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คนงานต่างด้าวท าหน้าที่ล่าม 2) การใช้แบบก่อสร้างภาษาอังกฤษ 3) การสาธิต 4) การจ าลองตัวอย่าง
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 The objectives of this research are to study communication methods 

between construction managers and unskilled foreign workers in construction sites  and 
to analyze factors and their pros and cons of methods selected.  The research was 

conducted through: 1) interviewing foreign construction company’s managers and site 
engineers where the proportion of foreign per Thai workers was higher than 50 percent; 
2)  studying relevant documents and media of the communication; and 3 )  observing 

communication processes on sites. The study found that unskilled workers were from 
Cambodia, Myanmar, and Laos whereas most skilled workers were Thai .  There were 

five communication methods used:  1)  using interpreter (headman) , 2)  construction 
drawings with English texts, 3)  demonstration, 4)  mock up, and 5)  booklet.  Of those 
five methods, using interpreter and booklet were used particularly for communicating 

with foreign workers.  The contents communicated were mainly rules, regulations, 
safety procedures, and construction methods.  Factors affecting communication 
methods selection were project duration, costs (direct and indirect costs, i.e.  cost of 

media production and lost cost due to ineffective communication) , workers’ 
experience, and the complication of information.  The results showed that using a 

headman as an interpreter encouraging two- way communications was the most 
necessary in almost every construction process and helped preventing 
miscommunication.  However, the headman could not be available the whole time . 

Booklets found on sites were in some particular languages (Burmese) , whereas the 

majority of foreign workers was Cambodian.   
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บทที่ 1 

บทน ำ

1. ควำมเปน็มำและควำมส ำคญัของปญัหำ 

 แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่มาจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ได้มีการอพยพเข้ามาท างาน
ในประเทศไทยต้ังแต่ประมาณปี 2553 แล้ว โดยส่วนใหญ่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวไร้

ฝีมือในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมขึ้นแทบทุกปีโดยข้อมูลจากปี 2555 (กรมการจัดหางาน, 2555) ระบุ
ว่ามีแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือท างานอยู่ในประเทศไทยราว 2 ล้านคน โดยเป็นแรงงานพม่ามากที่สุด คือ 

ประมาณ 1.3 ล้านคน สาเหตุที่ท าให้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือเข้ามาท างานในระเทศไทยประกอบ ด้วย
สาเหตุส าคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ ปัจจัยดึง (Pull factors) ที่ดึงดูดแรงงานเหล่านั้นให้เข้ามา
ท างานในประเทศไทยและปัจจัยผลัก (Push factors) ที่ผลักดันให้แรงงานเดินทางออกไปหางานท า

นอกประเทศของตน โดยปัจจัยดึง ได้แก่ ประเทศไทยมีโอกาสมีงานท ามากกว่าและให้ค่าจ้างสูงกว่า 
ในขณะที่ปัจจัยผลัก คือ การจับกุมผู้ไม่ลงรอยทางการเมืองกับรัฐบาลและการปราบปรามกบฏชนกลุ่ ม

น้อย เช่น ในกรณีของพม่า จึงไม่น่าแปลกที่ชาวกระเหรี่ยงเป็นแรงงานต่างชาติกลุ่มแรกๆที่เข้า มา
ท างานในประเทศไทย นอกจากนั้น ปัจจัยส าคัญอีกประการ คือ กลไกตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ หรือการ
ลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจะเน้นกระจายไปยังประเทศที่มีปัจจัยเอ้ือต่อการลดต้นทุน

การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างของแรงงาน  
 การที่ประเทศไทยมีความพร้อมของปัจจัยพ้ืนฐานท าให้มีการย้ายฐานการผลิตของ

อุตสาหกรรมหลายประเภทมายังประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น สภาพตลาดแรงงานในประเทศไทยมีลักษณะ
ตึงตัว กล่าวคือ อัตราการว่างงานค่อนข้างต่ ามาโดยตลอดประกอบกับการที่แรงงานไทยไม่นิยมท างาน

ระดับล่างที่ยากล าบาก อันตราย และสกปรก ส่งผลให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ชัยพงษ์ ส าเนียง, 2556) 
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบแรงงานต่างด้าวในไทย 

ที่มา: กระทรวงแรงงาน, สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2558, (2558) 

 จากภาพที่ 1 หากพิจารณาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จะพบว่าแรงงานส่วนใหญ่
เป็นแรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ โดยอพยพมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา ใน

ปี 2558 พบว่าอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ6.45 หมายถึง 
ผู้มีงานท าทุก 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าว 6-7 คน และอัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าว 3 
สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 6 และอัตราการจ้างแรงงานต่าง

ด้าวมีฝีมือต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ0.38 (กระทรวงแรงงาน, 2558) 

 
ภาพที่ 2 แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทย ปี 2558 
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 จากภาพที่ 2 พบว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน
จ านวน 1,445,575 คน เม่ือเปรียบเทียบรายพ้ืนที่แล้วพบว่าเขตปริมณฑลเป็นพ้ืนที่ที่ มีแรงงาน ต่าง

ด้าวได้รับอนุญาตให้ท างานสูงสุด ถึงร้อยละ31.66 รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ และภาคกลางร้อยละ 
20.87 และ 19.29 ตามล าดับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรงงานต่างด้าวต่ าสุดเพียงร้อยละ1 .84 

(กรมการจัดหางาน, 2560) 
 ในขณะเดียวกันแม้ว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้จะย้ายเข้ามาท างานในประเทศไทย แต่ก็มี
โอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในไทยด้วย ข้อจ ากัดส าหรับคนในกลุ่มนี้นอกจาก

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษแล้ว การเตรียมความพร้อมในการสื่อสารในภาษาของกลุ่มประเทศ
อาเซียนก็ส าคัญ อีกทั้งยังจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการท างานให้หลากหลาย เพราะอาจได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบงานที่แตกต่างออกไปเม่ือย้ายไปท างานที่ประเทศอ่ืน นอกจากนั้นยัง ต้อง
สามารถท างานร่วมกับคนต่างชาติในที่ท างานเดียวกัน ซ่ึงอาจมีผลต่อการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม

องค์การเดียวกัน   

ตารางที่ 1 ผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างด้าว 

ผลกระทบ มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ 

สามารถเพ่ิม/คงก าลังการผลิตได้ 46.0 54.0 

บริหารจัดการต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ า 14.0 85.4 

แรงงานขาดแคลนตามฤดูกาล 54.0 46.0 

เกิดปัญหาการสื่อสารในการท างาน 42.9 57.1 

ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ 5.1 94.9 

มีอัตราการขาดงานและการลาออกจากงานสูง 19.7 80.3 

ท าให้กิจการมีปัญหากับชุมชน 3.0 97.0 

อ่ืนๆ 13.1 86.9 

หมายเหตุ: “หน่วย” เท่ากับ ร้อยละของผู้ประกอบการที่ตอบว่าได้รับผลกระทบในแต่ละด้านจากการ

ใช้แรงงานต่างด้าว 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, การส ารวจสถานการณ์จ้างงานในปี 2554, (2554) 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ผลกระทบของประกอบการจากการใช้แรงงานต่างด้าว 

พบว่าปัญหาแรงงานขาดแคลนตามฤดูกาล มีผลกระทบมากที่ สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ ร้อยละ54.0 
อันดับสอง คือ ความสามารถที่แรงงานต่างด้าวสามารถเพ่ิม/คงก าลังการผลิตได้ มีผลกระทบร้อยละ 
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46.0 ส่วนการสื่อสารในการท างานมีผลกระทบอยู่ในระดับสาม คือ ร้อยละ 42.9 นับว่าปัญหาการ
สื่อสารในการท างานกับแรงงานต่างด้าวมีผลกระทบกับผู้ประกอบการเป็นล าดับต้นๆ 

 นอกจากนี้ ด้วยความพยายามในการยกระดับการศึกษาของประชากรในประเทศไทย 
ตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (กระทรวงแรงงาน, 2558) ท าให้มี

แนวโน้มที่ประชากรจะศึกษาต่อจนจบในระดับอุดมศึกษามีสูงขึ้น และมีความคาดหวังในการประกอบ
วิชาชีพ และรายได้ที่สูงกว่าการเป็นแรงงานก่อสร้าง ในขณะเดียวกันความต้องการแรงงานใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศ โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือไม่ได้ต้องการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษา

สูง และเป็นอาชีพมีรายได้น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับอาชีพอ่ืนๆ ช่องว่างดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบการ
รับเหมาก่อสร้างไม่สามารถหาแรงงานไทยได้ตามความต้องการ ในสภาวะขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือนี้  

ผู้รับเหมาก่อสร้างจึงต้องรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานทดแทนแรงงานไทยเป็นจ านวนมาก  

 

ภาพที่ 3 สัดส่วนแรงงานไร้ฝีมือเทียบกับแรงงานทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่างของธุรกิจในภาคการผลิต 

 จากภาพที่ 3 สัดส่วนแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือมีมากว่าแรงงานไร้ฝีมือชาวไทย เม่ือเทียบ
กับแรงงานทั้งประเทศ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือชาวไทยจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้ นใน
อนาคต เม่ือมีการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวเข้ามาในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นจ า นวน

มาก (กระทรวงแรงงาน, 2558) ปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งที่พบคือ การสื่อสารระหว่างผู้รับเหมากับแรง 
งานต่างด้าวท่ีปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานที่หน้าไซต์งานก่อสร้าง ต้องอาศัยการสื่อสารที่ชั ด เจน 

เพ่ือให้ได้งานเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ มิฉะนั้นอาจต้องมีการสั่งรื้องานหรือแก้ไขงาน ท าให้เกิด
ความเสียหายทั้งด้านเวลา งบประมาณ และคุณภาพของงานกับผู้ที่ เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้ าของ
โครงการ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมา และหัวหน้าช่าง อนึ่ง ปัญหาเก่ียวกับการสื่อสารนี้อาจ

เกิดขึ้นกับแรงงานไทยเช่นกัน แต่แนวโน้มและระดับของปัญหาที่เกิดกับแรงงานต่างด้าวที่ มีควา ม
แตกต่างทางภาษาย่อมมีมากกว่ากัน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) 
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ไทย มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์

*ร้อยละของแรงงานไร้ฝีมือของแต่ละประเทศจากกลุ่มตัวอย่างธุรกิจในภาคการผลิตที่ท าการส ารวจ
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 วิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวมีหลายรูปแบบ โดยการสื่อสารแต่ละวิธีอาจมีข้อดี
ข้อเสีย หรือปัญหาแตกต่างกันไป ตัวอย่างปัญหาในการสื่อสารที่พบ เช่น ล่ามไม่เข้าใจวิธีการก่อสร้าง

ท าให้สื่อสารผิด การใช้ค าพูดที่ก ากวมไม่ชัดเจน หรือผู้รับเหมาอธิบายไม่ละเอียดพอ ท าให้แรงงานไร้
ฝีมือที่ขาดประสบการณ์ในการก่อสร้างไม่สามารถปฏิบัติตามได้ (กระทรวงแรงงาน, 2558) ปัจจุบัน 

การศึกษาเก่ียวกับวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวท้ังในวงการก่อสร้างและวงการอ่ืนๆ ยังมีค่อนข้าง
น้อย โดยเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้น เพ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานก่อสร้าง เพ่ือลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย การศึกษารายละเอียดของวิธีการสื่อสาร

ระหว่างผู้รับเหมากับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ผลจากการศึกษานี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้จัดการโคร งการ

ก่อสร้างที่ต้องสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต 

2. ควำมมุ่งหมำยและวตัถปุระสงคข์องกำรศกึษำ 

 2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับวิธีการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันระหว่างกลุ่ม
ผู้จัดการโครงการกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานที่หน้างาน  

 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ และ
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของวิธีการสื่อสารแต่ละประเภท 
 2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดจากวิธีการสื่อสารในโครงการก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และ

แนวทางแก้ไข 
 2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่
ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย 

3. สมมติฐำนของกำรศกึษำ  

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพ่ือการส ารวจ (Exploratory study) จึงเป็นการวิจัยเบื้องต้นเพ่ือ
ส ารวจที่มาและปัจจัยของปัญหาในการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้จัดการโครงการก่อสร้างกับแรงงาน ต่าง
ด้าวไร้ฝีมือที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือน าผลมาอธิบายและวิเคราะห์ปัญหานั้นๆ ในเบื้องต้นก่อน จึงยังไม่

มีการต้ังสมมติฐาน 

4. ขอบเขตกำรศกึษำ 

 4.1 ศึกษาเฉพาะปัญหาในการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้จัดการโครงการกับแรงงานต่าง ด้าว
ไร้ฝีมือที่ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานที่หน้างานโครงการก่อสร้างเท่านั้น  
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 4.2 ศึกษาโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการโดย บริษัท J (นามสมมติ) ซ่ึงรับเหมาก่อสร้าง
อาคารประเภทโรงงานเป็นหลัก และผู้ท าการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

 4.3 ศึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานที่จัดเป็น “อาคารขนาดใหญ่" (ราชกิจจานุเบกษา , 
2543) หมายความว่า ศึกษาโครงการที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเ กิน 

2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น หรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เพ่ือควบคุมความ
ซับซ้อนของโครงการก่อสร้างที่จะเลือกมาศึกษาให้อยู่ในระดับเดียวกัน  

 4.4 ศึกษาโครงการที่มีสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน
แรงงานทั้งหมด 

 4.5 ศึกษาอย่างน้อย 3 โครงการ  
 4.6 เก็บข้อมูลจากฝ่ายทีมผู้จัดการโครงการของบริษัท J เป็นหลัก เพราะเป็นผู้ที่ ต้ อง
ติดต่อประสานงานกับแรงงานต่างด้าวมากที่สุด และเก็บข้อมูลจากฝ่ายแรงงานต่างด้าวเฉพาะระดับ

หัวหน้าคนงานเท่านั้น เนื่องจากหัวหน้าคนงานสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5. ขั้นตอนและวธิกีำรศกึษำ 

 5.1 ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาสถิติที่ เก่ียวข้อง เช่น ทฤษฎีการสื่อสาร ความหมาย
และประเภทของแรงงาน สถิติเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

 5.2 ศึกษาประเภทงานการก่อสร้างขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการก่อสร้างในงานประเภท
ดังกล่าว 
 5.3 ก าหนดกรณีศึกษาโดยค านึงถึงความหลากหลายของวิธีการสื่อสารที่ใช้ในกรณีศึกษา

เป็นหลัก 
 5.4 ออกแบบวิธีการและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ค าถามในการสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม เป็นต้น 
 5.5 เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้จัดการโครงการก่อสร้าง เก่ียวกับวิธี การเลือกวิธี และปัญหาใน
การสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้จัดการโครงการกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 

 5.6 วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว และข้อดีข้อเสี ยของ
วิธีการสื่อสารที่รวบรวมได้จากกรณีศึกษา  

 5.7 สรุปผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือใน

ประเทศต่อไป 
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6. ร ะยะเวลำในกำรศกึษำ 

 ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี ต้ังแต่ เดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 

7. แหล่งข้อมูล 

 7.1 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 7.2 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 7.3 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 7.4 เอกสารและข้อมูลจากบุคลากรของบริษัท J ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
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บทที่ 2 

เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่หน้า งาน

ก่อสร้าง โดยมีแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า

รวบรวม เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับศึกษา ดังนี้ 

 1. ความหมายเก่ียวกับการสื่อสาร 

 2. องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 3. ประเภทของการสื่อสาร 

 4. การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร 
 6. แนวคิดเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว 

 7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. ควำมหมำยเกี่ยวกบักำรสื่อสำร  

 ความหมายของการสื่อสารได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 

 กาญจนา มีศิลปวิกกัย (2553: 9) ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือ พฤติกรรมของ

มนุษย์ที่ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน รวมถึงที่ไม่ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่สามารถสื่อความหมายได้ 

ถึงแม้ว่าผู้แสดงพฤติกรรมจะไม่มีเจตนาสื่อสารก็ตาม การสื่อสารของมนุษย์แตกต่างกันออกไปตา ม

แนวความคิดของแต่ละบุคคล 

  กิติมา สุรสนธิ (2548: 1) ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการ (Process) ที่

มีความส าคัญต่อมนุษย์ทั้งในด้านการด าเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา จนอาจกล่าวได้ว่า
การสื่อสารเป็นฟันเฟืองของเครื่องจักรกลแห่งสังคม ที่ท าให้สังคมด าเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นทั้งเครื่องมือ (Instrument) และวิธีการ (Means) ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ต่อปัจเจกบุคคล ต่อองค์กร และต่อสังคม   

 ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2556: 2) ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสารเกิดขึ้นเม่ือบุคคลหนึ่งได้

ถ่ายทอดสารไปยังบุคคลหนึ่งตามช่องทางการสื่อสาร และบุคคลที่ได้รับสารอาจมีการตอบสนอง ต่อ

สารนั้น 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 1240)  ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือ
การน าถ้อยค า ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น ของฝ่ายหนึ่งส่งไปอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีสื่อน าไป 

กล่าวโดยสรุป การสื่อสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดระหว่างบุคคลหรือองค์กร เพ่ือสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้ตรงกัน เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับคนสองคนขึ้นไป โดยมีกระบวนการ

สื่อสารที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิด ระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร ซ่ึง
อาจจะใช้วิธีการสื่อสารอย่างหนึ่งอย่างใดจากวิธีการต่างๆ จ านวนนับร้อย อาจจะใช้ค าพูดหรือท่าทาง 
เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

2. องค ์ประกอบของกำรสือ่สำร  

 องค์ประกอบที่ส าคัญของการสื่อสาร มี 4 ประการ ดังนี้ (กาญจนา มีศิลปวิกกัย, 2553) 
 2.1 ผู้ส่งสาร (Source or Sender) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการจะส่ง
ข่าวสารในรูปของอารมณ์ ความคิดเห็น ทัศนคติ การให้ข้อมูล การชักชวนฯลฯ ไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสาร

จะเลือกข้อมูลข่าวสาร เลือกวิธีการที่จะถ่ายทอดสารและช่องทางสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 

 2.2 ข้อมูลหรือข่าวสาร (Message) สารทางการสื่อสารเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ อาจ
แสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษาเขียน (Verbal message) หรือสารในรูปแบบอ่ืนๆที่ไม่ใช่ภาษา พูด
และภาษาเขียน (Nonverbal message) เช่น วิธีการที่เราเดิน การแสดงสีหน้าไม่พอใจ ซ่ึงท าให้ผู้รับ

สารสรุปตีความหมายได้ทั้งสิ้น 

 2.3 ช่องทางการสื่อสาร (Channel) หมายถึง สื่อที่น าพาสารไปยังผู้รับสาร บางครั้ง

อาจจะใช้ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารแบบเผชิญหน้า ( Face-to-Face 

communication) ท าให้ผู้ส่งสารและผู้ รับสาร พูด และฟังซ่ึงกันและกัน(Vocal channel) แต่ใน

ขณะเดียวกันสามารถสื่อสารได้จากภาษาท่าทาง รวมทั้งสัญลักษณ์สัญญาณต่างๆที่สามา รถ

ตีความหมายได้ (Visual channel) และบางครั้งอาจสื่อสารโดยการสัมผัสคู่สื่อสาร ซ่ึงเป็นการสื่อสาร

ที่ให้ความหมายมาก (Tactile channel) ช่องทางการสื่อสารอาจจะเป็นสื่อมนุษย์และสื่อที่ไม่ใช่มนุษย์

ก็ได้ เช่น สื่อธรรมชาติ หรือสื่อที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นต้น 

 2.4 ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชน ที่รับเรื่องราวข่าวสาร

จากผู้ส่งสารและแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ(Feedback) ต่อผู้ส่งสาร หรือ ส่งสารต่อไปถึงผู้รับสารคน
อ่ืนๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร ผู้รับสารถือเป็นองค์ประกอบส าคัญปลายทางของกระบวนการ

สื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงระดับความส าเร็จหรือระดับของความล้มเหลวท่ีจะเกิดขึ้น สามารถพิจารณา
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ได้จากความพร้อมของผู้รับสารในขณะที่ท าการสื่อสาร รวมถึงความรู้ในเรื่องที่ท าการสื่อสาร การ

ตีความหมายและเข้าใจสาร เป็นต้น 

3. ประเภทของกำรสือ่สำร  

การสื่อสารมีวิธีการสื่อสารหลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของประเภทการสื่อสาร 
แบ่งตามกฎเกณฑ์ที่น ามาเป็นหลักในการจ าแนก ได้ดังนี้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2551)  
 3.1 การสื่อสารตามลักษณะของการใช้ (The use) แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ 

 3.1.1 การติดต่อสื่อสารแบบทางการ (Formal communication) เป็นการ
สื่อสารที่เป็นระเบียบแบบแผนมีข้อก าหนดไว้ชัดเจน มีการท าเป็นลายลักษณ์อักษร มีขั้นตอนเป็นไป

ตามสายการบังคับบัญชาตามแผนภูมิขององค์การ  
 3.1.2 การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ( Informal communication) เป็นการ
สื่อสารที่ไม่มีระเบียบแบบแผนที่ก าหนดไว้ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การตามกลุ่มสั งคม 

หรือความสนใจ หรือมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน 
 3.2 การสื่อสารตามลักษณะทิศทางของการติดต่อ (Direction) แบ่งเป็น 4 วิธี ได้แก่ 

 3.2.1 การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward communication) เป็นการสื่อสาร

จากระดับสูงกว่าลงมายังระดับต่ ากว่า หรือจากผู้บังคับบัญชาลงมาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งที่ใช้เป็น

รูปแบบของค าสั่งให้ปฏิบัติ การออกกฎระเบียบข้อบังคับ การประชุม การแนะน า เป็นต้น 

 3.2.2 การสื่อสารจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน (Upward communication) 

เป็นการสื่อสารจากระดับต่ า กว่าขึ้น ไปสู่ระดับที่สู งกว่า หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้ น ไป ยั ง

ผู้บังคับบัญชา จุดมุ่งหมายของการติดต่อสื่อสารแบบนี้ คือ เป็นการตรวจสอบงานหรือดูผลย้อนกลับ

(Feedback) ว่างานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วได้ผลเป็นอย่างไร เช่น ข้อเสนอนะ ค าร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและ

การขออนุมัติ เป็นต้น  

 3.2.3 การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal communication) เป็นการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลในระดับเดียวกัน หรือระดับใกล้เคียงกันตามโครงสร้างองค์การ จุดมุ่งหมายของการ

สื่อสารแบบนี้ คือ เป็นการประสานงานและการร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบั ติงาน สื่อที่ใช้จะเป็นใน

รูปแบบของการปรึกษาด้วยวาจา จดหมายโต้ตอบ วิทยุสนาม เป็นต้น 

 3.2.4 การสื่อสารตามแนวทแยงมุม (Diagonal communication) เป็นการ

สื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ต่างหน่วยงานหรือข้ามแผนกกันอยู่ต่างระดับกัน จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร

แบบนี้ คือ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว การสื่อสารลักษณะนี้จะเป็นแบบไม่เป็นทา งการ 
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ไม่ขึ้นตรงต่อสายงานของการบังคับบัญชาเป็นการลัดขั้นตอนของการท างาน เช่น พนักงานแผนกหนึ่ง

ติดต่อโดยตรงกับหัวหน้าอีกแผนกหนึ่ง เป็นต้น 

 3.3 การสื่อสารที่ใช้ช่องทางเป็นหลัก (Channel) แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ 

 3.3.1 การสื่อสารทางเดียว (One-way communication) เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่ง

ข่าวสารไปยังฝ่ายเดียว ไม่มีการป้อนกลับของข้อมูลข่าวสารกลับมาหรือไม่มีการแสดงปฏิกิริยา

ย้อนกลับของผู้รับสาร มักจะอยู่ในรูปแบบของการสื่อสารเป็นแบบลายลักษณ์อักษรมากกว่า ค า พูด

โอกาสที่จะเกิดความบกพร่องในการสื่อสารย่อมมีมากกว่า เพราะไม่ทราบว่าผู้รับข่าวสาร ได้รับ

ข่าวสารที่ส่งไปได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้ังใจหรือไม่ ไม่มีโอกาสทราบว่างานนั้นด าเนินไปตา ม

วัตถุประสงค์หรือไม่ 

 3.3.2 การสื่อสารสองเดียว (Two-way communication) เป็นการสื่อสารที่ผู้รับ

ข่าวสารมีการตอบสนองและปฏิกิริยาป้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร และมีการให้ผู้รับสารโต้ตอบซักถา มไ ด้ 

การสื่อสารแบบนี้จะอยู่ในรูปแบบของการประชุมสัมมนา การอภิปราย การเสนอแนะ และการ

ปรึกษาหารือร่วมกัน ผลดี คือ ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้รับข่าวสารและผู้ส่งสารดีขึ้นการ

ป้อนกลับของข้อมูลท าให้การสื่อสารมีความแน่นอนและถูกต้องมากขึ้น แต่ผลเสีย คือ สิ้นเปลืองเวลา

มากกว่าการติดต่อสื่อสารทางเดียว 

 3.4 การสื่อสารตามลักษณะของวิธีการสื่อสาร แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ 

 3.4.1 การสื่อสารโดยใช้ถ้อยค า หรือ วัจนะภาษา (Verbal communication) 

เป็นสื่อสารโดยตรงหรือเผชิญหน้ากันโดยใช้วาจา(Verbal) ได้แก่ การพูดและการเขียน ข้อดีของการ

สื่อสารประเภทนี้ คือ ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายติดต่อพบปะแลกเปลี่ยน

ความคิดซ่ึงกันและกัน  

 3.4.2 การสื่อสารด้วยภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยค า หรือ อวัจนะภาษา ( Non-verbal 

communication) เป็นการติดต่อสื่อสาร โดยไ ม่ใช้วา จาหรื อถ้ อยค า จะใช้สัญลักษณ์อัก ษร 

เครื่องหมาย การแสดงท่าทาง เช่น การแสดงออกทางสีหน้า การแสดงออกทางน้ าเสียง  

 3.5 การสื่อสารตามลักษณะจ านวนผู้เก่ียวข้อง (Participant) แบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่ 

 3.5.1 การสื่อสารส่วนบุคคล ( Intrapersonal communication) การสื่อสารที่

บุคคลเดียวเป็นทั้งผู้ส่งสาร และผู้รับสาร เช่นการคิดอยู่คนเดียว การอ่านหนังสืออยู่คนเดียว การพูด

กับตัวเอง 
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 3.5.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) การสื่อสาร

ที่มีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป สื่อสารกันโดยเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับสลับกันไป มองเห็นหน้าตากัน และพูด

กันได้อย่างทั่วถึง การสื่อสารประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารในลักษณะกลุ่มย่อย ที่ทุกคนสามารถได้

แลกเปลี่ยนสารกันได้โดยตรง มีจุดสนใจอุดมการณ์และผลประโยชน์ร่วมกันการสื่อสาร ใช้ได้ทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ประชุมเพ่ือแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เกิดความ

เข้าใจถูกต้องตรงกัน 

 3.5.3 การสื่อสารมวลชน (Mass communication) หมายถึง การสื่อสารของคน

ในสังคม ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม เช่น การบรรยายในที่ประชุม การสอนหนังสือในห้องเรียน การ

กล่าวค าปราศรัย การพูดหาเสียงเลือกต้ัง เป็นต้น 

4. กำรติดต่อสื่อสำรทีม่ีประสิทธภิำพ 

 การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่เก่ียวข้อง สรุปได้
ดังนี้ (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2540) 
  4.1 ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication skill) ของทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

หมายถึงความรู้ความสามารถและความช านาญในการพูด การเขียน การฟัง และการตีความหมาย 
การเข้ารหัส (Encode) หรือการถอดรหัส (Decode) ของทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ยิ่งมีความรู้

ความสามารถมาก ก็ยิ่งท าให้การติดต่อสื่อสารได้ผลดียิ่งขึ้น ใช้เวลาน้อย ท าให้เข้าใจง่ายและเกิดการ
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ส่งและผู้รับสารขาดทักษะหรือความช านาญในกา ร
ติดต่อสื่อสาร ก็จะท าให้การรับข่าวสารไม่กระจ่างชัดและไม่เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารนั้นๆได้ 

  4.2 ทัศนคติ (Attitude) เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ มีผลต่อการติดต่อสื่อสาร ทั้ ง
ทัศนคติของผู้ส่งสารและผู้รับสารเองซ่ึงจะต้องมีความเชื่อม่ันในตัวเอง และความม่ันใจในเนื้อหาและ

วิธีการที่จะถ่ายทอด 
  4.3 ความรู้ (Knowledge) การติดต่อสื่อสารจะเป็นผลดีขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ส่งสาร
ด้วย ถ้าผู้ส่งสารมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร จะสามารถสื่อสารได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ มากกว่าผู้ที่ไม่ม่ันใจในเนื้อหาความรู้นั้น ทั้งนี้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหายิ่งมีระดับสูง
เท่าไหร่ ก็จะมีผลท าให้การถ่ายทอดข่าวสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 4.4 ลักษณะของสาร ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการติดต่อสื่อสาร ดังนี้ 

 4.4.1 เนื้อหาหรือข่าวสารต้องเป็นที่สนใจของผู้รับสาร 
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 4.4.2 ข่าวสารควรใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่เก่ียวข้องกับประสบการณ์ร่วมของ

ผู้รับสาร ให้เข้าใจง่าย หรือเกิดการเรียนรู้ ภาษา ภาพ หรือความคิดรวบยอดต่างๆ ที่เสนอต้องเข้าใจ

ง่าย ไม่สลับซับซ้อนเกินกว่าระดับความสามารถของผู้รับสาร 

 4.4.3 ข่าวสารต้องเร้าความต้องการ (Need) ของผู้รับและต้องมีการแนะแนวทางใน

การสนองความต้องการนั้นๆ ได้ 

 4.4.4 ต้องมีการสร้างสภาวะที่ก่อให้เกิดความดึงดูด ความสนใจของผู้รับ 

(Attention) โดยจะต้องมีวิธีการที่จะกระตุ้นหรือจูงใจให้ผู้รับต่ืนตัวอยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะรับ 

  4.5 การติดต่อสื่อสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะได้ผลดี ควรมีการกระท าแบบต่อเนื่อง มีความ
สม่ าเสมอ 
  4.6 การติดต่อสื่อสารจะมีประสิทธิภาพเม่ือเลือกใช้ช่องทางหรือสื่อที่ มีประสิทธิภา พ 

เหมาะสมกับผู้รับสาร การเลือกและการใช้สื่อจะต้องมีระบบ จึงจะท าให้การติดต่อสื่อสารได้ผลดี 
  4.7 ควรสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร เช่น บรรยากาศแบบเป็นกันเอง 

มีความอบอุ่น และอิสระ เป็นต้น 
  4.8 ผู้ถ่ายทอดข่าวสาร ควรจะต้องรู้จักใช้วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคของการสื่ อสาร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแก้ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลทาง

กายภาพ เช่น ปัญหาการได้ยิน สายตา การมองเห็นได้ไม่ชัด การรับรู้การตอบสนองต่อสิ่งเร้า รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาเทคนิคการสื่อสารในประเด็นย่อยๆ เช่น การขจัดปัญหาการใช้ศัพท์วิชาการสูงเกินไป 

ปัญหาการอธิบายวกวน ปัญหาการพูดเสียงราบเรียบจนน่าเบื่อ เป็นต้น 

5. ปัญหำและอปุสรรคในกำรสื่อสำร  

 5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต , 
2540) 
  5.1.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร 

  5.1.1.1 ผู้ส่งสารมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีข้อมูลเก่ียวกับสารที่ ต้อ งการ
สื่อไม่เพียงพอ เช่น ท าให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด เกิดความลังเลไม่แน่ใจ หรือได้รับข้อมูลผิดไปโดย

ไม่รู้ตัว 
  5.1.1.2 ผู้ส่งสารขาดกลวิธีในการถ่ายทอดหรือการน าเสนอที่ดี กลวิธีในการ
ถ่ายทอดหรือการน าเสนอที่ดีที่เหมาะสม จะท าให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ กระตือรือร้น และรับสารได้

ถูกต้องรวดเร็วขึ้น  
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  5.1.1.3 บุคลิกภาพของผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารที่มีบุคลิกภาพที่ดี เช่น แต่งกายดี 
น้ าเสียงน่าฟัง ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ย่อมช่วยปลุกเร้าให้ผู้รับสารเกิดความสนใจที่จะรับสารยิ่ งขึ้น 

  5.1.1.4 ทัศนคติของผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารที่มีทัศนคติที่ดีต่อทั้งตนเองต่อผู้รับสาร 
ย่อมท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสาร 
  5.1.2.1 สารยากเกินไปส าหรับผู้รับสาร เช่น เป็นเรื่องที่ผู้รับสารไม่เคย มีภู มิ
หลังมาก่อน หรือสารมีความสลับซับซ้อน มีข้อมูลหรือการอ้างอิงที่ยุ่งยาก 

  5.1.2.2 สารขาดการจัดล าดับที่ ดี ท าให้เกิดความสับสน และขาดความ
น่าสนใจได้ 

  5.1.2.3 สารที่ขัดกับค่านิยม หรือความเชื่อ หรือขัดต่อระบบความคิดของผู้รับ
สาร หรือของผู้ส่งสารเอง เช่น ก าหนดให้พูดในเรื่องที่ผู้ส่งสารไม่ศรัทธา ไม่มีความเชื่อถือ จะท าให้การ
พูดไม่มีชีวิตชีวา 

  5.1.3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสื่อหรือช่องทาง ภาษาพูด และภาษาเขียน อาจ
ท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารด้วย การใช้ภาษาพูด และภาษาเขียนไม่ชัดเจน เช่น พูดออกเสียงไม่ชัด 

การเลือกใช้ค าไม่ตรงกับความหมาย การแบ่งวรรคตอน จังหวะการพูด การพูดหรือเขียนสั้นเกิน ไป 
หรือยาวเกินไป เป็นต้น ปัญหาในการสื่อสารอาจมีสาเหตุมาจาก สื่อมีขนาดเล็กเกินไป ความไม่ชัดเจน
ของสื่อ เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ วัตถุสิ่งของ การท าสัญญาณการเคลื่อนไหว การท าท่าทาง เป็นต้น 

 5.1.4 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร 
  5.1.4.1 ผู้รับสารขาดความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสารที่ ตนจะได้รับ เช่น ไม่เคยได้
ยินได้ฟังมาก่อน หรือผู้รับสารมีภูมิความรู้ที่ต่ าหรือสูงเกินไป 

  5.1.4.2 ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไม่ดี เช่น มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสาร หรือต่อสาร 
จะท าให้ความสนใจลดน้อยลง หรืออาจจะไม่สนใจเลย 

  5.1.4.3 ผู้รับสารต้ังความคาดหวังไว้สูงเกินไป เช่น คาดหวังว่าจะได้รับฟังจาก
นักพูดที่มีชื่อเสียง แต่เม่ือถึงเวลาเข้าจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้น เป็นต้น 

 5.2 การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2540)  

 5.2.1 ผู้รับสาร-ผู้ส่งสาร เม่ือการสื่อสารไม่ราบรื่น ควรพิจารณาหาต้นเหตุหรือ

อุปสรรคของการสื่อสาร โดยพิจารณาที่ตัวเราเองก่อน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ มี
ความพร้อมยิ่งขึ้น อุปสรรคของการสื่อสารก็จะหมดไป 
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 5.2.2 วิธีการสื่อสาร สารอย่างเดียวกันสามารถน าเสนอได้หลายวิธี โดนจะต้องเลือก
วิธีที่ เกิดอุปสรรคในการสื่อสารน้อยที่สุด การสื่อสารบางอย่างอาจจะเหมาะกับการเขียน และ

บางอย่างอาจจะเหมาะกับการพูดก็ได้ 
 5.2.3 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ต้องสื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ใช้ค าพูด

ก ากวม การเขียนนี้ต้องระวังมากกว่าการพูด เพราะผู้อ่านไม่อาจสอบถามท าความเข้าใจได้ในทันที จึง
ต้องระวังไม่ให้ภาษากลายเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร 
 5.2.4 สื่อ เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร บางอย่างสามารถแก้ไขได้ เช่น โทรทัศน์และ

วิทยุมีสัญญาณขัดข้อง แต่บางอย่างก็แก้ไขไม่ได้ เช่น ภาพแผ่นใสที่ปรากฏบนจอไม่ชัดเจน การสื่อสาร
จึงเกิดอุปสรรค ก็ควรไปใช้สื่ออย่างอ่ืน เช่น แจกเอกสารประกอบ การบอกกล่าวผู้อ่ืนเป็นลายลักษณ์

อักษร เป็นต้น 
 5.2.5 กาลเทศะและสภาพแวดล้อม การสื่อสารต้องประมาณเวลาให้เหมาะสม และ
ต้องเลือกเวลาให้เหมาะสมด้วย เรื่องบางเรื่องไม่ควรพูดในหมู่มากก็อย่าพูด แต่ถ้าอยู่กันสองคนก็

อาจจะพูดได้โดยสะดวกใจ ไม่เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร 

6. แนวคดิเกีย่วกบัแรงงำนต่ำงดำ้ว  

 ส าหรับตลาดแรงงานในอดีตที่ผ่านมานับต้ังแต่ประเทศไทยน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 มาใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 เพ่ือส่งเสริมการลงทุน มีการปรับปรุงขบวนการผลิต

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ท าให้แรงงานภาคอุตสาหกรรมเริ่มขาดแคลน 
อาทิช่างฝีมืออุตสาหกรรม ช่างเทคนิค การพาณิชย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการ
ธนาคาร และวิศวกร เป็นต้น จึงท าให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเภทแรงงานฝีมือเพ่ิมขึ้น และ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา การพัฒนาประเทศได้อยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญโดยที่เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ และต้องแข่งขันในเวทีโลกมากขึ้น โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ได้เปลี่ยนจากเกษตรกรรม มาเป็นอุตสาหกรรมการบริการมากขึ้น มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงานอย่างมาก ประชาชนมีการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ท าให้โครงสร้างแรงงานเปลี่ยนแปลง
แรงงานไทยมีความรู้ความช านาญและมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ในระดับล่าง เช่น แรงงานกรรมกรในกิจการบางประเภท อันเนื่องมาจากแรงงานไทยส่วนหนึ่ งนิยม
เดินทางไปท างานยังต่างประเทศเพ่ิมขึ้น และบางส่วนหลั่งไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม นายจ้างหรือ

ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องหาแรงงานจากที่อ่ืนเข้ามาทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป แรงงานพม่า ลาว 
และกัมพูชา จึงเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการ และได้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวกันอย่างกว้างขวา งทั่ว
ประเทศ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลจึงเริ่มก าหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวท่ีหลบหนีเข้า

เมืองอย่างเป็นทางการ  
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 6.1 ความหมายของคนต่างด้าว (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) 
 นิยามความหมายของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ดังนี้   

 6.1.1 คนต่างด้าวท่ัวๆไป (ตามมาตรา 7) หมายถึง  
  6.1.1.1 คนต่างด้าวซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  

  6.1.1.2 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว (Non-immigrant visa) เช่น เข้ามาท าธุรกิจหรือเข้ามาศึกษา 
  6.1.2 คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับคนต่างด้าวในลักษณะเดีย วกัน 
เช่น พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม (ตามมาตรา 10) 

  6.1.3 คนต่างด้าว (ตามมาตรา 12) หมายถึง คนต่างด้าว 4 ประเภท คือ 
  6.1.3.1 คนต่างด้าวท่ีถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ ซ่ึงได้รับการ
ผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใด แทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 

  6.1.3.2 คนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับการอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร เช่น กลุ่มญวน

อพยพ ลาวอพยพ เนปาลอพยพ พม่าพลัดถิ่น หรือคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป 
  6.1.3 .3 คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตาม

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามก าหนดอ่ืน เช่น บุคคลที่
เกิดภายหลังวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ซ่ึงเป็นวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ 
  6.1.3.4 คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ ตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
 6.2 ความหมายของแรงงาน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 1023) ได้ให้ความหมายว่า แรงงาน 
หมายถึง คนงาน หรือผู้ใช้แรงงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช 
ทหาร ผู้ต้องขังและผู้ประกอบกิจการเพ่ือหาก าไร  

 สรุปนิยามความหมายของค าว่า แรงงาน จึงหมายถึง ผู้ที่ท างานให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยอาศัยทั้งก าลังแรงกายและก าลังความคิด แต่ไม่รวมในด้าน

ของความสามารถในการประกอบการของแต่ละบุคคล ในทางเศรษฐศาสตร์การใช้แรงงานจะต้องเป็น
การใช้แรงงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินหรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ส่วนแรงงานที่ไม่ได้
รับผลตอบแทนจะไม่ถือว่าเป็นแรงงาน 
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 6.3 ประเภทแรงงาน 
 ประเภทแรงงานแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

  6.3.1 แรงงานฝีมือ (Skilled worker) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบั ติที่
มีความช านาญในงานอาชีพ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานด้วยตนเองได้ 

  6.3.2 แรงงานก่ึงฝีมือ (Semi-skilled worker) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ที่มีความช านาญเพียงบางส่วนของงานอาชีพ 
  6.3.3 แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled worker) หมายถึง ผู้ที่ท างานโดยใช้ก าลังกาย  

ไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญ เพียงได้รับค าแนะน าบ้างเล็กน้อยก็สามารถท างานได้ 
  6.4 ระดับชั้นของแรงงานก่อสร้าง 

  ในบริบทของงานก่อสร้าง นอกจากจะมีการแบ่งประเภทแรงงานแล้ว ในการท างาน
ที่หน้างานก่อสร้างยังมีการแบ่งระดับชั้นของแรงงานก่อสร้างตามสายการสั่งงาน ดังนี้ 
  6.4.1 ระดับหัวหน้าโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรหรือแรงงานระดับนี้

จะมีการศึกษาสูง ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างพอสมควรท าหน้าที่
รับผิดชอบในฐานะผู้บริหารโครงการ ควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามรูปแบบและรา ยการ

ก่อสร้างที่ก าหนด 
  6.4.2 ระดับหัวหน้างานเป็นผู้มีหน้าที่ระดับรองลงมา จะท าหน้าที่ควบคุมกลุ่มช่าง
ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติการให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเฉพาะสาขางาน และอาจมีหัวหน้า

หลายคนตามขนาดและลักษณะของงานที่มี 
  6.4.3 ระดับช่างปฏิบัติงานหรือช่างฝีมือ เป็นแรงงานที่มีฝีมือท างานตามความ
ช านาญเฉพาะสาขาของตน เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างสี เป็นต้น อาจมีลูกมือช่วยท างานที่มีฝีมือระดับ

รองลงไป เรียกว่า ช่างก่ึงฝีมือ 
  6.4.4 ระดับคนงาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีฝีมือ ไม่สามารถระบุได้ว่ามีควา ม

ช านาญทางช่างในสาขาใด 

7. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  7.1 งานวิจัยในประเทศ 
  ธิวัชร์ สมบูรณ์ทรัพย์ (2549) จากการศึกษาเรื่อง การศึกษากระบวนการสื่ อสาร

ของผู้รับเหมาก่อสร้าง พบว่า โครงการก่อสร้างมีการด าเนินการที่ซับซ้อน เนื่องจากลักษณะของงานมี
ลักษณะเฉพาะ มีผู้ มีเก่ียวข้องในโครงการเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงาน ที่ปรึกษา 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาช่วง ที่ต้องท างานร่วมกันจึงต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการ

ด าเนินโครงการให้ประสบผลส าเร็จ โดยกระบวนการสื่อสารของผู้รับเหมาก่อสร้างในหน่วยงานสนาม 
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เพ่ือแสดงกระบวนการและความสัมพันธ์ของการสื่อสารภายในหน่วยงาน วิธีการสื่อสาร เนื้อหาและ
ปัญหาในการสื่อสาร ระหว่างต าแหน่งต่างๆ ในองค์กรของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยแบ่งวิธีการสื่อสาร

ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบเป็นทางการทางเดียว การสื่อสารแบบเป็นทางการสองทาง 
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการทางเดียว และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการสองทาง ส่วนการแบ่ง

เนื้อหาในการสื่อสารแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านแผนงาน ด้านแบบและวิธีการก่อสร้าง ด้านงาน
สนาม ด้านคุณภาพงาน และด้านการเงิน โดยได้ท าการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานสนา มของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก พบว่า การสื่อสารด้านแผนงาน ด้านแบบและวิธีการก่อสร้าง จะใช้การสื่อสาร

แบบเป็นทางการสองทาง ส่วนด้านงานสนามและการควบคุมคุณภาพ จะใช้การสื่อสารแบบไ ม่ เป็น
ทางการสองทาง และส าหรับด้านการเงินจะสื่อสารแบบทางการทางเดียว โดยต าแหน่งวิศวกรและ 

Foreman เป็นต าแหน่งที่ต้องสื่อสารมากที่สุด ปัญหาในการสื่อสารที่พบมากที่สุด คือ การสื่อสารที่ไม่
ครบถ้วนและไม่ทั่วถึงกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องของข้อมูล รวมถึงเส้นทางการสื่อสารไม่ตรงตามสายงานของ

ผู้บังคับบัญชาด้วย 

  7.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
  Martin Loosemore and Patrick Lee (2002) ได้ศึกษาปัญหา การสื่อสา ร กับ

แรงงานที่เป็นชนกลุ่มน้อยในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ได้ผลการศึกษาว่า ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีผลต่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลาย บทความนี้ท าการส ารวจปัญหาในการใช้ภาษาของ

แรงงานในที่ท างาน โดยศึกษาปัญหาในการสื่อสารกันระหว่างบุคลากรระดับผู้จั ดกา รที่ พูด
ภาษาอังกฤษและแรงงานระดับปฏิบัติการที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ ใน 2 ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลัก ได้แก่ ออสเตรเลียและสิงคโปร์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถูกใช้เป็น

ส่วนน้อยในกลุ่มแรงงานระดับปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จะเป็นระดับผู้จัดการโครงการเท่านั้นที่ใช้
ภาษาอังกฤษ การสื่อสารกันให้เข้าใจจึงต้องพ่ึงพาใครคนใดคนหนึ่งที่สามารถสื่อสารได้สองภาษา โดย

ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมอย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นวิธีการที่แตกต่างจากแนวทางปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรม
อ่ืนที่มักใช้วิธีการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับพนักงานเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวในระยะยาว แต่ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างก็พบว่าได้เริ่มมีการก าหนดมาตรการบางอย่างเพ่ือส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษากลางระหว่างการสื่อสารมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม การอบรมส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นที่จะอบรม
ภาษาอังกฤษทั่วไปให้กับกลุ่มแรงงานเท่านั้น ไม่ได้เน้นภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคงานก่อสร้างและ ไม่ได้

อบรมพนักงานระดับผู้จัดการให้เข้าใจค าศัพท์พ้ืนฐานของภาษาท้องถิ่นของแรงงานเท่าใดนัก 
โครงการอบรมดังกล่าวจึงยังไม่เห็นผลดีเท่าที่ควร ผู้วจิัยเสนอว่าการอบรมทางภาษาอย่างเดียวอาจไ ม่
เพียงพอ แต่ควรส่งเสริมให้พนักงานระดับผู้จัดการโครงการ พัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในวัฒนธรรม
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ใดวัฒนธรรมหนึ่งโดยเฉพาะ และมอบหมายโครงการที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของผู้จัดการแต่ละ
คน จะเป็นแนวปฏิบัติใหม่ในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต 

 R.Fernando Vázquez and C.Keith Stalnaker (2004) ได้ท าการศึกษาในประ 
เทศสหรัฐอเมริกา พบว่าชาวละติน ได้แก่ แรงงานที่มาจากเม็กซิโก เปอร์โตริโก คิวบา และประเทศ

อ่ืนๆ ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นกลุ่มคนงานที่ประสบอุบัติเหตุในไซต์ก่อสร้างมากที่สุด โดย
ให้เหตุผลว่ามาจากปัญหาในการสื่อสารและวัฒนธรรมของแรงงานกลุ่มนี้ เช่น การไม่ต้ังค าถามหรือ
ข้อสงสัยกับหัวหน้างาน และมักตอบตกลงไว้ก่อนโดยที่อาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการให้ท า ความกลัว

การถูกลงโทษท าให้ไม่กล้ารายงานอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บในที่ท างานให้หัวหน้างานทราบ การมี
สายสัมพันธ์แบบครอบครัวในกลุ่มคนงานจึงมักพูดคุยกันในเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่สื่อสารให้หัวหน้าคนงาน

เข้าใจ มีชาวละตินเพียงส่วนน้อยที่พูดภาษาอังกฤษได้ตอนอพยพเข้ามาในอเมริกา ท าให้การอบรม
เรื่องความปลอดภัยในการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) ไร้ประโยชน์ และสื่อที่จะช่วยในเรื่องดังกล่าวยัง
มีจ ากัด แม้การอบรมในภาษาสเปน แรงงานชาวละตินที่มีระดับการศึกษาไม่สูงนัก ก็ขาดทักษะที่จะ

ท าความเข้าใจเรื่องที่ต้องการสื่อสาร ประกอบกับการขาดสื่อที่ เป็นลายลักษณ์อักษรในการอธิ บาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ท าให้ข้อมูลที่แรงงานได้รับไม่ครบถ้วน เป็นสาเหตุให้เกิด

อุบัติเหตุในการท างานหลายครั้ง ผู้วิจัยเสนอแนวทางส าหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การอบรมโดย
คนละตินเองแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ จัดเตรียมข้อมูลที่ส าคัญเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีการสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง จัดประชุมเรื่องความปลอดภัยที่ไซต์ก่อสร้างทั้งภาษาสเปนและอั งกฤษ 

อธิบายความส าคัญของการรักษาความปลอดภัยให้แรงงานชาวละตินเข้าใจ 
 Casey Mowery  ท าการศึกษาเพ่ือระบุอุปสรรคในการสื่อสารภาษาอังกฤษ-ส เปน
และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าผลกระทบ 5 อันดับแรก คือ 

การสั่งงานท าได้ยาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในการท างานสูงขึ้น ผลผลิตหรือประสิทธิภา พใน
การท างานต่ าลง ขาดความเคารพและขาดบรรยากาศในการท างานเป็นทีม และปัญหาอ่ืนๆ เช่น การ

ใช้ปัญหาทางภาษาเป็นข้อแก้ตัวในการไม่ท าตามค าสั่ง การเลื่อนขั้นที่ไม่เป็นไปตามความสามารถใน
การท างาน แต่เป็นไปตามความสามารถทางภาษา เป็นต้น ทั้งนี้  ผลการส ารวจค่อนข้างมีความ
หลากหลายขึ้นอยู่กับอายุและประสบการณ์ของผู้ตอบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ได้แก่ สอนภาษาอังกฤษให้แก่คนที่พูดภาษาสเปน และสอนภาษาสเปนให้แก่คนที่พูดภาษาอั งกฤษ 
ผู้วิจัยให้ความคิดเห็นว่า ผู้ควบคุมงานชาวอเมริกันมักคิดว่า แรงงานที่อพยพเข้ามาต้องเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ แต่การให้ผู้ควบคุมงานชาวอเมริกันเรียนรู้ ภาษาสเปนจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
มากกว่า เพราะมีจ านวนน้อยกว่าและมีพ้ืนฐานการศึกษาดีกว่า และบริษัทควรสนับสนุนให้ผู้ควบคุม
งานสามารถใช้ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาสเปนได้ (Bilingual) หรือแม้แต่การเรียนในหลักสูตร การ

จัดการโครงการก่อสร้างในสถานศึกษา ควรระบุให้มีการเรี ยนการสอนภาษาสเปน เพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการสื่อสารกับแรงงานในไซต์ก่อสร้าง  ซ่ึงแนวทางนี้ได้ถูกน าไปปฏิบัติมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน ในทางตรงกันข้าม การฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับแรงงานชาวสเปน

นั้นยากกว่าและใช้เวลานานกว่า  
 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาที่พบในหลายประเทศทั่วโลก ในสภาวการณ์ที่

การเคลื่อนย้ายแรงงานมีความจ าเป็นและท าได้ง่ายขึ้น ปัญหาในการสื่อสารในโครงการก่อสร้า งอาจ
ท าให้เกิดความเสียหายกับโครงการและตัวคนงานเอง ส าหรับประเทศไทยที่อยู่ในสภาวะต้อง พ่ึงพา
แรงงานต่างด้าวมาระยะหนึ่งแล้ว จึงควรมีการศึกษาถึงประเด็นดังกล่าวให้มากขึ้น เพ่ือเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในโครงการก่อสร้างต่อไป 
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บทที่ 3 

ระเบยีบวจิยั 

 การศึกษาวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่หน้างานก่อสร้าง เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) มีการด าเนินการเก็บข้อมูลจากโครงการก่อสร้างที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยในบทที่ 3 จะอธิบายรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 8 ส่วน ได้แก่  

 1. การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 3. วิธีวิจัยและเครื่องมือในการวิจัย 
 4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 5. วิธีการเก็บข้อมูล 

 6. การออกแบบบทสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในงานวิจัย 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 8. สรุประเบียบวิธีวิจัย 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

21 



22 
 

 

ผู้ส่งสำร

(กลุ่มผู้จัดการโครงการ)

สำร

(งานก่อสร้าง)

วิธีกำรสื่อสำร

(คน,ส่ิงพิมพ์, ส่ือ
อุปกรณ์)

ผู้รับสำร

(แรงงานต่างด้าว

ไร้ฝีมือ)

1. กำรก ำหนดกรอบแนวคดิในกำรวจิยั 

  จากการศึกษา เอกสาร ต ารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการสื่อสารในบทที่ 

2 สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย องค์ประกอบของการสื่ อสาร 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเลือกวิธีการสื่อสาร ปัญหาที่พบในการสื่อสาร ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากภาพที่ 4 องค์ประกอบของการสื่อสารประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร 
ซ่ึงในโครงการก่อสร้าง แต่ละองค์ประกอบอาจมีความหลากหลายและซับซ้อน โดยเฉพาะสารที่
ต้องการส่ง เช่น แบบที่ต้องท าการก่อสร้าง วิธีการและขั้นตอนการก่อสร้าง ข้อปฏิบัติเพ่ือความ

ปลอดภัย เป็นต้น และประเภทสื่อที่ใช้ เช่น คน สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ความหลากหลา ยของ
องค์ประกอบในการสื่อสารนี้ ท าให้เกิดเป็นวิธีการสื่อสารแบบต่างๆ ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะท าการ เ ก็บ
ข้อมูลวิธีในการสื่อสารที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง ระหว่างผู้ส่งสาร คือ กลุ่มผู้จัดการโครงการ และ 

ผู้รับสาร คือ แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ แบ่งตามประเภทของสื่อที่ใช้เป็นหลัก จากนั้นจึงวิเคราะห์หา

ปฏิกิ ริยาตอบกลับ 

องค์ประกอบในการส่ือสาร 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ระหว่างผู้รับเหมากับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผล 
ต่อการเลือกวิธีการส่ือสาร 

 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการส่ือสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือท่ี
ปฏิบัติงานก่อสร้างข้ันพื้นฐานในประเทศไทย 

ศึกษาปัญหา 
ท่ีเกิดจากวิธีการส่ือสาร 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการสื่อสารนั้นๆ รวมถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารแต่ละวิธี เพ่ือระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือต่อไป 

2. กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 

  รูปแบบของงานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงเหมาะกับ
ลักษณะค าถามของงานวิจัยที่ต้องการท าความเข้าใจสถานการณ์ ปัญหา และความคิดเห็นของ
ผู้เก่ียวข้อง  

  ผู้วิจัยเลือกบริษัทท่ีผู้วิจัยท างานอยู่ เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากมีการใช้แรงงานต่า ง ด้าว
ค่อนข้างมาก และผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยโครงการก่อสร้างที่จะเก็บข้อมูล เป็นโครงการ

ที่มีพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารขนาดใหญ่) 
เพ่ือควบคุมความซับซ้อนของโครงการ และเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่พอที่จะมีจ านวนแรงงาน ต่าง
ด้าวมากพอที่จะท าการศึกษา และเลือกโครงการที่มีผู้จัดการโครงการไม่ซ้ าคนกัน จ านวน 3 โครงการ 

โดยในแต่ละโครงการจะมีกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ 
และหัวหน้าคนงาน รวมทั้งหมด 3 ฝ่าย 

3. วิธ ีวจิ ัยและเคร ือ่งมือในกำรวจิัย 

 จากรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ และกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลของงานวิจัย 

ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการสนทนากลุ่ม เป็นวิธีวิจัยหลักของการศึกษานี้  
 การสนทนากลุ่ม (Focus group interview) คือ การสัมภาษณ์ที่รวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม เป็นผู้คอย

จุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนว
ทางการสนทนาอย่างกว้างขวางครอบคลุมละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 

7-8 คน ซ่ึงเลือกมาจากประชากรเป้าหมายที่ก าหนด มีการเตรียมประเด็นค าถาม ซ่ึงค าถามทุกข้อต้อง
ประกอบด้วยตัวแปร น าตัวแปรมาสร้างค าถามที่ตอบได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (อรุณี อ่อนสวสัด์ิ, 
2551) 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลประเภทเอกสารในส่วนอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างองค์กร 
สื่อที่ใช้ในการสื่อสารวิธีต่างๆ เป็นต้น และการสังเกตแบบไม่ มีส่ วนร่วม ( Non-participant 

observation) เพ่ือสังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บไ ด้จาก
การสนทนากลุ่ม การสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูล เป็นไปตามกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย โดยแนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) จะมี
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ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด และออกแบบค าถามให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ระหว่าง
การสนทนา ซ่ึงประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (เก็บข้อมูลล่วงหน้าก่อนท าการสนทนา) 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

 1.1.1 ต าแหน่งงาน  
 1.1.2 ประสบการณ์การท างาน 

 1.2 ข้อมูลทั่วไปของไซต์งานก่อสร้าง  

 1.2.1 ประเภทอาคาร  
 1.2.2 พ้ืนที่อาคาร 

 1.2.3 แผงผังการท างานในไซต์งานก่อสร้าง 
 1.2.4 จ านวนแรงงานในไซต์งานก่อสร้าง 
 1.2.5 สัดส่วนจ านวนแรงงานต่างด้าวไร้ผีมือต่อจ านวนแรงงานทั้งหมด 

ส่วนที่ 2 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวท่ีใช้อยู่ในไซต์งานก่อสร้าง 
 2.1 ประเภทของการสื่อสารและวัตถุประสงค์ 

 2.2 วิธีการและล าดับการใช้การสื่อสารแต่ละประเภท 
 2.3 ข้อดีและข้อเสีย ของการสื่อสารแต่ละประเภท 

ส่วนที่ 3 ปัญหาการสื่อสารที่เกิดขึ้นในไซต์งานก่อสร้าง 

 3.1 ปัญหาที่พบในการสื่อสารในไซต์งานก่อสร้าง 
 3.2 ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารในไซต์งานก่อสร้าง 
 3.3 ผลกระทบกับงานก่อสร้าง 

ส่วนที่ 4 การเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในไซต์งานก่อสร้าง 
 4.1 การแก้ปัญหาการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวท่ีผ่านมา 

 4.2 ผลส าเร็จในการแก้ปัญหา 
 4.3 ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่าง ด้าว
ไร้ฝีมือ 

4. กำรตรวจสอบคณุภำพของเคร ือ่งมือวจิยั 

 แนวค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา 
จากนั้นผู้วิจัยได้น าชุดค าถามดังกล่าว ไปทดสอบกับผู้จัดการโครงการ 3 คน เพ่ือพิจารณาความหมาย
ของค าถามที่ต้องการสื่อ ความก ากวม และล าดับของค าถามว่ามีปัญหาหรือไม่ แล้วจึงน ามาผลท่ีได้มา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ค าถามไม่ชัดเจน เข้าใจยาก ถามแล้วตอบไม่ตรงประเด็น และอาจไม่ตรงกับ
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วัตถุประสงค์ของการท าการวิจัย จึงด าเนินการแก้ไขโดยมีเปลี่ยนรายละเอี ยดเก่ียวกับค าถา มตา ม
ความเห็นของผู้จัดการโครงการทั้ง 3 คน  

5. ว ิธ ีกำรเก็บข้อมูล 

 จากข้อ 3 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิจัยไว้ 3 วิธี ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (Focus group 

interview) การเก็บข้อมูลประเภทเอกสาร และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) โดยมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 

 5.1 คัดเลือกโครงการและรายชื่อผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ 
และ หัวหน้าคนงาน ของแต่ละโครงการ โดยผู้วิจัยติดต่อผู้จัดการโครงการ และแจ้งที่มาที่ไปของ
การศึกษา แล้วขอความอนุเคราะห์ให้ผู้จัดการโครงการ คัดเลือกวิศวกรโครงการ 2 คน และหัวหน้า

คนงาน 2 คน ที่มีประสบการณ์และสะดวกเข้าร่วมให้ข้อมูล 
 5.2 ติดต่อผู้ เก่ียวข้องเพ่ือเชิญและนัดหมายเข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus group 

interview) โดยผู้วิจัยได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการสนทนาล่วงหน้า พร้อมทั้งขออนุญาตในการจดบันทึก
และบันทึกเสียง ระหว่างท าการสนทนา  
 5.3 ผู้วิจัยจัดการสนทนาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 60 นาที 

ซ่ึงตลอดการสนทนา ผู้วิจัยจะบันทึกเสียง และจดบันทึกประเด็นที่ส า คัญหรือน่าสนใจไว้ทบทวน
ภายหลัง เม่ือเสร็จสิ้นการสนทนาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะท าการบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ท่าทาง น้ าเสียง

ของผู้พูด ตามความจริงที่สังเกตเห็น  
 5.4 ผู้วิจัยท าการถอดเทปบันทึกเสียงการสนทนาแบบค าต่อค า เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือขาดหายไป  

 5.5 ภายหลังการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ขอเก็บข้อมูลประเภทเอกสารที่เก่ียวข้องในการ
สื่อสารกับแรงงานต่างด้าว ซ่ึงถูกอ้างถึงในการสนทนา ได้แก่ แบบก่อสร้างได้แก่ ป้ายแสดงงาน

ด้านหน้าโครงการก่อสร้าง บอร์ดหน้างาน 
 5.6 ผู้วิจัยขออนุญาตผู้จัดการโครงการเข้าร่วมสังเกตกระบวนการสื่อสารกับแรงงาน ต่าง
ด้าวในไซต์งานก่อสร้าง โดยไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) เท่าที่ทางผู้จัดการ

โครงการอนุญาต เพ่ือสังเกตพฤติกรรมในการสื่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงซ่ึงจะท าให้ข้อมูลมีความสมบูร ณ์
มากยิ่งขึ้น 
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6. กำรออกแบบบทสมัภำษณเ์พือ่ใชใ้นงำนวจิัย 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและบทความทางวิชาการเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบบทสัมภาษณ์ที่ใช้ในการด าเนินการเก็บข้อมูล โดยเนื้อหาเป็นลักษณะของค าถามปลายเปิด 

(Open-ended question) เพ่ือให้ผู้ตอบได้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยประเด็นที่ถาม
นั้นจะเน้นเก่ียวกับวิธีการในการสื่อสารในโครงการก่อสร้าง ปัจจัยที่มีผลในการสื่อสาร ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการสื่อสารที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยมีลักษณะ

ค าถาม ดังนี้ 

ตารางที่ 2 การออกแบบค าถามส าหรับสัมภาษณ์  

ข้อ ค  ำถำม เหตุผลในกำรถำม 

1 1.1 โครงการนี้เป็นโครงการประเภทใด  

1.2 โครงการนี้มีพ้ืนที่ก่อสร้างเท่าไหร่ 
1.3 โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
นานเท่าไหร่ 

เพ่ือให้รู้ลักษณะ ขอบเขตของงาน และความ

ซับซ้อนของอาคารที่ท าการก่อสร้าง 

2 โครงการนี้มีการมีการใช้แรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวท้ังหมดก่ีคน  

เพ่ือหาสัดส่วนแรงงานไทย และแรงงานต่าง
ด้าว 

3 โครงการนี้มีการจัดผังองค์กร 
(Organization chart) และล าดับขั้นในการ

บริหารและสื่อสารในไซต์ก่อสร้างอย่างไร 

เพ่ือให้รู้ขอบเขตความรับผิดชอบ หน้าที่ 
ล าดับขั้นในการสั่งการ 

4 ในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวใช้วิธีการ
ใดบ้าง และใช้ในขั้นตอนใดของการก่อสร้าง 

เพ่ือแจกแจงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่าง
ด้าวในไซต์ก่อสร้าง 

5 ท าไมจึงเลือกสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวด้วย

วิธีการต่างๆ กัน 

เพ่ือทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือก

วิธีการสื่อสาร 

6 พบปัญหา อุปสรรคใดบ้างในการสื่อสารกับ
แรงงานต่างด้าวอะไรบ้าง และส่งผลกระทบ

ต่อโครงการอย่างไร 

เพ่ือทราบถึงอุปสรรคในการสื่อสารที่ส่งผล
กับการท างานในโครงการก่อสร้างตัวอย่างที่

ใช้ในการศึกษา 

7 ทางโครงการมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่พบ
อย่างไร 

เพ่ือทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของ
การสื่อสารที่ใช้ในโครงการ 

8 ทางโครงการมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการ
สื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารใน

อนาคตอย่างไร 

เพ่ือทราบถึงข้อเสนอแนะที่สามารน าไปเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการสื่อสารในอนาคตต่อไป 
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7. กำรวเิครำะหข์้อมูล  

 7.1 น าข้อมูลที่ถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงสนทนา และการบันทึกภาคสนามมา
ทบทวน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้มาและพิจารณาในประเด็นที่ส าคัญ 

 7.2 น าข้อมูลกลับมาอ่านพร้อมทั้งวิเคราะห์ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 7.3 รวบรวมค าตอบที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดย
จัดกลุ่มค าตอบตามทฤษฎีการสื่อสารและค าตอบที่ไม่เป็นไปตามหรืออยู่นอกเหนือทฤษฎีการสื่อสาร 

ได้แก่ องค์ประกอบการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร และกระบวนการในการสื่อสาร  
 7.4 อธิบายกระบวนการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวท่ีเกิดขึ้นในไซต์ก่อสร้างอย่างละเอียด

และครบถ้วน ซ่ึงในขั้นตอนนี้อาจจะต้องตัดข้อมูลที่ไม่จ าเป็นออก และท าการสรุปข้อมูล 
 7.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยน าข้อสรุปไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตรวจสอบว่า
เป็นความจริงตามที่บรรยายและอธิบายมาหรือไม่  

 7.6 จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร และจากการสังเกตการณ์มา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 

 7.7 ท าการสรุปผลการศึกษาขั้นสุดท้ายที่สมบูรณ์ 
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8. สร ุประเบียบวธิวีจิ ัย 

 

 

ภาพที่ 5 ระเบียบวิธีวิจัย

ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

ก าหนดวิธีวิจัยและเครื่องมือในการวิจัย

ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือวิจัย

ด าเนินการเก็บข้อมูลภาคเอกสาร

ด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม

วิเคราะห์ข้อมูล

น าเสนอผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 การวิจัย เรื่อง วิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่หน้างานก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันระหว่างกลุ่มผู้จัดการโครงการกับ
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานที่หน้างานก่อสร้าง ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ วิ เคราะห์ข้อดีข้อเสียของวิธีการสื่อสารแต่ละประเภท 
เพ่ือให้เข้าใจปัญหาที่เกิดจากวิธีการสื่อสารในโครงการก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือน าผลการศึกษา
ไปสรุปและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ปฏิบัติงาน
ก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยต่อไป โดยในบทนี้ได้น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ข้างต้น แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้  
 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท J และโครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
 2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 3. วิธีการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันระหว่างกลุ่มผู้จัดการโครงการกับแรงงานต่างด้าวไร้
ฝีมือท่ีปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานที่หน้างานก่อสร้าง  

 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ  

 5. ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีการสื่อสารแต่ละประเภท 

 6. ปัญหาที่เกิดจากวิธีการสื่อสารในไซต์ก่อสร้างทีใช้อยู่ในปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข   

1. ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท J และโครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา  

 บริษัทที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้นามสมมุติว่า “บริษัท J” เป็นบริษัท
รับเหมาก่อสร้างที่มาจากประเทศญี่ปุุน ตั้งสาขาในประเทศไทยมาแล้วกว่า 30 ปี ด าเนินธุรกิจการ
ก่อสร้างทั่วไป ทั้งงานออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคาร มีพนักงานประมาณ 200 คน 
โครงการที่บริษัท J รับเหมาก่อสร้างมีทั้งโรงงาน อาคารส านักงาน โรงแรม โกดัง ฯลฯ โดยรับเหมา
ก่อสร้างโรงงานเป็นส่วนใหญ่ จากการที่บริษัท J ได้รับการรับรองในระบบ ISO 9001(มาตรฐานสากล
ด้านการจัดการคุณภาพ); ISO 14001 (มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม); OHSAS 18001 
(มาตรฐานสากลด้านการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย); รางวัลต้นแบบสถานประกอบการด้าน
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง Occupational Health and Safety Management (OHSMS-CON)  

29 
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จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างระดับจังหวัดและระดับประเทศ จึงกล่าวได้ว่า บริษัท J เป็นบริษัทที่ให้ความส าคัญกับ

มาตรฐานการด าเนินงานและมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากบริษัทหนึ่ง 
 ในการศึกษานี้ ได้ท าการเก็บข้อมูลจากโครงการรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานที่มีบริษัท 

J เป็นผู้รับเหมาหลักจ านวน 3 โครงการ โดยในแต่ละโครงการจะมีโครงสร้างการท างานที่หน้า งาน

ก่อสร้าง หน้าที่ของแต่ละฝ่าย และล าดับการท างาน ดังนี้ 

 1.1 ผังโครงสร้างองค์กรในโครงการก่อสร้าง 

ภาพที่ 6 ผังโครงสร้างองค์กรในโครงการก่อสร้าง (Site organization chart)  

 ภาพที่ 6 โครงการก่อสร้างของบริษัท J ซ่ึงเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main contractor) มีการ

จัดผังองค์กร (Organization chart) เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานที่หน้างานก่อสร้าง 
ดังนี้ 

 1.1.1 กลุ่มบริษัทผู้รับเหมาหลัก (Main contractor) ประกอบไปด้วย 

 Project manager (PM) มีหน้าที่วางแผนงานก่อสร้างและแผนค่าใช้จ่าย 

และบริหาร งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน  

 Site engineer มีหน้าที่ ดูแลและควบคุมงานให้เป็นไปตา มระยะเวลา ที่

ก าหนด ควบคุมการท างานให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างและหลักการของวิศวกรรม รายงานความ

Project manager 
(PM)

Administrator Draftman Site engineer

Foreman 

Headman

Unskilled workerSkilled worker

Quality control 
(QC)

Main Contractor 
Sub Contractor 
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คืบหน้าของงานเสนอแก่ Project manager และตรวจสอบปริมาณงานลดงานเพ่ิมตาม BOQ 

ตรวจสอบ Shop drawing และให้ค าปรึกษากับผู้รับเหมารายย่อย (Sub contractor) 

 Draftman มีหน้าที่เป็นผู้จัดท ารายละเอียดของแบบก่อสร้าง เพ่ือท าเป็นแบบ 

Shop Drawing ให้ถูกต้อง เม่ือท าเสร็จแล้วจะน าเสนอ Project manager เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง และพิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างก่อนน าไปใช้ที่หน้างานจริง 
 Quality control (QC) มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของงาน ให้ตรงตาม

มาตรฐานของบริษัท รวมถึงตรวจการ Defect งานก่อนส่งมอบงานด้วย 
 Safety มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างาน จัดอบรมทุกคนใน
ไซต์งานก่อนเริ่มงาน เพ่ีอให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุทีท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการท างาน  

 Administrator มีหน้าที่ดูแลเรื่องเอกสารทุกประเภทในไซต์งานก่อสร้าง เช่น 

เอกสารการเบิกจ่ายเงินกับผู้รับเหมา รวมถึงการหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือน ามาใช้ในโครงการ และท า

รายงานการใช้จ่ายต่างๆ ภายในโครงการ เพ่ือรายงานแก่ Project Manager  

 1.1.2 กลุ่มบริษัทผู้รับเหมารายย่อย (Sub contractor) ประกอบไปด้วย 

 Foreman มีหน้าที่รับงานจาก Main contractor ตามรายละเอียดงานที่

ได้รับ และสั่งงานให้กับหัวหน้าคนงาน (Headman) 

 Headman จะคอยรับค าสั่งจาก Foreman และแจกจ่ายงานให้กับลูกน้อง

ของตน โดย Headman จะมีหลายคน แบ่งกันตามประเภทงาน โดยจะมีทั้งแรงงานฝีมือ (Skilled 
worker) และแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled worker) อยู่ในกลุ่มเพ่ือท างานร่วมกัน 

 Skilled worker คือ แรงงานฝีมือที่ท างานประเภทที่ต้องใช้ทักษะความรู้
ความสามารถ และผ่านการฝึกฝนจนช านาญในงานนั้นๆ 
 Unskilled worker คือ แรงงานไร้ฝีมือท างานโดยไม่ต้องใช้ทักษะความรู้

ความสามารถ
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 จากภาพที่ 7 แสดงแผนผังกระบวนการท างานและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆ ใน
โครงการก่อสร้าง ซ่ึงท าให้เกิดการสื่อสารในขั้นตอนต่างๆ ตามผังโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

 1. เริ่มงาน – Project manager ได้รับมอบหมายและวางแผนงานก่อสร้าง มีการ
ก าหนดงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในงานก่อสร้างรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด และแจกจ่ายงานให้กับ 

Site engineer  
 2. Site engineer แจกจ่ายงานแต่ละงานให้กับให้ Foreman ของ Sub 
contractor 

 3. Foreman ของ Sub contractor วางแผนการท างาน และก าหนดจ านวน
คนงานให้เหมาะกับงาน และสั่งงานกับ Headman  

 4. Headman กระจายงานให้กับแรงงานทั้งมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ เม่ือแรงงาน
ท างานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ฝ่าย Sub contractor จะส่งงานให้กับ Site engineer เพ่ือท าการ
ตรวจรับงาน 

 5. หากงานจากฝ่าย Sub contractor ไม่ผ่านการตรวจสอบ มีงานที่ผิดพลาด ทาง 
Site engineer จะแจ้งให้ Project manager ทราบ  

 6. Project manager สรุปข้อผิดพลาดและหาวิธีการแก้ไข และส่งเรื่องให้กับ Site 
engineer ไปติดต่อประสานงานกับ Sub contractor เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
 7. หากงานจากฝ่าย Sub contractor ผ่านการตรวจสอบจาก Site engineer ทาง 

Site engineer จะให้ให้ฝ่าย QC ด าเนินการตรวจงาน Defect อีกครั้ง 
 8. กรณีที่ตรวจงาน Defect ไม่ผ่าน Project manager ต้องสรุปข้อผิดพลาดและ
หาวิธีการแก้ไข และแจ้ง Sub contractor เพ่ือด าเนินการแก้ไข และกลับไปอธิบายงานให้กับแรงงาน

อีกครั้ง 
 9. กรณีที่ตรวจงาน Defect ผ่าน Project manager จะสรุปงานทั้งหมดของไซต์

งานก่อสร้าง เพ่ือท าเป็นรายงานส่งให้กับทางส านักงานใหญ่ (Head office) และถือเป็นการสิ้นสุด
โครงการก่อสร้าง  
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 1.2 ข้อมูลโครงการที่ศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลจากโครงการก่อสร้างโรงงานจ านวน 3 โครงการ 

ที่บริษัท J เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและเป็นผู้รับเหมาหลัก โดยมีการออกแบบมาจากส านักงานใหญ่

หรือทางเจ้าของโครงการมาเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละโครงการ ดังนี้ 

 1.2.1 โครงการที่ 1  
พ้ืนที่โดยประมาณ: 7,000 ตารางเมตร  
ที่ต้ังโครงการ: นิคมอุตสาหกรรมบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ระยะเวลาในการก่อสร้าง: 8 เดือน (สิงหาคม 2558 - มีนาคม พ.ศ. 2559) 
โครงสร้างอาคาร: คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็ก 

จ านวนแรงงานทั้งหมด: ประมาณ 200 คน 

 
ภาพที่ 8 รูปภาพโรงงานโครงการที่ 1 

 
ภาพที่ 9 แสดงสัดส่วนแรงงานในโครงการที่ 1 

แรงงานไทย
30%

แรงงานต่างด้าว …

จ านวนแรงงานในโครงการก่อสร้าง โครงการที่ 1
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 จากภาพที่ 9 โครงการที่ 1 มีสัดส่วนแรงงานต่างด้าวกับแรงงานไทย ประมาณร้อย
ละ 70 กับ 30 แรงงานต่างด้าวประกอบด้วย แรงงานกัมพูชา พม่า และลาว โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงาน

กัมพูชาที่อพยพเข้ามาจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นกลุ่มแรงงานที่หาง่าย แรงงาน
เกือบทั้งหมดเป็นแรงงานไร้ฝีมือที่ท างานก่อสร้างทั่วๆไป เช่น การผูกเหล็ก การเทปูน โดยมี  

Headman ที่เป็นแรงงานต่างด้าวท าหน้าที่ควบคุมแรงงาน ซ่ึงแบ่งเป็นชุดๆตามประเภทงาน ส่วน

แรงงานไทยในโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมือ  

 1.2.2 โครงการที่ 2  
พ้ืนที่โดยประมาณ: 2,000 ตารางเมตร  
ที่ต้ังโครงการ: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง  

ระยะเวลาในการก่อสร้าง: 7 เดือน (กุมภาพันธ์  – สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
โครงสร้างอาคาร: คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็ก  

จ านวนแรงงานทั้งหมด: ประมาณ 100 คน 

 
ภาพที่ 10 รูปภาพโรงงานโครงการที่ 2 

 
ภาพที่ 11 แสดงสัดส่วนแรงงานในโครงการที่ 2 

แรงงานไทย
20%

แรงงานต่างด้าว
80%

จ านวนแรงงานโครงการก่อสร้าง โครงการที่ 2
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 จากภาพที่ 11 โครงการที่ 2 มีสัดส่วนแรงงานต่างด้าวกับแรงงานไทย ประมาณร้อย
ละ 80 กับ 20 โดยแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มาจากกัมพูชา ส่วนหนี่งมาจากจังหวัดสุรินทร์ และ

บุรีรัมย์ บางคนมีสัญชาติก่ึงกัมพูชาก่ึงไทย หรือถือ 2 สัญชาติ แรงงานต่างด้าวกัมพูชาส่วนนี้จะ พูดได้
ทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชา ส่วนคนที่ไม่เข้าใจภาษาไทย มักเป็นคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ในโครงการ

ก่อสร้าง แต่หลังจากนั้น 3 เดือน จะเริ่มฟังภาษาไทยได้รู้เรื่องมากขึ้น 

 1.2.3 โครงการที่ 3  

พ้ืนที่โดยประมาณ: 6,000 ตารางเมตร  
ที่ต้ังโครงการ: นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัด ปราจีนบุรี  
ระยะเวลาในการก่อสร้าง: 9 เดือน (มกราคม - กันยายน พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างอาคาร: คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็ก  

จ านวนแรงงานทั้งหมด: ประมาณ 180 คน 

 
ภาพที่ 12 รูปภาพโรงงานโครงการที่ 3 

 
ภาพที่ 13 แสดงสัดส่วนแรงงานในโครงการที่ 3 

แรงงานไทย
30%แรงงานต่างด้าว

70%

จ านวนแรงงานในโครงการก่อสร้าง โครงการที่ 3
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 จากภาพที่ 13 โครงการที่ 3 มีสัดส่วนแรงงานต่างด้าวกับแรงงานไทย ประมาณร้อย
ละ 70:30  โดยในกลุ่มแรงงานต่างด้าวร้อยละ70 ประกอบไปด้วยชาวกัมพูชาร้อยละ 70 และชาวพม่า

ร้อยละ 30 โดยประมาณ 

2. ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ใหส้ัมภำษณ ์

 การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่ มีบทบาทหลักในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้า วใน
โครงการก่อสร้าง โครงการละ 5 คน ประกอบด้วยส่วน Main contractor มี Project manager 1 

คน และ Site engineer 2 คน และ ส่วน Sub contractor มี Headman 2 คน รวมผู้ให้สัมภาษณ์

ทั้ง 3 โครงการ จ านวน 15 คน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์แสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 โครงการ 

ต ำแหนง่ ข้อมูล โครงกำรท ี ่1 โครงกำรท ี ่2 โครงกำรท ี ่3 

Project 
manager (PM) 

เพศ ชาย ชาย ชาย 

อายุ (ปี) 42 ปี 36 ปี 45 ปี 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

ประสบการณ์การท างาน (ปี) 17 11 22 

ประสบการณ์ในต าแหน่ง PM (ปี) 10 5 13 

Site engineer 
(SE) คนที่ 1 

เพศ ชาย ชาย ชาย 

อายุ (ปี) 30 29 32 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

ประสบการณ์การท างาน (ปี) 7 5 7 

ประสบการณ์ในต าแหน่ง SE (ปี) 3 2 4 

Site engineer 
(SE) คนที่ 2 

เพศ ชาย ชาย ชาย 

อายุ (ปี) 27 32 30 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

ประสบการณ์การท างาน (ปี) 4 6 7 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง SE (ปี) 4 5 5 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 โครงการ (ต่อ) 

ต ำแหนง่ ข้อมูล โครงกำรท ี ่1 โครงกำรท ี ่2 โครงกำรท ี ่3 

Headman 
คนที่ 1 

สัญชาติ กัมพูชา กัมพูชา กัมพูชา 

เพศ ชาย ชาย ชาย 

อายุ (ปี) 38 39 34 

วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

ประสบการณ์การท างาน (ปี) 10 12 7 

Headman 
คนที่ 2 

สัญชาติ พม่า พม่า พม่า 

เพศ ชาย ชาย ชาย 

อายุ (ปี) 39 36 37 

วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

ประสบการณ์การท างาน (ปี) 7 8 10 

 จากข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ ทีมผู้จัดการโครงการแต่ละต าแหน่งมีลักษณะ

ใกล้เคียงกันทั้งเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการท างาน และประสบการณ์ท างาน ส่วน 
Headman มี 2 สัญชาติ คือ กัมพูชา และพม่า ซ่ึงทางผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ตัวแทนทั้ง 2 สัญชาติ 

โดย Headman แต่ละคนจะดูแลแรงงานต่างด้าวประมาณ 10-20 คน ภายใต้บริษัทรับเหมารายย่อย
รายเดียวกัน 

3. วิธ ีกำรสือ่สำรที่ใชอ้ยูใ่นปัจจบุันระหวำ่งกลุม่ผู้จ ัดกำรโครงกำรกบัแรงงำนต่ำงด้ำวไรฝ้ีมือที่

ปฏ ิบัติงำนกอ่สรำ้งขั้นพื้นฐำนทีห่นำ้งำนก่อสรำ้ง  

 จากการสัมภาษณ์ทีมผู้จัดการโครงการก่อสร้างเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในแ ต่ละ
โครงการจะมีวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวเหมือนกันทั้ง 3 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 

เป็นการสื่อสารเพ่ือบอกข้อมูลวิธีการก่อสร้าง ให้ได้ตามคุณภาพที่ต้องการปริมาณงานต่อวัน ซ่ึง
แรงงานต้องปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้รับ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอ่ืนๆอีกที่แรงงานต้องปฏิบัติตามเ พ่ือ ให้
การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น เรื่องความปลอดภัย กฎระเบียบในการท างาน เป็นต้น  

 จากการสัมภาษณ์ Project manager, Site engineer, Headman และการเก็บข้อ มูล
จากเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารในโครงการก่อสร้าง ประกอบกับการสังเกตลักษณะสื่อและ

วิธีการสื่อสารที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง พบว่าทั้ง 3 โครงการมีการใช้วิธีการสื่อสารเหมือนกัน แบ่ง
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ออกเป็น 5 วิธี ได้แก่ วิธีใช้ล่าม วิธีดูแบบก่อสร้าง วิธีการสาธิต วิธีการขึ้นแบบจ าลอง และวิธีการดูจาก
คู่มือรูปภาพ โดยมีรายละเอียดของแต่ละวิธี ดังนี้ 

 3.1 วิธีใช้ล่าม 

 ล่ามในที่นี้ หมายถึง Headman หรือหัวหน้าคนงานที่เป็นชาวต่างด้าว ไม่ได้หมายถึง

ล่ามแปลภาษาทั่วไป ซ่ึง Sub contractor ได้ท าการคัดเลือกมาแล้วว่าสามารถเข้าใจภาษาไทย ได้ ดี  
โดย Headman จะท าหน้าที่แปลความให้แรงงานต่างด้าวในความรับผิดชอบของตนฟัง และ 

Headman ทุกชาติต้องท าหน้าที่เป็นล่ามในทุกครั้ง และการใช้ล่ามที่เป็น Headman นี้ จะปรากฏอยู่
ในเกือบทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสื่อสารกับแรงงาน ต่าง
ด้าวไร้ฝีมือวิธีอ่ืนๆด้วย 

 3.2 วิธีดูจากแบบก่อสร้าง  
 วิธีดูจากแบบก่อสร้าง (Construction drawings) หรือแบบ Shop drawings คือ การ

ใช้แบบก่อสร้างซ่ึงเป็นเขียนรูปลักษณะอาคารที่จะท าการก่อสร้างตามมาตรฐานการเขียนแบบ มี
สัญลักษณ์ประกอบแบบก่อสร้าง และมีค าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยจะท าการขยาย
แบบก่อสร้างและติดบอร์ดให้ดูหน้างาน โดย Site engineer จะเรียกทั้ง Headman และแรงงานต่าง

ด้าวเข้ามาท าความเข้าใจงานที่จะท าในพ้ืนที่นั้นๆ แล้วอธิบายเรื่องแบบ หรือDetailงานย่อยๆ ให้
แรงงานต่างด้าวฟัง โดยมี Headman แปลภาษาอีกทีหนึ่ง ซ่ึงแรงงานต่างด้าวสามารถอ่านแบบและ

อ่านรายการวัสดุ (Specifications) เองได้คร่าวๆ โดยดูรูปภาพเป็นหลัก  

 
ภาพที่ 14 ลักษณะบอร์ดที่แสดงแบบก่อสร้าง 
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ภาพที่ 15 บอร์ดแสดงแบบก่อสร้างที่ขยายรายละเอียดรอยต่อต่างๆ (Joints) 

 3.3 วิธีการสาธิต  

 วิธีการสาธิตเป็นการอธิบายและแสดงวิธีการท างานให้ดูเป็นตัวอย่างไปพร้ อมกัน 

จะท าที่หน้างานและเม่ืองานเริ่มเกิดความผิดพลาด หรือ ก่อนหน้านี้ มีการสื่อสารแล้วแรงงานไม่
สามารถเข้าใจได้ หรือเม่ือต้องสื่อสารกับแรงงานที่ไม่มีประสบการณ์ หรือวิธีการท างานที่อธิบายเป็น
ภาษาพูดได้ยาก ก็จะท าวิธีการสาธิตที่หน้างาน โดยSite engineerจะเป็นผู้ท าการสาธิตให้แรงงานดู

วิธีการท างานที่ถูกต้อง และมาตรฐานผลงานที่ต้องการ แต่บางครั้งวิธีการสาธิตอาจท าในแบบรูปภาพ
แสดงแบบที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงProject managerได้กล่าวว่า วิธีการสาธิตมีความ

แม่นย ามากที่สุด เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด ตัวอย่างเช่น การดัดเหล็ก การงอเหล็ก จะมีระยะการโค้งงอ
ของมัน แรงงานต่างด้าวก็ยังไม่เข้าใจว่าต้องดัดโค้งเข้าไปแค่ไหน จึงต้องแก้ไขด้วยการให้สาธิตการ งอ

เหล็กให้ดู แล้วให้แรงงานเอาเหล็กมาทาบวัดระยะเลย แรงงานต่างด้าวจึงเข้าใจได้มากขึ้น  

 
ภาพที่ 16 การสาธิตการงอเหล็ก 
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ภาพที่ 17 การสาธิตการตัดอิฐมวลเบา 

 3.4 วิธีการขึ้นแบบจ าลอง (Mock up) 

 เป็นการสร้างแบบจ าลองเท่าขนาดจริง เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการอธิบายวิธี การ

ก่อสร้างอาคารส่วนที่มีความซับซ้อน โดยการท าMock upจะท ามาจากที่อ่ืนและยกมาให้คน งาน ดู 

การท าMock upจะท าในส่วนที่มีรายละเอียดซับซ้อนจากขั้นตอนการท างานทั่วๆไป และท าเม่ือมีการ

ท างานผิดพลาด โดยProject managerเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องท า Mock up เพ่ิมส่วนไหนบ้าง โดย 

Project manager หรือSite engineer จะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับMock upเป็นภาษาไทย 

โดยมีHeadmanแปลให้แรงงานต่างด้าวฟังอีกครั้งหนึ่ง 

 
ภาพที่ 18 ตัวอย่าง Mock up หน้าต่างอะลูมิเนียม 
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 3.5 คู่มือรูปภาพ (Booklet)  

 เป็นคู่มือที่มีรูปภาพประกอบอย่างง่าย และมีค าอธิบายประกอบสั้นๆ เป็นภาษา

ของแรงงานนั้นๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีท างานพ้ืนฐาน และการปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง รวมถึง

รายละเอียดเก่ียวกับความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานส าหรับทุกโครงการ โดยบริษัท 

J จะท าคู่มือรูปภาพแจกให้กับแรงงานก่อนเริ่มงาน ซ่ึงตอนนี้บริษัท J มีการจัดท าเพียงภาษาเดียว คือ 

ภาษาพม่า ทั้งนี้จะมีโครงการจัดท าเป็นภาษากัมพูชาต่อไปในอนาคต 

 
ภาพที่ 19  ตัวอย่างคู่มือความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างภาษาพม่า 

 จากวิธีการสื่อสารทั้งหมดที่กล่าวมา จะถูกน าไปใช้ในกระบวนการท างานที่ต้อง มีการ
สื่อสารกับแรงงานต่างด้าว โดยเน้นที่การสื่อสารกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก เช่น การอบรม

งาน (Training) ให้กับกลุ่มผู้รับเหมารายย่อยและคนงานของแ ต่ละบริ ษัทก่อนเริ่มงา น ให ม่ 
กระบวนการประชุมตอนเช้า (Morning talk) และกระบวนการประชุม KY (การประชุมภายในกันเอง
ของบริษัทผู้รับเหมารายย่อย) ทั้งนี้  วิธีใช้ล่าม จะถูกน าไปใช้ในเกือบทุกกระบวนการท างานใน

โครงการก่อสร้าง รายละเอียดของการอบรมและการประชุมเพ่ือสื่อสารกับแรงงาน มีดังนี้ 
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 การอบรมงาน (Training) จะอบรมที่ห้องประชุมของโครงการก่อสร้าง เป็นการอบรมทุก
คนในโครงการก่อสร้างด้วยภาษาไทย และมี Headman ท าหน้าที่แปลให้แรงงานต่างด้าวฟัง และมี

การใช้สื่ออ่ืนๆ ประกอบ เช่น Mock up, Powerpoint, บอร์ดแสดงรายละเอียดโครงการ ในการ 
Training นี้ จะมีทั้งการบรรยายและมีการซักถามด้วย การTraining ไม่มีการก าหนดตายตัวว่า ต้อง 

Training เดือนละก่ีครั้ง จะขึ้นอยู่กับงานเม่ือมีงานใหม่ก็ Training กันใหม่ทุกครั้งไป 

 
ภาพที่ 20 บรรยากาศการ Training 

 
ภาพที่ 21 สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการ Training 

 การประชุมตอนเช้า (Morning Talk) เป็นการประชุมทุกคนร่วมกันตอนเช้า ประมาณ 8 
โมงเช้า ก่อนการเริ่มงานทุกวัน เนื้อหาของการประชุม คือ การแบ่งงานของผู้รับเหมาทั่วไป และความ

ปลอดภัย การประชุมท าที่ลานกว้างหน้าโครงการ มีการพูดบนเวที และใช้ไมโครโฟนในการสื่อสาร  
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มีการตอบโต้เม่ือมีข้อสงสัย โดย Project manager สื่อสารเป็นภาษาไทย และมี Headman ของแต่

ละชาติเป็นผู้แปลให้แรงงานต่างด้าวฟังอีกทีเม่ือการประชุมเสร็จสิ้น 

 
ภาพที่ 22 การประชุมตอนเช้า (Morning talk) 

 การประชุม KY เป็นชื่อเรียกการประชุมแบบหนึ่งของญี่ปุ่นคล้ายกับการ Morning talk 
แต่จะเป็นการประชุมภายในกันเองของแต่ละฝ่ายหรือแต่ละบริษัท เช่น การ KY ภายในระหว่าง

ผู้รับเหมารายย่อยกับแรงงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายนั้นๆ เนื้อหาของการประชุม เช่น งานที่ท าใน

แต่ละวัน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการท างาน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 23 การประชุม KY 

 จากวิธีการสื่อสารที่ส ารวจพบ สามารถจ าแนกองค์ประกอบการสื่อสารและประเภทการ

สื่อสารตามทฤษฎีได้ ดังนี้ 
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 กล่าวโดยสรุป วิธีการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันระหว่างกลุ่มผู้จัดการโครงการกับแร งงาน

ต่างด้าวไร้ฝีมือที่ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานที่หน้างาน ในโครงการก่อสร้างทั้ง 3 โครงการ มี 2 วิธีที่

ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้กับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ คือ วิธีใช้ล่ามและการท าคู่มือรูปภาพ ซ่ึงมีการแปล

จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างชาติอย่างชัดเจน ส่วนวิธี อ่ืนๆ อีก 3 วิธี คือ การดูแบบก่อสร้าง 

(Construction drawing) การสาธิต การขึ้นแบบจ าลอง (Mock up) 

 การสื่อสารที่บริษัท J ใช้ทั้งหมดจัดเป็นการสื่อสารที่มีทิศทางจากบนลงล่าง (Downward 

communication) อย่างชัดเจน เพราะเป็นการสื่อสารตามสายงาน กระบวนการสื่อสารมีทั้งแบบทาง
เดียว (One-way communication) ได้แก่ การดูแบบก่อสร้าง (กรณีที่ไม่มีการอธิบายแบบด้วยปาก
เปล่า) การอ่านคู่มือรูปภาพ และการขึ้นแบบจ าลอง (Mock up) และแบบสองทาง (Two-way 

communication) ได้แก่ การใช้ล่าม และการสาธิต โดยอาจมีการโต้ตอบ หรือค าถามจากแรงงาน
ต่างด้าว ผ่านล่าม แต่เนื่องจากล่ามเป็นหัวหน้าคนงานด้วย จึงอาจจะตอบค าถามแรงงานต่างด้าว ได้

เองทันที ไม่จ าเป็นต้องให้ผู้ส่งสารต้นทาง หรือกลุ่มผู้จัดการโครงการ เป็นผู้ตอบ การโต้ตอบแบบอ่ืน
อาจเป็นการพยักหน้า (อวัจนะภาษา) เพ่ือแสดงความเข้าใจและการรับรู้สิ่งที่สื่อสารออกมา ในการ
สื่อสารแบบทางเดียว หากมีการใช้ล่ามอธิบายเพ่ิมเติม ก็จะสามารถโต้ตอบในลักษณะสองทางได้ 

 ภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออกในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในโครงการมีหลายประเภท 
ทั้งวัจนะและอวัจนะภาษา ได้แก่ ค าพูดผ่านล่าม ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ภาษาของแรงงานต่าง ด้าว 

แบบก่อสร้าง รูปภาพ ท่าทางการท างาน และตัวอย่างชิ้นงาน (Mock up) หากจ าแนกวิธีการสื่อสาร
ตามจ านวนผู้รับสาร ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) โดย
จ านวนผู้รับสารอาจเป็นบุคคลเดียว หรือเป็นกลุ่มขนาดกลาง ขนาดใหญ่ผ่านการประชุมต่างๆ และยัง

มีการโต้ตอบกันได้ จึงจัดเป็นการสื่อสารมวลชน (Mass communication)

4 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลอืกวธิกีำรสื่อสำรกบัแรงงำนต่ำงด้ำวไรฝ้ีมือ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือนั้นได้ ทางบริษัท J มี
การเลือกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตอนนี้ คือ เลือกจากกความเข้าใจง่ายที่สุด คือ 

วิธีการใช้ล่าม ที่มีการสื่อสารโดยตรงกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือโดยอาศัย Head man ท าหน้าที่ทั้ง
เป็นหัวหน้าคนงานและสามารถสื่อสารได้กับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ และอีก 4 วิธีที่มีความส าคัญไ ม่

ต่างกันคือ วิธีดูจากแบบก่อสร้างวิธีการสาธิต วิธีการขึ้นแบบจ าลอง คู่มือแสดงรูปภาพ โดยทั้งหมดนี้ มี
ความส าคัญในการสื่อสารทั้งสิ้น และเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้า วไร้
ฝีมือโดยสรุปจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 



47 
 

 

 4.1 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 

 ปัจจัยด้านระยะเวลาในการท างานของโครงการที่มีผลต่อการเลือกวิธีการสื่อสารกับ
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ เหตุเพราะวิธีการสื่อสารแบบต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลาในการสื่อสารมากบ้าง
น้อยบ้าง ส าหรับโครงการที่มีระยะเวลาในการท างานน้อย ซ่ึงต้องมีการเร่งงาน อาจมีการข้ามขั้นตอน

การสื่อสารเบื้องต้นไป และเลือกใช้วิธีที่น่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดแต่ใช้เวลาน้อยแทน เช่น การสาธิต
ให้ดู แทนการเขียนหรืออธิบายด้วยค าพูด หรือการให้คนงานอ่านจากคู่มือเอง 

 4.2 ค่าใช้จ่าย 

 การเลือกวิธีการสื่อสารที่ ดีและชัดเจน จะช่วยลดความผิดพลาดของงานและ

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานให้น้อยลง ส าหรับบริษัท J ได้มีการต้ังงบประมาณเพ่ือใช้ในการสื่อสาร

โดยเฉพาะไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโครงการยังจ าเป็นต้องบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้น้อยที่ สุด 

โดยไม่ท าให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลง ดังนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเห็นว่า แม้ว่าการสื่อสารบางวิธี

จะมีค่าใช้จ่ายมาก แต่ก็จ าเป็นเพ่ือท าให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท 

ตารางที่ 5 วิธีการสื่อสารที่มีผลกับค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ 

วิธ ีกำรสื่อสำร ค ่ำใชจ้่ำยในกำรผลิตสือ่ 

มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย 

1. วิธีใช้ล่าม - •  

2. วิธีการดูจากแบบก่อสร้าง •  - 

3. วิธีการสาธิต - •  

4. วิธีการขึ้นแบบจ าลอง (Mock up) •  - 

5. คู่มือรูปภาพ (Booklet) •  - 

 จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า วิธีการสื่อสารที่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ วิธีการดูจากแบบก่อสร้าง 
จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดท าบอร์ดติดแบบก่อสร้างที่ขยายเป็นขนาดใหญ่ แต่เป็นค่าใช้จ่ายไม่มากนัก 

ส่วนวิธีการขึ้นแบบจ าลอง และคู่มือรูปภาพ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการท าแต่ละครั้ ง ส่วนวิธีการ
สื่อสารที่ไม่มีค่าใช้จ่ายทางตรง ได้แก่ การสาธิต และการใช้ล่ามเพราะบริษัทJ ได้ใช้Headmanในการ

สื่อสารแทนล่าม มีค่าตอบแทนรวมกับเงินเดือนไปแล้ว และอาจมีค่าใช้จ่ายทางอ้อม เนื่องจาก 
Headman หรือผู้ที่ท าการสาธิต ต้องแบ่งเวลาท างานส่วนหนึ่งมาท าการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว 
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 4.3 ประสบการณ์ของแรงงานต่างด้าว 
 ประสบการณ์ในการท างานของแรงงานต่างด้าวมีผลต่อการเลือกวิธีการสื่อสาร กับ

แรงงานต่างด้าว โดยผู้ที่มีประสบการณ์มากอาจจะไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสารมากมายนัก ในขณะ
ที่ผู้ท่ีไม่มีประสบการณ์ท างานมากนัก อาจต้องมีการสื่อสารหลายแบบ โดยเฉพาะแบบที่จะท าให้เห็น

ภาพในการท างานมากขึ้น เช่น การสาธิต การท า Mock up เป็นต้น 
 4.4 ความยากง่ายของงาน 
 ความยากง่ายของงานมีผลต่อการเลือกวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ โดย

งานที่มีความยาก ต้องการความประณีตหรือความแม่นย ามาก หรืองานที่ไม่เคยท ามาก่อน มักต้อง
อาศัยวิธีการสื่อสารที่มีภาพหรือสื่อสามมิติอ่ืนๆ ประกอบ แม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือใช้เวลาในการ

ผลิตสื่อ เช่น การสาธิต และการขึ้นแบบจ าลอง 

5. ข้อดีและข้อจ ำกัดของวธิกีำรสือ่สำรแตล่ะประเภท 

ตารางที่ 6 ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีการสื่อสารแต่ละประเภท 

วิธ ีกำรสื่อสำร ข้อดี ข้อจ ำกัด 

1. วิธีใช้ล่าม 1.1 การใช้ Headman แทนล่าม
อาชีพ ท าให้สื่อสารกับแรง งาน

ต่างด้าวให้เข้าใจตรงกัน เพราะ 
Headman มีความรู้เรื่องงาน
ก่อสร้าง 

1.2 สามารถถามโต้ตอบได้ 

1.1 ต้องหาHeadmanทีฟั่ง / พูด
และอ่านภาษาไทยรู้เรื่อง  

 

2. วิธีดูจากแบบ

ก่อสร้าง  

 

2.1 สามารถดูซ้ าได้ 
2.2 เห็นภาพรวมของงาน 

2.1 เนื่องจากวิธีการนี้ต้องส่งสาร
ผ่านHeadman การสื่อสารอาจ

คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะถ้าแบบมี
ความซับซ้อน  
2.2 ภาษาที่ใช้ในแบบเป็น

ภาษาอังกฤษ เป็นข้อจ ากัด
บางครั้ง 

2.3 เป็นการสื่อสารทางเดียว  
ไม่สามารถโต้ตอบได้ 
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ตารางที่ 6 ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีการสื่อสารแต่ละประเภท (ต่อ) 

วิธ ีกำรสื่อสำร ข้อดี ข้อจ ำกัด 

3. วิธีการสาธิต 

 

3.1 เข้าใจได้ง่าย เพราะมีการใช้ทั้ง

ภาษาพูดและภาษากาย คือการท า
ให้ดูเป็นตัวอย่าง สามารถถาม
โต้ตอบได้ 

3.2 สื่อสารเรื่องกระบวนการได้ดี 
3.3 มีความคลาดเคลื่อนน้อย  

3.1 ดูซ้ าไม่ได้ ต้องคอยสาธิตใหม่

ตลอดทุกครั้ง  

4. วิธีการขึ้น

แบบจ าลอง (Mock 
up) 

4.1 เข้าใจง่าย เป็น 3 มิติ 

4.2 สื่อสารเรื่องรูปแบบและระดับ
คุณภาพที่ต้องการได้ 
4.3 สามารถดูซ้ าได้ 

4.1 ใช้เวลาในการผลิตนาน 

4.2 มีค่าใช้จ่ายสูง 
4.3 เป็นการสื่อสารทางเดียว ต้อง
มีคนอธิบาย 

5. คู่มือรูปภาพ  

(Booklet) 

5.1 พกพาได้  

5.2 อ่านและดูซ้ าได้ 
5.3 ใช้ได้กับหลายโครงการ 

5.1 ค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้อง

ผลิตให้เพียงพอกับแรงงานต่าง
ด้าว 

5.2 ภาษาที่ใช้ในคู่มือยังมี
ข้อจ ากัดกับแรงงานที่มีความ
หลากหลายของเชื้อชาติ 

5.3 เป็นการสื่อสารทางเดียว  
ไม่สามารถโต้ตอบได้ 

6. ปัญหำที่เกิดจำกวธิกีำรสือ่สำรในไซตก์่อสรำ้งทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุัน และแนวทำงแกไ้ข 

 ปัญหาที่เกิดจากวิธีการสื่อสารในไซต์ก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการ
ที่ไม่มีล่ามภาษา เนื่องจากล่ามภาษาเองจะมาวันที่ เริ่มงานใหม่ โดยการเข้าTraining แปลภาษาให้

แรงงานต่างด้าวฟัง หลังจากนั้นต้องมีการสื่อสารกันเองระหว่าง Project manager หรือ Site 
engineer กับแรงงานต่างด้าว โดยผ่านทาง Headman ที่สื่อสารภาษาอ่ืนได้บ้าง เช่น ภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ กรณีนี้ถ้าเป็นแรงงานพม่าจะมีการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีกว่าแรงงานชาวกัมพูชา 

สามารถจ าแนกปัญหาที่เกิดตามองค์ประกอบการสื่อสารได้ ดังนี้ 
  

 
 



50 
 

 

 6.1 ปัญหาที่เกิดจากผู้ส่งสาร 
 เนื่องจาก Headman เป็นทั้งรับสารและผู้ส่งสาร รวมถึง Project manager หรือ 

Site engineer ไม่เข้าใจภาษาของแรงานต่างด้าวเลย จึงจ าเป็นต้องต้องพ่ึงพาHeadmanในการ
แปลภาษาให้กับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ และผู้อ่ืนไม่สามารถแปลภาษาได้นอกจากHeadman จึงเป็น 

ข้อจ ากัดในการท างานได้ 
 6.2 ปัญหาที่เกิดจากสาร 

 ความละเอียดของภาพและภาษาเขียนที่ใช้ในการสื่อสารค่อนข้างจ ากัด เช่น การ

สื่อสารด้วยภาพช่วงแรกยังไม่ละเอียดพอ ท าให้แรงงานต่างด้าวท าผิดหรือยังท าไม่ได้ตามมาตร ฐานที่
ต้องการ จึงต้องมีการขยายภาพและท าการสาธิตเพ่ิมเติมอย่างละเอียด ส่วนแบบก่อสร้าง ป้าย หรือ

บอร์ดแสดงภาพตัวอย่างการท างานที่ใช้ภาษาเขียน จะมีเพียงภาษาไทยและอังกฤษเท่านั้น บางครั้ง
แรงงานต่างด้าวยังต้องเขียนแปลเป็นภาษาของตัวเอง หรือแรงงานต่างด้าวบางคนไม่สามารถ อ่าน
เขียนได้ จึงท าให้ไม่ได้รับข้อมูลเลย  

 6.3 ปัญหาจากสื่อหรือช่องทางในการสื่อสาร 

 6.3.1 ปัญหาการแปลสารจากล่ามที่เป็นHeadman คลาดเคลื่อน ถึงแม้ Headman 

จะมีความเข้าใจงานก่อสร้างก็จริง แต่ไม่ได้เป็นล่ามมืออาชีพ และไม่ได้เข้าใจภาษาไทยทั้งหมด หาก

แบบมีความซับซ้อนมาก อาจมีโอกาสในการแปลคลาดเคลื่อนมาก 

 6.3.2 ปัญหาความทั่วถึงในการสื่อสาร วิธีการประชุมกับคนจ านวนมากพร้อมๆ กัน 

การฟังหรือการมองเห็นอาจไม่เท่ากัน คนที่อยู่ใกล้อาจจะเข้าใจมากกว่าคนอยู่หลังๆ หรือการสื่อสาร

ผ่าน Headman ถ้า Headman ต้องดูแลลูกน้องหลายคน โอกาสที่จะสื่อสารไม่ทั่วถึงมีมากขึ้น แต่ถ้า

จ านวนลูกน้องมีความเหมาะสม โอกาสในการสื่อสารผิดพลาดก็น้อยลง 

 6.3.3 การสื่อสารแบบทางเดียวมีข้อจ ากัด เช่น ผ่านหนังสือคู่มือการท างาน แบบ

ก่อสร้าง การสเกตงาน เพราะ แรงงานต่างด้าวไม่สามารถโต้ตอบได้ จึงท าให้เกิดการเข้าใจผิดได้ และ

ท าให้งานเกิดข้อผิดพลาดได้ การสื่อสารแบบสองทาง คือสามารถโต้ตอบกันได้จึงเหมาะสมกว่า  

 6.4 ปัญหาที่เกิดจากผู้รับสาร 

 6.4.1 การทดสอบความเข้าใจของแรงงานต่างด้าวยังมีข้อจ ากัด เพราะแรงงานไม่

สามารถอธิบายหรือตอบโต้กลับเป็นภาษาเดียวกับทีมผู้จัดการโครงการหรือForemanคนไทยเข้าใจได้

ทันทีต้องมีHeadmanอยู่ ด้วยทุกครั้ง ไว้คอยอธิบายเป็นภาษาต่างด้าวให้กับคนงานฟัง บางครั้งผู้ส่ง
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สารจึงต้องสังเกตสีหน้า ท่าทาง ของแรงงานเองว่า มีความเข้าใจหรือไม่ แล้วสุ่มถามซ่ึงมีโอกาส

ผิดพลาดได้ 

 6.4.2 ความหลากหลายทางเชื้อชาติของผู้รับสาร เช่น การประชุมกับแรงงาน ต่าง

ด้าวหลายเชื้อชาติ อาจมีการรับรู้ไม่เท่ากัน ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าทุกคนเข้าใจและรับรู้ข้อมูล

เหมือนกันมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากในการประชุมใช้ภาษาไทย และให้Headmanแปลความหมายให้

แรงงานต่างด้าวฟัง ทั้งนี้อาจมีการแปลภาษาที่ผิดพลาดไปบ้าง รวมถึงความใกล้เคียงของภาษา ต่าง

ด้าวกับภาษาไทย เช่น แรงงานกัมพูชาสามารถฟังภาษาไทยเข้าใจมากกว่าแรงงานพม่า จึงอาจท าให้มี

ความเข้าใจไม่เป็นไปในระดับเดียวกันแต่เนื่องจากแรงงานต้องท างานร่วมกันจึงอาจเป็นปัญหา ใน

โครงการก่อสร้างได้ 

 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือนั้น วิธีในการสื่อสารส าคัญมาก เพราะ จะท าให้การ

สื่อสารประสบผลส าเร็จและน าไปสู่การลุล่วงในหน้าที่หรืองานที่ก าหนดไว้ได้ เพ่ือเป็นการป้องกันการ

สูญเสียของโครงการก่อสร้าง การสื่อสารจึงจ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพ โดยในโครงการก่อสร้า งนั้น มี

การใช้วิธีการสื่อสารโดย วิธีการใช้ล่าม วิธีการดูแบบก่อสร้าง วิธีการสาธิต วิธีการขึ้นแบบจ าลอง คู่มือ

แสดงงานแบบรูปภาพ โดยให้ความส าคัญทุกวิธีเท่า ๆกัน และวิธีการสื่อสารทั้ง 5 วิธีนี้  ได้มี

ประสิทธิภาพ โดยวัดจากการท างานที่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามต้องการ
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บทที่ 5 

สร ุปผลกำรวจิยั อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่หน้างานก่อสร้าง โดยมี

กรณีศึกษาเป็นโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ ที่รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัท J ซ่ึงเป็นบริษัทรับ เหมา

ก่อสร้างต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย และมีสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือค่อ นข้างสูง 

มากกว่าร้อยละ 50 ในทุกโครงการ การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่มซ่ึงประกอบไปด้วยทีมผู้จัดการ

โครงการ 1, 2 และ 3 และหัวหน้าคนงาน (Headman) ที่ มีบทบาทในการก าหนดวิธีการสื่อสาร 

ตลอดจนการแก้ปัญหาในการสื่อสารที่หน้างาน ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ ในบทนี้ ผู้วิจัยจึงขอ

น าเสนอข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 

 1 สรุปผลการวิจัย 

 2 อภิปรายผล 

 3 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ปฏิบัติงาน

ก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย 

 4 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

1. สร ุปผลกำรวิจยั 

 จากผลการวิจัยในบทท่ี4 สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ ดังนี้  

 1.1 วิธีการสื่อสารระหว่างทีมผู้จัดการโครงการกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการ มี

ทีมผู้จัดการโครงการเป็นผู้ส่งสารและมีแรงงานต่างด้าวเป็นผู้รับสาร โดยมีความหลากหลายของสาร 

และสื่อที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของโครงการ สารที่ต้องการส่งไปยังแรงงานต่างด้าว มี 2 หมวด

หลักๆ คือ วิธีการก่อสร้าง และ กฎข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท างาน ส่วนวิธีการสื่อสารที่ใช้ 

ได้แก่ วิธีใช้ล่าม ( Interpreter) วิธีการดูจากแบบก่อสร้าง (Construction drawing) วิธีการสาธิต

(Demonstration) วิธีการขึ้นแบบจ าลอง (Mock up) และ คู่มือรูปภาพ (Booklet)  

 1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ มี 4 ปัจจัย ได้แก่ 
ระยะเวลาในการท างานของโครงการ ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง (ค่าผลิตสื่อ) และทางอ้อม (ค่าแก้ไขงานที่
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เสียหายจากการสื่อสารที่ผิดพลาด) ประสบการณ์ในการท างานของแรงงาน และความยากง่ายของ

ข้อมูลที่ต้องการสื่อ 
 1.3 ข้อดีข้อเสียของวิธีการสื่อสารที่เลือกใช้ในโครงการก่อสร้างมีความแตกต่าง กัน ไป 

โดยข้อดีของการสื่อสารแบบการจัดประชุมแบบต่างๆ คือสื่อสารกับคนจ านวนมากได้ในครั้ง เดียว 

ข้อเสีย คือ เม่ือจ านวนคนเยอะอาจสื่อสารตอบโต้กันยากกว่า ส่วนข้อดีของการสื่อสารแบบมีสื่อกลาง 
เช่น บอร์ด คู่มือภาพ แบบก่อสร้าง ข้อดี คือมีค่าใช้จ่ายน้อย ท าครั้งเดียวสามารถสื่อสารได้จ านวนมาก 
และดูซ้ าได้ ข้อเสีย คือเป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่มีการตอบโต้ ส่วนการใช้ล่ามซ่ึงเป็นผู้แปลสารใน

การสื่อสารหลายๆ แบบ มีข้อดี คือสื่อสารกับแรงงานต่างชาติโดยตรง สามารถอธิบายได้ชัดเจน 
โต้ตอบกันได้ และมีข้อเสีย คือ ต้องแบ่งเวลาในการท างานมาเพ่ือท าหน้าที่ล่าม และอาจจะไม่ได้อยู่ใน

ไซต์งานตลอดเวลา หากมีการจ้างล่ามเพ่ิมก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จะเห็นได้ว่าการสื่อสารแต่ละวิธี มี
ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ในไซต์งานจริงจึงมีการใช้วิธีการสื่อสารหลายวิธีร่วมกัน เพ่ือป้องกันการ
ผิดพลาดในงานที่จะเกิดขึ้น 

 1.4 ปัญหาในการสื่อสารในไซต์งานก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 1.4.1 การเรียกใช้ Headman ไม่สามารถท าได้ตลอดเวลา 

 1.4.2 ความละเอียดของภาพยังไม่ชัดเจนพอและภาษาเขียนที่ใช้ในการสื่อสาร
ค่อนข้างจ ากัด แรงงานต่างด้าวจึงได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 1.4.3 การแปลสารจากล่ามที่เป็น Headman มีความคลาดเคลื่อน เพราะ ไม่ได้เป็น

ล่ามอาชีพ และไม่ได้เข้าใจภาษาไทยทั้งหมด 

 1.4.4 ความทั่วถึงในการสื่อสาร เช่น การกระชุมกับคนจ านวนมากพร้อมกัน การฟัง

หรือการรับรู้ข้อมูลอาจไม่เท่ากัน แต่ถ้าจ านวนแรงงานมีความเหมาะสม โอกาสในการสื่อสารผิดพลาด

ก็จะน้อยลง 

 1.4.5 การสื่อสารแบบทางเดียวมีข้อจ ากัด ไม่สามารถซักถามตอบกลับได้ ท าให้เกิด

การเข้าใจผิดได้ง่ายกว่าการสื่อสารแบบสองทาง 
 1.4.6 การทดสอบความเข้าใจในสารที่สื่อออกไปให้แรงงานต่างด้าวยังมีข้อจ า กัด 
เพราะแรงงานไม่สามารถอธิบายหรือตอบโต้กลับได้ทันที ต้องมี Headman อยู่ด้วยทุกครั้ง บางครั้งผู้

ส่งสารจึงต้องสังเกตสีหน้า ท่าทางของแรงงาน ซ่ึงมีโอกาสผิดพลาดได้ 
 1.4.7 การประชุมกับแรงงานต่างด้าวเป็นจ านวนมากและหลากหลายเชื้อชาติ ท าให้

ตรวจสอบได้ยากว่าได้รับสารอย่างทั่วถึงหรือไม่ อาจเข้าใจไม่เป็นไปในทางเดียวกัน 
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2. อภิปรำยผล 

 จากสรุปผลการวิจัยข้างต้น สามารถน าไปสู่การอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 วิธีการสื่อสารระหว่างทีมผู้จัดการโครงการกับแรงงานต่างด้าวของกรณีศึก ษานี้  มี

องค์ประกอบในการสื่อสารชัดเจน สอดคล้องกับ กาญจนา มีศิลปวิกกัย (2553) คือ มีผู้ส่งสาร ได้แก่
ทีมผู้จัดการ มีสาร คือ ข้อมูลเก่ียวกับงานที่ต้องปฏิบัติ สื่อที่ใช้ คือ ภาษาพูด ภาษาเขียน (แต่น้อย) 

รูปภาพ แบบจ าลองสามมิติ และผู้รับสาร คือ แรงงานต่างด้าว โดยวิธีการสื่อสารที่ใช้มีความ
หลากหลาย และมีกระบวนการสื่อสารหลายขั้นตอนกว่าที่คาดการณ์ไว้ แสดงถึงความพยายา มของ
บริษัท J ในการลดปัญหาในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว โดยพยายามใช้ทุกวิธีร่วมกัน ทั้งภาษาพูด 

ภาษาเขียน การแสดงให้เห็นทั้งภาพและเสียง โดยเฉพาะการแสดงกระบวนการให้เห็น เพราะ
ธรรมชาติของสารที่ ต้องการสื่อในโครงการก่อสร้าง มีลักษณะเฉพาะ คือ เน้นที่วิธีการท างานและ

รูปแบบของงานที่ต้องการ ซ่ึงเม่ือแรงงานได้รับสารแล้วต้องน าไปปฏิบัติด้วย จึงต้องใช้วิธีที่ท าให้เห็น
ภาพได้ชัดเจนที่สุด การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ศึกษามา มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้
แรงงานรับรู้ รับฟัง เข้าใจ แล้วน าไปปฏิบัติตาม ซ่ึงแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่มานานจะฟังภาษาไทยเข้าใจ 

จึงท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้ระดับหนึ่ง แม้ว่าจะไม่สามารถตอบโต้กลับเป็นภาษาไทย
ได้ ส่วนการสื่อสารด้วยวิธีการสาธิต การTraining การประชุมตอนเช้า หรือการประชุม KY แม้ว่าจะ

เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบสองทาง(Two-way Communication) แต่ในทางปฏิบัติแรงงานจะ
เป็นผู้รับฟัง และผู้ส่งสารเป็นผู้ถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจอีกที ซ่ึงลักษณะการสื่อสารแบบนี้อาจมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้บ้าง เพราะผู้รับสารไม่สามารถตอบโต้กลับได้ทันที 

 การเลือกใช้วิธีสื่อสารในโครงการก่อสร้าง ถูกควบคุมด้วยปัจจัยต่างๆ แต่ปัจจัยในการ
เลือกวิธีการสื่อสารในไซต์งานที่ไม่ค่อยถูกกล่าวถึงในงานวิจัยด้านการสื่อสารอ่ืนๆ คือ ปัจจัยด้าน

ค่าใช้จ่าย ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า ในโครงการก่อสร้างที่ มีมูลค่าสูง ความถูกต้องแม่นย าในการสื่อสาร กับ
แรงงานยิ่งมีความส าคัญมากเพราะมีผลต่อความปลอดภัยในการท างาน และมาตรฐานของผลงาน ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลา และงบประมาณโครงการที่อาจบานปลายออกไป ดังนั้น ผู้จัดการโครงการ

จึงมองค่าใช้จ่ายในการสื่อสารนี้ ในลักษณะการลงทุน เพ่ือให้ได้ผลที่คุ้มค่า เพราะค่าใช้จ่ายที่ ต้ อง
สูญเสียไปหากการสื่อสารมีความผิดพลาดมักสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ ต้องใช้ในการสื่อสาร (ผลิตสื่อ) 

 การแก้ไขปัญหาในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในโครงการก่อสร้าง อาจท าได้หรือท า
ไม่ได้ในขณะนั้น เนื่องจากมีระยะเวลาการท างาน และงบประมาณที่จ ากัด ดังนั้น การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการสื่อสารจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะอาจไม่มีเวลาให้แก้ไขความผิดพลาดจากการสื่อสาร

ได้มากนัก 
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 ข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากการศึกษาพบว่า การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในโครงการ ยังไม่มี

การใช้ภาษากลางที่ท้ังสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ซ่ึงมักเป็นภาษากลางที่ใช้ในประเทศ
ตะวันตก ซ่ึงสอดคล้องกับ Loosemore and Patrick Lee (2002) และ Mowery (2008) ที่กล่าวว่า
ในสถานที่ปฏิบัติงานมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางร่วมกันในการสื่อสารน้อย ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้

ภาษาพ้ืนถิ่นของแต่ละประเทศในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และจะต้องมีการพัฒนาให้ใช้
ภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันเพ่ิมมากขึ้นต่อไปในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ เพราะ 
ทักษะทางภาษาอังกฤษของทั้งคนไทยและคนต่างชาติยังไม่อยู่ในระดับที่สื่อสารได้อย่างเข้าใจ ยกเว้น

แรงงานพม่าที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี ดังนั้น แรงงานต่างด้าวในไทยจึงจ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะใน
การฟังและตอบโต้เป็นภาษาไทยมากกว่าที่จะต้องฝึกใช้ (ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเหมือนประเทศใน

แถบยุโรป) 

3. เสนอแนะแนวทำงกำรปรบัปรงุวธิกีำรสื่อสำรกบัแรงงำนต่ำงดำ้วไรฝ้ีมือที่ปฏบิัตงิำนกอ่สรำ้งขัน้

พื้นฐำนในประเทศไทย 

 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวนั้นจ าเป็นต้องใช้สื่อตัวกลางในการสื่อสาร เนื่องจากการ
สื่อสารโดยตรงอาจท าให้ข้อมูลที่ต้องการสื่อออกไปผิดพลาด และท าให้งานที่ได้รับมอบหมายผิดพลาด
ได้ จากการศึกษาวิธีการสื่อสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกวิธีในการสื่อสารและปัญหาในการสื่อสารแต่

ละวิธีของโครงการก่อสร้าง สามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากฝ่าย

ผู้รับเหมาหลักหรือทีมผู้จัดการโครงการ และปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวได้ ดังนี้ 

 3.1 ต้องเตรียมงบประมาณส าหรับการใช้ตัวกลางในการสื่อสาร เช่น ล่าม เพ่ือแปลภาษา

ไทย-ภาษาต่างชาติ ให้ทีมผู้จัดการโครงการและแรงงานต่างด้าวเข้าใจตรงกัน และต้องมีคุณสมบัติ
พิเศษ คือมีความเข้าใจในงานก่อสร้างด้วย เพราะเป็นงานวิชาชีพเฉพาะทาง หากใช้ล่ามแปลภาษา

ทั่วไปอาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลได้ และจะท าให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดการ
ผิดพลาดไปด้วย ดังนั้น โครงการควรมีการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ รวมกับค่าใช้จ่ายของโคร งการ
ด้วย และจัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น การจัดท าหนังสือคู่มือ หรือ แผ่นพับ

เสริมให้กับแรงงานต่างด้าว 
 3.2 ควรมีการอบรมบุคลากรของฝ่ายผู้รับเหมาหลักเพ่ิมเติม ให้สามารถสื่อสารเบื้องต้น

กับแรงงานต่างด้าวได้ เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีที่หัวหน้าคนงาน(Headman) ไม่สามารถท าหน้าที่
ล่ามได้ ทั้งนี้ควรมีการส ารองHeadmanไว้ คนที่2 หรือ3 เพ่ือให้การท างานด าเนินต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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 3.3 ต้องเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการสื่อสารกับคนทั้งหมดภายในโครงการก่อสร้าง เนื่องจาก

รูปแบบการสื่อสารกับแรงงานมักท าผ่านการประชุม เช่น การประชุมตอนเช้า (Morning talk) การ
ประชุม KY ที่จ าเป็นต้องเตรียมพ้ืนที่ลานกว้างภายในโครงการ เวที เครื่องมือสื่อสาร เช่น ไมโครโฟน 
ล าโพงขยายเสียง เป็นต้น หรือแม้แต่วิธีการTraining ยังต้องเตรียมห้องประชุมเพ่ือรองรับหัวหน้า

คนงานและแรงงานต่างด้าว อีกทั้งอุปกรณ์ในการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดแสดงสื่ อ 
Powerpoint โปรเจคเตอร์ เป็นต้น ผู้จัดการโครงการจึงควรวางแผนจัดการพ้ืนที่ในไซต์ก่อสร้าง ให้
สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.4 ควรมีการสื่อสารแบบกลุ่มย่อย โดยแบ่งกลุ่มผู้รับสารออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เช่น วิธีการ
สาธิต ที่มีการอธิบายเป็นกลุ่มเล็กๆ เป็นวิธีการเสริมจากการที่อบรมแล้ว แต่แรงงานต่างด้าวอาจเข้าใจ

ไม่ทั่วถึง จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มย่อยลงมาเพ่ือท าความเข้าใจหน้างานก่อสร้างอีกรอบหนึ่งและ ต้อง
ค านึงถึงเชื้อชาติของแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้การสื่อสารในแต่ละครั้งกลุ่มแรงงานที่อยู่ในกลุ่ มชาติ
เดียวกันจะเข้าใจตรงกัน 

 3.5 ควรมีการบันทึกวิดีโอหรือภาพระหว่างการอบรมและการสาธิต เพ่ือให้สามารถ
สื่อสารซ้ ากับแรงงานได้หลายครั้ง 

 3.6 ภาษาพ้ืนฐานที่ใช้ในการผลิตสื่อจ าพวกคู่มือ หรือบอร์ดต่างๆ ควรมีการพิจารณาว่า
ภาษาใดมีความจ าเป็น จากกรณีศึกษาของบริษัท J มีการท าเป็นภาษาพม่าเท่านั้น เพราะเห็นว่า
แรงงานกัมพูชาและลาว สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ดีกว่า จึงไม่จ าเป็นต้องท าคู่มือ แต่บอร์ดที่เก่ียวกับ

ความปลอดภัยควรมีท าทุกภาษา ในอนาคตควรมีการพิจารณาเลือกใช้ภาษากลาง เช่น ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวมากขึ้นตามความเหมาะสม เพราะการผลิตสื่อประเภทคู่มือการ

ก่อสร้างเป็นหลายภาษาตามความหลากหลายของแรงงานอาจไม่คุ้มค่าในการลงทุน ประกอบกับ
แรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ AEC ต่างก็ก าลังพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของแรงงานให้สูงขึ้น จึงมี

โอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษกับแรงงานต่างด้าวมากขึ้นในอนาคต 

 โดยสรุปแล้วควรจัดให้มีการสื่อสารระหว่างทีมผู้จัดการโครงการกับแรงงานต่างด้าว 

ระหว่างกระบวนการท างานอย่างน้อย 3 ช่วง คือ ก่อนท างาน ระหว่างการท างาน และหลังการท างาน 

ซ่ึงโดยหลักการแล้วบริษัททุกแห่งจะมีขั้นตอนการท างานหลักๆ เหมือนกัน แต่แตกต่างกันใน

รายละเอียด โดยควรมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณและพ้ืนที่เพ่ือรองรับการสื่อสารกับแรงงานต่าง

ด้าวตามก าลังของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยควรเลือกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อน

เป็นหลัก ก่อน และปรับปรุงคุณภาพของสื่อที่ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น 
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4. ข้อเสนอแนะในกำรศกึษำ 

 วิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในโครงการก่อสร้างในประเทศไทย ยังมีการศึกษาไม่

มากนัก ในขณะที่การอพยพเข้ามาของแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ในการศึกษาของผู้วิจัยท า

ให้ทราบถึงปัญหาของวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่หน้างานก่อสร้าง การสื่อสารกับ

แรงงานต่างด้าวนั้นจ าเป็นต้องใช้สื่อตัวกลางในการสื่อสาร เนื่องจากการสื่อสารโดยตรงอาจท า ให้

ข้อมูลที่ต้องการสื่อออกไปผิดพลาด และท าให้งานที่ได้รับมอบหมายผิดพลาดได้ 

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจากโครงการก่อสร้างที่

ลักษณะคล้ายกันเพียง 3 โครงการใน บริษัท J เพียงบริษัทเดียว ผลการวิจัยจึงอาจไม่ครอบคลุ มการ

สื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในโครงการประเภทอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อนมากกว่านี้ หรือมีขนาดโครงการ

แตกต่างกัน และเนื่องจากบริษัท J เป็นบริษัทต่างชาติที่ท างานกับแรงงานต่างด้าวเป็นหลักอยู่แล้ว จึง

มีวิธีและขั้นตอนการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวท่ีค่อนข้างเป็นระบบและผ่านการแก้ปัญหาในอ ดีต

มาแล้วส่วนหนึ่ง จึงไม่ค่อยพบปัญหาในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวมากนักและแนวทางที่บริษัท J 

ใช้ในการสื่อสารมักต้องมีการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างล่าม การท าคู่มือมาตรฐาน การท า Mock up 

การประชุมประจ าวัน ซ่ึงในโครงการขนาดเล็กอาจจะน าแนวทางการปรับปรุงการสื่อสารกับแร งงาน

ต่างด้าวจากกรณีศึกษานี้ไปใช้ได้ไม่เต็มที่ ผลการศึกษานี้จึงเหมาะที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับโคร งการ

ลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน นอกจากนี้การเก็บข้อมูลยังมาจากฝ่ายผู้จัดการโครงการเป็นหลัก 

ข้อมูลจากฝ่ายแรงงานต่างด้าวจะได้จากหัวหน้าคนงานเท่านั้น ดังนั้น ข้อมูลส่วนใหญ่จึงมาจากฝ่ายผู้

ส่งสารเท่านั้น ส่วนปัญหาจากมุมมองของผู้รับสารยังไม่ได้มีการศึกษาที่ชัดเจนในงานวิจัยนี้  

 ส าหรับงานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาจากกรณีศึกษาที่มีลักษณะหลากหลายมากขึ้น 

เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ควรมีการศึกษารายละเอียดของการ

เตรียมการเพ่ือสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในเชิงปริมาณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น งบประมาณที่ต้องจัดสรร 

จ านวนและขนาดห้องหรือลานกลางแจ้งที่ต้องใช้ในการสื่อสาร จ านวนกลุ่มผู้รับสารที่เหมาะสม เป็น

ต้น ซ่ึงไม่อยู่ในขอบเขตของงานวิจัยนี้ 
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บทสัมภาษณ์จากการสนทนากลุม่ 

บทสัมภาษณโ์ครงการที ่1 

ผู้สัมภาษณ:  โครงการนี้มีขนาดพ้ืนที่เท่าไหร่ คนงานประมาณก่ีคน 

Project manager: มีพ้ืนที่ประมาณ 7,000 ตร.ม. คนงานประมาณ 200 คน 

ผู้สัมภาษณ์:  โครงการนี้มีสัดส่วนคนงานต่างด้าวกับแรงงานไทยประมาณก่ีคน 

Project manager: ประมาณ 70:30 ต่างด้าว70 คนไทย30 แบ่งเป็นเขมร พม่า ลาวอีกนิด

หน่อย ส่วนใหญ่จะเป็นเขมร เพราะ หาคนงานง่ายและอยู่ใกล้ ภ า ค

ตะวันออกของไทย เกือบทั้งหมดจะเป็นคนงานไร้ฝีมือที่ท างานก่อสร้าง

ทั่วๆไป ไม่ต้องใช้ทักษะความรู้ เช่น การผูกเหล็ก การเทปูน ส่วนน้อยจะ

เป็นพวกหัวหน้าคนงานหรือเรียกว่าHeadman จะเป็นส่วนที่ส าคัญมากใน

กลุ่มของแรงงานต่างด้าว เพราะกลุ่มพวกนี้จะฟังและพูดภาษาไทยได้รู้ เรื่ อง 

ส่วนคนงานมีฝีมือจะอยู่ในกลุ่มของพวกช่าง ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไทย 

ผู้สัมภาษณ์: ปัจจุบันสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวมีวิธีใดบ้าง ต้ังแต่ก่อนเริ่มงานจนกระทั่ง

งานเสร็จสิ้นงาน พร้อมยกตัวอย่างแต่ละวิธี 

Site engineer คนที่ 1: 1. จะมีล่าม คือ ผู้ที่เป็นคนแต่ความหมายให้กับแรงงานต่างด้าวอีกทีนึง 

2. รูปภาพ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของงานSafety รวมถึงการสาธิตการ ใช้

อุปกรณ์Safety การให้ดูคู่มือการท างาน ของเราก็จะมีเป็นภาษาพม่าไว้ ให้

แรงงานพม่าก่อนจะเริ่มงานอยู่แล้ว 3. การTraining ก่อนเริ่มงานให ม่ทุก

ครั้ง ในการเทรนจะมีหัวหน้างานที่สามารถพูดได้เป็นภาษานั้นๆ เชน ภาษา

พม่า ภาษาเขมร แล้วก็จะไปให้แปลให้กับลูกน้องฟังกันเองเป็นเรื่องๆไป 

Site engineer คนที่ 2: ในส่วนของการสาธิต จะมีทั้งสาธิตหน้างานให้ดูเลย ตรงไหนที่ต่างด้า วไ ม่

เข้าใจหรือท าไม่ถูก และการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องTraining  

ผู้สัมภาษณ์: Headmanนี้เป็นต่างด้าวหรือคนไทย 

Headman คนที่ 1: เป็นแรงงานต่างด้าวท่ีสามารถที่จะพูดไทยได้ 

ผู้สัมภาษณ์: ผู้ท าการTraining ต้องพูดภาษาอะไร ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

Project manager: เราพูดภาษาไทยแล้วก็Headmanของเขา ไปแปลให้กับลูกน้องเขาอีกทีนึง  
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ผู้สัมภาษณ์: สื่อที่บอก เป็นสื่ออะไร 

Project manager: จะเป็นพวกPower point พวกบอร์ดแสดงงาน รวมถึงแบบDrawings ที่

น ามาอธิบายหัวหน้าคนงานทุกครั้งที่เริ่มงานใหม่เพ่ือให้หัวหน้าคนงาน 

น าไปแปลต่อให้กับคนงานต่างด้าวฟังอีกที 

ผู้สัมภาษณ์: ถ้าสมมุติว่าเรา เห็นคนงานต่างด้าวท าผิดพลาดอยู่และตอนนั้นไม่มีล่าม จะ

ท าอย่างไร 

Project manager: อย่างแรกก็ใช้ภาษามือถ้ายังคุยกันไม่เข้าใจก็ต้องหยุดงานก่อนแล้วกลับมา

หาคนที่คุยรู้ เรื่อง เพ่ือให้ไปแปลต่อให้คนงานคนนั้นฟัง จะไม่ให้คนงาน

ท างานต่อไปโดยที่ไม่รู้เรื่อง เด๋ียวงานเราจะผิดพลาดได้ 

Site engineer คนที่ 2: ถ้าเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆเราก็อธิบายให้เค้าดูที่หน้างานเลย แต่ถ้าอธิบายยัง

ไม่เข้าใจก็ต้องกลับมาคุยทีห้องท างาน โดยใช้วิธีอ่ืนๆควบคู่กันไป เช่น หา

ล่ามมาแปลให้ฟัง เอาStandard detailมาให้ดู  

ผู้สัมภาษณ์: นอกจากภาษามือ ยังมีแบบอ่ืนอีกไหม 

Project manage : ก็จะมีรูปภาพ การสเกต การสาธิต  

Site engineer คนที่ 2: นอกจากการTraining เก่ียวกับMethod แล้วยังมีพวกงานSafety พวก

ความปลอดภัยต่างๆ เน้นเก่ียวกับงานที่เป็นอันตราย 

ผู้สัมภาษณ์: แล้วต้องมีการประชุมหน้างานอีกทีหนึ่งไหม?  

Site engineer คนที่ 1: มีการ KY หน้างานรอบหนึ่ง ก่อนเริ่มงานทุกเช้า โดยการยืนเป็นกล่มๆ มี

ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าประชุมกันเอง 

Project manager: การ KY นี่คือเป็นการชี้แจงงานให้ในกลุ่มว่ามีโอกาสท างาน ว่ามีโอกาสเกิด

อุบัติเหตุอะไรบ้าง ต้องท าทุกวัน 

ผู้สัมภาษณ์: ถ้างานเกิดการผิดพลาด เราจะแก้ไขอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ 

Project manager: ก็มีเล็กๆน้อยๆ เช่น เทปูนไม่ได้ขนาด ก็ต้องดูแบบDrawingsว่าแบบผิดไหม 

แต่ถ้าเค้าไปท าผิดเอง ต้องถามว่า ผิดเพราะอะไร ผิดเพราะไม่เข้าใจแบบ

หรือผิดเพราะว่าคนสั่งงาน สั่งงานไปแล้วผิดพลาด แต่ว่ายังไงแล้วแต่ คือ

ต้องแก้งานตรงนั้นก่อน ในกรณีที่ผิดที่คนงาน ก็ต้องเทรนเขาใหม่ 

ผู้สัมภาษณ์: มีการตักเตือนก่อนไหม 
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Project manager: ใช้การเตือนไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้ไปท าอะไรเสียหาย เราแค่เทรนใหม่ให้เขา

เข้าใจถูกต้อง  

Site engineer คนที่ 1: ให้แก้ไขครับ มันไม่ได้ไปผิดกฎข้อบังคับหรือท าอันตรายแก่ผู้ อ่ืนหรือกลุ่ ม

เสี่ยงที่จะเกิดอันตราย เราก็คงไม่ได้ตักเตือน แค่ให้เขาแก้ไขท าให้ถูกต้อง 

ผู้สัมภาษณ์: เวลาเราเทรนนิ่งกับคนต่างด้าวหลายหลายเชื้อชาติ เกิดปัญหาการสื่อสาร

แตกต่างกันไหม เช่น เวลาเกิดปัญหาชาตินี้ เข้าใจ ชาตินี้ไม่เข้าใจ ชาติไหน

คุยง่ายกว่ากันหรือว่าเหมือนกัน 

Headman คนที่ 1: ในส่วนแรงงานของผมจะเป็นแรงงานไทยใหญ่ ก็คือภาษาก็จะใกล้เคียง กับ

ภาษาไทยส่วนใหญ่ สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่าย ถ้าสมมุติว่าผมรับงานทาง 

บริษัทนี้มา ผมอธิบายอีกทีนึงว่าการท างานเป็นยังไง อันตรายยังไงควรจะ

ป้องกันยังไง ก็ควรสื่อสารกับคนงานอีกที 

ผู้สัมภาษณ์: แรงงานต่างด้าวชาวพม่ากับชาวเขมร ชาติไหนคุยยากกว่ากัน 

Headman คนที่ 2: ในพ้ืนฐานที่การศึกษาระดับทักษะที่ เท่ากัน แต่ว่าเขมรจะสื่อสารช้า กว่า 

พม่าบางคนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีด้วย 

ผู้สัมภาษณ์: ท าไมถึงไม่จ้างพม่าเยอะกว่า 

Site Engineer คนที่ 2: เราเลือกไม่ได้ ทางเราไม่ได้เป็นคนหาแรงงานมา เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่

ผู้รับเหมารายย่อยว่าเค้าเป็นคนเอาชาติไหนมาท างาน 

ผู้สัมภาษณ์: ค่าจ้างพม่ากับเขมรเท่ากันไหม 

Site engineer คนที่ 2: พอๆกัน 

ผู้สัมภาษณ์: ปัญหาที่เกิดจาการสื่อสารผิดพลาดทีเ่กิดขึ้นบ่อยๆ มีอะไรบ้าง 

Headman คนที่ 1: ในส่วนของผมที่สื่อสารแบบคุยกับแรงงานต่างด้าวแล้วผิดพลาด ไม่ค่อยมี 

เพราะ พูดภาษาเดียวกัน 

Project manager: ในส่วนของผมน่าจะมาจากหัวหน้างาน อาจจะมีฟังไม่เข้าใจเรื่องแบบ ส่วน

ใหญ่จะเกิดจากอธิบายจากหัวหน้าแปลไม่ตรงกัน  

ผู้สัมภาษณ์: ขนาดของไซต์พ้ืนที่ใหญ่กับพ้ืนที่เล็กมันมีผลไหม 
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Project manager: ไม่มีผล แต่จะมีผลกับสเกลของลูกน้องมากกว่า เช่น หัวหน้าดูแลลูกน้ อง

หลายคนมากเกินไป โอกาสที่จะผิดพลาดกัน มีเยอะขึ้น แต่ถ้าลูกน้องสเกล

น้อยลงมา โอกาสผิดพลาดจะน้อยลงมา 

ผู้สัมภาษณ์: มีการแบ่งพ้ืนที่จัดการ เหมือนกับไซต์อ่ืนไหม 

Project manager: แบ่งเป็นโซนเหมือนกัน 

ผู้สัมภาษณ์ : คิดว่ามาตรฐานของบริษัทเรากับบริษัทคนไทยเหมือนหรือแตกต่างกัน

อย่างไร เพราะอะไร 

Project manager: ของเราแบ่งประเภทงานชัดเจน อย่างงานคอนกรีตจะเป็นชุดหนึ่ง งาน

Finishingชุดหนึ่ง งานM&Eอีกชุดหนึ่ง แต่ถ้างานสเกลเล็กกว่าหรืองาน

ประเภทบ้าน เขาจะรวมเป็นชุดเดียวต้องท าหมด ทั้งหลัง ท าต้ังแต่ต้นจน

จบ ท าให้ทักษะของคนงานไม่ได้ ไม่ครอบคลุม ความผิดพลาดจึงเ กิดขึ้น

เยอะกว่า 

ผู้สัมภาษณ์: มีการท า Mock up หรือไม่  ถ้ามี ต้องท าตอนไหน อย่างไร 

Site engineer: ทุกครั้ง ก่อนที่จะท างานจริง ส่วนใหญ่จะมีMock upขึ้นมาก่อน เช่น การเท

พ้ืน การทาสี ตัวอย่างMock upจะเป็นตัวอย่างสีหรือว่าเป็นวิธีการทาสีก็ได้ 

และจะต้องท าให้คนงานดูด้วยทุกครั้ง เป็นวิธีการสาธิต 

ผู้สัมภาษณ์ : ส่วนผู้รับเหมารายย่อย ท าอะไรกับคนงานบ้างคะ 

Headman คนที่ 2: ส่วนของผู้รับเหมาเอง ต้องมีการเทรน ภายในกลุ่มของเราย่อยๆอีกกับ

ลูกน้อง โดยแยกกับการ Morning talk ตอนเช้าส่วนหนึ่ง ตอนรับคนงาน

เข้ามาท างานใหม่ และก็ทุกๆ 3 เดือน และจะมีการอบรมปรับปรุงงาน ทุก 

5 เดือน ประมาณนี้ 

ผู้สัมภาษณ์: คนงานเปลี่ยนบ่อยไหม 

Site engineer คนที่ 1: ไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อย ถ้าเปลี่ยน ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนกันหมดยกชุด เพราะ 

กลุ่มคนงานแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะมาท างานด้วยการชักชวนเพ่ือนมาท า 

Project manager: ถ้าเปลี่ยนคนงานบ่อย ต้องเรียนรู้ใหม่ ส่วนคนที่อยู่มาก่อน เค้าจะเรียนรู้

งานที่บริษัทเราให้ท า มันเป็นแนวทางกันไปอย่างงนี้ ก็ทั้งเรื่องSafety เรื่อง
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คุณภาพ เพราะถ้าเปลี่ยนคนงานมาใหม่ เหมือนนับหนึ่งใหม่ ท าให้ช้า งาน

ช้าลงแล้วก็คุณภาพไม่ได้เหมือนชุดที่ท า  

ผู้สัมภาษณ์: นอกจากมีMock upแล้ว มีอะไรอีกไหม?  

Site engineer คนที่ 1: ของเรามีป้ายแสดงงาน ว่าผิดถูกยังไง มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ถ้าเป็น

ป้ายทั่วไปภาษาต่างด้าวจะไม่มี ถ้ามีก็จะเป็นพวกเขาเขียนกันเอง บริเวณที่

ท าหน้างานเลย 

ผู้สัมภาษณ์: รายละเอียดป้ายมีอะไรบ้าง 

Site engineer คนที่ 1: ป้ายจะมีทั้งรูปภาพ มีทั้งDrawings และก็มีทั้ง 2 อย่าง แสดงทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

ผู้สัมภาษณ์: ถ้าไม่ท าMock upได้ไหม จ าเป็นทุกงานหรือเปล่า 

Project manager: ไม่ต้องท าทุกงานก็ได้ เช่น งานFinishing บางตัวก็ไม่ได้ท าMock up 

อย่างเช่น งานปูกระเบื้องยาง งานท าผนังเบา แต่ว่าเราต้องขอSpec

ผู้รับเหมาก่อน พวกงานพ้ืนฐานไม่ได้มีอะไรซับซ้อน งานหลังคาไม่ ต้อง มี  

Mock up ขอแค่ตัวอย่างแบบขยาย แต่ก็เคยมีงานMock up หลังคาบ้าง 

ถ้าแบบหลังคาพิเศษกว่าทั่วไป 

ผู้สัมภาษณ์: วิธีอ่ืนๆ มีอีกไหม 

Project manager: ก็จะมีการท าให้ดู หรือวิธีการสาธิตนั่นเอง เรียกว่า Demonstration คือ 

จะท าให้ดูเป็นงานๆไป เราจะท าให้หัวหน้างานดูพร้อมกับคนงาน แล้วให้

เขาไปเป็นล่ามอธิบายคนงานอีกที 

ผู้สัมภาษณ์: ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าๆ เราจะแก้ในระยะยาวได้อย่างไร 

Project manager: พวกงาน Defect ต่างๆ จะดูจากDefect list เช่น การงอเหล็ก จะงอผิด

บ่อยๆ งอไม่ได้ตามมาตรฐานของบริษัท ดัดเหล็กไม่ได้ตามระยะภาพ เราก็

พยายามท าตัวอย่างโดยการท าเป็นรูปภาพขึ้นมา มีการTraining เพ่ิมขึ้นมา 

หรือท าMock up แล้วก็ไปแสดงหน้างานเพ่ือจะแก้ปัญหา ผลท่ีได้ ดีขึ้น  

Site engineer คนที่ 2: ในส่วนของรูปภาพก็จะไปติดตรงที่เขาท างานเลย ว่าต้องงอเท่านี้ระ ด้าน

ความยาวเท่านี้นะ ปริ้นระยะจริงไปติดบอร์ดให้คนงานไว้ดูเลย ท าให้เข้าใจ

มากขึ้น ก็จะลดDefectพวกนี้ได้  
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ผู้สัมภาษณ์: มีตัวอย่างความผิดพลาดซ้ าๆ นอกเหนือจากอันนี้อีกไหม ที่สามารถน าไป

แก้ไขระยะยาวได้ 

Project manager: มันแยกเป็น 2 อย่าง การผิดพลาดเนื่องจากดีไซน์ผิดพลาด หรือเนื่องจาก

คนงาน เราก็พยายามแก้ส่วนดีไซน์แล้วว่า มันเกิดปัญหา เกิดขึ้นซ้ าๆ บ่อยๆ 

เราก็หาวิธีแก้ไขร่วมกัน 

ผู้สัมภาษณ์: แล้วตัวแปรอ่ืน เช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ มีผลกับปัญหาการ

สื่อสารหรือไม่ 

Site engineer คนที่ 1: สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม ไม่เก่ียวกับการท างาน 

ผู้สัมภาษณ์: แล้วความถนัดในการเลือกใช้สื่อผู้สื่อสาร 

Project manager: ผู้สื่อสารฝั่งเราต้องถนัดในการสื่อทุกสื่อ คือ ต้องมีความช านาญ เช่น ต้อง

เป็นผู้Trainingได้ ต้องสาธิตได้ เพราะ กลุ่มคนของเราจ านวนน้อยกว่า จึง

จ าเป็นต้องมีทักษะความรู้ที่ เหมาะสม ต้องรู้ให้เยอะที่สุด เก่ียวกับขั้นตอน

การก่อสร้าง เพ่ือที่จะไปท าให้คนอ่ืนดูได้ 

ผู้สมัภาษณ์: เราจะพัฒนาทักษะความรู้ของคนในบริษัทได้อย่างไร  

Project manager: ต้องมีการเทรนคนของเราเองอยู่ตลอด เป็นการเทรนภายใน ขึ้นอยู่กับงาน

นั้นๆ ซ่ึงจะอยู่ในส่วนของ QC แต่ถ้างานMaterialก็จะมีSupplierข้างนอก

มาเทรนให้กับเรา ซ่างเขาก็จะเทรนคนงานของเขาอยู่แล้ว แยกส่วนกัน 
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บทสัมภาษณโ์ครงการที ่2 

ผู้สัมภาษณ์:  โครงการนี้มีขนาดพ้ืนที่เท่าไหร่ คนงานประมาณก่ีคน 

Project manager: มีพ้ืนที่ประมาณ 2,000 ตร.ม. คนงานประมาณ 100 คน 

ผู้สัมภาษณ์:  โครงการนี้มีสัดส่วนคนงานต่างด้าวกับแรงงานไทยประมาณก่ีคน 

Project manager: ประมาณ 80:20 ส่วนของ20 จะเป็นคนไทย และ80จะเป็นต่างด้าว ส่วน

หนึ่งจะอยู่แถว สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ พวกนี้เค้าจะเป็นเขมร บางคนก็

ก่ึงเขมรก่ึงไทย ฟังไทยรู้เรื่อง ไม่ใช่ว่ามาจากฝั่งเขมรซะส่วนใหญ่ 

ผู้สัมภาษณ์: พวกก่ึงเขมรก่ึงไทยนี้อยู่ใน80 หรืออยู่ใน 20  

Project manager: อยู่ใน80 นี่แหละ ส่วนใน20 ก็คือไทยล้วน  

Headman คนที่ 1: ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวจะฟังไทยรู้เรื่องหมด ไม่ง้ันเวลาท างานล าบาก  

Headman คนที่ 2: คนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆเลย คือ คนที่มาใหม่เลย พวกนี้อยู่ 3 เดือนขึ้นก็เริ่มฟังรู้

เรื่องแล้ว 

ผู้สัมภาษณ์: ถ้ามีคนที่มาท างานใหม่ จะสื่อสารกับเขาอย่างไร 

Headman คนที่ 1: สมมุติว่า คนที่อยู่ก่อนอย่างผมไปถามเขาเนี่ย เค้าไม่รู้เรื่องใช่ไหม ก็จะเรียก

คนที่รู้เรื่องมา ส่วนใหญ่จะดูรู้เลยว่าใครมาใหม่ ถ้าพูดไปแล้วนิ่งเฉย คือพวก

ที่มาใหม่หน้าจะเปลี่ยน แต่พวกที่ฟังรู้เรื่องจะฉลาด จะเข้ามาหาเราเลย เขา

จะอธิบายให้พวกเขาฟังอีกที 

ผู้สัมภาษณ์: แต่ละประเภทของวิธีการสื่อสาร จะมีอบรมก่อนเริ่มงานใช่ไหม 

Site engineer คนที่ 1: ใช่ ก็จะมีการ Training 

Project manager: การTraining มันมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนของSafety เก่ียวกับเรื่อง

ของความปลอดภัยทั้งหมด และส่วนของหน้างาน คือ เก่ียวกับเรื่อ ง 

Activityทั้งหมด สมมุติว่างานนี้จะเริ่มเราก็ต้องอบรมคนงานทั้งหมด เพ่ือให้

รู้ว่าจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หลักๆก็เอาคนงานเข้ามาทั้งหมด 

มีForeman มีHeadmanของผู้รับเหมา โดยทางบริษัทเราเป็นคนเทรนให้ 

ผู้สัมภาษณ์: การTrainingท าบ่อยแค่ไหน 

Site engineer คนที่ 2: ขึ้นอยู่กับงาน ไม่ได้ตายตัวว่าเดือนละก่ีครั้ง ถ้ามีงานใหม่ก็ต้องเทรนใหม่ 
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Project manager: ปกติจะอยุ่ประมาณ 5 งานโดยเฉลี่ยของหน้าไซต์งานต่อโครงการหนึ่ง แต่

ถ้าเป็นงานSafety จะเป็นครั้งเดียวต่อผู้รับเหมา 1 เจ้า สมมุติมี 10 เจ้า ก็

ต้องเข้าอบรมหมดแต่อาจจะสองครั้งก็ได้แล้วแต่กรณี หรือขึ้นอยู่กับจ านวน

คนงาน 

ผู้สัมภาษณ์: แล้วเทรนนิ่งงานมีปัญหาอะไรไหม 

Project manager: ไม่มี เพราะ ส่วนมากคนงานที่ท างานกับบริษัทเรา จะรู้ระบบการท างาน

ของเรา 

Site engineer คนที่ 2: ต้องปรับทัศนคติคนงานใหม่ ว่าโรงงานนี้ท าแบบนี้ เพราะแต่ละโรงงานท า

ไม่เหมือนกัน ต้องมีคนจูนให้ไปในแนวทางเดียวกัน 

ผู้สัมภาษณ์: แล้วข้อเสียการTraining จะมีคนที่ไม่รู้เรื่องงานกับวิธีTraining นี้ไหม 

Project manager: ถ้าตอนนี้มีคนที่เข้ามาฟังไม่รู้ เรื่อง ส่วนมากก็จะHeadman คอยอธิบายให้

เข้าใจ 

ผู้สัมภาษณ์: คือจะมีHeadmanที่ท าหน้าที่เป็นล่าม แปลให้เด๋ียวนั้นเลยใช่ไหมคะ 

Site engineer คนที่ 2: ใช่ แปลให้ตอนนั้นเลย 

Project manager: เวลาเทรนนิ่งจะดูว่าท าตามได้ไม่ได้จะถามก่อน หรืออาจจะสุ่มถาม เช่น

หมวกใส่อะไร แบบไหน ก็จะสุ่มถามไป 

Site engineer คนที่ 1: ก่อนเทรนนิ่งจะคุยกันก่อนว่าเขียนหรือพูดภาษาไทยได้ไหม ไม่ว่าจะเป็นคน

ไทยหรือคนต่างด้าว เพระว่าคนไทยก็มีบ้าง ถ้ามีอายุเยอะอาจเขียนไม่ได้ก็มี 

ก็ต้องคุย ชี้แจง เรื่องกฎระเบียบต่างๆให้ฟัง ลักษณะคือการดู การสังเกต 

ก่อนเริ่มงานทุกไซต์งาน ทุกงาน จะมีการเรียกผู้รับเหมาที่เราใช้มาคุยชี้แจง

ให้เข้าใจตรงกัน 

ผู้สัมภาษณ์: ยกตัวอย่างรายละเอียดของการTraining ว่ามีอะไรบ้าง 

Project manager: เช่นเรื่องการก่ออิฐฉาบปูน ผนังก่ออิฐที่ปัญหามากๆ ก็จะเป็นสไตล์ของ 

บริษัทเรา จะมีการเทรนนิ่งทุกครั้งก่อน ว่าจะท ายังไง เช่น ว่าเสริมเหล็ก

ก่อนนะ บอกวิธีท า ก็จะมีStandard Drawingsให้ดู  

ผู้สัมภาษณ์: หลังจากขั้นตอนการTrainingเสร็จแล้วท าขั้นตอนอะไรต่อไป 
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Project manager: ติดตามผลงานที่หน้างานว่าเป็นไปตามรูปแบบหรือป่าวต้องมีการตรวจสอบ

ทุกครั้ง ถ้าไม่เป็นไปตามแบบก็ทุบหรือรื้อผนัง แล้วก็เข้าไปคุยกับคนงานให้

เข้าใจ ส่วนมากจะน้อยคิดเป็น 5-10% ที่ผิดพลาด จะผิดพลาดก็ต่อ เ ม่ือ 

เช่น ก่ออิฐไม่สวยประมาณนั้น แต่ถ้าผิดจากแบบก็น้อยครั้งมากถ้ามี เราจะ

มีการประชุมทุกเช้า คือ Morning talk 

Site engineer คนที่ 1: ตอนเช้าไปตรวจหน้างานและอาจมีรูปให้คนงานดูตัวอย่าง สาธิตในการ

ท างาน  

Site engineer คนที่ 2: วิธีสาธิตเราต้องมีHeadman ช่วยแปลตลอด และเราก็ท าให้คนงานดู 

เพ่ือให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

Project manager: ส่วนใหญ่เราจะส่งSite engineerไปดู แล้วผมก็ลงไปตรวจอีกทีหนึ่ง 

ผู้สัมภาษณ์: มีวิธีการสื่อสารแบบอ่ืนๆ อีกไหมนอกจากนี้ 

Project manager: จะมีMock up คือตัวอย่างสเกลจริง ส่วนมากจะมีต้ังแต่เริ่มงานจนถึง งาน

จบ และมี KY จะคล้ายๆ Morning talk แต่ KY จะยืนเป็นกลุ่มจะบอกว่า

งานวันนี้มีอะไรบ้าง ผู้รับเหมาคนเดิม เรียก Headman มาเพ่ือบอกลูกน้อง

ว่าท าอะไรบ้าง งานที่ต้องท าของวันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  

ผู้สัมภาษณ์: หลังเสร็จงานมีอะไรที่ต้องสื่อสารกันอีกไหม 

Project manager: ส่วนมากจะเป็นการติดตามผลมากกว่า พอเสร็จแล้ว เราจะสุ่มถามคนงาน 

ถ้าท าไม่ถูกต้องเราจะท าให้ดูเป็นการสาธิตให้เขาดู  

ผู้สัมภาษณ์: แล้ววิธีดูจากแบบก่อสร้าง หรือShop drawings ต้องท าทุกงานไหม 

Project manager: พวกแบบก่อสร้าง หรือShop drawings ต้องท าตลอดติดเป็นบอร์ดไว้หน้า

งาน บางทีเผื่อOwnerมาดูด้วย หรือเผื่อมีคนไม่ได้ถือแบบไป ก็จะดูหน้า

งานได้เลย 

ผู้สัมภาษณ์: การดูจากแบบก่อสร้าง มีข้อเสียอะไรบ้าง 

Project manager: ข้อเสียจะมีหลักๆ คือ ต้องคอยอัพเดตแบบให้ตรงกัน ระหว่างแบบดีไซน์กับ

หน้างาน เพราะ Planning กับ Site actual จะไม่ค่อยตรงกัน 

ผู้สัมภาษณ์: แล้วแต่ละวิธี มีความจ าเป็นทุกวิธีไหม สามารถตัดวิธีไหนออกได้บ้าง 
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Project manager: จ าเป็นทุกขั้นตอน ในทุกวิธีเพราะบริษัทเราซีเรียส เรื่องความผิดพลาด และ

เรื่อง Safety เป็นหลัก ส่วนมากการสื่อสารทุกไซต์จะมีลักษณะเดียว กันที่

ท าให้รู้ ให้ เห็น มีการเข้าไปตรวจเช็ค และต้องมีHeadmanอยู่ เพ่ือเข้าไป

บอกคนงาน เราพูดผ่านHeadmanโดยส่วนใหญ่ ถ้าจ าเป็นจริงๆเราจะ ใช้

ภาษามือ หรือวิธีสาธิตให้คนงานดู แต่เราจะบอกผู้รับเหมาต้ังแต่แรกแล้วว่า

คุณต้องมี Headman เพ่ือที่จะคุมคนงานและคอยสื่อสารกระจายไปยัง

คนงาน เพ่ือลดความไม่เข้าใจงานให้คนงานให้มากที่สุด 

Site engineer คนที่ 1: Headmanนี้มีต าแหน่งรองจากForeman ถ้าHeadmanไม่อยู่ Foremanก็

สามารถบอกเราได้ และคุมงานได้สองฝั่ง Headman คือคนงานต่างด้าวที่

พูดไทยได้ ส่วนForemanจะเป็นคนไทย แต่ฝั่งผู้รับเหมาบางทีจะเป็น ต่าง

ด้าว จะสื่อสารได้ทุกคน  

ผู้สัมภาษณ์: แล้วProject managerต้องอยู่ในทุกขั้นตอนไหม 

Project manager: จะมีHeadmanที่จะอยู่ในทุกขั้นตอน ส่วนProject manager กับ Site 

engineer สลับสื่อสารกับคนงานได้ 

ผู้สัมภาษณ์: คิดว่าควรปรับปรุงปัญหาการสื่อสารที่มีอยู่อย่างไร เพ่ือที่น าไปใช้ในระยะ

ยาวเพ่ือลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

Project manager: เรื่องทักษะความรู้ของคนงานต้องคุยกับผู้รับเหมาให้รับคนงานแบบที่มี

ความรู้โดยตรงกับงานด้านนั้นๆ ผู้รับเหมาบางเจ้าจะรับ ชาวไร่ ชาวนา พอ

มาหน้างานจริงๆ จะไม่รู้งาน ส่วนใหญ่เป็นคนงานที่ไม่ใช่ช่าง แต่จับพลัดจับ

ผลูมาเป็นช่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ เลยท าให้ทักษะความรู้ของคน งาน

ไม่ได้ แต่บางคนมีพ้ืนฐานดีก็จะสื่อสารกันง่ายกว่าพวกชาวนา ที่มาเป็น

คนงาน 

ผู้สัมภาษณ์: ท าไมบริษัทอ่ืนมีปัญหาเยอะกว่า เช่น บริษัทคนไทย หรือพวกงานขนาดเล็ก  

ประเภทบ้าน  

Project manager: บริษัทเราจะรู้วิธีแก้ปัญหา เราจะเน้นย้ าปัญหาตรงนั้น แต่ที่อ่ืนเกิดปัญหา

มากกว่าอาจเป็นเพราะระบบการสั่งงานยังไม่เป็นระบบ หรือคิดว่ามีวิธีการ

สั่งงานยุ่งยากซับซ้อนเกินไป อย่างเช่นบ้านขนาดเล็ก ผู้รับเหมารับ 10 เจ้า
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เลยไม่มีเวลามาดูคนงานทีมีทักษะความรู้ หรือไม่ได้ดูงานแต่ละที่อย่าง

ละเอียด หรือไม่ดูปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

Site engineer คนที่ 1: ของเราต่างกันคือ เราจะมีเทรน มีวิธีที่กล่าวมาข้างต้นที่ต้องท าเพราะ เป็น

กฎของบริษัท ไม่ได้ขึ้นกับโปรเจ็คนั้นๆ สื่อสารระหว่างกลุ่มใหญ่กับกลุ่ ม

ย่อย ส่วนจะมีการอบรม เช็คผล และติดตาม สุดท้ายจะมีการประเมิน

ผู้รับเหมาด้วย 

ผู้สัมภาษณ์: แต่ละสัญชาติของแรงงานต่างด้าว มีการTrainingเหมือนกันไหม 

Project manager: ไม่ว่าชาติไหนก็Trainingเหมือนกัน เพราะ ในการTraining จะHeadman 

ทุกชาติเข้าไปฟังการประชุม คอยอธิบายให้ลูกน้องฟัง  

ผู้สัมภาษณ์: คิดว่าวิธีพวกการ Training การ Morning talk หรือการ KY เสียเวลาไหม 

Project manager: ไม่เสียเวลา เราเสียเวลาแค่ 1-2 ชม. เพ่ือให้งานราบรื่น เพราะงานหน้าไซต์

งานเราสามารถไปเร่งได้อยู่แล้วโดยการท างานล่วงเวลา หรืออะไรก็แล้วแต่ 

แต่ถ้าไม่มีการสื่อสารพวกนี้ จะเสียเวลากว่าเยอะ งานจะผิดพลาดได้

มากกว่า  

ผู้สัมภาษณ์: คิดว่าบริษัทเราจะเป็นต้นแบบให้บริษัทอ่ืนได้ไหม  

Project manager: ก็สามารถท าได้ ขึ้นอยู่ว่าเขายอมรับไหม อาจมีวิธีอ่ืนแตกต่างกันก็ไ ด้มา

ทดแทน 
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บทสัมภาษณโ์ครงการที ่3 

ผู้สัมภาษณ์:  โครงการนี้มีขนาดพ้ืนที่เท่าไหร่ คนงานประมาณก่ีคน 

Project manager: มีพ้ืนที่ประมาณ 6,000 ตร.ม. คนงานประมาณ 180 คน 

ผู้สัมภาษณ์:  โครงการนี้มีสัดส่วนคนงานต่างด้าวกับแรงงานไทยประมาณก่ีคน 

Project manager: สัดส่วนคนต่างด้าวเยอะกว่า ประมาณ 70:30 

ผู้สัมภาษณ์: ในส่วน70นี้ แรงงานต่างด้าวเป็นชาติไหน 

Project manager: ถ้าแยกกันไปอีก เขมรจะเยอะกว่า คิดเป็น 70:30 คือ แรงงานเขมรจะ 

70% แรงงานพม่า 30% 

ผู้สัมภาษณ์: นอกจากสัญชาติเขมร พม่า ยังมีชาติอ่ืนอีกไหม 

Site Engineer คนที่ 1: มีอยู่ 2 ชาติ คือ เขมร และ พม่า ส่วนลาว ไม่มี 

Project manager:  ที่เขมรมีเยอะกว่า เพราะไซต์อยู่ใกล้ชายแดนฝั่งเขมรมากกว่า ข้ามมาได้ง่าย 

ผู้สัมภาษณ์: ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวอย่างไรบ้าง เช่น ก่อนเริ่มงาน 

ระหว่างท างาน หลังเสร็จสิ้นงาน มีวิธีอะไรบ้างที่ ต้องสื่อสารพูดคุยกับ

แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 

Project manager: ส่วนมากจะคุยในงานหลักๆภาพรวม เช่น การMorning talk การTraining   

แต่ถ้าหมายถึงหน้างาน ส่วนใหญ่จะไปคุยกับคนงานโดยตรงมีน้อยมาก 

อาจจะมีแค่เก็บของตรงนี้นะ ท าความสะอาดตรงนี้หน่อย เป็นแบบนี้ซะ

มากกว่า 

ผู้สัมภาษณ์: แล้วคุยงานผ่านใคร 

Site engineer คนที่ 1: ผ่านForemanที่เป็นคนไทย ของฝั่งผู้รับเหมาภายย่อยอีกทีนึง แล้วเขาก็จะ

ไปบอกกับHeadman อีกที่หนึ่ง แต่บางครั้งเจอHeadman โดยตรงก็บอก

เขาเลย เขาก็จะไปถ่ายทอดกับคนงานได้เลย เพราะหัวหน้าคนงานสามารถ 

ฟัง/พูดภาษาไทยได้ 

ผู้สัมภาษณ์: สมมุติว่า ถ้าคนงานท างานผิดพลาด เราจะไปบอกคนงานโดยตรงไหม 

Site engineer คนที่ 2: เราก็จะเรียกทางหัวหน้าคนงานของเค้าหรือคนที่คุมงานกับแรงงานต่า งด้าว

นั้นๆมาคุยกับเรา ทางเราจะไม่บอกกับเค้าโดยตรง 
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Project manager: บางครั้งเคยบอกเค้า เช่น งานผูกเหล็กระยะเป็นเท่านี้  เขาก็ท าได้นะ 

เหมือนเขาท ามานาน มีความช านาญ แต่จะมีบางจุดที่ไ ม่ตรง เราก็จะใช้

ภาษามือหรือการท าให้ดูเลย แต่ถ้าผิดพลาดหนักๆ นี้ไม่ได้หละ ต้องเรียก 

Headmanมาคุย ไม่อย่างนั้นงานจะเสียหายและเสียเวลาไปมากกว่าเดิม 

ผู้สัมภาษณ์: ถ้าไม่ใช้ภาษามือจะใช้ภาษาอะไรแทนได้บ้าง 

Project manager: ไม่มีเลย ก็ต้องเรียกHeadmanมาคุยอย่างเดียว 

ผู้สัมภาษณ์: อธิบายรายละเอียดวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือแต่ละวิธี ว่ามีวิธี

อะไรบ้าง 

Project manager: ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง ต้องมีการเทรนนิ่งแน่นอน เช่น เรื่องหลักๆทั่วๆไป เช่น 

เรื่องการผูกเหล็ก การก่ออิฐฉาบปูนกับคนงาน ต้องเรียกคนงานทั้งคน ไทย

และคนต่างด้าวพร้อมหัวหน้าคนงานเข้ามาประชุมร่วมกันหมดเลย 

ผู้สัมภาษณ์: Training คือ การเรียกมาประชุมรวมกันใช่ไหม 

Project manager: ใช่ คือการประชุมพร้อมหน้ากันทั้งหมด 

ผู้สัมภาษณ์: Morning Talk กับ KY เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

Project manager: Morning Talk จะประชุมเป็นภาพรวมใหม่ๆ ของผู้รับเหมาทุกเจ้า มา

ประชุมร่วมกันตอนเช้าของแต่ละวันแต่ไม่จ าเป็นต้องทุกวัน ที่จะแจ้งให้คน

ในไซต์งานก่อนสร้างรับทราบ เช่น วันนี้จะมีรถมาเทปูน ต้องระวัง ต้องหลีก

เหลี่ยงเส้นทางตรงนี้นะ อะไรประมาณนี้ ส่วน KY จะเป็นการเจาะลึกของ

แต่ละผู้รับเหมา เพราะผู้รับเหมางานแต่ละเจ้า จะมีประเภทงานแตก ต่าง

กันไป KY จะไม่เก่ียวกับเรา จะเป็นการ KY เฉพาะผู้รับเหมากับผู้รับ เหมา

อีกที ของเราก็จะ KY เฉพาะของเราก็จะไปดูไปแก้ไขในส่วนที่เป็นจุ ดบอด

หลัก ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น 

Site engineer คนที่ 1: KY จะคล้ายกับ Morning Talk แต่ไม่ต้องท าทุกวัน 

Site engineer คนที่ 2: การ Morning Talk เหมือน Daily Activity , Daily Information เรื่อง 

Safety เรื่องSchedule 

ผู้สัมภาษณ์: การสื่อสารอ่ืนๆ ก็นอกเหนือจากนี้มีอะไรบ้าง 
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Project manager: นอกจาก Training , Morning talk , KY และ Mock up จะมีโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 3 มิติที่น ามาใช้กับ Sequent งานProcess ก็จะมีSchedule

อยู่  ในโปรแกรม3D จะมีล าดับขั้นตอนงานในแต่ละช่วงเวลา ว่าแต่ละ

ช่วงเวลาเราจะท าได้เสร็จตามก าหนดไหม จากที่เรามโนภาพเอาไว้จาก

Schedule ที่เราวางไว้ 

ผู้สัมภาษณ์: โปรแกรม 3D คนงานมีส่วนเห็นด้วยไหม 

Project manager: คนงานไม่เห็น จะเห็นแต่ Headman เพราะ เราจะส่งให้เค้าดูในงาน

ส าคัญๆ แต่งานที่ท าประจ า เช่น ก่ออิฐฉาบปูน ไม่ต้องท าโปรแกรมออกมา  

Site engineer คนที่ 1: จะเหมือนตัวMock upที่ท าเพราะ งา นส า คัญ ส่วนโปรแกรม 3มิ ติ  

คอมพิวเตอร์จะเน้นไปทางSequentของการท างานมากกว่า ส่วน Mock 

up จะเป็นส่วนของการท างานหน้างาน กับการเลือกวัสดุ 

Site engineer คนที่ 2: อย่างโปรแกรม 3 มิติ ก็จะขึ้น Mock up ตัวอย่าง เพ่ือดูว่าสามารถสร้างได้

จริงไหม ก่อนสร้าง Mock up ขึ้นมาต่อไป อย่างเลือกตัวอย่างวัสดุ ก็ต้อง

ท า Mock up 1 ,2, 3 ให้เลือกว่าจะเจ้าของโครงการจะเลือกใช้อันไหน 

ผู้สัมภาษณ์: Mock up จ าเป็นต้องมีทุกขั้นตอนไหม 

Project manager: ไม่จ าเป็น จะท าเฉพาะงานที่พิเศษ ส่วนงานที่ท าประจ าไม่จ าเป็นต้องมี เช่น 

การก่ออิฐฉาบปูน การผูกเหล็ก เพราะท าอยู่แล้วเป็นประจ า 

ผู้สัมภาษณ์: คนงานจะรู้งานที่ท าเป็นประจ าอยู่แล้วได้อย่างไร 

Project manager: จะอยู่ในการ Training อยู่แล้ว แต่แค่เราจะย้ าว่า เสียบเหล็กอย่างไร ก่ออิฐ

วางแนวแบบไหน อาจจะย้ าโดยวิธีการสาธิตก็ได้ 

ผู้สัมภาษณ์: สรุปการ Training มีความส าคัญ 

Project manager: ส าคัญ เพราะ คนงานมีการเข้า/ออกตลอดเวลา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่ถึง

จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร มาตรฐานของบริษัทก็ยังคงอยู่ เช่น ต้องเจาะปูน

ขนาดนี้ลึกขนาดนี้ น้ ายาใส่ไปยังไง ระยะห่างเป็นยังไง อันนี้ต้องการเทรน

นิ่งงานอยู่ตลอดทุกครั้งก่อนเริ่มงาน 

ผู้สัมภาษณ์: ปัญหาที่คนงานรับผิดชอบเดิมๆ จุดซ้ าๆ มีอะไรบ้าง แล้วแก้ไขอย่างไร 

ยกตัวอย่าง 
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Project manager: อะไรมันท าบ่อยๆ อย่าคิดว่าจะดีขึ้นนะ มันไม่ใช่ ท าผิดบ่อยนี้สิตัวดีเลย เช่น 

การดัดเหล็ก งอเหล็ก ถึงจะมีระยะของมัน การจับระยะเนี่ยคนงานไม่เข้าใจ

ว่าจับตรงไหน ก็ต้องแก้ไขด้วยการท ารูปภาพเท่าขนาดจริง แล้วให้คนงาน

เอาเหล็กมาทาบวัดระยะเลย ก็จะช่วยลดการผิดพลาดไปได้เยอะมาก และ

อีกตัวอย่างคือ ระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กก็จะผิดพลาดบ่อย เพราะ คนงาน

รู้ถึงระยะการหุ้ม แต่ชอบชะล่าใจไปท าอย่างอ่ืนก่อน แล้วค่ อยมาหล่อ

คอนกรีต เลยท าให้งานเกิดDefect 

ผู้สัมภาษณ์: แล้วแก้ปัญหาอย่างไร 

Project manager: ทุบท้ิงแล้วท าใหม่ แต่แค่จุดเล็กๆสามารถควบคุมได้ เช่น ว่ากล่าวตักเตือน

คนงานหรือย้ ากับหัวหน้าคนงานอีกทีหนึ่ง 

ผู้สัมภาษณ์: แล้วมีความผิดพลาดใหญ่ๆ ไหม 

Project manager: คิดว่าไม่มี เพราะ เรามีการควบคุมดูแลในทุกขั้นตอนผ่านทางHeadm an 

เพราะคนพวกนี้อยู่กับเรามานานหลายโปรเจ็ก ก็จะเข้าใจวิธีการท างานของ 

บริษัท ความผิดพลาดเลยเกิดขึ้นน้อย 

ผู้สัมภาษณ์: ถ้าคนงานท าไม่เป็นจะบอกเขาอย่างไง 

Headman คนที่ 1: ต้องมีคนบอกเขา ท าให้เขาดูเป็นตัวอย่าง ว่าท าอย่างไร อธิบาย สาธิต แต่

ถ้าสมมติยังก่ออิฐไม่เป็น ให้เรียนรู้งานจากการเป็นลูกมือไปก่อน และค่อย

ลงมือท าก่ออิฐจริง มันไม่ยาก 

Headman คนที่ 2:  แต่ถ้าเป็นงานฉาบ คนงานใหม่ยังท าไม่ได้ ต้องใช้ฝีมือมากกว่าอีกขั้นนึง 

เพราะเป็นงานฝีมือ ส่วนมากคนก่อกับคนฉาบจะท าเป็นไปได้เองโดย

อัตโนมัติ 

Site engineer คนที่ 1: คนงานที่เข้ามาใหม่ เขาจะไม่ให้มาก่ออิฐฉาบปูนเลย ไม่ง้ันมีโอกาสพังและ

ท าให้เกิดความเสียหายตามมา เขาจะใช้คนให้ถูกกับงานมากกว่า เพ่ือลด

เวลาการท างาน ลดDefect เพ่ือให้งานตรงไปตามScheduleที่วางไว้ 

Project manager: เขาจะใช้คนให้ถูกกับลักษณะงานที่ท าได้ เช่น คนผูกเหล็กจะไม่ให้ไปฉาบ

ปูนแน่นอน เพราะงานพวกนี้จะแยกลักษณะงานของมัน ยกเว้นจะรวมท า

ความสะอาด หรือเทปูน พวกนี้จะท าได้หมด เพราะเป็นพ้ืนฐานทั่วไปที่ไ ม่
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ต้องใช้ทักษะความสามารถ แต่คนของต่างด้าวก็จะมีพวกมีฝีมือเก่ งๆนะ 

เช่น ช่างไม้ของเขาก็จะเก่งมาก 

ผู้สัมภาษณ์: วุฒิการศึกษาของคนงานมีส่วนหรือไม่ 

Project manager: ไม่มีส่วนในพวกแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ถ้าเป็นแรงงานทั่วไปจะใช้ ทั กษะ

ความสามารถ หรือประสบการณ์ล้วนๆ ก็เหมือนคนไทยที่ดูแบบเป็น พลิก

แพลงงานได้ พวกนี้จะฉายแวว คนก็จะดันขึ้นไปเป็นคนงานมีฝีมือ 

ผู้สัมภาษณ์: หน้าไซต์งานจริงนี้ต้องบอกการท างานอีกครั้งไหม  

Project manager: อาจแค่ก่อนเริ่มงานจะมีการวางเส้น ว่าเริ่มตรงไหน แล้วไปทางไหน เช่น 

วัดจากเส้นนี้ออกไป 15 เซนนะ ถึงเริ่มปูกระเบื้อง อะไรประมาณนี้ 

ผู้สัมภาษณ์: คิดว่าบริษัทของเรา เป็นระบบกว่าบริษัทคนไทย หรือ บริษัทรับเหมาขนาด

เล็กไหม เช่น พวกรับเหมาบ้าน 

Project manager: ที่เป็นระบบมากกว่าอาจเป็นเพราะ บริษัทเล็กๆ จะไม่ค่อยใส่ใจ ใน

รายละเอียดขั้นตอนมากกว่า แต่บริษัทเราจะถูกบังคับจากมาตรฐานวิธีการ

ท างานจาก บริษัทแม่อีกทีนึงด้วย จึงละเลยไม่ได้ และจึงท าให้คุณภาพมัน

ต่างกันอยู่แล้ว 

ผู้สัมภาษณ์: เราจะน าระบบการสื่อสารเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหน 

Project manager: มันต้องใส่ใจขึ้นอีกเยอะ ต้องคอยสนใจดูแล พวกนี้มันมีค่าใช้จ่ายอยู่แ ล้ว 

อย่างของบริษัทเรา ก็มีห้องประชุมไว้ส าหรับการ Training มีลานไว้ส าหรับ 

Morning Talk หรือ KY มีพร้อมมากกว่าบริษัทอ่ืนที่มีขนาดเล็กกว่า จึงเป็น

ข้อแตกต่างที่ส าคัญที่ท าให้คุณภาพในการท างานหรือการสื่อสารกับแรงงาน

ต่างด้าว เพ่ือเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง แต่ถ้าบริษัทคนไทยหรือบริษัทเล็ก ๆ

หันมาใส่ใจเรื่องระบบหรือวิธีการ อาจจะท าให้ลดปัญหาที่เกิดจากควา ม

ผิดพลาดจากการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวได้เพ่ิมมากขึ้น 
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