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ຜ• ູ ້ທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈຢາກສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມຜະລດິ ຂຶນ້ມານັນ້ ບາງເທື່ ອກໍ່ ຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມ ຮູ ້ທີ່ ຈະສາ້ງ ຕັງ້ຂຶນ້ 

ແນວໃດ ເພື່ ອຈດັ ຕັງ້ ແລະ ບໍລຫິານກຸ່ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແມ່ນ ບ່ໍງ່າຍສະເໝໄີປເນື່ ອງ 

ຈາກວ່າຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າຈະເຂົາ້ມາຄວບຄຸມ. ສະນັນ້, ການເອືອ້ອຳນວຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມ ີ

ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະ ທີ່ ຈຳເປັນ ເປັນ ຕົນ້ແມ່ນການເຂົາ້ຫາການສະໜບັສະໜນູທາງ ດາ້ນໂຄງສາ້ງຕ່າງໆ 

ແມ່ນເປັນກຸນແຈໃຫແ້ກ່ການສາ້ງ ຕັງ້ ແລະ ການເຮດັວຽກຂອງກຸ່ມທຸລະກດິ.

ໃນຂະນະ ທ• ີ່ ຂະບວນການສາ້ງກຸ່ມທຸລະກດິ ຖກືມອງຂາ້ມຢູ່ໃນການພວົພນັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນ 

ຊຸມຊນົປະຈບຸນັ, ມນັອາດຈະບ່ໍເປັນຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຜູ ້ທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການທງັໝດົ, ໂດຍສະ 

ເພາະແມ່ນຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດມາແລວ້. ການພດັທະນາຜນົກະທບົທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມ 

ທຸລະກດິ ສາມາດສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ໄດ ້ດວ້ຍການຮບັປະກນັວ່າໂຄງສາ້ງດາ້ນອດິທພິນົ ທີ່ ເຄຍີມ ີ

ມາແລວ້ນັນ້ ແລະ ຄວາມບ່ໍເທົ່ າທຽມກນັໃນການກະຈາຍຄວາມ ຮັ່ ງມ ີຈະບ່ໍມຕີະຫຼອດໄປ.

ບາງ ຄ• ັງ້ການຕດັສນິບນັຫາ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ສດິທ ິແລະ ຊບັພະຍາກອນ ກໍ່ ອາດຍງັ ບ່ໍທນັແບ່ງປັນ

ໃຫເ້ທົ່ າທຽມກນັຢູ່ໃນກຸ່ມທຸລະກດິ, ໝາຍຄວາມວ່າ ສະມາຊກິ ທີ່ ເປັນແມ່ຍງິ ບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຄ ື

ກນັກບັຜູຊ້າຍ ຫຼ ືແມ່ຍງິ ທີ່ ເປັນຜູນ້ຳ. ຖາ້ຫາກວ່າຂະບວນການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິແມ່ນ ໃຫໂ້ອກາດ 

ເທົ່ າທຽມກນັ ທົ່ ວເຖງິສະມາຊກິໝດົທຸກຄນົ ມນັສາມາດຈະກາຍເປັນກຳລງັແຮງໃຫ ້ແກ່ແມ່ຍງິ ດວ້ຍ 

ການ ສົ່ ງເສມີຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ສະພາບທາງສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ ກໍ່ ຈະດ ີຂຶນ້.

ບດົສະເໜີ

ບດົສະເໜີ
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ປຶມ້ຄູ່ມ ືນີ ້ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍຄູຝຶກໃນການສົ່ ງເສມີການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ ກໍ່ ຄວືທິ ີທີ່ ຈະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ 

ແຂງໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ໃນເຂດຊຸມຊນົທີ່ ມລີາຍຮບັ ຕ່ໍາ ດວ້ຍການໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມຄີຳຄດິເຫນັຫຼາຍ ຂຶນ້ 

ໃນທຸລະກດິ ແລະ ໃນຊວີດິປະຈຳວນັຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ຄູ່ມ ືນີ ້ ແມ່ນໄດອ້ອກແບບມາສຳລບັໃຊໃ້ນຊຸດສຳມະນາ

ເພື່ ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນ ຂັນ້ຕອນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ ແລະ ການພດັທະນາສຳລບັການຜະລດິ 

ຮ່ວມກນັ, ທຸລະກດິ/ ຫຼ ືກດິຈະກຳທາງສງັຄມົ ເປັນ ຕົນ້ແມ່ນການຈດັ ຊືວ້ດັຖຸດບິຮ່ວມກນັ, ການຊມົໃຊສ້ະຖານ 

ທີ່ ຜະລດິຮ່ວມກນັ, ການຕະຫຼາດຮ່ວມກນັ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ໃນກລໍະນສຸີກເສນີຂອງຄອບ 

ຄວົ.

ຄູ່ມ ືນີ ້ແມ່ນເນັນ້ໃສ່ວທິກີານຮຽນການສອນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີນກັສຳມະນາກອນ-ສະມາຊກິ 

ຫຼ ືກຸ່ມທຸລະກດິ ທີ່ ມທ່ີາແຮງ- ເປັນທ່າແຮງໃນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມ, ບໍລຫິານ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກຸ່້ມຂອງ 

ເຂາົເຈ ົາ້. ຄູ່ມປືະກອບດວ້ຍ 2 ພາກ ຄ:ື ພາກແນະນຳຜູໃ້ຊຄູ່້ມ ືນີແ້ນວໃດ ຊຶ່ ງ ເປັນສ່ວນ ໜຶ່ ງຂອງແຜນການຍຸດທະ 

ສາດການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ພາກຕ່າງໆ ສຳລບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນເວລາຝຶກອບົຮມົ. ໃນຕອນ 

ທາ້ຍໄດກ້ວມເອາົຫວົຂໍ ້ ທີ່ ສຸມໃສ່ນບັທງັດາ້ນເຕກັນກິວທິກີານສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມ ກໍ່ ຄໜືາ້ວຽກຕົນ້ຕໍ ແລະ ວຖິຊີວີດິ 

ເປັນ ຕົນ້ແມ່ນການສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບ, ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ແລະ ການແກໄ້ຂບນັຫາ.

ຜູໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃນການຜະລດິຄູ່ມຊຸືດ ນີແ້ມ່ນອງົການຊ່ວຍເຫຼອືໄອຣ ິ (Irish Aid). ຂໍຄວາມ 

ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຈາກການປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາຄູ່ມນືີ ້ແດ່ທ່ານ ນາງ ລນິດາ ດເີລນ ແລະ ທ່ານ 

ນາງ ເນລນິ ຮາສະແປນ ປະຈຳຫອ້ງການ ILO ທີ່ ບາງກອກ, ທ່ານ ເຮນັ ແຊນຕກິ ຈາກຫອ້ງການໂຄງການ 

ILO-WEDGE ໃນກຳປູເຈຍ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເພດັພມິ ຈຳປາສດິ ຂອງຫອ້ງການໂຄງການ ILO-WEDGE 

ໃນ ສປປ ລາວ. ຂໍຂອບໃຈມາຍງັທ່ານ ອາຍາ ມດັຊູອູຮາ ແລະ ທ່ານ ຍງັ ວນິ ຂອງໂຄງການ ILO-EEOW, 

ທ່ານ ສາ ສລີພິງົ ຫອ້ງການ ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ 

ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ຈດູແລງ ວານນ ີກະຊວງແມ່ຍງິ ແຫ່ງລາຊະອະນາຈກັກຳປູເຈຍ, ທ່ານ 

ນາງ ບວົໄຂ ພມິມະວງົ ຈາກບໍລສິດັທິ່ ປຶກສາດາ້ນການພດັທະນາວສິາຫະກດິ ແລະ ທ່ານ ເຊມ ໂສພາ ຈາກ 

CAMFEBA ແລະ ງານແຕມ້ຮູບຂອງທ່ານ ອຳ ຣກິສະໄມ.
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ຄູ່ມ ືນີແ້ມ່ນໃຊສ້ຳລບັຄູຝຶກຈາກອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ເຮດັວຽກກບັແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ໃນເຂດຊຸມຊນົ ທີ່ ເລີ່ ມ 

ຕົນ້ ຫຼ ືລເິລີ່ ມໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ.

ຄູ່ມ ືນີແ້ມ່ນໃຫຄ້ຳແນະນຳແກ່ຄູຝຶກ ທາງດາ້ນ:

ອ• ງົການຈດັ ຕັງ້ ແລະ ຄູຝຶກ ຄວນຈະກະກຽມແຜນງານການຝຶກອບົຮມົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແບບໃດ ເພື່ ອໃຫ ້

ເກດີຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຝຶກອບົຮມົໃນລະດບັສູງ .

ອອກແບບລາຍການຝ• ຶກອບົຮມົແນວໃດ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ໄດດ້ດັປັບໄປຕາມຄວາມຈຳເປັນ ຂອງກຸ່ມ 

ເປົາ້ໝາຍ .

ວາງແຜນ ແລະ ສ• ດິສອນ ຕາມຄູ່ມນືີແ້ນວໃດ .

ການກະກຽມແຜນງານການຝI. ຶກອບົຮມົຂອງທ່ານ1

ຄູ່ມຄູືຝຶກນີ ້ໄດໃ້ຫຄ້ຳແນະນຳ ວທິກີານຈດັຊຸດຝຶກອບົຮມົຢູ່ໃນຊຸມຊນົ. ການຝຶກອບົຮມົດັ່ ງ ກ່າວນັນ້ຄວນ 

ຈະເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຂະບວນການສຳລບັການພດັທະນາກຸ່ມທຸລະກດິ ແລະ ເປັນ ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຍຸດທະສາດ 

ສະໜບັສະໜນູ. ດັ່ ງນັນ້, ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການວາງແຜນການຝຶກອບົຮມົ, ອງົ ການຈດັຕັງ້ ຈຳເປັນຕອ້ງໄດວ້າງຍຸດທະ 

ສາດສະໜບັສະໜນູ ທີ່ ກວມລວມ ເພື່ ອຮບັປະກນັຜນົສຳເລດັ ຂອງໂຄງການ. ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງຕ່ໍໄປ 

ນີ ້ຈະຊ່ວຍໃຫກ້ານອອກແບບການຝຶກອບົຮມົມປີະສດິທພິາບ:

ສ1. ງັລວມສິ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

ຫຼກັສູດການຝຶກອບົຮມົ ນີມ້ຄີວາມໝາຍສຳລບັຄອບຄວົທີ
່
ທຸກຍາກ ແລະ ແມ່ນຍງິທີ່  ບ່ໍຢູ່ໃນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ. 

ຢ່າງໃດ ກໍ່ ຕາມ, ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມ ສາມາດເປັນຜນົສະທອ້ນອນັສຳຄນັຕ່ໍເສດຖະກດິ, ຈດິຕະສາດ ແລະ ສງັຄມົ 

ທີ່ ມ ີຕ່ໍການສາ້ງທ່າແຮງຂອງແມ່ຍງິ ດວ້ຍສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຂອງຕນົເອງ, ສະຖານະພາບ ທີ່ ສູງກວ່າ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີທກັສະ. ກຸ່ມທຸລະກດິໄດເ້ພີ່ ມອຳນາດໃນການເຈລະຈາ ຂອງບຸກຄນົ ຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳຄນັແກ່ 

ແມ່ຍງິ ແລະ ກຸ່ມທີ່ ມ ີຂໍເ້ສຍປຽບໃນການສມົທຽບໃສ່ກຸ່ມ ທີ່ ມທ່ີາແຮງຫຼາຍກວ່າ.

ເຖງິຢ່າງໃດ ກໍ່ ຕາມ, ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ ຈະບ່ໍໄດສ້ົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແບບທນັທທີນັໃດ 

1 ຄດັຈາກ ILO. ການບໍລຫິານສະມາຄມົທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ. ຄູ່ມຄູືຝຶກ . ILO, ກຳປູເຈຍ, 2006 ແລະ ILO. 3-R ຄູ່ມຄູືຝຶກ. 

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ສຳລບັ ເດກັນອ້ຍ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຄອບຄວົ. ILO, ບາງກອກ, 2006.

ຂໍແ້ນະນຳຕ່າງໆສຳລບັຄູຝຶກ

ຂໍແ້ນະນຳຕ່າງໆສຳລບັຄູຝຶກ
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ຄ:ື

ຢ• ູ່ ໃນກຸ່ມທຸລະກດິນັນ້ເອງ, ການຕດັສນິບນັຫາ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ສດິທ ິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ 

ອາດແບ່ງປັນບ່ໍສະເໝພີາບກນັ. ຍກົຕວົຢ່າງ: ແມ່ຍງິອາດບ່ໍຖກືບນັຈເຸຂົາ້ໃນຕຳແໜ່ງ ຂອງຜູນ້ຳ ທີ່ ປະສມົ 

ກນັທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ. ເຖງິວ່າກຸ່ມນັນ້ເປັນກຸ່ມຂອງແມ່ນຍງິລວ້ນໆ ແຕ່ຜນົປະໂຫຍດ ທີ່ ໄດມ້າຖກືຄວບ 

ຄຸມໂດຍຄອບຄວົ ຫຼ ືສະມາຊກິຊຸມຊນົ ອື່ ນ.

ການສ• າ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມ ອາດເປັນຜນົເຮດັໃຫວ້ຽກຂອງແມ່ຍງິເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກແກ່ເຂາົເຈ ົາ້ 

ໂດຍປາສະຈາກ ສິ່ ງຈຳເປັນໃດໆ ໃນການສາ້ງອຳນາດແກ່ເຂາົເຈ ົາ້, ຈນົກວ່າວ່າຈະມກີານດຸນດ່ຽງວຽກ 

ໃນຄວົເຮອືນ ແລະ ກດິຈະກຳເສດຖະກດິໄປພອ້ມໆກນັ.

ເພື່ ອຮບັປະກນັການຝຶກອບົຮມົ ສາມາດນຳໄປເຖງິຜນົໄດຮ້ບັ ທີ່ ສາມາດມຄີວາມຍນືຍງົ, ຍຸດທະສາດ 

ການຝຶກອບົຮມົ ຄວນຈະໄດຖ້ກືນຳມາປະຕບິດັ ແລະ ເປັນໄປໄດໃ້ຫເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ທີ່  ບ່ໍມຄີວາມ 

ສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ. ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວຈະປະຕບິດັແນວໃດ ນັນ້ ແມ່ນໄດແ້ນະນຳໃນທຸກບາດ ກາ້ວທີ່ ພວົພນັເຖງິການ 

ວາງແຜນການຝຶກອບົຮມົ ເປັນ ຕົນ້ແມ່ນໃນບດົສອນ (ເບິ່ ງໃນ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ2 ກ່ຽວກບັແນວຄວາມຄດິ ຕົນ້ 

ຕໍທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ).

ດຳເນ2. ນີການວໃິຈຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ

ການຝຶກອບົຮມົແມ່ນວທິ ີໜຶ່ ງ ໃນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ. ວທິອີື່ ນໃນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ 

ລວມມ ີການເຂົາ້ເຖງິການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການ, ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ການ 

ບໍລກິານດາ້ນການເງນິ. ການປະສມົປະສານວຽກງານ ແລະ ການພວົພນັກບັການລເິລີ່ ມທີ່ ກຳລງັດຳເນນີໄປ ນັນ້ 

ມຄີວາມຈຳເປັນຕອ້ງໄດຂ້ະຫຍາຍອອກໄປ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດເພີ່ ມ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຝຶກອບົຮມົ. ເພາະສະ ນັນ້, 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ມນັມຄີວາມຈຳເປັນຕອ້ງໄດຄ້ຳນງຶ ເຖງິການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ການຝຶກອບົຮມົໃນການ 

ສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິແມ່ນຈະໄດຖ້ກືບນັຈເຸຂົາ້. ຮູບພາບຂອງການລເິລີ່ ມ ແລະ ຜູມ້ບີດົບາດສຳຄນັຈະຊ່ວຍໃຫສ້ຳ 

ເລດັການວາດພາບໄດ.້

ການກຳນ3. ດົກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ຂອງທ່ານ

ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຂົາ້ຮ່ວມໃນຫຼກັສູດຝຶກອບົຮມົ ນີ ້ແມ່ນແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ 

ທີ່ ມລີາຍໄດໜ້ອ້ຍໃນຊຸມຊນົ ທີ່ ປະກອບອາຊບີເຮດັທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຈະເປັນຜນົປະໂຫຍດຈາກ 

ການເຮດັກດິຈະກຳທຸລະກດິ ທີ່ ພວົພນັກບັການຜະລດິ ຫຼ ືການຕະຫຼາດຮ່ວມ ກນັ ກບັຂອບເຂດການພດັທະນາ 

ສງັຄມົ - ຊຸມຊນົ.
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ຂໍແ້ນະນຳຕ່າງໆສຳລບັຄູຝຶກ

ນກັສຳມະນາກອນ ແມ່ນມາຈາກ:

ຄອບຄ• ວົ ທີ່ ປະກອບສ່ວນຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກດິດຽວກນັ, ແຕ່ແມ່ນຜູທ້ີ່  ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ເຮດັວຽກໃນກຸ່ມ; 

ຄອບຄ• ວົທີ່ ປະກອບສ່ວນໃນຈດຸປະສງົຂອງກຸ່ມດຽວ, ເຊັ່ ນວ່າ: ສນິເຊື່ ອ ຫຼ ືກຸ່ມທອ້ນເງນິ ທີ່  ເປັນທ່າ

ແຮງໃນການຂະຫຍາຍກດິຈະກຳເຂົາ້ໃນທຸລະກດິ;

ກຸ• ່ ມທີ່  ຕັງ້ຂຶນ້ມາໃໝ່/ກຸ່ມທີ່ ມມີາແລວ້ ແຕ່ຍງັຈຳເປັນຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາທ່າແຮງຂອງຕນົຕື່ ມ.

ໃນຂະນະ ທີ່ ເປົາ້ໝາຍການຝຶກອບົຮມົແມ່ນມທີງັຍງິ ແລະ ຊາຍ, ແຕ່ໃຫເ້ອາົໃຈໃສ່ເປັນພເິສດ ແມ່ນຄວາມຈຳ 

ເປັນຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຄວາມສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຈາກ ການເຂົາ້ຮ່ວມຝຶກອບົຮມົ 

(ເບິ່ ງໃນ ຂໍແ້ນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທ ີ1 ໃນການຄດັເລອືກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ).

ການຄດັເລອືກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແມ່ນຄວນໄດຮ້ບັພຈິາລະນາ ທາງດາ້ນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງກຸ່ມທຸລະ

ກດິ (ອະນາຄດົ) ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມຝຶກອບົຮມົ. ໂດຍສະເພາະເງ ື່ອນໄຂການຄດັເລອືກຄວນຈະເອາົຄວາມສນົໃຈອນັ 

ແຮງກາ້ ແລະ ສິ່ ງຈງູໃຈໃນການເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງກຸ່ມ ກໍ່ ຄຄືວາມອາດສາມາດຂອງອງົການຈດັ ຕັງ້ຊາວໜຸ່ມ 

ທີ່ ຢາກເຂົາ້ຮ່ວມສະໜບັສະໜນູ.

 ຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທ ີ1: ການຄດັເລອືກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ

ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການຊຸກຍູໃ້ຫ ້

ເຂົາ້ຮ່ວມແມ່ນມຄີວາມສຳຄນັທງັໝດົ ຄ:ື

ໃນເວລາ ທີ່ ການຝຶກອບົຮມົໄດຖ້ກືຈດັຂຶນ້ໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ທີ່ ແມ່ຍງິມປີະເພນ ີທີ່  ບ່ໍຄ່ອຍຈະເອາົ 

ໃຈໃສ່ເທົ່ າໃດ, ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ອາດມຄີວາມຈຳກດັຍອ້ນມຫີຼາຍ ເຫດຜນົແຕກຕ່າງກນັ ເຊັ່ ນວ່າ: 

ຄວາມຮບັຮູລ້ກັສະນະແຕກຕ່າງ ແລະ ພດຶຕກິຳທາງດາ້ນບດົບາດຂອງແມ່ຍງິ, ຂາດຄວາມຮູ ້ ຫຼ ື ການເຂົາ້ 

ເຖງິໂອກາດຝຶກອບົຮມົ ຫຼ ື ຄວາມສາມາດ ເຂົາ້ຮ່ວມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ຍອ້ນວ່າທີ
່
ຕັງ້, ເວລາ ຫຼ ື ຄ່າເຂົາ້ຝຶກອບົ 

ຮມົ.

ອກີດາ້ນ ໜຶ່ ງ, ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຜູຊ້າຍ ອາດມໜີອ້ຍໃນບາງກລໍະນ,ີ ຍກົຕວົຢ່າງ: ຖາ້ການຝຶກອບົຮມົ 

ແມ່ນມລີກັສະນະເນັນ້ໃສ່ດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທີ່ ພບົເລືອ້ຍໆວ່າຈະສຸມໃສ່ແຕ່ ”ບນັຫາຂອງແມ່ຍງິເທົ່ າ 

ນັນ້”. ທ່າທາງຂອງຜູຊ້າຍອາດມຈີຳກດັ ໃນເວລາ ທີ່ ກຸ່ມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມພດັແມ່ນກຸ່ມແມ່ຍງິເທົ່ ານັນ້, ທີ່ ເຄຍີພບົ 

ເລືອ້ຍໆ ໃນກລໍະນທີີ
່
ທຸລະກດິມນັກ່ຽວຂອ້ງ ກບັກດິຈະກຳທີ່ ເປັນປະເພນຂີອງ ”ແມ່ຍງິ” ຕວົຢ່າງ: ການ ຕ່ໍາ 

ຫູກ. ແຕ່ຫາກວ່າ, ມກີລໍະນ ີດັ່ ງກ່າວກໍ່ ຕາມ ມຄີຳເຫນັວ່າຜູຊ້າຍ (ສາມ ີຫຼ ືຍາດ ພີ່ ນອ້ງຂອງສະມາຊກິກຸ່ມ, 
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ນາຍບາ້ນ ຍກົຕວົຢ່າງ) ແມ່ນໃຫເ້ຊນີເຂົາ້ຮ່ວມຝຶກອບົຮມົນຳ. ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຜູຊ້າຍ ແມ່ນສຳຄນັ 

ຍອ້ນວ່າ:

ການສະໜ• ບັສະໜນູຂອງຜູຊ້າຍໃນບາ້ນ ທີ່ ມຕີຳແໜ່ງສູງ ເຊັ່ ນ: ນາຍບາ້ນ ແມ່ນ ເປັນເງ ື່ອນໄຂເບືອ້ງ 

ຕົນ້ ສຳລບັຄວາມສຳເລດັຂອງແມ່ຍງິໃນກຸ່ມທຸລະກດິ.

ການສະໜ• ບັສະໜນູຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົ ທີ່ ເປັນເພດຊາຍ ແມ່ນມຄີວາມສຳຄນັ ຕ່ໍການເອືອ້ອຳ

ນວຍໃຫແ້ມ່ຍງິໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນກຸ່ມ ແລະ ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບໃນ ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງເຂາົເຈ ົາ້.

ການຝ• ຶກອບົຮມົມພີຽງແຕ່ແມ່ຍງິ ກ່ຽວກບັບນັຫາຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນຈະ ບ່ໍປະສບົ 

ຜນົສຳເລດັໄດໃ້ນການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນຄອບຄວົ ຕວົຢ່າງ: ການແບ່ງວຽກ ແລະ ການຕດັສນິບນັຫາ. 

ການຝຶກອບົຮມົດັ່ ງກ່າວ ຄວນຈະສະເໜໃີຫສ້າມຂີອງ ເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ສະມາຊກິຜູຊ້າຍໃນຊຸມຊນົ 

ເຂົາ້ຮ່ວມນຳ.

ສຳລບັເຫດຜນົຂາ້ງເທງິ, ມນັຈະເປັນຜນົປະໂຫຍດ ໃນການກຳນດົຈຳນວນເປົາ້ໝາຍ ສຳລບັການຄດັ 

ເລອືກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໃນເວລາວາງແຜນຝຶກອບົຮມົ:

ໃນເວລາຈ• ດັ ຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກ ມນັຈະເປັນການດ ີທີ່ ໄດຝຶ້ກທງັເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ ໃນເວລາ 

ດຽວກນັ.

ຖ• າ້ມຄີວາມຈຳເປັນດາ້ນຮູບແບບຂອງບດົບາດແມ່ຍງິ ລະຫວ່າງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ນັນ້ ຫຼ ືຖາ້ຄວາມສາ 

ມາດຂອງການຝຶກອບົຮມົແມ່ຍງິແບບມອືາຊບີ ຫຼ ື ຄວາມຈຳເປັນຂອງ ຜູນ້ຳ ທີ່ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງນັນ້, 

ວາງເປົາ້ໝາຍການຝຶກອບົຮມົ ສອງສ່ວນສາມ ເປັນແມ່ຍງິ ແລະ ໜຶ່ ງສ່ວນສາມ ເປັນຜູຊ້າຍ  ສຳລບັທງັ 

ສອງໃນການຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກ  ແລະ ສຳລບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ທ່ານຕອ້ງພຈິາລະນາ 

ວ່າ ການມແີມ່ຍງິຫຼາຍກວ່າ ຕອ້ງຮບັປະກນັໄດວ່້າເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມໝັນ້ໃຈໃນການອອກຄຳເຫນັ  

ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມຢ່າງເອາົໃຈໃສ່. ໃນ ນີ,້ ຍອ້ນວ່າແມ່ຍງິ ແລະ ຍງິໜຸ່ມ ແມ່ນມກັມດິຫງຽບ ໃນຂະນະ ທີ່  

ຜູຊ້າຍ ແລະ ຊາຍໜຸ່ມ ປົກກະຕແິລວ້ພດັມກັກາ້ເວົາ້. ຜູຊ້າຍມກັຈະ ເດັ່ ນໃນດາ້ນການສາ້ງຄວາມ

ສາມກັຄໃີນກຸ່ມ ເຖງິວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຈະຢູ່ໃນສຽງສ່ວນໜອ້ຍກໍ່ ຕາມ.

ໂດຍທ• ົ່ ວໄປແລວ້, ອດັຕາສ່ວນຂອງ ເພດຊາຍ/ເພດຍງິ ຂອງການເຂົາ້ຮ່ວມຄວນຈະໃຫຢູ່້ໃນລະ 

ຫວ່າງ 40 ແລະ 60 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນກຸ່ມປະສມົ ເພື່ ອໃຫມ້ຫີາງສຽງຄຳຄດິເຫນັສະເໝກີນັ ແລະ 

ມຄີວາມສມົດູນທາງດາ້ນມູມມອງຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ. ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າອດັຕາເຂົາ້ຮ່ວມ 

ຂອງ ໜຶ່ ງສ່ວນສາມ ຂອງທຸກເພດ ແມ່ນ ຕ່ໍາສຸດ, ບ່ໍ ດັ່ ງນັນ້ມນັຈະເປັນການຍາກ ທີ່ ຈະໃຫສ້ຽງສ່ວນ

ໜອ້ຍມຄີຳຄດິເຫນັ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບໄດ.້
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ຂໍແ້ນະນຳຕ່າງໆສຳລບັຄູຝຶກ

ດຳເນ4. ນີການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຝຶກອບົຮມົ

ຮ່າງການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຝຶກອບົຮມົ ຂອງຜູຕ້າງໜາ້ເປົາ້ໝາຍຂອງທ່ານ ຈະເປັນການປັບປຸງຈດຸສຸມ 

ຂອງການຝຶກອບົຮມົ. ສິ່ ງນີຈ້ະຊ່ວຍທ່ານ ເຮດັໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົມປີະໂຫຍດເທົ່ າທີ່ ຈະຫຼາຍໄດສ້ຳລບັຜູເ້ຂົາ້ 

ຮ່ວມ. ທ່ານສາມາດປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຝຶກອບົຮມົ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລ,ື ການສນົທະນາເປັນກຸ່ມ ຫຼ ື

ໃຊຄ້ຳຖາມສຳພາດ.

ການກຳນ5. ດົອງົການຮ່ວມງານ

ສະຖາບນັ ແລະ ອງົການຈດັ ຕັງ້ ທີ່ ຈຳເປັນຕອ້ງໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ໃນການປັບປຸງຄູ່ມຝຶືກອບົຮມົ, ການຝຶກອບົ 

ຮມົ, ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບ ແມ່ນມໃີຜແດ່?

ບາງປະເດນັ ທີ່ ຄວນພຈິາລະນາ ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດໃນການຄດັເລອືກຄູ່ຮ່ວມງານ ດັ່ ງນີ:້

ຄວາມຊ• ່ ຽວຊານ ການຝຶກອບົຮມົການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ ຄູ່ຮ່ວມງານຈຳເປັນຕອ້ງມກີານສົ່ ງເສມີ 

ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ນບັທງັດາ້ນການພດັທະນາທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ການ ສົ່ ງເສມີ 

ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ (ເບິ່ ງຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທ ີ3). ຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດາ້ນອື່ ນ 

ເຊັ່ ນ: ການບໍລກິານດາ້ນການເງນິຈລຸະພາກ, ການບໍລກິານດາ້ນການຂະຫຍາຍກະສກິຳ, ການຝຶກອບົ 

ຮມົວຊິາຊບີ ຫຼ ືການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການຕະຫຼາດເລົ່ າ ນີເ້ປັນ ຕົນ້.

 ຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທ ີ2: ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຝຶກອບົຮມົ

ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຝຶກອບົຮມົ ແມ່ນຄວນແຍກໃຫເ້ຫນັສະພາບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ເປັນໄປ 

ໄດ ້ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ໃນຂງົເຂດດັ່ ງນີ:້ 

ລະດ• ບັຄວາມຮູໜ້ງັສ,ື ທກັສະ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ລະດບັການສກຶສາ;

ຂະແໜງທ• ີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ກດິຈະກຳ ຕົນ້ຕໍຂອງເຂາົເຈ ົາ້;

ຄວາມແຕກຕ• ່ າງໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ໂອກາດໃນການຕດັສນິບນັຫາ;

ພ• ດຶຕກິຳ ຕ່ໍການຝຶກອບົຮມົ, ຄວາມຮູສ້ກຶ ແລະ ຄວາມສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຝຶກອບົ 

ຮມົ;

ການເຂ• ົາ້ຮ່ວມຝຶກອບົຮມົໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຜນົສະທອ້ນ ຕ່ໍວຽກ ແລະ ຊວີດິປະຈຳວນັ.

ລະດ• ບັຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ຂໍຜູ້ກມດັ ຕ່ໍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ຂອງ ອງົການ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູ 

ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຝືກອບົຮມົຄູຝຶກ (TOT) ຄວນຈະໄດເ້ຮດັກ່ອນຝຶກອບົຮມົ.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ຄວາມບຸກບ• ນືກາ້ວໜາ້ (Scaling up). ອງົການຈດັ ຕັງ້ໃດ ທີ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການຊມົໃຊອຸ້ປະ 

ກອນຝຶກອບົຮມົໃນການສບືຕ່ໍຫຼກັສູດສຳລບັຄອບຄວົທີ່ ມລີາຍໄດຕ່ໍ້າ?

ງ• ບົປະມານ. ເປັນອງົການໃດ ທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນການພດັທະນາວສິາຫະກດິຂະໜາດ 

ນອ້ຍ, ການພດັທະນາຊຸມຊນົ ແລະ ການສາ້ງ ຕັງ້ອງົການ? ເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມສນົໃຈຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການ 

ເງນິໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົ ຫຼ ື ການຕດິຕາມຫຼງັຝຶກອບົຮມົບ່ໍ? ອງົການທີ່  ບ່ໍ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ 

(NGOs) ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ, ລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຜູໃ້ຫທ້ນຶປົກກະຕ ິແມ່ນເປັນຜູ ້

ຮ່ວມງານ ໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ.

ການສະໜ• ບັສະໜນູທາງການເມອືງ. ມນັຈະມປີະໂຫຍດ ຖາ້ຫາກໄດແ້ຈງ້ການຕ່ໍກະຊວງ, ຂະແໜງ 

ການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການປົກຄອງທອ້ງ ຖິ່ ນ ກ່ຽວກບັຈດຸປະສງົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຈດັຝຶກ 

ອບົຮມົ. ເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນກດິຈະກຳຕດິຕາມການຝຶກອບົຮມົ.

ການວາງແຜນຕ6. ດິຕາມ

ວຽກອນັໜຶ່ ງຕື່ ມອກີ ກໍ່ ຄກືານຕດິຕາມ ຫຼງັຈາກຝຶກອບົຮມົ, ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມມຄີວາມຕອ້ງ

ການສະໜບັສະໜນູເປັນອນັສະເພາະຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສູງ

ສຸດຈາການເຂົາ້ຮ່ວມຝຶກອບົຮມົ.

ສຳລບັກຸ່ມ ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂຶນ້ມາເທື່ ອ, ມາດຕະການສະໜບັສະໜນູເຂາົເຈ ົາ້ ກ່ອນອື່ ນອາດແມ່ນການ 

ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈດັ ຕັງ້ຄະນະກຳມະການ ແລະ ຈດັ ຕັງ້ການເລອືກຕັງ້ ຫຼ ືຈດັ ຕັງ້ກອງທນຶຂຶນ້. 

 ຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທ ີ3: ການຄດັເລອືກທມີງານຄູຝຶກ

ໃນເວລາຄດັເລອືກທມີງານຄູຝຶກ, ທ່ານຄວນຈະ:

ຮ1. ບັປະກນັວ່າ ທມີງານມຄີວາມຮູພ້ຽງພໍ ແລະ ປະສບົການ ບ່ໍພຽງແຕ່ດາ້ນການພດັທະນາວສິາຫະ

ກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແຕ່ຕອ້ງຮູດ້າ້ນປະເດນັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ພອ້ມນຳ. 

ຮ2. ບັປະກນັວ່າ ສດັສ່ວນຂອງທມີງານແມ່ນສມົດູນກນັ ທງັດາ້ນຈຳນວນ ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ. 

ໃນບາງເທື່ ອ, ມນັອາດມຄີວາມຈຳເປັນຕອ້ງໃຫມ້ຄູີຝຶກແມ່ຍງິ ຢູ່ໃນທມີຫຼາຍກວ່າ ເພື່ ອດຳເນນີການ 

ກ່ຽວກບັບດົບາດຕວົແບບ ແລະ ຊ່ວຍເປັນ ແມ່ແບບໃນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ. 

ຫຼ3. ກີຫຼຽ້ງ ຍກົຕວົຢ່າງ: ບ່ໍໃຫເ້ລອືກເອາົຜູຊ້າຍອາວຸໂສເປັນຜູນ້ຳໃນທມີງານ ຂອງຄູຝຶກ ແລະ ຜູອ້ຳ

ນວຍຄວາມສະດວກການຝຶກອບົຮມົທີ່ ເປັນແມ່ຍງິໜຸ່ມ. 
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ຂໍແ້ນະນຳຕ່າງໆສຳລບັຄູຝຶກ

ອກີດາ້ນ ໜຶ່ ງ, ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການຕະຫາຼດ ຫຼ ືການຊ່ວຍອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການພວົພນັກບັອງົ 

ການຈດັຕັງ້ທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ອື່ ນໆ ຫຼ ືເຄອືຂ່າຍທຸລະກດິ ແມ່ນມຄີວາມຈຳເປັນຕະຫຼອດ. ກ່ອນຈະດຳ 

ເນນີການເປີດຊຸດຝຶກອບົຮມົ, ອງົການຈດັ ຕັງ້ຄວນ ຈະຕອ້ງໄດກ້ຳນດົວທິ ີແລະ ເປົາ້ໝາຍ ທີ່ ຈະໃຫກ້ານສະໜບັ 

ສະໜນູ ແລະ ການເຂົາ້ຫາແຫຼ່ ງເງນິທນຶ ແລະ ດາ້ນອື່ ນໆອກີ.
 

ການອອກແບບຫຼII. ກັສູດຝຶກອບົຮມົ

ຈດຸປະສງົຂອງການຝຶກອບົຮມົ ແມ່ນເພີ່ ມຄວາມຮູໃ້ຫແ້ກ່ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກ່ຽວກບັວທິກີານສາ້ງຕັງ້ ແລະ 

ການບໍລຫິານກຸ່ມ ລວມທງັການກຳນດົກດິຈະກຳຮ່ວມກນັ, ການແບ່ງວຽກ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ການຕດັສນິບນັ 

ຫາພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ການຈດັຕັງ້ດາ້ນການເງນິ. ອກີດາ້ນ ໜຶ່ ງ, ຫຼກັສູດຝຶກອບົຮມົ ຍງັໄດຊ່້ວຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຮູຂ້ອບ

ເຂດວຽກ ແລະ ທກັສະ ທີ່ ສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊໃ້ນທຸກໆສະຖານະການ. ຫວົ ຂໍຝຶ້ກອບົຮມົ ຄ:ື ການ ສື່ ສານ, 

ການເຮດັວຽກເປັນທມີ, ທກັສະ ແລະ ການແກໄ້ຂບນັຫາ ແມ່ນໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ເປັນພເິສດໃນຫຼກັສູດນີ ້ ເພື່ ອຍກົ 

ລະດບັຄວາມຊຳນານແກ່ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໃນການດຳເນນີກດິຈະກຳເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງກຸ່ມໃຫປ້ະສບົຜນົສຳ 

ເລດັໃນກຸ່ມທຸລະກດິ ແລະ ໃນຊຸມຊນົຂອງ ເຂາົເຈ ົາ້.

ໃນຄູ່ມນືີ ້ປະກອບດວ້ຍ ພາກແນະນຳ, ພາກສະຫຼຸບ ແລະ 11 ພາກສອນເຕກັນກິທີ
່ ປະກອບ ດວ້ຍຫວົ ຂໍ ້ດັ່ ງ 

ລຸ່ມນີ:້ 

ການປະເມ• ນີຕນົເອງ

ຄວາມສະເໝ• ພີາບຍງິ-ຊາຍໃນກຸ່ມ

ຂ• ໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ ໃນການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ 

ແມ• ່ ນຫຍງັ ທີ່ ພວກເຮາົສາມາດເຮດັວຽກຮ່ວມກນັໄດ?້ (ການກຳນດົກດິຈະກຳຮ່ວມກນັ)

ແມ• ່ ນໃຜເຮດັຫຍງັ? (ວທິກີານກຳນດົການແບ່ງວຽກ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການຕດັສນິ 

ບນັຫາພາຍໃນກຸ່ມ)

ກ• ດົລະບຽບ ແລະ ຫຼກັການຂອງກຸ່ມ

ຈະເປ• ັນຜູນ້ຳທີ່ ດໄີດແ້ນວໃດ

ການເຮ• ດັວຽກຮ່ວມກນັ

ການ ສ• ື່ ສານ

ການແກ• ບ້ນັຫາ

ການບ• ໍລຫິານການເງນິ ໃນການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ

ບນັດາພາກຕ່າງໆ ດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນໄດອ້ອກແບບມາສຳລບັຈດັຝຶກອບົຮມົ ສາມ ຫຼ ືສີ່  ວນັ. ຫຼກັສູດຝຶກອບົຮມົ 
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ທຳມະດາສຳລບັສະມາຊກິກຸ່ມ (ຜູ ້ທີ່ ສຳຄນັ) ສຳລບັ 3 ວນັ ແມ່ນໃຫໃ້ຊບ້ດົແນະນຳຄູ່ມຊ່ືວຍຝຶກອບົຮມົ ທ ີ1.

ສຳລບັການຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກ (TOT) ສະເໜໃີຫຂ້ະຫຍາຍເວລາຢ່າງໜອ້ຍເປັນ ສີ່  ວນັ ແລະ ໃຫມ້ກີານ 

ປະສມົປະສານຂອງການສາທດິ, ການຝຶກຫດັຕວົຈງິ ແລະ ການສນົທະນາເພື່ ອເອືອ້ອຳນວຍໃຫຄູ້ຝຶກໃນອະນາ 

ຄດົສາມາດຄຸນ້ເຄຍີກບັເນືອ້ໃນດາ້ນເຕກັນກິ ຂອງຫຼກັສູດ ແລະ ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ.

ພາກການກະກຽມ ແລະ ການຈIII. ດັຝຶກອບົຮມົ

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນພາກຕ່າງໆ ແມ່ນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ອງີໃສ່ແບບການ ຮຽນຮູໂ້ດຍ 

ການເຮດັ (learning by doing) ໂດຍຜ່ານວງົຈອນປະສບົການດາ້ນການຮຽນ (ເບິ່ ງຄູ່ມແືນະນຳ ຊ່ວຍຝຶກອບົຮມົ 

ທ ີ3). ທຸກໆພາກແມ່ນປະກອບດວ້ຍໂຄງສາ້ງດັ່ ງນີ:້ ບາດກາ້ວແນະນຳທີ່ ປະກອບ ດວ້ຍຄຳຖາມ ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ ້

ເຂົາ້ຮ່ວມໄດແ້ລກປ່ຽນປະສບົການກ່ຽວກບັຫວົຂໍ ້ນັນ້; ມບີດົຝຶກຫດັ ຫຼ ືເກມ; ການສນົທະນາ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດ 

ວໄິຈ ແລະ ຮຽນຮູຈ້ດຸສຳຄນັຈາກບດົຝຶກຫດັນັນ້.

ໃຫຄ້ວາມສຳຄນັຂອງການສາ້ງພະລງັແກ່ກຸ່ມທີ່ ເສຍປຽບ - ປົກກະຕແິລວ້ແມ່ນແມ່ຍງິ - ໃນເວ ລາສາ້ງຄວາມ 

ເຂັມ້ແຂງໃຫກຸ່້ມທຸລະກດິ, ໃນພາກກ່ຽວກບັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນໄດເ້ສມີຄວາມຮູດ້ວ້ຍການແນະ 

ນຳວທິທີີ່ ຈະສາມາດຮບັປະກນັໄດໃ້ນດາ້ນ ທີ່ ພວົພນັກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໄດຖ້ກືເນັນ້ໜກັໃນພາກອື່ ນ ໃໆນຊຸດ 

ຝຶກອບົຮມົ (ເບິ່ ງຄູ່ມແືນະນຳຊ່ວຍຝຶກອບົຮມົ ທ ີ4 ແລະ 5 ຂາ້ງລຸ່ມ ແລະ 2 ກ່ຽວກບັແນວຄວາມຄດິ ຕົນ້ຕໍກ່ຽວ 

ກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ເນືອ້ໃນ ຂໍຄ້ວາມ ອື່ ນໆ).

 ຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 4: ເນືອ້ໃນການຝຶກອບົຮມົ

ມພີາກ ໜຶ່ ງ ໄດເ້ນັນ້ໜກັເປັນພເິສດ ໃນບນັຫາຂອງຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນກຸ່ມທຸລະກດິ. 

ແຕ່ຫາກວ່າ, ສິ່ ງສຳຄນັໃນການສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນໄດເ້ອາົມາເວົາ້ບ່ໍພຽງແຕ່ໃນພາກບດົ

ບາດຍງິ-ຊາຍເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ຍງັໄດບ້ນັຈເຸຂົາ້ໃນທຸກໆພາກ ຂອງຊຸດຝຶກອບົຮມົ. ການແນະນຳວທິທີີ່ ຈະເນັນ້ໜກັ 

ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນໄດບ້ນັຈເຸຂົາ້ໃນພາກສອນທຸກພາກ. 

ຜູອ້ຳນວຍຄວາມສະດວກ ຄວນໃຊໂ້ອກາດ ເພື່ ອຍກົບນັຫາ ຫຼ ືເສມີຂະຫຍາຍໃຫຈ້ະແຈງ້ກ່ຽວກບັບນັຫາ 

ທີ່ ພວົພນັກບັການ ສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ. ມນັ ຂຶນ້ກບັບາງພາກ ທີ່ ອາດປະກອບດວ້ຍການຖາມ 

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ໃນຄຳຖາມນັນ້ໄດມ້ຄີວາມແຕກຕ່າງບ່ໍໃນສະພາບຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ, ມຫີຍງັທີ່ ເປັນຜນົ 

ສະທອ້ນທີ່ ເກດີ ຂຶນ້ ຫຼວ່ືາເຂາົເຈ ົາ້ມຄີຳເຫນັແນວໃດ ທີ່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັໃນ ນີ.້ ຍກົຕວົຢ່າງ ບາງຈດຸທີ່ ເປັນ
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ຂໍແ້ນະນຳຕ່າງໆສຳລບັຄູຝຶກ

ໃນການວາງແຜນການສອນ, ຄູຝຶກຄວນຈະໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. ເນືອ້ໃນບດົ 

ສອນ ແລະ ບດົແນະນຳ ກ່ຽວກບັວທິ ທີ່ ຈະດດັປັບບດົຮຽນແນວໃດແມ່ນໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ຄູ່ມໂືດຍສະເພາະແມ່ນມ ີ

ດັ່ ງນີ:້

ທາງເລ• ອືກທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແມ່ນບາງຄັງ້ແມ່ນໄດລ້ະບຸໃຫສ້ຳລບັ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ຮູໜ້ງັສໜືອ້ຍ ແລະ 

ຜູ ້ທີ່ ຮູໜ້ງັສ ືໃນບາດກາ້ວຕ່າງໆ ທີ່ ໄດມ້ກີານຂຽນ ຫຼ ືການອ່ານຈະໄດຖ້ກືປ່ຽນແທນດວ້ຍວທິອີື່ ນ ເຊັ່ ນ: 

ການແຕມ້ຮູບ ຫຼ ືການເລົ່ າເລື່ ອງ.

ເກ• ອືບທຸກພາກ, ໜຶ່ ງ ຫຼ ື ສອງ ບາດກາ້ວ ແມ່ນຈະຕອ້ງໄດຄ້ດັເລອືກໂດຍຂຶນ້ກບັວ່າຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 

ຂຶນ້ກບັກຸ່ມທຸລະກດິແລວ້ ຫຼ ື ບ່ໍ. ຄຳຖາມ ແລະ ບດົຮຽນຕ່າງໆ ທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນບດົສອນ ທີ່ ຕອ້ງໄດ ້

ເນັນ້ໜກັໃນກລໍະນ ີດັ່ ງກ່າວ. ຄູຝຶກຄວນຈະຕອ້ງໄດກ້ະກຽມດດັປັບບດົຮຽນ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

ໃນບາງພາກ, ໄດ• ໃ້ຫຄູ້ຝຶກເປັນຜູເ້ລອືກເອາົລະຫວ່າງ ສອງແບບບດົຝຶກຫດັ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ເພື່ ອຮບັ 

ປະກນັວ່າມນັ ບ່ໍຊຳ້ຊອ້ນກນັ ສຳລບັຜູທ້ີ່ ເຄຍີເຂົາ້ຮ່ວມໃນຫຼກັສູດຝຶກອບົຮມົ ອື່ ນ (ບາງບດົຝຶກຫດັແມ່ນ 

ເອາົຕາມບດົຝຶກຫດັຈາກ ຫຼກັສູດ ILO ຄ:ື ກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ສຳລບັແມ່ຍງິ ໃນວສິາຫະກດິ2).

2 ILO. ກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ສຳລບັແມ່ຍງິໃນວສິາຫະກດິ.  ILO, ບາງກອກ, 2006.

ໄປໄດອ້າດເກດີ ຂຶນ້ລວມມ ີດັ່ ງນີ:້

ໃນພາກ ”ຂ• ໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ ຂອງການເຮດັທຸລະກດິເປັນກຸ່ມ”: ສນົທະນາວ່າ ກຸ່ມທຸລະ

ກດິຈະສາມາດຊ່ວຍສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແນວໃດ. 

ໃນພາກ ”ແມ• ່ ນໃຜເຮດັຫຍງັ”: ສນົທະນາວ່າ ກດິຈະກຳຄວນຈະເຮດັດວ້ຍແມ່ຍງິ ຫຼ ືດວ້ຍຜູຊ້າຍ 

ຫຼ ືເຮດັດວ້ຍທງັສອງ.

ໃນພາກ ”ກ• ດົລະບຽບ ແລະ ຫຼກັການຂອງກຸ່ມ”: ສນົທະນາວ່າ ຄວາມສະເໝພີາບ ຍງິ-ຊາຍ 

ຄວນຈະແມ່ນ ໜຶ່ ງໃນຫຼກັການ ໂດຍອງີຕາມການດຳເນນີງານຂອງກຸ່ມ ເຂາົເຈ ົາ້. 

ໃນພາກ ”ການເປ• ັນຜູນ້ຳທີ່ ດເີຮດັແນວໃດ”: ສນົທະນາວ່າ ຜູນ້ຳ ທີ່ ເປັນແມ່ຍງິ ແລະ ຜູນ້ຳ ທີ່ ເປັນຜູ ້

ຊາຍມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັແນວໃດ ແລະ ໃຜຄວນເປັນຜູນ້ຳໃນກຸ່ມເຂາົເຈ ົາ້. 
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

 ຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທ ີ5: ຂະບວນການຝຶກອບົຮມົ

ສິ່ ງສຳຄນັເພື່ ອແນ່ໃຈວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມແມ່ນເທົ່ າທຽມກນັ. ໃນການ ຝຶກອບົຮມົ, ບາງ ຄັງ້ຜູ ້

ຕາງໜາ້ຈາກເພດໜຶ່ ງ - ໂດຍປົກກະຕແິມ່ນແມ່ຍງິ- ອາດ ບ່ໍສາມາດ ເຂົາ້ຮ່ວມເຕມັໄດ.້ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍງິອາດ 

ຖຕືນົເອງ ເປັນຜູມ້ບີດົບາດຕ່ໍາໃນລະຫວ່າງ ການຝຶກອບົຮມົ ໃນເວລາ ທີ່ ຜູຊ້າຍເຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ມຕີຳແໜ່ງສູງ 

ໃນເຂດຊຸມຊນົ, ຕວົຢ່າງ ນາຍບາ້ນ ຫຼ ືຜູ ້ທີ່ ມຄີວາມຮູສູ້ງ ແມ່ນເຄຍີມກັເປັນໃນກລໍະນ ີນີໃ້ນການຝຶກອບົຮມົ 

ການສາ້ງ ຕັງ້ ກຸ່ມທຸລະກດິ. ສະນັນ້, ສິ່ ງສຳຄນັຄວນເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ເພື່ ອ:

ຮ• ບັປະກນັໃຫມ້ ີ “ເວລາເວົາ້” ພຽງພໍສຳລບັທຸກເພດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍງິ. ບາງ ຄັງ້ບຸກຄນົ 

ຫຼ ືກຸ່ມຄນົໃດ ໜຶ່ ງ ອາດເອາົການສນົທະນາອອກ. ຜູຊ້າຍປົກກະຕແິລວ້ຈະເປັນຜູມ້ກັເວົາ້ໃນສາທາ

ລະນະ ແລະ ພະຍາຍາມຕອບໄວວາ ແລະ ດນົກວ່າ. ສິ່ ງນີມ້ນັສຳຄນັ ທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ນັນ້ໃສ່ຄວາມຕອ້ງ 

ການສຳລບັຄວາມສະເໝພີາບ ແລະ ຄຳຄດິເຫນັຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ດວ້ຍການ ຕັງ້ກດົລະບຽບກຸ່ມ ຫຼ ື 

ເຂົາ້ແຊກແຊງໃນລະຫວ່າງການຝຶກອບົຮມົ ເພື່ ອໃຫໂ້ອກາດແກ່ໝດົທຸກຄນົ.

ຫຼ• ກີລຽ້ງເອາົຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ເປັນປໍລະປັກກນັ ແລະ ການສາ້ງຄວາມແບ່ງແຍກລະຫວ່າງແມ່ຍງິ ແລະ 

ຜູຊ້າຍ-ຮບັປະກນັວ່າຕອ້ງເຄາົລບົ, ຟັງເຫດຜນົ ຕ່ໍຄຳຄດິເຫນັ ແລະ ມູມມອງຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັ 

ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍເປັນໃຈກາງ. ຫຼກີລຽ້ງການສາ້ງ ຫຼ ືນຳໃຊຕ້ວົແບບ ທີ່ ບ່ໍມຄີວາມຈຳເປັນກບັສະ 

ພາບຕວົຈງິ ແລະ ສາມາດເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຕງຶຄຽດລະຫວ່າງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ (ຕວົຢ່າງ: ”ຜູຊ້າຍແມ່ນຜູ ້

ກາ້ວລາ້ວ”/ “ແມ່ຍງິເປັນຜູຮ້ບັເຄາະ”; ”ຜູຊ້າຍຕ່ໍຕາ້ນຄວາມສະເໝພີາບ”/ ”ແມ່ຍງິແມ່ນເພື່ ອຄວາມ 

ສະເໝພີາບ”).

ບາງ ຄ• ັງ້ຄາວ ການໃຊເ້ລື່ ອງຕະຫຼກົຊວນຫວົ ທີ່ ກ່ຽວກບັເພດ ຫຼ ືມຄີຳຄດິເຫນັໃນທາງລບົ ກ່ຽວກບັ 

ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ສະພາບການອື່ ນທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກ ອາດເຮດັໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົເກດີມີ

ຄວາມສບັສນົຂຶນ້ໄດ.້ ຕ່ໍກບັພດຶຕກິຳ ດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນໃຫຖ້າມບຸກຄນົນັນ້ໃນທນັທທີນັໃດວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ 

ເຊື່ ອໃນ ສິ່ ງເຂາົເຈ ົາ້ເວົາ້ມານັນ້ ແທບໍ້ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັຈຶ່ ງເຊື່ ອ. ໃຫຖ້າມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຜູ ້ອື່ ນວ່າເຂາົເຈ ົາ້ 

ຕກົລງົຫຼ ືບ່ໍ ແລະ ເລີ່ ມສນົທະນາໃນຫວົຂໍ ້ດັ່ ງກ່າວ.
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ຂໍແ້ນະນຳຕ່າງໆສຳລບັຄູຝຶກ

ບດົແນະນຳຊ່ວຍສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ1: ແບບຢ່າງຕາຕະລາງການຝຶກອບົຮມົ 3 ວນັ

ເວລາ ມືທ້ ີ1 ມືທ້ ີ2 ມືທ້ ີ3

09.00-10.30 ພທິເີປີດ

ແນະນຳຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ 

ຫຼກັສູດຝຶກອບົຮມົ

ການກຳນດົກດິຈະກຳ

ຮ່ວມກນັ

ການ ສື່ ສານ

ພກັຜ່ອນ 10.30-11.00

11.00-12.30 ການປະເມນີຕນົເອງ ໃຜເຮດັຫຍງັ ການແກໄ້ຂບນັຫາ

ອາຫານທ່ຽງ 12.30-14.00

14.00-15.30 ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-

ຊາຍໃນກຸ່ມ

ກດົລະບຽບ ແລະ 

ຫຼກັການ ຂອງກຸ່ມ

ການບໍລຫິານການເງນິ 

ຂອງການເຮດັວຽກ

ຮ່ວມກນັ

ພກັຜ່ອນ 15.30-16.00

16.00-17.30 ຂໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍ 

ປຽບໃນການເຮດັວຽກ 

ເປັນກຸ່ມ

ການເປັນຜູນ້ຳ ແຜນດຳເນນີງານ

ພທິປິີດຝຶກອບົຮມົ

ໝາຍເຫດ: ໃນແບບຕວົຢ່າງດັ່ ງກ່າວ, ພາກ ”ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ” ແມ່ນໄດເ້ອາົອອກ.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ບດົແນະນຳຊ່ວຍສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ 2: ແນວຄວາມຄດິ ຕົນ້ຕໍກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ບດົຄວາມ ທີ່  

ສຳຄນັ3.

3 ຄດັຈາກ ກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ສຳລບັແມ່ຍງິໃນວສິາຫະກດິ . ILO ບາງກອກ, 2006 and ILO. 3-R ຄູ່ມຄູືຝຶກ. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ 

ແຂງສຳລບັເດກັນອ້ຍ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຄອບຄວົ. ILO, ບາງກອກ, 2006.

ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ບດົຄວາມ ທີ່ ສຳຄນັຕົນ້ຕໍກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

ເພດທີ່ ເດກັນອ້ຍມມີາແຕ່ເກດີ ນັນ້ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນໃຫແ້ກ່ໂອກາດຕ່າງໆຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ຄຽງຄູ່ໄປກບັຕວົ 

ປ່ຽນແປງສຳຄນັຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ຊັນ້ຄນົ ແລະ ຊນົ ຊັນ້ທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ເຊືອ້ຊາດ ຫຼ ື ຊນົເຜົ່ າ ແລະ 

ຄວາມພກິານ. ຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນຊວີະສາດ ມຄີວາມສຳຄນັເມື່ ອເວລາເດກັ ນອ້ຍ ເລີ່ ມແຕກບ່າວແຕກສາວ, 

ແຕ່ວ່າບດົບາດທາງສງັຄມົນັນ້ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ ຕັງ້ແຕ່ມືເ້ກດີ. ທຸກໆສງັຄມົມອບໝາຍບດົບາດຕ່າງໆ, ຄຸນ 

ສມົບດັ ແລະ ໂອກາດຕ່າງ ໃໆຫແ້ກ່ເດກັຍງິ ແລະ ເດກັຊາຍ ສະແດງຕາມ ນັນ້. ອງີຕາມແນວຄວາມຄດິຂອງ

ແຕ່ລະສງັຄມົວ່າ ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຄວນ ແລະ ບ່ໍຄວນປະພດຶແນວໃດ.

ເພດ ໝາຍເຖງິຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນຊວີະສາດລະຫວ່າງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຊຶ່ ງເປັນ ສິ່ ງທົ່ ວໄປໃນ ທົ່ ວ 

ໂລກ ແລະ ບ່ໍປ່ຽນແປງ. ຕວົຢ່າງ: ມພີຽງແຕ່ແມ່ຍງິເທົ່ ານັນ້ທີ່ ສາມາດເກດີລູກໄດ ້ແລະ ມພີຽງຜູຊ້າຍ ທີ່ ມ ີ

ໜວດເຄາົ.

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໝາຍເຖງິຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ສາຍພວົພນັດາ້ນສງັຄມົລະຫວ່າງເດກັຍງິ ແລະ 

ເດກັຊາຍ, ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ເຊິ່ ງຮຽນຮູໄ້ດ ້ ແລະ ແຕກຕ່າງກນັຫຼາຍໃນສງັຄມົ ໜຶ່ ງໆ ແລະ ລະຫວ່າງ 

ສງັຄມົຕ່າງໆ. ບນັດາບດົບາດເລົ່ ານັນ້ ປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ ແລະ ຈາກລຸນ້ຄນົໜຶ່ ງໄປຫາອກີລຸນ້ 

ຄນົ ໜຶ່ ງ. ຕວົຢ່າງ: ໃນຫຼາຍໆປະເທດ ທີ່ ແມ່ຍງິເປັນຜູເ້ບິ່ ງແຍງເດກັນອ້ຍ, ແຕ່ວ່ານບັມື ້ກໍ່ ເລີ່ ມມຜູີຊ້າຍເປັນຜູ ້

ເບິ່ ງແຍງເດກັນອ້ຍຫຼາຍ ຂຶນ້ເຊັ່ ນກນັ. ໃນຫຼາຍປະເທດແມ່ຍງິ ບ່ໍເຮດັວຽກໃນບ່ອນ ກໍ່ ສາ້ງ, ໃນຂະນະ ທີ່ ຢູ່ອກີ 

ປະເທດອື່ ນໆ ມນັເປັນເລື່ ອງທຳມະດາ ທີ່ ເຫນັ ແມ່ຍງິ ເຮດັວຽກໃນຂະແໜງນີ.້

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສງັຄມົເລົ່ ານີ ້ແມ່ນຍອ້ນມຕີວົປ່ຽນແປງອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ອາຍຸ, ຊັນ້ຄນົ ຫຼ ືຊນົ ຊັນ້ວນັ 

ນະ, ເຊືອ້ຊາດ ຫຼ ື ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຄວາມພກິານ ແລະ ຍອ້ນຜນົສະທອ້ນດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນ 

ພູມສາດ, ເສດຖະກດິ ແລະ ການເມອືງ.

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍແມ່ນໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນຈາກຄຸນຄ່າຄວາມເຊື່ ອ, ບນັທດັຖານ ແລະ ຮູບແບບທີ່ ກຳ 

ເນດີຂ ້ນືໃນແຕ່ລະສງັຄມົ. ເຖງິຢ່າງໃດ ກໍ່ ຕາມ, ບດົບາດເລົ່ ານັນ້ກໍ່ ສາມາດປ່ຽນແປງ ແລະ ໃນຕວົຈງິ ກໍ່ ປ່ຽນແປງ 

ໄດ.້ ໃນຕວົຈງິ, ການປະພດຶຕ່າງໆ ສ່ວນຫຼາຍຈະປ່ຽນແປງໄວກວ່າແນວ ຄວາມຄດິ ທີ່ ຄນົເຮາົມ ີກ່ຽວກບັວ່າ 
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ເດກັຍງິ ແລະ ເດກັຊາຍ, ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍຄວນ ຫຼ ື ບ່ໍຄວນປະພດຶແນວໃດ. ຕວົຢ່າງ: ເດກັຍງິ ແລະ 

ແມ່ຍງິ ໃນຫຼາຍສງັຄມົ ຕອ້ງເປັນເພດທີ່ ອ່ອນແອກວ່າ ແລະ ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງຈາກວຽກ 

ໜກັ. ແນວໃດ ກໍ່ ຕາມ, ໃນຕວົຈງິເດກັຍງິ ແລະ ແມ່ຍງິ ຈາກກຸ່ມຄນົທີ່ ທຸກຍາກສ່ວນຫຼາຍ ກໍ່ ເຮດັວຽກໜກັ

ຫຼາຍໆ ຊົ່ ວໂມງຄຽງຄູ່ກບັເດກັຊາຍ ແລະ ຜູຊ້າຍ.

ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໝາຍເຖງິສດິ, ໜາ້ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ, ໂອກາດ, ການໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ 

ແລະ ການໃຫຄຸ້ນຄ່າ ເທົ່ າທຽມກນັແກ່ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ໃນບ່ອນເຮດັວຽກ ແລະ ໃນການພວົພນັລະຫວ່າງ 

ວຽກ ແລະ ຊວີດິ. 

ໃນຂະບວນການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ ສິ່ ງສຳຄນັຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍມສີດິເທົ່ າທຽມ 

ກນັ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ໜາ້ວຽກ, ອຳນາດໃນການຕດັສນິບນັຫາ ແລະ ລາຍຮບັ. 

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອບົຮມົການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ, ຫຼກັການ ພືນ້ຖານ ຂອງການສົ່ ງເສມີຄວາມສະ 

ເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ຄວນຈະຕອ້ງໄດຍ້ກົມາໃຫເ້ຫນັແຈງ້ ບາງບນັຫາດັ່ ງນີ:້

ຄວາມສຳເລ• ດັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໝດົທຸກຄນົ ຮຽກຮອ້ງ 

ໃຫມ້ກີານປະກອບສ່ວນປັດໃຈຈາກທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ.

ການ ສ• ົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ຈະເປັນຜນົປະໂຫຍດແກ່ໝດົທຸກຄນົ ໃນສງັຄມົ. ມນັ ບ່ໍ

ໝາຍຄວາມວ່າຈະເອາົອຳນາດໃຫແ້ມ່ຍງິຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຫຼຸດອຳນາດຂອງຜູຊ້າຍລງົ, ແຕ່ວ່າການ 

ສາ້ງສະພາບແບບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຊະນະ (ຊະນະ-ຊະນະ) ແມ່ນຈະສາມາດ ນຳໄປສູ່ຊວີດິ ທີ່ ມຄຸີນນະ 

ພາບ ທີ່ ດ ີຂຶນ້ສຳລບັທງັໝດົທຸກຄນົ. 

ມ• ນັ ບ່ໍເປັນພຽງແຕ່ ສດິ ທີ່ ເປັນ ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັ, ແຕ່ກໍ່ ຍງັມ ີ ຄວາມສະຫງ່າ ກໍ່ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັ 

ເໝອືນກນັ - ການໃຫໂ້ອກາດເທົ່ າທຽມກນັສຳລບັທງັແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ແມ່ນເປັນຜນົປະໂຫຍດ 

ຈາກການພດັທະນາ ທີ່  ບ່ໍແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ຄວາມເປັນທຳ ແຕ່ຍງັເປັນການສາ້ງເສດຖະກດິ ທີ່ ດ ີ

ຂຶນ້ ແລະ ມໄີຫວພກິທາງທຸລະກດິ ເພື່ ອນຳໃຊຄ້ວາມສາມາດພເິສດທງັໝດົ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ 

ໃນຄອບຄວົ ແລະ ໃນສງັຄມົ. 

ຄວາມສະເໝ• ພີາບຍງິ-ຊາຍ ມຄີວາມຈຳເປັນຕອ້ງໄດສ້ົ່ ງເສມີໃນ ທຸກຮູບການທງັໝດົ ຂອງຊວີດິ 

ແລະ ໃນທຸກກດິຈະກຳ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວ, ເຖງິວ່າມນັບ່ໍ”ເຫນັໄດຊ້ດັເຈນ“ ໃນການພວົພນັກບັບດົ 

ບາດຍງິ-ຊາຍ. ຕວົຢ່າງ: ໃນເວລາ ທີ່ ປະຊາຊນົຄດິເຖງິກຸ່ມທຸລະກດິເຂາົອາດບ່ໍສາມາດເຫນັການ 

ພວົພນັກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ - ເຖງິຢ່າງໃດ ກໍ່ ຕາມ, ມນັສາມາດມຄີວາມ ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະ 
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ພາບຂອງສະມາຊກິແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ທີ່ ຈຳເປັນຕອ້ງໄດຄ້ຳນງຶເຖງິ.

ມາດຕະການພ• ເິສດ ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືຜູ ້ທີ່ ຢູ່ໃນທ່າເສຍປຽບ ແມ່ນມຄີວາມຕອ້ງການເລືອ້ຍໆ ເພື່ ອ 

ໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງສະພາບຄວາມ ບ່ໍສະເໝພີາບ ນັນ້.
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ບດົແນະນຳຊ່ວຍສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ3:

ວງົຈອນການຮຽນຮູຈ້າກປະສບົການແມ່ນຫຍງັ?4

ແນວຄວາມຄດິວງົຈອນການຮຽນຮູຈ້າກປະສບົການ ໃນ ປຶມ້ຄູ່ມ ືນີແ້ມ່ນມາຈາກແນວຄດິ ທີ່ ວ່າ ຄນົເຮາົຮຽນ 

ຮູໄ້ດດ້ກີວ່າໝູ່ ໝດົຈາກ ”ການເຮດັຕວົຈງິ” ບ່ໍແມ່ນຈາກ ”ຜູ ້ອື່ ນບອກ” ຫຼ ືຟັງການບນັລະ ຍາຍ. ໃນຊວີດິປະຈຳວນັ 

ຄນົເຮາົຜ່ານວງົຈອນການຮຽນຮູຈ້າກປະສບົການຕະຫຼອດເວລາ, ວງົຈອນນັນ້ເປັນຂະບວນການ ຕ່ໍເນື່ ອງ ເຊິ່ ງ ສາ້ງ 

ຂຶນ້ຈາກການຮວບຮວມປະສບົການຜ່ານມາທງັໝດົ. ການຮຽນຮູຈ້າກປະສບົການໃນການຝຶກອບົຮມົໝາຍເຖງິ: 

ເຮດັບດົຝຶກຫດັ ແລະ ຈາກນັນ້ກໍ່ ຖອດຖອນຂໍ ້ຄວາມສຳຄນັຕ່າງໆ, ຂໍຮ້ຽນຮູຕ່້າງໆ ຫຼ ືບດົຮຽນຕ່າງໆສຳລບັນຳ 

ໄປໃຊໃ້ນອະນາຄດົນຳກນັຫຼາຍ ກວ່າຈະເປັນການຮບັເອາົ ຂໍຄ້ວາມຈາກບດົຮຽນແຕ່ຢ່າງດຽວ.

ວງົຈອນປະກອບດວ້ຍ ຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງນີ:້

4 ຄດັຈາກ ILO. ກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ສຳລບັແມ່ຍງິໃນວສິາຫະກດິ.  ILO ບາງກອກ, 2006.

ບາດກາ້ວທ ີ1: 

ການປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ 

ການສາ້ງປະສບົການ

ບາດກາ້ວທ ີ2: 

ແລກປ່ຽນຄຳເຫນັກ່ຽວກບັສິ່ ງ

ທີ່ ເກດິຂ ້ນື

ບາດກາ້ວທ ີ5: 

ນຳໃຊບ້ດົຮຽນໃນອານາຄດົ

ບາດກາ້ວທ ີ3: 

ຖອດຖອນບດົຮຽນກ່ຽວກບັ

ສີ່ ງທີ່ ເກດີຂ ້ນື

ບາດກາ້ວທ ີ4: 

ສາ້ງເປັນປະສບົການລວມ
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ການປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ການສາ້ງປະສບົການ ເຊນີຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຫຼ ້ນີເກມ ຫຼ ື ເຮດັບດົຝຶກຫດັອື່ ນ 

ເຊັ່ ນ: ການສາ້ງຫໍຄອຍ.

ແລກປ່ຽນຄຳເຫນັກ່ຽວກບັສິ່ ງທີ່ ເກດີ ຂືນ້ ສະເໜີຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມສົນທະນາກບັສິ່ ງທີ່ ເກີດ ຂືນ້ໃນ 

ບາດກາ້ວທ ີ1 ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານວ່າເຂາົ 

ເຈ ົາ້ໄດເ້ຮດັຫຍງັ. ໝາກຜນົໄດຮ້ບັທງັໝດົ ຈາກການ 

ສນົທະນາແມ່ນສະແດງໃຫເ້ຫນັປະຈກັຕາແກ່ໝດົ 

ທຸກຄນົ

ຖອດຖອນບດົຮຽນກ່ຽວກບັ ສິ່ ງທີ່ ເກດີ ຂືນ້ ທບົທວນປະສບົການ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກ 

ປະສບົການດັ່ ງກ່າວເພື່ ອເກບັກຳເອາົ ສິ່ ງທີ່ ເກດີ ຂຶນ້ສຳ

ລບັບາດກາ້ວທ ີ1: ”ສິ່ ງທີ່ ໄດເ້ຮດັ” ບາງຕວົຢ່າງ: ຍອ້ນ 

ຍງັການສາ້ງຫໍຄອຍເຈັຍ້ຈ ຶ່ ງບ່ໍໄດສ້ຳເລດັ ດັ່ ງໃນບາດ 

ກາ້ວທ ີ1 - ແມ່ນຫຍງັເຮດັ ”ຜດິພາດ” ແລະ ມນັເປັນ 

ສິ່ ງປະຫຼາດໃຈແນວໃດ?

ການສາ້ງເປັນປະສບົການລວມ ດງຶເອາົບດົຮຽນ ແລະ ຂໍສ້ະຫຼຸບຕ່າງໆອອກມາຈາກ ສິ
່ ງ 

ທີ່ ເກດີ ຂຶນ້. ຕວົຢ່າງ: ເປັນຫຍງັໃນການເຮດັວຽກເປັນ 

ກຸ່ມ ຈຶ່ ງມຄີວາມຈຳເປັນຕອ້ງໄດວ້າງແຜນຮ່ວມກນັ 

ແລະ ມກີານ ສື່ ສານທີ່ ມປີະສດິທະພາບ.

ການນຳເອາົບດົຮຽນໄປນຳໃຊ ້ໃນຊວີດິຕວົຈງິ ສນົທະນາວ່າ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈະສາມາດນຳໃຊຂໍ້ຮ້ຽນຮູ,້ 

ສິ່ ງທີ່ ຊອກໄດ ້ແລະ ຂໍສ້ະຫຼຸບຕ່າງໆໃນຊວີດິຂອງເຂາົ 

ເຈ ົາ້ແນວໃດ?

ໂດຍຜ່ານວງົຈອນການຮຽນຮູຈ້າກປະສບົການ ໃນຊຸດຝຶກອບົຮມົໃນດາ້ນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ ມນັໃຫ ້

ໂອກາດແກ່ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໄດປັ້ບປຸງທກັສະການແກໄ້ຂບນັຫາຢ່າງເປັນລະບບົ ໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ມກີານປົກ 

ປ້ອງ. ເຂາົເຈ ົາ້ຮຽນທດົລອງ ແລະ ຮບັຮູເ້ຖງິຊບັພະຍາກອນຂອງຕນົເອງ ເພື່ ອວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຈະສາມາດດດັປັບ 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຄວາມຄດິ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນອະນາຄດົ.
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ຂໍແ້ນະນຳຕ່າງໆສຳລບັຄູຝຶກ

ບດົແນະນຳຊ່ວຍສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ4: ສນັຍາລກັບດົສອນ

*ພອ້ມທງັລະບຸລະອຽດວ່າການເຮດັວຽກຂອງກຸ່ມ ໃນແຕ່ລະພາກ ນັນ້ແມ່ນຈະປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິ ທີ່

ໄດຕ້ັງ້ກຸ່ມ (ກຸ່ມທີ່ ມແີລວ້ ຫຼວ່ືາຈະຕັງ້ໃນອະນາຄດົ) ຫຼ ືແບບປະສມົຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. ຢູ່ໃນຫຼາຍພາກ ແມ່ນສາ 

ມາດເຮດັແບບປະສມົ; ແຕ່ວ່າສະເພາະໃນພາກທ ີ3, 6, 7, 8, 13 ແລະ 14, ການແບ່ງກຸ່ມ ແມ່ນຕອ້ງໄດຈ້ດັ 

ຕາມກຸ່ມທຸລະກດິທີ່ ມແີລວ້ ຫຼ ືຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ມາຈາກທອ້ງຖິ່ ນດຽວກນັ ແລະ ໃນປະເພດທຸລະກດິດຽວກນັ ຊຶ່ ງ

ເປັນຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສາມາດຕັງ້ເປັນກຸ່ມທຸລະກດິໄດ.້

ເພື່ ອຊ່ວຍຄູຝຶກໃນການກະກຽມບດົສອນ, ໃນທຸກໆພາກໄດກ້ຳນດົໃຫດ້ັ່ ງນີ:້

 ຈດຸປະສງົ (ກຳນດົຈດຸປະສງົ ຫຼ ືລາຍການຈດຸປະສງົ ຂອງບດົຝຶກຫດັ).

 ໄລຍະເວລາ (ກຳນດົໄລຍະເວລາຂອງການຝຶກອບົຮມົ ສຳລບັບດົຝຶກຫດັ).

 ການຈດັວາງຫອ້ງ (ອະທບິາຍວ່າ ຄວນຈະຈດັຫອ້ງ ແລະ ຕັ່ ງນັ່ ງສຳລບັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມແນວໃດ)

 ອຸປະກອນ (ກຳນດົລາຍການອຸປະກອນຝຶກອບົຮມົ ທີ່ ຈຳເປັນສຳລບັບດົຝຶກຫດັ).

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ (ກຳນດົລາຍການຕ່າງໆທີ່ ຊ່ວຍຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໝາຍເຫດໂດຍຫ ຍໍ ້ທີ່ ຈດັໃຫຢູ່້ໃນ 

ທາ້ຍບດົຝຶກຫດັ).

 ບດົສອນ (ກຳນດົຄຳແນະນຳເປັນແຕ່ລະບາດກາ້ວ ສຳລບັການດຳເນນີການຝຶກອບົຮມົ).

ໃນທຸກໆບາດກ• າ້ວ, ບດົແນະນຳທີ່ ໄດກ້ຳນດົໃຫນ້ັນ້ ແມ່ນທງັເນືອ້ໃນການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ວທິ ີ

ການ ຝຶກອບົຮມົ.

ບ• ດົຄວາມ ທີ່ ສຳຄນັ ເພື່ ອສະຫຼຸບທຸກໆບດົຝຶກຫດັ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນບາດກາ້ວສຸດທາ້ຍຂອງແຕ່ລະ 

ບດົສອນ.

ໝາຍເຫດສຳລ• ບັຄູຝຶກ ແມ່ນໄດບ້ນັຈເຸຂົາ້ເພື່ ອປະຕບິດັກບັສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ຄາດເອາົໄວ ້ ຫຼ ື ເພື່ ອໃຫ ້

ເປັນເຕກັນກິການຝຶກອບົຮມົ.

•  ບດົແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໄດລ້ະບຸວທິແີນະນຳ ເພື່ ອໃຫຮ້ບັປະກນັວ່າບນັຫາດາ້ນບດົ 

ບາດຍງິ-ຊາຍ ຈະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາໃນພາກນັນ້ໆ.
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ພາກທ ີ1: ການແນະນຳຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງການຝຶກອບົຮມົ

ຈດຸປະສງົ:

ແນະນຳສະເໜ• ຈີດຸປະສງົ ຂອງການຝຶກອບົຮມົ, ລາຍການ ແລະ ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດຮູ້ຈ້ກັ ຊຶ່ ງກນັ 

ແລະ ກນັ;

ຮ• ູຈ້ກັສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ມສ່ີວນຮ່ວມຜ່ານມາ;

ເພ• ື່ ອສະເໜຄີວາມຄາດຫວງັ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃຫຈ້ະແຈງ້ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະ

ກນັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 

ໄລຍະເວລາ: 90 ນາທີ

ການຈດັວາງຫອ້ງ: ຈດັ ຕັ່ ງເປັນຮູບໂຕ U

ອຸປະກອນ: ບດັຄວາມ, ບກິເຟິສ, ເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ (Flipcharts ) ສຳລບັ 3 ຫຼ ື4 ຫວົ ຂໍຄ້ວາມ.

 ບດົສອນ

ບາດກາ້ວທ ີ1 - 35 ນາທີ

ສະເໜຄີວາມຍນິດຕ່ໍີຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ  ແລະ ບອກເຂາົເຈ ົາ້ວ່າ ພາກນີ
້
ແມ່ນຈະໄດແ້ນະນຳໃຫຮູ້ຈ້ກັ ກນັ ຊຶ່ ງກນັ 

ແລະ ກນັ ແລະ ສນົທະນາລາຍການຝຶກອບົຮມົໃນຊຸດນີ.້ 

ແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນຄູ່ໂດຍການຈບັສະຫຼາກ (ຕວົຢ່າງ: ກ່ຽມຢາຍວດັຖຸເປັນຄູ່ຈຳນວນໃດ ໜຶ່ ງທີ່ ແຕກຕ່າງ 

ກນັໃຫຄ້ບົກບັຈຳນວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລວ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເລອືກເອາົ, ຫຼງັຈາກ ນັນ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຈບັຄູ່ທີ່ ເລອືກສິ່ ງຂອງຄ ື

ກນັ). ບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຮູວ່້າມເີວລາພຽງ 5 ນາທ ີເພື່ ອໃຫຊ້ອກຫາຄູ່ສນົທະນາ ແລະ ໃຫຊ້ອກຮູວ່້າທຸລະກດິປະເພດ 

ໃດ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ກຳລງັດຳເນນີຢູ່ໃນປະຈບຸນັ.

ຫຼງັຈາກຈບົ 5 ນາທ ີໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ສະເໜຄູ່ີສນົທະນາຂອງຕນົ (ສູງສຸດ 1 ນາທ)ີ.

ພາກທ ີ1: ການແນະນຳຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງການຝຶກ 
ອບົຮມົ
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ບາດກາ້ວທ ີ2 - 15 ນາທ ີ

ອະທບິາຍວ່າ ທມີງານຝຶກອບົຮມົຈຳເປັນຕອ້ງຮູກ່້ຽວກບັ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ (“ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງ 

ການຢາກຮຽນຫຍງັ?”) ແລະ ກຳນດົການປະກອບສ່ວນ ທີ່ ເປັນໄປໄດ ້(“ຂອ້ຍສາມາດແລກປ່ຽນຫຍງັໄດແ້ດ່ກບັ 

ຜູ ້ອື່ ນ?”). ສິ່ ງນີຈ້ະຊ່ວຍຮບັປະກນັວ່າ ຊຸດຝຶກອບົຮມົນີແ້ທດເໝາະກບັຄວາມຈຳເປັນຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ 

ໄດນ້ຳໃຊພ້ອນສະຫວນັ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຢ່ີາງເຕມັສ່ວນ. 

ແຈກຢາຍບດັສເີຫຼອືງ ແລະ ສຟ້ີາ (ສລີະ 3 ບດັ) ໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຂຽນ ຄວາມຄາດຫວງັ 

ແລະ ການປະກອບສ່ວນໃສ່ບດັສ ີດັ່ ງນີ:້

ສ• ຟ້ີາ: ຄວາມຄາດຫວງັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຈາກການຝຶກອບົຮມົ;

ສ• ເີຫຼອືງ: ເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດປະກອບສ່ວນຫຍງັໄດແ້ດ່ໃນການຝຶກອບົຮມົ. 

ອະທບິາຍຫຼກັການພືນ້ຖານສຳລບັການໃຊບ້ດັຄວາມຄ:ື 

ຂຽນໂຕໜ• ງັສໃືຫຍ່ຈະແຈງ້; 

ຂຽນພຽງແນວຄວາມຄ• ດິດຽວຕ່ໍ ໜຶ່ ງບດັ (ຖາ້ ບ່ໍ ດັ່ ງນັນ້ ໃຫຂ້ຽນໃສ່ບດັທ ີ 2 ຖາ້ມແີນວຄວາມ 

ຄດິໃໝ່); 

ຂຽນເປ• ັນຄຳເວົາ້ທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ເຈາະຈງົ; 

ບ• ໍ່ ໃຫຂ້ຽນ ຊື່ ໃສ່.

ສະແດງບດັຈຳນວນໜຶ່ ງ ທີ່ ກະກຽມໂດຍທມີງານຝຶກອບົຮມົ ເພື່ ອສາທດິກ່ຽວກບັຂໍແ້ນະນຳການໃຊບ້ດັ 

ຄວາມຂາ້ງເທງິ. ໃຫເ້ວລາແກ່ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ເພື່ ອຂຽນຄວາມຄາດຫວງັ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ 

ໃສ່ບດັຄວາມ. ຄູຝຶກຄວນເກບັເມື່ ອຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຂຽນແລວ້ ແລະ ຈດັບດັເລົ່ ານັນ້ເຂົາ້ ກນັເປັນກຸ່ມໂດຍມຫີວົ 

ຂໍໃ້ສ່ພອ້ມຢູ່ກະດານເຈັຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່. ອາດມຫີວົຂໍເ້ຊັ່ ນ: “ແນວຄວາມຄດິທຸລະກດິ ຫຼ ື ໂອກາດຕ່າງໆ”, 

“ທກັສະດາ້ນທຸລະກດິ”, “ການເຂົາ້ຫາຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆ”, “ການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ ພາຍນອກ” ແລະ ອື່ ນໆ. 

ມນັຈະເປັນປະໂຫຍດ ທີ່ ຈະໃຫມ້ກຸ່ີມບດັ ໜຶ່ ງ ເປັນຫວົຂໍ ້ອື່ ນໆ ທີ່ ຄູຝຶກເຫນັ ວ່າເນືອ້ໃນຂອງບດັຄວາມ ນັນ້ບ່ໍເຂົາ້

ກບັຫວົຂໍ ້ທີ່ ກຽມໄວ ້ຫຼ ືມຫີວົ ຂໍໃ້ໝ່ໆ.

ສິ່ ງທີ່ ຄວນລະວງັ: ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມບາງຄນົອາດ ບ່ໍຄາດຫວງັວ່າ ຈະຖກືຖາມກ່ຽວກບັຄວາມຄາດຫວງັ ແລະ ການ 

ປະກອບສ່ວນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ໃນເບືອ້ງ ຕົນ້ເຂາົເຈ ົາ້ອາດຮູສ້ກຶຊ່ວຍຫຍງັ ບ່ໍໄດ.້ ບາງຄນົອາດຮູສ້ກຶອາຍເກນີກວ່າ 

ທີ່ ຈະເວົາ້ເຖງິຄວາມຄາດຫວງັ “ສ່ວນຕວົ”. ໃຫຊຸ້ກຍູທຸ້ກຄນົໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມ. ຖາ້ຫາກວ່າມບີາງຄນົຂຽນພຽງ 

ບດັດຽວ ຫຼ ື2 ບດັ ກໍ່  ບ່ໍເປັນຫຍງັ.
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ພາກທ ີ1: ການແນະນຳຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງການຝຶກອບົຮມົ

ບາດກາ້ວທ ີ3 - 20 ນາທ ີ

ສນົທະນາກ່ຽວກບັບດັຄວາມຄາດຫວງັ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໂດຍຫ ຍໍ ້ ຈາກຫວົຂໍ ້ໜຶ່ ງໄປຫາອກີຫວົ 

ຂໍ ້ໜຶ່ ງຕ່ໍໄປ. ສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຊີແ້ຈງບາງຄຳເຫນັ ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັຈະແຈງ້ ແລະ ຍງັເປັນ ທີ່ ສງົໄສ. ອະທບິາຍໃຫ ້

ກວມເອາົທຸກໆກຸ່ມຫວົຂໍ ້ວ່າຄວາມຄາດຫວງັອາດບນັລຸໄດເ້ຖງິລະດບັໃດ ໜຶ່ ງໃນ ຊຸດຝຶກອບົຮມົຄັງ້ນີ.້ ປົກກະຕ ິ

ແລວ້ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມສ່ວນຫຼາຍອາດຈະສູງເກນີໄປ. ຕວົຢ່າງ: ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິໜຶ່ ງອາດຄາດຫວງັວ່າ 

ກຳໄລ ຂອງຕນົຈະເພີ່ ມຂຶນ້ 10 ເທົ່ າທນັທໂີລດຫຼງັຈາກ ຕັງ້ເປັນກຸ່ມ. ໃນກລໍະນ ີດັ່ ງກ່າວນັນ້, ອະທບິາຍເຖງິ ສິ່ ງທີ່ ຜູ ້

ເຂົາ້ຮ່ວມສາມາດຄາດຫວງັໄດ.້ ເນັນ້ໜກັວ່າຄວາມຄາດຫວງັຈະສາມາດບນັລຸໄດ ້ ຈດຸໜກັແມ່ນ ຂຶນ້ກບັຜູເ້ຂົາ້ 

ຮ່ວມເອງ ພອ້ມກນັ ນັນ້ອງົການຈດັ ຕັງ້ພາຍໃນທອ້ງ ຖິ່ ນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຫາ້ວຫນັ ແລະ ປະຕບິດັຕາມບດົຮຽນທີ່ ໄດ ້

ຮຽນມາພາຍຫຼງັການຝຶກອບົຮມົສິນ້ສຸດລງົ.

ບາດກາ້ວທ ີ4 - 10 ນາທ ີ

ແຈກຢາຍຕາຕະລາງການຝຶກອບົຮມົໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. 

ບ່ໍຈຳເປັນຕອ້ງບອກລາຍລະອຽດ ພຽງແຕ່ອະທບິາຍໂດຍຫ ຍໍໃ້ຫເ້ຂົາ້ໃຈງ່າຍເຖງິຈດຸປະສງົ ຕົນ້ຕໍຂອງແຕ່ 

ລະພາກ ກໍ່ ພໍ.

ບາດກາ້ວທ ີ5 – 10 ນາທ ີ

ສາ້ງກດົລະບຽບພືນ້ຖານ ດັ່ ງນີ:້ 

ສະເໜບີາງກດົລະບຽບ (ຕວົຢ່າງ: ມາຊາ້, ບ່ໍຟັງໃນເວລາຜູອ້ື່ ນເວົາ້). ສະເໜໃີຫກຸ່້ມເພີ່ ມເຕມີ ສິ່ ງທີ່ ຄວນ 

ເຮດັ ແລະ ບ່ໍຄວນເຮດັ. ສະເໜຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 2 ທ່ານ ຕດິກດົລະບຽບຝຶກອບົຮມົໃສ່ຝາ. ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມອາດສະເໜ ີ

ໃຫມ້ກີານປັບໃໝ (ຕວົຢ່າງ: ປັບໃໝເປັນເງນິ, ຟ້ອນ ຫຼ ືຮອ້ງເພງັ) ໃຫລ້ະບຸຈະແຈງ້.
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 ຈດຸປະສງົ:

ເພ• ື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວ່າກຸ່ມທຸລະກດິແມ່ນກຸ່ມແນວໃດ;

ເພ• ື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວທິສີາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ;

ເພ• ື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວທິຊ່ີວຍໃຫກຸ່້ມທຸລະກດິດຳເນນີງານໄປໄດດ້.ີ

 ໄລຍະເວລາ: 90 ນາທີ

 ການຈດັວາງຫອ້ງ:

ບາດກ• າ້ວທ ີ1, 2, ແລະ 4: ຈດັເປັນຮູບ ໂຕ U;

ບາດກ• າ້ວທ3ີ: ຈດັເປັນວງົມນົ.

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:

ບາດກ• າ້ວໃນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ2.1);

 ອຸປະກອນ: ບກິເຟິສ, ເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່, ໝາກບານ ຫຼ ືວດັຖຸ ທີ່ ເປັນຮູບໜ່ວຍມນົ.

 ບດົສອນ

ບາດກາ້ວທ ີ1- 30 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າບາດກາ້ວນີແ້ມ່ນຈະໄດຮ້ຽນຮູວ່້າກຸ່ມທຸລະກດິແມ່ນແນວໃດ, ບາດກາ້ວໃນ 

ການສາ້ງ ຕັງ້ມຫີຍງັແດ່ ແລະ ມຫີຍງັທີ່ ສາມາດໃຫກຸ່້ມປະສບົຜນົສຳເລດັໄດ.້

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າມຫີຍງັແດ່ທີ່  ຂຶນ້ກບັກຸ່ມ. ຖາມສະມາຊກິກຸ່ມທີ່ ມແີລວ້ ອະທບິາຍກຸ່ມຂອງ ເຂາົເຈ ົາ້ 

ເປັນແນວໃດ. ໂດຍສະເພາະແລວ້ ຖາມເຂາົເຈ ົາ້ດັ່ ງນີ:້ 

ກ• ດິຈະກຳ ຕົນ້ຕໍຂອງກຸ່ມທຸລະກດິແມ່ນຫຍງັ?

ເຂ• າົເຈ ົາ້ມສີະມາຊກິເທົ່ າໃດ? ເປັນແມ່ຍງິ ຫຼ ືຜູຊ້າຍ ຫຼ ືທງັສອງບ່ໍ?

ພາກທ ີ2: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິແມ່ນເຮດັແນວໃດ?

ພາກທ ີ2: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິແມ່ນເຮດັແນວໃດ?
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ສນົທະນາແບບເປັນກນັເອງ ແລະ ໃຫເ້ຫນັຄວາມແຕກຕ່າງການອະທບິາຍຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ.

ຕອ້ງໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັກຸ່ມທຸລະກດິແມ່ນແນວໃດ. ໂດຍປົກກະຕ ິ

ແລວ້, ກຸ່ມທຸລະກດິ ແມ່ນກຸ່ມ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍກຸ່ມຄນົ ທີ່ ເຮດັວຽກໃນປະເພດທຸລະກດິອນັດຽວກນັ ທີ່ ມບີາງຄນົ 

ເຮດັກດິຈະກຳທຸລະກດິຮ່ວມກນັ.

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 30 ນາທີ

ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຄດິວ່າມບີາດກາ້ວໃດແດ່ທີ່ ຈຳເປັນໃນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມ. ຖາ້ຫາກມບີາງຄນົທີ່ ໄດ ້

ຕັງ້ກຸ່ມມາແລວ້, ສະເໜໃີຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ອະທບິາຍໂດຍຫ ຍໍ ້ກ່ຽວກບັບາດກາ້ວທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ປະ ຕບິດັໃນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມ 

ຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 

ບນັທກຶບາດກາ້ວ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດສ້ະເໜ.ີ

ໃຫເ້ນັນ້ໜກັວ່າ ມນັ ບ່ໍມຈີກັບາດກາ້ວ ທີ່ ຖກືຕອ້ງສຳລບັການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມ, ແຕ່ວ່າ ກໍ່ ມຈີຳນວນໜຶ່ ງ ຫຼ ືທງັໝດົ 

ຂອງບາດກາ້ວປົກກະຕແິລວ້ແມ່ນມຄີວາມຈຳເປັນ. ແຈກຢາຍ ສື່ ຝຶກອບົຮມົທ ີ2.1 ກ່ຽວກບັບາດກາ້ວໃນການ 

ສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມ ແລະ ໃຫສ້ນົທະນາວ່າມຄີວາມແຕກຕ່າງຫຍງັບ່ໍຈາກຜນົຂອງ ການສນົທະນາ ແລະ ຈາກ ສື່ ຝຶກອບົຮມົ. 

ໃນລະຫວ່າງການສນົທະນາ, ໃຫເ້ນັນ້ໜກັວ່າລຳດບັຂອງບາດກາ້ວ ແມ່ນຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງ ສຳລບັທຸກ 

ກລໍະນສີະພາບ.

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 30 ນາທີ

ໃຫຊ້ີບ້ອກວ່າ ເຖງິວ່າມບີາງກຸ່ມທຸລະກດິໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ແລວ້, ບາງກຸ່ມຈະປະສບົຜນົສຳເລດັ ແຕ່ 

ບາງກຸ່ມກໍ່ ອາດຈະປະສບົກບັຫຼາຍບນັຫາ.

ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ເປັນຫຍງັເຂາົເຈ ົາ້ຈ ຶ່ ງຄດິຄແືນວນັນ້.

ບອກເຂາົເຈ ົາ້ວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດຫ້ ້ິຼນເກມໝາກບານ ເພື່ ອລະດມົແນວຄວາມຄດິວ່າມຫີຍງັແດ່ ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ ້

ກຸ່ມມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ປະສບົຜນົສຳເລດັ. ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຢືນເປັນວງົມນົ. ບອກເຂາົເຈ ົາ້ວ່າໝາກບານ 

ຈະໄດຖ້ກືໂຍນຈາກຜູໜ້ຶ່ ງໄປຫາອກີຜູ ້ໜຶ່ ງ, ໃນຂະນະ ທີ່ ຜູຮ້ບັໝາກບານໄດ ້ຈະຕອ້ງໄດບ້ອກ ໜຶ່ ງປັດໃຈ ສຳລບັ 

ເຮດັໃຫກຸ່້ມທຸລະກດິປະສບົຜນົສຳເລດັ.

ຖາ້ມຄີວາມຈຳເປັນ, ໃຫຍ້ກົບາງຕວົຢ່າງຈາກບາງລາຍການຂາ້ງລຸ່ມ ນີໃ້ຫແ້ກ່ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຄ:ື 

ຄວາມສ• ນົໃຈ ແລະ ຄວາມຕັງ້ໃຈຈາກສະມາຊກິທງັໝດົ
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ພາກທ ີ2: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິແມ່ນເຮດັແນວໃດ?

ຄວາມສະເໝ• ພີາບລະຫວ່າງສະມາຊກິ

ຄວາມເປ• ັນທຳ ແລະ ການແບ່ງວຽກທີ່ ມປີະສດິທພິາບ

ກ• ດົລະບຽບທີ່ ທຸກຄນົຕກົລງົຮບັຮອງເອາົ

ການເປ• ັນຜູນ້ຳທີ່ ດີ

ການ ສ• ື່ ສານທີ່ ດີ

ຄວາມສາມາດໃນການແກ• ໄ້ຂບນັຫາ

ການບ• ໍລຫິານການເງນິ ທີ່ ດ.ີ 

ເລີ່ ມຕົນ້ຫ ້ິຼນເກມ. ຜູຊ່້ວຍຝຶກອບົຮມົຜູ ້ໜຶ່ ງຕອ້ງເປັນຜູຊ່້ວຍໃນການຫ ້ິຼນເກມໝາກບານ. ສ່ວນອກີຜູໜ້ຶ່ ງ 

ເປັນຜູບ້ນັທກຶແນວຄວາມຄດິລງົໃນເຈັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່.

ໃນເວລາ ທີ່ ໄດລ້ະດມົສະໝອງສິນ້ສຸດລງົ, ສະແດງຄວາມຂອບໃຈນຳຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ສະຫຼຸບບາດກາ້ວ 

ດວ້ຍແນວຄວາມຄດິ ທີ່ ສຳຄນັຕົນ້ຕໍ.

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 5 ນາທີ

ສະຫຼຸບພາກ ນີດ້ວ້ຍການສງັລວມບາງ ຂໍສ້ຳຄນັທີ່ ໄດຮ້ຽນມາ ແລະ ຊີບ້ອກວ່າຫຼາຍຈດຸທີ່ ໄດຜ່້ານການສນົທະ 

ນາມານັນ້ແມ່ນຈະໄດນ້ຳມາສນົທະນາລະອຽດໃນລະຫວ່າງການຝຶກອບົຮມົນີ.້
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ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ2.1 ບາດກາ້ວໃນກາສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ

        ຕດັສນິກດິຈະກຳ ທີ່ ຄກືນັ,

        ກດິຈະກຳສ່ວນ

        ຕວົ ແລະ ແບ່ງໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ຫາວທິບີໍລຫິານການເງນິຂອງກຸ່ມ

ກຳນດົຈດຸປະສງົ

ວາງແຜນດຳເນນີງານ

ຈດັກອງປະຊຸມລເິລີ່ ມ

ຄດັເລອືກຜູນ້ຳ

ກຳນດົສະມາຊກິປູກຈດິສຳນກຶ

ສາ້ງກດົລະບຽບ
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 ຈດຸປະສງົ:

ເພ• ື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ຄູຝຶກໄດຮູ້ຈ້ກັກ່ຽວກບັສະພາບການດຳເນນີທຸລະກດິ (ກຸ່ມ) ແລະ ຄວາມ 

ຕອ້ງການຂອງເຂາົເຈ ົາ້.

 ໄລຍະເວລາ: 70 ນາທີ

 ການຈດັວາງຫອ້ງ: ນັ່ ງເປັນກຸ່ມນອ້ຍ (ຕາມກຸ່ມ ທີ່ ມຢູ່ີ ຫຼ ືຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ມາຈາກບ່ອນດຽວກນັ / ທຸລະກດິ 

ປະເພດດຽວກນັ

 ອຸປະກອນ: ບກິເຟີສ, ເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່.

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ: ຕາຕະລາງ ຈດຸເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຈດຸອ່ອນ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ 3.1)

 ບດົສອນ 

ບາດກາ້ວທ ີ1 - 30 ນາທ ີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ພາກ ນີເ້ຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດປ້ະເມນີສະພາບທຸລະກດິ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນປະຈບຸນັເປັນ 

ແນວໃດ ພອ້ມທງັສມົທຽບ ແລະ ຢາກກາ້ວ ຂຶນ້ໄປແນວໃດ. 

ແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນກຸ່ມນອ້ຍ ໂດຍອງີຕາມປະເພດທຸລະກດິຄກືນັ. ຖາ້ເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍທນັໄດສ້າ້ງຕັງ້ເປັນກຸ່ມ 

ທຸລະກດິເທື່ ອ ແມ່ນໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເຮດັວຽກກບັຜູທ້ີ່ ມາແຕ່ທອ້ງຖິ່ ນດຽວກນັ. ອະທບິາຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຄຳນງຶເຖງິບາງ

ຄຳຖາມ ດັ່ ງນີ:້

ສະພາບທຸລະກ• ດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ດຳເນນີໄປແນວໃດ? 

ແມ• ່ ນຫຍງັແດ່ທີ່ ດຳເນນີໄປໄດດ້?ີ 

ມ• ຫີຍງັແດ່ທີ່ ຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງ ແລະ ຈະເຮດັແນວໃດ?

ບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຕອບຄຳຖາມຂາ້ງເທງິໃສ່ເຈ ັຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່. 

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມບາງຄນົອາດຈະຍກົບນັຫາ ຫຼ ືຄວາມຈຳເປັນໃດ ໜຶ່ ງຂຶນ້ມາ ໂດຍທີ່  ບ່ໍພວົພນັກບັ 

ພາກທ ີ3: ການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ

ພາກທ ີ3: ການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ທຸລະກດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ (ກຸ່ມ) ຫຼ ື ບ່ໍພວົພນັກບັຫວົ ຂໍຝຶ້ກອບົຮມົ. ໃນກລໍະນ ີດັ່ ງກ່າວອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ 

ເຮດັແນວໃດ ທີ່ ຈະໃຫພ້ວົພນັກບັທຸລະກດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ການສນົທະນາດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າສິ່ ງ 

ໃດ ທີ່  ບ່ໍພວົພນັໂດຍກງົກບັທຸລະກດິ (ຕວົຢ່າງ: ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງຄອບຄວົ) ທີ່ ຈະເປັນຜນົສະທອ້ນຕ່ໍ 

ທຸລະກດິ.

ທາງເລອືກ (ກຸ່ມທີ່ ຮູໜ້ງັສໜືອ້ຍ ຫຼ ື ກຸ່ມທີ່ ກກືໜງັສ)ື: ແທນທີ່ ຈະຂຽນຄຳຕອບໃສ່ເຈັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ 

ແມ່ນໃຫແ້ຕມ້ຮູບ ຫຼ ືໃສ່ເຄື່ ອງໝາຍ ກ່ຽວກບັຈດຸເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຈດຸອ່ອນແທນ. 

ທາງເລອືກ (ກຸ່ມທີ່ ຮູໜ້ງັສ)ື: ການວໃິຈຈດຸເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຈດຸອ່ອນ ສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມອອກໄດ ້

ໂດຍເປັນແຕ່ລະດາ້ນ (ຕວົຢ່າງ: ການສາ້ງ ສິ່ ງຈງູໃຈ, ທກັສະ, ການເຂົາ້ຫາແຫຼ່ ງທນຶ), ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ສື່  

ການຝຶກອບົຮມົທ ີ 3.1. ໃນກລໍະນ ີນີ,້ ແຈກຢາຍເອກະສານ ສື່ ຝຶກອບົຮມົທ ີ 2.1 ໃຫແ້ກ່ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ 

ອະທບິາຍເນືອ້ໃນໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້. ໃຫເ້ວລາ 20 ນາທ ີເພື່ ອລະດມົສະໝອງໃນກຸ່ມ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ຂຽນລງົໃນ 

ເຈັຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ຈະໄດໃ້ຫສ້ະເໜໃີນບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ.

ບາດກາ້ວທ ີ2 - 30 ນາທ ີ

ດັ່ ງທີ່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດສ້ນົທະນາເປັນກຸ່ມ, ເຊນີຜູຕ້າງໜາ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ຂຶນ້ນຳສະເໜກີານປະເມນີຕນົເອງ.

ບາດກາ້ວທ ີ3 - 10 ນາທ ີ

ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕ່ໍກຸ່ມ ທີ່  ຂຶນ້ມານຳສະເໜ.ີ 

ສນົທະນາໃນຈດຸທີ່ ເຫນັວ່າສຳຄນັ ແລະ ຈດຸ ທີ່ ຍງັອ່ອນ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຫຼ ືແຕກຕ່າງ ກນັລະຫວ່າງ 

ກຸ່ມ. 

ໃຫສ້ະຫຼຸບພາກ ນີ ້ ສິ່ ງສຳຄນັໃຫເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ບດົເຝິກຫດັ ເພື່ ອໃຫຄ້ຳນງຶເຖງິຜນົໄດຮ້ບັໃນການປະເມນີຕນົ 

ເອງ ສາມາດນຳໃຊເ້ພື່ ອສຳຫວຼດວ່າມຫີຍງັແດ່ທີ່ ສາມາດຂະຫຍາຍ ແລະ ວທິໃີດ ທີ່ ກຸ່ມ ສາມາດສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ 

ໃນບາງຈດຸ ທີ່ ອ່ອນແອ ແລະ ຍກົລະດບັຈດຸເຂັມ້ແຂງເລົ່ ານັນ້ຂຶນ້.
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ພາກທ ີ3: ການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ3.1: ຕາຕະລາງ ຈດຸເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຈດຸອ່ອນ5

ຈດຸເຂັມ້ແຂງ ຈດຸອ່ອນ

ການສາ້ງສິ
່
ງຈງູໃຈ

ທກັສະ

ການເຂົາ້ຫາຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆ (ທີ່ ດນິ, ສນິເຊື່ ອ, ປັດໄຈຕ່າງໆ, ວດັສະດຸຫຸມ້ ຫ່ໍ ແລະ ອື່ ນໆ)

ການເຂົາ້ຫາແຫຼ່ ງທນຶ

ເຄອືຂ່າຍທາງການຄາ້ ແລະ ທາງສງັຄມົ

ການສະໜບັສະໜນູສງັຄມົ

ການເຂົາ້ຫາຕະຫຼາດ

ປະສບົການດາ້ນການບໍລຫິານ

ການພວົພນັລະຫວ່າງສະມາຊກິດວ້ຍກນັ

ດາ້ນອື່ ນໆ

5 ຄດັຈາກ ILO.  ການກຳນດົໂອກາດທາງເສດຖະກດິ ສຳລບັກຸ່ມແມ່ຍງິ ແລະ ຊຸມຊນົ. ແຜນງານ ສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ເຈເນວາ.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ບດົອະທບິາຍ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ3.1 6

ທ• ກັສະ: ກຸ່ມທຸລະກດິມປີະສບົການດາ້ນທຸລະກດິ, ຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາການ ແລະ ອື່ ນໆ? 

ການເຂ• ົາ້ຫາຊບັພະຍາກອນ: ກຸ່ມທຸລະກດິໄດເ້ຂົາ້ຫາປັດໄຈນຳເຂົາ້, ໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ, ການຜະລດິ 

ກະສກິຳ, ຜະລດິຕະພນັທຳມະຊາດໃນທອ້ງ ຖິ່ ນເປັນແນວໃດ?

ການເຂ• ົາ້ຫາແຫຼ່ ງທນຶ: ກຸ່ມທຸລະກດິມກີານສະສມົທນຶບ່ໍ? ເຂາົເຈ ົາ້ໄດເ້ຂົາ້ຫາທະນາຄານ ເພື່ ອກູຢື້ມ 

ບ່ໍ? ຜວົ ແລະ ສະມາຊກິຄອບຄວົເຂາົເຈ ົາ້ໄດໃ້ຫກູ້ຢື້ມເງນິ ບ່ໍ?

ເຄ• ອືຂ່າຍ ທາງການຄາ້ ແລະ ທາງສງັຄມົ: ຄອບຄວົ ແລະ ສະມາຊກິ ຂອງຊຸມຊນົ ທີ່ ເປັນສະມາຊກິກຸ່ມ 

ໄດມ້ປີະສບົການດາ້ນທຸລະກດິ ຊຶ່ ງເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດແລກປ່ຽນຄຳຄດິເຫນັ ກບັແມ່ຍງິ ທີ່ ເປັນສະມາ 

ຊກິກຸ່ມໄດບ່ໍ້? ບຸກຄນົເລົ່ ານັນ້ລວມທງັປະຊາຊນົ ທີ່ ຢູ່ໃນໝູ່ ບາ້ນ, ໜ່ວຍງານຂອງລດັ ແລະ 

ຊຸມຊນົ.

ການສະໜ• ບັສະໜນູສງັຄມົ: ສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງກຸ່ມ ແລະ ສະມາຊກິໃນຊຸມຊນົ ຊຶ່ ງອາດເປັນ 

ຜູ ້ທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ເຂາົເຈ ົາ້ ເຊັ່ ນ: ເບິ່ ງແຍງເດກັນອ້ຍ ຫຼ ື ຜູເ້ຖົາ້ ຊຶ່ ງອະນຸຍາດໃຫແ້ມ່ 

ຍງິສາມາດໄປເຮດັວຽກໄດສ້ະດວກ.

ການເຂ• ົາ້ຫາຕະຫຼາດ: ກຸ່ມໄດມ້ສີະຖານ ທີ່ ຂາຍຜະລດິຕະພນັບ່ໍ? ມລູີກຄາ້ທີ່ ດ ີບ່ໍ? ໄດເ້ຂົາ້ຫາ 

ຂໍມູ້ນດາ້ນຕະຫຼາດບ່ໍ?

ປະສ• ບົການດາ້ນການບໍລຫິານ: ກຸ່ມໄດມ້ປີະສບົການໃນການເຮດັບນັຊ,ີ ການບໍລຫິານການເງນິ, 

ພະນກັງານ, ຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສາງເກບັເຄື່ ອງ ແລະ ອື່ ນໆ ບ່ໍ?

ການພ• ວົພນັລະຫວ່າງສະມາຊກິກຸ່ມ: ສະມາຊກິກຸ່ມໄດມ້ກີານຕດິຕ່ໍພວົພນັ ຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ບ່ໍ? 

ການຮ່ວມມ,ື ການ ສື່ ສານ ແລະ ອື່ ນໆ ບ່ໍ?

6 ຄດັຈາກ ILO.  ການກຳນດົໂອການທາງເສດຖະກດິ ສຳລບັກຸ່ມແມ່ຍງິ ແລະ ຊຸມຊນົ. ແຜນງານ ສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, 

ເຈເນວາ.
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ພາກທ ີ4: ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນກຸ່ມທຸລະກດິ 

ພາກທ ີ4: ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນກຸ່ມທຸລະກດິ7

 ຈດຸປະສງົ:

ເພ• ື່ ອສົ່ ງເສມີກ່ຽວກບັຈດິສຳນກຶໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການແບ່ງໜາ້ວຽກ, ການຕດັສນິບນັຫາ ແລະ ລາຍ 

ຮບັພາຍໃນຄອບຄວົ ແລະ ໃນກຸ່ມທຸລະກດິ;

ເພ• ື່ ອສົ່ ງເສມີຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໄດເ້ຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄວາມສຳຄນັ ຂອງຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ - ຊາຍ.

 ໄລຍະເວລາ: 90 ນາທີ

 ການຈດັວາງຫອ້ງ:

ບາດກ• າ້ວທ ີ1, 3, 4 ແລະ 5: ໂຕ U; 

ບາດກ• າ້ວທ ີ2: ຈດັເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ (ແບບປະສມົ).

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:

ບ• ດັຮູບການເຮດັວຽກຂອງຜວົ ແລະ ເມຍ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ4.1);

ບ• ດັຮູບຂອງຜູຊ້າຍ, ແມ່ຍງິ ແລະ ທງັສອງ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ4.2);

ແຈກຢາຍຄຳນ• ຍິາມກ່ຽວກບັຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ4.3).

 ອຸປະກອນ: ບກິເຟິສ, ເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່.

 ບດົສອນ 

ບາດກາ້ວທ ີ1 - 10 ນາທີ

ອະທບິາຍຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ໃນພາກນີແ້ມ່ນກ່ຽວກບັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ບດົບາດ ຂອງຜູຊ້າຍ 

ແລະ ແມ່ຍງິ.

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍໃນຊວີດິ 

7 ຄດັຈາກ  3-R ຄູ່ມຝຶືກອບົຮມົ , ILO, ບາງກອກ, 2006, ບດົທ ີ4.1 ແມ່ນໃຜເຮດັຫຍງັຢູ່ໃນຄອບຄວົ ແລະ ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ສດິທຂິອງ 

ກຳມະກອນເພດຍງິ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ: ບາດກາ້ວງ່າຍໆສຳລບັກຳມະກອນໃນກຳປູເຈຍ,  ILO, ບາງກອກ, 2004, 

ບດົທ ີ3.3 ການແບ່ງວຽກ
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ຄອບຄວົ ເຊັ່ ນ: 

ຖາມຜ• ູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າມຫີຍງັແດ່ທີ່ ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ສິ່ ງທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເຮດັ ແລະ ມສີິ່ ງໃດ ທີ່ ຜວົ/ເມຍເປັນ 

ຜູເ້ຮດັ? ຕວົຢ່າງ ແມ່ນໃຜເປັນຜູທ້ຳຄວາມສະອາດເຮອືນຊານ, ໃຜເປັນຜູແ້ຕ່ງກນິ, ໃຜເປັນຜູໄ້ປຮ່ວມ 

ປະຊຸມບາ້ນ?

ມ• ຫີຍງັແດ່ທີ່ ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະມາຊກິ ທີ່ ເປັນເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍໃນຄອບຄວົ?

ເຊນີຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈຳນວນ ໜຶ່ ງແລກປ່ຽນຄຳຄດິເຫນັ.
 

ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ທີ່ ເປັນຜູໄ້ດເ້ປັນສະມາຊກິກຸ່ມທຸລະກດິແລວ້ ວ່າເຂາົເຈ ົາ້ໄດມ້ທີງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ບ່ໍໃນກຸ່ມ, 

ຖາ້ ດັ່ ງນັນ້ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ອະທບິາຍກ່ຽວກບັສິ່ ງທີ່ ຜູຊ້າຍເຮດັ ແລະ ແມ່ຍງິເຮດັໃນໜາ້ວຽກອນັດຽວກນັໃນກຸ່ມທຸ 

ລະກດິ. 

ໃຫເ້ອາົໃຈໃສ່ທີ່ ວ່າ ຄວາມເປັນຈງິແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ແມ່ນເຮດັ ສິ່ ງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ປະຊາຊນົ ກໍ່ ມ ີ

ການປະພດຶຢ່າງແຕກຕ່າງກນັ.

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 20 ນາທີ

ແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ. 

ຢາຍບດັຮູບໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ 4.1) ທີ່ ເປັນຮູບຂອງຜູຊ້າຍ, ແມ່ຍງິ ແລະ ທງັສອງ 

(ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ4.2), ເຈ ັຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່, ມດີຕດັ ແລະ ກາວຕດິ ຫຼ ືກໍເ້ທບຕດິ. ບອກຜູ ້ເຂົາ້ຮ່ວມຊອກບ່ອນ 

ຫວ່າງເພື່ ອນັ່ ງເປັນວງົ ແລະ ວາງເຈັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ລງົພືນ້ຫອ້ງ.

ອະທບິາຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຮູວ່້າທຸກໆກດິຈະກຳແມ່ນມ ີ2 ຮູບ: ຮູບຂອງແມ່ຍງິເຮດັວຽກ ແລະ ຮູບຂອງຜູຊ້າຍ 

ເຮດັວຽກ.

ສຳລບັທຸກໆຮູບ, ກຸ່ມຕອ້ງຕອບຄຳຖາມທີ່ ວ່າ: ປົກກະຕແິມ່ນໃຜເປັນຜູເ້ຮດັ, ແມ່ຍງິ ຫຼ ື ຜູຊ້າຍ? 

ຖາ້ຄຳຕອບແມ່ນຜູຊ້າຍ, ແມ່ນໃຫເ້ອາົຮູບວາງໃສ່ກອ້ງຮູບ ທີ່ ຕດິໃສ່ວ່າເປັນ ”ຜູຊ້າຍ” ແລະ ໃຫແ້ຍກທີ່ ຄຳຕອບວ່າ 

ແມ່ນແມ່ຍງິອອກ. ຖາ້ຄຳຕອບແມ່ນແມ່ຍງິ, ແມ່ນໃຫເ້ອາົຮູບວາງໃສ່ກອ້ງຮູບ ທີ່ ຕດິໃສ່ວ່າເປັນ ”ແມ່ຍງິ” ແລະ 

ໃຫແ້ຍກທີ່ ຄຳຕອບວ່າແມ່ນຜູຊ້າຍ. ຖາ້ຄຳຕອບແມ່ນທງັສອງ, ແມ່ນໃຫເ້ອາົຮູບວາງໃສ່ກອ້ງຮູບ ທີ່ ຕດິໃສ່ວ່າເປັນ 

”ທງັສອງ”.

ຄູຝຶກຕອ້ງເຮດັຕວົຢ່າງທງັ 2 ຮູບໃຫເ້ບິ່ ງ. ຫຼງັຈາກ ນັນ້, ບອກໃຫກຸ່້ມເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຮູວ່້າກຸ່ມ 

ໃດແລວ້ກ່ອນຈະເປັນຜູຊ້ະນະໃນເກມນີ.້
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ພາກທ ີ4: ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນກຸ່ມທຸລະກດິ 

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ກວດເບິ່ ງຮູບວ່າ ຮູບທງັສອງສຳລບັທຸກໆກດິຈະກຳ (ທີ່ ເຮດັໂດຍແມ່ຍງິ ແລະ ທີ່ ເຮດັໂດຍ 

ຜູຊ້າຍ) ຕອ້ງໃຫຢູ່້ໃກຄ້ຽງກນັ. ຖາ້ທ່ານຕດິຮູບເປັນຄູ່ຈະດກີວ່າ. ບອກໃຫຮູ້ວ່້າການໃຫ ້ນມົລູກ ແລະ ແຖໜວດ 

ແມ່ນມພີຽງບດັດຽວເທົ່ ານັນ້ ຍອ້ນວ່າກດິຈະກຳດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດເຮດັໄດພ້ຽງເພດໃດ ໜຶ່ ງເທົ່ ານັນ້.
 

ພາຍຫຼງັ ທີ່ ກຸ່ມສຳເລດັ, ບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສະແດງຜນົໄດຮ້ບັຢູ່ຕ່ໍໜາ້ຫອ້ງ.

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 30 ນາທີ

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມສງັເກດເບິ່ ງຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃຫອ້ະທບິາຍທຸກໆກດິຈະກຳຂອງແຕ່ລະຮູບ ທີ່ ຕດິໄວ ້

ພາຍໃຕຮູ້ບ ທີ່ ວ່າເປັນຜູຊ້າຍ ຖາ້ຫາກວ່າ ສາມາດ ເຮດັໄດທ້ງັສອງເພດ. ຖາ້ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຕກົລງົເຫນັດ ີໃຫຍ້າ້ຍບດັ 

ນັນ້ໄປຕດິໄວກ້ອ້ງຮູບທວ່ີາ “ທງັສອງ”.

ເຮດັຄາ້ຍຄກືນັກບັຮູບທີ່ ຢູ່ລຸ່ມຮູບແມ່ຍງິ.

ໃນສຸດທາ້ຍ ແມ່ນມພີຽງທາງດາ້ນຊວີະສາດກຳນດົເທົ່ ານັນ້, ຄກືານແຖໜວດ ແລະ ການໃຫນ້ມົລູກ, 

ທີ່ ຍງັຕດິຢູ່ພາຍໃຕຮູ້ບແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ, ສ່ວນບດັອນັອື່ ນ ຕວົຢ່າງການເບິ່ ງແຍງເດກັນອ້ຍ ແລະ ການເຮດັວຽກ 

ເຮອືນຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດເຮດັໄດທ້ງັສອງເພດ.

ມ• ກີດິຈະກຳປະເພດໃດແດ່ ທີ່ ວາງໄວໃ້ຕຮູ້ບຂອງທງັສອງ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຢາກແລກປ່ຽນຄຳເຫນັ?

ເປ• ັນຫຍງັ? ຈະມຜີນົປະໂຫຍດແນວໃດ?

ມ• ນັຈະມຄີວາມເປັນໄປໄດແ້ນວໃດ?

ຍ• ອ້ນຫຍງັເຂາົເຈ ົາ້ຈ ຶ່ ງບ່ໍຢາກແລກປ່ຽນຄຳເຫນັກບັກດິຈະກຳ ອື່ ນໆ?

ສງັລວມການສນົທະນາ ແລະ ໃຫເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ວ່າ ການແບ່ງວຽກແມ່ນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ.້

ທາງເລອືກ: ອະທບິາຍວ່າ ຄຸນລກັສະນະທາງຊວີະສາດ ຫຼ ືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ 

ທີ່ ໃຫມ້າຕັງ້ແຕ່ເກດີ ນັນ້ ບ່ໍສາມາດປ່ຽນແປງໄດ ້ແມ່ນອາ້ງເຖງິ ເພດ. ຄຸນລກັສະນະທາງສງັຄມົ ຫຼ ືຄວາມແຕກ 

ຕ່າງລະຫວ່າງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ທີ່ ໄດຮ້ຽນມາ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ ້ແມ່ນອາ້ງເຖງິ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ. 

ສະແດງສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ4.3 ກ່ຽວກບັຄຳນຍິາມບດົບາດຍງິ-ຊາຍ.

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ອາດສະຫຼຸບວ່າການພວົພນັຄວາມ ບ່ໍສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນຈະ

ແຈງ້ເພາະວ່າມນັເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງທາງສາດສະໜາ ຫຼ ືວດັທະນາທຳຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ໃນກລໍະນ ີດັ່ ງກ່າວ, ໃຫເ້ລີ່ ມ 

ສນົທະນາ ກ່ຽວກບັຄວາມ ບ່ໍສະເໝພີາບ ແມ່ນຍຸດຕທິຳ ແລະ ພໍດ ີແລະ ໃນທດັສະນະຂອງ ຜູໄ້ດຜ້ນົປະໂຫຍດ 

ໜອ້ຍມຫີຍງັແດ່.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມອາດຄດິວ່າ ບດົບາດຂອງຄນົເຮາົໃນສງັຄມົ ແມ່ນເປັນຄວາມເປັນຈງິທາງຊວີະສາດ. ດັ່ ງໄດກ່້າວ 

ມາຂາ້ງເທງິ, ເລີ່ ມສນົທະນາໃນບນັຫາດັ່ ງກ່າວ, ອະທບິາຍວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາງສງັຄມົ ແລະ 

ບດົບາດທາງຊວີະສາດ ໃຫຍ້ກົຕວົຢ່າງ ແລະ ບອກເຂາົເຈ ົາ້ຄດິຫາຕວົຢ່າງຈາກ ຊວີດິຕວົຈງິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ເພື່ ອໃຫ ້

ຈະແຈງ້ວ່າເຂາົເຈ ົາ້ໄດເ້ຂົາ້ໃຈເຖງິຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ ງກ່າວ.

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 20 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຄຳນງຶເຖງິສະພາບຕງົຈງິຢູ່ໃນແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ (ຫຼຂືອງກຸ່ມທຸລະກດິ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້, 

ຖາ້ຫາກວ່າເຂາົເຈ ົາ້ບງັບ່ໍທນັໄດສ້າ້ງຕັງ້ກຸ່ມຂຶນ້ມາເທື່ ອ) ສນົທະນາໃນແຕ່ລະບນັຫາ ດັ່ ງນີ:້ 

ມ1. ຫີຍງັແດ່ທີ່ ເຫນັວ່າແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງວຽກຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ເປັນ ຕົນ້ແມ່ນເວລາ, ຄວາມ 

ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຄວາມໜກັເບາົ?

ຈະມ2. ກີານກະຈາຍວຽກຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍແນວໃດ? ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ແມ່ນໃຜເຮດັວຽກຫຼາຍ 

ກວ່າກນັ?

ວຽກປະເພດໃດ ທ3. ີ່ ເຫນັວ່າມຄຸີນຄ່າ ຫຼ ື ມຄ່ີາຕອບແທນສູງໃນສງັຄມົ ເປັນວຽກຂອງແມ່ຍງິ ຫຼ ື ຜູ ້

ຊາຍ?

ການແບ4. ່ ງວຽກແນວໃດ ທີ່ ເຫນັວ່າບ່ໍສະເໝພີາບ ທີ່ ເປັນຜນົກະທບົ ຕ່ໍແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ? 

ສະຫຼຸບຜນົການສນົທະນາ ແລະ ເນັນ້ໜກັບາງຈດຸ ດັ່ ງຕ່ໍໄປ ນີ:້

ແມ• ່ ຍງິແມ່ນເປັນຜູທ້ີ່ ຄ່ອຍມຸງ້ເຮດັວຽກຫຼາຍຢ່າງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນວຽກການສາ້ງລາຍຮບັໃນຄອບ 

ຄວົ ຫຼ ື ບ່ອນອື່ ນ ໃນເວລາດຽວກນັ ເຂາົເຈ ົາ້ຍງັມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບທງັໝດົໃນການດູແລຄອບຄວົ. 

ເພາະສະ ນັນ້, ຜູຊ້າຍ ຈຶ່ ງມໂີອກາດໄດເ້ຮດັວຽກແບບປົກກະຕ ິແລະ ເຮດັວຽກຂຶນ້ຫຼາຍກວ່າ ຕວົຢ່າງ 

ການເຮດັວຽກການຜະລດິ ແຕ່ບ່ໍຄອຍຈະດູແລວຽກເຮອືນຊ່ວຍພນັລະຍາຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 

ວຽກຂອງຜ• ູຊ້າຍ ບ່ໍຄອຍຈະເໝອືນວຽກຂອງແມ່ຍງິປານໃດ. ວຽກຂອງແມ່ຍງິສ່ວນຫຼາຍເບິ່ ງຄວ່ືາ 

ບ່ໍຄ່ອຍຈະສຳຄນັຫຼາຍ ແລະ ເປັນວຽກນອ້ຍແຕ່ພດັເປັນວຽກທີ່ ຕອ້ງໃຊເ້ວລາຫຼາຍ. ການມໜີາ້ທີ່  

ຫຼາຍຢ່າງດັ່ ງນີ ້ປົກກະຕແິລວ້ແມ່ນເປັນການສະກດັ ກັນ້ບ່ໍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດພ້ກັຜ່ອນ ແລະ ໄດຮ້ຽນຮູ.້

ຈາກພ• ດຶຕກິຳນີ,້ ເຖງິວ່າເປັນການຍອມຮບັຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ກໍ່ ຕາມ, ຍງັເປັນສາເຫດເຮດັໃຫ ້ ແມ່ຍງິ 

ແລະ ຍງິສາວ ຕອ້ງໄດຮ້ບັພາລະອນັໜກັໜ່ວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກສຳລບັຫາລາຍໄດ ້ຫຼ ືໄປໂຮງ 

ຮຽນ.

ການຜະລ• ດິເກອືບທງັໝດົ ແລະ ວຽກໃນເຮອືນຊານ ແມ່ນສາມາດເຮດັໄດທ້ງັຍງິ ແລະ ຊາຍ, ຕວົຢ່າງ 

ຜູຊ້າຍສາມາດລາ້ງຖວ້ຍ, ແມ່ຍງິສາມາດມຄີຳເຫນັໃນກອງປະຊຸມບາ້ນ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງ ໃດ ກໍ່ ຕາມ, ຍງັພບົ
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ພາກທ ີ4: ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນກຸ່ມທຸລະກດິ 

ເລືອ້ຍໆໃນສງັຄມົ ທີ່ ມກີານແບ່ງແຮງງານລະຫວ່າງ ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ. ສິ່ ງນີມ້ນັເປັນການສາ້ງແຮງກດົ 

ດນັ ແລະ ພາລະ ສຳລບັທງັແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ແຕ່ວ່າແມ່ຍງິປົກກະຕຈິະເປັນຜູເ້ສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ.

ນອກຈາກຊ• ່ ອງຫວ່າງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຢູ່ໃນການແບ່ງແຮງງານໃນຄອບຄວົແລວ້, ແມ່ຍງິ ອາດຍງັ 

ມສ່ີວນໃນການຕດັສນິບນັຫາໜອ້ຍກວ່າ. 

ຄວາມບ• ໍ່ ສະເໝພີາບໃນການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການຕດັສນິບນັຫາ ລະຫວ່າງແມ່ຍງິ ແລະ 

ຜູຊ້າຍ ຢູ່ໃນຄອບຄວົແລວ້ ກໍ່ ຍງັເຫນັມຢູ່ີໃນສງັຄມົບ່ອນ ອື່ ນອກີ. ຍກົຕວົຢ່າງ: ພບົເຫນັເລືອ້ຍໆ ຢູ່

ໃນກຸ່ມທຸລະກດິທີ່ ມສີະມາຊກິທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ທີ່ ຜູຊ້າຍມທ່ີາວ່າຈະເປັນຜູຕ້ດັສນິບນັຫາຫຼາຍກວ່າ 

ແມ່ຍງິ.

ມ• ນັສາມາດນຳໄປຫາການແບ່ງຜນົປະໂຫຍດ ທີ່ ຫາມາໄດບ່ໍ້ເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ອກີດາ້ນ ໜຶ່ ງກໍ່  ບ່ໍສາມາດ 

ນຳໃຊທຸ້ກຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ ແລະ ຄວາມຊຳນານຂອງສະມາຊກິຕ່າງໆໃຫເ້ກດີຜນົສູງສຸດໄດ.້

ກຸ• ່ ມທຸລະກດິສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາຂາ້ງເທງິ ນັນ້ໄດໂ້ດຍການສາ້ງຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງແມ່ຍງິ 

ແລະ ຜູຊ້າຍ, ພອ້ມທງັການແບ່ງໜາ້ທີ່ ພາຍໃນສະມາຊກິ, ການຕດັສນິໃຈ, ລາຍຮບັ ແລະ ຊບັພະຍາ 

ກອນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງກຸ່ມເລົ່ ານີເ້ປັນ ຕົນ້.

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ຖາ້ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ບ່ໍທນັໄດຍ້ກົ ຂຶນ້ມາໃນບດົຜ່ານມາຈະຕອ້ງໄດເ້ຮດັໃນ 

ພາກນ ້.ີ ໃຫອ້ງີໃສ່ເອກະສານ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ 4.3 ແລະ ເອກະສານແນະນຳທ ີ2 ຖາ້ມຄີວາມຈຳເປັນ, ຕອ້ງ 

ແນ່ໃຈວ່າໄດເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ.

ບາດກາ້ວທ ີ5 – 10 ນາທີ

ສະຫຼຸບພາກ ນີໂ້ດຍເນັນ້ໜກັບາງຈດຸສຳຄນັດັ່ ງນີ:້

ໜ• າ້ວຽກເລືອ້ຍໆຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ແມ່ນແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ມໜີາ້ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບແຕກຕ່າງກນັ, 

ແຕ່ວ່າໃນ ທີ່  ນີແ້ມ່ນ ບ່ໍແມ່ນໃນກລໍະນ ີດັ່ ງກ່າວ.

ການປ• ່ ຽນແປງໜາ້ວຽກແມ່ນ ບ່ໍເປັນເລື່ ອງງ່າຍດາຍ, ແຕ່ສາມາດເຮດັໄດ ້ ຖາ້ພວກເຮາົຕອ້ງການ. 

ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ການຕດັສນິບນັຫາ ແລະ ໜາ້ວຽກແມ່ນເຮດັໃຫມ້ຄີວາມເປັນທຳແກ່ 

ທຸກໆຄນົ ແລະ ຍງັເປັນປະໂຫຍດແກ່ສະພາບເສດຖະກດິໃນຄອບຄວົອກີດວ້ຍ. 
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ4.1 ບດັຮູບ ການເຮດັກດິຈະກຳ ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ



39

ພາກທ ີ4: ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນກຸ່ມທຸລະກດິ 

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ4.2 ບດັຮູບ ແມ່ຍງິ, ຜູຊ້າຍ ແລະ ຮູບທງັສອງ
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ4.3 ຄຳນຍິາມ ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ8

8 ຄດັຈາກ ຄູ່ມ ືແລະ ເຄື່ ອງມ ືຊຸດຝຶກອບົຮມົ ກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ສຳລບັແມ່ຍງິໃນວສິາຫະກດິ. ILO, ເຈເນວາ, 2004.

ເພດ: ຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນຊວີະພາບ ທົ່ ວໄປໃນໂລກ ລະຫວ່າງ ແມ່ຍງິ ແລະຊາຍ.

ບດົບາດ: ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ສາຍພວົພນັທາງສງັຄມົ ລະຫວ່າງ ເພດຕ່າງໆ ແມ່ນ:

ໄດ• ຮ້ຽນຮູ;້

ປ• ່ ຽນແປງຕາມການເວລາ;

ມ• ຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຫຼາຍ:

ພາຍໃນສ - ງັຄມົ;

ລະຫວ - ່ າງສງັຄມົ.

ຄຸນຄ່າຄວາມເຊື່ ອ, ບນັທດັຖານ ແລະ ຮູບແບບ ດາ້ນບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນ:

ສິ່ ງທີ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍຄວນເປັນ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດ ເຮດັໄດ.້

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນ: ສິ່ ງທີ່  ປົກກະຕ ິທີ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ເຮດັ.

ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຫຼ ື ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ລວມມ:ີ 

ແມ່ນສດິ ທອິນັດຽວກນັຂອງ ຄນົ ແລະ ກຳມະກອນ.

ມ• ຄຸີນຄ່າເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ແບ່ງປັນທີ່ ເປັນທຳ ຂອງ: 

ຄວາມຮ - ບັຜດິຊອບ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ;

ວຽກ, ການຕ - ດັສນິ ແລະ ລາຍຮບັ.
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 ຈດຸປະສງົ:

ເພ• ື່ ອເຮດັໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຮູເ້ຖງິຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ຂອງການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ.

 ໄລຍະເວລາ: 90 ນາທີ

 ການຈດັວາງຫອ້ງ: ສຳລບັກະກຽມສນົທະນາ ແມ່ນຕັ່ ງນັ່ ງເປັນ 4 ກຸ່ມ 

ສຳລ• ບັລງົຄຳເຫນັ ແມ່ນເປີດກວາ້ງ.

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ: ເອກະສານແຈກຢາຍ: ຂໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ ຂອງການເຮດັທຸລະ ກດິເປັນກຸ່ມ 

ແລະ ເຮດັທຸລະກດິແບບສ່ວນຕວົ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ5.1).

 ບດົສອນ 

ບາດກາ້ວທ ີ1 -5 ນາທ ີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ບດົເຝິກຫດັຕ່ໍໄປ ນີ ້ແມ່ນຈະໄດພ້ຈິາລະນາເຖງິ ຂໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ 

ຂອງການເຮດັທຸລະກດິເປັນກຸ່ມ ແລະ ເຮດັທຸລະກດິແບບສ່ວນຕວົ.

ບາດກາ້ວທ ີ2 -20 ນາທ ີ

ແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນ 4 ກຸ່ມ. ອະທບິາຍໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມສນົທະນາ ໜຶ່ ງຄຳຖາມ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ກຸ່ມທີ່  1: ການເຮດັທຸລະກດິເປັນຂອງສ່ວນຕວົໄດຜ້ນົປະໂຫຍດຫຍງັແດ່?

ກຸ່ມທີ່  2: ການເຮດັທຸລະກດິເປັນຂອງສ່ວນຕວົມ ີຂໍເ້ສຍຫຍງັແດ່?

ກຸ່ມທ ີ3: ການເຮດັທຸລະກດິເປັນກຸ່ມໄດຜ້ນົປະໂຫຍດຫຍງັແດ່?

ກຸ່ມທ ີ4: ການເຮດັທຸລະກດິເປັນກຸ່ມມ ີຂໍເ້ສຍຫຍງັແດ່? 

ທຸກໆກຸ່ມຄວນສນົທະນາໃຫໄ້ດຫ້ຼາຍໆເຫດຜນົ ເທົ່ າທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຄດິອອກໄດ.້

ພາກທ ີ5: ຂໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ ຂອງການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ

ພາກທ ີ5: ຂໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ ຂອງການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ
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ບາດກາ້ວທ ີ3 - 30 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ວ່າຈະໄດລ້ງົປະຊາມະຕຕິາມຄຳຖາມ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ການເຮ• ດັທຸລະກດິເປັນກຸ່ມ ແລະ ແບບສ່ວນຕວົ ອນັໃດດກີວ່າກນັ?

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ອາດມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມບາງຄນົອາດຍງັບ່ໍທນັລຶງ້ເຄຍີກບັການເຮດັບດົຝຶກຫດັ, ມນັຈະເປັນ 

ຜນົປະໂຫຍດຫາຼຍສຳລບັການຝຶກອບົຮມົ ຖາ້ທມິງານຄູຝຶກ ຈຳລອງການລງົຄຳເຫນັໃນຫວົຂໍ ້ໃດ ໜຶ່ ງທີ່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 

ເຂົາ້ໃຈຈະແຈງ້ດ,ີ ຕວົຢ່າງ:

ຂ• ໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ ໃນການສົ່ ງເດກັນອ້ຍໄປໂຮງຮຽນ;

ການຍ• ກົລະດບັສມີໃືນຫອ້ງຝຶກອບົຮມົ ຫຼ ືຢຸດທຸລະກດິອາທດິ ໜຶ່ ງ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມຝຶກອບົຮມົ. 

ບອກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ກຸ່ມທ ີ1 ແລະ ກຸ່ມທ ີ4 ແມ່ນຈະໄດໂ້ຕວ້າທ ີເພື່ ອຊວນເຊື່ ອແນວຄວາມຄດິ ທີ່ ວ່າ ການ 

ເຮດັທຸລະກດິແບບສ່ວນຕວົແມ່ນດກີວ່າເປັນທມິໜຶ່ ງ ແລະ ກຸ່ມທ ີ2 ແລະ 3 ນັນ້ແມ່ນການເຮດັທຸລະກດິເປັນກຸ່ມ 

ແມ່ນດກີວ່າເປັນທມີໜຶ່ ງ.

ເຊນີ 2 ທມີຂາ້ງເທງິມາ ນັ່ ງເປັນແຖວກງົກນັຂາ້ມກນັ ແບບໜາ້ ຕ່ໍໜາ້.

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມພະຍາຍາມຍກົບນັຫາ ທີ່ ໄດສ້ນົທະນາຜ່ານມາ ນັນ້ ເພື່ ອເຮດັໃຫທ້ມິກງົກນັຂາ້ມ 

ເຊື່ ອ. ແຕ່ລະຄນົ ບ່ໍໃຫເ້ວົາ້ເກນີ 2 ນາທ.ີ ເວລາທງັໝດົເພື່ ອລງົຄຳເຫນັແມ່ນປະມານ 15 ນາທ.ີ ຜູແ້ນະນຳຈະເປັນຜູ ້

ກຳກບັເວລາ ແລະ ຖາ້ເວລາຍງັມພໍີກໍ່ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຜດັປ່ຽນໝນູກນັເວົາ້ໄດອ້ກີ. 

ເລີ່ ມຕົນ້ການໂຕວ້າທ.ີ

ຜູແ້ນະນຳບ່ໍຕອ້ງບນັທກຶຄຳເຫນັລງົໃນເຈັຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ ໃນລະຫວ່າງໂຕວ້າທ.ີ

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 30 ນາທີ

ສງັລວມຂໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ ທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການລງົຄຳເຫນັ. 
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ພາກທ ີ5: ຂໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ ຂອງການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ

ຂໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບອາດລວມມ:ີ

ຂໍໄ້ດປ້ຽບ ຂໍເ້ສຍປຽບ

ທຸລະກດິແບບ

ສ່ວນຕວົ

ການຕ• ດັສນິໃຈໄວກວ່າ ແລະ ງ່າຍ 

ເພື່ ອໃຫຕ້ອບສະໜອງກັບຄວາມຈຳ 

ເປັນສ່ວນຕວົ;

ກຳໄລແມ• ່ ນເປັນຂອງສ່ວນຕົວທັນທີ 

ໂລດ.

ທຸລະກ• ິດແບບສ່ວນຕົວມີອຳນາດ 

ໜອ້ຍ

ຕ• ົນ້ທນຶສູງ;

ໜ• າ້ວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

ທັງໝົດຕົກ ເ ປັນພາລະຂອງທຸລະ 

ກດິສ່ວນຕວົ.

ທຸລະກດິ

ເປັນກຸ່ມ

ໜ• າ້ວຽກສາມາດແບ່ງກນັເຮດັ;

ຊ• ບັພະຍາກອນສາມາດເປັນຂອງສ່ວນ

ລວມໄດ;້

ເຂ• າົເຈ ົາ້ມອີຳນາດ, ມຫີາງສຽງ ແລະ 

ອຳນາດໃນການຕ່ໍລອງ;

ສະມາຊ• ກິສາມາດຮຽນຮູຈ້າກກນັ ແລະ 

ກນັໄດ;້

ເຂ• າົເຈ ົາ້ສາມາດປະຢັດຕົນ້ທນຶ;

ເຂ• າົເຈ ົາ້ສາມາດ ຕ່ໍລອງໃນລາຄາ ທີ່ ດກີວ່າ

ໃນເວລາ ຊືປັ້ດໄຈນຳເຂົາ້ຮ່ວມກນັ;

ເຂ• າົເຈ ົາ້ສາມາດຜະລດິໄດຫ້ຼາຍ ແລະ 

ຕອບສະໜອງການ ສັ່ ງຊືຈ້ຳນວນຫຼາຍ 

ກວ່າ;

ທຸລະກ• ດິໃຫຍ່ກວ່າໝາຍເຖງິກຳໄລຫຼາຍ 

ກວ່າ.

ການຕ• ັດສິນໃນບັນຫາຕ່າງ ໃໆຊເ້ວລາ 

ຫຼາຍ ແລະ ບ່ໍຕອບສະໜອງໄດຄ້ວາມ 

ຕອ້ງການ ຂອງແຕ່ລະຄນົ;

ສະມາຊ• ກິບາງຄນົອາດເອາົປຽບຜູ ້ອື່ ນ

ມ• ນັເປັນການຍາກ ທີ່ ຈະເຮດັທຸລະກດິ 

ຮ່ວມກນັ; ຖາ້ສະມາຊກິບ່ໍເຊື່ ອຖພືາຍ 

ໃນສະມາຊກິດວ້ຍກນັ.

ອະທບິາຍຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ສນົທະນາບນັຫາດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

ບ• ນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຕກົລງົເຫນັດນີຳປະເດນັ ທີ່ ໄດມ້າຈາກການລງົຄຳເຫນັ. ທາງເລອືກ: ແຈກຢາຍສ່ກືານ 

ຝຶກອບົຮມົທ ີ5.1 ສະເໜທຸີກຈດຸທີ່ ສຳຄນັ ແລະ ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ເຫນັດນີຳປະເດນັ ດັ່ ງກ່າວ 

ຫຼ ືບ່ໍເຫນັດນີຳ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ.
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ຫຼ• ວ່ືາໃນກລໍະນສ່ີວນຕວົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແລວ້ ຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມກນັ ແມ່ນເປັນ 

ສິ່ ງທາ້ທາຍ.

ສິ່ ງສຳຄນັເພື່ ອແນ່ໃຈວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມແມ່ນເທົ່ າທຽມກນັ. ໃນການຝຶກອບົຮມົ, ບາງ ຄັງ້ຜູຕ້າງ 

ໜາ້ຈາກເພດໜຶ່ ງ - ໂດຍປົກກະຕແິມ່ນແມ່ຍງິ- ອາດ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມເຕມັໄດ.້ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍງິອາດຖຕືນົ 

ເອງ ເປັນຜູມ້ບີດົບາດຕ່ໍາໃນລະຫວ່າງ ການຝຶກອບົຮມົໃນ ເວລາ ທີ່ ຜູຊ້າຍເຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ມຕີຳແໜ່ງສູງໃນເຂດຊຸມ 

ຊນົ, ຕວົຢ່າງ ນາຍບາ້ນ ຫຼ ືຜູ ້ທີ່ ມຄີວາມຮູສູ້ງ ແມ່ນເຄຍີມກັເປັນໃນກລໍະນ ີນີໃ້ນການຝຶກອບົຮມົການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມ

ທຸລະກດິ. ສະນັນ້, ສິ່ ງສຳຄນັ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ເພື່ ອ: 

ຮ• ບັປະກນັໃຫມ້ ີ “ເວລາເວົາ້” ພຽງພໍສຳລບັທຸກເພດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍງິ. ບາງ ຄັງ້ ບຸກຄນົ ຫຼ ື

ກຸ່ມຄນົໃດ ໜຶ່ ງ ອາດເອາົການສນົທະນາອອກ. ຜູຊ້າຍປົກກະຕແິລວ້ຈະເປັນຜູມ້ກັເວົາ້ໃນສາທາລະນະ 

ແລະ ພະຍາຍາມຕອບໄວວາ ແລະ ດນົກວ່າ. ສິ່ ງນີມ້ນັສຳຄນັ ທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ນັນ້ໃສ່ຄວາມຕອ້ງການສຳລບັ 

ຄວາມສະເໝພີາບ ແລະ ຄຳຄດິເຫນັຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ດວ້ຍການ ຕັງ້ກດົລະບຽບກຸ່ມ ຫຼ ືເຂົາ້ແຊກແຊງ 

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອບົຮມົ ເພື່ ອໃຫໂ້ອກາດແກ່ໝດົທຸກຄນົ. 

ຫຼ• ກີລຽ້ງເອາົຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ເປັນປໍລະປັກກນັ ແລະ ການສາ້ງຄວາມແບ່ງແຍກລະຫວ່າງ ແມ່ຍງິ ແລະ 

ຜູຊ້າຍ-ຮບັປະກນັວ່າຕອ້ງເຄາົລບົ, ຟັງເຫດຜນົ ຕ່ໍຄຳຄດິເຫນັ ແລະ ມູມ ມອງຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັແມ່ຍງິ 

ແລະ ຜູຊ້າຍເປັນໃຈກາງ. ຫຼກີລຽ້ງການສາ້ງ ຫຼ ື ນຳໃຊຕ້ວົແບບ ທີ່  ບ່ໍມຄີວາມຈຳເປັນກບັສະພາບຕວົ 

ຈງິ ແລະ ສາມາດເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຕງຶຄຽດ ລະຫວ່າງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ (ຕວົຢ່າງ:”ຜູຊ້າຍ ແມ່ນຜູກ້າ້ວລາ້ວ”/

“ແມ່ຍງິເປັນຜູຮ້ບັເຄາະ”;”ຜູຊ້າຍ ຕ່ໍຕາ້ນຄວາມສະເໝພີາບ”/”ແມ່ຍງິ ແມ່ນເພື່ ອຄວາມສະເໝພີາບ”).

 ຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຖາ້ຫາກບ່ໍປະກດົມຂີືນ້ໃນເວລາສນົທະນາ, ອະທບິາຍບາງຜນົປະ 

ໂຫຍດເຈາະຈງົຂອງແມ່ຍງິ ທີ່ ສາມາດໄດຮ້ບັຈາກການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມກບັແມ່ຍງິ ອື່ ນ ໃນກຸ່ມເປັນ ຕົນ້ດັ່ ງ 

ນີ:້ 

ມ• ອີຳນາດການຕ່ໍລອງຫຼາຍ ແລະ ດກີວ່າ ເຮດັທຸລະກດິຜູດ້ຽວ;

ມ• ຊີື່ ສຽງໃນສງັຄມົຍອ້ນວ່າເປັນສະມາຊກິຂອງກຸ່ມທຸລະກດິ ແລະ ຍອ້ນວ່າໄດຍ້ກົລະດບັຖານະທຸ 

ລະກດິ ແລະ ມລີາຍຮບັເພີ່ ມຂຶນ້;

ໄດ• ຊ້ື ້ຫຼ ືຊອກຫາອຸປະກອນ ຫຼ ືຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆຍາກຂຶນ້ ໂດຍການແລກປ່ຽນກນັກບັສະມາຊກິ 

ໃນກຸ່ມ;

ໃຊ• ເ້ວລາຫຼາຍກວ່າ ຍອ້ນວ່າໄດຮ່້ວມຮບັຜດິຊອບບາງກດິຈະກຳພາຍໃນກຸ່ມ.



45

ພາກທ ີ5: ຂໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ ຂອງການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ

ບາງ ຄ• ັງ້ຄາວ ການໃຊເ້ລື່ ອງຕະຫຼກົຊວນຫວົ ທີ່ ກ່ຽວກບັເພດ ຫຼ ືມຄີຳຄດິເຫນັໃນ ທາງລບົກ່ຽວກບັຄວາມ 

ສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ສະພາບການອື່ ນທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກອາດເຮດັໃຫ ້ການຝຶກອບົຮມົເກດີມຄີວາມສບັ 

ສນົ ຂຶນ້ໄດ.້ ຕ່ໍກບັພດຶຕກິຳ ດັ່ ງກ່າວແມ່ນໃຫຖ້າມບຸກຄນົ ນັນ້ໃນທນັທທີນັໃດວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ເຊື່ ອໃນ ສິ່ ງເຂາົ 

ເຈ ົາ້ເວົາ້ມານັນ້ແທບໍ້ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ ຈຶ່ ງເຊື່ ອ. ໃຫຖ້າມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຜູ ້ອື່ ນວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຕກົລງົ ຫຼ ື ບ່ໍ ແລະ 

ເລີ່ ມສນົທະນາໃນຫວົຂໍ ້ດັ່ ງກ່າວ. 

ບາດກາ້ວທ ີ5 – 5 ນາທີ

ສງັລວມພາກ ນີດ້ວ້ຍບາງປະເດນັສຳຄນັດັ່ ງນີ:້

ການເຮ• ດັທຸລະກດິເປັນກຸ່ມສາມາດຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ທີ່ ທຸລະກດິສ່ວນຕວົເຄຍີປະ 

ສບົມາ. ຕວົຢ່າງ: ມນັສາມາດເຂົາ້ຫາຕະຫຼາດທີ່ ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ໄປຮອດລູກຄາ້ໄດຫ້ຼາຍກວ່າ ແລະ ປະ 

ຢັດ ຕົນ້ທນຶຈາກການຜະລດິເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ມນັສາມາດຊ່ວຍເຫຼອືສະມາຊກິ ຈາກການໄດຮ້ຽນຮູ ້

ຊຶ່ ງກນັແລະກນັ, ເຮດັໜາ້ວຽກງ່າຍ ຂຶນ້ ແລະ ໃຫຖ້ານະຕຳແໜ່ງໃນສງັ ຄມົຊຸມຊນົສູງຂຶນ້. ທງັ ນີ ້ສິ່ ງສຳ

ຄນັອນັໜຶ່ ງແມ່ນໃນເວລາ ທີ່ ສະມາຊກິໃນກຸ່ມ ບ່ໍໄດເ້ຮດັຄເືກົ່ າ ຕາມປະເພນ ີຫຼ ືມຄີວາມຍນິດ ີທີ່ ໄດມ້ສີດິ 

ເທົ່ າທຽມກນັກບັຜູອ້ື່ ນ (ຕວົຢ່າງ ແມ່ຍງິໃນບາງກລໍະນ)ີ. 

ເຖ• ງິຢ່າງໃດ ກໍ່ ຕາມ, ກຸ່ມບ່ໍສາມາດສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໄດໃ້ນທນັທທີນັໃດ: ຜນົສະທອ້ນໃນທາງບວກ 

ແມ່ນ ຂຶນ້ກບັວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຈະດຳເນນີງານ ແລະ ອງີໃສ່ຫຼກັການອນັໃດ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ສາ້ງຂຶນ້ມາ. ກຸ່ມແມ່ນມ ີ

ຄວາມຈຳເປັນຕອ້ງມເີປົາ້ໝາຍຄກືນັ ແລະ ມລີະບບົບໍລຫິານທີ່ ດ.ີ ບ່ໍ ດັ່ ງນັນ້, ສະມາຊກິຫຼາຍຄນົອາດຈະ 

ເອາົຜນົປະໂຫຍດໄປທງັໝດົ, ຍກົຕວົຢ່າງ: ຜູຊ້າຍອາດເປັນຜູຕ້ດັສນິບນັຫາທງັໝດົ, ສ່ວນແມ່ຍງິພດັ 

ເປັນຜູເ້ຮດັວຽກ ຫຼ ືແມ່ຍງິ ທີ່  ຮັ່ ງມອີາດເປັນຜູຮ້ບັເອາົການ ສັ່ ງຊື ້ທີ່ ດໄີປໝດົ. ຄຸນລກັສະນະທີ່ ສຳຄນັຂອງ 

ກຸ່ມ, ຫຼກັການ ແລະ ການເຮດັວຽກເປັນທມີ ແມ່ນຈະໄດສ້ນົທະນາໃນພາກຕ່ໍໄປ. 
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ5.1: ຂໍໄ້ດປ້ຽບ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ ໃນການເຮດັທຸລະກດິແບບສ່ວນຕວົ ແລະ ເປັນກຸ່ມ

ຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການເຮດັທຸລະກດິເປັນກຸ່ມ ຄ:ື

ໜ• າ້ວຽກສາມາດແບ່ງກນັເຮດັ

ຊ• ບັພະຍາກອນສາມາດເປັນຂອງສ່ວນລວມໄດ ້

ເຂ• າົເຈ ົາ້ມອີຳນາດ, ມຫີາງສຽງ ແລະ ອຳນາດ ຕ່ໍລອງ

ສະມາຊ• ກິສາມາດຮຽນຮູຈ້າກກນັ ແລະ ກນັໄດ ້

ເຂ• າົເຈ ົາ້ສາມາດປະຢັດຕົນ້ທນຶ

ຂໍເ້ສຍປຽບໃນການເຮດັທຸລະກດິເປັນກຸ່ມຄ:ື

ການຕ• ດັສນິໃນບນັຫາຕ່າງ ໃໆຊເ້ວລາຫຼາຍ;

ສະມາຊ• ິກອາດປະກອບສ່ວນ ບ່ໍເທົ່ າທຽມກນັ, 

ບາງຄນົອາດເອາົປຽບຜູ ້ອື່ ນໃນກຸ່ມ.

ຂໍເ້ສຍປຽບໃນການເຮດັທຸລະ

ກດິແບບສ່ວນຕວົ:

ທຸລະກ• ິດສ່ວນຕົວມີອຳນາດ 

ໜອ້ຍ

ຕ• ົນ້ທນຶສູງ

ໜ• າ້ວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິ 

ຊອບທັງໝົດຕົກເປັນພາລະ 

ຂອງທຸລະກດິສ່ວນຕວົ.

ຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການເຮັດທຸລະກດິ 

ແບບສ່ວນຕວົ:

ການຕ• ດັສນິໃຈໄວກວ່າແລະງ່າຍ 

ເພື່ ອ ໃຫ ້ຕອບສະໜອງກັບ 

ຄວາມຈຳເປັນສ່ວນຕວົ

ກຳໄລແມ• ່ ນເປັນຂອງສ່ວນຕວົ 

ທນັທໂີລດ.
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 ຈດຸປະສງົ:

ເພ• ື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຂົາ້ໃຈວ່າມປີະເພດກດິຈະກຳເຄື່ ອນໄຫວໃດແດ່ທີ່ ສາມາດເຮດັແຍກກນັ ແລະ ກດິ 

ຈະກຳໃດ ທີ່ ສາມາດເຮດັຮ່ວມກນັໄດພ້າຍໃນກຸ່ມ.

 ໄລຍະເວລາ - 90 ນາທີ

 ການຈດັວາງຫອ້ງ:

ບາດກ• າ້ວທ ີ1, 2, 3 ແລະ 5: ໂຕ U; 

ບາດກ• າ້ວທ ີ4: ຈດັເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ທີ່ ໄດຕ້ັງ້ມາແລວ້ ຫຼ ືໃນປະເພດທຸລະກດິດຽວກນັ.

 ອຸປະກອນ: ບກິເຟີສ, ເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່.

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:

ຕ• ວົຢ່າງວງົຈອນການຜະລດິ ທີ່ ສາມາດເຮດັຮ່ວມກນັ ແລະ ເຮດັແບບສ່ວນຕວົ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ

6.1).

 ບດົສອນ 

ບາດກາ້ວທ ີ1 – 5 ນາທີ

ແນະນຳພາກ ນີໃ້ຫແ້ກ່ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ພາກ ນີຈ້ະໄດກ້ຳນດົບນັດາກດິຈະກຳເຄື່ ອນໄຫວ ແມ່ນຫຍງັ ທີ່ ສາມາດ 

ເຮດັຮ່ວມກນັໄດໃ້ນກຸ່ມ ແລະ ແມ່ນຫຍງັ ທີ່ ສາມາດເຮດັສ່ວນຕວົໄດ.້ 

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າແມ່ນໜາ້ວຽກແນວໃດ ຈຶ່ ງໝາຍເຖງິວຽກທີ່ ຈຳເປັນສຳລບັທຸລະກດິ ເຊັ່ ນວ່າ: 

ໜາ້ວຽກທງັໝດົແມ່ນຕອ້ງໄດເ້ຮດັຮ່ວມກນັໝດົບໍ ຫຼວ່ືາ ມພີຽງໜາ້ວຽກຈຳນວນໃດ ໜຶ່ ງເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ເປັນວຽກຂອງ 

ກຸ່ມ ສ່ວນວຽກ ອື່ ນແມ່ນຕກົເປັນວຽກຂອງສ່ວນບຸກຄນົ ທີ່ ແຍກກນັເຮດັ?

ພາກທ ີ6: ແມ່ນຫຍງັ ທີ່ ພວກເຮາົສາມາດເຮດັຮ່ວມກນັໄດ?້ ການກຳນດົກດິຈະກຳ ເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ຄກືນັ

ພາກທ ີ6: ແມ່ນຫຍງັ ທີ່ ພວກເຮາົສາມາດເຮດັຮ່ວມກນັໄດ?້ 
ການກຳນດົກດິຈະກຳ ເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ຄກືນັ
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 15 ນາທີ

ຍກົເອາົທຸລະກດິອນັໃດ ໜຶ່ ງທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກທຸລະກດິຂອງກຸ່ມ ທີ່ ນຳມາສະເໜໃີນການຝຶກອບົຮມົ. ບອກ

ໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມກຳນດົທຸກບາດກາ້ວ ທີ່ ຈຳເປັນຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັໃນການດຳເນນີທຸລະກດິ ເລີ່ ມຈາກ ຂັນ້ຕອນວາງ 

ແຜນ ຈນົຮອດຜະລດິຕະພນັສຳເລດັຮູບ ຫຼ ືບໍລກິານແກ່ລູກຄາ້. ບນັທກຶກດິຈະກຳ ດັ່ ງກ່າວນີລ້ງົໃສ່ເຈ ັຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ 

ໃນຮູບແບບວງົຈອນການຜະລດິ. ໃຫແ້ຕມ້ຮູບງ່າຍໆ ຫຼໃືຊເ້ຄື່ ອງໝາຍ ສຳລບັກດິຈະກຳເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ 

ນັນ້ ເພື່ ອໃຫຜ້ ູ້ບ່ໍຮູໜ້ງັສເືຂົາ້ໃຈໄດງ່້າຍໂດຍປະຕບິດັຕາມ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ6.1 ສຳລບັເປັນຕວົຢ່າງ).

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ກດິຈະກຳເຄື່ ອນໄຫວຂອງທຸລະກດິ ທີ່ ເລອືກມານັນ້ ທີ່ ສະເໜໃີນພາກນີແ້ມ່ນ ໃຫເ້ລອືກ 

ເອາົກດິຈະກຳທີ່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມລຶງ້ເຄຍີມາກ່ອນ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ກຳນດົ ຂັນ້ຕອນໄດງ່້າຍ. ໃນບດົຕວົຢ່າງຂອງ ຄູຝຶກ 

ຄວນຈະຕອ້ງຍກົໃຫເ້ຫນັຄບົຊຸດເທົ່ າທີ່ ເປັນໄປໄດ ້ ບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ກດິຈະກຳ ທີ່ ພວົພນັເຖງິການຜະລດິ, ແຕ່ຍງັ

ຕອ້ງຍກົໃຫເ້ຫນັບາດກາ້ວໃນການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຊຶ່ ງຈະຖກືມອງຂາ້ມໄດ ້ຖາ້ວ່າສຸມໃສ່ແຕ່ການ 

ຜະລດິຢ່າງດຽວ.

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 10 ນາທີ

ສະເໜຜ່ີານທຸກໆຂັນ້ຕອນ ທີ່ ໄດກ້ຳນດົມາຂາ້ງເທງິ ນັນ້ ແລະ ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງກ່າວຄວນໄດ ້

ປະຕບິດັຮ່ວມກນັໝດົ ບ່ໍ ຫຼ ືແຍກກນັເຮດັ ແລະ ເປັນຫຍງັ. ຂດີກອ້ງກດິຈະກຳທີ່ ເຮດັຮ່ວມກນັເປັນສ ີໜຶ່ ງ ແລະ 

ກດິຈະກຳ ທີ່ ແຍກກນັເຮດັເປັນອກີສໜີຶ່ ງ.

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 25 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ ທີ່ ໄດຕ້ັງ້ມາກ່ອນແລວ້ ຫຼ ືຈະຕັງ້ຂຶນ້ໃນອະນາຄດົ ແລະ ເຮດັ

ບດົຝຶກຫດັຄນືໃໝ່ສຳລບັກຸ່ມຂອງຕນົເອງ ແລະ ໃຫສ້ະແດງໃນເຈັຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່. ອກີດາ້ນ ໜຶ່ ງ, ບອກໃຫກຸ່້ມຄຳ

ນງຶອກີວ່າຍງັມກີດິຈະກຳຫຍງັ ຕື່ ມອກີ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຮ່ວມກນັໃນອະນາຄດົ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ.

ບາດກາ້ວທ ີ5 – 30 ນາທີ

ເຊນີທຸກໆກຸ່ມ ຂຶນ້ສະເໜວີຽກຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃຫແ້ກ່ຜ ູ້ອື່ ນຟັງ. ພະຍາຍາມກະຕຸນ້ໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມແລກປ່ຽນ

ຄຳຄດິເຫນັຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ໃຫຮ້ບັປະກນັວ່າການສນົທະນາໄດຮູ້ເ້ຫດຜນົວ່າ ເປັນຫຍງັບາງວຽກ ຈຶ່ ງຮ່ວມກນັເຮດັ 

ແລະ ບາງກດິຈະກຳຈຶ່ ງແຍກກນັເຮດັ(ຍກົຕວົຢ່າງ ຂໍເ້ສຍປຽບ ແລະ ຂໍໄ້ດປ້ຽບ ຂອງແຕ່ລະອນັ).
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ພາກທ ີ6: ແມ່ນຫຍງັ ທີ່ ພວກເຮາົສາມາດເຮດັຮ່ວມກນັໄດ?້ ການກຳນດົກດິຈະກຳ ເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ຄກືນັ

ບາດກາ້ວທ ີ6 – 5 ນາທີ

ສະຫຼຸບພາກ ນີ ້ໂດຍໃຫເ້ນັນ້ໜກັວ່າ ບ່ໍແມ່ນກດິຈະກຳທງັໝດົທີ່ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຮ່ວມກນັ, ແຕ່ວ່າການເຮດັ 

ບາງກດິຈະກຳຮ່ວມກນັ ສາມາດສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໄດຫ້ຼາຍກວ່າການເຮດັໂດຍສ່ວນຕວົ.

ທຸລະກດິແບບສ່ວນຕວົ ແລະ ທຸລະກດິເປັນກຸ່ມ ກໍ່ ຄທືງັໝດົຄວນຈະໄດປ້ະເມນີຜນົປະໂຫຍດ ທີ່ ໄດ ້ຮບັ 

ແລະ ຂໍເ້ສຍ ຂອງທຸກໆໜາ້ທີ່ ທາງທຸລະກດິ ແລະ ໃຫຕ້ດັສນິວ່າມຫີຍງັແດ່ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ ເຮດັຮ່ວມກນັດທີີ່ ສຸດ 

ແລະ ແຍກກນັເຮດັ. 

 ຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (Gender Tip): ໃນເວລາສນົທະນາກ່ຽວກບັ ກດິຈະກຳ ຫຍງັແດ່ 

ທີ່ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຮ່ວມກນັ ແລະ ກດິຈະກຳອນັໃດ ທີ່ ຕອ້ງໄດແ້ຍກກນັປະຕບິດັ, ບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຄດິວ່າກດິ 

ຈະກຳອນັໃດ ທີ່ ຄວນຈະແມ່ນແມ່ຍງິເປັນຜູປ້ະຕບິດັ ຫຼ ື ຜູຊ້າຍ ຫຼ ື ທງັສອງ. ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມອາດກ່າວວ່າ 

ແນ່ນອນມບີາງກດິຈະກຳ ເຊັ່ ນວ່າ ວຽກບນັຊ ີຄວນຈະແມ່ນແມ່ຍງິເປັນຜູເ້ຮດັ) ຍອ້ນວ່າແມ່ຍງິໄດຜ່້ານການ

ຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັການບໍລຫິານການເງນິ (ແລະ ອກີວຽກອື່ ນຄວນຈະແມ່ນຜູຊ້າຍເປັນຜູປ້ະຕບິດັ ເຊັ່ ນວ່າ 

ວຽກໄປເອາົວດັຖຸດບິ)ຍອ້ນວ່າຜູຊ້າຍແຂງແຮງກວ່າ ແລະ ໄປມາສະດວກກວ່າ). ເລີ່ ມຕົນ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສນົທະ 

ນາອກີວ່າໜາ້ວຽກດັ່ ງກ່າວ ອາດສາມາດປະຕບິດັໄດທ້ງັສອງ, ໃຫເ້ນັນ້ໜກັ ຕື່ ມອກີວ່າໃນຄວາມເປັນຈງິ ກດິ 

ຈະກຳທງັໝດົສາມາດປະຕບິດັໄດທ້ງັ ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ (ໃຫອ້ງີໃສ່ການອະທບິາຍຈາກ ພາກທ ີ4 ຖາ້ມ ີ

ຄວາມຈຳເປັນ).

ໃນສະພາບທົ່ ວໄປ ຫຼ ື ໃນຊຸມຊນົໃດ ທີ່ ໄດມ້ກີານແບ່ງແຍກລະຫວ່າງ ບດົບາດຂອງແມ່ຍງິ ແລະ 

ຜູຊ້າຍ ຢ່າງເດັ່ ນຊດັ, ຖາມວ່າມຄຸີນຄ່າອນັໃດ ທີ່ ແອບແຝງ ໃນວຽກຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ວຽກຂອງຜູຊ້າຍ. 

ຖາ້ຫາກມຊ່ີອງຫວ່າງລະຫວ່າງໜາ້ ທີ່ ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງຜູຊ້າຍ, ສນົທະນາເຫດຜນົຂອງມນັ 

(ເປັນຕາມຮດີຄອງ/ປະເພນ)ີ. ໃຫສ້ະຫຼຸບການສນົທະນາວ່າ ໜາ້ ທີ່ ຂອງທຸລະກດິທງັໝດົ ເຊັ່ ນວ່າ: ບນັຊ ີ

ແລະ ການຂນົສົ່ ງ ແມ່ນຈຳເປັນ ທີ່ ສຸດ ແລະ ເປັນວຽກທີ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຕອ້ງມຄຸີນຄ່າເທົ່ າກນັ.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ6.1: ກດິຈະກຳຂອງກຸ່ມ ແລະ ສ່ວນຕວົ

ຕວົຢ່າງ: ການປູກເຫດັ

ກດິຈະກຳສ່ວນຕວົ ກດິຈະກຳສ່ວນລວມ
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 ຈດຸປະສງົ:

ເພ• ື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວທິກີານຈດັແບ່ງວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມທຸລະກດິ.

 ໄລຍະເວລາ: 105 ນາທີ

 ການຈດັວາງບ່ອນນັ່ ງ:

ຂ• ັນ້ຕອນທ ີ1 ແລະ 5: ຈດັເປັນຮູບໂຕ U; 

ຂ• ັນ້ຕອນທ ີ2-4: ຈດັ ນັ່ ງເປັນກຸ່ມ ທີ່ ມແີລວ້ ຫຼ ືທຸລະກດິປະເພດດຽວກນັ.

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:

ບ• ດັກຳນດົໜາ້ ທີ່  (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ7.1);

ບ• ດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກຳມະການບໍລຫິານ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ7.2).

 ອຸປະກອນ: ບກິເຟີສ, ເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່.

 ບດົສອນ

ຂັນ້ຕອນ 1 – 10 ນາທີ

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ບດົຮຽນນີແ້ມ່ນເວົາ້ເຖງິການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ວຽກງານຢູ່ພາຍໃນ 

ກຸ່ມ. 

ສະເໜໃີຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຄດິກ່ຽວກບັຊວີດິຂອງຕນົເອງ ແລະ:

ແມ• ່ ນໃຜເຮດັຫຍງັຢູ່ພາຍໃນຄອບຄວົ: ທຸກຄນົເຮດັວຽກດຽວກນັໝດົ ບ່ໍ ຫຼວ່ືາ ແຕ່ລະຄນົເຮດັວຽກທີ່  

ຕ່າງກນັ? 

ຖ• າ້ເຂາົເຈ ົາ້ເຮດັວຽກຕ່າງກນັ, ເປັນຫຍງັ ຈຶ່ ງເປັນແນວນັນ້? 

ມ• ຈີດຸດຫີຍງັແດ່? 

ພາກທ ີ7: ແມ່ນໃຜເຮດັຫຍງັ?

ພາກທ ີ7: ແມ່ນໃຜເຮດັຫຍງັ?
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ສຳລບັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ມາຈາກກຸ່ມທຸລະກດິ ທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັ, ສະເໜໃີຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຄດິກ່ຽວກບັຄຳຖາມຂາ້ງ 

ເທງິສຳລບັກຸ່ມທຸລະກດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້.

ຫຼງັຈາກ ທີ່ ໄດໃ້ຊເ້ວລາທບົທວນ 2 - 3 ນາທແີລວ້, ສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈຳນວນ ໜຶ່ ງແລກປ່ຽນປະສບົ 

ການຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃຫໝ້ດົຫອ້ງຟັງ. 

ຖາ້ຫາກບ່ໍມໃີຜເວົາ້ເຖງິໃນເວລາສນົທະນາ, ຈົ່ ງຍກົໃຫເ້ຫນັວ່າ ສ່ວນຫຼາຍຄວາມຮບັຜດິຊອບພາຍໃນກຸ່ມ 

ທຸລະກດິຖກືແບ່ງໃຫສ້ະມາຊກິແຕ່ລະຄນົ ເຊັ່ ນ: ບາງໜາ້ທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັໝດົທຸກຄນົ (ເຊັ່ ນ: ການຜະລດິ), ແຕ່ 

ວ່າບາງໜາ້ ທີ່ ອາດມພີຽງ ໜຶ່ ງ ຫຼ ືສອງຄນົເຮດັ (ເຊັ່ ນ: ການດູແລກອງທນຶລວມ). 

ສະຫຼຸບບາດກາ້ວ ນີ ້ດວ້ຍການເນັນ້ບາງຈດຸດຂີອງການແບ່ງໜາ້ທີ່ ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິ, ລວມທງັ: 

ຖ• າ້ມກີານແບ່ງວຽກໃຫສ້ະມາຊກິ ຈະເຮດັໃຫສ້ະມາຊກິແຕ່ລະຄນົມວີຽກເຮດັໜອ້ຍກວ່າການໃຫ ້

ສະມາຊກິແຕ່ລະຄນົເຮດັທຸກວຽກ;

ສະມາຊ• ກິແຕ່ລະຄນົມທີກັສະ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການດຳລງົຊວີດິທີ່ ຕ່າງກນັ ສະນັນ້

ຈະສາມາດເຮດັວຽກໄດດ້ໃີນ ສິ່ ງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ.

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 40 ນາທີ

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຮູວ່້າ ເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດຫ້ ້ີຼນເກມ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດຊອກຫາວທິທີາງ ທີ່ ດ ີທີ່ ສຸດ

ໃນການແບ່ງວຽກງານຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ. 

ແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ຊຶ່ ງອາດເປັນກຸ່ມຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈາກກຸ່ມທຸລະກດິທີ່ ມຢູ່ີ ຫຼ ື ກຸ່ມ 

ຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ມາຈາກທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ທຸລະກດິປະເພດດຽວກນັ. 

ແຈກຢາຍບດັກຳນດົບດົບາດ ແລະ ເຈັຍ້ຂາວ A4 ໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ. ຈຳນວນຊຸດຂອງບດັ ແລະ ເຈັຍ້ຂາວ 

A4 ຕອ້ງເທົ່ າກບັຈຳນວນສະມາຊກິຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ. ພອ້ມນັນ້ກໍ່ ເອາົບດັເປ່ົາ ແລະ ບກິເຟິດໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ. 

ບອກໃຫທຸ້ກກຸ່ມຮູວ່້າ ເຂາົເຈ ົາ້ມເີວລາ 30 ນາທ ີເພື່ ອສນົທະນາ ແລະ ຕດັສນິວ່າສະມາຊກິ ແຕ່ລະຄນົຕອ້ງ 

ເຮດັໜາ້ທີ່ ຫຍງັ. 

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນແຕ່ລະກຸ່ມຈະຕອ້ງໄດຕ້ດິບດັໜາ້ ທີ່  ລງົໃນແຜ່ນເຈັຍ້ຂາວ A4 ເພື່ ອໃຫສ້ະມາຊກິ ແຕ່ລະຄນົ 

ມແີຜ່ນເຈັຍ້ທີ່ ບອກໃຫເ້ຫນັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົເອງ. ຍກົໃຫເ້ຫນັວ່າ ສະມາຊກິບາງຄນົອາດມຫີຼາຍກວ່າໜຶ່ ງໜາ້ ທີ່  

(ເຊັ່ ນ: ຄນົ ທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ບໍລຫິານການເງນິ ອາດຈະມພີາຫະນະ ແລະ ຮບັຜດິຊອບການຂນົສົ່ ງ), ກງົກນັຂາ້ມບາງໜາ້ 

ທີ່ ອາດມຫີຼາຍກວ່າໜຶ່ ງຄນົເຮດັ (ເຊັ່ ນ: ສະມາຊກິທຸກຄນົອາດໄດ ້ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຜະລດິ). ເມື່ ອໃດເຂາົເຈ ົາ້ຈດັ 
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ພາກທ ີ7: ແມ່ນໃຜເຮດັຫຍງັ?

ແບ່ງໜາ້ທີ່ ສຳເລດັ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເອາົເຈ ັຍ້ບດົບາດຂອງ ສະມາຊກິແຕ່ລະຄນົເຂົາ້ຕດິລວມກນັຢູ່ໃນເຈັຍ້ຂາວແຜ່ນ 

ໃຫຍ່ ແລວ້ສະເໜໃີຫໝ້ດົກຸ່ມຟັງ.

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມອາດມຄີວາມຮູສ້ກຶວ່າມໜີາ້ ທີ່ ຫຼາຍເກນີໄປ ຫຼ ື ໜອ້ຍເກນີໄປຢູ່ໃນບດັຂອງ 

ກຸ່ມເຂາົເຈ ົາ້, ຫຼ ືເຂາົເຈ ົາ້ອາດຮູສ້ກຶວ່າຖກືກຳນດົໂດຍບດັ (ເຊັ່ ນ: ເຂາົເຈ ົາ້ອາດຮູສ້ກຶວ່າ ບາງໜາ້ທີ່ ຖກືກຳນດົໃຫສ້ະ 

ມາຊກິ ທີ່ ເປັນຜູຊ້າຍ ຫຼ ືສະມາຊກິ ທີ່ ເປັນແມ່ຍງິ ໂດຍອງີຕາມເພດຂອງ ຜູ ້ທີ່ ຢູ່ໃນພາບປະກອບ). ໃຫເ້ນັນ້ວ່າ:  

ພາບຂອງຄ• ນົຢູ່ໃນບດັເປັນພຽງຕວົຢ່າງເທົ່ ານັນ້; ບ່ໍຄວນມຜີນົສະທອ້ນຫຍງັໃນການມອບໝາຍໜາ້ ທີ່  

ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິ; 

ບ• ໍ່ ໄດນ້ຳໃຊໝ້ດົທຸກບດັ; 

ເຂ• າົເຈ ົາ້ສາມາດເພີ່ ມໜາ້ ທີ່  ດວ້ຍການແຕມ້ບດັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເອງ.  

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ປັນສະມາຊກິອາດເປັນການຍາກ ທີ່ ຈະເຮດັ. ໃນກລໍະນ ີດັ່ ງກ່າວ, ຊ່ວຍເຂາົເຈ ົາ້ 

ໂດຍໃຫຖ້າມເຂາົເຈ ົາ້ວ່າ ໃຫກ້ຳນດົໜາ້ວຽກທຳອດິທີ່ ຈຳເປັນຈະຕອ້ງໄດເ້ຮດັກ່ອນ ສຳລບັວຽກຂອງກຸ່ມທຸລະ 

ກດິ. ກດິຈະກຳ ນັນ້ອາດພວົພນັເຖງິການຜະລດິ, ການຂາຍ, ຜູນ້ຳກຸ່ມ ແລະ ການບໍລຫິານ, ການບໍລຫິານການເງນິ 

ແລະ ອື່ ນໆ. ຖາມເຂາົເຈ ົາ້ວ່າ ໃນອະນາຄດົເຂາົເຈ ົາ້ຈະເຮດັຫຍງັແດ່. ໃນ ຂັນ້ນີ ້ບ່ໍຈຳເປັນຈະຕອ້ງໄດກ້ຳນດົ ຊື່ ບຸກ 

ຄນົ, ແຕ່ຕອ້ງໄດກ້ຳນດົໜາ້ທີ່ ໃນການບໍລຫິານງານ ທີ່ ຈະໄດເ້ຮດັ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງສະມາຊກິທົ່ ວໄປຈະໄດເ້ຮດັ.

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ໃນເວລາມອບໝາຍໜາ້ທີ່ ໃຫສ້ະມາຊກິ ຄວນປຶກສາຫາລສືາເຫດ.

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 20 ນາທ ີ

ສະເໜໃີຫກຸ່້ມ ສະເໜກີານແບ່ງງານພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ເຫດຜນົໃຫໝ້ດົຫອ້ງຟັງ. 

ຈ ົ່ ງສນົທະນາກ່ຽວກບັຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ.

 ບດົແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ: ສະເໜໃີຫໜ້ຶ່ ງ ຫຼ ືສອງກຸ່ມກວດກາຄນືກ່ຽວກບັການຈດັວາງບດັ

ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ອະທບິາຍວ່າມຄີວາມແຕກຕ່າງ ຫຼ ື ບ່ໍໃນໜາ້ທີ່  ທີ່ ສະມາຊກິຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ່ຍງິເຮດັ 

ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຄນົ ອື່ ນໆວ່າມວີຽກໃດ ບ່ໍ ທີ່ ຄວນມແີຕ່ແມ່ຍງິ ຫຼ ືມແີຕ່ຜູຊ້າຍ ເທົ່ ານັນ້ 

ເປັນຜູເ້ຮດັ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ. ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມອາດບອກວ່າ ບາງວຽກ ເຊັ່ ນ: ບນັຊ ີຄວນແມ່ນແມ່ຍງິເປັນຜູເ້ຮດັ 

(ເນື່ ອງຈາກວ່າແມ່ຍງິໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງເງນິໄດດ້ກີວ່າ), ສ່ວນວຽກ ອື່ ນແມ່ນຜູ ້

ຊາຍເປັນຜູເ້ຮດັ ເຊັ່ ນ: ການໄປເອາົວດັຖຸດບິ (ເນື່ ອງຈາກວ່າຜູຊ້າຍແຂງແຮງກວ່າ ແລະ ສາມາດໄປມາໄດ ້

ສະດວກດກີວ່າ). ເລີ່ ມສນົທະນາກນັວ່າ ເພດກງົກນັຂາ້ມສາມາດເຮດັວຽກດັ່ ງກ່າວໄດ ້ຫຼ ືບ່ໍ ໂດຍເນັນ້ວ່າວຽກ 

ສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເຮດັໄດທ້ງັຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ່ຍງິ (ໃຫເ້ບິ່ ງ ຄຳອະທບິາຍຈາກ ບດົຮຽນທ ີ4 ກ່ຽວກບັຄວາມ 

ສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ).
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 30 ນາທີ

ຍກົໃຫເ້ຫນັວ່າ ຢູ່ໃນເກອືບໝດົທຸກກຸ່ມ ອາດມຫີວົໜາ້ ໜຶ່ ງຄນົຫຼ ືຫຼາຍຄນົ. ພອ້ມນັນ້ກໍ່ ເນັນ້ວ່າ ອາດມຜູີໜ້ຶ່ ງ 

ຫຼ ືສອງຄນົເຮດັວຽກບໍລຫິານຈດັການ (ເຊັ່ ນ: ການບໍລຫິານການເງນິ). 

ສະເໜໃີຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄຳຖາມຕ່ໍໄປ ນີ:້

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງກຸ່ມທຸລະກດິ: 

ໃນກຸ່ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້: 

ບ• ດົບາດຂອງຜູນ້ຳເຂາົເຈ ົາ້ມຫີຍງັແດ່? 

ນອກຈາກຜ• ູນ້ຳຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ມໃີຜອກີແດ່ທີ່ ເຮດັ

ວຽກບໍລຫິານຈດັການ? 

ເຂ• າົເຈ ົາ້ມຄີວາມພໍໃຈກບັການນຳພາ/ການຈດັ 

ວາງການບໍລຫິານຈດັການ ຫ ືບ່ໍ? ມຈີດຸດຫີຍງັ 

ແດ່? 

ມ• ຫີຍງັທີ່ ສາມາດເຮດັໃຫຕ່້າງຈາກນີ
້
? 

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່  ບ່ໍເປັນສະມາຊກິຂອງກຸ່ມທຸລະກດິ: 

ໃນກຸ• ່ ມອະນາຄດົຂອງເຂາົເຈ ົາ້: 

ບ• ດົບາດຂອງຜູນ້ຳຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຈະມຫີຍງັແດ່? 

ນອກຈາກຜ• ູນ້ຳຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ແມ່ນໃຜອກີ ແດ່ທີ່

ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮດັວຽກບໍລຫິານຈດັການ? 

ຈດຸດ• ຂີອງການເປັນຜູນ້ຳ/ການຈດັວາງການບໍລ ິ

ຫານຈດັການ ນີ ້ຈະມຫີຍງັແດ່? 

ມ• ຫີຍງັທີ່ ຈະສາມາດຈດັວາງໃຫແ້ຕກຕ່າງຈາກ 

ນີ?້

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າມຄີວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມເປັນຜູນ້ຳ ແລະ ການບໍລຫິານຈດັການ.  

ຄວາມເປັນຜູນ້ຳໝາຍເຖງິຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກຸ່ມ, ສ່ວນການບໍລິ

ຫານຈດັການໝາຍເຖງິການແກໄ້ຂບນັຫາປະຈຳວນັ ແລະ ການປະຕບິດັ ວຽກງານໃຫສ້ຳເລດັຜນົ. 

ທາງເລອືກ: ອະທບິາຍວ່າ ນອກຈາກຜູນ້ຳ, ບາງກຸ່ມຍງັມຄີະນະກຳມະການ. ໃນກຸ່ມທຸລະກດິທີ່ ມຂີະໜາດ 

ນອ້ຍ ຕາມປົກກະຕແິລວ້ຈະມສີອງຄນົເຮດັໜາ້ທີ່ ສະເພາະ. ຕວົຢ່າງ, ກຸ່ມທຸລະກດິ ອາດມຫີວົໜາ້ ທີ່ ດູແລວຽກ 

ງານທຸກດາ້ນ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການວາງຍຸດທະສາດ, ແຕ່ວ່າຄະນະກຳມະການ ຈະດູແລວຽກງານສະ 

ເພາະ ເຊັ່ ນ: ການຕະຫຼາດ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ວດັຖຸດບິ ຫຼ ື ການເງນິ. ຈ ົ່ ງນຳໃຊສ້ື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ

6.2 ເພື່ ອອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຮູກ່້ຽວກບັການແບ່ງບດົບາດຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການບໍລຫິານ, ຖາ້ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ

ຮູໜ້ງັສໃືຫຢ້າຍ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ7.2 ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້. 

ຍກົໃຫເ້ຫນັບາງຈດຸດຂີອງການມຄີະນະກຳມະການ: 

ຖ• າ້ຫາກຄະນະກຳມະການມສີະມາຊກິຫຼາຍກວ່າໜຶ່ ງຄນົ ຈະເຮດັໃຫວ້ຽກໃນບດົບາດ ດັ່ ງກ່າວ ມໜີອ້ຍ 
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ພາກທ ີ7: ແມ່ນໃຜເຮດັຫຍງັ?

ກວ່າມຄີະນະກຳມະການພຽງຄນົດຽວ;

ຜ• ູນ້ຳອາດຈະບ່ໍຢູ່ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄນົຜູດ້ຽວ;

ການຈ• ດັວາງ ດັ່ ງກ່າວຈະດກີວ່າກລໍະນທີີ່ ທຸກຄນົເຮດັວຽກດຽວກນັ; ເພາະຄະນະກຳມະການຈະໄດ ້

ແບ່ງກນັລງົເລກິວຽກສະເພາະ ແລະ ເຮດັວຽກນັນ້ໄດດ້ກີວ່າ. 

ອະທບິາຍວ່າ ການປ່ຽນຜູນ້ຳ ແລະ ຜູຈ້ດັການ ພາຍຫຼງັ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ດຳລງົຕຳແໜ່ງໄດໄ້ລຍະ ໜຶ່ ງແລວ້ ນັນ້ 

ເປັນແນວຄດິ ທີ່ ດ.ີ ການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວ ສາມາດເຮດັໃນຮູບແບບການຈດັການເລອືກຕັງ້ພາຍຫຼງັກຳນດົເວລາ 

ໃດ ໜຶ່ ງ (ເຊັ່ ນ: 1 ປີ). 

ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ:

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ເປັນສະມາຊກິກຸ່ມທຸລະກດິ: 

ກຸ• ່ ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ມຄີະນະກຳມະການຫຼບ່ໍື? 

ຖ• າ້ມ,ີ ມຈີດຸດຫີຍງັແດ່?

ຖ• າ້ ບ່ໍມ,ີ ເຂາົເຈ ົາ້ຄດິວ່າຄະນະກຳມະການຈະມ ີ

ຜນົດ ີຕ່ໍກຸ່ມຫຼບ່ໍື? ຍອ້ນຫຍງັ?

ຄະນະກຳມະການ ດ• ັ່ ງກ່າວຖືກ/ຄວນຄດັເລອືກ 

ແນວໃດ? 

ມາດຕະຖານເງ• ື່ອນໄຂສຳລບັຄດັເລອືກສະມາຊກິ

ຂອງຄະນະກຳມະການມ/ີຄວນມຫີຍງັແດ່? 

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ບ່ໍແມ່ນສະມາຊກິຂອງກຸ່ມທຸລະກດິ: 

ເຂ• າົເຈ ົາ້ຄດິວ່າຄະນະກຳມະການຈະ ເປັນຜນົປະ

ໂຫຍດຕ່ໍກຸ່ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ຫຼ ືບ່ໍ? ຍອ້ນຫຍງັ?

ຄະນະກຳມະການດ• ັ່ ງກ່າວຄວນຖືກຄດັເລອືກ 

ແນວໃດ? 

ມາດຕະຖານເງ• ື່ອນໄຂສຳລບັຄດັເລອືກສະມາຊກິ

ຂອງຄະນະກຳມະການ ຄວນມຫີຍງັແດ່? 

ເຂ• າົເຈ ົາ້ຄດິວ່າຄະນະກຳມະການຈະເປັນປະໂຫຍດ ຕ່ໍກຸ່ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ຫຼ ືບ່ໍ? ຍອ້ນຫຍງັ?

ຄະນະກຳມະການຄວນໄດ• ຮ້ບັການຄດັເລອືກແນວໃດ? 

ມາດຕະຖານເງ• ື່ອນໄຂສຳລບັຄດັເລອືກຄະນະກຳມະການ ຄວນມຫີຍງັແດ່?

ບາດກາ້ວທ ີ5 – 5 ນາທີ

ສະຫຼຸບບດົຮຽນ ດວ້ຍການສງັລວມຄນືຈດຸສຳຄນັ ເຊັ່ ນ: 

ສະມາຊ• ກິທຸກຄນົມບີດົບາດຢູ່ໃນກຸ່ມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເປັນກຸນແຈ ໄປສູ່ຄວາມສຳ 

ເລດັ. ຕາມປົກກະຕແິລວ້ ສະມາຊກິແຕ່ລະຄນົຈະປະຕບິດັບດົບາດທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ອນັໄດເ້ຮດັໃຫກຸ່້ມ 
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ໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກທກັສະ, ຈດຸພເິສດສະເພາະ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຂອງສະມາຊກິ.

ໃນການກຳນ• ດົວ່າ ແມ່ນໃຜຄວນເຮດັຫຍງັ ນັນ້, ຄວນປະຕບິດັກບັທຸກຄນົຢ່າງເປັນທຳ ແລະ ໃຫໂ້ອ 

ກາດແກ່ທຸກຄນົຢ່າງສະເໝພີາບ. ບ່ໍຄວນກຳນດົບດົບາດຂອງສະມາຊກິ ໂດຍອງີໃສ່ເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ ວ່າ ສະມາ 

ຊກິຄນົນັນ້ເປັນຜູຊ້າຍ ຫຼ ືແມ່ຍງິ, ເຖົາ້, ໜຸ່ມ ຫຼ ືເປັນ ທີ່ ຮບັຮູຢູ່້ໃນບາ້ນ, ແຕ່ຕອ້ງອງີໃສ່ການປະກອບ

ສ່ວນຂອງສະມາຊກິແຕ່ລະຄນົ.  

ກ່ອນກາ້ວໄປຫາບດົຮຽນ ຕ່ໍໄປ, ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ບາງບນັຫາທີ່ ຍກົຂຶນ້ໃນບດົຊົ່ ວໂມງຮຽນ ນີ ້ຈະໄດ ້

ມກີານສນົທະນາເພີ່ ມ ຢູ່ໃນພາກທ ີ9: ເຮດັແນວໃດ ຈຶ່ ງເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດ.ີ
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ພາກທ ີ7: ແມ່ນໃຜເຮດັຫຍງັ?

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ7.1 ບດັໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ (Function Cards)
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ພາກທ ີ7: ແມ່ນໃຜເຮດັຫຍງັ?

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ7.2 ບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກຳມະການບໍລຫິານ9 

9 ຄດັມາຈາກ ອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດໂລກ. Women groups leadership development and management 

training Bhusunde Khola watershed (13-28 April 1995) – Nepal, on  http://www.fao.org/docrep/

X0189E/x0189e05.htm (accessed 10/11/2006)

ບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງປະທານ

ເປ1. ັນປະທານກອງປະຊຸມ;

ຊ2. ຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານສນົທະນາແບບທຸກຄນົມສ່ີວນຮ່ວມ, ການແບ່ງຄວມຮບັຜດິຊອບ ທີ່ ຈະແຈງ້, 

ການຕດັສນິບນັຫາ;

ມອບຄວາມຮ3. ບັຜດິຊອບໃຫສ້ະມາຊກິຄະນະກຳມະການບໍລຫິານຄນົອື່ ນໆ;

ທ4. ບົທວນຄນືຄວາມຄບືໜາ້ກ່ຽວກບັການບນັລຸຈດຸປະສງົ ແລະ ກວດເຊກັບນັຊ;ີ

ປະເມ5. ນີບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສະມາຊກິຄະນະກຳມະການບໍລຫິານ ພອ້ມ 

ທງັໃຫຄ້ຳຄດິເຫນັ;

ຊ6. ່ ວຍຄະນະກຳມະການບໍລຫິານວາງແຜນ ແລະ ຈດັ  ຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ;

ຮ7. ກັສາຄວາມສາມກັຄ,ີ ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມຢູ່ືພາຍໃນກຸ່ມ;

ຕາງໜ8. າ້ໃຫກຸ່້ມໃນການເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ທດັສະນະສກຶສາ ຫຼ ື ປະຊຸມສຳມະນາ 

ຢູ່ພາຍນອກ.

ບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເລຂາ

ສ1. າ້ງວາລະປະຊຸມ ແລະ ເຮດັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ;

ເກ2. ບັກຳຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ຕດິຕາມການລງົລາຍເຊນັຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ;

ຮ3. ກັສາເອກະສານທງັໝດົຂອງກຸ່ມໄວໃ້ນບ່ອນ ທີ່ ປອດໄພ;

ອ4. ່ ານບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມໃນ ທີ່ ປະຊຸມ;

ເກ5. ບັກຳເອກະສານຂາເຂົາ້-ອອກຂອງກຸ່ມ;

ລາຍງານໃຫ6. ສ້ະມາຊກິຂອງກຸ່ມຊາບກ່ຽວກບັແຜນວຽກປັດຈບຸນັ ແລະ ຕ່ໍໜາ້ຂອງປະທານ.
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ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງຄງັເງນິ

ຮ1. ກັສາບນັຊລີາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຂອງກຸ່ມ;

ປ2. ົກປັກຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເງນິ, ສະຫຼຸບບນັຊ ີ ແລະ ເຮດັການຊຳລະສະສາງ ຕາມການ 

ຕກົລງົຂອງຄະນະກຳມະການບໍລຫິານ;

ຮ3. ກັສາບນັຊເີງນິສດົ ແລະ ບນັຊ ີຊື,້ ຂາຍ ແລະ ຮບັເງນິ;

ນຳເອ4. າົບນັຫາທາງດາ້ນການເງນິສະເໜຕ່ໍີກຸ່ມແຕ່ຫວົທ;ີ

ສ5. າ້ງບດົລາຍງານການເງນິປະຈຳປີ. 
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 ຈດຸປະສງົ: 

ເພ• ື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈຄວາມສຳຄນັຕ່ໍກດົລະບຽບ ແລະ ຫຼກັການ ຂອງກຸ່ມ;

ເພ• ື່ ອເອາົກດົລະບຽບ ແລະ ຫຼກັການດຳເນນີງານຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນ ຕ່ໍໜາ້ ຫຼ ືທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັມາສກຶ

ສາຄວາມເປັນໄປໄດ.້

 ໄລຍະເວລາ: 95 ນາທີ

 ການຈດັວາງຫອ້ງ:

ບາດກ• າ້ວທ ີ1, 3, 4 ແລະ 5: ໂຕ U; 

ບາດກ• າ້ວທ ີ2: ຈດັເປັນກຸ່ມ ທີ່ ມແີລວ້ ຫຼ ືທຸລະກດິປະເພດດຽວກນັ.

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:

ຕ• ວົຢ່າງຫຼກັການໃນທຳມະນນູ ແລະ ຫຼກັການ ພືນ້ຖານຂອງກຸ່ມ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ8.1);

ແບບຢ• ່ າງຂອງຮູບແບບທຳມະນນູຂອງກຸ່ມ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ8.2).

ແບບຢ• ່ າງສະແດງຟອມຂອງກດົລະບຽບກຸ່ມ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ8.3)

 ອຸປະກອນ: ເຈັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່, ບກິເຟິສ, ກບັເຈັຍ້, ກະຕ່າ ຫຼ ືຖງົສຳລບັແຕ່ລະກຸ່ມ.

 ບດົສອນ

ບາດກາ້ວທ ີ1 – 10 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າຈດຸປະສງົຂອງພາກ ນີແ້ມ່ນເພື່ ອຄົນ້ຄດິກດົລະບຽບ ພືນ້ຖານ ແລະ ຫຼກັການໃຫ ້

ເໝາະສມົກບັກຸ່ມ ທີ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ.້

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຄົນ້ຄດິເຖງິກຸ່ມທຸລະກດິຂອງຕນົເອງ (ຫຼ ື ເຂາົເຈ ົາ້ຍງັ ບ່ໍທນັມສ່ີວນຮ່ວມນຳກຸ່ມ 

ທຸລະກດິ, ຕວົຢ່າງກຸ່ມ ອື່ ນ ຫຼ ືຂອງເຂາົເຈ ົາ້) ແລະ ໃຫຄ້ຳນງຶໃສ່ຄຳຖາມລຸ່ມ ນີມ້າ ຄົນ້ຄວາ້:

ກຸ• ່ ມທຸລະກດິ (ໝູ່ ບາ້ນ) ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ໄດມ້ຫີຼກັການໃຫປ້ະຊາຊນົເລົ່ ານັນ້ປະຕບິດັ ບ່ໍ? 

ພາກທ ີ8: ກດົລະບຽບຂອງກຸ່ມ ແລະ ຫຼກັການ

ພາກທ ີ8: ກດົລະບຽບຂອງກຸ່ມ ແລະ ຫຼກັການ
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ເປ• ັນຫຍງັຫຼກັການເລົ່ ານັນ້ຈ ຶ່ ງສຳຄນັ? 

ເຊນີໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມແລກປ່ຽນປະສບົການຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນຫອ້ງ. 

ຖາ້ຫາກມຄີວາມຈຳເປັນ, ຊ່ວຍຍກົຕວົຢ່າງໃຫແ້ກ່ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດເ້ຫນັ, ຕວົຢ່າງ: ໃນກຸ່ມທຸລະກດິໜຶ່ ງ, 

ສະມາຊກິກຸ່ມອາດຕກົລງົວ່າ:

ຈຳນວນສະມາຊ• ກິບ່ໍຄວນໃຫມ້ຫີຼາຍເກນີໄປ; 

ສະມາຊ• ກິທງັໝດົຄວນເປັນແມ່ຍງິ (ຫຼ ືຜູຊ້າຍ);

ສະມາຊ• ກິທຸກຄນົຄວນເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ;

ສະມາຊ• ກິທຸກຄນົຄວນໄດຮ້ບັການປຶກສາຫາລກ່ືອນ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການຕກົລງົເຫນັດ.ີ 

ຄວນຮບັປະກນັວ່າຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດເ້ຂົາ້ໃຈເຫດຜນົ ເປັນຫຍງັຫຼກັການ ຫຼ ືກດົລະບຽບແມ່ນສຳຄນັ ໃນໜາ້ທີ່  

ຮບັຜດິຊອບຂອງກຸ່ມ (ຕວົຢ່າງ: ມນັເຮດັໃຫເ້ປັນທຳ, ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ອື່ ນໆ).

ທາງເລອືກທ ີ1 (ກຸ່ມທີ່ ຮູໜ້ງັສ)ື

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 30 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ຕ່ໍໄປແມ່ນຈະໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ກຳນດົກ່ຽວກບັກດົລະບຽບ / ຫຼກັການຂອງກຸ່ມເຂາົ 

ເຈ ົາ້.

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ ທີ່ ມແີລວ້ ຫຼ ືຜູ ້ທີ່ ມທຸີລະກດິປະເພດດຽວກນັ.

ແຈກຢາຍກບັເຈັຍ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ທຸກໆຄນົຈະໄດຮ້ບັບດັຄວາມໜຶ່ ງ ຫຼ ື ຫຼາຍກວ່າ. ບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ 

ວ່າທຸກໆຄນົຕອ້ງໄດຄ້ດິວ່າ ກດົລະບຽບ ຫຼ ື ຫຼກັການໃດ ຈຶ່ ງຈະສຳຄນັສຳລບັກຸ່ມທຸລະກດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ (ອາດ 

ແມ່ນກດົລະບຽບ ຫຼ ືຫຼກັການ ທີ່ ມແີລວ້ຂອງກຸ່ມ ຫຼ ືເຂາົເຈ ົາ້ຢາກປັບປຸງອນັ ທີ່ ມມີາແລວ້). ເຂາົເຈ ົາ້ຄວນຂຽນເນືອ້ 

ໃນກດົລະບຽບໃສ່ບດັຄວາມ. ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າຄຳຕອບອາດຈະຜດິ ຫຼ ືຖກື ກໍ່  ບ່ໍເປັນຫຍງັໃນບາດກາ້ວ 

ນີ.້ ຫຼງັຈາກຂຽນແລວ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເອາົບດັປ່ອນໃສ່ກບັເຈັຍ້. 

ຫຼງັຈາກ 5 ນາທ,ີ ບອກໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມເປີດກບັເຈັຍ້ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລວ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັເນືອ້ 

ໃນ ທີ່ ຂຽນໃນບດັຄວາມພາຍໃນກຸ່ມ. ຫຼງັຈາກ ນັນ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຕດັສນິວ່າກດົລະບຽບ ຫຼ ືຫຼກັການແນວໃດ ທີ່ ເຂາົ 

ເຈ ົາ້ຕອ້ງການປັບປຸງ ແລະ ສນົທະນາເຫດຜນົອນັໃດ ທີ່ ຢາກປັບປຸງກດົລະບຽບນັນ້. ຖາ້ຫາກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມມລີະດບັ 

ການ ສກຶສາດແີດ່ ແມ່ນສາມາດຂຽນກດົລະບຽບ ແລະ ເຫດຜນົ ດັ່ ງກ່າວໃສ່ເຈັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ ດັ່ ງນີ:້
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ພາກທ ີ8: ກດົລະບຽບຂອງກຸ່ມ ແລະ ຫຼກັການ

ເປັນຫຍງັ? ຍອ້ນຫຍງັ?

ກຸ່ມຄວນຈະນອ້ຍ

ຄວນມຜູີນ້ຳເປັນທງັແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ

ທຸກໆຄນົສາມາດອອກສຽງໄດໃ້ນກຸ່ມ

ຕ - ດັສນິໄດໄ້ວກວ່າ 

ສ - ື່ ສານງ່າຍກວ່າ 

ຄວາມຈຳເປ - ັນຂອງ ຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ່ຍງິສາມາດ 

ເອາົເຂົາ້ມາພຈິາລະນາດກີວ່າ

ສະມາຊ - ກິສາມາດສື່ ສານກບັຜູນ້ຳໄດງ່້າຍກວ່າ 

ມ - ນັເປັນທຳ 

ທຸກຄ - ນົຈະມກັປະຕບິດັຕາມການຕດັສນິໄດດ້ີ 

ກວ່າ

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ໃນລະຫວ່າງບາດກາ້ວ ນີ ້ຜູແ້ນະນຳຄວນສງັເກດວ່າ ການເຮດັວຽກ ຂອງສະມາຊກິກຸ່ມ 

ເປັນແນວໃດ. ຖາ້ຫາກວ່າມນັໄປໄດດ້ ີຫຼ ື ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມບ່ໍສະເໝກີນັ) ຕວົຢ່າງ: ແມ່ຍງິເຮດັກດິຈະກຳໜອ້ຍກວ່າ

ຜູຊ້າຍ, (ຜູແ້ນະນຳຄວນຈະໄດບ້ນັທກຶໄວ ້ແລະ ເອາົປະເດນັ ດັ່ ງກ່າວມາສນົທະນາໃນບາດກາ້ວທ ີ3 ແລະ ເນັນ້ 

ໜກັວ່າຄວາມສຳເລດັໃນການຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັກດົລະບຽບ ນັນ້ ແມ່ນ ຂຶນ້ກບັການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຊກິ 

ແລະ ເປັນສ່ວນ ໜຶ່ ງໃນຂະບວນການສາ້ງລະບຽບ.

ທາງເລອືກທ ີ2 (ກຸ່ມທີ່  ບ່ໍຮູໜ້ງັສ)ື

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 30 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ຕ່ໍໄປແມ່ນຈະໄດກ້ຳນດົກ່ຽວກບັກດົລະບຽບ/ຫຼກັການ ຂອງກຸ່ມເຂາົເຈ ົາ້. 

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ ທີ່ ມແີລວ້ ຫຼ ື ຜູ ້ທີ່ ມາຈາກທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ມທຸີລະກດິປະເພດດຽວ 

ກນັ.

ແຈກຢາຍ ສື່ ຝຶກອບົຮມົ 8.3 ໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ. ອະທບິາຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຮູວ່້າກດົລະບຽບຂອງກຸ່ມແມ່ນ ໜຶ່ ງໃນ 

ເງ ື່ອນໄຂຢູ່ໃນ ສື່ ຝຶກອບົຮມົ. ສງັເກດເບິ່ ງສນັຍາລກັໃນ ສື່ ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໃຫອ້ະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງສນັ 

ຍາລກັແຕ່ລະອນັ. ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫແ້ກ່ການສະເໜນີັນ້ວ່າ ປະເພດຂອງກດົລະບຽບ ຄວນຈະຢູ່ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງ

ກ່າວນັນ້, ໃຫຍ້ກົຕວົຢ່າງແຕ່ລະອນັ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມ ເພື່ ອເປັນຕວົຢ່າງ).
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ເງ ື່ອນໄຂຂອງການ

ເປັນສະມາຊກິ

ກຸ• ່ ມຄວນຈະມສີະມາຊກິ ສູງສຸດ 25 ຄນົ.

ທ• ງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ສາມາດເປັນສະມາຊກິໄດ.້

ຜູນ້ຳ ກຸ• ່ ມຈະມຄີະນະບໍລຫິານງານ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍ ປະທານ ໜຶ່ ງທ່ານ, ຮອງປະ 

ທານ ໜຶ່ ງທ່ານ ແລະ ນາຍຄງັເງນິ ໜຶ່ ງທ່ານ.

ກຸ• ່ ມຢ່າງໜອ້ຍຈະຕອ້ງມ ີ ແມ່ຍງິ ໜຶ່ ງທ່ານ ແລະ ຜູຊ້າຍໜຶ່ ງທ່ານ ໃນຄະນະ 

ບໍລຫິານງານ.

ການເລອືກຕັງ້ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ນາຍຄ• ງັເງນິຈະຕອ້ງ ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກ 

ໃນທຸກໆ 2 ປີ.

ການປະຊຸມ ກຸ• ່ ມຈະປະຊຸມໃນທຸກໆເດອືນ.

ສະມາຊ• ກິໝດົທຸກຄນົຈະຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ.

ການຕດັສນິບນັຫາ ການຕ• ດັສນິບນັຫາຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຫ່າງສຽງສ່ວນຫຼາຍ.

ການເງນິ ສະມາຊ• ກິຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍຄ່າສະມາຊກິ ທຸກໆປີ ຈຳນວນ 10.000 ກບີ.

ໃນກ• ລໍະນ ີມຄີວາມຈຳເປັນສາມາດເກບັເງນິພ ິເສດເປັນກອງທນຶສຳລບັຈດຸປະ 

ສງົອນັສະເພາະ (ຕວົຢ່າງ: ຄ່າໂຄສະນາ). 

ນາຍຄ• ງັເງນິຕອ້ງໄດບ້ນັທກຶທຸກໆການໃຊຈ່້າຍ. 

ການບ• ນັທກຶ ຂໍມູ້ນທາງການເງນິສະມາຊກິທຸກ ຄນົສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດ.້ 

ຜ• ນົປະໂຫຍດຈາກການຂາຍ ຈະໄດຖ້ກືແບ່ງປັນ ຕາມຈຳນວນຜະລດິຕະພນັ

ທີ່ ສະມາຊກິທຸກຄນົປະກອບສ່ວນ. 

ການຜະລດິ ຈຳນວນການຜະລ• ດິແຕ່ລະສະມາຊກິ ສຳລບັການສັ່ ງຊື ້ຈະໄດກ້ຳນດົໃນກອງ 

ປະຊຸມປະຈຳເດອືນ.

ການຂາຍ ສະມາຊ• ກິ ບ່ໍສາມາດຂາຍນອກກຸ່ມໄດ.້

ບອກເຂາົເຈ ົາ້ວ່າມເີວລາພຽງ 20 ນາທ ີເພື່ ອສນົທະນາໃນກຸ່ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້.

ສຳລບັກຸ່ມ ທີ່ ມແີລວ້ ຈະໄດກ້ຳນດົ ດັ່ ງນີ:້ 1) ເຂາົເຈ ົາ້ມກີດົລະບຽບຫຍງັແດ່ທີ່ ພວົພນັກບັທຸກໆ ເງ ື່ອນໄຂໃນສ ື

ການຝຶກອບົຮມົທ ີ 8.3, ແລະ 2) ຖາ້ເຂາົເຈ ົາ້ຄດິວ່າຈະຊ່ວຍໃຫກຸ່້ມມໜີາ້ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບທີ່ ດ,ີ ມຫີຍງັປ່ຽນ 

ແປງ ຫຼ ືເພີ່ ມເຕມີ ຕື່ ມ.

ສຳລບັກຸ່ມ ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂຶນ້ເທື່ ອນັນ້ ຄວນໄດສ້ນົທະນາ ແລະ ຕກົລງົກ່ຽວກບັກດົລະບຽບ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ 

ຢາກດດັປັບສຳລບັແຕ່ລະເງ ື່ອນໄຂໃນ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ8.3.
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ພາກທ ີ8: ກດົລະບຽບຂອງກຸ່ມ ແລະ ຫຼກັການ

ສຳລບັທຸກໆກດົລະບຽບ ເຂາົເຈ ົາ້ຄວນຈະໃຫເ້ຫດຜນົວ່າເປັນຫຍງັ ຈຶ່ ງຕອ້ງໄດດ້ດັປັບ.

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ໃນລະຫວ່າງບາດກາ້ວ ນີ ້ ຜູແ້ນະນຳຄວນສງັເກດວ່າ ການເຮດັວຽກສະມາຊກິກຸ່ມ 

ເປັນແນວໃດ. ຖາ້ຫາກວ່າມນັໄປໄດດ້ ີຫຼ ື ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມບ່ໍສະເໝກີນັ (ຕວົຢ່າງ: ແມ່ຍງິເຮດັກດິຈະກຳໜອ້ຍກວ່າ

ຜູຊ້າຍ), ຜູແ້ນະນຳຄວນຈະໄດບ້ນັທກຶໄວ ້ແລະ ເອາົປະເດນັ ດັ່ ງກ່າວມາສນົທະນາໃນບາດກາ້ວທ ີ3 ແລະ ເນັນ້ 

ໜກັວ່າຄວາມສຳເລດັໃນການຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັກດົລະບຽບ ນັນ້ ແມ່ນ ຂຶນ້ກບັການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຊກິ 

ແລະ ເປັນສ່ວນ ໜຶ່ ງໃນຂະບວນການສາ້ງລະບຽບ.

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 20 ນາທີ

ສະເໜໃີຫກຸ່້ມຂຶນ້ມາສະເໜກີດົລະບຽບ ແລະ ໃຫເ້ຫດຜນົ ໃນຫອ້ງ. ຫຼງັຈາກການສະເໜຂີອງທຸກໆກຸ່ມ

ແລວ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ທບົທວນຄນືວ່າເປັນແນວໃດ ແລະ ມຫີຍງັຢາກປ່ຽນແປງຕື່ ມ.

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 30 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າລະບຽບມກັຖກືສາ້ງເປັນຮູບແບບກດົລະບຽບ (ທຳມະນນູ).

ອະທບິາຍວ່າ ເນືອ້ໃນຂອງທຳມະນນູ ແມ່ນແຕກຕ່າງສຳລບັແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ມນັຄວນຈະເປັນໄປຕາມການ 

ສນົທະນາລະຫວ່າງສະມາຊກິກຸ່ມ ເປັນ ພືນ້ຖານ. ໃຫສ້ງັລວມໂດຍຫ ຍໍເ້ນືອ້ໃນຂອງກດົລະບຽບ ຊຶ່ ງອາດປະກອບ 

ດວ້ຍເນືອ້ໃນ ດັ່ ງນີ:້

ຊ• ື່ , ຈດຸປະສງົ ແລະ ປະເພດກດິຈະກຳ ຂອງກຸ່ມ;

ເງ• ື່ອນໄຂຂອງການເປັນສະມາຊກິ: ແມ່ນໃຜສາມາດເປັນສະມາຊກິ? ໜາ້ ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ຂອງສະມາຊກິແມ່ນຫຍງັ?

ຜ• ູນ້ຳ ແລະ ຂັນ້ຕອນການເລອືກຕັງ້: ປະເພດຕຳແໜ່ງຂອງຜູນ້ຳຢູ່ໃນກຸ່ມເປັນແນວໃດ? ໜາ້ ທີ່ ຂອງ 

ຄະນະກຳມະການມຫີຍງັແດ່? ຈດັການເລອືກຕັງ້ຂຶນ້ໃນເວລາໃດ?

ກອງປະຊ• ຸມ: ກອງປະຊຸມຈດັ ຂຶນ້ເວລາໃດ ແລະ ຢູ່ບ່ອນໃດ? ຕອ້ງມສີະມາຊກິເທົ່ າໃດສຳລບັການຕດັ 

 ຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ: ຖາ້ (ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ) ບ່ໍໄດສ້ະເໜໃີນລະຫວ່າງການສນົ 

ທະນາ, ສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າມຄີວາມສະເໝພີາບກນັລະຫວ່າງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມຄີວາມເທົ່ າທຽມ

ກນັແລວ້ບ່ໍທີ່ ຄວນຈະເປັນສິ
່
ງໂດດເດັ່ ນໃນກຸ່ມ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ. ມນັອາດຈຳເປັນຕອ້ງໄດອ້າ້ງອງີໃສ່ພາກທ ີ

4 ກ່ຽວກບັຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນກຸ່ມ.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ສນິ?

ການເງ• ນິ: ແນວໃດ ຈຶ່ ງແມ່ນທນຶລວມໝູ່ ? ມນັແມ່ນຄ່າທຳນຽມ ຫຼ ືການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຊກິ? 

ໃຊຈ່້າຍເວລາໃດ ແລະ ເທົ່ າໃດ?

ໃຫຍ້ກົເອາົຕວົຢ່າງ ກດົລະບຽບອາດເປັນແບບທີ່ ຢູ່ໃນ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ8.1 ຫຼ ື8.2 ໃຫເ້ລອືກເອາົຢ່າງ ໜຶ່ ງ 

ແລະ ອະທບິາຍເນືອ້ໃນຂອງມນັໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຟັງ. ຖາ້ເຂາົເຈ ົາ້ຮູໜ້ງັສ,ື ຢາຍສຳເນາົອນັທີ່ ເລອືກເອາົໃຫແ້ກ່ເຂາົ 

ເຈ ົາ້. 

ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຕາມຄຳຖາມດັ່ ງນີ:້ 

ເຂ• າົເຈ ົາ້ຄດິແນວໃດກ່ຽວກບັກດົລະບຽບ ຢູ່ໃນຕວົຢ່າງ?  

ຖ• າ້ເຂາົເຈ ົາ້ໄດເ້ຂົາ້ເປັນສະມາຊກິກຸ່ມ, ເຂາົເຈ ົາ້ມກີດົລະບຽບແລວ້ບໍ່?

ຖ• າ້ ບ່ໍ, ກດົລະບຽບທີ່ ໄດຂ້ຽນມາເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫຼ ືບ່ໍເປັນລາຍລກັອກັສອນ ມນັເປັນປະໂຫຍດ 

ແກ່ກຸ່ມທຸລະກດິ/ກຸ່ມໃນອະນາຄດົ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍ? ຍອ້ນຫຍງັ?  

ມ• ຫີຍງັຕື່ ມແດ່ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດບ້ນັຈເຸຂົາ້ໃນກດົລະບຽບຂອງເຂາົເຈ ົາ້?

ບາດກາ້ວທ ີ5 - 5 ນາທີ

ສະຫຼຸບພາກ ນີດ້ວ້ຍການສງັລວມຂໍຄ້ວາມສຳຄນັດັ່ ງນີ:້ 

ການສ• າ້ງຫຼກັການ/ກດົລະບຽບ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມແມ່ນແຕກຕ່າງກນັ ມນັ ຂຶນ້ກບັຈດຸປະສງົ, ກດິຈະກຳ 

ແລະ ຄຸນລກັສະນະ ຂອງກຸ່ມເຂາົເຈ ົາ້; ມນັ ບ່ໍມຮູີບແບບຕາຍຕວົທີ່ ໃຊໄ້ດສ້ຳລບັກຸ່ມທງັໝດົ;

�ການສ• າ້ງກດິຈະກຳຮ່ວມກນັ  ແມ່ນຕອ້ງຢູ່ພາຍໃຕກ້ດົລະບຽບ ແລະ ຕອ້ງໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າເຂາົເຈ ົາ້ໄດຕ້ກົ 

ລງົຮບັຮອງ ແລະ ທຸກຄນົທີ່ ສາມກັຄກີນັໃນກຸ່ມຮູຈ້ກັກນັດ ີ ແລະ ມນັຈະຊ່ວຍໃຫກຸ່້ມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ 

ແລະ ເຮດັວຽກດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ.
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ພາກທ ີ8: ກດົລະບຽບຂອງກຸ່ມ ແລະ ຫຼກັການ

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ8.1 ຕວົຢ່າງຫຼກັການຂອງກຸ່ມ ໃນກດົລະບຽບ ແລະ ຫຼກັການ ພືນ້ຖານ

ຕວົຢ່າງ 1: ຈດຸປະສງົ ແລະ ຫຼກັການ ພືນ້ຖານຂອງກຸ່ມຕ່ໍາຫູກຍອ້ມຜາ້ທຳມະຊາດ ຂອງບາ້ນສຸກສມົບູນ, 

ແຂວງຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ. 

ຈດຸປະສງົ ຂອງກຸ່ມ: 

ເພ• ື່ ອຮ່ວມກດິຈະກຳຮ່ວມກນັ ທີ່ ເປັນກຸ່ມຊຸມຊນົໃນຂງົເຂດ ເຊັ່ ນ: ການຕະຫຼາດ, ບນັຊ ີ ແລະ 

ການຄຸມ້ຄອງການຜະລດິ;

ເພ• ື່ ອພດັທະນາຊຸມຊນົ ແລະ ກຸມ້ຕນົເອງພາຍໃນກຸ່ມ;

ເຮ• ດັວຽກຮ່ວມກນັພາຍໃນ 7 ໝູ່ ບາ້ນ ຂອງຮາ້ນແພພນັ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຮ່ວມກນັ; 

ເພ• ື່ ອເປັນການຊ່ວຍຮກັສາສໄີມລ້າຍມ ືພືນ້ເມອືງໄວ;້

ເພ• ື່ ອເປັນການຊ່ວຍຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ.

ລະບຽບ ຂອງກຸ່ມ:

ສຽງສ• ່ ວນໜອ້ຍຕອ້ງປະຕບິດັຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນການຕດັສນິບນັຫາ;

ໃນເວລາໄດ• ຮ້ບັການສັ່ ງຊືຈ້ຳນວນຫຼາຍ, ຕອ້ງໄດແ້ບ່ງໃຫກຸ່້ມ;

ບ• ໍ່ ໃຫສ້ະມາຊກິຂາຍຜະລດິຕະພນັຂອງຕນົອອກນອກກຸ່ມ ໃນເວລາທີ
່
ໄດຮ້ບັການສັ່ ງຊືນ້ຳກນັ;

ສະມາຊ• ກິຕອ້ງປະຕບິດັຕາມໂກຕາທີ
່
ກຳນດົສຳລບັແຕ່ລະການສັ່ ງຊື

້
;

ສະມາຊ• ກິຕອ້ງເຮດັວຽກດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ຫາ້ມບ່ໍເອາົໃຫຄ້ນົອື
່
ນເຮດັໃຫຕ້ນົ;

ຖ• າ້ສະມາຊກິເສຍຊວີດິ, ຄອບຄວົເປັນຜູສ້ບືທອດຕ່ໍ. 

ຕວົຢ່າງ 2: ກຸ່ມ ຜະລດິນຳ້ມນັພດື ປຮາຈກັ, ແຂວງ ສະເວຣຽງ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ.

ກຸ• ່ ມສາມາດຮບັສະມາຊກິໄດບ່ໍ້ເກນີ 15 ຄນົ.

ກຸ• ່ ມຈະມຄີະນະບໍລຫິານງານ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍ ປະທານ ໜຶ່ ງທ່ານ, ຮອງປະທານ ໜຶ່ ງທ່ານ ແລະ 

ນາຍຄງັ ໜຶ່ ງທ່ານ.

ໜ• າ້ທີ
່
ຂອງປະທານ ແມ່ນ 3 ປີ.

ປະທານ ຕ• ອ້ງມຄີວາມສາມາດພຽງພໍ.

ໃນຄະນະບ• ໍລຫິານງານຕອ້ງປະກອບດວ້ຍແມ່ຍງິລວມຢູ່ນຳ.

ການເຂ• ົາ້ເປັນສະມາຊກິແມ່ນແບບສະໝກັໃຈ.

ສະມາຊ• ກິຈະຕອ້ງໄດປ້ະກອບສ່ວນ 2 % ຂອງລາຍຮບັຈາກການຂາຍເຂົາ້ກຸ່ມ
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ກອງປະຊ• ຸມຈະໄດຈ້ດັ ຂືນ້ທຸກໆ ວນັທ ີ25 ຂອງທຸກໆເດອືນ.

ສະມາຊ• ກິຕອ້ງເຄາົລບົກດົລະບຽບຂອງກຸ່ມ.

ກ• ດົລະບຽບສາມາດປ່ຽນແປງໄດໂ້ດຍອງີຕາມຫາງສຽງ 2/3.

ເງ• ນິ ທີ່ ໄດຢື້ມຈາກກຸ່ມຕອ້ງໄດໃ້ຊແ້ທນຄນື.

ບ• ນັຫາຕອ້ງແກໄ້ຂຮ່ວມກນັ.
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ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ8.2 ຮູບແບບກດົລະບຽບ ສຳລບັກຸ່ມ10 

ຊື່ ຂອງກຸ່ມ:…………………………………………………………....

ທີ່ ຢູ່: ……………………………………………….........................

ປະເພດຂອງທຸລະກດິ …………………………………………………..

ກດິຈະກຳ:……………………………………………………………..

ຈດຸປະສງົ……………………………………………………………...

ເງI. ື່ອນໄຂ ຂອງການເປັນສະມາຊກິ

ເປ1. ີດກວ້າງສະມາຊກິຮອດ…………………………

ຄ2. ່ າສະມາຊກິແມ່ນ………………………………..

ສະມາຊ3. ກິທຸກຄນົຈະຕອ້ງປະກອບສ່ວນ………… (ຈຳນວນ) ທນຶສມົທບົ

ໃນເວລາໃດ ກ4. ໍ່ ຕາມ, ສະມາຊກິບໍໃຫຫ້ຼາຍກວ່າ……….ຄນົ

ສະມາຊ5. ກິບຸກຄນົໃດຈະຖກືປົດອອກຈາກການເປັນສະມຊກິຂອງກຸ່ມຖາ້ສະມາຊກິ ສຽງສ່ວນຫາຼຍຕກົລງົ 

ເຫນັດ,ີ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ເພາະລາວບ່ໍປະຕບິດັ ຕາມກດົລະບຽບຂອງກຸ່ມ.

ຖ6. າ້ສະມາຊກິຖກືປົດ, ລາວຈະໄດຮ້ບັ…......…ຈຳນວນທນຶປະກອບຂອງລາວ.

ສະມາຊ7. ກິໃໝ່ສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມກຸ່ມ ຖາ້ຫາກສຽງສ່ວນຫຼາຍເຫນັດຮີບັເອາົ ໃບສະໝກັຂອງ ຜູສ້ະເໜຢູ່ີໃນ 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່.

ຖ8. າ້ຫາກສະມາຊກິລາອອກຈາກການເປັນສະມາຊກິ, ຜູກ່້ຽວຈະໄດຮ້ບັ……...ຈາກຈຳນວນທນຶປະກອບ 

ຂອງລາວ.

ຄະນະບII. ໍລຫິານງານ

ກຸ1. ່ ມຈະຄດັເລອືກຄະນະບໍລຫິານງານປະກອບດວ້ຍ: ປະທານ, ຮອງປະທານ, ເລຂາ, ບນັຊ/ີຄງັເງນິ…ຄນົ 

 ແລະ ສະມາຊກິຄະນະກຳມະການ.…ຄນົ.

ສະມາຊ2. ກິຂອງຄະນະບໍລຫິານ ແມ່ນຄດັເລອືກຈາກສຽງສ່ວຍຫຼາຍຂອງສະມາ ຊກິຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 

ປະຈຳປີ.

10 ຄດັຈາກ ILO. ກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ສຳລບັແມ່ຍງິໃນວສິາຫະກດິ - ປຶມ້ຄູ່ມ ືແລະ ເຄື່ ອງມຝຶືກອບົຮມົ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2006. ILO, 

ບາງກອກ ແລະ ເຈເນວາ, 2006 ແລະ ILO. ແມ່ຍງິໃນຊນົນະບດົ ໃນການພດັທະນາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ- ຄູ່ມຝຶືກອບົຮມົ 

ສຳລບັຂະຫຍາຍ ຜູອ້ອກແຮງງານ. ILO, ເຈເນວາ, 1996.
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ຂ3. ໍຕ້ກົລງົ ແລະ ສນັຍາຕ່າງໆຂອງກຸ່ມແມ່ນຈະມລີາຍເຊນັຂອງປະທານ/ຮອງປະທານ/ເລຂາ/ຄງັເງນິ…...

ຄະນະບ4. ໍລຫິານງານຈະປະຊຸມຢ່າໜອ້ຍ……..….ຄັງ້ ທຸກໆເດອືນ.

ກອງປະຊIII. ຸມໃຫຍ

ກຸ1. ່ ມຈະຈດັກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄັງ້ຕ່ໍປີ

ຈະຕ2. ອ້ງມຢ່ີາງໜອ້ຍ…….ສ່ວນຮອ້ຍຂອງສະມາຊກິເຫນັດນີຳການຕດັສນິຈຶ່ ງຖວ່ືາສກັສດິ.

ປະທານຈະຕ3. ອ້ງປະກາດມືເ້ປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ລ່ວງໜາ້…….ມື.້

ເງIV. ນິສ່ວນເຫຼອື

ກຸ1. ່ ມຈະຕອ້ງຫກັອອກຢ່າງໜອ້ຍ......ສ່ວນຮອ້ຍ ຈາກລາຍຮບັທຸກໆ................ເດອືນ ເພື່ ອເປັນທນຶສຳ 

ຮອງໃນ....

ກຸ2. ່ ມຈະຕດັສນິຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກ່ຽວກບັວທິກີານແບ່ງເງນິສ່ວນເຫຼອືໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິ ຈາກລາຍຮບັ ທີ່  

ໄດຈ້າກ 12 ເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ.

ອຸປະກອນV. 

ຄະນະບ1. ໍລຫິານງານຈະຮບັຜດິຊອບຮກັສາ, ສອ້ມແປງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຮບັໃຊຂ້ອງ

ກຸ່ມ.
 

ການລVI. ບົລາ້ງກຸ່ມ

ຖ1. າ້ຫາກກຸ່ມມໜີີສ້ນິ, ກຸ່ມຈະສາມາດລບົລາ້ງນີສ້ນິໄດກ້ໍ່  ຕ່ໍເມື່ ອຈ່າຍໜີສ້ນິທງັໝດົ.

ຖ2. າ້ຫາກກຸ່ມລບົລາ້ງຕນົເອງ, ກຸ່ມຈະຂາຍອຸປະກອນຮບັໃຊ ້ແລະ ຈ່າຍໜີສ້ນິ, ເງນິສ່ວນ ທີ່ ເຫຼອືຫຼງັຈາກໃຊ ້

ໜີສ້ນິແລວ້ແມ່ນຈະ……
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ພາກທ ີ9: ຈະເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດໄີດແ້ນວໃດ?

 ຈດຸປະສງົ:

ເພ• ື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈຄວາມສຳຄນັຂອງຄຸນລກັຊະນະຂອງການເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດ.ີ

 ກຳນດົເວລາ: 110 ນາທີ

 ການຈດັບ່ອນນັ່ ງ:

ບາດກ• າ້ວທ ີ1 ແລະ 4: ຈດັເປັນຮູບໂຕ U; 

ບາດກ• າ້ວທ ີ2 ແລະ 3: ຈດັເປັນກຸ່ມນອ້ຍແບບປະສມົ.

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ: 

ກ• ລໍະນສີກຶສາ ກ່ຽວກບັຄວາມເປັນຜູນ້ຳ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ9.1); 

ພາບປະກອບສຳລ• ບັກລໍະນສີກຶສາ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ9.2).

 ບດົສອນ

ການກະກຽມ

ເລອືກເອາົສອງກລໍະນສີກຶສາ ຢູ່ໃນ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ9.1, ແລະ ຖາ້ຈຳເປັນ, ປັບໃຫແ້ທດເໝາະກບັກຸ່ມ 

ເປົາ້ໝາຍ. ກຸ່ມໜຶ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັຄຸນລກັສະນະການເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດ ີ(ກລໍະນສີກຶສາທ ີ1) ສ່ວນກຸ່ມອຶ່ ນສະແດງ

ໃຫເ້ຫນັຄຸນລກັສະນະການເປັນຜູນ້ຳທີ່  ບ່ໍດ ີ(ກລໍະນສີກຶສາທ ີ2 ຫຼ ື3). 

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ເໝອືນດັ່ ງກລໍະນສີກຶສາ, ໃນພາກນີແ້ມ່ນຈະໄດສ້ະແດງບດົບາດລະຄອນ. ໂດຍໃຫຜູ້ ້

ສະມກັ 3-4 ຄນົມາສະແດງ. ໃນບາດກາ້ວທ ີ2 ແລະ 3 ໃຫສ້ນົທະນາກ່ຽວກບັການສະແດງບດົບາດ ຕາມຄຳ 

ຖາມໃນບາດກາ້ວທ ີ2 ແລະ ທ ີ3.

ບາດກາ້ວທ ີ1 – 20 ນາທີ

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຮູວ່້າ ໃນບດົຮຽນ ນີເ້ຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດຮ້ຽນຮູກ່້ຽວກບັຄຸນລກັສະນະການເປັນຜູນ້ຳ. 

ພາກທ ີ9: ຈະເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດໄີດແ້ນວໃດ?
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ທບົທວນຄນືໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຮູວ່້າ ໃນພາກທ ີ6 ກ່ຽວກບັໃຜເຮດັຫຍງັ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດເ້ຫນັບນັດາ ກຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ 

ມຜູີນ້ຳ/ຜູຈ້ດັການ ຈຳນວນ 1 ຄນົ ຫຼ ືຫຼາຍກວ່ານັນ້. 

ຖາມເຂາົເຈ ົາ້ວ່າ ບາງຄນົມຄີວາມເປັນຜູນ້ຳດກີວ່າຜ ູ້ອື່ ນ ຫຼ ື ບ່ໍ ແລະ ແມ່ນຫຍງັ ທີ່ ພາໃຫເ້ປັນຜູນ້ຳທີ່ ດ?ີ 

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 20 ນາທີ

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຮູວ່້າ ເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດຮ້ບັຟັງກລໍະນສີກຶສາ ກ່ຽວກບັການເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດ.ີ ບອກອາສາສະ 

ໝກັຄນົໜຶ່ ງໃຫອ່້ານກລໍະນສີກຶສາ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຄນົ ອື່ ນໆຟັງ. ຢາຍເອ 

ກະສານພາບປະກອບກລໍະນສີກຶສາໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມແຕ່ລະຄນົ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ9.2) ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດ 

ຕດິຕາມກລໍະນສີກຶສາໄດງ່້າຍຂຶນ້.

ຫຼງັຈາກອ່ານກລໍະນ/ີຫ ້ີຼນເກມແລວ້ ໃຫແ້ບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນກຸ່ມນອ້ຍໆ ແລະ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສນົທະນາບນັ 

ຫາດັ່ ງນີ:້

ຜ• ູນ້ຳຈະມທີດັສະນະທ່າທໃີນທາງບວກແນວໃດ? ຄຸນລກັສະນະທີ່ ດຂີອງຜູນ້ຳມຫີຍງັແດ່?

ສະເໜໃີຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ ແລກປ່ຽນຄຳຕອບຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນຫອ້ງຮຽນລວມ. ຂຽນຄຳຕອບລງົເທງິເຈ ັຍ້ຂາວ

ແຜ່ນໃຫຍ່. 

ຄຳຕອບ ທີ່ ສາມາດເປັນໄປໄດ ້ສຳລບັຄຸນລກັສະນະຂອງຄວາມເປັນຜູນ້ຳ ລວມມ:ີ 

ເປ• ີດເຜຍີ ຕ່ໍຄຳແນະນຳ;

ຫ• ່ ວງໄຍ ຕ່ໍສະຫວດັດກີານຂອງສະມາຊກິ;

ຍອມຮ• ບັເອາົຄຳ ຈົ່ ມວ່າ; 

ຫ• າ້ວຫນັ; 

ມ• ຄີວາມສາມາດສາ້ງເຄອືຂ່າຍໄດດ້.ີ

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 20 ນາທີ

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດຟັ້ງກລໍະນສີກຶສາກ່ຽວກບັການເປັນຜູນ້ຳທີ່ ບ່ໍດ.ີ

ສະເໜໃີຫອ້າສາສະໝກັຄນົອື່ ນອ່ານກລໍະນສີກຶສາ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄຸນລກັສະນະທາງລບົ ຂອງຜູນ້ຳ.  

ຢາຍສຳເນາົຮູບພາບປະກອບກລໍະນສີກຶສາໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມແຕ່ລະຄນົ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ9.2) ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ 

ສາມາດຕດິຕາມກລໍະນສີກຶສາໄດງ່້າຍຂຶນ້. 
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ພາກທ ີ9: ຈະເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດໄີດແ້ນວໃດ?

ຫຼງັຈາກອ່ານກລໍະນສີກຶສາ/ດຳເນນີການຫຼ ້ນີເກມບດັ, ສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມສບື ຕ່ໍເຮດັວຽກຢູ່ໃນກຸ່ມເດມີ 

ດັ່ ງທີ່ ໄດເ້ຮດັໃນບາດກາ້ວຜ່ານມາ ແລະ ປຶກສາບນັຫາຕ່ໍໄປ ນີ:້

ມ• ຮູີບແບບຄວາມເປັນຜູນ້ຳທາງລບົໃດແດ່ປະກດົ ຂຶນ້? ຄຸນລກັສະນະທາງລບົຂອງຜູນ້ຳມຜີນົສະທອ້ນ 

ຕາມມາຊະນດິໃດແດ່?

ມ• ຫີຍງັແດ່ໃນວທິ ີທີ່ ຫວົໜາ້ປະຕບິດັ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ ້ ຫຼ ື ໃນວທິທີາງທີ່ ກຸ່ມເຮດັວຽກສາມາດ 

ເຮດັໄດດ້ກີວ່າ? 

ສະເໜໃີຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ ແລກປ່ຽນຄຳຕອບຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນຫອ້ງຮຽນລວມ. ຂຽນຄຳຕອບລງົໃນ ກະດານ. 

ຄຳຕອບ ທີ່ ສາມາດເປັນໄປໄດ ້ສຳລບັຄຸນລກັສະນະທາງລບົຂອງຜູນ້ຳລວມມ:ີ 

ບ• ໍ່ ມຄີວາມມຸ່ງ ໝັນ້;

ບ• ໍ່ ມຄີວາມຈງິໃຈ; 

ນຳໃຊ• ກຸ່້ມເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ; 

ສ• ໍລ້າດບງັຫຼວງ.

ສະຫຼຸບບາດກາ້ວ ນີດ້ວ້ຍການບອກວ່າ ມນັເປັນການຍາກ ທີ່ ຈະຊອກຫາຜູນ້ຳ ທີ່ ມຮູີບແບບຄວາມເປັນຜູນ້ຳ

ທີ່ ດທຸີກຢ່າງລວມຢູ່ໃນຄນົຜູດ້ຽວກນັ. ຍອ້ນເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວ ບນັຫາການເປັນຜູນ້ຳຈຶ່ ງເປັນເລື່ ອງ ທີ່ ສາມາດເຂົາ້ 

ໃຈໄດ ້ແລະ ເປັນເລື່ ອງປົກກະຕ.ິ 

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 10 ນາທີ

ອະທບິາຍລງົເລກິເພີ່ ມເຕມີການຄົນ້ພບົ ທີ່ ສຳຄນັ:

 ຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ: ຫຼງັຈາກບາດກາ້ວທ ີ2 ແລະ 3, ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ຄດິ ຫຼ ື

ບ່ໍວ່າຄນົກຸ່ມ ໜຶ່ ງອາດຈະເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດກີວ່າອກີກຸ່ມໜຶ່ ງ (ຜູຊ້າຍແທນທີ່ ຈະແມ່ນແມ່ຍງິ ຫຼ ືຜູອ້າວຸໂສ ແທນທີ່  

ຈະແມ່ນຄນົໜຸ່ມ, ຜູຮູ້ໜ້ງັສ ື ແທນທີ່ ຈະແມ່ນຜູກ້ກືໜງັສ)ື? ໃຫເ້ນັນ້ຄວາມຈງິ ເຊັ່ ນ ຕວົຢ່າງ ຜູຊ້າຍ ຫຼ ື

ແມ່ຍງິ ບ່ໍໄດມ້ຄີວາມແຕກຕ່າງ. ສິ່ ງສຳຄນັແມ່ນທກັສະ ແລະ ຄຸນລກັສະນະຂອງຄນົ. ແຕ່ວ່າບາງຄັງ້ ຍອ້ນສິ່ ງ 

ດັ່ ງກ່າວຍງັມເີຫດຜນົ ທີ່ ວ່າ ຄນົຜູນ້ ັນ້ຖກືລຽ້ງດູຢູ່ໃນຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົແນວໃດແດ່. ຕວົຢ່າງ ແມ່ຍງິອາດ 

ໄດຮ້ບັການສກຶສາໜອ້ຍກວ່າຜູຊ້າຍ. ສະນັນ້ສິ່ ງສຳຄນັແມ່ນ ການເຮດັໃຫທຸ້ກຄນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິໂອກາດ 

ເພື່ ອພດັທະນາເຂາົເຈ ົາ້ເອງ.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ບ• ດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສະມາຊກິ ແລະ ຜູນ້ຳ ຄວນຖກືກຳນດົ ແລະ ຮບັຮູໂ້ດຍ 

ສະມາຊກິທຸກຄນົ.

ຜ• ູນ້ຳຕອ້ງເຮດັໃຫຄ້ວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທຸລະກດິຂອງຕນົເອງ ແລະ ກຸ່ມມຢ່ີາງຈະແຈງ້; ເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍ

ຄວນນຳໃຊກຸ່້ມເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົເອງ. ຜູນ້ຳ ທີ່ ເຂັມ້ແຂງຈະໃຫບູ້ລມິະສດິແກ່ຜນົປະໂຫຍດ

ຂອງລວມໝູ່ , ຈງິໃຈ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ຕ່ໍການກະທຳຂອງຕນົ.

ບ• ນັຫາຂອງການເປັນຜູນ້ຳທີ່ ອາດເກດີ ຂຶນ້ ລວມມ:ີ ຄວາມຂດັແຍ່ງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ, ຄວນ ຂຶນ້ກບັ 

ກຸ່ມຕ່ໍຫວົໜາ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ຜູນ້ຳ ທີ່ ມອີດິທພິນົ ແຕ່ບ່ໍມທີກັສະຄວາມ ເປັນຜູນ້ຳ ແລະ 

ຄວາມຂາດແຄນຜູນ້ຳ ທີ່ ເປັນແມ່ຍງິ ໃນກູ່ ມ ທີ່ ມຄີວາມປະສມົປະສານ. 

ວ• ທິທີາງ ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫສ້າມາດຫຼກີລຽ້ງບນັຫາການເປັນຜູນ້ຳ ແມ່ນການເຮດັໃຫໝ້ັນ້ໃຈວ່າ: 

�ປະທານ ຫຼ ÿ  ືຜູນ້ຳ ບ່ໍໄດນ້ຳພາກຸ່ມພຽງແຕ່ຜູດ້ຽວ. ໄດມ້ກີານແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫສ້ະມາຊກິ

ຄະນະກຳມະການ ຊຶ່ ງຮບັຜດິຊອບຂງົເຂດສະເພາະໃດ ໜຶ່ ງ. 

�ການຕ ÿ ດັສນິບນັຫາ ບ່ໍຄວນປະໃຫເ້ປັນໜາ້ທີ່ ຂອງຜູນ້ຳຜູດ້ຽວ. ບນັດາຜູນ້ຳຕອ້ງສາມາດຕດັສນິບນັ 

ຫາໄດດ້ ີ ແລະ ໄດຮ້ບັອດິສະຫຼະເພື່ ອເຮດັ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວ; ເຖງິແນວໃດ ກໍ່ ຕາມ, ການເປັນຜູນ້ຳບ່ໍໄດ ້

ໝາຍເຖງິການຕດັສນິໃຈ ແຕ່ເປັນການອຳນວຍ 

ຄວາມສະດວກໃຫ ÿ ແ້ກ່ການເຮດັການຕດັສນິໃຈແບບເປັນ ທີ່ ຮບັຮູ ້ແລະ ມປີະຊາທປິະໄຕຢູ່ພາຍໃນ 

ກຸ່ມ.

�ການປ ÿ ່ ຽນຜູນ້ຳ. ບໍຄວນເລອືກເອາົກຸ່ມຄນົເກົ່ າເຂົາ້ເປັນຄະນະກຳມະການ ປີຕ່ໍປີ. ເຖງິແມ່ນວ່າຜູນ້ຳ 

ຈະດປີານໃດ ກໍ່ ຕາມ ສິ່ ງສຳຄນັຕອ້ງເລອືກເອາົຜູນ້ຳໃໝ່ເຂົາ້ມາ. 

�ຜ ÿ ູນ້ຳຕອ້ງເປັນຄນົທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ຕ່ໍການກະທຳຂອງເຂາົເຈ ົາ້.
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ພາກທ ີ9: ຈະເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດໄີດແ້ນວໃດ?

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ9.1: ກລໍະນສີກຶສາຄວາມເປັນຜູນ້ຳ

ໜ1. ຶ່ ງວນັ ກ່ອນການປະຊຸມປະຈຳເດອືນຂອງກຸ່ມ, ສະມາຊກິກຸ່ມ ຕ່ໍາຫູກສອງຄນົມາພບົຫວົໜາ້ກຸ່ມ ແລະ 

ກໍ່ໄດອ້ະທບິາຍວ່າເຂາົເຈ ົາ້ເລີ່ ມມບີນັຫາກບັຜວິໜງັ ແລະ ການຫາຍໃຈ ຊຶ່ ງຄາດວ່າອາດສບືເນື່ ອງມາຈາກ

ການຍອ້ມສ.ີ ເຖງິແມ່ນວ່າຕາຕະລາງວຽກຈະເຕມັ, ຫວົໜາ້ກຸ່ມໄດຕ້ດັສນິໃຈຍກົ ເອາົບນັຫາດັ່ ງກ່າວຂຶນ້ 

ມາປຶກສາຫາລຢູ່ືໃນກອງປະຊຸມ ເພື່ ອຊອກຮູວ່້າມສີະມາຊກິຄນົ ອື່ ນໆເຄຍີ ປະສບົບນັຫາທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັນີ ້

ຫຼ ືບ່ໍ. ນີເ້ປັນກລໍະນ ີທີ່ ພວົພນັກບັບນັຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ປະທານກຸ່ມ ຈຶ່ ງໄດຍ້ກົບນັ 

ຫາດັ່ ງກ່າວຂຶນ້ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກຳມະການ ຂອງເມອືງ ກ່ຽວກບັຫດັຖະກຳພືນ້ເມອືງ ຊຶ່ ງຫວົໜາ້ກຸ່ມໄດ ້

ຖກືເຊນີໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ກໍ່ໄດໃ້ຫສ້ະມາຊກິຄນົໜຶ່ ງທີ່ ເປັນສະມາຊກິກຸ່ມ ທີ່ ຍກົບນັຫາ ຂຶນ້ມາເປັນຄັງ້

ທຳອດິ ນັນ້ເຂົາ້ຮ່ວມນຳ. ໃນກອງປະຊຸມຫວົໜາ້ກຸ່ມໄດ ້ໃຊເ້ວລາອະທບິາຍໃຫຜູ້ຕ້າງໜາ້ຂອງກຸ່ມອື່ ນໆ

ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມຟັງ ແລະ ກໍ່ໄດຮູ້ວ່້າ ສະມາຊກິຄນົອື່ ນໆ ກໍ່ ປະສບົບນັຫາ ທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັໃນໄລຍະຫຼງັ ແຕ່ 

ກໍ່ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວດວ້ຍການປ່ຽນມາໃຊແ້ບບຍອ້ມສທີຳມະຊາດແທນ. ໃນກອງປະຊຸມ 

ຫວົໜາ້ຍງັຮບັຮູວ່້າມກີານສະໜບັສະໜນູຈາກພະແນກກະສກິຳ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສຳລບັວສິາຫະກດິທີ່ ນຳ 

ໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທຳມະຊາດ. ຫຼງັຈາກກບັຄນືມາບາ້ນ, ຫວົໜາ້ກຸ່ມໄດປຶ້ກສາຫາລກືບັສະມາຊກິກຸ່ມຄນົ 

ອື່ ນໆ ແລະ ກຸ່ມກໍ່ໄດຕ້ດັສນິໃຈປ່ຽນມາຍອ້ມສທີຳມະຊາດແທນ. ສອງສາມເດອືນຜ່ານໄປ ເຂາົເຈ ົາ້ເຫນັ 

ວ່າ ເລື່ ອງສຸຂະພາບຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນ ບ່ໍມບີນັຫາອກີແລວ້. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ເຂາົເຈ ົາ້ກໍ່ ເຫນັວ່າເຂາົເຈ ົາ້

ສາມາດດງຶດູດເອາົລູກຄາ້ກຸ່ມໃໝ່ ທີ່ ສນົໃຈຜະລດິຕະພນັທຳມະຊາດ.

ໃນ ມ2. ໍ່ ໆນີ ້ສະມາຊກິບາງຄນົຂອງກຸ່ມຜະລດິສາດ ມຄີວາມວຸ່ນວາຍໃຈເນື່ ອງຈາກວ່າຫວົໜາ້ກຸ່ມ ຊຶ່ ງເປັນ 

ລູກສາວຂອງນາຍບາ້ນ ປາກດົວ່າໃຫຄ້ວາມສຳຄນັ ຕ່ໍບນັຫາອື່ ນຫຼາຍກວ່າຜນົສຳເລດັຂອງກຸ່ມ. ປາກດົວ່າ 

ນອກຈາກຜະລດິສາດແລວ້ ລາວຍງັເລີ່ ມຜະລດິຜາ້ກັງ້ຮ່ວມກບັເພື່ ອນຄນົອື່ ນໆພາຍໃນບາ້ນອກີ. ລາວ 

ໄດຊ້ືວ້ດັຖຸດບິມາຈາກລູກຄາ້ຄນົດຽວກນັ ແລະ ກໍ່ ຂາຍຜະລດິຕະພນັໃຫ ້ແກ່ລູກຄາ້ ຊື່ ງລາວໄດຮູ້ຈ້ກັໂດຍ 

ຜ່ານທຸລະກດິສາດ. ປາກດົວ່າ ລາວໄດກ້ຳໄລຈາກທຸລະກດິຜາ້ກັງ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມຄີວາມສນົໃຈໃນການ 

ທີ່ ຈະຂະຫຍາຍກດິຈະກຳ. ໃນເວລາດຽວກນັ ນັນ້, ສະມາຊກິຄນົ ອື່ ນໆຂອງກຸ່ມມຄີວາມເປັນຫ່ວງ ຍອ້ນ 

ເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍຮູວ່້າເຂາົເຈ ົາ້ຈະສາມາດສບືຕ່ໍຂາຍຜະລດິຕະພນັ ໄດແ້ນວໃດຖາ້ຫາກຫວົໜາ້ກຸ່ມ ຊຶ່ ງເປັນພຽງ 

ຜູດ້ຽວທີ່ ຮູຈ້ກັລູກຄາ້ດ ີຫາກໜປີະກຸ່ມ.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ຫ3. ວົໜາ້ກຸ່ມຈກັສານກະຕ່າ ໄດແ້ນະນຳໃຫກຸ່້ມຢືມເງນິຈາກອາ້ຍຂອງລາວ ເພື່ ອຊື ້ລໍແ້ກ່ດວ້ຍລດົຈກັ ເພື່ ອ 

ວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຈະສາມາດຂນົສົ່ ງຜະລດິຕະພນັໄປຂາຍໃນແຕ່ລະຖຽ້ວໄດຫ້ຼາຍກວ່າ. ສະມາຊກິກຸ່ມຄດິວ່າ 

ເປັນແນວຄດິ ທີ່ ດ ີແລະ ໄດຕ້ດັສນິໃຈດຳເນນີການ. ແຕ່ວ່າ, ຫຼງັຈາກ ນັນ້ມາຫວົໜາ້ກຸ່ມ ບອກວ່ານອກຈາກ 

ການໃຊແ້ທນຄນືເງນິກູແ້ລວ້, ເຂາົເຈ ົາ້ຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍເງນິເພີ່ ມເຕມີ ເພື່ ອໃຫອ້າ້ຍຂອງລາວກວດເຊກັ 

ແລະ ສອ້ມແປງລໍ ້ຫຼງັຈາກການຂນົ ສົ່ ງແຕ່ລະຖຽ້ວ. ສະມາຊກິ ບ່ໍສາມາດຈ່າຍໄດ ້ແລະ ຮູສ້ກຶວ່າ ບ່ໍເປັນທຳ 

ເນື່ ອງຈາກວ່າຫວົໜາ້ກຸ່ມເອງບ່ໍໄດຈ່້າຍເງນິເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງກ່າວໃນເວລາ ທີ່ ຂນົສົ່ ງກະຕ່າຂອງລາວໄປຂາຍ. 

ເມື່ ອເຂາົເຈ ົາ້ຈ ົ່ ມວ່າ ຫວົໜາ້ກຸ່ມກໍ່ ຂູ່ວ່າຈະເອາົ ລໍມ້າເປັນຂອງຕນົເອງແລວ້ຂາຍ.
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ພາກທ ີ9: ຈະເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດໄີດແ້ນວໃດ?

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ9.2: ພາບປະກອບກລໍະນສີກຶສາ

ກລໍະນທີ ີ1

ສະມາຊກິກຸ່ມ ຕ່ໍາຫູກປະສບົກບັບນັຫາຜວິໜງັ 

ແລະ ການຫາຍໃຈອນັເນື່ ອງມາຈາກສຍີອ້ມ

ສະມາຊກິກຸ່ມພາກນັໄປຫາຫວົໜາ້ກຸ່ມ ເພື່ ອ 

ສະເໜກ່ີຽວກບັບນັຫາຂອງເຂາົເຈ ົາ້

ຫວົໜາ້ກຸ່ມປຶກສາຫາລບືນັຫາກບັສະມາຊກິ 

ກຸ່ມຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ

ປະທານກຸ່ມໄປຫາຄະນະກຳມະການເພື່ ອ 

ຊອກຫາວທິແີກໄ້ຂ. ສະມາຊກິກຸ່ມ ອື່ ນໆ ກໍ່ໄດ ້

ເວົາ້ວ່າເມື່ ອກ່ອນເຂາົເຈ ົາ້ກໍ່ ມບີນັຫາຄກືນັ ແຕ່ 

ສາມາດແກໄ້ຂໄດດ້ວ້ຍການຫນັໄປຍອ້ມສທີຳ

ມະຊາດ. ເຂາົເຈ ົາ້ຍງັບອກລາວວ່າ ທຸລະກດິ ທີ່  

ໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທຳມະຊາດ ຍງັສາມາດສະ 

ເໜຂໍີການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ໄດອ້ກີ

ກັບຄືນບາ້ນປະທານກຸ່ມໄດບ້ອກກ່ຽວກັບ 

ການຍອ້ມສທີຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ ້

ໃນການສະເໜຂໍີການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້. ກຸ່ມຕດັ 

ສນິໃຈໃຊສ້ທີຳມະຊາດ.

ສອງສາມເດອືນຜ່ານໄປ ເຂາົເຈ ົາ້ເຫນັວ່າບນັຫາ 

ເລື່ ອງສຸຂະພາບ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໝດົໄປ. ພອ້ມ 

ດຽວກນັນັນ້ເຂາົເຈ ົາ້ກໍ່ ເຫນັວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດ 

ດງຶດູດເອາົລູກຄາ້ກຸ່ມໃໝ່ທີ່ ສນົໃຈຜະລດິຕະ 

ພນັທຳມະຊາດ.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ກລໍະນທີ ີ2

ກຸ່ມຜະລດິສາດ ຜະລດິສາດຮ່ວມກນັ ແຕ່ແນວໃດ ກໍ່ ຕາມ, ຫວົໜາ້ກຸ່ມຍງັສນົໃຈແນວ 

ອື່ ນອກີ: ລາວຕອ້ງການໃຊສ້ນັຍາຂອງກຸ່ມ ແລະ 

ຜະລດິຜາ້ກັງ້ ໂດຍປາສະຈາກສະມາຊກິຜູ ້ອື່ ນ.

ໃນຂະນະ ທີ່ ສະມາຊກິກຸ່ມກຳລງັຜະລດິສາດ, 

ລາວ ກໍ່ໄປຂາຍຜາ້ກັງ້ຂອງລາວ.

ລາວຂາຍຜາ້ ກັງ້ ໃນລາຄາ ທີ່ ດີ ລາວເຊື່ ອງເງນິ ທີ່ ໄດຈ້າກທຸລະກດິຜາ້ ກັງ້

ໃນເວລາ ທີ່ ສະມາຊກິຮູຈ້ກັກ່ຽວກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ, ເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍພໍໃຈ
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ພາກທ ີ9: ຈະເປັນຜູນ້ຳທີ່ ດໄີດແ້ນວໃດ?

ກລໍະນທີ ີ3

ຫວົໜາ້ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິກະຕ່າ ສະເໜໃີຫເ້ຂາົ 

ເຈ ົາ້ຊືລໍ້ຍູ້ແ້ກ່ດວ້ຍລດົຈກັເພື່ ອຂນົສົ່ ງກະ

ຕ່າງ່າຍ ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ.

ລາວເວົາ້ວ່າອາ້ຍຂອງລາວສາມາດເອາົເງນິ

ໃຫຢຶ້ມ ແລະ ຊ່ວຍໃນການ ຊື ້ລໍ.້ ສະມາ 

ຊກິເຫນັດ ີຕ່ໍການສະເໜ.ີ

ໃນຂະນະ ທີ່ ກຸ່ມໄດຊ້ື ້ລໍແ້ລວ້, ຫວົໜາ້ກຸ່ມ 

ແລະ ອາ້ຍຂອງລາວ ມແີຜນໃໝ່ເກດີ ຂຶນ້.

ຫວົໜາ້ກຸ່ມບອກກບັສະມາຊກິວ່າ, ຫຼງັ 

ຈາກ ນີ ້ຕ່ໍໄປເຂາົເຈ ົາ້ຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍເງນິ 

ຄ່າບຳລຸງຮັກສາ ລໍຈ້າກການໄປຂາຍແຕ່ 

ລະຄັງ້.

ບນັດາສະມາຊກິເລີ່ ມຈ່າຍເງນິເພີ່ ມເຕມີໃຫ ້

ແກ່ ຫວົໜາ້ກຸ່ມສຳ ລບັຄ່າບຳລຸງຮກັສາລໍ.້

ຫວົໜາ້ກຸ່ມ ແລະ ອາ້ຍຂອງລາວ ດໃີຈ ຕ່ໍ 

ການແບ່ງປັນ.

ເຖງິຢ່າງ ນັນ້ກໍ່ ຕາມ, ສະມາຊກິໄດຮູ້ວ່້າ, ຫວົໜາ້ກຸ່ມລາວເອງບ່ໍໄດຈ່້າຍເງນິ 

ເພີ່ ມເຕມີຄ່າບຳລຸງຮກັສາລໍ,້ ຄວາມຂດັແຍ່ງເກດີ ຂຶນ້.
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ທາງເລອືກ A : ເກມການສາ້ງຕກຶ11

 ຈດຸປະສງົ: 

ເພ• ື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັວທິເີຮດັວຽກເປັນທມີໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ.

 ໄລຍະເວລາ: 100 ນາທ ີ

 ການຈດັວາງຫອ້ງ: 

ບາດກ• າ້ວທ ີ1, 3 ແລະ 4: ໂຕ U; 

ບາດກ• າ້ວທ ີ2  ແລະ 3: ຈດັເປັນກຸ່ມຍ່ອຍແບບປະສມົ;

 ອຸປະກອນ: 

ບ• ກິເຟິສ, ເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່;

ອຸປະກອນ ທ• ີ່ ໃຊແ້ລວ້ ເຊັ່ ນ: ເຈ ັຍ້ໜງັສພືມິ, ເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່, ກບັເຈັຍ້, ວາລະສານ, ມດີຕດັ, 

ກາວ ແລະ ສິ່ ງອື່ ນໆ ທີ່ ມໃີນຫອ້ງ ໃຫກ້ະກຽມ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວໄວໃ້ຫເ້ປັນທມິ.

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:

ແບບປະເມ• ນີແຕ່ລະທມີງານ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ 10.1).

ການກະກຽມ

ກະກຽມແບບຟອມໃຫແ້ຕ່ລະທມີ ສຳລບັບໍລຫິານການສາ້ງຫໍຄອຍ ໃສ່ກະດານ ຫຼ ືເຈ ັຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່.

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ໃນເວລາວາງແຜນສອນພາກນີ,້ ການເລອືກລະຫວ່າງທາງເລອືກ A (ການ ສາ້ງຫໍຄອຍ) 

ແລະ ທາງເລອືກ B (ການແຂ່ງຂນັແຕມ້ຮູບ) ຊຶ່ ງຕອ້ງໃຫຖ້ກືກບັທາງເລອືກສຳລບັ ພາກທ ີ11, ທາງເລອືກ A 

(ບດົລະຄອນ) ຫຼ ືທາງເລອືກ B (ການສາ້ງຕກຶ). ທາງເລອືກ B ແມ່ນ ໃຫເ້ລອືກເອາົແຕ່ໜຶ່ ງຄັງ້ຂອງແຕ່ລະພາກ

11 ຄດັຈາກບດົຝຶກຫດັ 24, ຄູ່ມ ືແລະ ເຄື່ ອງມ ືຊຸດຝຶກອບົຮມົ ກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ສຳລບັແມ່ຍງິໃນວສິາຫະກດິ. ILO, ສະບບັປັບປຸງ ປີ 

2006, ບາງກອກ ແລະ ເຈເນວາ, 2006.

ພາກທ ີ10: ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ

ພາກທ ີ10: ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ນັນ້ ເພື່ ອຫຼກີຫຼຽ້ງການຊໍາ້ຊອ້ນກນັ.

 ບດົສອນ 

ບາດກາ້ວທ ີ1 – 5 ນາທີ

ອະທບິາຍວ່າພາກ ນີ ້ ແມ່ນເວົາ້ເຖງິວທິກີານເຮດັວຽກເປັນທມີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ ອໃຫກຸ່້ມປະສບົຜນົ

ສຳເລດັ.

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຄດິເຖງິເວລາ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເຮດັວຽກໃດ ໜຶ່ ງໃນກຸ່ມ ແລະ ຈື່ ວ່າແມ່ນຫຍງັ ທີ່ ຊ່ວຍໃຫເ້ຂາົ 

ເຈ ົາ້ປະສບົຜນົສຳເລດັຕາມທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງການ. ຫຼງັຈາກ ນັນ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສະເໜແີນວຄດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້.

ຂຽນປະເດນັ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ສະເໜໃີສ່ເຈັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່. ຄຳຕອບອາດລວມມ:ີ ການ ສື່ ສານທີ່ ດ,ີ ການຮ່ວມມ ື

ແລະ ການປະສານງານ, ການແບ່ງວຽກທີ່ ເປັນທຳ; ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທຸກຄນົເອາົໃຈໃສ່ເຮດັວຽກ; ຊື່ ສດັ ແລະ ອື່ ນໆ.

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ຈະມໂີອກາດໄດທ້ດົລອງສມີກືານເຮດັວຽກເປັນທມິຂອງ ເຂາົເຈ ົາ້. 

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 30 ນາທີ

ແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ, ກຸ່ມລະ 5 ເຖງິ 6 ຄນົ. ບອກໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມສາ້ງຫໍຄອຍ ຈາກ ສິ່ ງ 

ຂອງ ທີ່ ໄດຢ້າຍໃຫ.້ ຄຸນນະພາບຂອງຫໍຄອຍແມ່ນຈະໄດຖ້ກືຕດັສນິດວ້ຍບາງເງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້

ຄວາມສ• ູງ: ສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນດ ີທີ່ ສຸດ;

ຄວາມແຂງແຮງ: ແຂງແຮງກວ• ່ າໝູ່ ແມ່ນດ ີທີ່ ສຸດ;

ຫ• ວົຄດິປະດດິສາ້ງ: ຫໍຄອຍມກີານປະດດິສາ້ງແນວໃດ?

ແຕ່ລະກຸ່ມຕອ້ງຄດັເລອືກຫວົໜາ້ທມີງານ ຜູ ້ທີ່ ຈະຮບັຜດິຊອບວຽກງານຂອງກຸ່ມ. ເວລາ ທີ່ ກຳນດົໃຫສ້ຳລບັ 

ສາ້ງຫໍຄອຍແມ່ນ 20 ນາທ.ີ ແຈກຢາຍອຸປະກອນ ແລະ ໃຫສ້ນັຍານເລີ່ ມຕົນ້. 

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 40 ນາທີ

ສະເໜໃີຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຢຸດເຊາົເມື່ ອໝດົເວລາລງົ. ທມິງານຝຶກອບົຮມົປະເມນີການສາ້ງຫໍຄອຍ ເທື່ ອທຳອດິ 

ຕດັສນິກ່ຽວກບັຈດຸເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຈດຸອ່ອນຂອງແຕ່ລະຫໍຄອຍ ໂດຍອງີໃສ່ມາດຕະຖານຂາ້ງເທງິ. 
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ທບົທວນບດົຝຶກຫດັໂດຍຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມດວ້ຍຄຳຖາມ ດັ່ ງນີ:້

ທ• ່ ານພໍໃຈກບັຫໍຄອຍ ທີ່ ກຸ່ມສາ້ງ ຂຶນ້ບ່ໍ?

ໄດ• ມ້ກີານຄຸມ້ຄອງການເຮດັໜາ້ທີ່ ພາຍໃນກຸ່ມແນວໃດໃນຂະນະສາ້ງຫໍຄອຍ?

ແມ• ່ ນຫຍງັເປັນ ສິ່ ງຊ່ວຍ ຫຼ ືອຸປະສກັ ຕ່ໍການບນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງທ່ານ?

ໃນລະຫວ• ່ າງຂະບວນການສາ້ງຫໍຄອຍ ທ່ານເຫນັວ່າ ບດົບາດຂອງຫວົໜາ້ທມີ ແລະ ສະມາຊກິກຸ່ມເປັນ 

ແນວໃດ? ທ່ານພໍໃຈ ບ່ໍກບັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ທມີງານ? ເປັນຫຍງັ ຈຶ່ ງພໍໃຈ ແລະ ບ່ໍພໍໃຈ?

ຂຽນຄຳເຫນັໂດຍນຳໃຊແ້ບບຟອມອນັໃໝ່ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ9.1) ໃສ່ກະດານ ຫຼ ືເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ 

ໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຫນັພອ້ມ. ໃນບາດກາ້ວນີໃ້ຫມ້ຄູີຝຶກ 2 ຄນົ ເປັນຜູດ້ຳເນນີແມ່ນດ ີທີ່ ສຸດ: ຜູ ້ໜຶ່ ງແມ່ນນຳພາການ 

ສນົທະນາ ສ່ວນອກີຜູໜ້ຶ່ ງແມ່ນຂຽນໃສ່ຟອມ.

ສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົເລອືກ 1 (ຫຼ ືຫຼາຍກວ່າ) “ຫໍຄອຍ ທີ່ ຊະນະເລດີ”. ສນົທະນາວ່າ “ເປັນຫຍງັ“, 

“ແມ່ນຫຍງັ“ ແລະ “ເປັນແນວໃດ“ ກ່ຽວກບັຮູບແບບການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ທີ່ ນຳໃຊໃ້ນກຸ່ມລະຫວ່າງການສາ້ງ

ຫໍຄອຍ (ບາດກາ້ວທ ີ2) ແລະ ໃຫອ້ະທບິາຍວທິກີານຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານພາຍໃນກຸ່ມ. ຕວົຢ່າງ: 

ເຂ• າົເຈ ົາ້ເລອືກກ່ຽວກບັວທິບໍີລຫິານກຸ່ມແນວໃດ?

ທຸກໆຄ• ນົໄດເ້ຮດັແບບດຽວກນັ ຫຼວ່ືາມກີານແບ່ງງານກນັພາຍໃນກຸ່ມ?

ເຂ• າົເຈ ົາ້ມຫີວົໜາ້ທມີ ບ່ໍ? ໜາ້ ທີ່ ຂອງຫວົໜາ້ທມິແມ່ນຫຍງັ? ລາວເຮດັວຽກໃນການສາ້ງຫໍຄອຍຄກືນັ 

ກບັສະມາຊກິກຸ່ມບ່ໍ? ລາວໄດເ້ຮດັວຽກອນັ ອື່ ນອກີ ບ່ໍ?  

ສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃຫຄ້ຳເຫນັວ່າທມີງານ ແລະ ການນຳພາ ຂອງກຸ່ມ ທີ່  ”ຊະນະ” ແມ່ນ ໄດສ່້ວນປະກອບ 

ສ່ວນທີ່ ເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ປະສບົຜນົສຳເລດັ ຫຼ ືບ່ໍ.

ເນັນ້ໜກັບດົຮຽນ ທີ່ ສຳຄນັ ທີ່ ສະແດງເຖງິ “ສູດຂອງຄວາມສຳເລດັ“ ຂອງທມີງານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລ ິ

ຫານໃນກຸ່ມ, ຍກົຕວົຢ່າງ:

 ຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ: ຖາ້ຫາກວ່າເໝາະສມົ, ໃນເວລາສນົທະນາ ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 

ວ່າໃນເວລາເຮດັບດົຝຶກຫດັນັນ້ ມຫີຍງັທີ່ ແຕກຕ່າງບ່ໍລະຫວ່າງ ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ 

ແບ່ງວຽກ ຄແືມ່ນໃຜເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບວາງແຜນ, ການແບ່ງວຽກ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ ງກ່າວແມ່ນເປັນທຳ 

ຫຼ ືເປັນຜນົປະໂຫຍດສຳລບັເຮດັໃຫໜ້າ້ ທີ່ ປະສບົຜນົສຳເລດັ.
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ສຸມໃສ• ່ ການສຳເລດັໜາ້ວຽກ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍ;

ພ• ອ້ມກນັເຮດັວຽກລວມ ແຕ່ມກີານແບ່ງໜາ້ທີ່ ຄກັແນ່;

ການ ສ• ື່ ສານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ;

ນຳໃຊ• ຈ້ດຸເຂັມ້ແຂງຂອງສະມາຊກິແຕ່ລະຄນົ; 

ປະກອບສ• ່ ວນໃນຜນົສຳເລດັຂອງທມີງານ (ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ຍງິຄນົດຽວ ຫຼ ືຜູຊ້າຍຄນົດຽວເປັນຜູເ້ຮດັ!);

ຊ• ີນ້ຳການປະຕບິດັວຽກງານໃຫຄ່້ອງຕວົ;

ຄວາມຮ• ບັຜດິຊອບຂອງທມີງານຕ່ໍວຽກ ແລະ ອື່ ນໆ.

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 5 ນາທີ

ສະຫຼຸບບດົຮຽນດວ້ຍການເນັນ້ໜກັ ທີ່ ສຳຄນັວ່າທມີງານ ແລະ ການບໍລຫິານກຸ່ມ ທີ່ ດແີມ່ນເປັນ ສິ່ ງຈຳເປັນສຳ 

ລບັບນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງກຸ່ມ ແລະ ນັນ້ແມ່ນໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງສະມາຊກິໝດົທຸກຄນົ.
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ທາງເລອືກ B: ການແຂ່ງຂນັແຕມ້ຮູບ

 ຈດຸປະສງົ:  

ເພ• ື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັວທິເີຮດັວຽກເປັນທມີໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ.

 ໄລຍະເວລາ: 60 ນາທ ີ

 ການຈດັວາງຫອ້ງ: 

ບາດກ• າ້ວທ ີ1, 5 ແລະ 6: ໂຕ U; 

ບາດກ• າ້ວທ ີ2  ແລະ 3: ຈດັເປັນກຸ່ມຍ່ອຍແບບປະສມົ;

ບາດກ• າ້ວທ ີ 4: ກະກຽມຫອ້ງ ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຮດັແຕ່ລະຄນົ; ມບ່ີອນລໍຖາ້ຢູ່ຂາ້ງນອກ 

ຫອ້ງຝຶກອບົຮມົ ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມລໍຖາ້. 

 ອຸປະກອນ: 

ບ• ກິເຟິສ, ເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່.

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:

ແບບປະເມ• ນີແຕ່ລະທມີງານ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ10.1).

ການກະກຽມ

ກະກຽມແບບຟອມໃຫແ້ຕ່ລະທມີ ໃສ່ກະດານ ຫຼ ືເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່.

 ບດົສອນ 

ບາດກາ້ວທ ີ1 – 10 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຮູວ່້າໃນບດົຮຽນ ນີແ້ມ່ນກ່ຽວກບັວທິເີຮດັວຽກເປັນທມິທີ່ ດ ີ ເພື່ ອເຮດັໃຫກຸ່້ມປະ 

ສບົຜນົສຳເລດັ.

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດຄ້ົນ້ຄດິກ່ຽວກບັເວລາ ໃນເວລາ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເຮດັວຽກທີ່ ເປັນສ່ວນ ໜຶ່ ງ ຂອງທມີ 

ງານ ແລະ ໃຫຈ້ຳໄວວ່້າມຫີຍງັແດ່ທີ່ ຊ່ວຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ປະສບົຜນົສຳເລດັ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງການ. ໃຫເ້ວລາເຂາົເຈ ົາ້ 

ເພື່ ອທບົທວນຄນື ແລະ ຫຼງັຈາກ ນັນ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສະເໜແີນວຄດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້.
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ຂຽນປະເດນັ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ສະເໜໃີສ່ເຈັຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່. ຄຳຕອບອາດລວມມ:ີ ການ ສື່ ສານທີ່ ດ,ີ ການຮ່ວມມ ື

ແລະ ການປະສານງານ, ການແບ່ງວຽກທີ່ ເປັນທຳ; ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທຸກຄນົເອາົໃຈໃສ່ເຮດັວຽກ; ຊື່ ສດັ ແລະ ອື່ ນໆ.

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ຈະມໂີອກາດໄດທ້ດົລອງສມີກືານເຮດັວຽກເປັນທມີ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນ 

ການແຂ່ງແຕມ້ຮູບ.

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 10 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດເ້ຮດັວຽກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ແມ່ນແຕມ້ 

ຮູບແມ່ຍງິ (ບດົແນະນຳສຳລບັຜູອ້ຳນວຍຄວາມສະດວກ: ຮູບທີ
່
ຈະແຕມ້, ແມ່ນໃຫເ້ອາົສນັຍາລກັ ທີ່ ເໝາະສມົ 

ຂອງວດັທະນາທຳແຕ່ລະບ່ອນ).  

ສຳລບັ ຄັງ້ນີ,້ ເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດແ້ຕມ້ຮູບພອ້ມກນັ ດັ່ ງທີ່ ໄດວ້າງແຜນວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຈະແບ່ງວຽກກນັແນວໃດໃນ 

ບາດກາ້ວ ຕ່ໍໄປ. ໃນເວລາດຳເນນີງານຂອງແຕ່ລະທມິແມ່ນຈະໄດແ້ຕມ້ຮູບ, ແຕ່ວ່າເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍສາມາດແຕມ້ຮູບ

ພອ້ມກນັໝດົທຸກຄນົໄດໃ້ນເວລາດຽວກນັ. ນອກຈາກນັນ້, ທຸກໆຄນົຈະຕອ້ງສຳເລດັໃນພາກສ່ວນທີ່ ຕນົຖກື 

ມອບໝາຍ, ສ່ວນຜູ ້ອື່ ນທີ່ ເຫຼອືແມ່ນຈະໃຫລໍ້ຖາ້ຢູ່ຂາ້ງນອກຂອງຫອ້ງແຕມ້. 

ເປົາ້ໝາຍແມ່ນສາ້ງຮູບແຕມ້ ຂຶນ້ມາ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດວ້າງແຜນໄວຢ່້າງຮອບຄອບເທົ່ າທີ່ ເປັນໄປໄດໃ້ນເວລາ ທີ່  

ຈຳກດັ. 

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 10 ນາທີ

ແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນກຸ່ມລະ 4 ເຖງິ 6 ຄນົ ແບບຈກົສະຫຼາກ ແລະ ເອາົເຈ ັຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ແຈກຢາຍໃຫແ້ຕ່ລະ 

ທມີ. 

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ມເີວລາ 10 ນາທ ີເພື່ ອແຕມ້ຮູບໃຫສ້ຳເລດັ ແລະ ວາງແຜນວ່າໃຜຈະແຕມ້ 

ອນັໃດໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂນັ. 

ໃຫເ້ນັນ້ໜກັວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດແບ່ງໜາ້ທີ່ ໄດຢ່້າງເສລຢູ່ີໃນກຸ່ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ (ເຂາົເຈ ົາ້ມຫີວົໜາ້ທມີ ບ່ໍ? 

ເຂາົເຈ ົາ້ຈະໃຊເ້ວລາດນົປານໃດ ເພື່ ອໃຫສ້ຳເລດັໃນແຕ່ລະສ່ວນຂອງຮູບແຕມ້? ແລະ ອື່ ນໆ).  

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ໃນຂະນະ ທີ່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກຳລງັວາງແຜນ, ໃຫກ້ະກຽມຫອ້ງ ໜຶ່ ງໄວສ້ຳລບັແຂ່ງຂນັ

ແຕມ້ຮູບ, ວາງເຈັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ໄວເ້ທງິໂຕະ ຫຼ ືພືນ້ຫອ້ງ ສຳລບັທຸກໆກຸ່ມຢູ່ບ່ອນທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຂອງຫອ້ງ. 
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ພາກທ ີ10: ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ

ບາດກາ້ວທ ີ4 - 10 ນາທີ

ຫຼງັຈາກໃຫເ້ວລາ 10 ນາທ ີເພື່ ອກະກຽມວາງແຜນນັນ້ໝດົລງົ, ບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຮູວ່້າມເີວລາພຽງ 5 ນາທີ

ເທົ່ ານັນ້ເພື່ ອໃຫສ້ຳເລດັຮູບແຕມ້ຢູ່ໃນຫອ້ງ. ອະນຸຍາດໃຫສ້ະມາຊກິກຸ່ມເຂົາ້ແຕມ້ຮູບເທື່ ອລະຄນົ ສ່ວນທີ່ ເຫຼອື 

ໃຫຢູ່້ຂາ້ງນອກ ເພື່ ອລໍຖາ້ຜຽນຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ຜູເ້ຂົາ້ມາແຕມ້ຮູບອະນຸຍາດໃຫເ້ຫນັພຽງແຕ່ປະມານ 2-3 ຊງັຕ ີ

ແມດັຂອງພາກສ່ວນຮູບແຕມ້ຂອງຜູກ່້ອນໜາ້ເທົ່ ານັນ້. ຫຼງັຈາກ ນັນ້ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົອອກຈາກຫອ້ງ

ໄປຢູ່ຂາ້ງນອກ. 

ເລີ່ ມຕົນ້ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມແຕ່ລະທມີເຂົາ້ຫອ້ງເທື່ ອລະຄນົ. ທມີງານຄູຝຶກ ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າເຈ ັຍ້ 

ແຕມ້ຮູບຕອ້ງຖກືພບັເຂົາ້ໃຫເ້ຫຼອືໄວພ້ຽງ 2-3 ຊງັຕແີມດັ ຂອງຜູທ້ີ່ ແຕມ້ກ່ອນໜາ້ນີເ້ທົ່ າ ນັນ້ ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ມາ

ຕາມຫຼງັສາມາດແຕມ້ສຳເລດັໃນພາກສ່ວນທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ. 

ບາດກາ້ວທ ີ5 – 15 ນາທີ

ຫຼງັຈາກເວລາໝດົລງົ, ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຢຸດເຊາົ. ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມແຂວນ/ຕດິຮູບແຕມ້ຂອງເຂາົເຈ ົາ້

ໃສ່ຝາຫອ້ງ. 

ກວດຄນືບດົຝຶກຫດັດວ້ຍການຖາມກຸ່ມ ດັ່ ງຄຳຖາມ ດັ່ ງນີ:້

ທ• ່ ານພໍໃຈກບັຮູບແຕມ້ ທີ່ ໄດແ້ຕມ້ໂດຍສະມາຊກິກຸ່ມ ຫຼ ືບ່ໍ?

ການບ• ໍລຫິານແຕ່ລະໜາ້ວຽກໃນຂະນະວາງແຜນ ແລະ ໃນຂະນະ ທີ່ ແຕມ້ຮູບນັນ້ເອງເປັນແນວໃດ?

ມ• ຫີຍງັທີ່ ຊ່ວຍໃຫທ່້ານບນັລຸເປົາ້ໝາຍ?

ທ• ່ ານສາມາດມຄີຳເຫນັແນວໃດກ່ຽວກບັບດົບາດຂອງສະມາຊກິໃນກຸ່ມໃນ ຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງກ່າວ? ທ່ານພໍ 

ໃຈກບັທມິງານບ່ໍ? ເປັນຫຍງັ? ແລະ ເປັນຫຍງັ ຈຶ່ ງບ່ໍພໍໃຈ?

ປະກອບຄຳເຫນັໃສ່ໃນແບບຟອມ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ 10.1) ຢູ່ກະດານ ຫຼ ື ເຈ ັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ ເພື່ ອ 

ບນັທກຶຄຳຄດິເຫນັຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. ບາດກາ້ວ ນີດ້ ີທີ່ ສຸດແມ່ນມທີມິງານຄູຝຶກ 2 ຄນົ ເຮດັໜາ້ທີ່  ຄ:ື ຜູ ້ໜຶ່ ງເປັນ 

ຜູແ້ນະນຳສນົທະນາ ແລະ ອກີຜູໜ້ຶ່ ງເປັນຜູຂ້ຽນໃສ່ຟອມ.

ສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຄດັເລອືກໜຶ່ ງ ຫຼ ືຫຼາຍຮູບແຕມ້ ທີ່ ຊະນະ ໂດຍອງີຕາມມາດຕະຖານຂອງ ຮູບແຕມ້ 

ແລະ ທຽບໃສ່ແບບຮູບແຕມ້. 

ສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ປະກອບຄຳເຫນັໃຫທ້ມິງານ ແລະ ການນຳພາຂອງກຸ່ມທີ່  ”ຊະນະ” ແມ່ນໄດສ່້ວນປະ 

ກອບສ່ວນ ທີ່ ເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ປະສບົຜນົສຳເລດັ ຫຼ ືບ່ໍ.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ບາດກາ້ວທ ີ6 – 5 ນາທີ

ສະຫຼຸບບດົຮຽນດວ້ຍການເນັນ້ໜກັ ທີ່ ສຳຄນັວ່າທມີງານ ແລະ ການບໍລຫິານກຸ່ມ ທີ່ ດແີມ່ນເປັນ  ສິ່ ງຈຳເປັນ

ສຳລບັບນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງກຸ່ມ ແລະ ນັນ້ແມ່ນໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຂອງສະມາຊກິໝດົທຸກຄນົ.  

ສງັລວມການປະກອບສ່ວນ ຂອງທມີງານໃນກຸ່ມ ທີ່ ສາມາດສາ້ງຄວາມສຳເລດັຂອງກຸ່ມທີ່ ໄດເ້ຮດັໃນບດົ 

ຝຶກຫດັ, ຍກົຕວົຢ່າງ:

ສຸມໃສ• ່ ການສຳເລດັໜາ້ວຽກ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍ;

ພ• ອ້ມກນັເຮດັວຽກລວມ ແຕ່ມກີານແບ່ງໜາ້ທີ່ ຄກັແນ່;

ການ ສ• ື່ ສານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ;

ນຳໃຊ• ຈ້ດຸເຂັມ້ແຂງຂອງສະມາຊກິແຕ່ລະຄນົ; 

ປະກອບສ• ່ ວນໃນຜນົສຳເລດັຂອງທມີງານ (ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ຍງິຄນົດຽວ ຫຼ ືຜູຊ້າຍຄນົດຽວເປັນຜູ ້ເຮດັ!);

ຊ• ີນ້ຳການປະຕບິດັວຽກງານໃຫຄ່້ອງຕວົ;

ຄວາມຮ• ບັຜດິຊອບຂອງທມີງານຕ່ໍວຽກ ແລະ ອື່ ນໆ.

 ຄຳແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ: ຖາ້ຫາກວ່າເໝາະສມົ, ໃນເວລາສນົທະນາ ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 

ວ່າໃນເວລາເຮດັບດົຝຶກຫດັນັນ້ ມຫີຍງັທີ່ ແຕກຕ່າງບ່ໍລະຫວ່າງ ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ 

ແບ່ງວຽກ ເຊັ່ ນ: ແມ່ນໃຜເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບວາງແຜນ, ການແບ່ງວຽກ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ ງກ່າວແມ່ນ 

ເປັນທຳ ຫຼ ືເປັນຜນົປະໂຫຍດສຳລບັເຮດັໃຫໜ້າ້ ທີ່ ປະສບົຜນົສຳເລດັ. 
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ພາກທ ີ10: ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ10.1: ແບບຟອມປະເມນີການເຮດັວຽກ

ກຸ່ມ ພໍໃຈກບັຂະບວນການ ແລະ ຜນົ 

ໄດຮ້ບັ?

ປັດໃຈຊ່ວຍ ປັດໃຈ ອື່ ນ

1

2

3

4
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ພາກທ ີ11: ການ ສື່ ສານ

ທາງເລອືກ A: ການຫລີນ້ລະຄອນ

 ຈດຸປະສງົ:   

ເພ• ື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວທິກີານສື່ ສານຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ.

 ໄລຍະເວລາ: 60-75 ນາທີ

 ການຈດັວາງບ່ອນ  ນັ່ ງ: ຈດັເປັນຮູບໂຕ U 

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:  

ເນ• ືອ້ເລື່ ອງຂອງລະຄອນ ສຳລບັການສື່ ສານກບັພາຍນອກ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ11.1);

ເນ• ືອ້ເລື່ ອງຂອງລະຄອນ ສຳລບັການສື່ ສານພາຍໃນ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ11.2).

ການກະກຽມ: 

ໃຫເ້ລອືກວ່າບດົຮຽນ ນີຈ້ະເນັນ້ການ ສື່ ສານກບັພາຍນອກ (ທາງເລອືກທ ີ1 ຂອງແຜນການຮຽນ) ຫລ ືການ 

ສື່ ສານພາຍໃນ (ທາງເລອືກທ ີ2 ຂອງແຜນການຮຽນ) ແລວ້ເລອືກຮູບແບບຂອງ ການຫລີນ້ລະຄອນຈາກສື່ ການ

ຝຶກອບົຮມົທ ີ11.1 ຫລ ື11.2. ຖາ້ຫາກມເີວລາພຽງພໍ, ອາດຈະຫລີນ້ລະຄອນທງັສອງບດົ. 

ກ່ອນເລີ່ ມຕົນ້ບດົຮຽນ, ໃຫຄ້ດັເລອືກ ແລະ ກະກຽມອາສາສະໝກັ ເພື່ ອຫ ລີນ້ລະຄອນພອ້ມທງັອະທບິາຍ 

ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຟັງໂດຍຫ ຍໍ ້ກ່ຽວກບັເນືອ້ໃນຂອງບດົລະຄອນ ແລະ ບດົບາດຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 

 ບດົສອນ

ບາດກາ້ວທ ີ1 – 5 ນາທີ

ເລີ່ ມຕົນ້ການສນົທະນາ ກ່ຽວກບັຄວາມສຳຄນັຂອງທກັສະການ ສື່ ສານ ດວ້ຍການຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກ່ຽວກບັ 

ປະສບົການຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃນກລໍະນ ີທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງໄດຊ້ກັຈງູ ຫຼ ື ຊວນເຊື່ ອໃຫຄ້ນົ ອື່ ນຍອມຮບັແນວຄດິຂອງ 

ເຂາົເຈ ົາ້. 

ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ ເຂາົເຈ ົາ້ຄດິວ່າການເຮດັໃຫຄ້ນົ ອື່ ນຍອມຮບັເອາົຄຳເຫນັຂອງເຂາົ 

ພາກທ ີ11: ການ ສື່ ສານ
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ເຈົາ້ເປັນເລື່ ອງງ່າຍ ຫຼ ືຍາກ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ. 

ນຳໃຊກ້ານສນົທະນາດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ເປັນຫຍງັເຂາົເຈ ົາ້ຈ ຶ່ ງຄດິວ່າທກັສະການສື່ ສານອາດ 

ມຄີວາມຈຳເປັນສຳລບັກຸ່ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ເຮດັແນວໃດຕອ້ງເຮດັໃຫກ້ານສນົທະນາ ມຄີວາມກ່ຽວພນັກບັການ 

ສື່ ສານພາຍໃນ (ໃນກຸ່ມ) ແລະ ການ ສື່ ສານກບັພາຍນອກ (ຄູ່ຮ່ວມງານ, ອງົການຈດັຕັງ້ພາຍນອກ ແລະ ອື່ ນໆ). 

ທາງເລອືກທ ີ1

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 15-30 ນາທີ

ຖາມທມິງານອາສາສະໝກັທີ່ ຄດັເລອືກມາເພື່ ອຫ ລີນ້ລະຄອນ ໃນ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ11.1. ເປົາ້ໝາຍຂອງ 

ແຕ່ລະທມີແມ່ນເພື່ ອພະຍາຍາມຊວນເຊື່ ອໃຫທ້ມີ ອື່ ນຮບັເອາົແນວຄດິຂອງຕນົ. 

ສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ຍງັເຫຼອື ສງັເກດການຫລີນ້ລະຄອນ ໂດຍບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍເນືອ້ໃນການ

ສນົທະນາ, ພາສາທີ່ ໃຊ,້ ການ ສື່ ສານທີ່  ບ່ໍແມ່ນຄຳເວົາ້ (ການວາງຕວົ ແລະ ມຂືອງຜູຫ້ ້ີຼນ, ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕາ 

ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ທດັສະນະຂອງຜູຫ້ຼ ີນ້. 

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ຖາ້ມເີວລາພຽງພໍ, ອາດຫລີນ້ລະຄອນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັງ້ ໂດຍປ່ຽນທມິອາສາ 

ສະໝກັ. ໃນກລໍະນ ີນີ ້ໃຫບ້ອກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ສງັເກດເບິ່ ງການຫລີນ້ ເພື່ ອປຽບທຽບ ແລະ ບອກຄວາມແຕກຕ່າງ 

ທາງດາ້ນເນືອ້ໃນການສື່ ສານ, ຮູບການ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ.

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 30 ນາທີ

ຫຼງັຈາກຫລີນ້ລະຄອນສຳເລດັແລວ້ ໃຫຖ້າມຜູທ້ີ່ ຫລີນ້ລະຄອນວ່າ:

ການ ສ• ື່ ສານແນວຄດິຂອງທ່ານໃຫຄ້ນົ ອື່ ນ ງ່າຍ ຫຼ ືຍາກ?

ຈດຸແຂງໃນການສ• ື່ ສານຂອງທ່ານມຫີຍງັແດ່?

ທ• ່ ານຄດິວ່າມຫີຍງັແດ່ທີ່ ຄວນເຮດັໄດດ້ກີວ່ານັນ້?

ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຄນົ ອື່ ນໆ ກ່ຽວກບັການສງັເກດການຂອງເຂາົເຈ ົາ້:

ທ• ມີໃດ ທີ່ ຊວນເຊື່ ອທ່ານໄດດ້ກີວ່າ? ຍອ້ນຫຍງັ? 

ສ• ່ ວນໃດຂອງຂ່າວສານຖກືສື່ ສານໄດດ້ກີວ່າ? ຍອ້ນຫຍງັ?

ສ• ່ ວນໃດຂອງຂ່າວສານ ສື່ ສານບ່ໍໄດ?້ ຍອ້ນຫຍງັ?



95

ພາກທ ີ11: ການ ສື່ ສານ

ຜນົຂອງການສນົທະນາອາດແມ່ນວ່າ ບາງຂ່າວສານສາມາດຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈໄດດ້ກີວ່າຂ່າວສານ ອື່ ນ 

ຍອ້ນວ່າພາສາ ທີ່ ນຳໃຊຈ້ະແຈງ້ກວ່າ, ການ ຕັງ້ບນັຫາ ແລະ ການແກໄ້ຂບນັຫາເປັນ ທີ່ ຊວນເຊື່ ອດກີວ່າ ຫຼ ືຍອ້ນ

ວ່າສຳນຽງທີ່ ໃຊເ້ໝາະສມົກບັສະຖານະການ.

ສນົທະນາກ່ຽວກບັຄວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນຮູບແບບການ ສື່ ສານ ລະຫວ່າງຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ່ຍງິ. ຕວົຢ່າງ, 

ໃນບາງວດັທະນະທຳ, ແມ່ຍງິມຄີວາມນຸມ້ນວນ ສ່ວນຜູຊ້າຍມຄີວາມແຂງກະດາ້ງ. ສນົທະນາຄວາມໝາຍຂອງ

ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວຕ່ໍກບັການ ສື່ ສານ.

ທາງເລອືກທ ີ2 

ບາກກາ້ວທ ີ2 – 15-30 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຟັງໂດຍຫ ຍໍ ້ ກ່ຽວກບັສະພາບຂອງການຫ ້ີຼນບດົບາດ ທີ່ ເລອືກມາຈາກ ສື່ ການຝຶກ 

ອບົຮມົທ ີ10.2. 

ບອກໃຫອ້າສາສະໝກັດຳເນນີການຫຼ ້ນີບດົບາດ. ຈດຸປະສງົໃນການຫ ້ີຼນບດົບາດ ແມ່ນເພື່ ອສາ້ງໃຫໄ້ດຫ້ຼກັ

ການສຳລບັການ ສື່ ສານທີ່ ມປີະສດິທພິາບສຳລບັກຸ່ມໃນການຫຼ ້ນີບດົບາດ. 

ບອກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຄນົ ອື່ ນໆສງັເກດການຫຼີນ້ບດົບາດ ແລະ ໃຫຄ້ວາມເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍເນືອ້ໃນຂອງ ການສນົທະ 

ນາ ແລະ ວທິກີານຖ່າຍທອດຂ່າວສານ. 

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 30 ນາທ ີ

ຫຼງັຈາກການຫຼ ້ນີລະຄອນ, ຈົ່ ງສນົທະນາລວມ: 

ແມ• ່ ນຫຍງັເປັນ ຕົນ້ເຫດຂອງການຫຼ ້ນີບດົບາດ? ບນັຫາມກີານພວົພນັກບັການສື່ ສານດວ້ຍວທິໃີດ? 

ຜ• ູ ້ທີ່ ຫຼ ີນ້ບດົບາດສາ້ງໄດຫ້ຼກັການຫຍງັແດ່ເພື່ ອແກໄ້ຂ/ຫຼກີລຽ້ງບນັຫາ ບ່ໍໃຫເ້ກດີ ຂຶນ້ອກີ? 

ຫຼ• ກັການເລົ່ າ ນີໃ້ດຊ່້ວຍການ ສື່ ສານແນວໃດ? 

 ບດົແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ: ນຳໃຊກ້ານສນົທະນາຕ່ໍກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ດວ້ຍການຖາມຜູເ້ຂົາ້ 

ຮ່ວມວ່າ ແມ່ນໃຜໃນກຸ່ມຮບັຜດິຊອບການ ສື່ ສານກບັໜ່ວຍງານພາຍນອກ? ການປະສານງານກບັໜ່ວຍງານ 

ພາຍນອກມຄີວາມງ່າຍກວ່າສຳລບັຜູຊ້າຍ ຫຼ ືຜູຍ້ງິ? ຍອ້ນຫຍງັ? ໃນເວລາສນົທະນາ, ຈົ່ ງຍກົໃຫເ້ຫນັຜນົປະ 

ໂຫຍດຂອງກຸ່ມ ໃນການແກໄ້ຂຈດຸອ່ອນຂອງການສື່ ສານ ຊຶ່ ງແມ່ຍງິອາດປະສບົພບົພໍອ້ນັເນື່ ອງມາຈາກການ 

ເລອືກປະຕບິດັ.
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ມ• ຫີຼກັານອື່ ນໃດອກີແດ່ທີ່ ອາດຊ່ວຍໄດ?້ 

ໃນເວລາສນົທະນາ, ຈົ່ ງເນັນ້ໜກັວ່າ ການ ສື່ ສານທີ່ ດແີມ່ນມຄີວາມຈຳເປັນສຳລບັການນຳພາກຸ່ມຢ່າງມປີະ 

ສດິທພິາບ, ສະນັນ້ການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ການເຮດັໃຫທຸ້ກຄນົເຂົາ້ເຖງິ ຂໍມູ້ນຂ່າວ

ສານ ຈຶ່ ງມຄີວາມສຳຄນັ. 

ບາກາ້ວທ ີ4 – 10 ນາທີ

ສະຫຼຸບການຮຽນດວ້ຍການເນັນ້ຈດຸສຳຄນັດັ່ ງຕ່ໍໄປ ນີ:້ 

ທ• ກັສະການສື່ ສານແມ່ນມຄີວາມສຳຄນັສຳລບັເປົາ້ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

ການ ສ• ື່ ສານທີ່ ມປີະສດິທພິາບຊ່ວຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງກຸ່ມ. ແຕ່ວ່າ, ບາງ ຄັງ້ບນັຫາອາດເກດີ ຂຶນ້ 

ໃນກຸ່ມ. ບາງ ຄັງ້ສະມາຊກິກຸ່ມໄດຮ້ບັ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານໜອ້ຍເກນີໄປ ຫຼ ືຫຼາຍເກນີກວ່າ ທີ່ ຈະຮບັໄດທ້ນັ. 

ບາງ ຄັງ້ຂໍມູ້ນຂ່າວສານອາດບ່ໍໄດຮ້ບັການແລກປ່ຽນ ໂດຍສະມາຊກິຢ່າງສະເໝພີາບ, ຊຶ່ ງຈະນຳໄປສູ່ 

ການສງົໄສ ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງ, ສະນັນ້ຈ ຶ່ ງສຳຄນັ ທີ່ ຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫາການ ສື່ ສານ. 

ການ ສ• ື່ ສານກບັພາຍນອກມຄີວາມສຳຄນັເໝອືນກນັສຳລບັຜນົສຳເລດັຂອງກຸ່ມ. ຕວົຢ່າງ, ສາມາດນຳ 

ໃຊ ້ເພື່ ອປົກປອ້ງ ຫຼ ືສົ່ ງເສມີຜນົປະໂຍດຂອງສະມາຊກິ ຫຼ ືສາ້ງການຕດິຕ່ໍພວົພນັ ກບັຄູ່ຮ່ວມງານ. 

ບາງ ຄ• ັງ້ຜູຄ້ນົທີ່ ມກີານສກຶສາ ຫຼ ືເງນິໜອ້ຍ ຫຼ ືຜູ ້ທີ່ ມາຈາກສະຖານ ທີ່  ອື່ ນ ຊຶ່ ງແຕກຕ່າງກບັຜູຄ້ນົ ທີ່ ເຂາົ

ເຈ ົາ້ເຈລະຈານຳ ອາດຈະປະສບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ໃນການແກໄ້ຂຄວາມຮູສ້ກຶ ຂອງຄວາມ ບ່ໍເທົ່ າທຽມ 

ຊຶ່ ງສິ່ ງດັ່ ງກ່າວອາດຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົ ຕ່ໍຜນົການເຈລະຈາ. ດວ້ຍເຫດຜນົ ທີ່ ຄາ້ຍຄຽງກນັ ນີ,້ ແມ່

ຍງິອາດຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຈລະຈາກບັຜູຊ້າຍ. ຂໍໄ້ດ ້ ປຽບຢ່າງ ໜຶ່ ງຂອງກຸ່ມ ແມ່ນຄວາມ 

ສາມາດໃນການແກໄ້ຂ ສິ່ ງກດີຂວາງ ດັ່ ງກ່າວ, ໂດຍຖວ່ືາ ການ ສື່ ສານພາຍໃນກຸ່ມມຄີວາມ ທົ່ ວເຖງິ ແລະ 

ມປີະສດິທຜິນົ. 

ນອກຈາກຈະສາມາດ ສ• ື່ ສານຂ່າວສານຂອງຜູໃ້ດຜູໜ້ຶ່ ງຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ທກັສະການຟັງ ທີ່ ດ ີ ມ ີ

ຄວາມສຳຄນັ ຕ່ໍກຸ່ມເໝອືນກນັ. ຄວາມສາມາດໃນການຮບັເອາົ ແລະ ໂຕຕ້ອບ ສິ່ ງທີ່ ຄນົອື່ ນເວົາ້ ຈະເຮດັ 

ໃຫຂ້ະບວນການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັມຄີວາມງ່າຍດາຍກວ່າ ແລະ ຈະຊ່ວຍແກໄ້ຂບາງບນັຫາ ທີ່ ອາດ 

ເກດີ ຂຶນ້ ເຊັ່ ນ: ຄວາມຕງຶຄຽດ ຫຼ ືຂໍຂ້ດັແຍ່ງລະຫວ່າງສະມາຊກິດວ້ຍກນັ.
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ທາງເລອືກ B: ເກມການສາ້ງຕກຶ12

 ຈດຸປະສງົ:   

ເພ• ື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວທິກີານສື່ ສານຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ.

 ໄລຍະເວລາ: 65 ນາທີ

 ການຈດັວາງບ່ອນ ນັ່ ງ: 

ບາດກ• າ້ວທ ີ1, 4 ແລະ 5: ຈດັເປັນຮູບໂຕ U;

ບາດກ• າ້ວທ ີ2 ແລະ 3: ຈດັເປັນກຸ່ມນອ້ຍ.

 ອຸປະກອນ: ເຈັຍ້ສ,ີ ມດີຕດັ, ຫລອດກາວແຫງ້.

ການກະກຽມ: ສາ້ງເຮອືນຕົນ້ສະບບັດວ້ຍເຈັຍ້ສ ີແລວ້ເອາົເຂົາ້ໄວໃ້ນກ່ອງ ໂດຍບ່ໍໃຫໃ້ຜເຫນັ.

 ບດົສອນ

ບາດກາ້ວທ ີ1 – 5 ນາທີ

ເລີ່ ມຕົນ້ການສນົທະນາ ກ່ຽວກບັຄວາມສຳຄນັຂອງທກັສະການ ສື່ ສານ ດວ້ຍການຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກ່ຽວກບັ 

ປະສບົການຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃນກລໍະນ ີທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງໄດຊ້ກັຈງູ ຫຼ ື ຊວນເຊື່ ອໃຫຄ້ນົ ອື່ ນຍອມຮບັແນວຄດິຂອງ 

ເຂາົເຈ ົາ້. 

ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ ເຂາົເຈ ົາ້ຄດິວ່າການເຮດັໃຫຄ້ນົ ອື່ ນຍອມຮບັເອາົຄຳເຫນັຂອງເຂາົ 

ເຈ ົາ້ເປັນເລື່ ອງງ່າຍ ຫຼ ືຍາກ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ. 

ຖາມແຕ່ລະກຸ່ມວ່າ ເປັນຫຍງັເຂາົເຈ ົາ້ຈ ິ່ ງຄດິວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມຈຳເປັນທກັສະການ ສື່ ສານຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ. 

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 10 ນາທີ

ບອກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດຫ້ຼ ້ນີເກມທີ່ ກ່ຽວພນັກບັການສື່ ສານ. 

ແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມອອກເປັນກຸ່ມລະສາມຄນົ ແລະ ເອາົອຸປະກອນກໍ່ ສາ້ງ (ເຈ ັຍ້ສ,ີ ມດີຕດັ ແລະ ຫລອດກາວ 

ແຫງ້) ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້.

12 ຄດັຈາກ ILO. ການບໍລຫິານສະມາຄມົທຸກລະກດິນອ້ຍ. ຄູ່ມຂືອງຄູຝຶກ. ILO, ກຳປູເຈຍ, 2006.
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ບອກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ມເີຮອືນຕົນ້ສະບບັຢູ່ໃນກ່ອງ ແຕ່ບ່ໍເອາົໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເບິ່ ງ. ອະທບິາຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຟັງວ່າໜາ້ 

ທີ່ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນຕອ້ງສາ້ງເຮອືນໃຫມ້ຄີວາມຄາ້ຍຄກືບັເຮອືນຕົນ້ສະບບັ ທີ່ ສຸດ ພາຍໃນເວລາ 20 ນາທ.ີ 

ສະນັນ້ ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງໄດແ້ບ່ງໜາ້ທີ່ ໃຫສ້ະມາຊກິແຕ່ລະຄນົຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ. ແຕ່ລະກຸ່ມຈະຕອ້ງປະກອບມຜູີ ້

ສງັເກດການ, ຜູ ້ສົ່ ງຂ່າວສານ ແລະ ຜູ ້ກໍ່ ສາ້ງ. ແນະນຳບດົບາດເລົ່ ານັນ້ໃຫແ້ກ່ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ດັ່ ງນີ:້

ຜູສ້ງັເກດການ ເບ• ິ່ ງຕກຶ ຕົນ້ສະບບັ, ຫຼງັຈາກ ນັນ້ພນັລະນາໃຫແ້ກ່ຜູ ້ສົ່ ງຂ່າວສານຟັງ. 

ຜ• ູສ້ງັເກດການ ສາມາດເວົາ້ກບັຜູສ້ົ່ ງຂ່າວສານ ແຕ່ບ່ໍສາມາດເວົາ້ກບັຜູກ້ໍ່ ສາ້ງ. 

ຜູ ້ສົ່ ງຂ່າວສານ ຟ• ັງການພນັລະນາຈາກຜູສ້ງັເກດການ, ຫລງັຈາກ ນັນ້ເລົ່ າຕ່ໍໃຫຜູ້ ້ກໍ່ ສາ້ງຟັງ. 

ຜ• ູ ້ສົ່ ງຂ່າວສານ ບ່ໍສາມາດເບິ່ ງເຮອືນຕົນ້ສະບບັ ແລະ ກໍ່  ບ່ໍສາມາດແຕະຕອ້ງເຮອືນທີ່ ກຳ 

ລງັຖກືສາ້ງ.

ຜູ ້ກໍ່ ສາ້ງ ຟ• ັງການເລົ່ າຂອງຜູສ້ົ່ ງຂ່າວສານ ແລະ ດຳເນນີການສາ້ງຕກຶ.

ມ• ແີຕ່ຜູ ້ກໍ່ ສາ້ງເທົ່ ານັນ້ທີ່ ສາມາດແຕະຕອ້ງເຮອືນທີ່ ກຳລງັສາ້ງ.

ບອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ມເີວລາ 5 ນາທ ີເພື່ ອແບ່ງປັນໜາ້ ທີ່  ແລະ ກວດກາເບິ່ ງວດັຖຸ ກໍ່ ສາ້ງ.

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 20 ນາທີ

ສົ່ ງສນັຍານໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມເລີ່ ມລງົມ ືກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕາມເບິ່ ງແຕ່ລະກຸ່ມ ເພື່ ອໃຫແ້ຕ່ລະຄນົປະຕບິດັຕາມ

ຫລກັການ ທີ່ ກຳນດົໃນໜາ້ທີ່ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ເມື່ ອເວລາຜ່ານໄປ 20 ນາທ ີໃຫບ້ອກເຂາົເຈ ົາ້ຢຸດເຊາົ.

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ຄູຝຶກຕອ້ງຮູໜ້າ້ ທີ່ ຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມແຕ່ລະຄນົ ເພື່ ອຈະສາມາດຕດິຕາມເບິ່ ງແຕ່ລະກຸ່ມ 

ໃນເວລາເຮດັຝຶກຫດັ ແລະ ບ່ໍໄຫມ້ກີານ ຂີຫ້ລກັເກດີ ຂຶນ້.  

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 20 ນາທີ

ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຢູ່ໃນຫອ້ງລວມ ດັ່ ງນີ:້ 

ເຮ1. ອືນຂອງກຸ່ມໃດ ທີ່ ມຄີວາມຄາ້ຍຄກືບັ ເຮອືນຕົນ້ສະບບັຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ? 

ມ2. ປັີດໃຈຫຍງັແດ່ທີ່ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຜນົສຳເລດັຂອງເຂາົເຈ ົາ້?

ມ3. ບີນັຫາການສື່ ສານແນວໃດແດ່ທີ່ ທ່ານພບົ?

ຖ4. າ້ໃຫທ່້ານຫ ລີນ້ເກມຄນືອກີ, ທ່ານຈະເຮດັແນວໃດ?
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ພາກທ ີ11: ການ ສື່ ສານ

ເອາົການສນົທະນາ ນີ ້ປຽບທຽບກບັປະສບົການຊວີດິຈງິຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມດວ້ຍການ ຕັງ້ຄຳຖາມ ຕ່ໍໄປ ນີ:້

ສຳລບັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງກຸ່ມທຸ 

ລະກດິ: 

ການ ສ• ື່ ສານຢູ່ໃນກຸ່ມທຸລະກດິຂອງທ່ານ ເປັນໄປ 

ດວ້ຍດບ່ໍີ? ມຫີຍງັທີ່ ດແີດ່? 

ຜ• ່ ານມາເຄຍີມບີນັຫາກບັການສື່ ສານ ຢູ່ໃນກຸ່ມທຸ 

ລະກດິຂອງທ່ານບ່ໍ? 

ແມ• ່ ນຫຍງັ ທີ່ ເປັນສາຍເຫດຂອງບນັຫາເລົ່ ານັນ້? 

ບ• ນັຫາ ດັ່ ງກ່າວຖກືແກໄ້ຂແນວໃດ?

ສຳລບັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່  ບ່ໍເປັນສະມາຊກິຂອງກຸ່ມທຸ

ລະກດິ: 

ເວລາ ທ• ີ່ ທ່ານ ສື່ ສານກບັຄນົອື່ ນ ຢູ່ໃນຄອບຄວົ ຫລ ື

ໃນບາ້ນ, ມຫີຍງັທີ່ ຊ່ວຍໃຫຂ່້າວສານຂອງທ່ານ 

ສົ່ ງຜ່ານໄປຫາຄນົອື່ ນ?  

ທ• ່ ານເຄຍີປະສບົບນັຫາ ບ່ໍ ເວລາ ທີ່ ທ່ານ ສື່ ສານກບັ 

ກບັຄນົອື່ ນ ຢູ່ໃນຄອບຄວົ ຫລ ືໃນບາ້ນ? 

ແມ• ່ ນຫຍງັ ທີ່ ເປັນສາເຫດຂອງບນັຫາເລົ່ ານັນ້? 

ບ• ນັຫາເລົ່ ານັນ້ຖກືແກໄ້ຂແນວໃດ?

ສນົທະນາກ່ຽວກບັຄວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນຮູບແບບການ ສື່ ສານ ລະຫວ່າງຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ່ຍງິ. ຕວົຢ່າງ, 

ໃນບາງວດັທະນະທຳ, ແມ່ຍງິມຄີວາມນຸມ້ນວນ ສ່ວນຜູຊ້າຍມຄີວາມແຂງກະດາ້ງ. ສນົທະນາຄວາມໝາຍຂອງ

ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວຕ່ໍກບັການ ສື່ ສານ. 

ບາດກາ້ວທ ີ5 –10 ນາທີ

ສະຫຼຸບການຮຽນດວ້ຍການເນັນ້ຈດຸສຳຄນັດັ່ ງຕ່ໍໄປ ນີ:້ 

ການ ສ• ື່ ສານທີ່ ມປີະສດິທພິາບຊ່ວຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງກຸ່ມ. ແຕ່ວາ, ບາງ ຄັງ້ບນັຫາອາດເກດີ ຂຶນ້ 

ໃນກຸ່ມ. ບາງ ຄັງ້ສະມາຊກິກຸ່ມໄດຮ້ບັ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານໜອ້ຍເກນີໄປ ຫຼ ືຫຼາຍເກນີກວ່າ ທີ່ ຈະຮບັໄດທ້ນັ. 

ບາງຄັງ້ຂໍມູ້ນຂ່າວສານອາດບ່ໍໄດຮ້ບັການແລກປ່ຽນ ໂດຍສະມາຊກິຢ່າງສະເໝພີາບ, ຊຶ່ ງຈະນຳໄປສູ່ 

ການສງົໄສ ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງ, ສະນັນ້ຈ ຶ່ ງສຳຄນັ ທີ່ ຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫາການ ສື່ ສານດັ່ ງກ່າວ. 

 ບດົແນະນຳດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ: ນຳໃຊກ້ານສນົທະນາຕ່ໍກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ດວ້ຍການຖາມຜູເ້ຂົາ້ 

ຮ່ວມວ່າ ແມ່ນໃຜໃນກຸ່ມຮບັຜດິຊອບການ ສື່ ສານກບັໜ່ວຍງານພາຍນອກ? ການປະສານງານກບັໜ່ວຍງານ 

ພາຍນອກມຄີວາມງ່າຍກວ່າສຳລບັຜູຊ້າຍ ຫຼ ືຜູຍ້ງິ? ຍອ້ນຫຍງັ? ໃນວເລາສນົທະນາ, ຈົ່ ງຍກົໃຫເ້ຫນັຜນົປະ 

ໂຫຍດຂອງກຸ່ມ ໃນການແກໄ້ຂຈອຸ່ອນຂອງການ ສື່ ສານ ຊຶ່ ງແມ່ຍງິ ອາດປະສບົພບົພໍອ້ນັເນື່ ອງມາຈາກການ 

ເລອືກປະຕບິດັ.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ນອກຈາກຈະສາມາດ ສ• ື່ ສານຂ່າວສານຂອງຜູໃ້ດຜູໜ້ຶ່ ງຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ທກັສະການຟັງ ທີ່ ດມີ ີ

ຄວາມສຳຄນັ ຕ່ໍກຸ່ມເໝອືນກນັ. ຄວາມສາມາດໃນການຮບັເອາົ ແລະ ໂຕຕ້ອບ ສິ່ ງທີ່ ຄນົອື່ ນເວົາ້ຈະເຮດັ 

ໃຫຂ້ະບວນການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັມຄີວາມງ່າຍດາຍກວ່າ ແລະ ຈະຊ່ວຍແກໄ້ຂບາງບນັຫາ ທີ່ ອາດ 

ເກດີ ຂຶນ້ ເຊັ່ ນ: ຄວາມຕງຶຄຽດ ຫຼ ືຂໍຂ້ດັແຍ່ງລະຫວ່າງສະມາຊກິດວ້ຍກນັ.
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ພາກທ ີ11: ການ ສື່ ສານ

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ11.1: ສະພາບການຫ ້ີຼນລະຄອນສຳລບັການສື
່
ສານກບັພາຍນອກ

ທມິທ ີ1: ສະມາຊກິກຸ່ມຜູຂ້າຍຜກັເປັນຜູທ້ີ່ ຂໍຮອ້ງໃຫຜູ້ຈ້ດັການຕະຫຼາດປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂການຂາຍໃຫດ້ກີວ່າເກົ່ າ. 

ທມິທ ີ2: ຜູຈ້ດັການຕະຫາຼດ, ຜູ ້ທີ່ ຄດິວ່າການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວອາດຈະແພງເກນີໄປ ແລະ ບ່ໍມຄີວາມຈຳເປັນເນື່ ອງ 

ຈາກວ່າຜູຂ້າຍຄນົ ອື່ ນໆພດັບ່ໍໄດຈ້ ົ່ ມວ່າ.

ທມິທ ີ1: ສະມາຊກິກຸ່ມຜູຜ້ະລດິ

ທມິທ ີ2: ຊາວບາ້ນຄນົອື່ ນໆ

ກຸ1. ່ ມຜູປູ້ກຜກັ ຂາຍຜະລດິຕະພນັຂອງຕນົໃນຕະຫຼາດທອ້ງ ຖິ່ ນ. ພວກເຂາົ ບ່ໍພໍໃຈກບັສະພາບປັດຈບຸນັ 

ຂອງຕນົ ເນື່ ອງຈາກວ່າຄ່າເຊົ່ າຮາ້ນຂາຍໃນຕະຫຼາດແພງ ແຕ່ເງ ື່ອນໄຂການຂາຍ ບ່ໍດ ີເຊັ່ ນວ່າ: ບ່ໍມນີຳ້ປະປາ 

ແລະ ບ່ໍມກີານເກບັ ຂີເ້ຫ ຍືອ້. ສະນັນ້ກຸ່ມຜູປູ້ກຜກັ ຈຶ່ ງຕດັສນິໃຈເວົາ້ກບັຜູຈ້ດັການຕະຫຼາດກ່ຽວກບັບນັ

ຫາດັ່ ງດ່າວ.

ກຸ2. ່ ມຫດັຖະກຳແມ່ຍງິ ຊຶ່ ງຫາກໍ່ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ມາໃໝ່ໆ ມສີະມາຊກິພຽງໜອ້ຍດຽວ. ສະມາຊກິ ທີ່

ມຢູ່ີຢາກຂະຫຍາຍກຸ່ມເພື່ ອໃຫສ້າມາດຂາຍໄດຫ້ຼາຍຂຶນ້. ເຂາົເຈ ົາ້ຕດັສນິໃຈເຮດັການລະດມົຂະຫຍາຍ

ສະມາຊກິ ເພື່ ອຊຸກຍູໃ້ຫຊ້າວບາ້ນຄນົອື່ ນໆເຂົາ້ຮ່ວມໃນກຸ່ມ.
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ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ11.2: ສະພາບການຫ ້ີຼນບດົບາດສຳລບັການສື່ ສານພາຍໃນ

ໜາ້ ທີ່ ຂອງຜູຫ້ຼ ີນ້ບດົບາດ: ຜູຫ້ຼ ີນ້ບດົບາດຈຳນວນ 3-4 ຄນົ (ລວມທງັຫວົໜາ້) ຂອງກຸ່ມໃນກລໍະນ ີຊຶ່ ງເປັນ 

ຜູຈ້ດັປະຊຸມ ໄດສ້າ້ງຫຼກັການ ສື່ ສານສຳລບັອະນາຄດົ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງບ່ໍໃຫບ້ນັຫາ ດັ່ ງກ່າວເກດີ ຂຶນ້ອກີ.

ໜາ້ ທີ່ ຂອງຜູຫ້ຼ ີນ້ບດົບາດ: ຜູຫ້ຼ ີນ້ບດົບາດຈຳນວນ 3-4 ຄນົ (ລວມທງັຄງັເງນິ) ຂອງກຸ່ມໃນກລໍະນ ີຜູຈ້ດັປະ 

ຊຸມໄດສ້າ້ງຫຼກັການ ສື່ ສານສຳລບັອະນາຄດົ ເພື່ ອຫຼກີເວັນ້ບນັຫາ ດັ່ ງກ່າວຈະເກດີ ຂຶນ້ມາອກີ.

ກລໍະນທີ ີ1. ຫວົໜາ້ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິຫດັຖະກຳ ເປັນສະມາຊກິຂອງກຸ່ມພຽງຄນົດຽວທີ່ ມກີານພວົພນັກບັລູກ ຄາ້. 

ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ ລາວຈະເປັນຜູແ້ຈກຢາຍລາຍລະອຽດການສັ່ ງຈອງ ແລວ້ທຸກຄນົ ກໍ່ ຜະລດິການ ສັ່ ງຈອງ 

ທີ່ ຕນົໄດຮ້ບັ. ຕາມປົກກະຕແິລວ້ວທິກີານແບບນີດ້ຳເນນີໄປດວ້ຍດ,ີ ແຕ່ວ່າ ຄັງ້ຫຼາ້ສຸດມຄີວາມຜດິພາດເກດີ

ຂຶນ້ກບັການສັ່ ງຈອງ. ຫວົໜາ້ກຸ່ມບ່ໍໄດຈ້ດັປະຊຸມສຳລບັສະມາຊກິ ແຕ່ໄປຫາສະມາຊກິສ່ວນໃຫຍ່ເພື່ ອອະ 

ທບິາຍລາຍລະອຽດຂອງແບບທີ່ ລູກຄາ້ຕອ້ງການ. ແຕ່ວ່າໃນເວລາ ທີ່ ລູກຄາ້ ຮບັສນິຄາ້ລາວໄດພ້ວົພນັກບັ 

ຫວົໜາ້ກຸ່ມ ເພື່ ອບອກວ່າລາວຈະ ບ່ໍຮບັເອາົສນິຄາ້ ຍອ້ນວ່າບາງລວດລາຍໃນສນິຄາ້ມຄີວາມແຕກຕ່າງກບັ 

ສິ່ ງທີ່ ລາວສັ່ ງໃຫເ້ຮດັ. 

ໃນການປະຊຸມຂອງກຸ່ມ, ເມື່ ອສະມາຊກິສນົທະນາບນັຫາ, ມສີະມາຊກິຈຳນວນໜຶ່ ງເວົາ້ວ່າ ຍອ້ນຫວົໜາ້ກຸ່ມ 

ບ່ໍໄດເ້ຮດັໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ໃຈວ່າ ສະມາຊກິທຸກຄນົພາຍໃນກຸ່ມເຂົາ້ໃຈໃນ ສິ່ ງທີ່ ລູກຄາ້ຕອ້ງການ. 

ກລໍະນທີ ີ 2. ສະມາຊກິກຸ່ມຜູລ້ຽ້ງໝມູກີອງທນຶລວມ ຊຶ່ ງສະມາຊກິແຕ່ລະຄນົປະກອບສ່ວນ 10.000 

ກບີ ຕ່ໍເດອືນ. ມເີດອືນໜຶ່ ງເກດີມຂ່ີາວລ ື ທີ່ ມສີະມາຊກິຄນົ ໜຶ່ ງບ່ໍປະກອບສ່ວນພນັທະຂອງຕນົເຂົາ້ກອງ

ທນຶລວມ. ພວກເຂາົໄດຂໍ້ເບິ່ ງປືມ້ບນັຊຂີອງກຸ່ມນຳຄງັເງນິ ແຕ່ວ່າຄງັເງນິບ່ໍຢາກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເບິ່ ງປືມ້ບນັຊ.ີ 

ເວລາຜ່ານໄປໜອ້ຍ ໜຶ່ ງ ຄງັເງນິໄດເ້ອາົ ປຶມ້ບນັຊໃີຫສ້ະມາຊກຶເບິ່ ງ ຊຶ່ ງປາກດົເຫນັ ຂໍມູ້ນການປະກອບສ່ວນ 

ຂອງສະມາຊກິຈຳນວນ ໜຶ່ ງ ແຕ່ບ່ໍໝດົທຸກຄນົ. ສະມາຊກິມຄີວາມຮູສ້ກຶ ບ່ໍດໃີຈ ເນື່ ອງຈາກວ່າເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍສາ

ມາດກວດສອບໄດວ່້າມໃີຜຈ່າຍ ແລະ ໃຜຍງັບ່ໍທນັໄດປ້ະກອບສ່ວນພນັທະຂອງຕນົ. 

ເຂາົເຈ ົາ້ຕດັສນິໃຈຈດັປະຊຸມເພື່ ອປຶກສາຫາລວ່ືາ ຈະເຮດັແນວໃດເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງບນັຫາ ດັ່ ງກ່າວໃນອະນາຄດົ.  
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ຈດຸປະສງົ:   

ເພ• ື່ ອສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການຫຼກີຫຼຽ້ງ ແລະ ແກໄ້ຂ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ

 ໄລຍະເວລາ: 110 ນາທີ

 ການຈດັວາງບ່ອນ ນັ່ ງ:

ສຳລ• ບັບາດກາ້ວທ ີ1-4: ຈດັເປັນຮູບໂຕ U.

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:  

ເນ• ືອ້ໃນບດົລະຄອນສຳລບັສະຖານະການ ທີ່ ມ ີຂໍຂ້ດັແຍ່ງ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ12.1);

ບ• ດັຮູບພາບສຳລບັສະຖານະການ ທີ່ ມ ີຂໍຂ້ດັແຍ່ງ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ12.2).

 ບດົສອນ

ການກະກຽມ: 

ຄດັເລອືກເອາົບດົລະຄອນສອງເລື່ ອງ ຈາກ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ12.1 ແລະ ຖາ້ເຫນັວ່າ ມຄີວາມຈຳເປັນ ກໍ່  

ດດັປັບໃຫເ້ໝາະກບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ເພື່ ອໃຫຊ້ອກໄດບ້ນັຫາສຳລບັທງັກຸ່ມ ທີ່ ມແີຕ່ແມ່ຍງິ ແລະ ບນັຫາລະຫວ່າງ 

ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ. ໜຶ່ ງໃນສອງບດົລະຄອນທີ່ ເລອືກຄວນແມ່ນກລໍະນທີ ີ4. 

ກ່ອນການສອນໃຫຄ້ດັເລອືກ ແລະ ກະກຽມອາສາສະໝກັເພື່ ອຫ ້ີຼນລະຄອນ. ຕອ້ງໃຫໝ້ັນ້ໃຈວ່າອາສາສະ 

ໝກັເຂົາ້ໃຈບດົບາດຂອງຕນົ ພອ້ມທງັອະທບິາຍຄຳຖາມ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ມ.ີ ຖາ້ ບ່ໍນຳໃຊ ້ການຫຼີນ້ລະຄອນ ກໍ່ ຕອ້ງເຮດັ

ແນວໃດໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມສະບາຍໃຈກບັຮູບແບບຂອງບດົຝຶກຫດັ.

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ໂດຍອງີຕາມເນືອ້ເລື່ ອງບດົລະຄອນ, ໃນພາກນີ ້ ກລໍະນສີກຶສາ ກໍ່ ສາມາດນຳໃຊໄ້ດ.້ 

ໃນກລໍະນ ີນີ,້ ນອກຈາກທີ່ ຈະສະແດງບດົບາດຫ ້ີຼນລະຄອນແມ່ນໃຫອ້າສາສະໝກັ ຂຶນ້ອ່ານບດົກລໍະນສີກຶສາ 

ຈາກ ສື່ ຝຶກອບົຮມົທ ີ 12.1 ລະຫວ່າງບາດກາ້ວທ ີ 2 ແລະ ບາດກາ້ວທ ີ 3 ແລະ ແຈກຢາຍ ສື່ ຝຶກອບົຮມົທ ີ

12.2 ໃຫແ້ກ່ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດເ້ຂົາ້ໃຈເນືອ້ໃນ. ນຳໃຊຄ້ຳຖາມໃນບາດກາ້ວທ ີ2 ແລະ ທ ີ3 

ພາກທ ີ12: ການແກໄ້ຂບນັຫາ
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ໃນການສນົທະນາ. ຢາກແນະນຳວ່າໃຊທ້າງເລອືກນີ ້ ຖາ້ຫາກໃນພາກຕ່ໍໄປໃຊກ້ານນຳສະເໜ(ີທາງເລອືກ B) ເພື່ ອ 

ຫຼກີຫຼຽ້ງບນັຫາການເຮດັບດົຝຶກຫດັຊໍາ້ຄນື. 

ບາດກາ້ວທ ີ1 – 15 ນາທີ

ໃຫອ້ະທບິາຍວ່າບດົຮຽນນີແ້ມ່ນກ່ຽວກບັວທິກີານແກໄ້ຂ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ຊຶ່ ງອາດເກດີ ຂຶນ້ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ. 

ໃຫແ້ນະນຳກ່ຽວກບັບດົຝຶກຫດັ ດວ້ຍການສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈຳນວນ ໜຶ່ ງ ຄດິຫາຕວົຢ່າງຂອງກຸ່ມ ຊຶ່ ງ

ເຂາົເຈ ົາ້ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກ່ອນແລວ້: 

ເຂ• າົເຈ ົາ້ໄດເ້ຮດັແນວໃດ ແລະ ມຄີວາມຮູສ້ກຶແນວໃດແດ່? 

ທຸກຄ• ນົເຂົາ້ຮ່ວມດວ້ຍວທິດີຽວກນັ ຫຼ ືບ່ໍ? ບາງຄນົປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າຄນົອື່ ນ ຫຼ ືໄດຮ້ບັຜນົປະ 

ໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ? 

ແມ• ່ ນໃຜເຮດັຫຍງັ? ແມ່ນໃຜເປັນຜູນ້ຳພາ, ແມ່ນໃຜປະຕບິດັຕາມ, ແມ່ນໃຜເວົາ້, ແມ່ນໃຜຕດັສນິບນັ 

ຫາ?

ສນົທະນາກ່ຽວກບັຕວົຢ່າງຈາກຫຼາຍຮູບແບບຂອງກຸ່ມ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນວຽກຕ່າງໆ ນອກຈາກວຽກເຮອືນ 

ຫຼ ືກດິຈະກຳທາງສງັຄມົ ຫຼ ືສິ່ ງແວດລອ້ມ (ສະຫະກອນ, ກຸ່ມທຸລະກດິແມ່ຍງິ, ກຸ່ມພ່ໍແມ່ຄູສອນ, ກຸ່ມແມ່ຍງິ, 

ກຸ່ມນໍາ້, ຄະນະກຳມະການສຸຂະພາບ).  

ຈ ົ່ ງໃຫຄ້ວາມເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍກບັຄວາມຈງິ ທີ່ ວ່າ ປະສບົການມທີງັດາ້ນບວກ ແລະ ດາ້ນລບົ. 

ຖາ້ຫາກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມບ່ໍເວົາ້ກ່ຽວກບັປະສບົການດາ້ນລບົ ສະເໜໃີຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ກ່ຽວກບັບນັ 

ຫາ ຫຼ ືຂໍຂ້ດັແຍ່ງຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ. 

ໃນເວລາ ທີ່ ກຸ່ມເຮດັວຽກຮ່ວມກນັໄດດ້,ີ ບາງ ຄັງ້ອາດມ ີຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ຫຼ ືຄວາມຕງຶຄຽດເກດີ ຂຶນ້ ຊຶ່ ງອາດລບົ 

ກວນເຮດັໃຫກຸ່້ມບ່ໍສາມາດເຮດັວຽກໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ. 

ບອກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ບດົຝຶກຫດັ ນີເ້ລັ່ ງໃສ່ວທິກີານແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ອາດເກດີ ຂຶນ້ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ. 

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 30 ນາທີ

ສະເໜໃີຫອ້າສາສະໝກັກຸ່ມທ ີໜຶ່ ງ ແກໄ້ຂສະຖານະການທີ່ ມ ີຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ທີ່ ເລອືກມາ ໂດຍນຳໃຊກ້ານສະ 

ແດງລະຄອນ. 

ຂອບໃຈນຳອາສາສະໝກັທີ່ ໄດສ້ະແດງບດົບາດຂອງຕນົຢູ່ໃນການຫ ້ີຼນລະຄອນ ແລະ ບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ນັ່ ງ 
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ລງົ. ສນົທະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປ ນີໃ້ນຫອ້ງລວມ:

ແມ• ່ ນຫຍງັ ທີ່ ພາໃຫເ້ກດີບນັຫາ? 

ຜ• ູຫ້ຼ ີນ້ລະຄອນ ແກໄ້ຂບນັຫາດວ້ຍວທິໃີດ? 

ວ• ທິດີັ່ ງກ່າວມປີະສດິທຜິນົແລວ້ ບ່ໍ? 

ມ• ວີທິກີານ ອື່ ນໃດອກີບ່ໍ ທີ່ ຈະສາມາດນຳໃຊເ້ພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ?  

ວ• ທິກີານ ຫຼ ືຮູບແບບການປະພດຶແນວໃດ ທີ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍບ່ໍໃຫບ້ນັຫາເກດີ ຂຶນ້ແຕ່ຕົນ້? 

ບາດກາ້ວທ ີ3 - 40 ນາທີ

ສະເໜໃີຫອ້າສາສະໝກັກຸ່ມທສີອງ ແກໄ້ຂບນັຫາທສີອງ/ສະຖານະການຂດັແຍ່ງ ດວ້ຍການຫຼີນ້ລະຄອນ. 

ຂອບໃຈອາສາສະໝກັທີ່ ໄດສ້ະແດງບດົບາດຂອງຕນົຢູ່ໃນການຫ ້ີຼນລະຄອນ ແລະ ບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ນັ່ ງລງົ. 

ສນົທະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປ ນີໃ້ນຫອ້ງ:

ແມ• ່ ນຫຍງັ ທີ່ ພາໃຫເ້ກດີບນັຫາ? 

ຜ• ູຫ້ຼ ີນ້ລະຄອນ ແກໄ້ຂບນັຫາດວ້ຍວທິໃີດ? 

ວ• ທິດີັ່ ງກ່າວມປີະສດິທຜິນົແລວ້ ບ່ໍ? 

ມ• ວີທິກີານ ອື່ ນໃດອກີບ່ໍ ທີ່ ຈະສາມາດນຳໃຊເ້ພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ?  

ວ• ທິກີານ ຫຼ ືຮູບແບບການປະພດຶແນວໃດ ທີ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍບ່ໍໃຫບ້ນັຫາເກດີ ຂຶນ້ແຕ່ຕົນ້?

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 5 ນາທີ

ສະຫຼຸບການສນົທະນາ ດວ້ຍການເນັນ້ຄນືຈດຸສຳຄນັ ດັ່ ງນີ:້ 

ຂ• ໍຂ້ດັແຍ່ງສາມາດເກດີ ຂືນ້ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມຍອ້ນເຫດຜນົຕ່າງໆ. 

ເພ• ື່ ອໃຫກຸ່້ມສາມາດດຳເນນີງານໄດຢ່້າງຄ່ອງຕວົ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ, ການຫຼກີລຽ້ງ ແລະ ການແກໄ້ຂ 

ຂໍຂ້ດັແຍ່ງແມ່ນມຄີວາມສຳຄນັ. 

ຂ• ໍຂ້ດັແຍ່ງສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້ ດວ້ຍການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫທຸ້ກຄນົໄດຮບັການປະຕບິດັ ຢ່າງສະເໝພີາບ 

 ບດົແນະນຳດາ້ນຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ: ຫຼງັຈາກການຫ ້ີຼນລະຄອນ, ໃຫຖ້າມວ່າມຂໍີຂ້ດັແຍ່ງໃດ

ແດ່ທີ່ ກ່ຽວພນັກບັບນັຫາລະຫວ່າງຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ່ຍງິ? ບນັຫາ ດັ່ ງກ່າວຄວນຖກືແກໄ້ຂແນວໃດ? ຈະເກດີ 

ມຜີນົປະໂຫຍດຫຍງັແດ່? ໃນເວລາ ທີ່ ມກີານສນົທະນາ ຄວນເນັນ້ຄວາມສຳຄນັຂອງຄວາມສະເໝພີາບບດົ

ບາດຍງິ-ຊາຍ.
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ແລະ ດວ້ຍການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານຢ່າງເປີດເຜຍີ. 

ຂ• ໍຂ້ດັແຍ່ງຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ຖາ້ຫາກທຸກຄນົຮບັຟັງຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ບອກບນັຫາທີ່ ລບົກວນເຂາົ 

ເຈ ົາ້ ແລະ ມຄີວາມສນົໃຈ ທີ່ ຈະສບືຕ່ໍການຮ່ວມມທືີ່ ສາ້ງສນັ.
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ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ12.1. ສະຖານະການຂດັແຍ່ງເພື່ ອຫ ້ີຼນລະຄອນ

ຜູຫ້ຼ ີນ້ທ ີ1 ແລະ 2: ຄນົຂາຍໝາກມ່ວງສອງຄນົ ທີ່ ຖກືກ່າວຫາວ່າລກັຫກັເອາົເງນິໄວເ້ປັນຂອງຕນົເອງ

ຜູຫ້ຼ ີນ້ທ ີ3 ແລະ 4: ສະມາຊກິກຸ່ມ ທີ່ ສງົໄສວ່າຄນົຂາຍໝາກມ່ວງສອງຄນົໄດຕ້ວົະຄນົ ອື່ ນ

ຜູຫ້ຼ ີນ້ທ ີ1: ລູກຄາ້

ຜູຫ້ຼ ີນ້ທ ີ2: ສະມາຊກິກຸ່ມ ຄນົ ທີ່ ມສີາຍພວົພນັກບັລູກຄາ້ 

ຜູຫ້ຼ ີນ້ທ ີ3: ສະມາຊກິກຸ່ມອກີຄນົ ໜຶ່ ງ

ຜູຫ້ຼ ີນ້ທ ີ4: ສະມາຊກິກຸ່ມ ທີ່ ຖກືກ່າວຫາວ່າ ບ່ໍປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົ, ຍອ້ນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ລາວຍງັເຮດັວຽກຢູ່

ຮາ້ນເຂົາ້ໜມົຂອງແມ່ລາວ ແລະ ຊຶ່ ງສະມາຊກິຄນົອື່ ນຮູສ້ກຶວ່າລາວໄດສ້ະຫຼະເວລາໃຫແ້ກ່ກຸ່ມໜອ້ຍກວ່າ.

ຜ1. ູປູ້ກໝາກມ່ວງ

ກຸ່ມຜູປູ້ກໝາກມ່ວງ ຜດັປ່ຽນກນັນຳເອາົໝາກມ່ວງໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດໃນບາ້ນໃກຄ້ຽງ. ເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດ 

ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍດວ້ຍການຂນົເອາົໝາກມ່ວງໄປຂາຍຮ່ວມກນັແທນທີ່ ຈະແຍກກນັໄປຂາຍ 

ດວ້ຍຕນົເອງ. ຕອນແລງວນັ ໜຶ່ ງ ໃນເວລາ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ແບ່ງປັນຜນົກຳໄລ ປາກດົວ່າເງນິ ທີ່ ຮບັຈາກການຂາຍ 

ໝາກມ່ວງມໜີອ້ຍກວ່າປົກກະຕ.ິ ສະມາຊກິສອງຄນົ ທີ່ ນຳເອາົໝາກມ່ວງໄປຂາຍໃນ ມື ້ນັນ້ບອກວ່າ ຍອ້ນຄນົ 

ຂາຍຈາກບາ້ນອື່ ນໄດຂ້າຍໃນລາຄາ ທີ່  ຕ່ໍາກວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ຈ ຶ່ ງໄດຂ້າຍໃນລາຄາ ທີ່  ຕ່ໍາກວ່າຄກືນັ. ແຕ່ວ່າສະມາຊກິ 

ຄນົ ອື່ ນໆ ສງົໄສວ່າທງັສອງຄນົໄດຂ້າຍໝາກມ່ວງໃນລາຄາ ທີ່ ສູງກວ່າ ແຕ່ໄດຫ້ກັເອາົເງນິໂດຍບ່ໍບອກໃຫ ້

ຄນົ ອື່ ນຮູ.້ ສະມາຊກິກຸ່ມໄດມ້າລວມກນັເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ. 

ຜ2. ູຜ້ະລດິເຄື່ ອງຫດັຖະກຳ

ຫວ່າງ ບ່ໍດນົມານີ ້ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິເຄື່ ອງຫດັຖະກຳໄດເ້ລີ່ ມຂາຍຜະລດິຕະພນັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ຢູ່

ແຂວງ ອື່ ນ. ໃນສອງສາມເດອືນທຳອດິທຸກຢ່າງດຳເນນີໄປໂດຍດ:ີ ການຂາຍຮ່ວມກນັໄດຊ່້ວຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາ

ມາດເພີ່ ມທງັລາຄາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ອນັເຮດັໃຫກ້ຳໄລຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເພີ່ ມຂຶນ້. ແຕ່ວ່າໄລຍະຫຼງັມາໄດ ້

ເລີ່ ມເກດີມບີນັຫາຂຶນ້. ລູກຄາ້ຈົ່ ມວ່າຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັບ່ໍມຄີວາມ ໝັນ້ຄງົ ແລະ ຄັງ້ສຸດທາ້ຍລາວ 

ບ່ໍໄດຮ້ບັສນິຄາ້ຕງົເວລາ. ລາວໄດຂູ່້ວ່າຈະຢຸດເຊາົການຊືສ້ນິຄາ້ຈາກ ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິເຄື່ ອງຫດັຖະກຳ. ສະມາຊກິ 

ກຸ່ມບາງຄນົຄດິວ່າ ສາເຫດທີ່ ພາໃຫທຸ້ລະກດິເລີ່ ມມບີນັຫາ ແມ່ນຍອ້ນຜູຜ້ະລດິບາງຄນົ ບ່ໍເປັນ ທີ່ ໜາ້ໄວວ້າງ 

ໃຈ ແລະ ບ່ໍສນົໃຈເລື່ ອງຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືຜະລດິໃຫສ້ຳເລດັຕາມເວລາ. ເຂາົເຈ ົາ້ໄດຕ້ດັສນິ 

ໃຈຈດັປະຊຸມເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ.
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ຜູຫ້ຼ ີນ້ທ ີ1: ຄນົຂາຍຝ້າຍຄນົໃໝ່ ທີ່ ຢາກເລີ່ ມຂາຍຝາ້ຍໃຫກຸ່້ມ

ຜູຫ້ຼ ີນ້ທ ີ2: ຫວົໜາ້ກຸ່ມ ທີ່ ຢາກສບື ຕ່ໍ ຊືຝ້າ້ຍຈາກລຸງຂອງຕນົ

ຜູຫ້ຼ ີນ້ທ ີ3 ແລະ 4: ສະມາຊກິກຸ່ມ ທີ່ ຢາກເລີ່ ມຊືຝ້າ້ຍຈາກຄນົຂາຍຝ້າຍຄນົໃໝ

ຜ3. ູ ້ຕ່ໍາຫູກ

ກຸ່ມຜູ ້ຕ່ໍາຫູກ ຊືຝ້າ້ຍມາຈາກລຸງຂອງຜູ ້ທີ່ ເປັນຫວົໜາ້ກຸ່ມ ທີ່ ຮູຜູ້ຜ້ະລດິຝ້າຍຢູ່ເມອືງຂາ້ງຄຽງ. ເຂາົເຈ ົາ້ສາ

ມາດປະຢັດຕົນ້ທນຶດວ້ຍການຊືວ້ດັຖຸດບິຮ່ວມກນັ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດຂາຍຜະລດິຕະພນັສຳເລດັຮູບ

ຂອງຕນົໄດງ່້າຍກວ່າ ແລະ ໄດລ້າຄາດກີວ່າ ເນື່ ອງຈາກວ່າຄຸນນະພາບມຄີວາມແນ່ນອນ. ສອງອາທດິຫຼງັນີມ້ ີ

ຄນົຂາຍຝ້າຍຄນົ ອື່ ນທີ່ ຂາຍຝ້າຍໃນລາຄາ ຕ່ໍາກວ່າ ໄດເ້ຂົາ້ມາພບົສະມາຊກິກຸ່ມ. ລາວມຝີາ້ຍຫຼາຍປະເພດໃຫ ້

ເລອືກ ແລະ ກໍ່ ມຄີວາມສະດວກສຳລບັຜູຕ່ໍ້າຫູກເພາະເຂາົເຈ ົາ້ຈະເຫນັຝາ້ຍກ່ອນ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຈະຊື.້ ສະມາຊກິ 

ກຸ່ມຢາກ ຊືຝ້າ້ຍຈາກຄນົຂາຍຄນົໃໝ່ ແຕ່ວ່າເມື່ ອເຂາົເຈ ົາ້ສະເໜບີນັຫາ ດັ່ ງກ່າວຕ່ໍຫວົໜາ້ກຸ່ມ ລາວໄດປ້ະຕ ິ

ເສດ ແລະ ຢືນຢັນວ່າຈະສບືຕ່ໍ ຊືຝ້າ້ຍຈາກລຸງຂອງລາວ. ເຂາົເຈ ົາ້ໄດຕ້ກົລງົຈດັປະຊຸມເພື່ ອປຶກສາຫາລກ່ືຽວ

ກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 

ຜ4. ູປູ້ກເຫດັ

ຫຼງັຈາກ ທີ່ ອງົການ ບ່ໍ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ (NGO) ຈດັຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັການປູກເຫດັໃຫບ້າ້ນຊນົນ

ະບດົແຫ່ງ ໜຶ່ ງ, ແມ່ຍງິສ່ວນຫຼາຍໄດເ້ລີ່ ມປູກເຫດັ ນອກຈາກເຮດັກດິຈະກຳການຜະລດິກະສກິຳແບບປະຖມົ 

ປະຖານ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ດຳເນນີຢູ່. ໃນເບືອ້ງ ຕົນ້ມພີຽແຕ່ແມ່ຍງິເທົ່ ານັນ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ, ເນື່ ອງຈາກວ່າຕາມປະເພນ ີ

ແລວ້ ຜູຊ້າຍບ່ໍເຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຮດັໜາ້ທີ່ ປະຈຳວນັຂະໜາດນອ້ຍຢູ່ເຮອືນ. ໃນເບືອ້ງ ຕົນ້ ການປູກເຫດັເພີ່ ມ 

ລາຍຮບັເລກັນອ້ຍໃຫແ້ກ່ເຂາົເຈ ົາ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າແມ່ຍງິສາມາດຂາຍເຫດັຢູ່ຕະ ຫຼາດໃກບ້າ້ນຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 

ສອງສາມເດອືນຫຼງັ, ພາຍຫຼງັ ທີ່ ຜູຕ້າງໜາ້ບໍລສິດັ ສົ່ ງອອກເຫດັໄປເບິ່ ງບາ້ນ, ແມ່ຍງິໄດຮ່້ວມກນັຂາຍ 

ເຫດັໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັ. ລາຍໄດຈ້າກການຂາຍເຫດັໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າກຸ່ມສາມາດຂາຍເຫດັ ໄດຫ້ຼາຍຂຶນ້ 

ແລະ ໃນລາຄາທີ
່
ດກີວ່າ. 

ຈາກຜນົສຳເລດັຂອງໂຄງການ, ຜູຊ້າຍໄດເ້ລີ່ ມໃຫຄ້ວາມສນົໃຈ ຕ່ໍການປູກເຫດັ. ນາຍບາ້ນໄດຮ້ຽກຮອ້ງ 

ໃຫແ້ຕ່ງ ຕັງ້ລາວເປັນຫວົໜາ້ກຸ່ມ ໂດຍບອກວ່າລາວມຄີວາມເໝາະສມົກວ່າແມ່ຍງິ ໃນການເຈລະຈາກບັບໍລ ິ

ສດັ. ລາວຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫກຸ່້ມຊ່ວຍສາ້ງບ່ອນປູກເຫດັໃຫແ້ກ່ເມຍ ແລະ ລູກສາວຂອງລາວທີ່  ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ

ໃນກຸ່ມ.   
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ຜູຫ້ຼ ີນ້ທ ີ1 ແລະ 2: ສະມາຊກິ ທີ່ ເປັນແມ່ຍງິ ທີ່ ຢາກໃຫແ້ມ່ຍງິເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງທຸລະກດິ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເອງ.

ຜູຫ້ຼ ີນ້ທ ີ3 ແລະ 4: ເມຍ ແລະ ລູກສາວຂອງນາຍບາ້ນ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ພາຍຫຼງັ ທີ່ ຜູຊ້າຍເຂົາ້ມາມບີດົ 

ບາດ.

ເມື່ ອເປັນເຊັ່ ນນັນ້, ການແບ່ງງານພາຍໃນຄອບຄວົເລີ່ ມມກີານປ່ຽນແປງ. ຜູ ້ທີ່ ເປັນສາມຂີອງສະມາຊກິ 

ບາງຄນົ ໄດສ້ະເໜໃີຫແ້ມ່ຍງິມອບການບໍລຫິານການເງນິໃຫຕ້ນົເອງ, ໂດຍແນະນຳວ່າແມ່ຍງິຄວນສຸມໃສ່ກດິ

ຈະກຳ ເຊັ່ ນ: ການ ຫດົນຳ້, ການເກບັກ່ຽວ ແລະ ຫຸມ້ຫໍ່ , ໂດຍບອກວ່າວຽກ ດັ່ ງກ່າວ ເໝາະສມົສຳລບັແມ່ຍງິ 

ເນື່ ອງຈາກວ່າສາມາດເຮດັຮ່ວມກບັວຽກເຮອືນອື່ ນໆຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໄດ.້ 

ພາຍຫຼງັ ທີ່ ຜູຊ້າຍເຂົາ້ມາຮບັໜາ້ທີ່ , ແມ່ຍງິຫຼາຍຄນົຮູສ້ກຶວ່າເຂາົເຈ ົາ້ເລີ່ ມສູນເສຍການຄວບຄຸມການ 

ຕດັສນິບນັຫາ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ໄດຈ້າກການປູກເຫດັ ທງັໆທີ່ ໄດເ້ຮດັວຽກທຸກຢ່າງ.
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ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ12.2: ການສະແດງສະຖານະການຂດັແຍ່ງ

ຜ1. ູປູ້ກມາກມ່ວງ 

ກຸ່ມຜູປູ້ກໝາກມ່ວງນຳເອາົໝາກມ່ວງໄປ 

ຂາຍຮ່ວມກນັ

ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ ສະມາຊກິສອງຄນົເປັນ

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບເອາົໝາກມ່ວງໄປຂາຍຢູ່ຕະ

ຫຼາດ

ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ເຂາົເຈ ົາ້ຂາຍໝາກ 

ມ່ວງໄດໃ້ນລາຄາທີ
່
ດີ

ມວີນັ ໜຶ່ ງ ລາຄາຂາຍໝາກໄມຕ້ກົ ຕ່ໍາ

ສະມາຊິກກຸ່ມສອງຄົນຕອ້ງໄດຫ້ຼຸດລາຄາ 

ຂາຍໝາກມ່ວງຂອງ ເຂາົເຈ ົາ້ລງົ

ໃນຕອນແລງ ເພື່ ອແບ່ງປັນກຳໄລ 

ກບັສະມາຊກິກຸ່ມຄນົ ອື່ ນໆ

ເຂາົເຈ ົາ້ຖິມ້ໂທດໃສ່ສະມາຊກິກຸ່ມ ທີ່ ຂາຍ 

ໝາກມ່ວງວ່າລກັໂລບເອາົເງນິເປັນຂອງຕນົ

ເອງ

ສະມາຊກິກຸ່ມສອງຄນົ ທີ່ ຂາຍໝາກມ່ວງ

ຄດິວ່າສິ່ ງດັ່ ງກ່າວບ່ໍເປັນທຳ
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ຜ2. ູຜ້ະລດິຫດັຖະກຳ

ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິຫດັຖະກຳ ຂາຍກະຕ່າຮ່ວມກນັ ການຂາຍຮ່ວມກນັ ເຮດັໃຫມ້ກີຳໄລຫຼາຍ 

ກວ່າທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້

ແຕ່ວ່າ ໄລຍະຫຼງັມບີນັຫາເກດີ ຂຶນ້: ລູກຄາ້ເລີ່ ມຈົ່ ມ 

ວ່າ ຄຸນນະພາບບ່ໍຄງົທີ່  ແລະ ການ ສົ່ ງມອບຊກັຊາ້

ສະມາຊິກກຸ່ມ ຖິ ້ມໂທດໃສ່ສະມາຊິກຄົນ 

ໜຶ່ ງວ່າ: ຄຸນນະພາບກະຕ່າຂອງລາວ ບ່ໍດ ີແລະ 

ລາວໃຊເ້ວລາສ່ວນຫຼາຍສຳລບັກດິຈະກຳ ອື່ ນ
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ຜ3. ູ ້ຕ່ໍາຫູກ

ແມ່ຍງິໃນບາ້ນແຫ່ງ ໜຶ່ ງໄດຕ້ດັສນິໃຈສາ້ງ

ກຸ່ມ ຕ່ໍາຫູກ

ຫວົໜາ້ກຸ່ມຕ່ໍາຫູກໄດແ້ຕ່ງງານກບັຄນົ 

ຂາຍຝາ້ຍ

ຫວົໜາ້ກຸ່ມຕ່ໍາຫູກໄດຈ້ດັ ຊືຝ້້າຍຈາກຜວົ

ຂອງລາວ ໃຫແ້ກ່ກຸ່ມ ໃນລາຄາ 20.000 

ກບີ ຕ່ໍ50 ແມດັ

ມຄີນົຂາຍຝ້າຍຄນົໃໝ່ເຂົາ້ມາບາ້ນ ແລະ 

ບອກວ່າລາວ ຢາກຂາຍຝ້າຍໃນລາຄາ 

10.000 ກບີ ຕ່ໍ 50 ແມດັ

ສະມາຊກິກຸ່ມ ຕ່ໍາຫູກຢາກຊືຝ້າຍຈາກຄນົ

ຂາຍຝາ້ຍຄນົໃໝ່

ຫວົໜາ້ກຸ່ມຕ່ໍາຫູກ ແລະ ສາມຂີອງລາວ 

ບ່ໍເຫນັດນີຳ

ການ ຕ່ໍສູເ້ກດີ ຂຶນ້ ລະຫວ່າງສຸມາຊກິກຸ່ມ ກຸ່ມຕ່ໍາຫູກ ກບັຫວົໜາ້ກຸ່ມ 

ແລະ ຜວົຂອງລາວ
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ພາກທ ີ12: ການແກໄ້ຂບນັຫາ

ຜ4. ູປູ້ກເຫດັ

ແມ່ຍິງໃນບາ້ນແຫ່ງ ໜຶ່ ງເລີ່ ມປູກເຫັດເປັນກຸ່ມ. 

ຜູຊ້າຍບ່ໍຢາກປະ ກອບສ່ວນ

ໃນເວລາ ບ່ໍນານກຸ່ມດັ່ ງກ່າວເລີ່ ມປະສບົຜນົສຳເລດັ 

ແລະ ແມ່ຍງິ ສາມາດສາ້ງລາຍໄດຫ້ຼາຍ.

ຜູຊ້າຍເລີ່ ມມຄີວາມສນົໃຈ. ເຂາົເຈ ົາ້ເລີ່ ມເຂົາ້ມາ 

ຄວບຄຸມລາຍໄດ,້ ນຳພາກຸ່ມ ແລະ ບອກໃຫແ້ມ່ຍງິ 

ເຮດັແຕ່ໜາ້ ທີ່ ປູກເຫດັ.

ແມ່ຍງິຮູສ້ກຶວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຖກືປັດເຂ່ຍອອກຈາກກຸ່ມ

ແມ່ຍງິບອກຜູຊ້າຍວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍພໍໃຈເພາະເຂາົເຈ ົາ້ 

ເຮດັວຽກທຸກຢ່າງ ແຕ່ວ່າຜູຊ້າຍພດັເປັນຜູຕ້ດັສນິ

ບນັຫາ

ມກີານ ຕ່ໍສູເ້ກດີ ຂຶນ້ ແລະ ກໍ່  ບ່ໍມໃີຜພໍໃຈ
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ທາງເລອືກ A: ກລໍະນສີກຶສາ

 ຈດຸປະສງົ:
 

ເພ• ື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວທິຈີະບໍລຫິານການເງນິຂອງກຸ່ມທຸລະກດິ.

 ໄລຍະເວລາ: 100 ນາທ ີ

 ການຈດັວາງຫອ້ງ: 

ບາດກ• າ້ວ ທ ີ1, 2, 3 ແລະ 5: ຈດັເປັນຮູບ ໂຕ U;

ບາດກ• າ້ວທ ີ4: ຈດັເປັນກຸ່ມນອ້ຍ (ກຸ່ມທີ່ ມແີລວ້ ຫຼ ືກຸ່ມທີ່ ມາຈາກທອ້ງຖິ່ ນດຽວກນັ/ທຸລະກດິປະເພດ 

ດຽວກນັ).

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:

ກ• ລໍະນສີກຶສາ ການລຽ້ງໄກ່ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.1);

ຕ• ົນ້ທນຶສ່ວນຕວົ ແລະ ຕົນ້ທນຶສ່ວນລວມ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.3);

ຕ• ວົຢ່າງ ປຶມ້ຄງັເງນິສດົ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.4).

 ບດົສອນ

ບາດກາ້ວທ ີ1 – 15 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ພາກ ນີແ້ມ່ນເວົາ້ກ່ຽວກບັການບໍລຫິານການເງນິ ຂອງການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມ 

ກນັ.

ຊີແ້ຈງໃຫກຸ່້ມທີ່ ມແີລວ້ ວ່າເຂາົເຈ ົາ້ບໍລຫິານການເງນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແນວໃດໃນປະຈບຸນັ:

ມ• ຫີຍງັແດ່ທີ່ ກຸ່ມມລີາຍຈ່າຍຮ່ວມກນັ ແລະ ຈ່າຍພໍໃຜພໍມນັ?

ເຂ• າົເຈ ົາ້ໄດກ້ະກຽມແນວໃດເພື່ ອໃຊຈ່້າຍກວມເອາົ ຕົນ້ທນຶ ທີ່ ຮ່ວມກນັ?

ສະມາຊ• ກິມຄີວາມຮູສ້ກຶແນວໃດກ່ຽວກບັການບໍລຫິານການເງນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້?

ພາກທ ີ13: ການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິ ຂອງການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມກນັ

ພາກທ ີ13: ການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິ ຂອງການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມກນັ
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ບາດກາ້ວທ ີ2 – 20 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຮູວ່້າ ເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດຮ້ບັຟັງກລໍະນສີກຶສາ ຂອງກຸ່ມທຸລະກດິລຽ້ງໄກ່ ການບໍລຫິານ

ການເງນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແນວໃດ.

ເຊນີຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຜູ ້ໜຶ່ ງຂຶນ້ມາອ່ານກລໍະນສີກຶສາ ພາກສ່ວນເຄິ່ ງທຳອດິ ໃນ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ 13.1 ໃຫຜູ້ ້ອື່ ນ 

ຟັງ. 

ໃນການສນົທະນາ, ຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຕາມຄຳຖາມດັ່ ງນີ:້

ມ• ກີດິຈະກຳຫຍງັແດ່ທີ່ ຜູລ້ຽ້ງໄກ່ເຮດັແບບສ່ວນຕວົ?

ມ• ກີດິຈະກຳຫຍງັແດ່ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເຮດັຮ່ວມກນັ?

ຂຽນຄຳຕອບລງົໃນເຈັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່.

ຖາ້ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມບ່ໍສາມາດຕອບຄຳຖາມໄດ,້ ໃຫອ່້ານກລໍະນສີກຶສາອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ ແລະ ຊ່ວຍເຂາົເຈ ົາ້ກຳນດົກດິ 

ຈະກຳອນັໃດ ທີ່ ເຮດັດວ້ຍສ່ວນຕວົ ແລະ ອນັໃດ ທີ່ ຮ່ວມກນັເຮດັ.

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 30 ນາທີ

ຂໍຜູອ້າສາສະໝກັຂຶນ້ອ່ານກລໍະນສີກຶສາ ພາກສ່ວນສຸດທາ້ຍ.

ໃນການສນົທະນາ, ຖາມເຂາົເຈ ົາ້ຕາມຄຳຖາມດັ່ ງນີ:້

ແມ1. ່ ນຫຍງັເປັນ ຕົນ້ທນຶຮ່ວມກນັ?

ເຂ2. າົເຈ ົາ້ເອາົເງນິມາຈາກໃສ ເພື່ ອຈ່າຍຄ່າ ຕົນ້ທນຶ ດັ່ ງກ່າວ?

ມ3. ບີນັຫາຫຍງັແດ່ ໃນການໃຊຈ່້າຍດັ່ ງກ່າວ?

ມ4. ຫີນົທາງແນວໃດ ອື່ ນ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດຊອກທນຶມາໃຊຈ່້າຍດັ່ ງກ່າວ (ຕວົຢ່າງ ຄ່າສະມາຊກິ: ເປີເຊນັ 

ກຳໄລ) ແລະ ມຂໍີດ້ແີນວໃດແດ່?

ຖາ້ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມບ່ໍສາມາດຕອບຄຳຖາມໄດ,້ ໃຫອ່້ານກລໍະນສີກຶສາອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ ແລະ ຊ່ວຍເຂາົເຈ ົາ້ຊອກຫາ 

ຄຳຕອບ. 

ເພື່ ອໃຫກ້ານບໍລຫິານການເງນິ ທີ່ ຖກືຕອ້ງ, ພະຍາຍາມເນັນ້ໜກັປະເດນັສຳຄນັດັ່ ງນີ:້

ຖ• າ້ ເງນິຄ່າສະມາຊກິປະຈຳປີ ແມ່ນໄດໃ້ຊເ້ຂົາ້ໃນການໃຊຈ່້າຍຮ່ວມກນັ, ມນັຈະເປັນການຍາກ ທີ່ ຈະ 



117

ພາກທ ີ13: ການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິ ຂອງການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມກນັ

ວາງແຜນໃນອະນາຄດົ, ເພາະວ່າໃຊເ້ວລາເກບັມາເປັນເວລາດນົ. ການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຊກິ 

ຂອງແຕ່ລະຄນົ ຊຶ່ ງຈະກວມເອາົກດິຈະກຳທງັໝດົປີ ມນັຈະເຮດັໃຫຕ້ົນ້ທນຶສູງຂຶນ້.

ຖ• າ້ ເອາົຕາມເປີເຊນັຂອງກຳໄລ ເພື່ ອໃຊຈ່້າຍເຂົາ້ໃນ ຕົນ້ທນຶລວມ, ໃນກລໍະນ ີນີ ້ສະມາຊກິຈະຫນັເອາົ

ສນິຄາ້ໄປຂາຍນອກກຸ່ມ ຍອ້ນວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຄດິວ່າກຳໄລຈະເປັນຂອງຕນົເອງທງັໝດົ. 

ອະທ• ບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ວທິງ່ີາຍໆ ທີ່ ຈະເຮດັສຳລບັກຸ່ມທີ່ ໃຊ ້ງບົປະມານທີ່ ໄດຮ້ບັໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

(ໃຊເ້ວລາ ສັນ້ກໍ່ ພຽງພໍທີ່ ຈະເຮດັໃຫ ້ຕົນ້ທນຶສາມາດບໍລຫິານໄດ ້ - ຕວົຢ່າງ 1 ເດອືນຕ່ໍ ໜຶ່ ງຄັງ້) ແລະ  

ໃຫກ້ຳນດົວ່າມຄີວາມຈຳເປັນໃນຈຳນວນເທົ່ າໃດ. ເງນິ ທີ່ ຈຳເປັນໃນຈຳນວນດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງໄດເ້ກບັນຳ 

ສະມາຊກິທງັໝດົ. ໃນກລໍະນ ີນີ,້ ມຄີວາມຈຳເປັນຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

ມ• ກີນົໄກການເກບັຄ່າທຳນຽມ;

ມ• ງີບົປະມານ;

ມ• ກີນົໄກການລາຍງານ (ປຶມ້ຄງັເງນິສດົ) (ຖາ້ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍງັ ບ່ໍທນັລຶງ້ກບັບນັຊເີງນິສດົນີ ້ແຈກຢາຍ 

ເອກະສານ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.4 (ປຶມ້ຄງັເງນິສດົ ແລະ ອະທບິາຍ ວທິໃີຊ)້;

ຊອກຫາລາຍຈ• ່ າຍອື່ ນທີ່ ອາດບ່ໍຄຳນງຶເຖງິ.

ສະຫຼຸບບາດກາ້ວ ນີໂ້ດຍແຈກຢາຍເອກະສານສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.3 (ຕົນ້ທນຶສ່ວນຕວົ ແລະ ຂອງກຸ່ມ) 

ແລະ ສງັລວມປະເດນັ ທີ່ ສຳຄນັໃນກລໍະນສີກຶສາ ແລະ ຊີແ້ຈງບາງຈດຸທີ່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຫນັວ່າຍງັສບັສນົ.

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 30 ນາທີ

ແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ. ກຸ່ມທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ມາແລວ້ ຫຼ ື ສາ້ງກຸ່ມ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ມທຸີລະກດິປະເພດດຽວ 

ກນັ.

ສຳລບັກຸ່ມ ທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ມາແລວ້, ບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄຳຖາມ ໃນບາດກາ້ວທ ີ3 ສຳລບັ 

ທຸລະກດິກຸ່ມ ແລະ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຈດັວາງການບໍລຫິານການເງນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນການສນົທະນາ.

ສຳລບັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດສ້າ້ງຕັງ້ກຸ່ມ, ບອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສນົທະນາວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດຮ້ບັ ຜນົປະໂຫຍດ

ແບບດຽວກບັກລໍະນາສກຶສາການລຽ້ງໄກ່ ຫຼ ືເຂາົເຈ ົາ້ມວີທິຈີດັແຈງການເງນິແບບອື່ ນ ແລະ ດວ້ຍເຫດຜນົໃດ.

ບາດກາ້ວທ ີ5 – 5 ນາທີ

ສະຫຼຸບບດົຝຶກຫດັ ໂດຍການສງັລວມບາງປະເດນັສຳຄນັດັ່ ງນີ:້ 
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ປະເດນັດາ້ນການເງນິແນວໃດ ທີ່  ຂຶນ້ກບັການຈດັ ຕັງ້ຂອງກຸ່ມ.

ໂດຍສະເພາະແລວ້, ມນັມຄີວາມສຳຄນັທີ່ ກຸ່ມຈະຕອ້ງໄດກ້ຳນດົບາງດາ້ນ ຄ:ື

ຕ• ົນ້ທນຶຈະແບ່ງສ່ວນໄດແ້ນວໃດ – ກຸ່ມຈຳເປັນຕອ້ງໄດກ້ຳນດົວ່າອນັໃດແມ່ນ ສ່ວນຕວົເປັນຜູ ້ຈ່າຍ ແລະ 

ອນັໃດແມ່ນກຸ່ມເປັນຜູຈ່້າຍສ່ວນລວມ. ໃນເວລາ ທີ່ ສະມາຊກິໃຊບໍ້ລກິານ ຫຼ ືໃຊ ້ອຸປະກອນຮ່ວມກນັ 

ຕວົຢ່າງ: ຕົນ້ທນຶ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເຄຍີແບ່ງສ່ວນກນັຈ່າຍເລືອ້ຍໆ. ນອກຈາກກດິຈະກຳທາງທຸລະກດິແລວ້ 

ການດຳເນນີງານຂອງກຸ່ມ ອາດສາ້ງລາຍຈ່າຍດຳເນນີງານຂຶນ້ ທີ່ ທາງກຸ່ມຕອ້ງໄດລ້ວມເຂົາ້ນຳ (ໃຫອ້ງີໃສ່ 

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.3 ຖາ້ຈຳເປັນ).

ກຳໄລຈະແບ• ່ ງສ່ວນແນວໃດ – ກຸ່ມຈຳເປັນຕອ້ງໄດກ້ຳນດົວ່າແມ່ນອນັໃດ ທີ່ ພາເຮດັໃຫມ້ກິຳໄລ 

ຕວົຢ່າງ: ຈຳນວນເທົ່ າໃດ ທີ່ ຈະແບ່ງໃຫສ່້ວນຕວົ ແລະ ຈຳນວນເທົ່ າໃດຕກົເປັນຂອງກຸ່ມ (ຕວົຢ່ງ: ຈ່າຍ 

ຊືອຸ້ປະກອນທີ່ ໃຊຮ່້ວມກນັ, ຈ່າຍໃຫບຸ້ກຄນົທີ່ ໄດເ້ຮດັວຽກເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ກຸ່ມ, ຈ່າຍຄ່າລງົທະບຽນ 

ແລະ ອື່ ນໆ). ເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ ສຳຄນັ ເພື່ ອກຳນດົວ່າໃຜຈະໄດເ້ທົ່ າໃດຈາກການປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການ 

ຜະລດິ ຫຼ ືຕາມຈຳນວນແຮງງານ ທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. (ໃນຕອນທາ້ຍ  ບ່ໍແມ່ນເລື່ ອງງ່າຍດາຍທີ່ ຈະເປັນໄປ

ຕາມໜາ້ວຽກ) (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສິ່ ງທີ່ ຜູຍ້ງິໄດ ້ເຮດັ) ບາງ ທີ່ ອາດເບິ່ ງກາຍ.

ມ• ນັຈະເປັນປະໂຫຍດສຳລບັກຸ່ມທີ່ ໄດລ້ງົບນັທກຶດາ້ນການເງນິ - ປຶມ້ບນັທກຶເງນິສດົງ່າຍໆ (ສະແດງສື່  

ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.4) ທີ່ ໄດບ້ນັທກຶເງນິເຂົາ້ ແລະ ເງນິຈ່າຍອອກ, ຈະຊ່ວຍໃຫກຸ່້ມສາມາດຕດິຕາມ 

ກະແສເງນິສດົໄດ ້ແລະ ສະດວກໃນການວາງແຜນ. ປົກກະຕແິລວ້ ນາຍຄງັເງນິ ແມ່ນເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບ 

ໃນການບນັທກຶເງນິສດົ. ການບນັທກຶ ດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງໄດສ້ງັ ລວມເປັນແຕ່ລະວນັ, ລາຍງານເປັນປະຈຳ 

ແລະ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທຸ້ກເວລາ. 
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ພາກທ ີ13: ການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິ ຂອງການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມກນັ

ທາງເລອືກ B: ການສະແດງຈຳລອງ

 ຈດຸປະສງົ:
 

ເພ• ື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວທິຈີະບໍລຫິານການເງນິຂອງກຸ່ມທຸລະກດິ.

 ໄລຍະເວລາ: 100 ນາທ ີ

 ການຈດັວາງຫອ້ງ: 

ບາດກ• າ້ວ ທ ີ1,2,3 ແລະ 5: ຈດັເປັນຮູບ ໂຕ U;

ບາດກ• າ້ວທ ີ4: ຈດັເປັນກຸ່ມນອ້ຍ(ກຸ່ມທີ່ ມແີລວ້ ຫຼ ືກຸ່ມທີ່ ມາຈາກທອ້ງຖິ່ ນດຽວກນັ/ທຸລະກດິປະເພດ 

ດຽວກນັ).

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:

ກ• ລໍະນສີກຶສາ ການລຽ້ງໄກ່ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.1);

ບ• ດົແນະນຳໂດຍຫ ຍໍ ້ສຳລບັອາສາສະໝກັສະແດງ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.2);

ຕ• ົນ້ທນຶສ່ວນຕວົ ແລະ ຕົນ້ທນຶສ່ວນລວມຂອງກຸ່ມ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.3);

ຕ• ວົຢ່າງ ປຶມ້ບນັຊເີງນິສດົ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.4).

 ອຸປະກອນ: ເງນິປອມ, ໄຂ່ຢາງ ຫຼ ືກອ້ນຫນີ, ກະຕ່າເພື່ ອເກບັໄຂ່, ຂວດແກວ້ນຳ້ມນັ ຫຼ ືສິ່ ງອື່ ນສຳລບັການ

ໃຊຈ່້າຍຄ່າຂນົສົ່ ງ, ຕາຕະລາງ (ຕະຫຼາດແຜງລອຍ), ຖງົສຳລບັອາຫານໄກ່ (ຕວົຢ່າງ ເສດເຈັຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່), 

ຕູໃ້ສ່ເງນິ. 

ການກະກຽມ 

ຄດັເລອືກອາສາສະໝກັ ແລະ ອະທບິາຍໂດຍຫ ຍໍວ່້າເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນຢູ່ໃນເວທສີະແດງຈຳລອງບດົບາດຂອງ 

ເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນຢູ່ໃນ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ12.1 ແລະ 12.2 ທີ່ ຢາຍໃຫກ່້ອນໜາ້ ນີແ້ລວ້.

ຈດັຫອ້ງເພື່ ອໃຫສ້າມາດສະແດງຈຳລອງໄດ.້ ອາດຈດັເປັນ:  

ກຸ• ່ ມຕັ່ ງນັ່ ງທີ່ ເປັນຕວົແທນຂອງສະຖານທີ່ ປະຊຸມ ສຳລບັຜູລ້ຽ້ງໄກ່;

ໂຕະ ຫຼ•  ືຕັ່ ງ ໜຶ່ ງໜ່ວຍ ເພື່ ອເປັນບ່ອນຜູຂ້າຍນຳ້ມນັ;

ໂຕະ ຫຼ•  ືຕັ່ ງ ໜຶ່ ງໜ່ວຍ ເພື່ ອເປັນບ່ອນຜູຂ້າຍໄກ່;

ໂຕະໜ• ຶ່ ງໜ່ວຍ ເພື່ ອເປັນບ່ອນຜູຂ້າຍອາຫານ.
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ຈຳນວນໂຕະຕອ້ງຈດັເປັນໄປຕາມແບບທີ່ ສາມາດສະແດງຈຳລອງໄດ ້ແລະ ຫອ້ງຕອ້ງມຂີະໜາດພຽງພໍເພື່ ອ

ໃຫກ້ານສະແດງເຄື່ ອນຍາ້ຍອອ້ມໄດ ້ແລະ ຕອ້ງມເີຄື່ ອງໝາຍໃຫເ້ຫນັແຈງ້ ດັ່ ງສະແດງລຸ່ມນີ:້ 

 ບດົສອນ

ບາດກາ້ວທ ີ1 – 15 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າພາກນີແ້ມ່ນເວົາ້ກ່ຽວກບັການບໍລຫິານການເງນິຂອງການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມ

ກນັ.

ຊີແ້ຈງໃຫກຸ່້ມທີ່ ມແີລວ້ ວ່າເຂາົເຈ ົາ້ໄດບໍ້ລຫິານການເງນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແນວໃດໃນປະຈບຸນັ:

ມ• ຫີຍງັແດ່ທີ່ ກຸ່ມມລີາຍຈ່າຍຮ່ວມກນັ ແລະ ຈ່າຍພໍໃຜພໍມນັ?

ເຂ• າົເຈ ົາ້ໄດກ້ະກຽມແນວໃດເພື່ ອໃຊຈ່້າຍກວມເອາົ ຕົນ້ທນຶ ທີ່ ຮ່ວມກນັ?

ສະມາຊ• ກິມຄີວາມຮູສ້ກຶແນວໃດກ່ຽວກບັການບໍລຫິານການເງນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້?

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 25 ນາທີ

ຊີແ້ຈງໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຮູວ່້າ ເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດຮ້ບັຟັງກລໍະນສີກຶສາ ຂອງກຸ່ມທຸລະກດິລຽ້ງໄກ່ ບໍລຫິານການເງນິ

ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແນວໃດ. ອະທບິາຍໂດຍຫ ຍໍກ່້ຽວກບັບດົສະແດງໂດຍສງັລວມເອາົ ຂໍມູ້ນໃນ ສື່ ຝຶກອບົຮມົທ ີ13.2. 

ເຊນີອາສາສະໝກັຜູທ້ ີໜຶ່ ງໃນ ມືທ້ຳອດິຂຶນ້ມາສະແດງເປັນຕວົຢ່າງ ເບິ່ ງຄຳແນະນຳໂດຍຫ ຍໍ ້(ສື່ ການຝຶກອບົ 

ຮມົທ ີ13.2 ໃນລາຍລະອຽດ). ສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຕດິຕາມການສະແດງ ແລະ ໃຫເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນແຕ່ລະກດິຈະ 

ກຳທີ່ ໄດສ້ະແດງ.

ຫຼງັຈາກ ສິນ້ສຸດການສະແດງ ກ່າວຄວາມຂອບໃຈນຳຜູສ້ະແດງ ແລະ ຖາມຜູສ້ງັເກດການ ຕາມຄຳຖາມດັ່ ງນີ:້
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ພາກທ ີ13: ການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິ ຂອງການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມກນັ

ຕ• ົນ້ທນຶຂອງກຸ່ມແມ່ນມຫີຍງັແດ່?

ໃຜເປ• ັນຜູຈ່້າຍໃຫ?້

ເຂ• າົເຈ ົາ້ປະຕບິດັແນວໃດກບັກຳໄລ  ທີ່ ໄດມ້າ?

 ບາດກາ້ວທ ີ3 – 25 ນາທີ

ແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ. ໃນກຸ່ມ ນັນ້ຕອ້ງແມ່ນກຸ່ມທຸລະກດິທີ່ ມມີາແລວ້ ຫຼ ືສາ້ງກຸ່ມທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ມທຸີ

ລະກດິປະເພດດຽວກນັ.

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາໃນກຸ່ມ ທີ່ ສາ້ງ ຂຶນ້ມາ ຫຼ ືຈະສາ້ງກຸ່ມໃນອະນາຄດົ ດັ່ ງນີ:້

ເຂ• າົເຈ ົາ້ບໍລຫິານ (ຫຼ ືຢາກບໍລຫິານ) ການເງນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແນວໃດ? 

ເຂ - າົເຈ ົາ້ແບ່ງກຳໄລແນວໃດ?

ເຂ - າົເຈ ົາ້ຈະໃຊຈ່້າຍແນວໃດກບັຕົນ້ທນຶລວມກນັ? 

ແມ• ່ ນຫຍງັເປັນ ຂໍດ້ ີຂອງການບໍລຫິານການເງນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້?

ສຳລ• ບັກຸ່ມ ທີ່ ມແີລວ້: ມຫີຍງັແດ່ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຢາກປ່ຽນແປງກ່ຽວກບັການບໍລຫິານການເງນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້? 

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 30 ນາທີ

ເຊນີແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ສະເໜຜີນົຂອງການສນົທະນາ. ສນົທະນາຈດຸເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຈດຸອ່ອນຂອງການບໍລ ິ

ຫານການເງນິ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າ ປະເດນັຕ່າງໆ ດັ່ ງຕ່ໍໄປ ນີໄ້ດຍ້ກົ ຂຶນ້ມາສນົທະນາ:

ຖ• າ້ຫາກວ່າ ເງນິຄ່າສະມະຊກິປະຈຳປີ ແມ່ນໄດນ້ຳໃຊເ້ຂົາ້ໃນການໃຊຈ່້າຍຕົນ້ທນຶລວມຂອງກຸ່ມ, ມນັ 

ຈະເປັນການຍາກ ທີ່ ຈະວາງແຜນໃນອະນາຄດົ, ເພາະວ່າໃຊເ້ວລາເກບັມາເປັນເວລາດນົ. ການປະກອບ 

ສ່ວນຂອງສະມາຊກິຂອງແຕ່ລະຄນົ ຊຶ່ ງຈະກວມເອາົກດິຈະກຳທງັໝດົປີ ມນັຈະເຮດັໃຫຕ້ົນ້ທນຶສູງ 

ຂຶນ້.

ຖ• າ້ ເອາົຕາມເປີເຊນັຂອງກຳໄລ ເພື່ ອໃຊຈ່້າຍເຂົາ້ໃນ ຕົນ້ທນຶລວມ, ໃນກລໍະນ ນີ ້ສະມາຊກິຈະຫນັເອາົ

ສນິຄາ້ໄປຂາຍນອກກຸ່ມ ຍອ້ນວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດມ້ກີຳໄລທງັໝດົ. 

ອະທ• ບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ວທິງ່ີາຍໆ ທີ່ ຈະເຮດັສຳລບັກຸ່ມທີ່ ໃຊ ້ງບົປະມານທີ່ ໄດຮ້ບັໃນໄລ ຍະຜ່ານມາ 

(ໃຊເ້ວລາ ສັນ້ກໍ່ ພຽງພໍທີ່ ຈະເຮດັໃຫຕ້ົນ້ທນຶສາມາດບໍລຫິານໄດ ້- ຕວົຢ່າງ 1 ເດອືນຕ່ໍ ໜຶ່ ງຄັງ້) ແລະ ໃຫກ້ຳ 

ນດົວ່າມຄີວາມຈຳເປັນໃນຈຳນວນເທົ່ າໃດ. ເງນິ ທີ່ ຈຳເປັນໃນຈຳ ນວນ ດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງໄດເ້ກບັນຳສະມາ 

ຊກິທງັໝດົ. ໃນກລໍະນ ນີ,້ ມຄີວາມຈຳເປັນຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້
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ມ• ກີນົໄກການເກບັຄ່າທຳນຽມ;

ມ• ງີບົປະມານ;

ມ• ກີນົໄກການລາຍງານ (ປຶມ້ຄງັເງນິສດົ) (ຖາ້ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍງັ ບ່ໍທນັລຶງ້ກບັບນັຊເີງນິ ສດົ ນີແ້ຈກຢາຍເອກະ 

ສານ ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.4 (ປຶມ້ຄງັເງນິສດົ) ແລະ ອະທບິາຍວທິໃີຊ)້;

ຊອກຫາລາຍຈ• ່ າຍອື່ ນທີ່ ອາດບ່ໍຄຳນງຶເຖງິ.

ບາດກາ້ວທ ີ5 – 5 ນາທ ີ

ສະຫຼຸບບດົເຝິກຫດັ ໂດຍສງັລວມປະເດນັສຳຄນັ ເຊັ່ ນ: ປະເດນັດາ້ນການເງນິ ທີ່ ຈດັຂຶນ້ມານັນ້ແມ່ນ ຂຶນ້ກບັ 

ກຸ່ມທຸລະກດິ.

ໂດຍສະເພາະແລວ້, ມນັມຄີວາມສຳຄນັທີ່ ກຸ່ມຈະຕອ້ງໄດກ້ຳນດົບາງດາ້ນ ຄ:ື

ຕ• ົນ້ທນຶຈະແບ່ງສ່ວນໄດແ້ນວໃດ – ກຸ່ມຈຳເປັນຕອ້ງໄດກ້ຳນດົວ່າອນັໃດແມ່ນສ່ວນຕວົເປັນຜູຈ່້າຍ 

ແລະ ອນັໃດແມ່ນກຸ່ມເປັນຜູຈ່້າຍລວມ. ໃນເວລາ ທີ່ ສະມາຊກິໃຊບໍ້ລກິານ ຫຼ ືໃຊອຸ້ປະ ກອນຮ່ວມກນັ 

ຕວົຢ່າງ: ຕົນ້ທນຶ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເຄຍີແບ່ງສ່ວນກນັຈ່າຍເລືອ້ຍໆ. ນອກຈາກກດິຈະກຳທາງທຸລະກດິແລວ້ 

ການດຳເນນີງານຂອງກຸ່ມ ອາດສາ້ງລາຍຈ່າຍດຳເນນີງານຂຶນ້ທີ່ ທາງ ກຸ່ມຕອ້ງໄດລ້ວມເຂົາ້ນຳ (ໃຫອ້ງີໃສ່ 

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.3 ຖາ້ຈຳເປັນ).

ກຳໄລຈະແບ• ່ ງສ່ວນແນວໃດ – ກຸ່ມຈຳເປັນຕອ້ງໄດກ້ຳນດົວ່າແມ່ນອນັໃດ ທີ່ ພາເຮດັໃຫມ້ກິຳໄລ ຕວົຢ່າງ: 

ຈຳນວນເທົ່ າໃດ ທີ່ ຈະແບ່ງໃຫສ່້ວນຕວົ ແລະ ຈຳນວນເທົ່ າໃດຕກົເປັນຂອງກຸ່ມ ຕວົຢ່ງ ຈ່າຍຊືອຸ້ປະ 

ກອນ ທີ່ ໃຊຮ່້ວມກນັ, ຈ່າຍໃຫບຸ້ກຄນົທີ່ ໄດເ້ຮດັວຽກເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ກຸ່ມ, ຈ່າຍຄ່າລງົທະບຽນ ແລະ  

ອື່ ນໆ. ເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ ສຳຄນັເພື່ ອກຳນດົວ່າໃຜຈະໄດເ້ທົ່ າໃດຈາກການປະກອບ ສ່ວນເຂົາ້ໃນການຜະລດິ 

ຫຼ ື ຕາມຈຳນວນແຮງງານ ທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. ໃນຕອນທາ້ຍ ບ່ໍ ແມ່ນເລື່ ອງງ່າຍດາຍທີ່ ຈະເປັນໄປຕາມໜາ້

ວຽກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສິ່ ງທີ່ ຜູຍ້ງິໄດເ້ຮດັບາງທີ່  ອາດເບິ່ ງກາຍ.

ມ• ນັຈະເປັນປະໂຫຍດສຳລບັກຸ່ມທີ່ ໄດລ້ງົບນັທກຶດາ້ນການເງນິ - ປຶມ້ບນັທກຶເງນິສດົງ່າຍໆ (ສະແດງສື່  

ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.4) ທີ່ ໄດບ້ນັທກຶເງນິເຂົາ້ ແລະ ເງນິຈ່າຍອອກ, ຈະຊ່ວຍໃຫກຸ່້ມສາມາດຕດິຕາມ 

ກະແສເງນິສດົໄດ ້ແລະ ສະດວກໃນການວາງແຜນ. ປົກກະຕແິລວ້ ນາຍຄງັເງນິ ແມ່ນເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບ 

ໃນການບນັທກຶເງນິສດົ. ການບນັທກຶ ດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງ ໄດສ້ງັລວມເປັນແຕ່ລະວນັ, ລາຍງານເປັນປະຈຳ 

ແລະ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທຸ້ກເວລາ. 
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ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.1 ການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມກນັ

ກລໍະນສີກຶສາ: ການລຽ້ງໄກ່

ມຊີາວບາ້ນກຸ່ມ ໜຶ່ ງທີ່ ປະກອບອາຊບີລຽ້ງໄກ່ ໂດຍທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ມກັເຮດັກດິຈະກຳສ່ວນຕວົຄ:ື 

ຊ• ືໄ້ກ່ນອ້ຍເປັນຂອງຕນົເອງ;

ລ• ຽ້ງໄກ່ໃນສະຖານທີ່ ເປັນຂອງຕນົເອງ;

ເຮ• ດັກດິຈະກຳທຸກໆມືເ້ປັນປົກກະຕໃິຫແ້ກ່ໄກ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຄ:ື ໃຫອ້າຫານ ແລະ ອະນາໄມ.

ອກີດາ້ນ ໜຶ່ ງ, ເຂາົເຈ ົາ້ເຮດັບາງກດິຈະກຳຮ່ວມກນັ ຄ:ື

ເຂ• າົເຈ ົາ້ຂນົ ສົ່ ງໄຂ່ໄກ່ໄປຕະຫຼາດພອ້ມກນັ;

ຂາຍໄຂ• ່ ໄກ່ພອ້ມກນັ;

ບາງ ຄ• ັງ້ເຂາົເຈ ົາ້ຈາ້ງສດັຕະວະແພດທີ່ ມາຈາກຕວົເມອືງພອ້ມກນັ, ເຂາົເຈ ົາ້ຈ່າຍຄ່າແຮງງານສດັຕະ

ວະແພດຮ່ວມກນັ, ເຖງິວ່າສະມາຊກິແຕ່ລະຄນົຈ່າຍພໍໃຜພໍມນັ ກໍ່ ແມ່ນຂຶ
້
ນກບັຈຳນວນໄກ່ທີ່ ເຂາົ 

ເຈ ົາ້ມ.ີ 

ທຸກໆເຊົາ້, ມແີມ່ຍງິ 2 ຄນົ ທີ່ ມາຈາກຄອບຄວົຕ່າງກນັ ເຂົາ້ໄປຫາແຕ່ລະຄອບຄວົທີ່ ໄດ ້ລຽ້ງໄກ່. ເຂາົເຈ ົາ້ 

ໄດຊ້ືນ້ຳ້ມນັຮ່ວມກນັເພື່ ອຂນົ ສົ່ ງໄປມາ ແລະ ເອາົໄຂ່ໄກ່ບນັທຸກໃສ່ລດົຂນົສົ່ ງ ຂອງສະມາຊກິກຸ່ມ. ເຂາົເຈ ົາ້ 

ໄປຂາຍໄຂ່ໄກ່ຕາມຮາ້ນຂາຍທີ່ ໄດເ້ຊົ່ ານຳຜູຈ້ດັສນັຕະຫຼາດ. 

ເຂາົເຈ ົາ້ບໍລຫິານເງນິໃນຮູບແບບດັ່ ງນີ:້
 

ກຳໄລ: 

ກຳໄລທ• ງັໝດົ ແມ່ນແບ່ງຕາມສະມາຊກິ ໂດຍເອາົຈຳນວນໄຂ່ໄກ່ເປັນ ພືນ້ຖານ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ປະກອບ

ສ່ວນເຂົາ້.

ຕົນ້ທນຶ: 

ເຂ• າົເຈ ົາ້ມລີະບບົ ທີ່ ແຕກຕ່າງ ສຳລບັ ຕົນ້ທນຶສ່ວນຕວົ (ການ ຊືໄ້ກ່ນອ້ຍ, ຫວົອາຫານ ແລະ ຄ່າວກັ 

ແຊງ) ແລະ ຕົນ້ທນຶສ່ວນລວມ ( ຊືນ້ຳ້ມນັລດົ, ເຊົ່ າຮາ້ນ, ຄ່າບໍລກິານສດັຕະວະແພດ). 

ຕ• ົນ້ທນຶສ່ວນຕວົ: ທຸກໆສະມາຊກິຈ່າຍຄ່າຕົນ້ທນຶສ່ວນຕວົ (ໄກ່, ວກັແຊງ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ 

ຫວົອາຫານໄກ່) ໂດຍແຍກຕາມຈຳນວນເງນິຂອງຕນົເອງ. 
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ຕ• ົນ້ທນຶສ່ວນລວມ: ເຂາົເຈ ົາ້ເກບັເງນິສຳລບັທຸກລາຍການ ທີ່ ໃຊຈ່້າຍຈາກທຸກໆສະມາຊກິກ່ອນທີ່  

ຈະມກີານຈ່າຍ. ຍກົຕວົຢ່າງ: ກ່ອນທຸກ ຄັງ້ທີ່ ຈະໄປຂາຍໄຂ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເກບັເງນິຄ່ານໍາ້ມນັລດົຈາກສະ 

ມາຊກິ. 

ສະມາຊກິຄດິວ່າ ຄວນຈະໄດຄ້ຳນງຶຫາວທິທີາງອື່ ນທີ່ ແຕກຕ່າງ ເພື່ ອເຮດັກບັຄ່າໃຊຈ່້າຍຕົນ້ທນຶສ່ວນ 

ລວມ ຍອ້ນວ່າ: 

ມ• ນັໃຊເ້ວລາຫຼາຍໃນການເກບັເງນິ ໃນເມື່ ອໃດ ທີ່ ຕອ້ງການໃຊ.້ 

ບາງ ຄ• ັງ້ສະມາຊກິບາງຄນົ ບ່ໍມເີງນິໃຫໃ້ນເວລາ ທີ່ ໄປເກບັ. 
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ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.2: ບດົແນະນຳຫ ຍໍ ້ສຳລບັອາສາສະໝກັການສະແດງຈຳລອງ.

ວທິປີະຕບິດັ:

=> ນຳໃຊໄ້ຂ່ໄກ່ຢາງ (ກອ້ນຫນີ) ແລະ ເງນິ, ຜູອ້າສາສະໝກັຕອ້ງນຳມາສະແດງ ເພື່ ອໃຫເ້ຫນັວ່າສະມາຊກິ 

ລຽ້ງໄກ່ເຂາົເຈ ົາ້ບໍລຫິານເງນິແນວໃດ.  

ຕອ້ງມອີາສາສະໝກັຢ່າງຕ່ໍາ 6 ຄນົ ທີ່ ສະແດງບດົບາດ ດັ່ ງນີ:້

3 ຄ• ນົ ຫຼ ືຫຼາຍກວ່າ ເປັນສະມາຊກິກຸ່ມ ( 1 ຄນົເປັນຜູຂ້ນົສົ່ ງ, 1 ຄນົເປັນຜູຂ້າຍ ແລະ ອກີ 1 ຄນົ 

ເປັນສະມາຊກິ);

1 ຄ• ນົ ເປັນຜູຂ້າຍນຳ້ມນັລດົ;

1 ຄ• ນົ ເປັນຜູຂ້າຍຫວົອາຫານໄກ່;

1 ຄ• ນົ ເປັນຜູບໍ້ລຫິານຕະຫຼາດ (ເປັນຜູໃ້ຫເ້ຊົ່ າຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍ).

ກຸ່ມລຽ້ງໄກ່ກຸ່ມໜຶ່ ງ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເຮດັກດິຈະກຳໂດຍສ່ວນຕວົ ດັ່ ງນີ:້

ຊ• ືໄ້ກ່ນອ້ຍເປັນຂອງຕນົເອງ;

ລ• ຽ້ງໄກ່ໃນສະຖານທີ່ ເປັນຂອງຕນົເອງ;

ເຮ• ດັກດິຈະກຳທຸກໆມືເ້ປັນປົກກະຕ ິໃຫແ້ກ່ໄກ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ຄ ືໃຫອ້າຫານ ແລະ ອະນາໄມ.

ອກີດາ້ນ ໜຶ່ ງ, ເຂາົເຈ ົາ້ເຮດັບາງກດິຈະກຳຮ່ວມກນັ ຄ:ື

ເຂ• າົເຈ ົາ້ຂນົ ສົ່ ງໄຂ່ໄກ່ໄປຕະຫຼາດພອ້ມກນັ;

ຂາຍໄຂ• ່ ໄກ່ພອ້ມກນັ;

ເຂ• າົເຈ ົາ້ເໝາົ ຊືຫ້ວົອາຫານໄກ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. 

ທຸກໆເຊົາ້, ມແີມ່ຍງິ 2 ຄນົ ທີ່ ມາຈາກຄອບຄວົຕ່າງກນັ ເຂົາ້ໄປຫາແຕ່ລະຄອບຄວົທີ່ ໄດລ້ຽ້ງໄກ່. ເຂາົເຈ ົາ້ 

ຊືນ້ຳ້ມນັຮ່ວມກນັເພື່ ອຂນົ ສົ່ ງໄປມາ ແລະ ເອາົໄຂ່ໄກ່ບນັທຸກໃສ່ລດົຂນົສົ່ ງຂອງ ສະມາຊກິກຸ່ມ. ເຂາົເຈ ົາ້ຂາຍ 

ໄຂ່ໄກ່ຕາມຮາ້ນຂາຍໄຂ່ໄກ່ທີ່ ໄດເ້ຊົ່ ານຳຜູຈ້ດັສນັຕະຫຼາດ. ກ່ອນທີ່ ຈະ ກບັຄນືບາ້ນ, ເຂາົເຈ ົາ້ຊືຫ້ວົອາຫານໄກ່ 

ສຳລບັຜູລ້ຽ້ງໄກ່ທຸກຄນົ. 
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2 ບດົລະຄອນ ຈະຕອ້ງຖກືນຳສະແດງ ດັ່ ງນີ:້

ການສະແດງຄັງ້ທຳອດິ ຈະປະກອບດວ້ຍທ່າສະແດງດັ່ ງນີ ້ໂດຍທີ່ ຈະໄດໃ້ຊໃ້ນ ມືທ້ ີໜຶ່ ງ: 

ເກ• ບັໄຂ່ໄກ່ (ຈາກສະມາຊກິທງັໝດົຂອງກຸ່ມ, ໂດຍທີ່ ຈະໄດຢ້າຍໄຂ່ໄກ່ໃຫກ່້ອນການສະແດງ);

ຂ• ນົ ສົ່ ງໄຂ່ໄກ່ໄປຫາຕະຫຼາດ;

ຂາຍໄຂ• ່ ໄກ່ຢູ່ ທີ່ ຕະຫຼາດ;

ຊ• ືຫ້ວົອາຫານໄກ່ຈາກຕວົເມອືງ;

ແຈກຢາຍກຳໄລໃນຕອນກາງຄ• ນື. 

ອນັ ນີສ້ມົມຸດວ່າກຸ່ມບ່ໍທນັມກີອງທນຶຮ່ວມກນັ. 

ສິ່ ງນີແ້ມ່ນ ຂຶນ້ກບັຜູສ້ະແດງ ເພື່ ອຕດັສນິວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຈະຈ່າຍຄ່າຂນົສົ່ ງ, ເຊົ່ າຮາ້ນຂາຍໄຂ່ໄກ່ ແລະ ຊືຫ້ວົອາ 

ຫານໄກ່ແນວໃດ. 

*ເພື່ ອໃຫຜູ້ສ້ະແດງສາມາດເຮດັບນັດາກດິຈະກຳ ນັນ້, ຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົເງນິໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຈຳນວນ ໜຶ່ ງກ່ອນການ 

ເລີ່ ມຕົນ້ສະແດງ. ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານສະແດງມຄີວາມເປັນຈງິ ແລະ ໃຫໂ້ອກາດແກ່ເຂາົເຈ ົາ້ ເພື່ ອຫາວທິໃີຫສ້າມາດ 

ແກບ້ນັຫາ ທີ່ ສະມາຊກິບ່ໍມເີງນິໃຫໃ້ນເວລາ ນັນ້ທີ່  ຕົນ້ທນຶສ່ວນລວມພດັຈະ ຕອ້ງໄດຈ່້າຍ, ບາງຄນົເທົ່ ານັນ້ແຕ່ບ່ໍ

ແມ່ນໝດົທຸກຄນົ ຂອງຜູສ້ະແດງທີ່ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັເງນິກ່ອນການສະແດງ.
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ພາກທ ີ13: ການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິ ຂອງການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມກນັ
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ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ13.4: ປຶມ້ບນັຊເີງນິສດົ13 

ວນັທີ ການເຮດັກດິຈະກຳ

/ການເຄື່ ອນໄຫວ

ເງນິອອກ ເງນິເຂົາ້ ດຸ່ນດ່ຽງ

13 ຄດັຈາກ ຊຸດຝຶກອບົຮມົ ກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ສຳລບັແມ່ຍງິໃນວສິາຫະກດິ. ILO, ບາງກອກ ແລະເຈເນວາ, 2004.
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ພາກທ ີ14: ແຜນດຳເນນີງານ  

ພາກທ ີ14: ແຜນດຳເນນີງານ14

 ຈດຸປະສງົ:  

ເພ• ື່ ອກຳນດົບາດກາ້ວທີ່ ຈຳເປັນໃນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມ;

ເພ• ື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈຄວາມສຳຄນັຂອງການວາງແຜນສຳລບັກຸ່ມທຸລະກດິ;

ເພ• ື່ ອພດັທະນາແຜນດຳເນນີງານກຸ່ມທຸລະກດິຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ.

 ໄລຍະເວລາ: 145 ນາທ ີ

 ການຈດັວາງຫອ້ງ: 

ບາດກ• າ້ວທ ີ1 ແລະ 5: ໂຕ U; 

ບາດກ• າ້ວທ ີ2, 3 ແລະ 4: ຈດັເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ(ຕາມກຸ່ມ ທີ່ ມແີລວ້ ຫຼ ືຜູ ້ທີ່ ມາຈາກທອ້ງຖິ່ ນດຽວກນັ/

ທຸລະກດິປະເພດດຽວກນັ) .

 ສື່ ການຝຶກອບົຮມົ:

ແຜນດຳເນ• ນີງານຂອງກຸ່ມຜະລດິ (ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ14.1).

 ບດົສອນ

ບາດກາ້ວທ1ີ – 10 ນາທ ີ

ທວນຄນືໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການສນົທະນາກ່ຽວກບັບາດກາ້ວໃນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິໃນພາກທ ີ 2. 

ສະເໜໃີຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຄດິວ່າບາດກາ້ວທີ
່
ຈຳເປັນໃນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມຜະລດິມຫີຍງັແດ່. ບາດກາ້ວ ນີອ້າດລວມມ ີ

ຕວົຢ່າງ: ການກຳນດົສະມາຊກິ, ການວາງແຜນເພື່ ອເຄື່ ອນໄຫວຂອງກຸ່ມ, ການຄດັເລອືກຜູນ້ຳ ຫຼ ືການຕດັສນິກ່ຽວ 

ກບັກດົລະບຽບຂອງກຸ່ມ. 

ບາດກາ້ວທ ີ2 – 15 ນາທ ີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ເຮດັວຽກຕາມກຸ່ມ ທີ່ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ມາແລວ້ ແລະ ກຳນດົວ່າມເີຂາົເຈ ົາ້ຢູ່ໃນບາດກາ້ວ

ໃດ 1 (ຄວາມຈຳເປັນສຳລບັສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເອງ ຖາ້ຫາກຍງັບ່ໍທນັໄດສ້າ້ງຕັງ້ມາແລວ້ເທື່ ອ), ຫຼ ື2 ສຳລບັ

14 ຄດັຈາກ ຄູ່ມ ືແລະ ເຄື່ ອງມຊຸືດຝຶກອບົຮມົສະບບັປັບປຸງ ປີ 2006 (ກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ສຳລບັແມ່ຍງິໃນວສິາຫະກດິ). ILO, ບາງກອກ 

ແລະ ເຈເນວາ, 2006.
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ເຮດັໃຫກຸ່້ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ດຂີຶນ້ ແລະ ເພື່ ອເຮດັແຜນດຳເນນີງານຂອງກຸ່ມ.  

ບາດກາ້ວທ ີ3 – 10 ນາທີ

ລເິລີ່ ມສນົທະນາໃນການວາງແຜນສຳລບັກຸ່ມທຸລະກດິ. ການວາງແຜນແມ່ນກຳລງັຈະເຮດັໃນ ຂັນ້ຕ່ໍໄປ, ຄົນ້ 

ຄດິກ່ຽວກບັເປົາ້ໝາຍ ແລະ ບາດກາ້ວ ທີ່ ຈະໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍ. 

ສນົທະນາສະພາບຕ່າງໆ ທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການໃນການວາງແຜນທຸລະກດິ. ມບີາງຕວົຢ່າງຄ:ື

ພວກທ• ່ ານຕອ້ງການເລີ່ ມຕົນ້ ຫຼ ື ຢາກສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ທຸລະກດິຂອງກຸ່ມ ແລະ ພວກ 

ເຈົາ້ຕອ້ງການເຮດັແຜນດຳເນນີງານ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດແບ່ງງານ ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ ອບໍລຫິານ 

ກຸ່ມ. 

ຄ• ູ່ ຮ່ວມທຸລະກດິ ຫຼ ືຄູ່ສນັຍາມຄີວາມຈຳເປັນ ເພື່ ອຮູຈ້ກັຈຳນວນລາຍການ ທີ່ ພວກເຈົາ້ສາມາດຜະລດິ 

ແລະ ສົ່ ງໃຫໄ້ດ,້ ດັງ້ນັນ້ພວກທ່ານຈຳເປັນຕອ້ງຮູວ່້າ ແມ່ນໃຜໃນກຸ່ມຂອງທ່ານຈະເຮດັຫຍງັ ແລະ ເມື່ ອ 

ໃດ. 

ກຸ• ່ ມຂອງທ່ານຕອ້ງການສະເໜຂໍີທນຶສະໜບັສະໜນູ ຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ຈຳເປັນຕອ້ງໄດເ້ຮດັ 

ໃບສະເໜຮ່ີວມກນັເພື່ ອອະທບິາຍວ່າ ພວກທ່ານມຄີວາມອາດສາມາດຜະລດິໄດ ້ແລະ ຂາຍໄດເ້ທົ່ າໃດ 

ແລະ ມຖີານະກະແສເງນິສດົທີ່ ລະອຽດ. 

ອະທບິາຍເນືອ້ໃນ ຕົນ້ຕໍ ຂອງແຜນການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິ ໂດຍນຳໃຊ ້ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ14.1 ໃຫອ້ະ 

ທບິາຍໂດຍຫ ຍໍວ່້າ ຮູບແບບໃດ ທີ່ ໝາຍເຖງິຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼອືວາງແຜນແນວຄວາມຄດິໃນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມທຸ

ລະກດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໄດ,້ ຈະປັບປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັໜາ້ ທີ່ ເລົ່ ານັນ້ແນວໃດ. ໃຫກ່້າວວ່າ ນີຈ້ະເປັນເຄື່ ອງມ ືທີ່ ສຳ 

ຄນັໃນການຕດິຕາມໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົ.

ບາດກາ້ວທ ີ4 – 60 ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມສຳເລດັບນັດາຈດຸສຳຄນັຕົນ້ຕໍໃນແຜນການຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ອນັ ນີສ້າມາດເຮດັໄດ ້

ໂດຍສ່ວນຕວົ ຫຼ ື ເປັນຄູ່ ຖາ້ຫາກວ່າມພີຽງ ໜຶ່ ງ ຫຼ ື ສອງ ຕວົແທນຈາກ (ກຸ່ມທີ່ ມແີລວ້ ຫຼ ື ກຸ່ມມທ່ີາແຮງ). 

ທມີງານຄູຝຶກ ຈຳເປັນຕອ້ງສາມາດຊ່ວຍເຫຼອືຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນລາຍບຸກຄນົ ຖາ້ຈຳເປັນ.   

ໝາຍເຫດສຳລບັຄູຝຶກ: ຜນົໄດຮ້ບັ (ລວມມເີຈັຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ອຸປະກອນ ອື່ ນໆ ທີ່ ໄດເ້ຮດັບດົຝຶກ ຫດັຜ່ານ 

ມາ) ຈາກບນັດາພາກຕ່າງໆທີ່ ຜ່ານມາ ຄວນຈະມານຳໃຊເ້ປັນ ພືນ້ຖານສຳລບັການວາງແຜນດຳເນນີງານຂອງເຂາົ 

ເຈ ົາ້. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໜາ້ວຽກໃນ ພາກທ ີ3 (ການປະເມນີຕນົເອງ), ພາກທ ີ6 (ແມ່ນຫຍງັ ທີ່ ສາມາດເຮດັ 
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ພາກທ ີ14: ແຜນດຳເນນີງານ  

ຮ່ວມກນັ), ພາກທ ີ7 (ແມ່ນໃຜເຮດັຫຍງັ), ພາກທ ີ8 (ກດົລະບຽບກຸ່ມ) ແລະ ພາກທ ີ13 (ພາກການເງນິ) ທີ່

ຄວນຈະໄດນ້ຳໃຊໃ້ຫແ້ຜນດຳເນນີງານສຳເລດັໄດ.້ 

ເພື່ ອໃຫກ້ານຕດິຕາມງ່າຍ ຂຶນ້, ມນັເປັນຄວາມຄດິທີ່ ດ ີ ທີ່ ໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຮດັສຳເນາົແຜນດຳເນນີງານຂອງ

ຕນົເປັນ 2 ສະບບັ ເພື່ ອໃຫທ້ງັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ຜູຈ້ດັການຝຶກອບົຮມົ/ອງົການຜູໃ້ຫ ້ສະໜບັສະໜນູ ມສີຳເນາົ

ໄວຫ້ຼງັຈາກຈບົການຝຶກອບົຮມົ.

ບາດກາ້ວທ ີ5 (ສາມາດເຮດັເປັນພາກໃໝ່ໄດ)້ 50ນາທີ

ອະທບິາຍໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມແລກປ່ຽນເປົາ້ໝາຍໃນອະນາຄດົຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ບູລມິະສດິ ແລະ ກດິຈະກຳ ທີ່ ເຂາົ 

ເຈ ົາ້ຈະໄດຖ້ໄືປນຳໃນເວລາກບັບາ້ນ ໂດຍເອາົແຜນການ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດເ້ຮດັໃນບາດກາ້ວຜ່ານມາ. 

ຫຼງັຈາກການສະເໜຂີອງແຕ່ລະກຸ່ມ, ເຊນີຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຜ ູ້ອື່ ນແລກປ່ຽນຄຳເຫນັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ກ່ຽວກບັແນວ 

ຄວາມຄດິຂອງກຸ່ມ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະເຮດັແນວໃດກບັສິ່ ງທາ້ທາຍ, ຖາ້ຫາກໄດຍ້ກົ ຂຶນ້ມາ.   

ສະຫຼຸບບດົຮຽນນີໂ້ດຍໃຫເ້ນັນ້ໜກັວ່າສິ່ ງສຳຄນັແມ່ນການນຳເອາົແຜນໄປປະຕບິດັຕວົຈງິ ເພື່ ອຄວາມສຳ 

ເລດັຂອງກຸ່ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ສື່ ການຝຶກອບົຮມົທ ີ14.1: ແຜນດຳເນນີງານກຸ່ມທຸລະກດິ

ຊື່ ກຸ່ມ:…………………………………….. ທີ່  ຕັງ້:………………………………....………… 

ຈດຸປະສງົຂອງກຸ່ມພວກເຮາົແມ່ນ:: ………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………

ລກັສະນະຂອງກຸ່ມ: 

ກ1. ດິຈະກຳລວມຂອງກຸ່ມ: 

…………….                …………….  …………….

…………….                …………….  …………….

ກ2. ດິຈະກຳສ່ວນຕວົ: 

…………….                …………….  …………….  

…………….                …………….  …………….

ສະມາຊ3. ກິກຸ່ມຈະມ ີ…. (ຕວົເລກ) ຄນົ 

ເງ4. ື່ອນໄຂສຳລບັເປັນສະມາຊກິກຸ່ມ:…………………….......................................................

ກຸ5. ່ ມຈະມຫີວົໜາ້ກຸ່ມ/ຄະນະກຳມະການຄ:ື ……………………………………………………

……………….……………………………..……………….………………………….

ກຸ6. ່ ມຈະຈດັກອງປະຊຸມເລືອ້ຍໆແນວໃດ ແລະ ຢູ່ໃສ? …………………………………..………. 

ແຜນງານກ7. ດິຈະກຳທີ່ ຈະໄດປ້ະຕບິດັ ເພື່ ອສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມ/ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກຸ່້ມ ພາຍໃນ 3-6 ເດອືນ:

ອນັໃດ ແມ່ນໃຜ ເວລາໃດ ການສະໜບັສະໜນູເພີ່ ມ 

ເຕມີ
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ບດົປະເມນີຜນົ

ຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ວນັທ…ີ……………….

ບດົປະເມນີຜນົສຸດທາ້ຍ

ໂດຍລວມ, ທ1. ່ ານຕລີາຄາການຝຶກອບົຮມົການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ ແນວໃດ?

JJ J K L LL

ດເີລດີ ດີ ປານກາງ ບ່ໍດ ີ ບ່ໍມປີະໂຫຍດຈກັ 

ໜອ້ຍເລຍີ

ໃຫ2. ຂ້ຽນ 3 ຫວົ ຂໍ ້ບດົຮຽນ ຫຼ ືບດົຝຶກຫດັ ທີ່ ມປີະໂຫຍດ ທີ່ ສຸດສຳລບັທ່ານ? ອະທບິາຍ:

ບດົຝຶກຫດັ ຍອ້ນຫຍງັ

ຫ3. ວົຂໍ ້ຫຼ ືບດົຮຽນໃດ ທີ່ ມປີະໂຫຍດໜອ້ຍ ທີ່ ສຸດ ສຳລບັທ່ານ? ອະທບິາຍ:

ເອກສານຊອ້ນທາ້ຍ:

ເອກສານຊອ້ນທາ້ຍ:
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ຫ4. ວົ ຂໍເ້ພີ່ ມເຕມີອນັໃດ ທີ່ ທ່ານຢາກໃຫເ້ອາົເຂົາ້ລວມຢູ່ໃນການຝຶກອບົຮມົ ນີ?້ 

ວ5. ທິກີານຝຶກອບົຮມົແບບໃດ ທີ່ ໄດນ້ຳໃຊຢູ່້ໃນຊຸດຝຶກອບົຮມົ ນີ ້ທີ່ ທ່ານມກັກວ່າໝູ່ ? (ຕວົຢ່າງ: ກລໍະນສີກຶ 

ສາ, ເອກະສານ, ເກມ ແລະ ບດົລະຄອນ, ບດົຝຶກຫດັ ແລະ ເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ). 

ວ6. ທິກີານຝຶກອບົຮມົແບບໃດ ທີ່ ໄດນ້ຳໃຊຢູ່້ໃນຊຸດຝຶກອບົຮມົ ນີ ້(ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິ ໃນ ຂໍທ້ ີ5)ທີ່ ທ່ານ 

ບ່ໍມກັກວ່າໝູ່ ? 

ທ7. ່ ານມຄີຳແນະນຳຫຍງັ ເພື່ ອປັບປຸງການຝຶກອບົຮມົ ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົແນວໃດ ໃນອະນາ 

ຄດົ?
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ເອກສານຊອ້ນທາ້ຍ:

ກາລຸນາໃຫ8. ຄ້ຳເຫນັກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ການຝຶກອບົຮມົ ໂດຍລວມ (ຕວົຢ່າງ: ພກັຜ່ອນ, ການແປພາສາ, 

ການບໍລຫິານ ແລະ ອື່ ນໆ).

ກາລຸນາຊ9. ີບ້ອກຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງທ່ານ ກ່ຽວກບັການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ ກ່ອນ ແລະ ຫຼງັຝຶກອບົ 

ຮມົ ໂດຍໃຫຂ້ດີໝາຍອອ້ມເອາົຕວົເລກໃດໜຶ
່
ງຂາ້ງລຸ່ມ ຕາມລຳດບັຄວາມເຂົາ້ໃຈ ດັ່ ງນີ:້ 

 *ໝາຍເຫດ: ເລກ 0 = ບ່ໍເຂົາ້ໃຈ                      10 = ເຂົາ້ໃຈດ ີທີ່ ສຸດ

 

  ກ່ອນ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ຄຳຕອບ  

  ຫຼງັ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ຄຳຕອບ

ແມ10. ່ ນຫຍງັ ທີ່ ທ່ານມກັ, ໄດເ້ຂົາ້ຮຽນ ຫຼ ືໄດຮ້ບັຮູຫ້ຼາຍກວ່າໝູ່ ຢູ່ໃນການຝຶກອບົຮມົ ນີ?້
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ຄູ່ມຄູືຝຶກ: ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ບດົປະເມນີຜນົແຕ່ລະວນັ ສຳລບັການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

ວນັທ:ີ ………………………………...

ສະຖານ ທີ່ : ………………………………

ໂດຍລວມ, ທ1. ີ່ ານມຄີຳເຫນັແນວໃດ ຕ່ໍການຝຶກອບົຮມົວນັນີ?້ (ໝາຍ (P) ໃນຊ່ອງ ທີ່ ເຫນັວ່າເໝາະສມົ).

JJ J K L LL

ດເີລດີ ດີ ປານກາງ ບ່ໍດ ີ ບ່ໍດທີີ
່
ສຸດ

ກາລຸນາໃຫ2. ຄ້ຳເຫນັລະອຽດ ກ່ຽວກບັເນືອ້ໃນ, ວທິກີານ, ທ່າທາງຂອງຄູຝຶກ ແລະ ເວລາ. 

 ກ) ທ່ານມກັຫຍງັຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໃນວນັນີ?້

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 ຂ) ທ່ານບ່ໍມກັຫຍງັຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໃນວນັນີ?້

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ຄ) ທ່ານຍງັສບັສນົບາງຢ່າງບ່ໍໃນວນັນີ?້ ຖາ້ມ,ີ ໃຫອ້ະທບິາຍ.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ງ) ທ່ານມຄີຳແນະນຳແນວໃດ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົດກີວ່າເກົ່ າບ່ໍ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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ເອກສານຊອ້ນທາ້ຍ:

ບດົປະເມນີ ກ່ອນຝຶກອບົຮມົ

ກ່ຽວກບັການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມທຸລະກດິຊຸມຊນົ

1. ຊື່ :...........................................................................2.ເພດ:………………………...…

3. ບາ້ນ:.......................................................................................................................

4. ກດິຈະກຳດາ້ນທຸລະກດິຂອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ (ຕວົຢ່າງ: ການ ຕ່ໍາຫູກ, ການຜະລດິຫດັຖະກຳ):

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

5. ທ່ານເປັນເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິບ່ໍ?.........................................................................................

6. ທ່ານເປັນສະມາຊກິກຸ່ມບ່ໍ?..............................................................................................

7. ຕຳແໜ່ງ/ວຊິາຊບີ:........................................................................................................

8. ລະດບັການສກຶສາ:.......................................................................................................

9. ທ່ານເຄຍີເຂົາ້ຮ່ວມຝຶກອບົຮມົມາກ່ອນ ບ່ໍ? ໃຫລ້າຍລະອຽດກ່ຽວກບັຫວົຂໍກ້ານຝຶກອບົຮມົ ແລະ ເວລາໃດ:

 ກ. ກ່ຽວກບັທຸລະກດິ/ຜູປ້ະກອບກດິຈະການ:

 ຂ. ກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

 ຄ. ອື່ ນໆ:…………………………………………………………………………….

10. ກາລຸນາອະທບິາຍກຸ່ມທຸລະກດິແມ່ນ: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

11. ແມ່ນຫຍງັ ທີ່ ສຳຄນັທີ່ ສຸດໃນທຸລະກດິ? 

 ກ. ການປັບປຸງການເຂົາ້ຫາວດັຖຸດບິ 

 ຂ. ມລູີກຄາ້ພຽງພໍ

 ຄ. ການປັບປຸງການເຂົາ້ຫາແຫຼ່ ງທນຶ

 ງ. ກຳໄລເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກການຜະລດິ

 ຈ. ການສາ້ງ ຕັງ້ກຸ່ມ

 ສ. ການຜະລດິ (ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລມິານ)

 ຊ. ທງັໝດົທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ
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12. ແມ່ນຫຍງັ ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ຂອງການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ?

 ກ. ຊ່ວຍເຫຼອືສະມາຊກິໃນການສາ້ງກຳໄລ

 ຂ. ຊ່ວຍເຫຼອືສະມາຊກິໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລດິຕະພນັ

 ຄ. ເຂົາ້ຫາຕະຫຼາດ

 ງ. ເຂົາ້ຫາແຫຼ່ ງທນຶ

 ຈ. ທງັໝດົທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ

 ສ. ບ່ໍຮູຫ້ຍງັໝດົ

13. ທ່ານຮູ ້ບ່ໍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໝາຍເຖງິຫຍງັ? 

 o ຮູ ້(ກາລຸນາອະທບິາຍ ແລະ ໃຫຍ້ກົຕວົຢ່າງ 1 ອນັ)

 ………………………………………………………………………………………

 o ບ່ໍຮູ ້



 ຄູ່ມືການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທຸລະກິດຊຸມຊົນ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍຄູຝຶກໃນການສົ່ງເສີມ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທຸລະກິດກໍ່ຄືວິທີທີ່ຈະສ້າງ 

ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃນເຂດຊຸມຊົນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າດ້ວຍການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄຳຄິດເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນທຸລະ 

ກິດ ແລະ ປັບປຸງ ທຸລະກິດຢູ່ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມນັກສຳມະນາກອນ - ສະມາ 

ຊິກ ຫຼື ກຸ່ມທຸລະກິດທີ່ມີທ່າແຮງ - ເປັນທ່າແຮງໃນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ, ບໍລິຫານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກຸ່ມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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