
ກະຊວງແຮງງານກະຊວງແຮງງານ ແລະການພດັທະນາກາໍແລະການພດັທະນາກາໍກະຊວງແຮງງານກະຊວງແຮງງານ ແລະການພດທະນາກາແລະການພດທະນາກາ
ລງັແຮງງານລງັແຮງງານ

ການປະເມນີການບໍລິການຈາ້ງງານໃໝ່ການປະເມນີການບໍລິການຈາ້ງງານໃໝ່ (RESA)(RESA)

ກອງກອງ  ປະຊຸມປະຊຸມ  ການການ  ຊອກຊອກ  ຄ ົນ້ຄ ົນ້  ຫາຫາ  
ວຽກວຽກວຽກວຽກ



ຂອບ ເຂດ ການ ຊອກ ຄ ົນ້ ຫາ ວຽກຂອບ ເຂດ ການ ຊອກ ຄນ ຫາ ວຽກ

 ເວລາ  ແລະ ການ ຊອກ ລາ່ ຫາ ວຽກ ເວລາ  ແລະ ການ ຊອກ ລາ ຫາ ວຽກ
ການວາງ ເວລາ ລວ່ງ ໜາ້
 ັ  ໃ  ້ ົ    ີ  ັ ິ ເຮັດ ໃຫ ຕນົ ເອງ ມ ີຄວາມ ຮບັຜິດຊອບ
 ເຮັດ ບນັທຶກ ໃຫ ້ຖກືຕອ້ງ

້ ້ ້ຊອກ ຄນົ ຫາ, ຊອກ ຄນົ ຫາ ແລວ້, ຊອກ ຄນົ ຫາ ອກີ
ການ ສາ້ງ ເຄອື ຂາ່ຍ
ການ ຊອກ ຄ ົນ້ ຫາ ວຽກ ທາງ ອນິ ເຕ ີເນັດ



 ເວລາ  ແລະ ການ ຊອກ ລາ່ ຫາ ວຽກ ເວລາ  ແລະ ການ ຊອກ ລາ ຫາ ວຽກ
ການ ຊອກ ຫາ ວຽກ ແມນ່ ເປັນ ການ ການ ຊອກ ຫາ ວຽກ ແມນ ເປນ ການ 
ເຮັດ ວຽກ ເຕັມ ເວລາ!
 ໃຫ ້ມ ີຄວາມ ກງົກນັ ທາງ ດາ້ນ ເວລາ 
ໃນ ການ ຊອກ ຫາ ວຽກ ໃນ ແຕ ່ລະອາ ໃນ ການ ຊອກ ຫາ ວຽກ ໃນ ແຕ ລະອາ 
ທິດ. ຢາ່ ໃຊ ້ເວລາ 40 ຊ ົ່ວ ໂມງ 
ໃນ ອາທິດ ໜຶ່ງ  ແລະ ຈາກ ນ ັນ້ ບໍ່ ມ ີ
ອນັ ໃດ ໃນ ສອງ ອາທິດ ຕໍ່ ໄປ! ອນ ໃດ ໃນ ສອງ ອາທດ ຕ ໄປ! 
ສວ່ນ ທີ່ ຍາກ ທີ່ ສດຸ ແມນ່ ການ ເລີ່ ມ
ຕ ົນ້.  ເມ ື່ອ ທາ່ນ ໄດ ້ຮບັພະລງັ ເຂົ້າ ສູ ່
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ການ ຊອກ ຄນົ ຂອງ ທາ່ນ ແລວ້, 
ທາ່ນ ຢາກ ຈະ ເຮັດ ການ ຊອກ ຄ ົນ້ 
ຫາ ຕໍ່ ໄປ. 



ການວາງເວລາລວ່ງໜາ້ການວາງເວລາລວງໜາ
ການວາງເວລາລວ່ງໜາ້ ແລະການກາໍນດົເປົ້າການວາງເວລາລວງໜາ ແລະການການດເປາ
ຫມາຍແມນ່ຄວນຈະເຮັດເປັນປະຈາໍວນັ ຫຼືປະຈາໍ
ອາທິດ. ຕ ັງ້ເປົ້າໝາຍທີ່ສາມາດວດັແທກໄດ.້ 
ຕວົຢາ່ງ, ກາໍນດົຊ ົ່ວໂມງທີ່ທາ່ນຈະເຮັດການຄ ົນ້ຕວຢາງ, ການດຊວໂມງທທານຈ ເຮດການຄນ
ຫາ ແລະກາໍນດົແຜນການທີ່ທາ່ນຈະບນັລໄຸດ.້ 

ຖາ້ທາ່ນກາໍນດົເອົາເວລາ 9-11 ໂມງເຊົ້າ
ຂອງວນັຈນັ ສາໍລບັການຊອກຄ ົນ້ຫາຢໃ່ນຂອງວນຈນ ສາລບການຊອກຄນຫາຢໃູນ
ບນັທຶກຫອ້ງສະໝດຸ, ເປົ້າໝາຍຂອງທາ່ນ
ສາມາດກາໍນດົໃຫຊ້ອກເຫັນນາຍຈາ້ງ 10 
ຄນົ. ເປົ້າໝາຍວນັອງັຄານຄວນຈະເປັນການ

່ ່ຕດິຕໍ່ກບັນາຍຈາ້ງ 10 ຄນົທີ່ໄດລ້ະບໃຸນວນັ
ຈນັນ ັນ້. ເວລາ 1-3 ໂມງແລງຂອງວນັ
ອງັຄານ ອາດຈະວາງກາໍນດົວາ່ຈະຕດິຕໍ່ໂດຍ
ົ ໂ ັ ໃ ້ ີ ້ ື່ ືກງົທາງໂທລະສບັ. ໃຫມຄີວາມໜາເຊອືຖ,ື 

ແຕທ່າ້ທາຍຕນົເອງ. 



ເຮັດໃຫຕ້ນົເອງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບເຮດໃຫຕນເອງມຄວາມຮບຜດຊອບ
ກວດເບິ່ ງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງທາ່ນໃນແຕລ່ະມ ື້ ແລະແຕລ່ະທາ້ຍອາທິດ  ໃຫທ້ບົກວດເບງຄວາມຄບໜາຂອງທານໃນແຕລະມ ແລະແຕລະທາຍອາທດ. ໃຫທບ
ທວນເບິ່ ງວາ່ທາ່ນບນັລໄຸດຕ້າມເປົ້າໝາຍຫຼືບໍ່. ຖາ້ທາ່ນບນັລໄຸດ,້ ຊມົເຊຍີຕນົ
ເອງ ແລະຕດັສນິໃຈໃໝວ່າ່ທາ່ນສາມາດຕ ັງ້ເປົ້າໝາຍຍາກກວ່ານີໃ້ນຄ ັງ້ຕໍ່ໄປ
ໄດບ້ໍ່ໄດບ.
ຖາ້ທາ່ນບໍ່ບນັລໄຸດຕ້າມເປົ້າໝາຍ, ໃຫກ້ວດຄນືເບິ່ ງໃໝວ່າ່ເປັນຫຍງັ ແລະ
ຕດັສນິໃຈໃໝເ່ບິ່ ງວາ່ທາ່ນຕອ້ງເຮັດອນັໃດຕື່ ມເພື່ອໃຫສ້າໍເລັດຜນົໃນອະນາຄດົ. 
ບາງທີເປົ້າໝາຍຂອງທາ່ນອາດຈະບໍ່ເປັນໄປຕາມຄວາມຈງິ ທາ່ນໄດ້ບາງທເປາໝາຍຂອງທານອາດຈະບເປນໄປຕາມຄວາມຈງ -- ທານໄດ
ພະຍາມມາຫຼາຍແລວ້. ຮຽນຮູຈ້າກປະສບົການນີ້ ແລະວາງແຜນໃຫມ້ເີປົ້າໝາຍ
ແທດເໝາະກບັຕວົຈງິໃນອະນາຄດົ. 
ມນັອາດຈະເປັນຍດທະສາດອນັດທີີ່ຈະເອົາຜອ້ື່ ນເຂົ້າຮວ່ມໃນການຊອກຄ ົນ້ຫາມນອາດຈະເປນຍດຸທະສາດອນດທຈະເອາຜອູນເຂາຮວມໃນການຊອກຄນຫາ
ຂອງທາ່ນ. ລມົກບັໝູເ່ພື່ອນທີ່ໄວໃ້ຈໄດ;້ ໃຫກ້ານອະນຍຸາດກບັເຂົາເຈົາ້ເຂົ້າ
ຮວ່ມໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບຕໍ່ແຜນການຂອງທາ່ນ. ການເຂົ້າຮວ່ມໃນສະມາຄມົ
ຈດັຫາວຽກແມນ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫທ້າ່ນປຶກສາເລື່ ອງການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກກບັຈດຫາວຽກແມນຈະສາມາດເຮດໃຫທານປກສາເລອງການຊອກຄນຫາວຽກກບ
ຜູອ້ື່ ນໆ.



ເຮັດບນັທຶກໃຫຖ້ກືຕອ້ງເຮດບນທກໃຫຖກຕອງ
ຖາ້ທາ່ນດາໍເນນີການຊອກຫາວຽກຢາ່ງຈງິຈງັ  ທາ່ນອາດຈະຖາທານດາເນນການຊອກຫາວຽກຢາງຈງຈງ, ທານອາດຈະ
ຕດິຕໍ່ ແລະສາ້ງໂອກາດອນັໃໝໄ່ດຫ້ຼາຍຮອ້ຍເລື່ ອງໃນແຕລ່ະມ ື.້ 
ຢາ່ເພິ່ງພາພຽງແຕຄ່ວາມຊງົຈາໍຂອງທາ່ນ. ທາ່ນຈະຕອ້ງມ ີ
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ແລະເກບັຮກັສາລະບບົການສາໍເນົາເອກະສານ, ທາ່ນພຽງແຕ່
ເຮັດເປັນແບບບນັຊລີາຍການຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງ ຫຼື “ຈະເຮັດ". 
ມຫີາຍລ ບບົທີ່ທາ່ນສາມາດໃຊ້  ລວມທງັຈດັລຽງລ ບບົແຟ້ມມຫຼາຍລະບບທທານສາມາດໃຊ, ລວມທງຈດລຽງລະບບແຟມ
ເອກະສານລຽງໄປຕາມຕວົອກັສອນ, ມປີະຕທິິນຂະໜາດນອ້ຍ
ຕດິກະເປົ໋າ ແລະປຶ້ມບນັທຶກ. ກວດເຊັກເບິ່ ງອປະກອນຂອງຊ ງ ຸ ງ
ທາ່ນຢູໃ່ນທອ້ງຖິ່ນ ຫຼືຮາ້ນຄາ້ຫຼຸດລາຄາເປັນຕວົຢາ່ງ. ຈດັໄວ້
ໃຫດ້ເີພື່ອງາ່ຍໃນການນາໍໃຊ້ ແລະດແູລຮກັສາ. 



ຊອກຄ ົນ້ຫາ, ຊອກຄ ົນ້ຫາແລວ້, ຊອກຄ ົນ້ຫາ
ີອກ…

ການຊອກຄ ົນ້ຫາແມນ່ສວ່ນທີ່ສາໍຄນັອນັການຊອກຄນຫາແມນສວນທສາຄນອນ
ໜຶ່ງຂອງການກະກຽມຂອງທາ່ນ. ເມ ື່ອຜູ້
ໃດຜູໜ້ຶ່ງໄດຍ້ນິຄາໍວາ່ “ຊອກຄ ົນ້ຫາ," 
ເຂົາເຈົາ້ມວີໃິສທດັທີ່ຄດິເຫັນແຕ່ເຂາເຈາມວໃສທດທຄດເຫນແຕ
ນກັວທິະຍາສາດຜູບ້າ້ໆທີ່ມຫີຼອດທດົລອງ, 
ມກີອ້ງຈລຸະທດັ ແລະຕະກຽງບນຸເສນ
ອອ້ມຮອບຕວົໄປໝດົ  ຜອ້ື່ ນໆອາດຈະອອມຮອບຕວໄປໝດ. ຜອູນໆອາດຈະ
ຄດິເຖງິການເດນີທາງທີ່ບໍ່ສິນ້ສດຸເຂົ້າໄປ
ຫາຫອ້ງສະໝດຸທີ່ເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງອາ່ນປຶ້ມ
ເປັນກອງໆຢ່  ເປນກອງໆຢ.ູ 
ປະເພດການຊອກຄ ົນ້ຫາທີ່ຈາໍເປັນຢູໃ່ນ
ການຄ ົນ້ຫາວຽກບໍ່ແມນ່ສິ່ ງທີ່ທາ່ນຄດິ.



ຊອກຄ ົນ້ຫາ (ຕໍ່)ຊອກຄນຫາ (ຕ)…
ການຊອກຄ ົນ້ຫາແມນ່ເປັນເລື່ ອງ ຂໍມ້ນທີ່ທາ່ນໄດຮ້ບັໃນຂະນະທີ່ດາໍການຊອກຄນຫາແມນເປນເລອງ
ງາ່ຍໆ ຄກືານເບິ່ ງການປະກາດ
ວຽກຢູຕ່າມໜງັສພືິມ. ການ
ປະກາດວຽກຢໃ່ນໜງັສພືິມ  ອນິ

ຂມນູທທານໄດຮບໃນຂະນະທດາ
ເນນີການຊອກຄ ົນ້ນີຍ້ງັຈະເຮັດໃຫ້
ນາຍຈາ້ງໃນອະນາຄດົມຄີວາມປະ
ທບັໃຈໃນລະຫວາ່ງການສາໍພາດ  ປະກາດວຽກຢໃູນໜງສພມ, ອນ

ເຕເີນັດ, ແຜນ່ພບັຂອງນາຍຈາ້ງ
ສາມາດທີ່ຈະເປັນແຫຼງ່ຂໍມ້ນູທີ່ດີ
ສາໍລບັການຄ ົນ້ພບົສິ່ ງທີ່ເປັນ

ທບໃຈໃນລະຫວາງການສາພາດ. 
ມນັອາດຈະເວົ້າໄດວ້າ່ທາ່ນຈງິຈງັ
ກຽ່ວກບັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກ. 

ສາລບການຄນພບສງທເປນ
ປະສບົການ, ການຝຶກອບົຮມົ
ແລະຄວາມຮູແ້ມນ່ເປັນສິ່ ງທີ່ນາຍ
ຈາ້ງທງັຫາຍຕອ້ງການ  ຈາງທງຫຼາຍຕອງການ. 
ທາ່ນສາມາດວດັແທກຄນຸສມົບດັ
ຂອງທາ່ນທຽບກບັສິ່ ງທງັໝດົທີ່

້ ້ນາຍຈາງຕອງການ.



ຜນົປະໂຫຍດຂອງການຊອກຄ ົນ້ຫາຜນປະໂຫຍດຂອງການຊອກຄນຫາ
ຕວົຢາ່ງ:ຕວຢາງ:

ຈອນກາໍລງັຊອກຫາວຽກກຽ່ວກບັການຈອດ, ເຖງິແມນ່ວາ່ລາວມປີະສບົ
ການວຽກພຽງເລັກນອ້ຍ. ລາວບໍ່ຄດິວາ່ມນັເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນທີ່ຕອ້ງຊອກ
ົ້ ື່ ່ ີ ໍ ົ ໍ ັ ້ຄນົຫາວຽກ ເນອືງຈາກວາລາວມກີາໍນດົການສາໍພາດກບັນາຍຈາງ

ຂະຫນາດນອ້ຍຮຽບຮອ້ຍແລວ້. ຫຼງັຈາກຈບົຝຶກອບົຮມົເລື່ ອງການຊອກ
ຄ ົນ້ຫາວຽກ, ລາວຕດັສນິໃຈໄດວ້າ່ມນັອາດຈະເຮັດໃຫລ້າວໄດຮ້ບັ

ໂ ົ້ ້ ັ ັ ົ ້ປະໂຫຍດຈາກການຊອກຄນົຫານາຍຈາງ. ຫຼງັຈາກເຮັດການຊອກຄນົ
ຫາວຽກແລວ້, ລາວໄດໄ້ປສາໍພາດ. ຄາໍຖາມອນັໜຶ່ງທີ່ຖາມລາວແມນ່
“ຈ ົງ່ບອກຂອ້ຍເບິ່ ງວາ່ເຈົາ້ຮູອ້ນັໃດແດກ່ຽ່ວກບັບໍລສິດັນີ.້" ເນື່ອງຈາກວາ່

ໄ ້ ້ ້ ໃ
ູ ຽ

ລາວໄດເ້ຮັດການຊອກຄນົຫາວຽກ, ລາວສາມາດສາ້ງຄວາມປະທບັໃຈ
ໃຫກ້ບັຜູສ້າໍພາດຕາມຄວາມຮູທ້ີ່ລາວໄດຮ້ບັມາຈາກການຄ ົນ້ຫາວຽກ. 
ມືຕ້ໍ່ມາລາວໄດຮ້ບັການສະເໜີໃຫເ້ຮັດວຽກເປັນຊາ່ງຈອດ.ຽ



ຄາໍຖາມຕວົຢາ່ງຄາຖາມຕວຢາງ
ສາມາດຕອບຄາໍຖາມເຫົ່ານີໄ້ດ້ ຫງັຈາກເຮັດການຊອກຄ ົນ້ຫາບໍລສິດັ…ສາມາດຕອບຄາຖາມເຫຼານໄດ ຫຼງຈາກເຮດການຊອກຄນຫາບລສດ…

ນາຍຈາ້ງໃຫກ້ານສະໜອງຜະລິດຕະພນັ/ບໍລິການອນັໃດແດ?່ 
ນາຍຈາ້ງມລີກູຈາ້ງຫຼາຍປານໃດ? 
ົ ົ ້ ໄ ້ ຮັ ິ ີ້ ົ ປ ໃ ້ ? ເຂາເຈາໄດເຮດທລຸະກດນມາດນປານໃດແລວ? 

ບໍລິສດັນາຍຈາ້ງຕ ັງ້ຢູໃ່ສ? ມນັມທີີ່ຕ ັງ້ຢູຫ່ຼາຍກວາ່ໜຶ່ງບອ່ນບໍ? ມນັຢູໃ່ນສາຍ
ລດົເມຜາ່ນບໍ? 
ັ ື ໍ ັ ້ ່ ັປດັຊະຍາ ຫຼືຄາໍຂວນັຂອງນາຍຈາ້ງແມນ່ຫຍງັ? 

ສະຖານະການດາ້ນການເງນິຂອງບໍລິສດັເປັນແນວໃດ? ມນັກາໍລງັມກີາໍໄລບໍ? 
ປະລິມານການຜະລິດຂອງນາຍຈາ້ງຫຼດນອ້ຍລງົບໍໃນ 5 ປີຜາ່ນມາ? ງ ງ ຼຸ ງ
ນາຍຈາ້ງມສີວ່ນຮວ່ມໃນການບໍລິການຂອງຊຸມຊນົບໍ? ຖາ້ມ,ີ ແມນ່ອນັໃດ? 



ການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍການສາງເຄອຂາຍ
ບອ່ນໃດກໍ່ຕາມທີ່ມຊີມຊນົ ແລະມີບອນໃດກຕາມທມຊຸມຊນ ແລະມ
ຄວາມສວິໄິລ ແມນ່ຈະມເີຄອືຂາ່ຍ. 
ສິ່ ງທີ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ
ແມນ່ວທິີການທີ່ເຮັດໃຫກ້ານສາ້ງເຄອື

້ຂາ່ຍເກດີຂຶນ້. 
ໃນອະດດີ, ການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍແມນ່
ບໍ່ເປັນທາງການ ແລະເປັນແບບສຸມ່. 

່
ຸ

ຕວົຈງິແລວ້, ຄນົສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ບໍ່ຮູ້
ເລີຍວາ່ເຂົາເຈົາ້ກາໍລງັສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ. 
ປະຈບຸນັນີ,້ ການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍແມນ່

່ ່
ຸ

ເປັນເລື່ອງທີ່ຕອ້ງໄດຄ້ດິໄລ່ ແລະ
ວາງເປັນກອບໄວ.້ ຄນົສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ
ທກຸໆມ ືໂ້ດຍທີ່ບໍ່ໄດຄ້ດິເຖງິມນັ. ເຖງິ

ໃ ໍ່ ົ ົ ໍ ັແນວໃດກຕໍາມ, ຄນົຫຼາຍຄນົກາໍລງັ
ສາ້ງເຄອືຂາ່ຍເປັນສວ່ນໜຶ່ງໃນກດິຈະ
ກາໍປະຈາໍວນັຂອງເຂົາເຈົາ້. 



ການຊອກຄ ົນ້ຫາຕະຫຼາດວຽກທີ່ບໍ່
ເປີດເຜີຍເປດເຜຍ

ນາຍຈາ້ງສວ່ນໃຫຍບ່ໍ່ຕອ້ງການໂຄສະນາ. ເຂົາເຈົາ້ມຜີສ້ະໝກັພຽງພໍໂດຍທີ່ບໍ່ນາຍຈາງສວນໃຫຍບຕອງການໂຄສະນາ. ເຂາເຈາມຜສູະໝກພຽງພໂດຍທບ
ຕອ້ງເຮັດການປະກາດ. 
ນອກຈາກນ ັນ້, ນາຍຈາ້ງສວ່ນໃຫຍບ່ໍ່ຕອ້ງການລງົໂຄສະນາ. ເຂົາເຈົາ້ຈະ
ພິຈາລະນາເອົາບາງຄນົທີ່ໄດຮ້ບັການແນະນາໍມາຈາກລກຈາ້ງ ຫືເພື່ອນຮວ່ມພຈາລະນາເອາບາງຄນທໄດຮບການແນະນາມາຈາກລກູຈາງ ຫຼເພອນຮວມ
ງານທີ່ໄວໃ້ຈໄດ.້ 
ມນັຄກືບັການຊອກຫາທາ່ນໝໍ ຫຼືຊາ່ງແປງລດົ; ຄນົສວ່ນໃຫຍຈ່ະໄປຫາບາງ
ຄນົທີ່ໄດຮ້ບັການແນະນາໍມາຫາຍກວາ່ທີ່ຈະໄປຫາຜທ້ີ່ມຊີື່ ພບົຢໃ່ນການຄນທໄດຮບການແນະນາມາຫຼາຍກວາທຈະໄປຫາຜທູມຊພບຢໃູນການ
ໂຄສະນາ. 
ຖາ້ເກດີເປັນໃນກລໍະນນີີ,້ ຄນົເຮົາຈະພບົວຽກເຫຼົ່ານີໄ້ດແ້ນວໃດ? 

ິ ໍ່ ັ ້ ໂ ົການຕດິຕໍກບັນາຍຈາ້ງໂດຍກງົ ແລະ;
ການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ ແມນ່ເປັນໃຫຄ້າໍຕອບກບັທາ່ນ.



ການຊອກຄ ົນ້ຫາຕະຫຼາດວຽກທີ່ບໍ່
ເປີດເຜີຍເປດເຜຍ

ການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍເປັນທາງການແມນ່ເປັນການຊອກການສາງເຄອຂາຍເປນທາງການແມນເປນການຊອກ
ຫາຜູຕ້ດິຕໍ່ ແລະຂໍມ້ນູໃໝທ່ີ່ເປັນລະບບົ. ມນັໄດມ້ກີານ
ວາງແຜນ ແລະຈດັກຽມ  ວາງແຜນ ແລະຈດກຽມ. 
ການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍແມນ່ເປັນເລື່ ອງຄວາມສາໍພນັ. 
ຄວາມສາໍພນັການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍອນັດແີມນ່ຈະເປັນຜນົຄວາມສາພນການສາງເຄອຂາຍອນດແມນຈະເປນຜນ
ປະໂຫຍດຮວ່ມກນັກບັທງັສອງຝາ່ຍ. 
ຫາຍຄນົມບີນັຫາກບັການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍເປັນທາງການ  ຫຼາຍຄນມບນຫາກບການສາງເຄອຂາຍເປນທາງການ, 
ໂດຍສະເພາະແມນ່ຍດຸທະສາດການຄ ົນ້ຫາວຽກ.



ການຊອກຄ ົນ້ຫາຕະຫຼາດວຽກທີ່ບໍ່
ເປີດເຜີຍເປດເຜຍ

ຕໍ່ໄປນີແ້ມນ່ສິ່ ງທີ່ກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມ ດຽວນີ,້ ຈ ົງ່ລືມຄວາມກງັວນົເຫົ່ານີ້ຕໄປນແມນສງທກໃຫເກດຄວາມ
ກງັວນົໃນການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍທ ົ່ວໄປ--

ຂາ້ພະເຈົາ້ເຂນີອາຍທີ່ຈະຍອມຮບັວາ່
ຕນົເອງກາໍລງັຊອກວຽກເຮັດ. 

ດຽວນ, ຈງລມຄວາມກງວນເຫຼານ
ໄປ--

ການຊອກວຽກເຮັດບໍ່ໄດນ້າໍໄປສູປ່ມົ
ດອ້ຍທີ່ມນັເກດີຂຶນ້ໃນອະດດີ. ໂດຍຽ

ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູສ້ກຶວາ່ມນັຄກືບັການຂໍ
ວຽກເຮັດ. 
ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍ່ຢາກໃຫຄ້ນົຄດິວາ່
້ ົ້ ໍ ັ ົ ົ ົ ້

ສະເລຍ່ຄນົເຮົາຈະປ່ຽນວຽກໃນທກຸໆ
5 ປີ. 
ການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍບໍ່ແມນ່ເປັນການ
ຂໍທານ  ຕວົຈງິແລວ້  ທາ່ນບໍ່ຄວນຂໍຂາ້ພະເຈາົກາໍລງັເອົາປຽບເຂົາເຈາົ. ຂທານ. ຕວຈງແລວ, ທານບຄວນຂ
ວຽກເຮັດ;  ທາ່ນຄວນຈະຊອກຫາຂໍ້
ມນູທີ່ນາໍໄປສູວ່ຽກເຮັດ. 
ການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍທີ່ດແີມນ່ຄວາມສາໍການສາງເຄອຂາຍທດແມນຄວາມສາ
ພນັທີ່ມຜີນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັ. ວາງ
ແຜນເພືອເປັນການໃຫ້ ຫຼືຫຼາຍກວາ່ທີ່
ທາ່ນຮບັ. 



ຍດທະສາດການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍຍດຸທະສາດການສາງເຄອຂາຍ
ຢາ່ລໍຖາ້ພຽງແຕທ່ີ່ຈະໃຫພ້ໍ້ກບັຄນົໂດຍ

່ ່ ່
ຮກັສາແຟ້ມບນັທຶກເຄອືຂາ່ຍ. ເກບັຮກັສາ

່
ຖ ຽງ

ບງັເອນີ. ລິເລີ່ມການຕດິຕໍ່ເພື່ອຈດຸປະສງົ
ການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍຢາ່ງດຽວ. 
ສາ້ງບນັຊໃີນການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ. ເຮັດການ
ຕດິຕໍ່ກບັແຕລ່ະຄນົໃນບນັຊຂີອງທາ່ນ  ເພີ່ມ

ບນັທຶກຜນົໄດຮ້ບັຂອງຜູຕ້ິດຕໍ່ແຕລ່ະຄນົ
ແລະຂ້ໍມນູກຽ່ວກບັຜູນ້ ັນ້. 
ເມ ື່ອເປັນໄປໄດ້ ແມນ່ໄປພບົດວ້ຍຕນົເອງ. 
ໃ ້ ົ ້ ັ ້ ້ ່ ່ ັ ່ ໍ ້ຕດຕກບແຕລະຄນໃນບນຊຂອງທານ. ເພມ

ຊື່ ຄນົຜູທ້ີ່ທາ່ນພບົ ຫຼືໄດຮ້ບັການແນະນາໍມາ
ຈາກຜູຕ້ິດຕໍ່ຂອງທາ່ນ. 
ວາງເປົ້າໝາຍການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ. ຂຽນເປົ້າ

່ ໃ່ ່

ໃຫຄນົຜນູນັຮວູາທານເຫັນຄນຸຄາຂໍມນູ
ແລະແນວຄວາມຄດິທາງດາ້ນການປະກອບ
ອາຊບີຂອງລາວ/ນາງ. 
ວາງແຜນຕດິຕາມຄນືຂອງທາ່ນ. ໃນເວລາຽ

ໝາຍສະເພາະສາໍລບັຜູຕ້ິດຕໍຢູໃ່ນເຄອືຂາ່ຍ
ຈກັຄນົທີ່ທາ່ນມແີຜນຈະຕດິຕໍ່ໃນແຕລ່ະອາ
ທິດ. ກວດເຊັກເບິ່ ງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງທາ່ນ
ປກົກະຕ.ິ 

ງ ງ
ທີ່ທາ່ນພບົກບັບາງຄນົ, ວາງແຜນການໄວ້
ວາ່ທາ່ນຈະຕດິຕໍ່ກບັຄນົຜູນ້ ີອ້ກີເມ ື່ອໃດ. 
ຂຽນໄວໃ້ນແຜນປະຕທິິນຕດິຕາມ. 
ຖາ້ທາ່ນເຫັນດທີີ່ຈະເຮັດອນັໃດໜຶ່ງໃຫກ້ບັຜ້ປກກ ຕ

ຖາມກບັຄນົຢູເ່ລື້ອຍໆວາ່ມຜີູອ້ື່ ນອກີບໍທີ່ທາ່ນ
ຄວນຈະພບົ. ຖາມເບິ່ ງວາ່ທາ່ນສາມາດໃຊຊ້ື່
ຂອງລາວ/ນາງໄດບ້ໍ ເມ ື່ອຕິດຕໍ່ກບັຄນົຜູນ້ ັນ້. 

ຖາທານເຫນດທຈະເຮດອນໃດໜງໃຫກບຜູ
ໃດໜຶ່ງ, ໃຫແ້ນໃ່ຈວາ່ປະຕບິດັຕາມນ ັນ້. 
ກາ່ວຄາໍວາ່ “ຂອບໃຈ" ຢູສ່ະເໝີ. ສ ົ່ງ
ຈດົຫມາຍ ຫຼືບດັໄປສະນໄີປຂອບໃຈ. ຼ



ການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກໃນອນິເຕເີນັດການຊອກຄນຫາວຽກໃນອນເຕເນດ
ອນິເຕເີນັດເປັນພື້ນຖານສວ່ນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫເ້ຮົາໄດຮ້ບັຂໍມ້ນ  ການອນເຕເນດເປນພນຖານສວນໜງທເຮດໃຫເຮາໄດຮບຂມນູ, ການ
ສື່ ສານ ແລະການເຮັດທລຸະກດິໄດຢ້າ່ງໄວ. ມນັຍງັກາຍເປັນເຄື່ ອງມ ື
ອນັສາໍຄນັໃນການຄ ົນ້ຫາວຽກໄດຢ້າ່ງມປີະສດິຕພິາບ. 

ົ ້ ີ່ ົ ົ ໍ ັ ໄ ້ ່ ້ການຊອກຄນົຫາວຽກທີປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດແ້ມນ່ຕອ້ງການ
ຄວາມຊາໍນານ, ເຄື່ ອງມ ື ແລະຍດຸທະສາດຫຼາຍອນັ. ບໍ່ແມນ່ຈະມ ີ
ພຽງແຕປ່ດັໃຈອນັດຽວທີ່ຈະນາໍໄປສຄ່ວາມສາໍເລັດໄດ.້ ມນັເປັນການພຽງແຕປດໃ ອ ດຽວທ ໄປສຄູວ ມສ ເລດໄດ ມ ເປ ກ
ປະສມົປະສານຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍອນັ. ອນິເຕເີນັດເປັນຂມຸຄາໍ
ຂອງຂໍມ້ນູການຈາ້ງງານ. 
ົ ້ ີ່ ໃ ້ ິ ີ ັ ີ ໄ ປ້ ່ ້ ໍ່ ໃ ້  ັຄນົຜທູີຮຽນໃຊອນິເຕເີນັດຈະມຄີວາມໄດປຽບຫຼາຍກວາຜບູໃຊ. ມນັ

ກຸມ້ຄາ່ທີ່ຈະໃຊເ້ວລາຮຽນຮູອ້ນິເຕເີນັດ ແລະໃຊເ້ຂົ້າໃນການຊອກຄ ົນ້
ຫາວຽກຂອງທາ່ນ. ຽ



ເຄື່ ອງຈກັຊອກຄ ົນ້ຫາເຄອງຈກຊອກຄນຫາ
ເຄື່ ອງມພືື້ນຖານສາໍລບັການຊອກຫາຂໍມ້ນໃນອນິເຕເີນັດແມນ່ເຄື່ ອງຈກັຄ ົນ້ຫາ. ເຄອງມພນຖານສາລບການຊອກຫາຂມນູໃນອນເຕເນດແມນເຄອງຈກຄນຫາ. 
ເຄື່ ອງຈກັຄ ົນ້ຫາໃຊຄ້າໍສາໍຄນັເພື່ອຊອກຫາໜາ້ເວັບ, ບນັຊລີາຍການຢູໃ່ນບນັທຶກຂໍ້
ມນູທາງອເີລັກໂທຣນກິ. ເຄື່ ອງຈກັບາງອນັຊອກຄ ົນ້ຫາອນິເຕເີນັດໂດຍທົ່ວໄປ, ໃນ
ຂະນະທີ່ບາງອນັຊອກຄ ົນ້ຫາທີ່ຕ ັງ້ສະເພາະ. ການຮູຈ້ກັໃຊເ້ຄື່ ອງມເືຫຼົ່ານີຢ້າ່ງຊາໍ

່ ້
ູ ຼ

ນານແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຕໍ່ການກາໍນດົຫາຂໍມ້ນູຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ ແລະມປີະ
ສດິທິຜນົຢູໃ່ນອນິເຕເີນັດ.

ມທີີ່ຕ ັງ້ການຊອກຄ ົນ້ຫາຫຼາຍບອ່ນຢູໃ່ນອນິເຕເີນັດ. ແຕລ່ະບອ່ນມຄີວາມແຕກຕາ່ງ
ເລັກນອ້ຍຢູໃ່ນຈດຸເນັນ້ ແລະຢູໃ່ນການນາໍໃຊຂ້ອງມນັ. ເພື່ອທີ່ຈະຮຽນຮູວ້ທິີ
ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັຄ ົນ້ຫາສະເພາະ, ໃຫເ້ຂົ້າໄປຫາໜາ້ຕາບອ່ນ “ຊວ່ຍເຫຼືອ". ຼ

ທາ່ນສາມາດໃຊອ້ນິເຕເີນັດເຜີຍແຜຊ່ວີະປະຫວດັຂອງທາ່ນ, ເຮັດການຕດິຕໍ່ໂດຍ
ກງົກບັນາຍຈາ້ງອະນາຄດົ ແລະຕດິຕາມການນາໍໄປສວ່ຽກ.ກງກບ ຍ ງອ ຄດ ແລ ຕດຕ ມກ ໄປສວູຽກ



ການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກການຊອກຄນຫາວຽກ
ຂໍມ້ນແມນ່ເປັນສວ່ນສາໍຄນັຂອງຂມນູແມນເປນສວນສາຄນຂອງ
ການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກທີ່ປະສບົຜນົ
ສາໍເລັດ ແລະໄດຮ້ບັມາຜາ່ນການ
ຊອກຄ ົນ້ຫາ  ທາ່ນຈະຕອ້ງຮຽນຮ້ຊອກຄນຫາ. ທານຈະຕອງຮຽນຮູ
ໃຫຫ້ຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດກ້ຽ່ວ
ກບັນາຍຈາ້ງໃນອະນາຄດົ, 
ອາຊບີຂອງທາ່ນ ແລະອດສາຫະອາຊບຂອງທານ ແລະອດຸສາຫະ
ກາໍຂອງທາ່ນ. 
ບໍ່ມສີິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ຈະເຮັດໃຫມ້ ີ
ໍ່ ີ ໍ ້ ໃ ົ້ບໍມຂີມໍນູຫຼາຍໃນການຊອກຄນົຫາ

ວຽກ. ຂໍມ້ນູແມນ່ພະລງັອາໍນາດ. 
ຂໍມ້ນູເຮັດໃຫທ້າ່ນມກີານຄວບຄມຸ

ີ ັ ້ ໃແລະມຄີວາມໝນັໃຈ.



ຜນົປະໂຫຍດຂອງການໃຊອ້ນິເຕເີນັດ
ເພື່ອການຊອກຄ ົນ້ເພອການຊອກຄນ

ທກປຶ້ມບນັຊໂີທລະສບັທີ່ໄດຕ້ພີິມອອກຢໃ່ນສະຫະລດັແມນ່ມຢີໃ່ນອນິເຕເີນັດ. ມນັທກຸປມບນຊໂທລະສບທໄດຕພມອອກຢໃູນສະຫະລດແມນມຢໃູນອນເຕເນດ. ມນ
ບໍ່ພຽງແຕຈ່ະບອກເຖງິທີ່ຢູຂ່ອງນາຍຈາ້ງໃນອະນາຄດົເທົ່ານ ັນ້, ແຕທ່າ່ນຍງັ
ສາມາດຄລິກເຂົ້າໄປໃນແຜນທີ່ ເຊິ່ ງບອກທາງໄປຫາທີ່ຕ ັງ້ນ ັນ້ຢາ່ງຖກືຕອ້ງ. 
ສມສະມາທິໃສໃ່ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທາ່ນສມຸສ ມາທໃສໃນຄວາມພ ຍາຍາມຂອງທານ
ປບັປງຸການຈດັການດາ້ນເວລາ ແລະການຕດັສນິໃຈ
ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເສຍປະໂຫຍດໄປໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ສດຸ
ປບັປງຄວາມມປີະສດິທິພາບຊວີະປະຫວດັ ແລະຈດົໝາຍປກົໜາ້ປບປງຸຄວາມມປະສດທພາບຊວະປະຫວດ ແລະຈດໝາຍປກໜາ
ກຽມພອ້ມຕວົເອງເພື່ອໃຫໄ້ດຜ້ນົງານທີ່ດໃີນການສາໍພາດ
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງເພື່ອເຈລະຈາການສະເໜີວຽກ
ໃ ້ ັ ໃ ້ ີ ີ່ໃຫເຮັດໃຫດທີີສດຸ
ເພີ່ມທາ່ແຮງເພື່ອເຮັດໃຫກ້ານຄ ົນ້ຫາວຽກສາໍເລັດຜນົ, ຄວາມພໍໃຈໃນວຽກ, ແລະ
ການຮບັປະກນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ

່ ່ ່ແຍກຕວົຂອງທາ່ນອອກຫາ່ງຈາກຜູຊ້ອກຫາວຽກຄນົອື່ ນ
ປບັປງຸທາ່ແຮງຂອງຕນົເອງເພື່ອໃຫເ້ກດີຜນົສາໍເລັດ ເມ ື່ອທາ່ນເລີ່ ມວຽກໃໝ່



ຕວົຢາ່ງຂອງການໃຊອ້ນິເຕເີນັດຕວຢາງຂອງການໃຊອນເຕເນດ
ແມຣຫີາກໍ່ຈບົຈາກການຝຶກອບົຮມົເປັນຜຊ້ວ່ຍພະຍາບານ ແລະກາໍລງັຊອກຫາແມຣຫາກຈບຈາກການຝກອບຮມເປນຜຊູວຍພະຍາບານ ແລະກາລງຊອກຫາ
ນາຍຈາ້ງໃນອະນາຄດົ. ນາງຕດັສນິໃຈດວ້ຍວທິີດທີີ່ສດຸເພື່ອເລີ່ ມຕ ົນ້ກໍ່ຄກືານ
ຊອກຊື່ ແລະທີ່ຢູບ່ອ່ນດາໍເນນີການພະຍາບານຢູໃ່ນປຶ້ມໂທລະສບັ. ຢູໃ່ນສນູ
ຊວ່ຍເຫືອອາຊບີໃນທອ້ງຖິ່ນແຫງ່ໜຶ່ງ, ນາງສາມາດເຂົ້າເຖງິປຶ້ມໂທລະສບັຢໃ່ນຊວຍເຫຼອອາຊບໃນທອງຖນແຫງໜງ, ນາງສາມາດເຂາເຖງປມໂທລ ສບຢໃູນ
ອນິເຕເີນັດ. ໂດຍການໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມພຽງເລັກນອ້ຍ, ນາງພບົເຫັນບນັຊີ
ສະຖານພະຍາບານຢູໃ່ນພື້ນທີ່ຂອງນາງ, ພອ້ມດວ້ຍແຜນທີ່ໄປຫາທີ່ຕ ັງ້ຂອງ
ເຂົາເຈົາ້ ແລະຕວົເຊື່ ອມຕໍ່ຫາເວັບໄຊທຂ໌ອງເຂົາເຈົາ້. ລນິດາເຮັດຕາມຕວົ
່ ່ ່ ່ ່

ຊ ຊ ງ
ເຊື່ ອມຕໍ່ອນັໜຶ່ງ ແລະພບົເຫັນສະຖານພະຍາບານບອ່ນໜຶ່ງຢູທ່ີ່ຢູໃ່ກ.້ ຢູໃ່ນນ ັນ້
ນາງພບົເຫັນມຂີໍມ້ນູກຽ່ວກບັສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະຍງັພບົມບີນັຊີ
ວຽກເປີດໃຫສ້ະໝກັ. ນາງຍງັພບົເຫັນມຊີື່ , ເບໂີທລະສບັ ແລະທີ່ຢູອ່ເີມລຂ໌ອງ

່
ຽ ງ ງ ຊ, ູ ງ

ຜູຊ້ວ່ຍຜູຈ້ດັການພະຍາບານຮບັຜິດຊອບຕໍ່ການຈາ້ງຜູຊ້ວ່ຍພະຍາບານ.. 

ທາ່ນຈະຕອ້ງຮຽນຮໃ້ຫຫ້າຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ກຽ່ວກບັນາຍຈາ້ງໃນອະນາຄດົ  ທານຈະຕອງຮຽນຮໃູຫຫຼາຍເທາທຈະເຮດໄດ ກຽວກບນາຍຈາງໃນອະນາຄດ, 
ອາຊບີຂອງທາ່ນ ແລະອດຸສາຫະກາໍຂອງທາ່ນ



ແຫງ່ຂໍມ້ນອອນໄລນ໌ແຫຼງຂມນູອອນໄລນ

http://www sourcetn org (ເວັບໄຊທຈ໌ດລວມອນັhttp://www.sourcetn.org (ເວບໄຊທຈດຸລວມອນ
ໜຶ່ງຂອງທາ່ນເພື່ອຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກ ແລະຂໍມ້ນູາຍຈາ້ງ)
http://www yellowpages com (ການຊອກຫາຂໍ້http://www.yellowpages.com (ການຊອກຫາຂ
ມນູ)
http://www jobcentral com ເວັບໄຊທແ໌ລກປ່ຽນhttp://www.jobcentral.com ເວບໄຊທແລກປຽນ
ແຮງງານແຫງ່ຊາດ (ການຄ ົນ້ຫາວຽກ)
http //ecmats state tn s ກມົທ ນາຄານວຽກໃຊ້http://ecmats.state.tn.us ກມທະນາຄານວຽກໃຊ
ແຮງງານຂອງລດັເທນເນັສຊີ (ການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກ)



ກອງປະຊມຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກກອງປະຊຸມຊອກຄນຫາວຽກ

ຂໍສະແດງຄວາມຍນິດ!ີ
ທາ່ນໄດສ້າໍເລັດກອງປະຊມທານໄດສາເລດກອງປະຊຸມ
ການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກແລວ້.


