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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองรัฐประหารเมียนมาปี 2564 ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าว                 
ในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา และเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา 
แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 10 คน และเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน 
โดยจะไม่มีการน าทฤษฎีไปควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยกตัวอย่างค าพูดประกอบค าหลักส าคัญที่ ได้ 
เพื่อแสดงความชัดเจนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

การวิจัยพบว่ามุมมองต่อการรัฐประหารของเมียนมา ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างประชาธิปไตย 
ด้านการพัฒนาระบบข้าราชการ และด้านการสร้างความมั่นคง โดยด้านการสร้างประชาธิปไตย พบว่า ระบอบ
ประชาธิปไตยต้องพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองโดยจะต้องก าหนดโครงสร้างทางการเมือง การปกครองให้เป็นไป
ตามปรัชญาและหลักการประชาธิปไตยอย่างครบถ้วน ด้านการพัฒนาระบบข้าราชการ พบว่า ระบบราชการเป็น
กลไกหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองไปสู่การเปิดกว้างให้กลไกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองในมี
การจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างาน และส่วนท้องถิ่นสร้างสมดุลและจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และด้านการสร้างความ
มั่นคง พบว่า การสร้างความมั่นคงภายในประเทศเมียนมา โดยทุกกลุ่มทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการปกครอง
โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชาติ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีการใช้อ านาจรัฐเอาชนะการเลือกตั้ง 
หรือการใช้กฎหมาย องค์กรด้านยุติธรรม เข้าควบคุม ฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาล ในลักษณะของการควบคุมความสงบ
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค เป็นต้น 

 

ค าส าคัญ: มุมมองรัฐประหาร, แรงงานต่างด้าว, การสร้างความมั่นคง  
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the views of the Myanmar coup in 2021 through 
the eyes of migrant workers in Thailand. A case study of migrant workers. Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province It is a qualitative research. by using the interview form as a study tool and selected the 
sample group as migrant workers in Thailand.  A case study of migrant workers.  Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province, 10 people and wrote a detailed and clear description of what was discovered. 
The theory will not be used to control the phenomena that occur. along with examples of words 
to accompany the important keywords to show the clarity of the phenomenon that has occurred 
 Results of this research were the following: 
 Perspectives on the Myanmar coup Through the eyes of migrant workers in Thailand:  a case 
study of migrant workers Phra Nakhon Si Ayutthaya Province consists of 3  aspects:  building 
democracy in the field of development of the civil service system and building stability. In terms 
of building democracy, it was found that the democratic system had to develop the political 
structure by having to define the political structure.  Governance in accordance with the 
philosophy and principles of democracy in its entirety. As for the development of the civil service 
system, it was found that the bureaucratic system was the main mechanism for the administration 
of the country's affairs, leading to the opening of the mechanism to participate in the administration of the 
country in order to organize the structural relationship to be in line with the work and local 
governments to balance and manage the relationship between the public- private sector 
mechanisms and other sectors as appropriate. And in terms of building security, it was found that 
building security within Myanmar All groups and sectors must participate in governance by 
strengthening the people of the nation.  and amendments to the constitution State power was 
used to win elections.  or the use of the law Justice organizations take control of opposing 
governments.  in the manner of calm control according to the state emergency declaration to 
ensure stability in the region, etc. 
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บทน า 
ประเทศที่ก าลังพัฒนา (Developing countries) ต่างก็มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและท าให้ประเทศของตน                   

มีความทันสมัย และมักจะน าเอาหลักการอย่างประเทศต้นแบบเช่น อังกฤษฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา แต่กลุ่ม
ประเทศเหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาการพัฒนาทางการเมืองคือความไม่ประสบความส าเร็จในการน าระบอบ
ประชาธิปไตย มาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ก็เพราะฐานะทางการเมืองระหว่างประเทศที่ พัฒนาแล้ว กับประเทศที่ 
ก าลังพัฒนาเหล่านี้แตกต่างกันมาก 
 ในปี ค.ศ. 2011 สร้างความประหลาดใจให้กับผู้สังเกตการณ์ชาวต่างประเทศจ านวนมาก ซึ่งต่างก็พากัน
สงสัยในท่าทีและความจริงใจของรัฐบาลพม่าในความพยายามผลักดัน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง                   
ความรวดเร็ว และขอบเขตของความคิดริเริ่มในการปฏิรูปของรัฐบาลพม่าชุดนี้ได้เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีการออกกฎหมายใหม่ ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการจ ากัดบทบาทและอ านาจของรัฐบาลทหารพม่าในบาง
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการด าเนนิชีวติของประชาชนทางด้านสังคม และทางด้านการเมือง รวมไปถึงทางด้าน
การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับคู่ค้าต่างประเทศใหม่ ๆ ที่ได้ถือก าเนิดขึ้น โดยมีการออกกฎหมายส่งเสริม
การลงทุนที่อนุญาตให้บริษัทต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนสามารถเข้ามา
ลงทุนในประเทศพม่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชาติตะวันตกได้เห็นและปรับเปลี่ยนท่าทีความสัมพันธ์ที่มีต่อพม่า 
การมาเยือนประเทศพม่าครั้งส าคัญของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายบารัค โอบามา (Barack Obama) ผู้ที่เคย
เป็นอริกับรัฐบาลพม่า  ท าให้สหรัฐอเมริกาได้เริ่มเปลี่ยนท่าทีหันมาให้การสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปพม่าอย่าง
เปิดเผย สื่อต่างประเทศที่เคยวิพากษ์วิจารณ์พม่าเป็นเวลานานได้พากันหันกลับมาให้การสนับสนุนพม่า                
ตามแนวโน้มนี้และเริ่มสร้างภาพของพม่า ในด้านบวกมากยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่ความพยายามของรัฐบาลพลเรือน
และประธานาธิบดีนักปฏิรูป 
 จากการปฏิรูปการเมืองของพม่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เป็นต้นมา แม้ว่าในปัจจุบันหลายฝ่ายจะมองว่า
รูปแบบการเมืองการปกครองของพม่ายังเป็นเพียงประชาธิปไตยแค่ครึ่งใบเท่านั้น แต่พม่าสามารถท าให้บรรดา
นานาประเทศเชื่อว่า พม่ามีความพยายามในการปฏิรูปการเมืองการปกครองของตนให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
แบบได้ ซึ่งความพยายามของพม่าได้บรรลุผลเนื่องจากการปฏิรูปการเมืองการปกครองในครั้งนี้ ท าให้พม่าได้รับ
การยอมรับจากบรรดานานาประเทศและได้รับการผ่อนคลายมาตรการคว่ าบาตรทางการค้าทางเศรษฐกิจและ
ทางด้านการลงทุนที่ก าหนดขึ้นโดยสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาส่งผลท าให้เศรษฐกิจของพม่ามีการขยายตัว
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเร่งปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจและ
การเงินภายในประเทศพม่า เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมี
กระบวนการปรับปรุงกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งมีการให้สิทธิประโยชน์แก่บรรดานักลงทุนต่างชาติมากยิ่งขึ้น 
เช่น การปรับรูปแบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศใหม่ โดยประกาศยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
แบบเดิมที่มีหลายอัตรา มาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว ซึ่งเป็นแบบใหม่ท าให้ระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตราและระบบการช าระเงินของพม่ามีลักษณะที่เป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประเทศพม่ามีการพัฒนา
ประเทศ ในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ พม่ามีการจัดการวางผังเมืองใหม่มีการสร้างระบบสาธารณูปโภค 
และโครงสร้างพื้นฐานเอาไว้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองหลวงใหม่ในทุก ๆ ด้าน โดยได้รับ ความช่วยเหลือ
ด้านเงินทุนจากจีนและสหรัฐฯ โดยการน าการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในปี ค.ศ. 2013                  
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ณ กรุงเนปิดอว์เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า มาใช้เป็นตัวน าร่อง และตามมา ด้วยการท่องเที่ยวเพื่อที่จะดึงเม็ดเงิน
ของชาวต่างชาติเพื่อน ามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจพม่าให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น 
 การรัฐประหารเพื่อยึดอ านาจจากรัฐบาลพลเรือนครั้งแรกในรอบ 59 ปี ของกองทัพเมียนมาในวันที่                   
1 กุมภาพันธ์ 2564 และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศอย่างน้อย 1 ปี สร้างความสงสัยให้ผู้คนจ านวน
มากว่าเหตุใดจึงเกิดการรัฐประหารในเมียนมาทั้ง ๆ ที่เศรษฐกิจก าลังขยายตัวจากการเปิดประเทศในแง่ของการค้า
และการลงทุน โดยประเทศเมียนมาถูกทหารปกครองมาตั้งแต่รัฐประหารเมื่อปี 2505 ต่อมาในปี 2533 ฝ่ายทหาร
ยอมให้มีจัดการเลือกตั้งอย่างเสรี ในช่วงปี 2554–2558 เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในเบื้องต้น จนมีการ
จัดการเลือกตั้งในปี 2558 ผลปรากฏว่า พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่ อประชาธิปไตย (National League for 
Democracy) หรือพรรคเอ็นแอลดีของนางอองซานซูจีได้ชัยชนะ ทั้งนี้การเกิดรัฐประหารในครั้งนี้กล่าวกันว่าเป็น
ผลพวงจากการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งพรรคเอ็นแอลดีได้ที่นั่งในสภา 396 ที่จากทั้งหมด 
476 ที่ นับว่าได้เสียงข้างมากยิ่งกว่าการเลือกตั้งที่ชนะในปี 2558 อย่างไรก็ตามในบริบททางเศรษฐกิจ ประเด็น
ส าคัญที่ควรท าความเข้าใจและสร้างความกระจ่างให้เกิดขึ้น ก็คือความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมียน
มาโดยเฉพาะในแง่ของการค้าการลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
 ประเทศที่ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบสังคมนิยม รัฐบาลจะมีอ านาจและบทบาทในการก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงทางนโยบายเศรษฐกิจได้มาก เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดในการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลติและเปน็ผู้
ก าหนดราคาหรือผลตอบแทนแก่ปัจจัยการผลิตในสังคม ในกรณีของเมียนมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่                   
1 กุมภาพันธ์ 2564 แม้ว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป แต่ฝ่ายทหารยังมีอิทธิพลอยู่มาก และเมื่อมาเกิด
เหตุการณ์การยึดอ านาจขึ้น ท าให้ภาครัฐจะมีอ านาจและบทบาทในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ 
ทั้งนี้หากจะอธิบายตามแนวทางดังกล่าวในเบื้องต้นการก่อรัฐประหารย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการท า
ธุรกรรมทางธุรกิจในเมียนมาไม่มากก็น้อย ส่งผลให้ต่างชาติที่ท าการค้าการลงทุนในเมียนมาขาดความเชื่อมั่นและ
อาจจะต้องติดตามเงื่อนไข กฎกติกาการค้า การลงทุน สัญญาสัมปทานหรือ MOU ต่าง ๆ ที่รัฐบาลภายใต้การน า
ของนางอองซานซูจีที่เคยกล่าวไว้กับต่างประเทศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ทั้งนี้ยังรวมถึงความไม่แน่นอนทาง
นโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงในการปิดด่าน หรือการใช้มาตรการตรวจเข้ม
พลเมืองที่เดินทางเข้าออกประเทศ ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อทั้งการรับแรงงานใหม่ และการรับ
แรงงานเมียนมาเดิมให้กลับเข้ามาท างานที่ไทยอีกครั้งอย่างถูกกฎหมาย ความไม่แน่นอนเชิงนโยบายเหล่านี้จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายในภาคธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนี้เมียนมาอาจถูกต่างชาติ
ประกาศคว่ าบาตรการค้ากับเมียนมาหรือถูกยกเลิกสิทธิพิเศษในด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งกระทบผู้ประกอบการไทยที่
เข้าไปท าธุรกิจในเมียนมา แต่ประเด็นดังกล่าวไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนัก เนื่องจากนักลงทุนไทยในเมียนมาส่วน
ใหญ่ท าธุรกิจน าเข้าสินค้าและตั้งโรงงานผลิตเพื่อป้อนให้กับตลาดภายในเมียนมาเป็นหลัก มีการผลิตเพื่อการ
ส่งออกไม่มากนัก จึงอาจได้รับผลกระทบจากการคว่ าบาตรไม่มาก แต่อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการที่
เศรษฐกิจเมียนมาซบเซาลงจากการคว่ าบาตรมากกว่า 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง มุมมองรัฐประหารเมียนมาปี 2564                  
ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประโยชน์   
ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศเมียนมาต่อไป 
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ค าถามของการวิจัย 
มุมมองรัฐประหารเมียนมาปี 2564 ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษามุมมองรัฐประหารเมียนมาปี 2564 ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา 
แรงงานต่างด้าว จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษามุมมองรัฐประหารเมียนมาปี 2564 ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าว               
ในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยท าการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ แนวความคิดเก่ียวกับทัศนคติทางการเมือง ทฤษฎี

ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน แนวความคิดเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเมืองของทหารพม่า                     
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ เพื่อได้ทราบมุมมองต่อการรัฐประหารของพม่า 3 ด้านส าคัญ ได้แก่ ด้านการสร้าง
ประชาธิปไตย ด้านการพัฒนาระบบข้าราชการ และด้านการสร้างความมั่นคง 
 2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงาน
ต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 10 คน  
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาเร่ืองมุมมองรัฐประหารเมียนมาปี 2564 ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา 
แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาทั้งสิ้น 1 เดือน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 10 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เลือกใช้แบบสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว               
ในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ
ค าถามปลายเปิด โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 3 ข้อ คือ 
1. ชื่อ-นามสกุล  
2. อายุ  

 3. เพศ  
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  ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดเกี่ยวกับมุมมองต่อการรัฐประหารของพม่า ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 9 ข้อ คือ 
  1. ด้านการสร้างประชาธิปไตย 

1.1 ท่านคิดว่าควรจะพัฒนาการเมืองภายในประเทศเมียนมาจากการมุ่งเน้นอ านาจนิยมไปสู่
ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร 
 1.2 ท่านคิดว่าชาวพม่าที่เป็นแรงงานในต่างประเทศจะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศ
เมียนมาอย่างไรได้บ้าง 
 1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างประชาธิปไตยในประเทศเมียนมาอย่างไรบ้าง 
 2. ด้านการพัฒนาระบบข้าราชการ 
 2.1 ท่านคิดว่าควรพัฒนาระบบข้าราชการภายในประเทศเมียนมาให้ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรบ้าง 
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
 2.2 ท่านคิดว่าชาวพม่าที่เป็นแรงงานในต่างประเทศจะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบข้าราชการใน
ประเทศเมียนมาอย่างไรได้บ้าง 
 2.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาระบบข้าราชการภายในประเทศเมียนมาอย่างไรบ้าง 
 3. ด้านการสร้างความมั่นคง 
 3.1 ท่านคิดว่าควรสร้างความมั่นคงภายในประเทศเมียนมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรบ้าง ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย 
 3.2 ท่านคิดว่าชาวพม่าที่เป็นแรงงานในต่างประเทศจะมีส่วนร่วมต่อการสร้างความมั่นคงในประเทศเมียน
มาอย่างไรได้บ้าง 
 3.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างความมั่นคงภายในประเทศเมียนมาอย่างไรบ้าง 
  ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อต่อต้านการรัฐประหาร 
ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 ข้อ คือ 
  1. ท่านมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อต่อต้านการรัฐประหารในประเทศเมียนมา 

2. ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อต่อต้านการรัฐประหารภายในประเทศเมียนมา                    
ได้อย่างไร 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้จะใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ก. เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 10 คน 
 ข. เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการรวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ คือ 
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ก่อนแล้ว ซึ่งสามารถน ามาใช้เพื่อเชื่อมโยงและก่อ
เกิดประโยชน์รวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ 
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2. การสัมภาษณ์และการส ารวจ วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi - Structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือ                
ในรูปแบบต่าง ๆ คือ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก โดยก าหนด
ผู้ใหข้้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณ์) เน้นการบรรยายเป็นหลัก และการสังเกตโดยตรง (Direct Observation) 
โดยเก็บข้อมูลจากบุคคลที่ได้เลือกสรรมาอย่างดีแล้ว น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อช่วยเสริมงานวิจัยเพราะเป็น
ค าตอบที่ค่อนข้างชัดเจนและหนักแน่น 
 การสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ด าเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. การจัดแฟ้ม แยกแยะ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้ 
2. การน าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป และการบันทึกภาคสนามมาอ่านหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน

ภาพรวมของข้อมูลที่ได้ และพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ 
4. น าข้อมูลกลับมาอ่านอีกครั้ง โดยละเอียดทุกบรรทัด และจึงตีความ พร้อมท าการดึงข้อความหรือ

ประโยคที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับมุมมองรัฐประหารเมียนมาปี 2564 ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีหลักการส าคัญที่ต้องพิจารณา  
 5. น าข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่มเดียวกัน โดยมีรหัสข้อมูล
ก ากับทุกข้อความหรือทุกประโยค แล้วจึงตั้งชื่อค าส าคัญ ซึ่งจะจัดเป็นทั้งกลุ่มใหญ่ (Themes) และกลุ่มย่อย           
(Sub - Theme) ที่อยู่ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว คือ การสร้างหัวข้อสรุปและกลุ่ม
หัวข้อสรุปแนวคิดในตัวข้อมูล โดยศึกษาทบทวนข้อมูลปฐมภูมิที่อยู่ในรูปข้อความทางภาษา (Textual Primary 
Data) ที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ แล้วจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาจ าแนกออกเป็นส่วนย่อย (Breaking 
Down) ตามหน่วยความหมาย (Meaning Unit) หรือหน่วยวิเคราะห์ (Analysis Unit) ในระดับเบื้องต้น จากนั้นท า
การก าหนดข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้เป็นมโนทัศน์หรือหัวข้อสรุปแนวคิดที่สะท้อนความหมายส าคัญ ทั้งที่ปรากฏชัด
แจ้ง และแฝงอยู่ในข้อมูลส่วนย่อยนั้น แล้วจึงน าหัวข้อสรุปแนวคิดที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันมา
จัดเป็นกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิด (Conceptual Categories) ต่าง ๆ กลายเป็นหน่วยความหมายของข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่และมีระดับความเป็นธรรมมากข้ึน 

6. ใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน โดยจะไม่มีการน าทฤษ ฎีไปควบคุม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยกตัวอย่างค าพูดประกอบค าหลักส าคัญที่ได้ เพื่อแสด งความชัดเจนของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

ผลการวิจัย 
 การศึกษามุมมองต่อการรัฐประหารของเมียนมา ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา 
แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มุมมองต่อการรัฐประหารของเมียนมา ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าว        
ในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้าง
ประชาธิปไตย ด้านการพัฒนาระบบข้าราชการ และ ด้านการสร้างความมั่นคง สามารถจ าแนกผลการสัมภาษณ์
ออกเป็นดังนี้ 
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1. ด้านการสร้างประชาธิปไตย พบว่า การพัฒนาการเมืองในประเทศเมียนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยโดยจะต้องก าหนดโครงสร้างทาง
การเมือง การปกครองให้เป็นไปตามปรัชญาและหลักการประชาธิปไตยอย่างครบถ้วน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมือง ให้ประชาชนรุ่นหลังได้มีความเข้าใจในการเมืองทัศนคติ
และพฤติกรรมของประชาชนหล่อหลอมให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางการเมือง โดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ความรวดเร็ว โดยมีความคิดริเริ่มในการปฏิรูปของรัฐบาลเมียนมา โดยมีการขับเคลื่อนให้ต่างประเทศได้
เห็นทางด้านสังคมและทางด้านการเมืองของเมียนมา การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของรัฐบาลเมียนมาซึ่งมักถูก
เรียกว่าเป็นการเปิดประเทศของเมียนมา บทบาทของทหารในกระบวนการปกครอง ของเมียนมานั้นได้เริ่มจาง
หายไปจากสายตาของสาธารณชน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชาติตะวันตกได้เห็นและปรับเปลี่ยนท่าทีความสัมพันธ์
ที่มีต่อเมียนมาให้ทุกคนได้ทราบอย่างแท้จริง และมีประโยชน์ที่จะได้คือความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุก
คนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคน
ต้องไม่ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพการประกอบการต้องเป็นไปอย่างเสรีเป็นธรรม และได้รับการรักษาพยาบาล
และการให้บริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการจ ากัดอย่างไร้เหตุผลใช้บังคับกับทุกคนได้มาจากสิทธิและ
เสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งโดยทั่วไปได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ 

2. ด้านการพัฒนาระบบข้าราชการ พบว่า ระบบราชการเป็นกลไกหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองไปสู่
การเปิดกว้างให้กลไกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองในมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้าง
ให้สอดรับกับการท างาน และส่วนท้องถิ่นสร้างสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐภาคเอกชน และ
ภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักบริการ
ราชการแผ่นดินที่ดีให้สามารถเป็นทีไ่ว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยแรงงานในต่างประเทศ
จะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบข้าราชการ เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนกิจการบ้านเมืองไปสู่การเปิดกว้างในสังคม 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักบริการราชการแผ่นดิน
ที่ดีให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจ และบุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้สามารถตรวจสอบได้ เปิดกว้างให้ภาคส่วนอ่ืน  ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมและรับโอนภารกิจไปด าเนินการแทนได้เชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นเอกภาพโดยมีประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการพัฒนาระบบข้าราชการภายในประเทศเมียนมา เร่ืองของการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือโดยการบริหาร
และบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้นโยบายเป็น
เครื่องมือ ซึ่งการก าหนดนโยบายโดยมีความชัดเจนและเชื่อถือได้ใช้ระบบและประสานความร่วมมือกลไกภาคี
เครือข่าย ทั้งการเฝ้าระวังสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์แนวโน้มด้านสุขภาพ และประมวลผลเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา  
และมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านการสร้างความมั่นคง พบว่า การสร้างความมั่นคงภายในประเทศเมียนมา โดยทุกกลุ่มทุกภาคส่วน
ต้องมีส่วนร่วมในการปกครองโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชาติ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีการใช้
อ านาจรัฐเอาชนะการเลือกตั้ง หรือการใช้กฎหมาย องค์กรด้านยุติธรรม เข้าควบคุม ฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาล ใน
ลักษณะของการควบคุมความสงบตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค 
สามารถรับมือกับความอ่อนไหวต่อเสถียรภาพของการเมืองการปกครอง โดยมีแรงงานในต่างประเทศมีส่วนร่วมต่อ
การสร้างความมั่นคงในประเทศเมียนมาทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานที่มีราคาถูกโดยสร้างความ
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เหมาะสมในการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง แต่ปัญหาเรื่องความมั่นคงทางการเมือง เมียนมานั้นยังไม่ได้รับการพัฒนา
ประเทศทางด้านนี้อย่างจริงจังมีการผลักดันให้มีการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดพลิก
ผันของประเทศเมียนมามีมาตรการที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องกระท าตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบและสร้างความปลอดภัยความมั่นคง และมีประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างความมั่นคงภายในประเทศ
เมียนมา การได้รับการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ
เรียบร้อยอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น                     
และประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น และการรักษาความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของชุมชน อีกทั้งควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบและความไม่
ปลอดภัยต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ โดยมีการบริหารจัดการความมั่นคง 

อภิปรายผล 
จากการศึกษามุมมองต่อการรัฐประหารของเมียนมา ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 

กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มุมมองต่อการรัฐประหารของเมียนมา ผ่านสายตา
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสร้างประชาธิปไตย ด้านการพัฒนาระบบข้าราชการ และ ด้านการสร้างความมั่นคง สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

1. ด้านการสร้างประชาธิปไตย อาจเป็นเพราะ การพัฒนาการเมืองในประเทศเมียนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยต้องพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยโดยจะต้องก าหนด
โครงสร้างทางการเมือง การปกครองให้เป็นไปตามปรัชญาและหลักการประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมือง โดยมีความคิดริเริ่มในการปฏิรูปของรัฐบาลเมียนมา 
โดยมีการขับเคลื่อนให้ต่างประเทศได้เห็นทางด้านสังคมและทางด้านการเมืองของเมียนมา การเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมของรัฐบาลเมียนมา ปรับเปลี่ยนท่าทีความสัมพันธ์ที่มีต่อเมียนมาให้ทุกคนได้ทราบอย่างแท้จริง และมี
ประโยชน์ที่จะได้คือความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียม
กัน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคนต้องไม่ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพการ
ประกอบการต้องเป็นไปอย่างเสรีเป็นธรรม และได้รับการรักษาพยาบาลและการให้บริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่มีการจ ากัดอย่างไร้เหตุผลใช้บังคับกับทุกคนได้มาจากสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไชยะ เทพา (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรัฐประหารในการเมืองไทย พบว่า การปฏิรูปการ เมือง
หลังรัฐธรรมนูญ แต่ละยุคมีรูปแบบการรัฐประหารที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ                   
และการเมืองที่เกิดขึ้น ในขณะนั้น โดยการรัฐประหารที่สามารถด ารงอยู่ได้ในการเมืองไทย เพื่อให้เกิดความเสมอ
ภาค เนื่องมาจากปัจจัยทางการเมือง อีกทั้งยังสอดคล้องกับภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการน าเสนอประเด็นทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษา
พระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor พบว่า ส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของตนได้อย่างเต็มที่                  
ซึ่งมีลักษณะส าคัญร่วมกันคือ Collaboration การสร้างการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของอิสระเสรีภาพที่ประกอบ                  
ไปด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมใน เป็นเรื่องของการแสดงออกมากกว่าเก็บกดปิดกั้น เป็นเรื่องของการน าเอาผู้ที่ไม่เคย
รับรู้ว่าเก่ียวข้องมาเก่ียวข้องกัน และเป็นการให้ที่ยืนในสังคมที่มีการเมืองให้กับผู้ที่ไร้ที่ทางในสังคม 
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2. ด้านการพัฒนาระบบข้าราชการ อาจเป็นเพราะ ระบบราชการเป็นหลักในการบริหารกิจการบ้านเมือง
ไปสู่การเปิดกว้าง เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ
บริหารงานภาครัฐหรือหลักบริการราชการแผ่นดินที่ดีให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่าง
แท้จริงโดยแรงงานในต่างประเทศจะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบข้าราชการ เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนกิจการ
บ้านเมืองไปสู่การเปิดกว้างในสังคม และมีการรับโอนภารกิจไปด าเนินการแทนได้เชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นเอกภาพ 
โดยมีประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาระบบข้าราชการภายในประเทศเมียนมา เรื่องของการใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือโดยการบริหารและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีความชัดเจนและเชื่อถือได้ใช้ระบบและประสานความร่วมมือกลไกภาคีเครือข่ายซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของไชยะ เทพา (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรัฐประหารในการเมืองไทย พบว่า ข้าราชการ (ชนชั้นน า) 
การรัฐประหาร ยุคเผด็จการทหาร การรัฐประหารยุคเสรีประชาชน การรัฐประหาร ในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบสู่ยุค
ประชาธิปไตยแบบเปิดและประชาธิปไตยของชนชั้นกลาง และการรัฐประหารยุคปฏิรูปการเมือง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
ซอลด์ เมเยอร์ เอ็น. และเบอร์เกอร์ มิเชลล์ เอ. (Zald, Mayer N. & Michael A. Berger, 1978) ได้ท าการศึกษา
เร่ือง การเคลื่อนไหวทางสังคมในองค์กร: รัฐประหาร การจลาจล และขบวนการมวลชน พบว่า ข้าราชการ และการ
เคลื่อนไหวของมวลชน แตกต่างกันในวงกว้างตามต าแหน่งในโครงสร้างทางสังคมขององค์กร ได้แก่ เป้าหมาย                  
และยุทธวิธี ก่อให้เกิดขบวนการทางสังคมในรูปแบบล าดับชั้นขององค์กร วิธีการนี้จะใช้ได้กับปรากฏการณ์การ
เคลื่อนไหวทางสังคมในสหพันธ์และในสมาคมโดยสมัครใจ 

3. ด้านการสร้างความมั่นคง อาจเป็นเพราะ การสร้างความมั่นคงภายในประเทศเมียนมา เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคนในชาติ โดยน าอ านาจรัฐในการเอาชนะการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นคงความเสถียรภาพ
ของการเมืองการปกครอง โดยมีแรงงานในต่างประเทศมีส่วนร่วมต่อการสร้างความมั่นคงในประเทศเมียนมา โดยมี
การผลักดันให้มีการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสร้าง
ความปลอดภัยความมั่นคง และมีประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างความมั่นคงภายในประเทศเมียนมา การได้รับ
การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุขดีขึ้น และการรักษาความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรศักดิ์ โยมะบุตร (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบว่า ความมั่นคงของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอ่ืน ๆ ในด้านปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พบว่าในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ถึงแม้จะมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแต่สามารถพูดคุยกันได้ ประชาชนที่มีความคิดเห็นทางการ
เมืองก็ไม่กล้าแสดงตัวอย่างชัดเจนเนื่องจากเกรงกลัวต่อการถูกด าเนินคดีหรือการเรียกให้รายงานตัว ซึ่งประชาชน
เห็นว่าในการด าเนินการสร้างความปรองดองรัฐไม่ควรใช้กฎหมายในการบีบบังคับ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ แคลป
แฮม ซี. (Clapham, C, 1968) ได้ท าการศึกษาเร่ือง รัฐประหารของเอธิโอเปียในเดือนธันวาคม 1960 พบว่า ความ
มั่นคงที่เสถียรภาพ มีการปกครองผ่านระบบการเมืองตามเดิมมีอยู่มานานหลายศตวรรษ ในช่วงไตรมาสที่แล้ว มี
เพียงความพยายามที่จะท ารัฐประหาร ความขัดแย้งทางการเมืองการมีส่วนร่วมระหว่างนักแสดงกับผู้ชม ซึ่งเป็น
เร่ืองของสุนทรียะในการถกเถียงมากกว่าสยบยอม เป็นเร่ืองของการแสดงออกมากกว่าเก็บกดปิดกั้น เป็นเร่ืองของ
การน าเอาผู้ที่ไม่เคยรับรู้ว่าเก่ียวข้องมาเก่ียวข้องกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้จากการศึกษา 

 1.1 จากการศึกษาครั้งนี้ มุมมองต่อการรัฐประหารของพม่า ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการพัฒนาระบบข้าราชการ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาถึงกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนที่
น าไปสู่การชนะการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ที่จะท าให้ทราบบทบาทของระบบราชการ เพื่อ
การน าไปสู่การค้นพบความรู้ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มประชาชนต่อในการผลักดันต่อการรัฐประหารของเมียนมา 
 1.2 จากการศึกษาคร้ังนี้ แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อต่อต้านการรัฐประหารผ่านสายตาแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการก าหนดนโยบายการรัฐประหาร จะต้องมีการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขทบทวนนโยบายเพื่อเป็น
การหาวิธีรูปแบบใหม่ในการพัฒนาระบบภายในประเทศต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้จากการศึกษา 
 2.1 ควรมีการปรับปรุงในส่วนของมาตรการ การดูแลในการศึกษามีการศึกษาถึงกลุ่มทุน และกลุ่ม
ผลประโยชน์อ่ืนที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย และเป็นรัฐบาลเข้ามา
บริหารประเทศ ที่จะท าให้ทราบบทบาทของกลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ศึกษาปรากฏการณ์                
ที่เกิดขึ้นเพื่อน าไปสู่การค้นพบความรู้ที่เกิดขึ้น ผลักดันการต่อต้านการรัฐประหาร 
 2.2 การวิจัยในครั้งนี้ หากสามารถท าการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อท าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์โดยส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งฝ่ายที่ถูกรัฐประหาร และฝ่ายที่สนับสนุนกลุ่มรัฐประหาร นักวิชาการและประชาชน
ทั่วไป ก็จะท าให้ทราบข้อมูลในอีกทิศทางหนึ่งที่แตกต่างไปจากเชิงคุณภาพ 
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