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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ศึกษาระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการผสมกลมกลืนทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาคร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณหน่วย
ในการวิเคราะห์ เป็นระดับปัจเจก กลุ่มตัวอย่างคือ ทายาทรุ่น ที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในอ าเภอเมือ ง
สมุทรสาคร จ านวน 380 คน ซึ่งสุ่มมาแบบสองขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 ด้วยแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัยพบว่า ทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงาน
ข้ามชาติชาวเมียนมาเป็นหญิงร้อยละ 52.4 มีอายุเฉลี่ย 23 ปี ราว 3 ใน 5 สาเร็จการศึกษาภาคบังคับของไทย ร้อยละ 9.7
เป็นผู้ว่างงาน มีความรู้เรื่องสิทธิการทางานระดับค่อนข้างสูงและสูง ร้อยละ 66.3 ได้รับการขัดเกลาแบบสังคมไทยกว่าร้อย
ละ 81.3 มีความสัมพันธ์ทางสังคมระดับค่อนข้างสูงและสูงรวมร้อยละ 79.8 มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อในระดับ
ค่อนข้างสูงร้อยละ 38.4 และมีความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทยค่อนข้างสูงและสูงร้อยละ 78.4 มีการผสมกลมกลืนทาง
เศรษฐกิจในระดับค่อนข้างสูงและสูง ร้อยละ 83.7 และพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ทายาทรุ ่ น ที ่ 2 อย่ า งมี น ั ย ส าคั ญทางสถิ ติ ท ี ่ร ะดั บ 0.05 ได้ แ ก่ ความรู ้ เ รื ่ อ งสิ ท ธิ การท างาน การขั ด เกลาทางสังคม
ความสัมพันธ์ทางสังคม และความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทย ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของการผสม
กลมกลืนทางเศรษฐกิจทายาทรุ่นที่ 2 ร้อยละ 17.0 (R2 = 0.170)
คาสาคัญ : การผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจ, การผสมกลมกลืน, ทายาทรุ่นที่ 2, แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา
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Abstract
The paper investigates factors influencing the level of Economic Assimilation in the second generation
of Myanmar migrant workers in Samutsakhon Province. The study was conducted quantitatively within
individual-level analysis unit. Multi-stage random sampling technique and collected from February to March
2020 through scheduled interviews. The data were analyzed by descriptive statistics and multiple regression
analyses, From demographic information, 52.4% were female. The average age was 23 years and 3 in every 5
were graduated junior high school in Thailand. Most of them are unemployed and have knowledge about
work rights s at a relatively high level as 66.3% and 81.3% socialization like Thai society, 79.8% of these
migrant workers have social relations at a relatively high and higher levels, 38.4% have a high level of
perceiving information about their work from different types of media, 7 8 . 4 % have a high level Thai
naturalization knowledge and had a relatively high level of economic integration and 83.7 %. The result also
found 3 factors influenced economic assimilation with statistical significance at the level of 0.05, there are the
knowledge about work rights, social relations, including the knowledge about Thai naturalization. All of the
variables could explain the Economic Assimilation by 17.0% (R2 = 0.170)
Keywords: Economic Assimilation, Assimilation, Second generation, Myanmar migrant
บทนา
การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็น ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาเป็นครอบครัวแรงงานที่เป็นโสดมักพบคู่ครองและแต่งงานสร้างครอบครัวในประเทศ
ไทย จากการส ารวจอัตราการเกิด ทายาทของแรงงานข้ามชาติ เมียนมาพบว่า ประมาณ 3 ใน 4 ของทายาทแรงงาน
ข้ามชาติชาวเมียนมาเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทย อีก 1 ใน 4 เกิดในประเทศต้นทางและอพยพตามบิดามารดาเข้ามา
ในประเทศไทย (เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และกัญญา อภิพรชัยสกุล, 2562) ประกอบกับข้อมูลด้านสาธารณสุขเมื่อปี 2547 –
2552 พบว่า แรงงานข้ามชาติให้กาเนิดทายาทในประเทศไทย สูงถึง 53,630 คน (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2554) บ่งชี้ให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีทายาทของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาเป็นจ านวนมาก ซึ่งทายาทที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งถูกเรียกว่า
“ทายาทรุ่นที่ 2” (Second Generation) ส่วนทายาทที่ติดตามแรงงานข้ามชาติจากประเทศต้นทางเรียกว่า “ทายาทรุ่นที่
1.5” (1.5 Generation) (Portes & Zhou, 1993) ในช่วงแรกทายาทรุ่นที่ 2 ต้องเผชิญกับชีวิตที่ยากลาบากเนื่องจากไม่มี
สถานะทางกฎหมายที่ชัดเจนทาให้ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการของรัฐบาลไทย
จนกระทั่งในปี 2547 - 2548 รัฐบาลไทยได้มีการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างจริงจังและเป็นระบบ
เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทางานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเปิดโอกาสให้ทายาทของแรงงาน
ข้ามชาติเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลไทยตามกฎหมาย (อดิศร เกิดมงคล, 2557) ส่งผลให้ทายาทรุ่นที่ 2
ได้เรียนรู้กฎระเบียบวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของสังคมไทยผ่านสถาบันทางสังคมจากโรงเรียน ครูคนไทย เพื่อนคนไทย
ชุมชนไทย สถานประกอบการ นายจ้าง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงสื่อต่างๆ (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2554) ซึ่งปัจจุบันทายาทรุ่นที่ 2
จานวนหนึ่งเติบโตเป็นวัยแรงงานและเข้าสู่การทางานในประเทศไทย ทายาทรุ่นที่ 2 ได้ใช้วุฒิการศึกษาเข้าสู่การจ้างงาน
ในต าแหน่งที่ดีและได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น (Collins & Zimran, 2019) โดยเฉพาะพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้ นที่
ที่มีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาและทายาทรุ่นที่ 2 อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจ้างงาน
ทายาทรุ่นที่ 2 สูงถึงจานวน 10,543 แห่ง (สานักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร, 2562) ประกอบกับข้อมูลสถิติจาก
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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กระทรวงแรงงานในปี 2561 พบว่า สมุทรสาครมีแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนขออนุญาตทางานถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 268,903 คน เป็นแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาสูงถึง 237,070 คน หรือร้อยละ 88.1 ในจานวนนี้ประกอบด้วย
แรงงานข้ามชาติรุ่นที่ 1.0 (รุ่นบิดามารดา) ทายาทรุ่นที่ 1.5 และทายาทรุ่นที่ 2 อายุระหว่าง 18 – 28 ปี จานวน 80,690
คน หรือร้อยละ 30.0 (สานักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร, 2562) จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงาน
ข้ามชาติชาวเมียนมา ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาระยะหนึ่งแล้ว ประกอบกับ ได้
ส่วนร่วมในภาคการผลิตในฐานะแรงงาน ทาให้ทายาทรุ่นที่ 2 มีพฤติกรรมและการดาเนินชีวิตประจาวันด้านเศรษฐกิจ
คล้ า ยคลึ ง กั บ คนไทยในสั ง คมไทย จึ ง น่ า สนใจว่ า ปั จ จุ บ ั น คนกลุ ่ ม นี้ ม ี ร ะดั บ การผสมกลมกลื น ทางเศรษฐกิ จ
เป็นอย่างไร และปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 แรงงานข้ามชาติ
ชาวเมี ย นมาในจั งหวั ด สมุ ท รสาคร ผลการวิ จั ย นี้ จ ะท าให้ ได้ แ นวทางในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ในกลุ ่ม ทายาทรุ่ น ที ่ 2
ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา
ในจังหวัดสมุทรสาคร
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดั บ การผสมกลมกลืน ทางเศรษฐกิจในกลุ่ม ทายาทรุ่ นที ่ 2 ของแรงงานข้า มชาติ
ชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาคร

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) มีฐานคิด ปฏิฐานนิยม เพื่อศึกษา
หาความจริงหรือทดสอบยืนยันทฤษฎีด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของประชากร หรือของกลุ่มตัวแทน
ประชากร ที่เวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional Design) (Un-ob, 2016) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์
การผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2
ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหน่วยระดับปัจเจก กลุ่มตัวอย่าง
คือ ทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาที่เกิดจากบิดามารดาชาวเมียนมา หรือบิดามารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็น
ชาวเมียนมา กับบิดามารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็น ชาวไทย เกิดในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - 2547 ปัจจุบันมีอายุ
ระหว่าง 18 - 28 ปี และเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนขออนุญาตทางานถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงแรงงานในอาเภอเมือง
สมุทรสาคร ได้แก่ ตาบลมหาชัย ตาบลท่าทราย และตาบลโคกขาม (สานักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร, 2556) หา
ขนาดตัวอย่างด้วยสูตรไม่ทราบจานวนประชากรได้ขนาดตัวอย่างจานวน 380 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน
(Cochran, 1977)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผ่าน
การตรวจความถูกต้องเชิงเนื้อหา และทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่า 0.902 ถือเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ ดาเนินการเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ระดับ
การผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์
พหุร่วมเชิงเส้น (Multi- collinearity) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เกิน 0.75
จึงนาเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วยวิธี Enter และนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาและบรรยายประกอบตาราง ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้รับ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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2563 เลขที่โครงการ HE623133

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา มักเน้นศึกษาการผสมกลมกลืนของคนรุ่นที่ 1 การปรับตัวด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบการย้ายถิ่น ซึ่งอาจมีความสาคัญกับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจของทายาท
รุ่นที่ 2 ค่อนข้างน้อย การวิจัยนี้จึงเน้นศึกษาการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาว
เมียนมา โดยมีแนวคิดหลักที่ใช้เป็นฐานกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
การผสมกลมกลืน (Assimilation) (Vigdor, 2013) ได้แบ่งตัวชี้วัดการผสมกลมกลืนเป็น 3 มิติ ประกอบด้วย
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านความเป็นพลเมือง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความคล้ ายคลึงกันหรือความ
แตกต่างระหว่างผู้ย้ายถิ่นและคนท้องถิ่น ในบทความนี้นาแนวคิดการผสมกลมกลืนเศรษฐกิจมาใช้ในการวิจัยในกลุ่มทายาท
รุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา สาหรับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจ (Economic Assimilation) ได้พิจารณา
จากการยอมรับและเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการผลิตในระบบเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่น การเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ
ของผู้ย้ายถิ่น ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การจ้างงาน (2) รายได้ (3) กลุ่มอาชีพ (4) วุฒิการศึกษา และ (5) ความ
เป็ น เจ้ า ของบ้ า น (Vigdor, 2013; Collins & Zimran, 2019) การวิ จ ั ย นี ้ ก าหนดขอบเขตของการผสมกลมกลื น ทาง
เศรษฐกิจตามแนวคิดของ Vigdor (2013) 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) การจ้างงาน พิจารณาจากการทางานประจ า 2)
รายได้ พิจารณาจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานประจาซึ่งสูงกว่ารายได้ขั้นต่าของจังหวัดสมุทรสาคร 325 บาท/วันและ 3)
ตาแหน่งงาน พิจารณาจากตาแหน่งงาน หรือลักษณะงานในระดับกึ่งฝีมือขึ้นไป ซึ่งเป็นตาแหน่งงานหรือลักษณะงานที่ต้อง
ใช้ทักษะกึ่งฝีมือ หรือความสามารถทางช่าง หรือต าแหน่งงานหรื อลักษณะงานที่ต้องใช้ความประณีต และความชานาญ
เนื่องจาก ผู้วิจัยนาตัวชี้วัดด้านวุฒิการศึกษามาอธิบายการผสมกลมกลืนสังคมและวัฒนธรรม ส่วนความเป็นเจ้าของบ้านไม่
สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดได้ เพราะว่ากฎหมายไทยไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติและทายาทรุ่นที่ 2 เป็นเจ้าขอ งที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ (สานักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2522) ซึ่งตาแหน่งงาน พิจารณาจากตาแหน่งงานหรือลักษณะงาน
ในระดับฝีมือขึ้นไป เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือหรือความสามารถทางช่างหรือความประณีตและความชานาญ แทนการ
พิจารณาเรื่องกลุ่มอาชีพที่ได้รับอนุญาตให้ทาได้ เนื่องจากรัฐบาลไทยอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติและทายาทรุ่นที่ 2 เข้าสู่
อาชีพหลักเพียง 2 อาชีพ คือ กรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน และอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติทางานได้เพิ่มอีก 10 อาชีพที่มี
ความจ าเป็นและขาดแคลน โดยปฏิบัติงานในลักษณะลูกจ้างและไม่กระทบต่ออาชีพสงวนของคนไทย (ส านักบริหาร
แรงงานต่างด้าว, 2522) ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าว การผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจ จึงสามารถใช้ตัวชี้วัด เพียง 3 ตัวชี้วัด
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดได้แก่ การจ้างงาน รายได้ และตาแหน่งงาน โดยกาหนดนิยาม “การผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจ”
ว่ า หมายถึ ง การที ่ ท ายาทรุ ่ น ที ่ 2 ของแรงงานข้ า มชาติ ช าวเมี ย นมายอมรั บและปฏิ บ ั ต ิ ต ามวั ฒ นธรรม ประเพณี
และกฎระเบียบทางเศรษฐกิจของสังคมไทย จึงทาให้ทายาทรุ่นที่ 2 มีพฤติกรรมและการดาเนินชีวิตประจาวันด้านเศรษฐกิจ
คล้ายคลึงกับคนไทยในสังคมไทย ซึ่งปัจจุบันกฎหมายเปิดโอกาสให้ทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาเข้าถึง
โอกาสทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน รายได้ และตาแหน่งงานมากขึ้น
แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นแนวคิดที่อธิบายการอาศัยอยู่รวมกันของมนุษย์ โดยใช้
การขัดเกลาอบรมเลี้ยงดู การถ่ายทอดค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความเชื่อ เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดระเบียบ
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติรวมกัน (Billingham, 2007) โดยสถาบันทางสังคมทาหน้าที่อบรม
เลี้ยงดู ประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถานศึกษา กลุ่มเพื่อน สถาบันทางศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบัน
สื ่ อ มวลชน โดยเฉพาะสถาบั น ครอบครั ว ถื อ เป็ น สถาบั น ส าคั ญ ในการอบรมเลี ้ ย งดู ท ายาทรุ ่ น ที ่ 2 เช่ น เดี ย วกั บ
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สถาบั น การศึ ก ษาและสถาบั น เศรษฐกิ จ ผลการวิ จ ั ย ที ่ ผ ่ า นมาพบว่ า ทายาทรุ ่ น ที ่ 2 ถู ก เลี ้ ย งดู จ ากครอบครั ว
และสถาบันการศึกษาของไทย ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลไทยและศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ขององค์กรเอกชน แรงงานข้ามชาติ
ชาวเมียนมาได้วางแผนในการเลี้ยงดูทายาทในประเทศไทยระยะยาว เพื่อให้ทายาทสามารถพูดและสื่อสารภาษาไทย
รวมถึงสามารถทางานในประเทศไทยได้ อีกทั้งยังคาดหวังว่าทายาทของตนจะมีโอกาสขอสัญชาติไทย (เฉลิมพล แจ่มจันทร์
และกัญญา อภิพรชัยสกุล, 2562)
จะเห็ นได้ ว ่ากฎหมายและโครงสร้า งทางสั งคมของไทยเปิ ดโอกาสให้ท ายาทรุ ่น ที ่ 2 ของแรงงานข้ามชาติ
ชาวเมียนมาเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่กว้างและหลากหลายมากขึ้น แต่ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า แรงงานข้ามชาติ
ส่วนใหญ่ได้รับการจ้างงานให้ทางานไร้ฝีมือ ได้รับค่าจ้างที่ต่า ไม่ได้รับคุ้มครองตามสิทธิแรงงาน (อดิศร เกิดมงคล, 2557)
ซึ่งปัจจัยที่ทาให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น ได้แก่ เพศ ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนไทย
และประสบการณ์ในการทางาน (Vigdor, 2013) ขณะที่ความรู้เรื่องสิทธิการทางาน ความสัมพันธ์ทางสังคม (Margaret,
2016; Ismail, 2016) การขัดเกลาทางสังคม และความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทย (เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และกัญญา
อภิพรชัยสกุล , 2562) และการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ปรีดา นัคเร และยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2561) การวิจัยนี้จึงมี
สมมุติฐานการวิจัยว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ ระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนไทย) ปัจจัยด้านการท างาน ได้แก่
(ประสบการณ์ทางาน ความรู้เรื่องสิทธิการทางาน) และปัจจัยด้านสังคม (ความสัมพันธ์ทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทย ) น่าจะมีอิทธิพลต่อระดับการผสมกลมกลืนทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา (ภาพที่ 1)
ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
(1) อายุ
(2) ระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนไทย
(3) ประสบการณ์ในการทางาน
(4) ความรู้เรื่องสิทธิการทางาน
(5) การขัดเกลาทางสังคม
(6) ความสัมพันธ์ทางสังคม
(7) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
(8) ความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทย

การผสมกลมกลื น ทางเศรษฐกิ จในกลุ่ม
ทายาทรุ ่ น ที ่ 2 ของแรงงานข้ า มชาติ
ชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาคร
- การจ้างงาน
- รายได้
- ตาแหน่งงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา : เบญจพร โคกแปะ (2563)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนาเสนอครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (2) ระดับการผสม
กลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา และ(3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการผสม
กลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา มีรายละเอียดดังนี้
1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ผลการวิจัย พบว่า ทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร้อยละ 52.4 เป็นหญิง มีอายุระหว่าง
18 – 21 ปีกว่าร้อยละ 38.4 โดยมีอายุเฉลี่ย 23 ปี (X̅ = 23.0, S.D.= 3.5) ซึ่งกว่าร้อยละ 61.0 เป็นโสด ส่วนใหญ่
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มีสัญชาติเมียนมาร้อยละ 78.4 ราว 2 ใน 3 สาเร็จการศึกษาภาคบังคับของไทย คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สืบเนื่องจาก
การเปิดโอกาสให้ทายาทแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้น แต่ผลการวิจัยครั้งนี้ พบสัดส่วนที่ต่ากว่างานวิจัย
ของ (Save the Children in Thailand, 2015) ที่คาดประมาณว่า 4 ใน 5 ของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา
เข้าถึงการศึกษาและกาลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา และมากกว่าครึ่งเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะที่กว่า
ร้อยละ 9.7 เป็นผู้ว่างงาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานในประเทศไทย 1 – 5 ปี โดยประสบการณ์ในการทางานสูงสุดถึง
15 ปี สะท้อนให้เห็นว่ามีทายาทรุ่นที่ 2 จ านวนหนึ่งทางานตั้งแต่วัยเด็ก (The Asia Foundation and International
Labour Organization, 2015) และมีความรู้เรื่องสิทธิการทางานในระดับค่อนข้างสูงและสูงรวมร้อยละ 66.3 เนื่องจาก
ทายาทรุ่นที่ 2 ส่วนใหญ่ทางานในโรงงานอุ ตสาหกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องสิทธิการทางานจากโรงงาน
ประกอบกับทางานในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาครที่มีกลไกบริหารงานจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรระหว่าง
ประเทศ และองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ในการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิการทางานให้กับแรงงานข้ามชาติ จึงทาให้ทายาท
รุ่นที่ 2 มีความรู้เรื่องสิทธิการทางานในระดับสูง โดยเฉพาะเรื่องด้านสิทธิการทางานขั้นพื้นฐาน
ทายาทรุ ่ น ที ่ 2 ของแรงงานข้ า มชาติ ช าวเมี ย นมา มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมระดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง และสู ง
รวมร้อยละ 79.8 โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนร่วมงานคนไทย เนื่องจากทายาทรุ่นที่ 2 ส่วนใหญ่ใช้ชีวิต
ในสถานที่ทางานมีโอกาสพบเจอและมีป ฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานคนไทยมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ประกอบกับทายาทรุ่นที่ 2
เป็นกลุ่มทีเ่ ติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยมาเป็นระยะหนึ่งจึงได้รับการขัดเกลาทางสังคมแบบสังคมไทย กว่าร้อยละ 81.3
ในประเด็นเรื่องเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติต่อผู้อนื่ ด้วยความเท่าเทียม ความกล้าแสดงออก รวมถึง
การแสดงความเห็น จากโรงเรียนไทย ศูนย์การเรียนนอกระบบ องค์กรเอกชนด้านการศึกษา ในขณะที่ร้อยละ 18.7
ยังคงได้รับการขัดเกลาทางสังคมแบบสังคมเมียนมา กล่าวคือ ทายาทรุ่นที่ 2 ได้รับการปลูกฝังเรื่องความคิดความเชื่อ
วิถีความเป็นเมียนมาตามแบบแผนวัฒนธรรมเมียนมา จากบิดามารดา เครือญาติ และคนในชุมชน เช่น การเคารพผู้อาวุโส
การแบ่งงานตามเพศ รวมถึงการไม่กล้าเห็นแสดงความคิดเห็นเมื่อมีความเห็นที่แตกต่าง นอกจากนี้ ทายาทรุ่นที่ 2 มีความรู้
เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทยในระดับสูงและค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม พบว่า ทายาทรุ่นที่ 2 มีความรู้ที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับเรื่องหลักการและกระบวนการในการขอสัญชาติไทยของตนเองว่าไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากมีบิดามารดา
เป็นแรงงานข้ามชาติ ซึ่งกฎหมายได้อนุญาตให้ทายาทรุ่นที่ 2 ผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริตและส าเร็จการศึกษาในระดับ ฅ
ปริญญาตรี หรือเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศไทยสามารถขอแปลงสัญชาติไทยได้ โดยต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและอยู่ในดุลพินิจของคณะรัฐมนตรี (สานักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2522)
2) ระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ทายาทรุ ่ น ที ่ 2 ของแรงงานข้ า มชาติ ช าวเมี ย นมามี ก ารผสมกลมกลื น ทางเศรษฐกิ จ
ในระดับสูง ร้อยละ 64.7 เนื่องจากทายาทรุ่นที่ 2 ด าเนินชีวิต ในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน ส่วนใหญ่ท างาน
ในระบบการจ้ างงานที ่ ถ ูก ต้ อ งตามกฎหมายของสั งคมไทย จึ งมี โ อกาสทางเศรษฐกิ จ ในระดับ สู ง สอดคล้ อ งกั บงาน
ของ Hauck, Hollingsworth & Morgan (2012) ทีพ่ บว่า ทายาทรุ่นที่ 2 ของชาวเอเชียและชาวยุโรปในประเทศออสเตรีย
ได้รับการจ้างงานในระดับที่สูงขึ้นมากกว่ารุ่นบิดามารดา เช่นเดียวกับงานวิจัยของ (Serhan, 2015) พบว่า ทายาทรุ่นที่ 2
ของชาวปาเลสไตน์เข้าถึงตลาดแรงงานและอาชีพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่า ทายาทรุ่นที่ 2 กว่าร้อยละ 9.8 ไม่มีการผสม
กลมกลืนทางเศรษฐกิจ (แผนภาพที่ 1) เนื่องจาก ทายาทรุ่นที่ 2 จ านวนหนึ่งเพิ่งก้าวเข้าสู่วัยทางาน และบางกลุ่มอยู่
ระหว่างการสมัครงานใหม่ (ว่างงาน)
เมื่อพิจารณาการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจรายข้อ พบว่า ทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาได้รับ
การจ้า งงานสูงที่สุด ร้อยละ 90.3 เนื่องจากเป็นการน าเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) มีการจ้างงาน
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ที่ชัดเจน สอดคล้องกับข้อมูลของสานักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ที่พบว่า ในปี 2562 จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงาน
ข้ามชาติที่ขออนุญาตทางานและเข้าเมืองถูกกฎหมายมีจานวน 259,705 คน (ส านักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร
,2562) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 51.1 มีรายได้จากงานประจาสูงกว่าค่าจ้าง
ขั้นต ่ากว่าร้อยละ 79.2 (325 บาท/วัน) เนื่องจากทายาทรุ่นที่ 2 ส าเร็จการศึกษาในระบบการศึกษาของไทย สามารถ
เข้าถึงการท างานในระดับกึ่งฝีมือและฝีมือ ประกอบกันการท างานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมจานวนมาก มีการแข่งขันการจ้างงานของผู้ประกอบการ ประกอบกับค่าครองชีพในพื้นที่ค่อนข้างสูง จึงทาให้
ทายาทรุ่นที่ 2 มีรายได้สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่า ในขณะที่ทายาทรุ่นที่ 2 จานวนหนึ่ง (ร้อยละ 20.8) มีรายได้ต่ากว่าค่าจ้างขั้นต่า
ที่จังหวัดสมุทรสาครกาหนด เนื่องจากบางรายอยู่ระหว่างการเปลี่ยนงานและสมัครงามใหม่ และในจานวนทายาทรุ่นที่ 2
ที่มีรายได้ พบว่า บางส่วนมีรายได้จากอาชีพเสริม เช่น รายของออนไลน์/รับจ้างอื่นๆ ร้อยละ 12.3
ส าหรั บ ต าแหน่ ง งาน พบว่ า ทายาทรุ ่ น ที ่ 2 ส่ ว นใหญ่ ท างานในลั ก ษณะงานกึ ่ ง ฝี ม ื อ และฝี มื อ
รวมร้อยละ 78.0 เช่น หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก เจ้าของกิจการ ล่าม/ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษา ช่าง/ช่างเทคนิคต่าง ๆ
เนื่องจากทายาทรุ่นที่ 2 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับของไทย(มัธยมศึกษาตอนต้น) มีโอกาสเข้าถึงการทางาน
ในระดับกึ่งฝีมือและฝีมือ ประกอบกับ รัฐบาลไทยได้เปิดโอกาสเข้าแรงงานข้ามชาติเข้าสู่อาชีพที่หลากหลายมากขึ้น
(สานักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร, 2562) กล่าวได้ว่า โอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานที่หลากหลายส่งผลให้
ทายาทรุ่นที่ 2 เข้าสู่การทางานงานในระดับฝีมือมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า ทายาทรุ่นที่ 2 จานวนหนึ่งมีอาชีพเป็น
เจ้าของกิจการ แม่ค้า พ่อค้า (ร้อยละ 8.9) ซึ่งอาชีพดังกล่าวสังคมไทยไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติดาเนินกิจการ เนื่องจาก
กฎหมายกาหนดให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทางานในฐานะแรงงาน การประกอบอาชีพดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการกระทาที่ขัด
ต่อกฎหมายไทย (ภาพที่ 1)

ค่าสูงสุด = 833.0 บาท ค่าต่าสุด = 0.0 บาท
ค่าเฉลี่ย = 402.0 บาท S.D. = 175.3 บาท

ภาพที่ 1 ร้อยละของทายาทรุ่นที่ 2 จาแนกตามระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจ
ที่มา : (เบญจพร โคกแปะ, 2563)
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3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้าม
ชาติชาวเมียนมาด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ ผู้วิจัยได้ปรับตัวแปรอิสระบางตัว ได้แก่ เพศ ซึ่งมีการวัดเป็นระดับกลุ่ม (Nominal
Scale) ให้เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) โดยนาเพศชายเข้าสู่การวิเคราะห์ เนื่องจาก เพศชายมีโอกาสผสมกลมกลืน
สูงกว่าเพศหญิง (Vigdor, 2013) จึงก าหนดให้เพศหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิง ก าหนดให้ตัวแปรทุกตัวน าเข้าสู่การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณมีการวัดระดับอันตรภาคชั้นขึ้นไป เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจใน
กลุ ่ ม ทายาทรุ ่ น ที ่ 2 ผลการวิ จ ั ย พบว่ า มี ต ั ว แปรอิ ส ระบางตั ว เท่ า นั ้ น ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การผสมกลมกลื น
ทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ตารางที่ 2)
ความรู้เรื่องสิทธิการทางานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของ
แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (b) เท่ากับ 0.099 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ งไว้
หมายความว่า เมื่อทายาทรุ่นที่ 2 มีความรู้เรื่องสิทธิการทางานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ทายาทรุ่นที่ 2 จะมีระดับการผสมกลมกลืน
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 0.099 สอดคล้องกับงานศึกษาของ (Margaret, 2016 และ Ismail, 2016) ที่พบว่า ความรู้เรื่องสิทธิ
การทางานในเรื่องการอนุญาตทางาน การเดินทาง การลาป่วย และวันหยุดต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับรายได้ของทายาท
รุ่นที่ 2 แม้ว่ากฎหมายแรงงานจะกาหนดให้แรงงานทุกคนรวมถึงทายาทรุ่นที่ 2 ต้องได้รับสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด แต่ทายาทรุ่ นที่ 2 จ านวนหนึ่ง ยังไม่รับรู้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการท างานของตนเท่าที่ควร
ดังนั้น หากทายาทรุ่นที่ 2 มีความรู้เรื่องสิทธิการทางานเพิ่มขึ้น จะสามารถเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ความสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของ
แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (b) เท่ากับ 0.113 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
หมายความว่า เมื่อทายาทรุ่นที่ 2 มีความสัมพันธ์ทางสังคมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ทายาทรุ่นที่ 2 จะมี ระดับการผสมกลมกลืน
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 0.113 สอดคล้องกับงานของ (ปรีดา นัคเร และ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2561) ที่พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมากับ เพื่อนร่วมงานและนายจ้างมีความสัมพันธ์กัน หากแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน นายจ้าง แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาจะกล้าสื่อสารกับเพื่อร่วมงานมากขึ้น สามารถ
เพิ่มโอกาสเรื่องรายได้ และการเข้าถึงตาแหน่งงานที่สูงขึ้น และเกิดการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่น
ที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (b) เท่ากับ 0.049 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
หมายความว่า เมื่อทายาทรุ่นที่ 2 มีความรู้ เกี่ยวกับการแปลงสัญชาติไทย เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ทายาทรุ่นที่ 2 จะมี ระดับการ
ผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 0.049 สอดคล้องกับงานศึกษาของ (เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และกัญญา อภิพรชัยสกุล,
2562) ที่พบว่า ทายาทรุ่นที่ 2 ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจดทะเบียนการเกิด และการแปลงสัญชาติไทยเท่าที่ควร
เมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้ง 3 จากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณมาตรฐาน (Beta) พบว่า การผสม
กลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ได้รับอิทธิพลสูงสุดจากความรู้เรื่องสิทธิการ
ทางาน (Beta = 0.311) รองลงมา คือ ความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อนึ่งทายาทรุ่นที่ 2 ยัง
ได้รับอิทธิพลจากความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทย (Beta = 0.162) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัวแปร
อิสระทั้งหมดที่นามาวิเคราะห์สามารถอธิบายการผันแปรของระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2
ของแรงงานข้ า มชาติ ช าวเมี ย นมาได้ อ ย่ า งมี น ั ย ส าคั ญ ที ่ ร ะดั บ 0.01 โดยสามาร ถอธิ บ ายการผั น แปร
ได้ร้อยละ 17.0 (R2 = 0.170)
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ส่ ว นตั ว แปรเพศ ระยะเวลาที ่ ศ ึ ก ษาในโรงเรี ย นไทย ประสบการณ์ ท างาน การขั ด เกลาทางสั ง คม
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ พบว่า ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2
ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นข้อค้นพบสาคัญที่แตกต่างกับงานวิจยั อื่น
เนื่องจากโครงการทางสังคมและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐบาลไทยที่เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ
รวมถึงทายาทรุ่นที่ 2 สามารถเข้าถึงการจ้างงาน รายได้ และตาแหน่งงานอย่างเท่าเทียมทุกกลุ่ม ประกอบกับทายาทรุ่นที่ 2
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกิดเติบโตอยู่ในระบบเศรษฐกิจและสังคมของสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน ทายาทรุ่นที่ 2 ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง มีระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนไทย และการประสบการณ์ทางานต่างกัน มีการขัดเกลาทางสังคมรูปแบบใดๆ
รวมถึงมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ต่าง ๆ เช่นเดียวกัน จึงสามารถผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้เคียงกัน
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2
ตัวแปรอิสระ
b
Beta
Sig
ลาดับอิทธิพล
ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และครอบครัว
1. เพศชาย*
-0.760
0.147
2. ระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนไทย
-0.058
-0.030
0.559
ปัจจัยด้านการทางาน
3. ประสบการณ์ทางาน
0.000
-0.002
0.978
4. ความรู้เรื่องสิทธิการทางาน
0.099
0.311
0.000
1
ปัจจัยด้านสังคม
5. ความสัมพันธ์ทางสังคม
0.113
0.167
0.001
2
6. การขัดเกลาทางสังคม
0-.004
-0.050
0.431
7. ความรู้เรื่องการแปลงสัญชาติไทย
0.049
0.162
0.005
3
8. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
0.054
0.071
0.186
a
61.874
2=
R 0.170 F= 9.500 Sig of F = 0.000 N = 380
หมายเหตุ *กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ เพศหญิง

สรุปผลวิจัย
การผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาอยู่ ในระดับค่อนข้างสูง
และสูง โดยเฉพาะด้านการจ้างงาน เนื่องจาก กฎหมายและโครงสร้างการศึกษา และการทางาน เปิดโอกาสให้ทายาท
รุ่นที่ 2 ส่งผลให้การด าเนินชีวิตในสังคมไทยมีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการท างาน
ในฐานะแรงงานตามกฎหมาย มีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบัน
กฎหมายเปิดโอกาสให้ ท ายาทรุ่ นที ่ 2 ของแรงงานข้ ามชาติ ชาวเมี ยนมาเข้า ถึ งโอกาสทางเศรษฐกิ จอย่ างเท่าเทียม
แต่ผลการวิจัยพบว่า ทายาทรุ่นที่ 2 จานวนหนึ่งยัง ขาดโอกาสในเข้าการจ้างงาน รายได้ และตาแหน่งงานที่ดี เนื่องจาก
เข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2
ของแรงงานข้ า มชาติ ชาวเมีย นมาประกอบด้ วย ความรู ้ เรื ่ องสิ ท ธิ การท างาน ความสั ม พัน ธ์ท างสั งคม ความรู ้ เ รื่อง
การขอแปลงสัญชาติไทย ซึ่งตัวแปรข้างต้นนีส้ ะท้อนให้เห็นว่า การผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างการทางาน และบริบททางสังคมวัฒนธรรมของสังคมไทย
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย พบว่า การใช้ทฤษฎีผสมกลมกลืนตามแนวคิด (Vigdor, 2013) ในการอธิบายการผสมกลมกลืน
ทางเศรษฐกิจในกลุ่ มทายาทรุ ่น ที ่ 2 ของแรงงานข้ามชาติ ชาวเมียนมา สะท้อนถึงการผสมกลมกลื นในมุ มมองใหม่
ซึ่งแตกต่างจากนักคิดหลายท่านในยุคดั้งเดิมที่มองว่า โครงสร้างสังคมไทย กดทับ กดขี่แร งงานข้ามชาติ แต่งานวิจัยนี้
สะท้อนมุมมองการผสมกลมกลืนในมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างสังคมไทยที่เปิดโอกาสให้ทายาทรุ่นที่ 2 เข้าถึง
การศึกษา การอยู่อาศัย และการทางานที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยให้ทายาทรุ่นที่ 2 อาศัยอยู่ในสังคมไทยได้อย่างราบลื่น
และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการทางานเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) รัฐบาลไทยควรเพิ่มกลไก เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องสิทธิการทางาน และความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทย
ให้กับทายาทรุ่นที่ 2 มากขึ้น ทั้งในระดับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านแรงงาน โดยสถาบันการศึกษา ควรบรรจุ
เนื้อหาเรื่องสิทธิการทางานและความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทย ในหลักสูตรการเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมและจัด
อบรมเรื่องสิทธิการทางานและความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทย ให้กับทายาทรุ่นที่ 2 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา
และก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน สาหรับหน่วยงานด้านแรงงาน ได้แก่ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว สานักงานประกันสังคม
และกรมจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงสถานประกอบการ ควรมีการประชาสัมพันธ์และจัดโครงการอบรมเรื่องสิทธิ
การทางานอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการขออนุญ าตทางาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิ จ
อย่างเท่าเทียม กระทรวงมหาดไทย ควรประชาสัมพันธ์และจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการแปลงสัญชาติไทยให้กับทายาท
รุ่นที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ ชุมชนและสถานประกอบการในฐานะนายจ้างควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในชุมชน เพื่อนร่วมงานคนไทยกับทายาทรุ่นที่ 2 ให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้ทายาทรุ่นที่ 2
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมนาไปสู่การอาศัยอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
2) ทายาทรุ่นที่ 2 ควรหาช่องทางเพิ่มพูนความรู้เรื่องสิทธิการทางาน และความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทย
ให้มากขึ้น เช่น การศึกษาหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง การสอบถามข้อมูลจากองค์กรเอกชนที่ทาหน้าที่ให้คาแนะนา
ในประเด็นดังกล่าว และการเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้เปิดโอกาสให้ทายาทรุ่นที่ 2
และแรงงานข้ามชาติเข้า ถึง การศึ กษาอย่า งหลากหลาย เช่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโอกาสให้เ ข้าศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึง
การอบรมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ ภายหลังสาเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาที่ผ่านการรับรองตามกฎหมายสามารถนา
ปรับฐานเงินเดือน เพิ่มโอกาสในการทางาน การมีรายได้ และสามารถเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ ทายาทรุ่นที่ 2
ยังสามารถนาความรู้เรื่องสิทธิการทางานและความรู้เรื่องการขอแปลงสัญชาติไทย ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัว
เพื่อนแรงงานข้ามชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้แรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิทางานอย่างเท่าเทียม

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การผสมกลมกลืนในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติ
ชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
และขอขอบคุณทายาทรุ่น ที่ 2 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ครู จากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดาเนินการวิจัยเป็น
อย่างดี
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