
บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 

จากการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบาน
แมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาสาเหตุและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
อาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขัก เพื่อศึกษาผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม  
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบาน
แมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมและเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาสภาพทั่วไปของหมูบานแมขักเปนหมูบานที่กอตั้งมากวา 150 ป ตั้งอยู
บริเวณใกลกับลําน้ําแมขักพื้นที่ของหมูบานเปนพื้นที่เพาะปลูกขาวชาวบานมีความเปนอยูที่เรียบ
งายอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการยังชีพสามารถพึ่งพาตนเอง เปนครอบครัวขยายชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน มีวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ในการยึดถือปฏิบัติโดยมีวัดเปนจุดศูนยกลาง มีการรวมมือรวม
ใจกันทํากิจกรรมตางๆ เชน การลงแขกเพื่อดํานา เกี่ยวขาว ปลูกพืชตางๆ ตลอดจนกิจกรรมทาง
ศาสนาใน ปจจุบันพื้นที่สวนใหญของหมูบานเปนที่อยูอาศัยคงเหลือพื้นที่เพาะปลูกเพียงเล็กนอย     

สภาพทางดานเศรษฐกิจในอดีตชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกขาว    
หอม กระเทียม ถ่ัวเหลือง ลําไย เปนตน ปจจุบันพื้นที่ทํามาหากินของชาวบานในหมูบานกวารอยละ 
70 เปนที่ดินของนายทุนหรือคนภายนอกหมูบานถือครอบครอง ผูที่มีที่ดินทํากินเปนของตนเองรอยละ 
30 เทานั้น ประกอบกับการลงทุนในการทําเกษตรกรรมในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม 
โดยมีการใชเมล็ดพันธุที่ทางการจัดใหหรือตองหาซื้อเมล็ดพันธุจากทางเอกชน มีการใชปุยเคมี ใช
ยาฆาแมลง ระบบการจัดสรรน้ําแบบการใชเหมืองฝาย โดยการแบงสันปนสวนน้ําในแตละหมูบาน
ตามแบบในอดีตไดเปลี่ยนแปลงมีการใชระบบการชลประทานในการแบงปนน้ําที่ใชในการเพาะปลูก
ซ่ึงไมเพียงพอในการเพาะปลูก ทําใหการผลิตไมดีเทาที่ควรเกษตรกรยากจนเพราะผลผลิตตกต่ํา
ผลผลิตที่ไดไมเพียงพอในการบริโภค ตอมาประมาณป พ.ศ.2525 จนถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 8 พ.ศ.2540 
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ถึง พ.ศ.2544 ทําใหการคาเศรษฐกิจเจริญรุงเรืองมากขึ้นสิ่งสาธารณูปโภคหล่ังไหลเขาสูหมูบานมาก
ยิ่งขึ้นมีทั้งรูปของถนนหนทาง ไฟฟา น้ําประปา ตลอดจนการสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน หอกระจายขาว ชาวบานเร่ิมไดรับขาวสารขอมูลภายนอกหมูบานมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนมีนายหนาตัวแทนของบริษัท หางรานตางๆ ไดเขาไปเสนอขายสินคาที่ทันสมัย 
ชาวบานที่เคยมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายอาศัยธรรมชาติในการยังชีพโดยพึ่งพาตนเองไดมีความ
เปนอยูในครอบครัวที่ดีมาตั้งแตเดิมก็เร่ิมเบี่ยงเบนความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในครอบครัวเริ่ม
มีแนวคิดในการอยากทดลองใชผลิตภัณฑตางๆ ที่มีผูมาเสนอขายใหเพื่อความสะดวกสบายขึ้นกวาเดิม 
ทําใหชาวบานตัดสินใจเลือกใชเครื่องอุปโภคบริโภคในการอํานวยความสะดวกสบายแกครอบครัว 
โดยไมมีการยับยั้งในความคิดวาสิ่งนั้นๆ มีความจําเปนตอตนเองและครอบครัวมากนอยแคไหน
คุมคาหรือไมตอทรัพยสินที่ลงทุนซื้อสิ่งนั้นมา จะเห็นไดแทบทุกครัวเรือนจะตองมี โทรทัศน วิทยุ พัดลม 
หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ําไฟฟา เครื่องเสียง เครื่องเลนวิดีโอ คอมพิวเตอร เครื่องซักผา เครื่องทํา
น้ําอุน โทรศัพทบานและโทรศัพทมือถือ  เมื่อเกิดความนิยมในการบริโภคสินคาและความทันสมัยเขา
ไปครอบงําในบานแมขัก ชาวบานทุกคนตางดิ้นรนขวนขวายในการแสวงหาเครื่องอุปโภคมาไวใช
ประจําตนเองและครอบครัวเปนการเพิ่มความทันสมัย ความมีหนาตา ทําใหเกิดการกอหนี้ยืมสิน
เพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตนตองการ เกิดภาระหนี้สินรุงรังสรางความเดือดรอนใหแกตนเองและครอบครัว 
วิถีชีวิตของคนในบานแมขักที่เคยอยูอยางเรียบงายเปนปกติสุขเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกคนเริ่มเกิดการ
เห็นแกตัวนึกถึงแตผลประโยชนของตนเองมากกวาสวนรวม การรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรม
สวนรวมของหมูบานก็ลดนอยลง 

สภาพดานสังคมของบานแมขัก ชาวบานแมขักในอดีตมีวัดประสาทธรรม เปนศูนยกลาง
ในการนัดพบของชาวบาน ซ่ึงปจจุบันวัดก็ยังมีความสําคัญในทางศาสนาแตจะมีเฉพาะคนแก
เทานั้นมีนอยมากที่คนหนุมสาวเหมือนสมัยอดีตไปทําบุญที่วัด เนื่องจากคนหนุมสาวออกจากบาน
เพื่อเรียนหนังสือและทํางาน สําหรับการปกครองของบานแมขักอยูในเขตพื้นที่สุขาภิบาลโดย
สงเสริมใหชาวบานจัดตั้งกลุมตางๆ เพื่อทํากิจกรรมสวนรวม เชน กลุมแมบาน กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง สหกรณ สําหรับสถานภาพทางการศึกษา ดานการศึกษามีจํานวนผูจบการศึกษาและผูที่
กําลังศึกษาอยูในระดับตางๆ เฉพาะที่อาศัยอยูในบานแมขัก แบงเปนการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ เชน ฝกอบรมดานหัตถกรรม อุตสาหกรรม การฝกอบรมดานสุขภาพอนามัย  
การฝกอบรมดานความมั่นคง การฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมและหนาที่พลเมือง การศึกษา
ตามอัธยาศัย เชน ครัวเรือนรวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  
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สําหรับสาเหตุและกระบวนการที่สตรีบานแมขักเปลี่ยนอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรม
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองจากทางรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศใหทันโลก
ตะวันตกมากขึ้น มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขาใชในการทํางานมากขึ้นซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียตอ
ประชาชนที่ไมเขาใจถึงประโยชนการใชงานจากเทคโนโลยีมีนอยแคไหน แตก็ตองการสินคาบาง
ชนิดมาใชเหมือนคนในสังคมเมือง ซ่ึงตองดิ้นรนหาเงินมาเพื่อซ้ือสินคาสนองความตองการของตน
จึงมีแนวคิดเปลี่ยนอาชีพโดยอาศัยรูปแบบการเขาสูอาชีพใหมที่ไดรับการถูกชักชวนจากเพื่อน หรือ
ญาติและการไดรับการฝกอบรมจากทางราชการ เอกชน โดยวิธีการเขาสูอาชีพจากภายในและ
ภายนอกหมูบานซึ่งมีรูปแบบที่แตกตางกันไป แลวแตลักษณะของการเขาสูอาชีพ ความสัมพันธ
ระหวางผูชักชวน ประเภทของอาชีพและความกาวหนา ระยะเวลาในการเขาสูอาชีพ ซ่ึงมีปจจัยที่
เอ้ืออํานวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพ คือปจจัยผลักดันภายในหมูบาน เชน  ตัวอยางความสําเร็จ
ของผูหญิงในหมูบาน ความนิยมในการบริโภคสินคาและความทันสมัย ภาระที่ตองรับผิดชอบ การ
ไดรับการศึกษา ปจจัยดึงดูดจากภายนอกหมูบาน เชน ความมั่นคงในอาชีพ รายได การคมนาคม  
การซื้อที่ดินของนายทุน ปจจัยสนับสนุนไดแก การมีความสามารถในการทํางาน การมีคนสนับสนุน 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานั้นผูวิจัยไดใชวิธีการปรับปรุงและพัฒนาโดยใช
เทคนิค SWOTเขามาหาจุดแข็งในหมูบานพบวา มีการรวมกลุมแมบานและการผลิตสินคา OTOP ที่
ไดรับการสงเสริมจากทางรัฐบาล จุดออนของหมูบานคือ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ผูวิจัยจึงหาแนวทางปรึกษาผูที่เขารวมจัดทําเวทีชาวบานในครั้งนี้เพื่ออนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในหมูบานแมขักใหดํารงอยูตลอดไปโดยใหทุกคนชวยคิดวาตนเองถนัดในดาน
ใดบางที่จะรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อไดครบแลวก็จัดแบงหนาที่รับผิดชอบ
ตามความถนัดแบงออกเปนฝายแตละฝายหาผูชวยในหมูบานเพิ่มเติม เชน ฝายบริหารจัดการ ฝาย
บริการ ฝายกอสราง ฝายอาหารหลังจากนั้นทุกฝายมาประชุมรวมกันวางแผนการทํางาน ไดผลสรุป
ในที่ประชุมตกลงเริ่มขั้นตอนในการทํางานจากการจัดหาระดมทุนจากแหลงตางๆ เชน งบจาก 
อบต. หนวยงานพัฒนาชุมชน หาผูที่มีความรู ความชํานาญดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
มาเปนวิทยากร รับผิดชอบโดยฝายบริหารจัดการเปนหลักและฝายอื่นๆ หลังจากนั้นเชิญวิทยากรมา
ใหความรูเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับความสําคัญ ประโยชนและโทษของทรัพยากรธรรมชาติใหแก
ประชาชนในหมูบานแมขัก  

เมื่อประชาชนไดรับทราบรายละเอียดแลวทางผูวิจัยเขาไปติดตามผลและปรึกษา
หัวหนาฝายตางๆ ตลอดจนผูนําหมูบานเรียกประชาชนมาประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของทุกๆ 
คนที่เขารวมประชุมและเปนที่นาพอใจเมื่อผลการทํางานตรงกับความตองการประชาชนในหมูบาน
จํานวนหนึ่งที่ตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดแสดงความคิดเห็นวาควรมีการอนุรักษไว
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เพราะอีกไมนานทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้จะหมดไปโดยการกระทําของคนในหมูบานเองและยัง
ไดเสนอแนวทางดานการจัดระเบียบหมูบานและพัฒนาที่อยูอาศัยใหสะอาดขึ้นและการปลูกผัก
ผลไมที่ปลอดสารพิษ ในการประชุมครั้งนี้มีชาวบานที่ไมแสดงความคิดเห็นซึ่งทางผูวิจัยก็ไม
สามารถทราบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับการทํางานในครั้งนี้จะทราบผลก็ตอเมื่อการทํางานใน
ขั้นตอนตอไป คือ ในที่ประชุมตกลงกันใหทุกครัวเรือนไปพัฒนาที่อยูอาศัยและปลูกผักผลไมที่
ปลอดสารพิษและนัดวันเวลาไปชวยกันตัดหญาริมลําน้ําแมขักและสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในหมูบาน หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือนภายในหมูบานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเริ่มตั้งแต
บริเวณภายในหมูบาน บริเวณบาน รานคาภายในหมูบานผูวิจัยไดทราบขาววาประชาชนที่มานั่งตาม
รานคาจับกลุมพูดคุยถึงการพัฒนาหมูบานมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีในการรวมตัวกันทํางานเพื่อ
หมูบานแตการทํางานครั้งนี้ผูวิจัยพบวาการรวมกลุมของประชาชนตองมีผูนําที่จริงจังคอยกระตุน
ใหตื่นตัวในการทํางานตลอดเวลาและสวนของการสนับสนุนในการแกปญหายังขาดความชัดเจน
และจริงจังจากทุกฝาย ซ่ึงจะตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันการสนับสนุน
ความคิดริเริ่มและแกไขปญหาของประชาชนตองมีอยางจริงจังหรือกระแสกระจายอํานาจราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน (อบต.) ที่มีผลกระทบในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน จึงทําใหการแกปญหามี
ความลําบากและตองใชเวลานานจึงจะประสบผลสําเร็จ 
 
อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาหมูบานแมขักพบวา มีชาวบานที่เปนสตรีจํานวนมากที่ออกไปประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ จากภาคเกษตรกรรม ซ่ึงการประกอบอาชีพใหมทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ทั้งนี้
เพราะสตรีบางคนยังมิไดละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมเสียหมดยังคงมีการทําอาชีพเกษตรกรรมอยูบาง
แตลักษณะการทําเกษตรกรรมเปนแคการทําเพื่อกินถามีเหลือจากการบริโภคแลวจึงจะนําไปขาย 
สวนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบอาชีพหลักของครอบครัวนั้นเริ่มลดนอยเพราะมีรายไดนอย 
ขาดทุนจึงไดมีการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ แทนกันมากขึ้นสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
ใหมนอกภาคเกษตรกรรม ผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ที่เกิดจาก
การเปล่ียนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม อภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 

การทําเลที่ตั้งของหมูบานแมขัก ซ่ึงมีถนนเชียงใหม-ฮอด ตัดผากลางหมูบานทําใหการ
คมนาคมติดตอไดสะดวก มีรถยนตรับจาง รถโดยสารประจําทางจาก ดอยเตา ฮอด สันปาตอง ผาน
เขาออกไดสะดวกประกอบกับชาวบานสวนใหญมีรถจักรยานยนต รถยนต เปนพาหนะสวนตัวจึง
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เปนสาเหตุที่ทําใหชาวบานมีการเดินทางไปมาไดสะดวก ระหวางหมูบานกับตัวอําเภอหางดงและ
อําเมืองเชียงใหม ทําใหคนในหมูบานแมขักไดรับอิทธิพลจากการปฏิสัมพันธกับภายนอกไดงาย 
ไดรับอิทธิพลจากระบบเศรษฐกิจการตลาดและแนวคิดในการบริโภคสินคาตลอดจนการรับ
วัฒนธรรมเมืองนอกจากนี้แลวชาวบานยังนิยมสงบุตรหลานเขาไปเรียนหนังสือในโรงเรียนตัวเมือง
เชียงใหมแทนที่จะใหบุตรหลานเขาเรียนหนังสือที่โรงเรียนซ่ึงตั้งอยูใกลๆ หมูบาน อิทธิพลเหลานี้
ทําใหชาวบานมีโอกาสไดรับขาวสาร ไดเห็นความเจริญของสังคมเมืองและไดเห็นอาชีพตางๆ ที่ผิด
แปลกไปจากอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมไดงาย
อีกทั้งระบบการเรียนรูจากโรงเรียน มหาวิทยาลัยไมไดเอื้ออํานวยในการสอนวิชาความรูที่สอดคลอง
กับวิถีการดํารงชีวิตของชาวบาน บุตรหลานที่เรียนหนังสือจึงไมมีใครคิดวาเรียนจบแลวจะกลับมา
ทําไร ทํานาอีก ทุกคนมุงจะเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นและหาชองทางประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่มี
ความกาวหนาและไมตองเหนื่อยยากเหมือน พอ แม  

สาเหตุจากการทําเลที่ตั้งของหมูบานที่มีความสะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัย
ของ ศิริลักษณ ตนะวิไชย (2534:27) ที่ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ของภาคเหนือตอนบนกับการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ พบวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คานิยมและการศึกษาในพื้นที่เปนไปอยางรวดเร็วชุมชนอยูใกลนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีปฏิสัมพันธตอกันในทุกดานคานิยมของประชาชน
เปนสังคมเมืองมากขึ้น ประชาชนเลิกอาชีพเกษตรกรรมและหันมารับจางในโรงงานอุตสาหกรรม
และคาขายรายไดของประชาชนเคยขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนเปนการรับจางเมื่อ
คานิยมที่มีตออาชีพเปลี่ยนไปคานิยมที่มีตอการศึกษาและวัฒนธรรมทองถ่ินเปลี่ยนแปลง 

ชาวบานในหมูบานแมขักมีความเปนอยูที่เรียบงายอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการยัง
ชีพโดยสามารถพึ่งพาตนเองไดอยูกันเปนครอบครัวขยายชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีวัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ ในการยึดถือปฏิบัติโดยมีวัดเปนจุดศูนยกลางเพื่อมาพบปะพูดคุยกันมีการรวมมือ
รวมใจกันทํากิจกรรมตางๆ ตามวิถีชีวิตของชาวบาน เชน การลงแขกเพื่อดํานา เกี่ยวขาว ปลูกพืช
ตางๆ ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ หนึ่งนุช ทองมนตวิทย (2544) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตทางการเกษตรของชุมชนชนบทพบวา การผลิตทางการเกษตรของบานหวยไมหกแตเดิมมี
ลักษณะเปนแบบยังชีพคือทําการเกษตรสําหรับบริโภคในครัวเรือน ปจจุบันไมไดผลิตเพื่อบริโภค
เพียงอยางเดียวแตมีการผลิตเพื่อจําหนายเปนรายไดของครอบครัวโดยเฉพาะการทําการผลิตพืช
เชิงเดี่ยว ไดแก มะเขือเทศ ซ่ึงตองผานนายทุน ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตไดแก คน
ในชุมชนมีโอกาสไดติดตอกับชุมชนภายนอกมากกอนและติดตอใหนายทุนนําเอามะเขือเทศมา
ปลูกในหมูบานการสนับสนุนของนายทุนในดานปจจัยการผลิตไดแก เมล็ดพันธุ ปุย ยาฆาแมลง
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และการรับซื้อผลผลิต ปจจัยของผูผลิตเอง ไดแก การมีเงินทุนวาจางแรงงาน การมีที่ดินและการมี
เหมืองฝายในชุมชน ทําใหมีน้ําเพียงพอในการเพาะปลูก การปลูกพืชเพื่อจําหนายมีผลตอความเชื่อ
และความสัมพันธกับชุมชนในลักษณะที่ลดลง การผลิตแบบใหมเปนขั้นตอนการผลิตมากกวาจงึไม
ตองทําพิธีเล้ียงเจาที่ การผลิตแบบใหมตองดูแลอยางดีทุกขั้นตอนมิฉะนั้นจะไดผลผลิตไมดีและ
ไมไดมาตรฐานซึ่งจะทําใหราคาไมดีผูผลิตจึงตองดูแลเอาใจใสอยางมากทําใหลดความสัมพันธกับ
ชุมชนลงไป นอกจากนี้ยังใชระบบจางงานแทนการแลกเปลี่ยนแรงงานทําใหความสัมพันธแบบ
พึ่งพาแรงงานลดลงไปดวย 

การเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม สตรีบานแมขักจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมไดโดย
อาศัย เพื่อน ญาติ คนรูจักในหมูบานเปนผูแนะนําใหและอาชีพใหมก็จะเปนอาชีพประเภทเดียวกัน
กับผูแนะนําสอดคลองกับงานวิจัยของ กุสุมา โกเศยะโยธิน (2526) ที่ไดศึกษาแบบแผนการเขาสู
อาชีพอันประกอบดวยชองทางการเขาสูอาชีพและการเคลื่อนยายทางอาชีพระหวางผูหญิงที่ทํางาน
เปนคนใช คนงานกอสราง คนงานโรงงานสวนใหญของผูหญิงเหลานี้เปนผูหญิงยายถิ่นจากชนบท
ที่เขามาทํางานกรุงเทพ พบวา ผูหญิงในแตละอาชีพตองอาศัยเพื่อนและเครือญาติในการเขาสูอาชีพ
นั้น เพียงแตวาอาชีพที่ตางกันก็มีชองทางอาศัยเพื่อนและเครือญาติในการเขาสูอาชีพตางกันไปดวย 
นอกจากนี้แลวบางครั้งไปเยี่ยมคนรูจักก็อาจไดทราบขาวงานและสามารถสมัครเขาทํางานได  

นอกจากนี้การไดรับขอมูลขาวสารจากอิทธิพลของสังคมเมืองไดแพรกระจายเขาไปใน
หมูบาน ชาวบานไดรับขอมูลขาวสารจาก โทรทัศน วิทยุ ตลอดจนการติดตอกับบุคคลภายนอก
หมูบาน ชาวบานจึงมีโอกาสไดรับทราบขาวการรับสมัครงาน เชนการรับสมัครงานในหางสรรพสินคา 
การรับสมัครงานในโรงงานอุตสาหกรรม รานอาหารและโรงแรมตางๆ ตลอดจนไดเห็นตัวอยาง
ความสําเร็จจากคนใกลเคียงซึ่งมีทั้ง ญาติ เพื่อนทําใหเกิดกําลังใจและตองการประสบความสําเร็จ
ตามผูอ่ืนบาง 

 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขัก    
จากการศึกษาและพูดคุยในเวทีกลุมชาวบานซึ่งมีผูอาวุโส ผูนํากลุมตางๆ คนแกใน

หมูบานสามารถสรุปผลกระทบที่มีตอครอบครัว สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ดังนี้ 
1. ผลกระทบดานบวก 

1.1 ทําใหมีรายไดโดยไมตองลงทุนสูงเหมือนทํานาและตองใชระยะเวลานานจึง
ไดรับผล 

1.2 มีรายไดที่แนนอนแตตองออกไปทํางานนอกบาน 
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1.3 บุตรไดรับความรูที่ทันสมัยที่อาศัยเทคโนโลยีไมเห็นคุณคาธรรมชาติที่มีอยูใน
หมูบาน 

1.4 มีความสะดวกสบายในการติดตอส่ือสารและการคมนาคมทําใหขาวสารมีทั้ง
ดีและไมดีเขามาในหมูบาน 

2. ผลกระทบดานลบ 
2.1 คนแกมีความกลัวเรื่องอันตรายในการเดินทางไปทํางาน ส้ินเปลืองคาใชจาย

ในการเดินทาง ขาดการอบรมสั่งสอนและขาดความอบอุนเพราะไมมีใครคอยดูแล 
2.2 ขาดแรงงานวัยหนุมสาว ที่จะชวยเปนแรงงานในการเกษตรกรรมของครอบครัว

ตองใชแรงงานจากเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหส้ินเปลืองคาใชจายเพิ่มขึ้น 
2.3 ขาดความสามัคคีในการรวมทํากิจกรรมทางศาสนา เนื่องจากไมมีวัยหนุมสาว

เขารวมกิจกรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมตางๆ ตอไป 
2.4 คาครองชีพสูง หมูบานไมสามารถพึ่งตนเองและธรรมชาติไดตองอาศัยเงินตรา

ในการจับจายใชสอยมากขึ้นไมรูจักใชธรรมชาติอยางประหยัดตลอดจนถึงขาดการอนุรักษธรรมชาติ 
2.5 ลูกหลาน ขาดความเคารพ เช่ือฟงและนับถือคนแก และสําคัญตนเองวามี   

โลกทัศนที่กวางไกลไดเรียนหนังสือสูง ไดเห็นสิ่งตางๆ ที่ทันสมัยมากกวาคนแกที่อยูบาน 
จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขัก 

ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดรับอิทธิพลทั้งภายในและภายนอกหมูบานที่ทําให
สตรีบานแมขักไดตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรม 

 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย 
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเขาไปสํารวจพื้นที่โดยเดินทางจากอําเภอหางดง

เขาไปดูพื้นที่ ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการเพื่อสอบถามรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ
หมูบาน ในการเขาไปสัมภาษณชาวบานตลอดจนการจัดเวทีกลุมชาวบานเพื่อตรวจสอบขอมูล และ
การหาแนวทางในการแกปญหาผูวิจัยตองใชความอดทนสูงมากเนื่องจากชาวบานมีความกลัวใน
การใหขอมูลเพราะผูศึกษาไดออกมาศึกษาในตัวเมืองเชียงใหมตลอดจนการทํางานจึงทําใหชาวบาน
ไมคุนเคยกับผูวิจัยมากนักเมื่อระยะเวลานานขึ้นชาวบานมีความคุนเคยจึงสามารถสอบถามขอมูลที่
แทจริงได 
 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 77 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรศึกษาอาชีพใหมที่มีความเหมาะสมกับสตรีที่อยูนอกภาคเกษตรกรรมวาควร
จะเปนอาชีพใด 

2. ติดตามผลของสตรีที่เปลี่ยนอาชีพใหมวาประสบผลสําเร็จเพียงใด 
3. ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนอาชีพใหมของสตรี 
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