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ຮູ່ວມລົງທຶນໃນສະຫະກອນ. ເປັນຫລັກສູດທ ີ່ ເຂົື້ າໃຈງູ່າຍແລະໃຊື້ທຶນຕໍູ່ າ. 
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ຖານຂອງການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງຊຸມຊົນ(CBED). ປືື້ ມຄ ູ່ ມືຝຶກອົບຮົມກູ່ຽວກັບ “ຄິດສື້າງສະຫະກອນ” ຫົວນ ື້ ໄດື້ໃຫື້ຂໍື້ ມ ນແບບເຂົື້ າໃຈງູ່າຍກູ່ຽວກັບ

ຫລັກກຳນພືື້ ນຖານຂອງສະຫະກອນ.  

 

ຫລັງຈາກທ ູ່ ໄດື້ເຂົື້ າຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມພຽງວັນດຽວ, ສໍາມະນາກອນທຸກທູ່ານຈະໄດື້ມ ຄວາມຮ ື້ກູ່ ຽວກັບສະຫະກອນຫລາຍດື້ານ, 

ໂດຍສະເພາະແມູ່ນຈະໄດື້ມ ຄວາມເຂົື້ າໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນດ້ຳນຕູ່າງໆດັູ່ ງນ ື້ : 

• ມ ຄວາມເຂົື້ າໃຈວູ່າ ສະຫະກອນໃດນືູ່ ງ ມ ຄູ່ານິຍົົມ ມ ຫລັກການ ແລະ ມ ຄວາມແຕກຕູ່າງທຳງດື້ານໂຄງຮີ່ ຳງການຈັດຕັື້ ງຈາກອົງການຈັດຕ້ັງອືູ່ ນ 

ແລະ ທຸລະກິດແນວອືູ່ ນ. 

• ມ ຄວາມເຂົື້ າໃຈກູ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມຫຍຸື້ ງຍາກຂອງສະຫະກອນ ຖ້ຳຫາກປຽບທຽບກັບຮ ບແບບທຸລະກິດ ຫລື 

ອົງກອນເສດຖະກິດອືູ່ ນ. 

• ມ ຄວາມສາມາດທ ູ່ ຈະຕັດສິນໃຈໄດ້ຢູ່າງຮອບຄອບ ແລະມ ເຫດມ ຜົນເພືູ່ ອຈະບ ີ່ ງໄດ້ວູ່າ ສະຫະກອນແມູ່ນທາງເລືອກທ ູ່ ເໝາະສົມກັບທູ່ານ. 

 

ຖ້ຳທີ່ ຳນຢຳກໄດ້ຂໍື້ ມ ນແລະຮຽນຮ ື້ເພ ູ່ ມກູ່ຽວກັບຜົນງານຂອງອົງການແຮງງານສາກົນດື້ານສະຫະກອນ 
ກະລຸນາເຂົື້ າຫາເວບໄຊwww.ilo.org/coop ຫລື ຕິດຕໍູ່ ທາງອ ເມວໄດື້ທ ູ່ : coop@ilo.org 

ຖື້າຕື້ອງການເພ ູ່ ມຄວາມຮ ື້ກູ່ ຽວກັບ ກິດຈະກໍາແບບເພືູ່ ອນສອນເພືູ່ ອນ ແລະ ວິທ ການຮຽນຮ ື້ແບບກິດຈະກໍາຄົື້ ນຄວື້າ ກະລຸນາເຂົື້ າຫາເວບໄຊ 

www.cb-tools.org  

 

ສະແດງຄວາມຮ ູ້ ບຸນຄຸນ   

 

ປືື້ ມຄ ູ່ມືຝຶກອົບຮົມກູ່ຽວກັບ “ຄິດສື້າງສະຫະກອນ” 

ໄດື້ສື້າງຂືື້ ນຮູ່ວມກັນລະຫວູ່າງທິມງານສື້າງວຽກທ ູ່ ມ ຄຸນຄູ່າແລະເປັນທໍາຂອງອົງການແຮງງານສາກົນທ ູ່ ບາງກອກ ແລະ 

ຂະແໜງສະຫະກອນຂອງພະແນກທຸລະກິດຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ. ເນືື້ ອໃນຂອງປືື້ ມຄ ູ່ ມືນ ື້ ແມູ່ນ ທີ່ ຳນ ນ.ມາຣຽນ ໂບກ ຣັງ (Marian E. 

Boquiren) ເປັນຜ ື້ ຄົື້ ນຄວື້າຮູ່າງຂືື້ ນມາ. 

 
 

 
 

ຄິດສື້າງສະຫະກອນ Think.COOP 

 

ພະແນກທຸລະກິດຂອງອົງການແຮງງານສາ

ກົນ. 

ທ ມງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານທ ູ່ ມ ຄຸນຄູ່າ/ເ

ປັນທໍາ ບາງກອກ  
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ຂ ູ້ ຄວາມຝາກເຖິງສ າມະນາກອນໃນກຸຸ່ມຄ ູ້ ນຄວູ້ າ 
 

ປືື້ ມຄ ູ່ ມືຝຶກອົບຮົມກູ່ຽວກັບ “ຄິດສື້າງສະຫະກອນ”ນ ື້  ໄດື້ອອກແບບມາເພືູ່ ອບຸກຄົນຄືກັບທູ່ານທ ູ່ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຂົື້ າຮູ່ວມ ຫລື 

ເລ ູ່ ມສື້າງສະຫະກອນ.ຢ ູ່ ໃນຊູ່ວງຂອງການຝຶກອົບຮົມນ ື້ , ທູ່ານຈະໄດື້ວິເຄາະເບ ູ່ ງປະເດັນຕູ່າງໆ ເປັນຕົື້ ນແມູ່ນ ສາຍພົວພັນຢູີ່ ໃນສັງຄ ມ ແລະ 
ການຮູ່ວມມືກັບບຸກຄົນອືູ່ ນທ ູ່ ຊີ່ ວຍເຫລ ອແລະຊຸກຍ ື້ ເຊ ູ່ ງກັນແລະກັນ ແລະ ທູ່ານຈະຄົື້ ນຫາໂອກາດທ ູ່ ຈະນ ຳມຳປັບປຸງຊ ວິການເປັນຢ ູ່ , 
ຮຽນຮ ື້ກູ່ ຽວກັບຫລັກການພ ້ ນຖຳນສໍາຄັນຂອງທຸລະກິດແບບສະຫະກອນ ແລະ ເຂົື້ າໃຈກູ່ຽວກັບເງືູ່ ອນໄຂຕູ່າງໆທ ູ່ ພາໃຫື້ເຊືູ່ ອວູ່າ 
ສະຫະກອນແມູ່ນທາງເລືອກແບບນືູ່ ງຂອງການເຮັດທຸລະກິດ ຫລື ທາງເລືອກທ ູ່ ດ ສໍາລັບວຽກງານຂອງທູ່ານ. 
ພາຍຫລັງສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຫລັກສ ດນ ື້ ແລື້ວ, 

ທູ່ານກໍຈະສາມາດຕັດສິນໃຈໄດື້ວູ່າສະຫະກອນແມູ່ນຮ ບແບບທຸລະກິດທ ູ່ ແທດເໝາະກັບທູ່ານ ຫລື ບໍູ່ ແທດເໝາະກັບທູ່ານ.  

 

ວິທ ການຝຶກອົບຮົມແບບນ ື້ ແຕກຕູ່າງຈາກວິທ ການຝຶກອົບຮົມທ ູ່ ເຄ ຍເຮັດຜູ່ ານມາ. 

ສໍາມະນາກອນທຸກຄົນທ ູ່ ເຂົື້ າຮູ່ວມຈະໄດື້ຄົື້ ນຄວື້າຮູ່ວມກັນເປັນກຸູ່ມໃນກິດຈະກໍາຕູ່າງແລະປະຕິບັດຕາມຂັື້ ນຕອນທ ູ່ ໄດື້ແນະນໍາຢູ່າງລະອຽດຢ ູ່

ໃນປືື້ ມຄ ູ່ ມືນ ື້ . ສູ່ວນວິ ທະຍຳກອນ (ຄ ຝຶກ) 
ກໍພຽງເຮັດໝື້ າທ ູ່ ຕິດຕາມແຕູ່ລະກຸູ່ມເພືູ່ ອຊູ່ວຍຕອບຄໍາຖາມທ ູ່ ສໍາມະນາກອນອາດຈະຖາມກູ່ຽວກັບເນືື້ ອໃນ ແລະ ບົດຝຶກຫັດຕູ່າງໆ. 

ຍື້ ອນວູ່າແຕູ່ລະກຸູ່ມບໍູ່ ມ ຫົວໜື້ ານໍາພາ, ສະນັື້ ນ ທຸກຄົນພາຍໃນກຸູ່ມ ຈະຕື້ອງປູ່ ຽນຜຽນກັນອູ່ານຂໍື້ ມ ນແລະຄໍາແນະນໍາຢູີ່ ໃນປ ້ ມຄູີ່ ມ  ແລະ 
ທຸກຄົນໃນກຸູ່ມກໍຕື້ອງຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານເວລາຮູ່ວມກັນຢູ່າງເຄັູ່ ງຂັດ. 

ການຝຶກອົບຮົມແບບໃໜູ່ນ ື້ ,ທູ່ານຈະໄດື້ຮຽນຮ ື້ຈາກສໍາມະນາກອນດື້ວຍກັນເອງດື້ວຍການແລກປູ່ຽນ ຄວາມຄິດ ແລະ ທັດສະນະ, ຄວາມຮ ື້ 

ແລະປະສົບການຕູ່າງໆ. ສະນັື້ ນ,  ເພືູ່ ອເຮັດໃຫື້ການຝຶກອົບຮົມປະສົບຜົນສໍາເລັດ, 

ສະມາຊິກທຸກຄົນພາຍໃນກຸູ່ມຈະຕື້ອງປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຢູ່າງຫື້າວຫັນ. 

ກູ່ອນການຝຶກອົບຮົມ ສໍາມະນາກອນແຕູ່ລະທູ່ ານຕື້ອງຕືູ່ ມແບບຟອມສໍາຫລວດກູ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮ ື້ເບືື້ ອງຕົື້ ນ ແລະ 

ຫລັງຈາກຝຶກອົບຮົມສໍາເລັດທູ່ານກໍຕື້ອງຕືູ່ ມແບບຟອມເກັບກໍາຄວາມຮ ື້ຂອງທູ່ານທ ູ່ ໄດື້ ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັື້ ງນ ື້ . 

ຜົນຂອງການສໍາຫລວດກູ່ຽວກັບຄວາມຮ ື້ກູ່ອນແລະຫລັງການຝຶກອົບຮົມຈະເກັບຮັກສາໄວື້ ເປັນຄວາມລັບ ແລະ 

ຈະນໍາໄປປັບປຸງເນືື້ ອໃນຫລັກສ ດ ແລະ ວິທ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫື້ດ ຂືື້ ນ. 

ສ ູ່ ງນ ື້ ຈະຊູ່ວຍໃຫື້ສາມາດກໍານົດຮ ບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມໃຫື້ສອດຄູ່ອງກັບຕາມຄວາມຕື້ອງການຂອງສໍາມະນາກອນ. ຫລັງຈາກນ ື້  3 

ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫລື 12 ເດືອນ, ສໍາມະນາກອນບາງທູ່ ານອາດຈະໄດື້ ຮັບການຕິດຕໍູ່ ຄືນເພືູ່ ອຈະໄດື້ສອບຖາມກີ່ ຽວກັບກຳນປະຕິບັດຕ ວ
ຈ ງ ຫລື ຄວາມຄືບໜື້ າຕີ່ ຳງໆ.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ຂື້ອຍຍັງບໍູ່ ເຂົື້ າໃຈວູ່ າສະຫະກອນແ
ມູ່ນຫຍັງ..ພວກຄວນໄປຝຶກອົບ 
ຮົມຫລັກສ ດກູ່ຽວກັບ 
“ຄິດສື້າງສະຫະກອນ”ເບ ູ່ ງກູ່ອນ 
ແລື້ວຈ ູ່ ງພາກັນຕັດສິນໃຈຕາມຫ
ລັງ 

ຂື້ອຍຄືໄດື້ຍິນວູ່ າ 
ສະຫະກອນສາມາດຊູ່ວຍພວກເ
ຮົາຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄດື້ື້ ຄືກັນ 
ພວກເຮົາຄວນໄປຊອກຮ ື້ວິທ ສື້າ
ງສະຫະກອນ 
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IV 



 

ໃຫື້ປະຕິບັດຕາມເຄືູ່ ອງໝາຍ 
ຢ ູ່ ໃນປືື້ ມຄ ູ່ ມືຝຶກອົບຮົມນ ື້ ມ ຄໍາແນະນໍາກີ່ ຽວກັບວິທ ປະຕິບັດແບບເຂົື້ າໃຈງູ່າຍ ແລະ ໄດື້ກໍານົດເວລາໃຫ້ປະຕິບັດໃນແຕີ່
ລະກິດຈະກໍາ. ກະລຸນາສັງເກດເບ ີ່ ງເຄ ີ່ ອງໝຳຍແລະປະຕິບັດຕາມເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນ ື້ : 

ເຄືູ່ ອງໝາຍ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມັນ 

 

ເຄືູ່ ອງໝາຍນ ື້ ໝາຍເຖິງໄລຍະເວລາໃຫື້ປະຕິບັດແຕີ່ ລະກິດຈະກໍາ   
 

 

ເຄືູ່ ອງໝາຍນ ື້ ໝາຍເຖິງຂໍື້ ມ ນສໍາຄັນທ ູ່ ສ ຳມະນຳກອນທີ່ ຳນນ ີ່ ງຈະຕື້ອງໄດື້ອູ່ານໃຫື້ທຸກຄົນໃນກຸູ່ມຟັງ  
 

 

ເຄືູ່ ອງໝາຍນ ື້ ໝາຍເຖິງ ສໍາມະນາກອນຮູ່ວມກັນຄ ້ ນຄວ້ຳເປັນກຸູ່ມ 
 

 

ເຄືູ່ ອງໝາຍນ ື້ ໝາຍເຖິງ ສໍາມະນານກອນໃນກຸູ່ມເລ ູ່ ມຕົື້ ນກິດຈະກໍາ ແລະ 

ໃຫື້ຄົນນືູ່ ງໃນກຸູ່ມອູ່ານຄໍາແນະນໍາທ ູ່ ອະທິບາຍກູ່ຽວກັບຂັື້ ນຕອນຂອງວິທ ປະຕິບັດໃຫື້ທຸກຄົນໄດື້ຟັງ ແລະ 

ພື້ ອມກັນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫລົູ່ ານັື້ ນ  

 

 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍນ ື້ ໝາຍເຖິງ 

ຄວາມຮ ື້ເພ ູ່ ມກູ່ຽວກັບການປະຕິບັດທ ູ່ ດ ແລະເໝາະສົມກັບຄວາມຕື້ອງການຂອງທັງເພດຍ ງແລະທັງເພດຊາຍ, 

ເປັນແນວທາງສົູ່ ງເສ ມການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງເພດຍ ງ ແລະ ສາມາດໃຊື້ຄວາມຮ ື້ຂອງເພດຍ ງ ແລະ ເພດຊາຍ 

ເຂົື້ າໃນການສື້າງແຜນຍຸດທະສານຕູ່າງໆ. 
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ເລ ູ່ ມຕົື້ ນປະຕິບັດໄດື້ເລ ຍນະບັດນ ື້ .. 
ກູ່ອນອືູ່ ນ ໃຫື້ທູ່ານທໍາຄວາມເຂົື້ າໃຈກູ່ຽວກັບບາດກື້າວຕູ່າງໆຢ ູ່ ລຸູ່ມນ ື້  ແລະ 

ໃຫື້ປະຕິບັດຕາມບາດກື້າວແນະນໍາເຫລົູ່ ານ ື້ ຢູ່າງຄົບຖື້ວນ: 

 

• ໃຫື້ຂຽນແບບຟອມສໍາຫລວດຄວາມຮ ື້ຂອງທີ່ ຳນກູ່ອນການຝຶກອົບຮົມ. ຖື້າພວກທູ່ານຍັງບໍູ່ ມ ແບບຟອມ 
ຫລືຍັງບໍູ່ ທັນໄດື້ຂຽນ ກໍໃຫື້ຂໍຖາມເອົາແບບຟອມນໍາຄະນະຈັດຝຶກອົບຮົມຄັື້ ງນ ື້ ດື້ວຍ. 

• ຈັດເປັນກຸູ່ມຄົື້ ນຄວື້າ ກຸູ່ມນືູ່ ງປະມານ 5-7 ຄົນ. ຄະນະຈັດຝຶກອົບຮົມຈະແນະນໍາວິທ ຈັດຕັື້ ງເປັນກຸູ່ມຕືູ່ ມ. 

• ໃຫື້ພື້ ອມກັນເລືອກເອົາອາສາສະໝັກໃນກຸູ່ມນືູ່ ງທູ່ານເປັນຜ ື້ ເລ ູ່ ມ “ອູ່ານໃຫື້ຄົນອືູ່ ນຟັງ”.ໜື້ າທ ູ່ ຂອງ 

“ຜ ື້ ອູ່ານໃຫື້ຄົນອືູ່ ນຟັງ” ຈະເປັນຜ ື້ ອູ່ານຂໍື້ ມ ນສໍາຄັນແລະຄໍາແນະນໍາຕູ່າງໆໃນແຕູ່ລະບົດໃຫື້ທຸກຄົນໄດື້ ຍິນ. 

ໃຫື້ທຸກຄົນໃນກຸູ່ມເຮັດໜື້ າທ ູ່ ເປັນ “ຜ ື້ ອູ່ານໃຫື້ຄົນອືູ່ ນຟັງ” ແລະ 

ໃຫື້ປູ່ ຽນຜຽນກັນເຮັດໜື້ າທ ູ່ ນ ື້ ຕະຫລອດໄລຍະຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັື້ ງນ ື້ . 

 

ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸູ່ມພື້ ອມກັນຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມເວລາທ ູ່ ກໍານົດສໍາລັບແຕູ່ລະກິດຈະກໍາ. 

ແຕູ່ວູ່າ,ທາງທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສຸດຄວນແຕູ່ງ ຕັື້ ງທູ່ານນືູ່ ງເປັນຜ ື້ ຮັບຜິດຊອບຈັບເວລາ ແລະ 

ເປັນຜ ື້ ເຕືອນທຸກຄົນໃນກຸູ່ມໃຫື້ຮັບຊາບວູ່າເວລາຂອງແຕູ່ລະກິດຈະກໍາ ໃກື້ຈະສິື້ ນສຸດ ຫລື ເວລາໝົດແລື້ວ.  

ແນວໃດກໍຕາມ ກໍບໍູ່ ໝາຍຄວາມວູ່າ ຕື້ອງໃຫື້ຖືກເວລາຕົງທຸກເທືູ່ ອບໍູ່ ຫລຸດບໍູ່ ເກ ນ 

ພວກທູ່ານຕື້ອງພື້ ອມກັນບໍລິຫານເວລາໃຫື້ແທດເໝາະສົມ. ຖື້ າເຫັນວູ່າກິດຈະກໍາໃດນືູ່ ງໄດື້ໃຊື້ເວລາເກ ນກໍານົດແລື້ວ 

ໃນກິດຈະກໍາຕໍູ່ ໄປກໍຄວນໃຫື້ປັບເວລາໃຫື້ເໝາະສົມ. 

 

ທຸກທູ່ານທ ູ່ ເຂົື້ າຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະໄດື້ຮັບປືື້ ມຄ ູ່ ມືຝຶກອົບຮົມນ ື້ . ທູ່ ານຈະຮຽນດື້ວຍດົນເອງ ຫລື 

ຮຽນຮູ່ວມກັບຄົນອືູ່ ນເປັນກຸູ່ມກໍໄດື້  

ຂໍໃຫື້ທູ່ ານເອົາໃຈໃສູ່ປະຕິບັດຕາມຂັື້ ນຕອນທ ູ່ ແນະນໍາແລື້ວທູ່ ານກໍສາມາດສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຕາມຫລັກສ ດນ ື້ ໄດ້ຄ 
ກັນ. 

 

ຂະບວນການຮຽນຮ ື້  

ບ ດຮຽນແຕຸ່ລະພາກ ໃຊູ້ ເວລາຄ ູ້ ນຄວູ້ າ 
 
 

50 ນາທ  

 

 
 

    60 ນາທ  

 

 
 

    70 ນາທ  

 

 
 

   150 ນາທ  

 
 
 

    95 ນາທ  

 

ພາກ 1 ສາຍພົວພັນໃນສັງຄ ມ ແລະ 

ຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ທ ູ່ ດ  

ພາກ 2 ສາຍພົວພັນ  

ລວງຕັື້ ງ ແລະ ລວງນອນ 

ພາກ 3 ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຄືູ່ ອນ 

ໄຫວຮູ່ວມກັນເປັນກຸູ່ມ 

ພາກ 4 ການເລືອກເອົາໂຄງສື້າງທຸລະກິດ 

ພາກ 5 ການເຮັດທຸລະກິດ 

ຮູ່ວມກັນ 



 

VI 



1  

ພາກ 1: 

ສາຍພົວພັນໃນສັງຄ ມແລະຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ທ ູ່ ດ   
ພາບລວມຂອງບົດຮຽນພາກນ ື້   

    

   5 ນາທ  

ໃນແຕູ່ລະວັນທູ່ານເອງຕື້ອງໄດື້ພົບປະເວົື້ າຈາກັບຜ ື້ ຄົນມາກມາຍຫລາຍຄົນ. ການພົບປະເຫລົູ່ ານັື້ ນ 

ອາດຈະເປັນວິຖ ຂອງການຂົນຂວາຍທໍາມາຫາລື້ຽງຊ ບປະຈໍາວັນ ຫລື 

ອາດເກ ດຂືື້ ນດື້ວຍເຫດບາງຢູ່າງທ ູ່ ເຮັດໃຫື້ໄດື້ພົບພໍື້ ກັນກໍຕາມ ການພົບປະກັນນັື້ ນມັນກໍມ ທັງການພ ວພັນກັນ
ຕຳມໜ້ຳທ ີ່ ກຳນງຳນ ຫລື ການພົບປະເວົື້ າຈາປາໄສເພືູ່ ອສື້າງສໍາພັນທະໄມຕ ທ ູ່ ດ ຕໍູ່ ກັນ. ຢ ູ່ ໃນບົດຮຽນພາກນິື້ , 
ທູ່ານຈະໄດື້ທໍາຄວາມຮ ື້ຈັກກັບສໍາມະນາກອນຄົນອ ີ່ ນ ເພືູ່ ອສື້າງຄຸື້ນເຄ ຍກັນໃນເວລຳທ ູ່ ທຸກ
ຄ ນໄດື້ເຂົື້ າຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມຫລັກສ ດອັນດຽວກັນນ ື້  ແລະ 
ເປັນການເພ ູ່ ມຄວາມສໍານຶກທ ູ່ ຈະຂອບໃຈກັບຄຸນຄູ່າຂອງກາລະຄ້ັງນືູ່ ງທ ີ່ ບັນດຳທີ່ ຳນໄດື້ມ ໂອກາດມາພົບພໍື້ ກັນ. 
ເປົື້ າໝາຍຂອງການແນະນໍາຕົນເອງ ແມູ່ນເພືູ່ ອຮຽນຮ ື້ຈາກສໍາມະນາກອນດື້ວຍກັນເອງ 

ເພາະວູ່າພວກທູ່ານຈະໄດື້ຮູ່ວມກັນຄົື້ ນຄວື້າໃນແຕູ່ລະກິດຈະກໍາໃຫື້ສໍາເລັດໄປພື້ ອມໆກັນ. 

ພວກທູ່ານທັງໝົດທ ູ່ ເຂົື້ າຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມຄັື້ ງນ ື້ ຈະຕື້ອງໄດື້ຊູ່ວຍເຫລືອກັນ 

ໂດຍການແລກປູ່ ຽນແນວຄວາມຄິດແລະປະສົບການຂອງຕົນເອງໃຫື້ຄົນອືູ່ ນຟັງ ແລະ 

ທູ່ານສາມາດຕັື້ ງຄໍາຖາມເພືູ່ ອຂໍຄໍາຕອບຈາກສໍາມະນາກອນຜ ື້ ອືູ່ ນ ຫລື ວິ ທະຍຳກອນ(ຄ ຝຶກ) 
ຖື້າທູ່ານບໍູ່ ເຂົື້ າໃຈສ ູ່ ງໃດ ຫລື ກິດຈະກໍາໃດ. 

ການຮຽນຮ ື້ຈາກສໍາມະນາກອນດື້ວຍກັນນ ື້ ແມູ່ ນຮ ບແບບຂອງການຮູ່ວມມື 

ເຊ ູ່ ງແຕູ່ລະທູ່ານຈະເພ ູ່ ມພ ນຄວາມຮ ື້ໃຫື້ຕົນເອງ ແລະ ຜ ື້ ອືູ່ ນໆໃຫື້ໄດື້ຫລາຍທ ູ່ ສຸດ.    ຂໍໃຫື້ເຂົື້ າໃຈວູ່າ: 

ເມືູ່ ອໃດກໍຕາມຫາກທຸກຄົນມ ຄວຳມຮູ້ສຶ ກວີ່ ຳໄດື້ເຮັດວຽກເພືູ່ ອຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນແລະກັນແລ້ວ, 
ເມ ີ່ ອນ້ັນທູ່ານກໍໄດື້ຮັບຄວາມຮູ່ວມມືເປັນຢູ່າງດ .   

 

ກິດຈະກໍາ 1 ກ: ການແນະນໍາຕົວ  

    

   5 ນາທ  

ໃນກິດຈະກໍານ ື້ , ທຸກທູ່ານທ ູ່ ມາຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະໄດື້ແນະນໍາເອງໃຫື້ຄົນອືູ່ ນຮ ື້ຈັກ 

ເຊ ູ່ ງຖືວູ່າເປັນບາດກື້າວທໍາອິດຂອງການສື້າງສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮູ່ວມມືທ ູ່ ດ ນໍາກັນ. ກູ່ອນອືູ່ ນໝົດ 

ທູ່ານຕື້ອງໄດື້ອູ່ານຄໍາແນະນໍາຢ ູ່ ລຸູ່ມນ ື້  ກູ່ອນຈະເຮັດກິດຈະກໍາໃນບາດກື້າວທ ູ່  1 ແລະ ບາດກື້າວຕໍູ່ ໆໄປ..  

 

ບາດກື້າວທ ູ່ ຈະຕື້ອງປະຕິບັດ 

    

   20 ນາທ   

ຂຽນຊືູ່  ແລະ ໜື້ າທ ູ່ ການງານ, ການປະກອບອາຊ ບຂອງທູ່ານໃສູ່ໃນວົງກົມຂອງແຜູ່ນເຈັື້ ຍໃນໜື້ າຕໍູ່ ໄປ. 

 

ໃຫື້ອູ່ານເບ ູ່ ງລາຍຊ ືູ່ ບຸກຄົນຕູ່າງໆໃນຫື້ອງສ ູ່ ຫລູ່ຽມ,ແລື້ວໃຫື້ເລືອກເອົາສາມຄົນແລະຂ ດວົງມົນອື້ອມຊືູ່ ທ ູ່ ເລືອກເຫລ ີ່ ຳນ້ັນ 

(ເພດຍ ງ ແລະ/ຫລື ເພດຊາຍ). ບຸກຄົນທ ູ່ ທູ່ານເລືອກແມູ່ນຜ ື້ ຊູ່ວຍເຫລືອທູ່ານຫລາຍກວູ່າໝ ູ່ ຢ ູ່ ໃນວຽກງານ ຫລື 

ໃນຊ ວິ ດປະຈໍາວັນຂອງທູ່ານ. ບຸກຄົນເຫລົູ່ ານ ື້ ແມູ່ ນ‘ຜ ື້ ສະໜັບສະໜັບຢ ູ່ ເບືື້ ອງຫລັງ’ ຫລື ‘ຜ ື້ ທ ູ່ ມ ສາຍສໍາພັນທ ູ່ ດ ”ກັບທູ່ານ.   

ບາດກື້າວ 1 

ບາດກື້າວ 2 



2  

(5 ນາທ ) 

ເອົາເຈັື້ ຍທ ູ່ ທູ່ານຂຽນແລື້ວໄປແລກປູ່ຽນແນະນໍາຕົວເອງກັບຄົນອືູ່ ນໆພາຍໃນກຸູ່ມ. (15 ນາທ )
ບາດກື້າວ 3 



3  

ແຜູ່ນເຈັື້ ຍສໍາລັບກິດຈະກໍາ 1 ກ 
 
 

 

 
 

 
 

                     ຂຽນຊືູ່  ແລະ ໜື້ າທ ູ່ ການງານຂອງທູ່ານໃສູ່ວົງກົນນ ື້  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ໃຫື້ເລືອກ ແລະ 

ຂ ດວົງອື້ອມ 3 ຄົນທ ູ່ ເປັນ

ຜູ້ຊູ່ວຍເຫລືອທູ່ານຫລາຍ
ກວູ່າຄົນອືູ່ ນ   

 
 

 

 
 

 
 

ກິດຈະກໍາ 1 ຂ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງສາຍພົວພັນໃນສັງຄ ມ 

        

   20 ນາທ  

ດັູ່ ງທ ູ່ ທູ່ ານໄດື້ເລືອກເອົາບຸກຄົນຢ ູ່ ໃນຫື້ອງສ ູ່ ຫລູ່ຽມ, 

ແຕູ່ວູ່າທູ່ານກໍຍັງຕື້ອງການບຸກຄົນອືູ່ ນມາຊູ່ວຍທູ່ານຕືູ່ ມເພືູ່ ອໃຫື້ວຽກງານທ ູ່ ທູ່ ານກໍາລັງດໍາເນ ນຢ ູ່ນ ື້ ສໍາເລັດ ແລະ 

ທູ່ານກໍຕື້ອງການຄວາມຮູ່ວມມືຈາກຍ ງແລະຊາຍຫລາຍຄົນເພືູ່ ອເຮັດໃຫື້ວຽກງານໃໝູ່ນ ື້ ປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ. 

 

ສາຍພົວພັນທ ູ່ ດ ຈະເຮັດໃຫື້ທູ່ານມ ຄວາມສຸກ, ມ ສຸຂະພາບທ ູ່ ດ  ແລະ ເຮັດໃຫື້ເປົື້ າໝາຍຂອງທູ່ານບັນລຸຜົນສໍາເລັດໄດື້ງູ່າຍຂືື້ ນ. 
ພື້ ອມດຽວກັນນັື້ ນ, ການມ ທັກສະ, ມ ການຮູ່ວມມື ແລະ ມ ສາຍພົວພັນທ ູ່ ດ ມ ກັບເພືູ່ ອນຮູ່ວມງານທັງຍ ງແລະຊາຍ, 

ມ ເພືູ່ ອນຮູ່ວມອາຊ ບ ແລະ ຊຸມຊົນອື້ອມຂື້າງທ ູ່ ດ ໄກື້ ກັບບູ່ ອນເຮັດວຽກ ແລະ ບູ່ ອນຢ ູ່ອາໄສ 
ກໍແມູ່ນປັດໄຈທ ູ່ ຈະຊູ່ວຍຊຸກຍ ື້ ໃຫື້ທູ່ ານບັນລຸຕາມເປົື້ າໝາຍໄດື້ . 

 

 
ກະລຸນາຄິດຢູ່າງຮອບຄອບຕໍູ່ ກັບ 3 ຄົນທ ູ່ ທູ່ານເລືອກເອົານັື້ ນ. ບາງເທືູ່ ອແມູ່ຍ ງທ ູ່ ວຽກຊີ່ ວຍທີ່ ຳນແຕີ່ ບໍູ່ ສາມາດມອງເຫັນຄຸນຄູ່າປະກ ດ
ໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງກໍອຳດເປັນຜູ້ຊູ່ວຍເຫລືອສໍາຄັນໃນການສື້າງລາຍຮັບເພ ີ່ ອໃຫ້ຄອບຄົວມ ຊ ວິ ດກຳນເປັນຢູີ່ ທ ີ່ ດ . ຕົວຢູ່າງ: 
ການດ ແລສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫລື ວຽກຄ ວເຮືອນບໍູ່ ໄດ້ຮັບຄີ່ ຳແຮງງຳນ, ເຊ ູ່ ງສູ່ວນຫລາຍແມູ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົື້ ນຕໍຂອງແມູ່ຍ ງ, 

ແລະວຽກເຫລ ີ່ ຳນ ້ ໄດ້ຊູ່ວຍຊຸກຍູ້ສະໜັບສະໜູນທ ີ່ ສ ຳຄັນທ ູ່ ສຸດໃຫ້ແກີ່ ຄວາມອ ບອຸີ່ ນແລະສົມບຸນພ ມສຸກຂອງຄອບຄົວ. 

 

ບຸກຄົນທ ູ່ ຊູ່ວຍເຫລືອແລະສະໜັບສະໜ ນວຽກງານຂອງທີ່ ຳນ 

ຄົນໄກື້ຄຽງ 

ພ ູ່ ນື້ ອງ  

ພໍູ່ ແມູ່  

ເພືູ່ ອນຮູ່ວມອາຊ ບ – 
ບຸກຄົນທ ູ່ ເຮັດວຽກແບບດຽວກັບທູ່ານ 

ບຸກຄົນທ ູ່ ໃຫື້ທູ່ານຢືມເງິນ 

          ບຸກຄົນທ ູ່ ເຮັດວຽກກັບທູ່ານ  

ບຸກຄົນທ ູ່ ຊູ່ວຍໃຫື້ຂື້າພະເຈົື້ າມ ລ ກຄື້າໃໝູ່  

ອື້າຍນື້ ອງຄ ງ 

ລ ກ  

ຜ ື້ ສະໜອງສິນຄື້າ 

 ຜ ື້ອ ີ່ ນໆ  
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ສາຍພົວພັນທ ູ່ ດ  ຈະໃຫື້ຄວາມໝາຍ ແລະ ໃຫື້ຄວາມກື້າວໜື້ າ ຮັູ່ ງມ  ແກູ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ຊ ວິດຂອງທູ່ານ. 
ຫລາຍຄັື້ ງພວກເຮົາຈະເຫັນວູ່ າ ສາຍພົວພັນທ ູ່ ດ ນັື້ ນແມູ່ນກະແຈສໍາຄັນສາມາດແກື້ບັນຫາໃດນືູ່ ງ, ເປ ດໂອກາດອັນໃໝູ່  ແລະ 

ເຮັດໃຫື້ວຽກງານສໍາເລັດ. 

 

ຍື້ອນມ ສາຍພົວພັນທ ູ່ ດ  ແລະ ໄດື້ ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຢູ່າງແຂງແຮງຈາກສາຍພົວພັນນັື້ ນ, 

ບຸກຄົນນັື້ ນຈະມ ອໍານາດບົູ່ ງການໃຫື້ເກ ດການປູ່ ຽນແປງໄດື້ຢູ່າງແທື້ຈ ງ. 

ຈະບໍູ່ ມ ຄວາມໝາຍອັນໃດທ ູ່ ບຸກຄົນໃດນືູ່ ງຈະສື້າງສາຍສໍາພັນກັບຄົນອືູ່ ນຂຶື້ ນມາພຽງແຕູ່ໃຫື້ຄົນອືູ່ ນເຮັດວຽກໃຫື້ແກູ່ ຕົນເ

ທົູ່ ານັື້ ນ. ການກະທໍາເຊັູ່ ນນັື້ ນຈະບໍູ່ ບັງເກ ດຜົນດ  

ເພາະວູ່າຄົນອືູ່ ນຈະບ ີ່ ມ ຄວາມພໍໃຈແລະໝົດສັດທາເມືູ່ ອຮ ື້ ສຶກວູ່າຕົນເອງຖືກນໍາໃຊື້. 

ທູ່ານສື້າງສາຍສໍາພັນກັບບາງຄົນກໍເພາະວູ່າທູ່ານມ ຄວາມຮັກໄຄູ່ພໍໃຈຄົນຜ ື້ ນັື້ ນຢູ່າງຈ ງໃຈ, 

ເພາະທູ່ານມ ບາງຢູ່າງທ ູ່ ຈະມອບໃຫື້ແກູ່ ບຸກຄົນນັື້ ນ ຫລື ເພາະວູ່າ ທູ່ານມ ເປົື້ າໝາຍບາງຢູ່າງຄື້າຍຄືກັນ. 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮູ່ວມມື ແລະ 

ສາຍພົວພັນທ ູ່ ສະໜັບສະໜ ນຢູ່າງແຂງແຮງ 
 

  

 

 

 
 

ມາຮອດນ ື້ , ກະລຸນາເບ ູ່ ງລາຍຊືູ່ ບຸກຄົນທ ູ່ ທູ່ ານເລືອກເອົານັື້ ນຄືນອ ກຄັື້ ງ. ໃຫື້ທູ່ານເລືອກເອົາພຽງຄົນດຽວ 

ແລື້ວໄປປຶກສາຫາລືແລກປູ່ຽນກັບສະມາຊິກຄົນອືູ່ ນໃນກຸູ່ມ. ໃຫື້ອະທິບາຍກູ່ຽວກັບບຸກຄົນທ ູ່ ທູ່ ານເລືອກເອົານັື້ ນ 

ເປັນຫຍັງຈືູ່ ງມ ຄວາມສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນການມ ສາຍພົວພັນຮູ່ວມກັບການດໍາລົງຊ ວິດ ແລະ 

ຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງທູ່ ານ. 

 

ສາຍພົວພັນສໍາຄັນທ ູ່ ສຸດຂອງຂື້າພະເຈົື້ າແມີ່ ນກັບ:  
 

 

ສາຍພົວພັນນ ື້ ມ ຄວາມສໍາຄັນ ເພາະວູ່າ: 
 

ແນູ່ ນອນ. 
ພວກເຮົາຕື້ອງໄປກວດ
ກາເບ ູ່ ງລານຕາກມັນຕ ້
ນແຫື້ງຢ ູ່ຂື້ າງນອກ 

 
ຂື້ອຍມ ບັນຫາກັບມັນຕົື້ ນທ ູ່ ຂື້ອຍກໍ
າລັງຕາກຢ ູ່ . 
ເຈົື້ າຊູ່ວຍໄປເບ ູ່ ງໃຫື້ຂື້ອຍແດູ່. 
ຂື້ອຍມ ຄວາມຜິດພາດອັນໃດກໍບໍູ່ ຮ ື້  
ໄປກວດກາຊູ່ວຍແດູ່? 

 
ໄດື້ ຮັບຄວາມຮູ່ວມມື+ 

ມ ສາຍພົວພັນທ ູ່ ໃຫື້ການສະໜັບ

ສະໜ ນຢູ່າງແຂງແຮງ 

ໄດື້ ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດ 

ຮູ່ ວມກັນ  
ເຮັດໃຫື້ທູ່ານສາ

ມາດປະຕິບັດໂ

ອກາດເຫລົູ່ ານັື້

ນ 

ເປ ດໂອກາດ 
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ພາກ 2: ສາຍພົວພັນ ລວງຕັື້ ງ ແລະ ລວງນອນ   

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນພາກນ ື້   

    

   5 ນາທ  

ແຕູ່ລະສາຍພົວພັນມ ຄວາມແຕກຕູ່າງກັນ ແຕູ່ວູ່າທຸກສາຍພົວພັນມ ຄວາມສໍາຄັນ. ກິດຈະກໍາ 2 ກ 

ຈະຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ານເຂົື້ າໃຈກູ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕູ່າງລະຫວູ່າງ ສາຍພົວພັນລວງນອນ ແລະ ສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງ. 

ຢ ູ່ ໃນກິດຈະກໍາ 2 ຂ, ທູ່ານຈະໄດື້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງສາຍພົວພັນລວງນອນທ ູ່ ຈະເປັນສ ູ່ ງຄໍື້ າຊ ຍ ື້ໜ ນຄວາມຍືນຍົງ 

ແລະ ປັບປຸງຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງທູ່ານ. ໃຫື້ທູ່ານອູ່ານເນ ້ ອໃນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກູ່ອນ ຈ ີ່ ງເລ ູ່ ມເຮັດກິດຈະກໍາ. 

 

ກິດຈະກໍາ 2 ກ: ການກໍານົດສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງ ແລະ ລວງນອນ 

    

   10 ນາທ     

ສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງໝາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນກັນລະຫວູ່າງບຸກຄົນຕູ່າງໆທ ູ່ ເຮັດໜື້ າທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກັນ. 

ຢ ູ່ ໃນຊ ວິດສູ່ວນຕົວຂອງທູ່ານກໍມ ຕົວຢູ່າງກູ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງ, ໄດື້ແກູ່ : ສາຍພົວພັນລະຫວູ່າງພໍູ່ ແມູ່  ແລະ ລ ກ. 

ຖື້າຢ ູ່ ໃນບູ່ ອນເຮັດວຽກ, ກໍແມູ່ນສາຍພົວພັນລະຫວູ່າງຜ ື້ ໃຊື້ແຮງງານ (ນາຍຈື້າງ) ແລະ ຜ ື້ ອອກແຮງງານ. 

 

ສາຍພົວພັນລວງນອນໝາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນກັນລະຫວູ່າງບຸກຄົນຕູ່າງໆທ ູ່ ເຮັດໜື້ າທ ູ່ ໃນລະດັບດຽວກັນ. 

ຢ ູ່ ໃນຄອບຄົວນືູ່ ງ, ກໍແມີ່ ນສາຍພົວພັນລະຫວູ່າງອື້າຍນື້ ອງຮູ່ວມອຸທອນດຽວກັນ. ຖື້າຈະເວົື້ າໄປແລື້ວ,
ສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງກໍແມູ່ນສາຍພົວພັນໃນລັກສະນະການໃຫ້ຄວຳມນັບຖືຜ ື້ ອາວຸໂສ 
(ສາຍພົວພັນລະຫວູ່າງຜ ື້ ມ ອໍານາດແລະຜ ື້ ຢ ູ່ ໃຕື້ ອໍານາດ), 

ແຕູ່ສາຍພົວພັນລວງນອນຈະເປັນຄວາມສໍາພັນລະຫວູ່າງບຸກຄົນທ ູ່ ເຮັດວຽກຮູ່ວມງານກັນແລະຊີ່ ວຍເຫລ ອກັນ  
(ສາຍພົວພັນຂອງບຸກຄົນທ ູ່ ມ ຕໍາແໜູ່ ງເທົູ່ າກັນ ແລະ ມ ອໍານາດທາງສັງຄົມກໍເທົູ່ າກັນ). 

 

ຕົວຢູ່າງຂອງສາຍພົວພັນ ລວງຕັື້ ງ ແລະ 

ລວງນອນ 

 
 

ສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງ 

 
 

ສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງ 

 

 

 
 

 

 
 

ສາຍພົວພັນລວງນອນ 

 
 

ສາຍພົວພັນລວງນອນ
ສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງ 

 

ແມູ່/ພໍູ່  

ຊາວນາ ຊາວນາ 

 

ຊາວນາ 

 

ຜ ື້ ຊືື້  

ເດັກ 

ອື້າຍ/ນື້ ອງຊາຍ ເອື້້ ອຍ/ນື້ ອງຍ ງ 
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ເມຍ ຜົວ ຜ ື້ ສະໜອງເຄືູ່ ອງ/ສິນຄື້າ 
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ບາດກື້າວທ ີ່ ຈະຕ້ອງປະຕິ
ບັດ      

 

 

    20 ນຳທ  

 

 ຢຸູ່ຂື້ າງລຸູ່ມນ ື້  ທູ່ ານຈະໄດື້ເຫັນລາຍຊືູ່ ຂອງບຸກຄົນຢ ູ່ນອກສາຍພົວພັນຂອງຄອບຄົວ. ໃຫື້ອູ່ານຊືູ່ ແຕູ່ລະບຸກຄົນແລື້ວ 

ພື້ ອມກັນປະກອບຄວາມເຫັນວູ່າແຕູ່ລະບຸກຄົນຢ ູ່ສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງຫລືລວງນອນ. 

ເມືູ່ ອທຸກຄົນເຫັນດ ແລື້ວໃຫື້ໝາຍໃສູ່ຄໍາຕອບທ ູ່ ເໝາະສົມຕາມວົງນື້ ອຍຢ ູ່ຂື້ າງຂວຳ. (ໃຊື້ເວລາຄົື້ ນຄວື້າ 10 ນາທ ) 

 

ສາຍພ ວພັນ 

 

ຊາວນາຂາຍເຄືູ່ ອງໃຫື້ແມູ່ ຄື້າ

  

ກໍາມະກອນຊູ່ວຍເຫລືອກັນແລະກັນ 

ເຈົື້ າຂອງຮື້ານຄື້າຂໍຄໍາແນະນໍາກັບເພືູ່ ອນກູ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຊ ແບບໃໝູ່  

ຜ ື້ ຂາຍປຸຍເຄມ  ແລະ ຊາວນາຫລາຍຄົນ 

ຄົນຂາຍປາຫລາຍຄົນພາກັນສື້າງຕັື້ ງກຸູ່ມທື້ອນເງິນແລະປູ່ອຍສິນເຊືູ່ ອນອກລະບົບ  

ຄົນຂາຍເຄືູ່ ອງຜ ື້ ນືູ່ ງກ ື້ ຢືມຫລັກຊັບຈາກຄົນຂາຍເຄືູ່ ອງອ ກຜ ື້ ອືູ່ ນ 

ຄົນຢູີ່ ເຮືອນໄກື້ຄຽງກັນພື້ ອມກັນສື້າງປໍື້ ານໍື້ າສາທາລະນະ 

ກໍາມະກອນກໍູ່ ສື້າງແລະຜ ື້ ສັນຍາຮັບເໝົາ 

 

ກະລຸນຳເບ ີ່ ງຄ ຳຕອບໃນໜ້ຳ 32 

 
 

ໃຫື້ທູ່ານຂຽນຕົວຢູ່າງຂອງສາຍພົວພັນ ລວງຕັື້ ງ ແລະ ລວງນອນ ໂດຍອ ງຕາມປະສົບການຂອງທູ່ານເອງ ຫລື 
ສ ູ່ ງທ ູ່ ທູ່ ານໄດື້ພົບພ ້ ຢ ູ່ ໃນວຽກງານ ຫລື ໃນຊຸມຊົນຂອງທູ່ານເອງ. ໃຫື້ຂຽນກີ່ ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວູ່າງທີ່ ຳນ ແລະ ບຸກຄ ນ
ອ ີ່ ນທ ີ່ ເປັນເພດຍ ງ ແລະ ເພດຊາຍ ຜູ້ທ ູ່ ຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ານສາມາດມ ລາຍໄດື້ເພ ີ່ ອການດ ຳລ ງຊ ບ. ຫລັງຈຳກຂຽນ

ແລື້ວໃຫ້ເອົາບ ດຂຽນຂອງທີ່ ຳນໄປແລກປູ່ຽນສົນທະນາກັບຄົນອືູ່ ນ. (10 ນາທ ) 

 

ສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງ: 
 

 
 

 
 

  

ສາຍພ້ ວພັນລວງນອນ: 
 

 

 
 

 

 
 

ບາດກື້ າວ 1 

ບາດກື້າວ 2 

ສາຍພ ວ

ພັນ 

ລວງນອ

ນ 

ສາຍພ ວພັ

ນ ລວງຕັູ້ ງ 

 



 

ກິດຈະກໍາ 2 

ຂ:ໂຮມກັນເຮົາຢ ູ່ແຍກໝ ູ່ ເຮົາຕາຍ
1
 

      

     25 ນາທ  

ການຮູ່ວມມືກັນຕຳມສຳຍຂວງ (ສຳຍພ ວພັນລວງນອນ) ໄດ້ປ ພືື້ ນຖານໃຫ້

ແກີ່ ການພັດທະນາສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງແບບຕູ່ າງຝູ່ າຍຕູ່ າງໄດື້ ຜົນ. ຕົວຢູ່າງ ເມືູ່ ອເວລາກໍາມະກອນລວມຕົວກັນ ແລະ 
ຮູ່ວມມືກັນເພືູ່ ອຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນແລະກັນ, ພວກເຂົາຈະມ ກ ຳລັງຍູ້ດັນໃຫື້ມ ກຳນແກ້ໄຂສະພຳບຂອງກຳນເຮັດວຽກ
ໄດ້ດ ກວູ່ າເກົູ່ າ. ຕ ວຢີ່ ຳງອ ກອັນນ ີ່ ງຄ : ເມືູ່ ອຄົນຂັບແທກຊ ຫລຳຍຄ ນສຳມຳດລວມຕົວກັນ, 

ພວກເຂົາສາມາດສື້າງຕັື້ ງກຸູ່ມທື້ອນເງິນແລະປູ່ອຍສິນເຊືູ່ ອໃຫື້ແກູ່ສະມາຊິກພາຍໃນກຸູ່ມເພືູ່ ອຊູ່ວຍກັນແກື້ ໄຂໃນກໍລະນ ຕື້ອງການເ
ງິນດູ່ວນ, ຫລ  ເງິນເພືູ່ ອຊໍາລະຄູ່າຮຽນຂອງລ ກ ຫລື ຕື້ອງການເງິນສໍາລັບໃຊື້ຈູ່າຍສ ູ່ ງຈໍາເປັນອືູ່ ນໆ. ດັູ່ ງນັື້ ນເມືູ່ ອໃດກ 
ຕຳມທ ູ່ ບັນດາທູ່ ານທັງຫລຳຍສຳມຳດລວມຕົວກັນໄດື້  ພວກທູ່ ານກໍຈະມ ກໍາລັງແຮງ ແລະ 
ສາມາດບັນລຸວຽກງານທ ູ່ ບຸກຄົນຄົນດຽວບໍູ່ ສາມາດເຮັດໄດື້ ນັື້ ນ ກໍຈະເຮັດໃຫື້ ສໍາເລັດໄດື້ ໃນທ ູ່ ສຸດ. 

 

ເພືູ່ ອຄົື້ ນຄວື້າກິດຈະກໍານ ື້ , ທູ່ ານຕື້ອງປະຕິບັດຕາມບາດກື້າວດັູ່ ງລຸູ່ມນ ື້ . ກະລຸນາອູ່ານແລະປະຕິບັດຕາມ. 

 
ບາດກື້າວທ ູ່ ຈະຕື້ອງປະຕິບັດ 

ໃຫື້ຈ ກເຈ້ັຍໜ້ຳຕໍູ່ ໄປທ ີ່ ເປັນ

ໜ້ຳເປົູ່ າຫວູ່ າງອອກ 

ໃຫື້ພັບເຈັື້ ຍແຜູ່ນນັື້ ນໃຫື້ເທົູ່ າກັນ 

ໃຫື້ຈ ກຮອຍພັບທາງກາງ. ແລື້ວເອົາທັງສອງສູ່ວນທ ູ່ ຈ ກອອກມາຢອງຊື້ອນກັນ. 

ໃຫື້ພັບເຄ ູ່ ງກາງແລື້ວຈ ກ ແລະ ເຮັດໄປເລືື້ ອຍໆ ຈົນບໍູ່ ສາມາດຈ ກເຈັື້ ຍໄດື້ອ ກ ເພາະວູ່າມັນໜາເກ ນທ ູ່ ຈະຈ ກໄດື້ 

ໃຫ້ທີ່ ຳນສັງເກດວີ່ ຳ ເຈັື້ ຍແຜູ່ນດຽວ ຫລື ເຈັື້ ຍສ ູ່ ຫື້າແຜູ່ນຊ້ອນກັນ ທູ່ານສາມາດຈ ກໄດື້ງູ່າຍ. ຖື້າມ ຫລາຍໆແຜູ່ນຊື້ອນກັນ
ຂ ້ ນ ແລະ ຍ ູ່ ງມ ຫລາຍແຜູ່ນເທົູ່ າໃດກໍຍ ູ່ ງຈ ກຍາກ. ອຸປະມາກໍດັູ່ ງດຽວກັນກັບການທໍາທຸລະກິດ, 
ເມືູ່ ອຊາວນາເຮັດສ ູ່ ງໃດກໍເຮັດພຽງຄົນດຽວ, ຊາວນາຄົນນັື້ ນກໍບໍູ່ ມ ກໍາລັງທ ູ່ ຈະຕໍູ່ ລອງກັບພໍູ່ ຄື້າ/ແມູ່ ຄື້າຄົນກາງໄດື້ . 

ຖື້າຊາວນາຫລາຍຄົນຫາກລວມຕົວກັນ ພວກເຂົາກໍຈະມ ກໍາລັງແລະອ ຳນຳດຕໍູ່ ລອງໄດື້ງູ່າຍຂືື້ ນ. 

ທູ່ານລອງວາດພາບເບ ູ່ ງວູ່າ ມ ຊາວນາຄົນນືູ່ ງບໍູ່ ເຂົື້ າກຸູ່ມກັບໝ ູ່  ແລະ ຕື້ອງການຂາຍຜົນຜະລິດຂອງຕົນເອງໃນລາຄາ 1 

ໂດລາ/ກິໂລ, ແຕູ່ແມູ່ ຄື້າບອກວູ່າ ຈະຊີ່ ວຍຊືື້ ໃຫື້ຖື້າໄດື້ລາຄາ 0,75 ໂດລາ/ກິໂລ. ທູ່ານຄິດຢູ່າງໃດກັບຊາວນາຜ ື້ ນ ື້ , 

ຜ ື້ ກູ່ ຽວຈະໄດື້ຕາມລາຄາທ ູ່ ຕົນເອງຕື້ອງການຫລືບໍູ່ ? ເປັນຫຍັງຈືູ່ ງໄດື້  ຫລື ເປັນຫຍັງຈືູ່ ງບໍູ່ ໄດື້? 

ມາເບ ູ່ ງກໍລະນ ຕໍູ່ ມາ, ຖື້ າຊາວນາຫລາຍຄົນລວມກຸູ່ມກັນ ແລະ 
ພື້ ອມກັນວາງລາຄາເອກະພາບກັນເພືູ່ ອຕໍູ່ ລອງກັບແມູ່ຄື້າຄົນກາງ. ທູ່ ານຄິດຢູ່າງໃດກັບຊາວນາກຸູ່ມນ ື້  

ພວກເຂົາຈະໄດື້ລາຄາທ ູ່ ດ ກວູ່າລາຄາທ ູ່ ຊາວນາພຽງຄົນດຽວສະເໜ ຂາຍຫລືບໍ? ເປັນຫຍັງຈືູ່ ງໄດື້  ຫລື ເປັນຫຍັງຈືູ່ ງບໍູ່ ໄດື້? 

 

 

 

6 

ບາດກື້ າວ 1 

ບາດກື້ າວ 2 

ບາດກື້ າວ 3 

 ບາດກື້ າວ 4 



9 

 

  

1 The exercise was adapted from “Strengthening Leadership in Farmers’ Group and Cooperatives: A Training Package” which was commissioned by the Department of Agriculture 

Marketing and Cooperatives of Bhutan and developed by the Institute for Management Studies with support from SNV Bhutan (2011). 



 

 
  

ເຈ້ັຍແຜີ່ ນນ ້ ໃຫ້ນ ຳໃຊ້ໃນກິດຈະກ ຳ 2 ຂ:  ກະລຸນຳຈ ກອອກ. 
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9  

ພາກ 3: 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຄືູ່ ອນໄຫວແບບລວມໝ ູ່  

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນນ ື້  

    

   5ນາທ   

ການເຮັດວຽກແບບລວມຕົວກັນໝາຍເຖິງການກະທໍາພື້ ອມກັນຂອງກຸູ່ມໃດກຸູ່ມນືູ່ ງທ ູ່ ມ ເປົື້ າໝາຍເພືູ່ ອເພ ູ່ ມທະວ ຖານະ

ບົດບຳດຂອງເຂົາເຈົື້ າ ແລະ ສຳມຳດປະສົບຜົນສໍາເລັດຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ. ເມືູ່ ອມ ຫລາຍຄົນ
ລວມກັນເພືູ່ ອຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນແລະກັນ, ເວລານັື້ ນທູ່ານກໍຈະເຫັນພະລັງຂອງກຳນຮູ່ວມມືກັນຢູ່າງແນູ່ ນອນ. 
ສະນັື້ ນ, ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນພາກນ ື້ ແມູ່ ນຈະຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ານໄດື້ ໄຈື້ແຍກເບ ູ່ ງໂອກາດຂອງການເຄ ີ່ ອນ
ໄຫວແບບລວມຕົວກັນ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂອັນໃດແດີ່ ທ ູ່ ກຸູ່ມລວມຕົວກັນນັື້ ນຈະໄດື້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫລາຍກວູ່າການເຄ ີ່ ອນ
ໄຫວແບບເອກະເທດ. 

 

ກິດຈະກໍາ  3 ກ: ໂອກາດຂອງການເຮັດວຽກລວມກັນເປັນກຸູ່ມ 

    

   10 ນາທ  

ເພືູ່ ອໃຫື້ທູ່ານເຫັນໄດື້ເຖິງຄວຳມເລິກເຊ ີ່ ງຂອງກຳນເຄ ີ່ ອນໄຫວຕູ່າງໆໃນກິດຈະກໍາແບບລວມຕ ວກັນນ ື້ , ຂໍໃຫື້ທູ່ານອູ່ານບົດເລືື້ ອງກູ່ຽວກັບທູ່ານໂອລ ເວ   

ເພ ີ່ ອເປັນຕ ວຢີ່ ຳງໃນກຳນນ ຳໄປພິ ຈຳລະນຳ. 

 

ທ.ໂອລ ເວ  ເຮັດສວນປ ກຜັກແລະເກັບຜັກຂຳຍໃຫ້ແມີ່ ຄ້ຳຢູີ່ ໃນບ້ຳນດຽວກັນ. ແມີ່ ຄື້າຈະມາຊືື້ ຜັກດື້ວຍລາຄາຕໍູ່ າເພາະວີ່ ຳ 

ທ.ໂອລ ເວ  ມ ຜັກຂາຍບໍູ່ ຫລາຍ ແລະ ແມູ່ ຄື້າເອງກໍຮ ື້ດ ວູ່ າລຳວບໍູ່ ຢຳກເອ ຳຜັກໄປຂາຍຢ ູ່ບື້ ານອືູ່ ນ ເພາະຈະໄດື້ເສຍຄູ່າຂົນສົູ່ ງ 

ລາຍໄດື້ກ ຈະຫລຸດລົງ. ນອກນ້ັນ, ທ.ໂອລ ເວ  ກ ຊືື້ ປຸຍລາຄາແພງເພາະຊ ້ ບ ີ່ ຫລຳຍຈຳກແມີ່ ຄ້ຳຂາຍຍູ່ ອຍ. 

  

 
ດຽວນ ື້  ຂື້ອຍມ ຜັກງາມໆຫລາຍກິໂລໄວື້ຂາຍ 

ແຕີ່ ແມູ່ຄື້າພັດໃຫື້ລາຄາຖືກໆ. 
ແມູ່ ຄື້າຮ ື້ວູ່ າຂື້ອຍບໍູ່ ສາມາດຮັກສາຜັກນ ື້ ໄວື້ຫ

ລາຍມືື້  ເພາະມັນຈະຫີ່ ຽວແລະເນົູ່ າໄວ 
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ມ ມືື້ ນືູ່ ງ, ນ. ມາເຣຍ ຄົນຂື້າງເຮືອນມ ຟາມຂະໜື້ອຍນື້ ອຍນ ີ່ ງແຫີ່ ງ, ໄດື້ເຊ ນ 

ທ.ໂອລ ເວ ໄປຮູ່ວມປະຊຸມກັບກຸູ່ມການຜະລິດຂອງນາງ. ໃນລະຫວູ່າງການປະຊຸມ, ທ.ໂອລ ເວ  ຮ ື້ວູ່ າ 

ນ.ມາເຣຍແມູ່ນສະມາຊິກຂອງທຸລະກິດແບບລວມຕ ວກັນຫລຳຍຄ ນ ເຊ ູ່ ງເອ ື້ ນທົູ່ ວໄປວູ່າ ສະຫະກອນ 

ແລະມ ຊາວນາທັງຍິງແລະຊາຍທໍາມະດາສາມັນຈ ຳນວນນ ີ່ ງມຳລວມຕົວກັນສື້າງຂືື້ ນມາ. ຕອນນັື້ ນ 
ສະຫະກອນກໍາລັງຂົນຂວາຍເອົາສະມາຊິກໃໝູ່ ເພືູ່ ອໃຫື້ມ ສະມາຊິກເພ ີ່ ມຂືື້ ນແລະສາມາດເພ ູ່ ມປະລິມານຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຈ ຳ
ນວນຫລຳຍ ເພືູ່ ອນໍາໄປຂາຍໃຫື້ພວກແມູ່ຄື້າຢ ູ່ ໃນເມືອງໂດຍກົງ. 

ຍ້ອນມ ຫລຳຍຄ ນລວມຕ ວເຂົື້ າກັນ ພວກເຂົາເຈ ້ ຳຈ ີ່ ງສາມາດເຕ ້ ຳໂຮມຜ ນຜະລິ ດໄດ້ຈ ຳນວນຫລຳຍຕຳມ
ຄວຳມຕື້ອງການຂັື້ ນຕໍູ່ າສຸດຂອງພວກແມູ່ຄື້າ ແລະ ສາມາດຂາຍຜົນຜະລິດໄດື້ລາຄາດ  ແລະ 
ຫລຸດຄູ່າຂົນສົູ່ ງໃນແຕູ່ລະທື້ຽວ.  ພວກເຂົາເຈ ້ ຳກ ໄດ້ຮູ່ວມກັນຊືື້ ວັດຖຸຮັບໃຊ້ກຳນຜະລິ ດທ ີ່ ຈ ຳເປັນມຳແບີ່ ງປັນກັນ. 
ຍື້ ອນແນວນ້ັ້້ ນ ພວກເຂົາເຈ ້ ຳຈ ູ່ ງສາມາດມ ວັດຖຸຮັບໃຊ້ກຳນຜະລິ ດທ ູ່ ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາຖືກກວູ່າເດ ມ. 
ສະຫະກອນສາມາດເຂົື້ າເຖິງໂຄງການຂອງລັດຖະບານທ ູ່ ມ ນະໂຍບຳຍສ ີ່ ງເສ ມແລະຊູ່ວຍເຫລືອ ສະມາຊິກສະຫະກອນໃຫ້ຮູ້ວິ
ທ ນໍາໃຊື້ປຸຍເຄມ ຢູ່າງມ ປະສິດທິພາບ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

20 ນາທ  

 
 

ຕາຕະລາງລຸູ່ມນ ື້ ຈະສັງລວມອຸປະສັກຕູ່າງໆຂອງ ທ.ໂອລ ເວ  ແລະ ວິ ທ ທາງແກື້ ໄຂທ ູ່  ນາງມາເຣຍ ແລະ 

ສະຫະກອນຂອງນາງໄດື້ສະ  ເໜ ໃຫື້ລຳວ. ຢ ູ່ ໃນຊູ່ອງທ ູ່  3, ໃຫື້ທູ່ານຂຽນວິທ ແກື້ ໄຂທ ີ່ ຈະຊູ່ວຍ ທ.ໂອລ ເວ  ໃຫ້ສາມາດປັບປຸງ

ສະພຳບທ ີ່ ເປັນຢ ູ່ນ ້ ໃຫື້ດ ຂືື້ ນ. 
ຫລັງຈາກຂຽນສໍາເລັດແລື້ວ,ໃຫື້ນໍາເອົາວິທ ແກື້ ໄຂຂອງທູ່ານໄປປຶກສາສົນທະນາແລະແລກປູ່ຽກັບຄົນອືູ່ ນ

ຢູີ່ ພາຍໃນກຸູ່ມຄົື້ ນຄວື້າ. 

 
ອຸປະສັກຕຸ່າງໆຂອງ ທ.ໂອລີເວີ 
ຊູ່ອງທ ູ່  1 

ວິ ທ ແກ້ໄຂຂອງ ມຳເຣຍແລະກຸຸ່ມສະຫະ
ກອນ 

ຊູ່ອງທ ູ່  2 

ວິທີແກ້້ ຂອງທີ່ ຳນຈະຊຸ່ວຍໃຫູ້  ທ.ໂອລີເວີ 

ສຳມຳດປັບປຸງສະພຳບ
ທ ີ່ ເປັນຢ ຸ່ ດີຂ ູ້ ນແນວໃດ? 

ຊູ່ອງທ ູ່  3 
ປະລິມານຜົນຜະລິດສໍາລັບຂາຍ

ມ ໜື້ອຍ ຂຳຍໄດ້ລຳຄຳຖ ກ ແລະ 
ບໍູ່ ມ ອໍານາດຕໍູ່ ລອງກັບແມູ່ ຄື້າ 

ຊາວນາສາມາດຂາຍຜົນຜະລິດໃຫື້

ສະຫະກອນ ແລະ 

ສະຫະກອນຈະເປັນຜ ື້ ສະໜອງສິນຄື້

າໃຫື້ແມູ່ ຄື້າທ ູ່ ນັູ່ ງຂາຍຜັກຢ ູ່ຕະຫລາ

ດໂດຍກົງ ບໍູ່ ຜູ່ ານແມູ່ ຄື້າຄົນກາງ 

 

ຄູ່າຂົນສົູ່ ງໃນແຕູ່ລະທື້ຽວແພງ 

ຍື້ອນມ ຜົນຜະລິດໜື້ອຍ 

ບໍູ່ ກຸື້ມຄູ່າຂົນສົູ່ ງ 

ລາຄາປຸຸ໋ ຍແພງ ສະຫະກອນສັູ່ ງຊືື້ ປຸຸ໋ ຍຈໍານວນຫລາຍ 

ແລະມາແບູ່ ງຂາຍໃຫື້ຊາວນາດື້ວຍລາ

ຄາຍຸຕິທໍາ 

 

ສະຫະກອນຈະຈັດຝຶກອົບຮົມໃ

ຫື້ສະມາຊິກູ້  ຮູ້ນ ຳໃຊ້ປຸຸ໋ ຍ 
 

 
ຍ້ອນວີ່ ຳພວກເຮ ຳຂາຍຜົນຜະລິດຂອງເຮົາຮູ່ວມ 

ກັນ, ພວກເຮົາກໍສາມາດຕໍູ່ ລອງກັບແມູ່ ຄື້າໄດື້ລາ 

ຄາດ . ພວກເຮົາແຕູ່ລະຄົນມ ທຸລະກິດນື້ ອຍເປັນຂອງ 

ໂຕເອງ ແຕູ່ຖື້າພວກເຮົາລວມຕົວກັນ ພວກເຮົາຈະມ  

ຮ ບຮູ່າງ ແລະການເຄືູ່ ອນໄຫວຄື້າຍຄືກັບທຸລະກິດ 

ຂະໜາດໃຫຍູ່  
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ກິດຈະກໍາ 3 ຂ: ຊູ່ວຍເຫລ ອຕົນເອງ, ຊູ່ວຍເຫລ ອຄົນອືູ່ ນ 

    

   15 ນາທ   

ຢ ູ່ ລຸູ່ມນ ື້ ແມູ່ ນຄໍາແນະນໍາໃຫ້ທູ່ານພິຈຳນຳນໍາໃຊື້ ເມ ີ່ ອໃດຫຳກທີ່ ານຄິດຈະລວມຕ ວກັນແກື້ບັນຫາໃດນືູ່ ງ ຫລື 
ຄົື້ ນຫາໂອກາດໃດນືູ່ ງ: 

 
• ໃນກໍລະນ ທ ີ່ ທີ່ ຳນຄ ນດຽວບ ີ່ ສຳມຳດຮັບຜິດຊອບຈັດຫຳ/ຊ ້  ເຄືູ່ ອງມື ຫລື ຊັບພະຍາກອນທ ູ່ ທູ່ານຕື້ອງການໄດ້ພຽງຄ ນ
ດຽວ. ຕົວຢູ່າງ ນ.ມາເຣຍ ແລະ ສະມາຊິກສະຫະກອນ ຕື້ອງການເຄືູ່ ອງຈັກປຸງແຕູ່ງຜະລິດຕະພັນຜັກ, ແຕູ່ວູ່າ 
ສູ່ວນຕົວຄົນດຽວບໍູ່ ມ ເງິນພ ທ ີ່ ຈະຊືື້ ເຄືູ່ ອງອຸປະກອນນັື້ ນໄດື້ . ພວກເຂົາຈ ູ່ ງຕ ກລ ງເອ ຳເງິ ນມຳລ ງຂັນກັນ 
ແລື້ວຊືື້ ເຄືູ່ ອງຈັກຂະໜາດນື້ ອຍນ ີ່ ງເຄ ີ່ ອງມາປຸງແຕູ່ງຜົນຜະລິດ. ສະມຳຊິ ກສະຫະ
ກອນແຕີ່ ລະຄ ນໄດ້ໃຊ້ເຄ ີ່ ອງຈັກໜີ່ ວຍນ ້  ດື້ວຍການຈູ່າຍຄູ່າບໍາລຸງເລັກນື້ ອຍ ເປັນເງິນແຮໄວື້ສື້ອມ ແປງ. 

 

• ເມ ີ່ ອທູ່ານຕື້ອງການສິນຄື້າລາຄາຖືກ, 
ໃຫ້ທີ່ ຳນສັີ່ ງຊ ້ ຈ ຳນວນຫລຳຍ 

ທູ່ານກໍຈະໄດື້ລາຄາຖ ກລົງ. ຕົວຢູ່າງ: 
ນາງມາເຣຍແລະສະມາຊິກສະຫະກອນສັູ່ ງຊືື້

ປຸຸ໋ ຍຈໍານວນຫລາຍ, 

ຜ ື້ ຂາຍກໍສາມາດຂາຍໃນລາຄາສົູ່ ງແລະຫລຸດ

ລາຄາໄດ້ປະມານ 30% 
ຖື້າທຽບໃສູ່ລາຄາຂາຍຍູ່ອຍ. ແທນທ ູ່ ແຕີ່
ລະຄ ນຈະຊືື້ ປຸຸ໋ ຍພຽງນືູ່ ງຫລືສອງກະສອບພ 
ໃຜພ ມັນ, ສະມາຊິກສະຫະກອນຫລຳຍ
ຄ ນລວມກັນຊ ີ່ ຈ ຳນວນຫລຳຍບຳດດຽວ
ແລະນ ຳມຳແບີ່ ງປັນ
ໃຫ້ສະມາຊິກທຸກຄົນຕຳມຕື້ອງການ. 
ວິທ ການນ ື້ ຈະຊູ່ວຍປະຫຍັດຄູ່າຂົນສົູ່ ງໄດື້ອ 

ກ. 

 

ຂື້ອຍດ ໃຈທ ູ່ ໄດື້ ເຂົື້ າຮູ່ວມໃນກຸູ່ມ. 

ເປັນຄັື້ ງທໍາອິດທ ູ່ ໄດື້ມາຝຶກອົບຮົມ.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈລວມຕົວກັນເ

ປັນກຸູ່ມ, ເພາະຖື້າເຮັດໃຜເຮັດມັນ 

ພວກເຮົາບໍູ່ ມ ເຄືູ່ ອງຫລາຍ ແລະ 

ມ ປະລິ 
ມານບ ີ່ ພຽງພໍຂາຍໃຫື້ ຊຸບເປ ມາກເ
ກັດ. 



 

• ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ທີ່ ຳນຕ້ອງກຳນເຂ ້ ຳເຖິ ງກຳນບ ລິ ກຳນຫລຳຍຮູບແບບ ເພືູ່ ອປັບປຸງ ຄວຳມຮູ້ຄວຳມສຳມຳດ ແລະ 
ທັກສະຂອງທີ່ ຳນ ແລະ ຕ້ອງກຳນ ແຫລີ່ ງຊັບພະຍຳກອນ (ເປັນຕ ້ ນແມູ່ນ: ການເງິນ, ອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ 
ອືູ່ ນໆ.) ເພືູ່ ອມຳສະໜັບສະໜູນກຳນຂະຫຍຳຍທຸລະກິດ. ສີ່ ວນຫລຳຍແລ້ວ, ອ ງກອນບ ລິ ກຳນສິ ນເຊ ີ່ ອ ຫລື 
ສະຖານບັນການເງິນທ ູ່ ອະນຸມັດທຶນສະໜັບສະໜ ນຈະໃຫ້ບໍລິການແກູ່ກຸູ່ມສະມຳຊິ ກທ ີ່ ລວມຕົວກັນ ຫລາຍກວູ່າຈະ
ໃຫ້ບໍລິການເປັນລາຍບຸກຄົນ. 

• ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ທູ່ານຕື້ອງກຳນຈະເພ ູ່ ມອໍານາດຕ ີ່ ລອງ. ການຮູ່ວມມືກັນທຳງສຳຍຂວງ(ສຳຍພ ວພັນລວງນອນ) ຈະເຮັດໃຫື້
ທີ່ ຳນສາມາດ ເຈລະຈຳຕ ີ່ ລອງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄດ້ບ ລິ ກຳນ ແລະ ມ ອິ ດທິ ພ ນຕ ີ່ ກຳນປີ່ ຽນແປງນະໂຍບຳຍຕີ່ ຳງໆ. 
ຖ້ຳຫຳກມ ຜະລິ ດຕະພັນຈ ຳນວນຫລວງຫລຳຍ, ກຸູ່ມຄ ນທ ູ່ ລວມຕົວກັນເປັນສະມຳຊິ ກສະຫະກອນ
ກ ສາມາດສື້າງຄວາມສົນໃຈໃຫື້ຜ ື້ ຊືື້ ຄົນໃໝູ່  ແລະ ສາມາດຕໍູ່ ລອງເອົາລາຄາທ ູ່ ດ ກວູ່າໄດ້. 

ກະລຸນຳສຶ ກສຳເບ ີ່ ງ ອຸປະສັກແລະໂອກຳດຕີ່ ຳງໆຂອງແຕີ່ ລະທີ່ ຳນຢູີ່ ໃນໜ້ຳວຽກຫລ  ຢູີ່ ໃນຊ ວິ ດປະຈ ຳວັນຂອງ
ຕ ນເອງ.ຈຳກນ້ັນໃຫ້ແຕີ່ ລະທີ່ ຳນກ ຳນ ດເອ ຳໂອກຳດສ ຳລັບແກ້ໄຂອຸປະສັກຂອງຕ ນ. ເມ ີ່ ອສ ຳເລັດແລ້ວໃຫ້ນ ຳໄປແລກ
ປີ່ ຽນ ແລະ ປຶ ກສຳຫຳລ ກັນໃນກຸີ່ ມ. ກະລຸນຳເບ ີ່ ງຕ ວຢີ່ ຳງຢູີ່ ໃນແຖວທ ຳອິ ດຂອງຕຳຕະລຳງໃນກິດຈະກ ຳ 3 ຂ ເພ ີ່ ອເປັນ
ບີ່ ອນອ້ຳງອ ງ ແລະ ເປັນຄ ຳແນະນ ຳ 

 

ຂື້ອຍຫວັງວູ່ າຈະສາມາດຂາຍເຄືູ່ ອງຢ ູ່ໃ
ນເມືອງທ ູ່ ເໝາະສົມເຊ ູ່ ງມ ລ ກຄື້າຫລ
າຍ. 
ຄູ່າເຊົູ່ າຮື້ານຂາຍເຄືູ່ ອງມ ລາຄາແພງຫ
ລາຍ. 
ບາງເທືູ່ ອຂື້ອຍສາມາດໂນື້ ມນື້ າວຄົນຢ ູ່
ໄກື້ຄຽງໃຫື້ຮູ່ວມກັນກັບຂື້ອຍ ແລະ 
ພວກເຮົາສາມາດອອກຄູ່າເຊົູ່ າຮື້ານນໍ
າກັນ. 

 

ບາດກື້າວ 
 

 

 
20 ນາທ 

 

ໃຫື້ທູ່ານຂຽນອຸປະສັກຂອງທູ່ານຢູ່າງໜື້ອຍ 3 ຢູ່າງ ທ ູ່ ທູ່ ານປະສົບຢູີ່ ໃນບີ່ ອນເຮັດວຽກ,ໃນທຸລະກິດ ຫລື ໃນຊ ວິດປະຈ ຳວັນ. 

ໃຫື້ກໍານົດວິທ ແກື້ ໄຂອຸປະສັກເຫລົູ່ ານັື້ ນຂອງທູ່ານ. ໃຫື້ຄ ຳນ ງວູ່ຳ ເມ ີ່ ອທູ່ານຈະແກື້ ໄຂອຸປະສັກເຫລ ີ່ ຳນັື້ ນທີ່ ຳນຄວນຫຳ
ທຳງແກື້ ໄຂດື້ວຍວິທ ູ່ ຢັື້ ງຢືນ, ທູ່ານຕື້ອງຫັນປູ່ ຽນອຸປະສັກ(ວິ ກິດ)ເຫລົູ່ ານັື້ ນໃຫື້ເປັນໂອກາດສໍາລັບທູ່ານເອງແລະຄົນອືູ່ ນໆ.  

ໃຫື້ຊອກຫຳໂອກາດຕີ່ ຳງໆຈາກອຸປະສັກ(ວິ ກິດ)ທ ີ່ ເກ ດຂ ້ ນນ້ັນດື້ວຍຕ ວທູ່ານເອງ ຫລື 

ຜູ່ ານການປຶກສາຫາລືຄົື້ ນຄວື້າຮູ່ວມກັນຢູີ່ ໃນກຸູ່ມ. ໃຫື້ຮັກສາຄໍາແນະນໍາເຫລ ີ່ ຳ
ນ ້ ໄວື້ຕະຫລອດເພືູ່ ອຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈ. 

ກໍານົດເອົາຮ ບແບບຂອງກຳນແກ້ໄຂ(ບຸກຄົນດຽວ ຫລື ຮູ່ວມກັນເປັນກຸູ່ມ) ແບບໃດຈ ູ່ ງຈະດ            

ນໍາເອົາວິທ ແກ້ໄຂຂອງທູ່ານໄປແລກປູ່ ຽນກັບຄ ນອ ີ່ ນ ແລະ ຄົື້ ນຄວື້ າຢ ູ່ພາຍໃນກຸູ່ມ 

ຕົວຢູ່າງຂອງການຫັນປູ່ ຽນຈາກວິກິດໃຫື້ເປັນໂອກາດ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12 

ບາດກື້າວ 1 

ບາດກື້າວ 2 

ບາດກື້າວ 3 

ບາດກື້າວ 4 

ບາດກື້າວ 5 

ວິທ ແກື້ ໄຂ: 
ສື້າງສ ູ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເພູ່ື ອປຸງແຕູ່ງຜະລິດຕະພັນຈຳກ
ໜາກກື້ວຍ. ເຮັດຂໍື້ ຕົກລົງກີ່ ຽວກັບການຕະຫລາດກັບຜູ້ຮັບ
ຊ ້ ຫລາຍຄົນ 

ເພ ູ່ ມມ ນຄູ່າ, 

ສົູ່ ງເສ ມວຽກເຮັດງານທໍາ, 

ເຂົື້ າເຖິງຕະຫລາດໃຫຍູ່ກ

ວູ່າ 

 

ເພ ູ່ ມລາຍໄດື້ 
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ຕາຕະລາງສໍາລັບກິດຈະກໍາ 3 ຂ 

 

ອຸປະສັກ (ວິ ກິດ) ວິທີແກູ້ ໄຂອຸປະ
ສັກທີຸ່ ອາດຊຸ່ວຍໄດູ້  

ຂ ້ ໄດ້
ປຽບຂອງການ
ແກູ້ ໄຂແບບບຸ

ກຄ ນ 

ຂ ້ ໄດູ້ປຽບຂອງການ
ແກູ້ ໄຂແບບລວມກຸຸ່

ມ 

ແບບໃດເປັນແບບທີຸ່

ດີທີຸ່ ສຸດສ າລັບທຸ່ານ? 

ແບບບຸກຄ ນ ຫລ  ແບບ

ລວມກຸຸ່ມ? 

ຕ ວຢີ່ ຳງ: 
ຂ້ອຍບ ີ່ ສຳມຳດຊ ້ ສິ ນຄ້
ຳໃນລຳຄຳຂຳຍສ ີ່ ງໄດ້, 

ເພຳະຂ້ອຍຊ ້ ແຕີ່ ລະເທ ີ່
ອມ ຈ ຳນວນໜ້ອຍ 

ເນ ີ່ ອງຈຳກຫລຳຍຄ ນມ ສິ ນຄ້
ຳປະເພດດຽວກັນ, 
ພວກເຮ ຳທ ີ່ ຂຳຍສິ ນຄ້ຳຄ ກັ
ນສຳມຳດສ ມ ທ ບກັນຊ ້ ວັດ
ຖຸທ້ ້ີ່ ຈ ຳເປັນ ແລະ ສ ມ
ທ ບກັນຂຳຍສິ ນຄ້ຳຂອງ
ພວກເຮ ຳ 

ວີ່ ອງໄວ, 

ບ ີ່ ຕ້ອງຮີ່ ວມມ ກັບຜູ້ຂ
ຳຍຄ ນອ ີ່ ນ  

ສຳມຳດຊ ້ ສິ ນຄ້ຳ 
ຫລຸດລຳຄຳ 20% 

ຕ ີ່ ຳກວີ່ ຳລຳຄຳຊ ້ ປະຈຸບັ
ນ, 

ນອກນ້ັນຍັງສຳມຳດບ
ອກຜູ້ຂຳຍນ ຳສ ີ່ ງໃຫ້ເຖິ
ງຮ້ຳນຄ້ຳຂອງພວກເຮ 
ຳ 

ແບບລວມຕ ວເປັນກຸີ່ ມ 
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ພາກ 4: ກຳນເລືອກເອົາໂຄງສື້າງທຸລະກິດ  

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນພາກນ ື້  

    

   5 ນາທ   

ຢູີ່ ໃນສັງຄ ມ, ພວກເຮ ຳມັກຈະເຫັນກຸີ່ ມຄ ນຈ ຳນວນໜ້ອຍນ ີ່ ງຫລ ກຸີ່ ມທ ີ່ ເປັນມິ ດສະຫຳຍກັນ ພ ບປະສ້ຳງສັນ ຫລ  ໂອ້ລ ມສ ນທະ

ນຳກັນເປັນປະຈ ຳເພ ີ່ ອຊຸກຍູ້ຊີ່ ວຍເຫລ້ ອເຊ ີ່ ງກັນແລະກັນ, ບຳງຄ້ັງກ ຊີ່ ວຍຊອກວຽກເຮັດງຳນທ ຳ ຫລ  ຊອກຫຳທຳງຄ້ຳຂຳຍ

ຮີ່ ວມກັນ ສຳມຳດຫລຸດຜີ່ ອນຄີ່ ຳຂ ນສ ີ່ ງ ຫລ  ເພ ີ່ ມລຳຄຳຂຳຍໃຫ້ສູງຂ ້ ນ. ແຕີ່ ກຳນເຮັດວຽກນອກລະບ ບມັກຈະມ ບັນຫຳຈ 
ຳກັດຫລຳຍຢີ່ ຳງ ເປັນຕ ້ ນແມີ່ ນບ ີ່ ມ ຖຳນະທຳງກ ດໝຳຍທ ີ່ ຈະທ ຳທຸລະກ ຳທຳງກຳນເງິ ນກັບທະນຳຄຳນ ຫລ  ຜູ້ຮັບຊ ້ ລຳຍ
ໃຫຍີ່ (ຊຸບເປ ມຳກເກັດ ເປັນຕ ້ ນ), ກ ຳມະກອນທ ີ່ ເຮັດວຽກນອກລະບ ບມັກຈະບ ີ່ ພ ໃຈກັບຜ ນປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດ້ຮັບ, ບ ີ່ ມັກປະຕິບັດ

ໜ້ຳທ ີ່ ແລະພັນທະ ແລະ ອ ີ່ ນໆ. ເມ ີ່ ອມ ກຳນພ ບປະກັນແບບມິ ດສະຫຳຍແລະຄ ນຮູ້ຈັກກັນເປັນປະຈໍາ ຫລ ຮີ່ ວມ

ວຽກຮູ່ວມງຳນກັນຖ ູ່ ຂືື້ ນເລືື້ ອຍໆ, ພວກເຂົາອາດຈະຄິ ດຫັນປູ່ຽນຈຳກກຳນພ ບປະກັນສ້ຳງສັນກັນທໍາ
ມະດາເປັນກຸູ່ມຈັດຕັື້ ງທາງການເພືູ່ ອຈະເຮັດໃຫື້ມ ຖານະທາງກົດໝາຍ ສາມາດເຂົື້ າເຖິງເງິນກ ື້ຂອງທະນາຄານ ແລະ 

ສາມາດຂາບສິນຄື້າໃຫື້ແກູ່ ພໍູ່ ຄື້າລາຍໃຫຍູ່  ເຊັູ່ ນ ຊຸບເປ ມາກເກັດ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮື້າງຮື້ານໃຫຍູ່ ໆອືູ່ ນໆ. ສ ຳ
ລັບການຫັນປູ່ ຽນຈາກການຮູ່ວມມືກັນແບບບໍູ່ ເປັນທາງການໄປສ ູ່ການເປັນທຸລະກິດແບບເປັນທາງການນ້ັນ, 
ທູ່ານຕື້ອງໄດື້ ຕັດສ ນໃຈກູ່ຽວກັບຄວາມເປັນເຈົື້ າກໍາມະສິດຂອງທຸລະກິດ ແລະ ໂຄງສື້າງທຸລະກິດດັີ່ ງກີ່ ຳວນ້ັນ. ຢຸູ່ໃນກິດຈະກໍາ 
4 ກ, ທູ່ານຈະໄດື້ຄົື້ ນຄວື້າກູ່ຽວກັບໂຄງສື້າງທຸລະກິດທ ູ່ ແຕກຕູ່າງກັນຫລາຍປະເພດ. ກິດຈະກໍາ 4 ຂ ຈະນໍາພາທູ່ານໃຫື້ທູ່ອງໄປ
ຕຳມໂຮງງານຕູ່າງໆເພືູ່ ອພິຈາລະນາວູ່າຈະເລືອກໂຄງສື້າງທຸລະກິດແບບໃດດ . ສູ່ວນ ກິດຈະກໍາ 4 ຄ, 
ທູ່ານຈະໄດື້ເຫັນຫລັກການສໍາຄັນຂອງສະຫະກອນ ແລະ 

ຈະໄດື້ປະເມ ນເບ ູ່ ງວູ່າຫລັກການເຫລົູ່ ານ ື້ ແທດເໝາະກັບຄວາມປາຖະໜາຂອງທູ່ານຫລືບໍ...  

 

 

ກິດຈະກໍາ  4 ກ: ຄວາມເຂົື້ າໃຈກູ່ ຽວກັບໂຄງສື້າງທຸລະກິດ
2
 

    

   5 ນາທ  

ທຸລະກິດໃດນືູ່ ງອາດມ ເຈົື້ າກ ຳມະສິ ດ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍ ບຸກຄົນຜ ື້ ດຽວ ຫລື ກຸູ່ມນືູ່ ງທ ູ່ ປະກອບດື້ວຍຫລາຍຄົນ. 
ການຈັດແຈງກີ່ ຽວກັບຄວາມເປັນເຈົື້ າກໍາມະສິດ ແລະ ການຄຸື້ມຄອງບໍລິຫານດັູ່ ງກູ່າວນັື້ ນເອ ື້ ນວູ່າ ໂຄງສື້າງທຸລະກິດ. 
ໂຄງສື້າງທຸລະກິດມ ອ ດທິພົນຕໍູ່ ທຸກຢູ່າງນັບແຕູ່ການດໍາເນ ນງານວັນຕໍູ່ ວັນຈົນເຖິງເງິນທຶນທ ູ່ ຕື້ອງການ ແລະ 
ກຳນຍົກລະດັບຄວຳມສຳມຳດຂອງບຸກຄະລາກອນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ພາສ ອຳກອນຕີ່ ຳງໆ. 

ເພືູ່ ອໃຫື້ເຂົື້ າໃຈກູ່ຽວກັບໂຄງສື້າງທຸລະກິດ 

ໃຫື້ທູ່ານປະຕິບັດຕາມບາດກື້າວຕູ່າງໆທ ູ່ ທູ່ ານຈະໄດື້ອູ່ານຢ ູ່ ລຸູ່ມນ ື້ .ແຕູ່ ກໍຄວນສັງເກດວູ່າໂຄງສື້າງທຸລະກິດທ ູ່ ຖືກຕື້ອງຕາມ

ກົດໝາຍນັື້ ນຈະມ ຄວາມແຕກຕູ່າງກັນຢູີ່ ໃນແຕູ່ລະປະເທດ. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

2 There are different types of business structures depending on the country. You may ask the facilitator for additional information on business structures allowed 

in your country. 
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ບາດກື້າວທ ູ່ ຈະຕື້ອງປະຕິບັດ  

 
 

 

45 ນາທ  

 
 

ຜັດປູ່ຽນກັນອູ່ານເນືື້ ອໃນກູ່ຽວກັບທຸລະກິດແຕູ່ລະປະເພດຢູີ່ ລຸີ່ ມນ ້ . ເມືູ່ ອອູ່ານແລື້ວ ໃຫ້ພ້ອມກັນພິ ຈຳລະນຳເບ ີ່ ງວີ່ ຳຮູບແບບທຸລະກິດສອງຫຳ

ສຳມຢີ່ ຳງໃນບ ດອີ່ ຳນນ ້ ມ ຄວາມຄື້າຍຄືກັບຮູບແບບທຸລະກິດຢູີ່ ໃນເຂດທ ີ່ ທີ່ ຳນອຳໄສຢູີ່ ໃນເວລຳນ ື້ ບໍ. (15 ນາທ ) 

 

ເປັນເຈົື້ າຂອງທຸລະກິດສູ່ວນຕົວ 

• ມ ກໍາມະສິດພຽງຄົນດຽວ  

• ເຈົື້ າຂອງ ເປັນແຮງງານເອງ, 
ອອກທຶນເອງແລະ ບໍລິຫານເອງ  

• ເປັນຜູ້ໄດື້ ຮັບຜົນກໍາໄລທັງໝົດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍູ່ ການສ ນເສຍທັງໝົດ 

• ຈຸດປະສົງ: ສື້າງລາຍໄດື້  ແລະ ເປັນນາຍໂຕເອງ 

• ຕົວຢູ່າງ: ທຸລະກິດຂະໜາດນື້ ອຍທັງໝົດ  

 

 

ບໍລິສັດຮູ່ວມລົງທຶນ (ບໍລິສັດຫຸື້ນສູ່ວນ) 
• ເປັນວິທ ລະດົມທຶນໄດື້ຈໍານວນຫລາຍ  

• ຫຸື້ນສູ່ວນແລະການຄວບຄຸມກໍາມະສິດຈະຂ ້

ນຢູີ່ ກັບຈໍານວນເງິ ນທ ີ່ ລ ງທຶນ  

• ເຈົື້ າຂອງຫລາຍຄ ນເປັນພຽງແຕູ່ຜ ື້ ອອກທຶນ  

• ຈຸດປະສົງ: ໄດື້ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ  

• ຕົວຢູ່າງ: ທຸລະກິດຂະໜາດກາງແລະໃຫຍູ່ສູ່ວນຫລາຍ 

ບາດກື້າວ 1 
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ບໍລິສັດຈໍາກັດໂດຍມ ສ ູ່ ງຄໍື້ າປະກັນ  
• ທຶນສື້າງຕັື້ ງເບືື້ ອງຕົື້ ນໄດື້ລະດົມມາຈາກ ທຶນຊູ່ວຍເຫລືອລື້າ ຫລື 

ການບໍລິຈາກ 

• ບໍູ່ ມ ຫຸື້ນ ຫລື ບໍູ່ ມ ຜ ື້ ຖືຫຸື້ນ, ແຕູ່ວູ່າ 

ສະມາຊິກທຸກຄົນຕື້ອງເປັນຜ ື້ ຄໍື້ າປະກັນນໍາກັນ. 

ຜຸື້ ຄໍື້ າປະກັນທັງໝົດເຫັນດ ນໍາກັນປະກອບສູ່ວນເງິນຈໍານວນນືູ່ ງ 

(ຈະບໍູ່ ຫລາຍເທົູ່ າໃດ) 

ເຊ ູ່ ງຈະເກັບເງິນໃນເວລາທ ູ່ ບໍລິສັດມ ຄວາມຫຍຸື້ ງຍາກດື້ານການເງິນ  

• ຄວາມໄວື້ວາງໃຈດື້ານການເງິນຂອງສະມາຊິກແມູ່ນຂຶ ້ ນ
ກັບການຄໍື້ າປະກັນດັູ່ ງກູ່າວ 

• ສະມາຊິກຈະບໍູ່ ໄດື້ກໍາໄລ ເພາະກໍາໄລນັື້ ນຈະນໍາໄປລົງທຶນຂະຫຍຳຍ
ກິດຈະກຳນຂອງບໍລິສັດ 

• ຈຸດປະສົງ: ສະໜັບສະໜ ນຊືູ່ ສຽງຂອງບໍລິສັດ 

ຫລາຍກວູ່າຈະຫາຜົນກໍາໄລໃຫື້ ໄດື້ຫລາຍ  

• ຕົວຢູ່າງ: ອົງການທ ູ່ ບໍູ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ, 

ອົງການເພືູ່ ອການກຸສົນຕູ່ າງໆ 

 

 
 

ສະຫະກອນ 
• ສະມາຊິກທຸກຄົນ ເປັນເຈົື້ າຂອງ, ເປັນຜ ື້ ບໍລິຫານ ແລະ 

ເປັນຜ ື້ ຄວບຄຸມ 

• ແມູ່ນວິທ ທ ູ່ ໃຫື້ “ບໍລິການໃນລາຄາຕ ້ ນທຶນ” ແກູ່ສະມຳ

ຊິ ກກຸູ່ມທ ູ່ ລວມຕົວກັນ ຫລື ຂອງຟາມປ ກຝັງ-ລື້ຽງສັດ 

• ສະມາຊິກ/ເຈົື້ າຂອງ/ຫົວໜື້ າ 

ປະກອບທຶນແລະຄວບຄຸມດ ແລ  

• ສະມາຊິກ 1 ຄົນ ມ  1 ສຽງເທົູ່ າກັນ 

• ຈຸດປະສົງ: 

ໃຫື້ ບໍລິການແກູ່ສະມາຊິກໃຫ້ໄດື້ ຮັບຜົນກໍາໄລຈາກການຊືື້ ຂາຍ
ຂອງຕົນເອງ  

• ຕົວຢູ່າງ: ສະຫະກອນຊາວນາ, ສະຫາກອນຜ ື້ ອອກແຮງງານ, 

ສະຫະກອນຜ ື້ ຄື້ າຂາຍ  

 
 
 
 
 

ພວກເຮົາສັນຍານໍາກັນວູ່
າຈະປະກອບສູ່ວນຜ ື້ ລະ 5 
ໂດລາ 
ເວລາໃດທຸລະກິດຂອງພວກ
ເຮົາມ ບັນຫາການເງິນ 
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ໃຫື້ແຕູ່ລະທູ່ານອູ່ານເລືື້ ອງສ ມມຸດຢູີ່ ລຸູ່ມນ ື້  ແລະ ໃຫື້ກໍານົດວູ່າ ແຕູ່ລະເລືື້ ອງມ ໂຄງສື້າງທຸລະກິດປະເພດໃດ.
ຫລັງຈາກນັື້ ນໃຫື້ເອົາຄໍາຕອບຂອງທູ່ານໄປປຶກສາຫາລື ແລະ ປຽບທຽບກັບຄໍາຕອບຂອງຜ ື້ ອືູ່ ນໃນກຸູ່ມ. (20 ນາທ ) 

a) ນາງມາຢາ ມ ຮື້ານຂາຍເຄືູ່ ອງແຫື້ງຢ ູ່ ໃນບື້ ານແຫູ່ງນືູ່ ງ. 

ນາງຊືື້ ເຄືູ່ ອງລາຄາຂາຍສົູ່ ງມຳຈາກທູ່ານອາແລງແລະພໍູ່ ຄື້າ/ແມູ່ ຄື້າຄົນອືູ່ ນຢ ູ່ຕະຫລາດໃນເມືອງມາຂາຍ. 
ການຄື້າຂາຍຍູ່ອຍແບບນ ື້ ເຮັດໃຫື້ນາງມ ກໍາໄລ. ນາງເລ ູ່ ມເຮັດທຸລະກິດຄື້າຂາຍຍູ່ອຍມາໄດື້  5 ປ  

ແລະໃຊື້ເງິນລົງທຶນຈໍານວນ 300 ໂດລາ ທ ູ່ ນາງຢືມຈາກສະຫະກອນທ ູ່ ນາງເປັນສະມາຊິກມາໄດື້ ສິບປ ແລື້ວ. ມາດຽວນ ື້  

ນາງມາຢາໄດື້ເຮັດທຸລະກິດຄື້າຂາຍເຄືູ່ ອງແຫື້ງມ ຄວາມສໍາເລັດແລະມ ກໍາໄລ. 

ນາງສາມາດຈູ່າຍໜ ື້ ສິນຄືນໃຫສະຫະກອນທັງໝົດ. 

ປະຈຸບັນນາງໄດື້ວູ່າຈື້າງຜ ື້ ອອກແຮງງານສອງຄົນໃຫື້ມາຊູ່ວຍວຽກຄື້າຂາຍ.  ຄໍາຖາມ: 

ໂຄງສື້າງທຸລະກິດຂອງນາງມາຢາແມູ່ນທຸລະກິດປະເພດໃດ?  

 

b) ດຽວນ ້ , ນາງໂຊເຟຍມ ເງິນພໍຈູ່າຍຄູ່າເຊົູ່ າຮື້ານ ແລະ ຂາຍສິນຄື້າປະເພດອາຫານທ ູ່ ມ ຄຸນຄູ່າທາງໂພສະຊານະກຳນ. 

ນາງສົູ່ ງລ ກສອງຄົນເຂົື້ າໂຮງຮຽນ. ແຕູ່ສ ູ່ ງທ ູ່ ເຮັດໃຫື້ນາງມ ພາລະໜັກໜູ່ວງ 

ກໍແມູ່ນນາງມ ຮື້ານຂາຍເຄືູ່ ອງຢ ູ່ສາມຮື້ານໂດຍຮູ່ວມທຶນກັບແມູ່ຄື້າຄົນອືູ່ ນອ ກ 20 ຄົນ 
ເຊ ູ່ ງທຸກຄົນທ ູ່ ເຮັດທຸລະກິດນໍາກັນລ້ວນແຕີ່ ມ ຄວາມຕື້ອງການຜັກປອດສານເຄມ ສ ຳລັບຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ. ໃນ

ປ 2010, ແຕີ່ ລະຄ ນໄດ້ອອກທຶນຜູ້ລະ 200 ໂດລຳເພ ີ່ ອສ້ຳງຮ້ຳນຄ້ຳແຫີ່ ງທ ຳອິ ດ. ໃນຖຳນະທ ີ່ ນຳງເປັນສະມຳຊິ ກ ແລະ

ມ ຫຸ້ນ, ນຳງສຳມຳດອອກສຽງຄັດເລ ອກເອ ນຄະນະສພຳບ ລິ ຫຳນຮ້ຳນຄ້ຳເພ ີ່ ອເຮັດໜ້ຳທ ີ່ ກ ຳນ ດນະໂຍບຳຍແລະວຽກ

ງຳນຄຸ້ມຄອງຮ້ຳນຄ້ຳ. ຖ້ຳນຳງຕ້ອງກຳນເປັນຄະນະບ ລະຫຳນ, ນຳງກ ສະໝັກໄດ້. 

ແຕູ່ ສ ູ່ ງນາງໂຊເຟຍມັກເປັນພິເສດກໍຄ  

ຜ ື້ ເປັນເຈົື້ າຂອງຮື້ ານຂາຍເຄືູ່ ອງທຸກຄົນມ ສິດອອກສຽງໄດື້ ພຽງນືູ່ ງສຽງເທົູ່ າທຽມກັນ 

ເຖິງແມູ່ ນຈະຖືຫຸື້ ນໜື້ ອຍຫລືຫລາຍກໍຕາມ. ໃນເວລາ ນາງໂຊເຟຍຊືື້ ຜັກໃນຮື້ ານຄື້ າຂອງນາງເອງ, 

ເງິນທຸກເຊັນທຸກໂດລາທ ູ່ ນາງຈູ່ າຍໄປກໍຈະກັບຄືນໄປຫາຊຸມຊົນທື້ ອງຖ ູ່ ນ 

ໂດຍຜູ່ ານຜ ື້ ຜະລິດສິນຄື້ າຢ ູ່ ທື້ ອງຖ ູ່ ນເອງ ແລະ ໄປເຖິງຜ ື້ ອອກແຮງງານທ ູ່ ເຮັດວຽກຫາລຳຍ
ໄດ້ຕາມພືື້ ນຖານການຜະລິດເຫລົູ່ ານັື້ ນ. 
ສູ່ວນນາງໂຊເຟຍເອງກໍຍັງໄດື້ ຮັບເງິນປັນຜົນຕາມຈໍານວນຫຸື້ ນຂອງນຳງຕອນທື້ າຍປ .       ຄໍາຖາມ: 
ນາງໂຊເຟຍເປັນເຈົື້ າຂອງທຸລະກິດໃນໂຄງສື້ າງທຸລະກິດປະເພດໃດ?  

  

c) ທູ່ານອາດໍາ ແລະ ນາງມາຣ ແຊນ ຮູ່ວມກັບໝ ູ່ ອ ກສາມຄົນ ພາກັນຕັື້ ງຮື້ານຂາຍເຄືູ່ ອງຍູ່ອຍຂຶື້ ນນືູ່ ງແຫູ່ງ. 

ແຕູ່ລະຄົນໄດື້ລົງທຶນ ແລະ ມ ຄວາມຫວັງທ ູ່ ຈະໄດື້ ຮັບຜົນກໍາໄລຈາກການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົື້ າ. 

ທູ່ານອາດໍາຖືຫຸື້ນຄົນດຽວ 50%,ໝາຍຄວາມວູ່າ ທູ່ານອາດໍາໄດື້ປະກອບສູ່ວນເງິນໃຫື້ແກູ່ ບໍລິສັດເຖິງ 50%. 

ສູ່ວນທ ູ່ ຍັງເຫລືອອ ກເຄ ູ່ ງນືູ່ ງນັື້ ນ, ຜ ື້ ຖືຫຸື້ນທັງສ ູ່ ເປັນຜ ື້ ປະກອບສູ່ວນດັູ່ ງນ ື້ : ນາງມາຣ ແຊນຖືຫຸື້ນ 20% ແລະ 

ເຫລືອນັື້ ນແມູ່ນຫຸື້ນຂອງສາມຄົນ. ທູ່ານອາດໍາ ຈືູ່ ງເປັນຜ ື້ ຖືຫຸື້ນລາຍໃຫຍູ່ຂອງບໍລິສັດ. 

ຜ ື້ ກູ່ ຽວຈ ູ່ ງມ ສິດອອກຄວາມເຫັນແລະຕັດສິນບັນຫຳຫລາຍກວູ່າໝ ູ່ . ໃນຕອນທື້າຍຂອງແຕູ່ລະປ , 

ທູ່ານອາດໍາຈະໄດື້ ຜົນແບູ່ ງປັນ 50% ຈາກກໍາໄລທ ູ່ ບໍລິສັດໄດື້ຮັບໃນແຕູ່ລະປ . 

ທູ່ານອາດໍາມັກໂຄງສື້າງທຸລະກິດປະເພດນ ື້ ຫລາຍ ເພາະຜ ື້ ກູ່ ຽວສາມາດໄດື້ຮັບຜົນກໍາໄລຕາມສູ່ວນແບູ່ ງຂອງຫຸື້ນ

ທ ີ່ ແຕູ່ລະຄົນລົງທຶນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັື້ ນ, ຊັບສິນສູ່ວນຕົວຂອງທູ່ານອາດໍາກໍບໍູ່ ໄດື້ມ ຜົນກະທົບອັນໃດ 
ຖື້າເກ ດມ ກໍລະນ ທ ູ່ ບໍລິສັດບໍູ່ ສາມາດຈະຈູ່າຍໜ ື້ ສິນຄືນ. ຄໍາຖາມ: ທູ່ານອາດໍາ ແລະ ໝູີ່ ຂອງລາວ 
ເຮັດທຸລະກິດໃນໂຄງສື້າງທຸລະກິດປະເພດໃດ?   

 

d) ມ ຜ ື້ ປະກອບການປຸງແຕູ່ງຜົນຜະລິດຈາກໝາກໄມື້ ຈໍານວນ 30 ທູ່ ານ ໄດ້ເຫັນດ ນ ຳສື້າງບໍລິສັດນືູ່ ງຂືື້ ນ ແລະເອ ື້ ນຊືູ່ ວູ່ າ 
ບໍລິສັດ ເອັກວາຍແຊດມາກເກັດຕ ງຈໍາກັດ. ຜູ່ ານກຳນສ້ຳງຕ້ັງບໍລິສັດ, ຜ ື້ ປະກອບການທັງ 30 
ທູ່ານສາມາດມ ຮື້ານຂາຍສິນຄື້າເຖິງ 10 ແຫູ່ງຢ ູ່ສ ນຈໍາໜູ່ າຍສິນຄື້າປອດສານເຄມ ຢ ູ່ ໃນເມືອງ. ເພືູ່ ອຈູ່າຍຄູ່າເຊົູ່ າຮື້ານ, 

ຄູ່າໄຟຟື້າ, ນໍື້ າປະປາ ແລະ ເງືອນເດືອນຂອງພະນັກງານຂາຍ, ບໍລິສັດໄດື້ເກັບຄູ່າທ ນຽມບ ລິ ກຳນ 5% 
ຂອງຍອດຂາຍລວມຂອງສະມາຊິກແຕູ່ລະຄົນ. ບໍລິສັດຍັງໃຊື້ເງິນຈໍານວນ 5% ທ ູ່ ເກັບໄດື້ຈຳກສະມຳ
ຊິ ກເປັນຄູ່າໂຄສະນາສິນຄື້າ. ສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດຈະບໍູ່ ໄດື້ ຮັບຜ ນກໍາໄລຈຳກບ ລິສັດແຕີ່ ຢີ່ ຳງໃດ. 

ບາດກື້າວ 2 
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ໃນເວລາກ ີ່ ຕັື້ ງບໍລິສັດ, ສະມາຊິກທຸກຄົນໄດື້ໃຫື້ສັນຍາກັນວູ່າແຕູ່ລະຄົນຈະປະກອບສີ່ ວນ 5 ໂດລາໃຫ້ແກີ່ ບ ລິ
ສັດໃນກໍລະ ນ ທ ູ່ ບໍລິສັດມ ບັນຫາການເງິນ ແລະ ບໍູ່ ສາມາດຈູ່າຍຊໍາລະໜ ື້ ສິນໄດື້ ..ຄໍາຖາມ: ຜ ື້ ປະກອບການທັງ 30 

ຄົນນ ື້  ເຮັດທຸລະກິດໃນໂຄງສື້າງທຸລະກິດປະເພດໃດ? 
 

ກະລຸນຳເບ ີ່ ງຄ ຳຕອບຢູີ່ ໃນໜ້ຳ 32 
 
 

ໃນຈໍານວນໂຄງສື້າງທຸລະກິດທັງ 4 ປະເພດທ ູ່ ກູ່ າວມາຢ ູ່ ໃນບາດກື້າວ 2 ເທ ງນັື້ ນ, 
ທູ່ານມັກທຸລະກິດປະເພດໃດຫລາຍກວູ່າໝ ູ່  ເພາະຫຍັງ? ໃຫື້ສົນທະນາແລະອື້າງເຫດຜົນກູ່ຽວກັບປະເພດທຸລະ
ກິດທ ູ່ ທູ່ ານມັກກັບຄົນອືູ່ ນໃນກຸູ່ມ. (10ນາທ ) 

ບາດກື້າວ 3 
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ກິດຈະກໍາ 4 ຂ:  ປັດໄຈຕູ່າງໆສ ຳລັບເລືອກເອົາໂຄງສື້າງທຸລະກິດ  

    

   5 ນາທ  

ເພືູ່ ອຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ານຕັດສິນໃຈເລືອກເອົາໂຄງສື້າງທຸລະກິດແນວໃດນັື້ ນ, ໃຫື້ທູ່ານສຶ ກສາເບ ູ່ ງປັດໄຈຕູ່າງໆດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນ ື້ : 

1.  ປັດໄຈທ ູ່ ກ້ີ່ ຽວຂ້ອງກັບກຳນສື້າງທຸລະກິດ: ສ ູ່ ງທື້າທາຍ, ສ ູ່ ງຫຍຸື້ ງຍາກ ຫລື 
ບັນຫາໃດແດູ່ທ ູ່ ທູ່ ານກໍາລັງແກື້ ໄຂຢ ູ່? ແລະ ທູ່ ານຄາດຫວັງຈະໄດື້ຮັບສ ູ່ ງໃດຈາກທຸລະກິດນ ື້ ? 

2.  ກໍາມະສິດ: ທູ່ານຈະເຮັດທຸລະກິດຄົນດຽວ, ຫລື ຈະຮູ່ວມກັບຫລາຍຄົນ? 

3.  ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມແລະຄວບຄຸມທຸລະກິດ: ແມູ່ ນໃຜແດູ່ຈະເປັນຜູ້ບໍລິຫານຄຸື້ມຄອງແລະຕັດສິ ນບັນຫຳສໍາຄັນ? 

4.  ການແບູ່ ງຜົນກໍາໄລ: ຈະແບູ່ ງຜົນກໍາໄລແບບໃດຈ ີ່ ງຈະດ ? 

5.  ທຶນຮອນ/ຊັບສິນຕູ່າງ: ທູ່ານຈະມ (ຫລ ຈະໄດ້ມຳ) ທຶນຮອນ/ຊັບສິນ, ເຊັູ່ ນ: ທ ູ່ ດິນ, ທຶນ, ອາຄານ, 

ສ ູ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອືູ່ ນໆ ໄດື້ແນວໃດ? 

6.  ຄວາມໜື້ າເຊືູ່ ອຖື: ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນຕໍູ່ ໜ ື້ ສິນຂອງທຸລະກິດຈະຢ ູ່ ໃນລະດັບໃດ?  

 

ໃນເວລາທ ູ່ ທູ່ ານເລືອກເອົາໂຄງສື້າງທຸລະກິດ, 

ໃຫື້ທູ່ານໝັື້ ນໃຈວູ່າທູ່ານໄດື້ສຶກສາຢູ່າງລະອຽດກູ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງສື້າງທຸລະກິດນັື້ ນມ ຕໍູ່ ທູ່ ານ ແລະ 

ສອດຄູ່ອງກັບແຜນການໃນອະນາຄົດຂອງທູ່ານ. ຂໍໃຫື້ຈົດຈໍາໄວື້ວູ່າ ຈະບໍູ່ ມ ໂຄງສື້າງທຸລະກິດພຽງປະ 

ເພດດຽວເທົູ່ ານັື້ ນທ ູ່ ສາມາດຕອບຮັບຄວຳມຕື້ອງການທຸກຢີ່ ຳງຂອງທີ່ ຳນໄດື້ . 
ໜື້ າທ ູ່ ຂອງທູ່ານກໍຄືຕັດສິນໃຈວູ່າທຸລະກິດປະເພດໃດ ສໍາຄັນແລະ ເໝາະສົມທ ູ່ ສຸດສໍາລັບທູ່ານ. 

 

 

ບາດກື້າວທ ູ່ ູ່ຈະຕື້ອງປະຕິບັດ 

      

    30 ນາທ  

ໃຫື້ແຕູ່ລະທີ່ ຳນຄົື້ ນຄວື້າດື້ວຍຕົນເອງ ແລະ ອູ່ານຄໍາຖາມຢ ູ່ ໃນຊູ່ອງທ ູ່  1 ຂອງຕຳຕະລຳງລຸີ່ ມນ ້ . ໃຫື້ເລືອກເອົາຄໍາຕອບ 

ແລື້ວຂ ດວົງມັນອື້ອມຄໍາຕອບ(ຢ ູ່ ໃນຊູ່ອງ 2 ເຖິງ ຊູ່ອງ 5). ແລະ ຄ ຳຕອບທ ີ່ ເລ ອກນ້ັນແມີ່ ນຮູບແບບທຸລະກິດທ ີ່ ໄກ້ຄຽງ

ກັບຄວາມຮ ື້ສຶກຂອງທູ່ານທ ີ່ ຮັບວີ່ ຳເປັນທຸລະກິດທ ູ່ ດ ກວູ່າທຸກປະເພດ. (10 ນາທ ) 

ບາດກື້າວ 1 



 

 

ຄໍາຖາມ 
ຊູ່ອງທ ູ່  1 

ໃຫື້ເລືອກເອ ຳຄ ຳຕອບ ແລະ ຂ ດວົງມົນອື້ອມຄໍາຕອບເຫລ ີ່ ຳນ້ັນ 

ຄໍາຕອບ 1 
ຊູ່ອງທ ູ່  2 

ຄໍາຕອບ 2 
ຊູ່ອງທ ູ່  3 

ຄໍາຕອບ 3 
ຊູ່ອງທ ູ່  4 

ຄໍາຕອບ 4 
ຊູ່ອງທ ູ່  5 

ຈຸດປະສົງສໍາຄັນຂອງ

ການສື້າງຕັື້ ງທຸລະກິດຂ

ອງທູ່ານແມູ່ນຫຍັງ?    

ຢາກໄດື້ກໍາໄລສະ
ເພຳະຕ ນເອງ 

ຢາກໄດື້ ກໍາໄລເ

ທົູ່ າທຽມກັບເງິ

ນທ ູ່ ລົງທຶນໄປ  

ສາມາດເຂ້ ້້ າເຖິງບໍລິກາ
ນທ ູ່ ຈະຊູ່ວຍໃຫື້ຕົນເອງແລະ

ເພືູ່ ອນຮູ່ວມງານ 

ສາມາດປັບປຸງຊ ວິດການເປັ

ນຢ ູ່ດ ຂຶື້ ນກວູ່າເກົູ່ າ 

ພື້ ອມທັງໄດື້ຄູ່າຕອບແທນ/

ກໍາໄລເພ ູ່ ມ 

ສາມາດເຂ້ ້້ ຳເຖິງບໍລິການທ ູ່
ຈະຊູ່ວຍໃຫື້ຕົນເອງແລະເພືູ່ ອຮູ່

ວມງານ 

ສາມາດປັບປຸງຊ ວິດການເປັນ

ຢ ູ່ດ ຂຶື້ ນກວູ່າເກົູ່ າ;  

ຊຸກຍ ື້ ສົູ່ ງເສ ມການໂຄສະນາ (ຜະລິ

ດຕະພັນ) 

ທູ່ານຕື້ອງການຄວບຄຸມ

ທຸລະກິດໜື້ອຍຫລາຍ 

ປານໃດ? 

ຄວບຄຸມ 100%  ຄວບຄຸມຕາມ

ມ ນຄູ່າຂອງກາ

ນລົງທຶນ  

ມ ອໍານາດຄວບຄຸມເທົູ່ າ

ທຽມກັບຄົນອືູ່ ນແລະຈໍາ

ນວນຫຸື້ນ 

ມ ອໍານາດຄວບຄຸມເທົູ່ າທ

ຽມກັນໝົດ 

ທູ່ານຕື້ອງການຢາກໃຫື້

ຜົນກໍາໄລ

ຖ ກແບູ່ ງປັນກັນຢູ່າງໃດ
? 

ກໍາໄລ 100% 

ເປັນຂອງບຸກຄົນທ ູ່

ລົງທຶນ  

ເອົາກໍາໄລ

ມາແບູ່ ງປັ

ນກັນຕາມ

ມ ນຄູ່າລົງ

ທຶນ 

ເອົາກໍາໄລ

ມຳແບູ່ ງປັນຕາມການໃຊື້ບໍ
ລິການ 

ຫລືຕາມອັດຕາສູ່ວນທ ູ່ ຕົນ

ເອງໄດື້ປະກອບ
ສີ່ ວນກັບບໍລິສັດ  

ຈະບໍູ່ ແບູ່ ງປັນກໍາໄລໃຫື້ສະມາ 
ຊິກ ແຕູ່ຈະເອົາມາລົງທຶນຕໍູ່  

ທູ່ານມ ຄວາມຮ ື້ຄວາມສາ

ມາດ ແລະ ແຫລູ່ງຊັບພະ
ຍຳ
ກອນທັງໝົດສໍາລັບຈະເ

ຮັດທຸລະກິດແລື້ວບໍ? 

ຂື້າພະເຈົື້ າມ ແຫລູ່ງຊັບພ

ະ ຍາກອນ ແລະ 

ມ ຄວາມສາມາດສື້າງແລະ
ບໍລິຫຳນທຸລະກິດໄດື້ . ຂື້ຳ
ພະ
ເຈ ້ ຳສາມາດວູ່າຈື້າງແຮງງ
ານມາຊູ່ວຍ ແລະ 

ກ ື້ ຢືມທຶນເວລາໃດກໍໄດື້ . 

ຍັງບໍູ່ ມ , 

ແຕູ່ວູ່ າມ ຜ ື້ ຖືຫຸື້ນຫ

ລາຍຄົນຈະອອກທຶ
ນນໍາກັນເພືູ່ ອຫາແ

ຫລູ່ງຊັບພະຍາ 

ກອນ ແລະ 

ຄວາມຮ ື້ທ ູ່ ຈໍາເປັນເ

ຫລົູ່ ານັື້ ນ. 

ຍັງບໍູ່ ມ  ແລະ 
ຂື້າພະເຈົື້ າກໍບໍູ່ ມ ຄວາມສາມາດ

ທ ູ່ ຈະວູ່ າຈື້າງແຮງງານ ຫລື 

ໄປກ ື້ ຢືມທຶນບູ່ ອນໃດໄດື້  

ບໍູ່ ມ  ແລະ 

ຂື້າພະເຈົື້ າກໍບໍູ່ ມ ຄວາມສາມາ

ດທ ູ່ ຈະວູ່ າຈື້າງແຮງງານ ຫລື 

ໄປກ ື້ ຢືມທຶນບູ່ ອນໃດໄດື້ 

ທູ່ານມ ຄວາມຍິນດ ທ ູ່

ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍູ່ ຄວ

າມສູ່ຽງຕູ່າງໆນັື້ ນ 

ໜື້ອຍຫລາຍປານໃດ

? 

ຂື້າພະເຈົື້ າຍິນດ ທ ູ່ ຈະ

ຮັບຜິດຊອບຕໍູ່ ໜ ື້ ສິ

ນ,ຜ ນສ ນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ທ ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງອືູ່ ນທັງ

ໝົດ. 

ຂື້າພະເຈົື້ າຈະບໍູ່ ຍິ

ນດ ໃຫື້ເອົາຊັບສິນ

ສູ່ວນຕົວ, 

ທ ູ່ ບໍູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ

ທຸລະກິດນ ື້ , 

ໄປໃຫື້ຕົກຢ ູ່ ໃນຄວາມ
ສູ່ຽງ 

ຂື້າພະເຈົື້ າຈະບໍູ່ ຍິນດ ໃຫື້ເອົາ

ຊັບສິນສູ່ວນຕົວ, ທ ູ່ ບໍູ່ ກູ່ຽວ 

ຂື້ອງກັບທຸລະກິດນ ື້ , 

ໃຫື້ຕົກຢ ູ່ ໃນຄວາມສູ່ຽງ 

ຂື້າພະເຈົື້ າສັນຍາວູ່າຈະປະກອບສູ່ວ

ນເງິນຈໍານວນ (ທ ູ່ ກໍານົດໄວື້ ) 

ໃນຕອນທ ູ່ ໄດື້ ເຂົື້ າເປັນສະມາຊິກ 

ຫາກເກ ດກໍລະນ ທ ູ່ ທຸລະກິດມ ບັນຫ

າດື້ານການເງິນ 

 ຢ ູ່ ໃນຄໍາຕອບຂອງຊູ່ອງໃດທ ູ່ ອະທິບາຍກູ່ຽວກັບປະເພດທຸລະກິດດັູ່ ງລຸູ່ມນ ື້ : (5 ນາທ ) 

1. ສະຫະກອນ?    

2. ເປັນເຈົື້ າຂອງທຸລະກິດຕົນເອງ?    

3. ບໍລິສັດຫຸື້ນສູ່ວນ (ບໍລິສັດທ ູ່ ຮີ່ ວມລົງທຶນນໍາກັນ)?    

4. ບໍລິສັດຈໍາກັດໂດຍມ ສ ູ່ ງຄໍື້ າປະກັນ ?    
 

ນາງຊັນດຣາເປັນກໍາມະກອນກໍູ່ ສື້າງ. ໃນຊູ່ວງຫລາຍປ ຜູ່ ານມາ, ນາງແລະເພືູ່ ອນກໍາມະກອນຊາຍແລະຍ ງໄດື້ເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນຢ ູ່ຫລາຍໂຄງການກໍູ່ ສື້າງ. 

ຜູ່ ານການເຮັດວຽກໃນແຕູ່ລະໂຄງການພວກເຂົາເຈົື້ າກໍສາມາດຮຽນຮ ື້ສ ູ່ ງໃໝູ່  ແລະໄດື້ປະສົບການທ ູ່ ດ  ແລະ 

ຜ ື້ ໃດຮຽນຮ ື້ແນວໃໝູ່ ກໍໄດື້ແລກປູ່ ຽນປະສົບການນັື້ ນໃຫື້ເພືູ່ ອນຄົນອືູ່ ນ. 

ໂດຍປົກກະຕິແລື້ວກູ່ອນຈະໄດື້ໂຄງການພວກເຂົາເຈົື້ າຕື້ອງຈູ່າຍຄູ່ານາຍໜື້ າໃຫື້ແກູ່ຕົວແທນທ ູ່ ວ ູ່ ງເຕັື້ ນຫາວຽກໃຫື້ . ເງືູ່ ອນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ 

ຄູ່າແຮງງານສູ່ວນຫລາຍຈະຂືື້ ນກັບນາຍໜື້ າທ ູ່ ເປັນຜ ື້ແນະນ ຳວຽກໃຫື້ . ນາງຊານດຣາແລະເພືູ່ ອນຈືູ່ ງພາກັນຄົື້ ນຄວື້າ ແລະ ຢາກສື້າງຕັື້ ງບໍລິສັດໃຫ້ບ ລິ ກຳນແຮງງານ. 
ເຂົາເຈົື້ າຄິດວູ່າ, ບາງເທືູ່ ອໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດອາດຈະເຮັດສັນຍາຮັບເໝົາກໍູ່ ສື້າງໂດຍກົງກັບໂຄງການກໍູ່ ສື້າງຕູ່າງໆ. ນຳງ ແລະ ເພ ີ່ ອນກໍາມະ 
ກອນຂອງນາງມ ຄວາມເຊືູ່ ອໝັື້ ນວູ່າ ຖື້າພວກເຂົາເຈົື້ າສາມາດສະເໝ ຕົນເອງໃນນາມວິສາຫະກິດໃດນືູ່ ງແລື້ວ, ພວກເຂົາເຈົື້ າຈະສາມາດຕໍູ່ ລອງກັບບໍລິສັດກໍູ່ ສື້າງໄດື້ໂດຍກົງ 

ແລະ ສາມາດສະໜອງແຮງງານຂອງເຂົາເຈົື້ າໄດື້ເລ ຍ ແທນທ ູ່ ຈະຖືກນາຍໜື້ າເຮັດສັນຍາວູ່າຈື້າງເປັນລາຍບຸກຄົນ.  

ເນືູ່ ອງຈາກແຕູ່ລະຄົນມ ເງິນບໍູ່ ຫລາຍທ ູ່ ຈະສື້າງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ ແຕູ່ພວກເຂົາເຈົື້ າມ ສ ມືແຮງງານດ  ແລະ ມ ການຕິດຕໍູ່ ພົວພັນຈໍານວນນືູ່ ງໃນຂະແໜງກໍູ່ ສື້າງມາແລື້ວ. 

ຖື້າທູ່ານເປັນນືູ່ ງໃນເພືູ່ ອນກໍາມະກອນຂອງນາງຊານດຣາ, ທຸລະກິດປະເພດໃດທູ່ານຈະເລືອກ?  
ໃຫື້ທົບທວນເບ ູ່ ງຄໍາຕອບຢ ູ່ ໃນບາດກື້າວ 1 ແລະ ໃຫື້ນໍາໃຊື້ຄໍາຕອບນັື້ ນເປັນພືື້ ນຖານໃນການເລືອກເອົາໂຄງສື້າງທຸລະກິດ 

(5 ນາທ ). 

ບາດກື້າວ 2 

ບາດກື້າວ 3 

 

ກະລຸນຳເບ ີ່ ງຄ ຳຕອບໃນໜ໊ຳ 32 



 

ປະເພດຂອງໂຄງສື້າງທຸລະກິດທ ູ່ ຈະສະເໜ ໃຫື້ເລືອກເອົາ  

19 
ບາດກື້າວ 4 ນໍາເອົາຄໍາຕອບຂອງທູ່ານໄປແລກປູ່ ຽນກັບຄົນອ້ ້ີ່ ນໃນກຸູ່ມ. (5 ນາທ  

) 



 

ກິດຈະກໍາ  4 ຄ: ຫລັກການສ ຳຄັນຂອງສະຫະກອນ 
 

15 ນາທ  ເອ ..ເບ ູ່ ງຄືວູ່າ ມັນຄື້າຍຄື 
ສະຫະກອນຜ ື້ ອອກແຮງງານຂ
ອງພວກເຮົາ ແທື້ຫວະ...  

ສະຫະກອນແມູ່ນທຸລະກິດແລະເຈົື້ າກ ຳມະ
ສິ ດຂອງສະຫະກອນກໍແມູ່ນສະມາຊິກທັງເພດຊາຍແລະເພດຍ ງທ ູ່ ຮູ່ວມກັນກໍູ່ ຕັື້ ງຂືື້ ນເພືູ່
ອສະໜອງຄວຳມຕື້ອງການຂອງສະມາຊິກຢູ່າງສະເໝ ພາບກັນ.  
ໂດຍບໍູ່ ຄໍານືງເຖິງປະເພດສິນຄື້າແລະ ການໃຫື້ບໍລິການ, ສະຫະກອນທັງຫລາຍນັື້ ນ 

ຈະມ ອົງປະກອບສໍາຄັນດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນ ື້ : 

• ສະຫະກອນແມູ່ ນທຸລະກິດ 

• ເຈົື້ າຂອງແລະຜ ື້ ຄວບຄຸມສະຫະກອນແມູ່ນ 

ຜ ື້ ທ ູ່ ໃຊື້ບໍລິການຂອງສະຫະກອນເອງ (ສະມາຊິກທັງໝົດ)  

• ສະຫະກອນບໍລິຫານປົກຄອງແບບປະຊາທ ປະໄຕ ທຸກຄົນມ ສິດສຽງເທົູ່ າທຽມກັນ  

• ສະຫະກອນຄົງຕົວຢ ູ່ ໄດື້ດື້ວຍການໃຫື້ ບໍລິການແກູ່ສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນເອງ 

ສະມາຊິກສະຫະກອນ  
ຈັດຫາວຽກ         
ເຈລະຈາຕໍູ່ ລອງ          
ຮຽກເກັບເງິນ   

 

ຝຶກອົບຮົມການນໍ

າໃຊື້ອຸປະກອນປື້ອງ
ກັນສູ່ວນບຸກຄົນ 

 

ຈູ່າຍເງິນປັນຜົນຄູ່າ
ແຮງງານ 

                    ຄູ່າແຮງງານທ ູ່ ໃຫື້ບໍລິການ/ 

ຄູ່ານາຍໜື້ າ 

 

ສະຫະກອນແມູ່ນ ທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ ງລວມໝ ູ່ . ສະຫະກອນໄດື້ໃຫື້ບໍລິການ ແລະ/ຫລື 

ສະໜອງສິນຄື້າຕາມຄວາມຕື້ອງການຂອງສະມາຊິກ 

ໂດຍຄໍານືງເຖິງຜົນປະໂຫຍດແລະຄວາມຕື້ອງການຂອງສະມາຊິກທັງເພດຍ ງແລະເພດຊາຍ 

ແລະຄໍານືງເຖິງຈຸດປະສົງຂອງຜ ື້ ປະກອບການ ແລະ ຄວາມໝັື້ ນຄົງດື້ານການເງິນຂອງອົງການ. ສະມາຊິກ 

ຈະເປັນທັງຜ ື້ ນໍາໃຊື້ ແລະ ເປັນເຈົື້ າຂອງໃນການພັດທະນາສະຫະກອນໂດຍຜູ່ ານການມ ສູ່ວນຮູ່ວມ
ຢູີ່ ໃນສາມລະດັບດັູ່ ງນ ື້ : 

• ມ ສູ່ວນຮູ່ວມປະກອບສູ່ວນຊັບສິນຕູ່າງໆ (ເຊັູ່ ນ: ອອກທຶນ, ເປັນກໍາລັງແຮງງານ, ໃຫື້ບໍລິການ ຫລື ສະໜອງສິນຄື້າ) 

• ມ ສູ່ວນຮູ່ວມຕັດສິ ນບັນຫາສໍາຄັນຕູ່າງໆຂອງສະຫະກອນ  

• ມ ສູ່ວນຮູ່ວມໃນການແບູ່ ງປັນຜົນກໍາໄລທ ູ່ ສະຫະກອນໄດື້ຮັບໃນຮ ບແບບຂອງການຄືນເງິນຄູ່າບໍາລຸງ. 

ການຄືນເງິນຄູ່າບໍາລຸງແມູ່ນການຈູ່າຍໃຫື້ສະມາຊິກຄົນໃດນືູ່ ງໂດຍອ ງຕາມປະລິມານຫລືມ ນຄູ່າຂອງວຽກທ ູ່ ເຮັດຮູ່ວມກັບ 

ຫລື ເຮັດວຽກໃຫື້ສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ສ ູ່ ງສໍາຄັນແມູ່ນການພິຈາລະນາກູ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມຕື້ອງການ ແລະ ການປະກອບສູ່ວນສະເພາະ ແລະ ພິເສດ 

ຂອງສະມາຊິກທັງຍ ງແລະຊາຍໃນສະຫະກອນ. •  

ສະມາຊິກທັງຍ ງແລະຊາຍທຸກຄົນຕື້ອງໄດື້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍ ື້ ໃຫື້ຫື້າວຫັນປະກອບສູ່ວນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກູ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດແລະ

ຄວາມຕື້ອງການ ແລະ ນໍາສະເໜ ວິທ ທ ູ່ ເຂົາເຈົື້ າສາມາດປະກອບສູ່ວນຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈ ງຕູ່ າງໆ. • ທູ່ານອຳດຕື້ອງການສິ ກ
ສຳເບ ູ່ ງສະພາບການທ ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງສະເພາະກັບແມູ່ ຍ ງເປັນຕົື້ ນແມູ່ ນ ດື້ານນິຕິກໍາທ ູ່ ບໍູ່ ອະນຸຍາດໃຫື້ແມູ່ ຍ ງເປັນເຈົື້ າກໍາມະສິດ ຫລື 
ເປັນເອກະລາດດື້ານເສດຖະກິດ, ເພຳະເປັນຜ ື້ແບບຫຳບວຽກງານຄອບຄົວ, ຖືພາ ແລະ ອືູ່ ນໆ. • 
ສໍາຄັນຍ ູ່ ງໄປກວູ່ານັື້ ນກໍແມູ່ນການຮັບປະກັນໃຫື້ສະມາຊິກເພດຍ ງໄດ້ມ ສູ່ວນຮູ່ວມຢູ່າງຫື້າວຫັນໃນສະຫະກອນ 
ເຊ ູ່ ງລາຍລະອຽດໃຫື້ທູ່ານຫາຄົື້ ນຄວື້າໄດື້ຕືູ່ ມອ ກຢ ູ່ ໃນປືື້ ມຫລັກສ ດເລ ູ່ ມສື້າງສະຫະກອນ (Start.Coop.) 

ບໍລິສັດກໍູ່ ສື້າງ ເປັນກໍາລັງແຮງງານໃຫື້    ເປັນຜ ື້ ຈູ່າຍໃຫື້ 
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ມາຮອດນ ື້ ,ທີ່ ຳນກ ຳລັງຈະສຶ ກສຳຄ ້ ນຄວ້ຳກີ່ ຽວກັບ
ລຳຍລະອຽດຂອງ 7 ຫລັກການສ ຳ

ຄັນທ ູ່ ຈະເປັນແນວທາງແນະນໍາ ຫລື ເປັນຫລັກການບ ລິ
ຫຳນຄຸ້ມຄອງວຽກ
ງຳນຈັດຕັື້ ງແລະເຄືູ່ ອນໄຫວຂອງສະຫະກອນ ແລະ 
ເພືູ່ ອປະເມ ນເບ ູ່ ງຄວາມສອດຄູ່ອງຕໍູ່ ເປົື້ າ ໝາຍ ແລະ 

ຈຸດປະສົງທ ີ່ ຈະປັບ
ປຸງຊ ວິການເປັນຢ ູ່ຂອງທູ່ານໂດຍສະເພາະ. 
ໃຫື້ເອົາໃຈໃສູ່ຕືູ່ ມວູ່າ 

ຫລັກການເຫລົູ່ ານ ື້ ແມູ່ ນການອະທິບາຍກູ່ຽວກັບຄວາມໝາ

ຍຂອງສະຫະກອນ ເຊ ູ່ ງຈະບໍູ່ ແມູ່ ນການກໍານົດເປັນກົດເກນ
ທ ີ່ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ. 

ບາດກື້າວທ ູ່ ຈະຕື້ອງປະຕິບັດ 

      

     45ນ 

ຫລັກຈາກອູ່ານແຕູ່ລະຫລັກການແລື້ວ, ໃຫື້ພ້ອມກັນຄ ້ ນ
ຄວ້ຳສ ນທະນຳກີ່ ຽວກັບ 

ລັກສະນະຂອງການລູ່ວງລະເມ ດຕໍູ່ ຫລັກ ການ. 

ໃຫື້ຂ ດວົງອອກຄໍາຕອບຂອງທູ່ານ (30 ນາທ ) 

 

 

 

 

 

 

ຫລັກການທີຸ່  1.  

ການເຂ ູ້ າເປັນສະມາຊິກແບບສະໝັກໃຈແລະ 

ເປີດກວູ້ າງ 

ສະຫະກອນທັງຫລາຍລື້ວນແຕູ່ ເປັນອົງການຈັດຕັື້ ງທ ູ່ ສື້າງຂ້ 
້້ ນມາດື້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ເປ ດເຜ ຍໃຫື້ ທຸກຄົນ

ທ ີ່ ເປັນສະມາຊິກ ສາມາດໃຊື້ບໍລິການ ແລະ 
ພໍໃຈທ ູ່ ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍູ່ ການເປັນສະມາຊິກກະພາບຂອງສະ

ຫະກອນ ໂດຍບໍູ່ ມ ການຈໍາແນກເພດ, ສັງຄົມ, ຜ ວພັນ, 

ການເມືອງ ຫລື ສາສະໜາໃດໆ. 

ສະມາຊິກທຸກຄົນອາດຖອນຕົວອອກຈາກສະມາຊິກກະພາບຂ

ອງສະຫະກອນເມືູ່ ອໃດກໍໄດື້ຕາມຄວາມປະສົງທ ູ່ ຢາກຖອນຕົວ

. 

ການກະທ າໃດຢ ຸ່ ລຸຸ່ມນີູ້ ເປັນການລຸ່ວງລະເມີດຕ ຸ່ ຫ

ລັກການ? 

a. ບໍູ່ ໃຫື້ມ ການຈໍາແນກໃດໆເກ ດຂືື້ື້ ນ  

b. ຍົກເລ ກສ ູ່ ງກ ດຂວາງຕູ່າງໆທາງຮູ່າງກາຍແລະອຸ
ປະສັກຕີ່ ຳງໆກ ດ
ຂວຳງການເຂົື້ າເຖິງການບໍລິການຂອງສະມາຊິກ  

c. ສື້າງຄວາມລໍາບາກໃຫື້ແກູ່ສະມາຊິກທ ູ່ ຕື້ອງການຢຸ
ດຕິການເປັນສະມາຊິກ 

d. ເບ ດໂອກາດໃຫື້ທຸກຄົນທ ູ່ ສົນໃຈເຂົື້ າມາເປັນສະມາຊິກໄດື້  

ບາດກື້າວ 1 
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ຫລັກການທີຸ່  2. 

ສະມາຊິກຄວບຄຸມຢຸ່ າງມີປະຊາທິປະໄຕ  

ສະມາຊິກແຕູ່ລະຄົນມ ສິດອອກສຽງ 

ແລະ 

ມ ອໍານາດຕັດສິນຢູ່າງເທົູ່ າທຽມກັນຢ ູ່ ໃນ

ສະຫະກອນ. ສະມາຊິກນືູ່ ງຄົນມ ນືູ່ ງສຽງ, 

ໂດຍບໍູ່ ຄໍານືງວູ່າສະມາຊິກຄົນນັື້ ນເປັນ
ຄ ນລະດັບໃດ ຫລື 
ມ ເງິນລົງທຶນໃນສະຫະກອນເທົູ່ າໃດ. 

ຍ ງແລະຊາຍທູ່ານໃດທ ູ່ ໄດື້ ຮັບເລືອກໃຫື້ເ

ປັນຕົວແທນສະຫະ
ກອນຕື້ອງຊືູ່ ສັດບໍລິສຸດຮັບໃຊື້ໜື້ າທ ູ່

ຕຳມມອບໝຳຍ 

 

ການກະທ າໃດຢ ຸ່ ລຸຸ່ມນີູ້ ເປັນການລຸ່

ວງລະເມີດຕ ຸ່ ຫລັກການ?  

a. ມ ພຽງແຕູ່ຜ ື້ ເຫັນດ ກັບຄໍາ
ເຫັນຂອງທູ່ານປະທານເທົູ່ ານັື້ ນ 
ຈືູ່ ງຈະຖືກເຊ ນໃຫື້ຮູ່ວມປະຊຸມນໍາ  

b. ທຸກຄົນຈະໄດື້ຮັບກຽດໃຫື້ໃຊ້ສິດອອກສຽງຢູ່າງເທົູ່ າທຽມກັນ 

c. ເປ ດກວື້າງໃຫື້ແບູ່ ງປັນຂໍື້ ມ ນແກູ່ສະມາຊິກທຸກຄົນ 

d. ກະຕຸກຊຸກຍ ື້ ໃຫື້ເຈົື້ າຂອງສະຫະກອນທຸ

ກຄົນ

ມ ຄວາມຄິດເຫັນກູ່ຽວກັບການໃຫື້ ບໍລິ
ການຂອງສະຫະກອນ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫລັກການທີຸ່  3. ສະມາຊິກມີສຸ່ ວນຮຸ່ ວມດູ້ ານເສດຖະກິດ  

ສະມາຊິກທຸກຄ ນເປັນຜ ື້ ສົມທົບເງິນ ແລະ/ຫລື 
ປະກອບສູ່ວນເປັນວັດຖຸທ ູ່ ຈໍາເປັນໃຫື້ແກູ່ການລິູ່ ເລ ູ່ ມແລະ 

ເຄືູ່ ອນໄຫວທຸລະກິດ. ການຕັດສິນກູ່ຽວກັບ ທືນ ແລະ 

ເງິນສູ່ວນໃດຂອງສະຫະກອນຈະຖືກມານໍາໃຊື້ນັື້ ນຈະຕື້ອງຢ ູ່ ບົ

ນຫລັກກຳນປະຊາ ທິປະໄຕ ແລະ 
ຈະບໍູ່ ຢ ູ່ ບົນພືື້ ນຖານຂອງຈໍານວນເງິນຂອງຜ ື້ ເອົາມາລົງທຶນ. 

ຜົນປະໂຫຍດທ ູ່ ສະມາຊິກໄດື້ຮັບຈາກສະຫະກອນນັື້ ນເປັນໄປ

ຕາມສັດສູ່ວນຂອງທຸລະກິດທ ູ່ ເຂົາເຈົື້ າປະກອບສີ່ ວນ
ໃຫ້ກັບສະຫະກອນ 
ບໍູ່ ແມູ່ ນໄດື້ມາຈາກເງິນທຶນທ ູ່ ຕົນເອງໄດື້ລົງໃສູ່ສະຫະກອນ. 

 

ການກະທ າໃດຢ ຸ່ ລຸຸ່ມນີູ້ ເປັນການລຸ່ວງລະເມີດຕ ຸ່

ຫລັກການ?  

a. ອະນຸຍາດໃຫື້ສະມາຊິກໄດື້ປະກອບ 

ສູ່ວນຢູ່າງເປັນທໍາໃຫື້ແກູ່ເງິນທຶນຂອງສະຫະກອນ 

b. ການຕັດສິນໃຈນໍາໃຊື້ທິນ ແລະ ເງິນແຕີ່
ລະສູ່ວນຂືື້ ນກັບຜ ື້ ທ ູ່ ປະກອບສູ່ວນທຶນສົມທົບຈໍານວນຫ
ລາຍໃຫື້ສະຫະກອນ   

c. ຈັດສັນລາຍໄດື້ສູ່ວນເກ ນໃຫື້ແກູ່ ທຸກຄົນຢູ່າງທູ່ຽງທໍາ  

d. ນໍາໃຊື້ທຶນເພືູ່ ອໃຫື້ບັນລຸເປົື້ າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງສະ

ຫະກອນ 

ຫລັກການທີຸ່  4. ປ ກຄອງຕ ນເອງ ແລະ 

ເປັນເອກະລາດ 

ສະຫະກອນແມູ່ ນອົງການຈັດຕັື້ ງທ ູ່ ປົກຄອງຕົນເອງ ແລະ 

ຊູ່ວຍ ເຫລືອກັນແລະກັນຢ ູ່ພາຍໃນສະມາຊິກ ແລະ 

ຄວບຄຸມໂດຍສະມາຊິກເອງ. ຖື້າຫາກສະຫະ
ກອນເຮັດສັນຍາກັບອົງການອືູ່ ນ, ລວມທັງລັດຖະບານ ຫລື 
ສັນຍາລະດົມທຶນຈາກແຫລູ່ງທືນພາຍນອກ,ສະຫະ

ກອນຈະດໍາເນ ນພຳຍ
ໃຕ້ເງືູ່ ອນໄຂທ ີ່ ຮັບປະກັນໃຫື້ມ ການຄວບຄຸມຈາກສະມາຊິກ
ຢູ່າງມ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ 

ປົກປັກຮັກສາສະຫະກອນໃຫື້ຢ ູ່ ໃນການປົກຄອງຕົນເອງ. 

 

a. ຢູີ່ ໃນເງ ີ່ ອນໄຂໃດນ ີ່ ງ, ສະຫະກອນໄດື້ ເຮັດຕາມ 

“ຄວາມປາຖະໜາ’ 

ຂອງນັກການເມືອງເພືູ່ ອໃຫື້ໄດື້ ຮັບເຊືູ່ ອໝັື້ ນແລະເຮັ

ດໃຫື້ນັກການເມືອງພໍໃຈ 

ເຖິງແມູ່ນວູ່າຈະເປັນການແຕະຕື້ອງກັບຜົນປະໂຫຍ

ດຂອງສະມາຊິກສູ່ວນຫລາຍກໍຕາມ  

b. ເຮັດສັນຍາກັບລັດຖະບານ ຫລື 

ອົງການຈັດຕັື້ ງອືູ່ ນໆໂດຍມ ເງືູ່ ອນໄຂວູ່ າຈະຕື້ອງເຄົາລົບ

ການປົກຄອງບໍລິຫານກັນເອງພາຍໃນສະຫະກອນເທົູ່ າ

ນັື້ ນ  

c. ເຄືູ່ ອນໄຫວໃນນາມເອົາການຈັດຕັື້ ງທ ູ່ ເປັນເອກະລາ

ດໂດຍແມູ່ ນສະມາຊິກສະຫະກອນເປັນຜຸື້ ຄວບຄຸມດ 

ແລ  

d. ນໍາໃຊື້ຄວາມເປັນເອກະລາດເພ ີ່ ອເປັນເງືູ່ ອນໄຂທ ູ່ ແຕ
ກຕູ່າງຢູ່າງນືູ່ ງຢ ູ່ ໃນຕະຫລາດ  

 

ການກະທ າໃດຢ ຸ່ ລຸຸ່ມນີູ້ ເປັນການລຸ່ວງລະເມີດຕ ຸ່ ຫລັກກາ

ນ? 

 

ຫລັກການທີຸ່  5. ການສຶກສາ, ການຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ 

ຂ ູ້ ມ ນຂຸ່າວສານ 

ສະຫະກອນຈະສະໜັບສະໜ ນດື້ານການສຶກສາ, ຈະ
ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫື້ແກູ່  ສະມາຊິກ, ຕົວແທນທ ູ່ ໄດື້ ຮັບຄັດເລືອກ, 
ຜ ື້ ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະຫະກອນ 

ເພືູ່ ອໃຫື້ສາມາດປະກອບສູ່ວນເຂົື້ າໃນວຽກງານພັດທະນາສະຫະກອນໃຫື້ກື້

າວເຂັື້ ມແຂງຂືື້ ນໄປເລືື້ ອຍໆ. ສະຫະກອນຈະແຈື້ງໃຫື້ສາທາລະຊົນ 

ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນຊາວໜຸູ່ ມ ແລະ ຜ ື້ ນໍາທາງຄວາມຄິດ, 

ໃຫື້ ຮັບຊາບກູ່ຽວກັບທາດແທື້ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮູ່ວມມືກັນຢູີ່
ໃນສະຫະກອນ. 

 

ການກະທ າໃດຢ ຸ່ ລຸຸ່ມນີູ້ ເປັນການລຸ່ວງລະເມີດຕ ຸ່ ຫລັກ 

ການ? 

a. ຈັດການຝຶກອົບຮົມແລະການສຶກສາໃຫື້ແກູ່ສະມາຊິກແລະ 

ພະນັກງານໃຫື້ສາມາດປະຕິບັດໜື້ າທ ູ່ ຮັບຜິດຊອບໄດ້ຢີ່ ຳງດ  
ແລະ 

ສົູ່ ງເສ ມການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຢູ່າງຫື້າວຫັນຢ ູ່ ໃນວຽກງານຂອງສະ

ຫະກອນ 

b. ຈັດການໂຄສະນາເຜ ຍແຜູ່ ກູ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮູ່ວ

ມມືເຊ ູ່ ງກັນແລະກັນ ແລະ 

ຕົວແບບຂອງການທໍາທຸລະກິດແບບສະຫະກອນ 

c. ຍົກລະດັບຄວາມຮ ື້ຂອງສະມາຊິກກູ່ຽວກັບການເປັນຕົວແ

ບບຂອງທຸລະກິດແບບສະຫະກອນ 

d. ພຽງແຕູ່ສະມາຊິກໃນສະພາບໍລິຫານສະຫະກອນເທົູ່ ານັື້ ນທ ູ່ ມ ໂ

ອກາດໄດື້ເຂົື້ າຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມ 
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ຫລັກການທີຸ່  6. 

ການຮຸ່ວມມ ເຊີຸ່ ງກັນແລະກັນລະຫວຸ່າງສະຫະກອ

ນອ ີ່ ນໆ 

ສະຫະກອນທັງຫລາຍລື້ວນແຕູ່ ເປັນອົງການຮັບໃຊື້ສະມາຊິກ

ຂອງຕົນເອງຢູ່າງມ ປະສິດທ ພາບ. ສະຫະກອນທັງຫລຳຍເລ ີ່ ຳ

ນ້ັນໄດ້ເສ ມສື້າງຄວາມເຂັື້ ມແຂງໃຫື້ແກູ່ການເຄືູ່ ອນໄຫວວຽກ
ງຳນຂອງສະຫະກອນດື້ວຍການເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນຜູ່ ານກຳນ
ຮີ່ ວມມ ລະດັບທື້ອງຖ ູ່ ນ, ລະດັບຊາດ, ລະດັບຂົງເຂດ ແລະ 
ລະດັບສາກົນ. 

 

ການກະທ າໃດຢ ຸ່ ລຸຸ່ມນີູ້ ເປັນການລຸ່ວງລະເມີດຕ ຸ່ ຫ

ລັກການ? 

a. ສື້າງສາຍພົວພັນກັບສະຫະກອນອືູ່ ນໆຢູີ່ ໃນທື້ອງຖິູ່ ນ
ເອງເພືູ່ ອສ ີ່ ງເສ ມປົກປື້ອງເສດຖະກິດຂອງທື້ອງຖິູ່ ນ 
ແລະ ສື້າງຄູ່ານິຍົມຄວຳມເປັນສະມາຊິກສະຫະ
ກອນໃຫື້ສ ງຂຶື້ ນ  

b. ຫລ ກລື້ຽງທ ູ່ ຈະແລກປູ່ຽນຂໍື້ ມ ນ ແລະ ປະຕິເສດທ ີ່

ຈະເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບສະຫະກອນອືູ່ ນທ ູ່ ເປັນຄ ູ່ແຂູ່ງ  

c. ເຂົື້ າຮູ່ວມງານຕູ່ າງໆທ ູ່ ກູ່ ຽວກັບການແລກປູ່ ຽນຄວາມຮ ື້ດື້

ານສະຫະກອນ  

d. ຮຽນ ແລະຍາດເອົາຄວາມຮ ື້ຈາກສະຫະກອນອືູ່ ນໆ 

ຫລັກການທີຸ່  7. ມ ຄວາມຫຸ່ວງໃຍຕ ຸ່ ຊຸມຊ ນ 

ສະຫະກອນທັງຫລາຍຈະປະຕິບັດໜ້ຳ
ທ ີ່ ເພືູ່ ອການພັດທະນາຢູ່າງຢັື້ ງຢືນຂອງຊຸມຊຸມຮາກຖານຂອງ
ຕົນເອງ ໂດຍຜູ່ ານນະໂຍບາຍ ແລະ 

ການເຄືູ່ ອນໄຫວທ ູ່ ໄດື້ ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະມາຊິກຂອງສະ

ຫະກອນ. 

 

ການກະທ າໃດຢ ຸ່ ລຸຸ່ມນີູ້ ເປັນການລຸ່ວງລະເມີດ

ຕ ຸ່ ຫລັກການ? 

a. ປະຕິບັດຕໍູ່ ທຸກຄົນດື້ວຍຄວາມເຄົາລົບແລະມ ກຽດສັກສ   

b. ນໍາໃຊື້ຄວາມຮ ື້ ແລະ ແຫລູ່ງຊັບພະຍາກອນຈາກທື້ອງຖ ູ່ ນເອງ  

c. ຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດໂຄງການຊຸມຊົນເຊ ູ່ ງເປັນຜົນປະໂຫຍດຂ

ອງສະມາຊິກແລະຊຸມຊົນ 

d. ບໍູ່ ໄດື້ມ ສະຕິສ ຳ
ນຶ ກເຖິງຜົນກະທົບຕໍູ່ ສ ູ່ ງແວດລື້ອມເພາະ 
ວູ່າການອະນຸລັກຊ ວະນາໆພັນບໍູ່ ໄດື້ຢ ູ່ ໃນຈຸດສົນໃຈຂອງ

ສະຫະກອນ  

 

 

 

ກະລະນຳເບ ີ່ ງຄ ຳຕອບໃນໜ້ຳ 32 

 

 

 

ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມ ແລະ ການໃຫື້ບໍລິການຂອງສະຫະກອນທ ູ່ ຢ ູ່ ບົນພືື້ ນຖານຂອງ 7 ຫລັກການນ ື້  

ຕື້ອງມ ເປົື້ າໜາຍແນໃສີ່ ເຮັດໃຫື້ ເພດຍ ງ ແລະ ເພດຊາຍໄດື້ຮັບຄວາມທູ່ຽງທໍາຄືກັນ. 

ທີ່ ຳນສຳມຳດດັດປັບເນືື້ ອໃນຂອງຫລັກ
ກຳນເຫລົູ່ ານັື້ ນໄດື້ເພືູ່ ອອໍານວຍໃຫື້ສະມາຊິກເພດຍ ງສາມາດເຂ ້ ຳຮູ່ວມຢູ່າງເຕັມທ ູ່ ໃນກິດຈະກໍາຂອງສະຫະກອນ.  
ຕົວຢູ່າງ: ການຈັດຝຶກອົບຮົມກໍຄວນໃຫື້ຖ ກເວລາທ ູ່ ເໝາະສົມ ບໍູ່ ໄດື້ ລົບກວນກັບວຽກຄ ວເຮືອນຂອງເພດຍ ງ 
ແລະ ບໍູ່ ເປັນອຸປະສັກຕໍູ່ ການຮູ່ວມປະຊຸມຂອງແມີ່ ຍ ງໃນຕອນຄໍູ່ າ. 
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 ໃຫື້ສຶ ກສຳເບ ູ່ ງຄວາມສໍາຄັນຂອງແຕູ່ລະຫລັກການ ຢ ູ່ ໃນຄໍາຕອບທ ູ່ ທູ່ ານໄດື້ເລືອກເອົາ 
ເພືູ່ ອຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ານສາມາດປັບປຸງຊ ວິດການເປັນຢ ູ່  ແລະ ຄວາມສົມບ ນພ ນສຸກຂອງທູ່ານ. 

ກະລຸນາໃຫື້ຄະແນນແຕູ່ລະຫລັກການຕາມລະດັບຄວາມພໍໃຈຂອງທູ່ານ: (5 ນາທ ) 

 

1 ບໍູ່ ມ ຄວາມສໍາຄັນຫຍັງເລ ຍ 

2 ບໍູ່ ສໍາຄັນຫລາຍປານໃດ 

3 ມ ຄວາມສໍາຄັນສູ່ວນໃດນືູ່ ງ 

4 ມ ຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ  

5 ມ ຄວາມສໍາຄັນທ ູ່ ສຸດ 

 
 

ຫລັກການສ ຳຄັນ ຄະແນນຕາມລະດັບຄວາມພ ໃຈຂອງທຸ່ານ 

ການເຂົື້ າສະມາຊິກແບບສະໝັກໃຈແລະເປ ດກວື້າງ  

ສະມາຊິກຄວບຄຸມສະຫະກອນຢູ່າງປະຊາທິປະໄຕ  

ສະມາຊິກມ ສູ່ວນຮູ່ວມດື້ານເສດຖະກິດຂອງສະຫະກອນ  

ປົກຄອງບໍລິຫານກັນເອງ ແລະ ມ ເອກະລາດ   

ການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂໍື້ ມ ນຂູ່ າວສານ   

ການຮູ່ວມມືເຊ ູ່ ງກັນແລະກັນລະຫວີ່ ຳງສະຫະກອນຕ້ີ່ ຳງໆ   

ຄວາມເປັນຫູ່ວງໃຍຕໍູ່ ຊຸມຊົນ   

 

 

ອ ງຕາມການໃຫື້ຄະແນນຂອງທູ່ານ, ໃຫື້ເລືອກເອົາຫລັກການໃດທ ູ່ ໄດື້ຄະແນນສ ງສຸດ 

ແລື້ວນໍາໄປແລກປູ່ຽນກັບຄົນອືູ່ ນໃນກຸູ່ມ ເພືູ່ ອສົນທະນາແລະຄົື້ ນຄວື້າຮູ່ວມກັນວູ່າ 

ດື້ວຍເຫດໃດຫລັກການນັື້ ນຈືູ່ ງມ ຄວາມສໍາຄັນທ ູ່ ສຸດສໍາລັບທູ່ານ. (10 ນາທ ) 

 

ຫລັກການທ ູ່ ສໍາຄັນທ ູ່ ສຸດແມີ່ ນ: 

 

 

ຫລັກການນ ື້ ສໍາຄັນທ ູ່ ສຸດ, ເພາະວູ່າ: 
 

 
 

 
 

 
 

ບາດກື້າວ 2 

ບາດກື້າວ 3 
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ພາກ 5: ເຮັດທຸລະກິດຮູ່ວມກັນ  

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນພາກນ ື້  

    

     5 ນາທ  

ຢ ູ່ ໃນກິດຈະກໍາ 5 ກ, ທູ່ານຈະໄດື້ ຄົື້ ນຄວື້າລົງເລິກກູ່ຽວກັບສະຫະກອນທ ູ່ ມ ຫລາຍປະເພດແຕກຕູ່າງກັນ 

ແລະ ການໃຫື້ບໍລິການຂອງສະຫະກອນໃນລະດັບຕູ່າງໆ. ບົດຮຽນພາກນ ື້ ຈະຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ ານເຂ ້ ຳ
ໃຈກູ່ຽວກັບຄວາມໄດື້ປຽບແລະເສຍປຽບຂອງສະຫະກອນ ແລະ 
ຈະຊູ່ວຍເພ ູ່ ມຂໍື້ ມ ນໃຫື້ທູ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈວູ່າ 

ສະຫະກອນແມູ່ນຄໍາຕອບແກື້ຂໍື້ ຂື້ອງໃຈກູ່ຽວກັບທຸລະກິດທ ູ່ ສຳມຳດເປັນຕົວແບບ ແລະ 
ເໝາະສົມໃຫື້ແກູ່ຄວາມຕື້ອງການ ແລະ ຄວາມມຸື້ ງມາດປາຖະນາຂອງທູ່ານແລື້ວຫລືບໍ. 

 

ກິດຈະກໍາ  5 ກ: ປະເພດຂອງສະຫະກອນ ແລະ 

ການໃຫື້ບໍລິການໃນລະດັບຕູ່າງໆ  

    

      10 ນາທ  

 

ຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງສະຫະກອນຈະຂືື້ ນກັບຄວາມຕື້ອງການຂອງສະມາຊິກຂອງສະຫະ

ກອນເອງ. ກິດຈະກໍາຂອງສະຫະກອນຫລາຍແຫູ່ງມ ເປົື້ າໝາຍແນໃສູ່ແກື້ ໄຂອຸປະສັກແລະບັນ

ຫຳຕູ່າງໆທຳງດ້ຳນຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງສະມາຊິກ ແລະ/ຫລື ຊູ່ວຍເຫລືອສະມາຊິກເຫລົູ່ ານ ື້ ໃຫື້ສຳ
ມຳດໃຊື້ໂອກາດທ ີ່ ດ ແກື້ ໄຂບັນຫຳດື້ວຍຕົນເອງ. 
ຕາຕະລາງລຸູ່ມນ ື້ ຈະໃຫື້ຄວາມຮ ື້ກູ່ ຽວກັບປະເພດຕູ່າງໆຂອງສະຫະກອນ ແລະ ພຳລະບົດບາດແຕີ່
ລະປະເພດຂອງການເປັນສະມະຊິກສະຫະກອນ.  ສະຫະກອນໃດນືູ່ ງອຳດ ເຮັດທຸລະກິດຫລາຍຂະແໜງ 

(ເຊັູ່ ນ: ເຮັດການຜະລິດ ແລະ ເຮັດການຕະຫລາດ). 

ຫາກສະຫະກອນໃດເຮັດທຸລະກິດຫລາຍຂະແໜງ, ສະຫະກອນນັື້ ນເອ ື້ ນວູ່າສະຫະກອນອະເນກປະສົງ. 

 

 

  

ປະເພດຂອງສະຫະກອນ ພາລະບົດບາດ 

ສະຫະກອນສ າລັບຜ ູ້ ນ າໃຊູ້ ສິນຄູ້າຫລ ບ ລິການ 

ສະຫະກອນຜ ື້ ບໍລິໂພກ  ຜ ື້ ບໍລິໂພກເອງເປັນເຈົື້ າຂອງສະຫະກອນ.  ສະຫະກອນຈະຊືື້ ສິນຄື້າ ເຊັູ່ ນ: (ອາຫານ, ເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງຫົູ່ ມ, 

ອຸປະກອນເຄືູ່ ອງມື ແລະ ສິນຄ້້ ຳບໍລິໂພກອືູ່ ນໆ) ມາຂາຍລາຄາຍູ່ອຍໃຫື້ແກູ່ສະມາຊິກ ແລະ 

ບຸກຄົນທົູ່ ວໄປທ ູ່ ພໍໃຈກັບລາຄາຂາຍຂອງສະຫະກອນ 

ສະຫະກອນການເງິນ  ແມູ່ນສະຖານບັນການເງິນທ ູ່ ຜ ື້ ຝາກເງິນແລະຜ ື້ ກຸື້ ຢືມເປັນເຈົື້ າຂອງແລະເປັນຜ ື້ ດໍາເນ ນງານ 

ໂດຍມ ຈຸດປະສົງໃຫື້ມ ຄວາມໂປູ່ງໃສໃນການກຸື້ ຢືມເງິນແລະ 

ການລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນ. ສະຫະກອນການເງິນທ ູ່ ເປັນຮ ື້ຈັກກັນທົູ່ ວໆໄປກໍແມູ່ ນ 

ສະຫະກອນສິນເຊືູ່ ອ. ຕົວຢູ່າງ: ກຸູ່ມສິນເຊືູ່ ອ, ສະຫະກອນປະກັນໄພອືູ່ ນໆ.. 

ສະຫະກອນເຄຫາ  ແມູ່ນສະຫະກອນຕອບສະໜອງ ກໍາມະສິດຄອບຄອງເຮືອນຢ ູ່ອາໄສ ແລະ 

ສັນຫາເຮືອນເຊົູ່ າໃຫື້ແກູ່ສະມາຊິກແລະສັງຄົມທົູ່ ວໄປໃນລາຄາທ ູ່ ພ ຮັບໄດື້  

ສະຫະກອນຜ ື້ ຊົມໃຊື້ບໍລິກາ

ນສາທາລະນະ 

ແມູ່ນສະຫະກອນທ ູ່ ໃຫື້ບໍລິການສາທາລະນະປະໂຫຍດໃຫື້ແກູ່ສະມາຊິກ,ເປັນຕົື້ ນແມູ່ ນ ໄຟຟື້າ ຫລື ນໍື້ າປະປາ. 

ສະຫະກອນຜ ື້ ອອກແຮງ

ງານ  

ແມູ່ນສະຫະກອນທ ູ່ ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫື້ແກູ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ. ຕົວຢູ່າງສະຫະ 

ກອນໃນຂະແໜງການຜະລິດຕູ່າງ, ເຊັູ່ ນ: ກະສິກໍາ, ຕັດຫຍິບ, ສິນລະປະແລະ ບັນເທ ງ, ກໍູ່ ສື້າງ, 

ປ ູ່ ນປົວດ ແລສຸຂະພາບ, ບໍູ່ ແຮູ່, ການຜະລິດ, ຂົນສົູ່ ງແລະອືູ່ ນໆ.. 
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ປະເພດຂອງ ສະຫະກອນ  ພາລະບ ດບາດ  

ສະຫະກອນສ າລັບຜ ູ້ ຜະລິດ  

ສະຫະກອນຈັດຊືື້   ສະຫະກອນເປັນຜ ື້ ຈັດຊືື້ ສິນຄື້າແລະບໍລິການຈໍານວນຫລາຍເພືູ່ ອຫລຸດຕົື້ ນທຶນ 

ແລ້ວ ແບູ່ ງປັນໃຫື້ແກູ່ສະມາຊິກແຕູ່ລະຄົນທ ູ່ ຕື້ອງການຈູ່າຍເອົາ. ຕົວຢູ່າງ: 

ສະຫະກອນຢ ູ່ ໃນຂະແໜງການຜະລິ ດຕູ່າງໆ, ເຊັູ່ ນ: ກະສິກໍາ, ປະມົງ, ຫັດຖະກໍາ, 
ແລະອືູ່ ນໆ.. 

ສະຫະກອນການຕະຫລາດ  ສະຫະກອນຈະສື້າງຕະຫລາດໃຫື້ສະມາຊິກນໍາເອົາສິນຄື້າແລະບໍລິການມາຂາຍ. 

ສະຫະກອນຈະຊູ່ວຍປັບປຸງອໍານາດຕໍູ່ ລອງຂອງສະມາຊິກ, 

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດສົູ່ ງສິນຄື້າເຖິງຕະຫລາດ ແລະ 

ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄື້າ. ຕົວຢູ່າງສະຫະກອນຢ ູ່ ໃນຂະແໜງການຕູ່າງໆ, 

ເຊັູ່ ນ: ທູ່ອງທູ່ຽວ, ຂົນສົູ່ ງ/ໂດຍສານ, ຫັດຖະກໍາຈັກສານ, ການສິກສາ, 

ບໍລິການອາຫານ, ລື້ຽງສັດປິກ ແລະ ອືູ່ ນໆ.. 

ສະຫະກອນປຸງແຕູ່ງເພືູ່ ອເພ ູ່ ມມ 

ນຄູ່າ  

ສະຫະກອນຈະເພ ູ່ ມມ ນຄູ່າໃຫື້ແກູ່ຜະລິດຕະພັນຂອງສະມາຊິກໂດຍຜູ່ ານຂະບວນກາ

ນອໍານວຍຄວາມສະດວກຕູ່າງໆໄດື້ແກູ່ : ການດ ແລຜະລິດຕະພັນຫລັງການເກັບກູ່ຽວ, 

ການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນໃນສາງ ແລະ ການປຸງແຕູ່ງ. 

ຕົວຢູ່າງສະຫະກອນຢ ູ່ ໃນຂະແໜງການຕູ່າງໆ, ເຊັູ່ ນ: ປູ່ າໄມື້ , ຂຸດຄົື້ ນບໍູ່ ແຮູ່, ກະສິກໍາ, 

ປະມົງ ແລະ ອືູ່ ນໆ... 
 

ເພືູ່ ອເຮັດໃຫື້ທູ່ ານໄດື້ ຊືູ່ ນຊົມກັບການບໍລິການທ ູ່ ຫລາກຫລາຍຂອງສະຫະກອນຢູ່າງໃດຢູ່າງນືູ່ ງນັື້ ນ, 

ໃຫື້ທູ່ ານຄົື້ ນຄວື້າແລະປະຕິບັດຕາມບາດກື້າວດັູ່ ງລຸູ່ມນ ື້ . 

ບາດກື້າວທ ູ່ ຈະຕື້ອງປະຕິບັດ 

      

     45 ນາທ  

ໃຫື້ອູ່ານແຕູ່ລະຕົວຢູ່າງຂອງສະຫະກອນຢ ູ່ ລຸູ່ມນ ື້  ແລະ ໃຫື້ພື້ ອມກັນຄົື້ ນຄວື້າແລະກໍານົດວູ່າ ແຕີ່ ລະສະຫະກອນໄດ້
ໃຫ້ບໍລິການຫຍັງແດູ່ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດູ່ທ ູ່ ສະມາຊິກໄດື້ຮັບ. (25 ນາທ ) 

 
ຕົວຢູ່າງທ ູ່  1. 

ສະຫະກອນ ເອັມຈ ວ  ມ ສະມາຊິກປະດື້ວຍ ເຈົື້ າຂອງຟາມລື້ຽງປາ, ຜູ້ຂັບຂ ີ່ ຂົນສົູ່ ງປຳ ແລະ ຜ ື້ ຂາຍຍູ່ອຍ. 
ກູ່ອນຈະສື້າງຕັື້ ງສະຫະ ກອນ, ເງິນເດືອນຂອງກໍາມະກອນແມູ່ນຂືື້ ນກັບຄວາມສາມາດໃນການຕໍູ່ ລອງຂອງກໍາມະກອນ 
ແລະ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຂອງເຈົື້ າຟາມລື້ຽງປາ. ກໍາມະກອນຜ ື້ ໃດທ ູ່ ບໍູ່ ກື້ າຫານ ແລະ ຜ ື້ ບໍູ່ ຮຸື້

ຈັກຜູ້ຄົນໃນຫົວໜູ່ວຍການຜະລິດຕູ່າງໆກໍຍາກທ ູ່ ຈະໄດື້ວຽກເຮັດງານທໍາ. 

ກໍາມະກອນທ ູ່ ເຮັດວຽກສູ່ວນຫລາຍບໍູ່ ມ ສ ູ່ ງປື້ອງກັນແສງແດດຮ້ອນ ແລະ 
ເຄ ີ່ ອງປື້ອງກັນອັນຕະລາຍຕູ່າງໆທ ູ່ ອາດເກ ດຂືື້ ນໃນເວລາເຮັດວຽກ. ນອກນັື້ ນ ກໍາມະກອນບາງຄົນກໍມ ບັນຫາດ້ຳນກຳນ
ເດ ນທຳງໃຫື້ທັນເວລາຕາມທ ູ່ ເຈົື້ າຂອງຟາມຕື້ອງການ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນຍາມຕັກເອົາປາແຕູ່ຕອນເຊົື້ າໆ 
ເພາະພວກລົດຈັກທ ູ່ ມາຂົນເອົາປາໄປຂາຍຈະເລ ູ່ ມມາຕອນ 6 ໂມງເຊົື້ າ ແລະ ແມູ່ ຍ ງສູ່ວນຫລາຍກໍຕື້ອງຂຸື້ນຂື້ຽວ

ເຮັດວຽກເຮືອນການຊານ ກຽມເອົາລ ກໄປໂຮງຮຽນ ຫລື ເອົາລ ກອູ່ອນໄປອະນຸບານ 
ເຊ ູ່ ງໂຮງຮຽນອະນຸບານຈະບໍູ່ ເປ ດຮັບເດັກກູ່ອນ 8 ໂມງເຊົື້ າ. ພຳຍຫລັງທ ູ່ ສື້າງຂືື້ ນແລື້ວ, 
ສະຫະກອນໄດື້ຊອກຫາວຽກເຮັດໃຫື້ສະມາຊິກ ແລະ ຈັດສັນເວລາເຮັດວຽກ 

ພື້ ອມທັງເຈລະຕໍູ່ ລອງກັບເຈົື້ າຂອງຟາມລື້ຽງປາໃຫ້ພິຈຳລະ
ນຳເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍູ່ ຄອບຄົວຂອງກໍາມະກອນເພດຍ ງ. 
ສະຫະກອນຍັງຕອບສະໜອງເຄືູ່ ອງປື້ອງກັນທ ູ່ ຈໍາເປັນໃຫື້ແກູ່ ກໍາມະກອນ ແລະ 

ໄດື້ ຊືື້ ເຄືູ່ ອງມືແລະອຸປະກອນຕືູ່ ມເລັກນື້ ອຍເພືູ່ ອໃຫ້ມ ຄວາມປອດໄພແລະເຄ ີ່ ອງມ ໃຫ້ພຽງພໍກັບກໍາມະກອນ. 
ສະຫະກອນຍັງສາມາດເຂົື້ າເຖິງກອງທຶນຊູ່ວຍເຫລືອລື້າຂອງລັດຖະບານ 

ແລະໄດື້ ທຶນມາຊືື້ ລົດຂົນສົູ່ ງຮັບໃຊື້ບໍລິການຂົນສົູ່ ງປາໄປຂາຍ ແລະ ຂົນສົູ່ ງກໍາມະກອນໄປເຮັດວຽກ. 
ຄູ່າແຮງງານບາງຄົນອາດໄດື້ຫລາຍກວູ່າເກົູ່ າຫລືໄດື້ໜື້ອຍລົງຕາມມາດຕະຖານ 

ແຕູ່ວຽກທ ູ່ ກະຈາຍໃຫື້ແກູ່ສະມາຊິກທັງເພດຍ ງແລະເພດຊາຍແມູ່ນມ ຄວາມຍຸຕິທໍາຫລຳຍຂ ້ ນກວີ່ ຳເກ ີ່ ຳ. 
ຍື້ ອນໄດື້ປັບປຸງເງິນເດືອນຂອງກໍາມະກອນຈ ີ່ ງເຮັດໃຫື້ເຂົາເຈົື້ າສາມາດມ ເງ ນສູ່ວນ ນືູ່ ງມາໂຮມກັນເປັນທຶນກອງກາງ. 

ແຕູ່ລະເດືອນ, ຈະມ ກໍາມະກອນສອງຄົນສາມາດຢືມເງິນກອງກາງນິື້ ໄປໃຊ້. 

 

ບາດກື້າວ 1 
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     ສະຫະກອນ ເອັມຈ ວ  
 
 

ສະຫະກອນໃຫ້ບໍລິ 
ການ ແລະ 

ຈູ່າຍຄູ່າບໍາລຸງຄືນໃຫື້
ແກູ່ສະມາຊິກ  

ສະມາຊິກ: ປະກອບສູ່ວນ 
2% ຂອງຄູ່າແຮງງານ 
ເພືູ່ ອເປັນຄູ່າບໍລິຫານສະ
ຫະກອນ ແລະ ລົງທຶນ 

 

ສະຫະກອນໄດື້ສະໜອງການບໍລິການຫຍັງແດູ່ : 
 

 

 

 
 

 
ສະມາຊິກໄດື້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດູ່: 

 

ຕົວຢູ່າງທ ູ່  2. 

ສະຫະກອນແຮບປ ູ່ ຈິກເກັນ (Happy Chicken Cooperative) 
ປະກອບດື້ວຍສະມາຊິກຈໍານວນນືູ່ ງທ ູ່ ເປັນຜ ື້ ລື້ຽງໄກູ່ຂະໜຳດນ້ອຍ. ກູ່ອນມາສື້າງສະຫະກອນຮູ່ວມກັນ, 
ເຂົາເຈົື້ າໄດື້ ຊືື້ ອາຫານສັດຈາກຮື້ານຄື້າກະສິກໍາແລະປ ູ່ ນປົວສັດຢ ູ່ແຖວໃນເມືອງ. ເມືູ່ ອກູ່ອນ 

ພວກເຂົາເຈົື້ າແຕູ່ລະຄົນໄດື້ຊືື້ ອາຫານສັດນືູ່ ງກະສອບຕໍູ່ ຖື້ຽວ, ແລະ 

ລາຄາອາຫານສັດກໍແພງກວູ່າລາຄາທ ູ່ ຊືື້ ຈໍານວນຫລາຍເຊ ູ່ ງອາດສາມາດຊືື້ ໄດື້ເຖິງ 5 ກະສອບ. ພື້ ອມນັື້ ນ, 

ຄູ່າຂົນສົູ່ ງກໍອາດເສຍໄປເຖິງຫື້າເທ ີ່ ຳ. ຍື້ ອນລາຄາແຕກຕູ່າງກັນແນວນ ື້  ຜ ື້ ລື້ຽງໄກູ່ຂະໜຳດ
ນ້ອຍນ ື້ ຈືູ່ ງບໍູ່ ສາມາດແຂູ່ງຂັນກັບເຈົື້ າຂອງຟາມລື້ຽງໄກູ່ຂະໜາດໃຫຍູ່ ໄດື້ . 

ຜ ື້ ລື້ຽງໄກູ່ຫລາຍຄົນຈ ູ່ ງລວມຕົວກັນສື້າງສະຫະກອນນືູ່ ງຂືື້ ນເພືູ່ ອຈະສັູ່ ງຊືື້ ອາຫານສັດຈໍານວນຫລາຍ ແລະ 

ມາຂາຍແບູ່ ງປັນກັນເອງໃນລາຄາຕ ້ ນທຶນ. ນອກນັື້ ນ, 
ສະມາຊິກສະຫະກອນສາມຄົນກໍໄດື້ ເຂົື້ າຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມກູ່ຽວກັບການຜະລິດອາຫານສັດຊ ວະພາບທ ູ່ ມ ອົງການສາກົນມ

າຝຶກໃຫື້ . ຫລັງຈາກຝຶກອົບຮົມແລື້ວ, ກໍໄດື້ແບູ່ ງປັນຄວາມຮ ື້ນັື້ ນໃຫື້ແກູ່ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸູ່ມ. 

ສະຫະກອນນ ື້ ໄດື້ສື້າງຕັື້ ງຂືື້ ນມາປ ກາຍນ ື້  ແລະ ໄດື້ ຈັດຊືື້ ອາຫານສັດຈໍານວນຫລາຍມາແບີ່ ງປັນໃຫື້ສະມາຊິກ ແລະ 
ໄດື້ສື້າງໂຮງງານຜະລິດອາຫານສັດຊ ວະພາບຂືື້ ນ. 

 
ສະຫະກອນໄດື້ສະໜອງການບໍລິການຫຍັງແ

ດູ່ : 

 

ສະມາຊິກໄດື້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດູ່ : 

 

 

ບໍລິສັດຜະລິດອາ
ຫານສັດ  

ຊືື້ ສິນຄື້າຈາກສະຫະກອ
ນ 
ຊູ່ວຍເຫລືອວຽກທຸລະກິ

ດປະຈໍາວັນຂອງສະຫະກ

ອນປະກອບສູ່ວນທຶນໃຫື້
ສະຫະກອນ 
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ຕົວຢູ່າງທ ູ່  3. 

ເປັນເວລາຫື້າປ ທ ູ່ ນາງລ ລາໄດື້ຕໍູ່ າຜື້ າແພເພືູ່ ອເຮັດກະເປົາແລະຖົງພາຍ ແລ້ວເອົາໄປຂາຍເພ ູ່ ມລາຍໄດື້ໃຫື້ຄອບຄົວ . 
ໃນສາມປ ທໍາອິດ,ນາງລ ລາ ເປັນຜ ື້ ຜະລິດແລະຂາຍຄົນດຽວ. 

ຫລັງຈາກທ ູ່ ນາງເຮັດວຽກທຸູ່ມເທຢູ່າງໜັກໃສູ່ການຜະລິດແລະຄື້າຂາຍສິນຄື້າຂອງນາງເອງ, ນາງກໍພົບບັນຫາຍ້ອນ
ມ ຄົນມາຊືື້ ສິນຄື້າຢ ູ່ ໃນບື້ ານບໍູ່ ຫລາຍ ແລະ ຈະຕື້ອງໄດື້ຊອກຫາຕະຫລາດຢ ູ່ນອກເຂດບື້ ານຂອງນາງ ແລະ 
ນາງກໍບໍູ່ ມ ທຶນຫລາຍ. ນາງລ ລາຈືູ່ ງລົມເລືື້ ອງນ ື້ ກັບເພືູ່ ອນໆທ ູ່ ພາກັນເຮັດທຸລະກິດແບບດຽວກັນ ແລະ 

ຊັກຊວນກັນມາສື້າງສະຫະກອນຂືື້ ນ. ໃນປ  2015 ເຂົາເຈົື້ າສາມາດລວມຕົວກັນ ແລະ 

ສື້າງສະຫະກອນຂືື້ ນຕາມຄວາມປາຖະນາ ແລະ ໃຫື້ຊືູ່ ວູ່ າ “ສະຫະກອນຫັດຖະກໍາພ ເຂົາ” (Mountain Craft 

Cooperative). 

ພວກເຂົາເຈົື້ າພາກັນຫັນປູ່ ຽນຈາກທ ູ່ ເມືູ່ ອກູ່ອນນັື້ ນ 

ແຕູ່ລະຄົນຈະຂາຍເຄືູ່ ອງຫັດຖະກໍາຂອງຕົນເອງໃຫື້ແກູ່ຮື້ານຂາຍເຄືູ່ ອງທ ູ່ ລະນຶກຢ ູ່ ໃນບື້ ານອື້ອມຂື້າງຫລາຍບື້ ານ. 

ມາບັດນ ື້ , ສະຫະກອນໄດື້ຕົກລົງເຊົູ່ າສະຖານທ ູ່ ແລະສື້າງເປັນຮື້ານຄ້ຳຂອງສະຫະກອນເອງ. ສະຫະກອນໄດື້ເພ ູ່ ມຄີ່ ຳອ ກ 
15% ຂອງລາຄາສິນຄື້າທ ູ່ ສະມາຊິກວາງໄວື້  ເພືູ່ ອເປັນຄູ່າເຊົູ່ າຮື້ານແລະຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍອືູ່ ນໆທ ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງ. 

ຍື້ ອນມ ຮື້ານຄື້າເປັນຂອງຕົນເອງ, 

ສະມາຊິກສະຫະກອນຈ ູ່ ງສາມາດໄດື້ສູ່ວນແບູ່ ງຂອງການຂາຍໄດື້ຫລາຍກວູ່າເກົູ່ າເຖິງແມູ່ນວູ່າຈະເສຍຄູ່າ 15% 

ເປັນຄູ່າເຊົູ່ າຮ້ຳນແລະຄີ່ ຳບໍລິຫານຂອງສະຫະກອນກໍຕາມ. ພື້ ອມກັນນັື້ ນ, 
ບັນດາສະມາຊິກສະຫະກອນຍັງມ ຄວາມເຊືູ່ ອໝັື້ ນວູ່າສິນຄື້າຂອງເຂົາເຈົື້ າຈະໄດື້ນໍາມາວຳງຂຳຍຢູີ່ ຮື້ານຄື້າ ແລະ 
ໄດື້ຮັບໂຄສະນາສ ີ່ ງເສ ມຢູ່າງເໝາະສົມ. ຫລັງຈາກທ ູ່ ໄດື້ ດໍາເນ ນມາໄດື້ ນືູ່ ງປ , 

ສະຫະກອນສາມາດສັູ່ ງຊືື້ ຈັກຫຍິບຄວາມໄວສ ງນ ີ່ ງເຄ ີ່ ອງເພືູ່ ອໃຫື້ສະມາຊິກນໍາໃຊື້ ແລະຄູ່າທໍານຽມເລັກນື້ ອຍ. 
ຫລັງຈາກມ ຈັກຫຍິບທ ີ່ ທັນສະໄໝກວູ່າເກົູ່ າ, ສະມາຊິກສະຫະກອນກໍສາມາດທໍາການຜະລິດໄດື້ຫລາຍຂືື້ ນ, 
ມ ຄຸນນະພາບຫລາຍຂືື້ ນ ຊູ່ວຍໃຫື້ປະຫຍັດທຶນ ແລະ ປະຫຍັດເວລາໄດື້ຫລາຍ. ມາດຽວນ ື້  

ສະຫະກອນກໍາລັງວາງແຜນສື້າງສ ນຮັບລື້ຽງເດັກແລະ ອະນຸບານ ເພືູ່ ອໄວື້ ບໍລິການແກູ່  ສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນເອງ 

ແລະ ປະຊາຊົນໃນເຂດຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້ າ. 

ສະຫະກອນໄດື້ສະໜອງການບໍລິການຫຍັງແດູ່ : 
 

 

 

 
 

 

 

ສະມາຊິກໄດື້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດູ່  : 
 

 

 

 
 

 

 

ໃຫື້ທູ່ານເບ ູ່ ງລາຍຊືູ່ ຂອງສະຫະກອນປະເພດຕູ່າງໆລຸູ່ມນ ື້  ແລະ ຕົວຢູ່າງສະຫະກອນເຫລ ີ່ ຳ
ນ ້ ຈະຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ານສ ມທຽບໃສູ່ຄວາມຕື້ອງການຂອງທູ່ານ. 
ໃຫື້ທູ່ານຄົື້ ນຄວື້າແລະຄິດວູ່າສະຫະກອນແບບໃດຈະເໝາະສົມກັບປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນຂອງທູ່ານ? (5 ນາທ ) 

 

  ສະຫະກອນອາຫານ (ຈະຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ ານໄດື້ ຮັບເຂ ້ ຳປຳອາຫານຈາກຊາວນາແລະຜ ື້ ຜະລິດໃນທື້ອງຖິູ່ ນ) 

  ສະຫະກອນເຄຫາ (ຈະຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ ານມ ສະຖານທ ູ່ ຢ ູ່ອາໄສທ ູ່ ດ ) 

   ສະຫະກອນຂຸດຄົື້ ນແຮູ່ຊາຍ (ຊູ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜ ື້ ປະກອບການແຮູ່ຊາຍຂະໜາດນື້ ອຍເປັນຜູ້ຜະລິດຈ 

ຳໜີ່ ຳຍຢູ່າງຖືກຕື້ອງ) 

  ສະຫະກອນລື້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ (ຊູ່ວຍໃຫື້ພໍູ່ ແມູ່ຜ ື້ ປົກຄອງເອົາເດັກໄປຝາກຍາມໄປວຽກໄປການ) 

  ສະຫະກອນພະລັງງານ (ຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ ານມ ພະລັງໃຊື້ດ້ວຍລາຄາຖືກ) 
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  ສະຫະກອນສິນເຊືູ່ ອ (ຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ານກ ື້ ຢືມເງິນ) 

  ສະຫະກອນຊາວນາ (ຊູ່ວຍຊາວນາຊືື້ ແນວພັນເຂົື້ າແລະອຸປະກອນການຜະລິດລາຄາຖືກ ແລະ ຜົນລະປ ກ

ໄດ້ລາຄາດ ) 

  ສະຫະກອນອືູ່ ນໆ (ໃຫື້ ຕືູ່ ມໃສູ່ຊືູ່ ສະຫະກອນ ແລະ ພາລະບົດບາດ)     
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ດັູ່ ງທ ູ່ ທູ່ ານໄດື້ເຫັນຕົວຢູ່າງສະຫະກອນຫລາຍປະເພດທ ູ່ ໄດື້ກູ່າວມຳໃນທ ູ່ ນ ື້ , 
ຫລາຍໆຄົນທ ູ່ ເຕົື້ າໂຮມເປັນກຸູ່ມກໍສາມາດຮູ່ວມກັນສື້າງຕັື້ ງສະຫະກອນຂືື້ ນໄດື້ເພືູ່ ອໃຫື້ສະຫະກອນນັື້ ນຕອບສະໜອງສ ູ່ ງ

ຕູ່າງໆທ ູ່ ເຂົາເຈົື້ າຕື້ອງການ. ສະຫະກອນສາມາດຊູ່ວຍໃຫື້ທູ່ ານເຮັດໃນສ ູ່ ງທ ູ່ ທູ່ ານຄົນດຽວແມູ່ນບໍູ່ ສາມາດເຮັດໄດື້ . 

ຖື້າທູ່ານຄິດຈະເຂົື້ າຮູ່ວມ ຫລື ສື້າງຕັື້ ງສະຫະກອນໃດນືູ່ ງຂືື້ ນມາ, ກະລຸນາຄົື້ ນ ຄວື້າເບ ູ່ ງວູ່າ 

ການບໍລິການທ ູ່ ສໍາຄັນອັນໃດທ ູ່ ທູ່ ານຕື້ອງການໃຫື້ສະຫະກອນນັື້ ນຕອບສະໜອງໃຫື້ແກີ່ ທູ່ານ? 

ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດູ່ທ ູ່ ທູ່ ານຄາດຫວັງຈະໄດື້ຮັບຈາກສະຫະກອນ? ຈາກນັື້ ນໃຫື້ເອົາຜົນຄົື້ ນຄວື້າແລະ 

ຄວາມຄິດຂອງທູ່ານໄປແລກປູ່ຽນກັບຄົນອືູ່ ນໃນກຸູ່ມ. (10 ນາທ ) 

 

ການບໍລິການທ ູ່ ຂື້ າພະເຈົື້ າຕື້ອງການ: 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ຜົນປະໂຫຍດທ ູ່ ຂື້ າພະເຈົື້ າຄາດຫວັງ: 
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ກິດຈະກໍາ 5 ຂ: ຂ ້ ໄດື້ປຽບ ແລະ ຂ ້ ເສຍປຽບຂອງສະຫະກອນ 

    

   15 ນາທ  

ທູ່ານໄດື້ຮຽນຮ ື້ຢ ູ່ ໃນບົດຮຽນຜູ່ ານມາວູ່າ ສະຫະກອນທັງຫລາຍລື້ວນແຕູ່ມ ລັກສະນະຢ ູ່ສອງດື້ານຄ ູ່ຂະໜານກັນ, 

ໃນດື້ານນືູ່ ງມ ລັກສະ ນະຄືກັນທຸລະກິດ ແລະ ອ ກດື້ານນືູ່ ງພັດຄ້ຳຍຄືກັບສະມາຄົມທ ູ່ ຈັດຕັື້ ງຂ ້ ນບົນພືື້ ນຖານຂອງກຳນລວມ
ຕ ວຂອງສະມາຊິກເພືູ່ ອເຄືູ່ ອນໄຫວແບບລວມໝ ູ່ . ຄວາມແຕກຕູ່າງພືື້ ນຖານລະຫວູ່າງທຸລະກິດແບບດັື້ ງເດ ມ ແລະ 

ສະຫະກອນ ກໍຄື ສະຫະກອນຈະມ ເຈົື້ າຂອງ ແລະ ມ ການຄວບຄຸມແບບລວມໝ ູ່ ແລະປະຊາທິປະໄຕເປັນຂອງສະມຳ
ຊິ ກທ ູ່ ນໍາໃຊື້ການບໍລິການ ຫລື ຜະລິດຕະພັນຂອງສະຫະກອນ. ສູ່ວນທຸລະກິດນັື້ ນຈະແມູ່ ນຄົນຜ ື້ ດຽວ ຫລື 

ກຸູ່ມຄົນໃດນືູ່ ງເປັນຜ ື້ ບໍລິຫານແລະມ ສິດຕັດສິນ. ລ ກຄື້າຂອງທຸລະກິດຈະແມູ່ ນບຸກຄົນພາຍນອກຂອງບໍລິສັດ. 

ສູ່ວນຢ ູ່ ໃນສະຫະກອນ, ເຈົື້ າຂອງ ແລະ ຜ ື້ ຊົມໃຊື້ ຫລື ລ ກຄື້າ ແມູ່ ນບຸກຄົນໆດຽວກັນ ແລະ 

ກໍເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ.   

 

ຢ ູ່ ໃນສະຫະກອນຫລາຍແຫູ່ງ, ປະຊາຊົນໄດື້ລວມຕົວກັນເພືູ່ ອຊອກຫາວິທ ແກື້ ໄຂບັນຫຳທ ີ່ ເປັນອຸປະສັກຕູ່າງໆທ ູ່  
ຄົນນືູ່ ງບໍູ່ ສາມາດຈະແກື້ ໄຂແບບເອກະເທດໄດື້ . ການສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລອາດຈະບໍູ່ ແມູ່ ນເປົື້ າໝາຍນືູ່ ງດຽວ ຫລື 

ເປັນເປົື້ າໝາຍຕົື້ ນຕໍຂອງສະຫະກອນ. ສູ່ວນຢ ູ່ ໃນບໍລິສັດນັື້ ນ, 

ຜົນກໍາໄລຖືວູ່າເປັນເປົື້ າໝາຍສໍາຄັນຂອງການເຮັດທຸລະກິດ 

ເພາະວູ່າບໍລິສັດຕູ່າງໆລື້ວນແຕູ່ ມຸື້ ງຫວັງທ ູ່ ຈະສື້າງຄວາມພໍໃຈໃຫື້ແກູ່ຜ ື້ ທ ູ່ ລົງທຶນຮີ່ ວມກັບບໍລິສັດ. ເຈົື້ າກ ຳມະ
ສິ ດຂອງສະຫະກອນແມູ່ນຄົນໆດຽວກັນກັບຜ ື້ ບໍລິຫານງານຂອງສະຫະ ກອນ ແລະ 
ເປົື້ າໝາຍຕົື້ ນຕໍຂອງສະຫະກອນກໍແມູ່ນເພຶູ່ ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນຢູ່າງສະເໜ ພາບກັນ. ຢູ່າງໃດກໍຕາມ, 

ສ ູ່ ງທ ູ່ ກູ່ າວນ ື້ ກໍບໍູ່ ໄດື້ໝາຍຄວາມວູ່າ ທຸລະກິດແບບບໍລິສັດແມູ່ນບໍູ່ ດ  ແລະ ທຸລະກິດແບບສະຫະກອນແມູ່ນດ . 

ສູ່ວນຫລາຍແລື້ວ ມັນກໍຂືື້ ນກັບເງືູ່ ອນໄຂແລະຈຸດປະສົງຂອງບຸກຄົນແລະກຸູ່ມຄົນທ ູ່ ເປັນຜ ື້ ສື້າງຕັື້ ງທຸລະກິດນັື້ ນໆ. 

 

 
 
 

 

 
ຂື້ອຍປະຫຍັດເງິນຄູ່າຂົນສົູ່ ງສິ
ນຄື້າຂອງຂື້ອຍໄດື້ຫລາຍ 
ນັບແຕູ່ ມືື້ ທ ູ່ ໄດື້ມາເປັນສະມາຊິ
ກສະຫະກອນ 

ການເປັນສະມາຊິກສະຫະກອນ 
ເຮົາກໍຕື້ອງອຸທິດເວລາສູ່ວນນືູ່ ງ
ເພືູ່ ອຊູ່ວຍເຫລືອວຽກງານຂອງ
ສະຫະກອນໃຫື້ເຄືູ່ ອນໄຫວໄດ້ດ  
ແລະ ເຂົື້ າຮູ່ວມປະຊຸມບໍູ່ ຂາດ 

ຂື້ອຍບໍູ່ ສຳ
ມຳດຈະແກື້ ບັນຫາເ
ລືື້ ອງການຕະຫລາດຂ
ອງຂື້ອຍໄດື້ດື້ວຍຕົວເ
ອງ 

 
ເວລາທ ູ່ ຂື້ອຍໄດື້ອຸທິດໃຫື້ແ
ກູ່ສະຫະກອນ  
ຂື້ອຍກໍໄດື້ຮັບຜົນຕອບແ
ທນຄືນ ເພາະວູ່າ 
ຜົນເກັບກູ່ຽວຂອງຂື້ອຍໄດື້
ລາຄາດ ຂືື້ ນ 

ຢ ູ່ ໃນສະຫະກອນ, 
ເຈົື້ າຊູ່ວຍເຫລືອເຈ ້ ຳເອ
ງ ແລະ ກໍຊູ່ວຍຄົນອືູ່ ນ 

ສະຫະກອນບໍູ່ ໄດື້ມ ກໍາໄລຫ
ລາຍປານໃດ ແຕູ່ສະມາ 
ຊິກພາກັນກື້າວໜື້ າຂືື້ ນ 
ຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ກໍດ  ຂືື້ ນ
ຫລຳຍກວູ່າແຕີ່ ກີ່ ອນ  
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ການສື້າງຕັື້ ງທຸລະກິດແບບສະຫະກອນ ຫລື ການເຂົື້ າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນທ ີ່ ມ ຂ້ອນ
ຂ້ຳງຈະໄດື້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນ້ັນ ອຳດຈະຂ ້ ນກັບເງືອນໄຂດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນ ື້ : 

a) ບັນຫາແລະອຸປະສັກຕູ່າງໆຈະບໍູ່ ສາມາດແກື້ ໄຂແບບເອກະເທດ. 

ທຸກບັນຫາຈະຕື້ອງແກື້ ໄຂດື້ວຍການປະສານສົມທົບກັນຂອງຫລາຍຄົນທ ູ່ ປະສົບກັບບັນຫາຄື້າຍຄືກັນ  

b) ຄວຳມຊູ່ວຍເຫລືອທ ູ່ ຈໍາເປັນເພ ີ່ ອແກື້ໄຂບັນຫາບໍູ່ ສຳມຳດເຂ ້ ຳເຖິງໄດ້ງີ່ ຳຍຈາກຄອບຄົວ, ວິສາຫະກິດອືູ່ ນໆ, 

ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ ງສັງຄົມອືູ່ ນໃດ. ສະຫະກອນແມູ່ນຜ ື້ ໃຫ້ບ້ ລິ ກຳນທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດຂອງ
ກຳນແກື້ ໄຂທ ູ່ ຈໍາເປັນນັື້ ນ 

c) ຂໍື້ ໄດື້ປຽບຂອງການເຂົື້ າເປັນສະມາຊິກສະຫະກອນ (ເປັນຕ ້ ນແມີ່ ນການເຂົື້ າເຖິງ: ການບໍລິການ, 

ປັດໄຈຍ ື້ໜ ນຕູ່າງໆ,  ບໍລິການດື້ານການເງິນ, ຕະຫລາດ ແລະ ອືູ່ ນໆ) ແມີ່ ນສ ຳຄັນກວີ່ ຳ.. ພາລະໜື້ າທ ູ່ ຂອງ

ກຳນໄດື້ເຂົື້ າເປັນສະມາຊິກສະຫະກອນ (ທ ີ່ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບສູ່ວນແຫລູ່ງຊັບພະຍາກອນຕູ່າງໆ, ເຊັູ່ ນ: ເງິນ, ເວລາ, 
ຄວາມຮ ື້ຄວາມຊໍານານ ແລະ ອືູ່ ນໆ.) 

 
 

 
 

 

 
 
 

ບາດກື້າວທ ູ່ ຈະປະຕິບັດ 

      

     20 ນາທ  

ໃຫື້ຂຽນຄວາມເຫັນສູ່ວນຕົວຂອງທູ່ານກູ່ຽວກັບຂໍື້ ໄດື້ປຽບ ແລະ ຂໍື້ ເສຍປຽບຂອງການສື້າງຕັື້ ງ ຫລື 

ເຂົື້ າຮູ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ, ໂດຍໃຫື້ພິຈາລະນາເບ ີ່ ງບັນຫາ ແລະ 
ສະພາບຄວາມເປັນຈ ງຕູ່າງໆທ ູ່ ທູ່ ານປະສົບຢ ູ່ ໃນວຽກງານ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງທູ່ ານໃນເວລຳນ ້   (10 ນາທ ) 

ຂໍື້ ໄດື້ປຽບ ຂອງການສື້າງຕັື້ ງ ຫລື 

ເຂົື້ າຮູ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ 
ຂໍື້ ເສຍປຽບ ຂອງການສື້າງຕັື້ ງ ຫລື 

ເຂົື້ າຮູ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ 

  

  

  

  

  

  

  

 
ຫລັງຈາກໄດື້ຄົື້ ນຄວື້າວິໄຈຢູ່າງລະອຽດຖ ູ່ ຖື້ວນແລື້ວ, ທູ່ ານຄິດວູ່າ 

ສະຫະກອນແມູ່ນຮ ບແບບທຸລະກິດທ ູ່ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕື້ອງການຂອງທູ່ານຫລືບໍ? ເປັນຫຍັງຈ ູ່ ງເໝາະສົມ ຫລື 

ເປັນຫຍັງຈືູ່ ງບໍູ່ ເໝາະສົມ? (10 ນາທ ) 

ບາດກື້າວ 1 

ບາດກື້າວ 2 

 

ສະເພາະແມູ່ ຍ ງແລ້ວ, ມ ແຕູ່ສະຫະກອນເທົູ່ ານັື້ ນຈ ູ່ ງສາມາດແກື້ ໄຂຄວາມຕື້ອງການ, ຄວາມຫູ່ວງໃຍ ແລະ 

ການປະກອບສູ່ວນຂອງແມູ່ ຍ ງໃນສັງຄົມໄດື້ດ ກວູ່າ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນຢ ູ່ ໃນປະເພນ ທ ູ່ ຜ ື້ ຊາຍແລະແມູ່ ຍ ງບໍູ່ ໄດື້ປະສ ມປະ
ສຳນກັນເລ ູ່ ມຕົື້ ນເຮັດທຸລະກິດໃດນືູ່ ງ. 
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ຄໍາຕອບ: ກິດຈະກໍາ 2 ກ 

ສາຍພ ວພັນ 

ຊາວນາຂາຍເຄືູ່ ອງໃຫື້ແມູ່ ຄື້າ ສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງ 

ກໍາມະກອນຊູ່ວຍເຫລືອກັນແລະກັນ ສາຍພົວພັນລວງນອນ     

ເຈົື້ າຂອງຮື້ານຄື້າໃຫື້ຄໍາແນະນໍາເພືູ່ ອນກູ່ຽວກັບເທັກນິກໃໝູ່  ສາຍພົວພັນລວງນອນ 

ຜ ື້ ຂາຍປຸຸ໋ ຍເຄມ  ກັບ ຊາວນາຫລາຍຄົນ ສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງ      

ຜ ື້ ຂາຍປາຫລາຍຄົນພາກັນຕັື້ ງກຸື້ມທື້ອນເງິນ ແລະ ປູ່ອຍສ ນເຊືູ່ ອ  ສາຍພົວພັນລວງນອນ 

ແມູ່ ຄື້າຄົນນືູ່ ງກ ື້ ຢືມຫລັກຊັບກັບແມູ່ຄື້າອ ກຄົນນືູ່ ງ                   ສາຍພົວພັນລວງນອນ 

ຄົນຈ ຳນວນນ ີ່ ງທ ູ່ ຢ ູ່ ໄກື້ຄຽງກັນພື້ ອມກັນສ້້ າງປໍື້ ານໍື້ າສາທາລະນະ               ສາຍພົວພັນລວງນອນ   

ກໍາມະກອນກໍູ່ ສື້າງ ແລະ ຜ ື້ ເຮັດສັນຍາຮັບເໝ ຳ  ສາຍພົວພັນລວງຕັື້ ງ 

ຄໍາຕອບ: ກິດຈະກໍາ 4 ກ 

1: ເປັນເຈົື້ າຂອງທຸລະກິດສູ່ວນຕົວ   

2: ສະຫະກອນ  

3: ບໍລິສັດຫຸື້ນສູ່ວນ (ບໍລິສັດຮູ່ວມລົງທຶນນໍາກັນ) 

 4:    ບໍລິສັດຈໍາກັດໂດຍມ ສ ູ່ ງຄໍື້ າປະກັນ  

ຄໍາຕອບ: ກິດຈະກໍາ 4 ຂ 

1: ຊອູ່ງທ ູ່  4 

2: ຊອູ່ງທ ູ່  2 

3: ຊອູ່ງທ ູ່  3 

4: ຊອູ່ງທ ູ່  5 

ຄໍາຕອບ: ກິດຈະກໍາ 4 ຄ 

ຫລັກການ 1: c 

ຫລັກການ 2: a 

ຫລັກການ 3: b 

ຫລັກການ 4: a 

ຫລັກການ 5: d 

ຫລັກການ 6: b 

ຫລັກການ 7: d 
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