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บทคัดยอ 

 
 การคนควาแบบอิสระเรื่อง ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจทางการเมืองของ
ประชาชนและทัศนคติตอการดําเนินนโยบายสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีอิทธิพลตอทัศนคติของประชาชนตอนโยบายสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล
และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นเรื่องความสัมพันธระหวางฝายการเมืองและ
ฝายประจําที่มีตอการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลที่มีอิทธิพลตอทัศน 
คติของฝายการเมืองและฝายประจําที่มีตอนโยบายสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล 

 จากนั้นทําการศึกษาโดยการเก็บตัวอยางรวบรวมขอมูลจากประชาชน จํานวน 390 ราย 
และคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคบริหารสวนตําบล และพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 50 ราย 

 ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความรูความเขาใจทางการเมืองโดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง ซ่ึงอาจจัดประเภทวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไดเปนรูปแบบวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบไพรฟา ซ่ึงเปนวัฒนธรรมทางการเมืองที่ประชาชนมีความรู ความเห็นเกี่ยวกับ
ประเทศชาติ ระบบการเมือง บทบาทของผูนําทางการเมือง การบังคับใชนโยบาย ตลอดจนการ 
ตัดสินใจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการกําหนดนโยบาย แตขณะเดียวกันก็ขาดความรูสึก ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงสราง บทบาทของผูนําทางการเมือง รวมทั้งไมรูวาตนมีบทบาทเกี่ยวของกับ
การกําหนดนโยบายสาธารณะอยางไร อยางไรก็ตามประชาชนมีความรูความเขาใจทางการเมืองได
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ในระดับดีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการเลือกตั้ง แตยังไมคอยเขาใจหรือมีความรูความเขาใจ
ในระดับนอย ในเรื่องของบทบาทอํานาจหนาที่ขององคบริหารสวนตําบล นอกจากนี้ยังพบวา 
ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมทางการเมืองรวมอยูในระดับมีสวนรวมบางครั้ง โดยประชาชน 
สวนใหญจะเขารวมกิจกรรมทางการเมืองแตจะเขารวมเปนบางครั้ง ซ่ึงกิจกรรมที่ประชาชนเขารวม
ทุกครั้งคือ การไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคบริหารสวนตําบล และกิจกรรมที่ประชาชนเขา
รวมบอยครั้งจะเปนกิจกรรมทางการเมืองที่เกี่ยวของกับการพัฒนา และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ ควบคุม หรือการเขาไปมีสวนรวมทางการ
เมืองโดยตรง เชน การรองขอใหองคบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติ สวนการสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาองคบริหารสวนตําบล ประชาชนเขาไปมีสวนรวมนอยครั้ง 

 สําหรับบุคคลากรฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลสวนใหญ
เห็นดวยวา การกําหนดนโยบายสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล ไมวาจะเปนเรื่องของการ
ใหขอมูล ขาวสาร การดําเนินนโยบายตามระเบียบ กฎหมาย การจัดสรรผลประโยชน การกําหนด
วิธีการและเครื่องมือในการจัดสรรผลประโยชน และความสามารถในการจัดสรรผลประโยชน จะมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตอประชาชน และประสบผลสําเร็จไดตามวัตถุประสงค ขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธที่ดีระหวางฝายการเมืองกับฝายประจํา ซ่ึงทั้งสองฝายจะตองรวมมือกันในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ แตทั้งสองฝายก็ไมแนใจวาหากเกิดความขัดแยงระหวางฝายการเมืองกับฝาย
ประจําแลว ฝายประจําจะปดบังขอมูลที่สําคัญบางอยางในการประกอบการกําหนดนโยบาย
สาธารณะแกฝายการเมือง 

 ทั้งประชาชนและบุคลากรฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบล  
มีความเห็นที่สอดคลองกันวา นโยบายสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับ 
ปานกลาง โดยความสามารถเดนขององคการบริหารสวนตําบลคือ การกอสรางดานโครงสราง 
พื้นฐาน สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยูในระดับสูง สวนนโยบายสาธารณะ
ดานอื่น ๆ ไดแก การบริการสาธารณะ การจัดสรรงบประมาณ การดําเนินการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การพัฒนาอาชีพ  การบํารุงรักษาสภาพแวดลอมตาง ๆ และการแกไขปญหาใหแก
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล ตอบสนองตอความตองการอยูในระดับปานกลาง 

 กลาวโดยสรุปในการศึกษานี้ไดวา ระดับความรูความเขาใจทางการเมืองและระดับการ
มีสวนรวมทางการเมืองที่แตกตางกันของประชาชน ไมมีผลตอระดับความคิดเห็นตอนโยบาย
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล  และความแตกตางของระดับความคิดเห็นเรื่อง
ความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับฝายประจําที่มีตอการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคการ
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บริหารสวนตําบลของบุคลากรฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบล ก็ไมมีผล
ตอระดับความคิดเห็นตอนโยบายสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลเชนเดียวกัน 
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ABSTRACT 

 
 The study entitled “Relationship of People's Political Understanding and Their  
Attitude Toward the Policy Implementation of Tambon Administrative Organization : A Case 
Study of Tambon Wiang Administrative Organization, Amphoe Fang, Changwat Chiang Mai” 
has the following objectives: (1) to study the relationship between political understanding and 
political participation of the people and their attitude toward the public policy implementation in 
Tambon Administrative Organization (TAO); (2) to study the relationship between the attitude of 
the TAO  personnel and their attitude toward the public policy implementation. 
 Data were collected from 390 people who live in the area and 50 TAO officials. The 
results of the study revealed that the people have political knowledge and understanding at the 
medium level. Their political culture can be categorized as the so called “subject political culture”  
This means that they have some knowledge and understanding of  the  political systems, the roles 
of  political leaders, the policy formulation and implementation process but they still do not 
understand  the overall structure of the political system and do not realize that they can have their 
part in the political process. Nevertheless, the people have a very good knowledge and 
understanding especially regarding the election but could not really understand or have very little 
knowledge and understanding concerning the roles and the responsibility of the Tambon 
Administrative Organization. Besides, it was discovered that most of the people at one time were 
involved in certain political activities. The activity, which they usually  participated in is the 
election of the members of the Tambon Administrative Organization. The political activities that 
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the people often participated are the development of the environment and the keeping of the laws 
and rules, but the people seldom get involved in examining and controlling  process, such as 
pressing demand on Tambon Administrative Organization to pass certain rules and regulations, or 
running for the membership of the Tambon Administrative Organization. 
 As for the TAO personnel, it was found that the success of policy implementation 
depends upon the good working relationship between elected officials and the TAO 
administrative staff.  Should there be any conflict between these two groups of people, they were 
not so sure that things would be running smoothly as it should for such conflict can create a lot of 
problems on both parties, for instance,   the TAO staff could withhold some important 
information and make it difficult for the elected officials to implement their policy. 
 Both the  people and the TAO personnel agreed that the public policy of the TAO 
could only partially respond to the needs of the people. TAO seemed to be more keen in the 
construction of physical infrastructure while the other activities, such as providing public 
services, distributing the benefits, executing the work of protecting and giving relief to public 
hazards, occupation development, maintaining the environment and helping the people to solve 
their problems were still low in the TAO priorities list. 
 In conclusion, the hypotheses testing confirmed that neither the level of political 
knowledge and political participation of the people  bear any significant relationship with their 
attitude toward the public policy implementation of the TAO nor their different opinions of the 
relationship between elected officials and administrative staff would create any significant change 
in their attitude toward the needs serving capacity of the TAO public policy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d


