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แบบสอบถามโครงการวจัิย 

เร่ือง  :  บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร ในจังหวดัพะเยา 

โดย นางสาวนิศานาถ ธนะรังสฤษฏ์ 

นักศึกษาปริญญาโทสาขาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

วนั/เดือน/ปี......................................................... 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล............................................อ าเภอ............................................จงัหวดัพะเยา 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีใช้รวบรวมขอ้มูล บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการ

เกษตร ในจงัหวดัพะเยา โดยให้นายกหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลดัองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และนักวิชาการเกษตรหรือนักพฒันาชุมชนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผูต้อบ

แบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของท่าน 

 แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน โปรดกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นทุกขอ้ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดข้อ้มูล

ครบถ้วนสมบูรณ์ และน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ตอนที ่1  ขอ้มูลด้านปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัด้านสังคม และปัจจยัด้านการเมืองการ

ปกครอง 

ค าแนะน า โปรดท าเคร่ืองหมาย √หรือกรอกขอ้ความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 

1. เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 

2. ปัจจุบนัท่านอาย.ุ.......................... (นบัอายเุตม็) 

3. สถานภาพ 

  (  ) โสด  (  ) สมรส (  ) หยา่ร้าง (  ) หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษาของท่าน 

  (  ) ระดบัประถมศึกษา  (  ) ปริญญาตรี 

  (  ) ระดบัมธัยมศึกษา  (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

  (  ) อาชีวศึกษา 

ปัจจัยด้านสังคม 

5. พื้นท่ีในเขตรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมด.....................ตารางกิโลเมตร 

6. พื้นท่ีการเกษตรท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลรับผดิชอบ....................ไร่......................งาน 

7. ประชากรทั้งหมด.....................คน 

8. ประชากรท่ีท าการเกษตร......................คน 

9. ในรอบปีท่ีผ่านมาท่านเคยไดรั้บความรู้เก่ียวกบัดา้นการเกษตรในเร่ืองใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

 (  ) ระบบเกษตรย ัง่ยนื   (  ) การพฒันาการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

 (  ) การตลาดและราคาสินคา้เกษตร (  ) โครงการวสิาหกิจชุมชน 

 (  ) อ่ืนๆ............................................... 

10. การไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการเกษตร 

 (  ) ไม่เคย (  ) เคย  

11. การติดต่อและได้รับค าแนะน าเก่ียวกับการเกษตร จากเจ้าหน้าท่ี นักวิชาการและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 

 (  ) ไม่เคย (  ) เคย  
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12. แหล่งข่าวสารและความรู้ดา้นการเกษตรในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

แหล่งข่าวสาร 
จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บข่าวสาร 

ไม่ไดรั้บ 1–5 คร้ัง 6-10 คร้ัง มากกวา่ 10 
คร้ัง 

1. วทิย ุ     
2. โทรทศัน์     
3. หนงัสือพิมพ ์     
4. วารสารต่างๆ     
5. แผน่พบั ใบปลิว     
6. อบรม/สัมมนา     
7. จดหมายข่าว ห รือหนังสือเวียนใน

หน่วยงาน 
    

8. บอร์ดข่าวสาร หรือนิทรรศการ     
9. การร่วมโครงการ หรือกิจกรรมด้าน

การพฒันาการเกษตร 
    

 

ด้านปัจจัยทางการเมือง 

13. ระยะเวลาท่ีก่อตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล...................ปี 

14. ต าแหน่งท่ีท่านด ารงอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบล............................................................ 

15. จ านวนสมาชิกทั้งหมดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล......................คน 
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ตอนที ่2 บทบาทและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการด าเนินงานในการพฒันาดา้น

การเกษตร 

ค าแนะน า  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่องวา่งตามระดบับทบาทท่ีท่านไดป้ฏิบติัตามความเป็น

จริง 

บทบาทและหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลต่อ
การด าเนินงานในการพฒันาด้านการเกษตร 

ระดับบทบาท 

มาก น้อย ไม่มี 

ก. บทบาทด้านการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และ
การวางแผนการพฒันาการเกษตร 

   

1. ท่านมีบทบาทในการจดัท าแผนพฒันา อบต. 3 
ปี 

   

2. ท่านมีบทบาทในการก าหนดนโยบายโดยตรง    
3. ท่านมีบทบาทในการก าหนดเป้าหมายในการ

พฒันาการเกษตร 
   

4. ท่านมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและ
มาตรการในการจดัระเบียบราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

   

5. ท่ าน มีบทบาทในการวางแผนและ เขี ยน
โครงการพฒันาการเกษตร 

   

6. ท่านมีบทบาทในการประสานงานกบัหน่วยงาน
รัฐหรือเอกชนในการจดัให้มีกิจกรรมเก่ียวกับ
การเกษตรในต าบล 

   

7. ท่านมีบทบาทในการร่วมวางแผนงบประมาณ
โครงการพฒันาและส่งเสริมอาชีพครัวเรือน 

   

8. ท่ าน มีบทบ าท ในก าร มี ส่ วน ร่วม ในก าร
เตรียมพร้อมคณะท างานและการจัดเตรียม
ข้อมู ล พื้ น ฐ าน ของต าบ ล ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ
การเกษตร 

   

9. ท่านมีบทบาทในการร่วมจัดเวทีต าบล เพื่อ
ประมวลผล ก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนั ก าหนด
ปัญหาร่วมกัน  ประเมินและคัด เลือกแนว
ทางแกไ้ขปัญหาทางดา้นการเกษตรร่วมกนั 

   



 

83 
 

บทบาทและหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลต่อ
การด าเนินงานในการพฒันาด้านการเกษตร 

ระดับบทบาท 

มาก น้อย ไม่มี 
10. ท่านมีบทบาทในด้านการมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณ 

   

11. ท่านมีบทบาทในการมีส่วนช่วยในการจดัท า
เอกสารแผนพฒันาการเกษตร 

   

12. ท่ าน มี บทบ าท ในก ารจัด ให้ มี ก ารแส ดง
ประชามติเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการก าหนด
แผนงานโครงการพฒันาการเกษตรของชุมชน
ระดบัต าบล 

   

13. ท่านมีบทบาทในการร่วมก าหนดรายละเอียด
การด าเนินงานของโครงการ 

   

14. ท่านมีบทบาทในการมีส่วนร่วมวางแผนในการ
พฒันากลุ่มหรือสหกรณ์ทางการเกษตร 

   

15. ท่านมีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเกษตรต่างๆใหก้บัประชาชนในต าบล 

   

ข. บทบาทในการน าแผนไปใช้ในการด าเนินงาน    
1. ท่านมีบทบาทในการน าแผนพฒันาการเกษตร

ไปใชใ้นการพฒันาต าบลในดา้นการเกษตร 
   

2. ท่านมีบทบาทในการน าแผนพฒันาการเกษตร
ไปช่วยกระตุ้นให้ เกิดความคิดริเร่ิมในการ
แกปั้ญหาดา้นการเกษตร 

   

3. ท่านมีบทบาทในการปฏิบติัตนให้เป็นตวัอย่าง
แ ก่ผู ้ อ่ืน ในการพัฒนาส่ งเส ริมอาชีพด้าน
การเกษตร 

   

4. ท่ าน มีบทบ าท ในการให้ ป ระชาชนและ
เกษตรกรได้มีส่วนในการตัดสินใจวางแผน
พฒันาทางดา้นการเกษตร 
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บทบาทและหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลต่อ
การด าเนินงานในการพฒันาด้านการเกษตร 

ระดับบทบาท 

มาก น้อย ไม่มี 
5. ท่ าน มีบทบ าท ในการมี ส่ วน ร่วม ในการ

ปฏิบติังานตามโครงการพฒันาดา้นการเกษตร 
   

6. ท่ า น มี บ ท บ าท ใ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการพฒันาดา้นการเกษตรตั้งแต่เร่ิมจน
ส้ินสุดกระบวนการ 

   

7. ท่ าน มีบทบ าท ในการให้ ป ระชาชนและ
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแสดงออกในรูปการ
ตดัสินใจในการน าภูมิปัญญามาท าแผนพฒันา
ดา้นการเกษตร 

   

ค. บทบาทในการติดตามประเมินผลการพัฒนาการ
เกษตร 

   

1. ท่ าน มีบทบาทในการติดตามประเมินผล
แผนงานและโครงการ 

   

2. ท่านมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการสรุปผล
การปฏิบติังานของแผนการและโครงการต่างๆ 

   

3. ท่านมีบทบาทในการตั้ งกระทู ้ถามเก่ียวกับ
แผนงานและโครงการท่ีไดมี้การท าไปแลว้ 

   

4. ท่านมีบทบาทในการตรวจสอบความพึงพอใจ
ของเกษตรกรระหวา่งด าเนินการด าเนินงานตาม
แผน 

   

5. ท่านมีบทบาทในการตรวจสอบความพึงพอใจ/
ความคิดเห็น ของเกษตรกรหลงัด าเนินงานตาม
แผน 

   

6. ท่านมีบทบาทในการน าผลการปฏิบติังานตาม
แผนท่ีผา่นมาแลว้มาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
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ตอนที ่3  ปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการ

 เกษตร 

ค าแนะน า โปรดท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่องว่างระดับของปัญหา และกรอกข้อความลงใน

ช่องวา่งตามความเป็นจริง 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อการ
ด าเนินงานในการพฒันาด้าน

การเกษตร 

ระดับของปัญหา  

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่มี ข้อเสนอแนะ 

1. ความไม่ชัดเจนของนโยบาย
และแผนงานในการพัฒนา
ดา้นการเกษตร 

     

2. ผูบ้ริหารไม่ให้การสนับสนุน
ในการพฒันาการเกษตร 

     

3. ไม่รู้สภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของ
พื้นท่ี  

     

4. ไม่รู้สภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของ
ประชาชน/เกษตรกร 

     

5. ประชาชน/เกษตรกร ไม่ให้
ความ ร่วม มือในการแก้ไข
ปัญหา 

     

6. ความขัดแย้งระหว่างเพื่ อน
ร่วมงานภายในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

     

7. ขาดการประสานงานท่ีดีกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

8. เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน ขาด
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
และหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
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ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อการ
ด าเนินงานในการพฒันาด้าน

การเกษตร 

ระดับของปัญหา  

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่มี ข้อเสนอแนะ 

9. ขาดความร่วมมือจากเพื่ อน
ร่วมงาน 

     

10. ความไม่ เข้ าใจในบทบ าท
หน้าท่ีของสมาชิกในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

     

11. งบประมาณไม่เพียงพอ      
 

อืน่ๆ (โปรดระบุ) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
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