
 
 

66 
 

บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการ
เกษตร เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางการเมืองกบั
บทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพัฒนาการเกษตร และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรในจงัหวดัพะเยา 

ซ่ึงผูว้จิยัไดค้ดัเลือกประชากรโดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ นายกหรือ
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล และนกัวิชาการเกษตรหรือนกัพฒันา
ชุมชนประจ าต าบล รวมทั้งหมด 102 คน จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัพะเยาทั้งหมด (34 แห่ง) 
โดยไม่มีการสุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากจ านวนประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีมีไม่มาก ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะใช้
จ  านวนประชากรทั้งหมดเป็นหน่วยการศึกษาและท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเพื่อน าผลไปศึกษาและ
วเิคราะห์  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเม่ือเก็บขอ้มูลแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ทาง
สถิติ ใช้การค านวณค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ (statistical package for social science) ซ่ึงสถิติ
ท่ีใช้ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี (frequency), ค่าร้อยละ (percentage), ค่าเฉล่ีย (mean), ค่าฐานนิยม (mode), ค่า
ต ่าสุด (minimum), ค่าสูงสุด (maximum), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation), การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (multiple linear regression analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 
15 ตวั คือ  เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, พื้นท่ีในเขตรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบล, 
พื้นท่ีการเกษตรท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลรับผิดชอบ, จ  านวนประชากรทั้งหมด, จ  านวนประชากรท่ีท า
การเกษตร, ความรู้เก่ียวกบัการเกษตรท่ีไดรั้บ, การไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการเกษตร, การติดต่อและ
ไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการเกษตรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร, แหล่งข่าวสารและความรู้
ดา้นการเกษตร, ระยะเวลาท่ีก่อตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล, ต  าแหน่งท่ีด ารงอยู่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลและจ านวนสมาชิกทั้งหมดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  

ตวัแปรตาม คือ บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรในจงัหวดัพะเยา 
ไดแ้ก่ บทบาทดา้นการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และการวางแผนการพฒันาการเกษตร บทบาทในการ
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น าแผนการพฒันาการเกษตรไปใช้ในการด าเนินงานและบทบาทในการติดตามและประเมินผลการ
พฒันาการเกษตร จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ได ้ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางการเมืองการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวดัพะเยา  

เพศ จากการศึกษาพบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่ จ านวน 76 คน เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 74.5 

อายุ จากการศึกษาพบวา่ประชากรส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.18 ปี อายตุ  ่าสุด 25 
ปี สูงสุด 67 ปี อายเุฉล่ีย 43.04 ปี 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวา่ มีการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.10 
สถานภาพ จากการศึกษาพบวา่ มีสถานภาพแต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 75.49 
พืน้ที่ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล จากการศึกษาพบวา่ มีพื้นท่ีในเขต

รับผดิชอบนอ้ยกวา่ 100 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 61.76 
พืน้ที่ท าการเกษตรขององค์การบริหารส่วนต าบล จากการศึกษาพบวา่ มีพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบ

นอ้ยกวา่ 50 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 85.30 
ประชากรทั้งหมดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล มีจ  านวนตั้งแต่ 5,001 – 

7,000 คน คิดเป็นละ 38.24 
ประชากรที่ท าการเกษตรที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล มีจ  านวนนอ้ยกว่า 

3,000 คน คิดเป็นละ 61.76 
ความรู้ด้านการเกษตร จากการศึกษาพบว่าประชากรในการศึกษาได้รับความรู้เก่ียวกับด้าน

การเกษตรในเร่ืองระบบเกษตรย ัง่ยนื คิดเป็นร้อยละ 60.55 
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเกษตร  ผูใ้ห้ข้อมูลในการศึกษาไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับ

การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 57.84 
การติดต่อและได้รับค าแนะน าเกีย่วกับการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการเกษตร หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาส่วนใหญ่เคยได้รับการติดต่อและค าแนะน าเก่ียวกับ
การเกษตรจากเจา้หนา้ท่ี นกัวชิาการเกษตร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 52.94 
 แหล่งข่าวสารและความรู้ด้านการเกษตรของผู้ให้ข้อมูล จากการศึกษาพบวา่ ไดรั้บข่าวสารและ
ความรู้ดา้นการเกษตรจากวทิย ุโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 คะแนน โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.91 คะแนน 
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ระยะเวลาที่ก่อตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ระยะเวลาท่ีก่อตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งมา
นาน 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.12 

ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล  ต าแหน่งท่ีประชากรตวัอย่างด ารงอยู่ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นมีอยู ่3 ต าแหน่ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้อบถามในแต่ละต าแหน่งอย่างละเท่าๆกนัคือ 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 

จ านวนสมาชิกทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบล มีสมาชิก 21-30 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 

5.1.2 บทบาทและหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร 
 จากการศึกษาระดับการมีบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรใน
จงัหวดัพะเยาในทุกๆดา้น พบว่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัพะเยามีบทบาทต่อการพฒันาการ
เกษตรอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.50 และยงัพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาท
ดา้นการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และการวางแผนการพฒันาการเกษตรอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
1.54 รองลงมาได้แก่บทบาทในการน าแผนพฒันาการเกษตรไปใช้ในการด าเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50 และบทบาทในการติดตามและประเมินผลการพฒันาการ
เกษตรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.45 

5.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางเมืองการ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการ
พฒันาการเกษตร 

ผลจากการศึกษาพบวา่ มี 2 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 ไดแ้ก่ เพศ การ
ติดต่อและไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการเกษตรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร และ 1ตวัแปร ท่ีมี
ผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ไดแ้ก่ แหล่งข่าวสารและความรู้ดา้นการเกษตร ซ่ึงสามารถสรุป
เป็นสมการถดถอยพหุ ไดด้งัน้ี 
บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบล          = 7.892 + 1.724(เพศ) +  1.257(การติดต่อและได้รับ

ค าแนะน าเก่ียวกบัการเกษตรฯ) + .193(แหล่งข่าวสาร
และความรู้ดา้นการเกษตร) 

 ผลจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้คือ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 
ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางการเมืองการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพนัธ์กบั
บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรในจงัหวดัพะเยา 
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5.1.4 ปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพัฒนาการเกษตร
ในจังหวดัพะเยา 
1) ระดับความรุนแรงของปัญหา และอุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการ

พฒันาการเกษตร 
 จากการศึกษาระดบัของปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลต่อการพฒันาการเกษตร พบว่า ปัญหาอุปสรรคในดา้นงบประมาณไม่เพียงพออยูใ่นระดบั
มากสุดท่ี 2.45 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในดา้นความขดัแยง้ระว่างเพื่อนร่วมงานภายในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลมีความรุนแรงของปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.69 โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 
1.42 

2) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูล 
ปัญหาอุปสรรค 
พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลประสบปัญหาในเร่ืองนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความไม่

แน่นอน ท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการสนบัสนุนดา้นการเกษตร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเกษตรยงัไม่มีการบูรณาการ หรือจดัท าแผนพฒันาการเกษตรร่วมกบัองค์การบริหารส่วน
ต าบล อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีจะมารับผิดชอบด้านการเกษตร
โดยตรง และปัญหาหลกัขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ งบประมาณในการด าเนินการตาม
โครงการดา้นเกษตรมีไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
พบว่า ในองค์การบริหารส่วนต าบลควรให้มีการศึกษาสภาพปัญหาด้านการเกษตร

ภายในต าบลก่อนมีการท าแผนพฒันาการเกษตร เพราะจะสามารถแกปั้ญหาดา้นการเกษตรให้แก่
เกษตรกรไดอ้ย่างถูกตอ้ง และองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทางการเกษตรให้มากข้ึน รวมไปถึงการเพิ่มบุคลากรทางดา้นเกษตรเกษตร ท่ีมีความรู้
ความสามารถ และตระหนักในหน้าท่ีในการพัฒนาการเกษตร และควรให้มีการจัดสรร
งบประมาณในการพฒันาการเกษตรใหม้ากข้ึน โดยดูตามความเหมาะสมของโครงการพฒันาการ
เกษตรของต าบลในขณะนั้น 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรในจงัหวดั
พะเยา มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร เพื่อ
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วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางการเมืองกับ
บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.2.1  บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และการวาง
แผนการพฒันาการเกษตร  

จากการศึกษาพบวา่ ระดบัของบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในดา้นการก าหนดเป้าหมาย 
นโยบาย และการวางแผนพฒันาการเกษตรอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.54 โดยมีการร่วมจดัท า
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.75 รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.70 แสดงวา่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลส่วนใหญ่ปฏิบติัตามบทบาทท่ีถูกก าหนดไว ้(role prescriptions) คือ การมีส่วนร่วมในการจดัท า
แผนพฒันาต าบล 3 ปี เน่ืองจากแผนพฒันาต าบลตอ้งผา่นการเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ก่อนมีการน าไปใช ้อีกทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดป้ฏิบติัตามบทบาทท่ีปฏิบติัจริง (role descriptions) 
คือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ เน่ืองจากแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณนั้น องค์บริหารส่วนต าบลจะตอ้งจดัท าข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานพฒันาต่อไป ส่วนการมีส่วนร่วมวางแผนในการพฒันากลุ่มหรือสหกรณ์ทางการเกษตร มี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 1.29 แสดงวา่ การวางแผนในการพฒันากลุ่มหรือสหกรณ์ทางการเกษตรไม่ได้
เป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีจะตอ้งด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

5.2.2  บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการน าแผนพฒันาการเกษตรไปใช้ด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

จากการศึกษาพบว่า ระดบัของบทบาทในการน าแผนพฒันาการเกษตรไปใช้ด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.50 โดยคะแนนการน าแผนพฒันาการเกษตรไปใชใ้นการพฒันาต าบลใน
ด้านการเกษตร และการให้ประชาชนและเกษตรกรได้มีส่วนในการตดัสินใจวางแผนพฒันาทางด้าน
การเกษตร มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.57 รองลงเป็นการน าแผนพฒันาการเกษตรไปช่วยกระตุน้ให้
เกิดความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหาดา้นการเกษตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.56 แสดงวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ส่วนใหญ่ไดน้ าแผนพฒันาการเกษตรไปใชใ้นการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการพฒันาดา้นการเกษตรระดบั
ต าบล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและเกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการวางแผน
พฒันาการเกษตร เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในต าบลได้รับประโยชน์จาก การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการเกษตรมากท่ีสุด และยงัเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิมท่ีจะแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั  
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5.2.3  บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการติดตามประเมินผลการพฒันาการเกษตร  
ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัของบทบาทในการติดตามประเมินผลการพฒันาการเกษตรอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.45 โดยคะแนนการน าผลการปฏิบติังานตามแผนท่ีผ่านมาแล้วมาปรับปรุง
แก้ไขให้ดีข้ึนมีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.57 รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในการสรุปผลการ
ปฏิบติังานของแผนการและโครงการต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.52 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
หลงัจากท่ีไดมี้การวางแผนการพฒันาการเกษตร และการน าแผนพฒันาการเกษตรไปด าเนินงานแลว้ ยงัมี
การสรุปผลการปฏิบติังานของแผนงานและโครงการต่างๆ และน าผลการปฏิบติังานตามแผนเหล่านั้นมา
ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อเป็นการพฒันารูปแบบในการส่งเสริมและการพฒันาการเกษตรคร้ังต่อไปให้ดียิ่งข้ึน 
แต่ทั้งน้ียงัขาดการตั้งกระทูถ้ามเก่ียวกบัแผนงานและโครงการท่ีไดมี้การท าไปแลว้ ซ่ึงอาจท าให้ไม่เกิด
ความคิดริเร่ิมหรือการแก้ไขปัญหาท่ีไม่ตรงจุดในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานหรือ
โครงการต่างๆท่ีผา่นมา 

5.2.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางการเมืองการ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการ
พฒันาการเกษตร 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดแ้ก่ เพศ และปัจจยั
ดา้นสังคม ไดแ้ก่ การติดต่อและไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการเกษตรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการเกษตร 
และแหล่งข่าวสารและความรู้ดา้นการเกษตร มีความสัมพนัธ์กบับทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อ
การพฒันาการเกษตร จากการศึกษาพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีบทบาทต่อการพฒันาการ
เกษตรในระดบัมาก ทั้งในด้านบทบาทการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และการวางแผนการพฒันาการ
เกษตร บทบาทในการน าแผนพฒันาการเกษตรไปใช้ในการด าเนินงาน และบทบาทในการติดตามและ
ประเมินผลการพฒันาการเกษตรขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดแ้ก่ เพศ มีความสัมพนัธ์กบับทบาท
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเชิงบวก แสดงว่า เพศชายมีบทบาทมากกวา่เพศหญิงในการพฒันาการ
เกษตรขององค์การบริหารส่วนต าบล อาจเป็นเพราะผูท่ี้ท  างานในองค์การบริหารส่วนต าบลหรืองานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

ปัจจยัทางสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ การติดต่อและได้รับค าแนะน าเก่ียวกับ
การเกษตรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร และแหล่งข่าวสารและความรู้ดา้นการเกษตร จาก
การศึกษาพบว่าการติดต่อและได้รับค าแนะน าเก่ียวกับการเกษตรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มี
ความสัมพนัธ์กบับทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเชิงบวก แสดงวา่ ถา้องคก์ารบริหารส่วนต าบล
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มีการติดต่อและได้รับค าแนะน าเก่ียวกบัการเกษตรบ่อยคร้ัง ก็จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บทบาทต่อการพฒันาการเกษตรมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดม (2541) ไดศึ้กษาบาทบาทขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในการบริหารและจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินในจงัหวดัน่าน พบวา่ จ  านวน
คร้ังท่ีสมาชิกผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับกลุ่ม
ประชาคมต าบล NGO หรืออ่ืนๆ ท าให้ผูบ้ริหารไดรั้บรู้ รับทราบ และมีความเขา้ใจ เห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และสอดคล้องกบัศิริพร (2545) ได้ศึกษาบทบาทท่ีคาดหวงัของสมาชิกสตรี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การไดรั้บการอบรมหรือการ
แนะน าจากเจา้หน้าท่ีเร่ืองความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเกษตรจะท าให้สมาชิกท่ีเป็นสตรีของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการแสดงออกในดา้นบทบาทการพฒันาการเกษตรท่ีสูงข้ึน 

แหล่งข่าวสารและความรู้ด้านการเกษตร มีความสัมพนัธ์กบับทบาทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเชิงบวก แสดงวา่ ถา้องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บข่าวสารและความรู้ดา้นการเกษตรจากแหล่ง
ข่าวสารต่างๆมาก ก็จะส่งผลให้มีบทบาทในดา้นการพฒันาการเกษตรมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพรรณี (2545) 
พบวา่เกษตรกรตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล สนบัสนุนการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเพิ่มพูน
ความรู้ เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาปริมาณและคุณภาพสินค้า
การเกษตร ตลอดจนเพิ่มมูลค่าสินคา้ทางดา้นการเกษตรอีกดว้ย และสอดคลอ้งกบันภาพร (2549) ไดศึ้กษา
บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในการสนบัสนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร
ประจ าต าบลในจงัหวดัล าพูน พบว่า เจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ท่ีได้รับอบรมท่ี
เก่ียวข้องกับการเกษตร ได้แก่ เร่ืองล าไย เร่ืองปุ๋ยชีวภาพ ดูงานโครงการหลวง และการอบรมด้าน
การเกษตรในการปลูกพืช เล้ียงสัตว ์เป็นตน้ จะส่งผลให้การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรดีข้ึน 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี ้

ผลการวิจยัเร่ือง บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรในจงัหวดัพะเยา 
ผูว้จิยัขอเสนอแนะจากการวจิยัดงัน้ี 
 5.3.1 จากการศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร พบวา่  ผูใ้ห้

ขอ้มูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลกว่าร้อยละ 10 ไม่มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย
โดยตรง และมีระดบับทบาทในการมีส่วนร่วมวางแผนการพฒันากลุ่มหรือสหกรณ์ทาง
การเกษตรน้อย เช่นเดียวกนักบัการมีระดบับทบาทในการตั้งกระทูถ้ามเก่ียวกบัแผนงาน
และโครงงาน ดงันั้น จึงเห็นควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลเน้นการท างานแบบมีส่วน
ร่วมมากข้ึน เช่น การจดัการประชุมเสวนา การท าประชาคม รวบรวมความคิดเห็น รวมทั้ง



 
 

73 
 

อาจจดัให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการให้แก่ผูท่ี้รับผิดชอบปฏิบติังานด้านการวางแผน 
เพื่อใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึน  

 5.3.2 จากการศึกษาแหล่งข่าวสารและความรู้ดา้นการเกษตร พบว่า ภายใน 1 ปี ผูใ้ห้ขอ้มูลจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บข่าวสารจากวิทยุเป็นหลกั และมีความถ่ีในการรับข่าวสาร
รวมทั้งหมดอยู่ในระดบัปานกลาง จากผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลจากองค์การการ
บริหารส่วนต าบลในจงัหวดัพะเยาไดรั้บหรือเขา้ถึงแหล่งข่าวสารดงักล่าวยงัไม่กวา้งขวาง 
จึงเห็นควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระตุ้นการรับรู้ หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ประเภทต่างๆเพิ่มมากข้ึน เช่น จดหมายข่าว นิทรรศการ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อให้
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเกษตรท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 5.3.3 จากการศึกษาปัญหา และอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร 
พบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เกิดจากความไม่แน่นอนของนโยบาย
รัฐบาลจึงท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการสนับสนุนด้านการเกษตร และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการเกษตรยงัไม่มีการบูรณาการ หรือจดัท าแผนพฒันาการเกษตรร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีจะมา
รับผดิชอบดา้นเกษตรโดยตรง และปัญหาการขาดแคลนงบประมาณดา้นการเกษตร ดงันั้น 
จึงเห็นควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าแผนโครงการพฒันาการเกษตรให้ชัดเจน 
รวมไปถึงการจดัสรรงบประมาณให้เหมาะกบัโครงการท่ีได้วางแผนข้ึน เพื่อหลีกเล่ียง
ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ และยงัควรผลักดันให้หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การเกษตร และเกษตรกรให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาการเกษตรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย เพื่อจะได้ร่วมกนัแก้ไขและพฒันาการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลควรจะพิจารณา หรือพฒันากระบวนการ
คดัเลือกบุคคลากรให้เขา้มาท างานในดา้นการเกษตรโดยตรง เช่น โดยการสอบคดัเลือก
จากส่วนกลาง หรือจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัสอบคดัเลือกเอง ซ่ึงในจงัหวดัพะเยามี
นกัวิชาเกษตรประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลอยูน่อ้ยมาก เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีท าการเกษตร
ท่ีแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลต้องรับผิดชอบ ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการตั้ งกรอบ
งบประมาณรองรับดว้ย 

   
 
 
 



 
 

74 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรใน
จงัหวดัพะเยา ให้คลอบคลุมทุกแง่มุม และบงัเกิดผลดีแก่องค์การบริหารส่วนต าบล และเกษตรกรมาก
ยิง่ข้ึน จึงมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัเพิ่มเติมคร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 

5.4.1 ควรมีการศึกษาสัดส่วนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน ามาพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการจดัสรรงบประมาณตามแผนงานดา้นต่างๆ 

5.4.2 ควรมีการศึกษาเร่ืองการบริหารงานดา้นการเกษตรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้
ขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นตวัเปรียบเทียบ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการบริหารงานดา้นการเกษตรเป็นอยา่งไร มีความ
แตกต่างกนัหรือไม่ เป็นตน้ 

 
 


