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ທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທ ງນັົ້ນ ຈ ົ່ງປະສ ບຜ ນສ າເລັດໃນການດ າລ ງຊ ວ ດ ແລະໜ້າທີິ່ການງານ ມີ

ສ ຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມສ ກກາຍສະບາຍໃຈ ແລະ (ພອນໃດທີິ່ປະເສີດ ສ ິ່ງໃດທີິ່

ເລີດລ ໍ້າ)ຈ ົ່ງມີແກ່ທ ກທ່ານຕະຫ ອດໄປ.                      
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ບົດຄັດຫຍໍ້ 

ບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການປະກອບກິດຈະການ ແລະ ນະ
ວັດຕະກ າຂອງ ສປ. ຈີນ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່ (1) ທົບທວນລະບົບການ
ສົ່ງເສີມການປະກອບກິດຈະການ ແລະ ນະວັດຕະກ າຂອງ ສປ ຈີນ, (2) ສຶກສາ
ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງນັກປະກອບກິດຈະການຈີນປະສົບຄວາມ
ສ າເລັດ, (3) ສຶກສາປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຈີນມັກປະກອບ
ກິດຈະການ ແລະ ນະວັດຕະກ າ, ແລະ (4) ສຶກສາແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້
ປະກອບກິດຈະການຈີນໃນການເຮັດທຸລະກິດ.  ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ໄດ້ທົບທວນ
ວັນນະກ າທີ່ກ່ຽວພັນກັບການສົ່ງເສີມການປະກອບກິດຈະການຂອງ ສປ. ຈີນ 
ໃນດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ, 
ວັດທະນະທ າ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການຕະຫລາດ, ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ; 
ພ້ອມທັງນ າເອົາປັດໄຈເຫລົ່ານີ້ ໄປສ າຫລວດຄວາມຄິດເຫັນນ າ ນັກທຸລະກິດ 
ຈາກ ສປ. ຈີນ ທີ່ດ າເນີນກິດຈະການຢູ່ ສປປ. ລາວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ແຂວງ
ຫລວງນໍ້ໍ້່າທາ, ອຸດົມໄຊ, ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຊີ້
ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການສົ່ງເສີມການປະກອບກິດຈະການ ໃນ ສປ. ຈີນ ຢ່າງຈິງຈັງ ໃນ
ແຕ່ລະດ້ານທີ່ໄດ້ທົດສອບນັ້ນ ມີລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  ທາງດ້ານການສຶກສາ, 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫາກ ລິເລີ້ມມາບໍ່ດົນປານໃດ  ເນື່ອງຈາກໃນຍຸກ
ເສດຖະກິດລວມສູນ ການສົ່ງເສີມການປະກອບກິດຈະການແມ່ນເກືອບເວົ້າໄດ້
ວ່າ ບໍ່ມີເລີຍ.  ຫລັງຈາກ ການປະຕິິຮູບດ້ານເສດຖະກິດ ໃນປີ 1978 ເປັນຕົ້ນມາ 
ການສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນເລີ່ມມີຕົວຕົນຂຶ້ນ ແລະ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັ້ງທີ  XI  ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ 1978 ເປັນຂີດໝາຍອັນສ າຄັນໃນການ
ພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ໃນ ສປ. ຈີນ.  ຫລັງຈາກນັ້ນມາ, ດ້ານສະພາບແວດ
ລ້ອມ, ການສຶກສາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ພ້ອມທັງດ້ານອື່ນໆ ໄດ້ຮັບ
ການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນດີແກ່ ການປະກອບກິດຈະການ
ຂອງ ສປ. ຈີນ. 
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ຈາກການສອບຖາມບັນດານັກທຸລະກິດຂອງຈີນສາມາດສະຫລຸບໄດ້
ວ່າ ທຸກດ້ານມີຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບສູງ. ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້
ລັດຖະບານຊ່ວຍເຫລືອໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້
ລັດຖະບານຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍກວ່າໝູ່ໄດ້ແກ່ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານການ
ເງິນ, ຮອງລົງມາແມ່ນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄ າປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ. 
ສ່ວນຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ມີຕໍ່ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະ
ກິດໃໝ່ ໂດຍສະເພາະທັກສະການເປັນຜູ້ນ າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ
ເຄືອຄ່າຍ, ທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ມີຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ ເຫັນວ່າ
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຈະມີຜົນຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ການ
ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດດ າເນີນງານໄດ້ຢ່າງສະດວກ
ສະບາຍ. ສ່ວນໂຄງການທີ່ຄວນໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນຄວນໃຫ້ມີ
ຫ້ອງການທີ່ເນັ້ນໃສ່ການສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຈາກພາກລັດຢ່າງຈິງຈັງ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ສ າລັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ, ການຖ່າຍ
ໂອນທາງດ້ານວິທະຍາສາດເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສູນ
ຄົ້ນຄວ້າໄປໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດທີ່ມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ມີຄວາມສ າຄັນຫລາຍ. ສ່ວນ
ການສົ່ງເສີມທາງດ້ານການຄ້າ ກ ມີຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບຫລາຍ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ການປ່ຽນແປງຕະຫລາດສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການໃນແຕ່ລະປີ, 
ແລະ ການໄດ້ຮັບຄ າປຶກສາຈາກຜູ້ມີປະສົບການ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫລື ນັກວິຊາການ 
ເປັນຕົ້ນ. 

ປັດໄຈການຕະຫລາດ ກ ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງມີຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບ
ຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍເພື່ອເຂົ້າຫາ
ຕະຫລາດໃໝ່ຂອງທຸລະກິດທີ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່. ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ທີ່ສ າຄັນເພື່ອການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ແມ່ນການມໂີຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ດີ ແລະ 
ປັດໄຈດ້ານວັດທະນະທ າທີ່ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນທີ່ມີຄວາມກ້າສ່ຽງໃນການເລີ່ມ
ຕົ້ນດ າເນີນທຸລະກິດ, ວັດທະນະທ າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມ
ເປັນອິດສະລະໃນການຄິດ ແລະ ມີຄວາມຄິດເລີ່ມດ າເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຕົນ
ເອງເປັນສິ່ງສ າຄັນ. ປັດໄຈດ້ານໂອກາດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃໝ່ ທີ່ມີ
ຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບຫລາຍ ໄດ້ແກ່ໂອກາດຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ຮູ້ຈັກ
ກັບທ້ອງຖິ່ນນັ້ນດີ ຈະສາມາດສ້າງທຸລະກິດໄດ້ດີກວ່າ, ປະສົບຜົນສ າເລັດໄດ້
ດີກວ່າ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດນັ້ນເຕີບໂຕໄດ້ໄວກວ່າ. ດ້ານທັກສະຂອງ
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ນັກປະກອບກິດຈະການ ກ ທີ່ມີລະດັບຄວາມສ າຄັນສູງແມ່ນ ການລົງມືກ່ອນ
ຢ່າງວ່ອງໄວຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ປຽບຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ການມີປະສົບການກ ສາມາດຊ່ວຍ
ໃຫ້ສາມາດສ້າງທຸລະກິດໄດ້ປະສົບຄວາມສ າເລັດກ່ອນ. ຄວາມຄິດເຫັນ ຫລື 
ທັດສະນະທິີ່ດີຈາກສັງຄົມແກ່ ນັກປະກອບກິດຈະການກ ຖືວ່າຢູ່ມີຄວາມສ າ
ຫລາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດມີຖານະໃນສັງຄົມ, ມີໜ້
າໃນສັງຄົມໂດຍຜ່ານສື່ມວນຊົນ. ໃນດ້ານການສຶກສາ, ການສອນວິຊາການ
ປະກອບກິດຈະການໃນສະຖາບັນການສຶກສາ ເປັນສິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ສາມາດ
ປະກອບກິດຈະການດ້ວຍຕົນເອງ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ 
ສາມາດກາຍເປັນນັກປະກອບກິດຈະການໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ນັກປະກອບ
ກິດຈະການຂອງຈີນ ໃຫ້ຄ າແນະນ າວ່າ ການທີ່ຈະເປັນນັກປະກອບ
ກິດຈະການໃໝ່ ສິ່ງທີ່ສ າຄັນສ າລັບນັກປະກອບກິດຈະການ ແມ່ນການຊຶມຊັບ
ແນວຄິດຂອງນັກປະກອບກິດຈະການແຕ່ນ້ອຍ ໃຫ້ກາຍເປັນຄົນດຸໝັ່ນ, ບໍ່
ເລືອກວຽກ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ມີຄວາມປະຫຍັດ ແລະ ມີ
ຄວາມກ້າສ່ຽງໃນໜ້າວຽກທີ່ຕົນເອງມັກ ແລະ ມີຄວາມສັດທາກັບອາຊີບນັ້ນ.  
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Abstract 

Research paper on the promotion entrepreneurship and innovation of 

the People’s Republic of China (PRC) is aimed at (1) review the system 

of entrepreneurship and innovation promotion in PRC, (2) investigate 

factors influencing Chinese entrepreneurs’ success, (3) explore factors 

causing the entrepreneurs to be innovative and entrepreneurial, and (4) 

examine the perspectives of Chinese entrepreneurs in doing businesses.  

This research reviewed existing literatures relating to the 

entrepreneurship promotion in PRC including business environment, 

education, policy, regulations, culture, economy, marketing, and 

networking.  These factors are used to conduct survey with 

entrepreneurs from PRC conducting businesses in the Lao P.D.R., 

particularly in Luangnamtha, Oudomxay and Vientiane Capital City.  

The result of the research indicated that the promotion of 

entrepreneurship in PRC is strong, yet differs in the level of each 

variable.  In education, policy and regulation, the initiatives were not 

very long ago.  In the centrally planned economy, the promotion of 

private entrepreneurship almost did not exist.  

Since the economic reform in 1978, the promotion of private sector 

began and after the XIth Party Congress in December 1978 it is an 

important milestone for private sector development in PRC.  Since then, 

the business environment, education, policy and regulation, as well as 

other areas are strongly supported, promoted, and positively impact the 

entrepreneurship in the PRC. 

The questionnaire survey among the Chinese entrepreneurs shows that 

all area tested are highly important.  The need for government support 

shows that the highest variable is on financial support, followed by the 

provision of information, and providing business consultation.  The 

understanding on skills and capacity on new businesses, particularly on 

the leadership and network building, policies on new business, the 

highest scored variables is on government policy on supporting new 

business to be effective and capable of smooth operation. As for 

supporting projects, there should be effective and strong commitment 

of government support.  For research and development, the science and 

technology transfer from university and research institute to new 

businesses are regarded as highly important.  The commercial support 

is also highly important, particularly the information on the changes of 

consumer market and services each year, and the consultation from the 

experienced individual, specialists, or academician.   
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Marketing is also a highly important factor, particularly the capacity to 

pay to enter the new market of the newly established companies.  

Important facilities stimulating new business establishment includes 

sound infrastructures and cultural factor that promote innovative and 

risk taking in business initiatives, culture on assisting individual to be 

effective, independent in thinking and self-initiatives.  Opportunity 

factors for establishing new businesses, which are regarded as highly 

important are local resident’s opportunity and know the local well.  This 

variable influences the business establishment better and more chance 

to success as well as better business growth.  The attitudes of the 

entrepreneurs are also highly important, particularly on prompt action 

leading to competitive advantage and having experiences will help the 

business establishment to succeed. The ideology and attitudes from the 

society on the entrepreneurs are also highly important particularly on 

the status of successful entrepreneurs in the society, the image of 

entrepreneurs in the society through media.  As for education, the 

teaching of entrepreneurship in educational institution stimulates the 

capacity of business establishment, igniting creativity and innovation, 

leading to becoming future entrepreneurs.  Chinese entrepreneurs 

recommended that in order to become a new entrepreneur, the 

important thing is to be exposed to entrepreneurial ideology from the 

young age, being active, not selective to work, trust each other, be 

economical, and risk taking on the task he/she likes, and be honest with 

the job. 
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ການສ ົ່ງເສີມການປະກອບກ ດຈະການ  
ແລະ ນະວັດຕະກ າຂອງ ສປ. ຈີນ  

1. ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 
1.1. ຫລັກການ 

ການປະກອບກິດຈະການທຸລະກິດ ມີຄວາມສ າຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການແຂ່ງຂັນຂອງຊາດ. ຢາກໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນ, ຂົງເຂດ, ຫລື ປະເທດໃດ
ໜຶ່ງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກສູງທ່າໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນໄດ້ນັ້ນ ມັນ
ຈ າເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີວັດທະນະທ າທີ່ສຸມໃສ່ການປະກອບກິດຈະການ
, ຫັນເອົາການປະກອບກິດຈະການເປັນສິ່ງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, 
ການເຕີບໂຕ, ແລະ ຄວາມມັ່ງຄັ້ງຂອງສັງຄົມ. ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ ແນວຄິດ
ໃນການປະກອບກິດຈະການ ແລະ ນະວະຕະກ າ ແມ່ນໜຶ່ງ ໃນຫລາຍໆປັດໄຈ
ທີສ າຄັນທີສຸດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ທຸລະກິດປະສົບຄວາມສ າເລັດຫລືລົ້ມເຫລວ.  

ຄົນຈີນແມ່ນເຊື້ອຊາດໜຶ່ງທີ່ມັກປະສົບຄວາມສ າເລັດໃນການປະກອບ
ທຸລະກິດເນື່ອງຈາກມີຫລັກແນວຄິດ ແລະ ມີນະວະຕະກ າໃນການປະກອບກິດ
ຈະກາານທີ່ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະສົບຄວາມ ສ າເລັດ ຕົວຢ່າງ ຄົນຈີນທີ່ປະສົບ 
ຄວາມສ າເລັດໃນລະດັບໂລກປະຈຸບັນ ແມ່ນ ທ່ານ ແຈັກ ມາ (Jack Ma) ເຈົ້າ
ຂອງບລິສັດ ອາລີບາບາ (Alibaba) ທຸລະກິດ ຊື້ຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ ທີ່ມີມູນ
ຄ່າ ຫລາຍກວ່າ 25 ພັນລ້ານໂດລາ ແນວຄິດໃນການປະກອບກິດຈະການ ຕາມ
ຄ າແນະນ າຂອງລາວມີຫລາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ໂອກາດທີ່ທຸກຄົນ ບໍ່ເຫັນແມ່ນ
ໂອກາດທີແທ້ຈິງ, ພະນັກງານທຸກຄົນມາ ເຮັດວຽກຕ້ອງມີຮອຍຍິ້ມ ສະເຫມີ, ລູກ
ຄ້າຕ້ອງມາອັນດັບ 1 ພະນັກງານມາອັນດັບ 2 ແລະ ຜູ້ຖືຫຸ້ນມາອັນດັບ 3, ລືມ
ເລື່ອງເງິນ ແລະ ການຫາເງິນໄປເລີຍ, ແທນທີຈະໄປເສຍເວລາໃນການຫາ
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ເຕັກນິກຫາລູກຄ້າໃໝ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຮັກສາ ລູກຄ້າເກົ່າ ແລະ 
ທັດສະນະຄະຕິເປັນຕົວກ ານົດຕົວທ່ານເອງວ່າຈະກ້າວໄປໄກໄດ້ ເທົ່າໃດ.  

ທ່ານທະນິນ ຈີລະວະນົນ ຄົນໄທເຊື້ອສາຍຈີນ ຜູ້ບ ລິຫານໃນເຄືອ
ບ ລິສັດ ຊີພີ ກໍ່ເປັນອີກຕົວຢ່າງ ໜຶ່ງທີ່ ປະສົບຄວາມສ າເລັດໃນການເຮັດທຸລະ
ກິດກ່ຽວກັບອາຫານ ແນວຄິດຂອງທ່ານໃນການປະກອບ ກິດຈະການເຊິ່ງ ປະຈຸ
ບັນ ທ່ານຍັງຍຶດຖື ປະຕິບັດມາຕະຫລອດ ເຊັ່ນ ຮູ້ຈັກຮັກສາ ແລະ ບ ລິຫານເງິນ
ທີ່ ໄດ້ມາ ເພາະວ່າ ຖ້າບໍ່ມີເລື່ອງນີ້ ຈະເກັ່ງເທົ່າໃດກໍ່ບໍ່ສາມາດປະສົບຄວາມ
ສ າເລັດໄດ້, ຕ້ອງບໍ່ຂີ້ຄ້ານ, ໃຫ້ມີຄວາມຂະຫຍັນອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ 
ຢາກກ້າວຫນ້າ ໂດຍຕ້ອງຮູ້ຈັກຮຽນຮຸ້ຈາກຄົນອື່ນ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ຕົນເອງກັບສັງຄົມໄປພ້ອມ, ຕ້ອງຄິດສະເໝີວ່າບໍ່ມີໃຜຖືກທີ່ສຸດ ແລະ ທຸກຢ່າງທີ່
ເຮັດວ່າມີຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ຕ້ອງສຶກສາຕົນເອງຢູ່ສະເໝີວ່າ ມີຈຸດບົກ
ຜ່ອງຫຍັງ ແລະ ຜິດພາດຫຍັງ, ແລະ ຜູ້ນ າຕ້ອງປະຊາສ າພັນຕົນເອງ ໃຫ້ຄົນຮູ້
ຈັກຕົນເອງ. 

ຈະເຫັນວ່າແນວຄິດຂອງຄົນຈີນໃນການປະກອບກິດຈະການມີຫລັກ
ແນວຄິດໃນການສ້າງທຸລະກິດທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງລວມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມ 
ໃນການສ້າງນະວັດຕະກ າເພື່ອເພີ່ມຄວາມ ສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນ. 
ນອກຈາກ ແນວຄິດແລ້ວຍັງເຫັນວ່າມີບັນດາປັດໄຈອື່ນທີສະນັບສະໜູນ ໃຫ້ຄົນ
ຈີນປະສົບຄວາມສ າເລັດ ໃນການປະກອບທຸລະກິດ ເຊັ່ນ ການສຶກສາ, 
ນະໂຍບາຍ, ສະພາບ ເສດຖະກິດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ເຄືອຂ່າຍ ແລະ 
ວັດທະນະທ າ. ບັນດາປັດໄຈ ທີກ່າວມາອາດເປັນ ສິ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນຈີນທີ່ຢູ່ພາຍ
ໃນປະເທດ ແລະ ທີ່ອົບພະຍົບໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດປະສົບຄວາມສ າເລັດ ໃນການ
ເຮັດທຸລະກິດ.  

1.2. ເຫດຜົນ  
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ການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວໃນຮອບ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາກໍ່ເຫັນວ່າຍອດລວມ
ການລົງທຶນທາງກົງ ສະສົມຈາກ ສປ ຈີນ ມາເປັນອັນດັບ 1 ເຊິ່ງມີມູນຄ່າຫລາຍ
ກວ່າ 5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ເຖິງວ່າການ ລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງຈີນຈະເປັນ
ການລົງທຶນໃນຂະແໜງຊັບພະກອນ ເຊັ່ນ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຕ່ທ່າອ່ຽງ
ຂອງການລົງທຶນຈາກ ສປ ຈີນໃນຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ບ ລິການກໍ່ເລີ່ມ
ຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງໄວວາ. ການປະກອບກິດຈະການ ຂອງຊາວຈີນໃນ ສປປ 
ລາວນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວ ຈຶ່ງມີຄ າຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເກີດຂຶ້ນວ່າເປັນຫຍັງ 
ການປະກອບກິດຈະການຂອງນັກທຸລະກິດຈີນ ຈຶ່ງມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ລາວຢ່າງໄວວາ, ປັດໄຈໃດເປັນຕົວ ຊຸກຍູ້ໃນຄົນຈີນມັກສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ ແລະ 
ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕໍ່ກັບການສ້າງ ນະວັດຕະກ າແນວໃດ.  

ນອກຈາກນັກທຸລະກິກຈີນທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ໃນ 
ສປປ ລາວ ກໍ່ມີນັກທຸລະກິດ ທີ່ມີເຊື້ອສາຍຈີນອົບພະຍົບ ແລະ ຍ້າຍຖິ່ນຖານມາ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີຫລາຍຄອບຄົວທີ່ປະສົບຄວາມສ າເລັດ ໃນການເຮັດທຸລະ
ກິດຂອງຕົນເອງໃນຫລາຍໆດ້ານ. ບົດຮຽນແນວຄວາມຄິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ
ການດ າເນີນ ທຸລະກິດໃນລາວທີ່ຜ່ານມາເປັນແນວໃດ? ແມ່ນຫຍັງປັດໄຈໃດທີ່
ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສ້າງທຸລະກິດ ແລະ ປະສົບຄວາມສ າເລັດ? ເຊິ່ງບັນດາປັດໄຈ
ທີກ່າວມາຈະໄດ້ນ າມາຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ນັກທຸລະກິດຄົນລາວ
ນ າໄປໝູນໃຊ້ ແລະ ເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈກ າລັງຈະສ້າງ ທຸລະກິດຂອງ 
ຕົນເອງ. 

2. ຈຸດປະສົງ 
- ທົບທວນລະບົບການສົ່ງເສີມການປະກອບກິດຈະການ ແລະ ນະວັດຕະກ າ

ຂອງ ສປ ຈີນ 
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- ສຶກສາປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງນັກປະກອບກິດຈະການຈີນປະສົບ
ຄວາມສ າເລັດ 

- ສຶກສາປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຈີນມັກປະກອບກິດຈະການ 
ແລະ ນະວັດຕະກ າ 

- ສຶກສາແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການຈີນໃນການເຮັດທຸລະ
ກິດ 

3. ທົບທວນທິດສະດີ ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 
3.1. ທົບທວນທິດສະດີ 

3.1.1. ສະພາບແວດລ້ອມ 

ຈາກສາຍຕາຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ, ໃນຊຸມປີ 2000, ລະບຽບການ 
ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປ ຈີນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການປະກອບກິດຈະການຍັງ
ມີອຸປະສັກຢູ່.  (Debbie Liao, 2001) ໄດ້ເວົ້າວ່າເຖິງວ່າໃນ ສປ ຈີນ ມີການ
ປ່ຽນແປງຈາກລັດວິສາຫະກິດ ໄປສູ່ພາກເອກະຊົນເພີ່ມຂຶ້ນ, ນັກປະກອບ
ກິດຈະການຂອງຈີນຍັງປະເຊີນກັບອຸປະສັກດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການລິ
ເລີ່ມ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ.  ບັນຫາທ າອິດ ແມ່ນຄວາມ
ບໍ່ແນ່ນອນທາງກົດໝາຍ ແລະ ການເມືອງ. ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານໄດ້ລິເລີ່ມ 
ສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍສະນັບສະໜູນກິດຈະກ າການ ປະກອບກິດຈະການ, 
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຍັງບໍ່ທັນໝັ້ນຄົງ.  ສິດທິໃນການຖືຄອງຊັບສິນ ຍັງ
ບໍ່ທັນຮັບປະກັນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການລິເລີ່ມພັດທະນາ: ຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດ ຍັງອາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດລະບຽບການທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ເຜີຍແຜ່. ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ້ອງ ໄດ້ຮັບມືກັບລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ, 
ລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບສູນກາງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແຜນ ປະຕິບັດ
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ງານທີ່ຕ່າງກັນ.  ອຸປະສັກອັນທີ 2 ແມ່ນການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ
ຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນ, ແຮງງານ ແລະ ເຕັກໂນໂລ
ຊີ.  ການປະກອບທຶນ ຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການ
ອອມສ່ວນບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ.  ເງິນກູ້ທະນາຄານໃນຕອນນັ້ນ 
ຍັງເຂົ້າເຖິງຍາກ.  ທຶນລົງທຶນຫາກ ມີການກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວໃໝ່ ແລະ ປະລິມານຍັງ
ບໍ່ພຽງພ ກັບການປະກອບທຶນແກ່ບັນດາບ ລິສັດສ້າງຕັ້ງໃໝ່. ຜູ້ປະກອບ
ກິດຈະການ ກ ຍັງບໍ່ທັນຄຸ້ນເຄີຍກັບການສ້າງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ເຂົ້າຫານັກ
ລົງທຶນ.  ປັດຊະຍາຂົງຈື້ອາດ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນ
ການຊອກຫາ ແຫລ່ງທຶນຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍາດພີ່ນ້ອງ.  ສາຍພົວພັນດ້ານສາຍ
ຍາດທີ່ມີຄວາມຜູກພັນຢ່າງສະນິດແໜ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຂອງ
ຈີນມີຄວາມລັງເລໃນການຮັບເອົາເງິນ ແລະ ເສຍສະລະອ ານາດໃນການຄວບ
ຄຸມກິດຈະການ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ແປກໜ້າ. 

ການຈູງໃຈແຮງງານແມ່ນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເປັນອຸປະສັກ.  ໃນຂະນະທີ່
ການຫວ່າງງານອາດມີອັດຕາສູງ, ບັນດາແຮງງານຈ ານວນຫລວງຫລາຍເປັນ
ແຮງງານທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຕໍ່າ ຈາກຊົນນະບົດ.  ບັນດານັກສຶກສາທີ່ຈົບ
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາ ພັດມີປະສົບການ ໃນການເຮັດ
ວຽກໜ້ອຍ.  ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ລະດັບການສຶກສາມີບັນຫາດ້ານຄວາມ ຈົງ
ຮັກພັກດີຕໍ່ບ ລິສັດ ຍ້ອນມີການແຂ່ງຂັນກັນຍາດເອົາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບ
ການ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປ່ຽນວຽກ ທີ່ມີລາຍຮັບສູງກວ່າ. ສິ່ງນີ້ເປັນຂໍ້ຈ າກັດແກ່
ບັນດາບ ລິສັດທີ່ນ າໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ. 

ອຸປະສັກອັນທີສາມແມ່ນພາບພົດທາງສັງຄົມຂອງ ຜູ້ປະກອບກິດຈະ 
ການເອກະຊົນ.  ໃນອະດີດ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍມີຖານະທາງສັງຄົມບໍ່ສູງປານໃດ.  
ປະກົດການດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ສ າລັບ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ລິເລີ່ມທຸລະກິດ    
ໃໝ່.  ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ປະກົດການນີ້ ມີການປ່ຽນແປງ ຢ່າງໄວວາ. 
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ອິນເຕີເນັດມີບົດບາດສູງໃນການປ່ຽນແປງ.  ລັດຖະບານ ສປ. ຈີນ
ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການສ້າງ ສປ ຈີນ ເປັນຜູ້ນ າໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ 
ແລະ ຖືເອົາຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ນະວັດຕະກ າ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຈ າເປັນໃນ
ການພັດທະນາ.  ສະນັ້ນ ການປະກອບກິດຈະການ ທາງດ້ານຮາຍເທັກ ໄດ້ຮັບ
ການສົ່ງເສີມເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ໂດຍສ້າງສວນສາທາລະນະຮາຍເທັກຢູ່ທົ່ວປະເທດ; 
ມີການຍົກເວັ້ນພາສີ, ຊ່ວຍເຫລືອລ້າດ້ານການເງິນ, ແລະ ກົດໝາຍມີການ
ຍົກເວັ້ນຫລາຍຢ່າງ ເຊິ່ງເປັນການກະຕຸ້ນ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອ
ອ ານວຍແກ່ວິສາຫະກິດທີ່ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ.  ສວນສາທາລະນະຮາຍ
ເທັກ ທີ່ສົງກວານຈຸນ, ປັກກິ່ງ ປະສົບຜົນສ າເລັດຫລາຍ ຈົນຖືກຂະໜານນາມ
ວ່າເປັນ ຊີລິຄອນແວັນເລຂອງຈີນ.    ໃນປີ 1989 ມີບ ລິສັດຮາຍເທັກປະມານ 
15,000 ບ ລິສັດ ໃນ ສປ ຈີນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ 400,000 ອາຊີບ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນມີມູນຄ່າເຖິງ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 
3.1.2. ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ 
ພາກເອກະຊົນ ຂອງ ສປ ຈີນ (Liu, 2016) ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ວ່າເປັນອົງ

ປະກອບ ທີ່ສ າຄັນຂອງເສດຖະກິດ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການປະຕິຮູບທາງ
ເສດຖະກິດໃນປີ 1978.  ເຖິງວ່າໃນ ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນໃນການສະຖາປານາ ສປ 
ຈີນ ໃນປີ 1949 ມີຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດຢູ່ປະມານ 9 ລ້ານ, ເຂົາເຈົ້າເປັນອົງ
ປະກອບຂອງການປະຕິວັດໃນໄລຍະນັ້ນ.  ຫລັງຈາກການປະຕິຮູບສັງຄົມນິຍົມ
ຈາກປີ 1953-56, ໃນພາກປະຕິບັດແລ້ວ ເກືອບວ່າບໍ່ມີທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 
ແລະ ເອກະຊົນເລີຍ.  ໃນໄລຍະການປັບຕົວ ສາມປີ ແຕ່ປີ 1963-65, ມີບາງ
ທຸລະກິດຄົວເຮືອນສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ແຕ່ຈົນເຖິງທ້າຍປີ 
1978, ມີພຽງປະມານ 150,000 ຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດໃນທົ່ວປະເທດ. 

ຈຸດຫັນປ່ຽນທ າອິດຂອງການພັດທະນາຂະແໜງການເອກະຊົນ ເລີ່ມ
ຕົ້ນໃນປີ 1987. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສູນກາງພັກຄອມມຸຍນິດຈີນຄັ້ງທີ XI ທີ່
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ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ 1978 ເປັນຂີດໝາຍອັນສ າຄັນແກ່ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ສປ ຈີນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ກ ານົດ ຂີດໝາຍຂອງການຟື້ນ
ຟູທຸລະກິດເອກະຊົນ.  ເຖິງວ່າກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ປະກາດຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ກ່ຽວກັບທຸລະກິດເອກະຊົນກ ຕາມ, ມັນເປັນຂີດໝາຍການຮັບຮອງເອົາການຫັນ
ເສດຖະກິດໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ເຕີບໂຕ. ສິ່ງນີີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພັກໃຫ້ຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່.  ພັກໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການລິເລີ່ມສ່ວນ
ບຸກຄົນ ເຊິ່ງສ້າງແຮງຜັກດັນໃຫ້ແກ່ການຟື້ນຟູທຸລະກິດພາກເອກະຊົນ. ຫລັງ
ຈາກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ກິດຈະກ າການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ສ່ວນ
ບຸກຄົນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ຍັງຖືວ່າເປັນອົງປະກອບນ້ອຍ
ອັນໜຶ່ງ.  ທຸລະກິດເອກະຊົນໄດ້ຕື່ມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການຈ ລະຈອນ ແຈກຢາຍສິນຄ້າບ ລິໂພກ ແລະ ການບ ລິການ, 
ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ.  ອົງປະກອບຂອງພາກເອກະຊົນສ່ວນໃຫຍ່ 
ໃນຍຸກນີ້ ແມ່ນທຸລະກິດຄອບຄົວສ່ວນບຸກຄົນ. 

ໃນສະໄໝຕົ້ນຂອງການປະຕິຮູບທາງເສດຖະກິດ, ທຸລະກິດສ່ວນ
ບຸກຄົນເປັນກຸ່ມທຸລະກິດໃໝ່ ໃນ ສປ ຈີນ. ຮອດປີ 1988 ເກີດມີທຸລະກິດເອກະ
ຊົນ ຫລື ສ່ວນບຸກຄົນສອງຮູບແບບ: ອັນທີ ໜຶ່ງ ແມ່ນທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ເຊິ່ງ
ໄດ້ຮັບການນິຍາມວ່າເປັນຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ຈ້າງງານບໍ່ເກີນ 5 ຄົນ (ແຈ້ງການ
ຂອງລັດຖະບານໃນເດືອນ 6 ປີ 1981).  ຖ້າຫາກກາຍ 5 ຄົນ ຈະຖືກນັບວ່າເປັນ
ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ແລະ ຍັງມີການເກືອດຫ້າມຢູ່.  ມາຮອດເດືອນ ມິຖຸນາ 
1988, ລັດຖະບານກາງໄດ້ອອກດ າລັດກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດເອກ
ຊົນ, ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນວ່າ ຖ້າຫາກຫົວໜ່ວຍເອກະຊົນທີ່ຈ້າງງານກວ່າ 8 ຄົນຖືວ່າ
ເປັນວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສ້າງ
ກ າໄລທີ່ບຸກຄົນເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຈ້າງງານຫລາຍກວ່າ 8 ຄົນ.  ດ າລັດ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ກ ານົດບ ລິສັດເອກະຊົນອອກເປັນ 3 ຮູບແບບ: ຈ າກັດຜູ້ດຽວ, ຮ່ວມ
ຮຸ້ນ ແລະ ບ ລິສັດຈ າກັດ. ສ າລັບບ ລິສັດທີ່ີຈ້າງງານ 8 ຄົນລົງມາ ຖືວ່າຈົດ
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ທະບຽນເປັນທຸລະກິດບຸກຄົນ. ທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ ຖືວ່າເປັນທຸລະກິດພາກເອກະ
ຊົນ. ລະຫວ່າງປີ 1978 ຫາ 1988, ຈ ານວນທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ວິ
ສາຫະກິດເອກະຊົນເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ, ຈາກ 150,000 ເຖິງ 500,000. 

ໄລຍະພັດທະນາພາກເອກະຊົນໄດ້ລິເລີ່ມຫລັງຈາກ ທ່ານ ເຕິ້ງ ສຽວຜິງ 
ໃຫ້ບົດປາໄສ ໃນເດືອນ ເມສາ 1992.  ທິດສະດີຂອງທ່ານ ເຕິ້ງ ສຽວຜິງ  ‘ສ້າງ
ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ເປັນບູລິມະສິດທ າອິດໃນຈີນ’, 
ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນມີການເພີ່ມພູນຢ່າງໄວວາ. 
ພາກລັດ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຂະຫຍາຍ 
ເພື່ອກະຕຸ້ນການພັດທະນາທຸລະກິດພາກເອກະຊົນ.  ນະໂຍບາຍເຫລົ່ານີ້ລວມ
ມີການລະດົມທຶນຈາກຕ່າງປະເທດມາສູ່ຈີນ ແລະ ຂະຫຍາຍການລົງທຶນແກ່
ທຶນເອກະຊົນພາຍໃນປະເທດ. ຖ້າຫາກນັບທັງທຸລະກິດຄົວເຮືອນສ່ວນບຸກຄົນ, 
ຮອດປີ 2000 ຈ ານວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມີເຖິງ 312.5 ລ້ານ, ລວມມີ 1.76 
ລ້ານ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນ ແລະ 311 ລ້ານ ຫົວໜວຍທຸລະກິດສ່ວນບຸກ
ຄົນ. ທຸລະກິດເອກະຊົນຈ້າງງານຫລາຍກວ່າ 20 ລ້ານຄົນ ແລະ ຫລາຍກວ່າ 
311 ລ້ານຄົນເຮັດວຽກໃນທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ. 

ນອກຈາກ ປະເພດທຸລະກິດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ໃນສອງທົດສະ
ຫວັດຕໍ່ມາມີຮູບແບບບ ລິສັດໃໝ່ອີກ 4 ປະເພດ. ປະເພດທີໜຶ່ງແມ່ນບ ລິສັດ    
ໝວກແດງ. ໝວກແດງໝາຍຄວາມວ່າບ ລິສັດສາມາດໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ
ດ າເນີນການຜະລິດ ແລະ ດ າເນີນງານ ໂດຍການຈ່າຍຄ່າທ ານຽມບ ລິຫານໃຫ້
ແກ່ລັດຖະບານ ຫລື ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ປະມານ 1-2 
ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າຜົນຜະລິດ ຫລື 5-10 ເປີເຊັນຂອງຍອດຂາຍ. ການຈ່າຍຄ່າ
ທ ານຽມດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ບ ລິສັດເອກະຊົນສາມາດດ າເນີນງານໄດ້ຕາມລະບຽບ
ການໃນຊ່ວງເວລາທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ.  ວິສະຫະກິດຂອງບ້ານ ຫລື ເມືອງ, 
ວິສາຫະກິດສະຫະກອນໃນເມືອງໃຫຍ່, ແລະລັດວິສາຫະກິດແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ງ 
ຂອງບ ລິສັດໝວກແດງ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີຮູບແບບວິສາຫະກິດຂອງບ້ານ, ເມືອງ, 
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ແລະ ວິສາຫະກິດສະຫະກອນໃນເມືອງໃຫຍ່.  ປະເພດທີສອງ ແມ່ນ ‘ການເຊົ່າ
ສະຫະກອນ’.  ມີຫລາຍບ ລິສັດສະຫະກອນທີ່ໃຫ້ເອກະຊົນເຊົ່າເພື່ອດ າເນີນ
ງານ.  ທຸລະກິດປະເພດນີ້ ຍັງຮັກສາຮູບແບບສະຫະກອນໄວ້ຢູ່ ແຕ່ກົນໄກການ
ດ າເນີນງານແມ່ນເອກະຊົນ. ກິດຈະການໃນຮູບແບບນີ້ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ
ທີ່ເຊົ່ານັ້ນ ດ າເນີນກິດຈະການຄືກັນກັບເປັນຂອງຕົນເອງ, ສະສົມຊັບສິນທີ່ເປັນ
ທຶນໄດ້ຫລາຍ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຫັນເປັນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ.  ຮູບແບບທີ
ສາມ ແມ່ນ ‘ບ ລິສັດຮ່ວມຮຸ້ນ’.  ບ ລິສັດປະເພດນີ້ແຈກຍາຍຊັບສິນສະຫະກອນ 
ເປັນຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຫລື ແບ່ງປັນຜົນກ າໄລເປັນລັກສະນະເງິນໂບນັດ
ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເພື່ອສ້າງວິສາຫະກິດເອກະຊົນ. ລັດວິສາຫະກິດແລະ 
ສະຫະກອນຈ ານວນໜຶ່ງໄດ້ຫັນປ່ຽນໃນຮູບແບບນີ້.  ຮູບແບບທີສີ່ ແມ່ນ ‘ວິ
ສາຫະກິດຕ່າງປະເທດຮ່ວມລົງທຶນ’. ໃນຮູບແບບນີ້ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໄດ້
ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ລົງທຶນຮ່ວມກັບສະຫະກອນ ຫລື ລັດວິສາຫະກິດ, ແລະ 
ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີສູງ.  ຮູບແບບນີ້ຍັງມີນັກລົງທຶນນ້ອຍ. 

 
3.1.3. ການສຶກສາ 
Li, W. and Li, C. (2015) ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສຶກສາດ້ານການປະກອບ

ກິດຈະການ ໃນ ສປ. ຈີນ ແມ່ນລິເລີ່ມໃນທ້າຍຊຸມປີ 1990 ເຊິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວໃນກິດຈະກ າການປະກອບກິດຈະການ, ນະວັດຕະກ າ ແລະ ການ
ປະກອບກິດຈະການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.  
ແມນເຊັງ ຊູ ແລະ ຮາຍຊຽຍ ຊູ (2012) ອະທິບາຍວ່າ ໃນ ສປ ຈີນ, ການ
ປະກອບກິດຈະການ ຄືກັນກັບການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ, ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ເປົ້າໝາຍ ສ າລັບການ ສຶກສາດ້ານ ການປະກອບກິດຈະການ
ໃນ ສປ. ຈີນ.  ອັນທີໜຶ່ງ, ຄວນໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ປະເຊີນກັບໂອກາດອັນທ້າທາຍ
ສ າລັບການຈ້າງງານ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານການປະກອບກິດຈະການ
ຂອງນັກສຶກສາ. ອັນທີສອງ, ຄວນສ້າງພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນສ າລັບຄວາມຮູ້ 
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ກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການ.  ອັນທີສາມ, ຄວນປັບປຸງຄວາມຊ ານານ
ງານ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການປະກອບ ກິດຈະການ ຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍ
ຜ່ານການຮຽນທັງໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ.  ອັນສຸດທ້າຍ, ຄວນ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະກອບກິດຈະການຂອງນັກສຶກສາ. 
 

ວິວັດທະນາການຂອງການສຶກສາດ້ານການປະກອບກິດຈະການ ໃນ 
ສປ ຈີນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງວ່າການສຶກສາດ້ານນີ້ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາເປັນ
ເວລາສັ້ນ, ແຕ່ ສປ. ຈີນ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍ ໃນການທົດລອງຂົງເຂດ
ການສຶກສາໃໝ່ນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຜ່ານຂີດໝາຍມາ 4 ໄລຍະຕັ້ງແຕ່ທ້າຍຊຸມປີ 1990.  
ຂີດໝາຍທີໜຶ່ງ ແມ່ນໃນປີ 1997 ມະຫາວິທະຍາໄລຊິງຫົວ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນ
ການປະກອບ ກິດຈະການຂອງນັກສຶກສາ ເຊິ່ງຮູບແບບດັ່ງກ່າວຄ້າຍຄືກັບສະ
ຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີມັດຊະຈູເຊັດ.  ການແຂ່ງຂັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊິງຫົວ 
ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນຕົ້ນກ າເນີດຂອງການສຶກສາດ້ານການປະກອບກິດຈະການ 
ໃນ ສປ. ຈີນ. ໃນປີຕໍ່ມາ ມະຫາວິທະຍາໄລຫລາຍແຫ່ງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນ
ລັກສະນະດຽວກັນໃນວິທະຍາເຂດຂອງຕົນ ເຊັ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລຟູດານໄດ້
ປຸກລະດົມໃຫ້ອາຈານສອນ ນ າເອົາພື້ນຖານການປະກອບກິດຈະການ ເຂົ້າໃນ
ການຮຽນການສອນປະຈ າວັນຂອງຕົນ; ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີດສທ໌ ຈາຍນາ ນ 
ໂມ ໄດ້ຈັດຫລັກສູດການສິດສອນວິຊາການປະກອບກິດຈະການເປັນຄັ້ງທ າ
ອິດ; ມະຫາວິທະຍາໄລວູຮານຈັດຫລັກສູດການສອນວິຊາຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, 
ນະວັດຕະກ າ, ແລະ ການປະກອບກິດຈະການ; ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລປັກກິ່ງ
ແອໂຣນ ຕິກ ແລະ ອັດສະໂຕຣນ ຕິກ ໄດ້ສະໜອງທຶນສະນັບສະໜູນແກ່ນັກ
ປະກອບກິດຈະການທີ່ເປັນນັກສຶກສາ.  ເຖິງວ່າການລິເລີ່ມເຫລົ່ານີ້ ເປັນພຽງ
ແຕ່ການທົດລອງໂດຍສະຖາບັນໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນທີ່ມີຄ່າ 
ແລະ ປູທາງ ໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍການສຶກສາດ້ານການປະກອບກິດຈະການ 
ຫລັງປີ 2002.  
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ຂີດໝາຍທີ 2 ແມ່ນປີ 2002. ຂີດໝາຍນີ້ໄດ້ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນ
ເດືອນເມສາ 2002, ໃນເມື່ອ ກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ຊີ້ນ ານ າພາ ໂດຍການ
ເລືອກເອົາ 9 ສະຖາບັນໃຫ້ປະກອບສ່ວນ ດ າເນີນການທົດລອງ ການສຶກສາ
ດ້ານການປະກອບກິດຈະການລະດັບຊາດ ໂດຍກ ານົດຈຸດປະສົງ ເພື່ອຄົ້ນຫາ
ຮູບແບບການສຶກສາດ້ານການປະກອບກິດຈະການ. ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ
ເຫລົ່ານັ້ນ ປະກອບດ້ວຍມະຫາວິທະຍາໄລຊິ່ງຫົວ, ມະຫາວິທະຍາໄລປັກກິ່ງ 
ແອໂຣນ ຕິກ ແລະ ອັດສະໂຕຣນ ຕິກ, ມະຫາວິທະຍາໄລເຣັນມິນແຫ່ງປະເທດ
ຈີນ, ມະຫາວິທະຍາໄລເຫລອງຈຽງ, ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໄຮຈຽວຕົງ, ແລະ 
ມະຫາວິທະຍາໄລວິສະວະກ າຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ.  ໃນຄະນະນັ້ນ, ການສຶກ
ສາດ້ານການປະກອບກິດຈະການຍັງເປັນການປະຕິບັດຂອງລະດັບ ສະຖາບັນ
ຢູ່.  ໂຄງການທົດລອງຢູ່ 9 ສະຖາບັນນັ້ນ ມີຈຸດສຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນກັບທີ່ຕັ້ງ 
ບ່ອນການສຶກສາດ້ານການປະກອບກິດຈະການ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.  
ໂຄງການເຫລົ່ານີ້ ສາມາດຈັດເປັນ 3 ຮູບແບບ: ຮູບແບບການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ
ເປັນຫລັກ, ຮູບແບບທີ່ອີງໃສ່ການ ເຝິກຫັດຕົວຈິງເປັນຫລັກ, ແລະ ຮູບແບບ
ປະສົມປະສານ.  ຮູບແບບທີໜຶ່ງ, ຮູບແບບທີ່ຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ເປັນຫລັກ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນສຸມໃສ່ການສິດສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ເພື່ອສະໜອງການສຶກສາ
ດ້ານການ ປະກອບກິດຈະການ.  ຕົວຢ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລເຣັນມິນແຫ່ງ ສປ. 
ຈີນ ສຸມໃສ່ ການກະຕຸ້ນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ສ້າງໂຄງສ້າງຄວາມຮູ້
ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.  ສະຖາບັນໄດ້ນ າໃຊ້ຫລາຍວິຊາ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍເຫລົ່ານີ້ 
ໂດຍຜ່ານການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ.   ຮູບແບບທີສອງ, ຮູບແບບທີ່
ອີງໃສ່ການເຝິກຫັດຕົວຈິງ ສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມຊ ານານງານຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍຜ່ານການສະນັບສະໜູນດ້ານໂຄງ
ລ່າງພື້ນຖານຂອງສະຖາບັນ ເຊັ່ນ ສວນສາທາລະນະດ້ານການປະກອບ
ກິດຈະການ, ສະນັບສະໜູນທຶນ, ບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ແລະ ສູນບົ່ມເພາະ.  
ຕົວຢ່າງໃນຮູບແບບນີ້ແມ່ນໃນມະຫາວິທະຍາໄລປັກກິ່ງ ແອໂຣນ ຕິກ ແລະ ອັດ
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ສະໂຕຣນ ຕິດ, ເຊິ່ງສ້າງສະຖາບັນເຝິກອົບຮົມການບ ລິຫານການປະກອບ
ກິດຈະການ ທີ່ໃຫ້ອາຈານສອນ ສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການດ າເນີນ
ໂຄງການ ການສຶກສາດ້ານການປະກອບກິດຈະການ ຢ່າງເຕັມເວລາ.  
ມະຫາວິທະຍາໄລຍັງບ ລິຫານກອງທຶນການປະກອບກິດຈະການ 3 ລ້ານຢວນ 
(ເກືອບ 400,000 ໂດລາ) ເພື່ອປະເມີນແຜນທຸລະກິດຂອງນັກສຶກສາ ແລະ 
ປະກອບທຶນແກ່ແຜນທີ່ມີທ່າແຮງສູງ.  ຮູບແບບທີສາມ, ຮູບແບບປະສົມ
ປະສານ ແມ່ນການນ າໃຊ້ທັງການສິດສອນ ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ເຝິກອົບຮົມໃນ
ບ່ອນເຮັດວຽກຕົວຈິງ.  ເຂົາເຈົ້າເນັ້ນໜັກໃສ່ນະວັດຕະກ າ ວ່າເປັນພື້ນຖານ
ຂອງການ ສຶກສາດ້ານການປະກອບກິດຈະການ ໂດຍປະສານການສຶກສາດ້ານ 
ການປະກອບກິດຈະການ ເຂົ້າໃນຂົງເຂດສາຂາວິຊາທີ່ນັກສຶກສາເລືອກຮຽນ.  
ນອກນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຍັງໃຫ້ຄ າປຶກສາດ້ານ ການປະກອບທຶນ ແລະ ເຕັກນິກແກ່ນັກ
ປະກອບກິດຈະການທີ່ເປັນນັກສຶກສາ. ຕົວຢ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໄຮ້ຈ້ຽວ
ຕົງ ສ້າງໂຄງສ້າງແກ່ການພັດທະນາພອນສະຫວັນທາງນະວັດຕະກ າ, ນ າພາ
ໂດຍພື້ນຖານສາມດ້ານ: ຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີວິດ, 
ແລະ ການສຶກສາດ້ານນະວັດຕະກ າ; ແລະ ໂດຍການຫັນປ່ຽນສາມດ້ານ: ຈາກ
ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ສູ່ຊ່ຽວຊານທົ່ວໄປ, ຈາກການໃຫ້ຄ າແນະນ າ ສູ່ການ
ສຶກສາ, ຈາກການແບ່ງປັນ ສູ່ການຮຽນຮູ້. 
 ຂີດໝາຍທີສາມ ແມ່ນປີ 2005 ໃນເມື່ອໂຄງການ “ຮູ້ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ” 
ໄດ້ຮັບການສະເໜີ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ນັກສຶກສາຈາກ 6 ສະຖາບັນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່
ສຸດ ລວມມີ: ມະຫາວິທະຍາໄລຊິ່ງຫົວ, ມະຫາວິທະຍາໄລປັກກິ່ງ ແອໂຣນ ຕິກ 
ແລະ ອັດສະໂຕຣນ ຕິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດການເມືອງຊາວໜຸ່ມ
ຈີນ, ມະຫາວິທະຍາໄລເຫລ່ອງຈຽງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິສະວະກ າຕຽນຈິນ, 
ແລະ ວິທະຍາໄລການເມືອງຊາວໜຸ່ມປັກກິ່ງ.  ຮູບແບບນີ້ໄດ້ໃຫ້ແບບຢ່າງທີ່
ດີເລີດ ສ າລັບການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຖາບັນ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນການ ສົ່ງເສີມການສຶກສາດ້ານການປະກອບກິດຈະການ.  
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ໂຄງການການສຶກສາດ້ານການປະກອບກິດຈະການຢ່າງ ເປັນລະບົບໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍອົງການແຮງງານຢູແນດສ໌ໂກ, ໂຄງການ “ຮູ້ກ່ຽວກັບ
ທຸລະກິດ” ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນຢ່າງດີ  ໂດຍຜ່ານການສິດສອນຄວາມຮູ້ 
ແລະ ຄວາມຊ ານານງານຂັ້ນພື້ນຖານກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກອບ
ກິດຈະການ. ໂຄງການນີ້ຍັງ ຊ່ວຍນັກສຶກສາໃຫ້ຮັບຮູ້ ພາບລວມຂອງວິທີການ
ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ, ສົ່ງເສີມແນວຄິດ ການປະກອບ ກິດຈະການ, ແລະ ເກັບກ່ຽວ 
ນະວັດຕະກ າ ແລະ ການປະກອບກິດຈະການຈາກພອນສະຫວັນ ຂອງໄວໜຸ່ມ
ຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ໂຄງການນີ້ນ າໃຊ້ການທົດສອບດ້ານ
ຈິດຕະສາດ ແລະ ຫລິ້ນເກມເປັນກຸ່ມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົ້າໃຈລັກສະນະ
ທົ່ວໄປຂອງນັກປະກອບຈິດຈະການ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກ
ສາຄຸ້ນເຄີຍກັບຂະບວນການໂດຍລວມ ຈາກການສ້າງແນວຄິດທຸລະກິດ, ຂຽນ
ແຜນທຸລະກິດ, ສ້າງຕັ້ງບ ລິສັດ, ແລະ ຕະຫລອດເຖິງການດ າເນີນທຸລະກິດ.  
ໂຄງການນີ້ ຍັງເຊື້ອເຊີນຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດ ໃຫ້ມາ
ປະກອບສ່ວນສິດສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສົນທະນາກ ລະນີສຶກສາທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຕົວຈິງ.  ການສຶກສາແບບນີ້ ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາປະທັບໃຈຫລາຍ.  ຮອດປີ 
2009, ໂຄງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທຸລະກິດໄດ້ໃຫ້ໂອກາດເຝິກອົບຮົມແກ່ອາຈານ
ສອນ 795 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ 318 ແຫ່ງ ຈາກ 25 
ແຂວງ, ແລະ ໄດ້ສະໜອງຫລັກສູດການສຶກສາ ‘ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ’ 
ພື້ນຖານດ້ານການປະກອບກິດຈະການ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລະດັບວິທະຍາໄລ 
ຫລາຍກວ່າ 20,000 ຄົນ ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ 100 ແຫ່ງ, ລວມທັງມະຫາ
ວິທະຍາລະຊິງຫົວ, ມະຫາວິທະຍາໄລເສຈຽງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຊາວໜຸ່ມ 
ຈີນດ້ານວິທະຍາສາດການເມືອງ. 

ຂີດໝາຍທີ 4: ປີ 2008.  ໃນຂີດໝາຍທີ 4 ໄດ້ບັນລຸຜົນໃນປີ 2008, 
ໃນເມື່ອລັດຖະບານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການລັດຖະບານ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, 
ແລະ ວິສາຫະກິດ ສ້າງໂຄງການທົດລອງພັດທະນາພອນສະຫວັນດ້ານນະ
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ວັດຕະກ າ ແລະ ການປະກອບກິດຈະການ.  ໃນລະດັບຊາດ, ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການໃນມະຫາວິທະຍາໄລ 9 ແຫ່ງ.  ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນລິເລີ່ມໂຄງການ
ທົດລອງສ າລັບນະວັດຕະກ າ ແລະ ການປະກອບກິດຈະການ ເຊັ່ນ ສວນສະທາ
ລະນະດ້ານການປະກອບກິດຈະການ, ສວນສາທາລະນະວິທະຍາສາດ ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ.  ການລິເລີ່ີມທີ່ຄ້າຍກັນນີ້ ເກີດຂຶ້ນ
ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງ
ຫ້າວຫັນ.  ການປະສົບຜົນສ າເລັດດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຂີດໝາຍເບື້ອງຕົ້ນແກ່
ບາດກ້າວໃໝ່ຂອງການສຶກສາດ້ານການປະກອບກິດຈະການ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້
ຮັບການແນະນ າ ແລະ ສະນັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ, ມີການປະກອບສ່ວນ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກສັງຄົມ, ແລະ ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນຈາກ 
ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ.  ໃນຕົ້ນປີ 2010, ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ຮັບການຜັກດັນ ໂດຍການສ້າງຄະນະກ າມະການຊີ້ນ າລະດັບຊາດ ເຊິ່ງ
ດ າເນີນງານລະຫວ່າງປີ 2010 ຫາ 2015 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອະທິການບ ດີ
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ 41 ແຫ່ງ, 
ລັດຖະກອນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ປະສົບ
ຜົນສ າເລັດມາແລ້ວ.  ຄະນະກ າມະການນີ້ ມີໜ້າທີ່ສະໜອງຄ າປຶກສາ ແລະ ໃຫ້
ທິດຊີ້ນ າແກ່ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາດ້ານ
ການປະກອບກິດຈະການ.   

 
3.1.4. ວັດທະນະທ າ ແລະ ເຄີືອຂ່າຍ 
ຫລັກແນວຄິດໃນສ້າງທຸລະກິດ ມີການພົວພັນກັນຢ່າງສະນິດແຫນ້ນ 

ກັບວັດທະນະທ າຂອງຊາວຈີນ. ຕັ້ງແຕ່ ອະດີດເຖິງປະຈຸບັນມີຫລັກຄ າສອນ 
ປັດຊະຍາ ແລະ ແນວຄິດ ຫລາຍໆຢ່າງທີ່ສືບທອດກັນມາ. ປັດຊະຍາຂອງການ
ເຮັດທຸລະກິດຂອງຄົນຈີນ ຄື ການຍຶດຖືຄ າສອນຂອງຂົງຈື້ມາໃຊ້ ກັບທຸລະກິດ 
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ແລະ ພະນັກງານໃນບ ລິສັດ, ນັກທຸລະກິດຈີນຈະໃຊ້ປັດຊະຍາລັດທິເຕົ໋າ ມາ
ກ ານົດຍຸດທະວິທີທາງການຄ້າ. ນອກຈາກນັ້ນນັກທຸລະກິດຊາວຈີນຍັງມີ 
ທ ານຽມທີ່ຍຶດຖືປະຕິບັດຄືຕ້ອງຮູ້ບຸນຄຸນ, ນັບຖືຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ບັນພະບຸລຸດ. ການ
ປະຕິບັດຕາມຄ າສອນນີ້ເປັນປະເພນີການປະຕິບັດ ທີ່ຖ່າຍທອດກັນມາ (ສຸຊາດ
, 2014).  

ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມສ າພັນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ 
ແມ່ນຫລັກການດ າເນີນທຸລະກິດທີ່ສ າຄັນ. ການສ້າງສາຍພົວພັນ ຫື ກວນຊີ 
(Guanxi) ເປັນລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການປູກຝັງ ແລະ ຢູ່ຄູ່ກັບຄົນຈີນມາເປັນເວລາ
ດົນນານ. ເຊິ່ງຕາມປັດຊະຍາຄ າສອນຂອງຂົງຈື້ທີ່ວ່າ ຄົນເຮົາແມ່ນມີໜ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບໃນການພົວພັນກັບຄົນເຊັ່ນ ພໍ່ແມ່ກັບບຸດ, ອ້າຍເອື້ອຍກັບນ້ອງ, 
ຜົວກັບເມຍ, ເຈົ້ານາຍກັບລູກນ້ອງ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນກັບໝູ່ເພື່ອນກັນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ
ສິ່ງທີ່ໄດ້ຕາມມາຈາກການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງການພົວພັນກໍ່ ຄື ການເຄົາລົບ
ນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການໃຫ້ກຽດກັນ ແລະ ການຊ່ວຍ ເຫລືອເກື້ອກູນກັນ. 
ກວນຊີຈຶ່ງຖືວ່າ ຫມາກຜົນທາງວັດທະນະທ າອັນໜຶ່ງທີ່ສ າຄັນຂອງ ສປ ຈີນ ເຊິ່ງ
ລະບົບກວນຊີນີ້ແມ່ນມີຫາກຫາຍມູມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ກວນຊີເປັນສິ່ງ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາຍພົວພັນເປັນສິ່ງທີ່ສ າຄັນເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ 
ປຽບເໝືອນລະບົບຊ່ວຍເຫືອຄໍ້າຊູຫາຍກວ່າ ການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ. ສ າລັບຄົນຈີນ ກວນຊີ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຮັດທຸລະກິດ 
ຮ່ວມກັນເຊິ່ງແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້. ສ າລັບບາງຄົນແມ່ນສາມາດສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອງດ້ວຍການ ສະແຫວງຫາຂໍ້ມູນ ຫື ໂອກາດທາງທຸລະກິດ 
ໂດຍຜ່ານສາຍພົວພັນ. ມີຫາຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດ ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ  
ໃໝ່ໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທຸລະກິດທີ່ຕົນເອງມີຄວາມຊ ານານ ແຕ່ຍ້ອນການມີສາຍ 
ພົວພັນທີ່ດີກັບຜູ້ທີ່ມີອ ານາດທາງທຸລະກິດ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ໄດ້ຮັບໂອກາດ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜຸນ (ThaiBizChina, 2016). 
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ທິດສະດີກວານຊີເລື່ອງສາຍພົວພັນ ຈະກົງກັບທິດສະດີໃນການສ້າງຜູ້
ປະກອບກິດຈະການທົ່ວໄປ ຄື ຖ້າຜູ້ປະກອບກິດຈະການໄດ້ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັບ
ບຸກຄົນປະສົບຄວາມສ າເລັດໃນການປະກອບທຸລະກິດ ຫລື ໃຫ້ໃຊ້ເວລາຈັກມື້
ໜຶ່ງ ກັບນັກປະກອບທຸລະກິດທີ່ຕົນຍົກຍ້ອງ. ບຸກຄົນນັ້ນຈະສັງເກດສິ່ງທີ່ນັກ
ປະກອບກິດຈະການເຮັດໃນຊີວິດປະຈ າວັນຂອງລາວໄປຫມຸນໃຊ້ ໃນການ
ປະກອບທຸລະກິດຂອງຕົນ. ນັກປະກອບກິດຈະການທີ່ປະສົບຄວາມສ າເລັດ
ສາມາດໃຫ້ຄ າແນະນ າສ່ວນຕົວແກ່ທ່ານ ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການຂອງລາວ ຫລື 
ວິທີເລີ່ມຕົ້ນ, ອຸປະສັກໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງ, ແລະ ວິທີສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ 
ລະຫວ່າງຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ຊີວິດທຸລະກິດ.  ຜົນຈາກການພົວພັນ, ເຄືອຂ່າຍ 
ແລະ ການສ້າງສ າພັນ ແລະກະຕຸ້ໃຫ້ນັກທຸລະກິດສ້າງທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນ
ເອງ (ໂພສີ, 2010).   

ຄົນຈີນແມ່ນຖືເລື່ອງກວນຊີ ຫື ຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນເປັນ
ເລື່ອງສ າຄັນ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ເພາະວ່າໃນອະດີດ ຊາວຈີນ
ຕ້ອງພົບພໍ້ກັບຍຸກການປະຕິວັດ ວັດທະນາທ າຈີນ ເຮັດໃຫ້ຊາວຈີນມີຄວາມ
ຢ້ານກົວ ແລະ ຫວາດລະແວງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອຕ້ອງເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບຄົນຈີນ ການໄດ້ຮັບຄ າແນະນ າຈາກບຸກຄົນທີສາມຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສ າຄັນ. 
ນອກຈາກນັ້ນ ການມີຂໍ້ມູນ ແລະ ເຂົ້າໃຈຜູ້ບ ລິໂພກ ຊາວຈີນນັ້ນເປັນຂໍ້ທ າອິດທີ່
ຜູ້ຈະເຮັດທຸລະກິດ ຄວນໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ ໂດຍຕ້ອງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ 
ເຂົ້າເຖິງ ຄວາມຄິດຂອງຄົນຈີນ ລວມທັງສຶກສາພຶດຕິກ າຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ 
ຄູ່ຄ້າຄົນຈີນ ເພາະວ່າແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫາຍ 
(ThaiBizChina, 2016).  

ຍຸດທະສາດການເຮັດທຸລະກິດຂອງຈີນແມ່ນນິຍົມໃຊ້ຍຸດທະສາດ ໃນ
ການສ້າງຜົນກ າໄລຕໍ່າ ແຕ່ເນັ້ນທີ່ປະລິມານຂາຍຫາຍໆ. ຄົນຈີນເຂົາເຊື່ອວ່າ
ຖ້າຫາກເຮົາມີເງິນທຶນໜ້ອຍ ແຕ່ເຮົາກໍ່ສາມາດ ເຮັດທຸລະກິດໄດ້ໂດຍເລີ່ມຈາກ
ສິ່ງນ້ອຍໆ ແລ້ວຈຶ່ງຂະຫຍາຍຈາກຂະໜາດນ້ອຍເປັນຂະໜາດກາງ ແລະ ຈາກ
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ຂະໜາດກາງເປັນຂະໜາດໃຫຍ່ ເຂົາພະຍາຍາມທີ່ສຸດໃນການຫີກລ່ຽງການ
ເປັນໜີ້ ຫື ການກູ້ຢືມເງິນຫາຍໆ ເພາະເຂົາຖືວ່າມັນມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຄົນ
ຈີນຈະໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບການປະຢັດ ແລະ ການໃຊ້ເງິນໃຫ້ເປັນ ມັນຈະສົ່ງ
ຜົນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄດ້ໃນ
ອະນາຄົດ1.  

3.2. ບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 
ການສ້າງທຸລະກິດຂອງນັກທຸລະກິດຈີນ ມີແຮງຊຸກຍູ້ມາຈາກຫລາຍປັດ

ໄຈ. Liu (2002) ໄດ້ອະທິບາຍວິວັດທະນາການຂອງການສ້າງຜູ້ປະກອບການ
ໃນຈີນ. ຫລັງການປະຕິຮູບລະບົບເສດຖະກິດຂອງຈີນ ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໄດ້
ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ມີການປັປປຸງລະບຽບກົດຫມາຍ
ໃນການສະນັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ. 
ທະນາຄານເອກະຊົນຍິນດີປ່ອຍກູ້ໃຫ້ກັບ ພາກເອກະຊົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. Chen (2006) ອະທິບາຍການ ພັດທະນາທຸລະ
ກິດຂະຫນາດກາງ ແລະ ຂະຫນາດນ້ອຍ ຂອງ ສປ ຈີນປະກອບດ້ວຍ 3 ໄລຍະ 
1978 ຫາ 1992 ແມ່ນໄລຍະທີ່ມີ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ ເຊິ່ງມາຈາກ
ການສະຫນັບສະໜູນຂອງ ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ. ໄລະຍະທີ 2 ແມ່ຊ່ວງໄລຍະ ປີ 
1992 ຫາ ປີ 2002 ແມ່ນໄລຍະປະຕິຮູບ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດ. ໄລຍະທີ 3 
ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2002 ແມນ່ຊ່ວງທີ່ປຽໍ້່ນແປງກົດໝາຍ ໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ປັບປຸງນະໂຍບາຍໃນການ 

                                        

1  ThaiBizChina. (2016). http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/start/ 
culture.php 

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/start/
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ພັດທະນາທຸລະກິດຂະຫນາດກາງ ແລະ ຂະຫນາດນ້ອຍ, ລົບລ້າງສິ່ງກີດຂວາງ
ໃນການພັດທະນາ ທຸລະກິດຂະຫນາດກາງ ແລະ ຂະຫນາດນ້ອຍ, ສົ່ງເສີມເຕັກ
ໂນໂລຍີ ແລະ ນະວັດຕະກ າຂອງທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ປັບປຸງ
ໂຄງສ້າງຂອງທຸລະກິດ, ແລະ ຂະຫຍາຍການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການແຂ່ງຂັນ.  

Xiangfeng (2007) ອະທິບາຍວ່າສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ
ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ ໃນ ສປ ຈີນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນການ
ສ້າງທຸລະກິດ ແລະ ນະວັດຕະກ າແມ່ນຍ້ອນ ລັດຖະບານ ສປ ຈີນໄດ້ມີການສ້າງ 
ສູນຝືກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກ, ມີການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ໃນການ
ເຮັດທຸລະກິດ, ມີການໃຫ້ເງິນສະນັບສະໜູນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະ
ໜາດກາງ ທີ່ເຮັດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຍີ, ແລະ ມີການສ້າງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ
ໃນການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ.  

ສຸຊາດ (2014) ໄດ້ອະທິບາຍວ່າປັດຊະຍາຂອງການເຮັດທຸລະກິດ
ຂອງຄົນຈີນຄືການຍຶດຖືຄ າສອນ ຂອງຂົງຈື້ມາໃຊ້ກັບທຸລະກິດ ແລະ 
ພະນັກງານໃນບ ລິສັດ, ນັກທຸລະກິດຈີນຈະໃຊ້ປັດຊະຍາ ລັດທິ ເຕົ໋າ ມາກ ານົດ
ຍຸດທະວິທີທາງການຄ້າ. ນອກຈາກນັ້ນນັກທຸລະກິດຊາວຈີນຍັງມີທ ານຽມທີ່ຍຶດ
ຖື ປະຕິບັດ ຄື ຕ້ອງຮູ້ບຸນຄຸນ, ນັບຖືຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ບັນພະບຸລຸດ. ການປະຕິບັດ
ຕາມຄ າສອນນີ້ເປັນປະເພນີການປະຕິບັດທີ່ຖ່າຍ ທອດກັນມາ.  
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3.2 ຂອບແນວຄວາມຄິດ 

 

 
4. ວິທວີິທະຍາ 
4.1. ທົບທວນເອກະສານ 

ການທົບທວນບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຈະເປັນການທົບທວນ ປັດໄຈທີ
ເຮັດໃຫ້ເກີດທຸລະກິດ ແລະ ນະວັດຕະກ າຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ເນັ້ນໃສ່
ນັກທຸລະກິດ ຂອງ ສປ ຈີນ; ໂດຍການທົບທວນຈະໄດ້ ມາຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າ ທີ່
ຜ່ານມາ, ລາຍງານ, ເອກະສານນະໂຍບາຍ ແລະ ທາງອິນເຕີເນັດ. ຈາກນັ້ນ ຈະ
ນ າເອົາ ປັດໄຈທີ່ສ າຄັນຕ່າງໆ ໃນການສ້າງທຸລະກິດຂອງຈີນ ມາສະຫລຸບ ແລະ
ນ າໄປສ້າງເປັນທິດທາງເພື່ອສົ່ງເສີມ ນັກປະກອບກິດຈະການຂອງລາວຕໍ່ໄປ.  

4.2. ການເກັບກ າຂໍ້ມູນ: 
1. ເກັບກ າຕົວເລກນັກປະກອບກິດຈະການຂອງຈີນໃນ ສປປ ລາວ ໃນ 2 

ແຂວງພາກເຫນືອ ແລະ ນະຄອນຫລວງ 

ການສ້າງຜູປ້ະກອບ
ກ ດຈະການ

ສະພາບແວດລອ້ມ
- ພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ
- ການເງ ນ

ການສ ກສາ
- ຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ
- ໂຮງຮຽນເຕັກນ ກ
- ມະຫາວ ທະຍາໄລ
- ທັກສະ

ນະໂຍບາຍກ ດຫມາຍ
- ກ ດໝາຍ
- ສ ົ່ງເສີມການລ ງທ ນ

ວັດທະນະທ າ

- ປັດຊະຍາ

- ຮີດຄອງປະເພນີ
ເສດຖະກ ດ ແລະ ການ

ຕະຫລາດ
- ລາຍໄດ້ ຫລ  ລາຍຈ່າຍ
- ຈ ານວນລູກຄ້າ
- ການແຂ່ງຂັນ

ເຄ ອຂາ່ຍ
- ສະມາຄ ມ
- ພີິ່ນ້ອງ
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2. ສ າພາດສະມາຄົມຈີນໃນ ສປປ ລາວ 

3. ສ າພາດນັກປະກອບກິດຈະການຂອງ ສປ ຈີນ  

4. ສ າພາດນັກທຸລະກິດລາວເຊື້ອສາຍຈີນທີ່ປະສົບຄວາມສ າເລັດ 

4.3. ພື້ນທີ່ລົງເກັບກ າຂໍ້ມູນ: 
ໃນການສຶກສາວິໄຈຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະລົງເກັບກ າຂໍ້ມູນຈາກ ນັກປະກອບ

ກິດຈະການຂອງ ສປ ຈີນທີ່ມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງ
ທາງພາກເຫນືອ ໃນແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ.  ນອກຈາກນັ້ນ
ຈະເກັບກ າຂໍ້ມູນກັບນັກທຸລະກິດລາວເຊື້ອສາຍຈີນທີ່ປະສົບຄວາມສ າເລັດ ໃນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. 

4.4. ວິທີວໄິຈຂໍ້ມູນ: 
 ນ າໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Excel ແລະ SPSS 22 ເພື່ອສັງລວມ
ເອົາຂໍ້ມູນມາວິເຄາະ ຫາຄວາມຖີ່ ແລະ ສາຍພົວພັນຕ່າງໆ ຫື ຕົວປ່ຽນຕ່າງໆ ຕີ
ຄວາມຈາກເນື້ອໃນບົດ. 

ສ າລັບເກນການວັດຂໍ້ມູນປະເພດໄລຍະຫ່າງ ຫລື ວ່າງ (Interval 
Scale) ໃນການວັດລະດັບ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມຕໍ່ຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບສະພາບການສົ່ງເສີມທຸລະກິດໃໝ່ ໃນ ສປ ຈີນ ໂດຍໃຊ້ສູດການຄ າ
ນວນຄວາມກວ້າງລະຫວ່າງຊັ້ນ ດັ່ງນີ້: 

  

 

ດັ່ງນັ້ນຄວາມກວ້າງຂອງຊັ້ນຈຶ່ງແມ່ນ 8.0
5

15



  

ຄວາມກວ້າງຂອງຊ ້ນ = ຄະແນນສູງສຸດ - ຄະແນນຕ ໍ່າສຸດ 

                                             ຈ ານວນຊ ້ນ 
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ເຊິ່ງສາມາດແປຄວາມໝາຍລະດັບຄະແນນດ້ານຄວາມຄິດເຫັນຂອງ
ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມຕໍ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການສົ່ງເສີມທຸລະກິດໃໝ່ ໃນ ສ
ປ ຈີນ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ລະດັບໄດ້ດັ່ງນີ້: 

ຄະແນນສະເລ່ຍ 4.20-5.00 ໝາຍເຖິງ ເຫັນດີຫລາຍທີ່ສຸດ 

ຄະແນນສະເລ່ຍ 3.39-4.19 ໝາຍເຖິງ ເຫັນດີຫລາຍ 

ຄະແນນສະເລ່ຍ 2.58-3.38 ໝາຍເຖິງ ປານກາງ 

ຄະແນນສະເລ່ຍ 1.77-2.57 ໝາຍເຖິງ ເຫັນດີໜ້ອຍ 

ຄະແນນສະເລ່ຍ 1.00-1.76 ໝາຍເຖິງ ເຫັນດີໜ້ອຍທີ່ສຸດ 
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5. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ 

5.1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ 
ຕາຕະລາງທີ 5.1: ເພດຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ 

ເພດ ຄວາມຖີ່ ເປີເຊັນ ເປີເຊັນລວມ 
ເປີເຊັນສະ
ສົມ 

ຊາຍ 36 56.3 56.3 56.3 
ຍິງ 28 43.8 43.8 100.0 
ລວມ 64 100.0 100.0  

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ ເຫັນຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມມີອັດຕາສ່ວນໃກ້ຄຽງກັນ
ລະຫວ່າງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົມດຸນໃນການ
ເລືອກຕົວຢ່າງ. 

ຕາຕະລາງທີ 5.2: ອາຍຸຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ 

 ອາຍຸ ຄວາມຖີ່ ເປີເຊັນ ເປີເຊັນລວມ ເປີເຊັນສະສົມ 

20-29ປີ 11 17.2 17.2 17.2 
30-39ປີ 24 37.5 37.5 54.7 
40-49ປີ 19 29.7 29.7 84.4 
50-59ປີ 8 12.5 12.5 96.9 
60ປີຂຶ້ນໄປ 2 3.1 3.1 100 
ລວມ 64 100 100  

ຈາກການສ າຫລວດເຫັນວ່າອາຍຸຂອງຜູ້ປະກອບການສ່ວນຫລາຍ
ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸ 30 ຫາ 39 ປີ ຄິດເປັນ 37.5% ຂອງຜູ້ຕອບທັ້ງຫມົດເຊີ່ງ
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ເປັນຊ່ວງກາງຄົນ ແລະ ເຮັດວຽກ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ປະກອບການທີ່ມີອາຍຸຫລາຍ
ກວ່າ 60 ປີຂຶ້ນໄປມີພຽງແຕ່ 2 ຄົນ.  

ຕາຕະລາງທີ 5.3: ສະຖານະພາບຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ 

ສະຖານະ
ພາບຄອບຄົວ 

ຄວາມຖີ່ ເປີເຊັນ ເປີເຊັນລວມ ເປີເຊັນສະສົມ 

ໂສດ 7 10.9 11.1 11.1 
ແຕ່ງງານ 45 70.3 71.4 82.5 
ແຍກກັນຢູ່ 5 7.8 7.9 90.5 
ໝ້າຍ 2 3.1 3.2 93.7 
ຢ່າຮ້າງ 4 6.3 6.3 100 
ລວມ 63 98.4 100  
ບໍ່ຕອບ 1 1.6   
ລວມທັ້ງຫມົດ 64 100   

 
ຜົນຂອງການສ າຫລວດທາງດ້ານສະຖານະພາບ ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ
ພົບວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຜູ້ປະກອບການຈີນມີຄອບຄົວແລ້ວຄິດເປັນ 70.3% ຂອງຜູ້
ຕອບແບບສອບຖາມທັ້ງຫມົດ. ສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນຍັງໂສດ, ແຍກກັນຢູ່ ແລະ 
ຢ່າຮ້າງຕາມລ າດັບ. ໃນນັ້ນມີຄົນທີ່ບໍ່ຕອບຂໍ້ນີ້ 1 ທ່ານ.  
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ຕາຕະລາງທີ 5.4: ລະດັບການສຶກສາຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ 

ລະດັບການສຶກສາ ຄວາມຖີ່ ເປີເຊັນ ເປີເຊັນລວມ ເປີເຊັນສະສົມ 

ບໍ່ຈົບປະຖົມສຶກສາ 1 1.6 1.6 1.6 
ປະຖົມສຶກສາ 9 14.1 14.3 15.9 

ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ 34 53.1 54 69.8 

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 19 29.7 30.2 100 

ລວມ 63 98.4 100  

ບໍ່ຕອບ 1 1.6   

ລວມທັງຫມົດ 64 100   

ຕາຕະລາງທີ 5.5:ລະດັບວິຊາຊີບຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ 

ລະດັບວິຊາຊີບ ຄວາມຖີ່ ເປີເຊັນ ເປີເຊັນລວມ ເປີເຊັນສະສົມ 

ຊັ້ນຕົ້ນ 13 20.3 21 21 
ຊັ້ນກາງ 25 39.1 40.3 61.3 

ຊັ້ນສຸງ 10 15.6 16.1 77.4 

ປະລິນຍາຕີ 7 10.9 11.3 88.7 

ປະລິນຍາໂທ 3 4.7 4.8 93.5 

ປະລິນຍາເອກ 4 6.3 6.5 100 

ລວມທັ້ງຫມົດ 62 96.9 100  

ບໍ່ຕອບ 2 3.1   

ລວມທັ້ງຫມົດ 64 100   
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ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມີລະດັບການສຶກສາສາຍ
ສາມັນທີ່ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຄິດເປັນ 53.1% ແລະ ມີພຽງແຕ່ 1 ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້
ຮຽນ. ສ່ວນການສຶກສາໃນສາຍວິຊາຊີບສ່ວນຫລາຍຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມມີ
ລະດັບການສຶກສາທີຊັ້ນກາງ ຄິດເປັນ 39.1%. ຜູ້ທີຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີ ຫລື 
ສູງກວ່າລວມມີທັ້ງຫມົດ ປະມານ 20% ໃນນັ້ນຜູ້ທີຈົບລະດັບລະດັບປະລິຍາ
ເອກ ເຊີ່ງເປັນລະດັບສູງສຸດທັ້ງຫມົດ 4 ຄົນ ຄິດເປັນ 6.3% ຂອງຜູ້ຕອບແບບ
ສອບຖາມທັ້ງຫມົດ. 

ຕາຕະລາງທີ 5.6: ອາຊີບຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ 

ອາຊີບ ຄວາມຖີ່ ເປີເຊັນ ເປີເຊັນລວມ ເປີເຊັນສະສົມ 
ນັກທຸລະກິດ 26 40.6 44.8 44.8 
ພະນັກງານໃນບ ລິສັດ 32 50.0 55.2 100 
ລວມ 58 90.6 100  
ບໍ່ຕອບ 6 9.4   
ລວມທັງຫມົດ 64 100   

 

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ ເຫັນວ່າຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນພະນັກງານໃນບ ລິສັດ (40.6%) ແຕ່ຈ ານວນກໍ່ບ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຜູ້
ທີ່ຕອບແບບສອບຖາມທີ່ມີອາຊີບເປັນນັກທຸລະກິດ (50.0%). ນອກນັ້ນມີຜູ້ບໍ່
ຕອບຄ າຖາມນີ້ຈ ານວນ 6 ຄົນ ຄິດເປັນ 9.4%. ສະແດງວ່າຜູ້ທີ່ມາເຮັດທຸລະກິດ
ຢູ່ປະເທດລາວ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຄີຍເປັນນັກທຸລະກິດມາກ່ອນ ແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງ
ແມ່ນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃນບ ລິສັດ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງກ ແມ່ນ
ພະນັກງານບ ານານ. 
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ຕາຕະລາງທີ 5.7: ປະເພດທຸລະກິດທີ່ດ າເນີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ 

ປະເພດທຸລະກິດ ຄວາມຖີ່ ເປີເຊັນ ເປີເຊັນລວມ ເປີເຊັນສະສົມ 

ກະສິກ າ 14 21.9 22.6 22.6 
ອຸດສາຫະກ າ 13 20.3 21 43.5 
ການຄ້າ 28 43.8 45.2 88.7 
ການບ ລິການ 7 10.9 11.3 100 
ລວມ 62 96.9 100  
ບໍ່ຕອບ 2 3.1   
ລວມທັງຫມົດ 64 100   

 

ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດ າເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ໃນຂະແໜງ 
ການຄ້າເນື່ອງຈາກທຸລະກິດຈີນ ທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນປະກອບ
ທຸລິກິດປະເພດການຄ້າໂດຍນ າເຂົ້າສິນຄ້າຈາກ ສປ ຈີນ ມາຂາຍໃນລາວເປັນ
ຫລັກ ມີທັ້ງຫມົດ 43.8% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທັງຫມົດ. ສ່ວນທຸລະກິດ
ປະເພດກະສິກ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າມີຈ ານວນໃກ້ຄຽງກັນ ແລະ ມີຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້
ລະບຸປະເພດທຸລະກິດຈ ານວນ 2 ຄົນ. 
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ຕາຕະລາງທີ 5.8: ປະສົບການເຮັດທຸກິດຢູ່ປະເທດຈີນ 

ປະສົບການເຮັດທຸກິດ
ຢູ່ປະເທດຈີນ 

ຄວາມຖີ່ ເປີເຊັນ ເປີເຊັນລວມ 
ເປີເຊັນ 
ສະສົມ 

ເຄີຍ 37 57.8 60.7 60.7 
ບໍ່ເຄີຍ 24 37.5 39.3 100 
ລວມ 61 95.3 100  
ບໍ່ຕອບ 3 4.7   
ລວມທັ້ງຫມົດ 64 100   

 

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ, ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຄີຍ
ເຮັດດທຸລະກິດຢູ່ຈີນມາກ່ອນ ແລະ ມີປະສົບການມາແລ້ວ ມີເຖິງ 57.8%, ສ່ວນ
ອີກ 37.5% ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີປະສົບການມາກ່ອນ ກຸ່ມນີ້ ແມ່ນມາຈາກ
ພະນັກງານບ ານານ, ທະຫານປົດປະຈ າການ ແລະ ເຄີຍເປັນພະນັກງານຂອງ
ບ ລິສັດ ແລະ 4.7% ບໍ່ໄດ້ຕອບ. 

ຕາຕະລາງທີ 5.9: ການປະກອບອາຊີບກ່ອນມາເຮັດທຸລະກິດ 

 

ກ່ອນເຮັດທຸລະກິດທ່ານມີ
ອາຊີບຫຍັງມາກ່ອນ 

ຄວາມຖີ່ ເປີເຊັນ 
ເປີເຊັນ 
ລວມ 

ເປີເຊັນ
ສະສົມ 

ລັດຖະກອນ 3 4.7 4.7 4.7 
ພະນັກງານບ ລິສັດເອກກະຊົນ 27 42.2 42.2 46.9 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດ 11 17.2 17.2 64.1 
ບໍ່ມີອາຊີບຫຍັງ 23 35.9 35.9 100 
ລວມ 64 100 100  
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ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງເຫັນວ່າ ມີປະມານ 37.5% ຂອງຜູ້ຕອບແບບ
ສອບຖາມທີບໍ່ເຄີຍເຮັດທຸລະກິດມາກ່ອນໃນ ສປປ ຈີນ ແລ້ວມາເລີ່ມປະກອບ
ທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ, ສ່ວນມີ 4.7% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້
ມູນ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນຕື່ມດ້ານອາຊີບທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ປະກອບກ່ອນເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພະນັກງານເອກະ
ຊົນ ຄິດເປັນ 42.2% ແລະ ມີປະມານ 35.9% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີບໍ່
ໄດ້ເຮັດຫຍັງມາກ່ອນ ແລ້ວມາສະແຫວງຫາອາຊີບໃນ ສປປ ລາວ.  

 

5.2. ດ້ານການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືລອຂອງພາກລັດ 
ຕໍ່ກັບຄ າຖາມທີ່ວ່າ ລັດຖະບານຄວນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຕໍ່ກັບ

ປະຊາຊົນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນກາຍເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ຜູ້ຕອບແບບສອບ
ຖາມໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໂດຍໃຫ້ລະບຸລະດັບຄວາມຄິດເຫັນຕັ້ງແຕ່ 1 
ຫາ 5 ເຊິ່ງ 1 ຫມາຍເຖິງ ເຫັນດີໜ້ອຍທີ່ສຸດ, 2 ຫມາຍເຖິງ ເຫັນດີຫນ້ອຍ, 3 
ຫມາຍເຖິງ ປານກາງ, 4 ຫມາຍເຖິງ ເຫັນດີຫລາຍ ແລະ 5 ຫມາຍເຖິງເຫັນດີ
ຫລາຍທີ່ສຸດ. ໃນນັ້ນມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານຕ່າງໆ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
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ຕາຕະລາງທີ 5.10: ລະດັບຄວາມຕ້ອງທີ່ໃຫ້ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ດ້ານຕ່າງໆ 

ດ້ານການໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫລືອຂອງພາກລັດ 

 

ຈ າ
ນວນ 

ຄ່າຕໍ່າ
ສຸດ 

ຄ່າ
ສູງ
ສຸດ 

ຄ່າສະ
ເລຍ 

ຄ່າ ຜັນ
ປ່ຽນມາດ
ຕະ ຖານ 

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອດ້ານ
ການເງິນ 

64 2.00 5.00 4.37 0.86 

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ຄ າປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ 

64 3.00 5.00 4.26 0.74 

ສົ່ງເສີມການເປັນເຈົ້າ
ຂອງທຸລະກິດແບບເປັນ
ອາຊິບ 

64 1.00 5.00 3.93 1.11 

ສະໜອງການເຝິກອົບຮົມ
ທັດສະດ້ານທຸລະກິດ 

64 1.00 5.00 4.23 0.97 

ສະໜອງຫັກສູດກ່ຽວກັບ
ການເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະ
ກິດໃນລະບົບການສຶກສາ 

64 1.00 5.00 4.11 1.01 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.10 ສະແດງຄ່າຕໍ່າສຸດ, ຄ່າສູງສຸດ, ຄ່າສະເລ່ຍ 
ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ
ດ້ານຕ່າງໆ. ເຫັນວ່າຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານດ້ານການເງິນມີຄວາມສ າຄັນເປັນອັນທີ 1 
ເຊິ່ງມີລະດັບຄ່າສະເສ່ຍຂອງຄວາມສ າຄັນຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ 4.37 ສາຍເຫດ
ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ປະກອບຂາດແຫລ່ງເງິນທຶນ ໃນການຂະຫຍາຍກິດຈະການ 
ແລະ ດອກເບັ້ຍໃນການກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນຂ້ອນຂ້າງສູງ ຫລື ເຂົ້າ
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ເຖິງແຫລ່ງເງິນທຶນໄດ້ຍາກ. ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມຍັງຕ້ອງການໄດ້ຮັບຄວາມ
ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໃຫ້ຄ າປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ ເຊິ່ງ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊັ່ນ ລະບຽບການຕ່າງຂອງທາງພາກລັດກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກະຈາຍໄປ
ຢ່າງທົ່ວເຖິງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ເຫັນວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ສ າຄັນທີ່
ຕ້ອງການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານ. ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ
ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານການສົ່ງເສີມການປະກອບທຸລະກິດ
ແບບມືອາຊີບມີຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບປານກາງຫາຫລາຍ, ເນື່ອງຈາກສ່ວນ
ຫລາຍແມ່ນເຂົາເຈົ້າມີທຸລະກິດຢູ່ແລ້ວ ຈຶ່ງເຫັນວ່າດ້ານນີ້ມີຍັງບໍ່ແມ່ນຄວາມ
ຕ້ອງການທີ່ສ າຄັນທີ່ສຸດ.  

5.3. ການມີທັກສະ ຫືລ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານຕ່າງໆໃນ
ການເລີ່ມດ າເນີນທຸລະກິດຕົນເອງ 

ຕໍ່ກັບຄ າຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີທັກສະ ຫລື ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ດ້ານຕ່າງໆໃນການເລີ່ມດ າເນີນທຸລະກິດຕົນເອງ. ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມໄດ້
ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໂດຍໄດ້ລະບຸຕາມລະດັບຄວາມຄິດເຫັນຕັ້ງແຕ່ 1 ຫາ 
5. ເຊິ່ງ 1 ຫມາຍເຖິງສ າຄັນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, 2 ຫມາຍເຖິງສ າຄັນຫນ້ອຍ, 3 
ຫມາຍເຖິງ ປານກາງ, 4 ຫມາຍເຖິງສ າຄັນຫລາຍ ແລະ 5 ຫມາຍເຖິງສ າຄັນ
ຫລາຍທີ່ສຸດ. ໃນນັ້ນມີຄວາຕ້ອງການດ້ານຕ່າງໆຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
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ຕາຕະລາງທີ 5.11: ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການປະກອບ
ກິດຈະການ 

ເນື້ອໃນ ຈ າ
ນວນ 

ຄ່າ
ຕໍ່າ
ສຸດ 

ຄ່າ
ສູງ
ສຸດ 

ຄ່າສະ
ເລຍ 

ຄ່າ ຜັນ
ປ່ຽນ
ມາດຕະ 
ຖານ 

ການເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງການ
ປະກອບການແລະຂະບວນການ
ຕັດສິນໃຈ 

64 1.00 5.00 4.17 0.98 

ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຕະຫາດ ແລະ
ທັກສະດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ 

64 1.00 5.00 4.21 1.06 

ທັກສະດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ່ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ 

64 1.00 5.00 4.32 0.90 

ທັກສະດ້ານການບ ລິຫານ, ການ
ວາງແຜນໂຄງການ 

64 1.00 5.00 4.25 1.02 

ທັກສະດ້ານການບ ລິຫານເວລາ 64 1.00 5.00 4.32 0.91 
ທັດສະດ້ານການສື່ສານ 64 1.00 5.00 4.29 0.97 
ທັກສະກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ນ າ 64 1.00 5.00 4.42 0.94 
ທັກສະກ່ຽວກັບການເຈລະຈາ 64 1.00 5.00 4.29 1.01 
ທັກສະກ່ຽວກັບການສ້າງເຄືອ
ຂ່າຍ 

64 1.00 5.00 4.42 0.97 

ທັດສະໃນການເຮັດວຽກເປັນທິມ
ງານ 

64 1.00 5.00 4.28 1.01 
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ການປ່ຽນທັດສະນະໄປສູ່ການກ້າ
ສ່ຽງ, ການຫາໂອກາດໃໝ່ 

64 1.00 5.00 4.15 1.05 

ການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງ 64 1.00 5.00 4.34 0.89 
ການປັບປຸງຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, 
ທ່າແຮງໃນການສ້າງນະວັດຕະ
ກ າ 

64 1.00 5.00 4.29 0.98 

 
ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.11 ໄດ້ສະແດງຄ່າຕໍ່າສຸດ, ຄ່າສູງສຸດ, ຄ່າສະເລ່ຍ 

ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ
ດ້ານຕ່າງໆ. ໂດຍສະເລ່ຍເຫັນວ່າ ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານ
ຕ່າງໆມີຄວາມສ າຄັນຫລາຍຫາຫລາຍທີ່ສຸດ. ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມເຫັນວ່າ
ທັກສະໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ທັກສະກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ນ າມີຄວາມ
ສ າຄັນເປັນອັນທີ 1 ໃນການເລີ່ມທຸລະກິດໂດຍມີຄ່າສະເລຍຄວາມສ າຄັນເທົ່າ
ກັນທີ 4.42, ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ປະກອບຈີນທີ່ມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການ
ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີຈ າເປັນໃນການເລີ່ມດ າເນີນທຸລະກິດ ເຊັ່ນ ການຈົດ
ທະບຽນ, ການລະດົມເງິນທຶນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທຸລະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການມີເຄືອ
ຂ່າຍຈະເຮັດໃຫ້ການດ າເນີນທຸລະກິດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໄວ ແລະ ຫລຸດຂັ້ນຕອນທີບໍ່
ສ າຄັນອອກໄປ. ທາງດ້ານການເປັນຜູ້ນ າມີຄວາມສ າຄັນຫລາຍເນື່ອງຈາກຈະ
ຕ້ອງມີຄົນຄິດ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດວຽກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທຸລະກິດຈະບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນ
ໄດ້. ດ້ານຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຕົນເອງຂອງຜູ້ປະກອບການກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ສ າຄັນ ຜູ້
ຕອບແບບສອບຖາມເຫັນວ່າການມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດລິເລີ່ມທຸລະກິດໄດ້ ເຊິ່ງນັກທຸລະກິດຈີນສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຄວາມເຊື່ອ
ຫມັ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການກ້າສ່ຽງ ແລະ ຫາໂອກາດໃນການລົງທຶນ.  

  



33 

 

5.4. ທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງດ້ານການເງິນ 
ຕາຕະລາງທີ 5.12: ສ່ວນປະກອບທາງດ້ານການເງິນ 

ລດ ດ້ານການເງິນ ຈນ 
ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 ມີທຶນຕົນເອງຢ່າງພຽງພ  64 3.31 1.04 

2 
ມີນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນສະໜັບສະ
ໜູນຈາກພາກລັດເພື່ອສ້າງຕັ້ງບ ລິສັດ     
ໃໝ ່

64 3.38 1.08 

3 
ມີທຶນຢ່າງພຽງພ ຈາກນາຍທຶນໃຫ້ແກ່
ບ ລິສັດໃໝ່ 

64 3.39 0.94 

4 ມີທຶນໃຫ້ກູ້ຢືມຢ່າງພຽງພ  64 3.39 1.04 
ລວມ 3.34 0.74 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.12 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງ
ດ້ານການເງິນ ແມ່ນມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 3.34 ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານເທົ່າ
ກັບ 0.74. ສະແດງວ່າການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ມີຕໍ່ການສົ່ງ
ເສີ່ມທາງດ້ານການເງິນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ. ເນື່ອງຈາກວ່ານັກທຸລະກິດ
ສ່ວນຫລາຍມີເງິນພຽງພ ທີ່ຈະກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫລື ຖ້າຈະ
ຢືມກ ສາ ມາດຢືມໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດເຫັນ
ໃນການມີທຶນຢ່າງພຽງພ  ແລະ ມີທຶນໃຫ້ກູ້ຢືມຢ່າງພຽງພ  ແມ່ນມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າ
ກັບ 3.39 ຫລືຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. 
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5.5. ປັດໄຈທາງດ້ານນະໂຍບາຍ 
ຕາຕະລາງທີ 5.13: ປັດໄຈທາງດ້ານນະໂຍບາຍ 

ລດ ນະໂຍບາຍ ຈນ 
ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 
ຄວາມສະດວກຂອງພາສີອາກອນຕໍ່
ກັບບ ລິສັດ 

64 3.44 1.04 

2 
ການໄດ້ຮັບອານຸຍາດສ້າງຕັ້ງ
ບ ລິສັດໃໝ່ພາຍໃນໝຶ່ງອາທິດ 

64 3.45 1.13 

3 

ພາສີ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ
ລັດຕໍ່ບ ລິສັດໃໝ່ມີຄວາມຊັດເຈນ, 
ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ 

64 3.56 1.01 

4 
ນະໂຍບາຍລັດຖະບານສະໜັບສະ
ໜູນໃນການປະກອບທຸລະກິດ ໃໝ່ 

64 3.92 0.98 

5 

ນະໂຍບາຍຂອງລັດສະໜັບສະໜູນ
ບ ລິສັດມີປະສິດທິພາບໃນການ
ດ າເນີນງານ 

64 3.97 0.82 

ລວມ 3.63 0.81 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.13 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງ
ດ້ານນະໂຍບາຍ ແມ່ນມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 3.63 ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ
ເທົ່າກັບ 0.81. ສະແດງວ່າການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ມີຕໍ່
ການສົ່ງເສີ່ມທາງດ້ານນະໂຍບາຍແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າ
ນັກທຸລະກິດສ່ວນຫລາຍມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານແຕ່ລະ
ໄລຍະ ເພາະເປັນການສ້າງແນວທາງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດລົງທຶນ ຫລື ກໍ່ຕັ້ງທຸລະ
ກິດໃໝ່ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່
ນະໂຍບາຍຂອງລັດສະໜັບສະໜູນບ ລິສັດມີປະສິດທິພາບ ໃນການດ າເນີນ
ງານ ແມ່ນມີຄ່າສະເລ່ຍສູງເຖິງ 3.97 ຫລື ຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. 
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5.6. ປັດໄຈດ້ານໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
ຕາຕະລາງທີ 5.14: ດ້ານໂຄງການສະໜັບສະໜນູ 

ລດ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ຈນ 
ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 

ທຸກໆບ ລິສັດໃໝ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືອ
ຈາກລັດຖະບານ(ກ ລະນີມີຄວາມ
ຕ້ອງການ 

64 3.45 0.94 

2 

ບ ລິສັດໄດ້ຮັບຄວາມສວຍເຫືອຈາກລັດ
ທະບານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະຜ່ານປະຕູ
ດຽວ 

64 3.53 0.89 

3 
ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫືອຈາກລັດຖະບານ
ຢ່າງພຽງພ ສ າລັບບ ລິສັດ 

64 3.64 0.89 

4 
ມີຫ້ອງການສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດໃໝ່
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 

64 3.67 0.91 

5 

ລັດຖະບານທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ມີ
ຄວາມສາມາດ ແລະປະສິດທິພາບສົ່ງເສີມ
ບ ລິສັດໃໝ່ 

64 3.69 0.89 

ລວມ 3.57 0.85 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.14 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງດ້ານ
ການສະໜັບສະໜຸນ ແມ່ນມີຄ່າ ສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 3.57 ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຖານເທົ່າກັບ 0.85. ສະແດງວ່າການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງນັກທຸລະກິດ
ຈີນທີ່ມີຕໍ່ການສະນັບສະໜຸນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າ
ນັກທຸລະກິດສ່ວນຫລາຍໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ 
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ ເພາະ
ເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດລົງທຶນ ຫລື ກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ່
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ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ ການສະໜັບ
ສະໜຸນຂອງລັດຖະບານທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມທຸລະກິດມີຄວາມສາມາດ ແລະ
ປະສິດທິພາບສົ່ງເສີມບ ລິສັດໃໝ່ ເຊິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍສູງເຖິງ 3.69 ຫລື ຢູ່ໃນ
ລະດັບຫລາຍ. 

5.7. ການຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາ 
ຕາຕະລາງທີ 5.15: ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາ 

ລດ ການຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາ ຈນ 
ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 

ບ ລິສັດໃໝ່ ແລະບ ລິສັດທີ່ກ າລັງເຕີບ
ໂຕມີການຄົ້ນຄວ້າ ນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລ
ຊີຄືກັບບ ລິສັດເກົ່າ 

64 3.30 0.85 

2 
ລັດໄດ້ມີການຖົມຂຸມສ າລັບການຈັດ
ຫາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ 

64 3.47 1.08 

3 
ບ ລິສັດໃໝ່ ແລະບ ລິສັດກ າລັງເຕີບ
ໂຕ ສາມາດຊື້ເຕັກໂນໂລຊີລ້າສຸດໄດ້ 

64 3.50 0.85 

4 

ມີການສະໜັບສະໜູນທີ່ດີສ າລັບນັກ
ວິສະວະກອນເພື່ອຫັນເອົາແນວຄິດ
ໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໂດຍຜ່ານບ ລິສັດໃໝ່ 

64 3.61 0.94 

5 

ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ໄດ້
ຮັບການຖ່າຍໂອນຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສູນຄົ້ນຄວ້າໄປສູ່
ບ ລິສັດໃໝ່ 

64 3.81 0.85 

ລວມ 3.53 0.79 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.15 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງ
ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ ແມ່ນມີຄ່າ ສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 3.53 ດ້ວຍ
ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານເທົ່າກັບ 0.79. ສະແດງວ່າການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງ



37 

 

ນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ມີຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ
ຫລາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່ານັກທຸລະກິດສ່ວນຫລາຍໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕໍ່ການ
ຄົ້ນຄວ້າສຶກສາ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມດ າເນີນທຸລະກິດໃດກ ຕາມ ເພາະຈຶ່ງສາມາດ
ພະຍາກອນຜົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຂອງທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວກັບການກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ ເພາະເປັນການສ້າງຄວາມ 
ໝັ້ນໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດລົງທຶນ ຫລື ກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ໄດ້ຢ່າງສະດວກ
ສະບາຍ. ນອກຈາກນີ້, ການພັດທະນາສິ່ງໃໝ່ ຫລື ນະວັດຕະກ າຍິ່ງເປັນສິ່ງ
ທີ່ຈ າເປັນໃນການເລີ່ມທຸລະກິດໃໝ່ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ ການ
ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ໄດ້ຮັບການຖ່າຍໂອນຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສູນຄົ້ນຄວ້າໄປສູ່ບ ລິສັດໃໝ່ເຊິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍສູງເຖິງ 3.81 
ຫລືຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. 
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5.8. ປັດໄຈດ້ານການຄ້າ 
ຕາຕະລາງທີ 5.16: ປັດໄຈດ້ານການຄ້າ 

ລດ 
ດ້ານການຄ້າ 

ຈນ 
ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 
ມີຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ, ສະໜອງ ແລະປຶກສາ
ທີ່ສະນັບສະໜູນບ ລິສັດໃໝ່ຢ່າງພຽງພ  

64 3.41 0.99 

2 
ບ ລິສັດໃໝ່ ຊອກຫາຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ, ຜູ້
ສະໜອງ ແລະ ທີ່ປຶກສາໄດ້ງ່າຍ 

63 3.43 0.85 

3 

ບ ລິສັດໃໝ່ ຊອກຫາທີ່ປຶກສາທາງດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະ ການບ ລິການດ້ານບັນຊີ
ທີ່ດີໄດ້ງ່າຍ. 

64 3.58 0.94 

4 
ບ ລິສັດໃໝ່ສາມາດຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ, 
ສະໜອງ, ທີ່ປຶກສາ 

64 3.61 0.91 

5 
ໃນແຕ່ລະປີມີການປ່ຽນແປງຕະຫາດ
ສິນຄ້າ ແລະການບ ລິການ 

64 4.02 3.81 

ລວມ 3.50 0.82 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.16 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງ
ດ້ານການຄ້າ ແມ່ນມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 3.50 ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານເທົ່າ
ກັບ 0.82. ສະແດງວ່ານັກທຸລະກິດຈີນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕໍ່ປັດໄຈການຄ້າຢູ່
ໃນລະດັບຫລາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່ານັກທຸລະກິດຈີນສ່ວນຫລາຍໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ
ຕໍ່ກັບປັດໄຈທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບການຄ້າໃນລະດັບທີ່ສູງ ໂດຍສະເພາະການ
ຂະຫຍາຍຕະຫລາດທາງທຸລະກິດເພື່ອເພີ່ມການລົງທຶນ ເພາະເປັນການເປີດ
ຕະຫລາດໃໝ່ ເຊິ່ງມັນມີຄວາມຈ າເປັນຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວກັບການກໍ່ຕັ້ງທຸລະ
ກິດໃໝ່ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ຫລື 
ກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປະສົບຜົນສ າເລັດໄດ້. ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້
ຈາກຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຕະຫລາດສິນຄ້າ ແລະບ ລິການໃນແຕ່ລະ
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ປີ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນຕໍ່ການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ ເຊິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍສູງເຖິງ 4.02 
ຫລຢູ່ືໃນລະດັບຫລາຍ. 

5.9. ປັດໄຈດ້ານການຕະຫລາດ 
ຕາຕະລາງທີ 5.17: ປັດໄຈດ້ານການຕະຫລາດ 
ລ/
ດ 

ດ້ານການຕະຫລາດ 
ຈນ 

ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 
ບ ລິສັດໃໝ່ ສາມາດເຂົ້າຫາ
ຕະຫລາດໄດ້ງ່າຍ 

64 3.45 1.04 

2 

ບ ລິສັດໃໝ່ ສາມາດເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດ
ໂດຍ ປາສະຈາກສິ່ງກີດຂວາງ ຈາກ
ບ ລິສັດເກົ່າ 

64 3.70 0.85 

3 
ໃນແຕ່ລະປີ ມີການປ່ຽນແປງ
ຕະຫລາດສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ 

64 3.70 0.92 

4 
ບ ລິສັດໃໝ່ ສາມາດຈ່າຍໃນການເຂົ້າ
ຫາຕະຫລາດໃໝ່ 

64 4.19 6.52 

ລວມ 3.56 0.59 
 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.17 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງ
ດ້ານການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດໃໝ່ ແມ່ນມີຄ່າ ສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 3.56 ດ້ວຍຄ່າຜັນ
ປ່ຽນມາດຖານເທົ່າກັບ 0.59. ສະແດງວາ່ການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງ
ນັກທຸລະກິດຈີນຕໍ່ການເຂົ້າຫາຕະຫລາດໃໝ່ ຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. ເນື່ອງຈາກ
ວ່າ ນັກທຸລະກິດສ່ວນຫລາຍໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບການເຂົ້າຫາຕະຫລາດໃໝ່ໆ 
ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ ທີ່ມີຄວາມ
ຫລາກຫລາຍ. ແຕ່ການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກ
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ຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ຄວາມສາມາດຈ່າຍ ໃນການເຂົ້າຫາຕະຫລາດໃໝ່ຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດທີ່ຈະກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ເຊິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍສູງເຖິງ 
4.19 ຫລ ືຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ ເຖິງຫລາຍທີ່ສຸດ. 

5.10. ປັດໄຈດ້ານສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ຕາຕະລາງທີ 5.18: ດ້ານສິງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

ລດ ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຈນ 
ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 
ບ ລິສັດໃໝ່ສາມາດຈັດຫາສິ່ງອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກທີ່ດີໄດ້ 

64 3.48 1.13 

2 

ການເຂົ້າຫາລະບົບການສື່ສານ 
(ໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ) ທີ່ດີນັ້ນ 
ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງສ າລັບ ບ ລິສັດໃໝ່ 

64 3.70 1.09 

3 

ວັດທະນາທ າໄດ້ຊ່ວຍບຸກຄົນມີ
ປະສິດທິພາບ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ 

64 3.72 0.98 

4 
ວັດທະນາທ າໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນກ້າ
ສ່ຽງໃນການເຮັດທຸລະກິດ 

64 3.73 0.98 

5 
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກແກ່ບ ລິສັດໃໝ່ເປັນຢ່າງດີ 

64 4.05 0.86 

ລວມ 3.75 0.87 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.18 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງ
ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແມ່ນມີຄ່າ ສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 3.75 ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຖານເທົ່າກັບ 0.87. ສະແດງວ່າການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງນັກທຸລະກິດ
ຈີນຕໍ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. ເນື່ອງ ຈາກປັດໄຈດ້ານສິ່ງອ ານວນ
ຄວາມສະດວກເປັນສິ່ງທີ່ສ າຄັນຕໍ່ການຈາລະຈອນສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ກຸ່
ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍແຕ່ລະກຸ່ມ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າເຖິງສິ່ງອ ານວຍຄວາມ
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ສະດວກທາງດ້ານການສື່ສານ ເພາະຈະເປັນການຫລຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດອີກ
ທາງໜຶ່ງ. ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກແກ່
ບ ລິສັດໃໝ່ ເຊິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍສູງເຖິງ 4.05 ຫລືຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. 

5.11. ປັດໄຈດ້ານວັດທະນະທ າ 
ຕາຕະລາງທີ 5.19: ດ້ານວັດທະນະທ າ 

ລດ ດ້ານວັດທະນະທ າ ຈນ 
ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 
ວັດທະນະທ າໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນກ້າ
ສ່ຽງດ າເນີນທຸລະກິດ. 

64 3.72 1.07 

2 

ວັດທະນະທ າໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນມີ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ນະວັດຕະ
ກ າ. 

64 3.95 0.91 

3 

ວັດທະນະທ າໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການ
ບ ລິຫານຕົນເອງ, ບ ລິຫານຊີວິດຂອງ
ຕົນເອງ (ບໍ່ອີງໃສ່ກຸ່ມ) 

64 3.98 0.97 

4 
ວັດທະນະທ າໄດ້ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ
ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ 

64 3.98 0.97 

5 

ວັດທະນະທ າໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນເປັນ
ຄົນມີປະສິດທິພາບ, ເປັນເອກະລາດ, 
ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ. 

64 4.03 0.97 

ລວມ 4.03 0.92 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.19 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງດ້ານ
ວັດທະນະທ າ ມີຄ່າສະເລ່ຍ ເທົ່າກັບ 4.03 ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານເທົ່າກັບ 
0.925. ສະແດງວ່າການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງນັກທຸລະກິດຈີນຕໍ່ກັບດ້ານ
ວັດທະນະທ າ ຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. ເນື່ອງຈາກປັດໄຈດ້ານວັດທະນະທ າ ເປັນ
ສິ່ງທີ່ສ າຄັນທີ່ສຸດໃນການດ າລົງຊີວິດຂອງຊາວຈີນ ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ 



42 

 

ເຊິ່ງໄດ້ມີການຖ່າຍຖອດມາແຕ່ດຶກດ າບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເປັນເຈົ້າ
ຕົນເອງໃນການເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ມີຄວາມຄົງຕົວຈາກຮຸ່ນ
ສູ່ຮຸ່ນ. ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດເຫັນວ່າວັດທະນະທ າໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນ
ເປັນຄົນມີປະສິດທິພາບ, ເປັນເອກະລາດ, ແລະ ມີການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ. 
ເຊິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍສູງເຖິງ 4.03 ຫລືຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. 

 

5.12. ປັດໄຈດ້ານໂອກາດ 
ຕາຕະລາງທີ 5.20: ດ້ານໂອກາດ 

ລດ ໂອກາດ ຈນ 
ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 

ການຫາຂໍ້ມູນທີ່ຈ າເປັນເພື່ອສ້າງ
ໂອກາດໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕ ແມ່ນຫາ
ໄດ້ງ່າຍ 

64 3.55 1.10 

2 
ໃນເຂດນີ້ມີໂອກາດສ້າງທຸລະກິດໃໝ່
ໃນທຸກຂະແໝງ 

64 3.80 0.96 

3 
ໃນຫ້າປີມານີ້ ມີໂອກາດທີ່ດີໃນການ
ສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ຫລາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ. 

64 3.83 0.98 

4 
ມີໂອກາດຫລາຍໃນການສ້າງບ ລິສັດ
ເພື່ອໃຫ້ເຕີບໂຕໄວ 

64 3.91 0.94 

5 
ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດຫາໂອກາດດີ
ໃນການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ 

64 3.94 0.99 

ລວມ 3.84 0.94 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.20 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງດ້ານ
ໂອກາດ ມີຄ່າສະເລ່ຍ ເທົ່າກັບ 3.84 ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານເທົ່າກັບ 0.94. 
ສະແດງວ່າການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງນັກທຸລະກິດຈີນຕໍ່ກັບດ້ານໂອກາດ ຢູ່ໃນ
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ລະດັບຫລາຍ. ເນື່ອງຈາກໃນໄລຍະຜ່ານມານັກທຸລະກິດຈີນ ໄດ້ເບິ່ງເຫັນ
ໂອກາດທີ່ຈະມາດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນລາວຂ້ອນຂ້າງຫລາຍ ຍ້ອນການຊອກ
ຫາຊ່ອງທາງໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຢູ່ໃນປະເທດລາວຍັງມີຫລາຍ ເພາະ
ເປັນຕະຫລາດໃໝ່ ແລະ ສາມາດສ້າງໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕໄດ້ໃນຫລາຍຂະແໜ
ງການ ແລະ ຫລາຍພື້ນທີ່ໃນລາວ. ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ
ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດຫາໂອກາດໄດ້ດີໃນການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ ເຊິ່ງໝາຍ
ຄວາມວ່າຄົນທີ່ຮູ້ຈັກພື້ນທີ່ດີກວ່າ ຈະສາມາດສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ໄດ້ດີກວ່າ. ເຊິ່ງ
ມີຄ່າສະເລ່ຍ ສູງເຖິງ 3.94 ຫລືຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. 

5.13. ປັດໄຈດ້ານທັກສະ 
ຕາຕະລາງທີ 5.21: ດ້ານທັກສະ 

ລດ ດ້ານທັກສະ ຈນ 
ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 

ຄົນສ່ວນຫລາຍເຊື່ອວ່າການສ້າງ
ບ ລິສັດໃໝ່ ແລະ ບ ລິສັດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ໄວນັ້ນ ບໍ່ຍາກ. 

64 3.09 1.14 

2 
ຫລາຍຄົນຮູ້ວິທີບ ລິຫານບ ລິສັດ            
ຂະໜາດນ້ອຍ 

64 3.34 1.06 

3 

ຫລາຍຄົນມີຄວາມສາມາດຈັດສັນ
ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈ າເປັນໃນການ
ສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ 

64 3.38 1.09 

4 
ຫລາຍຄົນມີປະສົບການໃນການສ້າງຕັ້ງ
ທຸລະກິດໃໝ່ 64 3.44 0.97 

5 
ຫລາຍຄົນລົງມືດ າເນີນການຢ່າງໄວວາ
ກັບໂອກາດດີໃນການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ 64 3.53 1.04 

ລວມ 3.31 1.01 
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ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.21 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງ
ດ້ານທັກສະມີຄ່າສະເລ່ຍ ເທົ່າກັບ 3.31 ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານເທົ່າກັບ 
1.01. ສະແດງວ່າການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງນັກທຸລະກິດຈີນຕໍ່ກັບດ້ານທັກສະ
ຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ການທີ່ຈະສ້າງທຸລະກິດຂຶ້ນມາໃໝ່ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ າເລັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍ. ສະນັ້ນ, ນັກທຸລະກິດຫລາຍ
ຄົນຈຶ່ງບໍ່ອາໄສທັກສະຢ່າງດຽວ ຕ້ອງເປັນຄົນກ້າຄິດ ແລະ ກ້າຕັດສິນໃຈໃນ
ເວລານັ້ນເລີຍ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດເຫັນທີ່ ວ່າຫລາຍຄົນລົງມືດ າເນີນ
ການຢ່າງໄວວາກັບໂອກາດດີໃນການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ ເຊິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍສູງ
ກວ່າໝູ່ ເຊິ່ງແມ່ນ 3.53 ຫລ ືຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. 

5.14. ປັດໄຈດ້ານທັດສະນະ ຫືລ ຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ຜູ້ປະກອບ
ກິດຈະການ 

ຕາຕະລາງທີ 5.22: ດ້ານທັດສະນະ ຫລື ຄວາມຄິດເຫັນ 

ລດ ດ້ານທັດສະນະ ຈນ 
ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 
ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່ານັກທຸລະກິດເປັນ
ບຸກຄົນທີ່ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ 

64 3.55 1.04 

2 
ການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ຖືວ່າເປັນວິທີທີ່ເ
ໝາະສົມທີ່ນ າໄປສູ່ຄວາມຮັ່ງມີ 

64 3.61 1.13 

3 
ຄົນສ່ວນຫລາຍຖືວ່າການເປັນ
ນັກທຸລະກິດແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີ 

64 3.70 1.16 

4 
ໄດ້ເຫັນນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບ
ຜົນສ າເລັດໃນສື່ເລື້ອຍໆ 

64 3.95 0.97 

5 
ນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດມີ
ຖານະໃນສັງຄົມຈະໄດ້ຮັບການນັບຖື
ດີ. 

64 4.02 0.81 

ລວມ 3.83 1.02 
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ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.22 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງ
ດ້ານທັດສະນະ ຫລື ຄວາມຄິດ ມີຄ່າສະເລ່ຍ ເທົ່າກັບ 3.83 ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຖານເທົ່າກັບ 1.02. ສະແດງວ່າການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງນັກທຸລະກິດ
ຈີນຕໍ່ກັບດ້ານທັດສະນະ ຫລື ຄວາມຄິດເຫັນ ຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. ເນື່ອງຈາກ
ວ່າຄວາມສ າເລັດຂອງນັກທຸລະກິດສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນຄົນທີ່ມີຖານະທາງສັງຄົມ 
ເປັນຄົນທີ່ຖືກຍອມຮັບຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ. ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດ
ເຫັນທີ່ກ່ຽວກັບວ່າ ນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດມີຖານະໃນສັງຄົມຈະໄດ້
ຮັບການນັບຖືດີກວ່າ. ເຊິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍສູງກວ່າໝູ່ ເຖິງ 4.02 ຫລືຢູ່ໃນລະດັບ
ຫລາຍ. 
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5.15. ປັດໄຈດ້ານການສຶກສາ 
ຕາຕະລາງທີ 5.23: ດ້ານການສຶກສາ 

ລດ ດ້ານການສຶກສາ ຈນ 
ສະ 
ເລ່ຍ 

ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 

1 

ການສິດສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ, 
ມັດທະຍົມ ໄດ້ສຸມໃສ່ການປະກອບ
ກິດຈະການ ແລະສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ 

64 3.34 1.09 

2 

ການສິດສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມໃຫ້ຄ າແນະນ າດ້ານ
ຫລັກການເສດຖະກິດຕະຫລາດຢ່າງ
ພຽງພ  

64 3.39 1.06 

3 

ການສຶກສາໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມແມ່ນສົ່ງເສີມ ໃຫ້ນັກຮຽນມີ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ 

64 3.86 0.94 

4 

ວິທະຍາໄລ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລມີ
ຫັກສູດ ແລະໂຄງການສິດສອນກ່ຽວກັບ
ການປະກອບກິດຈະການ 

64 3.97 0.96 

5 

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ວິຊາສະເພາະ, ຕໍ່
ເນື່ອງໄດ້ກະກຽມໃຫ້ນັກຮຽນປະກອບ
ທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງ 

64 4.03 0.86 

ລວມ 3.77 1.01 
 
ຈາກຕາຕະລາງທີ 5.23 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັດສະນະຕໍ່ປັດໄຈທາງ

ດ້ານການສຶກສາ ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 3.77 ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານເທົ່າ
ກັບ 1.01. ສະແດງວ່າການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງນັກທຸລະກິດຈີນຕໍ່ກັບດ້ານ
ການສຶກສາຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ. ໝາຍຄວາມວ່າ ການສຶກສາມີຜົນຫລາຍຕໍ່
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະດ າເນີນທຸລະກິດ ຫລື ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍ 
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ຕົວໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນວິຊາຊີບທີ່ສອນ ດ້ານການປະກອບ
ກິດຈະການທາງທຸລະກິດ ທີ່ເປັນບ່ອນປູພື້ນຖານໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະ
ລິເລີ່ມໃຫ້ເກີດມີນັກປະກອບການ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດເຫັນທີ່ວ່າ 
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ວິຊາສະເພາະ, ຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ກະກຽມໃຫ້ນັກຮຽນປະກອບ
ທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງ. ເຊິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍສູງກວ່າໝູ່ ເຖິງ 4.03 ຫລືຢູ່ໃນລະດັບ
ຫລາຍ. 

5.16. ຜົນຈາກການສ າພາດ 
ຈາກການສ າພາດຫົວໜ້າສະມາຄົນຈີນ ແລະ ນັກທຸລະກິດຊາວຈີນໃນ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ພົບວ່າຄົນຈີນ ແມ່ນມີແນວຄິດເລື່ອງການຄ້າຂາຍມາແຕ່ຍັງ
ນ້ອຍ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າເຫັນພໍ່ແມ່ເຮັດຄ້າຂາຍມາແຕ່ນ້ອຍ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ ຄົນ
ຈີນສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດຄ້າຂາຍຫາຍ ຍ້ອນວ່າໃນປະເທດຈີນແມ່ນມີເນື້ອທີ່ໃນການ
ປູກຝັງຈ າກັດ. ຖ້າຢູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີກແມ່ນຕ້ອງອາໄສການກະສິກ າ
ເປັນຫັກ. ແຕ່ຍ້ອນເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ລາຍໄດ້ທີ່ມີຢ່າງຈ າກັດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພົບ
ອຸປະສັກໃນການດ າລົງຊີວິດ ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງອາໄສການຄ້າຂາຍເພື່ອລ້ຽງ
ຊີບ ໂດຍການເອົາເຄື່ອງຍ່ອຍໄປເລາະຂາຍຕາມບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ. ດັ່ງນັ້ນ 
ເດັກນ້ອຍຈີນທີ່ຢູ່ຊົນນະບົດຈຶ່ງເຫັນແນວຄິດການຄ້າຂາຍມາຈາກຈຸດນັ້ນ ຈຶ່ງ
ເກີດເປັນຄວາມຊິນເຄີຍທີ່ເຫັນການຄ້າຂາຍແບບນ້ອຍໆເປັນສິ່ງສ າຄັນ. ປັດ
ໄຈອັນທີສອງແມ່ນຄົນຈີນເປັນຄົນທີ່ດຸໝັ່ນ ແລະ ບໍ່ຕິວຽກອັນເລັກໆນ້ອຍໆ. ປັດ
ໄຈທີສາມ ແລະ ແມ່ນປັດໄຈທີ່ສ າຄັນໃນການເຮັດທຸລະກິດກັບຄົນຈີນແມ່ນ
ການເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສ າຄັນ
ຫາຍເພາະວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ ສາມາດໄວ້ໃຈເຮົາໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຕັມ
ໃຈທີ່ຈະຊ່ວຍເຫືອ ເກື້ອກູນເຮົາໃນການເຮັດທຸລະກິດ. ເຊັ່ນວ່າ ຖ້າຫາກເຮົາ
ຢາກເຮັດທຸລະກິດແຕ່ວ່າເງິນທຶນບໍ່ພຽງພ  ແຕ່ຫາກວ່າເຮົາເປັນບຸກຄົນທີ່ໜ້າ
ເຊື່ອຖືເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອເລື່ອງທຶນຮອນຈາກຄູ່ຄ້າ ຫື ບຸກຄົນທີ່



48 

 

ນັບຖືເຮົາ. ຖ້າເຮົາຫາກເຮັດໃຫ້ຄູ່ຄ້າ ຫື ບຸກຄົນທີ່ສະໜິດເຮົາເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ 
ໄວ້ໃຈເຮົາໄດ້ ເຂົາເຈົ້າຈະເຕັມໃຈຊ່ວຍເຫືອຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫ້
ທຸລະກິດຂອງເຮົາປະສົບຜົນສ າເລັດ.  ປັດໄຈອີກອັນໜຶ່ງກໍ່ຄືຄົນຈີນແມ່ນຍິນດີ
ໃຫ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕະຫາດຢ່າງເປີດເຜີຍ, ເຂົາເຈົ້າ
ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫືອໃນການໃຫ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ແນະນ າແນວທາງໃນການ
ເຮັດທຸລະກິດ.  

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ນັກທຸລະກິດຈີນແມ່ນອາໄສການສ້າງຄວາມຮັກແພງ 
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອ ຈາກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດທຸລະກິດມາ
ກ່ອນ. ໂດຍການສະແດງ ແລະ ສ້າງຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອຖື. ຖ້າຫາກເຮົາ
ເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ຈິງໃຈເຮົາກ ຈະໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜູ
ນຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງໃນ ການເຮັດທຸລະກິດ. 

 ນັກທຸລະກິດຊາວຈີນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນ
ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຈີນໄດ້ໃຫ້ຄ າເຫັນຕໍ່ກັບປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທ າ
ທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເປັນຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດວ່າ ປັດໄຈຫລັກແມ່ນການຕໍ່ສູ້, ຄົນ
ຈີນມີນິດໄສມັກຕໍ່ສູ້, ອົດທົດ ແລະ ມີນິດໄສກ້າໄດ້ກ້າເສຍ. ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົ້າ
ອອກມາຈາກ ສປ. ຈີນ ແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ພະຍາຍາມດ າລົງຊີວິດ ແລະ ຕ້ອງ
ເຮັດວຽກໜັກກວ່າຄົນອື່ນ. ພໍ່ ແລະ ແມ ່ ຈະບໍ່ໄດ້ມີຄ າສອນຫຍັງເປັນພິເສດຕໍ່
ກັບການເຮັດທຸລະກິດ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຈະສະແດງອອກໃຫ້ເບິ່ງເປັນຕົວຢ່າງ 
ເຂົາເຈົ້າຈະສັງເກດ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີການຄ້າຂາຍກັບພໍ່, ແມ,່ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທາງດ້ານເຄືອຂ່າຍ ຄົນຈີນຈະມັກມີກຸ່ມ ເຊັ່ນ ກຸ່ມທີເຮັດທຸລະກິດ
ຮ່ວມກັນ, ສະມາຄົມ ຫລື ກຸ່ມເຄືອຍາດ ໃນກຸ່ມຈະມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້
ເລື່ອງທຸລະກິດ, ຊ່ອງທາງໃນການລົງທຶນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອກັນທາງດ້ານເງິນ
ທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມທີ່ຫລິ້ນຫວຍ. ເປັນກຸ່ນຫລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນ
ຈີນມີແຫລ່ງເງິນທຶນເພື່ອໄປລົງທຶນ ແລະ ແມ່ນຄົນຈີນເອງທີ່ນ າເອົາວິທີການນີ້
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ມານ າໃຊ້ຢູ່ໃນ ສປປ. ລາວ. ຍ້ອນຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານເງິນທຶນເຮັດໃຫ້ຜູ້
ປະກອບກິດຈະການຄົນຈີນມີຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜູ້ປະກອບການ.  

 ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນ ແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບ
ວ່າ ມີການລົງທຶນຈາກຈີນຫລາຍເຖິງ 80-90 ສ່ວນຮ້ອຍພາຍໃນແຂວງ; ເຊິ່ງ
ໃນນີ້ຫລາຍ ກວ່າໝູ່ແມ່ນຂະແໜງກະສິກ າ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ບ ລິການ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກ ຕາມ, ການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງບໍ່ສ າເລັດ ຍ້ອນບັນຫາຂອງນັກລົງທຶນ
ເອງ ໂດຍການມາແລ່ນເອກະສານ. ເມື່ອໄດ້ເອກະສານແລ້ວແມ່ນຕ້ອງ ໄດ້ໄປ
ຊອກຫາເງິນທຶນເພື່ອມາລົງທຶນ. ໃນລະຫວ່າງປີ 1992-1995 ເລີ່ມມີໂຄງການ
ໃຫຍ່ເຂົ້າມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການປູກມັນຕົ້ນ, ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ, 
ໂຄງການປູກໝາກຫຸ່ງສາ ແລະ ໂຮງງານເບຍຊ້າງ ແຕ່ໂຄງການທັງໝົດບໍ່ມີ
ໂຄງການໃດທີ່ສ າເລັດ ແລະ ດ າເນີນຕໍ່ໄດ້. ສ່ວນໂຄງການປູກຢາງພາລາ ກ ບໍ່
ສາມາດປາດຢາງຂາຍໄດ້ ເລີຍຫັນໄປໃສ່ໃນການປູກກ້ວຍ ຫອມແທນ ຫລື ພືດ
ຊະນິດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນ ເພາະເປັນການປູກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ 
ຂອງປະເທດຈີນ. ສ າລັບໂຄງການທີ່ສ າເລັດໄດ້ແກ່ ໂຄງການປູກດອກເຜິ້ງເພື່ອ
ສົ່ງອອກໄປຈີນ ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າ ດອກເຜິ້ງຢູ່ຕາມທ າມະຊາດຄ່ອຍໆ ໝົດໄປ 
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງບໍ່ມີຄວາມຍືນຍົງ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ດ າເນີນການໄດ້ດີໃນປະຈຸ
ບັນແມ່ນກິດຈະການໂຮງແຮມ ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດມີວຽກເຮັດ
ງານທ າຫລາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການມາລົງທຶນຜະລິດແປ້ງຫົວດຸກເດືອ 
(ຫົວກະພຸກ) ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຍີ່ປຸ່ນ.  ສ າລັບເຮືອນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ແຄມທາງຈະ
ຖືກນັກທຸລະກິດຈີນເຊົ່າໝົດ ເພື່ອເຮັດເປັນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ ເຊິ່ງຄົນລາວບໍ່
ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້. ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີຍ້ອນໄດ້ເລັ່ງໃສ່
ການເກັບລາຍ ຮັບຫລາຍເກີນໄປ. 

ພະແນກອຸດສາຫະກ າ-ການຄ້າຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ລາຍງານວ່າ 
ການລົງທຶນຂອງຈີນມີ 2 ຮູບແບບ ໄດ້ແກ່ ຮູບແບບສ າປະທານ ແລະ 
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ກິດຈະການທົ່ວໄປ, ແຕ່ທັງໝົດແມ່ນຜ່ານພະແນກອຸດສາຫະກ າ-ການຄ້າ, 
ການລົງທຶນຂອງຈີນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສາມາດຍາດແຍ່ງ
ຄວາມຮູ້, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຈາກນັກລົງທຶນຈີນໄດ້ຫລາຍສົມຄວນ. ສ າ
ລັບການຂາຍຍ່ອຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນພະແນກອຸດສາຫະກ າການຄ້າ, 
ພຽງແຕ່ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ 1 ປີ.  ເມື່ອໝົດແລ້ວແມນ່ໃຫ້ຕໍ່ອີກ (ປີຕໍ່ປີ). ສ າ
ລັບການລົງທຶນສ່ວນ ຫລາຍແມ່ນນັກລົງທຶນເປັນຜູ້ຖືເງິນສົດມາເອງເລີຍ ໂດຍ
ບໍ່ຜ່ານທະນາຄານ ແລະ ກ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງຈ ານວນເງິນທີ່ນ າເຂົ້າມາ ມີແຕ່ບອກມູນ
ຄ່າການລົງທຶນໃນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນການເກັບພັນທະໃຫ້ລັດແມ່ນບໍ່
ສາມາດເກັບໄດ້ ແຕ່ຂະແໜງການຂາຍຍ່ອຍແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ ເຊິ່ງສາມາດມອບ
ພັນທະໄດ້ຕາມກ ານົດ. ສ າລັບເລື່ອງການລະເມີດກົດໝາຍແມ່ນ ການນ າແຮງ
ງານເຂົ້າມາໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເປັນທາງການຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ການນ າສານເຄມີ
ເຂົ້າມາກ ນ າເຂົ້າແບບເປັນຜົງໃນບັນຈຸກ່ອງຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອສາມາດຫລົບ
ຫລີກໄດ້ງ່າຍ. ເມື່ອນ າເຂົ້າມາແລ້ວ ແມ່ນປະສົມນໍ້າຈ ານວນຫລາຍເພື່ອພົ່ນສີດ. 

ສາເຫດຂອງນັກລົງທຶນຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນ ແມ່ນຍ້ອນ: ມີດິນເປົ່າຫວ່າງ
ຫລາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງດິນຍັງດີ, ຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ
ລາວຍັງມີຫລາຍ, ຄວາມສ າພັນທີ່ ດີຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ແລະ ຍ້ອນ
ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການອອກແຮງງານຢ່າງດຸໝັ່ນຈອງເຂົາເຈົ້າ. ສ າລັບການ
ຂາຍຍ່ອຍຢູ່ຕາມແຄມທາງ ແລະ ຕາມເຮືອນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕາມແຄມທາງ 
ໃນການເຂົ້າມາແມ່ນແມ່ນຖືໜັງສືຜ່ານແດນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ຫລື ເຂົ້າມາ
ໃນນາມບ ລິສັດທີ່ເຂົ້າ ມາຂາຍເຄື່ອງກ່ອນ ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງດ າເນີນການ ດ້ວຍ
ວິທີການໃຫ້ຄົນລາວເປັນຜູ້ແລ່ນຂ ເອກະສານ ເພື່ອຂ ອະນຸມັດເປີດຮ້ານ
ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ. ພ ໄດ້ເອກະສານແລ້ວແມ່ນນ າເອົາໄປໃຫ້ຄົນຈີນເປັນຜູ້ດ າ 
ເນີນການ ແລະ ເຈລະຈາເຊົ່າກັບປະຊາຊົນລາວທີ່ມີເຮືອນຢູ່ຕາມແຄມທາງ ແຕ່
ເມື່ອເຈົ້າ ໜ້າທີ່ ກວດເຫັນການຖືໜັງສືຜ່ານແດນໃນນາມນັກທ່ອງທ່ຽວແຕ່ກ ຍັງ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍຕາມປົກກະຕິ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການເຂົ້າມາ
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ຂາຍເຄື່ອງຂອງຄົນຈີນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມີເຮືອນ, ດິນ ຫລື ມີຊັບສິນອື່ນໆ 
ມີລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົ່າສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນຈ ານວນໜຶ່ງກ ສາມາດ 
ມີວຽກເຮັດງານທ າຈາກທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ປະຊາຊົນຈ ານວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ດ າ
ເນີນທຸລະກິດມາກ່ອນແລ້ວ ກ ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້. 

ເມື່ອເບິ່ງຢ້ອນຫລັງໄປຫລາຍຮ້ອຍປີ ເຊິ່ງປະເທດຈີນມີວັດທະນະທ າ
ອັນຍາວນານ ເຫັນໄດ້ວ່າ ຄົນຈີນເປັນຄົນທີ່ຮັກຊາດ, ຮັກເຜົ່າພັນຂອງຕົນເອງ, 
ມີຄວາມອັດທົນ ມີຄວາມປະຫຍັດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ຕົນເອງ
ເຮັດ, ມີການຮຽນຮູ້ສຶກສາຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ນັບຖືບັນພະບູລຸດເປັນສ າຄັນ, 
ການເຮັດທຸລະກິດເປັນການສືບທອດຈາກຮຸ່ນສູ່ຮຸ່ນຂອງບັນພະບຸລຸດທີ່ໄດ້ສ້າງ
ມາ. ສ າລັບທາງດ້ານການເມືອງ, ປະເທດຈີນມີລະບົບການເມືອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີ
ການປິດການເປີດບາງອັນ ທີ່ຈ າເປັນ ທີ່ເຫັນວ່າເກີດປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ຈີນ.  ຕ ໍ່ການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງຄົນຈີນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີເຄືອຂ່າຍ ທີ່ມີການ
ຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ: ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການ, ມີການ
ໃຫ້ຄ າປຶກສາເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຊ່ວຍຊອກຕະຫລາດໃຫ້ກັນ. 

ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມ, ເຈົ້າຂອງບ ລິສັດຈ ານວນໜຶ່ງເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ໃນ
ການກ າເນີດຂອງນັກທຸລະກິດແມ່ນເລີ່ມຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຫັນພີ່ນ້ອງໃນ
ບ້ານດຽວກັນມີການຊື້ຂາຍສິນຄ້າ, ໃນເວລາໄປຮຽນກ ໄດ້ສັງເກດການຊື້ຂາຍ
ຈາກຄົນອື່ນ ໃນເວລາພັກຮຽນກ ໄປຊອກຫາຊື້ເຄື່ອງມາຂາຍເພື່ອລ້ຽງຕົນເອງ. 
ການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້ກ່ຽວແມ່ນເລີ່ມຈາກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ທຸລະ
ກິດຕັດຫຍິບເພື່ອ ສົ່ງສິນຄ້າອອກ ຫລັງຈາກນັ້ນເຫັນວ່າທຸລະກິດດັ່ງກ່າວມີຄົນ
ເຮັດຫລາຍ ແລະ ຕະຫລາດເລີ່ມມີບັນຫາ ກ ເລີ່ມມາເຮັດທຸລະກິດອະສັງຫາລິ
ມາຊັບ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຢູ່ລາວ, ແຕ່ເມື່ອສັງເກດເບິ່ງຂະແໜງການບ ລິການຢູ່
ລາວກ າລັງຈະໄປໄດ້ດີ ກ ເລີ່ມລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການໂຮງແຮມ ແລະ ກ ໄດ້
ຂະຫຍາຍໄປຫລາຍແຂວງ ຈົນຮອດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສ າລັບການ
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ລົງທຶນ ແມ່ນເລີ່ມຈາກການປະຫຍັດ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງລະມັດລະວັງ, ການ
ລົງທຶນຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຈົນເຮັດໃຫ້ສາມາດ
ຂະຫຍາຍກິດຈະການໄປຫລາຍປະເພດໄດ້. ຄຽງຄູ່ກັບການດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່
ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີການຊອກຫາຕະຫລາດໃໝ່ໆ ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ມີຊ່ອງທາງທີ່
ເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຜົນກ າໄລ.  

6. ສະຫຸລບ 
ການສົ່ງເສີມການປະກອບກິດຈະການ ແລະ ການສົ່ງເສີມນະວັດຕະ

ກ າຂອງນັກປະກອບກິດຈະການຈີນ ເປັນບົດຮຽນທີ່ໜ້າຮຽນຮູ້ເປັນຢ່າງຍິ່ງ 
ເພາະເປັນບົດຮຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກວັດທະນະທ າ, ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດ
ລ້ອມທີ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນໃນການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຕອບ
ແບບສອບຖາມຂອງນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ເຂົ້າມາດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ. ລາວ, 
ໂດຍສະເພາະນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.  

ຈາກການໃຊ້ແບບສອບຖາມເພື່ອຖາມ ນັກປະກອບກິດຈະການຂອງ
ຈີນຈ ນວນ 64 ຄົນ ເປັນຊາຍ 56.3%, ຍິງ 43.7%, ສ່ວນຫລາຍແມ່ນອາຍຸຢູ່
ລະຫວ່າງ 30 ຫາ 49 ປີ ກວມເອົາເຖິງ 67.2% ແລະ ເປັນຄົນທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ
ເປັນສ່ວນຫລາຍ. ສ່ວນລະດັບການຮຽນແມ່ນຈົບມັດຖະຍົມຕົ້ນຂຶ້ນໄປ ກວມ
ເອົາເຖິງ 82.8%, ລະດັບວິຊາສະເພາະແມ່ນຈົບລະດັບຊັ້ນກາງເປັນສ່ວນ
ຫລາຍ ສ່ວນຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປມີພຽງ 21.9%. ສ າລັບ
ປະເພດທຸລະກິດທີ່ກ າລັງດ າເນີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຄ້າຂາຍ. 
ສ່ວນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ, ຂະແໜງກະສິກ າ, ແລະ ບ ລິການແມ່ນມີຈ ານວນ
ຫລຸດລົງມາຕາມລ າດັບ. ໃນຈ ານວນນັກທຸລະກິດເຫລົ່ານີ້ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນ
ເຄີຍດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປ. ຈີນມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ອີກຈ ານວນໜຶ່ງແມ່ນ
ຫາກ ມີການເລີ່ມຕົ້ນ ເພາະຈ ານວນໜຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະມາເປັນນັກປະກອບ
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ກິດຈະການແມ່ນເຄີຍເປັນພະນັກຂອງບ ລິສັດມາກ່ອນ, ເຮັດອາຊີບອິດສະລະ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ. 

ຈາກການສອບຖາມກຸ່ມຄົນເຫລົ່ານີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້
ລັດຖະບານຊ່ວຍເຫລືອໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຫັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້
ລັດຖະບານຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍກວ່າໝູ່ໄດ້ແກ່ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານການ
ເງິນ, ຮອງລົງມາແມ່ນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄ າປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ. 
ສ່ວນບັນຫາອື່ນກ ມີຄວາມສ າຄັນລົງມາຕາມລ າດັບ. ສ່ວນຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບ
ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ມີຕໍ່ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃໝ່ ເຫັນວ່າຜູ້ຕອບ
ແບບສອບຖາມໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບຫລາຍ ແຕ່ໃນນັ້ນທັກສະການເປັນ
ຜູ້ນ າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງເຄືອຄ່າຍເຫັນວ່າ ມີຄວາມສ າຄັນກວ່າ
ໝູ່. ສ າລັບການສົ່ງເສີມທາງດ້ານການເງິນເຫັນວ່າມີຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບ
ຫລາຍ ເປັນການສົ່ງເສີມທາງດ້ານການເງິນເປັນສິ່ງຈ າເປັນຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງ
ທຸລະກິດໃໝ່. 

ທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ມີຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ ແມ່ນມີຄວາມສ າ
ຄັນຫລາຍຕໍ່ກັບຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ, ໃນນີ້ ເຫັນວ່ານະໂຍບາຍຂອງລັດຈະມີ
ຜົນຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດ 
ທິພາບ ແລະ ສາມາດດ າເນີນງານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ສ່ວນໂຄງການທີ່
ຄວນໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນແມ່ນຄວນໃຫ້ມີໂຄງການທີ່ເນັ້ນໃສ່ການສະໜັບ 
ສະໜູນທຸລະກິດຈາກພາກລັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ສ າລັບການ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບຫລາຍ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ການຖ່າຍໂອນທາງດ້ານວິທະຍາສາດເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ ຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສູນຄົ້ນຄວ້າໄປໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດທີ່ມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່. 
ສ່ວນການສົ່ງເສີມທາງດ້ານການຄ້າ ພົບວ່າມີຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບຫລາຍ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການປ່ຽນແປງຕະຫລາດສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການໃນແຕ່ລະ
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ປີ, ຮອງລົງມາແມ່ນບ ລິສັດຄວນໄດ້ຮັບການປຶກສາຈາກຜູ້ມີປະສົບການ ຫລື ຜູ້
ຊ່ຽວຊານ ຫລື ນັກວິຊາການ ເປັນຕົ້ນ. 

ຂະແໜງການຕະຫລາດ ກ ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຕອບແບບສອບ
ຖາມ ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບຫລາຍ ເພາະເປັນຂະແໜງການທີ່ຕັດສິນ
ຄວາມສ າເລັດຂອງການດ າເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສາມາດ
ໃນການຈ່າຍເພື່ອເຂົ້າຫາຕະຫລາດໃໝ່ຂອງທຸລະກິດທີ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່. ສ າ
ລັບສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກເພື່ອການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນ
ໃນລະດັບຫລາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ດີ, ທາງດ້ານວັດທະນະທ າ
ທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນທີ່ມີຄວາມກ້າສ່ຽງ ໃນການເລີ່ມຕົ້ນດ າເນີນທຸລະກິດ. 

ປັດໄຈດ້ານວັດທະນະທ າ ທີ່ມີຕໍ່ການສົ່ງການປະກອບກິດຈະການໃໝ່ 
ກ ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສ າຄັນໃນລະດັບຫລາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວັດທະນະທ າໄດ້
ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມເປັນອິດສະລະໃນການຄິດ ແລະ ມີ
ຄວາມຄິດເລີ່ມຕົ້ນດ າເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງ. ສ າລັບປັດໄຈດ້ານໂອກາດ
ຂອງການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃໝ່ ພົບວ່າມີຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບຫລາຍ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂອກາດຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ຮູ້ຈັກກັບທ້ອງຖິ່ນນັ້ນດີ ຈະ
ສາມາດສ້າງທຸລະກິດໄດ້ດີກວ່າ, ປະສົບຜົນສ າເລັດໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດນັ້ນເຕີບໂຕໄດ້ໄວກວ່າ. 

ສ າລັບທັກສະຂອງນັກປະກອບກິດຈະການ ກ ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ມີສ່ວນ
ສ າລັບການປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໃນລະດັບຫລາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການລົງມື
ກ່ອນຢ່າງວ່ອງໄວຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ປຽບຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ການມີປະສົບການກ ສາມາດ
ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສ້າງທຸລະກິດໄດ້ປະສົບຄວາມສ າເລັດກ່ອນ. ທາງດ້ານຄວາມ
ຄິດເຫັນ ຫລື ທັດສະນະຕໍ່ການປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ພົບວ່າຢູ່ໃນລະດັບ
ຫລາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດມີຖານະໃນສັງຄົມຈະ
ໄດ້ຮັບການນັບຖີືກວ່າ ແລະ ມີໜ້າໃນສັງຄົມໂດຍຜ່ານສື່ຕະຫລອດ. ສ່ວນດ້ານ
ການສຶກສາເຫັນວ່າມີຜົນຕໍ່ການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ ໃນລະດັບຫລາຍ 
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ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສອນວິຊາການປະກອບກິດຈະການໃນສະຖາບັນການສຶກ
ສາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະກອບກິດຈະການດ້ວຍຕົນເອງ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຫົວຄິດ
ປະດິດສ້າງ ແລະ ສາມາດກາຍເປັນນັກປະກອບກິດຈະການໄດ້ໃນອະນາຄົດ. 

ດັ່ງນັ້ນ, ການທີ່ຈະເປັນນັກປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ສິ່ງທີ່ສ າຄັນສ າລັບ
ນັກປະກອບກິດຈະການຊາວຈີນຄື ການຊຶມຊັບແນວຄິດຂອງນັກປະກອບ
ກິດຈະການແຕ່ນ້ອຍ ໃຫ້ກາຍເປັນຄົນດຸໝັ່ນ, ບໍ່ເລືອກວຽກ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ມີຄວາມປະຫຍັດ ແລະ ມີຄວາມກ້າສ່ຽງໃນໜາ້ ວຽກທີ່ຕົນ
ເອງມັກ ແລະ ມີຄວາມສັດທາກັບອາຊີບນັ້ນ.  
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

ແບບສອບຖາມ 

ຄ ານ າ:  

ຂ ໃຫ້ທ່ານຕອບແບບສອບຖາມຕາມຄວາມເປັນຈິງ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກບັນດາທ່ານຈະ
ຖືກເກັບ ໄວ້ເປັນຄວາມລັບ, ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ບຸກຄົນ ຫື ອົງການຈັດຕັ້ງໃດໆ. ຂໍ້ມູນທີ່
ທ່ານຕອບ ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວຊິາການເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຈະບໍ່ມີ
ຜົນໃດໆ ຕໍ່ໜ້າທີ່ ວຽກງານ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຂຽນຊື່
ຂອງຕົນໃສ່ ແລະ ຈົ່ງປະຕິບັດ ຕາມຄ າແນະນ າລຸ່ມນີ້: 

 ຈົ່ງໝາຍຖືກ ()ເອົາຂໍ້ມູນທີ່ເຫນັວ່າຖືກຕ້ອງກັບແນວຄິດຂອງທ່ານ 
 ເຄື່ອງໝາຍຮູບວົງມົນ (O) ທ່ານມີສິດເລືອກແຕ່ 1 ຄໍ າຕອບເທົ່ານັ້ນ 
 ເຄື່ອງໝາຍຮູບຈັດຕຸລັດ (ก) ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ຫາຍຄ າຕອບເທົ່າທີ່ເປັນ

ໄປໄດ້ 
 ໃນຄ າຖາມທີ່ມີຕົວເລກໃຫ້ເລືອກ, ກະລຸນາຂີດອ້ອມຕົວເລືອກທີ່ແທດເໝາະ

ກັບຄ າຄິດເຫັນ 
 

I. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ 
1. ເພດ 

 (1) ຊາຍ   (2) ຍິງ  

2. ອາຍຸ. 
 (1) 20-29 ປີ   (2) 30-39 ປີ  (3) 40-
49 ປີ  
 (4) 50-59 ປີ   (5) 60 ປີ ຂຶ້ນໄປ 

3. ສະຖານະພາບຄອບຄົວ. 
 (1) ໂສດ   (2) ແຕ່ງງານ   (3) ແຍກກັນຢູ່
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 (4) ໝ້າຍ       (5) ຮ້າງ 

4. ວຸດທິການສຶກສາສາຍສາມັນ.  
 (1) ຕໍ່າກວ່າປະຖົມສຶກສາ    (2) ປະຖົມສຶກສາ    (3)ມັດທະຍົມ 

5.ວຸດທິການສຶກສາສາຍວິຊາຊີບ 

  (5) ຊັ້ນຕົ້ນ   (6) ຊັ້ນກາງ  
 (7) ຊັ້ນສູງ    (8) ປະລິນຍາຕີ  
(9) ປະລິນຍາໂທ   
 (10) ປະລິນຍາເອກ  

 

5. ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ 
ບ້ານ ……………….ເມືອງ ………………….ແຂວງ 

………………… 

6. ອາຊີບປະຈຸບັນ : (1) ນັກທຸລະກິດ   (2) ພະນັກງານໃນບ ລິສັດ  

7. ປະເພດທຸລະກິດ: (  ) ກະສິກ າ 

(ອຸດສາຫະກ າ); ການຄ້າ ແລະ ບ ລິການ,  

ກິດຈະກ າ: … 

8. ທ່ານເຄີຍປະກອບທຸລະກິດຢູ່ປະເທດຈີນມາກ່ອນບໍ່: ເຄີຍ, ບໍ່ເຄີຍ 

9. ກ່ອນເຮັດທຸລະກິດ, ທ່ານມີອາຊີບຫຍັງ? ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານ

ບ ລິສັດເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດ, ບໍ່ມີອາຊີບ

ຫຍັງ 
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II. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການສົ່ງເສີມທຸລະກິດໃໝ່ ໃນ ສປ ຈີນ (ກະລຸນາເລືອກ
ເອົາຄ າຕອບທີ່ທ່ານຄິດວ່າແທດເໝາະກັບສະພາບປະຈຸບັນ. 

ກ. ການເງິນ (1 = ບໍ່ແມ່ນ; 7 = ແມ່ນ)  

1.ມີທຶນໃຫ້ ໃຊ້ລົງທຶນ ຢ່າງພຽງພ ແກ່ບ ລິສັດໃໝ່  1  2  3  4  5  6  7 

2. ມີທຶນໃຫ້ ກ ້ຢືມ ຢ່າງພຽງພ ແກ່ບ ລິສັດໃໝ່  1  2  3  4  5  6  7 

3. ມີນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນສະນັບສະໜູນຈາກພາກລັດ
ຢ່າງພຽງພ ແກ່ການສ້າງຕັ້ງບ ລິສັດໃໝ່  

1  2  3  4  5  6  7 

4.  ມີທຶນຢ່າງພຽງພ ຈາກນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນສ າລັບ
ບ ລິສັດໃໝ່  

1  2  3  4  5  6  7 

5. ມີທຶນຢ່າງພຽງພ ຈາກນາຍທນຶແກ່ບ ລິສັດໃໝ່  1  2  3  4  5  6  7 

6. ມີທຶນຢ່າງພຽງພ ສ າລັບບ ລິສັດໃໝ່ ໃນການຈົດທະບຽນ
ເຂົ້າຕະຫລາດຮຸ້ນ. 

1  2  3  4  5  6  7 

ຂ. ນະໂຍບາຍ  

1. ນະໂຍບາຍລັດຖະບານສະນັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງ
ທຸລະກິດໃໝ ່

1  2  3  4  5  6  7 

2. ການສະນັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງບ ລິສັດໃໝ່ ເປັນບູລິ
ມະສິດສ າລັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ 

1  2  3  4  5  6  7 

3. ການສະນັບສະໜູນບ ລິສັດໃໝ່ ແມ່ນບູລິມະສິດດ້ານ
ນະໂຍບາຍຂອງອ ານາດ ການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ. 

1  2  3  4  5  6  7 

4. ບ ລິສັດໃໝ່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ 
ທະບຽນວິສາຫະກິດພາຍໃນ 1 ອາທິດ 

1  2  3  4  5  6  7 

5. ພາສີອາກອນບໍ່ເປັນອຸປະສັກສ າລັບບ ລິສັດໃໝ່  1  2  3  4  5  6  7 
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6. ພາສີ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆຂອງລັດຖະບານທີ່ນ າໃຊ້
ກັບບ ລິສັດໃໝ່ ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີ
ປາຍ. 

1  2  3  4  5  6  7 

7. ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານແນໃສ່ສະນັບສະໜູນໃຫ້
ບ ລິສັດໃໝ່ ມີປະສິດທິພາບໃນການດ າເນີນງານ 

1  2  3  4  5  6  7 

ຄ.  ໂຄງການສະນັບສະໜູນ  

1.  ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການບ ລິການປະຕູດຽວ. 

1  2  3  4  5  6  7 

2. ມີສູນສະນັບສະໜູນທຸລະກິດໃໝ່ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 1  2  3  4  5  6  7 

3. ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານຢ່າງພຽງພ 
ສ າລັບບ ລິສັດໃໝ່  

1  2  3  4  5  6  7 

4. ລັດຖະກອນທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມມີຄວາມສາມາດ ແລະ 
ປະສິດທິພາບໃນການສະນັບສະໜູນບ ລິສັດໃໝ່  

1  2  3  4  5  6  7 

5. ບ ລິສັດໃໝ່ ທຸກບ ລິສັດສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ
ຈາກໂຄງການລັດຖະບານຖ້າຫາກຕ້ອງການ 

1  2  3  4  5  6  7 

ງ.  ການສຶກສາ  

1. ການສຶກສາໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມແມ່ນ
ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນມີຫວົຄິດປະດິດສ້າງ, ຊ່ວຍເຫລືອ
ຕົນເອງ, ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ມກີານລິເລີ້ມຈາກຕົນເອງ 

1  2  3  4  5  6  7 

2. ການສິດສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃຫ້
ຄ າແນະນ າດ້ານຫລັກການເສດຖະກິດຕະຫລາດຢ່າງ
ພຽງພ  

1  2  3  4  5  6  7 

3. ການສິດສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກ
ສາ ໄດ້ສຸມໃສ່ການປະກອບກິດຈະການ ແລະ ການ
ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ ່

1  2  3  4  5  6  7 

4. ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລມີຫັລກສູດ ແລະ 
ໂຄງການສິດສອນກກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການ 

1  2  3  4  5  6  7 
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5. ການສຶກສາດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການບ ລິຫານໄດ້
ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ. 

1  2  3  4  5  6  7 

6. ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະ, ແລະ 
ລະບົບການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ກະກຽມໃຫ້ນັກຮຽນ
ສາມາດປະກອບທຸລະກິດໂດຍຕົນເອງ. 

1  2  3  4  5  6  7 

ຈ. ການຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາ  

1. ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ອື່ນໆ ໄດ້
ຮັບການຖ່າຍໂອນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສູນ
ຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດໄປສູ່ບ ລິສັດໃໝ່ 

1  2  3  4  5  6  7 

2. ບ ລິສັດໃໝ່ ແລະ ບ ລິສັດທີ່ກ າລັງເຕີບໂຕມີການ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຄືກັນກັບບ ລິສັດ
ທີ່ຕັ້ງມາດົນແລ້ວ. 

1  2  3  4  5  6  7 

3. ບ ລິສັດໃໝ່ ແລະ ບ ລິສັດທີ່ກ າລັງເຕີບໂຕສາມາດຊື້ເຕັກ
ໂນໂລຊີລ້າສຸດໄດ້ 

1  2  3  4  5  6  7 

4. ມີການຖົມຂຸມຈາກພາກລັດຢ່າງພຽງພ ສ າລັບບ ລິສັດໃ
ໝ່ ໃນການຈັດຫາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ 

1  2  3  4  5  6  7 

5. ຖານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ສະນັບສະໜູນ
ວິສາຫະກິດທີ່ອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ຂົງເຂດໃດ
ໜຶ່ງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 

1  2  3  4  5  6  7 

6. ມີການສະນັບສະໜູນທີ່ດີສ າລັບນັກວິສະວະກອນ ແລະ 
ວິທະນາສາດເພື່ອຫັນເອົາແນວຄິດໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໂດຍ
ຜ່ານບ ລິສັດໃໝ່ 

1  2  3  4  5  6  7 

ສ. ດ້ານການຄ້າ  

1. ດ້ານການຄ້າມີຜູ້ຮັບເໝົາຫຍ່ອຍ ,ຜູ້ສະໜອງ ,ທີ່ປຶກສາ 
ທີ່ສະນັບສະໜູນບ ລິສັດໃໝ່ ຢ່າງພຽງພ  

1  2  3  4  5  6  7 

2. ບ ລິສັດໃໝ່ ສາມາດຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ, ຜູ້ສະໜອງ 
ແລະ ທີ່ປຶກສາ 

1  2  3  4  5  6  7 

3. ບ ລິສັດໃໝ່ ຊອກຫາຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ 
ທີ່ປຶກສາໄດ້ງ່າຍ 

1  2  3  4  5  6  7 
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4. ບ ລິສັດໃໝ່ ຊອກຫາທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ 
ການບ ລິການດ້ານບັນຊີທີ່ດີໄດ້ງ່າຍ. 

1  2  3  4  5  6  7 

5. ຊອກຫາການບ ລິການດ້ານທະນາຄານທີ່ດີໄດ້ງ່າຍ 
(ເປີດບັນຊີເຊັກເງິນ) ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, 
ຈົດໝາຍຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ແລະ ອື່ນໆ 

1  2  3  4  5  6  7 

ຊ. ຕະຫລາດ  

1.  ຕະຫລາດສ າລັບສິນຄ້າຊົມໃຊ້ ແລະ ບ ລິການ
ປ່ຽນແປງຫລາຍໃນແຕ່ລະປ ີ

1  2  3  4  5  6  7 

2. ຕະຫລາດສ າລັບທຸລະກິດຫາທຸລະກິດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ 
ແລະ ການບ ລິການມີການປ່ຽນແປງຫລາຍໃນແຕ່ລະປ ີ

1  2  3  4  5  6  7 

3. ບ ລິສັດໃໝ່ ສາມາດເຂົ້າຫາຕະຫລາດໄດ້ງ່າຍ 1  2  3  4  5  6  7 

4. ບ ລິສັດໃໝ່ ສາມາດຈ່າຍໃນການເຂົ້າຫາຕະຫລາດໃໝ່ 1  2  3  4  5  6  7 

5. ບ ລິສັດໃໝ່ ສາມາດເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດໂດຍປາສະຈາກ
ສິ່ງກີດຂວາງຈາກບ ລິສັດເກົ່າ 

1  2  3  4  5  6  7 

ຍ. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ  

1. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ຖະໜົນຫົນທາງ, ສິ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ, ການສື່ສານ, ການກ າຈັດສິ່ງເສດເຫລືອ) 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກແກ່ບ ລິສັດໃໝ່ເປັນຢ່າງດີ 

1  2  3  4  5  6  7 

2. ການເຂົ້າຫາລະບົບການສື່ສານທີ່ດີນັ້ນ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ສູງປານໃດສ າລັບບ ລິສັດໃໝ່ (ໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ) 

1  2  3  4  5  6  7 

3. ບ ລິສັດໃໝ່ສາມາດຈັດຫາ ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ທີ່ດີໄດ້ (ແກສ໌, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ, ການກ າຈັດສິ່ງເສດ
ເຫລືອ) 

1  2  3  4  5  6  7 

4. ບ ລິສັດໃໝ່ສາມາດຈ່າຍ ຄ່າສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ພື້ນຖານໄດ້ (ຄ່າແກສ໌, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ, ກ າຈັດສິ່ງ
ເສດເຫລືອ) 

1  2  3  4  5  6  7 
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5. ບ ລິສັດໃໝ່ສາມາດໄດ້ຮັບ ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
(ແກສ໌, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ, ການກ າຈັດສິ່ງເສດເຫລືອ) 
ໂດຍສ າເລັດພາຍໃນເວລາ 1 ເດືອນ 

1  2  3  4  5  6  7 

ດ. ວັດທະນະທ າ  

1. ວັດທະນະທ າສະນັບສະໜູນຜົນສ າເລັດສ່ວນບຸກຄົນທີ່
ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໂດຍຕົນເອງ 

1  2  3  4  5  6  7 

2. ວັດທະນະທ າສຸມໃສ່ປະສິດທພິາບຂອງບຸກຄົນ, ຄວາມ
ເປັນເອກະລາດ, ແລະ ການລິເລີ້ມສ່ວນຕົວ. 

1  2  3  4  5  6  7 

3. ວັດທະນະທ າສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນກ້າສ່ຽງດ າເນີນທຸລະກິດ. 1  2  3  4  5  6  7 

4. ວັດທະນະທ າສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນມຫີົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ 
ນະວັດຕະກ າ. 

1  2  3  4  5  6  7 

5. ວັດທະນະທ າສຸມໃສ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ບຸກຄົນ
ບ ລິຫານຊີວິດຂອງຕົນເອງ (ບໍ່ອີງໃສ່ກຸ່ມ) 

1  2  3  4  5  6  7 

ຕ. ໂອກາດ 1  2  3  4  5  6  7 

1. ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຫລິງເຫັນໂອກາດດີໃນການສ້າງທຸລະ
ກິດໃໝ່ 

1  2  3  4  5  6  7 

2. ໃນເຂດນີ້ມີໂອກາດສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ຫລາຍກວ່າທີ່ຄົນ
ລິເລີ້ມເຮັດທຸລະກິດຕົວຈິງ. 

1  2  3  4  5  6  7 

3. ໃນຫ້າປີມານີ້ ມີໂອກາດທີ່ດີໃນການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່
ຫລາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ. 

1  2  3  4  5  6  7 

4. ການຫາຂໍ້ມູນທີ່ຈ າເປັນເພື່ອທົດສອບໂອກາດທຸລະກິດ 
ແມ່ນຫາໄດ້ງ່າຍ 

1  2  3  4  5  6  7 

5. ມີໂອກາດຫລາຍໃນການສ້າງບ ລິສັດທີ່ສາມາດເຕີບໂຕ
ໄວ. 

1  2  3  4  5  6  7 

ຖ. ທັກສະ  

1. ຄົນສ່ວນຫລາຍເຊື່ອວ່າການສ້າງບ ລິສັດໃໝ່ ແລະ 
ບ ລິສັດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວນັ້ນ ບໍ່ຍາກ. 

1  2  3  4  5  6  7 
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2. ຫລາຍຄົນຮູ້ວິທີບ ລິຫານບ ລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ 1  2  3  4  5  6  7 

3. ຫລາຍຄົນມີປະສົບການໃນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ ່ 1  2  3  4  5  6  7 

4. ຫລາຍຄົນລົງມືດ າເນີນການຢ່າງໄວວາກັບໂອກາດດີ
ໃນການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ 

1  2  3  4  5  6  7 

5. ຫລາຍຄົນມີຄວາມສາມາດຈັດສັນແຫລ່ງຊັບທີ່ຈ າເປັນ
ໃນການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ 

1  2  3  4  5  6  7 

ທ. ທັດສະນະ    

1. ການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ຖືວ່າເປັນວິທີທີ່ເໝາະສົມທີ່
ນ າໄປສູ່ຄວາມລໍ້າລວຍ 

1  2  3  4  5  6  7 

2. ຄົນສ່ວນຫລາຍຖືວ່າການເປັນນັກທຸລະກິດແມ່ນທາງ
ເລືອກທີ່ດີ 

1  2  3  4  5  6  7 

3. ນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດມີຖານະໃນສັງຄົມ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການນັບຖືດີ. 

1  2  3  4  5  6  7 

4. ທ່ານເຫັນເລື້ອງນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນສື່
ມວນຊົນເລື້ອຍໆ 

1  2  3  4  5  6  7 

5. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່ານັກທຸລະກິດມີຄວາມສາມາດ ,
ເປັນບຸກຄົນທີ່ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ 

1  2  3  4  5  6  7 

 
III. ທ່ານຄິດວ່າ ລັດຖະບານຄວນດ າເນີນການໃດແດ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ

ການເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ? ໃຫ້ຈັດອັນດັບແຕ່ 1 ຫາ 7; 1 ໝາຍຄວາມວ່າ
ສ າຄັນໜ້ອຍ ແລະ 7 ໝາຍຄວາມວ່າ ສ າຄັນຫລາຍ. 

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການເງິນ 1  2  3  4  5  6  7 

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄ າປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ 1  2  3  4  5  6  7 

ສົ່ງເສີມການເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດແບບເປັນອາຊີບ 1  2  3  4  5  6  7 

ສະໜອງການເຝິກອົບຮົມທັກສະດ້ານທຸລະກິດ 1  2  3  4  5  6  7 

ສະໜອງຫລັກສູດກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໃນ
ລະບົບການສຶກສາ 

1  2  3  4  5  6  7 
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IV. ເທົ່າທີ່ທ່່່ານຮູ້ຈັກ, ທັກສະ ຫລ ື ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດລຸ່ມນີ້ ມີຄວາມສ າຄັນ
ຫລາຍປານໃດ ແກ່ການເລີ່ມດ າເນີນທຸລະກິດຕົນເອງ? (ໃຫ້ຈັດອັນດັບ ແຕ່ 1 
ຫາ 7.  1 ໝາຍເຖິງສ າຄັນໜ້ອຍ ແລະ 7 ໝາຍເຖິງສ າຄັນທີ່ສຸດ.) 

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກ າ / ຂະແໜງການ 1  2  3  4  5  6  7 

ເຂົ້າໃຈຫລັກສະນະຂອງການປະກອບກິດຈະການ / ຂະບວນ
ການຕັດສິນໃຈ 

1  2  3  4  5  6  7 

ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຕະຫລາດ ແລະ ທັກສະດ້ານການວິເຄາະ
ວິໄຈ 

1  2  3  4  5  6  7 

ທັກສະດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 1  2  3  4  5  6  7 

ທັກສະການບ ລິຫານ / ວາງແຜນໂຄງການ 1  2  3  4  5  6  7 

ທັກສະດ້ານການບ ລິຫານເວລາ 1  2  3  4  5  6  7 

ທັກສະດ້ານການສື່ສານ 1  2  3  4  5  6  7 

ທັກສະກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຜູ້ນ າ 1  2  3  4  5  6  7 

ທັກສະກ່ຽວກັບການເຈລະຈາ 1  2  3  4  5  6  7 

ທັກສະກ່ຽວກັບການສ້າງເຄືອຂ່າຍ 1  2  3  4  5  6  7 

ທັກສະກ່ຽວກັບການບັນຍາຍ / ນ າສະເໜີ 1  2  3  4  5  6  7 

ທັກສະໃນການເຮັດວຽກເປັນທມິງານ 1  2  3  4  5  6  7 

ປ່ຽນທັດສະນະໄປສູ່ການກ້າສ່ຽງ / ຫາໂອກາດ 1  2  3  4  5  6  7 

ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງ 1  2  3  4  5  6  7 

ປັບປຸງຫົວຄິດປະດິດສ້າງ / ທ່າແຮງໃນການສ້າງນະວັດຕະກ າ 1  2  3  4  5  6  7 

 
 

 


