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ບົດຄັດຫຍໍ້
ການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພືື່ອກຽມເຂົົ້າເປັນປະຊາ
ຄົມອາຊຽນ ໃນປີ 2015 ຂອງແຮງງານລາວ, ກລະນີສຶກສາ: ບລິສັດກໍ່ສ້າງຢູູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ມີ 3 ຈຸດປະສົງ ຄື: (1) ສຶກສາຄຸນລັກສະນະຂອງແຮງງານລາວໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງຢູູ່
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (2) ສຶກສາບັນຫາຂອງແຮງງານລາວໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງທີື່
ກາລັງປະເຊີນໜ້າຢູູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ (3) ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານແຕ່ລະ
ດ້ານຂອງແຮງງານລາວໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງເພືື່ອກຽມເຂົົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃນປີ 2015. ກຸ່ມ
ຕົວຢູ່າງປະຊາກອນທີື່ໃຊ້ສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ປະກອບ 2 ກຸ່ມ ຄື: ຕາງໜ້າຜູ້ນາໃຊ້ແຮງງານ 3 ທ່ານ ແລະ ຜູ້
ອອກແຮງງານກໍ່ສ້າງ 115 ທ່ານ, ຍິງ 13 ທ່ານ. ເຄືື່ອງມືທີື່ໃຊ້ເປັນແບບສອບຖາມ ແລະ ແບບສາພາດ.
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນແມ່ນໃຊ້ສະຖິຕິພັນລະນາ ຄ່າຄວາມຖີື່

ເປັນສ່ວນຮ້ອຍ, ຄ່າສະເລ່ຍ(Mean: X ),

Crosstabulation, ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານ (Standard Deviation: SD) ແລະ ສະຖິຕິໃຊ້ທົດ
ສອບສົມມຸດຖານ ທີ-ແທັດ(T-test), ເອັຟ-ແທັດ(F-test), One-way ANOVA ແລະ Two-way
ANOVA. ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ:
ຄຸນລັກສະນະຂອງແຮງງານລາວໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງຢູູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ; ກ່ອນເຂົົ້າມາເຮັດວຽກນາບັນດາບລິສັດທີື່
ເຮັດການສຶກສານີົ້ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູູ່ບລິສັດອືື່ນຢູູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະເຂົົ້າ ມາເຮັດວຽກຢູູ່ບັນດາບລິສັດເຫລົົ່າ
ນີົ້ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄລຍະ 6 ເດືອນ - 1 ປີ; ແຮງງານສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈົບວິຊາສະເພາະອືື່ນໆຈາກສະຖາ
ບັນການສຶກສາພາກລັດ; ຄອບຄົວສະໜັບສະໜູນທຶນທີື່ໃຊ້ເຂົົ້າໃນການສຶກສາ; ຕາແໜ່ງງານທີື່ຜູ້ອອກ
ແຮງງານກາລັງເຮັດປັດຈຸບັນບໍ່ມີຕາແໜ່ງທີື່ແນ່ນອນ; ການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫລາຍ
ແມ່ນຖຶກວິຊາສະເພາະ; ການຮຽນຮູ້ເຮັດວຽກແມ່ນຮຽນຈາກເພືື່ອນຮ່ວມງານ; ລະດັບສີມືແຮງງານຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານແມ່ນ ຮູ້ ແລະ ເຮັດໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດແນະນາໃຫ້ຜູ້ອືື່ນ.
ສະພາບບັນຫາຂອງແຮງງານກໍ່ສ້າງທີື່ເຮັດການສຶກສານີົ້ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບໍ່ມີທຶນໄປຍົກລະດັບ
ສີມືແຮງງານດ້ວຍຕົນເອງ. ເມືື່ອໄຈ້ແຍກລົງເລິກສະພາບບັນຫາລະຫວ່າງເພດເຫັນວ່າເພດຊາຍກວມອັດ
ຕາສ່ວນຫລາຍກວ່າ; ສ່ວນການປຽບທຽບລະຫວ່າງອາຍຸກັບບັນຫາແມ່ນກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 18-35 ປີ
ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່; ສາລັບສະຖານະພາບກັບບັນຫາ ແມ່ນແຮງງານທີື່ແຕ່ງງານແລ້ວກວມເອົາອັດ
ຕາສ່ວນຫລາຍ;
ລະດັບການສຶກສາກັບບັນຫາແມ່ນແຮງງານທີື່ຈົບມັດທະຍົມປາຍກວມອັດຕາສ່ວນ
ຫລາຍ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກກັບບັນຫາແມ່ນແຮງງານທີື່ມີປະສົບການເຮັດວຽກແຕ່ 1-5 ປີ ກວມ
ອັດຕາສ່ວນຫລາຍ.
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງແຮງງານລາວໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ ຢູູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານ ໂດຍແມ່ນສູນຝືກວິຊາຊີບ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ
ເປັນອົງການຈັດຕັົ້ງຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາສີມືແຮງງານລະດັບຫລາຍທີື່ສຸດ
ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ
1.59; ຄວາມຕ້ອງການທຶນເພືື່ອພັດທະນາສີມືແຮງງານຈາກລັດຖະບານແມ່ນລະດັບຫລາຍທີື່ສຸດ ມີຄ່າ
ສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 1.53; ວິຊາຊ່າງທີື່ຕ້ອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານແມ່ນມີຫລາຍວິຊາຊ່າງທີື່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການໃນລະດັບພສົມຄວນ ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ2.63; ສະຖານທີື່ ທີື່ຕ້ອງການໄປພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານລະດັບຫລາຍທີື່ສຸດແມ່ນພາຍໃນປະເທດ ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 1.78; ວຸດທິທີື່ຕ້ອງການພັດທະນາ
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ສີມືແຮງງານໃນລະດັບພສົມຄວນແມ່ນວິຊາຊີບຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 3.09; ສ່ວນພາສາ
ຕ່າງ ປະເທດທີື່ຕ້ອງການຮຽນໃນລະດັບຫລາຍແມ່ນພາສາອັງກິດ ມີຄ່າສະເລ່ຍ 2.30.
ສະຫລຸບແລ້ວ, ແຮງງານກໍ່ສ້າງຢູູ່ບັນດາບລິສັດກໍ່ສ້າງທີື່ເຮັດການສຶກສານີົ້ ຍັງບໍ່ທັນເປັນແຮງ
ງານກສ
ໍ່ ້າງອາຊີບ, ລະດັບສີມືແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບເຄິື່ງສີມື. ສະນັົ້ນ, ການກະກຽມເຂົົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ
ໃນປີ 2015 ຍັງມີຫລາຍຢູ່າງເປັນສິື່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານຄວາມຮູ້, ສີມື, ທັດສະນະຄະຕິອຸດ
ສາ ຫະກາ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມກະຕືລືລົົ້ນຕໍ່ການພັດທະນາຕົວເອງ ແລະ ສະຕິຕໍ່ລະບຽບວິໄນການ
ອອກແຮງງານ.
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ບົດນາ
ໂລກາພິວັດເປັນຂະບວນການການປູ່ຽນແປງທາງສັງຄົມທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ລະດັບໂລກເພາະເປັນການ
ເຄືື່ອນຍ້າຍໄຫລວຽນຂອງທຶນ, ສິນຄ້າ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພາບ, ແຮງງານ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆຂ້າມຊາຍ
ແດນປະເທດຕ່າງໆໄດ້ຄືກັບວ່າບໍ່ມີສິື່ງໃດຂວາງກັົ້ນໄວ້ເລີຍ1.
ການເຊືື່ອມໂຍງເຂົົ້າກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນໃນຂະບວນກະແສໂລກາພິວັດເປັນນະໂຍບາຍການ
ຕ່າງປະເທດ ອັນສະເໝີຕົົ້ນສະເໝີປາຍ ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ໃນປີ 2015, ສປປລາວ ຈະ
ເຂົົ້າຮ່ວມເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ

(Asean

Economics Community) ເຊິື່ງມີເປົ້າໝາຍສ້າງໃຫ້ອາຊຽນເປັນຕະຫລາດ ແລະ ຖານການຜະລິດ
ດຽວ, ອານວຍໃຫ້ມີການເຄືື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີື່ມີສີມື, ການໄຫລວຽນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ທຶນຫລາຍຂຶົ້ນ2.
ອາຊຽນເປັນຕະຫລາດແຮງງານມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶົ້ນເຮັດໃຫ້ມີສະຖານທີື່ເລືອກເຮັດວຽກຫລາຍຂຶົ້ນ ລວມ
ທັງຍັງຈະມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານສູງຂຶົ້ນ ຖ້າແຮງງານເຫລົົ່ານັົ້ນມີສີມືເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ
ແຮງງານ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນການພັດທະ
ນາສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານດຽວກັນ.
ວຽກງານກໍ່ສ້າງຖືວ່າເປັນຂະແໜງໜຶື່ງທີື່ສາຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ເປັນກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດລະດັບຮາກຖານທີື່ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮືອງ, ເປັນຕະຫລາດແຮງງານຂະແໜງໜຶື່ງ ທີື່ສ້າງຕາແໜ່ງງານຫລາຍສາຂາວິຊາຊ່າງ ເພືື່ອຕອບສະ
ໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທາສາມາດເຂົົ້າໄປຊອກວຽກເຮັດໄດ້ຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ດ້ານວິຊາການໃນການກໍ່ສ້າງຕາມແຕ່ລະ ລະດັບ.
ແຮງງານເປັນປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ເປັນທຶນມະນຸດທີື່ມີຄວາມສາຄັນ ຕໍ່ການພັດທະນາໃນ
ທຸກລະດັບ. ໃນລະດັບຈຸລະພາກ (Micro)ເປັນກາລັງແຮງງານໃນພາກການຜະລິດຕ່າງໆ ເປັນຕົົ້ນ, ແຮງ
ງານພາກກະສິກາ, ສະຖານປະກອບການອຸດສາຫະກາ ແລະ ພາກການບລິການ. ສ່ວນລະດັບມະຫາພາກ
(Macro) ຖ້າຫາກແຮງງານໃນພາກການຜະລິດຕ່າງໆມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີື່ດີ ແນ່ນອນຈະສົົ່ງຜົນຕໍ່
ປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດ ແລະ ເກີດປະສິດທິຜົນຕໍ່ການພັດທະນາການຜະລິດນັົ້ນໆ ເຊິື່ງສົົ່ງຜົນໂດຍ
ກົງຕໍ່ການພັດທະນາໃນພາບລວມຂອງປະເທດ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ແຮງງານຈິື່ງມີຄຸນຄ່າຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດ
ຢູ່າງຍິື່ງ ແລະ ແຮງງານມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ການເບິື່ງແຍງດູແລຢູ່າງເໝາະສົມ,
ມີສັກສີ, ສາມາດດາລົງຊີວິດເໝືອນກັນກັບກຸ່ມຄົນຕ່າງໆໃນສັງຄົມ.
ໃນຊ່ວງ 2-3 ທົດສະຫວັດທີື່ຜ່ານມາໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງໄວວາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການພັດທະນາ
ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການແຂ່ງຂັນທີື່ຮຸ່ນແຮງໃນພາກທຸລະກິດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງ
ຂອງໂລກໃນການເຂົົ້າສູ່ກະແສໂລກາພິວັດ. ໂລກາພິວັດທາງດ້ານສັງຄົມໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິຖີຊີວິດສ່ວນ
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ອາຊີບ ລວມທັງຊີວິດສັງຄົມຂອງຄົນ, ເຊິື່ງໃນນັົ້ນບັນຫາທີື່ເນັົ້ນໜັກໄດ້ແກ່ວຽກ
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ງານ, ສະພາບການເຮັດວຽກ, ລາຍໄດ້, ການຄຸ້ມຄອງ ຫລື ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຄວາມປອດໄພໃນຊັບ
ສິນ, ວັດທະນະທາ, ເອກະລັກ, ຄວາມສາມັກຄີຢູູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. ເມືື່ອເຂົົ້າເປັນປະຊາຄົມ
ອາຊຽນ ໃນປີ 2015 ແລ້ວ ທຸກດ້ານລ້ວນແຕ່ເຄືື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ເງືື່ອນໄຂທີື່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາ
ຊຽນໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ, ຖ້າຫາກຂາດຄວາມພ້ອມແລ້ວຈະປະສົບກັບສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ,ເປັນຕົົ້ນ: ສິນຄ້າ
ກະສິກາຈະເສຍປຽບໃຫ້ສິນຄ້າອຸດສາຫະກາ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍໃນ
ປະເທດກຈະເສຍປຽບໃຫ້ບລິສັດຕ່າງຊາດຂະໜາດໃຫຍ່, ແຮງງານຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ
ຈະຫລັົ່ງໄຫລ ເຂົົ້າແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍບໍ່ສາມາດຫ້າມໄດ້ ເມືື່ອມີການເປີດເສລີດ້ານແຮງງານ ແລະ ສຸດ
ທ້າຍຂອງລະບົບນີົ້ກຄືກຸ່ມແຮງງານທີື່ມີທັກສະສີມືແຮງງານຕໍ່າກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົຫລາຍກວ່າໝູ່.
ການກໍ່ສ້າງເປັນວຽກງານທີື່ດາເນີນການຢູູ່ນອກສະຖານທີື່ ທີື່ໃຊ້ແຮງງານຈານວນຫລວງຫລາຍ
ແຕ່ມີຂໍ້ຈາກັດຫລາຍດ້ານ ເຊິື່ງບັນຫາສາຄັນຫລາຍ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນທາງດ້ານຈານວນແຮງງານ ຕະ
ຫລອດຮອດເວລາ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາກັບຂະບວນການວຽກງານກໍ່ສ້າງ.
ແຮງງານມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ແຍກໄປຕາມຂະແໜງການຜະລິດຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ການບລິ
ຫານແຮງງານມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ໂດຍສະເພາະໃນ ສປປ ລາວ ມີແຮງງານກະຈາຍໄປຕາມຂະແໜງ
ການຜະລິດທັງໃນພາກກະສິກາ, ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການບລິການ ລວມທັງຍັງບໍ່ທັນມີການລົງທະບຽນທີື່
ເປັນລະບົບ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ການບລິຫານທາງດ້ານແຮງງານມີຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ແລະຫຍຸ້ງຍາກ. ທັງນີົ້,
ເນືື່ອງຈາກແຕ່ລະຂະແໜງເສດຖະກິດ ແລະ ການຜະລິດຈະມີບົດບາດທີື່ແຕກຕ່າງກັນໄປ.
ຖະແຫລງການ Bali Concord II ປີ 2003 ໄດ້ການົດໃຫ້ມີການຍອມຮັບຮ່ວມເພືື່ອອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການເຄືື່ອນຍ້າຍນັກວິຊາການ, ແຮງງານທີື່ມີສີມື, ຜູ້ມີຄວາມສາມາດພິເສດຂອງອາ
ຊຽນໄດ້ຢູ່າງເສລີເຊິື່ງໄດ້ການົດ 7 ສາຂາວິຊາຊີບໃນຂົງເຂດບລິການ ເຊັົ່ນ: “ນັກວິສາວະກອນ, ພະຍາ
ບານ, ນັກອອກແບບ, ຊ່າງສາຫລວດ, ການຢາ, ທັນຕະແພດ ແລະ ນັກບັນຊີ3.
ອາຊີບກໍ່ສ້າງເປັນອາຊີບໜຶື່ງທີື່ສຸດຈະລິດ ໂດຍອາໄສກາລັງແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ,ຄວາມມານະ
ອົດທົນເພືື່ອຫາລ້ຽງຊີວິດ ແລະ ສາມາດມີໂອກາດຈະເລີນກ້າວໜ້າຢູ່າງຕໍ່ເນືື່ອງ ເພາະວ່າສະພາບສັງຄົມໃນ
ປັດຈຸບັນຈານວນປະຊາກອນນັບມືົ້ເພີື່ມຂຶົ້ນ, ປະຊາຊົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການມີທີື່ພັກອາໄສເປັນຂອງຕົນເອງ,
ການພັດທະນາພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຕ່າງໆນັບມືົ້ກວ້າງອອກ ເຊິື່ງເຫັນວ່າອາຊີບນີົ້ຍັງມີຊ່ອງທາງທີື່ຍັງມີ
ອະ ນາຄົດສາລັບແຮງງານກໍ່ສ້າງ.
ເມືອງຈັນທະບູລີ ເປັນຈຸດໃຈກາງທາງດ້ານການເມືອງ, ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,
ເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທາສັງຄົມ. ມີເນືົ້ອທີື່ 29 ກີໂລແມັດມົນທົນ,ມີພົນລະເມືອງ 63,226 ຄົນ, ຍິງ
32,008 ຄົນ. ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈານວນ 388 ຫົວໜ່ວຍ, ມີພະນັກງານ, ກາມະກອນ 11,918
ຄົນ, ຍິງ 5,995 ຄົນ. ໃນນີົ້, ບລິສັດກໍ່ສ້າງທີື່ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງ ມີ 3 ບລິສັດ, ມີຜູ້ອອກແຮງງານທັງ
ໝົດ 118 ຄົນ.
ສັງລວມແລ້ວ ພາຍໃຕ້ການເຊືື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນກະແສໂລກາພິ
ວັດທີື່ມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ, ເມືື່ອ ສປປ ລາວ ເຂົົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃນປີ 2015
3

http://www.google.la/#hl=lo&q=%E0serp (10/3/2013 21:03)
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ແລ້ວ ທຸກດ້ານລ້ວນແຕ່ເຄືື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ເງືື່ອນໄຂທີື່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມ
ກັນ. ບົນພືົ້ນຖານມາດຕະຖານຄວາມເປັນສາກົນນີົ້ ຖ້າຫາກຂາດຄວາມພ້ອມແລ້ວ ສປປ ລາວ ຈະປະ
ສົບກັບສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ.
ສະນັົ້ນ, ຂ້າພະເຈົົ້າ ຈຶື່ງມີຄວາມສົນໃຈສຶກສາ ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ
ເພືື່ອກຽມເຂົົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃນປີ 2015 ຂອງ ແຮງງານລາວ, ກລະນີສຶກສາ: ບລິສັດກໍ່ສ້າງຢູູ່
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

1. ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອສຶກສາຄຸນລັກສະນະ, ບັນຫາຂອງແຮງງານລາວໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງທີື່ກາລັງປະເຊີນໜ້າ
ຢູູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານຂອງແຮງງານລາວໃນຂະແໜງການ
ກໍ່ ສ້າງແຕ່ລະດ້ານເພືື່ອກຽມເຂົົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນໃນປີ 2015.

2. ຂອບເຂດການຄົນ
ົ້ ຄວ້າ
ດ້ານເນືົ້ອໃນແມ່ນສຶກສາກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ, ບັນຫາທີື່ປະເຊີນໜ້າໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການໃນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຕ່ລະດ້ານເພືື່ອກະກຽມເຂົົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃນປີ 2015
ຂອງແຮງງານລາວ;
ດ້ານສະຖານທີແ
ື່ ມ່ນບັນດາບລິສັດກໍ່ສ້າງທີື່ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູູ່
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຂອບເຂດດ້ານເວລາ ໃນປີ 2013.

3. ແນວຄວາມຄິດທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ກ. ແນວຄວາມຄິດການອາຊີວະສຶກສາ4
ການຈັດການອາຊີວະສຶກສາລະບົບທະວີພາຄີ ໝາຍເຖິງການຈັດການຮຽນການສອນທາງອາຊີ
ວະສຶກສາ ເປັນຄວາມຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາ ກັບສະຖານປະກອບການ ໂດຍສະຖາບັນ
ການສຶກສາຈະສອນໃນພາກທິດສະດີ ແລະ ສະຖານປະກອບການຈະສອນພາກປະຕິບັດ.
ຂ. ແນວຄວາມຄິດການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານ5
ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໝາຍເຖິງຂະບວນການເສີມສ້າງຄວາມພ້ອມ, ຄວາມຊານານງານ
ຂອງກາລັງແຮງງານໃຫ້ສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ

ໂດຍຖືວ່າເປັນການພັດທະ

ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເຊິື່ງຕ້ອງເລີື່ມຕັົ້ງແຕ່ການອົບຮົມລ້ຽງດູ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານ ແລະ ການດາລົງຊີວິດ ໂດຍທຸກໄລຍະນັົ້ນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສາຄັນເທົົ່າທຽມກັນ ແລະ ຕ້ອງສອດ
ຄ່ອງປະສົມກົມກຽວກັນ.
ຄ. ແນວຄວາມຄິດການສາທິດ (Demonstration)6
ການສາທິດໝາຍເຖິງການທີື່ວິທະຍາກອນປະຕິບັດທັງບັນຍາຍ ແລະ ສະແດງຕົວຢູ່າງຊັດເຈນ

4

http:// eaktaiphop.net78.net/work/eaktaiphop/kvc/kvc2.doc (3/2/2013 8:06)

5

http://e-book.ram.edu/e-book/h/HC334(50/HC334-9.pdf ( 3/2/2013 7:44)

6

www.dld.go.th/pvlo_kop/kum/TECNO/botkham/ef/03.doc 3/2/2013 9:05
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ທຸກຂັົ້ນຕອນໃຫ້ຜູ້ຟັງ,ຜູ້ຊົມເກີດຄວາມເຂົົ້າໃຈຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດຕາມໄດ້.

4. ທິດສະດີທກ
ີື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ກ. ທິດສະດີກຽ່ ວກັບທຶນມະນຸດ7
ທຶນມະນຸດ ໝາຍເຖິງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ, ທັກສະສີມື ຕະຫລອດເຖິງສຸຂະ
ພາບດີເຂັົ້ມແຂງ ເຊິື່ງສິື່ງເຫລົົ່ານີົ້ລ້ວນແຕ່ແອບແຝງຢູູ່ນາມະນຸດແຕ່ລະຄົນ ແລະ ແຕ່ລະຄົນກມີທຶນມະ ນຸດ
ນີົ້ນ້ອຍຫລາຍແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊິື່ງທຶນມະນຸດມີສອງລັກສະນະ ຄື: ເປັນສິື່ງທີື່ຕິດຕົວມາແຕ່ກາເນີດ ແລະ
ເປັນສິື່ງທີື່ສາມາດສ້າງເພີື່ມເຕີມໄດ້ ໂດຍການສຶກສາ ຫລື ອົບຮົມ ແລະ ມີການສ້າງທຶນມະນຸດ ມີຄວາມ
ສາຄັນຕໍ່ຕົວບຸກຄົນ, ອົງການ ແລະ ປະ ເທດຊາດ.
ຂ. ທິດສະດີກຽ່ ວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ8
ທ່ານ ອາບຣາຮາມ ມາສໂລ (Abraham H. Maslow, 1954), ເປັນນັກຈິດຕະວິທະຍາ
ຊາວອັງກິດ ໄດ້ແບ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດອອກເປັນ 5 ລາດັບດັົ່ງນີົ້
- ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ(Physiological Needs)
- ຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພ (Safety Needs)
- ຄວາມຕ້ອງການທາງສັງຄົມ (Social Needs)
- ຄວາມຕ້ອງການ ການຍົກຍ້ອງ ແລະ ຍອມຮັບ (Esteem Needs)
- ຄວາມຕ້ອງການຢັົ້ງຢືນໃນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ (Self Actualization)
ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄົນບໍ່ເໝືອນກັນ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ການທີື່ຈະຈູງໃຈຄົນທີື່ເຮັດວຽກ
ໃຫ້ໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງນັົ້ນ, ພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນຕ້ອງທາຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ຄົນທີື່ເຮົາຕ້ອງ
ການຈະຈູງໃຈນັົ້ນ ຕ້ອງການອັນໃດ ແລະ ສາມາດຈັດໃຫ້ຢູູ່ໃນລະດັບໃດຂອງຄວາມຕ້ອງການຫ້າລະດັບ
ຂັົ້ນແລ້ວຈຶື່ງຫາທາງຕອບສະໜອງເຂົາເຈົົ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
ຄ. ທິດສະດີກຽ່ ວກັບການມີວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ການວ່າງງານ9
ທິດສະດີເສດຖະສາດມະຫາພາກຂອງສານັກເຄນສ໌ (John Maynard Keynes).
ຄວາມເຊືື່ອທີື່ສາຄັນຂອງທິດສະດີນີົ້ ເຊືື່ອວ່າການຈ້າງງານເຕັມທີື່ເປັນສິື່ງທີື່ເກີດຂຶົ້ນໄດ້ຍາກ ເຊິື່ງ
ຈະຕ້ອງອາໄສນະໂຍບາຍທີື່ເໝາະສົມຊ່ວຍ ຈິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຈ້າງງານເຕັມທີື່. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ,
ເສດຖະກິດມັກຈະຢູູ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບທີື່ມີການຈ້າງງານເຕັມທີື່. ສົມມຸດຖານຂອງທິດສະດີນີົ້ຢູູ່ທີື່ວ່າ ການ
ວ່າງງານເກີດຂຶົ້ນໄດ້ສະເໝີ ຖ້າບໍ່ແກ້ໄຂດ້ວຍນະໂຍບາຍແລ້ວລະບົບເສດຖະກິດ ອາດຈະຢູູ່ໃນພາວະການ
ຈ້າງງານບໍ່ເຕັມທີື່ເລືົ້ອຍໆໄປອາດເປັນໄດ້.

7

http://www.chiraacademy.com/concept.html( 1/2/2013 20:25)

8

http://mbaru.blogspot.com/2009/11/hierachical-theory-of-motivation.html 10/12/2012

9

http://www.google.la/webhp?hl=lo&tab=Tw&q=% 10/12/2012
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ທິດສະດີສະແຫວງຫາວຽກເຮັດ (Job Search)
ຟີຣດເມນ (Friedman) ແລະ ເຟລ (Phelps) ໄດ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບບັນຫາ
ການວ່າງງານ ໂດຍເຊືື່ອວ່າລະບົບເສດ ຖະກິດຈະມີອັດຕາການວ່າງງານຕາມທາມະຊາດ ຢູູ່ອັດຕາໜຶື່ງ ເຊິື່ງ
ຖືກການົດຂຶົ້ນໂດຍການຝືດຕົວຂອງຕະຫລາດແຮງງານ (ຫລື ການວ່າງງານຝືດ) ແລະ ການວ່າງງານ
ເພາະໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ.
ການດາເນີນນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມຕ້ອງການມວນ
ລວມແບບ
ຂະຫຍາຍຕົວອາດຈະມີຜົນຊ່ວຍຫລຸດອັດຕາການວ່າງງານລົງຕໍ່າກວ່າອັດຕາທາມະຊາດ ສະເພາະໃນໄລຍະ
ສັົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວ ເມືື່ອຜູ້ອອກແຮງງານມີປະສົບການກ່ຽວກັບຜົນການດາເນີນນະໂຍບາຍ
ການເງິນແບບຂະຫຍາຍຕົວ, ຜູ້ອອກແຮງງານຈະສາມາດປັບປຸງພຶດຕິກາ ການສະເໜີຂາຍແຮງງານຕົນ
ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການວ່າງງານກັບເຂົົ້າສູ່ອັດຕາທາມະຊາດຄືເກົົ່າ.
ຂໍ້ສະຫລຸບຂອງທິດສະດີນີົ້ຄືການວ່າງງານບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກບັນຫາຄວາມບໍ່ສະມັກໃຈພຽງຢູ່າງດຽວ
ແລະ ອາດເປັນໄປໄດ້ທີື່ການວ່າງງານເປັນຈານວນຫລາຍ ເປັນການວ່າງງານຊົົ່ວຄາວ ແລະ ເປັນໄປຕາມ
ຄວາມສະມັກໃຈ ເພາະໃຊ້ເວລາວ່າງຫາວຽກເຮັດຖືເປັນການລົງທຶນ ເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ ແລະ
ປັດໄຈທີື່ສາຄັນທີື່ຈະມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈເຂົົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານ ກໍ່ຄືລະບົບຂ່າວສານແຮງງານທີື່ໄດ້
ຮັບອັດຕາຄ່າຈ້າງທີື່ພໃຈ, ທັກສະໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຖານະທາງເສດຖະກິດ.

5. ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັົ້ງທີ IX ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ການົດທິດນາໃນຂົງເຂດ
ສັງຄົມດັົ່ງນີົ້: “ສ້າງຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງການພັດທະນາຂົງເຂດເສດຖະກິດ ກັບການພັດທະນາຂົງເຂດ
ວັດທະນະທາສັງຄົມ ເພືື່ອຮັບປະກັນຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົົ່າ ໃຫ້ດີຂຶົ້ນຕາມລາດັບ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງ”10.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ VII ໄລຍະ 2011 – 2015 ໄດ້ກາ
ນົດຄາດໝາຍຕົົ້ນຕດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານວ່າ:

“ສ້າງກາລັງແຮງງານລາວໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ

ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສີ ມືໃຫ້ຫຍັບເຂົົ້າໃກ້ກັບມາດຖານຂອງ
ພາກພືົ້ນເທືື່ອລະກ້າວ, ມີຄວາມປະດິດສ້າງຊານານງານ, ມີຄຸນສົມບັດ,”11
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2006 ໃນມາດຕາ 4 ໄດ້ການົດນະໂຍບາຍກ່ຽວ
ກັບແຮງງານວ່າ: “ລັດມີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການຄົົ້ນຄວ້າ, ນາໃຊ້ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກ, ການສ້າງ ແລະ
ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການປະດິດສ້າງ, ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານ
ແຮງງານ ເພືື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດ ແລະ ວິໄນຜູ້ອອກແຮງງານ, ຕອບສະໜອງແຮງງານໃຫ້ຕະຫລາດ

10

ວາລະສານອາລຸໃໝ່ (ປີ 2011:77):ເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັົ້ງທີ IX ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ.

11

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ປີ 2011:136): ແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ VII

ໄລຍະ 2011 – 2015.
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ແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງເພີື່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ, ປກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ
ທາ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ”12

6. ການສຶກສາທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ຊົມພູ ໂກຕິຣມ
ັ ໄດ້ສະເໜີບົດຄວາມກ່ຽວກັບ ໄທໃນກະແສໂລກາພິວັດ: “ການປັບຈຸດຢືນ”
ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສະຫລຸບວ່າ: ກະແສໂລກາພິວັດທຶນນິຍົມ ໃນອາດີດສູ່ປັດຈຸບັນເຮັດໃຫ້ປະເທດໄທ ບໍ່ໄດ້ໂອ
ກາດຈາກກະແສໂລກາພິວັດຫລາຍພເທົົ່າໃດ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ໂອກາດນັົ້ນກາຍ ເປັນການບິບບັງຄັບ ຫລື ຄຸກ
ຄາມຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໄທຢູ່າງຕໍ່ເນືື່ອງ. ສະນັົ້ນ, ເພືື່ອປັບຈຸດຢືນບົນເສັົ້ນທາງເດີນທີື່ເໝາະສົມ
ດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ທີື່ເປັນອົງຄວາມຮູ້ມາເປັນນະໂຍບາຍນາພາປະເທດຊາດໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງທາງເສດຖະ
ກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍເປີດໂອກາດແຫ່ງການພັດທະນາ ໂດຍການພັດທະນາຊຸມຊົນໃນຖານະທີື່ເປັນຮາກ
ຖານຂອງສັງຄົມ ໃຫ້ມີພູມຄຸ້ມກັນທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ. ເສດຖະກິດພພຽງ ແລະ ວິໄຈອົງຄວາມຮູ້
ຈາກທ້ອງຖິື່ນສູ່ລະດັບສາກົນ ຫາກເຮັດໄດ້ແນວນີົ້ຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຖານມີຄວາມໝັົ້ນຄົງ ແລະ ສາມາດ
ດາລົງຄົງຢູູ່ຢູ່າງຍືນຍົງໃນກະແສໂລກາພິວັດໄດ້ທັງໃນລະດັບຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະປະເທດຢູ່າງຄ່ອງຕົວ13.
ມົງຄຸນ ຍາວິລະ ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ “ຮູບແບບການພັດທະນາສີມືແຮງງານຂອງສະຖານປະກອບ
ການໃນຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່” ຊີົ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຮູບແບບການຝືກອົບຮົມຂອງສະຖານປະກອບການທີື່ມີການສົົ່ງ
ເສີມ ແລະ ດາເນີນການຝືກອົບຮົມ ພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ກັບ ກາມະກອນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການຝືກອົບຮົມກ່ອນເຂົົ້າເຮັດວຽກຕົວຈິງເພືື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງສະພາບການ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຢູ່າງຖືກ
ຕ້ອງ; ລັກສະນະການຝືກອົບຮົມທີື່ດາເນີນການຈາກສະຖານປະກອບການ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນການປະຊຸມ,
ສາມະນາມີວິທະຍາກອນມາບັນຍາຍໃນສະຖານປະກອບການ ຫລື ມີຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໃຫ້ຄາແນະນາ
ແລະ ສິດສອນ ເພືື່ອເພີື່ມຄວາມຮູ້, ຄວາມຊານານ ໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ.
ບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກໃນການຝືກອົບຮົມ ແມ່ນຂາດເຂີນວິທະຍາກອນທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊາ
ນານສະເພາະດ້ານ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມແລ້ວ ຍັງບໍ່ສາມາດ ນາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ໄປປະຕິ
ບັດວຽກຫລາຍເທົົ່າທີື່ຄວນ, ການຝືກອົບຮົມບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ
ບໍ່ກົງກັບຕາແໜ່ງງານທີື່ປະຕິບັດ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ຝືກອົບຮົມ14 .
ສຸລະພີ ເຫັມວານິດ ແລະ ເນົາວະຣັດ ພາຍນ້ອຍ ໄດ້ສຶກສາ “ແນວທາງການພັດທະນາຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງແຮງງານນອກລະບົບ: ກລະນີສຶກສາກຸ່ມແຮງງານນວດໄທ ໃນບລິເວນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຊາຍ
ທະເລ” ພົບວ່າແຮງງານນວດເຫລົົ່ານີົ້ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະການນວດໄທຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ຮູ້ ຫລື ຜູ້ມີ
ປະສົບການມາກ່ອນ.
ແຮງດຶງດູດຂອງການເຂົົ້າສູ່ອາຊີບນີົ້ແມ່ນຕ້ອງການມີຖານະດີຂຶົ້ນ
ແລະ
ຕ້ອງການຢືດອາຊີບນີົ້ເປັນຫລັກ, ຄວາມສາມາດໃນການເຂົົ້າສູ່ຄວາມສາເລັດໄດ້ແກ່ຄວາມສະອາດ, ການ
ເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ, ຄວາມຊານານ, ການໃຊ້ພາສາ, ການໃຫ້ບລິການເສີມຈາກການນວດ, ການໃຫ້ບລິ
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ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ປີ 2007:5-6): ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ.
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ມົງຄຸນ ຍາວິລະ (ປີ2552:78-80): ການສຶກສາວິໄຈແບບອິດສະຫລະ “ຮູບແບບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຂອງສະຖານ

ປະກອບການ ໃນຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່”

9

ການທີື່ດີ, ການມີມະນຸດສາ ພັນທີື່ຍີົ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ່, ອົດທົນ, ຊືື່ສັດ, ຫ້າວຫັນ, ຮັກອາຊີບ ແລະ ການ
ຄິດຄ່າບລິການທີື່ຖືກກວ່າການນວດໃນແຫລ່ງອືື່ນໆ.
ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງແຮງງານກຸ່ມນີົ້ ຄືການອົບຮົມຈາກພາກລັດກັບການພັດ
ທະນາແບບບໍ່ເປັນທາງການໄດ້ແກ່ການຝືກຝນຂີດຄວາມສາມາດດ້ານຄວາມຊານານງານດ້ວຍຕົນເອງ
ຈາກການທີື່ຜູ້ໃຊ້ບລິການບອກ ຫລື ແນະນາ, ການສັງເກດຈາກຜູ້ຊາ ນານແລ້ວທົດລອງປະຕິບັດຕາມ,
ການສອບຖາມຈາກເພືື່ອນຮ່ວມອາຊີບ.ສາລັບການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າຈາກເອກະສານຕາລາແມ່ນມີໜ້ອຍ15.
ນິວດ
ັ ກຸນສະຣີ ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ “ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຂອງແຮງງານກໍ່ສ້າງດ້ານວຽກ
ງານເບຕົງ ແລະ ວຽກງານໄມ້” ກລະນີສຶກສາຮ້ານຫຸ້ນສ່ວນຈາກັດ ເອັນພລັດ ຄອນສະຕຣັກຊັນ, ຈັງ
ຫວັດຊຽງໃໝ່ ພົບວ່າ ແຮງງານກໍ່ສ້າງສ່ວນຫລາຍ ມີທັກສະຄວາມຮູ້ທີື່ໄດ້ຈາກໂຄງການຝືກອົບຮົມ ເພືື່ອ
ພັດທະນາສີມືແຮງງານສາມາດນາໄປໃຊ້ໄດ້ໃນລະດັບສູງ ແລະ ແຮງງານກໍ່ສ້າງທຸກຄົນເຫັນວ່າຄວນຈະມີ
ການສືບຕໍ່ຈັດໂຄງການຝືກອົບຮົມພັດທະນາສີມືແຮງງານອີກຕໍ່ໄປ16.
ກາບມະນີວນ
ັ ພູໄຊ ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ “ຮູບແບບການເຄືື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ການປູ່ຽນ
ແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູູ່ ສປປ ລາວ” ໄດ້ຊີົ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພັດທະ
ນາຂອງລັດຖະບານໃນຊ່ວງໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ ໄດ້ສົົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການປູ່ຽນແປງຮູບແບບ ແລະ ອັດຕາ
ການເຄືື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນລາວລະຫວ່າງເຂດ, ແຂວງ, ເມືອງໃນທົົ່ວປະເທດ ລວມທັງການຍ້າຍຖິື່ນ
ຖານຂອງປະຊາຊົນບັນດາຊົນເຜົົ່າຊາວພູດອຍລົງສູ່ທົົ່ງພຽງ,
ການຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົົ້າສູ່ຕົວເມືອງ.
ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນນາໃຊ້ຂໍ້ມູນແບບທະວີຄຸນ ແລະ ເຕັກນິກການວິເຄາະ ລວມທັງວິທີການດ້ານປະລິ
ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.

7. ວິທກ
ີ ານສຶກສາ
ການສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພືື່ອກຽມເຂົົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ
ໃນປີ 2015 ຂອງແຮງງານລາວ, ກລະນີສຶກສາ: ບລິສັດກໍ່ສ້າງ, ຢູູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ( ປີ 2013) ເປັນການສຶກສາແບບປະສົມປະສານທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ປະຊາກອນ
ທີື່ໃຊ້ໃນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ປະກອບດ້ວຍ 2 ກຸ່ມ ຄື: ກຸ່ມນາໃຊ້ແຮງງານ 3 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ
ກໍ່ສ້າງ 115 ທ່ານ. ການສຸ່ມຕົວຢູ່າງແມ່ນນາໃຊ້ຫລັກການສຸ່ມຕົວຢູ່າງແບບງ່າຍດາຍ ໂດຍໃຊ້ວິທີເປີດ
ໂອ ກາດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຖືກເລືອກ.
ການຮວບຮວມຂໍ້ມູນ ໃນດ້ານປະລິມານແມ່ນໄດ້ຈາກແບບສອບຖາມ ແລະ ແບບສາພາດ ໂດຍ
ໄດ້ ກວດຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງແບບສອບຖາມ, ສ້າງຄູ່ມືລົງລະຫັດ, ການົດຊືື່ຕົວແປໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄາ
ຖາມ ແລະ ລົງລະຫັດຂໍ້ມູນໃສ່ໂປຣແກມ SPSS. ສ່ວນດ້ານຄຸນນະພາບແມ່ນລົງສາພາດຕົວຈິງ ໂດຍ
ນາໃຊ້ເຄືື່ອງອັດສຽງບັນທຶກ, ຖ່າຍຮູບ, ຈົດກ່າຍໃນສິື່ງທີື່ຈາເປັນ ແລະ ສັງເກດການສະແດງທ່າທີຕ່າງໆ ຢູູ່
3 ບລິສັດກໍ່ສ້າງ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 15 – 24 ພືດສະພາ 2013.
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ນິວັດ ກຸນສະຣີ (ປີ 2548:48-50): ການສຶກສາວິໄຈແບບອິດສະຫລະ “ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານຂອງແຮງງານກໍ່ສ້າງ

ດ້ານວຽກງານເບຕົງ ແລະ ວຽກງານໄມ້” ກລະນີສຶກສາ: ຮ້ານຫຸ້ນສ່ວນ ຈາກັດ ເອັນພລັດ ຄອນສະຕຣັກຊັນ, ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່
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ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທົົ່ວໄປຂອງແຮງງານກໍ່ສ້າງ ໂດຍໃຊ້ຄວາມຖີື່ສະສົມ ແລະ ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ ພ້ອມ
ຄາອະທິບາຍ; ການວິເຄາະຄຸນລັກສະນະຂອງແຮງງານກໍ່ສ້າງ ໂດຍໃຊ້ຄວາມຖີື່ສະສົມ, ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍພ້ອມ
ຄາອະທິບາຍ; ການວິເຄາະບັນຫາຂອງແຮງງານລາວໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງທີື່ກາລັງປະເຊີນໜ້າຢູູ່ໃນປັດ
ຈຸບັນໂດຍໃຊ້ຄວາມຖີື່ສະສົມ,ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ, ຄ່າສະເລ່ຍ( X ) ແລະ Crosstabulation ພ້ອມຄາອະທິ
ບາຍ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍໃຊ້ຄ່າສະເລ່ຍ( X ) ແລະຄ່າ
ຜັນປູ່ຽນມາດຕະ ຖານ (Standard Deviation:SD).
ສະຖິຕິທີື່ໃຊ້ການທົດສອບສົມມຸດຖານຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີື່ມີເພດ, ອາຍຸ, ສະຖານະພາບ,
ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນ ຕໍ່ກັບສະພາບບັນຫາ ໂດຍໃຊ້ (T-test),
(F-test) ແລະ One-way ANOVA; ສ່ວນການທົດສອບຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີື່ມີລະດັບການສຶກ
ສາແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານແຕ່ລະດ້ານໂດຍໃຊ້Two-wayANOVA.

8. ຜົນການສຶກສາ
ການສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພືື່ອກຽມເຂົົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ
ໃນປີ 2015 ຂອງແຮງງານລາວ, ກລະນີສຶກສາ: ບລິສັດກໍ່ສ້າງ ຢູູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ພົບວ່າ:
ແຮງງານຢູູ່ບັນດາບລິສັດກໍ່ສ້າງໃນເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ບໍ່ແຕກຕ່າງກັບບລິ
ສັດກໍ່ສ້າງອືື່ນໆ ສ່ວນຫລາຍເປັນເພດຊາຍ, ເປັນແຮງງານໜຸ່ມ, ແຕ່ງງານແລ້ວ, ມີລະດັບການສຶກສາຈົບ
ມັດທະຍົມປາຍ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມີປະສົບການເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງ ໄລຍະ 1-5 ປີ ເປັນສ່ວນຫລວງ
ຫລາຍ.
ຄຸນລັກສະນະຂອງແຮງງານລາວໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງຢູູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ; ກ່ອນເຂົົ້າມາເຮັດວຽກນາບັນດາບລິສັດທີື່
ເຮັດການສຶກສານີົ້ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູູ່ບລິສັດອືື່ນຢູູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະເຂົົ້າ ມາເຮັດວຽກຢູູ່ບັນດາບລິສັດເຫລົົ່າ
ນີົ້ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄລຍະ 6 ເດືອນ - 1 ປີ; ແຮງງານສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈົບວິຊາສະເພາະອືື່ນໆຈາກສະຖາ
ບັນການສຶກສາພາກລັດ; ຄອບຄົວສະໜັບສະໜູນທຶນທີື່ໃຊ້ເຂົົ້າໃນການສຶກສາ; ຕາແໜ່ງງານທີື່ຜູ້ອອກ
ແຮງງານກາລັງເຮັດປັດຈຸບັນບໍ່ມີ ຕາແໜ່ງທີື່ແນ່ນອນ; ການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫລາຍ
ແມ່ນຖຶກວິຊາສະເພາະ; ການຮຽນຮູ້ເຮັດວຽກແມ່ນຮຽນຈາກເພືື່ອນຮ່ວມງານ; ລະດັບສີມືແຮງງານຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານແມ່ນ ຮູ້ ແລະ ເຮັດໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດແນະນາໃຫ້ຜູ້ອືື່ນ.
ສະພາບບັນຫາຂອງແຮງງານກໍ່ສ້າງທີື່ເຮັດການສຶກສານີົ້ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບໍ່ມີທຶນໄປຍົກລະດັບ
ສີມືແຮງງານດ້ວຍຕົນເອງ. ເມືື່ອໄຈ້ແຍກລົງເລິກສະພາບບັນຫາລະຫວ່າງເພດເຫັນວ່າເພດຊາຍກວມອັດ
ຕາສ່ວນຫລາຍກວ່າ; ສ່ວນການປຽບທຽບລະຫວ່າງອາຍຸກັບບັນຫາແມ່ນກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 18-35 ປີ
ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່; ສາລັບສະຖານະພາບກັບບັນຫາ ແມ່ນແຮງງານທີື່ແຕ່ງງານແລ້ວກວມເອົາອັດ
ຕາສ່ວນຫລາຍ;
ລະດັບການສຶກສາກັບບັນຫາແມ່ນແຮງງານທີື່ຈົບມັດທະຍົມປາຍກວມອັດຕາສ່ວນ
ຫລາຍ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກກັບບັນຫາແມ່ນແຮງງານທີື່ມີປະສົບການເຮັດວຽກແຕ່ 1-5 ປີ ກວມ
ອັດຕາສ່ວນຫລາຍ.
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງແຮງງານລາວໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ ຢູູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານ ໂດຍແມ່ນສູນຝືກວິຊາຊີບ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ
ເປັນອົງການຈັດຕັົ້ງຮັບຜິດຊອບ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານລະດັບຫລາຍທີື່ສຸດ ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ
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1.59; ຄວາມຕ້ອງການທຶນເພືື່ອພັດທະນາສີມືແຮງງານຈາກລັດຖະບານແມ່ນລະດັບຫລາຍທີື່ສຸດ ມີຄ່າ
ສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 1.53; ວິຊາຊ່າງທີື່ຕ້ອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານແມ່ນມີຫລາຍວິຊາຊ່າງທີື່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການໃນລະດັບພສົມຄວນ ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ2.63; ສະຖານທີື່ ທີື່ຕ້ອງການໄປພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານລະດັບຫລາຍທີື່ສຸດແມ່ນພາຍໃນປະເທດ ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 1.78; ວຸດທິທີື່ຕ້ອງການພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານໃນລະດັບພສົມຄວນແມ່ນວິຊາຊີບຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 3.09; ສ່ວນພາສາ
ຕ່າງ ປະເທດທີື່ຕ້ອງການຮຽນໃນລະ ດັບຫລາຍແມ່ນພາສາອັງກິດ ມີຄ່າສະເລ່ຍ 2.30.
ສະຫລຸບແລ້ວ, ແຮງງານກໍ່ສ້າງຢູູ່ບັນດາບລິສັດກໍ່ສ້າງທີື່ເຮັດການສຶກສານີົ້ ຍັງບໍ່ທັນເປັນແຮງ
ງານກໍ່ສ້າງອາຊີບ, ລະດັບສີມືແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບເຄິື່ງສີມື. ສະນັົ້ນ, ການກະກຽມເຂົົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ
ໃນປີ 2015 ຍັງມີຫລາຍຢູ່າງເປັນສິື່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານຄວາມຮູ້, ສີມື, ທັດສະນະຄະຕິອຸດ
ສາ ຫະກາ,ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມກະຕືລືລົົ້ນຕໍ່ການພັດທະນາຕົວເອງ ແລະ ສະຕິຕໍ່ລະບຽບວິໄນການອອກ
ແຮງງານ.

9.ຂສ
ໍ້ ະເໜີແນະ
- ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນວາງນະໂຍບາຍຄົົ້ນຄວ້າວາງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານ, ການົດມາດຕະຖານ, ທົດສອບສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ, ສົົ່ງເສີມການແຂ່ງ ຂັນຊ່າງສີມືແຮງງານເພີື່ມ
ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານການພັດທະນາການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ຫລາຍຂຶົ້ນ.
- ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການການນາໃຊ້ແຮງງານ,ເພີື່ມທະວີການ
ຝືກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາສືມືແຮງງານກັບທີື່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ສັງກັດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ,
ປັບປຸງສະພາບແວດເຮັດວຽກ, ຄ່າແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່າງ
ເໝາະສົມ.
- ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເພີື່ມທະວີການປັບປຸງທັດສະນະຄະຕິ, ມີຄວາມຮັກອາຊີບ, ມີ
ຄວາມເຂັົ້ມງວດຕໍ່ລະບຽບວິໄນ, ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຕົນເອງເພືື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໃນອະນາຄົດ.
- ຖ້ານັກສຶກສາ ຫລື ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສຶກສາວິໄຈບັນຫາດັົ່ງກ່າວນີຄ
ົ້ ວນ
ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບລະຫັດສາລະບານອາຊີບຂົງເຂດວຽກງານການກໍ່ສ້າງໃຫ້ຫລາກຫລາຍກວ່ານີົ້ຕືື່ມ.
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