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บทคดัย่อ 

งานวิจัยในเร่ือง “ความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย”         
เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีมุ่งตอบวตัถุประสงค ์3 ประการไดแ้ก่ (1) เพ่ือวิเคราะห์ภูมิหลงัของแรงงานต่างดา้วสัญชาติ
เมียนมาในประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาวธีิการเรียนรู้ภาษาไทยของแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาก่อนเขา้มาท างานใน
ประเทศไทย (3) เพ่ือศึกษาความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย โดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์แหล่งขอ้มูล 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาท่ีท างานในประเทศไทย 
จ านวน 20 คน และกลุ่มผูป้ระกอบการ จ านวน 5 คน ท่ีมีสญัญาวา่จา้งแรงงานต่างดา้วอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ผลการวจิยัพบวา่: 
1. แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี และมีฐานะ

ยากจน โดยมีแรงจูงใจในการเขา้มาท างานในประเทศไทยจากแรงงานผูท่ี้เคยเขา้มาท างานในประเทศไทยมาก่อนและ
ประสบความส าเร็จ โดยแรงงานท่ีเคยเข้ามาท างานในประเทศไทยยงัท าหน้าท่ีเป็น “ส่ือบุคคล” ท่ีดีและมีความ
น่าเช่ือถือในการใหค้  าแนะน าแรงงานรุ่นต่อๆไป ผลการวจิยัยงัพบวา่ กลุ่มแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมายงัคงมีความ
กงัวลเก่ีวกบัการปรับตวัทางดา้นวฒันธรรม และนอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบวา่ “ทุน” ทางดา้นความรู้ของแรงงานต่าง
ดา้วมีความเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางการส่ือสาร 

2. วิธีการเรียนรู้ภาษาไทยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาก่อนเขา้มาท างานในประเทศไทย มี 4 วิธี      
คือ (1) การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง (2) เรียนจากสถาบนัสอนภาษา (3) เรียนรู้จากการดูละคร (4) เรียนรู้จากการฝึกกบัแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติท่ีมีประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า การเรียนจากสถาบันสอนภาษาเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เพราะมีการ
แลกเปล่ียนทางการส่ือสาร มีโตต้อบเพ่ือท าใหเ้กิดการส่ือสารอยา่งเป็นธรรมชาติ 
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3. ความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมา ผลการวจิยัพบ 4 ดา้นไดแ้ก่ การฟัง การ 
พูด การอ่าน และการเขียน มีแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาส่วนน้อยท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว และแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาส่วนใหญ่มีความสามารถทางการส่ือสารในระดบัปานกลาง และมี
แรงงานต่างดา้ว บางส่วนท่ีไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยไดเ้ลย 
 

ค ำส ำคญั: ความสามารถทางการส่ือสาร แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 

 
Abstract 

The study is a qualitative research. The purposes of this study were (1) to analyze the Myanmar workers 
background in Thailand, (2) to investigate how Myanmar worker learn the Thai language before coming to work in 
Thailand, and (3) to study about the communication competence of Myanmar workers in Thailand. The data were 
collected by an in-depth interview with 20 Myanmar workers currently working in Thailand and 5 employers who 
have the employment contracts of foreign workers.  

The results of this study show that:  
1. Almost Myanmar workers in Thailand are between 21 to 30 years old and also poor. These workers are 

motivated by their neighborhoods who succeed after working in Thailand become "Personal Media" or person who 
give suggestions to the next generation workers who want to work in Thailand. The results of this study also show 
that the Myanmar workers are still concerned about the communication and cultural adjustment because they lacked 
Thai language skills. In addition, the study show that “Cost of knowledge” of Myanmar workers were associated 
with communication competence. 

2. There are four ways Myanmar workers learn Thai language before coming to work in Thailand, namely 
(1) self-learning, (2) learning from a language school, (3) learning from the drama, and (4) learning with Myanmar 
workers who have worked in Thailand before. The results showed that the best way to learn Thai language is a 
language school because of communication exchange, having interactive talk to create a natural communication, and 
the familiarity in cultural adjustment. 

3. Communication competency of Myanmar workers in Thailand come in four main sections, i.e. listening, 
speaking, reading and writing. There are a few Myanmar workers who can listen, speak, read and write Thai 
language fluently and most Myanmar workers are with moderate level of communication skills and there are some 
Myanmar workers who have no skills and cannot communicate in Thai language. 

 
Keywords: Generation Y, Accommodation, Tourist behavior, Decision making 
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1. บทน า 
กว่าสองทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศไทยตอ้งเผชิญกับปัญหาแรงงานอพยพจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเขา้สู่

ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเพ่ือหางานท ามาโดยตลอดการเคล่ือนยา้ยแรงงานเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในประเทศ
ตน้ทางท่ีมีปัญหาทั้งในดา้นเศรษฐกิจและการเมืองในขณะท่ีประเทศไทยมีความตอ้งการแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกจ านวน
มากเน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเช่นธุรกิจก่อสร้างและประมงเป็นตน้จึงเกิดแรงงานขา้มชาติ
โดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบา้นทั้ง 3 ประเทศ คือ เมียนมา ลาว และ กมัพูชา ท่ีลกัลอบเขา้มาท างานในประเทศไทย
จ านวนมาก ประกอบกบัประเทศไทยไม่ไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งจริงจงักบัปัญหาการลกัลอบเขา้เมืองมาท างานของคน
ต่างชาติจึงไม่มีนโยบายโดยตรงในเร่ืองแรงงานขา้มชาติและไม่ยอมรับการมีอยูข่องแรงงานขา้มชาติผิดกฎหมาย ผูท่ี้ไม่
มีสถานะเป็นคนต่างชาติท่ีถูกกฎหมายจะถูกบงัคบัด าเนินคดีนอกจากการผลกัดนัส่งกลบัประเทศตน้ทางเท่านั้นปัจจุบนั
ปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการขาดมาตรการหรือระบบในการควบคุมแรงงานต่างดา้วท่ีดีพอ และเม่ือ
จ าแนกตามสัญชาติพบวา่แรงงานต่างดา้ว 3 ล าดบัแรกท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยมากท่ีสุดไดแ้ก่ สัญชาติเมียนมา 
สญัชาติกมัพชูา และสัญชาติลาว ตามล าดบั (ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน กระทรงแรงงาน, 2555 : 
ออนไลน์) และการท่ีมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานนั้ นอีกหน่ึงประเด็นส าคัญคือการส่ือสาร ซ่ึงการส่ือสารมี
ความส าคญัมากและส่งผลต่อความส าเร็จของงานอีกด้วย กล่าวคือ นอกจากปัจจยั4แลว้ การส่ือสารถือเป็นอีกหน่ึง
ปัจจยัในการในการด ารงชีวติในสงัคมเพราะ 

การท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัส่ีเหล่านั้นยอ่มตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมืออยา่งแน่นอน มนุษยต์อ้งอาศยัการ
ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของตน และเพ่ืออยู่ร่วมกบัคนอ่ืน ๆใน
สังคมการส่ือสารเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อของมนุษย ์   และเป็นเคร่ืองมือส าคญัของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมี
ความสลบัซบัซ้อนมาก และประกอบดว้ยคนจ านวนมากข้ึนเท่าใด การส่ือสารก็ยิ่งมีความส าคญัมากข้ึนเท่านั้น  ทั้ งน้ี
เพราะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ   อุตสาหกรรมและสังคม จะน ามาซ่ึงความสลบัซบัซอ้น หรือความสับสนต่าง ๆ 
จนอาจก่อให้เกิดความไม่เขา้ใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม  ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว (ศุภรัศม์ิ ฐิติกลุเจริญ: ออนไลน์) 

ผูว้จิยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัของความตอ้งการเขา้มาท างานในประเทศไทยของแรงงานต่างดา้ว ความพยายาม
ท่ีจะเรียนรู้ปัจจยัรอบดา้นในการใชชี้วิตต่างเมือง โดยเฉพาะปัจจยัทางด้านภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัอนัดบัตน้ๆ จึงเกิดประเด็นค าถามข้ึนมาในใจวา่ ท าไมแรงงานต่างดา้วเหล่าน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะเขา้มาประกอบ
อาชีพในประเทศไทย? และมีการเรียนรู้ทางการส่ือสารภาษาไทยและวฒันธรรมไทยอยา่งไร? เพราะการท่ีประเทศไทย
มีจ านวนแรงงานต่างดา้วเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆนั้น เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่าง
ดา้วท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาถึงภูมิหลงัของแรงงานต่างดา้ววา่ท าไมถึงตอ้งการเขา้มาท างานใน
ประเทศไทย มีการเรียนรู้ภาษาไทยและวฒันธรรมไทยจากใคร ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยนั้นมากนอ้ย
เพียงใด และมีความสามารถทางการส่ือสารอยูร่ะดบัใด โดยกลุ่มแรงงานต่างดา้วท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษานั้นคือ แรงงาน
ต่างดา้วสญัชาติเมียนมา เพราะเป็นสญัชาติท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายมากท่ีสุดเป็นอนัดบั
หน่ึง และศึกษาผูป้ระกอบการท่ีมีสัญญาวา่จา้งแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เพ่ือตอ้งการ
ทราบถึงความสามารถทางการส่ือสารระหวา่งแรงงานต่างดา้วกบัผูป้ระกอบการวา่มีความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือสาร
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แต่ละคร้ังมากน้อยเพียงใด โดยเร่ิมศึกษาตั้งแต่พ้ืนภูมิหลงัของแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยว่าเป็น
อยา่งไร ศึกษาการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือใชใ้นการส่ือสารของแรงงานต่างดา้วก่อนเขา้มาในประเทศไทย ไปจนถึงการวดั
ความสามารถทางส่ือสารท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจริงในประเทศไทยวา่มีประสิทธิภาพทางการส่ือสารมากน้อยเพียงไร 
และมีวธีิการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยา่งไรเม่ือเกิดการส่ือสารท่ีผิดพลาด 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือวเิคราะห์ภูมิหลงัของแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาวธีิการเรียนรู้ภาษาไทยของแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาก่อนเขา้มาท างานในประเทศไทย 
3. เพ่ือศึกษาความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาในประเทศไทย 
 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย” เป็น

การศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือวเิคราะห์ถึงภูมิหลงัของแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาท างานในประเทศ
ไทย ศึกษาวิธีการเรียนรู้ภาษาไทยของแรงงานต่างดา้ว และความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มา
ท างานในประเทศไทย เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและครบถว้นทั้งหมด ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยใช้
วธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เป็นหลกั ประกอบกบัการศึกษาเพ่ิมเติมทางดา้นเอกสาร หนงัสือท่ี
เป็นแนวคิด เวบ็ไซต์ และทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางการส่ือสาร โดยด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่างดา้ว การส่ือสาร
ขา้มวฒันธรรม และการปรับตวัทางวฒันธรรม 

3.2 ศึกษาภูมิหลงัและความเป็นมาของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาถึงความตอ้งการในการเขา้มาท างาน
ในประเทศไทยจากบทความในเวบ็ไซตข์องกรมแรงงานและประกอบกบัการสมัภาษณ์แรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมา
เพ่ิมเติม 

3.3 ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยในประเด็นต่างๆ คือ ภูมิหลงั 
การปรับตวัต่างวฒันธรรม วธีิการเรียนรู้ภาษาไทย และความสามารถทางการส่ือสารภาษาไทย 
 3.4 ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบันายจา้งในประเด็นต่างๆ คือ วิธีการส่ือสารระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งท่ีมีการ
ส่ือสารต่างวฒันธรรม 
 3.5 วเิคราะห์วธีิการเรียนรู้ภาษาไทยจากการสมัภาษณ์แรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด 
 3.6 เสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ แรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย ท่ี
ได้รับอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมือง โดยมิใช่ได้รับ
อนุญาตให้เขา้มาในฐานะนกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ดินทางผ่าน ภายใตส้ัญชาติเมียนมา ซ่ึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกสัญชาติน้ี
ไดม้าจากขอ้มูลทางกระทรวงแรงงาน ซ่ึงเป็นสญัชาติท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยมากท่ีสุด และเพื่อให้สามารถเขา้ใจ
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ในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการสมัภาษณ์แรงงานต่างดา้วบางรายผูว้ิจยัไดมี้การ
ใชล่้ามในการช่วยแปลภาษาร่วมดว้ย และในการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ(นายจา้ง) นั้นเพื่อตอ้งการทราบรายละเอียดท่ี
เช่ือมโยงและครอบคลุมมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้ าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงสามารถจ าแนก
ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. แรงงานต่างดา้ว สญัชาติเมียนมาท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย จ านวน 20 คน  
2. นายจา้งท่ีมีสัญญาวา่จา้งแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย จ านวน 5 คน โดยมีการ

ในการเลือกคือ ผูว้ิจยัไดท้ าการคดัเลือกแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาท่ีมีใบอนุญาตให้เขา้มาท างานในประเทศไทย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยไม่เจาะจงกลุ่มอาชีพ อาย ุเพศ และการศึกษา เพื่อให้ไดท้ราบถึงขอ้มูลวิธีการเรียนรู้
ทางการส่ือสารท่ีหลายหลายเพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการวิจยัคร้ังน้ี และมีวิธีการเลือกสัมภาษณ์นายจา้งท่ีมีสัญญาวา่จา้ง
แรงงานต่างดา้วอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และสุ่มเลือกจากร้านคา้หรือกิจการท่ีเปิดมายาวนานและมีการวา่จา้งแรงงาน
ต่างดา้วอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 การวเิคราะห์ภูมิหลงัของแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาในประเทศไทย 
4.1.1 ประวติัการศึกษาของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย ผูว้จิยัสรุปไดว้า่กลุ่มแรงงานต่าง

ดา้วท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะมีระดบัทางการศึกษาอยูท่ี่ระดบั4 ถึง ระดบั6 (ป.6-ม.2) เม่ือเทียบกบั
ระบบการศึกษาในประเทศไทย รองลงมาคือแรงงานต่างดา้วท่ีมีระดบัการศึกษาระดบั1ถึง ระดบั3 หรือเม่ือเทียบเท่ากบั
ระบบการศึกษาในไทยคือระดบัชั้นป.3-ป.5 และจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือรงงานท่ีมีระดบัการศึกษาระดบั7 (ม.3) ข้ึนไป  

4.1.2 ประสบการณ์การท างานของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยผูว้ิจยัพบวา่
แรงงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานจากประเทศเมียนมามาแลว้ แต่งานท่ีเคยผา่นประสบการณ์มาก่อนนั้นส่วน
ใหญ่จะเป็นงานเก่ียวกบัการท าไร่ ท านา รองลงมาก็จะเป็นเล้ียงสุกรและรับจา้งตามล าดบัซ่ึงงานเหล่าน้ีเป็นงานท่ีเป็น
อาชีพหลกัของครอบครัวของแรงงานต่างดา้ว ดงันั้นจึงไม่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเรียนรู้งานมากนัก เพราะไม่ตอ้งมี
การเรียนรู้ภาษาทางการส่ือสารเพ่ิมเติม 

4.1.3 ช่วงอายขุองแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ มีแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมา
ท่ีเดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงอาย ุ15 - 20 ปี เป็นเพศชายจ านวน 4 คน และเพศหญิงจ านวน 3 คน 
ส่วนช่วงอายตุั้งแต่ 21 - 30 ปี เป็นแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมา เพศชายจ านวน 5 คน และเพศหญิงจ านวน 4 คน 
และช่วงอาย ุ31 – 40 ปี เป็นเพศชายจ านวน 3 คน และเพศหญิงจ านวน 1 คน 

4.1.4 ความรู้ดา้นภาษาไทยของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย ผูว้ิจยัพบวา่มีทกัษะดา้นการ
ฟังและการพูดอยู่ในระดับปานกลางสามารถส่ือสารได้บ้าง แต่ในทักษะด้านการอ่านและการเขียนผูว้ิจัยพบว่ามี
แรงงานเพียง 2 คน ท่ีสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได ้เน่ืองจากอาศยัอยูใ่นประเทศไทยมาเป็นเวลานานกวา่ 5 ปีแลว้ 

4.1.5 ปัจจยัทางดา้นรายไดแ้ละความเป็นอยูใ่นประเทศเมียนมาเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจของ
แรงงานงานต่างดา้วในการยา้ยถ่ินฐานเขา้มาท างานในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีอตัราค่าแรงขั้นต ่าท่ีสูงกวา่
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ประเทศเมียนมาและยงัเป็นประเทศเพ่ือนบา้นท่ีอยูใ่กลซ่ึ้งง่ายต่อการเดินทางเขา้มาท างาน จึงท าใหง่้ายต่อการตดัสินใจ
มากข้ึนตามไปดว้ย 

4.1.6 สถานภาพของแรงงาน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ สถานภาพทางการสมรส และถานภาพทางดา้น
รายได้ พบว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยเป็นเพศชายมีสถานภาพโสดมากท่ีสุดจ านวน 6 คน 
รองลงมาคือสมรสแลว้จ านวน 5 คน และมีสถานภาพการหยา่ร้างคือ 1 คน ส่วนแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาท่ีเป็น
เพศหญิงมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุดจ านวน 4 คน รองลงมาคือสถานภาพโสดและหยา่ร้างจ านวน 2 คนเท่ากนั และ
สภาพภาพทางการเงินนั้น แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่จะมีฐานะท่ียากจน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดความตอ้งการในการเดิน
ทางเขา้มาท างานในประเทศไทย 

4.2 วธีิการเรียนรู้ภาษาไทยของแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาก่อนเขา้มาท างานในประเทศไทย 
4.2.1 แรงงานต่างด้าวมีวิธีการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตัวเองโดยการฟังจากส่ือวิทยุท่ีเป็นช่องรายการของ

ประเทศไทย นอกจากน้ีแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่ในช่วงวยัรุ่นยงัเรียนรู้วิธีการฟังด้วยตวัเอง จากการเปิดอินเทอร์เน็ต 
(YouTube) ฟังเพลงไทย ฟังข่าวสาร และนอกจากน้ียงัมีการเรียนรู้ภาษาไทยจากการอ่านหนังสือท่ีเป็นหนังสือสอน
ภาษาอีกดว้ย 

4.2.2 ก่อนเดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทยจากสถาบนัสอนภาษาผูว้จิยัพบวา่ มีแรงงานต่างดา้วบางส่วน
ไดมี้การเตรียมตวัก่อนเดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทยโดยเรียนภาษาไทยท่ีหมู่บา้นของตวัเองในประเทศเมียนมา 
ซ่ึงเป็นการสอนภาษาไทยท่ีจดัข้ึนโดยผูน้ าชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนส าหรับชาวเมียนมาท่ีตอ้งการเดินทางเขา้มาเป็นแรงงานใน
ประเทศไทย 

4.2.3 แรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาส่วนใหญ่ชอบดูละครไทย จึงไดเ้รียนรู้ภาษาไทยจากการดูละครโดย
การฟังและสงัเกตภาษาท่าทางและสีหนา้ของตวัละคร 

4.2.4 เรียนรู้ภาษาไทยโดยการฝึกกบัคนท่ีเคยท างานในประเทศไทยมาก่อน เรียนรู้โดยการท่ีแรงงานต่างดา้วผู ้
ท่ีเคยเขา้มาท างานในประเทศไทยและสามารถพอท่ีจะส่ือสารภาษาไทยได ้พดูและแปลความหมายให้ฟังวา่แต่ละค าแต่
ละประโยคมีความหมายวา่อยา่งไร และแรงงานผูท่ี้ก าลงัจะเดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทยก็ฝึกการฟัง หดัพดูตาม 
และจดจ าความหมายตาม 

4.3 ความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาในประเทศไทย 
4.3.1 แรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาส่วนใหญ่มีทกัษะความสามารถดา้นการฟังและการพดูอยูใ่นระดบัปาน

กลางคือ พอส่ือสารรู้เร่ืองสามารถเขา้ใจในการส่ือสารได ้ซ่ึงแรงงานต่างดา้วท่ีสามารถพดูส่ือสารโตต้อบไดจ้ะเป้นกลุ่ม
แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานานกวา่ 3 เดือนข้ึนไป ส่วนกลุ่มท่ียงัส่ือสารไม่ไดคื้อกลุ่มท่ีพ่ึง
เขา้มาท างานในประเทศไทยไดไ้ม่นาน ความสามารถดา้นการอ่านและจากเขียนพบวา่มีแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมา
เพียง 2 คนเท่านั้นท่ีสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได ้ซ่ึงเป็นแรงงานท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทยมานานกวา่ 5 ปีแลว้ 
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5. การอภิปรายผล 
การศึกษางานวิจยัเร่ือง “ความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย” 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาพบวา่มี 3 ประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายเพ่ือให้เกิดความชดัเจนและเป็นประโยชน์ต่อการให้
ความหมายของการศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ี  
 1. ภูมิหลงัของแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาส่งผลต่อความสามารถทางการส่ือสาร 
ภูมิหลงัของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กับความสามารถทางการส่ือสาร โดย 
Larson และคณะ (อา้งใน อมรรัตน์ ทิพยเ์ลิศ, 2548 : 26) ไดนิ้ยามความสามารถทางการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถ
ในการแสดงความรู้ทางดา้นสังคมในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ กล่าวคือ ภูมิหลงัของแรงงาน
ต่างดา้วสัญชาติเมียนมาก็คือ “ตน้ทุน” ซ่ึงตน้ทุนในท่ีน้ีก็คือตน้ทุนความรู้ โดยผลการวิจยัพบวา่กลุ่มแรงงานต่างดา้ว
สัญชาติเมียนมาท่ีมีภูมิหลงัดา้นการศึกษา หรือมีความรู้ดา้นภาษาไทยจากการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีโรงเรียนสอนภาษา
ส าหรับแรงงานต่างดา้วในประเทศไทยโดยตรง จะมีความรู้และทกัษะในการส่ือสารภาษาไทยไดดี้กวา่กลุ่มแรงงานต่าง
ดา้วท่ีมีภูมิหลงัการเรียนรู้ภาษาไทยดว้ยตนเอง ซ่ึงแรงงานต่างดา้วกลุ่มน้ีจะมีแรงกระตุน้ใหเ้กิดการใชค้วามรู้และทกัษะ
ในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้คน้พบจากงานวิจยัน้ีพบวา่ ภูมิหลงัของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาใน
ดา้นความรู้ภาษาไทยท่ีมีระดบัท่ีแตกต่างกนันั้น ส่งผลใหแ้ต่ละคนตอ้งใชค้วามพยายามในการศึกษาและเรียนรู้เพ่ือใหมี้
ความสามารถทางการส่ือสารกับนายจ้าง เพ่ือนร่วมงาน และผูเ้ก่ียวข้องท่ีต้องท าการส่ือสารอ่ืนๆ เช่น ลูกค้าใน
ร้านอาหาร ฯลฯ ได้ ซ่ึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Dell Hymes    
(อา้งถึงใน กาญจนา แก้วเทพ) ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบของความสามารถทางการส่ือสารมี 3 ประการ คือ ความรู้ 
(knowledge) ทกัษะ (Skill) และ ความสามารถในการใชค้วามรู้ (Ability for use) (กาญจนา แกว้เทพ, 2551)  
 นอกจากน้ี ขอ้คน้พบอีกประการหน่ึงคือ ภูมิหลงัดา้นวฒันธรรมของแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาส่งผลต่อ
ความสามารถทางการส่ือสารดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากแรงงานต่างดา้วชาวเมียนมาท่ีตอ้งการท างานในประเทศไทย ก็จะ
พยายามเรียนรู้และปรับตวัดา้นวฒันธรรมไทย ซ่ึงการปรับตวัทางวฒันธรรม (Acculturation) เป็นกระบวนการเรียบรู้
เพ่ือเขา้สู่วฒันธรรม ใหม่ เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งส่วนบคคลและพฤติกรรมทางสงัคม เป็นการเรียนรู้วธีิคิด 
รู้สึกและวิธีแสดงพฤติกรรมในแบบแผนใหม่เพ่ือให้เขา้กบัวฒันธรรมเจา้บา้น (เมตตา วิวฒันานุกูล 2548 : ออนไลน์)
ตวัอยา่งเช่น มีการพดูภาษาไทยกบัคนไทยและคนเมียนมาแทนการการพดูดว้ยภาษาเมียนมา ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ การ
ปรับตวัและการเรียนรู้ทางสงัคมและวฒันธรรมส่งผลต่อการเพ่ิมทกัษะดา้นการส่ือสาร  

2. ภูมิหลงัของแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาในประเทศไทยส่งผลต่อวธีิการเรียนรู้ภาษาไทยประเด็นส าคญั
อีกประเด็นหน่ึงท่ีงานวจิยัน้ีพบก็คือ “ประสบการณ์” ซ่ึงเป็นตน้ทุนประการหน่ึงของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมา 
โดยงานวิจยัน้ีพบว่าแรงงานต่างดา้วกลุ่มท่ีเคยมีประสบการณ์การท างานมาก่อนจะเรียนรู้วิธีการท างานและเรียนรู้
วธีิการส่ือสารภาษาไทยไดเ้ร็วกวา่กลุ่มแรงงานท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การท างานมาก่อน และ แรงงานต่างดา้วสญัชาติ
เมียนมาท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จะเป็นกลุ่มท่ีสามารถเรียนรู้ภาษาไทยไดเ้ร็วและสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม
ไทยไดเ้ร็วกวา่กลุ่มแรงงานต่างดา้วในช่วงอายอ่ืุน ๆ นอกจากน้ีพบวา่ภูมิหลงัของแรงงานต่างดา้วท่ีต่างกนัจะส่งผลต่อ
วิธีการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ แรงงานต่างดา้วจะมีวิธีการเรียนรู้ภาษาไทย 4 วิธี ไดแ้ก่ 1) การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 2) เรียนจากสถาบนัสอนภาษา 3) เรียนรู้จากการดูละคร 4) เรียนรู้จากการฝึกกบัคนท่ีเคยท างานในประเทศ
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ไทยมาก่อน ซ่ึงแรงงานต่างดา้วท่ีเรียนรู้จากสถาบันสอนภาษาไทยส าหรับแรงงานต่างดา้วโดยเฉพาะจะส่งผลให้มี
ทกัษะความสามารถทางการส่ือสารท่ีดีกวา่และสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆไดดี้กวา่แรงงานต่าง
ดา้วท่ีเรียนรู้ภาษาไทยจากวิธีอ่ืนๆ เน่ืองจากมีการสอนอยา่งเป็นระบบทั้งทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ส่วนท่ีชดัเจน
ท่ีสุดของความสามารถทางสารหรือถ้อยค า คือ ความสามารถทางวจันภาษา (verbal competence) ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถในการด าเนินการและการใชถ้อ้ยค า วลี และ เคร่ืองมือส่ือสารทางภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
ภาษาเป็นส่ิงพ้ืนฐานในการส่ือหรือแลกเปล่ียนความหมาย ถา้ไม่มีความสามารถในการเขา้ใจกฎของภาษาแลว้ เราก็จะ
ไม่สามารถส่ือสารกันได้อย่างเต็มท่ี และเราจ าเป็นต้องมีความสามารถทางอวจันภาษา (nonverbal competence) 
หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลและการใช้ท่าทาง โทนเสียง สัญลกัษณ์ทางอวจันภาษาต่างๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ตวัอย่างความสามารถประเภทน้ีได้แก่ การใช้ภาษาท่าทาง การแสดงสีหน้าและลกัษณะของเสียงท่ี
สามารถใชใ้นการส่ือสารได ้(ศุภทตั แดงเคร่ือง และ ธีรภทัร วรรณฤมล, 2552) 

3. การปรับตวัทางวฒันธรรมกับความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา การ
ปรับตวัของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งต่อการท างานและระยะเวลาในการท างานไดน้าน
ต่อเน่ือง ผลการวิจยัพบวา่แรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาท่ีเดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานมี
การปรับตวัทางวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่การปรับตวัทางวฒันธรรมดา้นการใชภ้าษาไปจนถึงวฒันธรรมดา้นความ
เป็นอยู ่โดยในระยะแรกท่ีเดินทางเขา้มาท างานจะมีการปรับตวัในการเรียนรู้ทาง การส่ือสารภาษาไทยดา้นการพูดและ
มีการพฒันาดา้นการพูดโดยการมีลกัษณะท่าทางในการส่ือสาร เช่น น ้ าเสียง สีหนา้ ท่าทาง เขา้ร่วมดว้ยเพ่ือให้เกิดการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมีการปรับตวัทางวฒันธรรมดา้นความเป็นอยู ่ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่แรงงาน
ต่างดา้วสัญชาติเมียนมาท่ีเดินทางเขา้มาท างานและอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานานจะมีการเรียนรู้วิธีการปรับตวั
ให้เขา้กับสังคมของวฒันธรรมไทยในด้านของ พฤติกรรมส่วนบุคคลและพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น       
ในการท างานท่ีเป็นงานบริการ แรงงานต่างดา้วก็จะมีการปรับตวัโดยการกล่าวสวสัดีและยิม้ทกัทายตามมารยาทสังคม
ของประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัการปรับตวัทางวฒันธรรมของ Gudykunst and Hammer กล่าวคือการ
ปรับตัวทางวฒันธรรม (Acculturation) เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่วฒันธรรมใหม่ เป็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมทั้งส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางสังคม เป็นการเรียนรู้วธีิคิด รู้สึก และวธีิแสดงพฤติกรรมในแบบแผนใหม่
เพ่ือใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมเจา้บา้น (ธชัชา วทิยวโิรจน์, 2552) 
 
6. บทสรุป 

6.1 แรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจเดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทยนั้น มีแรงจูงใจ
มาจากแรงงานท่ีเคยเดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทยแลว้ประสบความส าเร็จในเร่ืองของการเงินและมีชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ผลการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่แรงงานต่างดา้วกลุ่มท่ีเคยเขา้มาท างานในประเทศไทยนั้นยงั
เป็น “ส่ือบุคคล” ท่ีดีในการให้ค  าแนะน าแรงงานคนอ่ืนๆท่ีสนใจจะเดินทางเขา้มาท างาน ซ่ึงเป็นส่ือบุคคลท่ีมีความน่า
ไวว้างใจ (Trustworthiness) และมีความน่าเช่ือถือ (Credibility) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของแรงงานต่างดา้วท่ีสนใจ
จะเขา้มาท างานในประเทศไทยในรุ่นต่อ ๆ มา  
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 6.2 วิธีการเรียนรู้ภาษาไทยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาก่อนเขา้มาท างานในประเทศไทย มี 4 วิธี    
คือ การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง เรียนรู้จากสถาบนัสอนภาษา เรียนรู้จากการดูละคร และเรียนรู้จากการฝึกกบัแรงงานต่างดา้ว
ท่ีเคยท างานในประเทศไทยมาก่อน ซ่ึงทั้ง 4วิธีการเรียนรู้น้ีมีประสิทธิผลการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจากการ
วิจยัพบว่า วิธีการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดคือการเรียนรู้จากสถาบนัสอนภาษาไทยส าหรับแรงงานโดยเฉพาะ    
ซ่ึงจะท าใหมี้การเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และอีกวธีิคือการเรียนรู้ดว้ยตวัเองโดยการดูละคร ซ่ึงผูว้จิยัพบวา่การสงัเกตการ
ใชอ้วจันภาษา สีหนา้ ภาษากาย เขา้ร่วมกบัการส่ือสาร ช่วยใหก้ารส่ือสารเขา้ใจง่ายและดูเป็นธรรมชาติมากข้ึนอีกดว้ย 
 6.3 ความสามารถทางการส่ือสารนั้นส่วนใหญ่แลว้อยูใ่นระดบัปานกลางคือ สามารถพดูคุยส่ือสารได ้ซ่ึงตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาในการปรับตวัทางวฒันธรรมโดยประมาณ 3 เดือนข้ึนไป ส่วนกลุ่มท่ียงัส่ือสารไม่ไดน้ั้น คือกลุ่มแรงงาน
ต่างดา้วท่ีพ่ึงเดนทางเขา้มาท างานไดไ้ม่นานมากนกั  
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตากรุณา และความช่วยเหลือจาก ผศ.ดร.อมรรัฏค ์
เจริญโชติธรรม ท่ีได้กรุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้ งให้ค  าปรึกษาและข้อมูลต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์แก่ผูว้ิจยัในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ตลอดจนช่วยตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้ยของขอ้มูล 
รวมถึงช่วยให้ค  าแนะน าและแนวทางในการปรับขอ้บกพร่องให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีออกมาสมบูรณ์ท่ีสุด ผูว้ิจยัรู้สึก
ซาบซ้ึงในพระคุณของอาจารยเ์ป็นอยา่งยิง่ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.อมรรัฏค ์เจริญโชติธรรม เป็นอยา่งสูง ณ 
โอกาสน้ี 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ลักษณา คลา้ยแกว้ (ประธานกรรมการ
สอบ) รศ.อรทยั ศรีสนัติสุข (กรรมการและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก) รศ.ดร.ก าจร หลุยยะพงศ ์(กรรมการและผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอก) ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน าและช้ีแนะแนวทางในการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีเน้ือหาขอ้มูลท่ีครบถว้นและส าเร็จ
อยา่งสมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่ผูว้จิยั 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและผูป้ระกอบการ ท่ีสละเวลาให้ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์   
จนไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และขอขอบคุณล่ามท่ีเป็นส่ือกลางในการช่วยแปลการส่ือสารในขณะท่ีสัมภาษณ์จนไดข้อ้มูล 
ท่ีถูกตรงท่ีสุด 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณกลัยาณมิตรของผูว้ิจยัทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือและคอยเป็นก าลงัใจให้ผูว้ิจยัในทุก ๆ
เร่ือง ดว้ยความปรารถนาดีตลอดมา 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ และญาติของผูว้จิยัท่ีช่วยสนบัสนุนผูว้จิยัในทุกๆดา้น และขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณลุงและคุณป้าท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือผูว้จิยัมาตลอดการศึกษา 
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