
บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางมาจากเอกสารดานแนวคิดทฤษฎีรวมทั้งศึกษา
ผลงานวิจัยที่มีผูวิจัยไวแลวดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูในการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม 
3. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเปลี่ยนอาชีพใหม 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนยายอาชีพ 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการรับสิ่งใหมและการเลือกอาชีพ 
6. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1.  แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2529:167) ไดใหความหมายและลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมไวดังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมคือ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคมถา
ความสัมพันธทางสังคมไมเปลี่ยนก็ไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแตอาจจะเปลี่ยนแปลง
บางสวนในสังคม เชน พฤติกรรมดานความสัมพันธระหวางพอแมกับลูกเปลี่ยนแปลงไปในบาง
ครัวเรือนในหมูบาน นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงไมมีความจําเปนจะตองเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ ไดแก เครื่องแตงกาย แตความสัมพันธ
ทางสังคมยังคงเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะมีลักษณะที่เปนการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางและหนาที่ในระบบสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหกระบวนการของความสัมพันธ
และการกระทําระหวางกันเปลี่ยนไป 
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ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถมองไดหลายประเด็นกลาวคือ 
1. จํานวนของการเปลี่ยนแปลง เนนที่ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงนั้นสําคัญมาก

หรือนอย โดยดูวามีปริมาณการเปลี่ยนแปลงมากหรือนอย เปนการวัดจากผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

2. ระยะของการเปลี่ยนแปลง เนนที่ระยะเวลาวาใชในการเปลี่ยนแปลงไปอยางชาๆ 
หรือฉับพลันกลาวคือผลของการเปลี่ยนแปลงที่ใชเวลามากจะแตกตางกับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โดยฉับพลัน 

3. ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงมี 3 แบบคือ 
3.1 การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ เปนการเปลี่ยนแปลงอยางเชื่องชาทีละนอย

ซ่ึงอาจเปนไปโดยไมรูสึกตัว ไมคอยมีผลตอความรูสึกหรือวิถีชีวิตของประชาชนมากนัก เชน การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมซึ่งตองใชเวลานาน 

3.2 การเปลี่ยนแปลงแบบพัฒนา เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีแผนการดําเนินการที่
แนนอนโดยมีจุดมุงหมายที่แนนอน เปนการปฏิรูปวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น
กวาเดิมไมไดเปลี่ยนแบบลมเลิกระบบโครงสรางทั้งหมด ยังมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ และ
ทําใหประชาชนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงนั้น 

3.3 การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ เปนการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดและฉับพลันจาก
สังคมระบบหนึ่งไปสูสังคมอีกระบบหนึ่ง ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดระเบียบโครงสรางเสีย
ใหมและดําเนินการอยางรวดเร็ว ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะกระทบกระเทือนความรูสึกนึกคิด
และจิตใจของประชาชนอยางมาก     

ผองพันธ มณีรัตน (2521:89) กลาววาแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
สามารถจําแนกออกเปน 3 กระแสหลัก 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสมดุลของโครงสรางและหนาที่ของสังคม แนวคิดนี้ถือวา
สถาบันตางๆ ในสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวของกัน ถาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในสวนใดสวนหนึ่งก็
ยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนอ่ืนๆ ตอไป นอกจากนี้แลวสวนแระกอบตางๆ ภายในสังคม
อาจเกิดการขัดแยงกันเองไดเมื่อเกิดการขัดแยงกันแลวก็จะสงผลใหเกิดการตึงเครียด ซึ่งความตึงเครียด
ดังกลาวทําใหเกิดแนวคิดที่แตกตางกันหลายแบบที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยจนถึงมากขึ้น 

2. แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องตัวกําหนดเศรษฐกิจ แนวคิดนี้เปนการใชแนวคิดของมารกซ 
(Mark) โดยอธิบายวารูปแบบของการผลิตหรือวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับการผลิตเปนตัวกําหนด
สติปญญาและความคิดโดยทั่วไป ไมใชสามัญสํานึกของมนุษยที่เปนตัวกําหนดลักษณะการดําเนิน
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สติปญญาและความคิด โดยท่ัวไปไมใชสามัญสํานึกของมนุษยที่เปนตัวกําหนดลักษณะการดําเนิน
ชีวิตของคนในสังคมใหเปลี่ยนแปลงไป 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการแพรกระจายทางวัฒนธรรม เปนกระบวนการที่สืบเนื่องกันไป
ไมวาจะเปนจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง เชน จากสังคมเมืองสูสังคมชนบท เร่ืองของเครื่อง
อุปโภค ระบบความคิดตางๆ ประเพณีวัฒนธรรมใหมๆ ที่หล่ังไหลเขามาเพื่อปรับเปลี่ยนในสิ่งที่มี
อยูเดิม ซ่ึงทําใหบางสวนยังคงอยูสามารถตอตานได แตบางสวนกลับสลายไป การแพรกระจายทาง
วัฒนธรรมนั้นยอมมีสวนประกอบอื่นๆ เขามาเกี่ยวของดวยเปนกระบวนการคือ ตองมีการยอมรับ
โดยอาศัยเวลา การยอมรับหรือวัตถุหรือสังคมอยางใดอยางหนึ่ง วัฒนธรรมที่รับเอามานั้นเกี่ยวของ
กับโครงสรางสังคมและระบบคานิยม 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (อางแลว) ไดเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบันวาสืบเนื่อง 
มาจากการคิดประดิษฐส่ิงใหมๆ ความเจริญของระบบสื่อสารแสดงใหเห็นถึงความเติบโตหรือ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรตลอดจนการกระจายทางวัฒนธรรมก็เปนไปได
สะดวก 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทอาจเกิดขึ้นได 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมภายในทั้งหมด โดยการตอบสนองตอปจจัยใหม

สภาพแวดลอมใหมโอกาสและบทบาทใหมถูกกําหนดไวแลวเชนหมูบาน ซึ่งถูกกําหนดใหกลายเปน
เขตอุตสาหกรรม เศรษฐกิจจะดีขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในสังคมและเศรษฐกิจ 

2. การเปลี่ยนแปลงโดยคนใดคนหนึ่งหรือ 2-3 คนกลุมนี้เปนคนมีเงินสามารถติดตอ
กับโลกภายนอกไดหรือญาติในเมืองสงลูกหลานไปรับการศึกษาในเมืองหรือไดรับบริการจาก
หนวยสงเสริมจากผูเชี่ยวชาญที่เขาไปในทองถ่ิน 

3. การเปลี่ยนแปลงซึ่งเริ่มขึ้นอยางนอยที่สุดก็ถูกกระตุนโดยรัฐบาลหรือโดยการที่มี
การสรางสถาบันใหมๆ ขึ้น 

ดังนั้นจากแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การดิ้นรน การแพรกระจาย ความสัมพันธ
ในชุมชนและจากนอกชุมชน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน โครงสรางการผลิต ระบบการ
เรียนรู การศึกษาลักษณะงาน การกระจายทรัพยากร รายได รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิต 
ความเปนอยู สถาบันครอบครัวและวัฒนธรรมในทองถ่ินควบคูกันไป 
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2.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูในการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม 
 

มีนักจิตวิทยาไดใหคําจํากัดความของคําวา “การเรียนรู” (Learning) ไวมากมายดังนี้ 
กันยา สุวรรณแสง (2532:155) กลาววา การเรียนรูคือ กระบวนการที่ประสบการณตรง

หรือประสบการณทางออม กระทําใหอินทรียเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวร แตไม
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืน เชน วุฒิภาวะ ความเจ็บปวย ฤทธ์ิยา 
สารเคมี  

อารี พันธมณี (2534:86) ไดกลาวไววา การเรียนรูหมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจากเดิมไปสูพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวรและพฤติกรรมใหมนี้ เปนผลมาจาก
ประสบการณหรือการฝกฝนมิใชเปนผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณหรือวุฒิ
ภาวะหรือพิษยาตางๆ หรืออุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ 

สุรางค โควตระกูล (2533:135) กลาววาการเรียนรูหมายถึง การเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่ง
เปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือจากการฝกฝนรวมทั้ง
การเปลี่ยนปริมาณความรูของผูเรียน 

จากคําจํากัดความดังกลาวพอสรุปไดวา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
คอนขางถาวรซึ่งเปนผลเนื่องมาจากประสบการณ หรือการฝกหัดแตไมใชเปนผลเนื่องมาจาก วุฒิ
ภาวะ ฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล สารเคมี ความเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ 

สุฑาทิพย สกุลชีพวัฒนา (2536:161) ไดกลาวไววา ลักษณะที่สําคัญเกี่ยวกับการเรียนรู
มี 5 ประการดังนี้ 

1. การเรียนรูเปนกระบวนการ 
2. การเรียนรูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกชนิด 
3. การเรียนรูเปนสิ่งที่ชวยในการปรับปรุงตน 
4. การเรียนรูไมใชวุฒิภาวะเพียงแตอาศัยวุฒิภาวะเปนตัวประกอบ 
ลักษณา สริวัฒน (2540:54–56) ไดกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูวาเปนการศึกษาถึงกระบวนการ

ที่ทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นแบะสถานการณที่มีผลตอการเรียนรูนั้น ทฤษฎีการเรียนรูมีอยู 2 กลุมใหญ
ดวยกันคือ 

1. กลุมทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจําแนกตามพฤติกรรมการเรียนรูได 3 ทฤษฎี คือ 
1.1 ทฤษฎีการเรียนรูเงื่อนไขการกระทําเปนการวางเงื่อนไขที่ตัวอินทรียเปน

ผูกระทําเอง ผูทําการทดลองการเรียนรูชนิดนี้คือ สกินเนอร (Skinner) ในป ค.ศ.1935 โดยศึกษาการ
กินอาหารของหนูขาว เขาขังหนูขาวใหหิวกอนและสรางกรงที่มีคานดึงล้ินที่กลองอาหารในมุมบน
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ของกรง โดยที่หนูตองโดนคานจึงจะไดกินอาหารเมื่อเขาปลอยหนูขาวเขาไปในกรงหนูจะวิ่งใช
จมูกดุนโนนนี้ไปเรื่อยๆ และเมื่อดุนถูกคานก็จะไดรับอาหาร หนูตองกระทําเชนนี้บอยๆ เมื่อโดน
คานเมื่อใดก็จะกินอาหารเมื่อนั้น จากพฤติกรรมเชนนี้บอยๆ เขาจะทําใหหนูรูวาทําอยางไรจึงไดกิน
อาหาร ซ่ึงตองทําซ้ําๆ เราเรียกวา การหนุนกําลังของพฤติกรรมและเรียกอาหารที่หนูไดกินวา แรง
เสริมหรือรางวัล  ดังนั้นเราจะพบไดเสมอในชีวิตประจําวัน เชน ไดรับการชมเชยเมื่อทําดี ไดรับโทษ
เมื่อทําไมดีเปนตน 

1.2 ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก หมายถึง การตอบสนองเกิดขึน้
เพราะถูกส่ิงเราไปดึงออกมาหรือเกิดการตอบสนองของอินทรียขึ้น โดยมิไดอยูภายใตการควบคุม
ของอินทรีย เชน น้ําลายสอเมื่อนึกถึงรสเปรี้ยวของมะขามเปยกเปนตนผูใหแนวคิดชนิดนี้คือพา
ฟลอฟ (Pavlov.1849–1936) นักสรีวิทยาชาวรัชเซีย ไดทดลองกับสุนัขโดยการสั่นกระดิ่งพรอมใส
ผงเนื้อเขาปากแตจะไมหล่ังน้ําลายเมื่อไดยินแตเสียงกระดิ่ง ตอมาเขาเพียงแตส่ันกระดิ่งสุนัขก็หล่ัง
น้ําลาย แมจะไมเห็นผงเนื้อก็ตามซึ่งแสดงใหเห็นวา สุนัขเกิดการเรียนรูขึ้นจากประสบการณที่ไดยิน
เสียงกระดิ่งและไดกินผงเนื้อ และหากจะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของคนเราลวนแตเกิดจากการ
วางเงื่อนไขแบบนี้ทั้งนั้นซึ่งเปนพฤติกรรมที่เรามองเห็นสาเหตุไดวาอะไรเปนตัวการหรือตัวเราที่
กอใหเกิดพฤติกรรมนั้นๆ  

1.3 ทฤษฎีการเรียนรูแบบสัมพันธเกี่ยวโยง ทอนไดค (Thorndike) นักการศึกษาและ
นักจิตวิทยาชาวอเมริกันไดวางทฤษฎีแหงการเรียนรูชนิดนี้ไว โดยเนนเรื่องของการลองผิดลองถูก 
หลังจากที่เขาทําการทดลองกับแมว โดยจับแมวหิวใสไปในกรงซึ่งกรงนี้มีประตูกลเปดออกไดเมื่อ
แมวดึงคานกลลงมานอกจากออกไปไดแลวยังมีอาหารวางไวเปนเครื่องจูงใจ ซ่ึงทํากําลังสูงเพราะ
อาหารเปนเปาหมายนอกเหนือไปจากอิสรภาพกรง เปรียบเสมือนอุปสรรคขวางซึ่งเปนการกอ
ปญหาใหแมววาจะหาทางออกไปนอกกรงอยางไร เมื่อแมวอยูในกรงจะเริ่มเปะปะคลําทางกระทั่ง
จับพลัดจับผลูมาเปดประตูไดจึงออกไปหาอาหารกิน ปญหาของแมวก็หมดไป ทอนไดคอธิบาย
ลักษณะของการเรียนรูนี้ตามทฤษฎี กลาวคือ เพราะขอตอระหวางสิ่งเรา (อาหาร) และส่ิงตอบสนอง 
(เปดประตูไปกินอาหาร)นั้นแข็งจึงกอใหเกิดการกระทําซํ้าและคลองขึ้น เพื่อใหเกิดการเขาใจไดงาย
ขึ้นทอนไดคจึงวางกฎแหงการเรียนรูขึ้น 3 กฎ คือ 

1.3.1 กฎแหงความพรอม เมื่อผูเรียนพรอมทั้งกายและใจ การเรียนรูยอม
เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 กฎแหงการฝกหัด การฝกบอยๆ ซํ้าๆ จะชวยใหเกิดทักษะ 
1.3.3 กฎแหงผล รางวัลและความหวังชวยสงเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 

แตการทําโทษและความผิดหวังลดอาการกระทําลง 
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2. กลุมทฤษฎีปญญาสังคมเปนทฤษฎีที่พัฒนาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ
แบนดูรา (Bandura) ซ่ึงเขาอธิบายวา การเรียนรูของมนุษยสวนหนึ่งเกิดจากตัวแปรทางสังคมโดย
มนุษยในสังคมจะมีฐานะเปนตัวแบบ มนุษยจึงเรียนรูจากการสังเกตและคิดเชิงเหตุผลจากตัวแบบ 
เชน การเรียนรูภาษา ถาเปนการฟง พูด เด็กจะตองเห็นการขยับของปากไดยินเสียงที่เปลงออกมา
พรอมกันในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เขาจะใชปญญาคิดดวยเหตุและผลในลักษณะของการ
เลียนแบบ นําไปใชในสถานการณคลายกันจนไดรับการตอบสนองตามความตองการ เขาจะ
พัฒนาการเรียนรูในลักษณะนี้ไปจนสามารถใชภาษาสื่อความหมายไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

สรุปไดวา การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณและ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีขอสังเกต 2 ประการคือ 

1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในเพียงอยางเดียวก็เปนการเรียนรู ไมจําเปนตอง
เปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกดวยก็ได การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกจะมีความสําคัญก็ตอเมื่ออยู
ในกระบวนการเรียนการสอนซึ่งจําเปนตองมีการวัดผล 

2. พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป เนื่องจากการเรียนรูตองมีลักษณะคอนขางถาวรหรือ
ถาวรเนื่องจากความเหมาะสมที่อินทรียนั้นๆ ไดเล็งเห็นวาเปนความเปนไปในแนวนั้น ตัวอยาง เชน  
กรณีของยาเสพยติดหรือสารเคมีบางประเภทที่มีผลตอพฤติกรรมใหมีการเปลี่ยนแปลงไปไดเพียง
ช่ัวระยะหนึ่งนั้นไมถือวาเปนการเรียนรู ทั้งๆ ที่การไดรับสิ่งนั้นก็เปนประสบการณทั้งนี้เพราะ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นเปนเพราะดวยฤทธิ์ของสารเหลานั้นก็คืนสภาพเดิมแตขอความรูที่เจาของ
พฤติกรรมไดรับถือวาเปนการเรียนรู 
  
3.  แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการเปลี่ยนอาชีพใหม 
 

ธงชัย สันติวงษ (2543:113-114) ไดกลาวถึงทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว 
(Maslow) วาพฤติกรรมมนุษยมีความตองการดังนี้ 

1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) ซ่ึงเปนความตองการพื้นฐาน
ขั้นแรกของมนุษย เชน ความตองการทางดานรางกาย คือ ที่อยูอาศัย อาหารน้ําและยารักษาโรค เปนตน 
เพราะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการอยูรอดของชีวิตมนุษย การไดงานทําเพื่อมีรายไดจากคาจางเงินเดือน
สําหรับไปจัดหาสิ่งจําเปนตางๆ จึงเปนเครื่องมือตอบสนองความตองการลําดับแรกนี้ 

2. ความตองการทางดานปลอดภัยหรือมั่นคง (Security or Safety Needs) ภายหลัง
จากที่รางกายไดรับการตอบสนองในสิ่งจําเปนตางๆ แลวมนุษยก็จะเริ่มคิดถึงความปลอดภัยและ
ความมั่นคง เชน การตองการไดรับสวัสดิการ ทางการรักษาพยาบาล การประกันภัยตลอดจนการ
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ตองการมีรายได บําเหน็จบํานาญเมื่อเกษียณอายุเปนตน แผนงานสวัสดิการและการใหประโยชน
เกื้อกูลตางๆ  

3. ความตองการทางดานสังคม (Social or Belonging Needs) คือ ความตองการที่จะมี
โอกาสเขารวมเปนสมาชิกขององคการตางๆ โดยอยากจะสมาคมกับบุคคลอื่นรวมตลอดทั้งจะไดรับ
มิตรภาพการยอมรับและความเห็นใจจากกลุมเพื่อฝูงซ่ึงจะเปนความตองการทางดานจิตใจมากขึ้น 

4. ความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคม (Esteem or Status Needs) คือ ความตองการที่
จะประสบสําเร็จเปนที่ยอมรับในความสามารถ ความรูและความสําคัญในตัวของตัวเองรวมตลอด
ทั้งการมีฐานะเดน เปนที่ยอมรับและยกยองของบุคคลคลอื่น หรืออยากที่จะใหบุคคลอื่นสรรเสริญ
หรือนับหนาถือตา เปนตน 

5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดทุกอยาง (Self Actuation or 
Self Realization) เปนความตองการที่สูงสุดของมนุษยซ่ึงจะมีลักษณะกวางขวางมากและจะแตกตาง
ไปในแตละคน ตามที่แตละคนจะนึกคิดและถือเปน ความฝนอันสูงสุดของตนเอง 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอื่นๆ (2539:250) ไดกลาวถึง ทฤษฎีการจูงใจของ ERG ของ 
Alderfer เปนทฤษฎีความตองการซึ่งกําหนดลําดับขั้นตอนความตองการ Alderfer ไดช้ีความแตกตาง
ระหวางความตองการในระดับต่ําและความตองการในระดับสูง ซ่ึงเกี่ยวของกับความตองการของ
มาสโลว 5 ประเภท คงเหลือ 3 ประเภทดังนี้ 

1. ความตองการในการอยูรอด เปนความตองการในระดับต่ําสุดและมีลักษณะเปน
รูปธรรมประกอบดวยความตองการตามทฤษฎีมาสโลวคือความตองการของรางกายและความ
ตองการความปลอดภัยซ่ึงสามารถพิสูจนได 

2. ความตองการความสัมพันธ มีลักษณะเปนรูปธรรมนอยลงประกอบดวยความ
ตองการดานสังคมตามทฤษฎีของมาสโลวบวกดวยความตองการความปลอดภัย และความตองการ      
การยกยอง 

3. ความตองการความเจริญกาวหนา เปนความตองการในระดับสูงสุดในระดับขั้นตอน
ของ ออลเดอรเฟอร (Alderfer) จะมีความเปนธรรมต่ําสุด ประกอบดวยสวนที่เปนความตองการยก
ยองและบวกดวยความตองการประสบความสําเร็จตามทฤษฎีของมาสโลว 

จากแนวคิดและทฤษฎีนี้ สามารถนํามาอธิบายถึงสาเหตุที่สตรีในหมูบานแมขัก
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรม เนื่องมาจากความตองการในแตละขั้นตอน
จะสามารถใชอธิบายและทําความเขาใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาชีพได 
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4.  แนวคิดเก่ียวกับการเคลื่อนยายอาชีพ 
  

บรูม และ เซลนิค (Broom & Selznik) อางใน กุสุมา โกเศยะโยธิน (2526:5) การเคลื่อนยาย
ทางอาชีพ หมายถึง การเปลี่ยนฐานะหรือตําแหนงจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งทั้งนี้เปนการ
ปรับตัวของบุคคล เพื่อใหเขาสามารถมีชีวิตอยูรอดในสังคมไดซ่ึงสวนใหญจะเคลื่อนยายอาชีพ
เพื่อใหระดับสถานภาพสูงขึ้น เชน การที่ชาวนาปรับเปลี่ยนอาชีพไปทําการคาขาย งานรับจาง 
กอสราง ซ่ึงการเคลื่อนยายอาชีพมี 2 แบบคือ 

1. การเคลื่อนยายในแนวนอน คือการเปลี่ยนแปลงตามแนวนอนของโครงสราง
สังคมที่ไมทําใหฐานะของบุคคลสูงขึ้นหรือต่ําลง 

2. การเคลื่อนยายตามแนวตั้งคือ การเปลี่ยนแปลงของบุคคลตามแนวตั้งของ
โครงสรางของสังคม โดยการเปลี่ยนที่ทําใหฐานะสูงขึ้นหรือต่ําลง 

ปจจัยการเคลื่อนยายอาชีพ 
การเคลื่อนยายอาชีพเกิดจากปจจัยที่สงผลกระทบตอโครงสรางอาชีพ ซ่ึงปจจัยมีทั้ง

ปจจัยดึงดูด ปจจัยผลักดันและปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเคลื่อนยายอาชีพ ปจจัยดังกลาวมีอิทธิพล
ตอแรงจูงใจในการตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพของบุคคลซึ่ง รีเดอร (Reeder) อางใน ประดินันท สดีวงค 
(2534:12-15) ไดอธิบายถึงเหตุผลในการกระทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดของบุคคลวา ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการซึ่งเรียกวา ความเชื่อและความไมเชื่อ มิไดจํากัดอยูเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่งเหตุผลในการ
กระทําของบุคคลที่ รีเดอร (Reeder) กลาวไวคือ 

ปจจัยดึงดูด ( Pull Factors) ประกอบดวย 
1. เปาประสงค (Goals) คือ กิจกรรม วัตถุ คุณลักษณะความเชื่อ ความรู กิจธุระหรือ

สภาพความเปนอยูที่บุคคลปรารถนาและตองการหรือไมตองการผูกระทําอาจตองการเพื่อตนเอง
หรือใชเปนเครื่องมือวิธีการที่จะนําไปสูการประพฤติ หรือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเปาหมายอื่นๆ 

2. ความเชื่อ (Belief Orientation) คือ การรับรูหรือความเขาใจ (ความคิด ความรู) ของ
แตละบุคคลหรือของกลุมคนตอส่ิงที่เกิดขึ้นและลักษณะของสิ่งตาง ๆ ทั้งในอดีตและปจจุบันและ
ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ เหลานี้ ความรูที่ผูกระทําเขาใจในเรื่องหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจและการเลือกกระทําทางสังคม ในการกระทําทางสังคมใดๆ ยอมตองอาศัยความเชื่ออยู
ดวยเสมอ 

3. คานิยม (Value) คือ ความเชื่อในสิ่งที่ควรจะเปน ส่ิงที่ผูกระทํารับรูวาเปนหัวใจ
สําคัญของวิถีทางในการดําเนินชีวิตของเขา ความเชื่อในสิ่งตางๆ เชน ระบบความเชื่อ ทัศนคติ 
คุณลักษณะกิจการงาน สภาพชีวิตความเปนอยูผูกระทําเชื่อวาวิถีปฏิบัติบางอยางเปนสิ่งที่ตัวเอง  
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หรือสังคมเห็นดีเห็นชอบสมควรที่จะยึดปฏิบัติมากกวาวิธีปฏิบัติอยางอื่น คานิยมจึงมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจและการกระทําทางสังคมในการชักนําใหผูกระทํา กระทําไปตามคานิยมของเขา 

4. นิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี (Habit and Customs) คือ แบบอยางพฤติกรรม
ที่สังคมกําหนดไวแลวสืบตอกันดวยประเพณี และถามีการละเมิดก็จะถูกบังคับดวยการที่สังคมไม
เห็นชอบ 

ปจจัยผลัก (Push Factors) ประกอบดวย 
1. ความคาดหวัง (Expectation) คือ การรับรูของผูกระทําทางสังคมวาผูอ่ืน บุคคล 

กลุม หรือสังคมโดยทั่วไปอยากใหเขาเชื่อ รูสึก ประพฤติปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะภายใต
สถานการณนั้น ความคาดหวังประกอบดวยส่ิงที่ผูกระทําคิดวาเขาควรเชื่อ รูสึกและประพฤติปฏิบัติ
ในสิ่งที่ผูอ่ืนตองการ ดังนั้นในการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคลสวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับการ
คาดหวังของบุคคลอื่นดวย 

2. ขอผูกพัน (Commitment) คือส่ิงที่ผูกระทําเชื่อวาเขาผูกพันที่จะตองกระทําให
สอดคลองกับสถานการณนั้นๆ ไมวาในอดีตหรือปจจุบันเขาจะตองเครงครัดตอประเด็นปญหาที่เขา
เกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออม ผูกระทําจะตองทําตามขอสัญญาที่ไดใหไวกับผูอ่ืนถึงแมวาผูกระทํา
อาจชอบกระทําอยางอื่น ซ่ึงเขาก็มีอิสระพอที่จะเลือกกระทําทางสังคมเพราะผูกระทําตั้งใจจะ
กระทําส่ิงนั้น เนื่องจากเขารูสึกวาเขามีขอขอผูกพันที่จะตองทํา 

3. การบังคับ (Forces) คือ ความเชื่อที่อยูในใจของผูกระทํา เขาถูกกําหนดใหตัดสินใจ
หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง โดยที่เขารูสึกวาไมมีทางเลือกอ่ืนๆ เหลืออยูนอกจากจะตอง
ประพฤติปฏิบัติตามปจจัยการบังคับ จะเปนตัวชวยกระตุนใหผูกระทําตัดสินใจไดเร็วขึ้นเพราะใน
ขณะที่ผูกระทําตั้งใจที่จะกระทําส่ิงตางๆ นั้น เขาอาจจะยังไมแนใจวาจะกระทําพฤติกรรมนั้นดี
หรือไมแตเมื่อมีการบังคับผูกระทําก็รูวาไมมีทางเลือกอ่ืนๆ เหลืออยูนอกจากตัดสินใจกระทํา
พฤติกรรมนั้น ดังนั้นการบังคับจึงมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจและการกระทําทางสังคมผูกระทํา
มีความโนมเอียงที่จะกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งเมื่อเขาถูกบังคับใหทํา 

ปจจัยสนับสนุน (Able Factors) ประกอบดวย 
1. โอกาส (Opportunity) คือ ความเชื่อของผูกระทําที่มีตอสถานการณ ทางเลือกที่มี

อยูโอกาสจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การกระทําของบุคคลผูกระทํามักจะตัดสินใจเขารวมในการ
กระทําทางสังคม เมื่อเขาพิจารณาแลวเห็นวาภายใตสถานการณนั้นโอกาสเปดใหเขาเลือกกระทําได 
ดังนั้น การที่ผูกระทําตัดสินใจและเลือกกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งจึงขึ้นอยูกับลักษณะของ
โอกาสที่มีในสถานการณนั้น 
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2. ความสามารถ (Ability) คือ การรับรูของผูกระทําเกี่ยวกับพลังขีดความสามารถ
ของเขาในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งสามารถบรรลุความสําเร็จไดภายใตสถานการณนั้น 
การที่ผูกระทําตระหนักถึงความสามารถของตนเองนี้จะนําไปสูการตัดสินใจ และการกระทําทาง
สังคมเพราะเขารูวาถาตัดสินใจกระทําไปแลวเขามีความสามารถที่จะกระทําไดแนนอน โดยทั่วไป
การกระทําพฤติกรรมๆ นั้น บุคคลจะพิจารณาความสามารถของตนเองเสียกอน 

3. การสนับสนุน (Support) คือ การชวยเหลือหรือการคัดคานซึ่งผูกระทําเชื่อวาเขา
กําลังไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากผูอ่ืนในรูปแบบตางๆ ซ่ึงตัวเขาเองจะเปนผูเลือก ดังนั้นผูกระทํา
มีความโนมเอียงที่จะตัดสินใจและกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อผูกระทํารูวาจะไดรับการ
สนับสนุนจากผูอ่ืน การสนับสนุนจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม 

จากแนวคิดดังกลาวที่ประกอบดวย ปจจัยดึงดูด ปจจัยผลักดัน และปจจัยสนับสนุนที่
จะทําใหสมาชิกและครอบครัวตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอาชีพได และปจจัยทั้ง 3 ประการสามารถที่จะ
ยับยั้งการตัดสินใจในการที่จะไมเปลี่ยนอาชีพก็ไดเชนกัน 
 
5.  แนวคิดเก่ียวกับการรับสิ่งใหมและการเลือกอาชีพ 
 

โรเจอร (Rogers,1968:81) ไดกลาวไววากระบวนการยอมรับสิ่งใหมนั้นมีอยู 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการทราบขาวเปนขั้นที่สมาชิกไดรับทราบขาวสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นแหลงที่ได
ขาวจะมาจากเจาหนาที่เกี่ยวของ พอแม ญาติพี่นอง เพื่อน ส่ือสารมวลชนตางๆ 

2. ขั้นของความสนใจในรายละเอียด เปนขั้นที่ผูรับจะรับสิ่งใหมไดสนใจในรายละเอียด
อยางมากและคิดวาส่ิงใหมนี้คงจะเปนประโยชน 

3. ขั้นของการประเมินผล เปนขั้นของการตัดสินใจในการศึกษาวาสิ่งใหมนั้นดีแค
ไหนพียงใด มีอะไรเปนผลดีผลเสียบาง 

4. ขั้นการทดลอง เปนขั้นที่ไดตัดสินใจวาพิจารณาทดลองถาไดผลดีก็จะนําไปปฏิบัติ 
5. ขั้นการยอมรับ เปนขั้นที่ตัดสินใจวาจะยอมรับสิ่งใหมหรือไม ระยะนี้อาจจะตอง

ใชเวลาบางในการจะรับสิ่งใหม 
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สําหรับอัตราการยอมรับสิ่งใหมหมายถึงสมาชิกในสังคมจะยอมรับส่ิงใหมชาหรือเร็ว
ตามกระบวนการขางตนนี้มีสวนประกอบที่ตองพิจารณา 2 ประการคือ 

1. ลักษณะของสิ่งใหม หมายถึง ลักษณะที่ส่ิงใหมไดนําไปสูสังคมนั้นมีผลตอการ
ยอมรับสิ่งใหมโดยข้ึนอยูกับ 

1.1 ตนทุน 
1.2 ความยุงยากในการใช 
1.3 ความเขากันได 
1.4 ประโยชนที่เห็นไดโดยงาย 
1.5 การกระจายเขาไปสูสังคมไดมากเพียงใด 

2. ลักษณะของประชากรในสังคม หมายถึงความแตกตางของบุคคลที่อยูในกระบวนการ
ของการยอมรับสิ่งใหมๆ ซ่ึง โรเจอร (Rogers) แบงเปน 5 กลุม 

2.1 ผูทียอมรับสิ่งใหม 
2.2 ผูที่ยอมรับสิ่งใหมเร็ว 
2.3 ผูที่ยอมรับสิ่งใหมรวดเร็วปานกลาง 
2.4 ผูที่ยอมรับสิ่งใหมชา 
2.5 ผูที่ยอมรับสิ่งใหมชาที่สุด 

กระบวนการยอมรับของใหมมีความเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ หลายประการ เชน ปจจัย
สวนตัวของผูยอมรับของใหม ปจจัยทางดานคุณสมบัติของผูนําการเปลี่ยนแปลงปจจัยทางดาน
ลักษณะสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยสวนตัวของผูยอมรับ
ของใหมและปจจัยทางดานลักษณะสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 

1. ปจจัยสวนตัวของผูยอมรับของใหม โรเจอร (Rogers,1968:172-183) กลาวไววา
ปจจัยสวนตัวของผูยอมรับสิ่งใหมสามารถแบงออกเปนปจจัยยอยดังนี้ 

1.1 ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะสวนตัว ปจจัยสวนนี้ประกอบดวยระดับอายุของแตละ
บุคคล สภาพทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจรวมไปถึงรายได ความสามารถเฉพาะอยาง เชน ระดับ
การศึกษา ความสามารถทางดานจิตใจจากลักษณะดังกลาวส่ิงที่ทําใหชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
คือรายไดเพิ่มขึ้น ความเปนอยูขึ้น 

1.2 ปจจัยทางดานความสัมพันธทางสังคม ปจจัยทางดานนี้ขึ้นอยูกับวาบุคคลแต
ละคนมีความสัมพันธกับบุคคลภายนอกและภายในชุมชนมากนอยแคไหน 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 17 

2. ปจจัยทางดานสภาพสังคมและวัฒนธรรมสามารถแบงออกเปนปจจัยยอย ๆ ได
ดังนี้คือลักษณะการรวมตัวกันทางสังคม ลักษณะสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ส่ิงแวดลอมตลอด
จนถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

การเลือกอาชีพ 
การเลือกอาชีพมีความสําคัญมาก เพราะตลอดระยะเวลาของความเปนผูใหญจนเขาสู

วัยชราคนเราตองทํางานตองมีอาชีพเพื่อมีรายไดมาเลี้ยงชีวิต เล้ียงครอบครัว ถาเลือกอาชีพดี ถูกใจ 
รายไดดี ตรงกับความถนัด ตรงกับรสนิยม และมีความกาวหนาดี ครอบครัวและชีวิตก็จะมีความสุข
แตถาเลือกทําอาชีพที่ไมเหมาะและถาหากงานนั้นมีความเบื่อหนายมองไมเห็นหนทางกาวหนาใน
ชีวิตเราก็คงไมสามารถจะทนทํางานนั้นไดตลอดไป อาจตองเปลี่ยนงานซึ่งจะทําใหเกิดการสูญเสีย
แกตนเองและตอสังคมดวย ทั้งนี้เพราะวาการที่คนจะเลือกอาชีพใดนั้น ยอมจะตองมีการเตรียม
ตัวอยางมากทั้งสติปญญาเวลาและเงินทอง ดังนั้นการที่ตองเปลี่ยนงานใหมจึงทําใหตองเสียเวลาที่
จะตองศึกษางานใหม เสียเวลาที่ตนควรไดประโยชน 

ขอแนะนําในการเลือกอาชีพ 
1. ลักษณะอาชีพกับคุณสมบัติของผูทํางาน 

ลักษณะของอาชีพแตละอยางตองการผูที่มีคุณสมบัติตางกัน อาชีพบางอยางตองการ
ผูที่มีการศึกษาสูง อบรมมาเปนพิเศษ โดยเฉพาะอาชีพบางอยางที่ตองการปฏิภาณไหวพริบ ความ
ฉับไวในการทํางาน บางอาชีพตองการรางกายแข็งแรง ดังนั้นในการเลือกอาชีพผูทํางานควรคํานึงถึง
องคประกอบดานคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 การศึกษา การเลือกอาชีพตองคํานึงถึงระดับการศึกษาวาตองการผูปฏิบัติงาน
ที่มีระดับการศึกษามากนอยอยางไร เพื่อจะไดเตรียมตัวสําหรับการประกอบอาชีพนั้นๆ ใชเวลาใน
การศึกษาเลาเรียนไมนานนักก็สามารถออกไปประกอบอาชีพได ดังนั้นเรื่องการศึกษาจึงเปนเรื่อง
สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่จะตองคํานึงถึง 

1.2 สติปญญา ผูตัดสินใจเลือกงานควรตองคํานึงถึงระดับสติปญญาและความสามารถ
ของตนเองเสียกอน เพราะงานอาชีพบางอยางตองใชผูที่มีการศึกษาสูง มีปฏิภาณไหวพริบฉับไวจึง
จะประสบความสําเร็จ แตบางอาชีพก็ไมตองใชผูที่มีการศึกษาสูงมีปฏิภาณไหวพริบฉับไวจึงจะ
ประสบความสําเร็จ แตบางอาชีพก็ไมตองใชผูที่มีสติปญญาสูงนักแตก็ใหคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน
และใหความพอใจแกผูประกอบอาชีพไดไมยิ่งหยอนกวากัน 

1.3 สุขภาพของผูเลือกอาชีพ ผูที่มีสุขภาพดี หมายถึง ผูที่มีความแข็งแรงทั้งดาน
รางกายและจิตใจ ผูที่จะประกอบอาชีพไมวาวิชาชีพใดควรเปนผูที่มีรางกายแข็งแรงจิตใจที่สมบูรณ
แตอยางไรก็ตามชนิดของอาชีพก็ตองการผูที่มีรางกายแข็งแรงตางกัน 
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1.4 ความสามารถพิเศษ ไมวาจะเปนงานอาชีพใดถาผูที่ทํางานมีความสามารถหรือ
ความถนัดพิเศษในงานที่ทําก็พบวาจะทํางานนั้นดวยความสนุก มีผลงานดี มีความกาวหนาดีและไม
อยากเปลี่ยนงาน ดังนั้นผูที่เลือกอาชีพควรคํานึงวางานที่เราจะทํานั้นสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัดพิเศษของตนเองหรือไม 

1.5 บุคลิกภาพสวนตัว งานแตละอยางตองการผูปฏิบัติงานที่มีบุคลิกภาพตางๆ กัน
ผูที่มีอุปนิสัยและบุคลิกภาพเฉยๆ ไมชอบสังคมนักก็เหมาะกับอาชีพประเภท นักวิจัย นักวิทยาศาสตร 
นักบัญชี เปนตน 

1.6 ความสนใจ ความสนใจเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการเลือกอาชีพ บุคคลที่
สามารถเลือกอาชีพที่ตรงกับความสนใจของตนเองแลวก็จะทํางานดวยความพอใจ สนุกและยั่งยืน 

2. ผลตอบแทนจากอาชีพ 
การทํางานไมวาจะเปนงานอาชีพหรือไมก็ตามเราตางก็หวังผลที่ไดจากการกระทํา

ทั้งส้ินโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานอาชีพคนที่ประกอบอาชีพตางก็หวังผลตอบแทนทั้งส้ิน ดังนั้น
การเลือกอาชีพควรพิจารณาถึงผลตอบแทนดวยวาเปนสิ่งที่พึงพอใจแกเราหรือไม 

2.1 ผลตอบแทนทางดานการเงิน ชีวิตความเปนอยูในปจจุบันเราจําเปนตองใชเงิน
เปนสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการพื้นฐานของแตละบุคคล ดังนั้นในการเลือกอาชีพจึง
จําเปนตองพิจารณาผลตอบแทนในรูปของรายได เงินเดือน คาจางวาไดมากนอยอยางไรเพียงพอกับ
ความตองการ เพียงพอกับคาใชจายหรือไม ดังนั้นในการเลือกอาชีพจึงไมควรเพงเล็งแตเร่ืองคาจาง
หรือเงินเดือนจนเกินไป จนมองขามองคประกอบอื่นๆ ไปเสีย 

2.2 ผลตอบแทนทางสังคมงานอาชีพแตละอยางใหผลตอบแทนทางดานตางๆ 
ตางกันถามาคํานึงถึงผลตอบแทนทางสังคมแลวจะพบวางานบางอยางใหผลตอบแทนทางสังคมสูง
คือไดรับการยอมรับ ไดรับการยกยองสรรเสริญจากสังคม แตงานบางอยางก็ไดผลตอบแทน
ทางดานสังคมปานกลางหรือนอยมากก็มี 

2.3 ผลตอบแทนทางดานจิตใจ อาชีพบางอยางใหผลทางดานการเงินไมมากนัก
และก็ไมไดรับความนิยมยกยองจากสังคมเทาที่ควร แตเปนอาชีพใหความสุขใจ 

2.4 ผลตอบแทนทางพัฒนาและปรับปรุงตออาชีพเกือบทุกชนิด ทําใหผูที่ทํางานมี
การพัฒนาตนเองและปรับปรุงตนเองทั้งส้ิน ซ่ึงในการเลือกอาชีพหลายคนคํานึงถึงผลตอบแทนทาง
พัฒนาตนเอง ทําใหตนเองมีบุคลิกดีขึ้น มีทักษะดีขึ้น มีความคลองตัวมากขึ้น 
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3. ความกาวหนาของอาชีพ 
ความกาวหนาเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการพิจารณาเลือกงาน ซ่ึงมีขอตอง

คิดถึงโอกาสที่จะกาวหนาคือ 
3.1 งานที่ทํานั้นมีโอกาสกาวหนาไปสูงสุดเพียงใด เมื่อจะเลือกงานควรพิจารณา

วาในสายงานที่ตนเองทําอยูนั้นมีโอกาสเลื่อนขั้น ขยับฐานะไปไดสูงสุดเพียงใด 
3.2 งานที่ทํานั้นมีงานอยางอื่นเขามาเกี่ยวของมากนอยเพียงใด เพราะงานที่มีสาขา

อาชีพอ่ืนเขามาเกี่ยวของดวยมากก็ทําใหงานที่เราทํานั้นกวางมาก 
3.3 ตลาดงานของอาชีพนั้นกวางแคไหน ผูที่จะเลือกอาชีพไมควรเลือกตามความ

นิยมของสังคมหรือเพื่อนฝูงควรคํานึงวาหนวยงานตางๆ มีความตองการผูที่ทํางานในอาชีพใดมาก
นอยอยางใด 

3.4 แนวโนมของอาชีพในอนาคต ทิศทางและแนวโนมของอาชีพในอนาคตเปน
ส่ิงที่ผูเลือกอาชีพตองคํานึงเสมอวามีแนวโนมที่ดีขึ้นเสมอตัวหรือเลวลง  

ดังนั้นงานบางชนิดก็ใหผลตอบแทนทั้งดานการเงิน ดานสังคม ดานจิตใจ และดาน
พัฒนาตนเอง  แตงานบางอยางก็ไมเหมาะสมกับตัวเองก็จะทําใหขาด ผลตอบแทนขอใดขอหนึ่ง
เพราะคุณสมบัติและความสามารถไมเทากัน ในการที่ปรับเปลี่ยนอาชีพควรจะมองหาทางเลือก
อาชีพหลายๆ อาชีพ ดังนี้ 

1. งานคาขาย  
เปนงานสุจริตที่สามารถทําไดทุกเวลา อาจไปซื้อของสําเร็จรูปมาขายหรือทําขายเอง 

งานคาขายตองการคนที่มีสํานึกในคุณคาของงานเขาใจงานเอาใจใสปฏิบัติงานอยางละเอียดรอบคอบ 
จึงจะไดลูกคา ขายของไดหมด มีกําไรไมขาดทุน สามารถบอกไดวาขายอะไร จํานวนเทาไหร ได
กําไรเทาไหร มีบัญชีสามารถตรวจสอบจํานวนของ ตรวจใบเสร็จรับเงิน ดูยอดจําหนาย ทําใบ
รายการสินคา ส่ังสินคาเพิ่มเติม งานคาขายเปนงานที่สนุก ทาทายความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความอดทน อดกล้ันและอดออม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดดี งานคาขายที่ประสบ
ความสําเร็จ สามารถทํากําไรสรางฐานะใหคนไดเกิดกําลังใจเพราะยิ่งขายมากยิ่งไดกําไรมาก ทําให
เกิดความภาคภูมิใจ คนที่ชอบคาขายไมกลัวเหนื่อยที่ตองแบกของ สงของ เช็คของ ชางสังเกต จํา
ตําแหนงสินคาไดแมนยําและใหบริการไดรวดเร็วเมื่อมีทัศนคติตองานคาขายจะทําไดดีมีกําไรเปน
กอบเปนกําสมกับที่ตั้งใจคาขาย ขยันทํางานจึงไดผลตอบแทนสูงและไมจํากัดจํานวนคนใครมี
ชองทางก็ทําไดเลย ขอใหรูจักตนเอง ใฝรู สูงาน คิดเปน แกไขปญหาเปน มุงพัฒนาตนเองจะได
มองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพถาพรอมที่จะเรียนรู สนใจอยากรูอะไรก็ศึกษาหาความรูยอม
ลงทุนไปฝกงานเปนลูกมือคนอื่น รับจาง จะไดประสบการณเมื่อเห็นแนวทางแลวก็มาเปดคาขายเอง 
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อาชีพคาขายถือวา เปนอาชีพมีเกียรติเพราะเกียรติคือช่ือเสียงดวยคุณงามความดีที่
เล่ืองลือ คนคาขายที่ซ่ือตรงซื้อของมาขายของดีก็บอกวาดี ไมพูดปดตั้งราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สินคาถือเปนคุณธรรมคือความถูกตอง ความจริง ความดี ความงาม ขายของตรงตามน้ําหนักที่ขาย 
รับทอนเงินถูกตอง มอบสินคาไดตามที่ไดตกลงซื้อ คนคาขายจึงเปนคนที่มีเกียรติ 

2. เสริมสวย  
ปจจุบันธุรกิจเสริมสวยมีเปดบริการอยางตอเนื่องจํานวนชางจึงเปนที่ตองการของ

ตลาดอีกมาก โดยทางอยูรอดของธุรกิจยังตองอาศัยชางที่มีฝมือและความเชี่ยวชาญเพื่อสนองความ
ตองการของลูกคาได เปนอาชีพอิสระที่สรางรายไดสูงใหแกผูประกอบอาชีพนี้มากมาย 

ดังที่เห็นในปจจุบันจากการเปนลูกจาง และเรียนรูวิธีการทํางานจนมีความชํานาญ
และมีชองทางก็สามารถเปดรานเอง เปนอาชีพที่มีลูกคาใชบริการมากทั้งผูหญิงและผูชายเพราะ
อยากใหตัวเองดูดีหากบริการดวยความจริงใจและเปนอาชีพที่นําไปทําที่ไหนก็ไดทั้งในประเทศ 
ตางประเทศก็เปนที่นิยมเหมือนกัน ถาผูที่ประกอบอาชีพนี้มีความจริงใจตอลูกคา บริการโดยใหใจ
เขา เราก็ไดใจเขามา ตองบริการเต็มความสามารถ ลด ใหทดลองฟรี แตสินคาที่นํามาใชในรานตอง
คุณภาพดีจริงๆ หลังจากนั้นลูกคาก็จะกลับมาซื้อและบอกตอกันไปจนในที่สุดอาชีพเสริมสวยก็ทํา
รายไดใหอยางมหาศาลและเปนอาชีพที่สังคมยอมรับ 
   
6.  แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม  
 

เฉลียว บุรีภัคดีและคณะ (2545:112-115) ไดกลาววา การพัฒนาสังคมที่ทํากันอยูใน
ประเทศตางๆ ทั่วโลกเปนเวลาอันยาวนาน กอใหเกิดบทเรียนที่สําคัญสําหรับนักพัฒนาวา ความ
พยายามในการแกไขปญหาและเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยการหยิบยื่นความปรารถนาดี เมตตาจิตและ
ทรัพยากรอื่นใดจากคนภายนอกชุมชนเพียงลําพังนั้น ไมเคยประสบผลสําเร็จที่ยั่งยืนถาวรไดเลย แต
ในทางตรงกันขามการพัฒนาในแนวดังกลาวกลับไมไดทําใหประชาชนในชุมชนไดรับประโยชน
เทาที่ควร แตทําใหชุมชนที่ไดรับการพัฒนากลับตองพึ่งตนพาคนและทรัพยากรภายนอกชุมชนมาก
ขึ้นและบอบครั้งที่การพัฒนากอใหเกิดปญหาสังคมติดตามมานานัปการทั้งที่มีการวางแผนในการ
ใหความชวยเหลือตามโครงการตางๆ เปนอยางดี  

ปรัชญาพื้นฐานในการพัฒนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา นักพัฒนาตอง

อยูบนรากฐานอันมั่นคงแหงศรัทธาในตัวประชาชน มีความเชื่อในคุณคาและศักยภาพของมนุษย
ดังนี้ 
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1. บุคคลแตละคนมีความสําคัญและมีความเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนกัน จึงมีสิทธิ
อันพึงไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและอยางบุคคลมีเกียรติในฐานะที่เปนมนุษยปุถุชนผูหนึ่ง 

2. บุคคลแตละคนมีสิทธิและสามารถกําหนดวิถีการดํารงชีวิตของตนในทิศทางที่ตน
ตองการ 

3. บุคคลแตละคนถาหากมีโอกาสแลวยอมมีความสามารถที่จะเรียนรูเปล่ียนแปลง
ทัศนะพฤติกรรมและพัฒนาขีดความสามารถใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสูงขึ้นได 

4. มนุษยทุกคนมีพลังที่จะสรางสรรคความคิดริเร่ิม ความเปนผูนําและความคิดใหมๆ 
ที่ซอนเรนอยูและพลังความสามารถเหลานี้สามารถเจริญเติบโตและนําออกมาใชไดถาไดรับการ
พัฒนา 

5. การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกดานเปนสิ่งที่พึงปรารถนา
และมีความสําคัญยิ่งตอชีวิตของบุคคล ชุมชนและรัฐ 

จึงกลาวไดวา ปรัชญาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนนั้นตั้งอยูบนรากฐาน
อันมั่นคงแหงความศรัทธาในตัวคนวา เปนทรัพยากรที่มีความหมายและสําคัญที่สุด มนุษยทุกคนมี
ความสามารถที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้นถามีโอกาส การพัฒนาทั้งหลายจะไมเปนผลถามองขามการ
สงเสริมใหบุคคลมีทัศนะที่ถูกทางและมีขีดความสามารถสูงขึ้นและเขารวมในกระบวนการพัฒนา
ในการพัฒนาตองมุงขจัดความขัดแยงและความเหลื่อมลํ้าต่ําสูงในหมูมวลชนใหเกิดความยุติธรรม
ในสังคม ความไมรู ความดื้อดึง และการใชกําลังบังคับเปนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จของ
การพัฒนาและความเจริญรุดหนาซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ดวยวิธีการใหการศึกษาเทานั้น การศกึษาและการ
ใหโอกาสจะชวยดึงพลังซอนเรนในตัวคนออกมาใชใหเปนประโยชนตอสวนรวมและการพัฒนาจะ
มีประสิทธิภาพไดตองยึดหลักการรวมกลุมและการทํางานกับกลุมเพราะมนุษยเราเปนสัตวสังคม
การอยูรวมกันและทํางานรวมกันเปนกลุมจะชวยใหคนไดเจริญเติบโตโดยเร็วที่สุด 

ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 
การมีสวนรวมหมายถึง การเขารวมอยางเขมแข็งของกลุมบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียใน

ทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนาชนบท การมีสวนรวมตองเปนไปในรูปที่ผูรับการพัฒนาเขามามี
สวนกระทําใหเกิดการพัฒนามิใชเปนผูรับการพัฒนาตลอดไปทั้งนี้เปนการเกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนาที่
แทจริงและถาวร 

ปาริชาติ วลัยเสถียร (2542:138-139) ใหความหมายการมีสวนรวม 2 ลักษณะ คือ  
1. การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนาโดยใหประชาชนมี

สวนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนปญหา การ
วางแผนการตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถ่ิน การบริหารจัดการ การติดตาม
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ประเมินผลรวมทั้งการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยโครงการดังกลาวจะตองมีความ
สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

2. การมีสวนรวมทางการเมืองแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
2.1 การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนพัฒนา

ขีดความสามารถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการ
กระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางที่ประชาชนในชนบท
สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

2.2 การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเปนการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาท
หลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาคเพื่อใหภูมิภาคเปน
เอกเทศใหมีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจตอรองในการจัดสรรทรัพยากรอยูในมาตรฐาน
เดียวกันโดยประชาชนสามารถตรวจสอบไดอาจกลาวไดวาเปนการคืนอํานาจในการพัฒนาใหแก
ประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเอง 

รูปแบบการมีสวนรวม 
1. การมีสวนรวมแบบชายขอบ เปนการมีสวนรวมที่เกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจ

ไมเทาเทียมกัน ฝายหนึ่งรูสึกดอยอํานาจกวาหรือมีทรัพยากรหรือความดอยกวา เปนตน 
2. การมีสวนรวมแบบบางสวน รัฐเปนผูกําหนดนโยบายลงมาวาตองการอะไร โดยที่

รัฐไมรูความตองการของชาวบานดังนั้นการมีสวนรวมก็เพียงแสดงความเห็นในการดําเนินกิจกรรม
บางสวนเทานั้น 

3. การมีสวนรวมแบบสมบูรณ เปนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนตั้งแตการกําหนด
ปญหา ความตองการการตัดสินใจในแนวทางการแกปญหาและความเทาเทียมกันของทุกฝาย 

ประโยชนของการมีสวนรวมในการพัฒนา 
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา ยอมกอใหเกิดการพึ่งตนเองไดในที่สุด

เนื่องจากเกิดการเรียนรูวิธีการแกปญหาและสรางความเจริญใหกับชุมชนหรือหมูบานของตนผาน
กจิกรรมกระบวนการทํางานตามโครงการ 

2. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเปนการสะทอนถึงความจริงใจ
ของรัฐที่มีตอการสนับสนุนใหประชาชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจและกําหนดชะตากรรมของ
ทองถ่ิน 

3. เปนชองทางสะทอนปญหาความตองการที่แทจริงของทองถิ่นไดถูกตองตรงประเด็น 
4. เปนการสรางฉันทามติรวมกันซ่ึงจะกอใหเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจ

เนื่องจากเปนการสรางขอตกลงที่เกิดจากการยอมรับรวมกันภายในกลุม 
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5. เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพราะในกระบวนการมีสวนรวมยอมจะตองมี
การแลกเปลี่ยนความรูและขอคิดเห็นระหวางกัน ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนเสมือน
เวทีในการเรียนรูที่มีประโยชนอยางมาก 

6. เปนการสนับสนุนการพัฒนาความรักทองถ่ินและความรับผิดชอบตอสังคมให
เกิดขึ้นในพฤติกรรมของประชาชนในทองถ่ิน 

7. ประชาชนเกิดความรูสึกเปนเจาของผลงานอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่จัดทํา
ขึ้นในหมูบานและจะชวยแบงเบาภาระของรัฐในการดูแลบํารุงรักษา 

ขั้นตอนการมีสวนรวม 
บัณฑร ออนคํา (2545:116) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมตามขั้นตอนของการพัฒนา 5 

ขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาในชุมชนตลอดจนกําหนด

ความตองการของชุมชนและมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ 
2. ขั้นมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาโดยประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงานตลอดจนกําหนดทรัพยากร
และแหลงทรัพยากรที่ใช 

3. ขั้นมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการ
สรางประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงานหรือเขารวมบริหารงานประสานงาน
และดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 

4. ขั้นการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนาเปนขั้นตอนที่ประชาชนมี
สวนรวมในการรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชนอันเกิดจากการ
พัฒนาทั้งดานวัตถุและจิตใจ 

5. ขั้นการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา เปนขั้นที่ประชาชนเขารวมประเมิน
วาการพัฒนาที่ไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด 

ยุทธวิธีการกระตุนการมีสวนรวมของชุมชน 
นเรศ  สงเคราะหสุข (2541:113–114) ไดกลาวถึงประสบการณการทํางานถือวาเปน

ยุทธวิธีการกระตุนการมีสวนรวมของชุมชนดังนี้ 
1. วิธีการกระตุนใหเกิดการรวมตัวกันของผูแทนประชาชนจากกลุมตางๆ 

1.1 ใหรวมคิดรวมทําในการแกไขปญหาใกลตัวและแนวทางการพัฒนาที่ไมยากนัก
ในพื้นที่นั้นกอน 
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1.2 หากิจกรรมที่ใหรวมคิด รวมทํา ในการแกไขปญหา เชน ปญหายาเสพติด การ
รณรงคการเลือกตั้ง การจัดทําแผนชุมชนฯลฯ ไปอยางตอเนื่อง 

1.3 การสรางบรรยากาศใหเปดรับฟงปญหาชาวบานและในบางกรณีที่กําลังของ
ชาวบานไมสามารถแกไขใหเปนรูปธรรมได โดยช้ีแนะเทาที่จําเปนแตไมชักนําโดยเด็ดขาด 

1.4 จากการรวมคิดรวมทําในกิจกรรมจากงายไปยากที่คอยๆ ประสบความสําเร็จ
จะนําไปสูการเรียนรู ความมั่นใจและชุมชนที่เขมแข็งอยางยั่งยืนในอนาคต 

2. ส่ิงจูงใจประกอบการกระตุน การกระตุนใหเกิดการรวมตัวของชาวบานหากจะให
ไดผลสําเร็จจําเปนตองมีส่ิงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งนี้เพราะตั้งแตอดีตจนปจจุบัน
ชาวบานเปรียบเสมือนคนไขที่รับยามาหลายขนานจากสวนราชการตางๆ จากนโยบายของรัฐบาล
บางยุคบางสมัยซ่ึงตางก็ยื่นยาขนานตางๆ ใหจนชาวบานสวนใหญเกิดอาการดื้อยา การที่จะลุก
ขึ้นมาทําอะไรเองโดยไมมีส่ิงจูงใจที่พอมองเห็นไดนั้นนาจะยากดังนั้นจึงหากลวิธีในการดําเนินงาน
ดังนี้ 

1.1 ระยะสั้น เปนโครงการที่รัฐบาลนํามาใหประชาชน การจัดทําโครงการพัฒนา
ตางๆ โดยใหผานองคการบริหารสวนตําบลหรือโครงการพัฒนาตําบล กําหนดใหตําบลละประมาณ
สองแสนถึงส่ีแสนบาทซึ่งเปนส่ิงจูงใจใหชาวบานมารวมตัวในรูปของประชาคมโดยมีนโยบาย
ตั้งแตเร่ิมตนวาหากประชาคมไดประชุมเสนอปญหาความตองการและไดจัดลําดับความสําคัญแลว
หามคณะกรรมการหมูบานและองคการบริหารสวนตําบลแกไขโครงการของชาวบานโดยเด็ดขาด
โดยใหนายอําเภอกํากับดูแลใหเปนไปตามนโยบายนี้โดยเครงครัดหากเราสามารถกระตุนให
ชาวบานรวมตัวกันแลวตองใหชาวบานเห็นคุณคาของการรวมตัวนั้น การรวมตัวนั้นก็จะเกิดความ
ยั่งยืนซ่ึงในขณะนี้ก็มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตําบลละไมเกิน 1 ลานบาท ที่ตองใชการมี
สวนรวมของประชาคมประชารัฐในการรวมคิดรวมดาํเนินการ 

1.2 ระยะกลางและระยะยาว  
2.2.1 ปญหาและความตองการของชาวบานสวนใดก็ตามที่ชาวบานสามารถ

แกไขไดใหดําเนินการโดยมีการติดตามประเมินผลมีการประชุมทุกเดือนและแจงผลใหสมาชิก
ประชาคมทราบวาสวนใดไดแกไขแลว สวนใดตองรองบประมาณและรอนานเทาใดเพื่อให
ชาวบานเห็นประโยชนของการพบปะกันทุกเดือน 

2.2.2 ปญหาและความตองการของชาวบานในสวนที่ยังไมไดรับการแกไขให
นํามารวบรวมจัดทําแผนพัฒนาอําเภอโดยชี้แจงใหชาวบานเขาใจวาที่มารวมตัวกันนี้เพื่อจะนํา
ปญหาและความตองการของเขามาจัดทําโครงการในอนาคตซึ่งหากเราสามารถสะทอนปญหา
ปญหาของชาวบานถูกตองมาตั้งแตระดับหมูบานจนถึงการจัดทําแผนพัฒนาอําเภอจะเปนแผนที่อยู
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บนความตองการของประชาชนสวนกระบวนการทํางานกับชาวบานจนถึงเก็บรวบรวมขอมูลให
เปนไปตามขั้นตอนดังนี้ 

2.2.2.1 ใหชาวบานถกเถียงกันถึงปญหาและความตองการเสนอมาโดย
ใชหลักเกณฑงายๆ คือดูความเสียหายวากระทบประชาชนกี่ครอบครัว กระทบพื้นที่กี่ไร เพื่อใหมี
การถกเถียงกันดวยเหตุผลมิใชพวกมากลากไปแลวและสรุปดวยการจัดลําดับปญหาและความ
ตองการของหมูบานั้น ปญหาใดแกไขไดเองก็แกไขเองบางสวนหรือเกินกําลังความสามารถ 

2.2.2.2 ทําบัญชีปญหาของหมูบานตางๆ และนํามาจัดลําดับอีกครั้งใน
ประชาคมตําบลโดยยึดหลักเกณฑจํานวนครัวเรือนและพื้นที่ที่ประสบความเสียหายตลอดจนความ
รุนแรงของปญหานั้น 

2.2.2.3 นําลําดับปญหาความตองการในแตละปญหามาพิจารณา
จัดลําดับอีกครั้งในประชาคมเพื่อใหการวางแผนแบบลางขึ้นบนไมใชจากบนลงลางในอดีตเพราะ
เราตองยอมรับวาปญหาความตองการของชาวบานมักเปนเรื่องใกลตัว เชน ขาดน้ําอุปโภคบริโภค 
ขาดไฟฟา แตปญหาในการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ปญหาเยาวชนและปญหาสังคมอื่นๆ ที่
ชาวบานยังไมพูดถึงซึ่งเปนหนาที่ของสวนราชการที่ถือวามีการศึกษาสูงกวาจะชวยเสริมเติม
บางสวนไปใหครบถวน 

2.2.2.4 เมื่อไดลําดับปญหาและความตองการในระดับตําบลแลวใหมี
การประชุมรวมกันระหวางประชาคม สวนราชการและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับ
ปญหาดังกลาวไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตอไป 

2.2.2.5 ใชแผนพัฒนาตําบลหรืออําเภอเปนแมบทในการกํากับการ
จัดทําโครงการและงบประมาณของสวนราชการเปนหลัก 

กลไกรัฐธรรมนูญท่ีสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวม 
ทิศทางของการพัฒนาประเทศที่ใชการมีสวนรวมตามกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน (พ.ศ.2540) ที่เนนการมีสวนรวมของพลเมืองก็เพราะเชื่อวา การที่ประชาชนทุกกลุมทุก
ภาคมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารบานเมืองยอมทําใหทุกกลุมทุกภาคนั้นตองตกลง
รอมชอมประสานผลประโยชนกันจนลงตัวและเกิดความเปนธรรมขึ้นเมื่อเกิดความเปนธรรมกับ
ทุกกลุมทุกภาคความยั่งยืนของประชาธิปไตยก็เกิดความสันติสุขตลอดไป โดยเนนการมีสวนรวม
ทุกขั้นตอนดังที่มาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญกําหนดวา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ” ดวยเหตุดังนี้ รัฐธรรมนูญไดกําหนด
แนวทางเพิ่มสวนรวมของพลเมืองไทยในการเมืองไว 3 แนวทาง คือ 
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1. เพิ่มการมีสวนรวมในโครงสรางทางการเมืองระดับชาติ ดวยการเพิ่มสวนรวมของ
ประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงเปนครั้งแรกทั้งนี้เพื่อใหวุฒิสภาเปนผูแทนปวงชน
ในการกลั่นกรองกฎหมายและควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยการถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ระดับสูงออกจากตําแหนงรวมทั้งใหวุฒิสภาเปนผูแตงตั้งบุคคลในองคการอิสระแทนที่จะใหอํานาจ
การแตงตั้งดังกลาวอยูที่ฝายบริหารดังที่เปนมาแตเดิม นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังไดเพิ่มสวนรวมของ
พลเมืองโดยกําหนดใหมีองคกรอิสระที่ประกอบดวยตัวแทนของภาคประชาชนในการเสนอแนะ
และใหขอคิดเห็นในเรื่องสําคัญตออนาคตของประเทศชาติและประชาชนอีกอยางนอย 3 องคกรหลัก 
คือ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอันประกอบดวยบุคคลกลุมตางๆ ถึง 52 กลุมอาชีพ 
เพื่อใหความเห็นตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นๆ ตลอดจนใหความเห็น
และขอเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นก็ยังมีองคกรอิสระซ่ึง
ประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อใหความเห็นประกอบการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ
อยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งตองมีองคกรอิสระซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาที่
ใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎและขอบังคับตลอดจนกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครอง
ผูบริโภค องคกรอิสระภาคประชาชนนี้เปนประดิษฐกรรมใหมที่รัฐธรรมนูญสรางขึ้นเพื่อรองรับ
การมีสวนรวมอยางเปนทางการของภาคประชาชนและประชาสังคมในโครงสรางการตัดสินใจของ
ภาครัฐโดยเชื่อวาการเพิ่มสวนรวมในโครงสรางดังกลาวจะทําใหการตัดสินใจในเรื่องสําคัญทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมจะมีการสมดุลและเปนธรรมมากขึ้นกวาแตกอนที่ใชการตัดสินใจ
จากฝายการเมืองและขาราชการประจําเปนหลักแตฝายเดียว 

2. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน กําหนดใหเพิ่มการมีสวนรวมของพลเมืองในการเมือง
การกระจายอํานาจจากสวนกลางลงไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้น
รวมทั้งชุมชนทองถ่ินซ่ึงประกอบขึ้นจากประชาชนทั้งหลายนั่นเอง ตั้งแตนี้ตอไปถาประชาชนใน
ทองถ่ินสามารถเลือกผูแทนระดับทองถ่ินและบริหารไดเองก็จะถูกกระจายอํานาจลงไปใหทองถ่ิน
มากขึ้น ดังนั้นการมีสวนรวมของพลเมืองในการเมืองระดับทองถ่ินในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือรูปแบบ
พิเศษ เชน กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ก็จะเพิ่มขึ้นอยางไมเคยมีมากอนแตที่สําคัญที่สุดก็คือ
รัฐธรรมนูญจะมีผลใชบังคับมีสิทธิ์ในการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ
หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติรวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการคุมครอง สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
การยอมรับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินดังเดิมนี้แสดงวารัฐธรรมนูญใหความสําคัญกับองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนองคกรผูแทนที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาและใหความสําคัญกับประชาชนผู
รวมตัวกันเปนชุมชนนั้นโดยมีสวนรวมในเรื่องการดําเนินที่สําคัญตอชีวิตประจําวันของเขาทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกก็วาไดที่เห็นความสําคัญของ
ชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง 

3. รัฐธรรมนูญไดวางรากฐานแหงการมีสวนรวมของพลเมืองก็คือ เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ ทั้งการตัดสินใจระดับชาติและทองถ่ินประชาชนตองมีสวนรวมตั้งแตเร่ิมกระบวนการไป
จนสิ้นสุดกระบวนการ 

เทคนิคการมีสวนรวม 
เทคนิคการมีสวนรวมมีอยูหลายวิธีการเชน เทคนิค AIC เทคนิค SWOT เทคนิค Six 

Hats เทคนิค Mind Map และมีตัวอยางดังนี้ 
1. เทคนิค SWOT 

SWOT เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหหนวยงานโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบกับหนวยงานวามีผลดีผลเสียตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อยางไร เชน ผลกระทบทางดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจและดานเทคโนโลยี เปนตน นอกจากนี้ก็
ลงลึกไปวิเคราะหถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงาน เชน ระบบการบริหารงาน ทรัพยากร
บุคคล บทบาทหนาที่ เครื่องมือเครื่องใช ระเบียบ ขอกฎหมายตางๆ เงินงบประมาณและกิจกรรม
ตางๆ ซ่ึงปจจัยที่จะสรางโอกาสให หนวยงานมีความเจริญเติบโตหรือมีบทบาทสูงกวาเดิมหรือ
อาจจะเปนอุปสรรคหรืออันตรายในการสรางแรงบีบคั้นใหตองลดบทบาทลง ทําใหมีขนาดเล็กลง
และสุดทายอาจจะตองยกเลิกไปในที่สุด 

ความหมายของ SWOT 
“S” มาจากคําวา Strength คือ มีจุดแข็งหรือจุดเดนอะไรบางที่เสริมสรางให

หนวยงานเขมแข็งขึ้น เชน กรมการพัฒนาชุมชนมีบุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการอยูใน
ทุกระดับตั้งแตระดับชาติไปจนถึงระดับหมูบาน นับวาเปนจุดเดนเมื่อสามารถนํานโยบายตางๆ ไป
ปฏิบัติตอเนื่องถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว 

“W” มาจากคําวา “Weakness” หมายถึง “จุดออน” ของหนวยงาน อาการปวยของ
หนวยงานอาจจะมีบางสวน บางองคประกอบที่กระทบตอหนวยงานแตหนวยงานยังอนุรักษไวหรือ
ยืนยันไมเปล่ียนแปลงทาที เชน ทัศนคติของคนมหาดไทยบางสวนที่ยึดติดกับเจาขุนมูลนายขณะที่
สภาพแวดลอมภายนอกเขาสูความเปนประชาธิปไตย ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่จะ
เปนผูคิด ตัดสินใจ ลงมือแกไขปญหาดวยตนเอง 
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“O” มาจากคําวา “Opportunity” หมายถึง โอกาสที่หนวยงานจะไดรับการพัฒนา
ไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้อาจจะเปนความพรอมและศักยภาพของบุคลากรในปจจุบันกรมการพัฒนา
ชุมชนเปนกรมหนึ่งที่มีบุคลากรที่มีความรู มีคุณภาพ มีความสามารถ ไมนอยหนาหนวยงาน
ขางเคียงมีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี โท เอก และมีการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูดานตางๆ 
อยางตอเนื่องเปนระบบไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยคุณภาพเปนที่ปรากฏจึงนับเปนโอกาสที่หนวยงานจะสรางงานและพัฒนาการมี
สวนรวมขององคกรชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพึงตนเองได 

“T” มาจากคําวา  “Threat” หมายถึงแรงกดดันหรืออันตรายที่บั่นทอนความ
เจริญกาวหนาของหนวยงานซึ่งเปนเรื่องที่หนวยงานจะตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน เชน ระเบียบขอกฎหมายที่ลาสมัยซ้ําซอนกันจนไมสามารถชําระสะสางไดหรือเปาหมาย
การทํางานไมชัดเจนระบบการรายงานซ้ําซอนมากมายจนกระทั่งไมมีโอกาสทํางานที่สนับสนุน
ความคิดริเร่ิมและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางจริงจังหรือกระแสกระจายอํานาจราชการสู
องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบต.) ที่มีผลกระทบในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 

การวิเคราะห SWOT มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
1. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในหนวยงานซึ่งมีมาตรการหรือตัวแปรที่สําคัญ

ในการวิเคราะหกลาวคือ 
1.1 สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 

1.1.1 ดานทรัพยากร ไดแก บุคลากร องคกรประชาชน งบประมาณ 
1.1.2 วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี 
1.1.3 ดานโครงสราง นโยบาย ระบบการทํางาน บทบาทหนาที่ 
1.1.4 ดานระเบียบขอกฎหมาย 
1.1.5 ดานการสนับสนุนจากภายนอก 

1.2 ศักยภาพในหนวยงานไดแก 
1.2.1 จุดแข็งของหนวยงาน 
1.2.2 จุดออนของหนวยงาน 

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอหนวยงานมีตัวแปรที่
สําคัญในการวิเคราะหกลาวคือ 

2.1 สภาพแวดลอมภายนอกไดแก 
2.1.1 ดานสังคม 
2.1.2 ดานการเมืองการปกครอง 
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2.1.3 ดานเศรษฐกิจ 
2.1.4 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย 

2.2 ผลกระทบตอหนวยงานไดแก 
2.2.1 ดานเชิงบวก ซ่ึงเปนลูทางหรือโอกาสของหนวยงาน 
2.2.2 ดานเชิงลบซึ่งเปนอุปสรรคหรืออันตรายของหนวยงาน 
 

2. เทคนิคการประชุมแบบ A-I-C (Appreciation – Influence – Control) 
การสงเสริมใหคนมีความรักและมีการเรียนรูรวมกันกระทําไดสามารถจะมีคน

พยายามคนควาหาวิธีการซึ่งไดพัฒนามากกวา 50 ป จนกลายเปนเครื่องมือท่ีเรียกวา “AIC” ผานการ
ทดลองใชและมีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ AIC เปนวิธีการและเทคนิคในการเชิญคนที่จะทํางาน
รวมกันทั้งหมดในระบบใดระบบหนึ่ง เขามาประชุมเชิงปฏิบัติการโดยสามารถนํามาประยุกตใชใน
การวางแผน การพัฒนา การสรางทีมงาน การสรางความรวมมือการแกปญหาหรือแกไขความ
ขัดแยงมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ขั้นตอนการสรางความรู (Appreciation หรือ A หรือ I) คือข้ันตอนการเรียนรู
และแลกเปลี่ยนประสบการณโดยการทําใหทุกคนใหการยอมรับและชื่นชมคนอื่นโดยไมรูสึกหรือ
แสดงการตอตานหรือวิพากษวิจารณ ขั้นตอนนี้เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกคนแสดงความ
คิดเห็นรับฟงและหาขอสรุปรวมกันอยางเปนประชาธิปไตยโดยแบงออกเปน 2 ชวง 

2.1.1 A1 คือ การวิเคราะหสถานการณของหมูบานในปจจุบัน 
2.1.2 A2 คือ การกําหนดอนาคตของหมูบานวาตองการใหเกิดการพัฒนา

ในทางทิศใด 
2.2 ขั้นตอนการสรางแนวทางในการพัฒนา (Influence หรือ I) คือการใชความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคที่แตละคนมีอยูมาชวยกําหนดวิธีการสําคัญหรือยุทธศาสตรที่จะทําใหบรรลุ
วิสัยทัศนรวมหรืออุดมการณรวมของกลุมไดอยางดีที่สุด ในขั้นที่ทุกคนมีโอกาสทัดเทียมกันที่จะ
ใหขอคิดเห็นวา วิธีการสําคัญที่จะทําใหบรรลุวิสัยทัศนรวมหรืออุดมการณรวมนั้นประกอบดวย
อะไรบาง ดังนั้นในขั้นตอนนี้เปนการหาแนวทางในการพัฒนาหมูบานและหาเหตุผลเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญตามความเห็นของผูเขารวมประชุมแบงออกเปน 2 ชวงคือ 

2.2.1 I1 คือ การคิดโครงการที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค 
2.2.2 I2 คือ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการโดยแยกเปน 3 ประเภท 

คือ  
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2.2.2.1 กิจกรรมที่ชาวบานทําไดเอง  
2.2.2.2 กิจกรรมหรือโครงการที่ชาวบานทําเองบางสวนโดยรวมมือกับ

ภายนอกทั้งความรูทรัพยากรการจัดการ  
2.2.2.3 กิจกรรมหรือโครงการที่สามารถขอจากภาครัฐ 

2.3 ขั้นตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control หรือ C) คือการนําวิธีการสําคัญมา
กําหนดเปนแผนปฏิบัติการอยางละเอียดวา ทําอะไร มีหลักการและเหตุผลอยางไร มีเปาหมาย
อยางไร ใครรับผิดชอบเปนหลัก ใครตองการใหความรวมมือ จะตองใชงบประมาณคาใชจายเทาไร 
จากแหลงใด จะมีรายไดจากการดําเนินการดังกลาวหรือไม ถามีจะมีประมาณเทาไรและรายละเอียด
อ่ืนๆ ตามที่ควรระบุไวแบงเปน 2 ชวง 

2.3.1 C1 คือ การแบงกลุมรับผิดชอบ 
2.3.2 C2 คือ การตกลงรายละเอียดในการดําเนินงาน 

ดังนั้นกระบวนการ AIC จะสรางพลังสรางสรรคขึ้นเมื่อฝายตางๆ เขามาทํา
กิจกรรมรวมกันดวยความรักความเมตตา A คือธรรมอยางสูง ไดแกความรักและความเมตตาคนอื่น
ตองรับฟงอดทนและยอมรับฟงความคิดเห็นคนอื่นซึ่งตรงกับหลักพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น A 
ทําใหเกิดพลังความดีเขามา อาจเรียกวาเปนการพัฒนาทางจิตวิญญาณ พอคนที่เขามารวมกิจกรรมมี
ความรักความเมตตาตอกันแลวก็จะเกิดการเรียนรูรวมกันจากการทํางานดวยกันจึงทําใหการพัฒนา
ประสบความสําเร็จเพราะทําใหเกิดการเรียนรูที่แทจริง  
 
7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

กุสุมา โกเศยะโยธิน (2526) ศึกษาแบบแผนการเขาสูอาชีพอันประกอบดวยชองทาง
การเขาสูอาชีพและการเคลื่อนยายทางอาชีพระหวางผูหญิงที่ทํางานเปนคนใช คนงานกอสราง 
คนงานโรงงานสวนใหญของผูหญิงเหลานี้เปนผูหญิงยายถ่ินจากชนบทที่เขามาทํางานกรุงเทพฯ 
พบวา ผูหญิงในแตละอาชีพตองอาศัยเพื่อนและเครือญาติในการเขาสูอาชีพนั้น เพียงแตวาอาชีพที่
ตางกันก็มีชองทางอาศัยเพื่อนและเครือญาติในการเขาสูอาชีพตางกันไปดวย นอกจากนี้แลวบางครั้ง
ไปเยี่ยมคนรูจักก็อาจไดทราบขาวงานและสามารถสมัครเขาทํางานได เมื่อหางานอื่นไมไดแลวจริงๆ 
จึงตองหางานโดยอาศัยบริการจัดหางานของรัฐบาล 
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ฉัตรทิพย นาถสุภา (2537) ไดทําการศึกษาเศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต พบวาเปน
เศรษฐกิจพอยังชีพผลิตเพื่อกินเพื่อใชเอง คงอยูและผลิตซํ้าไดดวยตัวเองโดยไมพึ่งพาโลกภายนอกมี
ความผูกพันภายในสูง ครอบครองที่ดินผานการเปนสมาชิกชุมชน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการ
ผลิตมีความเพียงพอในตนเองเนื่องจากชุมชนมีเทคโนโลยีการผลิตต่ํา ตองพึ่งความอุดมสมบูรณ
ของธรรมชาติเพราะเครื่องมือในการผลิตเปนแบบโบราณผลิตไดเพียงยังชีพแทบไมเหลือสวนเกิน
หากมีน้ําทวมหรือฝนแลงภายในหมูบานก็จะไมพอกิน ในประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ภายนอกหมูบานคือรัฐพัฒนาขึ้นนอกหมูบานและตอมาไดเกิดทุนนิยมนอกบาน รัฐและระบบทุน
เขาไปกระทบชีวิตในหมูบานชาวบานจึงไมไดเขารวมกับสถาบันทั้งสองอยางเต็มใจ จิตสํานึก
หมูบานอิสระและจิตสํานึกของชุมชนชาติสวนนอยยังคงอยูในชนบทไทยตอตานรัฐและระบบทุน 
ณ ระดับจิตสํานึกดวยแตชาวบานสูแบบโบราณ สูแบบตามบุญตามกรรมไมไดปรับตัว ไมได
ปรับปรุงพลังการผลิตเทคโนโลยีเพราะสาเหตุ 3 ประการคือ 

1. ประเทศไทยในอดีตมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติมาก ทําใหชาวบานสามารถ
นําทรัพยากรธรรมชาติออกมาชดเชยความลาหลังของเทคโนโลยีทําใหชาวบานตอสูแบบคงไวซ่ึง
วิถีการผลิตโบราณมาไดชานาน หมูบานไมพังทลายไปงายเพราะมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
เขมแข็งอยู 

2. ระบบสังคมหมูบานดี สมาชิกมีความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทําใหมีความมั่นคง
และมีความสุขชาวบานจึงไมตองการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาระบบใหม ระบบชุมชนหมูบานมี
สวนที่ดีแตสวนดีนั้นกลายเปนสวนเสียในขณะเดียวกันเพราะมีสวนทําใหปดกั้นชาวบานไมใหเกิด
ความรูสึกวาตองพัฒนาหรือหาวิธีการอื่นมาตอสู 

3. รัฐและระบบทุนเขาไปขูดรีดสวยโดยตรงสวยโดยตรงจากหมูบานแบบบังคับนอก
กลไกเศรษฐกิจ ทําใหพัฒนาการของชนชั้นอื่นระหวางรัฐกับชาวบานลาชาจึงทําใหชาวบานขาด
ผูนํา 

ไพบูลย เฮงสุวรรณ (2539) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางการเกษตรของ
ชุมชนกะเหรี่ยงพบวา การผลิตเพื่อยังชีพในระบบเศรษฐกิจธรรมชาติกอนทุนนิยมของชาวกะเหรี่ยง
อาศัยรากฐานวิธีคิด ความเชื่อ การนับถือจิตวิญญาณเพื่อสรางอุดมการณอํานาจในการควบคุมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ปาไม ตนน้ําลําธาร และการจัดระเบียบสังคมใหดําเนินไป
อยางสอดคลองกับเงื่อนไขของระบบนิเวศวิทยาที่สะทอนออกมาในรูปแบบของการเพาะปลูกไร
หมุนเวียน ชุมชนกะเหรี่ยงมีศักยภาพในการจัดการที่ดินและแรงงานโดยอาศัยหลักการกรรมสิทธิ์
รวมของชุมชนและเครือขายการเปลี่ยนแปลงแรงงานเพื่อรักษาเสถียรภาพภายในชุมชนภายใต
เงื่อนไขของการแพรขยายของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ในชวงระยะเปลี่ยนผานเขาสูทุนนิยมใน
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ภาคเกษตรกรรม รูปแบบทางความสัมพันธทางการผลิตแบบพันธสัญญา (การจัดการทางความสัมพันธ
ระหวางเกษตรกรผลิตกับผูซ้ือผลผลิตแบบแนวดิ่งโดยที่ผูซ้ือสามารถกําหนดความแนนอนของ
วัตถุดิบซึ่งเปนผลผลิตที่จะรับซื้อขณะที่ไมตองเปนเจาของหนวยการผลิตทางการเกษตรนั้นแต
เกษตรกรยังคงเปนเจาของของหนวยการผลิตและมีการทําสัญญากันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ลวงหนา) ซ่ึงมีอยูสองรูปแบบคือ รูปแบบที่ไมเปนทางการและรูปแบบที่เปนทางการ ถูกนํามาใช
เปนกลไกควบคุมการผลิตภายใตการลงการของกลุมทุนโดยกลุมทุนไมจําเปนตองเขามาควบคุม
การรวมศูนยที่ดินและจัดกระบวนการแรงงานเองโดยตรงเนื่องจากชุมชนกะเหรี่ยงมีศักยภาพใน
การควบคุมและจัดการที่ดิน แรงงาน การควบคุมตลาดแลกเปลี่ยน ความสัมพันธแบบพันธสัญญา
พัฒนาความสัมพันธมาจากความสัมพันธแบบอุปถัมภซ่ึงเปนความสัมพันธแหงการพึ่งพาและไม
เทาเทียมกันในสังคม 

ศิริลักษณ ตนะวิไชย (2534) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ของภาคเหนือตอนบนกับการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ พบวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คานิยมและการศึกษาในพื้นที่เปนไปอยางรวดเร็วชุมชนอยูใกลนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีปฏิสัมพันธตอกันในทุกดานคานิยมของประชาชน
เปนสังคมเมืองมากขึ้น ประชาชนเลิกอาชีพเกษตรกรรมและหันมารับจางในโรงงานอุตสาหกรรม
และคาขายรายไดของประชาชนเคยขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนเปนการรับจางเมื่อคานิยมที่
มีตออาชีพเปลี่ยนไปคานิยมที่มีตอการศึกษาและวัฒนธรรมทองถิ่นเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

เฉลิม พยาราษฎร (2542) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบสัมพันธทางสังคมที่มีผลกระทบ
ตอระบบการผลิตดานการผลิตดานการเกษตรในชุมชนชนบท พบวา ความสัมพันธระหวางบุคคล
กับบุคคลในลักษณะเครือญาติ สงผลใหเกิดระบบการผลิตการเกษตรแบบใหมคือ แบบมีพันธสัญญา
เพราะการเกษตรแบบนี้ เกิดขึ้นจากความเปนเครือญาติโดยผูที่มีความสัมพันธกับภายนอก 
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับกลุมเกษตรแบบพันธสัญญาเปนความสัมพันธในลักษณะการผลิต
การเกษตรสองแบบคือ แบบดั้งเดิมกับแบบพันธสัญญาซึ่งสงผลตอระบบการผลิตแบบเดิมที่มีการ
พึ่งพาดานแรงงานที่มีการเอามื้อเอาวันมาเปนระบบการผลิตที่มีการจางงาน ความรวมมือในกิจกรรม
ของชุมชนเปนในรูปของเงินตราแทนการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมและยังมีความสัมพันธภายใน
กลุมและบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร เพื่อรักษาผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ
สงผลกระทบตอระบบการผลิตเกิดการขาดแคลนแรงงานรับจางภายในชุมชน ราคาผลผลิตต่ํา  
สําหรับปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคมที่สงผลตอระบบการผลิตดาน
การเกษตรประกอบดวยปจจัยภายในไดแก การถือครองที่ดิน การจาง แรงงาน การคลาดแคลน
แรงงาน การขายที่ดินสวนปจจัยภายนอก ไดแก หนวยงานราชการ การเกษตรแบบพันธสัญญา 
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ขาวสารขอมูล เทคโนโลยีแบบใหมและวัตถุนิยมซึ่งปจจัยทั้งสองดานนี้ตางมีความสัมพันธซ่ึงกัน
และกันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคมในชุมชนชนบทซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของหนึ่งนุช ทองมนตวิทย (2544) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงการผลิตทางการเกษตรของชุมชน
ชนบทพบวา การผลิตทางการเกษตรของบานหวยไมหก อําเภอแตเดิมมีลักษณะเปนแบบยังชีพคือ
ทําการเกษตรสําหรับบริโภคในครัวเรือน ปจจุบันไมไดผลิตเพื่อบริโภคเพียงอยางเดียวแตมีการผลิต
เพื่อจําหนายเปนรายไดของครอบครัวโดยเฉพาะการทําการผลิตพืชเชิงเดี่ยว ไดแก มะเขือเทศ ซ่ึง
ตองผานนายทุน ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตไดแก คนในชุมชนมีโอกาสไดติดตอกับ
ชุมชนภายนอกมากกอนและติดตอใหนายทุนนําเอามะเขือเทศมาปลูกในหมูบานการสนับสนุนของ
นายทุนในดานปจจัยการผลิตไดแก เมล็ดพันธุ ปุย ยาฆาแมลงและการรับซื้อผลผลิต ปจจัยของ
ผูผลิตเอง ไดแก การมีเงินทุนวาจางแรงงาน การมีที่ดินและการมีเหมืองฝายในชุมชน ทําใหมีน้ํา
เพียงพอในการเพาะปลูก การปลูกพืชเพื่อจําหนายมีผลตอความเชื่อและความสัมพันธกับชุมชนใน
ลักษณะที่ลดลง การผลิตแบบใหมเปนขั้นตอนการผลิตมากกวาจึงไมตองทําพิธีเล้ียงเจาที่ การผลิต
แบบใหมตองดูแลอยางดีทุกขั้นตอนมิฉะนั้นจะไดผลผลิตไมดีและไมไดมาตรฐานซึ่งจะทําใหราคา
ไมดีผูผลิตจึงตองดูแลเอาใจใสอยางมากทําใหลดความสัมพันธกับชุมชนลงไป นอกจากนี้ยังใช
ระบบจางงานแทนการแลกเปลี่ยนแรงงานทําใหความสัมพันธแบบพึ่งพาแรงงานลดลงไปดวย 

นันทวดี สังขแดง (2542) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการเรียนรูที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอาชีพ พบวา เปนกระบวนการเรียนรูที่เปล่ียนแปลงจากอาชีพเกษตรกรรมมาเปน
อาชีพหัตถกรรมมีการถายทอดจากที่วัด ครอบครัว เครือญาติ และเขาสูโรงเรียนเมื่อเกิดปญหา
ชุมชนก็ชวยกันคิดคนหาวิธีแกไขรวมกัน สวนปจจัยที่สนับสนุนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดแก
ปจจัยภายในอันประกอบดวยการมองเห็นคุณคา การเกิดความตระหนักและสิ่งเหลานั้นสัมพันธกับ
ภูมิปญญาเดิม สวนปจจัยภายนอกประกอบดวย รายได การคมนาคมที่สะดวกและแรงกระตุน
สงเสริมจากหนวยงานเอกชนและรัฐสวนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพนั้นโครงสรางทาง
สังคมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปความสัมพันธที่ใกลชิดเอื้ออาทรกลายเปนการแขงขันกันมากขึ้น 

ทากายูกิ คาคิชากิ (2546) ศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรูในการประกอบอาชีพนอก
ระบบของคนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไดกลาววา ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่
ประกอบอาชีพนอกระบบเปนชาวชนบทที่ยายถ่ินเขามาอาศัยในเมือง และคนจนในเมืองที่มีฐานะ
ยากจน มีการศึกษาต่ําตลอดจนเปนแรงงานไรทักษะฝมือ ไมสามารถเขาสูการแขงขันในการประกอบ
อาชีพที่ภาครัฐไดจัดหาให เพื่อความอยูรอดในสังคมจึงไดประกอบอาชีพภาคนอกระบบ โดยเรียนรู
ในการประกอบอาชีพอยางเปนรูปแบบกระบวนการ โดยมีวิธีการเรียนรูจากการไดเห็นวิธีการผลิต
และชวยเหลือพอแมทํางาน ตลอดจนเครือญาติ เพื่อน หรือเปนลูกมือผูรูในชุมชน เปนลูกจางใน
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สถานประกอบการ และพยายามสะสมความรูความชํานาญและทักษะเปนประสบการณในการ
ทํางานโดยมีเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ สภาพการณเปนแหลงการเรียนรูและสภาพการณในสังคม
และวัฒนธรรมสงเสริมทําใหเกิดการเรียนรู การคิดสรางสรรคในดานตางๆ เพิ่มเติม จนกระทั่ง
สามารถทําใหกลายเปนผูชํานาญการและเปนผูมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นเพิ่มเติมเมื่อมีความ
พรอมและความชํานาญก็จะแยกตัวออกมาเปนเจาของประกอบกิจการดวยตัวเอง 

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่ไดกลาวมาพอสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลง
อาชีพจากอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพอ่ืนจะมีกระบวนการเรียนรูอันเปนผลมาจากการปฏิสัมพันธ
ระหวางตนเองกับปจจัยตางๆ ที่เปนสิ่งแวดลอม ซ่ึงแบงเปน ปจจัยทางครอบครัวไดแก พอ แม สามี 
ภรรยา เครือญาติ ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมไดแกผูรู ผูที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ ปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจไดแก ความคาดหวังของรายไดซ่ึงเงินตราเขามาแทนที่การมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุม ความมั่นคงทางอาชีพ ปจจัยดานแหลงเรียนรูไดแกโรงเรียน วัด ขาวสาร ส่ือมวลชนตางๆ การ
สงเสริมจากภาครัฐ และรับคานิยมของคนจากสังคมเมืองทําใหเกิดการแขงขันกันภายในชุมชนมากขึ้น 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดกรอบแนวคิดดังนี้ 
 

 
 
  

อาชีพเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลง อาชีพใหม 

 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 
 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอกระบวนการที่ทําใหเปลี่ยนแปลง 
 
 

ผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง 
 
 

แนวทางแกไข  
 

ผูวิจัยและชาวบาน  
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิัย 
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จากการเปลี่ยนแปลงจากอาชีพเกษตรกรรมมาเปนอาชีพใหม โดยมีหลายปจจัยที่มี
อิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมของสตรีบานแมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม และพวกเขาไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากอาชีพเกาเปนอาชีพใหมโดยมี
แนวทางในการแกไขปญหาโดยการมีสวนรวมคือผูวิจัยรวมกับชาวบานแมขัก 
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