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บทคัดย่ อ
งานวิจัย ในเรื่ อ ง “ความสามารถทางการสื่ อ สารของแรงงานต่ า งด้าวสั ญ ชาติ เมี ย นมาในประเทศไทย”
เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ที่มุ่งตอบวัตถุประสงค์ 3 ประการได้แก่ (1) เพื่อวิเคราะห์ภูมิหลังของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมาในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาไทยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาก่อนเข้ามาทางานใน
ประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาความสามารถทางการสื่ อสารของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ทางานในประเทศไทย
จานวน 20 คน และกลุ่มผูป้ ระกอบการ จานวน 5 คน ที่มีสญ
ั ญาว่าจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผลการวิจยั พบว่า:
1. แรงงานต่างด้าวสัญ ชาติ เมี ยนมาในประเทศไทยส่ วนใหญ่ อยู่ในช่ วงอายุระหว่าง 21-30 ปี และมี ฐานะ
ยากจน โดยมีแรงจูงใจในการเข้ามาทางานในประเทศไทยจากแรงงานผูท้ ี่เคยเข้ามาทางานในประเทศไทยมาก่อนและ
ประสบความสาเร็ จ โดยแรงงานที่ เคยเข้ามาท างานในประเทศไทยยังท าหน้าที่ เป็ น “สื่ อบุ คคล” ที่ ดี แ ละมี ค วาม
น่าเชื่อถือในการให้คาแนะนาแรงงานรุ่ นต่อๆไป ผลการวิจยั ยังพบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมายังคงมีความ
กังวลเกี่วกับการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรม และนอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่า “ทุน” ทางด้านความรู ้ของแรงงานต่าง
ด้าวมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถทางการสื่ อสาร
2. วิธีการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยของแรงงานต่างด้าวสัญ ชาติ เมี ยนมาก่ อนเข้ามาท างานในประเทศไทย มี 4 วิธี
คือ (1) การเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง (2) เรี ยนจากสถาบันสอนภาษา (3) เรี ยนรู ้จากการดูละคร (4) เรี ยนรู ้จากการฝึ กกับแรงงาน
ต่างด้าวสัญ ชาติ ที่ มี ป ระสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า การเรี ยนจากสถาบัน สอนภาษาเป็ นวิธีที่ ดี ที่ สุด เพราะมี การ
แลกเปลี่ยนทางการสื่ อสาร มีโต้ตอบเพื่อทาให้เกิดการสื่ อสารอย่างเป็ นธรรมชาติ
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3. ความสามารถทางการสื่ อสารของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ผลการวิจยั พบ 4 ด้านได้แก่ การฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่ วนน้อยที่ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่าง
คล่องแคล่ว และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่ วนใหญ่มีความสามารถทางการสื่ อสารในระดับปานกลาง และมี
แรงงานต่างด้าว บางส่วนที่ไม่สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้เลย
คำสำคัญ: ความสามารถทางการสื่ อสาร แรงงานต่ างด้ าวสัญชาติเมียนมา

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. บทนา
กว่าสองทศวรรษที่ ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิ ญ กับปั ญ หาแรงงานอพยพจากประเทศเพื่ อนบ้านที่ เข้าสู่
ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเพื่อหางานทามาโดยตลอดการเคลื่อนย้ายแรงงานเหล่านี้ เกิดขึ้นจากปั จจัยภายในประเทศ
ต้นทางที่มีปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองในขณะที่ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกจานวน
มากเนื่ องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ วเช่ นธุ รกิ จก่ อสร้ างและประมงเป็ นต้น จึ งเกิ ดแรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศ คือ เมียนมา ลาว และ กัมพูชา ที่ลกั ลอบเข้ามาทางานในประเทศไทย
จานวนมาก ประกอบกับประเทศไทยไม่ได้ให้ความสาคัญอย่างจริ งจังกับปั ญหาการลักลอบเข้าเมืองมาทางานของคน
ต่างชาติจึงไม่มีนโยบายโดยตรงในเรื่ องแรงงานข้ามชาติและไม่ยอมรับการมีอยูข่ องแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ผูท้ ี่ไม่
มีสถานะเป็ นคนต่างชาติที่ถูกกฎหมายจะถูกบังคับดาเนินคดีนอกจากการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางเท่านั้นปัจจุบนั
ปั ญหาแรงงานต่างด้าวที่ เกิดขึ้นเนื่ องจากการขาดมาตรการหรื อระบบในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่ ดีพอ และเมื่อ
จาแนกตามสัญชาติพบว่าแรงงานต่างด้าว 3 ลาดับแรกที่เข้ามาทางานในประเทศไทยมากที่สุดได้แก่ สัญชาติเมียนมา
สัญชาติกมั พูชา และสัญชาติลาว ตามลาดับ (สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรงแรงงาน, 2555 :
ออนไลน์ ) และการที่ มี แ รงงานข้ามชาติ เข้ามาท างานนั้น อี ก หนึ่ งประเด็ น ส าคัญ คื อ การสื่ อ สาร ซึ่ งการสื่ อ สารมี
ความสาคัญมากและส่ งผลต่อความสาเร็ จของงานอีกด้วย กล่าวคือ นอกจากปั จจัย4แล้ว การสื่ อสารถือเป็ นอีกหนึ่ ง
ปั จจัยในการในการดารงชีวติ ในสังคมเพราะ
การที่จะให้ได้มาซึ่งปั จจัยสี่ เหล่านั้นย่อมต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมืออย่างแน่นอน มนุษย์ตอ้ งอาศัยการ
สื่ อสารเป็ นเครื่ องมื อเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นกิ จกรรมใด ๆ ของตน และเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่น ๆใน
สังคมการสื่ อสารเป็ นพื้นฐานของการติดต่อของมนุ ษย์ และเป็ นเครื่ องมือสาคัญของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมี
ความสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคนจานวนมากขึ้นเท่าใด การสื่ อสารก็ยิ่งมีความสาคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้
เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคม จะนามาซึ่ งความสลับซับซ้อน หรื อความสับสนต่าง ๆ
จนอาจก่อให้เกิ ดความไม่เข้าใจและไม่แน่ ใจแก่ สมาชิ กของสังคม ดังนั้นจึ งต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าว (ศุภรัศมิ์ ฐิติกลุ เจริ ญ: ออนไลน์)
ผูว้ จิ ยั ได้เห็นถึงความสาคัญของความต้องการเข้ามาทางานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว ความพยายาม
ที่ จะเรี ยนรู ้ปัจจัยรอบด้านในการใช้ชีวิตต่างเมือง โดยเฉพาะปั จจัยทางด้านภาษาที่ ใช้ในการสื่ อสาร ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่
สาคัญอันดับต้นๆ จึงเกิดประเด็นคาถามขึ้นมาในใจว่า ทาไมแรงงานต่างด้าวเหล่านี้จึงมีความสนใจที่จะเข้ามาประกอบ
อาชีพในประเทศไทย? และมีการเรี ยนรู ้ทางการสื่ อสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างไร? เพราะการที่ประเทศไทย
มีจานวนแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆนั้น เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการสื่ อสารของแรงงานต่าง
ด้าวที่มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาถึงภูมิหลังของแรงงานต่างด้าวว่าทาไมถึงต้องการเข้ามาทางานใน
ประเทศไทย มีการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยจากใคร ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเรี ยนรู ้ ภาษาไทยนั้นมากน้อย
เพียงใด และมีความสามารถทางการสื่ อสารอยูร่ ะดับใด โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษานั้นคือ แรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เพราะเป็ นสัญชาติที่เข้ามาทางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุดเป็ นอันดับ
หนึ่ ง และศึกษาผูป้ ระกอบการที่ มีสัญญาว่าจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อต้องการ
ทราบถึงความสามารถทางการสื่ อสารระหว่างแรงงานต่างด้าวกับผูป้ ระกอบการว่ามีความเข้าใจตรงกันในการสื่ อสาร
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แต่ละครั้งมากน้อยเพียงใด โดยเริ่ มศึกษาตั้งแต่พ้ืนภูมิหลังของแรงงานต่างด้าวที่ เข้ามาทางานในประเทศไทยว่าเป็ น
อย่างไร ศึกษาการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเพื่อใช้ในการสื่ อสารของแรงงานต่างด้าวก่อนเข้ามาในประเทศไทย ไปจนถึงการวัด
ความสามารถทางสื่ อสารที่ใช้ในการปฏิ บตั ิงานจริ งในประเทศไทยว่ามีประสิ ทธิ ภาพทางการสื่ อสารมากน้อยเพียงไร
และมีวธิ ีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรเมื่อเกิดการสื่ อสารที่ผิดพลาด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ภูมิหลังของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาไทยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาก่อนเข้ามาทางานในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความสามารถทางการสื่ อสารของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย
3. อุปกรณ์ และวิธีการ / วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความสามารถทางการสื่ อสารของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย” เป็ น
การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อวิเคราะห์ถึงภูมิหลังของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศ
ไทย ศึ กษาวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาไทยของแรงงานต่างด้าว และความสามารถทางการสื่ อสารของแรงงานต่างด้าวที่ เข้ามา
ทางานในประเทศไทย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและครบถ้วนทั้งหมด ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกวิธีวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เป็ นหลัก ประกอบกับการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านเอกสาร หนังสื อที่
เป็ นแนวคิด เว็บไซต์ และทฤษฎี ต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับความสามารถทางการสื่ อสาร โดยดาเนิ นการตามลาดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการสื่ อสารของแรงงานต่างด้าว การสื่ อสาร
ข้ามวัฒนธรรม และการปรับตัวทางวัฒนธรรม
3.2 ศึกษาภูมิหลังและความเป็ นมาของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาถึงความต้องการในการเข้ามาทางาน
ในประเทศไทยจากบทความในเว็บไซต์ของกรมแรงงานและประกอบกับการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
เพิ่มเติม
3.3 ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยในประเด็นต่างๆ คือ ภูมิหลัง
การปรับตัวต่างวัฒนธรรม วิธีการเรี ยนรู ้ภาษาไทย และความสามารถทางการสื่ อสารภาษาไทย
3.4 ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนายจ้างในประเด็นต่างๆ คือ วิธีการสื่ อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่มีการ
สื่ อสารต่างวัฒนธรรม
3.5 วิเคราะห์วธิ ีการเรี ยนรู ้ภาษาไทยจากการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้ผลดีที่สุด
3.6 เสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทางานในประเทศไทย ที่
ได้รับอนุ ญ าตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมื อง โดยมิ ใช่ ได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ ยวหรื อผูเ้ ดินทางผ่าน ภายใต้สัญชาติเมียนมา ซึ่ งเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกสัญชาติน้ ี
ได้มาจากข้อมูลทางกระทรวงแรงงาน ซึ่ งเป็ นสัญชาติที่เข้ามาทางานในประเทศไทยมากที่สุด และเพื่อให้สามารถเข้าใจ
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ในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวบางรายผูว้ ิจยั ได้มีการ
ใช้ล่ามในการช่วยแปลภาษาร่ วมด้วย และในการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ(นายจ้าง) นั้นเพื่อต้องการทราบรายละเอียดที่
เชื่อมโยงและครอบคลุมมากที่สุด ทั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ซึ่งสามารถจาแนก
ได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทางานในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 20 คน
2. นายจ้างที่มีสัญญาว่าจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 5 คน โดยมีการ
ในการเลือกคือ ผูว้ ิจยั ได้ทาการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีใบอนุญาตให้เข้ามาทางานในประเทศไทย
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เจาะจงกลุ่มอาชีพ อายุ เพศ และการศึ กษา เพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลวิธีการเรี ยนรู ้
ทางการสื่ อสารที่หลายหลายเพื่อนามาวิเคราะห์ในการวิจยั ครั้งนี้ และมีวิธีการเลือกสัมภาษณ์นายจ้างที่ มีสัญญาว่าจ้าง
แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสุ่มเลือกจากร้านค้าหรื อกิจการที่เปิ ดมายาวนานและมีการว่าจ้างแรงงาน
ต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์มากที่สุด
4. ผลการวิจยั
4.1 การวิเคราะห์ภูมิหลังของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย
4.1.1 ประวัติการศึกษาของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ กลุ่มแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะมีระดับทางการศึกษาอยูท่ ี่ระดับ4 ถึง ระดับ6 (ป.6-ม.2) เมื่อเทียบกับ
ระบบการศึกษาในประเทศไทย รองลงมาคือแรงงานต่างด้าวที่มีระดับการศึกษาระดับ1ถึง ระดับ3 หรื อเมื่อเทียบเท่ากับ
ระบบการศึกษาในไทยคือระดับชั้นป.3-ป.5 และจานวนน้อยที่สุดคือรงงานที่มีระดับการศึกษาระดับ7 (ม.3) ขึ้นไป
4.1.2 ประสบการณ์การทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทางานในประเทศไทยผูว้ ิจยั พบว่า
แรงงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานจากประเทศเมียนมามาแล้ว แต่งานที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนนั้นส่วน
ใหญ่จะเป็ นงานเกี่ยวกับการทาไร่ ทานา รองลงมาก็จะเป็ นเลี้ยงสุ กรและรับจ้างตามลาดับซึ่ งงานเหล่านี้ เป็ นงานที่ เป็ น
อาชีพหลักของครอบครัวของแรงงานต่างด้าว ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการเรี ยนรู ้งานมากนัก เพราะไม่ตอ้ งมี
การเรี ยนรู ้ภาษาทางการสื่ อสารเพิ่มเติม
4.1.3 ช่วงอายุของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ที่เดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงอายุ 15 - 20 ปี เป็ นเพศชายจานวน 4 คน และเพศหญิงจานวน 3 คน
ส่ วนช่วงอายุต้ งั แต่ 21 - 30 ปี เป็ นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เพศชายจานวน 5 คน และเพศหญิ งจานวน 4 คน
และช่วงอายุ 31 – 40 ปี เป็ นเพศชายจานวน 3 คน และเพศหญิงจานวน 1 คน
4.1.4 ความรู ้ดา้ นภาษาไทยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย ผูว้ ิจยั พบว่ามีทกั ษะด้านการ
ฟั งและการพูดอยู่ในระดับปานกลางสามารถสื่ อสารได้บ้าง แต่ในทักษะด้านการอ่านและการเขี ยนผูว้ ิจัยพบว่ามี
แรงงานเพียง 2 คน ที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ เนื่องจากอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยมาเป็ นเวลานานกว่า 5 ปี แล้ว
4.1.5 ปั จจัยทางด้านรายได้และความเป็ นอยูใ่ นประเทศเมียนมาเป็ นปั จจัยหลักที่ ทาให้เกิดการตัดสิ นใจของ
แรงงานงานต่างด้าวในการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทางานในประเทศไทย เนื่ องจากประเทศไทยมีอตั ราค่าแรงขั้นต่าที่สูงกว่า
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ประเทศเมียนมาและยังเป็ นประเทศเพื่อนบ้านที่อยูใ่ กล้ซ่ ึงง่ายต่อการเดินทางเข้ามาทางาน จึงทาให้ง่ายต่อการตัดสิ นใจ
มากขึ้นตามไปด้วย
4.1.6 สถานภาพของแรงงาน สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน คือ สถานภาพทางการสมรส และถานภาพทางด้าน
รายได้ พบว่าแรงงานต่างด้าวสัญ ชาติ เมี ยนมาในประเทศไทยเป็ นเพศชายมี สถานภาพโสดมากที่ สุดจานวน 6 คน
รองลงมาคือสมรสแล้วจานวน 5 คน และมีสถานภาพการหย่าร้างคือ 1 คน ส่ วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เป็ น
เพศหญิงมีสถานภาพสมรสมากที่สุดจานวน 4 คน รองลงมาคือสถานภาพโสดและหย่าร้างจานวน 2 คนเท่ากัน และ
สภาพภาพทางการเงินนั้น แรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่จะมีฐานะที่ยากจน ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้เกิดความต้องการในการเดิน
ทางเข้ามาทางานในประเทศไทย
4.2 วิธีการเรี ยนรู ้ภาษาไทยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาก่อนเข้ามาทางานในประเทศไทย
4.2.1 แรงงานต่างด้าวมี วิธีก ารเรี ยนรู ้ ภ าษาไทยด้วยตัวเองโดยการฟั งจากสื่ อวิท ยุที่ เป็ นช่ อ งรายการของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ แรงงานต่างด้าวที่ อยู่ในช่ วงวัยรุ่ น ยังเรี ยนรู ้วิธีการฟั งด้วยตัวเอง จากการเปิ ดอิ น เทอร์ เน็ ต
(YouTube) ฟั งเพลงไทย ฟั งข่าวสาร และนอกจากนี้ ยงั มีการเรี ยนรู ้ภาษาไทยจากการอ่านหนังสื อที่ เป็ นหนังสื อสอน
ภาษาอีกด้วย
4.2.2 ก่อนเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยจากสถาบันสอนภาษาผูว้ จิ ยั พบว่า มีแรงงานต่างด้าวบางส่ วน
ได้มีการเตรี ยมตัวก่อนเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยโดยเรี ยนภาษาไทยที่หมู่บา้ นของตัวเองในประเทศเมียนมา
ซึ่งเป็ นการสอนภาษาไทยที่จดั ขึ้นโดยผูน้ าชุมชนที่จดั ตั้งขึ้นสาหรับชาวเมียนมาที่ตอ้ งการเดินทางเข้ามาเป็ นแรงงานใน
ประเทศไทย
4.2.3 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่ วนใหญ่ชอบดูละครไทย จึงได้เรี ยนรู ้ภาษาไทยจากการดูละครโดย
การฟังและสังเกตภาษาท่าทางและสี หน้าของตัวละคร
4.2.4 เรี ยนรู ้ภาษาไทยโดยการฝึ กกับคนที่เคยทางานในประเทศไทยมาก่อน เรี ยนรู ้โดยการที่แรงงานต่างด้าวผู ้
ที่เคยเข้ามาทางานในประเทศไทยและสามารถพอที่จะสื่ อสารภาษาไทยได้ พูดและแปลความหมายให้ฟังว่าแต่ละคาแต่
ละประโยคมีความหมายว่าอย่างไร และแรงงานผูท้ ี่กาลังจะเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยก็ฝึกการฟัง หัดพูดตาม
และจดจาความหมายตาม
4.3 ความสามารถทางการสื่ อสารของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย
4.3.1 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่วนใหญ่มีทกั ษะความสามารถด้านการฟังและการพูดอยูใ่ นระดับปาน
กลางคือ พอสื่ อสารรู ้เรื่ องสามารถเข้าใจในการสื่ อสารได้ ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่สามารถพูดสื่ อสารโต้ตอบได้จะเป้ นกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลานานกว่า 3 เดือนขึ้นไป ส่วนกลุ่มที่ยงั สื่ อสารไม่ได้คือกลุ่มที่พ่ งึ
เข้ามาทางานในประเทศไทยได้ไม่นาน ความสามารถด้านการอ่านและจากเขียนพบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
เพียง 2 คนเท่านั้นที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ซึ่งเป็ นแรงงานที่อยูอ่ าศัยในประเทศไทยมานานกว่า 5 ปี แล้ว
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5. การอภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ อง “ความสามารถทางการสื่ อสารของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย”
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาพบว่ามี 3 ประเด็นที่ จะนามาอภิปรายเพื่อให้เกิ ดความชัดเจนและเป็ นประโยชน์ต่อการให้
ความหมายของการศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้
1. ภูมิหลังของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่งผลต่อความสามารถทางการสื่ อสาร
ภูมิห ลังของแรงงานต่างด้าวสัญ ชาติ เมี ยนมาในประเทศไทยมี ความสัมพัน ธ์กับความสามารถทางการสื่ อสาร โดย
Larson และคณะ (อ้างใน อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ, 2548 : 26) ได้นิยามความสามารถทางการสื่ อสาร หมายถึ ง ความสามารถ
ในการแสดงความรู ้ทางด้านสังคมในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ กล่าวคือ ภูมิหลังของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาก็คือ “ต้นทุน” ซึ่ งต้นทุนในที่ น้ ี ก็คือต้นทุนความรู ้ โดยผลการวิจยั พบว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาที่ มีภูมิหลังด้านการศึกษา หรื อมีความรู ้ดา้ นภาษาไทยจากการเรี ยนรู ้ภาษาไทยที่ โรงเรี ยนสอนภาษา
สาหรับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยโดยตรง จะมีความรู ้และทักษะในการสื่ อสารภาษาไทยได้ดีกว่ากลุ่มแรงงานต่าง
ด้าวที่มีภูมิหลังการเรี ยนรู ้ภาษาไทยด้วยตนเอง ซึ่งแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้จะมีแรงกระตุน้ ให้เกิดการใช้ความรู ้และทักษะ
ในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ข้อค้นพบจากงานวิจยั นี้ พบว่า ภูมิหลังของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาใน
ด้านความรู ้ภาษาไทยที่มีระดับที่แตกต่างกันนั้น ส่งผลให้แต่ละคนต้องใช้ความพยายามในการศึกษาและเรี ยนรู ้เพื่อให้มี
ความสามารถทางการสื่ อ สารกับ นายจ้าง เพื่ อ นร่ วมงาน และผูเ้ กี่ ยวข้อ งที่ ต ้อ งท าการสื่ อ สารอื่ น ๆ เช่ น ลู ก ค้าใน
ร้านอาหาร ฯลฯ ได้ ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ที่ แตกต่างกัน ไป ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ Dell Hymes
(อ้างถึ งใน กาญจนา แก้วเทพ) ที่ กล่ าวว่า องค์ป ระกอบของความสามารถทางการสื่ อสารมี 3 ประการ คื อ ความรู ้
(knowledge) ทักษะ (Skill) และ ความสามารถในการใช้ความรู ้ (Ability for use) (กาญจนา แก้วเทพ, 2551)
นอกจากนี้ ข้อค้นพบอีกประการหนึ่งคือ ภูมิหลังด้านวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่งผลต่อ
ความสามารถทางการสื่ อสารด้วยเช่นกัน เนื่ องจากแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ตอ้ งการทางานในประเทศไทย ก็จะ
พยายามเรี ยนรู ้และปรับตัวด้านวัฒนธรรมไทย ซึ่ งการปรับตัวทางวัฒนธรรม (Acculturation) เป็ นกระบวนการเรี ยบรู ้
เพื่อเข้าสู่ วฒั นธรรม ใหม่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งส่ วนบคคลและพฤติกรรมทางสังคม เป็ นการเรี ยนรู ้วธิ ี คิด
รู ้สึกและวิธีแสดงพฤติกรรมในแบบแผนใหม่เพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมเจ้าบ้าน (เมตตา วิวฒั นานุกูล 2548 : ออนไลน์)
ตัวอย่างเช่น มีการพูดภาษาไทยกับคนไทยและคนเมียนมาแทนการการพูดด้วยภาษาเมียนมา ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่า การ
ปรับตัวและการเรี ยนรู ้ทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการเพิม่ ทักษะด้านการสื่ อสาร
2. ภูมิหลังของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยส่งผลต่อวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาไทยประเด็นสาคัญ
อีกประเด็นหนึ่ งที่งานวิจยั นี้ พบก็คือ “ประสบการณ์ ” ซึ่ งเป็ นต้นทุนประการหนึ่ งของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
โดยงานวิจยั นี้ พบว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ เคยมี ประสบการณ์ การทางานมาก่อนจะเรี ยนรู ้วิธีการทางานและเรี ยนรู ้
วิธีการสื่ อสารภาษาไทยได้เร็ วกว่ากลุ่มแรงงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทางานมาก่อน และ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมาที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จะเป็ นกลุ่มที่สามารถเรี ยนรู ้ภาษาไทยได้เร็ วและสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
ไทยได้เร็ วกว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวในช่วงอายุอื่น ๆ นอกจากนี้ พบว่าภูมิหลังของแรงงานต่างด้าวที่ต่างกันจะส่ งผลต่อ
วิธีการเรี ยนรู ้ภาษาไทยที่แตกต่างกัน กล่าวคือ แรงงานต่างด้าวจะมีวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาไทย 4 วิธี ได้แก่ 1) การเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง 2) เรี ยนจากสถาบันสอนภาษา 3) เรี ยนรู ้จากการดูละคร 4) เรี ยนรู ้จากการฝึ กกับคนที่เคยทางานในประเทศ
1652

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี ๒๕๖๒
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

ไทยมาก่อน ซึ่ งแรงงานต่างด้าวที่ เรี ยนรู ้จากสถาบันสอนภาษาไทยสาหรับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจะส่ งผลให้มี
ทักษะความสามารถทางการสื่ อสารที่ดีกว่าและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่าแรงงานต่าง
ด้าวที่ เรี ยนรู ้ภาษาไทยจากวิธีอื่นๆ เนื่ องจากมีการสอนอย่างเป็ นระบบทั้งทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน ส่ วนที่ ชดั เจน
ที่ สุ ด ของความสามารถทางสารหรื อ ถ้อ ยค า คื อ ความสามารถทางวัจ นภาษา (verbal competence) ซึ่ งหมายถึ ง
ความสามารถในการดาเนินการและการใช้ถอ้ ยคา วลี และ เครื่ องมือสื่ อสารทางภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ กล่าวคือ
ภาษาเป็ นสิ่ งพื้นฐานในการสื่ อหรื อแลกเปลี่ยนความหมาย ถ้าไม่มีความสามารถในการเข้าใจกฎของภาษาแล้ว เราก็จะ
ไม่ ส ามารถสื่ อ สารกัน ได้อ ย่างเต็ม ที่ และเราจ าเป็ นต้อ งมี ค วามสามารถทางอวัจ นภาษา (nonverbal competence)
หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลและการใช้ท่าทาง โทนเสี ยง สัญลักษณ์ ทางอวัจนภาษาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่างความสามารถประเภทนี้ ได้แก่ การใช้ภาษาท่ าทาง การแสดงสี หน้าและลักษณะของเสี ยงที่
สามารถใช้ในการสื่ อสารได้ (ศุภทัต แดงเครื่ อง และ ธีรภัทร วรรณฤมล, 2552)
3. การปรั บ ตัวทางวัฒ นธรรมกับ ความสามารถทางการสื่ อสารของแรงงานต่างด้าวสัญ ชาติ เมี ยนมา การ
ปรับตัวของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งต่อการทางานและระยะเวลาในการทางานได้นาน
ต่อเนื่ อง ผลการวิจยั พบว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยเป็ นระยะเวลานานมี
การปรับตัวทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษาไปจนถึงวัฒนธรรมด้านความ
เป็ นอยู่ โดยในระยะแรกที่เดินทางเข้ามาทางานจะมีการปรับตัวในการเรี ยนรู ้ทาง การสื่ อสารภาษาไทยด้านการพูดและ
มีการพัฒนาด้านการพูดโดยการมีลกั ษณะท่าทางในการสื่ อสาร เช่น น้ าเสี ยง สี หน้า ท่าทาง เข้าร่ วมด้วยเพื่อให้เกิดการ
สื่ อสารได้อย่างเป็ นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยงั มีการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านความเป็ นอยู่ ซึ่ งผลการวิจยั พบว่าแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เดินทางเข้ามาทางานและอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลานานจะมีการเรี ยนรู ้วิธีการปรับตัว
ให้เข้ากับ สังคมของวัฒ นธรรมไทยในด้านของ พฤติกรรมส่ วนบุ คคลและพฤติ กรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่ น
ในการทางานที่เป็ นงานบริ การ แรงงานต่างด้าวก็จะมีการปรับตัวโดยการกล่าวสวัสดีและยิม้ ทักทายตามมารยาทสังคม
ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของ Gudykunst and Hammer กล่าวคือการ
ปรั บ ตัวทางวัฒ นธรรม (Acculturation) เป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ เพื่ อ เข้าสู่ ว ฒ
ั นธรรมใหม่ เป็ นการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมทั้งส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางสังคม เป็ นการเรี ยนรู ้วธิ ี คิด รู ้สึก และวิธีแสดงพฤติกรรมในแบบแผนใหม่
เพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมเจ้าบ้าน (ธัชชา วิทยวิโรจน์, 2552)
6. บทสรุป
6.1 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่วนใหญ่ที่ตดั สิ นใจเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยนั้น มีแรงจูงใจ
มาจากแรงงานที่เคยเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยแล้วประสบความสาเร็ จในเรื่ องของการเงินและมีชีวิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ผลการวิจยั ในการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นได้วา่ แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่เคยเข้ามาทางานในประเทศไทยนั้นยัง
เป็ น “สื่ อบุคคล” ที่ดีในการให้คาแนะนาแรงงานคนอื่นๆที่สนใจจะเดินทางเข้ามาทางาน ซึ่ งเป็ นสื่ อบุคคลที่มีความน่า
ไว้วางใจ (Trustworthiness) และมีความน่ าเชื่อถือ (Credibility) มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของแรงงานต่างด้าวที่สนใจ
จะเข้ามาทางานในประเทศไทยในรุ่ นต่อ ๆ มา
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6.2 วิธีการเรี ยนรู ้ภาษาไทยของแรงงานต่างด้าวสัญ ชาติเมี ยนมาก่อนเข้ามาทางานในประเทศไทย มี 4 วิธี
คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง เรี ยนรู ้จากสถาบันสอนภาษา เรี ยนรู ้จากการดูละคร และเรี ยนรู ้จากการฝึ กกับแรงงานต่างด้าว
ที่เคยทางานในประเทศไทยมาก่อน ซึ่ งทั้ง 4วิธีการเรี ยนรู ้น้ ี มีประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งจากการ
วิจยั พบว่า วิธีการเรี ยนรู ้ภาษาไทยที่ ได้ผลดีที่สุดคือการเรี ยนรู ้จากสถาบันสอนภาษาไทยสาหรับแรงงานโดยเฉพาะ
ซึ่งจะทาให้มีการเรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้อง และอีกวิธีคือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองโดยการดูละคร ซึ่งผูว้ จิ ยั พบว่าการสังเกตการ
ใช้อวัจนภาษา สี หน้า ภาษากาย เข้าร่ วมกับการสื่ อสาร ช่วยให้การสื่ อสารเข้าใจง่ายและดูเป็ นธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วย
6.3 ความสามารถทางการสื่ อสารนั้นส่วนใหญ่แล้วอยูใ่ นระดับปานกลางคือ สามารถพูดคุยสื่ อสารได้ ซึ่ งต้อง
ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวทางวัฒนธรรมโดยประมาณ 3 เดือนขึ้นไป ส่ วนกลุ่มที่ยงั สื่ อสารไม่ได้น้ นั คือกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวที่พ่ งึ เดนทางเข้ามาทางานได้ไม่นานมากนัก
7. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตากรุ ณ า และความช่ วยเหลื อจาก ผศ.ดร.อมรรัฏค์
เจริ ญ โชติ ธ รรม ที่ ได้กรุ ณ ารั บ เป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ พร้ อมทั้งให้คาปรึ ก ษาและข้อมู ล ต่าง ๆ อัน เป็ น
ประโยชน์แก่ ผูว้ ิจยั ในการเขี ยนวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนช่ วยตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วยของข้อมูล
รวมถึงช่วยให้คาแนะนาและแนวทางในการปรับข้อบกพร่ องให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ออกมาสมบูรณ์ที่สุด ผูว้ ิจยั รู ้สึก
ซาบซึ้งในพระคุณของอาจารย์เป็ นอย่างยิง่ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.อมรรัฏค์ เจริ ญโชติธรรม เป็ นอย่างสูง ณ
โอกาสนี้
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ผศ.ดร.ลั กษณา คล้ายแก้ว (ประธานกรรมการ
สอบ) รศ.อรทัย ศรี สนั ติสุข (กรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก) รศ.ดร.กาจร หลุยยะพงศ์ (กรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก) ที่ได้กรุ ณาให้คาแนะนาและชี้แนะแนวทางในการทาวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้มีเนื้อหาข้อมูลที่ครบถ้วนและสาเร็ จ
อย่างสมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ให้แก่ผวู ้ จิ ยั
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและผูป้ ระกอบการ ที่ สละเวลาให้ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์
จนได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน และขอขอบคุณล่ามที่เป็ นสื่ อกลางในการช่วยแปลการสื่ อสารในขณะที่สัมภาษณ์จนได้ขอ้ มูล
ที่ถูกตรงที่สุด
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณกัลยาณมิตรของผูว้ ิจยั ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและคอยเป็ นกาลังใจให้ผวู ้ ิจยั ในทุก ๆ
เรื่ อง ด้วยความปรารถนาดีตลอดมา
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติของผูว้ จิ ยั ที่ช่วยสนับสนุนผูว้ จิ ยั ในทุกๆด้าน และขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณลุงและคุณป้ าที่คอยให้ความช่วยเหลือผูว้ จิ ยั มาตลอดการศึกษา
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