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บทที่ 1
บทน ำ
1. ควำมเป็น มำและควำมสำคัญของปัญหำ
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ มาจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ได้มีการอพยพเข้ามาท างาน
ในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณปี 2553 แล้ว โดยส่วนใหญ่เข้ามาอย่างผิด กฎหมาย แรงงานต่างด้าวไร้
ฝีมือในประเทศไทยมีจานวนเพิ่ มขึ้นแทบทุกปีโ ดยข้อ มูลจากปี 2555 (กรมการจัดหางาน, 2555) ระบุ
ว่ามีแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทางานอยู่ในประเทศไทยราว 2 ล้านคน โดยเป็นแรงงานพม่ามากที่สุด คือ
ประมาณ 1.3 ล้านคน สาเหตุที่ทาให้แรงงานต่างด้าวไร้ฝี มือ เข้า มาทางานในระเทศไทยประกอบด้ ว ย
สาเหตุสาคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ ปัจจัยดึง (Pull factors) ที่ดึงดูดแรงงานเหล่านั้นให้เ ข้ า มา
ทางานในประเทศไทยและปัจจัยผลัก (Push factors) ที่ผลักดันให้แรงงานเดิน ทางออกไปหางานท า
นอกประเทศของตน โดยปัจจัยดึง ได้แก่ ประเทศไทยมีโอกาสมีงานทามากกว่า และให้ค่าจ้า งสู ง กว่ า
ในขณะที่ปัจจัยผลัก คือ การจับกุมผู้ไม่ลงรอยทางการเมืองกับรัฐบาลและการปราบปรามกบฏชนกลุ่ ม
น้อย เช่น ในกรณีของพม่า จึงไม่น่าแปลกที่ ชาวกระเหรี่ย งเป็ นแรงงานต่ างชาติก ลุ่ มแรกๆที่ เ ข้ า มา
ทางานในประเทศไทย นอกจากนั้น ปัจจัยสาคัญอีกประการ คือ กลไกตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ หรือการ
ลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจะเน้นกระจายไปยังประเทศที่มีปัจจัยเอื้อต่อการลดต้ น ทุ น
การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างของแรงงาน
การที่ ป ระเทศไทยมี ค วามพร้ อ มของปั จจั ย พื้ น ฐานทาให้มีก ารย้า ยฐานการผลิ ต ของ
อุ ต สาหกรรมหลายประเภทมายัง ประเทศไทย เช่ น อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ าง อุ ต สาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แ ละเครื่ องใช้ไ ฟฟ้า เป็นต้น สภาพตลาดแรงงานในประเทศไทยมีลั ก ษณะ
ตึงตัว กล่าวคือ อัตราการว่างงานค่อนข้างต่ามาโดยตลอดประกอบกับการที่แรงงานไทยไม่นิย มท างาน
ระดับล่างที่ยากลาบาก อันตราย และสกปรก ส่งผลให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ชัยพงษ์ สาเนียง, 2556)
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ร้อยละของจำนวนแรงงำนต่ำงด้ำว
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อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบแรงงานต่างด้าวในไทย
ที่มา: กระทรวงแรงงาน, สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2558, (2558)
จากภาพที่ 1 หากพิจารณาแรงงานต่างด้า วในประเทศไทย จะพบว่าแรงงานส่ ว นใหญ่
เป็นแรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ โดยอพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา ใน
ปี 2558 พบว่าอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ6.45 หมายถึง
ผู้มีงานทาทุก 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าว 6-7 คน และอัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าว 3
สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 6 และอัตราการจ้างแรงงานต่าง
ด้าวมีฝีมือต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ0.38 (กระทรวงแรงงาน, 2558)
ภาคตะวัน
ออกเฉียง…
ภาคกลาง,
19.29%

ภาคเหนือ,
12.61%

ปริมณฑล,
31.66%

แรงงำนต่ำงด้ำว
ทั้งหมด 1,445,575
คน

ภาคใต้
20.87%

กรุงเทพฯ
13.73%

ภาพที่ 2 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในประเทศไทย ปี 2558
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จากภาพที่ 2 พบว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่ ได้รั บอนุญาตให้ ท างาน
จานวน 1,445,575 คน เมื่อเปรียบเทีย บรายพื้น ที่แ ล้ว พบว่า เขตปริ มณฑลเป็ น พื้นที่ ที่ มีแรงงาน ต่ า ง
ด้ า วได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท างานสูง สุ ด ถึ ง ร้ อ ยละ31.66 รองลงมาได้ แ ก่ ภาคใต้ และภาคกลางร้อยละ
20.87 และ 19.29 ตามลาดับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรงงานต่างด้าวต่าสุ ดเพียงร้อยละ1.84
(กรมการจัดหางาน, 2560)
ในขณะเดียวกันแม้ว่า แรงงานต่างด้าวกลุ่ มนี้จะย้ายเข้า มาทางานในประเทศไทย แต่ก็ มี
โอกาสที่จะได้ร่วมงานกั บบริ ษัท ต่างชาติที่ มาลงทุ นในไทยด้ว ย ข้อจากัดสาหรับคนในกลุ่มนี้นอกจาก
ความสามารถด้านภาษาอั งกฤษแล้ว การเตรียมความพร้ อมในการสื่ อสารในภาษาของกลุ่ มประเทศ
อาเซี ย นก็ ส าคั ญ อี ก ทั้ ง ยั ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาทั ก ษะการท างานให้ ห ลากหลาย เพราะอาจได้ รับ
มอบหมายให้รั บผิ ด ชอบงานที่ แ ตกต่า งออกไปเมื่ อย้ ายไปทางานที่ ประเทศอื่ น นอกจากนั้นยั ง ต้ อ ง
สามารถทางานร่วมกับคนต่างชาติในที่ทางานเดีย วกัน ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับตัวให้ เข้ากับ วัฒนธรร ม
องค์การเดียวกัน
ตารางที่ 1 ผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างด้าว
ผลกระทบ
มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ
สามารถเพิ่ม/คงกาลังการผลิตได้
46.0
54.0
บริหารจัดการต้นทุนให้อยู่ในระดับต่า
14.0
85.4
แรงงานขาดแคลนตามฤดูกาล
54.0
46.0
เกิดปัญหาการสื่อสารในการทางาน
42.9
57.1
ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ
5.1
94.9
มีอัตราการขาดงานและการลาออกจากงานสูง
19.7
80.3
ทาให้กิจการมีปัญหากับชุมชน
3.0
97.0
อื่นๆ
13.1
86.9
หมายเหตุ: “หน่วย” เท่ากับ ร้อยละของผู้ประกอบการที่ตอบว่าได้รับผลกระทบในแต่ละด้านจากการ
ใช้แรงงานต่างด้าว
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, การสารวจสถานการณ์จ้างงานในปี 2554, (2554)
จากตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ ว่ า ผลกระทบของประกอบการจากการใช้ แ รงงานต่างด้าว
พบว่าปัญหาแรงงานขาดแคลนตามฤดูก าล มีผลกระทบมากที่ สุ ด เป็ นอั น ดับ หนึ่ ง คือ ร้อยละ54.0
อันดับสอง คือ ความสามารถที่แรงงานต่างด้าวสามารถเพิ่ ม/คงกาลังการผลิ ตได้ มีผลกระทบร้อยละ

4
46.0 ส่วนการสื่อสารในการทางานมีผลกระทบอยู่ ในระดับ สาม คือ ร้อยละ 42.9 นับว่าปัญหาการ
สื่อสารในการทางานกับแรงงานต่างด้าวมีผลกระทบกับผู้ประกอบการเป็นลาดับต้นๆ
นอกจากนี้ ด้วยความพยายามในการยกระดับ การศึ กษาของประชากรในประเทศไทย
ตามนโยบายการยกระดับคุ ณภาพการศึ กษาสู่ประชาคมอาเซีย น (กระทรวงแรงงาน, 2558) ทาให้ มี
แนวโน้มที่ประชากรจะศึกษาต่อจนจบในระดับอุดมศึกษามีสู งขึ้น และมีความคาดหวังในการประกอบ
วิ ช าชี พ และรายได้ ที่ สู ง กว่ า การเป็ นแรงงานก่ อ สร้า ง ในขณะเดี ย วกั น ความต้ อ งการแรงงานใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศ โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือไม่ไ ด้ต้ องการแรงงานที่ มีวุ ฒิก ารศึ ก ษา
สูง และเป็นอาชีพมีรายได้น้อยกว่า หรือ เทีย บเท่า กับอาชีพอื่น ๆ ช่องว่างดังกล่าวทาให้ผู้ ประกอบการ
รับเหมาก่อสร้างไม่สามารถหาแรงงานไทยได้ตามความต้องการ ในสภาวะขาดแคลนแรงงานไร้ ฝี มือ นี้
ผู้รับเหมาก่อสร้างจึงต้องรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานทดแทนแรงงานไทยเป็นจานวนมาก
72.3

79.6

80

89.6

72.3

35

16.5

ไทย

มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์

*ร้อยละของแรงงานไร้ฝีมือของแต่ละประเทศจากกลุ่มตัวอย่างธุรกิจในภาคการผลิตที่ทาการสารวจ

ภาพที่ 3 สัดส่วนแรงงานไร้ฝีมือเทียบกับแรงงานทั้งหมดจากกลุ่ มตัว อย่างของธุรกิจในภาคการผลิต
จากภาพที่ 3 สัดส่วนแรงงานต่างด้า วไร้ ฝี มือ มี มากว่าแรงงานไร้ฝี มือชาวไทย เมื่อเที ย บ
กับแรงงานทั้งประเทศ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร้ ฝี มือ ชาวไทยจะยิ่ง ทวี ความรุ นแรงมากขึ้ น ใน
อนาคต เมื่อมีการหลั่งไหลของแรงงานต่า งด้าวเข้า มาในวงการอุ ตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นจ า นวน
มาก (กระทรวงแรงงาน, 2558) ปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งที่พบคือ การสื่อสารระหว่างผู้รับเหมากั บ แรง
งานต่างด้าวที่ ปฏิ บั ติ งานก่ อสร้างขั้น พื้ น ฐานที่ห น้า ไซต์ งานก่ อ สร้า ง ต้องอาศัยการสื่ อสารที่ชั ด เจน
เพื่อให้ได้งานเป็น ไปตามมาตรฐานที่วางไว้ มิฉะนั้นอาจต้องมี การสั่ งรื้ องานหรื อแก้ไขงาน ทาให้เ กิ ด
ความเสียหายทั้ง ด้า นเวลา งบประมาณ และคุณภาพของงานกับ ผู้ที่ เ กี่ย วข้ อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้ า ของ
โครงการ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมา และหัวหน้าช่าง อนึ่ง ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารนี้อ าจ
เกิดขึ้นกับแรงงานไทยเช่ นกั น แต่แนวโน้มและระดับ ของปัญ หาที่เ กิ ด กับ แรงงานต่า งด้ าวที่ มี ค วา ม
แตกต่างทางภาษาย่อมมีมากกว่ากัน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556)
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วิ ธี ก ารสื่ อ สารกั บแรงงานต่ างด้ าวมี ห ลายรูป แบบ โดยการสื่ อสารแต่ ล ะวิ ธี อาจมี ข้อดี
ข้อเสีย หรือปัญหาแตกต่างกันไป ตัวอย่างปัญหาในการสื่อสารที่พบ เช่น ล่ามไม่เข้าใจวิธีการก่อสร้ า ง
ทาให้สื่อสารผิด การใช้คาพูดที่กากวมไม่ ชัด เจน หรือผู้รับเหมาอธิบายไม่ละเอียดพอ ทาให้แรงงานไร้
ฝีมือที่ขาดประสบการณ์ ในการก่อ สร้างไม่ สามารถปฏิบัติ ตามได้ (กระทรวงแรงงาน, 2558) ปัจจุบัน
การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวทั้ งในวงการก่ อสร้างและวงการอื่น ๆ ยังมีค่อนข้า ง
น้อย โดยเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานก่อสร้า ง เพื่อลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการก่ อสร้างในประเทศไทย การศึกษารายละเอียดของวิธีการสื่ อ สาร
ระหว่างผู้รับเหมากับแรงงานต่า งด้าวไร้ฝี มือ ที่ใ ช้อยู่ ในปั จจุบัน และปั ญหาที่ เ กิดขึ้ น จึงมีความจาเป็ น
อย่างยิ่ง ผลจากการศึกษานี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่ อวงการก่อ สร้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้จัด การโคร งการ
ก่อสร้างที่ต้องสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้ในอนาคต
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ใ ช้อ ยู่ ใ นปั จจุ บั นระหว่ า งกลุ่ม
ผู้จัดการโครงการกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพื้นฐานที่หน้างาน
2.2 เพื่อศึกษาปัจจั ย ที่มีผ ลต่ อ การเลือ กวิธี การสื่ อสารกั บแรงงานต่างด้า วไร้ ฝี มือ และ
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของวิธีการสื่อสารแต่ละประเภท
2.3 เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากวิธีการสื่อสารในโครงการก่อสร้า งที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน และ
แนวทางแก้ไข
2.4 เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารสื่ อ สารกั บ แรงงานต่ า งด้ าวไร้ ฝี มือที่
ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
3. สมมติฐำนของกำรศึกษำ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อการสารวจ (Exploratory study) จึงเป็นการวิจัยเบื้องต้นเพื่ อ
สารวจที่มาและปัจจัยของปัญหาในการสื่ อสารระหว่า งกลุ่มผู้จัด การโครงการก่อ สร้างกับแรงงาน ต่ า ง
ด้าวไร้ฝีมือที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อนาผลมาอธิบายและวิเคราะห์ปัญหานั้นๆ ในเบื้องต้นก่อน จึงยังไม่
มีการตั้งสมมติฐาน
4. ขอบเขตกำรศึก ษำ
4.1 ศึกษาเฉพาะปัญหาในการสื่อ สารระหว่างกลุ่ มผู้จั ดการโครงการกับแรงงานต่า งด้ า ว
ไร้ฝีมือที่ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพื้นฐานที่หน้างานโครงการก่อสร้างเท่านั้น
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4.2 ศึกษาโครงการก่อสร้า งที่ ดาเนินการโดย บริษัท J (นามสมมติ) ซึ่งรับเหมาก่อ สร้ า ง
อาคารประเภทโรงงานเป็นหลัก และผู้ทาการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
4.3 ศึกษาโครงการก่ อสร้า งโรงงานที่จั ด เป็น “อาคารขนาดใหญ่ " (ราชกิจจานุเบกษา,
2543) หมายความว่า ศึกษาโครงการที่ มีพื้น ที่ร วมกั นทุ กชั้ น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง เดีย วกั น เกิ น
2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีค วามสู งตั้ ง แต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกัน ทุก ชั้ น หรื อ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เพื่อควบคุมความ
ซับซ้อนของโครงการก่อสร้างที่จะเลือกมาศึกษาให้อยู่ในระดับเดียวกัน
4.4 ศึ ก ษาโครงการที่ มีสัด ส่ ว นการใช้ แ รงงานต่ า งด้ าวไร้ฝี มือ เกิน ครึ่ง หนึ่ง ของจานวน
แรงงานทั้งหมด
4.5 ศึกษาอย่างน้อย 3 โครงการ
4.6 เก็บข้อมูลจากฝ่า ยที มผู้จั ด การโครงการของบริ ษัท J เป็นหลัก เพราะเป็นผู้ ที่ ต้ อ ง
ติดต่อประสานงานกับแรงงานต่างด้าวมากที่สุ ด และเก็บข้อมูลจากฝ่ายแรงงานต่างด้าวเฉพาะระดั บ
หัวหน้าคนงานเท่านั้น เนื่องจากหัวหน้าคนงานสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5. ขั้น ตอนและวิธกี ำรศึกษำ
5.1 ทบทวนวรรณกรรมและศึก ษาสถิติ ที่ เกี่ย วข้ อง เช่ น ทฤษฎีการสื่อสาร ความหมาย
และประเภทของแรงงาน สถิติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
5.2 ศึกษาประเภทงานการก่อสร้างขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการก่อสร้างในงานประเภท
ดังกล่าว
5.3 กาหนดกรณีศึกษาโดยคานึง ถึง ความหลากหลายของวิธีการสื่ อสารที่ ใช้ใ นกรณี ศึ ก ษา
เป็นหลัก
5.4 ออกแบบวิธีการและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้ อมู ล เช่น คาถามในการสัมภาษณ์
แบบสอบถาม เป็นต้น
5.5 เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้จัด การโครงการก่อสร้า ง เกี่ยวกับวิธี การเลือกวิธี และปัญหาใน
การสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้จัดการโครงการกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
5.6 วิเคราะห์ปัจจัย ในการเลือ กวิ ธี การสื่อ สารกั บแรงงานต่า งด้า ว และข้อดีข้อเสี ย ของ
วิธีการสื่อสารที่รวบรวมได้จากกรณีศึกษา
5.7 สรุปผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ใน
ประเทศต่อไป
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6. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2560
7. แหล่งข้อมูล
7.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
7.2 สานักงานสถิติแห่งชาติ
7.3 สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
7.4 เอกสารและข้อมูลจากบุคลากรของบริษัท J ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา

8

บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจ ัยทีเ่ กีย่ วข้อ ง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจั ยได้ ศึก ษาปัญ หาในการสื่ อสารกั บแรงงานต่า งด้า วไร้ฝี มือที่ หน้ า งาน
ก่อสร้าง โดยมีแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้ น คว้ า
รวบรวม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสาหรับศึกษา ดังนี้
1. ความหมายเกี่ยวกับการสื่อสาร
2. องค์ประกอบของการสื่อสาร
3. ประเภทของการสื่อสาร
4. การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5. ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
6. แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรสื่อสำร
ความหมายของการสื่อสารได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
กาญจนา มีศิลปวิกกัย (2553: 9) ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือ พฤติกรรมของ
มนุษย์ที่ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน รวมถึงที่ไม่ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่สามารถสื่อความหมายได้
ถึงแม้ว่าผู้แสดงพฤติ กรรมจะไม่ มีเจตนาสื่อ สารก็ ตาม การสื่อสารของมนุ ษย์ แตกต่างกัน ออกไปตา ม
แนวความคิดของแต่ละบุคคล
กิติมา สุรสนธิ (2548: 1) ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการ (Process) ที่
มีความสาคัญต่อมนุษย์ ทั้ง ในด้านการดาเนิน ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา จนอาจกล่าวได้ ว่ า
การสื่อสารเป็นฟันเฟืองของเครื่ องจักรกลแห่ งสั งคม ที่ทาให้สังคมดาเนินไปอย่า งไม่หยุดยั้ ง เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นทั้งเครื่องมือ (Instrument) และวิธีการ (Means) ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ต่อปัจเจกบุคคล ต่อองค์กร และต่อสังคม
ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2556: 2) ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่ ง ได้
ถ่ายทอดสารไปยังบุค คลหนึ่ งตามช่ อ งทางการสื่อสาร และบุคคลที่ได้รับสารอาจมี การตอบสน องต่ อ
สารนั้น
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 1240) ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือ
การนาถ้อยคา ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น ของฝ่ายหนึ่งส่งไปอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีสื่อนาไป
กล่าวโดยสรุป การสื่อสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดระหว่างบุคคลหรือองค์กร เพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้ตรงกัน เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคนสองคนขึ้นไป โดยมีกระบวนการ
สื่ อ สารที่ ห ลากหลาย มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ข่ าวสาร ความคิ ด ระหว่า งผู้ รับ สารและผู้ส่ ง สาร ซึ่ง
อาจจะใช้วิธีการสื่อสารอย่างหนึ่งอย่างใดจากวิธีการต่างๆ จานวนนับร้อย อาจจะใช้คาพูดหรือท่าทาง
เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
2. องค์ประกอบของกำรสือ่ สำร
องค์ประกอบที่สาคัญของการสื่อสาร มี 4 ประการ ดังนี้ (กาญจนา มีศิลปวิกกัย, 2553)
2.1 ผู้ ส่ ง สาร (Source or Sender) หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กลุ่ มบุ ค คลที่ ต้ อ งการจะส่ ง
ข่าวสารในรูปของอารมณ์ ความคิดเห็น ทัศนคติ การให้ข้อมูล การชักชวนฯลฯ ไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสาร
จะเลือกข้อมูลข่าวสาร เลือกวิธีการที่จะถ่ายทอดสารและช่อ งทางสื่ อสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่
ต้องการ
2.2 ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสาร (Message) สารทางการสื่ อ สารเกิ ด ขึ้น ได้ห ลายรูป แบบ อาจ
แสดงออกด้วยภาษาพูดหรื อภาษาเขียน (Verbal message) หรือสารในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใ ช่ภาษา พู ด
และภาษาเขียน (Nonverbal message) เช่น วิธีการที่เราเดิน การแสดงสีหน้าไม่พอใจ ซึ่งทาให้ผู้รั บ
สารสรุปตีความหมายได้ทั้งสิ้น
2.3 ช่ อ งทางการสื่ อสาร (Channel) หมายถึ ง สื่ อ ที่ น าพาสารไปยัง ผู้ รับ สาร บางครั้ง
อาจจะใช้ ช่ อ งทางการสื่ อ สารหลายช่ อ งทาง เช่ น การสื่ อ สารแบบเผชิ ญ หน้ า ( Face-to-Face
communication) ท าให้ ผู้ ส่ ง สารและผู้ รับ สาร พู ด และฟั ง ซึ่ ง กั น และกั น (Vocal channel) แต่ ใ น
ขณะเดี ย วกั น สามารถสื่ อ สารได้ จ ากภาษาท่ า ทาง รวมทั้ ง สั ญ ลั ก ษณ์ สั ญ ญาณต่ า งๆที่ ส ามา ร ถ
ตีความหมายได้ (Visual channel) และบางครั้งอาจสื่อสารโดยการสัมผัสคู่สื่อ สาร ซึ่งเป็นการสื่อสาร
ที่ให้ความหมายมาก (Tactile channel) ช่องทางการสื่อสารอาจจะเป็นสื่อมนุษย์และสื่อที่ไม่ใช่มนุ ษ ย์
ก็ ไ ด้ เช่ น สื่ อ ธรรมชาติ หรื อ สื่ อ ที่ มนุ ษ ย์ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้ น สื่ อ สิ่ ง พิ มพ์ เช่ น หนั ง สื อ พิ มพ์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นต้น
2.4 ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชน ที่รับเรื่องราวข่าวสาร
จากผู้ส่งสารและแสดงปฏิกิริ ยาตอบกลั บ(Feedback) ต่อผู้ส่งสาร หรือ ส่งสารต่อไปถึงผู้รั บสาร คน
อื่นๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่ ง สาร ผู้รับสารถือเป็น องค์ ประกอบสาคัญ ปลายทางของกระบวน การ
สื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงระดั บความสาเร็จหรื อระดับของความล้ มเหลวที่จะเกิ ดขึ้น สามารถพิจารณา
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ได้จากความพร้ อ มของผู้รั บสารในขณะที่ท าการสื่ อสาร รวมถึงความรู้ ในเรื่ อ งที่ ทาการสื่อ สาร การ
ตีความหมายและเข้าใจสาร เป็นต้น
3. ประเภทของกำรสือ่ สำร
การสื่อสารมีวิธีการสื่อสารหลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของประเภทการสื่อ สาร
แบ่งตามกฎเกณฑ์ที่นามาเป็นหลักในการจาแนก ได้ดังนี้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2551)
3.1 การสื่อสารตามลักษณะของการใช้ (The use) แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่
3.1.1 การติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบทางการ (Formal communication) เป็ น การ
สื่อสารที่เป็นระเบียบแบบแผนมีข้ อกาหนดไว้ชั ดเจน มีการทาเป็นลายลักษณ์อั กษร มีขั้นตอนเป็ น ไป
ตามสายการบังคับบัญชาตามแผนภูมิขององค์การ
3.1.2 การสื่ อ สารแบบไม่ เ ป็ น ทางการ (Informal communication) เป็ น การ
สื่อสารที่ไม่มีระเบียบแบบแผนที่ กาหนดไว้ เป็นการสื่อสารระหว่า งบุ คคลในองค์การตามกลุ่ มสั ง คม
หรือความสนใจ หรือมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน
3.2 การสื่อสารตามลักษณะทิศทางของการติดต่อ (Direction) แบ่งเป็น 4 วิธี ได้แก่
3.2.1 การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward communication) เป็นการสื่อสาร
จากระดับสูงกว่าลงมายัง ระดับ ต่ากว่า หรือจากผู้บังคั บบั ญ ชาลงมาสู่ผู้ ใ ต้บั ง คั บบั ญชา สิ่งที่ใช้ เ ป็ น
รูปแบบของคาสั่งให้ปฏิบัติ การออกกฎระเบียบข้อบังคับ การประชุม การแนะนา เป็นต้น
3.2.2 การสื่ อ สารจากระดับ ล่ างขึ้น ไปสู่ ระดั บ บน (Upward communication)
เป็ น การสื่ อ สารจากระดั บ ต่ า กว่ า ขึ้ น ไปสู่ ร ะดั บ ที่ สู ง กว่ า หรื อ จากผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ไป ยั ง
ผู้บังคับบัญชา จุดมุ่งหมายของการติ ดต่ อสื่อ สารแบบนี้ คือ เป็นการตรวจสอบงานหรือดูผลย้อ น กลั บ
(Feedback) ว่างานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วได้ ผลเป็นอย่า งไร เช่น ข้อเสนอนะ คาร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและ
การขออนุมัติ เป็นต้น
3.2.3 การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal communication) เป็นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในระดับ เดียวกัน หรือระดับใกล้เ คียงกัน ตามโครงสร้างองค์ การ จุดมุ่งหมายของการ
สื่อสารแบบนี้ คือ เป็นการประสานงานและการร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบั ติงาน สื่อที่ใช้จะเป็นใน
รูปแบบของการปรึกษาด้วยวาจา จดหมายโต้ตอบ วิทยุสนาม เป็นต้น
3.2.4 การสื่ อ สารตามแนวทแยงมุ ม (Diagonal communication) เป็ น การ
สื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ต่างหน่วยงานหรือข้ามแผนกกันอยู่ต่างระดับกัน จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร
แบบนี้ คือ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิ ภาพรวดเร็ว การสื่อสารลักษณะนี้จะเป็นแบบไม่ เป็นทา งการ
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ไม่ขึ้นตรงต่อสายงานของการบังคับบัญชาเป็นการลั ดขั้นตอนของการทางาน เช่น พนักงานแผนกหนึ่ ง
ติดต่อโดยตรงกับหัวหน้าอีกแผนกหนึ่ง เป็นต้น
3.3 การสื่อสารที่ใช้ช่องทางเป็นหลัก (Channel) แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่
3.3.1 การสื่อสารทางเดียว (One-way communication) เป็นการสื่อสารที่ ผู้ ส่ ง
ข่ า วสารไปยั ง ฝ่ ายเดี ยว ไม่ มีก ารป้ อ นกลับ ของข้อ มู ล ข่ าวสารกลั บมาหรือ ไม่ มีก ารแสดงปฏิ กิริยา
ย้อนกลับของผู้รั บสาร มักจะอยู่ในรูปแบบของการสื่อ สารเป็น แบบลายลั กษณ์ อัก ษรมากกว่า ค า พู ด
โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความบกพร่อ งในการสื่ อสารย่อ มมี มากกว่ า เพราะไม่ ท ราบว่า ผู้รั บข่ าวสาร ได้รับ
ข่าวสารที่ส่งไปได้ อย่า งถูก ต้ องตรงกั บความตั้ งใจหรื อ ไม่ ไม่มีโอกาสทราบว่ างานนั้ นด าเนิน ไปตา ม
วัตถุประสงค์หรือไม่
3.3.2 การสื่อสารสองเดียว (Two-way communication) เป็นการสื่อสารที่ผู้ รั บ
ข่าวสารมีการตอบสนองและปฏิกิ ริยาป้ อนกลั บไปยัง ผู้ส่ง สาร และมีการให้ผู้รับสารโต้ตอบซักถา มได้
การสื่ อ สารแบบนี้จ ะอยู่ ในรูป แบบของการประชุมสั มมนา การอภิ ปราย การเสนอแนะ และการ
ปรึ ก ษาหารื อ ร่ว มกั น ผลดี คื อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความเข้ าใจระหว่า งผู้ รั บข่ าวสารและผู้ ส่ งสารดี ขึ้นการ
ป้อนกลับของข้อมูลทาให้การสื่อสารมีค วามแน่น อนและถูก ต้อ งมากขึ้น แต่ผลเสีย คือ สิ้นเปลืองเวลา
มากกว่าการติดต่อสื่อสารทางเดียว
3.4 การสื่อสารตามลักษณะของวิธีการสื่อสาร แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่
3.4.1 การสื่ อ สารโดยใช้ ถ้อ ยค า หรื อ วั จ นะภาษา (Verbal communication)
เป็นสื่อสารโดยตรงหรือเผชิญ หน้ากัน โดยใช้วาจา(Verbal) ได้แก่ การพูดและการเขียน ข้อดีของการ
สื่อสารประเภทนี้ คือ ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา เปิดโอกาสให้ทั้ งสองฝ่ายติด ต่อ พบปะแลกเปลี่ ย น
ความคิดซึ่งกันและกัน
3.4.2 การสื่ อ สารด้ ว ยภาษาที่ ไ ม่ ใ ช้ ถ้ อ ยค า หรื อ อวั จ นะภาษา ( Non-verbal
communication) เป็ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร โดยไม่ ใ ช้ ว า จาหรื อ ถ้ อ ยค า จะใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ อั ก ษร
เครื่องหมาย การแสดงท่าทาง เช่น การแสดงออกทางสีหน้า การแสดงออกทางน้าเสียง
3.5 การสื่อสารตามลักษณะจานวนผู้เกี่ยวข้อง (Participant) แบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่
3.5.1 การสื่ อ สารส่ว นบุ คคล (Intrapersonal communication) การสื่ อ สารที่
บุคคลเดียวเป็นทั้งผู้ ส่งสาร และผู้รับสาร เช่นการคิดอยู่คนเดีย ว การอ่านหนังสืออยู่คนเดีย ว การพูด
กับตัวเอง
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3.5.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) การสื่อสาร
ที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สื่อสารกันโดยเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับสลับกันไป มองเห็นหน้าตากัน และพูด
กันได้อย่างทั่วถึง การสื่อสารประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารในลักษณะกลุ่มย่อย ที่ทุกคนสามารถได้
แลกเปลี่ยนสารกันได้โดยตรง มีจุดสนใจอุดมการณ์และผลประโยชน์ร่วมกันการสื่ อสาร ใช้ได้ทั้งที่เ ป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ประชุมเพื่อแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เกิดความ
เข้าใจถูกต้องตรงกัน
3.5.3 การสื่อสารมวลชน (Mass communication) หมายถึง การสื่อสารของคน
ในสังคม ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม เช่น การบรรยายในที่ประชุม การสอนหนังสือในห้องเรียน การ
กล่าวคาปราศรัย การพูดหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น
4. กำรติดต่อสื่อสำรทีม่ ีประสิทธิภำพ
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ เกี่ ยวข้ อง สรุปได้
ดังนี้ (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2540)
4.1 ทั ก ษะการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication skill) ของทั้ ง ผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บสาร
หมายถึงความรู้ ความสามารถและความชานาญในการพู ด การเขียน การฟัง และการตีความหมาย
การเข้ า รหั ส (Encode) หรื อ การถอดรหั ส (Decode) ของทั้ ง ผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บ สาร ยิ่ ง มี ค วามรู้
ความสามารถมาก ก็ยิ่งทาให้การติดต่อสื่อสารได้ผลดียิ่งขึ้ น ใช้เวลาน้อย ทาให้เข้าใจง่ายและเกิด การ
เรี ย นรู้ ไ ด้ เ ร็ ว ขึ้ น ในทางตรงกั น ข้ า ม ถ้ า ผู้ ส่ ง และผู้ รั บ สารขาดทั ก ษะหรื อ ความช านาญในกา ร
ติดต่อสื่อสาร ก็จะทาให้การรับข่าวสารไม่กระจ่างชัดและไม่เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารนั้นๆได้
4.2 ทั ศ นคติ (Attitude) เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ มีผ ลต่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทั้ ง
ทัศนคติของผู้ส่งสารและผู้รับ สารเองซึ่ งจะต้อ งมี ความเชื่อ มั่นในตัว เอง และความมั่นใจในเนื้อหาและ
วิธีการที่จะถ่ายทอด
4.3 ความรู้ (Knowledge) การติดต่อสื่อสารจะเป็นผลดีขึ้ นอยู่กั บ ความรู้ข องผู้ ส่ ง สาร
ด้วย ถ้าผู้ส่งสารมีความรู้ ความเข้า ใจในเนื้ อหาที่ถ่ายทอดไปยัง ผู้รับ สาร จะสามารถสื่อสารได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มากกว่าผู้ที่ไม่มั่นใจในเนื้ อหาความรู้นั้น ทั้งนี้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อ หายิ่ง มีระดั บ สู ง
เท่าไหร่ ก็จะมีผลทาให้การถ่ายทอดข่าวสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.4 ลักษณะของสาร ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการติดต่อสื่อสาร ดั งนี้
4.4.1 เนื้อหาหรือข่าวสารต้องเป็นที่สนใจของผู้รับสาร
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4.4.2 ข่าวสารควรใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับ ประสบการณ์ร่ว มของ
ผู้รับสาร ให้เข้าใจง่าย หรือเกิดการเรียนรู้ ภาษา ภาพ หรือความคิดรวบยอดต่างๆ ที่เสนอต้องเข้ า ใจ
ง่าย ไม่สลับซับซ้อนเกินกว่าระดับความสามารถของผู้รับสาร
4.4.3 ข่าวสารต้องเร้าความต้องการ (Need) ของผู้รับและต้องมีการแนะแนวทางใน
การสนองความต้องการนั้นๆ ได้
4.4.4 ต้องมีการสร้างสภาวะที่ก่อให้เกิดความดึงดูด ความสนใจของผู้รับ
(Attention) โดยจะต้องมีวิธีการที่จะกระตุ้นหรือจูงใจให้ผู้รับตื่นตัวอยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะรับ
4.5 การติดต่อสื่อสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะได้ผลดี ควรมีการกระทาแบบต่อเนื่อง มีความ
สม่าเสมอ
4.6 การติดต่อสื่ อ สารจะมีป ระสิ ท ธิภาพเมื่ อ เลื อ กใช้ ช่อ งทางหรื อสื่ อ ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ า พ
เหมาะสมกับผู้รับสาร การเลือกและการใช้สื่อจะต้องมีระบบ จึงจะทาให้การติดต่อสื่อสารได้ผลดี
4.7 ควรสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร เช่น บรรยากาศแบบเป็นกันเอง
มีความอบอุ่น และอิสระ เป็นต้น
4.8 ผู้ถ่ายทอดข่าวสาร ควรจะต้องรู้จักใช้วิธีการแก้ปัญ หาและอุปสรรคของการสื่ อ สาร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น การแก้ปัญหาอุปสรรคเกี่ย วกั บความแตกต่างระหว่า งบุ ค คลทาง
กายภาพ เช่น ปัญหาการได้ยิน สายตา การมองเห็นได้ไม่ชัด การรับรู้การตอบสนองต่ อสิ่งเร้า รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาเทคนิคการสื่อสารในประเด็นย่อยๆ เช่น การขจัดปัญหาการใช้ศัพท์วิชาการสูงเกิ น ไป
ปัญหาการอธิบายวกวน ปัญหาการพูดเสียงราบเรียบจนน่าเบื่อ เป็นต้น
5. ปัญ หำและอุปสรรคในกำรสื่อสำร
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต ,
2540)
5.1.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร
5.1.1.1 ผู้ส่งสารมีความรู้ความเข้า ใจตลอดจนมี ข้อ มูล เกี่ย วกั บสารที่ ต้อ งการ
สื่อไม่เพียงพอ เช่น ทาให้เกิดความเข้าใจผิด พลาด เกิดความลังเลไม่ แน่ใจ หรือได้รับข้อมูลผิดไปโดย
ไม่รู้ตัว
5.1.1.2 ผู้ส่งสารขาดกลวิธีในการถ่า ยทอดหรือ การนาเสนอที่ดี กลวิธีในการ
ถ่ายทอดหรือการนาเสนอที่ดีที่เหมาะสม จะทาให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ กระตือรือร้น และรับสารได้
ถูกต้องรวดเร็วขึ้น
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5.1.1.3 บุคลิกภาพของผู้ ส่ งสาร ผู้ส่งสารที่มีบุค ลิก ภาพที่ดี เช่น แต่งกายดี
น้าเสียงน่าฟัง ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ย่อมช่วยปลุกเร้าให้ผู้รับสารเกิดความสนใจที่จะรับสารยิ่ งขึ้น
5.1.1.4 ทัศนคติของผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารที่มีทัศนคติที่ดีต่ อทั้ งตนเองต่อ ผู้รั บ สาร
ย่อมทาให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสาร
5.1.2.1 สารยากเกินไปสาหรับ ผู้รับ สาร เช่น เป็นเรื่องที่ผู้รับสารไม่เ คยมี ภู มิ
หลังมาก่อน หรือสารมีความสลับซับซ้อน มีข้อมูลหรือการอ้างอิงที่ยุ่งยาก
5.1.2.2 สารขาดการจั ด ล าดั บ ที่ ดี ท าให้ เ กิ ด ความสั บ สน และขาดความ
น่าสนใจได้
5.1.2.3 สารที่ขัดกับค่านิยม หรือความเชื่อ หรือขัดต่อระบบความคิดของผู้ รั บ
สาร หรือของผู้ส่งสารเอง เช่น กาหนดให้พูดในเรื่องที่ผู้ส่งสารไม่ศรัทธา ไม่มีความเชื่อถือ จะทาให้การ
พูดไม่มีชีวิตชีวา
5.1.3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสื่อหรือช่อ งทาง ภาษาพูด และภาษาเขียน อาจ
ทาให้เกิดปัญหาในการสื่อสารด้วย การใช้ภาษาพูด และภาษาเขียนไม่ชัดเจน เช่น พูดออกเสียงไม่ ชั ด
การเลือกใช้คาไม่ต รงกับ ความหมาย การแบ่งวรรคตอน จังหวะการพูด การพูดหรือเขียนสั้น เกิ น ไป
หรือยาวเกินไป เป็นต้น ปัญหาในการสื่อสารอาจมีสาเหตุมาจาก สื่อมีขนาดเล็กเกินไป ความไม่ชัดเจน
ของสื่อ เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ วัตถุสิ่งของ การทาสัญญาณการเคลื่อนไหว การทาท่าทาง เป็นต้น
5.1.4 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร
5.1.4.1 ผู้รับสารขาดความรู้พื้นฐานเกี่ย วกับ สารที่ ตนจะได้รับ เช่น ไม่เคยได้
ยินได้ฟังมาก่อน หรือผู้รับสารมีภูมิความรู้ที่ต่าหรือสูงเกินไป
5.1.4.2 ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไม่ดี เช่น มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ ส่งสาร หรือต่อสาร
จะทาให้ความสนใจลดน้อยลง หรืออาจจะไม่สนใจเลย
5.1.4.3 ผู้รับสารตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป เช่น คาดหวังว่าจะได้รับฟังจาก
นักพูดที่มีชื่อเสียง แต่เมื่อถึงเวลาเข้าจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้น เป็นต้น
5.2 การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2540)
5.2.1 ผู้ รั บ สาร-ผู้ ส่ ง สาร เมื่ อ การสื่ อ สารไม่ ร าบรื่น ควรพิ จ ารณาหาต้ น เหตุ หรือ
อุปสรรคของการสื่อสาร โดยพิจารณาที่ตัวเราเองก่อน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ มี
ความพร้อมยิ่งขึ้น อุปสรรคของการสื่อสารก็จะหมดไป
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5.2.2 วิธีการสื่อสาร สารอย่างเดียวกันสามารถนาเสนอได้หลายวิธี โดนจะต้องเลือ ก
วิ ธี ที่ เ กิ ด อุ ป สรรคในการสื่ อ สารน้อ ยที่ สุ ด การสื่ อ สารบางอย่า งอาจจะเหมาะกั บ การเขี ย น และ
บางอย่างอาจจะเหมาะกับการพูดก็ได้
5.2.3 ภาษาที่ ใ ช้ ในการสื่ อสาร ต้ อ งสื่ อ ความหมายชัด เจน เข้ า ใจง่ าย ไม่ ใ ช้ ค าพูด
กากวม การเขียนนี้ต้องระวังมากกว่าการพูด เพราะผู้อ่านไม่อาจสอบถามทาความเข้าใจได้ ในทันที จึง
ต้องระวังไม่ให้ภาษากลายเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร
5.2.4 สื่อ เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร บางอย่างสามารถแก้ไขได้ เช่น โทรทัศน์และ
วิทยุมีสัญญาณขัดข้อง แต่บางอย่างก็แก้ไขไม่ได้ เช่น ภาพแผ่นใสที่ปรากฏบนจอไม่ชัดเจน การสื่อสาร
จึงเกิดอุปสรรค ก็ควรไปใช้สื่ออย่างอื่น เช่น แจกเอกสารประกอบ การบอกกล่าวผู้อื่นเป็นลายลั ก ษณ์
อักษร เป็นต้น
5.2.5 กาลเทศะและสภาพแวดล้อม การสื่อสารต้องประมาณเวลาให้เหมาะสม และ
ต้องเลือกเวลาให้ เ หมาะสมด้ วย เรื่องบางเรื่ อ งไม่ ค วรพู ด ในหมู่ มากก็ อย่า พู ด แต่ถ้าอยู่กันสองคนก็
อาจจะพูดได้โดยสะดวกใจ ไม่เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร
6. แนวคิดเกีย่ วกับแรงงำนต่ำงด้ำว
สาหรับตลาดแรงงานในอดีตที่ ผ่านมานั บตั้ งแต่ ประเทศไทยนาแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมการลงทุน มีการปรับปรุงขบวนการผลิ ต
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ทาให้แรงงานภาคอุตสาหกรรมเริ่มขาดแคลน
อาทิช่างฝีมืออุ ต สาหกรรม ช่างเทคนิค การพาณิชย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้า นการเงิ น การ
ธนาคาร และวิศวกร เป็นต้น จึงทาให้มีการจ้างแรงงานต่า งด้าวในประเภทแรงงานฝี มือ เพิ่มขึ้น และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา การพัฒนาประเทศได้อยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญโดยที่ เศร ษฐกิ จ
ของประเทศไทยก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ และต้องแข่งขันในเวทีโลกมากขึ้น โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ได้เปลี่ยนจากเกษตรกรรม มาเป็นอุตสาหกรรมการบริการมากขึ้น มีการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ และ
ตลาดแรงงานอย่ างมาก ประชาชนมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ มมากขึ้ น ท าให้ โ ครงสร้ างแรงงานเปลี่ ยนแปลง
แรงงานไทยมีความรู้ความชานาญและมีคุณภาพเพิ่ มมากขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในระดับล่าง เช่น แรงงานกรรมกรในกิจ การบางประเภท อันเนื่องมาจากแรงงานไทยส่ วนหนึ่ ง นิ ย ม
เดินทางไปทางานยั งต่า งประเทศเพิ่ มขึ้น และบางส่วนหลั่งไหลเข้าสู่ภ าคอุต สาหกรรม นายจ้างหรื อ
ผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้องหาแรงงานจากที่อื่นเข้ามาทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป แรงงานพม่า ลาว
และกัมพูชา จึงเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการ และได้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวกันอย่างกว้างขวา งทั่ ว
ประเทศ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลจึงเริ่มกาหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่า งด้าวที่หลบหนี เ ข้ า
เมืองอย่างเป็นทางการ
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6.1 ความหมายของคนต่างด้าว (ราชกิจจานุเบกษา, 2551)
นิ ย ามความหมายของคนต่ า งด้ า ว ตามพระราชบั ญ ญัติ สั ญ ชาติ พ.ศ. 2508 ดั งนี้
6.1.1 คนต่างด้าวทั่วๆไป (ตามมาตรา 7) หมายถึง
6.1.1.1 คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
6.1.1.2 คนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า มาในราชอาณาจั ก รเป็ นการ
ชั่วคราว (Non-immigrant visa) เช่น เข้ามาทาธุรกิจหรือเข้ามาศึกษา
6.1.2 คนต่างด้าวที่ได้รั บอนุ ญาตให้ เข้า มาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่ า
ด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับคนต่างด้าวในลั กษณะเดี ย วกั น
เช่น พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม (ตามมาตรา 10)
6.1.3 คนต่างด้าว (ตามมาตรา 12) หมายถึง คนต่างด้าว 4 ประเภท คือ
6.1.3.1 คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้ วยการเนรเทศ ซึ่งได้รับการ
ผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใด แทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
6.1.3.2 คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับการอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือ ง และอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับ ออกนอกราชอาณาจักร เช่น กลุ่มญวน
อพยพ ลาวอพยพ เนปาลอพยพ พม่าพลัดถิ่ น หรือคนต่างด้า วตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป
6.1.3.3 คนต่ า งด้ า วที่ เ กิ ด ในราชอาณาจั ก ร แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ สั ญ ชาติ ไ ทย ตาม
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกาหนดอื่น เช่น บุคคลที่
เกิดภายหลังวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้
6.1.3.4 คนต่างด้าวโดยผลของการถู ก ถอนสั ญชาติ 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 ผู้ต้องขังและผู้ประกอบกิจการเพื่อหากาไร
สรุปนิยามความหมายของคาว่า แรงงาน จึงหมายถึง ผู้ที่ทางานให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในการผลิตสินค้าหรือบริ การโดยอาศัย ทั้งกาลั งแรงกายและกาลั งความคิด แต่ไม่รวมในด้ า น
ของความสามารถในการประกอบการของแต่ละบุค คล ในทางเศรษฐศาสตร์การใช้แรงงานจะต้อ งเป็ น
การใช้แรงงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็ นตัว เงินหรื อสิ่ง ของอย่างใดอย่า งหนึ่ง เท่านั้น ส่วนแรงงานที่ไม่ ไ ด้
รับผลตอบแทนจะไม่ถือว่าเป็นแรงงาน
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6.3 ประเภทแรงงาน
ประเภทแรงงานแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
6.3.1 แรงงานฝีมือ (Skilled worker) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิ บั ติ ที่
มีความชานาญในงานอาชีพ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานด้วยตนเองได้
6.3.2 แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-skilled worker) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีแ ละ
ปฏิบัติ ที่มีความชานาญเพียงบางส่วนของงานอาชีพ
6.3.3 แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled worker) หมายถึง ผู้ที่ทางานโดยใช้กาลังกาย
ไม่จาเป็นต้องใช้ความรู้ความชานาญ เพียงได้รับคาแนะนาบ้างเล็กน้อยก็สามารถทางานได้
6.4 ระดับชั้นของแรงงานก่อสร้าง
ในบริบทของงานก่อสร้าง นอกจากจะมีการแบ่งประเภทแรงงานแล้ว ในการทางาน
ที่หน้างานก่อสร้างยังมีการแบ่งระดับชั้นของแรงงานก่อสร้างตามสายการสั่งงาน ดังนี้
6.4.1 ระดับหัวหน้าโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรหรือแรงงานระดับนี้
จะมีการศึกษาสู ง ตั้งแต่ระดับปริญ ญาตรี ขึ้น ไป มีประสบการณ์ ในงานก่ อสร้ างพอสมควรทาหน้ า ที่
รับผิดชอบในฐานะผู้บริ หารโครงการ ควบคุมดูแลการดาเนิน งานให้ เป็น ไปตามรูป แบบและรา ยการ
ก่อสร้างที่กาหนด
6.4.2 ระดับหัวหน้างานเป็นผู้มีหน้าที่ ระดับ รองลงมา จะทาหน้าที่ควบคุมกลุ่ ม ช่ า ง
ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติการให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเฉพาะสาขางาน และอาจมีหัวหน้า
หลายคนตามขนาดและลักษณะของงานที่มี
6.4.3 ระดั บ ช่ า งปฏิ บั ติ ง านหรือ ช่ า งฝีมือ เป็ น แรงงานที่ มีฝี มือ ท างานตามความ
ชานาญเฉพาะสาขาของตน เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างสี เป็นต้น อาจมีลูกมือช่วยทางานที่ มีฝี มือ ระดั บ
รองลงไป เรียกว่า ช่างกึ่งฝีมือ
6.4.4 ระดับคนงาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่ไ ม่ มีฝี มือ ไม่สามารถระบุไ ด้ว่า มี ค วา ม
ชานาญทางช่างในสาขาใด
7. งำนวิจ ัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยในประเทศ
ธิวัชร์ สมบูรณ์ทรัพย์ (2549) จากการศึกษาเรื่อง การศึกษากระบวนการสื่ อ สาร
ของผู้รับเหมาก่อสร้าง พบว่า โครงการก่อสร้างมีการดาเนินการที่ซับซ้อน เนื่องจากลักษณะของงานมี
ลั ก ษณะเฉพาะ มี ผู้ มีเ กี่ ย วข้ อ งในโครงการเป็ น จ านวนมาก ไม่ ว่ า จะเป็ น เจ้ า ของงาน ที่ ป รึ ก ษา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาช่วง ที่ต้องทางานร่วมกันจึงต้องอาศัย การสื่อสารที่มีประสิ ทธิภาพในการ
ดาเนินโครงการให้ประสบผลสาเร็จ โดยกระบวนการสื่อสารของผู้รับเหมาก่ อสร้างในหน่วยงาน สนาม
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เพื่อแสดงกระบวนการและความสั มพันธ์ข องการสื่ อสารภายในหน่ วยงาน วิธีการสื่อสาร เนื้อหาและ
ปัญหาในการสื่อสาร ระหว่างตาแหน่งต่างๆ ในองค์กรของผู้รั บเหมาก่อ สร้าง โดยแบ่งวิธีการสื่ อ สาร
ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบเป็นทางการทางเดีย ว การสื่อสารแบบเป็นทางการสองทาง
การสื่อสารแบบไม่ เ ป็นทางการทางเดี ยว และการสื่อสารแบบไม่ เ ป็นทางการสองทาง ส่วนการแบ่ ง
เนื้อหาในการสื่อสารแบ่ ง ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านแผนงาน ด้านแบบและวิธีการก่ อสร้าง ด้านงาน
สนาม ด้ า นคุ ณภาพงาน และด้ า นการเงิ น โดยได้ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานสนา มของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก พบว่า การสื่อสารด้านแผนงาน ด้านแบบและวิธีการก่อสร้าง จะใช้การสื่อสาร
แบบเป็นทางการสองทาง ส่วนด้านงานสนามและการควบคุ มคุ ณภาพ จะใช้การสื่อสารแบบไม่ เ ป็ น
ทางการสองทาง และสาหรับด้านการเงินจะสื่อ สารแบบทางการทางเดีย ว โดยตาแหน่งวิศ วกรและ
Foreman เป็นตาแหน่งที่ต้องสื่อสารมากที่สุด ปัญหาในการสื่อสารที่พบมากที่สุด คือ การสื่อสารที่ไม่
ครบถ้วนและไม่ทั่วถึงกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของข้อ มูล รวมถึงเส้นทางการสื่อสารไม่ตรงตามสายงานของ
ผู้บังคับบัญชาด้วย
7.2 งานวิจัยในต่างประเทศ
Martin Loosemore and Patrick Lee (2002) ได้ ศึ ก ษาปั ญ หา การ สื่ อ สา ร กั บ
แรงงานที่ เ ป็ นชนกลุ่ มน้ อยในอุ ต สาหกรรมการก่อ สร้า ง ได้ ผ ลการศึ กษาว่ า ความหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรมในอุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า งมี แ นวโน้ มสู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ และมี ผ ลต่ อ การสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลาย บทความนี้ทาการสารวจปัญหาในการใช้ภาษาของ
แรงงานในที่ ท างาน โดยศึ ก ษาปั ญ หาในการสื่ อ สารกั น ระหว่ า งบุ ค ลากรระดั บ ผู้ จั ด กา ร ที่ พู ด
ภาษาอังกฤษและแรงงานระดับปฏิบัติการที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ ใน 2 ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาหลัก ได้แก่ ออสเตรเลียและสิงคโปร์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถูกใช้ เ ป็ น
ส่ ว นน้ อ ยในกลุ่ มแรงงานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ระดั บ ผู้ จั ด การโครงการเท่ านั้ น ที่ใช้
ภาษาอังกฤษ การสื่อสารกันให้เข้าใจจึงต้องพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่ งที่สามารถสื่อสารได้สองภาษา โดย
ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นวิธีการที่แตกต่างจากแนวทางปฏิบัติที่ดี ในอุตสาหกรรม
อื่ น ที่ มัก ใช้ วิ ธี ก ารพั ฒ นาทั กษะทางภาษาให้ กับ พนั ก งานเพื่ อ แก้ปั ญ หาดัง กล่ าวในระยะยาว แต่ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างก็พบว่าได้เริ่มมีการกาหนดมาตรการบางอย่างเพื่อส่ง เสริมให้ใช้ภาษาอั งกฤษเป็ น
ภาษากลางระหว่ า งการสื่ อ สารมากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม การอบรมส่ ว นใหญ่ มัก มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะอบรม
ภาษาอังกฤษทั่วไปให้กับ กลุ่ มแรงงานเท่านั้น ไม่ได้เน้น ภาษาอังกฤษเชิ งเทคนิ คงานก่อ สร้างและ ไม่ ไ ด้
อบรมพนั ก งานระดั บ ผู้ จั ด การให้ เ ข้ า ใจค าศั พท์ พื้น ฐานของภาษาท้ อ งถิ่ น ของแรงงานเท่ า ใดนัก
โครงการอบรมดังกล่าวจึงยังไม่เห็น ผลดี เท่าที่ค วร ผู้วจิ ัยเสนอว่าการอบรมทางภาษาอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอ แต่ควรส่งเสริมให้พนักงานระดับผู้จัดการโครงการ พัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในวัฒนธรรม
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ใดวัฒนธรรมหนึ่งโดยเฉพาะ และมอบหมายโครงการที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของผู้จัดการแต่ ล ะ
คน จะเป็นแนวปฏิบัติใหม่ในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต
R.Fernando Vázquez and C.Keith Stalnaker (2004) ได้ ท าการศึ ก ษาในประ
เทศสหรัฐอเมริกา พบว่าชาวละติน ได้แก่ แรงงานที่มาจากเม็กซิโ ก เปอร์โตริโก คิวบา และประเทศ
อื่นๆ ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นกลุ่มคนงานที่ประสบอุบั ติเหตุในไซต์ก่ อสร้างมากที่สุด โดย
ให้เหตุผลว่ามาจากปัญหาในการสื่อ สารและวัฒนธรรมของแรงงานกลุ่ มนี้ เช่น การไม่ตั้งคาถามหรื อ
ข้อสงสัยกับหัวหน้างาน และมักตอบตกลงไว้ก่อนโดยที่อาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่ต้ องการให้ทา ความกลัว
การถูกลงโทษทาให้ไ ม่ กล้า รายงานอุบั ติเ หตุ หรื อการบาดเจ็บ ในที่ ทางานให้หั วหน้า งานทราบ การมี
สายสัมพันธ์แบบครอบครัวในกลุ่มคนงานจึงมั กพู ดคุยกัน ในเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่สื่อสารให้หัวหน้าคนงาน
เข้าใจ มีชาวละตินเพียงส่วนน้อยที่ พูด ภาษาอั งกฤษได้ ต อนอพยพเข้ามาในอเมริกา ทาให้การอบรม
เรื่องความปลอดภัยในการทางาน (เป็นภาษาอังกฤษ) ไร้ประโยชน์ และสื่อที่จะช่วยในเรื่องดังกล่าวยั ง
มีจากัด แม้การอบรมในภาษาสเปน แรงงานชาวละตินที่มีระดับ การศึ กษาไม่ สูงนั ก ก็ขาดทักษะที่จ ะ
ทาความเข้าใจเรื่อ งที่ต้ อ งการสื่ อสาร ประกอบกับการขาดสื่อ ที่ เป็น ลายลั กษณ์ อัก ษรในการอธิ บ าย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ทาให้ข้อมูลที่แรงงานได้รับไม่ครบถ้วน เป็นสาเหตุให้เ กิ ด
อุบัติเหตุในการทางานหลายครั้ง ผู้วิจัยเสนอแนวทางสาหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว คื อ การอบรมโดย
คนละตินเองแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ จัดเตรียมข้อมูลที่สาคัญเป็นลายลักษณ์ อั ก ษร
มีการสาธิตให้ดูเป็น ตัว อย่า ง จัดประชุมเรื่องความปลอดภัยที่ ไซต์ก่ อสร้า งทั้ งภาษาสเปนและอั ง กฤษ
อธิบายความสาคัญของการรักษาความปลอดภัยให้แรงงานชาวละตินเข้าใจ
Casey Mowery ทาการศึกษาเพื่อระบุอุ ปสรรคในการสื่อสารภาษาอัง กฤษ-สเปน
และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่ อสร้า งในประเทศสหรั ฐอเมริกา พบว่าผลกระทบ 5 อันดับแรก คือ
การสั่งงานทาได้ยาก มีความเสี่ยงที่จะเกิ ดอัน ตรายในการทางานสู งขึ้น ผลผลิตหรือประสิทธิภ า พใน
การทางานต่าลง ขาดความเคารพและขาดบรรยากาศในการทางานเป็นที ม และปัญหาอื่นๆ เช่น การ
ใช้ปัญหาทางภาษาเป็นข้อแก้ตั วในการไม่ทาตามคาสั่ ง การเลื่อนขั้นที่ไม่เป็นไปตามความสามาร ถใน
การท างาน แต่ เ ป็ น ไปตามความสามารถทางภาษา เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ผลการส ารวจค่ อ นข้ างมี ค วาม
หลากหลายขึ้นอยู่กับอายุและประสบการณ์ของผู้ตอบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ใช้อยู่ในปัจจุ บั น
ได้แก่ สอนภาษาอังกฤษให้ แก่ คนที่ พูด ภาษาสเปน และสอนภาษาสเปนให้ แก่ คนที่ พูด ภาษาอั ง กฤษ
ผู้ วิ จั ย ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ผู้ ค วบคุ มงานชาวอเมริ กั น มั ก คิ ด ว่ า แรงงานที่ อ พยพเข้ า มาต้ อ งเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ แต่การให้ผู้ควบคุ มงานชาวอเมริกั นเรียนรู้ ภาษาสเปนจะประหยั ดเวลาและค่าใช้ จ่ า ย
มากกว่า เพราะมีจานวนน้อยกว่าและมีพื้น ฐานการศึก ษาดี กว่า และบริษัทควรสนับสนุนให้ผู้ค วบคุ ม
งานสามารถใช้ทั้ งภาษาอัง กฤษและภาษาสเปนได้ (Bilingual) หรือแม้แต่การเรียนในหลั กสู ต ร การ
จั ด การโครงการก่ อ สร้ า งในสถานศึ ก ษา ควรระบุ ใ ห้ มีก ารเรี ยนการสอนภาษาสเปน เพื่ อ เพิ่ ม
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ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สารกั บ แรงงานในไซต์ ก่ อ สร้าง ซึ่ ง แนวทางนี้ไ ด้ ถู ก นาไปปฏิ บั ติ มากขึ้นใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน ในทางตรงกันข้าม การฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับแรงงานชาวสเปน
นั้นยากกว่าและใช้เวลานานกว่า
การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวเป็ นปัญหาที่พบในหลายประเทศทั่วโลก ในสภาวการณ์ ที่
การเคลื่อนย้ายแรงงานมี ความจาเป็นและทาได้ ง่ายขึ้น ปัญหาในการสื่อสารในโครงการก่ อสร้า งอาจ
ทาให้เกิดความเสีย หายกั บโครงการและตั วคนงานเอง สาหรับประเทศไทยที่อ ยู่ในสภาวะต้ องพึ่ ง พา
แรงงานต่างด้าวมาระยะหนึ่งแล้ว จึงควรมีการศึกษาถึงประเด็นดังกล่าวให้ มากขึ้น เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในโครงการก่อสร้างต่อไป
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บทที่ 3
ระเบียบวิจยั
การศึกษาวิธีการสื่ อสารกั บแรงงานต่างด้า วไร้ ฝี มือ ที่ห น้างานก่ อสร้าง เป็นการวิจั ย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative research) มีการดาเนินการเก็บข้อมูลจากโครงการก่อสร้างที่ใช้เป็นกรณี ศึ ก ษา
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ของงานวิ จัย โดยในบทที่ 3 จะอธิ บ ายรายละเอี ยดของระเบี ยบวิ ธี วิจั ย ซึ่ ง แบ่ง
ออกเป็น 8 ส่วน ได้แก่
1. การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
3. วิธีวิจัยและเครื่องมือในการวิจัย
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
5. วิธีการเก็บข้อมูล
6. การออกแบบบทสัมภาษณ์เพื่อใช้ในงานวิจัย
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
8. สรุประเบียบวิธีวิจัย
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1. กำรกำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจยั
จากการศึกษา เอกสาร ตารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื่อสารในบทที่
2 สามารถนามากาหนดเป็น กรอบแนวคิ ดในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบของการสื่ อ สาร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีการสื่อสาร ปัญหาที่พบในการสื่อสาร ได้ดังนี้
องค์ ประกอบในการสื่อสาร
ปฏิ กิ ริ ยาตอบกลับ
ผู้ส ่งสำร

สำร

(กลุ่มผู้จัดการโครงการ)

(งานก่อสร้าง)

วิธีกำรสื่อสำร

ผู้รับสำร

(คน,สิ่งพิมพ์, สื่อ
อุปกรณ์)

(แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือ)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ระหว่างผู้รับเหมากับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ

ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกวิธีการสื่อสาร

ศึกษาปัญหา
ที่เกิดจากวิธีการสื่อสาร

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่
ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพื้นฐานในประเทศไทย

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากภาพที่ 4 องค์ประกอบของการสื่อสารประกอบด้ วย ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร
ซึ่ ง ในโครงการก่ อ สร้ าง แต่ ล ะองค์ ป ระกอบอาจมี ค วามหลากหลายและซับ ซ้ อ น โดยเฉพาะสารที่
ต้ อ งการส่ ง เช่ น แบบที่ ต้ อ งท าการก่ อ สร้ าง วิ ธี ก ารและขั้ นตอนการก่ อ สร้า ง ข้ อ ปฏิ บัติ เ พื่ อ ความ
ปลอดภัย เป็นต้น และประเภทสื่อที่ใ ช้ เช่น คน สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ และอื่นๆ ความหลากหลา ยของ
องค์ประกอบในการสื่ อ สารนี้ ทาให้เกิดเป็น วิธี การสื่อ สารแบบต่างๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้ จะทาการ เก็ บ
ข้อมูลวิธีในการสื่อสารที่เกิ ดขึ้นในโครงการก่อสร้า ง ระหว่างผู้ส่งสาร คือ กลุ่มผู้จัดการโครงการ และ
ผู้รับสาร คือ แรงงานต่างด้า วไร้ ฝี มือ แบ่งตามประเภทของสื่ อที่ ใช้ เ ป็นหลั ก จากนั้นจึงวิเคราะห์ ห า
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ปัจจัยที่มีผลต่อ การเลื อ กวิ ธี การสื่ อสารนั้ น ๆ รวมถึงประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อ สารแต่ละวิ ธี เพื่อระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือต่อไป
2. กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
รูปแบบของงานวิจั ยนี้ เป็ น การวิจัย เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative research) ซึ่งเหมาะกั บ
ลั ก ษณะค าถามของงานวิจั ย ที่ต้ อ งการท าความเข้ าใจสถานการณ์ ปั ญ หา และความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยเลือกบริ ษั ทที่ ผู้ วิจัย ทางานอยู่ เ ป็น กรณี ศึ กษา เนื่องจากมีการใช้ แรงงานต่า งด้ า ว
ค่อนข้างมาก และผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยโครงการก่อสร้างที่จะเก็บข้อมูล เป็นโครงการ
ที่มีพื้นที่ก่อสร้างอาคารตั้ งแต่ 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารขนาดใหญ่ )
เพื่อควบคุมความซับ ซ้อนของโครงการ และเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ พอที่จะมีจานวนแรงงาน ต่ า ง
ด้าวมากพอที่จะทาการศึกษา และเลือกโครงการที่มีผู้จัดการโครงการไม่ซ้าคนกัน จานวน 3 โครงการ
โดยในแต่ละโครงการจะมีก ลุ่มเป้าหมายในการเก็บ ข้อ มูล ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ
และหัวหน้าคนงาน รวมทั้งหมด 3 ฝ่าย
3. วิธ ีวจิ ัยและเครือ่ งมือในกำรวิจ ัย
จากรูปแบบของการวิจั ยเชิง คุ ณภาพ และกลุ่มเป้าหมายในการเก็บ ข้อ มู ลของงาน วิ จั ย
ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการสนทนากลุ่ม เป็นวิธีวิจัยหลักของการศึกษานี้
การสนทนากลุ่ม (Focus group interview) คือ การสัมภาษณ์ที่รวบรวมข้อมู ลจากการ
สนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เ ฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม เป็นผู้คอย
จุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้ก ลุ่ มเกิด แนวคิ ดและแสดงความคิด เห็ นต่ อประเด็นหรื อ แนว
ทางการสนทนาอย่างกว้างขวางครอบคลุมละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ
7-8 คน ซึ่งเลือกมาจากประชากรเป้าหมายที่กาหนด มีการเตรียมประเด็นคาถาม ซึ่งคาถามทุกข้อต้ อ ง
ประกอบด้วยตัวแปร นาตัวแปรมาสร้างคาถามที่ตอบได้สอดคล้องกับวั ตถุประสงค์ (อรุณี อ่อนสวสัดิ์ ,
2551)
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลประเภทเอกสารในส่ วนอื่น ๆ เช่น โครงสร้างองค์ ก ร
สื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารวิ ธี ต่ า งๆ เป็ น ต้ น และการสั ง เกตแบบไม่ มีส่ ว นร่ ว ม ( Non-participant
observation) เพื่อสังเกตพฤติ กรรมในการสื่อ สารที่ เกิ ดขึ้นจริ ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเก็ บได้ จ าก
การสนทนากลุ่ม การสร้างเครื่องมื อสาหรับการเก็บข้ อ มูล เป็นไปตามกรอบแนวคิ ดในการวิจัย และ
วัตถุประสงค์ของการทาวิจัย โดยแนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) จะมี
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ลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด และออกแบบคาถามให้สามารถปรั บเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ระหว่ า ง
การสนทนา ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (เก็บข้อมูลล่วงหน้าก่อนทาการสนทนา)
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1.1 ตาแหน่งงาน
1.1.2 ประสบการณ์การทางาน
1.2 ข้อมูลทั่วไปของไซต์งานก่อสร้าง
1.2.1 ประเภทอาคาร
1.2.2 พื้นที่อาคาร
1.2.3 แผงผังการทางานในไซต์งานก่อสร้าง
1.2.4 จานวนแรงงานในไซต์งานก่อสร้าง
1.2.5 สัดส่วนจานวนแรงงานต่างด้าวไร้ผีมือต่อจานวนแรงงานทั้งหมด
ส่วนที่ 2 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวที่ใช้อยู่ในไซต์งานก่อสร้าง
2.1 ประเภทของการสื่อสารและวัตถุประสงค์
2.2 วิธีการและลาดับการใช้การสื่อสารแต่ละประเภท
2.3 ข้อดีและข้อเสีย ของการสื่อสารแต่ละประเภท
ส่วนที่ 3 ปัญหาการสื่อสารที่เกิดขึ้นในไซต์งานก่อสร้าง
3.1 ปัญหาที่พบในการสื่อสารในไซต์งานก่อสร้าง
3.2 ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาในการสื่อสารในไซต์งานก่อสร้าง
3.3 ผลกระทบกับงานก่อสร้าง
ส่วนที่ 4 การเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในไซต์งานก่อสร้าง
4.1 การแก้ปัญหาการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมา
4.2 ผลสาเร็จในการแก้ปัญหา
4.3 ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงวิธี การสื่ อสารกับแรงงานต่า งด้ า ว
ไร้ฝีมือ
4. กำรตรวจสอบคุณภำพของเครือ่ งมือ วิจยั
แนวคาถามที่ใช้ ในการสนทนากลุ่ ม ได้รับการตรวจสอบเบื้ องต้น โดยอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
จากนั้นผู้วิจัยได้นาชุดคาถามดังกล่าว ไปทดสอบกับผู้จัดการโครงการ 3 คน เพื่อพิจารณาความหมาย
ของคาถามที่ต้องการสื่อ ความกากวม และลาดับของคาถามว่ามีปัญหาหรือไม่ แล้วจึงนามาผลที่ได้มา
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข เช่ น ค าถามไม่ ชั ดเจน เข้ า ใจยาก ถามแล้ วตอบไม่ ต รงประเด็ น และอาจไม่ ต รงกับ
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วัตถุประสงค์ข องการท าการวิ จัย จึงดาเนินการแก้ไ ขโดยมี เ ปลี่ ยนรายละเอี ยดเกี่ย วกั บ คาถา มตา ม
ความเห็นของผู้จัดการโครงการทั้ง 3 คน
5. วิธ ีก ำรเก็บข้อมูล
จากข้อ 3 ผู้วิจัยได้กาหนดวิจัยไว้ 3 วิธี ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (Focus group
interview) การเก็บข้อมูลประเภทเอกสาร และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant
observation) โดยมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
5.1 คัดเลือกโครงการและรายชื่ อผู้ ให้ ข้ อมู ล ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ
และ หัวหน้าคนงาน ของแต่ละโครงการ โดยผู้วิจัยติด ต่ อผู้จั ด การโครงการ และแจ้งที่มาที่ ไ ปของ
การศึกษา แล้วขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้จั ดการโครงการ คัดเลือกวิศวกรโครงการ 2 คน และหัวหน้า
คนงาน 2 คน ที่มีประสบการณ์และสะดวกเข้าร่วมให้ข้อมูล
5.2 ติ ด ต่ อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เชิ ญ และนั ด หมายเข้ าร่ ว มการสนทนากลุ่ม (Focus group
interview) โดยผู้วิจัยได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการสนทนาล่วงหน้า พร้อมทั้งขออนุญาตในการจดบั น ทึ ก
และบันทึกเสียง ระหว่างทาการสนทนา
5.3 ผู้วิจัยจัดการสนทนาตามแนวทางที่กาหนดไว้ โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 60 นาที
ซึ่ ง ตลอดการสนทนา ผู้ วิ จั ย จะบัน ทึ กเสี ยง และจดบั นทึ กประเด็น ที่ สาคัญ หรือ น่า สนใจไว้ท บทวน
ภายหลัง เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะทาการบันทึกข้อมูลอื่นๆ เช่น ท่าทาง น้าเสียง
ของผู้พูด ตามความจริงที่สังเกตเห็น
5.4 ผู้วิจัยทาการถอดเทปบัน ทึก เสีย งการสนทนาแบบคาต่ อ คา เพื่อใช้ในการวิเ คราะห์
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือขาดหายไป
5.5 ภายหลังการสนทนากลุ่ ม ผู้วิจัยได้ขอเก็บ ข้อ มูล ประเภทเอกสารที่ เ กี่ยวข้อ งในการ
สื่ อ สารกั บ แรงงานต่ างด้ าว ซึ่ ง ถู ก อ้ า งถึง ในการสนทนา ได้ แ ก่ แบบก่ อ สร้ างได้ แ ก่ ป้ า ยแสดงงาน
ด้านหน้าโครงการก่อสร้าง บอร์ดหน้างาน
5.6 ผู้วิจัยขออนุญาตผู้จัดการโครงการเข้าร่วมสัง เกตกระบวนการสื่อสารกั บแรงงาน ต่ า ง
ด้ า วในไซต์ ง านก่ อ สร้ า ง โดยไม่ มีส่ ว นร่ ว ม (Non-participant observation) เท่ า ที่ ท างผู้ จั ด การ
โครงการอนุญาต เพื่อสังเกตพฤติ กรรมในการสื่อสร้างที่เ กิด ขึ้นจริ งซึ่ งจะทาให้ข้ อ มูล มีค วามสมบู ร ณ์
มากยิ่งขึ้น
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6. กำรออกแบบบทสัมภำษณ์เพือ่ ใช้ในงำนวิจ ัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึ ก ษาเอกสารและบทความทางวิช าการเพื่อ นามาเป็น แนวทางใน การ
ออกแบบบทสัมภาษณ์ที่ใ ช้ในการดาเนินการเก็ บข้อ มูล โดยเนื้อหาเป็นลักษณะของคาถามปลายเปิ ด
(Open-ended question) เพื่อให้ผู้ตอบได้มีการแสดงความคิ ดเห็นได้อย่างเต็ มที่ โดยประเด็นที่ถ าม
นั้นจะเน้นเกี่ยวกั บวิ ธีการในการสื่ อสารในโครงการก่ อสร้ าง ปัจจัยที่มีผลในการสื่ อ สาร ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการสื่อสารที่เกิดขึ้นในโครงการก่ อสร้างที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา โดยมีลักษณะ
คาถาม ดังนี้
ตารางที่ 2 การออกแบบคาถามสาหรับสัมภาษณ์
ข้อ
ค ำถำม
1 1.1 โครงการนี้เป็นโครงการประเภทใด
1.2 โครงการนี้มีพื้นที่ก่อสร้างเท่าไหร่
1.3 โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
นานเท่าไหร่
2 โครงการนี้มีการมีการใช้แรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวทั้งหมดกี่คน
3 โครงการนี้มีการจัดผังองค์กร
(Organization chart) และลาดับขั้นในการ
บริหารและสื่อสารในไซต์ก่อสร้างอย่างไร
4 ในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวใช้วิธีการ
ใดบ้าง และใช้ในขั้นตอนใดของการก่อสร้าง
5 ทาไมจึงเลือกสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวด้วย
วิธีการต่างๆ กัน
6 พบปัญหา อุปสรรคใดบ้างในการสื่อสารกับ
แรงงานต่างด้าวอะไรบ้าง และส่งผลกระทบ
ต่อโครงการอย่างไร
7 ทางโครงการมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่พบ
อย่างไร
8 ทางโครงการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการ
สื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารใน
อนาคตอย่างไร

เหตุผลในกำรถำม
เพื่อให้รู้ลักษณะ ขอบเขตของงาน และความ
ซับซ้อนของอาคารที่ทาการก่อสร้าง

เพื่อหาสัดส่วนแรงงานไทย และแรงงานต่าง
ด้าว
เพื่อให้รู้ขอบเขตความรับผิดชอบ หน้าที่
ลาดับขั้นในการสั่งการ
เพื่อแจกแจงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่าง
ด้าวในไซต์ก่อสร้าง
เพื่อทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือก
วิธีการสื่อสาร
เพื่อทราบถึงอุปสรรคในการสื่อสารที่ส่งผล
กับการทางานในโครงการก่อสร้างตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา
เพื่อทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของ
การสื่อสารที่ใช้ในโครงการ
เพื่อทราบถึงข้อเสนอแนะที่สามารนาไปเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสื่อสารในอนาคตต่อไป
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7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
7.1 นาข้อมูลที่ถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงสนทนา และการบันทึกภาคสนามมา
ทบทวน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อ มูลที่ ได้มาและพิจารณาในประเด็นที่สาคัญ
7.2 นาข้อมูลกลับมาอ่านพร้อมทั้งวิเคราะห์คาตอบตามวัตถุประสงค์ข องการศึก ษา
7.3 รวบรวมคาตอบที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้ เคียงกัน มาไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดย
จัดกลุ่มคาตอบตามทฤษฎีการสื่อสารและคาตอบที่ไม่เป็นไปตามหรือ อยู่นอกเหนือทฤษฎีการสื่อสาร
ได้แก่ องค์ประกอบการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร และกระบวนการในการสื่อสาร
7.4 อธิบายกระบวนการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวที่เกิดขึ้ นในไซต์ก่อสร้างอย่างละเอียด
และครบถ้วน ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะต้องตัดข้อมูลที่ไม่จาเป็นออก และทาการสรุปข้อมูล
7.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยนาข้อสรุปไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตรวจสอบว่า
เป็นความจริงตามที่บรรยายและอธิบายมาหรือไม่
7.6 จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร และจากการสังเกตการณ์มา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
7.7 ทาการสรุปผลการศึกษาขั้นสุดท้ายที่สมบูรณ์
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8. สรุประเบียบวิธวี จิ ัย
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
กาหนดวิธีวิจัยและเครื่องมือในการวิจัย
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ดาเนินการเก็บข้อมูลภาคเอกสาร
ดาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม

วิเคราะห์ข้อมูล
นาเสนอผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ
ภาพที่ 5 ระเบียบวิธีวิจัย
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัย เรื่อง วิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่หน้างานก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันระหว่างกลุ่มผู้จัดการโครงการกับ
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพื้นฐานที่หน้างานก่อสร้าง ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ วิ เคราะห์ข้อดีข้อเสียของวิธีการสื่อสารแต่ละประเภท
เพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดจากวิธีการสื่อสารในโครงการก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อนาผลการศึกษา
ไปสรุ ป และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่ อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝี มือที่ปฏิบัติงาน
ก่อสร้างขั้นพื้นฐานในประเทศไทยต่อไป โดยในบทนี้ได้นาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ข้างต้น แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท J และโครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์
3. วิธีการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันระหว่างกลุ่มผู้จัดการโครงการกับแรงงานต่างด้าวไร้
ฝีมือที่ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพื้นฐานที่หน้างานก่อสร้าง
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
5. ข้อดีและข้อจากัดของวิธีการสื่อสารแต่ละประเภท
6. ปัญหาที่เกิดจากวิธีการสื่อสารในไซต์ก่อสร้างทีใช้อยู่ในปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข
1. ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท J และโครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
บริษัทที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้นามสมมุติว่า “บริษัท J” เป็น บริษัท
รับเหมาก่อสร้างที่มาจากประเทศญี่ปุน ตั้งสาขาในประเทศไทยมาแล้วกว่า 30 ปี ดาเนินธุรกิจการ
ก่อสร้างทั่วไป ทั้งงานออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคาร มีพนักงานประมาณ 200 คน
โครงการที่บริษัท J รับเหมาก่อสร้างมีทั้งโรงงาน อาคารสานักงาน โรงแรม โกดัง ฯลฯ โดยรั บเหมา
ก่อสร้างโรงงานเป็นส่วนใหญ่ จากการที่บริษัท J ได้รับการรับรองในระบบ ISO 9001(มาตรฐานสากล
ด้านการจัดการคุณภาพ); ISO 14001 (มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม); OHSAS 18001
(มาตรฐานสากลด้านการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย); รางวัลต้นแบบสถานประกอบการด้าน
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง Occupational Health and Safety Management (OHSMS-CON)
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จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในงาน
ก่ อ สร้ า งระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ประเทศ จึ ง กล่ า วได้ ว่า บริ ษั ท J เป็ น บริ ษั ท ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญกับ
มาตรฐานการดาเนินงานและมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากบริษัทหนึ่ง
ในการศึกษานี้ ได้ทาการเก็บข้อมูลจากโครงการรับเหมาก่อ สร้างอาคารโรงงานที่มี บ ริ ษั ท
J เป็นผู้รับเหมาหลัก จานวน 3 โครงการ โดยในแต่ละโครงการจะมี โครงสร้า งการทางานที่หน้ า งาน
ก่อสร้าง หน้าที่ของแต่ละฝ่าย และลาดับการทางาน ดังนี้
1.1 ผังโครงสร้างองค์กรในโครงการก่อสร้าง
Project manager
(PM)
Administrator

Draftman

Site engineer

Quality control
(QC)
Main Contractor

Foreman

Sub Contractor

Headman

Skilled worker

Unskilled worker

ภาพที่ 6 ผังโครงสร้างองค์กรในโครงการก่อสร้าง (Site organization chart)
ภาพที่ 6 โครงการก่อสร้างของบริษัท J ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main contractor) มีการ
จัดผังองค์กร (Organization chart) เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานที่หน้างานก่อสร้าง
ดังนี้
1.1.1 กลุ่มบริษัทผู้รับเหมาหลัก (Main contractor) ประกอบไปด้วย
Project manager (PM) มี ห น้ า ที่ ว างแผนงานก่ อ สร้ างและแผนค่ าใช้จ่าย
และบริหาร งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
Site engineer มี ห น้ า ที่ ดู แ ลและควบคุ มงานให้ เ ป็ น ไปตา มระยะเวลา ที่
กาหนด ควบคุมการทางานให้ถู ก ต้ อ งตามแบบก่ อ สร้า งและหลั ก การของวิ ศ วกรรม รายงานความ
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คื บ หน้ า ของงานเสนอแก่ Project manager และตรวจสอบปริ มาณงานลดงานเพิ่ มตาม BOQ
ตรวจสอบ Shop drawing และให้คาปรึกษากับผู้รับเหมารายย่อย (Sub contractor)
Draftman มีหน้าที่เป็นผู้จัดทารายละเอียดของแบบก่อสร้าง เพื่อทาเป็นแบบ
Shop Drawing ให้ถูกต้อง เมื่อทาเสร็จแล้วจะนาเสนอ Project manager เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และพิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างก่อนนาไปใช้ที่หน้างานจริง
Quality control (QC) มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของงาน ให้ตรงตาม
มาตรฐานของบริษัท รวมถึงตรวจการ Defect งานก่อนส่งมอบงานด้วย
Safety มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทางาน จัดอบรมทุกคนใน
ไซต์งานก่อนเริ่มงาน เพี่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุทีทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทางาน
Administrator มีหน้าที่ดูแลเรื่องเอกสารทุกประเภทในไซต์งานก่อสร้าง เช่น
เอกสารการเบิกจ่ายเงินกับผู้รับเหมา รวมถึงการหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อนามาใช้ในโครงการ และทา
รายงานการใช้จ่ายต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อรายงานแก่ Project Manager
1.1.2 กลุ่มบริษัทผู้รับเหมารายย่อย (Sub contractor) ประกอบไปด้วย
Foreman มีหน้าที่รับงานจาก Main contractor ตามรายละเอียดงานที่
ได้รับ และสั่งงานให้กับหัวหน้าคนงาน (Headman)
Headman จะคอยรับคาสั่งจาก Foreman และแจกจ่ายงานให้กับลูกน้อง
ของตน โดย Headman จะมีหลายคน แบ่งกันตามประเภทงาน โดยจะมีทั้งแรงงานฝีมือ (Skilled
worker) และแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled worker) อยู่ในกลุ่มเพื่อทางานร่วมกัน
Skilled worker คือ แรงงานฝีมือที่ทางานประเภทที่ต้องใช้ทักษะความรู้
ความสามารถ และผ่านการฝึกฝนจนชานาญในงานนั้นๆ
Unskilled worker คือ แรงงานไร้ฝีมือทางานโดยไม่ต้องใช้ทักษะความรู้
ความสามารถ

ภาพที่ 7 แผนผังกระบวนการทางานและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆในโครงการก่อสร้าง (Flowchart diagram)
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จากภาพที่ 7 แสดงแผนผังกระบวนการทางานและความสั มพันธ์ระหว่า งฝ่า ยต่า งๆ ใน
โครงการก่อสร้าง ซึ่งทาให้เกิดการสื่อสารในขั้นตอนต่างๆ ตามผังโครงสร้างองค์กร ดังนี้
1. เริ่มงาน – Project manager ได้รับมอบหมายและวางแผนงานก่อสร้าง มีการ
กาหนดงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในงานก่อสร้างรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด และแจกจ่ายงานให้กับ
Site engineer
2. Site engineer แจกจ่ายงานแต่ละงานให้กับให้ Foreman ของ Sub
contractor
3. Foreman ของ Sub contractor วางแผนการทางาน และกาหนดจานวน
คนงานให้เหมาะกับงาน และสั่งงานกับ Headman
4. Headman กระจายงานให้กับแรงงานทั้งมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ เมื่อแรงงาน
ทางานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ฝ่าย Sub contractor จะส่งงานให้กับ Site engineer เพื่อทาการ
ตรวจรับงาน
5. หากงานจากฝ่าย Sub contractor ไม่ผ่านการตรวจสอบ มีงานที่ผิดพลาด ทาง
Site engineer จะแจ้งให้ Project manager ทราบ
6. Project manager สรุปข้อผิดพลาดและหาวิธีการแก้ไข และส่งเรื่องให้กับ Site
engineer ไปติดต่อประสานงานกับ Sub contractor เพื่อดาเนินการแก้ไข
7. หากงานจากฝ่าย Sub contractor ผ่านการตรวจสอบจาก Site engineer ทาง
Site engineer จะให้ให้ฝ่าย QC ดาเนินการตรวจงาน Defect อีกครั้ง
8. กรณีที่ตรวจงาน Defect ไม่ผ่าน Project manager ต้องสรุปข้อผิดพลาดและ
หาวิธีการแก้ไข และแจ้ง Sub contractor เพื่อดาเนินการแก้ไข และกลับไปอธิบายงานให้กับแรงงาน
อีกครั้ง
9. กรณีที่ตรวจงาน Defect ผ่าน Project manager จะสรุปงานทั้งหมดของไซต์
งานก่อสร้าง เพื่อทาเป็นรายงานส่งให้กับทางสานั กงานใหญ่ (Head office) และถือเป็นการสิ้นสุด
โครงการก่อสร้าง
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1.2 ข้อมูลโครงการที่ศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลจากโครงการก่อสร้างโรงงานจานวน 3 โครงการ
ที่บริษัท J เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและเป็นผู้รับเหมาหลัก โดยมีการออกแบบมาจากสานักงานใหญ่
หรือทางเจ้าของโครงการมาเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละโครงการ ดังนี้
1.2.1 โครงการที่ 1
พื้นที่โดยประมาณ: 7,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งโครงการ: นิคมอุตสาหกรรมบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ระยะเวลาในการก่อสร้าง: 8 เดือน (สิงหาคม 2558 - มีนาคม พ.ศ. 2559)
โครงสร้างอาคาร: คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็ก
จานวนแรงงานทั้งหมด: ประมาณ 200 คน

ภาพที่ 8 รูปภาพโรงงานโครงการที่ 1
จานวนแรงงานในโครงการก่อสร้าง โครงการที่ 1
แรงงานไทย
30%
แรงงานต่างด้าว…

ภาพที่ 9 แสดงสัดส่วนแรงงานในโครงการที่ 1
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จากภาพที่ 9 โครงการที่ 1 มีสัดส่วนแรงงานต่างด้า วกับ แรงงานไทย ประมาณร้อ ย
ละ 70 กับ 30 แรงงานต่างด้าวประกอบด้วย แรงงานกัมพูชา พม่า และลาว โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
กัมพูชาที่อพยพเข้า มาจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นกลุ่มแรงงานที่หาง่าย แรงงาน
เกื อ บทั้ ง หมดเป็ น แรงงานไร้ ฝี มือ ที่ ท างานก่ อ สร้ า งทั่ ว ๆไป เช่ น การผู ก เหล็ ก การเทปู น โดยมี
Headman ที่เป็นแรงงานต่า งด้า วทาหน้ าที่ ค วบคุ มแรงงานซึ่ งแบ่ ง เป็ นชุ ด ๆตามประเภทงาน ส่วน
แรงงานไทยในโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมือ
1.2.2 โครงการที่ 2
พื้นที่โดยประมาณ: 2,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งโครงการ: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
ระยะเวลาในการก่อสร้าง: 7 เดือน (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม พ.ศ. 2559)
โครงสร้างอาคาร: คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็ก
จานวนแรงงานทั้งหมด: ประมาณ 100 คน

ภาพที่ 10 รูปภาพโรงงานโครงการที่ 2
จานวนแรงงานโครงการก่อสร้าง โครงการที่ 2

แรงงานต่างด้าว
80%

ภาพที่ 11 แสดงสัดส่วนแรงงานในโครงการที่ 2

แรงงานไทย
20%
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จากภาพที่ 11 โครงการที่ 2 มีสัดส่วนแรงงานต่างด้าวกับแรงงานไทย ประมาณร้อย
ละ 80 กั บ 20 โดยแรงงานต่ างด้ า วส่ ว นใหญ่มาจากกั มพู ช า ส่ ว นหนี่ งมาจากจั ง หวั ด สุ ริน ทร์ และ
บุรีรัมย์ บางคนมีสัญชาติกึ่งกัมพู ชากึ่ง ไทย หรือถือ 2 สัญชาติ แรงงานต่างด้าวกัมพูชาส่วนนี้จะ พู ด ได้
ทั้งภาษาไทยและภาษากั มพูชา ส่วนคนที่ไม่เ ข้า ใจภาษาไทย มักเป็นคนที่เข้ ามาอยู่ใ หม่ ในโครงการ
ก่อสร้าง แต่หลังจากนั้น 3 เดือน จะเริ่มฟังภาษาไทยได้รู้เรื่องมากขึ้น
1.2.3 โครงการที่ 3
พื้นที่โดยประมาณ: 6,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งโครงการ: นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัด ปราจีนบุรี
ระยะเวลาในการก่อสร้าง: 9 เดือน (มกราคม - กันยายน พ.ศ. 2559)
โครงสร้างอาคาร: คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็ก
จานวนแรงงานทั้งหมด: ประมาณ 180 คน

ภาพที่ 12 รูปภาพโรงงานโครงการที่ 3
จานวนแรงงานในโครงการก่อสร้าง โครงการที่ 3

แรงงานต่างด้าว
70%

ภาพที่ 13 แสดงสัดส่วนแรงงานในโครงการที่ 3

แรงงานไทย
30%
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จากภาพที่ 13 โครงการที่ 3 มีสัดส่วนแรงงานต่างด้าวกับแรงงานไทย ประมาณร้อย
ละ 70:30 โดยในกลุ่มแรงงานต่างด้าวร้อยละ70 ประกอบไปด้วยชาวกัมพูชาร้อยละ 70 และชาวพม่า
ร้อยละ 30 โดยประมาณ
2. ข้อ มูลพื้น ฐำนของผู้ให้สัมภำษณ์
การเก็บข้อมูล ด้วยการสั มภาษณ์ผู้ ที่ มีบ ทบาทหลัก ในการสื่ อสารกั บแรงงานต่างด้ า วใน
โครงการก่อสร้า ง 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 จานวน 15 คน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์แ สดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 โครงการ
ต ำแหน่ง
ข้อ มูล
โครงกำรที่ 1 โครงกำรที่ 2 โครงกำรที่ 3
เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
42 ปี
36 ปี
45 ปี
อายุ (ปี)
Project
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาตรี
manager (PM)
ประสบการณ์การทางาน (ปี)
17
11
22
10
5
13
ประสบการณ์ใ นตาแหน่ง PM (ปี)
ชาย
ชาย
ชาย
เพศ
อายุ (ปี)
Site engineer
วุฒิการศึกษา
(SE) คนที่ 1
ประสบการณ์การทางาน (ปี)
ประสบการณ์ใ นตาแหน่ง SE (ปี)

30

29

32

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

7
3

5
2

7
4

เพศ

ชาย

ชาย

ชาย

อายุ (ปี)

27

32

30

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

4
4

6
5

7
5

Site engineer
วุฒิการศึกษา
(SE) คนที่ 2
ประสบการณ์การทางาน (ปี)
ประสบการณ์ใ นตาแหน่ง SE (ปี)
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ตารางที่ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 โครงการ (ต่อ)
ต ำแหน่ง
ข้อ มูล
โครงกำรที่ 1 โครงกำรที่ 2 โครงกำรที่ 3
กัม พูชา
กัม พูชา
กัม พูชา
สัญชาติ
ชาย
ชาย
ชาย
เพศ
Headman
อายุ (ปี)
38
39
34
คนที่ 1
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
10
12
7
ประสบการณ์การทางาน (ปี)

Headman
คนที่ 2

สัญชาติ

พม่า

พม่า

พม่า

เพศ

ชาย

ชาย

ชาย

อายุ (ปี)

39

36

37

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

7

8

10

วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน (ปี)

จากข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของผู้ ให้ สั มภาษณ์ ที มผู้ จั ด การโครงการแต่ ละต าแหน่ ง มี ลัก ษณะ
ใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ระยะเวลาการท างาน และประสบการณ์ ท างาน ส่วน
Headman มี 2 สัญชาติ คือ กัมพูชา และพม่า ซึ่งทางผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ตัวแทนทั้ง 2 สัญชาติ
โดย Headman แต่ละคนจะดูแลแรงงานต่างด้าวประมาณ 10-20 คน ภายใต้บริษัทรับเหมารายย่ อ ย
รายเดียวกัน
3. วิธ ีก ำรสือ่ สำรที่ใช้อ ยูใ่ นปัจจุบันระหว่ำงกลุม่ ผู้จ ัดกำรโครงกำรกับแรงงำนต่ำงด้ำวไร้ฝีมือที่
ปฏิบัติงำนก่อ สร้ำงขั้นพื้นฐำนทีห่ น้ำงำนก่อสร้ำง
จากการสัมภาษณ์ทีมผู้จัด การโครงการก่ อสร้างเกี่ ยวกั บแรงงานต่างด้า วไร้ ฝีมือในแต่ ล ะ
โครงการจะมีวิธีการสื่อสารกั บแรงงานต่างด้าวเหมื อนกันทั้ ง 3 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
เป็ น การสื่ อ สารเพื่ อ บอกข้ อ มู ล วิ ธี ก ารก่ อ สร้ างให้ ได้ ต ามคุ ณภาพที่ ต้ อ งการปริมาณงานต่ อ วั น ซึ่ง
แรงงานต้องปฏิบั ติ ตามข้ อมู ลที่ ไ ด้รับ นอกจากนี้ยังมีเนื้ อหาอื่น ๆอีก ที่แรงงานต้อ งปฏิบั ติตามเพื่ อ ให้
การทางานเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น เรื่องความปลอดภัย กฎระเบียบในการทางาน เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์ Project manager, Site engineer, Headman และการเก็บ ข้ อ มู ล
จากเอกสารที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การสื่อ สารในโครงการก่ อสร้า ง ประกอบกับการสัง เกตลั ก ษณะสื่ อ และ
วิธีการสื่อสารที่ ใช้ ในโครงการก่ อ สร้า ง พบว่าทั้ง 3 โครงการมีการใช้วิ ธี การสื่อ สารเหมือ นกั น แบ่ง
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ออกเป็น 5 วิธี ได้แก่ วิธีใช้ล่าม วิธีดูแบบก่อสร้าง วิธีการสาธิต วิธีการขึ้นแบบจาลอง และวิธีการดูจาก
คู่มือรูปภาพ โดยมีรายละเอียดของแต่ละวิธี ดังนี้
3.1 วิธีใช้ล่าม
ล่ามในที่นี้ หมายถึง Headman หรือหัวหน้าคนงานที่เป็นชาวต่างด้าว ไม่ได้หมายถึ ง
ล่ามแปลภาษาทั่วไป ซึ่ง Sub contractor ได้ทาการคัดเลือกมาแล้ว ว่าสามารถเข้ าใจภาษาไทยได้ ดี
โดย Headman จะท าหน้ า ที่ แ ปลความให้ แ รงงานต่ า งด้ า วในความรั บ ผิ ด ชอบของตนฟั ง และ
Headman ทุกชาติต้องทาหน้าที่เป็นล่ามในทุกครั้ง และการใช้ล่ามที่เป็น Headman นี้ จะปรากฏอยู่
ในเกือบทุกขั้นตอนของโครงการก่อ สร้าง หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ของการสื่อ สารกับแรงงาน ต่ า ง
ด้าวไร้ฝีมือวิธีอื่นๆด้วย
3.2 วิธีดูจากแบบก่อสร้าง
วิธีดูจากแบบก่อ สร้า ง (Construction drawings) หรือแบบ Shop drawings คือ การ
ใช้แบบก่อสร้า งซึ่ งเป็น เขีย นรู ปลั ก ษณะอาคารที่จะทาการก่ อสร้างตามมาตรฐานการเขีย นแบบ มี
สัญลักษณ์ประกอบแบบก่อสร้าง และมีคาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษในการสื่อ สาร โดยจะทาการขยาย
แบบก่อสร้างและติดบอร์ดให้ดูหน้างาน โดย Site engineer จะเรียกทั้ง Headman และแรงงานต่าง
ด้าวเข้ามาทาความเข้า ใจงานที่จะทาในพื้ นที่ นั้น ๆ แล้วอธิบายเรื่อ งแบบ หรือDetailงานย่อยๆ ให้
แรงงานต่างด้าวฟัง โดยมี Headman แปลภาษาอีกทีหนึ่ง ซึ่งแรงงานต่างด้าวสามารถอ่านแบบและ
อ่านรายการวัสดุ (Specifications) เองได้คร่าวๆ โดยดูรูปภาพเป็นหลัก

ภาพที่ 14 ลักษณะบอร์ดที่แสดงแบบก่อสร้าง
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ภาพที่ 15 บอร์ดแสดงแบบก่อสร้างที่ขยายรายละเอียดรอยต่อต่างๆ (Joints)
3.3 วิธีการสาธิต
วิธีการสาธิตเป็นการอธิบายและแสดงวิ ธีการทางานให้ดู เป็น ตัว อย่า งไปพร้ อ มกั น
จะท าที่ ห น้ างานและเมื่ อ งานเริ่ มเกิ ด ความผิ ด พลาด หรื อ ก่ อ นหน้านี้ มี ก ารสื่ อ สารแล้ ว แรงงานไม่
สามารถเข้าใจได้ หรือเมื่อต้องสื่อสารกับแรงงานที่ไ ม่ มีประสบการณ์ หรือวิธีการทางานที่อธิบายเป็ น
ภาษาพูดได้ยาก ก็จะทาวิธีการสาธิตที่หน้างาน โดยSite engineerจะเป็นผู้ทาการสาธิตให้แรงงานดู
วิธีการทางานที่ถูกต้อง และมาตรฐานผลงานที่ต้องการ แต่ บางครั้งวิธีการสาธิตอาจทาในแบบรู ป ภาพ
แสดงแบบที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องให้ดูอี กครั้งหนึ่ ง ซึ่งProject managerได้กล่าวว่า วิธีการสาธิตมีความ
แม่นยามากที่สุด เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด ตัวอย่างเช่น การดัดเหล็ก การงอเหล็ก จะมีระยะการโค้งงอ
ของมัน แรงงานต่างด้าวก็ยังไม่เข้าใจว่าต้ องดัดโค้ง เข้าไปแค่ ไหน จึงต้องแก้ไขด้วยการให้สาธิตการ งอ
เหล็กให้ดู แล้วให้แรงงานเอาเหล็กมาทาบวัดระยะเลย แรงงานต่างด้าวจึงเข้าใจได้มากขึ้น

ภาพที่ 16 การสาธิตการงอเหล็ก
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ภาพที่ 17 การสาธิตการตัดอิฐมวลเบา
3.4 วิธีการขึ้นแบบจาลอง (Mock up)
เป็นการสร้างแบบจาลองเท่าขนาดจริง เพื่อใช้เป็นตั วอย่า งในการอธิบายวิ ธี ก าร
ก่อสร้างอาคารส่ วนที่ มีความซับ ซ้ อน โดยการทาMock upจะทามาจากที่อื่ นและยกมาให้ คน งาน ดู
การทาMock upจะทาในส่วนที่มีรายละเอียดซับซ้อนจากขั้นตอนการทางานทั่ว ๆไป และทาเมื่อมีการ
ทางานผิดพลาด โดยProject managerเป็นผู้ตัดสิน ใจว่า ต้อ งทา Mock up เพิ่มส่วนไหนบ้า ง โดย
Project manager หรือSite engineer จะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับMock upเป็นภาษาไทย
โดยมีHeadmanแปลให้แรงงานต่างด้าวฟังอีก ครั้งหนึ่ง

ภาพที่ 18 ตัวอย่าง Mock up หน้าต่างอะลูมิเนียม
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3.5 คู่มือรูปภาพ (Booklet)
เป็นคู่มือที่มีรูปภาพประกอบอย่างง่าย และมีคาอธิบายประกอบสั้น ๆ เป็นภาษา
ของแรงงานนั้นๆ เพื่อให้เข้าใจถึง วิธี ทางานพื้น ฐาน และการปฏิบัติงานในโครงการก่อ สร้า ง รวมถึ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยในโครงการก่อ สร้างที่เป็น มาตรฐานสาหรับ ทุ กโครงการ โดยบริษัท
J จะทาคู่มือรูปภาพแจกให้กับแรงงานก่อนเริ่ มงาน ซึ่งตอนนี้บริษัท J มีการจัดทาเพียงภาษาเดียว คือ
ภาษาพม่า ทั้งนี้จะมีโครงการจัดทาเป็นภาษากัมพูชาต่อไปในอนาคต

ภาพที่ 19 ตัวอย่างคู่มือความปลอดภัยในการทางานก่อสร้างภาษาพม่า
จากวิธีการสื่อสารทั้ งหมดที่ก ล่า วมา จะถูกนาไปใช้ในกระบวนการทางานที่ ต้ องมี ก าร
สื่อสารกับแรงงานต่างด้า ว โดยเน้นที่การสื่อสารกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวจานวนมาก เช่น การอบรม
งาน (Training) ให้ กั บ กลุ่ มผู้ รั บ เหมารายย่ อ ยและคน งานของแต่ ล ะบริ ษั ท ก่ อ นเริ่ ม งา น ให ม่
กระบวนการประชุมตอนเช้า (Morning talk) และกระบวนการประชุม KY (การประชุมภายในกันเอง
ของบริ ษั ท ผู้ รั บ เหมารายย่ อ ย) ทั้ ง นี้ วิ ธี ใ ช้ ล่ า ม จะถู ก น าไปใช้ ใ นเกื อ บทุ ก กระบวนการท างานใน
โครงการก่อสร้าง รายละเอียดของการอบรมและการประชุมเพื่อสื่อสารกับแรงงาน มีดังนี้

43
การอบรมงาน (Training) จะอบรมที่ห้องประชุมของโครงการก่อสร้าง เป็นการอบรมทุ ก
คนในโครงการก่อสร้างด้ว ยภาษาไทย และมี Headman ทาหน้าที่แปลให้แรงงานต่า งด้า วฟัง และมี
การใช้ สื่ อ อื่ น ๆ ประกอบ เช่ น Mock up, Powerpoint, บอร์ ด แสดงรายละเอี ย ดโครงการ ในการ
Training นี้ จะมีทั้งการบรรยายและมี การซั กถามด้ว ย การTraining ไม่มีการกาหนดตายตั วว่ า ต้ อ ง
Training เดือนละกี่ครั้ง จะขึ้นอยู่กับงานเมื่อมีงานใหม่ก็ Training กันใหม่ทุกครั้งไป

ภาพที่ 20 บรรยากาศการ Training

ภาพที่ 21 สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการ Training
การประชุมตอนเช้า (Morning Talk) เป็นการประชุมทุกคนร่วมกันตอนเช้า ประมาณ 8
โมงเช้า ก่อนการเริ่มงานทุกวัน เนื้อหาของการประชุม คือ การแบ่งงานของผู้รับเหมาทั่วไป และความ
ปลอดภัย การประชุมทาที่ลานกว้างหน้าโครงการ มีการพูดบนเวที และใช้ไมโครโฟนในการสื่อสาร
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มีการตอบโต้เมื่อมีข้อ สงสั ย โดย Project manager สื่อสารเป็นภาษาไทย และมี Headman ของแต่
ละชาติเป็นผู้แปลให้แรงงานต่างด้าวฟังอีกทีเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

ภาพที่ 22 การประชุมตอนเช้า (Morning talk)
การประชุม KY เป็นชื่อเรียกการประชุมแบบหนึ่ งของญี่ ปุ่น คล้ายกั บการ Morning talk
แต่ จ ะเป็ น การประชุมภายในกั นเองของแต่ ละฝ่ายหรือ แต่ ล ะบริษั ท เช่ น การ KY ภายในระหว่าง
ผู้รับเหมารายย่อยกับแรงงานก่อสร้างของผู้รับ เหมารายนั้นๆ เนื้อหาของการประชุม เช่น งานที่ทาใน
แต่ละวัน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทางาน เป็นต้น

ภาพที่ 23 การประชุม KY
จากวิธีการสื่อสารที่สารวจพบ สามารถจาแนกองค์ประกอบการสื่อสารและประเภทการ
สื่อสารตามทฤษฎีได้ ดังนี้

ตารางที่ 4 องค์ประกอบและประเภทการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในโครงการก่อสร้าง
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กล่าวโดยสรุป วิธีการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันระหว่างกลุ่มผู้จัดการโครงการกับแร งงาน
ต่างด้าวไร้ฝีมือที่ปฏิบัติงานก่อสร้างขั้นพื้นฐานที่หน้างาน ในโครงการก่อสร้างทั้ง 3 โครงการ มี 2 วิธีที่
ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้กับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ คือ วิธีใช้ล่ามและการทาคู่มือรูปภาพ ซึ่งมีการแปล
จากภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ า งชาติ อ ย่ า งชั ด เจน ส่ ว นวิ ธี อื่ น ๆ อี ก 3 วิ ธี คื อ การดู แ บบก่ อ สร้ า ง
(Construction drawing) การสาธิต การขึ้นแบบจาลอง (Mock up)
การสื่อสารที่บริษัท J ใช้ทั้งหมดจัดเป็นการสื่อสารที่มีทิศทางจากบนลงล่าง (Downward
communication) อย่างชัดเจน เพราะเป็นการสื่อสารตามสายงาน กระบวนการสื่อสารมีทั้งแบบทาง
เดียว (One-way communication) ได้แก่ การดูแบบก่อสร้าง (กรณีที่ไม่มีการอธิบายแบบด้ว ยปาก
เปล่ า ) การอ่ า นคู่ มือ รู ป ภาพ และการขึ้ นแบบจาลอง ( Mock up) และแบบสองทาง (Two-way
communication) ได้แก่ การใช้ล่าม และการสาธิต โดยอาจมีการโต้ ต อบ หรือคาถามจากแรงงาน
ต่างด้าว ผ่านล่าม แต่เนื่องจากล่ามเป็น หัวหน้าคนงานด้ วย จึงอาจจะตอบคาถามแรงงานต่างด้ า วได้
เองทันที ไม่จาเป็นต้องให้ผู้ส่ง สารต้น ทาง หรือกลุ่มผู้จัดการโครงการ เป็นผู้ตอบ การโต้ตอบแบบอื่ น
อาจเป็นการพยักหน้า (อวัจนะภาษา) เพื่อแสดงความเข้าใจและการรับรู้ สิ่ง ที่สื่ อสารออกมา ในการ
สื่อสารแบบทางเดียว หากมีการใช้ล่ามอธิบายเพิ่มเติม ก็จะสามารถโต้ตอบในลักษณะสองทางได้
ภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออกในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในโครงการมีหลายประเภท
ทั้งวัจนะและอวัจนะภาษา ได้แก่ คาพูดผ่านล่าม ตัวอักษรภาษาอั งกฤษ ภาษาของแรงงานต่า งด้ า ว
แบบก่อสร้าง รูปภาพ ท่าทางการทางาน และตัวอย่างชิ้นงาน (Mock up) หากจาแนกวิธีการสื่อสาร
ตามจานวนผู้รับสาร ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) โดย
จานวนผู้รับสารอาจเป็นบุคคลเดียว หรือเป็นกลุ่มขนาดกลาง ขนาดใหญ่ผ่านการประชุมต่างๆ และยัง
มีการโต้ตอบกันได้ จึงจัดเป็นการสื่อสารมวลชน (Mass communication)
4 ปัจ จัย ที่มีผลต่อกำรเลือ กวิธกี ำรสื่อสำรกับแรงงำนต่ำงด้ำวไร้ฝีมือ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือ กวิ ธีการสื่อ สารกั บแรงงานต่า งด้า วไร้ ฝี มือนั้ นได้ ทางบริษัท J มี
การเลือกวิธีการสื่ อ สารที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุ ดในตอนนี้ คือ เลือกจากกความเข้าใจง่ายที่สุ ด คือ
วิธีการใช้ล่าม ที่มีการสื่อสารโดยตรงกับ แรงงานต่า งด้าวไร้ฝี มือโดยอาศัย Head man ทาหน้าที่ ทั้ ง
เป็นหัวหน้าคนงานและสามารถสื่ อสารได้ กับแรงงานต่า งด้า วไร้ ฝี มือ และอีก 4 วิธีที่มีความสาคั ญ ไม่
ต่างกันคือ วิธีดูจากแบบก่อสร้างวิธีการสาธิต วิธีการขึ้นแบบจาลอง คู่มือแสดงรูปภาพ โดยทั้งหมดนี้ มี
ความสาคัญในการสื่อสารทั้งสิ้น และเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธี การสื่อสารกับแรงงานต่างด้ า วไร้
ฝีมือโดยสรุปจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
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4.1 ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ปัจจัยด้านระยะเวลาในการทางานของโครงการที่มีผ ลต่อ การเลื อกวิ ธีการสื่อ สารกั บ
แรงงานต่างด้าวไร้ฝี มือ เหตุเพราะวิธีการสื่ อสารแบบต่า งๆ ต้องใช้ระยะเวลาในการสื่อ สารมากบ้ า ง
น้อยบ้าง สาหรับโครงการที่มีระยะเวลาในการทางานน้อย ซึ่งต้องมีการเร่งงาน อาจมีการข้ามขั้นตอน
การสื่อสารเบื้องต้นไป และเลือกใช้วิธีที่น่าจะมีประสิทธิภาพที่สุ ดแต่ ใช้ เวลาน้ อยแทน เช่น การสาธิต
ให้ดู แทนการเขียนหรืออธิบายด้วยคาพูด หรือการให้คนงานอ่านจากคู่มือเอง
4.2 ค่าใช้จ่าย
การเลื อ กวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ดี แ ละชั ด เจน จะช่ ว ยลดความผิ ด พลาดของงานและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการแก้ไ ขงานให้น้ อ ยลง ส าหรับ บริษั ท J ได้ มีก ารตั้ ง งบประมาณเพื่ อ ใช้ใ นการสื่อสาร
โดยเฉพาะไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโครงการยังจาเป็นต้องบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ใ ห้น้อ ยที่ สุ ด
โดยไม่ทาให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลง ดังนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเห็นว่า แม้ว่าการสื่อสารบางวิ ธี
จะมีค่าใช้จ่ายมาก แต่ก็จาเป็นเพื่อทาให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษั ท
ตารางที่ 5 วิธีการสื่อสารที่มีผลกับค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ
วิธ ีก ำรสื่อสำร
1. วิธีใช้ล่าม

ค่ำใช้จ ่ำยในกำรผลิตสือ่
มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
•

2. วิธีการดูจากแบบก่อสร้าง
3. วิธีการสาธิต

•
-

4. วิธีการขึ้นแบบจาลอง (Mock up)

•

•
-

5. คู่มือรูปภาพ (Booklet)

•

-

-

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า วิธีการสื่อสารที่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ วิธีการดูจากแบบก่อสร้ า ง
จะมีค่าใช้จ่ายในการจั ดทาบอร์ ด ติด แบบก่ อสร้างที่ขยายเป็น ขนาดใหญ่ แต่เป็นค่าใช้จ่ายไม่ มากนั ก
ส่วนวิธีการขึ้นแบบจาลอง และคู่มือรูปภาพ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ในการทาแต่ละครั้ ง ส่วนวิธีก าร
สื่อสารที่ไม่มีค่าใช้จ่ายทางตรง ได้แก่ การสาธิต และการใช้ล่ามเพราะบริษัทJ ได้ใช้Headmanในการ
สื่ อ สารแทนล่ า ม มี ค่ า ตอบแทนรวมกั บ เงิ น เดื อ นไปแล้ว และอาจมี ค่ า ใช้ จ่า ยทางอ้ อ ม เนื่ อ งจาก
Headman หรือผู้ที่ทาการสาธิต ต้องแบ่งเวลาทางานส่วนหนึ่งมาทาการสื่อ สารกับแรงงานต่างด้าว
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4.3 ประสบการณ์ของแรงงานต่างด้าว
ประสบการณ์ในการทางานของแรงงานต่างด้าวมี ผลต่อ การเลื อกวิธี การสื่ อสาร กั บ
แรงงานต่างด้าว โดยผู้ที่มีประสบการณ์มากอาจจะไม่จาเป็น ต้อ งใช้วิ ธีการสื่อ สารมากมายนัก ในขณะ
ที่ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางานมากนัก อาจต้องมีการสื่อสารหลายแบบ โดยเฉพาะแบบที่จะทาให้ เ ห็ น
ภาพในการทางานมากขึ้น เช่น การสาธิต การทา Mock up เป็นต้น
4.4 ความยากง่ายของงาน
ความยากง่ายของงานมีผลต่อการเลื อกวิธี การสื่อสารกั บแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ โดย
งานที่มีความยาก ต้องการความประณีต หรื อความแม่น ยามาก หรืองานที่ไม่เ คยทามาก่ อน มักต้ อ ง
อาศัยวิธีการสื่อสารที่มีภาพหรื อสื่อ สามมิ ติอื่น ๆ ประกอบ แม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือใช้ เวลาในการ
ผลิตสื่อ เช่น การสาธิต และการขึ้นแบบจาลอง
5. ข้อ ดีแ ละข้อจำกัดของวิธกี ำรสือ่ สำรแต่ละประเภท
ตารางที่ 6 ข้อดีและข้อจากัดของวิธีการสื่อสารแต่ละประเภท
วิธ ีก ำรสื่อสำร
ข้อ ดี
1. วิธีใช้ล่าม
1.1 การใช้ Headman แทนล่าม
อาชีพ ทาให้สื่อสารกับแรง งาน
ต่างด้าวให้เข้าใจตรงกัน เพราะ
Headman มีความรู้เรื่องงาน
ก่อสร้าง
1.2 สามารถถามโต้ตอบได้
2. วิธีดูจากแบบ
2.1 สามารถดูซ้าได้
2.2 เห็นภาพรวมของงาน
ก่อสร้าง

ข้อ จ ำกัด
1.1 ต้องหาHeadmanทีฟ่ ัง / พูด
และอ่านภาษาไทยรู้เรื่อง

2.1 เนื่องจากวิธีการนี้ต้องส่งสาร
ผ่านHeadman การสื่อสารอาจ
คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะถ้าแบบมี
ความซับซ้อน
2.2 ภาษาที่ใช้ในแบบเป็น
ภาษาอังกฤษ เป็นข้อจากัด
บางครั้ง
2.3 เป็นการสื่อสารทางเดียว
ไม่สามารถโต้ตอบได้
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ตารางที่ 6 ข้อดีและข้อจากัดของวิธีการสื่อสารแต่ละประเภท (ต่อ)
วิธ ีก ำรสื่อสำร
ข้อ ดี
ข้อ จ ำกัด
3.1 เข้าใจได้ง่าย เพราะมีการใช้ทั้ง 3.1 ดูซ้าไม่ได้ ต้องคอยสาธิตใหม่
3. วิธีการสาธิต
ภาษาพูดและภาษากาย คือการทา ตลอดทุกครั้ง
ให้ดูเป็นตัวอย่าง สามารถถาม
โต้ตอบได้
3.2 สื่อสารเรื่องกระบวนการได้ดี
3.3 มีความคลาดเคลื่อนน้อย
4. วิธีการขึ้น
4.1 เข้าใจง่าย เป็น 3 มิติ
4.1 ใช้เวลาในการผลิตนาน
แบบจาลอง (Mock
4.2 สื่อสารเรื่องรูปแบบและระดับ 4.2 มีค่าใช้จ่ายสูง
up)
คุณภาพที่ต้องการได้
4.3 เป็นการสื่อสารทางเดียว ต้อง
4.3 สามารถดูซ้าได้
มีคนอธิบาย
5. คู่มือรูปภาพ
5.1 พกพาได้
5.1 ค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้อง
(Booklet)
5.2 อ่านและดูซ้าได้
ผลิตให้เพียงพอกับแรงงานต่าง
5.3 ใช้ได้กับหลายโครงการ
ด้าว
5.2 ภาษาที่ใช้ในคู่มือยังมี
ข้อจากัดกับแรงงานที่มีความ
หลากหลายของเชื้อชาติ
5.3 เป็นการสื่อสารทางเดียว
ไม่สามารถโต้ตอบได้
6. ปัญ หำที่เกิดจำกวิธกี ำรสือ่ สำรในไซต์ก ่อสร้ำงทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบัน และแนวทำงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากวิธีการสื่อสารในไซต์ ก่อสร้า งที่ใช้ อยู่ในปัจจุ บัน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการ
ที่ไม่มีล่ามภาษา เนื่องจากล่ามภาษาเองจะมาวั นที่ เริ่ มงานใหม่ โดยการเข้า Training แปลภาษาให้
แรงงานต่ า งด้ า วฟั ง หลั ง จากนั้ น ต้ อ งมี ก ารสื่ อ สารกั น เองระหว่ า ง Project manager หรื อ Site
engineer กับแรงงานต่างด้าว โดยผ่านทาง Headman ที่สื่อสารภาษาอื่นได้บ้าง เช่น ภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ กรณีนี้ถ้าเป็น แรงงานพม่า จะมี การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได้ดี ก ว่าแรงงานชาวกั ม พู ช า
สามารถจาแนกปัญหาที่เกิดตามองค์ประกอบการสื่อสารได้ ดังนี้
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6.1 ปัญหาที่เกิดจากผู้ส่งสาร
เนื่องจาก Headman เป็นทั้งรับสารและผู้ ส่ง สาร รวมถึง Project manager หรือ
Site engineer ไม่ เ ข้ า ใจภาษาของแรงานต่ า งด้ าวเลย จึ ง จ าเป็ นต้ อ งต้ อ งพึ่ ง พาHeadmanในการ
แปลภาษาให้กับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ และผู้อื่นไม่สามารถแปลภาษาได้นอกจากHeadman จึงเป็น
ข้อจากัดในการทางานได้
6.2 ปัญหาที่เกิดจากสาร
ความละเอียดของภาพและภาษาเขี ยนที่ใ ช้ใ นการสื่ อ สารค่อ นข้า งจากั ด เช่น การ
สื่อสารด้วยภาพช่วงแรกยังไม่ละเอี ยดพอ ทาให้แรงงานต่างด้าวทาผิดหรือยัง ทาไม่ ได้ ตามมาตร ฐานที่
ต้องการ จึงต้องมีการขยายภาพและทาการสาธิ ต เพิ่ มเติ มอย่างละเอีย ด ส่วนแบบก่อสร้าง ป้าย หรือ
บอร์ดแสดงภาพตัว อย่างการทางานที่ ใช้ภาษาเขียน จะมีเพียงภาษาไทยและอั งกฤษเท่านั้น บางครั้ ง
แรงงานต่างด้าวยัง ต้ องเขี ยนแปลเป็น ภาษาของตัว เอง หรือแรงงานต่า งด้ าวบางคนไม่ส ามารถอ่ า น
เขียนได้ จึงทาให้ไม่ได้รับข้อมูลเลย
6.3 ปัญหาจากสื่อหรือช่องทางในการสื่อสาร
6.3.1 ปัญหาการแปลสารจากล่ามที่เป็นHeadman คลาดเคลื่อน ถึงแม้ Headman
จะมีความเข้าใจงานก่อสร้างก็จ ริง แต่ไม่ได้เป็นล่ามมือ อาชี พ และไม่ได้เข้าใจภาษาไทยทั้งหมด หาก
แบบมีความซับซ้อนมาก อาจมีโอกาสในการแปลคลาดเคลื่อนมาก
6.3.2 ปัญหาความทั่วถึงในการสื่อ สาร วิธีการประชุมกับคนจานวนมากพร้อ มๆ กัน
การฟังหรือการมองเห็นอาจไม่ เท่ากั น คนที่อยู่ใกล้อาจจะเข้าใจมากกว่าคนอยู่หลั งๆ หรือการสื่อสาร
ผ่าน Headman ถ้า Headman ต้องดูแลลูกน้องหลายคน โอกาสที่จะสื่อสารไม่ทั่วถึงมีมากขึ้น แต่ถ้า
จานวนลูกน้องมีความเหมาะสม โอกาสในการสื่อสารผิดพลาดก็น้อยลง
6.3.3 การสื่อสารแบบทางเดีย วมีข้ อจากั ด เช่น ผ่านหนังสือคู่มือ การทางาน แบบ
ก่อสร้าง การสเกตงาน เพราะ แรงงานต่างด้าวไม่สามารถโต้ตอบได้ จึงทาให้เกิดการเข้าใจผิดได้ และ
ทาให้งานเกิดข้อผิดพลาดได้ การสื่อสารแบบสองทาง คือสามารถโต้ตอบกันได้จึงเหมาะสมกว่า
6.4 ปัญหาที่เกิดจากผู้รับสาร
6.4.1 การทดสอบความเข้า ใจของแรงงานต่างด้า วยัง มี ข้อ จากั ด เพราะแรงงานไม่
สามารถอธิบายหรือตอบโต้กลับเป็นภาษาเดียวกับที มผู้จัดการโครงการหรือ Foremanคนไทยเข้า ใจได้
ทันทีต้องมีHeadmanอยู่ ด้ วยทุ ก ครั้ง ไว้คอยอธิบายเป็นภาษาต่างด้าวให้ กับ คนงานฟัง บางครั้ง ผู้ ส่ ง
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สารจึ ง ต้ อ งสั ง เกตสี ห น้ า ท่ า ทาง ของแรงงานเองว่ า มี ค วามเข้า ใจหรือ ไม่ แล้ ว สุ่ มถามซึ่ ง มี โ อกาส
ผิดพลาดได้
6.4.2 ความหลากหลายทางเชื้ อชาติข องผู้รั บสาร เช่น การประชุมกับแรงงาน ต่ า ง
ด้าวหลายเชื้อชาติ อาจมีการรับรู้ไม่เท่ากัน ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าทุกคนเข้าใจและรับรู้ข้ อ มู ล
เหมือนกันมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากในการประชุมใช้ภาษาไทย และให้Headmanแปลความหมายให้
แรงงานต่างด้าวฟั ง ทั้งนี้อาจมีการแปลภาษาที่ผิ ด พลาดไปบ้า ง รวมถึงความใกล้ เ คีย งของภาษา ต่ า ง
ด้าวกับภาษาไทย เช่น แรงงานกัมพูชาสามารถฟังภาษาไทยเข้าใจมากกว่าแรงงานพม่า จึงอาจทาให้มี
ความเข้าใจไม่ เ ป็น ไปในระดั บ เดี ยวกัน แต่เ นื่อ งจากแรงงานต้อ งทางานร่ ว มกันจึ ง อาจเป็ นปั ญ หา ใน
โครงการก่อสร้างได้
การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือนั้น วิธีในการสื่อสารสาคัญมาก เพราะ จะทาให้การ
สื่อสารประสบผลสาเร็จและนาไปสู่การลุล่วงในหน้าที่หรืองานที่ กาหนดไว้ไ ด้ เพื่อเป็นการป้องกัน การ
สูญเสียของโครงการก่ อสร้า ง การสื่อสารจึงจาเป็นต้องมี ประสิท ธิภาพ โดยในโครงการก่อสร้า งนั้ น มี
การใช้วิธีการสื่อสารโดย วิธีการใช้ล่าม วิธีการดูแบบก่อสร้าง วิธีการสาธิต วิธีการขึ้นแบบจาลอง คู่มือ
แสดงงานแบบรู ป ภาพ โดยให้ ค วามส าคั ญ ทุ ก วิ ธี เ ท่ า ๆกั น และวิ ธี ก ารสื่ อ สารทั้ ง 5 วิ ธี นี้ ได้ มี
ประสิทธิภาพ โดยวัดจากการทางานที่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ตามต้องการ
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจยั อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่หน้างานก่อสร้าง โดยมี
กรณีศึกษาเป็น โครงการก่ อสร้า ง 3 โครงการ ที่รับเหมาก่อสร้างโดยบริ ษั ท J ซึ่งเป็นบริษัทรับ เหมา
ก่ อ สร้ า งต่ า งชาติ แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศไทย และมี สั ด ส่ ว นการใช้ แ รงงานต่ า งด้ า วไร้ฝี มือ ค่ อ นข้างสูง
มากกว่าร้อยละ 50 ในทุกโครงการ การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยที มผู้จั ด การ
โครงการ 1, 2 และ 3 และหั ว หน้ า คนงาน (Headman) ที่ มีบ ทบาทในการก าหนดวิ ธี การสื่อสาร
ตลอดจนการแก้ ปั ญ หาในการสื่ อ สารที่ ห น้ างานตั้ ง แต่ เ ริ่ มต้ น จนจบโครงการ ในบทนี้ ผู้ วิ จัย จึงขอ
นาเสนอข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
1 สรุปผลการวิจัย
2 อภิปรายผล
3 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ปฏิบัติงาน
ก่อสร้างขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
4 ข้อเสนอแนะในการศึกษา
1. สรุปผลกำรวิจยั
จากผลการวิจัยในบทที่4 สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ ดังนี้
1.1 วิธีการสื่อสารระหว่างทีมผู้จั ดการโครงการกั บแรงงานต่างด้าวไร้ฝี มือในโครงการ มี
ทีมผู้จัดการโครงการเป็น ผู้ส่ง สารและมีแรงงานต่างด้าวเป็นผู้รั บสาร โดยมีความหลากหลายของสาร
และสื่อที่แตกต่า งกั นในแต่ละช่ วงของโครงการ สารที่ต้องการส่ ง ไปยัง แรงงานต่า งด้ าว มี 2 หมวด
หลักๆ คือ วิธีการก่อสร้าง และ กฎข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย ในการทางาน ส่วนวิธีการสื่อสารที่ใ ช้
ได้ แ ก่ วิ ธี ใ ช้ ล่ า ม (Interpreter) วิ ธี ก ารดู จ ากแบบก่ อ สร้ า ง (Construction drawing) วิ ธี ก ารสาธิต
(Demonstration) วิธกี ารขึ้นแบบจาลอง (Mock up) และ คู่มือรูปภาพ (Booklet)
1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิ ธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝี มือ มี 4 ปัจจัย ได้แ ก่
ระยะเวลาในการทางานของโครงการ ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง (ค่าผลิตสื่อ) และทางอ้อม (ค่าแก้ไขงานที่
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เสียหายจากการสื่อสารที่ ผิด พลาด) ประสบการณ์ในการทางานของแรงงาน และความยากง่า ยของ
ข้อมูลที่ต้องการสื่อ
1.3 ข้อดีข้อเสียของวิ ธี การสื่อ สารที่ เลื อ กใช้ใ นโครงการก่อ สร้า งมี ความแตกต่า งกั น ไป
โดยข้อดีของการสื่อ สารแบบการจั ด ประชุ มแบบต่า งๆ คือสื่อสารกับ คนจานวนมากได้ ในครั้ ง เดี ย ว
ข้อเสีย คือ เมื่อจานวนคนเยอะอาจสื่อสารตอบโต้กัน ยากกว่า ส่วนข้อดีของการสื่อสารแบบมีสื่อ กลาง
เช่น บอร์ด คู่มือภาพ แบบก่อสร้าง ข้อดี คือมีค่าใช้จ่ายน้อย ทาครั้งเดียวสามารถสื่อสารได้จานวนมาก
และดูซ้าได้ ข้อเสีย คือเป็นการสื่อสารทางเดี ยว ไม่มีการตอบโต้ ส่วนการใช้ล่ามซึ่งเป็นผู้แ ปลสารใน
การสื่ อ สารหลายๆ แบบ มี ข้ อ ดี คื อ สื่ อ สารกั บ แรงงานต่ างชาติ โดยตรง สามารถอธิ บ ายได้ ชัดเจน
โต้ตอบกันได้ และมีข้อเสีย คือ ต้องแบ่งเวลาในการทางานมาเพื่อทาหน้าที่ล่าม และอาจจะไม่ได้อยู่ใน
ไซต์งานตลอดเวลา หากมีการจ้างล่ามเพิ่ มก็จะมี ค่าใช้จ่ายที่ สูงขึ้ น จะเห็นได้ว่าการสื่อสารแต่ ล ะวิ ธี มี
ข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ไป ในไซต์งานจริงจึ งมี การใช้ วิธี การสื่อ สารหลายวิธี ร่ว มกั น เพื่อป้องกั น การ
ผิดพลาดในงานที่จะเกิดขึ้น
1.4 ปัญหาในการสื่อสารในไซต์งานก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1.4.1 การเรียกใช้ Headman ไม่สามารถทาได้ตลอดเวลา
1.4.2 ความละเอี ย ดของภาพยั ง ไม่ ชั ด เจนพอและภาษาเขีย นที่ใ ช้ ใ นการสื่ อสาร
ค่อนข้างจากัด แรงงานต่างด้าวจึงได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
1.4.3 การแปลสารจากล่ามที่เป็น Headman มีความคลาดเคลื่อน เพราะ ไม่ได้เป็ น
ล่ามอาชีพ และไม่ได้เข้าใจภาษาไทยทั้งหมด
1.4.4 ความทั่วถึงในการสื่อสาร เช่น การกระชุมกับคนจานวนมากพร้อมกัน การฟัง
หรือการรับรู้ข้อมูลอาจไม่เท่ากัน แต่ถ้าจานวนแรงงานมีความเหมาะสม โอกาสในการสื่อสารผิดพลาด
ก็จะน้อยลง
1.4.5 การสื่อสารแบบทางเดียวมีข้อจากั ด ไม่สามารถซักถามตอบกลั บได้ ทาให้เกิ ด
การเข้าใจผิดได้ง่ายกว่าการสื่อสารแบบสองทาง
1.4.6 การทดสอบความเข้ าใจในสารที่สื่ อ ออกไปให้ แรงงานต่า งด้าวยัง มี ข้ อ จ า กั ด
เพราะแรงงานไม่สามารถอธิบายหรือตอบโต้กลับ ได้ทัน ที ต้องมี Headman อยู่ด้วยทุกครั้ง บางครั้งผู้
ส่งสารจึงต้องสังเกตสีหน้า ท่าทางของแรงงาน ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดได้
1.4.7 การประชุมกับแรงงานต่างด้าวเป็นจานวนมากและหลากหลายเชื้อ ชาติ ทาให้
ตรวจสอบได้ยากว่าได้รับสารอย่างทั่วถึงหรือไม่ อาจเข้าใจไม่เป็นไปในทางเดียวกัน
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2. อภิปรำยผล
จากสรุปผลการวิจัยข้างต้น สามารถนาไปสู่การอภิปรายผลได้ดังนี้
วิ ธี ก ารสื่ อ สารระหว่ างที มผู้ จั ด การโครงการกั บ แรงงานต่ างด้ า วของกรณี ศึ ก ษานี้ มี
องค์ประกอบในการสื่อสารชัดเจน สอดคล้องกับ กาญจนา มีศิลปวิกกัย (2553) คือ มีผู้ส่งสาร ได้แก่
ทีมผู้จัดการ มีสาร คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ งานที่ต้ อ งปฏิ บั ติ สื่อที่ใช้ คือ ภาษาพูด ภาษาเขียน (แต่น้อ ย)
รู ป ภาพ แบบจ าลองสามมิ ติ และผู้ รั บ สาร คื อ แรงงานต่ า งด้ า ว โดยวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ใ ช้ มีค วาม
หลากหลาย และมีกระบวนการสื่อสารหลายขั้น ตอนกว่าที่ คาดการณ์ ไว้ แสดงถึงความพยายา มของ
บริษัท J ในการลดปัญหาในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว โดยพยายามใช้ทุกวิธีร่วมกัน ทั้งภาษาพู ด
ภาษาเขี ย น การแสดงให้ เ ห็ น ทั้ง ภาพและเสีย ง โดยเฉพาะการแสดงกระบวนการให้เ ห็ น เพราะ
ธรรมชาติของสารที่ ต้ องการสื่ อในโครงการก่ อสร้า ง มีลักษณะเฉพาะ คือ เน้นที่วิธีการทางาน และ
รูปแบบของงานที่ต้องการ ซึ่งเมื่อแรงงานได้รับสารแล้ วต้ องนาไปปฏิ บัติ ด้วย จึงต้องใช้วิธีที่ทาให้ เ ห็ น
ภาพได้ ชั ด เจนที่ สุด การสื่อ สารกั บ แรงงานต่ างด้ าวทั้ ง หมดที่ ศึ ก ษามา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก คื อ ให้
แรงงานรับรู้ รับฟัง เข้าใจ แล้วนาไปปฏิบัติตาม ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่อยู่มานานจะฟัง ภาษาไทยเข้ า ใจ
จึงทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้ระดับหนึ่ ง แม้ว่าจะไม่สามารถตอบโต้กลับเป็นภาษาไทย
ได้ ส่วนการสื่อสารด้วยวิธีการสาธิต การTraining การประชุมตอนเช้า หรือการประชุม KY แม้ว่าจะ
เปิดโอกาสให้ มีการสื่ อ สารแบบสองทาง(Two-way Communication) แต่ในทางปฏิบั ติแรงงานจะ
เป็นผู้รับฟัง และผู้ส่งสารเป็นผู้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีก ที ซึ่งลักษณะการสื่อสารแบบนี้ อ าจมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้บ้าง เพราะผู้รับสารไม่สามารถตอบโต้กลับได้ทันที
การเลือกใช้วิธีสื่ อสารในโครงการก่อ สร้า ง ถูกควบคุมด้วยปัจจัย ต่า งๆ แต่ปัจจัยในการ
เลือกวิธีการสื่ อสารในไซต์ งานที่ ไ ม่ ค่ อยถูก กล่า วถึ ง ในงานวิจั ย ด้านการสื่ อ สารอื่น ๆ คือ ปัจจัยด้ า น
ค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้วิจัยเห็น ว่า ในโครงการก่ อสร้า งที่ มีมูล ค่า สู ง ความถูกต้อ งแม่น ยาในการสื่ อ สาร กั บ
แรงงานยิ่งมีความสาคัญมากเพราะมีผ ลต่อ ความปลอดภัยในการทางาน และมาตรฐานของผลงาน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลา และงบประมาณโครงการที่อาจบานปลายออกไป ดังนั้น ผู้จัดการโครงการ
จึงมองค่าใช้ จ่ายในการสื่ อสารนี้ ในลักษณะการลงทุ น เพื่อให้ได้ผ ลที่คุ้ มค่า เพราะค่าใช้จ่า ยที่ ต้ อ ง
สูญเสียไปหากการสื่อสารมีความผิดพลาดมักสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ ต้องใช้ ในการสื่อสาร (ผลิตสื่อ)
การแก้ไขปัญหาในการสื่อสารกับ แรงงานต่า งด้า วในโครงการก่ อสร้า ง อาจทาได้หรือ ท า
ไม่ ไ ด้ ใ นขณะนั้ น เนื่ อ งจากมี ระยะเวลาการท างาน และงบประมาณที่ จากั ด ดั ง นั้ น การปรั บปรุง
ประสิทธิภาพในการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพราะอาจไม่ มีเวลาให้ แก้ ไขความผิ ด พลาดจากการสื่ อ สาร
ได้มากนัก
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ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการศึกษาพบว่า การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในโครงการ ยังไม่ มี
การใช้ภาษากลางที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ซึ่งมักเป็นภาษากลางที่ใช้ ในประเทศ
ตะวันตก ซึ่งสอดคล้องกับ Loosemore and Patrick Lee (2002) และ Mowery (2008) ที่กล่าวว่า
ในสถานที่ปฏิบัติงานมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็น ภาษากลางร่ว มกัน ในการสื่อ สารน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้
ภาษาพื้ น ถิ่ น ของแต่ ล ะประเทศในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกั น และจะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาให้ ใ ช้
ภาษากลางในการติดต่อสื่อ สารกัน เพิ่ มมากขึ้น ต่อ ไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการวิจั ย ครั้งนี้ เพราะ
ทักษะทางภาษาอังกฤษของทั้ง คนไทยและคนต่า งชาติยั งไม่อยู่ใ นระดับที่ สื่อสารได้อย่างเข้าใจ ยกเว้น
แรงงานพม่าที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี ดังนั้น แรงงานต่างด้าวในไทยจึงจาเป็นต้องฝึกฝนทักษะใน
การฟังและตอบโต้เป็นภาษาไทยมากกว่าที่จะต้องฝึกใช้ (ภาษาอั งกฤษในการสื่อสารเหมือนประเทศใน
แถบยุโรป)
3. เสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงวิธกี ำรสื่อสำรกับแรงงำนต่ำงด้ำวไร้ฝีมือที่ปฏิบัตงิ ำนก่อสร้ำงขัน้
พื้น ฐำนในประเทศไทย
การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวนั้ นจาเป็นต้ องใช้สื่ อตั วกลางในการสื่อสาร เนื่องจากการ
สื่อสารโดยตรงอาจทาให้ข้อมูลที่ต้องการสื่อออกไปผิ ดพลาด และทาให้งานที่ได้รับมอบหมายผิดพลาด
ได้ จากการศึกษาวิธีการสื่อสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกวิธีในการสื่อสารและปัญหาในการสื่อสารแต่
ละวิธีของโครงการก่ อสร้ าง สามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญ หาและอุ ปสรรคที่เ กิ ดจากฝ่ า ย
ผู้รับเหมาหลักหรือทีมผู้จัดการโครงการ และปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวได้ ดังนี้
3.1 ต้องเตรียมงบประมาณสาหรับการใช้ตัวกลางในการสื่อสาร เช่น ล่าม เพื่อแปลภาษา
ไทย-ภาษาต่างชาติ ให้ทีมผู้จัดการโครงการและแรงงานต่า งด้าวเข้ าใจตรงกั น และต้องมีคุณสมบั ติ
พิเศษ คือมีความเข้าใจในงานก่ อสร้างด้ว ย เพราะเป็นงานวิชาชี พเฉพาะทาง หากใช้ล่ามแปลภาษา
ทั่ ว ไปอาจท าให้ เ กิ ด ความคลาดเคลื่ อ นในการแปลได้ และจะท าให้ ง านที่ ไ ด้ รับ มอบหมายเกิ ดการ
ผิดพลาดไปด้วย ดังนั้น โครงการควรมีการจั ดสรรงบประมาณส่ วนนี้ รวมกับค่าใช้จ่ายของโคร งการ
ด้วย และจัดสรรงบประมาณในการผลิต สื่อ อื่น ๆ ที่จาเป็น เช่น การจัดทาหนังสือคู่มือ หรือ แผ่นพั บ
เสริมให้กับแรงงานต่างด้าว
3.2 ควรมีการอบรมบุคลากรของฝ่ายผู้รับ เหมาหลัก เพิ่มเติ ม ให้สามารถสื่อสารเบื้ อ งต้ น
กับแรงงานต่างด้ าวได้ เพื่อลดความเสี่ย งในกรณีที่ หัว หน้า คนงาน(Headman) ไม่สามารถทาหน้ า ที่
ล่ า มได้ ทั้ ง นี้ ค วรมี ก ารส ารองHeadmanไว้ คนที่ 2 หรื อ 3 เพื่ อ ให้ ก ารท างานด าเนิ น ต่อ ไปได้ อย่าง
ต่อเนื่อง
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3.3 ต้องเตรียมพื้นที่สาหรับการสื่อสารกับคนทั้ง หมดภายในโครงการก่อสร้า ง เนื่องจาก
รูปแบบการสื่อสารกับแรงงานมั กทาผ่านการประชุม เช่น การประชุมตอนเช้า (Morning talk) การ
ประชุม KY ที่จาเป็นต้องเตรียมพื้นที่ ลานกว้า งภายในโครงการ เวที เครื่องมือสื่อสาร เช่น ไมโครโฟน
ลาโพงขยายเสีย ง เป็นต้น หรือแม้แต่วิธี การTraining ยังต้องเตรีย มห้ อ งประชุ มเพื่ อรองรับ หั ว หน้ า
คนงานและแรงงานต่ า งด้ า ว อี ก ทั้ ง อุ ป กรณ์ ใ นการสื่ อ สาร เช่ น คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ จั ด แสดงสื่ อ
Powerpoint โปรเจคเตอร์ เป็นต้น ผู้จัดการโครงการจึงควรวางแผนจัด การพื้นที่ ในไซต์ก่ อสร้า ง ให้
สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ควรมีการสื่อสารแบบกลุ่มย่อย โดยแบ่งกลุ่มผู้รับสารออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เช่น วิธีการ
สาธิต ที่มีการอธิบายเป็นกลุ่มเล็กๆ เป็นวิธีการเสริมจากการที่อบรมแล้ว แต่แรงงานต่างด้าวอาจเข้าใจ
ไม่ทั่วถึง จึงต้องมีการแบ่ งกลุ่ มย่ อยลงมาเพื่ อทาความเข้ าใจหน้ างานก่อ สร้ างอี กรอบหนึ่ ง และ ต้ อ ง
คานึงถึงเชื้ อชาติ ของแรงงานต่า งด้ าว เพื่อให้การสื่ อสารในแต่ ละครั้ งกลุ่ มแรงงานที่ อ ยู่ใ นกลุ่ มชาติ
เดียวกันจะเข้าใจตรงกัน
3.5 ควรมี ก ารบั น ทึ ก วิดี โ อหรื อภาพระหว่า งการอบรมและการสาธิ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถ
สื่อสารซ้ากับแรงงานได้หลายครั้ง
3.6 ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตสื่อจาพวกคู่มือ หรือบอร์ดต่างๆ ควรมีการพิจารณาว่ า
ภาษาใดมี ค วามจ าเป็น จากกรณี ศึ กษาของบริ ษัท J มี ก ารท าเป็น ภาษาพม่ าเท่ านั้น เพราะเห็นว่า
แรงงานกัมพูชาและลาว สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ดีกว่ า จึงไม่จาเป็นต้องทาคู่มือ แต่บอร์ดที่เกี่ยวกั บ
ความปลอดภัยควรมีทาทุกภาษา ในอนาคตควรมีการพิจารณาเลื อกใช้ภาษากลาง เช่น ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารกับ แรงงานต่า งด้า วมากขึ้น ตามความเหมาะสม เพราะการผลิต สื่ อประเภทคู่ มื อ การ
ก่อสร้างเป็น หลายภาษาตามความหลากหลายของแรงงานอาจไม่ คุ้ มค่ าในการลงทุน ประกอบกั บ
แรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ AEC ต่างก็กาลังพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของแรงงานให้ สูงขึ้น จึงมี
โอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษกับแรงงานต่างด้าวมากขึ้นในอนาคต
โดยสรุ ป แล้ ว ควรจัด ให้มีก ารสื่อ สารระหว่า งทีมผู้ จัด การโครงการกั บแรงงานต่างด้าว
ระหว่างกระบวนการทางานอย่างน้อย 3 ช่วง คือ ก่อนทางาน ระหว่างการทางาน และหลังการทางาน
ซึ่ ง โดยหลั ก การแล้ ว บริ ษั ท ทุ ก แห่ ง จะมี ขั้ น ตอนการท างานหลั ก ๆ เหมื อ นกั น แต่ แ ตกต่ า งกั น ใน
รายละเอียด โดยควรมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณและพื้นที่ เพื่ อรองรับ การสื่อสารกั บแรงงานต่ า ง
ด้าวตามกาลังของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้า ง โดยควรเลือกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุ ด ก่ อ น
เป็นหลัก ก่อน และปรับปรุงคุณภาพของสื่อที่ใช้ให้สอดคล้องกับความต้อ งการมากขึ้น
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4. ข้อ เสนอแนะในกำรศึก ษำ
วิธีการสื่อสารกับแรงงานต่า งด้า วในโครงการก่ อสร้างในประเทศไทย ยังมีการศึก ษาไม่
มากนัก ในขณะที่การอพยพเข้ามาของแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้ มสูงขึ้นทุ กปี ในการศึกษาของผู้วิจัยท า
ให้ ท ราบถึ ง ปั ญหาของวิ ธี ก ารสื่ อ สารกั บ แรงงานต่ างด้ าวไร้ฝี มือ ที่ หน้ างานก่อ สร้า ง การ สื่ อ สารกับ
แรงงานต่างด้า วนั้ นจาเป็ น ต้อ งใช้ สื่อ ตั วกลางในการสื่ อ สาร เนื่องจากการสื่ อ สารโดยตรงอาจท า ให้
ข้อมูลที่ต้องการสื่อออกไปผิดพลาด และทาให้งานที่ได้รับมอบหมายผิดพลาดได้
อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากงานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ นการเก็ บ ข้อ มู ล จากโครงการก่ อ สร้างที่
ลักษณะคล้ายกันเพียง 3 โครงการใน บริษัท J เพียงบริษัทเดียว ผลการวิจัยจึงอาจไม่ครอบคลุ มการ
สื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในโครงการประเภทอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนมากกว่านี้ หรือมีขนาดโครงการ
แตกต่างกัน และเนื่องจากบริษัท J เป็นบริษัทต่างชาติที่ทางานกับแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก อยู่แ ล้ว จึง
มีวิธีและขั้นตอนการสื่อ สารกั บแรงงานต่า งด้า วที่ ค่ อนข้า งเป็น ระบบและผ่านการแก้ ปัญ หาใน อดี ต
มาแล้วส่วนหนึ่ง จึงไม่ค่อยพบปัญหาในการสื่ อสารกับแรงงานต่างด้าวมากนัก และแนวทางที่ บริษั ท J
ใช้ในการสื่อสารมักต้องมีการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างล่าม การทาคู่มือมาตรฐาน การทา Mock up
การประชุมประจาวัน ซึ่งในโครงการขนาดเล็ก อาจจะนาแนวทางการปรับปรุ งการสื่ อสารกับแร งงาน
ต่างด้าวจากกรณีศึก ษานี้ไ ปใช้ไ ด้ไ ม่เ ต็ มที่ ผลการศึกษานี้จึงเหมาะที่จะนาไปประยุ กต์ ใช้ กับโคร งการ
ลักษณะเดียวกันหรื อใกล้ เคี ยงกัน นอกจากนี้การเก็บข้อ มูลยั ง มาจากฝ่ายผู้จั ดการโครงการเป็ น หลั ก
ข้อมูลจากฝ่ายแรงงานต่างด้าวจะได้จากหัวหน้าคนงานเท่านั้ น ดังนั้น ข้อมูลส่วนใหญ่จึงมาจากฝ่ า ยผู้
ส่งสารเท่านั้น ส่วนปัญหาจากมุมมองของผู้รับสารยังไม่ได้มีการศึก ษาที่ชัดเจนในงานวิจัยนี้
สาหรับงานวิจัยในอนาคตควรมีการศึก ษาจากกรณี ศึกษาที่ มีลั กษณะหลากหลายมากขึ้ น
เพื่อเปรียบเทีย บรู ปแบบการสื่ อ สารที่แ ตกต่า งกั น นอกจากนี้ ควรมี การศึ ก ษารายละเอีย ดของการ
เตรียมการเพื่อสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวในเชิงปริ มาณให้ชั ดเจนยิ่ง ขึ้น เช่น งบประมาณที่ต้องจัดสรร
จานวนและขนาดห้องหรือลานกลางแจ้ง ที่ต้ องใช้ในการสื่อ สาร จานวนกลุ่มผู้รับสารที่เหมาะสม เป็น
ต้น ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของงานวิจัยนี้
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บทสัมภาษณ์จากการสนทนากลุม่
บทสัมภาษณ์โ ครงการที่ 1
ผู้สัมภาษณ:

โครงการนี้มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่ คนงานประมาณกี่คน

Project manager:

มีพื้นที่ประมาณ 7,000 ตร.ม. คนงานประมาณ 200 คน

ผู้สัมภาษณ์:

โครงการนี้มีสัดส่วนคนงานต่างด้าวกับแรงงานไทยประมาณกี่คน

Project manager:

ประมาณ 70:30 ต่ า งด้ า ว70 คนไทย30 แบ่ ง เป็ น เขมร พม่ า ลาวอี ก นิ ด
หน่ อ ย ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เขมร เพราะ หาคนงานง่ า ยและอยู่ ใ กล้ ภา ค
ตะวั น ออกของไทย เกื อ บทั้ ง หมดจะเป็น คนงานไร้ ฝี มือที่ ท างานก่ อสร้าง
ทั่วๆไป ไม่ต้องใช้ทัก ษะความรู้ เช่น การผูกเหล็ก การเทปูน ส่วนน้อยจะ
เป็นพวกหัวหน้าคนงานหรือ เรียกว่าHeadman จะเป็นส่วนที่สาคัญมากใน
กลุ่มของแรงงานต่างด้าว เพราะกลุ่มพวกนี้จะฟังและพูดภาษาไทยได้รู้ เ รื่ อ ง
ส่วนคนงานมีฝีมือจะอยู่ในกลุ่มของพวกช่าง ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไทย

ผู้สัมภาษณ์:

ปัจจุบันสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวมีวิธี ใดบ้าง ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานจนกระทั่ ง
งานเสร็จสิ้นงาน พร้อมยกตัวอย่างแต่ละวิธี

Site engineer คนที่ 1: 1. จะมีล่าม คือ ผู้ที่เป็นคนแต่ความหมายให้กับแรงงานต่างด้าวอีกทีนึง
2. รูปภาพ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ มของงานSafety รวมถึงการสาธิต การ ใช้
อุปกรณ์Safety การให้ดูคู่มือการทางาน ของเราก็จะมีเป็นภาษาพม่า ไว้ ใ ห้
แรงงานพม่าก่อ นจะเริ่ มงานอยู่แ ล้ว 3. การTraining ก่อนเริ่มงานใหม่ ทุ ก
ครั้ง ในการเทรนจะมีหัวหน้างานที่สามารถพูดได้เป็นภาษานั้นๆ เชน ภาษา
พม่า ภาษาเขมร แล้วก็จะไปให้แปลให้กับลูกน้องฟังกันเองเป็นเรื่องๆไป
Site engineer คนที่ 2: ในส่วนของการสาธิ ต จะมีทั้งสาธิตหน้างานให้ ดูเ ลย ตรงไหนที่ต่างด้ า วไม่
เข้าใจหรือทาไม่ถูก และการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องTraining
ผู้สัมภาษณ์:

Headmanนี้เป็นต่างด้าวหรือคนไทย

Headman คนที่ 1:

เป็นแรงงานต่างด้าวที่สามารถที่จะพูดไทยได้

ผู้สัมภาษณ์:

ผู้ทาการTraining ต้องพูดภาษาอะไร ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

Project manager:

เราพูดภาษาไทยแล้วก็Headmanของเขา ไปแปลให้กับลูกน้องเขาอีกทีนึง
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ผู้สัมภาษณ์:

สื่อที่บอก เป็นสื่ออะไร

Project manager:

จะเป็ น พวกPower point พวกบอร์ ด แสดงงาน รวมถึง แบบDrawings ที่
น ามาอธิ บ ายหั วหน้ าคนงานทุ ก ครั้ ง ที่เ ริ่ มงานใหม่ เ พื่ อ ให้ หั วหน้ าคนงาน
นาไปแปลต่อให้กับคนงานต่างด้าวฟังอีกที

ผู้สัมภาษณ์:

ถ้าสมมุติว่าเรา เห็นคนงานต่างด้าวทาผิดพลาดอยู่แ ละตอนนั้น ไม่ มีล่า ม จะ
ทาอย่างไร

Project manager:

อย่างแรกก็ใช้ภาษามือถ้ายั งคุ ยกัน ไม่ เข้า ใจก็ ต้อ งหยุ ดงานก่อนแล้ว กลั บ มา
หาคนที่ คุ ย รู้ เ รื่ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ปแปลต่ อ ให้ ค นงานคนนั้น ฟั ง จะไม่ ใ ห้ค นงาน
ทางานต่อไปโดยที่ไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวงานเราจะผิดพลาดได้

Site engineer คนที่ 2: ถ้าเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆเราก็อธิบายให้เค้าดู ที่หน้างานเลย แต่ถ้าอธิบายยัง
ไม่เข้าใจก็ต้องกลับ มาคุย ทีห้ องทางาน โดยใช้วิธีอื่นๆควบคู่ กันไป เช่น หา
ล่ามมาแปลให้ฟัง เอาStandard detailมาให้ดู
ผู้สัมภาษณ์:

นอกจากภาษามือ ยังมีแบบอื่นอีกไหม

Project manage :

ก็จะมีรูปภาพ การสเกต การสาธิต

Site engineer คนที่ 2: นอกจากการTraining เกี่ ย วกั บ Method แล้ ว ยั ง มี พวกงานSafety พวก
ความปลอดภัยต่างๆ เน้นเกี่ยวกับงานที่เป็นอันตราย
ผู้สัมภาษณ์:

แล้วต้องมีการประชุมหน้างานอีกทีหนึ่งไหม?

Site engineer คนที่ 1: มีการ KY หน้างานรอบหนึ่ง ก่อนเริ่มงานทุก เช้า โดยการยืนเป็นกล่ มๆ มี
ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าประชุมกันเอง
Project manager:

การ KY นี่คือเป็นการชี้แจงงานให้ในกลุ่มว่า มีโอกาสทางาน ว่ามีโอกาสเกิ ด
อุบัติเหตุอะไรบ้าง ต้องทาทุกวัน

ผู้สัมภาษณ์:

ถ้างานเกิดการผิดพลาด เราจะแก้ไขอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

Project manager:

ก็มีเล็กๆน้อยๆ เช่น เทปูนไม่ได้ขนาด ก็ต้องดูแบบDrawingsว่าแบบผิด ไหม
แต่ถ้าเค้าไปทาผิด เอง ต้องถามว่า ผิดเพราะอะไร ผิดเพราะไม่เข้า ใจแบบ
หรือผิดเพราะว่าคนสั่ งงาน สั่งงานไปแล้วผิด พลาด แต่ว่ายังไงแล้วแต่ คือ
ต้องแก้งานตรงนั้นก่อน ในกรณีที่ผิดที่คนงาน ก็ต้องเทรนเขาใหม่

ผู้สัมภาษณ์:

มีการตักเตือนก่อนไหม
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Project manager:

ใช้การเตือนไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้ไปทาอะไรเสียหาย เราแค่เทรนใหม่ให้เ ขา
เข้าใจถูกต้อง

Site engineer คนที่ 1: ให้แก้ไขครับ มันไม่ได้ไปผิด กฎข้อ บัง คั บหรื อทาอัน ตรายแก่ผู้ อื่น หรื อ กลุ่ ม
เสี่ยงที่จะเกิดอันตราย เราก็คงไม่ได้ตักเตือน แค่ให้เขาแก้ไขทาให้ถูกต้อง
ผู้สัมภาษณ์:

เวลาเราเทรนนิ่งกับ คนต่างด้าวหลายหลายเชื้ อชาติ เกิดปัญหาการสื่ อ สาร
แตกต่างกันไหม เช่น เวลาเกิดปัญหาชาตินี้ เข้าใจ ชาตินี้ไม่เข้าใจ ชาติไหน
คุยง่ายกว่ากันหรือว่าเหมือนกัน

Headman คนที่ 1:

ในส่วนแรงงานของผมจะเป็น แรงงานไทยใหญ่ ก็คือภาษาก็จะใกล้เคี ย งกั บ
ภาษาไทยส่วนใหญ่ สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่าย ถ้าสมมุติว่าผมรับงานทาง
บริษัทนี้มา ผมอธิบายอีกทีนึงว่า การทางานเป็นยั งไง อันตรายยังไงควรจะ
ป้องกันยังไง ก็ควรสื่อสารกับคนงานอีกที

ผู้สัมภาษณ์:

แรงงานต่างด้าวชาวพม่ากับชาวเขมร ชาติไหนคุยยากกว่ากัน

Headman คนที่ 2:

ในพื้นฐานที่ การศึ ก ษาระดั บทั ก ษะที่ เท่ ากั น แต่ว่าเขมรจะสื่ อสารช้ า กว่ า
พม่าบางคนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีด้วย

ผู้สัมภาษณ์:

ทาไมถึงไม่จ้างพม่าเยอะกว่า

Site Engineer คนที่ 2: เราเลื อ กไม่ ไ ด้ ทางเราไม่ ได้ เ ป็ นคนหาแรงงานมา เพราะฉะนั้ นก็ แ ล้วแต่
ผู้รับเหมารายย่อยว่าเค้าเป็นคนเอาชาติไหนมาทางาน
ผู้สัมภาษณ์:

ค่าจ้างพม่ากับเขมรเท่ากันไหม

Site engineer คนที่ 2: พอๆกัน
ผู้สัมภาษณ์:

ปัญหาที่เกิดจาการสื่อสารผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้นบ่อยๆ มีอะไรบ้าง

Headman คนที่ 1:

ในส่วนของผมที่สื่ อสารแบบคุย กับ แรงงานต่างด้าวแล้ ว ผิ ดพลาด ไม่ค่ อ ยมี
เพราะ พูดภาษาเดียวกัน

Project manager:

ในส่วนของผมน่าจะมาจากหัวหน้างาน อาจจะมีฟังไม่เข้ าใจเรื่องแบบ ส่วน
ใหญ่จะเกิดจากอธิบายจากหัวหน้าแปลไม่ตรงกัน

ผู้สัมภาษณ์:

ขนาดของไซต์พื้นที่ใหญ่กับพื้นที่เล็กมันมีผ ลไหม
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Project manager:

ไม่มีผล แต่จะมีผลกับสเกลของลูก น้อ งมากกว่า เช่น หัวหน้าดูแลลู ก น้ อ ง
หลายคนมากเกินไป โอกาสที่จะผิดพลาดกัน มีเยอะขึ้น แต่ถ้าลูกน้องสเกล
น้อยลงมา โอกาสผิดพลาดจะน้อยลงมา

ผู้สัมภาษณ์:

มีการแบ่งพื้นที่จัดการ เหมือนกับไซต์อื่นไหม

Project manager:

แบ่งเป็นโซนเหมือนกัน

ผู้สัมภาษณ์ :

คิ ด ว่ า มาตรฐานของบริ ษั ท เรากั บบริ ษั ท คนไทยเหมื อ นหรื อ แตกต่ างกัน
อย่างไร เพราะอะไร

Project manager:

ของเราแบ่ ง ประเภทงานชั ด เจน อย่ า งงานคอนกรี ต จะเป็ น ชุด หนึ่ ง งาน
Finishingชุ ด หนึ่ ง งานM&Eอี ก ชุ ด หนึ่ ง แต่ ถ้ า งานสเกลเล็ ก กว่ าหรื องาน
ประเภทบ้าน เขาจะรวมเป็นชุด เดี ยวต้อ งทาหมด ทั้งหลัง ทาตั้งแต่ต้ น จน
จบ ทาให้ทักษะของคนงานไม่ ได้ ไม่ครอบคลุ ม ความผิดพลาดจึง เกิ ด ขึ้ น
เยอะกว่า

ผู้สัมภาษณ์:

มีการทา Mock up หรือไม่ ถ้ามี ต้องทาตอนไหน อย่างไร

Site engineer:

ทุกครั้ง ก่อนที่จะทางานจริง ส่วนใหญ่จะมีMock upขึ้นมาก่อน เช่น การเท
พื้น การทาสี ตัวอย่างMock upจะเป็นตัวอย่างสีหรือว่าเป็นวิธีการทาสี ก็ ไ ด้
และจะต้องทาให้คนงานดูด้วยทุกครั้ง เป็นวิธีการสาธิต

ผู้สัมภาษณ์ :

ส่วนผู้รับเหมารายย่อย ทาอะไรกับคนงานบ้างคะ

Headman คนที่ 2:

ส่ ว นของผู้ รั บ เหมาเอง ต้ อ งมี ก ารเทรน ภายในกลุ่ มของเราย่ อ ยๆอี กกับ
ลูกน้อง โดยแยกกับการ Morning talk ตอนเช้าส่วนหนึ่ง ตอนรับคนงาน
เข้ามาทางานใหม่ และก็ทุกๆ 3 เดือน และจะมีการอบรมปรับปรุงงาน ทุก
5 เดือน ประมาณนี้

ผู้สัมภาษณ์:

คนงานเปลี่ยนบ่อยไหม

Site engineer คนที่ 1: ไม่ ค่ อ ยเปลี่ ย นบ่ อ ย ถ้ า เปลี่ย น ส่ ว นใหญ่จ ะเปลี่ ยนกั นหมดยกชุ ด เพราะ
กลุ่มคนงานแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะมาทางานด้วยการชักชวนเพื่อนมาทา
Project manager:

ถ้าเปลี่ยนคนงานบ่อ ย ต้องเรียนรู้ใหม่ ส่วนคนที่อยู่มาก่อ น เค้าจะเรีย นรู้
งานที่บริษัทเราให้ทา มันเป็นแนวทางกันไปอย่างงนี้ ก็ทั้งเรื่องSafety เรื่อง
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คุณภาพ เพราะถ้าเปลี่ยนคนงานมาใหม่ เหมือนนับหนึ่งใหม่ ทาให้ช้า งาน
ช้าลงแล้วก็คุณภาพไม่ได้เหมือนชุดที่ทา
ผู้สัมภาษณ์:

นอกจากมีMock upแล้ว มีอะไรอีกไหม?

Site engineer คนที่ 1: ของเรามีป้ายแสดงงาน ว่าผิดถูกยังไง มีทั้งภาษาไทยและอั งกฤษ ถ้าเป็ น
ป้ายทั่วไปภาษาต่างด้าวจะไม่มี ถ้ามีก็จะเป็นพวกเขาเขียนกันเอง บริเวณที่
ทาหน้างานเลย
ผู้สัมภาษณ์:

รายละเอียดป้ายมีอะไรบ้าง

Site engineer คนที่ 1: ป้ายจะมีทั้งรูปภาพ มีทั้งDrawings และก็มีทั้ง 2 อย่าง แสดงทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
ผู้สัมภาษณ์:

ถ้าไม่ทาMock upได้ไหม จาเป็นทุกงานหรือเปล่า

Project manager:

ไม่ ต้ อ งท าทุ ก งานก็ ไ ด้ เช่ น งานFinishing บางตั ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ ท าMock up
อย่ า งเช่ น งานปู ก ระเบื้ อ งยาง งานท าผนั ง เบา แต่ ว่ า เราต้ อ งขอSpec
ผู้รับเหมาก่อ น พวกงานพื้นฐานไม่ ไ ด้ มีอะไรซับ ซ้ อน งานหลังคาไม่ ต้ อ งมี
Mock up ขอแค่ตัวอย่า งแบบขยาย แต่ก็เคยมี งานMock up หลังคาบ้ า ง
ถ้าแบบหลังคาพิเศษกว่าทั่วไป

ผู้สัมภาษณ์:

วิธีอื่นๆ มีอีกไหม

Project manager:

ก็จะมีการทาให้ ดู หรือวิธีการสาธิ ตนั่ น เอง เรียกว่า Demonstration คือ
จะทาให้ดูเป็นงานๆไป เราจะทาให้หัวหน้างานดู พร้อ มกับ คนงาน แล้วให้
เขาไปเป็นล่ามอธิบายคนงานอีกที

ผู้สัมภาษณ์:

ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้าๆ เราจะแก้ในระยะยาวได้อย่างไร

Project manager:

พวกงาน Defect ต่างๆ จะดูจากDefect list เช่น การงอเหล็ ก จะงอผิ ด
บ่อยๆ งอไม่ได้ตามมาตรฐานของบริษัท ดัดเหล็กไม่ได้ตามระยะภาพ เราก็
พยายามทาตัวอย่างโดยการทาเป็นรูปภาพขึ้นมา มีการTraining เพิ่มขึ้นมา
หรือทาMock up แล้วก็ไปแสดงหน้างานเพื่อจะแก้ปัญหา ผลที่ได้ ดีขึ้น

Site engineer คนที่ 2: ในส่วนของรูป ภาพก็ จะไปติด ตรงที่เ ขาทางานเลย ว่าต้องงอเท่า นี้ร ะ ด้ า น
ความยาวเท่านี้นะ ปริ้นระยะจริงไปติดบอร์ดให้คนงานไว้ดูเลย ทาให้เข้าใจ
มากขึ้น ก็จะลดDefectพวกนี้ได้
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ผู้สัมภาษณ์:

มีตัวอย่างความผิ ดพลาดซ้าๆ นอกเหนือจากอันนี้อี กไหม ที่สามารถนาไป
แก้ไขระยะยาวได้

Project manager:

มันแยกเป็น 2 อย่าง การผิดพลาดเนื่องจากดีไ ซน์ผิ ด พลาด หรือเนื่องจาก
คนงาน เราก็พยายามแก้ส่วนดีไซน์แล้วว่า มันเกิดปัญหา เกิดขึ้นซ้าๆ บ่อยๆ
เราก็หาวิธีแก้ไขร่วมกัน

ผู้สัมภาษณ์:

แล้ ว ตั ว แปรอื่ น เช่ น สภาพแวดล้ อ ม สภาพอากาศ มี ผ ลกั บ ปั ญ หาการ
สื่อสารหรือไม่

Site engineer คนที่ 1: สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม ไม่เกี่ยวกับการทางาน
ผู้สัมภาษณ์:

แล้วความถนัดในการเลือกใช้สื่อผู้สื่อสาร

Project manager:

ผู้สื่อสารฝั่งเราต้องถนัด ในการสื่ อทุก สื่อ คือ ต้องมีความชานาญ เช่น ต้อง
เป็นผู้Trainingได้ ต้องสาธิตได้ เพราะ กลุ่มคนของเราจานวนน้ อยกว่า จึง
จาเป็นต้องมีทักษะความรู้ที่ เหมาะสม ต้องรู้ให้เยอะที่สุด เกี่ยวกับขั้น ตอน
การก่อสร้าง เพื่อที่จะไปทาให้คนอื่นดูได้

ผู้สมั ภาษณ์:

เราจะพัฒนาทักษะความรู้ของคนในบริษัทได้อย่างไร

Project manager:

ต้องมีการเทรนคนของเราเองอยู่ ตลอด เป็นการเทรนภายใน ขึ้นอยู่กับงาน
นั้นๆ ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ QC แต่ถ้างานMaterialก็จะมีSupplierข้า งน อก
มาเทรนให้กับเรา ซ่างเขาก็จะเทรนคนงานของเขาอยู่แล้ว แยกส่วนกัน
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บทสัมภาษณ์โ ครงการที่ 2
ผู้สัมภาษณ์:

โครงการนี้มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่ คนงานประมาณกี่คน

Project manager:

มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.ม. คนงานประมาณ 100 คน

ผู้สัมภาษณ์:

โครงการนี้มีสัดส่วนคนงานต่างด้าวกับแรงงานไทยประมาณกี่คน

Project manager:

ประมาณ 80:20 ส่วนของ20 จะเป็นคนไทย และ80จะเป็นต่างด้าว ส่วน
หนึ่งจะอยู่แถว สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ พวกนี้เค้าจะเป็นเขมร บางคนก็
กึ่งเขมรกึ่งไทย ฟังไทยรู้เรื่อง ไม่ใช่ว่ามาจากฝั่งเขมรซะส่วนใหญ่

ผู้สัมภาษณ์:

พวกกึ่งเขมรกึ่งไทยนี้อยู่ใน80 หรืออยู่ใน 20

Project manager:

อยู่ใน80 นี่แหละ ส่วนใน20 ก็คือไทยล้วน

Headman คนที่ 1:

ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวจะฟังไทยรู้เรื่องหมด ไม่งั้นเวลาทางานลาบาก

Headman คนที่ 2:

คนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆเลย คือ คนที่มาใหม่เลย พวกนี้อยู่ 3 เดือนขึ้นก็เริ่มฟั ง รู้
เรื่องแล้ว

ผู้สัมภาษณ์:

ถ้ามีคนที่มาทางานใหม่ จะสื่อสารกับเขาอย่างไร

Headman คนที่ 1:

สมมุติว่า คนที่อยู่ก่อนอย่างผมไปถามเขาเนี่ย เค้าไม่รู้เรื่องใช่ไหม ก็จะเรียก
คนที่รู้เรื่องมา ส่วนใหญ่จะดูรู้เลยว่าใครมาใหม่ ถ้าพู ดไปแล้วนิ่งเฉย 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 เกี่ยวกับเรื่ อ ง
ของความปลอดภั ย ทั้ ง หมด และส่ ว นของหน้ า งาน คื อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
Activityทั้งหมด สมมุติว่างานนี้จะเริ่มเราก็ต้องอบรมคนงานทั้งหมด เพื่อให้
รู้ ว่ า จะต้ อ งเป็ น ไปในแนวทางเดี ยวกั น หลั ก ๆก็ เ อาคนงานเข้ ามาทั้ งหมด
มีForeman มีHeadmanของผู้รับเหมา โดยทางบริษัทเราเป็นคนเทรนให้

ผู้สัมภาษณ์:

การTrainingทาบ่อยแค่ไหน

Site engineer คนที่ 2: ขึ้นอยู่กับงาน ไม่ได้ตายตัวว่าเดือนละกี่ครั้ง ถ้ามีงานใหม่ก็ต้องเทรนใหม่
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Project manager:

ปกติจะอยุ่ประมาณ 5 งานโดยเฉลี่ยของหน้า ไซต์งานต่อ โครงการหนึ่ง แต่
ถ้าเป็นงานSafety จะเป็นครั้งเดียวต่อผู้ รับเหมา 1 เจ้า สมมุติมี 10 เจ้า ก็
ต้องเข้าอบรมหมดแต่อาจจะสองครั้งก็ ได้แล้ วแต่กรณี หรือขึ้นอยู่กับจานวน
คนงาน

ผู้สัมภาษณ์:

แล้วเทรนนิ่งงานมีปัญหาอะไรไหม

Project manager:

ไม่มี เพราะ ส่วนมากคนงานที่ ทางานกับ บริ ษั ทเรา จะรู้ระบบการทางาน
ของเรา

Site engineer คนที่ 2: ต้องปรับทัศนคติคนงานใหม่ ว่าโรงงานนี้ทาแบบนี้ เพราะแต่ละโรงงานท า
ไม่เหมือนกัน ต้องมีคนจูนให้ไปในแนวทางเดียวกัน
ผู้สัมภาษณ์:

แล้วข้อเสียการTraining จะมีคนที่ไม่รู้เรื่องงานกับวิธีTraining นี้ไหม

Project manager:

ถ้าตอนนี้มีคนที่เข้า มาฟั งไม่รู้ เรื่อ ง ส่วนมากก็จะHeadman คอยอธิบายให้
เข้าใจ

ผู้สัมภาษณ์:

คือจะมีHeadmanที่ทาหน้าที่เป็นล่าม แปลให้เดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมคะ

Site engineer คนที่ 2: ใช่ แปลให้ตอนนั้นเลย
Project manager:

เวลาเทรนนิ่ งจะดูว่ าทาตามได้ ไ ม่ไ ด้จะถามก่ อน หรืออาจจะสุ่มถาม เช่น
หมวกใส่อะไร แบบไหน ก็จะสุ่มถามไป

Site engineer คนที่ 1: ก่อนเทรนนิ่งจะคุยกันก่อนว่าเขียนหรือพูดภาษาไทยได้ไหม ไม่ว่าจะเป็นคน
ไทยหรือคนต่างด้าว เพระว่าคนไทยก็มีบ้าง ถ้ามีอายุเยอะอาจเขียนไม่ได้ ก็ มี
ก็ต้องคุย ชี้แจง เรื่องกฎระเบียบต่ างๆให้ ฟัง ลักษณะคือการดู การสังเกต
ก่อนเริ่มงานทุกไซต์งาน ทุกงาน จะมีการเรียกผู้รับเหมาที่เราใช้มาคุย ชี้ แ จง
ให้เข้าใจตรงกัน
ผู้สัมภาษณ์:

ยกตัวอย่างรายละเอียดของการTraining ว่ามีอะไรบ้าง

Project manager:

เช่ น เรื่ อ งการก่ อ อิ ฐ ฉาบปู น ผนั ง ก่ อ อิ ฐ ที่ปั ญ หามากๆ ก็ จ ะเป็ นสไตล์ของ
บริษัทเรา จะมีการเทรนนิ่ง ทุก ครั้ ง ก่อ น ว่าจะทายังไง เช่น ว่าเสริมเหล็ ก
ก่อนนะ บอกวิธีทา ก็จะมีStandard Drawingsให้ดู

ผู้สัมภาษณ์:

หลังจากขั้นตอนการTrainingเสร็จแล้วทาขั้นตอนอะไรต่อไป
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Project manager:

ติดตามผลงานที่หน้างานว่าเป็นไปตามรูปแบบหรือป่าวต้องมีการตรวจสอบ
ทุกครั้ง ถ้าไม่เป็นไปตามแบบก็ทุบหรือรื้อ ผนัง แล้วก็เข้าไปคุยกับคนงานให้
เข้าใจ ส่วนมากจะน้อยคิ ด เป็ น 5-10% ที่ผิดพลาด จะผิดพลาดก็ ต่ อ เมื่ อ
เช่น ก่ออิฐไม่สวยประมาณนั้น แต่ถ้าผิดจากแบบก็น้อยครั้งมากถ้ามี เราจะ
มีการประชุมทุกเช้า คือ Morning talk

Site engineer คนที่ 1: ตอนเช้าไปตรวจหน้ างานและอาจมีรู ปให้ คนงานดู ตัว อย่ าง สาธิตในการ
ทางาน
Site engineer คนที่ 2: วิ ธี ส าธิ ต เราต้ อ งมี Headman ช่ ว ยแปลตลอด และเราก็ ท าให้ ค นงานดู
เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
Project manager:

ส่วนใหญ่เราจะส่งSite engineerไปดู แล้วผมก็ลงไปตรวจอีกทีหนึ่ง

ผู้สัมภาษณ์:

มีวิธีการสื่อสารแบบอื่นๆ อีกไหมนอกจากนี้

Project manager:

จะมีMock up คือตัวอย่างสเกลจริ ง ส่วนมากจะมีตั้งแต่เ ริ่มงานจนถึ ง งาน
จบ และมี KY จะคล้ายๆ Morning talk แต่ KY จะยืนเป็นกลุ่มจะบอกว่ า
งานวันนี้มีอะไรบ้าง ผู้รับเหมาคนเดิม เรียก Headman มาเพื่อบอกลูก น้ อ ง
ว่าทาอะไรบ้าง งานที่ต้องทาของวันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

ผู้สัมภาษณ์:

หลังเสร็จงานมีอะไรที่ต้องสื่อสารกันอีกไหม

Project manager:

ส่วนมากจะเป็นการติดตามผลมากกว่า พอเสร็จแล้ว เราจะสุ่มถามคนงาน
ถ้าทาไม่ถูกต้องเราจะทาให้ดูเป็นการสาธิตให้เขาดู

ผู้สัมภาษณ์:

แล้ววิธีดูจากแบบก่อสร้าง หรือShop drawings ต้องทาทุกงานไหม

Project manager:

พวกแบบก่อสร้าง หรือShop drawings ต้องทาตลอดติดเป็นบอร์ ดไว้ ห น้ า
งาน บางทีเผื่อOwnerมาดู ด้ว ย หรือเผื่อมีค นไม่ไ ด้ ถือ แบบไป ก็จะดูห น้ า
งานได้เลย

ผู้สัมภาษณ์:

การดูจากแบบก่อสร้าง มีข้อเสียอะไรบ้าง

Project manager:

ข้อเสียจะมีหลักๆ คือ ต้องคอยอัพเดตแบบให้ตรงกัน ระหว่างแบบดีไซน์กับ
หน้างาน เพราะ Planning กับ Site actual จะไม่ค่อยตรงกัน

ผู้สัมภาษณ์:

แล้วแต่ละวิธี มีความจาเป็นทุกวิธีไหม สามารถตัดวิธีไหนออกได้บ้าง
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Project manager:

จาเป็นทุกขั้นตอน ในทุกวิธีเพราะบริษัทเราซีเรียส เรื่องความผิดพลาด และ
เรื่อง Safety เป็นหลัก ส่วนมากการสื่อสารทุก ไซต์จะมีลั กษณะเดี ย วกั น ที่
ท าให้ รู้ ใ ห้ เ ห็ น มี ก ารเข้าไปตรวจเช็ ค และต้ อ งมี Headmanอยู่ เ พื่ อ เข้ าไป
บอกคนงาน เราพูดผ่านHeadmanโดยส่ว นใหญ่ ถ้าจาเป็นจริงๆเราจะ ใช้
ภาษามือ หรือวิธีสาธิตให้คนงานดู แต่เราจะบอกผู้รับเหมาตั้งแต่แรกแล้ ว ว่ า
คุ ณต้ อ งมี Headman เพื่ อ ที่ จ ะคุ มคนงานและคอยสื่อ สารกระจายไปยัง
คนงาน เพื่อลดความไม่เข้าใจงานให้คนงานให้มากที่สุด

Site engineer คนที่ 1: Headmanนี้มีตาแหน่งรองจากForeman ถ้าHeadmanไม่อยู่ Foremanก็
สามารถบอกเราได้ และคุมงานได้สองฝั่ ง Headman คือคนงานต่างด้ า วที่
พูดไทยได้ ส่วนForemanจะเป็นคนไทย แต่ฝั่งผู้รับเหมาบางทีจะเป็ น ต่ า ง
ด้าว จะสื่อสารได้ทุกคน
ผู้สัมภาษณ์:

แล้วProject managerต้องอยู่ในทุกขั้นตอนไหม

Project manager:

จะมี Headmanที่ จ ะอยู่ ใ นทุ ก ขั้ น ตอน ส่ ว นProject manager กั บ Site
engineer สลับสื่อสารกับคนงานได้

ผู้สัมภาษณ์:

คิดว่าควรปรับปรุง ปัญหาการสื่อสารที่ มีอยู่อ ย่างไร เพื่อที่นาไปใช้ในระยะ
ยาวเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

Project manager:

เรื่ อ งทั ก ษะความรู้ข องคนงานต้อ งคุ ย กับ ผู้ รับ เหมาให้รั บ คนงานแบบที่มี
ความรู้โดยตรงกับงานด้านนั้นๆ ผู้รับเหมาบางเจ้าจะรับ ชาวไร่ ชาวนา พอ
มาหน้างานจริงๆ จะไม่รู้งาน ส่วนใหญ่เป็นคนงานที่ไม่ใช่ช่าง แต่จับพลัดจั บ
ผลูมาเป็นช่าง ปัญหาที่เกิดขึ้น ทุ กวั นนี้ เลยทาให้ ทั กษะความรู้ ของคน งาน
ไม่ ไ ด้ แต่ บ างคนมี พื้น ฐานดี ก็ จะสื่ อ สารกั นง่ า ยกว่ าพวกชาวนา ที่ มาเป็น
คนงาน

ผู้สัมภาษณ์:

ทาไมบริษัทอื่นมีปัญหาเยอะกว่า เช่น บริษัทคนไทย หรือพวกงานขนาดเล็ก
ประเภทบ้าน

Project manager:

บริษัทเราจะรู้วิธีแก้ปัญหา เราจะเน้นย้าปัญหาตรงนั้ น แต่ที่อื่นเกิด ปั ญ หา
มากกว่าอาจเป็นเพราะระบบการสั่งงานยังไม่ เป็นระบบ หรือคิดว่ามีวิธีก าร
สั่งงานยุ่งยากซับซ้อนเกินไป อย่างเช่นบ้านขนาดเล็ก ผู้รับเหมารับ 10 เจ้า
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เลยไม่ มีเ วลามาดู ค นงานที มีทั ก ษะความรู้ หรื อ ไม่ ไ ด้ ดู ง านแต่ ล ะที่ อย่าง
ละเอียด หรือไม่ดูปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
Site engineer คนที่ 1: ของเราต่างกันคือ เราจะมีเทรน มีวิธีที่กล่าวมาข้างต้น ที่ต้ องทาเพราะ เป็ น
กฎของบริษัท ไม่ได้ขึ้นกับโปรเจ็ ค นั้น ๆ สื่อสารระหว่างกลุ่ มใหญ่ กั บ กลุ่ ม
ย่ อ ย ส่ ว นจะมี ก ารอบรม เช็ ค ผล และติ ด ตาม สุ ด ท้ า ยจะมี ก ารประเมิน
ผู้รับเหมาด้วย
ผู้สัมภาษณ์:

แต่ละสัญชาติของแรงงานต่างด้าว มีการTrainingเหมือนกันไหม

Project manager:

ไม่ว่าชาติไหนก็Trainingเหมื อนกั น เพราะ ในการTraining จะHeadman
ทุกชาติเข้าไปฟังการประชุม คอยอธิบายให้ลูกน้องฟัง

ผู้สัมภาษณ์:

คิดว่าวิธีพวกการ Training การ Morning talk หรือการ KY เสียเวลาไหม

Project manager:

ไม่เสียเวลา เราเสียเวลาแค่ 1-2 ชม. เพื่อให้งานราบรื่น เพราะงานหน้าไซต์
งานเราสามารถไปเร่งได้อยู่แล้วโดยการทางานล่ว งเวลา หรืออะไรก็แล้ว แต่
แต่ ถ้ า ไม่ มีก ารสื่ อ สารพวกนี้ จะเสี ย เวลากว่ า เยอะ งานจะผิ ด พลาดได้
มากกว่า

ผู้สัมภาษณ์:

คิดว่าบริษัทเราจะเป็นต้นแบบให้บริษัทอื่นได้ไหม

Project manager:

ก็สามารถทาได้ ขึ้นอยู่ว่าเขายอมรับ ไหม อาจมีวิธีอื่นแตกต่า งกั น ก็ ไ ด้ มา
ทดแทน
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บทสัมภาษณ์โ ครงการที่ 3
ผู้สัมภาษณ์:

โครงการนี้มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่ คนงานประมาณกี่คน

Project manager:

มีพื้นที่ประมาณ 6,000 ตร.ม. คนงานประมาณ 180 คน

ผู้สัมภาษณ์:

โครงการนี้มีสัดส่วนคนงานต่างด้าวกับแรงงานไทยประมาณกี่คน

Project manager:

สัดส่วนคนต่างด้าวเยอะกว่า ประมาณ 70:30

ผู้สัมภาษณ์:

ในส่วน70นี้ แรงงานต่างด้าวเป็นชาติไหน

Project manager:

ถ้ า แยกกั น ไปอี ก เขมรจะเยอะกว่า คิ ด เป็ น 70:30 คื อ แรงงานเขมรจะ
70% แรงงานพม่า 30%

ผู้สัมภาษณ์:

นอกจากสัญชาติเขมร พม่า ยังมีชาติอื่นอีกไหม

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

ที่เขมรมีเยอะกว่า เพราะไซต์อยู่ใกล้ชายแดนฝั่งเขมรมากกว่า ข้ามมาได้ง่าย

ผู้สัมภาษณ์:

ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวอย่างไรบ้าง เช่น ก่อนเริ่มงาน
ระหว่ า งท างาน หลั ง เสร็ จ สิ้ น งาน มี วิ ธี อ ะไรบ้ างที่ ต้ อ งสื่ อ สารพู ด คุ ยกับ
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ

Project manager:

ส่วนมากจะคุยในงานหลักๆภาพรวม เช่น การMorning talk การTraining
แต่ ถ้ า หมายถึ ง หน้ างาน ส่ ว นใหญ่จ ะไปคุ ย กั บ คนงานโดยตรงมี น้ อยมาก
อาจจะมีแค่เก็ บของตรงนี้น ะ ทาความสะอาดตรงนี้ห น่อ ย เป็นแบบนี้ ซ ะ
มากกว่า

ผู้สัมภาษณ์:

แล้วคุยงานผ่านใคร

Site engineer คนที่ 1: ผ่านForemanที่เป็นคนไทย ของฝั่งผู้รับเหมาภายย่อยอีกทีนึง แล้วเขาก็จะ
ไปบอกกับHeadman อีกที่หนึ่ง แต่บางครั้งเจอHeadman โดยตรงก็ บ อก
เขาเลย เขาก็จะไปถ่ายทอดกับคนงานได้เลย เพราะหัวหน้าคนงานสามารถ
ฟัง/พูดภาษาไทยได้
ผู้สัมภาษณ์:

สมมุติว่า ถ้าคนงานทางานผิดพลาด เราจะไปบอกคนงานโดยตรงไหม

Site engineer คนที่ 2: เราก็จะเรียกทางหัวหน้าคนงานของเค้าหรือคนที่คุมงานกั บแรงงานต่า งด้ า ว
นั้นๆมาคุยกับเรา ทางเราจะไม่บอกกับเค้าโดยตรง
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Project manager:

บางครั้ ง เคยบอกเค้ า เช่ น งานผู ก เหล็ ก ระยะเป็ น เท่ า นี้ เขาก็ ท าได้นะ
เหมือนเขาทามานาน มีความชานาญ แต่จะมีบางจุดที่ ไ ม่ ตรง เราก็จะใช้
ภาษามือหรือการทาให้ ดูเ ลย แต่ถ้าผิดพลาดหนั กๆ นี้ไม่ได้หละ ต้องเรี ย ก
Headmanมาคุย ไม่อย่างนั้นงานจะเสียหายและเสียเวลาไปมากกว่าเดิม

ผู้สัมภาษณ์:

ถ้าไม่ใช้ภาษามือจะใช้ภาษาอะไรแทนได้บ้าง

Project manager:

ไม่มีเลย ก็ต้องเรียกHeadmanมาคุยอย่างเดีย ว

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 จะประชุ มเป็ น ภาพรวมใหม่ ๆ ของผู้ รั บ เหมาทุ ก เจ้ า มา
ประชุมร่วมกันตอนเช้าของแต่ละวัน แต่ไ ม่จาเป็นต้ องทุกวัน ที่จะแจ้งให้ค น
ในไซต์งานก่อนสร้างรับทราบ เช่น วันนี้จะมีรถมาเทปูน ต้องระวัง ต้องหลีก
เหลี่ยงเส้นทางตรงนี้นะ อะไรประมาณนี้ ส่วน KY จะเป็นการเจาะลึก ของ
แต่ละผู้รับเหมา เพราะผู้รับเหมางานแต่ ละเจ้า จะมีประเภทงานแตกต่ า ง
กันไป KY จะไม่เกี่ยวกับเรา จะเป็นการ KY เฉพาะผู้รับเหมากั บผู้รับ เหมา
อีกที ของเราก็จะ KY เฉพาะของเราก็จะไปดูไ ปแก้ ไขในส่ว นที่ เป็นจุ ด บอด
หลัก ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น

Site engineer คนที่ 1: KY จะคล้ายกับ Morning Talk แต่ไม่ต้องทาทุกวัน
Site engineer คนที่ 2: การ Morning Talk เหมือน Daily Activity , Daily Information เรื่อง
Safety เรื่องSchedule
ผู้สัมภาษณ์:

การสื่อสารอื่นๆ ก็นอกเหนือจากนี้มีอะไรบ้าง
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Project manager:

นอกจาก Training , Morning talk , KY และ Mock up จะมี โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3 มิติที่นามาใช้กับ Sequent งานProcess ก็จะมีSchedule
อยู่ ในโปรแกรม3D จะมี ล าดั บ ขั้ น ตอนงานในแต่ ล ะช่ว งเวลา ว่ า แต่ละ
ช่ ว งเวลาเราจะทาได้ เ สร็จตามกาหนดไหม จากที่เ รามโนภาพเอาไว้จาก
Schedule ที่เราวางไว้

ผู้สัมภาษณ์:

โปรแกรม 3D คนงานมีส่วนเห็นด้วยไหม

Project manager:

คนงานไม่ เ ห็ น จะเห็ น แต่ Headman เพราะ เราจะส่ ง ให้ เ ค้ า ดู ใ นงาน
สาคัญๆ แต่งานที่ทาประจา เช่น ก่ออิฐฉาบปูน ไม่ต้องทาโปรแกรมออกมา

Site engineer คนที่ 1: จะเหมื อ นตั ว Mock upที่ ท าเพราะ งา นส า คั ญ ส่ ว นโปรแกร ม 3มิ ติ
คอมพิวเตอร์ จะเน้น ไปทางSequentของการทางานมากกว่า ส่วน Mock
up จะเป็นส่วนของการทางานหน้างาน กับการเลือกวัสดุ
Site engineer คนที่ 2: อย่างโปรแกรม 3 มิติ ก็จะขึ้น Mock up ตัวอย่าง เพื่อดูว่าสามารถสร้างได้
จริงไหม ก่อนสร้าง Mock up ขึ้นมาต่อไป อย่างเลือกตัว อย่า งวัส ดุ ก็ต้อ ง
ทา Mock up 1 ,2, 3 ให้เลือกว่าจะเจ้าของโครงการจะเลือกใช้อันไหน
ผู้สัมภาษณ์:

Mock up จาเป็นต้องมีทุกขั้นตอนไหม

Project manager:

ไม่จาเป็น จะทาเฉพาะงานที่พิเศษ ส่วนงานที่ทาประจาไม่จาเป็นต้องมี เช่น
การก่ออิฐฉาบปูน การผูกเหล็ก เพราะทาอยู่แล้วเป็นประจา

ผู้สัมภาษณ์:

คนงานจะรู้งานที่ทาเป็นประจาอยู่แล้วได้อย่างไร

Project manager:

จะอยู่ในการ Training อยู่แล้ว แต่แค่เราจะย้าว่า เสียบเหล็กอย่างไร ก่ออิฐ
วางแนวแบบไหน อาจจะย้าโดยวิธีการสาธิตก็ได้

ผู้สัมภาษณ์:

สรุปการ Training มีความสาคัญ

Project manager:

สาคัญ เพราะ คนงานมีการเข้า/ออกตลอดเวลา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่ถึง
จะเปลี่ยนแปลงอย่า งไร มาตรฐานของบริ ษัท ก็ยั งคงอยู่ เช่น ต้องเจาะปู น
ขนาดนี้ลึกขนาดนี้ น้ายาใส่ไปยังไง ระยะห่างเป็นยังไง อันนี้ต้องการเทรน
นิ่งงานอยู่ตลอดทุกครั้งก่อนเริ่มงาน

ผู้สัมภาษณ์:

ปั ญ หาที่ ค นงานรับ ผิ ด ชอบเดิ มๆ จุ ด ซ้ าๆ มี อ ะไรบ้ า ง แล้ ว แก้ ไ ขอย่างไร
ยกตัวอย่าง
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Project manager:

อะไรมันทาบ่อยๆ อย่าคิดว่าจะดีขึ้นนะ มันไม่ใช่ ทาผิดบ่อยนี้สิตัวดีเลย เช่น
การดัดเหล็ก งอเหล็ก ถึงจะมีระยะของมัน การจับระยะเนี่ยคนงานไม่เข้าใจ
ว่าจับตรงไหน ก็ต้องแก้ไขด้วยการทารู ปภาพเท่าขนาดจริง แล้วให้คนงาน
เอาเหล็กมาทาบวัดระยะเลย ก็จะช่วยลดการผิดพลาดไปได้ เยอะมาก และ
อีกตัวอย่างคือ ระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กก็จะผิดพลาดบ่อย เพราะ คนงาน
รู้ ถึ ง ระยะการหุ้ ม แต่ ช อบชะล่ าใจไปท าอย่า งอื่ นก่ อ น แล้ ว ค่ อยมาหล่อ
คอนกรีต เลยทาให้งานเกิดDefect

ผู้สัมภาษณ์:

แล้วแก้ปัญหาอย่างไร

Project manager:

ทุบทิ้งแล้วทาใหม่ แต่แค่จุดเล็กๆสามารถควบคุ มได้ เช่น ว่ากล่าวตักเตื อ น
คนงานหรือย้ากับหัวหน้าคนงานอีกทีหนึ่ง

ผู้สัมภาษณ์:

แล้วมีความผิดพลาดใหญ่ๆ ไหม

Project manager:

คิดว่าไม่มี เพราะ เรามีการควบคุ มดูแลในทุก ขั้น ตอนผ่ านทางHeadm an
เพราะคนพวกนี้อยู่กับเรามานานหลายโปรเจ็ก ก็จะเข้าใจวิธีการทางานของ
บริษัท ความผิดพลาดเลยเกิดขึ้นน้อย

ผู้สัมภาษณ์:

ถ้าคนงานทาไม่เป็นจะบอกเขาอย่างไง

Headman คนที่ 1:

ต้องมีคนบอกเขา ทาให้เขาดูเป็นตัวอย่าง ว่าทาอย่างไร อธิบาย สาธิต แต่
ถ้าสมมติยังก่ออิฐไม่ เป็น ให้เรียนรู้งานจากการเป็นลูก มือไปก่ อน และค่อย
ลงมือทาก่ออิฐจริง มันไม่ยาก

Headman คนที่ 2:

แต่ ถ้ า เป็ น งานฉาบ คนงานใหม่ ยัง ท าไม่ ไ ด้ ต้ อ งใช้ ฝี มือ มากกว่า อีกขั้นนึง
เพราะเป็ น งานฝี มือ ส่ ว นมากคนก่ อ กั บ คนฉาบจะท าเป็ น ไปได้ เ องโดย
อัตโนมัติ

Site engineer คนที่ 1: คนงานที่เข้ามาใหม่ เขาจะไม่ให้มาก่ออิฐฉาบปูน เลย ไม่งั้นมีโอกาสพั ง และ
ทาให้เกิดความเสี ยหายตามมา เขาจะใช้คนให้ถูกกั บงา นมากกว่า เพื่อ ลด
เวลาการทางาน ลดDefect เพื่อให้งานตรงไปตามScheduleที่วางไว้
Project manager:

เขาจะใช้คนให้ถูกกั บลั กษณะงานที่ ทาได้ เช่น คนผูกเหล็กจะไม่ให้ ไ ปฉาบ
ปูนแน่นอน เพราะงานพวกนี้จะแยกลัก ษณะงานของมัน ยกเว้นจะรวมท า
ความสะอาด หรือเทปูน พวกนี้จะทาได้หมด เพราะเป็นพื้นฐานทั่ วไปที่ ไ ม่
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ต้องใช้ทัก ษะความสามารถ แต่คนของต่า งด้าวก็จ ะมี พวกมี ฝี มือเก่ ง ๆนะ
เช่น ช่างไม้ของเขาก็จะเก่งมาก
ผู้สัมภาษณ์:

วุฒิการศึกษาของคนงานมีส่วนหรือไม่

Project manager:

ไม่มีส่วนในพวกแรงงานต่า งด้ าวไร้ ฝี มือ ถ้าเป็นแรงงานทั่ วไปจะใช้ ทั ก ษะ
ความสามารถ หรือประสบการณ์ล้วนๆ ก็เหมือนคนไทยที่ดูแ บบเป็น พลิก
แพลงงานได้ พวกนี้จะฉายแวว คนก็จะดันขึ้นไปเป็นคนงานมีฝีมือ

ผู้สัมภาษณ์:

หน้าไซต์งานจริงนี้ต้องบอกการทางานอีกครั้งไหม

Project manager:

อาจแค่ก่อนเริ่มงานจะมีการวางเส้น ว่าเริ่มตรงไหน แล้วไปทางไหน เช่น
วัดจากเส้นนี้ออกไป 15 เซนนะ ถึงเริ่มปูกระเบื้อง อะไรประมาณนี้

ผู้สัมภาษณ์:

คิดว่าบริษัทของเรา เป็นระบบกว่าบริษัทคนไทย หรือ บริษัทรับเหมาขนาด
เล็กไหม เช่น พวกรับเหมาบ้าน

Project manager:

ที่ เ ป็ น ระบบมากกว่ า อาจเป็ น เพราะ บริ ษั ท เล็ ก ๆ จะไม่ ค่ อ ยใส่ ใ จ ใน
รายละเอียดขั้นตอนมากกว่า แต่บริษัทเราจะถูกบังคับจากมาตรฐานวิ ธี ก าร
ทางานจาก บริษัทแม่อีกทีนึงด้ วย จึงละเลยไม่ได้ และจึงทาให้คุณภาพมั น
ต่างกันอยู่แล้ว

ผู้สัมภาษณ์:

เราจะนาระบบการสื่อสารเหล่านั้นไปประยุ กต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหน

Project manager:

มันต้องใส่ใจขึ้น อีก เยอะ ต้องคอยสนใจดู แล พวกนี้มันมี ค่า ใช้จ่า ยอยู่ แ ล้ ว
อย่างของบริษัทเรา ก็มีห้องประชุมไว้สาหรับการ Training มีลานไว้สาหรับ
Morning Talk หรือ KY มีพร้อมมากกว่าบริษัทอื่นที่มีขนาดเล็ก กว่า จึงเป็น
ข้อแตกต่างที่สาคัญที่ทาให้คุณภาพในการทางานหรือการสื่อสารกับแรงงาน
ต่างด้าว เพื่อเกิดข้อ ผิด พลาดน้อยลง แต่ถ้าบริษัทคนไทยหรื อบริษั ท เล็ ก ๆ
หันมาใส่ใจเรื่ อ งระบบหรื อวิ ธี การ อาจจะทาให้ลดปัญ หาที่ เ กิ ดจากควา ม
ผิดพลาดจากการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวได้เพิ่มมากขึ้น
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