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บทคัดยอ 
   

การศึกษาเร่ืองปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับการเมืองทองถ่ิน: กรณีศึกษา ชุมชนบวกหาด 
กับชุมชนพระเจาเม็งราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษา
ลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับกลุมการเมืองทองถ่ินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 2. เพื่อ
เปรียบเทียบลักษณะปฏิสัมพันธของกลุมการเมืองทองถ่ินกับชุมชนบวกหาดและชุมชนพระเจาเม็ง
ราย และ 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชวงชิงอํานาจฐานคะแนนเสียงของกลุมการเมืองทองถ่ินในเขต
ชุมชนบวกหาดและชุมชนพระเจาเม็งราย ในการศึกษาคร้ังนี้ไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม
คือ ประชาชนในชุมชนบวกหาด จํานวน 94 คน ชุมชนพระเจาเม็งราย จํานวน 98 คน ผูนําชุมชน
จํานวน 12 คน นักการเมืองทองถ่ิน จํานวน 10 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 214 คน 

ผลการศึกษาพบวา  
1. ประชาชนในชุมชนบวกหาด มีความคิดเห็นวาความสัมพันธระหวางชุมชนกับกลุม

การเมืองท่ีเขามาในชุมชนแตเดิม และความสัมพันธระหวางชุมชนกับกลุมการเมืองท่ีเขามาใน
ชุมชนภายหลัง ก็มีระดับความสัมพันธกับชุมชนอยูในระดับปานกลาง สวนประชาชนในชุมชน
พระเจาเม็งราย มีความคิดเห็นวา ความสัมพันธระหวางชุมชนกับกลุมการเมืองท่ีเขามาใหม มีระดับ
ความสัมพันธกันมากกวากลุมการเมืองเดิมท่ีเขามากอน โดยระดับความสัมพันธกันกับกลุม
การเมืองท่ีเขามาใหมอยูในระดับมาก แตระดับความสัมพันธกันกับกลุมการเมืองเดิมท่ีเขามากอน
อยูในระดับปานกลาง   

2. ประชาชนในชุมชนบวกหาดมีความเชื่อถือและคลอยตามกลุมการเมืองท่ีเขามาแต
เดิมในระดับมาก และเช่ือถือกลุมการเมืองท่ีเขามาทีหลังในระดับปานกลาง สวนชุมชนพระเจาเม็ง
รายจะเช่ือถือและคลอยตามกลุมการเมืองท่ีเขามาทีหลังในระดับมากและเช่ือถือกลุมการเมืองท่ีเขา
มาแตเดิมในระดับปานกลาง 
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3. การชวงชิงอํานาจฐานคะแนนเสียงของกลุมการเมืองทองถ่ินในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม กลุมการเมืองใหมเขามาชวงชิงฐานคะแนนเสียงของชุมชนพระเจาเม็งรายไดมากกวากลุม
การเมืองเดิม แตกลุมการเมืองใหมจะเขามาชวงชิงฐานคะแนนเสียงของชุมชนบวกหาดไดนอยกวา
กลุมการเมืองเดิม 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this study, Interaction between Communities and Local Politics:         
A Case Study of Buak Hard Community and Phajao Meng Rai Community,  Muang District, 
Chiang Mai Province, were to (1) investigate interaction characteristics between community and 
local political groups in Chiang Mai municipal area, (2) compare interaction characteristics 
between local political groups in Buak Hard and Phajao Meng Rai communities, and (3) examine 
voting power competition behaviors in Buak Hard and Phajao Meng Rai communities. 214 
subjects of this study were from 94 citizens in Buak Hard community, 98 citizens from Phajao 
Meng Rai communities, 12 community leaders, and 10 local politicians.  

The findings revealed that: 
1. Buak Hard citizens indicated that the interaction between community and former 

political group, when compared with the new one, was in a medium level whereas in Phajao 
Meng Rai community the level of interaction between community and the new political group 
was more than the former one; it was in a high level while the interaction with the former political 
group was in a medium level. 

2. Buak Hard citizens trusted and complied with the policy of the former political 
group in high level and in medium level for the newcomer’s. However, Phajao Meng Rai citizens 
trusted and complied with the policy of the new political group in high level and in medium level 
for the former one.  

3. In terms of voting power competition between local politics in Chiang Mai 
municipal area, new political group in Phajao Meng Rai community gained more voting power 
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than the former one. However, the new political group in Buak Hard community gained fewer 
voting power than the former one. 
 

 
 
 
 

 
 


