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ຄຳນຳ 

 

ກ່ຽວກັບ C-BED 

 

ການພັດທະນາວິສາຫາກິດແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (C-BED) ແມ່ນແຜນການຝຶກ

ອົບຮົມແບບໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ຊຶ່ງອອກແບບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ 

(ILO) ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານທັກສະ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມ

ສາມາດໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ການຜະລິດ 

ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  

 

ເນື່ອງຈາກວ່າວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບ C-BED ມີເອກະລັກສະເພາະຢູ່ໃນແຜນ

ການດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຮູບແບບການຮຽນແບບ ເພື່ອນສອນເພື່ອນ ແລະ ຜ່ານກິດຈະ

ກຳຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄູສອນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່ປຶກສາຈາກພາຍ

ນອກ ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງການນີ້. ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ C-BED ທຸກຄົນແມ່ນ

ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລື ພຽງແຕ່

ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳຂັ້ນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້. 

ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ສະມັດຖະພາບໃໝ່ໆ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການພົວພັນ

ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຄໍາຄິດຄໍາ

ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ. ດ້ວຍວິທີນີ້ 

ແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ຈຶ່ງໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ແລະ ເປັນວິທີການຝຶກອົບຮົມ

ແບບຢືນຍົງສຳລັບທຸກໆອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ. 

 

ແຜນການຝຶກກອົບຮົບ C-BED ປະກອບມີ 2 ຮູບແບບຕົ້ນຕໍ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງ

ສະມັດຖະພາບໃນການເລີ່ມ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຕະຫຼາດ, ການ

ບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນການປະຕິບັດງານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ C-

BED ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈະເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ C-BED ສຳລັບຜູ້ປະກອບ

ການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້, ຊຸດປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະມັດຖະພາບໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ເສີມ

ສ້າງທັກສະໃນຂະແໜງການສະເພາະຕ່າງໆ ແມ່ນຕ້ອງມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່

ເນື່ອງ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກ
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ອົບຮົມສະເພາະ ຫຼື ຈະນຳໄປຜະສົມກັບແຜນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 

 

 

ຮ້ານອາຫານ 

 

ຮ້ານອາຫານແມ່ນທຸລະກິດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສະໜອງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃຫ້

ແກ່ລູກຄ້າ ໃນຮູບແບບການແລກກັບເງິນ. ສິ່ງນີ້ເປັນສ່ວນສຳຄັນສໍາລັບອຸດ

ສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ເພາະຖືເປັນການໃຫ້ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ, ໃຫ້ນັກທ່ອງ

ທ່ຽວລອງຊິມອາຫານທ້ອງຖິ່ນ, ເຂົ້າຮ່ວມຮຽນປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ເປັນບ່ອນ

ພັກຜ່ອນ ແລະ ເປັນບ່ອນກິນເຂົ້າໃນຂະນະທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໄດ້

ເຊັ່ນກັນ. 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຮ້ານອາຫານ 

 

ການຝຶກອົບຮົມ: 

ຊຸດການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຮ້ານອາຫານຄວນນຳໃຊ້ເພື່ອກະຕຸ້ນບຸກຄົນທີ່

ກຳລັງຈະເປັນ ຫຼື ເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການ

ບໍລິຫານຮ້ານອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງແນ່ໃສ່ຫລັກການບໍລິຫານຫລັກ 

ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ໃນການບໍລິຫານຮ້ານອາຫານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ຢູ່

ແລ້ວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຕື່ມອີກ. ນອກຈາກນັ້ນ, 

ຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ C-BED ຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ: SBO 

ຫຼື AE. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳເອົາປະສົບການທີ່ຕົນເອງມີອອກມາແລກປ່ຽນ 

ແລະ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດ (ຢ່າງໜ້ອຍມີແຜນການ

ປະຕິບັດງານ 3 ແຜນ ທີ່ນຳສະເໜີການປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ). ໃນຕອນ

ທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະ: 

 ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ

ຮ້ານອາຫານ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ  

 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວິເຄາະຫລັກການການບໍລິຫານຮ້ານອາຫານ  

 ຢືນຢັນສັກກະຍາພາບຂອງການພັດທະນາອົງກອນ  

 ກໍານົດເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານເພື່ອປັບປຸງຮ້ານ

ອາຫານ 

 ເລືອກເອົາແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ 
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 ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ສາມາດເລີ່ມວາງແຜນໃນເລື່ອງຂອງການຮ່ວມມື ແລະ 

ສ້າງສາຍພົວພັນໄວ້ກ່ອນ  

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົບທີ່ດີ: 

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າ

ຂອງ ແລະ ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ໄດ້ປັບປຸງຮ້ານຂອງຕົນ. ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າ

ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບແມ່ນຈະຖືກສະເໜີ ແລະ ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄູ່ມື

ການຝຶກອົບຮົມນີ້ໝົດມື້. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບນີ້ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີໄດ້

ເຊັ່ນກັນ. ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ ປະກອບມີ: ເຄື່ອງມື, ຄໍາແນະ

ນໍາ ແລະ ແບບຝຶກຫັດເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າຂອງ ແລະ ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ວິທີໃຊ້ປຶ້ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົບທີ່ດີ  

ເຄື່ອງມືການປະຕິບັດວຽກງານ

ທີ່ດີ 

ແບບຝຶກຫັດ 

ກໍລະນີສຶກສາ  

ນິຍາມ 

ຄໍາແນະ

ນໍາ 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈົດ

ເກັບໄວ້ 
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1. ດ້ານກົດໝາຍ 

 

 

 

 

1.1. ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ 

 

ໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດໃດກໍ່ຕາມ ແລະ ບໍ່ວ່າທຸລະກິດນັ້ນຕັ້ງ

ຢູ່ໃສກໍ່ຕາມ, ຈຳເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຈາກພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫລາຍທາງດ້າຍ

ກົດໝາຍໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະ

ກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ເພື່ອເປັນບ່ອນ

ອ້າງອີງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.  

ເອກະສານທີ່ລະບຸຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນເອກະສານອ້າງອີງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້

ທ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນຕື່ມ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈໍາ

ເປັນຕໍ່ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດທຸກປະເພດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບັນດານັກລົງທຶນ 

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເອກະສານດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ. 

ພາຍຫລັງທີ່ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ໄດ້

ຮັບການຄ້ຳປະກັນແລ້ວ, ກໍ່ເປັນໜ້າທີ່ຂອງທ່ານໃນການດໍາເນີນຂໍສະໝັກ. 

ສິ່ງນີ້ຄວນດຳເນີນໄປພ້ອມໆ ກັບການສ້າງທຸລະກິດ.  

 

ລາຍການກວດສອບເອກະສານອະນຸຍາດ ແລະ ການອະນຸຍາດ 

 

ຕາຕະລາງ 1.1.1: ປະເພດໃບອະນຸຍາດ   

ໃບທະບຽນບໍລິສັດ  

ຈຸດປະສົງ : 

 ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ 

ຂໍອະນຸມັດດໍາເນີນທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ 

 ເພື່ອສະໜອງແບບຢ່າງໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຖ້າຈໍາເປັນ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ແມ່ນຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນມື້ຝຶກອົບຮົມ 
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ໃບທະບຽນອາກອນການຂາຍ  

ໃບທະບຽນຮ້ານ ແລະ ສະຖານທີ່ປະກອບການ   

ໃບແຈ້ງພະແນກມອດໄຟ  

ໃບຍັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ນ້ຳປະປາ  

ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ   

ໃບຢັ້ງຢືນທະບຽນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ   

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເກັບມ້ຽນ  

ໃບອະນຸຍາດເປີດເພັງ  

ໃບປະກັນສັງຄົມພະນັກງານ   

ໃບປະກັນໄພ  

ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານປຸງແຕ່ງອາຫານ  

ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ປ້າຍໄຟໜ້າຮ້ານ   

ໃບທະບຽນອາກອນ  

 

 

 

  

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 1.1.2: ການອອກໃບອະນຸຍາດ 

ຊື່ທຸລະກິດ  

 

ທີ່ຢູ່ 

 

ປະເພດທຸລະກິດ 

 

ທີ່ຕັ້ງ, ຖ້າຕ່າງຈາກລະບຸໄວ້ຢູ່ໃບອະນຸຍາດ 

ໂຄງຮ່າງເອກະສານໃບ

ອະນຸຍາດ 
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ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ 

 

ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ 

 

ຊື່ຜູ້ຈັດການ, ຖ້າມີ ພ້ອມທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ 

 

ປະເພດທຸລະກິດ  

 

ທຳມະຊາດຂອງທຸລະກິດ 

 

ວັນທີເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ 

 

ລາຍຊື່ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທຸລະກິດນີ້ (ຈຳແນກເພດຊາຍ, ຍິງ, 

ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ)  

 

ລາຍຊື່ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ພະນັກງານລະດັບສູງ  

 

ຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດ (ຈຳແນກເພດຊາຍ, ຍິງ, ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ)  
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ການຕັ້ງລາຄາ 

ແລະ  

ຂຶ້ນງົບປະມານ 
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2. ການຕັ້ງລາຄາ ແລະ ຂຶ້ນ

ງົບປະມານ 

 

 

 

 

2.1. ການຕັ້ງງົບປະມານ 

 

ການຕັ້ງງົບປະມານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການບໍລິຫານການເງິນທີ່ໄຫຼວຽນໃນ

ຮ້ານອາຫານ. ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນແບບຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສາມາດ

ຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເງິນເຂົ້າ-ອອກຂອງທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ. 

  

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອສະໜອງແບບຟອມການບໍລິຫານການເງິນ 

 ເພື່ອເປັນການຄອບຄຸມການຕັ້ງລາຄາລາຄາ ແລະ ຄວບຄຸມສາງ  

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ລວມຢູ່ໃນບົດທີ່ 2 
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ET 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 2.1.1: ງົບປະມານການດໍາເນີນທຸລະກິດ 

ເດືອນ ມັງກອນ 

  

ງົບປະມາ

ນ % 
ງົບປະມານ ຕົວຈິງ 

ການຄຳນວນ

ເປັນສ່ວນ

ຮ້ອຍປະຈຳ

ເດືອນ 

  ເດືອນ ປີ ເດືອນ ປີ % 

ລາຍໄດ້ຈາກ

ອາຫານ 
      

ຕົ້ນທຶນ

ສິນຄ້າທີ່

ຂາຍ 

      

ຕົ້ນທຶນ

ອາຫານ 
      

       

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃນການ

ດຳເນີນງານ: 

      

ເງິນເດືອນ

ແລະຄ່າຈ້າງ 
      

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃນການ

ດຳເນີນງານ

ໂດຍກົງ 

      

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ສາທາລະນູປະ

ໂພກ 

      

ຄ່າ

ສ້ອມແປງ 

ແລະ ບຳລຸງ

ຮັກສາ 

      

ງົບປະມານການດໍາເນີນ

ທຸລະກິດ 
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ຄ່າ

ບໍລິຫານ

ທົ່ວໄປ 

      

ຄ່າປະກັນໄຟ       

ຄ່າເຊົ່າ       

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃນການ

ດຳເນີນງານ

ທັງໝົດ 

      

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ທັງຫມົດ 
      

ກໍາໄລ (ກ່ອນ

ຫັກອາກອນ) 
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ຕາຕະລາງ 2.1.2: ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າຈ້າງ 

ເລກທີ

ແຊັກ ຫຼື 

ເລກບັດປະ

ຈໍາຕົວ. 

ຊື່ພະນັກງານ 

ຕຳແໜ

່ງ 

 

ອັດຕາຄ່າຈ້າງ 

(ຕໍ່ຊົວໂມງ) 

ຊົ່ວໂມງເຮັດ

ວຽກ 

ເງິນເດືອນ 

ແລະ ຄ່າຈ້າງ 

ເງິນລາງວັນ 

ແລະ ເງິນຄ່າ

ບໍລິການ (

ແບ່ງຕາມຕຳແ

ໜ່ງ) 

ຈໍານວນເງິນທັງໝ

ົດທີ່ເຈົ້າຂອງ

ທຸລະກິດຕ້ອງ

ຈ່າຍ 

ປົກກະ

ຕິ 

ລ່ວງ

ເວລາ (1.5 

ເທົ່າ) 

ປົກກະ

ຕິ 

ລ່ວງ

ເວລາ  
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2.2. ການຕັ້ງລາຄາ 

 

 

ການຕັ້ງລາຄາແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຫລາຍໃນການບໍລິຫານຮ້ານອາຫານ. ຖ້າ

ຮູ້ຈັກວິທີເກັບເງິນດີ, ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດດຶງດູດລູກຄ້າໄດ້ຖືກ

ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານງົບປະມານໄດ້ດີ. ການຕັ້ງລາຄາແມ່ນມີຫລາຍວິທີ, ຢູ່ຂ້າງ

ລຸ່ມນີ້ຕົວຢ່າງຈໍານວນໜຶ່ງ:  

 ວິທີຕັ້ງລາຄາບໍ່ແພງ: ລາຄາຕັ້ງຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງສິນຄ້າ ຫລື 

ການບໍລິການທີ່ສະເໜີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ສິ່ງນີ້ອາດບໍ່

ກະທົບເຖິງຄວາມກັງວົນ ຫລື ຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ້ານ

ສາມາດຕັ້ງລາຄາແພງ ຫລື ຖືກກໍ່ໄດ້. 

 ວິທີຕັ້ງລາຄາແພງທີ່ສຸດ: ຜູ້ຈັດຕ້ອງຮູ້ຈັກກະຕວງລາຄາທີ່ແພງ

ທີ່ສຸດທີ່ລູກຄ້າເຕັມໃຈ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຫຼຸດ

ລາຄາລົງໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອກັນຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຕັ້ງລາຄານັ້ນເລີຍ. 

ສິ່ງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຈັດການຮ້ານທີ່ຄາດຄະເນ

ລາຄາທີ່ລູກຄ້າເຕັມໃຈ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄດ້.  

 ວິທີ່ຕັ້ງລາຄາແບບຂາດທຶນ: ການນຳໃຊ້ວິທີນີ້, ແມ່ນການຕັ້ງລາຄາ

ຢູ່ໃນລາຍການອາຫານຖືກທີ່ສຸດ (ອາດຖືກກ່ວາລາຄາຕົ້ນທຶນ) ເພື່ອ

ດຶງດູດລູກຄ້າໃຫ້ເຂົ້າມາຈ່າຍໃນສິນຄ້າຕົວອື່ນ ທີເຮັດຂຶ້ນມາສະ

ເພາະຈຳນວນຈຳກັດ. ຕົວຢ່າງ: ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ. 

 ວິທີຕັ້ງລາຄາແບບງ່າຍ: ວິທີນີ້ແມ່ນຕັ້ງລາຄາຕາມການຄາດຄະແນ ແລະ 

ປັງປຸງພາຍຫຼັງຖ້າບໍ່ມີຜົນາໄລ.  

 ວິທີຕັ້ງລາຄາແບບບໍ່ມີການກຳນົດ: ພະນັກງານ ແລະ ພໍ່ຄົວ ຕັ້ງລາຄາ

ນີ້ໃຫ້ແຂກ. ວິທີນີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໃນເວລາລາຍການອາຫານມີການ

ປ່ຽນແປງ ຫຼື ມີການສັ່ງອາຫານພິເສດ. ວິທີນີ້ແມ່ນວິທີການຕັ້ງ

ລາຄາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມປານໃດ. 

 

2.3. ການຄວບຄຸມສາງ 

 

ການດຳເນີນການຄວບຄຸມສາງໃນຫ້ອງຄົວເປັນຂະບວນການທີ່ປະຕິບັດເປັນຂັ້ນ

ຕອນຕາມລຳດັບ. ມັນແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນຫລາຍ ຊື່ງງທຸລະກິດບາງແຫ່ງໄດ້

ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຢ່າງຈິງຈັງ. ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທຸກແຫ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່
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ການຄວບຄຸມສາງໃນຫ້ອງຄົວຂອງຕົນໃຫ້ດີ. 

 

ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມສາງ: 

1. ຂຽນຕົ້ນທຶນອາຫານແຕ່ລະຢ່າງທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນສູດອາຫານ 

2. ຄວບຄຸມສາງແບບງ່າຍໆ 

3. ເລີ່ມຄວບຄຸມສາງ 

4. ເພີ່ມຈຳນວນລາຍການຕ່າງຈາກຂັ້ນຕອນທີ 3 ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸມຄອງ

ສາງ 
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C 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 2.3: ລາຍການກວດສອບການບໍລິຫານທຸລະກິດ   

ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຕົກລົງ   

ຮັບຮອງຂໍ້ຕົກລົງໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ   

ເຊັນລົງນາມສັນຍາເຊົ່າໂດຍທຸກຝ່າຍ (ການຕໍ່ສັນຍາ, ການເຊົ່າ, ປະກັນ

ໄພ) 
 

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ  

ທະບຽນບໍລິສັດ  

ແຈ້ງພະແນກມອດໄຟ  

ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ (ອາຫານ, ເຫຼົ້າ)   

ປະກັນໄພ  

ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບສຳລັບພະນັກງານຄົວ   

ການຕັ້ງລາຄາ ແລະ ປະມານ   

ປັບປຸງໃບດຸນດ່ຽງ (ສິນຊັບໝຸນວຽນ, ໜີ້ສິນໝູນວຽນ)  

ປັບປຸງລາຍໄດ້  

ປັບປຸງກະແສເງິນສົດ  

ປັບປຸງງົບປະມານເງິນສົດ   

ປັບປຸງງົບປະມານການດຳເນີນງານ  

ຄວບຄຸມສາງ   

 

  

ລາຍການກວດສອບ 
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ການບໍລິຫານ

ຫ້ອງຄົວ 
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3. ການບໍລິຫານຫ້ອງຄົວ 

 

 

 

 

3.1. ການເກັບຮັກສາອາຫານທີ່ປອດໄພ 

 

 ຫຼັກການເກັບຮັກສາອາຫານທີ່ປອດໄພ : 

 ປະຕິບັດຕາມຫລັກການ ເຂົ້າກ່ອນ-ອອກກ່ອນ First in, first out (FIFO) . 

ຫລັກການເຂົ້າກ່ອນ-ອອກກ່ອນ ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ຂອງອາຫານ. ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທິ່ມີການສັ່ງຊື້ອາຫານມາໃໝ່ , ໃຫ້ເກັບ

ຮັກສາອາຫານໃຫມ່ໄວ້ທາງຫລັງຂອງການອາຫານເກົ່າ ເພື່ອວ່າຈະໄດ້ໃຊ້

ອາຫານເກົ່າກ່ອນ. ວິທີນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເກັບຮັກສາທັງ

ບ່ອນເຢັນແລະແຫ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາດມີການຕິດປ້າຍວັນທີໄດ້ຮັບ

ອາຫານ ແລະ ປ້າຍມື້ນຳໃຊ້ອາຫານ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສະບຽງ

ອາຫານທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ຮັກສາຄວາມສົດໄວ້ໄດ້. 

 ເກັບຊີ້ນໄວ້ໃນສະຖານທີ່ຕ່ຳສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊີ້ນນັ້ນຖືກຫຸ້ມ

ຫໍ້ ແລະ ບັນຈຸຢູ່ໃນກ໋ອງມີຝາປິດ ຫລື ຢູ່ຖ້ວຍຊາມກໍ່ຕາມ, ກໍ່

ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ຂ້າງລຸ່ມສຸດຂອງເຄື່ອງອື່ນໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳ

ຊີ້ນຕົກລົງໃສ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາຫານອື່ນໆ ເປິະເປື້ອນ. 

 ເກັບສະບຽງອາຫານໄວ້ຢູ່ກ໋ອງທີ່ສູນຍາກາດ. ເມື່ອອາຫານຖືກອາກາດ, 

ອາຫານກໍ່ຈະເລີ່ມເນົ່າ ຫຼື ເສຍຫາຍ. ເພື່ອເປັນການເພີ່ມໄລຍະເວລາ

ການເກັບ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສະບຽງ ແລະ ຄຸນນະພາບອາຫານ, ອາຫານ

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອະນາໄມຫ້ອງຄົວໃຫ້ສະອາດປອດໄພ 

 ເພື່ອຄອບຄຸມການເກັບຮັກສາອາຫານ ແລະ ຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ 

 ເພື່ອສ້າງແບບກວດສອບການອະນາໄມໃນແຕ່ລະມື້ 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ລວມຢູ່ໃນ ພາກທີ່ 3 
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ຄວນຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນພາຊະນະທີ່ມີຝາປິດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄດ້. 

ການນໍາໃຊ້ກ໋ອງເກັບອາຫານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອນຄົວຂອງທ່ານເປັນ

ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ປອດໄພຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອພະຍາດ. 

 ເກັບຮັກສາອາຫານທັງຫມົດໃຫ້ພົ້ນຈາກພື້ນເຮືອນ. ອາຫານຕ້ອງຖືກ

ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ສູງຫ່າງຈາກພື້ນຢ່າງໜ້ອຍ 6 ນີ້ວ ຫຼື 15 ຊັງຕີ

ແມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າ, ຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ສິ່ງປົນເປື້ອນ

ອື່ນໆ ຊຶມເຂົ້າໄດ້. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາຫານກໍ່ຈະມີການປົນເປື້ອນ 

ແລະ ເນົ່າເສຍ.  

 ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ. ຕູ້ເຢັນແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການເກັບຮັກສາອາ

ຫານໃຫ້ປອດໄພຖ້າປັບອຸນຫະພູມໃຫ້ເໝາະສົມ. ຕູ້ເຢັນທຸກໜ່ວຍຄວນ

ມີບາຫຼອດວັດແທກອຸນຫະພູມເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ກວດສອບ ແລະ 

ເພື່ອຮັບປະກັນອາຫານເນົ່າເສຍຈາກອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ. 

 ຫ້າມບັນຈຸເຄື່ອງໃສ່ຕູ້ເຢັນຫຼາຍເກີນໄປ. ຖ້າຫາກມີອາຫານຈໍານວນ

ຫຼາຍເກີນໄປຢູ່ໃນຕູ້ເຢັນ, ຕູ້ເຢັນກໍ່ຈະເຮັດວຽກໜັກເພື່ອຮັກສາ

ອຸນຫະພູມ, ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ມີມີບາງຈຸດທີ່ຄວາມເຢັນເຂົ້າບໍ່ເຖິງ

ພຽງພໍ. ການມີວັດຖຸໄປກີດຂວາງທາງລະບາຍອາການເຂົ້າ-ອອກ, ມັນກໍ່ຈະ

ເຮັດໃຫ້ການເກັບຮັກສາອາຫານຢູ່ໃນຕູ້ເຢັນນັ້ນບໍ່ປອດໄພເຊັ່ນກັນ. 

 ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ຖ້ານໄວ້ເຄື່ອງ ແລະ ພື້ນ ໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເປັນ

ລະບຽບ. ການນໍາໃຊ້ຖ້ານຕ່າງໆຕາມຝາຫ້ອງຄົວ ເພື່ອຮັກສາເຮືອນຄົວ

ໃຫ້ເປັນລະບຽບ. ເຖິ່ງແນວໃດກໍຕາມ, ທຸກບ່ອນກໍ່ອາດມີຝຸ່ນ ຫຼື ອາ

ຫານຮົ່ວໄຫລອອກມາ ເຊິ່ງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍໄດ້. ການ

ຮັກສາຖ້ານວາງເຄື່ອງ ແລະ ພື້ນ ໃຫ້ສະອາດແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານຢູ່ໃນເຮືອນຄົວນັ້ນປອດໄພ. ການຈັດວາງຖ້າ

ໃສ່ເຄື່ອງໃຫ້ເປັນລະບຽບ ແລະ ມີປ້າຍຕິດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ກໍ່ຈະຊ່ວຍ

ປະຫຍັດເວລາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນເວລາຊອກຫາເຄື່ອງໄປໃຊ້. 

 ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈໃນອາຫານ, ໃຫ້ຖິ້ມໂລດ. ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແມ່ນຈະ

ຕັ້ງຢູ່ເທິງຄວາມສົງໃສບໍ່ໄດ້, ສະນັ້ນຖິ້ມອາຫານທັນທີ ທີ່ສົງໃສ

ວ່າມັນເນົ່າເສຍ ຫຼື ມີການເສຍຫາຍ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສາມາດນໍາໄປສູ່ 

ກໍລະນີຂອງອາຫານເປັນພິດໄດ້. 

 

ອຸນຫະພູມທີ່ປອດໄພສຳລັບອາຫານ ແລະ ຈຸດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ  

 ຈຸດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 5-60°C. 



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  

 

 

16 

 ຖ້າອາຫານທີ່ເນົ່າເປື່ອຍງ່າຍຢູ່ໃນອຸນຫະພູມອັນຕະລາຍດົນເກີນໄປ, 

ອາຫານນັ້ນຈະເນົ່າເສຍຫາຍ. ຫມາຍຄວາມວ່າມັນຈະບໍ່ສາມາດເອົາມາເຮັດ

ໃຫ້ສະອາດປອດໄພໄດ້ອີກ ບໍ່ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້.  

 ອາຫານທີ່ເນົ່າເປື່ອຍງ່າຍ: ໄດ້ແກ່ຊີ້ນງົວ, ໄກ່, ອາຫານທະເລ ຖ້າ

ບໍ່ຖືກເກັບຮັກສາດ້ວຍຄວາມເຢັນທີ່ເໝາະສົມ.  

 ອຸນຫະພູມມີຜົນກັບເຊື້ອພະຍາດ: ເຊື້ອແບັກທີເຣຍຈະແຜ່ຂະຫຍາຍ ແລະ 

ເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ດີໃນອຸນຫະພູມທີ່ອຸ່ນ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມ . 

 ຖ້າປະອາຫານໄວ້ໃນຈຸດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງ, ອາຫານນັ້ນຈະ

ມີເຊື້ອພະຍາດຫຼາຍເກີນໄປທີ່ຈະບໍລິໂພກໄດ້, ຕ້ອງໄດ້ຖິ້ມເທົ່າ

ນັ້ນ. 

 ອຸນຫະພູມສູງສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້. ຖ້າອຸນຫະພູສູງເກີນ 63°C 

ເຊື້ອແບັກທິເຣຍກໍ່ຈະຕາຍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫລັກການ 2 ຊົ່ວໂມງ 

ຖ້າອາຫານເກັບໄວ້ໃນຈຸດທີ່ອຸນຫະພູມເປັນອັນຕະລາຍດົນເກີນໄປ, ມັນຈະມີ

ເຊື້ອພະຍາດຫຼາຍ ແລະ ເຖິງວ່າຈະໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຂ້າເຊື້ອໃຫ້ຕາຍແຕ່ສິ່ງ

ທີ່ພວກມັນຖິ້ມຫຼົງເຫຼືອໄວ້ ແມ່ນບໍ່ສາມາດກຳຈັດໄດ້ໝົດ. ຕ້ອງໄດ້

ຖິ້ມເທົ່ານັ້ນ. ມັນເປັນເລື່ອງສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ຈັດການຮ້ານທີ່ຈະຕ້ອງກວດ

ສອບອຸນຫະພູມຂອງແກງ, ຕົ້ມເປື່ອຍ ຫຼື ອາຫານທີ່ປຸງແລ້ວອື່ນໆ ໃຫ້ມີ

ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 60°C ທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າອາຫານເຢັນເກີນໄປ, ໃຫ້ປັບ

ອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດເບິ່ງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຫລັງຈາກເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ.  

 

3.2. ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ 

 

ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອກໍ່ຄືການກັນປ້ອງກັນ

ຄໍາແນະ

ນໍາ 
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ບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງເສດເຫຼືອນັ້ນ. 

 

 

 

 

 

ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງເສດເຫຼືອ:  

 ສັ່ງຊື້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍບາດດຽວ. 

 ຫຼຸດຜ່ອນເຄື່ອງບັນຈຸອາຫານເອົາອອກນອກຮ້ານ ແລະ ອຸປະກອນໃຊ້ກິນ

ອາຫານຢູ່ໃນຮ້ານ. 

 ຮຽກຮ້ອງບັນດາຜູ້ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ນໍາໃຊ້ກ໋ອງໃສ່ເຄື່ອງ, ລາງໄມ້

, ຖັງ ແລະ ອື່ນໆ ຄືນໃໝ່. 

 ນຳໃຊ້ຈອກ, ຈານ, ມີດທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້. 

 ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດກັບລູກຄ້າເມື່ອເຂົານຳເອົາຈອກ ຫຼື ຖົງມາໃສ່ອາຫານ

ເອງ. 

 ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸທີ່ນໍາມາໃຊ້ຄືນ. 

 

 

 

 

 

 

 

ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ: 

 ສ້າງໂຄງການເຮັດປຸ໋ຍໝັກ  

 ສ້າງໂຄງການນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫລືມມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ຖ້າຍັງບໍ່ທັນມີ 

 ສອບຖາມຄົນ ແລະ ຊອກຫາວິທີການນຳເອົາສິ່ງເສດເຫລືອມາໃຊ້ໃໝ່ 

 ບໍ່ມີພຽງແຕ່ກະຕຸກ ແລະ ກະປ໋ອງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ

່. ພາທາດແຕກ, ເຫລັກຄີບເພ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆທີ່ເຮັດຈາກໂລຫະກວ່າ 75% 

ສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້. ສອບຖາມພວກທີ່ຮັບເຄື່ອງພວກນີ້ໃນເຂດ

ຂອງທ່ານວ່າເຂົາສາມາດຮັບຊື້ໄດ້ບໍ່. 

 ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນອຸປະກອນທີ່

ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ ເຊັ່ນ: ທໍ່ດູດ, ໄມ້ຄົນເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ໄມ້ສຽບ 

ໃຫ້ນໍາໄປໝັກເຮັດປຸ໋ຍ. 

ຄໍາແນະ

ນໍາ 

ຄໍາແນະ

ນໍາ 
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 ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ມາກັບການຫຸ້ມຫໍ່ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຫຼື 

ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໃໝ່. 

 ນຳໃຊ້ທາງເລືອກອື່ນໃນການນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫລືອມາໃຊ້ຄືນໃໝ່. ເຈັ້ຍ

ຕອງກາເຟ, ຈອກກາເຟ, ຈານຮອງເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອື່ນໆ. 

 ສ້າງສາຍພົວພັນກັບໂຄງການບໍລິຈາກອາຫານໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ 

 ຊື້ເຄື່ອງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ຖ້າມັນເປັນການດໍາເນີນງານທີ່ເປັນ

ມາດຕະຖານສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວກັບອາຫານ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະ

ພັນທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດຊື້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຫຼົ້າ ແລະ 

ເຫຼົ້າແວັງປຸງແຕ່ງອາຫານ. 

 ຢຸດການນຳໃຊ້ສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ເຈ້ຍຮອງຈານ, ໄມ້ຈິ້ມ

ແຂ້ວທີ່ໃຊ້ກັບເຫລົ້າຄ໊ອກເທລ ແລະ ການໃຊ້ຫລອດດູດສອງອັນແທນ. 

 ໃຫ້ພະນັກງານຍາຍເຄື່ອງທີ່ສາມາດໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຈ້ຍເຊັດ

ປາກ, ສ້ອມຍາງ ແທນທີ່ຈະວາງໄວ້ບ່ອນທີ່ລູກຄ້າບໍລິການດ້ວຍຕົວ

ເອງ. 

 ນຳໃຊ້ກ່ອງໃສ່ເຈັ້ຍເຊັດທີ່ດຶງເຈ້ຍອອກໄດ້ອັນດຽວໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. 

 ຊື້ນ້ຳຢາທໍາຄວາມສະອາດທີ່ເຂັ້ມຄຸ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນນ້ຳຢາ

ທີ່ໃຊ້ ໂດຍໃຊ້ນໍ້າຢາທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫລາຍຢ່າງ. 

 ຄວນໃຫ້ພະນັກງານນຳໃຊ້ຈອກຕົນເອງສຳລັບເຄື່ອງດື່ມຂອງຕົນຕ່າງຫາກ 

ແລະ ເປັນຈອກທີ່ໃຊ້ຄືນໄດ້. 

 ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດກັບລູກຄ້າເມື່ອເຂົານຳເອົາຖົງ ຫຼື ຈອກມາໃສ່ອາຫານ 

ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເອງ. 

 

ການໃຈ້ແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອ 

 

ຕາຕະລາງ 3.2: ປະເພດສິ່ງເສດເຫຼືອ 

ຂີ້ເຫຍື້ອ  ອິນຊີ 
ການນໍາມາໃຊ້

ຄືນ 

ຈຳພວກໂຟມ (ຖ້ວຍ, ຈອກ, ກ່ອງ

ໃສ່ອາຫານ) 

ອາຫານເຫຼືອ 
ເຄື່ອງ

ໃສ່ເຄື່ອງດື່ມ 

ຝາຕຸກ, ທໍ່ດຸດ  ເຈ້ຍເຊັດປາກ 

ຕຸກທີ່ເປັນ

ແກ້ວ ແລະ 

ຢາງປລາສຕິກ 

ມີດຢາງ ຊອງເກືອ, ພິກໄທ, ນ້ຳຕານ ກ່ອງນ້ຳໝາກໄມ້
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ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນເຈ້ຍ , ກະປ໋ອງໃສ່

ອາຫານ 

ຈອກ ແລະ ຝາປິດສໍາລັບເຄື່ອງ

ດື່ມຮ້ອນ/ເຢັນ 
ຖົົງຊາ ກ່ອງນົມ 

ເຄື່ອງຫໍ່ຫຸ້ມອາຫານທີ່

ເຮັດຈາກພລາສຕິກ ແລະ ອະລູມີ

ນຽມ 

ໄມ້ຄົນ 
ເຈ້ຍໜັງສືພິມ, 

ຖົງເຈ້ຍ 

ຖ້ວຍໃສ່ເນີຍຂະໜາດນ້ອຍ  
ເຈັ້ຍທີ່ມາກັບບັນຈຸ

ພັນອາຫານ  
ຖາດເຈັ້ຍ 

ຖ້ວຍໃສ່ຄຣີມ   
ເຈ້ຍເອກະສານ, 

ເຈ້ຍແກັດ 

 

3.3. ລາຍການອະນາໄມ 

 

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍການທີ່ໄດ້ກໍານົດວິທີການຮັກສາເຮືອນຄົວໃຫ້

ສະອາດ. ບາງວຽກເຮັດໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ມື້ , ໃນຂະນະທີ່ວຽກບາງຢ່າງຕ້ອງເຮັດ

ເປັນປະຈໍາອາທິດ ຫຼື ປະຈໍາເດືອນເທົ່ານັ້ນ. 
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ຕາຕະລາງ 3.3: ລາຍການກວດສອບການທໍາຄວາມສະອາດ   

ລາຍການ  

ໃນລະຫວ່າງທຸກໆຜຽນວຽກ 

ເຊັດເຕົາປິ້ງຫຼັງຈາກທີ່ປິ້ງຊີ້ນ, ໄກ້ ແລະ ປາ  

ປ່ຽນຂຽງ  

ປ່ຽນນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຜ້າເຊັດ   

ມ້ຽນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ   

ຫຼັງຈາກຜຽນວຽກ (ອາຫານເຊົ້າ, ສວາຍ, ແລງ)  

ທຳຄວາມສະອາດໝໍ້ຈືນ   

ຂັດເຕົາປີ້ງ   

ລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອທຸກຢ່າງທີ່ເປັນໜ້າພຽງ (ຂຽງ, ໂຕະກຽມອາຫານ

...ໆລໆ)  
 

ລ້າງມີດຕັດຊີ້ນ, ມີດຕັດເນີຍ ຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວ  

ເອົາຜ້າກັນເປື້ອນໄປຊັກຮ້ານຊັກລີດ (ແຍກຈາກຜ້າເຊັດໂຕ໊ະ)  

ເອົາຜ້າເຊັດໂຕະໄປຊັກຕ່າງຫາກ  

ທຳຄວາມສະອາດຖັງຂ້າເຫຍື້ອ  

ທຳຄວາມສະອາດໝໍ້ໜຶ້ງ  

ຫໍ່ຖັງທຸກຖັງດ້ວຍປລາສຕິກ   

ລ້າງພົມ, ຜ້າປູພື້ນ   

ລ້າງຕູ້ເຢັນ   

ລ້າງ, ຖູພື້ນເຮືອນຄົວ  

ທຳຄວາມສະອາດປະຈຳວັນ 

ທຳຄວາມສະອາດບ່ອນດັກໄຂມັນ   

ປ່ຽນເຈ້ຍເຫລືອມໃຊ້ປີ້ງອາຫານ  

ລາຍການກວດສອບ 
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ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງລ້າງຈານ ແລະ ເຄື່ອງດູດຄວັນ   

ທຳຄວາມສະອາດມີດ  

ທຳຄວາມສະອາດປະຈຳອາທິດ 

ທຳຄວາມສະອາດ, ລ້າງ ຂ້າເຊື້ອເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ   

ທຳຄວາມສະອາດອ່າງລ້າງມື  

ລັບມີດໃຫ້ຄົມ  

ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງເຮັດກາເຟ  

ເຄືອບນ້ຳມັນອຸປະກອນທີ່ເປັນເຫຼັກເພື່ອກັນເຂົ້າໝ້ຽງ   

ໃຊ້ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດລະບາຍທໍ່ນ້ຳ   

ທຳຄວາມສະອາດປະຈຳເດືອນ 

ທຳຄວາມສະອາດເຕົາອົບ, ເຕົາປິ້ງ, ໝໍ້ຈືນເພື່ອປ້ອງກັນການເກາະ

ຕິດຂອງໄຂມັນ  
 

ທຳຄວາມສະອາດຕູ້ແຊ່ເຢັນ   

ທຳຄວາມສະອາດຂ້າເຊື້ອເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນ, ຕູ້ໃສ່ນ້ຳກ້ອນ   

ທຳຄວາມສະອາດຝາ ແລະ ເພດານ   

ເຊັດທຳຄວາມສະອາດພື້ນທີ່ເກັບມ້ຽນໃຫ້ແຫ້ງ  

ປ່ຽນກັບດັກແມງໄມ້  

ກວດເບິ່ງຢາ ແລະ ເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານ ຖ້າຂາດໃຫ້ຊື້ມາຕື່ມໃສ່   

ທຳຄວາມສະອາດປະຈຳປີ ແລະ ກວດເບີ່ງຄວາມປອດໄພ  

ກວດສອບລະບົບມອດໄຟ  

ກວດສອບບັ້ງດັບເພີງ  

ທຳຄວາມສະອາດຫຼັງຄາ 2 ເທື່ອຕໍ່ປີ   

ທຳຄວາມສະອາດດອກໄຟນຳທາງ ລະບົບແກັສໃນເຮືອນຄົວ  
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ຄວາມປອດໄພ ແລະ  

ສຸຂະລັກສະນະ  

ຂອງບ່ອນເຮັດ

ວຽກ 
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4. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະລັກສະນະ ຂອງ

ບ່ອນເຮັດວຽກ 

 

 

 

 

 

4.1. ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງ 

 

ປ້ອງກັນການເກີດອຸບັດເຫດ ແລະ ຝຶກຮັບຮົມພະນັກງານໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງ

ກັນຕົນເອງ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງ ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະນັກງານຈາກການຕັດ, 

ມີດບາດ, ໄຟໄໝ້, ແລະ ອາການບາດເຈັບອື່ນໆ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນເຮືອນຄົວ.  

 

1. ຜ້າກັນເປື້ອນ. ຜ້າກັນເປື້ອນບໍ່ໄດ້ແຕ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມ

ສະອາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງຊ່ວຍປົກປ້ອງຜິວໜັງຈາກນ້ຳມັນຮ້ອນໆ, 

ນໍ້າມັນຟົ້ງໃສ່ ແລະ ສານເຄມີອື່ນໆ ທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ. ເຖິງ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງບົດ, ເຄື່ອງປັ່ນ

ຕ້ອງລະວັງສາຍເຊືອກທີ່ມາກັບຜ້າກັນເປື້ອນເຂົ້າໄປພັນກັບເຄື່ອງ

ຈັກທີ່ກຳລັງໝຸນ.  

2. ຖົງມືກັນຮ້ອນ. ຖົງມືກັນຮ້ອນປ້ອງກັນອາການໄໝ້ ເວລາຈັບຈານຮ້ອນ. 

ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າໄດ້ເກັບຖົງມືກັນຮ້ອນໄວ້ໃກ້ໆ ເພື່ອໃຫ້ຊອກໃຊ້ຈຶ່ງ

ງ່າຍ. 

3. ພົມຢາງ. ພົມຢາງມີໄວ້ສຳລັບບ່ອນຄົວກິນ ແລະ ບ່ອນລ້າງຈານ ຫຼື ບ່ອນ

ທີ່ມີຄົນຜ່ານຫຼາຍໆ. ມັນເຮັດມາຈາກຢາງ ເວລາພະນັກງານຢືນຢູ່ຈຶ່ງ

ບໍ່ມື່ນ ແລະ ຮັກສາພື້ນຕີນ, ຫົວເຂົ່າ, ສອກ ແລະ ກະໂພກ ຈາກອາການ

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອສະໜອງແບບຢ່າງສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເມື່ອເກີດອັກຄີໄພ, 

ປະຖົມພະຍາບານ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງ, ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ເຄັດ

ລັບຄວາມປອດໄພອື່ນໆ.  

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ລວມຢູ່ໃນພາກທີ່ 4 
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ບາດເຈັບເວລາລົ້ມ.  

4. ປ້າຍເຕືອນພື້ນປຽກ. ປ້າຍນີ້ມີໄວ້ສຳລັບທັງພະນັກງານ ແລະ ແຂກ 

ເພື່ອປ້ອງກັນມື່ນລົ້ມ. ມັນຄວນນຳມາໃຊ້ທຸກຄັ້ງເມື່ອພື້ນປຽກ 

ເພື່ອເຕືອນໄວ້ເວລາມີຄົນຍ່າງຜ່ານ.   

5. ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງ   ໂດຍ

ສະເພາະ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ້ານອາຫານ , ວິທີທີ່ໄດ້ຜົນທີ່ສຸດໃນ

ການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍແມ່ນການສຶກສາທີ່ເໝາະສົມ. ສອນພະນັກງານ ໃຫ້

ຮູ້ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ວິທີການອັນເໝາະສົມ 

ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະນັກງານຈະ

ຮູ້ວ່າອັນໃດມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການ

ປະຕິບັດວຽກງານ. 

 

 

 

 

ຄວາມປອດໄພສໍາລັບພະນັກງານຮ້ານອາຫານ 

 ຄວາມປອດໄພ ໃນການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ: ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້

ຜະລິດ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນທັງໝົດ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາຄວາມປອດໄພ ໃນ

ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍສະເພາະຂອງທີ່ມີຄົມ ຫລື 

ອັນຕະລາຍຕ່າງໆ.  

 ລ້າງມືເລື້ອຍໆ: ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າອຸ່ນ ກ່ອນ ແລະ 

ຫຼັງຈັບອາຫານ, ພາຊະນະ ແລະ ອຸປະກອນ. ຕ້ອງມີອ່າງລ້າງມືຢູ່ຕາມບ່ອນ

ກະກຽມອາຫານຢ່າງເໝາະສົມ. 

 ລະມັດລະວັງ ເພື່ອຫຼີກຫລ່ຽງການລົ້ມ: ທໍາຄວາມສະອາດທັນທີກັບ

ສິ່ງທີ່ຕົກລົ່ນ, ຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ເຊັດຖູບ່ອນປຽກຊື້ນເທິງ

ພື້ນອອກ. ພິຈາລະນາລະບຽບບັງຄັບໃຊ້ເກີບ ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຄວາມ

ມື່ນ ເພື່ອຄວາມບາດເຈັບໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຈາກການມື່ນລົ້ມລົງພື້ນ. 

 ຮັກສາ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປະພຶດ ສ່ວນຕົວ: ການອະນາໄມທີ່ຖືກຕ້ອງ 

ແມ່ນຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງເຊື້ອແບັກເທເຣຍ ທີ່ເປັນ

ອັນຕະລາຍ. ຫ້າມສູບຢາ, ກິນອາຫານ, ດື່ມ, ໄອ ຫຼື ການຈາມ ຢູ່ບ່ອນ

ກະກຽມອາຫານ. ໃຫ້ພະນັງານທີ່ເຈັບປ່ວຍຢູ່ບ້ານ ແລະ ອອກຈາກ

ຄໍາ

ແນະນຳ 
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ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ຊົບມືຢາງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ຈະຈາຍຂອງສານ

ປົນເປື້ອນ. 

 ລະມັດລະວັງ ການຖືກໄຟໄໝ້:  ບາດແຜຈາກໄຟໄໝ້ຈາກບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມ

ຮ້ອນ, ນໍ້າ, ນໍ້າມັນ ແລະ ອາຫານ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດປົກກະຕິຂອງການ

ບາດເຈັບຢູ່ໃນບໍລິເວນຂອງຫ້ອງຄົວ. ໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນການນໍາໃຊ້

ພາຊະນະ ແລະ ຊົບມືກັນຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອປ້ອງກັນທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກ

ຢູ່ໄກ້ຕົວທ່ານ. 

 ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງ ກັບຂອງມີຄົມ: ມີດ, ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ

ເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ແກ້ວແຕກ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ລ້ວມແຕ່ມີຄວາມແຫຼມຄົມ. 

ຈົ່ງໃສ່ຊົບມືປ້ອງກັນການບາດເຈັບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍສະເພາະ

ເວລາຈັບຂອງມີຄົມຕ່າງໆ. 

 ຫລີກຫລ່ຽງອາການເຄັດ ແລະ ເຈັບປວດຕາມຂໍ້ ໃຫ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ: ຝຶກ

ອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຍົກເຄື່ອງຂອງທີ່ຖືກຕ້ອງ 

ແລະ ວິທີປ້ອງກັນຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງພະນັກງານ ຈາກການຢືນໃນເວລາເຮັດ

ວຽກດົນ. 

 ການຈັບບາຍ ວັດຖຸເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ: ອ່ານ

ສະຫຼາກ, ຮູ້ຈັກຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ  ໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນ

ທຸກຄັ້ງ. 

 ການກະກຽມຮັບມືກັບພາວະສຸກເສີນຕ່າງໆ: ປະຕິບັດຕາມແຜນປະຕິບັດງານ

ໃນການຮັບມືກັບອຸປະຕິເຫດ, ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ໄຟໄໝ້,ຄວາມຮຸນແຮງ 

ແລະ ພາວະສຸກເສີນຕ່າງໆ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ຕາມຮ້ານອາຫານ. ແຈ້ງ

ແຜນປະຕິບັດງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຄົນຮັບຊາບ. 

 

 

4.2. ການປະຖົມພະຍາບານ: ຂັ້ນພື້ນຖານ 

 

ການປະຖົມພະຍາບານ ແມ່ນຫຍັງ? 

ການປະຖົມພະຍາບານແມ່ນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ປ່ວຍ ຫຼື ບາດເຈັບ 

ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທາງການແພດໄດ້ເຕັມທີ່. ຊຶ່ງເປັນປະໂຫຍດ 

ແລະ ເປັນການຮັກສາຂັ້ນທຳອິດຕໍ່ຜູ້ປ່ວຍ ຫຼື ຜູ້ບາດເຈັບ. ການ

ປະຖົມພະຍາບານແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ເອົາປລາສເຕີຕິດ

ບາດໄວ້ ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຄົນໄວ້;  ອັນທີຈິງແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງ
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ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ການປະຖົມພະຍາບານຢ່າງເປັນທາງການ. ການ

ປະຖົມພະຍາບານມີຈຸດປະສົງຫລັກ 3 ຢ່າງ ເຊັ່ນ: 

 ຮັກສາຊີວິດຄົນໄວ້ 

 ປ້ອງກັນສະພາບການຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນ (ຖ້າສາມາດເຮັດໄດ້) 

 ຊ່ວຍປິ່ນປົວໃຫ້ອາການດີຂຶ້ນ 

ຈຸດປະສົງເຫລົ່ານີ້ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ໃນນາມ 3 ປ. ເຊັ່ນ: ການຕິດ ພລາສ

ເຕີ ເພື່ອປ້ອງກັນບາດແຜ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ. 

ການປະຖົມພະຍາບານ ສຳລັບຫ້ອງຄົວ. 

ພະນັກງານທີ່ຈັບມີດທີ່ຄົມ, ພື້ນຜີວທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ ແລະ ນໍ້າມັນທີ່

ກໍາລັງຟົດ, ຕ້ອງມີເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຝຶກ

ອົບຮົມ ກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຂອງອາຊີບຢູ່

ໃນຫ້ອງຄົວຂອງທ່ານ. ໂດຍການລົງທຶນໃສ່ເວລາ ແລະ ເງິນພຽງເລັກນ້ອຍ ເຂົ້າໃນ

ການໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ວາງເຄື່ອງມືໄວ້ເປັນບ່ອນ, ທ່ານສາມາດ

ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ພະນັກຂອງທ່ານກໍ່ມີຄວາມປອດໄພ 

ຊຶ່ງທ່ານອາດມີສ່ວນຫລຸດໃນການຈ່າຍປະກັບໄພຫລົງ. 
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ຕາຕະລາງ 4.2 ຄູ່ມືການໃຊ້ເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານ 

ຫີບໃສ່ເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານ  
 ຜ້າພັນແຂວນຫ້ອຍຄໍ/ຜ້າພັນບາດແຜ, 

ເຂັມມຸດ 2 ອັນ 

ຖົງມືທີ່ຜ່ານການກວດສອບ 1 ຄູ່  ຜ້າພັນບາດແຜ, 2 ຂະໜາດ  

ແຜ່ນຕິດບາດ  ແຜ່ນຜ້າບັ່ງ, 3 ຂະໜາດ  

ຢາປະຄົບເຢັນ ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ  

ນ້ຳຢາຂ້າເຊື່ອທຳຄວາມສະອາດຜ້າ  
ຢາບັນເທົາອາກາດໄຟໄໝ້, ຂະໜາດ 3.5 

ກຣາມ 

ຜ້າຕິດບາດ ກໍ້ຜ້າຕິດບາດໃຊ້ບປະຖົມພະຍາບານ  

ຜ້າພັນບາດທີ່ຂໍ້ສອກ ແລະ ຫົວ

ເຂົ່າ  
ມີດຕັດ  

ຢາແກ້ປວດ, 2-3 ແຜງ  ແຜ່ນທຳຄວາມສະອາດ ທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ  

ແຜ່ນປົກຕາຂ້າເຊື້ອ  
ຜ້າພັນບາດແຜທີ່ປາຍນິ້ວ ຂະໜາດ

ນ້ອຍ 

 

4.3. ການໂທສຸກເສີນ 

ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດເຫດການສຸກເສີນ, ໃຫ້ໂທຫາເບີໂທທີ່ຈຳເປັນ (ໂຮງໝໍ, 

ຕຳຫຼວດ, ດັບເພີງ) ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ ແລະ ຈະແຈ້ງ: 

 ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ 

 ຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບ ຫລື ເສຍຊີວິດ / ຜູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 ລັກສະນະຂອງການບາດເຈັບ 

 ບາງກໍລະນີ, ບອກອາຍຸ 

 ການເກີດເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ (ເຊັ່ນ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ

, ໄຟໄໝ້, ໄຟຟ້າ) 

ຖ້າວ່າເຂດດັ່ງກ່າວຢູ່ຫ່າງໄກ / ເຂົ້າໄປຍາກ, ຄວນພິຈາລະນາໃນການສົ່ງຄົນໄປ

ພົບກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.  

 ຄວນລະວັງຢູ່ສະເໝີ ຕໍ່ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນທີ່ເກີດເຫດ (ເຊັ່ນ: 

ໄຟໄໝ້, ໄຟຟ້າຊັອດ)  

ເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານ 
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 ຢ່າເອົາໂຕເອງເຂົ້າໄປ ຫຼື ຢືນເບິ່ງ ໃນທີ່ເກີດເຫດອັນຕະລາຍ 

 ທ່ານເປັນຄົນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ 

 ຖ້າຫາກເກີດເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງເກີນທີ່ຈະຮັບມືໄດ້, ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງໆ 

ແລະ ໂທຫາໜ່ວຍສຸກເສີນ ເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ 

4.4. ການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ 

1. ໂຣກຕ່າງໆ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທາງເລືອດ ແລະ ຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍ: 

 ລວມທັງເຊື້ອ ເອັດຊ-ໄອ-ວີ ແລະ ເຊື້ອໄວຣັສຕັບບີ ແລະ ຊີ 

2. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຄວນໃສ່ຖົງມື ໃນຂະນະທີ່ສຳຜັດກັບທາດແຫຼວ ຂອງ

ຮ່າງກາຍ 

 ເຈົ້າສາມາດປະດິດ ແລະ ໃຊ້ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ: ຖົງ

ຢາງໃສ່ເຄື່ອງທົ່ວໄປ 

3. ໃນເວລາສໍາພັດການບາດແຜ່ເປີດ, ມືຂອງທ່ານຄວນມີການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ 

ປົກປິດດ້ວຍຖົງມືກັນນໍ້າ. 

 ລ້າງມືຂອງທ່ານດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳອຸ່ນ ຫຼັງຈາກສຳຜັດກັບຄົນ

ເຈັບ. 

 

 

4.5. ຄວາມຕ້ອງການ ຈາກໜ່ວຍງານດັບເພີງ 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 4.5: ແບບກວດສອບດ້ານຄວາມປອດໄພໃນເວລາເກີດໄພໄໝ້  ✓ 

1. ທາງເຂົ້າ ແລະ ອອກ ຕ້ອງບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງໃດໆ 

 
2. ທາງເຂົ້າຫາດ້ານຫລັງ ຕ້ອງມີຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ມີ

ສິ່ງກີດຂວາງໃດໆ  

3. ທາງເຂົ້າຫາທາງອອກ ຕ້ອງມີຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ມີ

ສິ່ງກີດຂວາງໃດໆ  

4. ທາງອອກສຳຮອງ ຄວນໃຫ້ມີໃກ້ກັບຫ້ອງຄົວ / ບ່ອນບັນຈຸອາຫານ ຫຼື 

ພື້ນທີ່ອາຫານຕາມສັ່ງ  

5. ພື້ນທີ່ຫວ່າງ ກໍ່ບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງກິດຂວາງ ແລະ ມີການບຸກລຸກ

ໃດໆ  

6. ສາຍໄຟ ຄວນຈັດວາງໄວ້ໃນທໍ່ເຫຼັກ / ຢາງ, ມັດໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ແລະ 

ໃຫ້ຢູ່ໃນດິນ  

ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ຈາກອັກຄີໄພ 
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7. ການຊັກນຳໄຟ ຄວນຖືກວາງຢູ່ໃນທໍ່ເຫຼັກ / ຢາງ, ມັດຕິດກັນ ແລະ ຝັງ

ໄວ້ໃນດິນ  

8. ໄຟຟ້າຄວນຖືກມອດ ແລະ ປິດທຸກຄັ້ງ ກ່ອນທີ່ຈະປິດຮ້ານ ໃນແຕ່ລະ

ມື້  

9. ບໍ່ຄວນໃຫ້ມີສິ່ງໃດໆ ວາງຢູ່ໃກ້ກັບການເດີນສາຍໄຟ ຫຼື ການຕິດ

ຕັ້ງໄຟຕ່າງໆ ໃນລັດສະໝີ 1 ແມັດ  

10. ດອກໄຟສີແດງ ຄວນນຳມາໃຊ້ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າ ໃນຈານຄວາມຮ້ອນຂອງເຕົາ

ອົບ ແລະ ແຍກສຳຫຼັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ລະຊະນິດ  

11. ວາວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ຄວນນຳມາໃຊ້ໃນທຸກໆເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່

ມີຄວາມຮ້ອນ  

12. ຫ້າມໃຫ້ມີຫ້ອງເພດານ ຫຼື ບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ໂດຍ

ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງ  

13. ບໍລິເວນປຸງແຕ່ງອາຫານ / ຄວາມຮ້ອນ / ການກະກຽມອາຫານ ຕ້ອງຫ້າມ

ຄົນອື່ນເຂົ້າເດັດຂາດ  

14. ການປຸງແຕ່ງອາຫານຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການປຸງ

ແຕ່ງດ້ວຍນ້ຳມັນທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ແຮງດັນນ້ຳມັນ ທີ່ມີຄວາມ

ຈຸ ບໍ່ເກີນ 5 ລິດ 
 

15. ເຕົານ້ຳມັນກ໊າດ ຄວນຖືກເກັບໄວ້ບ່ອນທີ່ບໍ່ຕິດໄຟ ຢູ່ດ້ານ

ຫຼັງເຮືອນຄົວ  

16. ສະຖານທີ່ ແລະ ຫ້ອງຄົວ ຄວນໃຫ້ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທດີ. 

 
17. ພື້ນ ຕ້ອງປາສະຈາກນໍ້າມັນ ເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ບໍ່ຄວນເປັນບ່ອນ

ທີ່ມື່ນ   

18. ການເກັບມ້ຽນທີ່ດີ ຄວນໃຫ້ມີໃນສະຖານທີ່ນັ້ນໆ 

 
19. ປ້າຍ “ຫ້າມສູບຢາ” ຄວນມີການເຜີຍແຜ່ ແລະ ສະແດງ ໃນສະຖານທີ່

ນັ້ນ ດ້ວຍພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ອັງກິດ, ຈີນ   

20. ຄວນມີຜູ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງຈັກ / ເຄື່ອງ

ໃຊ້ ທຸກໆຄັ້ງ  

21. ເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ຄວນສວມໃສ່ແວ່ນຕາ ແລະ ຖົງມື 

 
22. ທາດແຫຼວຕ່າງໆ ຄວນຖືກເກັບໄວ້ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ໃນສະພາບເດີມ, ແລະ 

ຄວນເກັບໄວ້ໃນຖ້ານເຫຼັກ ຢູ່ແຈຝາ  

23. ນ້ຳມັນພືດ ແລະ ຂອງແຫຼວອື່ນໆໃນການປຸງແຕ່ງ ຈະຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນ

ພາຊະນະ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍເດີມ / ບັນຈຸມ້ຽນໃນຊັ້ນວາງເຫຼັກຕາມ  
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ຟາ ແລະ ຄວນໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນ 1 ແມັດ ຂອງແຕ່ລະຈຸດ 

24. ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍອາຍ  ຈະຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນພາຊະນະ ທີ່ມີເຄື່ອງໝ

າຍເດີມ / ບັນຈຸມ້ຽນໃນຊັ້ນວາງເຫຼັກຕາມຟາ ແລະ ຄວນໃຫ້ຢູ່ຫ່າງ

ກັນ 2 ແມັດ ຈາກຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າອື່ນໆ 
 

25. ການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງໃນບ່ອນສູງ ບໍ່ຄວນໃຫ້ສູງເກີນ 2.25 ແມັດ 

ແລະ 1 ແມັດ ຈາກເພດານ, 15 ຊັງຕີແມັດ ຈາກຝາ ແລະ 10 ຊັງຕີແມັດ ຈາກ

ພື້ນ  
 

26. ຄວາມເສຍຫາຍ / ການຮົ່ວຊຶມ / ຄວາມບໍ່ແໜ້ນ ຂອງພັດຊະນະບັນຈຸ 

ບໍ່ຄວນເກັບໄວ້ໃນສະຖານທີ່ນັ້ນ  

27. ເຈ້ຍແຂງ / ກ່ອງ / ເອກະສານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຄວນຖືກເກັບເປັນປະຈຳ ໃນ

ຖັງໂລຫະ ແລະ ຄວນຖືກກຳຈັດໃນທຸກໆມື້ ກ່ອນປິດຮ້ານ  

28. ຜ້າເຊັດນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຄວນເກັບເປັນປະຈຳ ໃນຖັງໂລຫະ ແລະ ຄວນ

ຖືກກຳຈັດໃນທຸກໆມື້ ກ່ອນປິດຮ້ານ  

29. ສິນຄ້າທັງໝົດຈະຖືກເກັບໄວ້ ໃນຈຳນວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດ້ວຍ

ຄວາມຫ່າງ 1 ແມັດ ຂອງແຕ່ລະຊະນິດ   

30. ການນຳໃຊ້ ແລະ ການບັນຈຸ ຄວນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຈາກສະຖານທີ່ 

 
31. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີສິນຄ້າອື່ນໆ ທີ່ມີການອະນຸຍາດ ໃນສະຖານທີ່ 

 
32. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີເຊື້ອເພິີງ (ສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດອື່ນໆ) ໄດ້ຮັບການ

ອະນຸຍາດ ໃຫ້ໃຊ້ໃນສະຖານທີ່  

33. ມີພັດລົມດູດອາກາດພຽງພໍ ຕິດຕັ້ງຢູ່ພາຍນອກຂອງຝາຫ້ອງຄົວ / 

ບ່ອນປຸງແຕ່ງ / ການກຽມຄວາມພ້ອມ ຂອງພື້ນທີ່ຮັບປະທານອາຫານ  

34. ບໍລິເວນປຸງແຕ່ງອາຫານ, ສູບຢາ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເເປວໄຟ ຫ້າມໃຫ້

ຄົນອື່ນເຂົ້າເດັດຂາດ  

35. ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ບ່ອນສູບຢາ, ບ່ອນໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ແປວໄຟ ຫ້າມໃຫ້

ຄົນອື່ນເຂົ້າເດັດຂາດ  

 

 

 

4.6. ການເກັບມ້ຽນແກ໊ສ ແລະ ວັດຖຸໄວໄຟອື່ນໆ ຢ່າງ

ປອດໄພ 
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ໄຟ ເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຫ້ອງຄົວ. ພຽງແຕ່ຈຸດປະກາຍ

ໄຟນ້ອຍໆ ຫຼື ການຮົ່ວຊຶມຂອງແກ໊ສ ກໍ່ສາມາດເຜົາ   ໄໝ້ຮ້ານອາຫານໄດ້. 

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ແກ່

ພະນັກງານ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ການຕ້ານອັກຄີໄພ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າ

ຂອງກິດຈະການ ປົກປ້ອງພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າ ຈາກອັນຕະລາຍໄດ້. 

 

ອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ 

ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແກ໊ສ ແມ່ນຮູບແບບຂອງພະລັງງານ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ໃນຫ້ອງຄົວ. ສາ

ມາດເກີດອັກຄີໄພໄດ້ທຸກເວລາ ທີ່ມີພະລັງງານ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນສາເຫດ

ຫລັກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັກຄີໄພ ໃນຮ້ານອາຫານ: 

 ແປວໄຟ: ເສື້ອຜ້າ ແລະ ຜົມ ສາມາດຕິດໄຟໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ຖ້າມາຕິດ

ກັບໄຟ 

 ເຄື່ອງດັກໄຂມັນ: ບາງຄັ້ງອາດມີເສດສ່ວນ ຂອງອາຫານ ແລະ ເຈ້ຍ, ຊຶ່ງ

ສາມາດຕິດໄຟໄດ້ ຖ້າຄວາມຮ້ອນຂອງໄຂມັນເພີ່ມຂຶ້ນ 

 ການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ: ໄຟສາມາດລຸກໄໝ້ໄດ້

ຢ່າງໄວວາ ໃນທາງຍາງທີ່ເປິະເປື້ອນ ແລະ ບໍ່ຮົກເຮືອ ແລະ ສາງມ້ຽນ

ເຄື່ອງ. 

 ສາຍໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫລື ເປັນຝອຍ: ສາມາດສ້າງຈຸດປະກາຍໄຟ 

ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ 

 ການເກັບມ້ຽນວັດຖຸໄວໄຟທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ: ວັດສະຖຸໄວໄຟ ຕ້ອງຈັດ

ເກັບມ້ຽນໄວ້ບ່ອນທີ່ຫ່າງຈາກແປວໄຟ ຫຼື ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່

ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟ. 
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ພະນັກງານຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ? 

ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ປະກອບການຫຼັກ ຂອງອຸປະກອນເຄື່ອງມືຮ້ານອາຫານ, 

ພະນັກງານຫ້ອງຄົວ ຕ້ອງດຳເນີນໄປຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ 

ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດອັກຄີໄພ. ຕໍ່ໄປນີ້, ແມ່ນຂໍ້ແນະນຳບາງສ່ວນ ແກ່

ພະນັກງານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດອັກຄີໄພ: 

 

 

 

 

 ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພ ຂອງອັກຄີໄພ ຕໍ່ກັບ

ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຮູ້ວ່າເຄື່ອງມືດັບເພີງ ແມ່ນຖືກຕິດ

ຕັ້ງ ແລະ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ທາງອອກສຸກເສີນ ສຳຫຼັບ

ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ 

 ຫ້າມເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງໄວໄຟ ໃກ້ກັບແປວໄຟ. ຜ້າກັນເປື້ອນ, ເສື້ອຜ້າ 

ແລະ ກະປ໋ອງສະເປ ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງວັດຖຸໄວໄຟ ທີ່ສາມາດຕິດໄຟໄດ້ງ່າຍ 

ຫຼື ລະເບີດໄດ້ ຖ້າຫາກຢູ່ໃກ້ກັບແປວໄຟ ຫຼື ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ 

 ອະນາໄມພື້ນທີ່ໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ. ໄຂມັນ ແລະ ເສດອາຫານ ສາມາດສະສົມ

ຢູ່ພື້ນຜິວ ແລະ ສາມາດຕິດໄຟງ່າຍ ຖ້າບໍ່ກຳຈັດອອກ 

 ຫ້າມນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເປເພ ຫຼື ສາຍໄຟທີ່ເປັນຝອຍ, ນີ້ອາດເປັນ

ແຫຼ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັກຄີໄພ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ 

 ຫຼີກຫລ່ຽງ ການປຸງແຕ່ງອາຫານໃນບໍລິເວນນັ້ນ ນອກຈາກວ່າຈະຖືກມອບ

ໝາຍໃຫ້ເຮັດ. ການເຮັດວຽກໃນບ່ອນທີ່ມີຄົນຫຼາຍ ແລະ ແອອັດ ສາມາດ

ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງເສື້ອຜ້າ ໃນການຕິດກັບແປວໄຟ 

 ຫ້າມສາດນ້ຳໃສ່ກັບແປວໄຟ ທີ່ກຳລັງລຸກໄໝ້ຢູ່. ອາດເຮັດໃຫ້ຮ້າຍແຮງ

ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ຄວນໃຊ້ອຸປະກອນດັບໄຟສະເພາະແທນ ສຳຫຼັບ ຮູບແບບໄຟ 

ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ໂຊດາໄຟ ສຳຫຼັບຂະໜາດນ້ອຍ 

 ຕັ້ງສະຕິ, ນອນລົງ, ແລະ ກິ້ງໄປມາ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຖືກໄຟໄໝ້ຢູ່, 

ກິ້ງໄປມາຕາມພື້ນ ເປັນວິທີ ທີ່ໄວທີ່ສຸດ ໃນການດັບໄຟ  

 

ພະນັກງານຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະນັກງານດ້ວຍກັນ? 

ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ ແລະ ຜູ້ຈັດການ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຕາມຂັ້ນ

ຕອນ ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປົກປ້ອງພະນັກງານ ແລະ ທຸລະກິດ ຈາກອັກຄີໄພ. ຕໍ່

ໄປນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ຜູ້ຈ້າງງານ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍຈາກ

ອັກຄີໄພໃນຫ້ອງຄົວ: 

ຄໍາແນະນຳ 
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 ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງອຸປະກອນມອດໄຟ. ຝຶກ

ອົບຮົມວິທີການໃຊ້ແຕ່ລະຈຸດ ແລະ ລະບົບການໃຊ້ງານໃນກໍລະນີ ປະສົບ

ໄພ. 

 ບໍ່ຄວນໃຫ້ພະນັກງານ ພະຍາຍາມມອດໄຟດ້ວຍຕົນເອງ. ກ່ອນອື່ນໝົດ 

ພະນັກງານ ຕ້ອງສົ່ງສຽງຮ້ອງ ແລະ ໂທຫາໜ່ວຍດັບເພີງ, ກ່ອນທີ່ຈະມອດ

ໄຟດ້ວຍຕົນເອງ  

 ບໍ່ຄວນໃຫ້ມີເສດຂອງໄຂມັນ ເພາະມັນສາມາດຕິດໄຟໄດ້ 

 ອະນາໄມທາງຍ່າງໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເປັນປະຈຳ. ທາງຍ່າງທີ່ເປື້ອນ 

ອາດເປັນສິ່ງກີດຂວາງໃນການໜີໄຟ ຂອງພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າ 

 ທາງອອກສຸກເສີນ ຕ້ອງໃຫ້ມີແສງສະວ່າງທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ 

ແລະ ລູກຄ້າ ຮູ້ທາງທີ່ພວກເຂົາຈະອອກ 

 ຄວນມີເຄື່ອງປ້ອງກັນຕົວສໍາລັບພະນັກງານທຸກຄົນ ໃນຫ້ອງຄົວ 

ເຊັ່ນ: ແວ່ນຕາ, ຖົງມືກັນສານເຄມີ, ຜ້າກັນເປື້ອນ 

 ເກັບມ້ຽນສານເຄມີທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນ, ຄວນແຍກອອກຈາກກັນ. ເຊັ່ນ ສານ

ຄລໍຣີນ ແລະ ອຳໂມເນຍ, ເມື່ອມີການປະສົມກັນ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດກາສ

ພິດ. ຄວນແຍກອອກຈາກກັນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຮົ່ວຊຶມ ຂອງທາດຕ່າງໆ 

 ໃຊ້ຊັ້ນວາງທີ່ຕ່ຳ ໃນການເກັບມ້ຽນສານເຄມີ ແລະ ທາດແຫຼວອື່ນໆ 

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຮົ່ວຊຶມ ຂອງທາດຕ່າງໆ 
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ການບໍລິຫານ 

ບຸກຄະລາກອນ 
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5. ການບໍລິຫານບຸກຄະລະກອນ 

 

 

 

5.1. ການປະຕິບັດຕໍ່ພະນັກງານ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ 

 

ດ້ານການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕໍ່ພະນັກງານດ້ວຍ

ຄວາມເຄົາລົບ: 

 ຮັກສາບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ໂດຍພະນັກງານ ໃຫ້ຢູ່ໃນ

ສະພາບດີ ແລະ ສະອາດສະເໝີ.  

 ມີນ້ຳດື່ມ ແລະ/ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບອື່ນໆ ຢູ່ສະເໝີ. 

 ມີຫ້ອງອາບນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງສຸຂາ ທີ່ສະອາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.  

 ຈັດໃຫ້ພະນັກງານ ໄດ້ມີບ່ອນເກັບມ້ຽນ ແລະ ປ່ຽນເສື້ອຜ້າຂອງ

ເຂົາເຈົ້າ. 

 ຖ້າຫາກວ່າການເຮັດວຽກ ແມ່ນໄດ້ເຮັດຢູ່ທີ່ຊັ້ນໃຕ້ດິນ ຫຼື ພື້ນ

ທີ່ໃກ້ປ່ອງຢ້ຽມ, ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໄດ້ຮັກສາຫຼັກສຸຂະອະນາໄມທີ່

ສູງ. 

 ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານຈາກສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ສານທີ່ສົ່ງຜົນເສຍ

ຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼື ທາດເບື່ອ. ການປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ຄວນໃຫ້ຖືກ

ຈັດຫາໃຫ້ ຖ້າຫາກວຽກງານທີ່ພວກເຂົາເຮັດຢູ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

 ພະນັກງານທຸກຄົນມີສິດ, ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ຊົ່ວໂມງເຮັດ

ວຽກລ່ວງເວລາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳໜົດໄວ້ໃນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ.  

 ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານທຸກຄົນ ມີເວລາພັກພຽງພໍ ຕາມທີ່ໄດ້

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດຕໍ່ພະນັກງານໃນບ່ອນເຮັດ

ວຽກ, ລວມເຖິງຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ.  

 ເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ລະບົບການໃຫ້ຄ່າລາງວັນ ຫຼື ຄ່າຕອບ

ແທນ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ລວມຢູ່ໃນພາກທີ 6 
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ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ. 

 ຈົ່ງແຈ້ງຕາຕະລາງເຮັດວຽກງລ່ວງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ເພະນັກງານກຽມພ້ອມ

ທາງດ້ານຄອບຄົວ ແລະ ການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

 ຖ້າຄົນພະນັກງານມີຄວາມຕ້ອງການເຮັດວຽກ ໃນມື້ພັກລາຊະການ, ພວກເຂົາ

ຄວນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ທີ່ເໝາະສົມ ກັບເວລາ ແລະ ຄ່າຕອບແທນ ຕາມ

ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໂດຍການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ຫຼື ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ

ແຫ່ງຊາດ  

 ທຸກຄົນຄວນມີສິດໃນການລາພັກປະຈຳປີ ພ້ອມດ້ວຍການຈ່າຍເງິນຕາມກຳ

ນົດ ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ. 

 ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາຂອງພວກເຂົາໝົດກຳນົດ ຫຼື ຊ່ວງເວລາການຕໍ່

ສັນຍາ ທີ່ມີເວລາບໍ່ພຽງພໍ ພວກເຂົາມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການລາພັກ

ປະຈຳປີແບບສົມບູນ, ສ່ວນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນມີສິດທີ່ຈະ

ຈ່າຍເງິນອອກຈາກສັດສ່ວນ ກັບ ໄລຍະເວລາທີ່ປະຕິບັດງານ ຫຼື ການຊຳລະ

ເງິນ ຂອງຄ່າຈ້າງແທນ ຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ. 

 ຄຳວ່າ “ເງິນລາງວັນ” ໝາຍເຖິງ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກຄວາມສະໝັກໃຈຂອງລູກ

ຄ້າ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ, ນອກເໜືອຈາກຈຳນວນເງິນ ທີ່ລູກຄ້າ

ຕ້ອງຈ່າຍ ສຳຫຼັບການບໍລິການ ທີ່ໄດ້ຮັບ. ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງເງິນ

ລາງວັນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຂັ້ນພື້ນຖານ 

ທີ່ຕ້ອງຖືກຈ່າຍໃນຊ່ວງເວລາປົກກະຕິ. 

 

5.2. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນມິດຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ຫຼັກການທີ່ສຳຄັນ 

 ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ດຶງດູດໃຫ້ມີພະນັກງານທີ່ມີສັກກະຍະພາບ: 

ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ສໍາຫຼັບ ເພດຍິງ ແລະ 

ເພດຊາຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງພະນັກງານທີ່ມີ

ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີແຮງຈູງໃຈ. 

 ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ການ

ທົດແທນການເດີນທາງຂອງພະນັກງານ ໃນການເຮັດວຽກ ສາມາດໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຂອງທຸລະກິດ ສູງເຖິງ 75% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຄ່າຈ້າງປະຈຳປີ ຂອງພະນັກງານ

ທີ່ເດີນທາງ. ໃນຖານະທີ່ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ

ສັງກັດຕໍ່ທີ່ໜ່ວຍງານ ທີ່ເຂົາເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນທຳ, ການໝ

ູນວຽນຂອງພະນັກງານ ສຳຫຼັບອົງກອນໃດໜຶ່ງ ທີ່ນຳສະເໜີຄວາມສະເໝີ

ພາບທາງເພດ ມີການຫຼຸດລົງ ກໍຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງ 
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ໃນການເປີດຮັບສະໝັກງານ.    

 ຮ້ານອາຫານ ທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ: ຜົນການ

ວິໄຈທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ຄວາມສະເໝ

ີພາບທາງເພດ ແລະ ປະສິດຕິພາບໃນການປະຕິບັດງານຂອງອົງການທີ່ດີ. ໄດ້

ມີຫຼາຍເຫດຜົນ ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ນຳໄປສູ່ການຕັດສິນ

ໃຈທີ່ດີກວ່າ. 

 ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ ເຮັດໃຫ້ເສຍຊັບພະຍາກອນ: ໂດຍການຊັ່ງຊາ

ຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມສະເໝີພາບ, ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ  ມີສິດເທົ່າ

ທຽມກັນ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ທັງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ, ດັ່ງ

ນັ້ນ ຈຶ່ງເພີ່ມການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຂອງສັງຄົມ. 

ໃນຖານະທີ່ເປັນນາຍຈ້າງທາງດ້ານພາກບໍລິການ, ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງອົງກອນ

ຂອງທ່ານ ທີ່ຕ້ອງມີການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ. ໃນນາມນາຍຈ້າງ, 

ຫຼັກການທີ່ສຳຄັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຄວນຖືກຍອມຮັບ, ສຳຫຼັບພະນັກງານທັງໝ

ົດ. 

 

 ການເບີກຈ່າຍເງິນທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍການບໍ່ຈຳແນກເພດ. 

 ອິດສະລະ ແລະ ເປັນກາງ ຕໍ່ກົນໄກການຮ້ອງຮຽນ - ພະນັກງານສາມາດໃຫ້ຄຳຕຳ

ໜິ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຜົນທີ່ຕາມມາ. 

 ສິດໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ - ພະນັກງານທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະຮ່ວມ

ສະມາຄົມ. 

 ເງື່ອນໄຂການສິ້ນສຸດການຈ້າງງານ ແລະ ການຊົດເຊີຍ ທີ່ເປັນທຳ. 

 ສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

 ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ. 

 ຊື່ສັດ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕໍ່ຄວາມສຳພັນ ກັບນາຍຈ້າງ. 

ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຄວນຕົກລົງເປັນເອກະພາບນໍາກັນກ່ອນມີການຈ້າງງານຂອງແຕ່

ລະຝ່າຍ ຢູ່ສະຖານທີ່ປະກອບການຂອງທ່ານ: 

 ຕົກລົງໂມງເຮັດວຽກ 

 ຄ່າຕອບແທນທີ່ພຽງພໍ ໃນການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ 

 ປະກັນສັງຄົມໃນການເກີດລູກ 

 ຄວາມພ້ອມຂອງການປະກັນອຸປະຕິເຫດ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ 

 ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນຄວາມກ້າວໜ້າ ກັບແນວທາງໃນການປະເມີນ 
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5.3. ລະບົບໃຫ້ຄ່າຕອບແທນ 

ລະບົບທີ່ດີຄວນຈາລຶກຜົນງານ ແລະ ໃຫ້ລາງວັນແກ່ພະນັກງານ 2 ປະເພດ ເຊັ່ນ: 

ການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ພຶດຕິກໍາ. ການປະຕິບັດວຽກງານແມ່ນສິ່ງທີ່ງ່າຍ

ທີ່ສຸດ ທີ່ຈະປະເມີນ ເພາະທ່ານເປັນຄົນກໍານົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ

ໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານເອງ. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານປະຕິບັດຕາມແຜນສ້າງແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້

ແກ່ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ຫຍ້ອງຍໍ້ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ. 

 

ການຮັບຮູ້ ແລະ ຫຍ້ອງຍໍ 

ທັງສອງອົງປະກອບນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ຈະສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່

ພະນັກງານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ຈາກເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໂດຍ

ກົງ ຕໍ່ພະນັກງານ. ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີ 

ລາຄາສູງ. ພະນັກງານ ກໍມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດ

ດີ ຫຼື ຍັງບໍ່ທັນດີ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ມັນຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງ

ໄດ້ບອກພວກເຂົາ. 

 

ການຮັບຮູ້ ໝາຍເຖິງການສັງເກດ ແລະ ການຍອມຮັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງພະນັກງານ. 

ການຫຍ້ອງຍໍ ແມ່ນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນແກ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໃນການ

ປະຕິບັດວຽກງານ. ການຫຍ້ອງຍໍພະນັກງານ ໂດຍການຮັບຮູ້ການປະຕິບັດງານທີ່

ດີ, ແລະ ການປະພຶດຕົນຂອງພະນັກງານທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. 

ອີກວິທີໜຶ່ງ ກໍ່ຄືການປະສົມລະຫວ່າງ ການຮັບຮູ້ ແລະ ຫຍ້ອງຍໍ ໃນຮູບ

ແບບການສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ໜ້າເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ທີມງານ ທີ່ມີຜົນ

ຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ອົງກອນ ໃນທາງທີ່ດີ. 

ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມພະຍາຍາມ

ຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານ: 

 

1. ລະບົບການໃຫ້ດາວ 

ຜູ້ຈັດການໃຫ້ດາວແກ່ພະນັກງານ ຖ້າພະນັກງານຄົນນັ້ນເຮັດວຽກປະສົບຜົນສຳ

ເລັດ. ສິ່ງນີ້ອາດລວມໄປເຖິງລາງວັນພິເສດອື່ນໆ. ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປະພຶດ 

ອາດຖືກກຳນົດໂດຍຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຮ່ວມກັບພະນັກງານຄົນອື່ນໆ. ການໃຫ້ດາວ

ເປັນລາງວັນສູງສຸດ ເປັນຈໍານວນ 5 ດາວ ໃນທຸກໆອາທິດ. ຜູ້ຈັດການຈະເລືອກ

ເອົາໃນກໍລະນີ ມີການຜູກມັດ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງເດືອນ, ລວມ

ຈຳນວນດາວລາງວັນຂອງພະນັກງານ ແລະ ພະນັກງານຜູ້ໃດ ຫາກມີດາວຫຼາຍ ກໍໄດ້

ເປັນພະນັກງານທີ່ດີເດັ່ນປະຈຳເດືອນ. ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປະພຶດ ປະກອບມີ: 
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 ມາວຽກທັນໂມງເວລາ 

 ຄວາມສະອາດສ່ວນບຸກຄົນ 

 ຄຳຄິດເຫັນຈາກລູກຄ້າ 

 ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນຮ່ວມງານໃນດ້ານວຽກງານສະເພາະໃດໜຶ່ງ 

 ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້  
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ຕາຕະລາງ  5.3.1: ການໃຫ້ດາວລາງວັນ - ແບບຟອມສໍາລັບພະນັກງານ 

ດາວລາງວັນ 

ຊື່ພະນັກງານ    

ລະຫັດບັດ   

  ສິ່ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 

  ອາທິດ 1 ອາທິດ 2 ອາທິດ 3 ອາທິດ 4 

ມັງກອນ         

ກຸມພາ         

ມີນາ         

ເມສາ         

ພຶດສະພາ         

ມິຖຸນາ         

ກໍລະກົດ         

ສິງຫາ         

ກັນຍາ         

ຕຸລາ         

ພະຈິກ         

ທັນວາ         

ໃຫ້ດາວ ແລະ ຂຽນລາຍລະອຽດສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດ ໃນຊ່ອງວ່າງ 

  

ແບບຢ່າງການໃຫ້ດາວລາງວັນ 
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ຕາຕະລາງ 5.3.2: ດາວລາງວັນ  - ສຳລັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ 

ດາວລາງວັນໃຫຍ່ 

ຊື່ພະນັກງານ    

ລະຫັດບັດ   

  ສິ່ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 

  ອາທິດ 1 ອາທິດ 2 ອາທິດ 3 ອາທິດ 4 

ມັງກອນ         

ກຸມພາ         

ມີນາ         

ເມສາ         

ພຶດສະພາ         

ມິຖຸນາ         

ກໍລະກົດ         

ສິງຫາ         

ກັນຍາ         

ຕຸລາ         

ພະຈິກ         

ທັນວາ         

ໃຫ້ດາວ ແລະ ຂຽນລາຍລະອຽດສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດ ໃນຊ່ອງວ່າງ 

 

1. ລະບົບໃນການໃຫ້ລາງວັນພະນັກງານດີເດັ່ນປະຈຳເດືອນ: 

ການຮັບຮູ້ ແລະ ແນໃສ່ບາງຢ່າງ ເປັນສິ່ງທີ່ຄວບຄູ່ກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສະ

ເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດຂອງພະນັກງານ ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະເດືອນ ແມ່ນ

ສຳຄັນ. ສ້າງຄວາມຊິນເຄຍ ຂອງການປະຕິບັດງານທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ດີ

ເດັ່ນ ທີ່ມີທີມງານ ແລະ ຜູ້ຈັດໃນການຕັດສິນ. ໂດຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມ

ສຳເລັດຂອງພະນັກງານ ໃນທຸກໆເດືອນ. 

 ມາດຖານ ແລະ ລະບົບການຈັດລຳດັບ ຄວນເປັນລະບົບທີ່ມີການກວດສອບ ທີ່
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ໂປ່ງໃສ 

 ກະລຸນາ ເອົາຟອມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຄົນ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຂອງ

ພະນັກງານ ໃນມື້ທີ 15 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ. ທ່ານຄວນຈັດລຳດັບພະນັກງານ 

ໂດຍການນຳໃຊ້ແບບຟອມຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຂອງວັນທີດຽວກັນ. ສິ່ງ

ນີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານ ມີເວລາທີ່ຈະຈັດສັນເງິນພິເສດຂອງເດືອນ 

ກ່ອນທີ່ຈະຊຳລະຄ່າຈ້າງ 

 ລະບຸຜູ້ຊະນະ ໂດຍການນຳຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຄິດເຫັນຂອງພະນັກງານ ແລະ ນາຍ

ຈ້າງ ບວກກັບຜົນຂອງການໃຫ້ຄະແນນ 

 ຕິດຊື່ພະນັກງານດີເດັ່ນປະຈຳເດືອນ ລວມທັງຮູບພາບ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ 

ມື້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 5.3.3: ພະນັກງານດີເດັ່ນປະຈຳເດືອນ - ຟອມສໍາລັບພະນັກງານ 

ມັງກອນ:                                           ຟອມສໍາລັບພະນັກງານດີເດັ່ນປະຈຳເດືອນ                      

 

 ໝາຍເລກການຈັດລະດັບ ແຕ່ 1-5 (1-ອ່ອນຫຼາຍ, 5-ດີເລີດ) 

  

ການ

ປະຕິບັດ

ໂມງເວລາ 

ການຮ່ວມ

ມື 

ຄວາມ

ສະອາດ 

ການ

ເອົາໃຈໃສ

່ລູກຄ້າ 

ລວ

ມ 

ຊື່ພະນັກງານ            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ແບບຟອມພະນັກງານດີເດັ່ນປະຈຳເດືອນ 
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ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວ ມື້ທີ 15 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 5.3.4: ພະນັກງານດີເດັ່ນປະຈຳເດືອນ - ຟອມສໍາລັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ 

ມັງກອນ:                                            ຟອມສໍາລັບພະນັກງານດີເດັ່ນປະຈຳເດືອນ  

 

 ໝາຍເລກການຈັດລະດັບ ແຕ່ 1-5 (1-ອ່ອນຫຼາຍ, 5-ດີເລີດ) 

  

ການ

ປະຕິບັດ

ໂມງເວລາ 

ການຮ່ວມ

ມື 

ຄວາມ

ສະອາດ 

ການ

ເອົາໃຈໃສ່

ລູກຄ້າ 

ລວມ 

ຊື່ພະນັກງານ            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວ ມື້ທີ 15 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ 
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ພະນັກງານດີເດັ່ນປະຈຳເດືອນ 

 

 

 

 

~ໃສ່ຮູບພາບ~ 

 

 
ຊື່ 

ໃບຢັ້ງຢືນພະນັກງານດີເດັ່ນປະຈຳເດືອນ 
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ຕຳແໜ່ງ 

ວັນທີ, ເດືອນ 

ປີ 
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ການສ້າງ

ຕາຕະລາງເຮັດ

ວຽກ 
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6. ການສ້າງຕາຕະລາງເຮັດວຽກ 

 

 

 

 

 

6.1. ບັດລົງເວລາຂອງພະນັກງານ 

ການນຳໃຊ້ບັດລົງເວລາຂອງພະນັກງານ ແລະ ວິທີການເກັບບັນທຶກການປະຕິບັດວຽກ

ງານປະຈໍາວັນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນຜົນຂອງສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ໃນທຸລະກິດ

ຂອງທ່ານ ແລະ ຈຳນວນຊົ່ວໂມງ ການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ. ແນ່ໃຈ ວ່າທ່ານໄດ້

ຈ່າຍຄ່າເຮັດວຽກລ່ວງເວລາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ເກີນຕາມ

ຈຳນວນ. 

 

 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງພະນັກງານ 

ເຊັ່ນ: ບັດລົງເວລາ ແລະ ຕາລາງເວລາ ແລະ ຕາຕະລາງເຮັດວຽກປະຈຳອາທິດ 

 ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງມືໃນການປະຕິບັດວຽກງານບໍລິການຢ່າງຕໍ່

ເນື່ອງ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ລວມຢູໃນພາກທີ່ 7 
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ຕາຕະລາງ 6.1: ບັດລົງເວລາຂອງພະນັກງານ 

  ຊື່ບໍລິສັດ            ບັດລົງເວລາ 

      ຜູ້ຈັດການ   

  [ຖະໜົນ]    ເບີໂທ

ພະນັກງານ: 

  

          

  [ທີ່ຢູ່]    ອີເມວ:   

  ອາທິດ:       

          

  ວັນ ວັນທີ ຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ ລ່ວງເວລາ ບໍ່ສະບາຍ ພັກຜ່ອນ  ລວມ 

  ວັນຈັນ            

  ວັນອັງຄານ            

  ວັນພຸດ            

  ວັນພະຫັດ            

  ວັນສຸກ            

  ວັນເສົາ            
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6.2. ຕາລາງການເຮັດວຽກປະຈຳອາທິດ 

ນຳໃຊ້ແບບຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໃນການຈັດຕາຕະລາງເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານປະຈຳອາທິດ. ໂດຍຫຼັກແມ່ນ ການບັນທຶກໂມງເວລາການເຮັດ

ວຽກຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ. ທ່ານສາມາດໃສ່ໄດ້ທັງໂມງເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ເວລາເລີ່ມວຽກ ຫຼື ເວລາ

ສິ້ນສຸດ  

 

 

 

 

 

  ວັນອາທິດ            

  ລວມເວລາທັງໝົດ             

  ມູນຄ່າຕໍ່ຊົ່ວ

ໂມງ 

            

  ທັງໝົດທີ່ຕ້ອງ

ຈ່າຍ 

   ກີບ-     ກີບ-     ກີບ-     ກີບ-     ກີບ-    

    ລາຍເຊັນພະນັກງານ     ລົງວັນທີ 

      ລາຍເຊັນຜູ້ຈັດການ       ລົງວັນທີ 

ແບບຢ່າງຕາຕະລາງເຮັດວຽກ 
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ຕາຕະລາງ 6.3: ຕາຕະລາງເຮັດວຽກປະຈຳອາທິດ 

ພະແນກ           ອາທິດ        

                  

    ຊົ່ວໂມງ 

 ຊື່ພະນັກງານ  ອາທິດ ຈັນ ຄານ ພຸດ ພະຫັດ ສຸກ ເສົາ 
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6.3. ແບບຟອມເຈົ້າຂອງທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບັນທຶກເວລາເຮັດວຽກຂອງຂອງ

ພະນັກງານ 

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 6.3.1: ຕາຕະລາງບັນທຶກເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ 

    

ຊື່

ພະນັກງາ

ນ 

  

       

  

ແບບຟອມເຈົ້າຂອງທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບັນທຶກເວລາເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ສໍາ

ລັບຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ  
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ມື້ຈ່າຍເງິນ

ເດືອນ 

ມິຖຸນ

າ 14, 

2015 
  

ໝາຍເລກ

ພະນັກງາ

ນ 

  

       

  

          

ລວມ 

       

ລວມ ລວມ ເງິນ 

ຊົ່ວໂມງ

ປົກກະຕິ 

ວັນ

ທີ: 

6/

1 

6/

2 

6/

3 

6/

4 

6/

5 

6/

6 

6/

7 

ອາທ

ິດ 1 

6/

8 

6/9 

6/1

0 

6/1

1 

6/1

2 

6/

1

3 

6/14 

ອາທິ

ດ 2 

ທົ

່ວ

ໄປ 

ນຳໃຊ້ 

ລາຍລະອຽດ

ໜ້າວຽກ 

ຕຳແ

ໜ່ງ 
  ຈ ອ ພ ພ ສ ສ ອ 

ທົ່

ວໄປ 
ຈ ອ ພ ພ ສ ສ ອ 

ທົ່ວ

ໄປ 

ຊົ

່ວ

ໂມງ 

ລະຫັດ 
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ຕາຕະລາງ 6.3.2: ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ 

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ

ລ່ວງເວລາ   

            

ອາທ

ິດ 1 

ລ່ວງ

ເວລາ 

              

ອາທ

ິດ 2 

ລ່ວງ

ເວລາ 

ລວ

ມ 

ລ່

ວງ

ເວລ

າ 

ລະຫັ

ດ  

                                          

 

                                          

 

                                          

 

ແບບຟອມເຈົ້າຂອງທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບັນທຶກເວລາເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ສໍາ

ລັບຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກລ່າງເວລາ 
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ລວມ

ໂມງ

ເຮັດ

ວຽກ 

ລວມ

ຊົ່ວໂ

ມງ

ຕ້ອງ

ຈ່າຍ 

    

                                

    

                                    

                    

  

 

ພະນັກງານ 
ຫົວໜ້າໜ່ວຍ

ງານ 
            

 

ຫົວໜ້າໜ

່ວຍງານ 
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6.4. ລະບົບການບໍລິຫານ 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 6.4.1: ລາຍການກວດສອບການບໍລິຫານ 

ລາຍການ 

ວັ

ນ

ທີ

ກວ

ດ

ສອ

ບ 

ສິ່ງ

ທີ່

ຕ້ອງກາ

ນ 

ວັນ

ທີ

ຮັບ

ເຄື່

ອງ 

ຊຸດປະຖົມພະຍາບານ     

ແບບຟອມຄຳຄິດເຫັນຂອງລູກຄ້າ    

ປຶ້ມບັນທຶກ    

ເຈ້ຍສໍາລັບພິມເອກະສານ     

ເຈ້ຍ ສຳລັບຂຽນຂໍ້ຄວາມ    

ບິກ ແລະ ສໍ    

ຫ້ອງນ້ຳສ່ວນລວມ (ຜ້າເຊັດມື, ສະບູ, ເຈ້ຍເຊັດ)    

ປຶ້ມບັນຊີລາຍຮັບ    

ຕູ້ເຢັນ (ນ້ຳດື່ມ, ໂຊດາ, ແລະ ອື່ນໆ ສຳລັບແຂກ)    

ຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວ ສຳຫຼັບແຂກ (ແຜນທີ່, ແຜ່ນ

ພັບ ໂຄສະນາ) 

 

   

 

 

ຕາຕະລາງ 6.4.2: ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການຕ້ອນຮັບ 

 ✓ 

ໂຕະຕ້ອນຮັບຕ້ອງເປັນລະບຽບຈົບງານ   

ລາຍການກວດສອບ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ 
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ຄອມພິວເຕີ, ແປ້ນພິມ, ເຄືອງພິມ ແລະ ແຟກຕ້ອງສະອາດ    

ຝາແລະເພດານທີ່ສະອາດ    

ພັດລົມສະອາດ    

ຮູບແຕ້ມສະອາດ    

ຜ້າ ແລະ ພົມ ສະອາດ ແລະບໍ່ມີຮູຂາດ    

ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະສາຍໄຟຟ້າ ສະອາດ    

ພື້ນໄດ້ຮັບການປັດກວາດ ແລະ ຖູໃຫ້ສະອາດ   

ພື້ນຕ້ອງບໍ່ມີສິ່ງກິດຂວາງ    

ເຟີນີເຈີຕ້ອງບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ສະອາດ    

ຕົ້ນໄມ້ຖືກຫົດນໍ້າແລະຈັດງາມດີ   

ດອກໄຟເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແລະ ແຈ້ງສະຫວ່າງ    

ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອສະອາດ ແລະ ກຳຈັດເປັນລະບຽບ   

ອື່ນໆ   

ຕາຕະລາງ 6.4.3 ເບີໂທລະສັບທີ່ສໍາຄັນ 

ເຈົ້າຂອງ: ຜູ້ສະໜອງ: 

ຜູ້ຈັດການ: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ : 

ພະນັກງານ ບໍລິສັດໄຟຟ້າ: 

 ຮ້ານແກ໊ສ: 

ຕຳຫຼວດ: ບໍລິສັດນ້ຳປະປາ: 

ໜ່ວຍດັບເພີງ:  

 ເຊົ່າລົດ: 

ໝໍ: ແທັກຊີ/ຈຳໂບ້: 

ລົດໂຮງໝໍ: ບໍລິສັດທົວຮ໌ 

ໂຮງໝໍ  

ຮ້ານຂາຍຢາ  ອື່ນໆ: 
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6.5. ຄໍາຄິດເຫັນຂອງລູກຄ້າ 

 

ແບບສອບຖາມນີ້ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຮັບຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນໃນການມາຮັບປະທານອາຫານ

ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເພື່ອຮູ້ຈັກຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຮ້ານນຳ. ກະລຸນາແຈກ

ແບບສອບຖາມໃຫ້ໄດ້ 10% ຂອງລູກຄ້າທີ່ມາຮັບປະທານອາຫານໃນແຕ່ລະຄັ້ງ 

(ອາຫານທ່ຽງ, ຄ່ຳ). 

 

 

 

 

 

 

ຄຳຄິດເຫັນຂອງລູກຄ້າ 
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ຕາຕະລາງ 6.5: ໃບສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງລູກຄ້າ 

ພວກເຮົາ [ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຮ້ານ]  ມີຄວາມສົນໃຈວ່າທ່ານມີຄວາມຄິດແນວໃດ

ກ່ຽວກັບ ຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ທາງເຮົາຂໍຊົມເຊີຍໃນ

ການເສຍສະລະເວລາຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບຄຳຄິດເຫັນຂອງ

ທ່ານທີ່ຕອບແບບສອບຖາມ. ກະລຸນາປ່ອນແບບລົງກ່ອງຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ສົ່ງ

ເປັນຈົດໝາຍຕອບກັບ. 

ວັນທີ: 

ອາຫານທ່ຽງ/ຄ່ຳ:      

 ອ່ອນ 
ຕ່ຳກວ່າ

ມາດຕະຖານ 
ດີ 

ດີກວ່າ

ມາດຕະຖານ 
ດີເລີດ 

ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບອາຫານ 

ແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ? 
     

ຄຳຄິດເຫັນ: 

ກະລຸນາປະເມີນປະສົບການ

ໂດຍລວມ. 
     

ຄຳຄິດເຫັນ: 

ກະລຸນາປະເມີນການເປັນເພື່ອນ

ມິດຂອງພະນັກງານ. 
     

ຄຳຄິດເຫັນ: 

ກະລຸນາປະເມີນຄວາມສະອາດ.      

ຄຳຄິດເຫັນ: 

ທ່ານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແນະນຳໝ

ູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານໃຫ້ຮ້ານ

ເຮົາບໍ່? 

     

ຄຳຄິດເຫັນ: 
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ທ່ານສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານເພື່ອປັບປຸງຮ້ານຂອງພວກເຮົາ . 

ຄຳຄິດເຫັນ: 

ຖ້າຫາກທ່ານສະດວກໃຫ້ທາງເຮົາຕິດຕໍ່ເປັນການສ່ວນຕົວ, ກະລຸນາແຈ້ງຂໍ້

ມູນຂອງທ່ານດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

 

ຊື່: 

ທີ່ຢູ່: 

ອີເມລ: 

ເບີໂທລະສັບ: 

ສະດວກໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜ່ານ:   ໂທລະສັບ    ອີເມລ    
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ການສ້າງຊື່ສຽງ,  

ການບໍລິການ 

ແລະ ການເພີ່ມ

ມູນຄ່າ 
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7. ການສ້າງຊື່ສຽງ, ການ

ບໍລິການ ແລະ ການເພີ່ມມູນ

ຄ່າ 

 

 

 

 

 

 

7.1 ທັກສະການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ພະນັກງານທຸກ

ຄົນຕ້ອງມີ 

 

1. ຄວາມອົດທົນ 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງຮັບມືກັບລູກຄ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ຈົ່ງມີສະຕິ ແລະ ມີຄວາມ

ອົດທົນເມື່ອລູກຄ້າຢາກມີບັນຫາ.  ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຄິດວ່າລູກຄ້າຕ້ອງການ

ຫຍັງ ເພາະວ່າ ລູກຄ້ານັ້ນກໍ່ຢາກໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ດີ ປະທັບໃຈ ຫຼາຍ

ກວ່າທີ່ຈະຟ້າວອອກ ຮ້ານ.   

 

2. ການເອົາໃຈໃສ່ 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເອົາໃຈໃສ່ຂອງພະນັກງານທີ່ມີຕໍ່

ລູກຄ້າ, ໃສ່ໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງ

ສຸພາບ 

 ເພື່ອກວດເບິ່ງວິທີການຮັບມືກັບລູກຄ້າທີ່ເອົາໃຈຍາກ  

 ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃນການບໍລິການຄົນພິການ  

 ເພື່ອກວດເບິ່ງວິທີການເພີ່ມູນຄ່າໂດຍຜ່ານຫ້ອງຮຽນປຸງແຕ່ງ 

ຫຼື ການບໍລິການໃສ່ກ່ອງກັບບ້ານ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ລວມຢູ່ພາກທີ 8 
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ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຮັບຟັງລູກຄ້ານັ້ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ນັ້ນກໍເພື່ອ

ການບໍລິການທີ່ດີ. ມັນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈຕໍ່ກັບລູກຄ້າ

ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຮັບຟັງຄຳສະໜີແນະນຳ ຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັນ.  

 

3. ທັກສະການສື່ສານຕ້ອງຊັດເຈນ 

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຊັດເຈນກັບລູກຄ້າ ເມື່ອມີການ

ສື່ສານກັນ. ນັ້ນກໍ່ເພື່ອເປັນການຫຼີກຫລ່ຽງຄວາມພິດພາດ ຫຼື ຄວາມບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ. ການເປັນຄົນຮອບຄອບ ຈະດີກວ່າການເປັນຄົນທີ່ໝັ້ນໃຈຕົນເອງ

ຈົນເກີນໄປ ເພາະວ່າ ເມື່ອລູກຄ້າສາມາດຕີລາຄາໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າໄດ້.  

 

4. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລາຍການອາຫານ ແລະ ການບໍລິການ  

ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ, ທ່ານຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບລາຍການອາຫານ ແລະ 

ການບໍລິການຂອງທ່ານເປັນຢ່າງດີ. ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ລາຍລະອຽດທຸກ

ຢ່າງ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງຮູ້ວ່າອາຫານ ຫຼື ບໍລິການທຸກຢ່າງນັ້ນມີການ

ກຽມການຈັ່ງໃດແດ່.  

 

5. ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາສາເໝາະສົມ 

ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ ເຮົາຈຳຕ້ອງໃຊ້ຄວາມສາມາດນີ້ ເມື່ອເຮົາມີການໂຕ້ຕອບກັບ

ລູກຄ້າ. ຕົວຢ່າງ: ຄົນທີ່ຂາດທັກສະນີ້ຈະເວົ້າປະມານວ່າ "ຂ້ອຍບໍ່ວ່າງ

ເອົາເຄື່ອງໃຫ້ເຈົ້າຕອນນີ້; ມັນບໍ່ແມ່ນຍາມ ລະມັນກະເມີດ" ແລະກັບຜູ້

ທີ່ມີທັກສະດັ່ງກ່າວ: "ຂໍອະໄພເດີ້ເຈົ້າ ເຄື່ອງປຸງທີ່ວ່ານັ້ນ ທາງຮ້ານ

ເຮົາແມ່ນບໍ່ມີ, ແຕ່ວ່າທ່ານສົນໃຈເອົາໂຕອື່ນແທນບໍ່." 

 

6. ທັກສະການສະແດງ 

ພຽງແຕ່ທັກສະການສະແດງພື້ນຖານນັ້ນ ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ຢູ່ໃນສະພາບ 

ທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ສະບາຍເມື່ອຕ້ອງພະເຊີນກັບລູກຄ້າມັກຍາກ. ຫຼາຍໆເທື່ອ

ທີ່ລູກຄ້າເຫຼົ່ານີ້ ຈະບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ກັບສະຖານະການທີ່ເຮົາສາມາດຄວບຄຸມ

ໄດ້ ແລະ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງຮັກສາແນວໂນ້ມຄວາມຄິດ

ທີ່ດີ, ມີຄວາມສຸກຕໍ່ກັບການບໍລິການເມື່ອຕ້ອງເຈິກັບຄົນເຫຼົ່ານີ້. 

  

7. ທັກສະການບໍລິຫານເວລາ 



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN  

 

 

64 

ທ່ານຕ້ອງຮູ້ໂຕເອງວ່າເວລາໃດທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຊ່ວຍລູກຄ້າໄດ້, ຖ້າບໍ່

ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈະເສຍທັງເວລາ ແລະ ລູກຄ້າ. ຖ້າທ່ານຄິດວ່າບໍ່ສາມາດຫາທາງ

ອອກໃຫ້ແກ່ບັນຫາຂອງລູກຄ້າໄດ້, ທ່ານກໍ່ຄວນໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າມາຊ່ວຍ

ແທນ. 

 

8. ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃຈລູກຄ້າ 

ສັງເກດເບິ່ງ ແລະຟັງທ່າທີຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ອາລົມໃນປະຈຸບັນ, ຂີດ

ຄວາມອົດທົນ, ນິໃສໃຈຄໍສ່ວນຕົວ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເຮົາຈະສາມາດສ້າງບົດ

ສົນທະນາທີ່ດີກັບພວກເຂົາໄດ້.  

 

9. ການວາງໂຕທີ່ສຸພາບສຸຂຸມ 

ຜູ້ທີ່ມີທັກສະການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີ ຕ້ອງຮູ້ຈັກວາງໂຕໃນທຸກໆ

ສະຖານະການ. ພວກເຂົາຕ້ອງຮູ້ຈັກວາງໂຕສຸຂຸມ ເພື່ອສາມາດທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ

ຈາກລູກຄ້າ ສະເພາະໜ້າໄດ້ທັນທີທັນໃດ.   

 

10. ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບຄວາມຕົກໃຈ 

 ແມ່ນໃຜ? ທ່ານຕ້ອງມີຄົນທີ່ທ່ານສາມາດຖາມໄດ້ເມື່ອບໍ່ແນ່ໃຈ. ໃນ

ຂະນະທີ່ ມີພຽງຜູ້ຈັດການເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້, ທ່ານຕ້ອງ

ມີຄົນອື່ນທີ່ສາມາດເອີ້ນໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ເຊັ່ນກັນ.  ທ່ານຕ້ອງ

ກຽມພ້ອມເລື່ອງນີ້ໄວ້ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍທ່ານໄວ້ເມື່ອພະເຊີນກັບ

ເຫດການຈິງ.  

 ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຮູ້ວ່າໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງທີ່ຈະໃຫ້ຊ່ວຍນັ້ນ

ກ່ອນວ່າແມ່ນຫຍັງ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດບອກກັບຄົນທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານ

ໄດ້ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະການນັ້ນໆ.  

 ແນວໃດ? ເມື່ອມີເຫດການທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າມາຊ່ວຍ, 

ທ່ານຈະຕິດຕໍ່ປະສານງານບຸກຄົນນັ້ນແນວໃດ?  

11. ຄວາມສາມາດສຸດທ້າຍ 

ສິ່ງນີ້ຈະສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈ

ຂອງທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເຫັນເຖິງ 3 ສິ່ງທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:  

 ການເອົາໃສ່ໃຈໃນການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ 

 ການຍິນດີສືບຕໍ່ເຮັດຈົນກ່ວາຈະເຮັດມັນຖືກຕ້ອງ  

 ລູກຄ້າຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນວ່າແມ່ນຫຍັງແມ່ນທີ່ດີທີ່ສຸດ 

12. ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ 
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ການມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກສິ່ງຜິດພາດ ແມ່ນສິ່ງທີ່

ສຳຄັນຫຼາຍ ນັ້ນກໍ່ເພື່ອການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີຍິ່ງໆຂຶ້ນ.  

 

 

 

7.2. ການສ້າງຫຼັກສູດການສອນເຮັດອາຫານ 

 

ການເປີດສອນປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ນອກຈາກຈະເປັນທາງໜຶ່ງທີ່ສາມາດຫາລາຍໄດ້

ແລ້ວ, ມັນຍັງເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ 

ຮູບແບບການເຮັດອາຫານຕື່ມອີກ. ໃນພາກນີ້ ຈະລວມລະບົບໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນ

ການເປີດຫ້ອງສອນ, ແຕ່ທຸກໆຂັ້ນຕອນ ຈະຕ້ອງມີການຈັດກິດຈະກຳເພື່ອເຮັດ

ໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງການເປີດສອນນັ້ນສົມບູນ.  ວິທີການສ້າງ

ຫລັກສູດຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນໃຊ້ວີທີແບບເປີດມູມມອງໃນການເພີ່ມ

ປະສິດທິພາບເຂົ້າໃນກິດຈະການຂອງທ່ານ ແລະ ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນັ້ນໄດ້

ອະທິບາຍໃນແຕ່ລະພາກດັ່ງລຸ່ມນີ້. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ລະບຸຂອບເຂດຂອງປະເພດອາຫານທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕ່ຳ ແລະ ສາມາດຫາ

ສ່ວນປະສົມໄດ້ງ່າຍ 

 ອີງຕາມລາຍການອາຫານຂອງທ່ານ, ຊອກຫາສ່ວນປະສົມອາຫານ  ຕາມຕະຫຼາດ

ສົດໃກ້ບ້ານທ່ານ 

 ໂອ້ລົມກັບແຂກ(ຕ່າງປະເທດ) ຖ້າວ່າສ່ວນປະສົມເຫຼົ່ານັ້ນມີຢູ່ເຂດ

ຕະຫຼາດພວກເຂົາ. ຜູ້ເຂົ້າມາສະໝັກສ່ວນໃຫຍ່ອາດຈະເປັນຄົນ

ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງບາງທີພວກເຂົາອາດຈະຢາກເຮັດອາຫານບ້ານເຂົາເອງຊ້ຳໆ 

ເພື່ອຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນເຂົາເຈົ້າ.  

 ນຳໃຊ້ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ເຄື່ອງມືວັດແທກ ເຊັ່ນ: ຈອກ, ກຼາມ, ລິດ (ລະບົບ

ເມຕຼິກ)... ໃນເວລາສອນ 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ສ້າງແຜນການຮຽນ-ການສອນ 

 ສ້າງແຜນການຮຽນ-ການສອນອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ແຜນ

ຍຸດທະສາດການລົງທຶນ 

 ລະບຸຄູ່ແຂ່ງໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ ແລະ ປະຕິບັດການສອນຕາມ ໄລຍະເວລາ 

ແລະ ສາລະບານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ 

 ບໍ່ວ່າທ່ານຈະສ້າງແຜນການຮຽນ  3, 5 ຫຼື 10 ມື້, ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່

ສິດສອນຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3.5 ຊົ່ວໂມງ ພ້ອມຊ່ວງພັກ 30 ນາທີ.  
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 ຫຼັກສູດຄວນແນ່ໃສ່ການດຶງດູດໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງ

ໃຫ້ກວມເອົາທຸກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການແຕ່ງກິນຂອງລູກຄ້າ ຫຼື 

ນັກຮຽນ (ເລີ່ມຕົ້ນ, ກາງ, ຊ່ຽວຊານ)  

 ການຈັດການເນື້ອຫາການສອນ: 

 ລະບຸຄາບອານຫານ (ເຊົ້າ, ສວາຍ, ທ່ຽງ, ຄໍ່າ, ດື່ມຊາຍາມບ່າຍ) ເພື່ອໃຊ້

ສຳລັບການເສີບອາຫານຂອງທ່ານ 

 ຫຼັກສູດສາມາດແມ່ນຂຶ້ນກັບຫົວຂໍ້ຂອງອາຫານ (ຕົວຢ່າງ: ຫຼັກສູດ 3 

ມື້, ແຕ່ລະມື້ອາດຈະເປັນຮູບແບບການເຮັດອາຫານແຕ່ລະຄາບສຳລັບ ອາຫານ

ເຊົ້າ, ສວາຍ ແລະ ຄ່ຳ).  

 ນອກຈາກນີ້້, ຫຼັກສູດຍັງສາມາດເນັ້ນໄປທີ່ການຮຽນຮູ້ເຖິງຂະບວນ

ການສ້າງອາຫານຈາກເອກະລັກທີ່ມີຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນຈາກຮ້ານອາຫານຂອງ

ທ່ານ ຫຼື ອາຫານທີ່ຂຶ້ນຊື່ພາຍໃນຂົງເຂດ ຫຼື ປະເທດຂອງທ່ານ. 

 ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະມື້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄວນກະກຽມສູດອາຫານ ພ້ອມ

ກັບລາຍລະອຽດຂອງສ່ວນປະສົມ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຄວນມີການກຽມສ່ວນປະກອບ

ສຳຮອງເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເລືອກໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໆກຸ່ມໄດ້ລອງ

ຊິມ. 

 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງລອງຊິມອາຫານຂອງຕົນໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງຫ້ອງຮຽນ 

ເພື່ອພວກເຂົາສາມາດສັ່ງສ່ວນປະກອບເພີ່ມຕື່ມຈາກຮ້ານອາຫານຂອງ

ທ່ານ. 

 ທ່ານອາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງອາຫານຂອງທ່ານໂດຍຫຍໍ້. 

 ໃຊ້ແບບສອບຖາມຂອງລູກຄ້າເພື່ອເປັນຂໍ້ແນະນຳ   
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o  

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 7.2: ແບບສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼັກສູດການປຸງແຕ່ງ 

ພວກເຮົາ [ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຮ້ານ]  ມີຄວາມສົນໃຈວ່າທ່ານມີຄວາມຄິດແນວໃດ

ກ່ຽວກັບ ຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ທາງເຮົາຂໍຊົມເຊີຍໃນ

ການເສຍສະລະເວລາຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບຄຳຄິດເຫັນຂອງ

ທ່ານທີ່ຕອບແບບສອບຖາມ. ກະລຸນາປ່ອນແບບລົງກ່ອງຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ສົ່ງ

ເປັນຈົດໝາຍຕອບກັບ. 

ວັນທີ: 

ປະເພດ (ຜະລິຕະພັນ/ການບໍລິການ) 

ທີ່ໄດ້ຮັບ: 
ອ່ອນ 

ຕ່ຳກວ່າ

ມາດຕະຖານ 
ດີ 

ດີກວ່າ

ມາດຕະຖານ 
ດີເລີດ 

ທ່ານຄິດແນວໃດກັບຄຸນນະພາບ

ຂອງຫຼັກສູດເຮົາ? 
     

ຄຳຄິດເຫັນ: 

ກະລຸນາປະເມີນປະສົບການໂດຍລວມ.      

ຄຳຄິດເຫັນ: 

ກະລຸນາປະເມີນຄວາມເປັນມິດຂອງ

ພະນັກງານ. 
     

ຄຳຄິດເຫັນ: 

ກະລຸນາປະເມີນຄວາມຄວາມຊຳນານ

ຂອງຄູຝຶກ 
     

ຄຳຄິດເຫັນ: 

ທ່ານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແນະນຳໝ

ູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານໃຫ້ຮ້ານເຮົາ

ບໍ່? 

     

ຄໍາຄິດເຫັນ 

 



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN  

 

 

68 

ຄຳຄິດເຫັນ: 

ທ່ານສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານເພື່ອປັບປຸງຮ້ານຂອງພວກເຮົາ . 

ຄຳຄິດເຫັນ: 

ຖ້າຫານທ່ານສະດວກໃຫ້ທາງເຮົາຕິດຕໍ່ເປັນການສ່ວນ

ຕົວ, ກະລຸນາແຈ້ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

ຊື່: 

ທີ່ຢູ່: 

ອີເມວ: 

ເບີໂທລະສັບ: 

 

 

ສະດວກໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜ່ານ:   ໂທລະສັບ    ອີເມວ    

 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກເອົາຄູຝຶກທີ່ມີທັກສະດ້ານພາສາ ເພື່ອສາມາດທ່າຍ

ທອດຫຼັກສູດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ (ເຊັ່ນ: ພາສາອັງກິດ, ຝຼັ່ງ, ເອສປາຍ

ໂຍນ, ອິໂດ, ຈີນ) 

 ທ່ານສາມາດຈ້າງຄູຝຶກສະເພາະເພື່ອສອນຫຼັກສູດນັ້ນໆ, ຫຼື ອາດຈະ

ຝຶກຝົນທັກສະໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານເອງ 

 ການທີ່ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ດີ ແມ່ນມີ

ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມນັ້ນ

ຮູ້ສຶກຄຸ້ມຄ່າກັບເງິນທີ່ໄດ້ສະມັກໄປ  

 ຖ້າວ່າ ທ່ານຫາກຈ້າງຄູຝຶກ, ບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງມີພື້ນຖານໃນທຸລະ

ກິດດ້ານອາຫານມາກ່ອນ ເພາະວ່າ ຄູຝຶກຈະຕ້ອງໄດ້ຄຸກຄີກັບຜູ້ທີ່

ມີປະສົບການພາຍໃນຮ້ານ ເພື່ອສາທິດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການການ

ແຕ່ງກິນ (ການລ້າງ, ການຈັດກຽມ, ການປຸງ)  

 ຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຊ່ວຍຄົວແມ່ນເພື່ອສາທິດ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນການສອນ. 

ຄູຝຶກຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍທອດເນື້ອຫາແກ່ນແທ້ຂອງຫຼັກສູດ. ມັນມີຄວາມ

ທ້າທາຍຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງຫຼີກຫລ່ຽງການຕອບຄຳຖາມແຕ່ລະຄົນພ້ອມໆ

ກັນ ເຊິ່ງມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂ້າຮ່ວມນັ້ນເກີດຄວາມຊັບສົນໄດ້.  

 ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ເຮົາຕ້ອງເລືອກຄູຝຶກທີ່ສາມາດ

ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກໄດ້, ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN  

 

 

69 

ຮັກໃນວຽກງານການບໍລິການ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ອ່ອນໂຍນ. ເພາະເຮົາຕ້ອງຈື່

ໄວ້ວ່າ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການບໍລິການນີ້ ແມ່ນການທີ່ສ້າງຄວາມເພິ່ງ

ພໍໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະທັບໃຈ ແລະ ອອກຈາກ

ຮ້ານໄປພ້ອມຮອຍຍິ້ມ. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ແຜນການກຳນົດລາຄາສຳລັບຫຼັກສູດ  

 ລະບຸຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງທີ່ຕິດພັນກັບຫຼັກສູດ:   

 ລາຍຈ່າຍການນຳໃຊ້ທຶນ 

 ຄ່າເຊົ່າ 

 ໃບອານຸຍາດ  

 ອຸປະກອນແຕ່ງກິນ 

 ເງິນເດືອນ 

 ທຽບລາຄາຈາກຄູ່ແຂ່ງໃນບໍລິເວນນັ້ນ  

 ກວດກາເນື້ອໃນຫຼັກສູດ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ

ເຫັນກັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຜູ້ອື່ນ   

 ສ້າງແບບແຜນລາຄາ ເຊິ່ງປຽບທຽບກັບການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າ ແລະ ຊື້ເລີຍ  

 ຄິດໄລ່ລາຄາເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບຫຼັກສູດ  

 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ໂຄສະນາຜ່ານສາຂາຕ່າງໆຂອງ ອົງການປົກຄອງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ

ຊາດ, ໂຮງແຮມ, ໜັງສືພິມ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອົງການທ້ອງຖິ່ນທີ່ບໍ່ສັງກັດ

ລັດ. 

 ກຳນົດລັກສະນະພິເສດທີ່ບົ່ງບອກວ່ານີ້ແມ່ນຫຼັກສູດຂອງທ່ານ. 

ຕົວຢ່າງ: 

o ລົດຊາດແບບທ້ອງຖິ່ນ  

o ລົດຊາດດັ່ງເດີມແບບເອກລະລັກຂອງປະເທດ 

o ສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງວັດທະນະທຳຜ່ານອາຫານ 

 ໃຊ້ການກຳນົດສິ່ງບົ່ງບອກຂອງຫຼັກສູດເຫຼົ່ານີ້ ໂຄສະນາກັບກຸ່ມ

ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ. 

 ກຳນົດລະດັບໂຮງແຮມ 3 ດາວຂຶ້ນໄປ ເພາະວ່າລູກຄ້າຈາກໂຮງແຮມເຫຼົ່ານີ້

ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມີລາຍໄດ້ທີ່ສາມາດຈັດການກັບການລົງທະບຽນຮຽນ

ໄດ້. 

 ແຈກໃບປິວ, ໂພສເຕີ້ ແລະ ແຜ່ນພັບ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດແຜນການສອນ, ລາຄາ 

ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່.  
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 ເຜີຍແຜ່ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການ

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ, ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ, ບັນດາໂຮງແຮມ ແລະ 

ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ສົນໃຈ.  

 

 

 

7.3. ການສ້າງເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານກັບບ້ານ 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກຳນົດຂະໜາດຂອງອາຫານທີ່ສາມາດບັນຈຸໃນກັບ ຫຼື ກ່ອງນ້ອຍ

ທີ່ມີຄວາມທົນທານ 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຂັດເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການໃນການເກັບຮັກສາອາຫານ 

ສຳລັບການຄ້າປີກຍ່ອຍ  

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ໂຄສະນາໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ວ່າທາງຮ້ານຮັບບໍລິການຫໍ່ໃສ່ກ່ອງ

ກັບບ້ານ ເມື່ອລູກຄ້າຮັບປະທານບໍ່ໝົດ. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄິດໄລ່ລາຄາເພີ່ມຫາກລູກຄ້າໃຊ້ອຸປະກອນຫໍ່ກັບບ້ານ ນອກ

ເສຍຈາກວ່າ ລູກຄ້າມີກ່ອງໃສ່ອາຫານມາເອງ.  

 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າກັບຫໍ່ອາຫານນັ້ນສາມາດບັນຈຸໄດ້ພໍດີ 

(ຕົວຢ່າງ: ປະລິມານ ແລະ ປະເພດຂອງອາຫານນັ້ນເໝາະສຳລັບກ່ອງໃສ່ອາຫານແບບໃດ) 

 

ຂັ້ນຕອນທີ  6: ຖາມລູກຄ້າວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຊ້ກ່ອງແລ້ວຖິ້ມເລີຍ

ບໍ່ ຫຼື ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາເອງ 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ຖາມລູກຄ້າວ່າຕ້ອງການກັບໃສ່ອາຫານບໍ່ ຫຼື ວ່າຢາກໃຊ້ກັບ

ພວກເຂົາເອງ. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 8: ຕ້ອງຖາມລູກຄ້າວ່າຕ້ອງການຜ້າເຊັດປາກບໍ່  
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7.4. ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ເສຍອົງຄະ 

 

ຄົນເສຍອົງຄະ ກໍ່ຄືກັບຄົນທົ່ວໄປ ທີ່ມີຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ ໄປຫຼິ້ນ

ໄປທ່ຽວ, ຊື້ສອຍຕ່າງໆ, ເຮັດທຸລະກິດ, ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃນຊຸມຊົນ, ສົ່ງ

ລູກຫຼານໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິິດຈະກຳອື່ນໆ.  ດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການ

ທີ່ຕ້ອນຮັບຄົນເສຍອົງຄະ, ທ່ານຈະສາມາດໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີໃຫ້ກັບທຸກໆ

ຄົນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ປະຕິບັດຕໍ່ກັບລູກຄ້າທຸກຄົນທີ່ມາຮ້ານຂອງທ່ານ

ດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມເຄົາລົບທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ພ້ອມກັບມາລະຍາດ ເຊິ່ງເປັນ

ໝາກຫົວໃຈຂອງການບໍລິການທີ່ດີເລີດ. ເຮົາມີ ຫຼາຍວິທີ ທີ່ໃຫ້ເຈົ້າ

ສາມາດສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລູກຄ້າຜູ້ເສຍອົງຄະ 

ດັ່ງນີ້: 

 ສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮອງຮັບຄົນພິການພາຍໃນຮ້ານຂອງ

ທ່ານ (ເຊັ່ນ: ທາງຢ່າງ, ຫ້ອງນ້ຳສຳລັບຄົນພິການ).  

 ຢ່າໄດ້ມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບຄວາມພິການຂອງລູກຄ້າ  

 ຄວາມພິການບາງຢ່າງບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ, ພະຍາຍາມສອບຖາມ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ  

 ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະຊ່ວຍລູກຄ້າໄດ້ແນວໃດ, ໃຫ້ທ່ານຖາມເຂົາວ່າ 

“ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່?” 

 ຖ້າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າລູກຄ້າກຳລົງເວົ້າຫຍັງ, ໃຫ້ຖາມຄືນຢ່າງ

ສຸພາບອີກເທື່ອໜຶ່ງ. 

 ໃຫ້ຖາມກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ, ບໍ່ແມ່ນໂດດໃສ່ເຂົາ

ເລີຍ. ລູກຄ້າຜູ້ເສຍອົງຄະ ເຂົາຮູ້ວ່າເມື່ອໃດເຂົາຕ້ອງການຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທ່ານຈະສາມາດຊ່ວຍເຂົາໄດ້ແນວໃດ. 

 ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງ, ບໍ່ແມ່ນຈ້ອງເບິ່ງພວກເຂົາ. ເມື່ອຕ້ອງໄດ້ສື່ສານ

ກັນ, ໃຫ້ເວົ້າໂດຍກົງກັບຜູ້ເສຍອົງຄະນັ້ນເລີຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະ

ຕ້ອງລົມຜ່ານຜູ້ແປ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ກັບເຂົາ.  

 ຢ່າແຕະຕ້ອງ ຫຼື ເອີ້ນໃສ່ສັດຜູ້ຊ່ວຍເດັດຂາດ,  ເພາະພວກມັນກຳລັງ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລະວັງລະວັງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.  

 ຄວນຂໍອະນຸຍາດກ່ອນທີ່ຈະແຕະຕ້ອງລໍ້ຍູ້ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆຂອງ

ຜູ້ເສຍອົງຄະ.  
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