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ຄາໍຂອບໃຈ 

ບດົສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫລະໃນລະດບັປະລິນຍາໂທສະບບັນີສ້າໍເລັດໄດດ້ວ້ຍດກີເໍນື່ ອງຈາກ 

ວາ່ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຈາກພະນກັງານຄ-ູອາຈານ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານສະຖາບນັພດັທະນາ

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນ ທີອາໍນວຍຄວາມສະດວກທກຸຢາ່ງ ໂດຍສະເພາະຢາ່ງຍິ່ ງແມນ່ ທ່ານ

ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ  ທອງສະໄຫວ ບບຸຜາ ເຊິ່ ງເປັນອາຈານທ່ີປຶກສາທ່ີໃຫຄ້າໍແນະນາໍຢາ່ງເອົາໃຈ

ໃສໃ່ນການປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂບດົຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອິດສະຫລະນີຢ້າ່ງສະໜ ໍາ່ສະເໝີ, ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ ງຂໍສະ

ແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບ້ນຸຄນຸເປັນຢາ່ງສງູມາຍງັທາ່ນມານະໂອກາດນີດ້ວ້ຍ. 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢາ່ງສງູມາຍງັຄະນະກາໍມະການປ້ອງກນັບດົທກຸໆທ່ານທ່ີໃຫຄ້າໍແນະ

ນາໍທ່ີເປັນປະໂຫຍດໃນການປບັປງຸບດົຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫລະນີສ້າໍເລັດລລຸວ່ງໄດດ້ວ້ຍດ.ີ  

 ຂໍຂອບໃຈເປັນຢາ່ງສງູມາຍງັທ່ານ ນາງ ບວົວນັ ພະຈອມພນົ ຫວົໜາ້ໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັ

ກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົພອ້ມດວ້ຍທິມງານປະຈາໍໂຄງການ, ອງົການອະນລຸກັທາໍມະຊາດໂລກປະຈາໍປະເທດ

ລາວ, ທ່ານ ຄາໍເດັດ ສລິຸແກວ້ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການປ່າໄມເ້ມອືງຄາໍເກດີ, ທ່ານ ໄມສອນ ກອງມະນ,ີ ນາງ 

ຈນັເພັງ ວວິງົກອນ ພະນກັງານຫອ້ງການປ່າໄມເ້ມ ື່ອງຄາໍເກດີ, ທາ່ນ ໄມອຽ້ວ ນາຍບາ້ນ ບາ້ນໂພນທອງ, 

ທ່ານ ເຄນສີ ນາຍບາ້ນ ບາ້ນທ່າແວງ້ ຕະຫລອດເຖງິຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທກຸທ່ານທ່ີໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ື

ແລະ ອາໍນວນຄວາມສະດວກ ໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃນຄ ັງ້ນີດ້ວ້ຍ. 

 ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະຮູບ້ນຸຄນຸມາຍງັຄອບຄວົ, ພ່ໍແມ,່ ເອື້ອຍ, ນອ້ງ ແລະ ໝູເ່ພ່ືອນທກຸ

ທາ່ນທ່ີໄດໃ້ຫຄ້າໍແນະນາໍ, ຊວ່ຍເຫລືອ ແລະ ໃຫກ້າໍລງັໃຈຕ ັງ້ແຕຕ່ ົນ້ຈນົຈບົການສກຶສານີ.້ 

 ຂໍຂອບໃຈມາໜູເ່ພ່ືອນນກັສຶກສາໝດົທກຸຄນົທີຊວ່ຍໃຫຄ້າໍປຶກສາຫາລື ແລະໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອ 

ຈນົສາມາດປະສບົຜນົສາໍເລັດໃນການສກຶສານີພ້ອ້ມກນັ. 

 

      ມະນພີອນ ແກວ້ບບນຸຄາໍ 
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ບດົຄດັຫຍໍ ້

 ການສຶກສາ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົ 

ຄ ັງ້ນີ້ມຈີດຸປະສ ົ່ງເພ່ືອຊອກຮູລ້ະດບັຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນີນງານຂອງໂຄງການ, 

ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ, ຊອກຮູປ້ດັໄຈທ່ີມຜີນົຕ່ໍການມີ

ສວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການ; ກຸມ່ຕວົຢາ່ງໃນການສຶກສາມຈີາໍນວນ 301 ຄນົ, ໃນນ ັນ້ມ ີບາ້ນ 

ໂພນທອງ ມຈີາໍນວນ 188 ຄນົ ແລະ ບາ້ນ ທ່າແວງ້ ຈາໍນວນ 113 ຄນົ, ສາໍລບັເຄື່ ອງມນີາໍໃຊໃ້ນການ

ເກບັກາໍຂໍມ້ນູແມນ່ແບບສອບຖາມ ແລະ ໃຊໂ້ປຼແກຼມ SPSS for Windows ວິເຄາະຂໍມ້ນູຫາຄາ່ສະ

ເລຍ່, ສວ່ນຮອ້ຍ ແລະ ຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ. ຜນົການສກຶສາພບົວາ່: 

 ລະດບັຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ ສະຫລບຸລວມແລວ້ແມນ່ຢູ່

ລະດບັດຫີລາຍ ສວ່ນຫລາຍເຫັນວາ່ພະະນກັງານໃຫຄ້າໍປຶກສາ ແລະໃຫຄ້າໍແນະນາໍດ ີ ຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ 

(X= 4.02, S.D =0.97) ຢູລ່ະດບັດຫີລາຍ, ຮອງລງົມາແມນ່ໂຄງການສາ້ງກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍ

ຢູໃ່ນໝູບ່າ້ນ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X =3.97, S.D =0.90) ຢູລ່ະດບັດຫີລາຍ ແລະ ໜອ້ຍກວາ່ໜູແ່ມນ່

ໂຄງການຊວ່ຍໃຫຫ້ລດຸຜອ່ນການບກຸລກຸ ແລະຖາງປ່າຊະຊາຍ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X = 2.75, S.D= 

1.03)  ຢູລ່ະດບັປານກາງ. 

 ລະດບັການມສີ່ວນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ແມນ່ການເຂ້ົາຮວ່ມ

ກດິຈະກາໍການເກບັກູເ້ສ້ັນຫວາຍເຂ້ົາຮວ່ມຫລາຍກວາ່ທ່ີສດຸ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X =3.98, S.D=0.99) 

ຢູລ່ະດບັຫລາຍ; ຮອງລງົມາແມນ່ການເຂ້ົາຮວ່ມການຈກັສານ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X =3.74, S.D=1.31) 

ຢູລ່ະດບັຫລາຍ ແລະໜອ້ຍທີສດຸແມນ່ການເຂ້ົາຮວ່ມ ກດິຈະກາໍສວນກາ້ເບຍ້ຫວາຍນາໍໂຄງການ ເຊິ່ ງມຄີາ່

ສະເລຍ່ (X=2.61, S.D=1.11) ຢູລ່ະດບັປານກາງ.  

ປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການຫລາຍກວ່າໝູແ່ມນ່ ຄວາມສາມກັຄີ

ໃນກຸມ່ບາ້ນມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=3.94, S.D=0.81) ຢູ່

ລະດບັຫລາຍ; ຮອງລງົມາແມນ່ໂຄງການມສີວ່ນຊວ່ຍໃຫ້ຄອບຄວົມຊີິວິດການເປັນຢູ່ດຂີຶ້ນ ເຊິ່ ງມຄີາ່

ສະເລຍ່ (X=3.71, S.D=0.82) ຢູລ່ະດບັຫລາຍ  ແລະໜອ້ຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ການບໍລິຫານຂອງກຸມ່ເກບັກູ້

ຫວາຍ (ລາຄາເສ້ັນຫວາຍ,ລະບຽບການເກບັກູ ້ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=2.73, S.D=1.02) ຢູລ່ະດບັປານ

ກາງ. 
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ຈາກຜນົການທດົສອບສມົມດຸຖານພບົວາ່: ລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົມຄີວາມສາໍພນັກບັປດັໄຈທີມຜີນົ

ຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການເຫັນວາ່ສມົມດຸຖານທີຕ ັງ້ໄວເ້ປັນຈງິພຽງໜ່ືງປດັໄຈໂດຍມຄີາ່ 

P-value<0.05ຊຶ່ ງສະແດງອອກໃນປດັໄຈຄວາມສາມກັຄໃີນກຸມ່ບາ້ນມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍ

ຫວາຍມຄິວາມສາໍພນັກບັລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 4.86; P-

value= 0.03). 

ລະດບັການສຶກສາຂອງປະຊາຊນົມຄີວາມສາໍພນັກບັປັດໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງ

ປະຊາຊນົໃນໂຄງການເຫັນວາ່ສມົມດຸຖານທີຕ ັງ້ໄວເ້ປັນຈງິພຽງໜ່ືງປດັໄຈໂດຍມຄີາ່ P-value<0.05ຊຶ່ ງ

ສະແດງອອກໃນກຸມ່ຈກັສານກະຕາ່ຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານແລະການແບງ່ປນັອປຸະກອນ (ໂດຍມ ີ ຄາ່ສະຖຕິິ

ໂດຍລວມແມນ່ (F= 4.46; P-value=0.03). 
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ບດົທີ 1  

ພາກສະເໜີ 

1.1 ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງບນັຫາ 

ສປປ ລາວ ແມນ່ປະເທດໜ່ຶງ ທ່ີມຄີວາມອດຸມົຮ ັ່ງມໄີປດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເຄື່ ອງປ່າຂອງ

ດງົ, ຫວ້ຍນ ໍາ້ລາໍເຊ, ປ່າໄມ,້ ແຮທ່າດ ຕາ່ງໆ ນອນໃນນ ັນ້ກຍໍງັມປ່ີາຫວາຍທ່ີເປັນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ທ່ີ

ອດຸມົສມົບນູຜາ່ນມາໄດມ້ເີນືອ້ທ່ີປ່າຫວາຍ 30,000 ຮຕ (ແຫລງ່ຂໍມ້ນູຈາກ ບດົລາຍງານການສາໍຫລວດເນືອ້ທ່ີ

ປ່າຫວາຍຂອງ ສະຖາບນັ ຄ ົນ້ຄວາ້ກະສິກາໍ ແລະປ່າໄມແ້ຫງ່ຊາດ)  ໃນພາກພ້ືນໄດຖ້ກຶສາໍຫລວດເພ່ືອກາໍນດົ

ຊະນດິພນັຫວາຍຢາ່ງຖກຶຕອ້ງ . ຍອ້ນມແີນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລດັ ທງັພາກສວ່ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນໃນ

ການສະໜບັສະໜນູໃຫຕ້ອ່ງໂສກ້ານສະໜອງຫວາຍມປີະສດິຕພິາບ ແລະຄວາມໂປ່ງໃສ ເພ່ືອການຫນັທິດການ

ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັສນັປ່າຫວາຍທ່ີຍງັເຫລືອຢູໃ່ນປະຈບຸນັເຂ້ົາສູລ່ະບບົ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການ

ຕາ່ງໆ ຂອງພາກລດັ ແມນ່ໄດຖ້ກືວາງອອກ ແຕທ່າງດາ້ນປະຕິບດັ ແມນ່ຍງັຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາ ເພ່ືອໃຫນ້ຕິິກາໍ

ນ ັນ້ຖກືນາໍໃຊຢ້າ່ງສມົບນູ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຖກຶຕອ້ງຕາມລະບຽບການຈດັສນັປ່າຫວາຍໃຫມ້ ີ

ຄວາມຍືນຍງົເພ່ືອກາ້ວໄປສູຂ່ະບວນການຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍຈາກປະຊາຊນົໃຫໄ້ດສ້ ົ່ງອອກຕາ່ງປະເທດ 

ດ ັງ່ນ ັນ້ ລດັຖະ ບານລາວຈຶ່ງໄດອ້ະນມຸດັໃຫຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຫວາຍໃນປີ 2006 ໂດຍໄດຮ້ບັທຶນຊວ່ຍ

ເຫລືອລາ້ຈາກ ບໍລິສດັ IKEA ( ເປັນບໍລິສດັໜ່ືງທ່ີເຮັດກຽ່ວກບັຫດັຖະກາໍຫວາຍ ). ໄດຮ້ວ່ມຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ໂດຍ ສະຖາບນັ ຄ ົນ້ຄວາ້ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຫງ່ຊາດ (NAFRI) ແລະ ກອງທຶນອະນລຸກັທາໍມະຊາດໂລກ 

(WWF-- -Laos). ເຊິ່ ງໄດເ້ລ່ີມຕ ົນ້ສາໍຫລວດ ແລະ ທດົລອງ ຕວົຈງິຢູ ່2 ແຂວງໃນເບື້ອງຕ ົນ້ຄື: ແຂວງ ວຽງຈນັ 

ແລະ ບໍລິຄາໍໄຊ ຈນົຮອດປີ 2010 ໄດຂ້ະຫຍາຍໂຄງການໄປແຂວງ ເຊກອງ ຕື່ ມອີກໜ່ືງແຂວງ. ສະນ ັນ້ໃນປີ 

2011 ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວຈຶ່ ງສມຸໃສ ່ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ເນື່ ອງຈາກວາ່: ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊແມນ່ແຂວງນື່ ງທ່ີນອນຢູ່

ໃນພາກກາງຂອງລາວທ່ີມຄີວາມອດຸມົສມົບນູໄປດວ້ຍ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ຊວີະນາໆພນັຊຶ່ ງມ ີ

ຊາຍແດນທາງທິດຕາເວັນອອກຕິດກບັ ສສຫວຽດນາມ, ທິດຕາເວັນຕກົຕິດກບັປະເທດໄທ, ທິດເໜືອຕິດກບັ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ທິດໃຕຕ້ິດກບັແຂວງຄາໍມວ່ນ. ໂດຍສະ

ເພາະປະຊາຊນົ ເມອືງຄາໍເກດີ, ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊມສີວ່ນຮວ່ມຕ່ໍໂຄງການໃນການຈດັການເຊ່ັນ: ການລາດຕະ

ເວນ, ເຂ້ົາຮວ່ມການປະຊຸມ ແລະອື່ ນໆ. ປະຊາຊນົແຂວງບໍລິຄາໍໄຊເປັນປະຊາຊນົທ່ີມສີີມໃືນການເຮັດຫດັຖະກາໍ 
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ພອ້ມທງັເປັນແຂວງທ່ີໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຈາກສະພາບໍລິຫານປ່າໄມສ້າກນົ ເປັນປ່າຫວາຍທ່ີມກີານຈດັສນັຄຸມ້

ຄອງແບບຍືນຍງົ ຫລື ປ່າ FSC (Forest Stewardship Council) ຂອງສະພາບໍລິຫານປ່າໄມສ້າກນົ            

(Smart wood program of the Rainforest Alliance) ໃນວນັທີ 06 ທນັວາ 2010 ເລກທີ SW-

FM/COC-001711 ແລະ ເປັນແຫລງ່ທາໍອິດຂອງໂລກທ່ີໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນເປັນປ່າຫວາຍທ່ີມກີານຈດັສນັ

ຄຸມ້ຄອງແບບຍນືຍງົ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ໂຄງການຈຶ່ງໄດທ້ດົລອງໃນການຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍເພ່ືອສ ົ່ງອອກໄປຕາ່ງປະ

ເທດໄດສ້ອງຄ ັງ້ແລວ້ຄື: ຄ ັງ້ທີໜ່ືງໃນປີ 2011 ແລະ ຄ ັງ້ທີສອງ ປີ2012 ໂດຍນາໍໃຊຫ້ວາຍຈາກປ່າ FSC 

ຈາໍນວນ 4 ບາ້ນ ຄື: ບາ້ນ ໂພນທອງ, ສບົພວນ, ດອນຊາດ ແລະ ບາ້ນ ປຸ່ງປ່າຕາວຢູເ່ມອືງຄາໍເກດີ, ແຂວງບໍລິ

ຄາໍໄຊ. ມາເຖງິປະຈບຸນັນີເ້ຫັນໄດວ້າ່ໂຄງການຍງັບ່ໍສາມາດສະໜອງໄດຕ້າມເປ້ົາການສ ົ່ງອອກ.  

1.2 ຄວາມສາໍຄນັຂອງບນັຫາ 

ສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນການຈດັສນັປ່າຫວາຍຄ:ື ການຖກືຄກຸຄາມຂອງແຫລງ່ສະໜອງຫວາຍຍງັມສີງູເຊິ່ ງເຮົາ

ເຫັນໄດໃ້ນອາດດີ ສປປ ລາວ ເຮົາຍງັຂາດການຈດັສນັຄຸມ້ຄອງປ່າຫວາຍທ່ີຖກືຕອ້ງ ມກີານຕດັຫວາຍແບບ

ຊະຊາຍໂດຍບ່ໍຖກຶວທີິເຊິ່ ງມາຈະສະທອ້ນໃຫປ່້າຫວາຍດບັສນູໄປໃນອານາຄດົ. ເມ ື່ອມໂີຄງການຜະລິດ ແລະ 

ເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົ ໂດຍມກີານຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫລືອຈາກພາກລດັເພ່ືອຮບັປະກນັໄດກ້ຽ່ວກບັການຄາ້ຫວາຍ

ໄປຕາມຮບູແບບທ່ີໂປ່ງໃສ ແລະ ຍືນຍງົ. ຄວາມສາມາດຂອງຜູຜ້ະລິດເຄື່ ອງຫວາຍຍງັຕອ້ງການໃຫມ້ກີານ

ພດັທະນາເພ່ືອຕອບສະໜອງຂອງຕະຫລາດຢ່າງເຄ່ັງຄດັ. ໂຄງການຈະຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຈດັສນັປ່າ

ຫວາຍທ່ີຍືນຍງົເຖງິ 20,000 ຮຕ ຢູໃ່ນແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ແລະແຂວງເຊກອງ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຫວາຍ

ຊະນດິພນັທ່ີເປັນສິນຄາ້ທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງແບບຍືນຍງົໃນປີ 2012 ໃຫໄ້ດ ້500 ໂຕນ, ປີ2013 ໃຫໄ້ດ ້

1000 ໂຕນ ແລະ  ປີ 2014 ໃຫໄ້ດຂ້ດຸຄ ົນ້ຫວາຍດບິໃຫໄ້ດເ້ຖງິ 2,000 ໂຕນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່

ຕອ່ງໂສກ້ານຜະລິດຫວາຍຈາກປ່າທ່ີມກີານຈດັສນັຄຸມ້ຄອງແບບຍືນຍງົ. ປກູຫວາຍເອົາຍອດໃຫໄ້ດໃ້ນເນືອ້ທ່ີ 

200 ເຮັກຕາ. ຜະລິດເບຍ້ຫວາຍໃຫໄ້ດ ້30,000 ເບຍ້. (ແຫລງ່ຂໍມ້ນູຈາກ ບດົບນັທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຂອງ

ໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍນືຍງົ ໄລຍະ 3). 

ມາຮອດປີ 2012 ໂຄງການສາມາດຈດັສນັປ່າຫວາຍໄດ ້1,442 ຮຕ, ໃນປີ 2011 ເກບັກູຫ້ວາຍໄດ ້

22.41 ໂຕນ, ປີ2012 ເກບັກູໄ້ດ ້ 68.40 ໂຕນ, ປກູຫວາຍເອົາຍອດໄດ ້ 22.61 ເຮັກຕາ,  ຜະລິດເບຍ້

ຫວາຍໄດ ້ 50,800 ເບຍ້. ໂຄງການໄດສ້ ົ່ງເສີມໃຫປ້ະຊາຊນົທດົລອງເຮັດການຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍເພ່ືອ

ສ ົ່ງອອກຕາ່ງປະເທດໃນປີ 2011 ແລະ ປີ 2012 ໂດຍການສ ັ່ງຊືຈ້າກປະເທດສະວິດສະແລນ, ແຕກ່ານສ ົ່ງ

ອອກໃນປີທ່ີຜາ່ນມາເຫັນວາ່ທາງໂຄງການບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຈາໍນວນການສ ົ່ງຊືໄ້ດ.້ ໃນຄ ັງ້ທາໍອິດ 
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ປີ 2011 ສ ັ່ງຊືກ້ະຕາ່ຫວາຍຈາໍນວນ 3,490 ຊຸດ ແຕສ່າມາດຜະລິດສ ົ່ງໄດພ້ຽງ 2,590 ຊຸດ. ຄ ັງ້ທີສອງ ປີ 

2012 ສ ັ່ງຊື ້ຈາໍນວນ 5,910 ຊຸດ, ຜະລິດສ ົ່ງໄດ ້3,027 ຊຸດ.  ຍອ້ນສາເຫດດ ັງ່ກາ່ວມານ ັນ້ທາງໂຄງການຄິດ

ວາ່: ບາງຂອດການປະສານງານລະຫວາ່ງໂຄງການ, ບໍລິສດັ, ພາກລດັກບັປະຊາຊນົຍງັບ່ໍໄດດ້ເີທ່ົາທ່ີຄວນເຊິ່ ງ

ເຫັນໄດວ້າ່: ມກີານປ່ຽນແປງສນັຍາຄາ່ແຮງງານການຜະລິດຫລາຍຄ ັງ້ເຊ່ັນ:  ປະຊາຊນົຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ພ້ີມລາຄາ

ຄາ່ເສ້ັນຫວາຍ, ເພ່ີມລາຄາຄາ່ຈດັສານ ແລະ ມກີານຍດຸເຊົາການຜະລິດກາງຄນັ. ບາງຄ ັງ້ຕອ້ງໄດເ້ຊນີທ່ານຫວົ

ໜາ້ຫອ້ງການປ່າໄມເ້ມອືງຄາໍເກດີ ແລະ ທ່ານ ເຈົ້າເມອືງ ເມອືງຄາໍເກດີ ລງົມາຊວ່ຍໃນການລະດມົປະຊາຊນົ

ຊວ່ຍ. ບາງສວ່ນຍງັບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖງິຜນົຕອບແທນທ່ີໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີຈະໄດຮ້ບັໃນອານະຄດົອນັຍາວ

ນານ ຍງັມປີະຊາຊນົບາງສວ່ນຍງັເຂ້ົາໄປລກັລອບຕດັໄມ ້ຢູເ່ຂດປ່າສະຫງວນຫວາຍເຊິ່ ງຈະເຮັດໃຫປ້ະຊາກອນ

ຫວາຍມກີານຂະຫຍາຍຕວົຊາ້ ແລະ ອາດດບັສນູໄດໃ້ນອານາຄດົ, ປະຊາຊນົບາງຄນົກຍໍງັເຂ້ົາໄປຖາງປ່າຢູໃ່ກ ້

ເຂດປ່າສະຫງວນເພ່ືອປກູມນັຕ ົນ້ຂາຍເຊິ່ ງຈະໄດຜ້ນົຕອບແທນຫລາຍກາ່ວ. ຖາ້ຫາກວາ່ປະຊາຊນົຍງັບ່ໍເຂ້ົາໃຈ

ເຖງິຄວາມສາໍຄນັໃນການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງການອະນລຸກັປ່າຫວາຍ ແລະຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍໃຫຖ້ກຶວິທີ

ແລວ້ ໃນອານາຄດົປ່າຫວາຍປະເທດເຮົາກຈໍະໜ່ອຍລງົຈນົບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງຫດັ ຖະກາໍສ ົ່ງອອກສູ່

ຕະຫຼາດໂລກໄດ.້ ( ແຫລງ່ຂໍມ້ນູຈາກ ບດົລາຍງານ ໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົ ປີ 2011 

ແລະປີ 2012). 

1.3 ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ 

ການສກຶສາສກຶສາຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ມ ີ3 ຈດຸປະສງົຫຼກັຄື: 

 ເພ່ືອຊອກຮູລ້ະດບັຄວາມຄດິເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ. 

 ເພ່ືອຊອກຮູລ້ະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ. 

 ເພ່ືອຊອກຮູປ້ດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການ. 

1.4 ສມົມດຸຖານຂອງການສກຶສາ 

ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົແມນ່ຂຶນ້ກບັຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕ່ໍກດິຈະກາໍ ແລະ ຄວາມສາໍ 

ພນັລະຫວາ່ງຕວົປ່ຽນຕ ົນ້ ແລະ ຕວົປ່ຽນຕາມ ໃນການຢັງ້ຢືນສມົມດຸຖານຄ:ື 

 ລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົມຄີວາມສາໍພນັກບັປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນ

ໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍນືຍງົ. 
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 ລະດບັການສຶກສາຂອງປະຊາຊນົມຄີວາມສາໍພນັກບັປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງ

ປະຊາຊນົໃນໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍນືຍງົ. 

1.5 ຂອບເຂດຂອງການສກຶສາ 

ສະຖານທ່ີສຶກສາໃນຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ຂາ້ພະເຈົ້າໄດສ້ຶກສາບາ້ນເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການຢູ່ໃນເມອືງຄາໍເກດີ 

ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ເຊິ່ ງມທີງັໝດົ 07 ບາ້ນແຕອ່ີງໃສໄ່ລຍະເວລາຂອງການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະງບົປະມານມຈີາໍ

ກດັຂາ້ພະເຈົາ້ຈິ່ງສກຶສາໄດພ້ຽງແຕ ່02 ບາ້ນຄື: ບາ້ນໂພນທອງ ແລະບາ້ນທ່າແວງ້, ວິທີການສຶກສາໃນຄ ັງ້ນີ້

ແມນ່ໃຊວ້ທີິການສກຶສາໃນຮບູແບບສາໍຫລວດໂດຍນາໍ ໃຊແ້ບບສອບຖາມປິດ ແລະ ເປີດເຂ້ົາໃນການເກບັກາໍ

ຂໍມ້ນູ. ການເກບັຂໍມ້ນູແມນ່ໃຊວ້ິທີເປີດກອງປະຊຸມ ທງັສອງບາ້ນເພ່ືອແຈກແບບສອບຖາມໃຫຫ້ວົໜາ້ຄອບຄວົ 

ຫລື ຕວົແທນຫວົໜາ້ຄອບຄວົ. 

1.6 ຂອບແນວຄວາມຄດິໃນການສກຶສາ 

ການສຶກສາຄ ັງ້ນີໄ້ດຈ້າໍລອງຂອບແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍ 

ໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍນືຍງົໃນເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊໄວດ້ ັງ່ນີ:້ 
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ແຜນວາດ 1.1: ກອບແນວຄວາມຄິດໃນການສຶກສາ 

ຕວົປ່ຽນອດິສະຫຼະ 

ຕວົປ່ຽນຕາມ 

ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປ 

 ເພດ, ອາຍ,ຸ ລະດບັການສຶກສາ, ສະຖານະ

ພາບ, ອາຊບີ, ລາຍຮບັ 

ລະດບັປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມ 

1. ດາ້ນການບໍລິຫານຈດັການ 

2. ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ 

3. ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົ 

4. ດາ້ນວດັທະນາທາໍ 

ລະດບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງໂຄງການ 

1. ການເຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມ 

2. ຄາໍແນະນາໍຈາກວຊິາການ 

3. ການກາໍນດົກດົລະບຽບ 

4. ການແກໄ້ຂບນັຫາຮວ່ມ 

5. ຮວ່ມເຮັດສວນກາ້ເບຍ້ຫວາຍ 

6. ຮວ່ມເຮັດສວນປກູຫວາຍ 

7. ຮວ່ມເຮັດເກບັກູຫ້ວາຍ 

8. ຮວ່ມຮດີເສ້ັນຫວາຍ 

9. ຮວ່ມເຮັດຈກັສານ 

ລະດບັຄວາມຄດິເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍ

ການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ 

1. ພະນກັງານໃຫຄ້າໍປຶກສາ 

2. ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກດິຈະກາໍ 

3. ລະບຽບການຈດັສນັປ່າຫວາຍ 

4. ການສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍ 

5. ຊວ່ຍຫຸຼດຜາ່ນການບກຸລກຸ ແລະຖາງປ່າ

ຊະຊາຍ 

ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍ

ໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູ້

ຫວາຍແບບຍນືຍງົ 
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1.7 ຜນົປະໂຫຍດທ່ີຄາດວາ່ຈະໄດຮ້ບັ 

ໃນໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມລີະບຽບວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງປ່າຫວາຍ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍປ່າ

ໄມ ້ແລະ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດັນ ໍາ້ ແລະ ສດັປ່າ, ມຕິິຄາໍສ ັ່ງ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆເຂ້ົາໃນການຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ປກົປກັຮກັສາປ່າສະຫງວນກຕໍາມແຕເ່ຫັນວາ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແມນ່ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັຜນົດເີທ່ົາທ່ີຄວນ 

ຍອ້ນວາ່ຂາດປະສບົການ ແລະ ວິທີການຄຸມ້ຄອງປ່າຫວາຍມນັຈຶ່ ງເຮັດໃຫມ້ບີນັຫາຕາ່ງໆເກດີຂຶນ້ມາດ ັງ່ນ ັນ້

ການສກຶສາໃນຄ ັງ້ນີຄ້າດວາ່ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຄ:ື 

 ໄດຮູ້ເ້ຖງິລະດບັຄວາມຄດິເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ. 

 ໄດຮູ້ເ້ຖງິລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

 ໄດຮູ້ເ້ຖງິປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການ. 

 ໄດຂໍ້ມ້ນູພ້ືນຖານເພ່ືອຈະຊວ່ຍໃຫທ້າງໂຄງການນາໍມາໃຊໃ້ນການວາງແຜນເພ່ືອນາໍໄປປບັປງຸບາ້ນ 

ເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການໃຫມ້າມສີວ່ນຮວ່ມກບັໂຄງການຫລາຍຂຶນ້ອກີ. 
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ບດົທີ 2  

ທບົທວນທິດສະດ ີແລະການຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

2.1 ທິດສະດທ່ີີກຽ່ວຂອ້ງ 

 ຄາໍວາ່: ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ ໃນພາສາອງັກດິໄດໃ້ຊຫ້ລາຍຄາໍສບັ ເຊ່ັນ: People’s 

participation, Public participation, Popular participation ແລະ Grass-roots participation 

ຄາໍເຫລ່ົານີໄ້ດແ້ຜກ່ະຈາຍໄປທາງປະເທດອາຊໃີຕ ້ແລະ ອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕທ່ີ້ເປັນເວລາຫລາຍ 20 ປີ

ມາແລວ້. ດ ັງ່ນ ັນ້ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົແມນ່ເປັນການເປີດໂອກາດຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມ

ຮບັຜິດຊອບໃນເລ່ືອງຕາ່ງໆທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົເອງ (ສິຣິເພັນ ດຣຸງົຄະເດດ, 

1986). 

 ຄວາມໝາຍຂອງການມສີວ່ນຮວ່ມ: ການມສີວ່ນຮວ່ມໝາຍເຖງິການຮວ່ມກນັເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ເພ່ືອ 

ການບນັລຈຸດຸປະສງົຕາມຄວາມຕ ັງ້ໃຈໂດຍມກີານຮວ່ມມຮືວ່ມໃຈກນັມກີານປະສານງານທ່ີດ ີແລະ ສິ່ ງສາໍຄນັຄື

ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຮວ່ມກນັ (ນລິນັດອນ ຈງົດດຸນເິວດ 1984: ຫນາ້183). ການມສີວ່ນຮວ່ມຄື: ກຸມ່ທ່ີມສີະ ມາ

ຊກິຂອງກຸມ່ຊຸມຊນົມກີານເຮັດວຽກອອກມາມລີກັສະນະແຂງ່ຂນັ ການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິ

ຄວາມຕອ້ງການເຂ້ົາຮວ່ມໃນການດາໍເນນີການຮວ່ມກນັທ່ີຈະບນັລເຸປ້ົາໝາຍທາງເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົ. ການ

ດາໍເນນີການຮວ່ມກນັໃນອນັໃດອນັໜ່ືງທ່ີຈະເຮັດໃຫມ້ກີານສາໍເລັດອນັຈບົງາມໄດບ່ໍ້ວາ່ທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ. 

 ໄພໂຣ (1989:2) ເວ້ົາວາ່ ການມສີວ່ນຮວ່ມແມນ່ໝາຍເຖງິຂະບວນການດາໍເນນີວຽກຮວ່ມກນັຂອງປະ 

ຊາຊນົກບັອງົການຂອງງລດັຖະບານ ຫລື ອງົການເອກະຊນົເພ່ືອການພດັທະນາແກໄ້ຂບນັຫາຂອງຊຸມຊນົໂດຍ

ຍຶດຖຫຶລກັການວາ່ສະມາຊກິໃນຊຸມຊນົນ ັນ້ຈະຕອ້ງຮວ່ມມກືານວາງແຜນການ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານ

ສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ຫລື ແກໄ້ຂບນັຫາຕາ່ງໆເກດີຂືນ້ຂອງປະຊາຊນົໃນຊຸມຊນົ. 

 ດນັຮກັ (1988:10-11) ເວ້ົາວາ່ ການມສີວ່ນຮວ່ມໝາຍເຖງິການເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງແຂງ່ຂນັຂອງ

ກຸມ່ບກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໃນທກຸຂ ັນ້ຕອນຂອງໂຄງການ ຫລື ການພດັທະນາຊນົນະບດົໂດຍສະເພາະ

ຢາ່ງຍິ່ ງແມນ່ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດັສິນໃຈ ແລະ ເຮັດໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບການເຂ້ົາຮວ່ມຈະເປັນ
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ເຄື່ ອງມຮືບັປະກນັວາ່ສິ່ ງທ່ີເຮັດໄປນ ັນ້ຈະກງົກນັຄວມຕອ້ງການແທ້ຈງິ ແລະ ໝັນ້ໃຈຫລາຍຂຶນ້ວາ່ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ

ທກຸຄນົຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສະເໝີກນັ.  

 ການມສີວ່ນຮວ່ມ ໄດມ້ກີານວດັແທກຕວົເລກຕງົຕາມລາໍດບັ ຂອງບນັດາປດັໄຈຕາ່ງໆ ທງັໝດົມ ີ3 ຮບູ

ແບບ ໃນການມສີວ່ນຮວ່ມເຊ່ັນ: ການມສີວ່ນຮວ່ມໂດຍທົ່ວໄປ, ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ 

ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນສງັຄມົ (ສີໂສວດັ ພນັດານວຸງົ, 2002). 

 ໃນການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ ສາມາດເຮັດໄດຫ້ລາຍວິທີຄື: ມກີານປະຊຸມ, ມກີານຖກົຖຽງກນັ, 

ການໃຫຄ້າໍປຶກສາແນະນາໍ, ການສາໍຫລວດ, ການປະສານຮວ່ມກນັ, ການສາໍພາດ, ຫລື ການໂອລມົກນັແບບບ່ໍ

ເປັນທາງການກບັຜູນ້າໍ ແລະ ປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ການທດັສະນະສຶກສາ, ການຟງັຄວາມເຫັນ

ຂອງມວນຊນົ, ການສາທິດ, ການອອກຄະແນນສຽງ, ການອອກສຽງປະຊາມະຕິໂດຍກງົ ແລະ ການລາຍງານ

ຜນົ (ສຣເິພັນ ດຣຸງົຄະເດດ, 1986). 

 Yujiro Hayami (2001) ໄດອ້ະທິບາຍວາ່ ຊຸມຊນົມບີດົບາດໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ 

ການຄຸມ້ຄອງຊບັສິນຂອງສວ່ນລວມໃນຊຸມຊນົໂດຍນາໍໃຊຄ້ອບຄວົ ຕວົຢາ່ງ: ຄອບຄວົຫດັຖະກາໍຈະອີງໃສ່

ກາໍລງັການຜະລິດຢາ່ງດຽວແມນ່ບ່ໍໄດ ້ຕອ້ງມກີນົໄກການຜະລິດແບບປະສມົປະສານ ມກີານຮວ່ມມເືຊິ່ ງກນັ 

ແລະ ກນັຂອງຄນົໃນຊຸມຊນົ ຊຶ່ ງການຮວ່ມມດື ັງ່ກາ່ວແມນ່ ໜາຍເຖງິການເກືອ້ກນູກນັໂດຍທາງອອ້ມ ເນື່ ອງ

ຈາກວາ່ ການກະທາໍຂອງເຂົາເຈົ້າ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍກນັ ແລະ ກນັ ເຊິ່ ງຖາ້ປະຊາຊນົພາກນັຕດັຫວາຍແບບ

ຊະຊາຍບ່ໍມແີບບແຜນ ກຈໍະສ ົ່ງຜນົໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົຄນົຮຸນ້ຫລງັບ່ໍມຫີວາຍນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດຫດັຖະກາໍ

ຫວາຍ, ການປະເມນີຄາ່ເສຍຫາຍທາງເສດຖະກດິໄດມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫລາຍເພາະວາ່ມນັກາຍເປັນຜນົ

ກະທບົທ່ີສບັສນົຂອງປະຊນົຫລາຍຄນົ, ປະຊາຊນົອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົພຽງຫນອ້ຍດຽວແຕວ່າ່ມນັກາຍ

ເປັນຜນົກະທບົອນັໃຫຍຫ່ລວງຕ່ໍຜູທ່ີ້ເຮັດຫດັຖະກາໍຫວາຍ. ວິທີແກໄ້ຂທ່ີສາມາດເປັນໄປໄດກ້ແໍມນ່ການສະກດັ

ກ ັນ້ ຫລື ຫລດຸຜອ່ນການສ ົ່ງຜນົກະທບົທາງອອ້ມທ່ີບ່ໍດໃີຫແ້ກກ່ນັ ແລະ ຫນັມາສ ົ່ງເສີມຜນົກະທບົທ່ີດີໆ ໃຫແ້ກ່

ກນັໂດຍການຮວ່ມມກືນັຂອງຄນົທງັໝດົໃນບາ້ນ. 

 ຂອບເຂດຂອງການມສີວ່ນຮວ່ມ: ອາ້ງອີງໂດຍສຮຸດັວະດ ີ (1985:17)ແບງ່ຂອບເຂດເນືອ້ໃນພາໃຫ້

ເກດີການມສີວ່ນຮວ່ມອອກເປັນ 4 ຂອບເຂດຄ:ື 

1. ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດັສິນໃຈ (Decision making) ປະກອບດວ້ຍ 3 ຂ ັນ້ຕອນຄື: ລິເລ່ີມ  

ຕດັສນິໃຈ, ດາໍເນນີການຕດັສນິໃຈ ແລະ ຕດັສນິໃຈປະຕບິດັວຽກງານ. 
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2. ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການປະຕິບດັງານ (Implementation) ປະກອບດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູ

ດາ້ນຊບັພະຍາກອນການບໍລິຫານ. 

3. ການມສີວ່ນຮວ່ມດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ (Benefits) ບ່ໍວາ່ຈະເປັນຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນວດັຖ,ຸ ຜນົປະ

ໂຫຍດ ທາງດາ້ນສງັຄມົ ຫລື ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນສວ່ນບກຸຄນົ. 

4. ການມສີວ່ນຮວ່ມການປະເມນີຜນົ (Evaluation). 

 ຮບູແບບການມສີວ່ນຮວ່ມ: ມະນດັ (2001:83-85) ໄດສ້ະເໜີຮບູແບບການມສີວ່ນຮວ່ມດ ັງ່ນີ:້ 

1. ການມສີວ່ນຮວ່ມແບບຫລອກຫລວງ (Pseudo participation) ເຊິ່ ງແບງ່ອອກເປັນ 2 ອນັດບັຄ:ື 

 ການມສີວ່ນຮວ່ມແບບໄດຮ້ບັການລຽ້ງດ ູ(Domestication) ເປັນການໃຊອ້າໍນາດ ແລະ ການ

ຄວບຄມຸຊຶ່ ງຜູວ້າງແຜນການບໍລິການອິດສະຫລະທ້ອງຖິ່ ນ, ນກັວິຊາການ ຫລື ມອີາຊບີທງັຫລາຍທ່ີມຢີູໃ່ນມ ື

ເປັນກດິຈະກາໍເປັນການເຮັດໃຫເ້ກດີການຍອມຮບັໂດຍເຕັກນກິການມສີວ່ນຮວ່ມແບບຫລອກຫລວງໃນການດງຶ

ດດູໃຫປ້ະຊາຊນົຍອມຕາມໃນສິ່ ງທ່ີບກຸຄນົພາຍນອກເຫລ່ົານ ັນ້ເຫັນດດີວ້ຍ ເພ່ືອປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ

ຫລາຍກວ່າທ່ີຈະໃຫສ້ິດອາໍນາດແກປ່ະຊາຊນົຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມເຊິ່ ງເປັນການເຮັດໃຫຜູ້ທ່ີ້ເຂ້ົາຮວ່ມມສີວ່ນຮວ່ມແບບ

ລຽ້ງດນູ ັນ້ຍງັມຮີບູແບບທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ 3 ຮບູແບບຄ:ື 

1. ການມສີວ່ນຮວ່ມແບບຖກຶຫລອກໃຊ ້ (Manipulation) ຜູເ້ຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມຖກຶເລກນົອບຸາຍ

ໃຫເ້ກດີການຍອມຮບັ. 

2. ການມສີວ່ນຮວ່ມແບບໄດຮ້ບັການບວົລະບດັຮກັສາ (Therapy) ຜູເ້ຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມຈະໄດ້

ຮບັການບໍລິການແກໄ້ຂບນັຫາສະເພາະໜາ້ຄນົຈນົເກດີຄວາມພໍໃຈເຮັດຕາມຂະບວນການທ່ີເບິ່ ງເໝືອນວາ່ການ

ມສີວ່ນຮວ່ມ ແຕສ່າຍເຫດທ່ີແທຈ້ງິຂອງບນັຫາຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ. 

3. ການມສີວ່ນຮວ່ມແບບໄດຮ້ບັການແຈງ້ໃຫຮູ້ ້(Informing) ເຊິ່ ງຜູເ້ຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມຈະໄດຮ້ບັ

ການແຈງ້ໃຫຮູ້ຂໍ້ມ້ນູເປັນໄລຍະເຮັດໃຫບ່ໍ້ສາມາດໂຕຕ້ອບໄດ ້ຈຶ່ງຕອ້ງປະຕິບດັຕາມຈຶ່ງເປັນເໝືອນມສີວ່ນຮວ່ມ

ແທຈ້ງິ. 

 ການມສີວ່ນຮວ່ມແບບໄດຮ້ບັຄວາມຊວ່ຍເຫລືອ (Assistant) ອາໍນາດການຄວບຄມຸຢູກ່າໍມ ື

ຂອງບກຸຄນົພາຍນອກປະຊາຊນົຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມໄດຂ້າ່ວສານຂໍມ້ນູ ແລະ ໄດຮ້ບັການປຶກສາຫາລືການຊວ່ຍເຫລືອ 

ຫລື ປອບໃຈໃນຂະບວນປະຊາຊນົຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມບ່ໍມອີິດທິພນົເໝືອນການຕດັສິນໃຈ ຫລື ການຄວບຄມຸໃດໆ ໃນ

ເລ່ືອງຜນົປະໂຫຍດ ນກັຄ ົນ້ຄວາ້ ຫລື ຜູຮ້ບັຜິດຊອບໂຄງການມຸງ່ໃນການຊວ່ຍເຫລືອກຸມ່ໃດກຸມ່ໜ່ຶງເພ່ືອຮກັສາ

ອາການຫລາຍກວ່າຮກັສາເຫດຂອງໂລກຂອງສງັຄມົເຊິ່ ງເຮັດໃຫຜູ້ເ້ຂ້ົາຮວ່ມເປັນໜ້ີບກຸຄນົບ່ໍສາມາດສະແດງ

ເປັນຂອງຕນົເອງອອກມາໄດເ້ຊິ່ ງຮບູແບບແຕກຕາ່ງກນັໄປອກີ 2 ຮບູແບບໄດແ້ກ:່ 
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1. ການມສີວ່ນຮວ່ມແບບໄດຮ້ບັການປຶກສາຫາລື (Consultion)  ຜູເ້ຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມໄດຮ້ບັຂໍ້

ມນູຂາ່ວສານໃນຂະບວນການແຕບ່ໍ່ໄດມ້ສີວ່ນໃນການຕດັສິນໃຈ ຫລື ມອີາໍນາດໃນການບໍລິຫານຈດັການໃດໆ

ໃນຂະບວນການມສີວ່ນວ່ມນ ັນ້ໆ.  

2. ການມສີວ່ນຮວ່ມໄດຮ້ບັການປອບໃຈ (Placation) ໃນກລໍະນທ່ີີຜູເ້ຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມມຄີວາມ

ບ່ໍພໍໃຈສິດທິໃນການມສີວ່ນຮວ່ມໄດຖ້ກຶຖອນໄປກໄໍດຮ້ບັຄາໍປອບໃຈວາ່ຈະໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ຫລື ຈະໄດຮ້ບັການ

ທດົແທນສດິທິເສຍໄປດວ້ຍມາດຕາໃດໆເຮັດໃຫຕ້ອ້ງຍອມເຮັດຕາມຈນົເໝືອນວາ່ມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງເອົາໃຈໃສ.່ 

2. ການມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີແທ້ຈງິ (Genuine participation) ແບງ່ອອກເປັນ 2 ລະດບັຄື: 

 ການມສີວ່ນຮວ່ມແບບຮວ່ມມ ື (Cooperation) ເປັນຂະບວນການທ່ີປະຊາົຊນົຮວ່ມມກືບັບກຸຄນົ

ພາຍນອກໃນການເຮັດກດິຈະກາໍໃດໆທ່ີເປັນຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກພ່ວກເຂົາ. ການຕດັສິນໃຈເກດີຂຶນ້ໂດຍການ

ສນົທະນາ (Dialoque) ລະຫວາ່ງບກຸຄນົພາຍໃນ ແລະ ປະຊາຊນົເຂ້ົາມາກຽ່ວຂອ້ງຢາ່ງແຂງ່ຂນັໃນກດິຈະກາໍ, 

ອາໍນາດ ແລະ ການຄວບຄມຸໄດຮ້ບັການແບງ່ປນັຕະຫລອດຂະບວນການຊຶ່ ງມກີານສ ັ່ງການຈາກຂາ້ງເທິງບ່ໍເປັນ

ຂະບວນການຊຶ່ ງມກີານສ ັ່ງການຈາກຂ ັນ້ເທິງບ່ໍເປັນຂະບວນການສ ັ່ງຈາກຂາ້ງລຸມ່. 

 ການມສີວ່ນຮວ່ມແບບປະຊາຊນົມອີາໍນາດ (Empowerment) ເຊິ່ ງເປັນຮບູແບບການມສີວ່ນຮວ່ມ

ຂອງປະຊາຊນົຢາ່ງສມົບນູ ເປັນຮບູແບບທ່ີປະຊາຊນົມສີິດທິ ແລະ ອາໍນາດດ ັງ່ກາ່ວ. ປະຊາຊນົຈະຕອ້ງສາມາດ

ຄວບຄມຸທກຸຢາ່ງ (Citizen control). ການມສີວ່ນຮວ່ມຕອ້ງນາໍໄປສູກ່ານສາ້ງຈດິສາໍນກຶປະຊາທິປະໄຕ ການ

ເປັນຜູນ້າໍ ການມສີວ່ນຮວ່ມຢູໃ່ນຮບູແບບຂອງ “ການກາໍນດົຫນົທາງຮວ່ມກນັ” ໂດຍປະຊາຊນົຮວ່ມກບັບກຸຄນົ

ພາຍນອກດວ້ຍຂໍຕ່ໍ້ລອງຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ເອງ. 

 ປດັໄຈກະຕຸນ້ການມສີວ່ນຮວ່ມ: ອາ້ງອງີໂດຍ ນະລິນໄຊ (2003) ເວ້ົາເຖງິປດັໄຈກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີມສີວ່ນ

ຮວ່ມຊຶ່ ງສາມາດສະຫຸຼບໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

1. ປດັໄຈດາ້ນການຈດັການຊຶ່ ງເປັນການກະຕຸນ້ການພດັທະນາໃຫເ້ກດີການມສີວ່ນຮວ່ມໂດຍມກີານ

ສ ົ່ງເສີມດວ້ຍ ການສື່ ສານຕາ່ງໆ ໃຫເ້ກດີຄວາມເຂ້ົາໃຈກນັເພ່ືອໃຫບ້ນັລເຸປ້ົາໝາຍ ຊຶ່ ງວຽກງານແຕລ່ະຝາ່ຍ

ຄວນມຜີູຮ້ບັຜິດຊອບຢາ່ງຊດັເຈນ. 

2. ປດັໄຈດາ້ນການສື່ ສານເປັນການສະໜບັສະໜນູການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃຫ້ເຫັນຄນຸຄາ່

ຂອງຕນົ ແລະ ສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈວາ່ການໃຊເ້ທັກໂນໂລຍີທນັສະໄໝຄິດວາ່ເໝາະສມົໂດຍມກີານສະແດງ

ຄວາມຮູສ້ຶກນກຶຄິດ ການລະດມົບນັຫາການວິເຄາະ ແລະ ວິທີການແກໄ້ຂບນັຫາໄດໂ້ດຍການໃຊກ້ານສື່ ສານ

ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ (Participant Communication) ຄ:ື ເນັນ້ການສນົທະນາໂຕຕ້ອບລະຫວາ່ງບກຸຄນົ ຫລື ກຸມ່
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ບກຸຄນົເຊຶ່ ງການແລກປ່ຽນຂາ່ວສານຈະເຮັດໃຫເ້ກດີທກັສະໃນການຄດິ ການຟງັ ແລະ ຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງ

ຜູອ້ື່ ນ ແລະ ນາໍໄປສູກ່ານເກດີຈດິສາໍນກຶຮວ່ມກນັໄດ.້ 

3. ປດັໄຈດາ້ນການເມອືງ.ສງັຄມົແລະວດັທະນາທາໍເປັນການໃຫສ້ິດທິຄວາມເປັນພນົລະເມອືງແລະ

ອາໍນາດການຕດັສິນໃຈໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຮ້ບັແຮງຈງູໃຈໃຫ້ເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມເຊື່ ອວາ່ຖາ້ໄດຮ້ບັໂອກາດທີດີ

ແລວ້ຈະພດັທະນາຊວີດິແລະຄວາມເປັນຢູຂ່ອງຕນົໄດດ້ຂີຶນ້. 

4. ປດັໄຈໂຄງການໃຫປ້ະຊາຊນົຮູສ້ກືເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການມໂີອກາດມອີິດທິດພນົຕ່ໍການຕດັສິນໃຈ

ໃນໂຄງການຕ ັງ້ແຕເ່ລ່ີມຈນົກະທັງ້ສີ້ນສດຸຂະບວນການຊຶ່ ງເປັນການພດັທະນາແລະຄວາມຮູສ້ຶກການມສີວ່ນ

ຮວ່ມກບັປະຊາຊນົໄດ.້ 

5. ປບັໄຈດາ້ນການສະໜບັສະໜນູຕອ້ງຮວ່ມກບັຊຸມ່ຊນົສຶກສາອງົປະກອບຕາ່ງໆຂອງຄນົໃນຊຸມ່ຊນົ 

ແລະຕອ້ງເປັນຜູທ່ີ້ເຂ້ົາໃຈໃນເນືອ້ຫາສາລະຂອງຂະບວນການມສີວ່ນຮວ່ມ ມກີານກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີຜູນ້າໍຫືຼ ຄ ົນ້ຫາ

ຜູນ້າໍ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານມຄີວາມຈງິໃຈ ບ່ໍຫາງໄກຈາກຊຸມຊນົ ແຕກ່ບ່ໍໍໃກສ້ິດຊວ່ຍເຫລືອຕະ

ຫລອດເວລາຈະຊວ່ຍໃນກລໍະນຈີາໍເປັນເທ່ົານ ັນ້ (Keep the distance). 

6. ປດັໄຈດາ້ນການເປັນຜູນ້າໍເປັນຜູມ້ຄີວາມຈງິໃຈຈະຊວ່ຍເຫລືອ ແລະ ຕອ້ງຮບັການຍອມຮບັຈາກ

ຊາວບາ້ນ ມຄີວາມສາມາດກະຕຸນ່ຊາວບາ້ນໃຫເ້ຫັນບນັຫາ ແລະ ເຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

7. ປດັໄຈດາ້ນສງັຄມົ ຈດິວິທະຍາເປັນການກະຕຸນ້ຄວາມສນົໃຈ ແລະ ການກງັວນົໃນບນັຫານ ັນ້ໆ

ຮວ່ມກນັ ມຄີວາມຮູສ້ຶກວາ່ເປັນເຈົ້າຂອງບນັຫານ ັນ້ແທ້ຈງິກຈໍະເຮັດໃຫ້ເກດີການເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ 

ຕກົລງົຈະໄຂບນັຫາຮວ່ມກນັ. 

 ການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ: ໝາຍເຖງິ ການຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົໃນປດັຈບຸນັ 

ໂດຍບ່ໍມຜີນົກະທບົໃນທາງລບົຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົຮຸນ້ຕ່ໍໄປໃນອານາຄດົ ເນື່ ອງຈາກວາ່ທກຸຄ ັງ້ທ່ີມກີານ

ຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົຮຸນ້ປະຈບຸນັ ຕອ້ງມກີານທາໍລາຍຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ເຊິ່ ງຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົໃນທາງລບົຕ່ໍອານາຄດົ ການພດັທະນາແບບຍືນຍງົຈຶ່ ງເປັນແນວຄິດໃນການ

ແກໄ້ຂບນັຫານີ ້ໂດຍການພະຍາຍາມອະນຮຸກັທາໍມະຊາດໄວ ້ຫລືມະຫາພາກຄຶ ຫາກມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະດາໍ

ເນນີການທ່ີກະທບົຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມໃນແຫງ່ໃດແຫງ່ໜ່ຶງກຈໍະຕອ້ງໄດເ້ສີມສາ້ງຄນຸນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມໃນ

ທ່ີອື່ ນໆ ເປັນການທດົແທນຄນືໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມທ່ີສນູເສຍໄປໃຫຍ້ງັຢູຄ່ເືກົ່ າ. 

 ການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ ຍກຸໂລກາພິວດັ: ກະແສໂລກາພິວດັ ການຈະເລີນກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນ

ເທັກໂນໂລຍ ີແລະກນົໄກການຕະຫລາດ ກໍ່ ເກດີໃຫເ້ຕບີໂຕ, ການຜະລິດ, ການບໍລິໂພກ ທ່ີເປັນຜນົເສຍຕ່ໍສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ, ຊວີດິມະນດຸ, ສດັ ແລະ ພຶດສາຊບີ ດ ັງ່ນ ັນ້, ການທ່ີມະນດຸຍງັໃຊກ້ານພດັທະນາແບບເກົ່ າໂດຍບ່ໍ
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ນກຶເຖງິຂໍຈ້າໍກດັໃນການພດັທະນາ ອນັໝາຍເຖງິ ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນສະພາບຄວາມສາມາດທ່ີຈະຮອງຮບັການບໍລິ

ໂພກ ແລະ ການໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກໂລກ ແລະເມ ື່ອທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງທ່ີຈະນາໍມາບໍລິໂພກ ແລະໃຊປ້ະໂຫຍດ 

ໝດົລງົ ອີກບ່ໍດນົທກຸຊີວິດຢູໃ່ນໂລກກຈໍະໝດົໄປ ເພາະມະນດຸຈະບ່ໍສາມາດອາໄສຢູໃ່ນໂລກນີໄ້ດອ້ີກຕ່ໍໄປ 

ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົຈຶ່ງເປັນແນວຄດິເພ່ືອປ້ອງກນັບ່ໍໃຫໂ້ລກຕອ້ງກາ້ວໄປສູຈ່ດຸຈບົ. 

 ມາດຕະການເພ່ືອການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ: ຄວາມຜິດພາດໃນການພດັທະນາແບບເກົ່ າທ່ີຜາ່ນ

ມານອກຈາກຈະທາໍລາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊວີິດມະນດຸ, ສດັ ແລະ ພືດສາຊບີແລວ້ ຍງັພບົວາ່ການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິຂອງຫລາຍປະເທດໄດສ້າ້ງປນັຫາກບັຄວາມເປັນຢູຂ່ອງມະນດຸ ແລະວດັທະນາທາໍທ້ອງຖິ່ ນຍາ່ງ

ມະຫາສານ.  

 ແນວຄວາມຄິດການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ: ປດັຊະຍາ ແລະ ອດຸມົການໃນພດັທະນາຈະຕອ້ງຢູ່

ໃນພ້ືນຖານຫລກັການທ່ີເອີ້ນວາ່: “ຄວາມຍດຸຕິທາໍລະຫວາ່ງ 2 ຍກຸ” ຫລືແນວຄິດຂອງການພດັທະນາແບບ

ຍນືຍງົ ມມຸມອງຂອງມະນດຸຈະຕອ້ງປບັປ່ຽນໃຫເ້ປີດກວາ້ງຍອມຮບັຄວາມຈງິເຖງິຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດ

ລອ້ມທ່ີຈະຕິດຕາມມາຈາກການກະທາໍຂອງຕນົ ມະນດຸຈະຕອ້ງປະສານແນວວຄິດທາງດາ້ນວິທະຍາສາດ,  

ເສດຖະສາດ, ສງັຄມົສາດ ແລະ ຈດິຕະສາດ ເຂ້ົານາໍກນັເພ່ືອສາ້ງເປັນຂໍກ້າໍນດົທ ົ່ວໄປຂືນ້ໂດຍເລ່ີມຕ ົນ້ຈາກ

ການປພ້ືູນຖານຄວາມຮູທ້າງດາ້ນນເິວດວິທະຍາ ແລະ ລະບບົນເິວດ, ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖງິຄວາມສາໍພນັໃນ

ລະຫວາ່ງສິ່ ງມຊີວີິດດວ້ຍກນັເອງ ແລະຄວາມສາໍພນັກບັສິ່ ງແວດລອ້ມທາງພາຍນອກ ຕ່ໍຈາກນ ັນ້ຈຶ່ ງໃຫເ້ຫັນ

ເຖງິຫລກັການຕ່ໍການຖາ່ຍທອດພະລງັງານໂດຍການກນິຕ່ໍກນັເປັນທອດໆ ແລະ ວດັທະຈກັຂອງສາດ ເຊິ່ ງ

ເປັນຂະບວນການສາໍຄນັໃນການເຮັດໃຫສ້າດ ແລະ ພະລງັງານສາມາດມຫມນຸວຽນໃນລະບບົນເິວດ ກໍ

ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງສາ້ງໃຫເ້ກດີຄວາມຄິດລວມຍອດຂືນ້ໃນລະບບົຄວາມຄິດພ້ອມຈະນາໍໄປເຊື່ ອມຍງົກບັປະສບົ

ການຕາ່ງໆເພ່ືອໃຫ້ການດາໍເນີນການພດັທະນາແບບຍືນຍງົປະສບົຜນົສາໍເລັດ, ຄວາມໝາຍຂອງການ 

ພດັທະນາແບບຍືນຍງົໂດຍທົ່ວໄປໝາຍເຖງິການພດັທະນາເພ່ືອບນັລເຸຖງິຄວາມຕອ້ງການຂອງມະນດຸຊາດ 

ໃນປດັຈບຸນັ (ໂດຍສະເພາະຄນົທກຸຍາກ) ຄະນະດຽວກນັກຈໍະຕອ້ງບ່ໍເປັນການບີບບງັຄບັໂອກາດ ທ່ີຈະບນັລຸ

ຄວາມຕອ້ງການພ້ືນຖານຂອງມະນດຸໃນຮຸນ້ຕ່ໍໄປ. 

2.2 ບດົຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ບນຸລິດ ສກັບວົຫງົ (2011) ໄດສ້ຶກສາ “ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນ ກລໍະນສີຶກສາ: ຢູເ່ຂດພທຶູງ, ຈດຸສມຸປາກປນູ, ເມອືງລະມານ ແຂວງເຊກອງ” ຈດຸປະສງົເພ່ືອສຶກ

ສາຮບູແບບ ແລະການດາໍລງົຊວີິດ (ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ), ເພ່ືອປະເມນີຜນົບນັດາກດິຈະກາໍ
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ຕາ່ງໆທ່ີໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ເພ່ືອວິເຄາະສາເຫດຕາ່ງໆທ່ີມຜີນົກະທບົ ແລະ ມຄີວາມສາໍພນັກບັການມສີວ່ນ

ຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ. ວທີິການສກຶສາແມນ່ໃຊແ້ບບສອບຖາມແບບປາຍປິດປາຍເປີດ ຈາໍນວນ 100 ຄອບຄວົ 

ພບົວາ່: ການປະເມນີຜນົກດິຈະກາໍ ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ມກີດິຈະກາໍການປະຊຸມ

ວາງແຜນ, ກດິຈະກາໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ກດິຈະກາໍການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົສວ່ນ

ຫລາຍປະຊນົຊນົໄດມ້ກີານເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ຜນົຈາກການວິເຄາະຄວາມສາໍພນັກເໍຫັນວາ່: ເພດ, ຕາໍແຫນ່

ງຄອບຄວົ, ລະດບັການສກຶສາ, ຕາໍແໜງ່ ທາງດາ້ນສງັຄມົ, ໄລຍະເວລາການຢູອ່າໄສ, ການໄດຮ້ບັຂາ່ວສານ

ຕາ່ງໆ, ອາຊບີສາໍຮອງ, ລາຍຮບັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຈາກປ່າສະຫງວນ ທງັໝດົລວ້ນແລວ້ແຕມ່ຄີວາມ

ສາໍພນັກບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ.  

ດາວວອນ ສາມະວງົ (2012) ໄດສ້ຶກສາ “ສຶກສາການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງແຮງງານເພດຍິງໃນ 

ສປປລາວ”, ຈດຸປະສງົແມນ່ ສຶກສາສະພາບກຽ່ວກບັແຮງງານ ແລະການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ສຶກສາການ

ເຂ້ົາຮວ່ມໃນຕະຫລາດແຮງງານຂອງແຮງງານເພດຍິງ. ວິທີການສຶກສາ ແມນ່ໃຊວ້ິທີພນັລະນາ ແລະໃຊຂໍ້ມ້ນູ

ຈາກ LECS ເປັນສວ່ນໃຫຍ ່ຜນົການສຶກສາພບົວາ່: ແຮງງານໃນ ສປປລາວເພ່ີນຂືນ້ທກຸໆປີ ການຝຶກວິຊາ

ຊບີ ແລະການພດັທະນາສີມແືຮງງານໃນປີ 2006 ເທ່ົາກບັ 5,070 ຄນົ ແລະປີ 2010 ເທ່ົາກບັ 74,069 

ຄນົ, ການຈດັຫາງານທາໍກໍ່ ເພ່ີນຂືນ້ແຕລ່ະປີ ໃນປີ 2006 ເທ່ົາກບັ 6,404 ຄນົ ແລະປີ 2010  ເທ່ົາກບັ 

325,440 ຄນົ, ການຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍເບິ່ ງຕາມຂະແໜງການແລວ້ແມນ່ຂະແໜງກະສຶກາໍເປັນອນັດບັທີ

ໜ່ຶງ, ແຮງງານລາວໃຊເ້ວລາທງັໝດົຂອງການເຮັດວຽກໃນຂງົເຂດກດິຈະກາໍທາງເສດຖະກດິແມນ່ຂງົເຂດ

ກະສິກາໍເປັນອນັດບັໜ່ືງ, ຮອງລງົມາແມນ່ເຂດການຄາ້ເຊ່ັນ ໂຮງແຮມ, ຮາ້ນອາຫານ ຈາກ10.3% ມາເປັນ 

14.8% ເປີເຊັນການປະກອບສວ່ນແຮງງານເພດຍິງຫລດຸລງົຈາກ 15.5% ມາເປັນ 14.8% ກງົກນັຂາ້ມເປີ

ເຊັນການເຮັດວຽກຜູຊ້າຍພດັເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 5.3% ມາເປັນ 15.5%.  

ສພຸາວນັ ມງັໜ່ໍເມກ (2011) ໄດສ້ຶກສາ “ການສຶກສາການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊາວກະສິກອນໃນການ

ຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຊນົລະປະ ທານບາ້ນວຽງຄາໍໃຕ,້ ເມອືງວຽງຄາໍ, ແຂວວຽງຈນັ” ຈດຸປະສງົ ເພ່ືອແມນ່ສາ

ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊາວກະສິກອນໃນການຈດັການນ ໍາ້ຂອງຊນົລະປະທານ ຜນົການສຶກສາພບົວາ່: ຊາວ

ກະສກິອນກຸມ່ເປ້ົາໝາຍມຄີວາມຮູສ້ຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັວຽກງານການຈດັການນ ໍາ້ຊນົລະປະທານໃນລະດບັ

ດພໍີສມົຄວນ, ດ ັງ່ນ ັນ້ເຂົາເຈາົໃຈມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການນ ໍາ້ຊນົລະປະທານ ໂດຍສະເພາະແມນ່ດາ້ນການ

ວາງແຜນ, ການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະການຄຸມ້ຄອງລະບບົຊນົລະປະທານໃນລະດບັຫລາຍ. ຜນົການວິ

ເຄາະປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມເຫັນວາ່ການສຶກສາຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະຈາໍນວນແຮງງານໃນ

ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນປດັໃຈຕດັສິນທີສາໍຄນັຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການນ ໍາ້ຊນົລະປະທານຂອງ
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ເຂົາເຈົ້າ. ເນືອ້ທີກະສຶກາໍ, ລາຍໄດ,້ ແລະການໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົຈາກໂຄງການທ່ີແຕກຕາ່ງກນັບ່ໍມຜີນົຕ່ໍ

ການມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. 

ຈນັມະນດີາ ພນົອາສາ (2011) ໄດສ້ກຶສາ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການບໍລິຫານກອງທຶນ

ໝູບ່າ້ນ ໂດຍຈະສຶກສາຢູ່ 2 ບາ້ນຄື: ບາ້ນນາຄາໍ ແລະບາ້ນໜອງປາໄນ ເມອືງສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຈດຸປະສ ົ່ງການສຶກສາແມນ່ ການຮຸເ້ຖິງການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການ

ບໍລິຫານກອງທຶນໝູບ່າ້ນ, ປຽບທຽບການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການບໍລິຫານກອງທຶນໝູບ່າ້ນທງັ 2 

ແຫ່ງ ແລະສຶກສາບນັຫາ ແລະອປຸະສກັໃນການບໍລິຫານກອງທຶນໜູ່ບາ້ນ ການເກັບກາໍຂໍ້ມນູໃຊນ້າໍໃຊແ້ບບ

ສອບຖາມຈາໍນວນ 322 ສະບບັ ຜນົການສຶກສາພບົວາ່ ການວາງແຜນ, ການໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ືແລະການ

ກວດສອບການບໍລິຫານກອງທຶນໝູບ່າ້ນພບົວາ່ ປະຊາຊນົປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມໃນລະດບັປານກາງ, ໃນດາ້ນ

ການກວດສອບການບໍລິຫານກອງທຶນໂດຍສະເພາະແມນ່ການສ ົ່ງຕວົແທນເຂ້ົາຮວ່ມກວດສອບການເຮັດວຽກ

ຂອງຄະນະກາໍມະການກອງທຶນແມນ່ມຜີນົໃນລະດບັຫລາຍ, ດາ້ນການວາງແຜນ ແລະການໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ື

ຍງັມສີວ່ນຮວ່ມໃນລະດບັໜອ້ຍ, ໃນການປຽບທຽບການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການບໍລິຫານກອງທຶນໝູ່

ບາ້ນລະຫວາ່ງບາ້ນນາຄາໍ ແລະບາ້ນ  ໜອງປາໄນທງັ 3 ດາ້ນຄື: ການວາງແຜນການໃຫຄ້ວາມຮວ່ມ ແລະ

ການກວດສອບການບໍລິຫານກອງທຶນໝູ່ບາ້ນພບົວາ່ ປະຊາຊນົບາ້ນນາຄາໍໂດຍລວມແມນ່ມສີວ່ນຮວ່ມຢູ່ໃນ

ລະດບັໜອ້ຍເຖງິໜອ້ຍສດຸທງັ 3 ດາ້ນໃນຄະນະທີປະຊາຊນົໃນບາ້ນໜອງປາໄນມສີວ່ນຮວ່ມໃນລະດບັປານ

ກາງໃນທກຸດາ້ນ.  
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ບດົທີ 3  

ວທີິການສກຶສາ 

ການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ໃນຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ການສຶກສາໃນຫວົຂໍ:້ “ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການ

ຜະລິດ ແລະ ເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົ ໃນເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ” ເຊິ່ ງມຮີບູແບບ ແລະ ວິທີການ

ໃນການສກຶສາດ ັງ່ລາຍລະອຽດລຸມ່ນີ:້ 

3.1 ຮບູແບບຂອງການສກຶສາ 

ການສຶກສາຄ ັງ້ນີເ້ປັນການສຶກສາໃນຮບູແບບສາໍຫລວດເກບັເກບັຂໍມ້ນູ ເຊິ່ ງໄດວ້ິເຄາະຂໍມ້ນູທ່ີກຽ່ວກບັ

ແບບສອບຖາມໃນການພດັທະນາວຽກງານການຮຽນຮູແ້ບບເອເລັກໂຕຣນກິ. 

3.2 ສະຖານທ່ີ, ປະຊາກອນ ແລະກຸມ່ຕວົຢ່າງ 

 ສະຖານທ່ີ: ແມນ່ຕວົແທນບາ້ນເປ້ົາໝາຍທ່ີນອນຢູໃ່ນໂຄງການມ ີບາ້ນ ໂພນທອງ ແລະ ບາ້ນ 

ທ່າແວງ້, ເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ. ໃນການຄດັເລຶອກບາ້ນຕວົຢາ່ງ ແມນ່ອີງໃສບ່າ້ນທ່ີນອນໃນເຂດ

ໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົຢູໃ່ນເມອືງຄາໍເກດີ ເຊິ່ ງມທີງັໝດົ 7 ບາ້ນ  ແຕກ່ານສຶກສາ

ແມນ່ຈະໄດສ້ຶກສາເອົາບາ້ນ ໂພນທອງ ແລະ ບາ້ນທ່າແວງ້ ເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ ່7 ບາ້ນ ເນື່ ອງຈາກວາ່ໃນ 

7 ໝູບ່າ້ນນີ ້ມວີຖິກີານດາໍລງົຊວີິດ, ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ພາສາປາກເວ້ົາ ແລະ ອື່ ນໆ ສວ່ນຫລາຍມລີກັສະນະ

ທ່ີໃກຄ້ຽງກນັ, ອງີໃສໄ່ລຍະເວລາຂອງການເກບັກາໍຂໍມ້ນູສ ັນ້ ແລະງບົປະມານຂອງການໃຊຈ້າ່ຍມຈີາໍກດັ. 

 ປະຊາກອນ: ປະຊາກອນແມນ່ຫວົໜາ້ຄອບຄວົ ຫລື ຕາງໜາ້ຄອບຄວົຢູໃ່ນກຸມ່ຕວົຢາ່ງ (ເຮອືນ

ລະ 1 ຄນົ ເຊິ່ ງມຈີາໍນວນທງັໝດົ 514 ຫລງັຄາເຮອືນ ດ ັງ່ນ ັນ້,  ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ ງໄດນ້າໍໃຊຈ້າໍນວນຄວົເຮອືນ

ດ ັງ່ກາ່ວເປັນກຸມ່ຕວົຢາ່ງໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ. 

 ກຸມ່ຕວົຢ່າງ: ການກາໍນດົກຸມ່ຕວົຢ່າງແມນ່ຈະໄດນ້າໍໃຊສ້ດູຄິດໄລຂ່ະໜາດກຸມ່ຕວົຢ່າງຂອງ 

ທາໂຣ ຍາມາເນ ່(Taro Yamane, 1973) ດ ັງ່ນີ:້ 

ສດູຄດິໄລຂ່ະໜາດກຸມ່ຕວົຢາ່ງ:     
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ໂດຍທ່ີ: 

n: ຂະໜາດກຸມ່ຕວົຢາ່ງ 

N: ຈາໍນວນຊາວບາ້ນທງັໝດົ 

e: ແມນ່ຄວາມຄາດເຄອືນທ່ີຍອມຮບັໄດໂ້ດຍກາໍນດົຄາ່ 5% 

 ປະຊາກອນບາ້ນໂພນທອງ         ຫລງັຄາເຮອືນ 

ຈາກສດູ     
 

       
   

   

            
              

           

 

 ປະຊາກອນບາ້ນທາ່ແວງ້         ຫລງັຄາເຮອືນ 

ຈາກສດູ     
 

       
   

   

            
              

           

ຈາກການຄິດໄລຂ່ະໜາດຂອງກຸມ່ຕວົຢາ່ງທງັໝດົແມນ່ 301 ຫລງັຄາເຮອືນ, ກຸມ່ຕວົຢາ່ງບາ້ນໂພນ 

ທອງ 188 ຫລງັຄາເຮອືນ ແລະກຸມ່ຕວົຢາ່ງບາ້ນທ່າແວງ້ 113 ຫລງັຄາເຮອືນ ສາມາດສະຫຸຼບຜນົການ

ຄດິໄລຂ່ະໜາດກຸມ່ຕວົຢາ່ງແຕລ່ະບາ້ນໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

ລດ 
ປະຊາກອນຕວົຢາ່ງ 

(ຫລງັຄາເຮອືນ) 

ປະຊາກອນທງັໝດົ

(ຫລງັຄາເຮອືນ) 

ກຸມ່ຕວົຢາ່ງ 

(ຫລງັຄາເຮອືນ) 

1 ບາ້ນໂພນທອງ 356 188 

2 ບາ້ນທາ່ແວງ້ 158 113 

 ກຸມ່ຕວົຢາ່ງລວມທງັໝດົ 514 301 

ໃນການຢາຍແບບສອບຖາມແມນ່ຈະຢາຍໃຫຈ້າໍນວນຫຼງັຄາເຮືອນທ່ີຢູ່ໃນບາ້ນເປ້ົາໝາຍ ໂດຍຈະ 

ເລືອກຢາຍແບບສອບຖາມໃຫຫ້ວົໜາ້ຄອບຄວົເປັນຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູ ແລະຕອບແບບສອບຖາມ. 



17 

 

3.3 ຕວົປ່ຽນຂອງການສກຶສາ 

ການສຶກສາຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ປະກອບດວ້ຍສອງຕວົປ່ຽນຄື: ຕວົປ່ຽນອິດສະຫລະ ແລະຕວົປ່ຽນຕາມເຊິ່ ງມ ີ

ລາຍລະອຽດດ ັງ່ນີ:້ 

1) ຕວົປ່ຽນອິດສະຫລະ: ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປ, ລະດບັຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງ

ໂຄງການ, ລະດບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂອງໂຄງການ ແລະລະດບັປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນ

ຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການ. 

2) ຕວົປ່ຽນຕາມ: ແມນ່ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບ

ຍນືຍງົ. 

3.4 ການສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການສກຶສາ 

ເຄື່ ອງມໃືນການສກຶສາຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ແບບສອບຖາມທ່ີໄດສ້າ້ງຂຶນ້ມຂີ ັນ້ຕອນດ ັງ່ນີ:້ 

1) ສຶກສາເນືອ້ໃນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກບັກູຫ້ວາຍ 

ແບບຍືນຍງົໃນເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ແລະ ບດົຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແລວ້ນາໍມາກາໍນດົແບບສອບ

ຖາມສະບບັທາໍອດິໂດຍອງີຕາມໂຄງສາ້ງ ແລະຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ. 

2) ເອົາແບບສອບຖາມສະບບັທາໍອດິໄປໃຫອ້າຈານທ່ີປຶກສາກວດສອບ ແລະ ຜາ່ນຄະນະກາໍມະການເພ່ືອ

ພິຈາລະນາເນືອ້ໃນ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ. 

3) ປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕາມການແນະນາໍຂອງຄະນະກາໍມະການ. 

ແບບສອບຖາມໃນການສຶກສາຄ ັງ້ນີ ້ ມທີງັຄາໍຖາມປິດ ແລະເປີດ ເຊິ່ ງແບບສອບຖາມໄດແ້ບງ່ອອກ

ເປັນ 3 ພາກສວ່ນດ ັງ່ນີ:້ 

ພາກທີ 1: ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ. 

ພາກທີ 2: ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັລະດບັຄວາມຄດິເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ. 

ພາກທີ 3: ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

ພາກທີ 4: ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການ. 

ພາກທີ 1: ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ. 
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 ໃນພາກທີ 1: ແມນ່ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທງັສອງບາ້ນລວມມ ີ 06 ຄາໍຖາມທ່ີພວົ 

ພນັເຖງິຄນຸລກັສະນະທົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ. 

ພາກທີ 2: ຊອກຮູລ້ະດບັຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູ້

ຫວາຍແບບຍືນຍງົ. 

 ໃນພາກທີ 2: ແມນ່ລະດບັຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົໃນການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການລວມມ ີ

05 ຄາໍຖາມ ພາກນີແ້ມນ່ພວົພນັເຖງິລະດບັຄວາມພໍໃຈ ແລະເຂ້ົາໃຈຕ່ໍການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການເຊິ່ ງ

ສາມາດເລືອກຕກິເອົາໃສແ່ຕ ່1 ຫາ 5 ຄາໍຖາມແມນ່ສາມາດ ຕກິເອົາໄດພ້ຽງ 1 ຄາໍຕອບ. 

ພາກທີ 3: ຊອກຮູລ້ະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂອງໂຄງການຜະລິດ ແລະ

ເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົ. 

 ໃນພາກທີ 3: ແມນ່ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂອງໂຄງການ ລວມ

ມ ີ 09 ຄາໍຖາມ ພາກນີແ້ມນ່ພວົພນັເຖງິການເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຢູໃ່ນລະດບັໃດເຊິ່ ງ

ສາມາດເລືອກຕກິເອົາໃສແ່ຕ ່1 ຫາ 5 ຄາໍຖາມແມນ່ສາມາດ ຕກິເອົາໄດພ້ຽງ 1 ຄາໍຕອບ. 

ພາກທີ 4: ເພ່ືອຊອກຮູປ້ດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍ

ແບບຍືນຍງົ. 

 ໃນພາກທີ 4: ແມນ່ຊອກເບິ່ ງປດັໄຈທ່ີມຜີນົຕ່ໍໂຄງການ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມຄິດວາ່ເປັນປດັໄຈທ່ີ

ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົພໍໃຈໃນການເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນພາກນີຈ້ະແບງ່ເປັນ 4 ດາ້ນເຊ່ັນ: ດາ້ນການບໍລິຫານ

ຈດັການ ມຄີາໍຖາມຢູ ່05 ຄາໍຖາມ, ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ມ ີ2 ຄາໍຖາມ, ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົມ ີ3 ຄາໍ

ຖາມ, ດາ້ນວດັທະນາທາໍມ ີ1 ຄາໍຖາມ ພາກນີແ້ມນ່ພວົພນັເຖງິການຕ ັງ້ລາຄາຄາ່ແຮງງານການເຂ້ົາມາມສີວ່ນ

ຮວ່ມໃນການເຮັດກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ລວມໄປເຖງິໂຄງການໄດເ້ຂ້ົາມາຊວ່ຍເຫລືອວຽກງານດາ້ນອື່ ນໆໃນບາ້ນ 

ໃນຄາໍຖາມແຕລ່ະຂໍແ້ມນ່ສາມາດເລືອກຕິກເອົາໃສແ່ຕ ່ 1 ຫາ 5 ຄາໍຖາມແມນ່ສາມາດ ຕິກເອົາໄດພ້ຽງ 1 

ຄາໍຕອບ. 

3.5 ວທີິການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 

ການສກຶສາຄ ັງ້ນີຜ້ ູສ້ກຶສາຈະມກີານເກບັກາໍ ແລະຮວບຮວມຂໍມ້ນູດ ັງ່ນີ:້ 
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ວິທີເກບັຂໍມ້ນູແມນ່ຈະໄດພ້ວົພນັກບັທາງນາຍບາ້ນ ໃຫນ້າຍບາ້ນແຈງ້ໄປຫາຫວົໜາ້ຫນວ່ຍເພ່ືອເຊນີ

ເອົາຫວົໜາ້ຄອບຄວົ ຫລື ຕວົແທນຫວົໜາ້ຄອບຄວົ (ຜູທ່ີ້ມຄີວາມສາມາດຕດັສິນໃຈແທນຄອບຄວົ) ເຂ້ົາມາ

ຮວ່ມກອງປະຊຸມ. ຂາ້ພະເຈົ້າຈະໄດອ້ະທິບາຍຈດຸປະສງົ ແລະແບບຟອມທີເກບັຂໍມ້ນູ, ຢາຍແບບສອບຖາມ 

ໃຫປ້ະຊາກອນກຸມ່ຕວົຢາ່ງຂອງແຕລ່ະບາ້ນ, ຫຼງັຈາກເກບັແບບສອບຖາມຄືນ ແລວ້ຜູສ້ຶກສາຈະກວດສອບ

ຄວາມສມົບນູຂອງຂໍມ້ນູກອ່ນມກີານລງົລະຫດັ, ຫລງັຈາກນ ັນ້ໄດປ້້ອນຂໍມ້ນູເຂ້ົາຄອມຜິວເຕີ ແລະວິເຄາະຂໍມ້ນູ

ດ ັງ່ກາ່ວໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ. 

3.6 ການວເິຄາະຂໍມ້ນູ 

3.6.1 ສະຖຕິທ່ີິໃຊໃ້ນການວເິຄາະ 

ໃນການສຶກສາຄ ັງ້ນີສ້ະຖຕິິທ່ີຈະນາໍໃຊທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງກບັການສຶກສາແມນ່ສະຖຕິິພນັລະນາ ແລະສະຖຕິິ

ອາ້ງອງີ. ສາໍລບັຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໄດວ້ິເຄາະໂດຍໃຊສ້ະຖຕິິພນັລະນາໃຊກ້ານພນັລະນາ

ຄນຸລກັສະນະຂອງຂໍມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົທ່ີຕອບແບບສອບຖາມເປັນຕ ົນ້ແມນ່ສວ່ນຮອ້ຍ (%),  

ລະດບັຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ, ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງ

ປະຊາຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະລະດບັຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການ ແມນ່ໃຊໃ້ນການພນັລະນາ

ຄນຸລກັສະນະຂອງຂໍມ້ນູເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຄາ່ສະເລຍ່ (  ), ຄາ່ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ (S.D).  

ການທດົສອບສມົມດຸຖານ ປດັໄຈກະຕຸນ້ຕ່ໍຜນົສາໍເລັດໃນການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການ

ແມນ່ໃຊສ້ະຖຕິິພາຣາມເິຕ ີ ໂດຍໃຊສ້ະຖຕິິທດົສອບກຽ່ວກບັຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງຂໍມ້ນູປະເພດ Nominal 

Scale ແມນ່ຈະໃຊ ້ One-way ANOVA ໂດຍຈະພິຈາລະນາຈາກຄາ່             ການຄ ົນ້ຄວາ້

ທາງສງັຄມົສາດໄດກ້າໍນດົລະດບັຄວາມສາໍຄນັ         ຫືຼ           ຖາ້ທດົສອບເຫັນວາ່ ປດັໄຈທ່ີມຄີາ່ 

           ຫືຼ           ສະແດງວາ່ ປດັໄຈດ ັ່ງກາ່ວມຜີນົສາໍເລັດໃນການກະຕຸນ້ປະຊາຊນົຕ່ໍການມີ

ສວ່ນຮວ່ມໃນໂຄງການ. 

ສາໍລບັຂໍມ້ນູໃນຄາໍຖາມເປີດແມນ່ວິເຄາະແບບຄນຸນະພາບໂດຍສະຫລບຸເປັນປະເດັນຫລກັ, ປະເດັນ

ຮອງ ແລະຂໍຍ້ອ່ຍ, ສວ່ນສະຖຕິິອາ້ງອີງແມນ່ສະຖຕິິທ່ີສຶກສາຂໍມ້ນູຈາກກຸມ່ຕວົຢາ່ງແລວ້ນາໍຜນົສະຫຸຼບທ່ີໄດ້

ຈາກກຸມ່ຕວົຢາ່ງອາ້ງອີງເຖງິລກັສະນະປະຊາກອນ ແລະ ໃຊໃ້ນການຄິດໄລໃ່ຫໄ້ດກ້ ຸມ່ຕວົຢາ່ງທ່ີເປັນຕວົແທນ

ຂອງປະຊາກອນ ນອກນີສ້ະຖຕິອິາ້ງອງີຍງັໃຊໃ້ນການປະມານຄາ່ ແລະ ໃຊໃ້ນການທດົສອບສມົມດຸຖານຂອງ

ການສກຶສານີດ້ວ້ຍ. 
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3.6.2 ວທີິວເິຄາະຂໍມ້ນູ   

ການສກຶສາຄ ັງ້ນີ,້ ສາໍລບັຂໍມ້ນູທ່ີເປັນຄນຸນະພາບແມນ່ຈະນາໍມາຮຽບຮຽງຕາມລາໍດບັຄວາມສາໍຄນັເຊິ່ ງ 

ຈະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຂໍມ້ນູ ແລະ ຂຽນຜນົຕາມການວິເຄາະໃຫບ້ນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ ສວ່ນ

ຂໍມ້ນູທ່ີເປັນປະລິມານແມນ່ຈະໃຊໂ້ປຼແກຼມສາໍເລັດຮບູ SPSS Statistics 21 for Windows ມາວິເຄາະ 

ແລະ ນາໍໃຊສ້ະຖຕິິແບບພນັລະນາເພ່ືອພນັລະນາຄນຸລກັສະນະຂອງຂໍມ້ນູທ່ີໄດເ້ປັນຕ ົນ້ແມນ່ສວ່ນຮອ້ຍ, ຄາ່

ສະເລຍ່, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ. 

ຂໍມ້ນູທ່ີໄດຈ້າກການຕອບແບບສອບຖາມໃນແຕລ່ະແບບຈະມວີທີິການວເິຄາະດ ັງ່ນີ:້ 

1) ການວິເຄາະແບບສອບຖາມສາໍລບັຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປ  

ພາກທີ I ເປັນຂໍມ້ນູປະເພດ Nominal Scale ສາໍລບັຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໄດວ້ິ

ເຄາະໂດຍໃຊສ້ະຖຕິິພນັລະນາໃຊກ້ານພນັລະນາຄນຸລກັສະນະຂອງຂໍມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົທ່ີຕອບແບບສອບຖາມ

ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ສວ່ນຮອ້ຍ (%),. 

2) ການວິເຄາະລະດບັຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ 

ພາກທີ II ເປັນຂໍມ້ນູປະເພດ Likert Rating Scale, ເຊິ່ ງໄດແ້ບງ່ອອກເປັນ 5 ລະດບັດ ັງ່ນີ:້ 

1 ແມນ່ມລີະດບັຄວາມຄດິເຫັນ ໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

2 ແມນ່ມລີະດບັຄວາມຄດິເຫັນ ໜອ້ຍ 

3 ແມນ່ມລີະດບັຄວາມຄດິເຫັນ ປານກາງ 

4 ແມນ່ມລີະດບັຄວາມຄດິເຫັນ ຫຼາຍ 

5 ແມນ່ມລີະດບັຄວາມຄດິເຫັນ ຫຼາຍທ່ີສດຸ 

ຂໍມ້ນູໃນພາກນີແ້ມນ່ຈະວິເຄະດວ້ຍຄາ່ສະເລຍ່ ເຊິ່ ງຈະໄດແ້ປຄວາມໝາຍຂອງຄາ່ສະເລຍ່ລະຫວາ່ງ 

1-5 ຄະແນນ ຕາມທ່ີໄດຈ້າກສດູດ ັງ່ນີ:້ 

ຊວ່ງຄະແນນ  
ຄະແນນຊວ່ງສງູສດຸ  ຄະແນນຕ ໍາ່ສດຸ

ຈາໍນວນຊວ່ງ
 

ຊວ່ງຄະແນນ  
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ຄະແນນສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ 

1.00 – 1.80 ມລີະດບັການເຂ້ົາຮວ່ມ ໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

1.81 – 2.60 ມລີະດບັການເຂ້ົາຮວ່ມ ໜອ້ຍ 

2.61 – 3.40 ມລີະດບັການເຂ້ົາຮວ່ມ ປານກາງ 

3.41 – 4.20 ມລີະດບັການເຂ້ົາຮວ່ມ ຫຼາຍ 

4.21 – 5.00 ມລີະດບັການເຂ້ົາຮວ່ມ ຫຼາຍທ່ີສດຸ 

3) ຊອກຮູຮ້ບູແບບການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ 

ໃນພາກທີ III ເປັນຂໍມ້ນູປະເພດ Likert Rating Scale, ເຊິ່ ງໄດແ້ບງ່ອອກເປັນ 5 ລະດບັດ ັງ່ນີ:້ 

1 ແມນ່ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

2 ແມນ່ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ໜອ້ຍ 

3 ແມນ່ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ປານກາງ 

4 ແມນ່ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ຫຼາຍ  

5 ແມນ່ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ຫຼາຍທ່ີສດຸ 

ຂໍມ້ນູໃນພາກນີແ້ມນ່ຈະວິເຄະດວ້ຍຄາ່ສະເລຍ່ ເຊິ່ ງຈະໄດແ້ປຄວາມໝາຍຂອງຄາ່ສະເລຍ່ລະຫວາ່ງ 

1-5 ຄະແນນ ຕາມທ່ີໄດຈ້າກສດູດ ັງ່ນີ:້ 

ຊວ່ງຄະແນນ  
ຄະແນນຊວ່ງສງູສດຸ  ຄະແນນຕ ໍາ່ສດຸ

ຈາໍນວນຊວ່ງ
 

 

ຊວ່ງຄະແນນ  
   

 
      

ຄະແນນສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ 

1.00 – 1.80 ມລີະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

1.81 – 2.60 ມລີະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ໜອ້ຍ 

2.61 – 3.40 ມລີະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ປານກາງ 

3.41 – 4.20 ມລີະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ຫຼາຍ 

4.21 – 5.00 ມລີະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ຫຼາຍທ່ີສດຸ 
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4) ຊອກຮູປ້ດັໄຈທີມຜີນົສາໍເລັດຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການ 

ພາກທີ IV ເປັນຂໍມ້ນູປະເພດ Likert Rating Scale, ເຊິ່ ງໄດແ້ບງ່ອອກເປັນ 5 ລະດບັດ ັງ່ນີ:້ 

1 ແມນ່ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

2 ແມນ່ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມ ໜອ້ຍ 

3 ແມນ່ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມປານກາງ 

3 ແມນ່ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຫຼາຍ 

5 ແມນ່ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຫຼາຍທ່ີສດຸ 

ຂໍມ້ນູໃນພາກນີແ້ມນ່ຈະວິເຄະດວ້ຍຄາ່ສະເລຍ່ ເຊິ່ ງຈະໄດແ້ປຄວາມໝາຍຂອງຄາ່ສະເລຍ່ລະຫວາ່ງ 

1-5 ຄະແນນ ຕາມທ່ີໄດຈ້າກສດູດ ັງ່ນີ:້ 

ຊວ່ງຄະແນນ  
ຄະແນນຊວ່ງສງູສດຸ  ຄະແນນຕ ໍາ່ສດຸ

ຈາໍນວນຊວ່ງ
 

 

ຊວ່ງຄະແນນ  
   

 
      

ຄະແນນສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ 

1.00 – 1.80 ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

1.81 – 2.60 ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມໜອ້ຍ 

2.61 – 3.40 ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມປານກາງ 

3.41 – 4.20 ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຫຼາຍ 

4.21 – 5.00 ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຫຼາຍທ່ີສດຸ 

5) ການທດົສອບສມົມດຸຖານຂອງການສຶກສາ 

ການທດົສອບສມົມດຸຖານທີ 1: ລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົມຜີນົຕ່ໍປດັໄຈກະຕຸນ້ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງ

ປະຊາຊນົໃນໂຄງການຜະລິດ ແລະເກັບກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົແມນ່ກຽ່ວກບັຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງຂໍ້ມນູ

ປະເພດ Nominal Scale ແມນ່ໃຊ ້One-way ANOVA ໂດຍຈະພິຈາລະນາຈາກຄາ່             

ຖາ້ທດົສອບເຫັນວາ່ຄາ່            ຫືຼ           ສະແດງວາ່ ປດັໄຈກະຕຸນ້ດ ັ່ງກາ່ວມຜີນົສາໍເລັດໃນ
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ການກະຕຸນ້ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົໃນລະດບັຄວາມ

ເຊື່ ອໝ ັນ້ 95%.  

ສາໍລບັການທດົສອບສມົມດຸຖານທີ 2: ລະດບັການສຶກສາຂອງປະຊາຊນົມຜີນົຕ່ໍປດັໄຈກະຕຸນ້ການມີ

ສວ່ນຮວ່ມປະຊາຊນົໃນໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົແມນ່ໃຊ ້One-way ANOVA ໂດຍ

ຈະພິຈາລະນາຈາກຄາ່              ຖາ້ຫາກວາ່ຄາ່ຂອງ         ຫືຼ           ສະແດງວາ່ ປດັ

ໄຈດ ັ່ງກາ່ວມຜີນົສາໍເລັດໃນການກະຕຸນ້ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍ

ແບບຍນືຍງົໃນລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ 95%. 

ສາໍລບັຄາໍຖາມເປີດແມນ່ວເິຄາະແບບຄນຸນະພາບໂດຍສະຫລບຸເປັນປະເດັນຫລກັ, ປະເດັນຮອງ ແລະ

ຂໍຍ້ອ່ຍ. 
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ບດົທີ 4  

ຜນົຂອງການສກຶສາ 

 ການສຶກສາການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົ ໃນ

ເມອືງຄາໍເກດີ, ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ໄດໃ້ຊວ້ິທີສາໍຫຼວດໂດຍໃຊແ້ບບສອບຖາມເກບັກາໍຂໍມ້ນູນາໍປະຊາຊນົກຸມ່

ຕວົຢາ່ງຈາໍນວນ 301 ຄນົໃນສອງບາ້ນຄ:ື ບາ້ນໂພນທອງ ແລະບາ້ນທ່າແວງ້ ໂດຍສຶກສາກຽ່ວກບັຄວາມຄິດ

ເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ, ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັໂຄງການ, ປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການ ເຊິ່ ງຜນົການສຶກສາໄດ້

ອະທິບາຍຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

1. ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ. 

2. ລະດບັຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບ

ຍນືຍງົ. 

3. ຮບູແບບການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູ ້

ຫວາຍແບບຍນືຍງົ. 

4. ປດັໄຈກະຕຸນ້ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍນືຍງົ. 

4.1 ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ 

 

ແຜນວາດ 4.1: ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງປະຊາຊນົແຍກຕາມເພດ 

(ແບບສອບຖາມປະຊາຊນົບາ້ນໂພນທອງ ແລະບາ້ນທາ່ແວງ້, 2014) 
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 ຈາກແຜນວາດ 4.1 ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງປະຊາຊນົຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມແຍກ 

ຕາມເພດ ເຫັນວາ່ ປະຊາຊນົຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມເປັນເພດຊາຍຫຼາຍກວາ່ເພດຍິງມຈີາໍນວນ 160 ຄນົ 

ເທ່ົາກບັ (53.2%), ສວ່ນເພດຍງິມຈີາໍນວນ 141 ຄນົ ເທ່ົາກບັ (46.8%). 

 

ແຜນວາດ 4.2: ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງປະຊາຊນົແຍກຕາມອາຍ ຸ

(ແບບສອບຖາມປະຊາຊນົບາ້ນໂພນທອງ ແລະບາ້ນທາ່ແວງ້, 2014) 

 ຈາກແຜນວາດ 4.2 ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງອາຍຜຸູຕ້ອບແບບສອບຖາມຫລາຍກວ່າໝູ່

ແມນ່ຜູທ່ີ້ມອີາຍລຸະຫວາ່ງ 36-50 ປີ ມຈີາໍນວນ 146 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 48.5%; ຮອງລງົມາແມນ່ຜູທີ້ມອີາຍຸ

ລະຫວາ່ງ 21-35 ປີ ມຈີາໍນວນ 122 ຄນົ ກວມເອົາ 40.5%; ສວ່ນອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ຜູທີ້ມອີາຍບ່ໍຸເກນີ 20 

ປີ ມຈີາໍນວນ 21 ຄນົ ກວມເອົາ 7% ແລະປະຊາຊນົຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທ່ີມຈີາໍນວນໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ຜູທີ້

ມອີາຍ ຸ51 ປີຂຶນ້ໄປ ມຈີາໍນວນ 12 ຄນົ ແລະກວມເອົາ 4%. 
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ແຜນວາດ 4.3: ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງປະຊາຊນົແຍກຕາມລະດບັການສຶກສາ 

(ແບບສອບຖາມປະຊາຊນົບາ້ນໂພນທອງ ແລະບາ້ນທາ່ແວງ້, 2014) 

 
 

 ຈາກແຜນວາດ 4.3 ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງລະດບັການສຶກສາຫລາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່

ລະດບັມດັທະຍມົສຶກສາ ມຈີາໍນວນ 148 ຄນົ ກວມເອົາ 49.2%; ຈາກນ ັນ້ແມນ່ຜູທ່ີ້ມລີະດບັການສຶກສາຊ ັນ້

ກາງ ຫລື ຊ ັນ້ສງູມຈີາໍນວນ 116 ຄນົ ກວມເອົາ 38.5% ແລະ ລະດບັປະລິນຍາຕີ ມຈີາໍນວນ 25 ຄນົ 

ກວມເອົາ 8.3%; ຜູຕ້ອບແບບ ສອບຖາມໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ຜູທ່ີ້ມລີະດບັການສກຶສາຂ ັນ້ປະຖມົສຶກສາມຈີາໍນວນ 

12 ຄນົ ກວມເອົາ 4%. 

12(4%) 

148(49.2%) 

116(38.5%) 

25(8.3%) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

ປະຖມົສກຶສາ ມດັທະຍມົສກຶສາ ຊ ັນ້ກາງ ຫືຼ ຊ ັນ້ສງູ ປະລີນຍາຕ ີ

ຈ
າໍ
ນ
ວ
ນ
ຜ
ູ ້ຕ
ອ
ບ
ແ
ບ
ບ
ສ
ອ
ບ
ຖ
າ
ມ

 

ລະດບັການສກຶສາ 



27 

 

 

ແຜນວາດ 4.4: ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງປະຊາຊນົຜູແ້ຍກຕາມສະຖານະພາບ 

(ແບບສອບຖາມປະຊາຊນົບາ້ນໂພນທອງ ແລະບາ້ນທາ່ແວງ້, 2014) 

 ຈາກແຜນວາດ 4.4 ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງສະຖານະພາບຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ

ສວ່ນຫລາຍແມນ່ແຕງ່ງານແລວ້ ມຈີາໍນວນ 234 ຄນົ ກວມເອົາ 77.7%; ຮອງລງົມາແມນ່ຜູທີ້ມສີະຖາພາບ

ເປັນໂສດ ມຈີາໍນວນເທ່ົາກນັ 48 ຄນົ ກວມເອົາ 15.9% ແລະ ໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ເປັນໝາ້ຍມຈີາໍນວນ 19 

ຄນົ ກວມເອົາ 6.3%. ອາຊບີທີຫລາຍກວາ່ໝູ ່ ທ່ີຕອບແບບສອບຖາມ ແມນ່ເຮັດນາ-ເຮັດສວນ ມຈີາໍນວນ 

132 ຄນົ ກວມເອົາ 43.9%; ຈາກນ ັນ້ແມນ່ຜູທ່ີ້ເຮັດອາຊບີອື່ ນໆ ມຈີາໍນວນ 49 ຄນົ ກວມເອົາ 16.3% 

ແລະ ຜູມ້ອີາຊບີເປັນພະນກັງານເອກະຊນົ ມຈີາໍນວນ 46 ຄນົ ກວມເອົາ 15.3% ເຊິ່ ງກນັກບັຜູຕ້ອບແບບ

ສອບຖາມທີປະກອບອາຊບີຄາ້ຂາຍມຈີາໍນວນ 46 ຄນົ ກວມເອົາ 15.3%; ໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ຜູທ່ີ້ມອີາຊບີ

ລດັຖະກອນ ມຈີາໍນວນ 28 ຄນົ ກວມເອົາ 9.3%. 
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ແຜນວາດ 4.5: ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງປະຊາຊນົແຍກຕາມອາຊບີ 

(ແບບສອບຖາມປະຊາຊນົບາ້ນໂພນທອງ ແລະບາ້ນທາ່ແວງ້, 2014) 

 ຈາກແຜນວາດ 4.5 ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສວ່ນຫລາຍມີ

ອາຊບີເຮັດນາ-ເຮັດສວນ ມຈີາໍນວນ 132 ຄນົ ກວມເອົາ 43.9%; ຈາກນ ັນ້ແມນ່ຜູທ່ີ້ເຮັດອາຊບີອື່ ນໆ ມີ

ຈາໍນວນ 49 ຄນົ ກວມເອົາ 16.3% ແລະ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທ່ີມອີາຊບີເປັນພະນກັງານເອກະຊນົ ແລະ

ຜູທ່ີ້ປະກອບອາຊບີຄາ້ຂາຍແມນ່ມຈີາໍນວນ 46 ຄນົເທ່ົາກນັ ເຊິ່ ງກວມເອົາ 15.3%; ສວ່ນໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ຜູ້

ທ່ີມອີາຊບີເປັນລດັຖະກອນ ມຈີາໍນວນ 28 ຄນົ ແລະກວມເອົາພຽງແຕ ່9.3%. 
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ແຜນວາດ 4.6: ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງປະຊາຊນົແຍກຕາມລາຍໄດຕ່ໍ້ເດອືນ 

   (ແບບສອບຖາມປະຊາຊນົບາ້ນໂພນທອງ ແລະບາ້ນທາ່ແວງ້, 2014) 

ຈາກແຜນວາດ 4.6 ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສວ່ນຫລາຍມລີາຍ

ຮບັຕ ໍາ່ກວາ່ 500,000 ກບີ ມຈີາໍນວນ 118 ຄນົ ກວມເອົາ 39.2%; ຈາກນ ັນ້ແມນ່ຜູທ່ີ້ມລີາຍໄດແ້ຕ ່

500,001-1,000,000 ກບີ ມຈີາໍນວນ 90 ຄນົ ກວມເອົາ 29.9%; ຕ່ໍມາແມນ່ຜູ ້ ທ່ີມລີາຍຮບັແຕ ່

1,000,001 - 2,000,000 ກບີ ມຈີາໍນວນ 74 ຄນົ ກວມເອົາ 24.6% ແລະ ໜອ້ຍກວາ່ໜູແ່ມນ່ຜູທ່ີ້ມລີາຍ

ໄດ ້ຫຼາຍກວາ່ 2,000,000 ກບີ ມຈີາໍນວນ 19 ຄນົ ກວມເອົາ 6.3%.  

ກຸມ່ຕວົຢາ່ງທ່ີຕອບແບບສອບຖາມໃນການສຶກສາຄ ັງ້ນີສ້ວ່ນຫລາຍແມນ່ເປັນເພດຊາຍຫລາຍກວາ່ເພດ

ຍິງ, ສວ່ນຫລາຍມອີາຍແຸຕ ່36-50 ປີ; ຈາກນ ັນ້ແມນ່ຜູທ່ີ້ມອີາຍແຸຕ 21-35 ປີ; ໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ຜູທີ້ມອີາຍ ຸ

51 ປີຂຶນ້ໄປ. ລະດບັການສກຶສາສວ່ນຫລາຍລະດບັມດັທະຍມົສຶກສາ; ຮອງລງົມາແມນ່ຜູທ່ີ້ມລີະດບັການ ສຶກ

ສາຊ ັນ້ກາງ ຫລື ຊ ັນ້ສງູ; ສດຸທ້າຍໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ຜູທ່ີ້ມ ີ ລະດບັການສຶກສາຂ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ. ສະຖານະ

ພາບສວ່ນຫລາຍແມນ່ແຕງ່ງານ;  ຮອງລງົມາແມນ່ຜູທີ້ມສີະຖາພາບເປັນໂສດ ແລະໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ເປັນ

ໝາ້ຍ. ສວ່ນຫລາຍ ມອີາຊບີເຮັດນາ-ເຮັດສວນ; ຮອງລງົມາແມນ່ອາຊບີອື່ ນໆ; ໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ລດັຖະກອນ. 

ສວ່ນຫລາຍມລີາຍຮບັຕ ໍາ່ກວາ່ 500,000 ກບີ; ຮອງລງົມາ ແມນ່ຜູທ່ີ້ມລີາຍໄດແ້ຕ ່ 500,001-1,000,000 

ກບີ ແລະ ສດຸທາ້ຍແມນ່ຜູທ່ີ້ມລີາຍຮບັຫຼາຍກວາ່ 2,000,000 ກບີ. 
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4.2 ລະດບັຄວາມຄດິເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານໂຄງການ 

ການປະເມນີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການແມນ່ການວິເຄາະ

ການປະເມນີລະດບັຄວາມຄດິເຫັນ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍການປະຕດັບດັງານຂອງໂຄງການຕ່ໍປະຊາຊນົ ການ

ສືສານ, ການໃຫຄ້າໍປຶກສາຫາລືຕາ່ງໆ ລວມໄປເຖງິການອອກສຽງຕ່ໍການເຮັດກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໂດຍການ 

ສະແດງຜນົຄາ່ສະເລຍ່ (X) ແລະ ຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ (Standard Deviation: S.D). 

ຕາຕະລາງ 4.1: ສະແດງຄາ່ສະເລຍ່ ແລະຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງລະດບັຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົ

ຕ່ໍການດາໍເນນີງານໂຄງການ 

ລດ ຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີໂຄງການ ຄາ່ສະເລຍ່ SD ລະດບັ 

1 ພະນກັງານໂຄງການໃຫຄ້າໍປຶກສາ ແລະໃຫຄ້າໍແນະນາໍດ ີ 4.02 .97 ຫລາຍ 

2 ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ 2.76 .99 ປານກາງ 

3 ລະບຽບໃນການຈດັສນັປ່າຫວາຍຂອງໂຄງການ 3.79 .99 ດຫີລາຍ 

4 ການສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍຢູບ່າ້ນ 3.97 .90 ດຫີລາຍ 

5 ໂຄງການຊວ່ຍໃຫຫຸຼ້ດຜອ່ນການບກຸລກຸ ແລະຖາງປ່າຊະຊາຍ 2.75 1.03 ປານກາງ 

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມປະຊາຊນົບາ້ນ ໂພນທອງ ແລະ ບາ້ນ ທາ່ແວງ້, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງ 4.1 ເຫັນໄດວ້າ່ການປະເມນີການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການມຄີາ່ສະເລຍ່ ຜູຕ້ອບ

ແບບສອບຖາມ ສວ່ນຫລາຍ ເຫັນວາ່ ພະນກັງານໃຫຄ້າໍປຶກສາ ແລະໃຫຄ້າໍແນະນາໍດ ີເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X 

= 4.02, S.D =0.97) ຢູລ່ະດບັດຫີລາຍ;  ຮອງລງົມາແມນ່ໂຄງການສາ້ງກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍຢູໃ່ນ

ໝູບ່າ້ນ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X =3.97, S.D =0.90) ຢູລ່ະດບັດຫີລາຍ;   ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ການສາ້ງ

ລະບຽບໃນການຈດັສນັປ່າ ຫວາຍຂອງໂຄງການ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X =3.79, S.D =0.99) ຢູລ່ະດບັດີ

ຫລາຍ;  ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X = 2.76, 

S.D =0.99 ) ຢູລ່ະດບັປານກາງ ແລະ ອນັດບັສດຸທ້າຍຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມຄິດເຫັນໜອ້ຍກວາ່

ໜູແ່ມນ່ ໂຄງການຊວ່ຍໃຫຫ້ລດຸຜອ່ນການບກຸລກຸ ແລະຖາງປ່າຊະຊາຍ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X = 2.75, 

S.D =1.03) ຢູລ່ະດບັປານກາງ.  
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4.3 ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ເປັນການວິເຄາະຂໍ້ມນູຂອງລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ

ໂດຍການແຍກເປັນ ລະດບັຂອງການເຂ້ົາຮວ່ມປະຕິບດັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆນາໍໂຄງການ; ໂດຍການສະແດງຜນົ

ຄາ່ສະເລຍ່ (X) ແລະ ຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ (Standard Deviation: S.D). 

ຕາຕະລາງ 4.2: ສະແດງຄາ່ສະເລຍ່ ແລະຄາ່ຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງຮບູແບບການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງ

ປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການ 

ລດ ຮບູແບບການມສີວ່ນຮວ່ມຕ່ໍໂຄງການ ຄາ່ສະເລຍ່ SD ລະດບັ 

1 ການເຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມນາໍໂຄງການ 3.18 1.06 ປານກາງ 

2 
ການປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນການໃຫຄ້າໍແນະນາໍຈາກພະນກັງານ

ວຊິາການໂຄງການ 
2.73 .99 ປານກາງ 

3 ເຂ້ົາຮວ່ມກາໍນດົກດົລະບຽບຂອງໂຄງການ 2.74 1.01 ປານກາງ 

4 ເຂ້ົາຮວ່ມໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຮວ່ມກບັໂຄງການ 2.78 1.00 ປານກາງ 

5 ເຂ້ົາຮວ່ມເຮັດສວນກາ້ເບຍຫວາຍນາໍໂຄງການ 2.61 1.11 ປານກາງ 

6 ເຂ້ົາຮວ່ມເຮັດສວນປກູຫວາຍເອົາຍອດນາໍໂຄງການ 2.75 1.01 ປານກາງ 

7 ເຂ້ົາຮວ່ມເກບັກູຫ້ວາຍນາໍໂຄງການ 3.98 0.99 ຫລາຍ 

8 ເຂ້ົາຮວ່ມຮດີເສ້ັນຫວາຍນາໍໂຄງການ 2.81 0.98 ປານກາງ 

9 ເຂ້ົາຮວ່ມເຮັດຈກັສານນາໍໂຄງການ 3.74 1.31 ຫລາຍ 

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມປະຊາຊນົບາ້ນ ໂພນທອງ ແລະ ບາ້ນ ທາ່ແວງ້. 

ຈາກຕາຕະລາງ 4.2 ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ລະດບັການສວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊນົຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິ

ບດັງານໂຄງການຈາກ  09 ຄາໍຖາມເຫັນວາ່ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມຫລາຍທ່ີສດຸແມນ່ການເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍ

ການເກບັກູເ້ສ້ັນຫວາຍ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X =3.98, S.D=0.99) ຢູລ່ະດບັຫລາຍ; ຮອງລງົມາແມນ່ການ

ເຂ້ົາຮວ່ມການຈກັສານ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X =3.74, S.D=1.31) ຢູລ່ະດບັຫລາຍ; ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ເຂ້ົາ

ຮວ່ມປະຊຸມນາໍໂຄງການ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X =3.18, S.D=1.06) ຢູລ່ະດບັປານກາງ;  ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່

ເຂ້ົາກດິຈະກາໍຮດີເສ້ັນຫວາຍນາໍໂຄງການ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X =2.81, S.D=0.98 ) ຢູລ່ະດບັປານກາງ; 

ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ເຂ້ົາຮວ່ມໃນການແກໄ້ຂບນັຫານາໍໂຄງການ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=2.78, S.D=1.00) ຢູ່
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ລະດບັປານກາງ;   ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ເຂ້ົາຮວ່ມປກູຫວາຍເອົາຍອດ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=2.75, 

S.D=1.01) ຢູ່ລະດບັປານກາງ;  ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ເຂ້ົາຮວ່ມກາໍນດົກດົລະບຽບນາໍໂຄງການ ເຊິ່ ງມຄີາ່

ສະເລຍ່ (X=2.74, S.D=1.01) ຢູລ່ະດບັປານກາງ; ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ເຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນການ

ໃຫຄ້າໍແນະນາໍຈາກພະນກັງານວິຊາການໂຄງການ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X= 2.73, S.D=0.99) ຢູລ່ະດບັ

ປານກາງ ແລະອນັດບັທ່ີມກີານເຂ້ົາຮວ່ມໜອ້ຍກວາ່ໜູແ່ມນ່ ກດິຈະກາໍສວນກາ້ເບຍ້ຫວາຍ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ 

(X=2.61, S.D=1.11) ຢູລ່ະດບັປານກາງ.  

4.4 ລະດບັປດັໄຈທ່ີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການຜະລິດ 

ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍນືຍງົ 

ໃນການປະເມນີທດັສະນະຄະຕິຂອງປະຊາຊນົຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມຢູບ່າ້ນໂພນທອງ ແລະບາ້ນທ່າ

ແວງ້ ຕ່ໍຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາບແບບຍືນຍງົ ແມນ່ການວິເຄາະເບິ່ ງວາ່ປດັໄຈໄດທ່ີ້

ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມກບັໂຄງການຫລາຍທ່ີສດຸ ແລະປດັໄຈໃດທ່ີເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົຍງັຂາດການເຂ້ົາ

ມາມສີວ່ນຮວ່ມ ໂດຍການແບງ່ປດັໄຈອອກ 04 ດາ້ນ; ໂດຍການສະແດງຜນົຄາ່ສະເລຍ່ (X) ແລະ ຄາ່ຜນັ

ປ່ຽນມາດຕະຖານ (Standard Deviation: S.D). 

ຕາຕະລາງ 4.3: ສະແດງຄາ່ສະເລຍ່ປດັໄຈທ່ີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການ 

ລດ ປດັໄຈການມສີວ່ນຮວ່ມ    SD 
ລະດບັ

ຄວາມພໍໃຈ 

1 ດາ້ນການບໍລິຫານຈດັການ 

1 ການບໍຫານຂອງກຸມ່ເກບັກູຫ້ວາຍ (ລາຄາເສ້ັນຫວາຍ,ລະບຽບການເກບັກູ(້ 2.73 1.02 ປານກາງ 

2 ກຸມ່ຮດີເສ້ັນຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານ, ວທີິປະຕບິດັງານຂອງກຸມ່( 2.76 1.00 ປານກາງ 

3 ກຸມ່ຈກັສານກະຕາ່ຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານແລະການແບງ່ປນັອປຸະກອນ( 3.30 1.02 ປານກາງ 

4 ກຸມ່ປກູຫວາຍປກູຫວາຍເອົາຍອດ (ລາຍຮບັຈາກການຂາຍຍອດຫວາຍ( 2.86 1.04 ປານກາງ 

5 ກຸມ່ກາ້ເບຍ້ຫວາຍ (ລາຍຮບັຈາກການຂາຍເບຍ້ຫວາຍ( 2.77 1.01 ປານກາງ 

2 ດາ້ນການການຈດັຕ ັງ້ 

6 ຄວາມສາມກັຄໃີນກຸມ່ບາ້ນມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍ 3.94 .81 ຫລາຍ 

7 ການຈດັຕ ັງ້ກກຸມ່ຜະລິດຫວາຍເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົມຄີວາມສະດວກຂຶນ້ 3.14 1.13 ປານກາງ 

3 ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົ  
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8 ໂຄງການຫວາຍໄດຊ້ວ່ຍໃຫຊ້າວບາ້ນມວີຽກເຮັດງານທາໍຫລາຍຂຶນ້ 3.36 1.04 ປານກາງ 

9 ຊວ່ຍໃນການພດັທະນາສມີແືຮງງານດາ້ນຫດັຖະກາໍ ແລະຈກັສານ 3.50 1.09 ຫລາຍ 

10 ໂຄງການມສີວ່ນຊວ່ຍໃຫຄ້ອບຄວົມຊີວິດິການເປັນຢູດ່ຂີຶນ້ 3.71 .82 ຫລາຍ 

4 ດາ້ນວດັທະນາທາໍ 

11 
ໂຄງການຊວ່ຍໃນການຮຽນຮູທີ້ຈະຮກັສາມນູເຊືອ້ດາ້ນການອະນລຸກັ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
3.56 .81 ຫລາຍ 

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມປະຊາຊນົບາ້ນ ໂພນທອງ ແລະ ບາ້ນ ທາ່ແວງ້. 

ຈາກຕາຕະລາງ 4.3 ປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການຫລາຍກວ່າໝູແ່ມນ່ 

ຄວາມສາມກັຄີໃນກຸມ່ບ້ານມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍ ເຊິ່ ງມຄີ່າສະເລ່ຍ (X=3.94, 

S.D=0.81) ຢູລ່ະດບັຫລາຍ; ຮອງລງົມາແມນ່ໂຄງການມສີວ່ນຊວ່ຍໃຫຄ້ອບຄວົມຊີວິິດການເປັນຢູດ່ຂີຶນ້  

ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=3.71, S.D=0.82) ຢູລ່ະດບັຫລາຍ; ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ໂຄງການຊວ່ຍໃນການຮຽນຮູທ່ີ້

ຈະຮກັສາມນູເຊືອ້ດາ້ນການອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=3.56, S.D=0.81) ຢູ່

ລະດບັຫລາຍ; ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ໂຄງການຊວ່ຍໃນການພດັທະນາສີມແືຮງງານດາ້ນຫດັຖະກາໍ ແລະຈກັສານ 

ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=3.50, S.D=1.09 ຢູລ່ະດບັຫລາຍ; ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ໂຄງການຫວາຍໄດຊ້ວ່ຍໃຫ້

ຊາວບາ້ນມວີຽກເຮັດງານທາໍຫລາຍຂຶນ້ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=3.36, S.D=1.04) ຢູລ່ະດບັປານກາງ; ອນັ

ດບັຕ່ໍມາແມນ່ກຸມ່ຈກັສານກະຕ່າຫວາຍ (ຄ່າແຮງງານແລະການແບ່ງປນັອປຸະກອນ( ເຊິ່ ງມຄີ່າສະເລ່ຍ 

(X=3.30, S.D=1.02) ຢູ່ລະດບັປານກາງ; ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ການຈດັຕ ັງ້ກກຸມ່ຜະລິດຫວາຍເຮັດໃຫ້

ປະຊາຊນົມຄີວາມສະດວກຂືນ້ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=3.14, S.D=1.13) ຢູລ່ະດບັປານກາງ; ອນັດບັຕ່ໍມາ

ແມນ່ກຸມ່ປກູຫວາຍປກູຫວາຍເອົາຍອດ (ລາຍຮບັຈາກການຂາຍຍອດຫວາຍ( ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=2.86, 

S.D=1.04) ຢູລ່ະດບັປານກາງ; ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ກຸມ່ກາ້ເບຍ້ຫວາຍ (ລາຍຮບັຈາກການຂາຍເບຍ້ຫວາຍ( 

ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=2.77, S.D=1.01) ຢູລ່ະດບັປານກາງ; ອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ກຸມ່ຮດີເສ້ັນຫວາຍ (ຄາ່ແຮງ

ງານ, ວິທີປະຕິບດັງານຂອງກຸມ່( ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ (X=2.76, S.D=1.00) ຢູລ່ະດບັປານກາງ; ອດັດບັສດຸ

ທ້າຍແມນ່ການບໍລິຫານຂອງກຸມ່ເກັບກູຫ້ວາຍ (ລາຄາເສ້ັນຫວາຍ,ລະບຽບການເກັບກູ ້ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລ່ຍ 

(X=2.73, S.D=1.02) ຢູລ່ະດບັປານກາງ. 
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4.5 ທດົສອບສມົມດຸຖານໂດຍສມົທຽບຄາ່ສະເລຍ່(  (, ຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ 

(S.D) ແລະຄາ່ສະຖຕິ ິ

ການທດົສອບສມົມດຸຕິຖານແມນ່ໄດສ້ມົທຽບຄາ່ສະຖຄິວາມແຕກຕາ່ງຂອງທດັສະນະຄະຕິຈາກປະ 

ຊາຊນົຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມບາ້ນ ໂພນທອງ ແລະບາ້ນທ່າແວງ້ ໂດຍທດົສອບຕາມສມົມດຸຖານທ່ີໄດຕ້ ັງ້ໄວ້

ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

4.5.1 ທດົສອບສມົມດຸຖານທີ 1  

ລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົມຄີວາມສາໍພນັກບັປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການ

ຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍນືຍງົ 

ຕາຕະລາງ 4.4: ສະແດງຄາ່ສະເລຍ່ ແລະຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງປດັໄຈການມສີວ່ນຮວ່ມແຍກຕາມ

ລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົ 

 

ລດ 
 ປດັໄຈ 

ການມສີວ່ນຮວ່ມ ສ
ນັ
ຍ
າລ

ກັ
 

ລາຍຮບັຕ່ໍເດອືນ ສະຖຕິ ິ

ລະດບັ 

ຕ
ໍາ່
ກ
ວ
າ່
 

 
5
0
0
,0
0
0
 

5
0
0
,0
0
1
-

1
,0
0
0
,0
0
0
 

1
,0
0
0
,0
0
1
-

2
,0
0
0
,0
0
0
 

ຫຼ
າ
ຍ
ກ
ວ
າ່
 

2
,0
0
0
,0
0
0
 

ລວມ F P-value 

1 ດາ້ນການບໍລິຫານຈດັການ 

1 

ການບໍຫານຂອງກຸມ່ເກບັກູ້

ຫວາຍ (ລາຄາເສ້ັນຫວາຍ

,ລະບຽບການເກບັກູ(້ 

   2.71 2.85 2.60 2.68 2.73 

1.06 .367 
ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 
S.D 1.07 1.02 0.98 0.95 1.02 

2 

ກຸມ່ຮດີເສ້ັນຫວາຍ (ຄາ່

ແຮງງານ, ວທີິປະຕບິດັ

ງານຂອງກຸມ່( 

   2.78 2.80 2.69 2.79 2.76 

.22 .880 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

S.D 0.99 1.08 0.92 0.98 1.00 

3 

ກຸມ່ຈກັສານກະຕາ່ຫວາຍ 

(ຄາ່ແຮງງານແລະການ

ແບງ່ປນັອປຸະກອນ( 

   3.12 3.40 3.24 3.63 3.30 

2.01 .112 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

S.D 1.03 1.02 1.01 0.90 1.02 
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4 

ກຸມ່ປກູຫວາຍປກູຫວາຍ

ເອົາຍອດ (ລາຍຮບັຈາກ

ການຂາຍຍອດຫວາຍ( 

   2.81 2.83 2.86 3.21 2.86 

.80 .493 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າ
ມ

ສ
າໍ
ພ
ນັ
ກ
ນັ

 

S.D 1.02 1.06 1.04 1.03 1.04 

5 

ກຸມ່ກາ້ເບຍ້ຫວາຍ (ລາຍ

ຮບັຈາກການຂາຍເບຍ້

ຫວາຍ( 

   2.81 2.81 2.68 2.79 2.77 

.34 .798 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າ
ມ

ສ
າໍ
ພ
ນັ
ກ
ນັ

 

S.D 1.02 1.09 0.91 0.98 1.01 

2 ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ 

6 

ຄວາມສາມກັຄໃີນກຸມ່ບາ້ນ

ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່

ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍ 

   3.90 4.04 3.74 4.42 3.94 

4.86 .003 

ມ
ຄີ
ວ
າ
ມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

S.D .71 .86 .83 .51 0.81 

7 

ການຈດັຕ ັງ້ກຸມ່ຜະລິດ

ຫວາຍເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົມ ີ

ຄວາມສະດວກຂືນ້ 

   3.18 3.18 3.13 2.79 3.14 

.70 .554 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

S.D 1.14 1.08 1.21 1.03 1.13 

3 ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົ  

8 

ໂຄງການຫວາຍໄດຊ້ວ່ຍ

ໃຫຊ້າວບາ້ນມວີຽກເຮັດ

ງານທາໍຫລາຍຂຶນ້ 

   3.49 3.33 3.32 3.11 3.36 

.83 .479 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

S.D 1.03 .98 1.14 .94 1.04 

9 

ຊວ່ຍໃນການພດັທະນາ

ສມີແືຮງງານດາ້ນ

ຫດັຖະກາໍ ແລະຈກັສານ 

   3.50 3.56 3.47 3.37 3.50 

.24 .870 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າ
ມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

S.D 1.16 1.03 1.10 1.12 1.09 

10 

ໂຄງການມສີວ່ນຊວ່ຍໃຫ້

ຄອບຄວົຂອງທາ່ນມຊີວິດິ

ການເປັນຢູດ່ຂີືນ້ 

   3.71 3.68 3.81 3.42 3.71 

1.32 .267 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

S.D .84 .81 .78 .90 .82 

4 ດາ້ນວດັທະນາທາໍ 

11 

ໂຄງການຊວ່ຍໃນການ

ຮຽນຮູທີ້ຈະຮກັສາມນູເຊືອ້

ດາ້ນການອະນລຸກັຊບັ 

ພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

   3.42 3.59 3.61 3.68 3.56 

1.05 .371 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

S.D .85 .78 .79 .95 .81 
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ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມປະຊາຊນົບາ້ນ ໂພນທອງ ແລະ ບາ້ນ ທາ່ແວງ້. 

ຈາກຕາຕະລາງ 4.4 ເຫັນໄດວ້າ່ຜນົການທດົສອບສມົມດຸຖານທ່ີ 1 ລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົມຄີວາມ

ສາໍພນັຕ່ໍຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົ. ໃນລະດບັຄວາມສາໍຄນັທາງສະຖຕິິ

ພບົວາ່: ໂດຍລວມແລວ້ເຫັນວາ່ລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັປດັໄຈດາ້ນຕາ່ງໆ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ 

P-value>0.05 ປດັໄຈການບໍລິຫານຂອງກຸມ່ເກບັກູຫ້ວາຍ (ລາຄາເສ້ັນຫວາຍ,ລະບຽບການເກບັກູ(້ ບ່ໍມ ີ

ຄວາມສາໍພນັກບັລາຍຮບັ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 1.06; P-

value= 0.367). ກຸມ່ຮດີເສ້ັນຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານ, ວິທີປະຕິບດັງານຂອງກຸມ່( ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລາຍ

ຮບັ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 0.22; P-value= 0.880). ກຸມ່

ຈກັສານກະຕາ່ຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານແລະການແບງ່ປນັອປຸະກອນ( ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລາຍຮບັ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ 

P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 2.01; P-value= 0.112). ກຸມ່ປກູຫວາຍປກູ

ຫວາຍເອົາຍອດ (ລາຍຮບັຈາກການຂາຍຍອດຫວາຍ( ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລາຍຮບັ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-

value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 0.80; P-value= 0.493). ກຸມ່ກາ້ເບຍ້ຫວາຍ (ລາຍ

ຮບັຈາກການຂາຍເບຍ້ຫວາຍ( ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລາຍຮບັ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິ

ໂດຍລວມແມນ່ (F= 0.34; P-value= 0.798). ປດັໄຈທີມຄີວາມສາໍພນັກບັລາຍຮບັໂດຍມຄີາ່ P-

value<0.05 ແມນ່ປດັໄຈຄວາມສາມກັຄີໃນກຸມ່ບາ້ນມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່ຜະລິຫດຫດັຖະກາໍຫວາຍມຄີວາມ

ສາໍພນັກບັລາຍຮບັ ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 4.86 P-value= 0.03) ຍອ້ນຮບັຂໍສ້ມົມດຸຖານ

ແມນ່ເປັນຈງິ, ການຈດັຕ ັງ້ກກຸມ່ຜະລິດຫວາຍເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົມຄີວາມສະດວກຂຶນ້ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລາຍ

ຮບັ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 0.70; P-value= 0.554). 

ໂຄງການຫວາຍໄດຊ້ວ່ຍໃຫຊ້າວບາ້ນມວີຽກເຮັດງານທາໍຫລາຍຂຶນ້ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລາຍຮບັ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ 

P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິໂິດຍລວມແມນ່ (F= 0.83; P-value= 0.479). ຊວ່ຍໃນການພດັທະນາ

ສມີແືຮງງານດາ້ນຫດັຖະກາໍ ແລະຈກັສານ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລາຍຮບັ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍ

ມຄີາ່ສະຖຕິໂິດຍລວມແມນ່ (F= 0.24; P-value= 0.870). ໂຄງການມສີວ່ນຊວ່ຍໃຫຄ້ອບຄວົຂອງທາ່ນມ ີ

ຊວິິດການເປັນຢູດ່ຂີຶນ້ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລາຍຮບັ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍ

ລວມແມນ່ (F= 1.32; P-value= 0.267). ໂຄງການຊວ່ຍໃນການຮຽນຮູທີ້ຈະຮກັສາມນູເຊືອ້ດາ້ນການ

ອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນທາໍ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລາຍຮບັ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິ

ໂດຍລວມແມນ່ (F= 1.05; P-value= 0.371). ໂດຍລວມແລວ້ເຫັນວາ່ລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົບ່ໍມຄີວາມ

ສາໍພນັກບັ 10 ປດັໄຈແມນ່ບ່ໍຍອ້ນຮບັຕາມສມົມດຸຖານ. ແຕມ່ ີ01 ປດັໄຈທ່ີມຄີວາມສາໍພນັກບັລາຍຮບັປະຊາ
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ຊນົຄ:ື ປດັໄຈຄວາມສາມກັຄີໃນກຸມ່ບາ້ນມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍແມນ່ມຄີວາມສາໍພນັກບັ

ລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົເຫັນໄດວ້າ່ ປດັໄຈນີຍ້ອ້ມຮບັຂໍສ້ມົມດຸຖານແມນ່ເປັນຈງິ ຍອ້ນວາ່ຜູຕ້ອບແບບສອບ

ຖາມເຫັນວາ່ໃນໝູບ່າ້ນຂອງຕນົເອງຍງັມຄີວາມສາມກັຄີບ່ໍພຽງພໍ ແລະຍງັບ່ໍເປັນເອກະພາບໃນການແບງ່ປນັ

ລາຍຮບັຕາ່ງໆລງົສູຊ່າວບາ້ນໄດຢ້່າງຖ ົ່ວເຖງິອນັສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຖາ້ຫາກບາ້ນປະຊາຊນົໃນບາ້ນຂອງຕນົ

ຂາດຄວາມສາມກັຄແີລວ້ມນັກໍ່ຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍເຊິ່ ງຈະສະແດງອອກໃນການຜະ

ລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍສ ົ່ງອອກໄປຕາ່ງປະເທດທງັສອງຄ ັງ້ບ່ໍໄດຕ້າມຄວາມຄາດຫວງັຕວົຈງິ.  

4.5.2 ທດົສອບສມົມດຸຖານທີ 2  

ລະດບັການສຶກສາຂອງປະຊາຊນົມຄີວາມສາໍພນັກບັປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ

ໃນໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍນືຍງົ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄາ່ P-value<0.05. 

ຕາຕະລາງ 4.5: ສະແດງຄາ່ສະເລຍ່ ແລະຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງປດັໄຈການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາ 

ຊນົແຍກຕາມລະດບັການສກຶສາ 

 

ລດ 
ປດັໄຈ 

ການມສີວ່ນຮວ່ມ 

ສ
ນັ
ຍ
າລ

ກັ
 

ລະດບັການສກຶສາ ຄາ່ສະຖຕິ ິ

ລະດບັ 

ປ
ະ
ຖ
ມົ
 

ມ
ດັ
ທ
ະ
ຍ
ມົ
 

ຊ
ັນ້
ກ
າງ

 
ຫຼື
ຊ
ັນ້
ສ
ງູ
 

ປ
ະ
ລີ
ນ
ຍ
າ
ຕ
 ີ

ລວມ F 

P
-v
a
lu
e
 

1 ດາ້ນການບໍລິຫານຈດັການ 

1 

ການບໍຫານຂອງກຸມ່ເກບັກູ້

ຫວາຍ (ລາຄາເສ້ັນຫວາຍ

,ລະບຽບການເກບັກູ(້ 

   2.67 2.75 2.63 3.08 2.73 

1.41 0.240 
ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 
SD 0.89 1.01 1.03 1.04 1.02 

2 

ກຸມ່ຮດີເສ້ັນຫວາຍ (ຄາ່

ແຮງງານ,ວທີິປະຕບິດັງານ

ຂອງກຸມ່( 

   2.83 2.70 2.81 2.84 2.76 

0.33 0.802 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

SD 0.58 0.97 1.02 1.25 1.00 

3 

ກຸມ່ຈກັສານກະຕາ່ຫວາຍ 

(ຄາ່ແຮງງານແລະການ

ແບງ່ປນັອປຸະກອນ( 

   3.75 3.17 3.28 3.88 3.30 

4.46 0.004 

ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ

ກ
ນັ

 

SD 1.06 0.98 1.00 1.05 1.02 
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4 

ກຸມ່ປກູຫວາຍປກູຫວາຍ

ເອົາຍອດ(ລາຍຮບັຈາກ

ການຂາຍຍອດຫວາຍ( 

   2.83 2.84 2.85 3.00 2.86 

0.17 0.914 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າ
ມ

ສ
າໍ
ພ
ນັ
ກ
ນັ

 

SD 0.58 1.02 1.05 1.32 1.04 

5 

ກຸມ່ກາ້ເບຍ້ຫວາຍ (ລາຍ

ຮບັຈາກການຂາຍເບຍ້

ຫວາຍ( 

   2.83 2.69 2.84 2.84 2.77  

0.58 

  

 

0.628 

  ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າ
ມ

ສ
າໍ
ພ
ນັ
ກ
ນັ

 

SD 0.58 0.97 1.04 1.25 1.01 

2 ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ 

6 

ຄວາມສາມກັຄໃີນກຸມ່ບາ້ນ

ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່ຜະລິດ

ຫດັຖະກາໍຫວາຍ 

   3.58 3.98 3.95 3.84 3.94  

1.03 

  

 

0.382 

  ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

SD 0.79 0.80 0.80 0.90 0.81 

7 

ການຈດັຕ ັງ້ກກຸມ່ຜະລິດ

ຫວາຍເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົມ ີ

ຄວາມສະດວກຂຶນ້ 

   3.00 3.17 3.19 2.84 3.14 

0.75 0.521 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

SD 0.95 1.15 1.13 1.07 1.13 

3 ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົ  

8 

ໂຄງການຫວາຍໄດຊ້ວ່ຍ

ໃຫຊ້າວ ບາ້ນມວີຽກເຮັດ

ງານທາໍຫລາຍຂຶນ້ 

   3.00 3.38 3.31 3.60 3.36 

1.02 0.383 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

SD 0.95 1.08 1.01 0.96 1.04 

9 

ຊວ່ຍໃນການພດັທະນາສມີ ື

ແຮງງານດາ້ນຫດັຖະກາໍ 

ແລະຈກັສານ 

   3.92 3.55 3.42 3.40 3.50 

0.97 0.406 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

SD 1.16 1.07 1.06 1.26 1.09 

10 

ໂຄງການມສີວ່ນຊວ່ຍໃຫ້

ຄອບຄວົຂອງທາ່ນມຊີວິດິ

ການເປັນຢູດ່ຂີືນ້ 

   3.58 3.72 3.72 3.64 3.71 0.17 0.917 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າມ

ສ
າໍພ

ນັ
ກ
ນັ

 

SD 0.67 0.85 0.80 0.81 0.82     

4 ດາ້ນວດັທະນາທາໍ 
        

 



39 

 

11 

ໂຄງການຊວ່ຍໃນການ

ຮຽນຮູທີ້ຈະຮກັສາມນູເຊືອ້

ດາ້ນການອະນລຸກັຊບັ

ພະຍາ ກອນທາໍມະຊາດ 

   4.00 3.48 3.65 3.40 3.56 

2.45 0.064 

ບໍ່
ມ
ຄີ
ວ
າ
ມ

ສ
າໍ
ພ
ນັ
ກ
ນັ

 

SD 0.60 0.83 0.78 0.87 0.81 

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມປະຊາຊນົບາ້ນ ໂພນທອງ ແລະ ບາ້ນ ທາ່ແວງ້. 

ຈາກຕາຕະລາງ 4.5 ເຫັນໄດວ້າ່ຜນົການທດົສອບສມົມດຸຖານທ່ີ 2 ລະດບັການສຶກສາຂອງປະຊາຊນົ

ມຄີວາມສາໍພນັຕ່ໍຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົ ໃນລະດບັຄວາມສາໍຄນັທາງ

ສະຖຕິິພບົວາ່: ໂດຍລວມແລວ້ເຫັນວາ່ລະດບັການສຶກສາຂອງປະຊາຊນົບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັປດັໄຈດາ້ນ

ຕາ່ງໆຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05  ປດັໄຈການບໍລິຫານຂອງກຸມ່ເກບັກູຫ້ວາຍ (ລາຄາເສ້ັນຫວາຍ,ລະບຽບ

ການເກບັກູ(້ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລະດບັການສຶກສາ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍ

ລວມແມນ່ (F= 1.41; P-value= 0.240). ກຸມ່ຮດີເສ້ັນຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານ, ວິທີປະຕິບດັງານຂອງກຸມ່( 

ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລະດບັການສຶກສາ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 

0.33; P-value= 0.802). ປດັໄຈທີມຄີວາມສາໍພນັກບັກບັລະດບັການສຶກສາຂອງປະຊາຊນົໂດຍມຄີາ່ P-

value<0.05 ແມນ່ກຸມ່ຈກັສານກະຕາ່ຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານແລະການແບງ່ປນັອປຸະກອນ(ມຄີວາມສາໍພນັກບັ

ລະດບັການສຶກສາໂດຍມ ີຄາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 4.46 P-value= 0.004 ຍອ້ນຮບັຂໍສ້ມົມດຸຖານ

ແມນ່ຖກຶຕອ້ງ. ກຸມ່ປກູຫວາຍປກູຫວາຍເອົາຍອດ (ລາຍຮບັຈາກການຂາຍຍອດຫວາຍ( ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັ

ລະດບັການສຶກສາ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 0.17; P-value= 

0.914). ກຸມ່ກາ້ເບຍ້ຫວາຍ (ລາຍຮບັຈາກການຂາຍເບຍ້ຫວາຍ( ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັກບັລະດບັການສຶກສາ 

ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 0.58; P-value= 0.628). ຄວາມ

ສາມກັຄີໃນກຸມ່ບາ້ນມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັກບັລະດບັການສຶກສາ 

ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 1.03; P-value= 0.382). ການຈດັ

ຕ ັງ້ກກຸມ່ຜະລິດຫວາຍເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົມຄີວາມສະດວກຂືນ້ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລະດບັການສຶກສາ ຍອ້ນວາ່

ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 0.75; P-value= 0.521). ໂຄງການຫວາຍ

ໄດຊ້ວ່ຍໃຫຊ້າວບາ້ນມວີຽກເຮັດງານທາໍຫລາຍຂຶນ້ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລະດບັການສຶກສາ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-

value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 1.02; P-value= 0.383). ຊວ່ຍໃນການພດັທະນາ

ສີມແືຮງງານດາ້ນຫດັຖະກາໍ ແລະຈກັສານ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລະດບັການສຶກສາ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-

value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 0.97; P-value= 0.406). ໂຄງການມສີວ່ນຊວ່ຍໃຫ້
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ຄອບຄວົຂອງທ່ານມຊີິວິດການເປັນຢູ່ດີຂືນ້ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລະດບັການສຶກສາ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-

value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 0.17; P-value= 0.917). ໂຄງການຊວ່ຍໃນການ

ຮຽນຮູທີ້ຈະຮກັສາມນູເຊື້ອດາ້ນການອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັລະດບັການສຶກ

ສາ ຍອ້ນວາ່ຄາ່ P-value>0.05 ໂດຍມຄີາ່ສະຖຕິິໂດຍລວມແມນ່ (F= 2.45; P-value= 0.064). ໂດຍ

ລວມແລວ້ເຫັນວາ່ລະດບັການສຶກສາຂອງປະຊາຊນົບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັກບັ 10 ປດັໄຈ ໂດຍມຄີາ່ P-

value>0.05 ແມນ່ບ່ໍແມນ່ຮບັສມົມດຸຖານ. ແຕ ່ 01 ປດັໄຈທ່ີມຄີວາມສາໍພນັກບັລະດບັການສຶກສາຂອງ

ປະຊາຊນົຄື: ກຸມ່ຈກັສານກະຕາ່ຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານແລະການແບງ່ປນັອປຸະກອນ (ມຄີວາມສາໍພນັກບັລະດບັ

ການສຶກສາ ຍອ້ນວາ່ສວ່ນຫລາຍປະຊາຊນົມລີະດບັການສຶກສາຢູຂ່ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາ ສະນ ັນ້ ມນັຈິ່ ງເຮັດ

ໃຫກ້ານບໍລິຫານກຸມ່ຫດັຖະກາໍຫວາຍ ມຂໍີຫ້ຍຸງ້ຍາກພໍສມົຄວນ ເຊິ່ ງມນັສະແດງອອກໃຫເ້ຫັນວາ່: ການຮຽນຮູ້

ທ່ີຈະເຮັດຜະລິດຕະພນັໃຫມຕ່າມທ່ີໂຄງການສ ົ່ງມາຝຶກອບົຮມົໃຫ້ໃນທກຸຄ ັງ້ທ່ີໄດຮ້ບັການສ ັ່ງຊື້ຈາກຕາ່ງປະ

ເທດ ນ ັນ້ແມນ່ຍງັມຄີວາມຊກັຊາ້ ແລະ ເມ ື່ອຮຽນຮູແ້ລວ້ການປະເມນີລາຄາຄາແຮງງານຄາ່ຈກັສານຂອງ

ຜະລິດຕະພນັນ ັນ້ ແມນ່ຍງັມຄີວາມຜິດຜາດ ແລະການແບງ່ປນັອປຸະກອນກໍ່ອາດຈະບ່ໍເໝາະສມົ ໂດຍມນັສະ

ແດງອອກໃຫເ້ຫັນວາ່ຕາມຂໍມ້ນູເບື້ອງຕ ົນ້ທ່ີໄດຈ້າກໂຄງການ ເຖງິຄວາມສາໍຄນັຂອງບນັຫາທ່ີເກດີຂືນ້ຄື: ມີ

ການປ່ຽນແປງສນັຍາຄາ່ແຮງງານການຜະລິດຫລາຍຄ ັງ້ເຊ່ັນ:  ປະຊາຊນົຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ພ້ີມລາຄາຄາ່ເສ້ັນ

ຫວາຍ, ເພ້ີມລາຄາຄາ່ຈດັສານ ແລະ ມກີານຍດຸເຊົາການຜະລິດກາງຄນັ.  
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ບດົທີ 5  

ສະຫລບຸຜນົການສກຶສາ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍ 

5.1 ສະຫລບຸຜນົການສກຶສາ 

ການສຶກສາໃນຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ການສຶກ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກບັກູ້

ຫວາຍແບບຍືນຍງົ ໃນເມອືງ ຄາໍເກດີ, ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ມຈີາໍນວນກຸມ່ຕວົຢາ່ງທງັໝດົ 301 ຄນົໃນນ ັນ້ມ ີ

ບາ້ນ ໂພນທອງ ຈາໍນວນ 188 ຄນົ ແລະ ບາ້ນ ທ່າແວງ້ ຈາໍນວນ 113 ຄນົ ໂດຍການໃຊສ້ດູຄິດໄລຂ່ະ 

ໜາດກຸມ່ຕວົຢາ່ງຂອງທາ່ນ Taro Yamane (1973 ) ແລະ ແບງ່ຂະໜາດກຸມ່ຕວົ ຢ່າງຕາມສດັສວ່ນຂອງຈາໍ

ນວນຫລງັຄາເຮອືນ, ການສຶກສາແມນ່ສຶກສາໃນຮບູແບບສາໍຫລວດ ໂດຍໃຊແ້ບບສອບຖາມເປັນເຄື່ ອງມໃືນ

ການສາໍຫລວດ ແລະໃຊໂ້ປຼແກຼມ SPSS for Windows ວິເຄາະຂໍມ້ນູທ່ີໄດຈ້າກແບບສອບຖາມ ເພ່ືອຊອກ

ຫາຄາ່ຄວາມຖີ່ , ສວ່ນຮອ້ຍ, ຄາ່ສະເລຍ່ ແລະຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ ແລະໃຊສ້ະຖຕິິທດົສອບລະດບັຄວາມ

ສາໍພນັ ແລະນາໍໃຊສ້ະຖຕິແິບບພນັລະນາອະທິບາຍຜນົການສກຶສາ.  

ຈາກຜນົການສຶກສາ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກບັກູຫ້ວາຍແບບ 

ຍນືຍງົ ສາມາດອະທິບາຍຕາມຈດຸປະສງົດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  

ລະດບັຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການສະຫລບຸລວມແລວ້ແມນ່ຢູ່ລະ 

ດບັດຫີລາຍ ພະນກັງານໃຫຄ້າໍປຶກສາ ແລະໃຫຄ້າໍແນະນາໍດ;ີ ການສາ້ງກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍຢູໃ່ນໝູ່

ບາ້ນ ແລະລະບຽບໃນການຈດັສນັປ່າຫວາຍຂອງໂຄງການ ເຖງິວາ່ທງັສາມກດິຈະກາໍຈະດາໍເນນີໄປດແີລວ້ແຕ່

ກຍໍງັມປີະຊາຊນົບາງຈາໍນວນຍງັບ່ໍທນັເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການເຊິ່ ງມນັສະແດງອອກຢູບ່ອ່ນວາ່ ມີ

ບາງກຸມ່ຄນົຍງັລະເມນີຕ່ໍລະບຽບການຈດັສນັປ່າຫວາຍຂອງໂຄງການຄຶການເຂ້ົາໄປບກຸລກຸ ແລະ ຖາງປ່າ

ຊະຊາຍຢູ່ຄືດ ັ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົວາ່ໂຄງການຊວ່ຍໃຫ້ຫລດຸຜ່ອນການບກຸລກຸ ແລະຖາງປ່າ

ຊະຊາຍຍງັຢູໃ່ນລະດບັປານກາງ ຖາ້ປະຊາຊນົຍງັບ່ໍເຂ້ົາໃຈດຕ່ໍີກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ແລະຍງັມກີານເຂ້ົາ

ໄປບກຸລກຸ ແລະຖາງປ່າແບບຊະຊາຍແນນ່ອນໃນອານາຄດົປ່າຫວາຍອາດຈະດບັສນູຫລືບອ່ນມຄີວາມຍນືຍງົ. 

ລະດບັການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊນົຊນົຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການປະຊາຊນົຈະເຂ້ົາຮ່ວມ

ກດິຈະກາໍການເກບັກູເ້ສ້ັນຫວາຍ ແລະການຈກັສານ ຫລາຍ; ການເກບັກູເ້ສ້ັນຫວາຍເປັນກດິຈະກາໍທ່ີເຂົາເຈົ້າ
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ມຄີວາມຊາໍນານໃນການເຂ້ົາປ່າຢູ່ແລວ້ພຽງແຕໄ່ດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃນການຕດັຫວາຍໃຫຖ້ກຶວິທີກສໍາມາດ

ເຂ້ົາໄປຕດັຫວາຍໄດ ້ ຈຶ່ງມປີາຊາຊນົເຂ້ົາຮວ່ມຫລາຍທ່ີສດຸ, ສວ່ນການຈກັສານກໍ່ຍອ້ນວາ່ປະຊາຊນົມສີີມໃືນ

ດາ້ນການຈກັສານຢູແ່ລວ້ດ ັງ່ນ ັນ້ການຈກັສານຈຶ່ງບ່ໍແມນ່ເລ່ືອງຍາກສາໍລບັປະຊາຊນົທງັສອງບາ້ນນີ,້ ການເຂ້ົາ

ເຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມນາໍໂຄງການ, ການເຂ້ົາຮວ່ມປຶກສາຫາລືໃນການໃຫຄ້າໍແນະນາໍຈາກພະນກັງານໂຄງການ 

ການເຂ້ົາຮວ່ມກາໍນດົກດົລະບຽບ ແລະການແກໄ້ຂບນັຫາຮວ່ມກບັໂຄງກາ ຍງັຢູໃ່ນລະດບັປານກາງ ເຫັນວາ່

ປະຊາຊນົຍງັຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍນາໍໂຄງເຫັນໄດວ້າ່ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົ

ລະບຽບກໍ່ ບ່ໍໄດດ້ເີທ່ົາທ່ີຄວນ ແລະບນັຫາທ່ີເກດີຂຶນ້ນກໍ່ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືເປ້ົາໝາຍ, 

ການເຂ້ົາຮວ່ມຮດີເສ້ັນຫວາຍ, ປກູຫວາຍເອົາຍອດ ແລະສວນກາ້ເບຍ້ຫວາຍກຖໍກຶວາ່ຢູໃ່ນລະດບັປານກາງ. 

ລະດບັປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການ ແມນ່ປດັໄຈທີເຮັດໃຫຮູ້ວ້າ່: ເມ ື່ອ

ມກີານດາໍເນນີໂຄງການດ,ີ ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການດ ີ ແຕຜ່ນົສາໍເລັດທ່ີອອກມາຊດິຕີາມທ່ີຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັໄປຫລືບ່ໍ. ຜາ່ນການວເິຄາະເຫັນວາ່ ປດັໄຈທ່ີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມໃນໂຄງການຫລາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ 

ຄວາມສາມກັຄໃີນກຸມ່ບາ້ນມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍ ຢູລ່ະດບັຫລາຍ ປະຊາຊນົເຫັນຄວາມ

ສາມກັຄີເປັນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນການເຮັດຜະລິດຕະພນັໃດໜ່ຶງ ຮອງລງົມາແມນ່ໂຄງການມສີວ່ນຊວ່ຍໃຫ້

ຄອບຄວົມຊີວິິດການເປັນຢູດ່ຂີຶນ້ຢູໃ່ນລະດບັຫລາຍ  ແລະອນັດບັໜອ້ຍທ່ີສດຸຂອງປດັໄຈທ່ີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນ

ຮວ່ມແມນ່ ການບໍຫານຂອງກຸມ່ເກບັກູຫ້ວາຍ (ລາຄາເສ້ັນຫວາຍ,ລະບຽບການເກບັກູ)້ ຢູໃ່ນລະດບັປານກາງ 

ເຖງິວາ່ປະຊາຊນົຈະເຂ້ົາຮວ່ມການເກບັກູເ້ສ້ັນຫວາຍຢູ່ໃນອນັດບັຫລາຍທ່ີສດຸຂອງບນັດາກດິຈະກາໍອື່ ນແຕຜ່ນົ

ການວເິຄາະພບົວາ່ ປະຊາຊນົຍງັບ່ໍມຄີວາມພໍໃຈຕ່ໍລາຄາເສ້ັນຫວາຍ ແລະລະບຽບການເກບັກູ ້ດ ັງ່ນ ັນ້ມນັຈຶ່ ງ

ສ ົ່ງຜນົສະທ້ອນໃຫ້ການເກັບກູມ້າຄວາມຊກັຊາ້ແລະບ່ໍໄດຕ້າມເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການທີໄດວ້າງໄວ .້ຍອ້ນ

ວາ່ການຕ ັງ້ລາຄາເສ້ັນຫວາຍຍງັບ່ໍທນັເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິ  

ຜາ່ນການພິສດູສມົມດຸຖານເຫັນໄດວ້າ່ຜນົການທດົສອບສມົມດຸຖານທ່ີ 1 ລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົມ ີ

ຄວາມສາໍພນັຕ່ໍຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົ. ໃນລະດບັຄວາມສາໍຄນັທາງ

ສະຖຕິພິບົວາ່:  ປດັໄຈຄວາມສາມກັຄີໃນກຸມ່ບາ້ນມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍມຄີວາມສາໍພນັ

ກບັລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົເຫັນໄດວ້າ່ ປດັໄຈນີຍ້ອ້ນຮບັຂໍສ້ມົມດຸຖານແມນ່ຖກຶຕອ້ງ ເຖງິວາ່ປະຊາຊນົຈະເຫັນ

ວາ່ຄວາມສາມກັຄໃີນກຸມ່ບາ້ນເປັນປດັໄຈທ່ີມຜີນົເຮັດໃຫໂ້ຄງປະສບົຜນົສາໍເລັດກຕໍາມແຕຍ່ອ້ນປະຊາຊນົຍງັມ ີ

ຄວາມຄດິເຫັນບ່ໍຄກືນັ ແລະຍງັບ່ໍເປັນເອກະພາບໃນການແບງ່ປນັລາຍຮບັຕາ່ງໆລງົສູຊ່າວບາ້ນໄດຢ້າ່ງຖ ົ່ວເຖງິ

ອນັສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຖາ້ຫາກປະຊາຊນົໃນບາ້ນຂອງຕນົມຄີວາມສາມກັຄີບ່ໍພຽງພໍແລວ້ ມນັກຈໍະສ ົ່ງຜນົ
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ກະທບົຕ່ໍການຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນການຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍສ ົ່ງອອກໄປຕາ່ງປະ

ເທດທງັສອງຄ ັງ້ບ່ໍໄດຕ້າມຄວາມຄາດຫວງັຕວົຈງິ.  

ຜນົການພິສດູສມົມດຸຖານທ່ີ 2 ລະດບັການສຶກສາຂອງປະຊາຊນົມຄີວາມສາໍພນັກບັປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍ

ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍືນຍງົ. ໃນລະດບັຄວາມສາໍຄນັ

ທາງສະຖຕິພິບົວາ່: ກຸມ່ຈກັສານກະຕາ່ຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານແລະການແບງ່ປນັອປຸະກອນ ( ມຄີວາມສາໍພນັກບັ

ລະດບັການສຶກສາ ຍອ້ນວາ່ສວ່ນຫລາຍປະຊາຊນົມລີະດບັການສຶກສາຢູຂ່ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາ ສະນ ັນ້ ມນັຈິ່ ງ

ເຮັດໃຫກ້ານບໍລິຫານກຸມ່ຫດັຖະກາໍຫວາຍ ມຂໍີຫ້ຍຸງ້ຍາກພໍສມົຄວນ ເຊິ່ ງມນັສະແດງອອກໃຫເ້ຫັນວາ່: ການ

ຮຽນຮູທ່ີ້ຈະເຮັດຜະລິດຕະພນັໃຫມຕ່າມທ່ີໂຄງການສ ົ່ງມາຝຶກອບົຮມົໃຫໃ້ນທກຸຄ ັງ້ທ່ີໄດຮ້ບັການສ ັ່ງຊືຈ້າກຕາ່ງ

ປະເທດ ນ ັນ້ແມນ່ຍງັມຄີວາມຊກັຊາ້ ແລະ ເມ ື່ອຮຽນຮູແ້ລວ້ການປະເມນີລາຄາຄາແຮງງານຄາ່ຈກັສານຂອງ

ຜະລິດຕະພນັນ ັນ້ ແມນ່ຍງັມຄີວາມຜິດຜາດ ແລະ ການແບງ່ປນັອປຸະກອນກໍ່ອາດຈະບ່ໍເໝາະສມົ ໂດຍມນັສະ

ແດງອອກໃຫເ້ຫັນວາ່ຕາມຂໍມ້ນູເບື້ອງຕ ົນ້ທ່ີໄດຈ້າກໂຄງການ ເຖງິຄວາມສາໍຄນັຂອງບນັຫາທ່ີເກດີຂືນ້ຄື: ມີ

ການປ່ຽນແປງສນັຍາຄາ່ແຮງງານການຜະລິດຫລາຍຄ ັງ້ເຊ່ັນ:  ປະຊາຊນົຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ພ້ີມລາຄາຄາ່ເສ້ັນ

ຫວາຍ, ເພ້ີມລາຄາຄາ່ຈດັສານ ແລະ ມກີານຍດຸເຊົາການຜະລິດກາງຄນັ.  

5.2 ຂໍແ້ນະນາໍ 

ເພ່ືອໃຫກ້ານສຶກສາກຽ່ບກບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍ 

ແບບຍນືຍງົ ເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ຈາກການສຶກສາເຫັນວາ່ຍງັມຫີລາຍຢາ່ງທ່ີຄວນຄ ົນ້ຄວາ້ສຶກສາ

ເພ່ີມເຕມີ ດ ັງ່ນ ັນ້ຜູສ້ກຶສາຈຶ່ງມຂໍີສ້ະເໜີຕ່ໍຜູຈ້ະສກຶສາໃນຄ ັງ້ຕ່ໍໄປດ ັງ່ນີ:້ 

 ຂໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍນືຍງົມຄີ:ື  

1. ຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ ໂດຍລວມແລວ້ແມນ່ຢູໃ່ນລະດບັດຫີລາຍແຕໂ່ຄງການຄວນເບິ່ ງຄືນ

ໃນການອະທິບາຍໃຫປ້ະຊາຊນົເຂ້ົາໃຈຕື່ ມຕ່ໍການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການທກຸຄ ັງ້ ແລະປກຸລະດມົໃຫ້

ປະຊາຊນົໃຫຫ້ລດຸຜອ່ນການບກຸລກຸ ແລະຖາງປ່າຊະຊາຍ. 

2. ຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ຄວນເບິ່ ງຄືນ ການເຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມນາໍໂຄງການ, ການຮດີເສ້ັນ

ຫວາຍ, ການແກໄ້ຂບນັຫານາໍໂຄງການ,   ການປກູຫວາຍເອົາຍອດ,  ການກາໍນດົກດົລະບຽບນາໍໂຄງການ, 

ການຮວ່ມປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນການໃຫຄ້າໍແນະນາໍຈາກພະນກັງານວິຊາການ ແລະການເຮັດສວນກາ້ເບຍ້

ຫວາຍ ຍງັມກີານເຂ້ົາຮວ່ມໜອ້ຍແຕກ່ະຢູໃ່ນລະດບັປານກາງ. 

3. ປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມເຫັນວາ່ ໂຄງການຄວນເບິ່ ງຄືນດາ້ນການບໍລິຫານຈດັກດິຈະກາໍຂອງ

ໂຄງການເຊ່ັນ: ກຸມ່ເກບັກູຫ້ວາຍມລີາຄາເສ້ັນຫວາຍແລະລະບຽບການເກບັກູ ້ , ກຸມ່ຮດີເສ້ັນຫວາຍ (ຄາ່ແຮງ
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ງານ, ວິທີປະຕິບດັງານຂອງກຸມ່( ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່, ກຸມ່ຈກັສານກະຕາ່ຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານແລະການ

ແບງ່ປນັອປຸະກອນ(, ກຸມ່ປກູຫວາຍປກູຫວາຍເອົາຍອດ (ລາຍຮບັຈາກການຂາຍຍອດຫວາຍ(, ກຸມ່ກາ້ເບຍ້

ຫວາຍ (ລາຍຮບັຈາກການຂາຍເບຍ້ຫວາຍ(. 

4. ຕ່ໍຜນົການສມົມດຸຖານເຫັນວາ່ ລາຍຮບັມສີາໍພນັກບັປດັໄຈຄວາມສາມກັຄີໃນກຸມ່ບາ້ນມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍ

ກຸມ່ຜະລິຫດຫດັຖະກາໍຫວາຍ ໂຄງການຄວນເບິ່ ງຄືນໃນດາ້ນນີຕ້ື່ ມເຮັດແນວໃດໃຫບ້າ້ນມຄີວາມ ສາມກັຄີ

ຫລາຍຂືນ້ອາດຈະຈດັ ກອງປະຊຸມເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຄດັເລຶອກ ຜູບໍ້ລິຫານກຸມ່ຫລືອາດຈະ

ໃຊກ້ານປ່ອນບດັເພ່ືອຄດັເລຶອກ. ຕ່ໍລະດບັການສຶກສາມຄີວາມສາໍພນັກບັກຸມ່ຈກັສານກະຕາ່ຫວາຍ (ຄາ່ແຮງ

ງານແລະການແບງ່ປນັອປຸະກອນ( ໂຄງການຄວນຈະເບິ່ ງຄືນເຖງິວິທີການຝຶກອບົຮມົ ການເຮັດຜະລິດຕະພນັ

ໃຫມໃ່ຫປ້ະຊາຊນົອາດຈະເພ້ີມເວລາການຝຶກອບົຮມົຂືນ້ຕື່ ມ ຫລືອາດຈະແບງ່ເປັນໜວ່ຍໃນການຝຶກອບົຮມົ. 

 ຂໍແ້ນະນາໍຕ່ໍຜູທີ້ສຶກສາໃນຄ ັງ້ຕ່ໍໄປມຄີື: ການສຶກສາໃນຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ໄດສ້ຶກສາສະເພາະປະຊາຊນົ

ແຕພ່ຽງສອງບາ້ນໃນເມອືງຄາໍເກດີ, ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊເທ່ົານ ັນ້ເນື່ ອງຈາກເວລາໃນການໃນການສຶກສາມຂີອ້ນ

ຂາ້ງຈາໍກດັ ແລະງບົປະມານການສາສຶກໜອ້ຍ ສະນ ັນ້ໃນການສຶກສາຄ ັງ້ຕ່ໍໄປຄວນຈະສຶກສາໃນຫລາຍບບາ້ນ

ກວາ່ນີ ້ເນື່ອງຈາກວິທິການດາໍລງົຊວີິດ ແລະສະພາບແວດລອ້ມທີແຕກຕາ່ງກນັໄປໃນແຕລ່ະບາ້ນມນັຈະຊວ່ຍ

ເຮັດໃຫເ້ຮົາເຫັນລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຊດັເຈນຂືນ້ຫລາຍກວາ່ນີ.້ ແລະຄວນລງົເລີກການເກບັ

ກູຫ້ວາຍຢາ່ງລະອຽດຕື່ ມເຊ່ັນເນືອ້ທີປ່າຫວາຍຈດັສນັທີຍງັເຫລືອຢູ,່ ໄລຍະທາງໃນການເຂ້ົາໄປຕດັຫວາຍ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 

ຮບູ01: ແຜນທີເມອືງ ຄາໍເກດີ, ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ທ່ີຕ ັງ້ເຂດບາ້ນເປ້ົາໝາຍໂຄງການ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮບູ03: ບາ້ນ ໂພນທອງ     ຮບູ04: ບາ້ນ ທ່າແວງ້ 

ຮບູ 1: ແຜນທ່ີເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ທ່ີຕ ັງ້ບາ້ນເປ້ົາໝາຍ 
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ຮບູ 2: ບາ້ນເປ້ົາໝາຍ 
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ຮບູ 3: ແຜນທ່ີປ່າຈດັສນັຄຸມ້ຄອງ ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍນືຍງົ ບາ້ນໂພນທອງ ແລະບາ້ນທາ່ແວງ 

ເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ 

ຮບູ 4: ຮບູພາບການກາ້ເບຍ້ຫວາຍ 

ຮບູ 5: ຮບູພາບສວນປກູຫວາຍເອົາຍອດ 
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ຮບູ 6: ຮບູພາບການເກບັກູຫ້ວາຍຈາກປ່າ 

 

ຮບູ 7: ຮບູພາບການຮດີເສ້ັນຫວາຍ 
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ຮບູ 8: ຮບູພາບການສານກະຕາ່ຫວາຍສ ົ່ງອອກ ໃນປີ 2011 

ຮບູ 9: ຮບູພາບກະຕາ່ຫວາຍ ສາໍລບັສ ົ່ງອອກໃນປີ 2012 
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ຮບູ 10: ຮບູພາບກະຕາ່ຫວາຍ ສາໍລບັສ ົ່ງອອກໃນປີ 2012 

ຮບູ 11: ຮບູພາບກະຕາ່ຫວາຍ ສາໍລບັສ ົ່ງອອກໃນປີ 2012 
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ຮບູ 12: ຮບູພາບລງົເກບັຂໍມ້ນູ ບາ້ນທາ່ແວງ້ 

ຮບູ 12: ຮບູພາບລງົເກບັຂໍມ້ນູ ບາ້ນໂພນທອງ 
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ແບບສອບຖາມສາໍລບັປະຊາຊນົ 

ການສກຶສາການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລດິ  

ແລະເກບັກູຫ້ວາຍແບບຍນືຍງົໃນເມອືງຄາໍເກດີ, ແຂວງບໍລຄິາໍໄຊ 

 

 ຂາ້ພະເຈົ້າ , ນກັສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຮຸນ່ທີ V ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ  ສະຖາບນັພດັທະນາ

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ລາວ -ຢ່ີປຸ່ນ  ຮວ່ມກບັຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທລຸະກດິ ມະຫາວິທະຍາໄລ 

ແຫງ່ຊາດ ເຊິ່ ງສຶກສາໃນຫວົຂໍກ້ານສຶກສາການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກບັກູ້

ຫວາຍແບບຍືນຍງົໃນເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ. ດ ັງ່ນ ັນ້   ,ຈື່ ງຂໍຄວາມກະລນຸາ ມາຍງັບນັດາທ່ານຊວ່ຍ

ຕອບແບບສອບຖາມສະບບັນີດ້ວ້ຍ.  

I. ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູໃ້ຫສ້າໍພາດ 

ກະລນຸາເລືອກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈງິຂອງທາ່ນ ໂດຍໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍ (( ລງົໃນຊອ່ງ 

ຫວາ່ງ  ຕ່ໍໜາ້ຄາໍຕອບລຸມ່ນີ:້ 

1. ເພດ: 

 ຊາຍ    ຍງິ 

2. ອາຍ:ຸ 

 ຕ ໍາ່ກວາ່ 20 ປີ  21-35 ປີ         36-50 ປີ    51 ປີຂືນ້ໄປ 

3. ລະດບັການສຶກສາ: 

  ປະຖມົສກຶສາ     ມດັທະຍມົ ຫລື ທຽບເທ່ົາ    

  ຊ ັນ້ກາງ ຫລື ຊ ັນ້ສງູ     ປະລິນຍາຕ ີຫລື ທຽບເທ່ົາ    

  ປະລິນຍາໂທ ຫລື ທຽບເທ່ົາ       ເໜືອກວາ່ປະລິນຍາໂທ 

4. ສະຖານະພາບ: 

  ໂສດ   ແຕງ່ງານ          ຢາ່ຮາ້ງ   ໝາ້ຍ 
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5. ອາຊບີ: 

 ພະນກັງານສງັກດັລດັ    ເຮັດນາ, ເຮັດສວນ     

 ພະນກັງານເອກະຊນົ     ຄາ້ຂາຍ   ອື່ ນໆ……………  

6. ສະເລຍ່ລາຍຮບັຕ່ໍເດອືນ: 

 ຕ ໍາ່ກວາ່ 500.000 ກບີ    500.001 ຫາ 1.000.000 ກບີ 

 1.000.001 ຫາ 2.000.000 ກບີ   2.000.001 ກບີຂືນ້ໄປ 

 

II. ລະດບັຄວາມຄດິເຫັນຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ 

ລດ ຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊນົ 
ລະດບັຄວາມຄິດເຫັນ 

1 2 3 4 5 

1 ພະນກັງານໂຄງການໃຫຄ້າໍປຶກສາ ແລະໃຫຄ້າໍແນະນາໍດໃີນລະດບັໃດ?      

2 ທາ່ນມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການໃນລະດບັໃດ?      

3 ທາ່ນຄດິວາ່ລະບຽບໃນການຈດັສນັປ່າຫວາຍຂອງໂຄງການເປັນແນວໃດ?      

4 ການສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍຢູບ່າ້ນຂອງທາ່ນດໃີນລະດບັໃດ?      

5 ໂຄງການຊວ່ຍໃຫຫຸຼ້ດຜອ່ນການບກຸລກຸ ແລະຖາງປ່າຊະຊາຍລະດບັໃດ?      

 

III. ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ໝາຍເຖງິທາ່ນໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍຫຍງັແດນ່າໍໂຄງການ ໂດຍເລືອກໃຫຄ້ະແນນຕາມລະດບັການມ ີ

ສວ່ນຮວ່ມ ກະລນຸາໝາຍ  ໃສຊ່ອ່ງຫວາ່ງຕາມຄະແນນທ່ີເໝາະສມົດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

1= ໜອ້ຍທ່ີສດຸ  2= ໜອ້ຍ     3= ປານກາງ    4= ຫຼາຍ  5= ຫຼາຍທ່ີສດຸ 
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ລດ ການມສີວ່ນຮວ່ມ 
ລະດບັຄວາມຄິດເຫັນ 

1 2 3 4 5 

1 ທາ່ນຕອ້ງການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມນາໍໂຄງການທກຸໆຄ ັງ້?      

2 ທາ່ນມສີວ່ນຮວ່ມໃນການປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນການໃຫຄ້າໍແນະນາໍຈາກ

ພະນກັງານວຊິາການໂຄງການໃນລະດບັໃດ? 

     

3 ທາ່ນມສີວ່ນຮວ່ມໃນການກາໍນດົກດົລະບຽບຂອງໂຄງການແນວໃດ?       

4 ທາ່ນມສີວ່ນຮວ່ມໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຮວ່ມກບັໂຄງການໃນລະດບັໃດ?      

5 ທາ່ນໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມເຮັດສວນກາ້ເບຍຫວາຍນາໍໂຄງການໃນລະດບັໃດ?      

6 ທາ່ນໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມເຮັດສວນປກູຫວາຍເອົາຍອດນາໍໂຄງການໃນລະດບັໃດ?      

7 ທາ່ນໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມເກບັກູຫ້ວາຍນາໍໂຄງການໃນລະດບັໃດ?      

8 ທາ່ນໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມຮດີເສ້ັນຫວາຍນາໍໂຄງການໃນລະດບັໃດ?      

9 ທາ່ນໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມເຮັດຈກັສານນາໍໂຄງການໃນລະດບັໃດ?      

 

IV. ປດັໄຈທີມຜີນົຕ່ໍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນໂຄງການ 

ໝາຍເຖງິຄວາມພໍໃຈຂອງທາ່ນໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍນາໍໂຄງການ ໂດຍເລືອກໃຫຄ້ະແນນຕາມ

ລະດບັການມ ີສວ່ນຮວ່ມ ກະລນຸາໝາຍ  ໃສຊ່ອ່ງຫວາ່ງຕາມຄະແນນທ່ີເໝາະສມົດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

1= ພໍໃຈໜອ້ຍທ່ີສດຸ  2= ພໍໃຈໜອ້ຍ     3= ພໍໃຈປານກາງ    4= ພໍໃຈຫຼາຍ  5= ພໍໃຈຫຼາຍທ່ີສດຸ 

 

ລດ ປດັໄຈການມສີວ່ນຮວ່ມ 
ລະດບັຄວາມພໍໃຈ 

1 2 3 4 5 

ດາ້ນການບໍລິຫານຈດັການ 

1 ການບໍຫານຂອງກຸມ່ເກບັກູຫ້ວາຍ (ລາຄາເສ້ັນຫວາຍ,ລະບຽບການເກບັກູ)້      

2 ກຸມ່ຮດີເສ້ັນຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານ, ວທີິປະຕິບດັງານຂອງກຸມ່)      

3 ກຸມ່ຈກັສານກະຕາ່ຫວາຍ (ຄາ່ແຮງງານແລະການແບງ່ປນັອປຸະກອນ)      

4 ກຸມ່ປກູຫວາຍປກູຫວາຍເອົາຍອດ (ລາຍຮບັຈາກການຂາຍຍອດຫວາຍ)      

5 ກຸມ່ກາ້ເບຍ້ຫວາຍ (ລາຍຮບັຈາກການຂາຍເບຍ້ຫວາຍ)      
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ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ 

6 ຄວາມສາມກັຄີໃນກຸມ່ບາ້ນມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກຸມ່ຜະລິດຫດັຖະກາໍຫວາຍ      

7 ການຈດັຕ ັງ້ກກຸມ່ຜະລິດຫວາຍເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົມຄີວາມສະດວກຂືນ້      

ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົ  

8 ໂຄງການຫວາຍໄດຊ້ວ່ຍໃຫຊ້າວບາ້ນມວີຽກເຮັດງານທາໍຫລາຍຂຶນ້      

9 ຊວ່ຍໃນການພດັທະນາສມີແືຮງງານດາ້ນຫດັຖະກາໍ ແລະຈກັສານ      

10 ໂຄງການມສີວ່ນຊວ່ຍໃຫຄ້ອບຄວົຂອງທາ່ນມຊີວິດິການເປັນຢູດ່ຂີືນ້      

ດາ້ນວດັທະນາທາໍ 

11 ໂຄງການຊວ່ຍໃນການຮຽນຮູທີ້ຈະຮກັສາມນູເຊືອ້ດາ້ນການອະນລຸກັ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

     

 

1. ທາ່ນຄດິວາ່ໂຄງການຄວນມກີານປບັປງຸແກໄ້ຂຫຍງັແດໃ່ນການໃຫປ້ະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມດກີວາ່ປດັຈບຸນັ 

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................... ................ 

 

2. ສິ່ ງທ່ີທາ່ນເພ່ິງພໍໃຈຫຼາຍໃນການເຂ້ົາຮວ່ມໂຄງການຕ່ໍກບັການພດັທະນາດາ້ນການຜະລິດຄ ັງ້ນີມ້ຫີຍງັແດ?່ 

...........................................................................................................................................

....................................................................................................................... ................ 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈສາໍລບັການຮວ່ມມ ື

 

 


