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ชาวญ่ี่�ปุ�นุ 
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สัำงคมูและความูมัู�นุคงข้องมูนุุษย์ ท่�ต้ิองการทราบถึงความูต้ิองการข้องพันัุกงานุบริการ เพืั�อนุำาข้้อคิดเห็นุข้องประชากรกลุ่มูนุ่�มูา

พััฒนุากิจกรรมูฝึึกอบรมูอาช่พั ซึึ่�งถือเป็นุเรื�องท่�นุ่ายกย่อง ติามูหลักการท่�ว่าความูคิดเห็นุและการมู่ส่ำวนุร่วมูข้องพันัุกงานุบริการ

เป็นุหัวใจสำำาคัญี่ในุการออกแบบการวิจัยและการเก็บข้้อมููลในุครั�งนุ่�  ความูร่วมูมืูอข้ององค์กรชุมูชนุติลอดระยะเวลาการทำาวิจัย
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• มููลนิุธิีเอ็มูพัาวเวอร์ (จังหวัดเช่ยงใหมู่ และจังหวัดอุดรธีานุ่)

• มููลนิุธิีเอ็มูพัลัสำ (จังหวัดเช่ยงใหมู่)

• สำมูาคมูฟ้ื้าส่ำรุ้งแห่งประเทศไทย (จังหวัดสำงข้ลา)

• มููลนิุธิีเพืั�อนุพันุักงานุบริการ (SWING) (จังหวัดกรุงเทพัมูหานุคร, เมูืองพััทยา จังหวัดชลบุร่, จังหวัดสำระแก้ว และ 

จังหวัดอุดรธีานุ่)
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เข้้าใจในุประเด็นุต่ิางๆเก่�ยวกับอุปสำงค์และอุปทานุในุการทำาอาช่พัทางเลือกอื�นุๆติลอดจนุโอกาสำในุการอบรมูข้องพันัุกงานุบริการ  
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คำาย่อ
AQRF   กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซ่ึ่ยนุ

BMA   กรุงเทพัมูหานุคร

CBO   องค์กรชุมูชนุ

CLC   ศูนุย์เร่ยนุรู้ชุมูชนุ

CSO   องค์กรภาคประชาสัำงคมู

DSD   กรมูพััฒนุาฝีึมืูอแรงงานุ กระทรวงแรงงานุ

สิค.   กรมูกิจการสำติร่และสำถาบันุครอบครัว

FGD   การสำนุทนุากลุ่มู

ไอซีีที   เทคโนุโลย่สำารสำนุเทศและการสืำ�อสำาร

ไอแอลิโอ  องค์การแรงงานุระหว่างประเทศ

LGBTI    กลุ่มูคนุท่�มู่ความูหลากหลายทางเพัศ (เลสำเบ่�ยนุ, เกย์, ไบเซ็ึ่กชวล, บุคคลข้้ามูเพัศ 

   และอินุเทอร์เซ็ึ่กส์ำ) 

MoSDHS  กระทรวงการพััฒนุาสัำงคมูและความูมัู�นุคงข้องมูนุุษย์

NQF   กรอบคุณวุฒิแห่งชาติิ

กศน.   สำำานัุกงานุส่ำงเสำริมูการศึกษานุอกระบบและการศึกษาติามูอัธียาศัย  

สิอศ.   สำำานัุกงานุคณะกรรมูการการอาช่วศึกษา

RSAT   สำมูาคมูฟ้ื้าส่ำรุ้งแห่งประเทศไทย

SCE   ศูนุย์วิทยาศาสำติร์เพืั�อการศึกษา

SWING   มููลนิุธิีเพืั�อนุพันัุกงานุบริการ

TGW   หญิี่งข้้ามูเพัศ

TGM   ชายข้้ามูเพัศ

TNA   ประเมิูนุความูต้ิองการการฝึึกอาช่พั

TVET   การจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษา 

UNDP   โครงการพััฒนุาแห่งสำหประชาชาติิ

UFW   รูปแบบการทำางานุซึึ่�งไมู่เป็นุท่�ยอมูรับ
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บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

วัตถุประสงค์
วัติถุประสำงคข์้องการประเมูนิุความูติอ้งการการฝึึกอาช่พัในุครั�งนุ่� มุู่งเพืั�อทำาการสำำารวจอปุสำงคแ์ละอปุทานุข้องการฝึึกอบรมูอาช่พั

สำำาหรับพันัุกงานุบริการในุประเทศไทย เพืั�อทำาการระบุหลักสูำติรพืั�นุฐานุสู่ำการเร่ยนุรู้ท่�จะส่ำงเสำริมูให้พันัุกงานุบริการสำามูารถเข้้าไป

สู่ำติลาดแรงงานุเพืั�อเพิั�มูข่้ดความูสำามูารถทางเศรษฐกิจ โดยการศึกษาในุครั�งนุ่�เนุ้นุไปท่�หลักสูำติรอบรมูจัดโดยกรมูกิจการสำติร่และ

สำถาบันุครอบครัว (สำค.)  กระทรวงการพััฒนุาสัำงคมูและความูมัู�นุคงข้องมูนุุษย์ และกรมูพััฒนุาฝีึมืูอแรงงานุกระทรวงแรงงานุนุ

วิธีดำาเนินการศึกษา
การศึกษาในุครั�งนุ่�มู่การประเมิูนุความูต้ิองการการฝึึกอบรมูอาช่พัร่วมูกับผูู้้มู่ส่ำวนุได้เส่ำยหลักซึึ่�ง เป็นุ

ผูู้้ได้รับผู้ลประโยชน์ุโดยติรง ดังท่�ได้ใส่ำไว้ในุรายละเอ่ยดข้องการศึกษาซึึ่�งประกอบด้วย  

• พันัุกงานุบริการชาย หญิี่ง และผูู้้ท่�มู่ความูหลากหลายทางเพัศทั�งผูู้้มู่สัำญี่ชาติิไทย ผูู้้ไร้รัฐไร้

สัำญี่ชาติิ และผูู้้ท่�ไมู่ใช่สัำญี่ชาติิไทย (แรงงานุข้้ามูชาติิ)

• ผูู้้มู่ส่ำวนุได้เส่ำยหลักและเครือข่้ายข้องพันัุกงานุบริการชาย หญิี่ง และผูู้้ท่�มู่ความูหลากหลาย

ทางเพัศทั�งผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทยและผูู้้ท่�ไมู่ใช่สัำญี่ชาติิไทย (แรงงานุข้้ามูชาติิ) ประกอบด้วย 

องค์กรภาคประชาสัำงคมู และองค์กรท่�ทำางานุกับพันัุกงานุบริการ

• หนุ่วยงานุภาครัฐท่�รับผิู้ดชอบในุการดำาเนิุนุงานุและจัดทำารายงานุเก่�ยวกับการฝึึกอบรมู

อาช่พั สำำาหรับพันัุกงานุบริการ ประกอบด้วย กระทรวงการพััฒนุาสัำงคมูและความูมัู�นุคง

ข้องมูนุุษย์ และกระทรวงแรงงานุ

รูปแบบข้องการดำาเนิุนุการศึกษาได้ใช้วิธ่ีแบบผู้สำมูผู้สำานุโดยครอบคลุมูถึง การค้นุคว้าข้้อมููลอ้างอิง  

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพัและเชิงปริมูาณ พัร้อมูทั�งนุำาการเร่ยนุรู้อย่างมู่ส่ำวนุร่วมูมูาใช้ในุทุกขั้�นุติอนุ

ข้องการศึกษา การออกแบบการวิจัยและการพััฒนุา ทั�งนุ่�เครื�องมืูอในุการวิจัยได้จัดทำาร่วมูกับตัิวแทนุ

ข้องพันัุกงานุบริการ โดยได้รับความูช่วยเหลือจากองค์กรชุมูชนุ ได้แก่ มููลนิุธิีเอ็มูพัาวเวอร์ มููลนิุธิีเอ็มู

พัลัสำ สำมูาคมูฟ้ื้าส่ำรุ้งแห่งประเทศไทย และมููลนิุธิีเพืั�อนุพันัุกงานุบริการ (SWING)  โดยมู่แกนุนุำาข้อง

พันัุกงานุบริการเป็นุผูู้้ทำาการเติร่ยมูการเพืั�อทำาการศึกษาในุพืั�นุท่� และได้มู่การทำาการอบรมูการใช้

เครื�องมืูอในุการเก็บข้้อมููลจากแบบสำอบถามูใหกั้บเจ้าหนุ้าท่�องค์กรชุมูชนุทุกแห่งก่อนุการดำาเนิุนุงานุ



8 การประเมิูนุความูติอ้งการ การฝึึกอบรมูอาช่พัและ สำำารวจการฝึึกอบรมูอาช่พัสำำาหรับพันัุกงานุบริการทางเพัศในุประเทศไทย

ผลการวิจัย

	 ด้านอุปสงค์

 ข้าดความูแนุ่วแนุ่ในุความูติ้องการการฝึึกอบรมูสำำาหรับอาช่พัทางเลือก

  ในุข้ณะท่�ผู้ลสำำารวจพับว่าพันัุกงานุบริการท่�เข้้าร่วมูในุการติอบแบบสำอบถามูและการสำนุทนุากลุ่มู ส่ำวนุมูากมู่ความูต้ิองการ

ท่�จะแสำวงหาอาช่พัอื�นุและเข้้าร่วมูในุการฝึึกอาช่พั แต่ิความูสำามูารถในุการเข้้าร่วมูยังค่อนุข้้างจำากัดเนืุ�องจาก

    ก.   ไมู่มู่เงินุและเวลา (ทั�งในุรูปแบบข้องตัิวเงินุ เวลา และค่าเส่ำยโอกาสำ) 

  ข้.   มู่ภาระการเล่�ยงดูบุติรและมู่ข้้อจำากัดในุการเดินุทาง

 มู่ความูรู้สำึกว่าไมู่มู่อาช่พัท่�เหมูาะสำมู 

  จากการสำำารวจพับว่ามู่ความูกังวลหลายประการท่�มู่ผู้ลกระทบต่ิอความูกระตืิอรือร้นุในุการแสำวงหาอาช่พัอื�นุๆ หนึุ�งในุ

นัุ�นุคือพันัุกงานุบริการมู่ความูรู้สึำกว่าไมู่มู่อาช่พัท่�เหมูาะสำมูสำำาหรับตินุเองร่วมูกับความูกังวลท่�ว่าหลักสูำติรการฝึึกอบรมู

ท่�มู่อยูอ่าจจะไมู่สำามูารถสำร้างโอกาสำในุการทำางานุได้

  ทักษะพัื�นุฐานุข้องประชากรกลุ่มูนุ่�ค่อนุข้้างนุ้อย และติ้องการการเสำริมูทักษะเพัื�อเพัิ�มูความูสำามูารถในุ
การทำางานุ

  จากการสำำารวจ พับว่าผูู้้ติอบแบบสำอบถามูต้ิองการความูช่วยเหลือในุการกรอกแบบสำอบถามู เนืุ�องจากข้าดการศึกษา 

ข้าดทักษะในุการทำางานุให้สำำาเร็จลุล่วงติามูเป้าหมูาย และข้าดทักษะในุด้านุความูคิดเชิงวิพัากย ์โดยครึ�งหนึุ�งข้องผูู้้ติอบ

แบบสำอบถามู (รอ้ยละ 50) มู่ระดับการศึกษาสูำงสุำดไมู่เกินุชั�นุมัูธียมู และร้อยละ 20 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่ระดับการ

ศึกษาอยูใ่นุระดับประถมูศึกษา รวมูถึงร้อยละ 4 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่เคยเข้้าโรงเร่ยนุ ดังนัุ�นุผู้ลการวิจัยจึงสำะท้อนุ

ถึงความูจำาเป็นุในุการพััฒนุาทักษะพืั�นุฐานุทั�งด้านุการอ่านุ การเข่้ยนุ และการใช้คอมูพิัวเติอร์      

 ติ้องการการสำนุับสำนุุนุด้านุทักษะทางสำังคมู หรือทักษะพัื�นุฐานุท่�จำาเป็นุในุการทำางานุ    

  การพััฒนุาทักษะทางสัำงคมูเป็นุอ่กด้านุท่�พันัุกงานุบริการต้ิองการ เพืั�อสำร้างความูมัู�นุใจและความูเชื�อมัู�นุในุตินุเอง  ทั�งนุ่�

กลุ่มูเป้าหมูายเห็นุถึงความูสำำาคัญี่ข้องทักษะพืั�นุฐานุท่�จำาเป็นุในุการทำางานุ อาทิ ทักษะด้านุการสืำ�อสำาร และการกล้า

แสำดงออกด้วยความูเชื�อมัู�นุในุตินุเอง ดังนัุ�นุหลักสูำติรการฝึึกอบรมูอาช่พัควรรวมูทักษะเหล่านุ่�เข้้าไว้ด้วย

 อุปสำงค์สำำาหรับการฝึึกอาช่พัจำาเป็นุติ้องมู่การสำำารวจเพัิ�มูเติมิ

  ข้้อมููลจากการสำำารวจบ่งช่�ว่า ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูจำากัดการเลือกอาช่พัท่�ต้ิองการฝึึกอบรมู อยูใ่นุข้อบเข้ติข้องสิำ�งท่�คุ้นุเคย

และรู้จัก เช่นุ ทำาอาหารเสำริมูสำวยหรือความูงามู และงานุข้าย อย่างไรก็ด่อาจจะมู่การฝึึกอบรมูด้านุอื�นุๆท่�ผูู้้ติอบ

แบบสำอบถามูอาจจะสำนุใจ แต่ิยังไมู่รู้แนุ่ชัดในุข้ณะนุ่�  ดังนัุ�นุจึงจำาเป็นุท่�กลุ่มูเป้าหมูายต้ิองเปิดรับการอบรมู และวิธ่ีการ
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ดำาเนิุนุช่วิติในุรูปแบบอื�นุๆ รวมูถึงเข้้าใจถึงประโยชน์ุข้องการทำางานุในุด้านุเหล่านุ่� นุอกจากนุ่�ความูสำนุใจในุการฝึึกอาช่พั

ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู ยังสำะท้อนุความูคิดในุแง่ข้องภาพัเหมูารวมูในุเรื�องเพัศในุโลกข้องการทำางานุ ท่�ทำาให้เกิดข้้อ

จำากัดในุการตัิดสิำนุใจเก่�ยวกับอาช่พั ความูพัยายามูในุการปลุกจิติสำำานึุกในุเรื�องเหล่านุ่�จึงจำาเป็นุสำำาหรับพันัุกงานุบริการ 

และการเติร่ยมูการจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษา  

 มู่ความูต้ิองการการฝึึกอบรมูเพืั�อเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง
  ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ (ร้อยละ 86) มู่ความูสำนุใจในุการฝึึกอบรมูเพืั�อเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง อย่างไรก็ด่การ

สำนัุบสำนุุนุในุด้านุนุ่�ควรจะต้ิองมู่การสำำารวจเพิั�มูเติิมู เนืุ�องจากการฝึึกอบรมูเพ่ัยงอย่างเด่ยวไมู่เพ่ัยงพัอในุการเริ�มูทำา

ธุีรกิจแต่ิจำาเป็นุต้ิองมู่องค์ประกอบด้านุอื�นุๆเพืั�อสำนัุบสำนุุนุในุการทำาธุีรกิจร่วมูด้วย อาทิ เงินุทุนุ พ่ั�เล่�ยง และคำาแนุะนุำา

ในุการดำาเนิุนุงานุ แมู้ว่าภายใต้ิหลักสูำติรท่�นุำาเสำนุอเก่�ยวกับทักษะในุการเป็นุเจ้าข้องกิจการได้จัดให้มู่หลักสูำติรอบรมู

เก่�ยวกับทักษะด้านุการวางแผู้นุและการบริหารจัดการด้านุการเงินุ ซึึ่�งเป็นุทักษะท่�ไมู่ผูู้กติิดกับสำาข้าอาช่พัรวมูอยู่ด้วย

ก็ติามูมู

 กลุ่มูเป้าหมูายมู่การดำาเนิุนุการเพืั�อแสำวงหาอาช่พัทางเลือกและการฝึึกอบรมูค่อนุข้้างนุ้อย
  ร้อยละ 55 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่มู่ความูคิดเก่�ยวกับการเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พัหรือแสำวงหาอาช่พัทางเลือก 

โดยนุ้อยกว่าครึ�งหนึุ�งข้องคนุเหล่านุ่�มู่การดำาเนิุนุการเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมู หรือแสำวงหาอาช่พัอื�นุๆ ข้้อมููลจากการ

สำำารวจแสำดงให้เห็นุว่านุอกจากการข้อความูช่วยเหลือจากญี่าติิ เพืั�อนุ หรือคนุรู้จักแล้ว กลุ่มูตัิวอย่างค่อนุข้้างมู่การรับ

รู้เก่�ยวกับวิธ่ีการและหนุทางในุการแล้วหาอาช่พัอื�นุๆท่�จำากัด ซึึ่�งบ่งช่�ว่าการให้คำาปรึกษาและคำาแนุะนุำาในุการหาอาช่พั

เป็นุสิำ�งท่�จำาเป็นุ

 การช่วยเหลือให้คำาแนุะนุำาและการสำนัุบสำนุุนุเป็นุสิำ�งจำาเป็นุ
  ร้อยละ 88 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูต้ิองการความูช่วยเหลือเพืั�อหาหลักสูำติรอบรมูและงานุท่�เหมูาะสำมู ซึึ่�งการให้ความู

สำนัุบสำนุุนุในุเรื�องนุ่�ยังไมู่มู่บริการสำำาหรับกลุ่มูเป้าหมูายกลุ่มูนุ่� จากการสำำารวจเพืั�อทำาแผู้นุผัู้งหลักสูำติรฝึึกอบรมูท่�มู่อยู่

พับว่าข้้อมููลท่�เก่�ยวข้้องบางอย่างไมู่ได้นุำาเสำนุอโดยสำมูำ�าเสำมูอ และเนืุ�อหาท่�นุำาเสำนุอเก่�ยวกับหลักสูำติรค่อนุข้้างเข้้าใจยาก

 กลุ่มูเป้าหมูายมู่ความูเห็นุว่าวุฒิการศึกษาเป็นุสิำ�งสำำาคัญี่ 
  ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ (ร้อยละ 69) มู่ความูเห็นุว่าเรื�องวุฒิการศึกษาเป็นุเรื�องท่�ค่อนุข้้างสำำาคัญี่หรือสำำาคัญี่มูาก 

ดังนัุ�นุการท่�วุฒิการศึกษาท่�ได้รับรวมูอยู่ในุกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิจึงมู่ความูสำำาคัญี่ จากการสำำารวจพับว่ามู่เพ่ัยงร้อยละ 

2 ข้องกลุ่มูตัิวอย่างท่�คิดว่าวุฒิการศึกษาไมู่ใช่สิำ�งจำาเป็นุ 

 หนึุ�งในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าต้ิองการได้รับการฝึึกอบรมูร่วมูกับพันัุกงานุบริการด้วยกันุ
  ร้อยละ 24 หรือประมูาณหนึุ�งในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่า มู่ความูต้ิองการท่�จะเข้้าร่วมูอบรมูร่วมูกับเพืั�อนุพันัุกงานุ

บริการด้วยกันุ ในุข้ณะท่�ร้อยละ 31 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่ระบุความูต้ิองการท่�จะเข้้าร่วมูการอบรมูกับกลุ่มูพันัุกงานุ

บริการด้วยกันุ  

 พันัุกงานุบริการเป็นุกลุ่มูท่�มู่ความูหลากหลายทั�งคุณสำมูบัติิและความูต้ิองการในุด้านุต่ิางๆ   

  รูปแบบการดำาเนิุนุการท่�ต่ิางกันุจำาเป็นุเพืั�อให้เหมูาะสำำาหรับกลุ่มูท่�มู่ระดับการศึกษาและทักษะ อายุ และ ความูต้ิองการ

ท่�แติกต่ิางกันุ คนุเหล่านุ่�ะมู่ความูชอบรูปแบบการฝึึกอบรมูท่�แติกต่ิางกันุ บางคนุอาจจะเลือกการอบรมูทางออนุไลน์ุ ดัง

นัุ�นุกลยุทธ์ีเพ่ัยงข้้อเด่ยวอาจไมู่เพ่ัยงพัอต่ิอความูต้ิองการท่�แติกต่ิางกันุ ในุการพััฒนุาทักษะสำำาหรับอาช่พัทางเลือก

    

6

7

8

9

10

11



10 การประเมิินความิต้้องการ การฝึึกอบรมิอาชีีพและ สำำารวจการฝึึกอบรมิอาชีีพสำำาหรับพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย

				ด้านอุปทาน	

 ข้าดโอกาสำเข้้ารับการศึกษาในุระดับท่�สำูงข้ึ�นุ

  พันัุกงานุบริการท่�เข้้าร่วมูในุการสำำารวจนุ่� ส่ำวนุมูากไมู่ได้รับโอกาสำในุการศึกษาและการฝึึกอบรมูในุระดับสูำงเนืุ�องจากวิถ่

ช่วิติในุปัจจุบันุ รวมูถึงข้าดทักษะหรือวุฒิการศึกษาท่�ต้ิองการในุการเข้้ารับการศึกษา

  โอกาสำในุการฝึึกอบรมูติามูกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิระดับท่� 4-8 ซึึ่�งประกอบด้วยทักษะหลักและเส้ำนุทางเลื�อนุระดับคุณวุฒิ

วิชาช่พัสำำาหรับทำางานุ ค่อนุข้้างปิดกั�นุสำำาหรับกลุ่มูเป้าหมูายส่ำวนุใหญ่ี่ ทำาให้ดูเสำมืูอนุว่าประชากรกลุ่มูนุ่�จะไมู่สำามูารถ

ทำาการเปล่�ยนุอาช่พัและสำถานุภาพัเป็นุแรงงานุท่�มู่ทักษะได้

 พันุักงานุบริการท่�จบชั�นุมูัธียมูศึกษาจะมู่ทางเลือกในุการศึกษามูากข้ึ�นุ

  พันัุกงานุบริการท่�จบการศึกษาระดับมัูธียมูศึกษามู่โอกาสำท่�จะกลับเข้้าร่วมูการศึกษาต่ิอเพืั�อได้รับวุฒิการศึกษาท่�สูำงขึ้�นุ

มูากกว่า โดยพันัุกงานุบริการท่�สำำาเร็จการศึกษาจากมูหาวิทยาลัยจะมู่โอกาสำสูำงท่�สุำดเพืั�อการฝึึกอบรมูอาช่พัท่�เหมูาะสำมู

และมู่ทางเลือกในุการประกอบอาช่พัอื�นุๆ

 พันุักงานุบริการท่�เคยได้รับการฝึึกอบรมูอาช่พัจะมู่ทางเลือกมูากข้ึ�นุ

  พันัุกงานุบริการอาจจะใช้การเท่ยบโอนุประสำบการณค์วามูรู้ท่�มู่อยูแ่ละวุฒิการศึกษาท่�เคยได้รับ เพืั�อให้เข้้าเกณฑ์์การฝึึก

อบรมู ทั�งในุแง่ข้องคุณสำมูบัติิและข้้อกำาหนุดจึงทำาให้มู่ทางเลือกในุการฝึึกอบรมูท่�ด่ขึ้�นุ

 หลักสำูติรระยะสำั�นุเพัื�ออบรมูทักษะท่�มู่อยู่ไมู่ได้ออกแบบมูาสำำาหรับกลุ่มูเป้าหมูาย

  จากการสำำารวจพับว่าหลักสูำติรอบรมูระยะสัำ�นุท่�จัดโดย สำค. และผูู้้ให้บริการรายอื�นุในุปัจจุบันุครอบคลุมูการฝึึกอาช่พัท่�

ถูกเสำนุอโดยกลุ่มูเปา้หมูายในุหลายๆดา้นุ ในุท่�นุ่�เหมูายถึงเฉพัาะการฝึึกอบรมูดา้นุอาช่พัเทา่นัุ�นุโดยไมูร่วมูถึงการพััฒนุา

ทักษะด้านุสัำงคมูและทักษะพืั�นุฐานุในุการทำางานุ ซึึ่�งหลักสูำติรท่�มู่อยูไ่มู่มู่การรวมูทักษะพืั�นุฐานุและทักษะทางสัำงคมูรวมู

กับทักษะด้านุอาช่พัและการทำาธุีรกิจ ระยะเวลาการอบรมูท่�ใช้เวลานุานุข้องหลายหลักสูำติรปรากฎว่าเป็นุปัญี่หากับ

พันัุกงานุบริการเนืุ�องจากติารางเวลาท่�ไมู่เหมูาะสำมูกับเวลาทำางานุข้องประชากรกลุ่มูนุ่�ท่�เป็นุการทำางานุในุเวลาเย็นุ 

พันัุกงานุบริการบางรายสำามูารถเข้้าร่วมูหลักสูำติรอบรมูท่�มู่อยู ่แต่ิหลายรายไมู่สำามูารถเข้้าร่วมูได้จึงต้ิองการการปรับรูป

แบบให้เหมูาะสำมูเป็นุการเฉพัาะ

  พันุักงานุบริการท่�เป็นุแรงงานุข้้ามูชาติิและ ผูู้้ไร้รัฐไร้สำัญี่ชาติิไมู่สำามูารถเข้้าร่วมูการอบรมูและรับวุฒิ
การศึกษา

   หลักสูำติรอบรมูโดยทั�วไป เปิดโอกาสำสำำาหรับพันัุกงานุบริการท่�เป็นุแรงงานุข้้ามูชาติิและผูู้้ไร้รัฐไร้สัำญี่ชาติิค่อนุข้้างนุ้อย ดัง

นัุ�นุจึงอาจเป็นุไปได้ท่�จะรวมูคนุเหล่าไว้นุ่�ในุหลักสูำติรอบรมูท่�จัดโดยองค์กรชุมูชนุ 

  การฝึึกอบรมูอาช่พั (และอาช่พัทางเลือก) เป็นุเพั่ยงแนุวทางหนุึ�งในุการช่วยเหลือพันุักงานุบริการภาย
ใติ้สำถานุการณ์โควิด-19

  ผู้ลกระทบจากสำถานุการณ์โควิด-19 ทำาให้มู่ความูจำาเป็นุเร่งด่วนุในุการหาเงินุ เพืั�อทดแทนุการสูำญี่เส่ำยรายได้จากอาช่พั

พันัุกงานุบริการ ในุระยะสัำ�นุจึงควรมุู่งเนุ้นุไปท่�การส่ำงเสำริมูการคุ้มูครองทางสำังคมูให้ครอบครัวท่�ยากไร้ เพืั�อแก้ปัญี่หา

ความูไมู่มัู�นุคงทางอาหารและความูยากจนุด้านุรายได้ ทุนุมูนุุษย์ข้องพันัุกงานุบริการสำามูารถพััฒนุาในุระยะยาวได้ แต่ิ

ต้ิองรวมูอยู่ในุกรอบนุโยบายหลักข้องการอบรมูและการพััฒนุาทักษะต่ิางๆเพืั�อเพิั�มูทักษะช่วิติ
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ข้อเสนอแนะ 

ระยะสั้น	

เสำนุอให้กรมูกิจการสำติร่และสำถาบันุครอบครัวและองค์กรชุมูชนุทำางานุร่วมูกันุเพืั�อเป็นุตัิวแทนุข้องพันัุกงานุบริการในุการพิัจารณา

การทำางานุร่วมูกันุดังต่ิอไปนุ่�:

1. จัดให้มู่บริการให้่ข้อมูลิแลิะคำาแนะนำาที�ครบวงจำรเพืั�อช่วยเหลือพันัุกงานุบริการให้ได้รับข้้อมููลเก่�ยวกับทางเลือก 

ในุการฝึึกอบรมู ทางเลือกในุการทำางานุ และประเด็นุอื�นุๆ ซึึ่�งสำามูารถทำาการพััฒนุารูปแบบและดำาเนิุนุการในุองค์กร

ชุมูชนุท่�ทำางานุรว่มูกับพันัุกงานุบริการ โดยใหบ้ริการในุด้านุข้้อมููลท่�ครบถ้วนุและใหค้ำาแนุะนุำาท่�เหมูาะสำำาหรับบุคคล

สำร้างความูติระหนัุกเก่�ยวกับประโยชน์ุข้องการเร่ยนุรู้ สำามูารถสำนัุบสำนุุนุให้เกิดการเข้้าร่วมูและมู่ส่ำวนุร่วมูในุการฝึึก

อบรมูมูากขึ้�นุ

2. พััฒนุาการรับรองสำำาหรับห่ลัิกสูิติรการอบรมกอ่นการจำา้งงานระยะสัิ�นท่�ออกแบบเฉพัาะให้เหมูาะสำมูกับสำถานุการณ์

ข้องพันัุกงานุบริการ เพืั�อให้ประชากรกลุ่มูนุ่�เข้้าใจถึงทางเลือกในุการดำารงช่วิติติลอดจนุสำร้างความูเข้้มูแข็้งด้านุทักษะ

พืั�นุฐานุในุการทำางานุ ซึึ่�งสำามูารถให้การอบรมูได้โดยภาครัฐและองค์กรพััฒนุาเอกชนุ

3. จัดให้มู่แพ็ักเกจำจูำงใจำรวมถึงเบี�ยเลีิ�ยง เพืั�อสำนัุบสำนุุนุพันัุกงานุบริการท่�ถูกคัดเลือกผู่้านุการเข้้าร่วมูหลักสูำติรการฝึึก

อบรมูในุระบบ

4. ให้การสำนัุบสำนุุนุแบบกำาหนุดเป้าหมูายกับกลุ่มูพันุักงานุบริการท่�เป็นุคนุชายข้อบ อาทิ ผูู้้ท่�มู่ความูพัิการ และ 

ผูู้้ท่�ไร้รัฐไร้สัำญี่ชาติิหรือแรงงานุข้้ามูชาติิ

5. พิัจารณาริเริ�มูนุำาร่อง“แผินการเรียนรู้รายบุคคล”สำำาหรับพันัุกงานุบริการท่�สำามูารถนุำาไปใช้กับแรงงานุท่�ไมู่ได้มูาติร

ฐานุอื�นุๆด้วย การใช้แผู้นุการเร่ยนุรู้รายบุคคลนุ่�มุู่งปรับปรุงการเข้้าถึงการเร่ยนุรู้สำำาหรับผูู้้ใหญ่ี่และการฝึึกอาช่พั

สำำาหรับคนุงานุท่�ถูกไล่ออกให้ด่ขึ้�นุ โดยพิัจารณาทำาการพััฒนุารูปแบบและดำาเนิุนุการนุำาร่องในุพืั�นุท่�หนึุ�งแห่งให้กับ

พันัุกงานุบริการท่�สำนุใจ

6. ร่วมูมืูอกับกระทรวงศึกษาธีิการและกระทรวงแรงงานุ เพืั�อสินับสินุนการพััฒนาห่น่วยการเรียนการสิอนสิำาห่รับ

ห่ลัิกสูิติรการฝึึกอบรม ท่�มู่ความูยืดหยุ่นุมูากขึ้�นุ สำำาหรับพันัุกงานุบริการท่�มู่ข้้อจำากัดด้านุเวลา 

ระยะยาว	

เสำนุอให้ทางโครงการพััฒนุาแห่งสำหประชาชาติิพิัจารณากิจกรรมูดังต่ิอไปนุ่�:

• สำนัุบสำนุุนุกระทรวงศกึษาธิีการในุการพััฒนุากลยทุธ์ี เพืั�อแก้ไข้ปัญี่หาเก่�ยวกับอคติิทางเพัศในุบทบญัี่ญัี่ติิการจดัการศกึษา
และการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษา 

• ร่วมูมืูอกับองค์การสำหประชาชาติิหนุ่วยงานุอื�นุๆ เช่นุ ธีนุาคารโลก องค์การแรงงานุระหว่างประเทศ องค์การทุนุเพืั�อเด็ก
แห่งสำหประชาชาติิ (UNICEF) องค์การเพืั�อการส่ำงเสำริมูความูเสำมูอภาคระหว่างเพัศและเพิั�มูพัลังข้องผูู้้หญิี่งแห่ง
สำหประชาชาติิ (UN Women) เพืั�อให้ภาครัฐรวมูข้้อมููลท่�เก่�ยวกับพันัุกงานุบริการอย่างสำมูำ�าเสำมูอ ในุการสำำารวจและ
รวบรวมูข้้อมููลเก่�ยวกับกำาลังแรงงานุ รวมูทั�งความูยากจนุในุครัวเรือนุ เป็นุต้ินุ

• ให้การสำนัุบสำนุุนุรัฐบาลไทยร่วมูกับหนุ่วยงานุในุองค์การสำหประชาชาติิอื�นุๆ เช่นุ องค์การแรงงานุระหว่างประเทศ และ
ยูเนุสำโก ในุการพััฒนุานุโยบายแรงงานุแห่งชาติิท่�มู่ความูครอบคลุมูมูากขึ้�นุ 

• สำนัุบสำนุุนุพัันุธีมิูติรและผูู้้มู่สำ่วนุได้เส่ำยในุการทำางานุร่วมูกันุ เพืั�อให้เกิดความูก้าวหนุ้าในุการยกเลิกโทษทางอาญี่าข้อง

พันัุกงานุบริการทุกรูปแบบ
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1.1 วัตถุประสงค์
วัติถุประสำงค์ข้องการประเมิูนุความูต้ิองการการฝึึกอาช่พัในุครั�งนุ่� เพืั�อทำาการสำำารวจอุปสำงค์และอุปทานุข้องการฝึึกอบรมู

อาช่พัสำำาหรับพันัุกงานุบริการในุประเทศไทย เพืั�อวางแผู้นุหลักสูำติรปูพืั�นุฐานุสู่ำการเร่ยนุรู้ซึึ่�งช่วยส่ำงเสำริมูให้พันัุกงานุบริการ

สำามูารถเข้้าไปสู่ำติลาดแรงงานุ รวมูทั�งการเพิั�มูข่้ดความูสำามูารถทางเศรษฐกิจ 

รายละเอ่ยดข้องการศึกษามู่ดังนุ่� 

• บ่งช่�ประเด็นุท่�รัฐบาลไทยควรจะดำาเนิุนุการเพืั�อช่วยส่ำงเสำริมูการเพิั�มูข่้ดความูสำามูารถทางเศรษฐกิจข้องพันัุกงานุ

บริการ เช่นุ การฝึึกอบรมูอาช่พัและทักษะต่ิางๆ ซึึ่�งจะช่วยให้พันัุกงานุบริการสำามูารถเช้าสู่ำติลาดแรงงานุ อาทิ การ

ฝึึกอาช่พั หรือการจัดหางานุท่�เหมูาะสำมู  

• จำาแนุกอปุสำรรคสำำาคัญี่สำำาหรับพันัุกงานุบริการในุการเข้้าถงึการฝึึกอบรมู นุอกเหนุอืไปจากการต่ิติราและเลอืกปฏิิบัติิ

• ให้คำาแนุะนุำาแก่กระทรวงการพััฒนุาสำงัคมูและความูมัู�นุคงข้องมูนุุษยใ์นุการปกป้องและคุ้มูครองสำทิธิีมูนุุษยชนุข้อง

พันัุกงานุบรกิาร ติลอดจนุสำง่เสำริมูการเพิั�มูข่้ดความูสำามูารถทางเศรษฐกจิข้องกลุ่มูเปา้หมูาย ผู่้านุการฝึึกอบรมูอาช่พั

และทักษะต่ิางๆ

• บ่งช่�วิธ่ีการแกปั้ญี่หาท่�เป็นุไปไดเ้พืั�อให้พันัุกงานุบรกิารท่�เป็นุแรงงานุข้้ามูชาติิ มู่ส่ำวนุร่วมูในุการเข้้ารบัการฝึึกอบรมู

อาช่พัและทักษะต่ิางๆ

• วิเคราะห์ผู้ลลัพัธ์ีท่�ได้จากการประเมูนิุความูติอ้งการฝึึกอาช่พัโดยหลกัสูำติรการฝึึกอบรมูข้องกองคุ้มูครองและพััฒนุา

อาช่พั กระทรวงการพััฒนุาสัำงคมูและความูมัู�นุคงข้องมูนุุษย์ และกรมูพััฒนุาฝีึมืูอแรงงานุ  กระทรวงแรงงานุ 

ทั�งนุ่�เราคาดหวังว่าผู้ลการศึกษานุ่�เป็นุโอกาสำให้มู่การนุำาข้้อแนุะนุำาด้านุนุโยบายและแนุะแนุวทางการสำนัุบสำนุุนุด้านุวิชาการ

ท่�โครงการพััฒนุาแห่งสำหประชาชาติิ ประจำาประเทศไทย ให้แก่ภาครัฐมูาดำาเนิุนุการ เพืั�อท่�จะเพิั�มูข่้ดความูสำามูารถทาง

เศรษฐกิจข้องพันัุกงานุบริการ ซึึ่�งจะเป็นุการติอบสำนุองต่ิอผู้ลลัพัธ์ีข้องการศึกษาและคำาแนุะนุำาท่�ได้จากการศึกษาเพืั�อประเมิูนุ

ผู้ลกระทบด้านุสัำงคมู เศรษฐกิจ และบริการพืั�นุฐานุต่ิางๆ รวมูถึงการปฏิิบัติิด้วยความูยืดหยุ่นุทางสัำงคมูและชุมูชนุ (socio-

economic impact assessment on social protection and basic service, and social cohesion and community 

resilience pillars) โดยท่มูงานุสำหประชาชาติิประจำาประเทศไทย

1 บทนำา
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โครงการพััฒนุาแห่งสำหประชาชาติิ ประจำาประเทศไทย มุู่งหวังท่�จะส่ำงเสำริมูและให้การสำนัุบสำนุุนุด้านุวิชาการแก่ภาครัฐ เพืั�อข้จัด

อุปสำรรคด้านุสิำทธิีมูนุุษยชนุ ท่�เก่�ยวข้้องกับการเข้้าถึงการฝึึกอบรมูอาช่พัสำำาหรับพันัุกงานุบริการเพืั�อการเพิั�มูข่้ดความูสำามูารถทาง

เศรษฐกิจข้องประชากรกลุ่มูนุ่� เนืุ�องจากมู่ข้้อสัำงเกติว่าหลักสูำติรอบรมูท่�จัดโดยภาครัฐหลายหลักสูำติร ไมู่ติอบสำนุองความูต้ิองการ

ข้องพันัุกงานุบริการในุแง่ข้องเนืุ�อหา เวลา รูปแบบการอบรมู เป็นุต้ินุ โดยเราคาดหวังว่าการฝึึกอบรมูอาช่พัและทักษะต่ิางๆจะส่ำง

เสำริมูข่้ดความูสำามูารถทางเศรษฐกิจข้องพันัุกงานุบริการผู่้านุการสำร้างรายได้ในุติลาดแรงงานุ อนึุ�งยังเป็นุการปูพืั�นุฐานุในุการหารือ

เพืั�อยกเลิกโทษทางอาญี่าข้องพันัุกงานุบริการพัร้อมูทั�งเพิั�มูคุณภาพัช่วิติข้องพันัุกงานุบริการในุประเทศไทย

1.2 วิธีดำาเนินการศึกษา 
การศึกษาครั�งนุ่�ทำาการประเมิูนุความูต้ิองการการฝึึกอบรมูอาช่พัร่วมูกับผูู้้มู่ส่ำวนุได้เส่ำยหลัก ซึึ่�งเป็นุผูู้้ได้รับผู้ลประโยชน์ุโดยติรงดัง

ท่�ได้ใส่ำไว้ในุรายละเอ่ยดข้องการศึกษาซึึ่�งประกอบด้วย  

• พันัุกงานุบริการชาย หญิี่ง และผูู้้ท่�มู่ความูหลากหลายทางเพัศทั�งสัำญี่ชาติิไทย ผูู้้ไร้รัฐไร้สัำญี่ชาติิ และผูู้้ท่�ไมู่ใช่สัำญี่ชาติิไทย 

(แรงงานุข้้ามูชาติิ)

• ผูู้้มู่ส่ำวนุได้เส่ำยหลักและเครอืข่้ายข้องพันุกังานุบรกิารชาย, หญี่งิ, และผูู้ท่้�มู่ความูหลากหลายทางเพัศทั�งผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทย

และผูู้้ท่�ไมู่ใช่สัำญี่ชาติิไทย (แรงงานุข้้ามูชาติิ) ประกอบด้วย องค์กรภาคประชาสัำงคมู และองค์กรท่�ทำางานุกับพันัุกงานุ

บริการ

• หนุ่วยงานุภาครัฐท่�รับผิู้ดชอบในุการดำาเนิุนุงานุ และจัดทำารายงานุเก่�ยวกับการฝึึกอบรมูอาช่พัสำำาหรับพันัุกงานุบริการ 

ประกอบด้วยกระทรวงการพััฒนุาสัำงคมูและความูมัู�นุคงข้องมูนุุษย์ และกระทรวงแรงงานุ

การรวบรวมูข้้อมููลท่�เก่�ยวข้้องในุการประเมิูนุความูต้ิองการการฝึึกอาช่พั การศึกษาในุครั�งนุ่�ได้ใช้รูปแบบข้องการดำาเนิุนุการศึกษา

แบบผู้สำมูผู้สำานุประกอบดว้ย การค้นุคว้าข้้อมููลอ้างอิง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพัและเชิงปริมูาณ พัร้อมูทั�งนุำาการเร่ยนุรู้อยา่งมู่ส่ำวนุ

ร่วมูมูาใช้ในุทุกขั้�นุติอนุข้องการศึกษา สำำาหรับการออกแบบการวิจัยและพััฒนุาเครื�องมืูอในุการวิจัย มู่การจัดทำาร่วมูกับตัิวแทนุ

ข้องพันัุกงานุบริการโดยได้รับความูช่วยเหลือจากองค์กรชุมูชนุ ได้แก่ มููลนิุธิีเอ็มูพัาวเวอร์ มููลนิุธิีเอ็มูพัลัสำ สำมูาคมูฟ้ื้าส่ำรุ้งแห่ง

ประเทศไทย และมููลนิุธีเิพืั�อนุพันัุกงานุบริการ (SWING)  โดยมู่แกนุนุำาข้องพันัุกงานุบริการเป็นุผูู้้ทำาการเติร่ยมูการเพืั�อทำาการศึกษา

ในุพืั�นุท่� และได้มู่การทำาการอบรมูการใช้เครื�องมืูอในุการเก็บข้้อมููลจากแบบสำอบถามูให้กับเจ้าหนุ้าท่�องค์กรชุมูชนุทุกแห่งก่อนุการ

ดำาเนิุนุงานุ

การสิำารวจำในครั�งนี�ปฏิิบัติิการในุส่ำ�จังหวัดคือ เช่ยงใหมู่ สำระแก้ว สำงข้ลา และอุดรธีานุ่ เพืั�อเก็บข้้อมููลเก่�ยวกับลักษณะข้องผูู้้เข้้ารับ

การอบรมู ความูรู้สึำกและความูต้ิองการ อุปสำงค์สำำาหรับการฝึึกอบรมูอาช่พัในุหมูู่พันัุกงานุบริการ และอุปสำรรคในุการเข้้ารับการ

พััฒนุาอาช่พัและทักษะต่ิางๆ ในุส่ำวนุข้องข้้อมููลจากอ่กสำองพืั�นุท่�ในุ กรุงเทพัมูหานุครและพััทยา เป็นุข้้อมููลจากการสำำารวจภายใต้ิ

โครงการอ่กหนึุ�งโครงการท่�ได้รับงบประมูาณจากโครงการพััฒนุาแห่งสำหประชาชาติิภายใต้ิการดำาเนิุนุงานุโดยมููลนิุธิีเพืั�อนุพันัุกงานุ

บริการ (SWING) ซึึ่�งแบบสำอบถามูท่�ใช้ในุการสำำารวจเป็นุแบบสำอบถามูชุดเด่ยวกันุ ดังนัุ�นุจึงได้นุำาผู้ลสำำารวจท่�ได้มูาใช้ในุการศึกษา

นุ่� เพืั�อเพิั�มูจำานุวนุกลุ่มูตัิวอย่างและตัิวแทนุข้องพันัุกงานุบริการ

การสุ่ำมูติวัอยา่งขึ้�นุอยูกั่บความูสำะดวกข้องพันุกังานุบรกิาร ภายใติเ้งื�อนุไข้ข้องเวลาและสำถานุท่�รวมูถึงทรัพัยากรติา่งๆท่�มู่อยูส่ำำาหรบั

การศึกษาในุครั�งนุ่� การเลือกสุ่ำมูติัวอย่างแบบเจาะจงและการสุ่ำมูติัวอย่างแบบลูกโซ่ึ่คือวิธ่ีท่�นุำามูาใช้สำำาหรับการเลือกสุ่ำมูติัวอย่าง

แบบง่ายเพืั�อเก็บข้้อมููลทางสำถิติิท่�เป็นุตัิวแทนุข้องกลุ่มูเป้าหมูาย ซึึ่�งไมู่สำามูารถทำาได้ในุเวลานุ่�ด้วยข้้อจำากัดด้านุกรอบเวลาและ

ทรัพัยากร รวมูทั�งผู้ลกระทบข้องโควิด-19 ท่�เพิั�มูขึ้�นุอย่างต่ิอเนืุ�อง ดังนัุ�นุการสำำารวจในุครั�งนุ่�จึงเป็นุการสุ่ำมูตัิวอย่างโดยไมู่สำามูารถ

ใช้ความูนุ่าจะเป็นุข้องกลุ่มูท่�เป็นุตัิวแทนุข้องพันัุกงานุบริการทั�งประเทศได้ อ่กทั�งไมู่มู่ข้้อมููลเก่�ยวกับข้นุาดข้องกลุ่มูประชากรทั�ง

ในุระดับจังหวัดและระดับประเทศ ในุการหาค่าข้องกลุ่มูตัิวแทนุท่�เท่�ยงติรงด้วย
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ในุทางปฏิิบัติิมู่การสำำารวจข้้อมููลจากกลุ่มูตัิวอย่างข้องพันัุกงานุบริการอย่างนุ้อยจังหวัดละ 100 ราย ในุทั�งส่ำ�จังหวัดเป้าหมูายภาย

ใต้ิการศึกษาในุครั�งนุ่� และในุอ่กสำองจังหวัดท่�มู่การสำำารวจไปก่อนุหนุ้านุ่�  จังหวัดเหล่านุ่�มู่การเลือกมูาเพัราะเป็นุจังหวัดท่�มู่พันัุกงานุ

บริการอยูเ่ป็นุจำานุวนุมูาก การสุ่ำมูตัิวอย่างแบบลูกโซ่ึ่ได้ดำาเนิุนุการโดยองค์กรท่�ทำางานุกับพันัุกงานุบริการและเจ้าหนุ้าท่�ภาคสำนุามู

ข้ององค์กรเหล่านุ่� ซึึ่�งผูู้้ติอบแบบสำอบถามูแต่ิละรายจะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหนุ้าท่�ในุการทำาความูเข้้าใจเก่�ยวกับแบบสำอบถามู 

เพืั�อให้ได้ข้้อมููลท่�นุ่าเชื�อถือจากกลุ่มูท่�อาจจะมู่การศึกษานุ้อยและอ่านุหรือเข่้ยนุได้จำากัด เนืุ�องจากมู่การอนุุมูานุว่ากลุ่มูเป้าหมูาย

ส่ำวนุใหญ่ี่มู่ประสำบการณ์ในุการติอบแบบสำอบถามูค่อนุข้้างนุ้อย

มู่การส่ำงแบบสำอบถามูให้กับเจ้าหนุ้าท่�ภาคสำนุามูผู้่านุทางมืูอถือ โดยได้มู่การพััฒนุาและทบทวนุโดยผูู้้มู่ส่ำวนุได้เส่ำยจากทั�งภาครัฐ

และภาคประชาสัำงคมูหรือองค์กรชุมูชนุ (ภาคผู้นุวก 1) คำาถามูในุแบบสำำารวจมู่การทดสำอบในุจังหวัดเช่ยงใหมู่เมืู�อวันุท่� 21 เมูษายนุ 

พั.ศ. 2564 (2021) หลังจากนัุ�นุมู่การปรับปรุงแก้ไข้เล็กนุ้อยติามูข้้อเสำนุอแนุะท่�ได้รับ

การเก็บข้้อมููลได้รับการสำนัุบสำนุุนุโดยพันัุกงานุบริการท่�ได้รับการอบรมูสำำาหรับการศึกษานุ่� ซึึ่�งผูู้้ท่�จะมู่ปฏิิสัำมูพัันุธ์ีกับประชากรกลุ่มู

ยอ่ยข้องพันัุกงานุบริการจะต้ิองมู่ความูนุ่าเชื�อถือ โดยเฉพัาะกับพันัุกงานุบริการชาย พันัุกงานุบริการท่�เป็นุคนุข้้ามูเพัศ และพันัุกงานุ

บริการท่�เป็นุแรงงานุข้้ามูชาติิ ซึ่ึ�งเรื�องนุ่�ถือเป็นุเรื�องท่�ค่อนุข้้างสำำาคัญี่ในุการทำาให้เข้้าถึงกลุ่มูท่�เข้้าถึงยากมูากท่�สุำดในุหมูู่พันุักงานุ

บริการ อาทิ คนุพิัการ ผูู้้ไร้รัฐไร้สำัญี่ชาติิ และแรงงานุข้้ามูชาติิ ข้้อมููลจากการสำำารวจได้แยกติามูอายุ เพัศสำภาพั (นุอนุ-ไบนุาร่�) 

แรงงานุข้้ามูชาติิ เชื�อชาติิ (ผูู้้ไร้รัฐไร้สัำญี่ชาติิ) และความูพิัการ

การเก็บข้อมูลิโดยการสินทนากลุ่ิม ดำาเนิุนุการเพืั�อเก็บข้้อมููลเชิงคุณภาพัเก่�ยวกับวัติถุประสำงค์ข้องการศึกษาครั�งนุ่�เพืั�อนุำามูาเปร่ยบ

เท่ยบและเสำริมูกับข้้อมููลท่�ได้จากการสำำารวจผู่้านุแบบสำอบถามู ชุดคำาถามูสำำาหรับการสำนุทนุากลุ่มูพััฒนุาขึ้�นุ (ภาคผู้นุวก 2) เพืั�อ

ลดปัญี่หาความูซึ่ับซ้ึ่อนุข้องประเด็นุท่�ต้ิองการค้นุหาซึึ่�งเชื�อมูโยงกับประสำบการณ์การดำาเนุินุช่วิติข้องพันัุกงานุบริการ และเพืั�อ

ให้การสำนุทนุากลุ่มูชว่ยให้เกิดความูเข้้าใจอปุสำงค์สำำาหรับการฝึึกอบรมูอาช่พัรวมูทั�งอาช่พัทางเลอืกในุกลุ่มูประชากรท่�มู่ความูหลาก

หลาย  

ลักษณะการดำาเนิุนุงานุเป็นุการทำางานุร่วมูกับกลุ่มูเป้าหมูาย ทั�งการพััฒนุาชุดคำาถามูและคำาแนุะนุำาในุการดำาเนิุนุงานุ ซึึ่�งจัดทำา

เพืั�อให้ผูู้้เข้้าร่วมูสำามูารถพูัดคุยเก่�ยวกับประสำบการณ์การทำางานุและความูปรารถนุาหรือความูสำนุใจ ความูต้ิองการเก่�ยวกับการฝึึก

อบรมูอาช่พั รับรู้เก่�ยวกับโครงการอบรมูด้านุทักษะ รวมูถึงอุปสำรรคต่ิางๆในุการเข้้าร่วมูฝึึกอบรมู ชุดคำาถามูสำำาหรับการสำนุทนุา

กลุ่มูทดสำอบกับกลุ่มูพันัุกงานุบริการในุพืั�นุท่�พััทยาโดยมููลนิุธิีเพืั�อนุพันัุกงานุบริการ (SWING) ในุอ่กโครงการหนึุ�ง

ทั�งนุ่�มู่การวางแผู้นุท่�จะจัดการสำนุทนุากลุ่มูขึ้�นุในุทั�ง 4 จังหวัดเป้าหมูาย จังหวัดละ 3 กลุ่มู โดยแต่ิละกลุ่มูประกอบด้วยพันัุกงานุ

บริการ 8-10 ราย ขึ้�นุอยู่กับจำานุวนุข้องพันัุกงานุบริการท่�เต็ิมูใจจะให้ข้้อมููล โดยในุการสำนุทนุาจะมู่ตัิวแทนุข้องพันัุกงานุบริการ

หญิี่ง พันัุกงานุบริการชาย และพันัุกงานุบริการท่�เป็นุคนุข้้ามูเพัศ (ทั�งชายและหญิี่ง) เข้้าร่วมูด้วย 

การสำนุทนุากลุ่มูนุ่�จัดให้มู่ขึ้�นุโดยความูช่วยเหลือจากกลุ่มูพันัุกงานุบริการหรือองค์กรท่�ทำางานุกับพันัุกงานุบริการโดยได้รับหนุ้าท่�

ในุการเชิญี่ตัิวแทนุพันัุกงานุบริการเพืั�อเข้้าร่วมูในุการสำนุทนุากลุ่มู และให้การสำนัุบสำนุุนุระหว่างการสำนุทนุาติามูความูเหมูาะสำมู 

การค้นคว้าข้อมูลิอ้างอิง ผูู้้วิจัยได้ค้นุหาข้้อมููลอ้างอิงทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู่้านุทางอินุเติอร์เน็ุติโดยใช้คำาสำำาคัญี่ท่�เก่�ยวข้้อง

กับการศึกษาและการฝึึกอบรมูสำำาหรับการทำางานุในุประเทศไทย ซึ่ึ�งประกอบด้วยการค้นุหาโอกาสำสำำาหรับการศึกษาสำำาหรับผูู้้ใหญ่ี่ 

หรือโอกาสำในุการฝึึกอบรมู การจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษา ทั�งท่�จัดโดยรัฐบาลไทยและท่�ไมู่ได้จัด

โดยรัฐบาล, ทบทวนุรายงานุท่�เก่�ยวกับติลาดแรงงานุ ข้้อมููลและแนุวโนุ้มูท่�เก่�ยวข้้องกับโอกาสำในุการจ้างงานุสำำาหรับพันัุกงานุบริการ

ท่�ได้รับการฝึึกอบรมูอาช่พั
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1.3 โครงสร้างของรายงาน 
รายงานุฉบับนุ่�มู่การเร่ยบเร่ยงติามูโครงสำร้างดังนุ่�

 1.    บทนุำา: ส่ำวนุนุ่�ให้ข้้อมููลเก่�ยวกับท่�มูาข้องรายงานุฉบับนุ่�และอธิีบายถึงวิธ่ีการท่�ใช้ในุการเก็บข้้อมููล

 2.   บริบท: ส่ำวนุนุ่�จะเป็นุการให้ภาพัรวมูข้องบริบทข้องการวิจัยและปัญี่หาท่�ต้ิองได้รับการแก้ไข้

 3.     ความูเข้้าใจเก่�ยวกับอุปสำงค์สำำาหรับการฝึึกอบรมูอาช่พั - ด้านุอุปสำงค์ เป็นุพืั�นุฐานุขั้�นุแรกในุการทำาความูเข้้าใจผูู้้เร่ยนุ

เพืั�อพััฒนุาหลักสูำติรอบรมู เนืุ�อหาในุสำ่วนุนุ่�แสำดงข้้อมููลเก่�ยวกับผูู้้เร่ยนุ ประกอบด้วยทักษะท่�มู่อยู่แล้วและทักษะ

อื�นุๆท่�ผูู้้เร่ยนุต้ิองการจะได้รับ เช่นุ ทักษะพืั�นุฐานุ ทักษะด้านุอาช่พั ทักษะทางสัำงคมู และทักษะหลักในุการทำางานุ 

ในุส่ำวนุนุ่�ยังประกอบด้วยข้้อมููลท่�เก่�ยวกับอุปสำรรคและข้้อจำากัดท่�รับรู้โดยผูู้้เร่ยนุ

 4.    การสำำารวจโอกาสำในุการฝึึกอบรมูอาช่พั -  ด้านุอุปทานุ เพืั�อสำำารวจโอกาสำในุการอบรมูต่ิางๆท่�มู่อยู่โดยทบทวนุ

หลักสูำติรท่�มู่อยูด้่านุการฝึึกอบรมูทักษะสำำาหรับผูู้้ใหญ่ี่ทั�งการศึกษาในุระบบ การศึกษานุอกโรงเร่ยนุ การเร่ยนุรู้ติลอด

ช่วิติและการเร่ยนุรู้ในุชุมูชนุเพืั�อทำางานุในุติลาดแรงงานุ ส่ำวนุนุ่�ประกอบด้วยการสำำารวจหลักสูำติรอบรมูท่�จัดโดย

กระทรวงการพััฒนุาสัำงคมูและความูมัู�นุคงข้องมูนุุษย์ กรมูพััฒนุาฝีึมืูอแรงงานุ กระทรวงแรงงานุภาคเอกชนุและ

การฝึึกอาช่พันุอกโรงเร่ยนุ และประกาศนุ่ยบัติร   

 5.     การวิเคราะห์อุปสำงค์และอุปทานุสำำาหรับโอกาสำในุการฝึึกอบรมูอาช่พั: เนืุ�อหาในุส่ำวนุนุ่�เป็นุการจัดกลุ่มูผู้ลลัพัธ์ีท่�ได้

จากสำำารวจเท่ยบกับโอกาสำในุการฝึึกอบรมูอาช่พัท่�มู่อยู่ในุปัจจุบันุ ซึึ่�งเป็นุการรวมูรวบผู้ลลัพัธ์ีท่�ได้จากการทำาการ

ประเมูนิุความูต้ิองการการฝึึกอบรมูอาช่พัและการสำำารวจโอกาสำในุการอบรมูท่�มู่อยู ่โดยจะช่วยในุการจับคู่ระหว่าง

อุปสำงค์และอุปทานุข้องการอบรมูทักษะ ช่องว่างและโอกาสำท่�ด่สำำาหรับการลงทุนุ

© SWING 
Data collection of training needs assessment
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2.1 อาชีพพนักงานบริการในประเทศไทย 
ประมูาณการว่าจำานุวนุพันัุกงานุบริการในุประเทศไทยมู่ตัิ�งแต่ิ 200,000 ถึงมูากกว่า 2 ล้านุราย ซึึ่�งมู่ทั�งพันัุกงานุบริการ

แบบเต็ิมูเวลาและแบบชั�วคราว ซึึ่�งทำาเพืั�อเสำริมูรายได้จากงานุประจำาเป็นุครั�งคราว รวมูทั�งแรงงานุข้้ามูชาติิจากประเทศ

เพืั�อนุบ้านุและท่�อื�นุๆ ทำาให้ค่อนุข้้างยากในุการหาค่าประมูาณการจำานุวนุพันัุกงานุบริการในุประเทศท่�นุ่าเชื�อถืออ่กทั�งอาช่พั

พันัุกงานุบริการเป็นุอาช่พัท่�ผิู้ดกฎหมูายและต้ิองทำาอย่างเป็นุความูลับ พันัุกงานุบริการจำานุวนุมูากอยู่ในุเมืูองท่องเท่�ยว

ใหญ่ี่ๆ เช่นุ กรุงเทพัมูหานุคร เช่ยงใหมู่ พััทยา และภูเก็ติ ซึึ่�งมู่ลูกค้าชาวต่ิางชาติิเป็นุจำานุวนุมูาก แต่ิสำถานุบริการเพืั�อความู

บันุเทิงมัูกจะมู่สำำาหรับให้บริการนัุกท่องเท่�ยวในุพืั�นุท่�มูากกว่า (Villar, 2019)

ลูกค้าข้องพันุักงานุบริการประกอบด้วย ชาวไทย นัุกท่องเท่�ยวชาวติ่างชาติิ และนุักธุีรกิจ มู่รายงานุว่าผูู้้ชายส่ำวนุใหญี่่ในุ

ประเทศไทย (มูากกว่าร้อยละ 75) ซืึ่�อบริการทางเพัศจากพันัุกงานุบริการ (Bhattacharjya et al, 2015)

2.2 กลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย 
พันัุกงานุบริการเป็นุกลุ่มูท่�มู่ประชากรท่�มู่ความูหลากหลายทั�ง ผูู้้หญิี่ง ผูู้้ชาย  คนุข้้ามูเพัศทั�งชายและหญิี่ง แรงงานุข้้ามูชาติิ 

คนุพิัการ และชนุกลุ่มูนุ้อยท่�ไร้รฐัไร้สำญัี่ชาติิ รวมูถึงมู่ช่วงอายุท่�กว้างตัิ�งแต่ิวยัรุ่นุไปจนุถึงผูู้้สูำงวัย พันัุกงานุบริการบางรายเริ�มู

ทำางานุตัิ�งแต่ิก่อนุอายุ 18 ปี ส่ำวนุใหญ่ี่เป็นุคนุไทยท่�มูาจากชนุบทหรือครอบครัวท่�มู่ฐานุะยากจนุ  

มู่ความูหลากหลายในุธีรุกิจบริการทางเพัศและวธ่ิีการทำางานุ พันัุกงานุบริการอาจจะมู่สำถานุท่�ในุการทำางานุ (เช่นุ บาร์ ร้านุ

คาราโอเกะ คลับ อาบอบนุวด สำปา และซึ่าวนุ่า) มู่การประมูาณการว่ามูากกว่าร้อยละ 85 ข้องพันัุกงานุบริการถูกว่าจ้าง

ในุสำถานุบันุเทิง (Empower, 2017) โดยลงทะเบ่ยนุอาช่พัว่าเป็นุผูู้้ให้บริการ ในุรายท่�ทำางานุแบบอิสำระจะเก็บสำถานุะข้อง

การทำางานุท่�ผิู้ดกฎหมูายเป็นุความูลับ ส่ำวนุพันัุกงานุบริการท่�ทำางานุอยู่ติามูท่�สำาธีารณะ อาทิ ติามูถนุนุ ชายหาด ท่�จอดรถ 

และติลาด จะเป็นุกลุ่มูท่�มู่ความูเปราะบางเป็นุพิัเศษ ซึึ่�งสำองกลุ่มูหลังจะมู่ความูเปราะบางต่ิอการถูกละเมิูดสิำทธิีมูนุุษยชนุ 

ทั�งในุแงข่้องความูรนุุแรงและการข้มู่ขู่้มูากกวา่กลุ่มูอื�นุ พันัุกงานุบรกิารท่�เป็นุแรงงานุข้้ามูชาติิจะอยูนุ่อกกฎหมูาย โดยทำางานุ

ภายใต้ิสำภาวะท่�ล่อแหลมูและง่ายต่ิอการถูกเอารัดเอาเปร่ยบ

2 บริบท



18 การประเมิินความิต้้องการ การฝึึกอบรมิอาชีีพและ สำำารวจการฝึึกอบรมิอาชีีพสำำาหรับพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย

2.3 อาชีพพนักงานบริการเป็นทางเลือกในการดำารงชีวิต
พันัุกงานุบริการส่ำวนุมูากเลือกท่�จะเข้้าสู่ำอาช่พัพันัุกงานุบริการด้วยตินุเอง (Bhattacharjya et al, 2015) เหตุิผู้ลทางด้านุการเงินุ

ข้องครอบครัวเป็นุสำาเหตุิหลักในุการเลือกอาช่พัพันุักงานุบริการ ซึึ่�งมู่ค่าติอบแทนุในุการทำางานุมูากกว่าอาช่พัอื�นุรวมูถึงมู่ความู

ยดืหยุนุ่ในุการทำางานุ พันัุกงานุบรกิารหญิี่งส่ำวนุใหญ่ี่ระบุว่าเข้้าสู่ำอาช่พัพันัุกงานุบรกิารด้วยเหตุิผู้ลทางการเงนิุ เพัราะไมูมู่่ทางเลอืก

อื�นุๆในุการทำางานุ หลายรายเห็นุว่าอาช่พันุ่�จะเป็นุเครื�องมืูอท่�ทำาให้มู่ช่วิติท่�ด่ขึ้�นุทั�งสำำาหรับตินุเอง ครอบครัว และชุมูชนุ

พันัุกงานุบริการหญิี่งมัูกจะเริ�มูอาช่พัพันัุกงานุบริการ เพืั�อเล่�ยงดูผูู้้ท่�อยู่ในุอุปการะซึึ่�งหลักๆคือบุติรแต่ิก็อาจรวมูไปถึงบิดามูารดา

ด้วย องค์การแรงงานุระหว่างประเทศคาดประมูาณว่าพันัุกงานุบริการทางเพัศจากจังหวัดใหญ่ี่ๆข้องประเทศไทยได้มู่การส่ำงเงินุ

กลับไปให้ครอบครัวในุต่ิางจังหวัดมูากถึง 300 ล้านุเหร่ยญี่สำหรัฐต่ิอปี (Havocscope 2015)

มููลนิุธิีเอ็มูพัาวเวอร์ (2017) ประมูาณการว่าร้อยละ 80 ข้องพันัุกงานุบริการหญิี่งเป็นุแมู่ ความูไมู่เท่าเท่ยมูระหว่างเพัศเป็นุหนึุ�ง

ในุแรงผู้ลักดันุให้เข้้าสู่ำอาช่พัพันัุกงานุบริการ ปัจจัยอื�นุๆประกอบด้วยการแต่ิงงานุเร็วแต่ิงงานุตัิ�งแต่ิอายุยงันุ้อย ถูกล่วงละเมิูดทาง

เพัศตัิ�งแต่ิติอนุเป็นุเด็ก เป็นุหมู้ายตัิ�งแต่ิยังสำาว  โดนุข่้มูเหงในุครอบครัว การใช้ความูรุนุแรงข้องคู่ การหย่าร้าง และมู่การศึกษา

นุ้อย ในุส่ำวนุข้องพันัุกงานุบริการชายและพันัุกงานุบริการท่�เป็นุคนุข้้ามูเพัศมู่แรงจูงใจท่�ติ่างออกไปในุการเข้้ามูาสู่ำอาช่พัพันัุกงานุ

บริการ อาทิ ความูต้ิองการด้านุการเงินุ ความูพึังพัอใจทางเพัศ และโอกาสำในุการค้นุหาเพัศสำภาพัข้องตินุ อัติลักษณ์ทางเพัศข้อง

พันัุกงานุบริการท่�เป็นุคนุข้้ามูเพัศ มัูกจะเป็นุสิำ�งท่�ทำาให้ประชากรกลุ่มูนุ่�ออกจากบ้านุ รวมูถึงเป็นุข้้อจำากัดโอกาสำในุด้านุอาช่พั

ข้้ออ้างอิงจาก Havocscope (2015) จากการประมูาณการในุปี พั.ศ. 2555 (2012) นัุ�นุ พับว่าการบริการทางเพัศในุประเทศไทย

มู่มููลค่าประมูาณ 6.4 พัันุล้านุเหร่ยญี่สำหรัฐต่ิอปี หรือประมูาณร้อยละ 1.6 ข้องผู้ลิติภัณฑ์์รวมูในุประเทศมููลค่าทั�งหมูดประมูาณ 

397. 6 พัันุล้านุเหร่ยญี่สำหรัฐ อย่างไรก็ด่รายได้ส่ำวนุนุ่�ถือเป็นุ “เศรษฐกิจนุอกระบบ” ซึึ่�งมู่ข้้อมููลเก่�ยวกับการสำนัุบสำนุุนุข้องอาช่พั

พันัุกงานุบริการต่ิอเศรษฐกิจระดับประเทศหรือครัวเรือนุนุ้อยมูาก ในุปี พั.ศ. 2558 (2015) ระดับข้องเศรษฐกิจนุอกระบบในุ

ประเทศไทยถือว่าสูำงสุำดในุเอเช่ยติะวันุออกเฉ่ยงใต้ิ โดยมู่การประมูาณการอยูท่่�ร้อยละ 43 ข้องผู้ลิติภัณฑ์์รวมูในุประเทศ (Schaper, 

2020)

การค้าบริการทางเพัศในุประเทศไทยเปน็ุรูปแบบการจ้างงานุท่�ไมู่มู่มูาติรฐานุ เนืุ�องจากไมู่ได้เป็นุแรงงานุในุระบบและอยูนุ่อกเหนุอื

ข้อบเข้ติข้องมูาติรฐานุแรงงานุระหว่างประเทศ อย่างไรก็ติามูมู่การนุำามูาติรฐานุแรงงานุระหว่างประเทศหลายข้้อมูาใช้ในุกลุ่มู

แรงงานุนุอกระบบ ตัิวอย่างเช่นุ อนุุสัำญี่ญี่าว่าด้วยการข้จัดความูรุนุแรงและการคุกคามูในุโลกแห่งการทำางานุ ค.ศ. 2019 (ฉบับท่� 

190) ซึึ่�งมู่การระบุอย่างชัดเจนุถึงข้อบเข้ติในุการนุำามูาติรฐานุมูาใช้ทั�งกับกลุ่มูแรงงานุในุระบบและนุอกระบบ มู่การวิเคราะห์โดย

ใช้รูปแบบการทำางานุซึึ่�งไมู่เป็นุท่�ยอมูรับมูาใช้ทั�ง 10 มิูติิ โดยผู้ลท่�ได้ช่�ให้เห็นุถึงประเด็นุเก่�ยวกับความูไมู่ปลอดภัยและความู 

อยุติิธีรรมูข้องสิำ�งแวดล้อมูในุการทำางานุ ท่�เพิั�มูความูเสำ่�ยงข้องพันัุกงานุบริการโดยเฉพัาะแรงงานุข้้ามูชาติิท่�ได้รับการเอารัดเอา

เปร่ยบ บังคับใช้แรงงานุ และการละเมิูดสิำทธิีมูนุุษยชนุอื�นุๆ (Villar, 2019) ประชากรกลุ่มูนุ่�ข้าดช่องทางในุการเข้้าถึงการคุ้มูครอง

ทางกฎหมูาย บริการทางสำุข้ภาพั และประกันุสัำงคมู พันัุกงานุบริการข้าดกลไกในุการแสำดงข้้อคิดเห็นุและมู่ส่ำวนุในุการติัดสิำนุใจ 

ทำาให้ไมู่สำามูารถท่�จะเร่ยกร้องสิำทธิีประกันุสัำงคมู สิำทธิีในุการลาคลอด สิำทธิีในุการมู่วันุลาหยุดท่�เพ่ัยงพัอ สิำทธิีคุ้มูครองการเลิกจ้าง

งานุท่�ไมู่เป็นุธีรรมู รวมูถึงการมู่สำภาพัการทำางานุและความูเป็นุอยูท่่�เหมูาะสำมู สิำ�งเหล่านุ่�เป็นุผู้ลมูาจากการกำาหนุดให้การข้ายบริการ

ทางเพัศเป็นุอาชญี่ากรรมู และการข้าดการกำากับดูแลอุติสำาหกรรมูบันุเทิงข้องไทยอย่างมู่ประสิำทธิีภาพั ซึึ่�งบ่งช่�ถึงความูจำาเป็นุในุ

การยกเลิกโทษทางอาญี่าจากการข้ายบริการทางเพัศ
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รูปแบบการทำางานที�ไม่เป็นที�ยอมรับ  

รูปแบบการทำางานที�ไม่เป็นที�ยอมรับ ได้มู่การกำาหนุดโดยองค์การแรงงานุระหว่างประเทศ (Fudge and McCann, 

2015) ว่าคือสำภาพัการทำางานุท่�ไมู่เป็นุไปติามูหลักการพืั�นุฐานุและสิำทธิีในุการทำางานุ ทำาให้เกิดความูเส่ำ�ยงในุช่วิติ สุำข้ภาพั 

อิสำระภาพั ศักดิ�ศร่และความูมัู�นุคงข้องมูนุุษย์ข้องพันัุกงานุหรือทำาให้ครอบครัวอยูใ่นุสำภาวะยากจนุ ซึึ่�งมู่ความูเก่�ยวข้้อง

กับอาช่พัพันัุกงานุบริการเป็นุอย่างสูำง 

โมูเดลข้องรูปแบบการทำางานุท่�ไมู่เป็นุท่�ยอมูรับมู่อยู่ 10 มิูติิ ประกอบด้วย 

• แรงงานบังคับ: การค้ามูนุุษย์ บังคับค้าประเวณ่

• สุิขภาพัแลิะความปลิอดภัย: ความูเส่ำ�ยงในุด้านุสุำข้ภาพัและสุำข้ภาวะท่�ด่

• รายได้: เงินุเดือนุท่�ไมู่มัู�นุคงและไมู่เพ่ัยงพัอ

• ความมั�นคง: ความูไมู่มัู�นุคงในุการจา้งงานุ ไมู่มู่โอกาสำในุการเลื�อนุติำาแหนุ่ง และไมู่มู่โอกาสำในุการพััฒนุาทกัษะ

หรือรับการฝึึกอบรมู

• เวลิาทำางาน: การทำางานุเกินุเวลาท่�มูากไป การทำางานุในุเวลากลางคืนุท่�ไมู่มู่ความูคุ้มูครอง

• กลิไกในการแสิดงข้อคิดเห็่นแลิะมีส่ิวนในการตัิดสิินใจำ: สิำทธิีเสำร่ภาพัในุการสำมูาคมู สิำทธิีในุการจัดการจัดตัิ�ง

และสิำทธิีในุการต่ิอรองไมู่ได้รับการเคารพัและข้าดการปรึกษาหรือมู่กลไกในุการมู่ส่ำวนุร่วมูในุการตัิดสิำนุใจ

• แรงงานเด็ก: การค้าประเวณ่เด็ก

• การคุ้มครองทางสิังคม: การดูแลสุำข้ภาพั เงินุบำานุาญี่ ได้รับเงินุเดือนุในุวันุลาป�วย การประกันุการว่างงานุ 

เป็นุต้ินุ

• ความเท่าเทียม สิิทธิิ์แลิะศักดิ�ศรีความเป็นมนุษย์: การเลือกปฏิิบัติิในุการทำางานุ ละเมิูด การใช้ความูรุนุแรง

และข่้มูขู่้

• ความคุ้มครองทางกฎห่มาย: ไมู่ได้รับความูคุ้มูครองทางกฎหมูาย ข้าดข้้อมููลเก่�ยวกับสิำทธิีทางกฎหมูาย  

ไมู่มู่สัำญี่ญี่าว่าจ้างท่�ชัดเจนุ

2.4 การค้าบริการทางเพศเป็นโทษทางอาญา
พัระราชบัญี่ญัี่ติิว่าด้วยการป้องกันุและปราบปรามูการค้าประเวณ่ พั.ศ. 2539 (1996) เป็นุกฎหมูายท่�ห้ามูการค้าประเวณ่โดยให้

นิุยามูข้องการค้าประเวณ่ว่า การยอมูรับการกระทำาชำาเราหรือการยอมูรับการกระทำาอื�นุใด หรือการกระทำาอื�นุใดเพืั�อสำำาเร็จความู

ใคร่ในุทางกามูารมูณ์ข้องผูู้้อื�นุ อันุเป็นุการสำำาส่ำอนุเพืั�อสิำนุจ้างหรือประโยชน์ุอื�นุใด ทั�งนุ่� ไมู่ว่าผูู้้ยอมูรับการกระทำาและผูู้้กระทำาจะ

เป็นุบุคคลเพัศเด่ยวกันุหรือคนุละเพัศ (Fox, 2009) พัระราชบัญี่ญัี่ติินุ่�สำามูารถใช้เพืั�อลงโทษพันัุกงานุบริการ ผูู้้รับบริการ และผูู้้ว่า

จ้างหรือผูู้้จัดการ



20 การประเมิินความิต้้องการ การฝึึกอบรมิอาชีีพและ สำำารวจการฝึึกอบรมิอาชีีพสำำาหรับพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย

การกำาหนุดให้การข้ายบริการทางเพัศเป็นุโทษทางอาญี่าทำาให้เกิดโครงสำร้างปัญี่หาการใช้ความูรุนุแรง ข่้มูขู่้ และล่วงละเมิูดพันัุกงานุ

บริการโดยหนุ่วยงานุท่�บังคับใช้กฎหมูาย จากข้้อมููลข้องสำำานัุกงานุติำารวจแห่งชาติิในุปี พั.ศ. 2562 (2019) พับว่ามู่การจับกุมู ปรับ 

หรือดำาเนิุนุคด่กับพันัุกงานุบริการจำานุวนุ 24,000 ราย ดังนัุ�นุอาช่พัพันัุกงานุบริการจึงเป็นุสิำ�งท่�ถูกปิดบังเนืุ�องจากสำถานุะท่�ผิู้ด

กฎหมูายและความูเส่ำ�ยงข้องพันัุกงานุบริการจากการถูกละเมิูดสิำทธิี  

หนึุ�งในุปัจจัยร่วมูคืออาช่พัพันัุกงานุบริการจะถูกนุำามูาปนุกับการค้ามูนุุษย์ พันัุกงานุบริการท่�เป็นุแรงงานุข้้ามูชาติิมัูกจะได้รับการ

ปฏิิบัติิเหมืูอนุเป็นุเหยื�อข้องการค้ามูนุุษยภ์ายใต้ิพัระราชบญัี่ญัี่ติิป้องกันุและปราบปรามูการคา้มูนุุษยไ์มู่ว่าการตัิดสิำนุใจในุการข้าย

บริการทางเพัศข้องคนุกลุ่มูนุ่�จะเป็นุอย่างไรก็ติามู (Villar, 2019)

โทษทางอาญี่าเป็นุอุปสำรรคท่�สำำาคัญี่ในุการเก็บข้้อมููลเก่�ยวกับอาช่พัพันุักงานุบริการและติัวพันัุกงานุบริการเอง พันัุกงานุบริการ

ส่ำวนุใหญ่ี่จะซ่ึ่อนุตัิวตินุและกิจกรรมูการข้ายบริการทางเพัศจากครอบครัวและสัำงคมู อ่กทั�งสำถานุท่�ข้ายบริการก็เก็บซ่ึ่อนุกิจกรรมู

ท่�ทำาต่ิอสำาธีารณะชนุทั�วไปยกเว้นุแติลู่กค้า ซึึ่�งหมูายความูวา่การเกบ็ข้้อมููลเก่�ยวกับพันัุกงานุบรกิารจะติอ้งทำาอยา่งระมูดัระวงัและ

จัดการอย่างรอบคอบหรือเป็นุความูลับ

2.5 เป็นกลุ่มประชากรที่ถูกตีตรา
พันัุกงานุบริการไมู่ว่าจะมู่เพัศสำภาพัอะไรยังคงเผู้ชิญี่หนุ้ากับการต่ิติราทางสัำงคมูอย่างลึกซึึ่�ง (Villar, 2019) พันัุกงานุบริการท่�เป็นุ

คนุข้้ามูเพัศเป็นุกลุ่มูท่�ต้ิองเผู้ชิญี่กับทั�งการต่ิติราและเลือกปฏิิบัติิ หญิี่งข้้ามูเพัศมัูกจะถูกมูองว่าเป็นุพันัุกงานุบริการและมู่การก่อ

อาชญี่ากรรมูเล็กๆนุ้อยๆ บางครั�งอาจจะโดนุจับกุมูโดยพัลการและถูกสุ่ำมูติรวจหาสำารเสำพัติิดในุข้ณะท่�เดินุอยูต่ิามูท้องถนุนุ นุอกจาก

นุ่�การเลือกปฏิิบัติิต่ิอผูู้้อยูร่่วมูกับเชื�อเอชไอว่ยังปรากฏิอย่างแพัร่หลายในุหมูู่พันัุกงานุบริการ ซึึ่�งถือเป็นุกลุ่มูประชากรหลักท่�ได้รับ

ผู้ลกระทบอย่างมูากจากเอชไอว่

2.6 มีความรู้ที่จำากัด
เนืุ�องจากอาช่พัพันัุกงานุบริการทุกรูปแบบในุประเทศไทยเป็นุเรื�องท่�ผิู้ดกฎหมูาย ข้้อมููลท่�เก่�ยวกับพันัุกงานุบริการจึงไมู่มู่การบันุทึก

ในุสำถิติิข้องประเทศเก่�ยวกับการจ้างงานุ ติลาดแรงงานุ การคุ้มูครองทางสัำงคมู หรือความูยากจนุในุครัวเรือนุ มู่ข้้อมููลเพ่ัยงเล็ก

นุ้อยเก่�ยวกับทุนุมูนุุษย์หรือการสำนัุบสำนุุนุท่�มู่ต่ิอเศรษฐกิจหรือสัำงคมูข้องประชากรกลุ่มูนุ่� นุอกจากนุ่�ยังข้าดข้้อมููลท่�เชื�อถือได้เก่�ยว

กับข้นุาดและองคป์ระกอบข้องพันุกังานุบริการทั�วประเทศ  ซึึ่�งเป็นุไปไดท่้�ข้้อมููลจะไมูแ่นุ่นุอนุเนืุ�องจากพันัุกงานุบริการอาจจะยา้ย

เข้้าและออกจากอาช่พัพันัุกงานุบริการ และย้ายถิ�นุท่�อยู่ระหว่างสำถานุท่�ทำางานุและภูมิูลำาเนุา  การวิจัยเก่�ยวกับพันัุกงานุบริการมู่

แนุวโนุ้มูท่�จะจำากัดอยูเ่ฉพัาะในุด้านุท่�เก่�ยวกับเอชไอว่ ความูรุนุแรงบนุฐานุข้องเพัศสำภาพั และการค้ามูนุุษย์ จึงมู่ความูจำาเป็นุในุ

การทำาการศึกษาเก่�ยวกับชาติิพัันุธ์ุีและการวิจัยทางสัำงคมูศาสำติร์ท่�นุำาไปสู่ำการดำาเนิุนุช่วิติและโอกาสำในุช่วิติข้องพันัุกงานุบริการ

และครอบครัวเป็นุหลักให้มูากขึ้�นุ

2.7 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อพนักงานบริการ
การระบาดข้องโควิด-19 มู่ผู้ลกระทบต่ิอการท่องเท่�ยวข้องประเทศไทย ทั�งในุประเทศและต่ิางประเทศ โดยทำาให้กิจกรรมูเหล่านุ่�

เกิดการหยุดชะงัก การเดินุทางจากต่ิางประเทศเข้้ามูาในุประเทศไทยลดติำ�าลงจนุเหลือในุระดับท่�ติำ�ามูาก ทำาให้เกิดการว่างงานุในุ

กลุ่มูธุีรกิจท่�เก่�ยวกับการท่องเท่�ยว แมู้ว่าจะไมู่มู่ข้้อมููลด้านุสำถิติิท่�เก่�ยวข้้องกับพันัุกงานุบริการ วิกฤตินุ่�ทว่ความูท้าทายข้องแรงงานุ

ข้้ามูชาติิในุแง่ข้องความูเส่ำ�ยงในุการข้าดงานุและรายได้ ข้าดการเข้้าถึงการดูแลด้านุสุำข้ภาพัและการฉ่ดวัคซ่ึ่นุ ความูไมู่มัู�นุคงทาง

อาหารและการไมู่มู่ท่�อยูอ่าศัย วิกฤติโควิด-19 ในุปี พั.ศ. 2563 (2020) ได้พััฒนุาและทว่ความูรุนุแรงมูากขึ้�นุจากการท่�สำายพัันุธ์ุี

ท่�แติกต่ิางกันุข้องไวรัสำอุบัติิขึ้�นุและกระจายไปในุประเทศ ปัจจุบันุ อัติราการติิดเชื�ออยู่ในุระดับท่�สูำงสุำดและเพิั�มูขึ้�นุ รวมูถึงจำานุวนุ
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ผูู้้เส่ำยช่วิติท่�เพิั�มูขึ้�นุ ในุข้ณะท่�ความูเร็วในุการฉ่ดวัคซ่ึ่นุค่อนุข้้างช้าและยังข้าดกลยุทธ์ีท่�ชัดเจนุในุการป้องกันุกลุ่มูเปราะบางและมู่

ความูเส่ำ�ยงมูากท่�สุำดจากไวรัสำ  ผู้ลกระทบต่ิอเศรษกิจและสัำงคมูมู่ความูลึกซึึ่�งมูากยิ�งขึ้�นุและเป็นุไปได้ท่�จะคงอยู่เป็นุเวลานุานุ โดย

เฉพัาะกับกลุ่มูประชากรท่�มู่ความูเปราะบาง

พันัุกงานุบริการอยู�ในุกลุ่มูข้องแรงงานุในุเศรษฐกจินุอกระบบท่�ได้รับผู้ลกระทบอยา่งรุนุแรงจากวกิฤติโควิด-19 เนืุ�องจากประชากร

กลุ่มูนุ่�ไมู่มู่รายได้ท่�มัู�นุคงและข้าดมูาติรการการคุ้มูครองทางสำังคมู (ILO, 2020) การข้าดรายได้ผู้ลักดันุให้หลายคนุข้้ามูข่้ดแบ่ง

ความูยากจนุ เนืุ�องจากรูปแบบข้ายบริการทางเพัศทุกรูปแบบในุประเทศไทยถือว่าผิู้ดกฎหมูายดังนัุ�นุพันัุกงานุบริการจึงถูกกันุออก

จากหลายโครงการข้องระบบประกันุสัำงคมูและถูกทิ�งไว้ให้ดูแลตินุเองเป็นุส่ำวนุใหญ่ี่ 

การสำำารวจท่�จัดทำาโดยยูเอ็นุเอดส์ำในุเดือนุเมูษายนุและพัฤษภาคมูปีพั.ศ.2563 (2020) พับว่าร้อยละ 72 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู

ไมู่มู่สิำทธิี�ในุการข้อรับความูช่วยเหลือจากรัฐบาล เนืุ�องจากสำถานุะทางอาช่พัท่�ผิู้ดกฎหมูาย (Surang et al, 2020) หลายรายเป็นุ

ผูู้้ท่�หารายได้เล่�ยงครอบครัวและพับว่าตินุเองติกอยู่ในุสำถานุการณ์ท่�ไมู่สำามูารถมู่รายได้พัอประทังช่วิติ อย่างไรก็ด่หลังจากนัุ�นุ

สำถานุการณ์ได้มู่การพััฒนุาไปในุทางท่�ด่ขึ้�นุสำำาหรับพันัุกงานุบริการ โดยสำามูารถเข้้าถึงเงินุเย่ยวยาข้องรัฐบาลได้

พันัุกงานุบริการท่�เป็นุแรงงานุข้้ามูชาติิหรอืผูู้้ไร้รัฐไร้สัำญี่ชาติิ (ส่ำวนุใหญ่ี่เป็นุชนุกลุ่มูนุ้อยในุประเทศไทย) มัูกจะไมู่มู่ใบอนุุญี่าติอยา่ง

เป็นุทางการ และไมูส่ำามูารถเข้้าถงึการช่วยเหลือจากรัฐบาล รวมูถงึมู่ความูเสำ่�ยงท่�จะถูกจับเพัราะสำถานุะท่�ผิู้ดกฎหมูายในุประเทศ 

และถูกเนุรเทศเนืุ�องจากข้าดเอกสำารทางกฎหมูาย

ผู้ลกระทบข้องโควิด-19 ปรากฎขึ้�นุและเปล่�ยนุแปลงไปมูาเนืุ�องจากการปรับรูปแบบข้องการล็อกดาวนุ์เนืุ�องจากมู่การพับผูู้้ป�วย

จำานุวนุมูากขึ้�นุในุหลายจังหวัด การสำนุทนุากลุ่มูในุช่วงต้ินุท่�ดำาเนิุนุการโดยมููลนิุธิีเพืั�อนุพันัุกงานุบริการ (SWING)กับพันัุกงานุบริการ

ในุพืั�นุท่�เมืูองพััทยา จังหวัดชลบุร่ บ่งช่�ว่าพันัุกงานุบริการหลายรายยังคงทำางานุอยู่ติามูถนุนุ หรือในุสำถานุบันุเทิงท่�ยังเปิดทำาการ

อยู่แต่ิมู่รายได้ลดลง นุอกจากนุ่�ยังพับอ่กว่าพันัุกงานุบริการท่�สำามูารถใช้คอมูพิัวเติอร์ได้มู่การทำางานุผู่้านุทางออนุไลน์ุ ติลาดข้อง

อาช่พัพันุกังานุบรกิารในุข้ณะนุ่�ขึ้�นุอยูกั่บนัุกท่องเท่�ยวชายในุพืั�นุท่� รวมูถงึผูู้้ท่�ไมู่ใช่สัำญี่ชาติิไทยท่�พัำานัุกอยู่ในุประเทศในุสำดัส่ำวนุท่�มู่

ข้นุาดลดลงเป็นุอย่างมูาก เมืู�อเท่ยบกับช่วงเวลาท่�มู่นัุกท่องเท่�ยวเข้้ามูาในุประเทศ  ซึึ่�งสิำ�งเหล่านุ่�ส่ำงผู้ลต่ิอการพิัจารณาเลือกอบรมู

อาช่พัและหลักสูำติรปูพืั�นุฐานุสู่ำการเร่ยนุรู้ข้องพันัุกงานุบริการ  พันัุกงานุบริการบางรายอาจจะต้ิองการท่�จะพััฒนุาทางเลือกหรือ

การทำางานุใหมู่รวมูถึงการข้ายบริการทางเพัศ

ในุช่วงวิกฤติ ประชากรกลุ่มูนุ่�ถูกทิ�งไว้ข้้างหลัง พันัุกงานุบริการหลายรายข้าดการเข้้าถึงข้้อมููลเก่�ยวกับการป้องกันุโควิด-19 และ

อุปกรณ์ป้องกันุ เนืุ�องจากการกำาหนุดให้การข้ายบริการทางเพัศเป็นุสิำ�งผิู้ดกฎหมูายและการต่ิติราท่�สูำงทำาให้พันัุกงานุบริการหล่ก

เหล่�ยงการเข้้าร่วมูรับข้้อมููลเก่�ยวกับสุำข้ภาพัในุระดับชุมูชนุ ยิ�งไปกว่านัุ�นุ พันัุกงานุบริการท่�เป็นุแรงงานุข้้ามูชาติิ (ท่�เข้้ามูาแบบจด

ทะเบ่ยนุถกูต้ิองและแบบไมู่จดทะเบ่ยนุ) ยงัต้ิองพับกับความูท้าทายในุการเข้้าถึงข้้อมููลและบริการท่�จำาเป็นุเช่นุเด่ยวกับความูเส่ำ�ยง

ในุการถูกจับ

2.8 โอกาสในการเข้าร่วมอบรมทักษะต่างๆ
มู่การรายงานุว่าพันัุกงานุบริการหญิี่งข้าดหนุทางท่�จะเข้้าถึงการอบรมูและพััฒนุาทักษะท่�มู่การรับรอง (Empower, 2017) แมู้ว่า

ท่�การอบรมูจะช่วยให้พันัุกงานุบริการสำามูารถเพิั�มูช่องทางทำามูาหากินุและเปิดโอกาสำให้กับผูู้้ท่�ต้ิองการเลิกอาช่พัพันัุกงานุบริการ

ในุสำภาวะท่�การจ้างงานุข้องพันัุกงานุบริการในุประเทศไทยทว่ความูวิกฤติรุนุแรงขึ้�นุ การให้การสำนัุบสำนุุนุเพืั�อแก้ปัญี่หาความูไมู่

มัู�นุคงทางเศรษฐกจิข้องพันัุกงานุบริการ ทำาได้โดยการกำาหนุดโอกาสำในุการฝึึกอบรมูอาช่พัท่�ประชากรกลุ่มูนุ่�สำามูารถเข้้าถงึได้ และ

สำอดคล้องกับความูต้ิองการและความูปรารถนุาในุการทำามูาหากินุข้องประชากรกลุ่มูนุ่� มู่การฝึึกอบรมูท่�จัดขึ้�นุทั�งโดยภาครัฐและ
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เอกชนุท่�พันัุกงานุบริการอาจจะไมู่ได้เข้้าร่วมู เนืุ�องจากหลักสูำติรอบรมูท่�มู่อยู่อาจจะไมู่ติรงกับความูต้ิองการ ความูท้าทายในุเรื�อง

นุ่�คือการทำาความูเข้้าใจเก่�ยวกับความูต้ิองการการฝึึกอบรมูอาช่พัในุหมูู่พันัุกงานุบริการซึึ่�งมู่กลุ่มูประชากรท่�หลากหลายและ

หลักสูำติรอบรมูท่�มู่ให้เลือกในุปัจจุบันุ หลังจากนัุ�นุจึงทำาการจับคู่อุปสำงค์และอุปทานุให้มูากท่�สุำดเท่าท่�จะเป็นุไปได้ นุอกจากนุ่�ยังมู่

การพิัจารณาสิำ�งแวดล้อมูท่�เอื�ออำานุวย หรือผู้ลกระทบภายนุอกท่�เก่�ยวข้้องกับติลาดแรงงานุในุท้องถิ�นุ  

ในุปัจจุบันุ มู่ข้้อมููลเก่�ยวกับความูติ้องการข้องพันุักงานุบริการด้านุการฝึึกอบรมูอาช่พัหรือทางเลือกท่�มู่อยู่สำำาหรับการฝึึกอบรมู

ค่อนุข้้างนุ้อย เรื�องนุ่�ถือเป็นุอุปสำรรคต่ิอการกำาหนุดนุโยบายและโครงการท่�มู่ประสิำทธิีภาพัซึึ่�งประเด็นุเหล่านุ่�จะถูกแก้ไข้ในุการ

ศึกษานุ่�

การกำาหนุดทางเลือกในุการอบรมูท่�เข้้าถึงได้ เพืั�อนุำาไปสู่ำการทำามูาหากินุถือว่าเป็นุส่ำวนุหนึุ�งข้องรูปแบบการสำนัุบสำนุุนุพันัุกงานุ

บริการภายใต้ิกรอบข้องการกำาหนุดอนุาคติข้องตินุเอง
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3.1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการสำารวจความคิดเห็น 
การศึกษาในุครั�งนุ่�มู่ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูทั�งหมูด 689 ราย ประกอบด้วยผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทย 632 ราย (ร้อยละ 92)  ผูู้้ไร้รัฐ

ไร้สัำญี่ชาติิ 11 ราย (ร้อยละ 2) และพันัุกงานุบริการท่�เป็นุแรงงานุข้้ามูชาติิ 46 ราย มูาจากกัมูพูัชา (ร้อยละ 1) ลาว (ร้อย

ละ 3) และเมู่ยนุมูาร์ (ร้อยละ 2) มู่การสำนุทนุากลุ่มูทั�งหมูด 11 ครั�ง โดย 7 ครั�งผู่้านุทาง zoom และเป็นุการพับกันุ 4 

ครั�ง กับพันัุกงานุบริการ 92 ราย ประกอบด้วย พันัุกงานุบริการหญิี่ง (41 ราย), พันัุกงานุบริการท่�เป็นุชายรักชาย (26 

ราย) และพันัุกงานุท่�เป็นุคนุข้้ามูเพัศ (25 ราย) ในุ 5 จังหวัดคือ ก) กรุงเทพัมูหานุคร ข้) เช่ยงใหมู่ ค) ชลบุร่ (พััทยา) ง) 

สำงข้ลา (หาดใหญ่ี่และด่านุนุอก) และ จ) อุดรธีานุ่ โดยไมู่สำามูารถจัดให้มู่การสำนุทนุากลุ่มูได้ในุจังหวัดสำระแก้วเนืุ�องจาก

ไมู่มู่องค์กรชุมูชนุในุพืั�นุท่�เพืั�อดำาเนิุนุการสำนุทนุาและช่วยรวบรวมูพันัุกงานุบริการเพืั�อการสำนุทนุากลุ่มู

ความเข้าใจเรื่องความ
ต้องการในการฝึกอบรม
อาชีพ - ด้านอุปสงค์

เพศสภาพ:

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่เป็นุพันัุกงานุบริการหญิี่ง 

(ร้อยละ 54) ท่�เหลือประกอบด้วย พันัุกงานุบริการชาย 

(ร้อยละ 28) พันัุกงานุบริการท่�เป็นุชายข้้ามูเพัศ  

(ร้อยละ 5) และพันัุกงานุบริการท่�เป็นุหญิี่งข้้ามูเพัศ 

(ร้อยละ 12)

ความพิการ:

ร้อยละ 4 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ความูพิัการ 

ทางร่างกาย

3
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สถานภาพสมรส: 

ร้อยละ 6 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าสำมูรสำแล้วในุข้ณะท่�ร้อยละ 8 ระบุว่าอาศัยอยูกั่บคู่แต่ิไมู่ได้สำมูรสำ ท่�เหลือจะเป็นุกลุ่มูอื�นุๆ

ประกอบด้วย โสำด (ร้อยละ 74) เป็นุหมู้าย (ร้อยละ 3) หย่าร้าง (ร้อยละ 7) และแยกทางกันุแต่ิยังไมู่ได้หย่าร้าง (ร้อยละ 2) ร้อย

ละ 10 ข้องพันัุกงานุบริการเพัศหญิี่งระบุว่าสำมูรสำแล้ว

อายุ: 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่มู่อายุ

ระหว่าง 24-40 ปี (ร้อยละ 56) รองลง

มูาอยู่ท่�ช่วงอายุ 40-60 ปี (ร้อยละ 24) 

18-24 ปี (ร้อยละ 18) และอายุติำ�ากว่า 

18 ปี อยู่ท่�ร้อยละ 2 ติามูลำาดับ สำำาหรับ

ผูู้้ท่�เข้้าร่วมูในุการสำนุทนุากลุ่มูประกอบ

ด้วย พันัุกงานุบริการหญิี่งอายุระหว่าง 

20-67 ปี ชายท่�มู่เพัศสัำมูพัันุธ์ีกับชายอายุ

ระหว่าง 19-45 ปี และหญิี่งข้้ามูเพัศอายุ

ระหว่าง 22-55 ปี

ภาระทางครอบครัว: 

ร้อยละ 65 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 35 มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี โดยแบ่งเป็นุผูู้้ท่�มู่

บุติร 1 คนุ (ร้อยละ 21) มู่บุติร 2 คนุ (ร้อยละ 10) และมู่บุติร 3 คนุ (ร้อยละ 4) ซึึ่�งร้อยละ 58 ข้องผูู้้มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ระบุ

ว่าครอบครัวข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูเป็นุผูู้้ดูแลบุติร ร้อยละ 37 ดูแลบุติรด้วยตินุเอง และอ่กร้อยละ 5 ให้ผูู้้อื�นุเป็นุผูู้้ดูแล นุอกจาก

นุ่�ร้อยละ 73 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ภาระเล่�ยงดูบิดามูารดา (และสูำงถึงร้อยละ 79 ในุกลุ่มูพันัุกงานุบริการหญิี่ง)  
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3.2  สถานะการทำางานในปัจจุบัน

สำำาหรับผูู้้ท่�ยังสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้พับว่าร้อยละ 45 ข้องลูกค้าเป็นุลูกค้าประจำา ร้อยละ 8 หาลูกค้าได้

จากบริเวณข้้างถนุนุติามูสำถานุท่�ต่ิางๆ ร้อยละ 9 สำามูารถหาลูกค้าได้จากทางออนุไลน์ุ และอ่กร้อยละ 37 หาลูกค้าได้จาก

สำถานุบันุเทิง เช่นุ คลับ สำปา หรือซึ่าวนุ่า 

จากข้้อมููลพับว่าพันัุกงานุบริการนุ้อยกว่าครึ�งหนึุ�ง (ร้อยละ 40) ยังสำามูารถทำาอาช่พัพันุักงานุบริการได้อยู่ในุข้ณะนุ่�  

โดยพันัุกงานุบริการชายเป็นุกลุ่มูท่�ยังสำามูารถทำางานุได้มูากท่�สุำด (ร้อยละ 46) ในุข้ณะท่�กลุ่มูท่�เหลือ (ร้อยละ 60)  

ไมู่สำามูารถประกอบอาช่พันุ่�ได้ 
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ปัจจุบันุสำถานุบริการต่ิางๆอยูร่ะหว่างปิดทำาการ แต่ิเจ้าข้องกิจการยงัคงช่วยเหลือให้อาหารและท่�อยูแ่ก่พันัุกงานุบริการหญิี่งเกือบ

ทั�งหมูด พันัุกงานุบริการหญิี่งระบุว่ารู้สึำกไมู่สำะดวกใจท่�จะหาลูกค้าทางออนุไลน์ุ เนืุ�องจากรู้สึำกว่าค่อนุข้้างมู่ความูเส่ำ�ยงในุข้ณะท่�

พันัุกงานุบริการท่�เป็นุหญิี่งข้้ามูเพัศจะรู้สึำกสำะดวกใจในุการหาลูกค้าทางออนุไลน์ุมูากกว่า ส่ำวนุพันัุกงานุบริการชายมู่ทางเลือก

หลายทาง ทั�งการหาลูกค้าทางออนุไลน์ุหรือเปล่�ยนุไปทำาอาช่พัอื�นุ เช่นุ ส่ำงอาหาร โดยเฉพัาะผูู้้ท่�อาศัยอยู่ในุกรุงเทพัมูหานุคร 

นุอกจากนุ่�ยงัพับว่าลูกค้าชาวต่ิางชาติิท่�อาศัยอยูใ่นุประเทศไทย ไมู่เต็ิมูใจท่�จะจ่ายค่าบริการในุอัติราเดิมูให้กับพันัุกงานุบริการ รวมู

ถึงอำานุาจการต่ิอรองข้องพันัุกงานุบริการลดลงอย่างมูากในุทุกๆพืั�นุท่� 

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่า ติลาดข้องอาช่พัพันัุกงานุบริการขึ้�นุอยูกั่บลูกค้าทั�งกลุ่มูนัุกเท่�ยวชาวไทยและนัุกท่องเท่�ยวชาวต่ิางชาติิ 

ในุพืั�นุท่�เมืูองพััทยา จังหวัดชลบุร่ พันัุกงานุบริการพึั�งพัานัุกท่องเท่�ยวชาวต่ิางชาติิมูากกว่าลูกค้าชาวไทย พันัุกงานุบริการบางราย

จะไปทำางานุติ่างประเทศเป็นุครั�งคราว เช่นุ มูาเลเซ่ึ่ย สิำงคโปร์ และยุโรป กลุ่มูพันุักงานุบริการท่�มู่ค่าตัิวสูำงมู่รายได้อยู่ระหว่าง 

50,000-100,000 บาทติ่อเดือนุ และมู่ลักษณะการบริโภคแบบโอ้อวด พันัุกงานุบริการส่ำวนุใหญ่ี่มู่รายได้อยู่ท่� 30,000-50,000 

บาทต่ิอเดือนุ สำำาหรับพันัุกงานุบริการท่�มู่การเดินุทางไปทำางานุต่ิางประเทศหนึุ�งหรือสำองครั�งต่ิอปีมู่รายได้มูากกว่า 100,000 บาท

ต่ิอเท่�ยว เมืู�อทำาการเปร่ยบเท่ยบพับว่ารายได้ข้องพันัุกงานุบริการในุพืั�นุท่�จังหวัดสำงข้ลา และจังหวัดอุดรธีานุ่นุ้อยกว่าจังหวัดอื�นุๆ 

การสำนุทนุากลุ่มูในุทุกจังหวัดระบุว่ารายได้ข้องพันัุกงานุบริการในุปัจจุบันุอยู่ท่�ร้อยละ 0-10 ข้องรายได้ก่อนุท่�จะมู่สำถานุการณ์ 

โควิด-19

จากการสำำารวจพับว่าปัจจุบันุร้อยละ 38 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่รายได้ต่ิอเดือนุติำ�ากว่า 5,000 บาทต่ิอเดือนุ, ร้อยละ 35 มู่ราย

ได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่ิอเดือนุ ร้อยละ 17 มู่รายได้อยูร่ะหว่าง 10,000-15,000 บาทต่ิอเดือนุ และมู่เพ่ัยงร้อยละ 10 

ท่�มู่รายได้มูากกว่า 15,000 บาทติ่อเดือนุ  ผูู้้เข้้าร่วมูการสำนุทนุากลุ่มูระบุว่าข้ณะนุ่�ได้นุำาเงินุออมูออกมูาใช้จนุหมูดและมูองว่า

สำถานุการณ์ยังไมู่มู่แนุวโนุ้มูท่�จะด่ขึ้�นุในุระยะเวลาอันุใกล้นุ่� อย่างไรก็ติามูผูู้้ท่�ร่วมูสำนุทนุากลุ่มูทั�งหมูดได้รับเงินุช่วยเหลือเย่ยวยา

จากรัฐบาล (3,000-5,000 บาทต่ิอเดือนุ เป็นุเวลา 3 เดือนุ และโครงการคนุละครึ�ง ซึึ่�งช่วยสำมูทบค่าใช้จ่ายครึ�งหนึุ�งเมืู�อใช้จ่าย)  

ผูู้้ท่�ไมู่ได้ร่วมูโครงการคือผูู้้ท่�ไมู่ได้ลงทะเบ่ยนุติามูเวลาท่�กำาหนุด นุอกจากนุ่�มู่องค์กรชุมูชนุท่�ให้การช่วยเหลือเช่นุเด่ยวกันุ
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3.3 ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ 

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าปัญี่หาหลักท่�ประชากรกลุ่มูนุ่�ไมู่ศึกษาต่ิอเนืุ�องจากไมู่มู่เงินุ นุอกจากนุ่�ยังมู่ความูกดดันุให้ดูแล

เล่�ยงดูบิดามูารดาหรอืพ่ั�นุ้องเมืู�อเด็กผูู้้หญิี่งมู่อายมุูากขึ้�นุ บางรายระบวุ่ามู่ผู้ลการเร่ยนุไมูค่่อยด่และไมูช่อบการเร่ยนุดังนัุ�นุ

จึงชอบท่�จะหารายได้เพืั�อเล่�ยงช่พัและเล่�ยงดูผูู้้อื�นุ พันัุกงานุบริการหญิี่งในุเมืูองพััทยาหลายรายถูกคุกคามูทางเพัศจาก

คนุในุครอบครัว เพืั�อนุ และคู่สำมูรสำ ซึึ่�งเป็นุสำาเหตุิให้คนุเหล่านุ่�ละทิ�งบ้านุเกิดและมูาหางานุทำาท่�พััทยา ในุข้ณะท่�พันัุกงานุ

บริการชายลาออกจากโรงเร่ยนุหารายได้เพืั�อเล่�ยงตินุเองและครอบครัว

เกือบหนึุ�งในุสำามูข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 31) บ่งช่�ว่าเคยมู่การฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ โดยส่ำวนุใหญ่ี่เคยเร่ยนุ

เก่�ยวกับการนุวด ทำาอาหาร และเสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า ซึึ่�งร้อยละ 58 ข้องผูู้้ท่�เคยเข้้ารับการอบรมูได้รับประกาศนุ่ยบัติรจาก

หลักสูำติรท่�ผู่้านุมูา แต่ิไมู่สำามูารถระบุได้ว่าประกาศนุ่ยบัติรท่�ได้รับอยู่ในุกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิหรือไมู่  

ข้้อมููลจากผูู้้ติอบแบบสำอบถามูบ่งช่�ว่ามู่ความูหลากหลายในุแง่ข้องความูสำำาเร็จด้านุการศึกษา มู่ทั�งผูู้้ท่�ไมู่เคยเร่ยนุหนัุงสืำอ 

(ร้อยละ 5) ไปจนุถึงผูู้้สำำาเร็จการศึกษาจากมูหาวิทยาลัย (ร้อยละ 14) นุอกจากนุ่�ยังมู่ผูู้้สำำาเร็จการศึกษาชั�นุประถมู (ร้อย

ละ 16) ชั�นุมัูธียมูต้ินุ (ร้อยละ 29) ชั�นุมัูธียมูปลาย (ร้อยละ 20) และอาช่วศึกษา (ร้อยละ 16)  
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3.4 ทัศนคติต่อการฝึกอบรมอาชีพ
ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ถึงร้อยละ 55 ไมู่เคยมู่ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 

45 เคยมู่ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พั

  

เหตุิผู้ลท่�คนุเหล่านุ่�ไมู่เข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูเนืุ�องจาก ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 21) ไมู่มู่เวลา (ร้อยละ 22) ไมู่รู้ว่ามู่การฝึึกอบรมู

อาช่พั (ร้อยละ 12) และไมู่มู่ความูมัู�นุใจ (ร้อยละ 8) อาช่พั (ร้อยละ 12) และไมู่มู่ความูมัู�นุใจ (ร้อยละ 8) 
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3.5  ความสนใจในอาชีพอื่น

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่ามู่ผูู้้เข้้าร่วมูส่ำวนุใหญ่ี่ไมู่รู้เก่�ยวกับโอกาสำในุการฝึึกอบรมู รายอื�นุๆท่�รู้เก่�ยวกับการอบรมูแต่ิไมู่

ได้เข้้าร่วมูเนืุ�องจากไมู่มู่เวลาเข้้าร่วมูในุการอบรมู พันัุกงานุบริการหญิี่งและพันัุกงานุบริการท่�เป็นุหญิี่งข้้ามูเพัศในุจังหวัด

สำงข้ลา ปฎิเสำธีท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พั แมูว่้าจะไมู่มู่ค่าธีรรมูเนุ่ยมูในุการเร่ยนุโดยสำาเหตุิหลักคือการไมู่มู่เวลา คนุ

เหล่านุ่�ต้ิองการท่�จะกลับไปทำางานุข้ายบริการทันุท่ท่�สำถานุการณ์เอื�ออำานุวย ในุทางกลับกันุ กลุ่มูตัิวอย่างท่�เป็นุพันัุกงานุ

บริการหญิี่งในุจังหวัดอื�นุต้ิองการท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พัท่�มู่การจัดหาให้ โดยเฉพัาะถา้การฝึึกอบรมูอาช่พัจดัโดย

องค์กรชุมูชนุท่�คนุเหล่านุ่�รู้สึำกสำะดวกใจท่�จะเข้้าร่วมูการอบรมู  ซึ่ึ�งจากการสำนุทนุากลุ่มูในุทกุจังหวัด พับว่าผูู้้เข้้าร่วมูแสำดง

ความูกระตืิอรือร้นุในุการเข้้าร่วมูการฝึึกอาช่พัท่�จัดโดยองค์กรชุมูชนุ มูากกว่าโดยหนุ่วยงานุอื�นุ  

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมูากกว่าสำามูในุส่ำ� (ร้อยละ 83) กำาลังมูองหาอาช่พัทางเลือกอื�นุ และอ่กร้อยละ 17 ไมู่ได้มูองหาอาช่พั

อื�นุ จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าพันัุกงานุบริการในุทุกพืั�นุท่�ยกเว้นุจังหวัดสำงข้ลามู่ความูสำนุใจท่�จะเข้้าร่วมูหลักสูำติรอบรมู

เสำริมูทักษะและฝึึกอาช่พัท่�มู่อยู่ โดยซึึ่�งจัดโดยภาครัฐขึ้�นุอยู่กับเวลาและชนุิดข้องหลักสูำติร อย่างไรก็ติามู ผูู้้เข้้าร่วมูการ

สำนุทนุากลุ่มูระบุว่ามู่ความูสำนุใจท่�จะเข้้าร่วมูอบรมูมูากขึ้�นุหากหลักสูำติรเหล่านัุ�นุจัดโดยองค์กรชุมูชนุ (เช่นุ มููลนิุธิีเอ็มูพัา

วเวอร์ มููลนิุธิีเอ็มูพัลัสำ สำมูาคมูฟ้ื้าส่ำรุ้งแห่งประเทศไทย และมููลนิุธิีเพืั�อนุพันัุกงานุบริการ (SWING))   
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อาช่พัซึึ่�งเป็นุท่�สำนุใจข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ ได้แก่ ทำาอาหาร (ร้อยละ 18) เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 14) ทำา

เครื�องดื�มู (ร้อยละ 15) และงานุข้าย ข้ายปล่ก (ร้อยละ 17)

ร้อยละ 77 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่ความูต้ิองการท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง มู่เพ่ัยงร้อยละ 23 ท่�ไมู่ต้ิองการ  จากการ

สำนุทนุากลุ่มูแสำดงให้เห็นุว่าผูู้้เข้้าร่วมูหลายรายคิดว่าเป็นุไปไมู่ได้ท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจในุข้ณะนุ่�เนืุ�องจากสำถานุการณ์โควิด-19 

และสำภาพัเศรษฐกิจในุปัจจุบันุ
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วิธ่ีท่�ใช้มูากท่�สุำดสำำาหรับผูู้้ท่�หางานุทำาคือข้อความูช่วยเหลือจากญี่าติิ เพืั�อนุ หรือคนุรู้จัก (ร้อยละ 24) ร้อยละ 13 ใช้วิธ่ีลง

ทะเบ่ยนุกับบริษัทจัดหางานุ หนึุ�งในุห้า (ร้อยละ 19) เก็บเงินุเพืั�อเริ�มูทำากิจการเป็นุข้องตินุเอง และร้อยละ 9 แสำวงหาความู

ช่วยเหลือด้านุการเงนิุ อาทิ เงินุกู้ เพืั�อเริ�มูทำากิจการเป็นุข้องตินุเอง นุอกจากนุ่�ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูรอ้ยละ 8 ใช้วิธ่ีการติิดต่ิอ

ติามูโรงงานุหรือสำถานุประกอบการเพืั�อหาโอกาสำ ร้อยละ 13 สำมัูครงานุกับบริษัทท่�สำนุใจ และร้อยละ 15 หาจากประกาศ

รับสำมัูครงานุติามูแหล่งต่ิางๆ

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูบางรายจะรอจนุกว่าเงินุออมูท่�มู่จะหมูดไป ก่อนุท่�จะกลับบ้านุเกิดเพืั�อไปทำาไร่ทำาสำวนุ 

บางรายไมู่มู่ความูคิดเห็นุว่าจะทำาอะไรและใช้ช่วิติอยูแ่บบวันุต่ิอวันุ พันัุกงานุบริการบางรายรู้สึำกว่าจำาเป็นุท่�จะต้ิองเชื�อมูโยง

การฝึึกอาช่พักับการจ้างงานุ นุอกจากนุ่�ยังมู่ความูต้ิองการการสำนัุบสำนุุนุสำำาหรับเริ�มูกิจการได้แก่ คำาแนุะนุำา พ่ั�เล่�ยง และสิำนุ

เชื�อสำำาหรับการเริ�มูทำาธุีรกิจ เงินุกู้บางก้อนุสำามูารถกู้ได้จากการปกครองส่ำวนุท้องถิ�นุซึึ่�งต้ิองการเอกสำารประกอบนุ้อยมูาก 

แต่ิคาดว่าเงินุกู้ท่�มู่อยูอ่าจจะถูกข้อไปหมูดแล้ว และไมู่มู่ความูแนุ่นุอนุในุเรื�องการจ่ายเงินุคืนุข้องผูู้้กู้

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าหลายราย ไมู่มู่ความูสำนุใจในุการวางแผู้นุในุอนุาคติอย่างแท้จริง เนืุ�องจากยงัคงต้ิองการทำาความู

เข้้าใจเก่�ยวกับการเปล่�ยนุแปลงข้องสำถานุการณ์โควิด-19 ทั�งระยะเวลาและผู้ลกระทบต่ิอการดำารงช่วิติ รวมูถึงการรอคอย

ให้สำถานุการณ์กลับไปสู่ำปกติิ เช่นุ การใช้ช่วิติก่อนุท่�จะมู่การระบาด

3.6  การริเริ่มเพื่อหาอาชีพอื่น
ร้อยละ 51 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่การหางานุหรือเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองในุช่วง 30 วันุท่�ผู่้านุมูา และอ่กร้อยละ 

49 ไมู่มู่การริเริ�มูทำาการใดๆ  
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3.7  อุปสรรคในการหาอาชีพอื่น 
พันัุกงานุบริการระบุว่ามู่ความูจำาเป็นุท่�จะต้ิองทำางานุอยา่งต่ิอเนืุ�อง เพืั�อติอบสำนุองความูต้ิองการพืั�นุฐานุ แต่ิอุปสำรรคส่ำวนุ

ใหญ่ี่ท่�พับจากการหาอาช่พัอื�นุคือ ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 31) ไมู่มู่ประสำบการณ์ (ร้อยละ 14) และไมู่มู่งานุท่�เหมูาะสำมูในุพืั�นุท่� 

(ร้อยละ 10)

3.8  ความต้องการการช่วยเหลือและคำาแนะนำา
ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ (ร้อยละ 88) มู่ความูสำนุใจท่�จะได้รับความูช่วยเหลือและคำาแนุะนุำาในุการหางานุ และมู่อ่ก

ร้อยละ 12 ไมู่มู่ความูสำนุใจ
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มูากกวา่สำามูในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (รอ้ยละ 81) มู่ความูติอ้งการท่�จะฝึึกอบรมูอาช่พัเพืั�อทำาอาช่พัอื�นุหรือทำาธุีรกิจ

ข้องตินุเอง และอ่กร้อยละ 19 ไมู่มู่ความูต้ิองการด้านุการฝึึกอบรมูอาช่พั

3.9 ความต้องการการฝึกอบรมอาชีพ

ร้อยละ 89 ข้องผูู้ต้ิอบแบบสำอบถามูติอ้งการพััฒนุาทกัษะพืั�นุฐานุ โดยแบง่เป็นุ การพัดู การสืำ�อสำาร (รอ้ยละ 22 การใช้คอมูพิัวเติอร์ 

(ร้อยละ 22) การอ่านุ (ร้อยละ 11) การเข่้ยนุ (ร้อยละ 12) พืั�นุฐานุการบริหารจัดการด้านุการเงินุ การบัญี่ช่ (ร้อยละ 16) และด้านุ

ตัิวเลข้ ด้านุการคิดเลข้ (ร้อยละ 6)
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ทักษะทางสังคม: 

ร้อยละ 88 ข้องผูู้ต้ิอบแบบสำอบถามูระบวุ่ามู่ความูติอ้งการทักษะทางสัำงคมู โดยทักษะท่�มู่ความูติอ้งการสูำงมูากคือ การกลา้แสำดงออก 

ความูมัู�นุใจในุตินุเอง (ร้อยละ 21) และการสืำ�อสำาร (ร้อยละ 21) ทักษะท่�ต้ิองการรองลงมูาคือ การทำางานุให้สำำาเร็จลุล่วงติามูเป้า

หมูาย (ร้อยละ 16) การแก้ไข้ปัญี่หา (ร้อยละ 13)  และการบริหารจัดการตินุเอง (ร้อยละ 17)

ทักษะด้านอาชีพ: 

ในุด้านุการฝึึกทักษะวิชาช่พัพับว่าส่ำวนุมูากมู่ความูต้ิองการฝึึกอาช่พัทางด้านุ เสำรืมูสำวย แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 15) ทำาอาหาร (ร้อยละ 

18) การข้าย (ร้อยละ 14) และทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 14) อย่างไรก็ติามูจากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าทางเลือกในุด้านุอาช่พัข้อง

ประชากรกลุ่มูนุ่�ค่อนุข้้างจำากัด
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ทักษะการเป็นเจ้าของกิจการ: 

ร้อยละ 84 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูต้ิองการทักษะการเป็นุเจ้าข้องกิจการหรือการทำาธุีรกิจข้องตินุเอง โดยทักษะท่�ต้ิองการ ได้แก่ 

ด้านุการวางแผู้นุธุีรกิจ (ร้อยละ 27) การสำร้างเครือข่้ายในุการทำาธุีรกิจส่ำวนุตัิว (ร้อยละ 15) การบริหารจัดการเวลา (ร้อยละ 12) 

การติลาด (ร้อยละ 20) และด้านุการบัญี่ช่ (ร้อยละ 10)

รูปแบบของการเรียนการสอน: 

ครึ�งหนึุ�งข้องผูู้้สำนุใจเข้้าฝึึกอบรมูอาช่พั (ร้อยละ 50) ต้ิองการให้มู่การฝึึกปฏิิบัติิ ร้อยละ 16 ต้ิองการให้เป็นุการเร่ยนุรู้ในุห้องเร่ยนุ 

หนึุ�งในุห้าข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 18) ต้ิองการเร่ยนุรู้ด้วยตินุเองแบบออนุไลน์ุ และอ่กร้อยละ 16 ต้ิองการให้มู่พ่ั�เล่�ยง

คอยดูแล

ประมูาณหนึุ�งในุสำ่�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 24) ระบุว่าอยากเร่ยนุรู้ร่วมูกับเพืั�อนุพันุักงานุบริการด้วยกันุหรือองค์กรท่�

ทำางานุเก่�ยวกับพันัุกงานุบริการ ในุข้ณะท่�ร้อยละ 45 เต็ิมูใจท่�จะเร่ยนุรู้ร่วมูกับผูู้้เข้้าร่วมูอบรมูกลุ่มูอื�นุๆ (ผูู้้ท่�ไมู่ใช่พันัุกงานุบริการ) 

และอ่กร้อยละ 31 ไมู่มู่ความูชอบท่�เฉพัาะเจาะจงในุเรื�องนุ่�

วุฒิการศึกษา: 

ครึ�งหนึุ�งข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่ความูเห็นุว่าการได้รับวุฒิการศึกษาเป็นุสิำ�งท่�มู่ความูสำำาคัญี่ท่�สุำด (ร้อยละ 48) หรือมู่ความูสำำาคัญี่

มูาก (ร้อยละ 21) มู่เพ่ัยงร้อยละ 2 ท่�เห็นุว่าไมู่มู่ความูจำาเป็นุ  
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4.1 วิธีการดำาเนินงาน
ข้อบเข้ติข้องโอกาสำในุการฝึึกอบรมูทักษะต่ิางๆสำำาหรับผูู้้ใหญ่ี่ได้ถูกค้นุหาผู่้านุทางออนุไลน์ุ โดยได้ทำาการค้นุหาด้วย

การเล่ยนุแบบวิธ่ีการท่�คาดว่านุ่าจะทำาโดยผูู้้เข้้าร่วมูอบรมูในุการหาข้้อมููลทางออนุไลน์ุ การค้นุหาทำาเพืั�อรวบรวมู

รายละเอ่ยดท่�เป็นุทางการ เก่�ยวกับหลักสูำติรปูพืั�นุฐานุสู่ำการเร่ยนุรู้สำำาหรับการอบรมูทักษะต่ิาง เพืั�อทำาความูเข้้าใจ

ระบบและรูปแบบข้องความูก้าวหนุ้า ทั�งนุ่�การค้นุคว้าข้้อมููลอ้างอิงใช้ข้้อมููลจากการจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมู

ด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษา การศึกษาผูู้้ใหญ่ี่ การศึกษาต่ิอ การศึกษานุอกโรงเร่ยนุและหลักสูำติรการศึกษาติามู

อัธียาศัย

4.2 ข้อจำากัด
ข้้อมููลเก่�ยวกับการอบรมูทักษะต่ิางๆนัุ�นุไมู่ประติิดประต่ิอกันุและมู่เพ่ัยงบางส่ำวนุเท่านัุ�นุท่�หาได้ทางออนุไลน์ุ อ่กทั�ง

ข้้อแนุะนุำาเก่�ยวกับแนุวทางการอบรมูทักษะต่ิางๆท่�หาได้ทางออนุไลน์ุยงัค่อนุข้้างนุ้อยหรือสัำบสำนุ ซึึ่�งเป็นุเรื�องสำำาคัญี่

สำำาหรับผูู้้ท่�สำนุใจจะเข้้าร่วมูการอบรมูท่�จำาเป็นุต้ิองรู้อย่างชัดเจนุเก่�ยวกับชนิุดข้องการอบรมู ก่อนุท่�จะตัิดสิำนุใจเลือก

หลักสูำติรและสำมัูครเข้้าร่วมู 

จากการค้าหาข้้อมููล พับว่าไมู่สำามูารถท่�จะรวบรวมูรายละเอ่ยดข้องแผู้นุการสำอนุ ระเบ่ยบการ หรือรายละเอ่ยดต่ิางๆ

ท่�เก่�ยวกับหลักสูำติรท่�จัดขึ้�นุ รวมูถึงข้้อมููลเก่�ยวกับโอกาสำในุติลาดแรงงานุ สำำาหรับผูู้้เข้้าอบรมูเมืู�อสำำาเร็จการศึกษา  ไมู่มู่

รายละเอ่ยดเก่�ยวกับหนุ่วยการเร่ยนุการสำอนุ ซึึ่�งช่�ให้เห็นุว่าหลักสูำติรท่�มู่อยู่ไมู่มู่ความูแติกต่ิาง ข้้อมููลท่�หาได้ในุเวป

ไซึ่ด์ข้องผูู้้ให้การอบรมูมัูกจะมู่เพ่ัยงชื�อหลักสูำติร เวลาท่�ใช้ในุการอบรมู และติารางการอบรมู ซึึ่�งข้้อมููลเหล่านุ่�ไมู่เพ่ัยง

พัอสำำาหรับการให้ข้้อมููลกับผูู้้สำมัูครท่�มู่ความูสำนุใจและเพืั�อทำาการพััฒนุาแผู้นุผัู้งท่�สำมูบูรณ์ข้องหลักสูำติรท่�มู่อยู่

นุอกจากนุ่�ยังไมู่สำามูารถเข้้าพับผูู้้ให้บริการด้านุการอบรมูเนืุ�องจากข้้อกำาหนุดในุช่วงสำถานุการณ์โควิด-19

4.3 ผลการวิจัย

ขาดรายละเอียดของเส้นทางการศึกษาสำาหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะและวุฒิการศึกษา

ในุด้านุการอบรมูทักษะสำำาหรับการทำางานุ มู่การให้บริการโดยการศึกษาแบบในุระบบ การศึกษานุอกระบบ และ

การศึกษาติามูอัธียาศัย รวมูถึงโดยภาคเอกชนุ ภาคอุติสำาหกรรมู และภาคธุีรกิจ

4 การสำารวจโอกาสใน
การฝึกอบรมอาชีพ  
- ด้านอุปทาน4
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ดังนัุ�นุเพืั�อท่�จะปรับปรุงให้หลักสูำติรเหมูาะสำมูกับโลกข้องการทำางานุ จึงจำาเป็นุต้ิองบรรจุหลักสูำติรเหล่านุ่�ไว้ในุกรอบการพััฒนุา

ทักษะข้องประเทศ ซึึ่�งรวมูการศึกษาพืั�นุฐานุ การจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษา โดยการอบรมูทุกรูป

แบบ ควรจะมู่การให้รายละเอ่ยดอย่างชัดเจนุเก่�ยวกับเส้ำนุทางการศึกษาเพืั�อให้ผูู้้รับการอบรมูทุกรายสำามูารถเดินุติามูเพืั�อเพิั�มู

ศักยภาพัให้ได้สูำงสุำด

พัันุธีกิจข้องการจดัการศึกษาและการฝึึกอบรมูดา้นุเทคนิุคและอาช่วศึกษาในุประเทศไทยคือมุู่งพััฒนุาทรัพัยากรมูนุุษยท่์�มู่ทั�งทักษะ

และเทคนิุค เพืั�อให้มัู�นุใจว่าประเทศไทยยงัคงมู่บทบาทสำำาคัญี่ในุติลาดแรงงานุระดับสำากลและเศรษฐกิจ พัระราชบัญี่ญัี่ติิอาช่วศึกษา 

พั.ศ. 2551 (2008) กำาหนุดระบบการจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษาระดับประเทศ โดยมู่การกำาหนุด

รูปแบบข้องการจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษาท่�หลากหลาย และระบุว่าให้มู่การจัดการศึกษาในุ (ก) 

วิทยาลัยและสำถาบันุซึึ่�งเป็นุส่ำวนุหนึุ�งข้องระบบการจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนุิคและอาช่วศึกษา (ข้) สำถาบันุนุอก

ระบบซึึ่�งมู่หลักสูำติรและเนืุ�อหาเข้้ากันุได้และเหมูาะสำมูกับความูต้ิองการข้องกลุ่มูเป้าหมูายหลากหลาย และ(ค) ผูู้้ประกอบการ 

รัฐวิสำาหกิจ และหนุ่วยงานุภาครัฐ

จากการค้นุหาเอกสำารท่�เก่�ยวข้้อง พับว่าเส้ำนุทางการศึกษามัูกจะมู่ผัู้งรายละเอ่ยดท่�ชัดเจนุสำำาหรับการออกวุฒิการศึกษา สำำาหรับ

การศึกษาในุระบบ ซึึ่�งสำอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิ โดยท่�หลักสูำติรปูพืั�นุฐานุสู่ำการเร่ยนุรู้สู่ำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิระดับท่� 8 

สำำาหรับประเทศไทยได้นุำามูาจากรายงานุกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซ่ึ่ยนุ (ASEAN, undated)

จากภาพัประกอบท่� 1 จะเห็นุได้ว่าเส้ำนุทางการศึกษาในุระบบไมู่มู่การปรับให้แติกต่ิางกันุติามูท่�ต้ิองการจนุกระทั�งหลังจากชั�นุมัูธียมู

ต้ินุ (มัูธียมูศึกษาปีท่� 3) ระบบอาช่วศึกษาจัดตัิ�งหลักสูำติรปูพืั�นุฐานุเพืั�อการศ่กษาด้านุอาช่พัในุระดับอุดมูศึกษา (2 ปี)  ซึึ่�งติรงข้้ามู

กับการศึกษาสำายวิชาการ (4 ปี ระดับปริญี่ญี่าติร่ และ 2 ปี สำำาหรับหลักสูำติรบัณฑิ์ติศึกษา) เส้ำนุทางการศึกษาสู่ำกรอบคุณวุฒิแห่ง

ชาติิระดับท่� 8 (ระดับปริญี่ญี่าเอก) ค่อนุข้้างมู่ความูชัดเจนุ สิำ�งท่�ไมู่ชัดเจนุจากโครงสำร้างนุ่�คือ คนุท่�ออกจากระบบการศึกษาภาค

ปกติิจะสำามูารถได้รับวุฒิการศึกษาท่�เท่ยบเท่ากันุ และมู่ความูก้าวหนุ้าติามูบันุไดกรอบคุณวุฒิติามูท่�หวังไว้ได้อย่างไร อนึุ�งเส้ำนุ

ทางการศึกษาสำำาหรับการศึกษานุอกโรงเร่ยนุและการศึกษาติามูอัธียาศัย ไมู่ได้ทำาเป็นุแผู้นุผัู้งและเป็นุเสำมืูอนุกล่องท่�ไมู่มู่การแบ่ง

กรอบ ดังนัุ�นุจึงไมู่มู่ความูชัดเจนุว่าทักษะท่�ได้รับจากการศึกษานุอกโรงเร่ยนุและการศึกษาติามูอัธียาศัยนัุ�นุเก่�ยวโยงกับการอบรมู

ติามูกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิอยา่งไร อ่กทั�งการมู่ส่ำวนุร่วมูข้องภาคเอกชนุและภาคธุีรกิจหรืออุติสำาหกรรมูต่ิอความูก้าวหนุ้าด้านุคุณวุฒิ

ก็ยังไมู่มู่ความูชัดเจนุในุผัู้งนุ่�เช่นุกันุ 

แผนภาพท่ี่� 1: โครงสร้างการศึึกษาของไที่ยและระดัับของกรอบคุณวุุฒิิแห่่งชาติิ
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การเร่ยนุรู้ติลอดช่วิติ เป็นุกรอบความูคิดท่�ครอบคลุมูการศึกษานุอกโรงเร่ยนุและการศึกษาติามูอัธียาศัย และการอบรมูแต่ิไมู่รวมู

การศึกษาในุระบบ ผูู้้เร่ยนุสำามูารถกลับเข้้าสู่ำการศึกษาในุระบบได้สูำงถึงติามูกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิระดับท่� 6 ผู่้านุระบบการเท่ยบ

โอนุหนุ่วยกิติ อ่กทั�งยังมู่บทบัญี่ญัี่ติิสำำาหรับระบบการเท่ยบโอนุประสำบการณ์และความูรู้ท่�มู่อยู่ก่อนุ หรือการอบรมูท่�เคยได้รับ

สำำาหรับแรงงานุท่�ต้ิองการคุณวุฒิการศึกษาในุระบบ เช่นุเด่ยวกับการรับรองวิทยฐานุะสำำาหรับการอบรมู

4.3.1 การออกวุฒิการศึกษาสิำาห่รับการศึกษาในระบบ – ช่องทางการศึกษาห่ลิัก 

ภาคการศึกษาในุระบบรับผิู้ดชอบต่ิอการออกวุฒิการศึกษาหลักในุกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิ เช่นุ ประกาศนุ่บัติรวิชาช่พั อนุุปริญี่ญี่า 

ประกาศนุ่ยบัติรวิชาช่พัขั้�นุสูำง ปริญี่ญี่า และประกาศนุ่ยบัติรบัณฑิ์ติขั้�นุสูำง สำถาบันุท่�จัดการศึกษาเหล่านุ่�มู่จำานุวนุ 416 แห่งภาย

ใต้ิการดูแลข้องสำำานัุกงานุคณะกรรมูการการอาช่วศึกษา (เช่นุ วิทยาลัยเทคนิุค วิทยาลัยพัาณิชยการ วิทยาลัยโพัล่เทคนิุค การ

ประมูง เป็นุต้ินุ) จากทั�งหมูดซึึ่�งมู่ วิทยาลัยข้องรัฐ 429 แห่ง และวิทยาลัยเอกชนุทั�วประเทศ 484 แห่ง (Australian Government, 

2019) สำถาบันุเหล่านุ่�จัดให้มู่การศึกษาติามูกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิระดับท่� 3-8  ครอบคลุมูมูากกว่า 350 สำาข้าวิชา ซึึ่�งหลักสูำติร

เหล่านุ่�เป็นุหลักสูำติรระยะยาว (2-3 ปี) มู่ 9 สำาข้าวิชาเอกคือ อุติสำาหกรรมู การบริหารธุีรกิจและพัาณิชยการ ศิลปกรรมูศาสำติร์ 

คหกรรมูศาสำติร์ เกษติรศาสำติร์ การประมูง การจัดการอุติสำาหกรรมูบริการและการท่องเท่�ยว อุติสำาหกรรมูสิำ�งทอ และเทคโนุโลย่

สำารสำนุเทศและการสืำ�อสำาร หนุ้าท่�หลักข้องระบบการจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษา คือ ผู้ลิติและ

พััฒนุาทักษะแรงงานุ เจ้าหนุ้าท่�เทคนิุค ผูู้้เช่�ยวชาญี่ และผูู้้เช่�ยวชาญี่ทางเทคโนุโลย่ 

กล่องท่ี่� 1: กรอบคุณวุุฒิิแห่่งชาติิ

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติิมู่การพััฒนุาขึ้�นุและอนุุมัูติิโดยคณะรัฐมูนุติร่ในุเดือนุมูกราคมู พั.ศ. 2556 (2013) โดยคณะ

รัฐมูนุติร่อนุุมัูติิให้ดำาเนิุนุการในุเดือนุพัฤศจิกายนุ พั.ศ. 2557 (2014) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติิครอบคลุมูภาคการ

ศึกษาทั�งหมูด (มัูธียมูศึกษา การจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษา อุดมูศึกษา เป็นุต้ินุ) 

รวมูถึงคุณวุฒิมูาติรฐานุด้านุทักษะ และคุณวุฒิวิชาช่พั

โครงสำร้างข้องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิประกอบด้วยคุณวุฒิเก้าระดับ ซึึ่�งขึ้�นุอยูกั่บความูซัึ่บซ้ึ่อนุท่�เพิั�มูขึ้�นุข้องผู้ลลัพัธ์ี

การเร่ยนุรู้ รวมูถึงความูรู้ ทักษะต่ิางๆ และคุณลักษณะในุทุกระดับ โดยโครงสำร้างข้องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิแบ่ง

ออกเป็นุสำามูส่ำวนุคือ (ก) องค์ประกอบข้องคุณวุฒิและระดับข้องคุณวุฒิ (ข้) กลไกการเชื�อมูโยงและเท่ยบเค่ยง 

และ (ค) ผู้ลลัพัธ์ีการเร่ยนุรู้ต่ิอคุณวุฒแิต่ิละระดับ ปัจจุบนัุนุ่�คุณวุฒวิชิาช่พัยังไมู่มู่การนุำามูาปฏิิบัติิให้เกิดประโยชน์ุ

แต่ิอย่างไรก็ติามูมู่แผู้นุท่�จะดำาเนิุนุการในุอนุาคติ

4.3.2  ทางเลิือกของห่ลิักสิูติรอบรมทักษะระยะสิั�นที�มีอยู่สิำาห่รับกลิุ่มเป้าห่มาย

• การอบรมโดยกระทรวงศึกษาธิ์ิการ

มู่การอบรมูเพืั�อพััฒนุาอาช่พัและการอบรมูพัิเศษ โดยหลักสูำติรท่�ให้การศึกษาสำำาหรับผูู้้เร่ยนุท่�มู่ระดับการศึกษาท่�ต่ิางกันุ และใช้

ระยะเวลาในุการอบรมูท่�ต่ิางกันุ มู่ตัิ�งแต่ิ ระยะสัำ�นุ (5-6 ชั�วโมูง) ระยะกลาง (30-120 ชั�วโมูง) และระยะยาว ( 225 ชั�วโมูง) ทั�งในุ

ระดับเริ�มูต้ินุและการเสำรมิูทักษะใหมู่ โปรแกรมูเหลา่นุ่�มู่เป้าหมูายสำำาหรับผูู้้สำำาเร็จการศึกษาอยา่งนุ้อยระดับประถมูศกึษา เพืั�อสำร้าง

ทักษะทางอาช่พัสำำาหรับการศึกษาท่�สูำงขึ้�นุหรือติลาดแรงงานุ โดยสำำานัุกงานุคณะกรรมูการการอาช่วศึกษาจะเสำนุอหลักสูำติรระยะ

สัำ�นุ (1-4 ชั�วโมูง) เป็นุครั�งคราวภายใต้ิหลักสูำติรวิชาช่พั 108 หลักสูำติร เพืั�อจัดตัิ�งหรือปรับปรุงพััฒนุาธุีรกิจ  มู่การให้ประกาศนุ่ยบัติร

หลังจาก 3-5 ปีข้องการศึกษาหลักสูำติรการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษาระยะสัำ�นุ  



40 การประเมิินความิต้้องการ การฝึึกอบรมิอาชีีพและ สำำารวจการฝึึกอบรมิอาชีีพสำำาหรับพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย

• กระทรวงแรงงาน: การอบรมโดยกรมพััฒนาฝึีมือแรงงาน 

กรมูพััฒนุาฝีึมืูอแรงงานุ บริหารสำถาบันุพััฒนุาฝีึมืูอแรงงานุ 25 แห่ง และให้การอบรมู 3 รูปแบบ

 ° ฝึึกเติร่ยมูเข้้าทำางานุสำำาหรับผูู้้เข้้าอบรมูท่�ติ้องการหางานุ

 ° อบรมูเพัื�อเพัิ�มูพัูนุทักษะสำำาหรับผูู้้ว่างงานุ

 ° ให้การศึกษาใหมู่เพัื�อช่วยคนุว่างงานุในุการหางานุ

กรมูพััฒนุาฝีึมืูอแรงงานุจัดอบรมูหลักสูำติรระยะสัำ�นุ 46 หลักสูำติร ประกอบด้วย กลศาสำติร์ ภาษาอังกฤษ ตัิดหรือแต่ิงผู้มู อาหาร

สำากล การนุวด อินุเติอร์เน็ุติสำำาหรับการพัาณิชย์อิเล็กทรอนิุกส์ำ โดยท่�หลักสูำติรเหล่านุ่�มัูกจะใช้เวลา 100-200 ชั�วโมูง จำานุวนุผูู้้เข้้า

รับการอบรมูข้องแต่ิละหลักสูำติรอยู่ท่� 20-30 คนุ ซึึ่�งมู่บางหลักสูำติรท่�มู่ความูต้ิองการสูำงจึงมัูกจะแจ้งว่าเต็ิมู

• การอบรมโดยกรุงเทพัมห่านคร

กรุงเทพัมูหานุครจัดอบรมูหลักสูำติรระยะสัำ�นุมูากกว่า 200 หลักสูำติรในุศูนุย์อาช่วศึกษา 10 แห่ง ประกอบด้วย กลศาสำติร์ ช่างไมู้

ช่างไฟื้ ภาษาต่ิางประเทศ อินุเติอร์เนุติและพััฒนุาธุีรกิจ อาหารและโภชนุาการ ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า เสำริมูสำวย ท่องเท่�ยว เป็นุต้ินุ  

ระยะเวลาข้องหลักสูำติรอยู่ท่� 200 ชั�วโมูงและข้นุาดข้องชั�นุเร่ยนุอยู่ท่�ประมูาณ 20 คนุ 

• การอบรมโดยกระทรวงการพััฒนาสิังคมแลิะความมั�นคงของมนุษย์

กระทรวงการพััฒนุาสัำงคมูและความูมัู�นุคงข้องมูนุุษย์ ทำาหนุ้าท่�บริหารจัดการศูนุย์เร่ยนุรู้การพััฒนุาสำติร่และครอบครัว  มู่ศูนุย์ท่�

อยู่นุอกกรุงเทพัมูหานุครทั�งหมูด 8 แห่ง ท่� จังหวัดนุนุทบุร่ จังหวัดเช่ยงราย จังหวัดลำาพูันุ จังหวัดลำาปาง จังหวัดศร่สำะเกษ จังหวัด

ชลบุร่ จังหวัดข้อนุแก่นุ และจังหวัดสำงข้ลา

ศูนุย์เหล่านุ่�ให้การอบรมูอาช่พัในุด้านุต่ิางๆ อาทิ คอมูพิัวเติอร์ ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า ทำาอาหาร ตัิดผู้มู เสำริมูสำวย การนุวด การทำาบัญี่ช่ 

งานุฝีึมืูอ การบริหารจัดการท่�ทำางานุหรืองานุธุีรการ การท่องเท่�ยว การให้บริการ และโภชนุาการ  

โดยทั�วไปหลักสูำติรเหล่านุ่�จะใช้เวลา 1-6 เดือนุ แต่ิก็มู่บางหลักสูำติรท่�ใช้เวลาถึง 3 ปี เพืั�อให้ได้รับคุณวุฒิติามูกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิ 

– อนุุปริญี่ญี่า และ อนุุปริญี่ญี่าขั้�นุสูำง ทั�งนุ่�มู่บางหลักสูำติรท่�ใช้เวลาเพ่ัยงไมู่ก่�วันุ เช่นุ งานุฝีึมืูอ ซึึ่�งหลักสูำติรเหล่านุ่�จัดอบรมูให้โดย

ไมู่มู่ค่าใช้จ่าย  

• การอบรมโดยองค์กรชุมชน

องค์กรชุมูชนุเช่นุ มููลนิุธิีเอ็มูพัาวเวอร์ และ มููลนิุธิีเพืั�อนุพันัุกงานุบริการ (SWING) จัดอบรมูวิชาช่พัหลักสูำติรระยะสัำ�นุสำำาหรับพันัุกงานุ

บริการ เช่นุ ภาษาอังกฤษ ตัิดหรือแต่ิงผู้มู เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า โดยมูอบใบประกาศนุ่ยบัติรท่�อยูใ่นุกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิ หลักสูำติร

ท่�จัดขึ้�นุจะเป็นุลักษณะเฉพัาะกิจและไมู่มู่เป็นุประจำาโดยขึ้�นุอยู่กับงบประมูาณ จากการสำนุทนุากลุ่มูมู่การแสำดงความูกังวลเก่�ยว

กับอรรถประโยชน์ุทางติลาดแรงงานุ ซึึ่�งมููลนิุธิีเพืั�อนุพันัุกงานุบริการ (SWING) ได้มู่การทดลองการฝึึกอบรมูเพืั�อเติร่ยมูเข้้าทำางานุ

เมืู�อไมู่นุานุมูานุ่�

• การอบรมโดยผิู้ให่้บริการภาคเอกชน

องค์กรภาคเอกชนุจัดการอบรมูโดยมู่ค่าธีรรมูเนุ่ยมู ซึึ่�งมัูกจะเนุ้นุกลุ่มูเป้าหมูายคือผูู้้เช่�ยวชาญี่ หลักสูำติรอบรมูเหล่านุ่�มัูกจะไมู่เหมูาะ

กับกลุ่มูท่�มู่ทักษะนุ้อยหรือคนุว่างงานุ
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4.3.3   การศึกษานอกโรงเรียนแลิะการศึกษาติามอัธิ์ยาศัยรวมถึงการสิร้างทักษะ - ขาดการเชื�อมโยงไปสิู่

กรอบคุณวุฒิแห่่งชาติิแลิะติลิาดแรงงาน

การอบรมูทักษะต่ิางๆและการเร่ยนุรู้ติลอดช่วิติจัดขึ้�นุโดยการศึกษานุอกโรงร่ยนุและการศึกษาติามูอัธียาศัย ซึึ่�งเป็นุความูรับผิู้ด

ชอบข้องสำำานัุกงานุสำง่เสำริมูการศกึษานุอกระบบและการศกึษาติามูอธัียาศัย (กศนุ.) ข้องกระทรวงศกึษาธิีการ โดยมู่หนุ่วยงานุภาค

รัฐและองค์กรภาคเอกชนุอื�นุๆให้การศึกษาหลักสูำติรท่�นุอกเหนืุอไปจากการศึกษาในุระบบ ระบบการศึกษานุอกโรงเร่ยนุออกแบบ

มูาเพืั�อให้การศึกษากับผูู้้ท่�ด้อยโอกาสำโดยเฉพัาะ ตัิวอย่างเช่นุ ผูู้้ท่�ออกจากโรงเร่ยนุ ผูู้้ใหญ่ี่ในุชุมูชนุท่�ห่างไกล และชนุกลุ่มูนุ้อย

การศึกษานุอกโรงเร่ยนุและการศึกษาผูู้้ใหญ่ี่จัดการศึกษาในุหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

• โครงการพััฒนุาอาช่พัท่�มุู่งเนุ้นุเพืั�อพััฒนุาทักษะด้านุอาช่พั และการประกอบอาช่พัข้องนัุกเร่ยนุ โครงการพััฒนุาอาช่พั

เนุ้นุความูสำำาคัญี่ข้องการพััฒนุาทักษะช่วิติ เพืั�อผู่้านุพ้ันุการว่างงานุและติอบสำนุองต่ิอความูต้ิองการข้องชุมูชนุ โครงการ

พััฒนุาอาช่พัจัดในุรูปแบบ: (1) หลักสูำติรอบรมูการประกอบอาช่พัระยะสัำ�นุสำำาหรับพััฒนุาทักษะช่วิติ (2) อบรมูทักษะ

สำำาหรับการจ้างงานุ (3) การเร่ยนุรู้เป็นุกลุ่มูสำำาหรับนัุกเร่ยนุท่�มู่ทักษะอาช่พัหรืออาช่พัแบบเด่ยวกันุ; และ (4) การพััฒนุา

อาช่พัผู่้านุแอปพัลิเคชั�นุข้องเทคโนุโลย ่อาทิ เทคโนุโลย่สำารสำนุเทศและการสืำ�อสำาร  

• โครงการศึกษาวิชาช่พันุอกโรงเร่ยนุซึึ่�งรวมูถึง: (1) โครงการอบรมูระยะสัำ�นุ (2) หลักสูำติรการฝึึกอาช่พัแบบกลุ่มู (3) 

โครงการอบรมูท่�ได้ประกาศนุ่ยบัติรวิชาช่พัท่�เท่ยบเท่ากับระดับมัูธียมูต้ินุ และ (4) โครงการท่�ได้ประกาศนุ่ยบัติรข้องการ

ฝึึกอาช่พันุอกโรงเร่ยนุ 

• การจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษานุอกระบบ ซึึ่�งมู่การจัดในุหลายรูปแบบ ตัิวอย่างเช่นุ ในุ

ศูนุย์การเร่ยนุรู้ชุมูชนุ และศูนุย์วิทยาศาสำติร์เพืั�อการศึกษา  

ศูนุย์การเร่ยนุรู้ชุมูชนุมู่มูากกว่า 8,600 แห่ง ซึึ่�งเป็นุศูนุย์เร่ยนุรู้ท้องถิ�นุท่�จัดตัิ�งและบริหารโดยคนุในุท้องถิ�นุเพืั�อให้โอกาสำในุการ

เร่ยนุรู้ท่�หลากหลาย (การอ่านุการเข่้ยนุ การสำร้างรายได้ การฝึึกอาช่พั ทักษะช่วิติ และการศึกษาพืั�นุฐานุ โดยขึ้�นุอยู่กับความู

ต้ิองการและบริบทข้องท้องถิ�นุ) ศูนุย์เหล่านุ่�มู่งบประมูาณท่�จำากัดและมัูกจะพึั�งพัาตินุเอง ศูนุย์การเร่ยนุรู้อาจจะจัดการศึกษาและ

การฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษานุอกระบบ แต่ิจะแติกต่ิางกันุไปในุเรื�องข้องคุณภาพัและบริบท ซึึ่�งไมู่มู่รายละเอ่ยดเก่�ยว

กับหลักสูำติรเหล่านุ่�   

4.3.4  ปัญห่าเรื�องคุณภาพัด้านอุปทานของการอบรมเพัื�อพััฒนาทักษะในการทำางาน

เป็นุท่�สัำงเกติว่าระดับการศึกษาและระดับข้องกรอบคุณวุฒิการศึกษา มู่ความูเก่�ยวข้้องกันุอย่างใกล้ชิดในุเส้ำนุทางการศึกษา แต่ิ

กระนัุ�นุการศึกษางานุวิจัยท่�เก่�ยวข้้องบ่งช่�ว่าอาจจะไมู่ได้เป็นุการรับการรับประกันุถึงคุณภาพัข้องการศึกษา เนืุ�องจากการศึกษา

ในุระบบ รวมูถึงการจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูดา้นุเทคนิุคและอาช่วศึกษา  เผู้ชิญี่ปัญี่หาเก่�ยวกับคุณภาพัข้องการศึกษาโดยท่�

บัณฑิ์ติหลายรายจากการศึกษาในุระบบไมู่มู่ทักษะท่�เพ่ัยงพัอ หรือเหมูาะสำมูสำำาหรับโลกข้องการทำางานุ (Australian Government, 

2019; OECD and UNESCO, 2016; OECD, 2019) ซึึ่�งผู้ลท่�ติามูมูาทำาให้ลูกจ้างแต่ิละรายต้ิองรับผิู้ดชอบในุการพััฒนุาทักษะข้อง

ตินุเองโดยฉพัาะในุระดับท่�สูำงขึ้�นุ อ่กทั�งมัูกจะมู่ความูไมู่ติรงกันุระหว่างอุปทานุทางการศึกษาและอุปสำงค์ทางทักษะข้องติลาด

แรงงานุซึึ่�งได้รับการยอมูรับโดยรัฐบาลแต่ิพิัสูำจน์ุแล้วว่ายากท่�จะแก้ไข้

ประเด็นุข้องการเปล่�ยนุผู่้านุจากโรงเร่ยนุสู่ำการทำางานุ คือหลักสูำติรในุระบบไมู่มู่การบริหารจัดการท่�ด่พัอ (OECD and UNESCO, 

2016) หลักสูำติรโดยทั�วไปมู่การอ้างอิงถึงสำมูรรถนุะและทกัษะหลักสำำาหรับการทำางานุและสำถานุท่�ทำางานุเพ่ัยงเล็กนุ้อย นัุกเร่ยนุไมู่

ได้รับการเติร่ยมูพัร้อมูในุส่ำวนุข้องความูรู้ ทักษะ และความูเข้้าใจท่�จำาเป็นุเพืั�อสำนัุบสำนุุนุการเปล่�ยนุผู่้านุจากโรงเร่ยนุสู่ำการทำางานุ
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ปัญี่หาด้านุอื�นุคือการรู้หนัุงสืำอระดับพืั�นุฐานุท่�สำามูารถพับได้ทั�วไปติามูโรงเร่ยนุต่ิางๆในุประเทศไทย ซึึ่�งเป็นุสิำ�งบ่งช่�ว่ายังมู่ปัญี่หา

เก่�ยวกับระบบโดยทั�วไปท่�ส่ำงผู้ลต่ิอคุณภาพัข้องการศึกษา (World Bank, 2015) โรงเร่ยนุในุเมืูองใหญ่ี่ ตัิวเมืูอง และ หมูู่บ้านุ ผู้ลิติ

นัุกเร่ยนุท่�ไมู่มู่ความูรู้ระดับพืั�นุฐานุภายในุอายุ 15 ปี โดยพับมูากท่�สุำดในุระดับหมูู่บ้านุ ซึึ่�งร้อยละ 47 ข้องนัุกเร่ยนุอายุ 15 ปี อ่านุ

ไมู่ออกเข่้ยนุไมู่ได้ อย่างไรก็ติามูสำามูในุส่ำ�ข้องนัุกเร่ยนุท่�อ่านุไมู่ออกเข่้ยนุไมู่ได้ในุประเทศไทยพับในุโรงเร่ยนุท่�อยู่ในุเมืูองใหญ่ี่ ตัิว

เมืูอง หรือเมืูองเล็กท่�ซึึ่�งนัุกเร่ยนุส่ำวนุใหญ่ี่ได้ลงทะเบ่ยนุทำาการศึกษา  ความูแติกต่ิางท่�สำำาคัญี่ข้องผู้ลการเร่ยนุข้องนัุกเร่ยนุในุเมืูอง

และชนุบทบ่งช่�ว่านัุกเร่ยนุท่�ไมู่ได้ศึกษาในุโรงเร่ยนุชั�นุนุำาซึึ่�งมู่เป็นุส่ำวนุนุ้อยในุเมูืองใหญ่ี่จะไมู่ได้รับการเร่ยนุรู้ด้วยความูเช่�ยวชาญี่

ในุระดับเด่ยวกันุ ผู้ลการเร่ยนุท่�ด้อยกว่ามู่แนุวโนุ้มูมูาจากความูเส่ำยเปร่ยบข้องพืั�นุฐานุครอบครัว และปัญี่หาเรื�องความูเหลื�อมูลำ�า

ทางด้านุเศรษฐกิจ สัำงคมู ท่�ส่ำงผู้ลต่ิอผู้ลการเร่ยนุข้องนัุกเร่ยนุ ยังคงเพิั�มูสูำงขึ้�นุในุช่วงทศวรรษท่�ผู่้านุมูา

จากข้้อมููลข้อง ธีนุาคารโลก พั.ศ. 2558 (2015)  การปรับปรุงผู้ลข้องการเร่ยนุรู้ในุกลุ่มูนัุกเร่ยนุท่�มู่ผู้ลงานุไมู่ด่ สำามูารถส่ำงผู้ลกระ

ทบท่�สำำาคัญี่ ทั�งในุระดับบุคคลและการเติิบโติก้าวหนุ้าทางเศรษฐกิจข้องประเทศไทย การเติร่ยมูพัร้อมูด้วยทักษะและสำมูรรถนุะท่�

จำาเป็นุเพืั�อให้ได้รับการจ้างงานุอย่างมู่ประสิำทธิีภาพัสำามูารถช่วยให้คนุเหล่านุ่�มู่ช่วิติท่�ด่ขึ้�นุ ช่วยให้ผูู้้ท่�ยากจนุรอดพ้ันุจากวัฎจักร

ข้องความูยากจนุ  การมู่แรงงานุท่�มู่ทักษะการวิเคราะห์เหตุิผู้ลท่�เข้้มูแข็้งและการแก้ปัญี่หาสำามูารถช่วยให้ประเทศไทยข้ยับขึ้�นุ

บันุไดข้องการสำร้างมููลค่าเพิั�มูเพืั�อไปสู่ำเศรษฐกิจฐานุความูรู้เพืั�อปรับปรุงความูสำามูารถในุการแข่้งขั้นุ การเติิบโติทางเศรษฐกิจ และ

ความูเจริญี่รุ่งเรือง

4.3.5  กรอบนโยบายที�มุ่งเน้นการเสิริมสิร้างทักษะ

กรอบนุโยบายท่�มุู่งเนุ้นุการเสำริมูสำร้างทักษะประกอบด้วยนุโยบายภาคการศึกษา  (เช่นุ การศึกษาพืั�นุฐานุ การจัดการศึกษาและ

การฝึึกอบรมูด้านุเทคนุิคและอาช่วศึกษา การเร่ยนุรู้ติลอดช่วิติ การศึกษานุอกโรงเร่ยนุ เป็นุต้ินุ), นุโยบายภาคแรงงานุ 

(เช่นุ นุโยบายด้านุทักษะ), ยุทธีศาสำติร์ชาติิ (เช่นุ ยุทธีศาสำติร์ชาติิ 20 ปี, 2018-2037), ยุทธีศาสำติร์ชาติิด้านุการพััฒนุาและ 

เสำริมูสำร้างทรัพัยากรมูนุุษย์, นุโยบายไทยแลนุด์ 4.0, เป็นุต้ินุ

4.3.6  ยุทธิ์ศาสิติร์ชาติิ 20 ปี พั.ศ. 2561-2580 (2018-2037)

ประเทศไทยได้มู่การวางแผู้นุปฏิิรูประยะยาวเพืั�อบรรลุสำถานุะเป็นุประเทศพััฒนุาในุยุทธีศาสำติร์ชาติิ 20 ปี พั.ศ. 2561-2580 

(2018-2037) ซึึ่�งมู่วิสัำยทัศน์ุเพืั�อเป็นุประเทศพััฒนุาท่�มู่ความูมัู�นุคง มัู�งคั�ง และยั�งยืนุติามูหลักปรัชญี่าข้องเศรษฐกิจพัอเพ่ัยง

ข้้อเสำนุอการปฏิิรูปได้วางยทุธีศาสำติร์ท่�สำำาคัญี่ไว้หกประการคอื ก) ด้านุความูมัู�นุคง ข้) ด้านุการสำร้างข่้ดความูสำามูารถในุการแข่้งขั้นุ 

ค) ด้านุการพััฒนุาและเสำริมูสำร้างทรัพัยากรมูนุุษย์ ง) ด้านุการสำร้างโอกาสำความูเสำมูอภาคและเท่าเท่ยมูกันุทางสัำงคมู จ) การสำร้าง

ความูเติิบโติด้วยคุณภาพัช่วิติท่�เป็นุมิูติรกับสิำ�งแวดล้อมู และ ฉ) ด้านุการปรับสำมูดุลและพััฒนุาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธีศาสำติร์ชาติิเพืั�อการพััฒนุาและเสำริมูสำร้างทรัพัยากรมูนุุษย์อยูภ่ายใต้ิยทุธีศาสำติร์ชาติิ 20 ปี ซึึ่�งรวมูการพััฒนุาการเร่ยนุรู้ติลอด

ช่วิติและการพััฒนุาทักษะ (กล่องท่� 2) ยุทธีศาสำติร์นุ่�ให้กรอบท่�กว้างสำำาหรับการพััฒนุาทักษะประกอบด้วยการเร่ยนุรู้ติลอดช่วิติ

และทักษะสำำาหรับการทำางานุ ยุทธีศาสำติร์นุ่�ได้กำาหนุดวิสัำยทัศน์ุสำำาหรับทรัพัยากรมูนุุษย์แต่ิไมู่ได้มู่รายละเอ่ยดว่าจะทำาให้สำำาเร็จได้

อย่างไร
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4.3.7 นโยบายไทยแลินด์ 4.0

เพืั�อสำนัุบสำนุุนุการดำาเนิุนุงานุข้องยุทธีศาสำติร์ชาติิ 20 ปี รัฐบาลไทยได้พััฒนุานุโยบายไทยแลนุด์ 4.0 เพืั�อการเติิบโติอย่างยั�งยืนุ 

นุโยบายนุ่�มุู่งหวังท่�จะสำนัุบสำนุุนุการพััฒนุาข้องประเทศโดยปรับเปล่�ยนุเศรษฐกิจในุอด่ติท่�พึั�งพัาการเกษติร (ไทยแลนุด์ 1.0) 

อุติสำาหกรรมูเบา (ไทยแลนุด์ 2.0) และอุติสำาหกรรมูหนัุก (ไทยแลนุด์ 3.0) ไปสู่ำเศรษฐกิจท่�ขั้บเคลื�อนุด้วยนุวัติกรรมูภายในุปี พั.ศ. 

2579 (2036) นุโยบายนุ่�ครอบคลุมูส่ำ�วัติถุประสำงค์หลักพัร้อมูเป้าหมูายเฉพัาะคือ

i. ความมั�งคั�งทางเศรษฐกิจำ: เพืั�อสำร้างระบบเศรษฐกิจท่�เนุ้นุการสำร้างมููลค่าท่�ขั้บเคลื�อนุด้วยนุวัติกรรมู เทคโนุโลย่ 

และความูคิดสำร้างสำรรค์ มู่เป้าหมูายเฉพัาะประกอบด้วย การเพิั�มูระดับการวิจัยและพััฒนุาเป็นุร้อยละ 4 ข้อง

ผู้ลิติภัณฑ์์มูวลรวมูในุประเทศ เพิั�มูอัติราการข้ยายตัิวทางเศรษฐกิจเป็นุร้อยละ 5 ถึง 6 ติามูศักยภาพัท่�ควรจะเป็นุ

ข้องประเทศภายในุ 5 ปี และมู่รายได้ต่ิอหัวประชากรท่�เพิั�มูขึ้�นุจาก 5,410 ดอลล่าร์สำหรัฐในุปี พั.ศ. 2557 (2014) 

เป็นุ 15,000 ดอลล่าร์สำหรัฐในุปี พั.ศ. 2575 (2032)

ยุทธีศาสำติร์ชาติิด้านุการพััฒนุาและเสำริมูสำร้างศักยภาพัทรัพัยากรมูนุุษย์ มู่เป้าหมูายการพััฒนุาท่�สำำาคัญี่เพืั�อพััฒนุา

คนุในุทุกมิูติิและในุทุกช่วงวัยให้เป็นุคนุด่ เก่ง และมู่คุณภาพั โดยคนุไทยมู่ความูพัร้อมูทั�งกาย ใจ สำติิปัญี่ญี่า มู่

พััฒนุาการท่�ด่รอบด้านุ และมู่สุำข้ภาวะท่�ด่ในุทุกช่วงวัย มู่จิติสำาธีารณะ รับผิู้ดชอบต่ิอสัำงคมูและผูู้้อื�นุ มัูธียัสำถ์ อดออมู 

โอบอ้อมูอาร่  มู่วินัุย รักษาศ่ลธีรรมู และเป็นุพัลเมืูองด่ข้องชาติิ มู่หลักคิดท่�ถูกต้ิอง มู่ทักษะท่�จำาเป็นุในุศติวรรษท่� 

21  มู่ทักษะสืำ�อสำารภาษาอังกฤษและภาษาท่� 3 และอนุุรักษ์ภาษาท้องถิ�นุ มู่นิุสัำยรักการเร่ยนุรู้และการพััฒนุาตินุเอง

อย่างต่ิอเนืุ�องติลอดช่วิติ สู่ำการเป็นุคนุไทยท่�มู่ทักษะสูำง เป็นุนุวัติกร นัุกคิด ผูู้้ประกอบการ เกษติรกร 

ยุคใหมู่ และอื�นุ ๆ โดยมู่สัำมูมูาช่พัติามูความูถนัุดข้องตินุเอง

การพััฒนุาระบบการเร่ยนุรู้ติลอดช่วิติ โดยเนุ้นุการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึึกอบรมูบนุฐานุสำมูรรถนุะท่�มู่

คุณภาพัสูำงและยืดหยุ่นุผู่้านุการพััฒนุากลไกต่ิาง ๆ อาทิ การพััฒนุาการศึกษาออนุไลน์ุแบบเปิด การพััฒนุาระบบ

การเร่ยนุรู้เก่�ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมู่ระบบเท่ยบโอนุประสำบการณ์ ระบบธีนุาคารหนุ่วยกิติ มูาติรการจูงใจ 

ให้คนุเข้้าสู่ำการยกระดับทักษะ การให้สำถานุประกอบการเพิั�มูผู้ลิติภาพัแรงงานุผู่้านุการพััฒนุาความูสำามูารถทาง

วิชาช่พัอย่างต่ิอเนืุ�องภายใต้ิกรอบคุณวุฒิวิชาช่พั นุอกจากนุ่� ต้ิองพััฒนุาระบบการเร่ยนุรู้ในุชุมูชนุให้เข้้าถึงความูรู้ได้

ทุกท่� ทุกเวลา ปรบัปรุงแหล่งเร่ยนุรู้ในุชมุูชนุใหเ้ป็นุพืั�นุท่�เร่ยนุรู้เชิงสำร้างสำรรคแ์ละมู่ช่วติิ รวมูถงึการเร่ยนุรู้และทบทวนุ

ทักษะพืั�นุฐานุ ได้แก่ การอ่านุออก-เข่้ยนุได้-คิดเลข้เป็นุ โดยระดมูทรัพัยากรจากภาคเอกชนุและภาคประชาสัำงคมู 

การพััฒนุาทัศนุคติิและแรงบันุดาลใจท่�อยากเร่ยนุรู้ การสำร้างนิุสัำยใฝึ�เร่ยนุรู้ และให้ผูู้้เร่ยนุได้ติระหนัุกถึงสิำ�งท่�เกิดขึ้�นุ

รอบตัิว รวมูทั�งนุำาความูรู้ไปพััฒนุาต่ิอยอดหรือประยุกต์ิใช้ในุการดำาเนิุนุช่วิติได้

ช่วงวัยแรงงานุ ยกระดับศักยภาพั ทักษะ และสำมูรรถนุะแรงงานุอย่างต่ิอเนืุ�องสำอดคล้องกับความูสำามูารถเฉพัาะ

บุคคล และความูต้ิองการข้องติลาดแรงงานุ มู่การทำางานุติามูหลักการทำางานุท่�มู่คุณค่าและมู่วัฒนุธีรรมูการทำางานุ

ท่�พึังประสำงค์เพืั�อเพิั�มูผู้ลิติภาพั มู่ความูรู้ความูเข้้าใจและมู่ทักษะทางการเงินุเพืั�อให้สำามูารถบริหารจัดการการเงินุ 

ข้องตินุเองและครอบครัว มู่การวางแผู้นุทางการเงินุและมู่การออมู การรับผิู้ดชอบข้องพ่ัอแมู่ต่ิอครอบครัว มู่การ

พััฒนุาระบบการเร่ยนุรู้และการอำานุวยความูสำะดวกด้านุความูรู้ เพืั�อช่วยให้คนุไทยพััฒนุาความูรู้ แรงงานุฝึีมืูอ  

ความูชำานุาญี่พัเิศษ การเปน็ุผูู้้ประกอบการ และการพััฒนุาติอ่ยอดความูรู้ในุการสำรา้งสำรรคง์านุใหมู ่ๆ  รวมูทั�งมูาติรการ

ข้ยายอายุการทำางานุ

กล่องท่ี่� 2: ยุที่ธศึาสติร์ชาติิด้ัานการพัฒินาและเสริมสร้างที่รัพยากรมนุษย์
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ii. ความอยู่ดีมีสุิขของผู้ิคนในสัิงคม: เพืั�อสำร้างสัำงคมูท่�เดินุหนุ้าโดยไมู่ทิ�งใครไว้ข้้างหลัง (สัำงคมูสำำาหรับทุกคนุ) ด้วยการ

เติิมูเติม็ูศักยภาพัข้องผูู้ค้นุในุสัำงคมู เปา้หมูายเฉพัาะประกอบดว้ย การลดระดบัความูเหลื�อมูลำ�าในุสัำงคมูภายในุ พั.ศ. 

2575 (2032) ปรับเปล่�ยนุสู่ำระบบสำวัสำดิการสัำงคมูอย่างสำมูบูรณ์ภายในุ 20 ปี; และเปล่�ยนุเกษติรกรให้เป็นุ สำมูาร์ท

ฟื้าร์มูเมูอร์ จำานุวนุ 20,000 ครัวเรือนุภายในุ 5 ปี  

iii. การยกระดับคุณค่ามนุษย์: ด้วยการพััฒนุาคนุไทยให้เป็นุ “มูนุุษย์ท่�สำมูบูรณ์ในุศติวรรษท่� 21” เป้าหมูายเฉพัาะ

ประกอบดว้ย ยกระดับดัชนุ่การพััฒนุามูนุุษยสู่์ำ 50 อันุดับแรก ภายในุ 10 ปี ทำาใหแ้นุ่ใจว่ามูหาวิทยาลัยไทยติิด 100 

อันุดับแรกข้องโลก จำานุวนุ 5 สำถาบันุ ภายในุ 20 ปี

iv. การรักษ์สิิ�งแวดล้ิอม: เป็นุสัำงคมูนุ่าอยู่ท่�มู่ระบบเศรษฐกิจท่�สำามูารถปรับสำภาพัติามูภูมิูอากาศ ควบคู่ไปกับการเป็นุ

สัำงคมูคาร์บอนุติำ�าอย่างเต็ิมูรูปแบบ เป้าหมูายเฉพัาะประกอบด้วย พััฒนุาให้มู่เมืูองท่�นุ่าอยู่ข้องโลกอย่างนุ้อย 10 

เมืูอง และลดความูเส่ำ�ยงต่ิอการก่อการร้าย

ไทยแลนุด์ 4.0 กำาหนุด 10 อุติสำาหกรรมูเป้าหมูาย โดยมู่ห้าอุติสำาหกรรมูสำำาหรับการพััฒนุาในุระยะสัำ�นุและระยะกลาง และอ่กห้า

อุติสำาหกรรมูสำำาหรับการพััฒนุาในุระยะยาว (ติารางท่� 1)   

ติารางท่ี่� 1: ไที่ยแลนด์ั 4.0 – 10 อุติสาห่กรรมอนาคติ

ช่องว่างเชิงนโยบาย

ผู้ลจากการทบทวนุงานุวิจยัพับว่ามู่ชอ่งว่างเชิงนุโยบายหลายประการ อาทิ การข้าดนุโยบายในุเรื�องท่�เป็นุท่�คาดหวัง ซึึ่�งเป็นุสิำ�งสำำาคัญี่

ในุการฝึึกอบรมูพััฒนุาทักษะแรงงานุ  ช่องว่างเหล่านุ่�คือ

นโยบายเกี�ยวกับทักษะแห่่งชาติิ: ประเทศไทยข้าดนุโยบายท่�ชัดเจนุเก่�ยวกับทักษะแห่งชาติิท่�ครอบคลุมูทักษะท่�แติกต่ิางกันุ (เช่นุ 

ทักษะทางวิชาช่พัและทักษะทางสัำงคมู ทักษะระดับพืั�นุฐานุและระดับกลาง) และวิธ่ีการได้รับและประเมิูนุทักษะเหล่านุ่� นุโยบายดัง

กล่าวควรจะเปิดโอกาสำในุการพััฒนุาทักษะสำำาหรับคนุทุกกลุ่มูในุสัำงคมู รวมูถึงผูู้้พิัการ

นโยบายการเรียนรู้ต่ิอเนื�องติลิอดชีวิติ: แมู้ว่าคำานุ่�จะมู่การใช้กันุทั�วไป แต่ิไมู่มู่รายละเอ่ยดเก่�ยวกับนุโยบายข้องการเร่ยนุรู้ติลอดช่วิติ
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5.1 ผลการวิจัยด้านอุปสงค์

1. ขาดความแน่วแน่ในความต้ิองการการฝึึกอบรมสิำาห่รับอาชีพัทางเลืิอก

ในุข้ณะท่�ผู้ลสำำารวจพับว่าพันัุกงานุบริการท่�เข้้าร่วมูในุการติอบแบบสำอบถามูและการสำนุทนุากลุ่มู ส่ำวนุมูากมู่ความู

ต้ิองการท่�จะแสำวงหาอาช่พัอื�นุและเข้้าร่วมูในุการฝึึกอาช่พั แต่ิความูสำามูารถในุการเข้้าร่วมูยังค่อนุข้้างจำากัดเนืุ�องจาก

 ก.   ไมู่มู่เงินุและเวลา (ทั�งในุรูปแบบข้องตัิวเงินุ เวลา และค่าเส่ำยโอกาสำ)

 ข้.   มู่ภาระการเล่�ยงดูบุติรและมู่ข้้อจำากัดในุการเดินุทาง

2. มีความรู้สึิกว่าไม่มีอาชีพัที�เห่มาะสิม 

จากการสำำารวจพับว่ามู่ความูกังวลหลายประการ ท่�มู่ผู้ลกระทบต่ิอความูกระตืิอรือร้นุในุการแสำวงหาอาช่พัอื�นุ หนึุ�ง

ในุนัุ�นุคือ พันัุกงานุบรกิารมู่ความูรู้สำกึว่าไมู่มู่อาช่พัท่�เหมูาะสำมูสำำาหรบัตินุเอง ร่วมูกับความูกงัวลท่�ว่าหลักสูำติรการฝึึก

อบรมูท่�มู่อยูอ่าจจะไมู่สำามูารถสำร้างโอกาสำในุการทำางานุได้

3. ทักษะพืั�นฐานของประชากรกลุ่ิมนี�ค่อนข้างน้อยแลิะต้ิองการการเสิริมทักษะเพืั�อเพิั�มความสิามารถ 

ในการทำางาน

จากการสำำารวจพับว่าผูู้้ติอบแบบสำอบถามู มู่ความูต้ิองการความูช่วยเหลือในุการกรอกแบบสำอบถามูเนืุ�องจากข้าด

การศึกษา ข้าดทักษะในุการทำางานุให้สำำาเร็จลุล่วงติามูเป้าหมูาย และข้าดทักษะในุด้านุความูคิดเชิงวิพัากย์ โดยครึ�ง

หนึุ�งข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 50) มู่ระดับการศึกษาสูำงสุำดไมู่เกินุชั�นุมัูธียมู และร้อยละ 20 ข้องผูู้้ติอบ

แบบสำอบถามูมู่ระดับการศึกษาอยูใ่นุระดับประถมูศึกษา รวมูถึงร้อยละ 4 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่เคยเข้้าโรงเร่ยนุ 

ซึึ่�งผู้ลการวิจัยได้สำะท้อนุถึงความูจำาเป็นุในุการพััฒนุาทักษะพืั�นุฐานุทั�งด้านุการอ่านุ การเข่้ยนุ และการใช้คอมูพิัวเติอร์

4. ต้ิองการการสินับสินุนด้านทักษะทางสัิงคมห่รือทักษะพืั�นฐานที�จำำาเป็นในการทำางาน

การพััฒนุาทักษะทางสัำงคมู เป็นุอ่กด้านุหนึุ�งท่�พันัุกงานุบริการต้ิองการเพืั�อสำร้างความูมัู�นุใจและความูเชื�อมัู�นุในุตินุเอง  

ทั�งนุ่�กลุ่มูเปา้หมูายเหน็ุถึงความูสำำาคัญี่ข้องทกัษะพืั�นุฐานุท่�จำาเปน็ุในุการทำางานุ อาท ิทักษะดา้นุการสืำ�อการ และการก

ล้าแสำดงออก ความูเชื�อมัู�นุในุตินุเอง ดังนัุ�นุหลักสูำติรการฝึึกอบรมูอาช่พัจึงควรจะรวมูทักษะเหล่านุ่�เข้้าไว้ด้วย

บทวิเคราะห์อุปสงค์และ
อุปทานสำาหรับโอกาสใน
การฝึกอบรมอาชีพ5
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5. อุปสิงค์สิำาห่รับการฝึึกอาชีพัจำำาเป็นต้ิองมีการสิำารวจำเพิั�มเติิม

ข้้อมููลจากการสำำารวจบ่งช่�ว่า ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูจำากัดการเลือกอาช่พัท่�ต้ิองการฝึึกอบรมูอยู่ในุข้อบเข้ติข้องสิำ�งท่�คุ้นุเคยและรู้จัก 

เช่นุ ทำาอาหาร, เสำรมิูสำวยหรอืความูงามู และงานุข้าย อยา่งไรกด่็อาจจะมู่การฝึึกอบรมูดา้นุอื�นุๆท่�ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูอาจจะสำนุใจ

แต่ิยงัไมู่รู้แนุ่ชัดในุข้ณะนุ่� จึงมู่ความูจำาเป็นุท่�กลุ่มูเป้าหมูายต้ิองเปิดรับการอบรมูและวิธ่ีการดำาเนิุนุช่วิติในุรูปแบบอื�นุๆรวมูถึงเข้้าใจ

ถึงประโยชน์ุข้องการทำางานุในุด้านุเหล่านุ่� นุอกจากนุ่�ความูสำนุใจในุการฝึึกอาช่พัข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูยงัสำะท้อนุความูคิดในุแง่

ข้องภาพัเหมูารวมูในุเรื�องเพัศในุโลกข้องการทำางานุท่�ทำาให้เกิดข้้อจำากัดในุการตัิดสิำนุใจเก่�ยวกับอาช่พั ความูพัยายามูในุการปลุก

จิติสำำานึุกในุเรื�องเหล่านุ่�เป็นุสิำ�งจำาเป็นุสำำาหรับพันัุกงานุบริการและการเติร่ยมูการจัดการศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและ

อาช่วศึกษา 

6. มีความต้ิองการการฝึึกอบรมเพืั�อเริ�มทำาธุิ์รกิจำของตินเอง

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ (ร้อยละ 86) มู่ความูสำนุใจในุการฝึึกอบรมูเพืั�อเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง อย่างไรก็ด่การสำนัุบสำนุุนุในุ

ด้านุนุ่�ควรจะต้ิองมู่การสำำารวจเพิั�มูเติิมูเนืุ�องจากการฝึึกอบรมูเพ่ัยงอย่างเด่ยวไมู่เพ่ัยงพัอในุการเริ�มูทำาธุีรกิจแต่ิจำาเป็นุต้ิองมู่องค์

ประกอบด้านุอื�นุๆเพืั�อสำนัุบสำนุุนุในุการทำาธุีรกิจร่วมูด้วย อาทิ เงินุทุนุ พ่ั�เล่�ยง และคำาแนุะนุำาในุการดำาเนิุนุงานุ แมู้ว่าภายใต้ิหลักสูำติร

ท่�นุำาเสำนุอเก่�ยวกับทักษะในุการเป็นุเจ้าข้องกิจการมู่หลักสูำติรอบรมูเก่�ยวกับทักษะด้านุการวางแผู้นุและการบรหิารจัดการด้านุการ

เงินุซึึ่�งเป็นุทักษะท่�ไมู่ผูู้กติิดกับสำาข้าอาช่พัรวมูอยู่ด้วยก็ติามู

7. กลุ่ิมเป้าห่มายมีการดำาเนินการเพืั�อแสิวงห่าอาชีพัทางเลืิอกแลิะการฝึึกอบรมค่อนข้างน้อย

ร้อยละ 55 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่มู่ความูคิดเก่�ยวกับการเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พัหรือแสำวงหาอาช่พัทางเลือก และพับว่า

นุ้อยกว่าครึ�งหนึุ�งข้องคนุเหล่านุ่�มู่การดำาเนิุนุการเพืั�อเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูหรือแสำวงหาอาช่พัอื�นุๆ ข้้อมููลจากการสำำารวจแสำดงให้

เห็นุว่านุอกจากการข้อความูช่วยเหลือจากญี่าติิ เพืั�อนุ หรือคนุรู้จักแล้ว กลุ่มูตัิวอยา่งค่อนุข้้างมู่การรับรู้เก่�ยวกับวิธ่ีการและหนุทาง

ในุการดำาเนิุนุการเพืั�อหาอาช่พัอื�นุๆท่�จำากัด ซึึ่�งบ่งช่�ว่าการให้คำาปรึกษาและคำาแนุะนุำาในุการหาอาช่พัเป็นุเรื�องจำาเป็นุ

8. การช่วยเห่ลืิอให้่คำาแนะนำาแลิะการสินับสินุนเป็นเรื�องจำำาเป็น

ร้อยละ 88 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู ต้ิองการความูช่วยเหลือเพืั�อหาหลักสูำติรอบรมูและงานุท่�เหมูาะสำมู ซึึ่�งการให้การสำนัุบสำนุุนุในุ

เรื�องนุ่�ยังไมู่มู่บริการสำำาหรับกลุ่มูเป้าหมูายกลุ่มูนุ่� การสำำารวจเพืั�อทำาแผู้นุผัู้งหลักสูำติรฝึึกอบรมูท่�มู่อยู่พับว่าข้้อมููลท่�เก่�ยวข้้องบาง

อย่างไมู่มู่การนุำาเสำนุออย่างสำมูำ�าเสำมูอโดยเนืุ�อหาท่�นุำาเสำนุอเก่�ยวกับหลักสูำติรค่อนุข้้างเข้้าใจยาก

9. กลุ่ิมเป้าห่มายเห็่นว่าวุฒิการศึกษาเป็นสิิ�งสิำาคัญ

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ (ร้อยละ 69) เห็นุว่าเรื�องวุฒิการศึกษาเป็นุเรื�องท่�ค่อนุข้้างสำำาคัญี่หรือสำำาคัญี่มูาก ดังนัุ�นุการท่�วุฒิการ

ศึกษาท่�ได้รับจัดอยูใ่นุกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิจึงมู่ความูสำำาคัญี่ ซึึ่�งจากการสำำารวจพับว่ามู่เพ่ัยงร้อยละ 2 ข้องกลุ่มูตัิวอย่างท่�คิดว่าวุฒิ

การศึกษาไมู่ใช่สิำ�งจำาเป็นุ 

10. ห่นึ�งในสีิ�ของผู้ิติอบแบบสิอบถามระบุว่าต้ิองการที�จำะได้รับการฝึึกอบรมร่วมกับพันักงานบริการด้วยกัน

ร้อยละ 24 หรือประมูาณหนึุ�งในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ความูต้ิองการท่�จะเข้้าร่วมูอบรมูร่วมูกับเพืั�อนุพันัุกงานุบริการ

ด้วยกันุในุข้ณะท่�ร้อยละ 31 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่มู่ความูชอบท่�เฉพัาะเจาะจง ซึึ่�งแสำดงว่ามู่ความูจำาเป็นุในุการจัดการฝึึก

อบรมูโดยออกแบบเฉพัาะสำำาหรับพันัุกงานุบริการท่�มู่ความูต้ิองการเฉพัาะในุข้ณะท่�กลุ่มูอื�นุๆสำามูารถเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูทั�วไปได้  

11. พันักงานบริการเป็นกลุ่ิมที�มีความห่ลิากห่ลิายในแง่ของคุณสิมบัติิแลิะความต้ิองการในด้านต่ิางๆ 

รูปแบบการดำาเนิุนุการท่�ต่ิางกันุมู่ความูจำาเป็นุเพืั�อให้เหมูาะสำำาหรับกลุ่มูท่�มู่ระดับการศึกษาและทักษะ อายุ และ เป้าประสำงค์ท่�

แติกต่ิางกันุ ซึึ่�งคนุเหล่านุ่�จะมู่ความูชอบรูปแบบการฝึึกอบรมูท่�แติกต่ิางกันุ บางคนุอาจจะเลือกการอบรมูทางออนุไลน์ุ ดังนัุ�นุ

กลยุทธ์ีเพ่ัยงอย่างเด่ยวอาจจะไมู่เพ่ัยงพัอโดยความูต้ิองการท่�แติกต่ิางกันุในุการพััฒนุาทักษะเพืั�ออาช่พัทางเลือก    
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5.2 ผลการวิจัยด้านอุปทาน

1. ขาดโอกาสิในเข้ารับการศึกษาในระดับที�สูิงขึ�น

พันัุกงานุบริการท่�เข้้าร่วมูในุการสำำารวจนุ่�ส่ำวนุมูากไมู่ได้รับโอกาสำในุการศึกษาและการฝึึกอบรมูในุระดับสูำงเนืุ�องจากวิถ่ช่วิติ 

ในุปัจจุบันุรวมูถึงข้าดทักษะหรือวุฒิการศึกษาท่�ต้ิองการในุการเข้้ารับการศึกษา

โอกาสำในุการฝึึกอบรมูติามูกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิระดับท่� 4-8 ซึึ่�งประกอบด้วยทักษะหลักและเส้ำนุทางการเลื�อนุระดับคุณวุฒิวิชาช่พั

สำำาหรับทำางานุค่อนุข้้างปิดกั�นุสำำาหรับกลุ่มูเป้าหมูายส่ำวนุใหญ่ี่ ทำาให้ดูเสำมืูอนุว่าประชากรกลุ่มูนุ่�จะไมู่สำามูารถทำาการเปล่�ยนุอาช่พั

และได้รับสำถานุภาพัเป็นุแรงงานุท่�มู่ทักษะได้

2. พันักงานบริการที�จำบชั�นมัธิ์ยมมีโอกาสิแลิะทางเลืิอกในการศึกษามากขึ�น

พันัุกงานุบริการท่�จบการศึกษาระดับมัูธียมูศึกษามู่โอกาสำท่�จะกลับเข้้าร่วมูการศึกษาต่ิอเพืั�อให้ได้รับวุฒิการศึกษาท่�สูำงขึ้�นุมูากกว่า 

โดยพันัุกงานุบริการท่�สำำาเร็จการศึกษาจากมูหาวิทยาลัยจะมู่โอกาสำสูำงท่�สุำดในุการได้รับการฝึึกอบรมูอาช่พัท่�เหมูาะสำมูและมู่ทาง

เลือกในุการประกอบอาช่พัอื�นุๆ

3. พันักงานบริการที�เคยได้รับการฝึึกอบรมอาชีพัคือผู้ิมีทางเลืิอกมากขึ�น

พันัุกงานุบริการอาจใช้การเท่ยบโอนุประสำบการณ์และความูรู้ท่�มู่อยู่ก่อนุรวมูทั�งวุฒิการศึกษาท่�เคยได้รับ เพืั�อให้เข้้าเกณฑ์์การฝึึก

อบรมูทั�งในุแง่ข้องคุณสำมูบัติิและข้้อกำาหนุดทำาให้มู่ทางเลือกในุการฝึึกอบรมูท่�ด่ขึ้�นุ

4. ห่ลัิกสูิติรระยะสัิ�นเพืั�ออบรมทักษะที�มีอยู่มักจำะไม่เห่มาะสิมสิำาห่รับกลุ่ิมเป้าห่มาย

จากการสำำารวจพับว่าหลักสูำติรอบรมูระยะสัำ�นุท่�มู่อยู่มู่ความูครอบคลุมูการฝึึกอาช่พัท่�เสำนุอโดยกลุ่มูเป้าหมูายในุหลายด้านุ ในุท่�นุ่�

เหมูายถึงเฉพัาะการฝึึกอบรมูด้านุอาช่พัเท่านัุ�นุ ซึึ่�งหลักสูำติรท่�มู่อยู่มิูได้รวมูทักษะพืั�นุฐานุและทักษะทางสัำงคมูเข้้ากับทักษะด้านุ

อาช่พัและการทำาธุีรกิจ ระยะเวลาข้องการอบรมูท่�ยาวนุานุข้องหลายๆหลักสูำติรล้วนุเป็นุปัญี่หาสำำาหรับพันัุกงานุบริการ พันัุกงานุ

บริการบางรายสำามูารถเข้้าร่วมูหลักสูำติรอบรมูท่�มู่อยูไ่ด้ แต่ิอ่กหลายรายไมู่สำามูารถเข้้าร่วมูได้และต้ิองการรูปแบบท่�มู่การปรับให้

เหมูาะสำมูเป็นุการเฉพัาะ

5. พันักงานบริการที�เป็นแรงงานข้ามชาติิแลิะผู้ิไร้รัฐไร้สัิญชาติิไม่สิามารถเข้าร่วมการอบรมแลิะรับวุฒิการศึกษา

หลักสูำติรอบรมูโดยทั�วไป เปิดโอกาสำสำำาหรับพันัุกงานุบริการท่�เป็นุแรงงานุข้้ามูชาติิและผูู้ไ้ร้รัฐไร้สัำญี่ชาติิค่อนุข้้างนุ้อย ดังนัุ�นุจึงอาจ

เป็นุไปได้ท่�จะรวมูคนุเหล่านุ่�ไว้ในุหลักสูำติรอบรมูท่�จัดโดยองค์กรชุมูชนุ 

6. การฝึึกอบรมอาชีพั (แลิะอาชีพัทางเลืิอก) เป็นเพีัยงแนวทางห่นึ�งเท่านั�นในการช่วยเห่ลืิอพันักงานบริการภาย

ใต้ิสิถานการณ์โควิด-19

เนืุ�องด้วยผู้ลกระทบจากสำถานุการณ์โควิด-19 ทำาให้มู่ความูจำาเป็นุเร่งด่วนุในุการหาเงินุเพืั�อทดแทนุการสูำญี่เส่ำยรายได้จากอาช่พั

พันัุกงานุบริการ ดังนัุ�นุในุระยะสัำ�นุจึงควรมุู่งเนุ้นุไปท่�การส่ำงเสำริมูการคุ้มูครองทางสำงัคมูให้กับครอบครัวท่�ยากไร้เพืั�อแก้ปัญี่หาความู

ไมู่มัู�นุคงทางอาหารและความูยากจนุด้านุรายได้ ในุระยะยาวทุนุมูนุุษย์ข้องพันัุกงานุบริการสำามูารถพััฒนุาได้แต่ิต้ิองรวมูอยู่ในุ

กรอบนุโยบายหลักข้องการอบรมูและการพััฒนุาทักษะต่ิางๆเพืั�อข้ยายทักษะช่วิติ
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ระยะสิั�น
กรมูกจิการสำติร่และสำถาบันุครอบครัวและองค์กรชุมูชนุทำางานุรว่มูกับตัิวแทนุข้องพันุกังานุบริการเพืั�อพิัจารณาการ

ทำางานุร่วมูกันุดังต่ิอไปนุ่�:

1. จัดให้มู่บริการให้ข้้อมููลและคำาแนุะนุำาท่�ครบวงจรเพืั�อช่วยเหลือพันัุกงานุบริการให้ได้รับข้้อมููลเก่�ยวกับ

ทางเลือกในุการฝึึกอบรมู ทางเลือกในุการทำางานุ และประเด็นุอื�นุๆ ซึึ่�งสำามูารถทำาการพััฒนุารูปแบบ

และดำาเนุนิุการในุองคก์รชุมูชนุท่�ทำางานุรว่มูกับพันัุกงานุบรกิาร โดยใหบ้ริการในุดา้นุข้้อมููลท่�ครบถ้วนุ

และให้คำาแนุะนุำาท่�เหมูาะสำำาหรับบุคคลสำร้างความูติระหนัุกเก่�ยวกับประโยชน์ุข้องการเร่ยนุรู้ สำามูารถ

สำนัุบสำนุุนุให้เกิดการเข้้าร่วมูและมู่ส่ำวนุร่วมูในุการฝึึกอบรมูมูากขึ้�นุ

2. พััฒนุาการรับรองสำำาหรับหลักสูำติรการอบรมูก่อนุการจ้างงานุระยะสัำ�นุท่�ออกแบบเฉพัาะให้เหมูาะสำมู

กับสำถานุการณ์ข้องพันัุกงานุบริการเพืั�อให้ประชากรกลุ่มูนุ่�เข้้าใจถึงทางเลือกในุการดำารงช่วิติและสำร้าง

ความูเข้้มูแข็้งด้านุทักษะพืั�นุฐานุในุการทำางานุ ซึึ่�งสำามูารถให้การอบรมูโดยภาครัฐและองค์กรพััฒนุา

เอกชนุจัด

3. จัดให้มู่แพ็ัคเกจจูงใจรวมูถึงเบ่�ยเล่�ยงเพืั�อสำนัุบสำนุุนุพันัุกงานุบริการผูู้้ผู่้านุการคัดเลือกเพืั�อเข้้าร่วมู

หลักสูำติรการฝึึกอบรมูในุระบบ 

4. ให้การสำนัุบสำนุุนุแบบกำาหนุดเป้าหมูายกับกลุ่มูพันัุกงานุบริการท่�เป็นุคนุชายข้อบ อาทิ ผูู้้ท่�มู่ความูพิัการ 

และผูู้้ท่�ไร้รัฐไร้สัำญี่ชาติิหรือแรงงานุข้้ามูชาติิ

5. พิัจารณาริเริ�มูนุำาร่อง “แผู้นุการเร่ยนุรู้รายบุคคล” สำำาหรับพันัุกงานุบริการท่�สำามูารถนุำาไปใช้กับแรงงานุ

ท่�ไมู่ได้มูาติรฐานุอื�นุๆด้วย การใช้แผู้นุการเร่ยนุรู้รายบุคคลนุ่�มุู่งปรับปรุงการเข้้าถึงการเร่ยนุรู้สำำาหรับ

ผูู้้ใหญ่ี่และการฝึึกอาช่พัสำำาหรับคนุงานุท่�ถูกไล่ออกให้ด่ขึ้�นุ โดยพิัจารณาเพืั�อพััฒนุารูปแบบและดำาเนิุนุ

การนุำาร่องในุพืั�นุท่�หนึุ�งให้กับพันัุกงานุบริการท่�สำนุใจ

6. ร่วมูมืูอกับกระทรวงศึกษาธิีการและกระทรวงแรงงานุเพืั�อสำนัุบสำนุุนุการพััฒนุาหนุ่วยการเร่ยนุการสำอนุ

สำำาหรับหลักสูำติรการฝึึกอบรมูท่�มู่ความูยืดหยุ่นุมูากขึ้�นุสำำาหรับพันัุกงานุบริการท่�มู่ข้้อจำากัดด้านุเวลา   

ข้อเสนอแนะ6
1

2

3

4

5

6
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ระยะยาว
เสำนุอให้ทางโครงการพััฒนุาแห่งสำหประชาชาติิพิัจารณากิจกรรมูดังต่ิอไปนุ่�:

1. สำนัุบสำนุุนุกระทรวงศึกษาธิีการในุการพััฒนุากลยุทธี์เพืั�อแก้ไข้ปัญี่หาเก่�ยวกับอคติิทางเพัศในุบทบัญี่ญัี่ติิการจัดการ

ศึกษาและการฝึึกอบรมูด้านุเทคนิุคและอาช่วศึกษา  

2. ร่วมูมืูอกับองค์การสำหประชาชาติิหนุ่วยงานุอื�นุๆ เช่นุ ธีนุาคารโลก องค์การแรงงานุระหว่างประเทศ (ILO) องค์การ

ทุนุเพืั�อเด็กแห่งสำหประชาชาติิ (UNICEF) องค์การเพืั�อการส่ำงเสำริมูความูเสำมูอภาคระหว่างเพัศและเพิั�มูพัลังข้องผูู้้

หญิี่งแห่งสำหประชาชาติิ (UN Women) เพืั�อให้ภาครฐัทำาการรวบรวมูข้้อมููลท่�เก่�ยวกับพันัุกงานุบรกิารอยา่งสำมูำ�าเสำมูอ

ในุการสำำารวจและรวบรวมูข้้อมููลเก่�ยวกับกำาลังแรงงานุ ความูยากจนุในุครัวเรือนุ เป็นุต้ินุ

3. ให้การสำนัุบสำนุุนุรัฐบาลไทยร่วมูกับหนุ่วยงานุในุองค์การสำหประชาชาติิอื�นุๆ เช่นุ องค์การแรงงานุระหว่างประเทศ 

และยูเนุสำโก ในุการพััฒนุานุโยบายแรงงานุแห่งชาติิท่�มู่ความูครอบคลุมู 

4. สำนัุบสำนุุนุพัันุธีมูิติรและผูู้้มู่สำ่วนุได้เส่ำยในุการทำางานุร่วมูกันุเพืั�อกิดความูก้าวหนุ้าในุการยกเลิกโทษทางอาญี่าข้อง

พันัุกงานุบริการทุกรูปแบบ

1

2

3

4
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ภาคผนวก 1:
แบบสอบถามสำาหรับการสำารวจข้อมูล

แบบสอบถามประเมินความต้องการการฝึกอาชีพสำาหรับพนักงานบริการ

คำานำา

การสำำารวจในุครั�งนุ่�มู่วัติถุประสำงค์เพืั�อทำาความูเข้้าใจเก่�ยวกับความูต้ิองการและความูจำาเป็นุในุการฝึึกอาช่พัข้องพันัุกงานุบริการ 

โดยข้้อมููลท่�ได้จะนุำาไปใช้ในุการสำนัุบสำนุุนุการทำางานุดังต่ิอไปนุ่�

1. เพืั�อนุำาไปสู่ำการออกแบบการฝึึกอาช่พัท่�ติรงกับความูต้ิองการข้องพันัุกงานุบริการมูากท่�สุำด

2. เพืั�อพััฒนุาด้านุนุโยบายในุการวางแผู้นุสำนัุบสำนุุนุการฝึึกอาช่พัข้องพันัุกงานุบริการ

สิ่วนที� 1: ข้อมูลิทั�วไปของผิู้ติอบแบบสิอบถาม

1. ชื�อ/ชื�อเล่นุ ___________________

2. เพัศสำภาพั 

 ⃣ หญิี่ง

 ⃣ ชาย

 ⃣ หญิี่งข้้ามูเพัศ

 ⃣ ชายข้้ามูเพัศ

 ⃣ อื�นุๆ LGBT

3. สัำญี่ชาติิ 

 ⃣ ไทย

 ⃣ ไร้รัฐไร้สัำญี่ชาติิ

 ⃣ ลาว

 ⃣ เมู่ยนุมูาร์

 ⃣ กัมูพูัชา

 ⃣ เว่ยดนุามู

 ⃣ อื�นุๆ, โปรดระบุ________
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4. อายุ

 ⃣ <18

 ⃣ 18-24

 ⃣ 24-40

 ⃣ 40-60

 ⃣ >60 

5. รายได้ต่ิอเดือนุ 

 ⃣ <5000 บาท

 ⃣ 5,000-10,000 บาท

 ⃣ 10,000-15,000 บาท

 ⃣ >15,000 บาท

6. จังหวัด/แข้วง/เมืูองท่�เกิด ___________________

7. สำถานุภาพัสำมูรสำ

 ⃣ โสำด

 ⃣ สำมูรสำ

 ⃣ เป็นุหมู้าย

 ⃣ หย่าร้าง

 ⃣ แยกทางกันุ (แต่ิยังไมู่ได้หย่าร้าง)

 ⃣ อาศัยอยู่กับคู่ (ไมู่ได้สำมูรสำ) 

8. จำานุวนุบุติรท่�มู่อายุติำ�ากว่า 20 ปี 

 ⃣ 1 คนุ

 ⃣ 2 คนุ

 ⃣ 3 คนุ

 ⃣ มูากกว่า 3 คนุ

 ⃣ ไมู่มู่

9. ถ้าคุณมู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ข้ณะนุ่�ใครเป็นุผูู้้ดูแลบุติรข้องคุณ 

 ⃣ ดูแลเอง

 ⃣ ครอบครัวข้องคุณ

 ⃣ เพืั�อนุข้องคุณ

 ⃣ อื�นุๆ
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10. คุณมู่ภาระส่ำงเส่ำยเล่�ยงดูพ่ัอแมู่ข้องคุณหรือไมู่

 ⃣ มู่

 ⃣ ไมู่มู่

11. ในุสำถานุการณ์ข้ณะนุ่�คุณยังสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้อยู่หรือไมู่

 ⃣ ได้

 ⃣ ไมู่ได้

      ถ้าคุณยังสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้ คุณหาลูกค้าได้จากช่องทางใดบ้าง (ติอบได้มูากกว่า 1 ข้้อ)

 ⃣ ลูกค้าประจำา

 ⃣ สำถานุบันุเทิง เช่นุ บาร์ คลับต่ิางๆ

 ⃣ ซึ่าวนุ่า อาบอบนุวด ร้านุนุวด

 ⃣ ทางอินุเติอร์เน็ุติ หรือโซึ่เช่ยลมู่เด่ย

 ⃣ บริเวณข้้างถนุนุติามูสำถานุท่�ต่ิางๆ

 ⃣ อื�นุๆ, โปรดระบุ ___________

12. คุณมู่ปัญี่หาทางร่างกายหรือความูพิัการใดๆหรือไมู่ อาทิ การบกพัร่องทางการได้ยินุ, มู่ปัญี่หาเก่�ยวกับการเดินุ, 

ปัญี่หาเก่�ยวกับการมูองเห็นุ เป็นุต้ินุ

 ⃣ มู่

 ⃣ ไมู่มู่

ถ้าคุณติอบว่ามู่ปัญี่หาทางร่างกาย โปรดระบุปัญี่หาทางร่างกายหรือความูพิัการข้องคุณ _____________

สิ่วนที� 2 ประวัติิการศึกษาแลิะการฝึึกอบรมอาชีพั

1. ระดับการศึกษาข้องคุณ 

 ⃣ ไมู่เคยเข้้าโรงเร่ยนุ

 ⃣ ประถมูศึกษา

 ⃣ มัูธียมูศึกษาติอนุต้ินุ

 ⃣ มัูธียมูศึกษาติอนุปลาย

 ⃣ ปวช./ปวสำ.

 ⃣ มูหาวิทยาลัย

2. ในุอด่ติท่�ผู่้านุมูา คุณเคยเข้้ารับการฝึึกอาช่พัในุสำถาบันุวิชาช่พัใดๆหรือไมู่ 

 ⃣ เคย

 ⃣ ไมู่เคย
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3. ถ้าเคย โปรดระบุหลักสูำติรการฝึึกอบรมูอาช่พัข้องคุณท่�เคยได้รับในุอด่ติ  (ติอบได้มูากกว่า 1 ข้้อ)  

 ⃣ เกษติรกรรมู

 ⃣ เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า

 ⃣ ตัิดหรือแต่ิงผู้มู

 ⃣ การนุวด

 ⃣ ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า งานุฝีึมืูอ

 ⃣ ทำาอาหาร ข้นุมู เบเกอร่�

 ⃣ กาแฟื้ เครื�องดื�มู

 ⃣ งานุข้าย

 ⃣ งานุข่้าง หรืองานุวิชาช่พั (รถยนุต์ิ ประปา ไฟื้ฟ้ื้า ก่อสำร้าง ฯลฯ)

 ⃣ อื�นุๆ, โปรดระบุ ___________

4. คุณได้รับใบรับรองด้านุวิชาช่พัหรือไมู่จากการฝึึกอบรมูอาช่พัในุครั�งนัุ�นุ 

 ⃣ ได้

 ⃣ ไมู่ได้

5. ในุอด่ติท่�ผู่้านุมูา คุณเคยคิดอยากไปฝึึกอาช่พั หรือเข้้าร่วมูการอบรมูต่ิางๆหรือไมู่ 

 ⃣ เคย

 ⃣ ไมู่เคย

6. ถ้าเคยคิดจะไปฝึึกอบรมูอาช่พั แต่ิไมู่ได้ไป อะไรคืออุปสำรรคข้องคุณในุติอนุนัุ�นุ (สำามูารถเลือกได้มูากกว่า1 ข้้อ) 

 ⃣ ไมู่เคยรู้ว่ามู่การฝึึกอาช่พั

 ⃣ ไมู่มู่เงินุ

 ⃣ ไมู่มู่หลักสูำติรอบรมูท่�เหมูาะสำมู

 ⃣ ไมู่มู่เวลา

 ⃣ ข้าดวุฒิการศึกษา

 ⃣ ข้าดทักษะในุการทำางานุ

 ⃣ ไมู่มู่ผูู้้ดูแลบุติร

 ⃣ ไมู่สำะดวกในุการเดินุทาง

 ⃣ เพัศวิถ่ หรือ อัติลักษณ์ทางเพัศ (เช่นุ เกย์ คนุข้้ามูเพัศ เป็นุต้ินุ)

 ⃣ ข้้อจำากัดด้านุภาษา

 ⃣ ปัญี่หาทางกายภาพัหรือความูพิัการ

 ⃣ ข้าดความูมัู�นุใจ

 ⃣ ข้าดแรงบันุดาลใจ

 ⃣ อื�นุๆ, โปรดระบุ ___________
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สิ่วนที� 3 ความติ้องการด้านการจำ้างงานในขณะนี�

1. ในุปัจจุบันุนุ่� คุณกำาลังมูองหาอาช่พัทางเลือกอื�นุๆหรือไมู่ 

 ⃣ ใช่ 

 ⃣ ไมู่ใช่

2. คุณต้ิองการเริ�มูหรือมู่ธุีรกิจเป็นุข้องตัิวเองหรือไมู่

 ⃣ ใช่

 ⃣ ไมู่ใช่

3. ในุช่วง 30 วันุท่�ผู่้านุมูา คุณได้มู่การริเริ�มูใดๆเพืั�อจะหางานุอย่างอื�นุทำาหรือเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตัิวเองหรือไมู่

 ⃣ มู่

 ⃣ ไมู่มู่

4. ถ้านึุกถึงการทำาอาช่พัเสำริมูอื�นุๆ คุณมู่ความูสำนุใจการหางานุ/อาช่พัเก่�ยวกับด้านุใด (สำามูารถเลอืกได้มูากกวา่ 1 ข้้อ)

 ⃣ เกษติรกรรมู

 ⃣ ความูงามู เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า

 ⃣ ตัิดหรือแต่ิงผู้มู

 ⃣ สุำข้ภาพั

 ⃣ การนุวด 

 ⃣ ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า

 ⃣ งานุฝีึมืูอ

 ⃣ ทำาอาหาร ข้นุมู เบเกอร่�

 ⃣ กาแฟื้ เครื�องดื�มู

 ⃣ งานุข้าย

 ⃣ งานุช่างหรืองานุวิชาช่พั (รถยนุต์ิ ประปา ไฟื้ฟ้ื้า ก่อสำร้าง ฯลฯ)

 ⃣ ค้าปล่ก (7-Eleven ร้านุค้า)

 ⃣ อื�นุๆ, โปรดระบุ ___________

5. ถ้าคุณกำาลังหางานุอื�นุๆ ทำา คุณคิดว่าคุณจะมู่วิธ่ีการอย่างไรบ้าง (สำามูารถเลือกได้มูากกว่า 1 ข้้อ)

 ⃣ ลงทะเบ่ยนุกับบริษัทจัดหางานุ

 ⃣ ข้อความูช่วยเหลือจากญี่าติิ เพืั�อนุ หรือคนุรู้จัก

 ⃣ ติิดต่ิอติามูโรงงานุหรือสำถานุประกอบการต่ิางๆ อาทิ ร้านุค้า ร้านุเสำริมูสำวย เป็นุต้ินุ

 ⃣ หาจากประกาศรับสำมัูครงานุติามูแหล่งต่ิางๆ

 ⃣ สำมัูครงานุกับบริษัทท่�คุณสำนุใจ

 ⃣ เก็บเงินุเพืั�อจะได้เริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง
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 ⃣ แสำวงหาความูช่วยเหลือด้านุการเงินุ อาทิ เงินุกู้เพืั�อเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง

 ⃣ อื�นุๆ, โปรดระบุ ___________

6. คุณมู่อุปสำรรคอะไรบ้างในุการหางานุหรือทำาอาช่พัอื�นุๆ (สำามูารถเลือกได้มูากกว่า 1 ข้้อ)

 ⃣ ไมู่มู่เงินุ

 ⃣ ไมู่มู่งานุท่�เหมูาะสำมูในุพิั�นุท่�ใกล้บ้านุข้องคุณ

 ⃣ ข้าดวุฒิการศึกษา

 ⃣ ข้าดทักษะในุการทำางานุ

 ⃣ ข้าดประสำบการณ์

 ⃣ มู่ภาระทางครอบครัว (ต้ิองส่ำงเส่ำยเล่�ยงดูพ่ัอแมู่หรือบุติร)

 ⃣ เพัศ (เช่นุ ข้้อจำากัดเก่�ยวกับเพัศในุการรับเข้้าทำางานุหรือติำาแหนุ่งงานุ)

 ⃣ เพัศวิถ่ หรือ อัติลักษณ์ทางเพัศ (เช่นุ เกย์ คนุข้้ามูเพัศ เป็นุต้ินุ)

 ⃣ ข้้อจำากัดด้านุภาษา

 ⃣ ข้าดความูมัู�นุใจ

 ⃣ ข้าดแรงบันุดาลใจ (ท้อแท้กับการหางานุ)

 ⃣ อื�นุๆ, โปรดระบุ ___________

7. คุณมู่ความูสำนุใจท่�จะข้อรับความูช่วยเหลือ หรือข้อรับการปรึกษาในุการหางานุหาอาช่พัเสำรมิูหรือการทำาธุีรกิจข้อง

ตินุเองหรือไมู่

 ⃣ สำนุใจ

 ⃣ ไมู่สำนุใจ

สิ่วนที� 4: ความติ้องการการฝึึกอบรมอาชีพั

1. คุณคิดว่าคุณต้ิองการการฝึึกอบรมูอาช่พัเพิั�มูเติิมูหรือไมู่

 ⃣ ต้ิองการ

 ⃣ ไมู่ต้ิองการ

2. คุณต้ิองการการฝึึกอบรมูอาช่พัประเภทใดบ้าง

  1)   ทักษะพืั�นุฐานุ (สำามูารถเลือกได้มูากกว่า 1 ข้้อ)

 ⃣ ทักษะการเข่้ยนุหนัุงสืำอ

 ⃣ ทักษะการอ่านุ

 ⃣ ทักษะการพูัด

 ⃣ ทักษะด้านุตัิวเลข้ ด้านุการคิดเลข้

 ⃣ ทักษะด้านุการใช้คอมูพิัวเติอร์

 ⃣ ทักษะการบริหารจัดการด้านุการเงินุ การบัญี่ช่

 ⃣ ไมู่ต้ิองการ
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  2)   การฝึึกอบรมูด้านุวิชาช่พั (สำามูารถเลือกได้มูากกว่า 1 ข้้อ)

 ⃣ เกษติรกรรมู

 ⃣ ความูงามู เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า

 ⃣ ตัิดหรือแต่ิงผู้มู

 ⃣ สุำข้ภาพั

 ⃣ การนุวด

 ⃣ ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า

 ⃣ งานุฝีึมืูอ

 ⃣ ทำาอาหาร ข้นุมู เบเกอร่�

 ⃣ กาแฟื้ เครื�องดื�มู

 ⃣ งานุข้าย

 ⃣ งานุช่างหรืองานุวิชาช่พั (รถยนุต์ิ ประปา ไฟื้ฟ้ื้า ก่อสำร้าง ฯลฯ)

 ⃣ ค้าปล่ก (7-Eleven ร้านุค้า)

 ⃣ อื�นุๆ, โปรดระบุ ___________

  3)  คุณสำมูบัติิส่ำวนุบุคคลท่�เก่�ยวกับอารมูณ์ ความูสำามูารถการจัดการอารมูณ์ข้องตินุเอง (สำามูารถเลือกได้ 

          มูากกว่า 1 ข้้อ)

 ⃣ ทักษะการสืำ�อสำาร (การฟัื้งและการพูัด)

 ⃣ ทักษะการบริหารจัดการ (การวางแผู้นุ การจัดการต่ิางๆ)

 ⃣ การสำร้างความูมัู�นุใจในุตินุเอง

 ⃣ ทักษะการแก้ไข้ปัญี่หา

 ⃣ การทำางานุให้สำำาเร็จลุล่วงติามูเป้าหมูาย

 ⃣ ไมู่ต้ิองการ

  4)   ทักษะในุการเป็นุเจ้าข้องกิจการหรือการทำาธุีรกิจข้องตัิวเอง (สำามูารถเลือกได้มูากกว่า 1 ข้้อ) 

 ⃣ การวางแผู้นุธุีรกิจ

 ⃣ การบริหารจัดการเวลา

 ⃣ พืั�นุฐานุด้านุบัญี่ช่

 ⃣ พืั�นุฐานุการติลาด

 ⃣ การสำร้างเครือข่้ายในุการทำากิจการส่ำวนุตัิว

 ⃣ ไมู่ต้ิองการ
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3. คุณอยากให้รูปการฝึึกอบรมูอาช่พัเป็นุอย่างไร (รูปแบบการเร่ยนุการสำอนุ) (สำามูารถเลือกได้มูากกว่า 1 ข้้อ) 

 ⃣ เร่ยนุรู้ในุห้องเร่ยนุ

 ⃣ ฝึึกปฎิบัติิ

 ⃣ เร่ยนุรู้ด้วยตินุเอง (ออนุไลน์ุ)

 ⃣ มู่พ่ั�เล่�ยงคอยดูแล

4. ถ้าคุณไปเข้้าฝึึกอบรมูอาช่พั คุณอยากเข้้าฝึึกอบรมูร่วมูกับใคร 

 ⃣ เร่ยนุรู้ร่วมูกับประชาชนุทั�วไป

 ⃣ เร่ยนุรู้ร่วมูกับเพืั�อนุพันัุกงานุบริการด้วยกันุ

 ⃣ ไมู่มู่ความูชอบแบบเฉพัาะเจาะจงในุเรื�องนุ่�

5. คุณคิดว่าประกาศนุ่ยบัติรหรือการได้รับประกาศนุ่ยบัติรจากการฝึึกอบรมูอาช่พัมู่ความูสำำาคัญี่แค่ไหนุสำำาหรับคุณ

 ⃣ สำำาคัญี่ท่�สุำด (ต้ิองมู่)

 ⃣ สำำาคัญี่มูาก

 ⃣ สำำาคัญี่

 ⃣ ไมู่ค่อยสำำาคัญี่

 ⃣ ไมู่สำำาคัญี่

------------------------------------

ข้อบคุณท่�ร่วมูติอบแบบสำอบถามู
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ภาคผนวก 2:
คำาถามสำาหรับการสนทนากลุ่ม

แบบสอบถามประเมินความต้องการการฝึกอาชีพสำาหรับพนักงานบริการ - 
การสนทนากลุ่ม

เกริ�นนำา

แจ้งวัติถุประสำงค์ข้องการพูัดคุยเพืั�อท่�จะข้อความูคิดเห็นุและแนุวทางต่ิางๆ จากประสำบการณ์ข้องผูู้้เข้้าร่วมูการพูัดคุยทุกๆท่านุ 

ในุเรื�องข้องการทำางานุ การฝึึกอาช่พั หรือการฝึึกอบรมู ไมู่ว่าจะเคยได้รับหรือไมู่เคยได้รับมูาก่อนุ เพืั�อแลกเปล่�ยนุประสำบการณ์

และนุำาไปสู่ำการวางแผู้นุสำนัุบสำนุุนุการฝึึกอบรมูและฝึึกอาช่พัต่ิอไป

สำำาหรับการพูัดคุยกันุในุวันุนุ่�ข้อให้ทุกท่านุพูัดคุยกันุอย่างเปิดเผู้ย ไมู่ว่าจะมู่ความูคิดเห็นุอย่างไร ไมู่มู่ผิู้ดไมู่มู่ถูก ข้อยืนุยันุว่าติรงนุ่�

เป็นุพืั�นุท่�ท่�ปลอดภัยสำำาหรับทุกท่านุในุการท่�จะแลกเปล่�ยนุความูคิดเห็นุ 

ขั�นติอน

ทางผูู้้จัดจะเป็นุผูู้้ท่�ตัิ�งคำาถามูให้แก่ผูู้้เข้้าร่วมูการพูัดคุยเพืั�อช่วยกันุระดมูความูคิดและแสำดงความูคิดเห็นุ โดยจะหยุด 

การสำนุทนุาก็ต่ิอเมืู�อมู่ความูจำาเป็นุเท่านัุ�นุ

คำาถาม

1. คุณมู่ความูสำนุใจท่�จะหางานุหรืออาช่พัอื�นุท่�ไมู่ใช่พันัุกงานุบริการหรือไมู่

 ⃣ ใช่

 ⃣ ไมู่ใช่ ถ้าไมู่ใช่ข้อทราบเหตุิผู้ลว่าเพัราะอะไร

2. งานุแบบไหนุท่�คุณมู่ความูสำนุใจอยากจะทำา

 ⃣ งานุชั�วคราวท่�ทำาไมู่เต็ิมูเวลา

 ⃣ งานุเต็ิมูเวลา

 ⃣ งานุท่�เป็นุธุีรกิจข้องตัิวเอง

3. งานุหรืออาช่พัด้านุไหนุท่�คุณสำนุใจอยากทำา

 ⃣ ด้านุเกษติรกรรมู

 ⃣ ด้านุหัติถกรรมู

 ⃣ ด้านุอาหารโภชนุาการ

 ⃣ ด้านุแฟื้ชั�นุเสืำ�อผู้้า

 ⃣ ด้านุสุำข้ภาพั

 ⃣ ด้านุก่ฬา

 ⃣ การข้ายข้องปล่กย่อย

 ⃣ หรืออื�นุๆระบุ
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4. คุณมู่ประสำบการณ์ในุการทำางานุอะไรมูาบ้าง เช่นุ ทำางานุโรงงานุ ทำางานุเกษติรกรรมู ทำาไร่ ข้ายข้อง ขั้บรถรับจ้าง 

เป็นุต้ินุ

5. เพัราะอะไรคุณจึงได้ออกจากงานุนัุ�นุๆมูา เช่นุ รายได้ไมู่พัอใช้ ไมู่มู่งานุให้ทำามูากพัอ ถูกให้ออก เบื�อ หรือต้ิองย้าย

ถิ�นุฐานุ 

6. คุณต้ิองการจะหางานุหรือว่าอาช่พัเสำริมูหรือไมู่อย่างไร และถ้าต้ิองการหางานุ คุณจะหาได้อย่างไร

7. ถ้าคุณต้ิองหางานุหรืออาช่พัอื�นุๆ อะไรคือเหตุิผู้ลในุการหาอาช่พัอื�นุๆทำา เช่นุ ต้ิองการหารายได้ เพืั�อความูพัอใจ

ส่ำวนุตัิว เพืั�อความูมัู�นุคง ต้ิองการพับปะผูู้้คนุ ต้ิองการเร่ยนุรู้สิำ�งใหมู่ๆ เป็นุต้ินุ

8. ในุกรณ่ข้องการฝึึกอบรมูหรือฝึึกอาช่พัติ่างๆ คุณคิดว่าการฝึึกอบรมูเหล่านัุ�นุจะมู่ประโยชน์ุกับคุณหรือไมู่ อย่างไร 

คุณคิดว่าจะทำาให้คุณสำามูารถหางานุได้ง่ายขึ้�นุหรือไมู่ เป็นุต้ินุ

9. คุณมู่ความูสำนุใจในุการฝึึกอบรมูหรือฝึึกอาช่พัในุรูปแบบไหนุบ้าง เช่นุ การฝึึกอบรมูแบบนัุ�งเร่ยนุในุห้องเร่ยนุ การ

ฝึึกอบรมูอาช่พัแบบมู่การฝึึกปฏิิบัติิ หรือการฝึึกอบรมูในุศูนุย์การเร่ยนุรู้ในุชุมูชนุ

10. คุณได้ทราบข่้าวหรือรู้ว่ามู่การจัดการฝึึกอบรมูหรือฝึึกอาช่พัท่�คุณสำามูารถเข้้าไปร่วมูได้จากท่�ไหนุอย่างไรบ้างหรือ

ไมู่ เช่นุ การอบรมูข้องภาครัฐ ข้องภาคเอกชนุ การอบรมูทางออนุไลน์ุ หรือการอบรมูอาช่พัจากองค์กรภาคประชา

สัำงคมูต่ิางๆ

11. โอกาสำทางการอบรมูท่�คุณเคยได้ยินุมูามู่เรื�องอะไรบ้าง และถ้าคุณจะไปเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูหรือฝึึกอาช่พัเหล่านุ่� 

คุณรู้หรือไมู่ว่าจะหาข่้าวหรือข้้อมููลเหล่านุ่�ได้จากท่�ไหนุบ้าง

12. คุณมู่ปัญี่หาหรืออุปสำรรคใดบ้างในุการท่�จะเข้้าไปร่วมูการฝึึกอบรมูหรือฝึึกอาช่พันัุ�นุๆ เช่นุ ไมู่มู่เวลา ไมู่มู่รถไป  

ไมู่มู่เงินุ ไมู่มู่ความูมัู�นุใจ กลัวถูกรังเก่ยจ มู่ปัญี่หาทางกายภาพัหรือความูพิัการ ไมู่อยากไป หรือพืั�นุฐานุการศึกษา

ไมู่พัอเพ่ัยงต่ิอการไปเข้้ารับการฝึึกอบรมูและฝึึกอาช่พั

13. คุณคิดว่าคุณต้ิองการการฝึึกอบรมูในุรูปแบบอื�นุๆ ท่�จะช่วยเสำริมูโอกาสำในุการหางานุหรือสำร้างอาช่พัอื�นุๆหรือไมู่ 

เพืั�อเป็นุการเพิั�มู “ทักษะทางสัำงคมู” หรือ “ทักษะทางอารมูณ์” เช่นุ ทักษะการคิดเชิงวิพัากษ์ ความูคิดสำร้างสำรรค์ 

ทักษะการสืำ�อสำารและการทำางานุกับผูู้้อื�นุ การอบรมูเพืั�อสำร้างความูมัู�นุใจในุตัิวเอง การฝึึกอบรมูดา้นุการสืำ�อสำาร หรือ

การอบรมูด้านุบริหารจัดการ เป็นุต้ินุ

14. สิำ�งใดบ้างท่�คุณอยากจะเห็นุในุการฝึึกอบรมูต่ิางๆ เช่นุ ลักษณะการเร่ยนุการสำอนุแบบนัุ�งเร่ยนุ มู่การฝึึกปฏิิบัติิ หรือ

การฝึึกอบรมูแบบมู่พ่ั�เล่�ยง 

15. ถ้าหากมู่การอบรมูคุณอยากไปอบรมูกับประชาชนุทั�วไป หรือว่ากับเพืั�อนุพันัุกงานุบริการด้วยกันุ 

16. อะไรคือสิำ�งท่�คุณไมู่ชอบในุการไปเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูหรือฝึึกอาช่พั และทำาให้คุณไมู่อยากไปเข้้าร่วมูการอบรมูนัุ�นุๆ

17. คุณคิดว่าการมู่ประกาศนุ่ยบัติร หรือการได้รับประกาศนุ่ยบัติรสำำาคัญี่แค่ไหนุสำำาหรับคุณ

18. คุณคิดว่าการบริการท่�ให้ความูช่วยเหลือในุการหางานุจะเป็นุประโยชนุ์สำำาหรับคุณหรือไมู่ เช่นุ ช่วยหาว่างานุ 

รูปแบบไหนุท่�จะเหมูาะกับความูสำามูารถข้องคุณ การให้คำาปรึกษาเรื�องอาช่พั เป็นุต้ินุ

19. อะไรท่�เป็นุจุดแข็้งข้องคุณ ท่�คุณคิดว่าจะทำาให้คุณหางานุหรืออาช่พัอื�นุๆทำาได้

20. คุณมู่คำาถามูท่�อยากจะถามูกันุในุกลุ่มูนุ่�เก่�ยวกับเรื�องโอกาสำในุการฝึึกอบรมูหรือฝึึกอาช่พัหรือไมู่

21. สุำดท้ายนุ่� คุณมู่ความูคิดเห็นุอื�นุท่�อยากจะแบ่งปันุกับเพืั�อนุๆในุกลุ่มูนุ่�อยา่งไรบ้างในุเรื�องข้องโอกาสำในุการฝึึกอบรมู

หรือการฝึึกอาช่พั
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ภาคผนวก 3:
ข้อมูลจากการสำารวจความคิดเห็นรายจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลิพัื�นฐานของผิู้เข้าร่วมการสิำารวจำความคิดเห่็น

กรุงเทพัมูหานุครมู่ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูทั�งหมูด 144 ราย ประกอบด้วยพันัุกงานุบริการหญิี่ง (ร้อยละ 56), พันัุกงานุบริการชาย 

กรุงเทพัมูหานุครมู่ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูทั�งหมูด 144 ราย ประกอบด้วยพันัุกงานุบริการหญิี่ง (ร้อยละ 56), พันัุกงานุบริการชาย 

(ร้อยละ 23), พันัุกงานุบริการท่�เป็นุชายข้้ามูเพัศ (ร้อยละ 9) และพันัุกงานุบริการท่�เป็นุหญิี่งข้้ามูเพัศ (ร้อยละ 11)       ในุส่ำวนุ

ข้องการสำนุทนุากลุ่มูมู่การจัดขึ้�นุหนึุ�งครั�งโดยมู่ผูู้้เข้้าร่วมูทั�งหมูด 9 ราย เป็นุพันัุกงานุบริการหญิี่ง 5 ราย ชายท่�มู่เพัศสัำมูพัันุธ์ีกับ

ชาย 2 ราย และคนุข้้ามูเพัศ 2 ราย 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูเกือบทั�งหมูดเป็นุผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทย (ร้อยละ 98) และมู่คนุลาวร่วมูด้วยเล็กนุ้อย (ร้อยละ 2) ข้ณะท่�ผูู้้เข้้าร่วมู

การสำนุทนุากลุ่มูเป็นุผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทยทั�งหมูด และร้อยละ 13 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ความูพิัการทางร่างกาย 

อายุข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่อยู่ระหว่าง 24-40 ปี (ร้อยละ 60) รองลงมูาคือ 40-60 ปี (ร้อยละ 25) 18-24 ปี (ร้อยละ 

15) และติำ�ากว่า 18 ปี (ร้อยละ 1) ติามูลำาดับ สำำาหรับผูู้้ท่�เข้้าร่วมูสำนุทนุากลุ่มูมู่พันัุกงานุบริการหญิี่งอายุระหว่าง 40-67 ปี และ

ชายท่�มู่เพัศสัำมูพัันุธ์ีกับชายและคนุข้้ามูเพัศอายุระหว่าง 30-47 ปี

ร้อยละ 8 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าสำมูรสำแล้วในุข้ณะท่�ร้อยละ 10 ระบุว่าอาศัยอยู่กับคู่แต่ิไมู่ได้สำมูรสำ ท่�เหลือจะเป็นุกลุ่มู

อื�นุๆประกอบด้วย โสำด (ร้อยละ 71), เป็นุหมู้าย (ร้อยละ 1), หย่าร้าง (ร้อยละ 7) และแยกทางกันุแต่ิยังไมู่ได้หย่าร้าง (ร้อยละ 3)

ด้านุภาระทางครอบครัวพับว่าร้อยละ 52 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 48 มู่บุติรอายุ

ติำ�ากว่า 20 ปี โดยแบ่งเป็นุผูู้้ท่�มู่บุติร 1 คนุ (ร้อยละ 29), มู่บุติร 2 คนุ (ร้อยละ 10), มู่บุติร 3 คนุ (ร้อยละ 7)  และมูากกว่า 3 คนุ 

(ร้อยละ 1) ซึึ่�งร้อยละ 58 ข้องผูู้้มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ระบุว่าครอบครัวข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูเป็นุผูู้้ดูแลบุติร, ร้อยละ 35 ดูแล

บุติรด้วยตินุเอง และอ่กร้อยละ 7 ให้ผูู้้อื�นุเป็นุผูู้้ดูแล นุอกจากนุ่�ร้อยละ 81 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ภาระเล่�ยงดูบิดามูารดา  

อาชีพัพันักงานบริการ 

ภายใต้ิสำถานุการณ์ปัจจุบันุร้อยละ 28 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูยังสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้ ท่�เหลืออ่กร้อยละ 72 ไมู่

สำามูารถประกอบอาช่พันุ่�ได้ สำำาหรับผูู้้ท่�ยงัสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้พับว่าร้อยละ 44 ข้องลูกค้าเป็นุลูกค้าประจำา ร้อย

ละ 18 สำามูารถหาลูกค้าได้จากทางออนุไลน์ุ  ร้อยละ 5 หาลูกค้าได้จากบริเวณข้้างถนุนุติามูสำถานุท่�ต่ิางๆ และอ่กร้อยละ 32 หา

ลูกค้าได้จากสำถานุบันุเทิง เช่นุ คลับ สำปา หรือซึ่าวนุ่า ซึึ่�งในุข้ณะนุ่�สำถานุบริการต่ิางๆอยู่ระหว่างปิดทำาการ แต่ิเจ้าข้องกิจการยัง

คงช่วยเหลือให้อาหารและท่�อยูแ่ก่พันัุกงานุบริการ    
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จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าติลาดข้องอาช่พัพันุักงานุบริการในุพืั�นุท่�นุ่�จะขึ้�นุอยู่กับลูกค้าทั�งกลุ่มูชาวไทยและชาวติ่างชาติิ โดย

พันัุกงานุบริการบางรายจะไปทำางานุต่ิางประเทศเป็นุครั�งคราว กลุ่มูพันัุกงานุบริการท่�มู่ค่าตัิวสูำงจะมู่รายได้อยูร่ะหว่าง 70,000–

100,000 บาทติอ่เดือนุ และมู่ลกัษณะการบรโิภคแบบโออ้วด พันัุกงานุบริการส่ำวนุใหญ่ี่ในุพืั�นุท่�นุ่�จะมู่รายได้อยูท่่� 30,000–60,000 

บาทต่ิอเดือนุ ซึึ่�งในุข้ณะเด่ยวกันุรายได้ในุพืั�นุท่�อื�นุๆอาจจะนุอ้ยกว่านุ่� ในุส่ำวนุข้องรายได้ปัจจุบันุข้องพันุกังานุบริการ มู่การประมูาณ

การว่าอยู่ท่�ร้อยละ 0-10 ข้องรายได้ก่อนุท่�จะมู่สำถานุการณ์โควิด-19

ร้อยละ 17 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าปัจจุบันุมู่รายได้ติำ�ากว่า 5,000 บาทต่ิอเดือนุ ร้อยละ 40 มู่รายได้อยู่ท่�ระหว่าง 5,000–

10,000 บาทต่ิอเดือนุ ร้อยละ 22 มู่รายได้ระหว่าง 10,000–15,000 บาทต่ิอเดือนุ และร้อยละ 22 มู่รายได้มูากกว่า 15,000 บาท

ต่ิอเดือนุ ผูู้้เข้้าร่วมูการสำนุทนุากลุ่มูระบุว่าข้ณะนุ่�ได้นุำาเงินุออมูออกมูาใช้จนุหมูดและมูองว่าสำถานุการณ์ยังไมู่มู่แนุวโนุ้มูท่�จะด่ขึ้�นุ

ในุระยะเวลาอันุใกล้นุ่� อยา่งไรก็ติามูผูู้้ท่�ร่วมูสำนุทนุากลุ่มูทั�งหมูดได้รับเงินุช่วยเหลือเยย่วยาจากรัฐบาล (3,000 บาทต่ิอเดือนุ) รวมู

ถึงองค์กรชุมูชนุก็ได้ให้ความูช่วยเหลือเช่นุเด่ยวกันุ  

ประวัติิการศึกษาแลิะการฝึึกอบรมอาชีพั

ข้้อมููลจากผูู้้ติอบแบบสำอบถามูพับว่ามู่ความูหลากหลายในุแง่ข้องความูสำำาเร็จด้านุการศึกษา มู่ทั�งผูู้้ท่�ไมู่เคยเร่ยนุหนัุงสืำอ (ร้อยละ 

1) ไปจนุถึงผูู้้สำำาเร็จการศึกษาจากมูหาวิทยาลัย (ร้อยละ 19) นุอกจากนุ่�ยังมู่ผูู้้สำำาเร็จการศึกษาชั�นุประถมู (ร้อยละ 11) ชั�นุมัูธียมู

ต้ินุ (ร้อยละ 25) ชั�นุมัูธียมูปลาย (ร้อยละ 28) และอาช่วศึกษา (ร้อยละ 15) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าปัญี่หาหลักท่�ประชากร

กลุ่มูนุ่�ไมู่ศึกษาต่ิอคือการไมู่มู่เงินุ นุอกจากนุ่�ยังมู่ความูกดดันุให้ดูแลเล่�ยงดูบิดามูารดาเมืู�อเด็กมู่อายุมูากขึ้�นุ บางรายระบุว่ามู่ผู้ล

การเร่ยนุไมู่ค่อยด่และไมู่ชอบการเร่ยนุ

เกือบหนึุ�งในุสำามูข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 31) ระบุว่าได้เคยมู่การฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ โดยส่ำวนุใหญ่ี่เร่ยนุเก่�ยวกับการ

นุวด (ร้อยละ 31) ทำาอาหาร (ร้อยละ 17) ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า (ร้อยละ 14) และเสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 7) ซึึ่�งร้อยละ 78 ข้องผูู้้ท่�

เคยเข้้ารับการอบรมูได้รับประกาศนุ่ยบัติรจากหลักสูำติรท่�ผู่้านุมูา  

ทัศนคติิต่ิอการฝึึกอบรมอาชีพั

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ถึงร้อยละ 42 ไมู่เคยมู่ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 58 เคย

มู่ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พั ซึึ่�งเหตุิผู้ลท่�คนุเหล่านุ่�ไมู่เข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูเนืุ�องจาก ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 18), ไมู่มู่เวลา 

(ร้อยละ 25), ไมู่รู้ว่ามู่การฝึึกอบรมูอาช่พั (ร้อยละ 12), ไมู่สำะดวกในุการเดินุทาง (ร้อยละ 9), ไมู่มู่ความูมัู�นุใจ (ร้อยละ 7) และไมู่มู่

หลักสูำติรท่�สำนุใจ (ร้อยละ 6) 

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่ามู่ผูู้้เข้้าร่วมูไมู่ก่�รายท่�รู้เก่�ยวกับโอกาสำในุการฝึึกอบรมู มู่ผูู้้ท่�เคยเข้้าร่วมูในุการอบรมูเพ่ัยงหนึุ�งราย รา

ยอื�นุๆท่�รู้เก่�ยวกับการอบรมูแต่ิไมู่ได้เข้้าร่วมูเนืุ�องจากไมู่มู่เวลาเข้้าร่วมูการอบรมู

การมองห่าอาชีพัอื�น

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมูากกว่าสำามูในุส่ำ�มู่ความูติ้องการมูองหาอาช่พัทางเลือกอื�นุ (ร้อยละ 86) และมู่เพ่ัยงส่ำวนุนุ้อยท่�ไมู่มู่ความู

ต้ิองการท่�จะหาอาช่พัอื�นุ (ร้อยละ 14) 
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ร้อยละ 83 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่ความูต้ิองการท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง มู่เพ่ัยงร้อยละ 17 ท่�ไมู่ต้ิองการ จากการสำนุทนุา

กลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูหลายรายคิดว่าเป็นุไปไมู่ได้ท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจในุข้ณะนุ่� เนืุ�องจากสำถานุการณ์โควิด-19 และสำภาพัเศรษฐกิจในุ

ปัจจุบันุ

ร้อยละ 50 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่การหางานุหรือเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองในุช่วง 30 วันุท่�ผู่้านุมูา และอ่กร้อยละ 50 ไมู่ได้

ริเริ�มูทำาการใดๆ  วิธ่ีท่�ใช้มูากท่�สุำดสำำาหรับผูู้้ท่�หางานุทำาคือข้อความูช่วยเหลือจากญี่าติิ เพืั�อนุ หรือคนุรู้จัก (ร้อยละ 18) และหาจาก

ประกาศสำมัูครงานุ (ร้อยละ 18) ส่ำวนุวิธ่ีอื�นุๆท่�ใช้คือ ลงทะเบ่ยนุกับบริษัทจัดหางานุ (ร้อยละ 14) ติิดต่ิอติามูโรงงานุหรือสำถานุ

ประกอบการต่ิางๆ (ร้อยละ 6) และสำมัูครงานุกับบริษัทท่�สำนุใจ (ร้อยละ 12) ในุส่ำวนุข้องผูู้้ท่�ต้ิองการเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองจะ

ใช้วิธ่ีเก็บเงินุ (ร้อยละ 24) และแสำวงหาความูช่วยเหลือทางการเงินุ เช่นุ การกู้ยืมูเพืั�อเริ�มูธุีรกิจข้องตินุเอง (ร้อยละ 9)  จากการ

สำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูบางรายจะรอจนุกว่าเงินุออมูท่�มู่จะหมูดไปก่อนุท่�จะกลับบ้านุเกิดเพืั�อไปทำาไร่ทำาสำวนุ ข้ณะท่�บางราย

สำามูารถเปล่�ยนุไปทำาอาช่พัอื�นุๆได้ เช่นุ งานุส่ำงอาหาร

อาช่พัอื�นุๆท่�เป็นุท่�สำนุใจข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ ได้แก่ ทำาอาหาร (ร้อยละ 21) เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 13)  ทำา

เครื�องดื�มู (ร้อยละ 20) และงานุข้าย ข้ายปล่ก (ร้อยละ 18)

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ (ร้อยละ 86) มู่ความูสำนุใจท่�จะได้รับความูช่วยเหลือในุการหางานุ และอ่กร้อยละ 14 คือผูู้้ท่�ไมู่สำนุใจ 

อุปสิรรคในการห่าอาชีพัอื�น 

อุปสำรรคท่�พับเป็นุประจำาในุการหาอาช่พัอื�นุคือ ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 24) รองลงมูาคือ ไมู่มู่ประสำบการณ์ (ร้อยละ 15) ไมู่มู่งานุท่�

เหมูาะสำมูในุพืั�นุท่�อยูอ่าศัย (ร้อยละ 13) และมู่ภาระเล่�ยงดูครอบครัว (ร้อยละ 12) 

ความติ้องการการฝึึกอบรมอาชีพั

ประมูาณสำามูในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 73) มู่ความูต้ิองการท่�จะฝึึกอบรมูอาช่พัเพืั�อท่�จะทำาอาช่พัอื�นุหรือทำาธุีรกิจข้อง

ตินุเอง และอ่กร้อยละ 27 ไมู่มู่ความูต้ิองการด้านุการฝึึกอบรมูอาช่พั

ร้อยละ 95 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูคิดว่าต้ิองการพััฒนุาด้านุทักษะพืั�นุฐานุ ซึึ่�งทักษะท่�ต้ิองการ ได้แก่ การพูัด การสืำ�อสำาร (ร้อย

ละ 25) การใช้คอมูพิัวเติอร์ (ร้อยละ 27) การอ่านุ (ร้อยละ 9) การเข่้ยนุ (ร้อยละ 9) พืั�นุฐานุการบริหารจัดการด้านุการเงินุ การ

บัญี่ช่ (ร้อยละ 19) และด้านุตัิวเลข้ ด้านุการคิดเลข้ (ร้อยละ 6)

ร้อยละ 96 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ความูต้ิองการทักษะทางสัำงคมู โดยทักษะท่�มู่ความูต้ิองการเป็นุอย่างมูากคือ การ

ทำางานุให้สำำาเร็จลุล่วงติามูเป้าหมูาย (ร้อยละ 22) ทักษะท่�ต้ิองการรองลงมูาคือ การกล้าแสำดงออก ความูมัู�นุใจในุตินุเอง (ร้อยละ 

20) การบริหารจัดการ ทั�งการวางแผู้นุและการจัดการต่ิางๆ (ร้อยละ 20) การสืำ�อสำาร (ร้อยละ 19) และการแก้ไข้ปัญี่หา (ร้อยละ 

15)  

ในุส่ำวนุข้องทักษะท่�ต้ิองการสำำาหรับการฝึึกอบรมูอาช่พั ได้แก่ ทำาอาหาร (ร้อยละ 20) เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 19)  ทำาเครื�อง

ดื�มู (ร้อยละ 18) และการข้าย (ร้อยละ 12) 

ร้อยละ 92 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูต้ิองการทักษะการเป็นุเจ้าข้องกิจการหรือการทำาธุีรกิจข้องตินุเอง โดยทักษะท่�ต้ิองการ ได้แก่ 
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ด้านุการวางแผู้นุธุีรกิจ (ร้อยละ 25) การสำร้างเครือข่้ายในุการทำาธุีรกิจส่ำวนุตัิว (ร้อยละ 20) การบริหารจัดการเวลา (ร้อยละ 12) 

การติลาด (ร้อยละ 23) และด้านุการบัญี่ช่ (ร้อยละ 12)

สำำาหรับรูปแบบข้องการเร่ยนุการสำอนุ ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 46 ต้ิองการให้มู่การฝึึกปฏิิบัติิ ร้อยละ 15 ต้ิองการให้เป็นุการ

เร่ยนุรู้ในุห้องเร่ยนุ ร้อยละ 24 ต้ิองการเร่ยนุรู้ด้วยตินุเองแบบออนุไลน์ุ และร้อยละ 15 ต้ิองการให้มู่พ่ั�เล่�ยงคอยดูแล

หนึุ�งในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 25) ระบุว่าอยากเร่ยนุรู้ร่วมูกับเพืั�อนุพันัุกงานุบริการด้วยกันุหรือองค์กรท่�ทำางานุเก่�ยว

กับพันัุกงานุบริการ ในุข้ณะท่�ร้อยละ 37 เต็ิมูใจท่�จะเร่ยนุรู้ร่วมูกับผูู้้เข้้าร่วมูอบรมูกลุ่มูอื�นุๆ (ผูู้้ท่�ไมู่ใช่พันัุกงานุบริการ) และอ่กร้อย

ละ 38 ไมู่มู่ความูชอบท่�เฉพัาะเจาะจงในุเรื�องนุ่� 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 55 คิดว่าประกาศนุ่ยบัติรจากการฝึึกอบรมูอาช่พัเป็นุสิำ�งจำาเป็นุท่�ต้ิองมู่ และอ่กร้อยละ 19 คิดว่ามู่

ความูสำำาคัญี่มูาก มู่เพ่ัยงร้อยละ 1 ท่�คิดว่าประกาศนุ่ยบัติรไมู่มู่ความูจำาเป็นุ



66 การประเมิินความิต้้องการ การฝึึกอบรมิอาชีีพและ สำำารวจการฝึึกอบรมิอาชีีพสำำาหรับพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลิพัื�นฐานของผิู้เข้าร่วมการสิำารวจำความคิดเห่็น

จังหวัดเช่ยงใหมู่มู่ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูทั�งหมูด 127 ราย ประกอบดว้ยพันัุกงานุบริการหญิี่ง (ร้อยละ 30) พันัุกงานุบริการชาย (รอ้ย

ละ 45) พันัุกงานุบริการท่�เป็นุชายข้้ามูเพัศ (ร้อยละ 5) และพันัุกงานุบริการท่�เป็นุหญิี่งข้้ามูเพัศ (ร้อยละ 19)       ในุส่ำวนุข้องการ

สำนุทนุากลุ่มูมู่การจัดขึ้�นุสำามูครั�งผู่้านุทางออนุไลน์ุ (zoom) มู่ผูู้้เข้้าร่วมูทั�งหมูด 24 ราย เป็นุพันัุกงานุบริการหญิี่ง (10 ราย), ชาย

ท่�มู่เพัศสัำมูพัันุธ์ีกับชาย (6 ราย) และคนุข้้ามูเพัศ (8 ราย) โดยมู่ 3 รายท่�เป็นุผูู้้ไร้รัฐไร้สัำญี่ชาติิ

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่เป็นุผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทย (ร้อยละ 82) ท่�เหลือเป็นุคนุเมู่ยนุมูาร์ (ร้อยละ 6) ผูู้้ไร้รัฐไร้สัำญี่ชาติิ (ร้อยละ 9) 

และผูู้ท่้�ไมู่ใช่สัำญี่ชาติิไทยจากประเทศอื�นุๆ (ร้อยละ 3) ในุสำว่นุข้องผูู้้เข้้าร่วมูการสำนุทนุากลุ่มูเปน็ุผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทยทั�งหมูดเนืุ�องจาก

สำถานุการณ์โควิด-19 ทำาให้ไมู่สำามูารถเชิญี่แรงงานุข้้ามูชาติิมูาร่วมูในุการสำนุทนุากลุ่มูได้ และร้อยละ 5 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู

ระบุว่ามู่ความูพิัการทางร่างกาย 

อายุข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่อยู่ระหว่าง 24-40 ปี (ร้อยละ 51) รองลงมูาคือ 18-24 ปี (ร้อยละ 25) 40-60 ปี (ร้อยละ 

17) และติำ�ากว่า 18 ปี (ร้อยละ 6) ติามูลำาดับ สำำาหรับผูู้้ท่�เข้้าร่วมูสำนุทนุากลุ่มูมู่พันัุกงานุบริการหญิี่งอายุระหว่าง 30-40 ปี ชายท่�

มู่เพัศสัำมูพัันุธ์ีกับชายอายุระหว่าง 40-45 ปี และคนุข้้ามูเพัศ

ร้อยละ 2 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าสำมูรสำแล้วในุข้ณะท่�ร้อยละ 17 ระบุว่าอาศัยอยู่กับคู่แต่ิไมู่ได้สำมูรสำ ท่�เหลือจะเป็นุกลุ่มู

อื�นุๆประกอบด้วย โสำด (ร้อยละ 69) เป็นุหมู้าย (ร้อยละ 4) หย่าร้าง (ร้อยละ 5) และแยกทางกันุแต่ิยังไมู่ได้หย่าร้าง (ร้อยละ 4)

ด้านุภาระทางครอบครัวพับว่าร้อยละ 85 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 15 มู่บุติรอายุ

ติำ�ากว่า 20 ปี โดยแบ่งเป็นุผูู้้ท่�มู่บุติร 1 คนุ (ร้อยละ 13) และมู่บุติร 2 คนุ (ร้อยละ 2) ซึึ่�งร้อยละ 42 ข้องผูู้้มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี 

ระบุว่าครอบครัวข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูเป็นุผูู้้ดูแลบุติร ร้อยละ 42 ดูแลบุติรด้วยตินุเอง และอ่กร้อยละ 16 ให้ผูู้้อื�นุเป็นุผูู้้ดูแล 

นุอกจากนุ่�ร้อยละ 58 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ภาระเล่�ยงดูบิดามูารดา

อาชีพัพันักงานบริการ 

ภายใต้ิสำถานุการณ์ปัจจุบันุผูู้้ท่�ยงัสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้มู่เพ่ัยงร้อยละ 37 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูซึึ่�งนุ้อยกว่าครึ�ง

หนึุ�งข้องทั�งหมูด ท่�เหลืออ่กร้อยละ 63 ไมู่สำามูารถประกอบอาช่พันุ่�ได้ สำำาหรับผูู้้ท่�ยังสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้พับว่า

ร้อยละ 40 ข้องลูกค้าเป็นุลูกค้าประจำา ร้อยละ 45 สำามูารถหาลูกค้าได้จากทางออนุไลน์ุ ร้อยละ 5 หาลูกค้าได้จากบริเวณข้้าง

ถนุนุติามูสำถานุท่�ต่ิางๆ และอ่กร้อยละ 8 หาลูกค้าได้จากสำถานุบันุเทิง เช่นุ คลับ สำปา หรือซึ่าวนุ่า ซึึ่�งในุข้ณะนุ่�สำถานุบริการต่ิางๆ

อยูร่ะหว่างปิดทำาการแต่ิเจ้าข้องกิจการยงัคงช่วยเหลือให้อาหารและท่�อยูแ่ก่พันัุกงานุบริการ  จากการสำำารวจยงัพับด้วยว่าพันัุกงานุ

บริการหญิี่งมู่ความูรู้สึำกไมู่สำะดวกใจท่�จะหาลูกค้าทางออนุไลน์ุเนืุ�องจากรู้สึำกว่าค่อนุข้้างมู่ความูเส่ำ�ยง

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าติลาดข้องอาช่พัพันัุกงานุบริการในุพืั�นุท่�นุ่�จะขึ้�นุอยู่กับลูกค้าชาวไทย มูาเลเซ่ึ่ย จ่นุ และสิำงคโปร์ โดย

พันัุกงานุบริการบางรายจะไปทำางานุท่�มูาเลเซ่ึ่ยและสิำงคโปร์เป็นุครั�งคราว กลุ่มูพันัุกงานุบริการท่�มู่ค่าตัิวสูำงจะมู่รายได้อยูร่ะหว่าง 

70,000–100,000 บาทต่ิอเดือนุ และมู่ลักษณะการบริโภคแบบโอ้อวด พันัุกงานุบริการส่ำวนุใหญ่ี่ในุพืั�นุท่�นุ่�จะมู่รายได้อยู่ท่� 

15,000–30,000 บาทต่ิอเดือนุ เมืู�อเปร่ยบเท่ยบกันุแล้วรายได้ในุจังหวัดนุ่�ค่อนุข้้างนุ้อยกว่าพืั�นุท่�อื�นุๆ ในุส่ำวนุข้องรายได้ปัจจุบันุ

ข้องพันัุกงานุบริการมู่การประมูาณการว่าอยู่ท่�ร้อยละ 0-10 ข้องรายได้ก่อนุท่�จะมู่สำถานุการณ์โควิด-19
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ร้อยละ 36 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าปัจจุบันุมู่รายได้ติำ�ากว่า 5,000 บาทติ่อเดือนุ, ร้อยละ 38 มู่รายได้อยู่ท่�ระหว่าง 

5,000–10,000 บาทติอ่เดือนุ ร้อยละ 17 มู่รายได้ระหว่าง 10,000–15,000 บาทติอ่เดือนุ และรอ้ยละ 9 มู่รายได้มูากกวา่ 15,000 

บาทต่ิอเดือนุ ผูู้้เข้้าร่วมูการสำนุทนุากลุ่มูระบุว่าข้ณะนุ่�ได้นุำาเงินุออมูออกมูาใช้จนุหมูดและมูองว่าสำถานุการณ์ยังไมู่มู่แนุวโนุ้มูท่�จะ

ด่ขึ้�นุในุระยะเวลาอนัุใกล้นุ่� อยา่งไรก็ติามูผูู้้ท่�ร่วมูสำนุทนุากลุ่มูทั�งหมูดระบุว่าได้รับเงินุช่วยเหลือเยย่วยาจากรัฐบาล (3,000 บาทติอ่

เดือนุ และโครงการคนุละครึ�ง) ยกเว้นุกรณ่ท่�ไมู่สำามูารถลงทะเบ่ยนุรับการช่วยเหลือภายในุเวลาท่�กำาหนุด รวมูถึงองค์กรชุมูชนุก็ได้

ให้ความูช่วยเหลือเช่นุเด่ยวกันุ

ประวัติิการศึกษาแลิะการฝึึกอบรมอาชีพั

ข้้อมููลจากผูู้้ติอบแบบสำอบถามูบ่งบอกความูหลากหลายในุแง่ข้องความูสำำาเร็จด้านุการศึกษา มู่ทั�งผูู้้ท่�ไมู่เคยเร่ยนุหนัุงสืำอ (ร้อยละ 

9) ไปจนุถึงผูู้้สำำาเร็จการศึกษาจากมูหาวิทยาลัย (ร้อยละ 16) นุอกจากนุ่�ยังมู่ผูู้้สำำาเร็จการศึกษาชั�นุประถมู (ร้อยละ 10) ชั�นุมัูธียมู

ต้ินุ (ร้อยละ 28) ชั�นุมัูธียมูปลาย (ร้อยละ 24) และอาช่วศึกษา (ร้อยละ 12) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าปัญี่หาหลักท่�ประชากร

กลุ่มูนุ่�ไมู่ศึกษาต่ิอคือการท่�ไมู่มู่เงินุ นุอกจากนุ่�ยังมู่ความูกดดันุให้ดูแลเล่�ยงดูบิดามูารดาเมืู�อเด็กมู่อายุมูากขึ้�นุ บางรายระบุว่ามู่ผู้ล

การเร่ยนุไมู่ค่อยด่และไมู่ชอบการเร่ยนุ

หนึุ�งในุสำามูข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 34) ระบุว่าเคยมู่การฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ โดยหลักสูำติรท่�เคยเข้้าเร่ยนุ ได้แก่ การ

นุวด (ร้อยละ 17) ทำาอาหาร (ร้อยละ 15) แต่ิงหนุ้า เสำริมูสำวย (ร้อยละ 14) งานุข้าย (ร้อยละ 12) ตัิดหรือแต่ิงผู้มู (ร้อยละ 11) 

งานุช่างหรืองานุวิชาช่พั เช่นุ ก่อสำร้าง งานุประปา (ร้อยละ 11) ทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 6) หัติถกรรมู (ร้อยละ 6) ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า 

(ร้อยละ 5) และเกษติรกรรมู (ร้อยละ 2) ซึึ่�งร้อยละ 65 ข้องผูู้้ท่�เคยเข้้ารับการอบรมูได้รับประกาศนุ่ยบัติรจากหลักสูำติรท่�ผู่้านุมูา  

ทัศนคติิติ่อการฝึึกอบรมอาชีพั

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ร้อยละ 52 ไมู่เคยมู่ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 48 เคยมู่

ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พั ซึึ่�งเหตุิผู้ลท่�คนุเหล่านุ่�ไมู่เข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูเนืุ�องจาก ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 26), ไมู่มู่เวลา 

(ร้อยละ 24), ไมู่รู้ว่ามู่การฝึึกอบรมูอาช่พั (ร้อยละ 5), ไมู่มู่ผูู้้เล่�ยงดูบุติร (ร้อยละ 4),  ไมู่สำะดวกในุการเดินุทาง (ร้อยละ 11), ข้าด

วุฒิการศึกษา (ร้อยละ 11), ไมู่มู่ความูมัู�นุใจ (ร้อยละ 10), ไมู่มู่แรงบันุดาลใจ (ร้อยละ 3), ไมู่มู่หลักสูำติรท่�สำนุใจ (ร้อยละ 10), 

ประเด็นุเก่�ยวกับอัติลักษณ์ทางเพัศ (ร้อยละ 2), ข้้อจำากัดด้านุภาษา (ร้อยละ 2) และความูพิัการทางร่างกาย (ร้อยละ 1)

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูส่ำวนุมูากไมู่รู้เก่�ยวกับโอกาสำในุการฝึึกอบรมู รายอื�นุๆท่�รู้เก่�ยวกับการอบรมูแติ่ไมู่ได้เข้้าร่วมู

เนืุ�องจากไมู่มู่เวลาเข้้าร่วมูในุการอบรมู

การมองห่าอาชีพัอื�น

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมูากกว่าสำามูในุส่ำ�มู่ความูติ้องการมูองหาอาช่พัทางเลือกอื�นุ (ร้อยละ 82) และมู่เพ่ัยงส่ำวนุนุ้อยท่�ไมู่มู่ความู

ต้ิองการท่�จะหาอาช่พัอื�นุ (ร้อยละ 18) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าหลายรายไมู่ได้มู่ความูสำนุใจในุการมูองหาอาช่พัอื�นุอยา่งแท้จริง 

โดยเฉพัาะพันุักงานุบริการหญิี่งและคนุข้้ามูเพัศท่�ยังคงต้ิองการทำางานุเป็นุพันุักงานุบริการ ซึึ่�งคนุเหล่านุ่�ไมู่มู่ความูสำนุใจเข้้าร่วมู

การฝึึกอบรมูอาช่พัไมู่ว่าจะจัดโดยภาครัฐหรือองค์กรชุมูชนุ



68 การประเมิินความิต้้องการ การฝึึกอบรมิอาชีีพและ สำำารวจการฝึึกอบรมิอาชีีพสำำาหรับพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย

ร้อยละ 61 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่ความูต้ิองการท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง ท่�เหลืออ่กร้อยละ 39 ระบุว่าไมู่มู่ความูต้ิองการท่�

จะเริ�มูทำาธุีรกิจ จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูหลายรายคิดว่าเป็นุไปไมู่ได้ท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจในุข้ณะนุ่�เนืุ�องจากสำถานุการณ์โค

วิด-19 และสำภาพัเศรษฐกิจในุปัจจุบันุ

ร้อยละ 42 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่การหางานุหรือเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองในุช่วง 30 วันุท่�ผู่้านุมูา และอ่กร้อยละ 58 ไมู่ได้

ริเริ�มูทำาการใดๆ  วิธ่ีท่�ใช้มูากท่�สุำดสำำาหรับผูู้้ท่�หางานุทำาคือข้อความูช่วยเหลือจากญี่าติิ เพืั�อนุ หรือคนุรู้จัก (ร้อยละ 29) ส่ำวนุวิธ่ีอื�นุๆ

ท่�ใช้คือ ลงทะเบ่ยนุกับบริษัทจัดหางานุ (ร้อยละ 11), ติิดต่ิอติามูโรงงานุหรือสำถานุประกอบการต่ิางๆ (ร้อยละ 6) สำมัูครงานุกับ

บริษัทท่�สำนุใจ (ร้อยละ 12) และหาจากประกาศสำมัูครงานุ (ร้อยละ 20) ในุส่ำวนุข้องผูู้้ท่�ต้ิองการเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองจะใช้วิธ่ี

เก็บเงินุ (ร้อยละ 16) และแสำวงหาความูช่วยเหลือทางการเงินุ เช่นุ การกู้ยืมูเพืั�อเริ�มูธุีรกิจข้องตินุเอง (ร้อยละ 6)  จากการสำนุทนุา

กลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูบางรายจะรอจนุกว่าเงินุออมูท่�มู่จะหมูดไปก่อนุท่�จะกลับบ้านุเกิดเพืั�อไปทำาไร่ทำาสำวนุ ข้ณะท่�บางรายไมู่รู้ว่าจะ

ทำาอะไรและมู่ช่วิติอยูไ่ปวันุต่ิอวันุ

อาช่พัอื�นุๆท่�เป็นุท่�สำนุใจข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู ได้แก่ ทำาอาหาร (ร้อยละ 20) การนุวด (ร้อยละ 10) เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า (ร้อย

ละ 9) งานุช่างหรืองานุวิชาช่พั เช่นุ ก่อสำร้าง งานุประปา(ร้อยละ 10) ทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 12) งานุข้าย ข้ายปล่ก (ร้อยละ 14) 

ตัิดหรือแต่ิงผู้มู (ร้อยละ 7) ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า (ร้อยละ 5) และเกษติรกรรมู (ร้อยละ 4) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูหลายราย

ยงัไมู่ได้มู่การวางแผู้นุในุอนุาคติอย่างจริงจัง ประชากรกลุ่มูนุ่�ยงัคงต้ิองการรอดูสำถานุการณ์ว่าจะเป็นุอยา่งไรและจะใช้เวลาอ่กนุานุ

เท่าใด 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ (ร้อยละ 83) มู่ความูสำนุใจท่�จะได้รับความูช่วยเหลือในุการหางานุ และมู่ผูู้้ไมู่สำนุใจอ่กร้อยละ 17

อุปสิรรคในการห่าอาชีพัอื�น 

อุปสำรรคท่�พับเป็นุประจำาในุการหาอาช่พัอื�นุคือ ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 23) รองลงมูาคือ ไมู่มู่ประสำบการณ์ (ร้อยละ 15), ไมู่มู่วุฒิการ

ศึกษาท่�ต้ิองการในุการทำางานุ (ร้อยละ 13) ข้าดทักษะในุการทำางานุ (ร้อยละ 10) ไมู่มู่งานุท่�เหมูาะสำมูในุพืั�นุท่�อยู่อาศัย (ร้อยละ 

9) ข้าดความูมัู�นุใจ (ร้อยละ 8), มู่ภาระเล่�ยงดูครอบครัว (ร้อยละ 6) ข้าดแรงบันุดาลใจ (ร้อยละ 4) ข้้อจำากัดด้านุภาษา (ร้อยละ 

4) เพัศ เช่นุ เป็นุผูู้้หญิี่ง (ร้อยละ 3) และอัติลักษณ์ทางเพัศ (ร้อยละ 3)

ความติ้องการการฝึึกอบรมอาชีพั

มูากกว่าสำามูในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 83) มู่ความูต้ิองการท่�จะฝึึกอบรมูอาช่พัเพืั�อแสำวงหาอาช่พัทางเลือกอื�นุๆหรือ

ทำาธุีรกิจข้องตินุเอง และอ่กร้อยละ 17 ไมู่มู่ความูต้ิองการด้านุการฝึึกอบรมูอาช่พั

ร้อยละ 89 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูคิดว่าต้ิองการพััฒนุาด้านุทักษะพืั�นุฐานุ ซึึ่�งทักษะท่�ต้ิองการ ได้แก่ การพูัด การสืำ�อสำาร (ร้อย

ละ 19) การใช้คอมูพิัวเติอร์ (ร้อยละ 26) การอ่านุ (ร้อยละ 10) การเข่้ยนุ (ร้อยละ 10) พืั�นุฐานุการบริหารจัดการด้านุการเงินุ การ

บัญี่ช่ (ร้อยละ 16) และด้านุตัิวเลข้ ด้านุการคิดเลข้ (ร้อยละ 8)

ร้อยละ 89 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบสำอบถามูระบุว่ามู่ความูต้ิองการทักษะทางสัำงคมู โดยทักษะท่�มู่ความูต้ิองการ ได้แก่ การกล้า

แสำดงออก ความูมัู�นุใจในุตินุเอง (ร้อยละ 23) การบริหารจัดการ ทั�งการวางแผู้นุและการจัดการต่ิางๆ (ร้อยละ 13) การทำางานุให้

สำำาเร็จลุล่วงติามูเป้าหมูาย (ร้อยละ 19) การสืำ�อสำาร (ร้อยละ 17) และการแก้ไข้ปัญี่หา (ร้อยละ 17)  
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ทักษะท่�ต้ิองการสำำาหรับการฝึึกอบรมูอาช่พั ได้แก่ ทำาอาหาร (ร้อยละ 18) ทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 13) การข้าย ข้ายปล่ก (ร้อยละ 

14) การนุวด (ร้อยละ 10) และงานุช่างหรืองานุวิชาช่พั เช่นุ ก่อสำร้าง งานุประปา (ร้อยละ 10) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าทาง

เลือกด้านุอาช่พัค่อนุข้้างมู่จำากัดสำำาหรับพันัุกงานุบริการ

ร้อยละ 82 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูต้ิองการทักษะการเป็นุเจ้าข้องกิจการหรือการทำาธุีรกิจข้องตินุเอง โดยมู่ทักษะท่�ต้ิองการได้แก่ 

ด้านุการวางแผู้นุธุีรกิจ (ร้อยละ 23) การติลาด (ร้อยละ 21) การสำร้างเครือข่้ายในุการทำาธุีรกิจส่ำวนุตัิว (ร้อยละ 17) การบริหาร

จัดการเวลา (ร้อยละ 12) และด้านุการบัญี่ช่ (ร้อยละ 9)

สำำาหรับรูปแบบข้องการเร่ยนุการสำอนุ ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 43 ต้ิองการให้มู่การฝึึกปฏิิบัติิ ร้อยละ 19 ต้ิองการให้เป็นุการ

เร่ยนุรู้ในุห้องเร่ยนุ ร้อยละ 16 ต้ิองการเร่ยนุรู้ด้วยตินุเองแบบออนุไลน์ุ และร้อยละ 22 ต้ิองการให้มู่พ่ั�เล่�ยงคอยดูแล

ร้อยละ 30 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าอยากเร่ยนุรู้ร่วมูกับเพืั�อนุพันัุกงานุบริการด้วยกันุหรือองค์กรท่�ทำางานุเก่�ยวกับพันัุกงานุ

บริการ ในุข้ณะท่�ร้อยละ 34 เต็ิมูใจท่�จะเร่ยนุรู้ร่วมูกับผูู้้เข้้าร่วมูอบรมูกลุ่มูอื�นุๆ (ผูู้้ท่�ไมู่ใช่พันัุกงานุบริการ) และอ่กร้อยละ 36 ไมู่มู่

ความูชอบท่�เฉพัาะเจาะจงในุเรื�องนุ่� 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 52 คิดว่าประกาศนุ่ยบัติรจากการฝึึกอบรมูอาช่พัเป็นุสิำ�งจำาเป็นุท่�ต้ิองมู่ และอ่กร้อยละ 21 คิดว่ามู่

ความูสำำาคัญี่มูาก มู่เพ่ัยงร้อยละ 1 ท่�คิดว่าประกาศนุ่ยบัติรไมู่มู่ความูจำาเป็นุ



70 การประเมิินความิต้้องการ การฝึึกอบรมิอาชีีพและ สำำารวจการฝึึกอบรมิอาชีีพสำำาหรับพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย

เมืองพัทยา, จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลิพัื�นฐานของผิู้เข้าร่วมการสิำารวจำความคิดเห่็น

สำำาหรับพืั�นุท่�เมืูองพััทยา จังหวัดชลบุร่มู่ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูทั�งหมูด 102 ราย ประกอบด้วยพันัุกงานุบริการหญิี่ง (ร้อยละ 44), 

พันัุกงานุบริการชาย (ร้อยละ 33) และพันัุกงานุบริการท่�เป็นุหญิี่งข้้ามูเพัศ (ร้อยละ 22) ในุส่ำวนุข้องการสำนุทนุากลุ่มูมู่การจัดขึ้�นุ

สำามูครั�ง มู่ผูู้้เข้้าร่วมูทั�งหมูด 21 ราย เป็นุพันัุกงานุบริการหญิี่ง (12 ราย) ชายท่�มู่เพัศสัำมูพัันุธ์ีกับชาย (3 ราย) และคนุข้้ามูเพัศ (6 

ราย) 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูเกือบทั�งหมูดเป็นุผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทย (ร้อยละ 99) มู่ตัิวแทนุเป็นุคนุลาวเพ่ัยง 1 ราย (ร้อยละ 1) ข้ณะท่�ผูู้้เข้้าร่วมู

การสำนุทนุากลุ่มูเป็นุผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทยทั�งหมูดเนืุ�องจากสำถานุการณ์โควิด-19 ทำาให้ไมู่สำามูารถเชิญี่แรงงานุข้้ามูชาติิมูาร่วมูในุการ

สำนุทนุากลุ่มูได้ และร้อยละ 2 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ความูพิัการทางร่างกาย 

อายุข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่อยู่ระหว่าง 24-40 ปี (ร้อยละ 57) รองลงมูาคือ  40-60 ปี (ร้อยละ 33) และ 18-24 ปี (ร้อย

ละ 10) ติามูลำาดับ สำำาหรับผูู้้ท่�เข้้าร่วมูสำนุทนุากลุ่มูมู่พันัุกงานุบริการหญิี่งอายุระหว่าง 20-67  ปี ชายท่�มู่เพัศสัำมูพัันุธ์ีกับชายอายุ

ระหว่าง 45-50 ปี และคนุข้้ามูเพัศอายุระหว่าง 30-32 ปี

ร้อยละ 7 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าสำมูรสำแล้ว ในุข้ณะท่�ร้อยละ 9 ระบุว่าอาศัยอยู่กับคู่แต่ิไมู่ได้สำมูรสำ ท่�เหลือจะเป็นุกลุ่มู

อื�นุๆประกอบด้วยโสำด (ร้อยละ 79) เป็นุหมู้าย (ร้อยละ 3) หย่าร้าง (ร้อยละ 1) และแยกทางกันุแต่ิยังไมู่ได้หย่าร้าง (ร้อยละ 1)

ด้านุภาระทางครอบครัวพับว่าร้อยละ 78 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 22 มู่บุติรอายุ

ติำ�ากว่า 20 ปี โดยแบ่งเป็นุผูู้้ท่�มู่บุติร 1 คนุ (ร้อยละ 10) มู่บุติร 2 คนุ (ร้อยละ 10) และมู่บุติร 3 คนุ (ร้อยละ 2) ซึึ่�งร้อยละ 68 

ข้องผูู้้มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ระบุว่าครอบครัวข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูเป็นุผูู้้ดูแลบุติร ท่�เหลืออ่กร้อยละ 32 ดูแลบุติรด้วยตินุเอง 

นุอกจากนุ่�ร้อยละ 75 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ภาระเล่�ยงดูบิดามูารดา

อาชีพัพันักงานบริการ 

ภายใต้ิสำถานุการณ์ปัจจุบันุผูู้้ท่�ยงัสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้มู่เพ่ัยงร้อยละ 34 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู ท่�เหลืออ่กร้อย

ละ 66 ไมู่สำามูารถประกอบอาช่พันุ่�ได้ สำำาหรับผูู้้ท่�ยังสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้พับว่าร้อยละ 33 ข้องลูกค้าเป็นุลูกค้า

ประจำา ร้อยละ 14 สำามูารถหาลูกค้าได้จากทางออนุไลน์ุ, ร้อยละ 12 หาลูกค้าได้จากบริเวณข้้างถนุนุติามูสำถานุท่�ต่ิางๆ และอ่ก

ร้อยละ 40 หาลูกค้าได้จากสำถานุบันุเทิง เช่นุ คลับ สำปา หรือซึ่าวนุ่า ซึึ่�งในุข้ณะนุ่�สำถานุบริการต่ิางๆอยู่ระหว่างปิดทำาการ แต่ิ

เจ้าข้องกิจการยังคงช่วยเหลือให้อาหารและท่�อยูแ่ก่พันัุกงานุบริการ  จากการสำำารวจยังพับว่าพันัุกงานุบริการหญิี่งมู่ความูรู้สึำกไมู่

สำะดวกใจท่�จะหาลูกค้าทางออนุไลน์ุเนืุ�องจากรู้สึำกว่าค่อนุข้้างมู่ความูเส่ำ�ยง ในุข้ณะท่�พันัุกงานุบริการท่�เป็นุหญิี่งข้้ามูเพัศจะรู้สึำก

สำะดวกใจในุการหาลูกค้าทางออนุไลน์ุมูากกว่า

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าติลาดข้องอาช่พัพันัุกงานุบริการในุพืั�นุท่�นุ่�จะขึ้�นุอยูกั่บลูกค้าชาวต่ิางชาติิ พันัุกงานุบริการบางรายจะไป

ทำางานุท่�ต่ิางประเทศเป็นุครั�งคราว กลุ่มูพันัุกงานุบริการท่�มู่ค่าตัิวสูำงจะมู่รายได้อยูร่ะหว่าง 70,000–100,000 บาทต่ิอเดือนุ และ
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มู่ลักษณะการบริโภคแบบโอ้อวด พันัุกงานุบริการส่ำวนุใหญ่ี่ในุพืั�นุท่�นุ่�จะมู่รายได้อยู่ท่� 50,000–70,000 บาทต่ิอเดือนุ เมืู�อเปร่ยบ

เท่ยบกันุแล้วพับว่ารายได้ในุจังหวัดอื�นุจะนุ้อยกว่านุ่� ในุส่ำวนุข้องรายได้ปัจจุบันุข้องพันัุกงานุบริการมู่การประมูาณการว่าอยูท่่�ร้อย

ละ 0-10 ข้องรายได้ก่อนุท่�จะมู่สำถานุการณ์โควิด-19

ร้อยละ 47 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าปัจจุบันุมู่รายได้ติำ�ากว่า 5,000 บาทต่ิอเดือนุ ร้อยละ 29 มู่รายได้อยู่ท่�ระหว่าง 5,000–

10,000 บาทต่ิอเดือนุ ร้อยละ 17 มู่รายได้ระหว่าง 10,000–15,000 บาทต่ิอเดือนุ และร้อยละ 7 มู่รายได้มูากกว่า 15,000 บาท

ต่ิอเดือนุ ผูู้้เข้้าร่วมูการสำนุทนุากลุ่มูระบุว่าข้ณะนุ่�ได้นุำาเงินุออมูออกมูาใช้จนุหมูดและมูองว่าสำถานุการณ์ยังไมู่มู่แนุวโนุ้มูท่�จะด่ขึ้�นุ

ในุระยะเวลาอนัุใกลนุ่้� อยา่งไรก็ติามูผูู้้ท่�ร่วมูสำนุทนุากลุ่มูทั�งหมูดระบุว่าได้รับเงินุช่วยเหลือเยย่วยาจากรัฐบาลในุรอบท่�สำอง (3,000 

บาทต่ิอเดือนุ และโครงการคนุละครึ�ง) ยกเว้นุกรณ่ท่�ไมู่สำามูารถลงทะเบ่ยนุรับการช่วยเหลือภายในุเวลาท่�กำาหนุด รวมูถึงองค์กร

ชุมูชนุก็ได้มู่การให้ความูช่วยเหลือเช่นุเด่ยวกันุ

ประวัติิการศึกษาแลิะการฝึึกอบรมอาชีพั

ข้้อมููลจากผูู้้ติอบแบบสำอบถามูแสำดงความูหลากหลายในุแง่ข้องความูสำำาเร็จด้านุการศึกษา มู่ทั�งผูู้้ท่�ไมู่เคยเร่ยนุหนัุงสืำอ (ร้อยละ 1) 

ไปจนุถึงผูู้้สำำาเร็จการศึกษาจากมูหาวิทยาลัย (ร้อยละ 10) นุอกจากนุ่�ยังมู่ผูู้้สำำาเร็จการศึกษาชั�นุประถมู (ร้อยละ 18) ชั�นุมัูธียมูต้ินุ 

(ร้อยละ 32) ชั�นุมัูธียมูปลาย (ร้อยละ 15) และอาช่วศึกษา (ร้อยละ 25) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าปัญี่หาหลักท่�ประชากรกลุ่มูนุ่�

ไมู่ศึกษาติ่อคือการท่�ไมู่มู่เงินุ นุอกจากนุ่�ยังมู่ความูกดดันุให้ดูแลเล่�ยงดูบิดามูารดาเมืู�อเด็กมู่อายุมูากขึ้�นุ บางรายระบุว่ามู่ผู้ลการ

เร่ยนุไมู่ค่อยด่และไมู่ชอบการเร่ยนุ พันัุกงานุบริการหญิี่งบางรายระบุว่าปัญี่หาการคุกคามูทางเพัศเป็นุอ่กสำาเหตุิท่�ทำาให้ประชากร

กลุ่มูนุ่�ต้ิองออกจากบ้านุ

ร้อยละ 29 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู ระบุว่าเคยมู่การฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ โดยหลักสูำติรท่�เคยได้รับการฝึึกอบรมู ได้แก่การนุวด 

(ร้อยละ 21) ทำาอาหาร (ร้อยละ 18) ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า (ร้อยละ 12) แต่ิงหนุ้า เสำริมูสำวย (ร้อยละ 12) งานุข้าย (ร้อยละ 9) เกษติรกรรมู 

(ร้อยละ 6) หัติถกรรมู (ร้อยละ 6) และตัิดหรือแต่ิงผู้มู (ร้อยละ 3) ซึึ่�งมู่เพ่ัยงร้อยละ 37 ข้องผูู้้ท่�เคยเข้้ารับการอบรมูได้รับ

ประกาศนุ่ยบัติรจากหลักสูำติรท่�ผู่้านุมูา

 

ทัศนคติิติ่อการฝึึกอบรมอาชีพั

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ร้อยละ 60 ไมู่เคยมู่ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 40 เคยมู่

ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พั ซึึ่�งเหตุิผู้ลหลักท่�คนุเหล่านุ่�ไมู่เข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูเนืุ�องจาก ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 26), ไมู่มู่

เวลา (ร้อยละ 26) และไมู่รู้ว่ามู่การฝึึกอบรมูอาช่พั (ร้อยละ 24)

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูส่ำวนุมูากไมู่รู้เก่�ยวกับโอกาสำในุการฝึึกอบรมู รายอื�นุๆท่�รู้เก่�ยวกับการอบรมูแติ่ไมู่ได้เข้้าร่วมู

เนืุ�องจากไมู่มู่เวลาเข้้าร่วมูในุการอบรมู

 

การมองห่าอาชีพัอื�น

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมูากกว่าสำามูในุส่ำ�มู่ความูติ้องการมูองหาอาช่พัทางเลือกอื�นุ (ร้อยละ 78) และมู่เพ่ัยงส่ำวนุนุ้อยท่�ไมู่มู่ความู

ต้ิองการท่�จะหาอาช่พัอื�นุ (ร้อยละ 22) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าหลายรายไมู่มู่ความูสำนุใจในุการมูองหาอาช่พัอื�นุอย่างแท้จริง 

โดยเฉพัาะพันุกังานุบรกิารหญิี่งและคนุข้้ามูเพัศท่�ยงัคงต้ิองการทำางานุเปน็ุพันุกังานุบรกิาร อยา่งไรก็ติามูคนุเหลา่นุ่�ระบุว่ามู่ความู

รู้สึำกสำนุใจในุการเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พัมูากขึ้�นุหากจัดโดยองค์กรชุมูชนุ
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ร้อยละ 76 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่ความูต้ิองการท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง ท่�เหลืออ่กร้อยละ 24 ระบุว่าไมู่มู่ความูต้ิองการท่�

จะเริ�มูทำาธุีรกิจ จากการสำนุทนุากลุ่มูปรากฏิว่าผูู้้เข้้าร่วมูหลายรายคิดว่าเป็นุไปไมู่ได้ท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจในุข้ณะนุ่�เนืุ�องจากสำถานุการณ์

โควิด-19 และสำภาพัเศรษฐกิจในุปัจจุบันุ

ร้อยละ 58 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่การหางานุหรือเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองในุช่วง 30 วันุท่�ผู่้านุมูา และอ่กร้อยละ 42 ไมู่ได้

ริเริ�มูทำาการใดๆ  วิธ่ีท่�ใช้มูากท่�สุำดสำำาหรับผูู้้ท่�หางานุทำาคือ สำมัูครงานุกับบริษัทท่�สำนุใจ (ร้อยละ 29) ส่ำวนุวิธ่ีอื�นุๆท่�ใช้คือ ข้อความู

ช่วยเหลือจากญี่าติิ เพืั�อนุ หรือคนุรู้จัก (ร้อยละ 22) หาจากประกาศสำมัูครงานุ (ร้อยละ 20), ลงทะเบ่ยนุกับบริษัทจัดหางานุ (ร้อย

ละ 7) และติิดต่ิอติามูโรงงานุหรือสำถานุประกอบการต่ิางๆ (ร้อยละ 5) ในุส่ำวนุข้องผูู้้ท่�ต้ิองการเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองจะใช้วิธ่ี

เก็บเงินุ (ร้อยละ 14) และแสำวงหาความูช่วยเหลือทางการเงินุ เช่นุ การกู้ยืมูเพืั�อเริ�มูธุีรกิจข้องตินุเอง (ร้อยละ 2)  จากการสำนุทนุา

กลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูบางรายจะรอจนุกว่าเงินุออมูท่�มู่จะหมูดไปก่อนุท่�จะกลับบ้านุเกิดเพืั�อไปทำาไร่ทำาสำวนุ ข้ณะท่�บางรายไมู่รู้ว่าจะ

ทำาอะไรและมู่ช่วิติอยูไ่ปวันุต่ิอวันุ

อาช่พัอื�นุๆซึึ่�งเป็นุท่�สำนุใจข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่คือ ทำาอาหาร (ร้อยละ 19) เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 18) งานุข้าย 

ข้ายปล่ก (ร้อยละ 16) ตัิดหรือแต่ิงผู้มู (ร้อยละ 11) และการนุวด (ร้อยละ 11) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูหลายรายยัง

ไมู่มู่การวางแผู้นุในุอนุาคติอย่างจริงจัง ประชากรกลุ่มูนุ่�ยังคงต้ิองการรอดูสำถานุการณ์ว่าจะเป็นุอย่างไรและจะใช้เวลาอ่กนุานุเพ่ัยงไร

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ (ร้อยละ 95) มู่ความูสำนุใจท่�จะได้รับความูช่วยเหลือในุการหางานุ โดยมู่ผูู้้ไมู่สำนุใจอ่กร้อยละ 5

 
อุปสิรรคในการห่าอาชีพัอื�น 

อุปสำรรคท่�พับเป็นุประจำาในุการหาอาช่พัอื�นุคือ ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 29) รองลงมูาคือ ไมู่มู่ประสำบการณ์ (ร้อยละ 14) ข้าดทักษะในุ

การทำางานุ (ร้อยละ 12) และไมู่มู่งานุท่�เหมูาะสำมูในุพืั�นุท่�อยู่อาศัย (ร้อยละ 12) 

 

ความติ้องการการฝึึกอบรมอาชีพั

มูากกว่าสำามูในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 88) มู่ความูต้ิองการท่�จะฝึึกอบรมูอาช่พัเพืั�อท่�จะหาอาช่พัทางเลือกอื�นุๆหรือ

ทำาธุีรกิจข้องตินุเอง และอ่กร้อยละ 12 ไมู่มู่ความูต้ิองการด้านุการฝึึกอบรมูอาช่พั

ร้อยละ 85 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูคิดว่าต้ิองการพััฒนุาด้านุทักษะพืั�นุฐานุ ซึึ่�งทักษะท่�ต้ิองการ ได้แก่ การพูัด การสืำ�อสำาร (ร้อย

ละ 11) การใช้คอมูพิัวเติอร์ (ร้อยละ 15) การอ่านุ (ร้อยละ 4) การเข่้ยนุ (ร้อยละ 37) พืั�นุฐานุการบริหารจัดการด้านุการเงินุ การ

บัญี่ช่ (ร้อยละ 13) และด้านุตัิวเลข้ ด้านุการคิดเลข้ (ร้อยละ 5)

ร้อยละ 66 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ความูติ้องการทักษะทางสำังคมู โดยทักษะท่�มู่ความูต้ิองการสำ่วนุใหญี่่คือ การกล้า

แสำดงออก ความูมัู�นุใจในุตินุเอง (ร้อยละ 15) การสืำ�อสำาร (ร้อยละ 17) และการบริหารจัดการ ทั�งการวางแผู้นุและการจัดการต่ิางๆ 

(ร้อยละ 21)

ทักษะท่�ต้ิองการสำำาหรับการฝึึกอบรมูอาช่พัส่ำวนุใหญ่ี่คือ การข้าย ข้ายปล่ก (ร้อยละ 18)  ทำาอาหาร (ร้อยละ 18) และเสำริมูสำวย 

แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 15) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าทางเลือกด้านุอาช่พัค่อนุข้้างมู่จำากัดสำำาหรับพันัุกงานุบริการ

ร้อยละ 65 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูต้ิองการทักษะการเป็นุเจ้าข้องกิจการหรือการทำาธุีรกิจข้องตินุเอง โดยทักษะท่�ต้ิองการเป็นุ

ส่ำวนุใหญ่ี่คือ ด้านุการวางแผู้นุธุีรกิจ (ร้อยละ 28) การบริหารจัดการเวลา (ร้อยละ 14) และด้านุการบัญี่ช่ (ร้อยละ 10)
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สำำาหรับรูปแบบข้องการเร่ยนุการสำอนุ ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 64 ต้ิองการให้มู่การฝึึกปฏิิบัติิ, ร้อยละ 20 ต้ิองการให้เป็นุการ

เร่ยนุรู้ในุห้องเร่ยนุ ร้อยละ 11 ต้ิองการเร่ยนุรู้ด้วยตินุเองแบบออนุไลน์ุ และร้อยละ 5 ต้ิองการให้มู่พ่ั�เล่�ยงคอยดูแล

ร้อยละ 11 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าอยากเร่ยนุรู้ร่วมูกับเพืั�อนุพันัุกงานุบริการด้วยกันุหรือองค์กรท่�ทำางานุเก่�ยวกับพันัุกงานุ

บริการ ในุข้ณะท่�ร้อยละ 40 เต็ิมูใจท่�จะเร่ยนุรู้ร่วมูกับผูู้้เข้้าร่วมูอบรมูกลุ่มูอื�นุๆ (ผูู้้ท่�ไมู่ใช่พันัุกงานุบริการ) และอ่กร้อยละ 49 ไมู่มู่

ความูชอบท่�เฉพัาะเจาะจงในุเรื�องนุ่� 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 54 คิดว่าประกาศนุ่ยบัติรจากการฝึึกอบรมูอาช่พัเป็นุสิำ�งจำาเป็นุท่�ต้ิองมู่ และอ่กร้อยละ 18 คิดว่ามู่

ความูสำำาคัญี่มูาก ทั�งนุ่�ไมู่มู่ผูู้้ท่�ติอบว่าประกาศนุ่ยบัติรไมู่มู่ความูจำาเป็นุ
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 อำาเภอหาดใหญ่และพื้นที่ด่านนอก, จังหวัดสงขลา

ข้อมูลิพัื�นฐานของผิู้เข้าร่วมการสิำารวจำความคิดเห่็น

อำาเภอหาดใหญ่ี่และพืั�นุท่�ด่านุนุอก จังหวัดสำงข้ลา มู่ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูทั�งหมูด 105 ราย ประกอบด้วยพันัุกงานุบริการหญิี่ง (ร้อย

ละ 74) พันัุกงานุบริการชาย (ร้อยละ 13) และพันัุกงานุบริการท่�เป็นุหญิี่งข้้ามูเพัศ (ร้อยละ 12) ในุส่ำวนุข้องการสำนุทนุากลุ่มูมู่การ

จัดขึ้�นุสำามูครั�งผู่้านุทางออนุไลน์ุ (zoom) โดยสำมูาคมูฟ้ื้าส่ำรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) มู่ผูู้้เข้้าร่วมูทั�งหมูด 24 ราย เป็นุพันัุกงานุ

บริการหญิี่ง (10 ราย) ชายท่�มู่เพัศสัำมูพัันุธ์ีกับชาย (6 ราย) และคนุข้้ามูเพัศ (8 ราย) 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่เป็นุผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทย (ร้อยละ 90) ท่�เหลือเป็นุคนุลาว (ร้อยละ 4) และคนุเมู่ยนุมูาร์ (ร้อยละ 6) ข้ณะ

ท่�ผูู้้เข้้าร่วมูการสำนุทนุากลุ่มูเป็นุผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทยทั�งหมูด เนืุ�องจากสำถานุการณ์โควิด-19 ทำาให้ไมู่สำามูารถเชิญี่แรงงานุข้้ามูชาติิมูา

ร่วมูในุการสำนุทนุากลุ่มูได้ และไมู่มู่ผูู้้ท่�มู่ความูพิัการทางร่างกายเข้้าร่วมูในุการสำำารวจ 

อายุข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่อยู่ระหว่าง 24-40 ปี (ร้อยละ 58) รองลงมูาคือ 40-60 ปี ( ร้อยละ 31) 18-24 ปี (ร้อยละ 

10) และมูากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 1) ติามูลำาดับ สำำาหรับผูู้้ท่�เข้้าร่วมูสำนุทนุากลุ่มูมู่พันัุกงานุบริการหญิี่งอายุระหว่าง 30-40 ปี ชาย

ท่�มู่เพัศสัำมูพัันุธ์ีกับชายอายุระหว่าง 40-45 ปี และคนุข้้ามูเพัศ

ร้อยละ 10 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าสำมูรสำแล้วในุข้ณะท่�ร้อยละ 2 ระบุว่าอาศัยอยู่กับคู่แต่ิไมู่ได้สำมูรสำ ท่�เหลือจะเป็นุกลุ่มู

อื�นุๆประกอบด้วยโสำด (ร้อยละ 71) เป็นุหมู้าย (ร้อยละ 8) หย่าร้าง (ร้อยละ 8) และแยกทางกันุแต่ิยังไมู่ได้หย่าร้าง (ร้อยละ 2)

ด้านุภาระทางครอบครัวพับว่าร้อยละ 56 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 44 ข้องผูู้้ติอบ

แบบสำอบถามูมู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี โดยแบ่งเป็นุผูู้้ท่�มู่บุติร 1 คนุ (ร้อยละ 23) มู่บุติร 2 คนุ (ร้อยละ 14) และมู่บุติร 3 คนุ (ร้อย

ละ 7) ซึึ่�งร้อยละ 52 ข้องผูู้้มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ระบุว่าครอบครัวข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูเป็นุผูู้้ดูแลบุติร และร้อยละ 41 ดูแล

บุติรด้วยตินุเอง นุอกจากนุ่�ร้อยละ 72 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ภาระเล่�ยงดูบิดามูารดา

 

อาชีพัพันักงานบริการ 

ภายใต้ิสำถานุการณ์ปัจจุบันุผูู้้ท่�ยังสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้มู่อยู่เกือบครึ�งหนึุ�งข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 44)  

ท่�เหลืออ่กร้อยละ 56 ไมู่สำามูารถประกอบอาช่พันุ่�ได้ สำำาหรับผูู้้ท่�ยังสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้พับว่าร้อยละ 46 ข้อง

ลูกค้าเป็นุลูกค้าประจำา ร้อยละ 23 หาลูกค้าได้จากบริเวณข้้างถนุนุติามูสำถานุท่�ติ่างๆ, ร้อยละ 14 สำามูารถหาลูกค้าได้จากทาง

ออนุไลน์ุ และอ่กร้อยละ 16 หาลูกค้าได้จากสำถานุบันุเทิง เช่นุ คลับ สำปา หรือซึ่าวนุ่า ซึึ่�งในุข้ณะนุ่�สำถานุบริการต่ิางๆอยู่ระหว่าง

ปิดทำาการแต่ิเจ้าข้องกิจการยังคงช่วยเหลือให้อาหารและท่�อยูแ่ก่พันัุกงานุบริการ  จากการสำำารวจพับด้วยว่าพันัุกงานุบริการหญิี่ง

มู่ความูรู้สึำกไมู่สำะดวกใจท่�จะหาลูกค้าทางออนุไลน์ุเนืุ�องจากรู้สึำกว่าค่อนุข้้างมู่ความูเส่ำ�ยง

จากการสำนุทนุากลุ่มู พับว่าติลาดข้องอาช่พัพันัุกงานุบริการในุพืั�นุท่�นุ่�จะขึ้�นุอยูกั่บลูกค้าชาวไทย มูาเลเซ่ึ่ย จ่นุ และสิำงคโปร์ พันัุกงานุ

บริการบางรายจะไปทำางานุท่�กัวลาลัมูเปอร์และสิำงคโปร์เป็นุครั�งคราว กลุ่มูพันัุกงานุบริการท่�มู่ค่าตัิวสูำงจะมู่รายได้อยู่ระหว่าง 

70,000–100,000 บาทต่ิอเดือนุ และมู่ลักษณะการบริโภคแบบโอ้อวด พันัุกงานุบริการส่ำวนุใหญ่ี่ในุพืั�นุท่�นุ่�จะมู่รายได้อยู่ท่� 

15,000–30,000 บาทต่ิอเดือนุ เมืู�อเปร่ยบเท่ยบกันุแล้วพับว่ารายได้ในุจังหวัดนุ่�นุ้อยกว่าท่�จังหวัดอื�นุ ในุส่ำวนุข้องรายได้ปัจจุบันุ

ข้องพันัุกงานุบริการมู่การประมูาณการว่าอยู่ท่�ร้อยละ 0-10 ข้องรายได้ก่อนุท่�จะมู่สำถานุการณ์โควิด-19
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ร้อยละ 50 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าปัจจุบันุมู่รายได้ติำ�ากว่า 5,000 บาทต่ิอเดือนุ, ร้อยละ 30 มู่รายได้อยู่ท่�ระหว่าง 5,000-

10,000 บาทต่ิอเดือนุ ร้อยละ 13 มู่รายได้ระหว่าง 10,000–15,000 บาทต่ิอเดือนุ และร้อยละ 6 มู่รายได้มูากกว่า 15,000 บาท

ต่ิอเดือนุ ผูู้้เข้้าร่วมูการสำนุทนุากลุ่มูระบุว่าข้ณะนุ่�ได้นุำาเงินุออมูออกมูาใช้จนุหมูดและมูองว่าสำถานุการณ์ยังไมู่มู่แนุวโนุ้มูท่�จะด่ขึ้�นุ

ในุระยะเวลาอันุใกล้นุ่� อย่างไรก็ติามูผูู้้ท่�ร่วมูสำนุทนุากลุ่มูทั�งหมูดระบุว่าได้รับเงินุช่วยเหลือเยย่วยาจากรัฐบาล (3,000 บาทต่ิอเดือนุ 

และโครงการคนุละครึ�ง) ยกเว้นุกรณ่ท่�ไมู่สำามูารถลงทะเบ่ยนุรับการช่วยเหลือภายในุเวลาท่�กำาหนุด รวมูถึงองค์กรชุมูชนุก็ได้มู่การ

ให้ความูช่วยเหลือเช่นุเด่ยวกันุ

 

ประวัติิการศึกษาแลิะการฝึึกอบรมอาชีพั

ข้้อมููลจากผูู้้ติอบแบบสำอบถามูบ่งบอกมู่ความูหลากหลายในุแง่ข้องความูสำำาเร็จด้านุการศึกษา มู่ทั�งผูู้้ท่�ไมู่เคยเร่ยนุหนัุงสืำอ (ร้อยละ 

7) ไปจนุถึงผูู้้สำำาเร็จการศึกษาจากมูหาวิทยาลัย (ร้อยละ 12) นุอกจากนุ่�ยังมู่ผูู้้สำำาเร็จการศึกษาชั�นุประถมู (ร้อยละ 21) ชั�นุมัูธียมู

ต้ินุ (ร้อยละ 32) ชั�นุมัูธียมูปลาย (ร้อยละ 19) และอาช่วศึกษา (ร้อยละ 9) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าปัญี่หาหลักท่�ประชากรกลุ่มู

นุ่�ไมู่ศึกษาต่ิอคือการท่�ไมู่มู่เงินุ นุอกจากนุ่�ยังมู่ความูกดดันุให้ดูแลเล่�ยงดูบิดามูารดาเมืู�อเด็กมู่อายุมูากขึ้�นุ บางรายระบุว่ามู่ผู้ลการ

เร่ยนุไมู่ค่อยด่และไมู่ชอบการเร่ยนุ 

เกือบหนึุ�งในุสำามูข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 28) ระบุว่าได้เคยมู่การฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ โดยหลักสูำติรท่�เคยเร่ยนุ ได้แก่ 

การนุวด (ร้อยละ 40) แต่ิงหนุ้า เสำริมูสำวย (ร้อยละ 17) ตัิดหรือแต่ิงผู้มู (ร้อยละ 9) ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า (ร้อยละ 9) ทำาอาหาร (ร้อยละ 

6) ทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 6) งานุข้าย (ร้อยละ 6) หัติถกรรมู (ร้อยละ 3) และเกษติรกรรมู (ร้อยละ 3) โดยมู่เพ่ัยงร้อยละ 52 ข้อง

ผูู้้ท่�เคยเข้้ารับการอบรมูได้รับประกาศนุ่ยบัติรจากหลักสูำติรท่�ผู่้านุมูา  

 

ทัศนคติิติ่อการฝึึกอบรมอาชีพั

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ร้อยละ 64 ไมู่เคยมู่ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 36 เคยมู่

ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พั ซึึ่�งเหตุิผู้ลท่�คนุเหล่านุ่�ไมู่เข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูเนืุ�องจาก ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 27) ไมู่มู่เวลา 

(ร้อยละ 27) ไมู่รู้ว่ามู่การฝึึกอบรมูอาช่พั (ร้อยละ 11) ไมู่มู่ผูู้้ดูแลบุติร (ร้อยละ 6) ไมู่สำะดวกในุการเดินุทาง (ร้อยละ 6) ข้าดวุฒิ

การศึกษา (ร้อยละ 6) ไมู่มู่ความูมัู�นุใจ (ร้อยละ 5) ไมู่มู่แรงบันุดาลใจ (ร้อยละ 3) ไมู่มู่หลักสูำติรท่�สำนุใจ (ร้อยละ 3) และปัญี่หาเก่�ยว

กับเรื�องอัติลักษณ์ทางเพัศ (ร้อยละ 2)

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูส่ำวนุมูากไมู่รู้เก่�ยวกับโอกาสำในุการฝึึกอบรมู รายอื�นุๆท่�รู้เก่�ยวกับการอบรมูแติ่ไมู่ได้เข้้าร่วมู

เนืุ�องจากไมู่มู่เวลา ผูู้้ร่วมูสำนุทนุากลุ่มูบางรายแสำดงความูประสำงค์ต้ิองการท่�จะทำางานุอาช่พัพันัุกงานุบริการต่ิอไปมูากกว่าท่�จะ

ลงทุนุฝึึกอบรมูด้านุอาช่พั

 

การมองห่าอาชีพัอื�น

สำามูในุสำ่�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่ความูติ้องการมูองหาอาช่พัทางเลือกอื�นุ (ร้อยละ 74) และอ่กหนุึ�งในุสำ่�ไมู่มู่ความูติ้องการท่�จะ

หาอาช่พัอื�นุ (ร้อยละ 26) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าหลายรายไมู่ได้มู่ความูสำนุใจในุการมูองหาอาช่พัอื�นุอย่างแท้จริง โดยเฉพัาะ

พันุักงานุบริการหญี่ิงและคนุข้้ามูเพัศท่�ยังคงติ้องการทำางานุเป็นุพันุักงานุบริการ โดยไมู่มู่ความูสำนุใจท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมู

อาช่พัไมู่ว่าจะจัดโดยภาครัฐหรือองค์กรชุมูชนุ

ร้อยละ 75 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่ความูต้ิองการท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง ท่�เหลืออ่กร้อยละ 25 ระบุว่าไมู่มู่ความูต้ิองการท่�



76 การประเมิินความิต้้องการ การฝึึกอบรมิอาชีีพและ สำำารวจการฝึึกอบรมิอาชีีพสำำาหรับพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย

จะเริ�มูทำาธุีรกิจ จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูหลายรายคิดว่าเป็นุไปไมู่ได้ท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจในุข้ณะนุ่�เนืุ�องจากสำถานุการณ์โค

วิด-19 และสำภาพัเศรษฐกิจในุปัจจุบันุ

ร้อยละ 44 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่การหางานุหรือเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองในุช่วง 30 วันุท่�ผู่้านุมูา และอ่กร้อยละ 56 ไมู่ได้

ริเริ�มูทำาการใดๆ  วิธ่ีท่�ใช้มูากท่�สุำดสำำาหรับผูู้้ท่�หางานุทำาคือ ข้อความูช่วยเหลือจากญี่าติิ เพืั�อนุ หรือคนุรู้จัก (ร้อยละ 31) ส่ำวนุวิธ่ี

อื�นุๆท่�ใช้คือ ลงทะเบ่ยนุกับบริษัทจัดหางานุ (ร้อยละ 19) ติิดต่ิอติามูโรงงานุหรือสำถานุประกอบการต่ิางๆ (ร้อยละ 12)  สำมัูครงานุ

กับบริษัทท่�สำนุใจ (ร้อยละ 9) และหาจากประกาศสำมัูครงานุ (ร้อยละ 7) ในุส่ำวนุข้องผูู้้ท่�ต้ิองการเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองจะใช้วิธ่ี

เก็บเงินุ (ร้อยละ 15) และแสำวงหาความูช่วยเหลือทางการเงินุ เช่นุ การกู้ยืมูเพืั�อเริ�มูธุีรกิจข้องตินุเอง (ร้อยละ 6)  จากการสำนุทนุา

กลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูบางรายจะรอจนุกว่าเงินุออมูท่�มู่จะหมูดไปก่อนุท่�จะกลับบ้านุเกิดเพืั�อไปทำาไร่ทำาสำวนุ ข้ณะท่�บางรายไมู่รู้ว่าจะ

ทำาอะไรและมู่ช่วิติอยูไ่ปวันุต่ิอวันุ

อาช่พัอื�นุๆท่�เป็นุท่�สำนุใจข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่คือ งานุข้าย ข้ายปล่ก (ร้อยละ 21) รองลงมูาคือ เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า 

(ร้อยละ 19) ทำาอาหาร (ร้อยละ 16) ทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 12) การนุวด (ร้อยละ 9) และตัิดหรือแต่ิงผู้มู (ร้อยละ 7) จากการ

สำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูหลายรายยังไมู่มู่การวางแผู้นุในุอนุาคติอย่างจริงจัง ประชากรกลุ่มูนุ่�ยังคงต้ิองการรอดูสำถานุการณ์ว่า

จะเป็นุอย่างไรและจะใช้เวลาอ่กนุานุเท่าไร 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ (ร้อยละ 81) มู่ความูสำนุใจท่�จะได้รับความูช่วยเหลือในุการหางานุ และมู่ผูู้้ไมู่สำนุใจอ่กร้อยละ 19

 

อุปสิรรคในการห่าอาชีพัอื�น 

อุปสำรรคท่�พับเป็นุประจำาในุการหาอาช่พัอื�นุๆสำำาหรับกลุ่มูผูู้้ท่�ไมู่สำามูารถเข้้ารับการฝึึกอบรมูอาช่พัคือ ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 45) รอง

ลงมูาคือ ไมู่มู่วุฒิการศึกษาท่�ต้ิองการในุการทำางานุ (ร้อยละ 14) ข้าดประสำบการณ์ (ร้อยละ 13) ไมู่มู่งานุท่�เหมูาะสำมูในุพืั�นุท่�อยู่

อาศัย (ร้อยละ 11) และข้าดทักษะในุการทำางานุ (ร้อยละ 7) 

 

ความติ้องการการฝึึกอบรมอาชีพั

สำามูในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 75) มู่ความูต้ิองการท่�จะฝึึกอบรมูอาช่พัเพืั�อแสำวงหาอาช่พัทางเลือกอื�นุๆหรือทำาธุีรกิจ

ข้องตินุเอง และอ่กร้อยละ 25 ไมู่มู่ความูต้ิองการด้านุการฝึึกอบรมูอาช่พั

ร้อยละ 97 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูคิดว่าต้ิองการพััฒนุาด้านุทักษะพืั�นุฐานุ ซึึ่�งทักษะท่�ต้ิองการ ได้แก่ การพูัด การสืำ�อสำาร (ร้อย

ละ 26) การใช้คอมูพิัวเติอร์ (ร้อยละ 19) การอ่านุ (ร้อยละ 17) การเข่้ยนุ (ร้อยละ 14) พืั�นุฐานุการบริหารจัดการด้านุการเงินุ การ

บัญี่ช่ (ร้อยละ 13) และด้านุตัิวเลข้ ด้านุการคิดเลข้ (ร้อยละ 7)

ร้อยละ 96 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบสำอบถามูระบุว่ามู่ความูต้ิองการทักษะทางสัำงคมู โดยทักษะท่�มู่ความูต้ิองการส่ำวนุใหญ่ี่คือ การ

สืำ�อสำาร (ร้อยละ 31) รองลงมูาคือ การกล้าแสำดงออก ความูมัู�นุใจในุตินุเอง (ร้อยละ 21) การบริหารจัดการ ทั�งการวางแผู้นุและ

การจัดการต่ิางๆ (ร้อยละ 20) การแก้ไข้ปัญี่หา (ร้อยละ 13) และการทำางานุให้สำำาเร็จลุล่วงติามูเป้าหมูาย (ร้อยละ 12) ติามูลำาดับ

ทักษะท่�ต้ิองการสำำาหรับการฝึึกอบรมูอาช่พัส่ำวนุใหญ่ี่คือ เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 20) รองลงมูาคือ ทำาอาหาร (ร้อยละ 19) การ

ข้าย ข้ายปล่ก (ร้อยละ 16) ทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 12) และการนุวด (ร้อยละ 10) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าทางเลือกด้านุอาช่พั

ค่อนุข้้างมู่จำากัดสำำาหรับพันัุกงานุบริการ
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ร้อยละ 89 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูต้ิองการทักษะการเป็นุเจ้าข้องกิจการหรือการทำาธุีรกิจข้องตินุเอง โดยทักษะท่�ต้ิองการได้แก่ 

ด้านุการวางแผู้นุธุีรกิจ (ร้อยละ 36) การบริหารจัดการเวลา (ร้อยละ 17) การติลาด (ร้อยละ 17) ด้านุการบัญี่ช่ (ร้อยละ 10) และ

การสำร้างเครือข่้ายในุการทำาธุีรกิจส่ำวนุตัิว (ร้อยละ 9)

สำำาหรับรูปแบบข้องการเร่ยนุการสำอนุ ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 49 ต้ิองการให้มู่การฝึึกปฏิิบัติิ ร้อยละ 13 ต้ิองการให้เป็นุการ

เร่ยนุรู้ในุห้องเร่ยนุ ร้อยละ 26 ต้ิองการเร่ยนุรู้ด้วยตินุเองแบบออนุไลน์ุ และร้อยละ 12 ต้ิองการให้มู่พ่ั�เล่�ยงคอยดูแล

ร้อยละ 32 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าอยากเร่ยนุรู้ร่วมูกับเพืั�อนุพันัุกงานุบริการด้วยกันุหรือองค์กรท่�ทำางานุเก่�ยวกับพันัุกงานุ

บริการ ในุข้ณะท่�ร้อยละ 46 เต็ิมูใจท่�จะเร่ยนุรู้ร่วมูกับผูู้้เข้้าร่วมูอบรมูกลุ่มูอื�นุๆ (ผูู้้ท่�ไมู่ใช่พันัุกงานุบริการ) 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 49 คิดว่าประกาศนุ่ยบัติรจากการฝึึกอบรมูอาช่พัเป็นุสิำ�งจำาเป็นุท่�ต้ิองมู่ และอ่กร้อยละ 19 คิดว่ามู่

ความูสำำาคัญี่มูาก ทั�งนุ่�มู่บางรายท่�คิดว่าประกาศนุ่ยบัติรไมู่มู่ความูจำาเป็นุ (ร้อยละ 6)



78 การประเมิินความิต้้องการ การฝึึกอบรมิอาชีีพและ สำำารวจการฝึึกอบรมิอาชีีพสำำาหรับพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย

จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลิพัื�นฐานของผิู้เข้าร่วมการสิำารวจำความคิดเห่็น

ข้้อมููลในุการวิเคราะห์จังหวัดสำระแก้วมูาจากการเก็บข้้อมููลทางแบบสำอบถามูทั�งหมูด โดยมู่ผูู้้ติอบแบบสำอบถามู 105 ราย ประกอบ

ด้วยพันัุกงานุบริการหญิี่ง (ร้อยละ 79) พันัุกงานุบริการชาย (ร้อยละ 17) พันัุกงานุบริการท่�เป็นุชายข้้ามูเพัศ (ร้อยละ 1) และ

พันัุกงานุบริการท่�เป็นุหญิี่งข้้ามูเพัศ (ร้อยละ 3) 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูประกอบด้วยผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทย (ร้อยละ 86) คนุลาว (ร้อยละ 7) และคนุกัมูพูัชา (ร้อยละ 8) การสำำารวจในุ

พืั�นุท่�นุ่�ไมู่มู่ผูู้้มู่ความูพิัการทางร่างกายเข้้าร่วมูในุการสำำารวจ 

อายุข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่อยู่ระหว่าง 24-40 ปี (ร้อยละ 62) รองลงมูาคือ 40-60 ปี ( ร้อยละ 27) และ18-24 ปี (ร้อย

ละ 11)

ร้อยละ 7 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าสำมูรสำแล้วในุข้ณะท่�ร้อยละ 4 ระบุว่าอาศัยอยูกั่บคู่แต่ิไมู่ได้สำมูรสำ ท่�เหลือจะเป็นุกลุ่มูอื�นุๆ

ประกอบด้วยโสำด (ร้อยละ 70), เป็นุหมู้าย (ร้อยละ 1), หย่าร้าง (ร้อยละ 15) และแยกทางกันุแต่ิยังไมู่ได้หย่าร้าง (ร้อยละ 3)

ด้านุภาระทางครอบครัวพับว่าร้อยละ 48 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 52 ข้องผูู้้ติอบ

แบบสำอบถามูมู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี โดยแบ่งเป็นุผูู้้ท่�มู่บุติร 1 คนุ (ร้อยละ 32), มู่บุติร 2 คนุ (ร้อยละ 12) และมู่บุติร 3 คนุ (ร้อย

ละ 8) ซึึ่�งร้อยละ 75 ข้องผูู้้มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี ระบุว่าครอบครัวข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูเป็นุผูู้้ดูแลบุติร, ร้อยละ 22 ดูแลบุติร

ด้วยตินุเอง และอ่กร้อยละ 4 ให้ผูู้้อื�นุเป็นุผูู้้ดูแล นุอกจากนุ่�ร้อยละ 81 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ภาระเล่�ยงดูบิดามูารดา

 

อาชีพัพันักงานบริการ 

ในุสำถานุการณ์ปัจจุบันุผูู้้ท่�ยังสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้มู่มูากกว่าครึ�งหนึุ�งข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 63)  ท่�

เหลืออ่กร้อยละ 37 ไมู่สำามูารถประกอบอาช่พันุ่�ได้ สำำาหรับผูู้้ท่�ยงัสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้พับว่าร้อยละ 57 ข้องลูกค้า

เป็นุลูกค้าประจำา ร้อยละ 20 สำามูารถหาลูกค้าได้จากทางออนุไลน์ุ ร้อยละ 2 หาลูกค้าได้จากบริเวณข้้างถนุนุติามูสำถานุท่�ต่ิางๆ 

และอ่กร้อยละ 21 หาลูกค้าได้จากสำถานุบันุเทิง เช่นุ คลับ สำปา หรือซึ่าวนุ่า 

ร้อยละ 61 ข้องผูู้ต้ิอบแบบสำอบถามูระบวุ่าปัจจุบันุมู่รายได้ติำ�ากวา่ 5,000 บาทติอ่เดือนุ ร้อยละ 31 มู่รายได้ระหว่าง 5,000–10,000 

บาทต่ิอเดือนุ ร้อยละ 5 มู่รายได้ระหว่าง 10,000–15,000 บาทต่ิอเดือนุ และร้อยละ 3 มู่รายได้มูากกว่า 15,000 บาทต่ิอเดือนุ 

 

ประวัติิการศึกษาแลิะการฝึึกอบรมอาชีพั

ข้้อมููลจากผูู้้ติอบแบบสำอบถามูบ่งช่�ความูสำำาเร็จด้านุการศึกษาท่�หลากหลาย  ซึึ่�งมู่ทั�งผูู้้ท่�ไมู่เคยเร่ยนุหนัุงสืำอ (ร้อยละ 8) ไปจนุถึงผูู้้

สำำาเร็จการศึกษาจากมูหาวิทยาลัย (ร้อยละ 5) นุอกจากนุ่�ยังมู่ผูู้้สำำาเร็จการศึกษาชั�นุประถมู (ร้อยละ 32) ชั�นุมัูธียมูต้ินุ (ร้อยละ 35) 

ชั�นุมัูธียมูปลาย (ร้อยละ 9) และอาช่วศึกษา (ร้อยละ 11) 

หนึุ�งในุสำามูข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 31)  ระบุว่าเคยมู่การฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ โดยส่ำวนุใหญ่ี่เคยเร่ยนุเก่�ยวกับการนุวด 

(ร้อยละ 38) แต่ิงหนุ้า เสำริมูสำวย (ร้อยละ 14) และทำาอาหาร (ร้อยละ 11) ซึึ่�งมู่เพ่ัยงร้อยละ 42 ข้องผูู้้ท่�เคยเข้้ารับการอบรมูได้รับ

ประกาศนุ่ยบัติรจากหลักสูำติรท่�ผู่้านุมูา  
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ทัศนคติิติ่อการฝึึกอบรมอาชีพั

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ร้อยละ 69 ไมู่เคยมู่ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 31 เคยมู่

ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พั ซึึ่�งเหตุิผู้ลท่�คนุเหล่านุ่�ไมู่เข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูเนืุ�องจาก ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 19) ไมู่มู่เวลา 

(ร้อยละ 22) ไมู่รู้ว่ามู่การฝึึกอบรมูอาช่พั (ร้อยละ 8) ไมู่มู่ผูู้้ดูแลบุติร (ร้อยละ 16) และไมู่มู่ความูมัู�นุใจ (ร้อยละ 16)

 

การมองห่าอาชีพัอื�น

มูากกว่าสำามูในุสำ่�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูติ้องการมูองหาอาช่พัทางเลือกอื�นุๆ (ร้อยละ 81) และอ่กหนึุ�งในุส่ำ�ไมู่ต้ิองการท่�จะหา

อาช่พัอื�นุ (ร้อยละ 19) 

ร้อยละ 80 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูต้ิองการท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง ท่�เหลืออ่กร้อยละ 20 ระบุว่าไมู่ต้ิองการท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจ 

ร้อยละ 59 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูหางานุหรือเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองในุช่วง 30 วันุท่�ผู่้านุมูา และอ่กร้อยละ 41 ไมู่ได้ริเริ�มูทำา

การใดๆ  วิธ่ีท่�ใช้มูากท่�สุำดสำำาหรับผูู้้ท่�หางานุทำาคือ ข้อความูช่วยเหลือจากญี่าติิ เพืั�อนุ หรือคนุรู้จัก (ร้อยละ 25) ส่ำวนุวิธ่ีอื�นุๆท่�ใช้

คือ ลงทะเบ่ยนุกับบริษัทจัดหางานุ (ร้อยละ 11) ติิดต่ิอติามูโรงงานุหรือสำถานุประกอบการต่ิางๆ (ร้อยละ 6) สำมัูครงานุกับบริษัท

ท่�สำนุใจ (ร้อยละ 5) และหาจากประกาศสำมัูครงานุ (ร้อยละ 4) ส่ำวนุผูู้้ท่�ต้ิองการเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองจะใช้วิธ่ีเก็บเงินุ (ร้อยละ 

25) และแสำวงหาความูช่วยเหลือทางการเงินุ เช่นุ การกู้ยืมูเพืั�อเริ�มูธุีรกิจข้องตินุเอง (ร้อยละ 24)  

อาช่พัอื�นุท่�ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่สำนุใจคือ งานุข้าย ข้ายปล่ก (ร้อยละ 22) รองลงมูาคือ ทำาอาหาร (ร้อยละ 20) เสำริมูสำวย 

แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 17) ทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 16) การนุวด (ร้อยละ 9) เกษติรกร (ร้อยละ 5) ตัิดหรือแต่ิงผู้มู (ร้อยละ 5) ตัิดเย็บ

เสืำ�อผู้้า (ร้อยละ 2) สุำข้ภาพั (ร้อยละ 1) และหัติถกรรมู (ร้อยละ 1) 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ (ร้อยละ 91) มู่ความูสำนุใจท่�จะได้รับความูช่วยเหลือในุการหางานุ อ่กร้อยละ 9 ไมู่สำนุใจ

 

อุปสิรรคในการห่าอาชีพัอื�น 

อุปสำรรคท่�พับเป็นุประจำาในุการหาอาช่พัอื�นุสำำาหรับกลุ่มูผูู้้ท่�ไมู่สำามูารถเข้้ารับการฝึึกอบรมูอาช่พัคือ ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 53) รองลง

มูาคือ ข้าดประสำบการณ์ (ร้อยละ 17) และมู่ภาระเล่�ยงดูครอบครัว (ร้อยละ 8)

 

ความติ้องการการฝึึกอบรมอาชีพั

มูากกว่าสำามูในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 81) มู่ความูต้ิองการท่�จะฝึึกอบรมูอาช่พัเพืั�อหาอาช่พัทางเลือกอื�นุๆหรือทำาธุีรกิจ

ข้องตินุเอง และอ่กร้อยละ 19 ไมู่มู่ความูต้ิองการด้านุการฝึึกอบรมูอาช่พั

ร้อยละ 72 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูคิดว่าต้ิองการพััฒนุาด้านุทักษะพืั�นุฐานุซึ่ึ�งได้แก่ การพูัด การสืำ�อสำาร (ร้อยละ 23) การใช้

คอมูพิัวเติอร์ (ร้อยละ 22) การอ่านุ (ร้อยละ 7) การเข่้ยนุ (ร้อยละ 6) พืั�นุฐานุการบริหารจัดการด้านุการเงินุ การบัญี่ช่ (ร้อยละ 

10) และด้านุตัิวเลข้ ด้านุการคิดเลข้ (ร้อยละ 4)

ร้อยละ 72 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบสำอบถามูระบุว่ามู่ความูต้ิองการทักษะทางสัำงคมู ซึึ่�งส่ำวนุใหญ่ี่คือ การสืำ�อสำาร (ร้อยละ 22) รองลง

มูาคือ การกล้าแสำดงออก ความูมัู�นุใจในุตินุเอง (ร้อยละ 21) และการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมูการวางแผู้นุและการจัดการ

ต่ิางๆ (ร้อยละ 20)



80 การประเมิินความิต้้องการ การฝึึกอบรมิอาชีีพและ สำำารวจการฝึึกอบรมิอาชีีพสำำาหรับพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย

ทักษะท่�ต้ิองการสำำาหรับการฝึึกอบรมูอาช่พัส่ำวนุใหญ่ี่คือ ทำาอาหาร (ร้อยละ 23) รองลงมูาคือ เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 21) การ

ข้าย ข้ายปล่ก (ร้อยละ 15) และทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 17) นุอกจากนุ่�ร้อยละ 69 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูต้ิองการทักษะในุการ

เป็นุเจ้าข้องกิจการหรือการทำาธุีรกิจข้องตินุเอง โดยทักษะท่�ต้ิองการส่ำวนุใหญ่ี่คือ ด้านุการวางแผู้นุธุีรกิจ (ร้อยละ 28) และการ

ติลาด (ร้อยละ 25)

สำำาหรับรูปแบบข้องการเร่ยนุการสำอนุ ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 67 ต้ิองการให้มู่การฝึึกปฏิิบัติิ, ร้อยละ 13 ต้ิองการให้เป็นุการ

เร่ยนุรู้ในุห้องเร่ยนุ ร้อยละ 16 ต้ิองการเร่ยนุรู้ด้วยตินุเองแบบออนุไลน์ุ และร้อยละ 3 ต้ิองการให้มู่พ่ั�เล่�ยงคอยดูแล ร้อยละ 22 

ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าอยากเร่ยนุรู้ร่วมูกับเพืั�อนุพันัุกงานุบริการด้วยกันุหรือองค์กรท่�ทำางานุเก่�ยวกับพันัุกงานุบริการ ในุ

ข้ณะท่�ร้อยละ 69 เต็ิมูใจท่�จะเร่ยนุรู้ร่วมูกับผูู้้เข้้าร่วมูอบรมูกลุ่มูอื�นุๆ (ผูู้้ท่�ไมู่ใช่พันัุกงานุบริการ) และอ่กร้อยละ 8 ไมู่มู่ความูชอบท่�

เฉพัาะเจาะจงในุเรื�องนุ่� 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 27 คิดว่าประกาศนุ่ยบัติรจากการฝึึกอบรมูอาช่พัเป็นุสิำ�งจำาเป็นุท่�ต้ิองมู่ และอ่กร้อยละ 26 คิดว่ามู่

ความูสำำาคัญี่มูาก ทั�งนุ่�มู่บางรายท่�คิดว่าประกาศนุ่ยบัติรไมู่มู่ความูจำาเป็นุ (ร้อยละ 4)
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จังหวัดอุดรธานี

 

ข้อมูลิพัื�นฐานของผิู้เข้าร่วมการสิำารวจำความคิดเห่็น

จังหวัดอุดรธีานุ่มู่ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูทั�งหมูด 106 ราย ประกอบดว้ยพันัุกงานุบรกิารหญี่งิ (รอ้ยละ 47) พันัุกงานุบรกิารชาย (รอ้ย

ละ 33) พันัุกงานุบริการท่�เป็นุชายข้้ามูเพัศ (ร้อยละ 15) และพันัุกงานุบริการท่�เป็นุหญิี่งข้้ามูเพัศ (ร้อยละ 2) ในุส่ำวนุข้องการ

สำนุทนุากลุ่มูมู่การจัดขึ้�นุหนึุ�งครั�งผู่้านุทางออนุไลน์ุ (zoom) โดยโรงพัยาบาลอุดรธีานุ่และมููลนิุธิีเอ็มูพัาวเวอร์ มู่ผูู้้เข้้าร่วมูทั�งหมูด 

12 ราย เป็นุพันัุกงานุบริการหญิี่ง (10 ราย) ชายท่�มู่เพัศสัำมูพัันุธ์ีกับชาย (1 ราย) และคนุข้้ามูเพัศ (1 ราย) ซึึ่�งผูู้้เข้้าร่วมูสำนุทนุา

กลุ่มูมู่อายุระหว่าง 33-55 ปี 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูประกอบด้วยผูู้้ท่�มู่สัำญี่ชาติิไทย (ร้อยละ 95) และคนุลาว (ร้อยละ 5) ข้ณะท่�ผูู้้เข้้าร่วมูการสำนุทนุากลุ่มูเป็นุผูู้้ท่�

มู่สัำญี่ชาติิไทยทั�งหมูดเนืุ�องจากสำถานุการณ์โควิด-19 ทำาให้ไมู่สำามูารถเชิญี่แรงงานุข้้ามูชาติิมูาร่วมูในุการสำนุทนุากลุ่มูได้ ร้อยละ 1 

ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ความูพิัการทางร่างกาย

อายุข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่อยู่ระหว่าง 24-40 ปี (ร้อยละ 49) รองลงมูาคือ 18-24 ปี (ร้อยละ36) 40-60 ปี (ร้อยละ 

12) และติำ�ากว่า 18 ปี (ร้อยละ 3) ติามูลำาดับ สำำาหรับผูู้้ท่�เข้้าร่วมูสำนุทนุากลุ่มูมู่พันัุกงานุบริการหญิี่งอายุระหว่าง 30-40 ปี ชายท่�

มู่เพัศสัำมูพัันุธ์ีกับชายอายุระหว่าง 40-45 ปี และคนุข้้ามูเพัศ

ร้อยละ 7 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าสำมูรสำแล้วในุข้ณะท่�ร้อยละ 1 ระบุว่าอาศัยอยูกั่บคู่แต่ิไมู่ได้สำมูรสำ ท่�เหลือจะเป็นุกลุ่มูอื�นุๆ

ประกอบด้วยโสำด (ร้อยละ 82) เป็นุหมู้าย (ร้อยละ 2) และหย่าร้าง (ร้อยละ 8) 

ด้านุภาระทางครอบครัวร้อยละ 72 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูไมู่มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 ปี และอ่กร้อยละ 28 มู่บุติรอายุติำ�ากว่า 20 

ปี โดยแบ่งเป็นุผูู้้ท่�มู่บุติร 1 คนุ (ร้อยละ 20) มู่บุติร 2 คนุ (ร้อยละ 7) และมู่บุติร 3 คนุ (ร้อยละ 1) ซึึ่�งร้อยละ 33 ข้องผูู้้มู่บุติรอายุ

ติำ�ากว่า 20 ปี ระบุว่าครอบครัวข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูเป็นุผูู้้ดูแลบุติร และร้อยละ 67 ดูแลบุติรด้วยตินุเอง นุอกจากนุ่�ร้อยละ 70 

ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่ภาระเล่�ยงดูบิดามูารดา

 

อาชีพัพันักงานบริการ 

ในุสำถานุการณ์ปัจจุบันุผูู้้ท่�ยังสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้มู่อยู่เกือบครึ�งหนึุ�งข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 42)  ท่�

เหลืออ่กร้อยละ 58 ไมู่สำามูารถประกอบอาช่พันุ่�ได้ สำำาหรับผูู้้ท่�ยงัสำามูารถทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการได้พับว่าร้อยละ 41 ข้องลูกค้า

เป็นุลูกค้าประจำา ร้อยละ 39 สำามูารถหาลูกค้าได้จากทางออนุไลน์ุ, ร้อยละ 7 หาลูกค้าได้จากบริเวณข้้างถนุนุติามูสำถานุท่�ต่ิางๆ 

และอ่กร้อยละ 10 หาลูกค้าได้จากสำถานุบันุเทิง เช่นุ คลับ สำปา หรือซึ่าวนุ่า แมู้ว่าข้ณะนุ่�สำถานุบริการต่ิางๆอยู่ระหว่างปิดทำาการ

แต่ิเจ้าข้องกิจการยังคงช่วยเหลือให้อาหารและท่�อยู่แก่พันัุกงานุบริการ  จากการสำำารวจพับว่าพันัุกงานุบริการสำามูารถหาลูกค้า

ทางออนุไลน์ุผู่้านุทางโซึ่เช่ยลมู่เด่ยประกอบด้วย LINE และ Grinder แต่ิจำานุวนุข้องลูกค้านุ้อยลงกว่าเดิมูมูาก ในุส่ำวนุข้องลูกค้า

ประจำาจะมู่ทั�งชาวไทยและชาวต่ิางชาติิ 

จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าก่อนุท่�จะมู่สำถานุการณ์โควิด-19 ติลาดข้องอาช่พัพันัุกงานุบริการในุพืั�นุท่�นุ่�จะขึ้�นุอยู่กับลูกค้าชาวไทย

และชาวต่ิางชาติิเป็นุอย่างมูาก พันัุกงานุบริการบอกว่ามู่รายได้อยูร่ะหว่าง 10,000 – 30,000 บาทต่ิอเดือนุ คาดว่าสำำาหรับบาง

คนุ รายได้ปัจจุบันุข้องพันัุกงานุบริการอยูท่่�ร้อยละ 0-10 ข้องรายได้ก่อนุท่�จะมู่สำถานุการณ์โควิด-19 (เฉล่�ยอยูท่่�ประมูาณ 1,500–

3,000 บาท)
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จากการสำำารรวจพับว่า ร้อยละ 23 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่ามู่รายได้ติำ�ากว่า 5,000 บาทต่ิอเดือนุในุปัจจุบันุ ร้อยละ 42 มู่

รายได้อยู่ท่�ระหว่าง 5,000–10,000 บาทต่ิอเดือนุ ร้อยละ 24 มู่รายได้ระหว่าง 10,000–15,000 บาทต่ิอเดือนุ และร้อยละ 12 มู่

รายได้มูากกว่า 15,000 บาทต่ิอเดือนุ ผูู้้เข้้าร่วมูการสำนุทนุากลุ่มูระบุว่าข้ณะนุ่�ได้นุำาเงินุออมูออกมูาใช้จนุหมูดและมูองว่าสำถานุการณ์

ยังไมู่มู่แนุวโนุ้มูท่�จะด่ขึ้�นุในุระยะเวลาอันุใกล้นุ่� อย่างไรก็ติามูผูู้้ท่�ร่วมูสำนุทนุากลุ่มูทั�งหมูดระบุว่าได้รับเงินุช่วยเหลือเย่ยวยาจาก

รัฐบาล (3,000 บาทต่ิอเดือนุ และโครงการคนุละครึ�ง) ยกเว้นุกรณ่ท่�ไมู่สำามูารถลงทะเบ่ยนุรับการช่วยเหลือภายในุเวลาท่�กำาหนุด 

อนึุ�งองค์กรชุมูชนุก็มู่การให้ความูช่วยเหลือเช่นุเด่ยวกันุ

 

ประวัติิการศึกษาแลิะการฝึึกอบรมอาชีพั

ข้้อมููลจากผูู้้ติอบแบบสำอบถามูแสำดงมู่ความูหลากหลายในุแง่ข้องความูสำำาเร็จด้านุการศึกษา มู่ผูู้้ท่�สำำาเร็จการศึกษาจากมูหาวิทยาลัย 

(ร้อยละ 27) นุอกจากนุ่�ยังมู่ผูู้้สำำาเร็จการศึกษาชั�นุประถมู (ร้อยละ 8), ชั�นุมัูธียมูต้ินุ (ร้อยละ 17) ชั�นุมัูธียมูปลาย (ร้อยละ 20) และ

อาช่วศึกษา (ร้อยละ 27) จากการสำนุทนุากลุ่มูปรากฏิว่าปัญี่หาหลักท่�ทำาให้ประชากรกลุ่มูนุ่�ไมู่ศึกษาต่ิอคือการท่�ไมู่มู่เงินุ นุอกจาก

นุ่�ยังมู่ความูกดดันุให้ดูแลเล่�ยงดูบิดามูารดาเมืู�อเด็กมู่อายุมูากขึ้�นุ บางรายระบุว่ามู่ผู้ลการเร่ยนุไมู่ค่อยด่และไมู่ชอบการเร่ยนุ 

ประมูาณหนึุ�งในุสำามูข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 30) ระบุว่าเคยมู่การฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ โดยหลักสูำติรท่�ผูู้้ติอบ

แบบสำอบถามูเคยเร่ยนุ ได้แก่ ทำาอาหาร (ร้อยละ 16) หัติถกรรมู (ร้อยละ 14)  การนุวด (ร้อยละ 12) แต่ิงหนุ้า เสำริมูสำวย (ร้อย

ละ 12) การข้าย (ร้อยละ 10) ตัิดผู้มูหรือแต่ิงผู้มู (ร้อยละ 9) ทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 9), งานุช่างหรืองานุวิชาช่พั เช่นุ ก่อสำร้าง งานุ

ประปา (ร้อยละ 7) ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า (ร้อยละ 6) และเกษติรกรรมู (ร้อยละ 3) ซึึ่�งมู่เพ่ัยงร้อยละ 59 ข้องผูู้้ท่�เคยเข้้ารับการอบรมูได้

รับประกาศนุ่ยบัติรจากหลักสูำติรท่�ผู่้านุมูา  

 

ทัศนคติิติ่อการฝึึกอบรมอาชีพั

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ร้อยละ 54 ไมู่เคยมู่ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พัมูาก่อนุ ในุข้ณะท่�อ่กร้อยละ 46 เคยมู่

ความูคิดท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูอาช่พั เหตุิผู้ลท่�คนุเหล่านุ่�ไมู่เข้้าร่วมูการฝึึกอบรมูเนืุ�องจากไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 19) ไมู่รู้ว่ามู่การฝึึก

อบรมูอาช่พั (ร้อยละ 16) ไมู่มู่เวลา (ร้อยละ 15) ไมู่สำะดวกในุการเดินุทาง (ร้อยละ 11) ไมู่มู่หลักสูำติรท่�สำนุใจ (ร้อยละ 8) ข้าดวุฒิ

การศึกษา (ร้อยละ 7) ไมู่มู่ความูมัู�นุใจ (ร้อยละ 6) ไมู่มู่แรงบันุดาลใจ (ร้อยละ 5) ไมู่มู่ทักษะท่�ต้ิองการในุการฝึึกอบรมู (ร้อยละ 5), 

ข้้อจำากัดด้านุภาษา (ร้อยละ 4) ปัญี่หาเก่�ยวกับเรื�องอัติลักษณ์ทางเพัศ (ร้อยละ 2) และไมู่มู่ผูู้้ดูแลบุติร (ร้อยละ 1)  

จากการสำนุทนุากลุ่มูปรากฏิผูู้้เข้้าร่วมูส่ำวนุมูากไมู่รู้เก่�ยวกับโอกาสำในุการฝึึกอบรมู รายอื�นุท่�รู้เก่�ยวกับการอบรมูแติ่ไมู่ได้เข้้าร่วมู

เนืุ�องจากไมู่มู่เวลาเข้้าร่วมูในุการอบรมู นุอกจากนุ่�หลักสูำติรอบรมูบางหลักสูำติรมู่ค่าธีรรมูเนุ่ยมู และต้ิองการวุฒิการศึกษาหรือมู่

เงื�อนุไข้ท่�ทำาให้ประชากรกลุ่มูนุ่�ไมู่สำามูารถเข้้าร่วมูได้

 

การมองห่าอาชีพัอื�น

มูากกว่าสำามูในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่ความูต้ิองการมูองหาอาช่พัทางเลือกอื�นุๆ (ร้อยละ 92) และท่�เหลืออ่กร้อยละ 8 ไมู่มู่

ความูต้ิองการท่�จะมูองหาอาช่พัอื�นุๆ การสำนุทนุากลุ่มูพับว่าหลายรายไมู่มู่ความูสำนุใจท่�จะแสำวงมูองหาอาช่พัอื�นุๆอยา่งแท้จริง โดย

เฉพัาะพันัุกงานุบริการหญิี่งและคนุข้้ามูเพัศท่�ยงัคงต้ิองการทำางานุเป็นุพันัุกงานุบริการ ผูู้้ไมู่มู่ความูสำนุใจท่�จะเข้้าร่วมูการฝึึกอบรมู

อาช่พัไมู่ว่าจะจัดโดยภาครัฐหรือองค์กรชุมูชนุ
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ร้อยละ 88 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่ความูต้ิองการท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจข้องตินุเอง ท่�เหลืออ่กร้อยละ 12 ระบุว่าไมู่มู่ความูต้ิองการท่�

จะเริ�มูทำาธุีรกิจ จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูหลายรายคิดว่าเป็นุไปไมู่ได้ท่�จะเริ�มูทำาธุีรกิจในุข้ณะนุ่�เนืุ�องจากสำถานุการณ์โค

วิด-19 และสำภาพัเศรษฐกิจในุปัจจุบันุ

ร้อยละ 54 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูมู่การหางานุหรือเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองในุช่วง 30 วันุท่�ผู่้านุมูา และอ่กร้อยละ 46 ไมู่ได้

ริเริ�มูทำาการใดๆ  วิธ่ีท่�ใช้มูากท่�สุำดสำำาหรับผูู้้ท่�หางานุทำาคือ ข้อความูช่วยเหลือจากญี่าติิ เพืั�อนุ หรือคนุรู้จัก (ร้อยละ 18) ส่ำวนุวิธ่ี

อื�นุๆท่�ใช้คือ หาจากประกาศสำมัูครงานุ (ร้อยละ 15) สำมัูครงานุกับบริษัทท่�สำนุใจ (ร้อยละ 14), ลงทะเบ่ยนุกับบริษัทจัดหางานุ (ร้อย

ละ 14) และติิดต่ิอติามูโรงงานุหรือสำถานุประกอบการต่ิางๆ (ร้อยละ 12) ในุส่ำวนุข้องผูู้้ท่�ต้ิองการเริ�มูต้ินุทำาธุีรกิจข้องตินุเองจะใช้

วิธ่ีเก็บเงินุ (ร้อยละ 17) และแสำวงหาความูช่วยเหลือทางการเงินุ เช่นุ การกู้ยืมูเพืั�อเริ�มูธุีรกิจข้องตินุเอง (ร้อยละ 10)  จากการ

สำนุทนุากลุ่มูพับว่าผูู้้เข้้าร่วมูบางรายจะรอจนุกว่าเงินุออมูท่�มู่จะหมูดไปก่อนุท่�จะกลับบ้านุเกิดเพืั�อไปทำาไร่ทำาสำวนุ ข้ณะท่�บางราย

ไมู่รู้ว่าจะทำาอะไรและมู่ช่วติิอยูไ่ปวันุต่ิอวันุ บางรายไดมู่้การข้อกู้เงินุจากรฐับาลในุข้ณะท่�ส่ำวนุใหญ่ี่ไมู่รู้เก่�ยวกับความูช่วยเหลือทาง

ด้านุนุ่�

อาช่พัอื�นุๆท่�เป็นุท่�สำนุใจข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่คือ ทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 17) รองลงมูาคือ ทำาอาหาร (ร้อยละ 13) งานุ

ข้าย ข้ายปล่ก (ร้อยละ 15) การนุวด (ร้อยละ 11) เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 11) ตัิดผู้มูหรือแต่ิงผู้มู (ร้อยละ 8) หัติถกรรมู (ร้อย

ละ 7) ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า (ร้อยละ 5) สุำข้ภาพั (ร้อยละ 5) เกษติรกรรมู (ร้อยละ 5) และงานุช่างหรืองานุวิชาช่พั เช่นุ ก่อสำร้าง งานุ

ประปา (ร้อยละ 2)

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูส่ำวนุใหญ่ี่ (ร้อยละ 92) มู่ความูสำนุใจท่�จะได้รับความูช่วยเหลือในุการหางานุ และอ่กร้อยละ 8 เป็นุผูู้้ท่�ไมูสำนุใจ

 

อุปสิรรคในการห่าอาชีพัอื�นๆ 

อุปสำรรคท่�พับเป็นุประจำาในุการหาอาช่พัอื�นุๆสำำาหรับกลุ่มูผูู้้ท่�ไมู่สำามูารถเข้้ารับการฝึึกอบรมูอาช่พัคือ ไมู่มู่เงินุ (ร้อยละ 29) รอง

ลงมูาคือ ข้าดประสำบการณ์ (ร้อยละ 11) ข้้อจำากัดด้านุภาษา (ร้อยละ 10) ไมู่มู่งานุท่�เหมูาะสำมูในุพืั�นุท่�อยู่อาศัย (ร้อยละ 9) ข้าด

ทักษะในุการทำางานุ (ร้อยละ 9) ไมู่มู่ความูมัู�นุใจ (ร้อยละ 9) ไมู่มู่แรงบันุดาลใจ (ร้อยละ 6) ไมู่มู่วุฒิการศึกษาท่�ต้ิองการในุการ

ทำางานุ (ร้อยละ 6) มู่ภาระเล่�ยงดูครอบครัว (ร้อยละ 6) เพัศ เช่นุ เป็นุผูู้้หญิี่ง (ร้อยละ 2) และปัญี่หาเก่�ยวกับอัติลักษณ์ทางเพัศ 

(ร้อยละ 2) 

 

ความติ้องการการฝึึกอบรมอาชีพั

มูากกว่าสำามูในุส่ำ�ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามู (ร้อยละ 85) มู่ความูต้ิองการท่�จะฝึึกอบรมูอาช่พัเพืั�อท่�จะหาอาช่พัทางเลือกอื�นุๆหรือ

ทำาธุีรกิจข้องตินุเอง และอ่กร้อยละ 15 ไมู่มู่ความูต้ิองการด้านุการฝึึกอบรมูอาช่พั

ร้อยละ 92 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูคิดว่าต้ิองการพััฒนุาด้านุทักษะพืั�นุฐานุ ซึึ่�งทักษะท่�ต้ิองการ ได้แก่ การพูัด การสืำ�อสำาร (ร้อย

ละ 24) การใช้คอมูพิัวเติอร์ (ร้อยละ 18) การอ่านุ (ร้อยละ 13) การเข่้ยนุ (ร้อยละ 5) พืั�นุฐานุการบริหารจัดการด้านุการเงินุ การ

บัญี่ช่ (ร้อยละ 23) และด้านุตัิวเลข้ ด้านุการคิดเลข้ (ร้อยละ 8)

ร้อยละ 93 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบสำอบถามูระบุว่ามู่ความูต้ิองการทักษะทางสัำงคมู โดยทักษะท่�มู่ความูต้ิองการมูากท่�สุำดคือ การกล้า

แสำดงออก ความูมัู�นุใจในุตินุเอง (ร้อยละ 24) รองลงมูาคือ การทำางานุให้สำำาเร็จลุล่วงติามูเป้าหมูาย (ร้อยละ 22) การสืำ�อสำาร (ร้อย

ละ 19) การแก้ไข้ปัญี่หา (ร้อยละ 15) และการบริหารจัดการ ทั�งการวางแผู้นุและการจัดการต่ิางๆ (ร้อยละ 14)



84 การประเมิินความิต้้องการ การฝึึกอบรมิอาชีีพและ สำำารวจการฝึึกอบรมิอาชีีพสำำาหรับพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย

ทักษะท่�ต้ิองการสำำาหรับการฝึึกอบรมูอาช่พัส่ำวนุใหญ่ี่คือ ทำาเครื�องดื�มู (ร้อยละ 16) รองลงมูาคือ ทำาอาหาร (ร้อยละ 15), การข้าย 

ข้ายปล่ก (ร้อยละ 15) เสำริมูสำวย แต่ิงหนุ้า (ร้อยละ 13) การนุวด (ร้อยละ 10) ตัิดหรือแต่ิงผู้มู (ร้อยละ 8) ตัิดเย็บเสืำ�อผู้้า (ร้อยละ 

6) หัติถกรรมู (ร้อยละ 6) สุำข้ภาพั (ร้อยละ 5) เกษติรกรรมู (ร้อยละ 4) และงานุช่างหรืองานุวิชาช่พั เช่นุ ก่อสำร้าง งานุประปา 

(ร้อยละ 2) จากการสำนุทนุากลุ่มูพับว่าทางเลือกด้านุอาช่พัค่อนุข้้างมู่จำากัดสำำาหรับพันัุกงานุบริการ

ร้อยละ 95 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูต้ิองการทักษะการเป็นุเจ้าข้องกิจการหรือการทำาธุีรกิจข้องตินุเอง โดยทักษะท่�ต้ิองการคือ 

ด้านุการวางแผู้นุธุีรกิจ (ร้อยละ 27) การบริหารจัดการเวลา (ร้อยละ 10) การติลาด (ร้อยละ 22) ด้านุการบัญี่ช่ (ร้อยละ 13) และ

การสำร้างเครือข่้ายในุการทำาธุีรกิจส่ำวนุตัิว (ร้อยละ 22)

สำำาหรับรูปแบบข้องการเร่ยนุการสำอนุ ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 41 ต้ิองการให้มู่การฝึึกปฏิิบัติิ ร้อยละ 17 ต้ิองการให้เป็นุการ

เร่ยนุรู้ในุห้องเร่ยนุ ร้อยละ 15 ต้ิองการเร่ยนุรู้ด้วยตินุเองแบบออนุไลน์ุ และร้อยละ 26 ต้ิองการให้มู่พ่ั�เล่�ยงคอยดูแล 

ร้อยละ 23 ข้องผูู้้ติอบแบบสำอบถามูระบุว่าอยากเร่ยนุรู้ร่วมูกับเพืั�อนุพันัุกงานุบริการด้วยกันุหรือองค์กรท่�ทำางานุเก่�ยวกับพันัุกงานุ

บริการ ในุข้ณะท่�ร้อยละ 50 เต็ิมูใจท่�จะเร่ยนุรู้ร่วมูกับผูู้้เข้้าร่วมูอบรมูกลุ่มูอื�นุๆ (ผูู้้ท่�ไมู่ใช่พันัุกงานุบริการ) และอ่กร้อยละ 27 ไมู่มู่

ความูชอบท่�เฉพัาะเจาะจงในุเรื�องนุ่� 

ผูู้้ติอบแบบสำอบถามูร้อยละ 49 คิดว่าประกาศนุ่ยบัติรจากการฝึึกอบรมูอาช่พัเป็นุสิำ�งจำาเป็นุท่�ต้ิองมู่ และอ่กร้อยละ 24 คิดว่ามู่

ความูสำำาคัญี่มูาก ทั�งนุ่�ไมู่มู่ผูู้้ท่�ติอบว่าประกาศนุ่ยบัติรไมู่มู่ความูจำาเป็นุ



UNDP เป็นุองค์กรชั�นุนุำาข้องสำหประชาชาติิท่�ต่ิอสู้ำเพืั�อยุติิความูไมู่เป็นุธีรรมูอันุเนืุ�องมูาจาก

ความูยากจนุ ความูไมู่เท่าเท่ยมูกันุ และการเปล่�ยนุแปลงสำภาพัภูมิูอากาศ  โดยทำางานุ 

ร่วมูกับเครือข่้ายผูู้้เช่�ยวชาญี่และพัันุธีมิูติรในุกว่า 170 ประเทศ เพืั�อช่วยประเทศติ่างๆ  

ในุการหาทางออกสำำาหรับการแก้ปัญี่หาแบบบูรณาการและยั�งยืนุเพืั�อผูู้้คนุและโลกใบนุ่�

โครงการพััฒนาแห่่งสิห่ประชาชาติิ
ชั�นุ 12 อาคารสำหประชาชาติิ 
ถนุนุราชดำาเนิุนุนุอก 
กรุงเทพัฯ 10200 ประเทศไทย

อีเมลิ  undp.thailand@undp.org 
โทร (66) 2288 3350

@UNDPThailand

@UNDPThailand

UNDP Thailand

undpthailand

undp-thailand

Clubhouse @UNDPThailand

Tiktok @UNDPThailand
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