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บทคัดยอ 

 
 การศึกษานี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาวาระบบอุปถัมภมีความสัมพันธอยางไรตอการกาวสู
ตําแหนงนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 
 การเก็บขอมูลใชวิธีการสัมภาษณผูใหสัมภาษณจํานวน 12 ราย ประกอบดวย 
นายกเทศมนตรี  กํานัน  ผูใหญบาน  ตัวแทนกลุมเยาวชน  กลุมสตรี/แมบาน    และกลุมผูสูงอายุ  
ในเทศบาลตําบล 3 แหงเขตอําเภอเมืองเชียงใหม นําผลการสัมภาษณมาทําการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการศึกษาพบวา  
 1. รูปแบบความสัมพันธระหวางผูสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรี กับกลุม          
ผูลงคะแนนเสียงในตําบล ไดแก การใชระบบหัวคะแนนหรือเครือขายความสัมพันธ 
 2. รูปแบบการใหความชวยเหลือดวยวิ ธีการตางๆ  แกประชาชนของผูสมัคร
นายกเทศมนตรีในฐานะผูให ท่ีมีผลตอการโนมนาวใหผูอ่ืนไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให ไดแก 
สัญญาวาจะใหท่ีถูกตองตามกฎหมายคือนโยบายท่ีใชสําหรับการหาเสียง 
  3. รูปแบบการใหความสนับสนุนการลงคะแนนเสียงใหแกผูรับสมัครรับเลือกต้ังเปน
นายกเทศมนตรี  เพราะเคยไดรับประโยชนจากผลงานทางการเมืองของผูนั้น  
 ผลการศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. การสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนเกี่ยวกับการเลือกต้ังในระดับทองถ่ิน
และความสําคัญของการบริหารงานทองถ่ิน 

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ระบบอุปถัมภกับการกาวสูตําแหนงนายกเทศมนตรี: 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบล 3 แหงในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม 
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 2. การบังคับใชกฎหมายเลือกต้ังอยางเขมขน ทําการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองท่ี
รองเรียนและลงโทษตามกฎหมายอยางรวดเร็ว 
 3. การสรางเครือขายขาวสารในชุมชนโดยองคกรในชุมชน ใหเปนกลุมแสวงหาขาว
และสงขาวเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายเลือกต้ังไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 4. การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกต้ังกลาวปฏิญาณตนตอหนาสักขีพยานวาจะไมกระทํา
ผิดกฎหมายเลือกต้ังท้ังทางตรงและทางออม 
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ABSTRACT 

 
 This independent study aimed to examine a relation of patronage system and process of 
being elected to the mayor in subdistrict municipalities in Mueang Chiang Mai district. 
 Interviews were used to collect data from 12 participants, namely a mayor, head of 
subdistrict, representatives of youth, housewife/lady, and elder groups in three subdistrict 
municipalities in Mueng Chiang Mai district. The data gathered from the interviews were later 
analyzed. 
 The findings revealed that: 
 1. A relation between mayor candidates and voters was a canvasser system or relation 
network. 
 2. Assistance in any form and by any means of a mayor candidate (legal promise to 
give) could persuade people to vote, and this was an election campaign policy. 
 3. People voted for a mayor candidate who used to give them benefits. 
 Suggestions were as follows: 
 1. Knowledge and understanding of people about local election and the importance of 
local administration should be constructed. 
 2. Election law should be strictly enforced. Complaints should be investigated and 
wrongdoers should be legally punished as soon as possible. 
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 3. Local information network should be established by a community organization. 
The group will search for news and report election fraud to related offices. 
 4. Candidates should vow before witnesses that they would not directly or indirectly 
break election law. 


