
1 

การศึกษาความตระหนักรับรู้และความพงึพอใจของชนกลุ่มน้อยชาตพินัธ์ุ

ที่มีต่อการบริการสาธารณะที่ถูกเลือกสรร     

 

บทสรุปย่อสําหรับผู้บริหาร 

 

 

ส่วนนํา 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจิัย 

 

๑. 

เป้าหมายของการศึกษาคือประเมินความตระหนกัรับรู้และความพึงพอใจของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีมีต่

อการบริการสาธารณะหลกัและวนิจัฉยัสาเหตุท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัปรากฏการณ์ท่ีศึกษา เฉพาะเจาะจงกวา่นั้น 

การศึกษาถูกดาํเนินการบนเง่ือนไขจาํเพาะดงัน้ี 

 

 (ก) 

ในประโยชน์ของการมีขอบข่ายศึกษาท่ีสะดวกจดัการง่ายโดยไม่ตอ้งออมชอมกบัความลึกของการวจิยั 

การศึกษาวจิยัควรครอบคลุมการบริการสาธารณะท่ีถูกเลือกสรรข้ึนซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยา่งมากต่อการ

บูรณาการชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

โดยงานศึกษาวจิยัถูกออกแบบใหค้รอบคลุมงานบริการสาธารณะส่ีส่วน ไดแ้ก่ 

 

-      การบริการจา้งงานของกรมแรงงานซ่ึงประกอบดว้ยการคน้หางาน การแนะนาํใหส้มคัรงาน 

และ 

การบริการให้คาํปรึกษาเร่ืองการจา้งงานซ่ึงส่วนใหญ่ถูกจดัเตรียมข้ึนผา่นศูนยจ์า้งงานของกรมแรงงาน 

-            โปรแกรมฝึกอบรมหรือฝึกอบรมจดัสอนใหม่ 

ซ่ึงถูกจดัเตรียมข้ึนโดยคณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ใหก้บัลูกจา้งผา่นองคก์รฝึกอบรมของคณะกรรมการ

ฯ 
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-      การบริการสวสัดิการเด็กและครอบครัว การบริการสาํหรับเยาวชน การบริการพฒันาชุมชน 

และ การบริการสาํหรับผูสู้งอายซ่ึุงถูกจดัเตรียมผา่นศูนยบ์ริการครอบครัวเชิงบูรณาการ / 

ศูนยบ์ริการบูรณาการ  ศูนยบ์ริการเยาวชนและเด็กเชิงบูรณาการ ศูนยชุ์มชนผูสู้งอายปุระจาํเขต / 

ศูนยผ์ูสู้งอายใุกลบ้า้น ซ่ึงถูกดาํเนินการหรือรับเงินช่วยเหลือจากกรมสวสัดิการสังคม และ 

- 

การบริการเชิงบูรณาการซ่ึงถูกจดัเตรียมโดยกรมมหาดไทยผา่นศูนยบ์ริการสนบัสนุนของกรมและศูนย์

ยอ่ยสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ (ศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุต่างๆ) 

ซ่ึงประกอบดว้ยศูนยป์รองดองสามคัคีและปรับปรุงส่งเสริมผูพ้กัอาศยัชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุซ่ึงใหบ้ริกา

รงานแปลและงานล่ามนอกเหนือไปจากการบริการพื้นฐานทัว่ไป 

 

 (ข)     ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีเป็นเป้าหมายควรเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเอเชียใต ้ (คือ ชาวอินเดีย 

เนปาล และ ปากีสถาน) 

โดยรายงานความยากจนของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุไดร้ะบุวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุดงักล่าวสุ่มเส่ียงต่อความยาก

จน 

กลุ่มน้ีอาจมีความจาํเป็นอยา่งมากสาํหรับการใชบ้ริการสาธารณะเพื่อบูรณาการกลุ่มตนเขา้กบัชุมชนทอ้

งถ่ิน และ 

 

 (ค) 

จากหน่ึงในวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัท่ีเนน้ไปท่ีการวนิิจฉยัสาเหตุหรือปัจจยัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความต

ระหนกัรับรู้และระดบัความพึงพอใจของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

พร้อมใหมุ้มมองเก่ียวกบัการจดัทาํมาตรการปรับปรุงแกไ้ข การศึกษาเชิงคุณภาพ 

ควรถูกวจิยัผา่นการสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

โดยพยายามใหห้ลกัประกนัวา่ผูมี้ส่วนร่วมคือตวัแทนท่ีครอบคลุมความหลากหลายของชนกลุ่มนอ้ยชา

ติพนัธ์ุท่ีเป็นเป้าหมายศึกษาอยา่งพอเพียงซ่ึงตั้งอยูบ่นมาตรวดั เช่น อายุ  ชาติพนัธ์ุ เพศ 

สถานะเศรษฐกิจสังคมและระยะเวลาการพาํนกัตั้งถ่ินฐานในฮ่องกง 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

แนวทาง 
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๒. ในการดาํเนินการศึกษาน้ี มีความพยายามเขา้ถึงชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีมีสถานภาพเศรษฐกิจ 

ความสามารถใชภ้าษาและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะประเมินปัญหาท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุกาํลงัเผชิญในการเขา้ถึงการบริการสาธารณะอยา่งมีประสิท

ธิภาพ  มาตรวดัท่ีประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัถูกสรุปโดยยอ่ตามเบ้ืองล่าง 

 

 ก)  ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยูใ่นเขตต่างๆ ถูกติดต่อเขา้ถึงผา่นองคก์รพฒันาเอกชน 

(เอ็นจีโอ) ท่ีดูแลรักษาอยูต่ามเขตต่างๆ 

 

 ข) การผสมสัดส่วนชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีสมดุลทั้งเร่ืองอายุ 

ความสาํเร็จทางการศึกษาและสถานภาพเชิงกิจกรรมเศรษฐกิจ (ทั้งกลุ่มท่ีถูกจา้ง กลุ่มท่ีทาํงานท่ีบา้น 

กลุ่มท่ีถูกเลิกจา้งและเกษียณอาย)ุ ถูกเชิญใหเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม 

 

 ค) 

คณะวจิยัพยายามเขา้ถึงชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีติดต่อไดย้ากซ่ึงไม่เคยร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยองคก์รพั

ฒนาเอกชน ตวัอยา่งความพยายามดงักล่าว คือ การเขา้ถึงชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ ณ 

ทางเขา้สถานท่ีประกอบกิจทางศาสนาซ่ึงกลุ่มชาติพนัธ์ุมกัเดินทางมาปฏิบติัสมํ่าเสมอ และ  

การอา้งอิงต่อเน่ืองแบบปากต่อปากโดยสอบถามพดูคุยกบัชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุอ่ืนๆซ่ึงอาศยัการใชแ้น

วทางเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snow-Ball Sampling Approach) 

 

 ง) เพื่อขจดัอุปสรรคทางภาษา 

มีการจา้งชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุใหเ้ป็นผูแ้ปลหรือวทิยากรกระบวนการ 

(facilitators)ในการสนทนากลุ่มในกรณีท่ีผูร่้วมอภิปรายไม่สามารถพดูภาษากวางตุง้ ภาษาจีนกลาง 

หรือ ภาษาองักฤษ ได ้

 

 จ)  เพื่อลดปัญหาการฝืนใจทางฝ่ังชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเพศหญิงท่ีเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม 

นกัวจิยัหญิงจากทีมโครงการถูกมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีวทิยากรกระบวนการเม่ือมีชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ

เพศหญิงเขา้ร่วมแสดงความเห็น 
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 ฉ)  

การสนทนากลุ่มท่ีแยกจากกนัเป็นเอกเทศถูกจดัเตรียมสาํหรับผูร่้วมอภิปรายชาวอินเดียกบัชาวปากีสถา

น 

 

 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทีถู่กสัมภาษณ์ปรึกษาหารือ 

 

๓. การสัมภาษณ์เชิงลึกจาํนวนสามสิบคร้ัง และ 

การสนทนากลุ่มจาํนวนสิบหกคร้ังถูกจดัข้ึนครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหน่ึงร้อยเจด็สิบเกา้ราย 

การวเิคราะห์ผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูร่้วมอภิปรายถูกจดัรูปแบบตามเบ้ืองล่างน้ี 

 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์/ผูเ้ขา้ร่วมอภิปราย จาํนวนของการสั

มภาษณ์เชิงลึก 

จาํนวนของการสนท

นากลุ่ม 

ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญั ๖ - 

ตวัแทน/กรมรัฐบาล ๑๑ - 

ฝ่ายจดัเตรียมบริกา

ร 

ศูนยบ์ริการสนบัสนุน ๔ - 

องคก์รพฒันาเอกชนอ่ืนๆ ๗ - 

องคก์รชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ ๒ - 

ผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ* - ๑๖ 

ยอดรวม ๓๐ ๑๖ 

* ผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุครอบคลุมภูมิหลงัท่ีหลากหลายทั้งอาย ุ เพศ 

ความสาํเร็จทางการศึกษา อาชีพ และ ระยะเวลาการพาํนกัอยูใ่นฮ่องกง 

 

๔.   จากผูมี้ส่วนร่วมทั้งหมด ๑๓๐ คน ๓๔ คนเป็นชาวอินเดีย ๕๗ คนเป็นชาวปากีสถาน และ ๓๙ 

คนเป็นชาวเนปาล ราว ๖๕ เปอร์เซ็นตข์องผูมี้ส่วนร่วมเป็นเพศหญิง ราว ๗๒ 

เปอร์เซ็นของผูมี้ส่วนร่วมมีอายอุยูร่ะหวา่ง ๒๕-๖๔ ปี ซ่ึง ๑๖ เปอร์เซ็นตมี์อายอุยูร่ะหวา่ง ๑๕-๒๔ ปี 

และส่วนท่ีเหลือ ๑๒ เปอร์เซ็นตมี์อายุ ๖๕ ปีข้ึนไป เกือบ ๕๘ 

เปอร์เซ็นตข์องผูเ้ขา้ร่วมชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุพาํนกัอยูใ่นฮ่องกงมากกวา่สิบปีขณะท่ีอีก ๒๑ เปอร์เซ็นต ์

พาํนกัอยูใ่นฮ่องกงนอ้ยกวา่เจ็ดปี 
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๕.  จากผูมี้ส่วนร่วมชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ ๑๓๐ คน มีเพียง ๗ 

คนท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการสาธารณะท่ีถูกเลือกสรรทั้งหมด ขณะท่ี ๒๒ 

คนเป็นผูท่ี้ไม่ใชบ้ริการสาธารณะท่ีถูกเลือกสรรใดๆทั้งหมด ในผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด 

นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการของกรมแรงงาน คณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ใหก้บัลูกจา้ง และ 

กรมสวสัดิการสังคม ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๓๑ ๑๔ และ ๔๔ ตามลาํดบั ราว ๖๒ 

เปอร์เซ็นตข์องชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุนั้น  

ผูมี้ส่วนร่วมแต่ละรายใชบ้ริการสาธารณะท่ีจดัเตรียมข้ึนโดยกรมมหาดไทยผา่นศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพั

นธ์ุของกระทรวง 

 

ข้อจํากดั 

 

๖. จากขอบเขตและธรรมชาติของการวจิยั พบขอ้จาํกดัจาํนวนหน่ึงดงัน้ี 

 

 ก)      

มุมมองท่ีถูกแสดงโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในงานศึกษาน้ีนาํเสนอขอ้วจิารณ์และความเขา้ใจส่วนบุคคล 

คณะวจิยัไม่อยูใ่นฐานะเขา้ไปตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํแถลงหรือขอ้วจิารณ์ของผูร่้วมอภิปราย 

 

 ข)  

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุส่วนใหญ่ท่ีคณะวจิยัเคยเขา้ไปสอบถามหารือไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้ริการสาธารณะ 

 

 ค) พบกรณีท่ีผูต้อบคาํถามหน่ึงอาจเป็นผูใ้ชบ้ริการขององคก์รหน่ึงและไม่ใช่ของอีกองคก์รหน่ึง 

จึงเป็นการยากท่ีจะวิเคราะห์จดัแยกใหผู้ใ้ชบ้ริการหลายๆรายอยูฝ่ั่งตรงขา้มกบัผูไ้ม่ใชบ้ริการหลายๆราย

ในช่วงท่ีมีการเก็บรวบรวมมุมมองของพวกเขาระหวา่งการอภิปรายสนทนากลุ่ม  

 

 ง) 

ไม่มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมิใช่ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีอาจมีความรู้ในระดบัดีเก่ียวกบัความตอ้งการของ

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุผา่นจาํนวนปีท่ีทาํวจิยัหรือการติดต่อกบัชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุของพวกเขา 

กระนั้นก็ตาม ประชากรกลุ่มน้ีมกัไม่ใช่ผูใ้ชบ้ริการท่ีสัมพนัธ์กบัชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุมือแรก 
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การบริการทีถู่กจัดเตรียมโดยกรมมหาดไทย 

 

๗.  

กรมมหาดไทยจดัเตรียมการบริการสนบัสนุนสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเพื่อช่วยเหลือการบูรณาการ

กลุ่มชาติพนัธ์ุเขา้สู่ชุมชน 

กรมมหาดไทยมอบหมายให้องคก์รพฒันาเอกชนเปิดปฏิบติัการศูนยบ์ริการสนบัสนุนหกแห่งและอีกส

องศูนยย์อ่ยสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ (ศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ) 

ทั้งน้ีเพื่อจดัหาชั้นเรียนการตดัเส้ือผา้ตามสั่งหรือตามขนาดวดั โปรแกรมบูรณาการ และอ่ืนๆ  

ศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุทั้งหมดกาํลงัดาํเนินการไดร้าบร่ืน 

ส่วนผลสะทอ้นกลบัจากผูใ้ชบ้ริการก็เป็นไปในเชิงบวกมากและผูใ้ชบ้ริการคิดวา่การบริการสามารถตอ

บสนองความตอ้งการเฉพาะของพวกเขาได ้

 

๘.   นอกเหนือจากศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

กรมมหาดไทยยงันาํโปรแกรมอ่ืนๆไปปฏิบติัซ่ึงครอบคลุมเร่ืองทีมสนบัสนุนชุมชน แผนการผูแ้ทนทูต 

โครงการบูรณาการระดบัเขต แผนการทุนการศึกษาสมานฉนัท ์ และอ่ืนๆ 

ทั้งน้ีเพื่อช่วยเหลือการบูรณาการระยะเร่ิมแรกของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเขา้สู่ชุมชน 

 

 

๙.  เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

กรมมหาดไทยยงัส่งเสริมโปรแกรมวทิยใุนหา้ภาษาชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

พร้อมดาํเนินการดา้นเวบ็ไซดเ์ฉพาะทางและตีพิมพห์นงัสือแนะนาํเป็นหกภาษาชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุแ

ละภาษาองักฤษ 

พร้อมมอบหมายใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนแจกจ่ายแฟ้มขอ้มูลเอกสารแก่ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีเดินทางม

าถึงใหม่ รวมถึงจดัการไต่สวนสอบถามท่ีสนามบิน เพื่อส่งเสริมความสมานฉนัทท์างเช้ือชาติ 

เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นคนจีนและชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุจากหน่วยความสัมพนัธ์เช้ือชาติใตก้รมมหาดไทยไดจ้ดั

การพดูคุยในโรงเรียนและนิทรรศการหมุนเวยีนวา่ดว้ยความหลากหลายวฒันธรรมและความสมานฉนั

ทท์างเช้ือชาติ 
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มุมมองผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่อการบริการของกรมมหาดไทย 

 

๑๐.  

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุส่วนใหญ่ท่ีถูกปรึกษาพดูคุยใหมุ้มมองวา่คอร์สอบรมภาษาถูกกาํหนดให้อยูใ่นระ

ดบัพื้นฐานมากซ่ึงจาํเป็นเพียงสาํหรับการเอาตวัรอด 

ส่วนคอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ก็อยูใ่นระดบัพื้นฐานเช่นกนั 

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุถูกใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีนัง่วา่งในคอร์สอบรมผา่นการบอกแจง้ล่วงหนา้ในระยะกร

ะชั้นชิดเท่านั้น ผลท่ีตามมา คือ 

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุมากมายประสบความยากลาํบากในการจดัตารางเวลาใหค้วามมุ่งมัน่เพื่อเขา้ร่วมค

อร์สอบรม ในการกวดวชิาหลงัโรงเรียนเลิกสาํหรับเด็กๆ แลว้ 

ความตอ้งการลงทะเบียนเรียนมีอยูสู่งแต่จาํนวนท่ีนัง่วา่งกลบัมีไม่เพียงพอ 

 

๑๑. 

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุจาํนวนมากท่ีถูกพดูคุยสอบถามรู้สึกวา่กิจกรรมมากมายท่ีถูกจดัข้ึนโดยศูนยช์นกลุ่

มนอ้ยชาติพนัธ์ุเป็นกิจกรรมสันทนาการ 

กิจกรรมเหล่าน้ีไม่ไดช่้วยเหลืออะไรมากนกัตราบเท่าท่ีการบูรณาการผูมี้ส่วนร่วมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชนก

ลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุยงัคงเป็นท่ีกงัวล 

มีการบ่งช้ีวา่วตัถุประสงคสุ์ดทา้ยควรจดักระตุน้การบูรณาการชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุในชุมชนทอ้งถ่ินแล

ะขยายความกลมเกลียวสมานฉนัทร์ะหวา่งผูพ้าํนกัต่างชาติพนัธ์ุ  

กิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเพื่อร้อยรวมชุมชนชาติพนัธ์ุยงัอยูใ่นขั้นตอนเร่ิมแรกเท่า

นั้น 

 

๑๒. ยิง่กวา่นั้น 

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีถูกสอบถามจาํนวนหน่ึงแสดงความเห็นวา่กิจกรรมท่ีถูกจดัข้ึนโดยศูนยช์นกลุ่ม

นอ้ยชาติพนัธ์ุไม่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะภายในชุมชนชาติพนัธ์ุและลม้เหลวในการคาํนึงถึงความตอ้งการ

ท่ีแตกต่างหลากหลายของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีพึ่งมาถึงฮ่องกงมีความตอ้งการท่ีแตกต่างมากจากกลุ่มท่ีพาํนกัอยูใ่นฮ่องกงมาค่อ

นขา้งนาน 
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งานวจิยัน้ีจึงแนะนาํใหมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีพึ่งมาถึงฮ่องกงใหม่เพื่อจดัเตรีย

มใหบ้ริการติดตามพวกเขา 

 

ความยากลาํบากทีผู้่ให้บริการประสบเจอ 

 

๑๓. ในการจดักิจกรรมสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

ศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุมีความยากลาํบากในการจดัหาสถานท่ีอบรมในทาํเลท่ีสะดวกสบาย 

ค่าเช่าส่ิงปลูกสร้างท่ีแพงไดจ้าํกดัประเภทของกิจกรรมท่ีศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุสามารถจดัตั้งได ้

ยิง่กวา่นั้น 

ศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุบางแห่งซ่ึงไม่สามารถจ่ายค่าเช่าท่ีพุง่สูงข้ึนตอ้งยา้ยออกไปยงัทาํเลห่างไกลท่ี

มีค่าเช่าท่ีถูกกวา่ 

ส่ิงน้ีไดส้ร้างผลกระทบต่อความสามารถของศูนยเ์หล่าน้ีในการรักษาสมาชิกท่ีมีอยูแ่ละดึงดูดสมาชิกให

ม่ 

 

๑๔.  นอกจากน้ี 

ศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุรับขอ้ตกลงเงินทุนช่วยเหลือจากกรมมหาดไทยในระยะเวลาสองปีเท่านั้น 

จึงเป็นการยากสาํหรับศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีจะร่างแผนขบัเคล่ือนระยะยาว 

สาํหรับกิจกรรมโรงเรียนท่ีถูกวางแผนล่วงหนา้หน่ึงปีเป็นปกติ 

ศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุกลบัมีเวลานอ้ยกวา่หน่ึงปีในการวางแผนและดาํเนินกิจกรรม 

ส่ิงน้ีทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีศูนยฯ์มีเวลาเพียงนอ้ยนิดในการสร้างสัมพนัธ์และเก่ียวโยงกบันกัเรียนชนกลุ่มนอ้ย

ชาติพนัธ์ุ ซ่ึงก็ส่งผลร้ายแรงต่อประสิทธิผลของโครงการ 

 

ข้อปฏบัิติทีด่ีทีถู่กปรับใช้โดยศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนัธ์ุ 

 

๑๕. เพื่อจดัการความยากลาํบากของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุในการหางาน 

ศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเฉพาะแห่งไดจ้ดัวนัสรรหาบุคลากรและงานแสดงจดัหางานสาํหรับชนกลุ่มน้

อยชาติพนัธ์ุซ่ึงนายจา้งสามารถสัมภาษณ์งานและรับสมคัรงานไดท้นัทีทนัใด 

ศูนยเ์หล่าน้ียงัจดัเตรียมใหผู้ห้างานท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเขา้ร่วมงานแสดงจดัหางานและนิทรรศก

ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานซ่ึงจดัข้ึนโดยองคก์รพฒันาเอกชนอ่ืนๆและกรมแรงงาน 
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ตลอดความพยายามของศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

นายจา้งถูกกระตุน้ใหเ้สนอตาํแหน่งงานท่ีมีเกณฑต์อ้งการทกัษะการพดูภาษากวางตุง้ท่ีลดนอ้ยลง 

การสนบัสนุนการจา้งงานถูกพิจารณาวา่ค่อนขา้งมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ

สาํหรับการหางาน 

 

การบริการทีถู่กจัดเตรียมโดยกรมแรงงาน 

 

๑๖.  

กรมแรงงานไดจ้ดัหาขอบเขตท่ีกวา้งขวางของการบริหารจดัหางานฟรีใหแ้ก่ผูห้างานซ่ึงรวมชนกลุ่มนอ้

ยชาติพนัธ์ุดว้ย โดยกระทาํผา่นเครือข่ายศูนยจ์ดัหางานสิบสามแห่ง 

ศูนยส์รรหาบุคลากรสาํหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ขายปลีกและจดัเล้ียงจาํนวนสามแห่ง 

ศูนยป์ระมวลตาํแหน่งงานท่ีวา่งและศูนยบ์ริการจดัหางานทางโทรศพัท ์

ผูห้างานอาจไดรั้บขอ้มูลตาํแหน่งงานท่ีวา่งล่าสุดผา่นเวบ็ไซดก์ารบริการจดัหางานเชิงโตต้อบ 

แอพพลิเคชัน่เคล่ือนท่ี และ 

สถานีปลายทางของการคน้หาตาํแหน่งงานท่ีวา่งซ่ึงตั้งอยูท่ ัว่เขตปกครองบริหารพิเศษฮ่องกง 

 

๑๗.  ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 

กรมแรงงานไดเ้ปิดปฏิบติัการโครงการทูตบริการจดัจา้งงานสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเพื่อจา้งผูจ้ดัฝึ

กอบรมสาํหรับโครงการฝึกอบรมทกัษะและจดัหางานใหเ้ยาวชน 

โดยผูจ้ดัฝึกอบรมสามารถส่ือสารภาษาของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุและปฏิบติัผา่นโครงการทูตบริการจดั

จา้งงานในศูนยจ์ดัหางาน 

รวมถึงศูนยส์รรหาบุคลากรบนฐานอุตสาหกรรมและงานแสดงจดัหางานเป็นเวลาหกเดือน นอกจากน้ี 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

กรมแรงงานไดว้า่จา้งผูช่้วยจดัจา้งงานจาํนวนสองคนท่ีเช่ียวชาญภาษาชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ ณ 

ศูนยจ์ดัหางานทางฟากตะวนัตกของเกาลูนในยา่นช็าม โช๋ย โป๋ว และ การจดัจา้งงานแบบเบด็เสร็จ ณ 

จุดเดียว (One-Stop) ในยา่นติน ฉุ่ย ไหว 

บนหลกัการนาํร่องเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการสนบัสนุนการจดัจา้งงานสาํหรับผูห้างานชนกลุ่มน้

อยชาติพนัธ์ุ โดยเฉพาะ พวกท่ีมีรากกาํเนิดจากเอเชียใต ้
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๑๘.  ยิง่กวา่นั้น กรมแรงงานไดติ้ดตั้งเวทีอีเล็กทรอนิกส์จาํเพาะ 

ซ่ึงเป็นเวบ็เพจเฉพาะสาํหรับผูห้างานชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุบนเวบ็ไซดก์ารบริการจดัหางานเชิงโตต้อบ 

(www.jobs.gov.hk/EM) เวบ็เพจน้ี ซ่ึงแสดงตาํแหน่งงานท่ีวา่งท่ีถูกเสนอโดยนายจา้ง 

ยนิดีตอ้นรับผูห้างานชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุและไม่มีขอ้กาํหนดเร่ืองภาษาจีนหรือมีเพียงนอ้ยนิด 

พร้อมตีพิมพเ์ร่ืองราวความสําเร็จของการจา้งงานชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

 

การส่งเสริมการบริการจ้างงานชนกลุ่มน้อยชาติพนัธ์ุของกรมแรงงาน 

 

๑๙.   

เพื่อยกระดบัความตระหนกัรับรู้ของชนกลุ่มนอ้ยชนชาติพนัธ์ุเก่ียวกบัการบริการจา้งงานของกรมแรงงา

น ใบปลิวส่งเสริมจูงใจถูกจดัเตรียมข้ึนเป็นภาษาองักฤษและหกภาษาของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

ยิง่กวา่นั้น 

ดว้ยการสนบัสนุนของโครงการทูตบริการจดัจา้งงานและผูช่้วยจดัจา้งงานซ่ึงเป็นสมาชิกของชุมชนชน

กลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ กรมแรงงานสามารถรุกถึงชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ ณ จุดรวมประชากร เช่น มสัยดิ 

องคก์รในเขต ร้านขายของชาํ สถานประกอบการอาหาร 

กิจกรรมท่ีมีเป้าหมายไปท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุและอ่ืนๆ พร้อมกบัแจกจ่ายใบปลิวส่งเสริมเหล่าน้ี  

ในส่วนเพิ่มเติม 

บทสนทนากบัองคก์รพฒันาเอกชนท่ีใหบ้ริการชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุผา่นเครือข่ายของสภาฮ่องกงวา่ดว้

ยการบริการสังคมไดถู้กดาํเนินการแบบต่อเน่ืองไม่หยดุย ั้ง 

 

การส่งเสริมนายจ้างของกรมแรงงาน  

 

๒๐.   

กรมแรงงานไดย้ ํ้าเตือนนายจา้งอยา่งต่อเน่ืองวา่ใหพ้ิจารณาคุณภาพของตาํแหน่งอาชีพท่ีแทจ้ริงเม่ือจะมี

การระบุถึงขอ้กาํหนดดา้นภาษาและใหก้าํลงัใจนายจา้งในการจดัหาขอ้มูลตาํแหน่งงานท่ีวา่งเป็นสองภา

ษา นายจา้งยงัมีความจาํเป็นตอ้งระบุคุณลกัษณะส่ีส่วนของขอ้กาํหนดดา้นภาษาจีน (นัน่คือ 

การอ่านและเขียนภาษาจีน การพดูภาษากวางตุน้และจีนกลาง) แบบเป็นเอกเทศ และ 

ถูกกระตุน้ใหเ้ปิดรับตาํแหน่งวา่งแก่ผูห้างานชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีมีความรู้นอ้ยในการเขียนภาษาจีนเ

ท่าท่ีจะพอปฏิบติัได ้ ยิง่กวา่นั้น 

http://www.jobs.gov.hk/EM
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การประชุมร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ไดถู้กจดัข้ึนสาํหรับนายจา้งเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัวฒันธรร

มชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุและทกัษะการส่ือสารกบักลุ่มชาติพนัธ์ุ 

 

๒๑.  ในส่วนเพิ่มเติม 

กรมแรงงานกาํลงัใชค้วามพยายามแบบสืบเน่ืองเพื่อตรวจสอบตาํแหน่งวา่งท่ีเหมาะสมกบัผูห้างานชนก

ลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุทั้งน้ีเพื่อขยายโอกาสการจา้งงาน 

กรมแรงงานไดจ้ดังานแสดงการจดัหางานท่ีครอบคลุมเขตต่างๆและกินวงกวา้งซ่ึงทาํใหผู้ห้างานชนกลุ่

มนอ้ยชาติพนัธ์ุสามารถส่งใบสมคัรงานและเขา้สัมภาษณ์กบันายจา้งท่ีตรงจุดทนัทีทนัใด 

ในการสรรหานายจา้งให้เขา้ร่วมงานแสดงการจดัหางาน 

ความพยายามพิเศษถูกจดัข้ึนทาํเพื่อกระตุน้นายจา้งใหผ้อ่นคลายเร่ืองขอ้กาํหนดภาษาจีน 

 

มุมมองผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเกีย่วกบัการบริการของกรมแรงงาน 

 

๒๒. ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุจาํนวนมากท่ีถูกปรึกษาสอบถาม 

บ่งช้ีวา่พวกเขาไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัตาํแหน่งงานท่ีวา่งเป็นประจาํผา่นสมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝงู 

พวกเขามีมุมมองวา่ตาํแหน่งงานท่ีถูกเสนอผา่นกรมแรงงานส่วนใหญ่มกัไดแ้ก่พวกผูใ้ชแ้รงงานตามสถ

านก่อสร้างหรือผูท้าํงานบริการ 

ตาํแหน่งงานท่ีวา่งไม่หลากหลายพอต่อการจดัสนองความตอ้งการของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีมีทกัษะแ

ละระดบัการศึกษาแตกต่างกนัออกไป ย่งิกวา่นั้น 

ขอ้กาํหนดดา้นภาษาจีนในงานหลายๆตาํแหน่งท่ีถูกเสนอใหช้นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุซ่ึงรวมทั้งการสอนภ

าษาองักฤษ การทาํบญัชี และงานเทคโนโลยสีารสนเทศ มีระดบัค่อนขา้งสูง 

 

๒๓. 

มีขอ้วจิารณ์บางส่วนวา่เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานท่ีใหบ้ริการสายด่วนจดัจา้งงานผา่นโทรศพัทไ์ม่สามารถส่ื

อสารกบัชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเป็นภาษาองักฤษไดเ้ตม็ท่ี ซ่ึงไดล้ดประสิทธิผลของสายด่วน 

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุจาํนวนมากสังเกตวา่ในบางคร้ังผูใ้ชบ้ริการชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุตอ้งรอการบริกา

รแปลภาษาเป็นเวลานาน 

ขณะท่ีชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุส่วนใหญ่ท่ีทีมวจิยัเขา้ไปสอบถามพบเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานในศูนยจ์ดัหาง

านมีบุคลาภาพท่ีเป็นมิตรและสุภาพนอบนอ้ม แต่ตราบเท่าท่ีการหางานถูกทาํใหเ้ป็นธุระกงัวล 
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งานบริการของเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร 

ผูใ้ชบ้ริการชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุจาํนวนมากแสดงออกวา่ในบางคร้ังพวกเขาตอ้งรอเป็นเวลานานก่อนไ

ดรั้บการตอบกลบัใดๆจากกรมแรงงาน 

ประสบการณ์เชิงลบน้ีน่าจะสามารถเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีวา่ทาํไมชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุบางส่วนถึงอึดอั

ดไม่เตม็ใจใชบ้ริการจดัจา้งงานของกรมแรงงาน 

 

๒๔. ยิง่กวา่นั้น บทบาทของโครงการทูตบริการจดัจา้งงานมีค่อนขา้งจาํกดั 

พวกเขาเพียงแค่แยกอุปสรรคทางภาษาเม่ือผูห้างานชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุพยายามใชส่ิ้งอาํนวยความสะ

ดวกและบริการของศูนยต่์างๆหรืองานแสดงจดัหางาน พวกเขาไม่มีความรู้เก่ียวกบัตลาดงานทอ้งถ่ิน 

เจา้หนา้ท่ีประจาํควรถูกจา้ง แต่ในทางกลบักนั 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียยนิดีแจง้วา่กรมแรงงานไดจ้ดัจา้งเจา้หนา้ท่ีประจาํสองคนท่ีคล่องแคล่วภาษาชนกลุ่ม

นอ้ยชาติพนัธ์ุ โดยเร่ิมจา้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

๒๕. 

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุจาํนวนมากท่ีถูกสอบถามสังเกตวา่นายจา้งบางรายอาจไม่ตระหนกัรับรู้ในวฒันธร

รมของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุซ่ึงรวมทั้งพิธีกรรมศาสนา เช่น 

การถือศีลอดในเดือนรอมฏอนและการสวดบูชาทางศาสนา (เช่น ละหมาดวนัละหา้คร้ัง) และ 

อาจไม่เตม็ใจท่ีจะปรับเปล่ียนการทาํงานหรือขอ้ตกลงในสาํนกังาน (เช่น หอ้งสวดท่ีเงียบสงบ) 

 

ข้อแนะนําสําหรับกรมแรงงาน 

 

๒๖.   เพื่อช่วยเหลือนายจา้ง 

มีการแนะนาํวา่กรมแรงงานควรร่วมมือกบัองคก์รพฒันาเอกชนจดัสัมมนาสาํหรับนายจา้งเพื่อปรับปรุง

ความละเอียดอ่อนทางวฒันธรรมให้ดีข้ึนโดยอธิบายนายจา้งเก่ียวกบันิสัยการทาํงานและการประกอบกิ

จศาสนาของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

ส่ิงน้ีจะเอ้ือต่อการปรับใชแ้นวปฏิบติัท่ีดีซ่ึงเก้ือหนุนต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนระหวา่งชนกลุ่มนอ้ยชาติพั

นธ์ุกบัผูร่้วมงานชาวจีนในสถานท่ีทาํงาน ในทาํนองเดียวกนั 

การพดูคุยหรือสัมมนาบนเง่ือนไขของตลาดแรงงานทอ้งถ่ินท่ีรวมถึงนิสัยการทาํงานปกติและความคาด

หวงัของนายจา้ง ควรถูกจดัข้ึนสาํหรับผูห้างานชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 
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ข้อปฏบัิติขององค์กรพฒันาเอกชนทีถู่กพจิารณาว่ามปีระสิทธิผล 

 

๒๗. องคก์รพฒันาเอกชนหน่ึงแห่งท่ีคณะวจิยัเขา้เยีย่มชม 

จดัเตรียมการบริการติดตามผลหลงัจากท่ีพวกเขาประสบความสาํเร็จในการทาํใหก้ารจดัจา้งงานสาํหรับ

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุมีความมัน่คงข้ึน 

การบริการติดตามผลครอบคลุมการใหข้อ้มูลนายจา้งเก่ียวกบัวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุและช่วยเ

หลือทั้งนายจา้งและลูกจา้งชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุใหมี้ความเขา้ใจและปรับตวัเขา้กบัขอ้ปฏิบติัและความ

คาดหวงัการทาํงานของแต่ละฝ่าย 

องคก์รพฒันาเอกชนจาํนวนมากยงัแบ่งปันมุมมองวา่การบริการติดตามผลมีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อทั้งนา

ยจา้งและลูกจา้งชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

องคก์รพฒันาเอกชนเหล่าน้ีพบวา่รายการท่ีระบุวา่ส่ิงไหนควรทาํและไม่ควรทาํในสถานท่ีทาํงานมกัเป็

นประโยชน์อยา่งมากต่อทั้งนายจา้งและลูกจา้งชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ  

 

 

การบริการทีถู่กจัดเตรียมโดยคณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ให้กบัลูกจ้าง 

 

๒๘.   คณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ใหก้บัลูกจา้ง ไดป้ระสาน จดัหาทุน และ 

เฝ้าตรวจสอบคอร์สฝึกอบรมและบริการซ่ึงถูกขบัเคล่ือนเพื่อป้อนตลาดและถูกกาํหนดทิศทางการจดัจา้

งงานใหล้อ้รับกบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของตลาดจา้งงาน นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คณะกรรมการดงักล่าวไดจ้ดัหาคอร์สฝึกอบรมจาํเพาะซ่ึงจดัสอนเป็นภาษาองักฤษเพื่อใหเ้หมาะสมกบัค

วามความตอ้งฝึกอบรมและความปราถนาของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการฯยงัไดจ้ดังบอุดหนุนองคก์รจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาอุปกรณ์ฝึกอบรมเพิ่มเติมและจดัหากา

รบริการสนบัสนุนการเรียนรู้ทั้งน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวกใหช้นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีสามารถพดูและจบั

ใจความภาษากวางตุง้ไดใ้หเ้ขา้ร่วมคอร์สฝึกอบรมจาํนวนหา้ร้อยคอร์สซ่ึงจดัเตรียมไวใ้หส้มาชิกสาธาร

ณะ  

 

๒๙.  

เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีไม่สามารถผกูมดัเวลาสาํหรับคอร์สฝึกอบรมแบบเต็
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มท่ี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมี้การปล่อยแผนการเก็บสะสมประกาศนียบตัรแบบประสานพิกดั (Modular 

Certificates Accumulation Scheme) ท่ีหน่วยแยกยอ่ยต่างๆสามารถประกอบกนัเป็นหน่วยรวมได ้

ทั้งน้ีเพื่อใหช้นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุและผูเ้ขา้ร่วมอบรมอ่ืนๆสามารถเก็บสะสมประกาศนียบตัรท่ีไดรั้บมอ

บจากคอร์สระยะสั้นหลายๆคอร์สเพื่อใหไ้ดรั้บรองวทิยฐานะเตม็ท่ีซ่ึงแต่ก่อนวธีิการดงักล่าวเป็นไปไดก้็

เฉพาะแต่การเขา้ร่วมคอร์สฝึกอบรมระยะยาวเท่านั้น 

 

๓๐. คณะกรรมการฯไดท้บทวนคอร์สฝึกอบรมและบริการสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุอยูเ่ป็นระยะ 

และ คน้หามุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกระบวนการ โดยตามฐานระยะเวลา 

คณะกรรมการฯไดพ้บปะกลุ่มท่ีใหส้ัมภาษณ์สนทนากลุ่มผา่นการฝึกอบรมชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

ซ่ึงเหนือส่ิงอ่ืนใด ก็เพื่ออภิปรายความจาํเป็นของการจา้งงานและฝึกอบรมชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

กลุ่มท่ีสนทนาน้ีประกอบดว้ยตวัแทนชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ องคก์รบริการสังคม หน่วยฝึกอบรม 

นายจา้งและหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

การส่งเสริมการให้บริการของคณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ให้กบัลูกจ้าง 

 

๓๑.   เพื่อส่งเสริมโครงการไปสู่ชุมชนชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

แผน่พบัภาษาองักฤษและภาษาชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุอีกหกภาษา (มีทั้งฮินดี อูรดู เนปาล อินโดนีเซีย 

ตากาล็อกและไทย) ไดถู้กตีพิมพ ์

คู่มือรายละเอียดคอร์สถูกจดัเตรียมเป็นภาษาองักฤษและการโฆษณาถูกวางเผยแพร่ในหนงัสือพิมพภ์าษ

าองักฤษ อูรดู และ เนปาล เพื่อเป็นการส่งเสริมคอร์สสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

ใบปลิวส่งเสริมและคู่มือรายละเอียดคอร์สไดถู้กแจกจ่ายผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย 

 

๓๒.   ยิง่กวา่นั้น 

คณะกรรมการฯไดส้นบัสนุนหน่วยฝึกอบรมเพื่อจดักิจกรรมระดบัเขตซ่ึงประกอบดว้ยการนาํเท่ียวเขต 

นิทรรศการอุตสาหกรรมและคอร์สเรียน รวมถึง งานแสดงการจดัหางาน 

ทั้งน้ีเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลการจา้งงานและฝึกอบรมในหมู่สมาชิกสาธารณะท่ีรวมชนกลุ่มนอ้ยชนชาติพนัธ์ุ

ดว้ย เพื่อท่ีจะขยายโอกาสการจา้งงานใหม้ากข้ึน 
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มุมมองผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่อการบริการของคณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ให้กบัลูกจ้าง  

 

๓๓.  

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุบางส่วนท่ีถูกปรึกษาพดูคุยบ่งช้ีวา่พวกเขาไม่รู้เร่ืองการบริการของคณะกรรมการ

ฯ เม่ือพวกเขาเห็นใบปลิวส่งเสริมเชิญชวนของคณะกรรมการฯในช่วงการสนทนากลุ่ม 

พวกเขาแสดงความสนอกสนใจ 

การรับรู้ในระดบัตํ่าของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีถูกสัมภาษณ์อาจแสดงถึงการมีส่วนร่วมระดบัตํ่าในการเ

ขา้ร่วมคอร์สฝึกอบรมท่ีนาํเสนอโดยคณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ใหก้บัลูกจา้ง 

 

๓๔. สาํหรับคอร์สภาษา 

ขอ้วจิารณ์แง่ลบเก่ียวกบัคุณภาพการฝึกอบรมถูกเสนอโดยชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีถูกสัมภาษณ์จาํนวนห

น่ึง ตวัอยา่งเช่น พวกเขาช้ีวา่การเปล่ียนตวัผูส้อนส่งผลต่อเอกภาพและประสิทธิผลของคอร์สบางคอร์ส 

 

๓๕. 

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีถูกสัมภาษณ์พดูคุยไดว้จิารณ์วา่พบการยบัย ั้งควบคุมจาํนวนคอร์สฝึกอบรมของ

คณะกรรมการฯท่ีผูส้นใจสามารถสมคัรได ้

ถา้คอร์สท่ีมีผูม้าสมคัรถูกยกเลิกเน่ืองจากจาํนวนใบสมคัรไม่เพียงพอ 

ผูส้มคัรตอ้งยกเลิกใบสมคัรของพวกเขาก่อนท่ีจะสามารถสมคัรคอร์สฝึกอบรมอนัอ่ืนของคณะกรรมกา

รฯได ้

 

๓๖.  

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจาํนวนมากวจิารณ์วา่ตาํแหน่งงานมากมายไม่ไดต้อ้งการประกาศนียบตัรการฝึกอบร

มจากคณะกรรมการฯในฐานะขอ้กาํหนดท่ีจาํเป็น 

ผูเ้ขา้อบรมชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุพบวา่แมแ้ต่หลงัการฝึกอบรม 

พวกเขายงัคงสามารถหาตาํแหน่งงานประเภทเดียวกนัไดเ้หมือนๆกบัช่วงก่อนเขา้รับการอบรม 

ส่ิงน้ีอาจอธิบายไดว้า่ทาํไมชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุถึงขาดความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมคอร์สอบรมของคณะกร

รมการฯ  

๓๗. 

มีการบ่งช้ีวา่ระยะเวลาหกถึงแปดชัว่โมงต่อวนัของคอร์สฝึกอบรมส่วนใหญ่ท่ีจดัใหช้นกลุ่มนอ้ยชาติพนั



16 

ธ์ุไม่ลอ้รับกบัวธีิปฏิบติัในชีวติประจาํวนัของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุหลายๆคน 

สาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุซ่ึงทาํงานพาร์ทไทมห์รือตอ้งดูแลบุตรหลานไปโรงเรียน 

พวกเขาสามารถมีเวลาวา่งเพียงแค่สองถึงสามชัว่โมงต่อวนัในการเขา้ชั้นเรียนฝึกอบรม 

 

๓๘.   ในส่วนของผูจ้ดัเตรียมคอร์สอบรม 

มีการใหค้วามเห็นวา่ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขนาดชั้นเรียนขั้นตํ่าไดส้ร้างความไม่แน่นอนใหก้บัพวกเขา 

เน่ืองจากมกัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะจดัคอร์สท่ีมีจาํนวนผูเ้รียนชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีมากพอ 

 

การบริการทีถู่กจัดเตรียมโดยกรมสวสัดิการสังคม 

 

๓๙. ในการวางแผนและนาํการบริการสังคมไปสู่ภาคปฏิบติั 

กรมสวสัดิการสังคมไดจ้ดัทาํการอา้งอิงสถิติและขอ้มูลเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเพื่อนาํไปสู่ความเ

ขา้ใจท่ีดีข้ึนเก่ียวกบัความตอ้งการทางสังคมของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

"จุดท่ีตอ้งใส่ใจในการจดัหาการบริการสังคมสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ” 

ถูกตีพิมพแ์จกจ่ายไปยงัผูท้าํงานดา้นสังคมหรือพนกังานความมัน่คงสังคมในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจั

ดเตรียมการอา้งอิงสาํหรับบริการชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุซ่ึงรวมทั้งขอ้ปฏิบติัทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติ

พนัธ์ุท่ีหลากหลายและแนวทางจดัการการบริการแปลและล่ามท่ีเหมาะสม และอ่ืนๆ  

โดยมีบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละเขตบริหารคอยกระตุน้การสนบัสนุนภายในต่อผูร่้วมงานในเขต

บริหารเพื่อจดัการบริการสวสัดิการใหแ้ก่ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

 

๔๐.   

เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเช้ือชาติและขยายการเขา้ถึงท่ีเท่าเทียมกนัในการบริการสวสัดิการท่ีเก่ียว

ขอ้ง 

แผน่พบัเก่ียวกบัการบริการของกรมสวสัดิการสังคมท่ีสาํคญัถูกเสนอเป็นหกภาษาชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

แผน่พบัเหล่าน้ีสามารถหาไดท่ี้ศูนยบ์ริการต่างๆและรวมทั้งช่องทางออนไลน์ นอกจากน้ี 

ไอคอนหรือสัญรูปท่ีสะดุดตาท่ีใชช่ื้อวา่ "ขอ้มูลสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ” 

ไดถู้กผนวกรวมไวใ้นหนา้เวบ็ไซดอิ์นเตอร์เน็ทของกรมสวสัดิการสังคมเพื่ออาํนวยความสะดวกในการ

เขา้ถึงขอ้มูลท่ีง่ายข้ึนของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

สายด่วนกรมสวสัดิการสังคมไดจ้ดัเตรียมใหผู้โ้ทรศพัทติ์ดต่อท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเขา้ถึงการบริ
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การแปลเจด็ภาษาแบบรีบด่วนไดเ้พื่ออาํนวยความสะดวกในการสอบถามการบริการสวสัดิการ 

ในส่วนเพิ่มเติม กรมสวสัดิการสังคม 

ไดจ้า้งชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุใหเ้ป็นผูช่้วยติดต่อประสานและส่งเสริมสวสัดิการในศูนยบ์ริการครอบครั

วเชิงบูรณาการเพื่อช่วยเหลือชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีตอ้งการความช่วยเหลือท่ีนัน่ 

 

 

 

 

มุมมองผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเกีย่วกบัการบริการของกรมสวสัดิการสังคม 

 

๔๑. 

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีถูกปรึกษาสอบถามบ่งช้ีวา่พวกเขารู้จกักรมสวสัดิการสังคมเม่ือสมคัรสาธารณูป

การความมัน่คงสังคมแบบครอบคลุมสมบูรณ์หรือสมคัรเบ้ียเล้ียงผูสู้งอาย ุ อยา่งไรก็ตาม 

พวกเขาไม่รู้จกัการบริการอ่ืนๆของกรมสวสัดิการสังคม 

 

๔๒.    ในส่วนเพิ่มเติม สาํหรับกิจกรรมท่ีดาํเนินการโดยองคก์รพฒันาเอกชน 

ใบปลิวแสดงขอ้มูลและประกาศถูกเขียนข้ึนเป็นภาษาจีน 

ส่ิงน้ีไดล้ดโอกาสเป็นอนัมากต่อชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีสามารถพดูกวางตุง้ไดใ้นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี

ไม่ไดจ้ดัข้ึนสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเป็นการเฉพาะ ดงันั้น 

จึงฉุดร้ังการบูรณาการชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเขา้สู่ชุมชนทอ้งถ่ินผา่นการจดักิจกรรมท่ีทั้งชนกลุ่มนอ้ยชา

ติพนัธ์ุและคนจีนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมได ้

 

๔๓.   ยิง่กวา่นั้น จากการเปิดเผยโดยชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

เม่ือพวกเขาเขา้ใกลเ้คาร์เตอร์บริการของศูนยท่ี์ปฏิบติัการหรือช่วยเหลือสงเคราะห์โดยกรมสวสัดิการสัง

คม 

พวกเขาแทบจะไม่ไดรั้บบริการแปลภาษาถึงแมว้า่จะมีช่องวา่งการส่ือสารท่ีสังเกตไดช้ดัระหวา่งชนกลุ่

มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีแสวงหาการบริการกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการในแนวหนา้ เฉพาะเจาะจงกวา่นั้น 

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุจาํนวนมากท่ีถูกพดูคุยสัมภาษณ์ช้ีวา่การบริการท่ีถูกจดัหาโดยศูนยเ์ยาวชนสงเครา
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ะห์ เช่น การใหค้าํปรึกษา มกัดาํเนินการส่วนใหญ่เป็นภาษากวางตุง้ 

ส่ิงน้ีไดบ้ัน่ทอนชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุในการรับความช่วยเหลือจากศูนยเ์ยาวชนต่างๆ 

 

๔๔. 

ชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุจาํนวนมากยงัแบ่งปันประสบการณ์ในการรับความช่วยเหลือจากศูนยบ์ริการครอ

บครัวเชิงบูรณาการ 

จากการท่ีชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุหลายคนเคยมีประสบการณ์ก่อนหนา้หรือรับฟังเร่ืองราวจากเพื่อนฝงูวา่

การบริการแปลภาษาไม่ไดถู้กจดัหาใหอ้ยา่งพร้อมเพรียง พวกเขาจึงตอ้งสอบถามสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อนหรือผูท่ี้ทาํงานสังคมร่วมชาติพนัธ์ุใหติ้ดตามประกบพวกเขาตอนเดินทางไปยงัศูนยบ์ริการครอบค

รัวเชิงบูรณาการ 

เจา้หนา้ท่ีชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุขององคก์รพฒันาเอกชนท่ีพดูคุยสัมภาษณ์ยงัแบ่งปันประสบการณ์ในก

รณีท่ีถูกร้องขอให้ติดตามชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุขณะเดินทางไปยงักรมสวสัดิการสังคมเพื่อใหบ้ริการแป

ลภาษา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ภาพรวมทัว่ไป 

 

ขอ้เสนอแนะท่ี ๑ 

 

๔๕.  

ขณะท่ีมีการบนัทึกวา่ตวับ่งช้ีท่ีแน่นอนไดถู้กจดัวางไวใ้นตาํแหน่งแห่งท่ีท่ีเหมาะสมโดยกรมต่างๆท่ีเก่ีย

วขอ้งเพื่ออาํนวยความสะดวกต่อการสอบสวนผลลพัธ์การบริการท่ีมีต่อชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

และเพื่อประเมินผลถา้หากผลลพัธ์ดงักล่าวเอ้ือหนุนต่อการเขา้ถึงบริการสาธารณะท่ีเท่าเทียมกนั 

คณะผูศึ้กษาวจิยัแนะนาํวา่กรมมหาไทย กรมแรงงาน 

คณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ใหก้บัลูกจา้งและกรมสวสัดิการสังคม ควรพิจารณาทบทวน 

และถา้สามารถนาํไปปรับใชไ้ด ้ ก็กลัน่กรองตวับ่งช้ีเหล่าน้ีอยูเ่ป็นระยะ 

พร้อมคาํนึงใคร่ครวญความตอ้งการของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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เพื่อประเมินผลลพัธ์การบริการของหน่วยงานเหล่าน้ีใหดี้ข้ึนสาํหรับนาํไปแกไ้ขปรับปรุงการบริการเพิ่ม

เติม 

 

ขอ้เสนอแนะท่ี ๒ 

 

๔๖. มีการแนะนาํใหก้รมมหาดไทย กรมแรงงาน  

คณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ใหก้บัลูกจา้งและกรมสวสัดิการสังคม 

จดัทาํความพยายามท่ีเก่ียวเน่ืองเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณะในแนวทางท่ีครอบคลุมการบริการแบบคร

บถว้นรอบดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

มาตรการใหม่ท่ีถูกแนะนาํข้ึนในไม่ก่ีปีมาน้ีเพื่อช่วยเหลือชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

โดยใหข้บัเนน้ความโดดเด่นไปท่ีเร่ืองราวจาํเพาะซ่ึงเคยประสบความสาํเร็จมาแลว้ 

 

ขอ้เสนอแนะท่ี ๓ 

 

๔๗. มีการแนะนาํวา่ในการส่งมอบบริการสาธารณะ 

ควรพิจารณาใหเ้งินช่วยเหลือองคก์รพฒันาเอกชนเพื่อจดัหาบริการและเพื่อส่งมอบบริการในลกัษณะหุ้

นส่วนพนัธมิตรกบัองคก์รพฒันาเอกชน 

โดยองคก์รพฒันาเอกชนเล่นบทบาทเขา้ไปเก่ียวพนักบัชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุและช่วยอาํนวยความสะด

วกในการพฒันาความไวเ้น้ือเช่ือใจร่วมระหวา่งชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุกบัผูจ้ดัเตรียมบริการ 

 

ขอ้เสนอแนะท่ี ๔ 

 

๔๘. มีการแนะนาํวา่ในการส่งมอบบริการสาธารณะ 

ควรพิจารณาจดัการฝึกอบรมหางานสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุผา่นความพยายามท่ีเก่ียวเน่ืองของนาย

จา้ง กรมรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รพฒันาเอกชน 

โดยมีเงินช่วยเหลือสนบัสนุนจากรัฐบาลพร้อมมุมมองในการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจร่วมระหวา่งชนก

ลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุกบันายจา้ง 

 

ข้อเสนอแนะจําเพาะ 



20 

 

การบริการท่ีถูกจดัเตรียมโดยกรมมหาดไทย 

 

ขอ้เสนอแนะท่ี ๕ 

 

๔๙. 

มีการแนะนาํใหศู้นยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุพิจารณาทบทวนการปฏิบติัการเพื่อให้เห็นวา่ศูนยเ์หล่าน้ีสอด

รับกบัความตอ้งการท่ีแตกต่างหลากหลายของชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

ทั้งน้ีก็เพื่อเสริมความสะดวกใหก้บัการบูรณาการกลุ่มชาติพนัธ์ุเขา้สู่ชุมชน 

 

ขอ้เสนอแนะท่ี ๖ 

 

๕๐.   

มีการแนะนาํใหก้รมมหาดไทยพิจารณาการคิดคน้ออกแบบกลไกติดตามชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุท่ีมาถึงฮ่

องกงใหม่ๆและมอบหมายใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนติดต่อเชิงรุกกบัชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเหล่าน้ีและจดัเ

ตรียมการบริการใหพ้วกเขาซ่ึงรวมทั้งโปรแกรมปฐมนิเทศและคอร์สสอนภาษาท่ีพร้อมรับต่อชนกลุ่มน้

อยชาติพนัธ์ุท่ีมาถึงใหม่ 

 

ขอ้เสนอแนะท่ี ๗ 

 

๕๑. 

มีการเสนอแนะใหก้รมมหาดไทยควรพิจารณาการใหเ้งินช่วยเหลือองคก์รพฒันาเอกชนอยา่งกระตือรือ

ร้นเพื่อจดัเตรียมบริการต่อชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุบนพื้นฐานของการประเมินความตอ้งการท่ีเป็นระบบ

พร้อมจดัวางจุดเนน้ไปท่ีการบูรณาการผา่นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุและคนจีนทอ้ง

ถ่ิน 

 

ขอ้เสนอแนะท่ี ๘  
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๕๒. 

มีการแนะนาํวา่กรมมหาดไทยควรทบทวนความเพียงพอของงบช่วยเหลือศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุแล

ะพิจารณาขยายสัญญาขอ้ตกลงกบัศูนยช์นกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุใหม้ากกวา่สองปี 

 

การบริการท่ีถูกจดัเตรียมโดยกรมแรงงาน 

 

ข้อเสนอแนะท่ี ๙ 

 

๕๓.    

มีการเสนอแนะวา่การบริการติดตามท่ีถูกยกระดบัข้ึนควรจดัเตรียมไวส้าํหรับผูห้างานท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้

ยชาติพนัธ์ุและนายจา้งท่ีจา้งงานชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ 

การบริการติดตามเช่นวา่น้ีอาจรวมการจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุใหก้บันายจ้

างและช่วยเหลือทั้งนายจา้งและลูกจา้งชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุใหเ้ขา้ใจและปรับตวัซ่ึงกนัและกนัต่อความ

คาดหวงัและขอ้ปฏิบติัการทาํงาน 

 

การบริการท่ีถูกจดัเตรียมโดยคณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ใหก้บัลูกจา้ง 

 

ขอ้เสนอแนะท่ี ๑๐ 

 

๕๔. 

มีการแนะนาํวา่คณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ใหก้บัลูกจา้งควรทาํตามขั้นตอนการส่งเสริมอาํนวยความส

ะดวกของศูนยท่ี์แตกต่างหลากหลาย 

โดยแต่ละศูนยท่ี์รับผูส้มคัรจาํนวนนอ้ยมากใหท้าํการรวบรวมใบสมคัรใหเ้ป็นปึกแผน่ข้ึนเพื่อท่ีจะใหศู้น

ยห์น่ึงๆสามารถเปิดชั้นเรียนโดยมีจาํนวนของผูส้มคัรท่ีเพียงพอ ในส่วนเพิ่มเติม คณะกรรมการฯ 

ควรพิจารณาเสนอคอร์สในวิธีท่ียดืหยุน่ข้ึนในเชิงของการส่งมอบและระยะเวลาการฝึกอบรม 

 

การบริการท่ีถูกจดัเตรียมโดยกรมสวสัดิการสังคม 

 

ขอ้เสนอแนะท่ี ๑๑ 



22 

 

๕๕. 

มีการเสนอแนะวา่กรมสวสัดิการสังคมควรพฒันาสมรรถนะของตวัช้ีวดับนผลลพัธ์ของการใชบ้ริการโ

ดยชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ โดยใหค้าํนึงถึงการใชบ้ริการท่ีแทจ้ริง 

 

การบริการแปล 

 

ขอ้เสนอแนะท่ี ๑๒  

 

๕๖.   ในภาวะท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหาร 

มีการแนะนาํวา่กรมรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ติดต่อและใหทุ้นองคก์รพฒันาเอกชนมากข้ึน 

โดยเนน้ท่ีองคก์รเอกชนท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นเขตท่ีแตกต่างกนัไป 

ทั้งน้ีเพื่อจดัเตรียมงานบริการแปลใหก้บัชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุเพื่อสร้างความมัน่ใจในการเขา้ถึงการบริ

การสาธารณะท่ีเท่าเทียมของพวกเขา 

 

การตอบสนองโดยผูจ้ดัเตรียมใหบ้ริการ 

 

๕๗.   การตอบสนองจากกรมมหาดไทย กรมแรงงาน 

คณะกรรมการฝึกอบรมใหม่ใหก้บัลูกจา้งและกรมสวสัดิการสังคมบนฐานของทรรศนะผูมี้ส่วนไดส่้วนเ

สียและขอ้เสนอแนะไดถู้กเสนอไวใ้นภาคผนวกท่ีสามจนถึงรายงานฉบบัเตม็ 

 

 

 

 

 

 
 


