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บทคดัย่อ 
 การสะสมทุนมนุษย์เพ่ือใช้ในการหางานท าส าหรับผู ้หญิงยา้ยถ่ิน นับว่ามีความซับซ้อน และมีความ
หลากหลาย ทั้งน้ีเพราะวา่ผูห้ญิงยา้ยถ่ินตอ้งด ารงชีวิตภายใตโ้ครงสร้างสังคมท่ีไม่เท่าเทียมกบัชาย ในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่ง
ศึกษาการสะสมทุนมนุษยข์องผูห้ญิงยา้ยถ่ินเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าในการมีชีวติท่ีดี ใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ  โดยการสมัภาษณ์
เชิงลึกผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไปท่ีจังหวดัชลบุรี จ านวน 12 ราย และผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญ 
จ านวน 3 ราย เม่ือเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาและน าเสนอขอ้มูลในเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ ผลการวจิยัพบวา่ ผูห้ญิงยา้ยถ่ินสะสมทุนมนุษยใ์นรูปแบบท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่  การเขา้ศึกษาต่อใน
ระบบการศึกษา  การแสวงหาทกัษะเก่ียวกบัอาชีพ การเรียนรู้จากการท างาน  และการสร้างวิธีคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
โอกาส  รูปแบบการสะสมทุนมนุษยด์งักล่าว ท าให ้ผูห้ญิงยา้ยถ่ิน สามารถเขา้สู่การท างานท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ท่ีน ามา
สู่ความมัน่คงในชีวติ   มีทางเลือกในการท างาน ซ่ึงท าใหมี้รายไดเ้พ่ิม  มีทกัษะในอาชีพท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ 
 

ABSTRACT 
 Human capital accumulation to work in female migrants was complication and diversity as they have to live 
under patriarchy social structure. This study aimed to explore human capital accumulation of female migrants to 
benefit of good life. Qualitative research design was performed, 12 female migrants who come from rural area in 
Northeast of Thailand, and 3 key informants were interviewed using in depth interview to gain understanding of 
human capital accumulation of female migrants. This study was conducted during October to November 2015 at 
Chonburi Province. Content analysis was used for data analysis, and the data was presented using description. The 
study results were found that human capital accumulation of female migrants were diversities such as to study in 
university, to training on the job, to learn on the job, and also to make a good attitude. These factors that was lead to 
female migrants having a good chance to do appropriate work with themselves, having a good choice for work, 
having a higher income, having a skill for work, and they were success in their career, stability of life. 
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บทน า  
 การยา้ยถ่ินภายในประเทศของผูห้ญิงไทย
เป็ นป รากฏการณ์ ท่ี เกิ ด ข้ึนม าพ ร้อมๆ  กับก าร
ประกาศใช้นโยบายตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509)  ดงัจะเห็นไดจ้าก
ข้อมูลส ามะโนประชากรแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2503ท่ี มี จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ท่ี ย ้ า ย ถ่ิ น เข้ า สู่
กรุงเทพมหานคร(จ. พระนคร)จ านวนมากถึง 101,936 
คน ในจ านวนน้ีเป็น เพศหญิง 47,067 คน(ส านักงาน
สถิติกลาง, 2503) ขอ้มูลน้ีแสดงเห็นว่าจ านวนผูห้ญิง
ยา้ยถ่ินมีจ านวนเกือบคร่ึงหน่ึงของผูย้า้ยถ่ินทั้ งหมด 
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าจ านวนผูห้ญิงยา้ยถ่ินกบัผูช้าย
ถ่ินไม่แตกต่างกนัมากนกั และเม่ือวเิคราะห์กระแสของ
การยา้ยถ่ิน ในระยะเวลาต่อๆ มา พบวา่ กระแสการยา้ย
ถ่ินเป็นการยา้ยถ่ินจากชนบทสู่เขตเมือง ส่วนใหญ่เป็น
ผู ้ย ้ายถ่ิน ท่ี มี ถ่ินต้นทางมาจากเขตชนบทในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หากพิจารณาอตัราการยา้ยถ่ินทัว่
ประเทศ พบวา่ อตัราการยา้ยถ่ินของผูช้ายสูงกวา่ผูห้ญิง
เพียงเล็กน้อย แต่หากพิจารณาเฉพาะจ านวนคนท่ียา้ย
ถ่ินเข้ามาท างานในเขตเมือง ท่ีมีการพัฒนาสูง เช่น 
กรุงเทพมหานคร และเมืองหลกัท่ีได้รับการส่งเสริม
ด้านอุตสาหกรรมการส่งออก ภาคบริการ และการ
ท่องเท่ียว เช่น จงัหวดัชลบุรี จะพบว่ามีผูห้ญิงยา้ยถ่ิน
เขา้มาท างานมีมากกว่าผูช้ายยา้ยถ่ิน  (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2548, 2552, 2556) 
 จากการศึกษาการยา้ยถ่ินโดยนักวิชาการใน
ประเทศไทย พบว่า ค่านิยมในการออกไปท างานต่าง
ถ่ินของแรงงานวัยห นุ่ มสาวจากชนบทในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีตอ้งการไปท างานนอกพ้ืนท่ี 
เน่ืองจากตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ มีคุณภาพชีวิต
และสังคมท่ีดีกว่า เป็นปัจจัยท่ีเอ้ือให้เกิดการยา้ยถ่ิน
( เจ อ ร์ โ ร ล์ ด , อ ภิ ช า ติ , บ ร ร ณ า ธิ ก า ร . 2554; 
Chamratrithirong, Gordon, 1999; วาทินี, บรรณาธิการ. 
2540) จากการสงัเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยา้ย
ถ่ินภายในประเทศ ของChamratrithirong(2007) พบวา่ 
มีงานวิจัยจ านวนมากท่ีระบุว่าแรงงานผูห้ญิงยา้ยถ่ิน

ตอ้งการพฒันาทักษะในการท างาน และยงัพบว่าเม่ือ
ผูห้ญิงยา้ยถ่ิน ไดย้า้ยถ่ินกลบัมกัจะไดรั้บการยอมรับ
จากชุมชนตน้ทางในชนบท 
 อย่างไรก็ตามการเข้าสู่การมีส่วนร่วมใน
ก าลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของผู ้หญิงยา้ยถ่ินจาก
ชนบทน้ีผูห้ญิงยา้ยถ่ินมีฐานะเป็นทุนมนุษย ์(Human 
Capital) ท่ีมีความส าคญัในห่วงโซ่เศรษฐกิจ (Economy 
Chance) เป็นจุดเปล่ียนส าคญัท่ีท าใหผู้ห้ญิงยา้ยถ่ินตอ้ง
เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใหม่ของสังคม
อุตสาหกรรม ทั้งสภาพแวดลอ้มในการประกอบอาชีพ
และสภาพชีวิตท่ีอยู่ในความเป็นเมืองอย่างชดัเจนซ่ึง
ประเด็นน้ีสะท้อนให้เห็นว่า เม่ือผู ้หญิงยา้ยถ่ินจาก
ชนบทเข้ามาท างานในเขตเมือง ผู ้หญิงเหล่าน้ีได้
พยายามปรับตัวจนท าให้ เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน
ภายในตนเอง ซ่ึงมีความไปไดว้่าภายใตก้ระบวนการ
ยา้ยถ่ินของผู ้หญิงนั้ นมีความซับซ้อนท่ีเป็นแรงขับ
ภายในให้ผูห้ญิงยา้ยถ่ินไดส้ะสมประสบการณ์ สะสม
ความรู้ และทกัษะต่างๆ  ท่ีอาจจะเกิดจากการเสียสละ
การบริโภคในชีวิตประจ าวนัของผู ้หญิง เพื่อการมี
ผลประโยชน์ (benefit) ท่ีสูงข้ึนในอนาคตซ่ึงถือวา่เป็น
การสะสมทุนมนุษย์ (Lucas, 1988) ปรากฏการณ์น้ี
เกิดข้ึนในระดบัปัจเจกของผูห้ญิงภายใตบ้ริบทของการ
ยา้ยถ่ินท่ีมีความซบัซอ้น 
 ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นน้ีBecker(1964)
ไดเ้สนอแนวคิดทุนมนุษยภ์ายใตข้อ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีวา่ 
ปัจเจกบุคคลตัดสินเลือกการศึกษา โดยชั่งน ้ าหนัก
ระหว่างประโยชน์  (benefit) กับมูลค่าท่ีต้องเสียไป
(cost) ซ่ึงประโยชน์จะรวมทั้งวฒันธรรม และส่ิงอ่ืนๆ 
ท่ีไม่ใช่เงิน ท่ีได้รับมาจากการมีรายได้และอาชีพ แต่
ดา้นของมูลค่าท่ีตอ้งเสียไป (cost) ท่ีจ่ายออกไปจะอยู่
ในรูปของเวลาท่ีใชอ้อกไปส าหรับการลงทุน   ดงันั้น
แนวคิดทุนมนุษยจึ์งครอบคลุมทั้งเร่ืองการสะสมงาน
และอุป นิ สั ย อ่ืนๆ  (Accumulation Work and Other 
Habits) ด้วย การสะสมทุนมนุษยส์ามารถเกิดข้ึนได้
ด้วยการลงทุนในมูลค่าท่ีต้องจ่ายออกไป เพ่ือให้ได้
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ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน เช่น การใชเ้วลาในการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบโรงเรียน การใช้เวลาในการ
ฝึกอบรมทักษะในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ การ
สะสมประสบการณ์  พฤติกรรมและอุป นิสั ย ท่ี
แสดงออกซ่ึงอาจจะมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
 แนวคิดดังกล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ประชากรในประเทศทางยุโรปในการก่อตั้ ง Lisbon 
Council and Deutschland Denken (Peer, et al., 2006).
และได้พัฒนาตัวช้ีวดัการสะสมทุนมนุษย์ข้ึน ใน4 
ลักษณะ ตามนิยามความหมายของทุนมนุษย์ 4 
ประเภท ซ่ึงประเด็นหน่ึงท่ี มีความส าคัญมาก คือ 
ห ลั ก ป ร ะ กั น ชี วิ ต ทุ น ม นุ ษ ย์ (Human Capital 
Endowment)  เป็นหลักประกันทุนมนุษย์จากความ
ยากจน การมีรายได ้และแหล่งของรายได ้ซ่ึงสามารถ
วดัไดจ้าก จ านวนของการศึกษาและฝึกอบรมทุกชนิด
ทั้งหมดในแต่ละประเทศต่อจ านวนก าลงัแรงงานท่ีมี
งานท า ซ่ึงจะพิจารณาการเรียนรู้ใน 5 ชนิด ได้แก่ 1) 
เรียนรู้จากการท างาน (learning on the job) 2) เรียนรู้
จากการศึกษาผู ้ใหญ่(adult education) 3) เรียนรู้จาก
มหาวิท ยาลัย  (university) 4) เรียน รู้จากโรงเรียน
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา(primary and secondary 
schooling) และ5) เรียน รู้จากการศึกษากับพ่อแม่
(parental education) ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์น ามาใชเ้ป็น
กรอบในการวิเคราะห์การสะสมทุนมนุษยข์องผูห้ญิง
ยา้ยถ่ิน ในการวจิยัคร้ังน้ี  
 จากปรากฏการณ์และแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ 
บทความน้ีจึงใหค้วามส าคญัในการวิเคราะห์การสะสม
ทุนมนุษยข์องผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทท่ีเกิดข้ึนในถ่ิน
ปลายทาง  อนัเป็นการลงทุนให้กับตนเองเพ่ือให้เกิด
มูลค่าเพ่ิม และสามารถน ามาเป็นทุนเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การหางานท า ท่ีท าให้เกิดผลตอบแทนมากข้ึน เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมัน่คงในชีวิต และ
น าไปสู่การมีชีวติท่ีดี 
 
 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษาการสะสมทุนมนุษยข์องผูห้ญิงยา้ย
ถ่ินจากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือการมีชีวติท่ีดี 
 
ระเบียบวธีิวจิยั  
 ผู ้ วิ จั ย ใช้ ร ะ เบี ยบ วิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ าพ
(Qualitative Method)ซ่ึงเป็นการให้ความส าคัญกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนบนฐานคติของส านัก
การตีความ(Interpretative) ภายใต้ระเบี ยบวิ ธีวิจัย
ภ า ค ส น า ม แ บ บ ก ร ณี ศึ ก ษ า  ( Case Study)  
(ชาย, 2547) การวิจัยคร้ังน้ีให้ความส าคัญกับการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์การสะสมทุนมนุษย์ในถ่ิน
ปลายทาง (จ.ชลบุรี) ของผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงท าใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกเขา้ใจ
วิธีการของการสะสมทุนมนุษย์ ให้กับตนเองของ
ผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ผู ้วิ จัย ใช้ ก ารสั มภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก  (Indepth 
Interview) ผู ้ ห ญิ ง ย ้ า ย ถ่ิ น จ า ก ช น บ ท ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 12 รายโดยใช้วิธีการ
ค้นหากลุ่ม เป้ าหมายการวิจัยด้วยวิ ธีการบอกต่อ 
(Snowball Technique) ใน ก ลุ่มผู ้ห ญิ งย ้าย ถ่ิน จาก
ชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีประกอบอาชีพ
ประเภทต่างๆ ในเขตเมืองของจงัหวดัชลบุรีใชห้น่วย
การวิเคราะห์ระดับปัจเจกบุคคล (Individual) ศึกษา
คุณลักษณะแบบแผนการยา้ยถ่ิน และการสะสมทุน
ม นุ ษ ย์ ข อ ง ผู ้ ห ญิ ง ย ้ า ย ถ่ิ น จ าก ช น บ ท ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อการมีงานท าในอาชีพประเภท
ต่างๆ ซ่ึงจะน ามาสู่การมีชีวติท่ีดี 
 การวิจัยน้ีได้เลือกกลุ่มเป้าหมายมาอย่าง
เจาะจง (Selective ) ตามเกณฑ์ ได้แก่ (1) เป็นผูห้ญิง
ยา้ยถ่ินจากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีอายอุยู่
ในวยัแรงงาน ระหว่าง 20-34 ปี เหตุผลท่ีก าหนดอายุ
ในช่วง 20-34 ปี เน่ืองจากพบวา่สถิติของจ านวนผูย้า้ย
ถ่ินมีแนวโน้มลดลงเม่ืออายุมากข้ึน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2556) (2) ปัจจุบันเป็นผูท่ี้ท างานท่ีมีรายได ้
(3) เป็นผูท่ี้พกัอาศัยอยู่ในเขตเมืองของจังหวดัชลบุรี 
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เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไปนับจนถึงวนัท่ีท าการ
สัมภาษณ์ ทั้ งน้ีผู ้วิจัยได้ใช้แนวคิดของปราโมทย ์ 
(2543) พิจารณาความตั้งใจของผูย้า้ยถ่ินวา่เป็นการยา้ย
แบบชัว่คราว แต่เป็นการยา้ยถ่ินระยะยาว (Long-term) 
คือ การยา้ยถ่ินเข้ามาอาศัยอยู่ท่ี จังหวัดชลบุ รีเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนทั้ งน้ีเป็นระยะเวลาการ
ยา้ยท่ีไม่เกิน 10 ปี เพื่อให้ผู ้หญิงสามารถยอ้นทวน
เหตุการณ์ต่างๆ ในการให้ข้อมูลได้อย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้น (4) เป็นผูท่ี้ท างาน อยูป่ระเภทอาชีพจ านวน 5 
ประเภทอาชีพ ดังน้ี 1) พนักงานบริการและพนักงาน
ร้านคา้/ตลาด 2) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในดา้นการขาย
และการให้บ ริการ 3) ผู ้ป ฏิบั ติการโรงงานและ
เค ร่ื อ งจัก รและผู ้ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ าน ป ระกอบ  4)
ผู ้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ
การค้าท่ีเก่ียวข้อง 5) เสมียน ซ่ึงอาชีพทั้ ง 5 ประเภท
ดังกล่าวน้ี  เป็น 5 ประเภทแรกท่ีผู ้หญิงยา้ยถ่ินจาก
ชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าเป็นอาชีพในถ่ิน
ปลายทางโดยเรียงล าดบัจากประเภทท่ีมีจ านวนมากไป
หานอ้ยตามล าดบั(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) 
 ผูว้ิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ห้ข้อมูล
ส าคญั (Key Informants) คือ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างานของผูห้ญิงประเภทอาชีพต่างๆจ านวน 3 ราย 
โดยเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ ดังน้ี (1) เป็นผูท่ี้มี
ความรับผิดชอบโดยตรง ต่อการปฏิบั ติ งาน ท่ี มี
เป้าหมายในการเพ่ิมพูนศักยภาพ (Capacity Building) 
ในด้านความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะในการด ารงชีวิต 
ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ห ญิ ง ย ้ า ย ถ่ิ น จ า ก ถ่ิ น ช น บ ท ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีประกอบอาชีพประเภทต่างๆ  
ณ ถ่ินปลายทาง  และ (2) เป็นผูท่ี้ท างานในหน่วยงาน
ภาครัฐ  หรือผู ้ท่ีท างานภาคเอกชน หรือองค์กรใน
ชุมชน เช่น เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมด้านทักษะอาชีพจาก
เมืองพัทยา  เจ้าหน้าท่ี ฝึกอบรมจากส านักแรงงาน
จังหวัดชลบุ รี   เจ้าหน้าท่ีจากสมาคมหรือชมรมผู ้
ประกอบวิชาชีพต่างๆ  เจ้าหน้าท่ี ผู ้ป ฏิบั ติการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน  องคก์รเอกชนในพ้ืนท่ี เป็นตน้  
ทั้งน้ีการสัมภาษณ์มีเป้าหมายเพื่อท าความเขา้ใจบริบท

และสถานการณ์ การใช้ชีวิต การพักอาศัย การศึกษา
เพ่ิมเติม การฝึกอบรมด้านอาชีพ และการพฒันาฝีมือ
แ ร ง ง าน  ข อ ง ผู ้ ห ญิ งย ้ าย ถ่ิ น จ าก ช น บ ท ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ณ จงัหวดัชลบุรี 
 
ผลการศึกษา  
 ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการ ใน 4 ประเด็นดงัน้ี 
1) ทุนตั้ งต้น  :  คุณลักษณะของผู ้หญิงย ้ายถ่ินจาก
ชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2) เส้นทางการสะสม
ทุนมนุษย ์ผ่านกระบวนการยา้ยถ่ิน3) วธีิการสะสมทุน
มนุษย ์: ช่องทางการเพ่ิมมูลค่าให้ตนเอง และ 4)การ
สะสมทุนมนุษย ์: ชัง่น ้ าหนักระหวา่งประโยชน์กบัมูล
ค่าท่ีตอ้งเสียไปดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ทุนตั้งต้น  : คุณลกัษณะของผู้หญิงย้ายถิ่น
จากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 กระบวนการย้าย ถ่ิน เป็ นการ เลือกสรร
(Selective) คุณลกัษณะของผูย้า้ยถ่ิน ดงันั้นคุณลกัษณะ
ของผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทจึงพบวา่ เป็นผูท่ี้มีสามารถ
ยา้ยถ่ินเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ จากการศึกษาน้ี 
พ บ ว่ า  ผู ้ ห ญิ ง ย ้ า ย ถ่ิ น จ า ก ช น บ ท ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีผูว้ิจัย
ก าหนด น้ี   ม าจากครอบค รัว เดิม ท่ี มีสมาชิกใน
ครอบครัวเคยยา้ยถ่ินแล้ว ผูห้ญิงส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มี
ระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่เป็นผู ้ท่ี มี
ความตั้ งใจจะออกไป เรียน รู้  มีความกล้าในการ
ตดัสินใจ เป็นคนช่างสังเกตรักการเรียนรู้ โดยพบว่า
เม่ือยา้ยถ่ินคร้ังแรกนั้ นทุกคนได้เรียนต่อเพ่ิมเติมใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน แต่เป็นการเรียนในหลกัสูตรระยะสั้น 2-
3 ปี ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด บางรายเรียนในหลกัสูตร
วิชาชีพระยะสั้ น (6 เดือน) เพ่ือเขา้สู่อาชีพท่ีมีรายได ้
ปัจจุบนัในจ านวน 12 ราย น้ี ปัจจุบนัเป็นผูท่ี้สมรสและ
มีบุตรแลว้จ านวน 8 ราย ในจ านวนน้ีเลิกกบัสามีแลว้ 
จ านวน 5 ราย  เป็นผูท่ี้โสด มีผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทท่ี
ยงัโสดจ านวน 4 ราย ซ่ึงเป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี 2 ราย และมธัยมศึกษาตอนปลาย 2 
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ราย  ผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
คร้ังน้ี พกัอาศัยในจังหวดัชลบุรี โดยการเช่าห้องพกั
แบบรายเดือน มีเพียง 1 รายท่ีพกัอาศยักบัพอ่แม่ท่ีเช่าท่ี
และปลูกบา้นเลก็ๆ และอีก 3 รายพกัอาศยักบัสามี  
 ผู ้ ห ญิ ง ย ้ า ย ถ่ิ น จ า ก ช น บ ท ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายประกอบ
อาชีพท่ีแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ 1) พนักงานบริการ
และพนักงานร้านคา้/ตลาด จ านวน 2 ราย 2) อาชีพขั้น
พ้ืนฐานต่างๆ ในดา้นการขายและการใหบ้ริการจ านวน 
4 ราย 3) ผู ้ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักรและ
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ าน ป ระกอบ  จ าน วน  2 ร าย  4) 
ผู ้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ
การค้าท่ี เก่ียวข้อง จ านวน 1 กรณี  และ 5) เสมียน 
จ านวน 3 กรณี  อย่างไรก็ตามอาชีพท่ีก าลังท าใน
ปัจจุบนั ไม่ใช่การเขา้สู่การท างานเป็นอาชีพแรกของ
ผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทท่ีตกเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษาคร้ังน้ี แต่ เป็น อาชีพท่ีผู ้หญิงยา้ยถ่ินจาก
ชนบทเหล่าน้ียืนย ันว่าเป็นอาชีพท่ีพอใจและรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเองมากท่ีสุดในช่วงเวลาน้ี เน่ืองจากทั้ง 
12 กรณี น้ี ได้ให้ขอ้มูลว่าตั้ งแต่เร่ิมเดินทางออกจาก
หมู่บ้านเดิม ชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรค และผ่านการ
เรียนรู้ ผ่านการเดินทางไปหลายแห่งหลายท่ี  ผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตทั้ งสุข ทั้ งทุกข์มากมาย  ผ่านความ
อดทน  จึงสามารถมีวนัน้ีได้ ซ่ึงถือว่าเป็นช่วงท่ีชีวิต
ดีกวา่ท่ีผา่นมา 
 2. เส้นทางการสะสมทุนมนุษย์ ผ่าน
กระบวนการย้ายถิ่น 
 กระบวนการยา้ยถ่ินท่ีน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์แบบ
แผนทิศทางของการยา้ยถ่ิน ในฐานะเป็นเสน้ทางท่ีเอ้ือ
ต่อการสะสมทุนมนุษยข์องผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบท
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยให้ความสนใจศึกษา
แบบแผนของทิศทางการยา้ยถ่ินใน 4 ประเด็น คือ 1) 
การยา้ยถ่ินจากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมุ่งตรง
ไปเขตเมืองของจงัหวดัชลบุรี  2) การยา้ยถ่ินจากชนบท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแลว้จึงยา้ยไปจังหวดัชลบุรี 3) การยา้ยถ่ิน

จากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสู่เมืองใกลเ้คียง
แลว้จึงยา้ยไปจงัหวดัชลบุรี 4) การยา้ยถ่ินจากชนบท
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสู่หัวเมืองหลักในภูมิภาค
ต่างๆ แลว้จึงยา้ยไปจงัหวดัชลบุรี  ส าหรับเหตุผลของ
การยา้ยถ่ินจะให้ความสนใจการเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
ต้องการรายได้เพ่ิม และเปล่ียนงานต าแหน่งงานท่ี
สูงข้ึน ผลการวิเคราะห์ในประเด็นพบวา่ แบบแผนทิศ
ทางการยา้ยถ่ินท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อโอกาสใน
การสะสมทุนมนุษยข์องผูห้ญิงยา้ยถ่ินได้แตกต่างกัน 
ดงัน้ี   
 2.1 ผู้ ห ญิ ง ย้ า ย ถิ่ น จ า ก ช น บ ท ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมุ่ งตรงไปเขตเมืองของจังหวัด
ชลบุรี พบวา่ เป็นการยา้ยถ่ินตรงแบบยา้ยคร้ังเดียว  จึง
ส่งผลต่อการสะสมทุนมนุษยไ์ม่ซับซ้อนและมีโอกาส
ในการสะสมทุนมนุษยไ์ด้น้อยกว่าแบบแผนการยา้ย
ถ่ินแบบอ่ืน ในการศึกษาน้ี พบว่า มีผูห้ญิงยา้ยถ่ิน 3 
ราย ท่ียา้ยถ่ินในแบบแผนน้ี ซ่ึง ผูย้า้ยถ่ินจะตรงเขา้สู่
อาชีพท่ีตั้ งใจไว ้อาชีพของผู ้หญิงยา้ยถ่ินในกลุ่มน้ี
ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติัการโรงงาน/เคร่ืองจกัร/ผูป้ฏิบติังานดา้น
ประกอบ และผูป้ฏิบติังานดา้นความสามารถทางฝีมือ
และธุรกิจการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพราะเป็นอาชีพท่ีมีแหล่ง
จ้างแรงงานจ านวนมาก เป็นต้น  ส่วนการสะสมทุน
มนุษย์นั้ น ผูห้ญิงยา้ยถ่ินเลือกไปฝึกอบรมทักษะใน
ระยะสั้น เช่น การฝึกอบรมนวดแผนไทยในสถาบนัท่ี
ได้มาตรฐานรับรอง  ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน เป็นตน้  หลงัจากฝึกอบรมแลว้จึงเขา้สู่
อาชีพตามท่ีตนเองตั้งใจเอาไว ้เช่น เป็นพนักงานนวด
แผนไทย ตามศูนยสุ์ขภาพท่ีมีมาตรฐาน มีระบบการ
บริหารจัดการท่ีชัดเจน  จึงท าให้ผูห้ญิงยา้ยถ่ินจาก
ชนบท สามารถไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าการรับจา้ง
นวดตามร้านทัว่ไป มีเวลาท างานและเลิกงานอยา่งเป็น
ระบบ ได้รับสวสัดิการ เช่น ท่ีพกัในราคาสวสัดิการ
พนักงานของร้าน  เป็นสมาชิกสมาคมนวดแผนไทย 
สมาชิกกลุ่มออมทรัพยภ์ายในองค์กร เป็นตน้ ผูห้ญิง
ยา้ยถ่ินตามแบบแผนน้ี มีบุคลิกลกัษณะเป็นคนท่ีใช้
ชีวิตอย่างเรียบง่าย สามารถใช้ชีวิตในบรรยายเดิมๆ 
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ซ ้ าๆ ได้ในทุกๆ วนั  เป็นการยา้ยถ่ินไปตามเครือข่าย
ทางสงัคม เช่น พอ่แม่ ท างานท่ีเดียวกนั หรือในบริเวณ
ท่ีใกลเ้คียงกนั และยงัคงพกัอาศยักบัพอ่แม่    
 2.2 ก า ร ย้ า ย ถิ่ น จ า ก ช น บ ท ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แล้วจึงย้ายไปจงัหวัดชลบุรี แบบแผนการยา้ยถ่ินน้ีเป็น
การยา้ยถ่ินท่ีมีมากกว่า 1 คร้ัง ซ่ึงผูห้ญิงยา้ยถ่ินจาก
ชนบทท่ียา้ยในลักษณะน้ี มีโอกาสในการสะสมทุน
มนุษยใ์ห้กบัตนเองไดม้ากกว่าแบบแผนการยา้ยแบบ
อ่ืน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่พ้ืนท่ีปลายทางของการยา้ยถ่ินมี
ช่องทางของการศึกษาเพ่ิมเติม ได้รับการฝึกอบรม
ทักษะต่างๆ ท่ีหลากหลาย  มีโอกาสได้เข้าท างานท่ี
หลากหลายชนิด มีการเปล่ียนงานหลายคร้ังตามความ
สน ใจ  ต ามความส ามารถ  และความพอใจใน
ค่าตอบแทน  จึงท าให้มีโอกาสไดเ้รียนรู้การท างานใน
หลายรูปแบบ และเม่ือตัดสินใจท่ีจะยา้ยถ่ินมาท่ีเขต
เมืองของจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงในชีวิต
อีกคร้ัง ผูห้ญิงกลุ่มน้ีจึงเลือกท่ีจะยา้ยถ่ินอีกคร้ังด้วย
เหตุผลคือ มีงานท่ีดีกว่าเดิมโดยพิจารณาจากรายได้ท่ี
เพ่ิมมากข้ึน มีงานท่ีดีมัน่คงและมีโอกาสกา้วหนา้มาก
กวา่เดิมโดยการวิเคราะห์จากความมัน่คงขององค์กรท่ี
จะเขา้ไปท างานดว้ย และมีความมัน่ใจว่าชีวิตจะดีข้ึน
กว่าเดิม ผูห้ญิงยา้ยถ่ินท่ีมีแบบแผนการยา้ยถ่ินน้ี มี
บุคลิกลกัษณะเป็นคนท่ีใชชี้วติอยา่งมีเป้าหมาย เป็นคน
ท่ี รู้จักวางแผนชีวิต มีความฝันและกล้าท่ีจะออก
มาตามหาความฝัน ชอบการเรียนรู้ เป็นคนหนกัเอาเบา
สู ้รักอิสระ สามารถใชชี้วติตามล าพงัได ้จึงท าใหไ้ดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน มีทกัษะในการท างานได้
หลายรูปแบบ ซ่ึงส่งผลต่อโอกาสในการเลือกอาชีพท่ีดี 
ถ่ินแบบน้ีเป็นการยา้ยถ่ินของผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบท
ท่ีสุดส าหรับตนเอง การศึกษาคร้ังน้ีมีผูห้ญิงยา้ยถ่ินใน
รูปแบบน้ี จ านวน 5 ราย 
 
 

 2.3 การย้ายถิ่นจากชนบทจากชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสู่เมืองใกล้เคียงแล้วจึงย้ายไป
จังหวัดชลบุรีการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ แบบแผนการยา้ย
ไปตามเครือข่ายทางสังคม ไดแ้ก่ เพ่ือนหรือคนรู้จกั ซ่ึง
เป็นการยา้ยถ่ินของผูห้ญิงท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษา หรือ ระดบั ปวช. โดยมุ่งไปท่ีการยา้ยถ่ิน 
เพ่ือการหางานท าและใชเ้วลาไปกบัการท างานประจ า 
จึงท าให้มีโอกาสในการสะสมทุนมนุษยจ์ากการศึกษา
ตามระบบท่ีรัฐจัดไวน้้อย การสะสมทุนมนุษย์ของ
ผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทในแบบแผนน้ีจึงเกิดข้ึนแต่
เฉพาะการเรียนรู้จากการท างาน ซ่ึงเม่ือเปล่ียนงานแต่
ละคร้ังจะไดเ้รียนรู้จากการท างานใหม่เพ่ิมข้ึน   
 2.4 ก า ร ย้ า ย ถิ่ น จ า ก ช น บ ท ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือสู่หัวเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ 
แล้วจงึย้ายไปจงัหวดัชลบุรี การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ แบบ
แผนการยา้ยถ่ินแบบน้ีเป็นการยา้ยถ่ินของผูห้ญิงยา้ย
ถ่ินจากชนบทไปตามเครือข่ายทางสงัคมของครอบครัว 
และเป็นผูท่ี้ถูกเล้ียงดูในชนบทกับบุคคลขา้มวยั เช่น 
ถูกเล้ียงดูมาโดยปู่ยา่ตายาย เพราะวา่ พ่อแม่ยา้ยถ่ินไป
ท างานท่ีภูมิภาคอ่ืน ดังนั้ นเม่ือผู ้หญิงเหล่าน้ีส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับแล้ว จึงมีโอกาสย้ายถ่ินตาม
ผูป้กครองไปตามหัวเมืองต่างๆ และมีโอกาสเขา้สู่การ
ท างานหลายแบบ มีโอกาสได้สะสมความรู้จากการ
ท างาน  สะสมความรู้จากการท างานของพ่อแม่ และ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมกบัการเรียนเพ่ิมเติมในหลกัสูตรสั้นๆ   
เพื่อเป็นทักษะในการเข้าท างาน และจึงท าให้มีการ
สะสมประสบการณ์จากการท างานท่ีหลากหลาย เม่ือ
ยา้ยมาท่ีจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีอาชีพให้เลือกท า
ไดม้าก ผูห้ญิงยา้ยถ่ินในแบบแผนน้ีจึงมีโอกาสเลือก
งานได้มาก และสามารถเลือกงานท่ีมีค่าตอบแทนสูง 
ผูห้ญิงยา้ยถ่ินบอกวา่ตวัเองมีชีวติท่ีดีกวา่เดิม 
 จากแบบแผนการยา้ยถ่ินทั้ ง 4 แบบ กับการ
สะสมทุนมนุษย ์ สามารถสรุปไดว้า่ การยา้ยถ่ินแต่ละ
รูปแบบนั้น ท าให้มีโอกาสในการสะสมทุนมนุษยไ์ด้
ต่างกนั เพราะมีผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการยา้ยถ่ิน และ
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หากมีเครือข่ายทางสังคม โอกาสบางเร่ืองเกิดข้ึน 
ขณะเดียวกนัคุณลกัษณะของผูห้ญิงเองก็เก่ียวขอ้งกบั
โอกาสในการท างานด้วย  เช่น  การย้ายถิ่นแบบตรง 
(Direct Migration)คือ การยา้ยถ่ินจากชนบทในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือแล้วไปท างานท่ีเขตเมืองของ
จังหวดัชลบุรี นั้ น เป็นเส้นทางท่ีมีโอกาสสะสมทุน
มนุษย์ได้น้อยกว่าการย้ายถิ่น แบ บ อ้อม (Indirect 
Migration) ทั้ งน้ีเน่ืองจากการยา้ยถ่ินแบบออ้ม ผูห้ญิง
ยา้ยถ่ินจากชนบทจะสามารถมีสะสมประสบการณ์ชีวติ 
ทั้งจากสังคมในถ่ินปลายทาง มีโอกาสไดเ้รียนรู้สังคม
วฒันธรรม ความสมัพนัธ์ของบุคคลในลกัษณะต่างๆ มี
โอกาสเขา้ถึงการสะสมทุนมนุษยใ์หก้บัตนเองไดห้ลาก
ลายทางมากข้ึน อย่างไรก็ตามความจริงของชีวิตมีมิติ
และแง่มุมท่ีหลากหลาย ทั้ งด้านบวกและด้านลบ
กระบวนการยา้ยถ่ินจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันหน่ึง ท่ี
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู ้ ห ญิ ง ย ้ า ย ถ่ิ น จ า ก ช น บ ท ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือสามารถสะสมทุนมนุษยไ์ด ้ตาม
แนวคิดของการสะสมทุนมนุษยท่ี์ครอบคลุมทั้ งเร่ือง
การสะสมงานและอุปนิสยัอ่ืนๆ ดว้ย (Becker, 1964) 
 

3. วธีิการสะสมทุนมมนุษย์ : ช่องทางการ
เพิม่มูลค่าให้ตนเอง 
 การวเิคราะห์วธีิการสะสมทุนมนุษยใ์นท่ีน้ีใช้
กรอบแนวคิดตัวช้ีวดัทุนมนุษย์ท่ีพัฒนาโดยLisbon 
Council and Deutschl and Denken (Peer, et al., 2006).
โดยให้ความส าคญักบัมิติหลกัประกันชีวิตทุนมนุษย ์
(Human Capital Endowment) ซ่ึงเป็นหลกัประกนัทุน
มนุษยจ์ากความยากจน การมีรายได้ และแหล่งของ
รายได ้วดัไดจ้าก จ านวนของการศึกษาและฝึกอบรม
ทุกชนิดซ่ึงได้ประยุกต์การพิจารณาการเรียนรู้ใน 3 
ชนิด ท่ีเหมาะสมกับบริบทของแบบแผนการยา้ยถ่ิน
ของผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ 1) เรียนรู้จากมหาวิทยาลัย (University) หรือ 
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรท่ีจดัโดยสถาบนัการศึกษาของ
รัฐ 2) เรียนรู้จากการท างาน (Learning on the job) หรือ

การเข้ารับการฝึกจากการอบรมทักษะเก่ียวกับการ
ท างาน 3) เรียน รู้จากการศึกษากับพ่อแม่(Parental 
Education) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้หญิงยา้ยถ่ินจาก
ชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
สะสมทุนมนุษยใ์ห้กับตนเอง โดยวิธีเรียนรู้จากการ
ท างาน ซ่ึงมีทั้งรูปแบบของการอบรมทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง 
จดจ า และสังเกตจากบริบทท่ีอยู่รอบๆ ตวั แลว้น ามา
ประยุกต์ใช้กับการท างานของตนเองจนสามารถ
ประสบความส าเร็จในอาชีพ กรณีตวัอยา่ง เช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

ส าหรับการสะสมทุนมนุษยใ์ห้กบัตนเองของ
ผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย
การเรียนเพ่ิมเติมในระบบการศึกษาของรัฐนั้ น เกิด
ข้ึนกบัการยา้ยถ่ินแบบออ้ม (Indirect Migration) และ
เป็นการศึกษาต่อในระหว่างท่ีท างานไปด้วยเพ่ือให้
ส าเร็จการศึกษาในระดับป ริญญาต รี  โดยเลือก
สาขาวิชาท่ีสอดคลอ้งกับการท างาน แต่ก็ยงัมีผูห้ญิง
ยา้ยถ่ินจากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบางส่วน 

“...หนูไม่ได้เรียนโปรแกรมส าหรับท าบัญชีมา
ก่อน แต่เม่ือต้องมาท างาน หนูคอยสังเกตเพ่ือน
ร่วมงานว่า เขาท ายงัไง เข้าโปรแกรมยงัไง เขียน
สูตรค านวณยงัไง หนูลองฝึกในท่ีสุดกท็ าได้...”

นางสาวเอ (ช่ือสมมติุ)   
พนักงานบัญชี 

 

“...หนูหัดท ากับข้าวอีสานกับพ่อแม่ หนูมา
ลองท าและลองขายดู ปรากฏว่าขายได้ แต่มี
บางคนมาเลือกๆ มองๆ เห็นชิ้นตะไคร้ แล้ว
พูดว่า เคร่ืองแกงใส่ตะไคร้ไม่กิน ตอนหลัง
หนูมาคิดสูตรว่า เคร่ืองแกงอีสานทุกอย่างหนู
ป่ันละเอียดหมดเลย ปรากฏว่าขายดี รสชาติก็
คงท่ี...” 

นางสาวบี (ช่ือสมมติุ) 
 แม่ค้าแผงลอยขายอาหารอีสาน 
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ลงทะเบียนเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัเปิดในช่วงวนัหยดุ 
แต่ก็ตอ้งหยดุเรียนเน่ืองจากภาระจากการท างาน จึงไม่
สามารถเรียนจนส าเร็จการศึกษาได้จึงเปล่ียนมาเป็น
การเขา้อบรมในหลกัสูตรระยะสั้นท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการท างานแทน  
 การสะสมทุนมนุษยใ์ห้กบัตวัเองของผูห้ญิง
ยา้ยถ่ินจากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในอีก
ช่องทางหน่ึงคือ การเขา้รับการเสริมสร้างศกัยภาพใน
ดา้นวิชาชีพท่ีจดัโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น เมืองพทัยา 
และท่ีจดัโดยองค์กรเอกชนในพ้ืนท่ี ศูนยธ์ารชีวิต  มี
หลกัสูตรท่ีหลากหลาย เช่น การฝึกภาษา  ฝึกเป็นช่าง
เสริมสวย ฝึกนวดไทย ฝึกท าอาหารไทย เป็นตน้ ช่อง
ทางการสะสมทุนมนุษยใ์หก้บัตนเองในช่องทางน้ี เป็น
ท่ีสนใจในกลุ่มผู ้หญิงยา้ยถ่ินท่ีอาศัยอยู่ในพัทยามา
ระยะหน่ึงแล้ว และต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้มี
อาชีพท่ีมัน่คงเพ่ือน าไปสู่การมีชีวติท่ีดีข้ึน  
 
 
 
 
 
 

4. การสะสมทุนมนุษย์:ช่ังน า้หนกัระหว่าง
ประโยชน์กบัมูลค่าทีต้่องเสียไป 
 การวิเคราะห์การสะสมทุนมนุษยข์องผูห้ญิง
ยา้ยถ่ินจากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คร้ังน้ี
วิ เคราะห์ภายใต้แนวคิดทุนมนุษย์  ท่ี มี ข้อตกลง
เบ้ืองตน้วา่ ปัจเจกบุคคลตดัสินเลือกการศึกษา โดยชัง่
น ้ าหนักระหว่างประโยชน์ (benefit) กับมูลค่าท่ีต้อง
เสียไป (cost) ซ่ึงประโยชน์จะรวมทั้ งวฒันธรรม และ
ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เงิน ท่ีได้รับมาจากการมีรายได้และ
อาชีพ แต่ด้านของมูลค่าท่ีตอ้งเสียไปท่ีจ่ายออกไปจะ
อยูใ่นรูปของเวลาท่ีใชไ้ปเพื่อการลงทุน (Becker, 1964) 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ในการยา้ยถ่ินคร้ัง
แ ร ก ข อ ง ผู ้ ห ญิ ง ย ้ า ย ถ่ิ น จ า ก ช น บ ท ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จะใชร้ะยะเวลาในการพกัอาศยั

กบัเพ่ือนหรือกบัญาติประมาณ 1 เดือน เพื่อหางานท า
หรือรองาน ในระหวา่งนั้น ผูห้ญิงยา้ยถ่ินหางานรายวนั 
หรืองานท่ีมีรายไดท้ าเพ่ือการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั 
และเพ่ือสร้างเครือข่ายทางสังคมเพ่ิมมากข้ึน ในการ
สมคัรงานใชอิ้นเตอร์เน็ต ในการหางานและสอบถาม
จากคนรู้จกั โดยในแต่ละคร้ังมกัเลือกงานท่ีมีรายไดดี้ 
แต่เม่ือได้เข้าไปท างานแล้ว หากผู ้หญิงยา้ยถ่ินจาก
ชนบทประเมินความเส่ียงของงาน  ว่างานเส่ียงต่อ
สุขภาพ เช่น ท างานหนัก ไม่มีเวลาพักผ่อน หรือมี
รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ผูห้ญิงผา้ยถ่ินตดัสินใจท่ี
จะพฒันาทกัษะของตนเอง เช่น การฝึกอบรมทกัษะใน
การท างานกับหน่วยงาน  การฝึกฝนด้วยตนเอง การ
สังเกตจากบริบทการท างานของคนรอบข้าง ใน
ขณะเดียวกนัผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทกลุ่มน้ี ใชก้ารลด
ค่ าใช้จ่ ายของตนทั้ งค่ าอาหาร ค่ าท่ีพัก  และการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เพ่ือให้มีเงินเหลือส่งให้กับ
ครอบครัว หรือเก็บไวเ้ป็นทุนการศึกษาให้กับลูก
(ส าหรับคนท่ีมีลูก) ส่งเงินกลบับา้น เพ่ือสร้างบา้นใน
บา้นเดิมใหห้ลงัใหญ่ข้ึน ซ้ือท่ีดินเพ่ิมและซ้ือววั ฝากให้
ญาติเล้ียง  ซ่ึงสอดคลอ้งกับการสังเคราะห์งานวิจัยท่ี
เก่ียวกบัการยา้ยถ่ินของ Chamratrithirong (2007) ทั้งน้ี
เพราะวา่ผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทคาดหวงัวา่ เม่ือมีอายุ
มากข้ึน จะกลับบ้านถ่ินเดิมเพ่ือใช้ชีวิตในชนบท 
ผู ้หญิงยา้ยถ่ินจากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เสียสละเวลา และโอกาสของตนเอง โดยการออกมาหา
งานท าตั้ งแต่อายุยงัน้อย ในขณะเดียวกันก็สะสมทุน
มนุษยใ์หมี้ข้ึนในตนเอง เพ่ือการมีชีวติท่ีดี    
 
อภิปรายผลการศึกษาและบทสรุป  
 จากการวิเคราะห์การสะสมทุนมนุษย์ของ
ผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้เห็น
ความซบัซ้อนท่ีอยู่เบ้ืองหลงักระบวนการยา้ยถ่ิน และ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการยา้ยถ่ินทั้งในรูปแบบท่ีเป็น 
เงินและไม่ใช่เงิน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับการศึกษา
ของ  Liu (2012) ท่ีพบว่าการวิเคราะห์การยา้ยถ่ินของ
ผูห้ญิงสามารถวิเคราะห์ครอบคลุมออกไปถึงสังคม

“...เป็นลกูจ้างเขามาหลายปีแล้ว และเรากม็ี
ลกูท่ีต้องดูแล มาหัดท าขนม จะได้เอาไป
ท าขายบ้าง จะมรีายได้เพ่ิม...”  

นางดี (ช่ือสมมติุ)  
ผู้มาฝึกอาชีพ 
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ของถ่ินปลายทาง และกา้วขา้มระบบให้คุณค่าของเพศ
ภาวะของสังคมในถ่ินเดิม ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า 
ผูห้ญิงมีศกัยภาพและมีความสามารถในการสะสมทุน
มนุษย์ให้กับตนเอง ซ่ึงเป็นวิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ตนเอง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่  การเขา้ศึกษา
ต่อในระบบการศึกษา  การแสวงหาทักษะเก่ียวกับ
อาชีพ การเรียนรู้จากการท างาน  และการสร้างวิธีคิดท่ี
เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมโอกาส  รูปแบบการสะสมทุนมนุษย์
ดงักล่าว ท าให้ ผูห้ญิงยา้ยถ่ิน สามารถเขา้สู่การท างาน
ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ท่ีน ามาสู่ความมัน่คงในชีวิต   มี
ทางเลือกในการท างาน ซ่ึงท าให้มีรายไดเ้พ่ิม  มีทกัษะ
ในอาชีพท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ อีกประการ
หน่ึงผูห้ญิงยา้ยถ่ินจากชนบทเป็นส่วนหน่ึงในห่วงโซ่
ของเศรษฐกิจ ดังนั้ นเม่ือผู ้หญิงสามารถเพ่ิมมูลค่า
ให้กบัตนเองได ้ผูห้ญิงย่อมเป็นกลไกหน่ึงท่ีส าคญัใน
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไดด้ว้ย 
 
กติตกิรรมประกาศ  
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง 
การสะสมทุนของผูห้ญิงยา้ยถ่ินกับการเล่ือนอาชีพ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   และได้ผ่ านการรับรอง
จริยธรรม จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น แลว้ เม่ือการประชุมคร้ัง
ท่ี  11/2558 ว ัน ท่ี  1 ตุลาคม พ .ศ. 2558 วาระ  4.3.01
ผู ้ วิ จั ย ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีไดใ้ห้การสนับสนุน ทุนวิจยั
ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับ
นกัศึกษาท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูงเขา้ศึกษาใน
หลัก สูตรและท าวิจัยในสาขาท่ี อาจารย์มี ความ
เช่ียวชาญ ประจ าปีการศึกษา 2555 ส าหรับการศึกษา
ตลอดหลกัสูตรฯขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. ดุษฎี อายวุฒัน์ ท่ีไดก้รุณาเสียสละให้ค  าปรึกษาอนั
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมาโดยตลอด นับตั้ งแต่การ
พฒันาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และการด าเนินการตาม

แผนการวิจยัทุกขั้นตอน ขอขอบคุณผูห้ญิงยา้ยถ่ินจาก
ชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทุกท่าน ท่ีไดเ้สียสละ
เวลา และให้ขอ้มูลส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  ขอบคุณพ่ี
น้องชาวสังคมวิทยาทุกท่าน ท่ีได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข 
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มาโดยตลอด 
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