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บทคัดยอ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสาเหตุและกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม
นอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขัก เพื่อศึกษาผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขัก ตําบล
หางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และเพื่อเสนอแนวทางแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาโดยศึกษา
จากกลุมตัวอยางที่เปนสตรี สามารถสัมภาษณในระดับลึกไดจํานวน 6 คน เปนผูที่เคยประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมหรือครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรมไดเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมในปจจุบัน 
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณไมเปนทางการ การสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสังเกต วิเคราะห
ขอมูลโดยจําแนกขอมูล ประเภทของขอมูล การเชื่อมโยงขอมูลใหเปนระเบียบตามเคาโครงเรื่อง
แลวสรุปขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงมากที่สุด 

ผลจากการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบาน
แมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม สรุปไดดังนี้ 

1. สาเหตุและกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรบีาน
แมขัก เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองจากทางรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศใหทัน
โลกตะวันตกมากขึ้นมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขาใชในการทํางานซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียตอ
ประชาชนที่ไมเขาใจถึงประโยชน แตก็ตองการสินคาบางชนิดมาใชเชนเดียวกับคนในสังคมเมืองจงึ
ตองพยายามหาเงินมาเพื่อซ้ือสินคาสนองความตองการของตน จึงมีแนวคิดเปล่ียนอาชีพโดยอาศัย
การชักชวนจากญาติ เพื่อน ขอมูลจากหนวยงานของรัฐ เอกชน สื่อตางๆ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขัก ไดแก ปจจัย
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ผลักดันภายในหมูบาน เชน ตัวอยางความสําเร็จของผูหญิงในหมูบาน ความนิยมในการบริโภค
สินคาและความทันสมัย ภาระที่ตองรับผิดชอบ การไดรับการศึกษาของคนในหมูบาน ปจจัยดึงดูด
จากภายนอกหมูบาน เชน ความมั่นคงในอาชีพ ความตองการมีรายไดใหสูงกวาเดิม การคมนาคมที่
สะดวก การมีโทรศัพทจากภายนอกเขามาในหมูบาน การที่มีวิทยุส่ือสาร มีรถยนตรับจางวิ่งเขา 
ออกในหมูบาน การซื้อที่ดินของนายทุนและปจจัยสนับสนุนไดแก การมีความสามารถในการ
ทํางาน มีความรู ความสามารถ มีทักษะ ก็ยอมไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติงานตลอดจนการมีคน
สนับสนุน ชักชวน รับรอง ยอมสงผลใหผูรับเขาทํางานเกิดความไววางใจ ยอมรับจึงมีโอกาสไดรับ
การคัดเลือกใหเขาทํางานได  

2. ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบาน
แมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ทางดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ซ่ึงมี
ผลกระทบดานบวกคือ ทําใหมีรายไดที่แนนอนและไมตองลงทุนสูงเหมือนทํานาที่ตองใชระยะ
เวลานานจึงไดรับผล บุตรไดรับความรูที่ทันสมัยที่อาศัยเทคโนโลยีไมเห็นคุณคาธรรมชาติที่มีอยูใน
หมูบานและมีความสะดวกสบายในการติดตอส่ือสารและการคมนาคมทําใหไดรับขาวสารทั้งดีและ
ไมดีเขามาในหมูบาน ในสวนของผลกระทบดานลบคือ อันตรายในการเดินทางไปทํางาน 
ส้ินเปลืองคาใชจายในการเดินทาง ขาดการอบรมสั่งสอนและขาดความอบอุนเพราะไมมีใครคอย
ดูแล ขาดแรงงานวัยหนุมสาว ชวยเปนแรงงานในการเกษตรกรรมของครอบครัวตองใชแรงงานจาก
เทคโนโลยีสมัยใหมทําใหส้ินเปลืองคาใชจายเพิ่มขึ้น ขาดความสามัคคีในการรวมทํากิจกรรมตางๆ
คาครองชีพสูง ลูก หลาน ขาดความเคารพ เชื่อฟงและนับถือคนแก  

3. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา ผูวิจัยไดจัดทําเวทีชาวบานมีผูนําหมูบาน 
เชน ผูใหญบาน หัวหนากลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ ไดมีสวนรวมโดยการพูดคุยไดทราบวา จุดแข็ง
ในหมูบานพบวา ชาวบานมีการรวมกลุมแมบานและการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
ที่ไดรับการสงเสริมจากทางรัฐบาล จุดออนของหมูบานคือ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ผูวิจัยจึงหาแนวทางปรึกษาผูที่เขารวมจัดทําเวทีชาวบานในครั้งนี้เพื่ออนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในหมูบานแมขักใหดํารงอยูตลอดไป ใหทุกคนชวยกันคิดวาตนเองถนัดในดาน
ใดบางที่จะรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อไดครบแลว จัดแบงหนาที่
รับผิดชอบตามความถนัดออกเปนฝาย แตละฝายหาผูชวยในหมูบานมาประชุมรวมกันวางแผน
ทํางาน ไดผลสรุปคือการจัดหาทุนจากแหลงตางๆ เชน งบจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
หนวยงานพัฒนาชุมชนตลอดจนหาผูที่มีความรู ความชํานาญดานการอนุรักษทรัพยากรมาเปน
วิทยากรใหความรูเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับความสําคัญ ประโยชนและโทษของทรัพยากรธรรมชาติ
ใหแกประชาชนในหมูบานแมขัก ผลที่ไดรับเปนที่นาพอใจ 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of the research is to study the cause and the process of change to non-
agricultural occupations by women in Maekug Village, Hangdong sub-district, Chiang Mai 
Province, and to study the social, cultural, economic and environmental effects that of the 
changing process. This study also propose solutions and improvements. Data was collected by 
interviewing 6 representatives of the group which had worked as farmers or whose family had 
worked as farmers and had changed from being farmers to a new job. Data was collected by 
informal interview, formal interview and by observing analysis to get the correct specific 
information that was needed. 

From the case study of the change to non agricultural occupations by women in 
Maekug Village. Hangdong Sub-district, Hangdong district, Chiang Mai Province. The conclusions 
are as follows: 

1. The change to non-agricultural occupations by women in Maekug was caused by 
a change in the policies of the government to develop the country to Westem Standards, and the 
use of new technology in their work. These changes have both a benefit (adventage) and a 
disadvantage for the people that have not used technology in the past. But they just need to use 
some products the same as the people in the city do. To support their needs, they started to have 
an idea to change their careers with the encouragement from their relatives, friends, from 
information from the government departments, private companies or from public advertising. The 
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impulsive factors that cause the change of occupations for women in Maekug from inside the 
village itself are the women’s success, the popularity of using the modern quality products, 
responsibility in the family and improved education of the villagers. The impulse from outside the 
village came from job security, the requirement of high income, good transportation, 
telecommunications from outside coming into the village, and the public transport in and out of 
the village. 

Other factors, such as their land being bought by investors their ability in their 
job, and their knowledge and the skill can be advantages for them in getting a job, because the 
employer can trust them and can easily make a decision to give them a job. 

2. There are both positive and negative social, cultural and economic effects for 
women changing their jobs. 

The positive affects of the change are:- security of income, lower investment 
than in farming and less time till they get their money and profit back. Also, their children will 
have an opportunity to learn more about technology and it is not necessary to worry about natural 
events in their area. They’re also more comfortable in communication and they can get both 
positive and negative news. 

The negative affect of the change are:- It can be dangerous to go to work, they 
waste their money on transportation, nobody looking after the family might cause family 
problems, a lack of young labour to work in the fields. More technology wastes more money and 
the family can become disunited. 

3. Concerning the solution and development, the researcher found that the people 
helped each other by establishing a like group OTOP that is supported by the government but 
they still have a problem with the environment. So the researcher and the leader of the village 
(community) called a meeting to find a solution and a way to preserve the environment. Ideas and 
jobs should be shared, more knowledge should be given to the villagers in Maekug. After the 
meeting, jobs were allocated according to their skill the plan was followed until the conclusion by 
looking for a budget from different departments. We are also looking for an instructor that has 
knowledge and skill to preserve the environment and nature and the research found that it works 
very well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารยชูสิทธิ์  ชูชาติ 
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยดาวรุง วีระกุล กรรมการสอบวิทยานิพนธที่
ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจแกไขจนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดใหความรูที่มีคุณคาแกผูวิจัยและใหกําลังใจ
ในการทําวิทยานิพนธสําเร็จลงไดดวยดี 

ขอบพระคุณเปนอยางยิ่งสําหรับผูนําหมูบาน กลุมตัวอยางและประชาชนทุกคนใน
หมูบานแมขัก ที่ไดกรุณาสละเวลาใหผูวิจัยสัมภาษณเจาะลึกและใหความชวยเหลือในการทํา
กิจกรรมรวมกับผูวิจัยตลอดเวลา 

วิทยานิพนธฉบับนี้คงไมสําเร็จลงได  ถาหากขาดการอบรมเลี้ยงดูลูกดวยความรัก  
ความหวงใยดวยดวงใจที่ยิ่งใหญของพอกับแมที่มอบโอกาสใหลูกไดกระทําในสิ่งที่มุงหวังสําเร็จ
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

สุดทายนี้หากวิทยานิพนธมีคุณประโยชนอยูบาง ผูวิจัยขอยกคุณความดีใหกับบุคคล
ดังกลาวและหากวิทยานิพนธฉบับนี้มีขอบกพรองหรือความผิดพลาดประการใดผูวิจัยขออภัยเปน
อยางสูงในความบกพรองหรือความผิดพลาดนั้น 
 
 

อนุวัฒน  นิวาศานนท 
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