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ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี   โครงสรางอํานาจชุมชนในอดีตมีความสัมพันธแบบระบบ 
เครือญาติเกิดข้ึนเพราะความจําเปนในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ทําใหคนในชุมชนตองมา 
รวมมือกันในกลุมเครือญาติ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง  ตอมาเม่ือการขยายตัว
ของรัฐราชการเขาสูชุมชนทําใหมีการเลือกต้ัง  ลักษณะการเลือกต้ังกํานัน-ผูใหญบานในอดีต 
ชาวบานยังใชเกณฑการพิจารณาเลือกผูที่อาวุโส เปนคนดี มีคุณธรรมเปนผูนํา กอใหเกิดโครงสราง
อํานาจเชิงซอนในชุมชนระหวางอํานาจรัฐราชการและระบบเครือญาติ  หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตของชุมชนจากการผลิตเพ่ือยังชีพเปลี่ยนไปเปนการผลิตเพ่ือการขาย
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ในระบบเศรษฐกิจเงินตรา   การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดกัดกรอนความสัมพันธแบบพึ่งพาระหวาง
กันของระบบเครือญาติไปสูการจางแรงงาน  ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนเริ่มมีบทบาทในการ
อุปถัมภชาวบาน และไดรับการยอมรับจากชาวบานใหเปนผูนําชุมชน เมื่อโครงการพัฒนาของรัฐ 
(นโยบายเงินผัน) เขาไปมีอิทธิพลในชุมชน ทําใหบทบาทของกํานัน-ผูใหญบาน เริ่มมีผลประโยชน
จากโครงการพัฒนา การเลือกต้ังกํานัน - ผูใหญบาน ตองใชเงินทุนในการหาเสียงเพ่ือใหไดรับ
เลือกต้ังการเขามาของนิคมอุตสาหกรรมไดสงผลกระทบตอวิถีผลิตของชุมชน จากเกษตรกรรมเปน
อุตสาหกรรม ยังผลใหเกิดกลุมอํานาจใหมที่ไดรับผลประโยชนจากอุตสาหกรรมในชุมชนคือกลุม
นายทุน นักธุรกิจในชุมชน เขามามีบทบาททางการเมืองแทนกํานัน - ผูใหญบาน  การข้ึนสูอํานาจ
ของกลุมอํานาจใหมภายใตบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดทําลายเกณฑดั้งเดิมลง  แลวได
สถาปนาระบบธุรกิจ 

การเมืองข้ึนเปนเง่ือนไขหลักในการกาวข้ึนสูตําแหนงอํานาจทางการเมือง โดยมีการ
แบงเปนฝกฝายของกลุมการเมืองและการอุปถัมภภายในกลุมของตน สวนการศึกษาการเมืองของ
รูปแบบการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรง  พบวาการเมืองทองถิ่นในเทศบาลเมืองมาบตาพุดอยู
ภายใตระบบผูกขาดอํานาจปกครองไวในกลุมอํานาจเดียวโดยอาศัยระบบการฮ้ัวทางการเมือง 
ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน  ระบบฮ้ัวทางการเมืองเกิดข้ึนเพราะกลุมอํานาจขาดแคลนทรัพยากรทาง
การเมือง เพ่ือการสรางอํานาจตอรองเรื่องผลประโยชนทางการเมือง และการฮ้ัวทางการเมือง 
เพ่ือการจัดสรรอํานาจทางการบริหาร  สําหรับปญหาที่เกิดข้ึนภายใตโครงสรางการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีโดยตรง เพราะการฮ้ัวทางการเมืองมีขอจํากัดทําใหกลุมอํานาจท่ีผูกขาดอํานาจ
ปกครองแตกออกเปน 2 กลุม การศึกษาการประเมินผล พบวาการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรง 
มีความเหมาะสมท่ีจะเปนตัวแบบในการปกครองเทศบาล   แมวาจะพบปญหาการซ้ือเสียงขนาด
หนักในการเลือกต้ัง  แตตัวแบบดังกลาวไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอระบบการเมืองทองถิ่น   
1. มีการนําเสนอนโยบายแทนตัวบุคคล  2. สรางขอจํากัดตอระบบการฮ้ัวทางการเมือง  3. สราง
เสถียรภาพใหนายกเทศมนตรีในการบริหาร  แตการนําตัวแบบการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรง
ไปใชสมควรท่ีจะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหเหมาะสม  สงเสริมการประชาสัมพันธ 
จะเปนการสรางความรูใหกับประชาชนได สงเสริมบทบาทของประชาชนใหมีสวนรวมทางการ
เมืองมากข้ึน 

******************* 
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Abstract 

The obectives of this research were, firstly, to investigate the community 
power structure relating to the politics of Mabtapud Municipality, secondly, to 
study the Mabtapud political environment after adopting the direct voting system 
in electing mayors, and lastly, to evaluate the suitability in adopting the direct 
voting system into  Mabtapud's local administration. Historical qualitative research 
mothod was the methodology used in this study. 

As the result of  research it was found  that the background of Mabtapud 
community power structure could be divided into 2 periods; the first period covered 
the time before the establishment of municipality-before World War II, and the 
second period covered the time from after World War II. In the first period, the 
power structure in the community was the family relationship structure type. Due 
to the necessity in earning for living people in the community needed to cooperate 
within kinship economically, socially and politically. Then, after the bureaucratic 
state expanded into the community and brought with it the election system, the 
village-heads were to be lelected considering  seniority and scrupulosity. This 
produced complex power structure in community administration. In the second 
period, after World War II, the people's life style had  changed. The purpose of their 
production was changed from production for survival to production for commerce. 
The kinship relation had changed from inter-dependence to employment with 
wages which allowed the wealthy members of the community to play an important 
role in this period. They patronized other residents, they spent their money on the 
election campaign  hence, they were admired and elected as community leaders. 
Later on, when the development projects of the goverment got in the community, 
the wealthy villages-heads took advantages from these projects. Subsequently, the 
expansion of industrialization affected community production, changing from 
agriculture to industry. This allowed the new power groups, investors and business 
people in the community instead of villages-heads to play important roles in local 
politics. This new power groups, within the changed social context, not only 
destroyed the old regulations but also established the polical business system. It 
was the main factor for anyone to gain a polical position. They partitioned 
themselves into parties and patronized within their own parties. Consequently, the 
political study on the direct voting system in electing mayors showed that, from 



วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา 
 

www.kpi.ac.th หนา 4 

time to time, the local politics of Mabtapud Municipality was monopolized by only 
one power group and depended on political conspiracy system. The conspiracy 
system was created from the lack of political resources of the power group to build 
the political negotiation power and to distribute the administrative power. 
Furthermore, the direct voting system in electing mayors caused the power groups 
in the conspiracy system separate into two parties. The evaluative study on the 
effect of the direct voting system in Electing Mayors on the local goverment 
expressed that the direct voting system in electing mayors could be adopted 
effectively into the municipality government system. Although it could produce 
fraudulent lobbying,its pattern caused changes in local : firstly, the political 
personel policy was employed; secondly, the political conspiracy was limited; and 
lastly, it gave stability to the  administration of mayors elections. The suggestions 
for adopting the direct voting system in electing mayors were that the law on the 
election should be rectified, the promotion of public relations would help create 
knowledge in the people and lastly people should be encouraged to more actively 
participate in the political activities. 

****************** 


