ໍ້ ນຂູ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ
ັ ງານຂມູ
ຄູູ່ມືປະຕິບດ

ໍ້ ດ ຕະຫລາດແຮງງານ
ຕົວຊວັ
ໍ້ ດຕະຫຼ າດແຮງງານທູ່ ສາຄັນ (Key Indicators of the Labour market : KILM)ໂດຍ
ຕົວຊວັ
ໍ້ ດ ຊູ່ ງມຈຸດປະສົງເພືູ່ອສະແດງເຖິງຕົວປູ່ຽນທູ່ ສາຄັນ
ອົງການລະຫວູ່າງປະເທດ ILO ມຈານວນທັງໝົດ 18 ຕົວຊວັ
ື ສາລັບທູ່າອູ່ຽງສະຖານະການແຮງງານສາມາດ
ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ເພືູ່ອພັດທະນາຕົວປູ່ຽນທູ່ ເປັນໄປໄດໍ້ອູ່ ນໆ
ສະຫຼຸບໄດໍ້ດັູ່ງນ:ໍ້
1. ອັດຕາການມສູ່ວນຮູ່ວມ ຂອງກາລັງແຮງງານ (Labour Force Participant Rate)
ຫມາຍເຖິງການຄານວນອັດຕາສູ່ວນ ຂອງປະຊາກອນເຖິງເກນອາຍຸ ແຮງງານທູ່ ມວຽກເຮັດ ຫຼ ື ກາລັງ
ຊອກຫາວຽກ.
2. ອັດຕາການມວຽກເຮັດຕູ່ ປະຊາກອນ (Employment - to - Population Ratio) ຫຼ ື ອັດຕາການ
ຈ ໍ້າງງານ (Employment Rate)
ໝາຍເຖິງອັດຕາສູ່ວນການມວຽກເຮັດ ຂອງປະຊາກອນເຖິງເກນອາຍຸ ແຮງງານທັງໝົດ.
3. ຜູ ໍ້ມວຽກເຮັດຈາແນກຕາມສະຖານະພາບການເຮັດວຽກ (Status in Employment)
ເປັນການອະທິບາຍອັດຕາສູ່ວນ ຂອງປະຊາກອນທູ່ ມວຽກເຮັດ ຊູ່ ງສາມາດອະທິບາຍລັກສະນະການ

ໍ້ ວຽກເຮັດທູ່ ໄດໍ້ຮບ
ັ ຄູ່າຈ ໍ້າງ ແລະ ເງ ິນເດືອນ (2)
ເຮັດວຽກ ຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດໄດໍ້ ເຊັູ່ນ : (1) ຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດທູ່ ເກດຈາກ
ເຮັດວຽກສູ່ວນຕົວ (3) ເຮັດວຽກໃຫໍ້ຄອບຄົວໂດຍບູ່ ໄດໍ້ຮັບຄູ່າຈ ໍ້າງ ຫຼ ື (4) ຜູ ມ
ໍ້
ໃນການອະທິບາຍສະພາບການຈ ໍ້າງງານນັນຈະສະທໍ້
ອນໃຫໍ້ເຫັນເຖິງເສດຖະກິດ
ແລະ
ໍ້ ນມາຈັດເຮັດເປັນອັດຕາສູ່ວນ
ສັງຄົມ ຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດຜູ່ານລາຍໄດໍ້ ຂອງປະຊາກອນ ໄດໍ້ນາຂມູ
ໍ້ ວຽກເຮັດຕູ່ ປະຊາກອນຈາແນກຕາມສະພາບການເຮັດວຽກ.
ຂອງຜູ ມ
ການລວມກຸູ່ ມ

4. ຜູ ໍ້ມວຽກເຮັດແຍກຕາມຂະແໜງການ (Employment by sector)
ໍ້
ການຈາແນກຕາມຂະແໜງການນັນສາມາດອະທິ
ບາຍເຖິງການຈ ໍ້າງງານ ແລະ ການເຄືູ່ອນຍ ໍ້າຍແຮງງານ
ໄປໃນພາກເສດຖະກິດ ໃນສາຂາໃຫຍູ່ ໆໄດໍ້ 3 ສາຂາເຊັູ່ນ: ກະສິກາ, ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ບລິການ. ນອກຈາກນ,ໍ້
ການຈາແນກຕາມສາຂາເສດຖະກິດຍັງສະທໍ້ອນໃຫໍ້ເຫັນເຖິງການເຊືູ່ອມໂຍງທູ່າອູ່ຽງຜະລິດຕະພາບແຮງງານ
(KILM 17) ເຊິູ່ງສາຫຼວດສະພາບການເຮັດວຽກ ຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດ ການຈາແນກຕາມຂະແໜງ
ການໝາຍເຖິງສາຂາອຸ ດສາຫະກາຕາມ ISIC 2009.
5. ອັດຕາສູ່ວນການຈ ໍ້າງງານ ຈາແນກຕາມອາຊບ (Employment by Occupation)
ຈາກການແບູ່ງອາຊບໂດຍ ISCO-08 ທູ່ ເຮັດການແບູ່ງອາຊບອອກເປັນ 10 ກຸູ່ ມປະເພດອາຊບ ການ
ໍ້ ູ່ ຊວະອານາ
ແບູ່ງອາຊບຕາມລັກສະນະຮູ ບແບບສະຖິຕເິ ພືູ່ອການວິໄຈຕະຫຼາດແຮງງານໂດຍໄລູ່ລຽງໄປຕັງແຕ

ໄມຈົນເຖິງການວິເຄາະໂຄງສໍ້າງອາຊບ ເພືູ່ອເຮັດການການົດເປັນນະໂຍບາຍຕູ່າງໆ ເຊັູ່ນ: ດໍ້ານການສກສາ,
ໍ້ ນອາຊບຍັງສາມາດແບູ່ງ
ການເຄືູ່ອນຍ ໍ້າຍແຮງງານ ແລະ ການບລິການດໍ້ານການຈ ໍ້າງງານ. ນອກຈາກນ,ໍ້ ຂມູ
ແຍກ ລັກສະນະຂອງທັກສະແຮງງານ ອັນເປັນເຄືູ່ອງມືໃນການອະທິບາຍແນວທາງການພັດທະນາແຮງງານ
ໃນອານາຄົດໄດໍ້ອກດໍ້ວຍ.
6. ອັດຕາການຈ ໍ້າງງານແບບບູ່ ເຕັມເວລາ (Part-time-workers)
ັ ແທກຄວາມຫົດຢືດ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໂດຍສະເພາະຕະຫຼາດອຸ ດສາຫະກາບລິການ
ເປັນເຄືູ່ອງມືວດ
ໍ້ ນຜູ ເໍ້ ຮັດວຽກບູູ່່ ເຕັມເວລາມາຄານວນເປັນອັດຕາການຈ ໍ້າງງານແບບບູ່ ເປັ ນເວລາ.
ໂດຍໄດໍ້ນາຂມູ
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ໍ້ ນຂູ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ
ັ ງານຂມູ
ຄູູ່ມືປະຕິບດ

7. ຊົູ່ວໂມງການເຮັດວຽກ (Hours of Work)
ມຜົນຕູ່ ພາວະຄວາມຢູູ່ດມສຸ ກ ຂອງກາລັງແຮງງານ ເນືູ່ອງຈາກຊົູ່ວໂມງການເຮັດວຽກມຄວາມສາພັນຕູ່

ໍ້ ນພຽງພຕູ່ ການເຮັດຕົວ
ຄວາມສົມດຸ ນລະຫວູ່າງຊວິດການເຮັດວຽກ ແລະ ຊວິດສູ່ວນຕົວ (ລາວຍັງບູ່ ມຂມູ
ວັດແທກນ).ໍ້

8. ການຈ ໍ້າງງານໃນເສດຖະກິດນອກລະບົບ (Employment in the Informal Economy)

ເສດຖະກິດນອກລະບົບເປັ ນສູ່ວນສາຄັນ ຂອງໂຄງສໍ້າງເສດຖະກິດໃນຫຼາຍໆປະເທດ, ປະເທດທູ່ ມ
ແນວທາງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດທູ່ ດຈະສະທໍ້ອນໃຫໍ້ເຫັນເຖິງການການົດນະໂຍບາຍການຈ ໍ້າງງານໃນ
ັ ປະກັນທາງສັງຄົມ.
ເສດຖະກິດນອກລະບົບ ໄດໍ້ແກູ່ ສະພາບການເຮັດວຽກ, ກົດໝາຍ ແລະ ຫຼກ
9. ການວູ່າງງານ (Unemployment)

ຂອງແຕູ່ລະປະເທດຈະສະແດງໃຫໍ້ເຫັນເຖິງສູ່ວນເກນ ຂອງແຮງງານທູ່ ມຢູູ່ໃນ
ໍ້ ເຫັນສະຖານະການການຈ ໍ້າງງານຂອງ
ປະເທດ ໂດຍຈະຕໍ້ອງພິຈາລະນາໄປພໍ້ອມກັບ KILM 2 ເພືູ່ອຊໃຫໍ້
ອັດຕາການວູ່າງງານ

ປະເທດ.
10. ການວູ່າງງານລະດັບເຍົາວະຊົນ (Youth Unemployment)
ໍ້
ແຮງງານ “ເຍົາວະຊົນ” ໃນທູ່ ນໝາຍເຖິ
ງ ກຸູ່ ມອາຍຸ ລະຫວູ່າງ 15-24 ປ ໃນຂະນະທູ່ ແຮງງານ “ຜູ ໃໍ້ ຫູ່ຍ”
ໍ້
ໝາຍເຖິງກຸູ່ ມອາຍຸ 25 ປ ຂນໄປ.
11. ການວູ່າງງານໄລຍະຍາວ (Long – term Unemployment)
ໍ້ ງທາງຕົງ ແລະ ທາງ
ົ ລົງ ແລະ ຜົນກະທົບຕູ່າງໆທູ່ ເກດຂືນທັ
ສະທໍ້ອນໃຫໍ້ເຫັນເຖິງຄູ່າແຮງທູ່ ຈະໄດໍ້ລດ
ໍ້
ໍ້ ູ່ າງງານໄລຍະຍາວ (ຜູ ວ
ໍ້ ູ່ າງງານທູ່ ຫາວຽກເປັນເວລາດົນກູ່ ວາ 1 ປຂືນໄປ)
ອໍ້ອມ ຄານວນໂດຍນາຈານວນຜູ ວ
ສາຫຼວດຈາກພາວະການເຮັດວຽກຂອງປະຊາກອນມາຫາອັດຕາການວູ່າງງານໄລຍະຍາວ.
12. ການເຮັດວຽກໃນສູ່ ງທູ່ ບູ່ ຕໍ້ອງການ (Time –Related Unemployment)
ການເຮັດວຽກລະດັບຕູ່ າອາດມສາເຫດມາຈາກຄວາມບູ່ ສອດຄູ່ອງລະຫວູ່າງຄູ່າຈ ໍ້າງ ແລະ ກິດຈະກາທູ່ ເຮັດ
ໃຫໍ້ຜະລິດຕະພາບແຮງງານທູ່ ຕູ່ າສາເຫດມາຈາກຄວາມບູ່ ສອດຄູ່ອງໃນດໍ້ານການສກສາ ຄິດໄລູ່ຈາກການສາ

ໍ້ ນຈານວນຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດຕູ່ າກວູ່າ 35 ຊົູ່ວໂມງ/
ຫຼວດສະພາບການມວຽກເຮັດ ຂອງປະຊາກອນ ໄດໍ້ແກູ່ ຂມູ
ໍ້ ູ່ ຈານວນຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດມາໃຊໍ້ໃນການຄິດໄລູ່ຫາອັດຕາການເຮັດ
ອາທິດ ແລະ ຈຸດປະສົງເຮັດວຽກເພູ່ ມຂນຕ
ວຽກຕູ່ າກວູ່າລະດັບ.

13. ຜູ ໍ້ບູ່ ໄດໍ້ຢູ່ ູໃນກາລັງແຮງງານ (Inactivity)
ໍ້ ູ່ ມສັກຍະພາບໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ກູ່ ໃຫໍ້ເກດປະໂຫຍດຕູ່ ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດຄິດໄລູ່
ເປັນຜູ ທ
ໍ້
ໍ້ ນປະຊາກອນຜູ ທ
ໍ້ ູ່ ບູ່ ຢູູ່ໃນກາລັງແຮງງານ ອາຍຸ 15 ປຂນໄປ
ິ ໄລູ່ຫາອັດຕາຜູ ທ
ໍ້ ູ່ ບູ່ ຢູູ່ໃນ
ໂດຍໃຊໍ້ຂມູ
ມາໃຊໍ້ຄດ
ກາລັງແຮງງານ.
ໍ້ ງັ ສື (Educational Attainment and Illiteracy)
14. ລະດັບການສກສາສູງສຸ ດ ແລະ ອັດຕາການບູ່ ຮູ ໜ
ເປັນຕົວປູ່ຽນສາຄັນໃນການສະທໍ້ອນຄວາມອາດສາມາດຂອງແຮງງານຜູ່ານຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ທັກສະທູ່
ໍ້ ນສາຫຼວດພາວະການເຮັດວຽກຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດໃນຊຸດຂມູ
ໍ້ ນປະຊາກອນ
ແຮງງານມຢູູ່ໂດຍໃຊໍ້ຂມູ
ໍ້
ອາຍຸ 15 ປຂນໄປ
ຈາແນກຕາມລະດັບການສກສາ.

15. ຄວາມບູ່ ສອດຄູ່ອງລະຫວູ່າງ ຄວາມຕໍ້ອງການ (Demand) ແລະ ການສະໜອງ (Supply) ດໍ້ານທັກ
ສະ ແລະ ປະສົບການ (Skills mismatch)
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ໍ້ ນຂູ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ
ັ ງານຂມູ
ຄູູ່ມືປະຕິບດ
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ັ ແທກເລືູ່ອງຄວາມຕໍ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ໃນເລືູ່ອງຂອງທັກສະ
ເປັນດັດຊະນວັດແທກທູ່ ໃຊໍ້ວດ
ແລະ ປະສົບການ ຂອງແຮງງານ ຄວາມສາເລັດໃນການຈັດການ ຄວາມຕໍ້ອງການ ແລະການສະໜອງແຮງ
ງານ ຈະເປັ ນປັ ດໃຈສາຄັນໃນການຊຸກຍູ ໍ້ເສດຖະກິດ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານການຈະເລນເຕບໂຕທາງດໍ້ານ

ໍ້ ນພຽງພ) ກະຊວງ
ເສດຖະກິດຜະລິດຕະພາບແຮງງານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂູ່ງຂັນ (ລາວຍັງບູ່ ມຂມູ
ແຮງງານໄດໍ້ມການສາຫຼວດຄວາມຕໍ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານ ເພືູ່ອນາມາຄາດຄະເນຄວາມ
ຕໍ້ອງການ ແລະ ການຂາດແຄນແຮງງານອັນເປັນປະໂຫຍດຕູ່ ການວາງແຜນກາລັງແຮງງານ ຂອງປະເທດ.

16. ຄູ່າຈ ໍ້າງ ແລະ ຄູ່າຕອບແທນ (wages and compensation costs)
ເປັນຕົວແທນການວັດລະດັບທູ່າອູ່ຽງ ຂອງກາລັງຊື ໍ້ ແລະ ການຄາດຄະເນມາດຕະຖານໃນການດາລົງ

ຊວິດຂອງແຮງງານຄູ່າຕອບແທນເປັ ນຄູ່າໃຊໍ້ຈູ່າຍຄາດຄະເນໃນການຈ ໍ້າງງານ ຂອງກາລັງແຮງງານເຊັູ່ນ: OT,

ໍ້ ນພຽງພໃນການເຮັດຫົວໜູ່ ວຍວັດແທກນ).ໍ້
ປະກັນສັງຄົມ, ເງ ິນສາຮອງລໍ້ຽງຊບ (ລາວຍັງບູ່ ມຂມູ
17. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ (Labour Productivity)

ອະທິບາຍແນວທາງການພັດທະນາແຮງງານໂດຍປະເທດທູ່ ມຜະລິດຕະພາບແຮງງານສູງ ຈະສະທໍ້ອນ
ໃຫໍ້ເຫັນເຖິງການດາເນນງານດໍ້ານການສກສາ ແລະ ການອົບຮົມທູ່ ດ. ນອກຈາກນ,ໍ້ ແນວທາງການພັດທະນາ
ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ ຍັງສາມາດປະເມນເຖິງລາຍໄດໍ້ ແລະ ສະຫວັດດການ ຂອງແຮງງານໄດໍ້ອກດໍ້ວຍ.
18. ຄວາມທຸກຍາກ, ການກະຈາຍລາຍໄດໍ້ ແລະ ແຮງງານທຸກຍາກ (Poverty, income distribution
Employment by economic class and working poverty)
ັ ແທກຄວາມທຸກຍາກທູ່ ເຮັດໃຫໍ້ແຮງງານບູ່ ສາມາດຫາລາຍໄດໍ້ພຽງພຈາກການໃຊໍ້ແຮງງານເພືູ່ອມ
ໃຊໍ້ວດ

ໍ້ ູ່ າ ຄວາມທຸກຍາກຈູ່ ງເປັນຜົນການດາເນນງານ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ
ຄວາມເປັນຢູູ່ ຕາມມາດຕະຖານຂັນຕ
ເປັນຊັບສິນທູ່ ສາຄັນຂອງຄົນທຸກຍາກ ແນວທາງການປັບປຸ ງປະສິດທິພາບຂອງແຮງງານ ຈູ່ ງຄວນເລູ່ ມຈາກ
ການໃຫໍ້ໂອກາດທາງການສກສາ ແລະ ການຝກອົບຮົມ ດັດຊະນວັດແທກຈາກສັດສູ່ວນ ຂອງປະຊາກອນ
ໍ້
ທູ່ ຢູູ່ຕູ່ າກວູ່າເສັນຄວາມທຸ
ກຍາກ ແລະ Gini Index.
I.

ວິທຄິດໄລູ່:
1. KILM 1: ອັດຕາການມສູ່ວນຮູ່ວມ ຂອງກາລັງແຮງງານ (Labour Force Participant Rate):
ກາລັງແຮງງານລວມ x 100
a. ອັດຕາການມສູ່ວນຮູ່ວມໃນກາລັງແຮງງານ=

ໍ້
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂນໄປ
ກາລັງແຮງງານຈາແນກຕາມເພດ x 100

b. ອັດຕາການມສູ່ວນຮູ່ວມໃນກາລັງແຮງງານຈາແນກຕາມເພດ=

ໍ້
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂນໄປຈ
າແນກຕາມເພດ
ກາລັງແຮງງານຕາມຊູ່ວງອາຍຸ x 100

c. ອັດຕາການມສູ່ວນຮູ່ວມໃນກາລັງແຮງງານຕາມຊູ່ວງອາຍຸ =

ໍ້
ູ່ ວງອາຍຸ
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂນໄປຕາມຊ

d. ອັດຕາສູ່ວນການມສູ່ວນຮູ່ວມໃນກາລັງແຮງງານຕາມລະດັບການສກສາ=
ກາລັງແຮງຕາມລະດັບການສກສາ x 100
ໍ້
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂນໄປຈ
າແນກຕາມລະດັບການສກສາ

ໍ້ ນຂູ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ
ັ ງານຂມູ
ຄູູ່ມືປະຕິບດ
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ຫມາຍເຫດ KILM1:
- ກາລັງແຮງງານລວມ = LB
ໍ້
- ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂນໄປ
= LF
- ຈາແນກຕາມເພດ = S
- ຈາແນກຕາມຊູ່ ວງອາຍຸ

= AG

- ຈາແນກຕາມລະດັບການສກສາ = ED

2. KILM 2: ອັດຕາການມວຽກເຮັດຕູ່ ປະຊາກອນ (Employment - to - Population Ratio) ຫຼ ື
ອັດຕາການຈ ໍ້າງວຽກ (Employment Rate)
a. ອັດຕາການມວຽກເຮັດຕູ່ ປະຊາກອນ=

ໍ້ ວຽກເຮັດ x 100
ຈານວນຜູ ມ
ໍ້
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂນໄປ

b. ອັດຕາການມວຽກເຮັດຕູ່ ປະຊາກອນຈາແນກເພດ=

ໍ້ ວຽກເຮັດຈາແນກຕາມເພດ x 100
ຜູ ມ

ໍ້
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂນໄປຈ
າແນກຕາມເພດ

c. ອັດຕາການມວຽກເຮັດຕູ່ ປະຊາກອນຈາແນກຕາມຊູ່ວງອາຍຸ =

ໍ້ ວຽກເຮັດຈາແນກຕາມຊູ່ວງອາຍຸ x 100
ຜູ ມ

ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຈາແນກຕາມຊູ່ວງອາຍຸ
ໍ້
ໍ້ ູ່ ມອາຍຸ 60 ປຂນໄປ
ຈານວນຜູ ທ
x 100

ໍ້
d. ອັດຕາການມວຽກເຮັດຂອງແຮງງານສູງອາຍຸ (ອາຍຸ 60 ປຂນໄປ)=

ໍ້
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 60 ປຂນໄປ

ຫມາຍເຫດ KILM2:

ໍ້ ວຽກເຮັດ
- ຈານວນຜູ ມ
= WF
ໍ້
- ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂືນໄປ

= LF

- ຈາແນກຕາມເພດ = S
- ຈາແນກຕາມຊູ່ ວງອາຍຸ

= AG

ໍ້ ວຽກເຮັດຈາແນກຕາມສະຖານະພາບການເຮັດວຽກ (Status in Employment)
3. KILM 3: ຜູມ
ໍ້ ວຽກເຮັດຕູ່ ປະຊາກອນຈາແນກຕາມສະພາບການເຮັດວຽກ =
a. ອັດຕາສູ່ວນຂອງຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດຈາແນກຕາມສະພາບການເຮັດວຽກ x 100
ຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດທູ່ ໄດໍ້ຮບ
ັ ຄູ່າຈ ໍ້າງເງ ິນເດືອນ (wage and salaries workers) ຕູ່
b. ອັດຕາສູ່ວນຂອງຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດຕາມສະພາບການເຮັດວຽກກຸູ່ ມທູ່ 1,2,3
ປະຊາກອນ = ຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
c. ອັດຕາສູ່ວນຂອງຜູ ເໍ້ ຮັດສູ່ວນຕົວ (self – employed workers) ຕູ່ ປະຊາກອນ =
ໍ້ ວຽກເຮັດຕາມສະພາບການເຮັດວຽກ ກຸູ່ ມທູ່ 4
ຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ

ໍ້ ນຂູ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ
ັ ງານຂມູ
ຄູູ່ມືປະຕິບດ

d. ອັດຕາສູ່ວນຜູ ເໍ້ ຮັດວຽກໃຫໍ້ຄອບຄົວໂດຍບູ່ ມຄູ່າຈ ໍ້າງ (contributing family worker) ຕູ່
ໍ້ ວຽກເຮັດຕາມສະພາບການເຮັດວຽກກຸູ່ ມທູ່ 5 x 100
ປະຊາກອນ = ຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດທູ່ ເກດຈາກການລວມກຸູ່ ມຕູ່ ປະຊາກອນ =
e. ອັດຕາສູ່ວນຂອງຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດຕາມສະພາບການເຮັດວຽກກຸູ່ ມທູ່ 6 x 100
ຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ໍ້
ສະພາບການເຮັດວຽກຈາແນກເປັນ 6 ກຸູ່ ມຄື: 1) ເຈົາຂອງທຸ
ລະກິດ, 2) ພະນັກງານລັດ, 3) ພະນັກງານ
ເອກະຊົນ, 4) ຜູ ເໍ້ ຮັດວຽກສູ່ວນຕົວ, 5) ຜູ ເໍ້ ຮັດວຽກໃຫໍ້ຄອບຄົວໂດຍບູ່ ມຄູ່າຈ ໍ້າງ ແລະ 6) ການລວມກຸູ່ ມ.
ໍ້ ວຽກເຮັດແຍກຕາມລາຍສາຂາ (Employment by sector)
4. KILM 4: ຜູມ
ໍ້ ວຽກເຮັດຈາແນກຕາມຂະແຫນງເສດຖະກິດ =
a. ອັດຕາສູ່ວນຂອງຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດຈາແນກຕາມຂະແຫນງເສດຖະກິດ x 100
ຈານວນຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດໃນດໍ້ານກະສິກາ x 100
ຈານວນຜູ ມ
b. ການຈ ໍ້າງງານໃນດໍ້ານກະສິກາ =
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດໃນທາງອຸ ດສາຫະກາ x 100
ຈານວນຜູ ມ
c. ອັດຕາການຈ ໍ້າງວຽກໃນດໍ້ານອຸ ດສາຫະກາ =
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດໃນດໍ້ານບລິການ x 100
ຈານວນຜູ ມ
d. ອັດຕາການຈ ໍ້າງວຽກໃນດໍ້ານບລິການ=
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ຫມາຍເຫດ KILM4:
ໍ້ ວຽກເຮັດ
-ຈານວນຜູ ມ

= WF

-ຈາແນກຕາມອຸ ດສາຫະກາ

= IN

-ຈາແນກຕາມໃນດໍ້ານກະສິກາ = AN
-ຈາແນກຕາມບລິການ

= SV

5. KILM 5: ອັດຕາສູ່ວນການຈ ໍ້າງງານ ຈາແນກຕາມອາຊບ (Employment by Occupation)

ໍ້ ວຽກເຮັດຈາແນກຕາມອາຊບ x 100
ຈານວນຜູ ມ

ອັດຕາສູ່ວນການຈ ໍ້າງງານຈາແນກຕາມອາຊບ =
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ຫມາຍເຫດ KILM5:

ໍ້ ວຽກເຮັດ
1. ຈານວນຜູ ມ

ໍ້ ວຽກເຮັດຈາແນກຕາມອາຊບ
2.ຈານວນຜູ ມ

= WF
= WF (Oc...)
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ໍ້ ນຂູ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ
ັ ງານຂມູ
ຄູູ່ມືປະຕິບດ

6. KILM 6: ອັດຕາການຈ ໍ້າງງານແບບບູ່ ເຕັມເວລາ (Part-time workers)
ຈານວນຜູ ເໍ້ ຮັດວຽກຕູ່ າກວູ່າ 35 ຊົູ່ວໂມງຕູ່ ອາທິດ x 100
ອັດຕາການຈ ໍ້າງງານແບບບູ່ ເຕັມເວລາ=

ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
7. KILM9: ການວູ່າງງານ (Unemployment)
ໍ້ ູ່ າງງານ x 100
ຜູ ວ
a. ອັດຕາການວູ່າງງານ =
ກາລັງແຮງງານລວມ

ໍ້ ູ່ າງງານຈາແນກຕາມເພດ x 100
ຜູ ວ

b. ອັດຕາການວູ່າງງານຕາມເພດ=
ກາລັງແຮງງານລວມ
ຫມາຍເຫດ KILM9 :

ໍ້ ວຽກເຮັດ
1. ຈານວນຜູ ມ

ໍ້ ວຽກເຮັດຈາແນກຕາມອາຊບ
2.ຈານວນຜູ ມ

= WF

, (Oc...)
= WF

8. KILM 10 ການວູ່າງງານລະດັບເຍົາວະຊົນ (Youth Unemployment)
ໍ້ ູ່ າງງານມອາຍຸ ລະຫວູ່າງ 15-24 ປ x 100
ຜູ ວ
ອັດຕາການວູ່າງງານຂອງເຍົາວະຊົນ =
ຈານວນເຍົາວະຊົນທັງຫມົດ ລະຫວູ່າງ 15-24 ປ
9. KILM 11 ການວູ່າງງານໄລຍະຍາວ (Long – term Unemployment)
ໍ້
ໍ້ ູ່ າງງານທູ່ ຊອກວຽກເຮັດເປັ ນເວລາດົນກວູ່າ 1 ປ ຂນໄປ
ຜູ ວ
x 100
ອັດຕາການວູ່າງງານໄລຍະຍາວ=

ກາລັງແຮງງານລວມ
10. KILM 12 ການເຮັດວຽກໃນສູ່ ງທູ່ ບູ່ ຕໍ້ອງການ (Time –Related Unemployment)
ອັດຕາການເຮັດວຽກຕູ່ າກວູ່າລະດັບ =

ໍ້ ວຽກເຮັດຕູ່ າກວູ່າ 35 ຊົູ່ວໂມງຕູ່ ອາທິດ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກເພູ່ ມຂນໍ້ x 100
ຈານວນຜູ ມ
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ

11. KILM 13 ຜູບໍ້ ູ່ ໄດໍ້ຢູູ່ໃນກາລັງແຮງງານ (Inactivity)
ໍ້
ໍ້ ູ່ ຢູູ່ໃນກາລັງແຮງງານ x 100
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂນໄປຜູ
ບ
ໍ້ ູ່ ຢູູ່ໃນກາລັງແຮງງານ =
a. ອັດຕາຜູ ບ
ໍ້
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປ ຂນໄປ

ໍ້ ູ່ ຢູູ່ໃນກາລັງແຮງງານ ຈາແນກຕາມກຸູ່ ມອາຍຸ =
b. ອັດຕາຜູ ບ
ໍ້
ູ່ ຢູູ່ ໃນກາລັງແຮງງານຈາແນກຕາມກຸູ່ ມອາຍຸ x 100
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂນໄປບ
ໍ້
ປະຊາກອນທູ່ ມຢູູ່ 15 ປ ຂນໄປ
ໍ້
ຫມາຍເຫດKILM 13:ກຸູ່ ມອາຍຸ ແບູ່ ງອອກເປັ ນ 3 ກຸູ່ ມ 1) 0-14 ປ , 2) 15-59 ປ 3) 60 ປເປັ ນຕົນໄປ
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ໍ້ ນຂູ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ
ັ ງານຂມູ
ຄູູ່ມືປະຕິບດ

12. KILM 14 ລະດັບການສກສາສູງສຸ ດ ແລະ ອັດຕາການຮູ ໍ້ໜັງສື (Educational Attainment and
Illiteracy)

ໍ້
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂນໄປຈ
າແນກຕາມລະດັບການສກສາ x 100

ໍ້ ງັ ສື =
ອັດຕາການຮູ ໜ

ໍ້
ປະຊາກອນທູ່ ມອາຍຸ 15 ປຂນໄປ

13. KILM 17 ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ (Labour Productivity)
ັ
GDP ເຊິູ່ງ ລາຄາຄົງທູ່ ບລິສດ
a. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ =

ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ັ
GDP ດໍ້ານກະສິກາ ເຊິູ່ງ ລາຄາຄົງທູ່ ບລິສດ

b. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານດໍ້ານກະສິກາ =
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ັ
GDP ດໍ້ານອຸ ດສາຫະກາ ເຊິູ່ງ ລາຄາຄົງທູ່ ບລິສດ
c. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານດໍ້ານອຸ ດສາຫະກາ =
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ັ
GDP ດໍ້ານການບລິການ ເຊິູ່ງ ລາຄາຄົງທູ່ ບລິສດ
d. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານດໍ້ານການບລິການ =
ໍ້ ວຽກເຮັດ
ຈານວນຜູ ມ
ຫມາຍເຫດ KILM17:
1. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ = LP

ໍ້ ວຽກເຮັດ = WF
2. ຈານວນຜູ ມ

ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ເຄຍການົດຫົວໜູ່ວຍວັດແທກທູ່ ສາຄັນ ທູ່ ກູ່ ຽວຂໍ້ອງກັບຕະຫຼາດແຮງງານ
ໍ້ ດຕະຫຼາດແຮງງານທູ່ ສາຄັນ (Key Indicators of the Labour Market KILM 6th edition)
ໃນຕົວຊວັ
ເຊິູ່ງສະທໍ້ອນໃຫໍ້ເຫັນສະພາບຕະຫຼາດແຮງງານແມູ່ ນ ອັດຕາຄວາມຫົດຢືດຂອງການຈ ໍ້າງງານ (Employment
ປຽບທຽບກັບການເຕບໂຕທາງດໍ້ານເສດຖະກິດ ຫຼ ື
ວັດແທກວູ່າການເຕບໂຕທາງດໍ້ານເສດຖະກິດ ຫຼ ື ການເຕບໂຕທາງການຈ ໍ້າງງານເທົູ່າໃດທູ່ ມຄວາມສາພັນ 1 ເປເຊັນ
elasticity)

ັ ແທກການເຕບໂຕຂອງການຈ ໍ້າງງານ
ໃຊໍ້ວດ

ຂອງການເຕບໂຕທາງດໍ້ານເສດຖະກິດ ຄິດໄລູ່ແຍກຕາມກຸູ່ ມອຸ ດສາຫະກາ ຫຼ ື ດໍ້ານການຜະລິດ ໃຊໍ້ຮູ່ວມກັບ
ດັດຊະນອືູ່ນໆ ເຊັູ່ນ: ອັດຕາການຈະເລນເຕບໂຕທາງດໍ້ານເສດຖະກິດ, ອັດຕາການເຕບໂຕ ຂອງກາລັງແຮງງານ,

ຄວາມທຸກຍາກ, ຊົູ່ວໂມງການເຮັດວຽກ ແລະ ຄູ່າຈ ໍ້າງ ເພືູ່ອພິຈາລະນາພາບລວມ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
ໍ້ ດ ສະພາບແຮງງານ ເປັ ນການຄິດໄລູ່ຈາກຖານຂມູ
ໍ້ ນດໍ້ານແຮງງານ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ການຄິດໄລູ່ຕົວຊວັ

ຂໍ້ອນຂໍ້າງສົມ ບູ ນ ຫຼ ື ໄດໍ້ຮວບຮວມຈາກໜູ່ວຍງານທູ່ ກູ່ ຽວຂໍ້ອງໄວໍ້ແ ລໍ້ວ, ທັງຈາກໜູ່ວຍງານພາຍໃນ ແລະ ນອກ
ໜູ່ວຍງານທູ່ ມ ສູ່ວນກູ່ ຽວຂໍ້ອງ ໃນການສະທໍ້ອນໃຫໍ້ເ ຫັນເຖິງຄວາມເຄືູ່ອນໄຫວດໍ້ານແຮງງານ ເຊິູ່ງຈະນາໄປສູູ່ ການ
ໍ້
ພັດທະນາໃຫໍ້ດຍິູ່ງຂນ.
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