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ທີິ່ຂ ົ້ນກັບຫ້ອງການຄ ົ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດ, ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  ສູນຄ ົ້ນຄວ້າຈີນ ໄດ້
ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນເພ ິ່ອຈ ດປະສ ງຄ ົ້ນຄວ້າຖອດຖອນບ ດຮຽນທ ກດ້ານຂອງ ສປ. ຈີນ ເພ ິ່ອ
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ປ ື້ມເຫລັົ້ມນີົ້ ລາຍງານຜ ນການຄ ົ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດໃນຫ ວຂໍໍ້ ສ ກສາປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດ
ໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຄ ນຈີນ ໃນ ສປປ. ລາວ. ເປົື້າໝາຍຂອງ
ການການຄ ົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນຄ ົ້ນຫາສາເຫດ ແລະ ຜ ນທີິ່ເຮັດໃຫ້ມີການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອທ ລະກ ດ
ທາງການຄ້າຂອງຄ ນຈີນເຂ ົ້າມາຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊ ິ່ງສະຫລ ບໄດ້ວ່າ ປັດໄຈດ ງດູດ 
ໂດຍພາບລວມ ແລະ ເປັນລາຍຍ່ອຍແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບປານກາງ. ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານ
ເສດຖະກ ດ ເປັນປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທີິ່ຫລາຍທີິ່ສ ດ ເມ ິ່ອປຽບທຽບກັບດ້ານອ ິ່ນໆ
ຮອງລ ງມາໄດ້ແກ່ ສັງຄ ມ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ການເມ ອງຕາມລ າດັບ. ປັກໄຈຊຸກຍູ້ແມ່ນຢູູ່
ໃນລະດັບປານກາງ, ໂດຍປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານການເມ ອງ ເປັນປັດໄຈທີິ່ມີແຮງຊຸກຍູ້ຫລາຍ
ກວ່າໝູ່, ຮອງລ ງມາແມ່ນດ້ານສັງຄ ມ ແລະ ປັດໄຈດ້ານເສດຖະກ ດ ໃນຂະນະທີິ່ດ້ານ
ວັດທະນະທ າມີແຮງຊຸກຍູ້ໜ້ອຍທີິ່ສ ດ. ຜ ນການຄ ົ້ນຄວ້ານີົ້ ເປັນພ ົ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄ ົ້ນຄວ້າ
ທີິ່ເລ ກເຊ ິ່ງໃນຂັົ້ນຕໍໍ່ໄປ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄ ົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ ອາດປາສະຈາກບໍໍ່ໄດ້ຄວາມ
ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ; ສະນັົ້ນ ສູນຄ ົ້ນຄວ້າຈີນ ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຍ ນດີຮັບເອ າທ ກຄ າ
ເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກຜູ້ອ່ານເພ ິ່ອເປັນແນວທາງໃນການຄ ົ້ນຄວ້າຄັົ້ງຕໍໍ່ໄປ. 
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ປະຊາກອນກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ໃຊ້ໃນການວ ໄຈ ແມ່ນຊາວຈີນໄວກາງຄ ນທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດ
ການຄ້າໃນ ເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ, ໄຊເຊດຖາ ແລະ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງຫລວງວຽງ

ຈັນ ຈ ານວນ 181 ຄ ນ.  ນ າໃຊ້ເຄ ິ່ອງມ ເປັນແບບສອບຖາມ, ການຊອກຫາຄວາມເຊ ິ່ອ
ໝັົ້ນ (Reliability) ຂອງແບບສອບຖາມໂດຍວ ທີຫາຄ່າສ າປະສ ດ ອານຟາຂອງ ຄຣອນ
ແບກ (∝-Coefficient of Cronbach). ສະຖ ຕ ທີິ່ໃຊ້ໃນການວ ເຄາະໄດ້ແກ່ ສະຖ ຕ 

ພ ົ້ນຖານ ຄ່າເປີເຊັນ (Percentage) ຄ່າສະເລຍ່ (Mean) ຄ່າບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ 

(standard Deviation). ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ

ຕ ວແປອ ດສະຫລະ 2 ກ ່ມ ໂດຍໃຊ້ການທ ດສອບຄ່າ ທີ  (t-test) ການປຽບທຽບຄວາມ

ແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງຕ ວແປອ ດສະຫລະ 3 ກ ່ມຂ ົ້ນໄປ ໂດຍການວ ເຄາະ

ຄວາມປູ່ຽນແປງທາງດຽວ (One-Way ANOVA) ຫລ  ການທ ດສອບດ້ວຍຄ່າເອຟ 

(F-test)   ແລະ ທ ດສອບຫາຄວາມແຕກຕ່າງເປັນລາຍຄູ່ ດ້ວຍວ ທີ   LSD (Least 

Significant Difference) ແລະ ການຫາຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໂດຍນ າໃຊ້ ຄວາມສ າພັນ (Correlation) ຜ ນການວ ໄຈສາມາດສະຫລ ບ

ໄດ້ດັົ່ງນີົ້:  

ປັດໄຈດ ງດູດພ ບວ່າ ມີປັດໄຈດ ງດູດໂດຍພາບລວມ ແລະ ເປັນລາຍຍ່ອຍແມ່ນ
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ຢູູ່ໃນລະດັບປານກາງ ເມ ິ່ອພ ຈາລະນາຈາກຄ່າສະເລ່ຍເປັນລາຍຍ່ອຍ ທັງ ສີິ່ດ້ານ ພ ບວ່າ
ປັດໄຈດ ງດູດ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ເປັນປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທີິ່ຫລາຍທີິ່ສ ດ 
ເມ ິ່ອປຽບທຽບກັບດ້ານອ ິ່ນໆຮອງລ ງມາໄດ້ແກ່ ສັງຄ ມ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ການເມ ອງ
ຕາມລ າດັບ. 

ປັກໄຈຊຸກຍູ້ ພ ບວ່າ ມີປັດໄຈຊຸກຍູ້ໂດຍພາບລວມ ແລະ ເປັນລາຍຍ່ອຍ ຢູູ່ໃນ
ລະດັບປານກາງ ເມ ິ່ອພ ຈາລະນາຈາກຄ່າສະເລ່ຍ ເປັນລາຍຍ່ອຍ ທັງສີິ່ດ້ານ ພ ບວ່າ ປັດໄຈ
ຊຸກຍູ້ທາງດ້ານການເມ ອງ ເປັນປັດໄຈທີິ່ມີແຮງຊຸກຍູ້ຫລາຍກວ່າໝູ່ ເມ ິ່ອປຽບທຽບກັບ
ດ້ານອ ິ່ນໆ, ຮອງລ ງມາ ແມ່ນດ້ານສັງຄ ມ ແລະ ປັດໄຈດ້ານເສດຖະກ ດ ໃນຂະນະທີິ່ດ້ານ
ວັດທະນະທ າມີແຮງຊຸກຍູ້ ໜ້ອຍທີິ່ສ ດ ເມ ິ່ອປຽບທຽບກັບດ້ານອ ິ່ນໆ ຕາມລ າດັບ. 

ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນ
ການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອທ ລະກ ດ ການຄ້າ ຂອງຊາວຈີນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ. 
ລາວ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຂອງຊາວຈີນປາກ ດຜ ນດັົ່ງນີົ້: 

 ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍປັດໄຈດ ງດູດ ໂດຍພາບລວມ
ພ ບວ່າ ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີຜ ນການວ ເຄາະຄວາມສ າຄັນທາງສະຖ ຕ ໃນລະດັບ 
0.05 ຕາມ ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ ແລະ ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ 
ແລະແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີຜ ນການວ ເຄາະຄວາມສ າຄັນທາງສະຖ ຕ ໃນລະດັບ 
0.01 ຕາມ ອາຊີບ ແລະການມີຍາດພີິ່ນ້ອງທີິ່ມາເຮັດວຽກທີິ່ລາວ. 

 ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໂດຍພາບລວມພ ບ
ວ່າ ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີ ຜ ນການວ ເຄາະຄວາມສ າຄັນທາງສະຖ ຕ ໃນລະດັບ 
0.05 ຕາມ ອາຍ , ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ ແລະແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີ

ຜ ນການວ ເຄາະຄວາມສ າຄັນທາງສະຖ ຕ ໃນລະດັບ 0.01 ຕາມ ການສ ກສາ, 
ປະສ ບການໃນການເຂ ົ້າມາລາວ ແລະສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ. 

ຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອ
ທ ລະກ ດ ການຄ້າ ຂອງຊາວຈີນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພ ບວ່າ ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ມີຄວາມສ າພັນກັນຢູູ່ໃນລະດັບສູງ ຊ ິ່ງມີຜ ນການວ ເຄາະຄວາມສ າຄັນທາງ
ສະຖ ຕ ໃນລະດັບ 0.01 ໂດຍມີຄ່າ rxy ເທ ົ່າກັບ 0.53. 
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Abstract  
 

The objective of this research was to study the Push and Pull 

Factors in migration of Chinese for business and trade in 

Vientiane Capital, Laos based on their perception including the 

differential comparison between Push and Pull Factors in trade 

force migration into Vientiane Capital, Laos, which was classified 

as the characteristics of Chinese business by sex, age, number 

of family members, working experiences in Laos, existing 

relatives working in Laos, education level, occupation, marital 

status and find out the correlation of push and pull factors in 

migration of Chinese for business in Laos.   

The sampled group was a business man that were middle age 

included 181 Chinese from Sikhotabong District, Saysetha 

district, Saythany district and Vientiane capital. The tools of this 

study were questionnaire to study the reliability test by using the 

∝-Coefficient of Cronbach. The statistics used as basic statistics 

were percentage, Mean, standard deviation. Comparison of 

differential between two group of independent factors by t-test 

and using One-Way ANOVA for independent factors above three 

groups or F – test and using LSD (Least Significant Difference) 

and to find out the relationship between push and pull by using 

Correlation, The outcome of this research were: 
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 It was found that Pull Factors exists in overall image and 

in individual aspects at moderate level. Consider in an 

average value in each aspect, it was found that the Pull 

Factor of economic aspect was the most outstanding upon 

business migration compared to other factors namely 

social, cultural and politics which were less respectively.   

 Regarding the Push Factors, it was found that push factor 

exists in overall image and individual aspects at moderate 

level. When we consider an average in each aspect, it was 

found that the push factor of political aspects was the most 

outstanding upon business migration compared to other 

factors namely social and economic factors, meanwhile 

the cultural factor was the least value respectively. 
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ການສ ກສາປດັໄຈດ ງດດູ ແລະ ປດັໄຈຊກຸຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮດັທ ລະ
ກ ດການຄ້າຂອງຄ ນຈນີ       ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສປປ ລາວ 

 

 ພາກສະເໜີ 

1.1   ຄວາມເປນັມາ ແລະຄວາມສ າຄນັຂອງບນັຫາ 

ເຫດຜ ນທີິ່ ສປປ. ລາວ ມີນະໂຍບາຍຫັນປູ່ຽນເສດຖະກ ດ ໃນປ ີ1986 ພາຍ
ໃຕ້ກ ນໄກ ເສດຖະກ ດໃຫມ່ ເສດຖະກ ດລາວໄດ້ປູ່ຽນຈາກເສດຖະກ ດແບບລວມສູນ 
ແລະມີແຜນການ ມາເປັນລະບ ບເສດຖະກ ດຕະຫລາດ ແບບເປີດກ້ວາງ. ນະໂຍບາຍເປີດ
ປະຕູສູ່ຕະຫລາດໂລກ ໄດ້ຖ ກຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດ ເພ ິ່ອສ ົ່ງເສີມ ແລະ ດ ງດູດ ການລ ງທ ນໂດຍ
ກ ງຂອງຕ່າງປະເທດ. ການປູ່ຽນແປງເຫລ ົ່ານີົ້ ໄດ້ສ້າງເງ ິ່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ ການພັດທະນາເສດຖະກ ດມີການເຕີບໂຕຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງສະເລ່ຍອັດຕາການເຕີບໂຕ 
ທາງດ້ານ GDP 7.9% ຕໍໍ່ປ.ີ  

 
ເຖ ງແມ່ນວ່າລາວໄດ້ເປີດປະເທດໃນປີ 1986 ກໍຕາມແຕ່ລາວໄດ້ສ້າງສາຍພ ວ

ພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ທາງດ້ານເສດຖະ ກ ດກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆມາກ່ອນໜ້ານັົ້ນແລ້ວ 
ແລະ ໃນນັົ້ນຈີນກໍເປັນປະເທດໜ ິ່ງທີິ່ມີສາຍພ ວພັນດ້ານການ ທູດກັບລາວມາແຕ່ປີ 
1961, ນັບແຕ່ນັົ້ນມາການລ ງທ ນຂອງຈີນ ຢູູ່ ສປປ. ລາວກໍຂະຫຍາຍຕ ວຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ ແລະ
ເພີິ່ມຂ ົ້ນຢູ່າງໄວວາ. ອີງຕາມການສັງລວມຂໍໍ້ມູນການພັດທະນາເສດຖະກ ດສັງຄ ມໄລຍະ 
40 ປີ ຂອງ ສປປ. ລາວ 1975-2015 ສະຫລ ບໄດດ້ັົ່ງນີົ້: ໄລຍະປີ 1988-1995 ການ
ລ ງທ ນຂອງຈີນຢູູ່ລາວແມ່ນຈັດເປັນອັນດັບ 3, 1996-2000 ເປັນອັນດັບ 4 ແລະ ເລີິ່ມ
ແຕ່ 2006-2010 ແລະ 2011-2014 ແມ່ນຂ ົ້ນມາເປັນອັນດັບ 1 ແລະ ໃນຊ່ວງ 
2011-2014 ມູນຄ່າການລ ງທ ນຂອງຈີນຢູູ່ ລາວແມ່ນ 2,447,718,156 ໂດລາ
ສະຫະລັດ. ນອກຈາກນັົ້ນໃນບ ດ ສະຫລ ບການຮ່ວມມ ດ້ານເສດຖະກ ດເຕັກນ ກ
ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະລັດຖະບານຈີນໄລຍະປີ 2011-2015 ສະຫລ ບການ
ລ ງທ ນຂອງຕ່າງປະເທດຢູູ່ ສປປ. ລາວ ມີທັງໆໝ ດ 762 ໂຄງການໃນນັົ້ນມີໂຄງການ
ລ ງທ ນຂອງຈີນຈ ານວນ 160 ໂຄງການ.  
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ປະກອບກັບ ສປປ. ລາວ ມີຊາຍແດນຕ ດຕໍໍ່ກັບປະເທດເພ ິ່ອນບ້ານ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ສປ. ຈີນ ຊ ິ່ງຕ ດກັບສາມແຂວງທາງພາກເໜ ອຂອງປະເທດ (ຜ ງສາລ,ີ 

ຫລວງນ ໍ້າທາ ແລະອ ດ ມໄຊ) ມີຄວາມຍາວ 505 ກ ໂລແມັດ ເຮັດໃຫ້ ແຮງງານ, 
ນັກທ ລະກ ດ ຂະໜາດນ້ອຍຫາໃຫ່ຍ ເຂ ົ້າມາເຮັດວຽກ ແລະຄ້າຂາຍ ນັບທັງຖ ກ ແລະຜ ດ
ກ ດໝາຍໄດ້ງ່າຍ.  ການຂ້າມໄປມາຫາສູ່ກັນໃນປະຫວັດສາດ ທີິ່ຜ່ານມາຫລາຍຮ້ອຍປີ 
ສ າລັບປະຊາຊ ນທີອາໄສຢູູ່ເຂດຊາຍແດນ, ບາງຄອບຄ ວມີພີິ່ນ້ອງ ຢູູ່ເບ ົ້ອງໜ ິ່ງຂອງຊາຍ
ແດນ ຍ້ອນແນວນັົ້ນພວກເຂ າ ຈ ິ່ງມີການຕ ດຕໍໍ່ ຂ້າມໄປມາຫາສູ່ກັນ ມີຊ ນເຜ ົ່າດຽວກັນ
ລຽບຕາມຊາຍແດນ. 

ແຮງງານ, ນັກທ ລະກ ດການຄ້າທີິ່ມາຈາກ ສປ. ຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດວຽກ, ເຮັດ
ທ ລະກ ດການຄ້າ ໃນ ສປປ ລາວນັບມ ົ້ເພີິ່ມຂ ົ້ນ, ຈາກຜ ນຂອງໂຕເລກຄ ນຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາ
ໃນ ລາວປີ 2013-2014 ມີ ຈ ານວນ 16,000 ຄ ນ, ເປັນຍ ງ 7,000 ຄ ນ ຊ ິ່ງກະຈາຍ

ຢູູ່ຕາມແຕ່ລະແຂວງ ທ ົ່ວປະເທດ, ສະເພາະໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນມີຈ ານວນ 8,015 

ຄ ນ ເປັນຍ ງ 1,491 ຄ ນ (ພະແນກຂ ົ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດພັກເຊ າ, ກ ມຕ າຫລວດ

ຄ ້ມຄອງ ຄ ນຕ່າງປະເທດ, 2016). ຕ ວເລກດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຜູ້ທີິ່ມາຂ ົ້ນທະບຽນຕາມກ ດ

ໝາຍ, ຍັງບໍໍ່ນັບຜູ້ທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຂ ົ້ນທະບຽນ ຊ ິ່ງຍັງມີຈ ານວນຫລາຍ.  
ຈາກບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ຈ ິ່ງເຮັດໃຫ້ ທ ມງານ ມີຄວາມສ ນໃຈ ທີິ່ຈະສ ກສາປັດໄຈ

ດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນຖານເພ ິ່ອທ ລະກ ດການຄ້າ ຈາກ ສປ. ຈີນ ເຂ ົ້າ
ມາ ສປປ. ລາວ ເພ ິ່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍໍ້ມູນທີິ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ກັບການເຄ ິ່ອນຍ້າຍ ໃນ ສປປ. ລາວ 
ແລະ ນ າຂໍໍ້ມູນຈາກການວ ໄຈໄປພັດທະນາເສດຖະກ ດ ສັງຄ ມໃຫ້ດີຂ ົ້ນໃນຂັົ້ນຕໍໍ່ໄປ. 

 

1.2 ຈ ດປະສ ງຂອງການສ ກສາ 

1. ເພ ິ່ອສ ກສາປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອທ ລະກ ດການ
ຄ້າຂອງຊາວຈີນ ໃນ ສປປ. ລາວ ຕາມຄວາມຄ ດເຫັນຂອງ ນັກທ ລະກ ດການ
ຄ້າ ທີິ່ມາຈາກ ສປ ຈີນ ໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. 

2. ເພ ິ່ອສ ກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ ຕາມຕ ວແປ
ທາງດ້ານ ເພດ, ອາຍ , ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ, ປະສ ບການເຮັດວຽກ

ໃນລາວ, ການມີພີິ່ນ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ, ລະດັບການສ ກສາ, ອາຊີບ 
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ແລະສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ. 

3. ເພ ິ່ອສ ກສາຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການ
ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອທ ລະກ ດການຄ້າໃນລາວ. 

1.3  ສ ມມ ດຖານ 

1. ປັດໄຈດ ງດູດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຂອງ ຊາວຈີນ
ທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ທາງດ້ານເພດ, ອາຍ , ລາຍໄດ,້ ລະດັບການສ ກສາ, 

ອາຊີບ,ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ ແລະການມີພີິ່ນ້ອງທີິ່ເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ. 

2. ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຂອງ ຊາວ
ຈີນທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ທາງດ້ານເພດ, ອາຍ , ລາຍໄດ,້ ລະດັບການສ ກ

ສາ, ອາຊີບ,ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ ແລະການມີພີິ່ນ້ອງທີິ່ເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ. 

3. ປັດໄຈດ ງດູດ ມີຄວາມສ າພັນກັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະ
ກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລາວ. 

 

1.4  ຂອບເຂດການສ ກສາ 

ການສ ກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນສ ກສາປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການ ຍ້າຍຖ ິ່ນ
ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ການຄ້າ ຂອງຊາວຈີນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ. ລາວ ຊ ິ່ງມີ

ຂອບເຂດດັົ່ງນີົ້: 

- ຂອບເຂດເນ ົ້ອໃນໃນການສ ກສາ ເນັົ້ນສ ກສາປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທີິ່
ມີການພ ວພັນ ຕໍໍ່ກັບການຕັດສ ນໃຈ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການ
ຄ້າໃນລາວ ຂອງຊາວຈີນ ຊ ິ່ງລວມມີ 4 ປັດໄຈ ຄ : ເສດຖະກ ດ, ວັດທະນະທ າ, 
ສັງຄ ມ ແລະການເມ ອງ ແລະ ຊອກຫາແນວທາງການແກ້ໄຂ ແລະ ຮູບແບບ
ການຈັດການ ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍຂອງຊາວຈີນ ເຂ ົ້າມາໃນລາວ. 

- ຂອບເຂດດ້ານພ ົ້ນທີິ່ ການສ ກສາແມ່ນກ ານ ດເອ າ 3 ເມ ອງຄ : ເມ ອງ ໄຊເຊດຖາ

, ເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະເມ ອງໄຊທານີ. 

- ປະຊາກອນ ແລະ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ແມ່ນຊາວຈີນທີິ່ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ມີອາຍ  
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ລະຫວ່າງ 15-60 ປີ ໃນ 3 ຕ ວເມ ອງ (ເມ ອງ ໄຊເຊດຖາ, ສີໂຄດຕະບອງ ແລະ

ເມ ອງໄຊທານີ).  

1.5  ຕ ວປູ່ຽນທີິ່ຈະສ ກສາ 

 ຕ ວປູ່ຽນອ ດສະຫລະ (Independent variables) ປະກອບດ້ວຍ ຄ ນ

ລັກສະນະສ່ວນບ ກ ຄ ນຂອງນັກທ ລະກ ດຊາວຈີນ ໄດ້ແກ່ ເພດ, ອາຍ , ລາຍ

ໄດ,້ ລະດັບການສ ກສາ, ອາຊີບ, ສະຖານະພາບການ ແຕ່ງງານ ແລະການມີ
ພີິ່ນ້ອງທີິ່ເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ.   

 ຕ ວປູ່ຽນຕາມ (Dependence Variables) ຄ  ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈ

ຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ໃນ 3 ເມ ອງ ຄ  ເມ ອງ ໄຊ

ເຊດຖາ, ເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະເມ ອງໄຊທານີ ລວມມີ: ປັດໄຈທາງດ້ານ

ເສດຖະກ ດ, ສັງຄ ມ, ວັດທະນະທ າ ແລະການເມ ອງ. 

1.6 ນ ຍາມສບັສະເພາະ  

1. ປັດໄຈດ ງດູດ (Pull Factors) ໝາຍເຖ ງຄວາມສ າຄັນໂດຍການໃຫ້ຄວາມ
ຄ ດເຫັນຂອງຊາວຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ທີິ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ກ່ຽວກັບປັດໄຈທາງດ້ານການເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າມີລາຍໄດ້ສູງ, ການມີ

ສະຖານະພາບທາງສັງຄ ມທີິ່ດີກ່ວາ, ການມີໂອກາດໃນການເຮັດທ ລະກ ດ. 

2. ປັດໄຈຊຸກຍູ້ (Push Factors) ໝາຍເຖ ງຄວາມສ າຄັນ ໂດຍການສະແດງ
ຄວາມຄ ດເຫັນຂອງ ນັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນ ກ່ຽວກັບປັດໄຈທາງດ້ານ
ການຖ ກຊັກຊວນຈາກຍາດພີິ່ນ້ອງ ຫລ ຄ ນທີິ່ຍ້າຍຖ ິ່ນມາຢູູ່ກ່ອນ ແລະ
ນະໂຍບາຍພາຍໃນຂອງ ສປ. ຈີນ.  

1.7  ຄວາມສ າຄນັຂອງການສ ກສາ 

ຜ ນຂອງການສ ກສາ ສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖ ງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການ
ຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ຂອງຊາວຈີນ ຊ ິ່ງເປັນຂໍໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານ/
ກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຄ  ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄ ມ ສາມາດນ າໃຊ້ໃນ
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ການວາງແຜນໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນລາວ ໃຫ້ແກ່ ຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າ
ມາລາວ ໄດ້ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕໍໍ່ໄປ ແລະ ເປັນຕ ວແບບໃຫ້ແກ່ການສ ກສາ ການຍ້າຍຖ ິ່ນຂອງ
ຊາວຕ່າງດ້າວອ ິ່ນໆ ນອກຈາກຈີນ. 

 
ຂໍໍ້ມູນທີິ່ໄດ້ຈາກການວ ໄຈຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການກ ານ ດທ ດທາງ, ໃນການ

ຄ ້ມຄອງການເຄ ິ່ອນຍ້າຍຂອງຊາວຈີນເຂ ົ້າມາໃນ ສປປ. ລາວ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄ ມ ແລະ ຂະແໜງການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນີົ້ ຜ ນຂອງ
ການສ ກສາຍັງ ເປັນຂໍໍ້ມູນ ອ້າງອີງໃຫ້ ແກ່ນັກຄ ົ້ນຄວ້າທີິ່ສ ນໃຈສ ບຕໍໍ່ຄ ນຄວ້າໃນຫ ວບ ດ
ທີິ່ ຄ້າຍຄ ກັນໄດ້ໃນຕໍໍ່ໄປ. 

 

II.  ເອກະສານ ແລະງານວ ໄຈທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງ 

ການສ ກສາວ ໄຈ ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດ
ທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ທີິ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທ ມງານໄດ້ສ ກສາເອກະສານ 
ແລະ  ງານວ ໄຈທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ິ່ອກ ານ ດເປັນຂອບແນວຄວາມຄ ດ ແລະ ຫ ວຂໍໍ້ດັົ່ງຕໍໍ່ໄປ
ນີົ້: 

2.1  ຂໍໍ້ມນູທ ົ່ວໄປຂອງ ສປ. ຈນີ 

2.1.1   ພມູສາດ ແລະ ພມູປີະເທດ 

 ສາທາລະນະລັດປະຊາຊ ນຈີນຕັົ້ງຢູູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງທະວີບອາຊີ, ຢູູ່

ລະຫວ່າງເສັົ້ນຂະໜານທີິ່ 21 09 ຫາ 53, 54 ເໜ ອ ແລະລະຫວ່າງເສັົ້ນແວງທີ 74 ຫາ 

135 ຕາເວັນອອກ. ດ້ານເໜ ອຕ ດກັບ ປະເທດມ ງໂກລີ, ດ້ານຕາເວັນອອກຕ ດກັບຣັດ

ເຊຍ ແລະ ເກ າຫຼີເໜ ອ, ດ້ານຕາເວັນອອກຕ ດກັບ ມະຫາສະມ ດປາຊີຟິກ, ດ້ານໃຕ້ຕ ດ

ກັບປະເທດຫວຽດນາມ, ລາວ, ມຽນມາ, ບັງຄະລາເທດ, ພູຖານ, ເນປານ, ອີນເດຍ; 

ດ້ານຕາເວັນຕ ກຕ ດກັບປະເທດປາກ ດສະຖານ, ກຽກກ ດສະຖານ, ກາຊັກສະຖານ. 

ປະເທດມີເນ ົ້ອທີິ່ປະມານ 9,600,000 ກ ໂລຕາແມັດ ໃຫຍ່ອັນດັບທີ 4 ຂອງໂລກ ຮອງ

ຈາກຣັດເຊຍ, ການາດາ ແລະ ສະຫະລັດອາເມຣ ກາ; ຈາກທ ດຕາເວັນຕ ກຫາ
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ທ ດຕາເວັນອອກ ມີຄວາມຍາວ 40,940 ກມ, ຈາກທ ດໃຕ້ຫາທ ດເໜ ອມີຄວາມກວ້າງ 

40,025 ກມ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບພາບທີ 1: ແຜນທີິ່ ສປ. ຈີນ 

 

ພູມສັນຖານຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊ ນຈີນປະກອບດ້ວຍພູສູງ, ພູ

ພຽງ ແລະທ ົ່ງພຽງ. ເຂດພູສູງກວມເຂດເນ ົ້ອທີິ່ທີິ່ສາຍພູພາກຕາເວັນຕ ກເຊີິ່ງມີຄວາມສູງ

ສະເລ່ຍ 3,600 ແມັດ ເຊັົ່ນ: ສາຍພູທຽນຊາຍ, ກູແອນລ ນ, ອານຕ ນຕັນ, ອານໄຕ, ນານ

ຊານ, ຊ ນລ ງຊານ ແລະ ຍັງກວມເອ າ ເຂດພູພຽງຕ ເບດເຊ ິ່ງເຊ ິ່ອມຕໍໍ່ກັບສາຍພູປາມຽກທີິ່

ເອີົ້ນວ່າ: ຫຼັງຄາໂລກ ” ມີຄວາມສູງ 5,000 ແມັດ. ນອກຈາກນີົ້ ຍັງມີພູພຽງເຂດ

ທະເລຊາຍ ໂກບີ, ພູພຽງອອກດ ດ, ຊານຕ ງ, ເຂດດັົ່ງກ່າວເປັນເຂດທ ລະກັນດານຕໍໍ່ການ

ດ າລ ງຊີວ ດ. ສະນັົ້ນ, ຈ ິ່ງກາຍເປັນເຂດເປົົ່າແປນຂອງໂລກ. ເຂດທ ົ່ງພຽງກວມ ເນ ົ້ອທີິ່

ພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜ ອເຊ ິ່ງປະກອບມີຄ : 

- ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜ ອມີທ ົ່ງພຽງແມນຈູເລຍ, ທ ົ່ງພຽງລ້ອງແມ່ນ ໍ້າຊວງ
ຊຽງ ແລະ ລ້ອງແມ່ນ ໍ້າຊວງ ລຽວ 

China map 
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- ພາກຕາເວັນອອກແມ່ນເຂດທ ົ່ງພຽງໃຫຍ່  ເຊີິ່ງກວມເອ າເຂດທ ົ່ງພຽງລ້ອງ
ແມ່ນ ໍ້າທີິ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ອ ດ ມສ ມບູນກວ່າໝູ່ໃນປະເທດ ເຊ ິ່ງເຊ ິ່ອມຕໍໍ່
ລະຫວ່າງທ ົ່ງພຽງປາກແມ່ນ ໍ້າຊວງລຽວ, ທ ົ່ງພຽງລ້ອງແມ່ນ ໍ້າຮວງໂຮ ແລະ ແມ່ນ

ນ ໍ້າຢັງຊີກຽງ. 

- ພາກຕາເວັນຕ ກສຽງໃຕ້ມີທ ົ່ງພຽງລ້ອງແມ່ນ ໍ້າຊີກຽງ ( Sikiang ) ທ ົ່ງພຽງ

ແຄມທະເລ ແລະ ແຫຼມກວາງດ ງ. 

ພູມອາກາດຂອງປະເທດຈີນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຄ : 

- ພາກໃຕ້ຂອງຈີນຢູູ່ໃນເຂດຮ້ອນໄດ້ຮັບອ ດທ ພ ນຂອງລ ມມໍລະສ ມຕາເວັນຕ ກ
ສຽງໃຕ້ເຊ ິ່ງນ າເອ າຝົນມາຕ ກຫຼາຍທີິ່ສ ດໃນບໍລ ເວນຊາຍຝັົ່ງຕາເວັນອອກສຽງ

ໃຕ້, ປະລ ມານນ ໍ້າຝົນໂດຍສະເລ່ຍ 10500 ມມ ຕໍໍ່ປ.ີ ເມ ິ່ອທຽບກັບບໍລ ເວນ

ພາກໃຕ້ປະລ ມານນ ໍ້າຝົນຈະຫຼຸດໜ້ອຍລ ງ. ອາກາດແຫ້ງແລ້ງເປັນທ ົ່ງຫຍ້າ ແລະ 

ທະເລຊາຍ ໃນລະດູມໍລະສ ມຕາເວັນອອກສຽງເໜ ອຈະນ າເອ າຄວາມຊຸ່ມມາສູ່

ພາກໃຕ້ປານກາງ. 

- ພາກເໜ ອຂອງຈີນຢູູ່ໃນເຂດເສັົ້ນອ ງສາຂະໜານກາງ ( Latitude ) ໃນລະດູ

ມໍລະສ ມຕາເວັນອອກສຽງ ເໜ ອ ມີລ ມພັດຈາກເຂດສູນກາງຄວາມກ ດດັນ

ອາກາດສູງອອກມາຈາກ ທ ດຕາເວັນຕ ກສຽງເໜ ອ, ອາ ກາດໜາວເຢັນ ແລະ 

ແຫ້ງຫຼາຍ, ສ່ວນລະດູຮ້ອນ ບໍລ ເວນນີົ້ມີລ ມພັດມາຈາກມະຫາສະມ ດປາຊ ຟີກ

ສູ່ດີນແດນພາຍໃນ ເປັນລ ມຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເຊ ິ່ງນ າຝົນມາຕ ກຫຼາຍໃນ

ບໍລ ເວນຊາຍຝັົ່ງຫຼາຍກວ່າດີນແດນພາຍໃນ. 

ຈີນມີແມ່ນ ໍ້ານ້ອຍໃຫ່ຍຫຼາຍພັນສາຍແຈກຢາຍຢູູ່ໃນທ ົ່ວປະເທດ. ແມ່ນ ໍ້າສ່ວນ
ຫຼາຍມີຕ ົ້ນກ າເນີດຈາກ ຕາເວັນຕ ກໄຫຼໄປທາງພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ປູ່ອງໃສ່ມະຫາສະ
ໝ ດປາຊີຟີກ. ແມ່ນນ ໍ້າທີິ່ໃຫ່ຍ ແລະ ສ າຄັນມີແມ່ນ ໍ້າຢັງຊີກຽງ (ຍາວ 6,300 ກມ) ແລະ 

ມີເນ ົ້ອທີິ່ 1,089 ລ້ານ ກ ໂລຕາແມັດ ເປັນແມ່ນ ໍ້າທີິ່ຈັດຢູູ່ໃນອັນດັບ 5 ຂອງໂລກຮອງ

ຈາກເບຣຊ ນ, ຣັດເຊຍ, ການາດາ ແລະ ອາເມຣ ກາ. ການນ າໃຊ້ນ ໍ້າຂອງປະຊາກອນຈີນ
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ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫ ວຄ ນປະມານ 2,400 ແມັດກ້ອນ.  ແມ່ນ ໍ້າຮ່ວງໂຮເປັນ ແມ່ນ ໍ້າທີິ່ຈັດຢູູ່ໃນ

ອັນດັບສອງຂອງປະເທດຈີນ ຍາວ 5,465 ກມ ແລະ ມີເນ ົ້ອທີິ່ 752,000 ກມ2, ແມ່ນ ໍ້າ

ຊີກຽງ ມີແມ່ນ ໍ້າຫຼາຍສາຍໄຫຼລ ງສູ່ໜອງ, ບ ງຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ມີແມ່ນ ໍ້າຫຼາຍສາຍ 

ຫາຍໄປໃນທະເລຊາຍ. 

 

2.1.2   ປະຊາກອນ 

 ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊ ນຈີນ ມີປະຊາກອນເປັນອັນດັບໜ ິ່ງຂອງໂລກ 
ໃນປີ 2014 ມີປະຊາກອນ ປະມານ 1.363 ລ້ານຄ ນ. ມີຄວາມໜາແໜ້ນສະເລ່ຍ 137 

ຄ ນ/ກ ໂລຕາແມັດ  ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນບໍໍ່ສະໝ ່າສະເໝີ. ປະຊາກອນສ່ວນ

ຫຼາຍດ າລ ງຊ ວ ດຢູູ່ພາກຕາເວັນອອກຕາມຕ ວເມ ອງສ າຄັນເຊັົ່ນ: ປັກກ ງ, ຊຽງໄຮ້, ທຽນ

ສ ນ, ວູຮັນ, ລູຕາ, ຊັນຢາງ, ຈູງກ ງ, ຮາບ ນ, ໄຄຢວນ, ກວາງຕ ງ, ນ່ານກ ິ່ງ, ຮ ງກ ງ. 

ອັດຕາການເພີິ່ມແບບທ າມະຊາດມີປະມານ 0.47 %, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກສະເລ່ຍ 

15.21 % (2014), ໃນນັົ້ນຊາຍ 15.16 % ແລະ ຍ ງ 15.25%. ອັດຕາການເກີດ 

11.93 %. ອາຍ ຍ ນສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນແມ່ນ 75 ປີ ໃນນັົ້ນຍ ງ 77 ແລະ ຊາຍ 73 

ປີ (2014). 
 

1.1.3 ຊ ນເຜ ົ່າ 

 ປະຊາກອນຈີນປະມານ 91.51 % ເປັນຊາວຈີນຮັນ (Han), ສ່ວນທີິ່ເຫຼ ອ 

8.49% ແມ່ນຊ ນ ຊາດອ ິ່ນໆ. ປະກອບດ້ວຍ 56 ເຜ ົ່າຊ ນແຕກຕ່າງກັນເຊັົ່ນ: ຈ້ວງ 

(Zhuang) ກວມ 1,28, ແມນຈູ  (Manchu) 0.84%, ອ ຍຫງູ (Urghurs) 

0.78%, ຮ ຍ (Hui) 0.71%, ແມວ (Miao) 0.71%, ຢີ (Yi) 0.61 %, ຕູເຢຍ 

(Tujia) 0.63 % , ມ ງໂກນ (Mongo) 0.46%, ຕ ເບດ (Tibatan) 0.43%, ບູຢີ 

(Buyi) 0,23%, ເກ າຫຼີ 0.15% ແລະຊ ນເຜ ົ່າອ ິ່ນໆ ເຊ ິ່ງມີພາສາປາກເວ ົ້າເປັນຂອງຕ ນ

ເອງ. ໂດຍສະເພາະໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ປະມານ 60 % ອາໄສຢູູ່ໄຕ້ຫວັນ. 

ປະຊາກອນຈີນມີພາສາປາກເວ ົ້າ 50 ພາສາແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ພາສາ ທາງການແມ່ນ



 

9 

 

ພາສາຈີນມັງດາແຣັງ (Mandaring) ເຊ ິ່ງເປັນພາສາທີິ່ນ າໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການ ສ ກສາ ແລະ

ປາກເວ ົ້າໂດຍປະຊາກອນຈີນແຜ່ນດີນໃຫຍ່. 
 

1.1.4 ສາດສະໜາ 

 ປະຊາກອນຈີນປະຕ ບັດຕ ນຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ທີິ່ໄດ້ຮັບອ ດທ ພ ນມາຈາກ
ລັດທ ຂ ງຈ ົ້ (Confu- simism) ເຊ ິ່ງເກີດຂ ົ້ນໃນສະຕະວັດ VI ກ່ອນປີ ຄ.ສ. ນອກຈາກ

ນີົ້ ປະຊາກອນຈີນຍັງນັບຖ ສາສະໜາພ ດ ແລະ ປະຕ ບັດຕາມລັດທ ເຕ າ (Taoism). ລັດ

ທີິ່ຂ ງຈ ົ້ສອນໃຫ້ປະຊາກອນຈີນ ຢູູ່ຮ່ວມກັນແບບຄອບຄ ວໃຫ່ຍຈາກປູູ່, ຍ່າເຖ ງຫຼານ, 

ເຫຼັນ ແລະ ຕ້ອງເຄ າລ ບນັບຖ ບັນພະບູລ ດ ຢູ່າງເຄັົ່ງຄັດ. ປະຊາກອນຈີນແມ່ນຊາດໜ ິ່ງທີິ່

ມີສີມ ການປ ງແຕ່ງອາຫານ. ຊາວຈີນນ ຍ ມກ ນອາຫານ ດ້ວຍໄມ້ຖູ່ມາແຕ່ຫຼາຍສະຕະວັດ

ກ່ອນນ າໃຊ້ບ່ວງ, ສ້ອມ. ອາຫານທີິ່ສ າຄັນ ແລະ ຂ ົ້ນຊ ິ່ແມ່ນເປັດປັກກ ິ່ງ, ຮັງນ ກແອ່ນ, ຫູ

ສະຫຼາມ, ໝູປິິ່ນ ໆລໆ ເຊ ິ່ງເປັນທີິ່ຮູ້ຈັກກັນທ ົ່ວໂລກ. 
 

2.1.5   ການສ ກສາ 

 ໃນປີ 2010 ປະຊາກອນຈີນທີິ່ມີອາຍ ແຕ່ 15 ປີ ຂ ົ້ນໄປຮູ້ໜັງສ ສະເລ່ຍ 94% 

ເປີເຊັນ, ຖ້າສ ມທຽບໃສ່ ປີ 1950 ປະຊາກອນຈີນທີິ່ຮູ້ໜັງສ ພຽງແຕ່ 20%ເປີເຊັນ ເທ ົ່າ

ນັົ້ນ. 
 

2.1.6    ການຄາ້ 

 ສາທາລະນະລັດປະຊາຊ ນຈີນມີຜ ນຜະລ ດກະສ ກ າຫຼາຍຊະນ ດ ແລະມີປະລ ມານ
ຜ ນຜະລ ດນ າໜ້າໂລກ. ແຕ່ຈີນຍັງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຊ ົ້ວັດຖຸດ ບຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ອາຫານ, ລ ດ, 

ເຄ ິ່ອງບ ນ, ປ ຸ໋ຍເຄມີ, ຜະລ ດຕະພັນເຄມີ. ສ່ວນສ ນຄ້າຂາອອກທີິ່ສ າຄັນເຊັົ່ນ: ຜ້າຝ້າຍ, 

ຜະລ ດຕະພັນຈາກຖ ົ່ວເຫຼ ອງ, ນ ໍ້າມັນພ ດ, ອາຫານຕ່າງໆ, ຊາ, ແຮ່ທາດ, ເຄ ິ່ອງກ ນຈັກ, 

ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ຊ ວ ດປະຈ າວັນ. 
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2.1.7   ການຮວ່ມມ  ແລະການພ ວພນັກບັລາວ 

 ວັນສ້າງຕັົ້ງສາຍພ ວພັນການທູດລະຫວ່າງລາວກັບຈີນແມ່ນວັນທີ 25 ເດ ອນ

ເມສາ ປີ 1961, ນັບແຕ່ປີ 1959-1979 ລັດຖະບານ ສ.ປ ຈີນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອແກ່ 

ສ.ປ.ປ ລາວ ລວມມູນຄ່າທັງໝ ດ 965 ລ້ານຢວນ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ. ແຕ່ປີ 1989-

2010 ລັດຖະບານຈີນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າ ແລະ ກູ້ຢ ມແກ່ລັດຖະບານລາວມູນຄ່າ 

5.39 ຕ ົ້ກວ່າຢວນ ແລະ 1.04 ຕ ົ້ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. ດ້ານການຄ້າ ແລະການລ ງທ ນ

ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ ລາວກັບ ສ.ປ ຈີນ ນັບມ ົ້ນັບເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕ ວຢູ່າງແຂງແຮງ ໂດຍ

ມູນຄ່າການຄ້າໃນປີ 2010 ບັນລ  945 ຕ ົ້ກວ່າໂດລາສະຫະລັດເພີິ່ມຂ ົ້ນ 57.7% 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2009. ນອກຈາກນັົ້ນ ວຽກງານການເງີນ-ການ

ທະນາຄານ, ການຄ ມມະນາຄ ມຂ ນສ ົ່ງ, ການສ ກສາ, ສາທາລະນະສ ກ, ການກໍໍ່ສ້າງ

ພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຕັກນ ກວ ທະຍາສາດ, ວັດທະນະທ າ-ສັງຄ ມ ແລະການທ່ອງທ່ຽວກໍ

ນັບມ ົ້ຂະຫຍາຍຕ ວສູ່ລະດັບສູງ. ປັດຈ ບັນຈີນເປັນປະເທດທີິ່ມີມູນຄ່າການລ ງທ ນ
ຕ່າງປະເທດຢູູ່ລາວຫຼາຍທີິ່ສ ດ ແລະ ມີຫຼາຍໂຄງການ ທີິ່ເປັນສັນຍາລັກບ ົ່ງບອກໃຫ້ເຫັນ
ເຖ ງມ ດຕະພາບການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ສ.ປ ຈີນໃນຂອບເຂດທ ົ່ວ

ປະເທດ. 
 

2.1.8   ເສດຖະກ ດ  
 

ສປ. ຈີນ ເປັນປະເທດໜ ິ່ງທີມີການຂະຫຍາຍຕ ວທ່າງດ້ານກະສ ກ າ, ອ ດສາຫະ

ກ າ, ການຄ້າ ແລະ ການທອ່ງທ່ຽວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແຕ່ປີ 2011-2016 ເສດຖະກ ດ

ຂອງ ສປ.ຈີນ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຂ ົ້ນຢູ່າງສູງທຽບກັບເສດກະກ ດໂລກເຊ ິ່ງສະແດງໃນລາຍ

ຮັບແຫ່ງຊາດ GDP ທຽບກັບຄ່າສະເລ່ຍການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດທະກ ດຕໍໍ່ປີເຊັົ່ນ: 

GDPໃນປີ 2011 ແມ່ນໄດເ້ຖີງ 484,124 ຕ ົ້ ທຽບກັບປີ 2010 ເພີິ່ມຂ ົ້ນເຖ ງ 9 ເປີ

ເຊັນ%ແລະ ໃນປີ 2012-2016 ການເພີິ່ມຂ ົ້ນຂອງການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກ ດ

ພັດຄ່ອຍໆຫຼຸດລ ງຈ ນຮອດ66%ເປເີຊັນ ແຕ່ເຖ ງຢູ່າງໃດເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ກໍໍ່ຍັງ
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ມີການຂະຫຍາຍຕ ວຢູູ່ ເພາະເປັນການປັບດັດສ ມການພັດທະນາເສດຖະກ ດແບບໃໝ່ໃນ
ຮູບແບບສີສັນຂອງ ສປຈີນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ແຜນຜງັທີ 1: ເສັົ້ນສະແດງ ລາຍຮັບ ຍອດລວມຜະລ ດຕະພັນ ຂອງ ສປ ຈີນ 
 

2.2  ແນວຄວາມຄ ດ ແລະ ທ ດສະດກີຽ່ວກບັການເຄ ິ່ອນຍາ້ຍຂາ້ມປະເທດ 

 ເມ ິ່ອເວ ົ້າເຖ ງທ ດສະດີການເຄ ິ່ອນຍ້າຍ, ທ ດສະດີຂອງ Emest Ravenstein 
ນັບວ່າເປັນໜ ິ່ງໃນທ ດສະດີທີິ່ໄດ້ຮັບການຍ ກຍ້ອງວ່າ: ເປັນທ ດສະດີການຍ້າຍຖ ິ່ນທີິ່ເກ ົ່າ
ແກ່ທີິ່ສ ດຂອງນັກພູມມີສາດຄ ນອັງກ ດທີິ່ໄດນ້ າໃຊ້ຂໍໍ້ມູນ ການສ າຫຼວດປະຊາກອນຂອງ
ອັງກ ດໃນປີ 1889, ເຊ ິ່ງ Ravenstein ໄດສ້ະເໜີວ່າ: ການຍ້າຍຖ ິ່ນຖ ກຄວບຄ ້ມດ້ວຍ
ຂະບວນການ “ຊຸກຍູ້ ແລະ ດ ງດູດ” ທີິ່ເກີດຈາກກ ດໝາຍກ ດຂີິ່, ການເກັບພາສີໜັກ ແລະ
ອ ິ່ນໆ. ນອກຈາກນີົ້ Ravenstein ຍງັໄດຫ້ຼຸບວ່າ: ສາຍເຫດຫຼັກຂອງການຍ້າຍຖ ິ່ນ 
ແມ່ນໂອກາດທາງເສດຖະກ ດພາຍນອກດກີວ່າ ຈ ິ່ງມີຂະບວນການເຄ ິ່ອນຍ້າຍຖ ິ່ນເກີດ
ຂ ົ້ນ. ທ ດສະດີດັົ່ງກ່າວມີນັກທ ດສະດີຫຼາຍທ່ານໄດນ້ າມາປະຍ ກຄ ນໃໝ່ ແລະໃນນັົ້ນທ ດ
ສະດີຂອງ Everett Lee, 1966 ເປັນທ ດສະດີໜ ິ່ງທີິ່ມີຄວາມໂດດເດັົ່ນ ຊ ິ່ງທ ດສະດີ

ດັົ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕໍໍ່ປັດໄຈພາຍໃນ (ຊຸກຍູ້) ຫຼາຍກວ່າ, ເຊ ິ່ງ Lee ໄດຊ້ີົ້ໃຫ້

ເຫັນວ່າ: ຂະບວນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານອາຍ , ເພດ 
ແລະລະດັບຊັົ້ນທາງສັງຄ ມ ທີິ່ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບຕໍໍ່ບ ກຄ ນເພ ິ່ອຕອບສະໜອງຕໍໍ່ປັດໄຈປັກດັນ 
ແລະ ປັດໄຈດ ງດູດ.  

(ຕ ົ້ຢວນ) ອັດຕາການສ ມທຽບ % 
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ນອກຈາກນີົ້ກໍໍ່ໄດ້ມີຫຼາຍທ ດສະດີທີິ່ໄດຮ້ັບການພັດທະນາຂ ົ້ນ ເພ ິ່ອອະທ ບາຍ
ເຖ ງການຍ້າຍຖ ິ່ນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະທ ດສະດີເຫຼ ົ່ານີົ້ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນພ ວພັນເຖ ງທ ດ
ສະດີການຊຸກຍູ້ ແລະດ ງດູດເປັນຕ ົ້ນແມ່ນ:  ທ ດສະດີການຍ້າຍຖ ິ່ນຂອງ 
Neoclassical (Neoclassical theory of migration), ທ ດສະດີນີົ້ກ າເນດີຂ ົ້ນ
ໃນສະຕະວັດທີ 19, ເຊ ິ່ງຖອດມາຈາກທ ດສະດີໂຄງສ້າງປະຊາກອນ ແລະຍັງຄ ງນ ຍ ມກັນ
ໃນບັນດານັກພູມມີສາດກໍໍ່ຄ ນັກເສດຖະສາດ. ທ ດສະດີດັົ່ງກ່າວຊີົ້ໃຫ້ວ່າ: ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍ
ເນ ິ່ອງມາຈາກອັດຕາຄ່າຈ້າງຢູູ່ປະເທດປາຍທາງສູງ, ມີລາຍໄດສູ້ງກວ່າ ຈ ິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ ນ
ສ່ວນຫຼາຍຕັດສ ນໃຈເຄ ິ່ອນຍ້າຍ ແລະແຮງງານເຄ ິ່ອນຍ້າຍຫວັງວ່າຈະໄດຮ້ັບຄ່າຈ້າງທີິ່ສູງ
ກວ່າຢູູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງຕ ນ  (Neoclassical, 1995).  

ພ້ອມນັົ້ນ, ທ ດສະດີ Neoclassical ດ ນຍະພາບໄດອ້ະທ ບາຍວ່າ: ການເຄ ິ່ອນ
ຍ້າຍແຮງງານບໍໍ່ສາມາດທີິ່ຈະຕັດແຍກອອກຈາກການພັດທະນາ, ເນ ິ່ອງຈາກວ່າ ການ
ເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສາເຫດທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ເຊ ິ່ງໃນລະດັບມະຫາ
ພາກ, ທ ດສະດີເສດຖະກ ດ Neoclassical ໄດກ້່າວວ່າ: ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານແມ່ນ
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລວມທັງການສະໜອງ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງແຮງງານ, ຍ້ອນ
ວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານຄ່າຈ້າງ ແລະເຄ ິ່ອນຍ້າຍມາຈາກບ່ອນທີິ່ມີຄ່າແຮງງານ
ຕ ່າ, ບ່ອນທີິ່ມີແຮງງານສ່ວນເກີນໄປສູ່ບ່ອນທີິ່ມີຄ່າແຮງງານສູງ (ອ້າງໃນໂຈມແຍງ ແພງ

ທອງສະຫວັດ, 2013:22). 

ສ າລັບທ ດສະດີ New economics theory of migration ໄດລ້ະບ ໄວ້ວ່າ
: ເສດຖະກ ດຂອງປະເທດໂລກທີ 1 ເປັນສາຍເຫດໜ ິ່ງທີິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຫຼັົ່ງໄຫຼເຂ ົ້າ
ເມ ອງຢູ່າງແນ່ນອນໂດຍທ ດສະດີນີົ້ໄດ້ຊີົ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການພັດທະນາເສດຖະກ ດແມ່ນມີ
ສອງແງ່ມູມຄ : 1: ພວກເຂ າມີຕະຫຼາດຮອງຮັບທີິ່ໝັົ້ນຄ ງ, ມີລາຍໄດ ້ຫລ  ຄ່າຕອບແທນ
ທີິ່ດີກວ່າ ແລະ 2: ຕະຫຼາດສ າລັບແຮງງານຂັົ້ນຕ ່າ (ແຮງງານທີິ່ມີຄ່າແຮງງານຕ ່າ). ທ ດສະ
ດີນີົ້ໄດ້ລະບ ວ່າ: ຕະຫຼາດແຮງງານສ າລັບແຮງງານຂັົ້ນຕ ່ານີົ້ມັນມີຄວາມຈ າເປັນສ າລັບ 
ເສດຖະກ ດໂດຍລວມຂອງປະເທດ. ແຕ່ຄ ນທີິ່ກ າເນດີໃນປະເທດພັດປະຕ ເສດທີິ່ຈະເຮັດ
ວຽກໃນຕະຫຼາດດັົ່ງກ່າວ, ເພາະມັນເປັນວຽກທີິ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ບໍໍ່ຄ່ອຍດີ ແລະ ມັນ
ກໍເປັນຕະຫຼາດແຮງງານສ າຮອງ. ທ ດສະດີລະບ ບໂລກໄດ້ສະເໜີວ່າ ການຍ້າຍຖ ິ່ນ
ລະຫວ່າງປະເທດເປັນຜ ນມາຈາກລະບ ບທ ນນ ຍ ມໂລກ ແລະຮູບແບບຮ່ວມສະໄໝຂອງ
ການຍ້າຍຖ ິ່ນລະຫວ່າງປະເທດທີິ່ມີທ່າອ່ຽງມາຈາກຮອບນອກ (ປະເທດທ ກຈ ນ) ເປັນ
ເກນ (ປະເທດທີິ່ຮັົ່ງມີ)  ເພາະວ່າປັດໄຈທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາອ ດສາຫະກ າຂອງ
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ປະເທດໂລກທີ 1 ທີິ່ມີບັນຫາດ້ານໂຄງປະກອບເສດຖະກ ດ ແລະ ໃນທີິ່ສ ດກໍເປັນປັດໄຈ
ຊຸກຍູ້ໃນປະເທດໂລກທີ 3 (Lucia Kurekova, 2011:76). 

ນອກຈາກນັົ້ນ, ກໍຍັງມີນັກທ ດສະດີຫຼາຍທ່ານ ທີິ່ພະຍາຍາມອະທ ບາຍ ກ່ຽວກັບ
ການຍ້າຍຖ ິ່ນເປັນຕ ົ້ນ Massey et al 1759, ໄດ້ເວ ົ້າເຖ ງການໄຫຼວຽນຂອງແຮງງານ

ເຄ ິ່ອນຍ້າຍວ່າ ແມ່ນຍ້ອນສາຍເຫດຄວາມທ ກຍາກ, ບໍໍ່ມີທີດ ນພຽງພໍ, ໄພພ ບັດທາງທ າ
ມະຊາດ ແລະປະຊາກອນຢູູ່ປະເທດຂອງຕ ນມີຄວາມແອອັດ (ໃນປະເທດຕ ົ້ນທາງ), ສ່ວນ
ຢູູ່ປະເທດປາຍທາງ ແມ່ນຍ້ອນໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະການພັດທະນາ (ອ້າງໃນ 

ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ, 2013:22). 
ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍໄດ້ຖ ກຈັດຕາມລັກສະນະທາງດ້ານການເມ ອງຢູູ່ໃນເຂດນັົ້ນໆ, 

ສ າລັບການຍ້າຍຖ ິ່ນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຫຼ  ສາກ ນ, (ທ່ານ ວ ກສ໌, 1989), ຊ ິ່ງຂ ົ້ນ
ກັບໄລຍະເວລາ: ການຍ້າຍຖ ິ່ນໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ລວມທັງ ຍ້າຍໄປຢູູ່ຊ ົ່ວຄາວ 
ຫຼ  ຍ້າຍໄປຢູູ່ຖາວອນ (ແມັກໂດເວລ ແລະ ເດ  ຮາອານ, 1997). ຖ້າອີງໃສ່ໄລຍະທາງ ກໍ
ຈະຖ ກຈັດເປັນການຍ້າຍຖ ິ່ນໄລຍະໃກ້ ແລະ ໄລຍະໄກ, ສະມາຊ ກທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ
ຕັດສ ນໃຈ ມີທັງສ່ວນບ ກຄ ນ ແລະ ການຍ້າຍຖ ິ່ນຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມີທັງສະໝັກໃຈ ແລະ 
ບັງຄັບໃຫ້ຍ້າຍຖ ິ່ນ, ອ ງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄ ມເຊັົ່ນ: ການຍ້າຍຖ ິ່ນແບບຄອບຄ ວ, ຊ ນ
ຊັົ້ນ ແລະ ບ ກຄ ນ, ສາເຫດທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ບໍໍ່ເສດຖະກ ດ ແລະ ມີເປົື້າໝາຍທັງ
ອະນ ລັກ ແລະ ນະວັດຕະກ າ(ສ ນຫາ, 2005). ຂ ົ້ນກັບລັກສະນະທາງດ້ານຊ ນນະບ ດ-
ເມ ອງ ຂອງສະຖານທີິ່ດັົ່ງກ່າວ, ການຍ້າຍຖ ິ່ນອາດແມ່ນລະຫວ່າງຊ ນນະບ ດຫາຊ ນນະບ ດ
, ຊ ນນະບ ດໄປຫາຕ ວເມ ອງ, ຕ ວເມ ອງໄປຫາຊ ນນະບ ດ ແລະ ຕ ວເມ ອງໄປຫາອີກຕ ວ
ເມ ອງ (ສ ນຫາ 2005). 

ໜ ິ່ງໃນລະບ ບການຍ້າຍຖ ິ່ນທີິ່ເດັົ່ນທີິ່ສ ດແມ່ນການຍ້າຍຖ ິ່ນແຕ່ຊ ນນະບ ດໄປຫາ
ຕ ວເມ ອງ ເຊັົ່ນ ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍຂອງຄ ນຈາກເຂດຊ ນນະບ ດໄປຍັງຕ ວເມ ອງໃຫຍ່ ເພ ິ່ອ
ຊອກຫາກາລະໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທ າ (ສະມາ ຄ ມພ ມ ສາດແຫ່ງຊາດ, 
2005; ຣວີລາມ ຣາ, 2008). ນອກຈາກນັົ້ນ ຍັງມີປະເພດຂອງການຍ້າຍຖ ິ່ນຊ ນນະບ ດ-
ຕ ວເມ ອງທີິ່ໝູນວຽນໃນລັກສະນະດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີົ້ ຊ ິ່ງລວມມີການຍ້າຍ ຖ ິ່ນເທ ິ່ອລະກ້າວ ຈາກ
ບ້ານໄປຫາເມ ອງ ຈາກເມ ອງໄປຫາຕ ວເມ ອງໃຫຍ່, ໝູນວຽນຈາກບ້ານໄປຫາຕ ວເມ ອງ
ໃຫຍ່ ຈາກຕ ວເມ ອງໃຫຍ່ໄປຫາບ້ານ, ຕາມລະດູການເຊັົ່ນ ການຍ້າຍຖ ິ່ນຍັງຂ ົ້ນກັບທີິ່
ພ ວພັນເຖ ງໄລຍະເວລາທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ການຍ້າຍຖ ິ່ນແບບ
ຕ່ອງໂສ້ ເຊັົ່ນ: ບ່ອນທີິ່ຜູ້ຍ້າຍຖ ິ່ນ ຕ ດຕາມໄປຫາຄ ນທີິ່ຍ້າຍຖ ິ່ນອອກໄປກ່ອນ ແລະ ໄດ້
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ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກກ ່ມດັົ່ງກ່າວໃນການຕັົ້ງຖ ິ່ນຖານ ໃນເຂດຕ ວເມ ອງ ( ລ ນຊ໌, 
2005; ສະມາຄ ມພູມ ສາດ, 2005). 

 

2.3  ປດັໄຈທີິ່ມຜີ ນຕໍໍ່ກບັການຍາ້ຍຖ ິ່ນ 

 ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍເພ ິ່ອໄປຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ ຫຼ  ໄປເຮັດທ ລະກ ດຄ້າຂາຍ
ຕ່າງໆຈາກພ ົ້ນທີິ່ໜ ິ່ງໄປຫາພ ົ້ນທີິ່ໜ ິ່ງ (ຈາກຊ ນນະບ ດຍ້າຍເຂ ົ້າມາໃນຕ ວເມ ອງ ຫຼ  ແຮງ
ງານຈາກປະເທດໜ ິ່ງຂ້າມເຂດນ ໍ້າແດນດ ນໄປຫາອີກປະເທດໜ ິ່ງ) ນັບມ ົ້ສະດວກສະບາຍ
, ມີລະບ ບເຄ ອຂ່າຍ ແລະຮູບແບບການເຄ ິ່ອນຍ້າຍຫຼາຍລັກສະນະທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ບໍໍ່ວ່າ
ຈະເປັນຍ້ອນການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເດີນທາງ, ການຕ ດຕໍໍ່ສ ິ່ສານ, 
ການເຂ ົ້າ-ອອກຊາຍແດນ ແລະ ອ ິ່ນໆ. Stalker (2000) ເວ ົ້າວ່າ: ເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ລະບ ບ

ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແມ່ນຕ ດພັນກັບບັນຫາການປະສານງານ, ເຄ ອຂ່າຍຂອງຊຸມ
ຊ ນ ແລະຍາດພີິ່ນ້ອງຂອງແຮງງານເຄ ິ່ອນຍ້າຍຈະເປັນສ ິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານ. ລວມທັງການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ແລະການ
ເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມຊາຍແດນໄປຕ່າງປະເທດ.  

 

 Everett S. Lee ກ່າວວ່າ: ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານ ໃນສະພາບເງ ິ່ອນໄຂ
ທີິ່ມີການພ ວພັນຮ່ວມມ ໃນການພັດທະນາຂອງພາກພ ົ້ນ ແລະໃນໂລກນັົ້ນເຫັນວ່າມີຫຼາຍ
ປັດໄຈທີິ່ພາໃຫ້ແຮງງານເກີດມີການເຄ ິ່ອນຍ້າຍໄປມາ ແລະມີທ່າອ່ຽງເພີິ່ມຂ ົ້ນສູງໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການຍ້າຍຖ ິ່ນທີິ່ປາກ ດໃນພູມມີພາກຕ່າງໆຢູູ່ໃນໂລກ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການເຄ ິ່ອນ
ຍ້າຍໃນຊ່ວງໄລຍະສັົ້ນ ຫຼ  ຍາວ; ຈະງ່າຍ ຫຼ  ຍາກ ນັົ້ນປະກອບມີ 4 ປັດໄຈດັົ່ງນີົ້:  

 

1. ປັດໄຈປັກດັນໃນພ ົ້ນທີິ່ຕ ົ້ນທາງທີິ່ເຮັດໃຫ້ບ ກຄ ນມີການເຄ ິ່ອນຍ້າຍຖ ິ່ນ ຍ້ອນ
ອັດຕາການວ່າງງານສູງ ແລະຄ່າຈ້າງງານຢູູ່ໃນລະດັບທີິ່ຕ ່າ. ສະນັົ້ນ, ຖ້າພ ົ້ນທີິ່ໃດ
ຫາກມີເສດຖະກ ດດີ, ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໂດຍມີຄ່າຈ້າງງານສູງຈະ
ເຮັດໃຫ້ແຮງງານເຫຼ ົ່ານັົ້ນໄດ້ມີທ່າອ່ຽງສູງຕໍໍ່ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍອອກສູ່ພ ົ້ນທີິ່
ປາຍທາງທີິ່ມີວຽກເຮັດງານທ ານັົ້ນໆ. 

2. ປັດໄຈດ ງດູດໃນພ ົ້ນທີິ່ປາຍທາງ ທີິ່ຈະມີສ່ວນຈູງໃຈໃຫ້ຄ ນໃນພ ົ້ນທີິ່ ທີິ່ມີອັດຕາ
ການວ່າງງານສູງເຄ ິ່ອນຍ້າຍເຂ ົ້າມາເນ ິ່ອງຈາກໂອກາດທີິ່ເຂ າເຈ ົ້າຈະໄດ້ມີວຽກ
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ເຮັດງານທ ານັົ້ນສູງ ແລະລະດບັຄ່າຈ້າງ ຫຼ ເງ ນເດ ອນໃນພ ົ້ນທີປາຍທາງນັົ້ນສູງ
ກວ່າຕ ົ້ນທາງ. 

3. ປັດໄຈ ຫຼ  ວັດຖຸປະສ ງທີິ່ຢູູ່ລະຫວ່າງພ ົ້ນທີິ່ຕ ົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ ແລະ ປັດໄຈ
ສ່ວນບ ກຄ ນ ຫຼ  ລັກສະນະຂອງຜູ້ຍ້າຍຖ ິ່ນຄ ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍທີິ່ຂ ົ້ນຢູູ່ກັບຕ ວ
ບ ກຄ ນເປັນຫຼັກ ຫລ  ບ ກຄ ນຍ້າຍຖ ິ່ນຈະເປັນຜູ້ກ ານ ດຄ ນຄ່າຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ
ໂດຍປຽບທຽບກັນລະຫວ່າງພ ົ້ນທີິ່ຕ ົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງເຊັົ່ນ: ປັດໄຈ ຫຼ  

ລັກສະນະຂອງຜູ້ຍາ້ຍຖ ິ່ນເປັນຕ ົ້ນ: ເພດ, ອາຍ , ສະຖານະພາບ ແລະ ອາຊີບ. 

ເນ ິ່ອງຈາກວ່າ ການເຄ ິ່ອນຍາ້ຍຖ ິ່ນແມ່ນຂະບວນການເລ ອກເຟັື້ນຄ ນທີິ່ມີ
ລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານທີິ່ (ອ້າງໃນ ທອງວັນ, 2015) 

 

ຊະວະລ ດ ຊະລະ (2551) ໄດ້ເວ ົ້າວ່າ: ປັດໄຈທີິ່ພາໃຫ້ເກີດມີການເຄ ິ່ອນຍ້າຍ
ແຮງງານມີດັົ່ງນີົ້:  

ປັດໄຈທາງດ້ານພູມສາດ: ປະກອບດ້ວຍລັກສະນະຂອງພູມີປະເທດທີິ່ເໝາະສ ມ
ໃຫ້ແກ່ການປະກອບອາຊີບ ທີິ່ໝັົ້ນຄ ງທາງດ້ານກະສ ກ າ ຍ້ອນມີສະພາບອາກາດທີິ່ເໝາະ
ສ ມເຊັົ່ນ: ມີແຫຼ່ງນ ໍ້າທ າມະຊາດ, ມີພ ົ້ນທີິ່ດ ນທີິ່ມີຄວາມອ ດ ມສ ມບ ນໄປດ້ວຍຊັບໃນດ ນ, 
ໃນນ ໍ້າທີິ່ພຽງພໍສ າລັບການນ າໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ, ການຄ້າຂາຍ, ມີທີິ່
ຕັົ້ງທີິ່ແນ່ ນອນສະດວກໃນການເຄ ິ່ອນຍ້າຍປະຊາກອນ ແລະສ ນຄ້າ. 

1. ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກ ດ: ມີການຂະຫຍາຍຕ ວທາງດ້ານເສດຖະກ ດທີດີ, ມີ
ລາຍໄດສູ້ງຈ ິ່ງສາມາດດ ງດູດໃຫ້ປະຊາກອນເຂ ົ້າໄປຕັົ້ງຖ ິ່ນຖານຢູ່າງແໜ້ນໜາ. 

2. ປັດໄຈດ້ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄ ມ ເຊ ິ່ງເປັນເຂດທີິ່ປະຊາກອນອາໄສຢູູ່ທີິ່ມີ
ຄວາມຮູ້ສ ກຄ  ກັນ ຫລ  ມີຄວາມຄ້າຍຄ ກັນທາງດ້ານສັງຄ ມ ແລະວັດທະນະທ າ 
ພ້ອມທັງມີຄວາມສະຫງ ບສ ກ. 

 

ອ ມສັກດີ ວ ງສາດ (2539) ໄດ້ກ່າວໄວວ່າ ປັດໄຈສ າຄັນໃນການເຄ ິ່ອນຍ້າຍ
ແຮງງານລະຫວ່າງປະເທດນັົ້ນມີຫລາຍປັດໄຈ ແລະໜ ິ່ງໃນນັົ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ: ປັດໄຈທາງ
ດ້ານສັງຄ ມ ແລະ ການເມ ອງ ເປັນສ ິ່ງດ ງດູດໃຫ້ມີການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານລະຫວ່າງປະ
ເທດເຊັົ່ນ: ເຊ ົ້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ລະບ ບການປົກຄອງ ເຊ ິ່ງສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວປະເທດທີິ່ມີ
ລະບ ບການປົກຄອງແບບເສລີຈະມີປັດໄຈດ ງດູດເຫຼ ົ່ານີົ້ຫຼາຍທີິ່ສ ດ. 
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2.4  ທ ດສະດກີານກະທ າສງັຄ ມ (Theory of Social Action) 

 ຣີດເດີ (Reeder, 1971: 1-9, ອ້າງເຖ ງ ນະລ ງ ເສັງປະຊາມ 2532: 94-

96) ໄດ້ອະທ ບາຍທ ດສະດີການກະທ າສັງຄ ມ (Theory of Social Action) ເວ ົ້າວ່າ 
ການກະທ າທາງສັງຄ ມນັົ້ນປະກອບດ້ວຍກ ່ມປັດໄຈຫລາຍຢູ່າງ ບໍໍ່ໄດ້ຈ າກັດຢູູ່ພຽງປັດໄຈ
ໃດ ປັດໄຈໜ ິ່ງ ຊ ິ່ງເປັນເຫດຜ ນໃນການກະທ າຂອງຄ ນ ຄ : 

 

2.4.1 ປດັໄຈດ ງດດູ (Pull Factors) ຊ ິ່ງມອີ ງປະກອບຍອ່ຍດັົ່ງນີົ້: 

 ເປົື້າໝາຍ ແລະຄວາມມ ່ງຫວັງ ທີິ່ຈະໃຫ້ບັນລ ຕາມຈ ດປະສ ງໃນການກະທ າສ ິ່ງ
ໃດໜ ິ່ງນັົ້ນ ຜູ້ກະທ າຈະກ ານ ດເປົື້າໝາຍ ຫລ ຈ ດປະສ ງໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ແລະ
ພະຍາຍາມທີິ່ຈະເຮັດທ ກວ ທີທາງເພ ິ່ອໃຫ້ບັນລ ຕາມຈ ດປະສ ງ. 

 ຄວາມເຊ ິ່ອ ເປັນຜ ນມາຈາກການທີິ່ບ ກຄ ນທີິ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນແນວຄ ດ 
ຫລ ຄວາມຮູ້ ຊ ິ່ງຄວາມເຊ ິ່ອດັົ່ງກ່າວຈະມີຜ ນຕໍໍ່ກັບການຕັດສ ນໃຈຂອງບ ກຄ ນ 
ແລະພ ດຕ ກ າທາງສັງຄ ມ ໃນກໍລະນີທີິ່ວ່າບ ກຄ ນຈະເລ ອກຮູບແບບຂອງພ ດຕ 
ກ າ ບ ນພ ົ້ນຖານຂອງຄວາມເຊ ິ່ອຖ  ທີິ່ຕ ນຕ ນຍ ດຖ  ແລະຍ ດໝັົ້ນ ຊ ິ່ງຄວາມເຊ ິ່ອ
ເຫຼ ົ່ານີົ້ ຄ ການຍອມຮັບຂໍໍ້ສະເໜີຂໍໍ້ໃດຂໍໍ້ໜ ິ່ງວ່າເປັນຈ ງ ຄວາມເຊ ິ່ອຈະກໍໍ່ໃຫ້ເກີດ
ພາວະຈ ດໃຈໃນບ ກຄ ນ ຊ ິ່ງອາດເປັນພ ົ້ນຖານສ າລັບການກະທ າໂດຍສະໝັກໃຈ
ຂອງບ ກຄ ນນັົ້ນ ແຕ່ຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ຄວາມເຊ ິ່ອນີົ້ຈະເຮັດໃຫ້ບ ກຄ ນໄດ້ກະທ າ 
ຫລ ບໍໍ່ໄດ້ກະທ າພ ດຕ ກ າກໍໍ່ໄດ້. 

 ຄ່ານ ຍ ມ ເປັນສ ິ່ງທີິ່ບ ກຄ ນໄດ້ຍ ດຖ ເປັນເຄ ິ່ອງຊ່ວຍຕັດສ ນໃຈ ແລະກ ານ ດການ
ກະທ າຂອງຕ ນເອງ,ຄ່ານ ຍ ມດັົ່ງກ່າວເປັນຄວາມເຊ ິ່ອຢູ່າງໝ ິ່ງ ມີລັກສະນະ

ຖາວອນ, ຄ່ານ ຍ ມຂອງຄ ນຈະສະແດງອອກທາງທັດສະນະຄະຕ  ແລະພ ດຕ ກ າ

ຂອງຄ ນໃນເກ ອບທ ກຮູບແບບ, ຄ່ານ ຍ ມມີຜ ນຕໍໍ່ກັບການຕັດສ ນ ໃນກໍລະນີທີິ່
ວ່າການກະທ າທາງສັງຄ ມຂອງບ ກຄ ນ ພະຍາຍາມທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຄ່ານ ຍ ມທີິ່ຍ ດຖ ຢູູ່. 

 ນ ດໄສ ແລະຂະນ ບທ ານຽມ ຄ ແບບຢູ່າງພ ດຕ ກ າທີິ່ສັງຄ ມກ ານ ດໄວ້ແລ້ວ ແລະ
ສ ບຕໍໍ່ກັນມາດ້ວຍປະເພນີ ແລະຖ້າມີການລະເມີດກໍໍ່ຈະຖ ກບັງຄັບດ້ວຍສັງຄ ມທີິ່
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ບໍໍ່ເຫັນດີ ໃນການຕັດສ ນໃຈ ທີິ່ຈະເລ ອກເຮັດພ ດຕ ກ າຢູ່າງໃດຢູ່າງໜ ິ່ງຂອງຄ ນ
ນັົ້ນ ສ່ວນໜ ິ່ງແມ່ນເກີດມາຈາກແບບຢູ່າງພ ດຕ ກ າທີິ່ສັງຄ ມກ ານ ດໃຫ້ແລ້ວ. 
 

2.4.2 ປດັໄຈ ຊກຸຍູ ້(Push Factors) ມອີ ງປະກອບຍອ່ຍດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີົ້: 

 ຄວາມຄາດຫວັງ ຄ  ທ່າທີຂອງບ ກຄ ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕ ນເອງ ໂດຍຄາດຫວັງ 
ຫລ ຕ້ອງການໃຫ້ຄ ນນັບຖ ປະຕ ບັດ ແລະເຮັດໃນສ ິ່ງທີິ່ຕ ນເອງຕ້ອງການ ດັົ່ງນັົ້ນ
ໃນການເລ ອກການກະທ າພ ດຕ ກ າສ່ວນໜ ິ່ງ ຈ ິ່ງຂ ົ້ນຢູູ່ກັບການຄາດຫວັງ ແລະ
ທ່າທີຂອງຄ ນອ ິ່ນດ້ວຍ. 

 ຂໍໍ້ຜູກພັນ ຄ ສ ິ່ງທີິ່ຜູ້ກະທ າເຊ ິ່ອວ່າ ເຂ າຖ ກບັງຄັບທີິ່ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບການນັົ້ນ,ຂໍໍ້ຜູກພັນຈະມີບ ດບາດຕໍໍ່ກັບການຕັດສ ນໃຈ ແລະການ
ກະທ າຂອງສັງຄ ມ ເພາະຜູ້ກະທ າຕັົ້ງໃຈທີິ່ຈະເຮັດສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວ ເພາະເຂ າຮູ້ສ ກວ່າ 
ເຂ າມີຂໍໍ້ຜູກພັນທີິ່ຈະຕ້ອງເຮັດ. 

 ແຮງເສີມ ຄ ຕ ວທີິ່ຊ່ວຍກະຕ ້ນໃຫ້ຜູ້ກະທ າຕັດສ ນໃຈເຮັດໄດ້ໄວຂ ົ້ນ ເພາະໃນ
ເວລາທີິ່ຜູ້ກະທ າຕັົ້ງໃຈເຮັດສ ິ່ງໃດນັົ້ນ ເຂ າອາດຈະຍັງບໍໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຈະກະທ າ
ພ ດຕ ກ ານັົ້ນດີຫລ ບໍໍ່ ແຕ່ເມ ິ່ອມີການບັງຄັບ ກໍໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕັດສ ນໃຈກະທ າພ ດຕ 
ກ ານັົ້ນໄດ້ໄວຂ ົ້ນ. 
 

2.4.3 ປດັໄຈ ສະໜບັສະໜນູ ມອີ ງປະກອບຍອ່ຍດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີົ້: 

 ໂອກາດ ເປັນຄວາມຄ ດຂອງຜູ້ກະທ າທີິ່ເຊ ິ່ອວ່າ ສະຖານະການທີິ່ເກີດຂ ົ້ນຊ່ວຍ
ໃຫ້ມີໂອກາດ ເລ ອກກະທ າ. 

 ຄວາມສາມາດ ການກະທ າທີິ່ຜູ້ກະທ າຮູ້ເຖ ງຄວາມສາມາດຂອງຕ ນເອງ ຊ ິ່ງ
ກໍໍ່ໃຫ້ເກີດຜ ນສ າເລັດໃນເລ ິ່ອງນັົ້ນໄດ້. ການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນເຖ ງຄວາມ
ສາມາດນີົ້ ຈະນ າໄປສູ່ການຕັດສ ນໃຈ ແລະການກະທ າທາງສັງຄ ມໂດຍທ ົ່ວໄປ 
ແລະການທີິ່ບ ກຄ ນກະທ າພ ດຕ ກ າໃດໆ, ບ ກຄ ນຈະພ ຈາລະນາຄວາມສາມາດ
ຂອງຕ ນເອງກ່ອນ. 

 ການສະໜັບສະໜູນ ຄ ສ ິ່ງທີິ່ຜູ້ກະທ າຮູ້ວ່າຈະໄດ້ຮັບ ຫລ ຄ ດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກ
ການກະທ ານັົ້ນ. 
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ຮີດເດີ (Reeder) ໄດ້ອະທ ບາຍເຖ ງແນວຄວາມຄ ດເກ ົ່າ ຫລ  ຕ ງກັບບັນຫາ

ດຽວກັບປັດໄຈ ຫລ ສາເຫດທີິ່ມີຜ ນຕໍໍ່ກັບ ການກະທ າທາງສັງຄ ມ ດັົ່ງນີົ້: 
 

a. ໃນສະຖານະການຂອງການກະທ າທາງສັງຄ ມ ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບພ ດຕ ກ າຂອງ
ຄ ນຫລາຍຄ ນ ຊ ິ່ງແຕ່ລະຄ ນຈະມີເຫດຜ ນແຕ່ລະຢູ່າງ ໃນການຕັດສ ນໃຈຂອງ
ການກະທ າ. 

b. ບ ກຄ ນຫລ ອ ງກອນຈະຕັດສ ນໃຈ ຫລ ສະແດງການກະທ າບ ນພ ົ້ນຖານຂອງກ ່ມ 
ເຫດຜ ນຊ ິ່ງຜູ້ຕັດສ ນໃຈເອງຄ ດໄດ້, ຄ ດວ່າມັນສອດຄ່ອງ ຫລ ຕ ງກັບບັນຫາ 
ແລະສະພາບການນັົ້ນໆ. 

c. ເຫດຜ ນນັົ້ນ ຜູ້ຕັດສ ນໃຈເອງຈະໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ ຫລ ໃຫ້ນ ໍ້າໜັກທີິ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ໃນການເລ ອກ ເຫດຜ ນ ຫລ ປັດໄຈທີິ່ຈະມີອ ດທ ຜ ນຕໍໍ່ກັບການຕັດສ ນໃຈ. 

d. ກ ່ມປັດໄຈ ຫລ ເຫດຜ ນທີິ່ມີອ ດທ ພ ນຕໍໍ່ກັບການກະທ ານັົ້ນ ຍ່ອມຈະມີການ
ປູ່ຽນແປງໄດ.້ 

e. ເຫດຜ ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສ ນໃຈນັົ້ນ ອາດຈະເປັນເຫດຜ ນສະເພາະຈາກ
ເຫດຜ ນພຽງໜ ິ່ງຢູ່າງ ຫລ ຫລາຍກວ່າ ຈາກຈ ານວນເຫດຜ ນຫລ ປັດໄຈທີິ່ມີ
ອ ດທ ພ ນຕໍໍ່ກັບການກະທ າ ທັງ 10 ຢູ່າງ ທີິ່ເວ ົ້າມາແລ້ວ ຫລ ອາດຈະບໍໍ່ມີເລີຍ 

ທີິ່ມີອ ດທ ພ ນຕໍໍ່ກັບການຕັດສ ນໃຈໃນທ ກໂອກາດ. 

f. ກ ່ມປັດໄຈ ຫລ ເຫດຜ ນທີິ່ມີອ ດທ ພ ນຕໍໍ່ກັບການກະທ ານັົ້ນ ຍ່ອມຈະມີການ
ປູ່ຽນແປງໄດ.້ 

g. ສ າລັບກໍລະນີສະເພາະບາງຢູ່າງ ພາຍໃຕ້ການກະທ າສັງຄ ມ ຈະມີຫລາຍຄັົ້ງທີິ່ຈະ
ມີທາງເລ ອກ ທີິ່ຈະມີທາງເລ ອກສອງຫລ ສາມທາງເລ ອກ ເພ ິ່ອທີິ່ຈະສະໜອງ
ຕອບຕໍໍ່ສະຖານະການນັົ້ນ. 

h. ຜູ້ກະທ າຫລ ຜູ້ຕັດສ ນໃຈອາດຈະເລ ອກສະເພາະ ຊ ິ່ງແຕກຕ່າງກນັອອກໄປໃນ
ແຕ່ລະບ ກຄ ນ 

i. ເຫດຜ ນທີິ່ຈະຕັດສ ນໃຈ ສາມາດທີິ່ຈະເຫັນໄດ້ຈາກທາງເລ ອກທີິ່ຖ ກແລ້ວ. 
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2.5  ງານວ ໄຈທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ 

ພີມວອນໄຊ ສີບ ນ (2553:23) ສ ກສາໃນຫ ວຂໍໍ້: ປັດໄຈທີິ່ມີຜ ນຕໍໍ່ການເຄ ິ່ອນ
ຍ້າຍແຮງງານເຂ ົ້າສູ່ພາກອ ດສະຫະກ າ ເຊ ິ່ງເປັນການສ ກສາມີຈ ດປະສ ງ: ສ ກສາຮູບແບບ 

ແລະລັກສະນະການເຄ ິ່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານ, ປັດໄຈທີິ່ມີຜ ນຕໍໍ່ການຕັດສ ນໃຈເຄ ິ່ອນ
ຍ້າຍເຂ ົ້າມາເຮັດວຽກຢ ູູິ່ໃນພາກອ ດສາຫະກ າຂອງຜູ້ເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ສ ກສາເຖ ງ
ຄ ນນະພາບຊີວ ດຂອງແຮງງານຢູູ່ພາກອ ດສະຫະກ າ. ການສ ກສາດັົ່ງກ່າວເປັນການສ ກສາ
ແບບປະລ ມານໂດຍນ າໃຊ້ແບບສອບຖາມເປັນເຄ ິ່ອງມ ໃນການເກັບກ າຂໍໍ້ມູນ. ຜ ນການ
ສ ກສາພ ບວ່າ: ກ ່ມຕ ວຢູ່າງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາໃສ່ ຢູູ່ໃນຫ້ອງເຊ ົ່າ ຫລ  ຢູູ່ເຮ ອນເຊ ົ່າເພ ິ່ອ
ປະກອບອາຊີບຢູູ່ພາກອ ດສະຫະກ າເຊັົ່ນ: ກ ່ມອ ດສະຫະກ າຫຼອມໂລຫະ ແລະເຄ ິ່ອງຈັກ
ກ ນ. ລາຍໄດ້ສະເລັົ່ຍໃນລະດັບ 5.000-10.000 ບາດ/ເດ ອນ. ສ າລັບປັດໄຈດ ງດູດທີິ່
ສ າຄັນຕໍໍ່ການຕັດສ ນໃຈຂອງການເຄ ິ່ອນຍ້າຍດັົ່ງນີົ້: 

- ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກ ດ. 

- ໄດຮ້ັບຄ່າຈ້າງ ຫຼ  ເງ ນເດ ອນສູງກວ່າ. 

- ໄດຮ້ັບສະຫວັດດີການ ແລະ ສ ດຜ ນປະໂຫຍດເຊັົ່ນ: ຄ່າລ່ວງເວລາ, ປະກັນ
ສັງຄ ມ. 

- ມີໂອກາດເລ ອກວຽກເຮັດງານທ າຕາມຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ. 

- ປັດໄຈທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ. 

- ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບຫຼາຍຂ ົ້ນ. 

- ມີໂອກາດໄດຝ້ ກອ ບຮ ມພັດທະນາທັກສະກ່ຽວກັບເຕັກນ ກ ແລະ ຄວາມຮູ້
ທີິ່ທັນສະໄໝ. 

- ມີຫຼັກປະກັນຄວາມໝັົ້ນຄ ງຕໍໍ່ກັບວຽກງານຫຼາຍຂ ົ້ນ. 

- ສະພາບການເຮັດວຽກມີຄວາມປອດໄພ. 

- ມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວ ດ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ຊັບສ ນ. 

- ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການບໍລ ການທາງດ້ານສາທາລະນະສ ກຫຼາຍຂ ົ້ນ. 

- ໄດຢູູ້່ຮວ່ມກັບຄອບຄ ວ, ຍາດພີິ່ນ້ອງ. 

- ມີສ ິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢູ່າງຕໍໍ່ການດ າລ ງຊີວ ດ. 
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 ມີໄຊ ແສງຈັນທະວ ງ (2550) ສ ກສາກ່ຽວກັບການໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ
ຂອງແຮງງານລາວໃນນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີຈ ດປະສ ງ: ສ ກສາເຖ ງແຮງຊຸກຍູ້ 
ແລະແຮງຈູງໃຈໃນການໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດຂອງແຮງງານລາວ, ຜ ນກະທ ບທີິ່ເກີດ
ຈາກການໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດຂອງແຮງງານລາວລວມທັງຜູ້ທີິ່ໃຊ້ແຮງງານ  ແລະ
ສະພາບເສດຖະກ ດສັງຄ ມຂອງ ສປປ. ລາວ ໂດຍລວມ, ສ ກສາປັນຫາ ແລະ ອ ປະສັກຂອງ
ແຮງງານລາວທີິ່ໄດຮ້ັບຈາກການໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແນວທາງໃນການ
ດ າລ ງຊີວ ດຂອງແຮງງານລາວຫຼັງກັບຈາກການໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ. ການສ ກສາ
ດັົ່ງກ່າວເປັນການສ ກສາແບບປະສ ມປະສານລະຫວ່າງຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລ ມານ. ຜ ນ
ການສ ກສາພ ບວ່າ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທີິ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວຕັດສ ນໃຈໄປເຮັດວຽກໃນຕ່າງ
ປະເທດມີຄ : ອັດຕາຄ່າຈ້າງພາຍໃນປະເທດຕ ່າບໍໍ່ພຽງພໍກັບການໃຊ້ຈ່າຍຈ ິ່ງເລ ອກໄປຫາ
ເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າຈະສາມາດເກັບເງ ນໄດຈ້ ານວນໜ ິ່ງ
ເພ ິ່ອກັບມາແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກ ດຄອບຄ ວ ແລະ ທັງເປັນການຍ ກລະດັບຖານະຂອງ
ຕ ນເອງໃຫ້ດີຂ ົ້ນ. ສ່ວນປັດໄຈທີິ່ຈູງໃຈໃຫ້ໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດນັົ້ນມີຄ : ອັດຕາຄ່າ
ຈ້າງທີິ່ໄດ້ຮັບໃນຕ່າງປະເທດສູງກວ່າຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ, ມີໂອກາດຫາລາຍໄດສູ້ງ (ສະສ ມ
ເກັບເງ ນໄວ້) ແລະໄດຮ້ັບການພັດທະນາທກັສະທາງດ້ານສີມ ຂອງຕ ນເອງໃຫ້ມີຄວາມ
ກ້າວໜ້າໃນອາຊີບສູງ. ຜ ນກະທ ບທີິ່ເກີດຈາກແຮງງານລາວໄປຫາວຽກເຮັດງານທ າຢູູ່ຕ່າງ
ປະເທດນັົ້ນແມ່ນເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວຂາດການກ າລັງແຮງງານເວ ົ້າລວມ, ເວ ົ້າສະເພາະ
ແມ່ນໂຮງງານຕັດຫຍ ບ ແລະຂ ງເຂດການຜະລ ດຕ່າງໆ ເຊ ິ່ງບັນຫາ ແລະອ ປະສັກທີິ່ແຮງ
ງານລາວໄດ້ພ ບຈາກການໄປຫາວຽກເຮັດງານທ າຢູູ່ຕ່າງປະເທດຄ : ບັນຫາໜີົ້ສ ນຈາກ
ການກູ້ຢ ມເງ ນເພ ິ່ອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນ ທາງ ຫຼ  ຈ່າຍໃຫ້ນາຍໜ້າຫາງານ
ເຖ ິ່ອນ, ເພາະແຮງງານລາວ ສ່ວນໃຫ່ຍນ ຍ ມທີິ່ຈະສະໝກງານກັບນາຍໜ້າເຖ ິ່ອນ ຫຼາຍ
ກ່າວທີິ່ຈະໄປສະມັກດ້ວຍການຂ ົ້ນທະບຽນແຮງງານກັບໜ່ວຍງານຈັດຫາງານຂອງລັດ.  
 

ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກ ດໄລຍະໃໝ່ຂອງ ສ.ປ ຈີນ ທີິ່ທາງຜູ້ແທນຈາກ
ມະຫາວະທະຍາໄລກວາງໂຈ ສປ ຈີນ ນ າສະເໜີໃນກອງປະຊຸມແລກປູ່ຽນ ບ ດຮຽນເລ ິ່ອງ
ການເຮັດການຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະຄວາມຮູ້ທາງວ ຊາການໃນວັນ 25.11.2016 ທີິ່ ມຊ.  ທີິ່
ວ່າ ແຜນພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກ ດຂອງ ສ.ປ ຈີນ ໃນໄລຍະກ່ອນແມ່ນ ສ ົ່ງເສີມ
ການສ ົ່ງອອກໃຫ້ຫລາຍ\ແຕ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດໄລຍະໃໝ່ແມ່ນປູ່ຽນຈາກເນັົ້ນ
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ການສ ົ່ງອອກມາເປັນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄ ນຈີນໄປເຮັດທ ລະກ ດຢູູ່ຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ຜ ນ
ຜະລ ດຕ້ອງສ ົ່ງເຂ ົ້າ ສ.ປ ຈີນ. 
 

III.  ວ ທກີານສ ກສາ  

ການສ ກສາຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນໃຊ້ການສ າພາດ ແລະການວ ໄຈພາກສະຫນາມ ຊ ິ່ງມີເປົື້າ
ໝາຍ ໃນການສ ກສາປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດການຄ້າ
ຂອງຊາວຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າມາໃນ ສປປ. ລາວ ແລະ ວ ທີການສ ກສາແມ່ນເປັນການສ ກສາແບບ
ປະລ ມານ ແລະ ຄ ນນະພາບຄວບຄູ່ກັນໄປ. ແຕ່ຈະເນັົ້ນການສ ກສາແບບປະລ ມານເປັນ
ຫລັກເພ ິ່ອຊອກຫາປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ
ການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ຕາມຄວາມຄ ດເຫັນຂອງ
ນັກທ ລະກ ດການຄ້າທີິ່ມາຈາກ ສປ. ຈີນ ໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຕະຫລອດ
ຮອດການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ຕາມຕ ວແປ
ທາງດ້ານ ເພດ, ອາຍ , ຈ ານວນສະມາຊ ກຄອບຄ ວ, ປະສ ບການເຮັດວຽກໃນລາວ, ການ

ມີພີິ່ນ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ, ລະດັບການສ ກສາ, ອາຊີບ, ສະຖານະພາບການ
ແຕ່ງງານ ແລະ ຊອກຫາຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການ
ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນລາວ. ທ ມງານ ໄດ້ກ ານ ດ ວ ທີການດ າເນີນການ

ວ ໄຈຕາມຂັົ້ນຕອນດັົ່ງນີົ້: 
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3.1  ກອບແນວຄວາມຄ ດຂອງການວ ໄຈ 

 

 

3.2  ປະຊາກອນ ແລະກ ມ່ຕ ວຢູ່າງ 

ປະຊາກອນທີິ່ໃຊ້ໃນການວ ໄຈ ແມ່ນຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ 
ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈ ານວນຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ, ມາ
ອອກແຮງງານ ຢູູ່ ສປປ. ລາວ ປັດຈ ບັນມີປະມານ 8,015 ຄ ນ (ສະຖ ຕ ຈາກກ ມກວດ
ຄ ນເຂ ົ້າເມ ອງ 2015), ແຕ່ປະຊາກອນທີິ່ໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການສ ກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນໄດ້ກ ານ ດເອ າ
ສະເພາະຜູ້ທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດການ ແລະ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ໃຊ້ໃນການວ ໄຈ, ໄດ້ແກ່ຊາວຈີນ
ທີິ່ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນ 3 ຕ ວເມ ອງ (ເມ ອງໄຊທານີ, ສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ໄຊເຊດ

ປດັໄຈດ ງດດູ 
 ດ້ານເສດຖະກ ດ 
 ວັດທະນະທ າ 
 ສັງຄ ມ  
 ການເມ ອງ 

ຕ ວປູ່ິ່ຽນຕາມ 

ຄ ນລກັສະນະຂອງ ນກັທ ລະກ ດ 

1. ເພດ 
2. ອາຍ  
3. ຈ ານວນສະມາຂ ກຄອບຄ ວ 
4. ປະສ ບການເຮັດວຽກໃນ ລາວ 
5. ການມີພີິ່ນ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ 
6. ລະດັບການສ ກສາ 
7. ອາຊີບ  
8. ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ. 

ຕ ວປູ່ິ່ຽນຕ ົ້ນ 

ປດັໄຈຊກຸຍູ ້
 ດ້ານເສດຖະກ ດ 
 ວັດທະນະທ າ 
 ສັງຄ ມ  
 ການເມ ອງ 
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ຖາ) ໂດຍເລ ອກຈາກໄວ ອາຍ  18-60 ປີ. ຊາວຈີນທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ເມ ອງໄຊ

ທານີມີ 53 ຄ ນ, ເມ ອງສີໂຄດຕະບອງມີ 197 ຄ ນ ແລະ ເມ ອງ ໄຊເຊດຖາມີ 80 ຄ ນ, 

ລວມທັງໝ ດ 330 ຄ ນ ໂດຍກ ານ ດຂະໜາດຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງໃຊ້ສູດ ທ່າໂລ ຍາມາເນ  

(Taro Yamane) ຕາມສູດດັົ່ງລ ່ມນີົ້:  

n= N/1+N (e)
2
 

 

n ຂະໜາດຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ 

N ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນທີິ່ສ ກສາ 

e ຄ່າຜ ດດ່ຽງຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ (ໃນນີົ້ກ ານ ດຄ່າຄວາມຜ ດດ່ຽງ ບໍໍ່ເກີນ 5% ຫລ  

0.05) 

 

ສະນັົ້ນ   𝑛 =
330

1+330(0.05)2
 = 181.3187  ຫຼ  = 181   

 
ດັົ່ງນັົ້ນ ເມ ິ່ອແທນຄ່າໃສ່ໃນສູດຂ້າງເທ ງແລ້ວ ຈ ານວນກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ໄດ້ແມ່ນ 181 

ຄ ນ.  
 
3.3  ເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ໃຊໃ້ນການວ ໄຈ 
 ເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ໃຊ້ໃນການການວ ໄຈ ແມ່ນໃຊ້ແບບສອບຖາມທີິ່ທ ມງານສ້າງຂ ົ້ນ 
ໂດຍການສ ກສາເອກະສານ ຕ າລາ ແລະຜ ນການວ ໄຈທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການສ້າງເຄ ິ່ອງມ ທີິ່

ໃຊ້ແມ່ນດ າເນີນການຕາມຂັົ້ນຕອນດັົ່ງນີົ້: 

1. ສ ກສາ ແລະວ ເຄາະຈາກແນວຄວາມຄ ດ ທ ດສະດີ ແລະງານວ ໄຈທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພ ິ່ອນ າມາໃຊ້ໃນການພັດທະນາແບບສອບຖາມ. 
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2. ກ ານ ດຂອບເຂດໂຄງສ້າງ ແລະເນ ົ້ອໃນ ທີິ່ຈະສ້າງແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບຂໍໍ້
ມູນສ່ວນບ ກຄ ນຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ຂໍໍ້ມູນປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈ
ຊຸກຍູ້ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອ ການຄ້າຂອງຄ ນຈີນທີິ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. 

3. ສ້າງແບບສອບຖາມໂດຍອາໄສຂໍໍ້ມູນ ຕາມຂັົ້ນຕອນທີິ່ 1 ແລະ 2 

 

3.4  ການເກບັກ າຂໍໍ້ມນູ 

ໃນການວ ໄຈຄັົ້ງນີົ້ ທ ມງານໄດ້ກ ານ ດວ ທີການເກັບກ າຂໍໍ້ມູນດ້ວຍໃຊ້ແບບສອບ
ຖາມ ນັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນຢູູ່ພາຍໃນເຂດ 3 ເມ ອງ: ສີໂຄດຕະບອງ, ໄຊເຊດຖາ 

ແລະໄຊທານີ. ໃນການເກັບກ າຂໍໍ້ມູນ ແມ່ນດ າເນີນການດັົ່ງນີົ້: 

1. ກ່ອນເກັບກ າຂໍໍ້ມູນທ ມງານໄດ້ແປແບບສອບຖາມໃຫ້ເປັນພາສາຈີນເພ ິ່ອ
ສະດວກໃນການເກັບກ າຂໍໍ້ມູນ. 

2. ເຮັດໜັງສ ສະເໜີຫາເຈ ົ້າເມ ອງ ທັງ 3 ເມ ອງ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີິ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ິ່ອຂໍອະນ ຍາດເກັບກ າຂໍໍ້ມູນ. 

3. ດ າເນີນການລ ງເກັບກ າຂໍໍ້ມູນຫລັງໄດ້ຮັບອະນ ຍາດຈາກເມ ອງ ແລະ ບັນດາຂະແ
ໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

3.5 ການວ ເຄາະຂໍໍ້ມນູ 

 ນ າເອ າແບບສອບຖາມທັງໝ ດມາກວດສອບຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະຄວາມ
ຄ ບຖັວນ 

 ນ າໃຊ້ໂປແກຼມສະຖ ຕ  ສ າລັບການວ ໄຈທາງດ້ານສັງຄ ມ Statistical 

Package for Social  (SPSS) ເພ ິ່ອຊອກຫາຄ່າສະເລ່ຍ (mean:X) 

ແລະ ຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕາຖານ (standard Divaition: S.D), ຄ່າຄວາມຖີິ່ 

(Frequency) ແລະ ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ (percentage) ເປັນລາຍຂໍໍ້, ລາຍດ້ານ 
ເຊ ິ່ງມີເກນແປຜ ນດັົ່ງນີົ້: 
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                                            ຄະແນນສູງສ ດ - ຄະແນນຕ ່າສ ດ              
ການຈັດຊ່ວງຊັົ້ນຄະແນນ =  

                                                              ຈ ານວນຊັົ້ນ 
 

ດັົ່ງນັົ້ນ, ຄ່າສະເລ່ຍມາດຕາສ່ວນປະມານຄ່າ (Rating Scale) ມາສາດກ ານ ດຊ່ວງຊັົ້ນ
ຄວາມຕ້ອງການດັົ່ງນີົ້: 
 

 1.00 - 1.80   ໜ້ອຍທີິ່ສ ດ 

 1.81 – 2.60  ໜ້ອຍ 

 2.61 – 3.40  ກາງ 

 3.41 – 4.20  ຫຼາຍ 

 4.21 – 5.00  ຫຼາຍທີິ່ສ ດ 

 

ສະຖ ທີິ່ໃຊ້ໃນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານ: ແມ່ນນ າໃຊ້ one-way ANOVA ເຊ ິ່ງມີ

ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-Value = 0.05, independent T-Test ທີິ່ມີລະດັບຄວາມ

ເຊ ິ່ອງໝັົ້ນ 95 ເປີເຊັນ ແລະ ສ ມມ ດຖານຫລັກຈະໄດ້ຮັບການປະຕ ເສດເມ ິ່ອຄ່າລະດັບ

ຄວາມສ າຄັນນ້ອຍກວ່າ 0.05 (P-Value < 0.05). 

 

 

IV.  ຜ ນການວ ເຄາະຂໍໍ້ມນູ 

 ໃນການນ າສະເໜີຜ ນການວ ເຄາະຂໍໍ້ມູນ ທ ມງານໃຊ້ວ ທີບັນລະຍາຍປະກອບ
ພາບ ແລະຕາຕະລາງ ຕາມລ າດັບດັົ່ງລ ່ມນີົ້: 
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4.1  ຄ ນລກັສະນະສວ່ນບ ກຄ ນຂອງຜູຕ້ອບ ແບບສອບຖາມ 

 ໃນການນ າສະເໜີຜ ນການວ ເຄາະຂໍໍ້ມູນສ່ວນບ ກຄ ນຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບ
ຖາມ ຈ ານວນ 181 ຄ ນ ຈະນ າສະເໜີແຕ່ລະຕ ວແປເຊັົ່ນ: ເພດ, ອາຍ , ຈ ານວນ

ສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ, ການສ ກສາ, ອາຊີບ, ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ, ປະສ ບການ 

ການເຮດັທ ລະກ ດໃນລາວ, ການມີພີິ່ນອ້ງທີິ່ໄປເຮດັວຽກຢູູ່ ລາວ ແລະ ເມ ອງທີິ່ອາໄສຢູູ່

ລາຍລະອຽດດັົ່ງລ ່ມນີົ້: 
 
4.1.1  ເພດ 

 ປະຊາກອນກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ ານວນ 181 ຄ ນມີທັງເພດຍ ງ ແລະ ເພດຊາຍເຊັົ່ນ:  

ເພດຊາຍ ມີ 97 ຄ ນ ຫລ  ເທ ົ່າກັບ 53.6 ເປີເຊັນ ແລະ ເພດຍ ງ ຈ ານວນ  84 ຄ ນ ເທ ົ່າ

ກັບ 46.4 ເປີເຊັນ. ຮູບປະກອບທີ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈ ານວນເປີເຊັນຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ
ຈ າແນກຕາມເພດ, ຜ ນການວ ເຄາະຂໍໍ້ມູນພ ບວ່າກ ່ມຕ ວຢູ່າງສ່ວນຫຼາຍເປັນເພດຊາຍ 
ແລະເພດຍ ງແມ່ນມີອັດຕາສ່ວນແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ. 

 

 
ແຜນພາບທີ 1: ຈ ານວນເປີເຊັນ ຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ າແນກຕາມເພດ 

 
4.1.2   ອາຍ   

 ຜ ນການວ ເຄາະຂໍໍ້ມູນກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ ານວນ 181 ຄ ນ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງມີອາຍ 

ນ້ອຍສ ດແມ່ນ 17 ປີ, ມີຈ ານວນ 1 ຄ ນ ແລະ ຜູ້ທີິ່ມີອາຍ ສ ງສ ດ ແມ່ນ 90 ປີ, ມີຈ າ
ນວນ 1 ຄ ນເຊັົ່ນກັນ. ຜູ້ທີິ່ ມີອາຍ ຢູູ່ລະຫວ່າງ 25-50 ປີ ມີຈ ານວນ 158 ຄ ນ, ໝາຍ

ຜູໍ້ຊາຍ

54%

ແມ ີ່ຍງິ

46%
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ຄວາມວ່ານັກທ ລະກ ດຄ້າຂາຍຊາວຈີນທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ ສປປ. ລາວ ສ່ວນ
ຫລາຍແມ່ນຢູູ່ໃນໄວທ າງານ ຊ ິ່ງມີອາຍ ສະເລ່ຍ 36 ປີ.  
4.1.3   ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ 

 ສ າລັບຈ ານວນສະມາຊ ກໃນທີິ່ນີົ້ແມ່ນໄດ້ລວມ ເອ າຄ ນທີິ່ມີໜ້າໃນສ າມະໂນ
ຄ ວຂອງ ເຂ າເຈ ົ້າທີິ່ອາໄສຢູູ່ ປະເທດຈີນ ເນ ິ່ອງຈາກວ່າສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວອາດມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີິ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າ ຕ້ອງໄດ້ອອກໄປເຮັດທ ລະກ ດຢູູ່ນອກປະເທດ.   
 

ຕາຕະລາງ 1: ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕະຖານ ຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ ານ
ແນກຕາມອາຍ  ແລະຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ 

ຂໍໍ້ມູນສ່ວນບ ກຄ ນ X   S.D Max Min 
ອາຍ  36.62 10.22 90 17 
ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ 4.17 1.79 10  1 

 
 ຕາຕະລາງທີ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕະຖານຂອງ 
ກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ າແນກ ຕາມອາຍ  ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ງຢູ່າງມີອາຍ ສະເລ່ຍ 36.6 ປີ, ອາຍ ສູງສ ດ 

90 ປີ ແລະຕ ່າສ ດ 17 ປີ. ໝາຍຄວາມວ່າປະຊາ ກອນກ ່ມຕ ວຢູ່າງມີອາຍ ແຕກຕ່າງກັນ. 
ສ າລັບຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວຕາຕະລາງ ຂ້າງເທ ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ກ ່ມ
ຕ ວຢູ່າງມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວສະເລ່ຍ 4.17 ຄ ນ, ໃນນັົ້ນມີຈ ານວນສະມາຊ ກ

ໃນຄອບຄ ວສູງສ ດ 10 ຄ ນ ແລະຕ ່າສ ດ 1 ຄ ນ.  
 
4.1.4   ປະສ ບການໃນການມາລາວ 
 

ຜ ນການສ ກສາກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ ານວນ 181 ຄ ນສ່ວນຫລາຍແມ່ນບໍໍ່ເຄີຍມາລາວ
ເຊ ິ່ງສະເລ່ຍແລ້ວມີເຖ ງ 66  ເປີເຊັນຂອງຈ ານວນກ ່ມຕ ວຢູ່າງທັງໝ ດ, ແຕ່ໃນຄະນະດຽວ
ກັບກໍໍ່ມີຈ ານວນ 34 ເປີເຊັນທີິ່ເຄີຍມາທ່ອງທ່ຽວ, ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ 
ດັົ່ງຮູບພາບທີ 5. 
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ແຜນພາບທີ 2: ປະສ ບການໃນການມາລາວ 
 
 

4.1.5   ການມຍີາດພີິ່ນອ້ງທີິ່ມາເຮດັວຽກຢູູ່ລາວ 
 

 ເມ ອກ່າວເຖ ງຍາດຕ ພີິ່ນ້ອງທີິ່ມາເຮັດວຽກ ຫລ  ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ລາວຜ ນ
ການສ ກສາຈາກ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ ານວນ 181 ຄ ນ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນ
ມີຍາດພີິ່ນ້ອງມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວມີຈ ານວນ 150 ຄ ນ ແລະ ຜູ້ທີິ່ບອກວ່າບໍໍ່ມີຍາດພີິ່ນ້ອງ
ມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວມີ 27 ຄ ນ ແລະ ໃນນັົ້ນມີຜູ້ບໍໍ່ຕອບຫຍັງ 4 ຄ ນ.  
 
 

 
ແຜນພາບທີ 3: ສະແດງຍາດພີິ່ນ້ອງທີິ່ມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ 
 

ເຄີຍມາລາວ, 

34.3

ບ ີ່ ເຄີຍມາລາວ

, 65.7

ມີພີົ້ນ້ອງມາ
ເຮັດວຽກຢູູ່

ລາວ
85%

ບໍໍ່ມີພີົ້ນ້ອງຢູູ່
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 ຮູບພາບທີ 6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນສ່ວນຫລາຍ
ແມ່ນມີຍາດພີິ່ນ້ອງມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວກ່ອນແລ້ວເຊ ິ່ງກວມເຖ ງ 85 ເປີເຊັນຂອງຈ ານວນ
ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທັງໝ ດ ແລະ ມີພຽງ 15 ເປີເຊັນ ເທ ົ່ານັົ້ນທີິ່ຕອບວ່າບໍໍ່ມີຍາດພີິ່ນ້ອງມາເຮັດ
ວຽກຢູູ່ລາວ. ສະຫຼຸບແລ້ວ ນັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ລາວ
ສ່ວນຫລາຍແມ່ນມີຍາດພີິ່ນ້ອງມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວກ່ອນຈ ິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າຕັດສ ນໃຈ
ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນ ສປປ. ລາວ ເພາະວ່າຍາດພີິ່ນ້ອງອາດເປັນເຄ ອຂ່າຍທີິ່ດີ 
ແລະສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລ ອເຂ າເຈ ົ້າໄດ້.  
 

4.1.6   ລະດບັການສ ກສາ  
 
 ຜ ນການສ ກສາຈາກປະຊາກອນກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈໍນວນ 181 ຄ ນ ພ ບວ່າກ ່ມ
ຕ ວຢູ່າງມີລະດັບການສ ກສາທີິ່ ແຕກຕ່າງກັນເຊັົ່ນ: ຂັົ້ນປະຖ ມ, ມັດທະຍ ມຕ ົ້ນ, 
ມັດທະຍ ມປາຍ, ຊັົ້ນສູງ, ປະລ ນຍາຕີ ແລະ ສູງກວ່າ ປະລ ນຍາຕີ.  
 

 

 
ແຜນຜງັທີ 3:  ລະດັບການສ ກສາຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ 
 

ແຜນພາບທີ 7 ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບການສ ກສາຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ໃນນັົ້ນມີຜູ້
ທີິ່ມີລະດັບການສ ກສາ ຂັົ້ນ ມັດທະຍ ມຕ ົ້ນຫລາຍກວ່າລະດັບອ ິ່ນໆເຊ ິ່ງກວມເຖ ງ 47 
ເປີເຊັນ, ຮອງລ ງມາແມ່ນຊັົ້ນມັດທະຍ ມປາຍມີ 26.5 ເປີເຊັນ,  ສ່ວນຜູ້ທີິ່ມີລະດັບການ
ສ ກສາສູງກວ່າປະລ ນຍາຕີແມ່ນມີພຽງແຕ່ 0.6 ເປີເຊັນ. ໝາຍຄວາມ ວ່າລະດັບການສ ກ
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ສາຂອງ ປະຊາກອນກ ່ມຕ ວຢູ່າງແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງມີການສ ກ
ສາໃນລະດັບທີິ່ສ ມຄວນ. 
 

 
ແຜນຜງັທີ 4: ລະດັບການສ ກສາຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງແຍກຕາມເມ ອງ 
 

 ແຜນພາບທີ 8 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜ ນການສ ກສາກ ່ມຕ ວຢູ່າງໃນ 3 ເມ ອງຄ : 
ເມ ອງໄຊທານີ, ເມ ອງໄຊ ເຊດຖາ ແລະ ເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ. ຈາກແຜນຜັງເຫັນວ່າມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໂດຍສະເພາະແມ່ນເມ ອງສີໂຄດ ຕະບອງ ມີລະດັບການສ ກສາສ່ວນ
ຫລາຍແມ່ນລະດັບມັດທະຍ ມຕ ົ້ນ ແລະ ປາຍໃກ້ຄຽງກັນ ໃນຄະນະທີິ່ຢູູ່ ເມ ອງໄຊທານີ 
ແລະ ໄຊເຊດຖາ ມີລະດັບການສ ກສາຂັົ້ນມັດທະຍ ມຕ ົ້ນສູງກວ່າລະດັບອ ິ່ນໆ ແລະ ທັງ
ສອງເມ ອງມີກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີລະດັບການສ ກສາ ລະດັບວ ຊາຊີບ ແລະ ປະລ ນຍາຕີພຽງ 1 
ແລະ 2 ເປີເຊັນເທ ົ່າກັນທັງສອງເມ ອງ ແລະ ທັງສອງເມ ອງກໍບໍໍ່ມີຜູ້ທີິ່ມີລະດັບການສ ກສາ
ຂັົ້ນສູງກວ່າປະລ ນຍາຕີ. 

 
4.1.7   ປະເພດທ ລະກ ດການຄາ້ຂອງກ ມ່ຕ ວຢູ່າງ  

 ຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າກ ່ມຕ ວຢູ່າງທັງໝ ດ 181 ຄ ນແມ່ນເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ
ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສ່ວນຂະໜາດຂອງທ ລະກ ດກໍມີຫລາກຫລາຍ ຊ ິ່ງຈັດແບ່ງອອກເປັນ 3 
ປະເພດໃນການຄ ້ມຄອງເຊັົ່ນ: ທ ລະກ ດຂະໜາດ ຕ ່າກວ່າ 400 ລ້ານ ແມ່ນເມ ອງເປັນຜູ້
ຄ ້ມຄອງ, ທ ລະກ ດຂະໜາດ 400 ລ້ານ- 1 ຕ ົ້ ກີບ ແມ່ນ ແຂວງເປັນຜູ້ຄ ້ມຄອງ, ສ່ວນ
ທ ລະກ ດຂະໜາດ 5 ຕ ົ້ົ້ ກີບຂ ົ້ນໄປແມ່ນ ຂັົ້ນກະຊວງເປັນຜູ້ຄ ້ມຄອງ. ທ ລະກ ດທີິ່ກ ່ມ
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ຕ ວຢູ່າງເຮັດໃນ ສປປ. ລາວ ແມ່ນມີ ມູນຄ່າແຕ່ 5.000 ຫາ 150.000 ໂດລາ, ຊ ິ່ງ
ປະກອບມີຫຼາຍປະເພດເຊັົ່ນ: ທ ລະກ ດຮ້ານຂາຍເຄ ິ່ອງໄຟຟ້າທ ົ່ວໄປ, ຮ້ານຂາຍໂທລະສັບ
, ຮ້ານຂາຍເສ ອຜ້າ ແລະກະເປົາ, ຮ້ານຂາຍລ ດ, ຮ້ານຂາຍເຄ ິ່ອງອາໄຫຼ່ລ ດ  ແລະ 
ສ້ອມແປງ, ຮ້ານຂາຍເຄ ິ່ອງຕ ບແຕ່ງເຮ ອນ (furniture), ຮ້ານຂາຍຜ້າກັົ້ງ, ຮ້ານອາຫານ 
ແລະ ເຄ ິ່ອງດ ິ່ມ ແລະ ອ ິ່ນໆ ແລະມີພຽງ 2 ຄ ນ ຕອບວ່າເປັນລູກຈ້າງຂອງຄ ນອ ິ່ນ, ລາຍ
ລະອຽດຂອງທ ລະກ ດການຄ້າຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງແຕ່ລະເມ ອງມີດັົ່ງນີົ້: 

 

 
ແຜນພາບທີ 4: ປະເພດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງຢູູ່ເມ ອງໄຊທານີ 
 
 ຮູບພາບທີ 9 ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດທ ລະກ ດການຄ້າຈ ານວນ 44 ຄ ນ ຂອງ
ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ອາໄສຢູູ່ເມ ອງໄຊທານີ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ໃນນັົ້ນສ່ວນ
ຫລາຍແມ່ນເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂາຍເຄ ິ່ອງໄຟຟ້າ ທ ົ່ວໄປ ເຊ ິ່ງມີເຖ ງ 27 ຄ ນ ຂອງຈ າ
ນວນກ ່ມຕ ວຢູ່າງທັງໝ ດ ຫລ  ເທ ົ່າກັບ 61 ເປີເຊັນ, ຮອງລ ງມາແມ່ນເຮັດທ ລະກ ດການ
ຄ້າຂາຍໂທລະສັບມີຈ ານວນ 9 ຄ ນ ຫລ  21 ເປີເຊັນ. ສ່ວນຮ້ານອາຫານ ແລະ ເປັນ
ລູກຈ້າງຄ ນອ ິ່ນແມ່ນມີເທ ົ່າກັນ ປະເພດລະ 1  ຄ ນ ຫລ  ເທ ົ່າກັບ 2  ເປີເຊັນ. 
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ແຜນພາບທີ 5: ປະເພດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງຢູູ່ເມ ອງໄຊເຊດຖາ 

 
 ຮູບພາບທີ 10 ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ າ
ນວນ 43 ຄ ນທີິ່ອາໄສ ຢູູ່ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ ແມ່ນມີຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນໄປເຊັົ່ນ: ທ ລະກ ດການຄ້າຂາຍເຄ ິ່ອງໄຟຟ້າທ ົ່ວໄປ, ຂາຍເຄ ິ່ອງຕ ບແຕ່ງເຮ ອນ, 
ຂາຍໂທລະສັບມ ຖ , ເສ ອຜ້າ ແລະ ກະເປົາ, ຂາຍລ ດຈັກ ແລະ ບໍລ ການນ າທ່ຽວ. ແຕ່ໃນ
ນັົ້ນປະເພດທ ລະກ ດທີິ່ກ ່ມຕ ວຢູ່າງຢູູ່ເມ ອງໄຊເຊດຖາເຮັດຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນທ ລະກ ດ
ການຄ້າຂາຍເຄ ິ່ອງໄຟ້ຟ້າທ ົ່ວໄປ ແລະ ຂາຍເຄ ິ່ອງຕ ບແຕ່ງພາຍໃນ ເຊ ິ່ງກວມເອ າ 30 
ເປີເຊັນ ແລະ 28 ເປີເຊັນ ຕາມລ າດັບ.  ສ່ວນທ ລະກ ດທີິ່ກ ່ມຕ ວຢູ່າງເຮັດໜ້ອຍທີິ່ສ ດຢູູ່
ເມ ອງໄຊເຊດຖາແມ່ນການບໍລ ການນ າທ່ຽວ ເຊ ິ່ງມີພຽງ 2 ເປີເຊັນເທ ົ່ານັົ້ນ. 
 

 
ແຜນພາບທີ 6: ປະເພດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງຢູູ່ເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ. 

30%

28%

21%

12%

7% 2%

ເມອືງໄຊເຊດຖາ

ຂາຍເຄ ິ່ອງໄຟຟ້າທ ົ່ວໄປ
ຂາຍເຄ ິ່ອຕ ບແຕ່ງເຮ ອນ
ຂາຍໂທລະສັບ
ເສ ອຜ້າແລະກະເປົາ
ລ ດຈັກ
ບໍລ ການນໍທ່ຽວ

33%

17%8%
11%

8%

4%
3%

3%
3%

3% 4% 3%

ເມອືງສໂີຄດຕະບອງ
ຂາຍເສ ອຜ້າແລະເຄ ິ່ອແມ່ຍ ງ
ຂາຍອາໄລ ແລະສອມແປງລ ດ
ຂາຍເຄ ິ່ອງໄຟຟ້າທ ົ່ວໄປ
ຂາຍກະເປົົ່າແລະ ເກີບ
ຂາຍໂທລະສັບ
ຮ້ານຜ້າກັົ້ງ
ອ ປະກອນຕ ບແຕງ
ຮ້ານອາຫານແລະເຄ ິ່ອງດ ມ
Mini Mark

ໂຮງແຮມແລະນ າທ່ຽວ
ເຄ ິ່ອງປະດັບ ແລະ ລູກຈ້າງ 



 

33 

 

  
ຮູບພາບທີ 11 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານທ ລະກ ດການຄ້າ

ທີິ່ກ ່ມຕ ວຢູ່າງເຮັດຢູູ່ເມ ອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າປະເພດທ ລະກ ດການ
ຄ້າທີິ່ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມໃນຈ ານວນ 94 ຄ ນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນ ການຄ້າຂາຍເສ ອຜ້າ 
ແລະ ເຄ ິ່ອງແມ່ຍ ງເຊ ິ່ງມີເຖ ງ 33 ເປີເຊັນ, ຮອງລ ງມາແມ່ນ ການຄ້າຂາຍອາໄຫຼ່ ແລະ 
ສອ້ມແປງລ ດ 17 ເປີ ເຊັນ, ຄາ້ຂາຍກະເປົາ ແລະ ເກີບ 11 ເປີເຊັນ. ສ າລັບຄ້າຂາຍເຄ ິ່ອງ
ໄຟຟ້າທ ົ່ວໄປ ແລະ ໂທລະສັບແມ່ນ ມີຈ ານວນເທ ົ່າກັນ ຢູູ່ທີິ່ 8 ເປີເຊັນ. ນອກຈາກນັົ້ນຍັງ
ມີການຄ້າຂາຍ: ຜ້າກັົ້ງ, ອ ປະກອນຕ ບແຕ່ງພາຍໃນ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄ ິ່ອງດ ິ່ມ, Mini 

Mark ແລະ ບໍລ ການໂຮງແຮມ ແລະ ນ າທ່ຽວ ທີິ່ມີອັດຕາສ່ວນໃກ້ຄຽງກັນຢູູ່ທີິ່ 3 ແລະ 
4 ເປີເຊັນ. 
  
 ຈາກແຜນພາບທີ 4, 5 ແລະ 6 ສາມາດສະຫລ ບໄດ້ວ່າ ປະເພດທ ລະກ ດການ
ຄ້າ ທີິ່ນັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນເຮັດຢູູ່ 3 ເມ ອງ: ເມ ອງໄຊທານີ, ໄຊເຊດຖາ ແລະ 
ເມ ອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ສປປ. ລາວ ແມ່ນມີຫລາກຫລາຍປະເພດ ແຕກຕ່າງກັນທັງນີົ້ອາດ
ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສ ບການຄວາມຊ ານ ຊ ານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະທ່ອງ
ຖ ິ່ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຊ ົ້ຂອງຄ ມລາວໂດຍລວມ. ປະເພດສ ນຄ້າທີິ່ມີການຄ້າຂາຍ
ສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນສ ນຄ້າທີິ່ຜະລ ດຢູູ່ປະເທດຈີນ ແລ້ວນ າເຂ ົ້າມາຄ້າຂາຍຢູູ່ລາວຫລາຍ
ກວ່າຜະລ ດພາຍໃນລາວ ເຮ າເອງ ແລະ ເມ ິ່ອທຽບດ້ານລາຄາເຫັນວ່າສ ນຄ້າທີິ່ກ ່ມ 
ຕ ວຢູ່າງຂາຍຈະມີມູນຄ່າຖ ກກວ່າສ ນຄ້າ ທີິ່ຜະລ ດຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ສ ນຄ້າທີິ່ນ າເຂ ົ້າຈາກ
ປະເທດອ ິ່ນໆໂດຍສະເພາະແມ່ນ ນ າເຂ ົ້າຈາກປະເທດໄທ.  

 
 ສະນັົ້ນ, ເມ ິ່ອສ ມທຽບໃສ່ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກ ດໄລຍະໃໝ່ຂອງ ສ.ປ 
ຈີນ ທີິ່ທາງຜູ້ແທນ ຈາກ ມະຫາວ ທະຍາໄລ ກວາງໂຈ ສປ. ຈີນ ນ າສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ
ແລກປູ່ຽນບ ດຮຽນເລ ິ່ອງການເຮັດການຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະຄວາມຮູ້ ທາງວ ຊາການໃນວັນ 
25.11.2016 ທີິ່ ມຊ  ທີິ່ວ່າ ແຜນພັດທະນາທາງ ດ້ານເສດຖະກ ດຂອງ ສ.ປ ຈີນ ໃນ
ໄລຍະໃໝ່ ແມ່ນປູ່ຽນຈາກເນັົ້ນການສ ົ່ງອອກມາເປັນ ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ຄ ນຈີນໄປເຮັດ
ທ ລະກ ດຢູູ່ຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ຜ ນຜະລ ດຕ້ອງສ ົ່ງເຂ ົ້າ ສ.ປ ຈີນ ຊ ິ່ງເຫັນວ່າມັນແຕກຕ່າງ
ຈາກຜ ນການສ ກສານີົ້ ເພາະຜ ນການສ ກສາພ ບວ່ານັກທ ລະກ ດຄ້າຂາຍຈີນມາເຮັດທ ລະ
ກ ດຢູູ່ ສປປ. ລາວໂດຍການນ າເອ າສ ນຄ້າທີິ່ຜະລ ດຢູູ່ ສປ ຈີນມາຈ າໜ່າຍ ແລະ ຄ້າຂາຍ
ຢູູ່ ສປປ. ລາວ ຫລາຍກວ່າທີິ່ຈະຜະລ ດ ແລະ ສ ົ່ງກັບຄ ນສູ່ ສປ ຈີນ.  
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4.1.8   ສະຖານະພາບການແຕງ່ງານ 
 ຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າໃນຈ ານວນປະຊາກອນກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ ານວນ 181 ຄ ນ 
ສ່ວນຫລາຍແມ່ນແຕ່ງງານ ແລ້ວ ຊ ິ່ງກວມເຖ ງ 88 ເປີເຊັນຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງທັງໝ ດ, ແຕ່
ໃນນັົ້ນກໍຍັງມີຜູ້ທີິ່ເປັນໂສດ 10 ເປີເຊັນ, ຢູ່າຮ້າງ 2 ເປີເຊັນ ແລະ ໝ້າຍ 0,6 ເປີເຊັນ; 
ລາຍລະອຽດເບ ິ່ງຕາມຮູບພາບຂ້າງລ ່ມ. 
 

 
ແຜນພາບທີ 7: ສະຖານະພາບຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ 
 

4.1.9   ເມ ອງທີິ່ອາໄສຢູູ່ 

 ຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າທີິ່ຢູູ່ອາໄສຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ ານວນ 181 ຄ ນ ສ່ວນ
ຫລາຍແມ່ນຢູູ່ເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ ເຊ ິ່ງກວມເຖ ງ 52 ເປີເຊັນ, ສ່ວນເມ ອງໄຊທານີ ແລະ 
ເມ ອງໄຊເຊດຖາແມ່ນໃກ້ຄຽງກັນ ຢູູ່ທີິ່ 24 ເປີເຊັນ,  

 
ແຜນພາບທີ 8: ທີຢູູ່ອາໄສຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ  
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ແຜນຜງັທີ 5: ທີຢູູ່ອາໄສແຍກຕາມເພດ 
 

 
 ຮູບພາບທີ 14 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ທີຢູູ່ອາໄສແຍກຕາມເພດສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເມ ອງທີິ່ກ ່ມຕ ວຢູ່າງອາໄສຢູູ່ ແຍກຕາມເພດໃນ 3 ເມ ອງ ທີິ່ເປັນເຂດເປົື້າໝາຍຂອງການ
ສ ກສາ (ໄຊທານີ, ໄຊເຊດຖາ ແລະ ສີໂຄດຕະບອງ) ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ ກັນເຊັົ່ນ
ວ່າ: ເມ ອງໄຊທານີ ແລະ ເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ ມີເພດຍ ງ ແລະ ຊາຍອາໄສຢູູ່ໃກ້ຄຽງກັນ 
ຢູູ່ທີິ່ 47.8 ແລະ 52.1 ເປີເຊັນແມ່ນເພດຊາຍ ແລະ 52.2 ແລະ 47 ເປີເຊັນ ແມ່ນເພດ
ຍ ງ, ແຕ່ຢູູ່ເມ ອງໄຊເຊດຖາ ແມ່ນຜູ້ຊາຍຫລາຍກວ່າ ແມ່ຍ ງ ຄ  62.8 ເປີເຊັນ ແລະ 37.2 
ເປີເຊັນ.   

 

4.2  ປດັໄຈດ ງດດູ ແລະປດັໄຈຊກຸຍູໃ້ນການຍາ້ຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອທ ລະກ ດການຄາ້ຂອງຄ ນ
ຈນີ 
 
 ຜ ນການວ ເຄາະການສ ກສາ ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ
ເພ ິ່ອທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຄ ນຈີນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນປັດໄຈ 4 ດ້ານ: 

ເສດຖະກ ດ, ວັດທະນະທ າ, ສັງຄ ມ ແລະ ການເມ ອງ ເຫັນໄດ້ ດັົ່ງລ ່ມນີົ້  
 

44 43

94

47.8
62.8 52.152.2

37.2 47.9

ຈ ານວນລວມ ຜູ້ຊາຍ % ແມ່ຍ ງ %
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3.2.1 ປດັໄຈດ ງດງູໃນການຍາ້ຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮດັທ ລະກ ດການຄາ້ຂອງຊາວຈນີ ທີິ່ເຂ ົ້າມາ 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 

 ຜ ນການສ ກສາ ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງ
ຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາໃນນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພ ບວ່າ ປັດຈັດດ ງດູດໂດຍພາບລວມຢູູ່ໃນ
ລະດັບປານກາງ ຈາກມາດຕະຖານວັດ 5 ລະດັບ. ເມ ິ່ອພ ຈາລະນາປຽບທຽບຄ່າສະເລ່ຍ
ປັດໄຈດ ງດູດ ໃນແຕ່ລະດ້ານພ ບວ່າ ດ້ານເສດຖະກ ດ ເປັນແຮງດ ງດູດ ທີິ່ຫລາຍທີິ່ສ ດ 
(X=3.07)  ເມ ິ່ອປຽບທຽບກັບ ດ້ານສັງຄ ມ (X =2,75),  ວັດທະນະທ າ(X=2,72) 

ແລະ ການເມ ອງ ຕາມລ າດັບ (X=2,41) (ຕາຕະລາງ 2) 
ຕາຕະລາງ 2: ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕາຖານຂອງປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍ
ຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດຂອງ

ຊາວຈີນ 
 

ລະດບັປັດໄຈດ ງດດູ 
X S.D ແປຜ ນ 

1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 3.07 1.20 ຫລາຍ 
2. ດ້ານວດັທະນະທ າ 2.72 0.60 ກາງ 

3. ດ້ານສັງຄ ມ 2.75 0.65 ກາງ 

4. ດ້ານການເມ ອງ 2.41 0.58 ໜ້ອຍ 

 ສະເລຍ່ລວມ 2.74 0.76 ກາງ 
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3.2.1.1 ປດັໄຈດ ງດດູທາງດາ້ນເສດຖະກ ດ 
ຕາຕະລາງ 3: ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕະຖານຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກຕາມ
ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານເສດຖະກ ດ 

ດາ້ນເສດຖະກ ດ ລະດັບປັດໄຈດ ງດູດ 
X S.D ແປຜ ນ 

1. ການເຮັດທ ລະກ ດ/ຄ້າຂາຍໃນລາວໄດ້ຮັບຄ່າ
ຕອບແທນສູງ 

1.98 0.67 ໜ້ອຍ 

2. ການເດີນທາງເຂ ົ້າມາໃນລາວມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖ ກ
ກວ່າປະເທດອ ິ່ນ 

3.87 1.22 ຫລາຍ 

3. ລາວມີວຽກໃຫ້ເຮັດຫລາກຫລາຍ ສາມາດເລ ອກ
ກ ດຈະການທີິ່ເໝາະສ ມໄດ້ 

3.49 1.14 ຫລາຍ 

4. ລາວມີລະບ ບເສດຖະກ ດທີິ່ແນ່ນອນ ແລະ
ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຢູ່າງຢ ນຍ ງ 

3.04 1.19 ກາງ 

5. ລາວມີສະພາບເສດຖະກ ດຂ້ອນຂ້າງ ຄ່ອງຕ ວ 
ແລະຂະຫຍາຍຕ ວໄວ 

2.81 1.13 ກາງ 

 
 ຕາຕະລາງທີ 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານເສດຖະກ ດຂອງກ ່ມ
ຕ ວຢູ່າງໃນຈ ານວນ 181 ຄ ນແມ່ນ ຢູູ່ໃນ ລະດັບໜ້ອຍ ຫາ ຫລາຍ, ເພາະວ່າ ອີງໃສ່
ຕາຕະລາງຂ້າງເທ ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນລາວໄດ້ຮັບຄ່າ
ຕອບແທນສູງນັົ້ນມີຄ່າສະເລ່ຍ x= 1.98, ເຫັນວ່າຢູູ່ໃນອັດຕາທີິ່ໜ້ອຍ, ແຕ່ປັດໄຈ ການ
ເດີນທາງເຂ ົ້າມາໃນລາວມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖ ກ ກວ່າປະເທດອ ິ່ນ ແລະ ລາວມີວຽກເຮັດງານທ າ 
ອັນຫລາກຫລາຍສາມາດເລ ອກກ ດຈະການທີິ່ເໝາະສ ມໄດ້ ເຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍx= 3.87, 

x= 3.49, ເຫັນວ່າຢູູ່ ໃນລະດັບຫລາຍ. ສ າລັບປັດໄຈລາວມີລະບ ບເສດຖະກ ດທີິ່
ແນ່ນອນ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຢູ່າງຢ ນຍ ງ ແລະລາວມີສະພາບເສດຖະກ ດຂ້ອນຂ້າງ
ຄ່ອງຕ ວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວໄວ ມີຄ່າສະເລ່ຍ x= 3.04 ແລະ x= 2.81, ຢູູ່ໃນລະດັບ
ກາງ.  
  

ສະຫລ ບລວມແລ້ວ ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ
ຂອງຄ ນຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນປັດໄຈທາງດ້ານ
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ເສດຖະກ ດແມ່ນມີແຕ່ລະດັບໜ້ອຍຫາຫລາຍ. ເຖ ງແມ່ນວ່າປັດໄຈດ້ານການມາເຮັດ
ທ ລະກ ດຄ້າຂາຍໃນລາວໄດ້ຮັບຄ່າສູງນັົ້ນຈະຢູູ່ໃນອັດຕາທີິ່ໜ້ອຍ ແຕ່ປັດໄຈດ້ານ ການ
ເດີນທາງເຂ ົ້າມາໃນລາວມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖ ກກວ່າປະເທດອ ິ່ນພັດຢູູ່ໃນລະດັບຫຼາຍ ທັງນີົ້
ອາດເນ ິ່ອງຈາກວ່າ ສປປ. ລາວ ແລະ ຈີນ ມີຊາຍແດນຕ ດຈອດກັນຫລາຍ ແລະ ໄລຍະ
ທາງຂອງການເຂ ົ້າ-ອອກໃກ້ ບວກກັບລະບ ບເສດຖະກ ດຂອງລາວ ຍັງບໍໍ່ທັນ
ຂະຫຍາຍຕ ວເທ ົ່າທີິ່ຄວນຖ້າທຽບໃສ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ ຫລ  ບັນດາປະເທດລ ່ມ ແມ່ນ ໍ້າຂອງ 
ຈ ິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖ ກກວ່າປະເທດອ ິ່ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນປັດໄຈທາງດ້ານການມີ
ວຽກໃຫ້ເຮັດຫລາກຫລາຍ ສາມາດເລ ອກກ ດຈະການທີິ່ເໝາະສ ມໄດ້ໃນລາວ ແມ່ນ ຢູູ່
ໃນລະດັບຫລາຍເຊັົ່ນດຽວກັນ, ເພາະວ່າໃນຄວາມເປັນຈ ງແລ້ວຄ ນລາວຍັງຂາດປະສ ບ
ການ ຫລ  ປະສ ບການດ້ານການເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຍັງມີຈ າກັດ ບວກກັບຂໍໍ້ຈ າກັດດ້ານ
ທ ນຮອນຈ ິ່ງເປັນໂອກາດດີ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ ຊາວຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວຈີນ ເຂ ົ້າ
ມາເຮັດທ ລະກ ດຄ້າຂາຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດເລ ອກທ ລະກ ດທີິ່ເໝາະສ ມກັບຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມມັກຂອງເຂ າເຈ ົ້າ. 
  

ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຮັບຜ ດຊອບກ່ຽວກັບຄ ນຕ່າງປະເທດ ທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດຢູູ່ 
ສປປ. ລາວ ກ່າວວ່າ: ທ ລະກ ດການຄ້າ ທີິ່ຊາວຈີນເຂ ົ້າມາເຮັດສ່ວນຫລາຍແມ່ນປະເພດ
ທ ລະກ ດການຄ້າທີິ່ຄ ນລາວບໍໍ່ຄ່ອຍເຮັດ ແລະ ການທີິ່ອະ ນ ຍາດໃຫ້ຊາວຈີນ ເຂ ົ້າມາ ໃນ
ເບ ົ້ອງຕ ົ້ນແມ່ນເພ ິ່ອມານ າພາ ຫລ  ກະຕ ້ນຄ ນລາວໃຫ້ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ, ເພາະທາງ
ຄະນະຮັບຜ ດຊອບຄ ດວ່າຖ້າມີຜູ້ພາເຮັດ ແລະ ເຫັນວ່າມີປະໂຫຍດຄ ນລາວອາດຈະຮຽນ
ເຮັດຕາມ (ສ າພາດວັນທີ 04.07. 2016). ໃນຄະນະດຽວກັນ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ (ກ ່ມທີິ່ເຮັດ
ທ ລະກ ດການຄ້າຂາຍປະເພດໂທລະສັບ ແລະ ສ້ອມແປງໂທລະສັບ) ຈ ານວນໜ ິ່ງບອກ
ວ່າ: ມາເຮັດທ ລະກ ດຄ້າຂາຍຢູູ່ລາວຍ້ອນວ່າ ລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍ
ໂທລະສັບ ແລະ ສອມແປງພວກເຮ າພຽງແຕ່ໄດ້ ຝ ກອ ບຮ ມເທ ົ່ານັົ້ນ, ສະນັົ້ນບໍໍ່ສາມາດ
ເ ບີ ດ ຮ້ າ ນ  ຫ ລ  ເ ຮັ ດ ທ ລ ະ ກ ດ ກ າ ນ ຄ້ າ ແ ບ ບ ນີົ້ ຢູູ່  ຈີ ນ ໄ ດ້ ,  ເລີຍມາເຮັດຢູູ່ລາວ (ສ າພາດວັນທີ 
01.08.2016).  ສ າລັບປັດໄຈລາວມີລະບ ບເສດຖະກ ດທີິ່ແນ່ນອນ ແລະ ສາມາດສ້າງ
ລາຍຮັບຢູ່າງຢ ນຍ ງ ແລະລາວມີສະພາບເສດຖະກ ດຂອ້ນຂ້າງຄ່ອງຕ ວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວ
ໄວແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງ. 
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3.2.1.2 ປດັໄຈດ ງດດູທາງດາ້ນສງັຄ ມ 
ຕາຕະລາງ 4: ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕະຖານ ຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກປັດ
ໄຈດ ງດູດດ້ານສັງຄ ມ 

ດາ້ນສງັຄ ມ ລະດັບປັດໄຈດ ງດູດ 
X S.D ແປຜ ນ 

1. ລາວມີສະພາບການເປັນຢູູ່ທາງດ້ານສັງຄ ມທີິ່ມີຄວາມ
ປອດໄພໃນຊີວ ດ ແລະຊັບສ ນ 

2.17 1.07 ໜ້ອຍ 

2. ສັງຄ ມລາວມີຄວາມເອ ົ້ອເຟ ື້ອ ເພ ິ່ອແພ່ ຊ່ວຍເຫລ ອ
ຊ ິ່ງກັນແລະກັນ 

2.85 1.13 ກາງ 

3. ສະພາບສັງຄ ມໃນລາວ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນກັບ
ສັງຄ ມຈີນ ງ່າຍໃນການປັບຕ ວເຂ ົ້າກັນໄດ້ດີ 

3.49 1.14 ຫຼາຍ 

4. ລະບ ບສັງຄ ມໃນລາວມີສະຫວັດດີການສັງຄ ມດີຕໍໍ່
ກັບສະພາບຄວາມເປັນຢູູ່ ແລະຄ ນນະພາບຊີວ ດຂອງ
ປະຊາຊ ນ 

1.74 0.87 ໜ້ອຍ 

5. ມີຍາດພີິ່ນ້ອງ ຫຼ  ຄ ນໃກ້ສ ດມາເຮັດທ ລະກ ດຢູູ່ລາວ 3.35 1.33 ກາງ 

 
ຕາຕະລາງທີ 4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕາຖານຂອງ

ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ລະດັບປັດໄຈ ດ ງດູດທາງດ້ານສັງຄ ມແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຊັົ່ນ: ລາວ
ມີສະພາບການເປັນຢູູ່ທາງດ້ານສັງຄ ມທີິ່ມີຄວາມປອດໄພໃນຊີວ ດ ແລະຊັບສ ນ ແລະ 
ລະບ ບສັງຄ ມໃນລາວມີສະຫວັດດີການສັງຄ ມດີ ຕໍໍ່ກັບສະພາບຄວາມເປັນຢູູ່ ແລະ ຄ ນ
ນະພາບຊີວ ດຂອງປະຊາຊ ນແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ ຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ x=2.17 ແລະ 
1.74. ສ່ວນສັງຄ ມລາວມີຄວາມເອ ົ້ອເຟ ື້ອເພ ິ່ອແພ່ ຊ່ວຍເຫລ ອຊ ິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ມີ
ຍາດພີິ່ນ້ອງ ຫຼ  ຄ ນໃກ້ຊ ດມາເຮັດທ ລະກ ດຢູູ່ລາວ ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງຊ ິ່ງມີ ຄ່າສະເລ່ຍ 
x=2.85 ແລະ 3.35. ສ າລັບສະພາບສັງຄ ມໃນລາວ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນກັບສັງຄ ມ
ຈີນ ງ່າຍໃນການປັບຕ ວເຂ ົ້າກັນໄດ້ດີແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ ຊ ິ່ງມີຄ່າສະ ເລ່ຍ 
x=3.49.   
  

ສະຫລ ບ ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຄ ນຈີນ 
ຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄ ມແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຊັນວ່າ: 
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ໜ້ອຍ, ກາງ ແລະ ຫລາຍ ທັງນີົ້ອາດເນ ິ່ອງມາຈາກ:  ລາວມີສະພາບການເປັນຢູູ່ທາງດ້ານ
ສັງຄ ມທີິ່ມີຄວາມປອດໄພໃນຊີວ ດ ແລະ ຊັບສ ນ ແລະ ລະບ ບສັງຄ ມໃນລາວມີ
ສະຫວັດດີການສັງຄ ມດີຕໍໍ່ກັບສະພາບຄວາມເປັນຢູູ່ ແລະ ຄ ນນະພາບຊີວ ດ ຂອງ
ປະຊາຊ ນແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບ ໜ້ອຍ, ສາເຫດອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເລ ິ່ອງ ຂີົ້ລັກ, ງັດແງະ 
ແລະຖ ກພວກຄ ນບໍໍ່ດີ ປ ້ນຈີົ້ເພ ິ່ອຍາດຊີງຊັບຕ່າງໆ ເພາະປະຊາກອນກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ ານວນ
ຫລາຍໄດ້ເລ ົ່າວ່າ ໄດ້ມີພວກຄ ນບໍໍ່ດີມາຈີົ້ເອ າເງ ນຂອງເຂ າເຈ ົ້າເວລາກາງຄ ນ ແລະ ມີບາງ
ກໍລະນີເສຍຫາຍເຖ ງ 30 ລ້ານກີບ, ມີບາງກໍລະນີເສຍຫາຍປະມານ ສີບປາຍລ້ານກີບ 
ແລະ ບາງກໍລະນີເສຍຫາຍ 3 – 5 ລ້ານກີບ. ເຫດການດັົ່ງກ່າວນີົ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າ 
ຮູ້ສ ກບໍໍ່ປອດໄພ ໃນການດ າລ ງຊີວ ດ ແລະ ຊັບສ ນ. ແຕ່ໃນຄະນະດວຽກັນປັດໄຈກ່ຽວ
ກັບ ສະພາບສັງຄ ມໃນລາວມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນກັບສັງຄ ມຈີນ, ງ່າຍໃນການປັບຕ ວ
ເຂ ົ້າກັນໄດ້ດີ ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບສູງນັົ້ນ ອາດຈະຍ້ອນລາວ ແລະ ຈີນຍັງເຊ ິ່ອຖ ລະບ ບເຄ ິ່ອ
ຍາດ ແລະ ຖ ເອ າການຊ່ວຍເຫລ ອເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນເປັນສ ິ່ງສ າຄັນບວກກັບຄ ນລາວເປັນ
ຄ ນຄ ນທີິ່ມີນ ດໄສໃຈຄໍດີ, ຮູ້ໃຫ້ກຽດ ແລະ ເຄ າລ ບນັບຖ ເຊ ິ່ງກັນແລະກັນດີ. 

 

3.2.1.3 ປດັໄຈດ ງດດູທາງດາ້ນວດັທະນະທ າ 
ຕາຕະລາງທີ 5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕາຖານຂອງ

ກ ່ມຕ ວຢູ່າງລະດັບປັດໄຈດ ງດູດ ທາງດ້ານວັດທະນະທ າເຊັນວ່າ: ລາວ ຈີນມີ
ວັດທະນະທ າ ແລະຮີດຄອງປະເພນີທີຄ້າຍຄ ກັນ ແລະ ລາວມີ ພາສາເວ ົ້າທີິ່ມີຄວາມເຂ ົ້າໃຈ
ງ່າຍ ແລະສາມາດສ ິ່ສານກັນໄດ້ດີຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ ເຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ x=1.99 ແລະ 
2.60. ສ່ວນລາວມີ ສາດສະໜາພ ດ ເປັນສາດສະໜາປະຈ າຊາດ, ລາວມີວັດທະນະທ າ
ການດ າລ ງຊີວ ດ ທີິ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ຄ ນຈີນ ມີຄ່ານ ຍ ມໃນການເດີນທາງໄປເຮັດທ ລະກ ດ
ໃນ ຕ່າງປະເທດ/ລາວ ຊ ງມີຄ່າສະເລ່ຍ x=2.97, 3.15 ແລະ 3.07 ຕາມລ າດັບ. 
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ຕາຕະລາງ 5: ຄ່າສະເລ່ຍແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕະຖານຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ າແນກປັດໄຈ
ດ ງດູດດ້ານວັດທະນາທ າ 

ດາ້ນວດັທະນະທ າ ລະດັບປັດໄຈດ ງດູດ 
X S.D ແປ

ຜ ນ 
1. ລາວ ຈີນມີວັດທະນະທ າ ແລະຮີດຄອງປະເພນີທີ

ຄ້າຍຄ ກັນ 
1.99 0.92 ໜ້ອຍ 

2. ລາວມີພາສາເວ ົ້າທີິ່ມີຄວາມເຂ ົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ
ສາມາດສ ິ່ສານກັນໄດ້ດີ 

2.60 1.12 ໜ້ອຍ 

3. ລາວມີ ສາດສະໜາພ ດ ເປັນສາດສະໜາປະຈ າຊາດ 2.97 1.39 ກາງ 

4. ລາວມີວັດທະນະທ າການດ າລ ງຊີວ ດທີິ່ລຽບງ່າຍ 3.15 1.30 ກາງ 

5. ຄ ນຈີນມີຄ່ານ ຍ ມໃນການເດີນທາງໄປເຮັດທ ລະ
ກ ດໃນຕ່າງປະເທດ/ລາວ 

3.07 1.20 ກາງ 

 
ສະຫລ ບປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດຄ້າຂາຍຂອງຄ ນຈີນ

ທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທ າ 
ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງຫາໜ້ອຍ  
 
3.2.1.4 ປດັໄຈດ ງດດູທາງດາ້ນການເມ ອງ 

ຕາຕະລາງທີ 6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕາຖານຂອງ
ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ລະດັບປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານການເມ ອງເຊັົ່ນ: ລາວເປັນປະເທດທີິ່ມີລະບ ບ
ການປົກຄອງ ທີິ່ໃຫ້ສ ດເສລ ພາບແກ່ປະຊາຊ ນ ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງ ເຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ 
x=3.17, ລາວມີຄວາມໝັົ້ນຄ ງທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊ ນໄດ້ 

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ມີຄ່າສະເລ່ຍຢູູ່ທີິ່ x=2.52. ສ່ວນ ລັດຖະບານລາວມີ
ນະໂຍບາຍ ເນັົ້ນໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕໍໍ່ກັບຊາວຕ່າງດ້າວທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດທີິ່ລາວ ແລະລາວ
ໃຫ້ໂອກາດຊາວຕ່າງດ້າວ/ຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດ ຢູ່າງຖ ກກ ດໝາຍແມ່ນໜ້ອຍທີິ່

ສ ດ ຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ x=1.37 ແລະ 1.48 ຕາມລ າດັບ. ແຕ່ ລາວກັບ ສປ. ຈີນ ມີການ

ຮ່ວມມ ກັນດີແມ່ນ ມີລະດັບຫລາຍຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລຍ x=3.53. 
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ຕາຕະລາງ 6: ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕະຖານ ຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກປັດ
ໄຈດ ງດູດດ້ານການເມ ອງ 

ດາ້ນການເມ ອງ ລະດັບປັດໄຈດ ງດູດ 
X S.D ແປຜ ນ 

1. ລາວເປັນປະເທດທີິ່ມີລະບ ບການປົກຄອງ ທີິ່ໃຫ້
ສ ດເສລ ພາບ ແກ່ປະຊາຊ ນ 

3.17 1.25 ກາງ 

2. ລັດຖະບານລາວມີນະໂຍບາຍ ເນັົ້ນໃຫ້ຄວາມ
ສ າຄັນຕໍໍ່ກັບ ຊາວຕ່າງດ້າວ ທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດທີິ່
ລາວ 

1.37 0.73 ໜ້ອຍທີິ່ສ ດ 

3. ລາວໃຫ້ໂອກາດຊາວຕ່າງດ້າວ/ຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດ
ທ ລະກ ດ ຢູ່າງຖ ກກ ດໝາຍ 

1.48 0.84 ໜ້ອຍທີິ່ສ ດ 

4. ລາວມີຄວາມໝັົ້ນຄ ງທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະ
ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊ ນໄດ້ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ພັດທະນາ 

2.52 1.18 ໜ້ອຍ 

5. ລາວກັບ ສປ. ຈີນ ມີການຮ່ວມມ ກັນດີ 3.53 1.11 ຫລາຍ 

 
ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຄ ນຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາ

ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນປັດໄຈທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຊັນວ່າ: ລາວມີຄວາມໝັົ້ນຄ ງທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະ ເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊ ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ, ລັດຖະບານລາວມີນະໂຍ ບາຍ
ເນັົ້ນໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕໍໍ່ກັບຊາວຕ່າງດ້າວ ທີິ່ ມາເຮັດທ ລະກ ດທີິ່ລາວ ແລະລາວໃຫ້
ໂອກາດຊາວຕ່າງດ້າວ/ຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດ ຢູ່າງຖ ກກ ດໝາຍແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບໜ້
ອຍ ຫາ ໜ້ອຍທີິ່ສ ດ ທັງນີົ້ອາດຈະມາຈາກ ຫລາຍສາເຫດ.  
  

ຕ ວຢູ່າງ ເຈ ົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄ ິ່ອງໄຟຟ້າແຫ່ງໜ ິ່ງຢູູ່ເມ ອງໄຊທານີເລ ົ່າວ່າ: 2 
ອາທ ດຜ່ານເວລາປະມານ 10-11  ໂມງກາງຄ ນມີຄ ນມາງັດຮ້ານຂອງລາວ ແລະຈີົ້ເອ າ
ເງ ນ ເສຍຫາຍປະມານ 30 ກວ່າລ້ານກີບ ພາຍຫລັງທີິ່ໂຈນ ໜີໄປກໍໄດ້ໂທແຈ້ງເຈ ົ້າໜ້າ
ທີິ່, ແຕ່ກໍຊ່ວຍຫຍັງບໍໍ່ໄດ້ເພາະໂຈນໜີໄປແລ້ວ, ເຫດການດັົ່ງກ່າວກໍບໍໍ່ແມ່ນ ຄັົ້ງທ າອ ດ 
ມັນເປັນຄັົ້ງທີ 3 ແລ້ວທີິ່ລາວພ ບ. ສ າລັບລາວເອງ ກໍໄດ້ຕ ດຕັົ້ງກ້ອງວ ງຈອນປິດແຕ່ກໍ
ບັນທ ກພາບບໍໍ່ໄດ້, ເພາະໂຈນໄດ້ຕັດສາຍໄຟ້ຟ້າທີິ່ຕໍໍ່ໃສ່ດອກໄຟທີິ່ເຍ ອງໜ້າຮ້ານກ່ອນຈະ
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ລ ງມ ງັດຮ້ານ (ສ າພາດວັນທີ 03.09. 2016).  ອີກຕ ວຢູ່າງໜ ິ່ງ: ເຈ ົ້າຂອງຮ້ານຂາຍ
ລ ດຈັກຮ້ານໜ ິ່ງເລ ົ່າວ່າ ກ່ອນໜ້ານີົ້ປະມານ ເດ ອນກ່ວາ (ປະມານເດ ອນ 7, 2016) ມີ
ເຈ ົ້າໜ້າທີິ່ມາບອກວ່າລາວຂາຍເຄ ິ່ອງເກີນກວ່າທີິ່ໄດ້ແຈ້ງໃນໜັງສ ອະນ ຍາດເຮັດທ ລະ
ກ ດ ແລະບອກວ່າລາວມີໃບອະນ ຍາດເຮັດທ ລະກ ດຄ້າຂາຍລ ດຈັກຍີຫໍ ກ (ນາມສ ມມ ດ) 
ເທ ົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ໃນຮ້ານຂອງລາວພັດມີລ ດຈັກຫລາຍຍີຫໍໍ້ ສະນັົ້ນຖ ວ່າ ບໍໍ່ຖ ກຕ້ອງ ຕາມໜັງ
ສ ອະນ ມັດ ແລະຕ້ອງຖ ກປັບໃໝຕາມລະບຽບ ການເຮັດທ ລະກ ດຂອງ ສປປ ລາວ, ຈາກ
ນັົ້ນກໍເອ າເຈ້ຍໜັງສ  ປັບໃໝມາໃຫ້ ແລະບອກລາວຕ້ອງ ໄດ້ຈ່າຍເງ ນຄ່າປັບໃໝ ລ້ານ
ປ້າຍກີບ. ລາວບອກວ່າ ຖ້າເປັນແນວນັົ້ນແທ້ລາວຍ ນດີຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ. ແຕ່ບັນຫາຢູູ່ທີິ່
ວ່າ ເວລາລາວຈ່າຍເງີນໃຫ້ເຈ ົ້າໜ້າທີິ່ເປັນຫຍັງຄ ບໍໍ່ມີລາຍເຊັນ ແລະກາປະທັບແດງຈາກ
ຄະນະຮັບຜ ດຊອບເຈ ົ້າໜ້າທີິ່ (ຫ ວໜ້າຜູ້ຮັບຜ ດ ຊອບ) ມັນມີພຽງລາຍການແຈ້ງປັບໃໝ
ເທ ົ່ານັົ້ນ (ສ າພາດວັນທີ 02.09.2016).  
  

ເຫດການຂ້າງເທ ງນັົ້ນເຮັດໃຫ້ກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ ານວນໜ ິ່ງຮູ້ສ ກວ່າບໍໍ່ມີຄວາມປອດ
ໄພ ແລະເຈ ົ້າໜ້າທີິ່ກໍໍ່ບໍໍ່ສາມາດ ຊ່ວຍເຫລ ອເຂ າເຈ ົ້າໄດ້, ເຮັດໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າຮູ້ສ ກບໍໍ່ປອດ
ໄພ. ແຕ່ສ າລັບລາວເປັນປະເທດທີິ່ມີລະບ ບການປົກຄອງທີິ່ໃຫ້ສ ດເສລ ພາບແກ່ປະຊາຊ ນ 
ແລະລາວກັບ ສປ. ຈີນ ມີການຮ່ວມມ ກັນດີນັົ້ນແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງຫາຫລາຍ.  
 

3.2.2 ປດັໄຈຊກຸຍູໃ້ນການຍາ້ຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮດັທ ລະກ ດການຄາ້ຂອງຊາວຈນີໃນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 

 ຜ ນການວ ເຄາະຂໍໍ້ມູນ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ
ຂອງ ຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພ ບວ່າປັດໄຈຊຸກຍູ້ໂດຍພາບລວມ 
ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງ ຈາກມາດຕະຖານວັດ 5 ລະດັບ, ເມ ິ່ອພ ຈາລະນາປັດໄຈດ້ານຕ່າງໆ
ທັງ ສີິ່ ດ້ານພ ບວ່າ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານການເມ ອງ (X=3.47) ເປັນປັດໄຈທີິ່ມີແຮງ

ຊຸກຍູ້ຫລາຍກ່ວາໝູ່ ເມ ິ່ອປຽບທຽບກັບດ້ານອ ິ່ນໆ, ຮອງລ ງມາ ແມ່ນດ້ານສັງຄ ມ (X= 

3.35) ແລະປັດໄຈດ້ານ ເສດຖະກ ດ (X= 2.26) ໃນຂະນະທີິ່ດ້ານວັດທະນະທ າ (X= 
2.19) ມີແຮງຊຸກຍູ້ ໜ້ອຍທີິ່ສ ດ ເມ ິ່ອປຽບທຽບກັບດ້ານອ ິ່ນໆ (ຕາຕະລາງ 7) 
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ຕາຕະລາງ 7: ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕາຖານຂອງປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍ
ຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາໃນນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ  

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະ
ກ ດຂອງຊາວຈີນ 

 

ລະດັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ 
X S.D ແປຜ ນ 

1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 2.26 0.71 ໜ້ອຍ 

2. ດ້ານວັດທະນະທ າ 2.19 0.68 ໜ້ອຍ 

3. ດ້ານສັງຄ ມ 3.35 0.84 ກາງ 

4. ດ້ານການເມ ອງ 3.47 1.31 ຫລາຍ 
ສະເລຍ່ລວມ 2.82 0.89 ກາງ 

 

3.2.2.1 ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນເສດຖະກ ດ 
ຕາຕະລາງ 8: ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕະຖານຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ າແນກປັດໄຈ

ຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ 
ດາ້ນເສດຖະກ ດ ລະດັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ 

X S.D ແປ
ຜ ນ 

1. ການເກີດວ ກ ດການທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ສ ົ່ງ
ຜ ນຕໍໍ່ສະຖານະການ ການຄອງຊີບ ຂອງ
ປະຊາຊ ນ 

2.03 1.17 ໜ້ອຍ 

2. ການເກີດບັນຫາໄພວ່າງງານ ຂອງໄວເຮັດວຽກ
ໃນປະເທດ 

2.46 1.17 ໜ້ອຍ 

3. ການຫາເງ ນໃນຈີນ ແມ່ນຫຍ ້ງຍາກ, ການຈ້າງ
ງານໃນອັດຕາຄ່າຈ້າງທີິ່ຕ ່າ 

2.31 1.05 ໜ້ອຍ 

4. ສະພາບການຜະລ ດທາງດ້ານການກະສ ກ າ ມີ
ລາຄາຕ ກຕ ່າ 

1.82 1.02 ໜ້ອຍ 

5. ສະພາບປະຊາຊ ນມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫ ວຄ ນຕ ່າ 2.19 1.07 ໜ້ອຍ 
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 ຕາຕະລາງທີ 8: ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເສດຖະກ ດຂອງກ ່ມ
ຕ ວຢູ່າງໃນຈ ານວນ 181 ຄ ນມີ ດັົ່ງນີົ້:  ການເກີດວ ກ ດການທາງດ້ານເສດຖະກ ດສ ົ່ງຜ ນ
ຕໍໍ່ສະຖານະການ ການຄອງຊີບຂອງປະຊາຊ ນ ມີຄ່າສະເລ່ຍຢູູ່ທີິ່ x= 2.03, ການເກີດ

ບັນຫາໄພວ່າງງານ ຂອງໄວເຮັດວຽກໃນປະເທດ ມີຄ່າສະເລ່ຍ x= 2.46, ການຫາເງ ນ

ໃນຈີນ ແມ່ນຫຍ ້ງຍາກ, ການຈ້າງງານໃນອັດຕາຄ່າຈ້າງທີິ່ຕ ່າ x= 2.31,  ສະພາບການ

ຜະລ ດທາງ ດ້ານການກະສ ກ າມີລາຄາຕ ກຕ ່າມີຄ່າສະເລ່ຍ x= 1.62  ແລະ ສະພາບ

ປະຊາຊ ນມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫ ວ ຄ ນຕ ່າ x= 2.61 ເທ ົ່ານັົ້ນ. ສະຫລ ບ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງ
ດ້ານ ເສດຖະກ ດທີິ່ເຮັດໃຫ້ຄ ນຈີນມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ ສປປ. ລາວ ແມ່ນມີຜ ນ
ຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍເພາະອີງໃສ່ຕາຕະລາງຂ້າງເທ ງແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ.  
 

3.2.2.2 ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນສງັຄ ມ 
 

ຕາຕະລາງ 9: ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕະຖານ ຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກປັດ
ໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານສັງຄ ມ 

ດາ້ນສງັຄ ມ ລະດັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ 
X S.D ແປຜ ນ 

1. ປະຊາຊ ນຍັງຂາດການພັດທະນາເສີມສ້າງອາຊີບ 2.23 1.26 ໜ້ອຍ 

2. ການຂາດການພັດທະນາສ ົ່ງເສີມ ດ້ານການໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫລ ອ ທາງດ້ານສະຫວັດດີການແກ່
ສັງຄ ມ 

1.94 1.19 ໜ້ອຍ 

3. ການຂາດໂອກາດທີິ່ເທ ົ່າທຽມກັນກັບປະຊາຊ ນ
ລະຫວ່າງເພດຊາຍ-ເພດຍ ງ 

1.44 0.83 ໜ້ອຍທີິ່
ສ ດ 

4. ການໄດ້ຮັບຄວາມກ ດດັນຈາກພີິ່ນ້ອງ ໃຫ້ເດີນທາງ
ມາຫາເງ ນຢູູ່ນອກປະເທດ 

2.55 1.39 ໜ້ອຍ 

5. ການບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທ າໃນການຄອບຄອງທີິ່
ດ ນແລະການປະກອບອາຊີບ 

2.18 1.06 ໜ້ອຍ 
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6. ປະຊາຊ ນຍັງມີຄວາມຍາກຈ ນ ແລະມີໜີົ້ສ ນຂອງ
ຄອບຄ ວ ຈ າເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄປຊອກຫາເງ ນຢູູ່
ຕ່າງຖ ິ່ນ 

2.18 1.18 ໜ້ອຍ 

 
 ຕາຕະລາງທີ 9 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕາຖານຕໍໍ່ປັດ
ໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານສັງຄ ມຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງໃນຈ ານວນ 181 ເຊ ິ່ງສະແດງອອກໃນລະດັບ
ໜ້ອຍ ແລະ ໜ້ອຍທີິ່ສ ດເຊັົ່ນ: ປະຊາຊ ນຍັງຂາດ ການພັດທະນາເສີມສ້າງອາຊີບ,  ການ
ຂາດການພັດທະນາສ ົ່ງເສີມດ້ານການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລ ອທາງດ້ານ ສະຫວັດດີການ
ແກ່ສັງຄ ມ, ການໄດ້ຮັບຄວາມກ ດດັນຈາກພີິ່ນ້ອງໃຫ້ເດີນທາງມາຫາເງ ນຢູູ່ນອກປະເທດ
,  ການບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທ າໃນການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ ແລະການປະກອບອາຊີບ ລວມ
ທັງປັດໄຈ ປະຊາຊ ນຍັງມີຄວາມຍາກຈ ນ ແລະມີໜີົ້ສ ນຂອງຄອບຄ ວ ຈ າເປັນຕ້ອງ
ເດີນທາງໄປຊອກຫາເງ ນຢູູ່ຕ່າງຖ ິ່ນ ມີຄ່າສະເລ່ຍ x= 2.23, 1.94, 2.55, 2.18  ແລະ 

x= 2.18 ຕາມລ າດັບ ເຫັນທັງ 5 ປັດໄຈດັົ່ງກ່າວແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ. ສ າລັບການ
ຂາດໂອກາດທີິ່ເທ ົ່າທຽມກັນກັບປະຊາຊ ນ ລະຫວ່າງເພດຊາຍ ແລະເພດຍ ງ ແມ່ນຢູູ່ໃນ
ລະດັບໜ້ອຍທີິ່ສ ດ ຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ x= 1.44.   
  

ສະຫລ ບ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານສັງຄ ມ ມີຜ ນພຽງເລັກໜ້ອຍເທ ົ່ານັົ້ນທີິ່ເຮັດໃຫ້
ນັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນ ມີການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ. ລາວ, ເພາະວ່າຜ ນການວ ເຄາະໃນຕາຕະລາງທີ 9 ສະແດງ
ປັດໄຈ ຊຸກຍູ້ທາງດ້ານສັງຄ ມແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍຫາໜ້ອຍທີິ່ສ ດ.  
 

3.2.2.3 ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນວດັທະນະທ າ 
 ຕາຕະລາງທີ 10 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕາ

ຖານຕໍໍ່ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ທາງດ້ານວັດທະນະທ າຂອງ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງໃນຈ ານວນ 181 ເຊ ິ່ງ
ສະແດງອອກແຕກຕ່າງກັນດັົ່ງນີົ້: ຄ່ານ ຍ ມຂອງຄ ນໜ ່ມສາວ ທີິ່ຢູູ່ໃນໄວອອກແຮງງານ ທີິ່
ຢາກຈະໄປຫາເງ ນທີິ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄ່ານ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນ ໃນການບໍລ ໂພກ ແບບ
ທ ນນ ຍ ມແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງ ຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ x= 2.87 ແລະ x= 2.81. ສ່ວນຄ່າ
ນ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນ ໃນການທີິ່ໃຫ້ຄວາມເຊ ິ່ອຖ ເຄ ອຂ່າຍສ່ວນບ ກຄ ນ ຫລ  ຄ ນທີິ່ຮູ້ຈັກ
ກັນຫຼາຍກວາເຄ ອຂ່າຍຂອງລັດ ແລະ  ຄ່າ ນ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນໃນປະເທດທີິ່ປູ່ຽນໄປຈາກ
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ການດ າລ ງຊີວ ດແບບເດີມ ເປັນຄ່ານ ຍ ມ ການດ າລ ງຊີວ ດຢູ່າງ ສະດວກສະບາຍ ແລະທັນ
ສະໄໝຫລາຍຂ ົ້ນແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ ຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ x= 3.87 ແລະ x= 3.47. 

ຕາຕະລາງ 10: ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕະຖານ ຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ າແນກປັດ
ໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານວັດທະ ນາທ າ 

ດາ້ນວດັທະນາທ າ ລະດັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ 
X S.D ແປຜ ນ 

1. ຄ່ານ ຍ ມຂອງຄ ນໜ ່ມສາວທີິ່ຢູູ່ໃນໄວອອກແຮງງານ 
ທີິ່ຢາກຈະໄປຫາເງ ນທີິ່ຕ່າງປະເທດ 

2.87 1.30 ກາງ 

2. ຄ່ານ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນ ໃນການບໍລ ໂພກແບບທ ນ
ນ ຍ ມ 

2.81 1.18 ກາງ 

3. ຄ່ານ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນໃນການທີິ່ໃຫ້ຄວາມເຊ ິ່ອຖ  
ເຄ ອຂ່າຍສ່ວນບ ກຄ ນ ຫລ ຄ ນທີິ່ຮູ້ຈັກກັນ ຫລາຍກ່
ວາເຄ ອຂ່າຍຂອງລັດ 

3.87 1.22 ຫຼາຍ 

4. ຄ່ານ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນ ໃນປະເທດ ທີິ່ປູ່ຽນໄປຈາກ
ການດ າລ ງຊີວ ດ ແບບເດີມ ເປັນຄ່ານ ຍ ມການ
ດ າລ ງຊີວ ດຢູ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະທັນສະໄໝ
ຫລາຍຂ ົ້ນ 

3.47 1.31 ຫຼາຍ 

 
 ສະຫລ ບລວມແລ້ວ ປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທ າແມ່ນມີຜ ນຂ້ອນຂ້າງສູງ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຄ່ານ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນໃນການທີິ່ໃຫ້ຄວາມເຊ ິ່ອຖ ເຄ ອຂ່າຍສ່ວນບ ກຄ ນ 
ຫລ  ຄ ນທີິ່ຮູ້ຈັກກັນຫລາຍກ່ວາເຄ ອຂ່າຍຂອງລັດ ແລະ ຄ່ານ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນໃນ
ປະເທດທີິ່ປູ່ຽນໄປຈາກການດ າລ ງຊີວ ດແບບເດີມ ເປັນຄ່ານ ຍ ມການດ າລ ງຊີວ ດຢູ່າງ
ສະດວກສະບາຍ ແລະ ທັນສະໄໝຫລາຍຂ ົ້ນນັົ້ນແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. 
 

4.2.2.4 ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນການເມ ອງ 
 ຕາຕະລາງທີ 11 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕາຖານຂອງ
ກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ ານວນ 181 ຄ ນ ລະດັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບ
ກາງຫາຫລາຍຊ ິ່ງສະແດງອອກດັົ່ງນີົ້: ຜ ນກະທ ບ ຂອງນະໂຍບາຍການເມ ອງຂອງ ສປ. 
ຈີນ ມີຜ ນຕໍໍ່ກັບຊາວຈີນໃຫ້ອອກມາເຮັດທ ລະກ ດທີິ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ  ນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດຖະບານ ສປ. ຈີນ ສ ົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວຈີນອອກໄປຕ່າງປະເທດແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫຼາຍ ຊ ິ່ງ
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ມີຄ່າສະເລ່ຍ x=3.35 ແລະ x=3.47. ສ າລັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເດີນທາງ 
ເຂ ົ້າ-ອອກ ຂອງປະເທດລະຫວ່າງ ສປປ. ລາວ ແລະ ສປ. ຈີນແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງ ຊ ິ່ງ
ມີຄ່າສະເລ່ຍ x=2.87.   

 

ຕາຕະລາງ 11: ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕະຖານ ຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກປັດ
ໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານການເມ ອງ 

ດາ້ນການເມ ອງ ລະດັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ 
X S.D ແປຜ ນ 

1. ຜ ນກະທ ບຂອງນະໂຍບາຍການເມ ອງຂອງ ສປ. 
ຈີນ ມີຜ ນຕໍໍ່ກັບຊາວຈີນໃຫ້ອອກມາເຮັດທ ລະ
ກ ດທີິ່ຕ່າງປະເທດ 

3.53 1.11 ຫລາຍ 

2. ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ສປ. ຈີນ ສ ົ່ງເສີມ
ໃຫ້ຊາວຈີນອອກໄປຕ່າງປະເທດ 

3.47 1.31 ຫລາຍ 

3. ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເດີນທາງເຂ ົ້າ-
ອອກຂອງປະເທດລະຫວ່າງ ສປປ. ລາວ ແລະ 
ສປ. ຈີນ 

2.87 1.30 ກາງ 

 
ສະຫລ ບ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ 

ທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານ
ການເມ ອງແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. 

 

ຕາຕະລາງ 12 ສະແດງການສັງລວມຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕາຖານ
ຂອງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງ
ຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ຊ ິ່ງສະແດງອອກ
ແຕກຕ່າງກັນ ດັົ່ງນີົ້: ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ວັດທະນະທ າ ແມ່ນຢູູ່ໃນ
ລະດັບກາງ ຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ x= 2.59 ແລະx= 2.72, ແຕ່ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານ

ເສດຖະກ ດ ແລະວັດທະນາທ າແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ ຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ x=2.2.16 ແລະ

x= 2.09. ສ າລັບປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ຊຸກຍູ້ທາງດ້ານສັງຄ ມແມ່ນມີຄ່າສະເລ່ຍ x = 
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2.75 ແລະ x = 3.25, ເຖ ງແມ່ນວ່າຄ່າສະເລ່ຍຈະແຕກຕ່າງກັນແຕ່ທັງປັດໄຈດ ງດູດ 
ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງເຊັົ່ນກັນ. ສ່ວນປັດໄຈທາງດ້ານ ການເມ ອງ 
ສະແດງອອກເຊັົ່ນ ປັດໄຈດ ງດູດແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ ຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ x= 2.41, ແຕ່ 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ ຊ ິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ x= 3.47.  

 

ຕາຕະລາງ 12: ສັງລວມຄ່າສະເລ່ຍ ແລະຄ່າຜ ດດ່ຽງມາດຕາຖານຂອງປັດໄຈດ ງດູດ 
ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວ
ຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  

ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອ 
ເຮັດທ ລະກ ດຂອງຊາວຈີນ 

ລະດບັປັດໄຈດ ງດດູ ແລະ ປັດໄຈ
ຊຸກຍູ້ 

X S.D ແປຜ ນ 

1. ດ້ານ ເສດຖະກ ດ ປັດໄຈດ ງດູດ 3.07 1.20 ກາງ 
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ 2.16 0.71 ໜ້ອຍ 

2. ດ້ານ ວັດທະນະທ າ ປັດໄຈດ ງດູດ 2.72 0.60 ກາງ 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ 2.09 0.68 ໜ້ອຍ 

3. ດ້ານ ສງັຄ ມ ປັດໄຈດ ງດູດ 2.75 0.65 ກາງ 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ 3.25 0.84 ກາງ 

4. ດ້ານ ການເມ ອງ ປັດໄຈດ ງດູດ 2.41 0.58 ໜ້ອຍ 

 ປັດໄຈຊຸກຍູ້ 3.47 1.31 ຫຼາຍ 
 

ສະຫລ ບລວມແລ້ວ ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດ
ທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາ ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ແມ່ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ເຊັົ່ນ:  
 

1. ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ວັດທະນະທ າ: ປັດໄຈດ ງດູດທາງ
ດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ວັດທະນາທ າ ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງ, ແຕ່ປັດໄຈ
ຊຸກຍູ້ພັດຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ.  
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2. ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄ ມ: ທັງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ແມ່ນຢູູ່
ໃນລະດັບກາງ. 

3. ປັດໄຈທາງດ້ານການເມ ອງ: ປັດໄຈດ ງດູດແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ ແຕ່
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ພັດຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ 

 
4.3  ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງ ປດັໄຈດ ງດດູ ແລະ ປດັໄຈຊກຸຍູໃ້ນການ

ຍາຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮດັທ ລະກ ດການຄາ້ ຂອງຊາວຈນີໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 
 

ໃນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້
ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນຂອງຊາວຈີນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບ
ຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກຕາມຕ ວແປທາງດ້ານ: ອາຍ , 

ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ, ປະສ ບການເຮັດທ ລະກ ດໃນລາວ, ການມີພີິ່ນ້ອງທີິ່ໄປ

ເຮັດວຽກຢູູ່ ລາວ ທີິ່ມີ 2 ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ນ າໃຊ້ການທ ດສອບຄ່າ ທີ (t-test) ໂດຍກ່ອນ
ການວ ເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍລະຫວ່າງຕ ວແປທາງດ້ານອາຍ  ແລະ ຈ ານວນ 
ສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວໄດ້ແບ່ງກ ່ມຕ ວຢູ່າງອອກເປັນສອງກ ່ມ (Dichotomize) ໂດຍ

ໃຊ້ຄ່າສະເລ່ຍ (X) ເປັນຕ ວແບ່ງສ າຫລັບຕ ວແປທາງດ້ານ ລະດັບການສ ກສາ, ອາຊີບ, 

ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ ແລະ ເມ ອງທີິ່ອາໄສຢູູ່ ທີິ່ມີ 3 ກ ່ມຂ ົ້ນໄປ ໃຊ້ການທ ດສອບ

ຄ່າສະເລ່ຍ ໂດຍວ ເຄາະຄວາມປູ່ຽນແປງ/ຜັນປູ່ຽນ ທາງດຽວ (One-way ANOVA) 

ຫລ  ການ ທ ດສອບຄ່າ ເອຟ       (F-test) ໃນການປຽບທຽບ ຖ້າພ ບຄວາມແຕກຕ່າງ 

ຈະເຮັດໃຫ້ການທ ດສອບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ເປັນລາຍຄູ່ ດ້ວຍວ ທີ LSD 

(Least Significant Difference) ຜ ນການທ ດສອບຂໍໍ້ມູນປາກ ດຜ ນ ດັົ່ງລ ່ມນີົ້: 
 

1. ເພດ 
 ຜ ນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອ

ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍພາບລວມກັບຄ ນ
ລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມຕ ວປູ່ຽນ ດ້ານເພດພ ບວ່າ ເພດຍ ງ ແລະ ເພດ ຊາຍບໍໍ່
ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈດ ງດູດ. ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ພ ບວ່າ ເພດຊາຍ 
ແລະ ເພດຍ ງ ບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງໃນປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານ ເສດຖະກ ດ, ສັງຄ ມ, 
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ວັດທະນະທ າ ແລະ ດ້ານການເມ ອງ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05 ໃນ
ທ ກດ້ານ (ຕາຕະລາງ 13) 

 
ຜ ນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນ

ການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທັງ
ໂດຍພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມຕ ວປູ່ຽນດ້ານ ເພດ ພ ບວ່າ 
ເພດຍ ງ ແລະ ເພດຊາຍ ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນລະດັບຄວາມ
ສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານພ ບວ່າ ເພດຊາຍ ແລະເພດຍ ງ 
ບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງໃນປັດໄຈຜັກດັນທາງດ້ານ ເສດຖະກ ດ, ສັງຄ ມ, ວັດທະນະທ າ 
ແລະ ດ້ານການເມ ອງໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05 ໃນທ ກດ້ານ 
(ຕາຕະລາງ 13). 

 

ຕາຕະລາງ 13:  ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ 
ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວ
ຈີນ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມເພດ 

_____________________________________________________ 
ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ຜັກກດນັໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ   ຊາຍ (n=97) ຍ ງ (84)  

ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈນີ -------------------------------- ສະຖ ຕ ທ ດສອບ

 X S.D X S.D. t-test 

_______________________________________________________ 
ປັດໄຈດ ງດູດ 

1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 2.62 0.57 2.56 0.54  0.74 

2. ດ້ານສັງຄ ມ 2.75    0.60   2.68 0.62  0.79 

3. ດ້ານວດັທະນະທ າ 2.80 0.62 2.71 0.68  0.95 

4. ດ້ານການເມ ອງ 2.45 0.62 2.37 0.52  0.96 

           ລວມ 2.65 0.35 2.57 0.37  1.48  

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ 
1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 2.20 0.73 2.11 0.70  0.90 

2. ດ້ານສັງຄ ມ 2.07 0.72 2.10 0.64  -0.33 
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3. ດ້ານວດັທະນາທ າ 3.26 0.80 3.25 0.90  0.10 

4. ດ້ານການເມ ອງ 1.65 0.89 1.55 0.74  0.85 

          ລວມ 2.30 0.43 2.25 0.44  0.71 

2. ອາຍ  
 ຜ ນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ ໃນ

ການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ໂດຍພາບລວມກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມຕ ວປູ່ຽນດ້ານອາຍ  ພ ບວ່າ 
ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີອາຍ  ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=36.62) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີອາຍ ເທ ົ່າ

ກັບ ແລະ ຫລາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=36.62) ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດ
ໄຈດ ງດູດ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ເມ ິ່ອວ ເຄາະ ເປັນແຕ່ລະດ້ານ 
ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີອາຍ  ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=36.62) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີອາຍ ເທ ົ່າ

ກັບ ແລະຫລາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=36.62) ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດ
ໄຈດ ງດູດ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານ ສະຖ ຕ  0.05 ໃນທ ກດ້ານເຊັົ່ນກັນ 
(ຕາຕະລາງ 14) 

 
 ຜ ນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນ
ການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ໂດຍພາບລວມກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າ ແນກຕາມຕ ວປູ່ຽນດ້ານ ອາຍ  ພ ບວ່າ 
ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີອາຍ  ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=36.62) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີອາຍ ເທ ົ່າ

ກັບ ແລະ ຫລາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=36.62) ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດ
ໄຈຊຸກຍູ້ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ແຕ່ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ 
ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີອາຍ  ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=36.62) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີອາຍ ເທ ົ່າ

ກັບ ແລະ ຫລາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=36.62) ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈ
ຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງ ດ້ານສະຖ ຕ  0.05 ໂດຍມີຄ່າ ທີ 
(t=2.72) ສ່ວນປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານວັດທະນະທ າ, ສັງຄ ມ ແລະ ການເມ ອງແມ່ນບໍໍ່ພ ບ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05  (ຕາຕະລາງ 14) 
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ຕາຕະລາງ 14: ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ກັບ
ຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມອາຍ  

  ອາຍ ຕ ່າກ່ວາຄ່າສະເລ່ຍ ອາຍ ເທ ົ່າກັບຫລ ຫລາຍກ່ວາ    ສະຖ ຕ  
ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ (<X=36.62) ຄ່າສະເລ່ຍ  (≧X=36.62)    ທ ດສອບ 
ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ (N=93)  (N=88)     t-test 

  X S.D X S.D. 
_____________________________________________________________ 
ປັດໄຈດ ງດູດ 
1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 2.62 0.57 2.56 0.54 0.73 

2. ດ້ານສັງຄ ມ 2.69 0.58 2.74 0.63 -0.61 

3. ດ້ານວດັທະນະທ າ 2.75 0.63 2.76 0.66 -1.13 

4. ດ້ານການເມ ອງ 2.40 0.62 2.43 0.53 -0.32 

     ລວມ 2.61 0.35 2.62 0.37 -0.21 

   
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ 
1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 2.30 0.75 2.02 0.64 2.72* 

2. ດ້ານສັງຄ ມ 2.14 0.62 2.02 0.74 1.23 

3. ດ້ານວດັທະນະທ າ 3.12 0.87 3.40 0.80 -2.01 

4. ດ້ານການເມ ອງ 1.60 0.70 1.60 0.94 -0.01 

    ລວມ 2.29 0.42 2.26 0.45 0.46 

* ລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0,05  

 

3. ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ 

 ຜ ນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ ໃນ
ການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ໂດຍພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກຕາມຕ ວປູ່ຽນ
ດ້ານຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນ
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ຄອບຄ ວຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=4.17) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນ

ຄອບຄ ວເທ ົ່າກັບ ແລະ ຫລາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=4.17)   ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນໃນປັດໄຈດ ງດູດໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ແຕ່ເມ ິ່ອວ ເຄາະ
ເປັນແຕ່ລະດ້ານ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  
(<X=4.17) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວເທ ົ່າກັບ ແລະ ຫລາຍ

ກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=4.17) ແມ່ນພ ບຄວາມແຕກຕ່າງໃນປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານ 
ການເມ ອງ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05 ໂດຍມີຄ່າ ທີ (t=2.33) 
ສ່ວນປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານ ເສດຖະກ ດ, ວັດທະນາທ າ ແລະ ສັງຄ ມແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05  (ຕາຕະລາງ 15) 

 
 ຜ ນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນ
ການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ໂດຍພາບລວມກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກຕາມຕ ວ ປູ່ຽນ
ດ້ານຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນ
ຄອບຄ ວ ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=4.17) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນ

ຄອບຄ ວເທ ົ່າກັບ ແລະ ຫລາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=4.17)   ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນ
ແຕ່ລະດ້ານ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີຈ ານວນ ສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ 
(<X=4.17) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວເທ ົ່າກັບ ແລະ ຫລາຍ

ກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=4.17) ແມ່ນພ ບຄວາມແຕກຕ່າງໃນປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານ 
ວັດທະນາທ າໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05 ໂດຍມີຄ່າ ທີ (t=2.43), 
ສ່ວນປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານ ເສດຖະກ ດ, ສັງຄ ມ ແລະ ການເມ ອງ ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05  (ຕາງຕະລາງ 15) 
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ຕາຕະລາງ 15: ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ 
ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມຈ ານວນສະມາຊ ກໃນ
ຄອບຄ ວ 

 

 ຈ ານວນ ສ/ຊ ໃນຄອບຄ ວຕ ່າກວ່າ ຈ ານວນ ສ/ຊ ໃນຄອບຄ ວ 
ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=4.17)        ເທ ົ່າກັບ ແລະຫລາຍກວ່າ

ເພ ິ່ອ ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ               (n=123) ຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=4.17) 

  (n=58)             

 X S.D X S.D. ທ ດສອບ  

     t-test 

_____________________________________________________________ 
ປັດໄຈດ ງດູດ 
1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 2.58 0.52 2.63 0.62 -0.52 

2. ດ້ານສັງຄ ມ 2.75 0.65 2.66 0.50 0.87 

3. ດ້ານວດັທະນະທ າ 2.76 0.67 2.75 0.60 0.02 

4. ດ້ານການເມ ອງ 2.48 0.60 2.27 0.51 2.33* 

       ລວມ 2.63 0.38 2.58 0.30  1.09 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ 
1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 2.22 0.74 2.04 0.65 1.56 

2. ດ້ານສັງຄ ມ 2.16 0.64 1.93 0.75 2.01 

3. ດ້ານວດັທະນະທ າ 3.13 0.80 3.52 0.89 -2.43* 

4. ດ້ານການເມ ອງ 1.56 0.80 1.68 0.87 -0.83 

          ລວມ 2.27 0.43 2.29 0.44 -0.34 

* ລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0,05  
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4. ປະສ ບການ ໃນການເຂ ົ້າມາລາວ 

 ຜ ນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ 
ໃນການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ໂດຍພາບລວມກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກຕາມຕ ວປູ່ຽນ
ດ້ານ ປະສ ບການໃນການເຂ ົ້າມາລາວ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ເຄີຍມີປະສ ບການ ກັບກ ່ມ
ຕ ວຢູ່າງທີິ່ບໍໍ່ເຄີຍມີປະສ ບການ ໃນການເຂ ົ້າມາລາວ ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນ
ປັດໄຈດ ງດູດ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະ
ດ້ານ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ເຄີຍມີປະສ ບການກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ບໍໍ່ເຄີຍມີປະສ ບການ ໃນການ
ເຂ ົ້າມາລາວ ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈດ ງດູດ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ 
ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05 ໃນທ ກດ້ານ (ຕາຕະລາງ 16) 

 
 ຜ ນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍລະຫວ່າງ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນ
ການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍ
ພາບລວມກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກຕາມຕ ວ ປູ່ຽນດ້ານ
ປະສ ບການໃນການມາລາວ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ເຄີຍມີປະສ ບການກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ບໍໍ່
ເຄີຍມີປະສ ບການ ໃນການເຂ ົ້າມາລາວແມ່ນ ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ 
ໂດຍພາບລວມໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05 ໂດຍມີຄ່າ ທີ (t=2.32). 
ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ທີິ່ເຄີຍມີປະສ ບການກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ບໍໍ່ເຄີຍ
ມີປະສ ບການໃນການເຂ ົ້າມາລາວ ແມ່ນພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ທາງ
ດ້ານເສດຖະກ ດ ໃນລະດັບຄວາມ ສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.01 ໂດຍມີຄ່າ ທີ (t=
3.10) ແລະ  ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ທາງດ້ານການເມ ອງ ໃນລະດັບ
ຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05 ໂດຍມີຄ່າ ທີ (t=2.56) (ຕາຕະລາງ 16) 

 
  



 

57 

 

ຕາຕະລາງ 16: ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນກັບ
ຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມປະສ ບການໃນການມາລາວ 

 

    ເຄີຍມີປະສ ບການ ບໍໍ່ເຄີຍມີປະສ ບການ 
ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ (n=58)           (n= 111)  ສະຖ ຕ  

ເພ ິ່ອ ເຮັດທ ລະກ ດຂອງຊາວຈນີ ---------------------------------------   ທ ດສອບ 

  X  S.D X S.D. t-test 

________________________________________________________ 
ປັດໄຈດ ງດູດ 
1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 2.65 0.51 2.57 0.59 0.88 

2. ດ້ານສັງຄ ມ 2.64 0.63 2.79 0.57 -1.48 

3. ດ້ານວດັທະນະທ າ 2.91 0.71 2.67 0.61 2.15 

4. ດ້ານການເມ ອງ 2.43 0.63 2.40 0.55 0.42 

ລວມ 2.66 0.39 2.60 0.34 0.88 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ 
1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 2.37 0.74 2.01 0.66 3.10** 

2. ດ້ານສັງຄ ມ 2.09 0.78 2.05 0.63 0.28 

3. ດ້ານວດັທະນະທ າ 3.21 0.80 3.34 0.84 -0.93 

4. ດ້ານການເມ ອງ 1.78 0.92 1.45 0.72 2.56* 

    ລວມ 2.36 0.50 2.21 0.39 2.32* 
* ລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0,05 ** ລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0,01 

 
1. ການມພີີິ່ນອ້ງທີິ່ມາເຮດັວຽກຢູູ່ລາວ 

 ຜ ນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ 
ໃນການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ໂດຍພາບລວມກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມຕ ວປູ່ຽນດ້ານ ການມີພີິ່ນ້ອງ
ທີິ່ມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ບໍໍ່
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ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈດ ງດູດ ໂດຍ
ພາບລວມໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ແຕ່ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະ
ດ້ານພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ລາວກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ບໍໍ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດ
ວຽກຢູູ່ລາວ ແມ່ນພ ບ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານສັງຄ ມ ໃນລະດັບ
ຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.01 ໂດຍມີຄ່າ ທີ (t=3.16) (ຕາງຕະລາງ 17) 

 ຜ ນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນ
ການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ໂດຍພາບລວມກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມຕ ວປູ່ຽນ ດ້ານການມີ ພີິ່ນ້ອງ
ທີິ່ມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ບໍໍ່
ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໂດຍ
ພາບລວມໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນ ແຕ່ລະດ້ານ 
ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ  ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ບໍໍ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່
ລາວ ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານ
ສະຖ ຕ  0.05 ໃນທ ກດ້ານ (ຕາຕະລາງ 17) 

 

ຕາຕະລາງ 17: ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ 
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການການ ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວ
ຈີນ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມ ການມີພີິ່ນ້ອງທີິ່ມາ
ເຮັດວຽກທີິ່ລາວ 

 

    ມີພີິ່ນ້ອງ  ບໍໍ່ມີພີິ່ນ້ອງ 
ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ (n=150) (n=27)      ສະຖ ຕ  

ເພ ິ່ອ ເຮັດທ ລະກ ດຂອງຊາວຈນີຕ່າງດ້າວ     -----------------------   ທ ດສອບ 

  X S.D X S.D. t-test 

_______________________________________________________ 
ປັດໄຈດ ງດູດ 
1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 2.60 0.56 2.58 0.55 0.24 

2. ດ້ານສັງຄ ມ 2.79 0.58 2.37 0.64 3.16** 

3. ດ້ານວດັທະນະທ າ 2.74 0.62 2.77 0.81 -0.19 

4. ດ້ານການເມ ອງ 2.42 0.57 2.34 0.66 0.61 
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ລວມ  2.63 0.33 2.51 0.48 1.27 
   

ປັດໄຈຊຸກຍູ້   
1. ດ້ານເສດຖະກ ດ 2.20 0.74 1.98 0.51 1.47 

2. ດ້ານສັງຄ ມ 2.10 0.69 1.95 0.65 1.13 

3. ດ້ານວດັທະນະທ າ 3.21 0.83 3.31 0.88 -0.52 

4. ດ້ານການເມ ອງ 1.57 0.81 1.68 0.85 -0.61 

ລວມ  2.27 0.45 2.23 0.32 0.56 
** ລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0,01 
 
ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານ 

 ການສ ກສາຄ ົ້ນຄວ້າໃນຄັົ້ງນີົ້ທ ມງານໄດ້ຕັົ້ງສ ມມ ດຖານໄວວ່າ: ປັດໄຈດ ງດູດ 
ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການ ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ສປປ. ລາວ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ເຊັົ່ນ: 
ເພດ, ອາຍ , ລາຍໄດ,້ ລະດັບການສ ກສາ, ອາຊີບ, ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ ແລະ 

ການມີພີິ່ນ້ອງທີິ່ເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ. ການທ ດສອບສ ມມ ດຖານໃນການສ ກສາຄັົ້ງນີົ້

ແມ່ນນ າໃຊ້ programs SPSS ເຂ ົ້າຊ່ວຍໃນການວ ເຄາະໂດຍໃຊ້ One-way 

ANOVA ເພ ິ່ອທ ດສອບຄວາມປູ່ຽນແປງ ທັງ 4 ດ້ານ (ເສດຖະກ ດ, ສັງ ຄ ມ, 

ວັດທະນະທ າ ແລະການເມ ອງ) ເຊ ິ່ງມີລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-Value = 0,05 ແລະ 

independent T-Test ທີິ່ມີຄ່າຄວາມເຊ ິ່ອໝັົ່ນ 95 ເປີເຊັນ, ຜ ນຂອງການທ ດສອບ
ສ ມມ ດຖານມີດັົ່ງນີົ້: 
 

1. ລະດບັການສ ກສາ  

 ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນ
ການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ການຄ້າຂອງຊາວຈີນຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າ
ແນກຕາມ ລະດັບການສ ກສາໂດຍນ າໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າຄັນ 

P-Value = 0.05 
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ຕາຕະລາງ 18 : ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈ
ຊຸກຍູ້ໃນການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອ ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຈ າແນກຕາມລະດັບ
ການສ ກສາ. 

ລາຍການ ຄວາມຜນັປູ່ຽນ 
Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

 
ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານເສດຖະກ ດ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 2.053 5 .411 1.339 .250 

ພາຍໃນກ ່ມ 53.342 174 .307   
ລວມ 55.394 179    

 
ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານສັງຄ ມ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 3.221 5 .644 1.796 .116 

ພາຍໃນກ ່ມ 62.762 175 .359   
ລວມ 65.982 180    

 
ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານວັດ ທະນະທ າ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ .926 5 .185 .434 .824 

ພາຍໃນກ ່ມ 74.618 175 .426   
ລວມ 75.544 180    

 
ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານ ການເມ ອງ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 1.123 5 .225 .665 .650 

ພາຍໃນກ ່ມ 59.086 175 .338   
ລວມ 60.208 180    

 
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານເສດຖະກ ດ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 1.718 5 .344 .668 .648 

ພາຍໃນກ ່ມ 89.440 174 .514   
ລວມ 91.158 179    

 
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານສັງຄ ມ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 2.736 5 .547 1.177 .322 

ພາຍໃນກ ່ມ 81.351 175 .465   
ລວມ 84.087 180    

 
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານວັດທະນະທ າ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 7.741 5 1.548 2.224 .054 

ພາຍໃນກ ່ມ 121.813 175 .696   
ລວມ 129.554 180    

 
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານການເມ ອງ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 9.981 5 1.996 3.131 .010 

ພາຍໃນກ ່ມ 110.929 174 .638   
ລວມ 120.910 179    
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ຈາກຕາຕະລາງທີ 18 ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບປັດໄຈ
ດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຈ າ
ແນກຕາມລະດັບການສ ກສາເຫັນໄດ້ດັົ່ງນີົ້:  

1) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ພ ບວ່າ
ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 1.339 ແລະ F = 0.668) ແລະ ຄ່າຄວ່າມເປັນໄປໄດ້ຂອງ

ຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0.250 ແລະ Sig = 0.648 ຕາມລ າດັບ) ເຊ ິ່ງທັງປັດໄຈ

ດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 
ນັົ້ນສະແດງວ່າ ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານ 
ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງ
ຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ບໍໍ່ແຕກຕາ່ງກນັ. 

2) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານສັງຄ ມ ພ ບວ່າຄ່າ
ສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 1.796 ແລະ F = 1.177 ຕາມລ າດັບ) ແລະ ຄ່າຄວ່າມເປັນໄປ

ໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0.116 ແລະ Sig = 0.322 ຕາມລ າດັບ) ເຊ ິ່ງ 

ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ເຊັົ່ນກັນກັບດ້ານ
ເສດຖະກ ດ ສະນັົ້ນ ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ກໍປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານ
ເຊັົ່ນກັນ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈ ຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ
ການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ກໍບໍໍ່ແຕກຕາ່ງກນັ. 

3) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ພ ບວ່າ
ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 0.434 ແລະ F = 2.224 ) ແລະ ຄ່າຄວ່າມເປັນໄປໄດ້ຂອງ

ຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0.824 ແລະ Sig = 0.054) ເຊ ິ່ງມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າ

ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05. ສະນັົ້ນ, ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານໃນ
ດ້ານນີົ້ແມ່ນກໍປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການ
ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ບໍໍ່ແຕກຕາ່ງກນັ. 

4) ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານການເມ ອງ ພ ບວ່າຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ 
(F = 0.665) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0.650) ເຊ ິ່ງ

ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ນັົ້ນສະແດງວ່າ ຜ ນການທ ດ
ສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດໃນການ
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ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ບໍໍ່ແຕກຕາ່ງກນັ  ແຕ່ສ າ
ລັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ທາງດ້ານການເມ ອງ ພ ບວ່າຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 

3.131) ແລະ ຄ່າຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0.010) ເຊ ິ່ງມີຄ່າ

ໜ້ອຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value < 0.05 ນັົ້ນສະແດງວ່າ ຜ ນການທ ດສອບ 
ສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ຍອມຮັບສ ມມ ດຖານ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍ
ຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ແຕກຕາ່ງກນັ. 

 
2.   ດາ້ນອາຊບີ 

ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນ
ການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ  ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນ
ບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມ ອາຊີບ ໂດຍນ າໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າຄັນ 

P-Value = 0,05 

 

ຕາຕະລາງ 19 : ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້
ໃນການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຈ າແນກຕາມ ອາຊີບ 

ລາຍການ ຄວາມຜັນປູ່ຽນ 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 
 

ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານ
ເສດຖະກ ດ 

ລະຫວ່າງກ ່ມ 4.371 3 1.457 5.025 .002 

ພາຍໃນກ ່ມ 51.024 176 .290   
ລວມ 55.394 179    

 

ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານສັງຄ ມ 

ລະຫວ່າງກ ່ມ 2.603 3 .868 2.423 .067 

ພາຍໃນກ ່ມ 63.380 177 .358   
ລວມ 65.982 180    

 

ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານວັດ 
ທະນະທ າ 

ລະຫວ່າງກ ່ມ .854 3 .285 .674 .569 

ພາຍໃນກ ່ມ 74.690 177 .422   
ລວມ 75.544 180    

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 4.164 3 1.388 4.383 .005 
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ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານ 
ການເມ ອງ 

ພາຍໃນກ ່ມ 56.044 177 .317   
ລວມ 60.208 180    

 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານ
ເສດຖະກ ດ 

ລະຫວ່າງກ ່ມ .121 3 .040 .078 .972 

ພາຍໃນກ ່ມ 91.037 176 .517   
ລວມ 91.158 179    

 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານສັງຄ ມ 

ລະຫວ່າງກ ່ມ 2.143 3 .714 1.543 .205 

ພາຍໃນກ ່ມ 81.944 177 .463   
ລວມ 84.087 180    

 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານ
ວັດທະນະທ າ 

ລະຫວ່າງກ ່ມ 3.737 3 1.246 1.752 .158 

ພາຍໃນກ ່ມ 125.817 177 .711   
ລວມ 129.554 180    

 

ປັດໄຈພັກດັນດ້ານ
ການເມ ອງ 

ລະຫວ່າງກ ່ມ .643 3 .214 .314 .815 

ພາຍໃນກ ່ມ 120.267 176 .683   
ລວມ 120.910 179    

 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 19 ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບປັດໄຈ
ດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຈ າ
ແນກຕາມ ອາຊີບ ເຊ ິ່ງເຫັນໄດ້ດັົ່ງນີົ້:  

1) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ພ ບວ່າ
ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 5,025) ແລະ ຄ່າຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ 

(Sig = 0,002) ເຊ ິ່ງມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value < 0.05 ນັົ້ນ
ສະແດງວ່າ ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ຍອມຮັບສ ມມ ດຖານເຮັດໃຫ້
ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ 
ແຕກຕາ່ງກນັ.   ແຕ່ສ າລັບ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ພ ບວ່າ ຄ່າ
ສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 0,078) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນ ໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig 

= 0,972) ເຊ ິ່ງມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ນັົ້ນສະແດງ
ວ່າ ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈ
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ຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ບໍໍ່ແຕກ
ຕາ່ງກນັ. 

2) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານສັງຄ ມ ພ ບວ່າຄ່າ
ສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 2,423 ແລະ F = 1,543 ຕາມລ າດັບ) ແລະຄ່າຄວາມເປັນໄປ

ໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,067 ແລະ Sig = 0,205 ຕາມລ າດັບ) ເຊ ິ່ງມີຄ່າ

ຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05  ນັົ້ນສະແດງວ່າ ຜ ນການທ ດ
ສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ ປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈ
ຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ ກໍບໍໍ່ແຕກຕາ່ງ
ກນັ. 

3) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ພ ບວ່າ
ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 0,674 ແລະ F = 1,752 ) ແລະ ຄ່າຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ຂອງ

ຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,569 ແລະ Sig = 0,158) ເຊ ິ່ງມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າ

ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05. ສະນັົ້ນ, ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານໃນ
ດ້ານນີົ້ແມ່ນກໍປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການ
ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ ແມ່ນບໍໍ່ແຕກຕາ່ງກນັ. 

4) ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານການເມ ອງ ພ ບວ່າຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ 
(F = 4,383) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,005) ເຊ ິ່ງ

ມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value < 0.05 ນັົ້ນສະແດງວ່າ ຜ ນການທ ດ
ສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ຍອມຮັບສ ມມ ດຖານເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດໃນການ
ຍ້າຍ ຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ແຕກຕາ່ງກນັ;  ແຕ່ສ າ
ລັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ທາງດ້ານການເມ ອງ ພ ບວ່າຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 

0,314) ແລະ ຄ່າຄວ່າມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,815) ເຊ ິ່ງມີຄ່າ

ຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ນັົ້ນສະແດງວ່າ ຜ ນການທ ດ
ສອບ ສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການ
ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ບໍໍ່ແຕກຕາ່ງກນັ. 
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3.  ສະຖານະພາບການແຕງ່ງານ 
ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການ

ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກ
ຕາມ ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ ໂດຍນ າໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າ

ຄັນ P-Value = 0,05 

ຕາຕະລາງ 20: ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດ
ໄຈຊຸກຍູ້ໃນການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຈ າແນກຕາມ
ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ 

ລາຍການ ຄວາມຜັນປູ່ຽນ 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 

ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານ
ເສດຖະກ ດ 

 
 
 
 

ລະຫວ່າງກ ່ມ 1.170 3 .390 1.266 .288 

ພາຍໃນກ ່ມ 54.224 176 .308   
ລວມ 55.394 179    

 

ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານສັງຄ ມ 

 
 
 
 

ລະຫວ່າງກ ່ມ 1.313 3 .438 1.198 .312 

ພາຍໃນກ ່ມ 64.670 177 .365   
ລວມ 65.982 180    

 

ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານວັດ 
ທະນະທ າ 

 
 
 
 

ລະຫວ່າງກ ່ມ .496 3 .165 .390 .761 

ພາຍໃນກ ່ມ 75.048 177 .424   
ລວມ 75.544 180    

 

ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານ 
ການເມ ອງ 

 
 
 
 

ລະຫວ່າງກ ່ມ 3.221 3 1.074 3.334 .021 

ພາຍໃນກ ່ມ 56.988 177 .322   
ລວມ 60.208 180    

 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານ
ເສດຖະກ ດ 

 
 
 
 

ລະຫວ່າງກ ່ມ .686 3 .229 .445 .721 

ພາຍໃນກ ່ມ 90.472 176 .514   
ລວມ 91.158 179    

 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານສັງຄ ມ 

 
 
 
 

ລະຫວ່າງກ ່ມ 1.030 3 .343 .731 .534 

ພາຍໃນກ ່ມ 83.057 177 .469   
ລວມ 84.087 180    
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ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານ
ວັດທະນະທ າ 

 
 
 
 

ລະຫວ່າງກ ່ມ 2.977 3 .992 1.388 .248 

ພາຍໃນກ ່ມ 126.577 177 .715   
ລວມ 129.554 180    

 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານ
ການເມ ອງ 

 
 
 

ລະຫວ່າງກ ່ມ 9.893 3 3.298 5.228 .002 

ພາຍໃນກ ່ມ 111.017 176 .631   
ລວມ 120.910 179    

 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 20 ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບ ປັດໄຈດ ງດູດ 
ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຈ າແນກຕາມ
ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ ເຊ ິ່ງເຫັນໄດ້ດັົ່ງນີົ້:  

1) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ພ ບວ່າ
ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 1,266 ແລະ F = 0,445 ຕາມລ າດັບ) ແລະຄ່າຄວ່າມເປັນ

ໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,288 ແລະ Sig = 0,721 ຕາມລ າດັບ) ເຊ ິ່ງ

ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05  ນັົ້ນສະແດງວ່າ ຜ ນການ
ທ ດສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ ປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດ
ໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ  ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ ບໍໍ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ.  

2) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານສັງຄ ມ ພ ບວ່າຄ່າ
ສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 1,198 ແລະ F = 0,731 ຕາມລ າດັບ) ແລະຄ່າຄວາມເປັນໄປ

ໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,312 ແລະ Sig = 0,534 ຕາມລ າດັບ) ເຊ ິ່ງ

ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05  ນັົ້ນສະແດງວ່າ ຜ ນການ
ທ ດ ສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ກໍປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານເຊັົ່ນກັນເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດ 
ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ກໍ ບໍໍ່
ແຕກຕ່າງກັນ. 

3) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ພ ບວ່າ
ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 0,390 ແລະ F = 1,338 ) ແລະ ຄ່າຄວາມ ເປັນໄປໄດ້

ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,761 ແລະ Sig = 0,248) ເຊ ິ່ງມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າ
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ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ສະນັົ້ນ ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານ
ນີົ້ ກໍປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ
ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ບໍໍ່ແຕກຕ່າງກັນ. 

4) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານການເມ ອງ ພ ບວ່າ
ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 3,334 ແລະ F = 5,228 ຕາມລ າດັບ) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນ

ໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,021 ແລະ Sig = 0,002) ເຊ ິ່ງມີຄ່ານ້ອຍ

ກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value < 0.05 ນັົ້ນສະແດງວ່າ ຜ ນການທ ດສອບ 
ສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ຍອມຮັບສ ມມ ດຖານເຮັດໃຫ້ທັງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈ
ຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ແຕກຕ່າງ
ກັນ. 

 
4.  ເມ ອງທີິ່ທາ່ນອາໄສຢູູ່ 

ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການ
ການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ  ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າ
ແນກຕາມ ເມ ອງທີິ່ອາໄສຢູູ່ ໂດຍນ າໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າຄັນ 

P-Value = 0,05 

 

ຕາຕະລາງ 21 : ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຈ າແນກຕາມ 
ທີິ່ອາໄສຢູູ່ 

ລາຍການ ຄວາມຜັນປູ່ຽນ 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 

ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານ
ເສດຖະກ ດ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ .662 2 .331 1.070 .345 

ພາຍໃນກ ່ມ 54.733 177 .309   
ລວມ 55.394 179    

 

ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານສັງຄ ມ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 1.845 2 .922 2.560 .080 

ພາຍໃນກ ່ມ 64.138 178 .360   
ລວມ 65.982 180    
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ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານວັດ 
ທະນະທ າ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ .121 2 .061 .143 .867 

ພາຍໃນກ ່ມ 75.423 178 .424   
ລວມ 75.544 180    

 

ປັດໄຈດ ງດູດດ້ານ 
ການເມ ອງ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ .587 2 .293 .876 .418 

ພາຍໃນກ ່ມ 59.621 178 .335   
ລວມ 60.208 180    

 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານ
ເສດຖະກ ດ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 1.541 2 .770 1.522 .221 

ພາຍໃນກ ່ມ 89.617 177 .506   
ລວມ 91.158 179    

 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານສັງຄ ມ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 1.698 2 .849 1.834 .163 

ພາຍໃນກ ່ມ 82.389 178 .463   
ລວມ 84.087 180    

 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານ
ວັດທະນະທ າ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ 1.657 2 .829 1.153 .318 

ພາຍໃນກ ່ມ 127.897 178 .719   
ລວມ 129.554 180    

 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານ
ການເມ ອງ 

 ລະຫວ່າງກ ່ມ .649 2 .325 .478 .621 

ພາຍໃນກ ່ມ 120.261 177 .679   
ລວມ 120.910 179    

 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 21 ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບ ປັດໄຈດ ງດູດ 
ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຈ າແນກຕາມ
ລະດັບການສ ກສາເຫັນໄດ້ດັົ່ງນີົ້:  

1) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ພ ບວ່າ
ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 1,070 ແລະ F = 1,522 ຕາມລ າດັບ) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນ

ໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,345 ແລະ Sig = 0,221 ຕາມລ າດັບ) ເຊ ິ່ງ
ທັງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value 
> 0.05 ນັົ້ນສະແດງວ່າ ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນປະຕ ເສດສ ມມ ດ
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ຖານ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈ ດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການ
ຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ບໍໍ່ແຕກຕ່າງກັນ. 

2) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານສັງຄ ມ ພ ບວ່າຄ່າ
ສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 2,560 ແລະ F = 1,834 ຕາມລ າດັບ) ແລະ ຄ່າຄວ່າມເປັນ

ໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,080 ແລະ Sig = 0,163 ຕາມລ າດັບ) ເຊ ິ່ງ

ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ສະນັົ້ນສະແດງວ່າ ຜ ນການ
ທ ດສອບສ ມມ ດຖານໃນດ້ານນີົ້ກໍປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານເຊັົ່ນກັນ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດ 
ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ ກໍບໍໍ່
ແຕກຕ່າງກັນ. 

3) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ພ ບວ່າ
ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F = 0,143 ແລະ F = 1,153 ) ແລະ ຄ່າຄວາມ ເປັນໄປໄດ້

ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,867 ແລະ Sig = 0,318) ເຊ ິ່ງມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າ

ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ສະແດງວ່າ ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານ ໃນ
ດ້ານນີົ້ ກໍປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍ
ຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ບໍໍ່ແຕກຕ່າງກັນ. 

4) ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນທາງດ້ານການເມ ອງ ພ ບວ່າ
ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ(F = 0,876 ແລະ F = 0,478 ) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ

ຜ ນການທ ດສອບ (Sig = 0,418 ແລະ Sig = 0,621) ເຊ ິ່ງມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າ

ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ສະແດງວ່າ ຜ ນການທ ດສອບສ ມມ ດຖານ ໃນ
ດ້ານນີົ້ ກໍປະຕ ເສດສ ມມ ດຖານ ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍ
ຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ການຄ້າຂອງຊາວຈີນໃນດ້ານນີົ້ແມ່ນ ບໍໍ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
 

4.4  ຄວາມສ າພນັລະຫວາ່ງປດັໄຈດ ງດດູ ແລະປດັໄຈຜກັດນັໃນການຍາ້ຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອ
ເຮດັທ ລະກ ດຄາ້ຂາຍ ຂອງຊາວຈນີ ໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 
ການວ ເຄາະຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການ

ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດຄ້າຂາຍຂອງຊາວຈີນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ຄ່າ

ສ າປະສ ດສ າພັນແບບ ເພຍສັນ (Pearson’s Product Moment Correlation 
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Coefficient) ຊ ິ່ງອະທ ບາຍໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງສອງຕ ວປູ່ຽນໃນ ເຊ  ິ່ງ

ເສັົ້ນຕ ງ ໂດຍມີຄ່າຢູູ່ລະຫວ່າງ -0.1 ຫາ +1.0 ຊ ິ່ງຜ ນການວ ເຄາະຂໍໍ້ມູນ ດັົ່ງນີົ້: 

ການວ ເຄາະຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຜັກດັນ ພ ບວ່າ 
ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຜັກ ດັນ ມີຄວາມສ າພັນກັນຢູູ່ໃນລະດັບສູງ ຊ ິ່ງຜ ນມີຄວາມ

ສ າຄັນທາງສະຖ ຕ ໃນລະດັບ 0.01 ໂດຍມີຄ່າ rxy ເທ ົ່າກັບ 0.53 (ຕາຕະລາງ 22) 

 

ຕາຕະລາງ 22: ຄ່າສ າປະສ ດສ າພັນແບບເພຍສັນ ສະແດງຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງປັດໄຈ

ດ ງດູດ ກັບປັດໄຈຜັກດັນ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດຄ້າຂາຍ
ຂອງຊາວຈີນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 

__________________________________________________ 

ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້    ຄ່າສ າປະສ ດສ າພັນແບບເພຍສັນ 
ສະແດງຄວາມສ າພັນ  
ໃນການຍ້າຍເພ ິ່ອ      ລະຫວ່າງປັດໄຈດ ງດູດ 
ກັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ 

ເຮັດທ ລະກ ດຄ້າຂາຍຂອງຊາວຈີນ   -------------------------------------- 

ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ       rxy 

ປັດໄຈຊຸກຍູ້       0.53** 

** ລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.01 
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V.  ສະຫລ ບ ອະທ ບາຍຜ ນ ແລະ ຂໍໍ້ສະເໜີແນະ 
ການສ ກສາກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ 

ລະກ ດການຄ້າຂອງຄ ນຈີນໃນ ສປປ. ລາວ ຄັົ້ງນີົ້ ມີຈ ດປະສ ງເພ ິ່ອ: ສ ກສາປັດໄຈດ ງດູດ 
ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ໃນ ສປປ. 
ລາວ ຕາມຄວາມຄ ດເຫັນຂອງນັກທ ລະກ ດການຄ້າທີ ິ່ມາຈາກ ສປ. ຈີນ ໃນເຂດ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສ ກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈ
ຜັກດັນຕາມຕ ວແປທາງດ້ານ ເພດ, ອາຍ , ຈ ານວນສະມາຊ ກຄອບຄ ວ, ປະສ ບການເຮັດ

ວຽກໃນລາວ, ການມີພີິ່ນ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ, ລະດັບການສ ກສາ, ອາຊີບ, 
ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານໂດຍນ າໃຊ້ວ ທີການສ ກສາເປັນແບບປະລ ມານ ແລະ ຄ ນ
ນະພາບຄວບຄູ່ກັນໄປ.  

 

1. ປດັໄຈດ ງດດູ ໃນການຍາ້ຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮດັທ ລະກ ດການຄາ້ຂອງຊາວຈນີ ໃນ
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 

1.1 ປດັໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກ ດ 
ຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າ ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ

ຂອງຄ ນຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດໄຈທາງດ້ານ
ເສດຖະກ ດແມ່ນເປັນປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ.  ເຖ ງແມ່ນວ່າ
ປັດໄຈດ້ານການມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນລາວ ໄດ້ຮັບຄ າເຫັນວ່າຢູູ່ໃນອັດຕາທີິ່ໜ້ອຍ 
ແຕ່ປັດໄຈດ້ານການເດີນທາງເຂ ົ້າມາ ໃນລາວມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖ ກກວ່າປະເທດອ ິ່ນ ແລະ 
ລາວມີວຽກໃຫ້ເຮັດຫລາກຫລາຍ ສາມາດເລ ອກກ ດຈະການທີິ່ເໝາະສ ມໄດ້ແມ່ນຢູູ່ໃນ
ລະດັບຫຼາຍ. ທັງນີົ້ເນ ິ່ອງຈາກວ່າ ສປປ ລາວ ແລະ ຈີນມີຊາຍແດນຕ ດຈອດກັນຫລາຍ 
ແລະໄລຍະທາງຂອງການເຂ ົ້າ-ອອກໃກ້ ບວກກັບປະສ ບການດ້ານການເຮັດທ ລະກ ດ 
ແລະ ທ ນຮອນຍັງມີຈ າກັດ ຈ ິ່ງເປັນໂອກາດດີທີິ່ເຮັດໃຫ້ຊາວຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຊາວຈີນເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດເລ ອກທ ລະກ ດທີິ່ເໝາະ
ສ ມກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມມັກຂອງເຂ າເຈ ົ້າ. ສະນັົ້ນ ທັງສອງປັດໄຈນີົ້ ມີຜ ນ
ຫລາຍຕໍໍ່ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານເສດຖະກ ດທີິ່ເຮັດໃຫ້ນັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນເຂ ົ້າ
ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ຢູູ່ ສປປ. ລາວ ນັບມ ົ້ນບັຫລາຍຂ ົ້ນ. ສ່ວນປັດໄຈລາວມີລະບ ບ
ເສດຖະກ ດທີິ່ແນ່ນອນ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຢູ່າງຍ ຍຍ ງ ແລະລາວມີສະພາບ
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ເສດຖະກ ດຂ້ອນຂ້າງຄ່ອງຕ ວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວໄວແມ່ນຢູູ່ໃນ ລະດັບກາງ ຊ ິ່ງມີຜ ນ
ພຽງເລັກນ້ອຍເທ ົ່ານັົ້ນ. 
 
1.2   ປດັໄຈດາ້ນວດັທະນະທ າ 

ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າມາ
ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທ າແມ່ນຢູູ່ໃນ
ລະດັບກາງ ເນ ິ່ອງຈາກວ່າຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າ: ລາວ- ຈີນມີວັດທະນະທ າ ແລະ 
ຮີດຄອງປະເພນີທີ ິ່ ຄ້າຍຄ ກັນ ແລະ ລາວມີພາສາເວ ົ້າທີ ິ່ມີຄວາມເຂ ົ້າໃຈງ່າຍ  ແລະ 
ສາມາດສ ິ່ສານກັນໄດ້ດີຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ. ສ່ວນລາວມີ ສາດສະໜາພ ດ ເປັນສາສະໜາ
ປະຈ າຊາດ, ລາວມີວັດ ທະນາທ າການດ າລ ງຊີວ ດທີິ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ຄ ນຈີນ ມີຄ່ານ ຍ ມ
ໃນການເດີນທາງໄປເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ/ລາວ ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງ. 
ໝາຍຄວາມວ່າປັດໄຈທາງດ້ານ ວັດທະນະທ າແມ່ນມີຜ ນພຽງເລັກໜ້ອຍເທ ົ່ານັົ້ນ. 

 
1.3   ປດັໄຈທາງດາ້ນສງັຄ ມ 
 ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າ
ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທາງດ້ານສັງຄ ມແມ່ນມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນ ຊ ິ່ງຜ ນການສ ກສາເຫັນວ່າ: ລາວມີສະພາບການເປັນຢູູ່ທາງດ້ານສັງຄ ມທີິ່ມີ
ຄວາມປອດໄພໃນຊີວ ດ ແລະ ຊັບສ ນ ແລະ ລະບ ບສັງຄ ມໃນລາວມີສະຫວັດດີການ
ສັງຄ ມດີຕໍໍ່ກັບສະພາບຄວາມເປັນຢູູ່ ແລະ ຄ ນນະພາບຊີວ ດຂອງປະຊາຊ ນແມ່ນຢູູ່ໃນ
ລະດັບໜ້ອຍ ສາເຫດອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເລ ິ່ອງຂີົ້ລັກງັດແງະ ແລະ ຖ ກພວກຄ ນບໍໍ່ດີ
ປ ້ນຈີົ້ເພ ິ່ອຍາດຊີງຊັບຕ່າງໆ ຈ ິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າຮູ້ສ ກ ບໍໍ່ປອດໄພໃນການດ າລ ງຊີວ ດ 
ແລະ ຊັບສ ນ. ສ່ວນສັງຄ ມລາວ ມີຄວາມເອ ົ້ອເຟ ື້ອເພ ິ່ອແພ່ ຊ່ວຍເຫລ ອ ຊ ິ່ງກັນແລະກັນ 
ແລະ ມີຍາດພີິ່ນ້ອງ ຫຼ  ຄ ນໃກ້ຊ ດມາເຮັດທ ລະກ ດຢູູ່ລາວ ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງ. ສ າລັບ
ສະພາບສັງຄ ມ ໃນລາວ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນກັບສັງຄ ມຈີນ ງ່າຍໃນການປັບຕ ວ
ເຂ ົ້າກັນໄດ້ດີແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ ຍ້ອນ ລາວ ແລະ ຈີນຍັງເຊ ິ່ອຖ ລະບ ບເຄ ອຍາດ 
ແລະ ຖ ເອ າການຊ່ວຍເຫລ ອເບ ິ່ງແຍງກັນ ແລະກັນເປັນສ ິ່ງສ າຄັນ.  

 

1.4  ປດັໄຈທາງດາ້ນ ການເມ ອງ  
ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາ

ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດໄຈທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຊ ິ່ງມີແຕ່ິ່ລະດັບໜ້ອຍທີິ່ສ ດຫາລະດັບຫຼາຍເຊັົ່ນ: ລາວເປັນປະເທດ
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ທີິ່ມີລະບ ບການປົກຄອງ ທີິ່ໃຫ້ສ ດເສລ ພາບແກ່ປະຊາຊ ນ ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງ.  ສ່ວນ
ລາວ ມີຄວາມໝັົ້ນຄ ງທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊ ນໄດ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ ແລະ ລັດຖະບານລາວມີນະໂຍບາຍ
ເນັົ້ນໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕໍໍ່ກັບຊາວຕ່າງດ້າວ ທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດ ໃນ ລາວ ແລະ ລາວໃຫ້
ໂອກາດຊາວຕ່າງດ້າວ/ຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດ ຢູ່າງຖ ກກ ດໝາຍແມ່ນໜ້ອຍທີິ່ສ ດ 
ເນ ິ່ອງຈາກຫລາຍສາເຫດເປັນຕ ົ້ນ ເລ ິ່ອງຂີົ້ລັກງັດແງະ, ຄວາມບໍໍ່ໄວ້ວາງໃຈຕໍໍ່ເຈ ົ້າໜ້າທີິ່ 
ຈ ິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າຮູ້ສ ກເຖ ງຄວາມ ບໍໍ່ປອດໄພໃນການດ າລ ງຊີວ ດ ແລະ ຊັບສ ນ.  ແຕ່
ສ າລັບລາວເປັນປະເທດທີິ່ມີລະບ ບການປົກຄອງ ທີິ່ໃຫ້ສ ດເສລ ພາບແກ່ປະຊາຊ ນ ແລະ 
ລາວກັບ ສປ. ຈີນ ມີການຮ່ວມມ ກັນດີນັົ້ນແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງຫາຫລາຍ.  

 

2. ປດັໄຈຊກຸຍູ ້ໃນການຍາ້ຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮດັທ ລະກ ດການຄາ້ຂອງຊາວຈນີ ໃນ
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 

2.1 ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນເສດຖະກ ດ 
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານ ເສດຖະກ ດທີິ່ເຮັດໃຫ້ຄ ນຈີນມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ 

ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຜ ນຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ ເນ ິ່ອງຈາກວ່າຜ ນ ການວ ເຄາະທັງ 5 ດ້ານ: 
ການເກີດວ ກ ດການທາງດ້ານເສດຖະກ ດສ ົ່ງຜ ນຕໍໍ່ສະ ຖານະການ ການຄອງຊີບຂອງ
ປະຊາຊ ນ, ການເກີດບັນຫາໄພວ່າງງານຂອງໄວເຮັດວຽກໃນປະເທດ, ການຫາເງ ນໃນ
ຈີນ ແມ່ນຫຍ ້ງຍາກ, ການຈ້າງງານໃນອັດຕາຄ່າຈ້າງທີິ່ຕ ່າ, ສະພາບການຜະລ ດທາງດ້ານ
ການກະສ ກ າມີ ລາຄາຕ ກຕ ່າ ລວມເຖ ງສະພາບປະຊາຊ ນມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫ ວຄ ນຕ ່າ 
ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບທີິ່ໜ້ອຍ. 

 
2.2 ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນວດັທະນະທ າ 

ປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທ າແມ່ນມີ ຜ ນຂ້ອນຂ້າງສູງໂດຍສະເພາະແມ່ນຄ່າ
ນ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນໃນການ ທີິ່ໃຫ້ຄວາມເຊ ິ່ອຖ  ເຄ ອຂ່າຍສ່ວນບ ກຄ ນ ຫລ  ຄ ນທີິ່ຮູ້ຈັກ
ກັນຫລາຍກວ່າເຄ ອຂ່າຍຂອງລັດ ແລະ ຄ່ານ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນໃນປະເທດທີິ່ປູ່ຽນໄປ
ຈາກການດ າລ ງຊີວ ດແບບເດີມເປັນຄ່ານ ຍ ມການດ າລ ງຊີວ ດຢູ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ 
ທັນສະໄໝຫລາຍຂ ົ້ນ ນັົ້ນແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ.  ສ າລັບຄ່ານ ຍ ມຂອງຄ ນໜ ່ມສາວ
ທີິ່ຢູ ູ່ໃນໄວອອກແຮງງານ ທີິ່ຢາກຈະໄປຫາເງ ນທີິ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄ່ານ ຍ ມຂອງ
ປະຊາຊ ນໃນການບໍລ ໂພກແບບທ ນນ ຍ ມແມ່ນ ຢູູ່ໃນ ລະດັບກາງ.   
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2.3 ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນສງັຄ ມ  
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານສັງຄ ມມີຜ ນຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ນັກທ ລະກ ດການ

ຄ້າຄ້າຊາວຈີນ ມີການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ສປປ. ລາວ ເນ ິ່ອງຈາກຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າ: ປະຊາຊ ນຍັງຂາດການພັດທະນາເສີມສ້າງ
ອາຊີບ,  ການຂາດການພັດທະນາສ ົ່ງເສີມດ້ານການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລ ອ ທາງດ້ານ
ສະຫວັດດີການແກ່ສັງຄ ມ, ການໄດ້ຮັບຄວາມກ ດດັນຈາກພີິ່ນ້ອງໃຫ້ເດີນທາງມາຫາເງ ນ
ຢູ ູ່ນອກປະເທດ,  ການບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທ າໃນການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ ການ
ປະກອບອາຊີບ ລວມທັງປັດໄຈ ປະຊາຊ ນຍັງມີຄວາມຍາກຈ ນ ແລະ ມີໜີົ້ສ ນຂອງ
ຄອບຄ ວຈ າເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄປຊອກຫາເງ ນຢູູ່ຕ່າງຖ ິ່ນ ປັດໄຈດັົ່ງກ່າວແມ່ນຢູູ່ໃນ
ລະດັບໜ້ອຍ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ດ້ານການຂາດໂອກາດທີິ່ເທ ົ່າທຽມກັນກັບປະຊາຊ ນ
ລະຫວ່າງ ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍ ງແມ່ນ ຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍທີິ່ສ ດ.  

 

2.4  ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນການເມ ອງ 
ປັດໄຈພັກດັນໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າມາ

ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດໄຈທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນມີຜ ນ
ຫລາຍ ເພາະຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າ: ຜ ນກະທ ບຂອງນະໂຍບາຍການເມ ອງ ຂອງ ສປ. 
ຈີນ ມີຜ ນຕໍໍ່ກັບຊາວຈີນ ໃຫ້ອອກໄປເຮັດ ທ ລະກ ດທີິ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນະໂຍ ບາຍ
ຂອງ ລັດຖະບານ ສປ. ຈີນ ສ ົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວຈີນອອກໄປຕ່າງປະເທດແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບ
ຫຼາຍ. ສ າລັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເດີນທາງ ເຂ ົ້າ-ອອກ ລະຫວ່າງ ສປປ. ລາວ 
ແລະ ສປ. ຈີນແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງ.  

 

3. ຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງປດັໄຈດ ງດດູ ແລະ ປັດໄຈຊກຸຍູເ້ພ ິ່ອເຮດັທ ລະກ ດຄາ້ຂາຍ
ຂອງຊາວຈນີ ໃນນະຄອນ ຫລວງວຽງຈນັ  

3.1 ປດັໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກ ດ 
ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງ

ຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນຂ້ອນຂ້າງຫລາຍ ເຊັົ່ນ: ປັດໄຈດ ງດູດແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ ແຕ່ປັດໄຈຊຸກຍູ້

ພັດຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ. 
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3.2  ປດັໄຈທາງດາ້ນສງັຄ ມ 
ຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າທັງປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານສັງຄ ມ ແມ່ນ

ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ ເພາະທັງສອງປັດໄຈແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງເຊັົ່ນກັນ. 
 

3.3  ປດັໄຈທາງດາ້ນວດັທະນະທ າ 
ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ທາງດ້ານວັດທະນະທ າກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ

ເລັກໜ້ອຍຄ  ປັດໄຈດ ງດູດແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບປານກາງ ສ່ວນປັດໄຈຊຸກຍູ້ຢູູ່ໃນລະດັບໜ້
ອຍ.  
3.4 ປດັໄຈທາງດາ້ນການເມ ອງ 
 ຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າ ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ ທາງດ້ານການເມ ອງ 
ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ ເພາະວ່າປັດໄຈດ ງດູດແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ ແຕ່
ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງ ດ້ານການເມ ອງ ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ.  
 
 ສະຫລ ບລວມແລ້ວປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, 
ວັດທະນະທ າ ແລະ ສັງຄ ມແມ່ນມີ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ ແລະ ທັງສາມປັດໄຈ 
ແມ່ນມີຜ ນຕໍໍ່ການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດຄ້າຂາຍຊາວຈີນ ໃນການມາເຮັດທ ລະກ ດ
ຄ້າຂາຍ ຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ.  ແຕ່ກ ງກັນຂ້າມ ປັດໄຈທາງດ້ານ
ການເມ ອງ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ ຊ ິ່ງປັດໄຈຊຸກຍູ້ແມ່ນສ ົ່ງຜ ນສູງເຮັດໃຫ້
ນັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນ ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂາຍຢູູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.  

 

4. ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງ ປດັໄຈດ ງດດູ ແລະປດັໄຈຊກຸຍູ ້ໃນການຍາຍ
ຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮດັທ ລະກ ດຂອງຊາວຈນີ ໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 
ໃນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນ

ການຍ້າຍຖ ິ່ນຂອງຊາວຈີນ ເພ ິ່ອມາເຮັດທ ລະກ ດໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສາມາດ

ສະຫລ ບໄດ້ດັົ່ງລ ່ມນີົ້: 

 
4.1  ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງປດັໄຈ ດ ງດດູ ໃນການການຍາ້ຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອ

ເຮດັທ ລະກ ດ ຂອງຊາວຈນີຕາ່ງດາ້ວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 
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4.1.1 ເພດ 
ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງປັດໄຈດ ງດູດ ໃນການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອ

ເຮັດທ ລະກ ດ ຂອງຊາວຈີນ ຕ່າງດ້າວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບຄ ນລັກສະນະ
ສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມ ເພດ ພ ບວ່າ ເພດຍ ງ ແລະ ເພດຊາຍ ບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນໃນປັດໄຈດ ງດູດ ໂດຍພາບລວມໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. 
ແລະເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ພ ບວ່າ ເພດຊາຍ ແລະເພດຍ ງ ບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງ 
ໃນປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ສັງຄ ມ, ວັດທະນາທ າ ແລະດ້ານການເມ ອງ ໃນ

ລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05 ເຊັົ່ນກັນ. 

 
4.1.2 ອາຍ  

ຜ ນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ ໃນ
ການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ຂອງຊາວຈີນຕ່າງດ້າວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມອາຍ  ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີອາຍ  ຕ ່າກວ່າ

ຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=36.62) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີອາຍ ເທ ົ່າກັບ ແລະ ຫລາຍກວ່າຄ່າສະ 

ເລ່ຍ (≧X=36.62) ແມ່ນບໍ ໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈດ ງດູດ ໃນລະດັບ

ຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ແລະ ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່

ມີອາຍ  ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=36.62) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີອາຍ ເທ ົ່າກັບ ແລະ 

ຫລາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=36.62) ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈດ ງດູດ

ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. 

 

4.1.3 ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ 
ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ ໃນ

ການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ຂອງຊາວຈີນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍ
ພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ

ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=4.17) 

ກັບກ ່ມ ຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວເທ ົ່າກັບ ແລະຫລາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ 
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(≧X=4.17)   ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈດ ງດູດ ໃນລະດັບຄວາມ

ສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ແລະເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີ

ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=4.17) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ມີ

ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວເທ ົ່າກັບ ແລະຫລາຍກວ່າຄ່າສະ  ເລ່ຍ (≧X=4.17) 

ແມ່ນພ ບຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນປັດໄຈດ ງດູດ ທາງດ້ານການເມ ອງ ໃນລະດັບຄວາມ
ສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05 ສ່ວນປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານ ເສດຖະກ ດ, ວັດທະນະທ າ 
ແລະ ສັງຄ ມ ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  
0.05 
 
4.1.4 ປະສ ບການ ໃນການເຂ ົ້າມາລາວ 

ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ ໃນ
ການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດ ທ ລະກ ດຂອງຊາວຈີນຕ່າງດ້າວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ໂດຍພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນ ບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມ ປະສ ບການໃນການເຂ ົ້າ
ມາລາວ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ເຄີຍມີປະສ ບການ ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ບໍໍ່ເຄີຍມີປະສ ບການ 
ໃນການເຂ ົ້າມາລາວ ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈດ ງດູດໃນລະດັບຄວາມ
ສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ແລະ ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ 
ທີິ່ເຄີຍມີປະສ ບການ ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ບໍໍ່ເຄີຍມີປະສ ບການ ໃນການເຂ ົ້າມາລາວ ແມ່ນບໍໍ່
ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈດ ງດູດ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  
0.05  
 
4.1.5 ການມີພີິ່ນ້ອງທີິ່ມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ 

ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈດ ງດູດ ໃນ 
ການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດຂອງຊາວຈີນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍພາບລວມ 
ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມການມີພີິ່ນ້ອງທີິ່ມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ ພ ບວ່າ 
ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ  ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ບໍໍ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ ລາວ 
ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈດ ງດູດ ໂດຍພາບລວມ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ
ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ແລະ ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີ
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ພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ລາວກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ບໍໍ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກ ຢູູ່ລາວແມ່ນພ ບຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານສັງຄ ມ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  
0.01  

 

 

4.1.6 ລະດບັການສ ກສາ  
ການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອ ເຮັດທ ລະ

ກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມລະດັບການສ ກ

ສາ ໂດຍນ າໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-Value = 0,05. ຜ ນ

ການທ ດສອບໂດຍພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມລະດັບການ
ສ ກສາພ ບວ່າ: ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີລະດັບການສ ກສາແຕກຕ່າງກັນແມ່ນບໍໍ່ແຕກຕ່າງກັນ 

ເພາະວ່າຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ 

(Sig) ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ແລະ ເມ ິ່ອວ ເຄາະ

ເປັນແຕ່ລະດ້ານພ ບວ່າ ບໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງເຊັນກັນ  

 
4.1.7  ດາ້ນອາຊບີ 

ການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດໃນການການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດ
ທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມອາຊີບ 

ໂດຍນ າໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-Value = 0,05. ຜ ນ

ການທ ດສອບໂດຍພາບລວມ ແລະ ວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນ
ບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມອາຊີບ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີອາຊີບແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີທັງຄ ກັນ 
ແລະ ແຕກຕ່າງກັນດັົ່ງນີົ້: ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີອາຊີບແຕກຕ່າງແມ່ນພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ໃນປັດໄຈດ ງດູດດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານການເມ ອງ ເພາະທັງສອງ

ດ້ານມີຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F) ແລະ ຄ່າຄວ່າມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig) 

ນ້ອຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value < 0.05. ແຕ່ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານ

ສັງຄ ມ ແລະ ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານວັດທະນາທ າແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ເພາະວ່າຄ່າ
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ສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig) ມີຄ່າ

ຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05.  

   

 

 
4.1.8  ສະຖານະພາບການແຕງ່ງານ 

ການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອ ເຮັດທ ລະ
ກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມລະດັບການສ ກ

ສາ ໂດຍນ າໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-Value = 0,05. ຜ ນ

ການທ ດສອບໂດຍພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມສະຖານະພາບ
ການແຕ່ງງານ ພ ບວ່າ: ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ແລະບໍໍ່ທັນແຕ່ງງານແມ່ນບໍໍ່ແຕກ

ຕ່າງກັນ ເພາະວ່າຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດ

ສອບ (Sig) ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າ ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05, ແຕ່ເມ ິ່ອ

ວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານພ ບວ່າ ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນ ມີຄວາມແຕກ

ຕ່າງກັນເພາະວ່າ ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດ

ສອບ (Sig) ມີຄ່ານ້ອຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value < 0.05. 

4.1.9  ເມ ອງທີິ່ທາ່ນອາໄສຢູູ່ 
ການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະ

ກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມເມ ອງທີິ່ອາໄສຢູູ່ 

ໂດຍນ າໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-Value = 0,05. ຜ ນ

ການທ ດສອບໂດຍພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມເມ ອງທີິ່
ອາໄສຢູູ່ ພ ບວ່າ: ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ອາໄສຢູູ່ເມ ອງທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນບໍໍ່ແຕກຕ່າງກັນ

ເພາະວ່າຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F) ແລະ ຄ່າຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ 

(Sig) ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ແລະ ເມ ິ່ອວ ເຄາະ

ເປັນແຕ່ລະດ້ານພ ບວ່າ ບໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງເຊັົ່ນກັນ. 
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4.2 ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕາ່ງ ຂອງປດັໄຈຊກຸຍູ ້ໃນ ການຍາ້ຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮດັ
ທ ລະກ ດ ຂອງຊາວຈນີ ຕາ່ງດາ້ວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ  

 

4.2.1 ເພດ 
ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນ ການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອ

ເຮັດທ ລະກ ດຂອງຊາວ ຈີນຕ່າງດ້າວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນ
ບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມເພດ ພ ບວ່າ ເພດຍ ງ ແລະ ເພດຊາຍແມ່ນ ບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ແລະ ເມ ິ່ອວ ເຄາະ
ເປັນແຕ່ລະດ້ານ ພ ບວ່າ ເພດຊາຍ ແລະເພດຍ ງ ບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້
ທາງດ້ານ ເສດຖະກ ດ, ສັງຄ ມ, ວັດທະນະທ າ ແລະດ້ານການເມ ອງໃນລະດັບຄວາມ
ສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05  

 

4.2.2 ອາຍ  
ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການ

ການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດຂອງຊາວຈີນຕ່າງດ້າວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍ
ພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມອາຍ  ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີ

ອາຍ ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=36.62) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີອາຍ ເທ ົ່າກັບ ແລະ ຫລາຍ

ກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=36.62) ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນ

ລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານ ສະຖ ຕ  0.05. ແລະເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ກ ່ມ

ຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີອາຍ  ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=36.62) ກັບກ ່ມ ຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີອາຍ ເທ ົ່າ

ກັນ ແລະຫລາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=36.62) ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈ

ຊຸກຍູ້ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05  

 

4.2.3 ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ 
ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍລະຫວ່າງປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການ

ການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດ ທ ລະກ ດຂອງຊາວຈີນຕ່າງດ້າວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນກັບ
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ຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຂອງ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກຕາມຈ ານວນສະມາຊ ກໃນ
ຄອບຄ ວພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີຈ ານວນສະມາຊ ກ ໃນຄອບຄ ວຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  

(<X=4.17) ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວເທ ົ່າກັນ ແລະ ຫລາຍ

ກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ (≧X=4.17)   ແມ່ນບໍໍ່ພ ບ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໂດຍ

ພາບລວມ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ແລະເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະ

ດ້ານ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ ຕ ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ  (<X=4.17) 

ກັບກ ່ມຕ ວ ຢູ່າງມີຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວເທ ົ່າກັນ ແລະ ຫລາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ 

(≧X=4.17) ແມ່ນພ ບຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນປັດໄຈດ ງດູດ ທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ໃນ

ລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05. ສ່ວນປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານ ເສດຖະກ ດ, 
ສັງຄ ມ ແລະ ການເມ ອງ ແມ່ນບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງ
ດ້ານສະຖ ຕ  0.05   

 

4.2.4 ປະສ ບການ ໃນການເຂ ົ້າມາລາວ 
 

ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍລະຫວ່າງປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນ ການ
ຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ຂອງຊາວຈີນຕ່າງດ້າວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບຄ ນ
ລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈ າແນກຕາມປະສ ບການ ໃນການມາລາວ ພ ບ
ວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ເຄີຍມີປະສ ບການ ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ບໍໍ່ເຄີຍມີປະສ ບການໃນການເຂ ົ້າ
ມາລາວ ແມ່ນພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈຊຸກຍູ ້ ໂດຍພາບລວມ ໃນລະດັບ
ຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05, ແລະເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່
ເຄີຍມີປະສ ບການ ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ບໍໍ່ເຄີຍມີປະສ ບການ ໃນການເຂ ົ້າມາລາວ ແມ່ນ
ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ 
ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.01 ແລະ  ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈຊຸກຍູ ້ ທາງດ້ານ
ການເມ ອງ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05  
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4.2.5 ການມີພີິ່ນ້ອງທີິ່ມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ 
ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າສະເລ່ຍລະຫວ່າງປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນ ການ

ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດ ທ ລະກ ດຂອງຊາວຈີນຕ່າງດ້າວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບຄ ນ
ລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມການມີພີິ່ນ້ອງທີິ່ມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ ພ ບວ່າ ກ ່ມ
ຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ  ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ບໍໍ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ ແມ່ນ
ບໍໍ່ ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໂດຍພາບລວມ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງ
ດ້ານສະຖ ຕ  0.05, ແລະ ເມ ິ່ອວ  ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີພີິ່ນ້ອງ
ເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ ກັບກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ບໍໍ່ມີພີິ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູູ່ລາວແມ່ນ ບໍໍ່ພ ບຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນ ໃນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສະຖ ຕ  0.05  

 

4.2.6 ລະດບັການສ ກສາ  
ການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ

ການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມລະດັບການສ ກສາ 

ໂດຍນ າໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-Value = 0,05. ຜ ນການ

ທ ດສອບໂດຍພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມລະດັບການສ ກສາ
ພ ບວ່າ: ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີລະດັບການສ ກສາແຕກຕ່າງກັນແມ່ນບໍໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພາະວ່າຄ່າ

ສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig) ມີຄ່າ

ຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ແລະ ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະ

ດ້ານພ ບວ່າ ບໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງເຊັົ່ນກັນ. 
4.2.7  ດາ້ນອາຊບີ 

ການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນ ການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະ
ກ ດການຄ້າຂອງຊາວ ຈີນຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມອາຊີບ ໂດຍນ າ

ໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-Value = 0,05. ຜ ນການທ ດ

ສອບໂດຍພາບລວມ ແລະ ວ ເຄາະເປັນແຕ່ລະດ້ານ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າ 
ແນກຕາມອາຊີບ ພ ບວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ມີອາຊີບແຕກຕ່າງກັນແມ່ນ ບໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ 
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ເພາະວ່າຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig) 

ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05.  

 
4.2.8  ສະຖານະພາບການແຕງ່ງານ 

ການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະ
ກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມລະດັບການສ ກ

ສາ ໂດຍນ າໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-Value = 0,05. ຜ ນ

ການທ ດສອບໂດຍພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກຕາມ ສະຖານະພາບ
ການແຕ່ງງານ ພ ບວ່າ: ກ ່ມຕ ວຢູ່າງທີິ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ແລະບໍໍ່ທັນແຕ່ງງານແມ່ນບໍໍ່ແຕກຕ່າງ

ກັນ ເພາະວ່າຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F) ແລະ ຄ່າຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ 

(Sig) ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າ ລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ແຕ່ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນ

ແຕ່ລະດ້ານພ ບວ່າ ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນມີແຕກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ

ເພາະວ່າ ຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F) ແລະ ຄ່າຄວ່າມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ 

(Sig) ມີຄ່ານ້ອຍກວ່າ ຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value < 0.05. 

 
4.2.9  ເມ ອງທີິ່ທາ່ນອາໄສຢູູ່ 

ການທ ດສອບສ ມມ ດຖານກ່ຽວກັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະ
ກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ຕາມຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຈ າແນກ ຕາມເມ ອງທີິ່ອາໄສຢູູ່ 

ໂດຍນ າໃຊ້ One-way ANOVA ລະດັບຄວາມສ າ ຄັນ P-Value = 0,05. ຜ ນ

ການທ ດສອບໂດຍພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມເມ ອງທີິ່
ອາໄສຢູູ່ ພ ບວ່າ: ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ທີິ່ອາໄສຢູູ່ເມ ອງທີິ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນບໍໍ່ແຕກຕ່າງກັນ 

ເພາະວ່າຄ່າສະຖ ຕ ທ ດສອບ (F) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜ ນການທ ດສອບ (Sig) 

ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຄ່າລະດັບຄວາມສ າຄັນ P-value > 0.05 ແລະ ເມ ິ່ອວ ເຄາະເປັນແຕ່

ລະດ້ານພ ບວ່າ ບໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງເຊັົ່ນກັນ. 
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5. ອະພ ປາຍຜ ນ 
5.1. ປດັໄຈດ ງດດູ ໃນການຍາ້ຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮດັທ ລະກ ດການຄາ້ຂອງຊາວຈນີໃນ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 
5.1.1 ປດັໄຈດ ງດດູດາ້ນເສດຖະກ ດ 

ຜ ນການສ ກສານີົ້ພ ບວ່າ: ການມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນລາວໄດ້ຮັບຄ່າສູງ,  
ລະບ ບເສດຖະກ ດທີິ່ແນ່ ນອນ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຢູ່າງຢ ນຍ ງ ແລະ ລາວມີ
ສະພາບເສດຖະກ ດຂ້ອນຂ້າງຄ່ອງຕ ວ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຕ ວໄວແມ່ນ ມີຜ ນພຽງເລັກນ້ອຍ

ເທ ົ່ານັົ້ນ ຊ ິ່ງກ ງກັນຂ້າມກັບທ ດສະດີຂອງ Ravenstein ທີິ່ວ່າ “ສາຍເຫດຫຼັກຂອງ

ການຍ້າຍຖ ິ່ນ ແມ່ນໂອກາດທາງເສດຖະກ ດພາຍນອກດີກວ່າຈ ິ່ງມີຂະບວນການເຄ ິ່ອນ

ຍ້າຍຖ ິ່ນເກີດຂ ົ້ນ”ແລະ ທ ດສະດີ Neoclassical 1995 ທີິ່ວ່າ: “ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍ

ເນ ິ່ອງມາຈາກອັດຕາຄ່າຈ້າງຢູູ່ປະເທດປາຍທາງສູງ, ມີລາຍໄດ້ສູງກວ່າ ຈ ິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ ນ

ສ່ວນຫຼາຍຕັດສ ນໃຈເຄ ິ່ອນຍ້າຍ. ສ າລັບປັດໄຈດ້ານການເດີນທາງ ເຂ ົ້າມາໃນລາວ ມີຄ່າ

ໃຊ້ຈ່າຍຖ ກກວ່າປະເທດອ ິ່ນນັົ້ນມີຜ ນພໍສ ມຄວນ ຊ ິ່ງສອດຄ່ອງກັບແນວຄ ດການຍ້າຍ

ຖ ິ່ນຂອງ Stalker (2000) ທີິ່ວ່າ: “ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍເພ ິ່ອໄປຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ 

ຫຼ  ໄປເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຕ່າງໆຈາກພ ົ້ນທີິ່ໜ ິ່ງໄປຫາພ ົ້ນທີິ່ໜ ິ່ງ (ຈາກຊ ນນະບ ດຍ້າຍ
ເຂ ົ້າມາໃນຕ ວເມ ອງ ຫຼ  ແຮງງານຈາກປະເທດໜ ິ່ງຂ້າມເຂດນ ໍ້າແດນດ ນໄປຫາອີກປະ
ເທດໜ ິ່ງ) ນັບມ ົ້ສະດວກສະບາຍ, ມີລະບ ບເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ຮູບແບບການເຄ ິ່ອນຍ້າຍ
ຫຼາຍລັກສະນະທີິ່ແຕກຕ່າງກັນບໍໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານ

ການເດີນທາງ, ການຕ ດຕໍໍ່ສ ິ່ສານ, ການເຂ ົ້າ-ອອກຊາຍແດນ ແລະອ ິ່ນໆ” ເພາະວ່າ ສປປ. 

ລາວ ແລະ ຈີນມີຊາຍແດນຕ ດ ຈອດກັນເຮັດໃຫ້ໄລຍະທາງຂອງການເຂ ົ້າ-ອອກໃກ້ ຈ ິ່ງ
ເປັນໂອກາດດີທີິ່ເຮັດໃຫ້ຊາວຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວຈີນເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະ
ກ ດການຄ້າໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດເລ ອກທ ລະກ ດທີິ່ເໝາະສ ມກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ຄວາມມັກຂອງເຂ າເຈ ົ້າ. 

 

 ສ າລັບລາວມີວຽກໃຫ້ເຮັດຫລາກຫລາຍ ສາມາດເລ ອກກ ດຈະການທີິ່ເໝາະ

ສ ມໄດ້ພັດມີຜ ນຫລາຍເຊ ິ່ງ ສອດຄ່ອງກັບ ທ ດສະດີ New economics theory of 
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migration ທີິ່ວ່າ: ເສດຖະກ ດຂອງປະເທດເປັນ ສາຍເຫດໜ ິ່ງທີິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການ

ຫຼັົ່ງໄຫຼເຂ ົ້າເມ ອງຢູ່າງແນ່ນອນ ແລະ ມີສ່ວນໜ ິ່ງຂອງທ ດສະດີກ່າວວ່າ ປະເທດປາຍທາງ

ມີຕະຫຼາດຮອງຮ ັບທີິ່ໝັ ົ້ນຄ  ງ “ແມ່ນຕະຫຼາດສ  າລັບແຮງງານຂັ ົ້ນຕ ່ າ” (Lucia 

Kurekova, 2011:76) ເນ ິ່ອງຈາກວ່າ ກ ່ມຕ ວຢູ່າງໄດ້ບອກວ່າ ກ ດຈະກ າທີິ່  ເຂ າເຈ ົ້າ

ເຮັດແມ່ນເຂ າເຈ ົ້າພຽງແຕ່ໄດ້ຝ ກອ ບຮ ມເລັກນ້ອຍເທ ົ່ານັົ້ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ລະດັບນີົ້ຢູູ່ເທດ 
ເຂ າເຈ ົ້າແມ່ນບໍໍ່ສາມາດເປີດກ ດຈະກ າການຄ້າຂາຍແບບນີົ້ໄດ້.  

 

5.1.2 ປດັໄຈດ ງດດູທາງດາ້ນສງັຄ ມ 
ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຄ ນຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າມາ

ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທາງດ້ານສັງຄ ມແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນຊ ິ່ງຜ ນການສ ກສາເຫັນວ່າ: ສະພາບສັງຄ ມໃນລາວ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນກັບສັງຄ ມ
ຈີນ ງ່າຍໃນການປັບຕ ວເຂ ົ້າກັນໄດ້ດີ ແມ່ນມີຜ ນຕໍໍ່ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍຫລາຍ ຊ ິ່ງສອດຄ່ອງ 
ກັບແນວຄ ດການຍ້າຍຖ ິ່ນຂອງ ຊະວະລ ດ ຊະລະ (2551) ວ່າ: ປັດໄຈທີິ່ພາໃຫ້ເກີດມີ
ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານ ປັດໄຈດ້ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄ ມ ເຊັ ົ່ນວ່າເປັນເຂດທີິ່
ປະຊາກອນອາໄສຢູູ່ທີິ່ມີຄວາມຮູ້ສ ກຄ  ກັນ ຫລ  ມີຄວາມຄ້າຍຄ ກັນທາງດ້ານສັງຄ ມ ແລະ 
ວັດທະນະທ າ ພ້ອມທັງມີຄວາມສະຫງ ບສ ກ. 

 

5.1.3 ປດັໄຈດ ງດດູທາງດາ້ນວດັທະນາທ າ 
ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນທີິ່ ເຂ ົ້າມາ

ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທ າແມ່ນມີຜ ນ
ພຽງເລັກນ້ອຍເທ ົ່ານັ ົ້ນ ຊ ິ່ງແຕກຕ່າງຈາກແນວຄວາມຄ ດຂອງ ອ ມສັກດີ ວ ງສາດ 

(2539) ທີິ່ກ່າວໄວວ່າ: “ປັດໄຈສ າຄັນໃນການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານລະຫວ່າງປະເທດນັົ້ນ

ມີຫລາຍປັດໄຈ ແລະໜ ິ່ງໃນນັົ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ: ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄ ມ ເປັນສ ິ່ງດ ງດູດໃຫ້
ມີການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານລະຫວ່າງປະເທດເຊັົ່ນ: ເຊ ົ້ອຊາດ ແລະສາສະໜາ. ເຊ ິ່ງສ່ວນ

ໃຫຍ່ແລ້ວຈະເປັນປັດໄຈດ ງດູດທີິ່ມີຜ ນຫຼາຍທີິ່ສ ດ” ທັງນີົ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນ ລາວ ຈີນມີ
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ວັດທະນະທ າ, ຮີດຄອງປະເພນີທີິ່ ລວມເຖ ງການ  ດ າລ ງຊີວ ດທີິ່ລຽບງ່າຍຄ້າຍຄ   ກັນກໍ
ຕາມ ແຕ່ເມ ິ່ອເວ ົ້າເຖ ງພາສາປາກເວ ົ້າ ແລະການສ ິ່ສານແລ້ວມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.   

 

5.1.4 ປດັໄຈດາ້ນການເມ ອງ 
 ປັດໄຈດ ງດູດໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ທີິ່ເຂ ົ້າ
ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດໄຈທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນ ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຊ ິ່ງມີ ແຕ່ລະດັບ  ໜ້ອຍທີິ່ສ ດ ຫາຫລາຍເຊັົ່ນ: ລາວເປັນປະເທດທີິ່
ມີລະບ ບການປົກຄອງທີິ່ໃຫ້ສ ດເສລ ພາບແກ່ປະຊາຊ ນແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບກາງ ມັນແຕກ
ຕ່າງຈາກແນວຄ ດກ່ຽວກັບ ປັດໄຈດ ງດູດຂອງ ອ ມສັກດີ ວ ງສາດ (2539) ໄດ້ກ່າວໄວ້
ວ່າປັດໄຈສ າຄັນໃນການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານລະຫວ່າງປະເທດນັົ້ນມີຫລາຍປັດໄຈ ແລະ

ໜ ິ່ງໃນນັົ້ນ ແມ່ນ  ດ້ານການເມ ອງ “ລະບ ບການປົກຄອງ”   ເປັນສ ິ່ງດ ງດູດໃຫ້ມີການ

ເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານລະຫວ່າງປະເທດ ເຊ ິ່ງສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວປະເທດທີິ່ມີລະບ ບການ
ປົກຄອງແບບເສລີຈະມີປັດໄຈດ ງດູດເຫຼ ົ່ານີົ້ຫຼາຍທີິ່ສ ດ. ແຕ່ສ າລັບລາວກັບ ສປ   ຈີນ ມີ

ການຮ່ວມມ ກັນດີນັົ້ນພັດມີຜ ນຫລາຍ ຊ ິ່ງສອດຄ່ອງກັບທ ດສະດີຂອງ Everett S. 

Lee ທີິ່ວ່າ: ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານໃນສະພາບເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ມີການພ ວພັນຮ່ວມມ ໃນ

ການພັດທະນາຂອງພາກພ ົ້ນ ແລະໃນໂລກນັົ້ນເຫັນວ່າມີຫຼາຍປັດໄຈທີິ່ພາໃຫ້ແຮງງານ
ເກີດມີການເຄ ິ່ອນຍ້າຍໄປມາ ແລະມີທ່າອ່ຽງເພີິ່ມຂ ົ້ນສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍ້າຍ
ຖ ິ່ນທີິ່ປະກ ດໃນພູມມີພາກຕ່າງໆຢູູ່ໃນໂລກ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການເຄ ິ່ອນຍ້າຍໃນຊ່ວງໄລຍະ
ສັົ້ນ ຫຼ  ຍາວ; ຈະງ່າຍ ຫຼ  ຈະຍາກ.  

 

5.2.  ປດັໄຈ ຊກຸຍູໃ້ນການຍາ້ຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮດັທ ລະກ ດການຄາ້ຂາຍຂອງຊາວຈນີໃນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 

5.2.1   ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນເສດຖະກ ດ 
 ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານ ເສດຖະກ ດທີິ່ເຮັດໃຫ້ຊາວຈີນມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ 
ສປປ. ລາວ ແມ່ນມີຜ ນຂ້ອນຂ້າງ  ໜ້ອຍເນ ິ່ອງຈາກວ່າ ຜ ນການວ ເຄາະທັງ 5 ດ້ານ: 
ການເກີດວ ກ ດການທາງດ້ານເສດຖະກ ດສ ົ່ງຜ ນຕໍໍ່ສະຖານະການ ການຄອງຊີບຂອງ
ປະຊາຊ ນ, ການເກີດບັນຫາໄພວ່າງງານຂອງໄວເຮັດວຽກໃນປະເທດ, ການຫາເງ ນໃນ
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ຈີນ ແມ່ນຫຍ ້ງຍາກ, ການຈ້າງງານໃນອັດຕາຄ່າຈ້າງທີິ່ຕ ່າ, ສະພາບການຜະລ ດທາງດ້ານ

ການກະສ ກ າມີ ລາຄາຕ ກຕ ່າ ລວມເຖ ງສະພາບປະຊາຊ ນມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫ ວຄ ນຕ ່າ 
ແມ່ນບໍ ໍ່ມີຜ ນເທ ົ່າທີ ິ່ຄວນ ຊ ິ່ງແຕກຕ່າງຈາກແນວຄ ດກ່ຽວກັບການຍ້າຍຖ ິ່ນຂອງ 

Everett S.Lee ທີ ິ່ວ່າ: ປັດໄຈຜັກດັນໃນພ ົ້ນທີິ່ຕ ົ້ນທາງທີິ່ເຮັດໃຫ້ບ ກຄ ນມີການ

ເຄ ິ່ອນຍ້າຍຖ ິ່ນຍ້ອນອັດຕາການວ່າງງານສູງ ແລະຄ່າຈ້າງງານຢູູ່ໃນລະດັບທີິ່ຕ ່າ. ສະນັົ້ນ, 
ຖ້າພ ົ້ນທີິ່ໃດຫາກມີເສດຖະກ ດດີ, ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໂດຍມີຄ່າຈ້າງງານສູງຈະ
ເຮັດໃຫ້ແຮງງານເຫຼ ົ່ານັົ້ນໄດ້ມີທ່າອ່ຽງສູງຕໍໍ່ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍອອກສູ່ພ ົ້ນທີິ່ປາຍທາງທີິ່ມີ
ວຽກເຮັດງານທ ານັົ້ນໆ. 

 

5.2.2  ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນວດັທະນະທ າ 
 ປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທ າແມ່ນມີຜ ນຂ້ອນຂ້າງສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄ່າ
ນ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນໃນການທີິ່ໃຫ້ຄວາມເຊ ິ່ອຖ ເຄ ອຂ່າຍສ່ວນບ ກຄ ນ ຫລ  ຄ ນທີິ່ຮູ້ຈັກ
ກັນຫລາຍກວ່າເຄ ອຂ່າຍຂອງລັດ ແລະ ຄ່ານ ຍ ມຂອງປະຊາຊ ນໃນປະເທດທີິ່ປູ່ຽນໄປ
ຈາກການດ າລ ງຊີວ ດແບບເດີມ ເປັນຄ່ານ ຍ ມການດ າລ ງຊີວ ດຢູ່າງ ສະດວກສະບາຍ 
ແລະ ທັນສະໄໝຫລາຍຂ ົ້ນນັົ້ນແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບຫລາຍ ຊ ິ່ງສອດຄ່ອງກັບແນວຄ ດເຄ ອ

ຂ່າຍ ແລະ ລະບ ບການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານຂອງ Stalker (2000) ທີິ່ວ່າ: ເຄ ອຂ່າຍ 

ແລະ ລະບ ບການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແມ່ນຕ ດພັນກັບບັນຫາການປະສານງານ, ເຄ ິ່ອຂ່າ

ຍຂອງຊຸມຊ ນ ແລະ ຍາດພີິ່ນ້ອງຂອງແຮງງານເຄ ິ່ອນຍ້າຍຈະເປັນສ ິ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານ. ລວມທັງການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານພາຍໃນປະ

ເທດ ແລະ ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມຊາຍແດນໄປຕ່າງປະເທດ.  

 

5.2.3  ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນສງັຄ ມ 
 ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານສັງຄ ມມີຜ ນຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍທີິ່ເຮັດໃຫ້ນັກທ ລະກ ດການ
ຄ້າຊາວຈີນມີການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປ. 
ລາວ ເນ ິ່ອງຈາກຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າ: ປະຊາຊ ນຍັງຂາດການພັດທະນາເສີມສ້າງອາຊີບ
,  ການຂາດການພັດທະນາສ ົ່ງເສີມດ້ານການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລ ອທາງດ້ານສະຫວັດດີ
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ການແກ່ສັງຄ ມ, ການໄດ້ຮັບຄວາມກ ດດັນ ຈາກພີິ່ນ້ອງໃຫ້ເດີນທາງມາຫາເງ ນຢູູ່ນອກ
ປະເທດ,  ການບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທ າໃນການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ ການປະກອບ
ອາຊີບ ລວມທັງປັດໄຈປະຊາຊ ນຍັງມີຄວາມຍາກຈ ນ ມັນອາດຈະຄ້າຍຄ ກັບແນວຄ ດ

ກ່ຽວກັບການຍ້າຍຖ ິ່ນເປັນຕ ົ້ນ Massey et al 1759 ໄດ້ເວ ົ້າເຖ ງການໄຫຼວຽນຂອງ

ແຮງງານເຄ ິ່ອນຍ້າຍວ່າແມ່ນຍ້ອນສາຍເຫດຄວາມທ ກຍາກ, ບໍໍ່ມີທີດ ນພຽງພໍ, ໄພພ ບັດ

ທາງທ າມະຊາດ ແລະ ປະຊາກອນຢູູ່ປະເທດຂອງຕ ນມີຄວາມແອອັດ. 

 

5.2.4  ປດັໄຈຊກຸຍູທ້າງດາ້ນການເມ ອງ 
  ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຍຂອງຊາວຈີນທີິ່ເຂ ົ້າ
ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດໄຈທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນມີ
ຜ ນຫລາຍ ຊ ິ່ງສອດຄ່ອງກັບແນວຄ ດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກ ດໄລຍະໃໝ່ຂອງ 
ສປ. ຈີນ ທີິ່ທາງຜູ້ແທນຈາກມະຫາວ ທະຍາໄລກວາງໂຈ ສປ. ຈີນ  ນ າສະເໜີໃນກອງ
ປະຊຸມແລກປູ່ຽນບ ດຮຽນເລ ິ່ອງການເຮັດການຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງວ ຊາການທີິ່
ວ່າ ແຜນພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກ ດຂອງ ສ.ປ ຈີນ ໃນໄລຍະໃໝ່ແມ່ນປູ່ຽນຈາກ
ເນັົ້ນການສ ົ່ງອອກມາເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄ ນຈີນໄປເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່
ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ, ແຕ່ໃນຄະນະດຽວກັນພັດ
ແຕກຕ່າງ  ຈາກເປົື້າໝາຍທີິ່ວ່າ ຜ ນຜະລ ດຕ້ອງສ ົ່ງເຂ ົ້າ ສ.ປ ຈີນ, ສ າລັບການສ ກສານີົ້
ພັດພ ບວ່າຜະລ ດຕະພັນທີິ່ຂາຍສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນນ າເຂ ົ້າມາຈາກ ສປ. ຈີນ ແລະ ສ ິ່ງ
ດັົ່ງກ່າວນີົ້ມັນຍັງສອດຄ່ອງກັບແນວຄ ດການພັດທະນາເສດຖະກ ດແບບເກ ົ່າຂອງຈີນທີິ່
ເນັ ົ້ນການສ ງອອກຫລາຍກວ່າການນ າເຂ ົ້າ. ສະນັ ົ້ນ ແນວຄວາມຄ ດກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດຂອງ ສປ. ຈີນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແບບໃໝ່ໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈ
ຫລັກໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ຂອງຊາວຈີນເຂ ົ້າມາ
ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປ. ລາວ.  
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6. ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕາ່ງ ປດັໄຈດ ງດດູ ແລະປດັໄຈຊກຸຍູ ້ໃນການຍາ້ຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອມາ
ເຮດັທ ລະກ ດທີິ່ ລາວ 
ການສ ກສາປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງປັກໄຈດ ງດູດ ໂດຍພາບລວມກັບຄ ນ
ລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນ ຈ າແນກຕາມຕ ວປູ່ຽນທາງດ້ານອາຊີບ, ສະຖານະພາບການແຕ່ງ
ການ, ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ ແລະການມີພີິ່ນ້ອງທີິ່ມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວ ພ ບວ່າມີ
ອ ດທ ພ ນຕໍໍ່ກັບປັດໄຈດ ງດູດ ໃນການການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດ ຂອງຊາວຈີນ. 
ຕ່າງດ້າວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍພາບລວມພ ບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ສ ິ່ງ
ດັົ່ງກ່າວອາດເປັນຍ້ອນ ໂອກາດໃນການມາເຮັດທ ລະກ ດທີິ່ລາວແມ່ນມີຄວາມຫລາກ
ຫລາຍ ຊ ິ່ງໃນລາວຍັງມີທ ລະກ ດດັົ່ງກ່າວຫນ້ອຍ, ຊ ິ່ງ ອາຊີບເປັນປັດໄຈທີິ່ມີອ ດທ ພ ນຕໍໍ່
ກັບການຕັດສ ນໃຈ ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອມາເຮັດທ ລະກ ດທີິ່ລາວ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນຍ້ອນ
ສາເຫດ ການເປັນຊາວກະສ ກອນ ທີິ່ມີລາຍໄດ້ຕ ່າ ແລະຖານະຂ້ອນຂ້າງຍາກຈ ນ ບໍໍ່ພຽງພໍ
ໃນການຄອງຊີບ ທີິ່ ພີຣະເທບ ຮ ່ງສີວັນ ແລະຄະນະ (2525) ໄດ້ສ ກສາພ ບວ່າ ອາຊີບ
ເປັນປັດໄຈສ າຄັນທີິ່ມີຜ ນຕໍໍ່ກັບການຕັດສ ນໃຈໄປເຮັດວຽກທີິ່ຕາເວັນອອກກາງ, ຍ້ອນ
ການເປັນຊາວກະສ ກອນ ທີິ່ມີລາຍໄດ້ຕ ່າ ແລະຖານະຂ້ອນຂ້າງຍາກຈ ນ ບໍໍ່ພຽງພໍໃນການ
ຄອງຊີບ ຈ ິ່ງປູ່ຽນອາຊີບໄປເຮັດວຽກອ ິ່ນແທນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ນ ງລັກ ຕ ງຄະບູລີ 
(2541) ທີິ່ສ ກສາພ ບວ່າ ແຮງງານໄທ ທີິ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກທີິ່ໄຕຫວັນ ສ່ວນໃຫ່ຍ
ອາຊີບເດີມເປັນຊາວກະສ ກອນ        ປດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ພ ບວ່າ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃນຕ ວປູ່ຽນດ້ານອາຊີບ ,ນີົ້ອາດເປັນຍ້ອນສາເຫດຍ້ອນ ລາວ ມີນະໂຍບາຍໃນ
ການກະຈາຍການພັດທະນາໄປສູ່ຊ ນນະບ ດ ແລະສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີອາຊີບທີິ່ຫລາກ
ຫລາຍ ຈ ິ່ງເປັນຜ ນເຮັດໃຫ້ ຊາວຈີນເດີນທາງເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດທີິ່ລາວ ຊ ິ່ງສອດຄ່ອງ
ກັບແນວຄວາມຄ ດຂອງ ເກ ົ້ອ ວ ງບ ນສ ນ (2538) ໄດ້ເວ ົ້າເຖ ງທ ດສະດີ ທາງດ້ານ
ເສດຖະສາດ ກ່ຽວກັບການຍ້າຍຖ ິ່ນ ນັົ້ນເຊ ິ່ອວ່າ ປະຊາກອນຍ້າຍຖ ິ່ນ ຍ້ອນມີຄວາມ
ຄາດຫວັງວ່າ ໃນພ ົ້ນທີິ່ ທີິ່ຈະໄປຢູູ່ໃໝ່ນັົ້ນຈະໃຫ້ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກ ດທີິ່ດີກວ່າ 
ເມ ິ່ອປຽບທຽບກັບພ ົ້ນທີິ່ດັົ້ງເດີມຂອງຕ ນ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານລາຍໄດ້, ການມີວຽກ
ເຮັດງານທ າ ແລະດ້ານອ ິ່ນໆ ຈ ິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ປະຊາກອນໃນເຂດຊ ນນະບ ດຕັດສ ນໃຈ
ຍ້າຍຖ ິ່ນ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ພີລະເທບ ຮ ່ງຊີວັນ ແລະຄະນະ (2525) ພ ບວ່າ ອາຊີບເປັນ
ປັດໄຈທີິ່ມີອ ດທ ພ ນຕໍໍ່ກັບການຕັດສ ນໃຈ ໄປເຮັດວຽກໃນຕາເວັນອອກກາງ ເນ ິ່ອງຈາກ
ເປັນຊາວກະສ ກອນທີິ່ມີລາຍໄດ້ຕ ່າ ແລະຖານະຂ້ອນຂ້າງຍາກຈ ນ ບໍໍ່ພຽງພໍຕໍໍ່ກັບການ
ຄອງຊີບ ຈ ິ່ງປູ່ຽນອາຊີບ ໄປເຮັດວຽກອ ິ່ນແທນ.  
 
        ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານສັງຄ ມ ພ ບວ່າຄວາມແຕກຕ່າງໃນຕ ວປູ່ຽນ ທາງດ້ານການ
ມີພີິ່ນ້ອງທີິ່ມາເຮັດວຽກທີິ່ລາວ ນີົ້ອາດເປັນຍ້ອນ ສປ. ຈີນ ມີຊາຍແດນຕ ດກັບ ສປປ. 
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ລາວ ມີຄວາມສ າພັນທາງດ້ານປະຫວັດສາດມານານ ແລະມີ ວັດທະນາທ າທີິ່ຄ້າຍກັນ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຂດ  ຊາຍແດນ ແຂວງຢ ນນານ, ການຂ້າມໄປມາຫາສູ່ກັນ ແມ່ນ
ສະດວກສະບາຍ ດັົ່ງນັົ້ນຈ ິ່ງມີການຜູກພັນລະຫວ່າງຄ ນທັງສອງປະເທດ ຊ ິ່ງເປັນເລ ິ່ອງ
ປົກກະຕ  ຈ ິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານສັງຄ ມ ໃຫ້ຊາວຈີນ ໃນການເຄ ິ່ອນ
ຍ້າຍມາ  ເຮັດທ ລະກ ດ ທີິ່ ສປປ. ລາວ. 
 
        ປັດໄຈດ ງດູດທາງດ້ານການເມ ອງ ພ ບວ່າຄວາມແຕກຕ່າງໃນຕ ວປູ່ຽນ ສະຖານະ
ພາບການແຕ່ງງານ, ອາຊີບ ແລະ ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ ນີ ົ້ອາດເປັນຍ້ອນ
ສະຖານະພາບການເມ ອງການປົກຄອງ ໃນ ຈີນ ແລະລາວ ແມ່ນເປັນລະບອບການ
ປົກຄອງທີິ່ຄ ກັນ ຈ ິ່ງເປັນຜ ນໃຫ້ເກີດປັດໄຈດ ງດູດ ໃນກ ່ມຄ ນ ທີິ່ມີອາຊີບ, ຈ ານວນ
ສະມາຊ ກຄອບຄ ວ ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ  ທີິ່ຕ່າງກັນ ເລັົ່ງເປົື້າທີິ່ຈະຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອ
ມາ ເຮັດທ ລະກ ດ ທີິ່ ສປປ. ລາວ. 
 
        ຈາກການສ ກສາປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປັດໄຈຊຸກຍູ້  ໂດຍ
ພາບລວມ ກັບຄ ນລັກສະນະສ່ວນບ ກຄ ນຂອງກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ຈ າແນກຕາມຕ ວປູ່ຽນທາງ
ດ້ານການສ ກສາ, ປະສ ບການການເຂ ົ້າມາລາວ, ອາຍ , ຈ ານວນສະມາຊ ກໃນຄອບຄ ວ  
ແລະສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ ໂດຍພາບລວມ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ,  ເຫດຜ ນຍ້ອນ
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກ ດຂອງ ຈີນ ແລະລາວ ແຕກຕ່າງກັນ 
ລະຫວ່າງເຂດຕ ວເມ ອງ ແລະຊ ນນະບ ດ, ລະບອບການເມ ອງທີິ່ຄ ກັນ ປະກອບກັບ
ນະໂຍບາຍຂອງ ລັດຖະບານ ສປ. ຈີນ ໃນການສ ົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວຈີນອອກໄປຕ່າງປະເທດ 
ຈ ິ່ງເປັນເຫດຜ ນເຮັດໃຫ້ຊາວໝ ່ມ, ໂສດ ຫລ ແຕ່ງງານ, ຜູ້ເຄີຍມີປະສ ບການໃນການເຂ ົ້າ
ມາລາວ ແລະລະດັບການສ ກສາ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເກີດຄວາມຕ້ອງການ ທີິ່ຈະຍ້າຍຖ ິ່ນ
ເພ ິ່ອມາເຮັດທ ລະກ ດທີິ່ ສປປ. ລາວ. 
 
         ການວ ໄຈຄັ ົ້ງນີ ົ້ສອດຄ່ອງກັບທ ດສະດີການກະທ າທາງສັງຄ ມ ທີ ິ່ ລີເດີ 
(Reeder, 1971:1-7) ອ້າງເຖ ງໃນ  ນະລ ງ ເສັງປະຊາມ 2532:94-96) ໄດ້
ອະທ ບາຍໄວ້ວ່າ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ປະກອບດ້ວຍອ ງປະກອບຍ່ອຍ ຄ  ຄວາມຄາດຫວັງ, ຂໍໍ້ຜູກ
ພັນ ແລະແຮງເສີມຈາກເພ ິ່ອນບ້ານ ຫລ ຍາດພີິ່ນ້ອງ ຂອງແຕ່ລະບ ກຄ ນ ຊ ິ່ງຄວາມຄາດ
ຫວັງໃນກ ່ມຊາວຈີນທີິ່ຍ້າຍຖ ິ່ນມາເຮັດທ ລະກ ດທີິ່ ລາວ ຕ່າງກໍໍ່ມີຄວາມມ ່ງຫວັງທີິ່ຈະມີ
ຊີວ ດຄວາມເປັນຢູູ່ທີິ່ດີຂ ົ້ນ ໃນດ້ານລາຍໄດ້ ມີຄວາມໝັົ້ນຄ ງດ້ານອາຊີບ ມີງານທີິ່ເໝາະ
ສ ມ ໂດຍມີຂໍໍ້ຜູ້ພັນ ແລະມີແຮງເສີມຈາກເພ ິ່ອນບ້ານ ຫລ ຍາດພີິ່ນ້ອງ ທີິ່ເຄີຍເດີນທາງມາ
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ເຮັດທ ລະກ ດໃນລາວ ແລະປະສ ບຜ ນສ າເລັດ ເປັນແຮງກະຕ ້ນໃຫ້ຕັດສ ນໃຈນັົ້ນເອງ 
ສອດຄ່ອງກັບ ເກ ົ້ອ ວ ງບ ນສ ນ (2538) ທີິ່ກ່າວເຖ ງ ທ ດສະດີທາງເສດຖະສາດ ກ່ຽວ
ກັບການຍ້າຍຖ ິ່ນນັົ້ນເຊ ິ່ອວ່າ ປະຊາກອນຍ້າຍຖ ິ່ນຍ້ອນມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ໃນພ ົ້ນທີິ່
ທີິ່ຢູູ່ມາແຕ່ດັົ້ງເດີມ ບໍໍ່ວ່າຈະແມ່ນທາງລາຍໄດ້, ການມີວຽກເຮັດງານທ າ ຫລ ດ້ານອ ິ່ນໆ 
ຈ ິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນໃນເຂດຊ ນນະບ ດຕັດສ ນໃຈຍ້າຍຖ ິ່ນນັົ້ນເອງ. ຜ ນ
ການສ ກສາຄັົ້ງນີົ້ ພ ບວ່າ ລາຍໄດ້ບໍໍ່ເເມ່ນປັດໄຈ ທີິ່ມີອ ດທ ຜ ນຕໍໍ່ກັບການຕັດສ ນໃຈ ຊ ິ່ງ
ກ ງກັນຂ້າມກັບ ພີລະເທບ ຮ ່ງຊີວັນ ແລະຄະນະ (2525) ທີິ່ສ ກສາພ ບວ່າ ລາຍໄດ້ເປັນ
ປັດໄຈທີິ່ມີອ ດທ ຜ ນຕໍໍ່ກັບການຕັດສ ນໃຈ ໄປເຮັດວຽກໃນຕາເວັນອອກກາງຫລາຍທີິ່ສ ດ
ຂອງແຮງງານໄທ ສອດຄ່ອງກັບ ສ ມາລີ ປິຕະຍານັນ ແລະວັດທະນາ ຈັ ົ່ນຈະເລີນ 
(2526) ທີິ່ພ ບວ່າ ການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໃນຕາເວັນອອກກາງຂອງແຮງງານໄທ 
ເຮັດໃຫ້ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກ ດຂອງຄອບຄ ວດີຂ ົ້ນ. ຕ ວປູ່ຽນທາງດ້ານການມີປະສ ບ
ການເຂ ົ້າມາລາວສອດຄ່ອງກັບ ນະລ ງລັກ ຕ ງຄະບູລີ (2541) ທີິ່ພ ບວ່າ ສະພາບເບ ົ້ອງ
ຫລັງຂອງແຮງງານໄທທີິ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກທີິ່ໄຕຫວັນ ໄດ້ແກ່ປະສ ບການການໄປ
ເຮັດວຽກທີິ່ຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມສ າພັນກັບສາເຫດການໄປເຮັດວຽກທີິ່ໄຕຫວັນຂອງ
ແຮງງານໄທ. ຕ ວປູ່ຽນລະດັບການສ ກສາ ສອດຄ່ອງກັບ ນະລ ງລັກ ຕ ງຄະບູລີ (2541) 
ທີິ່ພ ບວ່າ ລະດັບການສ ກສາ ມີຄວາມສ າພັນກັບສາເຫດຂອງການໄປເຮັດວຽກທີິ່ ໄຕ້ຫ
ວັນ ຂອງແຮງງານໄທ ແລະສອດຄ່ອງກັບ ພີລະເທບ ຮ ່ງຊີວັນ ແລະຄະນະ (2525) ທີິ່
ພ ບວ່າ ລະດັບການສ ກສາຂອງແຮງງານທີິ່ມີການສ ກສາ ຕ ່າກວ່າ ປ 4 ມີແນວໂນ້ມ
ຕັດສ ນໃຈໄປເຮັດວຽກໃນຕາເວັນອອກກາງ ຫລາຍກ່ວາຜູ້ມີການສ ກສາສູງກວ່າ.  
 
        ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານການເມ ອງ ພ ບຄວາມແຕກຕ່າງໃນຕ ວປູ່ຽນດ້ານ ການສ ກ
ສາ, ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ ແລະອາຍ  ນີົ້ອາດເປັນຍ້ອນສະພາບການເມ ອງ ແລະ
ການປົກຄອງຂອງ ລາວ ແລະຈີນ ແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄ ກັນ ແລະນະໂຍບາຍ ຂອງ
ລັດຖະບານ ຈີນ ໃນການສ ົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວຈີນ ອອກໄປເຮັດທ ລະກ ດທີິ່ຕ່າງປະເທດ  ຊ ິ່ງ
ເປັນເຫດຜ ນຄ້າຍຄ ກັບປັດໄຈດ ງດູດ ຈ ິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນກ ່ມ
ຊາວຈີນ ຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອມາເຮັດທ ລະກ ດທີິ່ ສປປ. ລາວ. 
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ຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງປດັໄຈດ ງດດູ ແລະ ປັດໄຈຊກຸຍູເ້ພ ິ່ອເຮດັທ ລະກ ດການຄາ້ຂອງຊາວ
ຈນີໃນນະຄອນຫລວງ ວຽງຈນັ ສປປ.  ລາວ ຜ ນການສ ກສາພ ບວາ່:  
 

 ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ວັດທະນະທ າ ແລະ 
ສັງຄ ມແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເລັກນ້ອຍ ແລະ ທັງສາມປັດໄຈກໍໍ່ມີຜ ນຕໍໍ່ການຍ້າຍ
ຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນໃນການມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ສປປ. ລາວ ຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ.  ແຕ່ປັດໄຈທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ ຊ ິ່ງປັດໄຈຊຸກຍູ້ ແມ່ນມີຜ ນສູງເຮັດໃຫ້ນັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວ
ຈີນມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊ ິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຜ ນການສ ກສາ
ຂອງ ມີໄຊ ແສງຈັນທະວ ງ (2550): ປັດໄຈຊຸກຍູ້ທີິ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວຕັດສ ນໃຈໄປ
ເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດຄ : ອັດຕາຄ່າຈ້າງພາຍໃນປະເທດຕ ່າບໍໍ່ພຽງພໍກັບການໃຊ້ຈ່າຍ
ຈ ິ່ງເລ ອກໄປຫາເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ຈະສາມາດເກັບເງ ນ
ໄດ້ຈ ານວນໜ ິ່ງເພ ິ່ອກັບມາແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກ ດຄອບຄ ວ ແລະ ທັງເປັນການຍ ກ
ລະດັບຖານະຂອງຕ ນເອງໃຫ້ດີຂ ົ້ນ. 

ສ່ວນປັດໄຈທີິ່ດ ງດູດໃຫ້ໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດນັົ້ນມີຄ : ອັດຕາຄ່າຈ້າງທີິ່
ໄດ້ຮັບໃນຕ່າງປະເທດສູງກວ່າຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ, ມີໂອກາດຫາລາຍໄດ້ສູງ (ເກັບສະສ ມ
ເງ ນໄວ້) ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານສີມ ຂອງຕ ນເອງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວ
ໜ້າໃນອາຊີບສູງ ແລະ ກ ງກັນຂ້າມກັບຜ ນການສ ກສາຂອງ ພີມວອນໄຊ ສີບ ນ 
(2553): ປັດໄຈດ ງດູດທີິ່ສ າຄັນຕໍໍ່ການຕັດສ ນໃຈຂອງການເຄ ິ່ອນຍ້າຍເຊັົ່ນ: ປັດໄຈ
ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ; ໄດຮ້ັບຄ່າຈ້າງ ຫຼ  ເງ ນເດ ອນສູງກວ່າ; ໄດຮ້ັບສະຫວັດດີການ ແລະ 
ສ ດຜ ນປະໂຫຍດ (ຄ່າລວງເວລາ, ປະກັນສັງຄ ມ); ມີໂອກາດເລ ອກວຽກເຮັດງານທ າ
ຕາມຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ; ມີຫຼັກປະກັນຄວາມໝັົ້ນຄ ງຕໍໍ່ກັບວຽກງານຫຼາຍຂ ົ້ນ; 
ສະພາບການເຮັດວຽກມີຄວາມປອດໄພ, ມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວ ດ, ຮ່າງກາຍ 
ແລະ ຊັບສ ນ; ໄດ້ຢູູ່ຮ່ວມກັບຄອບຄ ວ, ຍາດພີນ້ອງ ແລະ ມີສ ິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ຫຼາຍຢູ່າງຕໍໍ່ການດ າລ ງຊີວ ດ. 
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7. ຂໍໍ້ສະເໜີເເນະ 
 
 ການສ ກສາກ່ຽວກັບປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃນການຍ້າຍຖ ິ່ນເພ ິ່ອເຮັ
ດທ ລະກ ດການຄ້າຂອງຊາວຈີນ ໃນ ສປປ. ລາວ. ຄັົ້ງນີົ້ພ ບຫລາຍບັນຫາທີິ່ຕ້ອງໄດ້
ປັບປ ງ ແລະ ແກ້ໄຂ. ສະນັົ້ນ,ທາງທ ມງານຈ ິ່ງມີຂໍໍ້ແນະນ າໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງເພ ິ່ອເພີິ່ມຄວາມໝັົ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນກໍໍ່ຄ ຊາວຕ່າງ
ດ້າວອ ິ່ນໆທີິ່ຕ້ອງການມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ ສປປ ລາວ ດັົ່ງນີົ້:  

 

1) ສະເໜຕີໍໍ່ລດັຖະບານລາວ ຫລ  ອ ງການທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ: 
 ລັດຖະບານ ສປປ. ລາວ ຫລ  ອ ງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນເບ ິ່ງຄ ນເລ ິ່ອງການອະນ ຍາດ

ໃຫ້ຊາວຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວຈີນເຂ ົ້າມາເຮັດທ ລະກ ດຄ້າຂາຍໃນ 
ສປປ. ລາວ ວ່າພວກກ່ຽວມີລະດັບວ ຊາສະເພາະທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດທ ລະກ ດທີິ່
ຈະເຮັດໃນລະດັບໃດ,  ເນ ິ່ອງຈາກວ່າມີບາງກໍລະນີ (ຕ ວຢູ່າງ ນັກທ ລະ  ກ ດການ
ຄ້າຂາຍ ແລະ ສ້ອມແປງໂທລະສັບ) ບາງຄ ນບອກວ່າ ລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງເຂ າເຈ ົ້າ
ແມ່ນຜ່ານການຝ ກອ ບຮ ມເທ ົ່ານັົ້ນ ສະນັົ້ນຖ້າຢູູ່ປະເທດເຂ າເອງແມ່ນບໍໍ່ສາມາດເປີດ
ຮ້ານ ຫລ  ເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຂາຍ ແລະ ສ້ອມແປງໂທລະສັບໄດ້ ແຕ່ມາປະເທດ
ລາວ ສາມາດເຮັດໄດ້.  

 ລັດຖະບານ ສປປ. ລາວ ຫລ  ອ ງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນເບ ິ່ງຄ ນເລ ິ່ອງໜັງສ 
ອະນ ຍາດ, ກ ດລະບຽບ ແລະ ການກວດກາຄ ນເຂ ົ້າເມ ອງໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວ
ຈີນ, ເພາະວ່າ ຜ ນການສ າພາດນັກທ ລະກ ດການຄ້າບາງກໍລະນີພ ບວ່າ ໃນເບ ົ້ອງຕ ົ້ນ
ແມ່ນມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມາໃນນາມຂອງໂຄງການ, ຫລັງຈາກໝ ດກ ານ ດການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ຫລ  ໂຄງການແລ້ວບໍໍ່ກັບຄ ນປະເທດໂດຍການປູ່ຽນມາເຮັດທ ລະກ ດ
ການຄ້າ, ອີກຈ ານວນໜ ິ່ງ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ມີໃບອະນ ຍາດໃນການເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ
ຢູູ່ລາວ.  

 ອ ງການ ຫລ  ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນເບ ິ່ງຄ ນເລ ິ່ອງລະບຽບ ແລະ ການປະຕ ບັດ
ໜ້າທີິ່ຂອງຕ ນ ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນ ການແຈ້ງເລ ິ່ອງການປັບໃໝຜູ້ທີິ່ລະເມີດຕໍໍ່ລະບຽບ
ການເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ, ເພາະມີບາງກໍລະນີບອກວ່າເຂ າເຈ ົ້າຖ ກປັບໃໝຍ້ອນ 
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ລະເມີດ ຫລ  ຂາຍສ ນຄ້າທີິ່ບໍໍ່ຢູູ່ໃນໃບອະນ ຍາດການປະກອບທ ລະກ ດ, ແຕ່ໃບບ ນ
ປັບໃໝທີິ່ເຂ າເຈ ົ້າຈ່າຍເງ ນພັດບໍໍ່ຈ ໍ້າກາແດງຈາກອ ງການທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ. ສະນັົ້ນ, 
ເຮັດໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າບໍໍ່ໝັົ້ນໃຈຕໍໍ່ເຈ ົ້າໜ້າທີິ່. 

 ບັນຫາເລ ິ່ອງຄວາມບໍໍ່ປອດໄພ (ເລ ິ່ອງ ຂີົ້ລັກ, ງັດແງະ ແລະ ປ ູ່ນຈີົ້) ເພາະກ ່ມ
ຕ ວຢູ່າງຈ ານວນຫລາຍບອກວ່າ ພວກເຂ າເຈ ົ້າໄດ້ພ ບກໍລະນີທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທ ງນັົ້ນ 
ແລະ ກໍໄດ້ລາຍງານຕໍໍ່ເຈ ົ້າໜ້າທີິ່, ແຕ່ກໍຊ່ວຍຫຍັງເຂ າເຈ ົ້າບໍໍ່ໄດ້, ສະນັົ້ນ, ພາກສ່ວນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນເບ ິ່ງຄ ນເພາະເລ ິ່ອງດັົ່ງກ່າວນີົ້ມັນສະແດງເຖ ງຄວາມປອດໄພບໍໍ່
ສະເພາະແຕ່ຕໍໍ່ນັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນ ມັນ ລວມເຖ ງຄວາມປອດໄພຂອງຄ ນ
ລາວນ າອີກ.  

 ຜ ນການວ ໄຈ ພ ບວ່າ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ດ້ານການເມ ອງໃນເລ ິ່ອງຄວາມສະດວກສະບາຍ
ໃນການເດີນທາງເຂ ົ້າ-ອອກລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ລາວ ຊ ິ່ງຖ ວ່າເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ອັນ
ໝ ິ່ງ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ຊາວຈີນ ຫລ  ຊາວຕ່າງດ້າວເດີນທາງເຂ ົ້າອອກ ເພ ິ່ອມາເຮັດທ ລະກ ດ
ການຄ້າທີິ່ລາວ ດັົ່ງນັົ້ນລັດຖະບານລາວຄວນປະສານການຮ່ວມມ ກັບລັດຖະບານ  
ທອ້ງຖ ິ່ນຈີນທີິ່ມີຊາຍແດນຕ ດກັບ  ລາວ ຮ່ວມກັນວາງມາດຕະການເດີນທາງເຂ ົ້າ-
ອອກ ລະຫວ່າງປະເທດ ໃຫ້ເປັນລະບ ບ ແລະ ຮັດກ ມຂ ົ້ນຕ ິ່ມ ເພ ິ່ອປ້ອງກັນ ແລະ 
ແກ້ໄຂບັນຫາການລັກລອບເຂ ົ້າເມ ອງໂດຍຜ ດກ ດໝາຍ ແລະ ເປັນການປ້ອງກັນ 
ການຄ້າມະນ ດ ຂອງແກ້ງຄ້າມະນ ດຂ້າມຊາດ ແລະ ການຄ້າຢາເສບຕ ດທີິ່ຜ ດກ ດໝ
າຍໄດ້ອີກທາງໜ ິ່ງ. 

 ຜ ນການວ ໄຈຍັງພ ບວ່າ ປັດໄຈດ ງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ມີຄວາມສ າພັນກັນຢູູ່ໃນ
ລະດັບປານກາງ ໂດຍປັດໄຈຊຸກຍູ້ຈະມີແຮງຊຸກຍູ້ ຫລາຍກວ່າ ແຮງດ ງດູດເລັກ

ນ້ອຍ, ສະແດງໄດ້ວ່າ ເຖ ງມີປັດໄຈດ ງດູດພາຍນອກ ທີິ່ເປັນເງ ິ່ອນໄຂພຽງເລັກນ້ອຍ 

ຊາວຈີນຕ່າງດ້າວກໍໍ່ພ້ອມທີິ່ຈະເດີນທາງເຂ ົ້າມາລາວທັນທີ, ຫາກລັດຖະບານລາວ 

ຕ້ອງການຫລ ດຜ່ອນການເຄ ິ່ອນຍ້າຍຂອງຄ ນຕ່າງດ້າວ ເພ ິ່ອສ ົ່ງເສີມໃຫ້ຄ ນລາວໄດ້
ມີວຽກເຮັດງານທ າ ໃນການພັດທະນາປະເທດຕ ນເອງ ລັດຖະບານລາວ ກໍໍ່ຄ ຂະແໜ
ງການສ ກສາຕ້ອງຮີບຮ້ອນສ ົ່ງເສີມ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການດ າເນີນທ ລະ
ກ ດການຄ້າຂອງຄ ນລາວ  ເພ ິ່ອໃຫ້ເກີດເປັນປັດໄຈດ ງດູດ  ແລະ ຫລ ດຜ່ອນ
ເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ເປັນເງ ິ່ອນໄຂຊຸກຍູ້ມາ. 
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 ສະເໜີຕໍໍ່ນັກທ ລະກ ດການຄ້າຊາວຈີນທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າຢູູ່ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນຄວນຈະຮຽນພາສາລາວເລັກໜ້ອຍກ່ອນເພ ິ່ອສະດວກໃນການເຮັດທ ລະ
ກ ດການຄ້າ ແລະ ຕ ດຕໍໍ່ສ ິ່ສານເວລາເກີດມີບັນຫາຕ່າງໆ.  

 

2) ສະເໜຕີໍໍ່ສະຖານທດູຈນີ 
ສະຖານທູດຈີນຄວນເພີິ່ມງ ບປະມານໃນການສະໜັບສະໜູນການຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ 

ໄລຍະເວລາຂອງການຄ ົ້ນຄວ້າຂ ົ້ນ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ການຄ ົ້ນຄວ້າມີຄ ນນະພາບຫລາຍກວ່າ
ເກ ົ່າ 

 

3) ສະເໜຕີໍໍ່ຜູທ້ີິ່ສ ນໃຈຈະສ ກສາຕໍໍ່ໄປ: 

- ຄວນສ ກສາສະພາບການດ າລ ງຊີວ ດ, ບັນຫາທີິ່ເຂ າເຈ ົ້າພ ບໃນການດ າລ ງຊີວ ດ 
ແລະ ວ ທີແກ້ໄຂຂອງນັກທ ລະ  ກ ດການຄ້າຂາຍຊາວຈີນຢູູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ສປປ. ລາວ. 

- ຄວນເຮັດການສ ກສາ ທີິ່ມີຊາວຈີນເຄ ິ່ອນຍ້າຍ ຫລ  ອ ບພະຍ ບໄປເຮັດທ ລະກ ດ

ການແບບນີົ້ ຮ່ວມກັບປະເທດອ ິ່ນໆໃນອາຊຽນ, ຢູໂລບ ຫລ  ອະເມລ ກາ  ເພ ິ່ອ

ປຽບທຽບວ່າຄ ກັນ ຫລ  ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ. 

- ຄວນຈະສ ກສາຜ ນກະທ ບຂອງການຍ້າຍຖ ິ່ນຂອງຊາວຕ່າງດ້າວ ບໍໍ່ສະເພາະຈີນ 
ທີິ່ມາເຮັດທ ລະກ ດການຄ້າ ຫລ  ມາເຮັດວຽກ ທີິ່ປະເທດລາວ. 
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ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ກະຊວງແຜນການແລະການລ ງທ ນ (2016) ສະຫລ ບການຮ່ວມມ ດ້ານເສດຖະກ ດ, 

ເຕັກນ ກ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ສປ.ຈີນ ໄລຍະປີ 
2011-2015 ແລະ ທ ດທາງໃນ 5 ປີຕໍໍ່ໜ້າ, ຫ້ອງການຄະນະກ າມາທ ການ
ຮ່ວມມ ລາວ-ຈີນ.  

ກະຊວງແຜນການແລະການລ ງທ ນ (2015) ການສັງລວມຂໍ ໍ້ມູນການພັດທະນາ
ເສດຖະກ ດສັງຄ ມໄລຍະ 40 ປີ ຂອງ ສປປ. ລາວ 1975-2015  

ພີຣະເທບ ຮ ່ງຊີວັນ ແລະຄະນະ (2525) ປັດໄຈທີິ່ມີອ ດທ ຜ ນຕໍໍ່ການຕັດສ ນໃຈໄປເຮັດ
ວຽກໃນຕະເວັນອອກກາງແລະປັນຫາທີິ່ເກີດຂ ົ້ນ ແກ່ແຮງງານໄທ. ກ ງເທບ: 
ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການພັດທະນາເສດຖະກ ດ ແລະສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ.  

ນ ງລັກ ຕ ງຄະບູລີ (2541) ສາເຫດການໄປເຮັດວຽກທີິ່ຕ່າງປະເທດ ສ ກສາສະເພາະ
ກໍລະນີແຮງງານໄທທີິ່ໄປໄຕຫວັນ. ບ ດວ ທະຍານ ພ ນລັດຖະສາດມະຫາບັນດ ດ, 
ມະຫາວ ທະຍາໄລລາມກ າແຫງ. 

ເກ ົ້ອ ວ ງບ ນສ ນ (2538) ປະຊາກອນ ກັບການພັດທະນາ. ກ ງເທບ: ມະຫາວ ທະຍາໄລ
ຈ ລາລ ງກອນ 

ສ ມາລີ ປິຕະຍານັນ (2539) ເສດຖະສາດແຮງງານ. ກ ງເທບ: ສ ານັກພ ມແຫ່ງ ຈ ລາລ ງ
ກອນ ມະຫາວ ທະຍາໄລ 

ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ (2013) ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການຄ ້ມຄອງແຮງ
ງານເຄ ິ່ອນຍ້າຍ ໃນ ສປປ ລາວ ເພ ິ່ອກ້າວເຂ ົ້າສູ່ການເຊ ອມໂຍງເຂ ົ້າສູ່ປະຊາຄ ມ
ເສດຖະກ ດອາຊຽນ 2015, ວ ທະຍານ ພ ນປະລ ນຍາໂທ  ວ ທະຍາສາດສັງຄ ມ 

ທອງວັນ ເຈັົ່ນຕະພູມ (2015) ການປົກປ້ອງແຮງງານລາວທີິ່ໄປອອກແຮງງານຢູູ່ປະເທດ
ໄທ, ວ ທະຍານ ພ ນ ປະລ ນຍາ  ໂທວ ທະຍາສາດສັງຄ ມ 

ອ ມສັກດີ ວ ງສາດ (2539) ທັດສະນະຂອງແຮງງານໄທໃນແຂວງລ າປາງ ຕໍໍ່ການໄປເຮັດ
ວຽກໃນຕ່າງປະເທດ, ມະຫາວ ທະຍາໄລຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ 

ພ ມວອນໄຊ ສີບ ນ (2553) ປັດໄຈທີິ່ມີຜ ນຕໍໍ່ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານເຂ ົ້າສູ່ພາກອ ດ
ສາຫະກ າ ໃນເທດສະບານເມ ອງ ສີຣາຊາ ຈັງວັດ ຊ ນບູລີ ມະຫາວ ທະຍາໄລ
ຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ  
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ມີໄຊ ແສງຈັນທະວ ງ (2550) ການໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດຂອງແຮງງານລາວ ໃນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມະຫາວ ທະຍາໄລຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ 

Kabmanivanh Phouxay (2010) Patterns of Migration and Socio-

Economic Change in Lao PDR, Department of Social and 

Geography, Umea University, Sweden 

ຫ້ອງການອ ດສາຫະກ າເມ ອງໄຊທານີ _____, ສະຖ ຕ ທ ລະກ ດການຄ້າ ແລະ ແຮງງານ
ຊາວຈີນຢູູ່ເມ ອງໄຊທານີ 

ຫ້ອງການອ ດສາຫະກ າເມ ອງໄຊເຊດຖາ (2016), ສະຖ ຕ ທ ລະກ ດການຄ້າ ແລະ ແຮງ
ງານຊາວຈີນຢູູ່ເມ ອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ພະແນກຂ ົ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດພັກເຊ າ, ກ ມຕ າຫລວດຄ ້ມຄອງ ຄ ນຕ່າງປະເທດ 

(2016) ສະຖ ຕ ກ່ຽວກັບຄ ນຕ່າງປະເທດທີິ່ຂ ົ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດພັກເຊ າ
ຢູູ່ ສປປ.ລາວ. 

ທ ດສະດີການຍ້າຍຖ ິ່ນ: www.theories of migration ຄ ົ້ນຫາ ວັນທີ 
19.07.2016  

ແນວຄວາມຄ ດກ່ຽວກັບການຍ້າຍຖ ິ່ນ: www.migration ຄ ົ້ນຫາວັນທີ 
22.07.2016  
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ການປະເມີນຄ ນນະພາບຂອງຂໍໍ້ມູນບ ດໃ  ທະຍານ ພ ນ: ການວ ເຄາະຈ ດປູ່ຽນຂອງອະນ ກ ມ
ເວລາພະຫ ບ ດ (ວ ທະຍານ ພ ນນີົ້ ບໍໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ເພາະວ່າ ທ ນການຮ ່າຮຽນໝ ດກ່ອນ ແລະ 
ອາຈານທີິ່ປ ກສາ ມີບັນຫາດ້ານສ ກຂະພາບ) 

ຕ າແໜ່ງໃນປະຈ ບັນ:  ຮອງຄະນະບດໍ ີ
ໜ້າທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ:  ຊີົ້ນ າການຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລ ການວ ຊາການ ພາຍໃນຄະນະ
ວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມ ການຄ ົ້ນຄວ້າກັບພາຍນອກ. 
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ປະຫວດັຫຍໍໍ້ 
ປທ. ບ ນຄ ງ ເພັດດາວຮ ່ງ ວັນເດ ອນປີເກີດ 02/06/1963  

ບ້ານເກີດ ບວມເລ າ ເມ ອງຮ ນ ແຂວງອ ດ ມໄຊ ,ປະຈ ບັນຢູູ່
ບ້ານ ຈັນສະຫວ່າງ ເມ ອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ 
 
ຕ າແໜ່ງ 

- ຫ ວໜ້າພາກວ ຊາການພ ວພັນສາກ ນ 

- ເປັນອາຈານສອນປະຈ າຄະນະນ ຕ ສາດ ແລະລັດຖະສາດ ມຊ 

ການສ ກສາ 
- ກ ດໝາຍຊັົ້ນສູງ ສາຂາ ລັດຖະສາດ ໂຮງຮຽນກ ດໝາຍຊັົ້ນສູງ ກະຊວງຍ ຕ ທ າ 

(ຄນລ) 

- ປະລ ນຍາໂທນ ຕ ສາດ ສາຂາກ ດໝາຍການປົກຄອງ ມະຫາວ ທະຍາໄລທ າມະສາດ 
ປະເທດໄທ 

ຜ ນງານການສ ດສອນ 
- ເປັນອາຈານສອນວ ຊາກ ດໝາຍລັດຖະທ າມະນູນ,ກ ດໝາຍປົກຄອງ ແລະກ ດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍງ ບປະມານ 

- ເປັນອາຈານຮັບເຊີນໄປສອນທີິ່ວ ທະຍາຄານໄກສອນ ພ ມວ ຫານ 

- ເປັນອາຈານຮັບເຊີນໄປສອນທີິ່ ວ ທະຍາຄານຕ າຫລວດປະຊາຊ ນ 

- ເປັນອາຈານຮັບເຊີນໄປສອນສະຖາບັນຍ ຕ ທ າແຫ່ງຊາດ ກະຊວງຍ ຕ ທ າ 

ຜ ນງານວ ໄຈ 
- ສາເຫດທີິ່ພາໃຫ້ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີິ່ດ ນ ກໍລະນີສ ກສາ ແຂວງວຽງຈັນ 

- Lao Hydropower Perspective 

- ການສ ກສາຂະບວນການຕັດສ ນໃຈສ້າງເຄ ິ່ອນໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ 
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- ການນ າໃຊ້ມາດຕະການທາງກ ດໝາຍເພ ິ່ອແກ້ໄຂອ ປະຕ ເຫດຕາມທ້ອງຖະນ ນຢູູ່ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະແຂວງຈ າປາສັກ 

- ມະຕ ສາມສ້າງ ກັບກ ດໝາຍປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ 

 

Personal Information 

- Given Name: Mr. Bounkhong PHETDAOHOUNG 

- Date of Birth: 2nd June 1963 

- Place of Birth: Buamlao Village, Houn District, Oudomxay 

Province 

- Current home address: Chansavang Village, 

Sikhottabong District, Vientiane Capital 

Position 

- Head of International Relations Department, Faculty of 

Law and Political Science 

- Lecturer of Faculty of law and Political Science 

Education 

-  Diploma in Political Science, School of law administered 

by Ministry of Justice, Vientiane Capital, Laos 

- Master in Public Law, Thammasat University, Thailand 

Teaching Experience 

- Lecturing Constitution, Administrative Law, and Budget 

Law 
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- Invited lecturer at School of Kaisone Phomvihane 

-  Invited lecturer at School of Police 

- Invited lecturer, National Justice Training Institution, 

Ministry of Justice 

Research 

- Causation of Land Conflict, Study in Vientiane Province 

- Lao Hydropower Perspective 

- Study of Decisive Procedures on Dam Construction in 

Lao PDR 

- Applying Legal Measures to Solve the Road Accident in 

Vientiane Capital, Savannakhet Province and 

Champasack Province 

- 3 Build Directive and Local Administration Law  
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 ປະຫວັດຫຍໍໍ້ ຂອງຜູ້ສ ກສາ 

 
ຊ ິ່ແລະນາມສະກ ນ:  ທ້າວ ກ ິ່ງແກ້ວ ສາຍຄ າໃບ  

(Mr. Kingkeo SAYKHAMBAY)  

ວນັ ເດ ອນ ປ ີເກດີ:  05 ກ ມພາ 1962 
ບ້ານຢູູ່ປະຈ ບັນ:  ບ້ານດ ງໂດກ, ເມ ອງໄຊທານີ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  

ສະຖານທີິ່ເຮດັວຽກ:  ຫ້ອງການຄ ົ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດ ແລະ ບລ ການວ ຊາການ 
   ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

e-mail:   skingkeo05@gmail.com 

Tel.:   (856 20) 99612099 
ປະຫວດັການສ ກສາ: 

 ປ ີ1969 - 1975 ຮຽນຢູູ່ໂຮງຮຽນປະຖ ມລ ບປະດີກາງ ເມ ອງໂຂງງແຂວງຈ າປາສັກ. 

 ປ ີ1975 - 1978 ຮຽນຢູູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມຊຽງຫວາງ, ເມ ອງ ໂຂງ ແຂວງຈ າປາ
ສັກ 

 ປ ີ1978 - 1980 ຮຽນຢູູ່ໂຮງຮຽນອ ດ ມໂຂງ, ເມ ອງໂຂງ, ແຂວງຈ າປາສັກ 

 ປ ີ1983 - 1985 ຮຽນຢູູ່ສ້າງຄູຊັົ້ນກາງເລກ 6 ແຂວງຈ າປາສັກ 

 ປ ີ1985 - 1989 ຮຽນລະດບັປະລ ນຍາຕີ ສາຂາຄະນ ດສາດ ຟີກຊ ກສາດ, ທີິ່ 

    ມະຫາວ ທະຍາໄລສ້າງຄູດ ງໂດກ , ວຽງຈນັ 

 ປ ີ1994 –  1997 ຮຽນລະດບັປະລ ນຍາໂທ ສາຂາບໍລ ຫານທ ລະກ ດ (MBA) ທີິ່̀ `
ມະຫາວ ທະຍາໄລທ າມະສາດ, ກ ງເທບມະຫານະຄອນ, ປະເທດ
ໄທ.  
 

ງານຄ ົ້ນຄວາ້ວ ໄຈ: 

 ສ ກສາກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ພະລັງງານຈາກປູ່າໄມ້ ຂອງຊຸມຊ ນ (ນ າໃຊ້ຟ ນ ແລະ

ຖ່ານ) 2003-06 

mailto:ssirisack2000@yahoo.com
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  Fabrication of YBCO Superconductors to testing  of  

Meissner effect and Critical Temperature (Tc) 2006 

 ການສ ກສາຄວາມເຂັົ້ມຂອງແສງຕາເວັນ ໃນ ສປປ ລາວ 2009 
 ການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ການສ້າງຫຼັກສູດປະລ ນຍາໂທນາໆຊາດ ສາຂາ 

ເສດຖະສາດ ການພ ວພັນສາກ ນ ແລະສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານຂໍໍ້ມູນ 
ຂອງງະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ , 2013 

 ສ ກສາຜ ນກະທ ບຈາກການຜະລ ດຕະພັນກະສີກ າ(ປູກອ້ອຍ ) ຕໍໍ່ເສດຖະກ ດ 
ສັງຄ ມ ແລະສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງປະຊາຊ ນເຂດທີິ່ໃກ້ກັບໂຮງງານ ຂອງ ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ 2014 

 Attitudes of Lawyers towards the Causes of Increased 

Divorce Rates in Lao PDR: Case Sturdy of 39 Regional 

Peoples' Courts 2014 

 Firewood and charcoal as household fuel in Laos P D R 

2015 

 Application of 2 D Resistivity Measurement  for 

Groundwater Investigation: A case sturdy from Mouang 

Udon Thani District  ,UdonThani Province  Thailand  

2015. 
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ຕ າແໜ່ງໃນປະຈ ບັນ:  ຫ ວໜ້າພະແນກບລໍ ການວ ຊາການ 
ໜ້າທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ:  ຊີົ້ນ າວຽກ ບໍລ ການວ ຊາການ  

         Curriculum vitae  
 

ຊ ິ່ ແລະ ນາມສະກ ນ:  ທ. ຈ ນດາວ ງ ໄຊຍະສ ນ 

ຕ າແໜງ່:   ຮອງພະແນກ ວ ຊາການ ສະຖາບັນຂ ງຈ  
 ສະຖານທີິ່ເຮດັວຽກ: ສະຖາບັນຂ ງຈ , 
ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ໂທລະສບັຫອ້ງການ:   +856 21 770770;  

ມ ຖ :+8562059969258 

        Email: chindavongsa@yahoo.fr 

 
ລະດບັການສ ກສາ: 

ປີ 2012  ຈ ບປະລ ນຍາໂທສາຂາຄະນ ດສາດນ າໃຊ ມະຫາວ ທະຍາໄລ
ວ ທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີຄ ນໝ ງ 

ປີ 2004   ຈ ບປະລ ນຍາຕ ສາຂາຄູຄະນ ດສາດ ຄະນະສ ກສາສາດ 
ມະຫາວ ທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ 

Name: Mr. Chindavong  Xaiyasin 

Position: Deputy director of the teaching department 

Address: Confucius Institute at the National University of Laos 

PO. Box 7322, Dongdok campus, Vientiane Lao PDR 

Telephone:   +85621770770 

 Mobile:     +8562059969258 

 Email:  chindavongsa@yahoo.fr 

 

  

mailto:chindavongsa@yahoo.fr
mailto:chindavongsa@yahoo.fr


 

111 

 

Education   :      
M.A.   2012 Computational Mathematics, 

Kunming University of Science and                        

Technology 

B.A. 2004   Mathematics Faculty of Education, 

National University of Laos. 

 
 


