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ບົດນຳ
	 ສາທາລະນະລັດ	ປະຊາທິປະໄຕ	ປະຊາຊົນລາວ	ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວເຖິງ	7%,	

ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກຍອດລວມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ	 ທີ່ມີລະດັບສູງສຸດໃນບັນດາປະເທດ	 ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.	

ຄາດຄະເນວ່າຜົນລະເມືອງລາວຈະເພີ່ມຂື້ນ	38%	ຈາກ	6.6	ລ້ານຄົນ	ໃນປີ	2014	ເປັນ	8.8	ລ້ານຄົນ	ໃນປີ	2030.	

ຖ້າຫາກວ່າເສດຖະກິດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ	ແລະພັດທະນາຕໍ່ໄປ	ສຳລັບປະເທດທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ	ແລະປະເທດທີ່ມີພົນ	

ລະເມືອງທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງນີ້,	ການກຳນົດນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີຜະລິດຕະພາບ	

ແລະມີການສ້າງລາຍໄດ້ທີ່ດີ	ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງສ້າງແວດລ້ອມທີ່ເປັນມິດຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ.	

	 ແຕ່ແນວໃດກ່ໍຕາມ,		ຫຼາຍບົດສຶກສາໃນຫວ່າງມ່ໍໆມານ້ີທ່ີໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບສະພາບແວດ

ລ້ອມທຸລະກິດ	ທີ່ເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ການໄຫຼວຽນເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການລົງທຶນ.	ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນບັນຫາການຂາດ

ທັກສະແຮງງານ	ແລະບັນຫາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຈຳນວນຈຳກັດ	ຊຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ເປັນບັນຫາທີ່ກົດດັນໃຫ້ແກ່ພາກ

ທຸລະກິດ.	ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈຳກັດກໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ	ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດຂະໜາດ

ນ້ອຍ	ແລະກາງ	ສະພາບລະບຽບການກໍ່ສາມາດຖ່ວງດຶງການດຳເນີນທຸລະກິດ	ແລະອາດສ້າງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພົວພັນ

ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ.			

	 ສະພາບການເຫຼົ່ານີ້		ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດຢູ່ໃນປະເທດຍິ່ງຕ້ອງເອົາໃຈໃສຢາງຈິ່ງຈັງໃນການເບິ່ງບັນຫາໃນເຊີງ	

ກັນໄວ້ກ່ອນແກ້	ເພື່ອໃຫ້ພາກທຸລະກິດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນແລະຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ພາກລັດ	ໃນ

ການປັບຮ່າງນະໂຍບາຍໃຫ້ສຽບແຫຼມ	ແລະສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພາກທຸລະກິດ.	

	 ໂດຍຕິດພັນກັບຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ,		ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ		ຈຶ່ງໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການນຳພາສ້າງບົດລາຍ

ງານທາງດ້ານນະໂຍບາຍສະບັບນ້ີຂ້ືນ,	ເຊ່ິງຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການແຮງງານ

ສາກົນ	 (ILO),	ໜ່ວຍງານຕາງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ	 (ACT/EMP).	 ໂດຍການສ້າງນະໂຍບາຍ	 ທ່ີໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງ	

ດ້ານນະໂຍບາຍ	ທີ່ມີຫລັກຖານກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ເປັນບູລິມະສິດພາກສ່ວນທຸລະກິດ.	ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ມາຈາກ	

ການສັງລວມຜົນຈາກການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ; ການທົບທວນບັນຫາຕ່າງໆທ່ີວິສາຫະກິດຢູ່ໃນ	ສປປ	ລາວ

ແລະໄດ້ຈາກການປຶກສາຫາລືກັບພາກເອກະຊົນ		ແລະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.	

ບັນຫາສຳຄັນທີ່ກວມຢູ່ໃນບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນ:	

	 •	 ການສຶກສາ		ແລະການຝຶກອົບຮົມດ້ານທັກສະ;

	 •	 ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ;

	 •	 ສະພາບເງື່ອນໄຂດ້ານນິຕິກຳ		ແລະລະບຽບການ

	 •	 ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຄາດຄະເນກ່ຽວກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊ່ຽນ	ຫຼືການເຂົ້າເປັນສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊ່ຽນ

		 	 ຕາເວັນອອກຊຽງໄຕ້	ໃນປີ	2015.

	 ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າບົດລາຍງານນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ແລະບັນດາສະມາຊິກຂອງຕົນໄດ້

ມີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນສະເໜີບັນຫາຕົ້ນຕໍ	ຄວາມຈຳເປັນຂອງພາກເອກະຊົນ	ໃຫ້ແກ່	

ບັນດາກະຊວງ,	ໜ່ວຍງານ		ແລະສ່ວນຮ່ວມທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.	
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	 ອົງການແຮງງານສາກົນ	(ILO)	ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ເພື່ອເລັ່ງ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ	ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນຳທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ລວມຢູ່ໃນບົດລາຍ

ງານນີ້	 ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວ	 ແລະການພັດທະນາຂອງວິສາ	

ຫະກິດ.	

Deborah France - Massin     ສີສະຫວາດ	ທິຣະວົງ
Director                 ປະທານ

ILO	Bureau	for	Employers	ëActivities			 						ສະພາການຄ້າ	ແລະ	ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ.

(ACT/EMP)

Maurizio	Bussi

Officer-in-Charge

ILO	Country	Office	for	Thailand,	Cambodia

And	Lao	Peopleís	Democratic	Republic
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ບົດກ່າວຂອບໃຈ

	 ບົດລາຍງານສະບັບນີ້	 ແມ່ນຜົນງານທີ່ໄດ້ຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຕາງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ	 (Bu-

reau	 for	 Employers	 Activities	 (ACT/EMP)	 ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ	 ແລະສະພາການຄ້າ	 ແລະ	
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ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ	Emerging	Markets	Consulting,	ໂດຍສະເພາະ	ທ່ານ	Sean	Power	ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ	

ສຳລັບການດຳເນີນການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ	 ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ	 2014	 ທັງເປັນຜູ່ຂຽນບົດລາຍງານ;	 ທ່ານ	 ນາງ	

ທິບພາພອນ	ເພັດມະນີ,	ຜູ່ອຳນວຍການ	ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ	Enterprise and Development Consultants, 

ສປປ	ລາວ.	ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກ	ແລະຂຽນບົດສະເໜີຫຍໍ້ດ້ານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບທັກສະສີມືແຮງງານ	ແລະ
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UNIDO)	ສໍາລັບການຂຽນບົດສະເໜີຫຍໍ້	ດ້ານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ	ຂອບຮ່າງນິຕິກຳ;	AEC	2015		ແລະການເຂົ້າ	

ເຖິງແຫຼ່ງທຶນແບບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ.
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ແຮງງານສາກົນ.	 ຂໍຂອບໃຈ	 ທ່ານ	 ນາງ	 ແສງດາວວອນ	 ບັງອອນແສງເດດ,	 ເລຂາທິການ	 ສ.ຄ.ອ	 ແຫ່ງຊາດລາວ,	

ທ່ານ	 Carmela	 Torres,	 ຜູ່ຊ່ຽວຊານອະວຸໂສດ້ານທັກສະ	 	 ແລະການຈ້າງງານ	 (Senior	 Specialist	 on	

Skills	and	Employability,	Decent	Work	Technical	Support	Team	for	East	and	South-

East	Asia	and	 the	Pacific),	ທ່ານ	Farid	Hegazy,	ຜູ່ປະສານງານສາກົນ	 (Global	Coordinator	

of	Enabling	Environment,	Small	Enterprises	Unit),	ທ່ານ	Gary	Rynhart	ຊ່ຽວຊານອະວຸໂສ	

ດ້ານຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ	 ຂອງອົງການ	 ILO	 ແລະ	 ທ່ານ	 ນາງ	 Jae-Hee	 Chang	 ຜູ່ປະສານງານໂຄງການພາກພື້ນ	

ACT/EMP		ແລະ	ທ່ານ	ນາງ	ເຂັມພອນ	ເພົາຄໍາແກ້ວ	(ຜູ່ປະສານງານອົງການແຮງງານສາກົນ	ປະຈໍາ	ສປປ	ລາວ)	

ສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ		ແລະ	ການປະສານງານ.	
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ສະຫຼູບສັງລວມ

	 ໃນເດືອນ	 ພືດສະພາ	 2014,	 ອົງການແຮງງານສາກົນ	 (ILO)	 ແລະ	 ສ.ຄ.ອ	 ແຫ່ງຊາດລາວ	 ໄດ້ຊອກຮູ້	

ແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ	 ແລະມີຫຼັກຖານອ້າງອີງຄັກແນ່ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມດ້ານທຸລະກິດຢູ່ໃນ	

ສປປ	 ລາວ	 ພ້ອມທັງຂໍ້ຈຳກັດສຳຄັນຂອງວິສາຫະກິດ	 ຢູ່	 ສປປ	 ລາວ	 ໂດຍການ	 ວິເຄາະສະພາບດ້ານນະໂຍບາຍ.	

ຈາກນັ້ນ	ແມ່ນການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດຢູ່ໃນ	4	ແຂວງ	 (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ຫຼວງພະບາງ,	ສະຫວັນນະເຂດ,	

ແລະ	ຈຳປາສັກ).		ໃນນີ້,	ມີ	ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ		ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງ	404	ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ	ໄດ້ເປັນຜູ່

ໃຫ້ຄໍາເຫັນ		ແລະແລກປ່ຽນປະສົບການກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍ			ແລະໂອກາດຕ່າງໆທີ່ຕົນໄດ້ພົບພໍ້.		ກຸ່ມຕົວຢ່າງຈາກ

ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ				ແມ່ນຜູ່ຕາງໜ້າພາກເອກະຊົນລວມເຖິງວິສາຫະກິດທຸກຂະໜາດ				ແລະທຸກຂະແໜງການ

(ຍົກເວັ້ນກະສິກໍາ).		ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວຂອງ		ສ.ຄ.ອ		ແຫ່ງຊາດລາວ		ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າ

ທາຍຫຼັກ,		ໂອກາດຕ່າງໆ	ແລະພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງທຸລະກິດຢູ່ໃນ	ສປປ	ລາວ.		ການສຳຫຼວດໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນ

ເດືອນ	ຕຸລາ	2014	ໂດຍນໍາໃຊ້ແບບຟອມສອບຖາມທີ່ໄດ້ອອກແບບໄວ້ແລ້ວ	(ເບິ່ງເອກະສານຄັດຕິດ	1)	ໃນການສຳ

ພາດແບບເຊິ່ງໜ້າ.	ຜົນການສຳຫຼວດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳແນະນຳດ້ານນະໂຍບາຍສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:		

(1) ທັກສະ, ການສືກສາ ແລະການຝຶກອົບຮົມ 

	 ວິສາຫະກິດຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ພົບສິ່ງທ້າທາຍສຳຄັນກ່ຽວກັບ		ບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານ				ແລະທັກສະຂອງ

ແຮງງານ.			ສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນລວມເຖິງວິສາຫະກິດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທຸກແຂວງທີ່ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດ,		ທຸກຂະ

ແໜງການ	 	 ແລະທຸກຂະໜາດທຸລະກິດ	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະໜາດກາງ	 	 ແລະໃຫຍ່.	 ມັນເປັນການຍາກໃນການ	

ຮັບເອົາພະນັກງານ	ແລະຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີທັກສະລະດັບປານກາງ	ແລະສູງໄວ້.	ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ		ແລະ	ຕ່າງຈາກ

ບັນດາປະເທດ	ທີ່ກຳລັງພັດທະນາອື່ນໆໃນພາກພື້ນ	ແມ່ນວິສາຫະກິດຂະແໜງການຜະລິດ		ແລະການບໍລິການລ້ວນ

ແລ້ວແຕ່ຍາດແຍ່ງແຮງງານກັນ	ໃນການຮັບເອົາພະນັກງານທີ່ມີທັກສະລະດັບຕໍ່າ		ແລະຊອກວິທີເພື່ອຮັກສາແຮງງານ	

ດັ່ງກ່າວໄວ້.	

	 ວິສາຫະກິດຈຳນວນຫຼາຍ	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະໜາດກາງ	 	 ແລະຂະໜາດໃຫຍ່	 ໄດ້ມີວິທີການຮັບມືກັບສິ່ງ	

ທ້າທາຍດັ່ງກ່າວດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນ.	ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເລັ່ງໃສ່ທັກສະຕ່າງໆ:		ສໍາ

ລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງ	ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ທາງການຕະຫຼາດ	ແລະບໍລິການລູກຄ້າ,	ສ່ວນວິສາຫະກິດຂະ	

ໜາດໃຫຍ່	ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ທາງດ້ານການບໍລິຫານ	ແລະການນຳພາ.	ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຮ່ວມໃນການ

ສຳຫຼວດວິສາຫະກິດນຳໃຊ້ວິທີການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນອົງກອນຂອງຕົນ	 (ໂດຍນໍາໃຊ້ພະນັກງານຂອງຕົນ)	 ແລະ	

ມີພຽງແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົມຈາກພາຍນອກ	 ເຊັ່ນ:	 ຈາກບໍລິສັດເອກະຊົນ,	 ວິທະຍາໄລ		

ແລະສະມາຄົມທຸລະກິດຕ່າງໆ.	 ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວອຸປະສັກຂອງວິສາຫະກີິດ	 ແມ່ນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມ,	

ນອກນັ້ນ	ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາຜູ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມ.
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ຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນ:	

	 •	 ຈັດຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາທັກສະ	ສະເພາະຂະແໜງການ	ໃນຂັ້ນທົດລອງ;

	 •	 ສະໜັບສະໜູນ	ແລະການປັບປຸງໃຫ້ແກ່ສະພາທີ່ປຶກສາອະຊີວະສຶກສາ		ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານແຫ່ງ

		 	 ຊາດ	ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບດ້ານການຄຸ້ມຄອງ		ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບ

	 	 ວຸດທິວິຊາຊີບແຫ່ງຊາດ;	

	 •	 ສ້າງກົນໄກດ້ານການສົນທະນາ	ເພື່ອປັບປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາ	ແລະກິລາ;		ກະຊວງ	

	 	 ແຮງງານ		ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ		ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;	

	 •	 ສ້າງສາຍສຳພັນກັບອົງກອນຜູ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ			ແລະບັນດາໜ່ວຍງານຜູ່ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການພັດ	

	 	 ທະນາທຸລະກິດ;

	 •	 ສ້າງກົນໄກເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສາມາດ		ມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ		ດ້ານຕະຫຼາດ	

	 	 ແຮງງານ;

	 •	 ຈັດເທດສະການແຮງງານ		ແລະເທດສະການອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ;

	 •	 ສຳຫຼວດປະຈຳປີ	ກ່ຽວກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຂະແໜງອາຊີບ	ແລະສີມືແຮງງານ;

(2) ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ 

	 ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຈຳນວນຫຼາຍ	ມີຄຳເຫັນວ່າການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນເປັນອຸປະ

ສັກສຳຄັນ	ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກສ່ວນທຸລະກິດຂະໜາດກາງ.		ທຸລະກິດຂະ

ແໜງຄ້າຂາຍຍົກ	ແລະຂາຍຍ່ອຍ	ແມ່ນໄດ້ມີການກູ້ຢືມເງິນໜ້ອຍກວ່າຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ກໍ່ສ້າງ		ແລະຂະແໜງການຜະ

ລິດ.	 ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວບໍ່ກູ້ຢືມເງິນກໍ່ແມ່ນຍ້ອນເຫັນວ່າອັດຕາດອກເບັ້ຍສູງ.	 ຜູ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຫຼາຍ

ມີຄຳເຫັນວ່າເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ເປັນເພດຍິງ	 ແມ່ນມີສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຄືກັນກັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

ທ່ີເປັນເພດຊາຍ.		ສຳລັບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍແລ້ວ,	ຜູ່ໃຫ້ຂ້ໍມູນທັງໝົດເຫັນວ່າໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງເຈ້ົາຂອງ

ທຸລະກິດທີເປັນເພດຍິງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຍັງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເພດຊາຍ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນ:	

 •	 ເພີ່ມການສື່ສານ		ແລະປືກສາຫາລື	ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ;

•	 •	 ເພີ່ມທາງເລືອກດ້ານເງື່ອນໄຂ	ສຳລັບຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ;

•	 •	 ຊ່ວຍວິສາຫະກິດໃນການສະເໜີເອົາທຶນ;

•	 •	 ຊອກຫາທາງເລືອກອື່ນໆ	ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນໃໝ່	ແລະກົນໄກກ່ຽວຂ້ອງ.

(3) ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນິຕິກຳ 

	 ການເກັບອາກອນໄດ້ຖືກຈັດເປັນລຳດັບທ່ີຈຳເປັນທ່ີສຸດທ່ີຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ		ຫືຼດັດປັບໃຫ້ງ່າຍດາຍຂ້ຶນໃນ

ບົດສຳຫຼວດດຽວກັນ,	ຕໍ່ກັບພາລະບົດບາດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ,	ນັ້ນບັນດາ	ເຈົ້າຂອງທຸລະ

ກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານທຸລະກິດ	ໄດ້ເລືອກເອົາບຸລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນກວ່າໝູ່ໝົດ	ຈາກບັນດາປະເດັນຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ
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ວິສາຫະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ;	ເຊິ່ງໃນນັ້ນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈ່າຍອາກອນແມ່ນ	ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ	

ໃຫ້ເປັນປະເດັນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ.	ຍ້ອນແນວນັ້ນ,	ກໍ່ບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າແປກໃຈທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດ	ຕອບວ່າໃຫ້	ສ.ຄ.ອ

ແຫ່ງຊາດລາວ	ເນັ້ນຄວາມພະຍາຍາມໃສ່ໃນການສະເໜີແນະໃຫ້ແກ່ພາກລັດທາງດ້ານບັນຫາ	ແລະຂັ້ນຕອນໃນການ	

ຈ່າຍອາກອນ.

 ປະມານ	20%	ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດໄດ້ລະບຸວ່າລະບຽບການດ້ານພາສີແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນອັນດັບສອງ,

ເຊິ່ງຮອງລົງມາແມ່ນບັນຫາຂັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນທຸລະກິດ	(8%).	ອີກດ້ານໜຶ່ງ,	ກົດໝາຍແຮງງານ		ແມ່ນບໍ່ມີ

ຄວາມໜ້າເປັນຫ່ວງປານໃດ,			ເຖິງແມ່ນວ່າບາງວິສາຫະກິດໄດ້ສະເໜີວ່າ		ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸດ,	ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ		ແລະການຮັບສະຫມັກພະນັກງານ.		ການຈ່າຍເງິນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ		ຫຼືການ

ໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ພະນັກງານລັດ	ຍັງເປັນບັນຫາໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໆວິສາຫະກິດ.	ໃນໄລຍະ	12	ເດືອນ	ຜ່ານມາ,	ອີງຕາມ	

ການສໍາຫຼວດຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ແລະອົງການແຮງງານສາກົນ,	ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ		ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	

ລວມທັງຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ກໍ່ສ້າງ	ແລະອຸດສາຫະກຳຜະລິດປຸງແຕ່ງ	ແມ່ນຍັງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນແບບ	

ບໍ່ເປັນທາງການ	 ແລະການໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ພາກລັດນີ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ,	 ສ່ວນຂະແໜງການຄ້າຂາຍຍົກ	 ແລະຂາຍຍ່ອຍ	

ແມ່ນມີຄວາມໜ້າເປັນຫ່ວງໜ້ອຍກວ່າໝູ່

ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍຫຼັກມີຄື:	

 ••	ໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ການອອກໃບອະນຸຍາດ/ທະບຽນອາກອນ		ແລະການປະຕິບັດການເສຍອາກອນງ່າຍ

	 	 ດາຍຂ້ືນ;

•	 •	 ລົງໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ	ແລະປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ເປັນທາງການ;

•	 •	 ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຮັບການຮ້ອງຮຽນຂື້ນໃນສະມາຄົມທຸລະກິດເພື່ອການລາຍງານແບບບໍ່ເປີດເຜີຍ;	ແລະ

•	 •	 ຈັດກອງປະຊຸມພາກອຸດສາຫາກໍາ	ແລະກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເປັນໄລຍະ.	

(4) ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (ASEAN Economic Community (AEC) 2015

	 ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	 ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	 ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍຮັບຮູ້ກ່ຽວ	

ກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ	 (AEC)	 ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ	 2015,	 ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	 ແລະຜູ່ບໍລິຫານ	

ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າການພັດທະນາອັນສຳຄັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດເຂົາເຈົ້າ.

ໂດຍລວມແລ້ວ,	ຜູ່ຕອບສໍາພາດສ່ວນຫຼາຍເຫັນວ່າ	AEC	ເປັນບາດກ້າວທີ່ດີທັງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ກາລະໂອກາດ

ທີ່ຕົນຈະໄດ້ຮັບຈາກຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃໝ່		ແລະການນໍາເຂົ້າທີ່ຖືກກວ່າ.		ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າແປກໃຈວ່າບາງຄົນກໍ່ລະ

ມັດລະວັງແນວໂນ້ມຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການແຂ່ງຂັນຂອງການນໍາເຂົ້າທີ່ຖືກກວ່າ	ຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.	ໃນ

ການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການແຂ່ງຂັນເຫຼົ່ານີ້,	ຫຼາຍໆວິສາຫະກິດກໍ່ພະຍາຍາມກະກຽມຮັບມືກັບ	AEC	ດ້ວຍ

ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ	ແລະປັບປຸງທັກສະພະນັກງານຂອງຕົນໂດຍການຝຶກອົບຮົມ	(ແນວໂນ້ມນີ້ເພີ່ມ	

ນໍ້າໜັກຄວາມສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ ສາມາດຊ່ວຍສະມາຊິກຂອງຕົນດ້ວຍການ	

ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບຜູ່ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ	 ແລະການບໍລິການພັດທະນາວິສາຫະກິດ)	 ເຈົ້າ	

ຂອງທຸລະກິດ	 ແລະຜູ່ບໍລິຫານເກືອບໝົດທຸກຄົນໄດ້ລະບຸວ່າມີຄວາມຕັ້ງໃຈຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ	 ຫຼືຊອກຫາຂໍ້	
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ມູນກ່ຽວກັບ	AEC	ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ,	ລວມທັງຈາກສື່ມວນຊົນ,	ອົງການລັດ	ແລະສະມາຄົມທຸລະກິດຕ່າງໆ.	ໂດຍ

ສະເພາະແລ້ວເຂົາເຈົ້າສົນໃຈສະເພາະແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ	AEC	ຕໍ່ກັບກົດໝາຍ,	ລະບຽບ	

ການຕ່າງໆ	ແລະການຮັບພະນັກງານຕ່າງປະເທດ.	 ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈໜ້ອຍຕໍ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການສົ່ງ

ອອກ	ແລະການລົງທຶນ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ບົດຮຽນສໍາລັບສະມາຄົມທຸລະກິດເຊັ່ນ:	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ແມ່ນວ່າຄວນຈະ	

ສຸມໃສ່ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ທີ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ	ແລະລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ	AEC,	 ແທນທີ່	 ຈະເນັ້ນ	

ໃສ່ຂໍ້ມູນດ້ານໂອກາດທາງການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄໍາແນະນໍາຫຼັກໆ ດ້ານນະໂຍບາຍ: 

 • ສ້າງລະບົບອາກອນ ແລະລະບຽບການໃຫ້ໂປ່ງໄສ ແລະງ່າຍດາຍມີປະສິດທິພາບ;

•	 •		 ຮັບປະກັນວ່າລັດຖະບານປະຕິບັດ ແລະຍຶດໝ້ັນຂໍ້ຕົກລົງພາຍໃຕ້ຂອບ	AEC;

•	 •		 ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ AEC ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ

•	 •		 ເສີມທັກສະ ແລະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງທີ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງ 

  ໄວວາ.

•
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ຄໍາຫຍໍ້ ແລະ ອັກສອນຫຍໍ້

ACT/EMP 	 ຫ້ອງການສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງອົງການຕ່າງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ	

    (Bureau for Employers’ Activities (ILO)

ADB		 	 	 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ	(Asian Development Bank)

AEC		 	 	 ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ	(ASEAN Economic Community)

ASEAN		 	 ປະຊາຄົມອາຊຽນ	(Association of Southeast Asian Nations)

BDS		 	 	 ການບໍລິການພັດທະນາທຸລະກິດ	(Business development services)

DOSMEP		 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະ	ກາງ	

    (Department for Small and Medium Enterprise Promotion)

EDC		 	 	 ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາ	ແລະ	ວິສາຫະກິດຈໍາກັດ	

    (Enterprise and Development Consultants)

ESJC		 	 	 ສູນການບໍລິການຈັດຫາງານ	(Employment services job centre)

GDP		 	 	 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ	(Gross domestic product)

GIZ	 	 	 	 ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງເຢັຍລະມັນ	

    (German Agency for International Cooperation)

ILO	 	 	 	 ອົງການແຮງງານສາກົນ	(International Labour Organization)

LAK	 	 	 	 ກີບ	(ສະກຸນເງິນຂອງລາວ)	(Lao kip (currency))

LNCCI	 	 	 ສະພາການຄ້າ	ແລະ	ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ	

    (Lao National Chamber of Commerce and Industry)

LMIS	 	 	 ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ	(Labour Market Information System)

MFI	 	 	 	 ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ	(Microfinance institution)

MOES			 	 ກະຊວງສຶກສາທິການ	ແລະ	ກິລາ	(Ministry of Education and Sports)

MOLSW		 	 ກະຊວງແຮງງານ	ແລະ	ສະຫວັດດີການສັງຄົມ	

    (Ministry of Labour and Social Welfare)

NA		 	 	 	 ໃຊ້ບໍ່ໄດ້/ບໍ່ສອດຄ່ອງ	(not applicable)

NDLR	 	 	 ຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດຂອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນຜູ່ຮຽນ	

    (National Database of Learner Records)

NSEDP		 	 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ	2016-2020	

    (National Socio-Economic Development Plan 2016-2020)

NTC		 	 	 ສະພາທີ່ປຶກສາອະຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ	(ສອຊ)	(National Training Council NTC)

NVQF	 	 	 ຂອບຍຸດທະສາດດ້ານການຢັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາຊີບແຫ່ງຊາດ	
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    (National Vocational Qualifications Framework)

ROSCA	 	 ສະມາຄົມກອງທຶນໝູນວຽນແລະຝາກປະຢັດ	

    (Rotating savings and credit association)

SMEs	 	 	 ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງ	(Small and medium-sized enterprises)

TVET		 	 	 ການຝຶກອົບຮົມ	ແລະການສຶກສາດ້ານເຕັກນິກ	ແລະວິຊາຊີບ	

    (Technical and vocational education and training)

TWG	 	 	 ໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ	(Trade Working Group)

USAID	 	 	 ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ	

    (United States Agency for International Development)

VEDI 	 	 	 ສະຖາບັນພັດທະນາການສຶກສາວິຊາຊີບ	

    (Vocational Education Development Institute)

VELA	 	 	 ການສຶກສາດ້ານວິຊາຊີບໃນລາວ (Vocational Education in Laos)

WTO  	 	 ອົງການການຄ້າໂລກ	(World Trade Organization)
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1

1. ພາກສະເໜີ

	 ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ,	 ຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ	 ແລະບັນດາອຸປະສັກ

ຫຼັກໆຂອງບັນດາວິສາຫະກິດໃນທົ່ວປະເທດ,	ອົງການແຮງງານສາກົນ	(	 International	Labour	Organiza-

tion	 (ILO)	 ແລະ	 ສ.ຄ.ອ	 ແຫ່ງຊາດລາວ,	 ຈຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະ

ຕິບັດບັນດາລະບຽບການດຳເນີນທຸລະກິດ	ຢູ່ໃນ	ສປປ	ລາວ.	ຈາກນັ້ນໄດ້ມີການສຳຫຼວດ,	ໃນເດືອນ	ຕຸລາ	2014	

ເຊິ່ງການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດຢູ່ໃນ	4	ແຂວງ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ.		ການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວນີ້		ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຜ່ານການສໍາ	

ພາດເຊິ່ງໜ້າ	ໂດຍນໍາໃຊ້ຮ່າງສອບຖາມທີ່ມີໂຄງສ້າງຄັກແນ່	ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືຢ່າງໃກ້ຊິດກັນລະຫວ່າງ	ອົງການ	

ແຮງງານສາກົນ	ແລະ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	(ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ1).	ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ນ	

ເປັນຕົວແທນໃຫ້ພາກທຸລະກິດຂອງລາວໃນວົງກວ້າງ	 ແລະລວມມີບັນດາບໍລິສັດທຸກຂະໜາດ,	 ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	

ໃນຂະແໜງການ	 ແລະ	 ບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ	 (ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາດ້ານກະສິກໍາ).	 ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງການສໍາຫຼວດປະ	

ກອບດ້ວຍເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານອາວຸໂສຂອງ	404	ທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນ	4	ແຂວງຕົ້ນຕໍຄື:	ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັນ,	ຫຼວງພະບາງ,	ສະຫວັນນະເຂດ	ແລະຈໍາປາສັກ.	ລາຍລະອຽດຂອງຕົວຢ່າງ,	ດ້ານສະຖານທີ່,	ຂະໜາດຂອງ	

ທຸລະກິດ	ແລະຂະແໜງການ,	ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂດຍລວມເຖິງຈໍານວນ	ແລະປະເພດຂອງບັນດາບໍລິສັດ	ທີ່ດໍາເນີນ	

ທຸລະກິດໃນບັນດາຂົງເຂດແຂວງເຫຼົ່ານີ້	(ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ	2).

ຮູບສະແດງທີ	1,	ຢູ່ທາງລຸ່ມນີ້,	ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ	ມີເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບັນດາທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຕັ້ງຢູ່ນະ

ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ສ່ວນທ່ີຍັງເຫືຼອຈໍານວນສະໝ່ໍາສະເໝີກັນລະຫວ່າງ	ບັນດາບໍລິສັດທ່ີຕ້ັງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,

ຫຼວງພະບາງ	ແລະ	ຈໍາປາສັກ.

ຮູບສະແດງທີ 1. ອັດຕາສ່ວນແບ່ງຂອງຕົວຢ່າງ, ແບ່ງຕາມແຂວງ
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	 ອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນການກະຈາຍຂອງບັນດາບໍລິສັດໃນ	ສປປ	ລາວ,	ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າຫຼາຍກວ່າ	3/4	ຫຼື	78%	ຂອງ

ຈໍານວນຕົວຢ່າງແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	(ທີ່ມີພະນັກງານ	1-19	
1

1. ພາກສະເໜີ 

 

ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈແຈງ້ , ແບບອງີໃສ່ຂໍມູ້ນຕວົເລກກ່ຽວກບັສະພາບແວດລອ້ມໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິເຊັ່ ນ

ດຽວກນັກບັບນັດາອຸປະສກັຫຼກັໆຂອງບນັດາວສິາຫະກດິໃນທົ່ ວປະເທດ , ອງົການແຮງງານສາກນົ                     

( International Labour Organization (ILO)  ແລະສະພາການຄາ້ ແລະອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດລາວ  

(ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ ),ໄດດໍ້າເນນີການວເິຄາະສະພາບແວດລອ້ມດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາລະບຽບການ

ດໍາເນນີທຸລະກດິໃນສປປລາວ . ໂດຍໄດມ້ກີານສ າຫຼວດ , ໃນເດອືນຕຸລາ2014ການສໍາຫຼວດວສິາຫະກດິໄດດໍ້າເນນີ

ຂຶນ້ຢູ່ 4 ແຂວງສປປລາວ . ການສໍາຫຼວດນີໄ້ດຈ້ດັຕັງ້ຂຶນ້ຜ່ານການສໍາພາດເຊິ່ ງໜາ້ ເຊງີນາໍໃຊຮ່້າງສອບຖາມທີ່ ມໂີຄງ

ສາ້ງຄກັແນ່ໂດຍມກີານປກຶສາຫາລຢ່ືາງໃກຊ້ດິກນັລະຫວ່າງອງົການ ILO  ແລະສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ (ເບິ່ ງ

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ 1). ຕວົຢ່າງຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ນເປນັຕວົແທນໃຫພ້າກທຸລະກດິຂອງລາວໃນວງົກວາ້ງ 

ແລະລວມມບີນັດາບໍລສິດັທຸກຂະໜາດ , ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ  ແລະ ບນັດາກດິຈະກາໍ  

(ບ່ໍລວມດາ້ນກະສກິາໍ).  

ຕວົຢ່າງຂອງການສໍາຫຼວດປະກອບດວ້ຍເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະຜູ່ບໍລຫິານລະດບັອາວຸໂສຂອງ 404 ທຸລະກດິທີ່ ຕັງ້

ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງຕົນ້ຕໍຄ:ື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະຈາໍປາສກັ . ລາຍລະອຽດຂອງ

ຕວົຢ່າງ, ໃນດາ້ນສະຖານທີ່ , ຂະໜາດຂອງທຸລະກດິ ແລະຂະແໜງການ , ໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັໂດຍລວມເຖງິຈາໍ

ນວນ ແລະປະເພດຂອງບນັດາບໍລສິດັທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິໃນບນັດາຂງົເຂດເຫຼົ່ ານ ້(ີເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ2ີ). 

ຮູບສະແດງທີ 1, ຢູ່ທາງລຸ່ມນີ ້, ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າມເີກອືບເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງບນັດາທຸລະກດິທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມແມ່ນຕັງ້ຢູ່

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ , ໂດຍມບີນັດາບໍລສິດັສ່ວນທີ່ ຍງັເຫຼອືແບ່ງເປນັຈາໍນວນສະໝ່ໍາສະເໝກີນັລະຫວ່າງສະຫວນັ

ນະເຂດ, ຫຼວງພະບາງ ແລະຈາໍປາສກັ. 

ຮູບສະແດງທ1ີ. ອັດຕາສ�ວນແບ�ງຂອງຕົວຢ�າງ, ແບ�ງຕາມແຂວງ 
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ຄົນ),	ປະມານ	17%	ແມ່ນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຈາກວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	(ມີພະນັກງານ	20-99	

ຄົນ).	ປະມານ	5%	ຂອງຈໍານວນຕົວຢ່າງແມ່ນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່

ມີຈຳນວນພະນັກງານ	100	ຄົນຂຶ້ນໄປ	(ຮູບສະແດງທີ	2).		

ຮູບສະແດງທີ 2. ອັດຕາສ່ວນແບ່ງຂອງຕົວຢ່າງ, ແບ່ງຕາມຂະໜາດຂອງບໍລິສັດ (ຈໍານວນພະນັກງານ) 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ			ແລະການວິເຄາະຜົນຂອງການສໍາຫຼວດ,		ຄະນະຮັບຜິດຊອບການສຳຫຼວດໄດ້ມີປະ

ຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍໆຄັ້ງ		ເພື່ອຕີລາຄາຜົນການສໍາຫຼວດ		ແລະເພື່ອກຳນົດສະພາບຕົວຈິງເພື່ອເປັນ

ບ່ອນອີງໃນການຕີຄວາມໝາຍຂອງຜົນການສໍາຫຼວດ.	 ໃນເດືອນ	ມັງກອນ	2015,	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	 ໄດ້ຈັດ	

ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມກັບບັນດາສະມາຄົມ	 ແລະກຸ່ມທຸລະກິດສະມາຊິກຂອງຕົນ	 ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຄໍາ

ຕິຊົມອັນມີຄຸນຄ່າຕໍ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ພົບຫຼັກໆຈາກການສຳຫຼວດທີ່ລວມຢູ່ໃນບົດລາຍງານ.

	 ໃນເດືອນ	 ກຸມພາ	 2015,	 ອົງການແຮງງານສາກົນ	 (ILO)	 ແລະ	 ສ.ຄ.ອ	 ແຫ່ງຊາດລາວ	 ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ

ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອຕີລາຄາຜົນຂອງການສໍາຫຼວດ	 ກັບພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆທີ່ມາຈາກພາກລັດ,	 ສູນກາງ	

ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ,	ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ		ແລະພາກເອກະຊົນ.	ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບ

ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຈາກການສຳຫຼວດວຽກບູລິມະສິດ	 ແລະກິດຈະກໍາສະເໜີໃຫ້	 ສ.ຄ.ອ	 ແຫ່ງຊາດລາວ	 ເພີື່ອພິຈາລະນາ.	

ໃນເດືອນ	ມີນາ	2015,	ຄໍາເຫັນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາມາສັງລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດສະບັບສຸດທ້າຍ.	

	 ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຫຼັກໆຈາກການສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້,	ໄດ້ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານສະໝອງແກ່ການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ໄປ,	ເຊິ່ງການ

ຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນ	ສິງຫາ	ປີ	2015.	ໃນທ້າຍເດືອນ	ສິງຫາ	2015	ການປຶກສາຫາລືກັບ	

ສະມາຊິກຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ	ແລະໄດ້ນຳສະເໜີທິດທາງດ້ານນະໂຍບາຍ	(ໃນທ້າຍ

ຂອງເດືອນດຽວກັນນັ້ນ).	ຈາກຜົນການປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ໄດ້ສັງລວມ	ຂໍ້ສະເໜີດ້ານນະໂຍ

ບາຍໃນ	4	ດ້ານ,	ທັງໄດ້ມີການນໍາສະເໜີເພື່ອການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັບຄະນະບໍລິຫານງານ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດ	

ລາວ	ໃນເດືອນ	ຕຸລາ	2015.	ເອກະສານນະໂຍບາຍໄດ້ກາຍເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການປຶກສາຫາລືພາຍໃນ	ສ.ຄ.ອ	2

ໃນການຮກັສາອດັຕາສ່ວນ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ  ແລະ ກາງ ກະຈາຍຂອງບນັດາບໍລສິດັໃນສປປລາວ , ຫຼາຍ

ກວ່າ ¾ ຂອງຈາໍນວນຕວົຢ່າງແມ່ນເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະຜູ່ບໍລຫິານຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ  (ມີ

ພະນກັງານ1–19 ຄນົ), ໃນຂະນະທີ່ ມປີະມານ17%ແມ່ນເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະຜູ່ບໍລຫິານຈາກວສິາຫະກດິຂະໜ

າດກາງ(ມພີະນກັງານ20–99 ຄນົ). ປະມານ5%ຂອງຈາໍນວນຕວົຢ່າງແມ່ນເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະຜູ່ຈດັການຂອງ

ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ມຈີາໍນວນພະນກັງານ100 ຄນົຂຶນ້ໄປ (ຮູບສະແດງທ ີ2).   

 

ຮູບສະແດງທ2ີ. ອັດຕາສ�ວນແບ�ງຂອງຕົວຢ�າງ, ແບ�ງຕາມຂະໜາດຂອງບ�ລິສັດ(ຈ�ານວນພະນກັງານ) 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ການສໍາຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

ຫຼງັຈາກການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະວເິຄາະຜນົຂອງການສໍາຫຼວດແລວ້ , ຄະນະຮບັຜດິຊອບການສໍາຫຼວດໄດມ້ກີານຈດັ

ກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຫຼາຍໆຄັງ້ເພື່ ອຢັງ້ຢນືຜນົການສໍາຫຼວດ ແລະເພື່ ອຢັງ້ຢນືຂໍມູ້ນ

ກ່ຽວກບັສະພາບລວມເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການຕຄີວາມໝາຍຜນົການສໍາຫຼວດ. ໃນເດອືນມງັກອນ2015, ສ.ຄ.ອ 

ແຫ່ງຊາດລາວໄດຈ້ດັການສນົທະນາເປນັກຸ່ມເຊິ່ ງໃນນັນ້ຈາກບນັດາສະມາຄມົ  ແລະກຸ່ມທຸລະກດິ ທເີປນັສະມາຊກິ

ຂອງສະພາການຄາ້  ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດລາວເອງໄດໃ້ຫຄໍ້າເຫນັທີ່ ມຄຸີນຄ່າຫຼາຍກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນຄົນ້ພບົໂດຍ

ກງົຈາກຈາກບດົລາຍງານການສໍາຫຼວດ. 

ໃນເດອືນກຸມພາ2015, ອງົການແຮງງານສາກນົ(ILO) ແລະສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດ ລາວ( LNCCI)ໄດເ້ປນັເຈົາ້ພາບຈດັ

ກອງປະຊຸມຢັງ້ຢນືຜນົຂອງການສໍາຫຼວດທີ່ ມບີນັດາພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມຕ່າງໆຈາກພາກລດັ, ສະຫະພນັກາໍມະ

ບານລາວ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ ແລະພາກເອກະຊນົເຂົາ້ຮ່ວມ. ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມໄດສ້ນົທະນາກນັກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນທີ່

ຄົນ້ພບົ ແລະກດິຈະກາໍທີ່ ຈະນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການກາໍນດົເປນັບຸລມິະສດິທີ່ ສະເໜໃີນບດົລາຍງານໃຫແ້ກ່ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງ

ຊາດລາວເພີື່ ອພຈິາລະນາ. ໃນເດອືນມນີາ2015, ຄໍາເຫນັເຫຼົ່ ານີໄ້ດຖ້ກືນາໍມາສງັລວມເຂົາ້ໃນບດົລາຍງານການສໍາ

ຫຼວດສະບບັສຸດທາ້ຍ.  

ສິ່ ງຄົນ້ພບົຫຼກັຈາກການສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ,້ ໄດເ້ປນັຂໍມູ້ນພືນ້ຖານສະໝອງແກ່ການຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານຕ່ໍໄປ , ເຊິ່ ງການ

ຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານໄດດໍ້າເນນີຂຶນ້ໃນຕົນ້ເດອືນສງິຫາປີ2015. ໃນທາ້ຍເດອືນ ສງິຫາ 2015 ການປກຶສາຫາລກືບັ
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ແຫ່ງຊາດລາວ	ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການກໍານົດປະເດັນບຸລິມະສິດຫຼັກໆ.	ຄໍາແນະນໍາ	ແລະການດໍາເນີນ	ການດ້ານນະໂຍບາຍ	

ທີ່ຕາມມາໄດ້ຖືກນໍາມາສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທີ່ຈັດ	ໂດຍ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ແລະສະມາຊິກຂອງ

ຕົນຮ່ວມກັບຄະນະກະກຽມການຄົ້ນຄ້ວາຫຼັກ.

	 ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍນີ້,	 ປະກອບດ້ວຍ	 7	 ພາກ,	 ລວມທັງພາກສະເໜີ.	 ຊິ່ງພາກຕໍ່ໄປຈະໄດ້ສັງ	

ລວມກ່ຽວ	ກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກຂອງທຸລະກິດ.	ສ່ວນ	4	ພາກຕໍ່ຈາກນັ້ນຈະໄດ້ຕອບຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານນະໂຍບາຍ	4	

ດ້ານ	ຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ແລະຂໍ້ແນະນໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ນໍາສະເໜີໄວ້ຢູ່ຂໍ້ສຸດທ້າຍຂອງແຕ່ລະພາກ.	ພາກສຸດ	

ທ້າຍຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ມີຂໍ້ສະຫຼຸບຕ່າງໆ	ແລະສັງລວມບົດບາດຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ.	

2. ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກ ແລະແຜນການສໍາລັບອານາຄົດ

	 ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍໜຶ່ງຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ນເພື່ອກໍານົດສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກໆທີ່ບັນດາບໍລິສັດປະເຊີນຢູ່	 ແລະເພື່ອ	

ຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ໃຫ້ສາມາດ	(1)	ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແນະນຳຖານຂໍ້ມູນ	

ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ	 ແລະຜູ່ໃຫ້ທຶນ	 ແລະ	 (2)	 ສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບສິ່ງທ້າ

ທາຍທ່ີສະມາຊິກຕົນກຳລັງປະເຊີນຢູ່.	 ພາກນ້ີຂອງບົດລາຍງານໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍໂດຍຫຍ້ໍກ່ຽວກັບສ່ິງທ້າທາຍຕ້ົນ

ຕໍທ່ີສຸດ	 ທ່ີບັນດາພາກທຸລະກິດໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້,	 ທັງໄດ້ກໍານົດສະພາບລວມທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພາກອື່ນໆຂອງ	

ເອກະສານສະບັບນີ້.

	 ຜູ່ຕອບສໍາພາດໄດ້ຮັບການສະເໜີໃຫ້ຍົກສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງທີ່ສຸດ	ຂອງເຂົາເຈົ້າມາໜຶ່ງຢ່າງ.	 ຮູບສະແດງ	

ທີ	3	ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ	23%		ຂອງບັນດາບໍລິສັດໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານທີ່ມີທັກສະຂື້ນມາ	

ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຸດຂອງຕົນ	ເຊິ່ງຜົນການສຳຫຼວດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຜົນການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນ

ສປປ	 ລາວ	 ໂດຍທະນາຄານໂລກ,	 ເຊິ່ງມີ	 20%	 ຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ລະບຸວ່າ	 ''ກໍາລັງແຮງງານທີ່ບໍ່ມີລະດັບ	

ການສຶກສາພຽງພໍ''	ແມ່ນອຸປະສັກຕົ້ນຕໍຂອງເຂົາເຈົ້າ	(ທະນາຄານໂລກ,	2014a).	ປະມານ	7%	ຂອງບັນດາບໍລິສັດ

ພັດກໍານົດວ່າຕົ້ນທຶນຄ່າແຮງງານສູງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.	 ສັງລວມກັນແລ້ວ,	 ນີ້ໝາຍເຖິງ	

ວ່າເກືອບ	1/3	ຂອງຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດໄດ້ລະບຸວ່າ	ບັນຫາກ່ຽວກັບແຮງງານເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ.

ມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 ຜູ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດຄົ້ນຄ້ວາຄັ້ງນີ້ຍັງໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຜົນ

ການສໍາຫຼວດໃນເດືອນ	ກຸມພາ	2015	ໂດຍໄດ້ເນັ້ນເຖິງສິ່ງຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວ.	ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດອື່ນໆທີ່ຜູ່	

ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ລາຍງານແມ່ນ	ຄ່າໄຟຟ້າສູງ,	ຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ,	ການແຂ່ງຂັນຈາກບັນ

ດາທຸລະກິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢ່າງຄົບຖ້ວນ	ແລະການແຂ່ງຂັນຈາກພາກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ.

		 ແຕ່ກໍ່ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈທ່ີໄດ້ມີຜູ່ຕອບສໍາພາດບາງທ່ານໄດ້ເລືອກເອົາບັນຫາອາກອນ,	ລະບຽບການ,	ຫຼືການ

ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ	ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.1 

               

1ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ່ຕອບສໍາພາດເລືອກເອົາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ	 1	 ຢ່າງເທົ່ານັ້ນ.	 ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາສິ່ງທີ່ມີຜູ້ຕອບສໍາ	
ພາດພຽງສອງສາມຄົນເລືອກເອົາກໍ່ຕາມຕົວຢ່າງຄື:	ອາກອນ	(2%),		ຜະລິດຕະພາບ	(1%),		ແລະລະບຽບການ		(0.5%)	-
ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນປະເດັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດທີ່ບັນດາທຸລະກິດປະເຊີນ,	ແຕ່ປະເດັນເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ.
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ຮູບສະແດງ 3: ທັດສະນະກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຂອງທຸລະກິດ (ຜູ້ຕອບສໍາພາດ 

ເລືອກພຽງ 1 ຄໍາຕອບເທົ່ານັ້ນ)

 

ໝາຍເຫດ:	ນອກຈາກຄໍາຕອບຂ້າງເທິງ,	19%	ຂອງຜູ່ຕອບເລືອກປະເດັນອື່ນໆ	ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ,	ໃນຂະນະ	

ທີ່	2%	ຕອບວ່າ•ບໍ່ຮູ້•ແລະ	7%	ຕອບວ່າ•ບໍ່ສອດຄ່ອງ	(NA),	ເຊິ່ງບົ່ງບອກວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຍັງ.	

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ບໍລິສັດປະເພດຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບປະເພດສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.	 ຮູບສະແດງທີ	 4	 ສະແດງໃຫ້	

ເຫັນວ່າການຂາດແຮງງານທີ່ມີທັກສະເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດສໍາລັບບໍລິສັດທຸກຂະໜາດ,	 ທັງເປັນສິ່ງທ້າ	

ທາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າສໍາລັບບໍລິສັດຂະໜາດກາງ	ແລະບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ.	ເປັນທີ່ໜ້າ

ສັງເກດວ່າເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດຂະໜາດກາງ	ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ລະບຸວ່າການຂາດແຮງງານທີ່ມີທັກສະເປັນສິ່ງ

ທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.	ອີກດ້ານໜຶ່ງ,	ຄ່າແຮງງານສູງໄດ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ	ຂອງບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດ	

ນ້ອຍ	(8%)	ຮູບສະແດງທີ	3		ແຕ່ບໍ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫ່ຍ.	ສິ່ງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາທຸລະກິດຂະ

ໜາດໃຫຍ່ມີຄວາມເປັນກັງວົນເລ່ືອງການຂາດແຄນທັກສະແຮງງານຫຼາຍກວ່າເລ່ືອງການທ່ີເຂົາເຈ້ົາຈ່າຍເງິນເດືອນແພງ.

	 ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໜ້າສັງເກດອື່ນໆລວມມີດັ່ງນີ້:	ບໍລິສັດຂະໜາດກາງແມ່ນມີຄວາມເປັນຫວງຫຼາຍຕໍ່ການ

ແຂ່ງຂັນຈາກທຸລະກິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ	(12%)	ຫຼາຍກວ່າບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ	(6%)	ຫຼືບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່	

(5%);	ແລະຕົ້ນທຶນຄ່າໄຟຟ້າສູງແມ່ນບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ສໍາລັບບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່	(15%)	ຫຼາຍກວ່າບໍລິສັດຂະ

ໜາດນ້ອຍ	(10%)	ຫຼືບໍລິສັດຂະໜາດກາງ	(4%).	
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ເປນັທີ່ ໜາ້ສນົໃຈວ່າຜູ່ຕອບສໍາພາດບາງທ່ານເລອືກເອາົອາກອນ , ກດົລະບຽບ, ຫຼກືານຈ່າຍຄ່າທໍານຽມທີ່ ບ່ໍເປນັທາງ

ການເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດຂອງເຂາົເຈ ົາ້.1 

ຮູບສະແດງ3: ທັດສະນະກ�ຽວກັບສ່ິງທ�າທາຍທ່ີໃຫຍ�ຫຼວງທ່ີສຸດຂອງທຸລະກິດ  (ຜູ�ຕອບສ�າພາດເລືອກພຽງ  1 ຄ�າ
ຕອບເທ່ົານັ້ນ) 

 

ໝາຍເຫດ: ນອກຈາກຄໍາຕອບຂາ້ງເທງິ, 19 %ຂອງຜູ່ຕອບເລອືກປະເດນັ “ອື່ ນໆ” ເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ສຸດຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ໃນ

ຂະນະທີ່  2 %ຕອບວ່າ “ບ່ໍຮູ”້  ແລະ 7 %ຕອບວ່າ“ບ່ໍສອດຄ່ອງ” (NA), ເຊິ່ ງບົ່ ງບອກວ່າເຂາົເຈ ົາ້ບໍ່ ໄດປ້ະເຊນີກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຫຍງັ .  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ:ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 

 

ບໍລສິດັປະເພດຕ່າງໆກໍ່ ປະເຊນີກບັປະເພດສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ຮູບສະແດງທ ີ 4 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າການ

ຂາດແຮງງານທີ່ ມທີກັສະເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ສຸດສໍາລບັບໍລສິດັທຸກຂະໜາດ, ແຕ່ມນັກໍ່ ເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່

ໃຫຍ່ກວ່າສໍາລບັບໍລສິດັຂະໜາດກາງ ແລະບໍລສິດັຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າສໍາລບັບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ . ເປນັທີ່ ໜາ້

ສງັເກດວ່າເກອືບເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງບໍລສິດັຂະໜາດກາງ ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ລະບຸວ່າການຂາດແຮງງານທີ່ ມທີກັສະເປນັສິ່ ງ

ທາ້ທາຍທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ສຸດຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ອກີດາ້ນໜຶ່ ງ, ສ່ວນຫຼາຍຕົນ້ທນຶແຮງງານກໍ່ ເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍຂອງບນັດາ

ບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ (8%) ຮູບສະແດງທ ີ3 ແຕ່ບ່ໍເປນັຜນົກະທບົຕໍ່ ບໍລສິດັຂະໜາດໃຫ່ຍ. ສິ່ ງນີຊ້ ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ

1ໄດສ້ະເໜີໃຫຜູ້ຕ່ອບສາໍພາດເລືອກເອົາສິ່ ງທາ້ທາຍທ່ີໃຫຍຫຼ່ວງທ່ີສດຸ  1 ຢາ່ງເທ່ົານ ັນ້. ເຖງິແມນ່ວາ່ບນັດາສິ່ ງທ່ີມຜີູຕ່ອບສາໍ

ພາດພຽງສອງສາມຄນົເລືອກເອົາກໍ່ຕາມຕວົຢາ່ງຄື : ອາກອນ (2 %), ຜະລິດຕະພາບ (1 %) ແລະລະບຽບການ (0.5 

%) — ເຊິ່ ງບ່ໍໄດເ້ປັນປະເດັນທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນທ່ີສດຸທ່ີບນັດາທລຸະກດິປະເຊນີ , ແຕປ່ະເດັນເຫ່ົຼານີກ້ໍ່ ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍທ່ີສາໍຄນັ .
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ຮູບສະແດງທີ 4: ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ຂອງບັນດາບໍລິສັດຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ໝາຍເຫດ:	ຜູ່ຕອບສໍາພາດຈາກບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ	ເລືອກເອົາບັນດາສິ່ງທ້າທາຍກວມເອົາວົງກວ້າງກວ່າ	ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ນອນໃນລາຍການໃນ	

ຮ່າງສອບຖາມ,	ເຊິ່ງສະແດງໄວ້ໃນໝວດຄໍາຕອບອື່ນໆ	(23%).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.

	 ຮູບສະແດງທີ	5	ແຍກບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ອອກຕາມແຕ່ລະຂະແໜງ.	ການຂາດແຄນພະນັກງານທີ່ມີທັກ

ສະເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍໃນຂົງເຂດບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ	ແລະ	ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ	(41%),	ຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນ	

ຂະແໜງ•ການບໍລິການອື່ນໆ•(28%).	ແຕ່ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າ,	19%	ຂອງບັນດາໂຮງແຮມ	ແລະຮ້ານອາຫານໄດ້

ລະບຸວ່າຕົ້ນທຶນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ສູງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ,	ເຊິ່ງສູງກວ່າຂະແໜງການອື່ນໆຫຼາຍ.	

ສຳລັບບໍລິສັດໃນຂະແໜງຂາຍຍົກ	 ແລະຂາຍຍ່ອຍ	 ແມ່ນໄດ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບທີເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກການແຂ່ງຂັນ	

ຂອງບັນດາທຸລະກິດນອກລະບົບ	(ບໍ່ຈົດທະບຽນທຸລະກິດ)	ແມ່ນມີເຖິງ	(10%)	ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າຂະແໜງອື່ນ,	ໃນ

ຂະນະທີ່ການແຂ່ງຂັນກັບທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ	ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງບໍລິສັດໃນຂະແໜງການບໍລິການ

ອື່ນໆ	(9%).

5

ບນັດາທຸລະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ມຄີວາມເປນັຫວ່ງເລື່ ອງການຂາດແຄນທກັສະຫຼາຍກວ່າການທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍເງນິເດອືນ

ແພງ. 

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ໜາ້ສງັເກດອື່ ນໆລວມມດີັ່ ງນີ:້ ບໍລສິດັຂະໜາດກາງແມ່ນມຄີວາມເປນັຫວງຫຼາຍຕ່ໍການແຂ່ງຂນັ

ຈາກທຸລະກດິທີ່ ບ່ໍໄດຈ້ດົທະບຽນ (12%) ຫຼາຍກວ່າບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ (6%) ຫຼບໍືລສິດັຂະໜາດໃຫຍ່ (5 %);  

ແລະຕົນ້ທນຶຄ່າໄຟຟາ້ສູງແມ່ນບນັຫາທີ່ ໃຫຍ່ກວ່າສໍາລບັບໍລສິດັຂະໜາດໃຫຍ່ (15 %) ຫຼາຍກວ່າບໍລສິດັຂະໜາດ

ນອ້ຍ (10 %) ຫຼບໍືລສິດັຂະໜາດກາງ (4 %).  

ຮູບສະແດງທີ4: ສ່ິງທ�າທາຍທ່ີໃຫຍ�ຫຼວງທ່ີສຸດ, ຂອງບັນດາບ�ລິສັດຕາມແຕ�ລະຂະໜາດ 

 
 

ໝາຍເຫດ: ຜູ່ຕອບສໍາພາດຈາກບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍເລອືກເອາົບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍກວມເອາົວງົກວາ້ງວກ່າເຊິ່ ງບໍ່ ໄດນ້ອນໃນລາຍການໃນຮ່າງ

ສອບຖາມ, ເຊິ່ ງສະແດງໄວໃ້ນໝວດຄໍາຕອບ“ອື່ ນໆ” (23 %). 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ການສໍາຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

ຮູບສະແດງທີ 5 ແຍກບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍເຫຼົ່ ານີອ້ອກຕາມແຕ່ລະຂະແໜງ . ການຂາດແຄນພະນກັງານທີ່ ມທີກັສະ

ເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍໃນຂງົເຂດບ່ໍແຮ່ , ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ  (41 %), ຈາກນັນ້ກໍ່ ແມ່ນ

ຂະແໜງ“ການບໍລກິານອື່ ນໆ ”(28 %). ແຕ່ເປນັທີ່ ໜາ້ສນົໃຈວ່າ , 19 %ຂອງບນັດາໂຮງແຮມ ແລະຮາ້ນອາຫານ

15%

49%
45%

23%

10%

4% 15%

9%
9%

7%

10%

9%
8%

6%

7%6%

12% 5%

7%7%

1%

5%3%

4%

3%
3%

3%

3%
2%

3%

5%

2%
1%

1%

5%

1%

5%

0.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ຂະໜາດນອ້ຍ ຂະໜາດກາງ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທຸກຂະໜາດ

ການຂາດແຄນພະນກັງານທີ່ ມທີກັສະສມີ ື

ຄ່າຂນົສົ່ ງສູງ

ການເຂົາ້ເຖງິແຫຼ່ ງທນຶຫຍຸງ້ຍາກ

ຄ່າແຮງງານສູງ

ການແຂ່ງຂນັຂອງທຸລະກດິຕ່າງໆ

ການແຂ່ງຂນັຂອງທຸລະກດິຕ່າງປະເທດ

ຄ່າຂນົສົ່ ງ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດບ່ໍມຫີຼາຍ

ການເສຍພາສຕ່ີາງໆ

ປະສດິທພິາບການເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານຕ່ໍາ

ການປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບ

ຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ໃຫເ້ປນັນໍາ້ໃຈ

ອື່ ນໆ

ບ່ໍໄດນ້ໍາໃຊ ້

ບ່ໍຮູ ້



6

ຮູບສະແດງທີ 5: ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ

ໝາຍເຫດ:	ອຸດສະຫະກໍາ•ລວມມີບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ,	ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ.•ການບໍລິການອື່ນໆ	ລວມມີ	ການບັນຊີ,	ການສຶກສາດ້ານ	

ກົດໝາຍ,	ແລະການບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະກໍານົດຄວາມແຕກຕ່າງໃນດ້ານສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນໃນແຕ່ລະແຂວງ,	 ຍ້ອນວ່າບໍ່ວ່າ	

ຈະແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດ	ມັນກໍ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງແບບດຽວກັນໃນບັນດາຕົວຢ່າງການສໍາ

ຫຼວດຂອງແຕ່ລະແຂວງຕາມແຕ່ລະຂະໜາດບໍລິສັດ	 ແລະຂະແໜງທຸລະກິດ	 ເພື່ອແຍກຄວາມແຕກຕ່າງອອກເປັນ	

ແຕ່ລະແຂວງ,	ຂໍ້ມູນທີໄດ້ຈາກແຂວງຈຶ່ງຖືກນໍາມາແຍກຍ່ອຍຕື່ມພາຍໃນແຕ່ລະແຂວງ	ອີງຕາມຂະໜາດບໍລິສັດ

ແລະ	ຂະແໜງທຸລະກິດ.		ແຕ່ຍ້ອນຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຈໍານວນຕົວຢ່າງ,		ຜົນທີ່ໄດ້ມາກໍ່ໄດ້ຖືກນໍາມາວິເຄາະສໍາລັບການຈັດ

ກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ນ:	ບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍໃນຂະແໜງການຄ້າຂາຍຍົກ	ແລະຂາຍຍ່ອຍ	ໃນແຕ່ລະ

ແຂວງ.

ສໍາລັບບໍລິສັດນ້ອຍ	ໃນຂະແໜງການຄ້າຂາຍຍົກ	ແລະຂາຍຍ່ອຍມີຄື:

 •	 ການຂາດແຄນແຮງງານທ່ີມີທັກສະແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີສຸດໃນ		ແຂວງຫຼວງພະບາງກວມ	(19%)	

	 	 ຫຼາຍກວ່າໃນແຂວງອື່ນໆ	(0-11%).

•	 •	 ຕົ້ນທຶນຄ່າແຮງງານສູງແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີສຸດສໍາລັບ	ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກວມ	(20%)		ຫຼາຍ

	 	 ກວ່າແຂວງອື່ນໆ	(4-5%)

•	 •	 ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຂ່ງຂັນຈາກບໍລິສັດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ		(ບໍ່ມີທະບຽນວິສາຫະກິດ)		ແມ່ນສິ່ງ
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ຮູບສະແດງທ ີ5: ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ໃຫຍ່ຫວຼງທີ່ ສຸດ, ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ 

ໝາຍເຫດ: “ອຸດສະຫະກາໍ” ລວມມ ີ ບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ ສາ້ງ, ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ. “ການບໍລກິານອື່ ນໆ” ລວມມ ີການບນັຊ,ີ ການສກຶ

ສາດາ້ນກດົໝາຍ, ແລະ ການບໍລກິານສ່ວນບຸກຄນົ. 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.  

 

ມນັເປັນການຍາກທີ່ ຈະກາໍນດົຄວາມແຕກຕ່າງໃນດາ້ນສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ປະເຊນີໃນແຕ່ລະແຂວງ, ຍອ້ນວ່າ ບ່ໍວ່າຈະ

ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດ ມນັກໍ່ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັຄວາມແຕກຕ່າງແບບດຽວກນັ ໃນບນັດາ ຕວົຢ່າງການສໍາ

ຫຼວດຂອງແຕ່ລະແຂວງ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຂະແໜງທຸລະກດິ ເພື່ ອແຍກຄວາມແຕກຕ່າງອອກ

ເປັນແຕ່ລະແຂວງ, ຂໍມູ້ນທໄີດຈ້າກແຂວງຈຶ່ ງຖກືນາໍມາແຍກຍ່ອຍຕື່ ມພາຍໃນແຕ່ລະແຂວງ ອງີຕາມຂະໜາດຂອງ

ບໍລສິດັ ແລະ ຂະແໜງທຸລະກດິ. ແຕ່ຍອ້ນຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນຈາໍນວນຕວົຢ່າງ, ຜນົທີ່ ໄດມ້າກໍ່ ໄດຖ້ກືນາໍມາວເິຄາະ ສໍາລບັ

ການຈດັກຸ່ມທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດທີ່ ເປັນໄປໄດເ້ຊັ່ ນ: ບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ ໃນຂະແໜງການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຄາ້ຂາຍຍ່ອຍ 

ໃນແຕ່ລະແຂວງ. 
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ການແຂງ່ຂນັທລຸະກດິຕາ່ງໆ 

ການແຂງ່ຂນັທລຸະກດິຕາ່ງປະເທດ 

ຄາ່ຂນົສ ົ່ງສງູ 

ຄວາມຕອ້ງການຕະຫຼາດບ່ໍມຫຼີາຍ 

ການເສຍພາສ ີ

ປະສດິທິພາບການເຮັດວຽກຂອງພະນກັງານຕ ໍາ່ 

ການປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບແລະການຂໍອະນຍຸາດ 

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆທ່ີເປັນນ ໍາ້ໃຈ 

ອື່ ນໆ 

ບ່ໍຮູ ້
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	 	 ທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າໃນ	ແຂວງຈໍາປາສັກ	(26%)	ຫຼາຍກວ່າ	ແຂວງອື່ນໆ	(3-14%)

•	 •	 ຜົນກະທົບຈາກການແຂ່ງຂັນຈາກບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ		ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າໃນແຂວງຈໍາປາສັກ			

	 	 (19%)	ຫຼາຍກວ່າຢູ່	ແຂວງອື່ນໆ	(3-5%).

	 ສອດຄ່ອງກັບຜົນການສໍາຫຼວດຂ້າງເທິງ,		ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

ຜົນການສຳຫຼວດໄດ້ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງຕາມຂະແໜງທຸລະກິດ	ແລະທີ່ຕັ້ງ

(ແຂວງ).	ຜູ່ຕ່າງໜ້າຈາກພາກລັດທ່ານໜຶ່ງ	ຍັງເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາເບິ່ງການຂາດແຄນແຮງງານ

ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ,		ແຕ່ລະແຂວງ		ແລະແຕ່ລະສາຂາວິຊາ	ເປັນບັນຫາສຳຄັນຂອງພາກລັດເຊັນກັນ	ຄະນະຮັບ	

ຜິດຊອບໄດ້ສອບຖາມຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດເປັນເພດຍິງເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດວ່າ	 ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າ	

ທາຍອື່ນໆຕື່ມອີກບໍ່	ທຽບກັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດເພດຊາຍ.		ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບສະແດງທີ	6,		ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ	

70%	(ຊາຍ	ແລະ	ຍິງ)	ເຊື່ອວ່າເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ເປັນເພດຍິງບ່ໍໄດ້ມີສິ່ງທ້າທາຍອື່ນໃດຕື່ມອີກເລີຍ,	ທີ່ເປັນສິ່ງທ້າ	

ທາຍສະເພາະເພດໃດໜຶ່ງ2.	ສິ່ງທ້າທາຍເພີ່ມຕື່ມທີ່ສໍາຄັນປະກົດວ່າແມ່ນການເຈລະຈາກັບຜູ່ຊ້ື	(12%)	ແລະສິ່ງທ້າ	

ທາຍໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ	(5%).	

ຮູບສະແດງທີ 6: ທັດສະນະກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍເພີ່ມຕື່ມທີ່ເຈົ້າຂອງກິດຈະການທີ່ເປັນແມ່ຍິງປະເຊີນ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ເຖິງແມ່ນວ່າພາກເອກະຊົນຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ,	 ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ການສຳຫຼວດເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍທຸລະກິດທີ່ມີ

ຜົນດຳເນີນທຸລະກິດທາງບວກ.	 ຮູບສະແດງທີ	 7	 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດທັງໝົດໄດ້ມີຜົນກໍາ

ໄລ	ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະ	2	ປີ	ທີ່ຜ່ານມາ,	 ເຊິ່ງໃນນັ້ນ	27%	ຂອງບັນດາບໍລິສັດແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງໃນດ້ານຜົນ	

2ມີຄໍາເຫັນຄ້າຍຄືກັນຄື,	72%	ຂອງທຸລະກິດທີ່ແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າຂອງ	ແລະ	74%	ຂອງທຸລະກິດທີ່ຜູ່ຊາຍເປັນເຈົ້າຂອງຮູ້ສຶກວ່າແມ່ຍິງ	ບໍ່ໄດ້

ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍເພີ່ມເຕີມຫຍັງ.

9

ຮູບສະແດງທ ີ6: ທດັສະນະກ່ຽວກບັສິ່ ງທາ້ທາຍເພີ່ ມຕື່ ມ ທີ່ ເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິກດິຈະການທີ່ ເປັນແມ່ຍງິ ປະເຊນີ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.  

 

ພາກເອກະຊນົແມ່ນມສີິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ສໍາຄນັແມ່ນຕອ້ງໄດເ້ນັນ້ໜກັວ່າ ຫຼາຍໆທຸລະກດິ ຍງັຄງົມຄີວາມ

ຄດິໄປໃນທາງບວກ. ຮູບສະແດງທ ີ7 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ເກອືບເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງ ບໍລສິດັທງັໝດົ ໄດມ້ຜີນົກາໍໄລເພີ່ ມ

ຂຶນ້ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ, ເຊິ່ ງໃນນັນ້ 27 %ຂອງ ບນັດາບໍລສິດັບ່ໍມຫີຍງັປ່ຽນແປງໃນດາ້ນຜນົກາໍໄລ ແລະ 22 

% ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຍອ້ນມຜີນົກາໍໄລຫຼຸດລງົ.ຜນົນີ ້ແມ່ນຄາ້ຍຄກືນັໝດົສໍາລບັບນັດາບໍລສິດັທດໍີາເນນີທຸລະກດິ

ໃນທຸກຂະແໜ່ງ. ຈາໍນວນຕວົເລກ ໂດຍລວມແລວ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັ ການສໍາຫຼວດວສິາຫະກດິ ຂອງ ອງົການ

ຮ່ວມມ ືສາກນົຂອງເຢັຍລະມນັ (GIZ) (ປີ 2014), ເຊິ່ ງໃນນັນ້ 40 %ຂອງວສິາຫະກດິ ມຜີນົງານດຂີຶນ້ ທຽບກບັ

ປີຜ່ານມາ. ເພື່ ອກາໍນດົຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນຜນົກາໍໄລຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ, ໃນຂະນະທີ່ ທຽບກບັຂະ  ໜາດຂອງ

ບໍລສິດັ, ຮູບສະແດງທ ີ8 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການປ່ຽນແປງໃນ ດາ້ນຜນົກາໍໄລ ຂອງ ບນັດາບໍລສິດັນອ້ຍ ໃນແຕ່

ລະຂະແໜງ. ມນັສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າໂດຍລວມແລວ້ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສໍາຫຼວດກໍ່ ສອດຄ່ອງກນັໝດົຂອງບນັດາ

ທຸລະກດິແຕ່ລະຂະແໜງ, ເຖງິແມ່ນວ່າມບີນັດາບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ ໃນ ‘’ ຂະແໜ່ງການບໍລກິານ’’ ແມ່ນມກີໍາໄລ

ເພີີມ້ຂືນ້ທ່ຽບກບັຂະແໜງການອື່ ນບໍລສັດັຂະໜາດນອ້ຍ.  
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ກໍາໄລ	ແລະ	22%	ໄດ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນມີຜົນກໍາໄລຫຼຸດລົງ.				ຜົນສຳຫຼວດນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນໝົດສໍາລັບບັນ

ດາບໍລິສັດທີດຳເນີນທຸລະກິດໃນທຸກຂະແໜງ.	 ຈໍານວນຕົວເລກໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການສໍາຫຼວດວິ	

ສາຫະກິດຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງເຢັຍລະມັນ	(GIZ)	(ໃນສົກປີ	2014),	ເຊິ່ງໃນນັ້ນ	40%	ຂອງວິສາຫະ	

ກິດແມ່ນໄດ້ມີຜົນງານດີຂຶ້ນທຽບກັບປີຜ່ານມາ.	 ເພື່ອກໍານົດຄວາມແຕກຕ່າງໃນຜົນກໍາໄລຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ,	 ໃນ	

ຂະນະທີ່ທຽບກັບຂະໜາດຂອງບໍລິສັດ,	 ຮູບສະແດງທີ	 8	 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນແປງໃນດ້ານຜົນກໍາໄລຂອງ

ບັນດາບໍລິສັດນ້ອຍໃນແຕ່ລະຂະແໜງ.	ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ	ໂດຍລວມແລ້ວຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫຼວດບັນດາ

ທຸລະກິດແຕ່ລະຂະແໜງກໍ່ສອດຄ່ອງກັນໝົດ,	ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍຈໍານວນໜ້ອຍກວ່າໃນ	

''ຂະແໜ່ງການບໍລິການອື່ນໆ''	ແມ່ນມີກຳໄລເພີີ້ມຂື້ນເມື່ອທ່ຽບກັບບໍລັສັດຂະໜາດນ້ອຍອື່ນໆ.

ຮູບສະແດງທີ 7: ການປ່ຽນແປງດ້ານກໍາໄລໃນໄລຍະ 2	ປີຜ່ານມາ, ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

ຮູບສະແດງທີ 8: ການປ່ຽນແປງໃນດ້ານກໍາໄລໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ, 

ຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.
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ຮູບສະແດງທີ7: ການປ�ຽນແປງດ�ານກ�າໄລໃນໄລຍະສອງປີຜ�ານມາ, ຂອງບັນດາບ�ລິສັດຕາມແຕ�ລະຂະໜາດ 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 

 

ຮູບສະແດງທີ8: ການປ�ຽນແປງໃນດ�ານກ�າໄລໃນໄລຍະ  2 ປີຜ�ານມາຂອງບັນດາບ�ລິສັດຂະໜາດນ�ອຍ , ຕາມແຕ�ລະ
ຂະແໜງການ 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 

 

ຮູບສະແດງທ9ີ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ, ໃນໄລຍະສອງປຜ່ີານມາ, ບໍລສິດັຂະໜາດກາງ ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍ

ໄດເ້ພີ່ ມກາໍລງັແຮງງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຂຶນ້, ໃນຄະນະທີ່ ຂະໜາດຈາໍນວນແຮງງານໃນບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍສ່ວນຫຼາຍ

ແມ່ນຍງັຄງົຄເືກົ່ າ. 

 

46% 53% 55%
48%

29%
23%

10% 27%

21% 24%
30%

22%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Small Medium Large Total

NA

DK

Decrease

No Change

Increase

50% 53%
34% 47%

21% 24%
40% 28%

25% 18% 20% 21%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ບ່ໍໄດນໍ້າໃຊ ້

ບ່ໍຮູ ້

ຫຼຸດລງົ

ບ່ໍປ່ຽນແປງ

ເພີມ້ຂຶນ້

ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊ ້

ບ່ໍຮູ ້

ຫຼຸດລງົ 
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ຮູບສະແດງທ ີ7: ການປ່ຽນແປງດາ້ນກາໍໄລ ໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ, ຂອງບນັດາບໍລສິດັ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ  

 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.   

 

ຮູບສະແດງທ ີ8: ການປ່ຽນແປງໃນດາ້ນກາໍໄລ ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ຂອງ ບນັດາບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ, ຕາມແຕ່ລະ ຂະແໜງການ 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.  

 

ຮູບສະແດງທ ີ 9 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ, ໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ, ບໍລສິດັຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ສ່ວນ

ຫຼາຍ ໄດເ້ພີ່ ມກາໍລງັແຮງງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຂຶນ້, ໃນຄະນະທີ່ ຂະໜາດຈາໍນວນແຮງງານ ໃນບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍສ່ວນ

ຫຼາຍ ແມ່ນຍງັຄງົຄເືກົ່ າ. 
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ຮູບສະແດງທ ີ7: ການປ່ຽນແປງດາ້ນກາໍໄລ ໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ, ຂອງບນັດາບໍລສິດັ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ  

 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.   

 

ຮູບສະແດງທ ີ8: ການປ່ຽນແປງໃນດາ້ນກາໍໄລ ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ຂອງ ບນັດາບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ, ຕາມແຕ່ລະ ຂະແໜງການ 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.  

 

ຮູບສະແດງທ ີ 9 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ, ໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ, ບໍລສິດັຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ສ່ວນ

ຫຼາຍ ໄດເ້ພີ່ ມກາໍລງັແຮງງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຂຶນ້, ໃນຄະນະທີ່ ຂະໜາດຈາໍນວນແຮງງານ ໃນບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍສ່ວນ

ຫຼາຍ ແມ່ນຍງັຄງົຄເືກົ່ າ. 
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ຮູບສະແດງທີ	9	ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ,	ໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ,	ບໍລິສັດຂະໜາດກາງ	ແລະຂະໜາດໃຫຍ່	ສ່ວນຫຼາຍ	

ໄດ້ເພີ່ມກໍາລັງແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນ,	 ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນແຮງງານໃນບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ	 ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງ	

ຄົງຄືເກົ່າ.

ຮູບສະແດງທີ 9: ການປ່ຽນແປງໃນດ້ານຈໍານວນພະນັກງານໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ, ຂອງບັນດາ 

ບໍລິສັດ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ຂໍ້ມູນດ້ານການຈ້າງງານອອກເປັນຕາມຂະໜາດ	ແລະຂະແໜງທຸລະກິດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກ

ຕ່າງທີ່ໜ້າສົນໃຈ.	ບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ	ແລະຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຈຳ	

ນວນຫຼາຍກວ່າ	 (52%)	ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍກໍາລັງແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຫຼາຍກວ່າບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ

ໃນຂະແໜງບໍລິການໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງແຮມ	ແລະຮ້ານອາຫານ	(27%),	26%	ການບໍລິການອື່ນໆ	ຫຼື	13%	

ການຄ້າຂາຍຍົກ	ແລະຂາຍຍ່ອຍ.	ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫຼວດ	ໃນແງ່ກົງກັນຂ້າມຍັງສະແດງໃຫ້	

ເຫັນບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດກາງ	 ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຂາຍຍົກ	 ແລະຂາຍຍ່ອຍ	 ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມການຈ້າງງານສູງຂື້ນເຖີງ	

71%	ແລະມີການຈ້າງງານໜ້ອຍສຸດໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ	ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງມີ	43%.	ຊຶ່ງຈໍາເປັນ	

ຕ້ອງມີການສຶກສາຄົ້ນຄົ້ວາຕື່ມເພື່ອຢັ້ງຢືນ	 ແລະຕີຄວາມໝາຍຜົນການສໍາຫຼວດ	 ທີ່ມີລັກສະນະກົງກັນຂ້າມກັນດັ່ງ	

ກ່າວ.	ໃນດ້ານການວາງແຜນການຈ້າງງານໃນອານາຄົດ,	ມີ	42%	ຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຄາດຫວັງ

ທີ່ຈະເພີ່ມຂະໜາດກໍາລັງແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ	2	ປີ	ຕໍ່ໜ້າ		ແລະອີກ		39%		ຄາດຫວັງວ່າການຈ້າງງານຂອງເຂົາ

ເຈົ້າຍັງຄົງຈະບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ.	ມີພຽງ	5%	ຄາດຫວັງວ່າຈະມີການຫຼຸດການຈ້າງງານໃນອີກ	2	ປີ	 ຂ້າງໜ້າ.	 ເຈົ້າ	

ຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານ	ຂອງບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດກາງຍັງມີແນວໂນ້ມດີທີຈະຮັບພະນັກງານ,	ເຊິ່ງມີ	70%	

ຈາກຜົນການສຳຫຼວດຄາດວ່າຈະເພີ່ມກໍາລັງແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າຂື້ນໃນ	2	ປີ	ຕໍ່ໜ້າ.	

	 ການສັງລວມຂໍ້ມູນການຈ້າງງານໃນອານາຄົດຂອງບັນດາບໍລິສັດຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ	ແລະຕາມແຕ່ລະ	

ຂະໜາດຂອງທຸລະກິດໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການຈ້າງງານໃນໄລຍະ	2	ປີ	ຂ້າງໜ້າຄື:	ບັນດາບໍລິ
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ຮູບສະແດງທ ີ9: ການປ່ຽນແປງໃນດາ້ນຈາໍນວນພະນກັງານ ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ, ຂອງ ບນັດາບໍລສິດັຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.  

 

ການສງັລວມຂໍມູ້ນດາ້ນການຈາ້ງງານອອກເປັນຕາມຂະໜາດ ແລະ ຂະແໜງທຸລະກດິ ສະແດງໃຫເ້ຫນັ ເຖງິຄວາມ

ແຕກຕ່າງທີ່ ໜາ້ສນົໃຈ. ມບີນັດາບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ ສາ້ງ, ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ

ປຸງແຕ່ງຈາໍນວນຫຼາຍກວ່າ (52 %) ແມ່ນໄດຂ້ະຫຍາຍກາໍລງັແຮງງານ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ອອກຫຼາຍກວ່າບນັດາບໍລສິດັຂະ

ໜາດນອ້ຍໃນຂະແໜງບໍລກິານໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງແຮມ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ (27 %), 26%  ການ

ບໍລກິານອື່ ນໆ ຫຼ ື13% ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຄາ້ຂາຍຍ່ອຍ. ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສໍາຫຼວດໃນ

ແງ່ກງົກນັຂາ້ມຍງັສະແດງໃຫເ້ຫນັບນັດາບໍລສິດັຂະໜາດກາງ ທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິຂາຍຍກົຂາຍຍ່ອຍແມ່ນໄດເ້ພີມ້

ການຈາ້ງງານສູງຂືນ້ເຖງີ 71% ແລະ ໜອ້ຍສຸດ ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ມ ີ

43%. ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານສກຶສາຄົນ້ຄົວ້າຕື່ ມເພື່ ອຢັງ້ຢືນ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍຜນົການສໍາຫຼວດ ທີ່ ມລີກັສະນະ

ກງົກນັຂາ້ມກນັແນວນີ.້   

ໃນດາ້ນການວາງແຜນການຈາ້ງງານໃນອານາຄດົ, ມ ີ42 % ຂອງ ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜູ່ຈດັການ ຄາດຫວງັທີ່

ຈະເພີ່ ມຂະໜາດກາໍລງັແຮງງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃນ 2 ປີຕ່ໍໜາ້, ແລະອກີ 39%ຄາດຫວງັວ່າ ການຈາ້ງງານຂອງ

ເຂາົເຈ ົາ້ຍງັຄງົຈະບ່ໍມຫີຍງັປ່ຽນແປງ. ມພີຽງ 5 % ຄາດຫວງັວ່າ ຈະມກີານຫຸຼດການຈາ້ງງານ ໃນອກີ 2 ປີຂາ້ງໜາ້. 

ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜູ່ຈດັການຂອງບນັດາບໍລສິດັຂະໜາດກາງ ຍງັມແີນວໂນມ້ດທີຈີະຮບັພະນກັງານ, ເຊິ່ ງມ ີ

70 %ຈາກຜນົການສໍາຫຼວດຄາດວ່າຈະເພີ່ ມກາໍລງັແຮງງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຂືນ້ໃນສອງປີຕ່ໍໜາ້.  

ການສງັລວມຂໍມູ້ນການຈາ້ງງານໃນອານາຄດົ ຂອງ ບນັດາບໍລສິດັຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ຕາມແຕ່ລະຂະໜ

າດຂອງທຸລະກດິໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິເງອືນໄຂກ່ຽວກບັການຈາ້ງງານ ໃນໄລຍະ 2 ປີຂາ້ງໜາ້ຄ:ື ບນັດາບໍລສິດັ

ຂະໜາດນອ້ຍ ໃນຂງົເຂດການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຄາ້ຂາຍຍ່ອຍ ມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງງານໜອ້ຍ

ກວ່າບນັດາບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍໃນຂະແໜງອື່ ນໆ, ໃນຂະນະທີ່ ບນັດາບໍລສິດັຂະໜາດກາງ ໃນຂະແໜງຂາຍຍກົ 

ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງງານຫຼາຍກວ່າບນັດາບໍລສິດັຂະໜາດກາງໃນຂະແໜງ 
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ສັດຂະໜາດນ້ອຍໃນຂົງເຂດການຄ້າຂາຍຍົກ	ແລະຂາຍຍ່ອຍ	ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງງານໜ້ອຍກວ່າ

ບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍໃນຂະແໜງອື່ນໆ,	ໃນຂະນະທີ່ບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດກາງໃນຂະແໜງຂາຍຍົກ	ແລະ

ຂາຍຍ່ອຍ	 ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງງານຫຼາຍກວ່າບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດກາງໃນຂະແໜງອື່ນໆ.	 ອີກ	

ເທື່ອໜຶ່ງ,	 ບັນຫານີ້ຄວນຈະໄດ້ມີການຊອກຮູ້ຕື່ມ	 ໂດຍຜ່ານການສືບຕໍ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ	

ຕະຫຼາດແຮງງານ.			

	 ຕາມທີ່ສະແດງໃນຮູບສະແດງທີ	10,	ເມື່ອຖືກຖາມວ່າເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ເປັນທາງບວກ	ຫຼືເປັນລົບກ່ຽວ

ກັບແນວໂນ້ມຂອງທຸລະກິດເຂົາເຈົ້າໃນ	2	ປີ	ຕໍ່ໜ້າ,	ຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ມີ	71%	ຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານ	

ບໍລິສັດຂະໜາດກາງ	ແລະ	80%	ຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ຕອບມີແນວ	

ໂນ້ມເປັນບວກ.	 ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,	 ມີພຽງ	 42%	 ຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	 ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຂະໜາດ	

ນ້ອຍມີແນວໂນ້ມເປັນບວກ.	ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດນ້ອຍຫຼາຍໆທ່ານ	ກໍ່ສະແດງຄໍາເຫັນແບບ	

ກາງໆກວມ	25%	ຫຼືຕອບວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ອານາຄົດ	24%.

ຮູບສະແດງ 10: ແນວໂນ້ມອານາຄົດໃນໄລຍະ 2 ປີ ຕໍ່ໜ້າ, ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

 

3. ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບທັກສະ, ການສຶກສາ, ແລະ 

ການ ຝຶກອົບຮົມສໍາລັບພັດທະນາທຸລະກິດລາວ

	 ຖ້າທຽບບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນຂົງເຂດ	ສປປ	ລາວ		ແມ່ນເປັນປະເທດທີມີແນວໂນ້ມຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດຂ້ອນຂ້າງໜັ້ນຄົງໃນປັດຈຸບັນ.	 ອີງຕາມການເກັບກຳແນວໂນ້ມການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ເປັນບວກຄືແນວ

ນີ້,	ໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໂດຍລວມ	ໃຫ້ແກ່ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຕະຫຼາດຂອງວິສາຫະກິດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

		 ພາບລວມທີ່ເປັນບວກຍັງສະໜັບສະໜູນໃຫ້	 ສປປ	 ລາວ	 ມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມຕໍ່ການສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມໃນ	

ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນໂລກ.
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ອື່ ນໆ. ອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ, ປະເດນັນີ ້ ຄວນຈະໄດມ້ກີານຊອກຮູຕ້ື່ ມ ຜ່ານການສບືຕ່ໍສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ກ່ຽວກບັຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.    

ຄາ້ຍຄກືນັ, ດັ່ ງທີ່ ສະແດງໃນຮູບສະແດງທ ີ10, ເມື່ ອຖກືຖາມວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ມແີນວໂນມ້ທີ່ ເປັນບວກ ຫຼ ືເປັນລບົກ່ຽວ

ກບັແນວໂນມ້ສໍາລບັທຸລະກດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃນສອງປີຕ່ໍໜາ້, 71% ຂອງເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜູ່ຈດັການບໍລສິດັ

ຂະໜາດກາງ ແລະ 80% ຂອງເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜູ່ຈດັການຂອງ ບໍລສິດັຂະໜາດໃຫຍ່ມຄໍີາຕອບດຽວມີ

ແນວໂນມ້ເປັນບວກ. ກງົກນັຂາ້ມ, ມພີຽງ 42% ຂອງເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜູ່ຈດັການຂອງບໍລສິດັຂະໜາດ

ນອ້ຍ ມແີນວໂນມ້ເປັນບວກ. ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜູ່ຈດັການຂອງບໍລສິດັນອ້ຍ ຫຼາຍໆທ່ານ ກໍ່ ສະແດງຄໍາເຫນັ

ແບບກາງໆ ກວມ 25% ຫຼ ືບ່ໍຮູວ່້າເຂາົເຈ ົາ້ຮູສ້ກຶແນວໃດຕ່ໍອານາຄດົ 24%. 

 

ຮູບສະແດງ 10: ແນວໂນມ້ອານາຄດົ ໃນໄລຍະສອງປີຕ່ໍໜາ້, ຂອງບນັດາບລໍສິດັ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 
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	 ໃນຂະນະດຽວກັນການພັດທະນາວິສາຫະກິດໃໝ່		ແລະການຂະຫຍາຍວິສາຫະກິດທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນຍັງປະ

ເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ.	ໜຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ວິສາຫະກິດຕ້ອງປະເຊີນແມ່ນການຮັບພະນັກງານ	ແລະການຮັກ

ສາພະນັກງານທີມີທັກສະໄວ້.

	 ເພື່ອລົງທຶນໄດ້ໃນໂອກາດການຂະຫຍາຍຕົວ		ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມສ່ວນ,	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ເຊື່ອ

ວ່າ,	ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງຍົກເອົາບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍໃນດ້ານການຂາດແຮງງານນີ້ຂຶ້ນມາ.	ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດແຂ່ງ	

ຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດລາວໃນຕະຫຼາດໂລກ,	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ		ແລະແນະນຳໃຫ້ມີການ

ສ້າງທັກສະກຳລັງແຮງງານ,	ປັບປຸງການສຶກສາ		ແລະສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານ	ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງວິສາຫະກິດ.	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນຳເອົາຄວາມຈໍາເປັນຂອງຕະຫຼາດແຮງງານມາ	

ບັນຈຸເຂົ້າໄວ້ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການສຶກສາ	ແລະການຝຶກອົບຮົມ	ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືທີ່ຈິງຈັງກວ່າເກົ່າຈາກ

ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ,	ຜູ່ສະໜອງການສຶກສາ		ແລະການຝຶກອົບຮົມ,	

ຜູ່ສະໜອງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ	ແລະການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກ	ແລະວິຊາຊີບ	(TVET),	ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ	

ອຸດສາຫະກຳ	ແລະສະມາຄົມທຸລະກິດຕ່າງໆ.

ຮູບສະແດງທີ 11: ທັກສະກ່ຽວກັບອຸປະສັກຕໍ່ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ, ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ 

ຂອງວິສາຫະກິດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.
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ຮູບສະແດງທ ີ11: ທກັສະກ່ຽວກບັອຸປະສກັ ຕໍ່ ການສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ, ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດຂອງວສິາຫະກດິ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດ ຂອງ LNCCI-ILO, 2014.   

 

ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜູ່ຈດັການຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ເຊື່ ອວ່າ ບ່ໍຈາໍເປັນ ຕອ້ງມີ

ການຝຶກອບົຮມົໃດໆ (ຮູບສະແດງທ ີ 11). ສິ່ ງນີອ້າດສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິລກັສະນະທີ່ ແທຈ້ງິ ຂອງ ວສິາຫະກດິ 

(ໂດຍມບີາງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນດາ້ນການຝຶກອບົຮມົທີ່  ມຄີວາມພົນ້ເດັ່ ນໜອ້ຍ) ເຊັ່ ນ

ດຽວກນັກບັ ການຂາດຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັວ່າ ການຝຶກອບົຮມົສາມາດ ປັບປຸງທກັສະຂອງພະນກັງານຂອງ

ເຂາົເຈ ົາ້ ເຊິ່ ງກໍ່ ເປັນປະໂຫຍດສໍາລບັວສິາຫະກດິ.  

ຍອ້ນແນວນັນ້, ນອກຈາກການສະໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັທາງເລອືກການຝຶກອບົຮມົ, ສະມາຄມົທຸລະກດິ ເຊັ່ ນ 

ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຍງັຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຄ້ົນ້ຄົວ້າໃຫບ້ນັດາສະມາຊກິຂອງຕນົໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັຕ່ໍການສະໝອງການ

ຝຶກອບົຮມົ ແກ່ພະນກັງານຂອງຕນົເພື່ ອເຮດັໃຫທຸ້ລະກດິຂະໜາດນອ້ຍເພີມ້ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັ. 
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ບ່ໍມກີານຝຶກອບົຮມົທ່ີຕອ້ງການ 

ອື່ ນໆ 

ບ່ໍຮູວ້າ່ທກັສະດາ້ນໃດທ່ີພະນກັງານ
ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາ 
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການຝຶກອບົຮມົສງູກວາ່
ຜນົປະໂຫຍດທ່ີຄາດວາ່ຈະໄດຮ້ບັ 
ຂາດຫຼກັສດູການຝຶກອບົຮມົ/ຜູສ້ະໜອງ
ທ່ີມຄີນຸນະພາບດ ີ
ຂາດຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນເງນິທຶນ 

ກງັວນົວາ່ພະນກັງານຈະລາອອກ ຫຼງັ
ຈາກທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົແລວ້ 
ພະນກັງານບ່ໍມຄີວາມສນົໃຈໃນການຝຶກ
ອບົຮມົ 
ຂາດຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຫຼກັສດູການຝຶກອບົຮມົ 
ຫື ຜູສ້ະໜອງການຝຶກອບົຮມົ 
ຂາດຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນເວລາ 
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	 ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານ	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າບໍ່ຈໍາ

ເປັນຕ້ອງມີການຝຶກອົບຮົມໃດໆ	(ຮູບສະແດງທີ	11).	ສິ່ງນີ້ອາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງຂອງວິສາ

ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	(ໂດຍມີວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນເຫັນຄວາມຈໍາເປັນດ້ານການຝຶກອົບຮົມໜ້ອຍ)	ເຊັ່ນ	

ດຽວກັນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍຍັງຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າການຝຶກອົບຮົມສາມາດປັບປຸງທັກສະພະນັກງານຂອງ	

ເຂົາເຈົ້າ	ແລະກໍ່ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດວິສາຫະກິດໄດ້ແນວໄດ.	

	 ຍ້ອນແນວນັ້ນ,	 ນອກຈາກການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາງເລືອກການຝຶກອົບຮົມ,	 ສະມາຄົມທຸລະກິດເຊັ່ນ	

ສ.ຄ.ອ	 ແຫ່ງຊາດລາວ	 ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຊີ້ແນະໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງຕົນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຝຶກອົບ	

ຮົມແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນ	ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ເພີ້ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ.

3.1 ການຍາດແຍ່ງເອົາໂອກາດເພື່ອແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໂລກ

	 ໃນໄລຍະ	20	ປີຜ່ານມາ,	ເສດຖະກິດຂອງລາວໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ	ໂດຍສະເລັ່ຍ	7%	ຕໍ່ປີ	(ADB,	2015).	

ອີງຕາມການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO	(2014)3	ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈໍານວນທີ່ສໍາຫຼວດທັງໝົດ	404	ບໍລິສັດທີ່

ໄດ້ສຳຫຼວດໄດ້ລາຍງານວ່າມີກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະ	2	ປີ	ຜ່ານມາ	ແລະມີຈໍານວນພະນັກງານເພີ່ມຂຶ້ນ.

	 ໃນປີ	2013,	ສປປລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂໍ້ຕົກລົງເຂດການຄ້າເສລີຂອງອາຊຽນ	(ASEAN-FTA)	ແລະເຂົ້າ	

ເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ	(WTO),	ເຫດການດ່ັງກ່າວແມ່ນໄດ້ເພ້ີມຂິດຄວາມສາມາດການກຽມພ້ອມຂອງ

ລາວຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ	(AEC).	ໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ,	ຮູບການພັດທະນາເສດຖະກິດເຫຼົ່າ

ນີ້ຈະນຳມາຊຶ່ງຄວາມປ່ຽນແປງທັງໃນເສດຖະກິດພາກພື້ນ	ແລະເສດຖະກິດຂອງ	ສປປ	ລາວ.

	 ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດ,	 ໂດຍເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	 ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	

ຫຼືຂະໜາດໃຫຍ່	ແມ່ນຮັບຮູ້ດີກ່ຽວກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ	(AEC)	ວິສາຫະກິດສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມເຫັນ	

ໄປທາງບວກຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດ	 ອາຊຽນ	 ທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ທຸລະກິດເຂົາເຈົ້າ	 ໃນການແຂ່ງຂັນໃນ	

ຕະຫຼາດແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງນັ້ນ,	ບັນດາວິສາຫະກິດຈະຍົກສູງປັບປຸງຄຸນນະພາບ	ຂອງຜະລິດຕະພັນ,	ການບໍລິການ	

ແລະ	ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.	

	 ໃນນີ້ມີຫຼາຍກວ່າ	 40%	 ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດໄດ້ວາງແຜນຈະເພີ່ມກໍາລັງແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອີກ	 2	 ປີ	

ຕໍ່ໜ້າ.	ຄວາມຈໍາເປັນເຊັ່ນນີ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງສ່ວນຫຼາຍ,	ເຊິ່ງໃນນັ້ນ	

70%	ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັບພະນັກງານເພີ່ມ.

	 ການສໍາຫຼວດຂອງ	 LNCCI-ILO (2014)	 ໄດ້ກໍານົດໄດ້ວ່າບັນດາວິສາຫະກິດທັງໝົດມີແຜນຮັບພະນັກ	

ງານຕື່ມໃນອານາຄົດ,	ກວມ	42%	ຂອງຈໍານວນນັ້ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂະໜາດຈໍານວນຂອງກໍາລັງແຮງງານຂອງເຂົາ

ເຈົ້າໃນ	2	ປີຕໍ່ໜ້າ,	39%	ຂອງວິສາຫະກິດຄາດວ່າຈະຍັງຄົງຮັກສາຂະໜາດຈໍານວນແຮງງານໄວ້ຄືເກົ່າ	ແລະພຽງແຕ່	

5%	ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຄາດວ່າຈະຫຼຸດການຈ້າງງານລົງ.	ປະມານ	70%	ຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານ

ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ		(ກວມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດ)		ມີທັດສະນະທາງບວກກ່ຽວກັບການເພີ່ມກໍາລັງແຮງ

ງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສອງປີຕໍ່ໜ້າ.	ອີງຕາມການສໍາຫຼວດນີ້,	ວິສາຫະກິດຂາຍຍົກ	ແລະຂາຍຍ່ອຍຂະໜາດກາງມີແນວ	

ໂນ້ມ	ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂື້ນຫຼາຍກວ່າວິສາຫະກິດໃນຂະແໜງອື່ນໆ.
3ສະໜັບສະໜູນໂດຍພະແນກວິສາຫະກິດຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ	 (ILO)	 ແລະຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຂອງອົງການແຮງງານ	
ສາກົນ	(ILO)	-	ນໍເວ	(Norway).
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3.2 ອຸປະສັກທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໝູ່ໝົດຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ: ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮັບ 

ເອົາພະນັກງານ ແລະ ການຮັກສາແຮງງານທີ່ມີທັກສະໄວ້

	 ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນໃນ	ສປປ	ລາວ	ແມ່ນປະກົດການທີ່ດີແຕ່ການຕອບສະໝອງກຳລັງແຮງງານ	

ຕາມຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.	ຜົນການສຳຫຼວດພົບວ່າເຈົ້າຂອງທ	ຸ

ລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານທຸກຂະໜາດທຸລະກິດ,	ໄດ້ແຈ້ງວ່າໃນ	12	ເດືອນ	ຜ່ານມານີ້	ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບ	

ເອົາພະນັກງານ	ແລະຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີທັກສະລະດັບປານກາງ	ແລະທັກສະລະດັບສູງໄວ້.	ໃນ

ນີ້,	79%	ຂອງວິສາຫະກິດແມ່ນຂະໜາດກາງ	ແລະ	60%	ແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່	(ຮູບສະແດງທີ	12).	

ຂະແໜງບ່ໍແຮ່,	ການກ່ໍສ້າງ	ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ	(ຮູບສະແດງທີ	13)	ແມ່ນໄດ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກວ່າໝູ່	

(80%),	ຕາມມາຂະແໜງໂຮງແຮມ	ແລະຮ້ານອາຫານ	(65%).	ໃນຕົວຈິງແລ້ວ,	ມີການລາຍງານວ່າ	ບັນຫາຮັບພະ	

ນັກງານ	 ແລະຮັກສາພະນັກງານເປັນອຸປະສັກທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດທ່ີກີດຂວາງການພັດທະນາທຸລະກິດ	 ແລະການຂະ	

ຫຍາຍໂຕຂອງບັນດາວິສາຫະກິດທັງໝົດ.	

ຮູບສະແດງທີ12: ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບສະມັກກໍາມະກອນທີ່ມີທັກສະລະດັບປານກາງ ຫຼື 

ທີ່ມີທັກສະສູງໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

ຮູບສະແດງທີ 13: ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບສະມັກກໍາມະກອນທີ່ມີທັກສະລະດັບປານກາງ ຫຼື 

ທີ່ມີທັກສະສູງໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດແຕ່ລະຂະແໜງການ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.
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3.2 ອຸປະສກັທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໝູ່ ໝດົຕໍ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຸລະກດິ: ສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນການຮກັສະມກັ 

ແລະ ຮກັສາແຮງງານທີ່ ມທີກັສະໄວ ້ 

ແມ່ນປະກດົການທີ່ ດຈີາກຜນົສໍາຫຼວດໄດຜ້ນົວ່າ ສປປລາວ ແມ່ນມຄີວາມຕອ້ງການກາໍລງັແຮງງານເພີມ້ຂືນ້, ແຕ່

ການຕອບສະໝອງກາໍລງັແຮງງານກໍ່ ບ່ໍແມ່ນເລື່ ອງທີ່ ຈະສາມາດເຮດັໄດງ່້າຍດາຍ. ສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນຜນົຂອງການສໍາ

ຫຼວດພບົວ່າເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະຜູ່ບໍລຫິານທຸກຂະໜາດທຸລະກດິ,ແຈງ້ວ່າມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮບັສະໝກັ 

ແລະຮກັສາພະນກັງານທມີທີກັສະລະດບັປານກາງ ແລະລະດບັສູງໃຫເ້ຮດັວຽກພາຍໃນ 12ເດອືນ. ໃນນີ,້ 79 %

ຂອງວສິາຫະກດິ ແມ່ນຂະໜາດກາງ ແລະ 60 % ແມ່ນວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ (ຮູບສະແດງທ ີ 12). ຂະແໜ

ງບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ ສາ້ງ, ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ (ຮູບສະແດງທ ີ 13) ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍກວ່າໝູ່  (80 %), 

ຕາມມາໂດຍ ຂະແໜງທີ່ ພກັ ແລະ ອາຫານ (65 %). ໃນຕວົຈງິ, ມກີານລາຍງານວ່າ ເປັນ ອຸປະສກັທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່

ສຸດ ທີ່ ກດີຂວາງການພດັທະນາທຸລະກດິ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງບນັດາ ວສິາຫະກດິທງັໝດົ.  

ຮູບສະແດງທ ີ 12: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮກັສະມກັກາໍມະກອນທີ່ ມທີກັສະລະດບັປານກາງ ຫຼ ືທີ່ ມທີກັສະສູງ ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານ

ມາ, ຂອງບນັດາວສິາຫະກດິແຕ່ລະຂະໜາດ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.  

 

ຮູບສະແດງທ ີ13: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮບັສະໝກັ ກາໍມະກອນທີ່ ມທີກັສະລະດບັປານກາງ ຫຼ ືທີ່ ມທີກັສະສູງ ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານ

ມາ, ຂອງບນັດາວສິາຫະກດິແຕ່ລະຂະແໜງການ  

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.   
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3.2 ອຸປະສກັທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໝູ່ ໝດົຕໍ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຸລະກດິ: ສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນການຮກັສະມກັ 

ແລະ ຮກັສາແຮງງານທີ່ ມທີກັສະໄວ ້ 

ແມ່ນປະກດົການທີ່ ດຈີາກຜນົສໍາຫຼວດໄດຜ້ນົວ່າ ສປປລາວ ແມ່ນມຄີວາມຕອ້ງການກາໍລງັແຮງງານເພີມ້ຂືນ້, ແຕ່

ການຕອບສະໝອງກາໍລງັແຮງງານກໍ່ ບ່ໍແມ່ນເລື່ ອງທີ່ ຈະສາມາດເຮດັໄດງ່້າຍດາຍ. ສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນຜນົຂອງການສໍາ

ຫຼວດພບົວ່າເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະຜູ່ບໍລຫິານທຸກຂະໜາດທຸລະກດິ,ແຈງ້ວ່າມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮບັສະໝກັ 

ແລະຮກັສາພະນກັງານທມີທີກັສະລະດບັປານກາງ ແລະລະດບັສູງໃຫເ້ຮດັວຽກພາຍໃນ 12ເດອືນ. ໃນນີ,້ 79 %

ຂອງວສິາຫະກດິ ແມ່ນຂະໜາດກາງ ແລະ 60 % ແມ່ນວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ (ຮູບສະແດງທ ີ 12). ຂະແໜ

ງບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ ສາ້ງ, ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ (ຮູບສະແດງທ ີ 13) ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍກວ່າໝູ່  (80 %), 

ຕາມມາໂດຍ ຂະແໜງທີ່ ພກັ ແລະ ອາຫານ (65 %). ໃນຕວົຈງິ, ມກີານລາຍງານວ່າ ເປັນ ອຸປະສກັທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່

ສຸດ ທີ່ ກດີຂວາງການພດັທະນາທຸລະກດິ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງບນັດາ ວສິາຫະກດິທງັໝດົ.  

ຮູບສະແດງທ ີ 12: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮກັສະມກັກາໍມະກອນທີ່ ມທີກັສະລະດບັປານກາງ ຫຼ ືທີ່ ມທີກັສະສູງ ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານ

ມາ, ຂອງບນັດາວສິາຫະກດິແຕ່ລະຂະໜາດ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.  

 

ຮູບສະແດງທ ີ13: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮບັສະໝກັ ກາໍມະກອນທີ່ ມທີກັສະລະດບັປານກາງ ຫຼ ືທີ່ ມທີກັສະສູງ ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານ

ມາ, ຂອງບນັດາວສິາຫະກດິແຕ່ລະຂະແໜງການ  
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ຮູບສະແດງ 14: ທັດສະນະກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານການຮັບສະມັກກໍາມະກອນ ທີ່ມີທັກ 

ສະຕໍ່າ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ອີງຕາມຕົວເລກ	56%	ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດ,	ເຫັນວ່າການຂາດແຄນແຮງງານທີ່ມີທັກສະໄດ້ກີດຂວາງການ

ຂະຫຍາຍໂຕໃນໄລຍະ	12	ເດືອນ	ຜ່ານມາ.	ຮູບສະແດງທີ	14	ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ,	ມີບໍລິສັດຂະໜາດກາງໄດ້	

ຕອບສຳພາດເຫັນວ່າການຂາດກຳລັງແຮງງານທີ່ມີທັກສະ	 ເປັນສິ່ງກີດຂວາງໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ	 (80%),	

ເປັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍກວ່າສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່	 (56%)	 ແລະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	 (51%).	

ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການຂາດແຄນແຮງງານທີ່ມີ

ທັກສະຫຼາຍກວ່າຜູ່ຕອບສໍາພາດອື່ນໆ.	 ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດໄດ້ຊີ້ແຈງເຫດຜົນອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບສິ່ງນີ້:	

(1)	ບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ	ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຂອງປະເທດ	ແລະມີຄວາມຈຳເປັນແຮງງານທີ່ມີທັກສະໃໝ່ໆມີຄວາມຕ້ອງການສູງ	ແລະ	(2)	ປະມານ	16%	ຂອງ

ຜູ່ຕອບສໍາພາດຈາກວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີຢູ່ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ທຽບກັບ	31%	ຈາກວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	

ແລະ	50%	ຈາກວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.	ສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່	(ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ	100	ຄົນ),

ມີກໍາມະກອນທີ່ບໍ່ຊໍານານງານກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫຼາຍຈາກຈຳນວນແຮງງານທັງໝົດ,		ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງ

ວົນຫຼາຍ,	ຖ້າທຽບໃສ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ.	

ຮູບສະແດງທີ 15: ການຂາດແຄນແຮງງານທີ່ມີທັກສະກີດຂວາງການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງວິສາຫະ

ກິດ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ
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ຮູບສະແດງ 14: ທດັສະນະກ່ຽວກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນດາ້ນການຮບັສະໝກັກາໍມະກອນ ທີ່ ມທີກັສະຕໍ່ າ ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ, ຂອງ

ບນັດາວສິາຫະກດິ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ 
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ອງີຕາມຕວົເລກ 56%ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດ, ເຫນັວ່າການຂາດແຄນແຮງງານທີ່ ມທີກັສະ ໄດ ້ ກດີຂວາງ ການ

ຂະຫຍາຍໂຕ ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ. ຮູບສະແດງທ ີ 14 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ, ມບໍີລສິດັຂະໜາດກາງໄດ ້

ຕອບສໍາພາດ ກວມ (80%), ເປັນຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກໜອ້ຍກວ່າ ສໍາລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ (56%) ແລະ ວິ

ສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ (51%).  

ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜູ່ຈດັການຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນຈາກການຂາດແຄນແຮງງານ

ທມີທີກັສະ ຫຼາຍກວ່າຜູ່ຕອບສໍາພາດອື່ ນໆ. ຜນົຂອງການສໍາຫຼວດ ໄດຊ້ີແ້ຈງເຫດຜນົອະທບິາຍ ທີ່ ເປັນໄປໄດ ້ ສໍາ

ລບັ ສິ່ ງນີ:້ (1) ບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ ສາ້ງ, ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົ ຄຽງຄູ່ກບັການຂະຫຍາຍໂຕທາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປະເທດ, ແລະ ມຄີວາມຈາໍເປັນແຮງງານທມີທີກັສະໃໝ່ໆມຄີວາມຕອ້ງການສູງ ແລະ (2) 

ປະມານ16% ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດຈາກວສິາຫະກດິ ຂະໜາດນອ້ຍ ທຢູ່ີໃນຂະແໜງບໍ່ ແຮ່, ທຽບກບັ 31% ຈາກວິ

ສາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ 50% ຈາກວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່. ສໍາລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ (ມີ

ພະນກັງານ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄນົ), ມ ີກາໍມະກອນທີ່ ບ່ໍຊໍານານງານ ກວມອດັຕາສ່ວນຫຼາຍແຮງງານທງັໝດົ,ເຮດັໃຫ ້

ເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມກງັວນົຫຼາຍ ,ຖາ້ທຽບໃສ່ ວສິາຫະກດິ ຂະໜາດກາງ.  
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ຮູບສະແດງທ ີ15: ການຂາດແຄນແຮງງານທມີທີກັສະກດີຂວາງການຂະຫຍາຍໂຕຂອງວສິາຫະກດິ ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ ຕາມແຕ່ລະ

ຂະໜາດ 
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ຜນົການສໍາຫຼວດກວມ (80%) ຈາກຂະແໜງບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ໄດປ້ະສບົຄວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼາຍກວ່າໃນການຂາດແຄນແຮງງານທມີທີກັສະ, ຕາມມາຂະແໜງໂຮງແຮມ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ 

(65%).  

ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັນີ ້ຍງັໜກັໜ່ວງກວ່າ ໃນການຮບັສະມກັ ແລະ ຮກັສາກໍາມະກອນທີ່ ມທີກັສະ ຕ່ໍາໄວ.້ ຄຸນ

ລກັສະນະທີ່ ເດັ່ ນນີຂ້ອງຕະຫຼາດແຮງງານລາວ ສ່ວນໜຶ່ ງກໍ່ ແມ່ນຍອ້ນ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ຂອງແຮງງານລາວທີ່ ມສີມີຕ່ໍືາ 

ໄປຍງັປະເທດໄທ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຄ່້າຈາ້ງທີ່ ສູງກວ່າ.  

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 2016–2020 (NSEDP) ຄາດຄະເນວ່າແຫ່ຼງສະໜອງ ແຮງງານ

ຂອງປະເທດ ຈະລວມມປີະມານ 3.22 ລາ້ນຄນົ ຮອດປີ 2015, ເທົ່ າກບັ 98.7% ຂອງຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ຕະຫຼາດແຮງງານ. ໂຄງສາ້ງຂອງແຮງງານ ທີ່ ເໜອືກວ່ານີ ້ ແມ່ນການ ຂາ້ມຜ່ານຈາກກະສກິາໍ ໄປສູ່ອຸດສາຫະກາໍ. 

ແຮງງານກະສກິາໍ ຫຸຼດລງົຈາກ 75.1% ໃນປີ 2010 ມາເປັນ 69% ໃນປີ 2014. ອຸດສາຫະກາໍເພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 

5.5% ໃນປີ 2010 ມາເປັນ 7.6% ໃນປີ 2014, ແລະ ຂະແໜງບໍລກິານ ເພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 19.5% ໃນປີ 2010 

ມາເປັນ 23.4% ໃນປີ 2014 (ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, 2015).  

ແຕ່ວ່າ, ພາບລວມດາ້ນທກັສະຕວົຈງິຂອງແຮງງານ ຍງັບ່ໍທນັກບັການປ່ຽນແປງນີ.້ ໃນປີ 2010, ພາບລວມ ຂອງກາໍ

ລງັແຮງງານ ລວມມ ີ 60%ແມ່ນແຮງງານທີ່ ບ່ໍຊໍານານງານ, 35% ແມ່ນແຮງງານທີ່ ເຄິ່ ງຊໍານານງານ, ແລະ ອດັຕາ

ສ່ວນໜອ້ຍກວ່າ ຄ ື 5% ແມ່ນແຮງງານທີ່ ຊໍານານງານ. ນກັວເິຄາະຫຼາຍທ່ານໄດສ້ງັເກດເຫນັວ່າ, ໃນເວລາທີ່ ຂຽນ

ບດົລາຍງານ ນີ,້ ພາບລວມນີ ້ ຍງັບ່ໍໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງຫຼາຍ ທຽບກບັໄລຍະນັນ້. ສປປລາວ ຈາໍເປັນຕອ້ງດດັປັບ

ພາບລວມທກັສະແຮງງານ ກບັການປ່ຽນແປງໃນດາ້ນໂຄງສາ້ງ ຂອງແຮງງານ, ແຕ່ໃນເມື່ ອ ສປປລາວ ມກີາໍລງັແຮງ

ງານທີ່ ຊໍານານງານໜອ້ຍກວ່າໝູ່ ໝດົ ໃນບນັດາປະເທດ ສະມາຊກິອາຊຽນ ຈະເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການທີ່

ຈະບນັລຸຈດຸປະສງົນີ ້ , ແຜນລວມຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິອາຊຽນແລະ ແຜນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຜນ 8 ( 2016-2020).  
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	 ຜົນການສຳຫຼວດກວມ	(80%)	ຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ	ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄດ້ປະສົບຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກວ່າໃນການຂາດແຄນແຮງງານທີມີທັກສະ,	ຕາມດ້ວຍຂະແໜງໂຮງແຮມ	ແລະຮ້ານອາຫານ	(65%)

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ຍັງໜັກໜ່ວງກວ່າການຮັບສະມັກ	 ແລະຮັກສາກໍາມະກອນທີ່ມີທັກສະຕໍ່າໄວ້.	 ຄຸນລັກສະ	

ນະທີ່ເດັ່ນນີ້ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານລາວສ່ວນໜຶ່ງ	ກໍ່ແມ່ນຍ້ອນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານລາວທີ່ມີສີມືຕໍ່າໄປຍັງປະ

ເທດໄທ	ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄ່າຈ້າງທີ່ສູງກວ່າ.

	 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ	 2016-2020 (NSEDP)	 ຄາດຄະເນວ່າແຫຼ່ງສະໜອງແຮງ	

ງານຂອງປະເທດຈະລວມມີປະມານ	 3.22	 ລ້ານຄົນ	 ຮອດປີ	 2015,	 ເທົ່າກັບ	 98.7%	 ຂອງຄວາມຕ້ອງການ	

ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.	ໂຄງສ້າງຂອງແຮງງານປະຈຸບັນ	ແມ່ນການຂ້າມຜ່ານຈາກກະສິກໍາໄປສູ່ອຸດສາຫະກໍາ.	ແຮງງານ	

ກະສິກໍາຫຼຸດລົງຈາກ	75.1%	ໃນປີ	2010	ມາເປັນ	69%	ໃນປີ	2014.	ສ່ວນແຮງງານອຸດສາຫະກໍາແມ່ນໄດ້ເພີ່ມ

ຂຶ້ນຈາກ	5.5%	ໃນປີ	2010	ມາເປັນ	7.6%	ໃນປີ	2014,	ແລະຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ	19.5%	ໃນປີ	

2010	ມາເປັນ	23.4%	ໃນປີ	2014	(ກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ,	2015).	

	 ແຕ່ວ່າ,	ພາບລວມດ້ານທັກສະຕົວຈິງຂອງແຮງງານ		ພັດຍັງບໍ່ທັນກັບການປ່ຽນແປງດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້.		ໃນປີ

2010,	 ພາບລວມຂອງກໍາລັງແຮງງານລວມມີ	 60%	 ແມ່ນແຮງງານທີ່ບໍ່ຊໍານານງານ,	 35%	 ແມ່ນແຮງງານທີ່ເຄິ່ງ	

ຊໍານານງານ	ແລະອັດຕາສ່ວນໜ້ອຍ	5%	ແມ່ນແຮງງານທີ່ຊໍານານງານ.	ນັກວິເຄາະຫຼາຍທ່ານໄດ້ສັງເກດ,	ໃນເວລາ	

ທີ່ຂຽນບົດລາຍງານນີ້ວ່າ	ພາບລວມນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍທຽບກັບປະຈຸບັນ.	ສປປ	ລາວ	ຈໍາເປັນຕ້ອງດັດ	

ປັບພາບລວມທັກສະແຮງງານກັບການປ່ຽນແປງໃນດ້ານໂຄງສ້າງຂອງແຮງງານ,	ສປປ	ລາວ	ມີກໍາລັງແຮງງານທີ່ຊໍາ

ນານງານໜ້ອຍກວ່າໝູ່ໝົດ	ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ	ອາຊຽນ	ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ	ການທີ່ຈະບັນລຸ	

ຈຸດປະສົງ,	ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນ	ແລະແຜນ	ພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມແຜນ	8	(2016-2020).

	 ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງວ່າແຫຼ່ງແຮງງານຕົວຈິງແມ່ນໄດ້ບັນລຸຈຳນວນຕາມຄາດໝາຍນີ້	ຫຼື	ບໍ່,	ຊຶ່ງໃນຂະ	

ນະທ່ີຂຽນບົດລາຍງານນ້ີ,	ສ່ິງທ່ີຈະແຈ້ງກ່ໍຄືການຂາດແຄນແຮງງານຍັງຄົງສືບຕ່ໍ.	ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນສ່ິງທ້າທາຍຕົວຈິງອາດ

ບໍ່ພຽງແຕ່ນອນຢູ່ໃນການຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ,		ແຕ່ແມ່ນຢູ່ໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງ

ແຮງງານ.		ໜ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນນີ້ແມ່ນການພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານຂອງທ້ອງຖິ່ນ		ທີ່ມີທັກສະພຽງພໍສໍາລັບຕະຫຼາດ

ແຮງງານຕົວຈິງ.	ສິ່ງນີ້ຍິ່ງນັບມື້ຍິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນເມື່ອ	ສປປ	ລາວ	ຍັງຢູ່ສະພາບເສດຖະກິດໄລຍະຂ້າມ

ຜາ່ນຈາກເສດຖະກິດກະສິກໍາໄປສູ່ເສດຖະກິດອຸດສາຫະກໍາ.	ດັ່ງທ່ີທະນາຄານໂລກໄດ້ລາຍງານ,	ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ	

ຕົວເລກປີ	2012,•ໄດ້ລະບຸກໍາລັງແຮງງານທີ່ບໍ່ມີລະດັບການສຶກສາພຽງພໍແມ່ນອຸປະສັກຕົ້ນຕໍທີ່ສຸດ.		

	 ໃນບັນດາປະເທດອາຊີອື່ນໆ,	ສປປ	ລາວ	ເປັນປະເທດທີ່ຖືກວິຈານກ່ຽວກັບທັກສະແຮງງານຍັງຕ່ຳ	(ຖ້າທ່ຽບ

ກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ).	ອັດຕາສ່ວນຂອງກໍາລັງແຮງງານລາວທີ່ບໍ່ມີລະດັບການສຶກສາແມ່ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ	

ກວ່າ	ຫວຽດນາມ	 ເກືອບສອງທົບເທົ່າໃນປີ	2009	ແລະ	ຫຼາຍກວ່າປະເທດ	ອິນໂດເນເຊຍ	ແລະ	ຟີລິບປິນ	ຫຼາຍ	

ທົບເທົ່າ	(ທະນາຄານໂລກ,	2014a,	ໜ້າທີ	51).
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3.3 ມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍປັດຈຸບັນໃນການຍົກສູງທັກສະ, ການສຶກສາແລະການຝຶກອົບຮົມ

ໃນ ສປປ ລາວ

	 ໂດຍຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງການມີກໍາລັງແຮງງານທີ່ຊໍານານງານ,	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ນໍາສະເໜີ

ຫຼາຍກົນໄກດ້ານນະໂຍບາຍ.	ແນວໃດກ່ໍຕາມ,	ໂດຍພາບລວມແລ້ວ	ກ່ໍຢ້ັງຢືນແລ້ວວ່າກົນໄກເຫ່ົຼານ້ີກ່ໍຍັງບ່ໍພຽງພໍ	ແລະ

ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການແກ້ໄຂໄດ້ຕໍ່ບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານທີ່ຊໍານານງານທີ່ມີມາດົນນານແລ້ວ.

	 ໃນບັນດາມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້,	ມາດຕະການໜຶ່ງແມ່ນສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ		(National 

Training Council (NTC-ສອຊ),	ເຊິ່ງເປັນອົງການຊີ້ນໍາລວມສໍາລັບທຸກໆປະເດັນດ້ານການສຶກສາ	ແລະຝຶກອົບ

ຮົມດ້ານເຕັກນິກ	ແລະວິຊາຊີບ	(TVET),		ແລະເຊິ່ງເປັນອົງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.	ສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ

ແຫ່ງຊາດ	ມີພາລະບົດບາດໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ	ກະຊວງສຶກສາທິການ	ແລະ	ກິລາ

(MOES)	 ແລະກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ	 (MOLSW),	 ເຊັ່ນດຽວກັນກໍ່ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື	

ລະຫວ່າງພາກລັດ	 ແລະເອກະຊົນ	 ໃນການພັດທະນາການສົ່ງເສີມດ້ານເຕັກນິກ	 ແລະວິຊາຊີບ.	 ຈຸດປະສົງສຸດທ້າຍ	

ແມ່ນນໍາເອົາວິທີການທີ່ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ	 ແລະທີ່ມີການປະສານກັນເປັນຢ່າງດີເພື່ອບົ່ມເພາະກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີ

ຄວາມຊໍານານ.	ແນວໃດກໍ່ຕາມສະພາອະຊີວະສຶກສາເອງກໍ່ຂາດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການທີ່ຈະບັນລຸຈຸດປະສົງ	

ຂອງຕົນ	ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.	

	 ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ	(TWG), TWG	ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມື

ກັນລະຫວ່າງພາກລັດ	 ແລະເອກະຊົນ	 ເພື່ອເປັນໜ່ວຍງານວິຊາການຂອງ	 ສອຊ.	 ໄດ້ມີ	 12	 ໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ	

ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ4,	ໂດຍລວມແລ້ວ	ໜ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຂາດຄວາມສາມາດທີ່ຈະລິເລີ່ມເຮັດບົດບາດ	ແລະ	ໜ້າທີ່	

ຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ	 ແລະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດບົດບາດຫຼັກໃນພາກລັດ	 ດ້ານການສ້າງຕັ້ງ	

ແລະ	 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບຮ່າງແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາຊີບ	 (National Vocational Qualifica-

tions Framework (NVQF) ທີ່ມີໂຄງສ້າງເປັນຢ່າງດີແລ້ວ.

	 ມີການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ	ແລະສອງຝ່າຍກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ເພ່ີມຂ້ຶນໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂະແໜງ

TVET	 ຂອງລາວ.	 ສິ່ງນີ້ລວມມີການພັດທະນາແຜນງານ/ໂຄງການສະເພາະ,	 ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຮ່ວມມື	 ໂດຍ	

ລວມກັບສະຖາບັນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນປະເທດອື່ນໆ	ເພື່ອພັດທະນາແຜນແມ່ບົດສໍາລັບການພັດທະນາ	TVET.

		 ໃນເມື່ອກ່ອນຕັ້ງແຕ່ປີ	 2006,	 ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າລັດຖະບານບໍ່ສາມາດຈ່າຍກຸ້ມຕົ້ນທຶນໂຄງລ່າງພຶ້ນຖານ,	 ອຸ	

ປະກອນ	 ແລະການຝຶກອົບຮົມ	 ແລະສ້າງຄຸນວຸດທິໃຫ້ຄູ	 ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ				

ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ	 ດ້ານການພັດທະນາທັກສະຂອງກໍາມະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.	 ສິ່ງນີ້ນໍາໄປສູ່ການສ້າງ,	

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປີ	2006,	ກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ.	ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	ມາຮອດປັດ

ຈຸບັນຍັງບໍ່ມີການຈັດສັນທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຫຼືແຈກຢາຍ;	 ໃນຕົວຈິງ,	 ກອງທຶນດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນເຄີຍຖືກກໍ່ຕັ້ງເທື່ອ.

ນອກນັ້ນ,	ຕາງໜ້າໃຫ້ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກໍາຍັງຄົງບໍ່ແນ່ໃຈ	ເມື່ອຍັງເຫັນວ່າກອງທຶນດັ່ງກ່າວຍັງຄົງພົບອຸປະສັກ

4TWG	 ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຂົງເຂດດັ່ງນີ້:	 ການຫັນເປັນໂອໂຕເມຕິກ;	 ການກໍ່ສ້າງ;	 ການຈັດພິມ;	 ໂຮງແຮມ	 ແລະ	

ຮ້ານອາ	ຫານ;	ການສຶກສາດ້ານທຸລະກິດຂັ້ນພຶ້ນຖານ;	ເຟີນິເຈີ;	ບໍ່ແຮ່;	ໄຟ້ານໍ້າຕົກ;	ບໍລິສັດລາວ;	ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	

ແລະ	ການສື່ສານ;	ຫັດຖະກໍາແລະທ່ອງທ່ຽວ.
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ຫຼາຍໆຢ່າງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,	ລວມທັງການບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປົກຄອງ,	ຄວາມຮັບຜິດ

ຊອບຕາມພັນທະ	ແລະຄວາມໂປ່ງໄສ	(Hilal, 2013).

	 ລັດຖະບານລາວຍັງສະໜັບສະໜູນແຜນງານ	TVET ລະດັບມັດທະຍົມ	ແລະຫຼັງມັດທະຍົມເຊິ່ງສະໜອງ	

ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກວິຊາຊີບໃນລະບົບ	ແລະການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບນອກລະບົບຂັ້ນພື້ນຖານ.		

ບັນດາໂຮງຮຽນເອກະຊົນສະໜອງຫຼັກສູດ	TVET ລະດັບຊັ້ນສູງກ່ໍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.	ໃນໄລຍະປີ	2013-14,

ອົງການລັດ	ແລະໜ່ວຍງານເອກະຊົນໄດ້ຄຸ້ມຄອງສູນຝຶກອົບຮົມ	ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ	164	ສູນ.	ແນວໃດ	

ກໍ່ຕາມ,	ສູນທັງໝົດນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເຕັມທີ່.	ດ້ານໜຶ່ງແມ່ນເຂົາເຈົ້າສະໜອງ	ຊຸດຝຶກອົບຮົມເລື້ອຍໆ	ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້

ຕອບຮັບກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ		ແລະດ້ວຍເຫດນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງ

ເຕັມສ່ວນ.	ບັນດາສູນຍັງດໍາເນີນງານແຂ່ງຂັນກັນເອງ.	ນອກນັ້ນ,	ການຂາດຄູອາຈານແລະຄູຝຶກທີ່ມີຄຸນວຸດທິໃນບັນ

ດາໂຮງຮຽນ/ສູນ	TVET	ກໍ່ເປັນອີກຄວາມເປັນຫ່ວງອັນໜ່ຶງ,	 ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມຈາກສະຖາບັນພັດ

ທະນາການສຶກສາດ້ານອາຊີວະສຶກສາແລ້ວກໍ່ຕາມ	(Education Development Institute (VEDI).

	 ການຂາດມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ		ທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກໍ່ເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສັບ

ສົນຂຶ້ນໃນການກໍານົດຄຸນວຸດທິດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານທີ່ຈະແຈ້ງ.	ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆກໍາ	

ລັງດໍາເນີນໄປຢູ່	 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານທີ່ຫຼາກຫຼາຍນັ້ນເຂົ້າມາເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນຢູ່ໃນ	 5	ລະດັບ	 (ລະດັບ	

ພື້ນຖານ,	ລະດັບເຄິ່ງຊໍານານງານ,	ລະດັບຊໍານານງານ,	ລະດັບຊ່າງເຕັກນິກ,	ແລະລະດັບຊ່າງເຕັກນິກຂັ້ນສູງ),	ສິ່ງນີ້	

ແມ່ນຂະບວນການທີ່ໃຊ້ເວລາ,	ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ຄົບຊຸດ	ແລະ	ມີການປະສານກັນເປັນຢ່າງດີລະຫວ່າງ

ບັນດາສະຖາບັນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ	TVET. 

	 ສປປ		ລາວ		ໄດ້ມີສູນບໍລິການຈັດຫາງານ	9	ແຫ່ງ	(ສູນ	ESJCs).		ສູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ		ເພື່ອສົ່ງເສີມ

ໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ກັນດີຂຶ້ນລະຫວ່າງ	ຜູ້ທີ່ມີທັກສະທີ່ກໍາລັງຊອກວຽກກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການແຮງງານທີ່ມີທັກ	

ສະເຫຼົ່ານັ້ນ	ແລະຍັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນໃກ້ຊິດຂຶ້ນກັບສະຖາບັນການຝຶກອົບຮົມ.	ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	ບັນດາ	

ສູນກໍ່ຂາດພະນັກງານວິຊາການ,	 ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານບ່ໍພຽງພໍ	 ແລະບໍ່ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານພຽງພໍສໍາລັບອໍາ

ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຕະຫຼາດແຮງງານມີການປັບປຸງດີຂຶ້ນ	ແລະຂະບວນການຮ່ວມມືທີ່ດີກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ.

	 ມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິຜົນສໍາລັບແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ	 TVET		ສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ

ກັບການເກັບກໍາ	ແລະ	ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນແລະທັນເວລາ.	ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະ	

ຫຼາດແຮງງານ	 (The Labour Market Information System (LMIS),	 ປັດຈຸບັນ	 ແມ່ນກໍາລັງສ້າງຂຶ້ນຢູ່	

ພາຍໃຕ້ກະຊວງແຮງງານ	 ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ,	 ເພື່ອມາປ່ຽນແທນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງທີ່ໃຊ້ໃນເມື່ອ	

ກ່ອນ,	ທີ່ຈັດຂຶ້ນທຸກໆ	10	ປີ.	ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ກະຊວງແຮງງານ	ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ	ກໍ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ	

ຕ່າງໆໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດພາຍໃນຂອງຕົນເອງເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີ	 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນແລະຄຸ້ມຄອງລະ	

ບົບ	LMIS.	



18

3.4  ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການແລະການສະໜອງ: ທັກສະສີມື, ການສຶກສາ ແລະ 

ການຝຶກອົບຮົມ

	 ບັນດາວິສາຫະກິດລາວ,	ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ	ແຕ່ອີງຕາມການສໍາ	

ຫຼວດວິສາຫະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ	 (2012),	 ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານທີ່ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ເປັນ

ທາງການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ	(28.5%)	ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າອັດຕາສ່ວນສະເລັ່ຍໃນອາຊີ	ແລະປາຊີຟິກ	(ໂດຍສະເລັ່ຍ	

45.2%)	ແລະອັດຕາສ່ວນສະເລັ່ຍຂອງທົ່ວໂລກ	(37.8%).	ໃນການຕອບຮັບກັບການຂາດແຄນທັກສະ,	ຫຼາຍໆ

ບໍລິສັດໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນບາງຮູບແບບ.	ອີງຕາມການສໍາຫຼວດຂອງ

LNCCI-ILO	(2014),	43%	ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດທັງໝົດໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນ

ໄລຍະ	12	ເດືອນຜ່ານມາ.	ຮູບສະແດງທີ	16	ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍສະ

ໜອງການຝຶກອົບຮົມ	(95%),	ຕາມມາໂດຍວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	(86%)	ແລະຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນວິສາຫະກິດ	

ຂະໜາດນ້ອຍ	(30%).	ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຄ້າຍຄືກັນໃນຂົງເຂດອາຊີ	ແລະປາຊີຟິກ,	ການສໍາ	

ຫຼວດວິສາຫະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ	(2012)	ລາຍງານວ່າ,	ມີພຽງ		28.5%	ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດລາວສະ

ໜອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ເປັນທາງການໃຫ້,	ທຽບກັບອັດຕາສ່ວນສະເລັ່ຍຂອງຂົງເຂດພາກພືິ້ນທີ່ກວມ	44.6%	ແລະ

ມີພຽງ	33%	ຂອງກໍາມະກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຂອງລາວໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນທາງການ,	

ທຽບກັບອັດຕາສ່ວນສະເລັ່ຍຂອງຂົງເຂດພາກພື້ນ	60%.	

ຮູບສະແດງທີ 16: ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ, ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.

ຮູບສະແດງທີ 17: ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບຝຶກອົບຮົມ, ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.
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ອງການຝຶກອບົຮມົ(95ສວ່ນຮອ້ຍ), ຕາມມາໂດຍວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ(86ສວ່ນຮອ້ຍ), ແລະຈາກ

ນ ັນ້ກໍ່ແມນ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ(30ສວ່ນຮອ້ຍ). ເມ ື່ອທຽບກບັບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຄາ້ຍຄື

ກນັໃນຂງົເຂດອາຊແີລະປາຊຟິີກ, ການສາໍຫຼວດວສິາຫະກດິຂອງທະນາຄານໂລກ(2012) ລາຍງານ

ວາ່, ມພີຽງ28.5ສວ່ນຮອ້ຍຂອງບນັດາວສິາຫະກດິລາວສະໜອງການຝຶກອບົຮມົທ່ີເປັນທາງການໃຫ,້ 

ທຽບກບັອດັຕາສວ່ນສະເລ່ັຍຂອງຂງົເຂດພາກພ້ິືນທ່ີກວມ44.6ສວ່ນຮອ້ຍ; ແລະມພີຽງ33ສວ່ນຮອ້ຍ

ຂອງກາໍມະກອນທ່ີເຮັດວຽກຢູໃ່ນອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຂອງລາວໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົເປັນທາງການ, 

ທຽບກບັອດັຕາສວ່ນສະເລ່ັຍຂອງຂງົເຂດພາກພ້ືນ 60ສວ່ນຮອ້ຍ.  

 

ຮບູສະແດງທີ16: ການສະໜອງການຝຶກອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານ, ຂອງບນັດາບໍລສິດັຕາມແຕລ່ະຂະໜາດ 
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	 ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO (2014)		ພົບວ່າບັນດາວິສາຫະກິດມີພະນັກງານທີ່ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຮັບ

ຜິດຊອບການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ,	ຕາມອັດຕາສ່ວນຄື:	77%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ,	75%	ຂອງວິສາຫະ	

ກິດຂະໜາດໃຫຍ່	ແລະມີແຕ່	30%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	(ຮູບສະແດງທີ	16).	ຄ້າຍຄືກັນນີ້,	ບັນດາວິ	

ສາຫະກິດຕາມອັດຕາສ່ວນຄື:	75%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່,	67%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	ແລະ	

ມີພຽງ	16%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	(ຮູບສະແດງທີ	18)	ໄດ້ລາຍງານວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານໄວ້	

ເພື່ອຈຸດປະສົງການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ.

ຮູບສະແດງທີ 18: ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ 

ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຈັດງົບປະມານໄວ້ສໍາລັບຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ໃນຈໍານວນວິສາຫະກິດ	179	ແຫ່ງທີ່ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ,	ສ່ວນຫຼາຍ	(74%)	ຈັດຝຶກ	

ອົບຮົມຢູ່ພາຍໃນບໍລິສັດເອງໂດຍພະນັກງານພາຍໃນເປັນຜູ່ຝຶກໃຫ້		(ຮູບສະແດງທີ	19).		ຜູ່ສະໜອງການບໍລິການ

ຝຶກອົບຮົມພາຍນອກລວມມີບໍລິສັດເອກະຊົນ,	ອົງການລັດ, NGOs	ແລະສະມາຄົມທຸລະກິດ.	ໃນນັ້ນ,	2/3	ຂອງ	

ວິສາຫະກິດທີ່ຕອບສໍາພາດຈັດອັນດັບຄຸນນະພາບຂອງການຝຶກອົບຮົມວ່າ	''ດີ''•ແລະ	24%	ຈັດວ່າ	''ປານກາງ''.

ຮູບສະແດງທີ 19: ແຫຼ່ງການຝຶກອົບຮົມ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.
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ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO (2014) ພບົວາ່ບນັດາວສິາຫະກດິມພີະນກັງານທ່ີຮບັມອບໝາຍໃຫ້
ຮບັຜິດຊອບການຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ, ຕາມອດັຕາສວ່ນຄ:ື 77ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດ

ກາງ, 75ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ,່ ແລະມແີຕ ່ 30ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜ

າດນອ້ຍ (ຮບູສະແດງທີ 16). ຄາ້ຍຄກືນັນີ,້ ບນັດາວສິາຫະກດິຕາມອດັຕາສວ່ນຄ:ື 75 ສວ່ນຮອ້ຍ

ຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ,່ 67 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ, ແລະມພີຽງ16 ສວ່ນ

ຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ (ຮບູສະແດງທີ 18)ໄດລ້າຍງານວາ່ເຂົາເຈົາ້ໄດຈ້ດັສນັງບົປະມານ

ໄວເ້ພ່ືອຈດຸປະສງົການຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ. 

 

ຮບູສະແດງທີ18: ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ຂະໜາດກາງແລະຂະໜາດໃຫຍທ່ີ່ຈດັງບົປະມານໄວ້
ສາໍລບັຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ 

 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

ໃນຈາໍນວນວສິາຫະກດິ179 ແຫງ່ທ່ີສະໜອງການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ, ສວ່ນຫຼາຍ(74ສວ່ນ

ຮອ້ຍ)ຈດັຝຶກອບົຮມົຢູພ່າຍໃນບໍລິສດັເອງໂດຍພະນກັງານພາຍໃນເປັນຜູຝຶ້ກໃຫ ້(ຮບູສະແດງທີ19). ຜູ້
ສະໜອງການບໍລິການຝຶກອບົຮມົພາຍນອກລວມມບໍີລິສດັເອກະຊນົ, ອງົການລດັ, NGOs,ແລະ

ສະມາຄມົທລຸະກດິ. ສອງສວ່ນສາມຂອງວສິາຫະກດິທ່ີຕອບສາໍພາດຈດັອນັດບັຄນຸນະພາບຂອງການ

ຝຶກອບົຮມົວາ່“ດ”ີ, ແລະ 24ສວ່ນຮອ້ຍຈດັວາ່“ປານກາງ”. 
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ຮູບສະແດງທີ19: ແຫ່ຼງການຝຶກອົບຮົມ 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 

 

 

ບນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດຕ່າງໆໄດນ້າໍໃຊວ້ທິກີານທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນການຝກຶອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ . 

ດັ່ ງທີ່ ຮູບສະແດງທີ 20ຊີໃ້ຫເ້ຫນັ , ປະມານ3/4ຂອງບນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ທຕີອບ

ສໍາພາດໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ໃຫມ້ພີະນກັງານຜູ່ໜຶ່ ງໃນອງົການຈດັຕັງ້ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເປນັຜູ່ຮບັຜດິຊອບການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັ

ການຝກຶອບົຮມົພະນກັງານ. ຕວົເລກອດັຕາສ່ວນຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍກ່ຽວກບັດາ້ນນີແ້ມ່ນ30%.  

ບນັດາວສິາຫະກດິໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ(60%) ສ່ວນຫຼາຍມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະມີ

ບຸກຄນົຜູ່ໜຶ່ ງຮບັຜດິຊອບຄດືັ່ ງກ່າວ , ໃນຂະນະທີ່ ວສິາຫະກດິໃນຂະແໜງການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະຂາຍຍ່ອຍ (24%) 

ແມ່ນຂອ້ນຂາ້ງບ່ໍມີ. ຄາ້ຍຄກືນັນີ,້ 75%ຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ 77%ຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ

ຈດັງບົປະມານໃຫສໍ້າລບັຝກຶອບົຮມົພະນກັງານ, ໃນຂະນະທີ່ ມ1ີ6%ຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍມງີບົປະມານຄື

ດັ່ ງກ່າວ.  
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	 ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດຕ່າງໆ	ໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂອງ

ເຂົາເຈົ້າ.	ດັ່ງທີ່ຮູບສະແດງທີ	20	ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ,	ປະມານ	3/4	ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	ແລະຂະໜາດໃຫຍ່

ທີຕອບສຳພາດ	ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີພະນັກງານຜູ່ໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ		ເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບການຕັດສິນໃຈ

ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ.	ຕົວເລກອັດຕາສ່ວນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍກ່ຽວກັບດ້ານນ້ີແມ່ນ	30%.

	 ບັນດາວິສາຫະກິດໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ	ແລະ	ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ	(60%)	ສ່ວນຫຼາຍມີແນວໂນ້ມ	

ທີ່ຈະມີບຸກຄົນຜູ່ໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບຄືດັ່ງກ່າວ,	 ໃນຂະນະທີ່ວິສາຫະກິດໃນຂະແໜງການຄ້າຂາຍຍົກ	 ແລະຂາຍຍ່ອຍ	

(24%)	ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ມີ.	ຄ້າຍຄືກັນນີ້,	75%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່	ແລະ	77%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະ	

ໜາດກາງຈັດງົບປະມານໃຫ້ສໍາລັບຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ,	 ໃນຂະນະທີ່ມີ	 16%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍມີ	

ງົບປະມານຄືດັ່ງກ່າວ.	

 

ຮູບສະແດງທີ 20: ພື້ນຖານຂອງການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວ່າມີການຝຶກອົບຮົມໃດທີ່ຈໍາເປັນ	ແລະຜູ່ໃດຄວນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກໂດຍທົ່ວໄປ	

ແລ້ວແມ່ນອີງໃສ່ການປະເມີນຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ	(ຮູບສະແດງທີ	20).	ອັດຕາສ່ວນຂອງວິສາຫະກິດໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍ	

ຈັດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມອັນເກົ່າທຸກໆປີ.	ມີພຽງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ສ່ວນໜ້ອຍທີ່ຈັດຝຶກອົບຮົມອີງໃສ່ຄວາມ	

ສົນໃຈຫຼືຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

	 ການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດຂອງອົງການ	GIZ	ກໍ່ລາຍງານຜົນຄ້າຍຄືກັບການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO,	ເຊິ່ງ	

ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	 ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່	 ຊອກຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	 ແລະ	

ການຝຶກອົບຮົມຈາກອົງການລັດ,	ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ,	ອົງການທຸລະກິດຕ່າງໆ	ແລະຈາກອິນເຕີເນັດ.	ການນໍາໃຊ້ການ	

ບໍລິການພັດທະນາທຸລະກິດ	(Business Development Services (BDS)	ແມ່ນມີໜ້ອຍ.	ມີພຽງ	0.3%	

ຂອງຜູ່ຊົມໃຊ້ບໍລິການພັດທະນາທຸລະກິດ	(BDS)	ແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດ.	
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ຮູບສະແດງທ ີ20: ພືນ້ຖານຂອງການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັການຝຶກອບົຮມົ  

 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 

 

ການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັວ່າ ມກີານຝຶກອບົຮມົໃດທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ຜູ່ໃດຄວນຈະໄດຮ້ບັການຝຶກ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ 

ແມ່ນອງີໃສ່ການປະເມນີຂອງຜູ່ໃຊແ້ຮງງານ (ຮູບສະແດງທ ີ 20). ອດັຕາສ່ວນ ຂອງ ວສິາຫະກດິໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍ 

ຈດັຫຼກັສູດຝຶກອບົຮມົອນັເກົ່ າທຸກໆປີ. ມພີຽງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ ສ່ວນໜອ້ຍ ທີ່ ຈດັຝຶກອບົຮມົ ອງີໃສ່

ຄວາມສນົໃຈ ຫຼ ືຄວາມຕອ້ງການຂອງບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ການສໍາຫຼວດວສິາຫະກດິຂອງ ອງົການ GIZ ກໍ່ ລາຍງານຜນົຄາ້ຍຄກືບັ ການສໍາຫຼວດ ຂອງ LNCCI-ILO, ເຊິ່ ງ

ເປີດເຜຍີໃຫຮູ້ວ່້າ ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜູ່ບໍລຫິານຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ ຊອກຫາຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ 

ການຝຶກອບົຮມົ ຈາກອງົການລດັ, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກດິ, ອງົການທຸລະກດິ ຕ່າງໆ, ແລະ ຈາກອນິເຕເີນດັ. ການນໍາໃຊ ້

ການບໍລກິານພດັທະນາທຸລະກດິ (business development services (BDS) ແມ່ນມໜີອ້ຍ. ມພີຽງ 

0.3% ຂອງຜູ່ຊມົໃຊບໍ້ລກິານ ພດັທະນາທຸລະກດິ (BDS) ແມ່ນບນັດາວສິາຫະກດິ.  

ໃນປີ 2014, ການສກຶສາທີ່ ສະເພາະສໍາລບັຕະຫຼາດຂອງ BDS ສໍາຫຼວດ ວສິາຫະກດິຂະໜາດ ນອ້ຍ ແລະ ກາງ 

(ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ) 120 ແຫ່ງໃນວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ, ແລະ ຈາໍປາສກັ. ການສກຶສາໄດພ້ບົ

ວ່າ ໜອ້ຍກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງ ຂອງ ຈາໍນວນ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ພຽງເລກັນອ້ຍ (48 %) ທີ່ ນາໍໃຊ ້

BDS ນບັແຕ່ປີ 2012. ເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງຕວົຢ່າງການສໍາຫຼວດ ທີ່ ບ່ໍໄດນໍ້າໃຊກ້ານບໍລກິານຝຶກອບົຮມົ ລາຍງານວ່າ 

ເຂາົເຈ ົາ້ ໃຊກ້ານຮຽນຮູພ້າຍໃນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເອງ (ແລະບ່ໍເປັນທາງການ) ຜ່ານການຮຽນຮູຈ້າກໝູ່ ຄູ່ (ພະນກັງານ

ຮຽນຈາກກນັແລະກນັເອງ, 50 % ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດ) ຫຼ ືບ່ໍຮູກ່້ຽວກບັ ຜູ່ສະໜອງ BDS (43 %).  

ໃນຈາໍນວນຜູ່ເປັນເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜູ່ບໍລຫິານທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມສໍາພາດ, ບນັດາຜູ່ທີ່ ມາຈາກວສິາຫະກດິຂະໜ

າດ ກາງ ລາຍງານວ່າມກີານນາໍໃຊ ້BDS ໃນອດັຕາສ່ວນທີ່ ສູງ  (71%) ກວ່າ ວສິາຫະກດິ ຂະໜາດນອ້ຍ (41 %). 

ໂດຍສະເລັ່ ຍ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະກາງ ສົ່ ງພະນກັງານ 3 ຫາ 4 ຄນົ ເຂົາ້ຮ່ວມ ຝຶກອບົຮມົ ໃນແຕ່ລະ
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ຂະໜາດນອ້ຍ ຂະໜາດກາງ ຂະໜາດໃຫຍ ່ ທກຸຂະໜາດ 

ຂຶນ້ກບັການວເິຄາະ ຈດັຝຶກອບົຮມົແບບດຽວກບັທກຸປີ 

ຂຶນ້ກບັຄວາມພອ້ມ ແລະ ງບົປະມານ/ເງນິທຶນ ຂຶນ້ກບັຄວາມສນົໃຈ, ຄວາມຕອ້ງການແຕລ່ະຄນົ 

ອື່ ນໆ ບ່ໍມກີານຝຶກອບົຮມົ 
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	 ໃນປີ	2014,	ການສຶກສາສະເພາະສໍາລັບຕະຫຼາດຂອງ	BDS	ໂດຍການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	

ແລະກາງ	120	ແຫ່ງໃນ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ຫຼວງພະບາງ	ແລະ	ຈໍາປາສັກ.		ການສຶກສາໄດ້ພົບວ່າໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງ	

ໜຶ່ງຂອງຈໍານວນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງ	ພຽງເລັກນ້ອຍ	(48%)	ທີ່ນໍາໃຊ້	BDS	ນັບແຕ່ປີ	2012.	ເຄິ່ງ	

ໜຶ່ງຂອງຕົວຢ່າງການສໍາຫຼວດທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ການບໍລິການຝຶກອົບຮົມລາຍງານວ່າ	 ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ການຮຽນຮູ້ພາຍໃນຂອງ	

ເຂົາເຈົ້າເອງ	(ແລະບໍ່ເປັນທາງການ)	ຜ່ານການຮຽນຮູ້ຈາກໝູ່ຄູ່	(ພະນັກງານຮຽນຈາກກັນ	ແລະກັນເອງ,	50%	ຂອງ

ຜູ່ຕອບສໍາພາດ)	ຫຼືບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ່ສະໜອງ	BDS	(43%).	

	 ໃນຈໍານວນຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາພາດ,	ບັນດາຜູ່ທີ່ມາຈາກວິສາຫະກິດ

	ຂະໜາດກາງລາຍງານວ່າມີການນໍາໃຊ້	BDS	ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງ	(71%)	ກວ່າວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	(41%).	

ໂດຍສະເລັ່ຍ,	ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ		ແລະກາງ	ສົ່ງພະນັກງານ	3	ຫາ	4	ຄົນ	ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະປີ;	

ສິ່ງນີ້ລວມທັງຊຸດສໍາມະນາທີ່ຈັດໂດຍອົງການລັດ.	ສະນັ້ນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈໍານວນຂອງຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກແມ່ນບໍ່ໄດ້

ຈ່າຍເງິນ.	ບັນດາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມລວມມີການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດການບໍລິການ,	ການຄຸ້ມຄອງ	

ບໍລິຫານທົ່ວໄປ,	ການຜະລິດ,	ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ	ແລະເຕັກໂນໂລຊີ.	ຫົວຂໍ້ອື່ນໆແມ່ນ:	ການປຸງແຕ່ງອາຫານ,	

ການເງິນ,	ການບັນຊີ,	ການຂົນສົ່ງ	ແລະປະເດັນດ້ານກົດໝາຍ.	ຜູ່ຕອບສໍາພາດທັງໝົດລາຍງານວ່າຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ສະ	

ໜອງໃຫ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດໃນລະດັບ	''ປານກາງຫາຫຼາຍ''.	ປະມານ	65%	ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດກ່າວວ່າເຂ້ົາເຈ້ົາຈໍາເປັນ

ຕ້ອງໃຊ້ການບໍລິການ	BDS	ໃນ	ໄລຍະ	1-3		ປີ	ຕໍ່ໜ້າ,	20%	ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈເທື່ອ,	15%	ລາຍງານວ່າບໍ່ຈໍາເປັນໃຊ້ບໍລິການ	

ເຫຼົ່ານັ້ນເທື່ອ.	ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ		ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	ລາຍງານວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍຂຶ້ນ

ທີ່ຈະນໍາໃຊ້	BDS	ຫຼາຍກວ່າວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ.	 ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ,	 ແນວໂນ້ມທີ່ເປັນບວກຄືແນວນີ້	

ເປັນສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບການບໍລິການ	BDS.	ສິ່ງນີ້ອາດຍິ່ງແທດເໝາະກວ່າເກົ່າໃນທຸກມື້ນີ້,	ໃນເມື່ອມີການແຂ່ງຂັນເພີ່ມ

ຂຶ້ນ,	ເປັນຍຸກໂລກາພິວັດ	ແລະມີສິ່ງທ້າທາຍຈາກການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນ	ກໍ່ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຄວາມ

ຈໍາເປັນຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມຄືດັ່ງກ່າວ	(EDC,	2014).

	 ສິ່ງສະກັດກັ້ນຫຼັກຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມລວມມີການບໍ່ມີເວລາ		ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກບັນດາທາງ

ເລືອກການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມຍ້ອນຂາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ	ແລະຜູ່ສະໜອງທີ່ມີຢູ່	ແລະຂາດ

ຫຼັກສູດ/ຜູ່ສະໜອງຄຸນນະພາບດີ.	

	 ສໍາລັບແຜນຝຶກອົບຮົມໃນອານາຄົດ,	ມີຫຼາຍກວ່າ	90%	ຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາ	

ຫະກິດຂະໜາດກາງ	ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ຕັ້ງໃຈຈະສະໜອງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ	12	ເດືືອນ	

ຕໍ່ໜ້າ,	ໃນຂະນະທີ່ມີໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບັນດາເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດ

ນ້ອຍກໍ່ຕັ້ງໃຈເຮັດແນວນັ້ນຄືກັນ.	

ອຸປະສັກຕໍ່ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບພະນັກງານທີ່ລາຍງານມາລວມມີດັ່ງນີ້:

	 •	 ບໍ່ມີເວລາ	(60%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່,	33%	ຂອງຂະໜາດກາງ,	14%	ຂອງຂະໜາດນ້ອຍ);

•	 •	 ຂາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ/ຜູ່ສະໜອງຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່	(22%	ຂອງຂະໜາດກາງ,	10%	ຂອງຂະໜາດ	

	 	 ໃຫຍ່,	6%	ຂອງຂະໜາດນ້ອຍ);

•	 •		 ພະນັກງານບໍ່ສົນໃຈໃນການຝຶກອົບຮົມ;
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•	 •		 ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານເປັນຫວ່ງວ່າພະນັກງານຈະອອກການພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ;

•	 •		 ບໍ່ມີຫຼັກສູດ/ຜູ່ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບ;

•	 •		 ຕົ້ນທຶນການຝຶກອົບຮົມສູງກວ່າປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ;

•	 •		 ບໍ່ຮູ້ວ່າທັກສະອັນໃດທີ່ພະນັກງານຈໍາເປັນ;		ແລະ

•	 •		 ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຝຶກອົບຮົມ	(55%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).

	 ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO (2014)	ຍັງລະບຸວ່າມີ	44%	ຂອງບັນດາບໍລິສັດຮັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ປະຈໍາ,	

ເຊິ່ງປະກອບເປັນເກືອບ	40%	ຂອງກໍາລັງແຮງງານທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.	ຂຶ້ນກັບຂະແໜງການ,	ອັດຕາການເຂົ້າອອກ	

ການສໍາລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ປະຈໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສູງ		(ຕົວຢ່າງ:	ໃນຂະແໜງຕັດຫຍິບ).		ສິ່ງນີ້ອາດຈະຫຼຸດຄວາມກະຕືລື	

ລົ້ນຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໃນການທີ່ຈະຝຶກພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.	ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	ໃນບັນດາຜູ່ທີ່ໄດ້ເຄີຍສະໜອງການ

ຝຶກອົບຮົມ,	ຄຸນນະພາບຂອງການຝຶກອົບຮົມສ່ວນຫຼາຍກໍ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ	''ດີ''.	ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນ

ຫ້າວຫັນກວ່າໝູ່ໝົດໃນການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ,	ໃນຂະນະທີ່ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງ	ທີ່ຫ້າວ	

ຫັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງ	 ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	 ການກໍ່ສ້າງ	 ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ	

ແລະຂະແໜງການບໍລິການອື່ນໆ.	ໃນຂະນະທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່	ແລະຂະໜາດກາງປົກກະຕິ	ແລ້ວໄດ້	

ຈັດສັນງົບປະມານຝຶກອົບຮົມໄວ້,	ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ມີງົບປະມານ.	ນອກນັ້ນ,	ເຈົ້າ	

ຂອງທຸລະກິດ	 ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍຄົນ	 ບໍ່ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນຂອງການຝຶກອົບຮົມ,	

ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງນີ້ອາດເປັນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະຂະແໜງທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວຂ້ອງ	 (ການຄ້າຂາຍຍົກ	 ແລະຂາຍຍ່ອຍ),	

ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຊໍານານດ້ານເຕັກນິກລະດັບສູງ.	ອີກປັດໄຈໜຶ່ງອາດແມ່ນວ່າວິສາຫະກິດ

ຂະໜາດນ້ອຍບາງຈໍານວນມີຄວາມຮັບຮູ້ໜ້ອຍກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ.

	 ປະມານ	30%	ຂອງພະນັກງານທັງໝົດຂອງ	404	ບໍລິສັດທີ່ສໍາຫຼວດມີລະດັບການສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະ

ຍາໄລ.		ແນວໃດກໍ່ຕາມ,		ບັນດາບໍລິສັດໂດຍລວມແລ້ວກໍ່ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈກັບການຂາດລະດັບທັກສະການ

ເຮັດວຽກຕົວຈິງ	ຫຼື	ມີລະດັບທັກສະການເຮັດວຽກຕົວຈິງທີ່ບໍ່ພຽງພໍຂອງພະນັກງານທີ່ຮັບສະມັກມາຈາກມະຫາວ	ິ

ທະຍາໄລພາຍໃນ.	ສິ່ງນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າຂາດການເຊື່ອມໂຍງກັນມາດົນແລ້ວລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມໃນລະ	

ບົບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ	ແລະທັກສະການເຮັດວຽກຕົວຈິງທີ່ຈໍາເປັນໃນໜ້າວຽກ.

	 ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ສໍາພາດທັງໝົດ,	ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈໍາເປັນກວ່າໝູ່ໝົດແມ່ນໃນດ້ານການຕະຫຼາດ	

ແລະ	 ການບໍລິການລູກຄ້າ,	 ການນໍາພາ,	 ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ	 ແລະທັກສະການຊີ້ນໍາວຽກງານ.	 ວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້

ສໍາຫຼວດພິຈາລະນາການພັດທະນາທັກສະທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານເຕັກນິກ	(Soft Skills)	(ການບໍລິການລູກຄ້າ,	ການນໍາພາ	

ແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ,	ດ້ານສຸຂະພາບ	ແລະຄວາມປອດໄພ	ແລະການສື່ສານ	ແລະການເຮັດວຽກເປັນທີມ)	ວ່າ

ເປັນຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດຂອງພະນັກງານ.	ພາສາຕ່າງປະເທດແມ່ນຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຕື່ມໃນບັນດາວິສາຫະກິດຂະ

ໜາດໃຫຍ່,	ໃນຂະນະທີ່ດ້ານການບັນຊີ	ແລະການຈົດກ່າຍບັນຊີແມ່ນຄວາມສົນໃຈພິເສດຂອງວິສະຫະກິດຂະ	

ໜາດນ້ອຍ		ແລະກາງ	(ເບິ່ງຮູບສະແດງທີ	21).
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ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.

3.5 ບົດຮຽນສໍາລັບການພັດທະນາຕະຫຼາດໃນອານາຄົດ

	 ຖ້າປາສະຈາກພະນັກງານທີ່ຊໍານານງານ,	ວິສາຫະກິດລາວຈະບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍໂຕໄດ້.	ການຂາດພະນັກງານ

ທີ່ຊໍານານງານຈະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜະລິດຕະພາບ	ແລະຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ,	ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ	

ແລະການບໍລິການ,	ນະວັດຕະກໍາໃໝ່	ແລະທ້າຍທີ່ສຸດກໍ່ຕໍ່ກໍາໄລຂອງວິສາຫະກິດ.	ສິ່ງນີ້ຈະຫັນເຫຄວາມສົນໃຈ	

ຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ມີທ່າແຮງຈະມາລົງທຶນ	ແລະກົດໜ່ວງການພັດທະນາຕະຫຼາດໂດຍລວມ.	ໃນຂະນະ

ທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດສາມາດປ່ຽນແທນແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ	ທີ່ມີທັກສະຕໍ່າດ້ວຍແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ມີທັກສະໃນ	

ໄລຍະສັ້ນ,	ສິ່ງນີ້ຈະບໍ່ເປັນທາງອອກທີ່ເໝາະສົມໄລຍະຍາວສໍາລັບຜູ່ປະກອບການ.	ຖ້າລະດັບທັກສະແຮງງານລາວ

ຕໍ່າຍັງຄົງສືບຕໍ່,	ສິ່ງນີ້ອາດກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານລາວໄປຍັງປະເທດໃກ້ຄຽງ,	ເຊິ່ງຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້

ມີການຂາດແຄນແຮງງານທ່ີມີທັກສະຕ່ໍາຢູ່ພາຍໃນເພ່ີມຂ້ຶນ.		ອີກດ້ານໜ່ຶງ,	ການຮັບພະນັກງານຕ່າງປະເທດທ່ີມີຄວາມ

ຊໍານານງານສູງ		ສຸດທ້າຍກໍ່ຈະເພີ່ມຕົ້ນທຶນການດໍາເນີນງານຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານລາວ,	ຍ້ອນຕົ້ນທຶນແຮງງານທີ່ຊໍານານ

ງານເພີ່ມຂຶ້ນ	ແລະ	ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີ່ຊໍານານງານເພີ່ມຂຶ້ນພາຍໃນ	AEC.

	 ບັນຫາຂ້າງເທິງທ່ີເກີດຂື້ນ	ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍກົງ,	ໃນອານາຄົດອາດ	

ຈະຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງດ້ານ	ສັງຄົມ	ແລະການເມືອງອີກດ້ວຍ.	
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ໜາດ  

 
ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 

3.5 ບດົຮຽນສໍາລບັການພດັທະນາຕະຫຼາດໃນອານາຄດົ  

ຖາ້ປາສະຈາກພະນກັງານທີ່ ຊໍານານງານ, ວສິາຫະກດິລາວ ຈະບ່ໍສາມາດຂະຫຍາຍໂຕໄດ.້ ການຂາດ ພະນກັງານ

ທີ່ ຊໍານານງານ ຈະມຜີນົກະທບົໂດຍກງົຕ່ໍຜະລດິຕະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັ, ຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະ

ພນັ ແລະ ການບໍລກິານ, ນະວດັຕະກາໍໃໝ່, ແລະ ທາ້ຍທີ່ ສຸດກໍ່ ຕ່ໍ ກາໍໄລ ຂອງວສິາຫະກດິ. ສິ່ ງນີ ້ຈະຫນັເຫຄວາມ

ສນົໃຈຂອງນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດທີ່ ມທ່ີາແຮງຈະມາລງົທນຶ ແລະ ກດົໜ່ວງການພດັທະນາຕະຫຼາດໂດຍລວມ. ໃນ

ຂະນະທີ່ ບນັດາວສິາຫະກດິ ສາມາດປ່ຽນແທນ ແຮງງານທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ມທີກັສະຕ່ໍາ ດວ້ຍແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ ມທີກັ

ສະ ໃນໄລຍະສັນ້, ສິ່ ງນີ ້ຈະບ່ໍເປັນທາງອອກທີ່ ເໝາະສມົໄລຍະຍາວ ສໍາລບັຜູ່ປະກອບການ. ຖາ້ລະດບັທກັສະແຮງ

ງານລາວຕ່ໍາ ຍງັຄງົສບືຕ່ໍ, ສິ່ ງນີອ້າດກະຕຸນ້ໃຫມ້ກີານເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງແຮງງານລາວ ໄປຍງັ ປະເທດໃກຄ້ຽງ, ເຊິ່ ງຍິ່ ງ

ຈະເຮດັໃຫມ້ກີານຂາດແຄນແຮງງານທີ່ ມທີກັສະຕ່ໍາຢູ່ພາຍໃນ ເພີ່ ມຂຶນ້. ອກີດາ້ນໜຶ່ ງ, ການຮບັພະນກັງານ

ຕ່າງປະເທດທີ່ ມຄີວາມຊໍານານງານສູງ ສຸດທາ້ຍ ກໍ່ ຈະເພີ່ ມຕົນ້ທນຶ ການດໍາເນນີງານຂອງຜູ່ໃຊແ້ຮງງານລາວ, ຍອ້ນ

ຕົນ້ທນຶແຮງງານທີ່ ຊໍານານງານເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການແຮງງານທີ່ ຊໍານານງານເພີ່ ມຂຶນ້ ພາຍໃນ AEC.  

ນອກຈາກບດົຮຽນດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ເຫນັໄດແ້ຈງ້ຄແືນວນີແ້ລວ້, ການພດັທະນາເຫຼົ່ ານີ ້ອາດຄາດວ່າ ຈະມບີດົຮຽນ

ທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ດາ້ນການເມອືງນໍາອກີ.  
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ຂະໜາດນອ້ຍ ຂະໜາດກາງ ຂະໜາດໃຫຍ ່ ທກຸຂະໜາດ 

ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິການລກູຄາ້ 

ການເປັນຜູນ້າໍ, ບໍລິຫານຈດັການ, ການ

ເປັນຜູຄ້ມຸງານ 
ການສື່ ສານ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນທີມ 

ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການ
ເຮັດວຽກ 
ການເຝິກອບົຮມົສະເພາະດາ້ນພາຍໃນ

ບໍລິສດັ 
ການບນັຊ,ີ ລງົບນັຊ ີ& ທກັສະດາ້ນທລຸະ
ກດິທ ົ່ວໄປ 
ທກັສະທາງດາ້ນໄອທີ 

ພາສາຕາ່ງປະເທດ 

ການເຝິກອບົຮມົທາງດາ້ນເຕັກນກິ 

ພ້ືນຖານການອາ່ນ, ການຂຽນ, 
ຄະນດິສາດ 
ອື່ ນໆ 

ບ່ໍເຄຍີມກີານຈດັຈາ້ງການເຝິກອບົຮມົຈກັ
ເທ່ືອ 



24

3.6 ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍ

ເພື່ອຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້,	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ສະເໜີບັນດາຄໍາແນະນໍາດັ່ງນີ້:

ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນພັດທະນາທັກສະຂອງແຮງງານສະເພາະຂະແໜງການ5 

	 ຄວນຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້	 ຂອງການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາທັກສະ

ສະເພາະຂະແໜງການ	ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນວິທີການພັດທະນາທັກສະຂອງຜູ່ອອກແຮງງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ	

ຈໍາເປັນຂອງອຸດສາຫະກໍາ	ແລະເຊິ່ງສຸດທ້າຍແລ້ວຈະເພີ່ມ	ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງວິສາຫະກິດ.	ໂດຍສົ່ງເສີມການ

ເຮັດວຽກແບບໄຕຼພາຄີ	(ເຊິ່ງມີຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ,	ກະຊວງແຮງງານ	ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ	ແລະ	ອົງການຈັດ

ຕັ້ງຕາງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ,	ສະພາການຄ້າ		ແລະ	ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ	ແລະອົງການຈັດ	ຕັ້ງຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ,	

ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ)	ສິ່ງນີ້ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກເອກະຊົນຍຶດໝັ້ນໃນການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາທັກ	

ສະໃນບາງອຸດສາຫະກໍາ	 ທີ່ຂະຫຍາຍໂຕໂດຍມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນ	 ເຊີ່ງ	

ສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນດາຜູ່ທີ່ປະກອບເຂົ້າກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານມີຄວາມເຊືອໜັ້ນໃນກອງທຶນຫຼາຍຂື້ນ.	

 ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ສອຊ) ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ 

ແລະ ເສີມສ້າງໃຫ້ບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ (TWG) ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນ 

ການປົກຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບຮ່າງແຫ່ງຊາດດ້ານຄຸນວຸດທິດ້ານອາຊີບ (National Voca-

tional Qualifications Frameworks (NVQF)6 

	 •	 ຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ການປຶກສາໃນສະພາອະຊີວະສຶກສາ	ແລະຄັດເລືອກ

	 	 ຕົວແທນຂອງຕົນເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນປະເທດ		ແລະພາກພື້ນທ່ີມີຫຼາຍລະດັບກອງປະຊຸມ		ເພື່ອ

		 	 ຮັບປະກັນບັນຫາຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຖືກນຳເຂ້ົາສູ່ຂະບວນການປຶກສາຫາລືື.	ສ່ິງດ່ັງກ່າວເຫ່ົຼານ້ີກ່ໍແມ່ນ

	 	 ເພ່ືອຮັບປະກັນການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມດ້ານທັກສະສີມືແຮງງານ	ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ	ແລະ

	 	 ແຮງງານສະເພາະແຕ່ລະພື້ນທີ່.

•	 •		 ເພີ່ມຕາງໜ້າໃຫ້ພາກເອກະຊົນເປັນພາກສ່ວນນື່ງຂອງໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ	(TWG). 

•	 •		 ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນເພ່ີມຕ່ືມ,	ໂດຍສະເພາະການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງນິ		ແລະ	ດ້ານວິຊາ		

	 	 ການ,	ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ	ແລະ	ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບໃຫ້

	 	 ເຂັ້ມແຂງ,	ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປັດຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າ	ໃນການສະໜອງການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາໃຫ້ແກ່

	 	 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບຍຸດທະສາດດ້ານການຢັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາຊີບແຫ່ງຊາດ	(NVQF).	

 ເພີ່ມການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍການສ້າງໂຄງຮ່າງການປຶກສາຫາລື ທີ່

ສົ່ງເສີມວິທີການພັດທະນາທັກສະທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ

	 ຜ່ານການຮ່ວມມືທີ່ດີຂຶ້ນ,	 ສອງກະຊວງຫຼັກນີ້ຈະສາມາດນໍາມາເຊິ່ງໝາກຜົນທີ່ດີກວ່າເກົ່າ,	 ລວມທັງການພັດ	

ທະນາມາດຕະຖານອາຊີບແຫ່ງຊາດ.	 ເປີດກ້ວາງໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືທີ່ເປີດກ້ວາງ,	 ເປັນໄລຍະໆ	ກັບສະຖາບັນເອ	

ກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 (ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມອຸດສາຫະກໍາ,	 ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນ	 ແລະຕາງໜ້າອຸດສາຫະ	

ກໍາ)	ຍັງຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການປະສານງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.	

5ເບິ່ງພາກທີ	1.6.1. 6ເບິ່ງພາກທີ	1.6.2.
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ສ້າງສາຍສໍາພັນກັບຜູ່ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການບໍລິການພັດທະນາທຸລະກິດ

 •	 ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດໃຫ້ໃກ້ຊິດກວ່າເກົ່າກັບຜູ່ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ	(TVET)	ພາຍໃນ.	

	 	 ຮັບເອົາຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຈາກ		ສ.ຄ.ອ		ແຫ່ງຊາດລາວ	ກ່ຽວກັບຜູ່ສະໜອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້	ແລະ	ຫຼັກສູດ

	 	 ການຝຶກອົບຮົມຂອງເຂົາເຈົ້າ		ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ດີກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບປະ

	 	 ເພດການຝຶກ/ຄຸນນະພາບຂອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.

•	 •	 ສ້າງການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າລະຫວ່າງຜູ່ສະໜອງຝຶກອົບຮົມສະເພາະອຸດສາຫະກໍາ	ແລະຜູ່ສະ			

	 	 ໜອງຝຶກອົບຮົມອື່ນໆໃນຂົງເຂດອາຊຽນ.

•	 •		 ເພີ່ມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ່ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ	ແລະວິສາຫະກິດຊັ້ນນໍາເພື່ອໃຫ້ມີການສິດ	

	 	 ສອນທັກສະທ່ີໃຊ້ໄດ້ຕົວຈິງ	ແລະທ່ີສອດຄ່ອງໃຫ້ແກ່ກໍາລັງແຮງງານທ່ີກໍາລັງຈະອອກສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ.	

ສ້າງໂຄງຮ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດເຂົ້າໃນ LMIS

	 ສະໜອງວິທີທາງສໍາລັບວິສາຫະກິດໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຫຼ້າສຸດ	ແລະທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນ	

ຂ່າວສານ	LMIS	ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ	ແລະຂັ້ນແຂວງ	ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພາກລັດພັດທະນານະໂຍບາຍທີ່ເອື້ອອໍານວຍແກ່ການ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນມິດຕໍ່ທຸລະກິດ.

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານປະຈໍາປີ ແລະງານປະຈໍາປີ  

ອື່ນໆຂອງອຸດສາຫະກໍາຂອງສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ

	 ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນບໍລິການຈັດຫາງານ,	ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ	ແລະສະຖາບັນ

ຝຶກອົບຮົມເປີດທາງໄປສູ່ການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ	ແລະສ້າງໂອກາດການຈ້າງງານໃຫ້ເພີ່ມ

ຂຶ້ນ,	ໂດຍສະເພາະກໍາລັງແຮງງານໜຸ່ມ.	ນອກນັ້ນ,	ບ່ອນທີ່ສະມາຄົມທຸລະກິດ	ແລະກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາຈັດຕັ້ງການປຶກ

ສາຫາລື	 ແລະກິດຈະກໍາການຮ່ວມມືອື່ນໆເຊີ່ງສາມາດສ້າງໃຫ້ໄວໝຸ່ມມີຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນດ້ານທັກສະທີ່ອີງ

ໃສ່ອຸດສາຫະກໍາ		ແລະ	ເສັ້ນທາງສາຍອາຊີບທີມີທ່າແຮງ,		ສະເພາະກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ.		ຕະຫຼາດນັດແຮງງານ		ແລະງານ

ວາງສະແດງປະຈໍາປີຂອງອຸດສາຫະກໍາ	ສະໜອງໂອກາດທີ່ດີສໍາລັບພະນັກງານໃນອານາຄົດໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ	

ປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຫຼາກຫຼາຍອຸດສາຫະກໍາ	ແລະຫຼາກຫຼາຍວິສາຫະກິດ.	ໃນຂະນະດຽວກັນ,	ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວຊ່ວຍ

ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ເຂົ້າເຖິງຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງຮັບຊົມໃນວົງກວ້າງກວ່າ,	ເຊິ່ງຕອບສະເໜອງໃຫ້ແກ່ຍຸດທະສາດ

ການຕະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ	ແລະ	ບໍ່ສິ້ນເປື່ອງງົບປະມານຫຼາຍ.

ຈັດຕັ້ງການສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການດ້ານອາຊີບ ແລະ ທັກສະສີມືປະຈໍາປີ

 •	 ການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດປະຈໍາປີຈະຊ່ວຍໃຫ້	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ສາມາດສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງ	

	 	 ການແຮງງານຂອງສະມາຊິກໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ.	ການສໍາຫຼວດຄືດັ່ງກ່າວສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະ			

	 	 ທັນເວລາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີຈຳເປັນຂອງສະມາຊິກ,	ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການຮັບເອົາ

	 	 ພະນັກງານເຂົ້າວຽກ				ແລະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.			ຜົນດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຊ່ວຍກໍານົດແນວ
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	 	 ໂນ້ມທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມຂະໜາດຂອງທຸລະກິດ,	ຂະແໜງການ	ແລະຂົງເຂດພື້ນທີ່ຂອງວິສາຫະກິດ.	ໃນຂະ

	 	 ນະທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ	ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເວລາທີເໝາະສົມເພືອການລົງທຶນ,	ການສຳ

	 	 ຫຼວດປະຈຳບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.	

 •		 ບັນດາວິສາຫະກິດຄວນຈະມີໂອກາດສື່ສານກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານກໍາລັງແຮງງານ	ແລະດ້ານທັກ

		 	 ສະແຮງງານທີເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.	ມາດຕະການເຊັ່ນນັ້ນຄວນຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການສົນທະນາທີ່ເປີດກວ້າງ	

	 	 ແລະເພື່ອພັດທະນາມາດຕະການທີ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງໃນການແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້,	ໂດຍມີ

	 	 ການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

3.6.1 ບົດສະເໜີຫຍໍ້ດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ: ກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງ 

ງານສະເພາະຂະແໜງການ

ພາກສັງລວມຫຍໍ້

	 ມາດຕາທີ	7	ຂອງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານ	(7	ຕຸລາ	2015)	ລະບຸວ່າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ

ຕ້ອງປະກອບສ່ວນງົບປະມານເຂົ້າໃນກອງທຶນອີງຕາມເງິນເດືອນທີ່ຈ່າຍ:	 (1%)	 ຂອງເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານຂອງ	

ພະນັກງານ	ໂດຍບໍ່ຫັກຈາກເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານຈາກພະນັກງານ	ແຕ່ຕັດຈາກກອງທຶນຂອງໜ່ວຍງານແຮງງານ	

ໂດຍກົງ.	ຮ່າງດຳລັດຍັງລະບຸວ່າ

	 	 ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານນໍາໃຊ້ກອງທຶນສໍາລັບພັດທະນາທັກສະພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.	ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ

	 	 ບໍ່ສາມາດຈັດຫຼັກສູດພັດທະນາທັກສະຂອງຕົນເອງ		ຫຼືບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຈໍານວນເງິນທັງໝົດຂອງທຶນທ່ີຈັດ

	 	 ສັນໄວ້ນ້ັນໃນປີປະຕິທິນໜ່ຶງ,		ເມ່ືອນ້ັນທຶນທ່ີເຫືຼອຈະຖືກໂອນໂດຍກົງໄປຍັງກອງທຶນລວມ		ເພ່ືອການພັດ

		 	 ທະນາ	ແລະສ້າງສີມືແຮງງານ.

	 ພາກເອກະຊົນເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈິງໄດ້ຂອງຮ່າງດໍາລັດດ່ັງກ່າວເພ່ີມຂ້ຶນ.	

ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	ໂດຍລວມແລ້ວພາກເອກະຊົນຍັງບໍ່ກຽມພ້ອມທີ່ຈະມີຕົ້ນທຶນເພີ່ມຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງ	

ທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານ.	ໃນຂະນະດຽວກັນ,	 ເຖິງແມ່ນວ່າຕົ້ນທຶນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫຼຸດຄວາມ

ສາມາດແຂ່ງຂັັນຂອງວິສາຫະກິດລົງ,	ພາກເອກະຊົນກໍ່ຮັບຮູ້ດີວ່າກອງທຶນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີ

ມືແຮງງານທັງໝົດ.	ສະນັ້ນ,	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ,	ຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານພາກເອກະຊົນ,	ຈຶ່ງສະເໜີໂຄງການ	

ທົດລອງດ້ານກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານສະເພາະຂະແໜງການ.		ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະ

ຕິບັດການທົດລອງນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການຍົກລະດັບກອງທຶນພັດທະນາ	 ແລະສ້າງສີມືແຮງງານ	 ແລະການຜັນຂະຫຍາຍ	

ກອງທຶນນີ້ໂດຍຂະແໜງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດອື່ນໆ.

ສະພາບຂອງແຮງງານທີ່ເດັ່ນກ່ວາ ແລະຜົນສະທ້ອນຕໍ່ພາກເອກະຊົນ

	 ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014	ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າການຂາດແຮງງານທີ່ຊໍານານງານແມ່ນປະເດັນທ່ີ

ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງວິສາຫະກິດທຸກຂະໜາດ	ແລະຂອງທຸກຂະແໜງການພາຍໃນປະເທດ.	
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	 ປະມານ	56%	ຂອງວິສາຫະກິດເຫັນດີ		ແລະເຫັນດີທີ່ສຸດກັບຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ

ຮັບສະມັກຫຼືໃນການຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊໍານານລະດັບກາງຫຼືທີ່ມີຄວາມຊໍານານສູງໃນໄລຍະ	12	ເດືອນ

ຜ່ານມາ.	ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້ເປັນບັນຫາສະເພາະສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	(79%)	ແລະວິສາຫະກິດ	

ຂະໜາດໃຫຍ່	 (60%).	 ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າ,	 ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	 ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ຍັງປະສົບກັບຄວາມ	

ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບສະມັກຫຼືຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊໍານານຕໍ່າ,	ເຊິ່ງມີຕົວເລກເຖິງ	84%	ສໍາລັບວິສາຫະ	

ກິດຂະໜາດກາງ	ແລະ	70%	ສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.	

	 ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍເຫັນດີວ່າການຂາດແຄນທັກສະເຫຼົ່ານີ້ເຄີຍມີຜົນກະ	

ທົບທາງລົບຕໍ່ການຂະຫຍາຍໂຕ	ແລະກໍາໄລຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະ	12	ເດືອນຜ່ານມາ,	ເຊິ່ງນັ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນ	

ສະທ້ອນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ການຂາດແຄນທັກສະຕໍ່ພາກເອກະຊົນຂອງລາວ.	

ຜົນກະທົບຂອງຮ່າງດໍາລັດຕໍ່ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ

	 ການສົນທະນາທີ່ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຮ່າງດໍາລັດຂອງບັນດາສະມາຊິກ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ຈາກຂະແໜງເສດ

ຖະກິດຕ່າງໆທີ່ອ້າງອີງເຖິງປະສົບການຂອງປະເທດອື່ນໃນການສ້າງກອງທຶນພັດທະນາທັກສະ,	ເຊິ່ງແນະນໍາດັ່ງນີ້:	

 •	 ກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານຄວນຈະໄຈ້ແຍກກຸ່ມເປົ້າໝາຍອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ	ແລະປະເພດ	ແລະແຫຼ່ງ	

	 	 ທຶນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.	ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍຜູ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລວມມກຸ່ີມຜູ່ດ້ອຍໂອກາດ,	ຜູ່ເຂ້ົາມາຍັງກາໍລັງແຮງ		

	 	 ງານໃໝ່	(ຫຼືຜູ່ທີ່ປ່ຽນວຽກ)	ແລະຜູ່ທີ່ຮ່ວມໃນກໍາລັງແຮງງານຢູ່ປັດຈຸບັນ.	

•	 •	 ດໍາລັດຄວນຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການສູງຂຶ້ນ	ກ່ຽວກັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃນພາກເອ	

	 	 ກະຊົນ	ແລະສະໜອງໂອກາດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານພາກເອກະຊົນ		ເພື່ອໃຫ້ຄຸ້ມຄອງການປະກອບສ່ວນຂອງ	

	 	 ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນກອງທຶນຢ່າງເປັນລະບົບ.	

 •	 ກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານຄວນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດ,	ໂດຍສະເພາະໃນ

	 	 ການສະໜອງແຮງງານທີ່ຊໍານານງານ	ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຈໍາເປັນທີ່ແທ້ຈິງຂອງອຸດສາຫະກໍາ.	

 •	 ການຈັດເກັບ	1%	ເພີ່ມລາຍຈ່າຍໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ	ແລະເພີ່ມຕົ້ນທຶນການຜະລິດ.	ຕົ້ນທຶນນີ້ມາເພີ່ມຕື່ມ,	

	 	 ເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ	ແລະລະບຽບການ,	ມາເປັນ	43%		ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄ່າຈ້າງ,	2%	

	 	 ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄ່າໄຟຟ້າ	(ເຊິ່ງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈົນຮອດປີ	2017),	1%	ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄ່ານໍ້າ	ແລະ	1%	ເພີ່ມ

	 	 ຂຶ້ນໃນປະກັນສັງຄົມ.		ນອກນັ້ນ,	ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ອີງໃສ່ຕະຫຼາດເອີຣົບກໍ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍອ້ນ	

	 	 ຄ່າເງິນເອີໂຣຫຼຸດລົງ	25%.	ຕົ້ນທຶນເພີ່ມເຕີມນີ້ໄດ້ມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ຜົນການປະຕິບັດງານຂອງ

		 	 ວິສາຫະກິດ.

ການພັດທະນາທັກສະປັດຈຸບັນໃນຂະແໜງວິສາຫະກິດ

ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014	ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຫຼາຍກວ່າ	90%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	ແລະຂະ

ໜາດໃຫຍ່ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສະໜອງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ	12	ເດືອນຕໍ່ໜ້າ,	ໃນຂະນະທີ່ມີໜ້ອຍ

ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດຄືແນວນັ້ນ.	ໂດຍລວມແລ້ວ,	ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	
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ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການພັດທະນາພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດເອງ.	ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ	

ບຸກຄົນເພື່ອເບິ່ງລວມກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ	 ແລະສະໜອງງົບປະມານສໍາລັບວຽກນີ້,	 ໂດຍຈັດຈ້າງ	 ຜູ່

ສະໜອງການບໍລິການຝຶກອົບຮົມໃນຂະແໜງເອກະຊົນ,	 ພາກລັດ,	 ອົງການທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ	 (NGOs) ແລະ	

ສະມາຄົມທຸລະກິດ.	ສາມາດມີຂໍ້ສັງເກດຂ້າງລຸ່ມນີ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານຂອງພາກເອກະຊົນ:	

 •	 ໂຮງງານຕັດຫຍິບສ່ວນຫຼາຍຮັບກໍາມະກອນທ່ີບ່ໍຊໍານານງານ		ແລະຝຶກເຂົາເຈ້ົາກ່ອນເຂົາເຈ້ົາຈະເລ່ີມເຮັດວຽກ;

•	 •		 ການພັດທະນາທັກສະໃນບ່ອນເຮັດວຽກເອງແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຈໍາເປັນສະເພາະຂະແໜງການ;	

 •	 ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານນໍາໃຊ້ຄູຝຶກ	ແລະອຸປະກອນທີ່ນໍາເຂົ້າມາສະເພາະຄວາມຈໍາເປັນຂອງອຸດສາຫະກໍາ		ແລະຮັບ

	 	 ໃຊ້ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ	(ແຜ່ນແພ,	ເຟີນິເຈີ,	ບໍ່ແຮ່,	ການຫັນເປັນລະບົບໂອໂຕເມຕິກ,	ICT,

		 	 ແລະຂະແໜງອື່ນໆ);	

 •	 ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານສ່ົງພະນັກງານໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ຕ່າງປະເທດ,	ເພ່ີມຕ່ີືມໃສ່ກັບການນໍາໃຊ້ການຖ່າຍທອດຄວາມ

	 	 ຮູ້	ແລະທັກສະຂອງພະນັກງານພາຍໃນບ່ອນເຮັດວຽກເອງ	(ແຜ່ນແພ,	ເຟີນິເຈີ,	ບໍ່ແຮ່,	ການຫັນເປັນລະບົບ	

	 	 ໂອໂຕເມຕິກ,	ICT	ແລະຂະແໜງອື່ນໆ);		ແລະ

•	 •	 ຂະແໜງວິສາຫະກິດໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບສູນຝຶກອົບຮົມຂອງອຸດສາຫະກໍາເຊິ່ງມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດ		(ເຊັ່ນ:	ສູນ

	 	 ພັດທະນາສີມືດ້ານການຕັດຫຍິບ,	ສະຖາບັນແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ	ແລະການຕ້ອນຮັບ	ແລະ

	 	 ສູນການ	ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາຊີບພາກເອກະຊົນອື່ນໆ),		ທັງໂດຍກົງກັບສູນຝຶກອົບຮົມຫຼືຜ່ານສະມາຄົມ

	 	 ທຸລະກິດ	ແລະ/ຫຼື	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ.

ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ ລິເລີ່ມທົດລອງກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານສະເພາະຂະແໜງການ

	 ໂຄງການທົດລອງເລັ່ງໃສ່ນໍາສະເໜີຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານຕໍ່ຊຸມຊົນທຸລະກິດພາຍໃນ,	

ສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງພາກເອກະຊົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ	ຕໍ່ກັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານໂດຍຜ່ານຫຼັກການ	

ການຮ່ວມມືພາກລັດ-ເອກະຊົນ.	ໂດຍທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກອງທຶນສາມາດຊ່ວຍສະໜອງແຮງງານທີ່ຊໍານານ		

ງານທີ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຈໍາເປັນສະເພາະຂອງຂະແໜງການ	ແລະສຸດທ້າຍຈະເພີ່ມຄວາມສາມາດດ້ານການ	

ແຂ່ງຂັນຂອງວິສາຫະກິດລາວໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະພາບຂອງ	AEC	ແລະໂລກາພິວັດ.	ໂຄງການວາງແຜນຈະສຸ່ມໃສ່ວິ

ສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານດັ່ງລຸ່ມນີ້:	(1)	ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົນໃຈທີ່ແທ້ຈິງໃນການເຂົ້າຮ່ວມ;	(2)	

ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີ່ຊໍານານງານຫຼາຍພໍສົມຄວນ;	(3)	ເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມທຸລະກິດເຊິ່ງເປັນສະມາ	

ຊິກຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ		ແລະ	ສ.ຄ.ອ	ແຂວງ	ແລະປະຕິບັດບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງເປັນຕາງໜ້າໃຫ້ກັບຜູ່	

ໃຊ້ແຮງງານ	ແລະສະມາຊິກສະພາຂອງ NTVC	ໄດ້ດີພໍສົມຄວນ;	ແລະ	(4)	ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບທີ່ມີທ່າ	

ແຮງພັດທະນາດ້ານວິຊາການ	ແລະດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ.

ການຈັດເກັບສໍາລັບກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານ

	 ຮ່າງດໍາລັດລະບຸອັດຕາສ່ວນແມ່ນສູງສຸດ	1%	ຂອງເງິນເດືອນຫຼືຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານ.	ການຈັດເກັບທີ່ຕ້ອງ	

ນໍາໃຊ້ຈະຄິດໄລ່ພາຍຫຼັງມີການປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດ,	ເລິກເຊິ່ງກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໃນຂະແໜງການ	ແລະຈະດັດ
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ປັບອີງຕາມຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດ	ແລະຂອງຂະແໜງຍ່ອຍ.	ສະມາຄົມທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະນໍາພາໂດຍມ	ີ

ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ເປັນຜູ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ.	

ໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານສະເພາະຂະແໜງການ

ສ່ວນປະກອບຕົວຈິງຂອງການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານ,	ລວມມີບັນດາວິສາຫະກິດເອກະຊົນ	ແລະ	

ອົງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,	ບວກກັບໂຄງຮ່າງຂອງບົດບາດ,	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແລະສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະກໍ່ກໍາ

ເນີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານພາຍໃນຂະແໜງການ.	ອີກເທື່ອໜຶ່ງ,	ສະມາຄົມທຸ

ລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະນໍາພາໂດຍມີ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ເປັນຜູ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ.	

ຈາກນັ້ນກໍ່ຕາມມາດ້ວຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງກອງທຶນ:

 •		 ສະພາອະຊິວະສຶກສາ		ແລະຫ້ອງການຄະນະປະຈໍາຂອງສະພາອະຊິວະສຶກສາເປັນທີ່ປຶກສາ;

•	 •		 ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ເປັນປະທານ;

•	 •		 ສະມາຄົມທຸລະກິດຂອງຂະແໜງການທີ່ຄັດເລືອກມາປະກອບເປັນກອງເລຂາ;

•	 •		ໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ	(TWG)	ແມ່ນຊ່ຽວຊານສະເພາະຫົວຂໍ້;		ແລະ

•	 •		 ຈະໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຜູ່ກວດສອບພາຍນອກ.

ຈຸດແຂງຂອງກອງທຶນພັດທະນາທັກສະສະເພາະຂະແໜງການ

•	 •		 ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືພາກລັດ-ເອກະຊົນ,	ໂຄງການສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມຍຶດໝັ້ນຂອງຂະແໜງທຸ

	 	 ລະກິດຕໍ່ການພັດທະນາທັກສະທີ່ຈໍາເປັນຂອງຂະແໜງການສະເພາະ.

•	 •	 ກອງທຶນສະເພາະຂະແໜງການນໍາສະເໜີບາດກ້າວທີ່ເໝາະສົມທໍາອິດ	ໃນການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນແຫ່ງຊາດ

	 	 ເພ່ືອການພັດທະນາສີມືແຮງງານ,	ໃນເມ່ືອວ່າການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຄືດ່ັງກ່າວແມ່ນສ່ິງໃໝ່ສໍາລັບສປປລາວ.

•	 •		 ໂຄງການທົດລອງຈະດໍາເນີນພາຍໃນຂອບເຂດເວລາ	ແລະຈຸດສຸມໃສ່ຂະແໜງສະເພາະ,	ເລັ່ງໃສ່ສ້າງໝາກ

	 	 ຜົນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ	ເຊິ່ງຢັ້ງຢືນຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງຜູ່ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງທຶນ.	ສິ່ງນີ້ແມ່ນໂອ

	 	 ກາດຮຽນຮູ້	ແລະມີທ່າແຮງໃຫ້ຍົກລະດັບຂຶ້ນ	ແລະຂະຫຍາຍໄປຍັງຂະແໜງການອື່ນໆ	ແລະໃຫ້ບົດຮຽນທີ່	

	 	 ຖອດຖອນໄດ້ສໍາລັບສ້າງປະເພດກອງທຶນດ້ານທັກສະປະເພດອື່ນໆ.	

 •	 ເປັນການເປີດກວ້າງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ	ແລະອີງໃສ່ສະມາຄົມທຸ	

	 	 ລະກິດ	ແລະໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບສໍາລັບຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສະເພາະຂະແໜງການ,	ດ້ວຍເຫດນັ້ນຈຶ່ງເພີ່ມ

		 	 ຄວາມເປັນເຈົ້າການ	ແລະແຮງຈູງໃຈ		ແລະແກ້ໄຂຄວາມຈໍາເປັນຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຕົວຈິງຂອງຂະ

	 	 ແໜງການ.	

•	 •		 ດຶງດູດເອົາການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງສະມາຄົມ	ແລະໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບໃນການພັດທະນາ

	 	 ທັກສະ,	ດຶງດູດສະມາຊິກເພີ່ມຂຶ້ນ	ແລະດ້ວຍເຫດນັ້ນໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເສດຖະ

	 	 ກິດໂດຍຖືເອົາຂະແໜ່ງການເປັນຫຼັກ.

	 •	 ຊຸກຍູ້ສະໜອງທ່າແຮງສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ						ແລະດ້ານການເງິນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ
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	 	 ພາຍໃນ	ແລະສາກົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເສີມສ້າງໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ	ແລະການຮ່ວມມືພາກລັດ-

	 	 ເອກະຊົນ	ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ	(ຕົວຢ່າງ:	ໂຄງການ VELA	ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົນໃຈໃນການສ້າງ

	 	 ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້	ແກ່ໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ	ແລະເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນເພີ່ມຂຶ້ນໃນ

	 	 ຂະບວນການພັດທະນາNN NVQF ແລະອົງການ	ILO	ກໍ່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ອົງການຕ່າງໜ້າຜູ່

	 	 ໃຊ້ແຮງງານໂດຍຜ່ານ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ.	

ຈຸດອ່ອນຂອງກອງທຶນພັດທະນາສີມືແຮງງານສະເພາະຂະແໜງການ

•	 •		 ໂຄງການທົດລອງສະເພາະຂະແໜງການບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບທຸກຂະແໜງການບາດດຽວ;	ເຊິ່ງຂະແໜງການ

	 	 ອື່ນໆນັ້ນກໍ່ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງພັດທະນາສີມືແຮງງານເຊັ່ນກັນ.

•	 •		 ໂຄງການທົດລອງສະເພາະຂະແໜງການຈະເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຂະແໜງການຫຼືບັນດາຂະແໜງການ		ກຽມພ້ອມ

	 	 ດີກວ່າຂະແໜງການອື່ນ	ແລະກອງທຶນອາດບໍ່ສາມາດຕອບຮັບຄວາມຈໍາເປັນດ້ານແຮງງານທີ່ຕາມມາໃນ

	 	 ລະດັບທີ່ກວ້າງກວ່າ.

ບາດກ້າວທີ່ ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈະດໍາເນີນ

	 ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ສາມາດສະເໜີໂຄງການໃນລາຍລະອຽດ,	ລວມທັງອົງປະກອບຂອງໂຄງການ,	ຂະ

ແໜງການທີ່ຄັດເລືອກ,	ໄລຍະເວລາ,	ການຄຸ້ມຄອງ,	ແຜນດໍາເນີນງານ	ແລະງົບປະມານ.

	 ຖ້າຈໍາເປັນ,	 ສ.ຄ.ອ	 ແຫ່ງຊາດລາວ	 ສາມາດດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຫຼືຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,	 ຈັດຕັ້ງການປຶກສາ

ຫາລືໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກລັດ	 ແລະເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 ແລະຈັດຕັ້ງການປຶກສາຫາລືສະເພາະຂະແໜງ	

ການກັບສະມາຄົມທຸລະກິດ	ແລະໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບເຊິ່ງຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທົດລອງ.	ບາດກ້າວເຫຼົ່ານີ້	

ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ຮູບແບບຂອງໂຄງການເປັນຮູບແບບທີ່ດີ,	ນໍາໃຊ້ຕົວຈິງໄດ້	ແລະສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງກອງ

ທຶນພັດທະນາສີມືໄດ້.

3.6.2 ບົດສະເໜີຫຍໍ້ດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ: ເສີມສ້າງບົດບາດຂອງໜ່ວຍ  

ງານກຸ່ມອາຊີບໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານການປົກຄອງ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ NVQF

ພາກສະຫຼຸບສັງລວມ

	 ໃນດ້ານການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບN NVQF,	ໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບເລັງເຫັນວ່າຈະດໍາເນີນບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນ

ການປົກຄອງ	ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	NVQF ແລະຮັບປະກັນວ່າການພັດທະນາການສຶກສາດ້ານເຕັກນິກ	ແລະວິຊາ	

ຊີບ	ແລະການພັດທະນາທັກສະແມ່ນຕອບຮັບກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຫຼັກ.	ໃນ	

ນາມຂອງພາກເອກະຊົນ,	ໂຄງການທົດລອງທີ່	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ລິເລີ່ມຂຶ້ນມາເສີມສ້າງບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານ

ກຸ່ມອາຊີບໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານການປົກຄອງ	ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	FVQF.
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ສ່ວນປະກອບຂອງສະພາທີ່ປຶກສາອະຊິວະສຶກສາ ແລະໝ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ TWG

	 ສອຊ	ຮ່ວມມືສາມຝ່າຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ	2002	(ດໍາລັດເລກທີ	035/ນຍ).	ສະພາທີ່ປຶກສາອະຊີວະ

ສຶກສາ	 ປະກອບດ້ວຍຕາງໜ້າຈາກກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ,	 ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ	

ແລະ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ.	ສະພາທີ່ປຶກສາອະຊິວະສຶກສາ	ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ	33	ທ່ານ	ແລະການນໍາຂອງສະ	

ພາລວມມີລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ	 ເປັນປະທານ,	 ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງແຮງງານ	

ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ	ເປັນຮອງປະທານ	ແລະປະທານ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ເປັນຮອງປະທານ.	ສະມາຊິກ	

ຂອງສະພາທີ່ປຶກສາອະຊິວະສຶກສາ	(ສອຊ)	ລວມມີຕາງໜ້າພາກລັດ	15	ທ່ານ,	ມີຕາງໜ້າພາກເອກະຊົນ	12	ທ່ານ	

(ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະທານຂອງສະມາຄົມທຸລະກິດພາຍໃຕ້ການເປັນສະມາຊິກຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ)		ແລະມີ

ສະມາຊິກອື່ນໆຈາກ	4	ວິສາຫະກິດລັດ	ແລະເອກະຊົນ.	ສອຊ	ແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ຖາວອນ;	ຫ້ອງການຄະນະປະຈໍາ	

ເປັນກອງເລຂາ	ແລະໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບເປັນໜ່ວຍງານວິຊາການ.		ໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ  (TWG)		ມີບົດບາດສໍາ	

ຄັນໃນການຜັກດັນການພັດທະນາ  TVET ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາ		ແລະອາຊີວະ

ສຶກສາ	ແລະບໍລິສັດ.	ແຈ້ງການຂອງໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ	(TWG)	(No. 425/NTC/03)	ລະບຸວ່າປະທານຂອງ	

ສະມາຄົມທຸລະກິດເປັນປະທານກຸ່ມ	ແລະຕາງໜ້າຈາກສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບສູງຫຼືອາຊີວະສຶກສາ	ແລະສະຖາ	

ບັນພັດທະນາ	ເປັນຮອງປະທານ.	ແຈ້ງການໄດ້ລະບຸວ່າສະມາຊິກຂອງ	TWG	ລວມມີສະມາຊິກສະມາຄົມທຸລະກິດ

ຮັບຜິດຊອບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ,	ຕາງໜ້າ TVET	ຂອງລັດ,	ຕາງໜ້າ	TVET ເອກະຊົນ	ແລະຕາງໜ້າຂອງກະຊວງ	

ແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ.	ບົດບາດຕົ້ນຕໍຂອງ	TWG ດັ່ງທີ່ກໍານົດໂດຍແຈ້ງການປະກອບມີ	4	ຂົງເຂດຫຼັກ	

ຄື:	 (1)	 ມາດຕະຖານການຝຶກອົບຮົມ;	 (2)	 ມາດຕະຖານການສອບເສັງ	 ແລະການອອກໃບຢັ້ງຢືນ;	 (3)	 ການ	

ພັດທະນາ	ຫຼັກສູດ;	ແລະ	(4)	ການປະເມີນ	TVET.

NVQF  ແລະບົດບາດທີ່ທ້າທາຍຂອງ TWG

ໃນສະພາບຂອງ NVQF, ເຊິ່ງຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ການພັດທະນາ,	ບົດບາດຂອງ	TWG	ດັ່ງທີ່ເລັງເຫັນແມ່ນຍິ່ງມີຄວາມ

ທ້າທາຍເພີ່ມຂຶ້ນໃນ	2	ຂົງເຂດຫຼັກຄື:	(1)	ມາດຕະຖານ	ແລະຄຸນວຸດທິ	ແລະ	(2)	ການປະເມີນ	ແລະການອອກໃບຢັ້ງ	

ຢືນ	(VELA, 2015).		

ບາງໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບໄດ້ກໍານົດລາຍການໄວ້ດັ່ງນີ້:

•	 •		 ພັດທະນາແຜນຂອງຂະແໜງການສໍາລັບການພັດທະນາ TVET ແລະການພັດທະນາທັກສະກັບພາກ

	 	 ສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ;

•	 •		 ວາງແຜນ	ແລະພັດທະນາມາດຕະຖານ		ແລະຄຸນວຸດທິໃນການສະໜັບສະໜູນແຜນຂອງຂະແໜງການ;

•	 •	 ສະໜັບສະໜູນອົງການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບກັບການຢັ້ງຢືນເຄຣດິດຂອງການຮຽນຮູ້	ແລະຜູ່ສະໜອງ

	 	 ສູນການປະເມີນ	(ສະຖາບັນຕ່າງໆ	ແລະບ່ອນເຮັດວຽກ);

•	 •		 ລົງທະບຽນມາດຕະຖານ	ແລະຄຸນວຸດທິແບບອີງໃສ່ຄວາມສາມາດ;

•	 •		 ພັດທະນາຫຼັກສູດອີງໃສ່ຄວາມສາມາດ;

•	 •		 ພັດທະນາເຄື່ອງມືການປະເມີນ;

•	 •		 ລົງທະບຽນຜູ່ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິດ້ານການຮຽນຮູ້	ແລະດ້ານການປະເມີນໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ;
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•	 •		 ສົ່ງໃບທະບຽນໄປຫາອົງການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ;

•	 •	 ອອກໃບຢັ້ງຢືນຫຼືອະນຸມັດໃບຢັ້ງຢືນສໍາລັບຜົນສໍາເລັດທຽບກັບຄຸນວຸດທິທີ່ຈົດທະບຽນແລ້ວ	ແລະຄຸນ

	 	 ວຸດທິສ່ວນໜຶ່ງ;

•	 •		 ສະໜັບສະໜູນຂະບວນການ	ຮຽນຮູ້	ແລະການປະເມີນ,	ລວມທັງການຮັບຮູ້ການຮຽນຮູ້ກ່ອນໜ້າ;

•	 •		 ອອກໃບຢັ້ງຢືນ/ໃບຍ້ອງຍໍ	ແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນ;

•	 •		 ສົ່ງບັນທຶກຂອງຜົນສໍາເລັດຂອງຜູ່ຮຽນໄປຍັງN NTC/MOES ເພື່ອຈົດທະບຽນໃນຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ		

	 	 ຂອງການບັນທຶກຜູ່ຮຽນ	(NDLR);		ແລະ

•	 •		 ຢັ້ງຢືນຄືນຂັ້ນຕອນການປະເມີນ	ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນ.

ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະຄວາມອາດສາມາດຂອງ TWG 

	 ການທົບທວນເອກະສານ	(LNCCI-ILO, 2014)	ເສີມໃຫ້ແກ່ການສໍາຫຼວດ LNCCI-ILO	ໄດ້ພັນລະນາ	

ກ່ຽວກັບ	NTC ແລະ	TWGs	ວ່າບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການຈັດການກັບການຂາດແຄນສີມືແຮງງານ.	ອີງຕາມການ	

ທົບທວນ,	ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດ	(1)		ກະຕຸ້ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາ	ແລະບ່ອນເຮັດວຽກ/ບໍລິສັດ

ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;	(2)	ເຮັດໃຫ້ສູນຝຶກ	TVET  ແລະສູນຝຶກອົບຮົມທັກສະຕ່າງໆມີລັກສະນະຕອບຮັບກັບ

ຄວາມຈໍາເປັນຂອງອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍຂຶ້ນ;	ຫຼື,	ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິ່ງນີ້,	(3)	ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ

ແຮງງານຢ່າງພຽງພໍ.		ນອກນັ້ນ,	ການປະເມີນ		10 TWGs ປັດຈຸບັນຜ່ານການສໍາພາດກັບຕາງໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າລະບຸວ່າ	

TWGs	ສາມາດສ້າງຜົນງານຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍ	ແລະຂາດຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດບາດ,	ຄວາມຮັບຜິດຊອບ	

ແລະໂຄງສ້າງຂອງອໍານາດ	(VELA, 2015a).	ຫຼັກຖານອ້າງອີງຕົ້ນຕໍໃນດ້ານນີ້ແມ່ນໄດ້ໃຫ້	ໄວ້ລຸ່ມນີ້:

 •	 ບົດບາດ,	ຄວາມຮັບຜິດຊອບ	ແລະສິດອໍານາດ.	ມີພຽງ	50%		ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ	

	 	 ຄວາມເຂົ້າໃຈລວມກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງ	TWG ແລະລະບຸວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ	TWG ຈະແຈ້ງ

	 	 ສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ	ແລະ TWG ມີສິດອໍານາດພຽງພໍຫຼືຢ່າງນ້ອຍກໍ່ມີສິດບາງສ່ວນໃນການປະຕິບັດຕາມພາລະ

	 	 ບົດບາດ	ຂອງເຂົາເຈົ້າ.	

•	 •		 ໄດ້ຖາມບັນດາຜູ່ຕາງໜ້າວ່າ	TWG ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ລຸ່ມນີ້ບໍ່:

	 	 o	 ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນດ້ານທັກສະຂອງອຸດສາຫະກໍາແກ ່NTC, ລວມທັງ

	 	 	 ການກໍານົດອາຊີບໃໝ່•35%	ຕອບວ່າແມ່ນ,	ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍກວ່າ	50%	ຕອບວ່າບໍ່ແມ່ນ;

	 	 o	 ຮ່າງມາດຕະຖານຄວາມສາມາດ - ຫຼາຍກວ່າ	50%	ຕອບວ່າ	''ແມ່ນ'',	ຫຼາຍກວ່າ	20%	ຕອບ

	 	 	 ວ່າ	''ບໍ່'',	ແລະ	20%	ບໍ່ຕອບ;

	 	 o	ພັດທະນາຫຼັກສູດ -	ມີພຽງ	50%	ຕອບວ່າ	''ແມ່ນ'',	41%	ຕອບວ່າ	''ບໍ່''	ແລະ	12%	ບໍ່ຕອບ;	

	 	 o	 ສະໜອງນະໂຍບາຍ - TVET  ໂດຍລວມຫຼາຍກວ່າ	40%	ໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ຕອບວ່າ	''ແມ່ນ'',	53%	

	 	 	 ຕອບວ່າ	''ບໍ່ແມ່ນ''	ແລະ	6%	ບໍ່ຕອບ;	

	 	 o	 ສະເໜີຂ້ັນຕອນການສອບເສັງ	ສໍາລັບຫັຼກສູດ	TVET - 6%	ຕອບວ່າແມ່ນ,	ເກືອບ	76%	ຕອບ

	 	 	 ວ່າບໍ່ແມ່ນ	ແລະ	18%	ບໍ່ຕອບ;	
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	 	 o	 ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະຂັ້ນຕອນການອອກຢັ້ງຢືນ	ຫຼັກສູດ	TVET - 6%	ຕອບວ່າແມ່ນ,		

	 	 	 ເກືອບ	80%	ຕອບວ່າບໍ່	ແລະຫຼາຍກວ່າ	10%	ບໍ່ຕອບ;	ແລະ

	 	 o	 ສະໜອງຄໍາແນະນໍາເພ່ືອປັບປຸງຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ -	12%	ຕອບວ່າແມ່ນ,ເກືອບ	76%	ຕອບ

	 	 	 ວ່າບໍ່ແມ່ນແລະ	12%	ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບ.	

 •		 ບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.	12%	ຕອບຮັບວ່າເຂົາເຈ້ົາສໍາເລັດຂອງບາງກິດຈະກໍາ,	

	 	 ອີກ	12%	ບອກວ່າເຂົາເຈົ້າສໍາເລັດບາງກິດຈະກໍາ	ແລະ	17%	ບອກວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສໍາເລັດຈັກກິດຈະ

	 	 ກໍາເລີຍ.

•	 •		 ປະສິດທິຜົນ.	ມີພຽງຜູ່ຕອບສໍາພາດໜຶ່ງຄົນລະບຸວ່າ TWG ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍ,	ໃນຂະນະທີ່	35%

	 	 ຖືກປະເມີນວ່າ•ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ	ແລະ	59%	ບໍ່ມີຄໍາຕອບ.

•	 •	 ອຸປະສັກ ແລະຂ້ໍຈໍາກັດ. 	ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍທີ່ລາຍງານມາແມ່ນມີເວລາຈໍາກັດ	(35%)		ແລະຂາດຊັບພະຍາ

	 	 ກອນການເງິນ	(29%).	ອຸປະສັກອື່ນໆລວມມີຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມວິຊາສະເພາະນັ້ນມີຈໍາ

	 	 ກັດ	(24%);	ມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຈໍາກັດ	(18%);	ຫຼັກການທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ	(12%);	ຂາດທິດຊີ້

	 	 ນໍາຈາກຂັ້ນເທິງ	(12%);	ອໍານາດຂອງ	TWG ມີຈໍາກັດໃນການທີ່ຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາ;	ແລະ	NTC  

  ທີ່ອ່ອນແອ	(12%).	ຜູ່ຕອບສໍາພາດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເລືອກເອົາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທາງເລືອກ.	

ຂໍ້ສະເໜີແນະ

TWGs ໂດຍລວມ

 •	 ຮັບປະກັນວ່າຊັດສ່ວນການປະກອບຂອງສະມາຊິກ	TWG ຕາງໜ້າໃຫ້ພາກເອກະຊົນແລະທົບທວນ

	 	 ໂຄງສ້າງອໍານາດ,	ໜ້າທີ່	ແລະກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງ	TWGs  ແລະສະມາຄົມທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

•	 •		 ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊິກຂອງ TWG ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ	ແລະການນໍາພາ.

•	 •		 TWG	ຄວນຈະມີຫ້ອງການປະຈໍາຫຼືຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍ່ແບ່ງປັນຫ້ອງການກັບສະມາຄົມທຸລະກິດຂອງຕົນ

	 	 (ຖ້າເໝາະສົມ)	ແລະມີບຸກຄະລາກອນເຕັມເວລາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້	TWG ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງ

	 	 ມີປະສິດທິຜົນ.

•	 •		 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ TWG, ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນທີ່ພຽງພໍ,

		 	 ເຊິ່ງອາດມີຈາກພາກລັດ,	ພາກເອກະຊົນ,	ຫຼືອົງການອື່ນໆ.		

ໂຄງການທົດລອງຂອງ TWG

	 ໂຄງການ	TWG	ຄວນດໍາເນີນງານຄຽງຄູ່ກັບໂຄງການທົດລອງກອງທຶນພັດທະນາທັກສະສະເພາະຂະແໜງ

ການໂດຍມີ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ເປັນຜູ່ສະເໜີ.	ບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ແລະ	

ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼືອົງການຂອງຂະແໜງການ	ໂດຍຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ	NTC ລວມມີດັ່ງນີ້:	
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	 •	 ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍໃຫ້ແກ່	TWG	ກ່ຽວກັບບົດບາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ເລັງເຫັນສໍາລັບເຂົາເຈົ້າໃນການນໍາສະ

	 	 ເໜີ	ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	NVQF ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກອງທຶນພັດທະນາທັກສະ;	

•	 •		 ເລືອກທ່າແຮງ	TWG ທີ່ມີຄວາມສາມາດ	ແລະອົງການຂະແໜງການ/ສະມາຄົມທຸລະກິດທີ່ກຽມໂຕເປັນ

	 	 ຢ່າງດີຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບໂຄງການທົດລອງ;	ແລະ

	 •		 ສຶກສາໂຄງການທົດລອງໃນລາຍລະອຽດ,	ລວມທັງ	(1)	ອົງປະກອບດ້ານໂຄງຮ່າງຂອງການເປັນສະມາ

	 	 ຊິກ	TWG	(ໂດຍມີພາກເອກະຊົນກວມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍກວ່າ);	(2)	ພະນັກງານຂອງ	TWG	ເຮັດວຽກ

	 	 ເຕັມເວລາ	ແລະປະຈໍາ;	(3)	ແຜນພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບບຸກຄະລາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ;	(4)	ເອ

	 	 ກະສານອ້າງອີງດ້ານກົດໝາຍທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຕ້ັງໃໝ່;	(5)	ແຜນດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ;	ແລະ

		 	 (6)	ງົບປະມານ.

4. ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສໍາລັບ

ທຸລະກິດ

	 ທຶນຜັກດັນການສ້າງຕັ້ງ,	ການດໍາເນີນງານ	ແລະການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ.	ການຍາດແຍ່ງ	ແລະການຂະຫຍາຍ

ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນແມ່ນໜ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງຫຼາຍໆວິສາຫະກິດ	 ເພື່ອບັນລຸການຢູ່ລອດ,	 ການພັດທະນາທຸລະກິດ	

ແລະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ	ແລະການຄິດຄົ້ນນະວັດຕະກໍາໃໝ່.	

	 ຫຼາຍວິສາຫະກິດໃນ	ສປປ	ລາວ,	ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງ	SMEs,	ພິຈາລະນາວ່າ	

ການຂາດການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່	ແລະໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.	ໂດຍມີຕະຫຼາດສິນເຊື່ອ	ແລະຂອບຮ່າງ

ດ້ານລະບຽບການທີ່ຫາກໍ່ໂຕຂຶ້ນມາສໍາລັບບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ	ແລະສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາດ້ານການເງິນ,

ສປປ	 ລາວ	 ແຂ່ງຂັນກັບປະເທດອື່ນໆທີ່ມີຂະແໜງບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ກ້າວໜ້າກວ່າ	 ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຊັບ	

ພະຍາກອນດ້ານການເງິນພາຍໃນ	ແລະການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ.	

	 ການກ້າວເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນຈະສ້າງຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ	 ແລະຄົບຊຸດກວ່າພ້ອມກັບການມີໂອກາດທາງ

ທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ.	ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	ໃນຂະນະດຽວກັນມັນກໍ່ສ້າງໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນກັບທົ່ວຂົງເຂດພາກພື້ນ.	

	 ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ຂໍແນະນໍາບັນດາມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍຈໍານວນໜຶ່ງ	ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ,

ລວມມີຄື:	 (1)	 ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດແຕ່ລະຂະແໜງການ	 ແລະແຕ່ລະຂະໜາດໃຫ້	

ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ;	(2)	ເພີ່ມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ;	(3)	ຊ່ວຍບັນດາວິສາ

ຫະກິດໃນການຍື່ນຂໍທຶນ;	ແລະ	(5)	ຊອກຮູ້ແຫຼ່ງທຶນ	ແລະກົນໄກທີ່ເປັນທາງເລືອກຕ່າງໆ	ແລະທີ່ມີລັກສະນະວັດ	

ຕະກໍາໃໝ່.
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4.1 ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈໍາກັດ: ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍຕໍ່ການພັດທະນາທຸລະກິດ (ຍັງບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກ 

ວິສາຫະກິດທີ່ກູ້ຢືມເງິນ)

	 ບ່ໍວ່າວິສາຫະກິດຂະໜາດໃດ,	ການຂາດການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນແມ່ນໄດ້ຈໍາກັດການຂະຫຍາຍໂຕຂອງທຸລະກິດ.

ອີງຕາມການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO (2014),	ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ	404	ແຫ່ງ	ທີ່ໄດ້ສໍາ

ຫຼວດໄດ້ຍອມຮັບວ່າແມ່ນແນວນັ້ນແທ້.	ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງທ້າທາຍນ້ີບັນດາເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ຈັດການຂອງວິສາ

ຫະກິດທຸກຂະໜາດຮູ້ສຶກແບບນັ້ນ,	ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງປະເຊີນຫຼາຍ	

(64%),	ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບສະແດງທີ	22.	ໝາກຜົນໂດຍລວມແລ້ວກໍ່ຄ້າຍຄືກັນໃນທັດສະນະຂອງຜູ	່

ຕອບສໍາພາດຊາຍ	ແລະຍິງ	ແລະບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ດໍາເນີນງານໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ.

ຮູບສະແດງທີ 22: ທັດສະນະກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ ແມ່ນອຸປະສັກຕໍ່ 

ການຂະຫຍາຍ, ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ໃນຂະນະດຽວກັນ,	ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນທີ່ຕິດພັນກັບການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ,

ມີບາງວິສາຫະກິດສ່ວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ລາຍງານວ່າໄດ້ກູ້ຢືມເງິນໃນໄລຍະສາມປີຜ່ານມາ.	ໂດຍສະເລັ່ຍແລ້ວ,	ມີ

ພຽງ	33%	ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ມີປະສົບການກູ້ຢືມເງິນຄືດັ່ງກ່າວ	ແລະລະດັບການເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ

ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດ.	ໃນຂະນະທີ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍ	(75%)	ເປັນຜູ່ຊົມໃຊ້ທຶນ

ຢ່າງຫ້າວຫັນ,	ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍເຂົ້າຮ່ວມໜ້ອຍທີ່ສຸດ	(25%)	ໃນການດໍາເນີນການດ້ານການກູ້ຢືມເງິນນີ້,	

ດັ່ງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໃນຮູບສະແດງທີ	23.	
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ກດິຂະໜາດກາງປະເຊນີຫຼາຍ (64 ສວ່ນຮອ້ຍ), ດ ັງ່ທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນໃນຮບູສະແດງທີ22. ໝາກຜນົ

ໂດຍລວມແລວ້ກໍ່ຄາ້ຍຄກືນັໃນທດັສະນະຂອງຜູຕ້ອບສາໍພາດຜູຊ້າຍແລະແມຍ່ງິ, ແລະບນັດາວສິາຫະ

ກດິທ່ີດາໍເນນີງານໃນຂະແໜງການຕາ່ງໆ. 

 

ຮບູສະແດງທີ22: ທດັສະນະກຽ່ວກບັການເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການດາ້ນການເງນິແມນ່ອປຸະສກັຕ່ໍການຂະຫຍາຍ, ຂອງບນັດາ
ວສິາຫະກດິຕາມແຕລ່ະຂະໜາດ 

 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

ໃນຂະນະດຽວກນັ, ເຖງິແມນ່ວາ່ມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີເຫັນໄດຢ້າ່ງຊດັເຈນທ່ີຕດິພນັກບັການເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່

ທຶນ, ມບີາງວສິາຫະກດິສວ່ນໜອ້ຍເທ່ົານ ັນ້ທ່ີລາຍງານວາ່ໄດກູ້ຢື້ມເງນິໃນໄລຍະສາມປີຜາ່ນມາ. ໂດຍ

ສະເລ່ັຍແລວ້, ມພີຽງ33 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິທ່ີມປີະສບົການກູຢື້ມເງນິຄດື ັງ່ກາ່ວ, ແລະລະດບັ

ການເຂ້ົາຮວ່ມກໍ່ແຕກຕາ່ງກນັຫຼາຍຕາມແຕລ່ະຂະໜາດຂອງວສິາຫະກດິ. ໃນຂະນະທ່ີວສິາຫະກດິຂະ

ໜາດໃຫຍສ່ວ່ນຫຼາຍ(75 ສວ່ນຮອ້ຍ) ເປັນຜູຊ້ມົໃຊທຶ້ນຢາ່ງຫາ້ວຫນັ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍເຂ້ົາ

ຮວ່ມໜອ້ຍທ່ີສດຸ(25 ສວ່ນຮອ້ຍ) ໃນການດາໍເນນີການດາ້ນການກູຢື້ມເງນິນີ,້ ດ ັງ່ທ່ີຊີໃ້ຫເ້ຫັນໃນຮບູ

ສະແດງທີ23.  
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ຮູບສະແດງທີ 23: ເງິນກູ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນໃນໄລຍະ 3 ປີ ຜ່ານມາ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.

	 ໃນຈໍານວນຜູ່ຕອບສໍາພາດ	146	ທ່ານຜູ່ທີ່ລະບຸປະເພດສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້,	ມີ	51%

ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານການຄ້າຂອງເອກະຊົນ	ແລະ	38%	ຈາກທະນາຄານຂອງລັດ.	ທຽບກັບວິສາຫະກິດຂະ	

ໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງ,	ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ມີແນວໂນ້ມໜ້ອຍກວ່າທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ທະນາຄານຂອງລັດ	ແລະມີ	

ແນວໂນ້ມທ່ີໄດ້ນໍາໃຊ້ທະນາຄານເອກະຊົນຫຼາຍກວ່າ.	ນອກນ້ັນ,	7%	ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດຈາກວິສາຫະກິດຂະໜາດ

ນ້ອຍ	 ໄດ້ເອົາເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍຈາກທະນາຄານບ້ານ	 ຫຼືສະມາຄົມກອງທຶນໝູນວຽນສິນເຊື່ອ	 ແລະຝາກປະຢັດ 

(ROSCA)7.		

	 ໃນດ້ານຂອງຂະແໜງການ,	ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ	ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງ

ແຕ່ງໄດ້ເອົາເງິນກູ້,	ທຽບກັບ	26%	ຂອງຜູ່ທີ່ມາຈາກຂະແໜງຄ້າຂາຍຍົກ	ແລະຂາຍຍ່ອຍ.	

	 ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດບໍ່ຢືມເງິນກູ້	ແມ່ນຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາເງິນກູ	້

(64%).		ເຫດຜົນທີສອງທ່ີເປັນເຫດຜົນທ່ີມັກຍົກຂ້ຶນແມ່ນທັດສະນະທ່ີວ່າອັດຕາດອກເບ້ັຍສູງ	(25%).	ຜູ່ເຂ້ົາຮ່ວມ

ສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ຕິກ່ຽວກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຫຼັກຊັບທີ່ສູງ	(4%),	ຂັ້ນຕອນການຍື່ນສະເໜີສະຫຼັບສັບຊ້ອນ	(3%),	ຫຼື

ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໃບສະເໜີຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດບໍ່	(2%).	ເມື່ອໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການໄປກູ້

ເງິນງ່າຍຂຶ້ນ,	ມີພຽງ	133	ຄົນ	ໃນຈໍານວນຜູ່ຕອບສໍາພາດ	311	ຄົນ	(43%)	ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະ,	ໂດຍມີຜູ່ຕອບສໍາພາດ	

57%	ເລືອກຄໍາຕອບວ່າ	“ບໍ່ສອດຄ່ອງ”8.	ໃນຈໍານວນຜູ່ຕອບ	133	ຄົນ	ຜູ່ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະ,	48%	ສະເໜີໃຫ້ອະ

ນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ພາຫານະຫຼືອຸປະກອນເປັນຫຼັກຊັບ.	ໃນຕົວຈິງ,	ໃນປີ	2013	ລັດຖະບານໄດ້ດໍາເນີນບາດກ້າວຕ່າງໆ			

ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ,	ໂດຍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຈົດທະບຽນຄໍ້າປະກັນ
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ຮບູສະແດງທີ23: ເງນິກູຈ້າກສະຖາບນັດການເງນິໃນໄລຍະ 3 ປີຜາ່ນມາ 

 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

ໃນຈາໍນວນຜູຕ້ອບສາໍພາດ146 ທາ່ນຜູທ່ີ້ລະບປຸະເພດສະຖາບນັການເງນິທ່ີໄດສ້ະໜອງເງນິກູໃ້ຫ,້ ມີ

51 ສວ່ນຮອ້ຍໄດຮ້ບັເງນິກູຈ້າກທະນາຄານການຄາ້ຂອງເອກະຊນົແລະ38 ສວ່ນຮອ້ຍຈາກທະນາຄານ

ຂອງລດັ. ທຽບກບັວນກ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍມ່ແີນວໂນມ້ໜອ້ຍກວາ່ທ່ີໄດນ້າໍໃຊທ້ະນາຄານຂອງ

ລດັແລະມແີນວໂນມ້ທ່ີໄດນ້າໍໃຊທ້ະນາຄານເອກະຊນົຫຼາຍກວາ່. ນອກນ ັນ້, 7 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງຜູຕ້ອບ

ສາໍພາດຈາກວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍໄດເ້ອົາເງນິກູຂ້ະໜາດນອ້ຍຈາກທະນາຄານບາ້ນຫືຼສະມາຄມົ

ກອງທຶນໝນູວຽນສນິເຊື່ ອແລະຝາກປະຢດັ(ROSCA).7 

ໃນດາ້ນຂອງຂະແໜງການ, ເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງຜູຕ້ອບສາໍພາດຈາກຂະແໜງບ່ໍແຮ,່ ການກໍ່ສາ້ງ, ແລະອດຸ

ສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄດເ້ອົາເງນິກູ,້ ທຽບກບັ26ສວ່ນຮອ້ຍຂອງຜູທ່ີ້ມາຈາກຂະແໜງຄາ້ຂາຍຍກົແລະ

ຄາ້ຂາຍຍອ່ຍ.  

ເຫດຜນົຕ ົນ້ຕໍທ່ີວສິາຫະກດິທ່ີໄດສ້າໍຫຼວດບ່ໍຢືມເງນິກູແ້ມນ່ຍອ້ນວາ່ເຂົາເຈົາ້ຄດິວາ່“ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງເອົາ

ເງນິກູ”້ (64ສວ່ນຮອ້ຍ). ເຫດຜນົທີສອງທ່ີເປັນເຫດຜນົທ່ີມກັຍກົຂຶນ້ແມນ່ທດັສະນະທ່ີວາ່ອດັຕາດອກ

ເບັຍ້ສງູ(25ສວ່ນຮອ້ຍ). ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມສວ່ນໜອ້ຍໜ່ຶງທ່ີຕກິຽ່ວກບັຂໍຮ້ຽກຮອ້ງຫຼກັຊບັທ່ີສງູ(4 ສວ່ນຮອ້ຍ), 

ຂ ັນ້ຕອນການຍື່ ນສະເໜີສະຫຼບັສບັຊອ້ນ(3 ສວ່ນຮອ້ຍ),ຫືຼບ່ໍແນໃ່ຈວາ່ໃບສະເໜີຈະໄດຮ້ບັການອະນມຸດັ

ບ່ໍ(2 ສວ່ນຮອ້ຍ).ເມ ື່ອໄດຖ້າມກຽ່ວກບັວາ່ແມນ່ຫຍງັທ່ີຈະເຮັດໃຫກ້ານໄປກູເ້ງນິງາ່ຍຂຶນ້, ມພີຽງ133 

7ROSCA ແມນ່ກຸມ່ຄນົ12ຄນົຜູທ່ີ້ປະກອບເງນິຈາໍນວນຕາຍໂຕຈາໍນວນໜ່ຶງເຂ້ົາໃນກອງທຶນທກຸໆເດອືນເປັນເວລາ 12 
ເດອືນ, ໂດຍໃຫມ້ສີະມາຊກິປຽ່ນກນັເປັນຜູປ້ອ່ຍກູຫືຼ້ຜູກ້ ູ,້ ຂຶນ້ກບັຕາໍແໜງ່ປດັຈບຸນັຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນຮອບວຽນນ ັນ້.
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7ROSCA	ແມ່ນກຸ່ມຄົນ	12	ຄົນ	ຜູ່ທີ່ປະກອບເງິນຈໍານວນຕາຍໂຕຈໍານວນໜ່ຶງເຂົ້າໃນກອງທຶນທຸກໆເດືອນເປັນເວລາ	12	ເດືອນ,	ໂດຍ	

ໃຫ້ມີສະມາຊິກປ່ຽນກັນເປັນຜູ່ປ່ອຍກູ້ຫຼືຜູ່ກູ້,	ຂຶ້ນກັບຕໍາແໜ່ງປັດຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຮອບວຽນນັ້ນ.
8“ບໍ່ສອດຄ່ອງ” ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊອກຫາເງິນກູ້ຫຼືບໍ່ມີຫຍັງທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກູ້ຢືມເງິນກູ້.
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ດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບຂອງລາວສໍາລັບຈົດທະບຽນຊັບສິນສັງຫາລິມະຊັບຂອງຕົນ	ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າ	ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ

ທຶນ.	ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາບຸກຄົນ	ແລະສະຖາບັນຕ່າງໆໄດ້ຈົດທະບຽນສັງຫາລິມະຊັບຂອງຕົນ	ເພື່ອເຂົ້າຖິງແຫຼ່ງທຶນ,9 

ໂດຍຫວັງວ່າສິ່ງນີ້ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆໄດ້ຍອມຮັບເອົາສັງຫາລິມະຊັບເປັນຫຼັກຊັບ	 ແລະດ້ວຍເຫດ

ນັ້ນຈຶ່ງຈະປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງໄດ້.

	 ວິສາຫະກິດລາວຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະຢືມເງິນກູ້ໜ້ອຍ		(32.6%)	ກວ່າວິສາຫະກິດໃນປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ

ສ່ຽງໃຕ້ອື່ນໆ	(35%),	ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຮຽກຮ້ອງຫຼັກຊັບຕໍ່າກວ່າໃນ	ສປປ	ລາວ	ທຽບກັບຕະຫຼາດອື່ນໆ.	

ໃນຂະນະດຽວກັນ,	ອີງຕາມທະນາຄານໂລກ	(2012),	ອັດຕາສ່ວນວິສາຫະກິດທີ່ສູງກວ່າ	(81%)	ຊື້ທຶນຈາກ	

ພາຍໃນ,	ທຽບກັບວິສາຫະກິດໃນທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້	(74.5%).	ສິ່ງນີ້ອາດອະທິບາຍວ່າ	ຍ້ອນຫຍັງວິສາ

ຫະກິດລາວຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢືມເງິນກູ້.

	 ດ້ານດີອັນໜຶ່ງຂອງຂະແໜງທຸລະກິດລາວແມ່ນຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ	ແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ

ອໍານາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໄດ້ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ.	 ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່

ໄດ້ສໍາພາດແມ່ນແມ່ຍິງ	 ແລະຕົວຢ່າງນີ້ມີການລາຍງານວ່າເປັນພຽງຫຼັກຖານອ້າງອີງທີ່ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສະເໝີ

ພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃນດ້ານຄວາມງ່າຍດາຍຂອງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ.	 ໃນຂະນະທີ່ການບໍລິການດ້ານການເງິນຍັງ

ຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໄປ,	ສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງ	(13%)	ລະບຸວ່າມີສິ່ງທ້າທາຍເພີ່ມຕື່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນດ້ານບົດ

ບາດຍິງ-ຊາຍ.	ສິ່ງຄົ້ນພົບນີ້ໂດຍລວມແລ້ວກໍ່ຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບຜູ່ຕອບສໍາພາດທັງຊາຍ	ແລະຍິງ.	ໃນຈໍານວນ	13	%

ສິ່ງທ້າທາຍເພີ່ມເຕີມທີ່ມັກຖືກກ່າວເຖິງແມ່ນທັດສະນະທີ່ວ່າ	(1)	ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍດໍາເນີນວິສາຫະກິດຂະໜາດ	

ນ້ອຍກວ່າ	 ແລະທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ	 (41%)	 ແລະ	 (2)	 ແມ່ຍິງມີລະດັບການສຶກສາຕໍ່າກວ່າຫຼືມີທັກສະໃນການຄຸ້ມ	

ຄອງການເງິນໜ້ອຍກວ່າ	 (40%).	 ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກ,	 ແຕ່ກໍ່ຈໍາເປັນ	

ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດໃຫ້ມີລັກສະນະດຸ່ນດ່ຽງ	ແລະສະເໝີພາບສໍາລັບຍິງ-

ຊາຍ	ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການພັດທະນາຕະຫຼາດການບໍລິການດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະການເງິນ.	

4.2 ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍກວ່າໃນປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ

ສ່ຽງໃຕ້ອື່ນໆ

	 ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດລາວໃນດ້ານການລະດົມທຶນ	ໄດ້ຖືກນໍາມາຢັ້ງຢືນປຽບທຽບກັບຂໍ	້

ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະດັບພາກພື້ນ.	ໃນການສົມທຽບກັບປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້,	ສປປ	ລາວ	ມີລະ

ດັບການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທີ່ຕ່ຳກວ່າ.	ໂດຍສະເພາະແລ້ວ,	ທະນາຄານໂລກໄດ້ຈັດອັນດັບປະເທດໂດຍທຽບກັບທົ່ວ

ໂລກ	ໃນອັນດັບທ່ີຢູ່ລຸ່ມໃນປີ	2008	ໃນດ້ານການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນທ່ີເປັນສ່ວນໜ້ອຍ.	ສ່ິງນ້ີແມ່ນຍ້ອນວ່າປະເທດ

ຍັງຂາດກົນໄກດ້ານກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມ	ເພື່ອແກ້ໄຂກໍລະນີລົ້ມລະລາຍ.	ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງນີ້,	ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້

ລັດຖະບານໄດ້ນໍາສະເໜີມາດຕະການ	ສໍາລັບຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນການແກ້ໄຂກໍ

ລະນີລົ້ມລະລາຍ,	ເພື່ອປົກປ້ອງນັກລົງທຶນ	ແລະສະໜອງການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ.	ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	ໃນຂະນະທີ່ຂຽນ	

ບົດລາຍງານນີ້,	ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັມສ່ວນເທື່ອ.

9ຫ້ອງການນີ້ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ,	 ລັດຖະບານຂອງສະວິສ	 ແລະອົງການຂອງສະຫະລັດ	

ອາເມລິການ	ເພື່ອພັດທະນາສາກົນ	(USAID).
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	 ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ:	 ບັງຄະລາເທດ	ແລະ	 ໄທ	 ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບ	 90%	ແລະ	95%,	

ສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດດຽວກັນຕາມລໍາດັບ,	ສະພາບປັດຈຸບັນຖືເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໜັກໜ່ວງທີ່	ສປປ	ລາວ	ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງ	

ຜ່ານຜ່າ.	ຍິ່ງສະພາບທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງຄືດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ດໍາເນີນດົນໄປ,	ຍິ່ງຈະຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນທີ່ຈະນໍາໃຫ້ທັນ	ແລະກະຕຸ້ນ

ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດຂອງພາກພື້ນທີ່ກວ້າງອອກ.	

	 ທະນາຄານໂລກຍັງຈັດອັນດັບການມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງວິສາຫະກິດລາວວ່າແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ.	ໃນຂະນະທີ່ປະ	

ເທດໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ	7	ປີ	ຜ່ານມາ	ໃນການທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ	15%	ໃນປີ	2014,	ມັນກໍ່ຍັງ	

ຫຼ້າກວ່າຜູ່ທີ່ນໍາຢູ່ແຖວໜ້າຫຼາຍໃນຕະຫຼາດຂອງພາກພື້ນ:	 ບັງຄະລາເທດ	 ແລະ	 ຈີນ	 ຕ່າງກໍ່ບັນລຸໄດ້	 80%	 ໃນປີ	

2014.	ປັດຈຸບັນພາກລັດໄດ້ດໍາເນີນບາງມາດຕະການແກ້ໄຂ	ເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອ	(ທະນາ

ຄານໂລກ,	2015a)	ເຊິ່ງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ກໍ່ຍິນດີຮັບເອົາ.	ມັນໄດ້ຊ່ວຍລຶບລ້າງລະດັບພື້ນຖານຕໍ່າສຸດສໍາລັບ

ຂະໜາດເງິນກູ້ທີ່ປ້ອນເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ	ແລະຂະຫຍາຍການກວມເອົາຜູ່ກູ້ໃຫ້ກວ້າງອອກໃຫ້ເປັນໜ້ອຍສຸດ	

5%	ຂອງພົນລະເມືອງຜູ່ໃຫຍ່.	ຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້	ແລະລາຍງານໂດຍຫ້ອງການຈົດທະ	ບຽນສິນເຊື່ອ	

ແລະຈົດທະບຽນຊັບສິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.	

	 ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການພັດທະນາທີ່ດີ,	ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ.	ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກເພີ່ມຫຼາຍ			

ຂື້ນຕື່ມ	 ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຖ້າປະເທດຢາກວາງສະຖານະຂອງຕົນເອງໃຫ້ເປັນຫຼັກໃນ

ປະຊາຄົມອາຊຽນ	ໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

4.3 ການພັດທະນາ ແລະສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ຂອງທຸລະກິດ

	 ການຄິດຄົ້ນນະວັດຕະກໍາໃໝ່		ແລະການພັດທະນາທຸລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບປັບປຸງຄວາມອາດ

ສາມາດແຂ່ງຂັນ	 ແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງວິສາຫະກິດໃນ	 ສປປ	 ລາວ.	 ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບສະແດງທີ	 24,	

ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງລະບຸວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການນຳໃຊ້ອຸປະກອນການຜະລິດໃໝ່	 ເພື່ອປັບປຸງຂັ້ນຕອນ	

ການຜະລິດເພື່ອຮອງຮັບໃນໄລຍະ	3	ປີ,	(67%)	ນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການໃໝ່	ນຳໃຊ້ນະວັດຕະ	

ກໍາໃໝ່ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຮູບສະແດງທີ 24: ການນໍາສະເໜີຂະບວນການໃໝ່ຫຼືທີ່ປັບປຸງແລ້ວໃນ 3 ປີຜ່ານມາ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.
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ໃນປີ 2014, ມນັກໍ່ຍງັຫຼາ້ກວາ່ຜູທ່ີ້ນາໍຢູແ່ຖວໜາ້ຫຼາຍໃນຕະຫຼາດຂອງພາກພ້ືນ:ບງັຄະລາເທດແລະຈນີ

ຕາ່ງກໍ່ບນັລໄຸດ8້0ສວ່ນຮອ້ຍ in 2014.  

ປດັຈບຸນັພາກລດັໄດດ້າໍເນນີບາງມາດຕະການແກໄ້ຂເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສນິເຊື່ ອ 

(ທະນາຄານໂລກ, 2015a)ເຊິ່ ງສຄອຊກໍ່ຍນິດຮີບັເອົາ. ມນັໄດຊ້ວ່ຍລຶບລາ້ງລະດບັພ້ືນຖານຕ ໍາ່ສດຸສາໍ

ລບັຂະໜາດເງນິກູທ່ີ້ປ້ອນເຂ້ົາໃນຖານຂໍມ້ນູສນິເຊື່ ອ, ແລະຂະຫຍາຍການກວມເອົາຜູກ້ ູໃ້ຫກ້ວາ້ງອອກ

ໃຫເ້ປັນໜອ້ຍສດຸ5ສວ່ນຮອ້ຍຂອງພນົລະເມອືງຜູໃ້ຫຍ.່ ຂອບເຂດຂອງຂໍມ້ນູທ່ີເກບັກາໍໄດແ້ລະລາຍ

ງານໂດຍຫອ້ງການຈດົທະບຽນສນິເຊື່ ອແລະຈດົທະບຽນຊບັສນິໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້.  

ເຖງິແມນ່ວາ່ເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ການພດັທະນາທ່ີດ,ີ ແຕມ່ນັກໍ່ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ. ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ຮັດວຽກເພ່ີມ

ຫຼາຍຕື່ ມເພ່ືອແກໄ້ຂສິ່ ງທາ້ທາຍທງັໝດົທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງຖາ້ປະເທດຢາກວາງສະຖານະຂອງຕນົເອງ

ໃຫເ້ປັນຫຼກັໃນປະຊາຄມົອາຊຽນໃນອານາຄດົອນັໃກນ້ີ.້ 

 

4.3 ການພດັທະນາແລະສາ້ງນະວດັຕະກາໍໃໝຂ່ອງທລຸະກດິ 

ການຄດິຄ ົນ້ນະວດັຕະກາໍໃໝແ່ລະການພດັທະນາທລຸະກດິຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງແມນ່ສາໍຄນັສາໍລບັປບັປງຸຄວາມ

ອາດສາມາດແຂງ່ຂນັແລະຄວາມຍນືຍງົຂອງວສິາຫະກດິໃນສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົ

ລາວ. ດ ັງ່ທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນໃນຮບູສະແດງທີ24, ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຫຼາຍກວາ່ເຄິ່ ງໜອ້ຍໜ່ຶງລະບວຸາ່ເຂົາເຈົາ້

ໄດຮ້ບັການແນະນາໍໃຫຮູ້ຜ້ະລິດຕະພນັແລະຂະບວນການໃໝຫືຼ່ທ່ີປບັປງຸແລວ້ໃນໄລຍະ 3 ປີຜາ່ນມາ, 

ໂດຍມຜີະລິດພນັຫືຼການບໍລກິານໃໝ(່67 ສວ່ນຮອ້ຍ) ເປັນນະວດັຕະກາໍໃໝທ່ີ່ມຫຼີາຍທ່ີສດຸ. 

 

ຮບູສະແດງທີ24: ການນາໍສະເໜີຂະບວນການໃໝຫືຼ່ທ່ີປບັປງຸແລວ້ໃນ 3 ປີຜາ່ນມາ 

 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 
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ຜະລິດຕະພນັຫືຼ 
ການບໍລິການ 

ວທີິການຂອງ
ການຜະລິດຫືຼ
ການສະໜອງ
ການບໍລິການ

ການຂນົສ ົ່ງ, 
ການຈດັສ ົ່ງຫືຼວທີິ
ການຈດັຈາໍໜາ່ຍ 

ລະບບົທລຸະກດິ ເຕັກໂນໂລ
ຊ ີ ຫືຼເຄື່ ອງ
ອປຸະກອນ

ວທີິການຂາຍຫືຼ 
ວທີິການຕະຫຼາດ 

ບ່ໍ ່ ແມນ່ 
ການບໍລິການ
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ຮູບສະແດງທີ 25: ການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການໃໝ່

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

 

	 ບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າແປກໃຈ,	ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍປະກົດວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄິດນະວັດຕະກໍາໃໝ	່

ຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍກວ່າວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງຫຼືຂະໜາດໃຫຍ່.	ຮູບສະແດງທີ	25	ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ	63%	

ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ໄດ້ນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນ	ຫຼືການບໍລິການໃໝ່	ຫຼືທີ່ປັບປຸງແລ້ວໃນໄລຍະ	3	ປີ

ຜ່ານມາ,	ທຽບກັບ	86%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	ແລະ	80%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.

	 ດັ່ງທີ່ເສັ້ນສະແດງ	(a)	ໃນຮູບສະແດງທີ	26	ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ,	ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ບໍລິ

ການພັດທະນາທຸລະກິດຈາກຜູ່ສະໜອງບໍລິການພາຍນອກໃນໄລຍະ	3	ປີ	ຜ່ານມາ.	ມີໜ້ອຍກວ່າ	20%		ຂອງວິສາ	

ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ມີການຈັດຈ້າງການບໍລິການໃດໜຶ່ງຈາກລາຍການລຸ່ມນີ້.	ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	ເສັ້ນສະແດງທີ	

(b)	 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ	 30–40%	 ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍສົນໃຈທີ່ຈະຈັດຈ້າງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ໃນອາ	

ນາຄົດ.

ຮູບສະແດງທີ 26: ການຈັດຈ້າງການບໍລິການດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດແລະຄວາມສົນໃຈທ່ີຈະຈັດຈ້າງ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.
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ຮບູສະແດງທີ25: ການນາໍສະເໜີກຽ່ວກບັຜະລດິຕະພນັຫືຼການບໍລກິານໃໝ ່

 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

ບ່ໍເປັນທ່ີໜາ້ແປກໃຈ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍປະກດົວາ່ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຄ ົນ້ຄດິນະວດັຕະກາໍໃໝ່
ຂອ້ນຂາ້ງໜອ້ຍກວາ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງຫືຼຂະໜາດໃຫຍ.່ ຮບູສະແດງທີ25ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ມ ີ

63 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍໄດນ້າໍສະເໜີຜະລິດຕະພນັຫືຼການບໍລິການໃໝຫືຼ່ທ່ີປບັປງຸ

ແລວ້ໃນໄລຍະ 3 ປີຜາ່ນມາ, ທຽບກບັ86 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງແລະ80 ສວ່ນ

ຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ.່ 

ດ ັງ່ທ່ີເສັ້ນສະແດງ(a) ໃນຮບູສະແດງທີ26ສະແດງໃຫເ້ຫັນ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍສວ່ນຫຼ!ຍບ່ໍໄດ້
ໃຊບໍ້ລິການພດັທະນາທລຸະກດິຈາກຜູສ້ະໜອງບໍລິການພາຍນອກໃນໄລຍະ 3 ປີຜາ່ນມາ. ມໜີອ້ຍ

ກວາ່20 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍໄດມ້ກີານຈດັຈາ້ງການບໍລິການໃດໜ່ຶງຈາກ

ລາຍການລຸມ່ນີ.້ ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເສັ້ນສະແດງທີ(b) ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່30–40 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວິ

ສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍສນົໃຈທ່ີຈະຈດັຈາ້ງການບໍລກິານເຫ່ົຼານີໃ້ນອານາຄດົ. 
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ຮບູສະແດງທີ26: ການຈດັຈາ້ງການບໍລິການດາ້ນການພດັທະນາທລຸະກດິແລະຄວາມສນົໃຈທ່ີຈະຈດັຈາ້ງ 

 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

ບ່ໍເປັນທ່ີໜາ້ແປກໃຈ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງແລະຂະໜາດນອ້ຍໄດນ້າໍໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກການ

ບໍລິການເຫ່ົຼານີຫຼ້າຍກວາ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ. ເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ

ໄດນ້າໍໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກການບໍລິການດາ້ນໃຫຄ້າໍປຶກສາ, ດາ້ນການຕະຫຼາດ, ດາ້ນເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານ, ແລະດາ້ນການບໍລິການກຽ່ວກບັຊບັພະຍາກອນມະນດຸຫຼາຍກວາ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ,່ 

ເຊິ່ ງຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍດ່າໍເນນີສິ່ ງເຫ່ົຼານີສ້ວ່ນຫຼາຍແມນ່ຢູພ່າຍໃນເອງ. ວສິາຫະ

ກດິຂະໜາດໃຫຍໄ່ດນ້າໍໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກການບໍລິການດາ້ນການບນັຊແີລະດາ້ນກດົໝາຍຫຼາຍກວາ່ວິ

ສາຫະກດິຂະໜາດກາງ, ອາດເປັນຍອ້ນວາ່ມຂີໍຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກວດສອບແລະຂໍຮ້ຽກຮອ້ງດາ້ນ

ລະບຽບການຕາ່ງໆ. 

ທງັວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງແລະຂະໜາດໃຫຍກ່າ່ວເຖງິຄວາມສນົໃຈຫຼາຍໃນການທ່ີຈະນາໍໃຊກ້ານ

ບໍລິການເຫ່ົຼານີເ້ພ່ີມຂຶນ້ໃນອານາຄດົ. ໃນເມ ື່ອພາກເອກະຊນົໃນສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕ

ປະຊາຊນົລາວສບືຕ່ໍເກດີຂຶນ້, ແລະວສິາຫະກດິລາວກໍ່ພະຍາຍາມທ່ີຈະກາຍເປັນຜູທ່ີ້ມປີະສດິທິພາບຂຶນ້

ໃນການກຽມພອ້ມສາໍລບັAEC, ຄວາມຈາໍເປັນສາໍລບັການບໍລິການພດັທະນາທລຸະກດິແມນ່ມແີນວໂນມ້

ເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍ. ສະມາຄມົທລຸະກດິເຊ່ັນສຄອຊອາສາມາດເຮັດບດົບາດໃນການເຊື່ ອມໂຍງສະມາຊກິ

ຂອງເຂົາເຈົາ້ກບັຜູສ້ະໜອງການບໍລິການພດັທະນາທລຸະກດິທ່ີມຊີື່ ສຽງ, ເຊິ່ ງມວີທິາງດຽວກນັເຂົາເຈົາ້ກໍ່

ສາມາດດາໍເນນີການເຊື່ ອມຕ່ໍກບັຜູສ້ະໜອງຝຶກອບົຮມົ. ສະພາຍງັສາມາດຊວ່ຍເພ່ີມຄວາມຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັ

ແຜນງານຂອງລດັເຊ່ັນ: ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອທລຸະກດິ (Business Assistance Facility), ເຊິ່ ງສະ

ການບນັຊ ີ ການບນັຊ ີກດົໝ
າຍ 

ກດົ
ໝາຍ 

ທ່ີ
ປຶກສ

ທ່ີປຶກສາ ການ 
ຕະຫຼາດ 

ການ 
ຕະຫຼາດ 

ດາ້ນ
ໄອ

ດາ້ນ
ໄອ

ບກຸຄະ 
ລາກອນ 

ບກຸຄະ 
ລາກອນ 

ຂະໜາດນອ້ຍ ຂະໜາດກາງ ຂະໜາດໃຫຍ ່ ທກຂະໜາດ ຂະໜາດນອ້ຍ ຂະໜາດກາງ ຂະໜາດໃຫຍ ່ ທກຂະໜາດ

ການ
ບັນ
ຊີ

ກົດ
ໝາ
ຍ

ທີ່ປ
ຶກສ
າ

ການ
ຕະ
ຫຼາ
ດ

ດ້ານ
ໄອ
ທີ

ບຸກ
ຄະ
ລາກ
ອນ

ການ
ບັນ
ຊີ

ກົດ
ໝາ
ຍ

ທີ່ປ
ຶກສ
າ

ການ
ຕະ
ຫຼາ
ດ

ດ້ານ
ໄອ
ທີ

ບຸກ
ຄະ
ລາກ
ອນ

ຂະໜາດນ້ອຍ							ຂະໜາດກາງ							ຂະໜາດໃຫ່ຍ							ທຸກຂະໜາດ ຂະໜາດນ້ອຍ							ຂະໜາດກາງ							ຂະໜາດໃຫ່ຍ								ທຸກຂະໜາດ

ແມ່ນ																		ບໍ່
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4.4 ໂອກາດໃໝ່ໆທີ່ມີສໍາລັບການເພີ່ມທຶນ

	 ໃນເມື່ອວ່າມີສິ່ງທ້າທາຍໃນການລະດົມເພີ່ມທຶນ,	 ພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆຈຶ່ງໄດ້ນໍາສະເໜີມາດຕະ

ການດ້ານນະໂຍບາຍເພື່ອແກ້ໄຂ.

	 ຕົວຢ່າງ,	ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ	2016–2020 (NSEDP),	ສະໜອງທິດທາງສໍາລັບ	

ວຽກງານສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ		ແລະກາງ.	ໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາສະເໜີແມ່ນກອງທຶນພິ

ເສດສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	 ແລະກາງ	 ຮ່ວມກັບທະນາຄານພັດທະນາລາວ	 (14	 ຕື້ກີບ	 [LAK])	 ແລະ	

ເງິນກູ້ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງ	ຜ່ານທະນາຄານການຄ້າອີກສາມແຫ່ງ	(430	ລ້ານກີບ).

	 ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	 ແລະກາງ (DOSMEP) ພາຍໃຕ້ກະຊວງອຸດ	

ສາຫະກໍາ	ແລະການຄ້າ,	ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ(ADB) ສະໜັບສະໜູນໂຄງການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ

ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໆ,	ຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະຂະໜາດກາງ•(1	ມັງກອນ	2015–

31 ທັນວາ 2016).	ໂຄງການມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍວິສາຫະກິດເພື່ອ	ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຖານສໍາລັບການໄດ້ທຶນຈາກ

ພາຍນອກຜ່ານການພັດທະນາທັກສະ		ແລະເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ທີ່ດີກ່ວາເກົ່າລະຫວ່າງການ

ສະໜອງ	ແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ	ແລະການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ເໝາະສົມ.	

	 ນອກນັ້ນ,	ໂຄງການຂອງທະນາຄານໂລກ	ທີ່ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດ	

ນ້ອຍ		ແລະກາງ	ກໍ່ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ	10	ລ້ານ	ໂດລາສະຫະລັດ	ແລະສິນເຊື່ອຂອງສະມາຄົມການພັດທະນາ	

ສາກົນ	10	ລ້ານ	ໂດລາ.	ຜ່ານໂຄງການນີ້,	ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງ	ໃນ	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອໄລ	

ຍະຍາວ	ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍໂຕ	ແລະການຮັບສະມັກພະນັກງານ.

4.5 ຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ

	 ການຂາດການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນຫຼຸດທັງຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດລາວບ່ໍໃຫ້ບັນລຸໄດ້ທ່າແຮງອັນເຕັມ	

ສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ	 ແລະຫລຸດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການລົງທຶນໃສ່ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ	 (ຕົວຢ່າງ:	 ການພັດທະນາ	

ເຕັກໂລໂລຊີ	ແລະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ).	ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້,	

ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ຂໍສະເໜີແນະບັນດາທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເພື່ອການສື່ສານ ແລະການສົນທະນາກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

	 •	 ສ້າງເວທີບ່ອນທີ່ວິສາຫະກິດສາມາດແຈ້ງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼັກອື່ນໆເຊັ່ນ:	ພາກລັດ,	ຜູ້ໃຫ້

		 	 ທຶນ,	ສະຖາບັນການເງິນ,	ແລະທ່າແຮງນັກລົງທຶນທີ່ເປັນບຸກຄົນຫຼືນັກລົງທຶນທີ່ເປັນສະຖາບັນກ່ຽວກັບ

	 	 ຄວາມຈໍາເປັນດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.	

 ••	ຮັບປະກັນວ່າມີການສື່ສານທີ່ເປີດເຜີຍ	ແລະໂປ່ງໄສ	ເພື່ອເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ

	 	 ຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດຫຼັກຂອງແຕ່ລະກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ.	ສິ່ງນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມ

	 	 ກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ	ແຕ່ລະກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມສາມາດປະກອບສ່ວນຫຍັງແດ່		ເພື່ອສ້າງທາງອອກທີ່

	 	 ດີທີ່ສຸດ	ແລະເກີດຄວາມເປັນຈິງໄດ້ທີ່ສຸດ.	
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 •	 ລັດຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບແຜນງານດ້ານການເງິນຕ່າງໆ	ທີ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼື

	 	 ບັນດາໂຄງການສະໜອງ	ແລະປະສົມປະສານການບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ.	

ຂະຫຍາຍມາດຕະຖານສໍາລັບຫຼັກຊັບ

 ••	ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຫະນະ	ຫຼືອຸປະກອນເປັນຫຼັກຊັບເມື່ອກູ້ເງິນ,	ແລະມາດ

		 	 ຕະຖານທີ່ຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຫຼາຍວິສາຫະກິດ,	ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດນ້ອຍ.	

 •	 ລັດຖະບານລາວ	ໄດ້ລິເລີ່ມຂະບວນການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ສັງຫາລິມະຊັບເປັນຫຼັກຊັບ.	ໃນປີ	2013,				

	 	 ລັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຈົດທະບຽນຊັບສິນເພື່ອຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ.	ຫຼັກຊັບປະເພດ

	 	 ນີ້ຖືກຍອມຮັບໃນຕົວຈິງຫຼາຍ	ໂດຍສະຖາບັນການເງິນໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດນັ້ນຍັງກໍານົດບໍ່ທັນໄດ້ເທື່ອ,			

	 	 ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີມາດຕະການຕ່າງໆ	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນການຕົວຈິງໄດ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນວົງກວ້າງ	

	 	 ແລະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຊ່ວຍວິສາຫະກິດໃນການຍື່ນຂໍທຶນ

	 ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້	ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນ	ແລະຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃນການສະເໜີຂໍທຶນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຈະ		

ຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດເພີ່ມຄວາມພ້ອມຕາມຫຼັກການ	ແລະເພີ່ມໂອກາດໄດ້ຮັບທຶນ.	

ຊອກຮູ້ແຫຼ່ງທຶນ/ກົນໄກການສະໜອງທີ່ເປັນທາງເລືອກອື່ນ ແລະທີ່ມີລັກສະນະນະວັດຕະກໍາໃໝ່

	 AEC	ຈະນຳເອົາໂອກາດດ້ານທຸລະກິດໃໝ່	ແລະຈະສາມາດດຶງດູດນັກລົງທຶນໃໝ່ໆ	ເຂົ້າມາພ້ອມກັບແຫຼ່ງ

ທຶຶນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ	ແລະແຕກຕ່າງ,	ເຊັ່ນ:	ການລົງທຶນແອງໂຈ້	(Angel investment)		ແລະກອງທຶນຄຼາວ	(Crowd 

funding)	 ເປັນຕົ້ນ.ການຮ່ວມມືກັບເຄືອຂ່າຍຂອງຂະແໜງການ	 ແລະຂອງພາກພື້ນເພື່ອແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ	

ແລະຂໍ້ມູນຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຊອກຮູ້	ແລະນໍາໃຊ້ໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ.	

5.  ຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບການຍົກສູງສະພາບແວດ 

ລ້ອມດ້ານກົດໝາຍ ແລະດ້ານລະບຽບການ

	 ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດໝາຍ	ແລະດ້ານລະບຽບການທີ່ຄົງທີ່,	ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ	ແລະໂປ່ງໄສ	ແມ່ນ	

ສ່ວນປະກອບຫຼັກທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ,	ໄລຍະຍາວ.	ການມີ	

ຂອບຮ່າງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ	 ແລະທີ່ມີປະສິດທິພາບ	 ເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນເສດຖະກິດຫຼັກຊ່ວຍ	

ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງນັກລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ	ແລະຈາກນັ້ນກໍ່ຈະສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນເພີ່ມຕື່ມໄດ້.	

	 ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານທຸລະກິດ,	ດ້ານກົດໝາຍ	ແລະດ້ານລະບຽບການໃນ		ສປປ		ລາວ		ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບ

ປຸງຕື່ມຫຼາຍ	 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນງານດ້ານທຸລະກິດ	 ແລະການຂະຫຍາຍຕົວ

ດ້ານເສດຖະກິດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.	ໂດຍສະເພາະ,	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ຍຶດໝັ້ນໃນການປະຕິຮູບ	ແລະປັບປຸງລະບົບ	

ອາກອນ,	ລະບຽບການດ້ານພາສີ,	ລະບຽບການດ້ານແຮງງານ.	ໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ	AEC	ໃນທ້າຍປີ	2015	ເຫັນ

ໄດ້ວ່າບັນດາວິສາຫະກິດກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທີ່ເປີດກ້ວາງຫຼາຍຂຶ້ນ	ແລະບໍ່ມີເວລາໃດອີກແລ້ວທີ່ຈະດີກວ່າ

ປັດຈຸບັນນີ້ທີ່ຈະກະຕຸ້ນຂອບນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນ.
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	 ພາກລັດໄດ້ນໍາສະເໜີຫຼາຍມາດຕະການໃໝ່ສໍາລັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດ.	ໃນການຕອບຮັບ,	ບັນດາວິສາ

ຫະກິດໄດ້ຄ່ອຍໆສະແດງໃຫ້ເຫັນ	ເຖິງຄວາມເພີ່ງພໍໃຈເພີ່ມຂຶ້ນກັບການບໍລິການຂອງລັດໃນຊຸມປີປັດຈຸບັນ.	ສ.ຄ.ອ

ແຫ່ງຊາດລາວ	ຍັງແນະນໍານະໂຍບາຍໃໝ່ໆ	ແລະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການປັດຈຸບັນ.	 ເພື່ອເຮັດໄດ້ສິ່ງນີ້,	ການມີສ່ວນ	

ຮ່ວມໃນວົງກວ້າງ	ແລະທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າກັບທຸກພາກສ່ວນ		ຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການອອກແບບຄືນໃໝ	່

ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົນໄກດ້ານນະໂຍບາຍທ່ີແທດເໝາະ	ແລະມີລັກສະນະນະວັດຕະກໍາໃໝ່ເພ່ືອແກ້ໄຂ	ຊ່ອງຫວ່າງ,	

ຂາດປະສິດທິພາບ	ແລະຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ.	

5.1   ການທົບທວນສະພາບແລດລ້ອມດ້ານກົດໝາຍ     ແລະລະບຽບການຂອງລາວແບບປະສົມ  

ປະສານ

	 ໃນດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນມິດຕໍ່ທຸລະກິດ,	ໂດຍທົ່ວໄປເມື່ອທຽບກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງ	ສປປ	ລາວ

ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ.	ໃນການຈັດອັນດັບລະດັບໂລກທີ່ວັດແທກຄວາມງ່າຍດາຍໃນການເຮັດທຸ

ລະກິດ,	ປະເທດລາວ	ແມ່ນໄດ້ຈັດໃຫ້ຢູ່ອັນດັບທີ	134		ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ	189	ປະເທດ	(ທະນາຄານໂລກ,	

2015a).	ບາງປະເທດອາຊຽນອ້ອມຂ້າງສາມາດເຮັດໄດ້ດີກວ່າຫຼາຍ.	ຕົວຢ່າງ,	ສິງກະໂປໄດ້ເປັນອັນດັບທໍາອິດ,	

ຕາມມາດ້ວຍປະເທດໄທ	 (49)	 ແລະ	ຫວຽດນາມ	 (90).	 ພາຍຫຼັງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ	 AEC	 ໃນທ້າຍປີ	 2015,	

ສປປ	ລາວ	ຍິ່ງຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນເພີ່ມຂຶ້ນລະດັບພາກພື້ນ.

ມີຫຼາຍໆປັດໄຈທີ່ພາໃຫ້ປະເທດມີຜົນການປະຕິບັດງານທີ່ຍັງອ່ອນຄືແນວນີ້.	

	 ຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນ,	 ເວລາທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຍັງໃຊ້ເວລາດົນຫຼາຍຄື	 73	 ວັນ.	 ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ,	

ແຕ່ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ມີການປັບປຸງຂຶ້ນ,	ໂດຍສາມາດຫຼຸດຕົວເລກຈໍານວນມື້ໃນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດລົງຈາກທີ່	

ເຄີຍໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ	90	ວັນ	ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ	6	ປີ	ຜ່ານມາ.	ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປັບປຸງຄືແນວນີ້,	ແຕ່	73

ວັນ	ກໍ່ຍັງຄົງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ດົນອັນດັບສອງ			ສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃນອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້	(ຢູ່ກໍາປູເຈຍ	

ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການປັບປຸງນີ້ອີກ	 14	 ວັນ).	 ເຖິງແມ່ນວ່າ	 ສປປ	 ລາວ	 ຍ້ອນມີການປັບປຸງດີຂຶ້ນ,	

ແຕ່ປະເທດອື່ນໆ	 ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກໍ່ເຊັ່ນກັນ.	 ເຖິງແມ່ນວ່າມີການປັບປຸງ,	 ແຕ່ການພັດທະນາທີ່ໄວວາ	

ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດໃນທົ່ວພາກພື້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອັນດັບຂອງປະເທດຍັງຄັງບໍ່ປ່ຽນແປງ.	

	 ນອກນັ້ນ,	ຄຸນນະພາບຂອງນະໂຍບາຍ		ແລະລະບຽບການຂອງລາວທີ່ອອກແບບມາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກ	ແລະສົ່ງເສີມການພັດທະນາພາກເອກະຊົນແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບສາມຈາກທາງທ້າຍທຽບກັບ	8	ປະເທດອື່ນໆ	ໃນ	

ພາກພື້ນ	(ທະນາຄານໂລກ,	2015b).

	 ປະເທດຍັງຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ	ໃນດ້ານການສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການດໍາເນີນງານ

ຂອງທຸລະກິດ.	ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,	ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນແຖວໜ້າ	(ປະເທດໄທ)	ທຽບກັບ	ສປປ	ລາວ	

ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ	 4	 ທົບເທົ່າ	 (ທະນາຄານໂລກ,	 2014b).	 ອີກເທື່ອໜຶ່ງອີງຕາມທະນາຄານໂລກ	 (2012),	 ສປປ	

ລາວ	 ຍັງຖືກຈັດເປັນອັນດັບທີສອງຈາກທາງທ້າຍ	 (5.8	 ວັນ)	 ໃນດ້ານເວລາທີ່ຜູ່ບໍລິຫານລະດັບສູງໃນບໍລິສັດຕ້ອງ	

ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອມາປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງດ້ານລະບຽບການຂອງລັດຖະບານ,	ເຊິ່ງດີກວ່າຟີລິປິນ	(9.1	ມື້)	ແຕ່ວ່າກໍ່

ຍັງຕໍ່າກວ່າເວລາສະເລັ່ຍທີ່ໃຊ້ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍລວມ	(6.9	ວັນ).
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	 ໃນດ້ານບວກ,	ສປປ	ລາວ	ນໍາສະເໜີຜົນການປະຕິບັດງານທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໂດຍລວມ	ໃນການຊຸກຍູ້ຜູ່ທີ່ເລີ່ມ

ຕົ້ນທຸລະກິດ.	ໃນຕົວຈິງ,	ຢູ່ອັນດັບທີ	2	(50%)	ຮອງຈາກບັງກະລາເທດ	(60%),	ອີງຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນທາງ	

ການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບສ້າງຕັ້ງ	 ແລະດໍາເນີນງານທຸລະກິດການຄ້າຢ່າງເປັນທາງການ.11	 ຕົວຊີ້ວັດຜົນການປະຕິບັດງານ	

ເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆໃນຕະຫຼອດໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ	ໃນການປັບປຸງອັນດັບດ້ານສະ	

ພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງລາວ	ເຊິ່ງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ກໍ່ຍິນດີກັບສິ່ງນີ້.	ມາດຕະການດໍາເນີນ	

ງານທີ່ເຈາະຈົງຂອງລັດຖະບານລວມມີການນໍາສະເໜີມາດຕະການຕ່າງໆ	 ເພື່ອແກ້ໄຂການລົ້ມລະລາຍ.	 ຍິ່ງໄປກວ່າ	

ນັ້ນ,	 ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	 ແລະກາງ,	 ລັດຖະບານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການສາ	

ມາດຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດງ່າຍຂຶ້ນ,	ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນໃຫ້ຜ່ານລະບົບເອ	ເລັກໂຕຣນິກ,	ຂັ້ນຕອນການ	

ອະນຸມັດການລົງທຶນແບບດ່ວນ	ແລະຫຼຸດເອກະສານໜ້ອຍລົງເວລາຍື່ນຂໍທະບຽນວິສາຫະກິດ.	ໂດຍລວມແລ້ວ,	ບັນ

ດາວິສາຫະກິດກໍ່ຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີກັບການປະຕິຮູບເຫຼົ່ານີ້.

	 ວິສາຫະກິດສ່ວນຫຼາຍໃນຈໍານວນວິສາຫະກິດຕົວຢ່າງຂອງການສໍາຫຼວດນ້ີລະບຸວ່າເຂົາເຈ້ົາດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່

ໃນລະບົບ,	ເຊິ່ງມີ	94-96%	ຂອງວິສາຫະກິດມີໃບທະບຽນອາກອນ	ແລະມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການຈາກ

ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

	 ລວມທັງໝົດ,	81%	ຂອງວິສາຫະກິດໄດ້ມີພະນັກງານລັດຫຼືເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາລົງໄປກວດທຸລະກິດໃນໄລ

ຍະ	12	ເດືອນ	ຜ່ານມາ,	ເຊິ່ງກວມອັດຕາສ່ວນສູງທີ່ສຸດສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່	(88%).	ໃນຈໍານວນວິ

ສາຫະກິດທີ່ໄດ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງມາຫາ,	52%	ໄດ້ຮັບການລົງຢ້ຽມຢາມໜຶ່ງຄັ້ງໃນໄລຍະໜຶ່ງປີ,	22%	ໄດ້ຮັບການລົງ

ຢ້ຽມຢາມສອງຄັ້ງ,	 18%	ໄດ້ຮັບການລົງຢ້ຽມຢາມສາມຫາສີ່ຄັ້ງ	 ແລະສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ	20%	ໄດ້ຮັບການລົງຢ້ຽມ	

ຢາມຫຼາຍກວ່າ	4	ຄັ້ງ.

	 ບາງວິສາຫະກິດແມ່ນໄດ້ຈ້າງທ່ີປຶກສາຈາກພາຍນອກຫືຼສ່ືກາງ	ເພ່ືອຊ່ວຍເຂົາເຈ້ົາດໍາເນີນການຕາມລະບຽບການ

ຂອງລັດ,	 ເຊິ່ງມີຕົວເລກສູງສຸດແມ່ນສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	 (33%),	 ຕາມມາດ້ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດ	

ໃຫຍ່	(20%)	ແລະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	(8%)

5.2 ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດຕ້ອງການໃຫ້ສືບຕໍ່ໄປໃນພາຍໜ້າ: ລະບົບອາກອນທີ່ໄດ້

ຮັບການປະຕິຮູບແລ້ວ, ລະບຽບພາສີ ແລະການຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດ

	 ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຮ່ວມການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO	 (2014)	 ລະບຸວ່າລະບົບອາກອນ	 (27%)	 ແມ່ນ

ເປັນຂົງເຂດຫຼັກທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບເພື່ອງ່າຍດາຍຂຶ້ນ.	 ບັນດາບໍລິສັດຮ້ອງຮຽນວ່າການບໍລິຫານວຽກງານ	

ອາກອນບໍ່ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ	 ແລະບໍ່ລະອຽດຖືກຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສະດວກ	 ແລະສັບສົນໃຫ້	

ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດທັງເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການຮຽກຮ້ອງໃນທາງດ້ານອາກອນ	(ເບິ່ງຮູບສະແດງທີ	27).	

11ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕາມທີ່ຢູ່ແວັບໄຊ:http://www.doingbusiness.org/	[ເຂົ້າເບິ່ງໃນວັນທີ	5	ກຸມພາ	2016].
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	 ພາສີແມ່ນມີຄວາມກັງວົນໃນອັນດັບສອງ	(20%),	ຕາມມາດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດ	(8%).	ກົດ

ໝາຍແຮງງານບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາເປັນສິ່ງກັງວົນຫຼັກ,	 ເຖິງແມ່ນວ່າບາງວິສາຫະກິດກໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບ

ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ	(32%),	ກໍານົດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ	(19%)	ແລະການຮັບສະມັກພະນັກງານ	(13%).	ບັນດາ	

ວິສາຫະກິດສ່ວນໜ້ອຍກ່າວເຖິງຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວກັບການພັກ	 (ບຸນເທດສະການ),	 ລະບອບບໍານານ,	 ການຕໍ່ລອງ	

ລວມໝູ່,	ການຍົກເລີກສັນຍາ,	ຫຼືການຕ້ານການຈໍາແນກ.

ຮູບສະແດງທີ 27: ທັດສະນະກ່ຽວກັບຂົງເຂດຕົ້ນຕໍຂອງລະບຽບການທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ, 

ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.

	 ການຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ເປັນທາງການ	ຫຼືໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ພະນັກງານລັດ	ຍັງຄົງເປັນປະເດັນສໍາລັບຫຼາຍວິສາຫະ

ກິດ.	ການສໍາຫຼວດ	LNCCI-ILO	ລະບຸວ່າວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງແມ່ນພົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນດ້ານນີ້ໃນໄລຍະ	12	

ເດືອນ	ຜ່ານມາ	(ເບິ່ງຮູບສະແດງທີ	28).	ຖ້າເບິ່ງຕາມຂະແໜງການ,	ການປະຕິບັດແບບນີ້ມັກເກີດ	ຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່

ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ	ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ	(33%)	ແລະມີໜ້ອຍກວ່າໝູ່ໃນຂະແໜງການຄ້າຂາຍຍົກ	

ແລະຂາຍຍ່ອຍ	(11%).	ເມື່ອອີງຕາມສະຖານທີ່ຕັ້ງ,	ບັນດາວິສາຫະກິດຢູ່ຈໍາປາສັກ	(28%)	ມີແນວໂນ້ມຫຼາຍທີ່ສຸດ	

ໃນຂະນະທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ	(14%)	ພົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ.	ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າ,	ປະເດັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເ

ຫັນເຖິງຜົນສະທ້ອນດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍເລັກນ້ອຍ,	ໂດຍມີວິສາຫະກິດທີ່ຜູ່ຊາຍເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ0,	(28%)	

ມີແນວໂນ້ມວ່າ	ຈ່າຍແບບບໍ່ເປັນທາງການນີ້ຫຼາຍກວ່າບັນດາວິສາຫະກິດທີ່	ແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	(17%).
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າດ 
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ການຈ່າຍເງນິແບບເປັນທາງການ ຫຼ ືໃຫຂ້ອງຂວນັແກ່ພະນກັງານລດັ ຍງັຄງົເປັນປະເດນັ ສໍາລບັ ຫຼາຍ ວສິາຫະກດິ. 

ສິ່ ງຄົນ້ພບົຂອງການສໍາຫຼວດ LNCCI-ILO ລະບຸວ່າ ວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແມ່ນພບົຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໃນດາ້ນນີ ້

ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ (ເບິ່ ງຮູບສະແດງທ ີ28). ຖາ້ເບິ່ ງ ຕາມຂະ       ແໜງການ, ການປະຕບິດັແບບນີມ້ກັ

ເກດີຂຶນ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ (33%) ແລະມໜີອ້ຍກວ່າໝູ່  ໃນ

ຂະແໜງການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ (11 %). ເມື່ ອອງີຕາມສະຖານທີ່ ຕັງ້, ບນັດາວສິາຫະກດິຢູ່ຈາໍປາສກັ 

(28%) ມແີນວໂນມ້ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ໃນຂະນະທີ່  ບນັດາວສິາຫະກດິຢູ່ສະຫວນັນະເຂດ (14%) ພບົໜອ້ຍທີ່ ສຸດ. ເປັນ

ທີ່ ໜາ້ສນົໃຈວ່າ, ປະເດນັນີຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຜນົສະທອ້ນດາ້ນບດົບາດ ຍງິຊາຍເລກັນອ້ຍ, ໂດຍມວີສິາຫະກດິທີ່ ຜູ່ຊາຍ

ເປັນເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ (28 %) ມແີນວໂນມ້ວ່າ ຈ່າຍແບບບ່ໍເປັນທາງການນີຫຼ້າຍກວ່າ ບນັດາວສິາຫະກດິທີ່ ແມ່ຍງິ

ເປັນເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ (17 %). 
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ຮູບສະແດງທີ 28: ການຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ

ຜ່ານມາ, ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ 

ໝາຍເຫດ:	ໃນຈໍານວນທັງໝົດ,	ມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ	401	ໃນຈໍານວນ	404	ຄົນ	ຕອບວ່າ	ແມ່ນ	ຫຼື	ບໍ່ແມ່ນ•ຕໍ່ຄໍາຖາມນີ້,	ເຊິ່ງມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ	1	

ທ່ານຕອບວ່າ•ບໍ່ຮູ້	ແລະສອງທ່ານປະຕິເສດບໍ່ຕອບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

ໃນຈໍານວນຜູ່ຕອບສໍາພາດ	91	ທ່ານ		ມີຜູ່ທີ່ລະບຸວ່າຍ້ອນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ເປັນທາງການ,	ຊື່ງເຫດຜົນ

ສ່ວນຫຼາຍທີໄ່ດ້ຮັບຄຳຕອບແມ່ນເພືອ່ຮັກສາສາຍສໍາພນັທີດ່ີກັບພະນັກງານລັດ	(56%),	ຮອງລົງມາແມ່ນເພື່ອໃຫຂ້ັ້ນ

ຕອນການຈ່າຍອາກອນງ່າຍຂຶ້ນ	(19%).	ປະມານ	9%		ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດ,	ຕົ້ນຕໍມາຈາກວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ,	

ຮູ້ສຶກວ່າໃນໄລຍະ	2	ປີ	ຜ່ານມາໄດ້	ມີຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ເປັນທາງ

ການ,	ເຊິ່ງມີ	28%	ລະບຸວ່າຍັງບໍ່ມີ	ການປ່ຽນແປງຫຍັງ	ແລະ	1%	ບອກວ່າມີຄວາມກົດດັນໜ້ອຍລົງ.12	ໃນຈໍານວນ	

ທັງໝົດ,	ມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ	110	ທ່ານ	ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ	130	ຂໍ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້	 ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຈໍາເປັນທີ່	

ຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ເປັນທາງການ.	ສິ່ງທີ່ເຫັນຫຼາຍກວ່າໝູ່	ແມ່ນຂະບວນການປູກຈິດສໍານຶກ	 ເພື່ອປ່ຽນແປງທັດ

ສະນະການຍອມຮັບຂອງມວນຊົນ	(45%)	ແລະເຮັດໃຫ້ງ່າຍດາຍຂຶ້ນໃນການຍື່ນຂໍໃບອະນຸຍາດ	ແລະການຈ່າຍອາ	

ກອນຜ່ານລະບົບອອນລາຍ	 (20%).	 ມີພຽງ	 16%	 ຂອງຄໍາຕອບທີ່ແນະນໍາວ່າສະມາຄົມທຸລະກິດຄວນສະໜອງ	

ກົນໄກຮ້ອງຮຽນແບບປິດລັບ.	

5.3 ຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ

	 ຫຼາຍໆການປະຕິຮູບທີ່ດີ	 ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດໝາຍ	 ແລະລະບຽບການແມ່ນກຳລັງດຳເນີນ	

ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.	ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ		ເຊື່ອວ່າຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດໝາຍ	ແລະ	

ການປະຕິບັດຕົວຈິງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍແບບສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ	ແລະ	

ແບບທ່ຽງທໍາແມ່ນມີສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງທຸລະກິດ.	ການຫຼ້າຊ້າຍ້ອນຂາດ	ຫຼືມີການປະສານງານບໍ່
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ການຈາ່ຍເງນິແບບເປັນທາງການຫືຼໃຫຂ້ອງຂວນັແກພ່ະນກັງານລດັຍງັຄງົເປັນປະເດັນສາໍລບັຫຼາຍວິ

ສາຫະກດິ. ສິ່ ງຄ ົນ້ພບົຂອງການສາໍຫຼວດLNCCI-ILO ລະບວຸາ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງແມນ່ພບົ

ຫຼາຍກວາ່ໝູໃ່ນດາ້ນນີໃ້ນໄລຍະ 12 ເດອືນຜາ່ນມາ (ເບິ່ ງຮບູສະແດງທີ 28). ຖາ້ເບິ່ ງຕາມຂະແໜ

ງການ, ການປະຕບິດັແບບນີມ້ກັເກດີຂຶນ້ຫຼາຍກວາ່ໝູໃ່ນຂະແໜງບ່ໍແຮ,່ ການກໍ່ສາ້ງແລະອດຸສາຫະກາໍ

ປງຸແຕງ່(33 ສວ່ນຮອ້ຍ)ແລະມໜີອ້ຍກວາ່ໝູໃ່ນຂະແໜງການຄາ້ຂາຍຍກົແລະຂາຍຍອ່ຍ (11 ສວ່ນ

ຮອ້ຍ).ເມ ື່ອອງີຕາມສະຖານທ່ີຕ ັງ້, ບນັດາວສິາຫະກດິຢູຈ່າໍປາສກັ (28 ສວ່ນຮອ້ຍ) ມແີນວໂນມ້ຫຼາຍທ່ີ

ສດຸໃນຂະນະທ່ີບນັດາວສິາຫະກດິຢູສ່ະຫວນັນະເຂດ(14 ສວ່ນຮອ້ຍ)ພບົໜອ້ຍທ່ີສດຸ. ເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈ

ວາ່, ປະເດັນນີຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິຜນົສະທອ້ນດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍເລັກນອ້ຍ, ໂດຍມວີສິາຫະກດິທ່ີຜູຊ້າຍ

ເປັນເຈົາ້ຂອງ(28 ສວ່ນຮອ້ຍ) ມແີນວໂນມ້ວາ່ຈາ່ຍແບບບ່ໍເປັນທາງການນີຫຼ້າຍກວາ່ບນັດາວສິາຫະກດິ

ທ່ີແມຍ່ງິເປັນເຈົາ້ຂອງ(17 ສວ່ນຮອ້ຍ). 

 

ຮບູສະແດງທີ28: ການຈາ່ຍເງນິແບບບ່ໍເປັນທາງການໃຫແ້ກພ່ະນກັງານໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜາ່ນມາ, ຂອງບນັດາວິ
ສາຫະກດິຕາມແຕລ່ະຂະໜາດ 

 
ໝາຍເຫດ: ໃນຈາໍນວນທງັໝດົ, ມຜີູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ401 ໃນຈາໍນວນ 404 ຄນົຕອບວາ່ “ແມນ່” ຫືຼ “ບ່ໍແມນ່” ຕ່ໍຄາໍຖາມນີ,້ 

ເຊິ່ ງມຜີູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 1 ທາ່ນຕອບວາ່“ບ່ໍຮູ”້ ແລະສອງທາ່ນປະຕເິສດບ່ໍຕອບ. 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 
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ແມນ່ ບ່ໍ ບ່ໍຮູ້ ບ່ໍມ ີ

12ຄໍາຕອບອື່ນໆລວມມີ•ບໍ່ຮູ້•(12%),	ບໍ່ສອດຄ່ອງ•(45%)	ແລະບໍ່ມີຄໍາຕອບ	(5%).
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13 ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນລວມທັງບຣູໄນດາຣູຊາລໍາ, ກໍາປູເຈັຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, 
ມາເລເຊັຍ, ມຽນມາ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ພຽງພໍຂອງບັນດາອົງການລັດ	ກໍ່ຍັງເປັນທີ່ມາຂອງຄວາມກັງວົນສໍາລັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ.	ກ່ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້,	

ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ສະເໜີແນະທາງເລືອກຕ່າງໆໃນທາງດ້ານນະໂຍບາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການຍື່ນຂໍໃບອະນຸຍາດ/ທະບຽນອາກອນງ່າຍດາຍຂຶ້ນ

 •	 ສ້າງ	ແລະສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍສໍາລັບການຍື່ນໃບສະເໜີ,	ຊື່ງຊ່ວຍປະຫຍັດເວລາ	ແລະຕົ້ນທຶນ.

•	 •		 ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການເສຍອາກອນງ່າຍດາຍຂຶ້ນ		ແລະເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໄສ.

ການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ

	 ຂະບວນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ	ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມລະມັດລະວັງຕໍ່ພຶດຕິກຳການຈ່າຍ

ເງິນແບບບໍ່ເປັນທາງການຫຼືການໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ພະນັກງານລັດທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ.	ຖ້າຫາກຍົກບັນຫານີ້ຂຶ້ນເປັນ

ທາງການສາມາດປ່ຽນແປງທັດສະນະຂອງມວນຊົນ	ແລະ	ຈະຊ່ວຍຢຸດການປະຕິບັດການຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ເປັນທາງ	

ການ	ແລະການໃຫ້ຂອງຂັວນນີ້ລົງໄດ້	ແລະຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນທໍານຽມ.	

ສ້າງຫ້ອງການຮັບການຮ້ອງຮຽນ (ombudsman's) ໃນສະມາຄົມທຸລະກິດສຳລັບການລາຍງານ 

ແບບປິດລັບ

	 ກົນໄກຄືດັ່ງກ່າວສາມາດຊ່ວຍການກວດກາ	ແລະຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.			

	 ມັນຍັງສາມາດຊ່ວຍຮັກສາຄວາມໂປ່ງໄສໃນສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດໝາຍ	ແລະ	ລະບຽບການໂດຍລວມ.	

ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະຊຸດສໍາມະນາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຢ່າງເປັນໄລຍະ

•	 ••	ງານປະເພດນີ້ທີ່ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈໍາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຕາງໜ້າຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ	ແລະ	ພາກສ່ວນດ້ານ	

	 	 ເສດຖະກິດຫຼັກໆສາມາດສ້າງເຄືອຂ່າຍດ້ານອາຊີບ	ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ	ແລະລະບຽບການໃໝ່ໆ,	

	 	 ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາ	ແລະບົ່ມເພາະການຮ່ວມມື.

 •	 ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມໃຫຍ່	ແລະຊຸດສໍາມະນາຕ່າງໆ,	ບັນດາວິສາຫະກິດສາມາດຍົກສິ່ງທີ່ເປັນຫວ່ງເປັນ

	 	 ໄຍ	ແລະຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະເດັນດ້ານກົດໝາຍ,	ສະໜອງຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ	ແລະ

	 	 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການ	ແລະລະບຽບການຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.	

6. ຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ  ສ.ຄ.ອ  ແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບ  AEC  ແລະການສ້າງວິສາ

ຫະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ

	 AEC		ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ້າຍປີ	2015	ເຊິ່ງເປັນສ່ວນສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເພື່ອບັນລຸການເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ	ພາກພື້ນ.13	ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນເບື້ອງຫຼັງຂອງ	

AEC	ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການໄຫຼວຽນຢ່າງເສລີຂອງສິນຄ້າ	ແລະການບໍລິການ,	ການລົງທຶນ,	ແຮງງານທີ່ມີສີມື	ແລະ

ທຶນພາຍໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່.	
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	 ໂດຍລວມ,	ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງທຸລະກິດລາວທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດແມ່ນຍິນດີກັບ	AEC,	ແຕ່	ເຂົາ

ເຈົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ປາສະຈາກຄວາມກັງວົນ.	ສິ່ງທີ່ຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ຮັບນັ້ນແມ່ນລວມມີການລົງທຶນຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ,	

ຕະຫຼາດການສົ່ງອອກໃໝ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ,	ການນໍາເຂົ້າທີ່ຖືກກວ່າ	ແລະແຫຼ່ງແຮງງານທີ່ມີສີມືທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ.	ແນວ	

ໂນ້ມຂໍ້ເສຍນັ້ນແມ່ນລວມມີການແຂ່ງຂັນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນກວ່າການນໍາເຂົ້າທີ່ຖືກ	ແລະການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ.	

	 ບັນດາບໍລິສັດໃນສປປລາວໄດ້ກຽມພ້ອມປັບໂຕເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງທີ່	 AEC	 ຈະນໍາມາ.	 ເພື່ອກະ	

ກຽມໂຕໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າສໍາລັບ	AEC,	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ໄດ້ນຳສະເໜີແນະທາງດ້ານນະໂຍບາຍຫຼາຍຢ່າງ,	ລວມ

ທັງລະບຽບການດ້ານອາກອນທີ່ດີກວ່າເກົ່າ,	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຍຶດໝັ້ນຂອງລັດຖະບານພາຍໃຕ້	AEC,	ການ	

ສື່ສານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດຮຽນຈາກ	 AEC	 ຕໍ່ຊຸມຊົນທຸລະກິດ	 ແລະການລົງທຶນໃສ່ການກໍ່ສ້າງທັກສະໃຫ້ແກ່ຊາວຜູ່	

ອອກແຮງງານ.

6.1 AEC: ແມ່ນຫຍັງ ແລະຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງແມ່ນດຽວນີ້?

	 ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງ	AEC	ແມ່ນເພື່ອສ້າງ•a)	ຕະຫຼາດດຽວ		ແລະ	ຖານການຜະລິດດຽວ;	b)	ພາກພື້ນ

ເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນສູງ;	c)	ພາກພື້ນທີ່ມີການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ;	ແລະ

d)	ພາກພື້ນທີ່ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນເສດຖະກິດຂອງໂລກ.		(ASEAN,	2016).	ນອກນັ້ນ,	AEC	ຈະຊ່ວຍເສີມຂະ

ຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ	ແລະສ້າງຄວາມອາດສາມາດ,	ໂດຍຜ່ານ	(1)	ການຮັບຮູ້

ຮ່ວມກັນດ້ານຄຸນວຸດທິສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ,	(2)	AEC	ຈະຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື	ດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາ

ກອນມະນຸດ		ແລະສ້າງຄວາມອາດສາມາດ	ແລະ	(3)	ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ		ແລະການສື່ສານເຊື່ອມໂຍງບັນດາປະ	

ເທດໃນພາກພື້ນ.	ສິ່ງສຳຄັນສຳລັບພາກເອກະຊົນແມ່ນ	AEC	ຈະຊ່ວຍເພີ່ມ	ແລະປັບປຸງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກ	

ລັດ	ແລະພາກເອກະຊົນ	(PPP)	ໃນການສ້າງ	ແລະພັດທະນາ	AEC.

	 ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	ມີຄວາມຈໍາເປັນສູງໃນການຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພາກທຸລະກິດເອກະຊົນກ່ຽວກັບ	

ການປ່ຽນແປງທີ່ຈະມາເຖິງດັ່ງກ່າວ.	ອີງຕາມການສໍາຫຼວດທຸລະກິດຂອງ	LNCCI-ILO (2014),	ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	

ແລະຜູ່ຈັດການຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່	 ແລະຂະໜາດກາງໃນສປປລາວ	 (94%)	 ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮູ້ຈັກ	

ກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ	AEC	ໃນປີ	2015.	ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,	ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ຈັດການຂອງວິສາ	

ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	(55%)	ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງວ່າຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ເທ່ືອ.	ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	

ການກໍ່ສ້າງ	ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ	(71%)	ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ	AEC	ຫຼາຍກວ່າວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	

ໃນຂະແໜງອື່ນໆ,	 ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການຄ້າຂາຍຍົກ	 ແລະຂາຍຍ່ອຍ	 (47%).	 ໃນເວລາດຽວກັນ,	 ການສໍາ	

ຫຼວດທັດສະຂອງພາກທຸລະກິດໃນປີ	2014-2015	ລະບຸວ່າໃນບັນດາວິສາຫະກິດ,	AEC	ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດວ່າ	

ເປັນສັນຍາການຄ້າຕົ້ນຕໍ	 ແລະເປັນນະໂຍບາຍດ້ານການຄ້າແຫ່ງຊາດ	 ເຊິ່ງລັດຖະບານລາວໄດ້ຍຶດໝັ້ນ	 (USAID 

ແລະ	LUNA II, 2015). 
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6.2 ປະໂຫຍດທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມາກັບ AEC ສໍາລັບວິສາຫະກິດລາວ

	 ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງມີຄວາມຄິດເຫັນດ້ານບວກຫຼາຍກວ່າໝູ່ເມື່ອ

ຖາມກ່ຽວກັບໂອກາດທີ່	 AEC	 ຈະເປັນຜູ່ສ້າງໃຫ້,	 ໂດຍມີ	 50%	 ຄາດຫວັງຈະມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກ	 ແລະ	

ມີພຽງ	12%	ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບ.	ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ມີຄວາມຄິດເຫັນດ້ານບວກໜ້ອຍກວ່າໝູ່	 (ເບິ່ງຮູບສະແດງທີ	 29).	 ໂດຍລວມ,	 ອຸດສາຫະກໍາຄາດວ່າປະໂຫຍດທີ່	

ຈະໄດ້ຈາກ	 AEC	 ຈະມີນໍ້າໜັກກວ່າທ່າແຮງການສູນເສຍ.	 ເມື່ອເບິ່ງໄປຕາມຂະແໜງການ,	 ວິສາຫະກິດໃນອຸດສາ	

ຫະກໍາໂຮງແຮມ	ແລະຮ້ານອາຫານ	ມີຄວາມຄິດເຫັນດ້ານບວກທ່ີສຸດ.	ບັນດາວິສາຫະກິດໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່	

ສ້າງ		ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ	ແມ່ນມີຄໍາຄິດເຫັນດ້ານບວກໜ້ອຍກວ່າໝູ່.	

ຮູບສະແດງທີ 29: ທັດສະນະກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ AEC ຕໍ່ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂອງບັນດາ

ທຸລະກິດຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ບັນດາບໍລິສັດໃນຂະແໜງທີ່ພັກ	 ແລະອາຫານແມ່ນມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນບວກຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຜົນກະ	

ທົບຂອງ	AEC,	ໃນຂະນະທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ,	ບໍ່ແຮ່	ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງແມ່ນມ	ີ

ຄວາມຄິດເຫັນເປັນບວກໜ້ອຍກວ່າໝູ່	(ຮູບສະແດງທີ	30).

66

ຮບູສະແດງທີ29: ທດັສະນະກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຂອງ AEC ຕ່ໍທລຸະກດິຂອງເຂົາເຈົາ້, ຂອງບນັດາທລຸະກດິຕາມແຕລ່ະຂະ
ໜາດ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

ບນັດາບໍລິສດັໃນຂະແໜງທ່ີພກັແລະອາຫານແມນ່ມຄີວາມຄດິເຫັນທ່ີເປັນບວກຫຼາຍທ່ີສດຸກຽ່ວກບັຜນົ

ກະທບົຂອງAEC, ໃນຂະນະທ່ີບນັດາວສິາຫະກດິໃນຂະແໜງການກໍ່ສາ້ງ , ບ່ໍແຮ,່ ແລະອດຸສາຫະກາໍ

ປງຸແຕງ່ແມນ່ມຄີວາມຄດິເຫັນເປັນບວກໜອ້ຍກວາ່ໝູ່(ຮບູສະແດງທີ 30). 
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ຂະໜາດນອ້ຍ ຂະໜາດກາງ ຂະໜາດໃຫຍ ່ ທກຸຂະໜາດ 
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ຮູບສະແດງທີ 30: ທັດສະນະກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ AEC ຕໍ່ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂອງບັນດາ

ທຸລະກິດຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.

 

	 ວິສາຫະກິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນມາດຕະການ	ເພ່ືອຮັບມືກັບໄພຂ່ົມຂູ່ດ້ານການແຂ່ງຂັນທ່ີມາກັບ	AEC.

ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດບອກວ່າ	ວິທີທາງຫຼັກທີ່ເຂົາເຈ້ົາກະກຽມສໍາລັບ	AEC	ແມ່ນດ້ວຍການສະໜອງ	

ການບໍລິການ	ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີກວ່າເກົ່າ	(ຮູບສະແດງທີ	33).	

	 ຍຸດທະສາດທີ່ໃຊ້ຫຼາຍເປັນອັນດັບທີສອງ	ແມ່ນການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສິ່ງນີ້ແມ່ນດໍາເນີນໂດຍວິສາຫະກິດທຸກຂະໜາດ	ແຕ່ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.	ເມື່ອ

ແຍກວິສາຫະກິດຕາມຂະໜາດ	ແລະຕາມຂະແໜງການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ໃຊ້

ຫຼາຍໃນບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງ	ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ	ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ		ແລະ

ບໍລິການອື່ນໆ	ຫຼາຍກວ່ານໍາໃຊ້ໃນຂະແໜງການອື່ນໆ.	

	 ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດວ່າຫຼາຍໆການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບ	AEC	ນໍາໄປສູ່ຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບປະໂຫຍດທີ່

ເປັນທ່າແຮງ	ແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆກໍານົດໃນພາກເອກະຊົນ.	ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ລະບຸໄວ້ລຸ່ມນີ້.

67

ຮບູສະແດງທີ30: ທດັສະນະກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຂອງ AEC ຕ່ໍທລຸະກດິຂອງເຂົາເຈົາ້, ຂອງບນັດາທລຸະກດິຕາມແຕລ່ະ
ຂະແໜງການ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

ວສິາຫະກດິສວ່ນຫຼາຍໄດດ້າໍເນນີມາດຕະການເພ່ືອຮບັມກືບັໄພຂ ົ່ມຂູດ່າ້ນການແຂງ່ຂນັທ່ີມາກບັAEC. 

ປະມານເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງຜູຕ້ອບສາໍພາດບອກວາ່ວທີິທາງຫຼກັທ່ີເຂົາເຈົາ້ກະກຽມສາໍລບັAECແມນ່ດວ້ຍການ

ສະໜອງການບໍລິການແລະຜະລິດຕະພນັທ່ີມຄີນຸນະພາບດກີວາ່ເກົ່ າ (ຮບູສະແດງທີ 33).  

ຍດຸທະສາດທ່ີໃຊຫຼ້າຍເປັນອນັດບັທີສອງແມນ່ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຂອງເຂົາເຈົາ້ . 

ສິ່ ງນີແ້ມນ່ດາໍເນນີໂດຍວສິາຫະກດິທກຸຂະໜາດແຕໂ່ດຍສະເພາະແລວ້ແມນ່ສາໍລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດ

ໃຫຍ.່ ເມ ື່ອແຍກວສິາຫະກດິຕາມຂະໜາດແລະຕາມຂະແໜງການສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ການຝຶກອບົຮມົ

ແມນ່ຍດຸທະສາດທ່ີໃຊຫຼ້າຍໃນບນັດາວນກໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ສາ້ງແລະອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່

ແລະບໍລິການອື່ ນໆຫຼາຍກວາ່ນາໍໃຊໃ້ນຂະແໜງການອື່ ນໆ .  
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ໂອກາດ

	 •	 ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃໝ່,	ໂດຍສະເພາະຢູ່ຈີນ,	ສະຫະພາບເອີຣົບ,	ຍີ່ປຸ່ນ		ແລະປະເທດສະ	

	 	 ມາຊິກອາຊຽນອື່ນໆ	(ທັດສະນະນີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈາກວິສາຫະກິດໃຫຍ່);

	 •	 ເຂົ້າເຖິງແຮງງານທີ່ມີສີມືຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອື່ນໆ	(ທັດສະນະນີ້ຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນຂອງວິສາຫະ	

	 	 ກິດຂະໜາດກາງ);	

•	 •	 ເຂົ້າເຖິງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າລາຄາຖືກ	(ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍຕ້ອງການຫຼຸດຕົ້ນທຶນລົງ);	ແລະໂດຍ

	 	 ລວມ,	ບັນດາວິສາຫະກິດຄາດຄະເນວ່າຈະມີໂອກາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນການດຶງດູດນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.

ສິ່ງທ້າທາຍ

•	 •	 ການແຂ່ງຂັນເພີ່ມຂຶ້ນ	ເຊິ່ງເກີດຈາກສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ມີລາຄາຫຼຸດລົງ		(ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້

	 	 ກັງວົນກ່ຽວກັບທ່າແຮງໄພຂົ່ມຂູ່ປະເພດນີ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ໝົດ);

•	 •	 ການແຂ່ງຂັນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ		ເຊິ່ງກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຕໍ່ວິ

	 	 ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ.

	 ຮູບສະແດງທີ	31	ແລະ	32	ສັງລວມບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຂອງ  LNCCI-ILO  ກ່ຽວກັບປະໂຫຍດ	

ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ອີງຕາມຂະໜາດຂອງບໍລິສັດ.	ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບ

ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຊື້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າທີ່ຖືກວ່າຫຼືທີ່ດີກວ່າ,	ໃນຂະນະທີ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງກໍ່ລໍຖ້າໂອກາດໃນການ	

ສົ່ງອອກທີ່ດີກວ່າເກົ່າ	ແລະຈະສາມາດວ່າຮັບແຮງງານທີ່ມີສີມືຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.	ວິສາຫະກິດຂະ

ໜາດໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບໂອກາດການສົ່ງອອກ	ແລະນໍາເຂົ້າທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.	ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	

ບັນດາວິສາຫະກິດກໍ່ກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການນໍາເຂົ້າ	ແລະຈາກນັກລົງທຶນຈາກອາຊຽນ

(ຮູບສະແດງທີ	32).	

ຮູບສະແດງທີ 31: ປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຫຼືໂອກາດທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຈາກ AEC, 

ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

61
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າດ  

 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 

 

ຮູບສະແດງທ ີ 32: ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ໃຫຍ່ຫວຼງທີ່ ສຸດ ຫຼ ື ໄພຂົ່ ມຂູ່ທີ່ ຄາດວ່າຈະມາຈາກ AEC, ຂອງບນັດາວສິາຫະກດິ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 

ໂດຍລວມແລວ້, ວສິາຫະກດິຫຼາຍແຫ່ງ ໄດກ້ຽມໂຕສໍາລບັ ການເລີ່ ມຕົນ້ ຂອງ AEC, ແລະ ຍຸດທະສາດ ການ

ກະກຽມທີ່ ໃຊຫຼ້າຍກວ່າໝູ່ ໝດົ ແມ່ນ (1) ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານ; (2) ປັບປຸງ

ທກັສະການເຮດັວຽກ ຜ່ານການຝຶກອບົຮມົ; ແລະ (3) ຊອກຮູຂໍ້ມູ້ນ ເພີ່ ມເຕມີ ກ່ຽວກບັ AEC (ເບິ່ ງຮູບສະແດງ

ທ ີ33). 
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ຮູບສະແດງທີ 32: ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຫຼືໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຄາດວ່າຈະມາຈາກ AEC, ຂອງບັນ

ດາວິສາຫະກິດຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ໂດຍລວມແລ້ວ,	ວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ກຽມໂຕສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ	AEC	ແລະຍຸດທະສາດການກະ

ກຽມທີ່ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ໝົດແມ່ນ	(1)	ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ	ແລະການບໍລິການ;	(2)	ປັບປຸງທັກສະ

ການເຮັດວຽກຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ;		ແລະ	(3)	ຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ	AEC	(ເບິ່ງຮູບ	ສະແດງທີ	33).

ຮູບສະແດງທີ 33: ວິທີທາງຕົ້ນຕໍສໍາລັບກະກຽມເພື່ອ AEC, ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຕາມແຕ່ລະ 

ຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.
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ຮູບສະແດງທ ີ 32: ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ໃຫຍ່ຫວຼງທີ່ ສຸດ ຫຼ ື ໄພຂົ່ ມຂູ່ທີ່ ຄາດວ່າຈະມາຈາກ AEC, ຂອງບນັດາວສິາຫະກດິ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 

ໂດຍລວມແລວ້, ວສິາຫະກດິຫຼາຍແຫ່ງ ໄດກ້ຽມໂຕສໍາລບັ ການເລີ່ ມຕົນ້ ຂອງ AEC, ແລະ ຍຸດທະສາດ ການ

ກະກຽມທີ່ ໃຊຫຼ້າຍກວ່າໝູ່ ໝດົ ແມ່ນ (1) ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານ; (2) ປັບປຸງ

ທກັສະການເຮດັວຽກ ຜ່ານການຝຶກອບົຮມົ; ແລະ (3) ຊອກຮູຂໍ້ມູ້ນ ເພີ່ ມເຕມີ ກ່ຽວກບັ AEC (ເບິ່ ງຮູບສະແດງ

ທ ີ33). 
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ນາໍເຂົາສນິຄາ້ຫືຼການບໍລິການທີຖກືລງົ 

ການສ ົ່ງອອກໄປປະເທດອື່ນ 

ການຈາ້ງງານພະນກັງານຕາ່ງປະເທດທ່ີມ ີ
ຄວາມສາມາດ 
ການໄປລງົທຶນຢູປ່ະເທດອື່ ນ 

ອື່ນໆ 

ບ່ໍຮູ ້

ບ່ໍມຜີນົປະໂຫຍດ 
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ບ່ໍມຄີວາມທາ້ທາຍ 

ບ່ໍຮູ ້

ອື່ນໆ 

ເສດຖະກດິຂອງລາວຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງ
ລບົຈາກ AEC 

ພະນກັງານທ່ີມທີກັສະສມີຂືອງທາ່ນຈະຍາ້ຍ
ອອກໄປເຮັດວຽກຢູປ່ະເທດອື່ນໃນອາຊຽນ 

ບໍລສິດັຂອງທາ່ນປະເຊນີກບັການແຂງ່ຂນັທ່ີ
ຫຼາຍຂຶນ້ດາ້ນການນາໍເຂ້ົາຈາກປະເທດໃນ
ອາຊຽນ 
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ຮູບສະແດງທ ີ33: ວທິທີາງຕົນ້ຕໍສໍາລບັກະກຽມເພື່ ອ AEC, ຂອງບນັດາວສິາຫະກດິ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 

 

ພາຍໃຕຍຸ້ດທະສາດທສີາມ ຂາ້ງເທງິ ບຸລມິະສດິແມ່ນ ການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັ ຜນົກະທບົທີ່ ອາດເປັນ ໄປໄດຂ້ອງ 

AEC ກ່ຽວກບັ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ (40 % ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດ), ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງການຮບັ

ແຮງງານຕ່າງປະເທດ (25 % ຂອງ ຜູ່ຕອບ ສໍາພາດ). ຍິ່ ງໄປກວ່ານີ ້ແມ່ນບນັດາບໍລສິດັສ່ວນຫຼາຍ ຊອກຮູຂໍ້ມູ້ນ

ກ່ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງ AEC ກ່ຽວກບັ ກດົໝາຍອາກອນ, ລະບຽບການດາ້ນພາສ,ີ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັ

ວສິາຫະກດິ (ເບິ່ ງຮູບສະແດງທ ີ 34). ຫຼາຍວສິາຫະກດິລາຍງານວ່າ ການປະຕຮູິບ ໃນດາ້ນການບໍລຫິານວຽກງານ 

ອາກອນ ແມ່ນສໍາຄນັ ສໍາລບັ ການພດັທະນາທຸລະກດິ. ການປະຕບິດັທີ່ ຜ່ານມາ ຍງັຂາດຄວາມ ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນ

ພາລະທີ່ ບ່ໍຈາໍເປັນໃຫແ້ກ່ວສິາຫະກດິຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ໂດຍສະເພາະ ຜູ່ທີ່ ປະຕບິດັ ຕາມຫຼກັການເສຍອາກອນ. ມຄີວາມ

ສນົໃຈໜອ້ຍກວ່າ ໃນການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັ ໂອກາດສໍາລບັການ ສົ່ ງອອກ ແລະ ການລງົທນຶ.  

ເຖງິແມ່ນວ່າຄວາມໂປ່ງໃສດາ້ນການບໍລຫິານລດັ ບ່ໍແມ່ນຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍທີ່ ໜກັໜ່ວງ, ແຕ່ ບາງບໍລສິດັ ກໍ່

ໄດລ້າຍງານວ່າ ໄດຈ່້າຍເງນິແບບບ່ໍເປັນທາງການ ຫຼ ືໃຫຂ້ອງຂວນັ ແກ່ພະນກັງານ ລດັ. ເຫດຜນົຕົນ້ຕໍແມ່ນ ເພື່ ອ

ຮກັສາສາຍສໍາພນັທີ່ ດກີບັພາກລດັ. ການປະຕບິດັແບບນີ ້ແມ່ນພບົເຫນັ ຫຼາຍໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ ສາ້ງ, ແລະ 

ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ.  
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ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ 

ຊອກຫາຂໍມ້ນູເພ່ີມຕື່ ມກຽ່ວກບັ 
AEC 
ຫຸຼດລາຄາ 

ບ່ໍໄດເ້ຮັດຫຍງັ 

ອື່ ນໆ 

ບ່ໍຮູ ້
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	 ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດທີສາມຂ້າງເທິງນີ້	ສິ່ງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດແມ່ນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນ

ໄປໄດ້ຂອງ	AEC	ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ	ແລະລະບຽບການ	(40%	ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດ)	ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ	

ການຮັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ		(25%	ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດ).	ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້ແມ່ນບັນດາບໍລິສັດສ່ວນຫຼາຍຊອກຮູ້ຂໍ້

ມູນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ	 AEC	 ກ່ຽວກັບກົດໝາຍອາກອນ,	 ລະບຽບການດ້ານພາສີ	 ແລະລະບຽບການກ່ຽວ	

ກັບວິສາຫະກິດ	(ເບິ່ງຮູບສະແດງທີ	34).	ຫຼາຍວິສາຫະກິດລາຍງານວ່າການປະຕິຮູບໃນດ້ານການບໍລິຫານວຽກງານ

ອາກອນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາທຸລະກິດ.	ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາຍັງຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ		ແລະເປັນພາລະ

ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,	 ໂດຍສະເພາະຜູ່ທີ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການເສຍອາກອນ.	 ມີຄວາມສົນໃຈ	

ໜ້ອຍກວ່າໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂອກາດສໍາລັບການສົ່ງອອກ	ແລະການລົງທຶນ.	

	 ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມໂປ່ງໃສດ້ານການບໍລິຫານລັດບໍ່ໄດ້ເປັນຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍທີ່ໜັກໜ່ວງ,	ແຕ່ບາງບໍລິ

ສັດກໍ່ໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ເປັນທາງການຫຼືໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ພະນັກງານລັດ.	ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອ

ຮັກສາສາຍສໍາພັນທີ່ດີກັບພາກລັດ.	ການປະຕິບັດແບບນີ້ແມ່ນພົບເຫັນຫຼາຍໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ	ແລະອຸດ	

ສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ.

ຮູບສະແດງທີ 34: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບ AEC, ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຕາມແຕ່ 

ລະຂະໜາດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.
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ຮູບສະແດງທ ີ34: ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ ຫຼ ືການຊ່ວຍເຫຼອື ກ່ຽວກບັ AEC, ຂອງບນັດາວສິາຫະກດິ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ 

  

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014. 

 

6.3 ຂໍສ້ະເໜແີນະດາ້ນນະໂຍບາຍ 

ເມື່ ອມສີິ່ ງຄົນ້ພບົຄຂືາ້ງເທງິ, ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜແີນະມາດຕະການຕ່າງໆດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ສາ້ງລະບບົອາກອນ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ໂປ່ງໃສ ແລະ ງ່າຍດາຍຂຶນ້ 

ການບໍລຫິານວຽກງານອາກອນ ແລະ ການຈ່າຍອາກອນ ແບບໂປ່ງໃສ ແລະ ສະເໝຕີົນ້ ສະເໝປີາຍ ຈະເປັນອງົ

ປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຫຼາຍ ຂອງການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານປະຕບິດັຕາມລະບຽບອາກອນ ໃນ ສະພາບແວດລອ້ມທຸລະກດິໃ

ໝ່. 

ຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມຍດຶໝັນ້ຂອງລດັຖະບານ ພາຍໃຕ ້AEC 

• ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດສ້າ້ງຕັງ້ ກນົໄກການຕດິຕາມ ແລະ ທບົທວນ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ລດັຖະບານ ລາວ ສາມາດ

ເຮດັໄດຕ້າມຂໍຍ້ດຶໝັນ້ກບັ AEC, ລວມທງັຂໍກ້າໍນດົທີ່ ຈະເພີ່ ມໂອກາດ ສໍາລບັ ບນັດາບໍລສິດັໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິ

ຕະຫຼາດທີ່ ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່ າ, ມນີກັລງົທນຶເພີ່ ມຂຶນ້, ແລະ ມແີຫ່ຼງ ທີ່ ດ ີ ກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ບນັລຸໄດຕ້ົນ້ທນຶ

ການດໍາເນນີງານທີ່ ຕ່ໍາກວ່າ.  
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ສື່ ສານ (ໜງັສພິືມ,ໂທລະພາບ ຫືຼ ວທິະຍ)ຸ 

ໜວ່ຍງານຂອງລດັ ຫືຼ ກມົ 

ສະມາຄມົທລຸະກດິ 

ທະນາຍຄວາມ, ນກັບນັຊ ີຫືຼ ທ່ີປຶກສາທາງ
ທລຸະກດິ 

ຈະບ່ໍຊອກຫາການຊວ່ຍເຫືຼອ/ຂໍມ້ນູ 

ອື່ ນໆ 

ບ່ໍຮູ ້
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6.3 ຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ

ເມື່ອມີສິ່ງຄົ້ນພົບຄືຂ້າງເທິງ,	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ສະເໜີແນະມາດຕະການຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ສ້າງລະບົບອາກອນ ແລະລະບຽບການທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະງ່າຍດາຍຂຶ້ນ

	 ການບໍລິຫານວຽກງານອາກອນ	 ແລະການຈ່າຍອາກອນແບບໂປ່ງໃສ	 ແລະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຈະເປັນອົງ	

ປະກອບທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຂອງການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມລະບຽບອາກອນ	ໃນສະພາບແວດລ້ອມທຸລະກິດໃໝ່.

ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍຶດໝັ້ນຂອງລັດຖະບານພາຍໃຕ້ AEC

•	 •		 ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການຕິດຕາມ	ແລະທົບທວນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລັດຖະບານລາວສາມາດເຮັດ

	 	 ໄດ້ຕາມຂໍ້ຍຶດໝັ້ນກັບ	AEC,	ລວມທັງຂໍ້ກໍານົດທີ່ຈະເພີ່ມໂອກາດສໍາລັບບັນດາບໍລິສັດ	ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຕະ

	 	 ຫຼາດທ່ີໃຫຍ່ກວ່າເກ່ົາ,	ມີນັກລົງທຶນເພ່ີມຂ້ຶນ	ແລະມີແຫ່ຼງທ່ີດີກວ່າໃນຂະນະທ່ີບັນລຸໄດ້ຕ້ົນທຶນການດໍາເນີນ

	 	 ງານທີ່ຕໍ່າກວ່າ.	

•	 •		 ສ່ິງນ້ີຍັງສາມາດຊ່ວຍບັນດາບໍລິສັດໃຫ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ			ແລະການບໍລິການຂອງເຂົາເຈ້ົາ.			

	 	 ນອກນ້ັນ,	ສ່ິງນ້ີຍັງຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມພັນທະຂອງບັນດາພາກສ່ວນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ.

ການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ AEC ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ

•	 •	 ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານຊ່ອງທາງການສື່ສານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ			ເພື່ອໃຫ້ໄປເຖິງພື້ນຖານອຸດສາ

	 	 ຫະກໍາ	ແລະກຸ່ມມວນຊົນທີ່ກວ້າງກວ່າໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງ.

•	 •		 ຊຸດສໍາມະນາ	ແລະກອງປະຊຸມຢູ່ຂັ້ນແຂວງ,	ຂັ້ນສູນກາງ	ແລະຂັ້ນພາກພື້ນສາມາດຊ່ວຍສົ່ງເສີມເພີ່ມຈິດ

	 	 ສໍານຶກ	ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນະໂຍບາຍ	ແລະຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າ	ແລະທຸລະກິດ,	ລວມທັງສິ່ງທີ່ກ່ຽວ

	 	 ຂ້ອງກັບ	AEC.

ການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມທັກສະສໍາລັບພະນັກງານ

•	 •		 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສານງານທີ່ໃກ້ຊິດກວ່າເກົ່າ	ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຫ້າວຫັນຂຶ້ນໂດຍຖືເອົາຄູ່

				 	 ຮ່ວມປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນລວມທັງພາກລັດ,	ບັນດາວິສາຫະກິດ,	ທັກສະແຮງງານ,	ການສຶກສາ		

	 	 ແລະຜູ່ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ	ແລະສະມາຄົມທຸລະກິດເພື່ອກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ	ແລະປະເມີນການສະ	

	 	 ໜອງ	ແລະຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີ່ມີສີມື.

•	 •		 ຕ້ອງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການມີທາງເລືອກຕ່າງໆ	ແລະຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆເພື່ອສ້າງທາງ	

	 	 ອອກທ່ີເປັນຈິງໄດ້	ເພ່ືອລຶບລ້າງສະພາບການທ່ີບ່ໍສາມາດສະໜອງແຮງງານທ່ີມີສີມືໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ

	 	 ຕ້ອງການ.	ຈໍານວນ	ແລະຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ	ທີ່ມີສີມືຫຼາຍຂຶ້ນສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດດ້ານການ

	 	 ແຂ່ງຂັນຂອງ	ສປປ	ລາວ	ໃນ	AEC	ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
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7. ຂໍ້ສະຫຼຸບແລະບົດບາດຂອງ ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳອື່ນໆ

7.1 ບົດບາດຂອງ ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳອື່ນໆ

	 ຈໍານວນທັງໝົດ,	43%	ຂອງວິສາຫະກິດໃນຕົວຢ່າງແມ່ນເປັນສະມາຊິກຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	(ຊຶ່ງ

ໃນນີ້ບາງຈໍານວນແມ່ນເປັນສະມາຊິກຜ່ານສະພາການຄ້າແຂວງ),		ໝາຍເຖິງວ່າມີ	31%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດ

ນ້ອຍ,	84%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	ແລະ	90%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.	

	 ເຫດຜົນສ່ວນໃຫຍ່ທ່ີເປັນສາເຫດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍບ່ໍໄດ້ເປັນສະມາຊິກແມ່ນຍ້ອນວ່າເຂົາເຈ້ົາບ່ໍ	

ເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ຈັກເທື່ອ	(57%)	ຫຼືຮູ້ສຶກວ່າ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ບໍ່ໄດ້ຕາງໜ້າເຂົາ	

ເຈົ້າເພື່ອປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ	(13%).

	 ຢູ່ກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຜົນການສໍາຫຼວດ,	ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທີ່	ສ.ຄ.ອ	

ແຫ່ງຊາດລາວ	ຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ		ແລະກາງ	ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.	ການກະຕຸ້ນ

ການມາສະມັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຖືວ່າເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ສໍາຄັນຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ.	ມັນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ

ສ.ຄ.ອ		ແຫ່ງຊາດລາວ	ເປັນຜູ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະກາງ	ດ້ວຍການສະໜອງການ	

ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ.	ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອົງການໜຶ່ງແນະນໍາວ່າ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດ

ລາວ.	ຄວນເບ່ິງກິດຈະກໍາຂອງສະພາການຄ້າໃນປະເທດອ່ືນໃນຂົງເຂດ	ເພ່ືອກໍານົດແບບຢ່າງວິທີການທ່ີດີເພ່ືອລະດົມ

ແລະສະໜອງການບໍລິການ.	ຍັງໄດ້ມີການສະເໜີແນະຕື່ມໄປອີກວ່າໃຫ້	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ສຸມໃສ່ການບໍລິການ

ທີ່ປະຢັດກຸ້ມຄ່າໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ	 ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ກົນໄກການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າ,	 ເຊັ່ນ

ຕົວຢ່າງການລົງຂໍ້ມູນໃໝ່ໃນແວັບໄຊຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ

	 ໃນບັນດາຜູ່ຕອບສໍາພາດຜູ່ທີ່ລະບຸວ່າເພິ່ງພໍໃຈໃນລະດັບໜຶ່ງກັບ	 ສ.ຄ.ອ	 ແຫ່ງຊາດລາວ.	 (ຫຼືສະພາການຄ້າ	

ແລະອຸດສາຫະກໍາແຂວງ),	ມີ	8%•ໄດ້ຕອບວ່າ	''ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຫຼາຍ''	ແລະອີກ	84%•ໄດ້ຕອບວ່າ	''ເພິ່ງພໍໃຈ''•	

(ແລະຍັງມີ	8%•ແມ່ນ	''ບໍ່ພໍໃຈ'').

	 ມີຜູ່ຕອບສໍາພາດ	106		ທ່ານລະບຸເຖິງ	301	ປະໂຫຍດຂອງການເປັນສະມາຊິກ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ.	ຫຼື

ສະມາຊິກຂອງສະພາການຄ້າແຂວງ.	ຮູບສະແດງທີ	35	ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະໂຫຍດຂອງການເປັນສະມາຊິກທີ່ພົບ

ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນການເຂົ້າເຖິງເຄືຍຂ່າຍທຸລະກິດໃໝ່	(55%	ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດ)	ແລະການມີງານຕ່າງໆ,	ກອງປະ

ຊຸມໃຫຍ່	ແລະກອງປະຊຸມສໍາມະນາທ່ີຈັດໂດຍ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ (47%).	ເປັນທ່ີໜ້າສົນໃຈວ່າ,	ມີພຽງ	29%

ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດຖືວ່າ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ຕາງໜ້າໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາ	ເຈົ້າໃນການລາຍງານ

ຕໍ່ພາກລັດ,	 ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງ	 20%	 ເຫັນວ່າການຝຶກອົບຮົມທ່ີ	 ສ.ຄ.ອ	 ແຫ່ງຊາດລາວ	 ສະໜອງໃຫ້ແມ່ນມີປະ	

ໂຫຍດ.14	ມັນເປັນການຍາກທີຈ່ະຕີຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຖາມດາ້ນການສະໜອງການຝກຶອົບຮົມ,	ຊຶ່ງການໄດ້ຄະແນນ

ຕໍ່າແມ່ນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ບໍ່ໄດ້ສະໜອງການ	ບໍລິການນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼືການບໍລິການ

ການຝຶກອົບຮົມຕາມຄໍາຖາມນີ້ບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນສໍາຄັນສໍາລັບການເລີມເປັນສະມາຊິກ.

 14	ສິບເກົ້າ	%	ຂອງຜູ່ຕອບສໍາພາດໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນລາຍການໃນຮ່າງສອບຖາມ.
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ວາ່ການຝຶກອບົຮມົທ່ີສະພາສະໜອງໃຫມ້ປີະໂຫຍດ.14ມນັເປັນການຍາກທ່ີຈະຕຄີວາມໝາຍຂອງຄາໍ

ຖາມນີ,້ ໃນເມ ື່ອວາ່ການໄດຄ້ະແນນຕ ໍາ່ສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ສຄອແຫງ່ຊາດລາວ ບ່ໍໄດສ້ະໜອງການ

ບໍລິການນີຢ້າ່ງມປີະສດິທິພາບຫືຼການບໍລກິານໃນຄາໍຖາມນີບ່ໍ້ແມນ່ເຫດຜນົສາໍຄນັສາໍລບັການເລ່ີມເປັນ

ສະມາຊກິ. 

ຮບູສະແດງທີ35: ປະໂຫຍດຂອງການເປັນສະມາຊກິຂອງສຄອຊ, ອດັຕາສວ່ນຂອງຜູຕ້ອບ 

 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

ເມ ື່ອຂໍໃຫຈ້ດັອນັດບັຄວາມສາໍຄນັຂອງບນັດາຫວົຂໍຫືຼ້ກດິຈະກາໍຕ່ໍວສິາຫະກດິຂອງເຂົາເຈົາ້, ເຊິ່ ງຜູຕ້ອບ

ສວ່ນຫຼາຍລະບທຸງັໝດົ 9 ທາງເລືອກເປັນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັຫຼາຍຫືຼສາໍຄນັ(ຮບູສະແດງທີ 36). ຂໍມ້ນູກຽ່ວ

ກບັການຈາ່ຍອາກອນຊຸກຍູຫ້ມ້ກີານຈດັອນັດບັທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ“ສາໍຄນັຫຼາຍ” ແລະອນັດບັຕ ໍາ່ສດຸ“ບ່ໍສາໍ

ຄນັ”.  

 

14ສບິເກົາ້ສວ່ນຮອ້ຍຂອງຜູຕ້ອບສາໍພາດໃຫຄ້າໍຕອບທ່ີຫຼາກຫຼາຍທ່ີບ່ໍນອນຢູໃ່ນລາຍການໃນຮາ່ງສອບຖາມ.
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ເຄອືຂາ່ຍໃໝ່ໆ ດາ້ນທລຸະກດິ

ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັກດົໝາຍ & ລະບຽບການໃໝ່

ການຕະຫຼາດສາໍລບັທລຸະກດິ

ການຝຶກອບົຮມົ
ເປັນສະມາຊິກໂດຍອີງຕາມລະບຽບການ

ຕາງໜ້າສິດຜົນປະໂຫຍດ

ຄຳປຶກສາແລະສະໜັບສະໜູນ

ປະຊຸມ,	ສຳມະນາ

ຮູບສະແດງທີ 35: ປະໂຫຍດຂອງການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຕອບ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ເມື່ອຂໍໃຫ້ຈັດອັນດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນດາຫົວຂໍ້ຫຼືກິດຈະກໍາຕໍ່ວິສາຫະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ,	ຜູ່ຕອບສ່ວນຫຼາຍ	

ລະບຸທັງໝົດ	 9	 ທາງເລືອກ	 ໂດຍຈັດສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຫຼືສໍາຄັນ	 (ຮູບສະແດງທີ	 36).	 ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈ່າຍອາ	

ກອນຖືກຈັດອັນດັບສໍາຄັນຫຼາຍ	ໂດຍຄະແນນສູງກ່ວາໝູ່	ແລະອັນດັບບໍ່ສໍາຄັນຄະແນນຕຳ່ກ່ວາໝູ່.	

ຮູບສະແດງທີ 36: ຄວາມສໍາຄັນຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກໂດຍວິສາຫະກິດ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ຮູບສະແດງທີ	36	ຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຄໍາຕອບອີງຕາມຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດ.	ໂດຍສະເພາະ	

ແລ້ວ,	20-30%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງລະບຸຫົວຂໍ້ສ່ວນຫຼາຍວ່າສໍາຄັນຫຼາຍ,	ທຽບກັບ	5-10%	ຂອງວິສາ	

ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະ	0-10%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.	ສິ່ງນີ້ສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຂອງການສໍ

74

ຮບູສະແດງທີ36: ຄວາມສາໍຄນັຂອງຫວົຂໍທ່ີ້ໄດຄ້ດັເລອືກໂດຍວສິາຫະກດິ 

 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

ຮບູສະແດງທີ36ໝາຍຄວາມແຕກຕາ່ງທ່ີສາໍຄນັໃນຄາໍຕອບອງີຕາມຂະໜາດຂອງວສິາຫະກດິ. ໂດຍ

ສະເພາະແລວ້, 20–30 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງລະບຫຸວົຂໍສ້ວ່ນຫຼາຍວາ່ສາໍຄນັຫຼາຍ, 

ທຽບກບັ5–10 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະ0–10 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜ

າດໃຫຍ.່ ສິ່ ງນີສ້ອດຄອ່ງກບັສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົຂອງການສາໍຫຼວດເຊິ່ ງຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ

ກະຕລືືລ ົນ້ເປັນພິເສດທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແລະຄາໍປຶກສາ, ໃນຂະນະທ່ີວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ

ເຫັນວາ່ມຄີວາມຈາໍເປັນຢາກໄດຂ້ໍມ້ນູຂາ່ວສານໜອ້ຍກວາ່ແລະວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍຂ່ອ້ນຂາ້ງ

ຮູສ້ກຶວາ່ເຂົາເຈົາ້ມຂີໍມ້ນູນ ັນ້ແລວ້(ໝາຍເຖງິຈາກແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ). 

 

ຮບູສະແດງທີ37: ຂງົເຂດບລຸິມະສດິຂອງສຄອຊ 
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ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັການຈາ່ຍອາກອນ

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັກດົໝາຍ & ອາກອນໃໝ່

ຂໍມ້ຂູາ່ວສານກຽ່ວກບັໂອກາດທລຸະກດິໃໝ່ໆ

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຜນົກະທບົຂອງ AEC

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຂ ັນ້ຕອນການນາໍເຂ້ົາ/ສ ົ່ງອອກ

ສາໍຄນັຫຼາຍ ສາໍຄນັ ບ່ໍສາໍຄນັ
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ການຈາ່ຍອາກອນ
ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການພວົພນັກບັພະນກັງານລດັຖະກອນ
ການຈດົທະບຽນວສິາຫະກດິ&ຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ

ຄາ່ໄຟຟ້າ
ຂ ັນ້ຕອນການແຈງ້ພາສີ (ນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ)

ລະບຽບການດາ້ນແຮງງານ
ການບງັຄບັໃຊສ້ນັຍາ&ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ດາ້ນການຄາ້

ຄາ່ການຂນົສ ົ່ງ&ຄມົມະນາຄມົ

ສາໍຄນັ ມປີະໂຫຍດແຕບ່ໍ່ສາໍຄນັ ບ່ໍສາໍຄນັຫືຼບ່ໍມປີະໂຫຍດ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເຂົ້າຫາເງິນກູ້

ຝຶກອົບຮົມທັກສະດ້ານທີມງານ,	ສື່ສານ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂອກາດທຸລະກິດໃໝ່ໆ

ຝຶກອົບຮົມທັກສະດ້ານທຸລະກິດ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດລະບຽບການ
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າຫຼວດເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງກະຕືລືລົ້ນເປັນພິເສດ	ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ແລະຄໍາປຶກສາ,	

ໃນຂະນະທີ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍເຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານໜ້ອຍກວ່າ		ແລະວິສາຫະກິດຂະ

ໜາດໃຫຍ່ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າມີຂໍ້ມູນນັ້ນຢຸ່ແລ້ວ	 (ໝາຍເຖິງຈາກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນພາຍໃນຂອງເຂົາ	

ເຈົ້າເອງ	).	

ຮູບສະແດງທີ 37: ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງ ສ.ຄ.ອ ແຫ່ງຊາດລາວ

                 

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ທ້າຍສຸດ,	ການສຳຫຼວດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມລະບຸຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ຄວນຈະ

ສຸມຄວາມພະຍາຍາມໃສ່ໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສະເໜີຄຳເຫັນຕໍ່ພາກລັດ	(ຮູບສະແດງທີ	37)	ໃນຂົງເຂດ.	

ຊຶ່ງຜົນອອກມາ	ໃຫ້ຮູ້ວ່າ	ທັງໝົດ	12	ຂົງເຂດ	ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃຫ້ເປັນບຸລິມະສິດ.	ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	

ຜູ່ຕອບສໍາພາດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດຕໍ່ການຈ່າຍອາກອນສູງເຖິງ		94%		ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນອັນດັບສູງຕົ້ນໆ

ແລະຕາມມາດ້ວຍບູລິມະສິດຕໍ່ທາງດ້ານຄວາມໂປ່ງໄສໃນການຕອບຮັບກັບພະນັກງານລັດ	(90%).

	 ສິ່ງຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ		ແລະ	ສ.ຄ.ອ	ແຂວງ	ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ	

ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຕ່າງໆ		ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການພະຍາຍາມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສະເໜີຄຳເຫັນຕໍ່ພາກລັດ.	ໃຫ້

ການສະໜັບສະໜູນສະເໜີຄຳເຫັນຕໍ່ພາກລັດເພື່ອສ້າງຄວາມໂປ່ງໄສ	ແລະເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນອາກອນງ່າຍດາຍຂື້ນ,	

ລະບຽບການ	 ແລະການພົວພັນອ່ືນໆກັບພາກລັດ	 ແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ,	 ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຂົງເຂດດຽວທີ່	

ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ຈໍາເປັນຕ້ອງສຸມໃສ່.	

	 ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນຫຼາກຫຼາຍທີ່ພາກເອກະຊົນປະເຊີນຢູ່ນີ້	 ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ໜ້າແປກໃຈສຳລັບ

ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ເພາະກໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວເປັນຢ່າງດີຢູ່ແລ້ວ.
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ຮບູສະແດງທີ36: ຄວາມສາໍຄນັຂອງຫວົຂໍທ່ີ້ໄດຄ້ດັເລອືກໂດຍວສິາຫະກດິ 

 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

ຮບູສະແດງທີ36ໝາຍຄວາມແຕກຕາ່ງທ່ີສາໍຄນັໃນຄາໍຕອບອງີຕາມຂະໜາດຂອງວສິາຫະກດິ. ໂດຍ

ສະເພາະແລວ້, 20–30 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງລະບຫຸວົຂໍສ້ວ່ນຫຼາຍວາ່ສາໍຄນັຫຼາຍ, 

ທຽບກບັ5–10 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະ0–10 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງວສິາຫະກດິຂະໜ

າດໃຫຍ.່ ສິ່ ງນີສ້ອດຄອ່ງກບັສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົຂອງການສາໍຫຼວດເຊິ່ ງຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ

ກະຕລືືລ ົນ້ເປັນພິເສດທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແລະຄາໍປຶກສາ, ໃນຂະນະທ່ີວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ

ເຫັນວາ່ມຄີວາມຈາໍເປັນຢາກໄດຂ້ໍມ້ນູຂາ່ວສານໜອ້ຍກວາ່ແລະວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍຂ່ອ້ນຂາ້ງ

ຮູສ້ກຶວາ່ເຂົາເຈົາ້ມຂີໍມ້ນູນ ັນ້ແລວ້(ໝາຍເຖງິຈາກແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ). 

 

ຮບູສະແດງທີ37: ຂງົເຂດບລຸິມະສດິຂອງສຄອຊ 
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ສາໍຄນັ ມປີະໂຫຍດແຕບ່ໍ່ສາໍຄນັ ບ່ໍສາໍຄນັຫືຼບ່ໍມປີະໂຫຍດ
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7.2 ຂໍ້ສະຫຼຸບ

	 ບົດສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດທີ່ຄົບຊຸດກ່ຽວກັບສີ່ງທ້າທາຍຫຼັກ		ແລະພາກປະຕິບັດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດສະ

ບັບນ້ີ,	ໄດ້ລະບຸເຖິງໝາກຜົນທ່ີສໍາຄັນທ່ີປະກອບດ້ວຍປັດໃຈເພ່ືອໃຫ້	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການໃຫ້ການ	

ສະໜັບສະໜູນສະເໜີຄຳເຫັນຕໍ່ພາກລັດ	ແລະໃຫ້ການບໍລິການອື່ນໆແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ.	

	 ສິ່ງທີ່ໄດ້ພົບເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຂອງການສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າສະມາຊິກ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ	ຫຼາຍທ່ານ

ແມ່ນ	ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນທາງດ້ານການຂາດແຄນແຮງງານ	ແລະທັກສະແຮງງານ.		ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ	

ຂອງວິສາຫະກິດໃນທຸກຂະແໜງການ,	ໃນທຸກບ່ອນ	ແລະທຸກຂະໜາດໂດຍສະເພາະຂະໜາດກາງ	ແລະຂະໜາດ

ໃຫຍ່.	ເຈ້ົາຂອງທຸລະກິດ	ແລະຜູ່ຈັດການທຸລະກິດເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບເອົາພະນັກງານເຂ້ົາເຮັດວຽກ

ແລະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີທັກສະລະດັບປານກາງ	ແລະທັກສະລະດັບສູງ	ແລະຍັງກວມ

ໄປເຖິງຜູ່ທີ່ມີທັກສະຈໍາກັດ.

	 ເຫັນຜົນທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການຂາດແຄນທັກສະ	ແລະແຮງງານແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັນ	ແລະສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ	

ແລະກວມເອົາສິ່ງທ້າທາຍໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບ	(1)	ການສຶກສາຢູ່ທຸກຂັ້ນ;	 (2)	ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ;	(3)	

ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານໄປປະເທດໄທ;	ແລະ	(4)	ຂາດຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດແຈງໃຫ້ການສະ

ໜອງແຮງງານທີ່ມີສີມືເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການ.	

	 ສິ່ງທ້າທ້າຍກ່ຽວກັບທັກສະແຮງງານ,	ການສຶກສາ	ແລະຕະຫຼາດແຮງງານແມ່ນມີແນວໂນ້ມວ່າຈະຍັງຄົງເປັນ

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງຄວາມກັງວົນຂອງພາກເອກະຊົນໃນອີກຫຼາຍປີຕໍ່ໜ້າ.	ເມື່ອເປັນດັ່ງນີ້,	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງ	

ຊາດລາວ	ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອສຶກສາ	ແລະສະເໜີເຫດຜົນອ້າງອີງຢ່າງຄົບຖ້ວນ,	ແລະເພື່ອເປັນ

ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບັນຫາທີ່ກ່າວມານີ້.
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ເອກະສານຄັດຕິດ 

ເອກະສານຄັດຕິດທີ1: ແບບສອບຖາມ ບົດສ�າຫຼວດແຫ�ງຊາດ ກ�ຽວກັບວິສາຫະກິດ 
I.  ການບ�ລິຫານ  

1 ຊື່ ຜູ່ໃຫສໍ້າພາດ  

2 ວນັທສໍີາພາດ  

3 ເວລາເລີ່ ມການສໍາພາດ  

4 ເວລາສິນ້ສຸດການສໍາພາດ  

5 ຊື່ ວສິາຫະກດິ  

6 ທີ່ ຢູ່ຂອງວສິາຫະກດິ 6.1 ເລກທ ີ  

6.2 ຖະໜນົ  

6.3 ບາ້ນ / ເມອືງ  

6.4 ແຂວງ  

7 ເວບັໄຊທຂ໌ອງວສິາຫະກດິ  

8 ໂທລະສບັຂອງວສິາຫະກດິ  

9 ຊື່ ຜູ່ຕອບບດົສໍາຫຼວດ  

10 ເພດ  1 = ຊາຍ  0 = ຜູ່ຍງິ 

11 ຕໍາແໜ່ງ  

12 ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິກດິຈະການ ຫຼ ືຜູ່

ຈດັການ  

1 = ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິກຈິະ

ການ 

(ຖາ້ແມ່ນ, ໃຫໄ້ປທີ່ ຂໍ ້A) 
 

2 = ຜູ່ຈດັການ 

(ຖາ້ແມ່ນ, ໃຫໄ້ປທີ່ ຄໍາຖາມທ ີ13 

ຂາ້ງລຸ່ມນີ)້ 

13 ເພດຂອງເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິກດິຈະການ  1 = ຊາຍ  0 = ຍງິ 
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A©pReKJ foVmM@hoV@]LVẀ̂ X \ @̀G 

 A. ຂ�້ມູນທົ່ວໄປກ�ຽວກັບວິສາຫະກິດ 
A1 ທຸລະກດິຂອງທ່ານໄດເ້ລີ່ ມ

ຕົນ້ໃນ ສປປ ລາວ ເມື່ ອ

ໃດ? 

________     /  ________                (ປ ີ/ ເດອືນ) 

A2 ທຸລະກດິຂອງທ່ານນອນໃນ

ຂະແໜງອດຸດສາຫະກາໍ

ໃດ? 

ໝາຍເຫດ :ຖາ້ກຽ່ວຂອງ້

ໃນຫຼາຍອຸດສາຫະກາໍ, ຈົ່ ງ

ເລອືກເອາົອຸດສາຫະກາໍທີ່

ເປນັຫຼກັ ເທ່າົນັນ້ສໍາລບັ

ທຸລະກດິທ່ານ. 

 B ບ່ໍແຮ່&ບ່ໍຫນີ  K ກດິຈະກາໍດາ້ນການເງນິ&ການ

ປະກນັໄພ (ທະນາຄານ, ສະຖາບນັ

ການເງນິຈລຸະພາກ )MFIs), 

ປະກນັໄພ) 

 C ການຜະລດິ (ເສືອ້ຜາ້, ການແປ

ຮູບ ອາຫານ /ເຄື່ ອງດື່ ມ, ເຄມ,ີ 

ເຄື່ ອງກນົຈກ,ັ ເຟນີເີຈ)ີ 

 L ກດິຈະກາໍດາ້ນອະລງັຫາລມິະສບັ 

 D ການສະໜອງໄຟຟາ້, ແກ໊ດ,ອາຍ

ນໍາ້ &ເຄື່ ອງປບັອາກາດ (ເຂື່ ອນ

ໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ, ໄຟຟາ້ອື່ ນໆ) 

 M ວຊິາຊບີ, ວທິະຍາສາດ & ເຕກັນກິ 

(ກດົໝາຍ, ການບນັຊ,ີການເປນັທີ່

ປກຶສາ, ການຕະຫຼາດ, 

ສະຖາປດັຕະຍະກາໍ , ວສິະວະກາໍ, 

ວທິະຍາສາດ) 

 E ນໍາ້ປະປາ, ການລະບາຍ  ນໍາ້

ເປືອ້ນ, ກດິຈະກາໍຄຸມຄອງ ສິ່ ງ

ເສດເຫຼອື 

 N ໃຫກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນການ

ບໍລຫິານ &ສະໜບັສະໜນູຕ່າງໆ 

(ຕວແົທນດາ້ນບຸກຄະລາກອນ

(HR), ຕວົແທນດາ້ນການເດນີທາງ/

ທ່ອງທ່ຽວ, ການຮກສັາຄວາມປອດ

ໄພ,  ການເບ່ງິແຍງສວນ) 

 F ການກໍ່ ສາ້ງ          (ອາຄານ, 

ວສິະວະກາໍໂຍທາ, ໄຟຟາ້, ນ ້າ

ປະປາ) 

 P ການສກຶສາ              (ໂຮງຮຽນ, 

ວທິະຍາໄລ, ມະຫາວທິະຍາໄລ, ສູ

ເຝກິອບົຮມົ) 

 G ການຂາຍສົ່ ງ &ຂາຍຍ່ອຍ; 

ບໍລກິານສອ້ມແປງພາຫະນະເຄື່ ອງ

ຈກັ               (ການຂາຍສົ່ ງ &

ຂາຍຍ່ອຍ ສນິຄາ້ທຸກປະເພດ, 

ລວມທງັພາຫະນະ, ກະສກິາໍ, 

ອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ, ຢາສູບ, 

ເຄື່ ອງໃຊໃ້ນຄວົເຮອືນ  ແລະ 

ເຄື່ ອງຈກັ, ກນົຈກັ) 

 Q ກດິຈະກາໍດາ້ນສຸຂະພາບຄນ ົ&ວຽກ

ງານສງັຄມົ            (ໂຮງໝໍ, ທ່ານ

ໝໍ, ໝໍປວົແຂວ້, ຫອ້ງພະຍາບານ) 

 H ການຂນົສົ່ ງ &ບ່ອນມຽ້ເຄື່ ອງ

(ລດົເມ, ລດົໂດຍສານ, ສະໜາມ

ບນິ, ສາຍການບນິ, ສາງມຽ້ນ

ເຄື່ ອງ, ບໍລກິານໄປສະນ ີ/ ຈດັສົ່ ງ, 

ລະບບົຂນົສົ່ ງ) 

 R ສນີລະປະ, ການບນເັທງີ &  ການ

ພກັຜ່ອນຢ່ອນອາລມົ      

(ບ່ອນຫຼີນ້ການພະນນັ, ໃບສະຫຼາກ 

/ ຫວຍ, ກລິາ, ບ່ອນອອກກາໍລງັ

ກາຍ, ສວນຫຼີນ້) 

 I ກດິຈະກາໍດາ້ນທີ່ ພກັ &ບໍລກິານ

ອາຫານ    (ໂຮງແຮມ, ຮາ້ນ

ອາຫານ, ຮາ້ນຂາຍອາຫານ, ບາ

ຂາຍເຄື່ ອງກນິດື່ ມ ) 

 S ກດິຈະກາໍດາ້ນການບໍລກິານອື່ ນໆ 

(ຮາ້ນຊກັລດີ, ຮາ້ນເຮດັຜມົ, ຮາ້ນ

ນວດ) 

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກຽ່ວກັບວິສາຫະກິດ



62
69

 A. ຂ�້ມູນທົ່ວໄປກ�ຽວກັບວິສາຫະກິດ 

 J ຂໍມ້ນຂູ່າວວສານ & ການສື່ ສານ 

(ການບໍລກິານດາ້ນໂທລະ

ຄມົມະນາຄມົ, ອນິເຕເີນດັ, 

ວທິະຍຸ, ໜງັສພືມິ, ການບໍລກິານ

ດາ້ນໄອທ)ີ 

   

A3 ມພີະນກັງານຈກັຄນົໃນ 

ທຸລະກດິຂອງທ່ານ? 
_________ ພະນກັງານທງັໝດົ ໃນນີ,້ _________  ເປນັຜູ່ຍງິ 

A4 ໃນນີ,້ ມພີະນກັງານທ່ີ່ ບ່ໍ 

ແມ່ນສນັຍາຈາ້ງຈກັຄນົ? _________ ພະນກັງານ ບ່ໍແມ່ນສນັຍາຈາ້ງທງັ

ໝດົຈກັຄນົ 
ໃນນີ,້ _________  ເປນັຜູ່ຍງິ 

A5 ມພີະນກັງານໄວໜຸ່ມ ຈກັ

ຄນົ (ອາຍຸລະຫວ່າງ 15-

24 ປ)ີ? 
_______  ພະນກັງານໄວໜຸ່ມຈກັຄນົ 

ທງັໝດົ (ອາຍຸລະຫວ່າງ 15-24 ປ)ີ 
ໃນນີ,້ _________  ເປນັຜູ່ຍງິ 

A6 ມພີະນກັງານຈກັຄນົທີ່ ຈບົ

ການສກຶສາຊັນ້ສູງ 

(ວທິະຍາໄລ / 

ມະຫາວທິະຍາໄລ)? 

________  ພະນກັງານທີ່ ຈບົການສກຶສາ 

ຊັນ້ສູງທງັໝດົ 
ໃນນີ,້ _________  ເປນັຜູ່ຍງິ 

A7 ມພີະນກັງານຈກຄັັນົທີ່ ໄດ ້

ອອກວຽກໃນ 12 ເດອືນທີ່

ຜ່ານມາ? 
 1= __________  89= ບ່ໍຮູ ້/ ບ່ໍມ ີ

A8 ລາຍຮບັຈາກທຸລະກດິຫຼກັ

ປະຈາໍປ ີ2013 ຂອງທຸລະ

ກດິທ່ານມເີທ່າົໃດ?(ຕອບ

ເປນັເງນິກບີ ຫຼ ືເງນິໂດລາ

ສະຫະລດັ)  

ໝາຍເຫດ: ຖາ້ບ່ໍຮູມູ້ນຄ່າ

ປະຈາໍປ,ີ ໃຫບ້ນັທກຶ

ສະເລ່ຍຕ່ໍເດອືນ 

 1= ກບີ _______  2= 

ໂດລາ

ສະຫະລດັ 

______ 
 89= 

ບ່ໍມ ີ/ ບ່ໍ

ຮູ ້

A9 ກາໍມະສດິໃນວສິາຫະກດິ 
 1= ເອກະຊນົລາວເປນັເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ100% 

 2= ຕ່າງປະເທດເປນັເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ100% 

 3= ຮ່ວມທຸລະກດິ ເອກະຊນົລາວ / ລດັຖະບານ 

 4= ຮ່ວມທຸລະກດິ ເອກະຊນົລາວ / ຕ່າງປະເທດ 

 5= ຮ່ວມທຸລະກດິ ລດັຖະບານລາວ / ຕ່າງປະເທດ 

 6= ລດັຖະບານເປນັເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ 100% 
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 B. ສິ່ງທ�າທາຍຕ�າງໆໃນທຸລະກດິ  ແລະ ແຜນສ�າລັບອະນາຄົດ 
B1 ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ສຸດສໍາລບັທຸລະກດິຂອງທ່ານ

ແມນ່ຫຍງັ? 

 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ ້

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1= ການຂາດແຄນພະນກັງານທີ່ ມທີກັສະສມີ ື

 2= ຄ່າແຮງງານສູງ (ຄ່າຈາ້ງສູງ) 

 3= ການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶຫຍຸງ້ຍາກຈາໍກດັ 

 4= ການແຂ່ງຂນັຂອງທຸລະກດິຕ່າງໆ ທີ່ ບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນ ຫຼ ືບ່ໍໄດເ້ສຍ

ອາກອນຄບົຖວ້ນ 

 5=  ການແຂ່ງຂນັຂອງທຸລະກດິຕ່າງປະເທດ  ແລະ ການນໍາເຂົາ້ຕ່າງໆ 

 6= ປະສດິທພິາບການເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານຕ່ໍາ 

 7= ການປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບ  ແລະ ການຂໍອະນຸຍາດຕ່າງໆ (ໃຊເ້ວລາ

ດນົ ຫຼ ືແພງ) 

 8= ການເສຍພາສຕ່ີາງໆ (ໃຊເ້ວລາດນົ ຫຼ ືແພງ) 

 9= ຄ່າຂນົສົ່ ງສູງ 

 10= ຄ່າໄຟຟາ້ສູງ 

 11= ຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ໃຫເ້ປນັນໍາ້ໃຈ ຫຼ ືຂອງຂວນັ ທີ່ ມຄີວາມຕອງ້ການຈາກ ເຈົາ້

ໜາ້ທີ່ ຜູ່ມອໍີານາດ 

 12= ຄວາມຕອງ້ການຂອງຕະຫຼາດບ່ໍມຫຼີາຍ ສໍາລບັສນີຄາ້ ຫຼ ື

ການບໍລກິານ ຈາກທຸລະກດິເຮາົເອງ 

 33= ອື່ ນໆ, ຈົ່ ງລະບຸ. ______________________ 

 89= ບ່ໍຮູ ້

 99= ບ່ໍມ ີ(ບ່ໍມສີິ່ ງທາ້ທາຍ) 

B2 ໃນຄວາມຄດິຂອງທ່ານ, ທ່ານຄດິວ່າ ຜູ່ຍງິທີ່

ເປນັເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິແມ່ນພບົກບັສິ່ ງທາ້ທາຍ

ຫຼຄືວາມຫຍຸງ້ຍາກເພີ່ ມຫຼາຍຂຶນ້ບ່ໍ ສໍາລບັການ

ດໍາເນນີທຸລະກດິຢູ່ໃນລາວ? ຖາ້ເຫນັວ່າມ,ີ ສິ່ ງ

ທາ້ທາຍໃຫຍ່ທີ່ ສຸດທີ່ ພວກເຂາົປະເຊນີຢູ່ 

ແມນ່ຫຍງັ? 

 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ ້

 1= ບ່ໍມສີິ່ ງທາ້ທາຍພເິສດສໍາລບັ ບນັດາຜູ່ຍງິທີ່ ເປນັເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ 

 2= ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກເພີ່ ມຂຶນ້ສໍາລບັຜູ່ຍງິ ໃນການເຈລະຈາກບັຜູ່ຊື ້

 3= ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກເພີ່ ມຂຶນ້ສໍາລບັຜູ່ຍງິ ໃນການສາ້ງເຄອືຂ່າຍ  ແລະ 

ສາ້ງສາຍພວົພນັທາງທຸລະກດິ 

 4= ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກເພີ່ ມຂຶນ້ສໍາລບັຜູ່ຍງິ ໃນການປະສານງານກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່

ລດັ 

 5=  ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກເພີ່ ມຂຶນ້ສໍາລບັຜູ່ຍງິ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄວາມເຄາົລບົຈາກ

ພະນກັງານຂອງພວກເຂາົ 

 33= ອື່ ນໆ, ຈົ່ ງລະບຸ. ______________________ 

 89= ບ່ໍຮູ ້

 

 

 ຈ່ົງເລືອກ 1 ຂ�້ ສ�າລັບແຕ�ລະຄ�າຖາມ 
1= 
ເພີ່ມຂຶ້ນ 

2= 
ບ�່ປ�ຽນແປງ 

3= 
ບ�່ປ�ຽນແປງ 

89==ບ�່ຮູ� / 
99= ບ�ໍ່ໄດ�
ນ�າໃຊ� 

B3 ເມື່ ອປຽບທຽບກບັສອງປທີີ່ ຜ່ານມາ, ທຸລະກດິຂອງທ່ານມກີາໍໄລເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ື

ຫຸຼດລງົ?    
 / 

 

B4 ໃນອກີສອງປຕ່ໍີໄປ, ທ່ານຄາດວ່າ ທຸລະກດິຂອງທ່ານຈະມກີາໍໄລເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ື

ຫຸຼດລງົ (ເມື່ ອປຽບທຽບກບັຕອນນີ)້?    
 / 

 

ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນທຸຸລະກິດ  ແລະ ແຜນວາງໄວ້ສຳລັບອະນາຄົດ
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B5 ເມ່ອືປຽບທຽບກບັສອງປທ່ີຜ່ີານມາ, ທຸລະກດິຂອງນທ່ານມຈີາໍນວນ

ພະນກັງານເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼຸດລງົ?    
 / 

 

B6 ໃນອກີສອງປຕ່ໍີໄປ, ທ່ານຄາດວ່າ ທຸລະກດິຂອງທ່ານຈະຈາ້ງພະນກັງານເພີ່ ມ 

ຫຼ ືຫຼຸດລງົ?    
 / 

 

 
ຈ່ົງເລືອກ 1 ຂ�້ ສ�າລັບແຕ�ລະຄ�າຖາມ 

1= 
ມີການ
ເຕີບໂຕ 

2= 
ບ�່ມີການເ
ໜັງຕິງ 

3= 
ຫ້ຼາຊ�າລົງ 

89=ບ�່ຮູ� / 
99==ບ�່ໄດ�
ນ�າໃຊ� 

B7 ທ່ານເບິ່ ງໃນແງ່ບວກ ຫຼ ືເບິ່ ງໃນແງ່ລບົ ກຽ່ວກບັໂອກາດສໍາລບັທຸລະກດິຂອງ

ທ່ານໃນອກີສອງປຕ່ໍີໜາ້ວ່າຈະມກີານເຕບີໂຕ ຫຼ ືຫຼາ້ຊາ້ລງົ?    
 / 

 

B8 ທ່ານເບິ່ ງໃນແງ່ບວກ ຫຼ ືເບິ່ ງໃນແງ່ລບົ ກຽ່ວກບັໂອກາດໂດຍທົ່ ວໄປສໍາລບັ

ຂະແໜງທຸລະກດິໃນລາວໃນອກີສອງປຕ່ໍີໜາ້?    
 / 
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 C. ທັກສະ, ການສຶກສາ  ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ 
 

ທ�ານເຫັນດີກັບຄ�າເວົ້າຕ�່ໄປນີ້ວ�າສອດຄ�ອງກັບທຸລະ
ກິດຂອງທ�ານແນວໃດ? 

1= 
ບ�່ເຫັນດີທີ່
ສຸດ 

2= 
ບ�່ເຫັນດີ 

3= 
ເຫັນດີ 

4= 
ເຫັນດີທີ່ີສຸດ 

89=ບ�່
ຮູ� / 
99==
ບ�່ໄດ�
ນ�າໃຊ� 

C

1 

ໃນຮອບ 12 ເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ທຸລະກດິຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ມີ

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮບັພະນກັງານ ຫຼ ືຮກັສາພະນກັງານ

ທີ່ ດອ້ຍສມີໄືວ ້
    

 

/ 

 

C

2 

ໃນຮອບ 12 ເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ທຸລະກດິຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ມີ

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນ ການຮບັພະນກັງານ ຫຼ ືຮກັສາພະນກັງານ

ທີ່ ມສີມີປືານກາງ ຫຼ ືທີ່ ມສີມີສູືງໄວ ້
    

 

/ 

 

C

3 

ໃນຮອບ 12 ເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ການຂາດແຄນທກັສະສມີ ືໄດ ້

ສົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນລບົແກ່ ຄວາມສາມາດໃນການເຕບີໃຫຍ່ ຫຼ ື

ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງທຸລະກດິ   ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ 
    

 

/ 

 

C

4 

ໃນຮອບ 12 ເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ການຂາດແຄນທກັ 

ສະສມີ ືໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນລບົແກ່ຄວາມສາມາດ 

ໃນການສາ້ງກາໍໄລ ຂອງທຸລະກດິຂາ້ພະເຈົາ້ 

(ຄ່າແຮງສູງຂຶນ້ ຫຼ ືປະສດິທພິາບທີ່ ຕໍາລງົ) 

    

 

/ 

 

 
ເມື່ອຮັບພະນັກງານສ�າລັບຕ�າແໜ�ງທີ່ມີສີມ,ື ຈ່ົງລະບຸ
ເຖິງຄວາມສ�າຄັນຂອງ ແຕ�ລະຄຸນສົມບັດຕ�າງໆເຫ່ົຼານີ້ 
ໃນຂັ້ນຕອນການຄັດລືອກ.                    ຈ່ົງ
ໃສ�ເຄື່ອງໝາຍ 1 ສ�າລັບແຕ�ລະຫ�ອງຂອຄຸນສົມບັດ 

1= 
=ບ�່ສ�າຄັນ
ຈັກໜ�ອຍ 

2= 
ບ�່ສ�າຄັນ 

3= 
ສ�າຄັນ 

4= 
=ສ�າຄັນ
ຫຼາຍ 

89=
ບ�່ຮູ� / 
99=
ບ�່ໄດ�
ນ�າ
ໃຊ� 

C

5 

ຈນັຍາບນັໃນການເຮດັວຽກ / ຄວາມຊື່ ສດັ / ທດັສະນະຄະຕ ິ

    

 

/ 

 

C

6 

ຄວາມສາມາດໃນການສື່ ສານ  ແລະ ການເຮດັວຽກເປນັທມີ 

    

 

/ 

 

ທັກສະ, ການສຶກສາ  ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ
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 C. ທັກສະ, ການສຶກສາ  ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ 
C

7 

ທກັສະໃນການແກບ້ນັຫາ  ແລະ ການຕດັສນິໃຈ 

    

 

/ 

 

C

8 

ທກັສະ ຫຼ ືຄວາມຮູດ້າ້ນເຕກັນກິວຊິາການ 

    

 

/ 

 

C

9 

ມຜູ່ີໃດຜູ່ໜຶ່ ງບ່ໍ ໃນວສິາຫະກດິຂອງທ່ານ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານເຝກິອບົຮມົ

ພະນກັງານ? 
 1= ແມ່ນ  0= ບ່ໍ 

C10 ວສິາຫະກດິຂອງທ່ານ ມງີບົປະມານສໍາາລບັການເຝກິອບົຮມົບ່ໍ?  1= ແມ່ນ  0= ບ່ໍ 

C11 ວສິາຫະກດິຂອງທ່ານມວີທິກີານໃດ ທີ່ ຕດັສນິໃຈວ່າຄວນແມ່ນ

ພະນກັງານພາກສ່ວນໃດ ທີ່ ຄວນໄດຮ້ບັການເຝກິອບົຮມົ, ເປນັ

ການເຝກິ                ອບົຮມົປະເພດໃດ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ

ໃນການເຝກິອບົຮມົແມ່ນ ເທົ່ າໃດ? 

 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ.້ 

 1= ຂຶນ້ກບັຄວາມສນົໃຈ  ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງແຕ່ລະ

ບຸກຄນົ 

 2= ຂຶນ້ກບັການວເິຄາະເຖງິຄວາມຈາໍເປນັສໍາລບັການ

ເຝກິອບົຮມົທີ່ ມຕ່ໍີພະນກັງານ 

 3= ພວກເຮາົຈດັເຝກິອບົຮມົແບບດຽວກນັທຸກປີ 

 4= ຈາໍນວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ  ແລະ ກາງານ

ເຝກິອບົຮມົ ແມ່ນຂຶນ້ກບັຄວາມພອ້ມດາ້ນງບົປະມານ/

ເງນິທນຶ ສໍາລບັການເຝກິອບົຮມົ 

 33= ອື່ ນໆ, ຈົ່ ງລະບຸ: _____________________ 

 99= ບ່ໍມ ີ(ບ່ໍມກີານເຝກິອບົຮມົ) 

C12 ໃນປທີີ່ ຜ່ານມາ, ທຸລະກດິຂອງທ່ານ ໄດມ້ກີານຈດັ / ສະໜອງ 

ການເຝກິອບົຮມົແກ່ພະນກັງານບ່ໍ? 
 1= ແມ່ນ  0= ບ່ໍມ ີ

ຖາ້

ບ່ໍມີ

, 

ຈົ່ ງ

ໄປ

ທີ່ ຂໍ ້

C1

7 

C13 ແມນ່ໃຜໃຫກ້ານເຝກິອບົຮມົ? 

ທ່ານສາມາດເລອືກໄດທຸ້ກຂໍຫຼ້ຫືຼາຍກ່ວາໜຶ່ ງຂໍ.້  

 

 1= ໄດເ້ຝກິອບົຮມົພາຍໃນວສິາຫະກດິໂດຍ ພະນກັງານ

ຂອງພວກເຮາົເອງ 

 2= ມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ ືວທິະຍາໄລເຝກິອບົຮມົວຊິາຊບີ 

 3= ບໍລສິດັເຝກິອບົຮມົເອກະຊນົ ຫຼ ືຄູເຝກິສ່ວນຕົວົ 

 4= ຜູ່ໃຊແ້ຮງງານ ຫຼ ືສະມາຄມົທຸລະກດິ 

 5= ໜ່ວຍງານຂອງລດັ ຫຼ ືກມົ 

 6= ອງົການຈດັຕັງ້ເພື່ ອການພດັທະນາ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້

ສາກນົທີ່ ບ່ໍແມ່ນລດັຖະບານ (NGO) 

 33= ອື່ ນໆ, ຈົ່ ງລະບຸ: ______________________ 

 89= ບ່ໍຮູ ້

C14 ທ່ານໃຫຄ້ະແນນແນວໃດຕ່ໍຄຸນະພາບຂອງການຈດັເຝກິອບົຮມົ

ທີ່ ທ່ານເລອືກມາ?  

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ.້ 

 99= ບ່ໍມ ີ(ບ່ໍມກີານເຝກິອບົຮມົ) 

 1= ດ ີ

 2= ປານກາງ 
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 C. ທັກສະ, ການສຶກສາ  ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ 

 3= ບ່ໍດ ີ

C15 ສາມຫວົຂໍຫ້ຼກັທີ່ ພະນກັງານຂອງທ່ານໄດຮ້ບັການເຝກິອບົຮມົ

ມາແລວ້ ແມ່ນຫຍງັ?  

ຈົ່ ງເລອືກ 3 ຂໍ ້(ສູງສຸດ). 

 99= ບ່ໍມ ີ(ບ່ໍເຄຍີມກີານຈດັຈາ້ງການເຝກິອບົຮມົຈກັເທື່ ອ) 

 1= ການຕະຫຼາດ  ແລະ ການບໍລກິານລູກຄາ້ 

 2= ການເປນັຜູ່ນໍາ, ການບໍລຫິານຈດັການ  ແລະ ທກັສະໃນ

ການເປນັຜູ່ຄຸມງານ 

 3= ການບນັຊ/ີ ການລງົບນັຊ/ີ ທກັສະດາ້ນທຸລະກດິທົົ່ ວໄປ 

 4= ສຸຂະພາບ  ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກ 

 5= ການສື່ ສານ  ແລະ ການເຮດັວຽກເປນັທມີ 

 6= ທກັສະທາງດາ້ນໄອທ ີ

 7= ພືນ້ຖານການອ່ານ, ການຂຽນ ຫຼ ືຄະນດິສາດ 

 8= ພາສາຕ່າງປະເທດ (ພາສາອງັກດິ , ພາສາຈນີ  ແລະ 

ອື່ ນໆ) 

 9= ການເຝກິອບົຮມົສະເພາະດາ້ນພາຍໃນບໍລສິດັ ຊຶ່ ງບ່ໍ

ສາມາດຮຽນຮູຈ້າກພາຍນອກໄດ ້(ເຊັ່ ນ: ຂັນ້ຕອນການ

ດໍາເນນີງານສະເພາະຂອງບໍລສິດັ) 

 10= ການເຝກິອບົຮມົດາ້ນເຕກັນກິ ຊຶ່ ງສາມາດນໍາມາໃຊກ້ບັວິ

ສາຫະກດິອື່ ນໆ (ເຊັ່ ນ: ທກັສະດາ້ນໄຟຟາ້, ທກັສະການ

ຫຍບິເຄື່ ອງ) 

 33= ອື່ ນໆ, ຈົ່ ງລະບຸ: ______________________ 

C16 ສາມຫວົຂໍຫ້ຼກັທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ສຸດໃນການພດັທະນາທກັ

ສະຂອງພະນກັງານທ່ານ ແມ່ນຫຍງັ? 

 

ຈົ່ ງເລອືກ 3 ຂໍ ້(ສູງສຸດ) 

 99= ບ່ໍມ ີ(ບ່ໍເຄຍີມກີານຈດັຈາ້ງການເຝກິອບົຮມົຈກັເທື່ ອ) 

 1= ການຕະຫຼາດ  ແລະ ການບໍລກິານລູກຄາ້ 

 2= ການເປນັຜູ່ນໍາ , ການບໍລຫິານຈດັການ  ແລະ ທກັສະໃນ

ການເປນັຜູ່ຄຸມງານ 

 3= ການບນັຊ/ີ ການລງົບນັຊ/ີ ທກັສະດາ້ນທຸລະກດິທົ່ ວໄປ 

 4= ສຸຂະພາບ  ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກ 

 5= ການສື່ ສານ  ແລະ ການເຮດັວຽກເປນັທມີ 

 6= ທກັສະທາງດາ້ນໄອທ ີ

 7= ພືນ້ຖານການອ່ານ, ການຂຽນ ຫຼ ືຄະນດິສາດ 

 8= ພາສາຕ່າງປະເທດ (ພາສາອງັກດິ , ພາສາຈນີ  ແລະ 

ອື່ ນໆ) 

 9= ການເຝກິອບົຮມົສະເພາະດາ້ນພາຍໃນບໍລສິດັ ຊຶ່ ງບ່ໍ

ສາມາດຮຽນຮູຈ້າກພາຍນອກໄດ ້(ເຊັ່ ນ: ຂັນ້ຕອນການ

ດໍາເນນີງານສະເພາະຂອງບໍລສິດັ) 

 10= ການເຝກິອບົຮມົດາ້ນເຕກັນກິ ຊຶ່ ງສາມາດນໍາມາໃຊກ້ບັວິ

ສາຫະກດິອື່ ນໆ (ເຊັ່ ນ: ທກັສະດາ້ນໄຟຟາ້, ທກັສະການ

ຫຍບິເຄື່ ອງ) 

 33= ອື່ ນໆ, ຈົ່ ງລະບຸ: ______________________ 

C17 ຂໍຈ້າໍກດັຕົນ້ຕໍໃນການສະໜອງການເຝກິອບົຮມົໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານຂອງທ່ານ ແມ່ນຫຍງັ? 

 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ.້ 

 99= ບ່ໍມ ີ(ບ່ໍມກີານຝກຶອບົຮມົທີ່ ຕອງ້ການ) 

 1= ພະນກັງານບ່ໍມຄີວາມສນົໃຈໃນການເຝກິອບົຮມົ 

 2= ຂາດຄວາມພອ້ມດາ້ນເວລາໃນການເຝກິອບົຮມົ

ພະນກັງານ 
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 C. ທັກສະ, ການສຶກສາ  ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ 

 3= ຂາດຄວາມພອ້ມດາ້ນເງນິທນຶໃນການເຝກິອບົຮມົ

ພະນກັງານ 

 4= ຂາດຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຫຼກັສູດການເຝກິອບົຮມົ  ຫຼ ື      ຜູ່

ສະໜອງການເຝກິອບົຮມົ 

 5= ບ່ໍຮູວ່້າທກັສະດາ້ນໃດທີ່ ພະນກັງານຈາໍເປນັຕອ້ງໄດ ້

ພດັທະນາ 

 6= ຂາດຫຼກັສູດການເຝກິອບົຮມົ / ຜູ່ສະໜອງທີ່ ມີ

ຄຸນະພາບດ ີ

 7= ກງັວນົວ່າພະນກັງານຈະລາອອກ ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດຮ້ບັການ

ເຝກິອບົຮມົແລວ້ 

 8= ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການເຝກິອບົຮມົສູງກວ່າຜນົປະໂຫຍດທີ່

ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ 

 33= ອື່ ນໆ, ຈົ່ ງລະບຸ: ______________________ 

C18 ທ່ານຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະໃຫມ້ກີານເຝກິອບົຮມົແກ່ພະນກງັານ 

ຂອງທ່ານ ໃນອກີ 12 ເດອືນຕ່ໍຂາ້ງໜາ້ບ່ໍ? 
 1= ແມ່ນ  0= ບ່ໍ 

 

@̂ Ki Afp̂i I C̀i C̀KJ bK 

 D. ການເຂົ້າເຖິງທຶນເງິນທຶນ 
 

ທ�ານເຫັນດີກັບຂ�້ຄວາມດ່ັງຕ�່ໄປນີ້ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບ
ທຸລະກິດຂອງທ�ານຫຼາຍປານໃດ? 

1= ບ�່ 
ເຫັນດີ 

ຢ�າງຫຼາຍ 

2= ບ�່ 
ເຫັນດີ 

 

3= ເຫັນ
ດີ 
 

4=ເຫັນດີທີ່
ສຸດ 

89=ບ�່ຮູ�/ 
99=ບ�່ໄດ�
ນ�າໃຊ� 

D1 ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງເງນິທນຶໄດເ້ປນັ

ອຸປະສກັຫຼກັຕ່ໍຄວາມສາມາດຂອງທຸລະກດິທ່ານໃນການ

ດໍາເນນີກດິຈະການຫຼເືຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ 
    

 / 

 

D2 ໃນໄລຍະ 3 ປທີີ່ ຜ່ານມາ, ວສິາຫະກດິຂອງທ່ານໄດມ້ສີນິເຊື່ ອຫຼເືງນິກູຢ້ມື

ຈາກສະຖາບນັການເງນິໃດໜຶ່ ງບ່ໍ? 
 1= ແມ່ນ  0= ບ່ໍ 

D3 ຖາ້ ‘’ບ່ໍມ’ີ’, ເຫດຜນົຫັຼກທີ່ ວສິາຫະກດິຂອງທ່ານບ່ໍມສີນິ

ເຊື່ ອຫຼເືງນິກູແ້ມ່ນຫຍງັ? 

 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ ້

 1= ບ່ໍມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງກູເ້ງນິ (ເຊັ່ ນ: ມເີງນິທນຶພຽງພໍແລວ້) 

 2= ຂັນ້ຕອນການຢື່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍກູມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຊບັຊອ້ນ 

 3= ອດັຕາດອກເບັນ້ເງນິກູສູ້ງເກນີໄປ 

 4= ຂໍກ້າໍນດົດາ້ນຫຼກັຊບັຄໍາ້ປະກນັສູງເກນີໄປ 

 5= ບ່ໍຄດິວ່າເງນິກູຈ້ະໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ 

 33= ອື່ ນໆ, ຈົ່ ງລະບຸ: ________________ 

 99= ບ່ໍໄດນ້ໍາໃຊ ້

D4 ຖາ້ ‘’ມ’ີ’ ແມ່ນສະຖາບນັການເງນິໃດທີ່ ໄດໃ້ຫສ້ນິເຊື່ ອຫຼ ື

ເງນິກູແ້ກ່ວສິາຫະກດິຂອງທ່ານໃນຊ່ວງ 3 ປທີີ່ ຜ່ານມານີ?້ 

 

 

 1= ທະນາຄານທຸລະກດິເອກະຊນົ 

 2= ທະນາຄານຂອງລດັ ແລະໜ່ວຍງານຂອງລດັ 

 3= ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ (MFI) 

 4= ທະນາຄານບາ້ນຫຼສືະມາຄມົສນິເຊື່ ອ ແລະເງນິຝາກ

ໝນູວຽນ (ROSCA) 

 5= ສນິເຊື່ ອຈາກຜູ່ສະໜອງຫຼເືງນິລ່ວງໜາ້ຈາກລູກຄາ້ 

 6= ຜູ່ປ່ອຍເງນິກູ,້ ໝູ່ ເພື່ ອນຫຼຍືາດພີ່ ນອ້ງ 

ການເຂົ້າເຖິງເງິນທຶນ
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 D. ການເຂົ້າເຖິງທຶນເງິນທຶນ 
 

ທ�ານເຫັນດີກັບຂ�້ຄວາມດ່ັງຕ�່ໄປນີ້ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບ
ທຸລະກິດຂອງທ�ານຫຼາຍປານໃດ? 

1= ບ�່ 
ເຫັນດີ 

ຢ�າງຫຼາຍ 

2= ບ�່ 
ເຫັນດີ 

 

3= ເຫັນ
ດີ 
 

4=ເຫັນດີທີ່
ສຸດ 

89=ບ�່ຮູ�/ 
99=ບ�່ໄດ�
ນ�າໃຊ� 

 33= ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ.__________________ 

 99= ບ່ໍມ ີ(ບ່ໍມສີນິເຊື່ ອຫຼເືງນິກູຢ້ມືໃນໄລຍະ 3 ປທີີ່ ຜ່ານມາ) 

D5 ສິ່ ງທີ່ ເຮດັໃຫວ້ສິາຫະກດິຂອງທ່ານໄດຮ້ບັເງນິກູຢ້ມືງ່າຍຂຶນ້

ແມ່ນຫຍງັ? 

 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ ້

 1= ຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມກ່ຽວກບັປະເພດຂອງເງນິກູຢ້ມືທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ

ວທິກີານໃນການຂໍກູເ້ງນິ 

 2= ການຊ່ວຍເຫຼອືໃນການຕື່ ມຄໍາຮອ້ງຂໍກູເ້ງນິໃຫສໍ້າເລດັ 

 3= ມກີານບນັທກຶທາງດາ້ນການເງນິສໍາລບັທຸລະກດິ 

 4= ສາມາດໃຊພ້າຫະນະຫຼອຸືປະກອນເປນັເຄື່ ອງຄໍາ້ປະກນັ (ບ່ໍ

ແມ່ນມແີຕ່ທີ່ ດນິ) 

 5= ທະນາຄານຕອ້ງມຄີວາມຍນິດທີີ່ ຈະປ່ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ທຸລະ

ກດິທຸລະກດິຂອງທ່ານກໍ່ ນອນໃນເປົາ້ໝາຍທະນາຄານ 

 33= ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________ 

 99= ບ່ໍໄດນ້ໍາໃຊ ້

 ໂດຍທົ່ວໄປທ�ານເຫັນດີກັບຄ�າເວົ້າຕ�່ໄປນີ້ກ�ຽວ
ກັບສປປລາວແນວໃດ? 

1= 
ບ�່ເຫັນດີ
ຢ�າງຫຼາຍ 

2=ບ�່ 
ເຫັນດີ 

3= 
ເຫັນດີ 

4=ເຫັນດີ
ທີ່ສຸດ 

89=ບ�່ຮູ�/ 
99=ບ�່ໄດ�
ນ�າໃຊ� 

D6 ແມ່ຍງິທີ່ ເຮດັທຸລະກດິຕອ້ງປະເຊນີກບັຄວາມທາ້ທາ້ຍເພີ່ ມ

ຕື່ ມໃນການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງເງນິທນຶເມື່ ອສມົທຽບກບັທຸລະ

ກດິທີ່ ເຮດັໂດຍຜູ່ຊາຍ 
    

 / 

 

D7  

ຖາ້ D6 = ເຫນັດຫີຼເືຫນັດທີີ່ ສຸດ: 

 

ທ່ານຄດິວ່າແມ່ນຫຍງັທີ່ ເປນັເຫດຜນົຫຼກັສໍາລບັຄວາມທາ້

ທາ້ຍເພີ່ ມຕື່ ມເທົ່ ານັນ້? 

 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ ້

 1= ແມ່ນຫຍງັທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິມແີນວໂນມ້ໃນການເຮດັທຸລະ

ກດິທີ່ ມຂີະໜາດນອ້ຍກວ່າ ແລະບ່ໍເປນັທາງການ, ຊຶ່ ງເຮດັ

ໃຫຍ້າກຂຶນ້ຕື່ ມທີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິກູຢ້ມືຈາກທະນາຄານ 

 2= ແມ່ຍງິຖກືເບິ່ ງວ່າມກີານສກຶສາທີ່ ຕ່ໍາກວ່າຫຼຂືາດທກັສະໃນ

ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ 

 3= ການໃຫກູ້ຢ້ມືໂດຍທະນາຄານຕ່າງໆແມ່ນມຄີວາມລໍາອຽງ

ໃຫກູ້ກ້ບັຜູ່ຊາຍຫຼາຍກວ່າດວ້ຍເຫດຜນົທາງດາ້ນ

ວດັທະນະທໍາຫຼສືງັຄມົ 

 4= ທີ່ ດນິ (ທີ່ ຈະໃຊເ້ປນັເຄື່ ອງຄໍາ້ປະກນັ)ໂດຍປກົກະຕແິລວ້

ແມ່ນອອກເປນັຊື່ ຂອງຜວົ 

 33= ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________ 

 99= ບ່ໍມ ີ(ບ່ໍມຄີວາມທາ້ທາ້ຍເພີ່ ມຕື່ ມ) 

 

K\ V]GH\ @©̂�j U\ @̂ KP ]GJ \ K^J dU\ @̀G 

 E. ນະວັດຕະກ�າ ແລະການພັດທະນາທຸລະກິດ 

 ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ�ານມາ, ວິສາຫະກິດຂອງທ�ານໄດ�ນ�າສະເໜີສິ່ງໃໜ�ຫືຼໄດ�ມີການປັບປຸງ
ຫຍັງໃໜ�ບ�່’  

1=ແມ�ນ 0=ບ�່ 

E1 … ຜະລດິຕະພນັຫຼກືານບໍລກິານ?   

E2 … ວທິກີານຂອງການຜະລດິຫຼກືານສະໜອງການບໍລກິານ?   

E3 … ການຂນົສົ່ ງ (ໂລຈສິຕກິ), ການຈດັສົ່ ງ, ຫຼວືທິກີານຈດັຈາໍໜ່າຍ?   

ນະວັດຕະກຳ ແລະການພັດທະນາທຸລະກິດ
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 E. ນະວັດຕະກ�າ ແລະການພັດທະນາທຸລະກິດ 

 ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ�ານມາ, ວິສາຫະກິດຂອງທ�ານໄດ�ນ�າສະເໜີສິ່ງໃໜ�ຫືຼໄດ�ມີການປັບປຸງ
ຫຍັງໃໜ�ບ�່’  

1=ແມ�ນ 0=ບ�່ 

E4 … ລະບບົທຸລະກດິ (ຕວົຢ່າງ. ການບນັຊຫີຼລືະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ)?   

E5 … ເຕກັໂນໂລຊຫຼີເືຄື່ ອງອຸປະກອນ?   

E6 … ວທິກີານຂາຍຫຼວືທິກີານຕະຫຼາດ?   

 ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ�ານມາ, ກະລຸນາຊີ້ບອກຖ�າຫາກທ�ານໄດ�ນ�າໃຊ�ການ
ບ�ລິການເຫ່ົຼານີ້ຈາກບ�ລິສັດຫືຼບຸກຄົນພາຍນອກ. 
ຖ�າ ’ ’ ແມ�ນ’ ’ , ກະລຸນາຊີ້ບອກວ�າຄຸນນະພາບຂອງການບ�ລກິານ
ດ່ັງກ�າວເປັນທີ່ໝ�າພ�ໃຈຫືຼບ�່ເປັນໜ�າທີ່ພ�ໃຈເລີຍ. 

0=ບ�່ 
1= 
ແມ�ນ 

ຖ�າແມ�ນ: 
3=  
ຄຸນນະພາບ
ເປັນທີ່ໜ�າ
ພ�ໃຈ 

ຖ�າແມ�ນ: 
4=  
ຄຸນນະພາບ
ບ�່ເປັນທີ່ໜ�າ
ພ�ໃຈ 

E7 ການບນັຊຫີຼກືານກວດສອບ (ບ່ໍແມ່ນພະນກັງານບນັຊພີາຍໃນ)     

E8 ກດົໝາຍ     

E9 ທີ່ ປກຶສາດາ້ນທຸລະກດິ     

E10 ການຕະຫຼາດຫຼກືານໂຄສະນາ     

E11 ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ     

E12 ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ (ການຝກຶອບົຮມົຫຼກືານຈາ້ງພະນກັງານ)     

 ໃນອະນາຄົດ, ກະລຸນາຊີ້ບອກຖ�າທ�ານມີຄວາມສົນໃຈໃນການນ�າໃຊ�
ການບ�ລິການເຫ່ົຼານັ້ນຈາກບ�ລິສັດຫືຼບຸກຄົນພາບນອກ. 

0=ບ� ່
ແມ�ນ 

1= 
ແມ�ນ 

89=ບ�່ຮູ� 

E13 ການບນັຊຫີຼກືານກວດສອບ (ບ່ໍແມ່ນພະນກັງານບນັຊພີາຍໃນ)    

E14 ກດົໝາຍ    

E15 ທີ່ ປກຶສາດາ້ນທຸລະກດິ    

E16 ການຕະຫຼາດຫຼກືານໂຄສະນາ    

E17 ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ    

E18 ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ (ການຝກຶອບົຮມົຫຼກືານຈາ້ງພະນກັງານ)    

 

BV^RP ¤YRW©̂U]L@̂ Ki MaG@V¤̂CAYCi WGI \ @̀GJ aoi P aoRAbpK 

 F. ຄວາມພ�ອມສ�າລັບການເປີດກວ�າງຂອງເສດຖະກິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 

F1 ທ່ານໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ, 

2015 ບ່ໍ? 
 1= ແມ່ນ  0= ບ່ໍແມ່ນ 

(ຖາ້ບ່ໍ, 

ໄປທີ່ ພາກ 

ສ່ວນ G) 

  
1= 
ຜົນກະທົບ
ທາງບວກ 

2= 
ມີຜົນ
ກະທົບທີ່
ສ�າຄັນ 

3= 
ຜົນກະທົບ
ທາງລົບ 

89=ບ�່ຮູ� 

F2 ໃນຄວາມຄດິຂອງທ່ານ, ຜນົກະທບົຫຍງັແດ່ຈາກ 

AEC ທີ່ ຈະເກດີກບັທຸລະກດິຂອງທ່ານ? 
    

F3 ໃນຄວາມຄດິຂອງທ່ານ, ແມ່ນຫຍງັຈະເປນັຜນົ

ປະໂຫຍດ ຫຼ ືໂອກາດທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດຂອງ AEC 

ສໍາລບັທຸລະກດຂອງທ່ານ? 

 99

= 
ບ່ໍມຜີນົປະໂຫຍດ ຫຼ ືໂອກາດ 

 1= ບໍລສິດັຂອງທ່ານຈະມໂີອກາດຫຼາຍຂຶນ້ໃນການສົ່ ງອອກໄປປະເທດ

ຄວາມພ້ອມສຳລັບການເປີດກວ້າງຂອງເສດຖະກິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
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 F. ຄວາມພ�ອມສ�າລັບການເປີດກວ�າງຂອງເສດຖະກິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 

 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ ້

ອື່ ນ 

 2= ບໍລສິດັຂອງທ່ານຈະມໂີອກາດຫຼາຍຂຶນ້ໃນການໄປລງົທນຶຢູ່ປະເທດ

ອື່ ນ 

 3= ບໍລສິດັຂອງທ່ານຈະສາມາດຊື ້ຫຼ ືນໍາເຂົາ້ສນິຄາ້ ຫຼ ືມກີານບໍລກິານ

ທີ່ ຖກືລງົ ຫຼ ືດກີວ່າ 

 4= ງ່າຍຂຶນ້ໃນການຈາ້ງພະນກັງານຕ່າງປະເທດທີ່ ມຄີວາມສາມາດ 

 33

= 
ອ່ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________ 

 89

= 
ບ່ໍຮູ ້

F4 ໃນຄວາມຄຂິອງທ່ານ, ແມ່ນຫຍງັ ຈະເປນັສິ່ ງທາ້

ທາຍ ຫຼ ືສິ່ ງຄຸກຄາມທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດຂອງ AEC ຕ່ໍ

ທຸລະກດິຂອງທ່ານ? 

 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ ້

 99

= 
ບ່ໍມຄີວາມທາ້ທາຍ ຫຼ ືມສີິ່ ງຄຸກຄາມ 

 1= ບໍລສິດັຂອງທ່ານປະເຊນີກບັການແຂ່ງຂນັທີ່ ຫຼາຍຂຶນ້ຈາກການນໍາ

ເຂົາ້ອາຊຽນ 

 2= ບໍລສິດັຂອງທ່ານປະເຊນີກບັການແຂ່ງຂນັທີ່ ຫຼາຍຂຶນ້ຈາກນກັ

ລງົທນຶອາຊຽນທີ່ ສາ້ງຕັງ້ທຸລະກດິໃນລາວ 

 3= ພະນກັງານທີ່ ມທີກັສະສມີຂືອງທ່ານຈະຍາ້ຍອອກໄປເຮດັວຽກຢູ່

ປະເທດອື່ ນໃນອາຊຽນ 

 4= ໂດຍລວມເສດຖະກດິຂອງລາວຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງລບົຈາກ 

AEC, ຊຶ່ ງຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍທຸລະກດິຂອງທ່ານເຊັ່ ນກນັ 

 33

= 
ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________ 

 89

= 
ບ່ໍຮູ ້

 

F5 ທ່ານກະກຽມທຸລະກດິຂອງທ່ານແນວໃດເພື່ ອເຂົາ້

ເປນັ AEC? 

 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ ້

 1= ບ່ໍເຮດັຫຍງັ 

 2= ເຝກິອບົຮມົພະນກັງານ 

 3= ປບັປຸງຄຸນະພາບຂອງການບໍລກິານ ຫຼ ືຜະລດິຕະພນັ 

 4= ຫຼຸດລາຄາ 

 5= ຊອກຫາຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມກຽ່ວກບັ AEC 

 33

= 
ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________ 
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 89

= 
ບ່ໍຮູ ້

F6 ທ່ານຈະຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼອື ຫຼ ືຂໍ ້

ມູນ ກຽ່ວກບັ AEC ໄດຢູ່້ໃສ? 

 

ທ່ານສາມາດເລອືກໄດທຸ້ກຂໍຫ້ຼຫຼືາຍກວ່າໜຶ່ ງຂໍ ້

 1= ຈະບ່ໍຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼອື ຫຼ ືຂໍມູ້ນ 

 2= ໜ່ວຍງານຂອງລດັ ຫຼ ືກມົ 

 3= ສະມາຄມົທຸລະກດິ (ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ຫຼ ືອື່ ນໆ) 

 4= ທະນາຍຄວາມ, ນກັບນັຊ ີຫຼ ືທີ່ ປກຶສາທາງທຸລະກດິ 

 5= ສື່ ມວນຊນົ (ໜງັສພືມິ, ໂທລະພາບ ຫຼ ືວທິະຍຸ) 

 33

= 
ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________ 

 89

= 
ບ່ໍຮູ ້

F7 ການເຝກິອບົຮມົ ຫຼ ືການບໍລກິານຂໍມູ້ນຂ່າວສານ

ກຽ່ວກບັ AEC ປະເພດໃດທີ່ ທາງບໍລສິດັຂອງທ່ານ

ມຄີວາມ 

ສນົໃຈ? 

 

ກະລຸນາເລອືກໄດທຸ້ກຂໍ ້

 1= ບ່ໍມຄີວາມສນົໃຈຕ່ໍການເຝກິອບົຮມົ ຫຼ ືຂໍມູ້ນ 

 2= ຂໍມູ້ນຂ່າວສານກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງຕ່ໍກດົໝາຍ ຫຼ ືລະບຽບການ

ທີ່ ເປນັຜນົມາຈາກ AEC 

 3= ຂໍມູ້ນຂ່າວສານກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງ AEC ຕ່ໍການຈາ້ງງານ

ຂອງພະນກັງານຕ່າງປະເທດ 

 4= ຂໍມູ້ນຂ່າວສານກຽ່ວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງອອກໃໝ່ໆສູ່ພາກພືນ້

ອາຊຽນ 

 5= ຂໍມູ້ນຂ່າວສານກຽ່ວກບັໂອກາດໃນການລງົທນຶໃໝ່ ໃໆນປະເທດ

ອາຊຽນ 

 33

= 
ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________ 

 89

= 
ບ່ໍຮູ ້

 

W\ P ^Lj VGU¤YRJ ^C@fG¢ ^F��j U\ �U\ LhL@̂ K 

 G. ສະພາບແວດລ�ອມທາງກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບການ 

 ທຸລະກິດຂອງທ�ານມີບ�່ ’   1=
ແມ�ນ 

0=ບ�່
ແມ�ນ 

89=ບ�່ຮູ� 

G1 … ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ? (ກະຊວງອຸດສາຫະກາ  ແລະ ການຄາ້)    

G2 … ໃບທະບຽນອາກອນ? (ກມົອາກອນ)    

G3 … ໃບທະບຽນອາກອນມອບເໝາົ? (ກມົອາກອນ)    

G4 … ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ? (ຈາກກະຊວງ / ກມົກອງຕ່າງໆ)    

G5 ຖາ້ “ບ່ໍ ” ໄປທີ່ G1, G2, ຫຼ ືG4 :  

ຖາ້ຫາກທຸລະກດິຂອງທ່ານບ່ໍໄດຈ້ດົທະບຽນວສິາຫະກດ ິຫຼ ືຈ່າຍອາກອນ, 

ຫຼ ືບ່ໍໄດມ້ ີ

 1= ບ່ໍຮູວ່້າທຸລະກດິຈາໍເປນັຕອງ້ຈດົທະບຽນ 

 2= ບ່ໍຮູວ່້າຈະຈດົທະບຽນຢູ່ໃສ 

 3= ແພງເກນີໄປໃນການຈດທົະບຽນ 

ສະພາບແວດລ້ອມທາງກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບການ
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 G. ສະພາບແວດລ�ອມທາງກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບການ 

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຈາກກະຊວງ / ຂະແໜງການ 

ທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ, ແມນ່ຫຍງັທີ່ ເປນັເຫດຜນົຕົນ້ຕໍທີ່່ ບ່ໍຈດົທະບຽນ? 

 

ທ່ານສາມາດເລອືກໄດຫຼ້າຍຄໍາຕອບທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ 

 4= ໃຊເ້ວລາດນົເກນີໄປໃນການຈດົທະບຽນ 

 5= ມຄີວາມຊບັຊອ້ນ  ແລະ ຊບັສນົຫຼາຍເກນີ

ໄປໃນການຈດທົະບຽນ 

 6= ບ່ໍຕອ້ງການເສຍອາກອນ 

 7= ບ່ໍຕອ້ງການໃຫພ້ະນກັງານຖາມເອາົຄ່າ

ທໍານຽມ ຫຼ ືຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການ 

 33

= 
ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________ 

 89

= 
ບ່ໍຮູ ້

  1= 
ກດິຈະກ�າ
ທັງໝົດ
ຖືກ 
ຄອບຄຸມ 

0= 
=ບາງ
ກິດຈະກ�າເທົ່າ
ນັ້ນຖືກ ຄອບ
ຄຸມ 

89==ບ�່ຮູ� 

G6 ຖາ້ “ມ”ີ ໄປທີ່ G1, G2, ຫຼ ືG4  

ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ  ແລະ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດຂິອງທ່ານ ກວມເອາົ

ກດິຈະກາໍທງັໝດົຂອງທຸລະກດິຂອງທ່ານ ບ່ໍ, ຫຼ ືມບີາງກດິຈິະກາໍທີ່ ປະຕບິດັນອກ ເໜອື

ຈາກລະບບົທີ່ ເປນັທາງການ? 

 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ ້

   

G7 ໃນໄລຍະ 12 ເດອນືຜ່ານມາມຈີກັຄັງ້ທ່ພີະນກັງານລດັຖະກອນ ຫຼ ື

ຜູ່ກວດສອບລງົຢຽ້ມຢາມທຸລະກດິທ່ານ? 
 1= _________ 

ເທື່ ອ 

 0= ສູນເທື່ ອ (ບ່ໍມ)ີ 

 89= ບ່ໍຮູ ້

G8 ທຸລະກດິຂອງທ່ານເຄຍີຈາ້ງທີ່ ປກຶສາຈາກພາຍນອກ ຫຼ ືຄນົກາງ  ເພື່ ອ

ຊ່ວຍໃນການປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕາມລະບຽບການທີ່ ລດັຖະບານ ວາງອອກ 

ຫຼ ືບ່ໍ (ຕວົຢ່າງ. ດາ້ນອາກອນ, ແຮງງານ, ການວາງແຜນ)? 

 1= ແມ່ນ  0= ບ່ໍ 

 
ທ�ານເຫັນດີກັບຄ�າເວົ້າຕ�່ໄປນີ້ມີການກຽ່ວຂອ�ງກັບວິສາຫະກິດ
ຂອງທ�ານແນວໃດ? 

1= 
=ຢ�າງ
ຫຼາຍ 
ບ�່ເຫັນດີ 

2= 
ບ�່ເຫັນດີ 

3= 
=ເຫັນດີ 

4= 
=ເຫັນ
ດີທີ່ີສຸດ 

89=ບ�່ຮູ�/ 
99==ບ�່
ໄດ�ນ�າ 
ໃຊ� 

G9 ການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ  ແມ່ນງ່າຍ  ແລະ ບ່ໍໃຊເ້ວລາຫຼາຍເກນີ

ໄປ     
 / 

 

G10 ລະບຽບການດ�ານພາສ ີ ແມ່ນງ່າຍ  ແລະ ບ່ໍໃຊເ້ວລາຫຼາຍເກໄີປ 
    

 / 

 

G11 ລະບຽບການດ�ານແຮງງານ  ແມ່ນງ່າຍ  ແລະ ບ່ໍໃຊເ້ວລາຫຼາຍເກນີໄປ 
    

 / 

 

G12 ການບ�ລິຫານດ�ານອາກອນ  ແມ່ນງ່າຍ  ແລະ ບ່ໍໃຊເ້ວລາຫຼາຍເກນີໄປ 
    

 / 

 

G13 ໃນຄວາມຄດິຂອງທ່ານ, ຂງົເຂດຕົນ້ຕໍໃດຂອງລະບຽບການທີ່

ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານປບັປຸງ ຫຼ ືຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມຊບັຊອ້ນເພື່ ອ
 1= ຂັນ້ຕອນການຈດົທະບຽນວສິາຫະກດິ 

 2= ຂັນ້ຕອນການຈດົທະບຽນອາກອນ 
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 G. ສະພາບແວດລ�ອມທາງກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບການ 

ເຮດັໃຫມ້ນັງ່າຍຂຶນ້ສໍາລບັທຸລະກດິຂອງທ່ານໃນການປະຕບິດັ

ງານ? 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ ້

 3= ຂັນ້ຕອນການຈດົທະບຽນຂໍໃບອະນຸຍາດ

ດໍາເນນີທຸລະກດິ 

 4= ລະບຽບການດາ້ນພາສ ີ

 5= ລະບຽບການດາ້ນແຮງງານ 

 6= ການບໍລຫິານດາ້ນອາກອນ 

 33= ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: _____________ 

 89= ບ່ໍຮູ ້

 99= ບ່ໍໄດ ້ນັໍາໃຊ ້(ບ່ໍມຄີວາມຕອ້ງການປບັປຸງ) 

G14 ໃນຂງົເຂດໃດຂອງກດົໝາຍແຮງງານທີ່ ເປນັຄວາມທາ້ທາຍ

ໃຫຍ�ທີ່ສຸດຕ�່ກັບວສິາຫະກດິຂອງທ່ານ? 

ກະລຸນາເລອືກ 1 ຂໍ ້

 1= ຄ່າແຮງງານຂັນ້ຕ່ໍາ 

 2= ຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ 

 3= ການສະໜອງວນັພກັໃຫພ້ະນກັງານ (ຕວົຢ່າງ. 

ວນັພກັ) 

 4= ເບຍ້ບໍາເນດັບໍານານ / ຄວາມປອດໄພຂອງ

ສງັຄມົ 

 5= ການຕ່ໍລອງແບບກຸ່ມ 

 6= ບດົບນັຍດັກ່ຽວກບັການປະທວ້ງຂອງແຮງງານ 

 7= ການຈາ້ງພະນກັງານ / ການຈາ້ງງານ 

 8= ການເລກີຈາ້ງງານ / ຂດັຈອ້ນພະນກັງານເຫຼອື

ອອກວຽກ 

 9= ບດົບນັຍດັກ່ຽວກບັການຕ່ໍຕາ້ນການແບ່ງແຍກ 

(ເພດ / ຄວາມພກິານ) 

 33= ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: _________ 

 99= ບ່ໍໄດນ້ໍາໃຊ ້(ເຊັ່ ນ. ບ່ໍມບີນັຫາທາ້ທາຍຂອງກດົ

ໝາຍແຮງງານ) 

@̂ KP fVP ]K@]LP \ K]@Ĉ KU]GI \ @YK 

 H. ການພົວພັນກັບພະນັກງານລັດຖະກອນ 

H1 ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ, ວສິາຫະກດິຂອງທ່ານໄດຈ່້າຍເງນິເພື່ ອເປນັ

ນໍາ້ໃຈຫຼໃືຫຂ້ອງຂວັນແກ່ພະນກັງານລດັເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານດໍາເນນີທຸລະກດິ

ຂອງທ່ານເປນັຢ່າງສະດວກຫຼບ່ໍື 

 1= ແມ່ນ  0

= 

ບ່ໍ 

H2 ຖາ້ ‘’ແມ່ນ’’, ເປນັຫຍງັຕອ້ງໃຫເ້ງນິແບບບໍ່ ເປນັທາງການຫຼ ື

ໃຫຂ້ອງຂວນັແນວນັນ້? 

 

ກະລຸນາເລອືກໄດທຸ້ກຂໍ ້

 1= ເພື່ ອໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດ, ການອະນຸມດັຫຼກືານ

ບໍລກິານຂອງລດັຖະບານ 

 2= ເພື່ ອເລັ່ ງຂະບວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ  ແລະ ກາງານ

ສໍາລບັການໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດ, ການອະນຸມດັຫຼກືານ

ບໍລກິານຂອງລດັຖະບານ 

 3= ເພື່ ອເຮດັໃຫຂ້ະບວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ  ແລະ ກາ

ງານຈ່າຍອາກອນສະດວກ 

 4= ເພື່ ອໄດນ້ຍາຈາກລດັຖະບານ 

 5= ເພື່ ອຢຸດຢັງ້ພະນກັງານລດັບໍ່ ໃຫແ້ຊກແຊງທຸລະກດິ

ຂອງຂອ້ຍ 

 6= ເພື່ ອຮກັສາສາຍສໍາພນັອນັດກີບັພະນກັງານ

ການພົວພັນກັບພະນັກງານລັດຖະກອນ
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 H. ການພົວພັນກັບພະນັກງານລັດຖະກອນ 

ລດັຖະກອນ (ບ່ໍມເີຫດຜນົສະເພາະ) 

 99= ບ່ໍໄດນໍ້າໃຊ ້(ບ່ໍໄດຈ່້າຍເງນິແບບບໍ່ ເປນັທາງການຫຼໃືຫ ້

ຂອງຂວນັຫຍງັເລຍີ) 

 

 
1= 
ເພ່ີມ
ຂ້ຶນ 

2= 
ບ�່
ປ�ຽນແ
ປງ 

3= 
ຫ�ດລົງ 

89=ບ�່ຮູ� / 
99=ບ�່ໄດ�
ນ�າໃຊ� 

H3 ສມົທຽບກບັ 2 ປຜ່ີານມາ, ໄດມ້ກີານເພີ່ ມຂຶນ້ຫຼຫືຼຸດລງົຂອງຄວາມກດົດນັ

ຕໍ່ ກບັທຸລະກດິຂອງທ່ານທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍເງນີແບບບໍ່ ເປນັທາງການຫຼກືານໃຫ ້

ຂອງຂວນັຫຼບ່ໍື? 

    /  

H4 ໃນຄວາມຄດິຂອງທ່ານ, ແມ່ນຫຍງັທີ່ ສາມາດເປນັໄດເ້ພື່ ອ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈາໍເປນັໃນການຈ່າຍເງນິໃຫເ້ພື່ ອເປນັນໍາ້ໃຈ

ຫຼກືານໃຫຂ້ອງຂວນັແກ່ພະນກັງານລດັຖະກອນ 

ທ່ານສາມາດເລອືກໄດຫ້ຼາຍກວ່າໜຶ່ ງຂໍ  ້

 1= ເຮດັໃຫມ້ນັງ່າຍຂຶນ້ໃນການຂໍການອະນຸມດັຫຼຈ່ືາຍ

ອາກອນແບບອອນລາຍ (ຜ່ານອນິເຕເີນດັ) 

 2

= 

ຮບັຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ຫຼາຍຂຶນ້ກ່ຽວກບັຄ່າທໍານຽມທາງ

ການ ແລະຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ 

 3

= 

ສະມາຄມົທຸລະກດິຄວນມຊ່ີອງທາງສໍາລບັສະມາຊກິ

ຂອງພວກເຂາົເພື່ ອສາມາດສ່ອງແສງຢ່າງປດິລບັກ່ຽວ

ກບັການພວົພນັກບັພະນກັງານລດັຖະກອນ 

 4

= 

ດໍາເນນີການລະດມົການປູກຈດິສໍານກຶເພື່ ອປ່ຽນການ

ເຫນັດເີຫນັພອ້ມຂອງມວນຊນົຕໍ່ ການຈ່າຍເງນິແບບບໍ່

ເປນັທາງການ ແລະການໃຫຂ້ອງຂວັນ 

 33
= 

ອື່ ນໆ __________________ 

 89
= 

ບ່ໍຮູ ້

 99
= 

ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊ ້

 

ບດົບາດຂອງສະພາການຄາ້  ແລະ ອດຸສາຫະກາໍແຫງ່ຊາດລາວ (ສຄອ ແຫງ່ຊາດ) 

 I. ບດົບາດຂອງສະພາການຄາ້  ແລະ ອດຸສາຫະກາໍແຫງ່ຊາດລາວ (ສຄອ ແຫງ່ຊາດ) 

I1 ໃນປະຈບຸນັທລຸະກດິ
ຂອງທາ່ນໄດເ້ຂ້ົາເປັນ
ສະມາຊກິສຄອ ແຫງ່
ຊາດຫືຼ ສະພາການຄາ້
ຂອງແຂວງ ຫືຼ ບ່ໍ? 

 1= ແມນ່  0= ບ່ໍ  99= DK 

I2 ຖາ້I1= ແມນ່: 
ແມນ່ຫຍງັທ່ີເປັນຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງການ
ເປັນສະມາຊກິ? 

 1= ເຂ້ົາຖງິລກູຄາ້ລາຍໃໝ,່ ເຄອືຂາ່ຍລກູຄາ້  ແລະ ທລຸະກດິ 

 2= ສະມາຊກິແມນ່ດຕ່ໍີ ການຕະຫຼາດ / ສາ້ງຊື່ສຽງໃຫທ້ລຸະກດິຂອງຂອ້ຍ 

 3= ຂອ້ຍຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຂ້ົາເປັນສະມາຊກິຍອ້ນກດົໝາຍ / ລະບຽບການ 
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 I. ບດົບາດຂອງສະພາການຄາ້  ແລະ ອດຸສາຫະກາໍແຫງ່ຊາດລາວ (ສຄອ ແຫງ່ຊາດ) 
ທາ່ນສາມາດເລືອກໄດ້
ຫຼາຍກວາ່ໜ່ຶງຂໍ ້

 4= ພວກເຂົາສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັກດົໝາຍໃໝ ່ ແລະ ເຫດການອື່ ນໆທ່ີ
ມຜີນົກະທບົກບັທລຸະກດິຂອງຂອ້ຍ 

 5= ພວກເຂົາເປັນຕວົແທນຜນົປະໂຫຍດຂອງພວກຂອ້ຍ ແລະຍກົບນັຫາຄວາມ
ກງັວນົຂອງພວກຂອ້ຍຕ່ໍກບັລດັຖະບານ (ຕວົຢາ່ງ. ກອງປະຊຸມນກັທລຸະກດິລາວ 

 6= ພວກເຂົາໃຫຄ້າໍແນະນາໍ  ແລະ ສະໜບັສະໜນູທ່ີຊວ່ຍຂອ້ຍພດັທະນາທລຸະກດິ
ຂອງຂອ້ຍ 

 7= ພວກເຂົາຈດັງານຕາ່ງໆ, ກອງປະຊຸມ  ແລະ ສາໍມະນາວຊິາການຕາ່ງໆ 

 8= ພວກເຂົາສະໜອງການເຝິກອບົຮມົ 

 33= ອື່ ນໆ, ກະລນຸາລະບ:ຸ __________________ 

 
 

1= 
ພໍໃຈຫຼາຍ 

2= 
ພໍໃຈ 

3= 
ບ່ໍພໍໃຈ 

I3 ຖາ້I1= ແມນ:່ 
ໂດຍລວມ, ກະລນຸາຊີບ້ອກລະດບັຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ
ຂອງທາ່ນຕ່ໍກບັສຄອ ແຫງ່ຊາດ (ຫືຼ ສະພາການ
ຄາ້ແຂວງ) 

   

I4 ຖາ້I1 = ບ່ໍແມນ່:ແມນ່ຫຍງັ
ທ່ີເປັນເຫດຜນົຕ ົນ້ຕໍສາໍລບັ
ການບ່ໍເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິ? 
ກະລນຸາເລືອກ 1 ຂໍ.້ 

 1= ບ່ໍຮູກ້ຽ່ວກບັ ສຄອ ແຫງ່ຊາດ / ບ່ໍເຄຍີໄດຍ້ນິກ ່ຽວກ ັບັ ສຄອ
ແຫງ່ຊາດ 

 2= ສຄອແຫງ່ຊາດ ບ່ໍໄດກ້ຽ່ວຂອ້ງ ຫືຼ ເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍທລຸະກດິ
ຂອງຂອ້ຍ 

 3= ສຄອ ແຫງ່ຊາດ ບ່ໍໄດເ້ປັນຕວົແທນເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດຂອງຂອ້ຍ  

 4= ສຄອ ແຫງ່ຊາດ ບ່ໍໄດສ້ະໜອງການບໍລິການທ່ີມຄີນຸະພາບສງູ  

 5= ຄາ່ທາໍນຽມຂອງ ສຄອ ແຫງ່ຊາດ ແມນ່ສງູຫຼາຍ 

 33= ອື່ ນໆ, ກະລນຸາລະບຸ: __________________ 

 
ກະລນຸາຊີ້ບອກເຖງິລະດບັຄວາມສາໍຄນັຂອງຫວົຂໍ ້ຫືຼ ກດິຈະກາໍ
ຕ່ໍໄປນີຕ່ໍ້ທລຸະກດິຂອງທ່ານ 

• 1= 

ສາໍຄນັຫຼາຍ 

• 2= 

ສາໍຄນັ 

• 3= 

ບ່ໍສາໍຄນັ 

I5 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັກດົໝາຍ  ແລະ ພາສໃີໝ ່
   

I6 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  ແລະ ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັການປະຕບິດັຕາມ
ລະບຽບການທລຸະກດິທ່ີວາງອອກ 

   

I7 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  ແລະ ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນການນາໍເຂ້ົາ / 
ສ ົ່ງອອກ 
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I8 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  ແລະ ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັການຈາ່ຍອາກອນ 
   

I9 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  ແລະ ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັການເຂ້ົາເຖງິໂອກາດ
ທາງທລຸະກດິໃໝ່ໆ ໃນລາວ  ແລະ ໃນປະເທດອື່ ນໆ 

   

I10 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  ແລະ ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັວທີິທ່ີຈະໄດຮ້ບັເງນິກູ້
ຈາກທະນາຄານ-ປະເພດທ່ີແຕກຕາ່ງຂອງຜະລິດຕະພນັສນິເຊື່ອ, 
ການກະກຽມຄາໍຮອ້ງຂໍກູຢື້ມເງນິ ແລະ ອື່ ນໆ 

   

I11 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັວາ່ແມນ່ຫຍງັໃນປະຊາຄມົເສດຖະກດິ
ອາຊຽນ (AEC) ທ່ີມຄີວາມໝາຍຕ່ໍທລຸະກດິຂອງຂອ້ຍ 

   

I12 ການເຝິກອບົຮມົກຽ່ວກບັທກັສະສາໍຄນັທາງດາ້ນທລຸະກດິ - ການ
ຄຸມ້ຄອງ, ການຮກັສາບດົບນັທຶກການເງນິ, ການບໍລິການລກູຄາ້  
ແລະ ອື່ ນໆ. 

   

I13 ການເຝິກອບົຮມົກຽ່ວກບັທກັສະອື່ ນ - ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ການ
ສື່ ສານ ແລະ ອື່ ນໆ. 

   

 
ກະລນຸາຊີ້ບອກຂງົເຂດນະໂຍບາຍໃດທ່ີທ່ານຄິດວາ່ ສຄອ ແຫງ່
ຊາດ ຄວນສມຸໃສໃ່ນການພດັທະນາການພະຍາຍາມສະໜບັສະ
ໜນູຮວ່ມກບັລດັຖະບານ 

• 1= 

ສາໍຄນັ 

• 2= 

ມປີະໂຫຍດພໍ

ສມົຄວນແຕບ່ໍ່

ສາໍຄນັ 

• 3= 

ບ່ໍສາໍຄນັ ຫືຼບ່ໍມ ີ

ປະໂຫຍດຫຍງັ

ເລີຍ 

I14 ຂ ັນ້ຕອນການຈດົທະບຽນວສິາຫະກດິ  ແລະ ການຂໍອະນຍຸາດ
ດາໍເນນີທລຸະກດິ 

   

I15 ລະບຽບການແຮງງານ - ການຈາ້ງງານ, ການເລີກຈາ້ງງານ ແລະ 
ອື່ ນໆ. 

   

I16 ການຈາ່ຍອາກອນ.    

I17 ຂ ັນ້ຕອນການແຈງ້ພາສ ີ(ນາໍເຂ້ົາ / ສ ົ່ງອອກ)    

I18 ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການພວົພນັກບັພະນກັງານລດັຖະກອນ.    

I19 ຄາ່ໄຟຟ້າ.    

I20 ຄາ່ການຄມົມະນາຄມົ  ແລະການຂນົສ ົ່ງ.    

I21 ການບງັຄບັໃຊສ້ນັຍາ  ແລະ ການແກໄ້ຂຂດັແຍງ່ທາງດາ້ນການ
ຄາ້. 

   

I22 ການເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່ເງນິທືນ.    

I23 ການຂາດແຄນແຮງງານ.    

I24 ຊອ່ງຫວາ່ງຂອງສມີແືຮງງານໃນຕະຫຼາດແຮງງານ.    
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I25 ການສ ົ່ງເສມີຂະແໜງທ່ີເປັນຢດຸທະສາດ / ອດຸສາຫະກາໍ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເອກະສານຄັດຕິດ 2 

ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັຕວົຢ່າງຂອງການສາໍຫຼວດ 

ມາດຕະການທ່ີເປັນທາງເລືອກ (ແຕກ່ໍ່ ບ່ໍຄອ່ຍໄດໃ້ຊປ້ານໃດ) ຂອງຂະໜາດຂອງວສິາຫະກດິແມນ່ຍອດ

ຂາຍປະຈາໍປີ, ໂດຍທ່ີວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍກາໍນດົວາ່ມຍີອດຂາຍປະຈາໍປີຮອດ50,000ໂດລາ, ວິ

ສາຫະກດິຂະໜາດກາງຮອດ125,000 ໂດລາ ແລະວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍມ່ຫຼີາຍກວາ່ 125,000

ໂດລາ. ອງີໃສມ່າດຕະການທ່ີເປັນທາງເລືອກນີ້, ຜູເ່ຂ້ົາຮວ່ມ280ທາ່ນທ່ີໄດສ້ະໜອງຕວົເລກຍອດຂາຍ,  

73 %ເປັນວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, 10 %ເປັນວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ16 %ເປັນວສິາຫະ

ກດິຂະໜາດໃຫຍ.່ 

ຮບູສະແດງທີ38ສະແດງໃຫເ້ຫັນການຈດັແບງ່ຂອງບນັດາຕວົຢາ່ງການສາໍຫຼວດຕາມຂະແໜງການ . 

ປະມານ40 %ຂອງຕວົຢາ່ງດາໍເນນີງານໃນຂະແໜງ“ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະຂາຍຍອ່ຍ ”, ເຊິ່ ງລວມມວີິ

ສາຫະກດິຄາ້ຂາຍນາໍເຂ້ົາ/ສ ົ່ງອອກ, ຮາ້ນຄາ້ສະດວກຊື ້ແລະຮາ້ຍຂາຍຍອ່ຍຂາຍເຄື່ ອງຂອງຫຼາກຫຼາຍ

ຢາ່ງເຊ່ັນ: ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ, ເຄື່ ອງເອເລັກໂຕຣນກິ ແລະເຄື່ ອງໃຊໃ້ນເຮອືນ . ຜູເ່ຂ້ົາຮວ່ມທ່ີເປັນຕວົຢາ່ງ

ຂອງການສາໍຫຼວດອື່ ນໆແມນ່ຈດັເຂ້ົາເປັນກຸມ່ຕາມຂະແໜງການ : ການບໍລິການທ່ີພກັ ແລະອາຫານ  



77

ເອກະສານຄັດຕິດ 2

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງຂອງການສໍາຫຼວດ

	 ມາດຕະການທີ່ເປັນທາງເລືອກ	(ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ປານໃດ)	ຂອງຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດແມ່ນຍອດຂາຍ	

ປະຈໍາປີ,	 ໂດຍທີ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍກໍານົດວ່າມີຍອດຂາຍປະຈໍາປີຮອດ	 50,000	 ໂດລາ,	 ວິສາຫະກິດຂະ	

ໜາດກາງຮອດ	125,000	 ໂດລາ	ແລະວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ມີຫຼາຍກວ່າ	 125,000	 ໂດລາ.	ອີງໃສ່ມາດຕະ	

ການທີ່ເປັນທາງເລືອກນີ້,	ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ	280	ທ່ານທີ່ໄດ້ສະໜອງຕົວເລກຍອດຂາຍ,	73%	ເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດ	

ນ້ອຍ,	10%	ເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	ແລະ	16%	ເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.

	 ຮູບສະແດງທີ	38	ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈັດແບ່ງຂອງບັນດາຕົວຢ່າງການສໍາຫຼວດຕາມຂະແໜງການ.	ປະມານ

40%	ຂອງຕົວຢ່າງດໍາເນີນງານໃນຂະແໜງການຄ້າຂາຍຍົກ	ແລະຂາຍຍ່ອຍ,	ເຊິ່ງລວມມີວິສາຫະກິດຄ້າຂາຍນໍາເຂົ້າ/

ສົ່ງອອກ,	ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້	ແລະຮ້າຍຂາຍຍ່ອຍຂາຍເຄື່ອງຂອງຫຼາກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:	ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,	ເຄື່ອງເອເລັກ	

ໂຕຣນິກ	ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ.	ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສໍາຫຼວດອື່ນໆ	ແມ່ນຈັດເຂົ້າເປັກຸ່ມຕາມຂະ

ແໜງການ:	ການບໍລິການທີ່ພັກ	ແລະອາຫານ	(ໂຮງແຮມ	ແລະຮ້ານອາຫານ);	ການບໍລິການອື່ນໆ	(ຕົວຢ່າງ:	ການບັນ	

ຊີ,	ການສຶກສາດ້ານກົດໝາຍ,	ດ້ານສາທາລະນະສຸກ);	ແລະດ້ານບໍ່ແຮ່,	ການກໍ່ສ້າງ	ແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ.

ຮູບສະແດງທີ38: ການຈັດແບ່ງຕົວຢ່າງການສໍາຫຼວດຕາມຂະແໜງການ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014. 

	 ຕາຕະລາງທີ	1	ແຍກລາຍລະອຽດບັນດາຕົວຢ່າງຕາມຂະແໜງການ	ແລະຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດ.	ໃນບາງ

ຂົງເຂດຂອງບົດລາຍງານນີ້,	ໝາກຜົນສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງແມ່ນໄດ້ແຍກ

ຍ່ອຍອອກອີກເປັນຕາມຂະແໜງການ;	 ແຕ່ວ່າສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ແຍກສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່,	 ຍ້ອນວ່າຈໍານວນວິ

ສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຕົວຢ່າງການສໍາຫຼວດມີຈໍາກັດ.
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(ໂຮງແຮມ ແລະຮາ້ນອາຫານ); ການບໍລິການອື່ ນໆ (ຕວົຢາ່ງ: ການບນັຊີ, ການສກຶສາດາ້ນກດົໝາຍ, 

ດາ້ນສາທາລະນະສກຸ);  ແລະດາ້ນບ່ໍແຮ,່ ການກໍ່ສາ້ງ ແລະອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່. 

 

ຮູບສະແດງທີ38: ການຈັດແບ�ງຕົວຢ�າງການສ�າຫຼວດຕາມຂະແໜງການ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014.  

 

ຕາຕະລາງທີ 1 ແຍກລາຍລະອຽດບນັດາຕວົຢາ່ງຕາມຂະແໜງການ ແລະຂະໜາດຂອງວສິາຫະກດິ . 

ໃນບາງຂງົເຂດຂອງບດົລາຍງານນີ້, ໝາກຜນົສາໍລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະວສິາຫະກດິຂະ

ໜາດກາງແມນ່ໄດແ້ຍກຍອ່ຍອອກອກີເປັນຕາມຂະແໜງການ; ແຕວ່າ່ສິ່ ງນີບ່ໍ້ໄດແ້ຍກສາໍລບັວສິາຫະ

ກດິຂະໜາດໃຫຍ,່ ຍອ້ນວາ່ຈາໍນວນວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍໃ່ນຕວົຢາ່ງການສາໍຫຼວດມຈີາໍກດັ . 

 

ຕາຕະລາງທີ1. ການແຍກຍອ່ຍຕວົຢາ່ງເປັນແຕລ່ະຂະແໜງການ ແລະຕາມຂະໜາດຂອງວິສາຫະກດິ 

Sector Small Medium Large All sizes 

ທ່ີພກັ ແລະອາຫານ 56 21 3 80 

ບ່ໍແຮ,່ ການກໍ່ສາ້ງ ແລະອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ 49 22 11 82 

ການບໍລິການອື່ ນ  ໆ 65 10 4 79 

ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະຂາຍຍອ່ຍ 144 17 2 163 

ຂະແໜງການທງັໝດົ 314 70 20 404 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 
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ຕາຕະລາງທີ 1. ການແຍກຍ່ອຍຕົວຢ່າງເປັນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະຕາມຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014.

	 ໃນດ້ານໂຄງຮ່າງການເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ,	91%	ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຕອບສໍາພາດແມ່ນໂດຍເຈົ້າຂອງທ	ຸ

ລະກິດໂດຍຄົນລາວ,	ມີ	4%	ມີຕ່າງປະເທດເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ,	3%	ເປັນທຸລະກິດຫຸ້ນສ່ວນລາວ-ຕ່າງປະເທດ	

ແລະ	2%	ເປັນທຸລະກິດຫຸ້ນສ່ວນທີ່ມີລັດເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດບາງສ່ວນ.

	 ປະມານ		43%	ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລະບຸວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດລາວ,

ເຊິ່ງມີອີກ	50%	ບອກວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກ	ແລະ	7%	(ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ)	

ບອກວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນສະມາຊິກຫຼືບໍ່.	ບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າແປກໃຈ,	ການເປັນສະມາຊິກ	ສ.ຄ.ອ	ແຫ່ງຊາດ	

ລາວແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າໃນບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	(84%)	ແລະວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່	(90%)	ຫຼາຍ	

ກວ່າວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	(31%).

	 ໃນຈໍານວນ	404	ຄົນ	ທີ່ຖືກສໍາພາດ,	85%	ແມ່ນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດວິສາຫະກິດໃນຂະນະທີ່	15%	ແມ່ນ	

ຜູ່ຈັດການລະດັບອາວຸໂສ.	

	 ໃນດ້ານອາຍຸຂອງວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດ,	ປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງວິສາຫະກິດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃໝ່,	ຫາ	

ກໍ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນປີ	2010	(ຮູບສະແດງທີ	39).

ຮູບສະແດງທີ 39: ການຈັດແບ່ງຕົວຢ່າງການສໍາຫຼວດຕາມປີກໍ່ຕັ້ງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ	LNCCI-ILO, 2014. 
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(ໂຮງແຮມ ແລະຮາ້ນອາຫານ); ການບໍລິການອື່ ນໆ (ຕວົຢາ່ງ: ການບນັຊີ, ການສກຶສາດາ້ນກດົໝາຍ, 

ດາ້ນສາທາລະນະສກຸ);  ແລະດາ້ນບ່ໍແຮ,່ ການກໍ່ສາ້ງ ແລະອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່. 

 

ຮູບສະແດງທີ38: ການຈັດແບ�ງຕົວຢ�າງການສ�າຫຼວດຕາມຂະແໜງການ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014.  

 

ຕາຕະລາງທີ 1 ແຍກລາຍລະອຽດບນັດາຕວົຢາ່ງຕາມຂະແໜງການ ແລະຂະໜາດຂອງວສິາຫະກດິ . 

ໃນບາງຂງົເຂດຂອງບດົລາຍງານນີ້, ໝາກຜນົສາໍລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະວສິາຫະກດິຂະ

ໜາດກາງແມນ່ໄດແ້ຍກຍອ່ຍອອກອກີເປັນຕາມຂະແໜງການ; ແຕວ່າ່ສິ່ ງນີບ່ໍ້ໄດແ້ຍກສາໍລບັວສິາຫະ

ກດິຂະໜາດໃຫຍ,່ ຍອ້ນວາ່ຈາໍນວນວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍໃ່ນຕວົຢາ່ງການສາໍຫຼວດມຈີາໍກດັ . 

 

ຕາຕະລາງທີ1. ການແຍກຍອ່ຍຕວົຢາ່ງເປັນແຕລ່ະຂະແໜງການ ແລະຕາມຂະໜາດຂອງວິສາຫະກດິ 

Sector Small Medium Large All sizes 

ທ່ີພກັ ແລະອາຫານ 56 21 3 80 

ບ່ໍແຮ,່ ການກໍ່ສາ້ງ ແລະອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ 49 22 11 82 

ການບໍລິການອື່ ນ  ໆ 65 10 4 79 

ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະຂາຍຍອ່ຍ 144 17 2 163 

ຂະແໜງການທງັໝດົ 314 70 20 404 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 
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ໃນດາ້ນໂຄງຮາ່ງການເປັນເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິ, 91 %ຂອງວສິາຫະກດິທ່ີຕອບສາໍພາດແມນ່ໂດຍເຈົາ້

ຂອງທລຸະກດິໂດຍຄນົລາວ, ມ4ີ %ມຕີາ່ງປະເທດເປັນເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິ, 3 %ເປັນທລຸະກດິຫຸນ້ສວ່ນ

ລາວ-ຕາ່ງປະເທດ ແລະ2 %ເປັນທລຸະກດິຫຸນ້ສວ່ນທ່ີມລີດັເປັນເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິບາງສວ່ນ. 

ປະມານ43 %ຂອງວສິາຫະກດິທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມລະບວຸາ່ເຂົາເຈົາ້ເປັນສະມາຊກິຂອງສ.ຄ.ອ ແຫງ່ຊາດລາວ , 

ເຊິ່ ງມອີກີ50 %ບອກວາ່ເຂົາເຈົາ້ບ່ໍໄດເ້ປັນສະມາຊກິ ແລະ7 % (ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍ) ບອກວາ່ເຂົາເຈົາ້ບ່ໍຮູວ້າ່ເຂົາເຈົາ້ເປັນສະມາຊກິຫືຼບ່ໍ. ບ່ໍເປັນທ່ີໜາ້ແປກໃຈ, ການເປັນ

ສະມາຊກິສ.ຄ.ອ ແຫງ່ຊາດລາວແມນ່ມຫຼີາຍກວາ່ໃນບນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ (84 %)  ແລະວິ

ສາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່(90 %)ຫຼາຍກວາ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ (31 %). 

ໃນຈາໍນວນ404 ຄນົທ່ີຖກືສາໍພາດ, 85 %ແມນ່ເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິວສິາຫະກດິໃນຂະນະທ່ີ15 %ແມນ່

ຜູຈ່ດັການລະດບັອາວໂຸສ.  

ໃນດາ້ນອາຍຂຸອງວສິາຫະກດິທ່ີໄດສ້າໍຫຼວດ, ປະມານໜ່ຶງສວ່ນສາມຂອງວສິາຫະກດິແມນ່ຂອ້ນຂາ້ງໃ

ໝ,່ ຫາກໍ່ສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ມາໃນປີ2010 (ຮບູສະແດງທີ 39). 

 

ຮູບສະແດງທີ39: ການຈັດແບ�ງຕົວຢ�າງການສ�າຫຼວດຕາມປີກ�່ຕ້ັງ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014.  

 

ການແຍກຍອ່ຍຕວົຢາ່ງການສາໍຫຼວດຕາມເພດຍງິ-ຊາຍແມນ່ໄດແ້ບງ່ອອກເທ່ົາກນັຈາໍນວນເຈົາ້ຂອງ

ທລຸະກດິທ່ີເປັນແມຍ່ງິ ແລະເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິທ່ີເປັນຜູຊ່າຍໃນຈາໍນວນວສິາຫະກດິທງັໝດົ404 ແຫງ່ທ່ີ
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	 ການແຍກຍ່ອຍຕົວຢ່າງການສໍາຫຼວດຕາມເພດຍິງ-ຊາຍ	ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເທົ່າກັນຈໍານວນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

ທີ່ເປັນແມ່ຍິງ	ແລະເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ເປັນຜູ່ຊາຍໃນຈໍານວນວິສາຫະກິດທັງໝົດ	404	ແຫ່ງທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດ	(ຮູບສະ	

ແດງທີ	40).15	ມີຄວາມກ່ຽວເນື່ອງກັນລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ	ແລະຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດ,	ເຊິ່ງມີເຈົ້າຂອງທຸລະ	

ກິດທ່ີເປັນແມ່ຍິງກວມເອົາ	54%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ,	34%	ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	ແລະ	20%

ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.	 ສ່ິງນ້ີແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການສໍາຫຼວດອ່ືນໆ,	 ເຊ່ິງໃນນ້ັນການເປັນເຈ້ົາຂອງທຸລະກິດ	

ຂອງແມ່ຍິງແມ່ນສ່ວນຫຼາຍໃນບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	(ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງການສໍາຫຼວດຂອງ	GIZ,	2014).	

ຮູບສະແດງທີ 40: ການແບ່ງຍ່ອຍຕົວຢ່າງການສໍາຫຼວດຕາມເພດຍິງ-ຊາຍ ຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.

	 ຕາຕະລາງທີ	2	ສັງລວມບັນດາຕົວເລກພະນັກງານໃນ		404		ວິສາຫະກິດທີ່ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສໍາຫຼວດທີ່

ຈ້າງພະນັກງານ	12,794	ຄົນ,	ເຊິ່ງແມ່ຍິງກວມເອົາ	35%	ຂອງກໍາລັງແຮງງານ.	ການຈ້າງງານແມ່ຍິງແມ່ນມີອັດຕາ	

ສ່ວນສູງໃນບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	 (48%)	ແລະວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ	 (45%)	ຫຼາຍກວ່າວິສາຫະ	

ກິດຂະໜາດໃຫຍ່	 (28%).	 ປະມານ	 44%	 ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ສໍາຫຼວດຈ້າງພະນັກງານທີ່ບໍ່ປະຈໍາບາງຈໍານວນ,	

ລວມທັງໝົດມີ	5,050	ຄົນ	(ເປັນ	39%	ຂອງກໍາລັງແຮງງານ).

	 ພະນັກງານໜຸ່ມ	 (ອາຍຸ	 15	 ຫາ	 24	 ປີ)	 ກວມເປັນໜຶ່ງໃນສາມຂອງພະນັກງານທັງໝົດ.	 ແມ່ຍິງກວມເອົາ	

43%	ຂອງພະນັກງານໜຸ່ມ,	ທຽບກັບ	27%	ຂອງພະນັກງານມີອາຍຸ	25	ປີ	ແລະສູງກວ່າ.	ປະມານ	30%	ຂອງພະ	

ນັກງານທັງໝົດມີລະດັບການສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ.	 ສໍາລັບ	 106	 ວິສາຫະກິດທີ່ລະບຸກ່ຽວກັບການເຂົ້າ	

ອອກຂອງພະນັກງານ,	ອັດຕາສ່ວນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ		ແລະ	ກາງ	ເຂົ້າອອກການສະເລັ່ຍແມ່ນ	16%.16 
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ໄດສ້າໍຫຼວດ(ຮບູສະແດງທີ 40).15ມຄີວາມກຽ່ວເນື່ອງກນັລະຫວາ່ງເພດຍງິ-ຊາຍ ແລະຂະໜາດຂອງວິ

ສາຫະກດິ, ເຊິ່ ງມເີຈົາ້ຂອງທລຸະກດິທ່ີເປັນແມຍ່ງິກວມເອົາ54 %ຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, 34 

%ຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ20 %ຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່. ສິ່ ງນີແ້ມນ່ສອດຄອ່ງກບັ

ການສາໍຫຼວດອື່ ນໆ, ເຊິ່ ງໃນນ ັນ້ການເປັນເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິຂອງແມຍ່ງິແມນ່ສວ່ນຫຼາຍໃນບນັດາວິ

ສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ (ເບິ່ ງຕວົຢາ່ງຂອງການສາໍຫຼວດຂອງ GIZ, 2014).  

 

ຮູບສະແດງທີ40: ການແບ�ງຍ�ອຍຕົວຢ�າງການສ�າຫຼວດຕາມເພດຍິງ-ຊາຍຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

ຕາຕະລາງທີ 2 ສງັລວມບນັດາຕວົເລກພະນກັງານໃນ404 ວສິາຫະກດິທ່ີເປັນຕວົຢາ່ງຂອງການສາໍ

ຫຼວດທ່ີຈາ້ງພະນກັງານ12,794 ຄນົ, ເຊິ່ ງແມຍ່ງິກວມເອົາ35 %ຂອງກາໍລງັແຮງງານ. ການຈາ້ງງານ

ແມຍ່ງິແມນ່ມອີດັຕາສວ່ນສງູໃນບນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ(48 %)  ແລະວສິາຫະກດິຂະໜາດ

ກາງ(45 %) ຫຼາຍກວາ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່(28 %). ປະມານ44 %ຂອງວສິາຫະກດິທ່ີສາໍ

ຫຼວດຈາ້ງພະນກັງານທ່ີບ່ໍປະຈາໍບາງຈາໍນວນ, ລວມທງັໝດົມ5ີ,050 ຄນົ (ເປັນ39 %ຂອງກາໍລງັແຮງ

ງານ). 

ພະນກັງານໜຸມ່(ອາຍ1ຸ5 ຫາ 24ປີ) ກວມເປັນໜ່ຶງໃນສາມຂອງພະນກັງານທງັໝດົ. ແມຍ່ງິກວມເອົາ

43 %ຂອງພະນກັງານໜຸມ່, ທຽບກບັ27 %ຂອງພະນກັງານມອີາຍຸ25 ປີ ແລະສງູກວາ່. ປະມານ30 

%ຂອງພະນກັງານທງັໝດົມລີະດບັການສກຶສາລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ . ສາໍລບັ106 ວສິາຫະກດິທ່ີ

15 Females also make up 49 % of the 404 persons answering the questionnaire (including owners and 
managers).

Male
51%

Female
49%

Male Female

15Females	also	make	up	49%	of	the	404	persons	answering	the	questionnaire	(including	owners	and	

managers).
16ການເຂົ້າອອກການຂອງພະນັກງານແມ່ນວັດແທກຈາກຈໍານວນພະນັກງານທີ່ອອກການໃນໄລຍະ	12	ເດືອນ	ຜ່ານມາເປັນອັດຕາ	%	ຂອງ	

ຈໍານວນພະນັກງານທັງໝົດໃນເວລາທີ່ສໍາຫຼວດ.
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ຕາຕະລາງທີ 2. ຄຸນລັກສະນະຂອງພະນັກງານເຮັດວຽກໃຫ້ກັບວິສາຫະກິດທີ່ສໍາຫຼວດ

ໝາຍເຫດ:	ຜູ່ຕອບສໍາພາດບາງຄົນບໍ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນພະນັກງານແຍກຍ່ອຍ.	ຕາຕະລາງຖັນສັງລວມລວມມີຈໍານວນ	

ການຈ້າງງານສໍາລັບຜູ່ຕອບສໍາພາດທັງໝົດ,	ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນແຍກຍ່ອຍບໍ່.	ອັດຕາ	%	ໃນຖັນເພດຊາຍ	ແລະ	

ເພດຍິງ	ລວມມີແຕ່ຜູ່ທີ່ຕອບແຍກຍ່ອຍຕາມເພດຍິງ-ຊາຍເທົ່ານັ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	ການສໍາຫຼວດຂອງ LNCCI-ILO, 2014.
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ລະບກຸຽ່ວກບັການເຂ້ົາອອກຂອງພະນກັງານ, ອດັຕາສວ່ສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ  ແລະ ກາງານເຂ້ົາ

ອອກການສະເລ່ັຍແມນ່16 %.16 

 

 

ຕາຕະລາງທີ2. ຄນຸລກັສະນະຂອງພະນກັງານເຮັດວຽກໃຫກ້ບັວິສາຫະກດິທ່ີສາໍຫຼວດ 

Category of employee Total Male  Female 

%(%) 

ລວມ 12 074 65 35 

ບ່ໍປະຈາໍ 5 050 61 39 

ໜຸມ່(ອາຍ ຸ15–24 ປີ) 4 013 57 43 

ລະດບັການສກຶສາຂ ັນ້ມະຫາວທິະຍາໄລ 3 611 46 34 

ໝາຍເຫດ: ຜູຕ່ອບສາໍພາດບາງຄນົບ່ໍໄດສ້ະໜອງຂໍມ້ນູພະນກັງານແຍກຍອ່ຍ . ຕາຕະລາງຖນັສງັລວມລວມມຈີາໍນວນການ

ຈາ້ງງານສາໍລບັຜູຕ່ອບສາໍພາດທງັໝດົ , ບ່ໍວາ່ເຂົາເຈົາ້ຈະໃຫຂໍ້ມ້ນູແຍກຍອ່ຍບ່ໍ . ອດັຕາ%ໃນຖນັເພດຊາຍ ແລະເພດ

ຍງິລວມມແີຕຜູ່ທ່ີ່ຕອບແຍກຍອ່ຍຕາມເພດຍງິ -ຊາຍເທ່ົານ ັນ້. 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດຂອງLNCCI-ILO, 2014. 

 

16ການເຂົາ້ອອກການຂອງພະນກັງານແມນ່ວດັແທກຈາກຈາໍນວນພະນກັງານທ່ີອອກການໃນໄລຍະ  12 ເດອືນຜາ່ນມາເປັນ
ອດັຕາ%ຂອງຈາໍນວນພະນກັງານທງັໝດົໃນເວລາທ່ີສາໍຫຼວດ . 


