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1 ຄວາມເປັນມາ 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ(ADB) ໄດ ໍ້ສະໜອງເງນິຊື່ ວຍເຫຼ ອລ ໍ້າ ໃຫ ໍ້ແກື່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ສປປ 
ລາວເພ ື່ ອຊຸກຍູ ໍ້ໃນການປັບປຸງວຽກງານອະຊວີະ ໃຫ ໍ້ສາມຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕໍ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮາງງານ ໃນປະຈຸ
ບນັ ແລະ ອະນາຄດົ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນສຸມໃສື່ ການປັບປຸງດັື່ ງກື່ າວຢູື່  8 ວທິະຍາໄລເປົໍ້າໝາຍ.  

ໂຄງການຊື່ ວຍເຫຼ ອຂອງ ເອດບີ ີນີ ໍ້ ປະກອບມ ີ3 ຜນົໄດ ໍ້ຮບັຄ : (i) ຍກົລະດບັສະພາບແວດລໍ້ອມການຮຽນ ແລະ ການ
ສອນຢູື່ ໃນບນັດາວທິະຍາໄລເປົໍ້າໝາຍ; (ii) ປັບປຸງສາຂາວຊິາຮຽນໃຫໍ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ສອດຄື່ ອງ; ແລະ (iii) ຂະຫຍາຍ
ໂອກາດການເຂົ ໍ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນດໍ້ອຍໂອກາດ ຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ. 

ໃນຜນົໄດ ໍ້ຮບັທ ີ(iii) ນີ ໍ້ ແມື່ ນຍງັເນັ ໍ້ນໃສື່ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນງານສົື່ ງເສມີການສກຶສາຂະແໜງອາຊວີະ ເພ ື່ ອ (i) ຍກົ
ລະດບັບດົບາດຄວາມສໍາຄນັຂອງອາຊວີະໃຫ ໍ້ເປັນທີື່ ຮບັຮູ ໍ້ ແລະ ເຂົ ໍ້າໃຈຢື່ າງກວ ໍ້າງຂວາງໃນສງັຄມົ; (ii) ສົື່ ງເສມີການເຂົ ໍ້າຮຽນ; 
ແລະ (iii) ກະຕຸກຊຸຍູ ໍ້ໃຫ ໍ້ນກັຮຽນເປົໍ້າໝາຍໄດ ໍ້ຮບັທນຶການສກຶສາ. 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ໍ້ວື່ າຈ ໍ້າງບໍລສິດັ Publicus Asia, Inc. ໃຫໍ້ເປັນຜູ ໍ້ສະໜອງທມີງານຊື່ ຽວຊານ 
ອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ແຄມເພນ ຫຼ  ແຜນງານ ການສົື່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກຶສາແບບປະສມົປະສານ ແລະ ມີ
ຫຼາຍລະດບັ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍຍກົລະດບັຄວາມຮບັຮູ ໍ້ ແລະ ທດັສະນະຄະຕຂິອງສງັຄມົໃນທາງບວກ ຕໍື່ ກບັອາຊວີະສກຶສາ; ສາມາດ
ສົື່ ງເສມີການເຂົ ໍ້າຮຽນໃຫໍ້ຫຼາຍຂຶ ໍ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນຜູ ໍ້ທີື່ ເປັນເດກັຍງິ, ມາຈາກຄອບຄວົຊນົເຜົື່ າ ແລະ ມລີາຍຮບັຕໍື່ າ ເຊິື່ ງມີ
ເງ  ື່ອນ ໄຂໄດ ໍ້ຮບັທນຶການສກຶສາ. 

ບໍລສິດັ ຈະເປັນຜູ ໍ້ຊື່ ວຍ ພະແນກຂໍ ໍ້ມູນຂື່ າວສານ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ບນັດາວທິະຍາໄລ ເປົໍ້າ  ໝາຍ ທງັໝດົ ໃນ
ການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນງານທີື່ ໄດ ໍ້ກື່ າວມາຂ ໍ້າງເທງິ. ແຜນງານສົື່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກຶສານີ ໍ້ ຈະ
ຮບັປະກນັດ ໍ້ານບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ດ ໍ້ານທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍທີື່ ຢູື່ ທງັໃນຕວົເມ ອງ ແລະ ຊນົນະບດົຫື່ າງໄກສອກຫຼກີ. 
ຊື່ ອງທາງທີື່ ເລ ອກໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃນການໂຄສະນາ ກໍື່ ຈະໃຫ ໍ້ສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິທຸກກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍໄດ ໍ້ ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນດ ໍ້ານເພດ, ຊນົເຜົື່ າ, 
ພາສາ ແລະ ສະພາບເງ  ື່ອນໄຂເສດຖະກດິຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ.  

ແຜນງານນີ ໍ້ຈະເລ ອກນໍາໃຊ ໍ້ວທິກີານ ແລະ ຊື່ ອງທາງໃນການໂຄສະນາທີື່ ດທີີື່ ສຸດ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ເຂົ ໍ້າເຖງິນກັຮຽນທີື່
ເປັນຜູ ໍ້ຍງິ, ຊນົເຜົື່ າ, ໃຊ ໍ້ພາສາທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ມາຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກ. ນອກຈາກນີ ໍ້, ຍງັຈະຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ນກັຮຽນທີື່ ມາຈາກ
ຄອບຄວົທຸກຍາກໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ຂໍ ໍ້ມູນກື່ ຽວກບັ ທນຶການສກຶສາ ແລະ ວທິສີະໝກັເອາົທນຶ.  

ແຜນງານສົື່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະນີ ໍ້ ໄດ ໍ້ແບື່ ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະ: ໄລຍະກະກຽມ, ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ແລະ ສິ ໍ້ນສຸດແຜນງານ. 
ການດໍາເນນີການສໍາຫຼວດຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ແມື່ ນນອນໃນໄລຍະກະກຽມແຜນງານ. 
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ນິຍາມ ‘ການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ’ 

ການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ແມື່ ນການດໍາເນນີການສໍາຫຼວດໂດຍ
ພ ໍ້ນຖານ ເຊິື່ ງສື່ ວນຫຼາຍແລໍ້ວຈະເປັນການເກບັກໍາເອາົຂໍ ໍ້ມູນດ ໍ້ານ
ປະລມິານຂອງສະພາບໃດໜຶື່ ງທີື່ ຖ ກດໍາເນນີການສກຶສານັ ໍ້ນ. ຈດຸປະສງົ
ແມື່ ນເພ ື່ ອກາໍນດົບນັດາຕວົປື່ ຽນຂອງກຸື່ ມປະຊາກອນຕງົຢື່ າງທີື່ ເຮາົສກຶ
ສານັ ໍ້ນ ໃຫ ໍ້ເປັນເຊງີປະລມິານ ຫຼ  ສະຖຕິ.ິ ຂັ ໍ້ນຕອນໃນການດໍາເນນີ
ການສກຶສາປະກອບມ:ີ ການເກບັກໍາຂໍ ໍ້ມູນ ແລະ ການນໍາສະເໜຂໍີ ໍ້ມູນ 
ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ສາມາດຍກົໃຫ ໍ້ເຫນັໄດ ໍ້ເຖງິສະພາບຂອງສິື່ ງທີື່ ກໍາລງັສກຶສານັ ໍ້ນ
ຢື່ າງຊດັເຈນ ເຊັື່ ນວື່ າ: ສກຶສາຫຍງັ? ສກຶສາໃຜ? ຢູື່ ໃສ? ເມ ື່ ອໃດ? 
ເປັນຫຍງັຈິື່ ງເຮດັການສກຶສາ? ແລະ ສກຶສາດ ໍ້ວຍວທິໃີດ? ດັື່ ງນີ ໍ້
ເປັນຕົ ໍ້ນ. ການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ປົກກະຕຈິະເລ ອກສກຶສາແຕື່ ບາງກຸື່ ມ
ຕວົຢື່ າງເທົື່ ານັ ໍ້ນ; ຖໍ້າເລ ອກເອາົກຸື່ ມປະຊາກອນທງັໝດົເຮາົຈະເອີ ໍ້ນ
ການສກຶສານັ ໍ້ນວື່ າ: ການເກບັກໍາສະຖຕິ.ິ  

ຢູື່ ໃນການປະເມນີການສ ື່ ສານຢູື່ ຊນົນະບດົແບບມສີື່ ວນ
ຮື່ ວມ (Participatory Rural Communication 

Appraisal – PRCA), ການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນແມື່ ນການເກບັກໍາ
ເອາົຂໍ ໍ້ມູນກື່ ຽວກບັຄວາມຮບັຮູ ໍ້, ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈ, ທດັສະນະຄະຕ ິແລະ 
ການປະຕບິດັ (Awareness, Knowledge, Attitude and 

Practices – AKAP) ຂອງກຸື່ ມປະຊາກອນຕວົຢື່ າງໃດໜຶື່ ງ ເພ ື່ ອສກຶ
ສາຫວົຂໍ ໍ້ໃດໜຶື່ ງ ຢູື່ ໃນພ ໍ້ນທີື່ ໃດໜຶື່ ງເທົື່ ານັ ໍ້ນ. ການເຮດັການສກຶສາ ນີ ໍ້ 
ແມື່ ນຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ດໍາເນນີອກີເທ ື່ ອໜຶື່ ງ ພາຍຫຼງັສິ ໍ້ນສຸດການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັແຜນງານໃດໜຶື່ ງສໍາເລດັແລ ໍ້ວ ເພ ື່ ອການປະເມນີເບິື່ ງວື່ າ ມີ
ຫຍງັແດື່ ທີື່ ຖ ກປື່ ຽນແປງ ເມ ື່ ອທຽບກບັການສກຶສາເບຶ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນຜື່ ານມາ. 
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2 ຈຸດປະສົງ 

ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນນີ ໍ້ແມື່ ນເພ ື່ ອເກບັກໍາຂໍ ໍ້ມູນພ ໍ້ນຖານ ເພ ື່ ອໃຊ ໍ້ເປັນບື່ ອນອງີໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະ
ເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜໍ້າຂອງກດິຈະກໍາໂຄງການ ທງັໃນໄລຍະຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ແລະ ຫຼງັຈາກສິ ໍ້ນສຸດໂຄງການໄປແລໍ້ວ. 
ນອກຈາກນີ ໍ້, ຍງັເປັນພ ໍ້ນຖານ ໃຫ ໍ້ແກື່ ສ ໍ້າງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ແຜນງານສົື່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະອກີດ ໍ້ວຍ. 

ສໍາລບັໂຄງການ SSTVET ນີ ໍ້, ພາຍຫຼງັແຜນງານການສົື່ ງເສມີການຕະຫຼາດທາງສງັຄມົຖ ກອະນຸມດັໃຫ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ
ແລ ໍ້ວ, ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜໍ້າຂອງກດິຈະກໍາ ແມື່ ນຈະອງີຕາມບນັດາຕວົຊີ ໍ້ບອກຕື່ າງໆ (KPI) ທີື່ ໄດ ໍ້ກ ໍານດົ
ໄວ ໍ້1 ແລະ ໄດ ໍ້ແຍກເປັນແຕື່ ລະໜໍ້າວຽກຍື່ ອຍຕື່ າງຫາກ.  

ຈດຸປະສງົຂອງແຜນງານສົື່ ງເສມີການສກຶສາຂະແໜງອາຊວີະແມື່ ນເພ ື່ ອ: 

 

1. ຍົກລະດັບບົດບາດຄວາມສ າຄັນຂອງອາຊີວະໃຫູ້ເປັນທີໍ່ຮບັຮ ູ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈຢູ່າງກວ້າງຂວາງໃນ
ສັງຄົມ: 

a. ຍກົລະດບັຄວາມຮບັຮູ ໍ້ຂອງສງັຄມົ ໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິແນວໂນ ໍ້ມ/ໂອກາດຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນປະຈບຸນັ 
ແລະ ອະນາຄດົ ສໍາລບັຜູ ໍ້ທີື່ ຮຽນຈບົຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ, ທງັນີ ໍ້ກໍື່ ເພ ື່ ອກະຕຸ ໍ້ນໃຫ ໍ້ສງັຄມົຍອມຮບັ
ວື່ າການສກຶສາສາຍອາຊວີະ ກໍື່ ເປັນອກີທາງເລ ອກໜຶື່ ງທີື່ ດ ີ ແລະ ສ ໍ້າງໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າມທີດັສະນະຄະຕທິີື່ ດຕໍີື່

ການສກຶສາໃນອາຊວີະ ກໍຄ ການປະກອບອາຊບີໃນຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ; 
b. ຍກົສູງການຍອມຮບັຂອງສງັຄມົ ຕໍື່ ຄຸນນະພາບການສກຶສາທີື່ ສະໜອງໂດຍສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ທີື່ ຢູື່

ພາຍໃຕ ໍ້ການຄຸ ໍ້ມຄອງ-ບໍລຫິານຂອງ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ; 
c. ແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ຄູື່ ຮື່ ວມພດັທະນາຮບັຊາບເຖງິ ບນັດາສາຂາວຊິາຮຽນຕື່ າງໆທີື່ ມສີອນຢູື່ ໃນສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

ແຫື່ ງຕື່ າງໆ ແລະ ວທິກີານສ ໍ້າງແບຣນຂອງອາຊວີະສກຶສາແຫື່ ງຊາດ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ມຄີວາມເປັນເອກະພາບກນັ 
ທາງດ ໍ້ານເນ ໍ້ອໃນຂອງແບຣນ. 

2. ສົໍ່ງເສີມການເຂົື້າຮຽນ: 

ສົື່ ງເສມີການເຂົ ໍ້າຮຽນຢູື່ ວທິະຍາໄລ 8 ແຫື່ ງ ດ ໍ້ວຍການ: 
a. ຍກົລະດບັຄວາມຮບັຮູ ໍ້ ແລະ ເຂົ ໍ້າໃຈ ໃຫ ໍ້ແກື່ ຜູ ໍ້ທີື່ ຍງັບໍື່ ທນັໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າມາຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ກື່ ຽວ

ກບັທກັສະຕື່ າງໆ ທີື່ ກໍາລງັເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ໂອກາດໃນການຈ ໍ້າງງານສໍາລບັຜູ ໍ້ທີື່

ຮຽນຈບົສາຍເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ; 
b. ແນະນໍາໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຮູ ໍ້ສະຖານອາຊວີະສກຶສາທີື່ ມຢູີື່ ໃນທ ໍ້ອງຖິື່ ນຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ແລະ ຢູື່ ໃນຂັ ໍ້ນສູນກາງ. 

3. ກະຕຸກຊຸຍ ູ້ໃຫູ້ໄດູ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຂອງບນັດານກັຮຽນທີື່ ດ ໍ້ວຍໂອກາດ. 

 

ເພາະສະນັື້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນຄັື້ງນີື້ຈິໍ່ງແມູ່ນເພ ໍ່ອ: 
1. ສກຶສາເບິື່ ງລະດບັຄວາມຮບັຮູ ໍ້, ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈ ແລະ ທດັສະນະຄະຕຂິອງກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ2 ຕໍື່ ກບັຂະແໜງອາ

ຊວີະສກຶສາ. 
                                                           
1 ເບິື່ ງ Annex 1: ຕວົຊີ ໍ້ບອກ ຫຼ   ແມດັທຣກິ ການອອກແບບໂຄງການສໍາລບັການປະເມນີຜນົ. 
2 ກວມເອາົຫຼາຍກຸື່ ມ ເປັນຕົ ໍ້ນແມື່ ນ ນກັຮຽນ, ຄູສອນ, ພໍື່ ແມື່  ຫຼ   ຜູ ໍ້ປົກຄອງນກັຮຽນ ແລະ ອ ື່ ນໆ (ເບິື່ ງລາຍລະອຽດໃນຂໍ ໍ້ ‘ປະຊາກອນ
ຕວົຢື່ າງ’) 



4 
 

2. ຊອກຫາປັດໄຈທີື່ ກະຕຸກຊຸກຍູ ໍ້ໃຫ ໍ້ນກັຮຽນເຂົ ໍ້າຮຽນ ແລະ ບໍື່ ເຂົ ໍ້າຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ. 
3. ສກຶສາຊື່ ອງທາງທີື່ ດທີີື່ ສຸດໃນການເຮດັ ແຄມເພນ ການຕະຫຼາດທາງສງັຄມົ, ອງີໃສື່ ຈດຸພເິສດທາງດ ໍ້ານທີື່ ຕັ ໍ້ງ ແລະ 

ການເຊ ື່ ອມຕໍື່  ຫຼ   ເຂົ ໍ້າເຖງິສ ື່ ຂອງກຸື່ ມປະຊາກອນຕວົຢື່ າງ. 
4. ປະເມນີຂດີຄວາມສາມາດຂອງຄູອາຈານຢູື່ ສະຖານປະກອບການ ໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາສົື່ ງເສມີ

ວຽກງານອາຊວີະ ພ ໍ້ອມທງັປະເມນີຄວາມຕໍ້ອງການໃນການຝຶກອບົຮມົໃຫ ໍ້ແກື່ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າ.  
 

3 ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ 

ຂອບເຂດຂອງການສກຶສານີ ໍ້ ແມື່ ນເອາົຕາມກອບຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາດັື່ ງທີື່ ໄດ ໍ້ກື່ າວມາຂ ໍ້າງເທງິ ແລະ ໃນບດົລາຍ
ງານນີ ໍ້ ກໍໄດ ໍ້ລາຍງານໂດຍຄດັຈ ໍ້ອນເອາົສະເພາະເນ ໍ້ອໃນ ຫຼ  ຜນົຂອງການສກຶສາ ທີື່ ມຄີວາມກື່ ຽວຂ ໍ້ອງກບັ ການອອກແບບແຜນ
ງານສົື່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະເທົື່ ານັ ໍ້ນ. 

ດັື່ ງທີື່ ໄດ ໍ້ກື່ າວມາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ, ຈດຸປະສງົອນັໜຶື່ ງຂອງວຽກງານສົື່ ງເສມີອາຊວີະນີ ໍ້ ແມື່ ນເພ ື່ ອຍກົລະດບັຄວາມຮບັຮູ ໍ້ຂອງ
ສງັຄມົ ກໍື່ ຄ ພາບຫຼກັຂອງອາຊວີະຕໍື່ ສງັຄມົ. ຄໍາວື່ າ ‘ສງັຄມົ’ ໃນທີື່ ນີ ໍ້ ພວກເຮາົໃຊ ໍ້ຄໍາຈາໍກດັຄວາມໂດຍແບື່ ງອອກເປັນ 2 ກຸື່ ມຄ : 
ກຸື່ ມທີື່ ໜຶື່ ງ ແມື່ ນນກັຮຽນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ເຊິື່ ງເປັນກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຫຼກັທີື່ ຈະຮບັເຂົ ໍ້າຮຽນໃນສະຖານອາຊວີະໃນແຕື່ ລະສກົຮຽນ; 
ສື່ ວນກຸື່ ມທີື່ ສອງແມື່ ນບນັດາພໍື່ ແມື່ ນຂອງນກັຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ ໍ້ອ ື່ ນໆ ເຊັື່ ນວື່ າ: ຊຸມຊນົ, ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ໍ້ນ
ບ ໍ້ານ, ຜູ ໍ້ທີື່ ກໍາລງັຮຽນຢູື່ ໃນສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຜູ ໍ້ປະກອບການຕື່ າງໆ. 

ທງັນີ ໍ້ ກໍເນ ື່ ອງຈາກວື່ າ ກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍທີື່ ສອງນີ ໍ້ ແມື່ ນມບີດົບາດໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ ໍ້ການຕດັສນິໃຈເຂົ ໍ້າຮຽນ ຫຼ  ບໍື່ ເຂົ ໍ້າຮຽນ
ຂອງນກັຮຽນໃນກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຫຼກັທີື່ ກື່ າວມາຂ ໍ້າງເທງິດັື່ ງນີ ໍ້: 

• ຄວາມປະທບັໃຈຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ຕໍື່ ຂະແໜງອາຊວີະ ຫຼ  ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ; 
• ທາງເລ ອກໃນສາຍອາຊບີຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ; 
• ທາງເລ ອກໃນສາຂາວຊິາຮຽນຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ; ແລະ  
• ໂຮງຮຽນທີື່ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຄວນເລ ອກສະໝກັເຂົ ໍ້າຮຽນ. 

 

ການໄດ ໍ້ຮູ ໍ້ເຖງິຄວາມປະທບັໃຈ ຫຼ  ທດັສະນະຄະຕຂິອງສງັຄມົຕໍື່ ກບັອາຊວີະນັ ໍ້ນເປັນສິື່ ງທີື່ ດ,ີ ແຕື່ ສໍາລບັວຽກງານ
ແຜນການຕະຫຼາດທງັສງັຄມົນັ ໍ້ນ ແມື່ ນມຄີວາມຈາໍເປັນຢື່ າງຍິື່ ງທີື່ ເຮາົຕ ໍ້ອງຮູ ໍ້ສະເພາະເຈາະຈງົຫຼາຍກວື່ ານັ ໍ້ນ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ສາມາດປະ
ເມນີໄດ ໍ້ວື່ າ ໃນລະຫວື່ າງທີື່ ເຮດັແຄມເພນຢູື່ ນັ ໍ້ນ, ນກັຮຽນຄນົນັ ໍ້ນເຂົ ໍ້າມາຮຽນ ແລະ ສ ບຕໍື່ ຮຽນຈນົຈບົ ຫຼ  ບໍ? ຫຼ  ພາຍຫຼງັທີື່ ເຂົ ໍ້າ
ມາຮຽນແລໍ້ວ, ຕນົເອງພດັກາຍເປັນຜູ ໍ້ທີື່ ມທີດັສະນະດໍ້ານລບົຕໍື່ ອາຊວີະ? ສິື່ ງເຫຼົື່ ານີ ໍ້ ແມື່ ນຈດຸປະສງົສຸດທ ໍ້າຍຂອງວຽກງານ
ແຜນການຕະຫຼາດ ທີື່ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຕດິຕາມເບິື່ ງການປື່ ຽນແປງດ ໍ້ານພດຶຕກິໍາຂອງນກັຮຽນ ຫຼ  ເອີ ໍ້ນອກີແບບໜຶື່ ງວື່ າ ລູກຄ ໍ້າຂອງ
ໂຮງຮຽນ. 

ສະນັ ໍ້ນ, ນກັຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ໍ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຂອງສກົຮຽນນີ ໍ້ (2018/19) ແມື່ ນກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຕົ ໍ້ນຕໍທີື່ ພວກ
ເຮາົຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສຸມໃສື່  ໃນການເຮດັແຄມເພນສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າມາເຂົ ໍ້າຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາທງັ 8 ແຫື່ ງ. ສະນັ ໍ້ນ, ໃນ
ສກົຮຽນຖດັໄປ (2019-20) ພວກເຮາົຈ ິື່ ງຈະສາມາດເນັ ໍ້ນໃສື່ ການຕດິຕາມເບິື່ ງພດຶຕກິໍາການປື່ ຽນແປງຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ. 

ການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນຄັ ໍ້ງນີ ໍ້, ພວກເຮາົໄດ ໍ້ເນັ ໍ້ນໜກັໃສື່ ສະເພາະໃນ 8 ວທິະຍາໄລເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ບນັດາໂຮງຮຽນປໍ້ອນ 
(ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ) ຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າເທົື່ ານັ ໍ້ນ. ສໍາລບັໂຮງຮຽນປໍ້ອນ, ພວກເຮາົໄດ ໍ້ຄດັເລ ອກກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ ທີື່ ເປັນຕວົແທນໃຫໍ້
ແກື່ ກຸື່ ມປະຊາກອນອ ື່ ນໆ ໂດຍອງີໃສື່ ຄວາມຄໍ້າຍຄ ກນັເປັນຕົ ໍ້ນແມື່ ນ ທາງດ ໍ້ານລກັສະນະ, ເງ  ື່ອນໄຂເສດຖະກດິ (ຜູ ໍ້ດ ໍ້ອຍ
ໂອກາດ), ລະດບັຄວາມຮບັຮູ ໍ້, ເຂົ ໍ້າໃຈ ແລະ ທດັສະນະຄະຕ ິຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ຕໍື່ ອາຊວີະສກຶສາ. 
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4 ວິທີການ 

4.1 ວິທີການ ແລະ ເຄ ໍ່ອງມ  

ໂດຍອງີໃສື່ ນຍິາມຂອງ ການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ທີື່ ໄດ ໍ້ກື່ າວມາໃນພາກທໍາອດິ, ການສກຶສາຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ພວກເຮາົໄດ ໍ້ນໍາໃຊ ໍ້ ວທິກີານ
ສກຶສາແບບປະລມິານ. ຂໍ ໍ້ມູນທີື່ ພວກເຮາົເກບັ ແມື່ ນມທີງັຂໍ ໍ້ມູນປະຖມົມະພູມ ແລະ ທຸຕຍິະພູມ. 

ສໍາລບັຂໍ ໍ້ມູນປະຖມົມະພູມ, ຕົ ໍ້ນຕໍແມື່ ນໄດ ໍ້ມາຈາກການເຮດັສໍາຫຼວດ ໂດຍນໍາໃຊ ໍ້ແບບສອບຖາມ ແລະ  ຂໍ ໍ້ມູນທຸຕຍິະພູມ
ແມື່ ນໄດ ໍ້ມາຈາກການເກບັກໍາ, ສອບຖາມ ນໍາບນັດາວທິະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕື່ າງໆ ທີື່ ພວກເຮາົລງົຢໍ້ຽມຢາມ 
ຕະຫຼອດບນັດາບ ໍ້ານເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຂໍ ໍ້ມູນຈາກພະແນກຂໍ ໍ້ມູນຂື່ າວສານ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ.  

ການລງົເຮດັວຽກຕວົຈງິ, ພວກເຮາົພະຍາຍາມໃຊໍ້ເວລາໃຫ ໍ້ເກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພ ື່ ອຫຼກີລື່ ຽງການລບົກວນເວລາຂອງ
ກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຫຼາຍເກນີໄປ. ບາງກໍລະນ,ີ ພວກເຮາົກໄໍດ ໍ້ແຈກແບບສອບຖາມໃຫໍ້ແກື່ ກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ (ເປັນຕົ ໍ້ນແມື່ ນຄູ-ອາຈານ) 
ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຕອບຄໍາຖາມດໍ້ວຍຕນົເອງເວລາຕາມທີື່ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າມ ີ ແລ ໍ້ວສົື່ ງກບັມາຫາພວກເຮາົພາຍຫຼງັ. ສໍາລບັພໍື່ ແມື່ ປະຊາຊນົ
ທີື່ ບໍື່ ສາມາດອື່ ານອອກຂຽນເປັນ, ພວກເຮາົກໍື່ ໄດ ໍ້ຖາມ ຫຼ  ສໍາພາດເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ແລ ໍ້ວໝາຍຄໍາຕອບແທນເຂາົເຈ ົ ໍ້າ. 

ການລງົສໍາຫຼວດຕວົຈງິບໍື່ ພຽງແຕື່ ເປັນການສໍ້າງຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈເພີື່ ມເຕມີໃຫ ໍ້ແກື່ ພວກເຮາົເທົື່ ານັ ໍ້ນ ແຕື່ ຍງັເປັນການສໍ້າງສາຍ
ສໍາພນັກນັລະຫວື່ າງພວກເຮາົ ແລະ ກຸື່ ມປະຊາກອນເປົໍ້າໝາຍນໍາອກີ (ເປັນເຕກັນກິການຂາຍແບບມກີານປຶກສາຫາລ ນໍາຜູ ໍ້ຊ ໍ້
ສນິຄ ໍ້າ3). ນອກຈາກນີ ໍ້, ການລງົສໍາຫຼວດຍງັເປັນການສໍ້າງໂອກາດໃຫໍ້ກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍໄດ ໍ້ມສີື່ ວນຮື່ ວມການລເິລີື່ ມສ ໍ້າງແຄມເພນ
ແຕື່ ຫວົທ.ີ 

ການເຮດັສໍາຫຼວດຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ຍງັເປັນການສໍ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫໍ້ແກື່ ທມີງານ ເປັນຕົ ໍ້ນແມື່ ນທມີງານຈາກ ພະແນກຂໍ ໍ້ມູນ
ຂື່ າວສານ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ, ຄູອາຈານຈາກບນັດາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຕື່ າງໆ, ພະນກັງານຈາກ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
ແຂວງ, ແລະ ຫ ໍ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ທີື່ ໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມດໍາເນນີກດິຈະກໍາ. ທມີງານ, ໂດຍສະເພາະຈາກ ພະແນກ
ຂໍ ໍ້ມູນຂື່ າວສານ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ ໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມຂະບວນການ ‘ທດົລອງເຄ ື່ ອງມ ’ ນໍາທມີງານຊື່ ຽວຊານ ແລະ ໄດ ໍ້ມກີານດດັປັບ
ເຄ ື່ ອງມ ຄ ນໃໝື່  ກື່ ອນຈະເອາົໄປນໍາໃຊ ໍ້ຕວົຈງິຢູື່ ພາກສະໜາມ. 

 

4.2 ການເລ ອກກຸູ່ມປະຊາກອນຕົວຢູ່າງ ແລະ ການລົງເກັບກ າຂ ື້ມ ນ 

ກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຕວົຢື່ າງ ແມື່ ນຖ ກກາໍນດົ ແລະ ຄດັເລ ອກສະເພາະເຈາະຈງົ; ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮາົກໍຍງັໄດ ໍ້ນໍາໃຊ ໍ້
ວທິກີານຄດັເລ ອກໂດຍອງີໃສື່ ຫຼກັການທາງສະຖຕິນໍິາອກີ. ການຄດັເລ ອກແຕື່ ລະກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍແມື່ ນໄດ ໍ້ປະຕບິດັດັື່ ງນີ ໍ້. 

 

4.2.1 ກຸື່ ມເປົ ໍ້າໝາຍຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

ຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນງານສົໍ່ງເສີມການເຂົື້າຮຽນອາຊວີະສຶກສາ: ເຖງິແມື່ ນວື່ າ, ຜູ ໍ້ທີື່ ຮຽນຢູື່ ໃນສະຖານ
ອາຊວີະສກຶສາປະຈບຸນັ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຕດັສນິໃຈເລ ອກມາຮຽນອາຊວີະແລ ໍ້ວກໍຕາມ, ແຕື່ ພວກເຮາົກໄໍດ ໍ້ຄດັເລ ອກເປັນກຸື່ ມ

                                                           
3 ເຕກັນກິການຂາຍສນິຄ ໍ້າໃນຍຸກປະຈບຸນັ, ນກັຂາຍບໍື່ໄດ ໍ້ບງັຄບັໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ຊ ໍ້ຕ ໍ້ອງຊ ໍ້ສນິຄ ໍ້າ, ແຕື່ ຫາກເປັນຜູ ໍ້ຊື່ ວຍລູກຄ ໍ້າໃຫ ໍ້ເລ ອກຊ ໍ້ໃນສິື່ ງທີື່ ເຂາົ
ຕ ໍ້ອງການ ແລະ ຈາໍເປັນຕ ໍ້ອງຊ ໍ້. ໃນກລໍະນນີີ ໍ້, ເຮາົເອີ ໍ້ນວື່ າເປັນການຊ ໍ້ຂາຍແບບມກີານປຶກສາຫາລ ກບັລູກຄ ໍ້າ ຫຼ   ການຂາຍສນິຄ ໍ້າໂດຍອງີ
ຕາມຄວາມຕ ໍ້ອງການຂອງລູກຄ ໍ້າເປັນຫຼກັ. ທມີທີື່ ຈະເຮດັວຽກສົື່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ຄວນຮຽນຮູ ໍ້ເຕກັນກິການຂາຍແບບນີ ໍ້ ເພ ື່ ອ
ເຮດັແນວໃດຕນົເອງຈິື່ ງຈະສາມາດຊື່ ວຍລູກຄ ໍ້າ (ນກັຮຽນ ແລະ ພໍື່ ແມື່ ຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ) ຂອງຕນົເອງໄດ ໍ້. ນັ ໍ້ນໝາຍຄວາມວື່ າ, ຕນົເອງຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້
ໃຊ ໍ້ເວລາຢູື່ ກບັລູກຄ ໍ້າ ແລະ ພະຍາມສກຶສາບນັຫາ ແລະ ຄວາມຕ ໍ້ອງການຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າໃຫ ໍ້ດ ີເພ ື່ ອຈະສາມາດຊື່ ວຍແນະນໍາທາງອອກໃຫ ໍ້ແກື່
ເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຢື່ າງຖ ກຕ ໍ້ອງ ແລະ ເໝາະສມົ. 
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ປະຊາກອນເປົໍ້າໝາຍຂອງການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ໃນຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ເພາະພວກເຮາົຢາກຊອກຮູ ໍ້ວື່ າ ແມື່ ນປັດໃຈໃດທີື່ ເຮດັໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຕດັສນິ
ໃຈເຂົ ໍ້າຮຽນ. 

ວິທີການສຸູ່ມກຸູ່ມປະກອນຕົວຢູ່າງ. ໃນສກົຮຽນ 2017-2018, ມນີກັຮຽນທີື່ ເຂົ ໍ້າຮຽນຢູື່ ບນັດາສະຖານອາຊວີະສກຶ
ສາທງັ 8 ແຫື່ ງ ແມື່ ນ 24,312 ຄນົ. ໃນນັ ໍ້ນ, 11,470 ຄນົ ຫຼ  ເທົື່ າກບັ 47% ແມື່ ນຜູ ໍ້ຍງິ. ຕວົເລກລວມນີ ໍ້, ແມື່ ນເປັນກຸື່ ມ
ປະຊາກອນທງັໝດົ; ສະນັ ໍ້ນ, ພວກເຮາົຈ ິື່ ງໄດ ໍ້ສຸື່ ມເອາົພຽງ 400 ຄນົ ເປັນກຸື່ ມປະຊາກອນຕວົຢື່ າງ. ການສຸື່ ມຕວົຢື່ າງນີ ໍ້ ແມື່ ນໄດ ໍ້
ໃຊ ໍ້ຫຼກັການທາງສະຖຕິດິັື່ ງສະແດງໃນຮູບພາບລຸື່ ມນີ ໍ້4 (ໃນຕວົຈງິ, ກຸື່ ມຕວົຢື່ າງທີື່ ສຸື່ ມໄດ ໍ້ແມື່ ນ 378 ຄນົ ແຕື່ ພວກເຮາົໄດ ໍ້ປັບຂຶ ໍ້ນ
ໃຫ ໍ້ເປັນຈາໍນວນຖໍ້ວນ ເປັນ 400 ຄນົ). ໃນນັ ໍ້ນ, ໄດ ໍ້ແບື່ ງເອາົຜູ ໍ້ຊາຍ 50% ແລະ ຜູ ໍ້ຍງິ 50%. ແລະ ຖໍ້າແບື່ ງເປັນແຕື່ ລະ
ວທິະຍາໄລ ກໍຈະຖ ກຢູື່ ປະມານ 50 ຄນົ, ຜູ ໍ້ຊາຍ 25 ຄນົ ແລະ ຜູ ໍ້ຍງິ 25 ຄນົ. 

 

 
ໝາຍເຫດ: ລະດບັຄວາມໜື່ າເຊ ື່ ອເຖ ອ 95% ແລະ ຄື່ າຜດິດື່ ຽງ 5%. 

ໃນເວລາລງົເຮດັວຽກຕວົຈງິ, ການຄດັເລ ອກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍເຂົ ໍ້າຮື່ ວມການສໍາຫຼວດ ແມື່ ນຖ ກດໍາເນນີໄປຢື່ າງລະມດັລະວງັ. 
ພວກເຮາົໄດ ໍ້ແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ທາງວທິະຍາໄລກື່ ອນລື່ ວງໜໍ້າ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ກະກຽມຈາໍນວນຄນົ ຕາມເປົໍ້າໝາຍທີື່ ກໍານດົດັື່ ງສະແດງໃນ
ຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້:  

Table 1.  ຈາໍນວນ ແລະ ເປົໍ້າໝາຍຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ຢູື່ ແຕື່ ລະວທິະຍາໄລ 

ປະຊາກອນຕົວຢູ່າງ ລວມ 

ນັກຮຽນປີ 1  

  C1,2,3 10 

  ຊັ ໍ້ນກາງ (9+3) 10 

  ຊັ ໍ້ນສູງ (12+2) 10 

ນັກຮຽນປີ 3 (ປີສຸດທ້າຍ)  

  ຊັ ໍ້ນກາງ (9+3) 10 

  ຊັ ໍ້ນສູງ (12+2) 10 

ລວມທັງໝົດ 50 

ໝາຍເຫດ: ຜູ ໍ້ຖ ກຄດັເລ ອກຈະແມື່ ນຜູ ໍ້ຕາງໜໍ້າຫ ໍ້ອງ ຫຼ  ສາຂາຮຽນຂອງແຕື່ ລະສາຂາ 
 

                                                           
4 ການຄດິໄລື່ ຄື່ າຂະໜາດປະຊາກອນຕວົຢື່ າງແມື່ ນອງີໃສື່ ຫຼກັການຄດິໄລື່ ຕາມ ‘ການຄດິໄລື່ ຂະໜາດປະຊາກອນຕວົຢື່ າງ’ ມາດຕະຖານ
ສາກນົ. ລາຍລະອຽດ ສາມາດເບິື່ ງຕາມລິ ໍ້ງຕໍື່ ໄປນີ ໍ້ https://www.surveysystem.com/sscalc.htm. 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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ນກັຮຽນປີທໍາອດິ ແລະ ປີສຸດທ ໍ້າຍ ອາດມພີດຶຕກິໍາ ຫຼ  ທດັສະນະຕໍື່ ອາຊວີະສກຶສາແຕກຕື່ າງກນັ. ຫຼງັຈາກຮູ ໍ້ຄວາມແຕກ
ຕື່ າງດັື່ ງກື່ າວ, ພວກເຮາົສາມາດກໍານດົແຜນການຕະຫຼາດທາງສງັຄມົໄດ ໍ້ ດັື່ ງໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້:  

 

Table 2.  ພດຶຕກິໍາຂອງນກັຮຽນອາຊວີະ ແລະ ແຜນການຕະຫຼາດທາງສງັຄມົ 

 

ເວລາຄດັເລ ອກກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍນກັຮຽນ, ຄູອາຈານຢູື່ ວທິະຍາໄລຈະເປັນຜູ ໍ້ຊື່ ວຍຄດັເລ ອກ ແລະ ຈດັແຈງໃຫ ໍ້.  

ຮ ບແບບການດ າເນີນ. ທມີງານເຂົ ໍ້າພບົຜູ ໍ້ອໍານວຍ ຫຼ  ຮອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ເພ ື່ ອແຈ ໍ້ງຈດຸປະສງົຂອງການເຮດັວຽກ 
ຈາກນັ ໍ້ນ ຈ ິື່ ງພບົພະນກັງານຄູອາຈານ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າປະກອບແບບຟອມສໍາຫຼວດ ພ ໍ້ອມຊື່ ວຍປະສານງານ, ຈດັແຈງເອາົ
ນກັຮຽນຕາມກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ. ການຄດັເລ ອກນກັຮຽນແມື່ ນຮບັປະກບັໃຫ ໍ້ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍດ ໍ້ານປີຮຽນ, ເພດ, ສາຂາວຊິາຮຽນ
, ສະພາບເສດຖະກດິຂອງຄອບຄວົ (ຜູ ໍ້ທຸກຍາກ, ຜູ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັ ແລະ ບໍື່ ໄດ ໍ້ທນຶການສກຶສາ) ແລະ ບື່ ອນຢູື່ ອາໄສ (ມາຈາກແຂວງຕື່ າງ
ກນັ). 

 

ການສນົທະນານໍາ ຜູ ໍ້ອໍານວຍ ຫຼ  ຮອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ພະນກັງານຄູອາຈານທງັ 4 ທື່ ານ (ຄະນະ ຫຼ  ທມີສົື່ ງເສມີວຽກ
ງານອາຊວີະ) ແມື່ ນໄດ ໍ້ເຈາະຈີ ໍ້ມບນັຫາຕື່ າງໆທີື່ ສໍາຄນັ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ສາມາດເຂົ ໍ້າໃຈບນັຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງບນັຫາ.  

ສໍາລບັນກັຮຽນ, ພວກເຮາົ ໄດ ໍ້ຈດັເຂາົເຈ ົ ໍ້າຢູື່ ເປັນຫ ໍ້ອງໃຫຍື່ ລວມກນັທງັໝດົ ແລ ໍ້ວແຈກແບບຟອມ ໃຫ ໍ້ທຸກຄນົ
ປະກອບຟອມພໍ້ອມໆກນັ. ກື່ ອນການປະກອບຟອມ ກໍໄດ ໍ້ມກີານອະທບິາຍໃຫໍ້ຢື່ າງລະອຽດ ແລະ ກໍລະນນີກັຮຽນມຄໍີາຖາມ 
ກໍໄດ ໍ້ຊື່ ວຍອະທບິາຍ. ໂດຍລວມແລໍ້ວແມື່ ນໃຊ ໍ້ເວລາທງັໝດົປະມານ 60 ນາທ,ີ ຫຼ  ປະມານ 2 ນາທ ີຕໍື່ ຄໍາຖາມ.  

ຂັື້ນຕອນການດ າເນີນ: 

1. ກມົອາຊວີະ ເຮດັໜງັສ ແຈ ໍ້ງການເຖງິບນັດາວທິະຍາໄລເປົໍ້າໝາຍທງັໝດົ;  
2. ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແຕື່ ລະວທິະຍາໄລ ແຕື່ ງຕັ ໍ້ງຜູ ໍ້ຮບັຜດິຊອບປະສານງານ ແລະ ການດໍາເນນີວຽກງານ;  
3. ຫຼງັຈາກທມີງານລງົຮອດວທິະຍາໄລເປົໍ້າໝາຍ ກໍໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າພບົຜູ ໍ້ອໍານວຍ ຫຼ  ຮອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການວທິະຍາໄລ; 
4. ຈາກນັ ໍ້ນ, ທມີງານເຮດັວຽກນໍາຄູອາຈານ ແລະ ໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຕອບແບບສອບຖາມ; 
5. ຫຼງັຈາກສໍາເລດັແລ ໍ້ວ ຈ ິື່ ງພາກນັອອກໄປພບົກຸື່ ມນກັຮຽນ ທີື່ ໄດ ໍ້ນດັໄວ ໍ້ລື່ ວງໜໍ້າແລ ໍ້ວ; 
6. ທມີງານໄດ ໍ້ອະທບິາຍຄວາມເປັນມາ, ຈດຸປະສງົ, ເນ ໍ້ອໃນຂອງແບບສອບຖາມ ແລະ ໃຫ ໍ້ເລີື່ ມດໍາເນນີການຕອບ; 
7. ຫຼງັຈາກຕອບແລໍ້ວ ແມື່ ນໃຫ ໍ້ມາສົື່ ງນໍາທມີງານ ເພ ື່ ອກວດກາເບິື່ ງວື່ ານກັຮຽນໄດ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຄບົຖໍ້ວນໝດົແລໍ້ວ

ບໍ; 
8. ສຸດທ ໍ້າຍ, ກໍໄດ ໍ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍື່ ນກັຮຽນ ແລະ ເຊນີຊວນເຂາົເຈ ົ ໍ້າເຂົ ໍ້າຮື່ ວມກຸື່ ມເຟສບຸກ: 

https://web.facebook.com/groups/TVET.friends.la/ 

ນັກຮຽນ ພຶດຕິກ າ ແຜນການຕະຫຼາດທາງສັງຄມົ 

ປີທ ີ1 a) ໄດ ໍ້ລງົທະບຽນເຂົ ໍ້າຮຽນຢູື່ ສະຖານ
ອາຊວີະສກຶສາ 

b) ສ ບຕໍື່ ຮຽນຈນົຈບົ 

c) ກໍາລງັຈະອອກໂຮງຮຽນ 

• ສກຶສາປັດໃຈທີື່ ເຮດັໃຫ ໍ້ຕດັສນິໃຈເຂົ ໍ້າມາຮຽນ 

• ໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແນະແນວສາຂາອາຊບີ 

o ມບີນັຊລີາຍຊ ື່ ສາຂາອາຊບີປະເພດຕື່ າງໆ 

• ສໍ້າງແຮງຈງູໃຈໃຫໍ້ສ ບຕໍື່ ຮຽນ ແລະ ຮຽນຈນົຈບົ 

ປີທ ີ3 d) ຕດັສນິໃຈວື່ າຈະເຮດັວຽກ • ອະທບິາຍສາຂາອາຊບີປະເພດຕື່ າງໆ 

• ຈດັຜູ ໍ້ກື່ ຽວເຂົ ໍ້າໃນກຸື່ ມນກັສກຶສາລຸ ໍ້ນ (Alumni) ເພ ື່ ອ
ຕດິຕາມ 

• ຊື່ ວຍໃນການສະໝກັວຽກ 

• ຊື່ ວຍໃນການລເິລິື່ ມເຮດັທຸລະກດິ 

https://web.facebook.com/groups/TVET.friends.la/
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4.2.2 ກຸື່ ມເປົ ໍ້າໝາຍຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ 

ຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນງານສົໍ່ງເສີມການເຂົື້າຮຽນອາຊວີະສຶກສາ:  ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແມື່ ນກຸື່ ມເປົໍ້າໝ
າຍຕົ ໍ້ນຕໍ ທີື່ ຈະເຂົ ໍ້າຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ຫຼງັຈາກເຂາົເຈ ົ ໍ້າຮຽນຈບົ. ແຕື່ ສິິື່ ງທີື່ ສໍາຄນັແມື່ ນ, ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຈະຕັດັສນິໃຈເລ ອກ
ຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ຫຼ  ບໍ. ສະນັ ໍ້ນ, ພວກເຮາົຢາກສກຶສາເບິື່ ງວື່ າ ແມື່ ນປັດໄຈອນັໃດທີື່ ກດົໜື່ ວງ ຫຼ  ຊຸກຍູ ໍ້ການ
ຕດັສນິໃຈຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ. 

ວິທີການສຸູ່ມກຸູ່ມປະກອນຕົວຢູ່າງ. ໂດຍທົື່ ວໄປແລໍ້ວ, ຈາໍນວນຜູ ໍ້ທີື່ ສາມາດເຂົ ໍ້າຮຽນອາຊວີະ ຫຼ  ເອີ ໍ້ນວື່ າ ‘ຂະໜາດ
ຂອງຕະຫຼາດ’ ຜູ ໍ້ຈະເຂົ ໍ້າຮຽນອາຊວີະໄດ ໍ້ ແມື່ ນນກັຮຽນທີື່ ຮຽນຈບົ ມ. 4 ແລະ ມ. 7 ເທົື່ ານັ ໍ້ນ. ແຕື່ ເນ ື່ ອງຈາກວື່ າ ບໍື່ ມຂໍີ ໍ້ມູນ
ຂອງຜູ ໍ້ທີື່ ຮຽນຈບົ, ພວກເຮາົຈ ິື່ ງເອາົຕວົເລກຜູ ໍ້ທີື່ ສອບເສງັຜື່ ານເປັນຕວົເລກພ ໍ້ນຖານໃນການຄດິໄລື່ ຂະໜາດປະຊາກອນຕວົຢື່ າງ
ໃນການສກຶສາຄັ ໍ້ງນີ ໍ້. 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທີື່ ສອບເສງັຜື່ ານທງັໝດົທງັ ມ. 4 ແລະ ມ. 7 ໃນສກົຮຽນ 2016-17 ແມື່ ນ 154,6825 [ນີ ໍ້ແມື່ ນຈາໍ
ນວນຜູ ໍ້ທີື່ ອາດຈະເຂົ ໍ້າມາຮຽນອາຊວີະ ຫຼ  ຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດຜູ ໍ້ຈະເຂົ ໍ້າຮຽນອາຊວີະ]. 

ນກັຮຽນ ມ. 4 ແລະ ມ. 7 ອາດມພີດຶຕກິໍາ ຫຼ  ທດັສະນະຕໍື່ ອາຊວີະສກຶສາແຕກຕື່ າງກນັ. ພາຍຫຼງັທີື່ ຮູ ໍ້ຄວາມແຕກຕື່ າງ
ດັື່ ງກື່ າວ, ພວກເຮາົສາມາດກໍານດົແຜນການຕະຫຼາດທາງສງັຄມົໄດ ໍ້ ດັື່ ງໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້: 

 

Table 3.  ພດຶຕກິໍາຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ແຜນການຕະຫຼາດທາງສງັຄມົ 

ນັກຮຽນ ພຶດຕິກ າ ແຜນການຕະຫຼາດທາງສັງຄມົ 

ນກັຮຽນ ມ. 4 

e) ສ ບຕໍື່ ຮຽນ ມ.5  

f) ໄປຮຽນຕ ໍ່ອາຊີວະ  

g) ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼງັຈາກນັ ໍ້ນ 
ອາດຈະໄປຮຽນຕໍື່ ອາຊວີະ ຫຼ  ກບັມາ
ຮຽນຕໍື່ ສາຍສາມນັ (ນກັຮຽນປະລະ) 

• ບໍື່ ເຮດັຫຍງັ 
• ໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼ  ແນະແນວສາຍອາຊບີ 

o ມບີນັຊລີາຍຊ ື່ ສາຂາອາຊບີປະເພດຕື່ າງໆ 

• ຊຸກຍູ ໍ້ ຫຼ   ສະເໜທີນຶການສກຶສາໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ກື່ ຽວ 

o ອະທບິາຍຊີ ໍ້ແຈງເງ  ື່ອນໄຂໄດ ໍ້ຮບັທນຶ 

o ເຮດັໃຫ ໍ້ນກັຮຽນສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິທນຶໄດ ໍ້
ງື່ າຍ 

ນກັຮຽນ ມ.7 

a) ຮຽນຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

b) ໄປຮຽນຕ ໍ່ອາຊີວະ  

c) ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼງັຈາກນັ ໍ້ນ 
ອາດຈະໄປຮຽນຕໍື່ ອາຊວີະ ຫຼ  ໄປ
ຮຽນຕໍື່ ມະວທິະຍາໄລ (ນກັຮຽນ
ປະລະ) 

• ບໍື່ ເຮດັຫຍງັ 
• ໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼ  ແນະແນວສາຍອາຊບີ 

o ມບີນັຊລີາຍຊ ື່ ສາຂາອາຊບີປະເພດຕື່ າງໆ 

• ຊຸກຍູ ໍ້ ຫຼ   ສະເໜທີນຶການສກຶສາໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ກື່ ຽວ 

o ອະທບິາຍຊີ ໍ້ແຈງເງ  ື່ອນໄຂໄດ ໍ້ຮບັທນຶ 

o ເຮດັໃຫ ໍ້ນກັຮຽນສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິທນຶໄດ ໍ້
ງື່ າຍ 

 

ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຜນົລວມ "b" ແລະ "e", ພວກເຮາົຄດິໄລື່ ນກັຮຽນຜູ ໍ້ທີື່ ເຂົ ໍ້າຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາໃນສກົຮຽນຕໍື່ ມາ 
(2017-18) ເຊິື່ ງມດີັື່ ງນີ ໍ້: 

• b= 4,028 ຫຼ  4% ຂອງຈາໍນວນນກັຮຽນ ມ.4 ທງັໝດົ ທີື່ ເຂົ ໍ້າຮຽນຢູື່ ສະຖາຍອາຊວີະໃນປະຈບຸນັ ແລະ ເຂົ ໍ້າ
ຮຽນຢູື່ ລະດບັ 9+3 

                                                           
5 ໃນສກົຮຽນ 2016-17, ຈາໍນວນ 93,721 ຄນົ ເປັນນກັຮຽນທີື່ ສອບເສງັຈບົຊັ ໍ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ໍ້ນ (ມ. 4) ແລະ 60,961 ຄນົ 
ທີື່ ສອບເສງັຈບົຊັ ໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ (ມ. 7). 
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• e=31,507 ຫຼ  40% ຂອງຈາໍນວນນກັຮຽນ ມ.7 ທງັໝດົ ທີື່ ເຂົ ໍ້າຮຽນຢູື່ ສະຖາຍອາຊວີະໃນປະຈບຸນັ ແລະ ເຂົ ໍ້າ
ຮຽນຢູື່ ລະດບັຊັ ໍ້ນສູງ ຫຼ  ຊັ ໍ້ນກາງ. 

 

ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ສດັສື່ ວນລວມຂອງສອງກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ ຫຼ ເອີ ໍ້ນວື່ າເປັນ "Market to Customer Conversion Rate" ( 

ຫຼ  Converting Potential Market into Actual "Sales" or Enrollment), ພວກເຮາົໄດ ໍ້ບວກ "b" ແລະ "e" 

ແລໍ້ວຫານໃຫໍ້ຈາໍນວນລວມທງັໝດົທີື່ ເອີ ໍ້ນວື່ າເປັນ Potential Market Size. ຈາກນັ ໍ້ນ ພວກເຮາົກໍື່ ຈະໄດ ໍ້ 23%. [ນີ ໍ້ເປັນ
ຕວົເລກເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ຫຼ  BASE LINE]. 

ຕວົຊີ ໍ້ບອກຂອງຜນົຈາກການສໍ້າງແຄມເພນສົື່ ງເສມີອາຊວີະນີ ໍ້ ແມື່ ນ "ຍອດຂາຍ" ຫຼ  ເອີ ໍ້ນວື່ າການເພີື່ ມຂ ຶ ໍ້ນຂອງຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າມາ
ຮຽນ (ແລະສື່ ວນແບື່ ງຂອງຕະຫຼາດ) ຢູື່ ສແຕື່ ລະະຖານອາຊວີະສກຶສາ. 

ພາຍຫຼງັສິ ໍ້ນສຸດແຄມເພນ, ການປື່ ຽນແປງ ຫຼ  ແມດັທຣກິອາດຈະເປັນດັື່ ງນີ ໍ້: 

• Conversion Rates ຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶສາຈະເພີື່ ມຂຶ ໍ້ນ; 
• “Market share” ຂອງແຕື່ ລະວທິະຍາໄລເພີື່ ມຂຶ ໍ້ນ; 
• ມຂໍີ ໍ້ມູນພ ໍ້ນຖານຂອງນກັຮຽນທີື່ ໄດ ໍ້ຮບັທນຶ; 
• ທດັສະນະຂອງສງັຄມົຕໍື່ ອາຊວີະຈະເພີື່ ມຂຶ ໍ້ນ ແລະ ອາດເປັນທາງເລ ອກໜຶື່ ງຂອງການສກຶສາທີື່ ມຄີື່ າເທົື່ າກບັ

ການຮຽນຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ; 
• ສດັສື່ ວນຂອງນກັຮຽນຍງິທີື່ ມາຮຽນຢູື່ ອາຊວີະໃນສາຂາໃດໜຶື່ ງເພີື່ ມຂ ຶ ໍ້ນ. 

 

ຕວົເລກຄາດຄະເນ: ຈາໍນວນນກັຮຽນ ມ. 4 + ມ. 7 ຂອງສກົຮຽນ 2018-19 ≥ ຈາໍນວນກັຮຽນ ມ. 4 + ມ. 7 ໃນ
ສກົຮຽນ 2016-17 ຫຼ  ≥ 154,682. 

ປະຊາກອນຕວົຢື່ າງຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ 

 

ໝາຍເຫດ: ລະດບັຄວາມໜື່ າເຊ ື່ ອເຖ ອ 95% ແລະ ຄື່ າຜດິດື່ ຽງ 5%. 

 

ດັື່ ງທີື່ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັ, ກຸື່ ມປະຊາກອນຕວົຢື່ າງທງັໝດົຄວນແມື່ ນ 383 ຫຼ  ປັບເປັນຕວົເລກຖໍ້ວນໄດ ໍ້ເປັນ 400 ຄນົ. ການ
ສກຶສາຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ພວກເຮາົຈະໄດ ໍ້ເລ ອກເອາົຕາມຕວົເລກນີ ໍ້ຄ  400. 

ຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ເຖງິແມື່ ນວື່ ານກັຮຽນ ມ. 4 ແລະ ມ. 7 ຈະເປັນກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຕົ ໍ້ນຕໍຂອງການສກຶສາຄັ ໍ້ງນີ ໍ້, ແຕື່ ພວກເຮາົກໍື່
ໄດ ໍ້ເລ ອກເອາົນກັຮຽນ ມ.3 ແລະ ມ.5 ນໍາ ເພາະວື່ າເຂາົຈະເປັນກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍທີື່ ຈະເຂົ ໍ້າຮຽນອາຊວີະໃນສກົ 2019-20 ເຊິື່ ງຕອນ
ນັ ໍ້ນ ເຂາົຈະຮຽນຈບົ ມ. 4 ແລະ ມ. 7 ແລ ໍ້ວ. 



10 
 

ວທິະຍາໄລເປົໍ້າໝາຍທງັ 8 ແມື່ ນຕັ ໍ້ງຢູື່  5 ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ, ຄໍາມື່ ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ 
ແລະ ຈາໍປາສກັ. ສະນັ ໍ້ນ, ນກັຮຽນມດັທະຍມົຢູື່ ແຂວງດັື່ ງກື່ າວ ຈ ິື່ ງເປັນເປົໍ້າໝາຍຕົ ໍ້ນຕໍທີື່ ພວກເຮາົຈະໄດ ໍ້ເຮດັການສໍາຫຼວດຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ 
ໂດຍສະເພາະ ແມື່ ນບນັດາໂຮງຮຽນ ທີື່ ເປັນໂຮງຮຽນປໍ້ອນໃຫໍ້ແກື່  8 ວທິະຍາໄລ. ເຖງິແມື່ ນວື່ າ ມນີກັຮຽນມດັທະຍມົທີື່ ມາ
ຈາກແຂວງອ ື່ ນ ແຕື່ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຈະບໍື່ ແມື່ ນກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຕົ ໍ້ນຕໍຂອງການສກຶສາໃນຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ເພາະວື່ າລກັສະນະ ແລະ ສະພາບເງ  ື່ອນໄຂ
ຕື່ າງໆຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າກໍື່ ອາດຈະຄໍ້າຍຄ ກນັກບັໂຮງຮຽນປໍ້ອນຂອງບນັດາວທິະຍາໄລແລໍ້ວ. 

ທມີງານວໄິຈໄດ ໍ້ລງົຢໍ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ 1 ແຫື່ ງ ຢູື່  1 ເມ ອງ ຂອງແຕື່ ລະແຂວງ ເຊິື່ ງເປັນໂຮງຮຽນທີື່ ຢູື່ ເຂດ
ຊນົນະບດົຫື່ າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ນອນຢູໃນເມ ອງທຸກຂອງແຂວງ. ການຄດັເລ ອໂຮງຮຽນ ແມື່ ນອງີຕາມການແນະນໍາຂອງພະ
ແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ຫຼ  ຫ ໍ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ. ຈາໍນວນກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍທີື່ ພວກເຮາົເລ ອກມີ
ດັື່ ງນີ ໍ້. 

Table 4.  ກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍທີື່ ມາຈາກໂຮງຮຽນປໍ້ອນ (ນກັຮຽນມດັທະຍມົ) 

 Total sampling for 
Secondary Schools 

M3 students 50 

M4 students 150 

M6 students 50 

M7 students 150 

Total  400 

 

ໃນແຕື່ ລະໂຮງຮຽນ, ທມີງານໄດ ໍ້ພບົປະຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນກື່ ອນ. ຈາກນັ ໍ້ນ, ຈ ິື່ ງດໍາເນນີກດິຈະກໍານໍານກັຮຽນ. 
ຂະບວນການດໍາເນນີກດິຈະກໍາ ແມື່ ນເຮດັແບບດຽວກນັກບັນກັຮຽນທີື່ ຮຽນຢູື່ ອາຊວີະສກຶສາ. ນອກຈາກການດໍາເນນີແບບ
ເປັນທາງແລ ໍ້ວ, ທມີງານກໍື່ ມກີານສໍາພາດແບບບໍື່ ເປັນທາງການນໍາຄູອາຈານ ແລະ ນກັຮຽນອກີຕ ື່ ມ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຂໍ ໍ້ມູນເພີື່ ມ.  

ໃນການດໍາເນນີ, ນກັຮຽນມ.3 ແລະ  ມ.4 ແມື່ ນຢູື່ ຫ ໍ້ອງດຽວກນັ ແລະ ນກັຮຽນ ມ.6 ແລະ ມ.7 ແມື່ ນໃຫ ໍ້ຢູື່ ຫ ໍ້ອງດຽວ
ກນັ ຫຼ  ກໍລະນມີນີກັຮຽນໜໍ້ອຍ ກໍໂຮມເຂົ ໍ້າເປັນຫ ໍ້ອງດຽວກນັໝດົເລຍີ. ກື່ ອນການດໍາເນນີ, ທມີງານໄດ ໍ້ອະທບິາຍໃຫໍ້ນກັຮຽນ
ຢື່ າງລະອຽດ ໄປແຕື່ ລະຄໍາຖາມ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າເຂົ ໍ້າໃຈ.  

ຂັື້ນຕອນການດ າເນີນ: 

 

1. ກມົອາຊວີະ ເຮດັໜງັສ ແຈ ໍ້ງການເຖງິ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ເພ ື່ ອແຈ ໍ້ງຕໍື່ ໃຫ ໍ້ເມ ອງ ແລະ 
ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົເປົໍ້າໝາຍ; 

2. ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແຕື່ ລະໂຮງຮຽນ ແຕື່ ງຕັ ໍ້ງຜູ ໍ້ຮບັຜດິຊອບປະສານງານ ແລະ ການດໍາເນນີວຽກງານ ເປັນຕົ ໍ້ນແມື່ ນ 
ຊື່ ວຍຈດັນກັຮຽນເປົໍ້າໝາຍຕາມທີື່ ກໍານດົໃນແຈ ໍ້ງການ, ກະກຽມບື່ ອນປະຊຸມ ແລະ ເຊນີພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ 
ຄພສບ ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມ; 

3. ຫຼງັຈາກທມີງານລງົຮອດ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ກໍໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າພບົຜູ ໍ້ອໍານວຍ ຫຼ  ຮອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ; 
4. ຈາກນັ ໍ້ນ, ທມີງານເຮດັວຽກນໍາຄູອາຈານ, ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຕອບແບບສອບຖາມ; 
5. ຫຼງັຈາກສໍາເລດັແລ ໍ້ວ ຈ ິື່ ງພາກນັອອກໄປພບົກຸື່ ມນກັຮຽນ ທີື່ ໄດ ໍ້ນດັໄວ ໍ້ລື່ ວງໜໍ້າແລ ໍ້ວ; 
6. ທມີງານໄດ ໍ້ອະທບິາຍຄວາມເປັນມາ, ຈດຸປະສງົ, ເນ ໍ້ອໃນຂອງແບບສອບຖາມ ແລະ ໃຫ ໍ້ເລີື່ ມດໍາເນນີການຕອບ; 
7. ຫຼງັຈາກຕອບແລໍ້ວ ແມື່ ນໃຫ ໍ້ມາສົື່ ງນໍາທມີງານ ເພ ື່ ອກວດກາເບິື່ ງວື່ ານກັຮຽນໄດ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຄບົຖໍ້ວນໝດົແລໍ້ວ

ບໍ; 
8. ສຸດທ ໍ້າຍ, ກໍໄດ ໍ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍື່ ນກັຮຽນ ແລະ ເຊນີຊວນເຂາົເຈ ົ ໍ້າເຂົ ໍ້າຮື່ ວມກຸື່ ມເຟສບຸກ: 

https://web.facebook.com/groups/TVET.friends.la/ 

https://web.facebook.com/groups/TVET.friends.la/
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4.2.3 ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ 

ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ເປັນກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍສໍາຮອງຂອງການສກຶສາໃນຄັ ໍ້ງນີ ໍ້. ແຕື່ ລະໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ, ພວກເຮາົ
ເຊນີພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນຈາໍນວນ 6 ທື່ ານ (ຢື່ າງໜໍ້ອຍ 2 ຄນົແມື່ ນຜູ ໍ້ທີື່ ມລູີກກໍາລງັຮຽນຢູື່  ມ. 4, 2 ຄນົແມື່ ນຜູ ໍ້ທີື່ ມລູີກຮຽນຢູື່  ມ. 7 
ແລະ ອກີ 2 ຄນົທີື່ ມລູີກອອກໂຮງຣຍນແລໍ້ວ) ແລະ 7 ຄນົແມື່ ນ ຄພພສບ (ເຊິື່ ງໃນນັ ໍ້ນ ມທີງັຜູ ໍ້ຕາງໜໍ້າຈາກ ສະຫະພນັແມື່ ຍງິ 
ແລະ ຊາວໜຸື່ ມ) ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມການສໍາຫຼວດ.  

ຂັື້ນຕອນການດ າເນີນ: 

 

1. ກມົອາຊວີະ ເຮດັໜງັສ ແຈ ໍ້ງການເຖງິ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ເພ ື່ ອແຈ ໍ້ງຕໍື່ ໃຫ ໍ້ເມ ອງ ແລະ ກຸື່ ມ
ເປົໍ້າໝາຍ ຄ ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ; 

2. ຫຼງັຈາກທມີງານລງົຮອດ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ກໍໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າພບົຜູ ໍ້ອໍານວຍ ຫຼ  ຮອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ; 
3. ຈາກນັ ໍ້ນ, ທມີງານເຮດັວຽກນໍາຄູອາຈານ, ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຕອບແບບສອບຖາມ (ມີ

ອາຫານວື່ າງໃຫ ໍ້); 
4. ທມີງານໄດ ໍ້ອະທບິາຍຄວາມເປັນມາ, ຈດຸປະສງົ, ເນ ໍ້ອໃນຂອງແບບສອບຖາມ ແລະ ໃຫ ໍ້ເລີື່ ມດໍາເນນີການຕອບ 

ແລະ ຫຼງັຈາກຕອບແລໍ້ວ ແມື່ ນໃຫ ໍ້ມາສົື່ ງນໍາທມີງານ ເພ ື່ ອກວດກາເບິື່ ງວື່ າໄດ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຄບົຖໍ້ວນໝດົແລໍ້ວບໍ; 
5. ສຸດທ ໍ້າຍ, ກໍໄດ ໍ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍື່ ນກັຮຽນ ແລະ ເຊນີຊວນເຂາົເຈ ົ ໍ້າເຂົ ໍ້າຮື່ ວມກຸື່ ມເຟສບຸກ: 

https://web.facebook.com/groups/TVET.friends.la/ 
 

4.2.4 ຄູື່ ຮື່ ວມພດັທະນາຂອງວທິະຍາໄລອາຊວີະ 

ໃນແຕື່ ລະວທິະຍາໄລ, ຢື່ າງໜໍ້ອຍຕ ໍ້ອງມຄູີື່ ຮື່ ວມພດັທະນາ ຫຼ  ບໍລສິດັເອກະຊນົ6 ທີື່ ເຊນັສນັຍາເອມັໂອຢູ (MOU) ຮື່ ວມ
ກບັວທິະຍາໄລ ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມການສໍາຫຼວດ. ການເລ ອກຄູື່ ຮື່ ວມພດັທະນາ ແມື່ ນໃຫ ໍ້ເລ ອກເອາົຕາມປະເພດທຸລະກດິທີື່ ໂຄງການສະ
ໜບັສະໜນູ ເຊິື່ ງມຢູີື່  9 ໂຂງເຂດເສດຖະກດິບູລມິະສດິ. ບື່ ອນໃດສະດວກ, ພວກເຮາົກໄໍດ ໍ້ດໍາເນນີການສໍາຫຼວດໂດຍໃຊໍ້
ລະບບົອອນລາຍ (Email ຫຼ  Google Forms). ແຕື່ ຜູ ໍ້ບໍື່ ສະດວກ ຫຼ  ບໍື່ ສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິອນິເຕເີນດັໄດ ໍ້, ພກວເຮາົກໍື່ ໃຫ ໍ້ຕ ື່ ມ
ແບບຟອມທີື່ ພວກເຮາົພຣິ ໍ້ນ ແລະ ກຽມໄວ ໍ້ໃຫ ໍ້. 

ຂັື້ນຕອນການດ າເນີນ: 

 

1. ກມົອາຊວີະ ເຮດັໜງັສ ແຈ ໍ້ງການເຖງິ ວທິະຍາໄລ ເພ ື່ ອແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຕໍື່ ; 
2. ຈາກນັ ໍ້ນ ທມີງານເອາົລິ ໍ້ງຂອງ Online Survey Form ໃຫໍ້ແກື່ ຜູ ໍ້ປະກອບການ ຫຼ  ບໍລສິດັ ຕອບຄໍາຖາມ;  
3. ຜູ ໍ້ປະກອບການ ສາມາດສົື່ ງແບບສອບຖາມນໍາທມີງານ ໂດຍກງົ ຫຼ  ຜື່ ານທາງອເີມລ ກໍື່ ໄດ ໍ້; 
4. ທມີງານວໄິຈສງັລວມເອາົຜນົຂອງການສໍາຫຼວດ ໃນລະບບົອອນລາຍໄດ ໍ້.  
 

ຜື່ ານມາ ພວກເຮາົໄດ ໍ້ສະໜຕີວົເລກຂອງກຸື່ ມປະຊາກອນຕວົຢື່ າງ ທີື່ ພວກເຮາົຄາດຄະເນໄວ ໍ້. ແຕື່ ຕໍື່ ໄປນີ ໍ້ ພວກເຮາົຈະສະ ເ
ໜຕີວົເລກຕວົຈງິ ທີື່ ພວກເຮາົໄດ ໍ້ລງົໄປທໍາການສໍາຫຼວດ, ສໍາພາດ ແລະ ພບົປະສນົທະນາຕວົຈງິຢູື່ ພາກສະໜາມ.   

                                                           
6 List of all industry partners and contact details were to be provided by EMIS as provided by each TVET College. 
But during field work, TVET Schools did not have ready partners from database of organizations with signed 
memorandum of agreement (MOA) but instead relied on nearby contacts of local micro-businesses they considered 
“partners” and were given forms. As of writing VTE-Hanoi; Polytechnic; Dongkhamxang, and Pakpasak have 
no response from industry partners despite follow-ups. Study team deployed the survey form instead to public. 
Emailing to potential partners/local business enterprises in Vientiane Capital in order to complete the target 
respondents. 

https://web.facebook.com/groups/TVET.friends.la/
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Table 5.  ກຸື່ ມປະຊາກອນທີື່ ໄດ ໍ້ສໍາຫຼວດຕວົຈງິ 

ກຸູ່ມປະຊາກອນຕົວຢູ່າງ 
ຈ ານວນ

ປະຊາກອນ 

ເບ ື້ອງຕົື້ນ 

ຈ ານວນ 

ທີໍ່ໄດູ້ສ າຫຼວດ 

ຕົວຈິງ 

ນກັຮຽນມດັທະຍມົ 405 409 

ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ 30 36 

ນກັຮຽນອາຊວີະ 405 415 

ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນໂຮງຮຽນອາຊວີະ 30 35 

ພໍື່ ແມື່ ປະຊາຊນົ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ໍ້ນບ ໍ້ານ 100 91 

ຜູ ໍ້ປະກອບການ 30 327 

ລວມທັງໝົດ 1000 1018 

 

5 ການກະກຽມ, ປູ້ອນ ແລະ ວິເຄາະຂ ື້ມ ນ 

ຂໍ ໍ້ມູນດບິທີື່ ໄດ ໍ້ມາແມື່ ນໄດ ໍ້ມກີານຈດັລຽງໃຫ ໍ້ເປັນລະບບົ ແລະ ປໍ້ອນເຂົ ໍ້າໃນຮື່ າງ Microsoft Excel. ສໍາລບັຂໍ ໍ້ມູນໃດບໍື່
ຈະແຈ ໍ້ງຊດັເຈນ ກໍື່ ໄດ ໍ້ມກີານດດັປັບໃຫ ໍ້ເຂົ ໍ້າກບັລະບບົ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ສາມາດດໍາເນນີການຕລີາຄາ, ວເິຄາະ ແລະ ສະແດງໃຫ ໍ້ເປັນຕາ
ຕະລາງ ແລະ ຮູບກຣາບຟິກປະເພດຕື່ າງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ການແປຜນົຂອງຂໍ ໍ້ມູນແມື່ ນອງີຕາມກອບຈດຸປະສງົຂອງ
ການສກຶສາທີື່ ໄດ ໍ້ກື່ າວມາໃນເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ. ຂະບວນການແປຜນົຂອງຂໍ ໍ້ມູນ ແມື່ ນໄດ ໍ້ມກີານປຽບທຽບ ແລະ ຕກຶຕອງວື່ າຂໍ ໍ້ມູນໃດອນັ
ໜໍ້າຈະເປັນຄວາມຈງິຂອງບນັດາກຸື່ ມປະຊາກອນເປົໍ້າໝາຍ (ຍກົຕວົຢື່ າງ: ເຖງິແມື່ ນວື່ າເຂາົເຈ ົ ໍ້າບອກວື່ າຕນົເອງໄດ ໍ້ອື່ ານໜງັສ ພມິ
ເປັນປົກກະຕ,ິ ແຕື່ ເມ  ື່ອຖາມຊ ື່ໜງັສ ພມິທີື່ໄດ ໍ້ອື່ ານພດັບອກວື່ າບໍື່ ຈ  ື່  ຫຼ   ບໍື່ ຮູ ໍ້ ແລະ ບໍື່ ສາມາດບອກໄດ ໍ້ວື່ າຕນົເອງຊ ໍ້ໜງັສ ພມິມາເອງ 
ຫຼ  ຢ ມມາອື່ ານ; ສະນັ ໍ້ນ, ພວກເຮາົກໍື່ ສາມາດສະຫຸຼບໄດ ໍ້ວື່ າ ຜູ ໍ້ກກື່ ຽວບໍື່ໄດ ໍ້ອື່ ານໜງັສ ພມິເປັນປົກກະຕ.ິ ແຕື່ ລະທ ໍ້ອງຖິື່ ນທີື່ລງົໄປ
ເຮດັວຽກ, ທມີງານກໍື່ໄດ ໍ້ກວດກາ ຫຼ  ສງັເກດເບິື່ ງມໜີງັສ ພມິຂາຍ ຫຼ  ຮ ໍ້ານຈາໍໜື່ າຍບໍ?, ປະກດົເຫນັວື່ າ ຢູື່ ເຂດຊນົນະບດົຫື່ າງ
ໄກສອກຫຼກີແມື່ ນບໍື່ມຮີ ໍ້າຍຂາຍໜງັສ ພມິເລຍີ).  

6 ການປະຕິບັດແຜນວຽກ 

ແຜນປະຕບິດັວຽກຕວົຈງິຄາດວື່ າຈະເຮດັໃຫ ໍ້ສໍາເລດັພາຍໃນໜຶື່ ງເດ ອນເຕມັ, ນບັແຕື່ ເດ ອນ ມນິາ ຈນົຮອດ ທ ໍ້າຍເດ ອນ
ເມສາ 2019 ເຊິື່ ງລວມທງັການທບົທວນເອກະສານ, ລງົເກບັກໍາຂໍ ໍ້ມູນຢູື່ ພາກສະໜາມ ແລະ ຂຽນບດົລາຍງານ. ແຕື່ ເນ ື່ ອງຈາກ
ວື່ າໃນເດ ອນເມສາ ແມື່ ນມກີານສະເຫຼມີສະຫຼອງບຸນປີໃໝື່ ລາວ ຈິື່ ງເຮດັໃຫ ໍ້ບໍື່ ສາມາດຈ ໍ້າງພະນກັງານມາຊື່ ວຍປໍ້ອນຂໍ ໍ້ມູນ ແລະ 
ຂໍ ໍ້ມູນບາງອນັກໍື່ ບໍື່ ໄດ ໍ້ຄບົ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນຂໍ ໍ້ມູນຈາກຜູ ໍ້ປະກອບການ. ເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນຄດິວື່ າ ການເກບັກໍາຂໍ ໍ້ມູນຈາກຜູ ໍ້ປະກອບ
ການແມື່ ນຈະງື່າຍ ເພາະແຕື່ ລະວທິະຍາໄລອາດຈະມບີນັຊລີາຍຊ ື່ ຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າແລ ໍ້ວ ແລະ ສາມາດຕດິຕໍື່ ພວົພນັຫາໄດ ໍ້ງື່ າຍ; ແຕື່
ໃນຄວາມເປັນຈງິ, ບາງວທິະຍາໄລແມື່ ນບໍື່ ມຂໍີ ໍ້ມູນຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການ ແລະ ບໍື່ ສາມາດຕດິຕໍື່ ພວົພນັໄດ ໍ້ຕາມເວລາທີື່ ກໍານດົ 
ໂດຍສະເພາະແມື່ ນວທິະຍາໄລທງັ 4 ແຫື່ ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ບໍື່ ມຜູີ ໍ້ປະກອບການຄນົໃດເລຍີທີື່ ຕອບກບັຫາພວກເຮາົ. 

                                                           
7 Survey is still live as of writing. Follow ups have been done including hard copies left with TVET colleges, links 

to online survey: http://bit.ly/2Uz9hUd ; calls, sms, messenger/WhatsApp reminders. The TVET Colleges just 
need to look up their industrial partner emails which should be easy if they have had formal memoranda of 
agreement or MOUs and send to their counterparts such as the HR Managers of proprietors of local business 
partners. This merely reflects on actual capacity on stakeholder engagement/management of each TVET College 

http://bit.ly/2Uz9hUd?fbclid=IwAR287qBj4U-VYo5rgtMYgIAro3TG6BVc5CbI0CW9iedj4Kf9GP1B1DSlnGc
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ທມີງານລງົເຮດັວຽກປະກອບມ:ີ ຊື່ ຽວຊານ 2 ທື່ ານ ຈາກບໍລສິດັ Publicus Asia, Inc. ແລະ ອກີ 2 ທື່ ານ ຈາກ ພະ
ແນກຂໍ ໍ້ມູນຂື່ າວສານ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ. ທໍາອດິ, ທມີງານທງັໝດົໄດ ໍ້ລງົເຮດັວຽກນໍາກນັກື່ ອນ (ຢູື່ ເມ  ອງສງັທອງ) ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ທຸກ
ຄນົເຂົ ໍ້າໃຈເຄ ື່ ອງມ ທີື່ ໃຊ ໍ້ ແລະ ເປັນເອກະພາບກນັດ ໍ້ານວທິຈີດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ. ຫຼງັຈາກນັ ໍ້ນ, ກໍໄດ ໍ້ແບື່ ງອອກເປັນ 2 ທມີ: ທມີໜຶື່ ງ
ລງົເຮດັວຽກຢູື່ ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ຄໍາມື່ ວນ ແລະ ອກີທມີໜຶື່ ງລງົໄປເຮດັວຽກຢູື່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຈາໍປາສກັ. ຢູື່
ຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິື່ ນ, ພະນກັງານຈາກພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ ຫ ໍ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ກໍື່ ໄດ ໍ້
ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມ ແລະ ຊື່ ວຍທມີງານໃນປະສານງານ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ການດໍາເນນີກດິຈະກໍາສໍາເລດັຕາມແຜນທີື່ ກໍານດົໄວ ໍ້. ລາຍ
ລະອຽດຂອງແຜນວຽກ ແມື່ ນໄດ ໍ້ລະບຸຢູື່ ໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້. 

 

Table 6.  ວາລະການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານ 

ວັນທ ີ ກິດຈະກ າ ຜ ູ້ຮັບຜິດຊອບ 

1-5 ມນິາ • ກະກຽມ ແລະ ສໍາເລດັບດົສະເໜກີານສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ • ໂຈແອວ, ພອນໄຊ ແລະ ພ/ງ 
ຈາກ EMIS 

6-10 ມນິາ  • ກະກຽມ, ແປເຄ ື່ ອງມ ເປັນພາສາລາວ • ໂຈແອວ, ພອນໄຊ 

11 ມນິາ 
14:00 

• ກະກຽມທມີງານ (ປະຊຸມຮື່ ວມກບັທມີງານ EMIS 
ເພ ື່ ອອະທບິາຍເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ຂັ ໍ້ນຕອນການລງົເຮດັວຽກ) 

• ໂຈແອວ, ພອນໄຊ 

12 ມນິາ  
9:30 – 11:30 
14:00 – 16:00  

ທດົລອງເຄ ື່ ອງມ ຢູື່ : 
• ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ສບັພະວຊິາ (ນກັຮຽນເຂົ ໍ້າ

ຮື່ ວມ 10 ຄນົ)  
• ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນນາຊາຍທອງ (ນກັຮຽນເຂົ ໍ້າ

ຮື່ ວມ 10 ຄນົ) 

• ໂຈແອວ, ພອນໄຊ, ທອງຈນັ 
ແລະ ຄໍາດ ີ

14 ມນິາ • ລງົເຮດັວຽກຢູື່ ເມ  ອງສງັທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ • ໂຈແອວ, ທອງຈນັ ແລະ ຄໍາ
ດ ີ

18-20 ມນິາ  • ລງົເຮດັວຽກຢູື່ ວທິະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຢູື່
ເມ  ອງ ໝ ື່ ນ, ແຂວງ ວຽງຈນັ 

• ລງົເຮດັວຽກຢູື່ ວທິະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຢູື່
ເມ  ອງ ນອງ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

• ໂຈແອວ, ຄໍາດ ີ

 

• ພອນໄຊ, ທອງຈນັ 

21-23 ມນິາ • ລງົເຮດັວຽກຢູື່ ວທິະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຢູື່
ເມ  ອງ ໄຊບວົທອງ, ແຂວງ ຄໍາມື່ ວນ 

• ລງົເຮດັວຽກຢູື່ ວທິະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຢູື່
ເມ  ອງ ສຸຂຸມາ, ແຂວງ ຈາໍປາສກັ 

• ໂຈແອວ, ຄໍາດ ີ

 

• ພອນໄຊ, ທອງຈນັ 

25 ມນິາ  • ລງົເຮດັວຽກຢູື່ ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີສບັພະວຊິາ 
• ລງົເຮດັວຽກຢູື່ ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີດງົຄໍາຊ ໍ້າງ 

• ພອນໄຊ, ທອງຈນັ 

26 ມນິາ • ລງົເຮດັວຽກຢູື່ ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີມດິຕະພາບ
ວຽງຈນັ-ຮື່ າໂນ ໍ້ຍ 

• ລງົເຮດັວຽກຢູື່ ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີປາກປື່ າສກັ 

• ໂຈແອວ, ພອນໄຊ ແລະ 
ທອງຈນັ 
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27 ມນິາ to 5 

ເມສາ 
• ປໍ້ອນຂໍ ໍ້ມູນ • ພອນໄຊ ແລະ ຜູ ໍ້ຊື່ ວຍປໍ້ອນຂໍ ໍ້

ມູນ 

8-12 ເມສາ; 
22-26 ເມສາ 

• ວເິຄາະຂໍ ໍ້ມູນ • ໂຈແອວ, ພອນໄຊ 

25-30 ເມສາ • ຂຽນບດົລາຍງານ • ໂຈແອວ, ພອນໄຊ 

1 ພດຶສະພາ • ສົື່ ງບດົລາຍງານສະບບັຮື່ າງໃຫ ໍ້ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ແລະ 
ໂຄງການ SSTVET ມຄໍີາເຫນັ 

• ໂຈແອວ, ພອນໄຊ 

3 ພດຶສະພາ • ໄດ ໍ້ຮບັຄໍາເຫນັຕອບກບັ ແລະ ປັບປຸງບດົລາຍງານ • ໂຈແອວ, ພອນໄຊ 

6-10 ພດຶສະພາ • ສົື່ ງບດົລາຍງານສະບບັປັບປຸງໃຫ ໍ້ ກມົອາຊວີະສກຶສາ 
ແລະ ໂຄງການ SSTVET ມຄໍີາເຫນັ 

• ໂຈແອວ, ພອນໄຊ 

17 ພດຶສະພາ • ສົື່ ງບດົລາຍງານສະບບັປັບປຸງ (ພາສາອງັກດິ) ໃຫ ໍ້ ກມົ
ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ໂຄງການ SSTVET 

• ໂຈແອວ, ພອນໄຊ 
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ຜົນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ 
 

ຮ ບພາບ ການທົດສອບເຄ ໍ່ອງມ  ຢ ູ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ 

 
ຮ ບພາບວຽກງານພາກສະໜາມ  

ຢ ູ່ບັນດາ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ (ໂຮງຮຽນປູ້ອນ) 
 
 

 
ຮ ບພາບ ການປູ້ອນຂ ື້ມ ນ ແລະ ວິເຄາະຂ ື້ມ ນ 
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7 ຜົນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ 

ຜນົການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນນີ ໍ້ ແມື່ ນໄດ ໍ້ນໍາສະເໜຕີາມຈດຸປະສງົທີື່ ໄດ ໍ້ກໍານດົໄວ ໍ້ໃນເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນຄ : ປະເມນີລະດບັການຮບັຮູ ໍ້, 
ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈ ແລະ ທດັສະນະຄະຕ ິ ຂອງກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ8’ ກື່ ຽວກບັວຊິາຊບີ; ສໍາຫຼວດປັດໄຈທີື່ ເປັນອຸປະສກັ ແລະ ເອ ໍ້ອ
ອໍານວຍດໍ້ານການປະພດຶ ທີື່ ຕດິພນັກບັການເຂົ ໍ້າຮຽນ/ເຂົ ໍ້າເຖງິວຊິາຊບີ; ລະບຸສ ື່ ການສ ື່ ສານທີື່ ດທີີື່ ສຸດ ທີື່ ຕ ໍ້ອງນໍາໃຊ ໍ້ໃນ 
ກດິຈະກາໍສົື່ ງເສມີ ອງີຕາມສະຖານທີື່ ຕັ ໍ້ງທີື່  ໄດ ໍ້ກໍານດົໄວ ໍ້ ແລະ ລະດບັການເຊ ື່ ອມຕໍື່ ຂອງບນັດາກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ (ຄວາມມກັກື່ ຽວ
ກບັຊ ໍ້ອງ/ສ ື່ ); ກວດສອບຄວາມສາມາດຂອງໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ໃນການສະໜອງກດິຈະກໍາສົື່ ງເສມີ (ການວເິຄາະອງົກອນ/ການ
ວເິຄາະຄວາມຕໍ້ອງການດ ໍ້ານການຝຶກອບົຮມົ). 

ຄໍາຖາມຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າແມື່ ນໄດ ໍ້ຖ ກອອກແບບມາດ ໍ້ວຍຄວາມລະມດັລະວງັ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ມຄີວາມເຂົ ໍ້າໃຈງື່າຍ ແລະ ຊດັເຈນທາງ
ດ ໍ້ານຄວາມໝາຍ, ພ ໍ້ອມທງັ ໄດ ໍ້ຮບັການທດົລອງ ແລະ ປັບປຸງຄ ນຕາມຄວາມເໝາະສມົ ດັື່ ງລາຍລະອຽດລຸື່ ມນີ ໍ້: 

 

ຈຸດປະສົງ ເນ ື້ອໃນ 

1. ສກຶສາເບິື່ ງລະດບັຄວາມຮບັຮູ ໍ້, 
ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈ ແລະ ທດັສະນະ
ຄະຕຂິອງກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ  ຕໍື່ ກບັ
ຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ. 

 ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ສ ໍ້າງລາຍຮບັ 

 ໂອກາດການປະກອບອາຊບີລະຫວື່ າງການຮຽນຢູື່ ຈບົຈາກອາຊວີະສກຶສາ 
ກບັການຮຽນຈບົຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ 

 ມອີາຊບີໃດແດື່  ທີື່ ໜ ໍ້າສນົໃຈສໍາລບັກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ (ສງັຄມົ)  
 ວື່ າອາຊບີໃດສາມາດສໍ້າງລາຍຮບັໜໍ້ອຍ, ປານກາງ ແລະ ຫຼາຍ ໂດຍອງີຕາມ

ທດັສະນະຂອງກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ 

 ວຽກ ຫຼ  ສາຂາອາຊບີໃດແດື່  ເປັນທີື່ ກໍາລງັເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງການຢູື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ  

 ລະດບັລາຍຮບັຂອງຜູ ໍ້ທີື່ ຮຽນຈບົຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາຢູື່ ລາວ 

 ລະດບັທກັສະຂອງຜູ ໍ້ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະຢູື່ ລາວທຽບກບັປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  
 ຄວາມປະທບັໃຈຂອງກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຕໍື່ ໂຮງຮຽນອາຊວີະ ທີື່ ຢູື່ ໃກ ໍ້ບ ໍ້ານທີື່ ສຸດ 

 ແຫຼື່ ງຂໍ ໍ້ມູນ ກື່ ຽວກບັໂຮງຮຽນອາຊວີະ 

2. ຊອກຫາປັດໄຈທີື່ ກະຕຸກຊຸກຍູ ໍ້
ໃຫ ໍ້ນກັຮຽນເຂົ ໍ້າຮຽນ ແລະ ບໍື່

ເຂົ ໍ້າຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶ
ສາ. 

 

 ປັດໄຈຕົ ໍ້ນຕໍທີື່ ເຮດັໃຫ ໍ້ນກັຮຽນຕດັສນິໃຈເລ ອກຮຽນ 

 ຜູ ໍ້ຄວນຄໍຕດັສນິໃຈ ທຽບກບັ ການຕດັສນິໃຈຕວົຈງິ 
 ປັດໄຈທີື່ ເຮດັໃຫ ໍ້ຕດັສນິໃຈ 

 ບຸກຄນົທີື່ ສາມາດໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາທີື່ ດແີລະເຊ ື່ ອຖ ຫຼາຍທີື່ ສຸດ (ຜູ ໍ້ມອີດິທພິນົ) 

 ຂໍ ໍ້ມູນທີື່ ຈະຊື່ ວຍການຕດັສນິໃຈຂອງກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ ວື່ າຈະຮຽນຫຍງັ ແລະ 
ຮຽນຢູື່ ໃໂຮງຮຽນໃດ 

 ຜູ ໍ້ທີື່ ສາມາດກະຕຸ ໍ້ນ ຫຼ  ແນະນໍາກື່ ຽວກບັໂຮງຮຽນອາຊວີະ 

 ລກັສະນະ ແລະ ສະພາບປະຈບຸນັຂອງນກັຮຽນ 

3. ສກຶສາຊື່ ອງທາງທີື່ ດທີີື່ ສຸດໃນ
ການເຮດັ ແຄມເພນ ການ

 ສ ື່ ສິື່ ງພມິ (ໜງັສ ພມິ ຫຼ  ວາລະສານ) 

 ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ 

                                                           
8 ກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ ໝາຍເຖງິກຸື່ ມຕື່ າງໆ, ລວມທງັນກັຮຽນ, ຄູສອນ, ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ອ ື່ ນໆ (ເບິື່ ງພາກທີື່ ກື່ ຽວກບັ ‘ການຊຸມຕວົຢື່ າງ’ ຖໍ້າ
ຕ ໍ້ອງການລາຍລະອຽດເພີື່ ມເຕມີ). 
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ຈຸດປະສົງ ເນ ື້ອໃນ 

ຕະຫຼາດທາງສງັຄມົ, ອງີໃສື່ ຈດຸ
ພເິສດທາງດ ໍ້ານທີື່ ຕັ ໍ້ງ ແລະ ການ
ເຊ ື່ ອມຕໍື່  ຫຼ   ເຂົ ໍ້າເຖງິສ ື່ ຂອງກຸື່ ມ
ປະຊາກອນຕວົຢື່ າງ. 

 ໂທລະທດັ 

 ດຈີຕີອນ ຫຼ  ສ ື່ ສງັຄມົ 

4. ປະເມນີຂດີຄວາມສາມາດຂອງ
ຄູອາຈານຢູື່ ສະຖານປະກອບ
ການ ໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ
ກດິຈະກາໍສົື່ ງເສມີວຽກງານ
ອາຊວີະ ພ ໍ້ອມທງັປະເມນີ
ຄວາມຕໍ້ອງການໃນການຝຶກ
ອບົຮມົໃຫ ໍ້ແກື່ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າ. 

 ວເິຄາະອງົກອນ ຫຼ  ຄວາມຕໍ້ອງການໃນການຝຶກອບົຮມົຂອງພະນກັງານ. 

 

7.1 ຄວາມຮັບຮ ູ້, ຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ກ່ຽວກັບອາຊີວະສກຶສາ 

 

ລາຍຮັບສ າລັບທີໍ່ຜ ູ້ຮຽນຈົບຈາກອາຊີວະສຶກສາ 

 

ເພ ື່ ອເຂົ ໍ້າໃຈວື່ າ ອາຊວີະສກຶສາ ເປັນທີື່ ໜ ໍ້າສນົໃຈສໍາລບັສງັຄມົ ຫຼ ບໍື່  ນັ ໍ້ນ, ພວກເຮາົ ໄດ ໍ້ສກຶສາເບິື່ ງທດັສະນະຂອງຄນົໃນ
ສງັຄມົວື່ າ ຜູ ໍ້ທີື່ ຮຽນຈບົຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແມື່ ນມລີາຍຮບັຫຼາຍໜໍ້ອຍພຽງໃດ. ພວກເຮາົໄດ ໍ້ເລີື່ ມຈາກການຖາມ ກຸື່ ມ
ປະຊາກອນເປົໍ້າໝາຍ ກື່ ຽວກບັໂອກາດໃນການຮຽນຮູ ໍ້ໃນເວລາຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການມລີາຍຮບັຫຼງັຈາກ
ຮຽນຈບົ (ມໂີອກາດໜໍ້ອຍ ຫຼ  ຫຼາຍພຽງໃດ); ຈາກນັ ໍ້ນ, ພວກເຮາົໄດ ໍ້ໃຫ ໍ້ພວກເຂາົສມົທຽບລະຫວື່ າງ ໂອກາດດໍ້ານອາຊບີ ຫຼ  
ການຈ ໍ້າງງານ ຂອງນກັຮຽນທີື່ ຮຽນຈບົອາຊວີະສກຶສາ ທຽບໃສື່ ຜູ ໍ້ຮຽນຈບົການສກຶສາຊັ ໍ້ນສູງ (ມະຫາວທິະຍາໄລ) ວື່ າທຽບເທົື່ າ
ກນັ, ໜໍ້ອຍກວື່ າ ຫຼ  ສູງກວື່ າກນັ ຫຼ ບໍ. ຈາກນັ ໍ້ນ, ກໃໍຫ ໍ້ພວກເຂາົເລ ອກເບິື່ ງວື່ າ ແມື່ ນປະເພດວຽກ ຫຼ  ອາຊບີ ໃດ ທີື່ ເຂາົຄດຶ ຫຼ  ຮູ ໍ້
ວື່ າ ສາມາດສ ໍ້າງລາຍຮບັໜໍ້ອຍ, ປານກາງ ຫຼ  ຫຼາຍ. ລາຍລະອຽດຂອງຜນົການສກຶສາແມື່ ນໄດ ໍ້ສະເໜດີັື່ ງຕໍື່ ໄປນີ ໍ້. 

7.1.1 ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ການມລີາຍຮບັສາໍລບັຜູ ໍ້ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະສກຶສາ 
 

Figure 1.  ໂອກາດການຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ສ ໍ້າງລາຍຮບັຂອງຜູ ໍ້ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະສກຶສາ 
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ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມສື່ ວນໃຫຍື່  (79% ໂດຍສະເລື່ ຍ) ເຊ ື່ ອວື່ າ ມໂີອກາດໃນການຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ມລີາຍຮບັຫຼາຍ. ຜູ ໍ້ຕອບໂດຍ
ສະເລັື່ ຍ ປະມານ 14% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ທີື່ ຄດິວື່ າມໂີອາກາດໜໍ້ອຍ. ສິື່ ງທີື່ ໜ ໍ້າແປກໃຈແມື່ ນມຈີາໍນວນ 6% ຂອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ 
ຄູສອນອາຊວີະສກຶສາ ທີື່ ບໍື່ ເຊ ື່ ອແບບນັ ໍ້ນ ແລະ ຄດິວື່ າມໂີອກາດໜໍ້ອຍ. 

ຂໍ ໍ້ມູນຂ ໍ້າງເທງິ ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິຄວາມຈາໍເປັນພ ໍ້ນຖານ ທີື່ ຕ ໍ້ອງດໍາເນນີການໂຄສະນາຢູື່ ພາຍໃນ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ໃຫ ໍ້
ຫຼາຍຄນົຮບັຮູ ໍ້ ແລະ ເຂົ ໍ້າໃຈວື່ າ ການຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແມື່ ນມ ີໂອກາດໃນການຮຽນຮູ ໍ້ຫຼາຍ ແລະ ສາມາດສໍ້າງລາຍຮບັ ໄດ ໍ້
ຫຼາຍ. ນອກຈາກນີ ໍ້, ຍງັເປັນການສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິ ຄວາມຈາໍເປັນທີື່ ຈະຕ ໍ້ອງເນັ ໍ້ນໃສື່ ສົື່ ງເສມີແນວຄດິ ແລະ ທກັສະການເປັນ
ຜູ ໍ້ປະກອບການ ໃຫ ໍ້ແກື່ ພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງຂອງວທິະຍາໄລ. ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ ໍ້ມູນແມື່ ນໄດ ໍ້ສະແດງຢູື່ ຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້.  

 

AUDIENCE SEGMENT 
Many Limited No 

opportunity 
I don’t 
know 

No response Total 

Secondary school 
students 

73% 11% 1% 13% 1% 100% 

TVET students 84% 13% 1% 2% 0% 100% 

TVET officers 94% 6% 0% 0% 0% 100% 

Secondary school 
officers 

78% 22% 0% 0% 0% 100% 

Community 
members 

68% 15% 9% 8% 0% 100% 

Average 79% 14% 2% 5% 0% 100% 

Note: Secondary school students, N = 409; TVET students, N = 415; TVET officers, N = 35; Secondary school 
officers, N = 36; Community members, N = 91 

 

 

7.1.2 ໂອກາດການປະກອບອາຊບີລະຫວື່ າງຜູ ໍ້ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະສກຶສາ ກບັ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

 

 

Figure 2. ໂອກາດການປະກອບອາຊບີລະຫວື່ າງ ຜູ ໍ້ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

 

ຄນົສື່ ວນໃຫຍື່  (41+48=89%) ເຊ ື່ ອວື່ າ ການຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະສກຶສາ ແມື່ ນມໂີອກາດດກີວື່ າ ຫຼ  ທຽບເທົື່ າກບັການ
ສກຶສາຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ (ການສກຶສາຊັ ໍ້ນສູງ). ໂດຍສະເລື່ ຍ, ມພີຽງ 7% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ທີື່ ຄດິວື່ າ ການສກຶສາຢູື່ ອາຊວີະສກຶສາ 

Better than 
Higher 

Education, 48%

Equal to Higher 
Education, 41%

Less than 
Higher 

Education, 7%
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ແມື່ ນມໂີອກາດການຈ ໍ້າງງານ ຕໍື່ າກວື່ າການສກຶສາຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ. ນີ ໍ້ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ຫຼາຍຄນົແມື່ ນ ໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ ແລະ 
ເຂົ ໍ້າໃຈເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການສກຶສາໃນອາຊວີະແລ ໍ້ວ ແລະ ບໍື່ ຈາໍເປັນເນັ ໍ້ນການໂຄສະນາ ເພ ື່ ອປື່ ຽນແປງດ ໍ້ານພດຶຕກິໍາຂອງ
ສງັຄມົໃນດໍ້ານນີ ໍ້ອກີຕໍື່ ໄປ. ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ ໍ້ມູນ ແມື່ ນໄດ ໍ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້.  

 

Audience 
Segment 

Better than 
Higher 

Education 

Equal to 
Higher 

Education 

Less than 
Higher 

Education 

Not 
relevant 

No 
response 

Total 

Secondary 
school students 

43% 44% 7% 6% 1% 100% 

TVET students 23% 66% 10% 0% 1% 100% 

TVET officers 66% 31% 3% 0% 0% 100% 

Secondary 
school officers 

31% 58% 11% 0% 0% 100% 

Community 
members 

41% 42% 7% 3% 8% 100% 

Average 41% 48% 7% 2% 2% 100% 

Note: Secondary school students, N = 409; TVET students, N = 415; TVET officers, N = 35; Secondary school 
officers, N = 36; Community members, N = 91 

 

 

7.1.3 ສາຂາອາຊບີທີື່ສງັຄມົໃຫ ໍ້ຄວາມສນົໃຈຫຼາຍທີື່ ສຸດ 

 

Figure 3. ສາຂາອາຊບີທີື່ ສງັຄມົໃຫ ໍ້ຄວາມສນົໃຈຫຼາຍທີື່ ສຸດ 

 

 

ພວກເຮາົໄດ ໍ້ໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ ເລ ອກສາຂາອາຊບີທີື່ ໜ ໍ້າສນົໃຈທີື່ ສຸດສໍາລບັຕນົເອງ ຕາມທີື່ ມໃີນແບບສອບຖາມ ຫຼ  
ສາຂາອ ື່ ນໆ. ຫຼງັຈາກນັ ໍ້ນ, ພວກເຮາົໄດ ໍ້ຄດັຈ ໍ້ອນເອາົສະເພາະ 5 ອນັດບັທໍາອດິຂອງສາຂາອາຊບີທີື່ ເຂເົຈ ົ ໍ້າເລ ອກ ແລ ໍ້ວເອາົມາສມົ
ທຽບກນັ. ການປະກອບອາຊບີຢູື່ ໃນອງົການຈດັຕັ ໍ້ງຂອງລດັ ຍງັເປັນສິື່ ງທີື່ ໜ ໍ້າສນົໃຈທີື່ ສຸດສໍາລບັຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມທງັໝດົ 
(ສາເຫດອາດຈະແມື່ ນຍ ໍ້ອນຄດິວື່ າມ ີ“ຄວາມໝັ ໍ້ນຄງົ” ແຕື່ ການສກຶສາຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ບໍື່ ໄດ ໍ້ເຈາະຈິ ໍ້ມຕ ື່ ມວື່ າ ຍ ໍ້ອນຫຍງັ). ສາຂາອາຊບີ ທີື່
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ໜໍ້າດງຶດູດທີື່ ສຸດ ໃນຕໍື່ ໜ ໍ້ານີ ໍ້ ໜ ໍ້າຈະແມື່ ນ ການເປັນຜູ ໍ້ປະກອບການ. ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ ໍ້ມູນ ແມື່ ນໄດ ໍ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມ
ນີ ໍ້.  

 Audience Segment’s TOP 5  

JOBS/CAREERS 

Second
ary 

studen
ts 

TVET 
stude

nts 

TVET 
Offic
ers 

Second
ary 
edu 

officers 

Commu
nity 

membe
rs 

Avera
ge 

Government office workers 13% 19% 17% 33% 26% 22% 

Entrepreneurs 10% 25% 34% 19% 13% 20% 

Technicians  0% 9% 20% 25% 8% 12% 

High ranking officers  11% 8% 11% 8% 9% 10% 

Trainers/Teachers 10% 0% 0% 0% 10% 4% 

Mechanics (auto/railway/heavy equipment) 0% 8% 9% 0% 0% 3% 

Tour Operators 13% 0% 0% 0% 0% 3% 

Factory Workers (furniture/garments/food 
processing/rubber/cement 

0% 0% 0% 6% 0% 1% 

Others (mixed) 43% 30% 9% 8% 34% 25% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Note: Secondary school students, N = 409; TVET students, N = 415; TVET officers, N = 35; Secondary 

school officers, N = 36; Community members, N = 91 

 

ຈາກຕາຕະລາງຂ ໍ້າງເທງິ, ສງັເກດເຫນັວື່ າ ນກັຮຽນຊັ ໍ້ນມດັທະຍມົ ແລະ ນກັຮຽນຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແມື່ ນມີ
ທດັສະນະ ຫຼ  ໃຫ ໍ້ຄວາມສໍາຄນັຕໍື່ ສາຂາອາຊບີແຕກຕື່ າງກນັ. ນກັຮຽນຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ສື່ ວນຫຼາຍແມື່ ນໄດ ໍ້ໃຫ ໍ້
ຄວາມສນົໃຈ ໃນການກາຍເປັນຜູ ໍ້ປະກອບການ ຫຼາຍກວື່ າການເຂົ ໍ້າເຮດັວຽກນໍາອງົການຈດັຕັ ໍ້ງຂອງລດັ. ໃນຂະນະດຽວກນັ 
ເຂາົເຈ ົ ໍ້າກໍື່ ຍງັສນົໃຈວຽກທາງດ ໍ້ານເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ເຊິື່ ງກງົກນັຂ ໍ້າມກບັນກັຮຽນທີື່ ກໍາລງັຮຽນຢູື່ ຊັ ໍ້ນມດັທະຍມົ.  

ນກັຮຽນຊັ ໍ້ນມດັທະຍມົ ສື່ ວນຫຼາຍແມື່ ນສນົໃຈໃນການເປັນຄູສອນ/ຄູຝຶກ ແຕື່ ວຽກນີ ໍ້ພດັບໍື່ ເປັນທີື່ ໜ ໍ້າສນົໃຈເລຍີສໍາລບັ 
ນກັຮຽນອາຊວີະ. ເປັນທີື່ ໜ ໍ້າແປກໃຈວື່ າ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຈາກໂຮງຮຽນ
ມດັທະຍມົ ກໍເຫນັວື່ າ ການເປັນຄູສອນນັ ໍ້ນ ເປັນອາຊບີທີື່ ບໍື່ ໜ ໍ້າສນົໃຈ ແລະ ຄດິວື່ າເປັນວຽກທີື່ ໄດ ໍ້ເງນິເດ ອນ ຫຼ  ຄື່ າຈ ໍ້າງຕໍື່ າ ດັື່ ງ
ໄດ ໍ້ອະທບິາຍຢູື່ ໃນຂໍ ໍ້ 7.1.4. ນີ ໍ້ໝາຍຄວາມວື່ າ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າອາດບໍື່ ເພິື່ ງພໍໃຈໃນອາຊບີຄູ. 

Figure 4.  ສມົທຽບອາຊບີທີື່ ໜ ໍ້າສນົໃຈລະຫວື່ າງ ນກັຮຽນຊັ ໍ້ນມດັທະຍມົ ກບັ ນກັຮຽນວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ 
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7.1.4 ອາຊບີທີື່ສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ໜ ໍ້ອຍ, ປານກາງ ແລະ ຫຼາຍ 

 

ຈາກການສໍາຫຼວດທດັສະນະຂອງຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ຂໍ ໍ້ມູນທງັໝດົ ສາມາດສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັ ບນັດາອາຊບີທີື່ ສ ໍ້າງລາຍຮບັ ໄດ ໍ້ໜໍ້ອຍ, 
ປານກາງ ແລະ ຫຼາຍ ດັື່ ງຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນວາດຕໍື່ ໄປນີ ໍ້: 

Table 7.  ອາຊບີທີື່ ສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ໜໍ້ອຍ, ປານກາງ ແລະ ຫຼາຍ 

JOBS/CAREERS Low Medium High 

Restaurant workers 14%     

Transportation workers 13%     

Crafts workers 13% 6%   

Trainers/Teachers 9% 8%   

Government office workers 9% 13%   

Market vendors/traders 8% 11%   

Factory Workers 6%     

Hotel/Guest house workers 5%     

Private office workers 4%     

Construction workers  4% 10%   

Repair/sales shop owners 6%   9% 

Entrepreneur’s/Contractors/businessmen   5% 22% 

Mining workers     11% 

Farmers/Fishermen/Agricultural workers     8% 

mechanics     7% 

 

 
 

✓ ຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນວາດຂໍ້າງເທງິຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມເຊ ື່ ອວື່ າ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 
(ພະນກັງານລ ໍ້າງຈານ, ພະນກັງານເສບີອາຫານ, ພໍື່ ຄວົແມື່ ຄວົ, ຜູ ໍ້ໄລື່ ເງນິ, ພະນກັງານເກບັມ ໍ້ຽນໂຕະ
ອາຫານ ຫຼ  ພະນກັງານເສບີອາຫານ) ແມື່ ນມລີາຍຮບັໜໍ້ອຍທີື່ ສຸດ, ຕາມດໍ້ວຍ ພະນກັງານຂນົສົື່ ງ (ຄນົຂບັ
ລດົຕຸກໆ, ຄນົຂບັລດົເມ ຫຼ  ຄນົຂບັລດົແທກັຊ)ີ, ຄນົເຮດັວຽກທີື່ ໃຊ ໍ້ທກັສະສມີ  ແບບດັື່ ງເດມີ, ເປັນຄູ
ສອນ ຫຼ  ຄູຝຶກ ຕະຫຼອດຮອດການເປັນພະນກັງານລດັ. ໂດຍລວມແລໍ້ວ, ອາຊບີເຫຼົື່ ານີ ໍ້ ຄ  5 ອນັດບັອາຊບີ
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ທີື່ ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ ໄດ ໍ້ເຊ ື່ ອວື່ າ ມລີາຍຮບັຕໍື່ າທີື່ ສຸດ.  

✓ ຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ການເປັນຜູ ໍ້ເຮດັວຽກທີື່ ໃຊ ໍ້ສມີ  ແບບດັື່ ງເດມີ, ຄູສອນ ຫຼ  ຄູຝຶກ ແລະ ເປັນພະນກັງານລດັ 
ຍງັເປັນຄໍາຕອບທີື່ ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຄດິວື່ າ ເປັນອາຊບີທີື່ ມລີາຍຮບັລະດບັປານກາງນໍາອກີ. ນອກຈາກນີ ໍ້, 
ການເປັນພະນກັງານກໍື່ ສ ໍ້າງ ແລະ ຜູ ໍ້ປະກອບການ ຫຼ  ນກັທຸລະກດິ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າກໍື່ ຈດັວື່ າເປັນອາຊບີທີື່ ສ ໍ້າງລາຍ
ຮບັໃນລະດບັກາງເຊັື່ ນກນັ. 

✓ ການເປັນຜູ ໍ້ປະກອບການ ແລະ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ ຫຼ  ຮ ໍ້ານຄ ໍ້າ ແມື່ ນຢູື່ ໃນກຸື່ ມອາຊບີທີື່ ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາ
ຖາມເຫນັວື່ າ ອາດຈະສໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ສູງທີື່ ສຸດ. ທີື່ ໜ ໍ້າແປກໃຈແມື່ ນ, ອາຊບີກໍາມະກອນກໍື່ ສ ໍ້າງ, 
ກໍາມະກອນບໍື່ ແຮື່ , ຊາວນາ, ຊາວປະມງົ, ພະນກັງານເຮດັວຽກກະສກິໍາ ແລະ ຊື່ າງກນົຈກັ (ອາຊບີທີື່ ຕດິ
ພນັກບັອາຊວີະສກຶສາ) ກໍື່ ຖ ກຈດັຢູື່ ໃນກຸື່ ມອາຊບີທີື່ ມລີາຍຮບັສູງ (ເບິື່ ງລາຍລະອຽດເພີື່ ມເຕມີໃນແຜນ
ວາດລຸື່ ມນີ ໍ້) 

 

Figure 5.  ອາຊບີ 5 ອນັດບັຕົ ໍ້ນທີື່ ສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ໜໍ້ອຍ 

 

Figure 6.  ອາຊບີ 5 ອນັດບັຕົ ໍ້ນທີື່ ສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ປານກາງ 
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Figure 7.  ອາຊບີ 5 ອນັດບັຕົ ໍ້ນທີື່ ສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ປານກາງ 

 
 

ແຕື່ ຖໍ້າເບິື່ ງລງົເລກິສະເພາະກຸື່ ມປະຊາກອນເປົໍ້າໝາຍຫຼກັຂອງການສກຶສາຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ເຫນັວື່ າ:  

✓ ສໍາລບັນກັຮຽນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ, ອາຊບີພະນກັງານຂນົສົື່ ງ, ພໍື່ ຄ ໍ້າແມື່ ຄ ໍ້າໃນຕະຫຼາດ, ຜູ ໍ້ເຮດັຫດັຖະກໍາ
ແບບດັື່ ງເດມີ, ຄູຝຶກ ຫຼ  ຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ ແມື່ ນອາຊບີທີື່ ມລີາຍຮບັຕໍື່ າ. ນກັຮຽນ
ອາຊວີະ ກມໍທີດັສະນະດຽວກນັ (ເບິື່ ງແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້). 

 

Figure 8.  ອາຊບີ 5 ອນັດບັຕົ ໍ້ນທີື່ ນກັຮຽນມດັທະຍມົຄດິວື່ າສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ໜໍ້ອຍ 
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Figure 9.  ອາຊບີ 5 ອນັດບັຕົ ໍ້ນທີື່ ນກັຮຽນອາຊວີະຄດິວື່ າສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ໜໍ້ອຍ 

 
 

ທງັສອງກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ ຍງັມຄີວາມເຫນັຄ ກນັກື່ ຽວກບັອາຊບີທີື່ ອາດສາມາດສໍ້າງລາຍຮບັ ໃນລະດບັປານກາງ, ເຖງິແມື່ ນວື່ າ
ນກັຮຽນ ອາຊວີະຈດັອາຊບີ ພໍື່ ຄ ໍ້າແມື່ ຄ ໍ້າໃນຕະຫຼາດ, ຄູຝຶກ ຫຼ  ຄູສອນ ແລະ ຜູ ໍ້ເຮດັຫດັຖະກາໍ ຢູໃນລະດບັດຽວກນັ (ເບິື່ ງແຜນ
ວາດລຸື່ ມນີ ໍ້).  

 

Figure 10.  ອາຊບີທີື່ ນກັຮຽນມດັທະຍມົຄດິວື່ າສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້
ປານກາງ 

 
 

Figure 11.  ອາຊບີທີື່ ນກັຮຽນອາຊວີະຄດິວື່ າສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ປານກາງ 

 
 

 

ນກັຮຽນອາຊວີະ ຄດິວື່ າຊື່ າງກນົຈກັ ແມື່ ນ ໄດ ໍ້ເງນິເດ ອນໜໍ້ອຍກວື່ າຊາວນາ ແລະ ຊາວປະມງົ ໃນຂະນະທີື່ ນກັຮຽນ
ມດັທະຍມົ ຈດັຊື່ າງກນົຈກັ ໃຫ ໍ້ຢູື່ ໃນອນັດບັ 5 ຂອງວຽກທີື່ ສ ໍ້າງລາຍຮບັສູງ. ທງັສອງກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ ໄດ ໍ້ຈດັໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ປະກອບການ 
ແລະ ກໍາມະກອນໃນບໍື່ ແຮື່  ຢູື່ ໃນອນັດບັ 2 ສໍາລບັພວກເຂາົ (ເບິື່ ງແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້). 
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Figure 12.  ອາຊບີທີື່ ນກັຮຽນມດັທະຍມົຄດິວື່ າສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ສູງ 

 
 

Figure 13.  ອາຊບີທີື່ ນກັຮຽນອາຊວີະຄດິວື່ າສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ສູງ 

 
 

7.1.5   ລາຍຮບັສະເລັື່ຍຂອງຜູ ໍ້ຮຽນຈບົອາຊວີະສກຶສາ 
ໃນຫວົຂໍ ໍ້ຜື່ ານມາ, ພວກເຮາົໄດ ໍ້ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັບນັດາສາຂາອາຊບີຕື່ າງ ແລະ ລາຍຮບັທີື່ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ ຫຼ  ອາດຈະໄດ ໍ້ຮບັ

ຈາກການປະກອບອາຊບີດັື່ ງກື່ າວ ວື່ າຢູື່ ໃນລະດບັຕໍື່ າ, ປານກາງ ຫຼ  ສູງ. ບດັນີ ໍ້, ພວກເຮາົຈະນໍາສະເໜລີາຍຮບັສະເລັື່ ຍສໍາລບັຜູ ໍ້
ຮຽນຈບົຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ໂດຍອງີຕາມທດັສະນະຂອງຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ. 

ພວກເຮາົໃຫ ໍ້ນຍິາມໃນແບບສອບຖາມວື່ າ ລາຍຮບັຕໍື່ າ ໝາຍເຖງິ “ບໍື່ ກຸ ໍ້ມກນິ”, ລາຍຮບັປານກາງໝາຍເຖງິ “ພໍກຸ ໍ້ມກນິ” 

ແລະ ລາຍຮບັສູງໝາເຖງິ “ເເຫຼ ອກນິ” ສໍາລບັຄວາມຕໍ້ອງການຂອງບຸກຄນົ ແລະ ຂອງຄອບຄວົ. 

ໂດຍສະເລັື່ ຍແລ ໍ້ວ, ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຄດິວື່ າ ຜູ ໍ້ຮຽນຈບົອາຊວີະສກຶສາ ແມື່ ນມ ີ ຫຼ  ຈະມລີາຍຮບັໃນລະດບັປານກາງ. ຜູ ໍ້
ຕອບທີື່ ເປັນກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຫຼກັ (ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ອາຊວີະ) ເໝ ອນວື່ າມຄີວາມໝັ ໍ້ນໃຈຕໍື່ ກບັແນວຄດິ ຫຼ  ທດັສະນະ
ດັື່ ງກື່ າວ ຫຼາຍກວື່ າກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍທສີອງ (ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ, ຄູສອນ, ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຜູ ໍ້ປະກອບການ). ເບິື່ ງລາຍລອິຽດໃນ
ແຜນວາດ ແລະ ຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້. 

 

Figure 14.  ອດັຕາສະເລັື່ ຍລາຍຮບັຕໍື່ ເດ ອນ ຂອງຜູ ໍ້ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະສກຶສາ 
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Audience Segment 
Low 

income 
Middle 
income 

High 
income 

No response Total 

Secondary school students 7% 76% 17% 1% 100% 

TVET students 5% 76% 18% 1% 100% 

TVET officers 3% 74% 23%   100% 

Secondary school officers 8% 72% 19%   100% 

Community members 13% 66% 16% 4% 100% 

Average 7% 73% 19% 2% 100% 

 

 

7.1.6 ອາຊບີທີື່ກາໍລງັເປັນທີື່ຕ ໍ້ອງການຫຼາຍທີື່ ສຸດໃນແຂວງ 
ຈາກການສໍາຫຼວດກື່ ຽວກບັອາຊບີທີື່ ກໍາລງັເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງການຢູື່ ໃນບນັດາທ ໍ້ອງຖິື່ ນຂອງແຕື່ ລະກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ (ແຕື່ ລະແຂວງ) 

ສາມາດສະຫຸຼບໄດ ໍ້ດັື່ ງຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້.  

 

PERCEIVED LOCAL DEMAND FOR SPECIFIC SKILLS/CAREER AREAS 

Audience  
Segment 

Road and 
Bridge 
Construction  

Building 
Construction 

Electrical 
Technique/ 
Electrical 
Control 
System 

Lo
gi

st
ic

s 
Multimedia 
& Graphic 
Design/IT 
Networking 

IT
/E

le
ct

ro
n

ic
s 

 Agriculture 
(Bio 
Agriculture/ 
Veterinary)  

Fo
o

d
 

P
ro

ce
ss

in
g 

Automotive/ 
Industrial 
Mechanic/ 
Mechanical 
Technology 

Secondary 
school students 

22% 13% 13% 8% 3% 6% 9% 5% 17% 

TVET students 14% 11% 13% 11% 9% 8% 13% 5% 14% 

TVET officers 9% 23% 11% 14% 9% 11% 14% 3% 6% 

Secondary 
school officers 

22% 25% 6% 8% 3% 11% 14% 0% 11% 

Community 
members 

20% 15% 22% 5% 1% 11% 8% 0% 9% 

 

ຕາຕະລາງຂ ໍ້າງເທງິສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ສາຂາອາຊບີທີື່ ມຄີວາມຕໍ້ອງການຫຼາຍຍງັແມື່ ນວຽກງານກໍື່ ສ ໍ້າງທາງ ແລະ ຂວົ ຕາມ
ດໍ້ວຍ ສາຂາລດົຍນົ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊກີນົຈກັ; ແລະ ການກໍື່ ສ ໍ້າງອາຄານສະຖານທີື່ . (ວຽກງານເຫຼົື່ ານີ ໍ້ ແມື່ ນ ໄດ ໍ້
ນໍາ ໃຊ ໍ້ວຊິາການ, ຊື່ າງກນົ, ກນົຈກັໜກັ, ທກັສະໃນການກໍື່ ສ ໍ້າງທງັແບບແນວຕັ ໍ້ງ ແລະ ແນວນອນ, ວຽກງານໄຟຟໍ້າ, ທກັສະດ ໍ້ານ
ຄວາມປອດໄພ ເຊັື່ນດຽວກບັທກັສະດ ໍ້ານ Soft Skills ເຊັື່ນ ການສ ື່ສານການປະສານງານ, ການບໍລຫິານໜໍ້າວຽກຕາມເວລາ 
ແລະ ທກັສະພ ໍ້ນຖານຂອງຄນົ). 

ລະຫວື່ າງ ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ນກັຮຽນອາຊວີະ, ເບິື່ ງຄ ວື່ າພວກເຂາົຈະມຄີວາມເຫນັຄ ກນັກື່ ຽວກບັຂງົເຂດວຽກ
ງານ ຫຼ  ອາຊບີທີື່ ກໍາລງັເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງການຢູື່ ພາຍໃນແຂວງຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ (ເບິື່ ງແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້).  
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Figure 15.  ສາຂາອາຊບີທີື່ ກໍາລງັເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງການພາຍໃນແຂວງ, ຕາມທດັສະນະຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ອາຊວີະ 

 
 

ທງັສອງກຸື່ ມເຫນັວື່ າ ການກໍື່ ສ ໍ້າງທາງ ແລະ ຂວົ ເປັນສາຂາອາຊບີທີື່ ມຄີວາມຕໍ້ອງການຫຼາຍ, ຖດັຈາກນັ ໍ້ນ ແມື່ ນສາຂາ
ລດົຍນົ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກນົຈກັ. ວຽກງານກໍື່ ສ ໍ້າງຕກຶອາຄານ ແລະ ໄຟຟໍ້າ ກຖໍ ກຈດັຢູື່ ໃນອນັດບັ 3. ນກັຮຽນອາຊວີະ ຮບັ
ຮູ ໍ້ວື່ າ ອາຊບີສາຂາ Logistics ກໍື່ ເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງການເຊັື່ ນກນັ. ນກັຮຽນອາຊວີະຍງັ ເຫນັວື່ າ ອາຊບີສາຂາ ອອກແບບກຣາຟິກ ແລະ 
ມລັຕມີເີດຍ (9%) ກໍື່ ເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງການຢູື່ ພາຍໃນແຂວງຂອງຕນົ ເຊິື່ ງກວມເປີເຊນັຫຼາຍກວື່ ານກັຮຽນຈາກໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ 
(3%) ເຖງິສາມເທົື່ າ ສາເຫດອາດເປັນຍ ໍ້ອນວື່ າ ພວກເຂາົໄດ ໍ້ສໍາຜດັ ແລະ ມປີະສບົການກື່ ຽວກບັຂະແໜງດັື່ ງກື່ າວ ຫຼງັຈາກໄດ ໍ້
ມາຮຽນຢູື່ ໃນຕວົເມ ອງ ຫຼ  ຂງົເຂດທີື່ ມຂີະແໜງດັື່ ງກື່ າວຕັ ໍ້ງຢູື່ ໃກ ໍ້ກບັວທິະຍາທີື່ ຕນົເອງກໍາລງັຮຽນໃນປະຈບຸນັ. 

ນກັຮຽນ TVET ຍງັເຫນັວື່ າຄວາມຕໍ້ອງການສໍາລບັວຽກງານໄຟຟໍ້າ (13%) ແລະ ກະສກິໍາ (13%) ແມື່ ນຢູື່ ໃນລະດບັ
ດຽວກນັ ເຊັື່ ນດຽວກບັວຽກງານຂນົສົື່ ງ logistics (11%) ແລະ ກໍື່ ສ ໍ້າງຕກຶອາຄານ (11%). 

ສົມທຽບທັດສະນະຂອງນກັຮຽນອາຊີວະ ແລະ ຜ ູ້ອ ານວຍການ ແລະ ຄ ສອນ : ທງັສອງກຸື່ ມເກ ອບວື່ າມີ
ທດັສະນະຄ ກນັໝດົ, ຍກົເວັ ໍ້ນເຈ ົ ໍ້າ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ເຫນັວື່ າ ໂອກາດໃນການປະກອບອາຊບີສາຂາ ການກໍື່ ສ ໍ້າງ
ອາຄານ (23%) ແມື່ ນຫຼາຍກວື່ ານກັຮຽນຂອງພວກເຂາົເຖງິສອງເທົື່ າ (11%) ແລະ ຈດັສາຂາດັື່ ງກື່ າວຢູື່ ໃນອນັດບັສູງສຸດ. ໃນ
ທາງກບັກນັ, ນກັຮຽນຂອງພວກເຂາົ ພດັໃຫ ໍ້ທດັສະນະວື່ າ ວຽກງານບໍລກິານດ ໍ້ານລດົຍນົ ແລະ ກນົຈກັເປັນສາຂາອາຊບີທີື່
ຕ ໍ້ອງການ ແລະ ມອີດັຕາສື່ ວນຮ ໍ້ອຍທີື່ ສູງວື່ າທດັສະນຂອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ເຖງິສອງເທົື່ າ.  

✓ 23% ຂອງຜູ ໍ້ບໍລຫິານ ແລະ ຄູອາຈານຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ເຊ ື່ ອວື່ າ ທກັສະສມີ  ດ ໍ້ານການກໍື່ ສ ໍ້າງ
ອາຄານ ເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງການຫຼາຍທີື່ ສຸດຢູື່ ໃນທ ໍ້ອງຖິື່ ນ; ໃນຂະນະທີື່ ນກັຮຽນອາຊວີະຄດິວື່ າ ທກັສະສມີ  ກື່ ຽວ
ກບັລດົຍນົ ແລະ ກນົຈກັ, ກໍື່ ສ ໍ້າງທາງ ແລະ ຂວົ ແມື່ ນເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງການຫຼາຍທີື່ ສຸດ ເຊິື່ ງລວມເຂົ ໍ້າກນັແລ ໍ້ວ
ແມື່ ນປະມານ 14%. ສໍາລບັອດັຕາສື່ ວນດັື່ ງກື່ າວນີ ໍ້ (14%), ຜູ ໍ້ບໍລຫິານ ແລະ ຄູອາຈານຢູື່ ສະຖານອາຊວີະ
ສກຶສາ ຄດິວື່ າໜໍ້າຈະແມື່ ນກະສກິາໍ ແລະ ຂນົສົື່ ງຫຼາຍກວື່ າ (ເບິື່ ງລາຍລະອຽດໃນແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້). 
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Figure 16.  ທດັສະນະຂອງຄະນະບໍລຫິານ ແລະ ຄູສອນ ແລະ ນກັຮຽນ ຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

 
 

✓ ນກັຮຽນຊັ ໍ້ນມດັທະຍມົ ຄດິວື່ າ ການກໍື່ ສ ໍ້າງທາງ ແລະ ຂວົ ເປັນສາຂາອາຊບີທີື່ ຕ ໍ້ອງການຫຼາຍທີື່ ສຸດໃນ
ທໍ້ອງຖິື່ ນຂອງຕນົ (22%). 

✓ ນກັຮຽນອາຊວີະ ກໍໃຫ ໍ້ທດັສະນະໃນອດັຕາສື່ ວນດຽວກນັ (14%). 
✓ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ເຫນັວື່ າ ວຽກງານກໍື່ ສ ໍ້າງອາຄານ ແມື່ ນມຫຼີາຍ ແລະ ກໍາລງັເປັນທີື່ ນຍິມົຢູື່ ໃນ

ທ ໍ້ອງຖິື່ ນຂອງຕນົ (23%). 
✓ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ກໍໃຫ ໍ້ທດັສະນະລວງດຽວກນັ (25% ສໍາລບັວຽກ

ກໍື່ ສ ໍ້າງ ແລະ 22% ສໍາລບັຂວົ ແລະ ທາງ). 
✓ ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ກໍື່ ເຂົ ໍ້າໃຈວື່ າ ວຽກງານການກໍື່ ສ ໍ້າງຂວົ ແລະ ເສັ ໍ້ນທາງ ແມື່ ນສາຂາອາຊບີທີື່

ເຮດັໃຫ ໍ້ມລີາຍຮບັສູງ. 
 

 

ຫຼກັຖານຂ ໍ້າງເທງິນີ ໍ້ ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ສາຂາອາຊບີທີື່ ເປີດສອນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ເປັນສາຂາອາຊບີທີື່ສາມາດ
ສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ລະດບັປານກາງຫາສູງ ແລະ ເປັນສາຂາທີື່ສອດຄື່ ອງກບັຄວາມຕ ໍ້ອງການຂອງທ ໍ້ອງຖິື່ ນ. 
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7.1.7 ຄວາມຮູ ໍ້ສກຶ ຫຼ  ທດັສະນະຂອງສງັຄມົຕໍື່ ອາຊວີະສກຶສາ ວື່ າເປັນເສັ ໍ້ນທາງສູື່ ຄວາມສາໍເລດັດ ໍ້ານອາຊບີ ຫຼ  ບ?ໍ 

 

ໃນຫວົຂໍ ໍ້ຜື່ ານມາພວກເຮາົໄດ ໍ້ນໍາສະເໜທີດັສະນະຕື່ າງໆ ຂອງຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ ຕໍື່ ກບັທກັສະສມີ   ຫຼ  ສາຂາອາຊບີທີື່ ກໍາລງັ
ເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງການຢູື່ ພາຍໃນແຂວງຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ, ຕໍື່ ໄປພວກເຮາົຈະໄດ ໍ້ນໍາສະເໜທີດັສະນະຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າຕໍື່ ກບັອາຊວີະ ວື່ າເປັນ
ເສັ ໍ້ນທາງສູື່ ຄວາມສໍາເລດັດ ໍ້ານອາຊບີ ຫຼ  ບໍ (ເບິື່ ງແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້). 

 

Figure 17.  ທດັສະນະຂອງສງັຄມົຕໍື່ ອາຊວີະສກຶສາ ວື່ າເປັນເສັ ໍ້ນທາງສູື່ ຄວາມສໍາເລດັດ ໍ້ານອາຊບີ 

 
 

✓ ດັື່ ງທີື່ ສະແດງໃນແຜນວາດຂໍ້າງເທງິ, ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມສື່ ວນໃຫຍື່  ຫຼ  85% ໂດຍສະເລື່ ຍ ເຊ ື່ ອວື່ າ ອາຊວີະສກຶສາເປັນ
ທາງເລ ອກໜຶື່ ງຂອງການສກຶສາ ທີື່ ສາມາດຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ຮຽນຈບົສາມາດເອາົຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ທກັສະສມີ  ທີື່ ຮຽນມາ
ນັ ໍ້ນ ໄປນໍາໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້. ບນັດາຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ (ທງັມດັທະຍມົສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-
ວຊິາຊບີ) ຢ ນຢັນວື່ າ ການຮຽນອາຊວີະສກຶສາ ເປັນທາງເລ ອກທີື່ ດ ີແລະ ເໝາະສມົ ເຊິື່ ງກວມເອາົ 89% ຂອງຈາໍ
ນວນຜູ ໍ້ຕອບທງັໝດົໃນກຸື່ ມດຽວກນັ, ແລະ ກຸື່ ມນກັຮຽນມດັທະຍມົແມື່ ນ 83%, ນກັຮຽນອາຊວີະແມື່ ນ 79%. 
ຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ຍງັມນີກັຮຽນອາຊວີະປະມານ 18% ທີື່ ເຊ ື່ ອວື່ າ ອາຊວີະສກຶສາ ບໍື່ ແມື່ ນເສັ ໍ້ນທາງສູື່ ຄວາມສໍາເລດັ ໃນ
ອາຊບີໄດ ໍ້ (ເບິື່ ງລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້).   

 

Segment 
Practical/Realistic Impractical/ 

not realistic 
No 

response 
Total 

Secondary school students 83% 12% 5% 100% 

TVET students 79% 18% 3% 100% 

TVET Admin/Faculty 89% 9% 3% 100% 

Secondary school Admin/ Faculty 89% 8% 3% 100% 

Community members 84% 8% 9% 100% 

Average 85% 11% 4% 100% 

 

ການທີື່ ນກັຮຽນໃຫໍ້ທດັສະນະໃນທາງລບົຄ ແນວນັ ໍ້ນ, ສາເຫດໜຶື່ ງອາດແມື່ ນຍ ໍ້ອນ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າບໍື່ ໄດ ໍ້ຮບັການແນະນໍາທີື່ ດໃີນ
ໄລຍະເລີື່ ມຕົ ໍ້ນສະໝກັເຂົ ໍ້າຮຽນ ຫຼ  ມຮີບັປະສບົການທີື່ ບໍື່ ຄື່ ອຍດ ີ ຫຼງັຈາກເຂົ ໍ້າຮຽນໄດ ໍ້ໄລຍະໃດໜຶື່ ງ. ສະນັ ໍ້ນ, ໃນແຜນການ
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ສ ື່ ສານ ແລະ ໂຄສະນາ ຢູື່ ໃນຂັ ໍ້ນວທິະຍາໄລ ແມື່ ນຈາໍເປັນຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ເອາົເນ ໍ້ອໃນ ຫຼ  ຂໍ ໍ້ມູນກື່ ຽວກບັເສັ ໍ້ນທາງສູື່ ຄວາມສໍາເລດັໃນ
ອາຊບີ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮູ ໍ້ ແລະ ເຂົ ໍ້າໃຈຫຼາຍຂຶ ໍ້ນ. 

ຜູ ໍ້ທີື່ ຄດິວື່ າ ອາຊວີະບໍື່ ເປັນເສັ ໍ້ນທາງສູື່ ຄວາມສໍາເລດັ (ກວມເອາົ 11% ໂດຍສະເລື່ ຍ) ນັ ໍ້ນ ສື່ ວນຫຼາຍເຂາົເຈ ົ ໍ້າສນົໃຈໄປຮຽນ
ຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ (17% ແມື່ ນນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ 16% ແມື່ ນນກັຮຽນທີື່ ກາໍລງັຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະ). ໃນທໍານອງ
ດຽວກນັ, ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ປະມານ 14% ແລະ ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ປະມານ 8% 
ກໍື່ ຕ ໍ້ອງການໃຫໍ້ນກັຮຽນ ຫຼ  ລູກຂອງຕນົ ໄປຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລເຊັື່ ນກນັ (ບິື່ ງລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້). 

 

Audience Segment 

Prefer 
studying in 

higher 
education 

Prefer making 
business and 
don’t need 

TVET training 

Prefer finding 
jobs at 

home/village/ 
district 

Prefer 
migrating to 

cities in 
search for 

jobs  

Not 
decid

ed 
yet 

Secondary school students 17% 2% 0% 2% 4% 

TVET students 16% 4% 3% 2% 4% 

TVET officers 6% 6% 3% 3% 3% 

Secondary school admin/   
faculty 

14% 6% 8% 0% 6% 

Community members 
(parents/VEDC) 

49% 8% 21% 8% 15% 

 

 

7.1.8 ລະດບັທກັສະສມີ  ຂອງຜູ ໍ້ຮຽນຈບົອາຊວີະສກຶສາ ຢູື່ ລາວ ທຽບກບັບນັດາປະເທດອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງ 
 

ໂດຍສະເລື່ ຍແລ ໍ້ວ, 35% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ (ໜໍ້ອຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ) ບອກວື່ າຜູ ໍ້ທີື່ ຮຽນຈບົອາຊວີະຢູື່ ລາວ ແມື່ ນມທີກັ
ສະທີື່ ພຽງພໍທີື່ ຈະນໍາໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃນການເຮດັວຽກຕວົຈ;ິ ຈາໍນວນ 38% ແມື່ ນບອກວື່ າ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າມທີກັສະທີື່ ຕໍື່ າກວື່ າ ຜູ ໍ້ທີື່ ຮຽນຈບົ
ຈາກອາຊວີະຢູື່ ປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງຂອງ ສປປ ລາວ; ແລະ ອກີ 25% ແມື່ ນບໍື່ ແນື່ ໃຈ ຫຼ  ອາດບໍື່ ກ ໍ້າສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ (ເບິື່ ງ
ຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້). 

 

Audience Segment 
Adequately 

Skilled 
Under-
skilled 

Highly 
skilled 

Not sure/ 
Don’t 
know 

Total 

Secondary school students 26% 33% 3% 39% 100% 

TVET students 28% 36% 2% 33% 99% 

TVET officers 31% 51% 0% 17% 100% 

Secondary school officers 58% 25% 3% 14% 100% 

Community members 33% 43% 0% 24% 100% 

Average 35% 38% 1% 25% 100% 
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Figure 18.  ລະດບັທກັສະສມີ  ຂອງນກັສກຶສາທີື່ ຮຽນຈບົຈາກສະຖານອາຊວີະຢູື່  ສປປ ລາວ ທຽບກບັປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ 

 
 

 

ແຜນວາດຂໍ້າງເທງິ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ນກັຮຽນມດັທະຍມົສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນບໍື່ ແນື່ ໃຈ, ແຕື່ ອກີ 33% ບອກວື່ າຜູ ໍ້ຮຽນຈບົ
ອາຊວີະຢູື່ ລາວ ແມື່ ນບໍື່ ໄດ ໍ້ມທີກັສະສມີ  ດ ີຫຼ  ມທີກັສະບໍື່ ພຽງພໍທີື່ ຈະນໍາເອາົໄປໃຊ ໍ້ວຽກຕວົຈງິ ຖໍ້າທຽບໃສື່ ປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ. ແຕື່
ຢື່ າງໜໍ້ອຍ 26% ຄດິວື່ າຜູ ໍ້ຮຽນຈບົ “ມທີກັສະທີື່ ພຽງພໍ”.  

ມພີຽງ 28% ຂອງນກັຮຽນອາຊວີະທີື່ ຄດິວື່ າ ຜູ ໍ້ທີື່ ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະມທີກັສະພຽງພໍ ແຕື່ ມເີຖງິ 36% ທີື່ ກື່ າວວື່ າ ຜູ ໍ້ທີື່
ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະນັ ໍ້ນແມື່ ນ “ມທີກັສະບໍື່ ພຽງພໍ” ແລະ ອກີ 33% ແມື່ ນໄດ ໍ້ຕອບແບບປອດໄພໄວ ໍ້ກື່ ອນ ໂດຍບອກວື່ າພວກ
ເຂາົ “ບໍື່ ແນື່ ໃຈ/ບໍື່ ຮູ ໍ້”. 

ສໍາລບັຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ, ເນ ື່ ອງຈາກວື່ າພວກເຂາົເປັນຜູ ໍ້ຮບັຜດິຊອບເລ ື່ ອງຄຸນ
ນະພາບ ຂອງການສອນ-ການຮຽນ ເຂາົເປັນຜູ ໍ້ທີື່ ຮູ ໍ້ດກີວື່ າກຸື່ ມຄນົອ ື່ ນທີື່ ສກຶສາ, ມພີຽງ 31% ເທົື່ ານັ ໍ້ນທີື່ ບອກວື່ າ ນກັຮຽນທີື່ ຈບົ
ຈາກອາຊວີະ ມທີກັສະທີື່ ພຽງພໍ ຫຼ  ໃຊ ໍ້ການໄດ ໍ້ ເມ ື່ ອສມົທຽບກບັປະເທດບນັດາໃກ ໍ້ຄຽງ. ຈາໍນວນ 51% ຫຼ  ຫຼາຍກວື່ ານັ ໍ້ນ ຄດິ
ວື່ າ ມທີກັສະບໍື່ ພຽງພໍ ແລະ ຈາໍນວນ 17% ແມື່ ນຕອບແບບປອດໄພ ໄວ ໍ້ກື່ ອນ ບອກວື່ າຕນົເອງ “ບໍື່ ແນື່ ໃຈ”. 

ສໍາລບັຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽມດັທະຍມົ, ຈາໍນວນ 58% ບອກວື່ າ “ມທີກັສະທີື່ ພຽງພໍ”.  
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ທັດສະນະຂອງຜ ູ້ປະກອບການ  
 

ໃນການວເິຄາະ, ພວກເຮາົຍງັໄດ ໍ້ສອບຖາມ “ຜູ ໍ້ປະກອບການທີື່ ຄູື່ ຮື່ ວມງານ” ຂອງບນັດາວທິະຍາໄລ ແລະ ຖາມ
ທດັສະນະຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າວື່ າ ເຂາົຮູ ໍ້ສກຶແນວໃດ ຕໍື່ ທກັສະສມີ  ຂອງຜູ ໍ້ທີື່ ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະຢູື່ ພາຍໃນປະເທດ? ແຕື່ ກື່ ອນອ ື່ ນ
ພວກເຮາົຈະນໍາສະເໜຂໍີ ໍ້ມູນພ ໍ້ນຖານຂອງບນັດາຜູ ໍ້ປະກອບການກື່ ອນດັື່ ງຕໍື່ ໄປນີ ໍ້. 

 

 

 

ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມສື່ ວນໃຫຍື່  ຫຼ  75% 

ແມື່ ນມາຈາກ ຂະແໜງບໍລກິານ ແລະ 
ອກີ 10% ແມື່ ນມາຈາກຂະແໜງ ນໍາ
ເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົື່ ງອອກ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຢູື່  ສປປ ລາວ ເສດຖະກດິແມື່ ນຖ ກແບື່ ງອອກເປັນ 3 ຂະແໜງຄ : 
ກະສກິໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລກິານ ເຊິື່ ງໃນນັ ໍ້ນ ຂະແໜງ 
“ອຸດສາຫະກໍາ” ແມື່ ນລວມເອາົການຜະລດິ, ການຄ ໍ້າຂາຍ, ບໍື່ ແຮື່  
ແລະ ພະລງັງານ. ດັື່ ງນັ ໍ້ນພວກເຮາົຈ ິື່ ງຈດັທຸລະກດິຂອງຜູ ໍ້ປະກອບ
ການທີື່ ຕອບຄໍາຖາມອອກເປັນ 3 ຂະແໜງເຊັື່ ນກນັ ເຊິື່ ງປະກອບມ ີ
75% ແມື່ ນຜູ ໍ້ດໍາເນນີທຸລະກດິຂະແໜງບໍລກິານ, 22% ແມື່ ນຂະ   
ແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 3% ແມື່ ນຂະແໜງກະສກິໍາ.  
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Figure 19.  ທຸລະກດິຂອງບນັດາຜູ ໍ້ປະກອບການ 

Figure 20.  ຂະແໜງການທຸລະກດິຂອງບນັດາຜູ ໍ້ປະກອບການ 
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35% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ ໄດ ໍ້ລະບຸວື່ າ ທຸລະກດິທີື່ ຕນົ
ເອງພວມດໍາເນນີຢູື່  ເປັນວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍື່ , 
34% ບອກວື່ າ ແມື່ ນວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ 
31% ບອກວື່ າ ແມື່ ນວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ໍ້ອຍ. ເວົ ໍ້າ
ລວມແລໍ້ວ, ພວກເຮາົ ໄດ ໍ້ຜູ ໍ້ທີື່ ເປັນຕວົແທນຂອງ ວສິາຫະ
ກດິຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ແລະກາງ ເກ ອບ 1/3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ມຫຼີາຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ (59%) ທີື່ ບໍື່ ມ ີ
ຄວາມໝັ ໍ້ນໃຈຫຼາຍປານໃດກື່ ຽວກບັ
ຄວາມສາມາດ ຫຼ  ທກັສະສມີ   ຂອງຜູ ໍ້
ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະສກຶສາ, 38% 

ຮູ ໍ້ສກຶວື່ າເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ມຄີວາມສາມາດພໍ
ໃນການປະກອບວຽກງານ, ແລະ ມີ
ພຽງ 3% ຄດິວື່ າພວກເຂາົມຄີວາມ
ສາມາດເກນີພໍ. ຖໍ້າລວມເອາົ 
“ຄວາມສາມາດພຽງພໍ ແລະ ເກນີພໍ” 
ລວມແລໍ້ວກໍຈະເປັນ: +41% ກໍື່
ຍງັຕໍື່ າກວື່ າ 59% ທີື່ ບອກວື່ າ “ບໍື່ ມີ
ຄວາມສາມາດພຽງພໍ”. 

 

 

 

  

35%

34%

31%

Large Enterprise Medium Enterprise

Small Enterprise

38%

3%

59%

Competent enough More than enough

Not enough competent

Figure 21.  ປະເພດທຸລະກດິ 

Figure 22.  ທດັສະນະຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການຕໍື່ ທກັສະສມີ  
ຂອງຜູ ໍ້ຈບົຈາກອາຊວີະ 
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ແຕູ່ກ ໍ່ຍັງມສິີໍ່ງທີໍ່ດີຄ : 
 

 

 

 

ຫຼາຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ (56%) ຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການທີື່ ສໍາ
ຫຼວດທງັໝດົ ແມື່ ນມ ີ“ແນວໂນ ໍ້ມ” ຈະຈ ໍ້າງຜູ ໍ້ຮຽນຈບົ
ຈາກໂຮງຮຽນອາຊວີະ ຖໍ້າຫາກມຕໍີາແໜື່ ງວື່ າງ ແລະ 
28% ບອກວື່ າມ ີ“ຄວາມເປັນໄປໄດ ໍ້ສູງ” ທີື່ ຈະຮບັເຂົ ໍ້າ
ເປັນພະນກັງານ. ຖໍ້າລວມກນັແລ ໍ້ວ ກໍເທົື່ າກບັ 84% 
ທີື່ ບອກວື່ າຈະຮບັເອາົເປັນພະນກັງານ ແລະ ມພີຽງ 
16% ເທົື່ ານັ ໍ້ນທີື່ ບອກວື່ າຈະບໍື່ ຮບັເອາົ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນອະນາຄດົອນັໃກ ໍ້ນີ ໍ້, ຜູ ໍ້ປະກອບການບອກວື່ າຈະມ ີ“ແນວໂນ ໍ້ມ”ຫຼ  ຕໍາແໜື່ ງວື່ າງຫຼາຍຕໍາແໜື່ ງເປີດຢູື່ : 
 

Figure 24.  ແນວໂນ ໍ້ມ ຫຼ  ຄາດຄະເນຕໍາແໜື່ ງງານທີື່ ຈະວື່ າຈ ໍ້າງໃນອະນາຄດົອນັໃກ ໍ້ 

 

 

 

ມຜູີ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ 84% ຄາດຄະເນວື່ າຈະມຕໍີາແໜື່ ງວື່ າງ 
ຫຼ  ຮບັພະນກັງານໃໝື່ ເຂົ ໍ້າເຮດັວຽກອະນາຄດົອນັໃກ ໍ້ນີ ໍ້. 

 

  

16%

56%

28%

Not likely Likely Very likely

Figure 23.  ຄວາມໜໍ້າຈະເປັນໄປໄດ ໍ້ໃນການຮບັເອາົ
ພະນກັງານທີື່ຈບົຈາກອາຊວີະ 
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ຈາໍນວນ 38% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບທງັໝດົບອກວື່ າ ຕ ໍ້ອງການໃຫໍ້ຜູ ໍ້ຮຽນຈບົອາຊວີະທີື່ ມ ີທກັສະ SOFT SKILLS9 ແລະ ອກີ 
34% ແມື່ ນຕ ໍ້ອງການຜູ ໍ້ທີື່ ມ ີ ທດັສະນະຄະຕ ິ ຫຼ  ຈນັຍາບນັ ໃນການເຮດັວຽກ. ຖໍ້າຖ ວື່ າ “ທດັສະນະຄະຕ”ິ ແມື່ ນນອນໃນ 
“SOFT SKILLS”, ຜນົບວກຂອງທງັສອງນີ ໍ້ ກໍຈະເປັນ 72% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມທງັໝດົ ທີື່ ບອກວື່ າ SOFT  SKILLS 
ຄ ສິື່ ງຕົ ໍ້ນຕໍທີື່ ຜູ ໍ້ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະສກຶສາຍງັຂາດຢູື່ . 

ຄຽງຄູື່ ກນັນັ ໍ້ນ, ຈາໍນວນ 25% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ ຮູ ໍ້ສກຶວື່ າຕວົເອງກໍຕ ໍ້ອງການຜູ ໍ້ທີື່ ມ ີທກັສະທາງດ ໍ້ານວຊິາການ ເຊັື່ ນ
ກນັ.  ຜນົການສກຶສານີ ໍ້ ແມື່ ນແມື່ ນສອດຄື່ ອງກບັ 59% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມກື່ ອນໜໍ້ານີ ໍ້ ທີື່ ບອກວື່ າ ບໍື່ ເຊ ື່ ອໝັ ໍ້ນໃນຄວາມ
ສາມາດຂອງຜູ ໍ້ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະສກຶສາ.  

 

7.2 ຄວາມຮັບຮ ູ້, ຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ຕ ໍ່ກັບວິທະຍາໄລອາຊີວະສກຶສາ 

ຄວາມຮັບຮ ູ້ກ່ຽວກັບວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ  

7.2.1 ຄວາມຮູ ໍ້ສກຶຕໍື່ ກບັວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ 

ໃນພາກນີ ໍ້ ພວກເຮາົຈະນໍາສະເໜສີະເພາະຂໍ ໍ້ມູນທີື່ ໄດ ໍ້ຈາກນກັຮຽນມດັທະຍມົ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ
ມດັທະຍມົ, ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ. ພວກເຮາົໄດ ໍ້ໃຫ ໍ້ພວກເຂາົເລ ອກເບິື່ ງວື່ າ ແມື່ ນວທິະຍາໄລ ໃດທີື່ ຢູື່ ໃກ ໍ້ບ ໍ້ານຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ
ຫຼາຍທີື່ ສຸດ ເຊິື່ ງຜນົການວໄິຈສາມາດສະຫຸຼບໄດ ໍ້ດັື່ ງໃນຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້. 

  

                                                           
9 ທກັສະທາດງ ໍ້ານອາລມົປະກອບດ ໍ້ວຍ: ທັດສະນະຄະຕິ,ການສ ື່ ສານ, ຄວາມຄດິສ ໍ້າງສນັ, ຈນັຍາບນັໃນການເຮດັວຽກ, ການເຮດັວຽກເປັນໝູື່ ຄະນະ, ການສ ໍ້າງເຄ ອຂື່ າຍ, 
ການຕດັສນິໃຈ, ແນວຄດິດ ໍ້ານບວກ, ການບໍລຫິານເວລາ, ແຮງຈງູໃຈ, ຄວາມຍ ດຫຍຸື່ ນ, ການແກ ໍ້ໄຂບນັຫາ, ແນວຄດິແບບມວີຈິາລະນະຍານ ແລະ ການແກ ໍ້ໄຂຂໍ ໍ້ຂດັແຍ ໍ້ງ. 

38%

34%

25%

3%
Soft skills

Attitude or work
ethnic

Technical skills

Other (English and
Global Mindset)

Figure 25.  ສິື່ ງທີື່ ຜູ ໍ້ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະຍງັຂາດ 
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Audience 
Segment 

It’s not so 
impressive 

(instructional 
quality/facilities) 

I heard it is 
improved 

I know some 
people who are 

impressed/ 
recommend it 

I never heard 
anything about it 

(programs/courses/ 
teachers/ 

scholarships) 

No 
response 

Total 

Secondary 
school students 

3% 12% 41% 40% 3% 100% 

Secondary 
school officers 

14% 39% 28% 19%   100% 

Community 
members 

21% 10% 29% 41%   100% 

 

Figure 26. ຄວາມຮູ ໍ້ສກຶຂອງນກັຮຽນ, ຄູ ແລະ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ຊຸມຊນົຕໍື່ ກບັວທິະຍາໄລອາຊວີະ 

 

 

ຂໍ ໍ້ມູນຂ ໍ້າງເທງິຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ, ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແມື່ ນບໍື່ ຄື່ ອຍຮູ ໍ້ຫຍງັຫຼາຍກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ. ໃນເວລາ
ເຮດັສໍາຫຼວດ, ຫາກທມີງານວໄິຈ ຫຼ  ຄູອາຈານ ບໍື່ ໄດ ໍ້ຊື່ ວຍໃຫໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຄດິທບົທວນ ກື່ ຽວກບັທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາ
ຊບີຢູື່ ພາຍໃນ ເມ ອງ ຫຼ  ແຂວງ ຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າແລ ໍ້ວ, ທງັນກັຮຽນມດັທະຍມົ, ພໍື່ ແມື່  ແລະ ຄພສບ ສື່ ວນໃຫຍື່  ແມື່ ນບໍື່ ສາມາດ
ລະບຸຊ ື່  ຫຼ   ບໍື່ ຮູ ໍ້ຊໍ ໍ້າວື່ າ ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີນັ ໍ້ນຕັ ໍ້ງຢູື່ ໃສ. 

ຈາໍນວນ 40% ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ, 19% ຂອງຄູສອນ ແລະ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ 41% ຂອງ
ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ແມື່ ນ “ບໍື່ ເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາເລຍີ”.  

ຢື່ າງໃດກໍື່ ດ,ີ ຢື່ າງໜໍ້ອຍຈາໍນວນ 41% (ໜໍ້ອຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ) ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ ກໍໄດ ໍ້ບອກວື່ າ ຕນົເອງຮູ ໍ້ຈກັຄນົ
ຈາໍນວນໜຶື່ ງ ທີື່ ມຄີວາມປະທບັໃຈຕໍື່ ວທິະຍາໄລດັື່ ງກື່ າວ ຫຼ  ໄດ ໍ້ແນະນໍາ ໃຫ ໍ້ຮູ ໍ້ຈກັ ຫຼ  ໄປສະໝກັເຂົ ໍ້າຮຽນ. ນອກຈາກນັ ໍ້ນ ຍງັ
ມຈີາໍນວນ 12% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ ໄດ ໍ້ບອກວື່ າ ພວກເຂາົໄດ ໍ້ຍນິວື່ າວທິະຍາໄລເຫຼົື່ ານັ ໍ້ນ ໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ໍ້ນແດື່ ແລ ໍ້ວ 
ແລະ ມພີຽງແຕື່  3% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ທີື່ ບອກວື່ າຕນົເອງ ບໍື່ ໄດ ໍ້ຮູ ໍ້ສກຶປະທບັໃຈຕໍື່ ກບັວທິະຍາໄລທີື່ ຢູື່ ໃກ ໍ້ບ ໍ້ານຂອງຕນົ.  

ສໍາລບັຄູສອນ ແລະຜູ ໍ້ອໍານວຍການ, ມຈີາໍນວນ 39% ທີື່ ບອກວື່ າ ຕນົເອງໄດ ໍ້ຍນິວື່ າ ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີເຫຼົື່ ານັ ໍ້ນ 
ໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ໍ້ນ, ແຕື່ ມພີຽງ 28% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ທີື່ ບອກວື່ າໄດ ໍ້ຮູ ໍ້ຈກັວທິະຍາໄລດັື່ ງກື່ າວ ຈາກຄນົອ ື່ ນ, ມຄີວາມປະທບັໃຈ ຫຼ  
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ຢາກແນະນໍານກັຮຽນໄປສະໝກັຮຽນ. ຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ມຈີາໍນວນ 14% ທີື່ ບອກຢື່ າງກງົໄປກງົມາເລຍີວື່ າ ຕນົເອງບໍື່ ໄດ ໍ້ປະທບັ
ໃຈ.  ສິື່ ງດັື່ ງກື່ າວນີ ໍ້ ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັຄວາມຈາໍເປັນ ທີື່ ແຕື່ ລະວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ຈະຕ ໍ້ອງມກີານສ ໍ້າງແບຣນເປັນຂອງຕນົເອງ 
ແລະ ເຮດັໃຫ ໍ້ຫຼາຍພາກສື່ ວນມສີື່ ວນຮື່ ວມ ຫຼ ຮູ ໍ້ຈກັວທິະຍາໄລຫຼາຍຂຶ ໍ້ນຕ ື່ ມ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນບນັດານກັຮຽນມດັທະຍມົ ກໍື່ ຄ 
ຊຸມຊນົ.  

 

7.2.2 ທື່ ານເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ ທີື່ ຢູື່ ໃກ ໍ້ທີື່ ສຸດໄດ ໍ້ແນວໃດ? 

ຄໍາຖາມໄດ ໍ້ຊື່ ວຍໃຫໍ້ພວກເຮາົຮູ ໍ້ຈກັຊື່ ອງທາງ ຫຼ  ການໂຄສະນາທີື່ ມປີະສດິທຜິນົທີື່ ສຸດ ແລະ ເປັນການລບຶລ ໍ້າງສມົມຸດ
ຖານຜື່ ານມາ ກື່ ຽວກບັ “ອດິທພິນົຂອງການໂຄສະນາ”. ຜນົຂອງການສກຶສາໃນຫວົຂໍ ໍ້ນີ ໍ້ ແມື່ ນໄດ ໍ້ສະແດງຢູື່ ໃນຕາຕະລາງ ແລະ 
ແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້.  
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• 43% ຂອງ ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແມື່ ນບໍື່ ໄດ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ, ເຊິື່ ງສອດຄື່ ອງກບັຕາຕະລາງທີື່ ຜື່ ານມາທີື່ ຕອບວື່ າຕນົເອງ 
“ບໍື່ ເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິ” ກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລ.  

• ຜື່ ານມາມຈີາໍນວນ 41% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມບອກວື່ າ ຕນົເອງຮູ ໍ້ຈກັຄນົທີື່ ມຄີວາມປະທບັໃຈ ແລະ ໄດ ໍ້ແນະນໍາ ໃຫ ໍ້
ຮູ ໍ້ກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລດັື່ ງກື່ າວ, ແຕື່ ໃນແຜນວາດຢູື່ ຊ ໍ້າຍມ ນີ ໍ້ ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າມພີຽງ 21% ເທົື່ ານັ ໍ້ນທີື່ ບອກວື່ າ ຕນົເອງ
ມໝີູື່ ທີື່ ຮຽນຢູື່ ວທິະຍາໄລ. 

• ມ ີ 11% ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແມື່ ນໄດ ໍ້ຍນິກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ ຍ ໍ້ອນວື່ າໄດ ໍ້ມພີະນກັງານຈາກ
ວທິະຍາໄລລງົມາເຜຍີແຜື່ , ແນະແນວ (ແຕື່ ສິື່ ງທີື່ ແປກໃຈແມື່ ນ ເປັນໄປໄດ ໍ້ແນວໃດທີື່  44% ຂອງຄູສອນ ແລະ ຜູ ໍ້ອໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົບອກວື່ າໄດ ໍ້ມກີານລງົມາແນະແນວຢູື່  ໂຮງຮຽນຂອງຕນົ ແຕື່ ມພີຽງ 11% ຂອງ
ນກັຮຽນທີື່ ສາມາດຈ ື່ໄດ ໍ້. ນັ ໍ້ນໝາຍຄວາມວື່ າ, ນກັຮຽນໃນຊຸດນີ ໍ້ ອາດບໍື່ ໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມໝດົທຸກຄັ ໍ້ງທີື່ ລງົມາແນະແນວ). 
ສໍາລບັຊຸມຊນົ, ມພີຽງ 4% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ທີື່ ບອກວື່ າໄດ ໍ້ມກີານລງົມາແນະແນວສາຍວຊິາຊບີຢູື່ ພາຍໃນບ ໍ້ານຂອງຕນົ.  

• ແຜນວາດນີ ໍ້ ຍງັສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ທາງອໍານາດການປົກຄອງບ ໍ້ານ ກໍື່ ຄ  ສະຫະພນັແມື່ ຍງິບ ໍ້ານ ແມື່ ນບໍື່ ໄດ ໍ້ໂອ ໍ້ລມົ ຫຼ   
ແນະແນວອາຊບີ ຫຼ   ແນະນໍາວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ໃຫ ໍ້ແກື່ ນກັຮຽນມດັທະຍມົ. ມພີຽງ 1% ຂອງນກັຮຽນ
ທີື່ ຕອບເທົື່ ານັ ໍ້ນ ບອກວື່ າໄດ ໍ້ຍນິຈາກອງົການຈດັຕັ ໍ້ງຊື່ າວໜຸື່ ມ. ນອກຈາກນີ ໍ້, ກຍໍງັມອີກີ 1% ທີື່ ບອກວື່ າຕນົເອງ 
ຮູ ໍ້ຈກັຈາກໂພສເ໌ຕີ ໍ້, 3% ແມື່ ນຮູ ໍ້ຈາກແຜື່ ນພບັຂອງວທິະຍາໄລ ແລະ  6% ແມື່ ນຮູ ໍ້ຈກັຈາກຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນ
ດັື່ ງກື່ າວໂດຍກງົ.  

• ຈາກຂໍ ໍ້ມູນຂ ໍ້າງເທງິນີ ໍ້ ສາມາດເວົ ໍ້າໄດ ໍ້ວື່ າ, ສ ື່  ແລະ ອຸປະກອນສິື່ ງພມິຕື່ າງໆທີື່ ບນັດາວທິະຍາ ໄລຜະລດິຂຶ ໍ້ນມານັ ໍ້ນ,ຖໍ້າ
ມ,ີ ແມື່ ນຍງັບໍື່ ທນັສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ ໄດ ໍ້ຫຼາຍພໍເທົື່ າໃດ; ແຕື່ ກໍື່ ມເີຖງິ 9% ທີື່ ບອກວື່ າ ຕນົເອງໄດ ໍ້ເຫນັ 
Facebook ເພຈ ໌ຂອງວທິະຍາໄລ (ບາງທີື່ ອາດຈະໄດ ໍ້ມກີານຄົ ໍ້ນຫາ ໃນເວລາພວກເຮາົເຮດັວຽກສໍາຫຼວດ). 

Segment 

I know 
some 

friends 
studying/ 
studied 
there 

I know 
some 

teachers 
there 

I saw a 
brochure 

They 
(TVET 

College) 
visit 
our 

village 

They 
(TVET 

College) 
visit 
our 

school 

I saw their 
Facebook 

page/website 

I saw 
some 

posters 

Village 
officials 

talk 
about 

it 

Lao Youth 
Association 
talk about 

it 

Lao 
Women’s 

Association 
talk about 

it 

No 
response 

Total 

Secondary school students 
21% 6% 3% 4% 11% 9% 1% 0% 1% 0% 43% 100% 

TVET students 
45% 19% 6% 3% 8% 7% 1% 3% 1% 0% 6% 100% 

TVET officers 
40% 0% 0% 14% 31% 6% 6% 0% 0% 0% 3% 100% 

Secondary school officers 
17% 0% 14% 8% 44% 0% 0% 6% 0% 0% 11% 100% 

Community members 
23% 10% 9% 12% 16% 0% 1% 1% 4% 0% 23% 100% 

Average 29% 7% 6% 8% 22% 4% 2% 2% 1% 0% 17% 100% 

  

Figure 27.  ນກັຮຽນມັດັທະຍມົສກຶສາ 
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7.3 ປັດໄຈທີໍ່ເປັນອຸປະສັກ ຫຼ  ເອ ື້ອອ ານວຍ ໃນການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະສຶກສາ  

7.3.1 ປັດໄຈຕົ ໍ້ນຕທໍີື່ ເຮດັໃຫ ໍ້ຕດັສນິໃຈ 

ໃນແບບສອບຖາມ, ພວກເຮາົໄດ ໍ້ຖາມວື່ າ ແມື່ ນອນັໃດເປັນປັດໄຈຕົ ໍ້ນຕໍ ໃນການຕດັສນິໃຈກື່ ຽວກບັສະຖານທີື່ ຮຽນ ແລະ ສາຂາວຊິາທີື່ ຢາກຮຽນ? (ໃຫໍ້ໝາຍຕກິ). ຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນວາດລຸື່ ມ
ນີ ໍ້ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັອດັຕາສື່ ວນຮ ໍ້ອຍຂອງຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມດັື່ ງກື່ າວ.  

 

 Segment 

Location Budget Impression 
of quality 

instruction 

Course 
options 

My friends 
are going 

there 

My own 
personal 
dreams/ 

aspirations 

My parents’ 
dreams/ 

aspirations 

Scholarship Other/No 
response 

Total 

 Secondary school students 2% 20% 8% 2% 2% 58% 5% 2% 1% 100% 

 TVET students 6% 5% 13% 7% 4% 49% 4% 9% 2% 100% 

 TVET Admin/faculty 6% 9% 34% 40% 0% 6% 3% 3%   100% 

 

Secondary school 
Admin/faculty 

3% 19% 6% 28% 0% 22% 6% 14% 3% 100% 

 Community members 4% 23% 5% 5% 8% 21% 12% 15% 5% 100% 
 Average 4% 15% 13% 17% 3% 31% 6% 9% 3% 100% 
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Figure 28.  ບນັດາປັດໄຈຕົ ໍ້ນຕໍທີື່ ເຮດັໃຫ ໍ້ຕດັສນິໃຈ ວື່ າຈະຮຽນຢູື່ ໃສ ແລະ ຮຽນສາຂາອາຊບີໃດ 

 
 
 

ຈາກສະຖິຕິຂ້າງເທິງສາມາດສະຫຼຸບໄດູ້ດັໍ່ງນີື້:  

✓ ໂດຍສະເລັື່ ຍແລ ໍ້ວ, ປັດໄຈທີື່ ເຮດັໃຫ ໍ້ນກັຮຽນຕດັສນິໃຈ ວື່ າຈະຮຽນຫຍງັ ແລະ ຮຽນຢູື່ ໃສນັ ໍ້ນ ຕົ ໍ້ນຕໍແມື່ ນ ອງີໃສື່ ຄວາມ
ໄຝື່ ຝັນ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາສື່ ວນຕວົຂອງນກັຮຽນເອງ (58% ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ 49% ສໍາລບັ
ນກັຮຽນອາຊວີະ). ນີ ໍ້ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ເວລາເຮດັແນະແນວສາຍອາຊບີ ແລະ ໃຫ ໍ້ຄໍາປຶກສາ ແມື່ ນຄວນເນັ ໍ້ນໜກັໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າ
ໄດ ໍ້ຮຽນຕາມຄວາມໄຝື່ ຝັນ ແລະ ຕາມຄວາມມຸື່ ງມາດປາຖະໜາຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ. 

✓ ປະມານ 20% ຫຼ  1 ໃນ 5 ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ ຄດິວື່ າ ງບົປະມານ ຫຼ  ເງນິ (ຄື່ າໃຊ ໍ້ຈື່ າຍທງັໝດົຂອງການສກຶສາ ເຊັື່ ນ: 
ຄື່ າກນິຄື່ ານອນຢູື່ ໂຮງຮຽນ, ຄື່ າເດນີທາງ, ຄື່ າອາຫານ ແລະ ຄື່ າເຮດັກດິຈະກາໍຕື່ າງໆ. ຍກົເວັ ໍ້ນຄື່ າຮຽນ ເຊິື່ ງຄາດວື່ າໜໍ້າຈະ
ແມື່ ນຄອບຄວົເປັນຜູ ໍ້ຮບັຜດິຊອບ) ແມື່ ນປັດໄຈຫຼກັໃນການຕດັສນິໃຈ. ກງົກນັຂ ໍ້າມ, ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຢູື່
ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ (9%) ຄດິວື່ າ ງບົປະມານ ບໍື່ ໜ ໍ້າຈະແມື່ ນປັດໄຈຕົ ໍ້ນຕໍໃນການຕດັສນິໃຈຂອງນກັຮຽນ. 

o ການໄດ ໍ້ຮບັທນຶການສກຶສາ (ສື່ ວນເພີື່ ມຈາກ ຄື່ າໃຊ ໍ້ຈື່ າຍທີື່ ຄອບຄວົຂອງນກັຮຽນຕໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັຜດິຊອບ) ກໍື່ ເປັນສື່ ວນ
ສໍາຄນັອນັໜຶື່ ງໃນການຕດັສນິໃຈເຂົ ໍ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນ ເຊິື່ ງກວມເຖງິ 9% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບທງັໝດົ. ໃນນັ ໍ້ນ ແມື່ ນມພີຽງ 
2% ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ. ນີ ໍ້ໝາຍຄວາມວື່ າ ການເຂົ ໍ້າເຖງິຂໍ ໍ້ມູນ-ຂາວສານກື່ ຽວກບັທນຶການສກຶສາ ແມື່ ນຍງັຈາໍ
ກດັຢູື່  ສາເຫດໜຶື່ ງອາດເປັນຍ ໍ້ອນຂາດກນົໄກ ຫຼ  ບໍື່ ມທີນຶການສກຶສາສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ. ແຕື່ ຄວາມຈງິແລ ໍ້ວ, 
ເຂາົເຈ ົ ໍ້າເປັນກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຫຼກັທີື່ ຕ ໍ້ອງການທນຶການສກຶສາ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍກະຕຸ ໍ້ນເຂາົເຈ ົ ໍ້າໃຫ ໍ້ເຂົ ໍ້າມາຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະ
ສກຶສາ ໄດ ໍ້.  

o ຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລບັນກັຮຽນອາຊວີະທີື່ ກໍາລງັຮຽນຢູື່ ໃນປະຈບຸນັ ແລະ ໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ກື່ ຽວກບັທນຶການສກຶສາ
ທີື່ ມຢູີື່  ແຕື່ ກໍື່ ຍງັມພີຽງ 5% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບທງັໝດົເທົື່ ານັ ໍ້ນ ທີື່ ຄດິວື່ າສິື່ ງດັື່ ງກື່ າວເປັນປັດໄຈສໍາຄນັ ທີື່ ກະຕຸ ໍ້ນໃຫ ໍ້
ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຕດັສນິໃຈ ວື່ າຈະຮຽນຢູື່ ໃສ ແລະ ຮຽນສາຂາໃດ.  
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o ນີ ໍ້ໝາຍຄວາມວື່ າ ການສະໜອງຂໍ ໍ້ມູນກື່ ຽວກບັ ຄື່ າຮຽນ ຂອງແຕື່ ລະສາຂາຮຽນແມື່ ນເປັນສິື່ ງສໍາຄນັ ເຊິື່ ງຈະ
ຊື່ ວຍໃຫໍ້ນກັຮຽນໄດ ໍ້ຕດັສນິໃຈເລ ອກຮຽນໃນສິື່ ງທີື່ ຕນົເອງມກັ ແລະ ສາມາດຈື່ າຍໄດ ໍ້. ຖໍ້າເຮດັເປັນແຜນ
ວາດ ຫຼ  ຕາຕະລາງ ລະບຸຂໍ ໍ້ມູນລະອຽດວື່ າ ຖໍ້າຮຽນສາຂາອາຊບີໜຶື່ ງໆ ຈນົຈບົ ແລະ ປະກອບອາຊບີ ຫຼ  ເວົ ໍ້າ
ອກີຢື່ າງໜຶື່ ງງວື່ າ ນບັແຕື່  “ມ ໍ້ລງົທະບຽນເຂົ ໍ້າຮຽນຈນົຮອດການຈ ໍ້າງງານ (e2e)”ແມື່ ນຈະມຄີື່ າໃຊ ໍ້ຈື່ າຍ
ເທົື່ າໃດ. ຫຼງັຈາກນັ ໍ້ນ, ເມ ອື່ ຕນົເອງໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າເຮດັວຽກແລໍ້ວ ຈະໄດ ໍ້ຮບັຜນົຕອບແທນຈາກສິື່ ງທີື່ ໄດ ໍ້ລງົທນຶມາ
ນັ ໍ້ນເທົື່ າໃດ (ROI - return on investment) ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ທຸກຄນົໄດ ໍ້ເຫນັພາບລວມທງັໝດົຈາກການຮຽນ
ສາຂາວຊິານັ ໍ້ນ. ສໍາລບັການ ໂຄສະນາກື່ ຽວກບັທນຶການສກຶສາທີື່ ມຢູີື່  ແມື່ ນຕ ໍ້ອງ ໄດ ໍ້ເນັ ໍ້ນໃສື່  ກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ
ນກັຮຽນ ທີື່ ຮຽນຢູື່ ລະດບັມດັທະຍມົ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນບນັດາໂຮງຮຽນປໍ້ອນຂອງວທິະຍາໄລ ຫຼ  
ໂຄສະນາໃຫ ໍ້ແກື່  ບນັດາຫ ໍ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ. 

✓ ຄວາມຫຼາກຫາຼຍຂອງສາຂາວິຊາຮຽນ: ຄູສອນ ແລະ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການສະຖານອາຊວີະສກຶສາ  (40%) ແລະ 
ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ (28%) ຄດິວື່ າ ການສະໜອງຫຼາຍສາຂາຮຽນຈະມຜີນົຕໍື່ ການເລ ອກ ແລະ ຕດັສນິໃຈຂອງນກັຮຽນ
ວື່ າຈະຮຽນຢູື່ ໃສ ແລະ ວທິະຍາໄລໃດ. ກງົກນັຂ ໍ້າມ, ມນີກັຮຽນມດັທະຍມົພຽງ 2% ແລະ ນກັຮຽນອາຊວີະພຽງ 7% ເທົື່ າ
ນັ ໍ້ນ ທີື່ ເຫນັດນໍີາ ຕໍື່ ທດັສະນະດັື່ ງກື່ າວ. ນີ ໍ້ໝາຍຄວາມວື່ າ, ໃນວຽກງານໂຄສະນາ ຈະຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ແຕື່ ລະສາຂາວຊິາ
ຮຽນ ມຄໍີາອະທບິາຍເຖງິສາຂາອາຊບີທີື່ ຜູ ໍ້ຮຽນອາດຈະໄດ ໍ້ເຮດັຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ. ຖໍ້າເຮດັຄ ແນວນນັ ໍ້ນ ມນັຈະຊື່ ວຍໃຫໍ້
ນກັຮຽນສາມາດຕດັສນິໃຈເລ ອກຮຽນ ແລະ ປະກອບອາຊບີທີື່ ເຂາົໄຝື່ ຝັນ ແລະ ມຸື່ ງມາດປາດຖະໜາ. 

✓ ຄວາມຮ ູ້ສຶກຕ ໍ່ຄຸນນະພາບການສຶກສາ: ຄູສອນ ແລະ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການສະຖານອາຊວີະສກຶສາ (34%) ເຊ ື່ ອວື່ າ ຖໍ້າ
ການວທິະຍາໄລສະໜອງການຮຽນການສອນທີື່ ມຄຸີນນະພາບ ຈະເຮດັໃຫ ໍ້ມຄີນົເຂົ ໍ້າມາຮຽນຫຼາຍຂຶ ໍ້ນ. ແຕື່ ສໍາລບັນກັຮຽນ
ມດັທະຍມົ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນຜູ ໍ້ “ບໍື່ ເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິ” ກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ ເຫນັດນໍີາທດັສະນະດັື່ ງກື່ າວແມື່ ມີ
ພຽງແຕື່   8% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ. ແມື່ ນແຕື່ ນກັຮຽນອາຊວີະເອງ ກໍມພີຽງ 13% ເທົື່ ານັ ໍ້ນທີື່ ເຫນັດນໍີາຄ ກນັ. ສາຍເຫດອາດເປັນຍ ໍ້ອນ
ເຂາົເຈ ົ ໍ້າບໍື່ື່ ສາມາດສມົທຽບຄຸນນະພາບຂອງການສດິສອນໄດ ໍ້ ຫາກເຂາົບໍື່ ເຄຍີຮູ ໍ້ ຫຼ   ຜື່ ານການຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະແຫື່ ງ
ອ ື່ ນມາກື່ ອນ?  

✓ (ການປຽບທຽບຂໍ ໍ້ມູນ ກື່ ຽວກບັຄວາມຮູ ໍ້ສກຶ ຕໍື່ກບັຄວາມສາມາດໃນການແຂື່ ງຂນັ) ຄຸນນະພາບ ແມື່ ນຕ ໍ້ອງຕດິພນັກບັ
ລະດບັຄວາມສາມາດ ຫຼ  ຊໍານຊໍິານານຂອງຜູ ໍ້ຮຽນຈບົອາຊວີະຢູື່ ລາວທຽບກບັປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ. ຄຸນນະພາບຂອງນກັສກຶສາ
ອາຊວີະ ຕ ໍ້ອງເປັນທີື່ ຍອມຮບັຂອງສງັຄມົ ເຊິື່ ງຈະເປັນການສໍ້າງພ ໍ້ນຖານ ຫຼ  ການເປີດໂອກາດອນັດ ີສໍາລບັຜູ ໍ້ຮຽນຈບົ, ມີ
ໂອກາດຖ ກຄດັເລ ອກເຂົ ໍ້າເຮດັວຽກ ແລະ ເຮດັໄດ ໍ້ຢື່ າງແທ ໍ້ຈງິ. 

✓ ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມປະມານ 6% ບອກວື່ າຄວາມໄຝື່ ຝັນ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງຜູ ໍ້ເປັນພໍື່ ແມື່ ອາດມສີື່ ວນກະຕຸ ໍ້ນການ
ຕດັສນິໃຈຂອງລູກ. ສໍາລບັທີື່ ຕັ ໍ້ງ ຫຼ  ໄລຍະທາງແຕື່ ບ ໍ້ານ ຫາ ວທິະຍາໄລ ເບິື່ ງຄ ວື່ າບໍື່ ມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍພໍເທົື່ າໃດ (ມຜູີ ໍ້
ຕອບພຽງ 4% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ). 

 

7.3.2 ຜູ ໍ້ຄວນຕດັສນິໃຈສຸດທ ໍ້າຍ 

ພວກເຮາົໄດ ໍ້ຖາມຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ຂໍ ໍ້ມູນວື່ າ ທື່ ານຄດິວື່ າໃຜຄວນເປັນຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈສຸດທໍ້າຍກື່ ຽວກບັອາຊບີການງານ ຫຼ  ສິື່ ງທີື່ ນກັຮຽນ 
ຫຼ  ລູກຢາກຈະເຮດັ ໃນອະນາຄດົ ແລະ ເຂາົຕ ໍ້ອງຮຽນສາຂາອາຊບີໃດ? ຄໍາຕອບທີື່  ໄດ ໍ້ ສາມາດສະຫຸຼບ ໄດ ໍ້ດັື່ ງໃນຕາຕະລາງ ແລະ 
ແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້: 
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Audience Segment 

Should be really 
ME (student), 
because this is 

my future and my 
family should 
support me. 

I need to follow MY 
PARENTS because 
they are the ones 
who will pay for 

expenses 

My 
brother/sister/ 
(relative) is the 
one supporting 
me, so he/she 

must be 
followed 

Other/No 
response 

 
Total 

Secondary school 
students 

69% 27% 2% 2% 100% 

TVET students 83% 11% 4% 2% 100% 

TVET officers 77% 17% 3% 3% 100% 

Secondary school 
officers 

75% 19% 6%   100% 

Community members 47% 46% 1% 5% 100% 

Average 70% 24% 3% 3% 100% 

 

Figure 29.  ປັດໄຈຕົ ໍ້ນຕໍທີື່ ເຮດັໃຫ ໍ້ນກັຮຽນຕດັສນິໃຈສຸດທໍ້າຍ 

 

 

✓ ຕາມສໍານວນທີື່ ໃຊ ໍ້ໃນການຕະຫຼາດ, ຜູ ໍ້ຊ ໍ້ ຫຼ  ລູກຄ ໍ້າຫຼກັແມື່ ນຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈຈະຊ ໍ້. ສໍາລບັຂງົເຂດການສກຶສາ, ນກັຮຽນຖ ວື່ າ
ເປັນຜູ ໍ້ລູກຂອງໂຮງຮຽນ. ຜນົການສກຶສາຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ນກັຮຽນມດັທະຍມົ (69%) ແລະ ນກັຮຽນອາຊວີະ 
(83%) ບອກວື່ າ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າເອງ ຕ ໍ້ອງເປັນຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈເລ ອກວື່ າຄວນຮຽນຫຍງັ, ຮຽນຢູື່ ໃສ ແລະ ປະກອບອາຊບີຫຍງັ 
ເພາະມນັແມື່ ນອະນາຄດົຂອງພວກເຂາົເອງ ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົກໍຄວນສະໜບັສະໜນູ. 

✓ ໃນທດັສະນະດັື່ ງກື່ າວ, ທງັຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະ (75%) ແລະ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ (75%) ກໍື່
ເຫນັດນໍີາ. 

✓ ຊຸມຊນົ (ເຊິື່ ງລວມມພໍີື່ ແມື່  ແລະ ຄພສບ) ກໍຄດິແບບນັ ໍ້ນເຊັື່ ນດຽວກນັ ເຊິື່ ງກວມເຖງິ ເກ ອບ 47% ແລະ ອກີ  46% ບອກ
ວື່ າ ຕ ໍ້ອງແມື່ ນພໍື່ ແມື່ ເປັນຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈ ເພາະວື່ າພວກເຂາົຈະເປັນຜູ ໍ້ຮບັຜດິຊອບຄື່ າໃຊ ໍ້ຈື່ າຍທງັໝດົ. 
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7.3.3 ຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈຕວົຈງິ 

ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຄໍາຕອບທີື່ ຊດັເຈນ, ທມີງານວໄິຈໄດ ໍ້ຖາມເຈາະຈີ ໍ້ມຕ ື່ ມວື່ າ ແຕື່ ວື່ າໃນຄວາມເປັນຈງິແລ ໍ້ວ ແມື່ ນ ໃຜແທໍ້ເປັນຜູ ໍ້
ຕດັສນິໃຈ ຕໍື່ ກບັການປະກອບອາຊບີ ແລະ ສາຍຮຽນຂອງຜູ ໍ້ຮຽນ? (ຫວົຂໍ ໍ້ຜື່ ານມາ ພວກເຮາົຖາມວື່ າແມື່ ນໃຜຄວນ, ແຕື່ ຫວົຂໍ ໍ້
ນີ ໍ້ຖາມເຈາະຈີ ໍ້ມ ວື່ າແມື່ ນໃຜແທໍ້ ຕດັສນິໃຈ).   

ຄໍາຕອບຊດັເຈນ ແລະ ສມົເຫດສມົຜນົ ທີື່ ໄດ ໍ້ຮບັ ແມື່ ນ ‘ຕວົນກັຮຽນເອງ’ (ເພາະວື່ າ ນກັຮຽນຈະເປັນຜູ ໍ້ຫາເງນິຈື່ າຍຄື່ າ
ຮຽນເອງ ຫຼ  ຈະສະໝກັຂໍທນຶການສກຶສາ). ນີ ໍ້ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ, ເຫດຜນົໜຶື່ ງທີື່ ນກັຮຽນໝັ ໍ້ນໃຈວື່ າ ຕນົເອງສາມາດຫາເງນິ
ສົື່ ງເສມີຕນົເອງໄດ ໍ້ ກໍື່ ຍ ໍ້ອນເຂາົຄດິວື່ າ ຈະສະມກັເອາົທນຶການສກຶສາໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ນັ ໍ້ນເອງ. ຂໍ ໍ້ມູນລະອຽດ ແມື່ ນເບິື່ ງໃນຕາຕະລາງ 
ແລະ ແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້. 

 

Audience Segment 

Me and 
I 

expect 
my 

family 
will 

support 
me 

Me because 
I will 

support 
myself/  

I will apply 
for 

scholarship/ 
stipend 

THE 
PARENTS  

My 
brother/sister/ 

(relative) is 
the one 

supporting 
me, so he/she 

must be 
followed 

Other/No 
response 

Total 

Secondary school students 61% 9% 26% 3% 1% 100% 

TVET students 75% 11% 8% 4% 2% 100% 

TVET officers 74% 14% 11% 0% 0% 100% 

Secondary school officers 61% 11% 19% 8%   100% 

Community members 54% 7% 34% 2% 3% 100% 

Industry partners           0% 

Average 65% 10% 20% 3% 2% 100% 

 

Figure 30.  ການຕດັສນິໃຈຕວົຈງິວື່ າຜູ ໍ້ຮຽນຄວນຮຽນຫຍງັ, ຮຽນຢູື່ ໃສ ແລະ ປະກອບອາຊບີຫຍງັ 
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ຈາກແຜນວາດຂໍ້າງເທງິ ສາມາດເຫໄັດ ໍ້ວື່ າ ສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນນກັຮຽນເອງເປັນຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈວື່ າຕນົເອງ ຄວນຮຽນຫຍງັ, 
ຮຽນຢູື່ ໃສ ແລະ ປະກອບອາຊບີຫຍງັໃນອະນາຄດົ. ພໍື່ ແມື່ ເອງ ກໍື່ ຍອມຮບັວື່ ານັ ໍ້ນເປັນຄວາມຈງິ ເຊິື່ ງຄໍາຕອບຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ
ແມື່ ນຕໍື່ າກວື່ າ ຄໍາຕອບຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ ພຽງແຕື່  7%. ນີ ໍ້ໝາຍຄວາມວື່ າ ຜະລດິຕະພນັໃນການສ ື່ ສານທີື່ ຈະຜະລດິຂຶ ໍ້ນ
ພາຍໃຕ ໍ້ແຜນງານສົື່ ງເສມີອາຊວີະນີ ໍ້ ຕ ໍ້ອງເນັ ໍ້ນໄປທີື່ ນກັຮຽນເອງໂດຍກງົ ແລະ ຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້, 
ເຂົ ໍ້າເຖງິກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍ ໃນເວລາອນັເໝາະສມົ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນນກັຮຽນມດັທະຍມົ. 

 

7.3.4 ຄາໍແນະນາໍທີື່ມຜີນົຕໍື່ ການຕດັສນິໃຈຂອງນກັຮຽນຫຼາຍທີື່ ສຸດ 

ພວກເຮາົໄດ ໍ້ຖາມວື່ າ, ໃນເວລາຕດັສນິໃຈວື່ າ ຈະເລ ອກໂຮງຮຽນໃດ ຫຼ  ສາຂາອາຊບີ ໃດ, ທື່ ານຄດິວື່ າ ຄໍາແນະນໍາ (ຫຼ ຄໍາ
ແນະນໍາທີື່ ຕນົເອງມແີນວໂນ ໍ້ມຈະປະຕບິດັຕາມ) ຂອງໃຜ ມຜີນົຫຼາຍທີື່ ສຸດ ຕໍື່ ການຕດັສນິໃຈ? ແຕື່ ລະກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍກໍໃຫ ໍ້
ທດັສະນະແຕກຕື່ າງກນັດັື່ ງໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້.  
 

Audience Segment 
Secondary 
students 

TVET students Secondary 
educ officers 

Community 
members 

Average 

My Parents 56% 33% 47% 77% 53% 

Myself  41% 64% 39% 18% 40% 

MOES Officials 1% 0% 6% 2% 2% 

Others 1% 3% 8% 3% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

ໂດຍລວມແລໍ້ວ ກໍື່ ຍງັແມື່ ນນກັຮຽນເອງ ທີື່ ເປັນຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈ. ສາເຫດທີື່ ຖາມຄໍາຖາມດັື່ ງກື່ າວ, ທມີງານວໄິຈຢາກຊອກຮູ ໍ້
ວື່ າ ແມື່ ນໃຜແທໍ້ ຫຼ  ມຫຼີກັຖານອນັໃດແດື່  ທີື່ ຢັ ໍ້ງຢ ນວື່ າ ມອີດິທພິນົຕໍື່ ການການຕດັສນິໃຈວື່ າຈະຮຽນຫຍງັ, ຮຽນຢູື່ ໃສ ແລະ 
ຮຽນສາຂາໃດ. ສະນັ ໍ້ນ, ຈ ຶື່ ງໄດ ໍ້ສມົທຽບກນັຈາກຄໍາຕອບຫຼາຍໆແຫຼື່ ງ ທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງກບັປັດໄຈໃນການຕດັສນິໃຈ. 

 

Figure 31.  ຄໍາແນະນໍາທີື່ ມຜີນົຕໍື່ ການຕດັສນິໃຈຮຽນຂອງນກັຮຽນ 

 
 

✓ ນກັຮຽນອາຊວີະສື່ ວນໃຫຍື່  ຈະເຮດັຕາມທີື່ ຕນົເອງມກັ ແລະ ສະແຫວງຫາ ເຊິື່ ງມຜູີ ໍ້ຕອບກວມເຖງິ 64%. ສາເຫດ
ອາດເປັນຍ ໍ້ອນ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າມປີະສບົການຫຼາຍຂຶ ໍ້ນ ແລະ ມຄີວາມໝັ ໍ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ ໍ້ນ ໃນການຕດັສນິໃຈດໍ້ວຍຕນົເອງ. 
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✓ ຫຼາຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ (56%) ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ ເວົ ໍ້າວື່ າ ພວກເຂາົຟັງ ແລະ ພຈິາລະນາຄໍາແນະນໍາຂອງພໍື່ ແມື່  ແຕື່
ໃນທີື່ ສຸດ (ເຊິື່ ງໄດ ໍ້ຢ ນຢັນຫຼາຍກວື່ າສອງຄັ ໍ້ງ ຕາມທີື່ ໄດ ໍ້ອະທບິາຍໃນຂໍ ໍ້ 7.3.1 ຫາ 7.3.3) ກໍື່ ຕ ໍ້ອງແມື່ ນຕນົເອງ ເປັນ
ຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈ. 

✓ ມໜີໍ້ອຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ (47%) ຂອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ຢູື່  ໂຮງຮຽນມດັຖະຍມົ ບອກວື່ າ ນກັຮຽນຈະຟັງ
ຄວາມພໍື່ ແມື່ ຂອງພວກເຂາົ ແລະ ອກີ 39% ຄດິວື່ ານກັຮຽນຈະອງີໃສື່ ການຕດັສນິໃຈຂອງຕນົເອງເປັນຫຼກັ. 

✓ ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ປະມານ 77% ເຊ ື່ ອວື່ າ ລູກຂອງຕນົຈະປະຕບິດັຕາມ ຫຼ  ຢື່ າງໜໍ້ອຍກໍເອາົຄໍາແນະນໍາຂອງພໍື່ ແມື່  
ໄປພຈິລະນາ ກື່ ອນການຕດັສນິໃຈ.  

✓ ໂດຍທີື່ ໄປແລ ໍ້ວ, ຜູ ໍ້ທີື່ ຢູື່ ໄກຈະມອີດິທພິນົຕໍື່ ການການຕດັສນິໃຈຂອງນກັຮຽນ ໜໍ້ອຍກວື່ າຜູ ໍ້ທີື່ ຢູື່ ໃກ ໍ້ຊດິ. ດັື່ ງທີື່
ສະແດງໃນແຜນວາດຂໍ້າງເທງິ, ພະນກັງານ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ມອີດິທພິນົພຽງແຕື່  1% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ຕໍື່
ການຕດັສນິ ໃຈຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ; 0% ຕໍື່ ນກັຮຽນອາຊວີະ, 6% ຕໍື່ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນ
ມດັທະຍມົ (ຢື່ າງໜໍ້ອຍໃນເວລາຕດັສນິໃຈກື່ ຽວກບັສາຂາຮຽນ ຫຼ  ການປະກອບອາຊບີ); ແລະ 2% ຕໍື່ ພໍື່ ແມື່ ຂອງ
ນກັຮຽນ. ສະນັ ໍ້ນ, ເວລາເຮດັໂຄສະນາແນະນໍາ ວື່ ານກັຮຽນຄວນຮຽນຫຍງັ ແລະ ໂຮງຮຽນນໃດເຂາົຄວນສະໝກັ
ເຂົ ໍ້າຮຽນ ແມື່ ນອາດຈະບໍື່ ນໍາໃຊ ໍ້ພະນກັງານຈາກຂັ ໍ້ນສູນກາງ ເປັນຜູ ໍ້ຊື່ ວຍແນະນໍາ, ແຕື່ ອາດຈະໃຊ ໍ້ບຸກຄນົທີື່ ຢູື່ ໃກ ໍ້ຊດິ
ນກັຮຽນຫຼາຍທີື່ ສຸດ. 

 

7.3.5 ຂໍ ໍ້ມນູກື່ ຽວກບັອາຊວີະທີື່ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີື່ ສຸດຕໍື່ ນກັຮຽນ 

ໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້ ໄດ ໍ້ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັທດັສະນະຂອງນກັຮຽນ ວື່ າແມື່ ນຂໍ ໍ້ມູນຫຍງັແດື່  ກື່ ຽວກບັສະຖານອາຊວີະ ທີື່ ເຂາົ
ຄດິວື່ າມປີະໂຫຍດ ແລະ ສໍາຄນັຕໍື່ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າ. 
 

Audience Segment 
Address/ 
Location 

Courses 
Offered 

Social Media page 
so I can learn more 

on my own time 

Other/No 
response 

Total 

Secondary school students 22% 58% 17% 2% 100% 

TVET students 10% 73% 15% 2% 100% 

Secondary school officers 0% 86% 14%   100% 

Community members 19% 66% 10% 5% 100% 

Industry partners         0% 

Average 13% 71% 14% 3% 100% 

 

 

✓ ໃນຫວົຂໍ ໍ້ 7.3.1, ຜໍ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ (40%) ເຊ ື່ ອວື່ າ ການມຫຼີາຍສາຂາວຊິາຮຽນ
ສາມາດເຮດັໃຫ ໍ້ມຜູີ ໍ້ສະໝກັເຂົ ໍ້າຮຽນຫຼາຍຂຶ ໍ້ນໄດ ໍ້. ເມ ື່ ອທຽບກບັຄໍາຕອບທີື່ ພວກເຮາົໄດ ໍ້ຈາກ ການຖາມໃນຂໍ ໍ້ນີ ໍ້ ເຫນັ
ວື່ າ ສິື່ ງທີື່ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າເຊ ື່ ອນັ ໍ້ນຖ ກຕ ໍ້ອງຄ :  
 

o ໂດຍສະເລື່ ຍແລ ໍ້ວ (ຈາກກຸື່ ມປະຊາກອນເປົໍ້າໝາຍທງັໝດົ), ຂໍ ໍ້ມູນທີື່ ສໍາຄນັ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດທີື່ ສຸດ ທີື່
ນກັຮຽນຕໍ້ອງການ ແມື່ ນ ສາຂາວຊິາຮຽນທີື່ ວທິະຍາໄລໜຶື່ ງໆເປີດສອນ. ສິື່ ງດັື່ ງກື່ າວ ແມື່ ນກງົກບັເຫດຜນົ
ທີື່ ວື່ າ ນກັຮຽນຈະເລ ອກຮຽນສາຂາທີື່ ເຂາົສນົໃຈ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ບັນັລຸຕາມຄວາມ ໄຝື່ ຝັນ ແລະຄວາມປາດຖະໜາ
ຂອງຕນົເອງແທ ໍ້ ແລະ ເຂາົກໍື່ ຈະເຊ ື່ ອວື່ າ ສາຂາດັື່ ງກື່ າວແຫຼະ ທີື່ ຈະເປັນພ ໍ້ນຖານໃຫໍ້ເຂາົກ ໍ້າວໄປສູື່ ຄວາມ
ສໍາເລດັ ໃນຊວີດິໄດ ໍ້.  
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Figure 32.  ຂໍ ໍ້ມູນກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ທີື່ ນກັຮຽນຄດິວື່ າເປັນປະໂຫຍດທີື່ ສຸດ 

 
 

✓ ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ, 17% ແມື່ ນຕ ໍ້ອງການຮູ ໍ້ລິ ໍ້ງ ຫຼ  ສ ື່ ສງັຄມົອອນລາຍຕື່ າງໆ ຂອງວທິະຍາໄລ ເພ ື່ ອຕນົເອງ
ຈະໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າໄປອື່ ານ ຫຼ  ສກຶສາດ ໍ້ວຍຕນົເອງ ກໍລະນຕີ ໍ້ອງການຮູ ໍ້ຂໍ ໍ້ມູນເພີື່ ມເຕມີ (ເຊັື່ ນວື່ າ ເບິື່ ງວດິໂີອ, ຮູບພາບ, ແຜນທີື່  
ແລະ ການປະກາດຕື່ າງໆ). ອກີ 60% ແມື່ ນຢາກໃຫໍ້ໃນລິ ໍ້ງ ຫຼ  ສ ື່ ສງັຄມົດັື່ ງກື່ າວ ມລີາຍລະອຽດກື່ ຽກບັສິື່ ງທີື່ ເຂາົ
ຕ ໍ້ອງການຮຽນ (ສາຂາວຊິາຮຽນທີື່ ວທິະຍາໄລເປີດສອນ). 

 

Figure 33.   ຂໍ ໍ້ມູນກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ທີື່ ນກັຮຽນມດັທະຍມົຄດິວື່ າເປັນປະໂຫຍດທີື່ ສຸດ 

 

✓ ສະຖຕິໃິນແຜນວາດຂໍ້າງເທງິ ແມື່ ນມຜີນົຕໍື່ ກທາງເລ ອກໃນນໍາໃຊ ໍ້ສ ື່ , ການກໍານດົເນ ໍ້ອໃນ ແລະ ຮູບກຣາຟິກຕື່ າງໆ 
ໃສື່ ໃນສ ື່  ຫຼ   ຜະລດິຕະພນັສ ື່  ເຊັື່ ນ: ໂບຣຊວົ ຫຼ  ການ ໂຄສະນາ. ອາດຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຄດັເລ ອກວື່ າສ ື່ ປະເພດໃຫ ເໝາະ
ສມົ ແລະ ສມົຄວນໃສື່ ຂໍ ໍ້ມູນຫຍງັແດື່ .  

 

13%

70%

14%
3% Address/ Location

Courses Offered

Social Media  page so I can
learn more on my own time

Other/No response

23%

60%

17% Address/Location

Courses Offered

Social Media
(Facebook/Youtube) page so I
can learn more on my own time
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7.3.6 ຜູ ໍ້ທີື່ນກັຮຽນເຊ ື່ອໝັ ໍ້ນ ຫຼ  ເຊ ື່ອຖ ຫຼາຍທີື່ ສຸດ ໃນເວລາໄດ ໍ້ຮບັຄໍາແນະນາໍ  

ພວກເຮາົໄດ ໍ້ຖາມວື່ າ ແມື່ ນໃຜທີື່ ນກັຮຽນເຊ ື່ ອໝັ ໍ້ນ ແລະ ໄວ ໍ້ໃຈທີື່ ສຸດ ໃນເວລາເຂາົໄດ ໍ້ຮບັຄໍາແນະນໍາກື່ ຽວກບັ ສາຂາຮຽນ 
ແລະ ການເຂົ ໍ້າຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ? (ຖາມເພ ື່ ອເປັນຂໍ ໍ້ມູນສມົທຽບກບັຂໍ ໍ້ມູນທີື່ ໄດ ໍ້ນໍາສະເໜໃີນ ຫວົຂໍ ໍ້ 7.3.4). ຄໍາຕອບທີື່
ໄດມາ ສາມາດສະຫຸຼບໄດ ໍ້ດັື່ ງໃນຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນວາດດັື່ ງລຸື່ ມນີ ໍ້.  

 

Audience Segment 

Second
ary 

student
s 

TVET 
studen

ts 

Second
ary 

school 
officers 

Commun
ity 

member
s 

Avera
ge 

1. Successful Alumni/ Graduates of that TVET school 38% 31% 33% 20% 31% 

2. My Parents  36% 31% 11% 34% 28% 

5. TVET Teacher/Official who comes to talk about 
their school 

13% 24% 25% 27% 23% 

My friends who go there (enrolled or not but saw 
it) 

1% 4% 3% 2% 3% 

Current TVET students who can talk about 
actual/real experience 

1% 1% 8% 1% 3% 

My school teacher 3% 0% 11% 3% 5% 

My School Principal 2% 1% 3% 3% 2% 

Village Officials 0% 0% 0% 0% 0% 

District Officials 0% 1% 0% 0% 0% 

Provincial Officials 0% 0% 0% 0% 0% 

MOES Officials 3% 2% 6% 3% 3% 

My girlfriend/boyfriend 0% 0% 0% 0% 0% 

Lao Youth Association 0% 0% 0% 0% 0% 

Lao Women’s Association 0% 0% 0% 0% 0% 

Other/No response 2% 3%  0% 5% 3% 

 

ຕາຕະລາງຂ ໍ້າງເທງິ ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ພໍື່ ແມື່ ຈະເປັນຜູ ໍ້ທີື່ ນກັຮຽນມດັທະຍມົມຄີວາມເຊ ື່ ອໝັ ໍ້ນ ແລະ ເຊ ື່ ອເຖ ອຫຼາຍທີື່ ສຸດ ຖໍ້າ
ທຽບໃສື່ ຜູ ໍ້ອ ື່ ນໆ ຕາມທີື່ ລະບຸໄວ ໍ້ໃນຕາຕະລາງ ເຊິື່ ງກວມເຖງິ 36%; ຖດັມາກໍື່ ແມື່ ນອະດດີນກັສກຶສາ ທີື່ ຮຽນຈບົຈາກສະຖານ
ອາຊວີະສກຶສາ (31%) ແລະ ແນື່ ນອນ, ປະຊາຊນົ ຫຼ  ຄພສບ ຢູື່ ພາຍໃນບໍ້ານກໍື່ ເປັນບຸກຄນົສໍາຄນັທີື່ ນກັຮຽນເຊ ື່ ອ ແລະ ໃຫ ໍ້
ຄວາມໄວ ໍ້ວາງໃຈ.  

ແຕື່ ໂດຍສະເລື່ ຍແລ ໍ້ວ, ຜູ ໍ້ທີື່ ນກັຮຽນເຊ ື່ ອຖ  ແລະ ໄວ ໍ້ໃຈຫຼາຍທີື່ ສຸດແມື່ ນມາຈາກ 3 ພາກສື່ ວນດັື່ ງນີ ໍ້ (ເບິື່ ງແຜນວາດລຸື່ ມ): 

➢ ອະດດີນກັສກຶສາ ທີື່ ຮຽນຈບົຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ຈະເປັນຜູ ໍ້ທີື່ ໄດ ໍ້ຮບັຄວາມໄວ ໍ້ວາງໃຈ ແລະ ເຊ ື່ ອຖ  ຫຼາຍ
ທີື່ ສຸດຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ (31%); 

➢ ພໍື່ ແມື່  (28%) 

➢ ຄູສອນ ແລະ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ຈາກວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ທີື່ ລງົມາແນະແນວ ກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລ ແລະ 
ສາຂາອາຊບີທີື່ ເປີດສອນ (23%) 
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Figure 34.  ບຸກຄນົທີື່ ນກັຮຽນເຊ ື່ ອ ແລະ ໄວ ໍ້ວາງໃຈທີື່ ສຸດ ເວລາແນະນໍາສາຍຮຽນ 

 
 

Do you feel your students’ experience in techno subject/class encourages/discourages 

them to take TVET pathway? 

 

7.3.7 ປະສບົການຂອງນກັຮຽນ ກື່ ຽວກບັການຮຽນວຊິາເຕກັໂນ ຢູື່ ຊັ ໍ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ 

ຂໍ ໍ້ນີ ໍ້ ພວກເຮາົໄດ ໍ້ຖາມແຕື່  ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົເທົື່ ານັ ໍ້ນ. ພວກເຮາົຖາມວື່ າ ທື່ ານຄດິວື່ າ
ເມ ື່ ອນກັຮຽນໄດ ໍ້ຮຽນວຊິາເຕກັໂນແລໍ້ວ ມນັໄດ ໍ້ກະຕຸ ໍ້ນໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າເຂົ ໍ້າຮຽນຕໍື່ ສາຍວຊິາຊບີ ຫຼ ບໍື່ ? ຄໍາຕອບທີື່ ໄດ ໍ້ ແມື່ ນເປັນດັື່ ງນີ ໍ້:  

 

IMPACT SCORE 

Encourage 92% 

Discourage 8% 

Total 100% 

 

✓ ສະຖຕິຂິ ໍ້າງເທງິຢັໍ້ງຢ ນວື່ າ ການຮຽນ ຫຼ  ມປີະສບົການດ ໍ້ານວຊິາເຕກັໂນ ແມື່ ນມຜີນົກະທບົທາງດ ໍ້ານບວກ ຕໍື່ ການ
ຕດັສນິໃຈສ ບຕໍື່ ຮຽນສາຍວຊິາຊບີ ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ; 

✓ ນີ ໍ້ໝາຍຄວາມວື່ າ, ແຜນຍຸດທະສາດໃນອະນາຄດົ, ອາດຈະໃຫໍ້ ຄູສອນວຊິາເຕກັໂນ ຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ເປັນຜູ ໍ້
ຊື່ ວຍວຽກງານ ການສ ໍ້າງຈດິສໍານກຶ ແລະ ປັບທດັສະນະຄະຕ ິຂອງນກັຮຽນ ກື່ ຽວກບັການຮຽນສາຍເຕກັນກິ-ວຊິາ
ຊບີ ຫຼ  ການປະກອບອາຊບີຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າໃນອະນາຄດົ. 
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7.4 ລັກສະນະ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງນັກຮຽນ 

ພວກເຮາົ ໄດ ໍ້ໃຫ ໍ້ນກັຮຽນເລ ອກສະຖານະພາບຂອງຕນົເອງໃນປະຈບຸນັ ໂດຍໃຫໍ້ທາງເລ ອກຢູື່  4 ທາງເລ ອກຄ :  

o ເປັນຄນົທີື່ ກໍາລງັຄົ ໍ້ນຫາຕນົເອງຢູື່  (SEARCHER): ໝາຍຄວາມວື່ າ ຍງັບໍື່ ແນື່ ໃຈວື່ າຕນົເອງຈະເຮດັແນວໃດດ:ີ 
ຈະຮຽນຕໍື່ , ເຮດັວຽກ ຫຼ  ອ ື່ ນໆ;  

o ເປັນຄນົເລ ອກທີື່ ຈະຮຽນຕໍື່  (LEARNER): ໝາຍຄວາມວື່ າ ບໍື່ ວື່ າຈະມຫີຍງັເກດີຂຶ ໍ້ນກໍື່ ຕາມ, ຕນົເອງກໍື່ ຈະສ ບຕໍື່
ຮຽນຕໍື່ ໄປຈນົກວື່ າຈະຈບົຕາມທີື່ ຕນົເອງໄຝື່ ຝັນ ຫຼ  ຕັ ໍ້ງໃຈ; 

o ເປັນຄນົກໍາລງັຈະເລີື່ ມເຮດັທຸລະກດິຂອງຕນົເອງ (STARTER): ໝາຍຄວາມວື່ າ ກໍາລງັຄດິວື່ າຈະອອກໂຮງຮຽນ 
ເພ ື່ ອໄປເຮດັທຸລະກດິເປັນຂອງຕນົເອງ; ແລະ 

o ເປັນຄນົຕ ໍ້ອງການເຮດັວຽກໃດໜຶື່ ງຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ (EARNER) ເພ ື່ ອຊື່ ວຍເຫຼ ອຄອບຄວົ. 

ຜນົຂອງການສອບຖາມ ສາມາດສະຫຸຼບໄດ ໍ້ດັື່ ງນີ ໍ້:  

 

Audience Segment SEARCHER LEARNER  STARTER EARNER No response Total 

Secondary school students 36% 46% 1% 16% 2% 100% 

TVET students 15% 51% 0% 32% 2% 100% 

Average 25% 49% 1% 24% 2% 100% 

 

 

✓ ຜູ ໍ້ທີື່ ເລ ອກຈະຮຽນຕໍື່   (LEARNER) ເຊິື່ ງໝາຍເຖງິຜູ ໍ້ທີື່ ມຄີວາມສນົໃຈແຕື່ ການສ ບຕໍື່ ຮໍື່ າຮຽນ ບໍື່ ວື່ າຈະມຫີຍງັເກດີຂຶ ໍ້ນ
ນັ ໍ້ນ ແມື່ ນກວມເຖງິ 51% ສໍາລບັ ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາ ແລະ 46% ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ; 

✓ ຜູ ໍ້ທີື່ ກໍາລງັຄົ ໍ້ນຫາຕນົເອງຢູື່  (SEARCHER) ເຊິື່ ງຍງັບໍື່ ແນື່ ໃຈວື່ າຕນົເອງ ຈະຮຽນຕໍື່  ຫຼ  ເລີື່ ມຕົ ໍ້ນເຮດັທຸລະກດິ ຫຼ  ຊອກ
ວຽກເຮດັ ແມື່ ນຢູື່ ໃນອນັດບັ 2 ຖດັຈາກຜູ ໍ້ເລ ອກທີື່ ຈະຮຽນຕໍື່  ເຊິື່ ງກວມເອາົ 36% ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ 
15% ສໍາລບັນກັຮຽນອາຊວີະ; 

✓ ຜູ ໍ້ທີື່ ຕ ໍ້ອງການເຮດັວຽກໃດໜຶື່ ງຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ (EARNER) ເຊິື່ ງແມື່ ນຜຸ ໍ້ທີື່ ມຄີວາມມຸື່ ງໝັ ໍ້ນໃນການຫາລາຍໄດ ໍ້ ເຖງິ
ແມື່ ນວື່ າກໍາລງັຮຽນໜງັສ ຢູື່ ກໍື່ ຕາມ ແລະ ຄດິວື່ າຕນົເອງຢາກເປັນພະນກັງານໃນອະນາຄດົ ແມື່ ນມເີຖງິ 16% ສໍາລບັ
ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ເຊິື່ ງຂ ໍ້ອນຂ ໍ້າງເປັນທີື່ ແປກໃຈ ແລະ 32% ແມື່ ນນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາ;  

✓ ຜູ ໍ້ທີື່ ກໍາລງັຈະເລີື່ ມເຮດັທຸລະກດິຂອງຕນົເອງ (STARTER) ເຊິື່ ງແມື່ ນຜຸ ໍ້ທີື່ ມຄີວາມມຸື່ ງໝັ ໍ້ນໃນການເລີື່ ມຕົ ໍ້ນເຮດັທຸລະກດິ
ຂອງຕວົເອງ ແລະ ອາດຈະມແີຜນກດິຈະກໍາສ ໍ້າງລາຍຮບັປະເພດໃດໜຶື່ ງໄວ ໍ້ແລ ໍ້ວນັ ໍ້ນ ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນນກັຮຽນມດັທະຍມົ 
ຫຼ  ອາຊວີະສກຶສາ ແມື່ ນເກ ອບຈະບໍື່ ມໃີຜເລຍີບອກວື່ າຕນົເອງເປັນ STARTER.  

✓ ດັື່ ງນັ ໍ້ນ, ສາມາດເວົ ໍ້າໄດ ໍ້ວື່ າ ຜູ ໍ້ທີື່ ເລ ອກຈະຮຽນຕໍື່  ກໍຄງົໃຫ ໍ້ສ ບຕໍື່ ໄປຮຽນຕາມແຜນທີື່ ເຂາົກໍານດົໃຫ ໍ້ຕນົເອງ ເຊັື່ ນດຽວກນັ
ກບັ ຜູ ໍ້ທີື່ ຕ ໍ້ອງການເຮດັວຽກ. ແຕື່ ສໍາລບັ ຜູ ໍ້ທີື່ ກໍາລງັຄົ ໍ້ນຫາຕນົເອງຢູື່ ນັ ໍ້ນ ພວກເຮາົຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສະໜອງຂໍ ໍ້ມູນ (ກື່ ຽບກບັ
ອາຊວີະສກຶສາ) ໃຫ ໍ້ຫຼາຍ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ໃນການຕດັສນິໃຈ. 

 

ຕໍື່ ໄປນີ ໍ້ ພວກເຮາົຈະວເິຄາະລງົເລກິສະເພາະ ລກັສະນະຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ (ມ4 ແລະ ມ7): 

ນກັຮຽນມດັທະຍມົສື່ ວນໃຫຍື່  (58%) ທີື່ ລະບຸວື່ າຕວົເອງເປັນຜູ ໍ້ທີື່ ກໍາລງັຄົ ໍ້ນຫາຕນົເອງຢູື່  “SEARCHER” ແມື່ ນຍງັ
ບໍື່ ແນື່ ໃຈວື່ າຕນົເອງ ຕ ໍ້ອງການຮຽນຕໍື່  ຫຼ  ບໍື່  ແລະ 23% ແມື່ ນຍງັລງັເລໃຈຢູື່  ວື່ າຈະຊອກວຽກເຮດັ ຫຼ  ຮຽນຕໍື່  (ເບິື່ ງແຜນວາດ
ລຸື່ ມນີ ໍ້).  
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Figure 35.   ຜູ ໍ້ທີື່ ກໍາລງັຄົ ໍ້ນຫາຕນົເອງຢູື່  (SEARCHER) - ນກັຮຽນມດັທະຍມົ  

 
 

ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ ທີື່ ລະບຸວື່ າຕວົເອງ ເປັນຜູ ໍ້ເລ ອກຈະຮຽນຕໍື່   “LEARNER”, ສື່ ວນໃຫຍື່  (53%) ແມື່ ນແນື່ ໃຈ
ວື່ າພວກເຂາົຕ ໍ້ອງການຮຽນຕໍື່  (ຈາກ ມ3 ຕໍື່  ມ4, ມ4 ຕໍື່  ມ5, ມ6 ຕໍື່   ມ7 ແລະ ມ7 ຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ  ໂຮງຮຽນອາຊວີະ
ສກຶສາ); 22% ແມື່ ນໄດ ໍ້ຕດັສນິໃຈແລໍ້ວວື່ າ ຈະເຂົ ໍ້າຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ສະຖານອາຊວິະສກຶສາ; 20% ແມື່ ນມແີຜນໄປຮຽນຕໍື່ ຢູື່
ມະຫາວທິະຍາໄລ; ແລະ ອກີ 5% ແມື່ ນຕ ໍ້ອງການຮຽນຕໍື່  ແຕື່ ເຮດັບໍື່ ໄດ ໍ້ຍ ໍ້ອນເຫດຜນົໃດໜຶື່ ງ ແລະ ໄດ ໍ້ຕດັສນິໃຈຮຽນວື່ າ ຈະ
ຮຽນຮູ ໍ້ດ ໍ້ວຍຕວົເອງ. (ນີ ໍ້ແມື່ ນຫຼກັຖານ ຫຼ  ເງ  ື່ອນໄຂ ທີື່ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ສໍາລບັຜູ ໍ້ທີື່ ສນົໃຈໃນການຮຽນແທໍ້, ເຖງິແມື່ ນວື່ າເຂາົ
ຈະບໍື່ ໄດ ໍ້ສ ບຕໍື່ ຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນ ຫຼ  ອອກໂຮງຮຽນກໍື່ ຕາມ ແຕື່ ເຂາົກໍຍງັບໍື່ ຢຸດທີື່ ຈະຮຽນຮູ ໍ້ດ ໍ້ວຍຕນົ). ເບິື່ ງແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້.  

 

Figure 36.  ຜູ ໍ້ທີື່ ເລ ອກຈະຮຽນຕໍື່   (LEARNER)  - ນກັຮຽນມດັທະຍມົ 

 
 

ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ ທີື່ ໄດ ໍ້ລະບຸວື່ າຕວົເອງເປັນຜູ ໍ້ທີື່ ກໍາລງັຈະເລີື່ ມເຮດັທຸລະກດິຂອງຕນົເອງ “STARTER”, 

48% ແມື່ ນຕ ໍ້ອງການເລີື່ ມຕົ ໍ້ນເຮດັທຸລະກດິຂອງຕວົເອງຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ ແລະ ອກີ 43% ແມື່ ນຕ ໍ້ອງການເລີື່ ມຕົ ໍ້ນທຸລະກດິ
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ຂອງຕວົເອງໃນປະຈບຸນັນີ ໍ້ເລຍີ; ສື່ ວນອກີ 9% ບອກວື່ າ ຕນົເອງມລີາຍຮບັຈາກກດິຈະກໍາສື່ ວນຕວົປະເພດໃດໜຶື່ ງແລ ໍ້ວ (ເບິື່ ງ
ແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້). 

 

Figure 37.   ຜູ ໍ້ທີື່ ກໍາລງັຈະເລີື່ ມເຮດັທຸລະກດິຂອງຕນົເອງ (STARTER) - ນກັຮຽນມດັທະຍມົ 

 
 

ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ ທີື່ ໄດ ໍ້ລະບຸວື່ າຕນົເອງເປັນ ຜູ ໍ້ທີື່ ຕ ໍ້ອງການເຮດັວຽກໃດໜຶື່ ງຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ “EARNER”, 

74% ແມື່ ນຕ ໍ້ອງການຊອກວຽກເຮດັ (ວຽກລດັ ຫຼ  ເອກະຊນົ) ພາຍຫຼງັທີື່ ຮຽນຈບົ ແລະ ອກີ 26% ຈະຊອກວຽກເຮດັ ຫຼ  
ເປັນຊື່ ວຍວຽກ ທຸລະກດິຂອງຄອບຄວົ (ເບິື່ ງແຜນວາດລຸື່ ມນີ ໍ້). 

 

Figure 38.  ຜູ ໍ້ທີື່ ຕ ໍ້ອງການເຮດັວຽກໃດໜຶື່ ງຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ (EARNER) - ນກັຮຽນມດັທະຍມົ 

 
 
 

7.5 ການນ າໃຊູ້ສ ໍ່ປະເພດຕ່າງໆ 

ອງີຕາມລາຍລະອຽດຂອງໜໍ້າວຽກ (TOR) : “ຈະດໍາເນນີການສໍາຫຼວດ ການນໍາໃຊ ໍ້ສ ື່ ສງັຄມົ ເປັນຕົ ໍ້ນແມື່ ນ ໂທລະທດັ, 
ວທິະຍຸ ແລະ ສ ື່ ອ ື່ ນໆ ແລ ໍ້ວມາສມົທຽບກນັວື່ າສ ື່ ໃດເປັນທີື່ ນຍິມົໃຊ ໍ້ ຫຼ  ໃຊ ໍ້ແຜື່ ຫຼາຍ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ ບໍລສິດັ ສາມາດປະເມນີ ແລະ 
ເລ ອກເອາົສ ື່ ໃດໜຶື່ ງ ເປັນຊື່ ອງທາງໃນການດໍາເນນີກດິຈະກໍາສົື່ ງເສມີອາຊວີະສກຶສາ ໃຫ ໍ້ມລີກັສະນະປະຢັດ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄື່ າຫຼາຍທີື່
ສຸດ. ພ ໍ້ອມດຽວກນັນັ ໍ້ນ, ການເຮດັກດິຈະກໍາດັື່ ງກື່ າວ ກໍຄວນເປັນການສົື່ ງເສມີການປື່ ຽນແປງດ ໍ້ານພດຶຕກິໍາຂອງບຸກຄນົ ກໍື່ ຄ 

48%

43%

9% When I finish my study, I will
start my own business

I want to start my own
business now

I have my own small business
already (any personal activity
that earns income)

26%

74%

When I finish my study, I
will start work in our
family business

When I finish my study, I
will try to find a job and be
an employee in
government or private
business



52 
 

ສງັຄມົ ເປັນຕົ ໍ້ນແມື່ ນພດຶຕກິໍາ ຫຼ  ທດັສະນະຂອງສງັຄມົຕໍື່ ກບັອາຊວີະ; ສາມາດສະໜອງສາຂາວຊິາຊບີ ທີື່ ອງີໃສື່ ຄວາມ
ຕໍ້ອງການຂອງສງັຄມົເປັນຫຼກັ…” 

ການດໍາເນນີການສໍາຫຼວດ, ພວກເຮາົໄດ ໍ້ໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ຕອບ ຕອບຄໍາຖາມ ກື່ ຽວກບັການອື່ ານ (ໜງັສ ພມິ ຫຼ  ວາລະສານ), ການ
ຟັງ (ວທິະຍຸ) ແລະ ການເບິື່ ງ (ໂທລະທດັ) ຕະຫຼອດຮອດການນໍາໃຊ ໍ້ສ ື່ ມເີດຍປະເພດຕື່ າງໆຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ເຊິື່ ງຜນົຂອງການສໍາ
ຫຼວດສາມາດສະຫຸຼບໄດ ໍ້ດັື່ ງຕໍື່ ໄປນນີ ໍ້.  

 

7.5.1 ການນາໍໃຊ ໍ້ສ ື່ສ ິື່ ງພມິ 

o ເວລາລງົເຮດັວຽກຢູື່ ພາກສະໜາມ, ທມີງານວໄິຈ ໄດ ໍ້ສງັເກດເບິື່ ງສະຖານທີື່ ແຫື່ ງໆ ເຊັື່ ນວື່ າ ຮ ໍ້ານຂາຍໜງັສ ພມິ, 
ຮ ໍ້ານຂາຍເຄ ື່ ອງຍື່ ອຍ ແລະ ອ ື່ ນໆ ທີື່ ຂາຍໜງັສ ພມິເປັນລາຍວນັ ຫຼ  ອາທດິ  ໂດຍະເພາະໃນເຂດໃກ ໍ້ຄຽງຂອງ
ໂຮງຮຽນປໍ້ອນ. ການສງັເກດແມື່ ນໃຊ ໍ້ເວລາເກ ອບໜຶື່ ງມ ໍ້ເຕມັ ແຕື່ ປາກດົວື່ າ ບໍື່ ມໜີງັສ ພມິ ລາຍວນັ ຫຼ  ອາທດິ ທີື່
ສາມາດຊ ໍ້ໄດ ໍ້ຈກັສະບບັເລຍີ ບໍື່ ວື່ າຈະຢູື່ ຕາມທໍ້ອງຕະຫຼາດທົື່ ວໄປ ຫຼ  ເຂດໃກ ໍ້ຄຽງກບັໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ. 

o ສໍາລບັຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ ສື່ ວນໃຫຍື່  (74% ໂດຍສະເລື່ ຍ) ບອກວື່ າບໍື່ ເຄຍີອື່ ານໜງັສ ພມິເລຍີ. ສື່ ວນທີື່ ເຫຼ  ອແມື່ ນຜູ ໍ້
ທີື່ ບອກວື່ າຕນົເອງໄດ ໍ້ອື່ ານ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິໜຶື່ ງເທ ື່ ອໜຶື່ ງ, ອາທດິໜຶື່ ງ 2 ເທ ື່ ອ ຫຼ  ຫຼາຍກວື່ ານັ ໍ້ນ, ອື່ ານທຸກມ ໍ້ ຫຼ   
ອື່ ານເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ. ໃຫ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃຈວື່ າ ມແີຕື່ ສະເພາະຜູ ໍ້ທີື່ ສາມາດລະບຸຊ ື່ ຂອງສ ື່ ດັື່ ງກື່ າວເທົື່ ານັ ໍ້ນ ພວກເຮາົຈ ິື່ ງນບັເຂົ ໍ້າວື່ າ
ຜູ ໍ້ກື່ ຽວເຂົ ໍ້າເຖງິສ ື່ ດັື່ ງກື່ າວແທໍ້. 

ຄວາມຖີໍ່ໃນການອ່ານໜັງສ ພິມຂອງຜ ູ້ຕອບຄ າຖາມທັງໝົດ 

 

Audience Segment 
At least 
once-a-
week 

2 or more 
times a week 
(but not daily) 

Daily  
Once-a-
month 

Never Total 

Secondary school students 4% 4% 1% 4% 87% 100% 

TVET students 5% 4% 2% 5% 83% 100% 

TVET College Admin/faculty 9% 20% 3% 0% 69% 100% 

Secondary school officers 14% 14% 11% 22% 39% 100% 

Community members 4% 2% 1% 1% 91% 100% 

Average 7% 9% 4% 6% 74% 100% 

 

ອງີຕາມບດົລາຍງານການສໍາຫຼວດດດັຊະນສີງັຄມົຂອງ ສປປລ ຄັ ໍ້ງທ ີ 2 (LSIS II10) ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າການນໍາໃຊ ໍ້
ສາມສ ື່ ແບບດັື່ ງເດມີ (traditional tri-media) ຄ : ໂທລະພາບ, ວທິະຍຸ ແລະ ສ ື່ ສິື່ ງພມິ ແມື່ ນຂ ໍ້ອນຂ ໍ້າງຕໍື່ າ ຖໍ້າທຽບໃສື່
ສ ື່ ທີື່ ໃຊ ໍ້ລະບບົດຈິຕີອນ ແລະ ໂທລະສບັມ ຖ . 

✓ ສ ໍ່ສິງພິມ: ອງີຕາມການສ າຫຼວດດດັຊະນສີງັຄມົຂອງ ສປປລ ທີື່ ໄດ ໍ້ກື່ າວມາຂ ໍ້າງເທງິ, ຈາໍນວນຜູ ໍ້ຍງິທີື່ ຖ ກສໍາພາດທງັ
ໝດົ 25,305 ຄນົ, ອາຍຸລະຫວື່ າງ 15-49 ປີ, ມ ີ7.2% ແລະ ໃນຈາໍນວນຜູ ໍ້ຊາຍທີື່ ຖ ກສໍາພາດທງັໝດົ 12, 017 ຄນົ 
ໃນກຸື່ ມອາຍຸດຽວກນັ ມ ີ8.6% ທີື່ ບອກວື່ າ ໄດ ໍ້ອື່ ານໜງັສ ພມິຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະເທ ື່ ອ. 

✓ ຈາກການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ຂອງໂຄງການ SSTVET ຄັ ໍ້ງນີ ໍ້, ພວກເຮາົຢັໍ້ງຢ ນວື່ າ ໂດຍສະເລັື່ ຍແລ ໍ້ວ ມພີຽງ 7% ຂອງ
ກຸື່ ມປະຊາກອນທງັໝດົສກຶສາ ລາຍງານວື່ າຕນົເອງໄດ ໍ້ອື່ ານໜງັສ ພມິຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະເທ ື່ ອ.     

                                                           
10 ໃນການສໍາຫວຼດດດັຊະນສີງັຄມົຂອງ ສປປລ ຄັ ໍ້ງທ ີ2 (LSIS II) ໄດ ໍ້ມກີານນໍາສະເໜຂໍີ ໍ້ມູນລ ໍ້າສຸດ ສໍາລບັການປະເມນີສະພາບຂອງເດກັນ ໍ້ອຍ, ແມື່ ຍງິ ແລະ ຜູ ໍ້ຊາຍ ແລະ 
ຍງັເປັນການສະໜອງຂໍ ໍ້ມູນເພ ື່ ອຕດິຕາມຄວາມຄ ບໜ ໍ້າຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັການທີື່ ມຢູີື່  ລວມທງັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫື່ ງຊາດ ຄັ ໍ້ງທ ີ 8 
(NSEDP) 2016-2020, ເປັນການອບັເດດສະຖານະຂອງຕວົຊີ ໍ້ວດັການພດັທະນາສງັຄມົຂອງແຂວງ ແລະ ເປັນການຕດິຕາມການຫຼຸດຜົ ໍ້ນອອກຈາສະຖານະພາບປະເທດ
ດ ໍ້ອຍພດັທະນາພາຍໃນປີ 2020. 
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✓ ໃນຈາໍນວນສະເລັື່ ຍ 7% ທີື່ ລາຍງານວື່ າໄດ ໍ້ອື່ ານໜງັສ ພມິນັ ໍ້ນ ບາງກຸື່ ມປະຊາກອນ (ໂດຍສະເພາະນກັຮຽນ
ມດັທະຍມົ, ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ) ແມື່ ນບໍື່ ສາມາດລະບຸຊ ື່ ຂອງສ ື່ ສິື່ ງພມິ ຫຼ  ຫວົຂໍ ໍ້ຂອງສ ື່ ສິື່ ງພມິໄດ ໍ້ເລຍີ. ຂໍ ໍ້
ມູນນີ ໍ້ ແມື່ ນກງົກບັການສງັເກດຂອງທມີງານວໄິຈ ທີື່ ເຫນັວື່ າ ບໍື່ ມກີານແຈກຢາຍ ຫຼ  ກະຈາຍສ ື່ ສິື່ ງພມິເຫຼົື່ ານີ ໍ້ ຢູື່ ໃນ
ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ. 

 

7.5.2 ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ 

✓ ອກີເທ ື່ ອໜຶື່ ງ, ອງີໃສື່ ການສໍາຫຼວດດດັຊະນສີງັຄມົ ຂອງ ສປປລ ຄັ ໍ້ງທ ີ2 (LSIS II), ໃນຈາໍນວນຜູ ໍ້ຍງິທີື່ ຖ ກສ າພາດ
ທງັໝດົ ມພີຽງ 17.4% ແລະ ຜູ ໍ້ຊາຍ ແມື່ ນ 23.4% ທີື່ ບອກວື່ າ ໄດ ໍ້ຟັງວທິະຍຸ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະເທ ື່ ອ. 

✓ ຈາກການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ຂອງໂຄງການ SSTVET ຄັ ໍ້ງນີ ໍ້, ພວກເຮາົຢັໍ້ງຢ ນວື່ າ ໂດຍສະເລັື່ ຍແລ ໍ້ວມພີຽງ 6% ເທົື່ າ
ນັ ໍ້ນ ທີື່ ລາຍງານວື່ າໄດ ໍ້ຟັງວທິະຍຸຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິໜຶື່ ງເທ ື່ ອໜຶື່ ງ (ເຊິື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າ ພວກເຂາົໄດ ໍ້ຟັງທຸກໆ ອາທດິ 
ຕະຫຼອດທງັປີ). 

✓ ໃນຈາໍວນ 6% ດັື່ ງກື່ າວນີ ໍ້ ສື່ ວນຫຼາຍ ແມື່ ນບໍື່ ສາມາດລະບຸຊ ື່ ຄ ໍ້ນ ຫຼ  ລາຍການວທິະຍຸທີື່ ຕນົເອງໄດ ໍ້ຟັງ.  

 

ຄວາມຖີໍ່ໃນການຟັງລາຍການວິທະຍຸ 

Audience Segment 

At least 
once-a-
week 

2 or more 
times a week 
(but not daily) 

Daily  Once-a-
month 

Never 

Total 

Secondary school students 4% 5% 8% 3% 80% 100% 

TVET students 3% 2% 3% 4% 88% 100% 

TVET officers 3% 14% 20% 0% 63% 100% 

Secondary school officers 14% 8% 36% 11% 31% 100% 

Community members 5% 9% 18% 3% 65% 100% 

Average 6% 8% 17% 4% 65% 100% 

 

ດັື່ ງທີື່ ໄດ ໍ້ສະແດງຢູື່ ຕາຕະລາງຂ ໍ້າງເທງິ, ໂດຍສະເລື່ ຍແລ ໍ້ວມພີຽງ  6% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ ບອກວື່ າໄດ ໍ້ຟັງວທິະຍຸອາທດິ
ລະເທ ື່ ອ, ອກີ 8% ບອກວື່ າໄດ ໍ້ຟັງອາທດິໜຶື່ ງ 2 ເທ ື່ ອ ຫຼ  ຫຼາຍກວື່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ອກີ 17% ອໍ້າງວື່ າໄດ ໍ້ຟັງທຸກມ ໍ້ (ເຊິື່ ງສື່ ວນໃຫຍື່
ແມື່ ນຜູ ໍ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ).  

Figure 39.  ຄວາມຖີື່ ໃນການຟັງລາຍການວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ຂອງນກັຮຽນ 
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✓ ຈາໍນວນ 80% ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ ຍອມຮບັວື່ າຕນົເອງ ບໍື່ ເຄຍີຟັງວທິະຍຸເລຍີ. ມພີຽງ 4% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ 
ທີື່ ຟັງ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະເທ ື່ ອ ແລະ ສາມາດຈ ື່ ຊ ື່ ລາຍການວທິະຍຸໄດ ໍ້. 

✓ ຈາໍນວນ 88% ຂອງນກັຮຽນອາຊວີະ ຍອມຮບັວື່ າ ຕນົເອງບໍື່ ເຄຍີຟັງວທິະຍຸເລຍີ ແລະ ມພີຽງ 3% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ 
ທີື່ ຟັງວທິະຍຸຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິໜຶື່ ງເທ ື່ ອໜຶື່ ງ ແລະ ສາມາດຈ ື່ ຊ ື່ ລາຍການວທິະຍຸໄດ ໍ້. 

 

7.5.3 ການເບິື່ ງໂທລະທດັ 

ຄວາມຖີໍ່ໃນການເບິໍ່ງໂທລະທັດ 

Segment At 
least 
once-

a-
week 

2 or more 
times a week 
(but not daily) 

Daily  Once-
a-

month 

Never Total 

MAIN 
AUDIENCE 

Secondary school students 8% 6% 27% 1% 59% 100% 

TVET students 7% 5% 11% 2% 76% 100% 

SECONDARY 
AUDIENCE 

TVET officers 3% 6% 34% 0% 57% 100% 

Secondary school officers 0% 19% 56% 0% 25% 100% 

Community members 4% 12% 44% 0% 40% 100% 

 Average 4% 10% 34% 1% 51% 100% 

 
 

✓ ອງີຕາມການສໍາຫຼວດດດັຊະນສີງັຄມົ ຂອງ ສປປລ ຄັ ໍ້ງທ ີ 2 (LSIS II), ສໍາລບັ ການເບິື່ ງໂທລະທດັ, ໃນຈາໍ
ນວນຜູ ໍ້ຍງິທີື່ ຖ ກສອບຖາມທງັໝດົ ມ ີ76.5% ແລະ ຜູ ໍ້ຊາຍ ມ ີ83.4% ທີື່ ບອກວື່ າໄດ ໍ້ເບິື່ ງໂທລະທດັຢື່ າງໜໍ້ອຍ
ອາທດິລະເທ ື່ ອ. (ໝາຍເຫດ: ໃນບດົສໍາຫຼວດ ບໍື່ ໄດ ໍ້ບອກລະອຽດວື່ າ ລາຍການ ຫຼ  ຊື່ ອງທີື່ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າເບິື່ ງ ມເີນ ໍ້ອໃນ
ທີື່ ເປັນພາສາລາວ, ໄທ ຫຼ  ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍື່ ໄດ ໍ້ສກຶສາເບິື່ ງວື່ າເຂາົມກັເບິື່ ງໃນຊື່ ວງເວລາໃດ ຫຼ  ເບິື່ ງເພ ື່ ອ
ຈດຸປະສງົຫຍງັ ເພ ື່ ອຟັງຂື່ າວ ຫຼ  ເພ ື່ ອຄວາມບນັເທງີ). 

✓ ໃນຜນົການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ຂອງໂຄງການ SSTVET ຄັ ໍ້ງນີ ໍ້, ໂດຍສະເລັື່ ຍແລ ໍ້ວ ມ ີ 51% ທີື່ ບໍື່ ເຄຍີເບິື່ ງ
ໂທລະທດັ ແລະ ມພີຽງ 4% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ທີື່ ລາຍງານວື່ າໄດ ໍ້ເບິື່ ງໂທລະທດັຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະເທ ື່ ອ.  

✓ ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ນກັຮຽນອາຊວີະທີື່ ບອກວື່ າຕນົເອງໄດ ໍ້ເບິື່ ງໂທລະທດັ ແຕື່ ສື່ ວນຫຼາຍ ບໍື່ ສາມາດລະບຸ
ຊ ື່ ຊື່ ອງ ຫຼ  ແມື່ ນແຕື່ ລາຍການໂທລະທດັທີື່ ຕນົເອງມກັທີື່ ສຸດ.  
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7.5.4 ສ ື່ສງັຄມົອອນລາຍ 

ບໍລສິດັ We Are Social Ltd  ແລະ 

Hootsuite Inc. ໄດ ໍ້ມກີານເຜຍີແພື່ ຕວົເລກ
ກື່ ຽວກບັການຊມົໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັຜື່ ານໂທລະສບັມ 
ຖ  ເຊິື່ ງພວກເຮາົສາມາດເຂົ ໍ້າເບິື່ ງຂໍ ໍ້ມູນດັື່ ງກື່ າວໄດ ໍ້, 
ເປັນການສໍາຫຼວດທີື່ ອງີໃສື່ ປະຊາກອນທງັໝດົ ໃນ
ທົື່ ວປະເທດ ໂດຍນໍາໃຊ ໍ້ເຕກັໂນໂລຊທີີື່ ກ ໍ້າວໜໍ້າ 
ແລະ ອງີໃສື່ ຂໍ ໍ້ມູນຈາກຫຼາຍໆ ໜື່ ວຍງານ ຫຼ  ຜູ ໍ້
ຊື່ ຽວຊານ11: ມຄີນົຈາໍນວນ 6.3 ລໍ້ານຄນົ 

(91%ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ) ຢູື່ ລາວ, ທີື່ ມີ
ການເຊ ື່ ອມຕໍື່ ເຂົ ໍ້າອນິເຕເີນດັຜື່ ານໂທລະສບັມ ຖ  
ໃນເດ ອນມງັກອນ 2018; ແລະ ມຄີນົຈາໍນວນ 2.4 ລໍ້ານຄນົ (35% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ) ຢູື່ ລາວ ທີື່ ເປັນຜູ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້ອນິເຕີ
ເນດັ. ມຄີນົ 2.20 ລໍ້ານຄນົ ທີື່ ເປັນຜູ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັຫຼາຍ.  

ຈາກການສກຶສາຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ພບົວື່ າ ຈາໍນວນ 71% ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ, 88% ຂອງນກັຮຽນອາຊວີະ ມໂີທລະສບັມ ຖ 
ແບບສະມາດໂຟນ ແລະ ສາມາດເຊ ື່ ອມຕໍື່ ເຂົ ໍ້າອນິເຕເີນດັໄດ ໍ້ຜື່ ານເຄ ອຂື່ າຍໂທລະສບັມ ຖ ຢູື່ ໃນທ ໍ້ອງຖິື່ ນຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ (ເບິື່ ງ
ຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້).  

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຜ ູ້ມີໂທສະສັບມ ຖ ສະມາດໂຟນ 

Audience Segment Yes No Total 

Secondary school students 71% 29% 100% 

TVET students 88% 12% 100% 

TVET officers 83% 17% 100% 

Secondary school officers 69% 31% 100% 

Community members 45% 55% 100% 

Average 71% 29% 100% 
 
 
 

ໃນບນັດາຜູ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັ
ຈາໍນວນ 2.4 ລໍ້ານຄນົ ຢູື່ ລາວ ມ ີ 2.2 

ລໍ້ານຄນົ ຫຼ  92% ທີື່ ໃຊ ໍ້ ໂທລະສບັມ ຖ  
ເພ ື່ ອເຊ ື່ ອມຕໍື່ ເຂົ ໍ້າອນິເຕເີນດັ ແລະ ກໍາລງັ
ເພີື່ ມຂຶ ໍ້ນເລ ໍ້ອຍໆ. 

 

 

 
 
 

  

                                                           
11 Hootsuite ໝາຍເຖງິຂໍ ໍ້ມນູທີື່ ມາຈາກຫາຼຍໜື່ ວຍງານ ຫຼ  ອງົກອນ. ທື່ ານສາມາດເຂົ ໍ້າເບິື່ ງບດົລາຍງານເຫຼົື່ ານີ ໍ້ໄດ ໍ້ທີື່ ນີ ໍ້: 
https://datareportal.com/reports/digital-2018-laos  

https://datareportal.com/reports/digital-2018-laos
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ການຮູ ໍ້ປະລມິານເງນິຕວົຈງິ ທີື່ ໃຊ ໍ້ຊ ໍ້ບດັເຕມີເງນິໃສື່ ໂທລະສບັມ ຖ  ເປັນສິື່ ງທີື່ ສໍາຄນັ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນບນັດາກຸື່ ມເປົໍ້າໝ
າຍຫຼກັ (ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ອາຊວີະສກຶສາ) ເພາະວື່ າມນັມຜີນົຕໍື່  ກໍານດົເວລາ ໃນການໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັ ແລະ ປະເພດເນ ໍ້ອ
ໃນທີື່ ສາມາດສ ື່ ເຖງິເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ຜື່ ານອຸປະກອນ ຫຼ  ໂທລະສບັທີື່ ເຂາົ ໃຊ ໍ້.  

ສະເລັໍ່ຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຊ ື້ບັດເຕີມເງິນໃສູ່ໂທລະສັບມ ຖ ຕ ໍ່ເດ ອນ 

Audience Segment 

<10,000 
Kip 

10,000 
– 

20,000 
Kip 

21,000 
– 

30,000 
Kip 

31,000 
– 

40,000 
Kip 

41,000 
– 

50,000 
Kip 

>50,000 
Kip 

No 
response 

Total 

Secondary school 
students 

14% 23% 8% 7% 2% 17% 28% 100% 

TVET students 6% 14% 8% 11% 12% 40% 9% 100% 

TVET officers 3% 0% 3% 3% 23% 60% 9% 100% 

Secondary school 
officers 

3% 14% 6% 14% 14% 33% 17% 100% 

Community members 7% 18% 8% 4% 7% 18% 40% 100% 

Average 6% 14% 6% 8% 11% 34% 20% 100% 

 

✓ ການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ນກັຮຽນມດັທະຍມົສື່ ວນໃຫຍື່  (23%) ຈະໃຊໍ້ເງນິລະຫວື່ າງ 10,000 ຫາ 
20,000 ກບີ ຕໍື່ ເດ ອນ ແລະ ມຢີື່ າງໜໍ້ອຍ 17% ທີື່ ໃຊ ໍ້ຈື່ າຍເງນິຮອດ 50,000 ກບີ ຕໍື່ ເດ ອນ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ຕນົເອງສາມາດເຊ ື່ ອມ
ຕໍື່ ເຂົ ໍ້າອນິເຕເີນດັໄດ ໍ້ເປັນປົກກະຕ.ິ ນີ ໍ້ແມື່ ນລະດບັສນັຍານຄວາມຖີື່  (bandwidth) ທີື່ ໃຊ ໍ້ຫຼາຍທີື່ ສຸດ ແລະ ບົື່ ງບອກໄດ ໍ້
ເຖງິຄວາມລະອຽດຂອງກຣາຟິກ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງວດິໂີອທີື່ ເຂາົເບິື່ ງ ຫຼ  ສາມາດເບິື່ ງໄດ ໍ້ຕໍື່ ເດ ອນ. 
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ແອັບພຼີເຄຊັໍ່ນທັງສັງຄົມທີໍ່ໃຊູ້ຢູ່າງໜ້ອຍມ ື້ລະຄັື້ງ 

 

✓ ສງັເກດເຫນັວື່ າ ເວບັໄຊ ໍ້ທີື່ ຄນົມກັເຂົ ໍ້າເບິື່ ງເປັນອນັດບັໜຶື່ ງ ຢູື່  ສປປ ລາວ ແມື່ ນ 

youtube.com ແລະ ໃຊ ໍ້ເວລາເບິື່ ງສະເລັື່ ຍປະມານ 8 ນາທຕໍີື່ ມ  ໍ້.  
✓ ເຄ ື່ ອງມ ທີື່ ໃຊ ໍ້ໃນການຄົ ໍ້ນຫາຄ : Google.la ແລະ Google.Co.Th ໄດ ໍ້ບອກໃຫໍ້ຮູ ໍ້ວື່ າ 

ມກີານນໍາໃຊ ໍ້ເນ ໍ້ອໃນ ຫຼ  ສ ື່ ສິື່ ງພມິຕື່ າງໆ ທີື່ ເປັນພາສາໄທ ໃນເວລາຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ຄົ ໍ້ນຫາຂໍ ໍ້ມູນ.  
✓ Facebook.com ຕດິຢູື່ ດບັທີື່ ເໜ ອກວື່ າແອບັພຼເີຄຊັື່ ນທງັໝດົເລຍີ ໂດຍຜູ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້ແອບັ

ນີ ໍ້ໂດຍສະເລັື່ ຍແລ ໍ້ວ 10 ນາທຕໍີື່ ມ  ໍ້ ເຊິື່ ງໜໍ້າຈະ ໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັແບບເຕມີເງນິ. 
 

ການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນຂອງພວກເຮາົຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ກໍື່ ພບົຫຼກັຖານລກັສະນະດຽວກນັ ແລະ ຢັໍ້ງຢ ນ
ຕ ື່ ມວື່ າ FACEBOOK ແມື່ ນສ ື່ ສງັຄມົທີື່ ຄນົນຍິມົໃຊ ໍ້ຫຼາຍທີື່ ສຸດ ໂດຍກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຫຼກັ: 
57% ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ 76% ສໍາລບັນກັຮຽນອາຊວີະ (ເບິື່ ງຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ໍ້) 

 

  
 

Audience Segment 
 

 

 

 

Instagram WeChat FB 
messenger 

Google Tik 
Tok 

No 
response/ 
Don't use 

Social 
Media 

TOTAL  

Secondary school 
students 

57% 0% 9% 6% 0% 0% 3% 1% 0% 22% 100% 

TVET students 76% 1% 8% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 10% 100% 

TVET officers 80% 0% 3% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 9% 100% 

Secondary school 
officers 

67% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 31% 100% 

Community members 46% 8% 18% 19% 0% 0% 8% 3% 0%   100% 

Average 65% 2% 8% 6% 0% 1% 2% 1% 0% 18% 100% 
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7.6 ຄວາມອາດສາມາດຂອງບັນດາວິທະຍາໄລ ກ່ຽວກັບການສົໍ່ງເສມີອາຊີວະສກຶສາ 

ທີື່ ຈງິ ພວກເຮາົ ໄດ ໍ້ລງົໄປຢໍ້ຽມຢາມບນັດາວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາທງັ 8 ແຫື່ ງ ເປັນຈາໍນວນສອງຄັ ໍ້ງ. ຄັ ໍ້ງທໍາອດິແມື່ ນໃນ
ໄລຍະດໍາເນນີການສໍາຫຼວດເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ (ທນັວາ 2018) ເຊິື່ ງໄດ ໍ້ມກີານພບົພໍ ໍ້ກບັຄະນະອໍານວຍການແຕື່ ລະຄນົ ລວມທງັ
ພະນກັງານ ຈາກພະແນກໄອຊທີ,ີ ພະແນກກດິຈະກໍານກັສກຶສາ ແລະ ພະແນກລະບບົຂໍ ໍ້ມູນ-ຂື່ າວສານ ຂອງແຕື່ ວທິະຍາໄລ. 
ການຢໍ້ຽມຢາມຄັ ໍ້ງທ ີ 2 ແມື່ ນຕອນດໍາເນນີການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນນີ ໍ້ (ມນີາ 2019). ທີື່ ຈງິກື່ ອນການລງົຄັ ໍ້ງທີື່ ສອງນີ ໍ້, ທມີງານ
ຊື່ ຽວຊານບໍລສິດັ ໄດ ໍ້ສະເໜໃີຫ ໍ້ກມົອາຊວີະສກຶສາ ເຮດັໜງັສ ແຕື່ ງຕັ ໍ້ງ ຫຼ  ກະກຽມທມີງານເຮດັວຽກສົື່ ງເສມີອາຊວີະ  (TVET 

Marketing Communications Unit) ເຊິື່ ງຈະມຢີື່ າງໜໍ້ອຍແມື່ ນຮອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ເປັນຫວົໜໍ້າທມີ ຫຼ  ຜູ ໍ້ຊີ ໍ້ນໍາລວມ 
ເພ ື່ ອເວລາລງົເປັນເຮດັວຽກຕວົຈງິ ແມື່ ນຈະໄດ ໍ້ປະສານວຽກງື່າຍຂຶ ໍ້ນ ແລະ ໃຫ ໍ້ພາກສື່ ວນທີື່ ຖ ກແຕື່ ງຕັ ໍ້ງເຂົ ໍ້າຮື່ ວມກດິຈະກາໍນໍາ
ກນັເລຍີ.  

ແຕື່ ເນ ື່ ອງຈາກມເີວລາຈາໍກດັ ແລະ ເຫດຜນົອ ື່ ນໆ, ທາງກມົຈິື່ ງບໍື່ ທນັແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ແຕື່ ລະວທິະຍາໄລ ແຕື່ ພວກເຮາົກໍື່ ໄດ ໍ້ພບົ
ພະນກັງານທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງທງັໝດົ. ຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ເນ ື່ ອງຈາກບໍື່ ທນັແມື່ ນທມີງານທີື່ ເຮດັວຽກສົື່ ງເສມີ ຫຼ  ວຽກງານການຕະຫຼາດ
ຂອງວທິະຍາໄລໂດຍສະເພາະ ແລະ ເຮດັວຽກດັື່ ງກື່ າວເຕມັເວລາ ຈ ິື່ ງເຮດັໃຫ ໍ້ການປະສານງານຂອງວທິະຍາໄລ ກບັຄູື່ ຮື່ ວມ
ພດັທະນາ (Industrial Partners) ຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າມຄີວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກພໍສມົຄວນ. ທີື່ ຈງິກນົໄກພ ໍ້ນຖານ ໃນການປະສານງານ 
ຫຼ  ຮື່ ວມມ  ໜໍ້າຈະສາມາດເຮດັໄດ ໍ້ ໃນຮູບແບບການເຊນັບດົບນັທກຶຂໍ ໍ້ຕກົລງົຢື່ າງເປັນທາງການຮື່ ວມກນັ (Memorandum 

of Agreement) ແລະ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການວທິະຍາໄລ ກໍື່ ພຽງແຕື່ ໂທລະສບັສົື່ ງຂໍ ໍ້ຄວາມ, ອເີມວ ຫຼ  ສງົຂໍ ໍ້ຄວາມຜື່ ານ 
WhatsApp ເພ ື່ ອປະສານກບັຄູື່ ຮື່ ວມພດັທະນາໄດ ໍ້. 

ເຖງິແມື່ ນວື່ າ ພວກເຮາົໄດ ໍ້ແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ແຕື່ ລະວທິະຍາໄລ ໃນເວລາພບົ ແລະ ຮດັວຽກນໍາເຂາົເຈ ົ ໍ້າແລ ໍ້ວວື່ າ ຜູ ໍ້ທີື່ ຈະຖ ກມອບໝ
າຍໃຫໍ້ຮບັຜດິຊອບວຽກງານສົື່ ງເສມີນີ ໍ້ ໃຫ ໍ້ເຂາົສະໝກັເຂົ ໍ້າ ຫຼ  ແອດຕນົເອງ ເຂົ ໍ້າໃນກຸື່ ມເຟສບຸ໌ກ ເຊິື່ ງພວກເຮາົຈະໃຊ ໍ້ເປັນແພ
ລດັຟອມໃນການສນົທະນາກນັຄ : https://www.facebook.com/groups/SSTVET.SENT.Lao/ ແຕື່ ມາ
ຮອດປະຈບຸນັກໍື່ ຍງັບໍື່ ທນັມໃີຜສະມກັເຂົ ໍ້າເທ ື່ ອ. ຈາກການສກຶສາຄວາມອາດສາມາດ ຫຼ  ທກັສະທາງດ ໍ້ານຄອມພວິເຕ ີ ຂອງ
ພະນກັງານ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນຜູ ໍ້ທີື່ ຈະຮບັຜດິຊອບວຽກງານສົື່ ງເສມີ ຖ ວື່ າຍງັຈາໍກດັຢູື່ . 

ໃນ 8 ວທິະຍາໄລ, ສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນມ ີFacebook ເພຈ ໌ເປັນຂອງຕວົເອງ ແຕື່ ບໍື່ ໄດ ໍ້ມກີານກໍານດົຜູ ໍ້ຮບັຜດິຊອບຄຸ ໍ້ມຄອງ
ຖາວອນ ແລະ ຄວາມຖີື່ ໃນການອບັເດດເນ ໍ້ອໃນຍງັໜໍ້ອຍຫຼາຍ.  

 

 
  

https://www.facebook.com/groups/SSTVET.SENT.Lao/
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8 ຄ າແນະນ າສ າລັບ ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະສຶກສາ 

ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ງື່າຍໃນການຕດິຕາມ, ພວກເຮາົຈະສະເໜໃີນຮູບແບບເປັນຕາຕະລາງ.  

 

ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ຄວາມຮັບຮ ູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິກ່ຽວກັບໂອກາດການສ້າງລາຍຮັບຂອງຜ ູ້ຮຽນຈົບຈາກອາຊີວະສຶກສາ 

ໂອກາດການຮຽນຮ ູ້ ແລະ ການມີລາຍຮັບ 

ຜູ ໍ້ທີື່ ຕອບຄໍາຖາມສື່ ວນຫຼາຍ (ສະເລື່ ຍ 79%) ເຊ ື່ ອວື່ າຜູ ໍ້ຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶ
ສາ ແມື່ ນມໂີອກາດໄດ ໍ້ຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ມວີຽກເຮດັງານທໍາຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ. ໂດຍສະເລື່ ຍ
ແມື່ ນມພີຽງ 14% ທີື່ ຍງັຄດິວື່ າຍງັມຄີວາມຈາໍກດັ. ທີື່ ໜ ໍ້າແປກໃຈແມື່ ນ ຄະນະອ ານວຍ
ການ ແລະ ຄູອາຈານທີື່ ມາຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ປະມານ 6% ບອກວື່ າ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າບໍື່
ເຊ ື່ ອແນວນັ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊ ື່ ອວື່ າ ທງັຜູ ໍ້ຮຽນ ແລະ ຮຽນຈບົແມື່ ນມໂີອກາດຈາໍກດັ. 

ຜນົການສກຶສານີ ໍ້ ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ຄວາມຈາໍເປັນທີື່
ຈະໃຫ ໍ້ມກີານໂຄສະນາພາຍໃນ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າເຫນັວື່ າ 
ການຮຽນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສານັ ໍ້ນ ມໄີດ ໍ້ຮຽນຮູ ໍ້
ເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີຫຼາຍຢື່ າງ ແລະ ສາມາດປະກອບ
ອາຊບີໄດ ໍ້ແທ ໍ້ ພາຍຫຼງັຮຽນຈບົ.  

ນອກຈາກນີ ໍ້, ມນັຍງັສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິຄວາມ
ຈາໍເປັນໃນການເນັ ໍ້ນດ ໍ້ານວດັທະນາທໍາຂອງຜູ ໍ້ປະກອບ
ການໃນດໍ້ານແນວຄດິທງັໝດົຂອງຜູ ໍ້ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນ
ວທິະຍາໄລ. 

ທມີສົື່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະ (SET) ຂອງ
ແຕື່ ລະສະຖານປະກອບການ ຕ ໍ້ອງກຽມຄວາມ
ພໍ້ອມ ທີື່ ຈະຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບີດັການໂຄສະນາ 2 ຢື່ າງ:  

1. ການໂຄສະນາພາຍໃນ (ໂດຍເນັ ໍ້ນການ
ໂຄສະນາດ ໍ້ານວດັທະນາທໍາພາຍໃນ
ວທິະຍາເຂດ, ນໃິສການເປັນຜູ ໍ້ຮຽນຮູ ໍ້
ຕະຫຼອດຊວີດິ ແລະ ການພດັທະນາທກັ
ສະ soft skills) 

2. ການໂຄສະນາພາຍນອກ (ໂຄສະນາຢູື່
ຕາມ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ (ໂຮງຮຽນ
ປໍ້ອນ), ສ ໍ້າງສາຍພວົພນັກບັບນັດາຜູ ໍ້
ປະກອບການ ແລະ ກຸື່ ມອາດດີນກັສກຶ
ສາ) 

ການສົມທຽບລະຫວ່າງການຮຽນຢ ູ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນກິ-ວິຊາຊີບ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ (ການສຶກສາຊັື້ນສ ງ) 
ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ ສື່ ວນຫຼາຍ (41+48=89%) ເຊ ື່ ອວື່ າການຮຽນຢູື່ ວທິະຍາໄລ ແມື່ ນ

ມໂີອກາດປະກອບອາຊບີໄດ ໍ້ດກີວື່ າ ຫຼ  ທຽບເທົື່ າກບັ ການຮຽນຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ. ມີ
ນີ ໍ້ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ຫຼາຍຄນົແມື່ ນໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ 

ແລະ ເຂົ ໍ້າໃຈເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການສກຶສາໃນ
ການ ໂຄສະນາຄວນເນັ ໍ້ນໃສື່ ດ ໍ້ານໂອກາດໃນ

ເສັ ໍ້ນທາງອາຊບີ 
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ພຽງແຕື່ ປະມານ 7% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ທີື່ ເຊ ື່ ອວື່ າການຮຽນຢູື່ ວທິະຍາໄລນັ ໍ້ນ ມໂີອກາດຕໍື່ າກວື່ າ
ການຮຽນຢູື່  ມະຫາວທິະຍາໄລ. 

ອາຊວີະແລ ໍ້ວ ແລະ ບໍື່ ຈາໍເປັນເນັ ໍ້ນການໂຄສະນາ ເພ ື່ ອ
ປື່ ຽນແປງດ ໍ້ານພດຶຕກິໍາຂອງສງັຄມົໃນດໍ້ານນີ ໍ້ອກີຕໍື່ ໄປ. 

ອາຊີບທີໍ່ໜາ້ສົນໃຈທີໍ່ສຸດໃນປັດຈ ບັນ 
ຂໍ ໍ້ນີ ໍ້ແມື່ ນຈະນໍາສະເໜ ີໂດຍເນັ ໍ້ນໃສື່  ແຕື່ ກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຕົ ໍ້ນຕໍຂອງການສກຶສາຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ຄ : 

ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ນກັຮຽນວທິະຍາໄລ. 

ພາຍຫຼງັທີື່ ມທີກັສະເຕກັນກິຂັ ໍ້ນພ ໍ້ນຖານແລໍ້ວ, ມນີກັຮຽນວທິະຍາໄລສື່ ວນຫຼາຍ
ເຫນັວື່ າ ການເປັນຜູ ໍ້ປະກອບການແມື່ ນເປັນທີື່ ໜ ໍ້າສນົໃຈຫຼາຍ ແລະ ໜໍ້າສນົໃຈກວື່ າ ການ
ເຮດັວຽກຢູື່ ໃນອງົການຈດັຕັ ໍ້ງຂອງລດັ. ປະເພດວຽກທີື່ ຕ ໍ້ອງໃຊ ໍ້ເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ກໍື່ ເປັນທີື່
ໜ ໍ້າສນົໃຈສໍາລບັເຂາົເຈ ົ ໍ້າເຊັື່ ນກນັ. 

ນກັຮຽນມດັທະຍມົເຫນັວື່ າ ການສອນສອນ ຫຼ  ຝຶກອບົຮມົ ຈດັຢູື່ ໃນອນັດບັ 3 ໃນ 
5 ອນັດບັຕົ ໍ້ນ ແຕື່ ນກັຮຽນວທິະຍາໄລເຫນັວື່ າບໍື່ ໜ ໍ້າສນົໃຈເລຍີ. ທີື່ ໜ ໍ້າແປກໃຈ ແມື່ ນ
ພະນກັງານຂອງທງັສອງບື່ ອນ ຈາກມະຫາໄລ ແລະ ມດັທະຍມົ (ຝື່ າຍບໍລຫິານ) ກໍບໍື່ ເຫນັ
ຄວາມສໍາຄນັເຊັື່ ນກນັ. 

ລາຍລະອຽດແມື່ ນເບິື່ ງໃນຂໍ ໍ້ 7.1.4 ຕ ື່ ມ ກື່ ຽວກບັການຈດັ 5 ອນັດບັອາຊບີທີື່  ສ ໍ້າງ
ລາຍຮບັຕໍື່ າສຸດ. 

ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ທກັສະດ ໍ້ານການເປັນຜຸ ໍ້ປະກອບ
ການ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ເນັ ໍ້ນ ແລະ ສອດແຊກເຂົ ໍ້າໃນແຕື່ ລະສາຂາ
ວຊິາຂອງວທິະຍາໄລ ເພ ື່ ອທີື່ ຈະຕອບສະໜອງກບັຄວາມ
ຕໍ້ອງການຂອງນກັຮຽນ ແລະ ເພ ື່ ອເປັນການສໍ້າງແບໜ
ຮຂອງວທິະຍາໄລນໍາອກີ. 

 
 

ນີ ໍ້ໝາຍຄວາມວື່ າ ຜູ ໍ້ທີື່ ເປັນຄູສອນ ແລະ 
ພະນກັງານບໍລຫິານ ທງັໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ 
ວທິະຍາໄລ ບໍື່ ມຄີວາມເພີື່ ງພໍໃຈໃນວຽກງານຂອງຕນົ. 

ເນັ ໍ້ນເສັ ໍ້ນທາງອາຊບີ ດ ໍ້ານການເປັນຜູ ໍ້
ປະກອບການໃນການໂຄສະນາ; 

 
 
 
 
 
 

ໃນເວລາເຮດັວຽກໂຄສະນາ ຫຼ  ການສ ື່ ສານ
ພາຍໃນວທິະຍາໄລ, ຈາໍເປັນຕ ໍ້ອງເຮດັໃຫ ໍ້ຄູສອນ 
ມຄີວາມຕ ື່ ນເຕັ ໍ້ນ ແລະ ເພິື່ ງພໍໃຈ ໃນອາຊບີຂອງ
ຕນົ ແລະ ບື່ ອນຕນົເອງປະຈາໍການ. 

ທັດສະນະຕ ໍ່ລະດັບລາຍຮັບ (ຕ ໍ່າ/ປານກາງ/ສ ງ) ຂອງວຽກແຕູ່ລະປະເພດ 
ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຄດິວື່ າຜູ ໍ້ເຮດັວຽກໃນຮໍ້ານອາຫານ (ພະນກັງານທໍາຄວາມສະອາດ, 

ເສບີອາຫານ, ພໍື່ ຄວົ, ເງນິສດົ ແລະ ພະນກັງານຮບັແຂກ ຍງິ ຫຼ  ຊາຍ) ເປັນຜູ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັເງນິໜໍ້
ອຍທີື່ ສຸດ, ຕໍື່ ມາແມື່ ນ ຜູ ໍ້ເຮດັວຽກໃນສາຍຂນົສົື່ ງ (ຄນົຂບັລດົຕຸກຕຸກ, ຄນົຂບັລດົເມ 
ແລະ ແທກັຊ)ີ; ຊື່ າງແກະສະຫຼກັພ ໍ້ນເມ ອງ, ຄູ, ຜູ ໍ້ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຈນົກະທັ ໍ້ງພະນງັງານ
ລດັຖະກອນ. ທງັໝດົນີ ໍ້ ແມື່ ນຈດັຢູື່ ໃນ 5 ອນັດບັຕົ ໍ້ນ ທີື່ ມລີາຍຮບັຕໍື່ າ, ອງີຕາມທດັສະນະ
ຂອງຜູ ໍ້ຕອບທງັໝດົ. 

ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມອາດຈະບໍື່ ທນັຮູ ໍ້ດວີື່ າໃນອຸດສະຫະ
ກໍາອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ ອງດ ື່ ມ ແມື່ ນມຫຼີາຍອາຊບີໃຫ ໍ້ເຮດັ; 

 

 

 

ຫາກແຕໍ້ມເສັ ໍ້ນສະແດງກື່ ຽວກບັເສັ ໍ້ນທາງ
ອາຊບີໃນອຸດສະຫະກໍາເຫຼົື່ ານີ ໍ້ ຈະຊື່ ວຍໃຫໍ້
ນກັຮຽນ ແລະພາກສື່ ວນອ ື່ ນ ເຫນັໄດ ໍ້ໂອກາດດໍ້ານ
ອາຊບີ ແລະ ຈະສາມາດຕັ ໍ້ງເປົໍ້າໝາຍການ
ປະກອບອາຊບີຂອງເຂາົໄດ ໍ້ດ.ີ 
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ອາຊບີ ຊື່ າງແກະສະຫຼກັພ ໍ້ນເມ ອງ, ຄູ ຫຼ  ຜູ ໍ້ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຈນົກະທັ ໍ້ງພະນງັງານ
ລດັຖະກອນ ຜູ ໍ້ຕອບບອກວື່ າ ເປັນອາຊບີທີື່ ມລີາຍໄດ ໍ້ລະດບັປານກາງ ແລະ ລວມທງັ
ອາຊບີກໍື່ ສ ໍ້າງ, ຜູ ໍ້ປະກອບການ ແລະ ນກັທຸລະກດິ. 

ການເປັນຜູ ໍ້ປະກອບການ ແລະ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ ຫຼ  ຮ ໍ້ານຄ ໍ້າທົື່ ວໄປ ແມື່ ນ
ຖ ກຈດັຢູື່ ໃນກຸື່ ມອາຊບີທີື່ ມລີາຍໄດ ໍ້ສູງ ເຊິື່ ງຖ ວື່ າເໝາະສມົຕາມທີື່ ທມີງານວໄິຈ ໄດ ໍ້ຄາດ
ຄະເນໄວ ໍ້ລື່ ວງໜໍ້າ. 

ເປັນທີື່ ໜ ໍ້າແປກໃຈ, ຜູ ໍ້ເຮດັວຽກກໍື່ ສ ໍ້າງ, ພະນກັງານບໍື່ ແຮື່ , ຊາວນາ, ຊາວປະມງົ, ຜູ ໍ້
ເຮດັກະສກິໍາ ແລະ ເມຄານກິ (ລ ໍ້ວນແລໍ້ວແຕື່ ແມື່ ນ ອາຊບີທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງກບັຂະແໜງອາ
ຊວີະທງັນັ ໍ້ນ) ຖ ກຈດັວື່ າ ເປັນອາຊບີທີື່ ມລີາຍໄດ ໍ້ສູງ. 

ໂຄສະນາການຄໍ້າທີື່ ເປັນທໍາ (ແຕື່ ສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນ
ຂຶ ໍ້ນກບັ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ໍ້າ ເປັນເຈ ົ ໍ້າ
ຂອງ) ສາມາດເພີື່ ມຄວາມຕໍ້ອງການ ແລະ ມາດຕະຖານ 
ການຈື່ າຍຄື່ າຊື່ າງແກະສະຫຼກັ. 

 

 

ເບິື່ ງຄ ວື່ າໂອກາດໃນອຸດສະຫະກໍາ-ກະສກິໍາ ກໍາລງັ
ໄດ ໍ້ຮບັຄວາມສນົໃຈ. ສິື່ ງເຫຼົື່ ານີ ໍ້ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ເນັ ໍ້ນ ໂດຍຜູ ໍ້
ຊື່ ຽວຊານຂອງວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ. 

ທງັ ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ນກັຮຽນວທິະຍາໄລ ບອກເປັນສຽງດຽວກນັວື່ າ 
ອາຊບີພະນກັງານຂນົສົື່ ງ, ຊາວຄໍ້າຂາຍ, ຊື່ າງແກະສະຫຼກັ, ຄູຝຶກ, ຄູສອນ ແລະ 
ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ ເປັນອາຊບີທີື່ ມລີາຍຮບັຕໍື່ າ. ນອກຈາກນີ ໍ້, ທງັສອງກຸື່ ມກໍຍງັມີ
ທດັສະນະຄໍ້າຍຄ ກນັຕໍື່ ກບັອາຊບີທີື່ ມລີາຍຮບັປານກາງອກີດ ໍ້ວຍ. 

ນກັຮຽນອາຊວີະຄດິວື່ າ ວຽກເຄ ື່ ອງຍນົມລີາຍຮບັໜໍ້ອຍກວື່ າ ຊາວນາ ຫຼ  ຊາວປະມງົ 
ໃນຂະນະທີື່ ນກັຮຽນມດັທະຍມົຄດິວື່ າເປັນວຽກທີື່ ສາມາດສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ສູງ (ເຂາົເຈ ົ ໍ້າຈດັ
ວຽກເຄ ື່ ອງຍນົໃນ 5 ວຽກທີື່ ມລີາຍຮບັສູງສຸດ). ທງັສອງກຸື່ ມເຫນັວື່ າ ຜູ ໍ້ປະກອບການ 
ແລະ ວຽກບໍື່ ແຮື່  ເປັນວຽກທີື່ ມລີາຍຮບັສູງສຸດລະດບັສອງ. 

ເຖງິຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ໂດຍສະເລັື່ ຍແລ ໍ້ວ ນກັຮຽນທີື່ ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະແມື່ ນ
ສາມາດມລີາຍຮບັລະດບັປານກາງ. ທງັນກັຮຽນອາຊວີະ ແລະ ມດັທະຍມົ ມຄີວາມເຊ ື່ ອ
ໝັ ໍ້ນຫຼາຍກວື່ າກຸື່ ມປະຊາກອນອ ື່ ນໆ ທີື່ ໄດ ໍ້ສກຶສາຄັ ໍ້ງນີ ໍ້.  

ໂຄງການໜຶື່ ງແລວ ໜຶື່ ງເສັ ໍ້ນທາງ ໃນ ສປປ ລາວ 
ໜໍ້າຈະເປີດ ໂອກາດດໍ້ານອາຊບີໃຫ ໍ້ຄນົລາວ ແລະ 
ສາມາດສໍ້າງລາຍໄດ ໍ້ຈາກຂະແໜງການນີ ໍ້. ກມົອາຊວີະ
ສກຶສາກໍຄ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ອາດຕ ໍ້ອງ
ກໍານດົເປົໍ້າໝາຍຢື່ າງຊດັເຈນ ເພ ື່ ອຮບັເອາົ ແລະ ຕອບ
ສະໜອງກບັໂອກາດດັື່ ງກື່ າວ. ຖໍ້າບໍື່ ດັື່ ງນັ ໍ້ນ, ໂອກາດ
ເຫຼົື່ ານັ ໍ້ນ ກໍຈະຕກົຢູື່ ໃນມ ຂອງຄນົອ ື່ ນ ໄປ. 

ອຸດສະຫະກໍາໃຫ ໍ້ບໍລກິານດ ໍ້ານເຄ ື່ ອງຍນົ ເປັນອຸດ
ສະຫະກໍາທີື່ ສະໜບັສະໜນູຜູ ໍ້ປະກອບການແຖວໜໍ້າ
ເຊັື່ ນ ການຜະລດິ, ການຂນົສົື່ ງ ແລະ ໂລຈດິຕກິ. 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ຕ ໍ້ອງສະ
ໜອງລາຍການ ດ ໍ້ານລາຍຮບັສະເລື່ ຍໃນຂະແໜງການ
ເຫຼົື່ ານີ ໍ້. 

ຄວນມ ີການຈດັສາຂາອາຊບີ ທີື່ ເໝາະສມົ
ຕາມຄວາມຕໍ້ອງການຂອງບຸກຄນົ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້
ແຕື່ ລະຄນົມທີາງເລ ອກ ແລະ ເລ ອກສາຂາອາຊບີ
ທີື່ ຕນົເອງມກັ ແລະ ໄຝື່ ຝັນ. 
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ໂອກາດດັື່ ງກື່ າວນັ ໍ້ນ ເປັນສິື່ ງທີື່ ດ ີເພາະວື່ າ ຜູ ໍ້
ຕອບຄໍາຖາມສື່ ວນໃຫຍື່ ບອກວື່ າ ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ທກັສະ
ທີື່ ໄດ ໍ້ຈາກສະຖານອາຊວີະນັ ໍ້ນ ຈະຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ເຂາົ "ມີ
ລາຍໄດ ໍ້ພຽງພໍ" (ລາຍໄດ ໍ້ລະດບັກາງ) ສໍາລບັຄວາມ
ຕໍ້ອງການຂອງບຸກຄນົ ແລະ ຄອບຄວົ. (ສາມາດເບິື່ ງຢູື່
ໃນຫວົຂໍ ໍ້ ການຈດັລໍາດບັອາຊບີຕ ື່ ມ). 

ວຽກ ຫຼ  ອາຊີບ ທີໍ່ກ າລັງເປນັທີໍ່ຕ້ອງການຢ ູ່ທ້ອງຖິໍ່ນ 
ສາຂາອາຊບີ ທີື່ ມຄີວາມຕໍ້ອງການສູງ ແມື່ ນ ໂຂງເຂດກໍື່ ສ ໍ້າງຂວົ-ທາງ, ຖດັຈາກນັ ໍ້ນມາ

ແມື່ ນກນົຈກັ, ອຸດສາຫະກໍາ, ເຕກັໂນໂລຢີກນົຈກັ ແລະ ກໍື່ ສ ໍ້າງອາຄານ. (ອາຊບີເຫຼົື່ ານີ ໍ້ 
ຕ ໍ້ອງໃຊ ໍ້ນກັວຊິາການ, ອຸປະກອນ-ກນົຈກັຫນກັ, ທກັສະການກໍື່ ສ ໍ້າງແບບແນວຕັ ໍ້ງ ແລະ 
ແນວນອນ, ວຽກງານໄຟຟໍ້າ, ຄວາມສາມາດດໍ້ານຄວາມປອດໄພ ເຊັື່ ນດຽວກນັກບັ soft 

skills ເຊັື່ ນ ການສ ື່ ສານ, ການປະສານງານ, ການຈດັການເວລາ ແລະ ທກັສະພ ໍ້ນຖານ
ຂອງຄນົ). 

23% ຂອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູອາຈານອາຊວີະສກຶສາ ເຊ ື່ ອວື່ າທກັສະການກໍື່ ສ ໍ້າງ
ອາຄານເປັນສິື່ ງທີື່ ຕ ໍ້ອງການຫຼາຍທສຸີດໃນທໍ້ອງຖິື່ ນ ໃນຂະນະທີື່  ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາ
ຄດິວື່ າເຄ ື່ ອງຍນົ, ກນົຈກັ ແລະ ກໍື່ ສ ໍ້າງຂວົ-ທາງ ລວມເຂົ ໍ້າກນັແມື່ ນກວມເຖງິ 14%. ໃນ 
14% ນີ ໍ້, ຜູ ໍ້ບໍລຫິານວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ ພດັເຫນັວື່ າ ກະສກິາໍ ແລະ ໂລຈສິຕກິນັ ໍ້ນ 
ດກີວື່ າ.  

ວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາເປັນເສັ ໍ້ນທາງສູື່ ຄວາມສໍາເລດັ: ສື່ ວນຫຼາຍ ຫຼ  85% ເຊ ື່ ອ
ວື່ າອາຊວີະສກຶສາ ເປັນທາງເລ ອກທີື່ ເປັນຄວາມຈງິ ຫຼ  ເຮດັໄດ ໍ້ແທ ໍ້. ຄູສອນ ແລະ ຜູ ໍ້ອໍາ
ນວຍການ (ມດັທະຍມົ ແລະ ອາຊວີະສກຶສາ) ເຫນັວື່ າ ຖໍ້າຮຽນຈບົອາຊວີະສກຶສາ ແມື່ ນ
ສາມາດເຮດັວຽກໄດ ໍ້ແທ ໍ້ (ທງັສອງແມື່ ນ 89%), ນກັຮຽນມດັທະຍມົແມື່ ນ 83% ແລະ 

ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາແມື່ ນ 79%. 

ອາຊບີທີື່ ເປັນທີື່ ຄວາມຕໍ້ອງການຢູື່ ໃນລະດບັ
ທ ໍ້ອງຖິື່ ເຫຼ ົື່ ານີ ໍ້ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ມກີານຕດິຕາມເປັນປະຈາໍໂດຍ
ວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ໂດຍລວມ ຈາກ ກມົ
ອາຊວີະສກຶສາ. ນອກຈາກນີ ໍ້ ກໍແມື່ ນ ກະຊວງ ແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ແລະ ກະຊວງ ອຸດສະຫະ
ກໍາ ແລະ ການຄ ໍ້າ. 

ສິື່ ງທີື່ ເປັນຫຼກັຖານຢັໍ້ງຢ ນຕົ ໍ້ນຕໍແມື່ ນ ສາຂາອາຊບີ
ທີື່ ຕດິພນັກບັຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຖ ກຈດັຢູື່ ໃນ
ອາຊບີທີື່ ສ ໍ້າງລາຍຮບັໄດ ໍ້ ລະດບັປານກາງ ຫາ ສູງ ເຫຼົື່ ານີ ໍ້ 
ເປັນອາຊບີກໍາລງັເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງການຢູື່ ໃນຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິື່ ນ. 

 

 

 

 

 

ຄໍາຖາມທີື່ ສໍາຄນັຄ  ແມື່ ນໜໍ້າທີື່ ຂອງໃຜ ທີື່
ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຕດິຕາມສິື່ ງເຫຼົື່ ານີ ໍ້? 

ໃນສື່ ວນຂອງວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ
ແມື່ ນຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮື່ ວມມ ກບັຜູ ໍ້ປະກອບການ (ເປັນ  
ໜໍ້າທີື່ ຂອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ຫຼ  ຮອງ) ໂດຍສະເພາະ
ແມື່ ນຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ພວົພນັກບັຂະແໜງພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງຜຸ ໍ້ປະກອບການ ຫຼ  
ທຸລະກດິຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ແລະກາງ (SMEs). 

ທດັສະນະຄະຕທິີື່  “ສາມາດເຮດັໄດ ໍ້” 

“CAN-DO” ຈະຕໍ້ອງແຜື່ ຂະຫຍາຍໄປທົື່ ວ
ວທິະຍາເຂດຂອງອາຊວີະສກຶສາ. ນີ ໍ້ຈະບໍື່ ແມື່ ນ
ພຽງໃຊ ໍ້ເປັນຄໍາຂວນັ ຫຼ  ເຫດຜນົເທົື່ ານັ ໍ້ນ, ມນັ
ຕ ໍ້ອງຖ ກສ ໍ້າງໃຫ ໍ້ເປັນວດັທະນາທໍາທີື່ ແທ ໍ້ຈງິ ຢື່ າງມີ
ຈດຸປະສງົ ແລະ ໃຫ ໍ້ກາຍເປັນເປັນສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງ
ພາລະກດິ ແລະ ຄຸນຄື່ າຫຼກັຂອງວທິະຍາໄລ. 
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງໃດ, ມຈີາໍນວນ 18% ຂອງນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາ ທີື່ ເຊ ື່ ອວື່ າ ຖໍ້າຮຽນ
ຈບົອາຊວີະ ກໍື່ ຍງັບໍື່ ສາມາດປະກອບອາຊບີໄດ ໍ້ແທ ໍ້.  

ຕໍ້ອງໄດ ໍ້ມກີານໂຄສະນາ ແລະສະໜອງຂໍ ໍ້ມູນ-
ຂື່ າວສານ ເພີື່ ມເຕມີກື່ ຽວກບັເສັ ໍ້ນທາງ ແລະ ໂອກາດ
ດໍ້ານອາຊບີ ຢູື່ ໃນວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາແຫື່ ງຕື່ າງໆ. 
ການມທີດັສະນະທາງລບົຕໍື່ ອາຊວີະຄ ແນວນັ ໍ້ນ ສາຫເດ
ໜຶື່ ງອາດເປັນຍ ໍ້ອນນກັຮຽນບໍື່ ໄດ ໍ້ຮບັຄໍາແນະນໍາທີື່ ດແີຕື່
ຫວົທ ີກື່ ອນການລງົທະບຽນເຂົ ໍ້າຮຽນ ຫຼ  ຍ ໍ້ອນເຂາົມີ
ຄວາມຜດິຫວງັ ໃນການຮຽນ ຫຼງັຈາກໄດ ໍ້ມາຮຽນຕວົຈງິ 
ຫຼ  ອາດເປັນຍ ໍ້ອນຄຸນນະພາບການສດິສອນບໍື່ ດພໍີ.  

ຄວາມຮັບຮ ູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ກ່ຽວກັບລະດັບທັກສະຂອງນັກຮຽນ ທີໍ່ຮຽນຈົບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສົມທຽບກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງ 
• ນກັຮຽນມດັທະຍມົສື່ ວນຫຼວງຫຼາຍແມື່ ນບໍື່ ແນື່ ໃຈ,  

• 33% ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົເວົ ໍ້າວື່ າ ນກັສກຶສາອາຊວີະຂອງ ສປປ ລາວ ບໍື່ ມີ
ທກັສະພຽງພໍ ຫຼ  ມທີກັສະຕໍື່ າກວື່ າບນັດາປະເທດອໍ້ອມຂໍ້າງ. 

• ມພີຽງ 26% ຄດິວື່ າ “ມທີກັສະພຽງພໍສມົຄວນ.” 

 

• ມພີຽງ 28% ຂອງນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາເຫນັວື່ າຜູ ໍ້ຮຽນຈບົມທີກັສະທີື່ ພຽງພໍ. 

ມຫຼີາຍກວື່ າ (36%) ເວົ ໍ້າວື່ າ “ມທີກັສະຕໍື່ າກວື່ າ” ແລະ ມ ີ33% ບອກວື່ າ “ບໍື່ ແນື່
ໃຈ ຫຼ  ບໍື່ ຮູ ໍ້”. 

 

ທດັສະນຂອງພະນກັງານບໍລຫິານການສກຶສາ (ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ) ຕໍື່ ກບັ
ປະເດນັດັື່ ງກື່ າວ ແມື່ ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ ເພາະພວກເຂາົເປັນຜູ ໍ້ຮບັຜດິຊອບດໍ້ານຄຸນ
ນະພາບ. 51% ຫຼ  ຫຼາຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ ໃຫ ໍ້ທດັສະນະວື່ າ ນກັຮຽນທີື່ ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະ 
ມທີກັສະທີື່ ຕໍື່ າ ແລະ ມ ີ17% ຕອບວື່ າ “ບໍື່ ແນື່ ໃຈ”. 

ມຈີາໍວນວນ 31% (ໜໍ້ອຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ) ຂອງພະນກັງານບໍລຫິານການສກຶສາ ເວົ ໍ້າ

ສິື່ ງນີ ໍ້ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັໃບຢັໍ້ງຢ ນລະດບັ C ແລະ ລະດບັ
ໃບປະກາດຊັ ໍ້ນສູງ “ຄວາມເຊ ື່ ອໝັ ໍ້ນ ແລະ ໃຫ ໍ້ເຄຣດດິ” 

ໂຄສະນາກບັນາຍຈ ໍ້າງ. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ສິື່ ງນີ ໍ້ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິລະດບັຄວາມໝັ ໍ້ນໃຈດ ໍ້ານທກັ
ສະຂອງຄູສອນ ຄໍຄ ລະດບັຄວາມໝັ ໍ້ນໃຈໃນທກັສະຂອງ

ຕ ໍ້ອງມກີານໂຄສະນາເປັນພເິສດ ເພ ື່ ອພສູິດ
ໃຫ ໍ້ສງັຄມົເຫນັ ດ ໍ້ານຄຸນນະພາບທກັສະທີື່
ນກັຮຽນມ ີແລະ ສ ໍ້າງເງ  ື່ອນໄຂໃຫໍ້ຜູ ໍ້ປະກອບການ
ສາມາດຍອມຮບັ ແລະ ຮບັຮອງດ ໍ້ານຄຸນນະພາບ 
ຫຼາຍກວື່ າ “ໃບປະກາດຈບົຊັ ໍ້ນການສກຶສາ”. 

ອາດຈະສໍ້າງຂະບວນການແຂື່ ງຂນັຕື່ າງໆ 
ເພ ື່ ອພສູິດ ໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິຄຸນຄື່ າ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
ຂອງທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູ ໍ້ທີື່ ໄດ ໍ້ຮຽນມາ, ເຖງິ
ແມື່ ນວື່ າຂະບວນການນີ ໍ້ອາດຈະໃຊ ໍ້ເວລາຫຼາຍແດື່
ກໍຕາມ. 

 

ຕໍ້ອງໄດ ໍ້ປື່ ຽນຈາກການເປັນ “ຄູສອນ” ມາ
ເປັນ “COACH” ທາງດ ໍ້ານແນວຄດິ ແລະ 
ອາລມົຈດິ. ຜູ ໍ້ເປັນ COACH  ຕ ໍ້ອງປື່ ຽນ ຫຼ  
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ວື່ າ ນກັຮຽນຂອງຕນົ ມທີກັສະພຽງພໍ ເມ ື່ ອສມົທຽບກບັບນັດາປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ.  ນກັຮຽນ. ອາໄສການຮຽນຮຸ ໍ້ຕະຫຼອດຊວີດິ ເພ ື່ ອພດັທະນາ
ຕນົເອງໃຫ ໍ້ກາຍເປັນຜູ ໍ້ຊື່ ຽວຊານ ຫຼ  ຊໍານານງານ
ດ ໍ້ານເນ ໍ້ອໃນການສອນຢື່ າງແທ ໍ້ຈງິ, ເພີື່ ມພູນຄວາມ
ຮູ ໍ້ ແລະ ສ ໍ້າງຄວາມໝັ ໍ້ນໃຈ ໃຫ ໍ້ແກື່ ໂຕເອງ ແລະ 
ນກັຮຽນ ໃຫ ໍ້ເຂາົມຄີວາມໝັ ໍ້ນໃຈຕໍື່ ທກັສະທີື່ ຕນົ
ເອງໄດ ໍ້ຮຽນມາ ພາຍຫຼງັຮຽນຈບົ. 

ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜ ູ້ປະກອບການ ຕ ໍ່ກບັນັກຮຽນຮຽນຈບົ 
ເສດຖະກດິ ໃນ ສປປ ລາວ ແບື່ ງອອກເປັນ 3 ຂະແໜງການຕົ ໍ້ນຕໍຄ : ກະສກິໍາ, 

ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລກິານ ໃນນັ ໍ້ນຂະແໜງ “ອຸດສາຫະກໍາ” ປະກອບມກີານຜະລດິ 
ແລະ ການຄ ໍ້າ ຕະຫຼອດຮອດ ບໍື່ ແຮື່  ແລະ ໄຟຟໍ້າ. ຜນົການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນໃນຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ 
ສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິກຸື່ ມຜູ ໍ້ປະກອບການຈາກທງັ 3 ຂະແໜງການຄ : 75% ແມື່ ນຜູ ໍ້ດໍາເນນີ
ທຸລະກດິ ໍ້ານການບໍລກິານ, 22% ແມື່ ນດ ໍ້ານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 3% ສໍາລບັດ ໍ້ານກະສກິໍາ. 

ສງັເກດເຫນັວື່ າ ຜູ ໍ້ປະກອບການຈາກຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກາໍແມື່ ນກວມອດັຕາສື່ ວນໜໍ້ອຍ ແລະ ສາມາດ
ເວົ ໍ້າໄດ ໍ້ວື່ າ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ
ຢູື່  ສປປ ລາວ ຖ ກກວື່ າຍງັໜໍ້ອຍ. ສະນັ ໍ້ນ, ຄວນສ ບຕໍື່
ສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຂະແໜງການນີ ໍ້ເຕບີ ໂຕຂຶ ໍ້ນ ເພ ື່ ອຮອງຮບັແຮງ
ງານທີື່ ມທີກັສະ. ສໍາລບັຂະແໜງບໍລກິານ ຖ ວື່ າມກີານ
ເຕບີໂຕຂຶ ໍ້ນຫຼາຍສມົຄວນ, ອງີໃສື່ ສດັສື່ ວນຂອງກຸື່ ມຜູ ໍ້
ປະກອບທີື່ ໄດ ໍ້ສໍາຫຼວດຄັ ໍ້ງນີ ໍ້. 

 

ຫຼາຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ (59%) ຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການ ແມື່ ນບໍື່ ມຄີວາມໝັ ໍ້ນໃຈໃນຄວາມ
ສາມາດຂອງຜູ ໍ້ຮຽນຈບົອາຊວີະ, 38% ຮູ ໍ້ສກຶວື່ າ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າມຄີວາມສາມາດພຽງພໍສໍາລບັ
ວຽກ ແລະ 3% ຄດິວື່ າເຂາົເຈ ົ ໍ້າມຄີວາມສາມາດຫຼາຍ. ຖໍ້າເອາົອດັຕາສື່ ວນຮ ໍ້ອຍຂອງ “ມີ
ຄວາມສາມາດພຽງພໍ ແລະ ມຄີວາມສາມາດຫຼາຍ” ມາລວມກນັຈະໄດ ໍ້ພຽງ 41% ທຽບ
ກບັ 59% ທີື່ ເວົ ໍ້າວື່ າ “ບໍື່ ມຄີວາມສາມາດພຽງພໍ” ກໍື່ ຖ ວື່ າຍງັໜໍ້ອຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ.  

ຜນົຂອງການສກຶສານີ ໍ້ ມຜີນົຕໍື່ ທດັສະນະຄະຕິ
ການຈ ໍ້າງງານ ຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການ ຕໍື່ ຜູ ໍ້ທີື່ ຮຽນຈບົ
ອາຊວີະສກຶສາ. ສະນັ ໍ້ນ, ມຄີວາມຈາໍເປັນຢື່ າງຍິື່ ງທີື່ ຈະ
ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ໂຄສະນາ ໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າເຫນັດ ໍ້ານຄຸນນະພາບການ
ສອນ ແລະ ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕື່ າງໆທີື່ ມຢູີື່ ໃນ
ວທິະຍາໄລ.  

ການໂຄສະນາ ແມື່ ນຈະເນັ ໍ້ນໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິສິື່ ງ
ທີື່ ໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງ ຢູື່ ໃນບນັດາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ
ຕື່ າງໆ. 

35% ຂອງຜູ ໍ້ຕອບຮບັບອກວື່ າ ທຸລະກດິຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າເປັນທຸລະກດິຂະໜາດໃຫຍື່ , 
34% ເປັນຂະໜາດປານກາງ ແລະ 31% ເປັນຂະໜາດນ ໍ້ອຍ. ເວົ ໍ້າລວມແລໍ້ວ, ພວກເຮາົ

ຖໍ້າຫາກອຸດສາຫະກໍາໃຫຍື່ ບໍື່ ເຕບີໃຫຍື່ , ຕ ໍ້ອງສ ໍ້າງ
ເງ  ື່ອນໄຂ ໃຫ ໍ້ທຸລະກດິຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ແລະ ຍື່ ອຍ 

ທຸລະກດິຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ແລະ ຍື່ ອຍສາມາດ
ຂບັເຂ ື່ ອນການເຕບີ ໂຕຂອງເສດຖະກດິ. ທກັ
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ໄດ ໍ້ຕວົແທນທີື່ ເປັນທຸລະກດິຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຖງິ ສອງສື່ ວນສາມ (65%).  ຂະຫຍາຍໂຕ ໄດ ໍ້. ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ເຮດັໄດ ໍ້ຄ ແນວນັ ໍ້ນ, ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້
ປັບປຸງການດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນ ສປປ ລາວ ສະດວກ
ສະບາຍຂຶ ໍ້ນ. 

ສະການເປັນຜູ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການ
ສົື່ ງເສມີ ແລະ ໂນ ໍ້ມອື່ ຽງໄປສູື່  “ການເຕບີໂຕຢື່ າງ
ເທົື່ າທຽມ, ທົື່ ວເຖງິກນັ” ຫຼ  “Inclusive 

Growth”. 

ມຫຼີາຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ (56%) ຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການເວົ ໍ້າວື່ າ “ມໂີອກາດ” ທີື່ ເຂາົຈະ
ຈ ໍ້າງຜຸ ໍ້ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະສກຶສາ ຖໍ້າຫາກມຕໍີາແໜື່ ງວື່ າງ ໃນອະນາຄດົ ແລະ 28% ເວົ ໍ້າ
ວື່ າ “ມໂີອກາດຫຼາຍ”. ສື່ ວນທີື່ ເຫຼ  ອພຽງ 16% ເທົື່ ານັ ໍ້ນທີື່ ຄດິວື່ າຈະບໍື່ ຮບັເອາົຜູ ໍ້ຮຽນຈບົ
ຈາກອາຊວີະເຂົ ໍ້າເປັນພະນກັງານ. 

ຢື່ າງໜໍ້ອຍກໍເຫນັວື່ າ ຫຼາຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງຂອງຜູ ໍ້
ປະກອບການ ແມື່ ນມແີນວໂນ ໍ້ມຈະຮບັເອາົ ຜູ ໍ້ຮຽນຈບົ
ຈາກອາຊວີະສກຶສາເຂາົເຮດັວຽກ ໃນອະນາຄດົ. 

ສິື່ ງເຫຼົື່ ານີ ໍ້ສາມາດເອາົເຂົ ໍ້າໃນວຽກງານ
ໂຄສະນາໄດ ໍ້ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນເນ ໍ້ອໃນທີື່ ຕດິພນັ
ເຖງິເລ ື່ ອງການສ ໍ້າງຄວາມໝັ ໍ້ນໃຈດ ໍ້ານທກັສະຂອງ
ຜູ ໍ້ຮຽນຈບົອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ເນ ໍ້ອໃນກື່ ຽວກບັ
ທື່ າອຽງການເຕບີໂຕຂອງທຸລະກດິໃນ ສປປ ລາວ;  

ແຕື່ ລະວທິະຍາໄລ ຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັວື່ າ ໄດ ໍ້ມີ
ການສອນ SOFT SKILLS ໃຫ ໍ້ແກື່ ນກັຮຽນ
ຂອງຕນົ. 

ລວມແລໍ້ວມປີະມານ 84% ຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການທີື່ ຄາດຄະເນວື່ າ ບໍລສິດັຕນົເອງ
ອາດຈະຮບັເອາົພະນກັງານໃໝື່  ໃນອະນາຄດົອນັ ໃກ ໍ້ນີ ໍ້. 

ນີ ໍ້ເບິື່ ງຄ ວື່ າ ເປັນຕວົຊີ ໍ້ບອກ ເຖງິການເຕບີໂຕຂອງ
ທຸລະກດິ ໃນລາວ ໃນເມ ື່ ອບໍລສິດັ ກຽມພໍ້ອມທີື່ ຈະຮບັ
ເອາົແຮງງານ ຫຼ  ຊບັພະຍາກອນມະນຸດເຂົ ໍ້າໃໝື່ . 

38% ຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງການຜູ ໍ້ຮຽນຈບົອາຊວີະສກຶສາທີື່ ມທີກັສະດ ໍ້ານ 

SOFT SKILLS12 ໃນຂະນະທີື່  34% ຢາກ ໄດ ໍ້ຜູ ໍ້ມ ີຈນັຍາບນັ ຫຼ  ທດັສະນະຄະຕ ິທີື່ ດີ
ໃນການເຮດັ. ຖໍ້າ “ທດັສະນະຄະຕ”ິ ແມື່ ນນອນຢູື່ ໃນ “soft skills” ແລະ ເມ ອບວກ
ເຂົ ໍ້າກນັ ກໍຈະໄດ ໍ້ 72% ທີື່ ບອກວື່ າ soft skills ເປັນສິື່ ງທີື່ ຜູ ໍ້ປະກອບການຢາກໃຫໍ້ມ.ີ ນັ ໍ້ນ
ໝາຍຄວາມວື່ າ ການຂາດທກັສະ soft skills ຍງັເປັນບນັຫາຢູື່ ໃນປະຈບຸນັ. 

ໃນການສໍ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ວທິະຍາໄລ
ອາຊວີະສກຶສາຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ເອາົ soft skills ເຂົົ ໍ້າໃນຂະບວນ
ການຮຽນ-ການສອນ ເພາະມນັຈະເປັນການ ມູນຄື່ າເພີື່ ມ
ສໍາລບັນກັຮຽນ.  

25% ຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການ ຮູ ໍ້ສກຶວື່ າຍງັຕ ໍ້ອງການຜູ ໍ້ທີື່ ມທີກັສະດ ໍ້ານເຕກັນກິ-ວຊິາ
ຊບີ. ນີ ໍ້ແມື່ ນສອດຄື່ ອງກບັສິື່ ງທີື່ ໄດ ໍ້ສະເໜຜີື່ ານມາວື່ າ ຫຼາຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ (59%) ຂອງຜູ ໍ້
ປະກອບການ ແມື່ ນບໍື່ ມຄີວາມໝັ ໍ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຜູ ໍ້ຮຽນຈບົອາຊວີະ. 

 

 ການໂຄສະນາ ແມື່ ນຈະເນັ ໍ້ນໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິສິື່ ງ
ທີື່ ໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງ ຢູື່ ໃນບນັດາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ
ຕື່ າງໆ. 

                                                           
12 Soft skills actually include attitude, communication, creative thinking, work ethic, teamwork, networking, decision making, positivity, time management, motivation, flexibility, problem-solving, critical thinking, 

and conflict resolution. 
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ຄວາມຮັບຮ ູ້ ຫຼ  ທັດສະນະຄະຕິ ຕ ໍ່ວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ 
ເປັນທເີຂົ ໍ້າໃຈດ,ີ ນກັຮຽນມດັທະຍມົບໍື່ ຮູ ໍ້ຫຍງັຫຼາຍກື່ ຽວກບັ ວທິະຍາໄລອາຊວີະ

ສກຶສາ.  

• ເວລາລງົເກບັກໍາຂໍ ໍ້ມູນ, ຖໍ້າບໍື່ ມຜູີ ໍ້ຊື່ ວຍອະທບິາຍ ນກັຮຽນມດັທະຍມົ, ພໍື່ ແມື່
ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ສື່ ວນຫຼາຍ ແມື່ ນບໍື່ ສາມາດບອກໄດໍ້ວື່ າ ວທິະຍາໄລ
ອາຊວີະສກຶສາທີື່ ໃກ ໍ້ບ ໍ້ານທີື່ ສຸດຕັ ໍ້ງຢູື່ ໃສ.  

• ຈາໍນວນ 40% ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ, 19% ຂອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູ
ສອນ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ 41% ຂອງພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ບອກ
ວື່ າ “ບໍື່ ເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິຫຍງັກື່ ຽວກບັໂຮງຮຽນອາຊວີະສກຶສາ”. 

ຈາໍນວນ 41% (ບໍື່ ຮອດເຄິື່ ງໜຶື່ ງຊໍ ໍ້າ) ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົເທົື່ ານັ ໍ້ນ ບອກວື່ າຮູ ໍ້ຈກັ
ບາງຄນົທີື່ ມຄີວາມປະທບັໃຈຕໍື່ ໍວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ແນະນໍາໃຫ ໍ້ໄປຮຽນ. ພຽງ
ແຕື່  12% ບອກວື່ າພວກເຂາົໄດ ໍ້ຍນິວື່ າ ວທິະຍາໄລ ມກີານປັບປຸງ ແລະ 3% ບອກວື່ າບໍື່ ມີ
ຄວາມປະທບັໃຈເລຍີ.  

ໃນຂະນະທີື່  39% ຂອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ບອກ
ວື່ າ ໄດ ໍ້ຍນິວື່ າວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງແລ ໍ້ວ, 28% ບອກວື່ າຮູ ໍ້ຈກັ
ວທິະຍາໄລ ຍ ໍ້ອນມຄີນົແນະນໍາ ໃຫ ໍ້ ແລະ 14% ບອກຢື່ າງເປີດໃຈວື່ າ ບໍື່ ມຄີວາມປະທບັໃຈ
ວທິະຍາໄລເລຍີ. 

ຕໍ້ອງໄດ ໍ້ມກີານບອກຕໍື່  (ປາກຕໍື່ ປາກ) 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນຄວາມຈງິ, ພວກເຂາົບໍື່ ຮູ ໍ້ຈກັທື່ ານ, ບໍື່ ເຄຍີໄດ ໍ້
ຍນິຫຍງັກື່ ຽວກບັທື່ ານ ແລະ ຜຸ ໍ້ທີື່ ເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິກື່ ຽວກບັ
ທື່ ານ ຈະບໍື່ ແນະນໍາທື່ ານ ໃຫ ໍ້ຄນົອ ື່ ນຮູ ໍ້. 

ນີ ໍ້ສະແດງວື່ າ ມຄີວາມຈາໍເປັນທີື່ ຕ ໍ້ອງມກີານ
ສ ໍ້າງແບຣນ ແລະ ເຮດັໃຫ ໍ້ສງັຄມົຮບັຮູ ໍ້ ຫຼ   ມສີື່ ວນ
ຮື່ ວມນໍາວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ  ໂດຍສະເພາະ
ແມື່ ນບນັດາໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ຊຸມຊນົ.  

• 43% ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົແມື່ ນບໍື່ ໄດ ໍ້ຕອບ ສື່ ວນໜຶື່ ງອາດຈະເປັນຍ ໍ້ອນເຂາົເຈ ົ ໍ້າບໍື່ ຮູ ໍ້ 
ເຊິື່ ງສອດຄື່ ອງກບັຕາຕະລາງທີື່ ໄດ ໍ້ສະເໜຜີື່ ານມາວື່ າເຂາົ “ບໍື່ ເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິ” ກື່ ຽວກບັ
ວທິະຍາໄລ.  

• ມ ີ41% ບອກວື່ າຮູ ໍ້ຈກັບາງຄນົມຄີວາມປະທບັໃຈ ຫຼ  ຈະແນະນໍາວທິະຍາໃຫ ໍ້ຮູ ໍ້ຈກັ, 
21% ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົບອກວື່ າມໝີູື່ ເພ ື່ ອນທີື່ ຮໍື່ າຮຽນຢູື່ ວທິະຍາໄລອາຊວີະ. 

ນັ ໍ້ນໝາຍຄວາມວື່ າ ສ ື່ ການໂຄສະນາຕື່ າງໆຂອງ
ວທິະຍາໄລ, ຖໍ້າມ,ີ ແມື່ ນຍງັບໍື່ ທນັເຂົ ໍ້າເຖງິກຸື່ ມເປົົໍ້າໝາຍ
ໄດ ໍ້ເທ ື່ ອ. 

ສາເຫດອາດເປັນຍ ໍ້ອນຍງັຂາດຍຸດທະສາດ
ການແຈກຢາກສ ື່ ໂຄສະນາ. ໃນແຜນງານສົື່ ງເສມີ
ອາຊວີະທີື່ ກໍາລງັຈະສ ໍ້າງຂຶ ໍ້ນ, ພວກເຮາົຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ເອາົ
ກໍານດົແຜນແຈກຢາຍສ ື່ ໂຄສະນາທີື່ ຈະຖ ກຜະລດິ
ຂຶ ໍ້ນມາຢື່ າງລະອຽດ ຈະແຈ ໍ້ງ. 
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ອກີ 11% ຮູ ໍ້ຈກັວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາຍ ໍ້ອນມຜຸີ ໍ້ມາຢໍ້ຽມຢາມ ຫຼ  ແນະແນວຢູື່
ໂຮງຮຽນເຂາົເຈ ົ ໍ້າ. 

• ຜນົການສໍາຫຼວດບອກໃຫໍ້ຮູ ໍ້ວື່ າ ຄພສບ ບໍື່ ໄດ ໍ້ອະທບິາຍຫຍງັ ກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລ
ອາຊວີະສກຶສາໃຫ ໍ້ນກັຮຽນມດັທະຍມົຟັງ, ສະຫະພນັແມື່ ຍງິຂອງບ ໍ້ານກໍື່ ບໍື່ ໄດ ໍ້ເວົ ໍ້າເຖງິ
ອາຊວີະເຊັື່ ນຫນັ ຍກົເວັ ໍ້ນຊາວໜຸື່ ມ ມ ີ1% ທີື່ ບອກວື່ າ ໄດ ໍ້ເວົ ໍ້າເຖງິ. ໃນຈາໍນວນພໍື່ ແມື່
ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ທີື່ ພບັທງັໝດົ, ມພີຽງ 1% ທີື່ ບອກວື່ າເຄຍີເຫນັໂພສເ໌ຕຂີອງ
ໂຮງຮຽນ, 3% ເຄຍີເຫນັແຜື່ ນພບັໂຄສະນາ ແລະ 6% ບອກວື່ າຮູ ໍ້ອາຈານສອນຢູື່
ວທິະຍາໄລ. 

ປັດໄຈຊຸກຍ ູ້ ຫຼ  ອຸປະສັກ ໃນການຕັດສິນ ເຂົື້າຮຽນໃນອາຊີວະສຶກສາ 

ປັດໄຈຕົື້ນຕ ທີໍ່ເຮັດໃຫູ້ຕັດສິນໃຈຕ ໍ່ໄປ ພາຍຫຼັງຈົບຊັື້ນມດັທະຍົມ 

ໂດຍສະເລື່ ຍ ປັດໄຈ ໃນການຕດັສນິໃຈ ວື່ າຈະຮຽນຫຍງັ ແລະ ຮຽນຢູື່ ໃສ ຕົ ໍ້ນຕໍ
ແມື່ ນໂຕຂອງນກັຮຽນເອງ. 

ນກັຮຽນຈະເລ ອກສາຂາຮຽນຕາມຄວາມຝັນ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງຕນົເອງ 
(58% ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ 49% ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາ). 

ດໍ້ານງບົປະມານ ມພີຽງປະມານ 20% ຫຼ  1 ໃນ 5 ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ ຄດິວື່ າ 
ເປັນປັດໄຈສໍາຄນັຕໍື່ ການຕດັສນິໃຈຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ.  

 ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນອາຊວີະສກຶສາ (9%) ກໍື່ ຄດິວື່ າ ດ ໍ້ານງບົປະມານ (ບໍື່
ວື່ າຈະເປັນຄື່ າຮຽນ, ຄື່ າເດນີທາງ, ອາຫານ ແລະ ເຮດັກດິຈະກໍາ) ໜໍ້າຈະບໍື່ ເປັນປັດ
ໄຈຕົ ໍ້ນຕໍ ທີື່ ສົື່ ງຜນົກະທບົຕໍື່ ການຕດັສນິໃຈຂອງນກັຮຽນ. 

 ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາຜູ ໍ້ທີື່ ຮູ ໍ້ວື່ າມໂີຄງການເບ ໍ້ຍລ ໍ້ຽງ ຫຼ  ທນຶການສກຶສາ, ກໍມພີຽງ 
5% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ທີື່ ຄດິວື່ າທນຶການສກຶສາເປັນປັດໄຈຕົ ໍ້ນຕໍ ໃນການຕດັສນິໃຈວື່ າຈະ
ຮຽນຢູື່ ໃສ ຫຼ  ຮຽນຫຍງັ. 

ເວລາກໍານດົສາຍທາງແຫື່ ງອາຊບີ, ການໃຫໍ້ຄໍາ
ປຶກສາ ຫຼ  ການສົື່ ງເສມີອາຊວີະ ຕ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ມຄີວາມ
ສອດຄື່ ອງກບັສິື່ ງທີື່ ນກັຮຽນໄຝື່ ຝັນ ແລະປາຖະໜາ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທມີງານສົື່ ງເສມີອາຊວີະຂັ ໍ້ນວທິະຍາໄລ 
ຕ ໍ້ອງເຂົ ໍ້າໃຈຢື່ າງລະອຽດຈະແຈ ໍ້ງ ວື່ າແມື່ ນ ໃຜແທໍ້
ເປັນຜູ ໍ້ມອໍີານາດໃນການຕດັສນິໃຈ, ແມື່ ນໃຜເປັນ
ຜູ ໍ້ມອີດິທພິນົ ແລະ ຈດຸແຂງຂອງຜູ ໍ້ມອີດິທພິນົ 
ແລະ ຈະລວບລວມສິື່ ງເຫຼົື່ ານີ ໍ້ເປັນເງ  ື່ອນໄຂ
ພຈິາລະນາ ແລະ ກໍານດົແຜນງານສົື່ ງເສມີອາຊວີະ
ຄ ແນວໃດ. 

ແຜນທີື່  ຫຼ   ເສັ ໍ້ນທາງກ ໍ້າວສູື່ ຄວາມສໍາເລດັ
ທາງອາຊບີ ຕ ໍ້ອງເປັນທີື່ ເຂົ ໍ້າໃຈຂອງທຸກຄນົ ທີື່ ຈະ
ບອກຕໍື່  (ປາກຕໍື່ ປາກ) ກື່ ຽວກບັອາຊວີະສກຶສາ. 
ຕໍ້ອງໄດ ໍ້ອະທບິາຍຢື່ າງຊັດເຈນວື່ າອນັໃດ ເປັນປັດ
ໄຈກດົໜື່ ວງທື່ ວງດງຶການເຂົ ໍ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນ 
(ງບົປະມານ) ແລະ ມທີດິທາງແກ ໍ້ໄຂຄ ແນວໃດ 



68 
 

ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ໜໍ້າສນົໃຈ, ສໍາສບັທນຶການສກຶສາ, ໂດຍສະເລັື່ ຍແລ ໍ້ວ ມພີຽງ 9% ຂອງກຸື່ ມ
ປະຊາກອນທງັໝດົທີື່ ພວກເຮາົທໍາການສໍາຫຼວດ ທີື່ ຄດິວື່ າ ອາດຈະມຜີນົຕໍື່ ການຕດັສນິໃຈ 
ການເຂົ ໍ້າຮຽນ. ທີື່ ຈງິແລ ໍ້ວ, ສາເຫດໜຶື່ ງທີື່ ຫຼາຍຄນົຄດິວື່ າມຜີນົໜໍ້ອຍຕໍື່ ການຕດັສນິໃຈ 
ອາດເປັນຍ ໍ້ອນເຂາົເຈ ົ ໍ້າບໍື່ ສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິຂໍ ໍ້ມູນຂື່ າວສານກື່ ຽວກບັທນຶການສກຶສາທີື່ ມຢູີື່  
ໂດຍສະເພາະແມື່ ນ ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ເຊິື່ ງເຂາົອາດເປັນຜູ ໍ້ທີື່ ມຄີວາມຕໍ້ອງການທນຶການ
ສກຶສາຫຼາຍທສຸີດ; 

 

 

 

ມຈີາໍນວນ 40% ຂອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຢູື່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ 
28% ຂອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ທີື່ ຄດິວື່ າການສະໜອງ
ຫຼາຍຫຼກັສູດ ຫຼ  ສາຂາຮຽນ ຈະມຜີນົຕໍື່ ການຕດັສນິໃຈຂອງນກັຮຽນ. ແຕື່ ສໍາລບັນກັຮຽນ
ມດັທະຍມົ ແລະ ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາສື່ ວນຫຼາຍພດັບໍື່ ຄດິແນວນັ ໍ້ນ, ມພີຽງແຕື່  2% 

ແລະ 7 ຕາມລໍາດບັ ທີື່ ຄດິແບບດຽວກນັ. 

ຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມທງັໝດົບອກວື່ າ ຄວາມຝັນ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງພໍື່ ແມື່
ນກັຮຽນບໍື່ ມຜີນົຫຼາຍຕໍື່ ການຕດັສນິໃຈຂອງລູກ (ມພີຽງ 6%), ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນກໍື່ ມຜີນົ
ໜໍ້ອຍ (4%).  

ຈາໍນວນ 34% ຂອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນອາຊວີະສກຶສາ ເຊ ື່ ອວື່ າ ຖໍ້າຄຸນ
ນະພາບການສອນຂອງວທິະຍາໄລດ ີອາດຈະຊື່ ວຍໃຫໍ້ນກັຮຽນຫຼັື່ ງໄຫຼເຂົ ໍ້າມາຮຽນ ແຕື່  
ນກັຮຽນມດັທະຍມົ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນຜູ ໍ້ “ບໍື່ ເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິ” ກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລອາຊວີະ
ສກຶສາມາກື່ ອນ, ພດັບໍື່ ເຫນັດແີບບນັ ໍ້ນ. ມພີຽງ 8% ເທົື່ ານັ ໍ້ນທີື່ ເຫນັດ ີແລະ ແມື່ ນກະທັ ໍ້ງ
ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາຍງັມພີຽງແຕື່  13% ເທົື່ ານັ ໍ້ນທີື່ ເຫນັດຕໍີື່ ທດັສະນະດັື່ ງກື່ າວ. ຕາມ
ຄວາມເປັນຈງິ, ພວກເຂາົເຈ ົ ໍ້າຈະສມົທຽບຄຸນນະພາບການສດິສອນໄດ ໍ້ແນວໃດ ຫາກເຂາົ

ນກັຮຽນຊັ ໍ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ອາດໄດ ໍ້ຮບັຂໍ ໍ້ມູນ
ໜໍ້ອຍຫຼາຍ ກື່ ຽວກບັທນຶຮຽນຟຣ ີຫຼ  ທນຶເບ ໍ້ຍລ ໍ້ຽງ.  ຫຼງັ
ຈາກໄດ ໍ້ຖາມເຈາະຈີ ໍ້ມເບິື່ ງແລ ໍ້ວ ເຫນັໄດ ໍ້ວື່ າ ແມື່ ນແຕື່ ຜູ ໍ້ທີື່
ເຄຍີ ໄດ ໍ້ຮບັທນຶເບ ໍ້ຍລ ໍ້ຽງ ຫຼ  ໄດ ໍ້ຮບັ ໃນປັດຈບຸນັ ກໍື່ ບໍື່ ຮບັ
ຮູ ໍ້ ຫຼ   ບໍື່ ຈ  ື່ ຊໍ ໍ້າວື່ າຕນົເອງໄດ ໍ້ທນຶຫຍງັ, ຈາກພາກສື່ ວນໃດ 
(ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ທນຶ). 

 

 

 

ນີ ໍ້ໝາຍວື່ າ ຫຼກັສູດທີື່ ສະໜອງ ຕ ໍ້ອງຕດິພນັ ຫຼ  
ສອດຄື່ ອງສາຂາອາຊບີທີື່ ແຕື່ ລະຄນົໄຝື່ ຝັນ ແລະ ປາຖະ
ໜາ. 

 

 

 

 

 

ປັດໄຈຕົ ໍ້ນຕໍທີື່ ຈະເຮດັໃຫ ໍ້ການໂຄສະນາອາຊວີະ 
ໄດ ໍ້ຮບັຜນົສໍາເລດັນັ ໍ້ນ ຂຶ ໍ້ນກບັຄຸນນະພາບຂອງການສກຶ
ສາທີື່ ສະໜອງ. ຄຸນນະພາບການສອນຕໍ້ອງໄປຄຽງຄູື່ ກບັ 
ທກັສະການເປັນຜູ ໍ້ຮຽນຮູ ໍ້ຕະຫຼອດຊວີດິ ແລະ ມຫີວົຄດິ
ປະດດິສ ໍ້າງ. ສິື່ ງເຫຼົື່ ານີ ໍ້ ຈະເປັນຕວົຍກົລະດບັຄວາມໝັ ໍ້ນ

(ທນຶເບ ໍ້ຍລ ໍ້ຽງ). 

ນີ ໍ້ໝາຍວື່ າ ຂໍ ໍ້ມູນກື່ ຽວກບັຄື່ າໃຊ ໍ້ຈື່ າຍຕວົຈງິ
ຕໍື່ ຫຼກັສູດການຮຽນໜຶື່ ງໆ ຈະຊື່ ວຍໃຫໍ້ລູກຄ ໍ້າເປົໍ້າ
ໝາຍ (ນກັຮຽນ) ຕດັສນິໃຈ ໄດ ໍ້ດ.ີ ເສັ ໍ້ນສະແດງ
ຄື່ າໃຊ ໍ້ຈື່ າຍທງັໝດົ ນບັແຕື່ ເລີ ໍ້ມຮຽນຈນົຮອດການ
ປະກອບອາຊບີ “enrolment to 

employment (e2e)” ຕະຫຼອດຮອດລະດບັ
ລາຍໄດ ໍ້ຂອງຜູ ໍ້ເຮດັວຽກ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ເຫນັພາບລວມ
ທງັໝດົ. 

ການໂຄສະນາກື່ ຽວກບັທນຶການສກຶສາ ຕ ໍ້ອງ
ສຸມໃສື່ ຢູື່ ຂັ ໍ້ນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ລວມທງັ
ຂັ ໍ້ນຫ ໍ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ. 
(ໝາຍເຫດ: ຕໍ້ອງໄດ ໍ້ມກີານວເິຄາະ ວື່ າຈາໍນວນ ໂກ
ຕ ໍ້າ ທີື່ ຈະຮບັນກັຮຽນ ແຕື່ ລະປີແມື່ ນເທົື່ າໃດ 
ທຽບໃສື່ ທນຶເບ ໍ້ຍລ ໍ້ຽງທີື່ ມ)ີ 

 

 

ການເນັ ໍ້ນໃສື່ ຄຸນນະພາບ ເປັນສິື່ ງທີື່ ສໍາຄນັ
ຢື່ າງຍິື່ ງ ກື່ ອນຈະມກີານ ໂຄສະນາສ ື່ ສານ ຫຼ  ໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້
ເລົື່ າເລ ື່ ອງ ໃຫ ໍ້ຄໍາໝັ ໍ້ນສນັຍາຕໍື່ ມວນຊນົ. ສະນັ ໍ້ນ 
ໜື່ ວຍງານທີື່ ຮບັຜດິຊອບດໍ້ານການສໍ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ ຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັວື່ າ ອາຊວີະແມື່ ນມຄຸີນ



69 
 

ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ບໍື່ ຖ  ກສບັຊ ໍ້ອນມາຈາກໂຮງຮຽນອາຊວີະອ ື່ ນ? ໃຈຂອງຄູສອນ ແລະ ນກັສກຶສາ ກໍຄ  ອາດດີນກັສກຶສາ. ນະພາບແທໍ້ເສຍກື່ ອນ.   

ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງໃດ, ການໂຄສະນາພາຍໃນ
ວທິະຍາໄລ ກື່ ຽວກບັການສ ໍ້າງວດັທະນາທໍາການ
ຮຽນຕະຫຼອດຊວີດິ ແມື່ ນສາມາດເຮດັໄດ ໍ້ໂດຍ
ສະມາຊກິທມີງານສົື່ ງເສມີອາຊວີະ (SET). 

ຜ ູ້ຕັດສິນໃຈຫຼັກວ່າຈະຮຽນຫຍັງ, ຮຽນຢ ູ່ໂຮງຮຽນໃດ 

ຜູ ໍ້ຊ ໍ້ ຫຼ   ລູກຄ ໍ້າຫຼກັ ເປັນຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈເອງ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນ: ຕໍ້ອງແມື່ ນຜູ ໍ້ຮຽນເອງເປັນຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈ 

✓ ສໍາລບັການຕດັສນິໃຈວື່ າ ຈຮຽນຫຍງັ, ຢູື່ ໃສ ແລະ ຈບົມາຈະເຮດັວຽກຫຍງັນັ ໍ້ນ, 
ນກັຮຽນມດັທະຍມົຈາໍນວນ 69% ແລະ ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາຈາໍນວນ 83% ຮູ ໍ້ສກຶ
ວື່ າ ພວກເຂາົເອງຕ ໍ້ອງຕດັສນິໃຈເອງ ເພາະວື່ າມນັເປັນອານາຄດົຂອງພວກເຂາົ ແລະ 
ຄອບຄວົກໍຕ ໍ້ອງຊື່ ວຍສະໜບັສະໜນູພວກເຂາົ. 

✓ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນອາຊວີະສກຶສາ 75%, ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ຢູື່
ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ 75% ແລະ ນກັຮຽນມດັທະຍມົ 69% ກເໍຫນັດຕໍີື່ ທດັສະນະ
ດັື່ ງກື່ າວ. 

✓ ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ 47% ກໍຍງັຄດິແບບນັ ໍ້ນເຊັື່ ນກນັ. ແຕື່ ໃນຂະນະດຽວກນັ 
ຈາໍນວນ 46% ຂອງພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ຮຸ ໍ້ສກຶວື່ າຕນົເອງຄວນເປັນຜູ ໍ້ຕດັສນິ
ໃຈ ເນ ື່ ອງຈາກວື່ າຕນົເອງເປັນຜູ ໍ້ຈື່ າຍເງນິ. 

 

 

 

ນີ ໍ້ໝາຍວື່ າຜະລດິຕະພນັ ໂຄສະນາສ ື່ ສານຕ ໍ້ອງເລັື່ ງ
ເປົໍ້າໃສື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ເຂົ ໍ້າເຖງິໄດ ໍ້ ໂດຍ
ສະເພາະແມື່ ນນກັຮຽນມດັທະຍມົ. 

 

ເລັື່ ງເປົໍ້າໝາຍການໂຄສະນາ ໄປທີື່ ນກັຮຽນ
ຊັ ໍ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ແລະ ຂໍ ໍ້ຄວາມ ຫຼ  ຂໍ ໍ້ມູນທີື່
ສົື່ ງໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ຕ ໍ້ອງເໝາະສມົກບັຄວາມຕໍ້ອງແຕື່
ລະໄລຍະ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍຕດັສນິໃຈ (ເບິື່ ງລາຍລະອຽດ
ຢູື່ ຫວົຂໍ ໍ້ຕໍື່ ໄປ) 
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ຄວາມເປັນຈິງ: ນກັຮຽນເອງເປັນຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈ 

ນກັຮຽນມດັທະຍມົ 61% 

ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາ 75% 

 

ສຸດທ ໍ້າຍກໍຍງັແມື່ ນນກັຮຽນເອງເປັນຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈ. ພໍື່ ແມື່ ນນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ກໍື່  
ຍອມຮບັເຊັື່ ນກນັ.  

ແຕື່ ວື່ າ: 

ຫຼາຍກວື່ າເຄິື່ ງໜຶື່ ງ (56%) ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ ເວົ ໍ້າວື່ າພວກເຂາົຈະຮບັຟັງພໍື່
ແມື່ ຂອງພວກເຂາົ ແລະ ພຈິາລະນາຄໍາແນະນໍາຂອງພວກເພິື່ ນ (ເບິື່ ງຂໍ ໍ້ 7.3.1 ຫາ 7.3.3). 

ເບິື່ ງລວມແລໍ້ວ, ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາ ສື່ ວນຫຼວງຫຼາຍແມື່ ນຈະຕດັສນິໃຈດໍ້ວຍ
ຕນົເອງ (64%) ແລະ ມຄີວາມໝັ ໍ້ນໃຈຫຼາຍ. 

ໜໍ້ອຍກວື່ າເຄ ື່ ງໜຶື່ ງ (47%) ຂອງຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນ
ມດັທະຍມົ ຄດິວື່ ານກັຮຽນຈະຟັງຄໍາແນະນໍາຂອງພໍື່ ແມື່  ແລະ 39% ຄດິວື່ ານກັຮຽນເປັນ
ຜູ ໍ້ຕດັສນິໃຈເອງ. 

77% ຂອງພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄພສບ ຄດິວື່ ານກັຮຽນຈະເຮດັຕາມທີື່ ພໍື່ ແມື່ ແນະ
ນໍາ ຫຼ  ຢື່ າງໜໍ້ອຍກໍພຈິາລະນາຄວາມຄດິເຫນັຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ກື່ ອນການຕດັສນິໃຈ. 

ໄລຍະເວລາຂອງການຕັດສິນໃຈ 

ກ່ອນການເຂົື້າຮຽນ, ກື່ ອນການຕດັສນິໃຈວື່ າຈະຮຽນ
ຫຍງັ ແລະ ຮຽນຢູື່ ໃສ, ນກັຮຽນມດັທະຍມົຈະ
ປຶກສາພໍໍື່ ແມື່ ເພ ື່ ອຂໍຄໍາແນະນໍາເສຍກື່ ອນ ແຕື່ ກໍ
ເຂົ ໍ້າໃຈວື່ າການຕດັສນິໃຈສຸດທໍ້າຍ ກໍື່ ຕ ໍ້ອງແມື່ ນຕນົ
ເອງ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ບນັລຸຕາມຄວາມຝັນ ແລະ ຄວາມ
ປາຖະໜາຂອງຕນົ.  

 

ພາຍຫຼັງການເຂົື້າຮຽນ, ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາ ຈະ
ອງີໃສື່ ການຕດັສນິໃຈຂອງໂຕເອງເປັນຫຼກັ ວື່ າຕນົ
ເອງຈະປື່ ຽນສາຂາຮຽນ, ສ ບຕໍື່ ຮຽນ, ຍ ໍ້າຍບື່ ອນຮຽນ 
ຫຼ  ປະລະການຮຽນ. 

ການໂຄສະນາສົື່ ງເສມີຫຼກັສຸດຮຽນ ຕ ໍ້ອງເບິື່ ງ
ປະຕທິນິການສກຶສາ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ມປີະສດິທຜິນົໃນ
ການເຂົ ໍ້າເຖງິນກັຮຽນເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຊື່ ວຍພວກ
ເຂາົໃນການຕດັສນິໃຈ ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ດ,ີ ຕ ໍ້ອງຊື່ ວຍເຂາົ
ໄລຍະກື່ ອນການຕດັສນິໃຈ. 

ນີ ໍ້ເປັນເວລາທີື່ ພໍື່ ແມື່ ຍງັມອີດິທພິນົຕໍື່ ການ
ຕດັສນິໃຈຂອງລູກ. 

 

ພາຍຫຼງັການຕດັສນິໃຈເຂົ ໍ້າຮຽນເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ
ໃນອາຊວີະສກຶສາ, ການໂຄສະນາຕ ໍ້ອງເນັ ໍ້ນໃຫ ໍ້
ນກັຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ເຂົ ໍ້າໃຈແບຣນຂອງວທິະຍາໄລ 
ກໍຄ  ສາຂາວຊິາທີື່ ຕນົເອງຮຽນ ເພ ື່ ອເຂາົຈະສາມາດ
ເປັນຜູ ໍ້ເລົື່ າປາກຕໍື່ ປາກ ໃຫ ໍ້ຄນົອ ື່ ນຟັງ. 

ນີ ໍ້ເປັນ ໄລຍະທີື່ ພໍື່ ແມື່ ເກ ອບຈະບໍື່ ມອີດິທພິນົ
ຫຍງັເລຍີຕໍື່ ການຕດັສນິໃຈຂອງລູກ. 

ຂ ື້ມ ນໂຮງຮຽນທີໍ່ຫຼາຍຄົນຢາກຮ ູ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ: 

✓ ດັື່ ງໄດ ໍ້ສະເໜຜີື່ ານມາວື່ າ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນອາຊວີະສກຶສາ (40%) ເຊ ື່ ອ
ວື່ າການສະໜອງຫຼກັສູດ ຫຼ  ເປີດສອນຫຼາຍສາຂາວຊິາ ຈະສາມາດດງຶດູດຄນົເຂົ ໍ້າ

ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ 17% ແມື່ ນຢາກຮຸ ໍ້ລິ ໍ້ງ
ທາງສ ື່ ສງັຄມົ ເພ ື່ ອກໍລະນ ີເຂາົເຈ ົ ໍ້າຕ ໍ້ອງການສກຶສາເພີື່ ມ
ຕ ື່ ມກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລ (ເຊັື່ ນວື່ າ ເບິື່ ງວດີໂີອ, ຮູບພາບ, 
ແຜນທີື່  ຫຼ   ການປະກາດຕື່ າງໆ). 

ສິື່ ງນີ ໍ້ມຄີວາມໝາຍຕໍື່ ກບັການໃຊ ໍ້ພ ໍ້ນທີື່ , 
ເນ ໍ້ອໃນ ແລະ ເສັ ໍ້ນສະແດງຕື່ າງໆ ໃນຜະລດິຕະ
ພນັສ ື່ ສິື່ ງພມິ ເຊັື່ ນແຜື່ ນພບັໂຄສະນາ ຫຼ  ການ
ປະກາດຕື່ າງໆ. 



71 
 

ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ມາຮຽນຫຼາຍຂຶ ໍ້ນ. ຈາກການສມົທຽບຂໍ ໍ້ມູນຫຼາຍແຫຼື່ ງເຫນັວື່ າ ຄວາມເຊ ື່ ອຂອງ
ເຂາົເຈ ົ ໍ້ານັ ໍ້ນຖ ກຕ ໍ້ອງ: 

o ໂດຍສະເລື່ ຍ (ຈາກກຸື່ ມຕວົຢື່ າງທງັໝດົ) ຂໍ ໍ້ມູນກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລ ທີື່
ຫຼາຍຄນົາກຮູ ໍ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດທີື່ ສຸດສໍາລບັເຂາົເຈ ົ ໍ້າແມື່ ນ ຫຼກັສູດ ຫຼ  
ສາຂາວຊິາທີື່ ວທິະຍາໄລເປີດສອນ. ຫຼກັຖານນີ ໍ້ ຍງັຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ການທີື່
ເຂາົເຈ ົ ໍ້າມຄີວາມສນົໃຈສາຂາວຊິາຮຽນ ເພາະເຂາົຈະມາພຈິາລະນາເບິື່ ງ
ວື່ າມນັມສີາຂາວຊິາ ທີື່ ຕອບສະໜອງກບັຄວາມໄຝື່ ຝັນ ແລະ ຄວາມ
ປາຖະໜາຂອງຕນົຫຼ ບໍ ແລະ ຖໍ້ານຮຽນໄປແລໍ້ວ ຈະຊື່ ວຍໃຫໍ້ຕນົເອງ
ກ ໍ້າວໄປສູື່ ຄວາມສໍາເລດັຫຼ ບໍ. 

✓ 60% ຂອງປະຊາກອນຕວົຢື່ າງທງັໝດົຢາກຮູ ໍ້ວື່ າ ຫຼກັສູດວທິະຍາໄລສະໜອງນັ ໍ້ນ 
ມໃີນສິື່ ງຕນົເອງຢາກຮຽນ ຫຼ  ບໍ. 

✓ ການນໍາໃຊ ໍ້ພ ໍ້ນທີື່ ຕື່ າງໆຂອງຜະລດິຕະພນັສ ື່

ສິື່ ງພມິ ຕ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ມຄີວາມເໝາະສມົ, ບໍື່ ຈາໍ
ເປັນວື່ າຈະເອາົຂໍ ໍ້ມູນທຸກຢື່ າງໃສື່ ໃນ
ຜະລດິຕະພນັດຽວ ເພາະແຕື່ ລະຜະລດິຕະ
ພນັ ຫຼ  ເພກັເກດ ຕ ໍ້ອງການຂໍ ໍ້ມູນ ຫຼ  ເນ ໍ້ອ
ໃນສະເພາະຂອງມນັ. 

ຜ ູ້ທີໍ່ມີອິດທິພນົຫາຼຍທີໍ່ສຸດຕ ໍ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມ 

ຜູ ໍ້ທີື່ ມອີດິທພິນົຫຼາຍທີື່ ສຸດຕໍື່ ນກັຮຽນມ ີ3 ກຸື່ ມຄນົດັື່ ງນີ ໍ້: 

➢ ປະມານ 31% ຂອງກຸື່ ມປະຊາກອນທຝັໝດົບອກວື່ າ ອາດດີນກັສກຶສາທີື່ ຈບົຈາກ 
ວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ ຈະເປັນຜູ ໍ້ທີື່ ສາມາດຊກັຈງູ, ມອີດິທພິນົທີື່ ສໍາຄນັທີື່ ສຸດຕໍື່
ນກັຮຽນມດັທະຍມົ; 

➢ 28% ບອກວື່ າແມື່ ນ ພໍື່ ແມື່ ຂອງນກັຮຽນ; ແລະ 

➢ 23% ແມື່ ນຄູ ແລະ ພະນກັງານອາຊວີະສກຶສາ ທີື່ ມາແນະນໍາ ຫຼ  ແນະແນວ ຢູື່ ຕາມ
ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ. 

ເນ ື່ ອງຈາກວື່ າ ປະເດນັຫຼກັໆໃນທີື່ ນີ ໍ້ ແມື່ ນກື່ ຽວ
ກບັ ໂອກາດຕື່ າງໆ ທີື່ ຕດິພນັກບັຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ; 
ສະນັ ໍ້ນ, ຜູ ໍ້ທີື່ ຈະເປັນພະຍານ ຫຼ  ແວື່ ນແຍງ ທີື່ ດທີີື່ ສຸດກໍ
ແມື່ ນອະດດີນກັສກຶສາທີື່ ຮຽນຈບົອາຊວີະສກຶສານັ ໍ້ນເອງ 
ວື່ າຜູ ໍ້ກື່ ຽວມຜີນົສໍາເລດັໃນການປະກອບອາຊບີ ຫຼ  ຜນົ
ສໍາເລດັໃນຊວີດິ ຫຼ  ບໍ. 

ຖດັຈາກນັ ໍ້ນກແໍມື່ ນຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານຈາກ
ວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ ທີື່ ໄປອະທບິາຍ ຫຼ  ແນະແນວ 
ໃຫ ໍ້ແກື່ ນກັຮຽນ ກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລ ແລະ ຫຼກັສູດທີື່
ມ.ີ 

ການໂຄສະນາຕ ໍ້ອງນໍາໃຊ ໍ້ອະດດີນກັສກຶສາ
ທີື່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັ ເປັນຜູ ໍ້ເລົື່ າ ຫຼ  ແບື່ ງປັນປະສບົ
ການຂອງຕນົເອງໃຫ ໍ້ລຸ ໍ້ນນ ໍ້ອງຟັງ.  

ການລງົຢໍ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ຕ ໍ້ອງ
ກໍານດົໄລຍະເວລາຄກັແນື່  ແລະ ກດິຈະກາໍການ
ໂຄສະນາ ຕະຫຼອດຮອດເນ ໍ້ອໃນ, ການບນັລະ
ຍາຍ ແລະ ຂັ ໍ້ນຕອນການດໍາເນນີຕື່ າງໆ ກໍື່ ຕ ໍ້ອງ
ເຮດັເປັນມາດຕະຖານ; ຜະລດິຕະພນັດ ໍ້ານຄວາມ
ຮູ ໍ້ຕື່ າງໆ ຕ ໍ້ອງແຈກຢາຍໃຫໍ້ທນັເວລາ. 

ສອງກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຫຼກັທີື່ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສຸມໃສື່ ໃນເວລາດໍາ
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ສຸດທ ໍ້າຍ ກໍແມື່ ນພໍື່ ແມື່ ຂອງນກັຮຽນ ເຊິື່ ງເປັນຜູ ໍ້ທີື່
ມສີື່ ວນຮື່ ວມ ຫຼ  ໃຫ ໍ້ຄໍາແນະນໍາແກື່ ນກັຮຽນ ສື່ າຈະຮຽນ
ຫຍງັ ແລະ ຮຽນຢູື່ ໃສ.  

ເນນີການໂຄສະນາຄ : 

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ທີື່ ເປັນໂຮງຮຽນປໍ້ອນ 
ແລະ ພາຍໃນວທິະຍາເຂດຂອງອາຊວີະສກຶສາ. 

ຜົນກະທົບຂອງການຮຽນວິຊາເຕັກໂນຢ ູ່ຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຕ ໍ່ທັດສະນະຄະຕິຂອງນກັຮຽນ ກ່ຽວກັບອາຊີວະສຶກສາ 

✓ ຜນົການສກຶສາເຫນັວື່ າ ການສອນວຊິາເຕກັໂນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ແມື່ ນມຜີນົ
ກະທບົດ ໍ້ານບວກຕໍື່ ນກັຮຽນ ກື່ ຽວກບັການຕດັສນິໃຈຮຽນຕໍື່ ອາຊວີະສກຶສາ. 

ໃນໄລຍະຍາວ, ນີ ໍ້ໝາຍຄວາມ ວື່ າຄູສອນວຊິາ
ເຕກັໂນຢູື່ ຊັ ໍ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ສາມາດເປັນຜູ ໍ້ທີື່ ຊື່ ວຍ
ປູກຈດິສໍານກຶຂອງນກັຮຽນ ແລະ ການຮບັຮູ ໍ້ຂອງ
ເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລ ຫຼ  ເສັ ໍ້ນທາງສູື່ ອາຊບີ. ທງັ
ສາມາດເປັນເປັນຜູ ໍ້ຊື່ ວຍນໍາຂື່ າວສໍາຄນັ ແລະ ເປັນຜູ ໍ້
ຮື່ ວມໂຄສະນາແບຣນຂອງວທິະຍາໄລ. ສະນັ ໍ້ນ, ແຕື່ ລະ
ວທິະຍາໄລ ອາດຕ ໍ້ອງສ ໍ້າງບນັຊລີາຍຊ ື່ ຂອງຄູເຕກັໂນ 
ເຂົ ໍ້າໃນລະບບົຖານຂໍ ໍ້າມູນ ແລະ ເຊນີເຂາົເຈ ົ ໍ້າເຂົ ໍ້າຮື່ ວມ
ກດິຈະກາໍສົື່ ງເສມີອາຊວີະນໍາ.  

ຄວນຮູ ໍ້ວື່ າ ອາຈານສອນວຊິາເຕກັໂນມີ
ພ ໍ້ນຖານການສກຶສາ ແລະ ຄວາມສາມາດດໍ້ານໃດ
ແດື່  ເພ ື່ ອຮບັປະກນັວື່ າ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າສາມາດສອນວຊິາ
ນັ ໍ້ນໄດ ໍ້ແທ ໍ້? 

ນີ ໍ້ເປັນຂອບເຂດການປະຕບິດັດ ໍ້ານ
ນະໂຍບາຍຂອງ ກມົອາຊວີະສກຶສາ. 

ລັກສະນະ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງນັກຮຽນ 

ລກັສະນະ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງນກັຮຽນໃນປະຈບຸນັຖ ກຈດັເປັນ 4 ກຸື່ ມດັື່ ງນີ ໍ້: 

✓ ກຸື່ ມທີື່ ເລ ອກຈະຮຽນຕໍື່   (LEARNER) ໝາຍເຖງິກຸື່ ມທີື່ ມຄີວາມສນົໃຈແຕື່ ການ
ສ ບຕໍື່ ຮໍື່ າຮຽນ ແລະ ນກັຮຽນສື່ ວນຫຼາຍກໍື່ ບອກວື່ າຕນົເອງເລ ອກທີື່ ຈະຮຽນຕໍື່ ຈນົຈບົ 
(51% ສໍາລບັ ນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາ ແລະ 46% ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ); 

✓ ກຸື່ ມທີື່ ກໍາລງັຄົ ໍ້ນຫາຕນົເອງຢູື່  (SEARCHER) ເປັນກຸື່ ມທີື່ ຍງັບໍື່ ແນື່ ໃຈວື່ າຕນົເອງ ຈະ
ຮຽນຕໍື່  ຫຼ  ເລີື່ ມຕົ ໍ້ນເຮດັທຸລະກດິ ຫຼ  ຊອກວຽກເຮດັ (36% ສໍາລບັນກັຮຽນ
ມດັທະຍມົ ແລະ 15% ສໍາລບັນກັຮຽນອາຊວີະ); 

✓ ກຸື່ ມທີື່ ຕ ໍ້ອງການເຮດັວຽກໃດໜຶື່ ງຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ (EARNER) ແມື່ ນກຸື່ ມທີື່ ມຄີວາມ

ການວເິຄາະເປັນແຕື່ ລາຍບຸກຄນົ ແລະ ແຕື່ ລະ
ກໍລະນແີບບນັ ໍ້ນ (ຫຼ ທີື່ ເອີ ໍ້ນວື່ າ user-case analysis) 

ເປັນຂໍ ໍ້ມູນທີື່ ດ ີຕໍື່ ການກໍານດົແຜນງານສົື່ ງເສມີອາຊວີະ.  

ສໍ້າງແຜນວາດ ເສັ ໍ້ນທາງສູື່ ຄວາມສໍາເລດັ 
ສໍາລບັແຕື່ ລະກຸື່ ມຄນົ, ຊື່ ວຍເຂາົເຈ ົ ໍ້າໃນການ
ຕດັສນິໃຈ ດ ໍ້ວຍການເຮດັເນ ໍ້ອໃນ ແລະ ຊື່ ອງທາງ
ໂຄສະນາທີື່ ເໝາະະສມົ. 

ການໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາດ ໍ້ານອາຊບີຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້
ພຈິາລະນາວື່ າ ບຸກຄນົນັ ໍ້ນໆ ຈດັຢູື່ ໃນກຸື່ ມໃດ ແລະ 
ຄວນແນະນໍາດັື່ ງຕວົຢື່ າງລຸື່ ມນີ ໍ້: 

“ຖໍ້ານ ໍ້ອງຢາກປະກອບອາຊບີ____(ຊ ື່
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ມຸື່ ງໝັ ໍ້ນໃນການຫາລາຍໄດ ໍ້ ເຖງິແມື່ ນວື່ າກໍາລງັຮຽນໜງັສ ຢູື່ ກໍື່ ຕາມ ແລະ ຄດິວື່ າຕນົ
ເອງຢາກເປັນພະນກັງານໃນອະນາຄດົ. ກຸື່ ມນີ ໍ້ມ ີ 16% ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ 
ເຊິື່ ງຂ ໍ້ອນຂ ໍ້າງເປັນທີື່ ແປກໃຈ ແລະ 32% ແມື່ ນນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາ;  

✓ ກຸື່ ມທີື່ ກໍາລງັຈະເລີື່ ມເຮດັທຸລະກດິຂອງຕນົເອງ (STARTER) ແມື່ ນກຸື່ ມທີື່ ມຄີວາມມຸື່ ງ
ໝັ ໍ້ນໃນການເລີື່ ມຕົ ໍ້ນເຮດັທຸລະກດິຂອງຕວົເອງ ແລະ ອາດຈະມແີຜນກດິຈະກໍາສ ໍ້າງ
ລາຍຮບັປະເພດໃດໜຶື່ ງໄວ ໍ້ແລ ໍ້ວນັ ໍ້ນ ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນນກັຮຽນມດັທະຍມົ ຫຼ  ອາຊວີະສກຶ
ສາ ແມື່ ນເກ ອບຈະບໍື່ ມໃີຜເລຍີບອກວື່ າຕນົເອງເປັນ STARTER.  

✓ ດັື່ ງນັ ໍ້ນ, ສາມາດເວົ ໍ້າໄດ ໍ້ວື່ າ ຜູ ໍ້ທີື່ ເລ ອກຈະຮຽນຕໍື່  ກໍຄງົໃຫ ໍ້ສ ບຕໍື່ ໄປຮຽນຕາມແຜນທີື່
ເຂາົກໍານດົໃຫ ໍ້ຕນົເອງ ເຊັື່ ນດຽວກນັກບັ ຜູ ໍ້ທີື່ ຕ ໍ້ອງການເຮດັວຽກ. ແຕື່ ສໍາລບັ ຜູ ໍ້ທີື່ ກໍາ
ລງັຄົ ໍ້ນຫາຕນົເອງຢູື່ ນັ ໍ້ນ ພວກເຮາົຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສະໜອງຂໍ ໍ້ມູນ (ກື່ ຽບກບັອາຊວີະສກຶສາ) 
ໃຫ ໍ້ຫຼາຍ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ໃນການຕດັສນິໃຈ. 

 

ນກັຮຽນມດັທະຍມົສື່ ວນໃຫຍື່  (58%) ທີື່ ລະບຸວື່ າຕວົເອງເປັນຜູ ໍ້ທີື່ ກໍາລງັຄົ ໍ້ນຫາຕນົ
ເອງຢູື່  “SEARCHER” ແມື່ ນຍງັບໍື່ ແນື່ ໃຈວື່ າຕນົເອງ ຕ ໍ້ອງການຮຽນຕໍື່  ຫຼ  ບໍື່  ແລະ 
23% ແມື່ ນຍງັລງັເລໃຈຢູື່  ວື່ າຈະຊອກວຽກເຮດັ ຫຼ  ຮຽນຕໍື່ . 

ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ ທີື່ ລະບຸວື່ າຕວົເອງ ເປັນຜູ ໍ້ເລ ອກຈະຮຽນຕໍື່   
“LEARNER”, ສື່ ວນໃຫຍື່  (53%) ແມື່ ນແນື່ ໃຈວື່ າພວກເຂາົຕ ໍ້ອງການຮຽນຕໍື່  (ຈາກ 
ມ3 ຕໍື່  ມ4, ມ4 ຕໍື່  ມ5, ມ6 ຕໍື່   ມ7 ແລະ ມ7 ຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ  ໂຮງຮຽນອາຊວີະ
ສກຶສາ); 22% ແມື່ ນໄດ ໍ້ຕດັສນິໃຈແລໍ້ວວື່ າ ຈະເຂົ ໍ້າຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ສະຖານອາຊວິະສກຶສາ; 
20% ແມື່ ນມແີຜນໄປຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ; ແລະ ອກີ 5% ແມື່ ນຕ ໍ້ອງການຮຽນຕໍື່  
ແຕື່ ເຮດັບໍື່ ໄດ ໍ້ຍ ໍ້ອນເຫດຜນົໃດໜຶື່ ງ ແລະ ໄດ ໍ້ຕດັສນິໃຈຮຽນວື່ າ ຈະຮຽນຮູ ໍ້ດ ໍ້ວຍຕວົເອງ. 
(ນີ ໍ້ແມື່ ນຫຼກັຖານ ຫຼ  ເງ  ື່ອນໄຂ ທີື່ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ສໍາລບັຜູ ໍ້ທີື່ ສນົໃຈໃນການຮຽນແທໍ້, 
ເຖງິແມື່ ນວື່ າເຂາົຈະບໍື່ ໄດ ໍ້ສ ບຕໍື່ ຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນ ຫຼ  ອອກໂຮງຮຽນກໍື່ ຕາມ ແຕື່ ເຂາົກໍຍງັບໍື່

ອາຊບີ) ນີ ໍ້, ນ ໍ້ອງອາດຈະຮຽນຫຼກັສູດ _____(ຊ ື່
ຫຼກັສູດ) ນີ ໍ້  ແລະ ນ ໍ້ອງກໍື່ ຈະສາມາດໄປເຖງິຝັນ
ໃນ ໄລຍະເວລາ _____(ກອບຂອງເວລາ) ນີ ໍ້. ນີ ໍ້
ເປັນການລງົທນຶທີື່ ສໍາຄນັທີື່ ສຸດສໍາລບັຕວົນ ໍ້ອງເອງ. 
ຖໍ້ານ ໍ້ອງຕ ໍ້ອງການຂໍ ໍ້ມູນເພີື່ມເຕມີອນັໃດ ກໍື່ ສາມາດ
ຕດິຕໍື່ ພວົພນັຫາບຸກຄນົທີື່ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງຕາມທີື່ ຢູື່ ລຸື່ ມນີ ໍ້ 
(ເປັນເອກະສານ, ໂບຣຊວົ...)” 
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ຢຸດທີື່ ຈະຮຽນຮູ ໍ້ດ ໍ້ວຍຕນົ). 

ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ ທີື່ ໄດ ໍ້ລະບຸວື່ າຕວົເອງເປັນຜູ ໍ້ທີື່ ກໍາລງັຈະເລີື່ ມເຮດັທຸລະ
ກດິຂອງຕນົເອງ “STARTER”, 48% ແມື່ ນຕ ໍ້ອງການເລີື່ ມຕົ ໍ້ນເຮດັທຸລະກດິຂອງຕວົ
ເອງຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ ແລະ ອກີ 43% ແມື່ ນຕ ໍ້ອງການເລີື່ ມຕົ ໍ້ນທຸລະກດິຂອງຕວົເອງໃນ
ປະຈບຸນັນີ ໍ້ເລຍີ; ສື່ ວນອກີ 9% ບອກວື່ າ ຕນົເອງມລີາຍຮບັຈາກກດິຈະກໍາສື່ ວນຕວົ
ປະເພດໃດໜຶື່ ງແລ ໍ້ວ. 

ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົ ທີື່ ໄດ ໍ້ລະບຸວື່ າຕນົເອງເປັນ ຜູ ໍ້ທີື່ ຕ ໍ້ອງການເຮດັວຽກໃດໜຶື່ ງ
ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ “EARNER”, 74% ແມື່ ນຕ ໍ້ອງການຊອກວຽກເຮດັ (ວຽກລດັ ຫຼ  
ເອກະຊນົ) ພາຍຫຼງັທີື່ ຮຽນຈບົ ແລະ ອກີ 26% ຈະຊອກວຽກເຮດັ ຫຼ  ເປັນຊື່ ວຍວຽກ 
ທຸລະກດິຂອງຄອບຄວົ. 

 

ເມ ື່ ອພຈິາລະນາຜນົການສກຶສາຂ ໍ້າງເທງິໃສື່ ຕາຕະລາງທີື່ ໄດ ໍ້ສະເໜໃີນຂໍ ໍ້ 4.2.2 ກື່ ຽວກບັພດຶຕກິໍາທີື່ ຄາດຫວງັ ສາມາດສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັດັື່ ງນີ ໍ້:  

ນັກຮຽນ ພຶດຕິກ າ ແຜນການຕະຫຼາດທາງສັງຄມົ ສອດແຊກເຂົື້າໃນແຜນສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ 

ນກັຮຽນ ມ. 4 

a) ສ ບຕໍື່ ຮຽນ ມ.5  

b) ໄປຮຽນຕ ໍ່ອາຊີວະ  

c) ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼງັຈາກນັ ໍ້ນ ອາດຈະໄປຮຽນ
ຕໍື່ ອາຊວີະ ຫຼ  ກບັມາຮຽນຕໍື່ ສາຍສາມນັ (ນກັຮຽນ
ປະລະ) 

• ບໍື່ ເຮດັຫຍງັ 
• ໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼ  ແນະແນວສາຍອາຊບີ 

o ມບີນັຊລີາຍຊ ື່ ສາຂາອາຊບີປະເພດຕື່ າງໆ 

• ຊຸກຍູ ໍ້ ຫຼ   ສະເໜທີນຶການສກຶສາໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ກື່ ຽວ 

o ອະທບິາຍຊີ ໍ້ແຈງເງ  ື່ອນໄຂໄດ ໍ້ຮບັທນຶ 

o ເຮດັໃຫ ໍ້ນກັຮຽນສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິທນຶໄດ ໍ້ງື່ າຍ 

ສໍ້າງແຜນວາດກື່ ຽວກບັເສັ ໍ້ນທາງກ ໍ້າວໄປສູື່ ຄວາມສໍາ
ເລດັດ ໍ້ານອາຊບີ ໃສື່ ໃນ ໂພສເ໌ຕີ ໍ້ຕດິຢູື່  ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ; 
ບນັດາຫຼກັສູດ ຫຼ  ສາຂາວຊິາຮຽນ ແມື່ ນໃສື່ ໃນແຜື່ ນພບັຂອງ
ວທິະຍາໄລ; ຂໍ ໍ້ຄວາມທີື່ ເປັນຄໍາແນະນໍາຕື່ າງໆ ແມື່ ນສະເໜີ
ຜື່ ານຊື່ ອງທາງດຈິຕິອນ; ຕວົຢື່ າງ ອາດດີນກັສກຶສາທີື່ ປະສບົ
ຜນົສໍາເລດັ ແມື່ ນເຮດັເປັນວດີໂີອ ແລະ ກະກຽມຊຸດຂໍ ໍ້
ມູນອ ື່ ນໆໄວ ໍ້ ເພ ື່ ອເວລາໄປຢໍ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນມດັທະຍມົກໍື່
ສາມາດແຈກຢາຍຕ ື່ ມ. 

ນກັຮຽນ ມ.7 

d) ຮຽນຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

e) ໄປຮຽນຕ ໍ່ອາຊີວະ  

• ບໍື່ ເຮດັຫຍງັ 
• ໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼ  ແນະແນວສາຍອາຊບີ 

o ມບີນັຊລີາຍຊ ື່ ສາຂາອາຊບີປະເພດຕື່ າງໆ 

• ຊຸກຍູ ໍ້ ຫຼ   ສະເໜທີນຶການສກຶສາໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ກື່ ຽວ 
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f) ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼງັຈາກນັ ໍ້ນ ອາດຈະໄປຮຽນ
ຕໍື່ ອາຊວີະ ຫຼ  ໄປຮຽນຕໍື່ ມະວທິະຍາໄລ (ນກັຮຽນ
ປະລະ) 

o ອະທບິາຍຊີ ໍ້ແຈງເງ  ື່ອນໄຂໄດ ໍ້ຮບັທນຶ 

o ເຮດັໃຫ ໍ້ນກັຮຽນສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິທນຶໄດ ໍ້ງື່ າຍ 

 
 

ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ການນ າໃຊູ້ສ ໍ່ສິໍ່ງພິມ, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ສ ໍ່ສັງຄົມ 

ສ ໍ່ສິໍ່ງພິມ 

ສໍາລບັຜູ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມ ສື່ ວນໃຫຍື່  (74% ໂດຍສະເລື່ ຍ) ບອກວື່ າບໍື່ ເຄຍີ
ອື່ ານໜງັສ ພມິເລຍີ. ສື່ ວນທີື່ ເຫຼ  ອແມື່ ນຜູ ໍ້ທີື່ ບອກວື່ າຕນົເອງໄດ ໍ້ອື່ ານ ຢື່ າງໜໍ້ອຍ
ອາທດິໜຶື່ ງເທ ື່ ອໜຶື່ ງ, ອາທດິໜຶື່ ງ 2 ເທ ື່ ອ ຫຼ  ຫຼາຍກວື່ ານັ ໍ້ນ, ອື່ ານທຸກມ ໍ້ ຫຼ   ອື່ ານ
ເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ. ໃຫ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃຈວື່ າ ມແີຕື່ ສະເພາະຜູ ໍ້ທີື່ ສາມາດລະບຸຊ ື່ ຂອງສ ື່ ດັື່ ງກື່ າວ
ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ພວກເຮາົຈ ິື່ ງນບັເຂົ ໍ້າວື່ າຜູ ໍ້ກື່ ຽວເຂົ ໍ້າເຖງິສ ື່ ດັື່ ງກື່ າວແທໍ້. 

ອງີຕາມບດົລາຍງານການສໍາຫຼວດດດັຊະນສີງັຄມົຂອງ ສປປລ ຄັ ໍ້ງທ ີ 2 
(LSIS II13) ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າການນໍາໃຊ ໍ້ສາມສ ື່ ແບບດັື່ ງເດມີ (traditional 

tri-media) ຄ : ໂທລະພາບ, ວທິະຍຸ ແລະ ສ ື່ ສິື່ ງພມິ ແມື່ ນຂ ໍ້ອນຂ ໍ້າງຕໍື່ າ ຖໍ້າ
ທຽບໃສື່ ສ ື່ ທີື່ ໃຊ ໍ້ລະບບົດຈິຕີອນ ແລະ ໂທລະສບັມ ຖ . 

✓ ສ ໍ່ສິງພິມ: ອງີຕາມການສ າຫຼວດດດັຊະນສີງັຄມົຂອງ ສປປລ ທີື່ ໄດ ໍ້
ກື່ າວມາຂ ໍ້າງເທງິ, ຈາໍນວນຜູ ໍ້ຍງິທີື່ ຖ ກສໍາພາດທງັໝດົ 25,305 ຄນົ, 
ອາຍຸລະຫວື່ າງ 15-49 ປີ, ມ ີ 7.2% ແລະ ໃນຈາໍນວນຜູ ໍ້ຊາຍທີື່ ຖ ກ

ສຶື່ ສິື່ ງພມິ ເຊັື່ ນ ໜງັສ ພມິ ແລະ ວາລະສານ ແມື່ ມີ
ບນັຫາເລ ື່ ອງການແຈກຢາຍ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນເຂດ
ຊນົນະບດົຫື່ າງໄກສອກຫຼກີ. ສໍາລບັຢູື່ ໃນຕວົເມ ອງ 
ແມື່ ນບໍື່ ມບີນັຫາ (ແຕື່ ການເຂົ ໍ້າເຖງິຂອງກຸື່ ມເປົໍ້ໝາຍນັ ໍ້ນ
ຍງັຈາໍກດັຢູື່ ).  

ສໍາລບັການພມິ, ແທນທີື່ ຈະເປັນການຈດັພມິຢື່ າງ
ຫຼວງຫຼາຍ, ຄວນລງົທຶນຶໃສື່ ເຮດັການຕະຫຼາດດ ໍ້ວຍຮູບແບບ
ອ ື່ ນຈະດກີວື່ າເຊັື່ ນ: 

a) ແຜື່ ນພບັຂອງວທິະຍາໄລ 

b) ແຜື່ ນພບັຫຼກັສູດການຮຽນ ຫຼ  ສາຂາຮຽນ 

c) ໂພສເ໌ຕເີສັ ໍ້ນທາງສູື່ ອາຊບີ 

d) ໂພສເ໌ຕ ີກື່ ຽວກບັທດັສະນະຄະຕ ິ(ການຮຽນຕະຫຼອດ
ຊວີດິ) 

e) ໂພສເ໌ຕ ີກື່ ຽວກບັເຫດການຕື່ າງໆ 

f) ບດົຂື່ າວ (newsletters) ຂອງນກັຮຽນ  

                                                           
13 ໃນການສໍາຫຼວດດດັຊະນສີງັຄມົຂອງ ສປປລ ຄັ ໍ້ງທ ີ2 (LSIS II) ໄດ ໍ້ມກີານນໍາສະເໜຂໍີ ໍ້ມູນລ ໍ້າສຸດ ສໍາລບັການປະເມນີສະພາບຂອງເດກັນ ໍ້ອຍ, ແມື່ ຍງິ ແລະ ຜູ ໍ້ຊາຍ ແລະ ຍງັເປັນການສະໜອງຂໍ ໍ້ມູນເພ ື່ ອຕດິຕາມຄວາມຄ ບໜ ໍ້າຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັການ
ທີື່ ມຢູີື່  ລວມທງັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫື່ ງຊາດ ຄັ ໍ້ງທ ີ8 (NSEDP) 2016-2020, ເປັນການອບັເດດສະຖານະຂອງຕວົຊີ ໍ້ວດັການພດັທະນາສງັຄມົຂອງແຂວງ ແລະ ເປັນການຕດິຕາມການຫຼຸດຜົ ໍ້ນອອກຈາສະຖານະພາບປະເທດດ ໍ້ອຍພດັທະນາພາຍໃນປີ 
2020. 
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ສໍາພາດທງັໝດົ 12, 017 ຄນົ ໃນກຸື່ ມອາຍຸດຽວກນັ ມ ີ8.6% ທີື່ ບອກ
ວື່ າໄດ ໍ້ອື່ ານໜງັສ ພມິຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະເທ ື່ ອ. 

✓ ຈາກການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ຂອງໂຄງການ SSTVET ຄັ ໍ້ງນີ ໍ້, ພວກເຮາົ
ຢັໍ້ງຢ ນວື່ າ ໂດຍສະເລັື່ ຍແລ ໍ້ວ ມພີຽງ 7% ຂອງກຸື່ ມປະຊາກອນທງັໝົ
ດສກຶສາ ລາຍງານວື່ າຕນົເອງໄດ ໍ້ອື່ ານໜງັສ ພມິຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະ
ເທ ື່ ອ.     

✓ ໃນຈາໍນວນສະເລັື່ ຍ 7% ທີື່ ລາຍງານວື່ າໄດ ໍ້ອື່ ານໜງັສ ພມິນັ ໍ້ນ ບາງກຸື່ ມ
ປະຊາກອນ (ໂດຍສະເພາະນກັຮຽນມດັທະຍມົ, ພໍື່ ແມື່ ນກັຮຽນ ແລະ 
ຄພສບ) ແມື່ ນບໍື່ ສາມາດລະບຸຊ ື່ ຂອງສ ື່ ສິື່ ງພມິ ຫຼ  ຫວົຂໍ ໍ້ຂອງສ ື່ ສິື່ ງພມິໄດ ໍ້
ເລຍີ. ຂໍ ໍ້ມູນນີ ໍ້ ແມື່ ນກງົກບັການສງັເກດຂອງທມີງານວໄິຈ ທີື່ ເຫນັວື່ າ ບໍື່
ມກີານແຈກຢາຍ ຫຼ  ກະຈາຍສ ື່ ສິື່ ງພມິເຫຼົື່ ານີ ໍ້ ຢູື່ ໃນທ ໍ້ອງຖິື່ ນ. 

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະທັດ 

ການຟັງວິທະຍຸ 

✓ ອກີເທ ື່ ອໜຶື່ ງ, ອງີໃສື່ ການສໍາຫຼວດດດັຊະນສີງັຄມົ ຂອງ ສປປລ ຄັ ໍ້ງ
ທ ີ 2 (LSIS II), ໃນຈາໍນວນຜູ ໍ້ຍງິທີື່ ຖ ກສ າພາດທງັໝດົ ມພີຽງ 
17.4% ແລະ ຜູ ໍ້ຊາຍ ແມື່ ນ 23.4% ທີື່ ບອກວື່ າ ໄດ ໍ້ຟັງວທິະຍຸ ຢື່ າງ
ໜໍ້ອຍອາທດິລະເທ ື່ ອ. 

✓ ຈາກການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ຂອງໂຄງການ SSTVET ຄັ ໍ້ງນີ ໍ້, ພວກ
ເຮາົຢັໍ້ງຢ ນວື່ າ ໂດຍສະເລັື່ ຍແລ ໍ້ວມພີຽງ 6% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ທີື່ ລາຍງານວື່ າ
ໄດ ໍ້ຟັງວທິະຍຸຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິໜຶື່ ງເທ ື່ ອໜຶື່ ງ (ເຊິື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າ 
ພວກເຂາົໄດ ໍ້ຟັງທຸກໆ ອາທດິ ຕະຫຼອດທງັປີ). 

✓ ໃນຈາໍວນ 6% ດັື່ ງກື່ າວນີ ໍ້ ສື່ ວນຫຼາຍ ແມື່ ນບໍື່ ສາມາດລະບຸຊ ື່ ຄ ໍ້ນ ຫຼ  
ລາຍການວທິະຍຸທີື່ ຕນົເອງໄດ ໍ້ຟັງ. 

ການໂຄສະນາຜື່ ານວທິະຍຸເຄຍີຖ ກສນັນຖິານວື່ າ
ເປັນວທິທີີື່ ມປີະສດິທຜິນົ ແຕື່ ຈາກຜນົການວໄິຈຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ຊີ ໍ້
ໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ມນັບໍື່ ມປີະສດິທຜິນົເທົື່ າໆກບັການໂຄສະນາ 
ຜື່ ານໜງັສ ພມິ ຫຼ  ວາລະສານ. 

ສາດເຫດໜຶື່ ງທີື່ ເຮດັໃຫ ໍ້ວທິະຍຸບໍື່ ເປັນທີື່ ນຍິມົຫຼາຍ
ອາດເປັນຍ ໍ້ອນເນ ໍ້ອສື່ ວນຫຼາຍແມື່ ນມແີຕື່ ຂື່ າວ ແລະ ເພງ
, ບໍື່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍພໍເທົື່ າໃດ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນ
ສະຖານ ີຫຼ  ລາຍການວທິະຍຸ ທີື່ ເປັນຂອງລດັຖະບານ. 

ລດົຂໍ ໍ້ຄວາມດໍ້ານພະລງັຂອງສຽງ ວທິະຍຸເປັນພຽງເຄ ື່ ອງ
ກະຈາຍສຽງ.  

ເພງຮດິຕື່ າງໆ ສື່ ວນຫຼາຍແມື່ ນຖ ກເປີດຢູື່ ຕາມຮ ໍ້ານເບຍ
ຕື່ າງໆ ແຕື່ ຄນົສື່ ວນຫລາຍ ມກັເບິື່ ງຜື່ ານວດີໂີອ (MTVs) ຫຼ  
ລາຍການຕື່ າງໆ ຜື່ ານມ ຖ . 
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

✓ ມພີຽງ 4% ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົທງັໝດົ ບອກວື່ າໄດ ໍ້ຟັງວທິະຍຸ 
ຢື່ າງໜໍ້ອຍ ອາທດິລະຄັ ໍ້ງ ແຕື່  80% ຍອມຮບັວື່ າຕນົເອງ ບໍື່ ເຄຍີຟັງ
ວທິະຍຸເລຍີ. 

✓ ມພີຽງ 3% ຂອງນກັຮຽນອາຊວີະ ເທົື່ ານັ ໍ້ນທີື່ ຟັງວທິະຍຸຢື່ າງໜໍ້ອຍ
ອາທດິລະຄັ ໍ້ງ ແຕື່ ມ ີ88% ບອກວື່ າຕນົເອງບໍື່ ເຄຍີຟັງວທິະຍຸເລຍີ. 

✓ ທງັນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ອາຊວີະ ເກ ອບທງັໝດົແມື່ ນບໍື່ ຈ  ື່ ຊ ື່
ລາຍການວທິະຍຸທີື່ ຕນົເອງໄດ ໍ້ຟັງ. 

ການເບິໍ່ງໂທລະທັດ  

✓ ອງີຕາມການສໍາຫຼວດດດັຊະນສີງັຄມົ ຂອງ ສປປລ ຄັ ໍ້ງທ ີ2 (LSIS 

II), ສໍາລບັ ການເບິື່ ງໂທລະທດັ, ໃນຈາໍນວນຜູ ໍ້ຍງິທີື່ ຖ ກສອບຖາມ
ທງັໝດົ ມ ີ 76.5% ແລະ ຜູ ໍ້ຊາຍ ມ ີ 83.4% ທີື່ ບອກວື່ າໄດ ໍ້ເບິື່ ງ
ໂທລະທດັຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະເທ ື່ ອ. (ໝາຍເຫດ: ໃນບດົສໍາຫຼວດ 
ບໍື່ ໄດ ໍ້ບອກລະອຽດວື່ າ ລາຍການ ຫຼ  ຊື່ ອງທີື່ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າເບິື່ ງ ມເີນ ໍ້ອໃນທີື່
ເປັນພາສາລາວ, ໄທ ຫຼ  ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍື່ ໄດ ໍ້ສກຶສາເບິື່ ງວື່ າເຂາົມກັ
ເບິື່ ງໃນຊື່ ວງເວລາໃດ ຫຼ  ເບິື່ ງເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຫຍງັ ເພ ື່ ອຟັງຂື່ າວ ຫຼ  
ເພ ື່ ອຄວາມບນັເທງີ). 

✓ ໃນຜນົການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ຂອງໂຄງການ SSTVET ຄັ ໍ້ງນີ ໍ້, ໂດຍ
ສະເລັື່ ຍແລ ໍ້ວ ມພີຽງ 4% ເທົື່ ານັ ໍ້ນ ທີື່ ລາຍງານວື່ າໄດ ໍ້ເບິື່ ງໂທລະທດັ
ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະເທ ື່ ອ.  

✓ ນກັຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ນກັຮຽນອາຊວີະທີື່ ບອກວື່ າຕນົເອງໄດ ໍ້
ເບິື່ ງໂທລະທດັ ແຕື່ ສື່ ວນຫຼາຍ ບໍື່ ສາມາດລະບຸຊ ື່ ຊື່ ອງ ຫຼ  ແມື່ ນແຕື່
ລາຍການໂທລະທດັທີື່ ຕນົເອງມກັທີື່ ສຸດ. 

 

ສງັເກດເຫນັວື່ າ ລາຍການໂທລະທດັ ທີື່ ເປັນຂອງ
ລດັ ແລະ ຜູ ໍ້ຊມົສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິໂດຍບໍື່ ໄດ ໍ້ເສຍຄື່ າເບິື່ ງ (ບໍື່
ໄດ ໍ້ຈື່ າຍ) ແມື່ ນມເີນ ໍ້ອໃນທີື່ ບໍື່ ໜ ໍ້າສນົໃຈພໍເທົື່ າໃດ, ຢູື່  ໃນ
ຕວົເມ ອງ ຄນົສື່ ວນຫຼາຍແມື່ ນນຍິມົເບິື່ ງລະຄອນໄທ. 

ແຕື່ ໃນເຂດຊນົນະບດົ, ຜູ ໍ້ທີື່ ສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິ ໄດ ໍ້ 
ແມື່ ນຜູ ໍ້ທີື່ ມຈີານດາວທຽມ ແຕື່ ເຂດຫື່ າງໄກສອກຫຼກີ ຫຼ  
ດ ໍ້ອຍໂອກາດ ກໍື່ ບໍື່ ສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິໂທລະທດັໄດ ໍ້. 

 

ບາງທທີາງເລ ອກສໍາລບັແຜນການຕະຫຼາດການສົື່ ງເສມີ
ອາຊວີະ ອາດເລ ອກເອາົຊື່ ອງທາງ ສ ື່ ສງັຄມົອອນລາຍເປັນອກີ
ທາງເລ ອກໜຶື່ ງ ເຊິື່ ງຈະໄດ ໍ້ນໍາສະເໜລີະອຽດຕ ື່ ມໃນຫວົຂໍ ໍ້ຕໍື່
ໄປ.  
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

ສ ໍ່ສັງຄົມອອນລາຍ 

ການນ າໃຊູ້ໂທລະສັບມ ຖ  
ຈາກການສກຶສາຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ພບົວື່ າ ຈາໍນວນ 71% ຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົ, 

88% ຂອງນກັຮຽນອາຊວີະ ມໂີທລະສບັມ ຖ ແບບສະມາດໂຟນ ແລະ ສາມາດ
ເຊ ື່ ອມຕໍື່ ເຂົ ໍ້າອນິເຕເີນດັໄດ ໍ້ຜື່ ານເຄ ອຂື່ າຍໂທລະສບັມ ຖ ຢູື່ ໃນທ ໍ້ອງຖິື່ ນຂອງ
ເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້. 

ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍການນ າໃຊູ້ໂທລະສັບ 

✓ ນກັຮຽນມດັທະຍມົສື່ ວນໃຫຍື່  (23%) ຈະໃຊໍ້ເງນິລະຫວື່ າງ 10,000 ຫາ 
20,000 ກບີ ຕໍື່ ເດ ອນ ແລະ ມຢີື່ າງໜໍ້ອຍ 17% ທີື່ ໃຊ ໍ້ຈື່ າຍເງນິຮອດ 

50,000 ກບີ ຕໍື່ ເດ ອນ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ຕນົເອງສາມາດເຊ ື່ ອມຕໍື່ ເຂົ ໍ້າອນິເຕເີນດັໄດ ໍ້
ເປັນປົກກະຕ.ິ  

ການນໍາໃຊ ໍ້ ດຈີຕີອນ ເພ ື່ ອເຮດັການຕະຫຼາດທາງ
ສງັຄມົ ໜໍ້າຈະເປັນຊື່ ອງທາງທີື່ ເໝາະສມົທີື່ ສຸດ (ເຊິື່ ງໄດ ໍ້
ສະເໜໃີນ Inception Report ແດື່ ແລ ໍ້ວ). 

 

 

✓ ຂໍ ໍ້ມູນນີ ໍ້ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັລະດບັຄວາມຖີື່  
(bandwidth) ທີື່ ໃຊ ໍ້ຫຼາຍທີື່ ສຸດ ແລະ ບົື່ ງບອກ
ໄດ ໍ້ເຖງິຄວາມລະອຽດຂອງກຣາຟິກ ແລະ ຄວາມ
ຍາວຂອງວດິໂີອທີື່ ເຂາົເບິື່ ງ ຫຼ  ສາມາດເບິື່ ງໄດ ໍ້ຕໍື່
ເດ ອນ. 

 

 

 

 

 

 

ຍຸດທະສາດການໂຄສະນາຜື່ ານລະບບົດຈີຕີອນ ຕົ ໍ້ນຕໍ
ແມື່ ນຈະເສມີສ ໍ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງວທິະຍາໄລອາຊວີະ
ສກຶສາ ດ ໍ້ານການນໍື່ ໃຊ ໍ້ສ ື່ ດຈີຕີອນປະເພດຕື່ າງໆ.  

ເພາະສະນັ ໍ້ນ ການແຕື່ ງຕັ ໍ້ງ ແລະ ສ ໍ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ໃຫໍ້ແກື່  ຄະນະຮບັຜດິຊອບ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນງານ TVET 

Promotion ( SET/SENT) ແມື່ ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ. 

ທກັສະໃໝື່ ຈະບໍື່ ເກດີປະໂຫຍດຫຍງັຖໍ້າວທິະຍາໄລ
ອາຊວີະສກຶສາບໍື່ ສາມາດຮບັປະກນັການເສ ື່ ອມຕໍື່  ສໍາລບັ
ສະມາຊກິໄດ ໍ້. 

60 ວນິາທ ີAVPs ແມື່ ນດທີີື່ ສຸດ ສໍາລບັການເຮດັ
ໂຄສະນາ (Multimedia Campaigns) ແຕື່ ມນັເປັນສື່ ວນ
ໜຶື່ ງຂອງສ ື່ ທງັໝດົຄ :  

Below the line: ລວມມປີໍ້າຍໂຄສະນາ, ການຈດັການ
ງານອເີວັ ໍ້ນ ແລະ ຂອງແຈກ, ຂອງແຖມຕື່ າງໆ. 

ທມີງານຊື່ ຽວຊານໄດ ໍ້ສ ໍ້າງຊື່ ອງທາງການສນົທະນາ, ສົື່ ງ
ຂໍ ໍ້ຄວາມ ຈາໍນວນໜຶື່ ງແລ ໍ້ວເປັນຕົ ໍ້ນແມື່ ນ:  

GOODJOB LAOS for attitudinal change 
campaigns and as demo channels for TVET 
Alumni 

https://web.facebook.com/goodJOBlaos/ 

https://web.facebook.com/goodJOBlaos/
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ຜົນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ຄວາມໝາຍຕ ໍ່ແຜນງານສົໍ່ງເສີມອາຊີວະ ຄ າແນະນ າໃນການປະຕິບັດ 

TVET GIRLS for specific campaigns for girls 
in TVET and career path/counselling/advice 

https://web.facebook.com/TVET.girls.la/ 

 

TVET MARKETPLACE for jobs, events, 
partners. 

https://web.facebook.com/skills.marketplace
/ 

ແອບທີໍ່ນິຍົມໃຊູ້ທີໍ່ສຸດຢ ູ່ໃນສ ໍ່ສັງຄົມ 

ການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນຂອງພວກເຮາົຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ພບົວື່ າ FACEBOOK ແມື່ ນສ ື່
ສງັຄມົທີື່ ຄນົນຍິມົໃຊ ໍ້ຫຼາຍທີື່ ສຸດ ໂດຍກຸື່ ມເປົໍ້າໝາຍຫຼກັ: 57% ສໍາລບັນກັຮຽນ
ມດັທະຍມົ ແລະ 76% ສໍາລບັນກັຮຽນອາຊວີະ. 

 

ນກັຮຽນຕໍ້ອງໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມໃນການສໍ້າງເນ ໍ້ອໃນການ
ໂຄສະນາ ແລະ ສະມາຊກິທມີ SET ຕ ໍ້ອງເປັນຜູ ໍ້ຊື່ ວຍຄຸ ໍ້ມ
ຄອງ-ຈດັການສ ື່ ສງັຄມົທີື່ ຖ ກສ ໍ້າງຂຶ ໍ້ນ.  

ອະດດີນກັສກຶສາທີື່ ຮຽນຈບົຈາກອາຊວີະ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການ
ສະໝກັເຂົ ໍ້າໃນກຸື່ ມສ ື່ ສງັຄມົ ພາຍໃຕ ໍ້ການເຊນີຂອງທມີ SET;     

ເຟສບຸ໌ກ ເພຈ ໌ຕ ໍ້ອງມກີານໂພສລ໌ງົເປັນປົກກະຕ ິໂດຍການ
ປະສານງານ ແລະ ຮື່ ວມມ ກບັນກັຮຽນ;  

ການຈດັພມິສໍາລບັນກັຮຽນ (Student 

Publications) ໂດຍສະເພາະແມື່ ນ ວາລະສານນກັຮຽນ ໃນ
ແຕື່ ລະວທິະຍາໄລ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການຊຸກຍູ ໍ້ສົື່ ງເສມີ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້
ນກັຮຽນໄດ ໍ້ຝຶກທກັສະການພດັທະນາສຶື່  ແລະ ເນ ໍ້ອໃນຂອງສ ື່ .  

 

 

https://web.facebook.com/TVET.girls.la/
https://web.facebook.com/skills.marketplace/
https://web.facebook.com/skills.marketplace/
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9 ສະຫຼຸບ 

ການສກຶສາພຶ ໍ້ນຖານ/ ການຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າພ ໍ້ນຖານນີ ໍ້ປະສມົປະສານກບັຮູບແບບຂໍ ໍ້ມູນທີື່ ເລກິເຊິື່ ງກື່ ອນໜໍ້ານີ ໍ້ ຍງັຄງົເສ ື່ ອມຕໍື່ ກບັ
ວທິະຍາໄລອາຊວີະສຶກຶສາ ແລະ ທມີງານຂໍ ໍ້ມູນ-ຂື່ າວສານ ມຄີວາມພຽງພໍໃນການສໍ້າງຮື່ າງຍຸດທະສາດການສົື່ ງເສມີອາຊວີະສກຶ
ສາ ແລະ ເປັນພຶ ໍ້ນຖານດ ໍ້ານການສໍ້າງກອບວຽກການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການໂຄສະນາສົື່ ງເສມີອາຊວີະສກຶສາ.  

ປັດໃຈສູື່ ຄວາມສໍາເລດັສໍາຄນັຄ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ ໍ້ຮື່ ວມຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ການປະສານງານຢື່ າງແໜໍ້ນ
ແຟໍ້ນ ແລະ ລະຫວື່ າງຜູ ໍ້ມສີື່ ວນຮື່ ວມນໍາກນັ. 

ທີື່ ປຶກສາບໍື່ ສາມາດເນັ ໍ້ນໂຄງຮື່ າງສໍາລບັການປະສານງານນັ ໍ້ນໄດ ໍ້: ຄວາມເປັນຜຸ ໍ້ນໍາຈະສໍາຄນັຫຼາຍ. ພວກເຮາົຕ ໍ້ອງອາໃສການ
ເປັນຜູ ໍ້ນໍາຂອງກມົອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລອາຊວິະສກຶສາໃນການເປັນເຈົ ໍ້າຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມກບັຜຸ ໍ້ມີ
ສື່ ວນຮື່ ວມທງັໃນ ແລະ ນອກຊຶື່ ງ ມເີຄ ື່ ອງມ ທີື່ ຈະໄດ ໍ້ສະໜອງໃຫໍ້ໂດຍທີື່ ປຶກສາ. 
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Annex 1 

ແບບຟອມເກັບກ າຂ ື້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ 

ສ າລັບນັກຮຽນເຕັກນິກ-ວຊິາຊບີ 

(TVET STUDENTS) 

I. ຂ ື້ມ ນທົໍ່ວໄປ 
 

ຊ ື່ ໂຮງຮຽນ 
 

 

ຊັ ໍ້ນຮຽນ/ປີຮຽນ 
 

 

ວຊິາຮຽນ 
 

 

ແມື່ ນ/ບໍື່ ແມື່ ນນກັຮຽນທນຶຂອງ ເອດບີ?ີ (ກະລຸນາໝາຍຕກິ) ແມື່ ນ  
ບໍື່

ແມື່ ນ 
 

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ 
 

 

ອາຍຸ  ເພດ  ຊນົເຜົື່ າ  

ສະຖານທີື່ ເກດີ 

ບ ໍ້ານ: 

ເມ ອງ: 

ແຂວງ:  

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງອ ໍ້າຍ, ເອ ໍ້ອຍ, ນ ໍ້ອງ 

ຢູື່ ໃນຄອບຄວົ 
ອາຍຸ ເພດ 

ຖໍ້າເຂາົເຈ ົ ໍ້າຍງັຮຽນຢູື່ : 

ຮຽນຢູື່ ໃສ/ ຮຽນປີໃດ 

1.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

ລາຍຮບັຕົ ໍ້ນຕໍຂອງພໍື່ ແມື່  
ແມື່ ນໄດ ໍ້ມາຈາກ ໃສແດື່ ? 
(ກະລຸນາໝາຍຕກິ) 

 ເຮດັໄຮື່ /ນາ/ສວນ 

 (ເງນິເດ ອນ) ພະນກັງານລດັ 

 (ເງນິເດ ອນ) ພະນກັງານເອກະຊນົ 

 ເຮດັທຸລະກດິ 

 ເຮດັວຽກຮບັຈ ໍ້າງທົື່ ວໄປ 

 ອ ື່ ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ) ………………………………………………… 

ແມື່ ນໃຜເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ນ ໍ້ອງຮຽນ?  

(ອ ໍ້າຍ, ເອ ໍ້ອຍ, ນ ໍ້ອງ, ຫຼ  ຍາດພີື່ ນ ໍ້ອງ) 
 

Facebook:  

 

WhatsApp:  

 

 

II. ຄວາມຮັບຮ ູ້, ເຂົື້າໃຈ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ຕ ໍ່ການສຶກສາໃນສາຍວິຊາຊີບ 
 

2.1 ນອ້ງເຊ ໍ່ອວ່າ ການເຂົື້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ ຈະເຮັດໃຫູ້ຕົນເອງມີໂອກາດຮຽນຮ ູ້ ແລະມວີຽກເຮດັ
ງານທ າຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກຫຼາຍ 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກໜໍ້ອຍ 

☐ ບໍື່ ມໂີອກາດ 

☐ ບໍື່ ຮູ ໍ້ 

 

2.2 ນອ້ງເຊ ໍ່ອວ່າ ການຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບດີແນວໃດ? 

☐ ຄ ກນັກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ດກີວື່ າການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ດເີທົື່ າກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ແມື່ ນສິື່ ງນ ໍ້ອງຢາກຮຽນ 
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2.3 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ນ້ອງຢາກເປັນຫຼາຍທີໍ່ສຸດ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ຣຊີອດ 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານລດັທົື່ ວໄປ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິອາຫານ/

ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 
☐ ພະນກັງານທີື່ ມໜີ ໍ້າທີື່ ຕໍາແໜື່ ງສູງ 

☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ 

__________________ 

 

2.4 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ໜ້ອຍ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່  ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 
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2.5 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບພ ກຸູ້ມກນິ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 

 

2.6 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ຫຼາຍທີໍ່ສຸດ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 
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☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 

 

2.7 ນອ້ງຄິດວ່າ ຜ ູ້ຮຽນຈົບຈາກ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດູ້ຫຼາຍໜ້ອຍເທົໍ່າໃດຕ ໍ່ເດ ອນ? 

 

☐ ໄດູ້ໜ້ອຍ: ບໍື່ ກຸ ໍ້ມກນິ 

☐ ໄດູ້ພ ກຸູ້ມກິນ (ພຽງພໍສໍາລບັ ຄື່ າອາຫານ, ຄື່ າຮຽນ, ຄື່ າເຄ ື່ ອງນຸື່ ງຫົື່ ມ, ຄື່ າປຸກເຮ ອນຢູື່ , ຄື່ າເດນີທາງຕື່ າງໆ ແຕື່ ບໍື່ ມເີງນິເກບັ/
ທ ໍ້ອນສະສມົ) 

☐ ລາຍໄດູ້ສ ງ: ເຫຼ ອກນິ (ມເີງນິເກບັ/ທ ໍ້ອນສະສມົ ຫຼ  ຍງັສາມາດໄປທື່ ຽວໄດ ໍ້) 

 

2.8 ຂະແໜງອາຊີບໃດແດູ່ລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ກ າລັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີໍ່ສດຸຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງນ້ອງ? 
(ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົວທາງ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການໂບກ, ແລະ ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງອາຄານສະຖານທີໍ່ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການປູກະໂລື່ , ການໂບກ, ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ , ວຽກ
ໄມ ໍ້, ວຽກຫຼງັຄາ, ວຽກຈອດ ແລະ ທໍື່ ນໍ ໍ້າ) 

☐ ເຕັກນິກໄຟຟູ້າ/ ການຄຸູ້ມຄອງ
ລະບົບໄຟຟູ້າ 

(ການຕດິຕັ ໍ້ງໄຟຟໍ້າ, ຕໍື່ ໄຟຟໍ້າ, ຕດິຕັ ໍ້ງກງົເຕີ ໍ້, ແລະ ການເດນີສາຍໄຟຟໍ້າ) 

☐ ໂລຈິສ໌ຕິກ (ພ ໍ້ນຖານການບນັຊ,ີ ການອອກແບບ, ການຈດັຫາ ແລະ ການຄຸ ໍ້ມຄອງເຄ ື່ ອງ/
ວດັສະດຸ, ການຈດັຫາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງຜູ ໍ້ຈາໍໜື່ າຍສນິຄ ໍ້າ, ການຄ ໍ້າສາກນົ, ລະບບົ
ຕື່ ອງໂສ ໍ້ສນິຄ ໍ້າ, ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງວດັສະດຸ, ການຈດັການດ ໍ້ານ
ສນັຍາການຄ ໍ້າ, ການຄຸ ໍ້ມຄອງສາງສນິຄ ໍ້າ) 

☐ ມັລຕີມີເດຍ ແລະ ການອອກ
ແບບກຣາຟິກ/ໄອຊີທ ີ

(ການອອກແບບກຣາຟິກ, ການອອກແບບເວບັໄຊ ໍ້, ການຜະລດິ/ຕດັຕໍື່ ວດີໂີອ 
ແລະ ສຽງ, LAN/WAN, Cloud computing) 

☐ ໄອທີ ເອເລັກໂຕນິກ (ການສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເອເລກັໂຕນກິ ແລະ ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເຢັນ) 

☐ ກະສິກ າ (ກະສິກ າຊີວະພາບ/ 
ສັດຕະວະແພດ) 

(ການລ ໍ້ຽງສດັ, ການນໍາໃຊ ໍ້ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງກນົຈກັກະສກິໍາ, ສດັຕະວະແພດ) 

☐ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງອາຫານ (ການຮກັສາອາຫານດໍ້ວຍເກ ອ; ການໝກັ ແລະ ການດອງອາຫານ; ການຮກັສາ
ອາຫານດໍ້ວຍນໍ ໍ້າຕານ; ການຕາກອາຫານໃຫໍ້ແຫ ໍ້ງ; ການປຸງແຕື່ ງອາຫານດໍ້ວຍ
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ລະບບົຄວາມຮໍ້ອນ; ການຮກັສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ; 
ການຜະລດິອາຫານໃຫໍ້ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານ (GMP)) 

☐ ສ້ອມແປງລົດ/ກົນຈັກ, 
ອຸດສາຫະກ າກນົຈັກ, ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າເຕັກໂນໂລຊີ 

(ການສ ໍ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາກນົຈກັ, ການສ ໍ້ອມແປງລດົຈກັ. ການ
ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງຈກັຂະໜາດນ ໍ້ອຍ (ທີື່ ໃຊ ໍ້ນໍ ໍ້າມນັກາຊວນ, ແອດັຊງັ ຫຼ  ລະບບົ
ໄຟຟໍ້າ), ລະບບົຊື່ ວງລື່ າງລດົ, ປະດບັຍນົ, ການເຄາະ ແລະ ການພົື່ ນສລີດົ) 

☐ ອ ໍ່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ: _________________________________) 

 

2.9 ນອ້ງຮ ູ້ສຶກແນວໃດຕ ໍ່ກບັການຮຽນສາຍວິຊາຊີບ? 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 2.9a) 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັໜໍ້ອຍ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ໜໍ້ອຍ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ໃຫ ໍ້ຕອບ
ຂໍ ໍ້ 2.9a) 

2.9a  ຖ້າເປັນການຮຽນທີໍ່ເນັື້ນການປະຕິບັດໜ້ອຍ, ນ້ອງມີແຜນຈະເຮັດແນວໃດເພ ໍ່ອໃຫູ້ຕົນ
ເອງປະສົບຜົນສ າເລັດ? 

☐ ໄປຮຽນຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ  ລະດບັສູງກວື່ າເກົື່ າ 

☐ ເຮດັທຸລະກດິ ແລະ ບໍື່ ຈາໍເປັນຕ ໍ້ອງໄປຮຽນຕໍື່  

☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ 

☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ບື່ ອນອ ື່ ນ 

☐ ຍງັຕດັສນິໃຈບໍື່ ໄດ ໍ້ເທ ື່ ອ ວື່ າຈະເຮດັແນວໃດ 

 

2.10 ຖ້າທຽບໃສູ່ບັນດາປະເທດໃກູ້ຄຽງ, ຜ ູ້ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຢ ູ່ລາວມີທກັສະ: 

☐ ເທົື່ າກບັປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ຕໍື່ າກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ສູງກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ບໍື່ ແນື່ ໃຈ  
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2.11 ກອ່ນເຂົື້າມາຮຽນຢ ູ່ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແຫູ່ງນີື້, ນ້ອງຮ ູ້ຈັກໂຮງຮຽນນີື້ໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກໝູື່ ຄູື່ ທີື່ ຮຽນຢູື່ ນີ ໍ້ ☐ ເຫນັຢູື່ ໂພສເ໌ຕີ ໍ້ຂອງໂຮງຮຽນ 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກອາຈານສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນນີ ໍ້ ☐ ຄະນະບໍ້ານ/ນາຍບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ຮູ ໍ້ຈາກແຜື່ ນພບັໂຄສະນາຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ຊາວໜຸື່ ມບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນນີ ໍ້ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ບ ໍ້ານນ ໍ້ອງ ☐ ແມື່ ຍງິບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນນີ ໍ້ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ໂຮງຮຽນນ ໍ້ອງ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ______________ 

☐ ຮູ ໍ້ຈາກເຟສບຸ໌ກ ຫຼ  ເວບັໄຊ ໍ້ຂອງໂຮງຮຽນ   

 

 

III. ປັດໄຈທີໍ່ເປັນອຸປະສັກ ແລະ ເອ ື້ອອ ານວຍໃນການເຂົື້າຮຽນວິຊາຊີບ 
 

3.1 ເຫດຜົນຕົື້ນຕ ອັນໃດ ນ້ອງຈິໍ່ງເລ ອກຮຽນຢ ູ່ໂຮງຮຽນແຫູ່ງນີື້? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງຕນົເອງ 

☐ ດໍ້ານການເງນິ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງພໍື່ ແມື່  

☐ ຄຸນນະພາບການສອນຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ໄດ ໍ້ທນຶການສກຶສາ 

☐ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຂາວຊິາຮຽນ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

☐ ມໝີູື່ /ອ ໍ້າຍ/ເອ ໍ້ອຍ/ນ ໍ້ອງຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນດັື່ ງກື່ າວ   

 

3.2 ແມູ່ນໃຜຄວນເປັນຜ ູ້ຕດັສິນໃຈ ເລ ອກສາຂາວິຊາຮຽນ ແລະ ອາຊີບໃຫູ້ນ້ອງໃນອະນາຄົດ? 

☐ ນ ໍ້ອງເອງ, ເພາະມນັແມື່ ນອະນາຄດົຂອງນ ໍ້ອງ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ຕ ໍ້ອງສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ພໍື່ ແມື່ , ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ, ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

3.3 ສດຸທ້າຍ, ແມູ່ນໃຜແທູ້ເປັນຜ ູ້ຕັດສິນໃຈໃຫູ້ນ້ອງມາຮຽນ ແລະ ເລ ອກອາຊີບໃນອະນາຄົດ? 

☐ ນ ໍ້ອງເອງ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ນ ໍ້ອງເອງ ແລະ ນ ໍ້ອງກໍື່ ຊອກຫາເງນິຮຽນເອງ/ສະໝກັເອາົທນຶການສກຶສາໄດ ໍ້ 
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☐ ພໍື່ ແມື່ ຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ  ________________________ 

 

3.4 ແມູ່ນໃຜເປັນຜ ູ້ມີອ ານາດສ ງສຸດ ໃນການຕັດສິນໃຈໃຫູ້ນ້ອງຮຽນ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ນ ໍ້ອງເອງ ☐ ພະນກັງານແຂວງ 

☐ ພໍື່ ແມື່  ☐ ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

☐ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ແຟນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ຊາວໜຸື່ ມ 

☐ ໝູື່ ຄູື່  ☐ ສະຫະພນັແມື່ ຍງິ 

☐ ນາຍບໍ້ານ/ຄະນະບໍ້ານ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

☐ ພະນກັງານເມ ອງ   

 

3.5 ຂ ື້ມ ນໃດຂອງໂຮງຮຽນ ສ າຄັນ/ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼາຍທີໍ່ສຸດສ າລັບນອ້ງ? 

☐ ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນ 

☐ ສາຂາວຊິາຮຽນ 

☐ ສ ື່ ສງັຄມົອອນລາຍ (ເວບັໄຊ ໍ້/ເຟສບຸ໌ກເພຈ/໌ຢູທບູຂອງໂຮງຮຽນ) ເພ ື່ ອນ ໍ້ອງຈະໄດ ໍ້ຮຽນຮູ ໍ້ດ ໍ້ວຍຕນົເອງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

3.6 ແມູ່ນໃຜທີໍ່ນອ້ງເຊ ໍ່ອໝັື້ນແລະໄວູ້ໃຈທີໍ່ສດຸ ໃນການໃຫູ້ຄ າແນະນ າສາຂາຮຽນແລະການເຂົື້າຮຽນຢ ູ່
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ລູ ໍ້ນອ ໍ້າຍ/ເອ ໍ້ອຍທີື່ ຮຽນຈບົກື່ ອນ ☐ ນາຍບໍ້ານ/ຄະນະບໍ້ານ 

☐ ໝູື່ ຄູື່  ☐ ພະນກັງານເມ ອງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ☐ ພະນກັງານແຂວງ 

☐ ນກັຮຽນທີື່ ກໍາລງັຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ☐ ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

☐ ພໍື່ ແມື່  ☐ ແຟນຂອງນ ໍ້ອງ 



89 
 

☐ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ຊາວໜຸື່ ມ 

☐ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ສະຫະພນັແມື່ ຍງິ 

  ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

 

IV. ສະຖານະພາບຂອງນັກຮຽນ 
 

ກະລຸນາອື່ ານຄໍາອະທບິາຍລຸື່ ມນີ ໍ້ ແລ ໍ້ວເລ ອກເອາົຂໍ ໍ້ທີື່ຖ ກກບັສະຖານະພາບຂອງຕນົເອງ. 

 

4.1 ກ ລະນີໃດລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ກົງກັບສະຖານະພາບຂອງນ້ອງໃນປະຈຸບັນ? 

☐ ນ້ອງກ າລັງຄົື້ນຫາຕົນເອງຢ ູ່ – ຍງັບໍື່ ແນື່ ໃຈວື່ າຕນົເອງຈະເຮດັແນວໃດດ:ີ ຈະຮຽນຕໍື່ , ເຮດັວຽກ, ຫຼ  ອ ື່ ນໆ [ຖໍ້າ
ເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ໃຫ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ໍ້ 4.1.a] 

☐ ນ້ອງເລ ອກທີໍ່ຈະຮຽນຕ ໍ່ – ບໍື່ ວື່ າຈະມຫີຍງັເກດີຂຶ ໍ້ນກໍື່ ຕາມ, ນ ໍ້ອງກໍື່ ຈະສ ບຕໍື່ ຮຽນຕໍື່ ໄປຈນົກວື່ າຈະຈບົຕາມທີື່ ຕນົເອງ
ໄຝື່ ຝັນ/ຕັ ໍ້ງໃຈ [ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ໃຫ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ໍ້ 4.1.b] 

☐ ນ້ອງກ າລັງຈະເລີໍ່ມເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ – ຄດິວື່ າຈະອອກໂຮງຮຽນ ໄປເຮດັທຸລະກດິເປັນຂອງຕນົເອງ 
[ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ໃຫ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ໍ້ 4.1.c] 

☐ ນ້ອງຕ້ອງການເຮັດວຽກໃດໜຶໍ່ງຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍເຫຼ ອຄອບຄວົ [ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ໃຫ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ໍ້ 
4.1.d] 

 

4.1a  ຖ້ານ້ອງກ າລັງຄົື້ນຫາຕນົເອງຢ ູ່, ສະຖານະພາບຕອນນີື້ເປັນແນວໃດ? 

☐ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົປີນີ ໍ້ແລ ໍ້ວ, ນ ໍ້ອງຍງັບໍື່ ທນັແນື່ ໃຈວື່ າຕນົເອງຈະໄປຮຽນຕໍື່  ຫຼ  ບໍື່  

☐ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົປີນີ ໍ້ແລ ໍ້ວ, ນ ໍ້ອງຍງັບໍື່ ທນັແນື່ ໃຈວື່ າ ນ ໍ້ອງຄວນຊອກເຮດັວຽກກື່ ອນ ຫຼ  ສ ບຕໍື່ ຮຽນ 

☐ ນ ໍ້ອງຍງັບໍື່ ທນັແນື່ ໃຈວື່ າ ຖໍ້າຮຽນຕໍື່ ຈະເຮດັໃຫ ໍ້ຊວີດິນ ໍ້ອງດຂີຶ ໍ້ນ ຫຼ  ບໍື່ . ສະນັ ໍ້ນ, ນ ໍ້ອງອາດຈະໂຈະຮຽນໄລຍະໜຶື່ ງກື່ ອນ 
ເພ ື່ ອຊອກຫາໂອກາດຕື່ າງໆ 

☐ ນ ໍ້ອງອາດຈະສ ບຕໍື່ ຮຽນອກີໃນສກົຮຽນຕໍື່ ໄປ ແຕື່ ກໍື່ ຍງັບໍື່ ແນື່ ໃຈວື່ າຕນົເອງຈະສ ບຕໍື່ ຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນແຫື່ ງນີ ໍ້. ຖໍ້າຈະ
ຮຽນ, ກໍື່ ຍງັບໍື່ ແນື່ ໃຈວື່ າຈະເລ ອກຮຽນສາຂາໃດ ແລະ ຮຽນຢູື່ ໃສ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________________ 
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4.1b  ຖ້ານ້ອງເລ ອກທີໍ່ຈະຮຽນຕ ໍ່, ສະຖານະຕອນພາບນີື້ເປນັແນວໃດ? 

☐ ຢາກໄປຮຽນຕໍື່ ໃຫ ໍ້ຈບົ 

☐ ຢາກຮຽນທກັສະດໍ້ານອ ື່ ນຕ ື່ ມອກີ 

☐ ຈະຮຽນຮູ ໍ້ດ ໍ້ວຍຕນົເອງ, ເຖງິແມື່ ນວື່ າ ບໍື່ ໄດ ໍ້ໄປຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ໂຮງຮຽນ 

☐ ຢາກ ໄປຮຽນຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________________ 

 

4.1c  ຖ້ານ້ອງກ າລັງຈະເລີໍ່ມເຮດັທຸລະກດິຂອງຕົນເອງ, ສະຖານະພາບຕອນນີື້ເປັນແນວໃດ? 

☐ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ, ນ ໍ້ອງຈະເຮດັທຸລະກດິຂອງຕນົເອງ 

☐ ປະຈບຸນັ, ນ ໍ້ອງຢາກເຮດັທຸລະກດິເປັນຂອງຕນົເອງ 

☐ ນ ໍ້ອງມທຸີລະກດິເປັນຂອງຕນົເອງແລ ໍ້ວ (ທຸລະກດິ: ກດິຈະກໍາໃດກໍື່ ໄດ ໍ້ຕາມ ທີື່ ສ ໍ້າງລາຍຮບັໃຫ ໍ້ແກື່ ຕນົເອງ) 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________________ 

 

4.1d  ຖ້ານ້ອງຕ້ອງການເຮັດວຽກໃດໜຶໍ່ງຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ, ສະຖານະພາບຕອນນີື້ເປນັ
ແນວໃດ? 

☐ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ, ນ ໍ້ອງຈະເຮດັທຸລະກດິຊື່ ວຍຄອບຄວົ/ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

☐ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ, ນ ໍ້ອງຈະພະຍາຍາມຊອກຫາວຽກເຮດັ ຢູື່ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລດັ ຫຼ  ເອກະຊນົກໍື່ ໄດ ໍ້ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________________ 

 

 

V. ພຶດຕິກ າການນ າໃຊູ້ສ ໍ່ປະເພດຕ່າງໆ 
 

5.1 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການອ່ານຂອງນ້ອງ? 

 

a). ນ້ອງອ່ານໜັງສ ພິມ/ວາລະສານເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ 

☐ ອື່ ານທຸກມ ໍ້ 
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☐ ອື່ ານເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ບໍື່ ເຄຍີອື່ ານເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c) 

 

b). ຊ ໍ່ໜັງສ ພິມ/ວາລະສານທີໍ່ນອ້ງອ່ານແມູ່ນຫຍັງ? _________________________ 

 

c). ນອ້ງເຂົື້າເຖິງໜັງສ ພິມ/ວາລະສານໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຊ ໍ້ເອງ 

☐ ຢ ມນໍາໝູື່ /ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ 

☐ ຢ ມຈາກໂຮງຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ____________ 

 

5.2 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການຟັງລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງນ້ອງ? 

 

a). ນ້ອງຟັງວິທະຍກຸະຈາຍສຽງເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ຟັງທຸກມ ໍ້  

☐ ຟັງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີຟັງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  

 

b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີໍ່ນ້ອງມກັຟັງແມູ່ນຫຍັງ? 

 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 
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c). ປົກກະຕິນອ້ງຟັງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈັກໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປໂຮງຮຽນ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

d). ນອ້ງເຂົື້າເຖິງສ ໍ່ວິທະຍກຸະຈາຍສຽງໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນນ ໍ້ອງມວີທິະຍຸ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນນ ໍ້ອງມວີທິະຍຸ ແລະ ນ ໍ້ອງຟັງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ໂຮງຮຽນນ ໍ້ອງມວີທິະຍຸ 

☐ ຟັງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

 

5.3 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການເບິໍ່ງໂທລະທັດຂອງນ້ອງ? 

 

a). ນ້ອງເບິໍ່ງໂທລະທັດເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ເບິື່ ງທຸກມ ໍ້  

☐ ເບິື່ ງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີເບິື່ ງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  

b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການໂທລະທັດທີໍ່ນ້ອງມກັເບິໍ່ງແມູ່ນຫຍັງ? 

 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິນອ້ງເບິໍ່ງໂທລະທັດເວລາຈກັໂມງ? __________________________ໂມງ 
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☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປໂຮງຮຽນ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ນອ້ງເບິໍ່ງໂທລະທັດໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມໂີທລະທດັ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນນ ໍ້ອງມໂີທລະທດັ ແລະ ນ ໍ້ອງເບິື່ ງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ໂຮງຮຽນນ ໍ້ອງມ ີໂທລະທດັ 

☐ ເບິື່ ງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

5.4 ນອ້ງມີໂທລະສັບສະມາດໂຟນ (ສ າຜັດໜ້າຈ ) ບ ? 

☐ ມ ີ

☐ ບໍື່ ມ ີ(ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 5.5) 

 

5.5 ນອ້ງໃຊູ້ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບເດ ອນລະເທົໍ່າໃດ? 

☐ <10,000 ກບີ ☐ 31,000 – 40,000 ກບີ 

☐ 10,000 – 20,000 ກບີ ☐ 41,000 – 50,000 ກບີ 

☐ 21,000 – 30,000 ກບີ ☐ >50,000 ກບີ 

 

5.6 ນອ້ງໃຊູ້ອິນເຕີເນດັດ້ວຍວິທີໃດ? 

☐ ໃຊ ໍ້ໂທລະສບັ ສະມາດໂຟນ ນໍາໝູື່  

☐ ໃຊ ໍ້ຢູື່ ຮ ໍ້ານ ອນິເຕເີນດັ 

☐ ໃຊ ໍ້ຄອມພວິເຕີ ໍ້ຂອງນ ໍ້ອງ/ຄອບຄວົ 

☐ ນ ໍ້ອງບໍື່ ໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 5.7) 

☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 

 

5.7 ສ ໍ່ສັງຄົມອອນລາຍໃດ ທີໍ່ນ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ປະຈ າ? 
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☐ ເຟສບຸ໌ກ/Facebook ☐ ອນິສະຕາແກຣມ/Instagram 

☐ ລາຍ/Line ☐ ວແີຊດັ/WeChat 

☐ ວອັດແອບັ/WhatsApp ☐ ຂໍ ໍ້ຄວາມເຟສບຸ໌ກ/FB messenger 

☐ ຢູທບູ/YouTube ☐ ກູໂກລ/໌Google 

☐ ຕກິຕອັກ/TikTok ☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 
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Annex 2 

ແບບຟອມເກັບກ າຂ ື້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ 

ສ າລັບຜ ູ້ອ ານວຍການແລະຄ ສອນຢ ູ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 
(DIRECTORS AND TEACHERS OF TVET COLLEGES) 

 

 

I. ຂ ື້ມ ນທົໍ່ວໄປ 
 

ຊ ື່ ໂຮງຮຽນ 
 
 

ຕໍາແໜື່ ງ  
 

ຈ/ນ ປີ ທີື່ ຮບັຕໍາແໜື່ ງນີ ໍ້  

ວຊິາສອນ  
 

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ  
 

ອາຍຸ  
 

ເພດ  ຊນົເຜົື່ າ  

ຈບົລະດບັການສກຶສາສູງສຸດ  
(ປ.ຕ/ີ ປ.ໂທ/ ປ.ເອກ) 

 

ເບໂີທ, ວອັດແອບັ, ອເີມລ ໌  
 

 

 

II. ຄວາມຮັບຮ ູ້, ເຂົື້າໃຈ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ຕ ໍ່ການສຶກສາໃນສາຍວິຊາຊີບ 
 

2.1 ທາ່ນເຊ ໍ່ອວ່າ ການເຂົື້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ ຈະເຮັດໃຫູ້ນັກຮຽນມີໂອກາດຮຽນຮ ູ້ ແລະມີວຽກເຮັດ
ງານທ າຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກຫຼາຍ 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກໜໍ້ອຍ 

☐ ບໍື່ ມໂີອກາດ 

☐ ບໍື່ ຮູ ໍ້ 
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2.2 ທ່ານເຊ ໍ່ອວ່າ ການຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບດີແນວໃດ? 

☐ ຄ ກນັກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ດກີວື່ າການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ດເີທົື່ າກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ແມື່ ນສິື່ ງນ ໍ້ອງຢາກຮຽນ 

 

2.3 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ທ່ານຄິດວ່າ ນກັຮຽນຢາກເປັນຫຼາຍທີໍ່ສດຸ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ຣຊີອດ 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານລດັທົື່ ວໄປ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິອາຫານ/

ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 
☐ ພະນກັງານທີື່ ມໜີ ໍ້າທີື່ ຕໍາແໜື່ ງສູງ 

☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ 

__________________ 

 

2.4 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ໜ້ອຍ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 
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☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 

 

2.5 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບພ ກຸູ້ມກນິ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 

2.6 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ຫຼາຍທີໍ່ສຸດ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 
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☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 

 

2.7 ທາ່ນຄິດວ່າ ຜ ູ້ຮຽນຈບົຈາກ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດູ້ຫາຼຍໜ້ອຍເທົໍ່າໃດຕ ໍ່ເດ ອນ? 

 

☐ ໄດູ້ໜ້ອຍ: ບໍື່ ກຸ ໍ້ມກນິ 

☐ ໄດູ້ພ ກຸູ້ມກິນ (ພຽງພໍສໍາລບັ ຄື່ າອາຫານ, ຄື່ າຮຽນ, ຄື່ າເຄ ື່ ອງນຸື່ ງຫົື່ ມ, ຄື່ າປຸກເຮ ອນຢູື່ , ຄື່ າເດນີທາງຕື່ າງໆ ແຕື່ ບໍື່ ມເີງນິເກບັ/
ທ ໍ້ອນສະສມົ) 

☐ ລາຍໄດູ້ສ ງ: ເຫຼ ອກນິ (ມເີງນິເກບັ/ທ ໍ້ອນສະສມົ ຫຼ  ຍງັສາມາດໄປທື່ ຽວໄດ ໍ້) 

 

2.8 ຂະແໜງອາຊີບໃດແດູ່ລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ກ າລັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີໍ່ສດຸຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງທ່ານ? 
(ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົວທາງ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການໂບກ, ແລະ ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງອາຄານສະຖານທີໍ່ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການປູກະໂລື່ , ການໂບກ, ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ , ວຽກ
ໄມ ໍ້, ວຽກຫຼງັຄາ, ວຽກຈອດ ແລະ ທໍື່ ນໍ ໍ້າ) 

☐ ເຕັກນິກໄຟຟູ້າ/ ການຄຸູ້ມຄອງ
ລະບົບໄຟຟູ້າ 

(ການຕດິຕັ ໍ້ງໄຟຟໍ້າ, ຕໍື່ ໄຟຟໍ້າ, ຕດິຕັ ໍ້ງກງົເຕີ ໍ້, ແລະ ການເດນີສາຍໄຟຟໍ້າ) 

☐ ໂລຈິສ໌ຕິກ (ພ ໍ້ນຖານການບນັຊ,ີ ການອອກແບບ, ການຈດັຫາ ແລະ ການຄຸ ໍ້ມຄອງເຄ ື່ ອງ/
ວດັສະດຸ, ການຈດັຫາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງຜູ ໍ້ຈາໍໜື່ າຍສນິຄ ໍ້າ, ການຄ ໍ້າສາກນົ, ລະບບົ
ຕື່ ອງໂສ ໍ້ສນິຄ ໍ້າ, ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງວດັສະດຸ, ການຈດັການດ ໍ້ານ
ສນັຍາການຄ ໍ້າ, ການຄຸ ໍ້ມຄອງສາງສນິຄ ໍ້າ) 

☐ ມັລຕີມີເດຍ ແລະ ການອອກ
ແບບກຣາຟິກ/ໄອຊີທ ີ

(ການອອກແບບກຣາຟິກ, ການອອກແບບເວບັໄຊ ໍ້, ການຜະລດິ/ຕດັຕໍື່ ວດີໂີອ 
ແລະ ສຽງ, LAN/WAN, Cloud computing) 

☐ ໄອທີ ເອເລັກໂຕນິກ (ການສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເອເລກັໂຕນກິ ແລະ ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເຢັນ) 
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☐ ກະສິກ າ (ກະສິກ າຊີວະພາບ/ 
ສັດຕະວະແພດ) 

(ການລ ໍ້ຽງສດັ, ການນໍາໃຊ ໍ້ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງກນົຈກັກະສກິໍາ, ສດັຕະວະແພດ) 

☐ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງອາຫານ (ການຮກັສາອາຫານດໍ້ວຍເກ ອ; ການໝກັ ແລະ ການດອງອາຫານ; ການຮກັສາ
ອາຫານດໍ້ວຍນໍ ໍ້າຕານ; ການຕາກອາຫານໃຫໍ້ແຫ ໍ້ງ; ການປຸງແຕື່ ງອາຫານດໍ້ວຍ
ລະບບົຄວາມຮໍ້ອນ; ການຮກັສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ; 
ການຜະລດິອາຫານໃຫໍ້ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານ (GMP)) 

☐ ສ້ອມແປງລົດ/ກົນຈັກ, 
ອຸດສາຫະກ າກນົຈັກ, ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າເຕັກໂນໂລຊີ 

(ການສ ໍ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາກນົຈກັ, ການສ ໍ້ອມແປງລດົຈກັ. ການ
ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງຈກັຂະໜາດນ ໍ້ອຍ (ທີື່ ໃຊ ໍ້ນໍ ໍ້າມນັກາຊວນ, ແອດັຊງັ ຫຼ  ລະບບົ
ໄຟຟໍ້າ), ລະບບົຊື່ ວງລື່ າງລດົ, ປະດບັຍນົ, ການເຄາະ ແລະ ການພົື່ ນສລີດົ) 

☐ ອ ໍ່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ: _________________________________) 

 

 

2.9 ທາ່ນຮ ູ້ສຶກວ່າ ການຮຽນສາຍວິຊາຊີບເປັນແນວໃດ? 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 2.9a) 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັໜໍ້ອຍ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ໜໍ້ອຍ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ໃຫ ໍ້ຕອບ
ຂໍ ໍ້ 2.9a) 

 

2.9a  ຖ້າເປັນການຮຽນທີໍ່ເນັື້ນການປະຕິບັດໜ້ອຍ, ທ່ານຢາກໃຫູ້ນັກຮຽນເຮດັແນວໃດ? 

☐ ໄປຮຽນຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ  ລະດບັສູງກວື່ າເກົື່ າ 

☐ ເຮດັທຸລະກດິ ແລະ ບໍື່ ຈາໍເປັນຕ ໍ້ອງໄປຮຽນຕໍື່  

☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ 

☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ບື່ ອນອ ື່ ນ 

☐ ຍງັຕດັສນິໃຈບໍື່ ໄດ ໍ້ເທ ື່ ອ ວື່ າຈະ ໃຫ ໍ້ເຂາົເຮດັແນວໃດ 

 

2.10 ຖ້າທຽບໃສູ່ບັນດາປະເທດໃກູ້ຄຽງ, ຜ ູ້ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຢ ູ່ລາວມີທກັສະ: 

☐ ເທົື່ າກບັປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ຕໍື່ າກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ສູງກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  
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☐ ບໍື່ ແນື່ ໃຈ  

 

2.11 ທາ່ນຄິດວ່າ ຄົນທົໍ່ວໄປຮ ູ້ຫຍັງແດູ່ກ່ຽວກັບວິທະຍາໄລແຫູ່ງນີື້? 

☐ ຊ ື່ ສຽງບໍື່ ຄື່ ອຍດປີານໃດ (ດໍ້ານຄຸນນະພາບການສອນ/ ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕື່ າງໆ) 

☐ ວທິະຍາໄລ ໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງແລ ໍ້ວ 

☐ ບາງຄນົກໍື່ ບອກວື່ າວທິະຍາໄລພວກເຮາົດ ີແລະ ແນະນໍາໃຫ ໍ້ຄນົມາໄປຮຽນ 

☐ ເຂາົບໍື່ ເຄຍີ ໄດ ໍ້ຍນິຫຍງັກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລ (ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນດ ໍ້ານຫຼກັສູດ/ສາຂາວຊິາຮຽນ/ຄູສອນ/ທນຶການສກຶສາ) (ຖໍ້າ
ເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 2.13) 

 

2.12 ທາ່ນຄິດວ່າ ຄົນທົໍ່ວໄປຮ ູ້ຈັກວິທະຍາໄລແຫູ່ງນີື້ໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກໝູື່ ຄູື່ ທີື່ ຮຽນຢູື່ ນີ ໍ້ ☐ ເຫນັຢູື່ ໂພສເ໌ຕີ ໍ້ຂອງວທິະຍາໄລ 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກອາຈານສອນຢູື່ ວທິະຍາໄລແຫື່ ງນີ ໍ້ ☐ ຄະນະບໍ້ານ/ນາຍບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ຮູ ໍ້ຈາກແຜື່ ນພບັໂຄສະນາຂອງວທິະຍາໄລ ☐ ຊາວໜຸື່ ມບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ວທິະຍາໄລນີ ໍ້ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ບ ໍ້ານ ☐ ແມື່ ຍງິບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ວທິະຍາໄລນີ ໍ້ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ໂຮງຮຽນ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ______________ 

☐ ຮູ ໍ້ຈາກເຟສບຸ໌ກ ຫຼ  ເວບັໄຊ ໍ້ຂອງວທິະຍາໄລ   

 

2.13 ຖ້າທ່ານເປັນຜ ູ້ປະກອບການ, ທ່ານຄິດວ່າ ປະມານຈັກເປີເຊນັ ທີໍ່ທ່ານຈະຮັບເອົານັກຮຽນທີໍ່ຈົບ
ຈາກວິທະຍາໄລແຫູ່ງນີື້ ເຂົື້າເປັນພະນັກງານ? 

 

☐ <25% 

☐ 25-50% 

☐ 51-75% 

☐ 76-85% 

☐ >85% 

 

III. ປັດໄຈທີໍ່ເປັນອຸປະສັກ ແລະ ເອ ື້ອອ ານວຍໃນການເຂົື້າຮຽນວິຊາຊີບ 
 

3.1 ເຫດຜົນຕົື້ນຕ ອັນໃດ ທີໍ່ນັກຮຽນເລ ອກຮຽນຢ ູ່ໂຮງຮຽນແຫູ່ງນີື້? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງນກັຮຽນ 

☐ ດໍ້ານການເງນິຂອງຄອບຄວົ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງພໍື່ ແມື່  



101 
 

☐ ຄຸນນະພາບການສອນຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ໄດ ໍ້ທນຶການສກຶສາ 

☐ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຂາວຊິາຮຽນ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

☐ ມໝີູື່ /ອ ໍ້າຍ/ເອ ໍ້ອຍ/ນ ໍ້ອງຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນດັື່ ງກື່ າວ   

 

3.2 ແມູ່ນໃຜຄວນເປັນຜ ູ້ຕດັສິນໃຈ ເລ ອກສາຂາວິຊາຮຽນ ແລະ ອາຊີບ ໃຫູ້ນັກຮຽນໃນອະນາຄົດ? 

☐ ນກັຮຽນເອງ, ເພາະມນັແມື່ ນອະນາຄດົຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ຕ ໍ້ອງສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ພໍື່ ແມື່ , ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ, ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

3.3 ສດຸທ້າຍ, ແມູ່ນໃຜແທູ້ເປັນຜ ູ້ຕັດສິນໃຈໃຫູ້ນັກຮຽນມາຮຽນ ແລະ ເລ ອກອາຊີບໃນອະນາຄົດຂອງ
ເຂົາຈົື້າ? 

☐ ນກັຮຽນເອງ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ນກັຮຽນເອງ ແລະ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າກໍື່ ຊອກຫາເງນິຮຽນເອງ/ສະໝກັເອາົທນຶການສກຶສາໄດ ໍ້ 

☐ ພໍື່ ແມື່ ຂອງນກັຮຽນ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ  ________________________ 

 

IV. ພຶດຕິກ າການນ າໃຊູ້ສ ໍ່ປະເພດຕ່າງໆ 
 

4.1 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການອ່ານຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານອ່ານໜັງສ ພິມ/ວາລະສານເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ 

☐ ອື່ ານທຸກມ ໍ້ 

☐ ອື່ ານເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ 
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☐ ບໍື່ ເຄຍີອື່ ານເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c) 

 

b). ຊ ໍ່ໜັງສ ພິມ/ວາລະສານທີໍ່ທ່ານອ່ານແມູ່ນຫຍັງ? _________________________ 

 

c). ທາ່ນເຂົື້າເຖິງໜັງສ ພິມ/ວາລະສານໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຊ ໍ້ເອງ 

☐ ຢ ມນໍາໝູື່ /ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ 

☐ ຢ ມຈາກໂຮງຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ____________ 

 

4.2 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການຟັງລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານຟັງວິທະຍກຸະຈາຍສຽງເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ຟັງທຸກມ ໍ້  

☐ ຟັງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີຟັງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  

 

b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີໍ່ທ່ານມັກຟັງແມູ່ນຫຍັງ? 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິທ່ານຟັງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈັກໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປໂຮງຮຽນ 

☐ ຕອນສວາຍ 
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☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ທ່ານເຂົື້າເຖິງສ ໍ່ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມວີທິະຍຸ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນມວີທິະຍຸ ແລະ ໄດ ໍ້ຟັງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ຢູື່ ວທິະຍາໄລມວີທິະຍຸ 

☐ ຟັງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

☐ ໂທລະໂຄື່ ງ 

 

4.3 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການເບິໍ່ງໂທລະທັດຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທັດເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ເບິື່ ງທຸກມ ໍ້  

☐ ເບິື່ ງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີເບິື່ ງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  

 

b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການໂທລະທັດທີໍ່ທ່ານມກັເບິໍ່ງແມູ່ນຫຍັງ? 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທັດເວລາຈກັໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປວທິະຍາໄລ 



104 
 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທດັໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມໂີທລະທດັ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນມໂີທລະທດັ ແລະ ໄດ ໍ້ເບິື່ ງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ຢູື່ ວທິະຍາໄລມໂີທລະທດັ 

☐ ເບິື່ ງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

4.4 ທາ່ນມີໂທລະສັບສະມາດໂຟນ (ສ າຜັດໜ້າຈ ) ບ ? 

☐ ມ ີ

☐ ບໍື່ ມ ີ(ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 4.5) 

 

4.5 ທາ່ນໃຊູ້ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບເດ ອນລະເທົໍ່າໃດ? 

☐ <10,000 ກບີ ☐ 31,000 – 40,000 ກບີ 

☐ 10,000 – 20,000 ກບີ ☐ 41,000 – 50,000 ກບີ 

☐ 21,000 – 30,000 ກບີ ☐ >50,000 ກບີ 

 

4.6 ທາ່ນໃຊູ້ອນິເຕີເນັດດວ້ຍວິທີໃດ? 

☐ ໃຊ ໍ້ໂທລະສບັ ສະມາດໂຟນ ນໍາໝູື່  

☐ ໃຊ ໍ້ຢູື່ ຮ ໍ້ານ ອນິເຕເີນດັ 

☐ ໃຊ ໍ້ຄອມພວິເຕີ ໍ້ຂອງຕນົເອງ/ຄອບຄວົ 

☐ ບໍື່  ໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 4.7) 

☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 

 

4.7 ສ ໍ່ສັງຄົມອອນລາຍໃດ ທີໍ່ທ່ານໄດູ້ໃຊູ້ເປັນປະຈ າ? 
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☐ ເຟສບຸ໌ກ/Facebook ☐ ອນິສະຕາແກຣມ/Instagram 

☐ ລາຍ/Line ☐ ວແີຊດັ/WeChat 

☐ ວອັດແອບັ/WhatsApp ☐ ຂໍ ໍ້ຄວາມເຟສບຸ໌ກ/FB messenger 

☐ ຢູທບູ/YouTube ☐ ກູໂກລ/໌Google 

☐ ຕກິຕອັກ/TikTok ☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 

 

 

V. ຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຕະຫຼາດທາງສັງຄົມ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກ
ສາ 

5.1 ຄວາມສາມາດດ້ານການນ າໃຊູ້ເຄ ໍ່ອງມ ລະບົບດີຈຕີອນ 

 

a). ສ ໍ່ສັງຄົມອອນລາຍ (ໝາຍຕກິໃສື່ ສ ື່ ທີື່ ທື່ ານຖະໜດັນາໍໃຊ ໍ້) 

 

☐ Facebook (groups/ pages/ walls) ☐ Instagram ☐ Slideshare 

☐ Facebook messenger ☐ WeChat ☐ Canva 

☐ Line ☐ Vimeo ☐ Emailing 

☐ WhatsApp ☐ Google ☐ Other (specify) _______ 

☐ Youtube ☐ Google docs/forms   

 

b). ກຣາຟິກ/ການພິມ (ໝາຍຕກິໃສື່ ໂປຣແກຣມ ທີື່ ທື່ ານຖະໜດັນາໍໃຊ ໍ້) 
 

☐ Adobe Photoshoppe ☐ Quik 

☐ Adobe Illustrator ☐ MS Powerpoint 

☐ Adobe Premiere ☐ MS Word 

☐ Filmora ☐ Other (specify) _______ 

☐ Freemind   
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5.2 ທກັສະເບ ື້ອງຕົື້ນກ່ຽວກັບການສ ໍ່ສານ (ໝາຍຕກິໃສື່ ທກັສະ ທີື່ ທື່ ານຖະໜດັນາໍໃຊ ໍ້) 

 

☐ ການຖື່ າຍຮູບ ☐ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ 

☐ ການຂຽນ (ຂື່ າວ/ເລ ື່ ອງສັ ໍ້ນ) ☐ ການສໍ້າງສາຍສໍາພນັ 

☐ ການຄຸ ໍ້ມຄອງຂໍ ໍ້ມູນຂື່ າວສານ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _______ 

☐ ການເວົ ໍ້າໃນທີື່ ສາທາລະນະ   
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Annex 3 

ແບບຟອມເກັບກ າຂ ື້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ 

ສ າລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ 
(SECONDARY STUDENTS) 

 

I. ຂ ື້ມ ນທົໍ່ວໄປ 
 

ຊ ື່ ໂຮງຮຽນ 
 

 

ຊັ ໍ້ນຮຽນ/ປີຮຽນ 
 

 

ແມື່ ນ/ບໍື່ ແມື່ ນນກັຮຽນທນຶຂອງ ເອດບີ?ີ (ກະລຸນາໝາຍຕກິ) ແມື່ ນ  ບໍື່ ແມື່ ນ  

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ 
 

 

ອາຍຸ  ເພດ  ຊນົເຜົື່ າ  

ສະຖານທີື່ ເກດີ 

ບ ໍ້ານ: 

ເມ ອງ: 

ແຂວງ:  

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງອ ໍ້າຍ, ເອ ໍ້ອຍ, ນ ໍ້ອງ 

ຢູື່ ໃນຄອບຄວົ 
ອາຍຸ ເພດ 

ຖໍ້າເຂາົເຈ ົ ໍ້າຍງັຮຽນຢູື່ : 

ຮຽນຢູື່ ໃສ/ ຮຽນປີໃດ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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ອາຊບີ/ລາຍຮບັຕົ ໍ້ນຕໍ
ຂອງພໍື່ ແມື່  ແມື່ ນໄດ ໍ້ມາ
ຈາກຫຍງັແດື່ ? 
(ກະລຸນາໝາຍຕກິ) 

 ເຮດັໄຮື່ /ນາ/ສວນ 

 (ເງນິເດ ອນ) ພະນກັງານລດັ 

 (ເງນິເດ ອນ) ພະນກັງານເອກະຊນົ 

 ເຮດັທຸລະກດິ 

 ເຮດັວຽກຮບັຈ ໍ້າງຢູື່ ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 ອ ື່ ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ) ………………………………………………… 

ແມື່ ນໃຜເປັນຜູ ໍ້ສະໜບັສະໜນູຫຼກັໃນການຮຽນ
ຂອງນ ໍ້ອງ? (ອ ໍ້າຍ, ເອ ໍ້ອຍ, ນ ໍ້ອງ, ຫຼ  ຍາດ
ພີື່ ນ ໍ້ອງ?) 

 

ຊ ື່  Facebook:  

 

ເບ ີWhatsApp:  

 

 

II. ຄວາມຮັບຮ ູ້, ເຂົື້າໃຈ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ຕ ໍ່ການສຶກສາໃນສາຍວິຊາຊີບ 

2.1 ນອ້ງເຊ ໍ່ອວ່າ ການເຂົື້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ ຈະເຮັດໃຫູ້ຕົນເອງມີໂອກາດຮຽນຮ ູ້ ແລະມວີຽກເຮດັ
ງານທ າຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກຫຼາຍ 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກໜໍ້ອຍ 

☐ ບໍື່ ມໂີອກາດ 

☐ ບໍື່ ຮູ ໍ້ 

2.2 ນອ້ງເຊ ໍ່ອວ່າ ການຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບດີແນວໃດ? 

☐ ຄ ກນັກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ດກີວື່ າການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ດເີທົື່ າກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ແມື່ ນສິື່ ງນ ໍ້ອງຢາກຮຽນ 

 

2.3 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ນ້ອງຢາກເປັນຫຼາຍທີໍ່ສຸດ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 
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☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ຣຊີອດ 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານລດັທົື່ ວໄປ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິອາຫານ/

ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 
☐ ພະນກັງານທີື່ ມໜີ ໍ້າທີື່ ຕໍາແໜື່ ງສູງ 

☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ _______________ 

 

2.4 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ໜ້ອຍ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 

2.5 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບພ ກຸູ້ມກນິ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 



110 
 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 

 

2.6 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ຫຼາຍທີໍ່ສຸດ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 
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2.7 ນອ້ງຄິດວ່າ ຜ ູ້ຮຽນຈົບຈາກ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດູ້ຫຼາຍໜ້ອຍເທົໍ່າໃດຕ ໍ່ເດ ອນ? 

 

☐ ໄດູ້ໜ້ອຍ: ບໍື່ ກຸ ໍ້ມກນິ 

☐ ໄດູ້ພ ກຸູ້ມກິນ (ພຽງພໍສໍາລບັ ຄື່ າອາຫານ, ຄື່ າຮຽນ, ຄື່ າເຄ ື່ ອງນຸື່ ງຫົື່ ມ, ຄື່ າປຸກເຮ ອນຢູື່ , ຄື່ າເດນີທາງຕື່ າງໆ ແຕື່ ບໍື່ ມເີງນິເກບັ/
ທ ໍ້ອນສະສມົ) 

☐ ລາຍໄດູ້ສ ງ: ເຫຼ ອກນິ (ມເີງນິເກບັ/ທ ໍ້ອນສະສມົ ຫຼ  ຍງັສາມາດໄປທື່ ຽວໄດ ໍ້) 

 

2.8 ຂະແໜງອາຊີບໃດແດູ່ລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ກ າລັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີໍ່ສດຸ ຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງນ້ອງ? 
(ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົວທາງ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການໂບກ, ແລະ ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງອາຄານສະຖານທີໍ່ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການປູກະໂລື່ , ການໂບກ, ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ , ວຽກ
ໄມ ໍ້, ວຽກຫຼງັຄາ, ວຽກຈອດ ແລະ ທໍື່ ນໍ ໍ້າ) 

☐ ເຕັກນິກໄຟຟູ້າ/ ການຄຸູ້ມຄອງ
ລະບົບໄຟຟູ້າ 

(ການຕດິຕັ ໍ້ງໄຟຟໍ້າ, ຕໍື່ ໄຟຟໍ້າ, ຕດິຕັ ໍ້ງກງົເຕີ ໍ້, ແລະ ການເດນີສາຍໄຟຟໍ້າ) 

☐ ໂລຈິສ໌ຕິກ (ພ ໍ້ນຖານການບນັຊ,ີ ການອອກແບບ, ການຈດັຫາ ແລະ ການຄຸ ໍ້ມຄອງເຄ ື່ ອງ/
ວດັສະດຸ, ການຈດັຫາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງຜູ ໍ້ຈາໍໜື່ າຍສນິຄ ໍ້າ, ການຄ ໍ້າສາກນົ, ລະບບົ
ຕື່ ອງໂສ ໍ້ສນິຄ ໍ້າ, ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງວດັສະດຸ, ການຈດັການດ ໍ້ານ
ສນັຍາການຄ ໍ້າ, ການຄຸ ໍ້ມຄອງສາງສນິຄ ໍ້າ) 

☐ ມັລຕີມີເດຍ ແລະ ການອອກ
ແບບກຣາຟິກ/ໄອຊີທ ີ

(ການອອກແບບກຣາຟິກ, ການອອກແບບເວບັໄຊ ໍ້, ການຜະລດິ/ຕດັຕໍື່ ວດີໂີອ 
ແລະ ສຽງ, LAN/WAN, Cloud computing) 

☐ ໄອທີ ເອເລັກໂຕນິກ (ການສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເອເລກັໂຕນກິ ແລະ ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເຢັນ) 

☐ ກະສິກ າ (ກະສິກ າຊີວະພາບ/ 
ສັດຕະວະແພດ) 

(ການລ ໍ້ຽງສດັ, ການນໍາໃຊ ໍ້ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງກນົຈກັກະສກິໍາ, ສດັຕະວະແພດ) 

☐ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງອາຫານ (ການຮກັສາອາຫານດໍ້ວຍເກ ອ; ການໝກັ ແລະ ການດອງອາຫານ; ການຮກັສາ
ອາຫານດໍ້ວຍນໍ ໍ້າຕານ; ການຕາກອາຫານໃຫໍ້ແຫ ໍ້ງ; ການປຸງແຕື່ ງອາຫານດໍ້ວຍ
ລະບບົຄວາມຮໍ້ອນ; ການຮກັສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ; 
ການຜະລດິອາຫານໃຫໍ້ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານ (GMP)) 
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☐ ສ້ອມແປງລົດ/ກົນຈັກ, 
ອຸດສາຫະກ າກນົຈັກ, ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າເຕັກໂນໂລຊີ 

(ການສ ໍ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາກນົຈກັ, ການສ ໍ້ອມແປງລດົຈກັ. ການ
ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງຈກັຂະໜາດນ ໍ້ອຍ (ທີື່ ໃຊ ໍ້ນໍ ໍ້າມນັກາຊວນ, ແອດັຊງັ ຫຼ  ລະບບົ
ໄຟຟໍ້າ), ລະບບົຊື່ ວງລື່ າງລດົ, ປະດບັຍນົ, ການເຄາະ ແລະ ການພົື່ ນສລີດົ) 

☐ ອ ໍ່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ: _________________________________) 

 

2.9 ນອ້ງຮ ູ້ສຶກແນວໃດຕ ໍ່ກບັການຮຽນສາຍວິຊາຊີບ? 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 2.9a) 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັໜໍ້ອຍ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ໜໍ້ອຍ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ໃຫ ໍ້ຕອບ
ຂໍ ໍ້ 2.9a) 

2.9a  ຖ້າເປັນການຮຽນທີໍ່ເນັື້ນການປະຕິບັດໜ້ອຍ, ນ້ອງມີແຜນຈະເຮັດແນວໃດເພ ໍ່ອໃຫູ້ຕົນ
ເອງປະສົບຜົນສ າເລັດ? 

☐ ໄປຮຽນຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ  ລະດບັສູງກວື່ າເກົື່ າ 

☐ ເຮດັທຸລະກດິ ແລະ ບໍື່ ຈາໍເປັນຕ ໍ້ອງໄປຮຽນຕໍື່  

☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ 

☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ບື່ ອນອ ື່ ນ 

☐ ຍງັຕດັສນິໃຈບໍື່ ໄດ ໍ້ເທ ື່ ອ ວື່ າຈະເຮດັແນວໃດ 

2.10 ຖ້າທຽບໃສູ່ບັນດາປະເທດໃກູ້ຄຽງ, ຜ ູ້ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຢ ູ່ລາວມີທກັສະ: 

☐ ເທົື່ າກບັປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ຕໍື່ າກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ສູງກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ບໍື່ ແນື່ ໃຈ  

 

2.11 ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບໃດລຸູ່ມນີື້ ຕັື້ງຢ ູ່ໃກູ້ບ້ານນ້ອງທີໍ່ສຸດ?  

 

☐ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ຈາໍປາສກັ  

☐ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

☐ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ຄໍາມື່ ວນ 

☐ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ເຕກັນກິ ປາກປື່ າສກັ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
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☐ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ເຕກັນກິກະສກິາໍ ດງົຄໍາຊ ໍ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ສບັພະວຊິາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ມດິຕະພາບ ວຽງຈນັ-ຮື່ າໂນ ໍ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _____________________ 

 

2.12 ຜ່ານມາ, ເຄີຍໄດູ້ຍິນຫຍັງແດູ່ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນວິຊາຊີບດັໍ່ງກ່າວ? 

 

☐ ຊ ື່ ສຽງບໍື່ ຄື່ ອຍດປີານໃດ (ດໍ້ານຄຸນນະພາບການສອນ/ ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕື່ າງໆ) 

☐ ໄດ ໍ້ຍນິວື່ າໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງແລ ໍ້ວ 

☐ ບາງຄນົກໍື່ ບອກວື່ າວທິະຍາໄລນັ ໍ້ນດ ີແລະ ແນະນໍາໃຫ ໍ້ນ ໍ້ອງໄປຮຽນ 

☐ ບໍື່ ເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິຫຍງັກື່ ຽວກບັວທິະຍາໄລດັື່ ງກື່ າວ (ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນດ ໍ້ານຫຼກັສູດ/ສາຂາວຊິາຮຽນ/ຄູສອນ/ທນຶການສກຶສາ) 
(ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 2.13) 

 

2.13 ນ້ອງຮ ູ້ຈກັໂຮງຮຽນວຊິາຊີບດັໍ່ງກ່າວໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກໝູື່ ຄູື່ ທີື່ ຮຽນຢູື່ ຫັ ໍ້ນ ☐ ເຫນັຢູື່ ໂພສເ໌ຕີ ໍ້ຂອງໂຮງຮຽນ 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກອາຈານສອນຢູື່ ຫັ ໍ້ນ ☐ ຄະນະບໍ້ານ/ນາຍບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ຮູ ໍ້ຈາກແຜື່ ນພບັໂຄສະນາຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ຊາວໜຸື່ ມບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ຫັ ໍ້ນ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ບ ໍ້ານນ ໍ້ອງ ☐ ແມື່ ຍງິບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ຫັ ໍ້ນ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ໂຮງຮຽນນ ໍ້ອງ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ______________ 

☐ ຮູ ໍ້ຈາກເຟສບຸ໌ກ ຫຼ  ເວບັໄຊ ໍ້ຂອງ ໂຮງຮຽນ   

 

III. ປັດໄຈທີໍ່ເປັນອຸປະສັກ ແລະ ເອ ື້ອອ ານວຍໃນການເຂົື້າຮຽນວິຊາຊີບ 
 

3.1 ໃນເວລາເລ ອກໂຮງຮຽນ ຫຼ  ວິຊາທີໍ່ຕົນຈະຮຽນໃນອະນາຄົດ, ແມູ່ນອນັໃດເປັນເຫດຜົນຕົື້ນຕ ? 
(ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງຕນົເອງ 

☐ ດໍ້ານການເງນິ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງພໍື່ ແມື່  

☐ ຄຸນນະພາບການສອນຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ໄດ ໍ້ທນຶການສກຶສາ 

☐ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຂາວຊິາຮຽນ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

☐ ມໝີູື່ /ອ ໍ້າຍ/ເອ ໍ້ອຍ/ນ ໍ້ອງຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນດັື່ ງກື່ າວ   
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3.2 ແມູ່ນໃຜຄວນເປັນຜ ູ້ຕດັສິນໃຈ ເລ ອກສາຂາວິຊາຮຽນ ແລະ ອາຊີບໃຫູ້ນ້ອງໃນອະນາຄົດ? 

☐ ນ ໍ້ອງເອງ, ເພາະມນັແມື່ ນອະນາຄດົຂອງນ ໍ້ອງ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ຕ ໍ້ອງສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ພໍື່ ແມື່ , ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ, ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

3.3 ສດຸທ້າຍ, ແມູ່ນໃຜແທູ້ຈະເປັນຜ ູ້ຕັດສິນໃຈໃຫູ້ນ້ອງມາຮຽນ ແລະ ເລ ອກອາຊີບໃນອະນາຄົດ? 

☐ ນ ໍ້ອງເອງ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ນ ໍ້ອງເອງ ແລະ ນ ໍ້ອງກໍື່ ຊອກຫາເງນິຮຽນເອງ/ສະໝກັເອາົທນຶການສກຶສາໄດ ໍ້ 

☐ ພໍື່ ແມື່ ຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ  ________________________ 

 

3.4 ແມູ່ນໃຜເປັນຜ ູ້ມີອ ານາດສ ງສຸດ ໃນການຕັດສິນໃຈໃຫູ້ນ້ອງຮຽນ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ນ ໍ້ອງເອງ ☐ ພະນກັງານແຂວງ 

☐ ພໍື່ ແມື່  ☐ ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

☐ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ແຟນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ຊາວໜຸື່ ມ 

☐ ໝູື່ ຄູື່  ☐ ສະຫະພນັແມື່ ຍງິ 

☐ ນາຍບໍ້ານ/ຄະນະບໍ້ານ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

☐ ພະນກັງານເມ ອງ   

3.5 ຂ ື້ມ ນໃດຂອງໂຮງຮຽນ ສ າຄັນ/ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼາຍທີໍ່ສຸດສ າລັບນອ້ງ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນ 

☐ ສາຂາວຊິາຮຽນ 

☐ ສ ື່ ສງັຄມົອອນລາຍ (ເວບັໄຊ ໍ້/ເຟສບຸ໌ກເພຈ/໌ຢູທບູຂອງໂຮງຮຽນ) ເພ ື່ ອນ ໍ້ອງຈະໄດ ໍ້ຮຽນຮູ ໍ້ດ ໍ້ວຍຕນົເອງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 
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3.6 ແມູ່ນໃຜທີໍ່ນອ້ງເຊ ໍ່ອໝັື້ນແລະໄວູ້ໃຈທີໍ່ສດຸ ໃນການໃຫູ້ຄ າແນະນ າສາຂາຮຽນແລະການເຂົື້າຮຽນຢ ູ່
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ລູ ໍ້ນອ ໍ້າຍ/ເອ ໍ້ອຍທີື່ ຮຽນຈບົກື່ ອນ ☐ ນາຍບໍ້ານ/ຄະນະບໍ້ານ 

☐ ໝູື່ ຄູື່  ☐ ພະນກັງານເມ ອງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ☐ ພະນກັງານແຂວງ 

☐ ນກັຮຽນທີື່ ກໍາລງັຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ☐ ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

☐ ພໍື່ ແມື່  ☐ ແຟນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ຊາວໜຸື່ ມ 

☐ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ສະຫະພນັແມື່ ຍງິ 

  ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

IV. ສະຖານະພາບຂອງນັກຮຽນ 
 

ກະລຸນາອື່ ານຄໍາອະທບິາຍລຸື່ ມນີ ໍ້ ແລ ໍ້ວເລ ອກເອາົຂໍ ໍ້ທີື່ຖ ກກບັສະຖານະພາບຂອງຕນົເອງ. 

 

4.1 ກ ລະນີໃດລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ກົງກັບສະຖານະພາບຂອງນ້ອງໃນປະຈຸບັນ? 

☐ ນ້ອງກ າລັງຄົື້ນຫາຕົນເອງຢ ູ່ – ຍງັບໍື່ ແນື່ ໃຈວື່ າຕນົເອງຈະເຮດັແນວໃດດ:ີ ຈະຮຽນຕໍື່ , ເຮດັວຽກ, ຫຼ  ອ ື່ ນໆ [ຖໍ້າ
ເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ໃຫ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ໍ້ 4.1.a] 

☐ ນ້ອງເລ ອກທີໍ່ຈະຮຽນຕ ໍ່ – ບໍື່ ວື່ າຈະມຫີຍງັເກດີຂຶ ໍ້ນກໍື່ ຕາມ, ນ ໍ້ອງກໍື່ ຈະສ ບຕໍື່ ຮຽນຕໍື່ ໄປຈນົກວື່ າຈະຈບົຕາມທີື່ ຕນົເອງ
ໄຝື່ ຝັນ/ຕັ ໍ້ງໃຈ [ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ໃຫ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ໍ້ 4.1.b] 

☐ ນ້ອງກ າລັງຈະເລີໍ່ມເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ – ຄດິວື່ າຈະອອກໂຮງຮຽນ ໄປເຮດັທຸລະກດິເປັນຂອງຕນົເອງ 
[ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ໃຫ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ໍ້ 4.1.c] 

☐ ນ້ອງຕ້ອງການເຮັດວຽກໃດໜຶໍ່ງຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍເຫຼ ອຄອບຄວົ [ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ໃຫ ໍ້ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ໍ້ 
4.1.d] 

 

4.1a  ຖ້ານ້ອງກ າລັງຄົື້ນຫາຕນົເອງຢ ູ່, ສະຖານະພາບຕອນນີື້ເປັນແນວໃດ? 

☐ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົປີນີ ໍ້ແລ ໍ້ວ, ນ ໍ້ອງຍງັບໍື່ ທນັແນື່ ໃຈວື່ າຕນົເອງຈະໄປຮຽນຕໍື່  ຫຼ  ບໍື່  

☐ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົປີນີ ໍ້ແລ ໍ້ວ, ນ ໍ້ອງຍງັບໍື່ ທນັແນື່ ໃຈວື່ າ ນ ໍ້ອງຄວນຊອກເຮດັວຽກກື່ ອນ ຫຼ  ສ ບຕໍື່ ຮຽນ 
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☐ ນ ໍ້ອງຍງັບໍື່ ທນັແນື່ ໃຈວື່ າ ຖໍ້າຮຽນຕໍື່ ຈະເຮດັໃຫ ໍ້ຊວີດິນ ໍ້ອງດຂີຶ ໍ້ນ ຫຼ  ບໍື່ . ສະນັ ໍ້ນ, ນ ໍ້ອງອາດຈະໂຈະຮຽນໄລຍະໜຶື່ ງກື່ ອນ 
ເພ ື່ ອຊອກຫາໂອກາດຕື່ າງໆ 

☐ ນ ໍ້ອງອາດຈະສ ບຕໍື່ ຮຽນອກີໃນສກົຮຽນຕໍື່ ໄປ ແຕື່ ກໍື່ ຍງັບໍື່ ແນື່ ໃຈວື່ າຕນົເອງຈະສ ບຕໍື່ ຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນແຫື່ ງນີ ໍ້. ຖໍ້າຈະ
ຮຽນ, ກໍື່ ຍງັບໍື່ ແນື່ ໃຈວື່ າຈະເລ ອກຮຽນສາຂາໃດ ແລະ ຮຽນຢູື່ ໃສ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________________ 

 

4.1b  ຖ້ານ້ອງເລ ອກທີໍ່ຈະຮຽນຕ ໍ່, ສະຖານະຕອນພາບນີື້ເປນັແນວໃດ? 

☐ ຢາກໄປຮຽນຕໍື່ ໃຫ ໍ້ຈບົ 

☐ ຢາກຮຽນທກັສະດໍ້ານອ ື່ ນຕ ື່ ມອກີ 

☐ ຈະຮຽນຮູ ໍ້ດ ໍ້ວຍຕນົເອງ, ເຖງິແມື່ ນວື່ າ ບໍື່ ໄດ ໍ້ໄປຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ໂຮງຮຽນ 

☐ ຢາກໄປຮຽນຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________________ 

 

4.1c  ຖ້ານ້ອງກ າລັງຈະເລີໍ່ມເຮດັທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ, ສະຖານະພາບຕອນນີື້ເປັນແນວໃດ? 

☐ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ, ນ ໍ້ອງຈະເຮດັທຸລະກດິຂອງຕນົເອງ 

☐ ປະຈບຸນັ, ນ ໍ້ອງຢາກເຮດັທຸລະກດິເປັນຂອງຕນົເອງ 

☐ ນ ໍ້ອງມທຸີລະກດິເປັນຂອງຕນົເອງແລ ໍ້ວ (ທຸລະກດິ: ກດິຈະກໍາໃດກໍື່ ໄດ ໍ້ຕາມ ທີື່ ສ ໍ້າງລາຍຮບັໃຫ ໍ້ແກື່ ຕນົເອງ) 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________________ 

 

4.1d  ຖ້ານ້ອງຕ້ອງການເຮັດວຽກໃດໜຶໍ່ງຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ, ສະຖານະພາບຕອນນີື້ເປນັ
ແນວໃດ? 

☐ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ, ນ ໍ້ອງຈະເຮດັທຸລະກດິຊື່ ວຍຄອບຄວົ/ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

☐ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ, ນ ໍ້ອງຈະພະຍາຍາມຊອກຫາວຽກເຮດັ ຢູື່ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລດັ ຫຼ  ເອກະຊນົກໍື່ ໄດ ໍ້ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________________ 
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V. ພຶດຕິກ າການນ າໃຊູ້ສ ໍ່ປະເພດຕ່າງໆ 
 

5.1 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການອ່ານຂອງນ້ອງ? 

 

a). ນ້ອງອ່ານໜັງສ ພິມ/ວາລະສານເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ 

☐ ອື່ ານທຸກມ ໍ້ 

☐ ອື່ ານເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ບໍື່ ເຄຍີອື່ ານເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c) 

 

b). ຊ ໍ່ໜັງສ ພິມ/ວາລະສານທີໍ່ນອ້ງອ່ານແມູ່ນຫຍັງ? _________________________ 

 

c). ນອ້ງເຂົື້າເຖິງໜັງສ ພິມ/ວາລະສານໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຊ ໍ້ເອງ 

☐ ຢ ມນໍາໝູື່ /ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ 

☐ ຢ ມຈາກໂຮງຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ____________ 

 

5.2 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການຟັງລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງນ້ອງ? 

 

a). ນ້ອງຟັງວິທະຍກຸະຈາຍສຽງເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ຟັງທຸກມ ໍ້  

☐ ຟັງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີຟັງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  

b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີໍ່ນ້ອງມກັຟັງແມູ່ນຫຍັງ? 
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b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິນອ້ງຟັງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈັກໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປໂຮງຮຽນ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ນອ້ງເຂົື້າເຖິງສ ໍ່ວິທະຍກຸະຈາຍສຽງໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນນ ໍ້ອງມວີທິະຍຸ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນນ ໍ້ອງມວີທິະຍຸ ແລະ ນ ໍ້ອງຟັງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ໂຮງຮຽນນ ໍ້ອງມວີທິະຍຸ 

☐ ຟັງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

 

5.3 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການເບິໍ່ງໂທລະທັດຂອງນ້ອງ? 

 

a). ນ້ອງເບິໍ່ງໂທລະທັດເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ເບິື່ ງທຸກມ ໍ້  

☐ ເບິື່ ງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີເບິື່ ງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  
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b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການໂທລະທັດທີໍ່ນ້ອງມກັເບິໍ່ງແມູ່ນຫຍັງ? 

 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິນອ້ງເບິໍ່ງໂທລະທັດເວລາຈກັໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປໂຮງຮຽນ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ນອ້ງເບິໍ່ງໂທລະທັດໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມໂີທລະທດັ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນນ ໍ້ອງມໂີທລະທດັ ແລະ ນ ໍ້ອງເບິື່ ງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ໂຮງຮຽນນ ໍ້ອງມໂີທລະທດັ 

☐ ເບິື່ ງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

 

5.4 ນອ້ງມີໂທລະສັບສະມາດໂຟນ (ສ າຜັດໜ້າຈ ) ບ ? 

☐ ມ ີ

☐ ບໍື່ ມ ີ(ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 5.5) 

 

5.5 ນອ້ງໃຊູ້ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບເດ ອນລະເທົໍ່າໃດ? 

☐ <10,000 ກບີ ☐ 31,000 – 40,000 ກບີ 

☐ 10,000 – 20,000 ກບີ ☐ 41,000 – 50,000 ກບີ 

☐ 21,000 – 30,000 ກບີ ☐ >50,000 ກບີ 
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5.6 ນອ້ງໃຊູ້ອິນເຕີເນດັດ້ວຍວິທີໃດ? 

☐ ໃຊ ໍ້ໂທລະສບັ ສະມາດໂຟນ ນໍາໝູື່  

☐ ໃຊ ໍ້ຢູື່ ຮ ໍ້ານ ອນິເຕເີນດັ 

☐ ໃຊ ໍ້ຄອມພວິເຕີ ໍ້ຂອງນ ໍ້ອງ/ຄອບຄວົ 

☐ ນ ໍ້ອງບໍື່ ໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 5.7) 

☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 

 

5.7 ສ ໍ່ສັງຄົມອອນລາຍໃດ ທີໍ່ນ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ປະຈ າ? 

☐ ເຟສບຸ໌ກ/Facebook ☐ ອນິສະຕາແກຣມ/Instagram 

☐ ລາຍ/Line ☐ ວແີຊດັ/WeChat 

☐ ວອັດແອບັ/WhatsApp ☐ ຂໍ ໍ້ຄວາມເຟສບຸ໌ກ/FB messenger 

☐ ຢູທບູ/YouTube ☐ ກູໂກລ/໌Google 

☐ ຕກິຕອັກ/TikTok ☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 
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Annex 4 

ແບບຟອມເກັບກ າຂ ື້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ 

ສ າລັບຜ ູ້ອ ານວຍການແລະຄ ສອນ  

ຢ ູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ 
(PRINCIPALS AND TEACHERS OF SECONDARY SCHOOLS) 

 

 

I. ຂ ື້ມ ນທົໍ່ວໄປ 
 

ຊ ື່ ໂຮງຮຽນ 
 
 

ຕໍາແໜື່ ງ  
 

ຈ/ນ ປີ ທີື່ ຮບັຕໍາແໜື່ ງນີ ໍ້  
 

ວຊິາສອນ  

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ  
 

ອາຍຸ  
 

ເພດ  ຊນົເຜົື່ າ  

ຈບົລະດບັການສກຶສາສູງສຸດ  
(ປ.ຕ/ີ ປ.ໂທ/ ປ.ເອກ) 

 

ເບໂີທ, ວອັດແອບັ, ອເີມລ ໌  
 

 

II. ຄວາມຮັບຮ ູ້, ເຂົື້າໃຈ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ຕ ໍ່ການສຶກສາໃນສາຍວິຊາຊີບ 

2.1 ທາ່ນເຊ ໍ່ອວ່າ ການເຂົື້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ ຈະເຮັດໃຫູ້ນັກຮຽນມີໂອກາດຮຽນຮ ູ້ ແລະມີວຽກເຮັດ
ງານທ າຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກຫຼາຍ 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກໜໍ້ອຍ 

☐ ບໍື່ ມໂີອກາດ 

☐ ບໍື່ ຮູ ໍ້ 
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2.2 ທ່ານເຊ ໍ່ອວ່າ ການຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບດີແນວໃດ? 

☐ ຄ ກນັກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ດກີວື່ າການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ດເີທົື່ າກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ແມື່ ນສິື່ ງນ ໍ້ອງຢາກຮຽນ 

2.3 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ທ່ານຄິດວ່າ ນກັຮຽນຢາກເປັນຫຼາຍທີໍ່ສດຸ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ຣຊີອດ 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານລດັທົື່ ວໄປ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິອາຫານ/

ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 
☐ ພະນກັງານທີື່ ມໜີ ໍ້າທີື່ ຕໍາແໜື່ ງສູງ 

☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ _______________ 

2.4 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ໜ້ອຍ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 
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☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ___________________ 

2.5 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບພ ກຸູ້ມກນິ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ____________________ 

2.6 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ຫຼາຍທີໍ່ສຸດ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 
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☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 

 

2.7 ທາ່ນຄິດວ່າ ຜ ູ້ຮຽນຈບົຈາກ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດູ້ຫາຼຍໜ້ອຍເທົໍ່າໃດຕ ໍ່ເດ ອນ? 

 

☐ ໄດູ້ໜ້ອຍ: ບໍື່ ກຸ ໍ້ມກນິ 

☐ ໄດູ້ພ ກຸູ້ມກິນ (ພຽງພໍສໍາລບັ ຄື່ າອາຫານ, ຄື່ າຮຽນ, ຄື່ າເຄ ື່ ອງນຸື່ ງຫົື່ ມ, ຄື່ າປຸກເຮ ອນຢູື່ , ຄື່ າເດນີທາງຕື່ າງໆ ແຕື່ ບໍື່ ມເີງນິເກບັ/
ທ ໍ້ອນສະສມົ) 

☐ ລາຍໄດູ້ສ ງ: ເຫຼ ອກນິ (ມເີງນິເກບັ/ທ ໍ້ອນສະສມົ ຫຼ  ຍງັສາມາດໄປທື່ ຽວໄດ ໍ້) 

 

2.8 ຂະແໜງອາຊີບໃດແດູ່ລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ກ າລັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີໍ່ສດຸຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງທ່ານ? 
(ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົວທາງ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການໂບກ, ແລະ ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງອາຄານສະຖານທີໍ່ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການປູກະໂລື່ , ການໂບກ, ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ , ວຽກ
ໄມ ໍ້, ວຽກຫຼງັຄາ, ວຽກຈອດ ແລະ ທໍື່ ນໍ ໍ້າ) 

☐ ເຕັກນິກໄຟຟູ້າ/ ການຄຸູ້ມຄອງ
ລະບົບໄຟຟູ້າ 

(ການຕດິຕັ ໍ້ງໄຟຟໍ້າ, ຕໍື່ ໄຟຟໍ້າ, ຕດິຕັ ໍ້ງກງົເຕີ ໍ້, ແລະ ການເດນີສາຍໄຟຟໍ້າ) 

☐ ໂລຈິສ໌ຕິກ (ພ ໍ້ນຖານການບນັຊ,ີ ການອອກແບບ, ການຈດັຫາ ແລະ ການຄຸ ໍ້ມຄອງເຄ ື່ ອງ/
ວດັສະດຸ, ການຈດັຫາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງຜູ ໍ້ຈາໍໜື່ າຍສນິຄ ໍ້າ, ການຄ ໍ້າສາກນົ, ລະບບົ
ຕື່ ອງໂສ ໍ້ສນິຄ ໍ້າ, ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງວດັສະດຸ, ການຈດັການດ ໍ້ານ
ສນັຍາການຄ ໍ້າ, ການຄຸ ໍ້ມຄອງສາງສນິຄ ໍ້າ) 

☐ ມັລຕີມີເດຍ ແລະ ການອອກ
ແບບກຣາຟິກ/ໄອຊີທ ີ

(ການອອກແບບກຣາຟິກ, ການອອກແບບເວບັໄຊ ໍ້, ການຜະລດິ/ຕດັຕໍື່ ວດີໂີອ 
ແລະ ສຽງ, LAN/WAN, Cloud computing) 

☐ ໄອທີ ເອເລັກໂຕນິກ (ການສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເອເລກັໂຕນກິ ແລະ ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເຢັນ) 

☐ ກະສິກ າ (ກະສິກ າຊີວະພາບ/ 
ສັດຕະວະແພດ) 

(ການລ ໍ້ຽງສດັ, ການນໍາໃຊ ໍ້ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງກນົຈກັກະສກິໍາ, ສດັຕະວະແພດ) 

☐ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງອາຫານ (ການຮກັສາອາຫານດໍ້ວຍເກ ອ; ການໝກັ ແລະ ການດອງອາຫານ; ການຮກັສາ
ອາຫານດໍ້ວຍນໍ ໍ້າຕານ; ການຕາກອາຫານໃຫໍ້ແຫ ໍ້ງ; ການປຸງແຕື່ ງອາຫານດໍ້ວຍ
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ລະບບົຄວາມຮໍ້ອນ; ການຮກັສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ; 
ການຜະລດິອາຫານໃຫໍ້ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານ (GMP)) 

☐ ສ້ອມແປງລົດ/ກົນຈັກ, 
ອຸດສາຫະກ າກນົຈັກ, ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າເຕັກໂນໂລຊີ 

(ການສ ໍ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາກນົຈກັ, ການສ ໍ້ອມແປງລດົຈກັ. ການ
ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງຈກັຂະໜາດນ ໍ້ອຍ (ທີື່ ໃຊ ໍ້ນໍ ໍ້າມນັກາຊວນ, ແອດັຊງັ ຫຼ  ລະບບົ
ໄຟຟໍ້າ), ລະບບົຊື່ ວງລື່ າງລດົ, ປະດບັຍນົ, ການເຄາະ ແລະ ການພົື່ ນສລີດົ) 

☐ ອ ໍ່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ: _________________________________) 

 

2.9 ທາ່ນຮ ູ້ສຶກວ່າ ການຮຽນສາຍວິຊາຊີບເປັນແນວໃດ? 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 2.9a) 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັໜໍ້ອຍ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ໜໍ້ອຍ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ໃຫ ໍ້ຕອບ
ຂໍ ໍ້ 2.9a) 

 

2.9a  ຖ້າເປັນການຮຽນທີໍ່ເນັື້ນການປະຕິບັດໜ້ອຍ, ທ່ານຢາກໃຫູ້ນັກຮຽນເຮດັແນວໃດ? 

☐ ໄປຮຽນຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ  ລະດບັສູງກວື່ າເກົື່ າ 

☐ ເຮດັທຸລະກດິ ແລະ ບໍື່ ຈາໍເປັນຕ ໍ້ອງໄປຮຽນຕໍື່  

☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ 

☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ບື່ ອນອ ື່ ນ 

☐ ຍງັຕດັສນິໃຈບໍື່ ໄດ ໍ້ເທ ື່ ອ ວື່ າຈະໃຫ ໍ້ເຂາົເຮດັແນວໃດ 

 

2.10 ຖ້າທຽບໃສູ່ບັນດາປະເທດໃກູ້ຄຽງ, ຜ ູ້ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຢ ູ່ລາວມີທກັສະ: 

☐ ເທົື່ າກບັປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ຕໍື່ າກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ສູງກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ບໍື່ ແນື່ ໃຈ  
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2.11 ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບໃດລຸູ່ມນີື້ ຕັື້ງຢ ູ່ໃກູ້ບ້ານຂອງທາ່ນຫຼາຍທີໍ່ສດຸ?  

 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ຈາໍປາສກັ  

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ຄໍາມື່ ວນ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ ປາກປື່ າສກັ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິກະສກິໍາ ດງົຄໍາຊ ໍ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນສບັພະວຊິາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ມດິຕະພາບ ວຽງຈນັ-ຮື່ າໂນ ໍ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _____________________ 

 

2.12 ຜ່ານມາ, ທ່ານເຄຍີໄດູ້ຍິນຫຍັງແດູ່ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນດັໍ່ງກ່າວ? 

 

☐ ຊ ື່ ສຽງບໍື່ ຄື່ ອຍດປີານໃດ (ດໍ້ານຄຸນນະພາບການສອນ/ ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕື່ າງໆ) 

☐ ໄດ ໍ້ຍນິວື່ າໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງແລ ໍ້ວ 

☐ ບາງຄນົກໍື່ ບອກວື່ າ ໂຮງຮຽນນັ ໍ້ນດ ີແລະ ແນະນໍາໃຫ ໍ້ນກັຮຽນໄປຮຽນ 

☐ ບໍື່ ເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິຫຍງັກື່ ຽວກບັໂຮງຮຽນດັື່ ງກື່ າວ (ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນດ ໍ້ານຫຼກັສູດ/ສາຂາວຊິາຮຽນ/ຄູສອນ/ທນຶການສກຶສາ) 
(ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 2.13) 

 

2.13 ທາ່ນຄິດວ່າ ຄົນທົໍ່ວໄປຮ ູ້ຈັກໂຮງຮຽນດັໍ່ງກ່າວໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກໝູື່ ຄູື່ ທີື່ ຮຽນຢູື່ ຫັ ໍ້ນ ☐ ເຫນັຢູື່ ໂພສເ໌ຕີ ໍ້ຂອງໂຮງຮຽນ 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກອາຈານສອນຢູື່ ຫັ ໍ້ນ ☐ ຄະນະບໍ້ານ/ນາຍບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ຮູ ໍ້ຈາກແຜື່ ນພບັໂຄສະນາຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ຊາວໜຸື່ ມບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນແຫື່ ງນັ ໍ້ນ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ບ ໍ້ານ ☐ ແມື່ ຍງິບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນແຫື່ ງນັ ໍ້ນ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ໂຮງຮຽນ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ______________ 

☐ ຮູ ໍ້ຈາກເຟສບຸ໌ກ ຫຼ  ເວບັໄຊ ໍ້ຂອງ ໂຮງຮຽນ   

 

 

III. ປັດໄຈທີໍ່ເປັນອຸປະສັກ ແລະ ເອ ື້ອອ ານວຍໃນການເຂົື້າຮຽນວິຊາຊີບ 
 

3.1 ເຫດຜົນຕົື້ນຕ ອັນໃດ ທີໍ່ນັກຮຽນເລ ອກຮຽນຢ ູ່ໂຮງຮຽນແຫູ່ງນີື້? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 
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☐ ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງນກັຮຽນ 

☐ ດໍ້ານການເງນິຂອງຄອບຄວົ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງພໍື່ ແມື່  

☐ ຄຸນນະພາບການສອນຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ໄດ ໍ້ທນຶການສກຶສາ 

☐ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຂາວຊິາຮຽນ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

☐ ມໝີູື່ /ອ ໍ້າຍ/ເອ ໍ້ອຍ/ນ ໍ້ອງຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນດັື່ ງກື່ າວ   

 

3.2 ແມູ່ນໃຜຄວນເປັນຜ ູ້ຕດັສິນໃຈ ເລ ອກສາຂາວິຊາຮຽນ ແລະ ອາຊີບ ໃຫູ້ນັກຮຽນໃນອະນາຄົດ? 

☐ ນກັຮຽນເອງ, ເພາະມນັແມື່ ນອະນາຄດົຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ຕ ໍ້ອງສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ພໍື່ ແມື່ , ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ, ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

3.3 ສດຸທ້າຍ, ແມູ່ນໃຜແທູ້ເປັນຜ ູ້ຕັດສິນໃຈໃຫູ້ນັກຮຽນມາຮຽນ ແລະ ເລ ອກອາຊີບໃນອະນາຄົດຂອງ
ເຂົາຈົື້າ? 

☐ ນກັຮຽນເອງ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ນກັຮຽນເອງ ແລະ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າກໍື່ ຊອກຫາເງນິຮຽນເອງ/ສະໝກັເອາົທນຶການສກຶສາໄດ ໍ້ 

☐ ພໍື່ ແມື່ ຂອງນກັຮຽນ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ  ________________________ 

 

3.4 ແມູ່ນໃຜເປັນຜ ູ້ມີອ ານາດສ ງສຸດ ໃນການຕັດສິນໃຈໃຫູ້ນັກຮຽນໄປຮຽນຕ ໍ່? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ນ ໍ້ອງເອງ ☐ ພະນກັງານແຂວງ 

☐ ພໍື່ ແມື່  ☐ ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

☐ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ແຟນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ຊາວໜຸື່ ມ 

☐ ໝູື່ ຄູື່  ☐ ສະຫະພນັແມື່ ຍງິ 

☐ ນາຍບໍ້ານ/ຄະນະບໍ້ານ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 
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☐ ພະນກັງານເມ ອງ   

 

3.5 ຂ ື້ມ ນໃດຂອງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ມີຄວາມສ າຄັນ ຫຼ  ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼາຍທີໍ່ສຸດສ າລັບນັກຮຽນ? (ເລ ອກ
ຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນ 

☐ ສາຂາວຊິາຮຽນ 

☐ ສ ື່ ສງັຄມົອອນລາຍ (ເວບັໄຊ ໍ້/ເຟສບຸ໌ກເພຈ/໌ຢູທບູຂອງໂຮງຮຽນ) ເພ ື່ ອເຂາົຈະໄດ ໍ້ຮຽນຮູ ໍ້ດ ໍ້ວຍຕນົເອງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

3.6 ແມູ່ນໃຜທີໍ່ທ່ານຄິດວາ່ ນັກຮຽນເຊ ໍ່ອໝັື້ນແລະໄວູ້ໃຈທີໍ່ສຸດ ໃນການໃຫູ້ຄ າແນະນ າສາຂາຮຽນແລະ
ການເຂົື້າຮຽນຢ ູ່ໂຮງຮຽນວຊິາຊີບ (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ລູ ໍ້ນອ ໍ້າຍ/ເອ ໍ້ອຍທີື່ ຮຽນຈບົກື່ ອນ ☐ ນາຍບໍ້ານ/ຄະນະບໍ້ານ 

☐ ໝູື່ ຄູື່  ☐ ພະນກັງານເມ ອງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ☐ ພະນກັງານແຂວງ 

☐ ນກັຮຽນທີື່ ກໍາລງັຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ☐ ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

☐ ພໍື່ ແມື່  ☐ ແຟນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ຊາວໜຸື່ ມ 

☐ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ສະຫະພນັແມື່ ຍງິ 

  ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

3.7 ທ່ານຄິດວ່າເມ ໍ່ອນກັຮຽນໄດູ້ຮຽນວິຊາເຕັກໂນແລູ້ວ ມັນໄດູ້ກະຕຸູ້ນໃຫູ້ເຂົາເຈົື້າເຂົື້າຮຽນຕ ໍ່ສາຍວິຊາຊີບ 
ຫຼ ບ ໍ່? 

☐ ກະຕຸ ໍ້ນໃຫ ໍ້ຢາກຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ 

☐ ເຮດັໃຫ ໍ້ເຂາົບໍື່ ຢາກຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ 

 

ຍ ໍ້ອນຫຍງັ? ______________________________________________ 
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IV. ພຶດຕິກ າການນ າໃຊູ້ສ ໍ່ປະເພດຕ່າງໆ 
 

4.1 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການອ່ານຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານອ່ານໜັງສ ພິມ/ວາລະສານເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ 

☐ ອື່ ານທຸກມ ໍ້ 

☐ ອື່ ານເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ບໍື່ ເຄຍີອື່ ານເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c) 

 

b). ຊ ໍ່ໜັງສ ພິມ/ວາລະສານທີໍ່ທ່ານອ່ານແມູ່ນຫຍັງ? _________________________ 

 

c). ທາ່ນເຂົື້າເຖິງໜັງສ ພິມ/ວາລະສານໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຊ ໍ້ເອງ 

☐ ຢ ມນໍາໝູື່ /ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ 

☐ ຢ ມຈາກໂຮງຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ____________ 

 

4.2 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການຟັງລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານຟັງວິທະຍກຸະຈາຍສຽງເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ຟັງທຸກມ ໍ້  

☐ ຟັງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີຟັງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  
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b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີໍ່ທ່ານມັກຟັງແມູ່ນຫຍັງ? 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິທ່ານຟັງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈັກໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປໂຮງຮຽນ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ທ່ານເຂົື້າເຖິງສ ໍ່ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມວີທິະຍຸ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນມວີທິະຍຸ ແລະ ໄດ ໍ້ຟັງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ຢູື່ ວທິະຍາໄລມວີທິະຍຸ 

☐ ຟັງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

☐ ໂທລະໂຄື່ ງ 

 

4.3 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການເບິໍ່ງໂທລະທັດຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທັດເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ເບິື່ ງທຸກມ ໍ້  

☐ ເບິື່ ງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີເບິື່ ງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  



131 
 

b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການໂທລະທັດທີໍ່ທ່ານມກັເບິໍ່ງແມູ່ນຫຍັງ? 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທັດເວລາຈກັໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປວທິະຍາໄລ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທດັໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມໂີທລະທດັ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນມໂີທລະທດັ ແລະ ໄດ ໍ້ເບິື່ ງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ຢູື່ ວທິະຍາໄລມໂີທລະທດັ 

☐ ເບິື່ ງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

 

4.4 ທາ່ນມີໂທລະສັບສະມາດໂຟນ (ສ າຜັດໜ້າຈ ) ບ ? 

☐ ມ ີ

☐ ບໍື່ ມ ີ(ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 4.5) 
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4.5 ທາ່ນໃຊູ້ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບເດ ອນລະເທົໍ່າໃດ? 

☐ <10,000 ກບີ ☐ 31,000 – 40,000 ກບີ 

☐ 10,000 – 20,000 ກບີ ☐ 41,000 – 50,000 ກບີ 

☐ 21,000 – 30,000 ກບີ ☐ >50,000 ກບີ 

 

4.6 ທາ່ນໃຊູ້ອນິເຕີເນັດດວ້ຍວິທີໃດ? 

☐ ໃຊ ໍ້ໂທລະສບັ ສະມາດໂຟນ ນໍາໝູື່  

☐ ໃຊ ໍ້ຢູື່ ຮ ໍ້ານ ອນິເຕເີນດັ 

☐ ໃຊ ໍ້ຄອມພວິເຕີ ໍ້ຂອງຕນົເອງ/ຄອບຄວົ 

☐ ບໍື່ ໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 4.7) 

☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 

 

4.7 ສ ໍ່ສັງຄົມອອນລາຍໃດ ທີໍ່ທ່ານໄດູ້ໃຊູ້ເປັນປະຈ າ? 

☐ ເຟສບຸ໌ກ/Facebook ☐ ອນິສະຕາແກຣມ/Instagram 

☐ ລາຍ/Line ☐ ວແີຊດັ/WeChat 

☐ ວອັດແອບັ/WhatsApp ☐ ຂໍ ໍ້ຄວາມເຟສບຸ໌ກ/FB messenger 

☐ ຢູທບູ/YouTube ☐ ກູໂກລ/໌Google 

☐ ຕກິຕອັກ/TikTok ☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 
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Annex 5  

ແບບຟອມເກັບກ າຂ ື້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ 

ສ າລັບຄະນະບ້ານ/ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັື້ນບ້ານ 

(VILLAGE COMMITTEE/VEDCs) 

 

I. ຂ ື້ມ ນທົໍ່ວໄປ 
 

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ  
 
 

ຈາໍນວນປີທີື່ ໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າເປັນ 
ຄພສບ 

 

ອາຍຸ  ເພດ  ຊນົເຜົື່ າ  

ສະຖານທີື່ ເກດີ ບ ໍ້ານ: 
ເມ ອງ: 
ແຂວງ:  

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນຂອງລູກພາຍໃນຄອບຄວົ ອາຍຸ ເພດ ຊ ື່ ໂຮງຮຽນ/ຊັ ໍ້ນຮຽນ 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນຂອງລູກ 

ທີື່ ອອກໂຮງຮຽນແລ ໍ້ວ 

ອາຍຸ ເພດ ຊ ື່ ໂຮງຮຽນ/ຮຽນຮອດຊັ ໍ້ນຮຽນໃດ? 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

ອາຊບີ/ລາຍຮບັຕົ ໍ້ນຕໍ
ຂອງທື່ ານແມື່ ນໄດ ໍ້ມາ
ຈາກຫຍງັແດື່ ? 
(ກະລຸນາໝາຍຕກິ) 

 ເຮດັໄຮື່ /ນາ/ສວນ 

 (ເງນິເດ ອນ) ພະນກັງານລດັ 

 (ເງນິເດ ອນ) ພະນກັງານເອກະຊນົ 

 ເຮດັທຸລະກດິ 

 ເຮດັວຽກຮບັຈ ໍ້າງຢູື່ ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 ອ ື່ ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ) ………………………………………………… 
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II. ຄວາມຮັບຮ ູ້, ເຂົື້າໃຈ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ຕ ໍ່ການສຶກສາໃນສາຍວິຊາຊີບ 

 

2.1 ທາ່ນເຊ ໍ່ອວ່າ ການເຂົື້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ ຈະເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຮຽນມີໂອກາດຮຽນຮ ູ້ ແລະມີວຽກເຮັດງານ
ທ າຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກຫຼາຍ 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກໜໍ້ອຍ 

☐ ບໍື່ ມໂີອກາດ 

☐ ບໍື່ ຮູ ໍ້ 

2.2 ທ່ານເຊ ໍ່ອວ່າ ການຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບດີແນວໃດ? 

☐ ຄ ກນັກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ດກີວື່ າການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ດເີທົື່ າກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ແມື່ ນສິື່ ງນ ໍ້ອງຢາກຮຽນ 

2.3 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ທ່ານຄິດວ່າ ລ ກຂອງທ່ານຢາກເປັນຫຼາຍທີໍ່ສຸດ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ຣຊີອດ 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານລດັທົື່ ວໄປ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິອາຫານ/

ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 
☐ ພະນກັງານທີື່ ມໜີ ໍ້າທີື່ ຕໍາແໜື່ ງສູງ 

☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ _______________ 

2.4 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ໜ້ອຍ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 
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☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ___________________ 

 

2.5 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບພ ກຸູ້ມກນິ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ____________________ 

 

2.6 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ຫຼາຍທີໍ່ສຸດ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 
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☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 

 

2.7 ທາ່ນຄິດວ່າ ຜ ູ້ຮຽນຈບົຈາກ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດູ້ຫາຼຍໜ້ອຍເທົໍ່າໃດຕ ໍ່ເດ ອນ? 

 

☐ ໄດູ້ໜ້ອຍ: ບໍື່ ກຸ ໍ້ມກນິ 

☐ ໄດູ້ພ ກຸູ້ມກິນ (ພຽງພໍສໍາລບັ ຄື່ າອາຫານ, ຄື່ າຮຽນ, ຄື່ າເຄ ື່ ອງນຸື່ ງຫົື່ ມ, ຄື່ າປຸກເຮ ອນຢູື່ , ຄື່ າເດນີທາງຕື່ າງໆ ແຕື່ ບໍື່ ມເີງນິເກບັ/
ທ ໍ້ອນສະສມົ) 

☐ ລາຍໄດູ້ສ ງ: ເຫຼ ອກນິ (ມເີງນິເກບັ/ທ ໍ້ອນສະສມົ ຫຼ  ຍງັສາມາດໄປທື່ ຽວໄດ ໍ້) 

 

2.8 ຂະແໜງອາຊີບໃດແດູ່ລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ກ າລັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີໍ່ສດຸຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງທ່ານ? 
(ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົວທາງ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການໂບກ, ແລະ ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງອາຄານສະຖານທີໍ່ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການປູກະໂລື່ , ການໂບກ, ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ , ວຽກ
ໄມ ໍ້, ວຽກຫຼງັຄາ, ວຽກຈອດ ແລະ ທໍື່ ນໍ ໍ້າ) 
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☐ ເຕັກນິກໄຟຟູ້າ/ ການຄຸູ້ມຄອງ
ລະບົບໄຟຟູ້າ 

(ການຕດິຕັ ໍ້ງໄຟຟໍ້າ, ຕໍື່ ໄຟຟໍ້າ, ຕດິຕັ ໍ້ງກງົເຕີ ໍ້, ແລະ ການເດນີສາຍໄຟຟໍ້າ) 

☐ ໂລຈິສ໌ຕິກ (ພ ໍ້ນຖານການບນັຊ,ີ ການອອກແບບ, ການຈດັຫາ ແລະ ການຄຸ ໍ້ມຄອງເຄ ື່ ອງ/
ວດັສະດຸ, ການຈດັຫາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງຜູ ໍ້ຈາໍໜື່ າຍສນິຄ ໍ້າ, ການຄ ໍ້າສາກນົ, ລະບບົ
ຕື່ ອງໂສ ໍ້ສນິຄ ໍ້າ, ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງວດັສະດຸ, ການຈດັການດ ໍ້ານ
ສນັຍາການຄ ໍ້າ, ການຄຸ ໍ້ມຄອງສາງສນິຄ ໍ້າ) 

☐ ມັລຕີມີເດຍ ແລະ ການອອກ
ແບບກຣາຟິກ/ໄອຊີທ ີ

(ການອອກແບບກຣາຟິກ, ການອອກແບບເວບັໄຊ ໍ້, ການຜະລດິ/ຕດັຕໍື່ ວດີໂີອ 
ແລະ ສຽງ, LAN/WAN, Cloud computing) 

☐ ໄອທີ ເອເລັກໂຕນິກ (ການສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເອເລກັໂຕນກິ ແລະ ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເຢັນ) 

☐ ກະສິກ າ (ກະສິກ າຊີວະພາບ/ 
ສັດຕະວະແພດ) 

(ການລ ໍ້ຽງສດັ, ການນໍາໃຊ ໍ້ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງກນົຈກັກະສກິໍາ, ສດັຕະວະແພດ) 

☐ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງອາຫານ (ການຮກັສາອາຫານດໍ້ວຍເກ ອ; ການໝກັ ແລະ ການດອງອາຫານ; ການຮກັສາ
ອາຫານດໍ້ວຍນໍ ໍ້າຕານ; ການຕາກອາຫານໃຫໍ້ແຫ ໍ້ງ; ການປຸງແຕື່ ງອາຫານດໍ້ວຍ
ລະບບົຄວາມຮໍ້ອນ; ການຮກັສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ; 
ການຜະລດິອາຫານໃຫໍ້ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານ (GMP)) 

☐ ສ້ອມແປງລົດ/ກົນຈັກ, 
ອຸດສາຫະກ າກນົຈັກ, ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າເຕັກໂນໂລຊີ 

(ການສ ໍ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາກນົຈກັ, ການສ ໍ້ອມແປງລດົຈກັ. ການ
ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງຈກັຂະໜາດນ ໍ້ອຍ (ທີື່ ໃຊ ໍ້ນໍ ໍ້າມນັກາຊວນ, ແອດັຊງັ ຫຼ  ລະບບົ
ໄຟຟໍ້າ), ລະບບົຊື່ ວງລື່ າງລດົ, ປະດບັຍນົ, ການເຄາະ ແລະ ການພົື່ ນສລີດົ) 

☐ ອ ໍ່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ: _________________________________) 

 

2.9 ທາ່ນຮ ູ້ສຶກວ່າ ການຮຽນສາຍວິຊາຊີບເປັນແນວໃດ? 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 2.9a) 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັໜໍ້ອຍ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ໜໍ້ອຍ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ໃຫ ໍ້ຕອບ
ຂໍ ໍ້ 2.9a) 

 

2.9a  ຖ້າເປັນການຮຽນທີໍ່ເນັື້ນການປະຕິບັດໜ້ອຍ, ທ່ານຢາກໃຫູ້ລ ກຂອງທ່ານເຮັດແນວໃດ? 

☐ ໄປຮຽນຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ  ລະດບັສູງກວື່ າເກົື່ າ 

☐ ເຮດັທຸລະກດິ ແລະ ບໍື່ ຈາໍເປັນຕ ໍ້ອງໄປຮຽນຕໍື່  

☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ 
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☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ບື່ ອນອ ື່ ນ 

☐ ຍງັຕດັສນິໃຈບໍື່ ໄດ ໍ້ເທ ື່ ອ ວື່ າຈະໃຫ ໍ້ເຂາົເຮດັແນວໃດ 

2.10 ຖ້າທຽບໃສູ່ບັນດາປະເທດໃກູ້ຄຽງ, ຜ ູ້ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຢ ູ່ລາວມີທກັສະ: 

☐ ເທົື່ າກບັປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ຕໍື່ າກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ສູງກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ບໍື່ ແນື່ ໃຈ  

 

2.11 ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບໃດລຸູ່ມນີື້ ຕັື້ງຢ ູ່ໃກູ້ບ້ານຂອງທາ່ນຫຼາຍທີໍ່ສດຸ?  

 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ຈາໍປາສກັ  

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ຄໍາມື່ ວນ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ ປາກປື່ າສກັ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິກະສກິໍາ ດງົຄໍາຊ ໍ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນສບັພະວຊິາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ມດິຕະພາບ ວຽງຈນັ-ຮື່ າໂນ ໍ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _____________________ 

 

2.12 ຜ່ານມາ, ທ່ານເຄຍີໄດູ້ຍິນຫຍັງແດູ່ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນດັໍ່ງກ່າວ? 

 

☐ ຊ ື່ ສຽງບໍື່ ຄື່ ອຍດປີານໃດ (ດໍ້ານຄຸນນະພາບການສອນ/ ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕື່ າງໆ) 

☐ ໄດ ໍ້ຍນິວື່ າໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງແລ ໍ້ວ 

☐ ບາງຄນົກໍື່ ບອກວື່ າໂຮງຮຽນນັ ໍ້ນດ ີແລະ ແນະນໍາໃຫ ໍ້ນກັຮຽນໄປຮຽນ 

☐ ບໍື່ ເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິຫຍງັກື່ ຽວກບັໂຮງຮຽນດັື່ ງກື່ າວ (ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນດ ໍ້ານຫຼກັສູດ/ສາຂາວຊິາຮຽນ/ຄູສອນ/ທນຶການສກຶສາ) 
(ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 2.13) 

 

2.13 ທາ່ນຮ ູ້ຈກັໂຮງຮຽນດັໍ່ງກ່າວໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກໝູື່ ຄູື່ ທີື່ ຮຽນຢູື່ ຫັ ໍ້ນ ☐ ເຫນັຢູື່ ໂພສເ໌ຕີ ໍ້ຂອງໂຮງຮຽນ 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກອາຈານສອນຢູື່ ຫັ ໍ້ນ ☐ ຄະນະບໍ້ານ/ນາຍບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 
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☐ ຮູ ໍ້ຈາກແຜື່ ນພບັໂຄສະນາຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ຊາວໜຸື່ ມບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນແຫື່ ງນັ ໍ້ນ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ບ ໍ້ານ ☐ ແມື່ ຍງິບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນແຫື່ ງນັ ໍ້ນ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ໂຮງຮຽນ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ______________ 

☐ ຮູ ໍ້ຈາກເຟສບຸ໌ກ ຫຼ  ເວບັໄຊ ໍ້ຂອງ ໂຮງຮຽນ   

 

III. ປັດໄຈທີໍ່ເປັນອຸປະສັກ ແລະ ເອ ື້ອອ ານວຍໃນການເຂົື້າຮຽນວິຊາຊີບ 
 

3.1 ເຫດຜົນຕົື້ນຕ ອັນໃດ ທີໍ່ນັກຮຽນ/ຊາວໜຸູ່ມພາຍໃນບ້ານພິຈາລະນາ ເວລາເລ ອກໄປຮຽນຢ ູ່ໂຮງຮຽນ
ແຫູ່ງໃດໜຶໍ່ງ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ດໍ້ານການເງນິຂອງຄອບຄວົ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງພໍື່ ແມື່  

☐ ຄຸນນະພາບການສອນຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ໄດ ໍ້ທນຶການສກຶສາ 

☐ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຂາວຊິາຮຽນ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

☐ ມໝີູື່ /ອ ໍ້າຍ/ເອ ໍ້ອຍ/ນ ໍ້ອງຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນດັື່ ງກື່ າວ   

 

3.2 ແມູ່ນໃຜຄວນເປັນຜ ູ້ຕດັສິນໃຈ ເລ ອກສາຂາວິຊາຮຽນ ແລະ ອາຊີບ ໃຫູ້ລ ກໃນອະນາຄົດ? 

☐ ລູກເອງ, ເພາະມນັແມື່ ນອະນາຄດົຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ຕ ໍ້ອງສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ພໍື່ ແມື່ , ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ, ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

3.3 ສດຸທ້າຍ, ແມູ່ນໃຜແທູ້ເປັນຜ ູ້ຕັດສິນໃຈ ເລ ອກສາຂາວິຊາຮຽນ ແລະ ອາຊີບ ໃຫູ້ລ ກໃນອະນາຄົດ? 

☐ ລູກເອງ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ລູກເອງ ແລະ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າກໍື່ ຊອກຫາເງນິຮຽນເອງ/ສະໝກັເອາົທນຶການສກຶສາໄດ ໍ້ 

☐ ພໍື່ ແມື່ ຂອງນກັຮຽນ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ  ________________________ 
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3.4 ແມູ່ນໃຜເປັນຜ ູ້ມີອ ານາດສ ງສຸດ ໃນການຕັດສິນໃຈໃຫູ້ລ ກໄປຮຽນຕ ໍ່? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ລູກ ☐ ພະນກັງານແຂວງ 

☐ ພໍື່ ແມື່  ☐ ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

☐ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ແຟນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ຊາວໜຸື່ ມ 

☐ ໝູື່ ຄູື່  ☐ ສະຫະພນັແມື່ ຍງິ 

☐ ນາຍບໍ້ານ/ຄະນະບໍ້ານ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

☐ ພະນກັງານເມ ອງ   

 

3.5 ຂ ື້ມ ນໃດກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ມີຄວາມສ າຄັນຫຼາຍທີໍ່ສດຸສ າລັບນກັຮຽນ ຫຼ ຊາວໜຸູ່ມພາຍໃນ
ບ້ານ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນ 

☐ ສາຂາວຊິາຮຽນ 

☐ ສ ື່ ສງັຄມົອອນລາຍ (ເວບັໄຊ ໍ້/ເຟສບຸ໌ກເພຈ/໌ຢູທບູຂອງໂຮງຮຽນ) ເພ ື່ ອເຂາົຈະໄດ ໍ້ຮຽນຮູ ໍ້ດ ໍ້ວຍຕນົເອງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

3.6 ລ ກຂອງທ່ານເຊ ໍ່ອໝັື້ນ ແລະ ໄວູ້ໃຈໃຜຫຼາຍທີໍ່ສຸດ ເວລາໄດູ້ຟັງຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບສາຂາຮຽນແລະ
ການຊຸກຍ ູ້ເຂົື້າຮຽນຢ ູ່ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ລູ ໍ້ນອ ໍ້າຍ/ເອ ໍ້ອຍທີື່ ຮຽນຈບົກື່ ອນ ☐ ນາຍບໍ້ານ/ຄະນະບໍ້ານ 

☐ ໝູື່ ຄູື່  ☐ ພະນກັງານເມ ອງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ☐ ພະນກັງານແຂວງ 

☐ ນກັຮຽນທີື່ ກໍາລງັຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ☐ ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

☐ ພໍື່ ແມື່  ☐ ແຟນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ຊາວໜຸື່ ມ 

☐ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ສະຫະພນັແມື່ ຍງິ 

  ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 
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IV. ພຶດຕິກ າການນ າໃຊູ້ສ ໍ່ປະເພດຕ່າງໆ 
 

4.1 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການອ່ານຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານອ່ານໜັງສ ພິມ/ວາລະສານເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ 

☐ ອື່ ານທຸກມ ໍ້ 

☐ ອື່ ານເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ບໍື່ ເຄຍີອື່ ານເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c) 

 

b). ຊ ໍ່ໜັງສ ພິມ/ວາລະສານທີໍ່ທ່ານອ່ານແມູ່ນຫຍັງ? _________________________ 

 

c). ທາ່ນເຂົື້າເຖິງໜັງສ ພິມ/ວາລະສານໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຊ ໍ້ເອງ 

☐ ຢ ມນໍາໝູື່ /ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ 

☐ ຢ ມຈາກໂຮງຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ____________ 

 

4.2 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການຟັງລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານຟັງວິທະຍກຸະຈາຍສຽງເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ຟັງທຸກມ ໍ້  

☐ ຟັງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີຟັງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  
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b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີໍ່ທ່ານມັກຟັງແມູ່ນຫຍັງ? 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິທ່ານຟັງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈັກໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປໂຮງຮຽນ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ທ່ານເຂົື້າເຖິງສ ໍ່ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມວີທິະຍຸ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນມວີທິະຍຸ ແລະ ໄດ ໍ້ຟັງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ຢູື່ ວທິະຍາໄລມວີທິະຍຸ 

☐ ຟັງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

☐ ໂທລະໂຄື່ ງ 

 

4.3 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການເບິໍ່ງໂທລະທັດຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທັດເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ເບິື່ ງທຸກມ ໍ້  

☐ ເບິື່ ງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີເບິື່ ງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  
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b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການໂທລະທັດທີໍ່ທ່ານມກັເບິໍ່ງແມູ່ນຫຍັງ? 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທັດເວລາຈກັໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປວທິະຍາໄລ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

d). ທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທດັໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມໂີທລະທດັ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນມໂີທລະທດັ ແລະ ໄດ ໍ້ເບິື່ ງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ຢູື່ ວທິະຍາໄລມໂີທລະທດັ 

☐ ເບິື່ ງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

 

4.4 ທາ່ນມີໂທລະສັບສະມາດໂຟນ (ສ າຜັດໜ້າຈ ) ບ ? 

☐ ມ ີ

☐ ບໍື່ ມ ີ(ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 4.5) 

 

4.5 ທາ່ນໃຊູ້ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບເດ ອນລະເທົໍ່າໃດ? 

☐ <10,000 ກບີ ☐ 31,000 – 40,000 ກບີ 

☐ 10,000 – 20,000 ກບີ ☐ 41,000 – 50,000 ກບີ 

☐ 21,000 – 30,000 ກບີ ☐ >50,000 ກບີ 
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4.6 ທາ່ນໃຊູ້ອນິເຕີເນັດດວ້ຍວິທີໃດ? 

☐ ໃຊ ໍ້ໂທລະສບັ ສະມາດໂຟນ ນໍາໝູື່  

☐ ໃຊ ໍ້ຢູື່ ຮ ໍ້ານ ອນິເຕເີນດັ 

☐ ໃຊ ໍ້ຄອມພວິເຕີ ໍ້ຂອງຕນົເອງ/ຄອບຄວົ 

☐ ບໍື່ ໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 4.7) 

☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 

 

4.7 ສ ໍ່ສັງຄົມອອນລາຍໃດ ທີໍ່ທ່ານໄດູ້ໃຊູ້ເປັນປະຈ າ? 

☐ ເຟສບຸ໌ກ/Facebook ☐ ອນິສະຕາແກຣມ/Instagram 

☐ ລາຍ/Line ☐ ວແີຊດັ/WeChat 

☐ ວອັດແອບັ/WhatsApp ☐ ຂໍ ໍ້ຄວາມເຟສບຸ໌ກ/FB messenger 

☐ ຢູທບູ/YouTube ☐ ກູໂກລ/໌Google 

☐ ຕກິຕອັກ/TikTok ☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 
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Annex 6 

ແບບຟອມເກັບກ າຂ ື້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ 

ສ າລັບພ ໍ່ແມູ່ນັກຮຽນ 

(PARENTS OF STUDENTS) 

 

 

I. ຂ ື້ມ ນທົໍ່ວໄປ 
 

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ  
 

ອາຍຸ  ເພດ  ຊນົເຜົື່ າ  

ສະຖານທີື່ ເກດີ ບ ໍ້ານ: 
ເມ ອງ: 
ແຂວງ:  

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນຂອງລູກພາຍໃນຄອບຄວົ ອາຍຸ ເພດ ບື່ ອນຮຽນ/ຊັ ໍ້ນຮຽນ 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນຂອງລູກ 

ທີື່ ອອກໂຮງຮຽນແລ ໍ້ວ 

ອາຍຸ ເພດ ບື່ ອນຮຽນ/ຊັ ໍ້ນຮຽນຜື່ ານມາ 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 

ອາຊບີ/ລາຍຮບັຕົ ໍ້ນຕໍ
ຂອງທື່ ານແມື່ ນໄດ ໍ້ມາ
ຈາກຫຍງັແດື່ ? 
(ກະລຸນາໝາຍຕກິ) 

 ເຮດັໄຮື່ /ນາ/ສວນ 

 (ເງນິເດ ອນ) ພະນກັງານລດັ 

 (ເງນິເດ ອນ) ພະນກັງານເອກະຊນົ 

 ເຮດັທຸລະກດິ 

 ເຮດັວຽກຮບັຈ ໍ້າງຢູື່ ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 ອ ື່ ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ) ………………………………………………… 
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II. ຄວາມຮັບຮ ູ້, ເຂົື້າໃຈ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ຕ ໍ່ການສຶກສາໃນສາຍວິຊາຊີບ 
 

2.1 ທາ່ນເຊ ໍ່ອວ່າ ການເຂົື້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ ຈະເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຮຽນມີໂອກາດຮຽນຮ ູ້ ແລະມີວຽກເຮັດງານ
ທ າຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກຫຼາຍ 

☐ ມໂີອກາດຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໄດ ໍ້ວຽກໜໍ້ອຍ 

☐ ບໍື່ ມໂີອກາດ 

☐ ບໍື່ ຮູ ໍ້ 

 

2.2 ທ່ານເຊ ໍ່ອວ່າ ການຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບດີແນວໃດ? 

☐ ຄ ກນັກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ດກີວື່ າການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ດເີທົື່ າກບັການຮຽນຕໍື່ ຢູື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

☐ ບໍື່ ແມື່ ນສິື່ ງນ ໍ້ອງຢາກຮຽນ 

 

2.3 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ທ່ານຄິດວ່າ ລ ກຂອງທ່ານຢາກເປັນຫຼາຍທີໍ່ສຸດ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ຣຊີອດ 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານລດັທົື່ ວໄປ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິອາຫານ/

ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 
☐ ພະນກັງານທີື່ ມໜີ ໍ້າທີື່ ຕໍາແໜື່ ງສູງ 

☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ _______________ 

 

2.4 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ໜ້ອຍ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 
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☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ___________________ 

2.5 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບພ ກຸູ້ມກນິ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ____________________ 
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2.6 ອາຊີບໃດຂ້າງລຸູ່ມນີື້ ເປນັອາຊີບທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ໄດູ້ຫຼາຍທີໍ່ສຸດ? (ເລ ອກບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 3 ຂໍ ໍ້) 

☐ ຊື່ າງກໍື່ ສ ໍ້າງ (ຊື່ າງກໍື່ /ຊື່ າງໄມ ໍ້/ຊື່ າງເຊ ື່ ອມ/ຊື່ າງຈອດ) ☐ ພະນກັງານຂູດຄົ ໍ້ນບໍື່ ແຮື່  

☐ ຊື່ າງຫດັຖະກໍາ ☐ ພະນກັງານຢູື່ ຫ ໍ້າງຮ ໍ້ານ/ ຣຊີອດ 

☐ ຜູ ໍ້ປະກອບການ/ເຈ ົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ/ ຜູ ໍ້ຮບັເໝາົ ☐ ພະນກັງານເອກະຊນົ 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງງານ (ເຟີນເີຈ/ີຕດັຫຍບິ/ຜະລດິ
ອາຫານ/ຢາງພາລາ/ຊມີງັ) 

☐ ເຈ ົ ໍ້າຂອງຮ ໍ້ານສ ໍ້ອມແປງ/ ຂາຍເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ 

☐ ຜູ ໍ້ຈດັການຟາມ/ ການປະມງົ/ ກະສກິໍາ ☐ ພະນກັງານຮ ໍ້ານອາຫານ 

☐ ພະນກັງານລດັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ດ ໍ້ານເອເລກັໂຕນກິ/ເມກັການກິ) 

☐ ຊື່ າງສ ໍ້ອມແປງອາໄຫຼື່ ລດົຍນົ/ກນົຈກັໜກັ ☐ ຊື່ າງເຕກັນກິ (ໄຟຟໍ້າ/ ຄອມພວິເຕີ ໍ້/ 
ໂທລະສບັ/ ເອເລກັໂຕນກິ) 

☐ ພະນກັງານຢູື່ ໂຮງແຮມ/ເຮ ອນພກັ ☐ ພະນກັງານດ ໍ້ານການທື່ ອງທື່ ຽວ 

☐ ຊື່ າງໄຟຟໍ້າພະລງັງານ ☐ ຄູຝຶກ/ຄູສອນ 

☐ ພໍື່ ຄ ໍ້າ-ແມື່ ຄ ໍ້າຢູື່ ຕະຫຼາດ ☐ ຄນົຂບັລດົ (ລດົຕຸກຕຸກ/ ລດົເບາົ/ ລດົໜກັ) 

☐ ຊື່ າງກນົຈກັ (ລດົຍນົ/ລດົໄຟຟໍ້າ/ກນົຈກັໜກັ) ☐ ອ ື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ ________________________ 

 

2.7 ທາ່ນຄິດວ່າ ຜ ູ້ຮຽນຈບົຈາກ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດູ້ຫາຼຍໜ້ອຍເທົໍ່າໃດຕ ໍ່ເດ ອນ? 

 

☐ ໄດູ້ໜ້ອຍ: ບໍື່ ກຸ ໍ້ມກນິ 

☐ ໄດູ້ພ ກຸູ້ມກິນ (ພຽງພໍສໍາລບັ ຄື່ າອາຫານ, ຄື່ າຮຽນ, ຄື່ າເຄ ື່ ອງນຸື່ ງຫົື່ ມ, ຄື່ າປຸກເຮ ອນຢູື່ , ຄື່ າເດນີທາງຕື່ າງໆ ແຕື່ ບໍື່ ມເີງນິເກບັ/
ທ ໍ້ອນສະສມົ) 

☐ ລາຍໄດູ້ສ ງ: ເຫຼ ອກນິ (ມເີງນິເກບັ/ທ ໍ້ອນສະສມົ ຫຼ  ຍງັສາມາດໄປທື່ ຽວໄດ ໍ້) 
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2.8 ຂະແໜງອາຊີບໃດແດູ່ລຸູ່ມນີື້ ທີໍ່ກ າລັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີໍ່ສດຸຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງທ່ານ? 
(ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົວທາງ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການໂບກ, ແລະ ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ ) 

☐ ກ ໍ່ສ້າງອາຄານສະຖານທີໍ່ (ການຈອດ, ການກໍື່ ດນິຈີື່ , ການປູກະໂລື່ , ການໂບກ, ການສໍາຫຼວດພ ໍ້ນທີື່ , ວຽກ
ໄມ ໍ້, ວຽກຫຼງັຄາ, ວຽກຈອດ ແລະ ທໍື່ ນໍ ໍ້າ) 

☐ ເຕັກນິກໄຟຟູ້າ/ ການຄຸູ້ມຄອງ
ລະບົບໄຟຟູ້າ 

(ການຕດິຕັ ໍ້ງໄຟຟໍ້າ, ຕໍື່ ໄຟຟໍ້າ, ຕດິຕັ ໍ້ງກງົເຕີ ໍ້, ແລະ ການເດນີສາຍໄຟຟໍ້າ) 

☐ ໂລຈິສ໌ຕິກ (ພ ໍ້ນຖານການບນັຊ,ີ ການອອກແບບ, ການຈດັຫາ ແລະ ການຄຸ ໍ້ມຄອງເຄ ື່ ອງ/
ວດັສະດຸ, ການຈດັຫາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງຜູ ໍ້ຈາໍໜື່ າຍສນິຄ ໍ້າ, ການຄ ໍ້າສາກນົ, ລະບບົ
ຕື່ ອງໂສ ໍ້ສນິຄ ໍ້າ, ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງວດັສະດຸ, ການຈດັການດ ໍ້ານ
ສນັຍາການຄ ໍ້າ, ການຄຸ ໍ້ມຄອງສາງສນິຄ ໍ້າ) 

☐ ມັລຕີມີເດຍ ແລະ ການອອກ
ແບບກຣາຟິກ/ໄອຊີທ ີ

(ການອອກແບບກຣາຟິກ, ການອອກແບບເວບັໄຊ ໍ້, ການຜະລດິ/ຕດັຕໍື່ ວດີໂີອ 
ແລະ ສຽງ, LAN/WAN, Cloud computing) 

☐ ໄອທີ ເອເລັກໂຕນິກ (ການສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເອເລກັໂຕນກິ ແລະ ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງເຢັນ) 

☐ ກະສິກ າ (ກະສິກ າຊີວະພາບ/ 
ສັດຕະວະແພດ) 

(ການລ ໍ້ຽງສດັ, ການນໍາໃຊ ໍ້ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງກນົຈກັກະສກິໍາ, ສດັຕະວະແພດ) 

☐ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງອາຫານ (ການຮກັສາອາຫານດໍ້ວຍເກ ອ; ການໝກັ ແລະ ການດອງອາຫານ; ການຮກັສາ
ອາຫານດໍ້ວຍນໍ ໍ້າຕານ; ການຕາກອາຫານໃຫໍ້ແຫ ໍ້ງ; ການປຸງແຕື່ ງອາຫານດໍ້ວຍ
ລະບບົຄວາມຮໍ້ອນ; ການຮກັສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ; 
ການຜະລດິອາຫານໃຫໍ້ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານ (GMP)) 

☐ ສ້ອມແປງລົດ/ກົນຈັກ, 
ອຸດສາຫະກ າກນົຈັກ, ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າເຕັກໂນໂລຊີ 

(ການສ ໍ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາກນົຈກັ, ການສ ໍ້ອມແປງລດົຈກັ. ການ
ສ ໍ້ອມແປງເຄ ື່ ອງຈກັຂະໜາດນ ໍ້ອຍ (ທີື່ ໃຊ ໍ້ນໍ ໍ້າມນັກາຊວນ, ແອດັຊງັ ຫຼ  ລະບບົ
ໄຟຟໍ້າ), ລະບບົຊື່ ວງລື່ າງລດົ, ປະດບັຍນົ, ການເຄາະ ແລະ ການພົື່ ນສລີດົ) 

☐ ອ ໍ່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ: _________________________________) 

 

2.9 ທາ່ນຮ ູ້ສຶກວ່າ ການຮຽນສາຍວິຊາຊີບເປັນແນວໃດ? 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 2.9a) 

☐ ເປັນການຮຽນທີື່ ເນັ ໍ້ນການປະຕບິດັໜໍ້ອຍ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ໍ້ຕວົຈງິໄດ ໍ້ໜໍ້ອຍ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້,  ໃຫ ໍ້ຕອບ
ຂໍ ໍ້ 2.9a) 
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2.9a  ຖ້າເປັນການຮຽນທີໍ່ເນັື້ນການປະຕິບັດໜ້ອຍ, ທ່ານຢາກໃຫູ້ລ ກຂອງທ່ານເຮັດແນວໃດ? 

☐ ໄປຮຽນຕໍື່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ  ລະດບັສູງກວື່ າເກົື່ າ 

☐ ເຮດັທຸລະກດິ ແລະ ບໍື່ ຈາໍເປັນຕ ໍ້ອງໄປຮຽນຕໍື່  

☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ 

☐ ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຢູື່ ບື່ ອນອ ື່ ນ 

☐ ຍງັຕດັສນິໃຈບໍື່ ໄດ ໍ້ເທ ື່ ອ ວື່ າຈະໃຫ ໍ້ເຂາົເຮດັແນວໃດ 

 

2.10 ຖ້າທຽບໃສູ່ບັນດາປະເທດໃກູ້ຄຽງ, ຜ ູ້ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຢ ູ່ລາວມີທກັສະ: 

☐ ເທົື່ າກບັປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ຕໍື່ າກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ສູງກວື່ າປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ  

☐ ບໍື່ ແນື່ ໃຈ  

 

2.11 ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບໃດລຸູ່ມນີື້ ຕັື້ງຢ ູ່ໃກູ້ບ້ານຂອງທາ່ນຫຼາຍທີໍ່ສດຸ?  

 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ຈາໍປາສກັ  

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ຄໍາມື່ ວນ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງ ວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ ປາກປື່ າສກັ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິກະສກິໍາ ດງົຄໍາຊ ໍ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນສບັພະວຊິາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ມດິຕະພາບ ວຽງຈນັ-ຮື່ າໂນ ໍ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _____________________ 

 

2.12 ຜ່ານມາ, ທ່ານເຄຍີໄດູ້ຍິນຫຍັງແດູ່ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນດັໍ່ງກ່າວ? 

 

☐ ຊ ື່ ສຽງບໍື່ ຄື່ ອຍດປີານໃດ (ດໍ້ານຄຸນນະພາບການສອນ/ ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕື່ າງໆ) 

☐ ໄດ ໍ້ຍນິວື່ າໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງແລ ໍ້ວ 

☐ ບາງຄນົກໍື່ ບອກວື່ າໂຮງຮຽນນັ ໍ້ນດ ີແລະ ແນະນໍາໃຫ ໍ້ນກັຮຽນໄປຮຽນ 
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☐ ບໍື່ ເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິຫຍງັກື່ ຽວກບັໂຮງຮຽນດັື່ ງກື່ າວ (ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນດ ໍ້ານຫຼກັສູດ/ສາຂາວຊິາຮຽນ/ຄູສອນ/ທນຶການສກຶສາ) 
(ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 2.13) 

 

2.13 ທາ່ນຮ ູ້ຈກັໂຮງຮຽນດັໍ່ງກ່າວໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກໝູື່ ຄູື່ ທີື່ ຮຽນຢູື່ ຫັ ໍ້ນ ☐ ເຫນັຢູື່ ໂພສເ໌ຕີ ໍ້ຂອງໂຮງຮຽນ 

☐ ຮູ ໍ້ຈກັຈາກອາຈານສອນຢູື່ ຫັ ໍ້ນ ☐ ຄະນະບໍ້ານ/ນາຍບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ຮູ ໍ້ຈາກແຜື່ ນພບັໂຄສະນາຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ຊາວໜຸື່ ມບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນແຫື່ ງນັ ໍ້ນ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ບ ໍ້ານ ☐ ແມື່ ຍງິບ ໍ້ານເວົ ໍ້າໃຫ ໍ້ຟັງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນແຫື່ ງນັ ໍ້ນ ລງົໄປໂຄສະນາຢູື່ ໂຮງຮຽນ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ______________ 

☐ ຮູ ໍ້ຈາກເຟສບຸ໌ກ ຫຼ  ເວບັໄຊ ໍ້ຂອງ ໂຮງຮຽນ   

 

III. ປັດໄຈທີໍ່ເປັນອຸປະສັກ ແລະ ເອ ື້ອອ ານວຍໃນການເຂົື້າຮຽນວິຊາຊີບ 
 

3.1 ເຫດຜົນຕົື້ນຕ ອັນໃດ ທີໍ່ລ ກຂອງທ່ານພິຈາລະນາ ເວລາເລ ອກໄປຮຽນຢ ູ່ໂຮງຮຽນແຫູ່ງໃດໜຶໍ່ງ? 
(ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ດໍ້ານການເງນິຂອງຄອບຄວົ ☐ ຄວາມໄຝື່ ຝັນ/ຄວາມມຸື່ ງຫວງັຂອງພໍື່ ແມື່  

☐ ຄຸນນະພາບການສອນຂອງໂຮງຮຽນ ☐ ໄດ ໍ້ທນຶການສກຶສາ 

☐ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຂາວຊິາຮຽນ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

☐ ມໝີູື່ /ອ ໍ້າຍ/ເອ ໍ້ອຍ/ນ ໍ້ອງຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນດັື່ ງກື່ າວ   

 

3.2 ແມູ່ນໃຜຄວນເປັນຜ ູ້ຕດັສິນໃຈ ເລ ອກສາຂາວິຊາຮຽນ ແລະ ອາຊີບ ໃຫູ້ລ ກໃນອະນາຄົດ? 

☐ ລູກເອງ, ເພາະມນັແມື່ ນອະນາຄດົຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ຕ ໍ້ອງສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ພໍື່ ແມື່ , ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ, ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

3.3 ສດຸທ້າຍ, ແມູ່ນໃຜແທູ້ເປັນຜ ູ້ຕັດສິນໃຈ ເລ ອກສາຂາວິຊາຮຽນ ແລະ ອາຊີບ ໃຫູ້ລ ກໃນອະນາຄົດ? 
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☐ ລູກເອງ ແລະ ຄອບຄວົກໍື່ ສົື່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຮຽນ 

☐ ລູກເອງ ແລະ ເຂາົເຈ ົ ໍ້າກໍື່ ຊອກຫາເງນິຮຽນເອງ/ສະໝກັເອາົທນຶການສກຶສາໄດ ໍ້ 

☐ ພໍື່ ແມື່ ຂອງນກັຮຽນ 

☐ ອໍ້າຍເອ ໍ້ອຍນ ໍ້ອງ ຫຼ  ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ ເພາະເພິື່ ນເປັນຜູ ໍ້ສົື່ ງເສມີການຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ  ________________________ 

 

3.4 ແມູ່ນໃຜເປັນຜ ູ້ມີອ ານາດສ ງສຸດ ໃນການຕັດສິນໃຈໃຫູ້ລ ກໄປຮຽນຕ ໍ່? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ລູກ ☐ ພະນກັງານແຂວງ 

☐ ພໍື່ ແມື່  ☐ ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

☐ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ແຟນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ຊາວໜຸື່ ມ 

☐ ໝູື່ ຄູື່  ☐ ສະຫະພນັແມື່ ຍງິ 

☐ ນາຍບໍ້ານ/ຄະນະບໍ້ານ ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

☐ ພະນກັງານເມ ອງ   

 

3.5 ຂ ື້ມ ນໃດທີໍ່ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ມີຄວາມສ າຄັນຫຼາຍທີໍ່ສດຸສ າລັບລ ກຂອງທ່ານ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ທີື່ ຕັ ໍ້ງຂອງໂຮງຮຽນ 

☐ ສາຂາວຊິາຮຽນ 

☐ ສ ື່ ສງັຄມົອອນລາຍ (ເວບັໄຊ ໍ້/ເຟສບຸ໌ກເພຈ/໌ຢູທບູຂອງໂຮງຮຽນ) ເພ ື່ ອເຂາົຈະໄດ ໍ້ຮຽນຮູ ໍ້ດ ໍ້ວຍຕນົເອງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

3.6 ລ ກຂອງທ່ານເຊ ໍ່ອໝັື້ນ ແລະ ໄວູ້ໃຈໃຜຫຼາຍທີໍ່ສຸດ ເວລາໄດູ້ຟັງຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບສາຂາຮຽນແລະ
ການຊຸກຍ ູ້ເຂົື້າຮຽນຢ ູ່ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ? (ເລ ອກຂໍ ໍ້ດຽວ) 

☐ ລູ ໍ້ນອ ໍ້າຍ/ເອ ໍ້ອຍທີື່ ຮຽນຈບົກື່ ອນ ☐ ນາຍບໍ້ານ/ຄະນະບໍ້ານ 

☐ ໝູື່ ຄູື່  ☐ ພະນກັງານເມ ອງ 

☐ ພະນກັງານ/ຄູອາຈານຢູື່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ☐ ພະນກັງານແຂວງ 
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☐ ນກັຮຽນທີື່ ກໍາລງັຮຽນຢູື່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ☐ ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

☐ ພໍື່ ແມື່  ☐ ແຟນຂອງນ ໍ້ອງ 

☐ ຄູສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ຊາວໜຸື່ ມ 

☐ ຜູ ໍ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ☐ ສະຫະພນັແມື່ ຍງິ 

  ☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ________________________ 

 

IV. ພຶດຕິກ າການນ າໃຊູ້ສ ໍ່ປະເພດຕ່າງໆ 
 

4.1 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການອ່ານຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານອ່ານໜັງສ ພິມ/ວາລະສານເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ 

☐ ອື່ ານທຸກມ ໍ້ 

☐ ອື່ ານເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ບໍື່ ເຄຍີອື່ ານເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c) 

 

b). ຊ ໍ່ໜັງສ ພິມ/ວາລະສານທີໍ່ທ່ານອ່ານແມູ່ນຫຍັງ? _________________________ 

 

c). ທາ່ນເຂົື້າເຖິງໜັງສ ພິມ/ວາລະສານໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຊ ໍ້ເອງ 

☐ ຢ ມນໍາໝູື່ /ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ 

☐ ຢ ມຈາກໂຮງຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ____________ 
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4.2 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການຟັງລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານຟັງວິທະຍກຸະຈາຍສຽງເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ຟັງທຸກມ ໍ້  

☐ ຟັງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີຟັງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  

 

b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີໍ່ທ່ານມັກຟັງແມູ່ນຫຍັງ? 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິທ່ານຟັງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈັກໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປໂຮງຮຽນ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ທ່ານເຂົື້າເຖິງສ ໍ່ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມວີທິະຍຸ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນມວີທິະຍຸ ແລະ ໄດ ໍ້ຟັງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ຢູື່ ວທິະຍາໄລມວີທິະຍຸ 

☐ ຟັງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

☐ ໂທລະໂຄື່ ງ 
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4.3 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການເບິໍ່ງໂທລະທັດຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທັດເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ເບິື່ ງທຸກມ ໍ້  

☐ ເບິື່ ງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີເບິື່ ງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  

 

b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການໂທລະທັດທີໍ່ທ່ານມກັເບິໍ່ງແມູ່ນຫຍັງ? 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທັດເວລາຈກັໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປວທິະຍາໄລ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທດັໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມໂີທລະທດັ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນມໂີທລະທດັ ແລະ ໄດ ໍ້ເບິື່ ງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ຢູື່ ວທິະຍາໄລມໂີທລະທດັ 

☐ ເບິື່ ງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 
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4.4 ທາ່ນມີໂທລະສັບສະມາດໂຟນ (ສ າຜັດໜ້າຈ ) ບ ? 

☐ ມ ີ

☐ ບໍື່ ມ ີ(ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 4.5) 

 

4.5 ທາ່ນໃຊູ້ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບເດ ອນລະເທົໍ່າໃດ? 

☐ <10,000 ກບີ ☐ 31,000 – 40,000 ກບີ 

☐ 10,000 – 20,000 ກບີ ☐ 41,000 – 50,000 ກບີ 

☐ 21,000 – 30,000 ກບີ ☐ >50,000 ກບີ 

 

4.6 ທາ່ນໃຊູ້ອນິເຕີເນັດດວ້ຍວິທີໃດ? 

☐ ໃຊ ໍ້ໂທລະສບັ ສະມາດໂຟນ ນໍາໝູື່  

☐ ໃຊ ໍ້ຢູື່ ຮ ໍ້ານ ອນິເຕເີນດັ 

☐ ໃຊ ໍ້ຄອມພວິເຕີ ໍ້ຂອງຕນົເອງ/ຄອບຄວົ 

☐ ບໍື່ ໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 4.7) 

☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 

 

4.7 ສ ໍ່ສັງຄົມອອນລາຍໃດ ທີໍ່ທ່ານໄດູ້ໃຊູ້ເປັນປະຈ າ? 

☐ ເຟສບຸ໌ກ/Facebook ☐ ອນິສະຕາແກຣມ/Instagram 

☐ ລາຍ/Line ☐ ວແີຊດັ/WeChat 

☐ ວອັດແອບັ/WhatsApp ☐ ຂໍ ໍ້ຄວາມເຟສບຸ໌ກ/FB messenger 

☐ ຢູທບູ/YouTube ☐ ກູໂກລ/໌Google 

☐ ຕກິຕອັກ/TikTok ☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 
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Annex 7 

ແບບຟອມເກັບກ າຂ ື້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ 

ສ າລັບຜ ູ້ປະກອບການ 
(INDUSTRY PARTNERS) 

I. ຂ ື້ມ ນທົໍ່ວໄປ 

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ  
 

ອາຍຸ  
 

ເພດ  ຊນົເຜົື່ າ  

ລະດບັການສກຶສາທີື່ ຮຽນຈບົ
ສູງສຸດ 

☐ ປະລນິຍາໂທ/ ປະລນິຍາເອກ 

☐ ປະລນິຍາຕ ີ

☐ ຊັ ໍ້ນສູງ 

☐ ຊັ ໍ້ນກາງ ຫຼ  ຕໍື່ າກວື່ າ 
 

ຊ ື່ ບໍລສິດັ/ ອງົກອນ  
 

ປີກໍື່ ຕັ ໍ້ງ  

ຕໍາແໜື່ ງ  
 

ຈ/ນ ປີ ທີື່ ຮບັຕໍາແໜື່ ງດັື່ ງກື່ າວ  

ຂະແໜງທຸລະກດິ/ໃຫ ໍ້ບໍລກິານ ☐ ໂຮງງານ 

☐ ບໍລກິານ 

☐ ບໍື່ ແຮື່  

☐ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

☐ ຂນົສົື່ ງ 

☐ ການຄໍ້າ ຂາເຂົ ໍ້າ-ຂາອອກ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ____________________ 

 

ປະເພດທຸລະກດິ          

           ☐ ທຸລະກດິຄອບຄວົ/ຍື່ ອຍ   ☐ ທຸລະກດິຂະໜາດນ ໍ້ອຍ   ☐ ທຸລະກດິຂະໜາດກາງ  ☐ ທຸລະກດິຂະໜາດ
ໃຫຍື່  
 

 



158 
 

II. ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການຈ້າງງານ ນັກຮຽນທີໍ່ຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ 
 

a. ທ່ານຮ ູ້ສກຶແນວໃດ ຕ ໍ່ກັບລະດັບທັກສະຂອງຜ ູ້ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນເຕກັນິກ-ວິຊາຊີບ?  

☐ ມທີກັສະພຽງພໍ 

☐ ມທີກັສະບໍື່ ພຽງພໍ 

☐ ມທີກັສະເກນີພໍ 

 

b. ໃນອະນາຄົດ, ບ ລິສັດທ່ານມີແນວໂນູ້ມຈະຮັບເອົານກັຮຽນທີໍ່ຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບເຂົື້າເຮັດ
ວຽກນ າບ ? 

☐ ບໍື່ ໜ ໍ້າຈະຮບັເອາົ 

☐ ໜໍ້າຈະຮບັເອາົ 

☐ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ໍ້ຫຼາຍທີື່ ສຸດທີື່ ຈະຮບັເອາົ 

 

 ຍ ໍ້ອນຫຍງັ? ___________________ 

 

c. ສິໍ່ງໃດທີໍ່ທ່ານຄິດວ່ານັກຮຽນທີໍ່ຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ຍັງຂາດຢ ູ່? 

☐ ທກັສະດໍ້ານເຕກັນກິ 

☐ ທດັສະນະຄະຕ/ິ ຈນັຍາບນັໃນການເຮດັວຽກ 

☐ ທກັສະທີື່ ຈາໍເປັນຕື່ າງໆ (ການສ ື່ ສານ, ການແກ ໍ້ໄຂບນັຫາ, ການສ ໍ້າງຄວາມສໍາພນັ ແລະ ອ ື່ ນໆ) 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ______________ 

 

d. ທ່ານຕ້ອງການຮັບພະນັກງານຕ ໍ່ມບ ໃນອະນາຄົດອັນໃກູ້ນີື້?  

 

☐ ຕໍ້ອງການ 

☐ ບໍື່ ຕ ໍ້ອງການ 

 

e. ຖ້າຕ້ອງການ, ຄາດວ່າຈະມີຕ າແໜູ່ງຫຍັງແດູ່? 

________________________________________________________ 
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III. ພຶດຕິກ າການນ າໃຊູ້ສ ໍ່ປະເພດຕ່າງໆ 
 

3.1 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການອ່ານຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານອ່ານໜັງສ ພິມ/ວາລະສານເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ 

☐ ອື່ ານທຸກມ ໍ້ 

☐ ອື່ ານເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ 

☐ ບໍື່ ເຄຍີອື່ ານເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c) 

 

b). ຊ ໍ່ໜັງສ ພິມ/ວາລະສານທີໍ່ທ່ານອ່ານແມູ່ນຫຍັງ? _________________________ 

 

c). ທາ່ນເຂົື້າເຖິງໜັງສ ພິມ/ວາລະສານໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຊ ໍ້ເອງ 

☐ ຢ ມນໍາໝູື່ /ຍາດຕພິີື່ ນ ໍ້ອງ 

☐ ຢ ມຈາກໂຮງຮຽນ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ ____________ 

 

3.2 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການຟັງລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານຟັງວິທະຍກຸະຈາຍສຽງເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ຟັງທຸກມ ໍ້  

☐ ຟັງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີຟັງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  
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b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີໍ່ທ່ານມັກຟັງແມູ່ນຫຍັງ? 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

 

c). ປົກກະຕິທ່ານຟັງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈັກໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປໂຮງຮຽນ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ທ່ານເຂົື້າເຖິງສ ໍ່ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມວີທິະຍຸ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນມວີທິະຍຸ ແລະ ໄດ ໍ້ຟັງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ຢູື່ ວທິະຍາໄລມວີທິະຍຸ 

☐ ຟັງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

☐ ໂທລະໂຄື່ ງ 

 

3.3 ຂ ື້ໃດລຸູ່ມນີື້ ກົງກັບການເບິໍ່ງໂທລະທັດຂອງທ່ານ? 

 

a). ທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທັດເລ ື້ອຍໆປານໃດ? 

☐ ຢື່ າງໜໍ້ອຍອາທດິລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ຫຼາຍກວື່ າ 2 ຄັ ໍ້ງຕໍື່ ອາທດິ  

☐ ເບິື່ ງທຸກມ ໍ້  

☐ ເບິື່ ງເດ ອນລະຄັ ໍ້ງ  

☐ ບໍື່ ເຄຍີເບິື່ ງເລຍີ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ b, c, d)  
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b). ຊ ໍ່ສະຖານີ ແລະ ລາຍການໂທລະທັດທີໍ່ທ່ານມກັເບິໍ່ງແມູ່ນຫຍັງ? 

b.1 ຊ ື່ ສະຖານ ີ________________ 

b.2 ຊ ື່ ລາຍການ ________________ 

b.3 ບໍື່ ຈ  ື່   __________ 

c). ປົກກະຕິທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທັດເວລາຈກັໂມງ? __________________________ໂມງ 

☐ ຕອນເຊົ ໍ້າກື່ ອນໄປວທິະຍາໄລ 

☐ ຕອນສວາຍ 

☐ ຕອນພກັຜື່ ອນ 

☐ ຕອນແລງ 

☐ ອ ື່ ນໆ, ໃຫ ໍ້ລະບຸ _________ 

 

d). ທ່ານເບິໍ່ງໂທລະທດັໄດູ້ແນວໃດ? 

☐ ຢູື່ ເຮ ອນມໂີທລະທດັ 

☐ ຄນົຂ ໍ້າງເຮ ອນມໂີທລະທດັ ແລະ ໄດ ໍ້ເບິື່ ງຮື່ ວມເຂາົເຈ ົ ໍ້າ 

☐ ຢູື່ ວທິະຍາໄລມໂີທລະທດັ 

☐ ເບິື່ ງຜື່ ານມ ຖ , ຄອມພວິເຕີ ໍ້, ແທບັເລດັ/ໄອແພດັ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

 

3.4 ທາ່ນມີໂທລະສັບສະມາດໂຟນ (ສ າຜັດໜ້າຈ ) ບ ? 

☐ ມ ີ

☐ ບໍື່ ມ ີ(ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 3.5) 

 

3.5 ທາ່ນໃຊູ້ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບເດ ອນລະເທົໍ່າໃດ? 

☐ <10,000 ກບີ ☐ 31,000 – 40,000 ກບີ 

☐ 10,000 – 20,000 ກບີ ☐ 41,000 – 50,000 ກບີ 

☐ 21,000 – 30,000 ກບີ ☐ >50,000 ກບີ 
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3.6 ທາ່ນໃຊູ້ອນິເຕີເນັດດວ້ຍວິທີໃດ? 

☐ ໃຊ ໍ້ໂທລະສບັ ສະມາດໂຟນ ນໍາໝູື່  

☐ ໃຊ ໍ້ຢູື່ ຮ ໍ້ານ ອນິເຕເີນດັ 

☐ ໃຊ ໍ້ຄອມພວິເຕີ ໍ້ຂອງຕນົເອງ/ຄອບຄວົ 

☐ ບໍື່ ໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ອນິເຕເີນດັ (ຖໍ້າເລ ອກຂໍ ໍ້ນີ ໍ້, ບໍື່ ໃຫ ໍ້ຕອບຂໍ ໍ້ 3.7) 

☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 

 

3.7 ສ ໍ່ສັງຄົມອອນລາຍໃດ ທີໍ່ທ່ານໄດູ້ໃຊູ້ເປັນປະຈ າ? 

☐ ເຟສບຸ໌ກ/Facebook ☐ ອນິສະຕາແກຣມ/Instagram 

☐ ລາຍ/Line ☐ ວແີຊດັ/WeChat 

☐ ວອັດແອບັ/WhatsApp ☐ ຂໍ ໍ້ຄວາມເຟສບຸ໌ກ/FB messenger 

☐ ຢູທບູ/YouTube ☐ ກູໂກລ/໌Google 

☐ ຕກິຕອັກ/TikTok ☐ ອ ື່ ນໆ, ລະບຸ __________________ 

 

 


