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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดํารงอยูของแรงงานนอกระบบ คือ แรงงานนวดไทยบริเวณแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล ที่สามารถนําเอาทุนทางวัฒนธรรมการนวดไทยที่มีมาในอดีตมาปรับเปลี่ยนเปนอาชีพเพื่อแสวงหาประโยชน
จากการทองเที่ยว ซึ่งเปนการปรับตัวของแรงงานไทยในยุคโลกาภิวัตน เพือ่ เพิ่มพูนรายไดใหสามารถอยูไดในระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยม โดยจะศึกษาองคประกอบภูมหิ ลัง ขีดความสามารถ (Competency) ที่จําเปน และแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของ
แรงงานนวดไทยบริเวณแหลงทองเที่ยวชายทะเล
ผลการศึกษา จากกลุมตัวอยางแรงงานนวดไทยบริเวณแหลงทองเที่ยวชายทะเลจํานวน 219 คน ที่หาดปาตอง จังหวัด
ภูเก็ต; เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง; และหาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา แรงงานนวดไทยเปนเพศหญิงรอยละ
87.2 เพศชายรอยละ 12.8 สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออก รอยละ 40.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 32.4 อาชีพ
สุดทายกอนเขามาสูอาชีพแรงงานนวดไทย รอยละ 47.9 จะเปนอาชีพ ทําไร คาขาย เสริมสวยและแมบาน แรงงานผูประกอบ
อาชีพนวดไทยมานานที่สุด คือ 30 ป มีรายไดเฉลี่ย / คน / เดือนในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ต่ําสุด 3,000 บาท สูงสุด
ประมาณ 120,000 บาท นอกฤดูกาลทองเที่ยวมีรายได ต่ําสุด 800 บาทและสูงสุดประมาณ 36,000 บาท ไดรับการถายทอด
ความรูเรื่องนวดไทยจากบิดามารดา ครูอาจารย และญาติผูใหญ รอยละ 46.6 และรอยละ 88.6 ไมมีใบประกอบโรคศิลปะ แรง
ดึงดูดของการเขาสูอ าชีพนี้คือ ตองการมีฐานะที่ดีขึ้นและตองการยึดเปนอาชีพหลัก แรงผลักดันที่เขาสูอาชีพคือความจําเปนตองหา
รายไดเพิม่ ขึน้ เพื่อจุนเจือครอบครัว ขีดความสามารถ (Competency) ของแรงงานนวดไทยที่ประสบความสําเร็จในอาชีพจะใช
ทักษะ (Skills) ไดแก ความสะอาด การเอาใจลูกคา ความชํานาญในการนวด ความสามารถในการใชภาษา การคิดสรรหา
บริการเสริมจากการนวด การบริการที่ดี ขีดความสามารถดานเจตคติ (Attitude) ไดแก การมีอัธยาศัยยิ้มแยม อดทน
ซื่อสัตย ขยัน รักในอาชีพ ซึ่งเปนขีดความสามารถที่จําเปนมากกวาขีดความสามารถ (Competency) ดานความรูในวิชาชีพ
นวด (Knowledge) แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานนวดกลุมนี้ ประกอบดวย แบบเปนทางการ คือ การ
อบรมความรูเกี่ยวกับวิชานวดไทยจากภาครัฐ รอยละ 50.7 กับการพัฒนาแบบไมเปนทางการอันประกอบดวย การฝกฝนขีด
ความสามารถดานความชํานาญดวยตนเองจากสิ่งที่ผูใชบริการบอกกลาวหรือแนะนํา รอยละ 53.9 และจากการสังเกตการนวด
จากผูชํานาญแลวทดลองปฏิบัติ รวมทั้งสอบถามเพื่อนรวมอาชีพ รอยละ 39.3 การ ศึกษาคนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของ รอยละ
3.6 ปจจัยที่สงเสริมตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพ คือ ทุนทางธรรมชาติและระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม ทุน
ทางวัฒนธรรม คือ ความมีน้ําใจ มารยาทที่นุมนวล การมีจิตสํานึกในการบริการ และคาบริการนวดที่มีราคาถูกกวาโดย
เปรียบเทียบกับการใหบริการนวดในแหลงบริการอื่นๆ
ขอเสนอแนะ หากจะพัฒนาแรงงานนวดไทยบริเวณแหลงทองเที่ยวชายทะเลใหเปนมืออาชีพ ภาครัฐควรจัดสรร
งบประมาณในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานความรูวิชานวดไทย ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ตลอดจนจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพอยางตอเนื่อง ดําเนินการทดสอบฝมือแรงงานนวดไทยเพื่อยกระดับใหมีมาตรฐานฝมือแรงงานนวด
แหงชาติ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการใชภาษา และการพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพของแรงงานนวดไทยบริเวณ
แหลงทองเที่ยวชายทะเล ซึ่งเปนแรงงานนอกระบบที่รักษาทุนทางวัฒนธรรมการนวดไทยใหดํารงอยู
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ABSTRACT
This investigation was to study the existence of workers in the informal sector; Thai
traditional massagers at tourist seaside resorts. These workers were able to adopt the cultural
capital of massage in the past to develop a career and make profit from tourism. This is an
important example of one way in which Thai people are using traditional idea to help make a
living in the contemporary global environament. The studies engulfed personal backgrounds,
necessary competency and approaches to improve competency of the Thai traditional
massagers at the tourist seaside resorts.
The total sample size was 219 people. The main areas studied were Patong, Phuket
Province; Koh Samed, Rayong Province; and Na Jomtien beach, Muang Pattaya, Chonburi
Province. It was found that 87.2% of the Thai massagers were female and 12.8% were male.
There were 40.7% lived in the eastern region, and 32.4% in the northeast. The recent careers
of 47.9% of respondents before becoming Thai traditional massagers were farmer, trader,
beauty consultant, and housewife. The longest duration in the massage career was 30 years
with the lowest income per head per month during the high season equal to 3,000 Baht ; and
the highest was 120,000 Baht. The lowest income during the low season was 800 Baht and
the highest was 36,000 Baht. There were 46.6% of the sample who obtained their massage
knowledge from their parents, teachers, and cousins; and 88.6% who owned no license to
practice medicine. Motivation to enter this career was to be richer to support their families
and to have a permanent career. The competencies that the massagers thought were important
were cleanliness, attentiveness, massage expertise, communication skills, additional service
from massage, and good service. Factors relating to “attitude” were smiling, endurance,
honesty, diligence, career-oriented. The approaches used to improve competency were
training organized by the government (50.7%) and informal development by self-training
from information from recipients (53.9%) observing the experts (39.3%) and inquires from
colleagues, including from documents(3.6%). Factors indentified as supporting success in the
career were the nature of the service environment: the service, which included generosity,
courtesy, and being service-minded: and offering a reasonable price compared to other kinds
of massage service.
It is recommended that for the Thai traditional massagers at tourist seaside resorts to be
developed into professionals, the government sectors should allocate budgets for training to
consistently improve competency, English use and professional ethics. A skills test should be
organized in order to upgrade to the national massage standards of the Thai traditional
massagers at tourist seaside resorts who retains the existence of the cultural capital of Thai
traditional massage.
KEY WORDS: COMPETENCY / WORKERS IN THE INFORMAL SECTOR / THAI
TRADITIONAL MASSAGERS / TOURIST SEASIDE RESORTS
258 P. ISBN 974 -04 -7100-5

