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ຄາໍຂອບໃຈ 

 

ກູ່ອນອ ູ່ ນຂົ້າພະເຈົົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮ ົ້ບນຸຄນຸຢູ່າງສ ງມາຍງັ ຄະນະນາໍຂອງ ກອງເລຂາ ຄະນະກາໍ 

ມະການແຫູ່ງຊາດລາວ ເພ ູ່ ອຄຸົ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ (ກຄຂພສ) 

ທີູ່ ໄດົ້ໃຫົ້ໂອກາດ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຍກົລະດບັ (ສຶກສາຕໍູ່ ລະດບັປະລິນຍາໂທ) ແກູ່

ຂົ້າພະເຈົົ້າຄ ັົ້ງນີົ້. ຊຶູ່ ງຂົ້າພະເຈົົ້າ ໄດົ້ມໂີອກາດໄດົ້ຍກົເອົາບນັຫາແຮງງານ ຂອງເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະ

ຫວັນ-ເຊໂນ ມາສກຶສາ ແລະ ຂົ້າພະເຈົົ້າຫວງັວູ່າຜນົການສກຶສາຄ ັົ້ງນີົ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດສູ່ວນໜຶູ່ ງສາໍລບັ

ການສົ້າງແຜນ ເພ ູ່ ອກະຕກຸຊຸກຍ ົ້ໃຫົ້ແຮງງານລາວ ມສີູ່ວນຮູ່ວມກບັການພດັທະນາ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ 

ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ (ຂພສ) ໃນຂອງເຂດທົູ່ວປະເທດ. ໂດຍເລີູ່ ມຈາກ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ 

ສະຫວນັ-ເຊໂນ ທີູ່ ເປັນເຂດຕ ົົ້ນແບບຂອງການພດັທະນາດົ້ານອດຸສາຫະກາໍ ເພ ູ່ ອສົ້າງບນັດາເງ  ູ່ອນໄຂ ໃຫົ້

ປະຊາຊນົລາວ ມວີຽກເຮັດງານທາໍທີູ່ ຍ ນຍງົ. 

ບດົຄ ົົ້ນຄວົ້າສະບບັນີົ້ ສາໍເລັດລລຸູ່ວງໄປໂດຍດ ີ ຍົ້ອນໄດົ້ຮບັການເອົາໃຈໃສູ່ຢູ່າງໃກົ້ສດິ, ຕິດແທດ, 

ໃຫົ້ຄາໍແນະນາໍ ແລະ ກວດແກົ້ ຢູ່າງເປັນປະຈາໍຈາກອາຈານທີູ່ ປຶກສາ ແລະ ນາໍພາໃນການຂຽນບດົຄ  

ທູ່ານ ຮສ ດຣ ບນຸລົ້ວນ ດົ້ວງເງນິ, ຮອງຫວົໜົ້າສະຖາບນັພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ລາວ-ຍີູ່ ປຸູ່ນ, 

ທງັເປັນຜ ົ້ຮບັຜິດຊອບໂຄງການຫຼກັສ ດປະລິນຍາໂທສາຂາບໍລິຫານທລຸະກດິ ລວມເຖງິ ຄະນະກາໍມະການ

ປົ້ອງກນັບດົທກຸທູ່ານ ທີູ່ ໄດົ້ໃຫົ້ຄວາມກະລນຸາເອົາໃຈໃສູ່ຕິດຕາມ, ໃຫົ້ຄາໍປຶກສາໃນການປບັປຸງບດົ ແລະ 

ສະໜອງຂໍົ້ມ ນທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍູ່ ບດົຂົ້າພະເຈົົ້າ. 

ນອກຈາກນີົ້ ຂົ້າພະເຈົົ້າຂໍຂອບໃຈຢູ່າງຍິູ່ ງຕໍູ່  ຄະນະບໍລິຫານ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊ

ໂນ, ພະແນກການຕູ່າງໆ ແລະ ບນັດາບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນເຂດ ທີູ່ ໄດົ້ສະໜອງຂໍົ້ມ ນອນັຈາໍເປັນແກູ່

ຂົ້າພະເຈົົ້າ ໃນການປະກອບໃສູ່ບດົຄ ົົ້ນຄວົ້າສະບບັນີົ້. 

ສດຸທົ້າຍນີົ້ ຂົ້າພະເຈົົ້າຂໍຂອບໃຈມາຍງັບນັດາບກຸຄນົສາໍຄນັທີູ່ ມສີູ່ວນຮູ່ວມໃນຜນົສາໍເລັດຄ ັົ້ງນີົ້ເຊັູ່ ນ: 

ພໍູ່ , ແມ ູ່, ພນັລະຍາ ແລະ ເພ ູ່ ອນຮູ່ວມງານ ທີູ່ ຄອຍເປັນກາໍລງັໃຈໃຫົ້ໂດຍຕະຫຼອດມາ. 

 

 

ພອນປະເສດີ ເຮົົ້າອູ່ອນຈນັ 
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ບດົຄດັຫຍໍົ້ 

ການສກຶສາໃນຄ ັົ້ງນີົ້ແມ ູ່ນ “ການສກຶສາຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານຢ ູ່ໃນເຂດ 

ເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ” ມຈີດຸປະສງົ ເພ ູ່ ອວເິຄາະສະພາບແຮງງານໂດຍລວມຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດ; ຊອກຮ ົ້ຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ການກະກຽມຮອງຮບັແຮງງານ ຂອງບໍລິສດັໃນ ຂສສຊ 

ພົ້ອມທງັສກຶສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກລດັຖະບານທົ້ອງຖິູ່ນ ຮູ່ວມກບັຄະນະບໍລິຫານ ຂສສຊ ໃນການ

ກະກຽມແຮງງານ ສາໍລບັ ຂສສຊ. ກຸູ່ມຕວົຢູ່າງ ຜ ົ້ສກຶສາໄດົ້ໃຊົ້ແບບສອບຖາມຈ ານວນ 07 ບໍລິສດັ 

ພາຍໃນເຂດ ຂສສຊ ແລະ ນາໍໃຊົ້ວທີິສາໍພາດ, ເກບັກາໍຂໍົ້ມ ນກູ່ຽວກບັການຝຶກແຮງງານເພ ູ່ ອສະໜອງໃຫົ້

ແກູ່ ຂສສຊ ດົ້ວຍການນາໍໃຊົ້ວທີິການວເິຄາະຜູ່ານໂປແກຣມ SPSS ແລະ ວທີິສງັລວມຂໍົ້ມ ນ. 

ຜນົການສກຶສາສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາຈດົທະບຽນ ແລະ ລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ມຈີາໍ 

ນວນ 53 ບໍລິສດັ ທີູ່ ມາຈາກ 12 ປະເທດ, ຊຶູ່ ງໃນນ ັົ້ນເປັນບໍລິສດັຕູ່າງປະເທດກວມ 35 ບໍລິສດັ ໂດຍ

ໄລຍະທີູ່ ບໍລິສດັເຂົົ້າມາຈດົທະບຽນ ແລະ ລງົທຶນຫຼາຍ ແມ ູ່ນໃນປີ 2013 ທີູ່ ມເີຖງິ 16 ບໍລິສດັ. ໃນນີົ້ປະ 

ມານເຄິູ່ ງໜຶູ່ ງເປັນການລງົທຶນຂອງຕູ່າງປະເທດ (FDI) ທີູ່ ກວມເຖງິ 52.83%. ການລງົທຶນສູ່ວນໃຫຍູ່ເປັນ

ການລງົທຶນໃນຮ ບແບບບໍລິສດັ ຈາໍກດັ ກວມອດັຕາເຖງິ 92.45%, ຊຶູ່ ງນອນໃນຂະແໜງບໍລິການກວມ 

54.72%, ຮອງລງົມາແມ ູ່ນຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍກວມ 37.74% ແລະ ຂະແໜງການຄົ້າກວມ 7.55%. 

ຜູ່ານການວເິຄາະ ແລະ ສຶກສາຂໍົ້ມ ນຈາກ 7 ບໍລິສດັ ພບົວູ່າ ບໍສິສດັສູ່ວນໃຫຍູ່ທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ 

ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ  ສະຫວນັ-ເຊໂນ ແມ ູ່ນເປັນທລຸະກດິປະເພດອດຸສາຫະກາໍການຜະລິດ ກວມເອົາ 

85.7%, ທີູ່ ເປັນການສາໍປະທານການລງົທຶນໃນໄລຍະຍາວລະຫວູ່າງ 40 ຫາ 75 ປີ ກວມເອົາ 57.1% 

ແລະ ເປັນບໍລິສດັລງົທຶນຈາກຕູ່າງປະເທດເປັນສູ່ວນໃຫຍູ່ ຊຶູ່ ງກວມເອົາ 71.4%, ທີູ່ ປດັຈບຸນັມຄີວາມ

ຕົ້ອງການແຮງງານປະເພດກາໍມະກອນຝູ່າຍການຜະລິດ ກວມເອົາ 57.1%. ນອກຈາກນີົ້ ຂະແໜງການ

ຕູ່າງໆຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໄດົ້ມແີຜນການສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານໃຫົ້ພຽງພໍກບັ ບໍລິສດັ

ທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນເຂດ ດົ້ວຍຫຼາຍຮ ບການຄ : ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໄດົ້ອອກຂໍົ້ຕກົລງົຂອງທູ່ານເຈົົ້າ 

ແຂວງວູ່າດົ້ວຍການແຕູ່ງຕ ັົ້ງ ຄະນະກາໍມະການ ຊີົ້ນາໍວຽກງານສົ້າງ-ພດັທະນາສມີ  ແຮງງານອດຸສາຫະກາໍ 

ແລະ ຄຸົ້ມຄອງແຮງງານຢ ູ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ສະບບັເລກທີ 2016/ຈຂ.ສຂ, ລງົວນັທີ 07 ທນັວາ 

2012 ເພ ູ່ ອຮບັຜິດຊອບການຈດັຫາ ແລະ ສະໜອງແຮງງານໃຫົ້ຜ ົ້ລງົທຶນຢ ູ່ໃນ ຂສສຊ. 

ຂໍົ້ສະເໜີແນກຈາກການສກຶສາໃນຄ ັົ້ງນີົ້: ໄດົ້ສະເໜີຂ ັົ້ນເທິງທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ ເພີູ່ ມທະວກີານພດັທະນາສ 

ມ  ແຮງງານລາວ ໃນຂງົເຂດເຕັກນກິວຊິາຊບີ ທງັດົ້ານປະລິນມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ເພ ູ່ ອຮອງຮບັການ

ລງົທຶນ; ສະເໜີໃຫົ້ມກີານປບັປງຸນຕິິກ າໃຫົ້ຈະແຈ ົ້ງ, ການປບັຄູ່າແຮງງານຂ ັົ້ນພ ົ້ນຖານໃຫົ້ສອດຄູ່ອງກບັ

ສະ ພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ; ທກຸພາກນສູ່ວນ

ຕົ້ອງຮູ່ວມກນັໃນການແກົ້ໄຂບນັຫາ, ຄວນຈດັໃຫົ້ມຕີະຫຼາດນດັແຮງງານຕາມສະຖານທີູ່ ຕູ່າງໆ ທີູ່ ມ ີ

ເງ  ູ່ອນໄຂ ເພ ູ່ ອດງຶດ ດເອົາແຮງງານທີູ່ ບໍູ່ ມວີຽກເຮັດ ໄດົ້ມໂີອກາດເຂົົ້າເຖງິວຽກເຮດັງານທາໍ ເພ ູ່ ອສົ້າງລາຍ

ຮບັ. 

Formatted: Justified, Indent: First line:  0.5"

Formatted: Font: (Default) Saysettha OT, No underline,
Font color: Auto, Complex Script Font: Saysettha OT

Formatted: No underline, Font color: Auto, Portuguese
(Brazil)

Formatted: Font: (Default) Saysettha OT, No underline,
Font color: Auto, Complex Script Font: Saysettha OT,
Portuguese (Brazil)

Formatted: Font: (Default) Saysettha OT, No underline,
Font color: Auto, Complex Script Font: Saysettha OT

Formatted: Font: (Default) Saysettha OT, No underline,
Font color: Auto, Complex Script Font: Saysettha OT

Formatted: Font: (Default) Saysettha OT, No underline,
Font color: Auto, Complex Script Font: Saysettha OT

Formatted: Font: (Default) Saysettha OT, No underline,
Font color: Auto, Complex Script Font: Saysettha OT

Formatted: Font: (Default) Saysettha OT, No underline,
Font color: Auto, Complex Script Font: Saysettha OT

Formatted: Font: (Default) Saysettha OT, No underline,
Font color: Auto, Complex Script Font: Saysettha OT

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, No underline, Font color:
Auto, Complex Script Font: 12 pt, Not Bold

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, No underline, Font color:
Auto, Complex Script Font: 12 pt, Not Bold

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, No underline, Font color:
Auto, Complex Script Font: 12 pt, Not Bold

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, No underline, Font color:
Auto, Complex Script Font: 12 pt, Not Bold

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, No underline, Font color:
Auto, Complex Script Font: 12 pt, Not Bold

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, No underline, Font color:
Auto, Complex Script Font: 12 pt, Not Bold

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, No underline, Font color:
Auto, Complex Script Font: 12 pt, Not Bold

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, No underline, Font color:
Auto, Complex Script Font: 12 pt, Not Bold

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, No underline, Font color:
Auto, Complex Script Font: 12 pt, Not Bold



iii 

 

ສາລະບານ 

ຄາໍຂອບໃຈ .......................................................................................................................... i 

ບດົຄດັຫຍໍົ້ .......................................................................................................................... ii 

ສາລະບານຕາຕະລາງ ........................................................................................................... v 

ສາລະບານຮ ບ ຫຼ  ຕາຕະລາງແຜນພາບ .................................................................................. vi 

ບດົທີ 1 ພາກສະເໜີ ............................................................................................................ 1 

1.1 ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງບນັຫາ .................................................................................... 1 

1.2 ຄວາມສາໍຄນັຂອງບນັຫາ ................................................................................................. 2 

1.3 ຈດຸປະສງົຂອງການສຶກສາ ............................................................................................... 3 

1.4 ສມົມດຸຖານຂອງການສກຶສາ ............................................................................................ 4 

1.5 ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ ............................................................................................... 4 

1.6 ຂອບແນວຄວາມຄດິໃນການສຶກສາ ................................................................................... 4 

1.7 ຜນົປະໂຫຍດທີູ່ ຄາດວູ່າຈະໄດົ້ຮບັ ...................................................................................... 5 

ບດົທີ 2 ທບົທວນທິດສະດ ີແລະ ບດົຄ ົົ້ນຄວົ້າທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ ............................................................ 6 

2.1 ທິດສະດທີີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ ................................................................................................... 6 

2.1.1 ຄວາມໝາຍຂອງແຮງງານ ............................................................................................ 6 

2.1.2 ທິດສະດອີປຸະສງົ, ອປຸະທານ ແລະ ຄູ່າຈ ົ້າງແຮງງານ ....................................................... 6 

2.1.3 ທິດສະດກີ ູ່ຽວກບັການເລ ອກປະກອບອາຊບີ ................................................................... 11 

2.2 ການຄ ົົ້ນຄວົ້າທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ ........................................................................................... 12 

ບດົທີ 3 ວທີິການສກຶສາ ...................................................................................................... 15 

3.1 ຮ ບແບບຂອງການສກຶສາ ........................................................................................... 15 

3.2 ສະຖານທີູ່ , ປະຊາກອນ ແລະ ກຸູ່ມຕວົຢູ່າງ ................................................................... 15 

3.2.1 ສະຖານທີູ່  .............................................................................................................. 15 

3.2.2 ປະຊາກອນ ແລະ ກຸູ່ມຕວົຢູ່າງ ................................................................................... 16 



iv 

3.3 ຕວົປູ່ຽນ ................................................................................................................. 16 

3.4 ການສົ້າງເຄ ູ່ ອງມ ໃນການສຶກສາ .................................................................................. 16 

3.5 ຂໍົ້ມ ນ ແລະ ວທີິເກບັກາໍຂໍົ້ມ ນ ..................................................................................... 18 

3.6 ການວເິຄາະຂໍົ້ມ ນ ..................................................................................................... 19 

ບດົທີ 4 ຜນົຂອງການສຶກສາ ............................................................................................... 21 

4.1. ສະພາບແຮງງານໂດຍລວມຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ............................................ 21 

4.2. ຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ຄວາມພົ້ອມການກະກຽມຮອງຮບັແຮງງານຢ ູ່ບໍລິສດັ ......................... 26 

4.3. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານທົ້ອງຖິູ່ນ ຮູ່ວມກບັ ຄຂສ ໃນການກະກຽມແຮງງານສາໍລບັ 

ຂພສ ............................................................................................................................ 41 

ບດົທີ 5 ສະຫຸຼບ ແລະ ຂໍົ້ສະເໜີ ........................................................................................... 43 

5.1. ສະຫຸຼບຜນົຂອງການສກຶສາ ........................................................................................ 43 

5.2. ຂໍົ້ຈາໍກດັໃນການສຶກສາ ............................................................................................. 47 

5.3. ຂໍົ້ສະເໜີ ................................................................................................................ 48 

ເອກະສານອົ້າງອງີ .............................................................................................................. 49 

ແບບສອບຖາມ .................................................................................................................. 51 



v 

ສາລະບານຕາຕະລາງ 

ຕາຕະລາງ 3.1 ການໃຫົ້ຄະແນນໃນແຕູ່ລະ ລະດບັ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍຂອງລະດບັຄູ່າສະເລູ່ຍ18 

ຕາຕະລາງ 4.1 ອດັຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດົ້ານເສດຖະກດິຂອງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໃນໄລຍະ 

5 ປີຜູ່ານມາ ...................................................................................................................... 22 

ຕາຕະລາງ 4.2 ຕວົເລກນກັສກຶສາແຕູ່ປີ 2010 ຫາ 2014 ຂອງໂຮງຮຽນວຊິາຊບີແຂວງສະຫວນັະ

ເຂດ................................................................................................................................23 

ຕາຕະລາງ 4.3 ຕວົເລກນກັສກຶສາທີູ່ ຮຽນຈບົແຕູ່ປີ 2010 ຫາ 2013 ຂອງໂຮງຮຽນວຊິາຊບີແຂວງ

ສະຫວນັະເຂດ ................................................................................................................... 23 

ຕາຕະລາງ 4.4 ສະຖຕິິນກັສກຶສາອາຊວີະ ທ ົູ່ວປະເທດ ປະຈາໍສກົ 2013-2014 ............................ 24 

ຕາຕະລາງ 4.5 ຕວົເລກນກັສກຶສາມດັທະຍມົຕອນຕ ົົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ

ປະຈາໍສກົປີ 2011-2012 .................................................................................................... 24 

ຕາຕະລາງ 4.6 ຕວົເລກນກັສກຶສາທີູ່ ກາໍລງັສກຶສາທີູ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ .......... 25 

ຕາຕະລາງ 4.7 ຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງບໍລິສດັ ທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ........................ 30 

ຕາຕະລາງ 4.8 ແຜນຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນຂອງ 7 ບໍລິສດັ ໃນ ຂສສຊ ທີູ່ ຕອບແບບສອບ

ຖາມ .............................................................................................................................34 

ຕາຕະລາງ 4.9 ຈ ານວນ ແລະ ອດັຕາສູ່ວນຂອງຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມ .................................... 35 

ຕາຕະລາງ 4.10 ຈາໍນວນຕວົຢູ່າງ ແລະ ອດັຕາສູ່ວນຂໍົ້ມ ນຂອງບໍລິສດັ ........................................ 36 

ຕາຕະລາງ 4.11 ແຜນການນາໍໃຊົ້ແຮງງານຂອງບໍລິສດັ ............................................................ 37 

ຕາຕະລາງ 4.12 ຫຼກັການສນັຫາແຮງງານ ............................................................................. 39 

ຕາຕະລາງ 4.13 ສະພາບບນັຫາຂອງແຮງງານ ....................................................................... 39 

 

 



vi 

ສາລະບານຮ ບ ຫຼ  ຕາຕະລາງແຜນພາບ 

ຮ ບທີ 2.1 ຕາໍລາອປຸະສງົຂອງແຮງງານ ................................................................................... 7 

ຮ ບທີ 2.2 ເສັົ້ນອປຸະທານແຮງງານ ....................................................................................... 10 

ຮ ບທີ 2.3 ຈດຸສມົດນຸຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ............................................................................ 10 

ຮ ບທີ 4.1 ປະເທດທີູ່ ມາລງົທຶນລງົທຶນ .................................................................................... 27 

ຮ ບທີ 4.2 ປີທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນ ................................................................................................ 27 

ຮ ບທີ 4.3 ຮ ບແບບການລງົທຶນ ............................................................................................ 28 

ຮ ບທີ 4.4 ຮ ບແບບການດາໍເນນີກດິຈະການ ............................................................................ 29 

ຮ ບທີ 4.5 ປະເພດກດິຈະການ ............................................................................................. 29 

 



1 

 

ບດົທີ 1                                                                               

ພາກສະເໜີ 

1.1 ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງບນັຫາ 

ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຂສສຊ) ຖ ກສົ້າງຕ ັົ້ງຂ ົ້ນພາຍໃຕົ້ແນວຄິດ ແລະ ການສຶກ

ສາຄວາມເປັນໄປໄດົ້ໃນການສົ້າງນຄິມົອດຸສາຫະກາໍຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ູ່ ອເປັນຈດຸສມຸທາງເສດຖະກດິ

ແລະ ສົ້າງວຽກເຮັດງານທາໍໃຫົ້ແກູ່ປະຊາຊນົ ເປັນຖານລາຍຮບັໃຫົ້ແກູ່ປະເທດ ຊຶູ່ ງລດັຖະບານ ສປປ 

ລາວ ໄດົ້ຮູ່ວມມ ກບັ ອງົການ JICA ເລີູ່ ມຕ ົົ້ນຈາກການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດົ້ຂອງໂຄງການກໍູ່ສົ້າງຂວົ

ມດິຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫູ່ງທີ 2 ຢ ູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໃນທົ້າຍປີ 2000 ແລະ ເຂດເສດຖະກດິ

ພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ ໄດົ້ຖ ກຕ ັົ້ງຂ ົ້ນຕາມດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ສະບບັເລກທີ 148/ນຍ ລງົວນັ

ທີ 29 ກນັຍາ 2003. 

ຈດຸປະສງົຕ ົົົ້ນຕໍຂອງການພດັທະນາໃນໄລຍະນ ັັ ົ້ນ ແມ ູ່ນເພ ູ່ ອດງຶດ ດ ແລະ ສ ົູ່ງເສີມການລງົທຶນຈາກ

ພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດເຂົົ້າມາຕາມເສັົ້ນທາງເລກທີ 9 ເລີູ່ ມຈາກສ ົົ້ນຂວົມດິຕະພາບຢ ູ່ ແຂວງສະຫວນັ

ນະເຂດ ໄປຮອດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ. ລດັຖະບານ ໄດົ້ຕດັສິນໃຈສົ້າງຕ ັົ້ງເຂດເສດຖະກດິພິເສດ 

ສະຫວນັ-ເຊໂນ ເພ ູ່ ອເປັນເຂດທດົລອງໂດຍລດັລງົທຶນເຂົົ້າໃນການພດັທະນາພ ົ້ນຖານໂຄງລູ່າງ ດົ້ວຍ

ເງ  ູ່ອນໄຂດົ້ານທີູ່ ຕ ັົ້ງ ແລະ ເນ ູ່ອທີູ່  ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ທີູ່ ເປັນແຂວງໃຫຍູ່ ຊຶູ່ ງມເີນ ົ້ອທີູ່ ເປັນອນັດບັສອງ

ຮອງຈາກແຂວງວຽງຈນັ, ຕ ັົ້ງຢ ູ່ພາກກາງຕອນໃຕົ້ຂອງ ສປປ ລາວ ມເີນ ົ້ອທີູ່  21,774 km
2 ມປີະຊາກອນ

ທງັໝດົປະມານ 1,000,000 ຄນົ (ສະຖຕິິ:2014). 

ດົ້ວຍຂະໜາດທີູ່ ໃຫຍູ່ທາງດົ້ານເນ ົ້ອທີູ່  ແລະ ປະຊາກອນ ເຮັດໃຫົ້ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມແີຮງ

ງານເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ ແຕູ່ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າສະພາບເສດຖະກດິຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໃນໄລຍະຜູ່ານ

ມາຍງັບໍູ່ທນັຂະຫຍາຍຕວົເທົູ່ າທີູ່ ຄວນ, ຫວົໜູ່ວຍທລຸະກດິສູ່ວນໃຫຍູ່ຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງ ກໍູ່ ເປັນລກັສະນະຜະ 

ລິດແບບຄວົເຮ ອນຂະໜາດນົ້ອຍ ທີູ່ ບໍູ່ ຕົ້ອງການແຮງງານຫຼາຍ. ສະນ ັົ້ນ, ນກັຮຽນນກັສກຶສາທີູ່ ຮຽນຈບົຂ ັົ້ນ

ສາມນັສກຶສາ ຫຼ  ວຊິາຊບີ ບໍູ່ ສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທາໍໄດົ້, ເຮັດໃຫົ້ອດັຕາການຫວູ່າງງານ ມຫຼີາຍຂ ົ້ນ 

ແລະ ກາຍເປັນສາເຫດເຮັດໃຫົ້ແຮງງານໜຸູ່ມຈາໍນວນເລ ອກໄປອອກແຮງງານຢ ູ່ຕູ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ

ແມ ູ່ນປະເທດໃກົ້ຄຽງ ທີູ່ ມອີດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິເຂັົ້ມແຂງກວູ່າ ແລະ ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນ

ການລກັລອບໄປອອກແຮງແບບຜິດກດົໝາຍ. ຈາກສະພາບການດ ັູ່ງກ ູ່າວ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດົ້ມ ີ
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ຄວາມພະຍາຍາມສ ງເພ ູ່ ອແກົ້ໄຂສະພາບການທາງດົ້ານເສດຖະກດິ ກໍູ່ຄ ການສົ້າງວຽກເຮັດງານທາໍໃຫົ້ແກູ່

ປະຊາຊນົ ໂດຍການປູ່ຽນວກິດິເປັນໂອກາດ ຫນັປູ່ຽນຍດຸທະສາດຂອງປະເທດທີູ່ ບໍູ່ ມທີາງອອກສ ູ່ທະເລ 

(Land lock) ມາເປັນປະເທດເຊ ູ່ ອມຕໍູ່ ໃນອະນພຸາກພ ົ້ນ (Land link) ດົ້ວຍທູ່າແຮງທາງດົ້ານທີູ່ ຕ ັົ້ງຂອງ

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ຈຶູ່ງກາຍເປັນແຂວງບ ລິມາສດິໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ຕາມສາຍທາງເລກ 9 

ທີູ່ ເຊ ູ່ ອມຕໍູ່ ລະຫວູ່າງໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນແລວທາງເສດຖະກດິຕາເວັນອອກຕາເວັນຕກົ. (ກອງ

ເລຂາ ຄຂພສ, ຫົ້ອງວູ່າການລດັຖະບານ). 

ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຂສສຊ) ມເີນ ົ້ອທີູ່ ທງັຫມດົ 954 ເຮັກຕາ ແບູ່ງອອກເປັນ 

4 ເຂດ, ຕ ັົ້ງຢ ູ່ສ ົົ້ນຂວົມດິຕະພາບແຫູ່ງທີ 2 ແລະ ລຽບຕາມເສັົ້ນທາງເລກທີ 9 ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, 

ຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ ົູ່ງເສມີ ແລະ ດງຶດ ດການລງົທຶນເຮັດໃຫົ້ໃນໄລຍະ 2-3 ປີຜູ່ານມານີົ້ 

ຂສສຊ ໄດົ້ກາຍເປັນທີູ່ ສນົໃຈສ ງຈາກຜ ົ້ລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ຊຶູ່ ງມາເຖງິປດັຈບຸນັ ຂສສຊ ມີ

ບໍລິສດັເຂົົ້າມາລງົທຶນພາຍໃນເຂດທງັໝດົ 53 ບໍລິສດັ ໃນຂະແໜງການຜະລິດ, ການຄົ້າ ແລະ ບໍລິການ

ເປັນຕ ົົ້ນແມ ູ່ນ: 

− ບໍລິສດັ ນຄິອນລາວ ຈາໍກດັ, ຜະລິດສິົ້ນສູ່ວນ ແລະ ອປຸະກອນກູ່ຽວກບັກົ້ອງຖູ່າຍຮ ບທກຸຊະນດິ

ເພ ູ່ ອສ ົູ່ງອອກ; 

− ບໍລິສດັ ແອໂຣເວກີ (ລາວ) ຈາໍກດັ, ຜະລິດສິົ້ນສູ່ວນເຄ ູ່ ອງບິນ; 

− ບໍລິສດັ ເອັຊຊລໍີລາວ ຈາໍກດັ, ຜະລິດເລນແວູ່ນຕາ, ຂອບແວູ່ນຕາ, ວດັຖດຸບິທກຸຊະນດິກູ່ຽວກບັ

ສາຍຕາ ເພ ູ່ ອຈາໍໜູ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ; 

− ບໍລິສດັ ໂຕໂຢຕາ ໂບໂຊກ ຸລາວ ຈາໍກດັ, ຜະລິດສິົ້ນສູ່ວນເພ ູ່ ອປະກອບໃນລດົໃຫຍູ່. 

(ອງີຕາມຂໍົ້ມ ນຂອງ ຄຂສ ໃນຄ ັົ້ງວນັທີ 24 ເມສາ 2014) 

1.2 ຄວາມສາໍຄນັຂອງບນັຫາ 

ໃນສກົ 2013-2014 ນີົ້ ຂສສຊ ມຄີວາມຕົ້ອງການແຮງງານຕວົຈງິເຖງິ 3.000 ຄນົ (ສະເພາະ

ບໍລິສດັຜະລິດກົ້ອງຖູ່າຍ ຮ ບນກິອນ ຂອງຍີປຸູ່ນ ທີູ່ ຈະເປີດໂຮງງານຜະລິດເປັນທາງການໃນປີ 2014 

ແມ ູ່ນຕົ້ອງການແຮງງານເຖງິ 2.000 ຄນົ ໃນປີ 2014 (ບດົລາຍງານ ຂສສຊ 2013). 

ບໍລິສດັເຫົຼູ່ ານີົ້ ມຄີວາມຕົ້ອງການແຮງງານເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ ເພ ູ່ ອປະກອບເຂົົ້າຫວົໜູ່ວຍການຜະ 

ລິດ ຊຶູ່ ງລດັຖະບານ ກໍູ່ຄ ຄະນະບໍລິຫານເຂດ ແລະ ພາກສູ່ວນທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງຈະຕົ້ອງມທິີດທາງ ແລະ ແຜນ 

ການລະອຽດ ເພ ູ່ ອຕອບສະໜອງແຮງງານໃຫົ້ແກູ່ບນັດາບໍລິສດັທີູ່ ຢ ູ່ພາຍໃນເຂດ ໂດຍສະເພາະການດງຶເອົາ
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ແຮງງານລາວ ທີູ່ ລກັລອບໄປອອກແຮງງານຢ ູ່ຕູ່າງປະເທດ ໃຫົ້ກບັມາເຮັດວຽກຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຊຶູ່ ງຖົ້າ

ສາມາດຈດັຕ ັົ້ງປະຕິບດັໄດົ້ ກໍູ່ຈະເປັນການສົ້າງເສດຖະກດິຂອງຊາດ ໃຫົ້ມຄີວາມເຂັົ້ມແຂງ, ສົ້າງວຽກເຮັດ

ງານທາໍໃຫົ້ແກູ່ສງັຄມົ, ສົ້າງລາຍຮບັໃຫົ້ແກູ່ປະຊາຊນົ ເພ ູ່ ອໃຫົ້ຫຸຼດພ ົົ້ນອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ມນັ

ຈະກາຍເປັນການແກົ້ໄຂບນັຫາໄພສງັຄມົໄປໃນຕວົ ໂດຍສະເພາະການຕກົເປັນເຫຍ ູ່ ອຂອງຂະບວນການຄົ້າ

ມະນດຸທີູ່ ແຮງງານລາວ ໄດົ້ປະເຊນີໃນໄລຍະຜູ່ານມາ. 

ແຮງງານ ຫຼ  ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ນບັເປັນປດັໄຈໜຶູ່ ງທີູ່ ສາໍຄນັບໍູ່ໜົ້ອຍໄປກວູ່າ ເງນິ (Money), 

ວດັຖດຸບິ ຫຼ  ວດັສະດ ຸ(Material) ແລະ ການບໍລິຫານງານທີູ່ ດ ີເນ ູ່ອງຈາກວູ່າ ມະນດຸເປັນຊບັພະຍາກອນ

ທີູ່ ມສີກັສ ີ ແລະ ບໍູ່ ອາດສາມາດທີູ່ ຈະປະເມນີຄູ່າໄດົ້, ແມ ູ່ນປດັໄຈສາໍຄນັທີູ່ ຂາດບໍູ່ ໄດົ້ ເຊິູ່ ງປຽບສະເໝ ອນ

ເປັນຂໍກະແຈສາໍຄນັທີູ່ ຈະນາໍພາທກຸກດິຈະກາໍໃນອງົກອນກໍູ່ຄ ທລຸະກດິ ໃຫົ້ສາມາດດາໍເນນີໄປຕາມວດັຖປຸະ 

ສງົ ແລະ ຄາດໝາຍທີູ່ ຕ ັົ້ງໄວົ້, ເວົົ້າລວມກໍູ່ຄ ການນ າພາສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດໃຫົ້ຈະເລີນກົ້າວໜົ້າ

ຢູ່າງໝ ັົ້ນທູ່ຽງ. ດ ັູ່ງນ ັົ້ນ, ອງົກອນຕູ່າງໆ ຈຶູ່ງໃຫົ້ຄວາມສາໍຄນັແກູ່ອງົປະກອບດົ້ານບກຸຄະລາກອນ ເປັນອນັ

ດບັທາໍອິດ ເນ ູ່ອງຈາກຄນົເປັນຜ ົ້ກໍູ່ຕ ັ ົ້ງ ເປັນຜ ົ້ດາໍເນນີກດິຈະກາໍຕູ່າງໆຂອງອງົກອນ ແລະ ພດັທະນາອງົ

ກອນໃຫົ້ຈະເລີນກົ້າວໜົ້າ ຫຼ  ເວົົ້າໄດົ້ວູ່າ ຄນົເປັນຜ ົ້ກາໍນດົຄວາມສາໍເລັດຂອງອງົກອນ. ດ ັູ່ງນ ັົ້ນ, ອງົກອນ

ຈຶູ່ງຈາໍເປັນຕົ້ອງສະແຫວງຫາບກຸຄະລາກອນ, ຮກັສາໄວົ້ ແລະ ໃຊົ້ປະໂຫຍດໃຫົ້ເກດີຜນົປະໂຫຍດສ ງສດຸ

ແກູ່ອງົກອນ. 

ເພ ູ່ ອໃຫົ້ສາມາດຕອບສະໜອງແຮງງານທີູ່ ເໝາະສມົກບັຄວາມຕົ້ອງການຂອງ ບໍລິສດັທີູ່ ມາລງົທຶນ

ພາຍໃນ ຂສສຊ, ມຄີວາມຈາໍເປັນທີູ່ ສດຸທີູ່ ຕົ້ອງຮ ົ້ວູ່າບນັດາບໍລິສດັທີູ່ ມາລງົທຶນນ ັົ້ນຕົ້ອງການແຮງງານປະ 

ເພດໃດ ແລະ ຫຼາຍປານໃດ. ພົ້ອມກນັນ ັົ້ນກໍູ່ມຄີວາມຈາໍເປັນຕົ້ອງສຶກສາເບິູ່ ງວູ່າ ຄະນະບໍລິຫານເຂດໄດົ້

ສມົທບົກບັອາໍນາດການປກົຄອງທົ້ອງຖິູ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນ ຫົ້ອງວູ່າການປກົຄອງແຂວງ, ພະແນກສກຶ

ສາທິການ ແລະ ກລິາ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ-ສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສກຶສາພາຍໃນ

ແຂວງຄ ແນວໃດ ເພ ູ່ ອສົ້າງແຮງງານໃຫົ້ແທດເໝາະກບັຄວາມຕົ້ອງການຂອງບນັດາບໍລິສດັພາຍໃນເຂດ. 

ການສກຶສາຄ ັົ້ງນີົ້ຈະໄດົ້ລງົເລີກທງັສອງດົ້ານທີູ່ ກ ູ່າວມາຂົ້າງເທິງນີົ້. 

1.3 ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ 

ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາໃນຄ ັົ້ງນີົ້ເພ ູ່ ອ: 

− ເພ ູ່ ອວເິຄາະສະພາບແຮງງານໂດຍລວມຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; 

− ເພ ູ່ ອຊອກຮ ົ້ຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ການກະກຽມຮອງຮບັແຮງງານ ຂອງບໍລິສດັໃນ ຂສສຊ; 
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− ເພ ູ່ ອສກຶສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກລດັຖະບານທົ້ອງຖິູ່ນ ຮູ່ວມກບັຄະນະບໍລິຫານ ຂສສຊ ໃນ

ການກະກຽມແຮງງານ ສາໍລບັ ຂສສຊ. 

1.4 ສມົມດຸຖານຂອງການສກຶສາ 

ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າສະພາບຂອງບນັຫາ ແລະ ການຈ ົ້າງແຮງງານ (ກາໍມະກອນ) ໃນໂຮງງານອດຸສາ 

ຫະກາໍປະເພດຕູ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ ແມ ູ່ນຂາດແຮງງານຢູ່າງໜກັ 

ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າ: 

• ຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງບໍລິສດັຈາໍນວນ 07 ບໍລິສດັ ທີູ່ ລງົທຶນຢ ູ່ໃນເຂດ ສູ່ວນໃຫຍູ່ເປັນ

ໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ບໍລິການຂນົສ ົູ່ງ (Logistics) ທີູ່ ມລີກັສະນະຄົ້າຍຄ ກນັ, ເຫັນວູ່າມ ີ

ຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານທີູ່ ຄົ້າຍຄ ກນັ. 

1.5 ຂອບເຂດຂອງການສກຶສາ 

ວທິະຍານພິນົສະບບັນີົ້ ສຶກສາເບິູ່ ງຜນົສາໍເລັດ ແລະ ບນັຫາຄງົຄົ້າງຂອງຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ 

ການສະໜອງ ແຮງງານ ຂອງດົ້ານບນັດາໂຮງຈກັໂຮງງານ ທີູ່ ດາໍເນນີກດິຈະການໃນ ເຂດເສດຖະກດິ

ພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ, ຄະນະບໍລິຫານເຂດ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົແຂວງ, 

ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ພາກສູ່ວນທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ. 

1.6 ຂອບແນວຄວາມຄດິໃນການສກຶສາ 

ຂອບແນວຄວາມຄດິທີູ່ ຈະນາໍໃຊົ້ໃນການສກຶສາຄ ັົ້ງນີົ້, ຜ ົ້ສກຶສາແມ ູ່ນໄດົ້ອງີຕາມແນວຄວາມຄິດ ທິດ

ສະດແີຮງງານ, ທິດສະດອີປຸະສງົ ແລະ ອປຸະທານແຮງງານໃນຕະຫຼາດ, ທິດສະດກີ ູ່ຽວກບັການເລ ອກປະ 

ກອບອາຊບີ ໂດຍໃຊົ້ວທີິການສຶກສາແບບປະລິນມານດາໍເນນີການສກຶສາໂດຍນາໍໃຊົ້ສະຖຕິິພນັລະນາ, ຊຶູ່ ງ

ມຕີວົປູ່ຽນຕວົປູ່ຽນຕາມ ແລະ ຕວົປູ່ຽນອດິສະຫຼະດ ັູ່ງນີົ້: 

1) ຕວົປູ່ຽນອິດສະຫຼະ 

− ຄນຸລກັສະນະຂອງບໍລິສດັ ທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ. 

2) ຕວົປູ່ຽນຕາມ 
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− ສະພາບຄວາມຕົ້ອງການ ແຮງງານຂອງ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ ແລະ 

ການພດັທະນາແຮງງານຢ ູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

1.7 ຜນົປະໂຫຍດທີູ່ ຄາດວູ່າຈະໄດົ້ຮບັ 

ໄດົ້ຮບັຮ ົ້ຂໍົ້ມ  ນພ ົ້ນຖານ ກູ່ຽວກບັບນັຫາ ດົ້ານຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ແຮງງານເຂົົ້າ

ໃນຂະແໜງການຕູ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ໃນຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ລວມເຖງິການວາງແຜນຂອງບນັດາໂຮງ

ຈກັໂຮງງານ ທີູ່ ດາໍເນນີກດິຈະການ ໃນເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ, ຄະນະບໍລິຫານເຂດ, ພະ

ແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ-ສງັຄມົແຂວງ, ຂະແໜງການສກຶສາທິການ ແລະ ພາກສູ່ວນທີູ່

ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ. 
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ບດົທີ 2                                                                           

ທບົທວນທິດສະດ ີແລະ ບດົຄ ົົ້ນຄວົ້າທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ 

2.1 ທິດສະດທີີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ 

2.1.1 ຄວາມໝາຍຂອງແຮງງານ 

ແຮງງານ  ໝາຍເຖງິ ກາໍລງັກາຍ ແລະ ກາໍລງັຄວາມຄດິຂອງມະນດຸ ຊຶູ່ ງຖ ວູ່າເປັນປດັໄຈໃນ

ການຜະລິດໜຶູ່ ງລວມທງັເປັນຊບັພະຍາກອນທີູ່ ສາໍຄນັໃນລະບບົເສດຖະກດິການໃຊົ້ຄາໍວູ່າ "ແຮງງານ " ໃນ

ບາງຄ ັົ້ງອາດໃຊົ້ໃນຄວາມໝາຍແຄບ ຫຼ  ໃຊົ້ຊີົ້ສະເພາະວດັຖປຸະສງົເຊັູ່ ນ ອາດໝາຍເຖງິ "ຊນົຊ ັົ້ນແຮງງານ" 

ຫຼ  “ຊນົຊ ັົ້ນກາໍມະກອນ” ຊຶູ່ ງໝາຍເຖງິສະເພາະບກຸຄນົທີູ່ ສະເໜີຂາຍແຮງງານໃຫົ້ກບັບກຸຄນົອ ູ່ ນ ຫຼ  ອງົ

ກອນທລຸະກດິເປັນບກຸຄນົທີູ່ ເຮັດວຽກກບັເຄ ູ່ ອງຈກັ ເຄ ູ່ ອງມ ຕົ້ອງປະຕິບດັຕາມຄາໍສ ັູ່ງຂອງຫວົໜົ້າ ແລະ ມນັ

ເປັນບກຸຄນົທີູ່ ມລີາຍໄດົ້ໜົ້ອຍປດັຈບຸນັຄວາມໝາຍຂອງຄາໍວູ່າ "ແຮງງານ " ທີູ່ ໃຊົ້ກນັຢູ່າງກວົ້າງຂວາງໂດຍ

ທົູ່ວໄປໄດົ້ຄອບຄມຸການໃຊົ້ກາໍລງັກາຍ ແລະ ກາໍລງັຄວາມຄດິຂອງມະນດຸໃນການປະກອບກດິຈະການທາງ

ເສດຖະກດິ ຊຶູ່ ງອາດໝາຍເຖງິຄນົໃນໄວເຮັດວຽກທງັໝດົທີູ່ ເປັນກາໍລງັແຮງງານ (Labour Force) ຫຼ  ອາດ

ໝາຍເຖງິ ຈາໍນວນວນັ ຫຼ  ຊ ົູ່ວໂມງ (manday ຫຼ  manhour) ທີູ່ ຄນົຈະເຮັດວຽກໄດົ້ໃນໄລຍະເວລາໃດເວລາ

ໜຶູ່ ງຊຶູ່ ງສາມາດປູ່ຽນແປງໃນທາງທີູ່ ເພີູ່ ມຂ ົ້ນ ຫຼ  ລງົໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶູ່ ງ ຊຶູ່ ງສາມາດປູ່ຽນແປງໃນທາງທີູ່

ເພີູ່ ມຂ ົ້ນ ຫຼ  ຫຸຼດລງົໃນໄລຍະເວລາອນັສ ັົ້ນໄດົ້ (ສມຸາລີ ປີຕະຍານນົ, 1992). 

2.1.2 ທິດສະດອີປຸະສງົ, ອປຸະທານ ແລະ ຄູ່າຈ ົ້າງແຮງງານ  

1) ອປຸະສງົແຮງງານໃນຕະຫຼາດ 

ອປຸະສງົຂອງແຮງງານປະເພດໃດປະເພດໜຶູ່ ງ ຈະເທົູ່ າກບັຜນົລວມຂອງອປຸະສງົແຮງງານ

ຂອງນາຍຈ ົ້າງທງັໝດົໃນຕະຫຼາດ. ດ ັູ່ງນ ັົ້ນ, ຖົ້າເຮົາລວມເສັົ້ນສະແດງອປຸະສງົຂອງນາຍຈ ົ້າງທງັໝດົເຂົົ້າ

ດົ້ວຍກນັເຮົາຈະໄດົ້ເສັົ້ນອປຸະສງົແຮງງານອາຊບີໜຶູ່ ງໃນຕະຫຼາດ (market demand curve). 

ໂດຍຫຼກັການແລົ້ວ ເສັົ້ນອປຸະສງົແຮງງານໃນຕະຫຼາດຈະເປັນເສັົ້ນຊນັລງົທາງດົ້ານຂວາມ 

ສະເໜີ ຊຶູ່ ງສະແດງເຖງິຄວາມສາໍພນັໃນທາງກບັກນັລະຫວູ່າງ ຈາໍນວນການຈ ົ້າງງານກບັອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງ 

(ຮ ບ2.1) ນ ັົ້ນຄ ຖົ້າອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງເພີູ່ ມສ ງຂ ົ້ນຈາໍນວນການຈ ົ້າງງານຈະຫຸຼດລງົ. 
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ອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງ 

 

 

 
 D 

  

           ຮ ບທີ 2.1 ຕາໍລາອປຸະສງົຂອງແຮງງານ 

 

ສາເຫດທີູ່ ຈາໍນວນການຈ ົ້າງງານ ກບັອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງງານ ມຄີວາມສາໍພນັໃນທາງກບັກນັສະເໜີນີົ້ເປັນເພາະ: 

ກ) ຖົ້າອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງງານເພີູ່ ມສ ງຂ ົ້ນ ຈະເຮັດໃຫົ້ຕນົທຶນການຜະລິດຂອງ ຫວົໜູ່ວຍທລຸະ

ກດິ ເພີູ່ ມສ ງຂ ົ້ນນາໍ ແລະ ຈະສ ົູ່ງຜນົເຮັດໃຫົ້ລາຄາຂອງສນິຄົ້າທີູ່ ຫວົໜູ່ວຍທລຸະກດິນ ັົ້ນຜະລິດໃນຕະຫຼາດ

ເພີູ່ ມສ ງຂ ົ້ນໄປນາໍ ຊຶູ່ ງຈະສ ົູ່ງຜນົກະທບົຕໍູ່ ໄປຍງັອປຸະສງົສາໍລບັສິນຄົ້າຂອງທລຸະກດິນ ັົ້ນໃນຕະຫຼາດ ໂດຍ

ທົູ່ວໄປເມ ູ່ອລາຄາສິນຄົ້າເພີູ່ ມສ ງຂ ົ້ນ ອປຸະສງົສິນຄົ້າໃນທົ້ອງຕະຫຼາດຈະຫຸຼດລງົ (ໂດຍມຂໍີົ້ສມົມດຸວູ່າປດັໄຈ 

ອ ູ່ ນໆຄງົທີູ່ ) ຫວົໜູ່ວຍທລຸະກດິຈາໍເປັນຕົ້ອງຫຸຼດລະດບັການຜະລິດ ແລະ ມຜີນົເຮັດໃຫົ້ຄວາມຕົ້ອງການໃຊົ້

ແຮງງານຫຸຼດລງົ; 

ຂ) ໃນການຜະລິດສິນຄົ້າປດັໄຈແຮງງານທີູ່ ໃຊົ້ມກັໃຊົ້ຮ ູ່ວມກບັປດັໄຈການຜະລິດອ ູ່ ນໆເຊັູ່ ນ 

ເຄ ູ່ ອງມ ຫຼ ເຄ ູ່ ອງຈກັຕູ່າງໆຊຶູ່ ງປດັໄຈແຮງງານ ແລະ ປດັໄຈເຄ ູ່ ອງຈກັໃນບາງສູ່ວນສາມາດໃຊົ້ທດົແທນກນັ

ໄດົ້. ດ ັູ່ງນ ັົ້ນ, ຖົ້າຫາກລາຄາຂອງແຮງງານເພີູ່ ມສ ງຂ ົ້ນ ໃນຂະນະທີູ່ ລາຄາຂອງເຄ ູ່ ອງຈກັ ຫຼ  ເຄ ູ່ ອງມ ອ ູ່ ນໆ

ບໍູ່ ປູ່ຽນແປງຫວົໜູ່ວຍທລຸະກດິຈະຫນັໄປໃຊົ້ປດັໄຈອ ູ່ ນທດົແທນແຮງງານເພ ູ່ ອເປັນການຫຸຼດຕ ົົ້ນທຶນ. ດ ັູ່ງນ ັົ້ນ,

ຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຈະມທີູ່າອູ່ຽງຫຸຼດລງົ (ສມຸາລີ ປີຕະຍານນົ, 1992). 

• ສາເຫດ ແລະ ການວາງແຜນຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານ 

ການວາງແຜນຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ເປັນຂະບວນການສາໍຫຼວດຄວາມຕົ້ອງການຊບັພະຍາກອນ

ມະນດຸ ເພ ູ່ ອໃຫົ້ໄດົ້ຈາໍນວນພະນກັງານທີູ່ ມທີກັສະຖ ກຕາມຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ສາມາດຮບັສະໝກັແຮງ

ງານໄດົ້ ເມ  ູ່ອມຄີວາມຈາໍເປັນຕົ້ອງການໃຊົ້ແຮງງານ ຊຶູ່ ງ ທງົໄຊ ສນັຕິວງົ (1996) ໄດົ້ອະທິບາຍເຖງິ

ສາເຫດ ຂອງຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານທີູ່ ເກດີຂ ົ້ນໃນປດັຈບຸນັວູ່າມສີາເຫດມາຈາກ: 

1. ແຜນການຜະລິດທີູ່ ໄດົ້ກາໍນດົໄວົ້ລູ່ວງໜົ້າ; 

2. ການປບັປງຸລະບບົການເຮັດວຽກ; 

3. ການທດົແທນຄນົເກົູ່ າທີູ່ ອອກໄປ; 

4. ການຂະຫຍາຍການຜະລິດ. 

ຈາໍນວນການຈ ົ້າງງານ 0 



8 

ນອກຈາກນີົ້ ສມົຊາຍ ທິລດັກຕິິ (1999) ໄດົ້ໃຫົ້ເຫັນຜນົສາໍຄນັສາໍລບັການວາງແຜນຊບັພະຍາ 

ກອນມະນດຸໄວົ້ດ ັູ່ງນີົ້: 

1. ການວາງແຜນຈະເຮັດໃຫົ້ການປະຕິບດັວຽກງານ ຂອງພະນກັງານມປີະສິດທິພາບ ແລະ 

ປະສິດທິຜນົ; 

2. ການວາງແຜນຈະເຮັດໃຫົ້ພະນກັງານເກດີຄວາມພໍໃຈ ແລະ ມກີານພດັທະນາທີູ່ ດຂີ ົ້ນ; 

3. ການວາງແຜນຈະສົ້າງໂອກາດສາໍລບັການຈ ົ້າງງານທີູ່ ເທົູ່ າທຽມກນັຢູ່າງມປີະສິດທິພາບ. 

• ປດັໄຈທີູ່ ເປັນຕວົກາໍນດົຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານ 

 ປດັໄຈທີູ່ ເປັນຕວົກາໍນດົຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານ ທີູ່ ຕົ້ອງນ າມາພິຈາລະນາ 

1. ຈາໍນວນຂອງພະນກັງານທງັໝດົທີູ່ ມຢີ ູ່ໃນອງົກອນແບູ່ງເປັນ ເພດ, ອາຍ,ຸ ປະລິມານ 

ແລະ ຄນຸລກັສະນະເປັນປດັໄຈກາໍນດົ ຫຼ  ຄາດຄະເນຄວາມຕົ້ອງການບກຸຄະລາກອນ ຖົ້າ

ປະລິມານຂອງບກຸຄະລາກອນມບໍີູ່ພຽງພໍກບັຄວາມຕົ້ອງການ ກໍູ່ຈະມກີານກາໍນດົຄວາມ

ຕົ້ອງການເພີູ່ ມ ລວມທງັລກັສະນະໃນແງ ູ່ເພດ, ອາຍ ຸຊຶູ່ ງຂ ົ້ນກບັຄວາມຈາໍເປັນໃນການໃຊົ້

ແຮງງານເຫົຼູ່ ານີົ້ ທີູ່ ຈະແຕກຕູ່າງກນັໄປຕາມລກັສະນະວຽກ; 

2. ງບົປະມານການຈ ົ້າງບກຸຄະລາກອນ ນບັວູ່າເປັນປດັໄຈທີູ່ ມຄີວາມສາໍຄນັຕໍູ່ ການກາໍນດົ

ຄວາມຕົ້ອງການກາໍລງັຄນົ ງບົປະມານສູ່ວນນີົ້ຈະເປັນຕວົກາໍນດົອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງເງນິເດ ອນ 

ຜນົຕອບແທນ ແລະ ສະຫວດັດກີານອ ູ່ ນໆ; 

3. ຄນຸນະພາບຂອງແຮງງານທີູ່ ມຢີ ູ່ໄດົ້ແກູ່: ຄວາມຮ ົ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊູ່ຽວຊານ, 

ການສກຶສາ, ການຝຶກອບົຮມົກູ່ອນເຂົົ້າເຮັດວຽກຂອງພະນກັງານ ປຽບທຽບກບັຕະຫຼາດ 

ແຮງງານອ ູ່ ນ; 

4. ເທັນໂນໂລຢີທີູ່ ນາໍມາໃຊົ້ໃນອງົກອນ ຄວາມຮ ົ້ ແລະ ວທິະຍາການສະໄໝໃໝູ່ຕູ່າງໆ ທີູ່ ມ ີ

ການປູ່ຽນແປງໄປຈາກເດມີ ເຮັດໃຫົ້ມຄີວາມຈາໍເປັນທີູ່ ຕົ້ອງກາໍນດົຄວາມຕົ້ອງການບກຸຄະ 

ລາກອນ ຫຼ  ແຮງງານໃໝູ່ທີູ່ ມຄີວາມຮ ົ້, ຄວາມສາມາດຫຼາຍຂ ົ້ນເພ ູ່ ອໃຫົ້ເໝາະສມົກບັເທັກ

ໂນໂລຢີທີູ່ ທນັສະໄໝ; 

5. ສະພາບແວດລົ້ອມພາຍນອກ ໄດົ້ແກູ່: ສະພາບເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, ການເມ ອງ, ອດັຕາ

ຄູ່າຈ ົ້າງແຮງງານໃນຕະຫຼາດ ລວມເຖງິຂໍົ້ກາໍນດົຂອງລດັທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງກບັແຮງງານ; 

6. ປດັໄຈອ ູ່ ນໆ ໄດົ້ແກູ່: ອດັຕາການໝ ນວຽກຂອງແຮງງານ, ການຂາດງານ, ການສ ນເສຍ

ດົ້ານແຮງງານ (ຊໍູ່ ທິບ ແດງໄຈ, 2005). 
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• ປດັໄຈທີູ່ ມຜີນົກະທບົຕໍູ່ ການວາງແຜນຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານ 

ເມ  ູ່ອມແີຜນຂອງຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານແລົ້ວ ຍງັມປີດັໄຈອ ູ່ ນໆໃນອານາຄດົທີູ່ ອາດຈະສ ົູ່ງຜນົ

ກະທບົເຮັດໃຫົ້ແຜນຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານມກີານປູ່ຽນແປງ ໄດົ້ແກູ່: 

1. ການຂະຫຍາຍຕວົຢູ່າງວອງໄວຂອງກດິຈະການ; 

2. ການປູ່ຽນແປງຂະບວນການຜະລິດ; 

3. ເທັກໂນໂລຢີໃໝູ່; 

4. ນະໂຍບາຍຂອງລດັ ຫຼ  ກດົລະບຽບການຈ ົ້າງງານ; 

5. ພາວະການຈ ົ້າງງານຂອງຕະຫຼາດແຮງງານມກີານປູ່ຽນແປງ. 

2). ອປຸະທານແຮງງານໃນຕະຫຼາດ 

ເຖງິວູ່າໃນຄວາມເປັນຈງິອດັຕາການຈ ົ້າງງານ ຈະບໍູ່ ແມ ູ່ນປດັໄຈດຽວໃນການພິຈາລະນາຕດັສິນໃຈ

ເລ ອກອາຊບີຂອງບກຸຄນົກໍູ່ຕາມ (ອາດມປີດັໃຈອ ູ່ ນເຊັູ່ ນຈາໍນວນຊ ົູ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ສະພາບແວດລົ້ອມ, 

ຄວາມຈາໍເຈ, ການຖ ຍົ້ອມຮບັຈາກສງັຄມົ ແລະ ອ ູ່ ນໆ), ແຕູ່ໃນວຊິາເສດຖະສາດ ເມ ູ່ອເຮົາຕົ້ອງການສະ 

ແດງແບບຈາໍລອງຂອງເສັົ້ນອປຸະທານແຮງງານສາໍລບັອາຊບີໃດອາຊບີໜຶູ່ ງ ປດັໄຈທີູ່ ນາໍມາເປັນຫຼກັໃນການ

ວເິຄາະ ກໍູ່ຄ ອດັຕາການຈ ົ້າງງານ ໂດຍບໍູ່ ເອົາປດັໃຈອ ູ່ ນເຂົົ້າມາຮູ່ວມສະແດງ ເນ ູ່ອງຈາກຄູ່າຈ ົ້າງງານເປັນ

ປດັໄຈດຽວທີູ່ ສາມາດວດັແທກໄດົ້, ລາຍໄດົ້ເປັນປດັໄຈຫຼກັຂອງຄນົສູ່ວນໃຫຍູ່ໃນການເລ ອກອາຊບີ ແລະ 

ອດັຕາຈ ົ້າງງານມກັເປັນປດັໄຈດຽວທີູ່ ມກີານປູ່ຽນແປງປະຈາໍ (ສມຸາລີ ປີຕະຍານນົ, 1992). 

ພາຍໃຕົ້ຂໍົ້ສມົໝດຸທີູ່ ປດັໄຈອ ູ່ ນຄງົທີູ່  ການເພີູ່ ມຂ ົ້ນຂອງອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງງານຂອງອາຊບີໃດໜຶູ່ ງ ເມ  ູ່ອ

ປຽບທຽບກບັອາຊບີອ ູ່ ນໆ ຈະດງຶດ ດໃຫົ້ຈາໍນວນຄນົທີູ່ ຈະຫນັມາເລ ອກອາຊບີນີົ້ເພີູ່ ມຂ ົ້ນ ຊຶູ່ ງສາມາດສະແດງ

ໂດຍເສັົ້ນອປຸະທານແຮງງານທີູ່ ເນີົ້ງຊນັຂ ົ້ນໄປທາງຂວາມ  ຕາມການເພີູ່ ມຂ ົ້ນຂອງອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງ (ຮ ບ2.2). 

 

 

 

 
ອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງ S 

 
  

 
  
 
0 ຈາໍນວນການຈ ົ້າງງານ 
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ຮ ບທີ ເສັົ້ນອປຸະທານແຮງງານ 2.2 ຮ ບທີ 2.2 ເສັົ້ນອປຸະທານແຮງງານ  

3).ຄວາມສມົດນຸຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ 

ຈດຸຕດັກນັລະຫວູ່າງ ອປຸະສງົ ແລະ ອປຸະທານ ຈະເປັນຕວົກາໍນດົລະດບັການຈ ົ້າງງານ ແລະ ຄູ່າ

ຈ ົ້າງທີູ່ ຈະໄດົ້ຮບັໃນຕະຫຼາດແຮງງານແບບແຂູ່ງຂນັ ກນົໄກຂອງຕະຫຼາດ ຈະຮູ່ວມກນັກາໍນດົຈດຸສມົດນຸໃນ

ຕະຫຼາດແຮງງານທີູ່ ຈດຸ A ຊຶູ່ ງກໍູ່ໃຫົ້ເກດີການຈ ົ້າງງານທີູ່ ຈດຸ E ແລະ ມອີດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງໃນລະດບັ W. 

ດ ັູ່ງນ ັົ້ນ, W ຈຶູ່ງເປັນອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງຂອງຕະຫຼາດສາໍລບັອາຊບີໃດໜຶູ່ ງ (ຮ ບທີ2.3) ໃນທາງເສດຖະສາດເຮົາ

ມກັເອີົ້ນອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງງານນີົ້ວູ່າ ອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງແຂງຂນັ (competitive wage) ຫຼ  ອດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງຊຶູ່ ງຈະ

ສົ້າງໃຫົ້ສມົດນຸກນັໄດົ້ (market clearing wage). 
 

ອດັຕາການຈ ົ້າງງານ 

 

 S 

W 

 D 

 

0 E ຈາໍນວນການຈ ົ້າງງານ 

ຮ ບທີ 2.3 ຈດຸສມົດນຸຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ 

 

ນອກຈາກນີົ້ ໃນການສຶກສາຄ ັົ້ງນີົ້ ຍງັຕິດພນັກບັ ການວາງແຜນ ແລະ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ

ມະນດຸ ຊຶູ່ ງໃນວຊິາບໍລິຫານຊບັພະຍາກອນມະນດຸ (2010) ແມ ູ່ນຂະບວນການທບົທວນຄ ນຄວາມຕົ້ອງ 

ການຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ເພ ູ່ ອຮບັປະກນັໃຫົ້ມຈີາໍນວນພນົ ທີູ່ ມຄີວາມຮ ົ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທກັສະ 

ໃນທກຸເວລາທີູ່ ຕົ້ອງການ. ການວາງແຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ປະກອບມກີານຈດັຫາຄນົເຂົົ້າ

ໃນອງົກອນ, ການພດັທະນາທກັສະ ແລະ ການອອກຈາກອງົກອນ ດ ັູ່ງນ ັົ້ນ ຈຶູ່ງເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ຂອງຜ ົ້ບໍລິຫານທກຸຄນົ ບໍູ່ ສະເພາະແຕູ່ຜ ົ້ບໍລິຫານຊບັພະຍາກອນມະນດຸ. ອງົກອນທີູ່ ມພີະນກັງານ ທີູ່ ມປີະລິ 

ມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ບໍູ່ ເໝາະສມົ ຕົ້ອງໄດົ້ທບົທວນຄ ນນະໂຍບາຍ ຊບັພະຍາກອນມະນດຸຄ ນໃໝູ່. 

ການວາງແຜນຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ທີູ່ ມປີະສິດທິຜນົ ແມ ູ່ນຕົ້ອງຮບັປະກນັໃຫົ້ພອນສະຫວນັຂອງພະນກັ 

ງານ ຖ ກຈດັສນັຢູ່າງມປີະສດິທິພາບ, ຕ ົົ້ນທຶນແຮງງານ ຖ ກກວດກາຄວບຄຸມ, ຜະລິດຕະພາບການຜະລິດ

ຖ ກປບັປງຸ ແລະ ພະນກັງານ ທີູ່ ມພີອນສະຫວນັ ໄດົ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ. 

Formatted: Heading 1, Left, Indent: Left:  0"
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ຈດຸປະສງົຂອງການວາງແຜນ ແມ ູ່ນເພ ູ່ ອຮບັປະກນັໃຫົ້ອງົກອນ ມຈີາໍນວນພນົ ທີູ່ ມຄີວາມຮ ົ້ຄວາມ

ສາມາດ ແລະ ທກັສະ ເພ ູ່ ອຮອງຮບັຍດຸທະສາດຂອງອງົກອນ (ສມຸາລີ ປີຕະຍານນົ, 1992). 

2.1.3 ທິດສະດກີ ູ່ຽວກບັການເລ ອກປະກອບອາຊບີ  

ການເລ ອກປະກອບອາຊບີ ແມ ູ່ນຂະບວນການທີູ່ ຕໍູ່ ເນ ູ່ອງໂດຍບໍູ່ ໄດົ້ຕດັສນິໃຈພຽງແຕູ່ຄ ັົ້ງດຽວ ແຕູ່ກໍູ່

ເປັນສູ່ວນຊູ່ວຍທີູ່ ຢ ູ່ລະຫວູ່າງການຕດັສິນໃຈເລ ອກ, ຊຶູ່ ງການຕດັສນິໃຈເລ ອກນ ັົ້ນຈະເກດີຂ ົ້ນຮູ່ວມກບັຊວີດິ

ການເຮັດວຽກຂອງບກຸຄນົ ສາເຫດສາໍຄນັຂອງການປູ່ຽນອາຊບີ ແມ ູ່ນຂ ົ້ນກບັຄວາມເພິູ່ ງພໍໃຈທີູ່ ໄດົ້ຮບັຈາກ

ອາຊບີເດມີ, ເສລີພາບທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງການປູ່ຽນຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມກດົດນັ ຫຼ  ທາງເລ ອກທີູ່ ມໃີນ

ອາຊບີປດັຈບຸນັ, ຖົ້າການເລ ອກອາຊບີ ໃນໄລຍະຕ ົົ້ນຂອງຊວີດິບໍູ່ ນາໍໄປສ ູ່ຄວາມເພິູ່ ງພໍໃຈໃນການເຮັດວຽກ, 

ບກຸຄນົອາດຈະເລ ອກອາຊບີໃໝູ່ໄດົ້ ໂດຍທີູ່ ຈະພະຍາຍາມຫາໂອກາດທີູ່ ຈະໄດົ້ຮ ົ້ເຖງິຜນົປະໂຫຍດ ແລະ 

ຜນົຕອບແທນທີູ່ ດທີີູ່ ສດຸ. ສະນ ັົ້ນ, ການເລ ອກອາຊບີອາດຈະຕົ້ອງໃຊົ້ເວລາດນົນານ ແລະ ສະຫຼບັຊບັຊົ້ອນ

ຫຼາຍຂ ົ້ນ ເນ ູ່ອງຈາກສະພາບແວດລົ້ອມມກີານປູ່ຽນແປງໄປ. ການເລ ອກປະກອບອາຊບີ ຈະມກີານປູ່ຽນ 

ແປງໄປໄດົ້ຫຼາຍ ແນວທາງອາຊບີຂອງບກຸຄນົ, ແຕູ່ສິູ່ ງທີູ່ ບກຸຄນົໄດົ້ພບົພໍົ້ໃນໄລຍະໄວຮຽນນ ັົ້ນມນັແມ ູ່ນການ

ວາງແຜນເພ ູ່ ອໃຫົ້ເກດີມໂີອກາດເລ ອກໄດົ້ຫຼາຍກວູ່າ ຊຶູ່ ງບກຸຄນົທີູ່ ມກີານສຶກສາສ ງກໍູ່ຍູ່ອມມໂີອກາດເລ ອກ

ອາຊບີໄດົ້ກວົ້າງຂວາງຂ ົ້ນ. 

Ginzberg ແລະ ຄະນະ ຍງັໄດົ້ສະເໜີຕ ູ່ ມອີກວູ່າ: ການເລ ອກອາຊບີຂອງບກຸຄນົນ ັົ້ນຂ ົ້ນຢ ູ່ກບັຕວົ

ປູ່ຽນທີູ່ ສາໍຄນັ 04 ປະການ ເຊິູ່ ງປະກອບມ:ີ 

1) ດົ້ານຄວາມເປັນຈງິ (Reality Factor) ໝາຍເຖງິການຕອບສະໜອງທີູ່ ບກຸຄນົມຕໍີູ່ ຄວາມ

ກດົດນັຈາກສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ຂອງສິູ່ ງແວດລົ້ອມ ໃນການພິຈາລະນາຕດັສນິໃນ

ເລ ອກອາຊບີ; 

2) ຂະບວນການທາງການສກຶສາ (Education Process) ໝາຍເຖງິລະດບັການສກຶສາຂອງ

ບກຸຄນົຈະເປັນສິູ່ ງກາໍນດົ ຊຶູ່ ງມອີດິທິພນົຕໍູ່ ການເລ ອກປະກອບອາຊບີ; 

3) ດົ້ານອາລມົ (Emotional Factor) ໝາຍເຖງິ ລກັສະນະທາງບກຸຄະລິກພາບ, ສນັຊາດ

ຕະຍານ ທີູ່ ເຮັດໃຫົ້ບກຸຄນົຕອບສະໜອງຕໍູ່ ສິູ່ ງແວດລົ້ອມ ເຊິູ່ ງມຜີນົຕໍູ່ ການເລ ອກອາຊບີ; 

4) ຄູ່ານຍິມົຂອງແຕູ່ລະບກຸຄນົ (Personal Values) ມອີດິທິພນົທີູ່ ເຮັດໃຫົ້ບກຸຄນົມກັປະ ກອບ

ອາຊບີຕູ່າງໆ ທີູ່ ບໍູ່ ຄ ກນັ. 
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2.2  ການຄ ົົ້ນຄວົ້າທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງການວໄິຈທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງໄດົ້ແກູ່: 

• ບນຸລົ້ວນ ດົ້ວງເງນິ (2011) ໄດົ້ສຶກສາ “ຄວາມສມົດ ນລະຫວູ່າງການຕອບສະໜອງ ແລະ ຄວາມ

ຕົ້ອງການແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ” ຊຶູ່ ງບດົດ ັູ່ງກ ູ່າວແມ ູ່ນໄດົ້ສກຶສາເຖງິຄວາມສມົດ ນກນັລະຫວູ່າງຄວາມ

ຕົ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານຢ ູ່ລາວຂອງແຕູ່ລະຂະແໜງການວູ່າສມົດ ນກນັຫຼ ບໍູ່ . ນອກນີົ້ຍງັໄດົ້

ສກຶສາກູ່ຽວກບັສາເຫດ ແລະ ຜນົສະທົ້ອນຂອງຄວາມບໍູ່ ສມົດ ນແຮງງານ ກບັຄວາມຕົ້ອງການ ພົ້ອມທງັໃຫົ້

ຄາໍແນະນາໍກູ່ຽວກບັວທີິການແກົ້ໄຂທີູ່ ຈະໃຫົ້ມຄີວາມສມົດ ນໃນອະນາຄດົ. ຊຶູ່ ງຈາກການສຶກສາຄ ັົ້ງນີົ້ໄດົ້ສະ 

ຫຸຼບວູ່າ ການສົ້າງແຮງງານຢ ູ່ລາວໃນໄລຍະຜູ່ານມາ ບໍູ່ ມຄີວາມສມົດ ນກບັຄວາມຕົ້ອງການ, ຄວາມຕົ້ອງ 

ການພະນກັງານວຊິາການ ແລະ ກາໍມະກອນທີູ່ ມຄີນຸນະພາບ ແມ ູ່ນນບັມ ົ້ນບັສ ງຂ ົ້ນ ໃນຂະນະທີູ່ ການສົ້າງ

ແຮງງານໃນລະດບັດ ັູ່ງກ ູ່າວ ແມ ູ່ນຫຸຼດລງົ; 

• ໂນບໂຸອະ ຮໂີຣຮດັຕະ (2011) ໄດົ້ສກຶສາ “ການລງົທຶນໂດຍກງົຈາກຕູ່າງປະເທດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

ຂອງບນັດາບໍລິສດັຍີູ່ ປຸູ່ນ” ຊຶູ່ ງບດົດ ັູ່ງກ ູ່າວແມ ູ່ນໄດົ້ສກຶສາເຖງິການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດົ້ານເສດຖະກດິຂອງ 

ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງການຕູ່າງໆ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິູ່ ງທາທາຍ ລວມເຖງິທູ່າອູ່ຽງການລງົທຶນຂອງ

ບໍລິສດັຍີູ່ ປຸູ່ນທີູ່ ຈະເຂົົ້າມາລງົທຶນໂດຍກງົ ແລະ ການຍົ້າຍຖານການຜະລິດຈາກປະເທດໄທມາລງົທຶນທີູ່  

ສປປ ລາວ. ນອກນີົ້ຜນົການສກຶສາຍງັໄດົ້ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ໃນຊຸມປີປດັຈບຸນັ, ການລງົທຶນໂດຍກງົຈາກ

ຕູ່າງປະເທດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍບນັດາບໍລິສດັຍີປຸູ່ນ ນບັມ  ົ້ນບັເພີູ່ ມຂ ົ້ນ. ບໍລິສດັຍີູ່ ປນຸຈາໍນວນໜຶູ່ ງທີູ່ ເຄຍີ

ລງົທຶນຢ ູ່ປະເທດໄທ ໄດົ້ຂະຫຍາຍການລງົທຶນຂອງຕນົມາສ ູ່ປະເທດລາວ. ບໍລິສດັຍີູ່ ປຸູ່ນ ຖ ເອົາ ສປປ ລາວ 

ເປັນຖານການຜະລິດໃນອາຊບີ ແລະ ໄດົ້ລງົທຶນໂດຍກງົ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເພ ູ່ ອເພີູ່ ມການລງົທຶນໂດຍກງົຢ ູ່ 

ສປປ ລາວ ຂອງບນັດາບໍລິສດັລງົທຶນຍີູ່ ປຸູ່ນ ໃນອານາຄດົອນັໃກົໆ້ ນີົ້, ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນຕົ້ອງ ພດັທະນາ

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ສາໍລບັອດຸສາຫະກາໍ ໂດຍຜູ່ານການຮູ່ວມມ ລະຫວູ່າງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ

ຂອງສອງປະເທດ; 

• ໂມໂຕໂຢຊ ິ ຊຸຊຸກ ິ (2013) “ສກຶສາກູ່ຽວກບັຂໍົ້ມ ນການຂະຫຍາຍຕວົ ທາງດົ້ານປະຊາຊນົກອນ 

ແລະ ການສະໜອງແຮງງານເຂົົ້າໃນໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍ” ການວໄິຈພບົວູ່າ ສປປ ລາວ ມກີານຂະ 

ຫຍາຍຕວົດົ້ານປະຊາກອນທີູ່ ສ ງ ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນໄວອອກແຮງງານ, ຊຶູ່ ງການສາໍຫຼວດເຫັນວູ່າ ໃນປີ 

2001 ສປປ ລາວ ມປີະຊາກອນ 5,170,000 ຄນົ ໃນນີົ້ເປັນໄວອອກແຮງງານ (Labour Force) 

2,810,000 ຄນົ ກວມ 54% ຂອງປະຊາກອນ, ໃນປີ 2013 ປະຊາກອນລາວມປີະມານ 6,580,000 

ຄນົ ໃນນີົ້ 60% ເປັນໄວອອກແຮງງານ ແລະ ໃນປີ 2020 ຄາດວູ່າ ສປປ ລາວ ຈະມປີະຊາກອນ

ປະມານ 7,260,000 ຄນົໃນນີົ້ 62% ແມ ູ່ນໄວອອກແຮງງານ ຊຶູ່ ງກວມປະມານ 4,530,000 ຄນົ. 
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ນອກຈາກນີົ້ ຊຸຊຸກ ິຍງັໄດົ້ລງົເກບັກາໍຂໍົ້ມ ນຕວົຈງິຂອງປະຊາຊນົລາວ ທີູ່ ທາໍການຜະລິດກາໍສິກາໍ (ປ ກ

ເຂົົ້າ) ພບົວູ່າ ຄອບຄວົໜຶູ່ ງຈະມເີນ ົ້ອທີູ່ ທາໍການຜະລິດເຂົົ້າຢ ູ່ 1,4 ເຮັກຕາ ແລະ ຈະໃຊົ້ແຮງງານຢ ູ່ 4 ຄນົ 

ດົ້ວຍສະມດັຕະພາບຜະລິດເຂົົ້າໄດົ້ 2,333 ກໂິລ (2 ໂຕນກວູ່າ) ແລະ ເມ ູ່ອອີງຕາມຕວົເລກປະຊາກອນ 

ເຫັນວູ່າ ຄອບຄວົໜຶູ່ ງ ມສີະມາຊກິຢ ູ່ 5,9 ຄນົ ຫຼ  ປະມານ 6 ຄນົ. ສະນ ັົ້ນ, 4 ຄນົສາມາດຜະລິດເຂົົ້າໄດົ້

ແລົ້ວ ແລະ ຍງັເຫຼ ອອກີ 2 ຄນົ. ໂດຍສະເພາະແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ທີູ່ ມປີະຊາກອນຢ ູ່ປະມານ 01 

ລົ້ານຄນົ ຈະມປີະຊາກອນໄວອອກແຮງງານຢ ູ່ປະມານ 6 ແສນຄນົ ແລະ ໃນນີົ້ຖ ົ້າປະຊາກອນຖ ກນາໍໃຊົ້

ເຂົົ້າໃນການຜະລິດກະສກິາໍ (ປ ກເຂົົ້າ) ກວມ 4 ແສນຄນົ ຈະເຮັດໃຫົ້ແຮງງານຢ ູ່ພາຍໃນ ເຂດສະຫວນັນະ

ເຂດ ວູ່າງງານຢ ູ່ປະມານ 2 ແສນຄນົ. ສະນ ັົ້ນ, ຖົ້າພາກສູ່ວນທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງສາມາດດງຶເອົາແຮງງານດ ັູ່ງກ ູ່າວ

ເຂົົ້າມາເຮັດງານຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງ ກໍູ່ຈະສາມາດສົ້າງລາຍຮບັຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍແກູ່ປະເທດຊາດ. 

• ກະນກົຣດັ ກະນນັໄຊ (ຄສ 1998) “ສກຶສາຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານ ຂອງໂຮງງານອດຸສາຫະ 

ກາໍ ໃນນຄິມົອດຸສາຫະກາໍພາກເໜ ອ” ຈດຸປະສງົຂອງການສຶກສາ ແມ ູ່ນເພ ູ່ ອສຶກສາຄວາມຕົ້ອງການແຮງ 

ງານຂອງອດຸສາຫະກາໍໃນນຄິມົອດຸສາຫະກາໍພາກເໜ ອ ແລະ ເພ ູ່ ອສກຶສາບນັຫາແຮງງານຂອງໂຮງງານ

ອດຸສາຫະກາໍໃນນຄິມົອດຸສາຫະກາໍໃນນຄິມົອດຸສາຫະກາໍພາກເໜ ອ, ໂດຍນາໍໃຊົ້ວທີິການສ ກສາແບບປະລິ 

ມານເພ ູ່ ອຄດິໄລູ່ຫາຄວາມຖີູ່ , ສູ່ວນຮົ້ອຍ, ຄູ່າສະເລູ່ຍ, ດາໍເນນີການສກຶສາໂດຍນາໍໃຊົ້ສະຖຕິິພນັລະນາ 

ແລະ ເກບັກາໍຂໍົ້ມ ນດົ້ວຍວທີິການແຈກແບບສອບຖາມໃຫົ້ກຸູ່ມຕວົຢູ່າງເພ ູ່ ອລວບລວມຂໍົ້ມ ນໃນການຄ ົົ້ນຫາຂໍົ້

ສະຫຸຼບທາງດົ້ານສະພາບຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງ ໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍໃນນຄິມົອດຸສາຫະກາໍ  

ພາກເໜ ອ, ຈາກການສກຶສາສະຫຸຼບວູ່າ: ໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍມຄີວາມຕົ້ອງການແຮງງານໃນລະດບັກາໍມະ 

ກອນຫຼາຍກວູ່າລະດບັອ ູ່ ນໆ. 

ສາໍລບັລະດບັບໍລິສດັສູ່ວນໃຫຍູ່ຕົ້ອງການເພດຊາຍທີູ່ ມລີະດບັການສກຶສາປະລິນຍາຕີຂ ົ້ນໄປ ໂດຍ

ສະເພາະສາຂາວຊິາ ບໍລິຫານທລຸະກດິ, ວສິະວະກາໍ, ການຕະຫຼາດ ຕາມລາໍດບັ ມປີະສບົການ 2 – 5 

ປີຂ ົ້ນໄປ ມຄີວາມສາມາດພິເສດດົ້ານຄອມພິວເຕີ, ພາສາອງັກດິ ແລະ ສາມາດຂບັລດົໄດົ້, ຄນຸສມົບດັ

ຂອງແຮງງານທີູ່ ຕົ້ອງການໃນລະດບັປະຕິບດັການ ບໍູ່ ຈາໍກດັເພດ, ລະດບັການສຶກສາຕ ັົ້ງແຕູ່ວຊິາຊບີຈນົເຖງິ

ລະດບັປະລິນຍາໂທ ເນັົ້ນສາຂາວຊິາ ບໍລິຫານທລຸະກດິ, ການຈດັການ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ວສິະວະກາໍ, 

ບໍູ່ ຈາໍເປັນຕົ້ອງມປີະສບົການ ຫຼ  ມປີະສບົການ 1 – 2 ປີ ມຄີວາມສາມາດພິເສດໃນດົ້ານຄອມພິວເຕີ, ພາ 

ສາອງັກດິ, ຄນຸສມົບດັແຮງງານທີູ່ ຕົ້ອງການໃນລະດບັກາໍມະກອນ ພບົວູ່າສູ່ວນໃຫຍູ່ເພດໃດກໍູ່ໄດົ້ ຍກົເວັົ້ນ

ອດຸສາຫະກາໍການຜະລິດປະກອບສິົ້ນສູ່ວນເອເລັກໂຕຣນກິ ມຄີວາມຕົ້ອງການແຮງງານເພດຊາຍ ອາຍ ຸ18 

– 25 ປີ ບໍູ່ ຈ າກດັສະຖານະພາບ, ການສກຶສາ, ຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະ ປະສບົການເຮັດວຽກ. 
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ໂດຍລວມບນັຫາແຮງງານທີູ່ ພບົໜົ້ອຍໄດົ້ແກູ່: ບນັຫາແຮງງານມປີະສດິທິພາບຕ ໍູ່າ, ບໍູ່ ເຂົົ້າ ໃຈກດົ

ລະບຽບ ແລະ ຂໍົ້ບງັຄບັຕູ່າງໆ, ບນັຫາຄວາມຈງົຮກັພກັດຕໍີູ່ ອງົກອນ, ຂາດຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນວຽກງານ, 

ຂາດແຄນແຮງງານທີູ່ ມສີ ມ  , ຂາດຄວາມຮບິັດຊອບຕໍູ່ ເວລາ, ຄວາມສາມາດບໍູ່ ກງົກບັໜົ້າວຽກ. 

ສາໍລບັບນັຫາທີູ່ ພບົຫຼາຍແມ ູ່ນ ການລາພກັ, ການຂາດວຽກ ແລະ ບນັຫາການປູ່ຽນວຽກສ ງ. 

 

 

2.3  ໂຄງສົ້າງຂອງການສຶກສາ 

3.1 ຮ ບແບບຂອງການສກຶສາ 

ການສກຶສາຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ແຮງງານໃນ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-

ເຊໂນ ໃນຄ ັົ້ງນີົ້ໄດົ້ນາໍໃຊົ້ການວໄິຈແບບສາໍຫຼວດ (Survey Research) ແລະ ສາໍພາດ (Interview) ໂດຍ

ຈະແບູ່ງການສກຶສາອອກເປັນ 2 ພາກສູ່ວນຄ : 

1. ສກຶສາຄ ົົ້ນຄວົ້າຈາກເອກະສານຕູ່າງໆ (Documentary Research) ແລະ ສະຖຕິິກູ່ຽວ

ກບັປະຊາກອນຈາໍນວນນກັຮຽນໃນແຕູ່ລະຊ ັົ້ນຮຽນ ໃນສາຍສາມນັ ແລະ ສາຍວຊິາ

ສະເພາະ ແລະ ການສຶກສາຊ ັົ້ນສ ງຢ ູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດໃນໄລຍະປີ 2010-

2014 ພົ້ອມດົ້ວຍສະຖາບນັການສຶກສາເພ ູ່ ອຕອບຈດຸປະສງົທີ 1; 

2. ເພ ູ່ ອຕອບຈດຸປະສງົທີ 2 ແລະ 3 ຈະໄດົ້ດາໍເນນີການສກຶສາພາກສະໜາມສຶກສາ

ພາກສະໜາມ (Field Research): 

o ໃຊົ້ແບບສອບຖາມ (Questionnaire) ເພ ູ່ ອສຶກສາຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງ

ບນັດາບໍລິສດັຢ ູ່ໃນ ຂສສຊ; 

o ການສາໍພາດ (Interview) ເປັນດາອງົການຈດັຕ ັົ້ງຂອງລດັ ເປັນຕ ົົ້ນ ພະແນກແຮງ

ງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ-ສງັຄມົ, ພະແນກສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ໂຮງຮຽນແຫູ່ງ

ຕູ່າງໆ ເພ ູ່ ອໃຫົ້ເຂົົ້າໃຈກູ່ຽວກບັຄວາມເປັນຈງິ ພົ້ອມທງັຮບີໂຮມຂໍົ້ມ ນທຕິຸຍະພ ມທີູ່

ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ ເພ ູ່ ອແຕົ້ມໂຄງສົ້າງການພວົພນັລະຫວູ່າງອາໍນາດການປກົຄອງທົ້ອງຖິູ່ນ

ກບັຄະນະບໍລິຫານ ຂສສຊ ແລະ ບນັດາບໍລິສດັໃນ ຂສສຊ ເພ ູ່ ອສະໜອງແຮງ

ງານທີູ່ ເໝາະສມົໃຫົ້ແກູ່ການລງົທຶນໃນ ຂສສຊ. 
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3.2 ສະຖານທີູ່ , ປະຊາກອນ ແລະ ກຸູ່ມຕວົຢູ່າງ 

3.2.1 ສະຖານທີູ່  

ຈດຸເປົົ້າໝາຍທີູ່ ຈະດາໍເນນີການສຶກສາຄ ັົ້ງນີົ້ ແມ ູ່ນບນັດາໂຮງຈກັ-ໂຮງງານ ທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນເຂດ

ເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ, ຄະນະບໍລິຫານເຂດ, ພະແນກສະຫວດັດກີານ-ສງັຄມົ ແລະ ພະແນກ

ສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າເປັນເຂດທີູ່ ລດັຖະບານສມຸໃສູ່ເພ ູ່ ອພດັ 

ທະນາພ ົ້ນຖານໂຄງລາງ ແລະ ລະບບົເສດຖະກດິ, ສົ້າງໃຫົ້ເປັນເຂດນຄິມົອດຸສາຫະກາໍຕ ົົ້ນແບບ ຊຶູ່ ງມ ີ

ຄວາມຕົ້ອງການດົ້ານແຮງງານ ປະກອບເຂົົ້າໃນຂະແໜງການຕູ່າງໆເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ. ສະນ ັົ້ນ, ການສຶກ

ສາຄ ັົ້ງນີົ້ ຜ ົ້ສຶກສາຈຶູ່ງເລ ອກເອົາ ຂສສຊ ແລະ ພາກສູ່ວນທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

3.2.2 ປະຊາກອນ ແລະ ກຸູ່ມຕວົຢູ່າງ 

ກຸູ່ມປະຊາກອນທີູ່ ຜ ົ້ສຶກສາໃຫົ້ຄວາມສນົໃຈເປັນພິເສດໃນການສຶກສາຄ ັົ້ງນີົ້ ແມ ູ່ນບໍລິສດັ ທີູ່ ເຂົົ້າມາ

ລງົທຶນໃນ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ ທີູ່ ໃນປດັຈບຸນັ (2014) ມຈີາໍນວນບໍລິສດັເຂົົ້າມາຈດົ

ທະບຽນ 53 ບໍລິສດັ ແລະ ກາໍລງັດາໍເນນີກດິຈະການແລົ້ວ 39  ບໍລິສດັ ໃນນີົ້ໄດົ້ມກີານຜະລິດເພ ູ່ ອສ ົູ່ງ

ອອກແລົ້ວ 06 ບໍລິສດັ, ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າກຸູ່ມປະຊາກອນດ ັູ່ງກ ູ່າວກາໍລງັຢ ູ່ໃນພາວະຕົ້ອງການແຮງງານຈາໍ 

ນວນຫຼາຍ ປະກອບເຂົົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງຕນົ. ສະນ ັົ້ນການສກຶສາໃນຄ ັົ້ງນີົ້ຜ ົ້ສກຶສາຈະກາໍນດົ

ເອົາກຸູ່ມຕວົຢູ່າງທງັ 07 ບໍລິສດັ ທີູ່ ເຫັນວູ່າເປັນກດິຈະການທີູ່ ຕົ້ອງນ າໃຊົ້ແຮງງານເປັນຫຼກັ ທີູ່ ມາລງົທຶນ

ໃນ ຂສສຊ.ຫຫ 

3.3  ຕວົປູ່ຽນ 

ອງີຕາມຂໍົ້ມ ນທີູ່ ສຶກສາ, ການສກຶສາຄ ັົ້ງນີົ້ຈະໄດົ້ນາໍໃຊົ້ບນັດາຕວົປູ່ຽນ ດ ັູ່ງນີົ້: 

• ຕວົປູ່ຽນອິດສະຫຼະ ແມ ູ່ນປະກອບດົ້ວຍ ຄນຸລກັສະນະຂອງບໍລິສດັ ທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ

ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ ເປັນຕ ົົ້ນແມ ູ່ນປະເພດກດິຈະການ, ອາຍສຸາໍ

ປະທານ, ສະຖານະພາບຂອງບໍລິສດັ. 

• ຕວົປູ່ຽນຕາມ ແມ ູ່ນປະກອບດົ້ວຍ ສະພາບຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງດົ້ານ

ແຮງງານຂອງ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ ເປັນຕ ົົ້ນແມ ູ່ນ ຂໍົ້ມ ນແຮງງານ

ທີູ່ ມຢີ ູ່ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການໃນອະນາຄດົ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວດັດກີານແຮງ

ງານໃນບໍລິສດັ,ຂໍົ້ມ ນທ ົູ່ວກູ່ຽວກບັຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງບໍລິສດັຢ ູ່ພາຍໃນເຂດ. 

Formatted: Indent: Left:  0.3", Hanging:  0.49", Space
Before:  20 pt, Line spacing:  Multiple 1.15 li
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3.4 ການສົ້າງເຄ ູ່ ອງມ  ໃນການສກຶສາ 

3.4.1. ໂຄງສົ້າງຂອງແບບສອບຖາມສາໍລບັບໍລິສດັທີູ່ ລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ປະກອບມ ີ4 ພາກສູ່ວນຄ : 

ພາກສູ່ວນທີ 1: ເປັນຄາໍຊີົ້ແຈງຂອງແບບສອບຖາມ ໂດຍໄດົ້ອະທິບາຍເຖງິວດັຖປຸະສງົຂອງ

ຄວາມຕົ້ອງການຂໍົ້ມ ນຈາກແບບສອບຖາມທີູ່ ຜ ົ້ສຶກສາໄດົ້ຊີົ້ແຈງໃຫົ້ຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມເຂົົ້າ

ໃຈວູ່າ ຕົ້ອງການຂໍົ້ມ ນເຫົຼູ່ ານ ັົ້ນໄປເຮັດຫຍງັ ແລະ ຄາໍຕອບນ ັົ້ນຈະກໍູ່ໃຫົ້ເກດີຜນົປະໂຫຍດ 

ຫຍງັ ແລະ ມຄີວາມສາໍຄນັຕໍູ່ ຜ ົ້ສຶກສາແນວໃດ. 

ພາກສູ່ວນທີ 2: ເປັນຂໍົ້ມ ນສູ່ວນບກຸຄນົກູ່ຽວກບັຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມ ເຊິູ່ ງເປັນຕວົປູ່ຽນອດິ 

ສະຫຼະທີູ່ ຈະສກຶສາເຊັູ່ ນ: ປະເພດຂອງກດິຈະການ, ໄລຍະການລງົທຶນ, ແຮງງານທີູ່ ຕົ້ອງ 

ການ, ການຈດັຫາງານໃນໄລຍະຜູ່ານມາ. 

ພາກສູ່ວນທີ 3: ເປັນຂໍົ້ມ ນກູ່ຽວກບັຄວາມຄາດຫວງັ ໃນການຕອບສະໜອງແຮງງານຂອງຜ ົ້

ຕອບແບບສອບຖາມ ເຊິູ່ ງເປັນຕວົປູ່ຽນອິດສະຫຼະທີູ່ ສຶກສາເຖງິ ເປົົ້າໝາຍພາຍຫຼງັສາໍເລັດການ

ກໍູ່ສົ້າງໂຮງງານ, ຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ເຫດຜນົທີູ່ ຢາກປະກອບແຮງງານສູ່ວນຕູ່າງໆ ແລະ 

ຂອບເຂດວຊິາຊບີ ເປັນຕ ົົ້ນ. 

ພາກສູ່ວນທີູ່  4: ເປັນຂໍົ້ມ ນກູ່ຽວກບັການເລ ອກແຮງງານທີູ່ ຕົ້ອງການ, ຈະເປັນຄາໍຖາມປາຍປິດ 

(Closed Form) ແລະ ໃນຮ ບແບບ Likert Scales ຊຶູ່ ງເປັນຄາໍຖາມກູ່ຽວກບັຄວາມສນົໃຈ 

ແລະ ຄວາມຄດິເຫັນ ໂດຍລກັສະນະຄາໍຕອບຈະເປັນການໃຫົ້ຄວາມສາໍຄນັຈາກການເຫັນດີ

ຫຼາຍທີູ່ ສດຸ ຈນົໄປເຖງິການເຫັນດໜີົ້ອຍທີູ່ ສດຸ ໂດຍກາໍນດົການໃຫົ້ຄະແນນ. 

3.4.2. ເຄ ູ່ ອງມ  ສາໍພາດພາກລດັຖະບານ ປະກອບມ ີ3 ພາກສູ່ວນຄ  : 

ພາກສູ່ວນທີ 1: ເປັນການຊີົ້ແຈງຄາໍຖາມ ໂດຍໄດົ້ອະທິບາຍເຖງິວດັຖປຸະສງົຂອງຄວາມຕົ້ອງ 

ການຂໍົ້ມ ນທີູ່ ຜ ົ້ສກຶສາໄດົ້ຊີົ້ແຈງ ໃຫົ້ຜ ົ້ຕອບຄາໍຖາມເຂົົ້າໃຈວູ່າຕົ້ອງການຂໍົ້ມ ນເຫົຼູ່ ານ ັົ້ນໄປເຮັດ

ຫຍງັ ແລະ ຄາໍຕອບນ ັົ້ນຈະກໍູ່ໃຫົ້ເກດີຜນົປະໂຫຍດຫຍງັ ແລະ ມຄີວາມສາໍຄນັຕໍູ່ ຜ ົ້ສຶກສາ

ແນວໃດ. 

ພາກສູ່ວນທີ 2: ເປັນຂໍົ້ມ ນສູ່ວນບກຸຄນົກູ່ຽວກບັຜ ົ້ຕອບຄາໍຖາມ ຊຶູ່ ງເປັນຕວົປູ່ຽນອດິສະຫຼະທີູ່

ຈະສຶກສາເຊັູ່ ນ: ຊ ູ່ , ໜົ້າທີູ່ ຮບັຜິດຊອບຂອງຜ ົ້ຕອບຄາໍຖາມ, ຂະແໜງການທີູ່ ຮບັຜິດຊອບ. 

ພາກສູ່ວນທີ 3: ເປັນຂໍົ້ມ ນກູ່ຽວກບັຄາໍຖາມກູ່ຽວກບັຄວາມພະຍາມ ໃນການຕອບສະໜອງ

ແຮງງານຂອງຜ ົ້ຕອບຄາໍຖາມ ໃນຖານະຜ ົ້ຮບັຜິດຊອບພາກລດັຖະບານ. 
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ຕາຕະລາງ 3.1 ການໃຫົ້ຄະແນນໃນແຕູ່ລະ ລະດບັ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍຂອງລະດບັຄູ່າສະເລູ່ຍ 

ລະດບັຄວາມສາໍຄນັ ຄະແນນ 

ສາໍຄນັຫຼາຍທີູ່ ສດຸ 

ສາໍຄນັຫຼາຍ 

ສາໍຄນັປານກາງ 

ສາໍຄນັໜົ້ອຍ 

ສາໍຄນັໜົ້ອຍທີູ່ ສດຸ 

5 

4 

3 

2 

1 

ຄະແນນທີູ່ ຈະໄດົ້ນາໍມາວເິຄາະຫາຄູ່າສະເລູ່ຍ ແລະ ແປຄວາມໝາຍຂອງລະດບັຄູ່າສະ

ເລູ່ຍ ໂດຍໃຊົ້ສ ດເພ ູ່ ອຊອກຫາຄູ່າຄວາມກວົ້າງຂອງຊ ັົ້ນ (Class Interval) 

 

ຄູ່າສ ງສດຸ − ຄູ່າຕ ໍູ່າສດຸ

ຈາໍນວນຊ ັົ້ນ
 =

5 − 1

5
= 0,8  

ດ ັູ່ງນ ັົ້ນ, ສາມາດແບູ່ງຄະແນນສະເລູ່ຍ ແລະ ແປຄວາມໝາຍຂອງລະດບັຄູ່າສະເລູ່ຍໄດົ້ 5 ລະ 

ດບັດ ັູ່ງນີົ້: 

ຄູ່າສະເລູ່ຍ 4.21  –  5.00 ໝາຍຄວາມວູ່າເປັນປດັໄຈທີູ່ ມລີະດບັຄວາມສາໍຄນັຫຼາຍທີູ່ ສດຸ; 

ຄູ່າສະເລູ່ຍ 3.41 – 4.20 ໝາຍຄວາມວູ່າເປັນປດັໄຈທີູ່ ມລີະດບັຄວາມສາໍຄນັຫຼາຍ; 

ຄູ່າສະເລູ່ຍ 2.61 – 3.40 ໝາຍຄວາມວູ່າເປັນປດັໄຈທີູ່ ມລີະດບັຄວາມສາໍຄນັປານກາງ; 

ຄູ່າສະເລູ່ຍ 1.81 – 2.60 ໝາຍຄວາມວູ່າເປັນປດັໄຈທີູ່ ມລີະດບັຄວາມສາໍຄນັໜົ້ອຍ; 

ຄູ່າສະເລູ່ຍ 1.00 – 1.80 ໝາຍຄວາມວູ່າເປັນປດັໄຈທີູ່ ມລີະດບັຄວາມສາໍຄນັໜົ້ອຍທີູ່ ສດຸ. 

3.5 ຂໍົ້ມ  ນ ແລະ ວທີິເກບັກາໍຂໍົ້ມ  ນ 

ການສກຶສາຄ ັົ້ງນີົ້ຈະໄດົ້ນາໍໃຊົ້ຂໍົ້ມ  ນຢ ູ່ 2 ປະເພດຫຼກັຄ : ຂໍົ້ມ ນທຕິຸຍະພ ມ ທີູ່ ໄດົ້ມາຈາກການສກຶສາ

ຄ ົົ້ນຄວົ້າບນັດາເອກະສານຕູ່າງໆເຊັູ່ ນ: ບດົຄວາມ, ບດົວໄິຈ, ບດົວທິະຍານພິນົ, ແນວຄວາມຄດິ ແລະ 

ທິດສະດທີີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ ເປັນຕ ົົ້ນ ຊຶູ່ ງສາມາດຄ ົົ້ນຜູ່ານທາງສ ູ່ ອນີເຕີເນັດ ຫຼ  ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນອ ູ່ ນໆໄດົ້ ແລະ ຂໍົ້ມ ນ
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ປະຖມົພ ມ ທີູ່ ເກບັກາໍ, ຮບີໂຮມ ຈາກກຸູ່ມຕວົຢູ່າງໂດຍໃຊົ້ແບບສອບຖາມ ເປັນເຄ ູ່ ອງມ ຫຼກັ. ຊຶູ່ ງມກີານ

ປະຕິບດັຕາມຂ ັົ້ນຕອນດ ັູ່ງນີົ້: 

ໃນເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນຜ ົ້ສກຶສາໄດົ້ນາໍເອົາແບບສອບຖາມໄປທດົລອງກບັກຸູ່ມຄນົ ທີູ່ ມລີກັສະນະໃກົ້ຄຽງກບັກຸູ່ມ

ເປົົ້າໝາຍຕວົຢູ່າງກູ່ອນການນາໍໃຊົ້ຕວົຈງິ ແລະ ປຶກສາຂໍຄາໍຄດິເຫັນນາໍຜ ົ້ຊງົຄນຸວດຸທິ ທີູ່ ມປີະສບົການມາ

ກູ່ອນເພ ູ່ ອເຮັດໃຫົ້ແບບສອບຖາມມຄີວາມສມົບ ນທາງດົ້ານເນ ົ້ອໃນ ແລະ ໂຄງສົ້າງ. 

ພາຍຫຼງັປບັປງຸໃຫົ້ແບບສອບຖາມມຄີວາມສມົບ ນແລົ້ວ ໄດົ້ນາໍໄປແຈກຢາຍໃຫົ້ກບັກຸູ່ມຕວົຢູ່າງ 

ເພ ູ່ ອດາໍເນນີການເກບັກາໍຂໍົ້ມ ນ, ຫຼງັຈາກນ ັົ້ນກໍູ່ລວບລວມເອົາຂໍົ້ມ ນເພ ູ່ ອນາໍມາສະຫຸຼບສງັລວມ ແລະ ດາໍເນນີ

ການວເິຄາະດົ້ວຍໂປຣແກຣມວເິຄາະທາງສະຖຕິິ. 

3.6 ການວເິຄາະຂໍົ້ມ  ນ 

3.6.1. ຂໍົ້ມ  ນທີູ່ ໄດົ້ຈາກບໍລິສດັທີູ່ ມາລງົທຶນໃນ ຂສສຊ 

ຂໍົ້ມ ນທີູ່ ລວບລວມໄດົ້ຈາກແບບສອບຖາມ ເມ ູ່ອຜູ່ານການກວດສອບຄວາມຖ ກຕົ້ອງຮຽບຮົ້ອຍແລົ້ວ

ໄດົ້ນາໍມາວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີຜນົດົ້ວຍຄອມພິວເຕີ ໂດຍນາໍໃຊົ້ໂປຣແກຣມ SPSS ແລະ ຊອກຫາຄູ່າ

ສະຖຕິິຕູ່າງໆ ເຊິູ່ ງສະຖຕິິທີູ່ ນາໍມາວເິຄາະຂໍົ້ມ ນໄດົ້ແກູ່ ສະຖຕິິພນັລະນາ (Descriptive Statistics)  

ແລະ ສະຖຕິິອະນມຸານ (Inferential Statistics). 

ສະແດງຜນົໃນຮ ບຕາຕະລາງປະກອບຄາໍອະທິບາຍແບບເຫດຜນົ, ຄູ່າສະຖຕິິທີູ່ ໃຊົ້ຄ : ຄູ່າຄວາມຖີູ່  

(Frequency), ຄູ່າເປີເຊັນ (Precentage), ຄູ່າສະເລູ່ຍ (Mean) ແລະ ຄູ່າຜນັປູ່ຽນມາດຕະຖານ 

(Standard Deviation) ເປັນຕ ົົ້ນ ຊຶູ່ ງມລີາຍລະອຽດດ ັູ່ງນີົ້: 

1. ອະທິບາຍດົ້ານປດັໄຈກູ່ຽວກບັຂໍົ້ມ ນທ ົູ່ວໄປ ຂອງຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມດົ້ວຍຄູ່າຄວາມ

ຖີູ່  ແລະ ຄູ່າເປີເຊັນ; 

2. ອະທິບາຍຂໍົ້ມ ນຄວາມຄາດຫວງັຂອງຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມດົ້ວຍຄວາມຖີູ່  ແລະ ຄູ່າ

ເປີເຊັນ; 

ວເິຄາະລະດບັຄວາມຄິດເຫັນໃນປດັໄຈອ ູ່ ນໆ ທີູ່ ມອີດິທິພນົຕໍູ່ ກບັຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານທີູ່ ຈະສະ

ໜອງໃຫົ້ແກູ່ບນັດາບໍລິສດັໃນ ຂສສຊ ດົ້ວຍຄວາມຖີູ່  (Frequency), ຄູ່າເປີເຊັນ (Percentage), ຄູ່າສະ

ເລູ່ຍ (Mean) ແລະ ຄູ່າຜນັປູ່ຽນມາດຖານ (Standard Deviation). 

3.6.2. ຂໍົ້ມ  ນທີູ່ ໄດົ້ພາກສູ່ວນຂອງລດັຖະບານ 
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ຂໍົ້ມ ນທີູ່ ລວບລວມໄດົ້ການສາໍພາດ ເມ ູ່ອຜູ່ານການກວດສອບຄວາມຖ ກຕົ້ອງຮຽບຮົ້ອຍແລົ້ວໄດົ້ນາໍ

ມາວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນຕ ົົ້ນແມ ູ່ນ: ການຮູ່ວມມ ກນັລະຫວູ່າງຂະແໜງການດົ້ວຍກນັ ແລະ ການ

ຮູ່ວມມ ກບັຂະແໜງການຂອງລດັ ກບັຜ ົ້ລງົທຶນໃນເຂດ, ຄວາມເອົາໃຈໃສູ່ຕໍູ່ ການລງົປກຸລະດມົແຮງງານໃນ

ທົ້ອງຖິູ່ນ, ມາດຕະການ ແລະ ລະບຽບການຕູ່າງໆໃນການສ ົູ່ງເສມີ. 

 

• ສະຖຕິອິະນມຸານ (Inferential Statistics): 

4.1. ສະພາບແຮງງານໂດຍລວມຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

4.1.1. ທູ່າແຮງຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເປັນແຂວງໃຫຍູ່ທີູ່ ຕ ັົ້ງພາກກາງຕອນໃຕົ້, ເປັນຈດຸເຊ ູ່ ອມຕໍູ່ ລະຫວູ່າງພາກ

ກາງ ແລະ ພາກເໜ  ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມສາຍທາງຫຼວງແຫູ່ງຊາດເລກທີ 13 ແລະ ທີູ່ ສາໍຄນັຍງັ

ນອນໃນແລວທາງເສດຖະກດິ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ ຜູ່ານຂວົມດິຕະພາບແຫູ່ງທີ 2 ຕາມສາຍທາງ

ເລກ 9 ເຊ ູ່ ອມຕໍູ່ ໃສູ່ຊາຍແດນໄທ-ລາວ-ຫວຽດນາມ.  ເພ ູ່ ອສົ້າງໃຫົ້ເປັນສ ນກາງການຜະລິດ, ການຄົ້າ 

ແລະ ການຂນົສ ົູ່ງທາງດົ້ານເສດຖະກດິ ຮູ່ວມກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພ ົ້ນ ກໍູ່ຄ ໃນກຸູ່ມປະຊາຄມົອາຊຽນ 

ແລະ ເພ ູ່ ອໃຫົ້ການພດັທະນາມຈີດຸສມຸ ພົ້ອມທງັມລີກັສະນະດງຶດ ດການລງົທຶນ ທີູ່ ເພີູ່ ມຂດີຄວາມສາມາດ

ໃນການແຂູ່ງຂນັກບັປະເທດອົ້ອມຂົ້າງໄດົ້ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ ຈຶູ່ງຖ ກສົ້າງຕ ັົ້ງຂ ົ້ນ ໃນ

ປີ 2003 ພາຍໃຕົ້ເງ  ູ່ອນໄຂ ແລະ ຈດຸພິເສດຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ທີູ່ ນອກຈາກມທີູ່າແຮງທາງດົ້ານ

ທີູ່ ຕ ັົ້ງແລົ້ວ ດົ້ານພນົລະເມ ອງ ກໍູ່ມຈີາໍນວນຫຼາຍກວູ່າໝ ູ່ ຊຶູ່ ງມຢີ ູ່ປະມານ 1,000,000 ຄນົ ໃນນີົ້ຜ ົ້ທີູ່ ມອີາຍຸ

ລະຫວູ່າງ 15-54 ປີ ມຢີ ູ່ປະມານ 527,000 ຄນົ, ເປັນເພດຍງິຢ ູ່ປະມານ 269,000 ຄນົ (ກມົພດັທະ 

ນາສມີ  ແຮງງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ,2014). ຊຶູ່ ງຖົ້າຫາກສາມາດນາໍໃຊົ້ແຮງ

ງານທີູ່ ມຢີ ູ່ແຂວງປະກອບສູ່ວນເຂົົ້າໃນໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຂະແໜງການຜະລິດຕູ່າງໆ ແມ ູ່ນສາ 

ມາດຮອງຮບັການລງົທຶນຈາກຕູ່າງປະເທດໄດົ້ຢູ່າງແນູ່ນອນ. 

ນອກຈາກນີົ້, ໂດຍອງີຕາມກມົສະຖະຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນໃນຄ ັົ້ງວນັທີ 6 

ມຖິນຸາ 2014 ໄດົ້ສະແດງໃຫົ້ເຫັນການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດົ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງແຂວງສະຫວນັ

ນະເຂດ ແຕູ່ ສກົປີ 2010 – 2011 ຫາ 2013 – 2014 ດ ັູ່ງນີົ້: 
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ຕາຕະລາງ 4.1 ອດັຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດົ້ານເສດຖະກດິຂອງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໃນໄລຍະ 

5 ປີຜູ່ານມາ 

(ຫວົໜູ່ວຍເປັນສູ່ວນຮົ້ອຍ %) 

ປີ 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ອດັຕາການເຕີບໂຕ 12.00 12.35 12.76 13.00 

ກະສິກາໍ 7.30 7.37 7.48 7.50 

ອດຸສາຫະກາໍ 16.99 17.45 17.91 17.95 

ບໍລິການ 16.09 16.12 16.27 16.31 

ໂຄງປະກອບ 100.0 100.0 100.0 100.0 

ກະສິກາໍ 46.98 44.90 42.79 40.71 

ອດຸສາຫະກາໍ 25.64 26.80 28.02 29.25 

ບໍລິການ 27.38 28.30 29.18 30.04 

GDP ຕໍູ່ ຫວົຄນົ/ປີ 1,041 ໂດລາ 1,259 ໂດລາ 1,469 ໂດລາ 1,586 ໂດລາ 

ປະຊາກອນ 917,000 ຄນົ 932,995 ຄນົ 948,856 ຄນົ 964,987 ຄນົ 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນຈາກສ ນສະຖຕິິແຫູ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການຮູ່ວມມ , 2014) 

ຕາຕະລາງ 4.1 ສະແດງໃຫົ້ພວກເຮົາເຫັນວູ່າ ອດັຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງການ

ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ບໍລິການໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມບີາດກົ້າວຂະ 

ຫຍາຍຕວົນບັມ  ົ້ເພີູ່ ມຂ ົ້ນ ເຂົົ້າມາແທນອດັຕາສູ່ວນຂອງຂະແໜງການກະສິກາໍ. 

4.1.2. ໂຮງຮຽນເຕັກນກິວຊິາຊບີແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ຜ ົ້ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນເຕັກນກິວຊິາຊບີ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໄດົ້ກ ູ່າວວູ່າ: ໃນໄລຍະຜູ່ານມາ

ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໄດົ້ກໍູ່ສົ້າງນາຍຊູ່າງຊາໍນານງານເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍໃນ

ແຕູ່ລະປີ, ແຕູ່ຍງັບໍູ່ ສາມາດສະໜອງແຮງງານໃຫົ້ບນັດາບໍລິສດັໃນ ຂສສຊ ໄດົ້ເທົູ່ າທີູ່ ຄວນ ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າ 

ການສດິສອນຂອງໂຮງຮຽນ ແມ ູ່ນໄປຕາມຫຼກັສ ດການສກຶສາຂອງ ລດັຖະບານ ທີູ່ ກາໍນດົອອກ ເປັນເອກະ

ພາບກນັໃນຂອບເຂດທົູ່ວປະເທດ, ແຕູ່ຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງ ບໍລິສດັ ທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ ຂສສຊ 

ພດັມລີກັສະນະສະເພາະທີູ່ ແຕກຕູ່າງຈາກຫຼກັສ ດ ຊຶູ່ ງເກດີມາຈາກສາຍເຫດທີູ່ ເວລາບໍລິສດັທີູ່ ຈະເຂົົ້າມາ

ລງົທຶນ ແມ ູ່ນຂະແໜງການກູ່ຽວຂົ້ອງອະນມຸດັໃຫົ້ລງົທຶນ ໂດຍບໍູ່ ໄດົ້ປະສານ ຫຼ  ວາງແຜນດົ້ານແຮງງານ
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ກູ່ອນ, ໂດຍສະເພາະການຝຶກທກັສະແຮງງານທີູ່ ສາໍຄນັ ຕໍູ່ ຊາວໜຸູ່ມແຮງງານລາວ ຊຶູ່ ງບໍລິສດັຜ ົ້ລງົທຶນ 

ອາດສະ ໜອງເຄ ູ່ ອງມ ຝຶກອບົຮມົກູ່ຽວກບັການຜະລິດຂອງຕນົ. 

ຕາຕະລາງ 4.2 ຕວົເລກນກັສກຶສາແຕູ່ປີ 2010 ຫາ 2014 ຂອງໂຮງຮຽນວຊິາຊບີແຂວງສະຫວນັນະ

ເຂດ 

 ນກັສກຶສາຍງິ (ຄນົ) ນກັສກຶສາຊາຍ (ຄນົ) ນກັສກຶສາທງັໝດົ (ຄນົ) 

ສກົຮຽນ 2010-2011 241 294 684 

ສກົຮຽນ 2011-2012 184 293 636 

ສກົຮຽນ 2012-2013 237 468 881 

ສກົຮຽນ 2013-2014 360 731 1,086 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນຈາກໂຮງຮຽນເຕັກນກິວຊິາຊບີ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, 2014) 

 

ຕາຕະລາງ 4.3 ຕວົເລກນກັສຶກສາທີູ່ ຮຽນຈບົແຕູ່ປີ 2010 ຫາ 2013 ຂອງໂຮງຮຽນວຊິາຊບີແຂວງ

ສະຫວນັະເຂດຕາຕະລາງ 4.8 ຕວົເລກນກັສກຶສາທີູ່ ຮຽນຈບົແຕູ່ປີ ຂອງໂຮງຮຽນວຊິາ 2013  ຫາ 2010

ຊບີແຂວງສະຫວນັະເຂດ 

 ນກັສກຶສາຍງິ (ຄນົ) ນກັສກຶສາຊາຍ (ຄນົ) ນກັສກຶສາທງັໝດົ (ຄນົ) 

ສກົຮຽນ 2009-2010 113 241 357 

ສກົຮຽນ 2010-2011 203 300 503 

ສກົຮຽນ 2011-2012 75 146 221 

ສກົຮຽນ 2012-2013 92 241 333 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນຈາກໂຮງຮຽນເຕັກນກິວຊິາຊບີ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, 2014) 

ນອກຈາກນີົ້ ໂດຍອງີຕາມຕວົເລກລວມຂອງກມົອາຊວີະສກຶສາ, ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ 

ກລິາ ຍງັສະແດງໃຫົ້ພວກເຮົາເຫັນວູ່າ:  

ວທິະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ ອາຊວີະສກຶສາ ພາກເອກະຊນົ ທີູ່ ຂ ົ້ນກບັການຄຸົ້ມຄອງຂອງ ກມົອາຊວີະສຶກ

ສາ, ລວມທງັໝດົ 69 ແຫູ່ງ. 
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ວທິະຍາໄລໂຮງຮຽນ ອາຊວີ/ະສກຶສາ ພາກເອກະຊນົ ທີູ່ ຂ ົ້ນກບັການຄຸົ້ມຄອງຂອງ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ,

ລວມທງັໝດົ  69ແຫູ່ງ; 

ສະຖຕິິນກັສກຶສາສກົຮຽນ 

2013-2014 

ເພດຍງິ 

(ຄນົ) 

ເພດຊາຍ

(ຄນົ) 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາທງັໝດົ

(ຄນົ) 

ອາຊວີະສກຶສາພາກລດັ 8,594 14,588 23,182 

ອາຊວີະສກຶສາພາກເອກະຊນົ 20,383 20,820 41,203 

ລວມ 28977 35,408 64,385 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນຈາກບດົສະເໜີຂອງທູ່ານຫວົໜົ້າກມົອາຊວີະສກຶສາ ຕໍູ່ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ແກົ້ໄຂວຽກງານ

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົໃນ ຂພສ, ຄ ັົ້ງວນັທີ 09 ເມສາ 2014)(ອງີຕາມບດົສະເໜີຂອງ

ທູ່ານຫວົໜົ້າກມົອາຊວີະສກຶສາ ຕໍູ່ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ແກົ້ໄຂວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ

ສງັຄມົໃນ ຂພສ2014 ເມສາ 09 ຄ ັົ້ງວນັທີ ,) 

 

  ໃນໂອກາດນີົ້ທູ່ານຫວົໜົ້າກມົອາຊວີະສກຶສາ ຍງັໄດົ້ກ ູ່າວວູ່າ ປດັຈບຸນັ ນກັຮຽນທີູ່ ເລ ອກມາ

ຮຽນຕໍູ່ ໃນສາຍວຊິາຊບີ ແມ ູ່ນຍງັມໜີົ້ອຍຫຼາຍ ຖົ້າທຽບໃສູ່ຕວົເລກຄວາມຕົ້ອງການຂອງສງັຄມົ ອນັເນ ູ່ອງ

ມາຈາກຫຼາຍປດັໃຈ ເປັນຕ ົົ້ນແມ ູ່ນ ທດັສະນະຄະຕິ, ຄູ່ານຍິມົຂອງສງັຄມົ, ວຊິາຊບີເປັນອາຊບີທີູ່ ມຄີນຸຄູ່າ

ຕ ໍູ່າກວູ່າອາຊບີອ ູ່ ນ  ແລະ ອ ູ່ ນໆ. 

1.4.1.3. ພະແນກສຶກສາທິການຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ຕາຕະລາງ 4.5 ຕວົເລກນກັສຶກສາມດັທະຍມົຕອນຕ ົົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ

ປະຈາໍສກົປີ 2011-20122012-2011 

 ມດັທະຍມົຕອນຕ ົົ້ນ ມດັທະຍມົຕອຍປາຍ 

ຍງິ (ຄນົ) ຊາຍ (ຄນົ) ລວມ (ຄນົ) ຍງິ (ຄນົ) ຊາຍ (ຄນົ) ລວມ (ຄນົ) 

ສກົປີ 2010-2011 18,858 19,942 38,800 6,916 7,832 14,748 

ສກົປີ 2011-2012 20,006 20,540 40,546 7,238 7,794 15,032 

ສກົປີ 2012-2013 21,320 21,528 42,848 7,801 8,171 15,972 
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ສກົປີ 2013-2014 23,419 23,701 47,120 8,540 8,747 17,287 

 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນຈາກພະແນກສຶກສາແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, 2014) 

ຕາຕະລາງ 4.5 ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ຕວົເລກນກັຮຽນ ມຈີາໍນວນເພີູ່ ມຂ ົ້ນຕາມອດັຕາຂະຫຍາຍ 

ຕວົຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນລວມ, ແຕູ່ການເພີູ່ ມຂ ົ້ນດ ັູ່ງກ ູ່າວພດັສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ເມ  ູ່ອນກັຮຽນເຂົົ້າຮຽນ

ໃນຊ ັົ້ນຮຽນທີູ່ ສ ງຂ ົ້ນ ຕວົເລກນກັຮຽນພດັຫຸຼດລງົເປັນຫຼາຍເທົູ່ າຕວົ. 

4.1.3.4.1.4. ມະຫາວທິະຍາໄລແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (ມຂ) ເປັນສະຖາບນັການສຶກສາ ທີູ່ ຖ ກສົ້າງຕ ັົ້ງຂ ົ້ນໃໝູ່

ໃນປີ 2009 ເພ ູ່ ອຮອງຮບັນກັຮຽນທີູ່ ຈບົສາຍສາມນັໃນເຂດພາກກາງຕອນໄຕຂອງລາວ, ຊຶູ່ ງມາເຖງິປດັຈ ຸ

ບນັ ຍງັບໍູ່ທນັມນີກັສກຶສາສາໍເລັດການສກຶສາອອກຈາກສະຖາບນັແຫູ່ງນີົ້. 

ຕາຕະລາງ 4.6 ຕວົເລກນກັສຶກສາທີູ່ ກາໍລງັສຶກສາທີູ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

 ປີ 1 (ຄນົ) ປີ 2 (ຄນົ) ປີ 3 (ຄນົ) ປີ 4 (ຄນົ) ປີ 5 (ຄນົ) ລວມ(ຄນົ) 

ຄະນະກະເສດສາດ 269 203 173 25 201 871 

ຄະນະພາສາສາດ 133 147 102 102 239 723 

ຄະນະບໍລິຫານທລຸະກດິ 287 228 242 74 170 1001 

ຄະນະໂພຊະນາການ

ອາຫານ 

138 120 - - - 258 

ສ ນໄອທີ 153 94 99 5 73 424 

ຄະນະສກຶສາສາດ 73 - - - - 73 

      3350 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, 2014) 

 

 

 

4.1.4.4.1.5. ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ທູ່ານຫວົໜົ້າຫົ້ອງການຂອງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ-ສງັຄມົ ແຂວງສະຫວນັນະ

ເຂດ ໄດົ້ກ ູ່າວວູ່າ: ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ-ສງັຄມົ ຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ຍງັບໍູ່

ທນັໄດົ້ເຂົົ້າຮູ່ວມ ແລະ ມບີດົບາດໃນການຈດັຫາ, ຄຸົ້ມຄອງແຮງງານໃນ ຂສສຊ ເທ ູ່ ອ, ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າ 
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ຂສສຊ ໄດົ້ມຄີະນະບໍລິຫານທີູ່ ຕາງໜົ້າໃຫົ້ລດັຖະບານ ເປັນຜ ົ້ຄຸົ້ມຄອງ, ຈດັຫາແຮງງານ ຜູ່ານລະບບົການ

ຄຸົ້ມຄອງຫວົໜູ່ວຍບໍລິຫານນົ້ອຍ-ສງັຄມົກວົ້າງ (ປະຕ ດຽວ). 

4.2. ຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ຄວາມພົ້ອມການກະກຽມຮອງຮບັແຮງງານຢ ູ່ບໍລິສດັ 

4.2.1. ສະພາບການລງົທຶນໃນ ຂສສຊ 

ປດັຈບຸນັເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ ເປັນເຂດທີູ່ ມກີານເຂົົ້າມາລງົທຶນຈາກພາຍໃນ 

ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ຈາໍນວນ 53 ບໍລິສດັ ທີູ່ ມທຶີນຈດົທະບຽນທງັໝດົ 65,507,000 ໂດລາສະຫະລດັ 

ແລະ ຄາດວູ່າການລງົທຶນຈະມມີ ນຄູ່າເຖງິ 219,602,500 ໂດລາສະຫະລດັ. ໃນນີົ້ໄດົ້ເລີູ່ ມເຂົົ້າມາລງົທຶນ

ແລົ້ວຈາໍນວນ 39 ບໍລິສດັ. 

 

 

 

 

 

 

 
ຮ ບທີ 4.1 ປະເທດທີູ່ ມາລງົທຶນລງົທຶນ 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ບດົສະຫຸຼບປະເມນີຜນົ ການພດັທະນາ ຂພສ, ກອງເລຂາ ຄຂພສ, 2014) 

ຜນົການສກຶສາສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາຈດົທະບຽນ ແລະ ລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ມ ີຈາໍ 

ນວນ 53 ບໍລິສດັ ແມ ູ່ນມາຈາກ 12 ປະເທດ, ໃນນີົ້ເປັນບໍລິສດັພາຍໃນ 18 ບໍລິສດັ ແລະ ເປັນບໍລິສດັ
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ຕູ່າງປະເທດກວມ 35 ບໍລິສດັ ຊຶູ່ ງສາມອນັດບັທາໍອດິ ແມ ູ່ນບໍລິສດັທີູ່ ມາຈາກ ປະເທດໄທ, ປະເທດຍປີຸູ່ນ 

ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ ຕາມລາໍດບັ. 

 
ຮ ບທີ 4.2 ປີທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນ 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ບດົສະຫຸຼບປະເມນີຜນົ ການພດັທະນາ ຂພສ, ກອງເລຂາ ຄຂພສ, 2014) 

ຜນົຈາກການສກຶສາສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ການລງົທຶນຢ ູ່ໃນ ຂສສຊ ໄດົ້ເຂົົ້າມາລງົທຶນເປັນຈາໍນວນ

ຫຼາຍໃນປີ 2013 ທີູ່ ມເີຖງິ 16 ບໍລິສດັ ອນັເນ ູ່ອງມາຈາກລດັຖະບານ ໄດົ້ເລີູ່ ມມຄີວາມຊດັເຈນທາງດົ້ານ

ນຕິິກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍສ ົູ່ງເສມີການລງົທຶນໃນ ຂພສ  ພົ້ອມທງັມກີານແບູ່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບລະອຽດ

ຂອງຂະແໜງການຕູ່າງໆໃນ ຂພສ, ຮອງລງົມາ ແມ ູ່ນໃນປີ 2010 ທີູ່ ມບໍີລິສດັເຂົົ້າມາລງົທຶນ 11 ບໍລິສດັ 

ແລະ ປີ 2012 ມ ີ7 ບໍລິສດັ. 

 

1 

6 

4 

11 

6 
7 

16 

2 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ຈາໍນວນບໍລິສດັ

ປີ 



26 

 
ຮ ບທີ 4.3 ຮ ບແບບການລງົທຶນ 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ບດົສະຫຸຼບປະເມນີຜນົ ການພດັທະນາ ຂພສ, ກອງເລຂາ ຄຂພສ, 2014) 

ຜນົການສກຶສາ ເຫັນວູ່າ ການລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ສູ່ວນໃຫຍູ່ເປັນການລງົທຶນຂອງຕູ່າງປະເທດ 

(FDI) ທີູ່ ກວມເຖງິ 52.83% ຊຶູ່ ງເປັນຜນົມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານ ແລະ ພາກສູ່ວນທີູ່

ກ ູ່ຽວຂົ້ອງທີູ່ ວາງເປົົ້າໝາຍໃນການສ ົູ່ງເສມີ ແລະ ດງຶດ ດການລງົທຶນຈາກຕູ່າງປະເທດດົ້ວຍການນາໍໃຊົ້ນະ 

ໂຍບາຍ ແລະ ກນົໄກຄຸົ້ມຄອງພິເສດ, ຮອງລງົມາແມ ູ່ນການລງົທຶນພາຍໃນກວມ 32.08% ແລະ ຮ ບ

ແບບບໍລິສດັຮູ່ວມທຶນ (ພາຍໃນ ຮູ່ວມກບັຕູ່າງປະເທດ) ກວມ 15.09%. 
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ພາຍໃນ

ຕູ່າງປະເທດ
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ຮ ບທີ 4.4 ຮ ບແບບການດາໍເນນີກດິຈະການ 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ບດົສະຫຸຼບປະເມນີຜນົ ການພດັທະນາ ຂພສ, ກອງເລຂາ ຄຂພສ, 2014) 

ຜູ່ານການສກຶສາຄ ົົ້ນຄວົ້າ ເຫັນວູ່າ ການລງົທຶນໃນຮ ບແບບ ບໍລິສດັຈາໍກດັ ກວມອດັຕາເຖງິ 

92.45% ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າການລງົທຶນສູ່ວນໃຫຍູ່ເປັນການລງົທຶນຈາກຕູ່າງປະເທດ ທີູ່ ຂະຫຍາຍຖານການ

ຜະລິດຂອງຕນົມາຍງັປະເທດລາວ ໂດຍການຮກັສາຊ ູ່ ບໍລິສດັ ແລະ ກາໝາຍສິນຄົ້າໄວົ້ ເພ ູ່ ອສະແດງເຖງິ

ມາດຕະຖານ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງຜນົຜະລິດຕະພນັຂອງຕນົ ແລະ ເປັນບໍລິສດັຮຸູ່ນສູ່ວນ 7.55%. 

 

 
ຮ ບທີ 4.5 ປະເພດກດິຈະການ 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ບດົສະຫຸຼບປະເມນີຜນົ ການພດັທະນາ ຂພສ, ກອງເລຂາ ຄຂພສ, 2014) 

ຜນົການສກຶສາ ເຫັນວູ່າ ບໍລິສດັ ໃນ ຂສສຊ ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນມາລງົທຶນເຂົົ້າໃນ ຂະແໜງບໍລິການ

ກວມ 54.72% ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າເປັນໄລຍະເລີູ່ ມຕ ົົ້ນຂອງການລງົທຶນ ເຮັດໃຫົ້ບໍລິສດັເອກະຊນົພາຍໃນ 

ຈາໍນວນໜຶູ່ ງ ລວມເຖງິກຸູ່ມບໍລິສດັຂອງຜ ົ້ພດັທະນາ ເລ ອກທີູ່ ຈະລງົທຶນເຂົົ້າໃນຂະແໜງການບໍລິການຂນົສ ົູ່ງ  

ເພ ູ່ ອໃຫົ້ບໍລິການ ແລະ ກໍູ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລູ່າງ, ຮອງລງົມາ ແມ ູ່ນຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍກວມ 37.74% 

ຊຶູ່ ງເປັນຂະແໜງການຫຼກັ ທີູ່ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ພະຍາຍາມສ ົູ່ງເສມີເຂົົ້າໃນການລງົທຶນຢ ູ່ ຂສສຊ 

ແລະ ມາເຖງິປດັຈບຸນັຈາໍນວນຂອງຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍພວມມທີູ່າອູ່ຽງທີູ່ ເພີູ່ ມຂ ົ້ນ, ສູ່ວນຂະແໜງການຄົ້າ

ແມ ູ່ນກວມ 7.55%. 
 

ຜູ່ານການສາໍພາດ ແລະ ເກບັກາໍຂໍົ້ມ ນ ມາເຖງິປດັຈບຸນັໄດົ້ມບໍີລິສດັຈາໍນວນໜຶູ່ ງເຂົົ້າມາລງົທຶນ

ແລົ້ວ ໃນຂະແໜງການຕູ່າງໆ ແລະໄດົ້ມແີຜນການນາໍສະເໜີຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານ (ກຄຂພສ,2014). 

54.72%
37.74%

7.55%

ການບໍລິການ 

ອດຸສາຫະກາໍ 

ການຄົ້າ
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ຕາຕະລາງ 4.7 ຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງບໍລິສດັ ທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ ຂສສຊ 

N

o 
ຊ ູ່ຂອງບໍລິສດັ 

ເຂດ

ລງົ 

ທຶນ 

ຮ ບແບບກາປະຕິບດັຂອງ 

ບ\ສ 
ປະເທດ 

ແຜນ-

ຄວາມ

ຕົ້ອງການ

ແຮງງານ 

(ຄນົ) 

ແຮງງານ

ທີູ່ ມໃີນ 

ປດັຈບຸນັ 

(ຄນົ) 

ແຮງງານ 

ທີູ່ ຕົ້ອງ 

ການໃນ

ປດັຈບຸນັ 

(ຄນົ) 

ໝາຍເຫດ 

1 
Savan LO service and 

tourism Co.,Ltd 
A ບໍລິການການທູ່ອງທູ່ຽວ 

ລາວ 28       

2 Kimbery Lao Co., Ltd A 
ເຈຍລະໃນເພັດ ແລະ ແກະ 

ສະຫຼກັຫີນອູ່ອນເພ ູ່ ອສ ົູ່ງອອກ 
ສະວິດ 300       

3 
Logitem Lao GLKP 

co., ltd 
B 

ບໍລິການລະບບົສາງຈດັສ ົູ່ງສນິ 

ຄົ້າພາຍໃນ ແລະຕູ່າງປະເທດ 
ຍີູ່ປຸູ່ນ 33       

4 
Double A logistic Co., 

ltd 
B 

ການບໍລິການຂນົສ ົູ່ງສິນຄົ້າ

ພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ 
ໄທ 60       

5 
Savan Petroleum 

Co.,Ltd  
B 

ນາໍເຂົົ້ານ ໍົ້າມນັເຊ ົ້ອໄຟທກຸຊະ 

ນດິເພ ູ່ ອຂາຍຍກົພາຍໃນເຂດ, 

ນອກ ຂສສຊ 

ໄທ 12       

6 Koyo (Lao) Co.,Ltd B 

ຜະລິດ ແລະສະໜອງຜະລິດ 

ຕະພນັພຣາດຕິກ, ຜະລິດຕະ

ພນັຢາງ, ອປຸະກອນທາງເຄມ ີ

ທີູ່ ໃຊົ້ຢ ູ່ໃນກົ້ອງຖູ່າຍຮ ບ 

ຍີູ່ປຸູ່ນ 120 60 0 

ປກົກະຕິ 

(ຮບັຕາມ

ແຜນການ

ຜະລິດ) 

7 Nikon Lao Co.,Ltd B 

ສົ້າງຕ ັົ້ງໂຮງງານຜະລິດສິົ້ນ

ສູ່ວນ ແລະ ອປຸະກອນກບັ

ກົ້ອງຖູ່າຍຮ ບທກຸສະນດິເພ ູ່ ອ

ສ ົູ່ງອອກ 

ຍີູ່ປຸູ່ນ 2.000  470 1.530 ບໍູ່ພຽງພໍ 

8 
Savan TVS Consultant 

Co.,Ltd  
B 

ບໍລິການທີູ່ ປຶກສາທາງດົ້ານກດົ

ໝາຍ,ການລງົທຶນ,ການບນັຊ,ີ

ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕາມ

ການກໍູ່ສົ້າງ 

ລາວ 5       

9 
Savan-Japan Joint 

Development Co.,Ltd 
B 

ພດັທະນາລະບບົພ ົ້ນຖານ

ໂຄງລູ່າງ ແລະ ດາໍເນນີກດິ 

ຈະການບໍລິຫານທີູ່ ດນິເຂດ B 

ລາວ 6       

10 
Savan PacifIca 

Development Co.ltd 
C ຜ ົ້ພດັທະນາເຂດ C 

ມາເລ

ເຊຍ 
27       
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11 
DkLS Lao properties 

Development Co., Ltd 
C 

ພດັທະນາແລະບໍລິການດົ້ານ

ອະສງັຫາຣມິະຊບັຢ ູ່ ຂສສຊ 

ມາເລ

ເຊຍ 
52       

12 
Lao tin Smelting and 

Refining Co., Ltd 
C 

ຜະລິດກ ົູ່ວ,ກ ົູ່ວປະສມົ,ອະໂລ 

ຫະ ແລະ ວດັຖມຸຄີູ່າເປັນແຕູ່

ລະປະເພດ, ຮ ບແບບ,ຊະນດິ 

ແລະ ອງົປະກອບທີູ່ ແຕກຕູ່າງ

ກນັ ລວມທງັນາໍ ເອົາສິູ່ ງເສດ

ເຫຼ ອຈາກການຜະລິດຂອງ

ໂຮງງານມາຜະລິດຄ ໃໝູ່ 

ຍີູ່ປຸູ່ນ 42       

13 O.M Laos Co., Ltd C 

ພດັທະນາ ແລະ ກໍູ່ສົ້າງ, 

ໂຮງງານ, ຫົ້ອງການ ແລະ 

ຮົ້ານຄົ້າສາໍລບັໃຫົ້ເຊົູ່ າ 

ຍີູ່ປຸູ່ນ 4       

14 PPS consulting Co.,Ltd C 

ໃຫົ້ບໍລິການທີູ່ ປຶກສາດົ້ານການ

ລງົທຶນຕໍູ່ ຜ ົ້ລງົທຶນພາຍໃນ 

ແລະ ຕູ່າງປະເທດ 

ລາວ 9       

15 Deuansawanh Co.,Ltd C 

ບໍລິການຂນົສ ົູ່ງສິນຄົ້າພາຍໃນ 

ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ບໍລິການ

ສາງພກັສິນຄົ້າ ເພ ູ່ ອຈດັສ ົູ່ງ

ອອກຕໍູ່ ປະເທດທີສາມ 

ລາວ 105       

16 DIRI Co.,Ltd C ພດັທະນາອະສງັຫາຣມິະຊບັ 
ຮອນ

ແລນ 
10       

17 
Tan chong motorcycle 

Co.,Ltd 
C 

ສົ້າງຕ ັົ້ງໂຮງງາປະກອບລດົ 

ຈກັ ແລະ ຮົ້ານວາງສະແດງ 

ເພ ູ່ ອຈາໍໜູ່າຍພາຍໃນ ແລະ 

ສ ົູ່ງອອກລດົຈກັຍີູ່ ຫໍົ້ SYM                       

- ນາໍເຂົົ້າສິົ້ນສູ່ວນ, ອາໄຫລູ່

ລດົຈກັ ແລະ ຍາພາຫະນະ

ທກຸປະເພດ 

ມາເລ

ເຊຍ 
44       

18 Lotushall Lao Co.,Ltd C 

ບໍລິການໃຫົ້ເຊົູ່ າຍາພາຫະນະ

ແລະ ກນົຈກັ ໜກັແກູ່ໂຄງ 

ການລງົທຶນຢ ູ່ໃນເຂດ ແລະ 

ໂຄງການລງົທຶນນອກເຂດທີູ່ ມ ີ

ສນັຍາກບັ ລດັຖະບານ 

ໄທ 

19       

19 
Aerowork (Lao) 

Co.,Ltd 
C 

ດາໍເນນີການຜະລິດສິົ້ນສູ່ວນ 

ເຄ ູ່ ອງບິນ 

ຮອນ

ແລນ 
226 

      

20 
TCR Concrete Sole 

Co.,Ltd 
C 

ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງ

ຜະລິດຕະພນັຄອນກຣດີ 
ລາວ 50 

      



30 

21 SJK Lao Co., Ltd C 
ໂຮງງານຫຼອມກ ົູ່ວ ແລະ ຜະ 

ລິດຕະພນັກ ົູ່ວ ເພ ູ່ ອສ ົູ່ງອອກ 
ເກາົຫຼີ 62       

22 
Savan Innovative 

Precast Company 

Limited 

C 

ດາໍເນນີທລຸະກດິທາງດົ້ານ

ການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງ

ຜະລິດຕະພນັດນິບອ໋ກອດັ

ແຮງ 

ມາເລ

ເຊຍ 
14       

23 Savan Logistic Co.Ltd C 

ບໍລິການຂນົສ ົູ່ງສິນຄົ້າທກຸ

ປະເພດ ທງັພາຍໃນ ແລະ 

ຕູ່າງປະເທດ 

ລາວ 12       

24 Essilor Lao Co.,Ltd C 

ພດັທະນາອະສງັຫາຮມິະຊບັ,

ສົ້າງຕ ັົ້ງໂຮງງານຜະລິດເລນ

ແວູ່ນຕາ, ຂອບແວູ່ນຕາ, ວດັ 

ຖດຸບິ ທກຸຊະນດິກູ່ຽວກບັສາຍ 

ຕາ ເພ ູ່ ອຈາໍໜູ່າຍພາຍໃນ 

ແລະ ສ ົູ່ງອອກ 

ຝຣ ັູ່ງ 261       

25 
Denzo International 

Co.,Ltd 
C 

ຜະລິດນ ໍົ້າສີທກຸຊະນດິ ເພ ູ່ ອ

ຈາໍໜູ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສ ົູ່ງ

ອອກ 

ໄທ 50       

26 
URAI PAINT LAO 

Co.,Ltd 
C 

ຜະລິດນ ໍົ້າສີທກຸຊະນດິເພ ູ່ ອຈາໍ

ໜູ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສ ົູ່ງອອກ 
ໄທ 30       

27 KP Beau Lao Co.,Ltd C 

ຜະລິດພລາສຕິກທກຸຊະນດິ,

ຜະລິດຕະພນັບນັຈ ຸແລະ 

ຫຸົ້ມຫໍູ່ ດົ້ວຍເຈ ົ້ຍ, ພລາສຕິກ

ແຜູ່ແພ, ໄມ ົ້ ແລະ ຫວາຍ,

ຜະລິດຕະພນັເຄ ູ່ ອງ ສາໍອາງ, 

ສະບ , ຢາສະຫວົນ ໍົ້າຫອມ 

ແລະ ນ ໍົ້າຢາລະງບັ ກນິກາຍ 

ລາວ 200 110 0 

ປກົກະຕິ(

ຮບັຕາມ

ແຜນການ

ຜະລິດ) 

28 
SCG Logistic 

Management Lao 

Co.,Ltd 

C 

ດາໍເນນີທລຸະກດິດົ້ານການ

ບໍລິການຂນົສ ົູ່ງ ທງັພາຍໃນ 

ແລະ ຕູ່າງປະເທດ, ດາໍເນນີ

ທລຸະກດິການບໍລິການລະບບົ

ສາງ ແລະ ຕ ົ້ຄອນແທນເນີົ້

ພົ້ອມກນັນ ັົ້ນ ກໍູ່ສຶກສາຄວາມ

ເປັນໄປໄດົ້ໃນ ການພດັທະ 

ນາລະບບົໂລຈດິຕິກ ຢ ູ່ແຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດເພ ູ່ ອຮອງຮບັ

ເຂົົ້າ ການເຊ ູ່ ອມໂຍງປະຊາ

ໄທ 12       
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ຄມົອາຊຽນໃນປີ 2015 

29 
Toyota Boshoku Lao 

Co.,Ltd.  
C 

ສົ້າງຕ ັົ້ງໂຮງງານຜະລິດສີົ້ນ

ສູ່ວນ ເພ ູ່ ອປະກອບໃນລດົຍນົ

ເພ ູ່ ອສ ົູ່ງອອກ 

ຍີູ່ປຸູ່ນ 1.000 83 0 

ປກົກະຕິ(

ຮບັຕາມ

ແຜນການ

ຜະລິດ) 

30 
Hongkham Concrete 

Eng sole Co.,Ltd 
C 

ສະໜອງຄອນກຣດີປະສມົສາໍ 

ເລັດຮ ບໃຫົ້ບໍລິສດັທີູ່ ລງົທຶນຢ ູ່

ໃນ ແລະ ນອກ ຂສສຊ 

ລາວ 30       

31 JP Investments Co.,Ltd C 

ພດັທະນາ ແລະ ໃຫົ້ບໍລິການ 

ດົ້ານພດັທະນາ ອະສງັຫາຣິ

ມະຊບັ 

ຝຣ ັູ່ງ 50       

32 
Goldmark Asia trading 

Limited 
C 

ພດັທະນາທີູ່ ດນິ ແລະ ກໍູ່ສົ້າງ

ໂຮງງານ ເພ ູ່ ອໃຫົ້ເຊົູ່ າ 
ອງັກດິ 5       

33 C.E.I Co.,Ltd C 

ບໍລິການທີູ່ ປຶກສາທາງດົ້ານ

ການລງົທຶນຢ ູ່ໃນ ຂສສຊ;ບໍລິ 

ການທີປຶກສາທາງດົ້ານວິສາ

ວະກາໍການກໍູ່ສົ້າງ 

ຝຣ ັູ່ງ 5       

34 Savan Concrete Co.,Ltd C 
ຜະລິດກູ່ຽວກບັຜະລິດຕະພນັ

ຄອນກຣດີຢ ູ່ ຂສສຊ 
ຝຣ ັູ່ງ 26       

35 
Sisomphone Salavan 

Development Co.,Ltd 
D 

ບໍລິການດົ້ານການກໍູ່ສົ້າງອາ

ຄາແຮງງານ; ພດັທະນາສະ

ຖານທີູ່ ທູ່ອງທູ່ຽວແລະສ ນກລິາ 

ຄບົວງົຈອນ 

ລາວ 6       

36 
Savan Service 

Apartment Co.,Ltd 
D 

ພດັທະນາອະສງັຫາຣມິະຊບັ: 

ທີູ່ ພກັອາໃສ,ຮົ້ານຄົ້າ ແລະ 

ຫົ້ອງການສາໍລບັໃຫົ້ເຊົູ່ າ 

ຝຣ ັູ່ງ 2       

37 
Savan Real Estate 

Development Co.,Ltd 
D 

ພດັທະນາອະສງັຫາຣມິະຊບັ 

ຢ ູ່ເຂດ  D 

ມາເລ

ເຊຍ 
3       

ລວມ  
4860 

ຄນົ 
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(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ຄະນະບໍລິຫານເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ, 2014) 

 ບນັດາບໍລິສດັທີູ່ ຂ ົ້ນແຜນຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂ ັົ້ນຕ ົົ້ນ ໃນໄລຍະເລີູ່ ມດາໍເນນີການກໍູ່ສົ້າງ ແລະ 

ດາໍເນນີກດິຈະການຂອງຕນົຢ ູ່ພາຍໃນ ຂສສຊ ນ ັົ້ນ ໄດົ້ລວມເຖງິ 7 ບໍລິສດັທີູ່ ໄດົ້ຕອບແບບສອບຖາມໃນ

ຄ ັົ້ງນີົ້ຄ : 

ຕາຕະລາງ 4.8 ແຜນຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນຂອງ 7 ບໍລິສດັ ໃນ ຂສສຊ ທີູ່ ຕອບແບບສອບ

ຖາມ 

N

o 
ຊ ູ່ຂອງບໍລິສດັ 

ເຂດ

ລງົ 

ທຶນ 

ຮ ບແບບກາປະຕິບດັຂອງ ບ\ສ ປະເທດ 

ແຜນຄວາມ

ຕົ້ອງການ

ແຮງງານ 

(ຄນົ) 

ແຮງງານ

ທີູ່ ມໃີນ 

ປດັຈບຸນັ 

(ຄນົ) 

ແຮງງານທີູ່

ຕົ້ອງການ

ໃນປດັຈບຸນັ 

(ຄນົ) 

ໝາຍເຫດ 

1 
Koyo (Lao) 

Co.,Ltd 
B 

ຜະລິດ ແລະສະໜອງຜະລິດ 

ຕະພນັພຣາດຕິກ, ຜະລິດຕະ

ພນັຢາງ, ອປຸະກອນທາງເຄມ ີ

ທີູ່ ໃຊົ້ຢ ູ່ໃນກົ້ອງຖູ່າຍຮ ບ 

ຍີູ່ປຸູ່ນ 120 60 0 

ປກົກະຕິ 

(ຮບັຕາມ

ແຜນການ

ຜະລິດ) 

2 
Nikon Lao 

Co.,Ltd 
B 

ສົ້າງຕ ັົ້ງໂຮງງານຜະລິດສິົ້ນ

ສູ່ວນ ແລະ ອປຸະກອນກບັ

ກົ້ອງຖູ່າຍຮ ບທກຸສະນດິເພ ູ່ ອສ ົູ່ງ

ອອກ 

ຍີູ່ປຸູ່ນ 2.000  470 1.530 ບໍູ່ພຽງພໍ 

3 
Savan PacifIca 

Development 

Co.ltd 

C ຜ ົ້ພດັທະນາເຂດ C 
ມາເລ

ເຊຍ 
27       

4 
Aerowork (Lao) 

Co.,Ltd 

C 

ດາໍເນນີການຜະລິດສິົ້ນສູ່ວນ 

ເຄ ູ່ ອງບິນ 

ຮອນ

ແລນ 
226 

      

5 
URAI PAINT 

LAO Co.,Ltd 
C 

ຜະລິດນ ໍົ້າສີທກຸຊະນດິເພ ູ່ ອຈາໍ

ໜູ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສ ົູ່ງອອກ 
ໄທ 30       

6 
Essilor Lao 

Co.,Ltd 
C 

ພດັທະນາອະສງັຫາຮມິະຊບັ,

ສົ້າງຕ ັົ້ງໂຮງງານຜະລິດເລນ

ແວູ່ນຕາ, ຂອບແວູ່ນຕາ, ວດັ 

ຖດຸບິ ທກຸຊະນດິກູ່ຽວກບັສາຍ 

ຕາ ເພ ູ່ ອຈາໍໜູ່າຍພາຍໃນ 

ແລະ ສ ົູ່ງອອກ 

ຝຣ ັູ່ງ 261       
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7 
KP Beau Lao 

Co.,Ltd 
C 

ຜະລິດພລາສຕິກທກຸຊະນດິ,

ຜະລິດຕະພນັບນັຈ ຸແລະ ຫຸົ້ມ

ຫໍູ່ ດົ້ວຍເຈ ົ້ຍ, ພລາສຕິກແຜູ່ແພ, 

ໄມ ົ້ ແລະ ຫວາຍ,ຜະລິດຕະ

ພນັເຄ ູ່ ອງ ສາໍອາງ, ສະບ , ຢາ

ສະຫວົນ ໍົ້າຫອມ ແລະ ນ ໍົ້າຢາ

ລະງບັ ກນິກາຍ 

ລາວ 200 110 0 

ປກົກະຕິ(ຮ ັ

ບຕາມ

ແຜນການ

ຜະລິດ) 

ລວມ 2.864    

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ຄະນະບໍລິຫານເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ, 2014) 

4.2.2. ຜນົການສກຶສາຂອງບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ ຂສສຊ 

ໃນການສຶກສາກູ່ຽວກບັ ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງ ເຂດເສດຖະກດິພິ 

ເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຂສສຊ) ໃນຄ ັົ້ງນີົ້ ຜ ົ້ສກຶສາໄດົ້ດາໍເນນີການເກບັກາໍລວບລວມຂໍົ້ມ ນ ໂດຍນາໍໃຊົ້

ແບບສອບຖາມ ແລະ ການສາໍພາດເປັນເຄ ູ່ ອງມ ໃນການສຶກສາ, ສູ່ວນກຸູ່ມປະຊາກອນໃນການສກຶສາ ແມ ູ່ນ

ບນັດາບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ຕວົຈງິ 07 ບໍລິສດັ ແລະ ພະແນກການທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງຂອງແຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດ ໂດຍນາໍເອົາຂໍົ້ມ ນແບບສອບຖາມມາວເິຄາະດົ້ວຍໂປຣແກຣມວເິຄາະທາງສະຖຕິິ SPSS 

ຊຶູ່ ງມຜີນົຂອງການສຶກສາດ ັູ່ງລາຍລະອຽດລຸູ່ມນີົ້: 

 

 

 

 

 

 

ກ. ຂໍົ້ມ  ນທ ົູ່ວໄປຂອງຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມ 

ກຸູ່ມປະຊາກອນໃນການສຶກສາແມ ູ່ນ ບນັດາບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ຕວົຈງິ 07 ບໍລິສດັ  

ຕາຕະລາງ 4.9  ຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສູ່ວນຂອງຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມ 

ຂໍົ້ມ  ນທ ົູ່ວໄປຂອງຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມ ຈາໍນວນຕວົຢູ່າງ ອດັຕາສູ່ວນ 

ເພດ 
ຍງິ 1 14.3 

ຊາຍ 6 85.9 

ອາຍ ຸ 25-35 ປີ 2 28.6 
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35-45 ປີ 4 57.1 

ສ ງກວູ່າ 45 ປີ 1 14.3 

ລະດບັການສກຶສາ 

ປະລິຍາຕີ 2 28.6 

ປະລິນຍາໂທ 4 57.1 

ສ ງກວູ່າປະລິນຍາໂທ 1 14.3 

ໜົ້າທີູ່ ຮບັຜິດຊອບ 
ຜ ົ້ບໍລິຫານ 5 71.4 

ຜ ົ້ຈດັການຝູ່າຍບກຸຄນົ 2 28.6 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ກຸູ່ມຕວົຢູ່າງ ບໍລິສດັທີູ່ ລງົທຶນໃນ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ, 2014) 

ຜນົການສກຶສາ ຈາກຕາຕະລາງ 4.9 ໃນການສກຶສາຄ ັົ້ງນີົ້ພບົວູ່າ ຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມສູ່ວນ

ໃຫຍູ່ແມ ູ່ນເພດຊາຍ ກວມເອົາ 85.9% ຊຶູ່ ງອາຍຈຸະຢ ູ່ໃນລະຫວູ່າງ 35 ຫາ 45 ປີ ທີູ່ ກວມເອົາ 57.1% 

ແລະ ເປັນຜ ົ້ທີູ່ ມລີະດບັການສກຶສາໃນລະດບັປະລິນຍາໂທ ກວມເອົາ 57.1%, ໂດຍຜ ົ້ຕອບແບບສອບ

ຖາມຄ ັົ້ງນີົ້ຈະເປັນບກຸຄນົທີູ່ ນອນຢ ູ່ໃນລະດບັຜ ົ້ບໍລິຫານກວມເອົາ 71.4%. 

ຂ. ຂໍົ້ມ  ນທ ົູ່ວໄປຂອງບໍລິສດັທີູ່ ລງົທຶນໃນ ຂສສຊ 

ຕາຕະລາງ 4.10 ຈາໍຳາໍນວນຕວົຢູ່າງ ແລະ ອດັຕາສູ່ວນຂໍົ້ມ  ນຂອງບໍລິສດັ 

ຂໍົ້ມ  ນທ ົູ່ວໄປຂອງບໍລິສດັ 
ຈາໍນວນ

ຕວົຢູ່າງ 
ອດັຕາສູ່ວນ 

ປະເພດກດິຈະການ 
ໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍ 6 85.7 

ທລຸະກດິບໍລິການ 1 14.3 

ອາຍສຸາໍປະທານ 

ຕ ໍູ່າກວູ່າ 25 ປີ 1 14.3 

25-40 ປີ 1 14.3 

40-75 ປີ 4 57.1 

ສ ງກວູ່າ 75 ປີ 1 14.3 

ສະຖານະບໍລິສດັ 
ບໍລິສດັຕູ່າງປະເທດ 5 71.4 

ບໍລິສດັຮູ່ວມທຶນ 2 28.6 

ປະເພດແຮງງານທີູ່

ຕົ້ອງການ 

ກາໍມະກອນກໍູ່ສົ້າງ 2 28.6 

ກາໍມະກອນດົ້ານເອເລັກໂຕນກິ 1 14.3 

ອ ູ່ ນໆ 4 57.1 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ກຸູ່ມຕວົຢູ່າງ ບໍລິສດັທີູ່ ລງົທຶນໃນ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ, 2014) 
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ຜນົການສກຶສາຈາກ ຕາຕະລາງ 4.10 ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ບໍສິສດັສູ່ວນໃຫຍູ່ທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ

ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ ແມ ູ່ນເປັນທລຸະກດິປະເພດອດຸສາຫະກາໍການຜະລິດ ກວມເອົາ

85.7%, ທີູ່ ເປັນການສ າປະທານການລງົທຶນໃນໄລຍະຍາວລະຫວູ່າງ 40 ຫາ 75 ປີ ກວມເອົາ 57.1% 

ແລະ ເປັນບໍລິສດັລງົທຶນຈາກຕູ່າງປະເທດເປັນສູ່ວນໃຫຍູ່ ຊຶູ່ ງກວມເອົາ 71.4%, ທີູ່ ປດັຈບຸນັມຄີວາມຕົ້ອງ 

ການແຮງງານປະເພດກາໍມະກອນຝູ່າຍການຜະລິດ ທີູ່ ຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມລະບໃຸນແບບເງ  ູ່ອນໄຂຄວາມ

ຕົ້ອງການອ ູ່ ນໆ ກວມເອົາ 57.1%. 

ນອກຈາກນີົ້ຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມຍງັສະແດງໃຫົ້ພວກເຮົາເຫັນວູ່າ ບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນສູ່ວນ

ໃຫຍູ່ແມ ູ່ນຖ ກສົ້າງຕ ັົ້ງຂ ົ້ນໃນລະຫວູ່າງປີ 2013, ໂດຍມທຶີນຈດົທະບຽນສະເລູ່ຍຢ ູ່ປະມານ 08 ຕ ົ້ກບີ ຫຼ  

01 ລົ້ານໂດລາສະຫະລດັ. 

ຄ. ຂໍົ້ມ  ນຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງບໍລິສດັ 

ຜູ່ານການເກບັກາໍຂໍົ້ມ ນເຫັນວູ່າ ບໍລິສດັສູ່ວນໃຫຍູ່ທີູ່ ມາລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນຫາກໍູ່ ເລີູ່ ມ

ດາໍເນນີກດິຈະການຂອງຕນົ, ຊຶູ່ ງຍງັບໍູ່ທນັວາງແຜນກູ່ຽວກບັຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຢູ່າງລະອຽດ, ແຕູ່ຜ ົ້

ສກຶສາກໍູ່ສາມາດເກບັກາໍຂໍົ້ມ ນພ ົ້ນຖານຈາກ 07 ບໍລິສດັ ໄດົ້ຈາໍນວນໜຶູ່ ງ ດ ັູ່ງຕາຕະລາງລຸູ່ມນີົ້: 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 4.11 ແຜນການນາໍໃຊົ້ແຮງງານຂອງບໍລິສດັ 

 ແຜນການນາໍໃຊົ້ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານ (ຫວົໜູ່ວຍ: ຄນົ) 

ປີ 2014 (ປດັຈບຸນັ) 2015 2016 2020 

ແຮງງານ  ລາວ 
ຕູ່າງປະ

ເທດ 
 ລາວ ຕູ່າງປະເທດ ລາວ ຕູ່າງປະເທດ ລາວ 

ຕູ່າງປະ 

ເທດ 

ເພດ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ 

ຈາໍນວນຜ ົ້

ບໍລິຫານ 
18 7 22 1 18 8 19 2 20 10 9 1 5 2 3 - 
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ຈາໍນວນ

ວຊິາການ 
15 8 49 32 26 15 27 14 31 18 16 8 35 20 17 8 

ຈາໍນວນ 

ກາໍ

ມະກອນ 

799 671 - - 1295 1110 - - 960 850 - - 938 840 - - 

ລວມ 832 686 71 33 1339 
1133

23 
46 16 1011 878 25 9 978 862 20 8 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ກຸູ່ມຕວົຢູ່າງ ບໍລິສດັທີູ່ ລງົທຶນໃນ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ, 2014) 

ຜູ່ານການສກຶສາ ແລະ ເກບັຂໍົ້ມ ນເຫັນວູ່າ ຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານ ມຄີນຸຫຼກັສະນະຄ ກບັເສັົ້ນ

ໂຄງ ທີູ່ ຄູ່ອຍເພີູ່ ມຂ ົ້ນໃນໄລຍະເລີູ່ ມດາໍເນນີກດິຈະການ ແລະ ເລີູ່ ມມທີູ່າອູ່ຽງຫຸຼດລງົເມ  ູ່ອເຖງິໄລຍະເວລາ

ໃດໜຶູ່ ງ, ດົ້ວຍເງ  ູ່ອນໄຂທີູ່ ວູ່າ ບໍລິສດັລງົທຶນສູ່ວນໃຫຍູ່ເປັນບໍລິສດັທີູ່ ຫາກໍູ່ ເລີູ່ ມດາໍເນນີກດິຈະການ ມຄີວາມ

ຕົ້ອງການແຮງງານຕາມຈາໍນວນການຜະລິດ ແຕູ່ໜົ້ອຍໄປຫາຫຼາຍ ເພ ູ່ ອປະກອບເຂົົ້າໃນຂະບວນການຜະ 

ລິດຕູ່າງໆ ແລະ ເມ ູ່ອໄດົ້ຈາໍນວນແຮງງານຄບົຕາມກາໍລງັການຜະລິດສດຸທິດຂອງການກດິຈະການ ກໍູ່ຈະ

ຄູ່ອຍຫຸຼດຜູ່ອນຄວາມຕົ້ອງການລງົ. 

ງ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວດັດກີານຕໍູ່ ແຮງງານພາຍໃນເຂດ 

1) ສະຫວດັດກີານຕໍູ່ ແຮງງານລາວ 

− ເງນີເດ ອນເລີູ່ ມຕ ົົ້ນທີູ່  650,000 ຫາ 5,000,000 ກບີ, 

− ມປີະກນັສງັຄມົ, ມຫໍີພກັໃຫົ້ຢ ູ່ (ໃນນີົ້ມທີງັຢ ູ່ແບບບໍູ່ ເສຍຄູ່າ ແລະ ແບບຕົ້ອງເສຍຄູ່າເຊົູ່ າ); 

− ສູ່ວນໃຫຍູ່ມພີາຫະນະຮບັສ ົູ່ງ ຫຼ  ນະໂຍບາຍນ ໍົ້າມນັສາໍລບັຜ ົ້ທີູ່ ພາຫະນະບໍູ່ສາມາດໄປຮບັ. 

2) ສະຫວດັດກີານຕໍູ່ ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ 

− ເງນີເດ ອນເລີູ່ ມຕ ົົ້ນທີູ່  5,000,000 ຫາ 50,000,000 ກບີ, 

− ມປີະກນັສງັຄມົ, ມຫໍີພກັໃຫົ້ຢ ູ່ (ໃນນີົ້ມທີງັຢ ູ່ແບບບໍູ່ ເສຍຄູ່າ ແລະ ແບບຕົ້ອງເສຍຄູ່າເຊົູ່ າ); 

ນອກຈາກນີົ້ ບນັດາບໍລິສດັ ແລະ ໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍທີູ່ ລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ຍງັໄດົ້ມກີານພດັ 

ທະນາສມີ  ແຮງງານ ເປັນຕ ົົ້ນແມ ູ່ນການຝຶກອບົຮມົທກັສະກູ່ອນເຂົົ້າເຮັດວຽກຕວົຈງິ, ການຝຶກອບົຮມົຄ ນ ຫຼ  

ທບົທວນຄ ນໃນແຕູ່ລະໄລຍະ ແລະ ຍງັມກີານສ ົູ່ງພະນກັງານ ຫຼ  ແຮງງານໄປຍກົລະດບັສມີ  ແຮງງານຢ ູ່

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຕູ່າງປະເທດຕ ູ່ ມອກີດົ້ວຍ. 

ຈ. ຂໍົ້ມ  ນທ ົູ່ວໄປກູ່ຽວກບັຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງບໍລິສດັຢ ູ່ພາຍໃນ ຂສສຊ 
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1) ຕາຕະລາງ 4.12 ຫຼກັການສນັຫາແຮງງານ  

 

ຫຼກັການສນັຫາແຮງງານ ຄູ່າສະເລູ່ຍ ແປຄວາມໝາຍ 

1. ຄວາມສາມາດຂອງຜ ົ້ສະໝກັ 2.86 ປານກາງ 

2. ລະດບັການສກຶສາຂອງຜ ົ້ສະໝກັ 3.14 ປານກາງ 

3. ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງຜ ົ້ສະໝກັ 1.86 ໜົ້ອຍ 

4. ຄວາມກົ້າຫານຂອງຜ ົ້ສະໝກັ 2.57 ໜົ້ອຍ 

5. ຄວາມສະຫຼາດໃນການແກົ້ບນັຫາ 3.29 ປານກາງ 

6. ທກຸຄນົມສີດິເທົູ່ າທຽມກນັ 4.14 ຫຼາຍ 

ລວມ 2.9762 ປານກາງ 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ກຸູ່ມຕວົຢູ່າງ ບໍລິສດັທີູ່ ລງົທຶນໃນ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ, 2014) 

ຜນົຂອງການສຶກສາ ຈາກຕາຕະລາງ 4.12 ພບົວູ່າ ຄູ່າສະເລູ່ຍໂດຍລວມກູ່ຽວກບັຫຼກັການສນັຫາ

ແຮງງານຂອງບໍລິສດັສູ່ວນໃຫຍູ່ ໃຫົ້ຄວາມສາໍຄນັຕໍູ່ ບນັຫານີົ້ໃນລະດບັປານກາງ ດົ້ວຍຄູ່າສະເລູ່ຍ 2.9762 

ແລະ ໃຫົ້ຄວາມສາໍຄນັຫຼາຍຕໍູ່ ຫຼກັການສນັຫາແຮງງານທີູ່ ທກຸຄນົມສີດິເທົູ່ າທຽມກນັ ດົ້ວຍຄູ່າສະເລູ່ຍ 4.41 

ແລະ ໃຫົ້ຄວາມສາໍຄນັໃນລະດບັປານກາງຕໍູ່ຄວາມສະຫຼາດໃນການແກົ້ໄຂບນັຫາຂອງຜ ົ້ສະໝກັ ດົ້ວຍລະ 

ດບັ 3.29; ຮອງລງົມາ ແມ ູ່ນລະດບັການສກຶສາຂອງຜ ົ້ສະໝກັ ດົ້ວຍຄູ່າສະເລູ່ຍ 3.14; ຄວາມສາມາດ

ຂອງຜ ົ້ສະໝກັ ດົ້ວຍຄູ່າສະເລູ່ຍ 2.86; ຄວາມກົ້າຫານຂອງຜ ົ້ສະໝກັ ກວມອດັຕາສູ່ວນໜົ້ອຍ ດົ້ວຍຄູ່າ

ສະເລູ່ຍ 2.57 ແລະ ບໍລິສດັຕູ່າງໆເຫັນວູ່າ ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງຜ ົ້ສະໝກັງານ ແມ ູ່ນມຄີວາມສາໍຄນັ 

ຫຼ  ຈາໍເປັນໜົ້ອຍທີູ່ ສດຸ ດົ້ວຍອດັຕາສະເລູ່ຍ 1.86 ຕາມລາໍດບັ. 

 

2) ຕາຕະລາງ 4.13 ສະພາບບນັຫາຂອງແຮງງານ 

ສະພາບບນັຫາຂອງແຮງງານ ຄູ່າສະເລູ່ຍ ແປຄວາມໝາຍ 

1. ການລາພກັ/ການຂາດວຽກປະຈາໍ 4.43 ຫຼາຍທີູ່ ສດຸ 

2. ແຮງງານປະສິດທິພາບຕ ໍູ່າ 2.86 ປານກາງ 

3. ບໍູ່ ເຂົົ້າໃຈລະບຽບ ແລະຂໍົ້ບງັຄບັຕູ່າງໆ 2.86 ປານກາງ 

4. ຂາດຄວາມຈງົຮກັພກັດຕໍີູ່ ອງົກອນ 3.00 ປານກາງ 
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5. ຂາດຄວາມຮ ົ້ຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນໜົ້າວຽກ 2.71 ປານກາງ 

6. ຂາດຄວາມຮບັຜິດຊອບຕໍູ່ ເວລາ 3.29 ປານກາງ 

7. ມຄີວາມຮ ົ້ຄວາມສາມາດບໍູ່ກງົກບັໜົ້າວຽກ  3.14 ປານກາງ 

8. ມອີດັຕາການປູ່ຽນວຽກສ ງ 3.29 ປານກາງ 

9. ບໍູ່ ປະຕິບດັຕາມຄາໍສ ັູ່ງຂອງຜ ົ້ບງັຄບັບນັຊາ 2.43 ໜົ້ອຍ 

10. ບນັຫາດົ້ານສຂຸະພາບ 2.86 ປານກາງ 

11. ບນັຫາສ ູ່ ສານກບັຄນົຕູ່າງປະເທດ 3.14 ປານກາງ 

12. ຂາດຄວາມກະຕ ລ ລ ົົ້ນ 3.29 ປານກາງ 

13. ບນັຫາຄວາມຊ ູ່ ສດັສຈຸະລິດ 3.00 ປານກາງ 

ລວມ 3.0989 ປານກາງ 

(ແຫຼູ່ງຂໍົ້ມ ນ ກຸູ່ມຕວົຢູ່າງ ບໍລິສດັທີູ່ ລງົທຶນໃນ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ, 2014) 

ຜນົການສກຶສາ ຈາກຕາຕະລາງ 4.13 ພບົວູ່າ ຄູ່າສະເລູ່ຍໂດຍລວມ ກູ່ຽວກບັບນັຫາແຮງງານທີູ່

ພບົໃນບໍລິສດັຢ ູ່ ຂສສຊ ແມ ູ່ນປານກາງ ດົ້ວຍຄູ່າສະເລູ່ຍ 3.0989, ບນັຫາທີູ່ ພບົຫຼາຍທີູ່ ສດຸຂອງບໍລິສດັ 

ແມ ູ່ນການລາພກັ ຫຼ  ຂາດວຽກປະຈາໍ ດົ້ວຍຄູ່າສະເລູ່ຍ 4.43 ເນ ູ່ອງຈາກແຮງງານສູ່ວນໃຫຍູ່ເປັນແຮງງານ

ທົ້ອງຖິູ່ນ ທີູ່ ມວີຖິຊີວີດິຕິດພນັກບັທາໍມະຊາດ, ຕິດພນັກບັຜະລິດກະສກິາໍແບບເອ ູ່ ອຍອງີທາໍມະຊາດ. 

ສະນ ັົ້ນ, ເວລາທີູ່ ເຂົົ້າມາເຮັດວຽກໃນບໍລິສດັ ຫຼ  ໃນໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍ ເຮັດໃຫົ້ບໍູ່ ມຄີວາມເຄຍີຊນິ ເກດີ

ມພຶີດຕິກາໍ ລາພກັ ຫຼ  ຂາດວຽກເປັນປະຈາໍ ຈນົກະທບົເຖງິຂະບວນການຜະລິດຂອງບໍລິສດັ, ຮອງລງົມາ

ແມ ູ່ນບນັຫາການປູ່ຽນວຽກສ ງ ດົ້ວຍຄູ່າສະເລູ່ຍ 3.29 ຊຶູ່ ງຕິດພນັກບັການຂາດຄວາມຮບັຜິດຊອບຕໍູ່ ເວລາ

ຂອງພະນກັງານທີູ່  ມອີດັຕາສະເລູ່ຍ 3.29 ແລະ ການຂາດຄວາມກະຕ ລ ລ ົົ້ນ ທີູ່ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫົ້

ພະນກັງານຂາດຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຕົ້ອງການປູ່ຽນວຽກ ດົ້ວຍຄູ່າສະເລູ່ຍດຽວກນັ 3.29; ບນັຫາ

ການສ ູ່ ສານກບັຄນົຕູ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມຮ ົ້ຄວາມສາມາດ ກວມອດັຕາສະເລູ່ຍ 3.14; ຂາດຄວາມຈງົ

ຮກັພກັດຕໍີູ່ ອງົກອນ ແລະ ບນັຫາຄວາມຊ ູ່ ສດັສຈຸະລິດ ກວມອດັຕາສະເລູ່ຍ 3.00; ບນັຫາການບໍູ່ ເຂົົ້າໃຈ

ລະບຽບ ແລະ ຂໍົ້ບນັຄບັຕູ່າງໆ, ບນັຫາສຂຸະພາບ ແລະ ບນັຫາແຮງງານມປີະສິດທິພາບຕ ໍູ່າ ກວມອດັຕາ

ສະເລູ່ຍ 2.86; ຂາດຄວາມຮ ົ້ຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນໜົ້າວຽກ ມອີດັຕາສະເລູ່ຍ 2.71; ສດຸທົ້າຍຄ ການບໍູ່ປະຕິບດັ

ຕາມຄາໍສ ັູ່ງຂອງຜ ົ້ບງັຄບັບນັຊາ ທີູ່ ກວມອດັຕາໜົ້ອຍທີູ່ ສດຸ ດົ້ວຍຄູ່າສະເລູ່ຍ 2.43 ຕາມລາໍດບັ. 
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4.3. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານທົ້ອງຖິູ່ນ ຮູ່ວມກບັ ຄຂສ ໃນການກະກຽມແຮງ

ງານສາໍລບັ ຂພສ 

ຜູ່ານການສາໍພາດ (Interview) ອງົການຈດັຕ ັົ້ງຂອງລດັໃນລະຫວູ່າງວນັທີ 21 ຫາ 25 ເມສາ 

2014 ຄ : ຄະນະບໍລິຫານ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ, ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກລິາແຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດ, ໂຮງຮຽນເຕັກນກິວຊິາຊບີແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຂວງສະຫວນັ

ນະເຂດ, ວທິະຍາໄລໄຊສມົບດັ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານແຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດ. ຊຶູ່ ງຜູ່ານການສາໍຫຼວດ ແລະ ເກບັກາໍຂໍົ້ມ ນພບົວູ່າ: ປດັຈບຸນັທ ົູ່ວ ຂສສຊ ມແີຮງງານທງັ

ໝດົ 826 ຄນົ, ເປັນຍງິ 617 ຄນົ, ແຮງງານຕູ່າງປະເທດມ ີ85 ຄນົ ໃນນ ັົ້ນເປັນແຮງງານຊ ົູ່ວຄາວ 64 

ຄນົ ແລະ ແຮງງານປະຈາໍ 21 ຄນົ ແລະ ໄດົ້ກາໍນດົແຜນການຄາດຄະເນຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານ 

ໂດຍອງິຕາມຕວົເລກຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງແຕູ່ລະບໍລິສດັ ທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນຢ ູ່ພາຍໃນເຂດ ແຕູ່ນີົ້

ຮອດປີ 2017 ຊຶູ່ ງໃນປີ 2014 ມຄີວາມແຮງງານຢ ູ່ປະມານ 2,000 ຄນົ ແລະ ຮອດປີ 2017 ຂສສຊ 

ຈະມຄີວາຕົ້ອງການແຮງງານຢ ູ່ປະມານ 5,310 ຄນົ. ຊຶູ່ ງແຮງງານທີູ່ ຕົ້ອງການສູ່ວນໃຫຍູ່ ແມ ູ່ນແຮງງານ

ຝູ່າຍຜະລິດ, ເນ ູ່ອງຈາກບໍລິສດັຈາໍນວນໜຶູ່ ງທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນພາຍໃນເຂດ ເປັນບໍລິສດັທີູ່ ດາໍເນນີກູ່ຽວກບັ

ການຜະລິດ, ການປະກອບສນິຄົ້າ ເປັນຕ ົົ້ນແມ ູ່ນ ບໍລິສດັຜະລິດເລນແວນຕາ, ບໍລິສດັປະກອບລດົໃຫຍູ່, 

ປະກອບກົ້ອງຖູ່າຍຮ ບ ແລະ ໂຮງງານປະກອບອາໄລູ່ກນົຈກັ, ຊຶູ່ ງເປັນຂະແໜງການທີູ່ ແຮງງານລາວເຮົາ

ຍງັມຈີາໍກດັ ແລະ ຂາດຄວາມຊາໍນານງານສະເພາະດົ້ານ ຈນົເຮັດໃຫົ້ບໍູ່ ສາມາດສະໜອງແຮງງານໄດົ້

ພຽງພໍຕາມຄວາມຕົ້ອງການທີູ່ ຄາດຄະແນໄວົ້ໃນເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນ ທີູ່ ປະມານ 3.000 ຫາ 4.000 ຄນົ ເມ  ູ່ອຮອດ

ທົ້າຍປີ 2014. ສະນ ັົ້ນ, ຈຶູ່ງໄດົ້ປບັຕວົເລກປະມານການຂອງຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງຂອງ ຂສສຊ 

ໃຫົ້ໄດົ້ຢ ູ່ 2.000 ຄນົ. 

ເພ ູ່ ອສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານໃຫົ້ພຽງພໍກບັ ບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນເຂດ ຄະນະບໍລິ 

ຫານ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຄຂສ) ໄດົ້ປະສານສມົທບົກບັບໍລິສດັ, ອາໍນາດການປກົ 

ຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກການທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງຂອງແຂວງ ເຄ ູ່ ອນໄຫວໂຄສະນາຂນົຂວາຍຈດັຫາແຮງງານ

ດົ້ວຍຫຼາຍຮ ບການຄ : 

1). ຄຂສ ໄດົ້ແຕູ່ງຕ ັົ້ງໜູ່ວຍຮບັຜິດຊອບວຽກຄຸົ້ມຄອງແຮງງານຂອງຕນົຂ ົ້ນ ເພ ູ່ ອລງົເລິກຈດັຫາ, 

ຄຸົ້ມຄອງ ແລະ ໃຫົ້ບໍລິການ ກູ່ຽວກບັແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ໃຫົ້ຜ ົ້ລງົທຶນ ພົ້ອມ

ທງັອອກແຈ ົ້ງການຜູ່ານໂທລະພາບ ແລະ ຢ ູ່ສະຖາບນັການສຶກສາ ເພ ູ່ ອໃຫົ້ຜ ົ້ຕົ້ອງການເຮັດວຽກມາຂ ົ້ນທະ 

ບຽນແຮງງານຢ ູ່ຫົ້ອງການ ຂສສຊ ສະໜອງໃຫົ້ຜ ົ້ລງົທຶນໃນ ຂສສຊ; 
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2). ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໄດົ້ອອກຂໍົ້ຕກົລງົຂອງທູ່ານເຈົົ້າແຂວງວູ່າດົ້ວຍການແຕູ່ງຕ ັົ້ງ ຄະນະ

ກາໍມະການຊີົ້ນາໍວຽກງານສົ້າງ-ພດັທະນາສມີ  ແຮງງານອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຄຸົ້ມຄອງແຮງງານຢ ູ່ ແຂວງສະ 

ຫວນັນະເຂດ, ສະບບັເລກທີ 2016/ຈຂ.ສຂ, ລງົວນັທີ 07 ທນັວາ 2012 ເພ ູ່ ອແຕູ່ງຕ ັົ້ງບນັດາພະແນກ, 

ຫົ້ອງການ, ມະຫາວທິະຍາໄລ, ວທິະຍາໄລ, ອງົການຈດັຕ ັົ້ງມະຫາຊນົ ແລະ ພາກສູ່ວນທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ ເພ ູ່ ອ

ຮບັຜິດຊອບການຈດັຫາ ແລະ ສະໜອງແຮງງານໃຫົ້ຜ ົ້ລງົທຶນຢ ູ່ໃນ ຂສສຊ, ຊຶູ່ ງຜູ່ານມາໄດົ້ລງົເຄ ູ່ ອນໄຫວ 

ຕ ັົ້ງບ ດໂຄສະນາ ຢ ູ່ເມ  ອງຕູ່າງໆຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງອົ້ອມຂົ້າງຄ  ຄາໍມ ູ່ວນ, ສາລະ

ວນັ, ຈາໍປາສກັ ໂດຍສະເລີຍແລົ້ວແມ ູ່ນຕົ້ອງໄດົ້ເຄ ູ່ ອນໄວທກຸໆເດ ອນ ແລະ ບາງເດ ອນກໍູ່ຕົ້ອງລງົເຄ ູ່ ອນ

ໄຫວຊອກຫາແຮງງານຫຼາຍກວູ່າ 2 ຄ ັົ້ງຕໍູ່ ເດ ອນ. 

3) ບໍລິສດັຜ ົ້ລງົທຶນກໍູ່ໄດົ້ມກີານເຄ ູ່ ອນໄຫວດົ້ວຍຕນົເອງເພ ູ່ ອຊອກຫາແຮງງານ ເປັນຕ ົົ້ນການປະ 

ຊາສາໍພນັຜູ່ານສ ູ່ ມວນຊນົ, ການລງົພ ົ້ນທີູ່ . 

ຜູ່ານການຈດັຕ ັົ້ງປະຕິບດັເຫັນວູ່າສາມາດດງຶດ ດແຮງງານໄດົ້ຈາໍນວນໜຶູ່ ງ ແຕູ່ຍງັບໍູ່ ພຽງພໍຕໍູ່ ຄວາມ

ຕົ້ອງການດົ້ວຍເຫດຜນົຫຼາຍຢູ່າງເປັນຕ ົົ້ນແມ ູ່ນ: 

− ຈາໍນວນຄນົໝຸູ່ມໄວອອກແຮງງານມປີະມານ 400,000 ຄນົ ແຕູ່ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນໄປອອກແຮງ

ງານຢ ູ່ຕູ່າງປະເທດ; 

− ມກີານຈດັຫາແຮງງານສ ົູ່ງໄປອອກແຮງງານທີູ່ ຕູ່າງປະເທດ ທງັທີູ່ ພາຍໃນປະເທດຍງັຂາດແຮງ

ງານເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ; 

− ແຮງງານສູ່ວນໃຫຍູ່ເປັນແຮງງານຈາກກະສິກາໍ ເມ  ູ່ອເຂົົ້າມາເຮັດວຽກໃນຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ 

ເຮັດຍງັບໍູ່ ເຊຍີສິນກບັສະພາບທີູ່ ມລີະບຽບ, ຕົ້ອງໃຊົ້ຄວາມອດົທນົ, ຄວາມຕໍູ່ ເນ ູ່ອງຂອງການຜະ 

ລິດ ເຮັດໃຫົ້ແຮງງານຈາໍນວນໜຶູ່ ງບໍູ່ ສາມາດເຮັດໄດົ້ ແລະ ກບັໄປເຮັດວຽກກະສກິາໍທີູ່ ບົ້ານເກດີ

ຂອງຕນົຄ ເກົູ່ າ; 

− ຄູ່າແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານຂອງບາງບໍລິສດັຍງັບໍູ່ທນັດງຶດ ດໃນການອອກແຮງງານ; 

− ແຮງງານສູ່ວນໃຫຍູ່ຂາດປະຊບົການ ແລະ ບໍູ່ ມຄີວາມຮ ົ້ກ ູ່ຽວກບັວຽກອດຸສາຫະກາໍມາກູ່ອນ; 

− ການພດັທະນາສມີ  ແຮງງານຂອງພາກລດັ ເພ ູ່ ອຮອງຮບັການລງົທຶນດົ້ານອດຸສາຫະກາໍ ຍງັບໍູ່

ທນັກຽມພົ້ອມເທົູ່ າທີູ່ ຄວນ. 

ພົ້ອມດຽວກນັນ ັົ້ນ, ເພ ູ່ ອຫີຼກລົ້ຽງການແຂູ່ງຂນັ ຫຼ  ຍາດແຍູ່ງແຮງງານກນັເອງຂອງບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາ

ລງົທຶນໃນ ຂສສຊ, ບໍລິສດັຜ ົ້ລງົທຶນ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານເຂດ ໄດົ້ຕກົລງົເປັນເອກະພາບກກນັວູ່າ ເມ  ູ່ອ

ພະນກັງານຈາກ ບໍລິສດັໜຶູ່ ງຫາກລາອອກ ແລະ ຕົ້ອງການໄປເຮັດວຽກກບັອີກບໍລິສດັໜຶູ່ ງໃນເຂດດຽວກນັ  
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ແມ ູ່ນບໍູ່ ສາມາດຮບັພະນກັງານຄນົດ ັູ່ງກ ູ່າວໄດົ້ ພາຍໃນເວລາ 6 ເດ ອນ, ນອກນີົ້ ກໍູ່ໄດົ້ເປັນເອກະພາບກນັ

ໃນການກາໍນດົຄູ່າແຮງງານບໍູ່ ໃຫົ້ມກີານຫຸຼດໂຕນກນັຫຼາຍຈນົເກນີໄປ ທີູ່ ຈະເປັນສາເຫດການຂອງເຄ ູ່ ອນຍົ້າຍ

ແຮງງານ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບດົທີ 5                                                                   

ສະຫຸຼບ ແລະ ຂໍົ້ສະເໜີ 

5.1. ສະຫຸຼບຜນົຂອງການສກຶສາ 

ການສກຶສາຄ ັົ້ງນີົ້ ແມ ູ່ນເນັົ້ນສກຶສາ ແລະ ວເິຄາະເຖງິການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການແຮງ

ງານຂອງເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ ໂດຍມວີດັຖປຸະສງົ ເພ ູ່ ອວເິຄາະສະພາບແຮງງານຢ ູ່ພາຍ

ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ເພ ູ່ ອຊອກຮ ົ້ຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ການກະກຽມຮອງຮບັແຮງງານ ຂອງ

ບໍລິສດັໃນ ຂສສຊ, ເພ ູ່ ອສກຶສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກລດັຖະບານທົ້ອງຖິູ່ນ ຮູ່ວມກບັຄະນະບໍລິຫານ 

ຂສສຊ ໃນການກະກຽມແຮງງານ ສາໍລບັ ຂສສຊ. 
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ການເກບັລວບລວມຂໍົ້ມ ນໃນການສຶກສາຄ ັົ້ງນີົ້ ຜ ົ້ສຶກສາໄດົ້ໃຊົ້ແບບສອບຖາມຈາໍນວນ 07 ບໍລິສດັ 

ພາຍໃນເຂດ ຂສສຊ ແລະ ນາໍໃຊົ້ວທີິສາໍພາດ, ເກບັກາໍຂໍົ້ມ ນກູ່ຽວກບັການຝຶກແຮງງານເພ ູ່ ອສະໜອງໃຫົ້

ແກູ່ ຂສສຊ ດົ້ວຍການນາໍໃຊົ້ວທີິການວເິຄາະຜູ່ານໂປແກຣມ SPSS ແລະ ວທີິູ່ ສງັລວມຂໍົ້ມ ນ. 

5.1.1. ສະຫຸຼບໂດຍລວມຂອງການລງົທຶນໃນ ຂສສຊ 

ຜນົການສກຶສາສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາຈດົທະບຽນ ແລະ ລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ມຈີາໍ 

ນວນ 53 ບໍລິສດັ ທີູ່ ມາຈາກ 12 ປະເທດ, ຊຶູ່ ງໃນນ ັົ້ນບໍລິສດັ ເປັນບໍລິສດັພາຍໃນ 18 ບໍລິສດັ ແລະ 

ເປັນບໍລິສດັຕູ່າງປະເທດກວມ 35 ບໍລິສດັ ແລະ ສາມປະເທດທາໍອດິທີູ່ ມບໍີລິສດັເຂົົ້າມາລງົທຶນຫຼາຍກວູ່າໝ ູ່  

ແມ ູ່ນບໍລິສດັທີູ່ ມາຈາກ ປະເທດໄທ, ປະເທດຍີູ່ ປຸູ່ນ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ ໂດຍໄລຍະທີູ່ ບໍລິສດັເຂົົ້າມາ

ຈນົທະບຽນ ແລະ ລງົທຶນຫຼາຍ ແມ ູ່ນໃນປີ 2013 ທີູ່ ມເີຖງິ 16 ບໍລິສດັ ອນັເນ ູ່ອງມາຈາກລດັຖະບານ ໄດົ້

ເລີູ່ ມມຄີວາມຊດັເຈນທາງດົ້ານນຕິິກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍສ ົູ່ງເສມີການລງົທຶນໃນ ຂພສ  ພົ້ອມທງັມກີານ

ແບູ່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບລະອຽດຂອງຂະແໜງການຕູ່າງໆໃນ ຂພສ, ຮອງລງົມາແມ ູ່ນໃນປີ 2010 ທີູ່ ມ ີ

ບໍລິສດັເຂົົ້າມາລງົທຶນ 11 ບໍລິສດັ ແລະ ປີ 2012 ມ ີ7 ບໍລິສດັ. ໃນນີົ້ສູ່ວນໃຫຍູ່ເປັນການລງົທຶນຂອງ

ຕູ່າງປະເທດ (FDI) ທີູ່ ກວມເຖງິ 52.83% ຊຶູ່ ງເປັນຜນົມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານ ແລະ 

ພາກສູ່ວນທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງທີູ່ ວາງເປົົ້າໝາຍໃນການສ ົູ່ງເສມີ ແລະ ດງຶດ ດການລງົທຶນຈາກຕູ່າງປະເທດດົ້ວຍການ

ນາໍໃຊົ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ກນົໄກຄຸົ້ມຄອງພິເສດ, ຮອງລງົມາແມ ູ່ນການລງົທຶນພາຍໃນກວມ 32.08% 

ແລະ ຮ ບແບບບໍລິສດັຮູ່ວມທຶນ (ພາຍໃນ ຮູ່ວມກບັຕູ່າງປະເທດ) ກວມ 15.09%. ການລງົທຶນສູ່ວນໃຫຍູ່

ເປັນການລງົທຶນໃນຮ ບແບບບໍລິສດັ ຈາໍກດັ ກວມອດັຕາເຖງິ 92.45% ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າການລງົທຶນສູ່ວນ

ໃຫຍູ່ເປັນການລງົທຶນຈາກຕູ່າງປະເທດທີູ່ ຂະຫຍາຍຖານການຜະລິດຂອງຕນົມາຍງັປະເທດລາວ ໂດຍການ

ຮກັສາມາດຖານ, ຄນຸນະພາບຂອງກາໝາຍສນິຄົ້າຕນົໄວົ້ຄ ເກົູ່ າ ແລະ ເປັນບໍລິສດັຮຸູ່ນສູ່ວນ 7.55%, ຊຶູ່ ງ

ນອນໃນຂະແໜງບໍລິການກວມ 54.72% ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າເປັນໄລຍະເລີູ່ ມຕ ົົ້ນຂອງການລງົທຶນ ເຮັດໃຫົ້ 

ບໍລິສດັເອກະຊນົພາຍໃນນວນໜຶູ່ ງ ລວມເຖງິກຸູ່ມບໍລິສດັຂອງຜ ົ້ພດັທະນາ ລງົທຶນໃນທລຸະກດິບໍລິການ ເພ ູ່ ອ

ຕອບສະໜອງ ການບໍລິການຂນົສ ົູ່ງ ແລະ ກໍູ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລູ່າງ, ຮອງລງົມາແມ ູ່ນຂະແໜງອດຸສາຫະ

ກາໍ ກວມ 37.74% ທີູ່ ເປັນຂະແໜງການຫຼກັ ທີູ່ ລດັຖະບານພະຍາຍາມສ ົູ່ງເສມີໃນການລງົທຶນເຂົົ້າໃນ 

ຂສສຊ ຊຶູ່ ງຈາໍນວນຂອງຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍພວມມທີູ່າອູ່ຽງທີູ່ ເພີູ່ ມຂ ົ້ນ ແລະ ຂະແໜງການຄົ້າກວມ 

7.55%. 
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5.1.2. ສະຫຸຼບຜນົຂອງການສຶກສາຂອງບໍລິສດັ ໃນດົ້ານຜ ົ້ຕົ້ອງການແຮງງານ 

ຜູ່ານການວເິຄາະ ແລະ ສກຶສາຂໍົ້ມ ນຈາກ 7 ບໍລິສດັ ພບົວູ່າ ຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມສູ່ວນໃຫຍູ່

ແມ ູ່ນເພດຊາຍ ກວມເອົາ 85.9% ຊຶູ່ ງອາຍຈຸະຢ ູ່ໃນລະຫວູ່າງ 35 ຫາ 45 ປີ ທີູ່ ກວມເອົາ 57.1% ແລະ 

ເປັນຜ ົ້ທີູ່ ມລີະດບັການສຶກສາໃນລະດບັປະລິນຍາໂທ ກວມເອົາ 57.1%, ໂດຍຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມຄ ັົ້ງນີົ້

ຈະເປັນບກຸຄນົທີູ່ ນອນຢ ູ່ໃນລະດບັຜ ົ້ບໍລິຫານກວມເອົາ 71.4% 

ຜນົການສກຶສາສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ບໍສິສດັສູ່ວນໃຫຍູ່ທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ  

ສະຫວນັ-ເຊໂນ ແມ ູ່ນເປັນທລຸະກດິປະເພດອດຸສາຫະກາໍການຜະລິດ ກວມເອົາ 85.7%, ທີູ່ ເປັນການສາໍ

ປະທານການລງົທຶນໃນໄລຍະຍາວລະຫວູ່າງ 40 ຫາ 75 ປີ ກວມເອົາ 57.1% ແລະ ເປັນບໍລິສດັລງົທຶນ

ຈາກຕູ່າງປະເທດເປັນສູ່ວນໃຫຍູ່ ຊຶູ່ ງກວມເອົາ 71.4%, ທີູ່ ປດັຈບຸນັມຄີວາມຕົ້ອງການແຮງງານປະເພດ

ກາໍມະກອນຝູ່າຍການຜະລິດ ທີູ່ ຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມລະບໃຸນແບບເງ  ູ່ອນໄຂຄວາມຕົ້ອງການອ ູ່ ນໆ ກວມ

ເອົາ 57.1% 

ນອກຈາກນີົ້ຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມຍງັສະແດງໃຫົ້ພວກເຮົາເຫັນວູ່າ ບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນສູ່ວນ

ໃຫຍູ່ແມ ູ່ນຖ ກສົ້າງຕ ັົ້ງຂ ົ້ນໃນລະຫວູ່າງປີ 2013, ໂດຍມທຶີນຈດົທະບຽນສະເລູ່ຍຢ ູ່ປະມານ 08 ຕ ົ້ກບີ ຫຼ  

01 ລົ້ານໂດລາສະຫະລດັ. 

 ຜູ່ານການສງັລວມເຫັນວູ່າ ສະຫວນັນະເຂດ ເປັນແຂວງທີູ່ ມແີຮງງານສ ງສມົຄວນ, ແຕູ່

ສູ່ວນໃຫຍູ່ເລ ອກທີູ່ ຈະປະກອບອາຊບີໃນຂະແໜງບໍລິການ, ສູ່ວນແຮງງານຂ ັົ້ນຕ ໍູ່າສູ່ວນໃຫຍູ່ກໍູ່ ເລ ອກທີູ່ ຈະ

ໄປອອກ ແຮງງານທີູ່ ປະເທດເພ ູ່ ອບົ້ານທີູ່ ມອີດັຕາຄູ່າຈ ົ້າງງານສ ງກູ່າວ. 

5.1.3. ຜນົການສກຶສາຜ ົ້ສະໜອງແຮງງານ ໂດຍສະເພາະ ພາກສູ່ວນຕາງໜົ້າລດັຖະບານ 

ຜູ່ານການລງົສາໍພາດ ຂະແໜງການຕູ່າງໆຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ສາມາດສະຫຸຼບຜນົການວິ

ໃຈໃນດົ້ານການສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານໃຫົ້ພຽງພໍກບັ ບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນເຂດ ດົ້ວຍ

ຫຼາຍຮ ບການຄ : 

1). ຄະນະບໍລິຫານ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຄຂສ) ໄດົ້ແຕູ່ງຕ ັົ້ງໜູ່ວຍຮບັຜິດ 

ຊອບວຽກຄຸົ້ມຄອງແຮງງານຂອງຕນົຂ ົ້ນ ເພ ູ່ ອລງົເລິກຈດັຫາ, ຄຸົ້ມຄອງ ແລະ ໃຫົ້ບໍລິການ ກູ່ຽວກບັແຮງ

ງານພາຍໃນ ແລະ ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ໃຫົ້ຜ ົ້ລງົທຶນ ພົ້ອມທງັອອກແຈ ົ້ງການຜູ່ານໂທລະພາບ ແລະ ຢ ູ່

ສະຖາບນັການສຶກສາ ເພ ູ່ ອໃຫົ້ຜ ົ້ຕົ້ອງການເຮັດວຽກມາຂ ົ້ນທະບຽນແຮງງານຢ ູ່ຫົ້ອງການ ຂສສຊ ສະໜອງ

ໃຫົ້ຜ ົ້ລງົທຶນໃນ ຂສສຊ; 
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2). ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໄດົ້ອອກຂໍົ້ຕກົລງົຂອງທູ່ານເຈົົ້າແຂວງວູ່າດົ້ວຍການແຕູ່ງຕ ັົ້ງ ຄະນະ

ກາໍມະການຊີົ້ນາໍວຽກງານສົ້າງ-ພດັທະນາສມີ  ແຮງງານອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຄຸົ້ມຄອງແຮງງານຢ ູ່ ແຂວງສະ 

ຫວນັນະເຂດ, ສະບບັເລກທີ 2016/ຈຂ.ສຂ, ລງົວນັທີ 07 ທນັວາ 2012 ເພ ູ່ ອແຕູ່ງຕ ັົ້ງ ຄຂສ, ບນັດາ

ພະແນກ, ຫົ້ອງການ, ມະຫາວທິະຍາໄລ, ວທິະຍາໄລ, ອງົການຈດັຕ ັົ້ງມະຫາຊນົ ແລະ ພາກສູ່ວນທີູ່ ກ ູ່ຽວ 

ຂົ້ອງ ເພ ູ່ ອຮບັຜິດຊອບການຈດັຫາ ແລະ ສະໜອງແຮງງານໃຫົ້ຜ ົ້ລງົທຶນຢ ູ່ໃນ ຂສສຊ; 

3). ເພ ູ່ ອຫີຼກລົ້ຽງການແຂູ່ງຂນັ ຫຼ  ຍາດແຍູ່ງແຮງງານກນັເອງຂອງບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ 

ຂສສຊ, ບໍລິສດັຜ ົ້ລງົທຶນ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານເຂດ ໄດົ້ຕກົລງົເປັນເອກະພາບກກນັວູ່າ ເມ  ູ່ອພະນກັງານ

ຈາກ ບໍລິສດັໜຶູ່ ງຫາກລາອອກ ແລະ ຕົ້ອງການໄປເຮັດວຽກກບັອກິບໍລິສດັໜຶູ່ ງໃນເຂດດຽວກນັ ແມ ູ່ນບໍູ່ ສາ 

ມາດຮບັພະນກັງານຄນົດ ັູ່ງກ ູ່າວ ພາຍໃນເວລາ 6 ເດ ອນ, ນອກນີົ້ ກໍູ່ໄດົ້ເປັນເອກະພາບກນັໃນການກາໍນດົ

ຄູ່າແຮງງານບໍູ່ ໃຫົ້ມກີານຫຸຼດໂຕນກນັຫຼາຍຈນົເກນີໄປ ທີູ່ ຈະເປັນສາເຫດການຂອງເຄ ູ່ ອນຍົ້າຍແຮງງານ. 

ຜູ່ານການຈດັຕ ັົ້ງປະຕິບດັຜູ່ານມາ ເຫັນວູ່າ ພາກສູ່ວນທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງສາມາດສະໜອງແຮງງານໄດົ້ພຽງ

ຈາໍນວນໜຶູ່ ງເທົູ່ ານ ັົ້ນ, ຊຶູ່ ງບໍູ່ ບນັລຕຸາມຄາດໝາຍທີູ່ ຕ ັົ້ງໄວົ້ ຈນົເຮັດໃຫົ້ເສຍລາຍຮບັ ແລະ ໂອກາດທາງທລຸະ

ກດິຈາໍນວນໜຶູ່ ງ, ຊຶູ່ ງເກດີຂ ົ້ນຈາກສາເຫດໃນຕວົ ແລະ ນອກຕວົດ ັູ່ງນີົ້ເປັນຕ ົົ້ນ: 

ຈາໍນວນຄນົໝຸູ່ມໄວອອກແຮງງານຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມປີະມານ 400,000 ຄນົ ແຕູ່

ສູ່ວນໃຫຍູ່ ແມ ູ່ນເລ ອກທີູ່ ຈະໄປອອກແຮງງານຢ ູ່ປະເທດໃກົ້ຄຽງທີູ່  ກາໍນດົອດັຕາຄູ່າແຮງງານສ ງກວູ່າ; 

ມກີານຈດັຫາແຮງງານສ ົູ່ງໄປອອກແຮງງານທີູ່ ຕູ່າງປະເທດ ທງັທີູ່ ພາຍໃນປະເທດຍງັຂາດແຮງງານ

ເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ; 

ແຮງງານສູ່ວນໃຫຍູ່ເປັນແຮງງານຈາກກະສິກາໍ ເມ  ູ່ອເຂົົ້າມາເຮັດວຽກໃນຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ເຮັດ

ຍງັບໍູ່ ເຄຍີສນິກບັສະພາບທີູ່ ມລີະບຽບ, ຕົ້ອງໃຊົ້ຄວາມອດົທນົ, ຄວາມຕໍູ່ ເນ ູ່ອງຂອງການຜະລິດ ເຮັດໃຫົ້

ແຮງງານຈາໍນວນໜຶູ່ ງບໍູ່ ສາມາດເຮັດໄດົ້ ແລະ ກບັໄປເຮັດວຽກກະສິກາໍທີູ່ ບົ້ານເກດີຂອງຕນົຄ ເກົູ່ າ; 

ຄູ່າແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານຂອງບາງບໍລິສດັຍງັບໍູ່ທນັດງຶດ ດໃນການອອກແຮງງານ; 

ການພດັທະນາສມີ  ແຮງງານຂອງພາກລດັ ເພ ູ່ ອຮອງຮບັການລງົທຶນດົ້ານອດຸສາຫະກາໍ ຍງັບໍູ່ທນັ

ກຽມພົ້ອມເທົູ່ າທີູ່ ຄວນ; 

ຂະແໜງການຕູ່າງໆຂອງລດັຖະບານເອງ ຍງັບໍູ່ ປະສານສມົທບົກນັເທົູ່ າທີູ່ ຄວນ ເປັນຕ ົົ້ນ ການສົ້າງ

ແຜນການສະໝກັ, ຫຼກັສ ດການສອນ, ການຝຶກອບົຮມົ (ຍກົລະດບັ), ການປກຸລະດບັຂນົຂວຍນກັຮຽນ

ນກັສຶກສາ ທີູ່ ຜູ່ານຫຼກັສ ດຕູ່າງໆເຂົົ້າປະກອບອາຊບີໃນ ຂສສຊ. 
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5.2. ຂໍົ້ຈາໍກດັໃນການສກຶສາ 

ການສກຶສາກູ່ຽວກບັສະພາບຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານຢ ູ່ ຂສສຊ ຄ ັົ້ງນີົ້ ແມ ູ່ນ

ຂົ້ອງຂົ້າງມຄີວາມຈາໍກດັທາງດົ້ານຂໍົ້ມ ນສູ່ວນຕວົຂອງບໍລິສດັ ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າໃນເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນຜ ົ້ສຶກສາມຄີວາມ

ສນົໃຈທີູ່ ຈະສຶກສາບນັດາບໍລິສດັທີູ່ ເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ຈາໍນວນ 20 ບໍລິສດັ ແຕູ່ຕວົຈງິ ແມ ູ່ນສາ 

ມາດກບັກາໍໄດົ້ພຽງ 07 ບໍລິສດັ, ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າບໍລິສດັຜ ົ້ລງົທຶນພາຍໃນເຂດ ບໍູ່ ຕົ້ອງການໃຫົ້ມກີານເຂົົ້າໄປ 

ສກຶສາ ແລະ ສອບຖາມຂໍົ້ມ ນກູ່ຽວກບັບໍລິລດັຂອງຕນົ. ອກີດົ້ານໜຶູ່ ງບໍລິສດັຈາໍນວນໜຶູ່ ງຍງັບໍູ່ທນັໄດົ້ເຂົາໄປ

ລງົທຶນຢູ່າງຈງິຈງັໃນ ຂສສຊ ເປັນພຽງການລງົໄປເຊົູ່ າທີູ່ ດນິ ແລະ ຈດົທະບຽນໄວົ້ເທົູ່ ານ ັົ້ນ. 

ນອກຈາກນີົ້ຂະແໜງການທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງກໍູ່ຍງັບໍູ່ ມຂໍີົ້ມ  ນຈະແຈ ົ້ງກູ່ຽວກບັແຜນຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ 

ແຜນການສະໜອງລະອຽດໃນອະນາຄດົ ເປັນພຽງການວາງນະໂຍບາຍຂ ັົ້ນຕ ົົ້ນເທົູ່ ານ ັົ້ນ (ຍງັບໍູ່ ລງົເລີກໃຫົ້

ເຫັນຂໍົ້ມ ນຢູ່າງຈະແຈ ົ້ງ). 

5.3.  

ເພ ູ່ ອເປັນການຍກົສ ງປະສດິທິພາບ-ປະສດິທິຜນົ ຄວາມສາມາດ ດົ້ານການສະໜອງ ແລະ ດົ້ານ

ຄວາມຕົ້ອງການໃຫົ້ມຄີວາມສມົດນຸ ແລະ ພຽງພໍໃນແຕູ່ລະໄລຍະ ໃຫົ້ນນບັມ ົ້ສ ງຂ ົ້ນ ຜ ົ້ສຶກສາ ໄດົ້ນາໍເອົາຂໍົ້

ສະເໜີຂອງຜ ົ້ຕາງໜົ້າບໍລິສດັທີູ່ ຕອບແບບສອບຖາມ ແລະ ຄາໍຄິດເຫັນຂອງຂະແໜງການທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ, ຊຶູ່ ງ

ສາມາດສະຫຸຼບໄດົ້ວູ່າ: 

− ສະເໜີຂ ັົ້ນເທິງທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງ ເພີູ່ ມທະວກີານພດັທະນາສ ມ  ແຮງງານລາວ ໂດຍສະເພາະໃນຂງົເຂດ

ເຕັກນກິວຊິາຊບີ ໃຫົ້ເພີູ່ ມຫຼາຍຂ ົ້ນທງັດົ້ານປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ເພ ູ່ ອຮອງຮບັການລງົ 

ທຶນ; 

− ສະເໜີໃຫົ້ມກີານປບັປງຸນຕິິກາໍ ຫຼ  ຂ ັ ົ້ນຕອນການລງົທຶນຂອງບນັດາບໍລິສດັ ຄວນກາໍນດົປະເພດ 

ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານໃຫົ້ຈະແຈ ົ້ງ, ຊຶູ່ ງອາດຮູ່ວມມ ກບັໂຮງຮຽນວຊິາຊບີຂອງແຂວງໃນ

ການຝຶກອບົຮມົ; 

− ການປບັຄູ່າແຮງງານຂ ັົ້ນພ ົ້ນຖານໃຫົ້ສອດຄູ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງການຂະຫຍາຍຕວົ

ທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ; 

− ທກຸພາກນສູ່ວນຕົ້ອງປະສານກນັໃນການແກົ້ໄຂບນັຫາ, ເນ ູ່ອງຈາກປດັຈບຸນັຍງັມລີກັສະນະເຮດັພໍໃຜ

ພໍລາວ, ກາຍເປັນສາເຫດໃຫົ້ຜ ົ້ສະໜອງ (ສ ນຝຶກຕູ່າງໆ) ສົ້າງແຮງງານບໍູ່ຖ ກຕາມເປົົ້າໝາຍຂອງ

ຄວາມຕົ້ອງການຕວົຈງິຂອງບໍລິສດັ; 

− ຄວນຈດັໃຫົ້ມຕີະຫຼາດນດັແຮງງານຕາມສະຖານທີູ່ ຕູ່າງໆ ທີູ່ ມເີງ  ູ່ອນໄຂ ເພ ູ່ ອດງຶດ ດເອົາແຮງງານທີູ່

ບໍູ່ ມວີຽກເຮັດໄດົ້ມໂີອກາດເຂົົ້າເຖງິວຽກເຮັດງານທາໍ ເພ ູ່ ອສົ້າງລາຍຮບັ; 
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− ຂະນະທີູ່ ແຮງງານຍງັຂາດແຄນ ແຕູ່ພດັມກີຸູ່ມແຮງງານດບິຈາໍນວນໜຶູ່ ງທີູ່ ຫວູ່າງງານ ແລະ ອາໃສູ່

ການລົ້ຽງຊບີແບບກະສກິາໍທາໍມະຊາດ, ຊຶູ່ ງພາກສູ່ວນທີູ່ ກ ູ່ຽວຂົ້ອງຄວນຝຶກ ແລະ ດງຶຄນົກຸູ່ມນີົ້ເຂົົ້າ

ມາ ເພ ູ່ ອປະກອບວຽກເຮັດງານທາໍ, ສົ້າງລາຍຮບັ ແລະ ອາຊບີທີູ່ໜ ັົ້ນຄງົໃຫົ້ແກູ່ເຂົາເຈົົ້າ. 

ນອກຈາກນນີົ້, ຜູ່ານການສຶກສາຄ ົົ້ນຄວົ້າ ແລະ ສາໍພາດ ຜ ົ້ສຶກສາເຫັນວູ່າ ບນັດາຂະແໜງການ

ຕູ່າງໆ ລວມເຖງິຫຼາຍບໍລິສດັ ຍງັບໍູ່ທນັໄດົ້ກາໍນດົແຜນການລະອຽດກູ່ຽວກບັແຜນຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ 

ການສະໜອງແຮງງານແຮງງານເຂົົ້າໃນບນັດາບໍລິສດັທີູ່ ມາລງົທຶນໃນເຂດ, ຊຶູ່ ງທີູ່ ເຫັນວູ່າປດັຈບຸນັມຢີ ູ່

ປະມານ 10 ບໍລິສດັທີູ່ ດາໍເນນີການຜະລິດ, ແຕູ່ຖົ້າຫາກວູ່າ 50 ກວູ່າບໍລິສດັທີູ່ ມາຈດົທະບຽນ ເຂົົ້າມາ

ລງົທຶນເປີດກດິຈະການຂອງຕນົຢູ່າງຈງິຈງັ ກໍູ່ ເປັນທີູ່ ແນູ່ນອນວູ່າ ບນັຫາແຮງງານຂາດເຂນີຈະກາຍເປັນ

ບນັຫາລກັຂອງການລງົທຶນ ທີູ່ ຕົ້ອງຮບີຮົ້ອນແກົ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ການຮູ່ວມ

ມ ກນັຢູ່າງຈງິຈງັ ເປັນຮ ບປະທາໍຂອງບນັດາຂະແໜງການ ແຕູ່ຂ ັ ົ້ນສ ນກາງ ຮອດທົ້ອງຖິູ່ນ, ຊຶູ່ ງພາກສູ່ວນທີູ່

ກ ູ່ຽວຂົ້ອງຕົ້ອງມກີານສກຶສາທູ່າແຮງໃນອະນາຄດົວູ່າ ກດິຈະການປະເພດໃດທີູ່ ຈະເຂົົ້າມາລງົທຶນ ຫຼ  ນອນ

ໃນເປົົ້າໝາຍສ ົູ່ງເສມີຂອງລດັຖະບານ. ລດັຖະບານ ກໍູ່ອາດສົ້າງແຮງງານສາໍຮອງໄວົ້ຈາໍນວນໜຶູ່ ງເພ ູ່ ອຮອງ

ຮບັການລງົທຶນດ ັູ່ງກ ູ່າວ. 

 

 

ເອກະສານອົ້າງອງີ 

− ບດົລາຍງານສະພາບການພດັທະນາ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ ສກົປີ 2012 – 

2013 ແລະ ທິດທາງແຜນການສກົປີ 2013 – 2014; 

− ບນຸລົ້ວນ ດົ້ວງເງນິ (2011). “ສກຶສາຄວາມສມົດ ນລະຫວູ່າງການຕອບສະໜອງ ແລະ ຄວາມ

ຕົ້ອງການແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ”, ວາລະສານບໍລິຫານທລຸະກດິຂອງສະຖາບນັ ພດັທະນາ

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ລາວ-ຍປີຸູ່ນ ສະບບັທີູ່  2, ໜົ້າທີູ່  12-19; 

− ໂນບໂຸອະ ຮໂີຣຮດັຕະ (2011) ໄດົ້ສກຶສາ “ການລງົທຶນໂດຍກງົຈາກຕູ່າງປະເທດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

ຂອງບນັດາບໍລິສດັຍີູ່ ປຸູ່ນ”, ວາລະສານບໍລິຫານທລຸະກດິຂອງສະຖາບນັ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ

ມະນດຸ ລາວ-ຍປີຸູ່ນ ສະບບັທີູ່  2, ໜົ້າທີູ່  27-35; 

− ໂມໂຕໂຢຊ ິຊຸຊຸກ ິ(2013) “ສກຶສາກູ່ຽວກບັຂໍົ້ມ ນການຂະຫຍາຍຕວົທາງດົ້ານປະຊາຊນົກອນ 

ແລະ ການສະໜອງແຮງງານເຂົົ້າໃນໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍ” 
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− ສນຸາລີ ປີຕຍານນົ (1992). “ເສດຖະສາດແຮງງານ”; 

− ກະນກົຣດັ ກະນນັໄຊ (ຄສ 1998), “ສກຶສາຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງໂຮງງານອດຸສາຫະ 

ກາໍ ໃນນຄິມົອດຸສາຫະກາໍພາກເໜ ອ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຊຽງໃໝູ່”; 

− ບດົສະຫຸຼບການຈດັຕ ັົ້ງປະຕິບດັແຜນພດັທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄງົ 5 ປີ ຄ ັົ້ງທີ 

II ໄລຍະແຕູ່ 2006 – 2010 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນພດັທະນາ 5 ປີ ຄ ັົ້ງທີ III ໄລຍະແຕູ່ 

2011 – 2015; 

− ສດຸຖະໜອມ ພິມສະຫວາດ, ວຊິາບໍລິຫານຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ສະຖາບນັພດັທະນາຊບັພະ 

ຍາກອນ ມະນດຸ ລາວ-ຍີປຸູ່ນ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫູ່ງຊາດລາວ (2010); 

− ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ແກົ້ໄຂວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົໃນ ຂພສ, ຄ ັົ້ງວນັທີ 

09 ເມສາ 2014; 

− ບດົສະຫຸຼບການປະຕິບດັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ສກົປີ 2011-2012 ແລະ ແຜນພດັທະນາ

ການສກຶສາ ສກົປີ 2012-2013. 

− http://www.prosoftgps.com/ArticleInfo.aspx?ArticleID=3984 (20 ພະຈກິ 2013). 

 

 

http://www.prosoftgps.com/ArticleInfo.aspx?ArticleID=3984
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ແບບສອບຖາມ 

 

 

 

ມະຫະວທິະຍະໄລແຫູ່ງຊາດ 

ຫຼກັສ ດປະລນິຍາໂທ ບໍລຫິານທລຸະກດິ 

ສະຖາບນັ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ລາວ-ຍີູ່ປຸູ່ນ 

ແບບສອບຖາມ 
 

 ຂົ້າພະເຈົົ້າ ເປັນນກັສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ລຸົ້ນທີ 5 ສາຂາວຊິາ ບໍລິຫານທລຸະກດິ ຂອງສະຖາບນັ

ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ລາວ-ຍີູ່ ປຸູ່ນ ຮູ່ວມກບັ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທລຸກດິ, 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫູ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ສົ້າງແບບສອບຖາມນີົ້ຂ ົ້ນເພ ູ່ ອສຶກສາຄວາມຕົ້ອງການ

ແຮງງານຂອງບໍລິສດັ ຢ ູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ. ດ ັູ່ງນ ັົ້ນ, ຂົ້າພະເຈົົ້າຈຶູ່ງຂໍຄວາມ

ກະລນຸາ ແລະ ຄວາມຮູ່ວມມ ຈາກທູ່ານ ເພ ູ່ ອຕອບແບບສອບຖາມ ປະກອບຄາໍຄິດເຫັນ ແລະ ໃຫົ້ຂໍົ້ສະເໜີ 

ແນະຕູ່າງໆໃນແບບສອບຖາມນີົ້ດົ້ວຍ. 

ໝາຍເຫດ: ກະລນຸາອູ່ານຄາໍຖາມ ແລົ້ວໃຫົ້ທູ່ານຕິກເຄ ູ່ ອງໝາຍ  ລງົໃນ () ຕໍູ່ໜົ້າຄາໍຕອບທີູ່ ທູ່ານ

ເລ ອກ ຫຼ  ຕ ູ່ ມຂໍົ້ຄວາມໃນຊູ່ອງຫວູ່າງທີູ່ ເຮັດໄວົ້ຕາມຄວາມເປັນຈງິ. 

 
 

I. ຂໍົ້ມ  ນທ ົູ່ວໄປຂອງຜ ົ້ຕອບແບບສອບຖາມ 

1. ເພດ 

 ຍງິ        ຊາຍ 

2. ອາຍ ຸ

 ຕ ໍູ່າກວູ່າ 25 ປີ      25 – 35 ປີ 

 35 – 45 ປີ      ສ ງກວູ່າ 45 ປີ 

3. ລະດບັການສກຶສາ 

 ຕ ໍູ່າກວູ່າປະລິນຍາຕີ      ປະລິນຍາຕີ 

 ປະລິນຍາໂທ      ສ ງກວູ່າປະລິນຍາໂທ 
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4. ໜົ້າທີູ່ ຮບັຜິດຊອບ 

 ຜ ົ້ບໍລິຫານ       ພະນກັງານອາວໂຸສ 

 ວຊິາການ       ........................... 

II. ຂໍົ້ມ  ນທ ົູ່ວໄປຂອງບໍລິສດັ 

1. ປະເພດກດິຈະການ 

 ບໍລິສດັກໍູ່ສົ້າງ      ໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍ 

 ບໍລິສດັຂນົສ ົູ່ງ      ທລຸະກດິບໍລິການ 

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

2. ປີສົ້າງຕ ັົ້ງບໍລິສດັ (ວນັທີູ່ ມາລງົທຶນພາຍໃນເຂດ): ........................................ 

3. ທຶນຈດົທະບຽນ: .................................................................................... 

4. ອາຍສຸາໍປະທານ 

 ຕ ໍູ່າກ ູ່ວາ 25 ປີ      25-40 ປີ 

 40-75 ປີ      ສ ງກວູ່າ 75 ປີ 

5. ສະຖານະ 

ບໍລິສດັລງົທຶນພາຍໃນ   ບໍລິສດັຕູ່າງປະເທດ  ບໍລິສດັຮູ່ວມທຶນ 

6. ປະເພດແຮງງານທີູ່ ຕົ້ອງການ 

 ກາໍມະກອນຂະແໜງກໍູ່ສົ້າງ    ກາໍມະກອນດົ້ານເອເລັກໂຕນກິ-IT 

 ກາໍມະກອນຂນົສ ົູ່ງ     ກ າມະກອນໃນຂະແໜງແຜນແພ-ຕ ໍູ່າແຜູ່ນ 

 ພະນກັງານບໍລິຫານ     ຜ ົ້ບໍລິຫານ/ຄມຸງານ 

 ອ ູ່ ນໆ................................................ 

7. ວທີິການຈດັຫາແຮງງານໃນໄລຍະຜູ່ານມາ (ໝາຍໄດົ້ຫຼາຍຄາໍຕອບ) 

 ຄະນະບໍລິຫານເຂດເປັນຜ ົ້ຈດັຫາໃຫົ້    ບໍລິສດັປະກາດຊອກຫາເອງ 

 ອງົການປກົຄອງທົ້ອງຖີູ່ນຈດັຫາໃຫົ້    

 ບໍລິສດັ, ຄະນະເຂດ, ອງົການປກົຄອງທົ້ອງຖີູ່ນຮູ່ວມກນັຈດັຫາ 
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III. ຂໍົ້ມ  ນຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງບໍລິສດັ/ຄະນະບໍລິຫານເຂດ ໃນ ຂສສຊ 

1) ຂໍົ້ມ  ນແຮງງານທີູ່ ມຢີ ູ່ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການໃນອະນາຄດົ 

 

 ແຜນການນາໍໃຊົ້ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານ 

ປີ 2014 (ປດັຈບຸນັ) 2015 2016 2020 

ແຮງງານ  ລາວ ຕູ່າງປະເທດ  ລາວ ຕູ່າງປະເທດ ລາວ ຕູ່າງປະເທດ ລາວ ຕູ່າງປະເທດ 

ເພດ ຊາຍ ຍງິ ຊາຍ ຍງິ ຊາຍ ຍງິ ຊາຍ ຍງິ ຊາຍ ຍງິ ຊາຍ ຍງິ ຊາຍ ຍງິ ຊາຍ ຍງິ 

ຈາໍນວນຜ ົ້

ບໍລິຫານ 
                

ຈາໍນວນ

ວຊິາການ 
                

ຈາໍນວນ 

ກາໍມະກອນ 
                

ລວມ                 

 

IV. ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວດັດກີານຕໍູ່ ແຮງງານພາຍໃນບໍລິສດັ/ຄະນະບໍລິຫານເຂດ 

1) ສະຫວດັດກີານຕໍູ່ ແຮງງານລາວ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ 

• ແຮງງານລາວ: 

− ເງນີເດ ອນ(ຕ ໍູ່າສດຸ,ສ ງສດຸ): .................................................................. 

− ສະຫວດັດກີານ: ................................................................................ 

− ການກນິຢ ູ່ພກັເຊົາ: ........................................................................... 

− ນະໂຍບາຍພິເສດອ ູ່ ນໆ: ....................................................................... 

• ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ 

− ເງນີເດ ອນ(ຕ ໍູ່າສດຸ,ສ ງສດຸ): .................................................................. 

− ສະຫວດັດກີານ: ................................................................................ 

− ການກນິຢ ູ່ພກັເຊົາ: ........................................................................... 

− ນະໂຍບາຍພິເສດອ ູ່ ນໆ: ....................................................................... 
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2) ການພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ 

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

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

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

3) ຍກົລະດບັສມີ  ແຮງງານ 

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

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

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

V. ຂໍົ້ມ  ນທ ົູ່ວໄປກູ່ຽວກບັຄວາມຕົ້ອງການແຮງງານຂອງບໍລິສດັ ຢ ູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກດິພິເສດ 

ສະຫວນັ-ເຊໂນ. 

ທູ່ານຄດິວູ່າປດັໃຈຕໍູ່ ໄປນີົ້ມຜີນົກະທບົຕໍູ່ ຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ແຮງງານຂອງທູ່ານ

ຫຼາຍ-ໜົ້ອຍປານໃດ ກະລນຸາຊູ່ວຍຂຽນເຄ ູ່ ອງໝາຍ  ໃສູ່ໃນຫົ້ອງ  ຕາຕະລາງຄາໍຕອບທີູ່

ບອກລະດບັ 5, 4, 3, 2, 1 ທີູ່ ທູ່ານເລ ອກ 

ລະດບັຄວາມສາໍຄນັ 

  1: ສ າຄນັ ໜົ້ອຍທີູ່ ສດຸ 

2: ສ າຄນັ ໜົ້ອຍ 

3: ສ າຄນັ ປານກາງ 

4: ສ າຄນັ ຫຼາຍ 

5: ສ າຄນັ ຫຼາຍທີູ່ ສດຸ 

 

1) ຫຼກັການສນັຫາແຮງງານ 
ລະດບັຄວາມສາໍຄນັ 

5 

ຫຼາຍທີູ່ ສດຸ 

4 

ຫຼາຍ 

3 

ປານກາງ 

2 

ໜົ້ອຍ 

1 

ໜົ້ອຍທີູ່ ສດຸ 

7. ຄວາມສາມາດຂອງຜ ົ້ສະໝກັ      

8. ລະດບັການສກຶສາຂອງຜ ົ້ສະໝກັ      

9. ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງຜ ົ້ສະໝກັ      

10. ຄວາມກົ້າຫານຂອງຜ ົ້ສະໝກັ      

11. ຄວາມສະຫຼາດໃນການແກົ້ບນັຫາ      

12. ທກຸຄນົມສີດິເທົູ່ າທຽມກນັ      

13. ນອກຈາກທີູ່ ກ ູ່າວມາຂົ້າງເທິງນີົ້ແລົ້ວ ທູ່ານຄດິວູ່າຫຼກັການສນັຫາແຮງງານ ໃດຕ ູ່ ມອກີ: 
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............................................................................................................................. .....

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

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

 
 

2) ສະພາບບນັຫາຂອງແຮງງານ 
ລະດບັຄວາມສາໍຄນັ 

5 

ຫຼາຍທີູ່ ສດຸ 

4 

ຫຼາຍ 

3 

ປານກາງ 

2 

ໜົ້ອຍ 

1 

ໜົ້ອຍທີູ່ ສດຸ 

14. ການລາພກັ/ການຂາດວຽກປະຈາໍ      

15. ແຮງງານປະສດິທິພາບຕ ໍູ່າ      

16. ບໍູ່ ເຂົົ້າໃຈລະບຽບ ແລະ ຂໍົ້ບງັຄບັຕູ່າງໆ      

17. ຂາດຄວາມຈງົຮກັພກັດຕໍີູ່ ອງົກອນ      

18. ຂາດຄວາມຮ ົ້ຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນໜົ້າວຽກ      

19. ຂາດຄວາມຮບັຜິດຊອບຕໍູ່ ເວລາ      

20. ມຄີວາມຮ ົ້ຄວາມສາມາດບໍູ່ ກງົກບັໜົ້າວຽກ       

21. ມອີກັຕາການປູ່ຽນວຽກສ ງ      

22. ບໍູ່ ປະຕິບດັຕາມຄາໍສ ັູ່ງຂອງຜ ົ້ບງັຄບັບນັຊາ      

23. ບນັຫາດົ້ານສຂຸະພາບ      

24. ບນັຫາສ ູ່ ສານກບັຄນົຕູ່າງປະເທດ      

25. ຂາດຄວາມກະຕ ລ ລ ົົ້ນ      

26. ບນັຫາຄວາມຊ ູ່ ສດັສຈຸະລິດ      

27. ສະພາບບນັຫາແຮງງານອ ູ່ ນທີູ່ ທູ່ານເຄຍີປະເຊນີຜູ່ານມານອກຈາກທີູ່ ກ ູ່າວມາຂົ້າງເທິງນີົ້ 

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

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

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

VI. ຂໍົ້ແນະນາໍ ແລະ ຂໍົ້ສະເໜີ 

 ນອກຈາກບນັດາຄາໍຖາມຂົ້າງເທິງນີົ້ແລົ້ວ ທູ່ານຍງັມຄີາໍຄດິເຫັນແນວໃດຕໍູ່ ຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ 

ການສະໜອງ ແຮງງານ 

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

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

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

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

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

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

☺ຂໍຂອບໃຈ☺ 


