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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตกรุงเทพมหานคร
จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความรู้ความ
เข้าใจของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ประกอบอาชีพกิจการร้านอาหารในกรุงเทพมหานครจากเขตพื้นที่ 7 8 และ 9 จำนวน
391 คน โดยวิธีเลือกตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว โดยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า
1. ความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับ
ปานกลาง
2. การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่พำนักอาศัย พบว่า แรงงานต่างด้าวด้าวสัญชาติลาวที่มี อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาที่พำนักอาศัยแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวได้รับความรู้ความเข้าใจ
จากช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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ABSTRACT
The objective of this research aims to study the understanding of democracy among Lao
migrant workers in Bangkok and to compare democratic knowledge of Lao migrant workers in
Bangkok based on demographic characteristics. This research also studies the relationship
between the channels for receiving information and the democratic knowledge of the Lao
migrant workers in Bangkok.
This was a quantitative research. The samples used in the research consist of 391 Lao
migrant workers at restaurant in Bangkok from area 7, 8, and 9 whom were chosen through
Convenience Sampling. The questionnaire was used as a tool in collecting the data, and the
statistics that are used to analyze the data are percentage, mean, standard deviation, t-test,
one-way ANOVA, Least Significant Difference and Pearson’s correlated coefficient.
The research results showed that:
1. The knowledge about the democracy of Lao migrant workers in Bangkok was at a
moderate level.
2. The comparison of Lao migrant workers democratic knowledge based on gender, age,
level of education, and the period of residence, the researcher found that Lao migrant workers
that have different age, level of education, and period of residency, also have a different level
of knowledge and understanding about democracy with the statistical significance level at 0.05.
3. The relationship between the channels for receiving information and the democratic
knowledge of Lao migrant workers in Bangkok showed that the internet media is the most
important source of information among migrant workers regarding democratic knowledge with
the low level of relationship with the statistical significance level at .01
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1. บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 มีแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวน 135,150 คน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปิดเสรีทางการค้า
ระหว่างประเทศในอาเซียน รวมทั้งการเปิดเสรีทางด้านแรงงานอีกด้วย จึงเป็นสาเหตุให้มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
ลาวเข้ามาในตลาดแรงงานของประเทศไทยเป็นจำนวนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน ในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2562 มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทย จำนวน 165,757 คน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมาก
ขึ้นถึง 30,607 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 (สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2562) ในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวทำงานมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 27,717 คน และจากนโยบายของรัฐบาล
ไทยที่กำหนดค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท ได้กลายเป็นแรงจูงใจให้แรงงานต่างด้าวต้องการเข้ามาทำงานมากขึ้น
เพราะมุ่งหวังที่จะได้รับค่าแรงงานที่สูงกว่าค่าแรงงานในประเทศของตนเอง อีกทั้ง ในด้านของวัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่โดยทั่วไป ระบบสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการนับถือศาสนาของประชาชนในประเทศไทยที่
ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากความเป็นอยู่เดิมของแรงงานต่างด้าวที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เท่าใดนัก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศดังกล่าวต้องการเข้า มาทำงานในประเทศไทย
เพราะมีความรู้สึกที่ก ลมกลืน หรือสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไทยได้โดยง่าย รวมถึงการเดินทางเข้าออก
ประเทศไทยที่ค่อนข้างสะดวกเนื่องจากประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกันกับประเทศที่อยู่อาศัย ทำให้ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการเดินทางมากเกินไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็น ประเทศที่มีระบอบการปกครองแตกต่างจากประเทศไทย
ซึ่งก็คือระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ แต่ทางการของลาวเรียกระบอบการปกครองของตัวเอง
ว่าระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนซึ่งมีระบบพรรคการเมืองพรรคเดียว คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งใน
องค์กรที ่ มี อ ำนาจในการชี้น ำการปกครองประเทศมาเป็น ระบบสาธารณรัฐ ใช้ช ื ่ อเรีย กประเทศตนเองว่ า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีชื่อย่อว่า ส.ป.ป ลาว ตั้งแต่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1975 (2518) ถ้าพูดถึง
สภาพการเมืองการปกครองที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนของประเทศไทยซึ่งมีรูปแบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีรูปแบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้น
ในด้านสภาพโครงสร้างทางสังคมและการเมืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจจะกล่าวได้ว่ามี
การพัฒนาทางสังคมที่ค่อนข้างจำกัดในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท การ
ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้นอาจจะทำให้ประชาชนไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือเรียกร้องและขอความ
ช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐบาลได้ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ อาศัยอยู่ในชนบทขาดแคลนการบริการทางสังคม
การศึกษาและสาธารณสุข สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของประเทศไม่เอื้ออํานวยต่อการดำรง
ชีพ ทำให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในประเทศที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ดกี ว่า
โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่ งถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเข้ามาประกอบอาชีพมากที่สุด
ส่วนหนึ่งมาจากภาษาที่ใกล้เคียงกันทำให้แรงงานสัญชาติลาวสามารถสื่อสารทั้งพูด อ่าน เขียน ได้ดีกว่าแรงงาน
สัญชาติเมียนมาร์และกัมพูชา พร้อมทั้งการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ด้านระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยที่มาก
ขึ้นของแรงงานสัญชาติลาว
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จากเหตุ ผ ลที ่ ก ล่ า วมาข้ า งต้น จึ ง ทำให้ ผ ู ้ ว ิ จ ั ยต้ อ งการที ่จ ะศึ ก ษา ระบอบการปกครองที ่ เ รี ย กว่า
ประชาธิปไตยเหมือนกัน มีลักษณะแตกต่างกันจากระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย ด้วยเหตุนี้ทำ
ให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความรู้ความเข้าใจในเรื่ องประชาธิปไตยของประชาชนลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
จากการปกครองที่แตกต่างกันทำให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวมีการปรับตัวเพื่อทำงานอยู่ในประเทศไทยได้
อย่างรู้และเข้าใจในระบบสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์และ
ช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาความรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื ่ อ งประชาธิ ป ไตยของแรงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ ล าวในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในกรุงเทพมหานครจำแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความรู้ความเข้าใจของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งแบ่งสาระ
ของการทบทวนวรรณกรรม ได้ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
จากการศึกษาของ Almond and Verba 1965 (อ้างถึงใน ชิดชนก เชื้อแก้ว 2558 : 16) พบว่า
ความรู ้ ส ึก มีค วามสามารถในทางการเมื อ งในระบอบประชาธิป ไตย (Democratic Competence) ซึ่ ง เป็ น
ความรู้สึกทางการเมืองที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการปกครองแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับการมีข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงเกี่ ยวกับประเด็นปัญหา และกระบวนการทางการเมือง รวมทั้งเกี่ ยวข้องกับ
ความสามารถในการใช้ข้อมูลข่าวสารในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจกับปัญหาต่าง ๆ การที่บุคคลมีข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้นจะทำให้บุคคลมีการประเมินคุณค่าและกำหนดข้อตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงขึ้น เช่น ใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลที่ตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเสียงผู้ใดในระยะใกล้ ๆ กับวันเลือกตั้งมักจะเป็นผู้ที่
มีความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครหรือนโยบายต่าง ๆ น้อยกว่าผู้ที่ได้กำหนดข้อตัดสินใจของตนไว้ล่วงหน้า กล่าว
โดยสรุปแล้ว การสื่อสารและข่าวสารที่แต่ละบุ คคลมีอยู่จะมีผลต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การเมือง เช่นเดียวกับที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในสังคมนั้นเอง
ข่าวสารการเมืองที่แต่ละบุคคลได้รับจะทำให้เกิดความรู้ทางการเมือง ความรู้สึกนึกคิดทางการเมือง ตลอดจน
พฤติกรรมทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไป
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
วิจารณ์ พานิช (2555 : 5) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้อย่างหลากหลายว่า ความรู้ คือ สิ่งที่เมื่อ
นำไปใช้จะไม่หมดหรือสึกหรอ แต่จะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น ความรู้ คือ สารสนเทศที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ
ความรู้เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ความรู้เกิดขึ้น ณ จุดที่ต้องการใช้ความรู้นั้น ความรู้เป็นสิ่งที่ขึ้นกับบริบทและกระตุ้น
ให้เกิดขึ้นโดยความต้องการ
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิป ไตย (democracy) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือคำว่า Demos แปลว่า
พลเมือง กับคำว่า Kratos แปลว่า การปกครองหรือรัฐบาล แต่เดิมรูปแบบของประชาธิปไตยสมัยกรีกเป็นแบบ
ประชาธิปไตยโดยตรง (direct democracy) โดยที่พลเมืองของนครรัฐได้มาร่วมประชุมหารือถกปัญหาและลง
มติกันโดยไม่มีรัฐสภาหรือรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานจะได้รับเลือกตั้งโดยการออกเสียงมีวาระ 1 ปี ใน
สมัยปัจจุบันนี้ประเทศที่เป็นสังคมนิยมก็จะอ้างว่าประเทศของตนก็เป็นประชาธิปไตยกันทั้งนั้นจึงทำให้คำว่า
ประชาธิปไตยมีความหมายที่หลากหลาย เพราะในทุกประเทศทั่ วโลกไม่มีใครยอมรับว่าประเทศตนเองปกครอง
ด้วยระบอบเผด็จการ คำว่าประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวไม่อาจกล่าวได้ว่าประเทศนั้น ๆ ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย ส่วนหลักการรูปแบบการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative) นัยที่
สำคัญคือเป็นอำนาจของประชาชน หมายถึ ง ระบอบการปกครองที่ถือมติของปวงชนเป็นใหญ่ถือเสียงข้างมาก
เป็นใหญ่ หากมิได้ถือตามหลักการนี้ก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตย (วัลลภ พิริยวรรธนะ, 2562: 84)
2.4 ระบบการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การปกครองลาวคล้ า ยกั บ ไทย คื อ มี ก ษั ต ริ ย ์ อ ยู่ ใ ต้ร ัฐ ธรรมนูญ สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 237,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 6.85
ล้านคน (สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำเวียงจันทน์, 2561)
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนำเสนอเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากร (population) ได้แก่ แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ประกอบอาชีพกิจการร้านอาหาร
เขตพื้นที่ 7, 8 และ 9 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 16,637 คน (กรมจัดหางาน, 2562)
3.2 ตัวอย่าง (samples) ทีใ่ ช้ในการศึกษาครึ้งนี้ ได้จากการหาขนาดตัวอย่างโดยมีการกำหนดขนาด
ตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ที่มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และกำหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ประกอบ
อาชีพกิจการร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 391 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั ้ง นี ้ คื อ แบบสอบถามที ่ ไ ด้ ม าจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสาร
แนวความคิด ทฤษฎีและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุมและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และจากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 ราย แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่พำนักอาศัย
ตอนที่ 2 ช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาธิปไตยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่
ประกอบอาชีพกิจการร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 ข้อ ใช้มาตรวัด 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติลาวที่ประกอบอาชีพกิจการร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 ข้อ ใช้มาตรวัด 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิดรับข้อมูล ข่าวสารกับความรู้ความเข้าใจของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ประกอบอาชีพกิจการร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ว ิจ ัย นำแบบสอบถามไปยั งกลุ่ มตัว อย่างแรงงานต่ างด้าวสัญชาติล าวที ่ประกอบอาชีพ กิ จ การ
ร้านอาหารเขตพื้นที่ 7 8 และ 9 ในกรุงเทพมหานครตาม และนำแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องความ
ครบถ้วนของข้อมูลในการตอบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาข้อมูลลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาที่พำนัก
อาศัย โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เพื่อหาค่าทางสถิติคะแนนแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย ใช้ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หากพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทำการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีการแบบ LSD และหาความสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
สถิติอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง 2 กลุ ่ ม ที ่ เ ป็ น อิ ส ระจากกั น จํ า แนกตามเพศ โดยการทดสอบค่ า ที (t-test Independent) การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปลที่มากกว่า 2 กลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One
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Way ANOVA) โดยการทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในกรณีที่ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จะทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ

4. ผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ประกอบอาชีพกิจการร้านอาหารในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 391 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 248 คน (ร้อยละ 63.40) มีอายุระหว่าง 18-22
ปี จำนวน 141 คน (ร้อยละ 36.10) ระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษา 316 คน (ร้อยละ 80.80) และพำนักอาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานครมากกว่า 3 ปีขึ้นไป จำนวน 236 คน (ร้อยละ 60.4)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ประกอบอาชีพกิจการร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวม อยู่
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.23 (SD=0.89)
3. ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ประกอบอาชีพกิจการร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของแรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติลาวเมื่อจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
t/F
Sig.
เพศ
1.47
0.143
อายุ
1.77
0.002**
ระดับการศึกษา
12.99
0.000**
จำนวนปีที่พำนักอาศัย
9.16
0.000**
ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในด้านอายุ ระดับการศึกษา จำนวนปีที่พำนัก
อาศัย มีผลต่อความรู้ความเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแตกกต่างกัน ส่วนเพศไม่แตกต่างกัน
4. ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความรู้ความเข้าใจของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความรู้ความเข้าใจของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติลาวในเขตกรุงเทพมหานคร
ช่องทางการเปิดรับข้อมูล
ความรู้ความเข้าใจ
ข่าวสาร
r
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
โทรทัศน์
0.382** 0.000
สัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ
วิทยุ
0.263** 0.000
สัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ
หนังสือพิมพ์
0.253** 0.000
สัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ
ป้ายโฆษณา
0.274** 0.000
สัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ
แผ่นพับ
0.296** 0.000
สัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ
อินเตอร์เน็ต
0.528** 0.000
สัมพันธ์ปานกลาง
ครอบครัว
0.346** 0.000
สัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ
เพื่อน
0.367** 0.000
สัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ
รวม
0.339** 0.000
สัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ
พบว่าช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์ กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ประกอบกิจการร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.339 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดั บค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านจะพบการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต จะมีความสัมพันธ์ กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในระดับปานกลาง

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป และอภิปรายผล
จากผลการศึกษา สามารถนำมาอภิปรายผลตามความสัมพันธ์ของตัวแปร จำแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคลแตกต่างกัน จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแตกต่างกัน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และ
จำนวนปีที่พำนักอาศัย มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแตกต่างกัน
1. อายุ ที่แตกต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 27-30 ปี และ 31-34 ปี มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากกว่าอายุ 18-22 ปี และ 23-26 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรา อร่ามวัฒนา
นนท์ (2559) พบว่า พนักงาน บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษา
สูงสุด ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีการรับรู้ทางประชาธิปไตยสูงสุด ดังนั้น อายุ และระดับการศึกษา เป็น
ปัจจัยสำคัญในการรับรู้ทางประชาธิปไตย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจมากกว่า ระดับ
การศึกษาประถมศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา อาจเนื่องมาจากแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมได้รับความรับรู้หรือการศึกษาทางการเมืองจากสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง และมีความรู้เรื่องภาษา
สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรวัทน์ ลำตาล (2558) ที่ศึกษาบทบาท
สถาบันทางสังคมในการให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก พบว่าสถาบันครอบครัว และการศึกษา มีบทบาทให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองแก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. จำนวนปีที่พำนักอาศัย พบว่า จำนวนปีที่พำนักอาศัยที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า แรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติลาวที่มีจำนวนปีที่พำนักอาศัยมากกว่า 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าแรงงานต่างด้าว
สัญชาติลาวที่มีจำนวนปีที่พำนักอาศัยระหว่าง 2-3 ปี ระหว่าง 1-2 ปี และ ต่ำกว่า 1 ปี อาจเนื่องมากจาก
ประสบการณ์การเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานกว่าจึงมีการปรับตัวเพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพสังคม
ทางการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนไทย ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2556) จากการศึกษาพบว่า นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ เมื่อจำแนกตามเพศ ภูมิลำเนา ผลการเรียน คณะ ชั้นปี และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
4. ส่ ว นเพศมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ ระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยไม่ แ ตกต่ างกัน
สอดคล้องกับงายวิจัยของ พิสิษฐ์ วงศารัตน์ศิลป์ (2560) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ผลการทดสอบพบว่า ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่ มตัวอย่างแตกต่างกันมมีความ
คิดเห็นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยภาพรวมไม่แตกต่าง กันมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
5.ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิดข้อมูลข่าวสารกับความรู้ความเข้าใจของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
ลาวที่ประกอบอาชีพกิจการร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร มี ความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ ถึงแม้ว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารโดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ในระดับมากก็ตาม แต่การใช้อินเตอร์เน็ต ในการ
รับรู้ข่าวสาร เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) เว็บไซต์ (Website) ยังไม่สามารถทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อาจเป็นเพราะ ระดับการศึกษาส่วนบุคคล ระยะเวลาที่พักอาศัยใน
ประเทศไทย และการให้ความสนใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองเพื่อตอบสนองความต้องการของตน ดังที่ Katz,
et al., (1973, อ้างถึงใน สาธิณี วันทนา, 2559: 11) กล่าวว่า ผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง เป็นความต้องการใช้ประโยชน์จากการรับสื่อของผู้รับสาร ความต้องการที่จะรู้และเข้าใจ
ความต้องการด้านอารมณ์ ความต้องการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง ความต้องการเป็นส่ว นหนึ่งของ
สังคม และความต้องการที่ปลอดปล่อยตัวจากความตึงเครียด

159

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.8 No.1 January-June 2021

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ดังนั้น การบริหารปกครองแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติลาวในการประกอบอาชีพธุรกิจร้านอาหาร สามารถใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการ
และให้ความรู้ในการทำงาน เช่น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อพัฒนาระบบในกิจการ
ให้ทันสมัยให้บริการที่รวดเร็วและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้มากขึ้น
2. การเพิ่มทักษะวิชาชีพความรู้ทางด้านอาหารและสุขอนามัยให้พนักงาน อย่างเช่นการพูด
อ่านเขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาภายในองค์และนอกองค์กรสำหรับการนำไปใช้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านสุขอนามัย
เช่นการสอบผู้สัมผัสอาหาร การสอบมาตรฐานวิชาชีพ และการประกันตน เป็นต้น
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เน้นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และศึกษากลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว จึงควร
ศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเป็นการสำรวจว่ากลุ่มต่าง ๆ มีการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาธิปไตย และมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจ
2. ผู้ศึกษาควรศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เช่น การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณคู่การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความรู้
ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
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