การศึกษาความตระหนักรับรู้ และความพึงพอใจของชนกลุ่มน้ อยชาติพนั ธุ์
ที่มีต่อการบริการสาธารณะที่ถูกเลือกสรร
บทสรุ ปย่ อสํ าหรับผู้บริหาร
ส่ วนนํา
วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
๑.
เป้ าหมายของการศึกษาคือประเมินความตระหนักรับรู ้และความพึงพอใจของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่มีต่
อการบริ การสาธารณะหลักและวินจั ฉัยสาเหตุที่อยูเ่ บื้องหลังปรากฏการณ์ที่ศึกษา เฉพาะเจาะจงกว่านั้น
การศึกษาถูกดําเนินการบนเงื่อนไขจําเพาะดังนี้
(ก)
ในประโยชน์ของการมีขอบข่ายศึกษาที่สะดวกจัดการง่ายโดยไม่ตอ้ งออมชอมกับความลึกของการวิจยั
การศึกษาวิจยั ควรครอบคลุมการบริ การสาธารณะที่ถูกเลือกสรรขึ้นซึ่ งมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการ
บูรณาการชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
โดยงานศึกษาวิจยั ถูกออกแบบให้ครอบคลุมงานบริ การสาธารณะสี่ ส่วน ได้แก่
การบริ การจ้างงานของกรมแรงงานซึ่ งประกอบด้วยการค้นหางาน การแนะนําให้สมัครงาน
และ
การบริ การให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องการจ้างงานซึ่ งส่ วนใหญ่ถูกจัดเตรี ยมขึ้นผ่านศูนย์จา้ งงานของกรมแรงงาน
โปรแกรมฝึ กอบรมหรื อฝึ กอบรมจัดสอนใหม่
ซึ่ งถูกจัดเตรี ยมขึ้นโดยคณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ให้กบั ลูกจ้างผ่านองค์กรฝึ กอบรมของคณะกรรมการ
ฯ
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การบริ การสวัสดิการเด็กและครอบครัว การบริ การสําหรับเยาวชน การบริ การพัฒนาชุมชน
และ
การบริ การสําหรับผูส้ ู งอายุซ่ ึ งถูกจัดเตรี ยมผ่านศูนย์บริ การครอบครัวเชิงบูรณาการ
/
ศูนย์บริ การบูรณาการ ศูนย์บริ การเยาวชนและเด็กเชิงบูรณาการ ศูนย์ชุมชนผูส้ ู งอายุประจําเขต /
ศูนย์ผสู ้ ู งอายุใกล้บา้ น ซึ่ งถูกดําเนินการหรื อรับเงินช่วยเหลือจากกรมสวัสดิการสังคม และ
การบริ การเชิงบูรณาการซึ่ งถูกจัดเตรี ยมโดยกรมมหาดไทยผ่านศูนย์บริ การสนับสนุ นของกรมและศูนย์
ย่อยสําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
(ศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ต่างๆ)
ซึ่ งประกอบด้วยศูนย์ปรองดองสามัคคีและปรับปรุ งส่ งเสริ มผูพ้ กั อาศัยชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งให้บริ กา
รงานแปลและงานล่ามนอกเหนือไปจากการบริ การพื้นฐานทัว่ ไป
(ข)
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่เป็ นเป้ าหมายควรเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เอเชียใต้ (คือ ชาวอินเดีย
เนปาล
และ
ปากีสถาน)
โดยรายงานความยากจนของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ได้ระบุวา่ กลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าวสุ่ มเสี่ ยงต่อความยาก
จน
กลุ่มนี้อาจมีความจําเป็ นอย่างมากสําหรับการใช้บริ การสาธารณะเพื่อบูรณาการกลุ่มตนเข้ากับชุมชนท้อ
งถิ่น และ
(ค)
จากหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ที่เน้นไปที่การวินิจฉัยสาเหตุหรื อปั จจัยที่อยูเ่ บื้องหลังความต
ระหนักรับรู ้และระดับความพึงพอใจของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
พร้อมให้มุมมองเกี่ยวกับการจัดทํามาตรการปรับปรุ งแก้ไข
การศึกษาเชิงคุณภาพ
ควรถูกวิจยั ผ่านการสนทนากลุ่มหรื อการสัมภาษณ์ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
โดยพยายามให้หลักประกันว่าผูม้ ีส่วนร่ วมคือตัวแทนที่ครอบคลุมความหลากหลายของชนกลุ่มน้อยชา
ติพนั ธุ์ที่เป็ นเป้ าหมายศึกษาอย่างพอเพียงซึ่ งตั้งอยูบ่ นมาตรวัด เช่น อายุ
ชาติพนั ธุ์ เพศ
สถานะเศรษฐกิจสังคมและระยะเวลาการพํานักตั้งถิ่นฐานในฮ่องกง

ระเบียบวิธีวจิ ัย
แนวทาง
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๒. ในการดําเนินการศึกษานี้ มีความพยายามเข้าถึงชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่มีสถานภาพเศรษฐกิจ
ความสามารถใช้ภาษาและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้เพื่อที่จะประเมินปั ญหาที่กลุ่มชาติพนั ธุ์กาํ ลังเผชิญในการเข้าถึงการบริ การสาธารณะอย่างมีประสิ ท
ธิ ภาพ มาตรวัดที่ประยุกต์ใช้ในการวิจยั ถูกสรุ ปโดยย่อตามเบื้องล่าง
ก)
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่อาศัยอยูใ่ นเขตต่างๆ
(เอ็นจีโอ) ที่ดูแลรักษาอยูต่ ามเขตต่างๆ

ถูกติดต่อเข้าถึงผ่านองค์กรพัฒนาเอกชน

ข)
การผสมสัดส่ วนชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่สมดุลทั้งเรื่ องอายุ
ความสําเร็ จทางการศึกษาและสถานภาพเชิงกิจกรรมเศรษฐกิจ (ทั้งกลุ่มที่ถูกจ้าง กลุ่มที่ทาํ งานที่บา้ น
กลุ่มที่ถูกเลิกจ้างและเกษียณอายุ) ถูกเชิญให้เข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม
ค)
คณะวิจยั พยายามเข้าถึงชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่ติดต่อได้ยากซึ่ งไม่เคยร่ วมกิจกรรมที่จดั ขึ้นโดยองค์กรพั
ฒนาเอกชน
ตัวอย่างความพยายามดังกล่าว
คือ
การเข้าถึงชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
ณ
ทางเข้าสถานที่ประกอบกิจทางศาสนาซึ่งกลุ่มชาติพนั ธุ์มกั เดินทางมาปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ
และ
การอ้างอิงต่อเนื่ องแบบปากต่อปากโดยสอบถามพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์อื่นๆซึ่ งอาศัยการใช้แน
วทางเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snow-Ball Sampling Approach)
ง)
เพื่อขจัดอุปสรรคทางภาษา
มีการจ้างชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ให้เป็ นผูแ้ ปลหรื อวิทยากรกระบวนการ
(facilitators)ในการสนทนากลุ่มในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมอภิปรายไม่สามารถพูดภาษากวางตุง้
ภาษาจีนกลาง
หรื อ ภาษาอังกฤษ ได้
จ)
เพื่อลดปั ญหาการฝื นใจทางฝั่งชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เพศหญิงที่เข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม
นักวิจยั หญิงจากทีมโครงการถูกมอบหมายให้ทาํ หน้าที่วทิ ยากรกระบวนการเมื่อมีชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
เพศหญิงเข้าร่ วมแสดงความเห็น
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ฉ)
การสนทนากลุ่มที่แยกจากกันเป็ นเอกเทศถูกจัดเตรี ยมสําหรับผูร้ ่ วมอภิปรายชาวอินเดียกับชาวปากีสถา
น

ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยทีถ่ ูกสั มภาษณ์ ปรึกษาหารือ
๓.
การสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวนสามสิ บครั้ง
และ
การสนทนากลุ่มจํานวนสิ บหกครั้งถูกจัดขึ้นครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิ บเก้าราย
การวิเคราะห์ผใู ้ ห้สัมภาษณ์และผูร้ ่ วมอภิปรายถูกจัดรู ปแบบตามเบื้องล่างนี้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์/ผูเ้ ข้าร่ วมอภิปราย

จํานวนของการสั จํานวนของการสนท
มภาษณ์เชิงลึก
นากลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสําคัญ
๖
ตัวแทน/กรมรัฐบาล
๑๑
ฝ่ ายจัดเตรี ยมบริ กา ศูนย์บริ การสนับสนุน
๔
ร
องค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ
๗
องค์กรชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
๒
ผูเ้ ข้าร่ วมที่เป็ นชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์*
๑๖
ยอดรวม
๓๐
๑๖
* ผูเ้ ข้าร่ วมที่เป็ นชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ครอบคลุมภูมิหลังที่หลากหลายทั้งอายุ
เพศ
ความสําเร็ จทางการศึกษา อาชีพ และ ระยะเวลาการพํานักอยูใ่ นฮ่องกง
๔.
จากผูม้ ีส่วนร่ วมทั้งหมด ๑๓๐ คน ๓๔ คนเป็ นชาวอินเดีย ๕๗ คนเป็ นชาวปากีสถาน และ ๓๙
คนเป็ นชาวเนปาล
ราว
๖๕
เปอร์เซ็นต์ของผูม้ ีส่วนร่ วมเป็ นเพศหญิง
ราว
๗๒
เปอร์ เซ็นของผูม้ ีส่วนร่ วมมีอายุอยูร่ ะหว่าง ๒๕-๖๔ ปี ซึ่ ง ๑๖ เปอร์เซ็นต์มีอายุอยูร่ ะหว่าง ๑๕-๒๔ ปี
และส่ วนที่เหลือ
๑๒
เปอร์ เซ็นต์มีอายุ
๖๕
ปี ขึ้นไป
เกือบ
๕๘
เปอร์ เซ็นต์ของผูเ้ ข้าร่ วมชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์พาํ นักอยูใ่ นฮ่องกงมากกว่าสิ บปี ขณะที่อีก ๒๑ เปอร์เซ็นต์
พํานักอยูใ่ นฮ่องกงน้อยกว่าเจ็ดปี
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๕.
จากผูม้ ีส่วนร่ วมชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
๑๓๐
คน
มีเพียง
๗
คนที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การสาธารณะที่ถูกเลือกสรรทั้งหมด
ขณะที่
๒๒
คนเป็ นผูท้ ี่ไม่ใช้บริ การสาธารณะที่ถูกเลือกสรรใดๆทั้งหมด
ในผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหมด
น้อยกว่าครึ่ งหนึ่งเป็ นผูใ้ ช้บริ การของกรมแรงงาน คณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ให้กบั ลูกจ้าง และ
กรมสวัสดิการสังคม ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ ๓๑ ๑๔ และ ๔๔ ตามลําดับ ราว ๖๒
เปอร์ เซ็นต์ของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์น้ นั
ผูม้ ีส่วนร่ วมแต่ละรายใช้บริ การสาธารณะที่จดั เตรี ยมขึ้นโดยกรมมหาดไทยผ่านศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพ ั
นธุ์ของกระทรวง

ข้ อจํากัด
๖. จากขอบเขตและธรรมชาติของการวิจยั พบข้อจํากัดจํานวนหนึ่งดังนี้
ก)
มุมมองที่ถูกแสดงโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในงานศึกษานี้นาํ เสนอข้อวิจารณ์และความเข้าใจส่ วนบุคคล
คณะวิจยั ไม่อยูใ่ นฐานะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของคําแถลงหรื อข้อวิจารณ์ของผูร้ ่ วมอภิปราย
ข)
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ส่วนใหญ่ที่คณะวิจยั เคยเข้าไปสอบถามหารื อไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้บริ การสาธารณะ
ค) พบกรณี ที่ผตู ้ อบคําถามหนึ่งอาจเป็ นผูใ้ ช้บริ การขององค์กรหนึ่งและไม่ใช่ของอีกองค์กรหนึ่ง
จึงเป็ นการยากที่จะวิเคราะห์จดั แยกให้ผใู ้ ช้บริ การหลายๆรายอยูฝ่ ั่งตรงข้ามกับผูไ้ ม่ใช้บริ การหลายๆราย
ในช่วงที่มีการเก็บรวบรวมมุมมองของพวกเขาระหว่างการอภิปรายสนทนากลุ่ม
ง)
ไม่มีผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มิใช่ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่อาจมีความรู ้ในระดับดีเกี่ยวกับความต้องการของ
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ผา่ นจํานวนปี ที่ทาํ วิจยั หรื อการติดต่อกับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ของพวกเขา
กระนั้นก็ตาม ประชากรกลุ่มนี้มกั ไม่ใช่ผใู ้ ช้บริ การที่สัมพันธ์กบั ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์มือแรก
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การบริการทีถ่ ูกจัดเตรียมโดยกรมมหาดไทย
๗.
กรมมหาดไทยจัดเตรี ยมการบริ การสนับสนุนสําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เพื่อช่วยเหลือการบูรณาการ
กลุ่มชาติพนั ธุ์เข้าสู่ ชุมชน
กรมมหาดไทยมอบหมายให้องค์กรพัฒนาเอกชนเปิ ดปฏิบตั ิการศูนย์บริ การสนับสนุนหกแห่งและอีกส
องศูนย์ยอ่ ยสําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
(ศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์)
ทั้งนี้เพื่อจัดหาชั้นเรี ยนการตัดเสื้ อผ้าตามสั่งหรื อตามขนาดวัด
โปรแกรมบูรณาการ
และอื่นๆ
ศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ท้งั หมดกําลังดําเนินการได้ราบรื่ น
ส่ วนผลสะท้อนกลับจากผูใ้ ช้บริ การก็เป็ นไปในเชิงบวกมากและผูใ้ ช้บริ การคิดว่าการบริ การสามารถตอ
บสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้
๘.
นอกเหนือจากศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
กรมมหาดไทยยังนําโปรแกรมอื่นๆไปปฏิบตั ิซ่ ึ งครอบคลุมเรื่ องทีมสนับสนุนชุมชน แผนการผูแ้ ทนทูต
โครงการบูรณาการระดับเขต
แผนการทุนการศึกษาสมานฉันท์
และอื่นๆ
ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือการบูรณาการระยะเริ่ มแรกของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เข้าสู่ ชุมชน

๙.
เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
กรมมหาดไทยยังส่ งเสริ มโปรแกรมวิทยุในห้าภาษาชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
พร้อมดําเนินการด้านเว็บไซด์เฉพาะทางและตีพิมพ์หนังสื อแนะนําเป็ นหกภาษาชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์แ
ละภาษาอังกฤษ
พร้อมมอบหมายให้องค์กรพัฒนาเอกชนแจกจ่ายแฟ้ มข้อมูลเอกสารแก่ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่เดินทางม
าถึงใหม่
รวมถึงจัดการไต่สวนสอบถามที่สนามบิน
เพื่อส่ งเสริ มความสมานฉันท์ทางเชื้อชาติ
เจ้าหน้าที่ที่เป็ นคนจีนและชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์จากหน่วยความสัมพันธ์เชื้อชาติใต้กรมมหาดไทยได้จดั
การพูดคุยในโรงเรี ยนและนิ ทรรศการหมุนเวียนว่าด้วยความหลากหลายวัฒนธรรมและความสมานฉัน
ท์ทางเชื้อชาติ
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มุมมองผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยต่ อการบริการของกรมมหาดไทย
๑๐.
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ส่วนใหญ่ที่ถูกปรึ กษาพูดคุยให้มุมมองว่าคอร์ สอบรมภาษาถูกกําหนดให้อยูใ่ นระ
ดับพื้นฐานมากซึ่ งจําเป็ นเพียงสําหรับการเอาตัวรอด
ส่ วนคอร์ สอบรมคอมพิวเตอร์ ก็อยูใ่ นระดับพื้นฐานเช่นกัน
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ถูกให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่นงั่ ว่างในคอร์ สอบรมผ่านการบอกแจ้งล่วงหน้าในระยะกร
ะชั้นชิดเท่านั้น
ผลที่ตามมา
คือ
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์มากมายประสบความยากลําบากในการจัดตารางเวลาให้ความมุ่งมัน่ เพื่อเข้าร่ วมค
อร์สอบรม
ในการกวดวิชาหลังโรงเรี ยนเลิกสําหรับเด็กๆ
แล้ว
ความต้องการลงทะเบียนเรี ยนมีอยูส่ ู งแต่จาํ นวนที่นงั่ ว่างกลับมีไม่เพียงพอ
๑๑.
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์จาํ นวนมากที่ถูกพูดคุยสอบถามรู ้สึกว่ากิจกรรมมากมายที่ถูกจัดขึ้นโดยศูนย์ชนกลุ่
มน้อยชาติพนั ธุ์เป็ นกิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากนักตราบเท่าที่การบูรณาการผูม้ ีส่วนร่ วมซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชนก
ลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ยงั คงเป็ นที่กงั วล
มีการบ่งชี้วา่ วัตถุประสงค์สุดท้ายควรจัดกระตุน้ การบูรณาการชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ในชุมชนท้องถิ่นแล
ะขยายความกลมเกลียวสมานฉันท์ระหว่างผูพ้ าํ นักต่างชาติพนั ธุ์
กิจกรรมที่จดั ขึ้นโดยศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เพื่อร้อยรวมชุมชนชาติพนั ธุ์ยงั อยูใ่ นขั้นตอนเริ่ มแรกเท่า
นั้น
๑๒.
ยิง่ กว่านั้น
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่ถูกสอบถามจํานวนหนึ่งแสดงความเห็นว่ากิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นโดยศูนย์ชนกลุ่ม
น้อยชาติพนั ธุ์ไม่มีกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะภายในชุมชนชาติพนั ธุ์และล้มเหลวในการคํานึ งถึงความต้องการ
ที่แตกต่างหลากหลายของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่พ่ งึ มาถึงฮ่องกงมีความต้องการที่แตกต่างมากจากกลุ่มที่พาํ นักอยูใ่ นฮ่องกงมาค่อ
นข้างนาน
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งานวิจยั นี้จึงแนะนําให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่พ่ ึงมาถึงฮ่องกงใหม่เพื่อจัดเตรี ย
มให้บริ การติดตามพวกเขา

ความยากลําบากทีผ่ ู้ให้ บริการประสบเจอ
๑๓.
ในการจัดกิจกรรมสําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
ศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์มีความยากลําบากในการจัดหาสถานที่อบรมในทําเลที่สะดวกสบาย
ค่าเช่าสิ่ งปลูกสร้างที่แพงได้จาํ กัดประเภทของกิจกรรมที่ศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์สามารถจัดตั้งได้
ยิง่ กว่านั้น
ศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์บางแห่งซึ่ งไม่สามารถจ่ายค่าเช่าที่พงุ่ สู งขึ้นต้องย้ายออกไปยังทําเลห่างไกลที่
มีค่าเช่าที่ถูกกว่า
สิ่ งนี้ได้สร้างผลกระทบต่อความสามารถของศูนย์เหล่านี้ในการรักษาสมาชิกที่มีอยูแ่ ละดึงดูดสมาชิกให
ม่
๑๔.
นอกจากนี้
ศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์รับข้อตกลงเงินทุนช่วยเหลือจากกรมมหาดไทยในระยะเวลาสองปี เท่านั้น
จึงเป็ นการยากสําหรับศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่จะร่ างแผนขับเคลื่อนระยะยาว
สําหรับกิจกรรมโรงเรี ยนที่ถูกวางแผนล่วงหน้าหนึ่งปี เป็ นปกติ
ศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์กลับมีเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ในการวางแผนและดําเนิ นกิจกรรม
สิ่ งนี้ทาํ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯมีเวลาเพียงน้อยนิดในการสร้างสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกับนักเรี ยนชนกลุ่มน้อย
ชาติพนั ธุ์ ซึ่ งก็ส่งผลร้ายแรงต่อประสิ ทธิ ผลของโครงการ

ข้ อปฏิบัติทดี่ ีทถี่ ูกปรับใช้ โดยศู นย์ ชนกลุ่มน้ อยชาติพนั ธุ์
๑๕.
เพื่อจัดการความยากลําบากของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ในการหางาน
ศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เฉพาะแห่งได้จดั วันสรรหาบุคลากรและงานแสดงจัดหางานสําหรับชนกลุ่มน้
อยชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งนายจ้างสามารถสัมภาษณ์งานและรับสมัครงานได้ทนั ทีทนั ใด
ศูนย์เหล่านี้ยงั จัดเตรี ยมให้ผหู ้ างานที่เป็ นชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เข้าร่ วมงานแสดงจัดหางานและนิทรรศก
ารที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานซึ่ งจัดขึ้นโดยองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆและกรมแรงงาน
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ตลอดความพยายามของศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
นายจ้างถูกกระตุน้ ให้เสนอตําแหน่งงานที่มีเกณฑ์ตอ้ งการทักษะการพูดภาษากวางตุง้ ที่ลดน้อยลง
การสนับสนุนการจ้างงานถูกพิจารณาว่าค่อนข้างมีประสิ ทธิ ภาพในการช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
สําหรับการหางาน

การบริการทีถ่ ูกจัดเตรียมโดยกรมแรงงาน
๑๖.
กรมแรงงานได้จดั หาขอบเขตที่กว้างขวางของการบริ หารจัดหางานฟรี ให้แก่ผหู ้ างานซึ่ งรวมชนกลุ่มน้อ
ยชาติพนั ธุ์ดว้ ย
โดยกระทําผ่านเครื อข่ายศูนย์จดั หางานสิ บสามแห่ง
ศูนย์สรรหาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ขายปลีกและจัดเลี้ยงจํานวนสามแห่ง
ศูนย์ประมวลตําแหน่งงานที่วา่ งและศูนย์บริ การจัดหางานทางโทรศัพท์
ผูห้ างานอาจได้รับข้อมูลตําแหน่งงานที่วา่ งล่าสุ ดผ่านเว็บไซด์การบริ การจัดหางานเชิงโต้ตอบ
แอพพลิเคชัน่ เคลื่อนที่
และ
สถานีปลายทางของการค้นหาตําแหน่งงานที่วา่ งซึ่ งตั้งอยูท่ วั่ เขตปกครองบริ หารพิเศษฮ่องกง
๑๗.
ตั้งแต่เดือนกันยายน
พ.ศ.
2557
กรมแรงงานได้เปิ ดปฏิบตั ิการโครงการทูตบริ การจัดจ้างงานสําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เพื่อจ้างผูจ้ ดั ฝึ
กอบรมสําหรับโครงการฝึ กอบรมทักษะและจัดหางานให้เยาวชน
โดยผูจ้ ดั ฝึ กอบรมสามารถสื่ อสารภาษาของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์และปฏิบตั ิผา่ นโครงการทูตบริ การจัด
จ้างงานในศูนย์จดั หางาน
รวมถึงศูนย์สรรหาบุคลากรบนฐานอุตสาหกรรมและงานแสดงจัดหางานเป็ นเวลาหกเดือน นอกจากนี้
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
พ.ศ.
2560
กรมแรงงานได้วา่ จ้างผูช้ ่วยจัดจ้างงานจํานวนสองคนที่เชี่ ยวชาญภาษาชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
ณ
ศูนย์จดั หางานทางฟากตะวันตกของเกาลูนในย่านช็าม โช๋ ย โป๋ ว และ การจัดจ้างงานแบบเบ็ดเสร็ จ ณ
จุดเดียว
(One-Stop)
ในย่านติน
ฉุ่ย
ไหว
บนหลักการนําร่ องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั การสนับสนุนการจัดจ้างงานสําหรับผูห้ างานชนกลุ่มน้
อยชาติพนั ธุ์ โดยเฉพาะ พวกที่มีรากกําเนิดจากเอเชียใต้
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๑๘.
ยิง่ กว่านั้น
กรมแรงงานได้ติดตั้งเวทีอีเล็กทรอนิกส์จาํ เพาะ
ซึ่ งเป็ นเว็บเพจเฉพาะสําหรับผูห้ างานชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์บนเว็บไซด์การบริ การจัดหางานเชิงโต้ตอบ
(www.jobs.gov.hk/EM)
เว็บเพจนี้
ซึ่ งแสดงตําแหน่งงานที่วา่ งที่ถูกเสนอโดยนายจ้าง
ยินดีตอ้ นรับผูห้ างานชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์และไม่มีขอ้ กําหนดเรื่ องภาษาจีนหรื อมีเพียงน้อยนิด
พร้อมตีพิมพ์เรื่ องราวความสําเร็ จของการจ้างงานชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์

การส่ งเสริมการบริการจ้ างงานชนกลุ่มน้ อยชาติพนั ธุ์ของกรมแรงงาน
๑๙.
เพื่อยกระดับความตระหนักรับรู ้ของชนกลุ่มน้อยชนชาติพนั ธุ์เกี่ยวกับการบริ การจ้างงานของกรมแรงงา
น
ใบปลิวส่ งเสริ มจูงใจถูกจัดเตรี ยมขึ้นเป็ นภาษาอังกฤษและหกภาษาของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
ยิง่ กว่านั้น
ด้วยการสนับสนุนของโครงการทูตบริ การจัดจ้างงานและผูช้ ่วยจัดจ้างงานซึ่ งเป็ นสมาชิกของชุมชนชน
กลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ กรมแรงงานสามารถรุ กถึงชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ ณ จุดรวมประชากร เช่น มัสยิด
องค์กรในเขต
ร้านขายของชํา
สถานประกอบการอาหาร
กิจกรรมที่มีเป้ าหมายไปที่กลุ่มชาติพนั ธุ์และอื่นๆ
พร้อมกับแจกจ่ายใบปลิวส่ งเสริ มเหล่านี้
ในส่ วนเพิ่มเติม
บทสนทนากับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้บริ การชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ผา่ นเครื อข่ายของสภาฮ่องกงว่าด้ว
ยการบริ การสังคมได้ถูกดําเนิ นการแบบต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

การส่ งเสริมนายจ้ างของกรมแรงงาน
๒๐.
กรมแรงงานได้ย้าํ เตือนนายจ้างอย่างต่อเนื่ องว่าให้พิจารณาคุณภาพของตําแหน่งอาชีพที่แท้จริ งเมื่อจะมี
การระบุถึงข้อกําหนดด้านภาษาและให้กาํ ลังใจนายจ้างในการจัดหาข้อมูลตําแหน่งงานที่วา่ งเป็ นสองภา
ษา
นายจ้างยังมีความจําเป็ นต้องระบุคุณลักษณะสี่ ส่วนของข้อกําหนดด้านภาษาจีน
(นัน่ คือ
การอ่านและเขียนภาษาจีน
การพูดภาษากวางตุน้ และจีนกลาง)
แบบเป็ นเอกเทศ
และ
ถูกกระตุน้ ให้เปิ ดรับตําแหน่งว่างแก่ผหู ้ างานชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่มีความรู ้นอ้ ยในการเขียนภาษาจีนเ
ท่าที่จะพอปฏิบตั ิได้
ยิง่ กว่านั้น
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การประชุมร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ถูกจัดขึ้นสําหรับนายจ้างเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับวัฒนธรร
มชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์และทักษะการสื่ อสารกับกลุ่มชาติพนั ธุ์
๒๑.
ในส่ วนเพิม่ เติม
กรมแรงงานกําลังใช้ความพยายามแบบสื บเนื่องเพื่อตรวจสอบตําแหน่งว่างที่เหมาะสมกับผูห้ างานชนก
ลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ท้งั นี้เพื่อขยายโอกาสการจ้างงาน
กรมแรงงานได้จดั งานแสดงการจัดหางานที่ครอบคลุมเขตต่างๆและกินวงกว้างซึ่ งทําให้ผหู ้ างานชนกลุ่
มน้อยชาติพนั ธุ์สามารถส่ งใบสมัครงานและเข้าสัมภาษณ์กบั นายจ้างที่ตรงจุดทันทีทนั ใด
ในการสรรหานายจ้างให้เข้าร่ วมงานแสดงการจัดหางาน
ความพยายามพิเศษถูกจัดขึ้นทําเพื่อกระตุน้ นายจ้างให้ผอ่ นคลายเรื่ องข้อกําหนดภาษาจีน

มุมมองผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยเกีย่ วกับการบริการของกรมแรงงาน
๒๒.
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์จาํ นวนมากที่ถูกปรึ กษาสอบถาม
บ่งชี้วา่ พวกเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งงานที่วา่ งเป็ นประจําผ่านสมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูง
พวกเขามีมุมมองว่าตําแหน่งงานที่ถูกเสนอผ่านกรมแรงงานส่ วนใหญ่มกั ได้แก่พวกผูใ้ ช้แรงงานตามสถ
านก่อสร้างหรื อผูท้ าํ งานบริ การ
ตําแหน่งงานที่วา่ งไม่หลากหลายพอต่อการจัดสนองความต้องการของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่มีทกั ษะแ
ิ านั้น
ละระดับการศึกษาแตกต่างกันออกไป
ย่งกว่
ข้อกําหนดด้านภาษาจีนในงานหลายๆตําแหน่งที่ถูกเสนอให้ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งรวมทั้งการสอนภ
าษาอังกฤษ การทําบัญชี และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับค่อนข้างสู ง
๒๓.
มีขอ้ วิจารณ์บางส่ วนว่าเจ้าหน้าที่กรมแรงงานที่ให้บริ การสายด่วนจัดจ้างงานผ่านโทรศัพท์ไม่สามารถสื่
อสารกับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เป็ นภาษาอังกฤษได้เต็มที่
ซึ่ งได้ลดประสิ ทธิ ผลของสายด่วน
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์จาํ นวนมากสังเกตว่าในบางครั้งผูใ้ ช้บริ การชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ตอ้ งรอการบริ กา
รแปลภาษาเป็ นเวลานาน
ขณะที่ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ส่วนใหญ่ที่ทีมวิจยั เข้าไปสอบถามพบเจ้าหน้าที่กรมแรงงานในศูนย์จดั หาง
านมีบุคลาภาพที่เป็ นมิตรและสุ ภาพนอบน้อม
แต่ตราบเท่าที่การหางานถูกทําให้เป็ นธุ ระกังวล
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งานบริ การของเจ้าหน้าที่กรมแรงงานก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร
ผูใ้ ช้บริ การชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์จาํ นวนมากแสดงออกว่าในบางครั้งพวกเขาต้องรอเป็ นเวลานานก่อนไ
ด้รับการตอบกลับใดๆจากกรมแรงงาน
ประสบการณ์เชิงลบนี้น่าจะสามารถเป็ นหนึ่งในสาเหตุที่วา่ ทําไมชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์บางส่ วนถึงอึดอั
ดไม่เต็มใจใช้บริ การจัดจ้างงานของกรมแรงงาน
๒๔.
ยิง่ กว่านั้น
บทบาทของโครงการทูตบริ การจัดจ้างงานมีคอ่ นข้างจํากัด
พวกเขาเพียงแค่แยกอุปสรรคทางภาษาเมื่อผูห้ างานชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์พยายามใช้สิ่งอํานวยความสะ
ดวกและบริ การของศูนย์ต่างๆหรื องานแสดงจัดหางาน พวกเขาไม่มีความรู ้เกี่ยวกับตลาดงานท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ประจําควรถูกจ้าง
แต่ในทางกลับกัน
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยยินดีแจ้งว่ากรมแรงงานได้จดั จ้างเจ้าหน้าที่ประจําสองคนที่คล่องแคล่วภาษาชนกลุ่ม
น้อยชาติพนั ธุ์ โดยเริ่ มจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
๒๕.
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์จาํ นวนมากที่ถูกสอบถามสังเกตว่านายจ้างบางรายอาจไม่ตระหนักรับรู ้ในวัฒนธร
รมของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งรวมทั้งพิธีกรรมศาสนา
เช่น
การถือศีลอดในเดือนรอมฏอนและการสวดบูชาทางศาสนา (เช่น ละหมาดวันละห้าครั้ง) และ
อาจไม่เต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนการทํางานหรื อข้อตกลงในสํานักงาน (เช่น ห้องสวดที่เงียบสงบ)

ข้ อแนะนําสํ าหรับกรมแรงงาน
๒๖.
เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง
มีการแนะนําว่ากรมแรงงานควรร่ วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนจัดสัมมนาสําหรับนายจ้างเพื่อปรับปรุ ง
ความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมให้ดีข้ ึนโดยอธิ บายนายจ้างเกี่ยวกับนิสัยการทํางานและการประกอบกิ
จศาสนาของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
สิ่ งนี้จะเอื้อต่อการปรับใช้แนวปฏิบตั ิที่ดีซ่ ึ งเกื้อหนุนต่อความสัมพันธ์ที่ดีข้ ึนระหว่างชนกลุ่มน้อยชาติพ ั
นธุ์กบั ผูร้ ่ วมงานชาวจีนในสถานที่ทาํ งาน
ในทํานองเดียวกัน
การพูดคุยหรื อสัมมนาบนเงื่อนไขของตลาดแรงงานท้องถิ่นที่รวมถึงนิสัยการทํางานปกติและความคาด
หวังของนายจ้าง ควรถูกจัดขึ้นสําหรับผูห้ างานชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
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ข้ อปฏิบัติขององค์ กรพัฒนาเอกชนทีถ่ ูกพิจารณาว่ ามีประสิ ทธิผล
๒๗.
องค์กรพัฒนาเอกชนหนึ่งแห่ งที่คณะวิจยั เข้าเยีย่ มชม
จัดเตรี ยมการบริ การติดตามผลหลังจากที่พวกเขาประสบความสําเร็ จในการทําให้การจัดจ้างงานสําหรับ
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์มีความมัน่ คงขึ้น
การบริ การติดตามผลครอบคลุมการให้ขอ้ มูลนายจ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์และช่วยเ
หลือทั้งนายจ้างและลูกจ้างชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ให้มีความเข้าใจและปรับตัวเข้ากับข้อปฏิบตั ิและความ
คาดหวังการทํางานของแต่ละฝ่ าย
องค์กรพัฒนาเอกชนจํานวนมากยังแบ่งปั นมุมมองว่าการบริ การติดตามผลมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อทั้งนา
ยจ้างและลูกจ้างชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
องค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านี้พบว่ารายการที่ระบุวา่ สิ่ งไหนควรทําและไม่ควรทําในสถานที่ทาํ งานมักเป็
นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์

การบริการทีถ่ ูกจัดเตรียมโดยคณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ ให้ กบั ลูกจ้ าง
๒๘.
คณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ให้กบั ลูกจ้าง ได้ประสาน จัดหาทุน และ
เฝ้ าตรวจสอบคอร์ สฝึ กอบรมและบริ การซึ่ งถูกขับเคลื่อนเพื่อป้ อนตลาดและถูกกําหนดทิศทางการจัดจ้า
งงานให้ลอ้ รับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดจ้างงาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการดังกล่าวได้จดั หาคอร์ สฝึ กอบรมจําเพาะซึ่ งจัดสอนเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อให้เหมาะสมกับค
วามความต้องฝึ กอบรมและความปราถนาของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการฯยังได้จดั งบอุดหนุนองค์กรจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ฝึกอบรมเพิ่มเติมและจัดหากา
รบริ การสนับสนุนการเรี ยนรู ้ท้งั นี้เพื่ออํานวยความสะดวกให้ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่สามารถพูดและจับ
ใจความภาษากวางตุง้ ได้ให้เข้าร่ วมคอร์ สฝึ กอบรมจํานวนห้าร้อยคอร์ สซึ่ งจัดเตรี ยมไว้ให้สมาชิกสาธาร
ณะ
๒๙.
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่ไม่สามารถผูกมัดเวลาสําหรับคอร์ สฝึ กอบรมแบบเต็
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มที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการปล่อยแผนการเก็บสะสมประกาศนียบัตรแบบประสานพิกดั (Modular
Certificates Accumulation Scheme) ที่หน่วยแยกย่อยต่างๆสามารถประกอบกันเป็ นหน่วยรวมได้
ทั้งนี้เพื่อให้ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์และผูเ้ ข้าร่ วมอบรมอื่นๆสามารถเก็บสะสมประกาศนียบัตรที่ได้รับมอ
บจากคอร์ สระยะสั้นหลายๆคอร์ สเพื่อให้ได้รับรองวิทยฐานะเต็มที่ซ่ ึงแต่ก่อนวิธีการดังกล่าวเป็ นไปได้ก็
เฉพาะแต่การเข้าร่ วมคอร์ สฝึ กอบรมระยะยาวเท่านั้น
๓๐. คณะกรรมการฯได้ทบทวนคอร์ สฝึ กอบรมและบริ การสําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์อยูเ่ ป็ นระยะ
และ
ค้นหามุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในกระบวนการ
โดยตามฐานระยะเวลา
คณะกรรมการฯได้พบปะกลุ่มที่ให้สัมภาษณ์สนทนากลุ่มผ่านการฝึ กอบรมชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
ซึ่ งเหนือสิ่ งอื่นใด
ก็เพื่ออภิปรายความจําเป็ นของการจ้างงานและฝึ กอบรมชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
กลุ่มที่สนทนานี้ประกอบด้วยตัวแทนชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ องค์กรบริ การสังคม หน่วยฝึ กอบรม
นายจ้างและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

การส่ งเสริมการให้ บริการของคณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ ให้ กบั ลูกจ้ าง
๓๑.
เพื่อส่ งเสริ มโครงการไปสู่ ชุมชนชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
แผ่นพับภาษาอังกฤษและภาษาชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์อีกหกภาษา (มีท้งั ฮินดี อูรดู เนปาล อินโดนีเซี ย
ตากาล็อกและไทย)
ได้ถูกตีพิมพ์
คู่มือรายละเอียดคอร์สถูกจัดเตรี ยมเป็ นภาษาอังกฤษและการโฆษณาถูกวางเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ภาษ
าอังกฤษ
อูรดู
และ
เนปาล
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มคอร์ สสําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
ใบปลิวส่ งเสริ มและคู่มือรายละเอียดคอร์ สได้ถูกแจกจ่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย
๓๒.
ยิง่ กว่านั้น
คณะกรรมการฯได้สนับสนุนหน่วยฝึ กอบรมเพื่อจัดกิจกรรมระดับเขตซึ่ งประกอบด้วยการนําเที่ยวเขต
นิทรรศการอุตสาหกรรมและคอร์ สเรี ยน
รวมถึง
งานแสดงการจัดหางาน
ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลการจ้างงานและฝึ กอบรมในหมู่สมาชิกสาธารณะที่รวมชนกลุ่มน้อยชนชาติพนั ธุ์
ด้วย เพื่อที่จะขยายโอกาสการจ้างงานให้มากขึ้น
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มุมมองผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยต่ อการบริการของคณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ ให้ กบั ลูกจ้ าง
๓๓.
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์บางส่ วนที่ถูกปรึ กษาพูดคุยบ่งชี้วา่ พวกเขาไม่รู้เรื่ องการบริ การของคณะกรรมการ
ฯ
เมื่อพวกเขาเห็นใบปลิวส่ งเสริ มเชิญชวนของคณะกรรมการฯในช่วงการสนทนากลุ่ม
พวกเขาแสดงความสนอกสนใจ
การรับรู ้ในระดับตํ่าของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่ถูกสัมภาษณ์อาจแสดงถึงการมีส่วนร่ วมระดับตํ่าในการเ
ข้าร่ วมคอร์ สฝึ กอบรมที่นาํ เสนอโดยคณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ให้กบั ลูกจ้าง
๓๔.
สําหรับคอร์ สภาษา
ข้อวิจารณ์แง่ลบเกี่ยวกับคุณภาพการฝึ กอบรมถูกเสนอโดยชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่ถูกสัมภาษณ์จาํ นวนห
นึ่ง ตัวอย่างเช่น พวกเขาชี้ วา่ การเปลี่ยนตัวผูส้ อนส่ งผลต่อเอกภาพและประสิ ทธิ ผลของคอร์ สบางคอร์ ส
๓๕.
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่ถูกสัมภาษณ์พดู คุยได้วจิ ารณ์วา่ พบการยับยั้งควบคุมจํานวนคอร์ สฝึ กอบรมของ
คณะกรรมการฯที่ผสู ้ นใจสามารถสมัครได้
ถ้าคอร์ สที่มีผมู ้ าสมัครถูกยกเลิกเนื่องจากจํานวนใบสมัครไม่เพียงพอ
ผูส้ มัครต้องยกเลิกใบสมัครของพวกเขาก่อนที่จะสามารถสมัครคอร์ สฝึ กอบรมอันอื่นของคณะกรรมกา
รฯได้
๓๖.
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจํานวนมากวิจารณ์วา่ ตําแหน่งงานมากมายไม่ได้ตอ้ งการประกาศนี ยบัตรการฝึ กอบร
มจากคณะกรรมการฯในฐานะข้อกําหนดที่จาํ เป็ น
ผูเ้ ข้าอบรมชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์พบว่าแม้แต่หลังการฝึ กอบรม
พวกเขายังคงสามารถหาตําแหน่งงานประเภทเดียวกันได้เหมือนๆกับช่วงก่อนเข้ารับการอบรม
สิ่ งนี้อาจอธิ บายได้วา่ ทําไมชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ถึงขาดความสนใจที่จะเข้าร่ วมคอร์ สอบรมของคณะกร
รมการฯ
๓๗.
มีการบ่งชี้วา่ ระยะเวลาหกถึงแปดชัว่ โมงต่อวันของคอร์ สฝึ กอบรมส่ วนใหญ่ที่จดั ให้ชนกลุ่มน้อยชาติพนั
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ธุ์ไม่ลอ้ รับกับวิธีปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวันของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์หลายๆคน
สําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งทํางานพาร์ ทไทม์หรื อต้องดูแลบุตรหลานไปโรงเรี ยน
พวกเขาสามารถมีเวลาว่างเพียงแค่สองถึงสามชัว่ โมงต่อวันในการเข้าชั้นเรี ยนฝึ กอบรม
๓๘.
ในส่ วนของผูจ้ ดั เตรี ยมคอร์ สอบรม
มีการให้ความเห็นว่าข้อกําหนดเกี่ยวกับขนาดชั้นเรี ยนขั้นตํ่าได้สร้างความไม่แน่นอนให้กบั พวกเขา
เนื่องจากมักเป็ นไปไม่ได้ที่จะจัดคอร์ สที่มีจาํ นวนผูเ้ รี ยนชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่มากพอ

การบริการทีถ่ ูกจัดเตรียมโดยกรมสวัสดิการสั งคม
๓๙.
ในการวางแผนและนําการบริ การสังคมไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ
กรมสวัสดิการสังคมได้จดั ทําการอ้างอิงสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เพื่อนําไปสู่ ความเ
ข้าใจที่ดีข้ ึนเกี่ยวกับความต้องการทางสังคมของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
"จุดที่ตอ้ งใส่ ใจในการจัดหาการบริ การสังคมสําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์”
ถูกตีพิมพ์แจกจ่ายไปยังผูท้ าํ งานด้านสังคมหรื อพนักงานความมัน่ คงสังคมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจั
ดเตรี ยมการอ้างอิงสําหรับบริ การชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งรวมทั้งข้อปฏิบตั ิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่หลากหลายและแนวทางจัดการการบริ การแปลและล่ามที่เหมาะสม
และอื่นๆ
โดยมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเขตบริ หารคอยกระตุน้ การสนับสนุนภายในต่อผูร้ ่ วมงานในเขต
บริ หารเพื่อจัดการบริ การสวัสดิการให้แก่ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
๔๐.
เพื่อส่ งเสริ มความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและขยายการเข้าถึงที่เท่าเทียมกันในการบริ การสวัสดิการที่เกี่ยว
ข้อง
แผ่นพับเกี่ยวกับการบริ การของกรมสวัสดิการสังคมที่สาํ คัญถูกเสนอเป็ นหกภาษาชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
แผ่นพับเหล่านี้สามารถหาได้ที่ศูนย์บริ การต่างๆและรวมทั้งช่องทางออนไลน์
นอกจากนี้
ไอคอนหรื อสัญรู ปที่สะดุดตาที่ใช้ชื่อว่า
"ข้อมูลสําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์”
ได้ถูกผนวกรวมไว้ในหน้าเว็บไซด์อินเตอร์ เน็ทของกรมสวัสดิการสังคมเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้นของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
สายด่วนกรมสวัสดิการสังคมได้จดั เตรี ยมให้ผโู ้ ทรศัพท์ติดต่อที่เป็ นชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เข้าถึงการบริ
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การแปลเจ็ดภาษาแบบรี บด่วนได้เพื่ออํานวยความสะดวกในการสอบถามการบริ การสวัสดิการ
ในส่ วนเพิ่มเติม
กรมสวัสดิการสังคม
ได้จา้ งชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ให้เป็ นผูช้ ่วยติดต่อประสานและส่ งเสริ มสวัสดิการในศูนย์บริ การครอบครั
วเชิงบูรณาการเพื่อช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือที่นนั่

มุมมองผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยเกีย่ วกับการบริการของกรมสวัสดิการสั งคม
๔๑.
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่ถูกปรึ กษาสอบถามบ่งชี้วา่ พวกเขารู ้จกั กรมสวัสดิการสังคมเมื่อสมัครสาธารณูป
การความมัน่ คงสังคมแบบครอบคลุมสมบูรณ์หรื อสมัครเบี้ยเลี้ยงผูส้ ู งอายุ
อย่างไรก็ตาม
พวกเขาไม่รู้จกั การบริ การอื่นๆของกรมสวัสดิการสังคม
๔๒.
ในส่ วนเพิ่มเติม
สําหรับกิจกรรมที่ดาํ เนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน
ใบปลิวแสดงข้อมูลและประกาศถูกเขียนขึ้นเป็ นภาษาจีน
สิ่ งนี้ได้ลดโอกาสเป็ นอันมากต่อชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่สามารถพูดกวางตุง้ ได้ในการเข้าร่ วมกิจกรรมที่
ไม่ได้จดั ขึ้นสําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เป็ นการเฉพาะ
ดังนั้น
จึงฉุ ดรั้งการบูรณาการชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เข้าสู่ ชุมชนท้องถิ่นผ่านการจัดกิจกรรมที่ท้ งั ชนกลุ่มน้อยชา
ติพนั ธุ์และคนจีนท้องถิ่นเข้าร่ วมได้
๔๓.
ยิง่ กว่านั้น
จากการเปิ ดเผยโดยชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
เมื่อพวกเขาเข้าใกล้เคาร์ เตอร์ บริ การของศูนย์ที่ปฏิบตั ิการหรื อช่วยเหลือสงเคราะห์โดยกรมสวัสดิการสัง
คม
พวกเขาแทบจะไม่ได้รับบริ การแปลภาษาถึงแม้วา่ จะมีช่องว่างการสื่ อสารที่สังเกตได้ชดั ระหว่างชนกลุ่
มน้อยชาติพนั ธุ์ที่แสวงหาการบริ การกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การในแนวหน้า
เฉพาะเจาะจงกว่านั้น
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์จาํ นวนมากที่ถูกพูดคุยสัมภาษณ์ช้ ีวา่ การบริ การที่ถูกจัดหาโดยศูนย์เยาวชนสงเครา
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ะห์
เช่น
การให้คาํ ปรึ กษา
มักดําเนิ นการส่ วนใหญ่เป็ นภาษากวางตุง้
สิ่ งนี้ได้บน่ั ทอนชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ในการรับความช่วยเหลือจากศูนย์เยาวชนต่างๆ
๔๔.
ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์จาํ นวนมากยังแบ่งปั นประสบการณ์ในการรับความช่วยเหลือจากศูนย์บริ การครอ
บครัวเชิงบูรณาการ
จากการที่ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์หลายคนเคยมีประสบการณ์ก่อนหน้าหรื อรับฟังเรื่ องราวจากเพื่อนฝูงว่า
การบริ การแปลภาษาไม่ได้ถูกจัดหาให้อย่างพร้อมเพรี ยง พวกเขาจึงต้องสอบถามสมาชิกในครอบครัว
เพื่อนหรื อผูท้ ี่ทาํ งานสังคมร่ วมชาติพนั ธุ์ให้ติดตามประกบพวกเขาตอนเดินทางไปยังศูนย์บริ การครอบค
รัวเชิงบูรณาการ
เจ้าหน้าที่ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่พดู คุยสัมภาษณ์ยงั แบ่งปั นประสบการณ์ในก
รณี ที่ถูกร้องขอให้ติดตามชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ขณะเดินทางไปยังกรมสวัสดิการสังคมเพื่อให้บริ การแป
ลภาษา

ข้ อเสนอแนะ
ภาพรวมทัว่ ไป
ข้อเสนอแนะที่ ๑
๔๕.
ขณะที่มีการบันทึกว่าตัวบ่งชี้ที่แน่นอนได้ถูกจัดวางไว้ในตําแหน่งแห่งที่ที่เหมาะสมโดยกรมต่างๆที่เกี่ย
วข้องเพื่ออํานวยความสะดวกต่อการสอบสวนผลลัพธ์การบริ การที่มีต่อชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
และเพื่อประเมินผลถ้าหากผลลัพธ์ดงั กล่าวเอื้อหนุนต่อการเข้าถึงบริ การสาธารณะที่เท่าเทียมกัน
คณะผูศ้ ึกษาวิจยั แนะนําว่ากรมมหาไทย
กรมแรงงาน
คณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ให้กบั ลูกจ้างและกรมสวัสดิการสังคม
ควรพิจารณาทบทวน
และถ้าสามารถนําไปปรับใช้ได้
ก็กลัน่ กรองตัวบ่งชี้เหล่านี้อยูเ่ ป็ นระยะ
พร้อมคํานึงใคร่ ครวญความต้องการของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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เพื่อประเมินผลลัพธ์การบริ การของหน่วยงานเหล่านี้ให้ดีข้ ึนสําหรับนําไปแก้ไขปรับปรุ งการบริ การเพิ่ม
เติม
ข้อเสนอแนะที่ ๒
๔๖.
มีการแนะนําให้กรมมหาดไทย
กรมแรงงาน
คณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ให้กบั ลูกจ้างและกรมสวัสดิการสังคม
จัดทําความพยายามที่เกี่ยวเนื่ องเพื่อเผยแพร่ ออกสู่ สาธารณะในแนวทางที่ครอบคลุมการบริ การแบบคร
บถ้วนรอบด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิง่
มาตรการใหม่ที่ถูกแนะนําขึ้นในไม่กี่ปีมานี้เพื่อช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
โดยให้ขบั เน้นความโดดเด่นไปที่เรื่ องราวจําเพาะซึ่ งเคยประสบความสําเร็ จมาแล้ว
ข้อเสนอแนะที่ ๓
๔๗.
มีการแนะนําว่าในการส่ งมอบบริ การสาธารณะ
ควรพิจารณาให้เงินช่วยเหลือองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อจัดหาบริ การและเพื่อส่ งมอบบริ การในลักษณะหุ ้
นส่ วนพันธมิตรกับองค์กรพัฒนาเอกชน
โดยองค์กรพัฒนาเอกชนเล่นบทบาทเข้าไปเกี่ยวพันกับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์และช่วยอํานวยความสะด
วกในการพัฒนาความไว้เนื้ อเชื่อใจร่ วมระหว่างชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์กบั ผูจ้ ดั เตรี ยมบริ การ
ข้อเสนอแนะที่ ๔
๔๘.
มีการแนะนําว่าในการส่ งมอบบริ การสาธารณะ
ควรพิจารณาจัดการฝึ กอบรมหางานสําหรับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ผา่ นความพยายามที่เกี่ยวเนื่องของนาย
จ้าง
กรมรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและองค์กรพัฒนาเอกชน
โดยมีเงินช่วยเหลือสนับสนุ นจากรัฐบาลพร้อมมุมมองในการสร้างความไว้เนื้ อเชื่ อใจร่ วมระหว่างชนก
ลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์กบั นายจ้าง

ข้ อเสนอแนะจําเพาะ
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การบริ การที่ถูกจัดเตรี ยมโดยกรมมหาดไทย
ข้อเสนอแนะที่ ๕
๔๙.
มีการแนะนําให้ศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์พิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิการเพื่อให้เห็นว่าศูนย์เหล่านี้สอด
รับกับความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
ทั้งนี้ก็เพื่อเสริ มความสะดวกให้กบั การบูรณาการกลุ่มชาติพนั ธุ์เข้าสู่ ชุมชน
ข้อเสนอแนะที่ ๖
๕๐.
มีการแนะนําให้กรมมหาดไทยพิจารณาการคิดค้นออกแบบกลไกติดตามชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ที่มาถึงฮ่
องกงใหม่ๆและมอบหมายให้องค์กรพัฒนาเอกชนติดต่อเชิงรุ กกับชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เหล่านี้และจัดเ
ตรี ยมการบริ การให้พวกเขาซึ่ งรวมทั้งโปรแกรมปฐมนิ เทศและคอร์ สสอนภาษาที่พร้อมรับต่อชนกลุ่มน้
อยชาติพนั ธุ์ที่มาถึงใหม่
ข้อเสนอแนะที่ ๗
๕๑.
มีการเสนอแนะให้กรมมหาดไทยควรพิจารณาการให้เงินช่วยเหลือองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างกระตือรื อ
ร้นเพื่อจัดเตรี ยมบริ การต่อชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์บนพื้นฐานของการประเมินความต้องการที่เป็ นระบบ
พร้อมจัดวางจุดเน้นไปที่การบูรณาการผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์และคนจีนท้อง
ถิ่น
ข้อเสนอแนะที่ ๘
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๕๒.
มีการแนะนําว่ากรมมหาดไทยควรทบทวนความเพียงพอของงบช่วยเหลือศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์แล
ะพิจารณาขยายสัญญาข้อตกลงกับศูนย์ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ให้มากกว่าสองปี

การบริ การที่ถูกจัดเตรี ยมโดยกรมแรงงาน
ข้ อเสนอแนะที่ ๙
๕๓.
มีการเสนอแนะว่าการบริ การติดตามที่ถูกยกระดับขึ้นควรจัดเตรี ยมไว้สาํ หรับผูห้ างานที่เป็ นชนกลุ่มน้อ
ยชาติพนั ธุ์และนายจ้างที่จา้ งงานชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
การบริ การติดตามเช่นว่านี้อาจรวมการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ให้กบั นายจ้
างและช่วยเหลือทั้งนายจ้างและลูกจ้างชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ให้เข้าใจและปรับตัวซึ่ งกันและกันต่อความ
คาดหวังและข้อปฏิบตั ิการทํางาน

การบริ การที่ถูกจัดเตรี ยมโดยคณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ให้กบั ลูกจ้าง
ข้อเสนอแนะที่ ๑๐
๕๔.
มีการแนะนําว่าคณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ให้กบั ลูกจ้างควรทําตามขั้นตอนการส่ งเสริ มอํานวยความส
ะดวกของศูนย์ที่แตกต่างหลากหลาย
โดยแต่ละศูนย์ที่รับผูส้ มัครจํานวนน้อยมากให้ทาํ การรวบรวมใบสมัครให้เป็ นปึ กแผ่นขึ้นเพื่อที่จะให้ศูน
ย์หนึ่งๆสามารถเปิ ดชั้นเรี ยนโดยมีจาํ นวนของผูส้ มัครที่เพียงพอ ในส่ วนเพิ่มเติม คณะกรรมการฯ
ควรพิจารณาเสนอคอร์ สในวิธีที่ยดื หยุน่ ขึ้นในเชิงของการส่ งมอบและระยะเวลาการฝึ กอบรม

การบริ การที่ถูกจัดเตรี ยมโดยกรมสวัสดิการสังคม
ข้อเสนอแนะที่ ๑๑
21

๕๕.
มีการเสนอแนะว่ากรมสวัสดิการสังคมควรพัฒนาสมรรถนะของตัวชี้ วดั บนผลลัพธ์ของการใช้บริ การโ
ดยชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์ โดยให้คาํ นึงถึงการใช้บริ การที่แท้จริ ง

การบริ การแปล
ข้อเสนอแนะที่ ๑๒
๕๖.
ในภาวะที่สอดคล้องกับแนวทางการบริ หาร
มีการแนะนําว่ากรมรัฐบาลที่เกี่ยวข้องควรเข้าติดต่อและให้ทุนองค์กรพัฒนาเอกชนมากขึ้น
โดยเน้นที่องค์กรเอกชนที่มีที่ต้งั อยูใ่ นเขตที่แตกต่างกันไป
ทั้งนี้เพื่อจัดเตรี ยมงานบริ การแปลให้กบั ชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการเข้าถึงการบริ
การสาธารณะที่เท่าเทียมของพวกเขา

การตอบสนองโดยผูจ้ ดั เตรี ยมให้บริ การ
๕๗.
การตอบสนองจากกรมมหาดไทย
กรมแรงงาน
คณะกรรมการฝึ กอบรมใหม่ให้กบั ลูกจ้างและกรมสวัสดิการสังคมบนฐานของทรรศนะผูม้ ีส่วนได้ส่วนเ
สี ยและข้อเสนอแนะได้ถูกเสนอไว้ในภาคผนวกที่สามจนถึงรายงานฉบับเต็ม

22

