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ກູ່ ຽວກັບ C-BED 
Community-Based Enterprise Development (C-BED) ຫ ື  ການພັດທະນາທຸລະກິດ

ຊຸມຊົນ ເປັນຫ ັ ກສ ດທີູ່ ມີ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍໜ້ອຍ ແລະ ເປັນນະວັດຕະກໍາທີູ່ ດີ  ເຊິູ່ ງໄດ້ສ້າງຂຶ ້ ນມາໂດຍ 

ອົງການແຮງງານສາກົນ     ເພືູ່ ອສົູ່ ງເສີ ມການພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍ ້ ທັກສະໃນເຂດຊຸມຊົນພາຍ
ໃນທ້ອງຖິູ່ ນ ເພືູ່ ອເປັນການປັບປຸງການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ, ການຜະລິ ດ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂໃນການເຮັດ
ວຽກໃຫ້ດີ ຂຶ ້ ນ.  

ໃນຖານະທີູ່ ເປັນແນວທາງໃຫ້ແກູ່ ການຝຶກອົບຮົມ, C-BED ແມູ່ ນມີ ເອກະລັກສະເພາະ 
ໂດຍໂປ ແກ ມໄດ້ສ້າງແບບຄົນ-ຕໍູ່ -ຄົນ, ກິດຈະກໍາຕາມວິ ທີ ການຮຽນຮ ້ ທີູ່ ບໍູ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງອາໄສ 

ອາຈານ, ຜ ້ ຊູ່ ຽວຊານ ຫ ື  ທີູ່ ປຶ ກສາ   ພາຍນອກທີູ່ ຊໍ ານານໃນຂົງເຂດດັູ່ ງກູ່ າວ. ແຕູ່ ຜ ້ ເຂົ ້ າຮູ່ ວມ C-

BED ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮູ່ ວມກັນຜູ່ ານແຕູ່ ລະລໍ າດັບຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ການສົນທະນາ ເຊິູ່ ງໄດ້
ແນະນໍ າສະເພາະດ້ວຍວິ ທີ ການງູ່ າຍໆ ບົດແນະນໍ າແຕູ່ ລະຂ້ັນຕອນໃນການປະຕິບັດການ
ເຝິກຝົນດ້ວຍຕົນເອງ. ຄວາມຮ ້ , ທັກສະ ແລະ ຂີ ດຄວາມສາມາດໃໝູ່ ຈະຖື ກພັດທະນາຜູ່ ານ
ການສົນທະນາກັນ, ການແບູ່ ງປັນພ້ືນຖານຄວາມຮ ້  ແລະ ປະສົບການ ລະຫວູ່ າງຜ ້ ເຂົ ້ າຮູ່ ວມນໍ າ
ກັນ. ໃນວິ ທີ ການແບບນີ ້ ຈະເຮັດໃຫ້ໂປ ແກ ມມີ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຕໍູ່ າ ແລະ ການເປັນຕົວເລື ອກທີູ່ ຍື ນ
ຍົງໃຫູ່ ບັນດາອົງການ ຫ ື  ຊຸມຊົນອືູ່ ນໆ. 

ໂປ ແກ ມ C-BED ມີ ໂຄງສ້າງປະກອບດ້ວຍ 2 ອົງປະກອບຫ ັ ກ ທີູ່ ຖື ກອອກແບບເພືູ່ ອ
ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກູ່ ການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍ າເນີ ນທຸລະກິດຜູ່ ານການແນູ່ ໃສູ່  ການ
ຕະຫ າດ, ການບໍ ລິ ຫານລະບົບບັນຊີ  ແລະ ແຜນການການປະຕິບັດຕົວຈິ ງ. ທັງສອງຢູ່ າງນີ ້

ແມູ່ ນ C-BED ສໍ າລັບຜ ້ ປະກອບການໃໝູ່  ແລະ C-BED ສໍ າລັບຜ ້ ດໍ າເນີ ນທຸລະກິດຂະນາດນ້ອຍ. 

ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານ້ັນ, ເຄືູ່ ອງມື ການພັດທະນາ ກໍູ່ ມີ ການເຕີ ບໂຕໃນການເສີ ມສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດ
ໃນການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດ ແລະ ເພີູ່ ມທັກສະໃຫ້ແກູ່ ແຕູ່ ລະພາກສູ່ ວນສະເພາະ ເພືູ່ ອເປັນການ
ພັດທະນາແບບຕໍູ່ ເນືູ່ ອງ. ອົງປະກອບດັູ່ ງກູ່ າວສາມາດລົງມື ປະຕິບັດໄດ້ເລີ ຍ ບໍູ່ ວູ່ າຈະເປັນການ
ຝຶກອົບຮົມແບບສະເພາະ ຫ ື  ລວມ ໃນຮ ບແບບສູ່ ວນຍູ່ ອຍຕູ່ າງໆທີູ່ ໂປແກ ມມີ ຢ ູ່  ກູ່ ຽວກັບອົງ
ປະກອບ ຂອງການສ້າງສິູ່ ງບັນດາໃຈໃຫ້ແກູ່ ນັກລົງທຶ ນໃນການທູ່ ອງທູ່ ຽວ. 

C-BED ສໍ າລັບການບັນດານໃຈໃຫ້ແກູ່ ນັກລົງທຶນ ແມູ່ ນການຝຶກອົບຮົມຂ້ັນເລີູ່ ມ
ຕ້ົນເຊິູ່ ງເໝາະສົມສໍ າລັບຜ ້ ໃຊ້ເຊິູ່ ງມີຄວາມຮ ້ ຈໍ າກັດ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກູ່ ທຸກໆຄົນ 

ທີູ່ ຕ້ອງການໄດ້ຮັບຄວາມຊໍ ານິ ຊໍ ານານພ້ືນຖານຕໍູ່ ກັບການພັດທະນາ ແລະ ດໍ າເນີ ນການ
ທຸລະກິດ.  ບັນດາຜ ້ ເຂົ ້ າຮູ່ ວມກໍາລັງຊອກຫາບັນດາໂອກາດທີູ່ ປູ່ ຽນແປງຊີ ວິ ດຂອງພວກ
ເຂົາ, ກໍາລັງຕ້ອງການຊອກຫາ ຫ ື  ປູ່ ຽນແປງວິ ຊາຊີ ບ ຫ ື  ປັບປຸງເງືູ່ ອນໄຂການເຮັດວຽກ
ຂອງພວກເຂົ າ, ພວກເຂົາຈາກໄປພ້ອມກັບຄວາມເຂົ ້ າໃຈພ້ືນຖານ ໃນການດໍ າເນີ ນການ
ທຸລະກິດ ແລະ ການຮຽນຮ ້ ທີູ່ ຈໍ າເປັນ. 

ສໍ າລັບເງືູ່ ອນໄຂໃນການເລື ອກຜ ້ ເຂົ ້ າຮູ່ ວມແມູ່ ນອີ ງຕາມໂຄງສ້າງຫ ັ ກສ ດ C-BED. ໃນ
ຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມຜ ້ ເຂົ ້ າຮູ່ ວມຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮ ້ ຄື :  

 ໄດ້ຮັບຄວາມຮ ້ ໃໝູ່ ໆກູ່ ຽວກັບກັບການພັດທະນາວິ ສະຫະກິດ. 

 ໄດ້ຮັບຄວາມສາມາດທີູ່ ຈໍ າເປັນ ເພືູ່ ອປະເມີນບັນດາວຽກງານທີູ່ ຄາດຫວັງໄວ້  ຫ ື  

ເງືູ່ ອນໄຂປະຈຸບັນສໍ າລັບວຽກງານ. 

 ເພີູ່ ມທະວີ ຄວາມຮັບຮ ້  ກູ່ ຽວກັບການພັດທະນາວິ ສະຫະກິດ. 

 ຮຽນຮ ້ ວິ ທີ ການທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນໃນການເລີູ່ ມຕ້ົນ ຫ ື  ປັບປຸງທຸລະກິດໃດໜຶູ່ ງ. 

 ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການຕັດສິ ນໃຈ, ວາງແຜນ  ແລະ ປະຕິບັດ  ສໍ າລັບອານາ
ຄົດ. 

 ຮ ້ ຈັກທູ່ າແຮງການເຊືູ່ ອມໂຍງ ແລະ ການພົວພັນ. 

  

ທູ່ າແຮງສໍ າລັບທຸລະກິດທູ່ ອງທູ່ ຽວໃນປະເທດ ອິ ນໂດເນເຊຍ  
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ທູ່ າແຮງສໍ າລັບການເຂົ ້ າໄປສ ູ່ ອຸດສະຫະກໍາທູ່ ອງທູ່ ຽວໃນປະເທດ ອິ ນໂດເນເຊຍ ບໍູ່
ເຄີ ຍດີ ຂຶ ້ ນ. ຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງປະເທດອິ ນໂດເນເຊຍ ທີູ່ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສວຍ
ງາມທາງທໍາມະຊາດ, ສັດປູ່ າ, ຊາຍຝັູ່ ງທະເລ ແລະ ເກາະ, ທີູ່ ພັກຜູ່ ອນຢູ່ ອນໃຈ ແລະ ກິດ
ຈະກໍາພະຈົນໄພ, ຕົວເມື ອງ ແລະ ອາຫານ    ທີູ່ ປະກອບດວຍວັດທະນະທໍາ ຂອງຫ າຍເຊືູ່ ອ
ຊາດ ກໍາລັງດຶ ງດ ດໃຈໃຫ້ແກູ່ ນັກທູ່ ອງທູ່ ຽວ ທີູ່ ນັບມືນັບເພີູ່ ມຂຶ ້ ນຈາກຊາວອາຊຽນ ແລະ 
ຕູ່ າງປະເທດ. ຕົວເລກ ຂອງນັກທູ່ ອງທູ່ ຽວທີູ່ ສ ງເຖິງ 8.8 ລ້ານ ໃນປີ ຜູ່ ານມາ, ຈໍ ານວນທີູ່

ໄດ້ເພີູ່ ມຂຶ ້ ນຢູ່ າງຄົງທີູ່ ໃນຫ າຍປີ ຜູ່ ານມາ, ອີ ງຕາມອົງການສະຖິຕິສ ນກາງ (BPS). ລາຍ
ຮັບຈາກ  ການທູ່ ອງທູ່ ຽວໃນປີ ຜູ່ ານມາທັງໝົດແມູ່ ນ 1,000 ຕື ້ ກີບ  ໃນລາຍຮັບການ
ແລກປູ່ ຽນຕູ່ າງປະເທດ, ສ ງຂຶ ້ ນ 1 ຕື ້  ຈາກປີ  2012.  

ຈໍ ານວນນັກທູ່ ອງທູ່ ຽວທີູ່ ກູ່ າວມານີ ້  ໃນປະຈຸບັນເປັນໂອກາດໃຫ້ນັກລົງທຶນ ສໍ າລັບ
ເປົ ້ າໝາຍຫັນທຸລະກິດໄປສ ູ່ ການທູ່ ອງທູ່ ຽວ ແລະ ພ້ອມກັບແຜນທຸລະກິດທີູ່ ໄດ້ສໍ າເລັດ , 

ເພືູ່ ອຮັບເອົ າຜົນຕອບແທນທີູ່ ສ ງ.    ນີ ້ ແມູ່ ນອົງປະກອບທີູ່ ຕ້ັງໃຈເພືູ່ ອຊູ່ ວຍເຫ ື ອທູ່ ານ ໃນ
ການເປັນນັກລົງທຶນເພືູ່ ອພັດທະນາແຜນທຸລະກິດທີູ່ ດີ , ພາກສູ່ ວນໜຶູ່ ງທີູ່ ສໍ າຄັນ ຂອງ
ຄວາມສໍ າເລັດ ເຊິູ່ ງຈະຊູ່ ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບການເງິ ນ, ເພືູ່ ອຈັດການທຸລະກິດ ແລະ ຊູ່ ວຍເຫ ື ອ
ທູ່ ານໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ າງມີປະສິ ດທິຜົນກ້າວໄປສ ູ່ ເປົ ້ າໝາຍ. ມັນຈະສ້າງແນວຄິ ດໃນການ  

ກະຕຸ້ນໃຫ້ທູ່ ານເຮັດສິູ່ ງທີູ່ ດີ ສໍ າລັບໂອກາດໃນອຸດສະຫະກໍາທູ່ ອງທູ່ ຽວ ທີູ່ ກໍາລັງຈະເລີ ນເຕີບ
ໂຕ ແລະ ຫ ຸ ດຜູ່ ອນໂອກາດໃນການລ້ົມລະລາຍ. 

  

ຂໍ ້ ຄວາມທີູ່ ຢາກຝາກເຖິງກຸູ່ ມ 
ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ C-BED ນີ ້ , ທູ່ ານຈະມີ ແບບແຜນທີູ່ ຊັດເຈນ ຕໍູ່ ກັບ

ຂ້ັນຕອນການປະຕິບັດ     ໃນການເລີູ່ ມຕ້ົນ ຫ ື  ປັບປຸງທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ. ສ້າງຄວາມຮັບຮ ້ ໃນ
ຫ ັ ກການການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດຈະມີ ຄວາມເຂ້ັມແຂງຫ າຍຂຶ ້ ນ ແລະ ທູ່ ານກໍຈະໄດ້ເລີູ່ ມຕ້ົນສ້າງ
ຄວາມສໍ າພັນກັບຄົນອືູ່ ນໆ ໃນຊຸມຊົນຂອງທູ່ ານ ເຊິູ່ ງໃນອະນາຄົດ ພວກເຂົ າເຫ ົູ່ ານ້ັນ ອາດຈະສະ
ໜັບສະໜຸນ ຫ ື  ຮູ່ ວມມື ກັບທູ່ ານເພືູ່ ອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດນໍ າກັນ. 

ຮ ບແບບການຝຶກອົບຮົມນີ ້  ຈະແຕກຕູ່ າງກັບວິ ທີ ການສຶ ກສາແບບດ້ັງເດີ ມ ເຊິູ່ ງຈະບໍູ່ ມີ
ອາຈານ, ຄ ຝຶກ ຫ ື  ຊູ່ ຽວຊານທີູ່ ຈະຊູ່ ວຍເຫ ື ອທູ່ ານ. ແຕູ່ ທູ່ ານຈະເຮັດວຽກເປັນກຸູ່ ມຮູ່ ວມກັນ ໂດຍ
ເຮັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າ ແຕູ່ ລະຂ້ັນຕອນໃນການສົນທະນາ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກໍາພາຍໃນຄ ມື
ນີ ້ . ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າມັນບໍູ່ ມີ ການແຕູ່ ງຕ້ັງຫົວໜ້າຈຸ, ດັູ່ ງນ້ັນທຸກໆຄົນຕ້ອງໄດ້ປູ່ ຽນກັນອູ່ ານຂໍ ້ ມ ນ 

ແລະ ຂໍ ້ ແນະນໍ າອອກດັງໆໃຫ້ກັນຟັງ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ສະມາຊິ ກທຸກຄົນໃນກຸູ່ ມ ຕ້ອງມີ
ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍູ່ ເວລາ. ໃນຮ ບແບບການຝຶກອົບຮົມໃໝູ່ ນີ ້ , ພວກເຮົ າຈະໄດ້
ຮຽນຮ ້ ຊຶູ່ ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍການແລກປູ່ ຽນຄວາມຄິ ດຄໍ າເຫັນ, ທັກສະ, ຄວາມຮ ້  ແລະ ປະສົບ
ການ. ສໍ າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສະມາຊິ ກທຸກຄົນໃນກຸູ່ ມຕ້ອງມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ. 

ກູ່ ອນ ແລະ ຫ ັ ງການຝຶກອົບຮົມ, ທູ່ ານຈະຖື ກຖາມໃຫ້ຕືູ່ ມແບບສອບຖາມ ເພືູ່ ອໃຫ້ໄດ້
ຮັບຮ ້ ເຖິງໝາກຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ ້ . ຂໍ ້ ມ ນດັູ່ ງກູ່ າວຈະຖື ກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ  ຈະ
ໃຊ້ເຂົ ້ າໃນການປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄງການໃນອະນາຄົດ. ຜ ້ ຝຶກອົບຮົມຈະຖື ກຕິດຕໍູ່
ກັບຫ ັ ງຈາກ 3, 6 ແລະ 12 ເດື ອນ ສໍ າຫ ັ ບການສໍ າຫ ວດອີ ກເທືູ່ ອໜຶູ່ ງເພືູ່ ອຮຽນຮ ້ ກູ່ ຽວກັບ
ແຜນການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ. 

 

ຄໍ າແນະນໍ າດ້ານຝຶກອົບຮົມນີ ້  ແມູ່ ນເປັນເລືູ່ ອງງູ່ າຍທີູ່ ຈະປະຕິບັດຕາມ ແລະ ການ
ກໍານົດເວລາໃນແຕູ່ ລະ   ຂ້ັນຕອນນ້ັນໄດ້ຈັດໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ ເຊິູ່ ງສາມາດເບິູ່ ງຈາກບັນດາສັນຍາລັກ 

ດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້ : 

 
ເມືູ່ ອທູ່ ານເຫັນສັນຍາລັກນີ ້ , ໃຫ້ອູ່ ານສຽງດັງ 
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ກູ່ ອນທີູ່ ເຮົ າຈະເລີູ່ ມການຝຶກອົບຮົມ, ກະລຸນາເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້  ເພືູ່ ອເປັນ
ຈັດການຝຶກໃນເບື ້ ອງຕ້ົນ. 

 ຕືູ່ ມແບບສໍ າຫ ວດກູ່ ອນການຝຶກອົບຮົມ. ໃຫ້ຖາມຄະນະຈັດຕ້ັງຖ້າວູ່ າທູ່ ານບໍູ່ ໄດ້ຮັບ
ແບບສໍ າຫ ວດ ຫ ື  ໄດ້ຕອບໄປແລ້ວ.  

 ຈັດເປັນກຸູ່ ມລະ 5 ຫາ 7 ຄົນ. ທາງຄະນະຈັດຕ້ັງຈະສາມາດແນະນໍ າທູ່ ານໄດ້ດີ ທີູ່ ສຸດ. 

 ໃຫ້ກໍານົດເອົ າສະມາຊິ ກກຸູ່ ມໜຶູ່ ງໃຫ້ເປັນອາສາສະມັກ ໃນການເປັນ ‘ກຸູ່ ມນັກອູ່ ານ’. ‘ກຸູ່ ມ
ນັກອູ່ ານ’ ຈະຮັບໜ້າທີູ່ ໃນການອູ່ ານຂໍ ້ ມ ນ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບກິດຈະກໍາໃຫ້ແກູ່
ບັນດາກຸູ່ ມອືູ່ ນໆດັງໆ. ສະມາຊິ ກກຸູ່ ມໃດໆ ທີູ່ ມີ ຄວາມຮ ້ ພ້ືນຖານໃນການອູ່ ານ-ຂຽນ 

ສາມາດຮັບໜ້າທີູ່ ເປັນ ‘ກຸູ່ ມນັກອູ່ ານ’ ໄດ້ ແລະ ທູ່ ານສາມາດແບູ່ ງປັນບົດບາດນີ ້ ໃຫ້ກັບ
ສະມາຊິ ກກຸູ່ ມອືູ່ ນໆຕະຫ ອດໃນການຝຶກອົບຮົມ. 

ສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມທັງໝົດ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການກວດສອບເວລາ ແຕູ່ ໃນທາງທີູ່ ດີ
ຄວນມີ ກຸູ່ ມໃດກຸູ່ ມໜຶູ່ ງສະເໜີຮັບໜ້າທີູ່ ໃນການເຕື ອນເວລາພາຍໃນກຸູ່ ມ ເມືູ່ ອຂ້ັນຕອນການ
ປະຕິບັດນ້ັນໄດ້ສິ ້ ນສຸດໃນເວລາທີູ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ບາງເທືູ່ ອ ທູ່ ານກໍບໍູ່ ຈໍ າເປັນທີູ່ ຈະຕ້ອງເຄັູ່ ງຄັດ ໃນ
ການປະຕິຕາມເວລາທີູ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ແຕູ່ ທູ່ ານສາມາດຄໍ ານວນການຈັດການບໍ ລິ ຫານເວລາໃຫ້
ກັບການຝຶກທັງໝົດກໍູ່ ໄດ້.  ຖ້າວູ່ າກິດຈະກໍາໃດໜຶູ່ ງ ຫາກກາຍເວລາທີູ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ນ້ັນ , 

ພະຍາຍາມຮັກສາເວລາຈາກກິດຈະກໍາອືູ່ ນ ເພືູ່ ອໃຫ້ການແບູ່ ງເວລານ້ັນສົມດ ນເທົູ່ າກັນ. 

ສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມທັງໝົດ ຈະໄດ້ຮັບຄ ູ່ ມື ການຝຶກອົບຮົມແບບດຽວກັນ. ການປະຕິບັດໜ້າທີູ່

ຂອງແຕູ່ ລະຄົນຈະສໍ າເລັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າເຫ ົູ່ ານີ ້ ເຊັູ່ ນດຽວກັນກັບການເຮັດວຽກເປັນກຸູ່ ມ. 

ບັນດາກຸູ່ ມອາດຈະຕ້ອງມີ ແຜນພາບປະກອບໃນການເຮັດວຽກຖ້າຫາກມີ . 

 

ຂໍ ໃຫ້ມູ່ ວນຊືູ່ ນກັບການຝຶກອົບຮົມ!  

ໃຫ້ໃຊ້ພາບປະກອບໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ, ຫາກເຈົ ້ າບໍູ່ ມີ  ແມູ່ ນໃຫ້ໃຊ້ເອກະສານເສີ ມ ຫ ື   

ຄ ູ່ ມື ການຝຶກ 

ສັນຍາລັກນີ ້  ແມູ່ ນສະແດງໃຫ້ທູ່ ານຮ ້ ເຖິງເວລາທີູ່ ໄດ້ກໍານົດສໍ າລັບພາກນີ ້  

ເມືູ່ ອທູ່ ານເຫັນສັນຍາລັກນີ ້ , ແມູ່ ນທູ່ ານກໍາລັງອູ່ ານຂໍ ້ ແນະນໍ າ ແລະ ໃຫ້

ປະຕິດບັດຕາມກິດຈະກໍາ 

 ເມືູ່ ອທູ່ ານເຫັນສັນຍາລັກນີ ້ , ໃຫ້ແບູ່ ງປັນກັບຄົນໃນກຸູ່ ມ 
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ພາກທີ  1: ພາກ
ສະເໜີ 
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ພາກທີ 1: ພາກສະເໜີ 

 
 

 
 
 
 

ໃນພາກນີ ້ ທູ່ ານຈະໄດ້ສໍ າເລັດ 2 ກິດຈະກໍາເພືູ່ ອຮັບຮ ້ ສິູ່ ງອືູ່ ນໆ ແລະ ຮັບຮ ້ ວິ ການ 

ຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງC-BED. ໃນ C-BED ເປົ ້ າໝາຍແມູ່ ນເພືູ່ ອ–ຮຽນຮ ້ ຊຶູ່ ງ ແລະ ກັນ 

ໂດຍຜູ່ ານການສໍ າເລັດບັນດາກິດຈະກໍາໃນແຕູ່ ລະຢູ່ າງໃນ 7 ພາກ. ຈະບໍູ່ ມີ ອາຈານ, ສະນ້ັນ 

ທູ່ ານຄວນຊູ່ ວຍເຫ ື ອເຊິູ່ ງການ ແລະ ກັນ ໂດຍການແລກປູ່ ຽນບັນດາແນວຄິ ດ ແລະ 
ປະສົບການຕູ່ າງໆ ແລະ ຖາມຄໍ າຖາມໃນກຸູ່ ມຖ້າທູ່ ານບໍູ່ ເຂົ ້ າໃຈແນວຄວາມຄິ ດ ຫ ື  

ກິດຈະກໍາໃດໜຶູ່ ງ.   

 
ກິດຈະກໍາ 1ກ: ການຮ ້ ຈັກເຊິູ່ ງກັນ ແລະ ກັນ  

ໃນກິດຈະກໍາ 1 ທູ່ ານຈະໄດ້ຮ ້ ຈັກເຊິູ່ ງກັນແລະກັນ ພາຍໃນກຸູ່ ມ ແລະ ຮຽນຮ ້
ກູ່ ຽວກັບຄວາມສົນໃຈທຸລະກິດສູ່ ວນບຸກຄົນ . ທູ່ ານຈະຕ້ອງການບິກ ແລະ 
ເຈ້ຍເປົູ່ າສໍ າລັບກິດຈະກໍານີ ້ .  
 

ທໍາອິ ດທູ່ ານຈະຕ້ອງອູ່ ານຜູ່ ານກູ່ ຽວກັບຄໍ າແນະນໍ າທັງໝົດກູ່ ອນເລີູ່ ມກິດຈະກໍາໃນ
ວິ ທີ  1. ໃນເມືູ່ ອເວລາໝົດສໍ າລັບແຕູ່ ລະວິ ທີ , ຫົວໜ້າກຸູ່ ມຈະໄດ້ເຕືອນກຸູ່ ມ, ສະນ້ັນ ທຸກ
ຄົນສາມາດຍ້າຍໄປຫາວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປ ແລະ ຕໍູ່ ໄປເລືູ່ ອງໆຈົນທູ່ ານສໍ າເລັດກິດຈະກໍາ.  
 

 
 

 
1. ແຕ້ມຮ ບຂອງທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນ ຂອງທູ່ ານ ຫ ື ແນວຄິ ດທຸລະກິດໃໝູ່  [5 ນາທີ ] 

2. ແຕູ່ ລະສະມາຊິ ກພາຍໃນກຸູ່ ມຄວນນໍ າສະເໜີຕົນເອງໃຫ້ກຸູ່ ມ. ກະລຸນາລະບຸຊືູ່  ຂອງ
ທູ່ ານ, ສະຖານທີູ່ ເກີ ດ, ສະແດງຮ ບ ແລະ ອະທິ ບາຍສິູ່ ງທີູ່ ໄດ້ສະແດງ. [5 ນາທີ ] 

3. ສະແດງແຜູ່ ນແຕ້ມໃສູ່ ຝາຫ ື ວາງໄວ້ຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າໂຕະ [5 ນາທີ ] 

 

ໃນກິດຈະກໍາທໍາອິດທູ່ ານຈະໄດ້ຮ ້ ຈັກກູ່ ຽວກັບຜ ້ ອື ູ່ ນຫ າຍຂຶ ້ ນ ; ທູ່ ານຈະໄດ້
ແລກປູ່ ຽນແຜນແຕ້ມ ແລະ ໄດ້ເວົ ້ າກູ່ ຽວກັບ ແຮງບັນດານໃຈຕໍູ່ ກັບທຸລະກິດ 

ຂອງທູ່ ານ. ໃນຕອນນີ ້ ທູ່ ານສາມາດຍ້າຍໄປຫາກິດຈະກໍາຕໍູ່ ໄປ.  
 

ກິດຈະກໍາ 1ຂ: ການປະເມີ ນຕົນເອງ 

ໃນກິດຈະກໍາ 1ຂ, ທູ່ ານຈະປະເມີ ນບັນດາອິ ດທິ ພົນທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນເຊິູ່ ງ
ປະກອບສູ່ ວນຕໍູ່ ແຮງບັນດານໃຈໃນການເຮັດທຸລະກິດ. ບັນດາສິູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານ
ຢາກຮ ້ ຢາກເຫັນ, ປະສົບການ ຂອງທູ່ ານໃນອະດີ ດຜູ່ ານມາ ແລະ ຜ ້ ຄົນທີູ່

ສໍ າຄັນໃນຊີ ວິ ດ ຂອງທູ່ ານ ທີູ່ ມີ ອິ ດທິ ພົນຕໍູ່ ກັບທູ່ ານ. ການຮ ້ ຈັກບັນດາອິ ດທິ

15 

ນາທີ  

50 ນາທີ  

ສະພາບ

ລວມ 
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ພົນນີ ້  ສາມາດຊູ່ ວຍໃຫ້ທູ່ ານ ໄດ້ເຂົ ້ າໃຈດີ ຂຶ ້ ນກວູ່ າເກົູ່ າກູ່ ຽວກັບບັນດາ
ບຸລິ ມະສິ ດທີູ່ ມີ ຜົນຕໍູ່ ທາງເລື ອກທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານຄື ແນວໃດ. 

 

ທໍາອິ ດທູ່ ານຈະໄດ້ອູ່ ານຜູ່ ານກູ່ ຽວກັບຄໍ າແນະນໍ າທັງໝົດກູ່ ອນເລີູ່ ມວິ ທີ  1. ຫົວໜ້າ
ກຸູ່ ມຈະຕິດຕາມກວດກາເວລາ ຂອງທູ່ ານ ແລະ ເຕືອນທູ່ ານເວລາທີູ່ ຈະຍ້າຍໄປວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປ. 

ທູ່ ານສາມາດເລີູ່ ມຕ້ົນກິດຈະກໍາ   1ຂ ໃນຕອນນີ ້ . 

  

 
 

1. ແຕູ່ ລະຄົນຄວນສໍ າເລັດ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ. ກຸູ່ ມຄວນສະໜັບສະໜ ນ
ສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມ  ທີູ່ ບໍູ່ ມີ ຄວາມຮ ້ ສະເພາະດ້ານນີ ້ . [5 ນາທີ ] 

2. ແຕູ່ ລະສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມໃຊ້ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ ເພືູ່ ອສະເໜີອິ ດທິພົນ 

ຂອງພວກເຂົ າ ໃຫ້ແກູ່ ກຸູ່ ມ.[10 ນາທີ ] 

3. ໃນກຸູ່ ມໜຶູ່ ງ, ສົນທະນາວິ ທີ ການທີູ່ ບັນດາອິ ດທິ ພົນຕູ່ າງໆ ເຫ ົູ່ ານີ ້ ກູ່ ຽວພັນກັບແນວ
ຄິ ດ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈຕໍູ່ ທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ. [15 ນາທີ ]   

  

35 ນາທີ  
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ຕາຕະລາງ 1ຂ: ການປະເມີ ນຕົນເອງ: 

 

ສີູ່ ງທີູ່ ສົນໃຈ: ເຮັດວຽກກັບສິູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານຢາກຮ ້ ຢາກເຫັນ ແລະ ມັກທີູ່ ຈະເຮັດ(ຈູ່ າຍ ຫ ື  ບໍູ່
ຈູ່ າຍ) 
_______________________________________________________________
__ 

 
_______________________________________________________________
__ 

 
_______________________________________________________________
__ 
 

 

ປະສົບການ ຂອງທູ່ ານ: ມີປະສົບການເຮັດວຽກດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້ : (ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມ 

ແລະ ການສຶ ກສາ):  
_______________________________________________________________
__ 

 
_______________________________________________________________
__ 

 

ບັນດາຕົວແບບທີູ່ ທູ່ ານນັບຖື ຜ ້ ຄົນລຸູ່ ມນີ ້ ທີູ່ ທູ່ ານຮ ້ ຈັກ (ຄອບຄົວ, ໝ ູ່ ເພືູ່ ອນ, ອາຈານ, 

ຄົນທີູ່ ເຮັດທຸລະກິດ, ຜ ້ ນໍ າຊຸູ່ ມຊົນ ແລະ ອືູ່ ນໆ)  
 
_______________________________________________________________
__ 

 
_______________________________________________________________
__ 

 
_______________________________________________________________
__ 

 
 

ໃນພາກນີ ້  1 ທູ່ ານໄດ້ຮຽນຮ ້ ຫ າຍຂຶ ້ ນກູ່ ຽວກັບສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມຂອງທູ່ ານ 

ແລະ ໄດ້ ຄ້ົນຫາອິ ດທິພົນທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ ຕໍູ່ ແຮງບັນດາໃຈໃນການເຮັດ
ທຸລະກິດ . ທູ່ ານມີຄວາມເຂົ ້ າໃຈດີ ຂຶ ້ ນກວູ່ າເກົູ່ າກູ່ ຽວກັບສິູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານສົນໃຈ 

ແລະ ວິ ທີ ການທີູ່ ອິ ດທິພົນກູ່ ຽວກັບພັນກັບແນວຄິ ດທຸລະກິດທີູ່ ເຈົ ້ າໄດ້ລະບຸ
ໄວ້.  
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ພາກທີ  2: ການ
ເລື ອກແນວຄວາມ
ຄິ ດທຸລະກິດ 
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ພາກທີ  2: ການເລື ອກແນວຄິ ດທຸລະກິດ 

 
 

 
 
 

ໃນພາກທີູ່  2 ທູ່ ານຈະສໍ າເລັດ 3 ກິດຈະກໍາເພືູ່ ອຊູ່ ວຍເຫ ື ອທູ່ ານຜະລິ ດ ແລະ ປະ
ເມີ ນແນວຄິ ດທຸລະກິດທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ ແລະ ລະບຸແນວຄວາມຄິ ດທີູ່ ມີ ຄວາມເປັນໄດ້ທີູ່

ສຸດ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງພາກນີ ້ , ບັນດາສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມຈະໄດ້ເລື ອກ ເພືູ່ ອສື ບຕໍູ່ ເຮັດ
ວຽກນໍ າກັນຕໍູ່ ກັບແນວຄິ ດທຸລະກິດ ທີູ່ ໄດ້ແລກປູ່ ຽນ ຫ ື ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍເຫ ື ອເຊິູ່ ງກັນ ແລະ 
ກັນ ເພືູ່ ອພັດທະນາແຜນສໍ າລັບບັນດາສິູ່ ງທີູ່ ໜ້າສົນໃຈ ຂອງທຸລະກິດສູ່ ວນບຸກຄົນ. 

ໂດຍການເຮັດວຽກຮູ່ ວມກັນຜູ່ ານຫ າກຫ າຍພາກນ້ັນ, ແຕູ່ ລະກຸູ່ ມຈະໄດ້ພັດທະນາທັກ
ສະທີູ່ ສໍ າຄັນເພືູ່ ອພັດທະນາແຜນສໍ າລັບແຕູ່ ລະປະເພດທຸລະກິດ. 
 

ກິດຈະກໍາ 2ກ: ການລະດົມແນວຄວາມຄິ ດທຸລະກິດ  

ໃນກິດຈະກໍານີ ້ ທູ່ ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກເປັນກຸູ່ ມ ເພືູ່ ອລະດົມແນວຄວາມຄິ ດ
ກູ່ ຽວກັບທຸລະກິດໃໝູ່  ແລະ ສ້າງສັນຫ າຍເທົູ່ າທີູ່ ຈະຫ າຍໄດ້. ທູ່ ານຄວນ
ວາງຈຸດປະສົງ ເພືູ່ ອລະບຸບັນດາແນວຄິ ດທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນເຊິູ່ ງໃໝູ່ ຕໍູ່ ກັບ
ຊຸມຊົນ, ເຊິ ູ່ ງຢາກທີູ່ ສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ  ຖ້າຫ າຍໆຄົນ
ດໍ າເນີ ນທຸລະກິດທີູ່ ຄື ກັນໃນສະຖານທີູ່ ດຽວກັນ. 

  

ໃນການລະດົມແນວຄິ ດ , ມັນສາມາດຊູ່ ວຍໃຫ້ຄິ ດກູ່ ຽວກັບປະເພດທຸລະກິດ 

ແລະ ກິດຈະກໍາທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ. ໃນຊູ່ ວງເວລາການລະດົມແນວຄິ ດ, ທູ່ ານຄວນຄິ ດ
ຫາບັນດາທູ່ າອູ່ ຽງ ຂອງການທູ່ ອງທູ່ ຽວທີູ່ ກູ່ ຽວພັນກັບຊຸມຊົນ ຂອງທູ່ ານ. ຄິ ດກູ່ ຽວກັບ
ສິູ່ ງໃດທີູ່ ເປັນຄວາມຕ້ອງການ  ແລະ ສິູ່ ງໃດທີູ່ ທູ່ ານສາມາດສະໜອງໄດ້ຢູ່ າງງູ່ າຍດາຍ 

ແລະ ທີູ່ ສາມາດຫາໄດ້? 

ຫ າຍທຸລະກິດແມູ່ ນຂຶ ້ ນກັບສະຖານທີູ່ . ມີຫ າຍໆຜ ້ ໃຫ້ບໍ ລິ ຫານໃນການທູ່ ອງທູ່ ຽວ 

ໃນເຂດທີູ່ ມີ ຊືູ່ ສຽງຫ າຍກວູ່ າບູ່ ອນເຂດຕົວເມື ອງ. ຕົວຢູ່ າງ, ອາດມີ ໂອກາດທີູ່ ຫ າຍກວູ່ າ
ສໍ າລັບໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານຄ້ານ້ອຍໃນຕົວເມື ອງ. ທູ່ ານຕ້ອງການສະທ້ອນສິູ່ ງທີູ່  ທູ່ ານ
ສາມາດຕືູ່ ມໃຫ້ບົນພ້ືນຖານຊັບພະຍາກອນໃນຊຸມຊົນ ຂອງທູ່ ານ. 

ບັນດາແນວຄິດທຸລະກິດ  ສາມາດມາຈາກຫ າຍເຂດທີ ູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ  ໃນ
ການທູ່ ອງທູ່ ຽວລວມທັງສະຖານທີູ່ ດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້ :  

 ຮ້ານອາຫານ 

 ເຮື ອນພັກ 

 ການໃຫ້ບໍ ລິ ການ 

 ອົງການການທູ່ ອງທູ່ ຽວ 

 ການຂົນສົູ່ ງ 

 
 

 
 

120 ນາທີ  

ສະພາບລວມ 

25 ນາທີ  
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1. ໃນກຸູ່ ມໜຶູ່ ງ, ພັດທະນາລາຍການ ຂອງແນວຄິ ດທຸລະກິດ ແລະ ບັນທຶກໃສູ່ ໃນ
ສູ່ ວນໜຶູ່ ງຂອງເຈ້ຍ. ຈືູ່ ເພືູ່ ອລອງ ແລະ ລະບຸແນວຄິ ດໃໝູ່  ແລະ ແນວຄິ ດທີູ່

ສ້າງສັນ . ແນວຄິ ດຄວນຖືກຂຽນລົງ ແລະສະແດງຕົວຢູ່ າງໃນຮ ບແບບ ຂອງ
ແຜນວາດໃສູ່ ເ ຈ້ຍ , ຖ້າ ມີ . ຖ້າບໍ ູ່ ດັູ່ ງ ນ້ັນເຈ້ຍ  A4 ກໍູ່ ສາມາດໃຊ້ ໄ ດ້ . ແຕູ່ ລະ
ສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມຄວນປະກອບສູ່ ວນຢູ່ າງໜ້ອຍສາມແນວຄວາມຄິດ ແລະ 
ໃຫ້ການອະທິ ບາຍໂດຍຫຍໍ ້ ແຕູ່ ລະຢູ່ າງ ກູ່ ອນທີູ່ ຖື ກບັນທຶ ກໄວ້. [10ນາທີ ] 

2. ຫ ັ ງຈາກລະດົມແນວຄິ ດທຸລະກິດໃນທາງນີ ້ , ວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປຂອງທູ່ ານ ແມູ່ ນເພືູ່ ອເຮັດ
ໃຫ້ໄວ , ການປະເມີນໂດຍສັນຊາດຕະຍານ ຂອງແຕູ່ ລະແນວຄວາມຄິ ດ ແລະ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງຄວາມສໍ າເລັດໃນແຕູ່ ລະແນວຄວາມຄິ ດ. ບັນທຶກ+ສໍ າ
ລັບແນວຄິ ດເຫ ົູ່ າ ນ້ັນ ທີູ່ ກຸູ່ ມຮ ້ ສຶ ກວູ່ າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ ງ. ບັນທຶກ–ສໍ າລັບ
ແນວຄິດເຫ ົ ູ່ າ ນ້ັນທີ ູ່ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍູ່ າກວູ່ າ . ນີ ້ ມີຄວາມສໍ າຄັນໃນການ
ປຶ ກສາຫາລື ເຫດຜົນ ຂອງແນວຄວາມຄິ ດໜຶູ່ ງທີູ່ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ ງຫ ື ຕໍູ່ າ 
ສໍ າລັບກຸູ່ ມໃນການຕັດສິ ນໃຈ. [15 ນາທີ  ]  

3. ວິ ທີສຸດທ້າຍແມູ່ ນສະແດງລາຍການ ຂອງບູ່ ອນໃດໜຶູ່ ງທີູ່ ກຸູ່ ມສາມາດເຫັນໄດ້
ງູ່ າຍ.  
 

ໃນກິດຈະກໍານີ ້ ພວກເຮົ າຈະສ້າງແນວຄິ ດທຸລະກິດທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ ແລະ 
ເຮັດການປະເມີນສັນຊາດຕະຍານ  ຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ . ຄວາມນູ່ າ
ສົນໃຈສູ່ ວນບຸກຄົນຂອງທູ່ ານ ແລະຄວາມໝ້ັນໃຈ ຂອງທູ່ ານພ້ອມກັບ
ແນວຄວາມຄິ ດທີູ່ ເປັນອິ ດທິພົນ  ໃນການປະເມີນສັນຊາດຕະຍານ. ນີ ້

ແມູ່ ນການປະເມີນທີູ່ ບໍູ່ ອາດຜູ່ ານການພິຈາລະນາ ໂດຍຜູ່ ານເງືູ່ ອນໄຂທີູ່

ໃຊ້ໄດ້ຈິ ງທີູ່ ຕ້ອງການສໍ າລັບທຸລະກິດ ເພືູ່ ອຄວາມສໍ າເລັດ. ໃນກິດຈະກໍາຕໍູ່
ໄປ ທູ່ ານຈະຮຽນຮ ້ ກູ່ ຽວກັບເງືູ່ ອນໄຂທີູ່ ຄວນໃຊ້ເພືູ່ ອເລືູ່ ອກແນວຄິ ດທຸລະ
ກິດທີູ່ ເປັນໄປໄດ້ສ ງ. 
  

ກິດຈະກໍາ 2 ຂ: ການເລື ອກເງືູ່ ອນໄຂສໍ າລັບແນວຄິ ດທຸລະກິດ 

ທຸລະກິດທີູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ແມູ່ ນທຸລະກິດໜຶູ່ ງທີູ່ ຂາຍບາງສິູ່ ງບາງຢູ່ າງ
ທີູ່ ລ ກຄ້າຕ້ອງການ ຫ ື  ຕ້ອງການໃນລາຄາທີູ່ ພວກເຂົ າສາມາດຈູ່ າຍ. ແຕູ່
ທຸລະກິດທີູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ຄວນສ້າງຫ າຍກວູ່ າລາຍໄດ້ທີູ່ ມີ ຢ ູ່  ແລະ ໃຫ້
ເຂົ າເຈົ ້ າດ້ວຍຄວາມເພີູ່ ງພໍໃຈ. ສໍ າລັບເຫດຜົນດັູ່ ງກູ່ າວນີ ້  ແມູ່ ນມີ ຄວາມ
ສໍ າຄັນໃຫ້ແກູ່ ແນວຄິ ດທຸລະກິດທີູ່ ທູ່ ານເລື ອກ ແມູ່ ນຖືກປະເມີນຄູ່ າຢູ່ າງ
ລະມັດລະວັງ.  
 

ໃນກິດຈະກໍານີ ້ ທູ່ ານຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ ກູ່ ຽວກັບ 3 ເງືູ່ ອນໄຂສໍ າຄັນສໍ າລັບການເລື ອກແນວຄິ ດ
ທາງທຸລະກິດທີູ່ ດີ .  
 

 

1. ທັກສະ 
ຫ າກຫ າຍທັກສະໃນຂົງເຂດທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ ອາດຖື ກຕ້ອງໃນການດໍ າເນີ ນທຸລະ

ກິດໜຶູ່ ງຢູ່ າງປະສົມຜົນສະເລັດ. ທັກສະນະເຫ ົູ່ ານີ ້ ອາດປະກອບມີ ຄວາມຮ ້ ທີູ່ ນໍ າໄປໃຊ້ໄດ້
ຈິ ງ ຫ ື  ຄວາມສາມາດເພືູ່ ອເຮັດໜ້າວຽກສະເພາະ ຫ ື  ສິູ່ ງນ້ັນອາດຫ າຍກວູ່ າທັກສະທົູ່ ວ
ໄປເພືູ່ ອປະສານສົມທົບກັບສິູ່ ງອືູ່ ນໆ ແລະ ຈັດການບັນດາກິດຈະກໍາຕູ່ າງໆ. ຮ ້ ຈັກວິ ທີ
ການແຕູ່ ງກິນ ,  ວິ ທີການຕັດຜົມ  ຫ ື  ວິ ທີການສ້ອມແປງເຄື ູ່ ອງຈັກ       ເຊິ ູ່ ງແມູ່ ນ
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ຕົວຢູ່ າງຂອງທັກສະທີູ່ ໃຊ້ໄດ້ຈິ ງ. ສາມາດຈັດການເວລາໃຫ້ມີ ປະສິ ດທິ ພາບນ້ັນ, ຈັດຕ້ັງ
ສິູ່ ງຕູ່ າງໆ ແລະ ເວົ ້ າຫ າຍໆພາສາ ຫ ື  ເຮັດວຽກດີ ກັບຜ ້ ອືູ່ ນໆ ແມູ່ ນທັກສະທົູ່ ວໄປທີູ່ ອາດ
ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍູ່ ທຸລະກິດ. ທູ່ ານສາມາດໃຊ້ທັກສະເຫ ົູ່ ານີ ້ ໃນເຮື ອນ, ໃນໂຮງຮຽນ, ໃນ
ບູ່ ອນເຮັດວຽກ ຫ ື  ໃນຊຸມຊົນ.  

2. ຊັບພະຍາກອນ 

ທູ່ ານບໍູ່ ສາມາດດໍ າເນີ ນການທຸລະກິດປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ໂດຍປາດສະຈາກການ
ເຂົ ້ າເຖິງວັດຖຸ ດິ ບ, ທີູ່ ດິ ນ, ອຸປະກອນ, ເງິ ນ, ພະນັກງານ ແລະ ສິູ່ ງທີູ່ ຕ້ອງການອືູ່ ນໆ. 

ໃນການວາງແຜນເລີູ່ ມຕ້ົນທຸລະກິດໃໝູ່  ທູ່ ານອາດບໍູ່ ຕ້ອງການເຂົ ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນ
ທັ ງ ໝົດທີ ູ່ ຈໍ າ ເ ປັ ນ , ແຕູ່ ສິ ູ່ ງ ດັູ່ ງ ກູ່ າ ວ ນີ ້ ມີ ຄ ວ າມສໍ າ ຄັ ນ ເ ຊິ ູ່ ງ ທູ່ າ ນ ໄ ດ້ ເ ຂົ ້ າ ເ ຖິ ງ
ຊັບພະຍາກອນເຫ ົູ່ ານີ ້ ຢ ູ່ ໃນ ແລະ ອ້ອມໆຊຸມຊົນ ຂອງທູ່ ານ.  

3. ຄວາມຕ້ອງການ 

ທຸລະກິດທັງໝົດຈໍ າເປັນຄວາມຕ້ອງການສໍ າລັບສິ ນຄ້າ ຫ ື  ການບໍລິ ການ ທີູ່

ພວກເຂົ າຜະລິ ດ.    ໃນຂະນະຜ ້ ລົງທຶ ນອາດສ້າງຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍການນໍ າສະເໜີ
ສິນຄ້າເຊິ ູ່ ງບໍ ູ່ ເຄີ ຍມີມາກູ່ ອນ , ທຸລະກິດອື ູ່ ນໆຈະວາງຈຸດປະສົູ່ ງ ເພືູ່ ອພົບກັບຄວາມ
ຕ້ອງການທີູ່ ມີຢ ູ່ ໃນຊຸມຊົນແຫູ່ ງໜຶູ່ ງ. ອີ ກວິ ທີ ໜຶູ່ ງຄື ທີູ່ ມີຄວາມສໍ າຄັນແກູ່ ລ ກຄ້າທີູ່ ຈໍ າ
ເປັນ ຫ ື  ຕ້ອງການສິູ່ ງທີູ່ ທຸລະກິດຜະລິ ດ.  

 
ຫົວໜ້າກຸູ່ ມຈະໄດ້ອູ່ ານບັນດາວິ ທີ ການໃນກິດຈະກໍາ 2ຂ.  

 
 
1. ເ ບິ ູ່ ງ ທີ ູ່ ຕ າ ຕ ະ ລ າ ງ ຕົ ວ ຢູ່ າ ງ ທີ ູ່ ລ ະ ບຸ ບັ ນ ດ າ ທັ ກ ສ ະ , 

ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ໄດ້ລະບຸໃນກຸູ່ ມຈາກການຝຶກອົບຮົມC-

BED ຜູ່ ານມາ. ແຕູ່ ລະຫົວໜ້າກຸູ່ ມ ຈະໄດ້ອູ່ ານບັນດາລາຍການທີູ່ ໄດ້ລະບຸ ແລະ ກຸູ່ ມ
ຈະໄດ້ປຶ ກສາຫາລື ຄວາມຄື ກັນ ແລະ ຄວາມແຕກຕູ່ າງຕໍູ່ ກັບສິູ່ ງມີຢ ູ່ ໃນຊຸມຊົນຂອງ
ພວກທູ່ ານ [10 ນາທີ ]. 

2. ສ້າງກຸູ່ ມລະ 2 ຫ ື  3 ຄົນ ແລະ ເຮັດວຽກຮູ່ ວມກັນເພືູ່ ອສໍ າເລັດວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປ.  

3. ໃຊ້ຕາຕະລາງ 2ຂ (1) ເພືູ່ ອລະບຸທັກສະຂອງທູ່ ານທີູ່ ມີ. ປະກອບມີທັກສະທີູ່ ທູ່ ານມີ 

ເຊິູ່ ງອາດບໍູ່ ກູ່ ຽວພັນໂດຍກົງກັບຄວາມໜ້າສົນໃຈ ຂອງທຸລະກິດສູ່ ວນບຸກຄົນ. [5 

ນາທີ ] 

4. ຕໍູ່ ໄປນີ ້ , ລະບຸຊັບພະຍາກອນ ຂອງແຕູ່ ລະທູ່ ານທີູ່ ເຂົ ້ າເຖິງ. ລວມທັງຊັບພະຍາກອນ
ທີູ່ ອາດບໍູ່ ກູ່ ຽວພັນໂດຍກົງກັບຄວາມໜ້າສົນໃຈ ຂອງທຸລະກິດສູ່ ວນບຸກຄົນ . [5 

ນາທີ ]  

5. ຕໍູ່ ໄປນີ ້ , ລະບຸໃນຖັນຂອງຄວາມຕ້ອງການກູ່ ຽວກັບບັນດາສິນຄ້າ  ແລະ  ການ
ບໍລິ ການທີູ່ ຕ້ອງການ ຫ ື ຕ້ອງການໃນຊຸມຊົນ ຂອງທູ່ ານ . ລວມທັງບັນດາສິ ນຄ້າ 
ແລະ ການບໍ ລິ ການທີູ່ ອາດບໍູ່ ກູ່ ຽວພັນໂດຍກົງກັບຄວາມໜ້າສົນໃຈ ຂອງທຸລະກິດ
ສູ່ ວນບຸກຄົນ ຂອງທູ່ ານ. [5 ນາທີ ] 

6. ກັບໄປເບິູ່ ງຄື ນໃນກຸູ່ ມ ແລະ ບັນທຶກແນວຄວາມຄິ ດທຸລະກິດ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ ງ
ຈາກກິດຈະກໍາ 2ກ ໃນຕາຕະລາງ 2ຂ (2). [5 ນາທີ ]   

7. ເຮັດວຽກຮວມກັນເປັນກຸູ່ ມ, ຕໍູ່ ໄປນີ ້ ໃຫ້ປຽບທຽບທັກສະທີູ່ ທູ່ ານ ໄດ້ລະບຸໃນແຕູ່ ລະ
ສິູ່ ງທີູ່ ຕ້ອງການຈາກແນວຄິ ດທຸລະກິດທີູ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ນ້ັນ. ແຕູ່ ລະສະມາຊິ ກຄວນເຂົ ້ າ
ຮູ່ ວມໃນການປຶ ກສາຫາລື . ຖ້າຫ າຍທັກ ສະທີູ່ ມີ ຢ ູ່ ໃນກຸູ່ ມຂອງທູ່ ານທີູ່ ຄື ກັບແນວຄິ ດ

55 

ນາທີ  
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ທຸລະກິດ, ໃຫ້ໝາຍໃນຖັນຂອງທັກສະ. ຖ້າທັກສະດຽວຄື ກັບແນວຄິ ດ, ໃຫ້ໝ
າຍເອົ າ. ຖ້າບໍູ່ ມີ ທັກສະທີູ່ ຄື ກັບແນວຄິ ດທຸລະກິດ, ໃຫ້ໝາຍ×[10ນາທີ ]. 

8. ສື ບຕໍູ່ ເຮັດວຽກເປັນກຸູ່ ມ ແລະ ລື ້ ມຄື ນຂະບວນການນີ ້ ສໍ າລັບຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ໄດ້ລະບຸຈາກສະມາຊິ ກໃນກຸມ. [10 ນາທີ ] 

9. ໃນກຸູ່ ມ, ປຶ ກສາຫາລື ກູ່ ຽວກັບຄໍ າຖາມດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້ : 

 ແນວຄິ ດທຸລະກິດໃດໃນຕອນນີ ້  ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີູ່ ສຸດອີ ງຕາມການປະເມີ ນ
ທັກສະ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ໄດ້ຖື ກລະບຸມານ້ັນ? 

 ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ້ ແມູ່ ນທຸລະກິດທີູ່ ຄື ກັນຫ ື ບໍູ່ ທີູ່ ລະບຸວູ່ າເປັນໄປໄດ້ສ ງໃນກິດຈະກໍາ 2ກ? 

[5 ນາທີ ] 

 

ຕົວຢູ່ າງ: ເງືູ່ ອນໄຂສໍ າລັບການຄັດເລື ອກແນວຄິ ດທຸລະກິດ 

ທັກສະ ຊັບະພະຍາກອນ ຄວາມຕ້ອງການ 

ການຫຍິ ບ 

ການຄົວປາ 
ການເຮັດກຸ້ງເຕ້ັນ 

ການປ ກຜັກ 

ການເວົ ້ າໄດ້ 2 ພາສາ 
ການສ້ອມແປງລົດຈັກ 

ທັກສະການບັນຊີ  

 

ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ 

ເຄືູ່ ອງປູ່ າຂອງດົງ 
ຄົນຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນ
ເຕັກນິ ກ 

ການກ ້ ຍື ມເງິ ນຈຸລະພາກ
ຈາກທະນາຄານໃກ້ຄຽງ 

ທີູ່ ດິ ນໃຫ້ເຊົູ່ າໃກ້ກັບຕະຫ າດ
ທ້ອງຖິູ່ ນ 

 

ຢາພ້ືນເມື ອງ 

ຊີ ້ ນສົດ 

ຜັກປອດສານຜິດ 

ນັກອອກແບບເວັບໄຊ໌  

ຜ ້ ນໍ າທູ່ ຽວ  

ຄົນແປງລົດຖີ ບ 
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ຕາຕະລາງ 2ຂ (1): ເງືູ່ ອນໄຂ ສໍ າລັບ ການຄັດເລື ອກແນວຄິ ດທຸລະກິ ດ 

ທັກສະ ຊັບະພະຍາກອນ ຄວາມຕ້ອງການ 

 
 
 

 

 
 
ຕາຕະລາງ 2ຂ (2): ການຄື ກັນ ຂອງເງືູ່ ອນທຸລະກິດ ແລະ ທັກສະ, ຊັບພະຍາກອນ 

ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງທູ່ ານ 

     

(ຄື ກັນທັງໝົດຂອງ 2 

ຢູ່ າງ ຫ ື  ຫ າຍກວູ່ າ ສໍ າລັບ 

ທັກສະ, ຊັບພະຍາກອນ  

ຫ ື  ຄວາມຕ້ອງການທີູ່

ທູ່ ານລະບຸມານ້ັນ) 

(ຄື ກັນ 1 ຢູ່ າງ ສໍ າລັບທັກ
ສະ, ຊັບພະຍາກອນ  ຫ ື  

ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ທູ່ ານ
ລະບຸມານ້ັນ) 

(ບໍູ່ ຄື ກັນທຸກກຢູ່ າງສໍ າລັບ
ທັກສະ ຊັບພະຍາກອນ  

ຫ ື  ຄວາມຕ້ອງການທີູ່

ທູ່ ານລະບຸມານ້ັນ) 

ແນວຄິ ດທຸລະກິ ດ
ທູ່ ອງທູ່ ຽວ 

ທັກສະ ຊັບະພະຍາກອນ ຄວາມຕ້ອງການ 

    

    

    

    

 
ກິດຈະກໍານີ ້  ທູ່ ານໄດ້ປະເມີ ນບັນດາແນວຄວາມຄິ ດທຸລະກິດທີູ່ ແຕກຕູ່ າງ
ກັນ ສໍ າລັບທຸລະກິດທີູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ-ບັນດາທັກສະ, ຊັບພະຍາກອນ 

ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ມີ ຢ ູ່ . ການປະເມີ ນແບບນີ ້  ແມູ່ ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນ
ເພືູ່ ອຮັບປະກັນແນວຄິ ດທຸລະກິດທີູ່ ທູ່ ານສົນໃຈໃນຄວາມເປັນຈິ ງ ແລະ 
ເພືູ່ ອເຂົ ້ າໃຈເລີ ກເຊິູ່ ງຕືູ່ ມໃນແນວຄິ ດທີູ່ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ ງ.     ໃນ
ກິດຈະກໍາຕໍູ່ ໄປ ພວກເຮົ າຈະໄດ້ເບິູ່ ງວິ ທີ ການສຸດທ້າຍເພືູ່ ອປະເມີນແນວ
ຄິ ດທຸລະກິດ.  
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ກິດຈະກໍາ  2ຄ : ການວິ ເຄາະຈຸດແຂງ, ຈຸດອູ່ ອນ , ໂອກາດ  ແລະ  ອຸປະສັກ 

(SWOT) 

 

ການວິ ເຄາະ SWOTແມູ່ ນວິ ທີ ງູ່ າຍດາຍແຕູ່ ມີປະສິ ດທິພາບ ໃນການປະ
ເມີ ນຈຸດແຂງແລະ ຈຸດອູ່ ອນ ຂອງທຸລະກິດທີູ່ ເປັນໄປໄດ້, ພ້ອມດຽວກັນນີ ້

ໂອກາດ  ແລະ  ອຸປະ ສັກສາມາດຮ ້ ໄ ດ້ ເ ຊັູ່ ນ ກັນ . ການວິເຄາະ  SWOT 

ສາມາດໃຊ້ສໍ າລັບການຕັດສິ ນໃຈໃນຫ າຍໆປະເພດ. 
 

SWOT ຫຍໍ ້ ມາຈາກ  
 S = Strengths (ຂໍ ້ ໄດ້ປຽບ ຈຸດແຂງ): ພາຍໃນທຸລະກິດ 

 W = Weaknesses (ຂໍ ້ ເສຍປຽບ ຈຸດອູ່ ອນ): ພາຍໃນທຸລະກິດ 

 O = Opportunities (ໂອກາດ): ມາຈາກພາຍນອກທຸລະກິດ 

 T = Threats(ອຸປະສັກ): ມາຈາກພາຍນອກທຸລະກິດ 

 

ຈຸດແຂງ- ແມູ່ ນຄຸນລັກສະນະຂອງທູ່ ານ ຫ ື  ພາຍໃນທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ ເຊິູ່ ງຈະໃຫ້ຜົນດີ
ເກີນຄ ູ່ ແຂູ່ ງ  ແລະ  ດຶງດ ດລ ກຄ້າ . ບາງຕົວຢູ່ າງ: ຜະລິດສິນຄ້າທີ ູ່ ມີ ຄຸນນະພາບດີ , 

ຄວາມສາມາດໃນການບໍ ລິ ການລ ກຄ້າເປັນພາສາອັງກິດ, ພາສາທ້ອງຖິູ່ ນ ຫ ື  ການບໍູ່ ມີ
ຄ ູ່ ແຂງໃນທ້ອງຖິູ່ ນ.  

ຈຸດອູ່ ອນ - ແມູ່ ນຄຸນະລັກສະນະຂອງທູ່ ານ ແລະ ພາຍໃນທຸລະກິດທູ່ ານ ເຊິ ູ່ ງບໍ ູ່ ດີ ແຕູ່
ສາມາດປັບປຸງໄດ້. ຕົວຢູ່ າງ: ທີູ່ ຕ້ັງທຸລະກິດທີູ່ ໄກຈາກຜ ້ ສະໜອງ ເຊິູ່ ງເພີູ່ ມລາຄາຂອງ
ວັດຖຸດິ ບ, ພະນັກງານບໍູ່ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສໍ າລັບການບໍ ລິ ການລ ກຄ້າ ຫ ື  ອູ່ ອນທັກ
ສະດ້ານການເງິ ນ ເຮັດໃຫ້ການຈັດການບັນຊີ ທຸລະກິດຫຍຸ້ງຍາກ.  

ໂອກາດ - ແມູ່ ນສິູ່ ງທີູ່ ເກີດຂຶ ້ ນຢ ູ່ ນອກທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ ເຊິູ່ ງເຈົ ້ າສາມາດໄດ້ຮັບຜົນດີ
ເພືູ່ ອນໍ າໄປສ ູ່ ຄວາມສໍ າເລັດ. ຕົວຢູ່ າງ: ທາງດູ່ ວນໃໝູ່ ໄດ້ເພີູ່ ມຈໍ ານວນ ຂອງນັກທູ່ ອງ
ທູ່ ຽວມາຢ້ຽມຢາມໝ ູ່ ບ້ານຂອງທູ່ ານ ຫ ື ອົງການຊຸມຊົນຂ້ັນທ້ອງຖິູ່ ນໄດ້ເລີູ່ ມໃຫ້ການ
ກ ້ ຍື ມເງິ ນແກູ່ ນັກລົງທຶ ນທ້ອງຖິູ່ ນ.  

ອຸປະສັກ  -ແມູ່ ນສິ ູ່ ງທີ ູ່ ເ ກີດຂຶ ້ ນຢ ູ່ ນອກທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ ທີ ູ່ ສາມາດກີດກ້ັນຄວາມ
ສໍ າເລັດ ແລະ ຫ ຸ ດຜູ່ ອນຜົນກໍາໄລຂອງທູ່ ານ. ຕົວຢູ່ າງ: ແນວທາງທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ 

ກາຍເປັນທີູ່ ນີ ຍົມເຊິູ່ ງທຸລະກິດອືູ່ ນໆອາດຈະເລີູ່ ມເຮັດຄື ກັນ ແລະ ມີການແຂູ່ ງຂັນຂຶ ້ ນ
ກວູ່ າເກົູ່ າ ຫ ື  ສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວບໍູ່ ອາດສະໜັບສະໜ ນ.  

 

ໃນເວລາທີູ່ ຈຸດແຂງ ແລະ ໂອກາດ ແມູ່ ນມີ ຫ າຍກວູ່ າຈຸດອູ່ ອນ ແລະ ຄວາມສູ່ ຽງ, 
ທູ່ ານສາມາດໝ້ັນໃຈຂື ້ ນກວູ່ າເກົູ່ າວູ່ າແນວຄິ ດທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ ແມູ່ ນມີຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ທີູ່ ຈະປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ແລະ ທູ່ ານຈະຮ ້ ຄວາມສູ່ ຽງທີູ່ ທູ່ ານມີ. ໃນບາງກໍລະນີ ຈຸດ
ອູ່ ອນ ແລະ ຄວາມສູ່ ຽງ ມີຫ າຍກວູ່ າ ອາດເປັນເລືູ່ ອງທີູ່ ທູ່ ານຕ້ອງພິຈາລະນາຫາຊູ່ ອງ
ທາງເຮັດທຸລະກິດອືູ່ ນ.  

 

ຕໍູ່ ໄປນີ ້ ພວກເຮົ າຈະໄດ້ອູ່ ານກູ່ ຽວກັບບົດແນະນໍ າທັງໝົດກູ່ ອນເລີູ່ ມກິດຈະກໍາໃນ
ວິ ທີ  1. ຫົວໜ້າກຸູ່ ມຈະຕິດຕາມກວດກາເວລາຂອງທູ່ ານ ແລະ ເຕືອນທູ່ ານເພືູ່ ອຍ້າຍ
ໄປວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປ. ທູ່ ານສາມາດເລີູ່ ມກິດຈະກໍາ 2ຄ ໃນຕອນນີ ້ . 
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1. ທົບທວນຕົວຢູ່ າງ  ຂອງການວິເຄາະ  SWOT ສໍ າ ລັບທຸລະກິດການຂາຍເຄື ູ່ ອງ
ຫັດຖະກໍາ. ຫົວໜ້າກຸູ່ ມຈະໄດ້ອູ່ ານແຕູ່ ລະລາຍການພາຍໃນກຸູ່ ມ. [3 ນາທີ ] 

2. ພາຍໃນກຸູ່ ມ, ອູ່ ານ, ປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ຕອບຄໍ າຖາມຂ້າງລຸູ່ ມທີູ່ ກູ່ ຽວກັບ SWOT: 

 ຈຸດແຂງ ຫ າຍກວູ່ າ ຈຸດອູ່ ອນ?  

 ໂອກາດ ຫ າຍກວູ່ າ ອຸປະສັກບໍູ່ ?  

 ພວກເຮົ າສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຈຸດອອູ່ ນ ແລະ ອຸປະສັກໄດ້ດ້ວຍວິ ທີ ໃດ? 

[7 ນາທີ ] 

3. ສໍ າເລັດ ຕາຕະລາງ 2ຄ ຄື ກັບຢ ູ່ ໃນຄ ູ່ ມືຝຶກອົບຮົມຂອງທູ່ ານ ຫ ື  ໃນແຜນເຈ້ຍ ຖ້າ
ມີ . [3ນາທີ ] 

4. ພາຍໃນກຸູ່ ມ, ເບີູ່ ງຄື ນໃນກິດຈະກໍາ 2ຂ ແລະ ເລື ອກ 2 ແນວຄວາມຄິ ດທຸລະກິດທີູ່

ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ ງທີູ່ ສຸດ. [2 ນາທີ ] 

5. ເຮັດວຽກເປັນກຸູ່ ມ, ສໍ າເລັດການວິ ເຄາະ SWOT ສໍ າລັບແຕູ່ ລະແນວຄິ ດທຸລະກິດທີູ່

ໄດ້ຖື ກເລື ອກໄວ້. 

ຂໍ ້ ມ ນທີູ່ ໄດ້ລະບຸໃນຕາຕະລາງ 2ກ ແລະ 2ຂ ສາມາດຊູ່ ວຍເຈົ ້ າໄດ້. ຫ ັ ງຈາກ
ສໍ າເລັດແຕູ່ ລະຕາຕະລາງ, ປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ຕອບຄໍ າຖາມປະເມີ ນ:  

 ຈຸດແຂງ ຫ າຍກວູ່ າ ຈຸດອູ່ ອນບໍູ່ ?  

 ໂອກາດ ຫ າຍກວູ່ າ ອຸປະສັກບໍູ່ ?  

 ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຈຸດອູ່ ອນ ແລະ ອຸປະສັກໄດ້ດ້ວຍວິ ທີ ໃດ? 

[20ນາທີ ]  

6. ຫ ັ ງຈາກສໍ າ ເ ລັດ  ການວິ ເຄາ ະ  SWOT analysis ແລະ  ຄໍ າຖາມປະ ເ ມີນ ,  ກຸູ່ ມ
ຕ້ອງການໃຫ້ຕັດສິ ນໃຈແນວຄິ ດທຸລະກິດໃດທີູ່ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ ງທີູ່ ສ ດ ແລະ 
ຄວນຖື ກພັດທະນາໃນກິດຈະກໍາຕໍູ່ ໄປ. [10 ນາທີ ] 

 

ຕົວຢູ່ າງ: ການຂາຍເຄືູ່ ອງຫັດຖະກໍາ: 

ຈຸດແຂງ ຈຸດອູ່ ອນ 

ທີູ່ ຕ້ັງສໍ າຄັນໃນຕະຫ າດທູ່ ອງທູ່ ຽວຍາມກາງຄື ນ
ຈະຂາຍການແກະສະຫ ັ ກໄມ້ທີູ່ ຫ າກຫ າຍ 

ຮ ້ ຈັກຜ ້ ຜະລິ ດເພືູ່ ອຊືູ່
້ ການແກະສະຫ ັ ກທີູ່ ມີ

ຄຸນະພາບຈາກສະຖານທີູ່ ໃກ້ໆນີ ້  

 
 
 
 

ບໍູ່ ມີ ປະສົບການໃນການຂາຍເຄືູ່ ອງ
ຫັດຖະກໍາ  

ໂອກາດ ອຸປະສັກ 

45 ນາທີ  



ILO – ແຜນງານ ການແຂູ່ ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ASEAN 8 

ຄວາມຂາດແຄນຂອງຜ ້ ຂາຍເຄືູ່ ອງຫັດຖະກໍາ
ພ້ອມກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສິ ນຄ້າ
ທ້ອງຖິູ່ ນຈາກໝ ູ່ ບ້ານຊົນເຜົູ່ າໃກ້ໆນີ ້   

ມື ້ ພັກໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ ້ ຈະສາມາດເພີູ່ ມການ
ຊື ້ ໄດ້ 

ຄ ູ່ ແຂູ່ ງສາມາດເລີູ່ ມທຸລະກິດນ້ອຍໆໄດ້
ງູ່ າຍ, ເຊິູ່ ງອາດເຮັດໃຫ້ການຂາຍຫ ຸ ດ
ລົງໄດ້  

ຈຸດແຂງ ຫ າຍກວູ່ າ ຈຸດອູ່ ອນບໍູ່ ?                                           ແມູ່ ນ     ບໍູ່ ແມູ່ ນ 

 
 

ໂອກາດຫ າຍກວູ່ າອຸປະສັກບໍູ່ ?                                             ແມູ່ ນ     ບໍູ່ ແມູ່ ນ 

 
 

ຂ້ອຍຈະຈັດການຈຸດອູ່ ອນ ແລະ ສິູ່ ງທ້າຍທູ່ າຍໄດ້ດ້ວຍວິ ທີ ໃດ?  

ຂ້ອຍຈະໃຫ້ຄວາມຫ າກຫ າຍໃນໝາກໄມ້ຫ າຍກວູ່ າຄ ູ່ ແຂູ່ ງ. 

ຂ້ອຍຈະລົມກັບບັນດາໝ ູ່ ເພືູ່ ອນ ແລະ ຄອບຄົວເພືູ່ ອຮຽນຮ ້ ວິ ທີ ຂາຍໃນຕະຫ າດ 

 

 
ຕາຕະລາງ 2ຄ: ການວິ ເຄາະ SWOT ຂອງທູ່ ານ 

ຈຸດແຂງ ຈຸດອູ່ ອນ 

  

ໂອກາດ ອຸປະສັກ 

  

ຈຸດແຂງ ຫ າຍກວູ່ າ ຈຸດອູ່ ອນບໍູ່ ?                                             ແມູ່ ນ   ບໍູ່
ແມູ່ ນ  

 

ໂອກາດຫ າຍກວູ່ າອຸປະສັກບໍູ່ ?                                               ແມູ່ ນ   ບໍູ່
ແມູ່ ນ  

 

ຂ້ອຍຈະຈັດການຈຸດແຂງ ແລະ ອຸປະສັກໄດ້ດ້ວຍວິ ທີ ໃດ?  

 

 
ໃນພາກທີູ່  2 ທູ່ ານໄດ້ຮຽນຮ ້ ຂະບວນການໃນການປະເມີນແນວຄິ ດທຸລະ
ກິດໃໝູ່ ຕໍູ່ ກັບສິູ່ ງທີູ່ ເຈົ ້ າສົນໃຈ, ທັກສະ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການທີູ່ ທູ່ ານມີຢ ູ່ . ຖ້າແນວຄິ ດທຸລະກິດມີຈຸດແຂງ ແລະ ໂອກາດ
ຫ າຍກວູ່ າ ຈຸດອູ່ ອນ ແລະ ອຸປະສັກ, ຈຶູ່ ງແມູ່ ນແນວຄິ ດທີູ່ ດິ . ໃນພາກຕໍູ່
ໄປພວກເຮົາຈະພັດທະນາແນວຄິ ດທຸລະກິດ  ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໃກ້ຂຶ ້ ນ 

ແລະ ເລີູ່ ມຕ້ົນເຮັດແຜນໃນລາຍລະອຽດກວູ່ າເກົູ່ າ.  
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ພາກທີ  2.5: ວົງຈອນ
ຊີ ວິ ດຂອງຄົນ 
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ພາກທີ  2.5: ວົງຈອນຊີ ວິ ດຂອງຄົນ 
 
 

 
 

 

ນັກລົງທຶ ນທີູ່ ເປັນແມູ່ ຍິ ງ ພົບກັບສິູ່ ງທ້າຍທາຍທີູ່ ບໍູ່ ຄື ກັບຜ ້ ຊາຍໃນການເລີູ່ ມ ແລະ 
ບໍ ລິ ຫານຈັດການທຸລະກິດຂອງພວກເຂົ າ. ໂດຍທົູ່ ວໄປ, ແມູ່ ຍິ ງມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເພີູ່ ມ
ຕືູ່ ມໃນການຈັດການຄົວເຮື ອນ ແລະ ເບິູ່ ງແຍງລ ກ. ພວກເຂົ າອາດເປັນໄປໄດ້ຍາກທີູ່ ຈະມີ
ເວລາຫວູ່ າງພຽງພໍເພືູ່ ອອຸທິດໃຫ້ການເລີູ່ ມທຸລະກິດ. ເປົ ້ າໝາຍ ຂອງພາກນີ ້  ແມູ່ ນເພືູ່ ອ
ລະບຸ ແລະ ປຶ ກສາຫາລື ກູ່ ຽວກັບສິູ່ ງທ້າຍທາຍເຫ ົູ່ ານີ ້  ແລະ ລະດົມແນວຄວາມຄິ ດກູ່ ຽວກັບ
ວິ ທີ ທາງ ຂອງແມູ່ ຍິ ງໃນການຈັດການຄອບຄົວ ແລະ ທຸລະກິດຂອງພວກເຂົ າ.  

 
ກິດຈະກໍາ 2.5ກ. ວົງຈອນຊີ ວິ ດ 

ກິດຈະກໍາ 2.5ກ ຈະໄດ້ສຸມໃສູ່ ວົງຈອນຊີ ວິ ດຂອງຄົນ ແລະ ຄວາມແຕກຕູ່ າງ
ລະຫວູ່ າງ     ຜ ້ ຊາຍ ແລະ ແມູ່ ຍິ ງໃນແຕູ່ ລະໄລຍະຂອງຊີ ວິ ດ. ບັດດາຜ ້ ເຂົ ້ າ
ຮູ່ ວມຄວນປຶກສາຫາລື ກູ່ ຽວກັບຄວາມແຕກຕູ່ າງ  ຂອງການເຮັດວຽກ , 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ລາຍໄດ້ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈ. 

 
 
 
 

1. ໃນກຸູ່ ມ, ລະບຸໄລຍະໃນວົງຈອນຊີ ວິ ດຂອງຄົນ. ຂຽນໄລຍະເຫ ົູ່ ານີ ້ ໃສູ່ ໃນແຜນເຈ້ຍ, ຖ້າ
ມີ  ຫ ື  ບັນທຶ ກໃສູ່ ຕາຕະລາງ 2.5ກ ຂ້າງລຸູ່ ມນີ ້ . [10 ນາທີ ] 

2. ສິູ່ ງທີູ່ ຄວນຮ ້ : ດັູ່ ງໃນຄ ູ່ ມື, ໄລຍະທົູ່ ວໄປ ທີູ່ ສາມາດລະບຸໄດ້ເຊັູ່ ນ: ການເກີດ, ໄວເດັກ, 

ໄວລຸູ່ ນ,      ໄວໜຸູ່ ມ, ໄວກາງຄົນ, ໄລຍະການບໍ ານານ, ການຕາຍ.  

3. ແບູ່ ງເ ປັນຄ ູ່ . ແຕູ່ ລະຄ ູ່ ຄວນກໍານົດໄລຍະຂອງຊີ ວິດ . ໃນຄ ູ່ ໜຶູ່ ງ , ໃຫ້ຂຽນລົງໃສູ່
ຕາຕະລາງກູ່ ຽວກັບສິູ່ ງທີູ່ ຄື ກັນ ແລະ ແຕກຕູ່ າງກັນລະຫວູ່ າງຜ ້ ຊາຍ ແລະແມູ່ ຍິ ງໃນ
ແຕູ່ ລະໄລຍະທີູ່ ໄດ້ກໍານົດ ຂອງທູ່ ານ [15 ນາທີ ] 

4. ໃນກຸູ່ ມ, ປຶ ກສາຫາລື ສິູ່ ງທີູ່ ຄື ກັນ ແລະ ແຕກຕູ່ າງກັນເຊິູ່ ງແຕູ່ ລະຄ ູ່ ໄດ້ລະບຸອອກມາ . 

ແລກປູ່ ຽນແນວຄິດກູ່ ຽວກັບວິທີການໃນການຈັດການຄວາມແຕກຕູ່ າງເຫ ົ ູ່ ານີ ້ . 

ລະດົມແນວຄວາມຄິ ດກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ທາງທີູ່ ແມູ່ ຍິ ງສາມາດເບີູ່ ງແຍູ່ ງຄອບຄົວພ້ອມກັບ
ມີ ເວລາໃນການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດ. [15 ນາທີ ] 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ຕາຕະລາງ 2.5ກ: ວົງຈອນຊີ ວິ ດ 

40 ນາທີ  

 

ສະພາບລວ

ມ 

 

40 ນາທີ  
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ໃນກິດຈະກໍານີ ້ ພວກເຮົາໄດ້ເບິູ່ ງກູ່ ຽວກັບວົງຈອນຊີ ວິ ດ  ຂອງຜ ້ ຊາຍ ແລະ 
ແມູ່ ຍິ ງ ພ້ອມກັບບາງສິູ່ ງທ້າຍທາຍ ຂອງແມູ່ ຍິ ງ ທີູ່ ພົບພ້ໍໃນການດໍ າເນີ ນທຸລະ
ກິດ ແລະ ວິ ທີ ການໃນແກ້ໄຂສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ້ .  

 

 

ສໍ າລັບແຕູ່ ຜ ້

ຊາຍ 

ສໍ າລັບແຕູ່

ແມູ່ ຍິ ງ 

ສິູ່ ງທີູ່ ຄ້າຍຄື

ກັນ 
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ພາກທີ  3: ການ
ກໍານົດແນວຄິ ດທຸລະ
ກິດ ແລະລ ກຄາທີູ່

ເປັນໄປໄດ້ 
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ພາກທີ  3: ການກໍານົດແນວຄິ ດທຸລະກິດ ແລະ ລ ກຄ້າທີູ່

ເປັນໄປໄດ້ 

 
 

 
 

ໃນຕອນນີ ້ ແນວຄິ ດທຸລະກິດໄດ້ຖືກເລື ອກແລ້ວ, ວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປ ຂອງທູ່ ານ ແມູ່ ນເລີູ່ ມ
ເຮັດແຜນທຸລະກິດ. ສິູ່ ງນີ ້ ຈະຊູ່ ວຍໃຫ້ທູ່ ານຈັດຕ້ັງແນວຄວາມຄິ ດ ແລະ ເຂົ ້ າໃຈດີ ຂຶ ້ ນກູ່ ຽວ
ກັບວິ ທີການສ້າງທຸລະກິດ  ຂອງທູ່ ານ .  ຖ້າບັນດາສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມແລກປູ່ ຽນແນວຄິ ດ
ທຸລະກິດທີູ່ ຄື ກັນ, ພວກເຂົາສາມາດສໍ າເລັດພາກທີູ່ ຍັງເຫ ື ອໂດຍການພັດທະນາແນວຄິ ດ
ນ້ັນໃຫ້ດີ ຂຶ ້ ນຕືູ່ ມ. ສິູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນເປັນໄປໄດ້ ສໍ າລັບສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມເພືູ່ ອໃຫ້ສໍ າເລັດ
ພາກທີູ່ ຍັງເຫ ື ອ ໂດຍການເຮັດວຽກກັບບັນດາແນວຄິ ດທຸລະກິດສູ່ ວນບຸກຄົນໃນກຸູ່ ມ.  

ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງພາກນີ ້  ທູ່ ານຈະສາມາດພັນລະນາແນວຄິ ດທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ 

ທີ ູ່ ລະອຽດຂຶ ້ ນຕື ູ່ ມເຂົ ້ າໃຈບັນດາວິທີທາງໃນການຄ້ົນຫາຕະຫ າດພ້ືນຖານ ແລະ  ລະບຸ
ແຈ້ງວູ່ າໃຜຈະເປັນລ ກຄ້າທີູ່ ເປັນໄປໄດ້. 

. 

ກິດຈະກໍາ 3ກ: ການພັນລະນາແນວຄິ ດທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ 

ໃນກິດຈະກໍາຕໍູ່ ໄປທູ່ ານຈະໄດ້ສ້າງໂຄງຮູ່ າງພ້ືນຖານຢູ່ າງງູ່ າຍດູ່ າຍ ຂອງແຜນ
ທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ. ສິູ່ ງນີ ້ ຄວນພັນລະນາທຸລະກິດໃນລາຍລະອຽດ ທີູ່ ພຽງພໍ
ເຊິູ່ ງຜ ້ ອືູ່ ນສາມາດເຂົ ້ າໃຈແຈ້ງກູ່ ຽວກັບສິູ່ ງທີູ່ ທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານເຮັດ ແລະ ຄົນ
ທີູ່ ເປັນລ ກຄູ່ າທີູ່ ເປັນໄປໄດ້. 

 

ມີ ແນວຄິ ດທຸລະກິດທີູ່ ຈະແຈ້ງ 
ເປັນແນວຄິ ດທີູ່ ດີ ທີ ູ່ ມີການພັນລະນາທີູ່ ມີແນວຄິ ດ ຂອງທຸລະກິດອອກມາດີ  ທີູ່

ພົວພັນເຖິງການທູ່ ອງທູ່ ຽວ. ການມີວິ ໄສທັດຈະແຈ້ງຈະຊູ່ ວຍໃຫ້ທູ່ ານຖູ່ າຍທອດຂໍ ້ ຄວາມ
ທີູ່ ຖືກຕ້ອງ ຂອງທຸລະກິດທູ່ ານຕໍູ່ ທຸລະກິດຂອງຜ ້ ອືູ່ ນ, ຊູ່ ວຍເຫ ື ອທູ່ ານເພືູ່ ອເຂົ ້ າໃຈຄວາມ
ໝາຍທີ ູ່ ຄົບ ຖ້ວນໃນແນວຄວາມຄິດທູ່ ານ  ແລະ  ໃຫ້ທູ່ ານສຸູ່ ມໃສູ່ ເປົ ້ າໝາຍ  ແລະ 
ຈຸດປະສົງ. ໃນເວລາພັດທະນາແຜນ, ພະຍາຍາມໃຫ້ມີ ເນື ້ ອຫາທີູ່ ເປັນໄປໄດ້ເຊັູ່ ນເປີ ດຮ້ານ
ຂາຍຂອງຂວັນ ສາມາດກໍານົດໄດ້ຢູ່ າງຈະແຈ້ງຕືູ່ ມວູ່ າຮ້ານຂາຍຂອງຂວັນ ໃຫ້ແກູ່ ບັນດາ
ຄອບຄົວທີູ່ ມາພັກພູ່ ອນຢ ູ່ ທີູ່ ຫາດຊາຍ, ຊື ້ ສິ ນຄ້າທີູ່ ກູ່ ຽວພັນກັບຫາດ ເປັນຕ້ົນ. 

 
 

 

1. ຫົວໜ້າກຸູ່ ມຈະໄດ້ອູ່ ານບົດເລືູ່ ອງທໍາອິ ດ ຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ ໃຫ້ກຸູ່ ມຟັງ. [5ນາທີ ] 

2. ໃນກຸູ່ ມ, ທົບທວນໂຄງຮູ່ າງຂອງແຜນທຸລະກິດສໍ າລັບ ເຂົ ້ າຈີູ່ ແຊບຊ້ອຍ ຂອງນາງໄກູ່
ແກ້ວ ແລະ ກວດສອບລາຍລະອຽດຕູ່ າງໆນ້ັນໃຫ້ຖື ກຕ້ອງ. [5 ນາທີ ] 

3. ໃຊ້ຕາຕະລາງ 3ກ, ເຮັດວຽກຮູ່ ວມກັນ ເພືູ່ ອສະໜັບສະໜ ນເຊິູ່ ງກັນ ແລະກັນ ເພືູ່ ອ
ສໍ າເລັດໂຄງຮູ່ າງແຜນທຸລະກິດສໍ າລັບແນວຄິ ດທຸລະກິດທີູ່ ເປັນໄປໄດ້ສ ງ ທີູ່ ເລື ອກ
ແລ້ວນ້ັນຫ ັ ງຈາກກິດຈະກໍາ 2ຄ.   [15 ນາທີ ] 

 

ເລືູ່ ອງຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ:   

40 ນາທີ  

 

ສະພາບລວ

ມ 

 

25 ນາທີ  
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ນາງໄກູ່ ແກ້ວອາໄສຢ ູ່ ໝ ູ່ ບ້ານແຫູ່ ງໜຶູ່ ງທີູ່ ບໍູ່ ໄກຈາກນະຄອນຫ ວງ. ຫ ັ ງຈາກເລີ ກ
ຮຽນ, ນາງໄດ້ຕັດສິ ນໃຈທີູ່ ຈະເລີູ່ ມທຸລະກິດຂອງນາງ ໂດຍການຂາຍເຂົ ້ າຈີູ່ ໃນລໍ ້ ທີູ່ ຕະຫ າດ
ທ້ອງຖິູ່ ນ. ບໍູ່ ມີຮ້ານຂາຍເຂົ ້ າໜົມໃນໝ ູ່ ບ້ານ. ດັູ່ ງນ້ັນ, ນາງໄກູ່ ແກ້ວ ຄິ ດວູ່ າເຂົ ້ າຈີູ່ ຂອງ
ນາງຈະເປັນສິູ່ ງທີູ່ ຕ້ອງການຫ າຍທີູ່ ສຸດ. ນາງຕ້ອງການຂາຍເຂົ ້ າຈີູ່ ຂອງນາງໃຫ້ຜ ້ ຂາຍໃນ
ຕະຫ າດເຊິູ່ ງສາມາດໃຊ້ເຂົ ້ າຈີູ່ ເປັນສູ່ ວນປະກອບອາຫານທີູ່ ພວກເຂົ າຂາຍ.  

 

ແມູ່ ຂອງນາງກັນລະຍາແມູ່ ນມີຊືູ່ ສຽງໃນການເຮັດເຂົ ້ າໜົມ ແລະ ຈະຊູ່ ວຍສອນ
ເຄັດລັບຂອງການເຮັດເຂົ ້ າໜົມ  ແລະ  ອະນຸຍາດໃຫ້ນາງໄກູ່ ແກ້ວ ໃຊ້ຫ້ອງຄົວ  ແລະ
ອຸປະກອນໃນການເຮັດເຂົ ້ າໜົມຂອງນາງ. ນາງໄກູ່ ແກ້ວ ແມູ່ ນໂຊກດີ  ເພາະວູ່ າລຸງຂອງ
ນາງ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດໃນການຂາຍໝາກໄມ້ໃນລໍ ້ ທີ ູ່ ຕະຫ າດ, ລຸງໄດ້ໃຫ້ໄກູ່ ແກ້ວ ເຊົູ່ າ
ບູ່ ອນວູ່ າງສູ່ ວນໜຶູ່ ງເພືູ່ ອຂາຍເຂົ ້ າໜົມ. ນາງໄກູ່ ແກ້ວ ຈະໃສູ່ ຊື ູ່ ທຸລະກິດຂອງລາວວູ່ າ 
“ເຂົ ້ າຈີູ່ ແຊບຊ້ອຍຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ” ເຖິງແມູ່ ນວູ່ ານາງໄກູ່ ແກ້ວ ບໍູ່ ມີ ປະສົບການໃນການ
ເຮັດທຸລະກິດມາກູ່ ອນ, ນາງໝ້ັນໃຈວູ່ ານາງສາມາດຮຽນຮ ້ ໄດ້ ໄວຈາກແມູ່ ແລະປ້າຂອງ
ນາງ.  
 

ຕົວຢູ່ າງ: ແບບແນວຄິ ດທຸລະກິ ດຂອງ ນາງ ໄກູ່ ແກ້ວ 

 

 

ຊືູ່ ຂອງທຸລະກິ ດ: 

 

 

ເຂົ ້ າຈີູ່ ແຊບຊ້ອຍຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ 

 

ປະເພດທຸລະກິດ: 

 

ຜ ້ ຜະລິ ດ ຜ ້ ໃຫ້ການບໍ ລິ ການ 

 

ຜ ້ ຂາຍຍູ່ ອຍ ຜ ້ ຂາຍສົູ່ ງ 
 

ສິ ນຄ້າ/ການບໍ ລິ ການໃດທີູ່ ຈະເປັນທີູ່

ພໍໃຈ: 
ຕ້ອງການສິ ນຄ້າເຂົ ້ າໜົມໃນໜ ູ່ ບ້ານ 

ສິ ນຄ້າ/ການບໍ ລິ ການໃດທີູ່ ຈະຜະລິ ດ: ເຂົ ້ າຈີູ່  

ໃຜຈະເປັນຄົນທີູ່ ຖື ກຂາຍສິ ນຄ້າ/ໃຫ້
ບໍ ລິ ການ:  

ຊາວບ້ານ, ຜ ້ ຂາຍເຄືູ່ ອງໃນຕະຫ າດ 

ສິ ນຄ້າ/ການບໍ ລິ ການຈະຂາຍໃດ
ແນວໃດ:  

ຕະຫ າດທ້ອງຖິູ່ ນ 

 

 
ຕາຕະລາງ 3ກ: ການພັນລະນາທຸລະກິ ດ ຂອງທູ່ ານ 

ຊືູ່ ຂອງທຸລະກິດ: 
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ປະເພດທຸລະກິດ: 

ຜ ້ ຜະລິ ດ  

ຜ ້ ໃຫ້ການບໍ ລິ ການ 

ຜ ້ ຂາຍຍູ່ ອຍ 

ຜ ້ ຂາຍສົູ່ ງ 
ຜ ້ ຂາຍສິ ນຄ້າການກະເສດ 

ສິ ນຄ້າໃດທີູ່ ທຸລະກິດຈະຜະລິ ດ: 

 
 
 
 
 

ການບໍ ລິ ການທີູ່ ທຸລະກິດຈະຜະລິ ດ: 

 
 
 
 
 

ລ ກຄ້າຈະເປັນກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍໃດ:  

 
 
 
 
 

ທຸລະກິດຈະຕ້ັງຢ ູ່ ໃສູ່ :  

 
 
 
 
 

 
 

ໃນກິດຈໍ າກໍານີ ້  ທູ່ ານຈະໄດ້ພັດທະນາໂຄງຮູ່ າງພ້ືນຖານ ຂອງແນວຄິ ດທຸລະ
ກິດທີູ່ ເປັນໄປໄດ້ສ ງທີູ່ ຖືກລະບຸໃນຕ້ົນນ້ັນ. ໂຄງຮູ່ າງນີ ້ ແມູ່ ນມີຄວາມສໍ າຄັນ
ໃນການແລກປູ່ ຽນແນວຄິ ດພ້ືນຖານ  ຂອງທຸລະກິດຂອງທູ່ ານກັບຜ ້ ອືູ່ ນໆ 

ແລະ ເປັນຕົວຊີ ້ ນໍ າຕໍູ່ ກັບມ ມມອງທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ ຂອງທຸລະກິດທູ່ ານ ທີູ່

ຈະຕ້ອງການຖື ກຂະຫຍາຍໄປສ ູ່ ແຜນທຸລະກິດ.  
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ກິດຈະກໍາ 3ຂ: ການຊອກຫາຕະຫ າດ 

ຫ ັ ງຈາກແນວຄິ ດທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານໄດ້ຖືກຮູ່ າງໄວ້ແລ້ວນ້ັນ , ວິ ທີຕໍູ່ ໄປນີ ້

ແມູ່ ນເພືູ່ ອພັດທະນາແຜນຂອງທູ່ ານ ຕໍູ່ ກັບວິ ທີການຂາຍສິ ນຄ້າຫ ື ການ
ບໍລິ ການ ຂອງທູ່ ານ. ເພືູ່ ອປະສົບຜົນສໍ າເລັດໃນແຜນທຸລະກິດເຫ ົູ່ ານີ ້  ຈໍ າ
ຕ້ອງລະບຸໃຜຈະແມູ່ ນລ ກຄ້າທີ ູ່ ເປັນໄປໄດ້ , ສິ ູ່ ງໃດທີ ູ່ ພວກເຂົາຢາກໄດ້ຫ ື
ຕ້ອງການ ແລະຈໍ ານວນທີູ່ ພວກເຂົ າສາມາດຈູ່ າຍໄດ້. ທຸກໆຢູ່ າງທີູ່ ທຸລະກິດ
ເຮັດນ້ັນແມູ່ ນເພືູ່ ອຊອກຫາຂໍ ້ ມ ນທີູ່ ເອີ ້ ນວູ່ າ ການຄ້ົນຫາ/ຊອກຮ ້ ຕະຫ າດ.  

 

ການຊອກຫາຕະຫ າດສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ າງງູ່ າຍດາຍ. ທູ່ ານສາມາດ: 
1. ເວົ ້ າກັບບັນດາລ ກຄ້າທີູ່ ເປັນໄປໄດ້.  

 ສິ ນຄ້າ ແລະ ການບໍ ລິ ການໃດທີູ່ ພວກເຂົ າຕ້ອງການຈະຊື ້ ?  

 ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ຫ ື  ການອະທິ ບາຍກູ່ ຽວກັບສິ ນຄ້າ ແລະ ການບໍ ລິ ການໃດ
ທີູ່ ດຶ ງດ ດໃຈພວກເຂົ າ?  

 ພວກເຂົາຄິດແນວໃດຕໍູ່ ກັບທຸລະກິດອື ູ່ ນໆທີ ູ່ ໄ ດ້ສະໜອງສິນຄ້າ  ແລະ  ການ
ບໍ ລິ ການໃຫ້ມາແລ້ວ? 

2. ສັງເກດຄ ູ່ ແຂູ່ ງທຸລະກິດ.  

 ສິ ນຄ້າ ແລະ ການບໍ ລິ ການພວກເຂົ າແມູ່ ນມີ ຄຸນະພາບດີ ບໍູ່ ?  

 ພວກເຂົ າຕ້ັງລາຄາໄວ້ເທົູ່ າໃດ? 

 ຄວາມແຕກຕູ່ າງລະຫວູ່ າງທຸລະກິດທີ ູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດທີ ູ່ ສຸດແລະບໍ ູ່ ປະສົບ
ຜົນສໍ າເລັດທີູ່ ສຸດແມູ່ ນຫຍັງ?  

 ພວກເຂົ າດຶ ງດ ດໃຈລ ກຄ້າຄື ແນວໃດ?  

3. ຖາມໝ ູ່ , ຄອບຄົວ ຫ ື  ເພືູ່ ອຮູ່ ວມງານອືູ່ ນໆ:  

 ພວກເຂົ າຄິ ດແນວໃດຕໍູ່ ແນວຄິ ດທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ?  

 ສິ ນຄ້າ ແລະ ການບໍ ລິ ການໃດຈະຂາຍດີ ໃນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົ າ?  

 ພວກເຂົ າຄິ ດແນວໃດກັບສິ ນຄ້າຂອງຄ ູ່ ແຂູ່ ງ?  
 

ຂໍ ້ ມ ນໄດ້ຖືກລວບລວມ ຜູ່ ານການຄ້ົນຫາຕະຫ າດຄວນຖືກບັນທຶກໃນຕາຕະລາງ
ວິ ເຄາະຕະຫ າດ. 

ທູ່ ານຄວນພິຈາລະນາເຊັູ່ ນກັນ: 

 ຄວາມຈໍ າເປັນຕໍູ່ ສິ ນຄ້າ ຫ ື  ການໃຫ້ການບໍ ລິ ການ ຂອງທູ່ ານແມູ່ ນຫຍັງ?  

 ເປັນຫຍັງນັກທູ່ ອງທູ່ ຽວຕ້ອງການຊື ້ ເຄືູ່ ອງຈາກທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ? 

 ສິ ນຄ້າ ຂອງທູ່ ານ ມີ ຜົນປະໂຫຍດແກູ່ ລ ກຄ້າແນວໃດ? 

 ສິ ນຄ້າ/ການບໍ ລິ ການ ຂອງທູ່ ານ ແມູ່ ນມີ ຄວາມຕ້ອງການຕະຫ ອດປີ , ລະດ ການ 

ຫ ື ດົນໆເທືູ່ ອໜຶູ່ ງບໍູ່ ? 

 ມີ ຈຸດສ ງສຸດຕາມລະດ ການ ເລຶູ່ ອງຈໍ ານວນ ຂອງນັກທູ່ ອງທູ່ ຽວ ແລະ ລາຍຮັບບໍູ່ ? 

 ໃຜແມູ່ ນຄ ູ່ ແຂູ່ ງ ຂອງທູ່ ານ ແລະ ສິ ນຄ້າມີ ຄວາມໜ້າສົນໃຈແນວໃດຕໍູ່ ນັກທູ່ ອງ
ທູ່ ຽວ? ສິ ນຄ້າຂອງທູ່ ານມີ ຢ ູ່ ບູ່ ອນອືູ່ ນໃນເຂດຕະຫ າດບໍູ່ ? 

 ແມູ່ ນຫຍັງທີູ່ ເຮັດໃຫ້ສິ ນຄ້າ ຂອງທູ່ ານແຕກຕູ່ າງ (ຄວາມສະດວກ, ຄຸນນະພາບ, 

ການບໍ ລິ ການ, ລາຄາ)? 

 ລ ກຄ້າຈະຈູ່ າຍເງິ ນແນວໃດ? (ທູ່ ານຕ້ອງການເຄືູ່ ອງຂ ດບັດເຄຣດິ ດບໍູ່ ?) 

 ຈໍ ານວນ ຂອງລ ກຄ້າ ມີ ທູ່ າອູ່ ຽງເພີູ່ ມຂຶ ້ ນບໍູ່ ?  

ຮ ້ ຈັກໃຜແມູ່ ນລ ກຄ້າ ແລະ ກໍານົດເປົ ້ າໝາຍຕະຫ າດ ແມູ່ ນມີຄວາມສໍ າຄັນໃນ
ການຂົນສົູ່ ງສິ ນຄ້າ/ການບໍ ລິ ການ. ທູ່ ານຄວນຮ ້ ຈັກໃຜຈະຊື ້ ສິ ນຄ້າ ແລະ ວິ ທີ ການດຶ ງດ ດ
ພວກເຂົ າ. ສິູ່ ງທີູ່ ຄວນພິຈາລະນາ: 
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 ໃຜຈະຊື ້ ສິ ນຄ້າ/ການບໍ ລິ ການ ຂອງທູ່ ານ? 

 ລ ກຄ້າຂອງທູ່ ານມີ ຢ ູ່ ໃສ? 

 ພວກເຂົາມາຈາກໃສ ແລະ ເປັນຫຍັງ, ໃກ້ເທົູ່ າໃດພວກເຂົ າຈຶູ່ ງເດີ ນທາງມາ ແລະ 
ໃຊ້ເວລາເທົູ່ າໃດ ແລະ ລາຄາໃດທີູ່ ພວກເຂົ າຈະຈູ່ າຍໃນເຂດຂອງທູ່ ານ? 

 ນັກທູ່ ອງທູ່ ຽວຢ ູ່ ໃນເຂດນີ ້ ແມູ່ ນມາເພືູ່ ອການພັກຜູ່ ອນບໍ ູ່ ,  ການຮຽນ ,  ການ
ພັກຜູ່ ອນເປັນກຸູ່ ມ ຫ ື  ທຸລະກິດ? 

 ລ ກຄ້າຈະມາຈາກທຸລະກິດທູ່ ອງທູ່ ຽວທົູ່ ວໄປໃນເຂດ ຂອງທູ່ ານບໍູ່  ຫ ື  ພວກເຂົາໄປ
ຫາຮ້ານ ຂອງທູ່ ານຢູ່ າງສະເພາະໂດຍເຫດການພິເສດ ຫ ື  ຊູ່ ວງຫ ຸ ດລາຄາ? 

 ເຂດຂອງທູ່ ານ ແມູ່ ນເຂດປາຍທາງຂອງນັກທູ່ ອງທູ່ ຽວບໍູ່  ຫ ື ເຂດທາງຜູ່ ານ? 

 ໂດຍທົູ່ ວໄປ ແມູ່ ນໃຜເປັນຜ ້ ຕັດສິ ນໃຈທີູ່ ຊືູ່
້ ສິ ນຄ້າເຈົ ້ າ (ພໍູ່ ແມູ່ ) ແລະ ໃຜມີອິ ດທິ

ຜົນໃນການຕັດສິ ນໃຈຊື ້  (ເດັກນ້ອຍ)? 

 
 
 

 
 

1. ກູ່ ອນໜ້າ ທີູ່ ຈະເລີູ່ ມກິດຈະກໍາ, ຫົວໜ້າກຸູ່ ມຈະໄດ້ອູ່ ານການຄ້ົນຫາຕະຫ າດ ຂອງນາງ
ໄກູ່ ແກ້ວ ໃຫ້ກຸູ່ ມຟັງ. ໃນກຸູ່ ມ, ປຶ ກສາຫາລື ວິ ທີ ການທີູ່ ນາງໄກູ່ ແກ້ວ ສາມາດໃຊ້ຂໍ ້ ມ ນ
ໃນການວາງແຜນທຸລະກິດ ຂອງນາງ. ຂໍ ້ ມ ນທີູ່ ລາວໄດ້ຮວບຮວມມານ້ັນ ແມູ່ ນລາຄາ
ທີູ່ ລ ກຄ້າຈະຈູ່ າຍ ແລະ ລາຄາທີູ່ ຄ ູ່ ແຂງຂອງທູ່ ານຕ້ັງລາຄາໄວ້ເຊິູ່ ງໄດ້ຖືກບັນທຶກໃສູ່
ຕາຕະລາງອືູ່ ນເຊິູ່ ງຈະທົບທວນຄື ນຕາມຫ ັ ງ. [10 ນາທີ ] 

2. ເຮັດວຽກກັບໜຶູ່ ງຫ ື ສອງສະມາຊິ ກອືູ່ ນໃນກຸູ່ ມ, ປຶ ກສາຫາລື ກູ່ ຽວກັບແນວຄວາມຄິ ດ
ທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ ແລະ ສໍ າເລັດຂໍ ້ ມ ນການຄ້ົນຫາຕະຫ າດໃນຕາຕະລາງ 3ຂ ຂອງຄ ູ່
ມື ຝຶກອົບຮົມ.  

 

 ໃນຖັນ 1: ພັນລະນາລ ກຄ້າທີູ່ ເປັນໄປໄດ້ເພືູ່ ອເປັນເປົ ້ າໝາຍ; 

 ໃນຖັນ 2: ລະບຸແຫ ູ່ ງຂໍ ້ ມ ນຂອງຕະຫ າດມາ; 
 ໃນຖັນ 3: ລະບຸສິ ນຄ້າ ແລະ ການບໍ ລິ ການຕາມຄວາມຕ້ອງການຈາກບັນດາລ ກ

ຄ້າທີູ່ ເປັນໄປໄດ້ 

 ໃນຖັນ 4: ລະບຸຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມມັກຂອງລ ກຄ້າ. ຄິ ດກູ່ ຽວກັບແຮງ
ບັນດານໃຈແລະບູ່ ອນໃດ, ແນວໃດ ແລະ ດົນປານໃດທີູ່ ພວກເຂົ າຕ້ອງການຊື ້ ; 

 ໃນຖັນ 5: ລະບຸຂໍ ້ ມ ນທີູ່ ຮ ້ ຈັກກູ່ ຽວກັບຄ ູ່ ແຂູ່ ງ [15 ນາທີ ] 

3. ໃນກຸູ່ ມ, ແລກປູ່ ຽນນໍ າກັນຕໍູ່ ກັບຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການຄ້ົນຫາຕະຫ າດ ຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອ
ລະບຸຖ້າມີຄວາມແຕກຕູ່ າງ. ແຕູ່ ລະຄົນຄວນເຂົ ້ າຮູ່ ວມໃນການປຶ ກສາຫາລື  ແລະ 
ປັບປຸງຂໍ ້ ມ ນໃໝູ່  ຂອງທູ່ ານເອງທີູ່ ໄດ້ຮຽນຈາກກຸູ່ ມ. [15ນາທີ ] 

 

 
 

ຕົວຢູ່ າງ: ການຊອກຫາຕະຫ າດ ຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ 

ລ ກຄ້າທີູ່  

ເປັນໄປໄດ້ 

ແຫ ູ່ ງຂໍ ້ ມ ນ
ຕະຫ າດ 

ສິ ນຄ້າ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການ
ທີູ່ ມີ ຄວາມ
ຕ້ອງການ 

ຄວາມ
ຕ້ອງການ 

ແລະສິູ່ ງທີູ່

ມັກຂອງລ ກ
ຄ້າ 

ການວິ ເຄາະຄ ູ່ ແຂູ່ ງ 

45 ນາທີ  
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ສະມາຊິ ກ
ຂອງຊຸມ
ຊົນ
ທ້ອງຖິູ່ ນ, 

ສູ່ ວນໃຫຍູ່
ແມູ່ ນ
ຄອບຄົວໄວ
ໜຸູ່ ມ 

ການ
ສັງເກດ
ຂອງຄ ູ່ ແຂງ 
ແລະ ການ
ປຶ ກສາຫາລື
ກູ່ ຽວກັບ
ລ ກຄ້າທີູ່

ເປັນໄປໄດ້ 

ເຂົ ້ າຈີູ່ ສໍ າລັບ 

ແຊນວິ ດ 

ມັກຊື ້ ເຂົ ້ າຈີູ່      

ໃໝູ່ ປະຈໍ າວັນ 

ຮ້ານຂາຍເຂົ ້ າໜົມທີູ່ ໃກ້
ທີູ່ ສຸດແມູ່ ນຫູ່ າງຈາກ
ນະຄອນຫ ວງ 30 Km. 

ໃນໝ ູ່ ບ້ານເຂົ ້ າຈີູ່

ສາມາດຊື ້ ໄດ້ໄດ້ຢ ູ່ ບູ່ ອນ
ດຽວຈາກ ຮ້ານທ້ອງຖິູ່ ນ  

ແຕູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນເຂົ ້ າຈີູ່ ໃໝູ່ . 

ຮ້ານຍັງໄດ້ຂາຍສິ ນຄ້າ
ອືູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ ເຂົ ້ າ ໜົມ
ເຄັກ ແລະ ເຂົ ້ າໜົມປັງ. 

ຜ ້ ຂາຍໃນ
ຕະຫ າດໃນ 

ໝ ູ່ ບ້ານ 

ແລະ ປ້າ
ຂອງຂ້ອຍ  

ການ
ສັງເກດ
ຂອງຄ ູ່ ແຂງ 
ແລະ 
ປຶ ກສາຫາລື
ກັບ
ນັກທຸລະກິດ
ທ້ອງຖິູ່ ນ 

ເຂົ ້ າຈີູ່ ທີູ່ ໃຊ້ໃນ
ການເຮັດ
ຂອງຫວານ
ທ້ອງຖິູ່ ນ. 

ເຂົ ້ າຈີູ່ ເກົູ່ າໄດ້
ຂາຍໃນ
ຕະຫ າດເພືູ່ ອ
ເກື ອປາ.  

ຕ້ອງການ
ການຈັດຫາທີູ່

ຖື ກທີູ່ ສຸດທີູ່ ມີ
ຢ ູ່ . 

ການເຮັດວຽກຂອງຜ ້
ຂາຍໃນຕະຫ າດ
ທ້ອງຖິູ່ ນພ້ອມໆກັບ
ການຊື ້ ເຂົ ້ າຈີູ່ ທີູ່ ຖື ກສັູ່ ງ
ຫ າຍຈາກຮ້ານຂາຍເຂົ ້ າ
ໜົມປັງໃນ
ນະຄອນຫ ວງ. ຜ ້
ຄ້າຂາຍທ້ອງຖິູ່ ນເຮັດ
ການຂົນສົູ່ ງໃນລາຄາຕໍູ່ າ
ໜຶູ່ ງເທືູ່ ອຕໍູ່ ອາທິ ດ.  

 

 
ຕາຕະລາງ 3ຂ: ຂໍ ້ ມ ນການຊອກຫາຕະຫ າດ 

ລ ກຄ້າທີູ່ ເປັນໄປ
ໄດ້ 

ແຫ ູ່ ງຂໍ ້
ມ ນ
ຕະຫ າດ 

ສິ ນຄ້າແລະການ
ບໍ ລິ ການທີູ່ ມີ ຄວາມ
ຕ້ອງການ 

ຄວາມຕ້ອງການ 

ແລະສິູ່ ງທີູ່ ມັກ
ຂອງລ ກຄ້າ 

ການ
ວິ ເຄາະ 
ຄ ູ່ ແຂູ່ ງ 

     

     

     

     

 
ການຄ້ົນຫາຕະຫ າດ ແມູ່ ນບາງສິູ່ ງບາງຢູ່ າງທີູ່ ທຸລະກິດທີູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ 

ຈະຕ້ອງການເຮັດໃນທິດສະດີ ພ້ືນຖານ. ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມມັກ 

ຂອງລ ກຄ້າແມູ່ ນປູ່ ຽນແປງຢ ູ່ ຕະຫ ອດ ແລະ ການແຂູ່ ງຂັນ ຂອງທູ່ ານຈະ
ພະຍາຍາມພົບກັບຄວາມຕ້ອງການຕະຫ ອດ. ພາກທີ 3 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທູ່ ານ
ພັດທະນາບັນດາທັກສະໃນການສ້າງໂຄງຮູ່ າງແຜນທຸລະກິດ  ແລະ ເຮັດ
ການຊອກຫາຕະຫ າດ. ໃນພາກຕໍູ່ ໄປທູ່ ານຈະໄດ້ໃຊ້ຂໍ ້ ມ ນໃນການພັດທະນາ
ແຜນການຕະຫ າດ.  
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ILO – ແຜນງານ ການແຂູ່ ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ASEAN 21 

  

ພາກທີ  4: ຂະບວນ
ການ ວາງແຜນ 
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ພາກທີ  4: ການຕະຫ າດ 
 
 

 

 
 

ແຜນການຕະຫ າດ ຈະກໍານົດຍຸດທະສາດທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫ້ສິ ນຄ້າ 
ແລະການບໍລິການດຶງດ ດລ ກຄ້າທີ ູ່ ເ ປັນໄປໄດ້ . ໃນບາດກ້າວໜຶູ່ ງ  ທີ ູ່ ທູ່ ານພັດທະນາ
ແຜນການຕະຫ າດແມູ່ ນການຕັດສິນໃຈກູ່ ຽວກັບຍຸດທະສາດທີ ູ່ ທູ່ ານຈະຮັບຮອງໃນ
ຂົງເຂດທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ ຂອງທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ. ຂົງເຂດການຕັດສິ ນໃຈເຫ ົູ່ ານີ ້  ແມູ່ ນ
ຮ ້ ຈັກໃນນາມວູ່ າ 4 P: 

 Product (ສິ ນຄ້າ): ສິ ນຄ້າ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການ ທີູ່ ທູ່ ານກໍາລັງຈະຂາຍໃຫ້ແກູ່ ລ ກຄ້າ 
ຂອງທູ່ ານ; 

 Place (ສະຖານທີູ່ ): ວິ ທີ  ແລະ ບູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານກໍາລັງຈະໄປຫາລ ກຄ້າ; 
 Promotion (ການສົູ່ ງເສີ ມການຕະຫ າດ): ວິ ທີການທີູ່ ທູ່ ານແຈ້ງລ ກຄ້າກູ່ ຽວກັບ

ສິ ນຄ້າ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການ ແລະ ວິ ທີ ການດຶ ງດ ດລ ກຄ້າ; 
 Price (ລາຄາ): ລາຄາທີູ່ ທູ່ ານຈະເອົ ານໍ າລ ກຄ້າຈາກສິ ນຄ້າ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການ ຂອງ

ທູ່ ານ.  

 

ໃນພາກການຕະຫ າດຂອງແຜນທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ ຄວນເປັນສິູ່ ງທີູ່ ແຂງແກູ່ ນທີູ່

ສຸດ. ທູ່ ານຕ້ອງສາມາດສືູ່ ສານແນວຄິ ດຢູ່ າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມໃຫ້ແກູ່ ລ ກຄ້າ. ແນວ
ຄິ ດທີູ່ ປາສະຈາກລະດັບການຊື ້ ທີ ູ່ ມີປະສິ ດທີຜົນ ແລະ ການນໍ າສະເໜີທີູ່ ດຶ ງດ ດໃຈ ຈະບໍູ່
ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ. ທູ່ ານຕ້ອງສ້າງພາບພົດ, ຊືູ່ ສຽງ ແລະ ຖານລ ກຄ້າ.  
ສິູ່ ງທີູ່ ຄວນພິຈາລະນາ:  

 ທູ່ ານຕ້ອງການໃຫ້ທຸລະກິດທູ່ ານເປັນແບບໃດໃນຕະຫ າດ? (ແບບຖືກແຕູ່ ດີ , 

ຕາມເປົ ້ າໝາຍລ ກຄ້າຄຸນະພາບສ ງ, ສະດວກສະບາຍ, ພິເສດ…) 

 ຊືູ່  ແລະ ເຄືູ່ ອງໝາຍ ຂອງບໍ ລິ ສັດທູ່ ານ ຈະເປັນແບບໃດ? ທູ່ ານມີ ຕຶກບໍູ່  ແລະ ຕຶກ
ຈະເປັນແນວໃດ? ທູ່ ານຈະນຸູ່ ງເຄືູ່ ອງແບບບໍູ່ ? 

 ລັກນະນະພິເສດທີູ່ ທູ່ ານຈະເນ້ັນໃສູ່ ລ ກຄ້າແມູ່ ນຫຍັງ? 

 ໃຫ້ຈືູ່  ຊືູ່ , ເພດ, ລາຍຮັບ, ລະດັບການສຶ ກສາ ແລະ ສະຖານະການແຕູ່ ງງານ ຂອງ
ລ ກຄ້າ 

 ລະບຸບັນດາຂໍ ້ ບັງຄັບທີູ່ ອາດສົູ່ ງຜົນກະທົບຕໍູ່ ຄວາມສາມາດ ຂອງທຸລະກິດໃນການ
ສ້າງການຂາຍ  (ອາກາດ ,  ການປູ່ ຽນແປງບັນດາລະບຽບ ດ້ ານ ນິ ຕິ ກໍາ  ຫ ື  

ສິູ່ ງແວດລ້ອມ, ໂຄງລູ່ າງພ້ືນຖານ      ກາຍຍະພາບ, ການປູ່ ຽນແປງເຕັກໂນໂລຊີ ) 

 ທູ່ ານຈະດຶ ງດ ດ, ຮັກສາ ແລະ ເພີູ່ ມລ ກຄ້າດ້ວຍວິ ທີ ໃດ? 

 ທູ່ ານຈະຕ້ັງລາຄາ, ໂຄສະນາ ແລະ ສົູ່ ງເສີ ມສິ ນຄ້າ, ການບໍ ລິ ການ ຫ ື  ການດຶ ງດ້ວຍ
ວິ ທີ ໃດ? 

 ໃຜຈະເປັນຄ ູ່ ຮູ່ ວມໂຄສະນາ? ຫ້ອງການທູ່ ອງທູ່ ຽວທ້ອງຖິູ່ ນມີທຶນສໍ າລັບການ
ໂຄສະນາບໍູ່ ? 

 ການໂຄສະນາຄວນໂຄສະນາຢ ູ່ ໃສ? (ປ້າຍໂຄສະນາ, ວິ ທະຍຸ, ໜັງສື ພິມ, ປາຍຕາມ
ຖະໜົນ, ແຜູ່ ນພັບ, ໂຄສະນາທາງອິ ນເຕີ ເນັດ) 

120 ນາ

ທີ  

 ສະພາບ

ລວມ 
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 ລາຄາແຕູ່ ລະຊະນິດແມູ່ ນເທົູ່ າໃດ? ແມູ່ ນສິູ່ ງໃດທີູ່ ສັງເກດເຫັນທີູ່ ສຸດໃນຊຸມຊົນ
ຂອງເຈົ ້ າ? 

  

ໃນພາກນີ ້ ພວກເຮົ າຈະໄດ້ຮຽນກູ່ ຽວກັບສິ ນຄ້າ, ສະຖານທີູ່  ແລະ ການສົູ່ ງເສີ ມກາຂາຍ. 

ພວກເຮົ າຈະຮຽນກູ່ ຽວກັບລາຄາໃນພາກອືູ່ ນ.  
 

ກິດຈະກໍາ 4ກ: ກໍານົດຄຸນລັກສະນະ ຂອງສິ ນຄ້າ ຂອງທູ່ ານ 

ທູ່ ານຈະເລີ ູ່ ມແຜນການຕະຫ າດ  ຂອງທູ່ ານ  ໂດຍການກໍານົດລັກສະນະ
ພິເສດ ຂອງສິ ນຄ້າ ຫ ື ການບໍ ລິ ການ ຂອງທູ່ ານ ແລະ ພັນລະນາສິູ່ ງທີູ່ ເຮັດ
ໃຫ້ ສິ ນຄ້າຫ ື ການບໍ ລິ ການໃຫ້ພິເສດ ຫ ື ແຕກຕູ່ າງຈາກຄ ູ່ ແຂູ່ ງ.  

 

 
 

1. ຟັງຫົວໜ້າກຸູ່ ມອູ່ ານແຜນສິ ນຄ້າ ຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ ແລະ ປຶ ກສາຫາລື ກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ທີູ່

ແຜນອາດຈະແຕກຕູ່ າງໄປຖ້າທຸລະກິດ ຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ ໃຫ້ການບໍລິ ການແທນ
ສິ ນຄ້າ. [5 ນາທີ ] 

2. ສ້າງຕາຕະລາງ 4ກຄື ນໃໝູ່ : ແບບແຜນການຕະຫ າດຂອງສິ ນຄ້າໃນສູ່ ວນຂອງແຜນ
ວາດ. ຖ້າບໍູ່ ມີ ແຜນວາດ, ສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມສາມາດເຮັດວຽກໃນຄ ູ່ ມື ຝຶກອົບຮົມໄດ້. [3 

ນາທີ ] 

3. ໃນກຸູ່ ມ, ສໍ າເລັດແຜນການຕະຫ າດຂອງສິ ນຄ້າສໍ າລັບຜະລິ ດຕະພັນຫ ື ການບໍ ລິ ການ. 

ທູ່ ານສາມາດພັນລະນາ 1-3 ສິ ນຄ້າທີູ່ ແຕກຕູ່ າງແຕູ່ ແຕູ່ ລະອັນຄວນຖື ກພັນລະນາໃນ
ຕາຕະລາງການວາງແຜນທີ ູ່ ແຍກອອກຈາກກັນເຊິ ູ່ ງອາດຕ້ອງໄດ້ ສ້າງຄືນໃໝູ່
ຕູ່ າງຫາກ.[15 ນາທີ ] 

 

ຕົວຢູ່ າງ: ແຜນການຕະຫ າດ ຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ 

ສິ ນຄ້າ (ຜະລິ ດຕະພັນຫ ື ການ
ບໍ ລິ ການ) 

ກ້ອນເຂົ ້ າຈີູ່  

ຄຸນະພາບ 
ເຂົ ້ າຈີູ່ ທີູ່ ເຮັດແບບພ້ືນບ້ານໃໝູ່ ໆພ້ອມກັບຂອບທີູ່

ກອບ 

ສີ  ເຂົ ້ າຈີູ່ ຂາວພ້ອມກັບຂອບສີ ນໍ ້ າຕານ 

ຂະໜາດ ກ້ອນຂະໜາດກາງ (12 ປູ່ ຽງ)  

ການຫຸ້ມຫໍູ່  ຖົງຢາງໃສ 

ສິ ນຄ້າຈະແຕກຕູ່ າງຈາກຄ ູ່
ແຂງຄື ແນວໃດ? 

ເຂົ ້ າຈີູ່ ຂອງຂ້ອຍເຮັດແບບພ້ືນບ້ານ ແລະ ຈະອົບໃ
ໝູ່ ໃນແຕູ່ ລະມື ້  

 
ຕາຕະລາງ 4ກ: ແຜນການຕະຫ າດ ຂອງສິ ນຄ້າ 

25 ນາທີ  
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ສິ ນຄ້າ (ຜະລິ ດຕະພັນຫ ື ການ
ບໍ ລິ ການ) 

 

ຄຸນະພາບ  

ສີ   

ຂະໜາດ  

ການຫຸ້ມຫໍູ່   

ສິ ນຄ້າຈະແຕກຕູ່ າງຈາກຄ ູ່ ແຂງ
ຄື ແນວໃດ? 

 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ ້ ທູ່ ານຈະໄດ້ເບີ ູ່ ງກູ່ ຽວກັບການກໍານົດຄຸນລະສະນັກ  ຂອງ
ສິ ນຄ້າ ແລະ ຄວາມສໍ າຄັນ ຂອງການຕະຫ າດ.  

 
ກິດຈະກໍາ 4ຂ: ສະຖານທີູ່ ຂາຍສິ ນຄ້າ ຂອງທູ່ ານ 

ວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປຂອງແຜນການຕະຫ າດ ຂອງທູ່ ານ ແມູ່ ນເພືູ່ ອຕັດສິ ນໃຈສະຖານທີູ່

ທີ ູ່ ທຸລະກິດທູ່ ານຈະຕ້ັງຢ ູ່ . ການມີທີູ່ ຕ້ັງທີູ່ ຖືກຕ້ອງ ຫ ື  ສະຖານທີູ່ ທີ ູ່ ສາມາດ
ເຫັນຄວາມແຕກຕູ່ າງລະຫວູ່ າງຄວາມສໍ າເລັດ ແລະ ຄວາມລ້ົມເຫ ວແຕູ່ ທີູ່

ຕ້ັງທີູ່ ສໍ າຄັນແມູ່ ນຂຶ ້ ນກັບຊະນິດຂອງທຸລະກິດ   ທີູ່ ທູ່ ານໄດ້ວາງແຜນໄວ້ , 

ອຸປະກອນ , ການສະໜອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີູ່ ທູ່ ານຕ້ອງການພ້ອມ
ດຽວກັນກັບສະຖານີ ທີູ່ ລ ກຄ້າຢ ູ່ .  

 

ທີູ່ ຕ້ັງທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ ຄວນພິຈາລະນາຢູ່ າງລະມັດລະວັງ. ທູ່ ານຄວນພິຈາລະນາ
ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄວາມງູ່ າຍດາຍໃນການເຂົ ້ າເຖິງ (ສິ ນຄ້າສໍ າລັບລ ກຄ້າຈະ
ເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ຢູ່ າງງູ່ າຍດາຍ ແລະ ວູ່ ອງໄວ ຄື ແນວໃດ), ການເບີູ່ ງເຂດທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ 

(ຈະຖືກຕ້ັງຢ ູ່ ໃນຖະໜົນຫ ັ ກທີູ່ ນັກທູ່ ອງທູ່ ຽວໃຊ້ບໍູ່ ?, ການສັນຈອນ, ການຈອດລົດ, ສິູ່ ງ
ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ທຸລະກິດອືູ່ ນໆ ທີູ່ ຢ ູ່ ອ້ອມຂ້າງຈຸດທີູ່ ຕ້ັງທີູ່ ຂອງທູ່ ານສະເໜີ  

(ທຸລະກິດທູ່ ານຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກູ່ ບັນດາທຸລະກິດທູ່ ອງທູ່ ຽວອືູ່ ນໆ ທີູ່ ຢ ູ່ ໃກ້ຫັນບໍູ່ ? ຈະ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສັນຈອນ ແລະ ການແບູ່ ງບັນລາຄາການໂຄສະນາ ແລະ 
ການສົູ່ ງເສີ ມການຂາຍບໍູ່ ?  

ພ້ອມນີ ້ ສິູ່ ງສໍ າຄັນທີູ່ ຄວນພິຈາລະນາຄໍ າຖາມດໍ າເນີ ນງານ: 

 ໃຜຈະຈັດການທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ? ທູ່ ານຈະຈ້າງພະນັກງານອືູ່ ນບໍູ່ , ຖ້າຈ້າງ ໃຜທີູ່

ເຈົ ້ າໄວວາງໃຈເຮັດວຽກໃຫ້ທູ່ ານ?  

 ໃບອະນຸຍາດ,  ຄູ່ າທໍານຽມຕູ່ າງໆ ແລະ ການອະນຸມັດ ທີູ່ ທູ່ ານຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ
ທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານມີ ຍັງແດູ່ ?  

 ທູ່ ານຈະຕ້ອງການເບີ ໂທລະສັບ, ຈຸດຕ້ັງຫ້ອງການ ຫ ື  ເວັບໄຊ
ບໍູ່ ? 

 
 

1. ດັູ່ ງທີູ່ ກຸູ່ ມໄດ້ອູ່ ານແຜນທີູ່ ຕ້ັງຂອງຈຸດທີູ່ ຕ້ັງຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ ແລ້ວນ້ັນ. ດັູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານໄດ້

25 ນາທີ  
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ທົບທວນແຜນທີູ່ ໄດ້ປຶ ກສາຫາລື ນໍ າກັນໃນກຸູ່ ມຖ້າສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມ ເຫັນດີ ກັບທາງ
ເລື ອກ  ຂອງນາງ  ແລະ  ສິ ູ່ ງຕູ່ າງໆທີ ູ່ ທູ່ ານຕ້ອງເຮັດແຕກຕູ່ າງຖ້າທູ່ ານເປັນນາງ
ກັນລະຍາ [5 ນາທີ ] 

2. ຕໍູ່ ໄປ, ເຮັດວຽກເປັນຄ ູ່  ເພືູ່ ອສໍ າເລັດແຜນທີູ່ ຕ້ັງສໍ າລັບທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານເອງ. [10 

ນາທີ ] 

3. ກັບຄື ນມາເປັນວຽກເປັນກຸູ່ ມ ແລະ ຜັດປູ່ ຽນກັນແລກປູ່ ຽນແຜນທີູ່ ຕ້ັງຂອງທູ່ ານກັບ
ຄົນໃນກຸູ່ ມ. ບັນດາສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມຈະຕ້ອງປະກອບຄໍ າຄິ ດເຫັນ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າທີູ່

ເປັນປະໂຫຍດຕໍູ່ ກັບແຕູ່ ລະແຜນທີູ່ ໄດ້ຖື ກນໍ າສະເໜີກູ່ ອນຈະກ້າວໄປຫາວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປ. [10 

ນາທີ ]  

4. ກູ່ ອນຈະກູ່ າວໄປພາກຕໍູ່ ໄປ, ໃຫ້ມີການປຶ ກສາຫາລື ແບບສ້ັນກູ່ ຽວກັບຊະນິ ດທີູ່ ຕ້ັງທີູ່

ແຕກຕູ່ າງກັນເຊິູ່ ງນັກລົງທຶນສາມາດເລື ອກໄດ້ ແລະ ອັນໃດທີູ່ ຄື ກັນໃນຊຸມຊົນຂອງ
ທູ່ ານ. ຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະໂອກາດຂອງແຕູ່ ລະຊະນິ ດທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນແມູ່ ນຫຍັງ 

ແລະ ກູ່ ຽວກັບພັນກັບຄວາມປອດໄພໃນບູ່ ອນເຮັດວຽກຄື ແນວໃດ? [5 ນາທີ ] 

 

ຕາຕະລາງ4ຂ: ແຜນການຕະຫ າດຂອງທີູ່ ຕ້ັງ ຂອງທຸລະກິ ດ 

ຕົວຢູ່ າງ: ແຜນທີູ່ ຕ້ັງສໍ າລັບທີູ່ ຕ້ັງຂອງທຸລະກິດນາງໄກູ່ ແກ້ວ 

ທີູ່ ຕ້ັງຂອງທຸລະກິດ: ຂ້ອຍຈະເຊົູ່ າເອົ າສູ່ ວນໜຶູ່ ງຂອງລໍ ້ ອາຫານຂອງປ້າຂ້ອຍ
ໃນຕະຫ າດທ້ອງຖີູ່ ນ. 

ຊະນິ ດຂອງທຸລະກິດ: ຂ້ອຍຍູ່ ອຍ/ເຂດການຄ້າ (ລໍ ້ ຕະຫ າດ)   

ສະຖານະ:  ເຊົູ່ າ            ເປັນເຈົ ້ າຂອງໂດຍ
ຂ້ອຍເອງ 
 ຈະຖື ກກໍູ່ ສ້າງ  ອືູ່ ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ) 

ຂ້ອຍເລື ອກທີູ່ ຕ້ັງນິ ້ ເພາະວູ່ າ: ທີູ່ ຕ້ັງນີ ້ ມີ ຄວາມສະດວກສະບາຍເຊິູ່ ງແມູ່ ນບູ່ ອນລ ກຄ້າ
ທັງໝົດໄປຊື ້ ອາຫານ. 

ຜົນດີ ຂອງທີູ່ ຕ້ັງນີ ້ :  ທີູ່ ຕ້ັງຈະຖື ກກວູ່ າເພາະຂ້ອຍຈະເຊົູ່ າບູ່ ອນຂອງປ້າຂອງ
ຂ້ອຍ 

ຜົນເສຍຂອງທີູ່ ຕ້ັງນີ ້ :  ລໍ ້ ອາຫານຂ້ອຍແມູ່ ນຢ ູ່ ຫ ັ ງຕະຫ າດ; ບໍູ່ ມີ ລ ກຄ້າຢູ່ າງໄປ
ຮອດ 

ຄວາມປອດໄພຂອງບູ່ ອນ
ເຮັດວຽກ - ສິູ່ ງທ້າທາຍ ຫ ື  

ໄພອັດຕະລາຍທີູ່ ອາດເກີ ດ
ຂຶ ້ ນ: 

ບໍູ່ ມີ ເຄືູ່ ອງ ຫ ື  ອຸປະກອນດັບໄຟ 

ສະຖານທີູ່ ແອອັດພ້ອມກັບການລະບາຍອາກາດທີູ່ ບໍູ່ ດີ  

ຮ້ອນຫ າຍ 

ລາຍຈູ່ າຍລາຍເດື ອນສໍ າລັບທີູ່

ຕ້ັງນີ ້ ແມູ່ ນ:  

ຄູ່ າເຊົູ່ າແມູ່ ນ 300,000 ກີ ບ 

ລາຍຈູ່ າຍເຫ ົູ່ ານີ ້ ລວມມີ : ຄູ່ າເຊົ ້ າຢູ່ າງດຽວ 
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ທີູ່ ຕ້ັງຂອງທຸລະກິດ:  

ຊະນິ ດຂອງທຸລະກິດ:  

ສະຖານະ:  ເຊົູ່ າ            ເປັນເຈົ ້ າຂອງໂດຍຂ້ອຍ
ເອງ 
 ຈະຖື ກກໍູ່ ສ້າງ  ອືູ່ ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ) 

ຂ້ອຍເລື ອກທີູ່ ຕ້ັງນິ ້

ເພາະວູ່ າ: 
 

ຜົນດີ ຂອງທີູ່ ຕ້ັງນີ ້ :  

ຜົນເສຍຂອງທີູ່ ຕ້ັງນີ ້ :  

ຄວາມປອດໄພຂອງບູ່ ອນ
ເຮັດວຽກ - ສິູ່ ງທ້າທາຍຫ ື
ໄພອັດຕະລາຍທີູ່ ອາດເກີ ດ
ຂຶ ້ ນ: 

 

ລາຍຈູ່ າຍລາຍເດື ອນສໍ າລັບ
ທີູ່ ຕ້ັງນີ ້ ແມູ່ ນ: 

 

ລາຍຈູ່ າຍເຫ ົູ່ ານີ ້ ລວມມີ   

 
 

ພວກເຮົ າໄດ້ຮຽນກູ່ ຽວກັບອົງປະກອບທີູ່ ສໍ າຄັນທີູ່ ຄວນພິຈາລະນາໃນການເລື ອກ
ສະຖານທີູ່ ສໍ າລັບທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ. ພວກເຮົ າສາມາດກກ້າວໄປສ ູ່  P ຕໍູ່ ໄປ- ການ
ສົູ່ ງເສີູ່ ມການຂາຍ.  

 
 
 
 

 

ກິດຈະກໍາ 4ຄ: ການສົູ່ ງເສີ ມທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ ້  ທູ່ ານຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ ກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ການພັດທະນາແຜນເພືູ່ ອດຶ ງ
ດ ດໃຈລ ກຄ້າໂດຍການສົູ່ ງເສີ ມທຸລະກິດ ແລະ ສິ ນຄ້າຕູ່ າງໆ. ຫ າຍທູ່ ານໄດ້ມີ
ແນວຄິ ດກູ່ ຽວກັບການໂຄສະນາແຕູ່ ສິູ່ ງສໍ າຄັນຄວນຈືູ່ ໄວ້ວູ່ າ ການໂຄສະນາ 
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ແມູ່ ນວິ ທີ ການດຽວທູ່ ານສາມາດສົູ່ ງເສີ ມທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ.  
 

ການໂຄສະນາ  ແມູ່ ນການໃຫ້ຂໍ ້ ມ ນຂູ່ າວສານແກູ່ ລ ກຄ້າເພືູ່ ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມ
ສົນໃຈຫ າຍຂຶ ້ ນໃນການຊື ້ ຜະລິ ດຕະພັນ ຫ ື  ໃຊ້ການບໍລິ ການ ຂອງທູ່ ານ . ມັກຈະສຸມໃສູ່
ລັກສະນະຂອງສິ ນຄ້າ ຂອງທູ່ ານ ເຊິູ່ ງແຕກຕູ່ າງ ຫ ື  ດີ ກວູ່ າຄ ູ່ ແຂູ່ ງ ຂອງທູ່ ານ.  

 

ຍຸດທະສາດການຂາຍ ແມູ່ ນກູ່ ຽວຂ້ອງກັບສິູ່ ງຕູ່ າງໆທີູ່ ທູ່ ານສາມາດດຶ ງດ ດລ ກຄ້າໃຫ້ຊື ້

ເຄືູ່ ອງ ຫ ື  ຊື ້ ສິ ນຄ້າຂອງທູ່ ານຫ າຍໆໃນເວລາທີູ່ ພວກເຂົ າມາທີູ່ ທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ.  

 

ໃນເວລາທີູ່ ລະດົມແນວຄວາມຄິ ດ ສໍ າລັບແຜນການສົູ່ ງເສີ ມການຂາຍ ສິູ່ ງສໍ າຄັນທີູ່

ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຄື : ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຂອງທູ່ ານ ແລະ ຈືູ່ ໄ ວ້ວູ່ າທູ່ ານບໍູ່ ຈໍ າຕ້ອງເຮັດທັງ 2 ຫ ື  

ເຮັດກໍູ່ ໄດ້. ສິູ່ ງສໍ າຄັນທີູ່ ສຸດແມູ່ ນເພືູ່ ອຕັດສິ ນໃຈແຜນເຊິູ່ ງຈະເປັນຜົນໃຫ້ແກູ່ ການເພີູ່ ມ
ຂຶ ້ ນຂອງກໍາໄລຫ ື ການຂາຍ. ແຜນເຫ ົູ່ ານີ ້ ອາດເປັນໄລຍະສ້ັນເຊັູ່ ນ 2-3 ຊົູ່ ວໂມຫ ື ມື ້  ຫ ື  ແບບ
ຍາວນານເປັນຫ າຍໆອາທິ ດ, ຫ າຍໆເດື ອນ ຫ ື  ຫ າຍໆປີ ກໍູ່ ໄດ້.  
 

 

 

 
1. ດັູ່ ງທີູ່ ກຸູ່ ມ ໄດ້ອູ່ ານແຜນການສົູ່ ງເສີ ມການຂາຍຂອງທຸລະກິດນາງໄກູ່ ແກ້ວ, ດັູ່ ງທີູ່ ໄດ້

ທົບທວນແຜນ, ປຶ ກສາຫາລື ຖ້າວູ່ າທູ່ ານເຫັນດີ ກັບທາງເລື ອກຂອງນາງ ແລະ ສິູ່ ງທີູ່

ແຕກຕູ່ າງຖ້າທູ່ ານເປັນນາງໄກູ່ ແກ້ວ  

2. ເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນເພືູ່ ອສໍ າເລັດຕາຕະລາງ 4ຄ ພ້ອມກັບວິ ທີ ຕູ່ າງໆທີູ່ ແຕກຕູ່ ງກັນ
ໃນການໂຄສະນາແລະ ສົູ່ ງເສີ ມການຂາຍ ເຊິູ່ ງສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມຮ ້ ກູ່ ຽວກັບ ແລະ ໄດ້ມີ
ປະສົບການມາ . ຕົວຢູ່ າງຂອງທຸລະກິດ  ຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ  ແມູ່ ນປະກອບມີເປັນ
ທີູ່ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ດັູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານດຶ ງເອົ າແນວຄິ ດເຫ ົູ່ ານີ ້ ໃນການພະຍາຍາມລວມເອົ າທັງ
ສອງວິ ທີ ທີູ່ ຄື ກັບວິ ທີ ໃນຊຸມຊົນຂອງທູ່ ານ ພ້ອມທັງແນວຄິ ດໃໝູ່ ໆ ແລະ ສ້າງສັນ. [5 

ນາທີ ]  

3. ຕໍູ່ ໄປ, ເຮັດວຽກເປັນຄ ູ່ ເພືູ່ ອສ້າງແຜນການສົູ່ ງເສີ ມສໍ າລັບທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານເອງ, 

ທູ່ ານສາມາດໃຊ້ຕະລາງ 5ຄ ເພືູ່ ອດຶ ງເອົ າແຜນຂອງທູ່ ານ. [15 ນາທີ ]  

4. ກັບຄື ນມາເຮັດວຽກເປັນກຸູ່ ມ ແລະ ຜັດປູ່ ຽນການແລກປູ່ ຽນແຜນການສົູ່ ງເສີ ມການ
ຂາຍພາຍໃນກຸູ່ ມ. 

5. ກັບຄື ນມາເປັນວຽກເປັນກຸູ່ ມ ແລະ ຜັດປູ່ ຽນກັນແລກປູ່ ຽນແຜນທີູ່ ຕ້ັງຂອງທູ່ ານກັບ
ຄົນໃນກຸູ່ ມ. ບັນດາສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມຈະຕ້ອງປະກອບຄໍ າຄິ ດເຫັນ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າທີູ່

ເປັນປະໂຫຍດຕໍູ່ ກັບແຕູ່ ລະແຜນທີູ່ ໄດ້ຖື ກນໍ າສະເໜີກູ່ ອນຈະກ້າວໄປຫາວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປ. [10 

ນາທີ ]  

ຕົວຢູ່ າງ: ແຜນການສົູ່ ງເສີ ມການຕະຫ າດ ຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ 

ແຜນການໂຄສະນາ 
ວິ ທີ ການ ລາຍລະອຽດ ໄລຍະເວລາ 

ຕິດປ້າຍຮ້ານໃນ
ຕະຫ າດ 

ໃສູ່ ປ້າຍຢ ູ່ ໜ້າລໍ ້ ຕະຫ າດເພືູ່ ອໂຄສະນາຊືູ່

ທຸລະກິດແລະ ເຂົ ້ າຈີູ່ ທີູ່ ຂາຍຊະນິ ດຕູ່ າງໆ 

 

ຄົງທີູ່  

 

25 ນາທີ  
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ນາມບັດ ສ້າງນາມບັດທີູ່ ມີ ຊືູ່  ແລະ ຂໍ ້ ມ ນຕິດຕໍູ່ ແພືູ່ ອ
ແຈກຢູ່ າຍໃຫ້ລ ກຄ້າໃນເວລາທີູ່ ເຂົ ້ າສົນໃຈ
ໃນຮ້ານຂາຍຂະໜົມຫ ື  ໃນເວລາທີູ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ
ຕ້ອງການຊືູ່ ລາຍງານຕູ່ າງໆ.  

ມີ ນາມບັດໄວ້ຢ ູ່
ຕະຫ ອດ 

ຂໍ ້ ມ ນຕິດຕໍູ່ ໃນປ້າຍ
ຊືູ່ ສິ ນຄ້າ 

ພິມເບີ ໂທລະສັບໃສູ່ ປ້າຍຊືູ່ ສິ ນຄ້າຂອງເຂົ ້ າຈີູ່  ມີ ຂໍ ້ ມ ນຕິດຕໍູ່ ໃນ
ປ້າຍຊືູ່ ສິ ນຄ້າຢ ູ່
ຕະຫ ອດ 

ແຜນການຂາຍ 

ຍຸດທະສາດ ລາຍລະອຽດ ໄລຍະເວລາ 
 

ຊື ້  3 ກ້ອນ ແລະໄດ້
ຮັບກູ່ ອນທີູ່  4 ໃນ
ລາຄາຫ ຸ ດ 50%  

ຖ້າລ ກຄູ່ າຊື ້ ເຂົ ້ າຈີູ່  3 ກ້ອນ, ພວກເຂົ າຈະຊື ້

ກູ່ ອນທີູ່  4 ໄດ້ໃນສູ່ ວນຫ ຸ ດ 50% ຂອງ 
1 ເທືູ່ ອຕໍູ່ ອາທິ ດ 

ຕົວຢູ່ າງການໂຄສະນາ ແລະ ການສົູ່ ງເສີ ມການຂາຍ 

ວິ ທີ ການໂຄສະນາ ການສົູ່ ງເສີ ມການຂາຍ 

ປ້າຍ 

ນາມບັດ 

ປ້າຍຊືູ່ ສິ ນຄ້າ 
 
 
 
 
 
 

ຊື ້  1 ໄດ້ອີ ກອັນໜຶູ່ ງຟຣີ  
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ທູ່ ານໄດ້ສໍ າເລັດກິດຈະກໍາສຸດທ້າຍຂອງພາກທີ  4. ໃນພາກນີ ້ ທູ່ ານໄດ້ຮຽນຮ ້
ກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ການພັດທະນາແຜນສິ ນຄ້າ, ສະຖານທີູ່  ແລະ ການສົູ່ ງເສີ ມ
ການຕະຫ າດ ຂອງທຸລະກິດ. ພາກສຸດທ້າຍ ຂອງແຜນການຕະຫ າດ ຈະ
ເປັນການພັດທະນາແຜນລາຄາ ຂອງທຸລະກິດ. ສິູ່ ງນີ ້ ແມູ່ ນສູ່ ວນທີູ່ ສໍ າຄັນທີູ່

ສຸດ ຂອງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ກູ່ ຽວພັນກັບການຄິ ດໄລູ່ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຕູ່ າໆໃນ
ທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ. 

 
  

ຕາຕະລາງ 4ຄ ແຜນການສົູ່ ງເສີ ມການຕະຫ າດ 

ແຜນການໂຄສະນາ 
ວິ ທີ ການ ລາຍລະອຽດ ໄລຍະເວລາ 

   

   

   

ແຜນການຂາຍ 

ຍຸດທະສາດ ລາຍລະອຽດ ໄລຍະເວລາ 
 

   

ຕົວຢູ່ າງການໂຄສະນາແລະການສົູ່ ງເສີ ມການຂາຍ 

ວິ ທີ ການໂຄສະນາ ການສົູ່ ງເສີ ມການຂາຍ 
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ພາກທີ  5: ການຕ້ັງ
ລາຄາ 
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ພາກທີ  5: ການຕ້ັງລາຄາ  
 
 

 

 
ລາຄາ ໝາຍເຖິງຈໍ ານວນທີູ່ ທູ່ ານຈະຫັກຈາກລ ກຄ້າສໍ າລັບຜະລິ ດຕະພັນ ຫ ື  ການ

ບໍ ລິ ການ. ທຸລະກິດທີູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ສິູ່ ງໜຶູ່ ງແມູ່ ນຂາຍບາງສິູ່ ງບາງຢູ່ າງທີູ່ ລ ກຄ້າຢາກ
ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງການໃນລາຄາທີູ່ ພວກເຂົ າສາມາດຈູ່ າຍໄດ້ ໂດຍຮັບປະກັນວູ່ າລາຄານີ ້ ແມູ່ ນ
ສ ງກວູ່ າຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍສໍ າລັບສິ ນຄ້າ.  
 

ເພືູ່ ອຕ້ັງລາຄາ ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕ້ອງ:  
 ຮ ້ ຈັກຈໍ ານວນເງິ ນທີູ່ ລ ກຄ້າສາມາດຈູ່ າຍໄດ້ 

 ຮ ້ ຈັກລາຄາ ຂອງຄ ູ່ ແຂູ່ ງຂອງທູ່ ານ 

 ຮ ້ ຈັກຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍ ຂອງທູ່ ານ 

 

ພາກຕໍູ່ ໄປ  ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ຈະໄດ້ສາທິດວິ ທີການຄິ ດໄລູ່ ວູ່ າທຸລະກິດ ຂອງ
ທູ່ ານຈະສ້າງກໍາໄລ ຫ ື  ຂາດທຶ ນ. ກຸູ່ ມຈະໄດ້ເຮັດວຽກຜູ່ ານກິດຈະກໍາຕູ່ າງໆ ທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ
ເພືູ່ ອຄາດຄະເນລາຄາທີູ່ ແຂູ່ ງຂັນກັນ, ຄາດຄະເນລາການຂາຍ ແລະ ການຜະລິ ດ ປະຈໍ າ
ເດື ອນ, ແລະ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທຸລະກິດຫ ຸ ດລົງທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ.   

 

ສິູ່ ງສໍ າຄັນທີູ່ ຄວນຈືູ່ ໄ ວ້ຄື  ລະດ ການທູ່ ອງທູ່ ຽວ  ຈະມີຜົນຕໍູ່ ລາຍຮັບ  ຂອງກະແສ
ເງິ ນສົດ ແລະ ວິ ທີ ການທີູ່ ສາມາດຊົດເຊີ ຍໃນຊູ່ ວງລະດ ການທູ່ ອງທູ່ ຽວຕໍູ່ າ (ໂດຍການຫ ຸ ດ
ພະນັກງານລົງ,  ຫ ື  ສະເໜີສິ ນຄ້າອືູ່ ນໆ ສໍ າລັບຕົວຢູ່ າງ). ເລີູ່ ມກິດຈະກໍາໄປພ້ອມໆກັບ
ພວກເຮົ າ.  
 

ກິດຈະກໍາ 5ກ: ຄ ູ່ ແຂງ ແລະ ລ ກຄ້າ  

 
ໃນ ກິດຈະ ກໍາ ທໍາ ອິດນີ ້ , ທູ່ ານຈະ ໄ ດ້ຮຽນຮ ້ ປັດ ໃຈຕູ່ າ ງໆທີ ູ່ ສໍ າ ຄັນເພືູ່ ອ
ພິຈາລະນາໃນເວລາຕ້ັງລາຄາຂອງສິ ນຄ້າ/ການບໍ ລິ ການ.  
 

ຕໍູ່ ໄປທູ່ ານຈະໄດ້ອູ່ ານຜູ່ ານຄໍ າແນະນໍ າທັງໝົດກູ່ ອນເລີູ່ ມກິດຈະກໍາໃນວິ ທີ  1. ຫົວໜ້
າກຸູ່ ມຈະຕິດຕາມກວດກາເວລາ ແລະ ເຕືອນໃຫ້ພວກເຮົ າຮ ້ ເວລາທີູ່ ຈະຍ້າຍໄປຫາວິ ທີ ຕໍູ່
ໄປ. ຕ້ອນນີ ້ ພວກເຮົ າສາມາດເລີູ່ ມກິດຈະກໍາ 5ກ ໄດ້ເລີ ຍ.  
 

 
1. ດັູ່ ງທີ ູ່ ກຸູ່ ມ  ໄ ດ້ ທົບທວນການຄ້ົນຫາການຕ້ັງລາຄາ
ສິ ນຄ້າ ຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ ແລ້ວວູ່ າຈໍ ານວນເທົູ່ າໃດທີູ່ ລ ກ

ຄ້າສາມາດຈູ່ າຍໄດ້  ແລະ  ລາຄາເທົູ່ າໃດທີ ູ່ ຄ ູ່ ແຂູ່ ງສະເໜີ . ປຶກສາຫາລື ວິ ທີທີ ູ່ ນາງ
ສາມາດຮວບຮວມຂໍ ້ ມ ນ ແລະ ສິູ່ ງທູ່ ານສາມາດຮວບຮວມຂໍ ້ ມ ນນີ ້ ໃນການສ້າງແຜນ
ທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານເອງ. [5 ນາທີ ] 

120 ນາທີ  

ສະພາບລວມ 

35 ນາທີ  
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2. ຕໍູ່ ໄປ , ຊູ່ ວຍເຫ ື ອເຊິ ູ່ ງກັນ ແລະກັນ ເພືູ່ ອສໍ າເລັດການຄ້ົນຫາການຕ້ັງລາຄາສິ ນຄ້າ 
ສໍ າລັບແນວຄິ ດທຸລະກິດ ທູ່ ານເອງ ໃນຕາຕະລາງ 5ກ. ສິູ່ ງສໍ າຄັນຄື ຄວາມເປັນຈິ ງ
ກູ່ ຽວກັບລາຄາເຫ ົ ູ່ ານີ ້ . ຖ້າທູ່ ານບໍ ູ່ ຮ ້ ຈັກລາຄາທີ ູ່ ລ ກຄ້າສາມາດຈູ່ າຍໄດ້ , ໃຫ້ຖາມ
ສະມາຊິ ກຜ ້ ອືູ່ ນໆໃນກຸູ່ ມວູ່ າ ລ ກຄ້າຕ້ອງຈູ່ າຍເທົູ່ າໃດ. [15 ນາທີ ] 

3. ຜັດປູ່ ຽນກັນນໍ າສະເໜິຕາຕະລາງການຄ້ົນຫາການຕ້ັງລາຄາສິ ນຄ້າ ຂອງທູ່ ານໃຫ້ກຸູ່ ມ
ຟັງ. ສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມຈະໃຫ້ຄໍ າຄິ ດເຫັນແລະຄໍ າແນະນໍ າທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດເພືູ່ ອສ້າງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ຕາຕະລາງເຫ ົູ່ ານີ ້ ກູ່ ອນກ້າວໄປສ ູ່ ກິດຈະກໍາຕໍູ່ ໄປ. [10ນາທີ ] 

 

ຕົວຢູ່ າງ: ຍຸດທະສາດການຕ້ັງລາຄາ ຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ 

ລະດັບສິ ນຄ້າ 

(ຜະລິ ດຕະພັນ 

ຫ ື ການ
ບໍ ລິ ການ) 

ລາຄາ
ຕະຫ າດ
ສະເລູ່ ຍ 

ລາຄາສ ງທີູ່ ສຸດຂອງຄ ູ່
ແຂູ່ ງ 

ລາຄາຕໍູ່ າທີູ່

ສຸດຂອງຄ ູ່
ແຂູ່ ງ 

ລາຄາຂອງ
ຂ້ອຍ 

ກ້ອນເຂົ ້ າຈີູ່  35,000 ກີ ບ/

ຕໍູ່ ກ້ອນ 

40,000 ກີ ບ/ຕໍູ່ ກ້ອນ
ຈາກຮ້ານຂາຍເຂົ ້ າໜົ
ມໃນໝ ູ່ ບ້ານໃກ້ຄຽງ 

20,000 

ກີ ບ/ຕໍູ່ ກ້ອນ
ຈາກຮ້ານ
ທ້ອງຖິູ່ ນ  

30,000 ກີ ບ/

ຕໍູ່ ກ້ອນ 

 

 
ຕາຕະລາງ 5ກ: ຍຸດທະສາດການຕ້ັງລາຄາຂອງເຈົ ້ າ 

ລະດັບສິ ນຄ້າ
(ຜະລິ ດຕະພັນ 

ຫ ື ການ
ບໍ ລິ ການ) 

ລາຄາ
ຕະຫ າດ
ສະເລູ່ ຍ 

ລາຄາສ ງທີູ່ ສຸດຂອງຄ ູ່
ແຂູ່ ງ 

ລາຄາຕໍາທີູ່

ສຸດຂອງຄ ູ່
ແຂູ່ ງ 

ລາຄາຂອງ
ທູ່ ານ 

     

 
ອີ ກຄ້ັງໜຶູ່ ງທີູ່ ລາຄາແຂູ່ ງຂັນກັນໄດ້ຖື ກກໍານົດ ວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປແມູ່ ນການຕ້ັງລາຄາ
ທີູ່ ຄາດຄະເນ ຈໍ າ ນວນທີູ່ ທູ່ ານສາມາດຂາຍໃນແຕູ່ ລະເດື ອນ ແລະ ຈໍ ານວນ
ທີູ່ ທູ່ ານຄວນຜະລິ ດເພືູ່ ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຂໍ ້ ມ ນນີ ້ ຈະເຮັດໃຫ້
ທູ່ ານ ກໍານົດຈໍ ານວນທີູ່ ທູ່ ານສາມາດຄາດຫວັງທີູ່ ຈະໄດ້ຮັບອີ ງຕາມລາຄາທີູ່

ທູ່ ານວາງໄວ້.  
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ກິດຈະກໍາ 5ຂ: ການຄາດຄະເນການຂາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຜະລິ ດປະຈໍ າ
ເດື ອນ 

 
ໃນກິດຈະກໍານີ ້ ທູ່ ານຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ ກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ການຄິ ດໄລູ່ ການຜະລິ ດ ແລະ 
ການຂາຍປະຈໍ າເດື ອນ. ເພືູ່ ອເຮັດກິດຈະກໍານີ ້ ທູ່ ານຈໍ າຕ້ອງມີ ແນວຄິ ດທີູ່

ເປັນຈິ ງກູ່ ຽວກັບຈໍ ານວນ   ທີູ່ ທູ່ ານສາມາດຂາຍໃນທຸລະກິດໃໝູ່ ນີ ້ . ໃນການ
ຝຶກອົບຮົມ, ສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມຈະຊູ່ ວຍເຫ ື ອກັນ ແລະກັນ ເພືູ່ ອຄາດຄະເນ
ຕົວເລກການຂາຍທີູ່ ເປັນຈິ ງ ແຕູ່ ນັກລົງທຶ ນທີູ່ ຈິ ງຈັງກູ່ ຽວກັບການເປີ ດທຸລະ
ກິດຄວນກັບໄປເຮັດກິດຈະກໍານີ ້  ໂດຍໃຊ້ຂໍ ້ ມ ນທີູ່ ລວບລວມໃນໜຶູ່ ງ ຫ ື ຫ າຍ
ວິ ທີ  ດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້ : 

  

1. ສົມທຽບກັບບັນດາທຸລະກິດຜູ່ ານການສັງເກດ ຫ ື  ຖາມບັນດາເຈົ ້ າຂອງທຸລະກິດ.  

2. ເຮັດການຊອກຫາຕະຫ າດໂດຍການສໍ າຫ ວດລ ກຄ້າທີູ່ ເປັນໄປໄດ້ກູ່ ຽວກັບສິ ນຄ້າໃດ, 

ຈໍ ານວນເທົູ່ າໃດ   ທີູ່ ພວກເຂົາຕ້ອງການຈູ່ າຍ, ຈໍ ານວນເທົູ່ າໃດ ແລະ ດົນປານໃດທີູ່

ພວກເຂົ າຕ້ອງຊື ້ ສິ ນຄ້າ ຂອງທູ່ ານ.  

3. ການທົດລອງກັບການຂາຍໂດຍການເລີູ່ ມທຸລະກິດໃນຂະໜາດນ້ອຍ ເພືູ່ ອເຂົ ້ າເຖິງ
ສິູ່ ງທີູ່ ລ ກຄ້າຈະຊື ້  ຫ ື ຈໍ ານວນທີູ່ ເຈົ ້ າສາມາດຂາຍໄດ້.  

4. ການສັູ່ ງລູ່ ວງໜ້າແມູ່ ນວິ ທີ ການໜຶູ່ ງທີູ່ ໄດ້ຮັບຄໍ າໝ້ັນສັນຍາ ຈາກລ ກຄ້າໃນອະນາຄົດ 

ເພືູ່ ອຊື ້ ສິ ນຄ້າຂອງທູ່ ານກູ່ ອນທີູ່ ຈະຖືກຜະລິ ດ. ຈືູ່ ໄວ້ວູ່ າຄໍ າໝ້ັນສັນຍາທີູ່ ຖືກຂຽນນ້ັນ
ແມູ່ ນດີ ກວູ່ າຂໍ ້ ຕົກລົງທາງວາຈາ.  
 

ຕໍູ່ ໄປ, ຫົວໜ້າກຸູ່ ມຈະໄດ້ອູ່ ານຜູ່ ານຄໍ າແນະນໍ າຂ້າງລຸູ່ ມນີ ້ ກູ່ ອນກຸູ່ ມເລີູ່ ມກິດຈະກໍາໃນວິ ທີ  1.  

 
 

 
 
 

1. ດັູ່ ງທີູ່ ກຸູ່ ມໄດ້ອູ່ ານກູ່ ຽວກັບຕາຕະລາງການຜະລິ ດ ແລະ ການຂາຍທີູ່ ຖືກຄາດຄະເນ
ຂອງທຸລະກິດ ຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ ແລ້ວນ້ັນ. ເນືູ່ ອງຈາກທຸລະກິດຂອງນາງແມູ່ ນຫາ
ເລີູ່ ມຕ້ົນນາງໄດ້ຄາດຄະເນພຽງແຕູ່  6ເດື ອນເທົູ່ ານ້ັນ. ປຶ ກສາຫາລື ວິ ທີ ການທີູ່ ນາງໄດ້
ຄິ ດໄລູ່ ຄູ່ າສະເລູ່ ຍລາຍເດື ອນ ແລະ ສິູ່ ງທີູ່ ນາງສາມາດເຮັດພ້ອມກັບການຜະລິ ດເກີ ນ
ຂອງນາງ ຖ້າບໍູ່ ມີ ສິ ນຄ້າທີູ່ ເສຍຫາຍ ຫ ື  ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ສ ງກວູ່ າ. 
[10 ນາທີ ] 

2. ເຮັດນໍ າກັນເປັນຄ ູ່ ເພືູ່ ອສໍ າເລັດແຜນການຂາຍ ແລະ ການຜະລິ ດປະຈໍ າເດື ອຮສໍ າລັບ
ທຸລະກິດຂອງທູ່ ານໃນຕາຕະລາງ 5ຂ: [15 ນາທີ ] 

3. ໃນກຸູ່ ມ, ນໍ າສະເໜີການຄາດຄະເນສໍ າລັບແຕູ່ ລະທຸລະກິດ ແລະ ປຶ ກສາຫາລື ອັດຕາ
ສູ່ ວນທີູ່ ໃຊ້ສໍ າລັບການຄາດຄະເນສິ ນຄ້າທີູ່ ເສຍຫາຍ ຫ ື  ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ສ ງກວູ່ າ . 

ທຸກໆຄົນໄດ້ໃຊ້ຕົວເລກ 20%     ຄື ກັບຕົວຢູ່ າງບໍູ່ ? ທູ່ ານສາມາດເຮັດ ເພືູ່ ອໝ້ັນໃຈ
ວູ່ າ ທູ່ ານໃຊ້ອັດຕາສູ່ ວນທີູ່ ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານ? [10ນາທີ ]. 

 

  

35 ນາທີ  
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ຕົວຢູ່ າງ: ແຜນການຂາຍ ແລະ ການຜະລິ ດປະຈໍ າເດື ອນທີູ່ ໄດ້ຖື ກຄາດຄະເນໄວ້ຂອງ
ນາງກັນລະຍາ 

ສິ ນຄ້າ 
(ຜະລິ ດຕະພັນຫ ື ການ
ບໍ ລິ ການ) 

ການຂາຍ/ການຜະລິ ດປະຈໍ າເດື ອນ ການ
ຜະລິ ດ
ທັງໝົ
ດ 

 

ຄູ່ າສະເລູ່ ຍ
ຕໍູ່ ເດື ອນ 

(ຜົນລວມ
ທັງໝົດ
ຂອງ
ເດື ອນ /

ຈໍ ານວນ
ຂອງ
ເດື ອນ 

 

1 2 3 4 5 6 

ກ້ອນເຂົ ້ າຈີູ່

ທີູ່ ຄາດຄະເນ
ທີູ່ ສາມາດ
ຂາຍໃຫ້ແກູ່
ບຸກຄົນຜູ່ ານ
ລໍ ້ ຂາຍໃນ
ຕະຫ າດ 

ການ
ຂາຍ ທີູ່

ໄດ້ຄາດ
ຄະເນໄວ້ 

100 150 150 200 200 250 1,050 175 ກ້ອນ
ຕໍູ່ ເດື ອນ 

ເພືູ່ ອບັນທຶ ກບັນຊີ ສໍ າລັບສິ ນຄ້າທີູ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ສ ງກວູ່ າ, ສ້າງ 

20% ຫ າຍກວູ່ າການຂາຍທີູ່ ຄາດຄະເນໄວ້ * 

ກ້ອນເຂົ ້ າຈີູ່

ທີູ່ ຈະຖື ກ
ຜະລິ ດເພືູ່ ອ
ຂາຍໃຫ້ແກູ່
ບຸກຄົນຜູ່ ານ
ລໍ ້ ຂາຍ
ໃຍຕະລາດ 

ປະລິ ມານ
ທີູ່ ຖື ກ
ຜະລິ ດ 

120 180 180 240 240 300 1,260 210 ກ້ອນ
ຕໍູ່ ເດື ອນ 

 

*ສິູ່ ງທີູ່ ຄວນຈືູ່ : ສູ່ ວນຮ້ອຍນີ ້ ສາມາດປູ່ ຽນແປງໄປຕາມຕົວເລກທີູ່ ທູ່ ານ ເຊືູ່ ອວູ່ າສົມເຫດ
ສົມຜົນກັບທຸລະກິດຂອງທູ່ ານເອງ. 
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ຕາຕະລາງ 5ຂ: ແຜນການຂາຍ ແລະ ການຜະລິ ດປະຈໍ າເດື ອນທີູ່ ໄດ້ຖື ກຄາດຄະເນໄວ້ 

ຂອງທູ່ ານ 

ສິ ນຄ້າ 
(ຜະລິ ດຕະພັນຫ ື ການ
ບໍ ລິ ການ) 

ການຂາຍ/ການຜະລິ ດ 

ປະຈໍ າເດື ອນ 

ການ
ຜະລິ ດ
ທັງໝົດ 

 

ຄູ່ າສະເລູ່ ຍ
ຕໍູ່ ເດື ອນ 

(ຜົນລວມ
ທັງໝົດ
ຂອງເດື ອນ 

/ຈໍ ານວນ
ຂອງເດື ອນ 

1 2 3 4 5 6 

 ການ
ຂາຍທີູ່ ໄດ້
ຄາດ
ຄະເນໄວ້ 

        

 ການ
ຂາຍທີູ່ ໄດ້
ຄາດ
ຄະເນໄວ້ 

        

 ການ
ຂາຍທີູ່ ໄດ້
ຄາດ
ຄະເນໄວ້ 

        

ເພືູ່ ອບັນທຶ ກບັນຊີ ສໍ າລັບສິ ນຄ້າທີູ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ສ ງກວູ່ າ, ສ້າງ 

20%ຫ າຍກວູ່ າການຂາຍທີູ່ ຄາດຄະເນໄວ້* 

 ປະລິ ມານ
ທີູ່ ຖື ກ
ຜະລິ ດ 

        

 ປະລິ ມານ
ທີູ່ ຖື ກ
ຜະລິ ດ 

        

 ປະລິ ມານ
ທີູ່ ຖື ກ
ຜະລິ ດ 

        

 
 

ທູ່ ານໄດ້ລະບຸລາຄາທີູ່ ແຂູ່ ງຂັນສໍ າລັບສິ ນຄ້າທູ່ ານເຮົ າໃນຕອນນີ ້ , ໄດ້ຄາດ
ຄະເນຈໍ ານວນທີູ່ ທູ່ ານສາມາດຂາຍໄດ້ ແລະ ຄິ ດໄລູ່ ຈໍ ານວນທີູ່ ທູ່ ານຄວນ
ຜະລິ ດເພືູ່ ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ທູ່ ານອູ່ າດໄດ້ແນວຄວາມຄິ ດກູ່ ຽວ
ກັບລາຍຮັບ ຂອງທຸລະກິດທູ່ ານ ທີູ່ ສາມາດສ້າງການຂາຍເປັນທີູ່ ຮຽບຮ້ອຍ
ແລ້ວ ແຕູ່ ເພືູ່ ອເຂົ ້ າໃຈຈໍ ານວນທີູ່ ຈະໄດ້ກໍາໄລ ທູ່ ານຕ້ອງໄດ້ຄິ ດໄລູ່ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍ 

ຂອງທຸລະກິດທູ່ ານເອງກູ່ ອນ. 
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ກິດຈະກໍາ 5ຄ: ຕ້ົນທຶ ນ 

 
ໃນກິດຈະກໍານີ ້ ທູ່ ານຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ ກູ່ ຽວກັບອົງປະກອບທີູ່ ສໍ າຄັນ ຂອງຕ້ົນທຶ ນ 

ຂອງທູ່ ານ ແລະ ຮ ້ ຈັກຄາດຄະເນຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍນ້ັນ. ພາກັນຂຽນລາຍການ 

ຂອງຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທີູ່ ທູ່ ານສາມາດຄາດຫວັງທີູ່ ຈະມີ ໃນທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ.  

 

ຕ້ົນທຶ ນປູ່ ຽນແປງ 

ຕ້ົນທຶນປູ່ ຽນແປງ ແມູ່ ນປູ່ ຽນແປງພ້ອມກັບຈໍ ານວນຂອງຜະລິ ດຕະພັນ/ການ
ບໍ ລິ ການ ທີູ່ ຖືກຜະລິ ດ ແລະປົກກະຕິຕົກຢ ູ່ ນໍ າວັດຖຸດິ ບ ຫ ື  ຄູ່ າແຮງງານ. ຕົວຢູ່ າງການ
ຕັດຜົມ ຕ້ົນທຶນປູ່ ຽນແປງຈະເປັນຢາສະຜົມ ຫ ື  ນໍ ້ າມັນຜົມ ແລະ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍແຮງງານ
ແມູ່ ນການຕັດ ແລະ ການສະຜົມ.  

 

ວັດຖຸດິ ບ 

ບັນດາອຸປະກອນທີູ່ ໃຊ້ໃນສິ ນຄ້າ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການສຸດທ້າຍ. ສໍ າລັບການຕັດຜົມ, 

ຢາສະຜົມ ຫ ື  ຄີ ມນວດຜົມຕ້ອງການສໍ າລັບການສະຜົມ. ນີ ້ ແມູ່ ນຕ້ົນທຶ ນປູ່ ຽນແປງ ຍ້ອນ
ວູ່ າສິູ່ ງນີ ້ ປູ່ ຽນແປງຕາມຈໍ ານວນຜະລິ ດຕະຜັນ/ການບໍ ລິ ການ ທີູ່ ໄດ້ຜະລິ ດນ້ັນ.  

 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍສໍ າລັບແຮງງານ 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍເຫ ົູ່ ານີ ້ ແມູ່ ນຈໍ ານວນຂອງຄູ່ າຈ້າງທີູ່ ທູ່ ານຈູ່ າຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງທູ່ ານ, 

ພ້ອມດຽວກັນກັບຈໍ ານວນເງິ ນທີູ່ ທູ່ ານໄດ້ຮັບຈາກທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ. ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ້ ແມູ່ ນຕ້ົນ
ທຶນປູ່ ຽນແປງ ຍ້ອນວູ່ າຈໍ ານວນເງິ ນທີູ່ ທູ່ ານຈູ່ າຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງທູ່ ານ ແລະ ຕົວຂອງ
ທູ່ ານເອງປູ່ ຽນແປງໄປຕາມຈໍ ານວນຜະລິ ດຕະຜັນ/ການບໍ ລິ ການ ທີູ່ ໄດ້ຜະລິ ດນ້ັນ.   

 

ຕ້ົນທຶ ນຄົງທີູ່  

ຄູ່ າໃ ຊ້ຈູ່ າຍຄົງທີ ູ່ ແມູ່ ນບໍ ູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງຄື ກັບຈໍ ານວນຂອງຜະລິດຕະພັນ  ຫ ື  ການ
ບໍ ລິ ການທີູ່ ຜະລິ ດນ້ັນ. ສໍ າລັບຕົວຢູ່ າງຂອງການຕັດຜົມ, ຄູ່ າເຊົູ່ າ, ມີດຕັດ ຫ ື  ຕ້ັງແມູ່ ນ
ລ້ວນແລ້ວແຕູ່ ມີ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຄົງທີູ່ .   

 

ຕອນນີ ້ ທູ່ ານໄດ້ຮ ້ ຈັກຊະນິ ດຂອງຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍ, ພາກັນລອງ ແລະ ຄາດຄະເນາສິູ່ ງທີູ່

ອາດມີສໍ າລັບທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ. ຕໍູ່ ໄປທູ່ ານຈະໄດ້ອູ່ ານຄໍ າແນະນໍ າທັງໝົດກູ່ ອນເລີ ູ່ ມ
ກິດຈະກໍາໃນວິ ທີ  1.  
 

 
 
 

1. ອູ່ າ ນ ຕາຕະລາງຕົວຢູ່ າງຂອງວັດຖຸດິ ບສໍ າລັບທຸລະກິດ ຂອງນາງໄກູ່
ແກ້ວ ແລະ ສົນທະນາວິ ທີ ການຄິ ດໄລູ່ ທີູ່ ໄດ້ເຮັດມານ້ັນ. [15  ນາທີ ] 

2. ຊູ່ ວຍເຫ ື ອເຊິ ູ່ ງກັນແລະກັນເພືູ່ ອການສໍ າເລັດການຫ ຸ ດຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍວັດຖຸດິ ບສໍ າລັບ
ຜະລິ ດຕະພັນ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການທີູ່ ຖືກຜະລິ ດໃນແຕູ່ ລະແນວຄິ ດທຸລະກິດ-ຕາຕະລາງ 

5ຄ (1) [10 ນາທີ ] 

3. ອູ່ ານຕົວຢູ່ າງຕາຕະລາງຂອງອຸປະກອນແຮງງານສໍ າລັບທຸລະກິດນາງໄກູ່ ແກ້ວ ແລະ 
ປຶ ກສາຫາລື ກູ່ ຽວກັບເງິ ນເດື ອນ ຫ ື  ລາຍຮັບທີູ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບທູ່ ານຂອງທຸລິ ະກະຄິ ດ
ທີູ່ ຄວນເປັນ-ຕາຕະລາງ 5ຄ (2). [5 ນາທີ ] 

50 ນາທີ  
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4. ຊູ່ ວຍເຫ ື ອເຊິູ່ ງກັນແລະກັນເພືູ່ ອສໍ າເລັດການຫ ຸ ດຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍແຮງງານສໍ າລັບຜະລິ ດຕະ
ພັນ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການ ໃນແຕູ່ ລະແນວຄິ ດທຸລະກິດ-ຕາຕະລາງ 5ຄ (3). [5 ນາທີ ]  

 
 

ຕົວຢູ່ າງ: ຕ້ົນທຶ ນຜັນປູ່ ຽນຂອງນາງກັນລະຍາ: ວັດຖຸດິ ບ 

ວັດຖຸດິ ບ ຈໍ ານວນທີູ່

ຕ້ອງການ
ຕໍູ່ ສິ ນຄ້າ 

ຫົວໜູ່ ວຍເງິ ນ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຕໍູ່ ສິ ນຄ້າ 
(ກ້ອນ) ກີ ບ 

ແປ້ງເຫ ົູ່ າ 0.1 ກິໂລ 10,000 ກີ ບຕໍູ່ ກິໂລ 1,000 

ເກື ອ 0.5 ກິໂລ 20,000 ກີ ບຕໍູ່ ກິໂລ 10,000 

ນໍ ້ າມັນ 0.5 

ກະປ໋ ອງ 
1,000 ກີ ບຕໍູ່ ກະປ໋ ອງ  500 

ໄຂູ່  ໄຂູ່  3 ໜູ່
ວຍ 

1,000 ຕໍູ່ ໜູ່ ວຍ 3,000 

ແປ້ງ 0.5 ກິໂລ 10,000 ຕໍູ່ ກິໂລ 5,000 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕໍູ່
ກ້ອນ 

19,500 ກີ ບ ຕໍູ່ ກ້ອນ 

ການຜະລິ ດທັງໝົດ
ຕໍູ່ ເດື ອນ* 

210 ກ້ອນ ຕໍູ່ ເດື ອນ 

 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕໍູ່
ເດື ອນ** 

4,095,000 ຕໍູ່ ເດື ອນ 

 

* ມ ນຄູ່ ານີ ້ ແມູ່ ນໄດ້ຈາກຕາຕະລາງຕົວຢູ່ າງໃນກິດຈະກໍາ 5ຂ.  

**ເພືູ່ ອຄິ ດໄລູ່ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕໍູ່ ເດື ອນ, ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕໍູ່ ກ້ອນຄ ນໃຫ້ການຜະລິ ດ
ທັງໝົດຕໍູ່ ເດື ອນ 

 

 
 
 
 

ຕາຕະລາງ 5ຄ(1): ຕ້ົນທຶ ນຜັນປູ່ ຽນຂອງທູ່ ານ: ວັດຖຸດິ ບສໍ າລັບໜຶູ່ ງສິ ນຄ້າ 

(ຜະລິ ດຕະພັນຫ ື ການບໍ ລິ ການ) 

ວັດຖຸດິ ບ ຈໍ ານວນທີູ່ ຕ້ອງການຕໍູ່
ສິ ນຄ້າ 

ຫົວໜູ່ ວຍເງິ ນ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຕໍູ່
ສິ ນຄ້າ (ກ້ອນ) 

ກີ ບ 



ILO – ແຜນງານ ການແຂູ່ ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ASEAN 39 

    

    

    

    

    

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕໍູ່
ກ້ອນ 

 

ການຜະລິ ດທັງໝົດ
ຕໍູ່ ເດື ອນ* 

 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕໍູ່
ເດື ອນ** 

 

 
ຕົວຢູ່ າງ: ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍແຮງງານປູ່ ຽນແປງເພືູ່ ອເຮັດກ້ອນເຂົ ້ າຈີູ່ ໜຶູ່ ງກູ່ ອນ 

ຄົນ ເວລາ (ໃນຊົູ່ ວໂມງ) ຕໍູ່
ເດື ອນ 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຕໍູ່
ຊົູ່ ວໂມງ 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຕໍູ່
ເດື ອນ 

ນາງໄກູ່ ແກ້ວ 120 ຊົູ່ ວໂມງ 20,000 ກີ ບ 240,000 ກີ ບ 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕໍູ່
ເດື ອນ 

240,000 ຕໍູ່ ເດື ອນ 

 
ຕາຕະລາງ 5ຄ (2): ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍແຮງງານຂອງທູ່ ານຕໍູ່ ສິ ນຄ້າ (ຜະລິ ດຕະພັນ ຫ ື  ການ

ບໍ ລິ ການ) 

ຄົນ ເວລາ 
(ຊົູ່ ວໂມງ)  ຕໍູ່
ເດື ອນ 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຕໍູ່ ຊົູ່ ວໂມງ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຕໍູ່ ເດື ອນ 

    

    

    

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດ
ຕໍູ່ ເດື ອນ 

 

 

ຕົວຢູ່ າງ: ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຄົງທີູ່ ເພືູ່ ອເຮັດເຂົ ້ າຈີູ່ ຂອງນາງໄກູ່ ແກ້ວ 

ອຸປະກອນ ລາຄາຊື ້  ຈໍ ານວນຂອງເດື ອນ 

ທີູ່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຕໍູ່ ເດື ອນ 

(ລາຄາຊື ້ ຕໍູ່ ຈໍ ານວນ
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ເດື ອນ) 

ມີ ດ 18,000 ກີ ບ 12 ເດື ອນ 15,000 ກີ ບ 

ຖ້ວຍ 12,000 ກີ ບ 24 ເດື ອນ 5,000 ກີ ບ 

ເຄືູ່ ອງປະສົມ 36,000 ກີ ບ 24 ເດື ອນ 15,000 ກີ ບ 

ບູ່ ວງໄມ້ 3,000 ກີ ບ 12 ເດື ອນ 2,500 ກີ ບ 

ຄູ່ າເຊົູ່ າຕໍູ່ ເດື ອນ*   60,000 ກີ ບ 

ຄູ່ າຂົນສົູ່ ງຕໍູ່ ເດື ອນ*   150,000 ກີ ບ 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕໍູ່
ເດື ອນ 

  247,500 ກີ ບ ຕໍູ່
ເດື ອນ 

*ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ້ ເອີ ້ ນວູ່ າຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທົູ່ ວໄປ” 
 

ຕາຕະລາງ 5ຄ (3): ຕ້ົນທຶ ນຄົງທີູ່ ຂອງທູ່ ານ ສໍ າລັບໜຶູ່ ງຜະລີ ດຕະພັນ (ສິ ນຄ້າ ຫ ື  

ບໍ ລິ ການ) 

ອຸປະກອນ ລາຄາຊື ້  ຈໍ ານວນຂອງເດື ອນ 

ທີູ່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຕໍູ່ ເດື ອນ 

(ລາຄາຊື ້ ຕໍູ່ ຈໍ ານວນ
ເດື ອນ) 

    

    

    

    

    

    

ຄູ່ າ ໃ ຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕໍູ່
ເດື ອນ 

   

 
ຕົວຢູ່ າງ: ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດສໍ າລັບເຮັດເຂົ ້ າຈີູ່ ໜຶູ່ ງກ້ອນ 

ຊະນິ ດຂອງຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ ຍທັງໝົດຕໍູ່ ເດື ອນ 

ຕ້ົນທຶ ນປູ່ ຽນແປງສໍ າລັບວັດຖຸດິ ບ 4,095,000 ກີ ບ 

ຕ້ົນທຶ ນປູ່ ຽນແປງສໍ າລັບແຮງງານ 240000 ກີ ບ 

ຄູ່ າຄົງທີູ່ : ອຸປະກອນ+“ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທົູ່ ວ
ໄປ” 

247.500 ກີ ບ 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕໍູ່ ເດື ອນ 4,582,500 ກີ ບ 
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ຕາຕະລາງ 5ຄ (4): ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດສໍ າລັບໜຶູ່ ງສິ ນຄ້າ (ຜະລິ ດຕະພັນຫ ື ການ
ບໍ ລິ ການ) 

ຊະນິ ດຂອງຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ ຍທັງໝົດຕໍູ່ ເດື ອນ 

ຕ້ົນທຶ ນຜັນປູ່ ຽນສໍ າລັບວັດຖຸດິ ບ  

ຕ້ົນທຶ ນຜັນປູ່ ຽນສໍ າລັບແຮງງານ  

ຄູ່ າຄົງທີູ່ : ອຸປະກອນ + “ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທົູ່ ວ
ໄປ ” 

 

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕໍູ່ ເດື ອນ  

 
ໃນກິດຈະກໍາຂອງພາກນີ ້ , ທູ່ ານຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ ວິ ທີ ການຄາດຄະເນຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍ
ປະຈໍ າເດື ອນສໍ າລັບທຸລະກິດທີູ່ ມີ ຜະລິ ດຜະລິ ດຕະພັນ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການ ໂດຍ
ການຄິ ດໄລູ່ ວັດຖຸດິ ບ, ແຮງງານ, ອຸປະກອນ ແລະ ທີູ່ ຕ້ັງ ກູ່ ອນທີູ່ ຜ ້ ປະກອບ
ກິດຈະການ ຈະເອົ າແຜນທຸລະກິດໄປດໍ າເນີ ນ, ສິູ່ ງສໍ າຄັນຄື  ການຄິ ດໄລູ່
ສໍ າລັບແຕູ່ ລະຜະລິ ດຕະພັນ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການ ແລະ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຕ້ອງ
ລະບຸຢູ່ າງຈະແຈ້ງ.  
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ກິດຈະກໍາ 5ງ: ການສ້າງແຜນກໍາໄລ/ຂາດທຶ ນ 

 

ວິ ທີ ສຸດທ້າຍຂອງການຕ້ັງລາຄາສິ ນຄ້າ ຂອງທູ່ ານ ເພືູ່ ອກໍານົດວູ່ າ ສິ ນຄ້າ
ຂອງທູ່ ານ  ຈະສ້າງກໍາໄລ ຫ ື  ຂາດທຶນ ຕາມທີູ່ ໄດ້ລະບຸໃນລາຄາ, ການຂາຍ, 

ການຜະລິ ດ ແລະ  ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທີູ່ ຖື ກຄາດຄະເນນ້ັນ.  
 

ທູ່ ານມີ ກໍາໄລ ໃນເວລາທີູ່ ລາຍຮັບຂອງການຂາຍສ ງກວູ່ າຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍ. 

ທູ່ ານຂາດທຶ ນໃນເວລາທີູ່ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຫ າຍກວູ່ າລາຍຮັບຈາກການຂາຍ. 

 

ຖ້າທູ່ ານຊອກຫາສາເຫດທີ ເຮັດໃຫ້ທູ່ ານຂາດທຶ ນ, ທູ່ ານຈະຕ້ອງໄດ້ເບິູ່ ງຈຸດອືູ່ ນໆດັູ່ ງ
ລຸູ່ ມນີ ້  ຖ້າທູ່ ານຕ້ອງການປູ່ ຽນແປງ:  

 ລາຄາ: ທູ່ ານສາມາດຕ້ັງລາຄາທີູ່ ສ ງກວູ່ າໄດ້ບໍູ່ ?  

 ການຂາຍ: ທູ່ ານສາມາດຂາຍໄດ້ອີ ກບໍູ່ ? ມີການສົູ່ ງເສີ ມທີູ່ ຈະຊູ່ ວຍໃຫ້ທູ່ ານຂາຍໄດ້
ຫ າຍຂຶ ້ ນບໍູ່ ?  

 ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍ: ມີ ວິ ທີ ທາງຫ ຸ ດຜູ່ ອນຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຂອງທູ່ ານບໍູ່ ?  

ຖ້າທູ່ ານບໍູ່ ສາມາດປູ່ ຽນແປງໄດ້ ຫ ື  ທູ່ ານເຮັດແລ້ວແຕູ່ ຍັງຂາດທຶນຢ ູ່ , ອາດເປັນ
ແນວຄິ ດທີູ່ ດີ ສໍ າລັບການພິຈາລະນາແນວຄວາມຄິ ດທຸລະກິດອືູ່ ນ. 

 

ເພືູ່ ອຄິ ດໄລູ່ ຜົນກໍາໄລຂອງທູ່ ານ, ທູ່ ານຕ້ອງການສົມທຽບສິູ່ ງທີູ່ ລ ກຄ້າຊື ້  ກັບການ
ຂາຍ ແລະ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍສໍ າລັບທຸລະກິດ. ກິດຈະກໍາຕໍູ່ ໄປຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້ທູ່ ານເຫັນກູ່ ຽວກັບ
ວິ ທີ ນໍ າໃຊ້ສິູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານໄດ້ຮຽນມາໃນກິດຈະກໍາ 5ກ, 5ຂ ແລະ 5ງ. 
 

 
 
 

1. ໃນກຸູ່ ມ, ອູ່ ານຕາຕະລາງຕົວຢູ່ າງແຜນກໍາໄລ ຂອງທຸລະກິດນາງໄກູ່ ແກ້ວ ດັງໆ ແລະ 
ປຶ ກສາຫາລື ວິ ທີ ການຄິ ດໄລູ່ ທີູ່ ໄດ້ສ້າງຂຶ ້ ນມານ້ັນ. [10 ນາທີ ] 

2. ເຮັດວຽກເປັນຄ ູ່ ເພືູ່ ອສໍ າເລັດຕາຕະລາງແຜນກໍາໄລ ຂອງແຕູ່ ລະແນວຄິດ  ຂອງ
ສະມາຊິ ກພາຍໃນກຸູ່ ມໂດຍນໍ າໃຊ້ການຄິ ດໄລູ່ ທີູ່ ໄດ້ພັດທະນາຈາກກິດຈະກໍາຜູ່ ານມາ
ແລ້ວນ້ັນ. [15 ນາທີ ] 

3. ກັບຄື ນມາເຮັດວຽກເປັນກຸູ່ ມ  ແລະ  ແລກປູ່ ຽນການຄິດໄລູ່ ຜົນກໍາໄລ  ແລະ  ຜົນ
ຂາດທຶນ ຂອງແຕູ່ ລະສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມ. ປຶ ກສາຫາລື ແຕູ່ ລະຄົນທີູ່ ໄດ້ຮຽນຮ ້ ຈາກພາກ
ນີ ້  ແລະ ສິູ່ ງໃດທີູ່ ອາດປູ່ ຽນແປງໃສູ່ ແຜນທຸລະກິດພ້ອມກັບຄວາມຮ ້ ໃໝູ່ ໆ [10 ນາທີ ] 

  

35 ນາທີ  
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ຕົວຢູ່ າງ: ຕາຕະລາງຜົນກໍາໄລຂອງເຂົ ້ າຈີູ່ ຂອງນາງກັນລະຍາ 

ວິ ທີ 1 ລາຄາ ຂອງ 
ນາງໄກູ່ ແກ້ວ 

(ຈາກກິດຈະກໍາ 5
ກ)  

 

X ການຂາຍ ຂອງ  

ນາງໄກູ່ ແກ້ວ 

(ຄູ່ າສະເລູ່ ຍປະຈໍ າ
ເດື ອນຈາກກິດຈະກໍາ 
5ຂ)  

 

= ການຂາຍປະຈໍ າ
ເດື ອອນ 

35,000 ກີ ບຕໍູ່
ກ້ອນ 

175 ກ້ອນ 6,125,000 ກີ ບ 

ວິ ທີ 2 ການຂາຍປະຈໍ າ
ເດື ອນ 

 ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍປະຈໍ າ
ເດື ອນຂອງນາງໄກູ່
ແກ້ວ 

(ຈາກກິດຈະກໍາ 5ຄ)   

 ຜົນກໍາໄລ 

6,125,000 ກີ ບ   5,203,000 ກີ ບ   921,500 ກີ ບ 

 
ຕາຕະລາງ 5ງ: ຕາຕະລາງຜົນກໍາໄລສໍ າລັບເຂົ ້ າຈີູ່ ຂອງນາງກັນລະຍາ 

ວິ ທີ  

1 

ລາຄາຂອງທູ່ ານ 

(ຈາກກິດຈະກໍາ 5
ກ)  

 

X ການຂາຍຂອງທູ່ ານ 

(ກິດຈະກໍາ 5ຂ)  

 

= ການຂາຍປະຈໍ າເດື ອນ 

   

ວິ ທີ  

2  

ການຂາຍປະຈໍ າ
ເດື ອນ 

 ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍປະຈໍ າ
ເດື ອນຂອງທູ່ ານ 

(ຈາກກິດຈະກໍາ 5ຄ)   

 ຜົນກໍາໄລ/ຜົນ
ຂາດທຶ ນ 

     

 
ພາກການຕ້ັງລາຄານີ ້  ໄດ້ນໍ າສະເໜີເຄືູ່ ອງມື  ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີູ່ ນັກລົງທຶ ນ
ສາມາດນໍ າໄປໃຊ້ເພືູ່ ອຕ້ັງລາຄາທີູ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບສິ ນຄ້າຂອງພວກເຂົ າ. 
ສິູ່ ງສໍ າຄັນທີູ່ ຄວນຈືູ່ ຄື ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຂອງທຸລິ ະກິດທູ່ ານ ແລະ ສິູ່ ງຄ ູ່ ແຂູ່ ງສະເໜີ
ນ້ັນ ຈະເປັນອິ ດທິ ພົນໃຫ້ແກູ່ ຈໍ ານວນທີູ່ ທູ່ ານສາມາດຫັກຈາກລ ກຄ້າ. ກູ່ ອນ
ຈະເປີ ດທຸລະກິດໃໝູ່ , ນັກລົງທຶ ນຄວນໃຊ້ເວລາເພືູ່ ອຮວບຮວມຂໍ ້ ມ ນ ແລະ 
ຄິ ດໄລູ່ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍສໍ າລັບແຕູ່ ລະຜະລິ ດຕະພັນ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການ    ທີູ່ ພວກ
ເຂົ າຈະສະເໜີມານ້ັນ. ການສ້າງແຜນກໍາໄລ ບໍູ່ ພຽງແຕູ່ ເປັນຕົວຊີ ້ ວັດດຽວ 

ຂອງການປະສົບຜົນສໍ າເລັດໃນທຸລະກິດ.  
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ພາກທີ  6: ແມູ່ ນ
ຫຍັງທີູ່ ເຮັດໃຫ້ທຸ
ລະກິດປະສົບຜົນ
ສໍ າເລັດ 
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ພາກທີ  6: ແມູ່ ນຫຍັງທີູ່ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດປະສົບ
ຜົນສໍ າເລັດ  

 
 

 
 
 

ພາກທີ  6 ທູ່ ານຈະໄດ້ຄ້ົນຄວ້າ ກູ່ ຽວກັບບັນດາທຸລະກິດທີູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດທີູ່ ທູ່ ານ
ຮ ້ ຈັກ ແລະ ລະບຸຄຸນລັກສະນະທີູ່ ສໍ າຄັນທີູ່ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຫ ົູ່ ານ້ັນປະສົບຜົນສໍ າເລັດ. ບາງ
ຕົວຢູ່ າງຄື :  

 ແຜນທຸລະກິດທີູ່ ຈະແຈ້ງ 

 ການຈັດການມີ ແນວຄິ ດທີູ່ ດີ ຕໍູ່ ກັບພະນັກງານ ແລະ ລ ກຄ້າ 
 ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການຄວາມສູ່ ຽງ 
 ສິ ນຄ້າມີ ຄວາມຕ້ອງການສ ງ 

 ຍຸດທະສາດການຕະຫ າດທີູ່ ສ້າງສັນ 

 ການອອກແບບສິ ນຄ້າທີູ່ ດິ  

 ທີູ່ ຕ້ັງທຸລະກິດທີູ່ ມີ ຍຸດທະສາດ 

 

ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ້  ແມູ່ ນຫ ັ ກການພ້ືນຖານ ຂອງທຸລະກິດທີູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ເຊິູ່ ງທູ່ ານ
ອາດຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະ ນາສໍ າລັບທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານເອງ. ມັນມີ ຫ າຍກວູ່ ານີ ້ . ຕໍູ່ ໄປພວກ
ເຮົ າຈະໄດ້ອູ່ ານຄໍ າແນະນໍ າທັງໝົດກູ່ ອນເລີູ່ ມກິດຈະກໍາໃນວິ ທີ  1.  

 

ກິດຈະກໍາ 6ກ: ຄຸນລັກສະນະ ຂອງທຸລະກິດທີູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ ້  ທູ່ ານຈະໄດ້ລະບຸຄຸນລັກສະນະທີູ່ ປະກອບສູ່ ວນໃຫ້ແກູ່ ຄວາມ
ສໍ າເລັດ ຂອງທຸລະກິດ ແລະທູ່ ານຈະພິຈາລະນາສິູ່ ງທີູ່ ສາມາດເປັນປະໂຫຍດ 

ສໍ າລັບທຸລະກິດ ຂອງທູ່ ານເອງ.  
 

 

 
1. ໃນວິ ທີ ທໍາອິ ດ ທູ່ ານເຮັດວຽກເປັນກຸູ່ ມ ແລະ ທູ່ ານຈະໄດ້ໃຊ້ແຜນວາດ ຫ ື  ເຈ້ຍສູ່ ວນໜຶູ່

ງ. ແຕູ່ ລະຄົນແລກປູ່ ຽນພາຍໃນກຸູ່ ມ ກູ່ ຽວກັບຕົວຢູ່ າງທຸລະກິດທີູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ. 

ບອກກຸູ່ ມກູ່ ຽວກັບເຫດຜົນທີູ່ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດປະສົບຜົນສໍ າເລັດ. ຂຽນລົງໃສູ່ ແຜນ
ວາດ ຫ ື ເຈ້ຍຂາວ. [10 ນາທີ ] 

2. ປຶ ກສາຫາລື ພາຍໃນກຸູ່ ມ ຖ້າວູ່ າເງືູ່ ອນໄຂຄວາມສໍ າເລັດແຕູ່ ລະຄົນ ທີູ່ ໄດ້ລະບຸສາມາດ
ປະສົບຜົນສໍ າເລັດພ້ອມກັບບາງສູ່ ວນຂອງພາກນີ ້  ແລະ ກິດຈະກໍາ ຂອງການຝຶກ
ອົບຮົມ. ຖ້າບໍູ່ , ມີ ວິ ທີ ອືູ່ ນໆ ອິ ກບໍູ່ ? 

[10 ນາທີ ]  

3. ຕອນນີ ້ ທູ່ ານຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາ ແລະ ເລື ອກສາມເງື ູ່ ອນໄຂເຫ ົູ່ ານີ ້  ເຊິ ູ່ ງທູ່ ານຕ້ອງການ
ປະສົບຜົນສໍ າເລັດໃນທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ. ຂຽນລົງໃສູ່ ຕາຕະລາງ 6ກ. ຂຽນສິູ່ ງທີູ່ ເຈົ ້ າ

35 ນາທີ  

 

ສະພາບລວມ 

30 ນາທີ  
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ຕ້ອງການນໍ າສະເໜີເງືູ່ ອນໄຂເຫ ົູ່ ານີ ້ . ທູ່ ານຈະເຮັດພ້ອມໆກັນ. [10 ນາທີ ] 

 

ຕາຕະລາງ 6ກ: ເງືູ່ ອນໄຂທຸລະກິດຂອງທູ່ ານທີູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ 

ເງືູ່ ອນໄຂທີູ່ ທູ່ ານເລື ອກ ທູ່ ານສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເງືູ່ ອນໄຂເຫ ົ ານີ ້  ໃນທຸລະກິດ 

ຂອງທູ່ ານຄື ແນວໃດ?  

  

  

  

  

 
ໃນກິດຈະກໍາ 6ກ ໃຫ້ທູ່ ານພິຈາລະນາບາງເງືູ່ ອນໄຂທີູ່ ປະກອບສູ່ ວນເຂົ ້ າໃນ
ຄວາມສໍ າເລັດຂອງທຸລະກິດ. ໃຫ້ທູ່ ານຄິ ດກູ່ ຽວກັບທຸລະກິດທີູ່ ປະສົບ
ຜົນສໍ າເລັດ ຂອງຄົນທີູ່ ຮ ້ ຈັກ.  

 
ທູ່ ານສາມາດປະສົມເງື ູ່ ອນໄຂເຫ ົ ູ່ ານີ ້  ພ້ອມກັບທັກສະທີ ູ່ ທູ່ ານໄດ້ຮຽນຮ ້ ມານ້ັນ . 

ຕ້ັງແຕູ່ ພາກທໍາອິ ດທີູ່ ໄດ້ຮຽນມາ: 
 ວິ ທີ ການຄັດເລື ອກ ແລະ ປະເມີ ນແນວຄິ ດທຸລະກິດທີູ່ ດີ  

 ວິ ທີ ການສ້າງການຄ້ົນຫາຕະລາດ ແລະ ວິ ເຄາະລ ກຄ້າ 
 ວິ ທີ ການກໍານົດລາຍລະອຽດທຸລະກິດຂອງທູ່ ານ: ສິ ນຄ້າ, ສະຖານທີູ່ , ການສົູ່ ງເສີ ມ 

ແລະ ລາຄາ 
 ວິ ທີ ການຕ້ັງລາຄາເພືູ່ ອສ້າງຜົນກໍາໄລທຸລະກິດ 

 

ໃນພາກສຸດທ້າຍ ທູ່ ານຈະໄດ້ໄປທີູ່ ທັກສະທີູ່ ທູ່ ານໄດ້ຮຽນຮ ້ ມາ ແລະ ຕັດສິ ນໃຈການ
ດໍ າເນີ ນງານທີູ່ ທູ່ ານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດກູ່ ຽວກັບ  ບັນດາແນວຄິ ດທຸລະກິດ  ຫ ັ ງຈາກຝຶກ
ອົບຮົມ. 
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ພາກທີ  7: ແຜນການດໍ າ
ເນີ ນງານ 
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ພາກທີ  7: ແຜນການດໍ າເນີ ນງານ 
 
 

 

 
ພາກສຸດທ້າຍ ຈະໄດ້ທົບທວນທັກສະທັງໝົດທີູ່ ໄດ້ພັດທະນາ ໃນການຝຶກ

ອົບຮົມ ເພືູ່ ອລະບຸວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປທີູ່ ຄວນເປັນ. ແຕູ່ ລະພາກໃນການຝຶກອົບຮົມ ຈະຄື ກັບວິ ທີ  ທີູ່

ທູ່ ານສາມາດໃຊ້ ຖ້າທູ່ ານາຕັດສິ ນໃຈເລີູ່ ມທຸລະກິດ.  
 

ກິດຈະກໍາ 7ກ: ການຈັດຕ້ັງດໍ າເນີ ນງານ 

ໃນກິດຈະກໍາສຸດທ້າຍທູ່ ານຈະໄດ້ໄປທີູ່ ແຕູ່ ລະວິ ທີ  ແລະ ຕັດສິ ນໃຈຖ້າວູ່ າທູ່ ານ
ພ້ອມທີູ່   ຈະຈັດຕ້ັງດໍ າເນີ ນງານ ຫ ື  ທູ່ ານຕ້ອງເຮັດຫ າຍກວູ່ ານ້ັນ.  

 
 

 

1. ໃ ນ ກຸູ່ ມ , ຟັ ງ ຫົ ວ ໜ້ າ ກຸູ່ ມ ອູ່ າ ນ ແ ຕູ່ ລ ະ ວິ ທີ  ໃ ນ
ແຜນການວາງແຜນ-ດໍ າເນີ ນງານ. ດັູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານຟັງ, ໝາຍຖັນທໍາອິ ດດ້ວຍ ສໍ າເລັດ ຫ ື  

ບໍູ່ ສໍ າເລັດ ເພືູ່ ອສະແດງວູ່ າການດໍ າເນີ ນງານນ້ັນສໍ າເລັດ ຫ ື  ບໍູ່ ສໍ າເລັດ. [5 ນາທີ ] 

2. ເຮັດວຽກຄົນດຽວ ຫ ື  ເປັນຄ ູ່  ໃນການກັບໄປເບິູ່ ງຄື ນກູ່ ຽວກັບວຽກທີູ່ ທູ່ ານສໍ າເລັດໃນ
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບັນທຶ ກລາຍລະອຽດທີູ່ ສໍ າຄັນ ກູ່ ຽວກັບບັນດາວິ ທີ ທີູ່ ແຕກຕູ່ າງ
ກັນ ທີູ່ ທູ່ ານຈະຕ້ອງສົູ່ ງຜົນກະທົບໃນຕໍູ່ ໄປ. ສິູ່ ງນີ ້ ອາດເປັນບາງສິູ່ ງໃໝູ່ ທີູ່ ທູ່ ານໄດ້ຮຽນ, 

ການຕັດສິ ນໃຈທີູ່ ໄດ້ເຮັດນ້ັນ, ຫ ື  ບາງຂໍ ້ ມ ນເພີູ່ ມຕືູ່ ມທີູ່ ອາດຕ້ອງການ.  [15 ນາທີ ]  

3. ໃນກຸູ່ ມ, ຊູ່ ວຍເຫ ື ອເຊິູ່ ງກັນ ແລະ ກັນ ເພືູ່ ອກໍານົດວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປ ເຊິູ່ ງສາມາດນໍ າແຜນເຂົ ້ າ
ສ ູ່ ການດໍ າເນີ ນງານ.  ແຕູ່ ລະສະມາຊິ ກໃນກຸູ່ ມຄວນແລກປູ່ ຽນແຜນດໍ າເນີ ນງານໃນ
ກຸູ່ ມ. [15 ນາທີ ]  

 

      ຖ້າວູ່ າທຸກໆຄົນໃນກຸູ່ ມສົນໃຈ, ທູ່ ານສາມາດເບີູ່ ງຫ ັ ກການທົູ່ ວໄປເພືູ່ ອເວົ ້ າໃນສິູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານຕ້ອງສໍ າເລັດ
ໃນການດໍ າເນີ ນການ.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ຕາຕະລາງ 7ກ: ແຜນດໍ າເນີ ນງານ 

ວິ ທີ ເລີູ່ ມຕ້ົນທຸລະກິດ ສໍ າເລັດ? (ສໍ າເລັດ/ບໍູ່
ສໍ າເລັດ) 

ລາຍ
ລະອຽດ 

ວິ ທີ ຕໍູ່ ໄປ 

ເລື ອກແນວຄິ ດທຸລະກິ ດ   
 

 

40 ນາທີ  

 

ສະພາບລວມ 

 

30 ນາທີ  
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ກໍານົດແນວຄິ ດທຸລະກິດ  
 

  

ຮ ້ ຈັກໃຜແມູ່ ນລ ກຄ້າ  
 

 
 

 

ຕັດສິ ນໃຈຄຸນລັກສະນ ຂອງ
ສິ ນຄ້າຂອງທູ່ ານ (ສີ , ຂະໜາດ, 

ຄຸນະພາບ) 

   

ເລື ອກທີູ່ ຕ້ັງ    

ເລື ອກກົນລະຍຸໂຄສະນາ ແລະ 
ການສົູ່ ງເສີ ມການຂາຍຂອງ
ທູ່ ານ 

 
 

  

ຮ ້ ຈັກລາຄາທີູ່ ລ ກຄ້າຈະຊື ້ , 

ສິ ນຄ້າຄ ູ່ ແຂູ່ ງ 

   

ຮ ້ ຈັກລາຄາທີູ່ ລ ກຄ້າສາມາດ
ຈູ່ າຍໄດ້ 

   

ຄາດຄະເນຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍວັດຖຸດິ ບ, 

ອຸປະກອນ, ແຮງງານ ແລະ ຄູ່ າ
ທົູ່ ວໆໄປ 

 
 

  

ຕັດສິ ນໃຈອັນໃດທີູ່ ເປັນຄຸນ
ນະພາຍຂອງທຸລະກິ ດທີູ່ ປະສົບ
ຜົນສໍ າເລັດທີູ່  ທູ່ ານຕ້ອງການ
ໃຫ້ທຸລະກິ ດຂອງທູ່ ານມີ  

   

 

ການວາງແຜນການດໍ າເນີ ນງານ, ກິດຈະກໍາທີູ່ ພວກເຮົ າໄດ້ສໍ າເລັດໃນຕ້ອນ
ທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ ້ ແມູ່ ນວິ ທີ ການສໍ າຄັນຫ າຍ. ເຊິູ່ ງໄດ້ພັກດັນໃຫ້
ທູ່ ານຕັດສິ ນໃຈວິ ທີ ການນໍ າໃຊ້ສິູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານໄດ້ຮຽນມາ ໃນຄ ູ່ ມື ການຝຶກອົບຮົມ 

ເພືູ່ ອທວນຄື ນ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ທູ່ ານເອງ  ຈັດຕ້ັງດໍ າເນີ ນງານ.  

 

ນີ ້ ແມູ່ ນຕ້ອນທ້າຍ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ຕອນນີ ້ ທູ່ ານສໍ າເລັດການປະເມີນຜົນ. 

ໃນ 2-3 ເດື ອນມີ ບາງຢູ່ າງ ທີູ່ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມເຊັູ່ ນກັນ.  
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