท่ีมีการพฒันาในหลายๆด้าน เช่น การพฒันาด้านสาธารณูปโภค 
การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร ชลประทาน การปฏิรูปท่ีดิน ฯลฯ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลตอ้งรับผิดชอบต่อชุมชนเพื่อให้แผนพฒันาเป็นไปตามนโยบายท่ีรัฐบาลได้ก าหนดไวใ้นการ
กระจายอ านาจบริหารงานของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนและกระบวนการ
ถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอตัราก าลงัราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขระบุไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
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ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง ท าให้ปัญหาของแต่ละท้องถ่ินได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินได้ดูแลรับผิดชอบ
ท้องถ่ินของตนเอง จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทุกแห่งจะตอ้งมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและ
อตัราก าลงัจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติั
ภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านกังานจงัหวดัพะเยา, 2554) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก็เป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัตอ้งรับผิดชอบต่อชุมชน เพื่อให้เกิดการพฒันาต่อไป รวมถึง
ด้านการพัฒนาการเกษตร ซ่ึงจังหวดัพะเยาประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 34 แห่ง 
ส่วนมากเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ประชาชนในท้องถ่ินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ดว้ยเหตุน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัพะเยาจึงตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการ
พฒันาการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน สามารถช่วยเหลือตนเองได ้อยูร่่วมกนั
ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้ นการศึกษาเร่ือง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการ
พฒันาการเกษตรจึงเป็นส่ิงท่ีน่าจะน ามาวิเคราะห์ ศึกษา และคน้หาค าตอบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางแผนปรับปรุงและพฒันาบทบาทขององคก์ารบริหารต าบลในดา้นการพฒันาการเกษตร รวมไปถึง
การใชท้รัพยากรในพื้นท่ีท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารงานใหบ้รรลุผลส าเร็จดว้ยดี 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร 
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางการ

เมืองการปกครองกบับทบาทองคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร 
1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการ

พฒันาการเกษตรในจงัหวดัพะเยา 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ได้ทราบถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรในจงัหวดั
พะเยา 

1.3.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัพะเยา และผูท่ี้สนใจสามารถน าผลจากการศึกษาไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในงานการเกษตร ส่งผลใหเ้กษตรกรมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน 
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1.4 สมมติฐำนของงำนวจัิย 

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางการเมืองการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความสัมพนัธ์กบับทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร 
ในจงัหวดัพะเยา 

1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย 

การวจิยัน้ีไดศึ้กษาถึงบทบาทและการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 
ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางการเมืองการปกครองกบัองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการ
เกษตร รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร 

1.5.1 ขอบเขตของเน้ือหา ไดก้ าหนดขอบเขตไว ้ดงัน้ี 
1) บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรในจงัหวดัพะเยา 
2) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางการ

  เมืองการปกครองกบับทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรใน
  จงัหวดัพะเยา 

3) ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการ
  เกษตรในจงัหวดัพะเยา 

1.5.2 ขอบเขตทางดา้นพื้นท่ี และประชากรในการวจิยั 
โดยเลือกประชากรจากองค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัพะเยาจ านวน 34 แห่ง 

จ านวน 102 คน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4  

 

 1.6 กรอบแนวคิดกำรวจัิย (Conceptual framework)  

แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
       ตัวแปรอสิระ(Independent Variables)                                 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

1. ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 
 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพ 
 ระดบัการศึกษา 

2. ปัจจยัทางสังคม 
 พื้นท่ีในเขตรับผดิชอบขององคก์าร

บริหารส่วนต าบล 
 พื้นท่ีการเกษตรท่ีองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลรับผดิชอบ 
 จ านวนประชากรทั้งหมด 
 จ านวนประชากรท่ีท าการเกษตร 
 ความรู้ดา้นการเกษตร  
 การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเกษตร 
 การติดต่อและไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบั

การเกษตรจากเจา้หนา้ท่ี นกัวิชาการ หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 

 แหล่งข่าวสารและความรู้ดา้นการเกษตร 
3. ปัจจยัทางการเมืองการปกครอง 
 ระยะเวลาท่ีก่อตั้งองคก์ารบริหารต าบล 
 ต าแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 จ านวนสมาชิกทั้งหมดขององคก์าร

บริหารส่วนต าบล 

 

บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ต่อการพฒันาการเกษตร 

1. บทบาทในการก าหนดเป้าหมาย 
นโยบาย และการวางแผนการ
พัฒนาการเกษตรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

2. บ ท บ าท ใน ก ารน า แ ผ น ก าร
พัฒนาการเกษตรไปใช้ในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

3. บ ท บ าท ใน ก าร ติ ด ต าม แ ล ะ
ประเมินผลการพฒันาการเกษตร
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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1.7 นิยำมศัพท์ 

บทบำท หมายถึง การท าตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวข้ององคก์รในสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง หน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยท่ีประชาชนมีอ านาจตดัสินใจในการบริหารงานของต าบลตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้

บทบำทขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในการพฒันาการเกษตร ไดแ้ก่ 

1) การก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และการวางแผน 
2) การน าแผนพฒันาการเกษตรไปใชใ้นการด าเนินงาน 
3) การติดตามและประเมินผล 
กำรพัฒนำกำรเกษตร หมายถึง การท าให้กิจกรรมทางการเกษตรดีข้ึน เจริญข้ึน รวมถึงการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความผาสุก ผลิตสินคา้เกษตรและอาหารไดม้าตรฐานและ
ปลอดจากสารเคมี  
 
 

 

 

 

 


