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ຄຳນຳ 
 

ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດແບບປະຊາຊົນມີ

ສ່ວນຮ່ວມ C-BED 

 

ການພັດທະນາວິສາຫະກິດແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (C-BED) ແມ່ນແຜນການຝຶກ

ອົບຮົມແບບໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ຊຶ່ງອອກແບບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ 

(ILO) ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານທັກສະ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຂີດ

ຄວາມສາມາດໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ການ

ຜະລິດ 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

ອົບຮົມສະເພາະ ຫຼື ຈະນຳໄປຜະສົມກັບແຜນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 
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ເຮືອນພັກ 

ເຮືອນພັກແມ່ນສະຖານທີ່ພັກແຮມສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາ. ການບໍລິຫານເຮືອນພັກທີ່ດີແມ່ນການຮັບປະກັນ

ດ້ານຄວາມສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕາມ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກ. ເຮືອນພັກ ແລະ ສະຖານທີ່ພັແຮມທີ່ດີແມ່ນມີຄວາມ

ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ.  

 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານເຮືອນພັກ 

 

ການຝຶກອົບຮົມ: 

ຄວນນໍາໃຊ້ຊຸດຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານເຮືອນພັກ ກໍ່ເພື່ອກະຕຸ້ນ

ບຸກຄົນທີ່ກຳລັງຈະເປັນ ຫຼື ເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດການເຮືອນພັກ ເພື່ອຊ່ວຍ

ປັບປຸງການບໍລິຫານເຮືອນພັກຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງແນ່ໃສ່ຫລັກການບໍລິຫານ

ຫລັກ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ໃນການບໍລິຫານເຮືອນພັກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້

ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຕື່ມອີກ. ນອກຈາກ

ນັ້ນ, ຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ C-BED ຕື່ມອີກ 

ເຊັ່ນ: SBO ຫຼື AE. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມນຳເອົາປະສົບການ

ທີ່ຕົນເອງມີອອກມາແລກປ່ຽນ ແລະ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະ

ສິດ (ຢ່າງໜ້ອຍມີແຜນການປະຕິບັດງານ 3 ແຜນ ທີ່ນຳສະເໜີການປັບປຸງທຸລະ

ກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ). ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະ

ສາມາດ: 

 ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ

ເຮືອນພັກໃຫ້ດີຂຶ້ນ  

 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວິເຄາະຫລັກການການບໍລິຫານເຮືອນພັກ  

 ຮັບຮອງທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ 

 ກໍານົດເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານເພື່ອປັບປຸງ

ເຮືອນພັກ 

 ເລືອກເອົາແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ 

 ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ເລີ່ມວາງແຜນດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນ

ໄວ້ກ່ອນ 

 

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີ: 

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າ

ຂອງ ແລະ ຜູ້ຈັດການເຮືອນພັກ ໄດ້ປັບປຸງເຮືອນພັກຂອງຕົນ. ທຸກຄົນທີ່

ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບແມ່ນຈະຖືກສະເໜີ ແລະ ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ໝົດມື້. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ທີ່

ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບນີ້ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານ
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ທີດີ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ ປະກອບມີ: ເຄື່ອງມື, 

ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແບບຝຶກຫັດເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າຂອງ ແລະ ຜູ້ຈັດການເຮືອນພັກ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ວິທີນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ 

 

 

 

ເຄື່ອງມືການປະຕິບັດ

ງານ 

ແບບຝຶກຫັດ 

ກໍລະນີສຶກສາ 

ນິຍາມ 

ຄໍາແນະ

ນໍາ 

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການ 
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ລະບົບ ແລະ ການ

ບໍລິຫານທີ່ດີ 
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1. ລະບົບ ແລະ ການບໍລິຫານທີ່

ດີ 
 

 

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບເຮືອນພັກຂອງທ່ານ ຫາກວ່າທ່ານລາພັກ? ການເພີ່ມ

ລະບົບການບໍລິຫານທີ່ດີສາມາດຊ່ວຍທ່ານບໍລິຫານເຮື່ອນພັກຂອງທ່ານໄດ້

ຢ່າງສະດວກ ແລະ ຈະເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານປະຕິບັດນີ້ແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ການ

ຊັບຊ້ອນພະນັກງານຂອງທ່ານເຂົ້າໃນການສ້າງສັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບຈະເປັນ

ການສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ

ເກົ່າ.ໃນບົດນີ້ ຈະສະໜອງແນວທາງໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ລະດົມຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ

ລະບົບ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງຂອງເຮືອນພັກຂອງທ່ານ. ສ່ວນຄູ່ມືການປະຕິບັດທີ່

ເຫຼືອນັ້ນຈະລົງເລິກແບບລະອຽດເພີ່ມກ່ຽວກັບລະບົບການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະ

ຂົງເຂດພາຍໃນເຮືອນພັກຂອງທ່ານ. 

 

1.1. ລະບົບບໍລິຫານ 

ລະບົບບໍລິຫານເປັນຊຸດຂະບວນການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳເນີນງານແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ

ຂອງທຸລະກິດ. ມັນຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການເຮັດວຽກແບບມື້ຕໍ່ມື້ ຢ່າງສະບາຍ ແລະ 

ເຮັດໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້. ຜົນປະໂຫຍດຂອງການນຳໃຊ້

ລະບົບ ມີດັ່ງນີ້:  

 ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ; 

 ແຂກເຂົ້າພັກມີຄວາມສຸກເມື່ອໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 

ແລະ ຄຸນນະພາບ; 

 ພະນັກງານເຂົ້າໃຈຊັດເຈນໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຈະເຮັດ ; 

 ພະນັກງານຕ້ອງການການແນະນຳໜ້ອຍລົງ ແລະ ປັບປຸງທັກສະຂອງເຂົາເອງ . 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອສະແດງພາບລວມຂອງລະບົບ ແລະ ການບໍລິຫານທີ່ດີຢູ່ພາຍໃນ

ເຮືອນພັກ ພ້ອມທັງມີເຄື່ອງມື ແລະ ລາຍການກວດສອບອີກຈຳນວນໜ

ຶ່ງ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກ: 

 ຂໍ້ນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 2 
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1.2. ວິທີການແນະນຳ 

ນຳໃຊ້ລາຍການ ກວດສອບໃນການຕິດຕາມວ່າຕອນນີ້ ເຈົ້າມີລະບົບແບບໃດ, 

ຕ້ອງການລະບົບແບບໃດ ແລະ ຂົງເຂດໃດທີ່ຕ້ອງການການປັບປຸງ . 

 

 

 

 

 

ວິທີຕື່ມໃສ່ລາຍການກວດສອບ : 

 ຂຽນລະບົບຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດໃນເຮືອນພັກທ່ານອອກມາ. 

 ລະບຸລະບົບທີ່ທ່ານມີຢູ່, ຫຼື ບໍ່ມີ ຫຼື ຕ້ອງການການປັບປຸງ.  

 ໃຫ້ລະບຸຄົນທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນລະບົບ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົານັ້ນ

ເຂົ້າໃນບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.  

 ຈັດລຳດັບລະບົບທີ່ທ່ານໄດ້ກຳເນົດຂຶ້ນໂດບອີງຕາມຄວາມສຳຄັນ.  

 ກຳນົດການປະຕິບັດດ້ວຍການຈຳກັດເວລາໃນການສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງລະບົບ.  
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ຕາຕະລາງ  1.2: ລາຍການກວດສອບລະບົບ 

ຂົງເຂດພາຍໃນ

ເຮືອນພັກ 
ລະບົບ 

ມີ/ບໍ່ມີ/

ຕ້ອງການການ

ປັບປຸງ 

ຜູ້

ຮັບຜິດຊອບ 

ປະຕິບັດ 

(ວັນທີ) 

ສຸຂະນາໄມ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພ 
   

 

 

 

 

 

ການອະນາໄມ ແລະ 

ການບຳລຸງຮັກສາ 
   

 

 

 

 

 

ການບັນຊີ ແລະ 

ການເງິນ 
   

 

 

 

 

 

ການແກ້ໄຂບັນຫາ    

 

 

 

 

 

ການປັບປຸງການ

ບໍລິການ 
   

 

 

 

 

 

ການພົວພັນຂອງ

ພະນັກງານ 
   

 

 

 

 

 

 

ຂົງເຂດອື່ນໆ 

(ການຈອງ, ພະແນກ

ຮັບຕ້ອນ, ອາຫານ

ແລະເຄື່ອງດື່ມ) 
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1.3. ການບຳລຸງຮັກສາ 

 

ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການປັບປຸງຮູບລັກສະນະຂອງເຮືອກພັກຂອງທ່ານຈະສ້າງ

ຄວາມປະທັບໃຈໃນຄັ້ງທຳອິດທີ່ແຂກເຫັນແລະ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກແກ່

ພວກເຂົາໃນເວລາທີ່ມາເຂົ້າພັກ. ໃນບົດນີ້ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບ

ທີ່ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໃນການຮັກສາຮູບລັກສະນະທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງ

ເຮືອນພັກຂອງທ່ານ.  

 

ລະບົບໃດ? 

 ລະບົບການບຳລຸງຮັກສາທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອນພັກທ່ານຢູ່ໃນສະພາບດີ

ພາຍຫຼັງສ້ອມແປງ  

 ລະບົບການອະນາໄມເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າດ້ານນອກ ແລະ ດ້ານໃນຂອງ

ເຮືອນພັັກມີຄວາມສະອາດຢູ່ສະໝ່ຳສະເໝີ  

 

ລະບົບມາດຕະຖານ 

ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈບຳລຸງຮັກສາພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຢູ່ສະເໝີ 

ເພື່ອໃຫ້ແຂກຜູ້ເຂົ້າພັກມີຄວາມປະທັບໃຈຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ເຫັນເຮືອນ

ພັກຂອງ. ຫ້ອງພັກ ແລະ ພື້ນທີ່ສ່ວນລວມຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ດີເພື່ອ

ໃຫ້ແຂກມາພັກ ຮູ້ສຶກສະບາຍຄືກັບຢູ່ບ້ານ .   

 

ທ່ານສາມາດຮັກສາລະດັບຄຸນນະພາບ, ຮູບແບບ ແລະ ຄວາມສະອາດຢ່າງສະຕໍ່ເນື່ອງ

ໄດ້ດ້ວຍການສ້າງລະບົບລັກສະນະການດຳເນີນງານຂອງການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການ

ອະນາໄມໃຫ້ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ນຳ

ໃຊ້ລະບົບຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາດຳເນີນຕາມແຜນການ ແລະ 

ມາດຕະຖານຂອງເຈົ້າທີ່ກໍາໄວ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄໍາແນະນໍາ 

ບັນທຶກລາຍການຮ້ອງຂໍການສ້ອມແປງລົງໃນປຶ້ມບັນທຶກ ເຊິ່ງ

ໃຫ້ມີ:  

 ລາຍລະອຽດຮ້ອງຂໍການບຳລຸງຮັກສາ  

 ມື້ທີ່ຮ້ອງຂໍ 

 ມື້ທີ່ການບຳລຸງຮັກສາສຳເລັດ  

ລະບົບການປັບປຸງ 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນພັກຂອງທ່ານມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ 

ດຶງດູດລູກຄ້າໃໝ່ໆ, ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງປັບປຸງ

ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຢູ່ສະເໝີ. 

 ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການຂອງຄູ່ແຂ່ງ 

ແລະ ຮັບຟັງເອົາຄຳຄິດເຫັນຈາກແຂກທີ່ມາເຂົ້າພັກໃນການ
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ຕາຕະລາງ  1.3.1: ລາຍການກວດສອບການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການອະນາໄມ ✔ 

ສວນດ້ານໜ້າເຮືອນພັກ: ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆເປັນລະບຽບ ແລະ ຖືກ

ຫົດນ້ຳ 
 

ຂັ້ນໄດດ້ານໜ້າ ໄດ້ປັດກວາດສະອາດ  

ດອກໄຟທາງເຂົ້າ ແລະ ຕາມທາງຮ່າງຮຸ່ງແຈ້ງດີ  

ກວດເບິ່ງຜ້າກັນເປື້ອນ ແລະ ຜ້າປູໂຕະສະອາດດີ   

 

ຕາຕະລາງ  1.3.2: ລາຍການປັບປຸງແນວຄວາມຄິດ ວັນທີ 

ເພີ່ມຕູ້ຮັກສານິລະໄພໃນຫ້ອງພັກ   

ເພີ່ມເຄື່ອງເປົ່າຜົມໃນຫ້ອງພັກ   

ແວ່ນໃນຫ້ອງນ້ຳ  

ເສື້ອຄຸມອາບນ້ຳວາງໄວ້ເທິງຕຽງ   

ສະໜອງສະບູໃນຫ້ອງພັກ   

  

ການຮັກສາຄວາມສ່ຳສະເໝີ ແລະ ການປັບປຸງແບບມາດຕະຖານ  

 

 ໃຫ້ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ພະນັກງານເຮືອນພັກ ຢ່າງອ້ອມເບິ່ງ

ເຮືອນພັກຢ່າງໜ້ອບ 1 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ແລະ ກວດເບິ່ງວ່າ

ມີຫຍັງໃຫ້ສ້ອມແປງ ຫຼື ປັບປຸງບໍ່   

 ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ພະນັກງານເຮືອນພັກ ຄວນກວດເບິ່ງຫ້ອງ

ພັກຫຼັງແຂກໄດ້ເຊັກອອກ ວ່າມີຫຍັງເປ່ເພ ຫຼື ເສຍຫາຍ

ບໍ່  

 ໃຫ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດ, ການ

ພິຈາລະນາ ຫຼື ບໍ່ມີການດຳເນີນໃດໆໃນທັນທີ  

 ໃຫ້ເຮັດລາຍການສິ່ງຂອງເພື່ອກວດກາເບິ່ງໃຫ້ເປັນ

ປົກກະຕິ (ນຳໃຊ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ມາ

ໃຫ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ) 
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ການຕະຫຼາດ 
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2. ການຕະຫຼາດ 

 

ການຄິດໄລ່ລາຄາຈະຊ່ວຍດຶງດູດແຂກເຂົ້າມາພັກ ພ້ອມທັງສ້າງຜົນກຳໄລໃຫ້

ເຮືອນພັກທ່ານໄດ້ອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຳນົດລາຄາກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່

ສຳຄັນໃນວຽກງານການຕະຫຼາດ. ໃນການທີ່ເຮົາຈະຕັ້ງລາຄານັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງຮູ້

ກ່ອນວ່າຕົ້ນທຶນຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ການ່ບໍລິການຂອງເຮົາເທົ່າໃດ ພ້ອມທັງ

ຕ້ອງຮູ້ອີກວ່າລູກຄ້າຂອງເຮົາສາມາດຈ່າຍໄດ້ສໍ່າໃດ. ການຂຶ້ນງົບຈະຕ້ອງ

ໄປພ້ອມໆກັນກັບຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຈະໄດ້ສຶກສາໃນບົດຕໍ່ໄປ.  

 

ບົດນີ້ຈະສະໜອງເຄື່ອງມືການປະຕິບັດໃນການກຳນົດລາຄາຫ້ອງພັກ.  

 

 
 

ຕາຕະລາງ 2.1: ວິທີການຕັ້ງລາຄາ 

ເຄື່ອງມືທີ 1 

1. ຕ້ອງຮູ້ຕົ້ນທຶນຂອງຫ້ອງພັກ 

ປະເພດ

ຕົ້ນທຶນ 
ຕົວຢ່າງ  ການປະຕິບັດ 

ຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍໂດຍ

ກົງ 

ການເຮັດຄວາມ

ສະອາດ, ການບຳລຸງ

ຮັກສາ, ອຸປະກອນ 

ແລະ ແຮງງານ 

ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນແຕ່ລະເດືອນ  

ຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍໃນການ

ດຳເນີນງານ/

ຄົງທີ່ 

ຄ່າເຊົ່າ, 

ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ, 

ຍອດຂາຍ, ການ

ຕະຫຼາດ, ປະກັນໄພ

, ການຈ່າຍດອກ

ເບ້ຍ 

ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານທັງໝ

ົດໃນແຕ່ລະເດືອນ 

ຈັດສັນ % ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນການ

ໃສ່ຫ້ອງພັກ ໃນສັດສ່ວນເທົ່າກັບຈຳນວນ

ລາຍຮັບຂອງຫ້ອງພັກ ໂດຍທຽບໃສ່ອາຫານ ແລະ 

ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ. 

ລວມທັງໝ

ົດ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍ

ກົງ ບວກກັບຄ່າ

ສັງລວມລາຍຈ່າຍທັງໝົດຕໍ່ ເດືອນ/ມື້ 

(ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫານດ້ວຍ ຈຳນວນເດືອນ/ມື້) 

ການກຳນົດລາຄາ 

 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອອະທິບາຍພາບລມຂອງການຕັ້ງລາຄາ  

 ເພື່ອສັງລວມຈໍານວນເຄື່ອງມືສໍາຫລວດ ແລະ ລາຍການກວດສອບ  

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

ຂໍ້ນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 3 
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ໃຊ້ຈ່າຍໃນການ

ດຳເນີນການ 
ສັງລວມລາຍຈ່າຍລວມແຕ່ລະຫ້ອງພັກ (ຄ່າ

ໃຊ້ຈ່າຍ ຫານດ້ວຍ ຈຳນວນຫ້ອງພັກ) 

2. ຕ້ອງຮູ້ວ່າລູກຄ້າມາພັກສາມາດຈ່າຍໄດ້ເທົ່າໃດ 

ຖາມແຂກ

ທີ່ມາພັກ 

ໃຫ້ຖາມແຂກທີ່ມາພັກວ່າພວກເຂົາສາມາດຈ່າຍໄດ້ເທົ່າໃດ  

ສະເໜີລາຄາໃຫ້ແຂກທີ່ມີແນວໂນ້ມຈະເຂົ້າພັກ, ຖ້າຫາກວ່າ

ເຂົາບໍ່ເຫັນດີກັບລາຄາ ໃຫ້ກຳນົດລາຄາທີ່ເຂົາສາມາດຍອມຮັບ

ໄດ້ 

ກວດເບິ່ງ

ການ

ແຂ່ງຂັນ 

ໂທຖາມເຮືອນພັກຄູ່ແຂ່ງເພື່ອກວດສອບລາຄາຫ້ອງພັກ  

ກວດສອບໂຄສະນາ ແລະ ການໂຄສະນາທາງອິນເຕີເນັດຂອງຄູ່ແຂ່ງ  

3. ກຳນົດລາຄາໃຫ້ໜ້າດຶງດູດ, ໃຊ້ຍຸດທະສາດການຈັດການລາຄາເພື່ອດຶງດູດ

ແຂກໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 

ສະເໜີລາຄາໃຫ້ເທົ່າກັນໃນ

ທຸກໆຊ່ອງທາງການຂາຍ 

ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີພິເສດ ເຊັ່ນ: ຊື້ 2 ຄືນ ໄດ້

ເພີ່ມເປັນ 3 ຄືນ 

ສະເໜີລາຄາໃຫ້ຕ່ຳກວ່າໃນການ

ປິດລະດູການ 

ສະເໜີລາຄາຂາຍແບບແພັກເກັດ ເຊັ່ນ: ທີ່

ພັກ ພ້ອມອາຫານເຊົ້າ  

ສະເໜີການຫຼຸດລາຄາແບບມາ

ພັກເປັນກຸ່ມ 

ເພີ່ມສິ່ງອຳນວຍການບໍລິການອື່ນໆ 

ເຊັ່ນ: ການຍົກລະດັບທີ່ພັກ, ສ່ວນຫຼຸດໃນ

ການເຊົ່າລົດຖີບ 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ  2.2: ຜົນການສຳຫຼວດຕະຫຼາດ 

Tool 2 

 ລາຄາ 

ສຳຫຼວດຕະຫຼາດ 



 

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  

  

11 

ຫ້ອງຕຽງ

ດ່ຽວ 

ຫ້ອງ

ຕຽງຄູ່ 

ຫ້ອງຕຽງ

ເສີມ 

ເຮືອນພັກຄ້າຍກັນ < 1 ກິໂລແມັດ ຈາກ

ເຮືອນພັກ 

     

ເຮືອນພັກຄ້າຍກັນ < 5 ກິໂລແມັດ ຈາກ

ເຮືອນພັກ 

      

ເຮືອນພັກຄ້າຍກັນ ແຕ່ໃກ້ກັບ ທາງລົດໄຟ/

ລົດເມ/ເດີ່ນບິນ 
   

ເຮືອນພັກທິ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ  < 5 ກິ

ໂລແມັດ ຈາກເຮືອນພັກ 

   

ລາຄາສະເລ່ຍຈາກການສຳຫຼວດລູກຄ້າ     
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ຕາຕະລາງ 2.3: ຄຳຖາມສຳຫຼວດລູກຄ້າ 

ເຄື່ອງມືທີ 3 

1 ລັກສະນະຂອງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເປັນຄືແນວໃດ (ຈົ່ງເລືອກ

ເອົາອັນໜຶ່ງ) 

 ທຸລະກິດ ພັກຮ້ອນ ອື່ນໆ 

2 ໄລຍະເວລາໃນການພັກເຊົາດົນປານໃດ? (ຈັກມື້) 1-2 2-5 >5 

3 ບ່ອນພັກອາໄສແບບໃດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການພັກ ປະຢັດ ສະບາຍ ຫຼູຫຼາ 

ໃນລະຫວ່າງການພັກເຊົາ: 

4 ປະເພດຂອງຫ້ອງທີ່ຈະພັກ? (ກະລຸນາເລືອກຢ່າງໜຶ່ງ) ດ່ຽວ ຄູ່ ສາມ 

5 ທ່ານຕ້ອງການອາຫານເຊົ້າລວມໃນຄ່າຫ້ອງພັກບໍ່?  ຕ້ອງການ ບໍ່ຕ້ອງການ 

6 ທ່ານຕ້ອງການສັ່ງອາຫານຈາກໂຮງແຮມບໍ່? ຕ້ອງການ ບໍ່ຕ້ອງການ 

7 ທ່ານຕ້ອງການເຄື່ອງດື່ມຜະສົມເຫຼົ້າບໍ່? ຕ້ອງການ ບໍ່ຕ້ອງການ 

ກິດຈະກຳໃນລະຫວ່າງການພັກເຊົາ: 

8 ທ່ານຈະໃຊ້ເວລາແບບໃດໃນການມາຢ້ຽມຢາມ? 

(ກະລຸນາເລືອກຢ່າງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ) 

ການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບພະຈົນໄພ 

ເຂົ້າຮ່ວມວຽກ

ທຸລະກິດ 

ພັກຜ່ອນໃກ້ກັບ

ຊາຍຫາດ ຫຼື ສະ

ລອຍນ້ຳ 

ຢ້ຽມຊົມ

ແຫຼ່ງທ່ອງ

ທ່ຽວ

ປະຫວັດສາດ 

ແລະ ວັດທະນະທຳ  

ອື່ນໆ 

9 ທ່ານໄດ້ວາງແຜນກິດຈຳກຳບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ 

10 ທ່ານໄດ້ຊື້ເປັນແພັກເກັດທົວບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ 

ການຊຳລະ: 

11 ທ່ານໄດ້ຈອງໂຮງແຮມໄວ້ລ່ວງໜ້າການເດີນທາງບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ 

12 ຖ້າທ່ານໄດ້ຈອງລ່ວງໜ້າ, ເວັບໄຊຕ໌ໃດທີ່

ເຈົ້າໃຊ້? (ກະລຸນາເລືອກຢ່າງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ

ກວ່າ) 

ເວັບໄຊ ຂອງ

ໂຮງແຮມ 
Hotel.com Booking.com Agoda.com ຕັວແທນ

ການທ່ອງທ່

ຽວ 

ອື່ນໆ 

13 ທ່ານຊຳລະການຈອງລ່ວງໜ້າແນວໃດ? ບັດເຄຣດິດ ບັດເດບິດ PayPal ໂອນເງິນຜ່ານ

ທະນາຄານ 

ເງິນສົດ 

14 ທ່ານມັກວິທີການຊຳລະແບບໃດ? (ກະລຸນາເລືອກ

ຢ່າງໜຶ່ງ) 

ເງິນສົດ ບັດທະນາຄານ ອື່ນໆ 

ລາຄາ: 

ສຳຫຼວດລູກຄ້າ 
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15 ທ່ານສາມາດຈ່າຍໄດ້ເທົ່າໃດ ແລະເປັນຫ້ອງພັກ

ປະເພດໃດ? (ກະລຸນາຕື່ມຊ່ວງລາຄາດັ່ງສະແດງໃນ

ຕົວຢ່າງ) 

ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ (ກະລຸນາ

ເລືອກຢ່າງໜຶ່ງ) 

100,000-150,000 160,000-250,000 >250,000 

ຫ້ອງຕຽງຄູ່ (ກະລຸນາເລືອກ

ຢ່າງໜຶ່ງ) 

150,000-200,000 210,000-300,000 >300,000 

ຕຽງພິເສດ (ກະລຸນາເລືອກ

ຢ່າງໜຶ່ງ) 

50,000-100,000 110,000-150,000 >150,000 

16 ອັນໃດເປັັນຕົວກຳນົດໃນການເລືອກທີ່ພັກຂອງ

ເຈົ້າ? 

ລາຄາ ການປະເມີນ/

ວິຈານ ຂອງ 

ລູກຄ້າ 

ການປະເມີນ/ວິຈານ ຂອງ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ 

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້

ອອກໂຄສະນາ 

ຮູບພາບຂອງ

ບ່ອນພັກ

ເຊົາ 
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ຕາຕະລາງ  2.4: ແຜນພາບການກຳນົດລາຄາ 

ເຄື່ອງມືທີ  4 

ຊ່ວງລະດູມີນັກທ່ອງທ່ຽວໜ້ອຍ       

ອັດຕາລາຄາ 
ຫ້ອງ

ດ່ຽວ 

ຫ້ອງ

ຄູ່ 

ຕຽງ

ພິເສດ 

ລາຄາທົ່ວໄປ       

ເຂົ້າພັກແບບບໍ່ໄດ້ຈອງລ່ວງໜ້າ         

ເວັບໄຊຕ໌ຂອງຕົນເອງ        

ຊື້ຈອງລ່ວງໜ້າ        

ແຂກທີ່ມາພັກຍາວ         

ແພັກເກັດ 1        

ແພັກເກັດ 2        

ແພັກເກັດ 3        

ແພັກເກັດ 4       

ລາຄາທີ່ເປັນຄວາມລັບ       

ຕົວແທນທ່ອງທ່ຽວແບບອອນລາຍ 

ບໍລິສັດຕົວແທນທ່ອງທ່ຽວ       

ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ       

ສ່ວນຫຼຸດພິເສດສຳຫຼັບລູກຄ້າປະຈຳ        

ອາຫານສຳຫຼັບລະດູໜາວ:       

ອາຫານສຳຫຼັບລະດູການທ່ອງທ່ຽວ       

ອາຫານສຳຫຼັບລະດູການ ຈຸດສູງສຸດຂອງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະມື້ພັກຜ່ອນ  
      

ການຕັ້ງລາຕາ 
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ການຂຶ້ນ

ງົບປະມານ 
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3. ການຂຶ້ນງົບປະມານ 

 

ງົບປະມານ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມລາຍຈ່າຍຂອງທ່ານ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ) ແລະ 

ລາຍຮັບ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າເຮືອນພັກຂອງທ່ານມີເງິນຢູ່ເທົ່າໃດ. ມັນ

ມີຫຼາຍວິທີຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດເຮືອນພັກ. ການທີ່

ເຮົາຮູ້ວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນການຮັບແຂກເຂົ້າມາພັກ ກໍແມ່ນ

ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຕັ້ງລາຄາຫ້ອງພັກທີ່ໄດ້ກ່າວມາຢູ່ຂ້າງໜ້າ

ນີ້.  

 

 

 

ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ: ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ແມ່ນປ່ຽນແປງພ້ອມກັບຈຳນວນຂອງ

ຜະລິດຕະພັນ/ການບໍລິການທີ່ຖືກຜະລິດ ແລະ ປົກກະຕິຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້

ວັດຖຸດິບ ຫຼື ຖັນແຖວແຮງງານ. ຕົວຢ່າງການຕັດຜົມ, ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງຈະ

ເປັນຢາສະຜົມ ຫຼືນ້ຳມັນຜົມ ແລະ ຄ່າແຮງງານແມ່ນການຕັດ ແລະ ການສະຜົມ.  

 

ຕົ້ນທຶນທາງກົງ: ລາຄາທີ່ຖືກນຳມາສະແດງເຂົ້າໃສ່ໃນການຜະລິດຂອງຜະລິຕະ

ພັນ ແລະ ບໍລິການໂດຍສະເພາະ. ຕົ້ນທຶນທາງກົງໝາຍເຖິງວັດຖຸ, ແຮງງານ ແລະ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດ. ສຳຫຼັບຕົ້ນທຶນອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າ 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ ແມ່ນເປັນເລື່ອງຍາກທີ່

ຈະກຳນົດໃສ່ຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນ ຕົ້ນ

ທຶນທາງອ້ອມ. 

 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່: ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຄືກັບຈຳນວນຂອງ

ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ຜະລິດນັ້ນ. ສຳລັບຕົວຢ່າງຂອງການຕັດ

ຜົມ, ຄ່າເຊົ່າ, ມີດຕັດ ຫຼື ຕັ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຕົ້ນທຶນຄົງທີ່.  

ສຳລັບຕົ້ນທຶນຄົງທີ່, ທ່ານອາດຄຳນຶງເຖິງອາຍຸການໃຊ້ງານເພື່ອໃຫ້ທ່ານ

ສາມາດຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອອກເປັນລາຍເດືອນໄດ້. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ລາຄາຂອງ

ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຕຽງນອນ, ອ່າງລ້າງໜ້າ, ອ່າງອາບນ້ຳ ແລະ ຄາດ

ຄະເນ່ໄວ້ວ່າມັນຈະສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດົນປານໃດ. ມັນຈະຕ້ອງຖືກປ່ຽນອອກໃນໄລຍະ

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອສະແດງພາບລວມການບັນທຶກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງເຮືອນ

ພັກ 

 ເພື່ອສັງລວມຈໍານວນເຄື່ອງມື ແລະ ລາຍການກວດສອບ 

ປຶ້ມແບບກິດຈະກຳ: 

ຂໍ້ນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 3 

ນິຍາມ 
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ເວລາໃດໜຶ່ງ. ຖ້າມັນຖືກຄາດວ່າຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ 5 ປີ, ກໍໃຫ້ເຈົ້າເອົາມູນ

ຄ່າຕົ້ນທຶນໄປຫານໃຫ້ແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ເອົາຜົນຄິດໄລ່ໄປຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງ. 

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າວ່າ ຕຽງນອນ, ຜ້າກັ້ງ, ໂຕະຕັ້ງໂຄມໄຟ ແລະ ດອກໄຟ ລວມເປັນ ມູນ

ຄ່າ 60,000,000 ກີບ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງພັກນັ້ນ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ 5 ປີ. ກໍ່

ແປວ່າ ມູນຄ່າຕົ້ນທຶນໃນແຕ່ລະເດືອນເທົ່າກັບ 60,000,000 ກີບ ຫານໃຫ້ 5 

(ອາຍຸການໃຊ້ງານ) ແລ້ວ ຫານໃຫ້ 12 (ຈຳນວນເດືອນໃນປີໜຶ່ງ) = 1,000,000 ກີບ/

ເດືອນ.  

 

ວັດຖຸດິບ: ບັນດາອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການສຸດທ້າຍ. 

ສຳລັບການຕັດຜົມ, ຢາສະຜົມ ຫຼື ຄີມນວດຜົມ ຕ້ອງການສຳລັບການສະຜົມ. ນີ້

ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປ່ຽນແປງຍ້ອນວ່າສິ່ງນີ້ປ່ຽນແປງຕາມຈຳນວນຜະລິດຕະ

ພັນ/ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຜະລິດນັ້ນ.   

 

ຄ່າແຮງງານ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຳນວນຂອງຄ່າຈ້າງທີ່ທ່ານຈ່າຍ

ໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ, ພ້ອມດຽວກັນກັບ ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປ່ຽນແປງຍ້ອນວ່າ

ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ຕົວທ່ານເອງປ່ຽນແປງໄປ

ຕາມຈຳນວນຜະລິດຕະພັນ/ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຜະລິດນັ້ນ.   

 

ການກຳນົດລາຄາ ແລະ ການຂຶ້ນງົບ ຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງ: 

1. ການກຳນົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານ  

ກ. ຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານ: ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່, ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ແລະ 

ຍອດຂາຍ&ການຕະຫຼາດ  

2. ຕັ້ງລາຄາຫ້ອງພັກ  

3. ຕິດຕາມລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກແຕ່ລະການບໍ່ລິການ (ຫ້ອງພັກ, ອາຫານ, 

ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອື່ນໆ)  

4. ສົມທຽບລາຍຮັບ ກັບ ລາຍຈ່າຍ. ທ່ານມີກຳໄລບໍ່? ໃຫ້ວາງແຜນຫຼຸດ

ຕົ້ນທຶນ ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບ . 

 

 

ຕາຕະລາງ  3.1: ຕົ້ນທຶນທັງໝົດສຳຫຼັບກິດຈະກໍາໜຶ່ງ  

ໃບຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ 

ຕົ້ນທຶນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນສຳຫຼັບຫ້ອງນ້ຳເຮືອນພັກ  

ລາຍການ 
ຕົ້ນທຶນ

ເຄື່ອງໃຊ້ (ກີບ) 

ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດ 15,000 

ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດ 15,000 
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ຢາສະຫົວ 5,000 

ຄີມນວດ 5,000 

ຄີມອາບນ້ຳ 5,000 

ຜ້າເຊັດໂຕ 30,000 

ລວມຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ 75,000 

 

  



 
 
 

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

  

ຕາຕະລາງ 3.2: ຄ່າແຮງງານ 

ຄ່າແຮງງານ ມື້ໜຶ່ງ 8 ຊົ່ວໂມງ  

ກິດຈະກຳທີ່ຈຳເປັນສຳ

ຫຼັບຫ້ອງນ້ຳ 
ພະນັກງານ ເວລາ (ຊົ່ວໂມງ)  

ອັດຕາ ຕໍ່ ມື້ 

(ກີບ) 

ການອະນາໄມອ່າງລ້າງໜ້າ, 

ໂຖສັກໂຄກ ແລະ ພື້ນທີ່

ຫ້ອງອາບນ້ຳ  

ຜູ້ຊ່ວຍ 8 160,000 

ການກວດສອບ ແລະ ການຄວບ

ຄຸມຄຸນນະພາບ 
ຂ້ອຍ 

1 320,000 

ສັດສ່ວນ (32/8) 40,000 

ລວມ A 9 B 200,000 

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (B/A (480,000/16)) 22,200 

ຕາຕະລາງ 3.3: ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ (ຕໍ່ເດືອນ) ລາຄາຕໍ່ເດືອນ (ກີບ) 
ຈຳນວນ

ມື້ 

ຄ່າເຊົ່າ 400,000 

20 

ຄ່າໄຟຟ້າ 300,000 

ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ  1,000,000 

ຄ່ານ້ຳ 200,000 

ລວມ A 1,900,000 B 20 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ຕໍ່ມື້(A/B 

(1,900,000/20)) 
95,000 
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ຕາຕະລາງ 3.4: ໃບຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ 

ເຄື່ອງມືທີ 1 

ວັດຖຸດິບ 
ຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບ ຕໍ່ຫ້ອງ ຕໍ່

ຄືນ  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ 
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ຕາຕະລາງ  3.5: ຄ່າແຮງງານ 

ເຄື່ອງມືທີ 2 

ຄ່າແຮງງານ ຕໍ່ມື້ 
ຈຳນວນ

ພະນັກງານ 

 

ເວລາ 

 

ອັດຕາ ຕໍ່

ມື້ 

    

   
 

 

    

    

    

ລວມຍ່ອຍ A  B  

 

ລວມຄ່າແຮງງານປ່ຽນແປງທັງໝົດຕໍ່

ຊົ່ວໂມງ  (ໃສ່ຮູບ B/A) 

 

ຕາຕະລາງ 3.6: ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ 

ເຄື່ອງມືທີ 3 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ຕໍ່ມື້ 

 

ລາຄາ ຕໍ່

ເດືອນ (ກີບ) 

 

ມື້

ເຮັດວຽກ 

  

 

  

  

  

ລວມຍ່ອຍ A  

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງມື້ເຮັດວຽກຕໍ່ເດືອນ  B  

ລວມທັງໝົດ (ໃສ່ຮູບ B/A)  

ຄ່າແຮງງານ 
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ຕາຕະລາງ 3.8: ໃບລາຍງານງົບປະມານ 

ເຄື່ອງມືທີ 5 

ຍອດຂາຍ ເດືອນທີ 1 ເດືອນທີ 2 ເດືອນທີ 3 

ອັດຕາພັກແຮມ (%)       

ຈຳນວນຄືນທີ່ຫ້ອງຖືກເຂົ້າພັກແຮມ       

ລາຄາຫ້ອງພັກສະເລ່ຍ        

ລາຍຮັບຈາກຫ້ອງພັກທັງໝົດ       

ລາຍຮັບຈາກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ        

ລາຍຮັບອື່ນໆ       

ລາຍໄດ້ທັງໝົດ       

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ       

ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ       

ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫ້ອງພັກທາງກົງ        

ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທາງກົງ        

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່       

ຕາຕະລາງ 3.7: ຕົ້ນທຶນລວມທັງໝົດ 

ເຄື່ອງມືທີ 4 

ຂັ້ນຕອນທີ  1: ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ (ເຄື່ອງມືທີ 1)  

ຂັ້ນຕອນທີ  2: ຄ່າແຮງງານ  (ເຄື່ອງມືທີ 2)  

ຂັ້ນຕອນທີ  3: ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່  (ເຄື່ອງມືທີ  3)  

ຕົ້ນທຶນລວມທັງໝົດ = ຂັ້ນຕອນທີ 1 + ຂັ້ນຕອນທີ 2+ ຂັ້ນ

ຕອນທີ 3  
 

 

ຕົ້ນທຶນລວມທັງໝົດຕໍ່ຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງເທົ່າກັບ _________ 

 

 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ 

ຕົ້ນທຶນລວມທັງໝົດ 

ໃບລາຍງານງົບປະມານ 
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ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ       

ກຳໄລ/(ຂາດທຶນ)       
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ການແກ້ໄຂປັນຫາ 

ແລະ ການຮັກສາ

ພະນັກງານໃຫ້

ເຮັດວຽກຢູ່ດົນ 
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4. ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການ

ຮັກສາພະນັກງານໃຫ້ເຮັດວຽກ

ຢູ່ດົນ 
 

4.1. ການແກ້ໄຂບັນຫາ 

 

ທຸກທຸລະກິດລ້ວນແຕ່ປະສົບບັນຫາທັງນັ້ນ. ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບ

ການແກ້ໄຂບັນຫາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ 

ມີປະສິດຕິພາບ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍທ່ານບໍລິຫານເຮືອນພັກໄດ້ຢ່າງສະດວກ. ຖ້າ

ຫາກທ່ານມີພະນັກງານຫຼາຍພາຍໃນເຮືອນພັກຂອງທ່ານ, ມັນຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ຈະ

ໃຫ້ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເພີ່ມທັກສະ, 

ມີອິກສະຫຼະໃນການຕັດສິດໃຈດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ານການຊີ້ນໍາລົງ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງ : 

 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໂດຍດຶງເອົາພະນັກງານມາຊ່ວຍ

ແກ້ໄຂນຳ 

 ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງພະນັກງານດ້ວຍການສ້າງ

ພະນັກງານໃຊ້ຊື່ສັດໂດຍຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມເຮັດວຽກທີ່ດີ 

ປຶ້ມບັນທຶກກິດຈະກຳ : 

ບົດນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 5 

 

1. ໃຫ້ລະບຸບັນຫຂອງເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມຜ່ານການ

ສົນທະນາ 

2. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ 3 ຂໍ້ເພື່ອໃຫ້ການລະດົມຄວາມ

ຄິດມີປະສິດຕິພາບທີ່ດີກວ່າເກົ່າ  

3. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບສ່ວນຄຳ

ເຫັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 

4. ຊອກຫາຄວາມຄິດໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ເຖິງແມ້

ວ່າມັນຈະແປກກໍຕາມ  

5. ໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ສຶກສະດວກ ແລະ ປອດໄພໃນການສະແດງຄວາມ

ຄິດເຫັນ 

6. ໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານລຸ່ມນີ້ໃນການຈົດບັນຫາອອກມາ  
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ຕາຕະລາງ 4.1.1: ການແກ້ໄຂບັນຫາ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 4.1.2: ການແກ້ໄຂບັນຫາ  2: 

ໜ້າທີ່ຂອງຂ້ອຍ: ແມ່ເຮືອນ / ພະນັກງານເສີບອາຫານເຊົ້າ / ພະນັກງານ

ຕ້ອນຮັບ / ຜູ້ຈັດການ 

ບັນຫາ: 

ຄວາມເປັນມາ: 

ຄວາມຄິດເຫັນຫຼັງ 

ຈາກໄດ້ປຶກສາຫາລື: 

ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ມາ 

1. ຝຶກການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຮ່ວມກັນ

ກັບພະນັກງານຄົນອື່ນໆ 

2. ຊັກຊວນເຂົາເຈົ້າສົນທະນາ 
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 ຜົນດີ ຜົນເສຍ 

ຈະຕ້ອງໃຊ້ຫຍັງແດ່? 

(ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຕົ້ນ

ທຶນ, ເວລາ, ວົດຖຸດິບ, 

ແລະອື່ນໆ.) 

ວິທີທີ 1    

ວິທີທີ 2   
 

 

ວິທີທີ 3    

ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເລືອກ: 

ແຜນການປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະເວລາ: 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 4.1.3: ການແກ້ໄຂບັນຫາ 3 

ບັນຫາທີ່ຖືກລະບຸ

ໂດຍ 
 

ໜ້າທີ່  

ລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາ  

ແບບຢ່າງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
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ຄວາມຄິດເຫັນຈາກ

ການປຶກສາຫາລື  

ວິທີແກ້ໄຂ ຜົນດີ ຜົນເສຍ 
ປັດໃຈໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ (ຄ່າ

ໃຊ້ຈ່າຍ, ເວລາ, ແລະອື່ນໆ)  

ວິທີແກ້ໄຂທີ 1       

ວິທີແກ້ໄຂທີ 2       

ວິທີແກ້ໄຂທີ 3       

ແຜນການປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະເວລາ: 

4.2. ການຮັກສາພະນັກງານໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ດົນ 

 

ການຮັກສາພະນັກງານໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ດົນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນກຸນແຈສູ່ຄວາມ

ສຳເລັດ. ເຮືອນພັກຫຼາຍໆແຫ່ງໄດ້ຖືກປະສົບພົບພໍ້ກັບການຍ້າຍວຽກຂອງ

ພະນັກງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮັກສາພະນັກງານເຮັດວຽກໃຫ້ດົນ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້

ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ກັບເຮົາດົນຂຶ້ນ, ຮູ້ສຶກດີກັບວຽກທີ່ເຮັດ ເຊິ່ງ

ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນພັກປະສົບຜົນສຳເລັດ. ອີກທາງໜຶ່ງທີ່ຈະ

ຮັກສາພະນັກງານເຮັດວຽກໃຫ້ດົນ ກໍ່ຄືການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເຮັດວຽກທີ່

ດີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເຮັດວຽກທີ່ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້

ພະນັກງານຮັດວຽກຢູ່ດົນມີຄວາມຊື່ືສັດ.  

 

ການສື່ສານ ແມ່ນສູນກາງສຳຄັນໃນການບັນລຸການສ້າງສະພາບແວັດລ້ອມເຮັດວຽກ

ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ແຕ່ລະຄົນຍ່ອມມີລັກສະນະການສື່ສານໃນແບບແຕກຕ່າງ

ກັນ, ໝາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ການສື່ສານຜິດພາດໄດ້ງ່າຍ. ກ່ອນທີ່ຈະ
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ໄປເຮັດການປະເມີນຕົນເອງ, ໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມບ່ອນເຮັດວຽກທົ່ວ

ໄປຂອງທ່ານກ່ອນ:  

 ພະນັກງານດີໃຈທີ່ໄດ້ມາວຽກບໍ່? 

 ມີການເວົ້າສຽດສີລະຫວ່າງພະນັກງານ ກັບ ເຮົາເອງບໍ່? 

 ມີການເວົ້າສຽດສີລະຫວ່າງພະນັກງານດ້ວຍກັນເອງບໍ່? 

 ທ່ານຮູ້ສຶກທໍ້ໃຈບໍ່ ທີ່ພະນັກງານບໍ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກຢູ່ນໍາ

ທ່ານດົນໆ? 

 ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່? 
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ຕາຕະລາງ 4.2.1: ເຮືອນພັກທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແມ່ນເຮືອນພັກທີ່ມີຄວາມ

ມ່ວນຊື່ນ 

ການປະເມີນຕົນເອງ 

ແມ່

ນ 

ບໍ່

ແມ່

ນ 

ພະນັກງານທັງໝົດມີຄວາມເຂົ້າໃຈຈະແຈ້ງໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍບອກ

ໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດບໍ່? 
   

ຖ້າເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ຂ້ອຍໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງເປັນກັນເອງບໍ່?    

ຂ້ອຍໄດ້ຍ້ອງຍໍພວກເຂົາທຸກມື້ບໍ່?     

ຂ້ອຍໃຈຮ້າຍບໍ່ຍາມພວກເຂົາເຮັດຜິດພາດບໍ່?     

ຂ້ອຍໄດ້ສ້າງຄວາມຜິດພາດເປັນໂອກາດທີ່ດີໃນການຮຽນຮູ້ບໍ່?    

ຂ້ອຍປະຕິບັດກັບທຸກຄົນເທົ່າທຽມກັນບໍ່?    

ຂ້ອຍປະຕິບັດກັບທຸກຄົນດ້ວຍຄວາມນັບຖືບໍ່?    

ຂ້ອຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳແນະນຳ ແລ້ວ

ກໍ່ຮັບຟັງຈິງຈັງບໍ່? 
  

ພວກເຮົາມີເວລາພັກຜ່ອນພຽງພໍ ແລະ ຮູ້ສຶກມ່ວນຊື່ນບໍ່?    

ມີເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ໃຜຄົນໃດໜຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສຸກບໍ່?     

ຖ້າມີ, ມີຫຍັງທີ່ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍໄດ້ບໍ່?      

ຂ້ອຍປະຕິບັດກັບພວກເຂົາຢ່າງປ່າເຖື່ອນ ແລະ ບໍ່ຍຸດຕິທຳ

ບໍ່? 
  

ຂ້ອຍເຄີຍຮ້ອງໃສ່ ຫຼື ເຮັດຕະຫຼົກໃສ່ພວກເຂົາບໍ່?    

ຂ້ອຍຮູ້ຈັກ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຄົາລົບມາດຕະຖານລະບຽບກົດໝາຍແຮງ

ງານແຫ່ງຊາດບໍ່, ເຊິ່ງລວມມີ: 

  

ຂີດຈຳກັດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ?    

ຂໍ້ກຳນົດຂອງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ?    

ຫຼີກລ້ຽງການແບ່ງຜຽນເຮັດວຽກ?   

ເຮືອນພັກ (ຫຼື ໂຮງແຮມ) ຂອງຂ້ອຍ ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນສະຖານ

ທີ່ເປັນຕາເຮັດວຽກບໍ່? 
  

ຂ້ອຍເຄີຍຈັດກິດຈະກຳຕະຫຼົກຜ່ອນຄາຍ, ບໍ່ເປັນທາງການເພື່ອ

ໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມກັນບໍ່? 
  

ພວກເຮົາກິນເຂົ້າເຊົ້າ, ເຂົ້າສວາຍນຳກັນບໍ່?   

ເຮົາຈັດງານວັນເກີດໃຫ້ພະນັກງານ ຫຼື ໄປພັກຮ້ອນນຳກັນບໍ່?    

1. ດຳເນີນການປະເມີນຕົນເອງໂດຍການຖາມຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້  

2. ຕື່ມ X ໃສ່ຖັນ ແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນ 
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ຄຳຖາມອື່ນໆ   
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ການປັບປຸງການ

ບໍລິການ 
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5. ການປັບປຸງການບໍລິການ 

 

5.1. ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 

ຄຸນນະພາບຂອງບໍລິການພາຍໃນເຮືອນພັກຂອງທ່ານຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສຸກ ແລະ 

ຄວາມພໍໃຈຂອງແຂກໃນຊ່ວງທີ່ເຂົ້າມາພັກ. ທ່ານມີ ຫລັກການປັບປຸງການ

ບໍລິການ 2 ຢ່າງຄື: ຢ່າງທີ່ໜຶ່ງ ແມ່ນຜູ້ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ

ພັກ: ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ພະນັກງານ. ຢ່າງທີ່ສອງ ແມ່ນ ແຂກ. ໃນບົດນີ້ຈະ

ອະທິບາຍພາບລວມເພື່ອຊ່ວຍບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນໃນການປັບປຸງການບໍລິການ

ພາຍໃນເຮືອນພັກຂອງທ່ານ.   

 

ຂໍ້ຄວນຈື່: ການທີ່ແຂກແນະນໍາເຮືອນພັກຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໆ 

ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຊອກຫາລູກຄ້າໃໝ່.  

 

ເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າແຂກເຮົາມັກ ຫຼື ບໍ່ມັກອັນໃດ:  

 ຖາມພະນັກງານ 

 ຖາມແຂກ 

ການຮຽນຮູ້ຈາກພະນັກງານ : 

ພະນັກງານຂອງທ່ານຈະມີການສື່ສານໂດຍກົງກັບແຂກຫຼາຍກ່ອນທ່ານ. ແຂກຈະມີ

ໂອກາດລົມກັບພະນັກງານ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ພະນັກງານອາດສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມ

ເພິ່ງພໍໃຈ ຫຼື ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງແຂກໄດ້. ທ່ານອາດໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ

ປະໂຫຍດໂດຍການຈັດປະຊຸມປະຈຳອາທິດ ຫຼື ລາຍວັນກັບພະນັກງານ. ການປະຊຸມຈະ

ສາມາດຊ່ວຍເຮືອນພັກຂອງທ່ານໄດ້ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

 ທ່ານຈະມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນຈາກຄວາມຄິດຂອງແຂກ  

 ທ່ານສາມາດປັບປຸງການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ  

 ທ່ານຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ແລະ ມີບັນຍາກາດກັບພະນັກງານໄປໃນທາງທີ່ດີ 

 ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພະນັກງານຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 

 ພະນັກງານຈະມີບ່ອນໃຫ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ; ບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາກໍ່

ຈະບໍ່ກ້າສະແດງຄວາມຄິດ. ຕ້ອງສະແດງຄຳຂອບໃຈທຸກເທື່ອນໍາພະນັກງານ

ທີ່ພວກເຂົາຈິງໃຈບອກເຖິງສິ່ງທີ່ແຂກມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ. 

 

ການຮຽນຮູ້ຈາກແຂກ : 

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຂກໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນໃນສິ່ງທີ່ເຂົາມັກ ແລະ ບໍ່ມັກກ່ຽວກັບ

ຈຸດປະສົງ : 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າດີຂຶ້ນ  

 ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖານການ

ບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມສະໝໍາສະເໝີ 

ປຶ້ມບັນທຶກກິດຈະກຳ : 

ຂໍ້ນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 6 
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ເຮືອນພັກຂອງທ່ານ ເຊິ່ງມັນຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານເອງ. 

ໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ, ຂໍ້ຕິຕຽນຖືວ່າເປັນຂອງຂັວນ ເພາະວ່າເມື່ອ

ແຂກຈົ່ມວ່າ:  

 ທ່ານສາມາດກ່າວຄໍາຂໍໂທດໄດ້ 

 ສະແດງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ດ້ວຍການອະທິບາຍວ່າເຮົາຈະແກ້ໄຂບັນຫາ

ດັ່ງກ່າວເພື່ອແຂກຜູ້ອື່ນຈະມາພັກຕໍ່ 

 

ຊ່ວຍໃຫ້ແຂກຂອງທ່ານຈາກໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ

ເຂົາຈະກັບມາໃຊ້ບໍລິການອີກ ແລະ ບອກໝູ່ເພື່ອນຂອງເຂົາຕໍ່ກັນໄປ.  

 

 

 

 

ຄໍາແນະນໍາໃນການຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາວັນ ຫຼື ປະຈຳອາທິດ:   

 ປະຊຸມກັນຕອນທີ່ຄົນກຳລັງພັກຜ່ອນ ແລະ ຈະຈັບຈຸດໄດ້ (ຕົວຢ່າງ: ໃນ

ຊ່ວງຕອນບ່າຍ ຈຶ່ງບໍ່ມີສຽງດັງ)  

 ຈັດກອງປະຊຸມແບບສັ້ນໆ (ປະມານ 10-15 ນາທີ) ມັນຈຶ່ງເກີດຜົນດີ  

 ຈັດກອງປະຊຸມແບບບໍ່້ເປັນທາງການຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນມ່ວນ

ຄຶກຄື້ນ 

 ໃຊ້ໂທນສຽງທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເປັນກັນເອງ 

 ໃຫ້ເຫັນດີວ່າ ນີ້ແມ່ນວິທີທາງສຳຫຼັບທຸກຄົນໃນການແນະນຳວິທີ

ການປັບປຸງ 

 ເຫັນດີທີ່ຈະສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ກັບຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆຂອງກັນ

ແລະກັນ  

 ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຄືຮູ້ສຶກປອດໄພໃນການສະແດງຄວາມຄິດ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳ

ຕ່າງໆ 

 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ  

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ  5.1.1: ກອງປະຊຸມພະນັກງານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ 

ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີບໍ່ໃນການຈັດກອງປະຊຸມພະນັກງານແບບ

ລາຍວັນ ຫຼື ປະຈຳອາທິດ(ເປັນຫຍັງ)?  

 

 

ກອງປະຊຸມພະນັກງານຊ່ວຍປັບປຸງການບໍລິການແນວໃດ?  

 

 

ຄໍາແນະນໍາ 

1. ຈົ່ງຕື່ມ ແລະ ຕອບຄຳຖາມໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້  
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ພະນັກງານຊ່ວຍປັບປຸງການບໍລິການແນວໃດ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 5.1.2: ລາຍການກວດສອບກອງປະຊຸມພະນັກງານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ  

ທົບທວນຄືນ 

ຈຸດປະຕິບັດຈາກກອງ

ປະຊຸມເທື່ອກ່ອນ  

ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງຈຸດປະຕິບັດຈາກ

ກອງປະຊຸມພະນັກງານເທື່ອກ່ອນ   

ສິ່ງທີ່ເຮັດສຳເລັດ ມີອັນໃດໄປດ້ວຍດີແດ່? 

ສິ່ງທ້າທາຍ ມີບັນຫາຄົງຄ້າງຫຍັງບໍ່? 

ຂົງເຂດທີ່ຈະ

ປັບປຸງ 
ເຮົາຄວນລົງມືເຮັດຫຍັງ? ແນວໃດ?  

ຜົນສຳເລັດຂອງ

ພະນັກງານ 

ມີພະນັກງານໄດ້ບັນລຸສິ່ງພິເສດບໍ່ຈາກກອງປະຊຸມ

ເທື່ອແລ້ວນີ້. ຕົວຢ່າງ: ການຊ່ວຍເຫຼືອພິເສດສຳ

ຫຼັບແຂກ, ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວໃນແບບຟອມສຽງຕອບຮັບ 

ຫຼື ແບບອອນລາຍຈາກແຂກ? ຂອບໃຈ ແລະ ຍ້ອງຍໍ

ພະນັກງານໃນກອງປະຊຸມ  

ແຜນ 

ຈຸດປະຕິບັດໃນ

ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ 
ສົນທະນາວ່າຈະເຮັດຫຍັງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ  

ການປັບປຸງ ສົນທະນາ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນການປັບປຸງ 

ສິ່ງທ້າທາຍ ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄຳຖາມ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ  

ແຈ້ງການພິເສດ 

ຈະມີເຫດການຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ພິເສດທີ່ຈະເກີດ

ຂຶ້ນໄວ້ນີ້ໆບໍ່? (ຕົວຢ່າງ: ວັນພັກໃຫຍ່ໆ, ໂຄງການ

ສ້ອມແປງ ຫຼື ການປັບປ່ຽນລາຄາ/ໂປຼໂມຊັ່ນໃໝ່) 

ທຸລະກິດອື່ນໆ 

ໃຫ້ຖາມວ່າມີໃຜຢາກສົນທະນາເພີ່ມເຕີມບໍ່ ເຊັ່ນ 

ເລື່ອງສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ  

ໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ຕໍ່ຫຼັງການປະຊຸມຫາກວ່າເຂົາມີ

ເລື່ອງສົນທະນາເປັນສ່ວນຕົວ 

 

 

 

 

 

ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຂກຕໍານິຕິຊົມ: 

 ໃຫ້ເຕືອນພະນັງງານໃຫ້ຖາມກ່ຽວກັບປະສົບການມາພັກຂອງແຂກ  

 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານຍອມຮັບຄຳນິຕິຊົມຢ່າງໃຈເຢັນ ແລະ ຕັ້ງໃຈຟັງ 

 ໃຫ້ແຂກຕື່ມຄຳຄິດເຫັນກ່ອນອອກຈາກທີ່ພັກ  

ລາຍການກວດສອບ 

ຄໍາແນະນໍາ 
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 ສົ່ງອີເມວຂອບໃຈແຂກທີ່ເຂົ້າມາພັກ ພ້ອມແນບແບບຟອມສອບຖາມ  

 

 

 

 

 
 

ທຸລະກິດຫລາຍແຫ່ງລ້ວມແລ້ວແຕ່ມີການນຳໃຊ້ແບບສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນຈາກ

ແຂກ ເຊິ່ງໃຫ້ແຂກສະເໜີວ່າມີສິ່ງໃດທີ່ພວກເຂົາມັກ ແລະ ຈຸດໃດທີ່ຄວນ

ປັບປຸງ. ຖ້າທ່ານຄິດຈະໃຊ້, ໃຫ້ເອົາໄປປະໄວ້ໃນຫ້ອງພັກຂອງແຂກໃນແຕ່ລະ

ເທື່ອທີ່ມີແຂກມາພັກເຊົາ.  

 

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ: 

 

ເຮືອນພັກ [ໃສ່ ຊື່] 
ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບຄວາມຄິດເຫັນ

ຈາກທ່ານ!  

ກະລຸນາສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ 

ແລະ ຄຳເຫັນແກ່ພວກເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງ

ເຮືອນພັກ  [ໃສ່ ຊື່]. 
 

ຊື່: 

ເບີຫ້ອງ: ມື້ເຂົ້າພັກ: 

ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ບໍລິການແຂກ  ການບໍລິການອາຫານເຊົ້າ 

ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີ: 

 

 

ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີ: 

 

 

ສິ່ງທີ່ຄວນປັບປຸງ: 

 

ສິ່ງທີ່ຄວນປັບປຸງ: 

 

ການອະນາໄມ ມີພະນັກງານທ່ານໃດທີ່ທ່ານຢາກ

ຍົກຍ້ອງບໍ່? 

ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີ: 

 

 

ຊື່: 

ສິ່ງທີ່ຄວນປັບປຸງ: ເຫດຜົນ 

ແບບສອບຖາມສຳລັບແຂກ 
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5.2. ລະບົບ: ການຮັບຕ້ອນທີ່ດີ 

 

10 ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດການຮັບຕ້ອນທີ່ດີ : 

ການນຳໃຊ້ລະບົບການຮັບຕ້ອນທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນພັກຂອງທ່ານມີ

ບັນຍາກາດທີ່ດີເປັນກັນເອງ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ. ໃນຂໍ້ນີ້ຈະ

ອະທິບາຍວ່າຈະນຳໃຊ້ 10 ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດການບໍລິການຮັບຕ້ອນທີ່ດີ

ໃນເຮືອນພັກເຈົ້າແນວໃດ.   

 

1. ມີທ່າທີເປັນມິດ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈເວລາລົມກັບແຂກ  

ກ. ຍິ້ມໃນຂະນະທີ່ເວົ້າ  

ຂ. ເວົ້າສຽງດັງພໍດີ ໃຫ້ແຂກໄດ້ຍິນສະບາຍ  

ຄ. ໃຫ້ແນມເບິ່ງແຂກເວລາລົມກັນ  

ງ. ໃຫ້ຍືນໂຕກົງ ພ້ອມກັບບ່າຕັ້ງຢູ່ໃນທ່າທີ່ໝັ້ນໃຈ   

2. ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບ 

ກ. ພະນັກງານຕ້ອນຮັບຕ້ອງໃຊ້ເວລາກັບແຂກໜ້ອຍໜຶ່ງ ດັ່ງນັ້ນ

ພະນັກງານຕ້ອງສະອາດແລະ ເປັນລະບຽບ  

ຂ. ໃຫ້ໃສ່ໃຈກັບຜົມ, ເລົບມື, ເສື້ອຜ້າ ແລະ ເກີບ  

ຄ. ໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດທີ 6, ເຄື່ອງມືທີ 2: ລາຍການກວດສອບສຸຂະອານະໄມ

ສ່ວນບຸກຄົນ 

 

3. ໃຫ້ພະແນກຮັບຕ້ອນສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບດີ  

ກ. ຈຸດນີ້ຈະເປັນບ່ອນທຳອິດທີ່ແຂກຈະເຫັນ ເມື່ອເວລາທີ່ເຂົາ

ເຂົ້າມາ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຂົາປະທັບໃຈຕັ້ງແຕ່ຄັ້ງທຳອິດ   

ຂ. ໃຫ້ເກັບມ້ຽນອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ເບີ້ໂທລະສັບທີ່ສຳຄັນໄວ້ຢູ່

ໃນມື  

ຄ. ເບິ່ງເຄື່ອງມືການປະຕິບັດງານການຮັບຕ້ອນ 1, 2 ແລະ 3  

 

4. ຮັບສາຍໂທລະສັບຢ່າງສຸພາບ  

ກ. ການໃຊ້ນ້ຳສຽງສຸພາບ, ຈະແຈ້ງໃນການຮັບສາຍໂທລະສັບຈະເຮັດໃຫ້ແຂກ

ໝັ້ນໃຈໃນເຮືອນພັກຂອງທ່ານ   

ຂ. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບມາລະຍາດການລົມໂທລະສັບທີ່ດີ:  

 ໃຫ້ຮັບໂທລະສັບທີ່ດັງພາຍໃນ 3 – 5 ຄັ້ງ. 

 ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ແຂກຖ້າດົນກວ່າ 30 ວິນາທີ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 

ໃຫ້ໂທກັບ.  

 ຕ້ອງມີບິກ ແລະ ເຈ້ຍຢູ່ຂ້າງໂທລະສັບສະເໝີເພື່ອ

ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ  

 ເລີ່ມການສົນທະນາຢ່າງສຸພາບ : “ສະບາຍດີ, ນີ້ແມ່ນ
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ເຮືອນພັກ ___, ມີຫຍັງໃຫ້ຮັບໃຊ້ນໍ້?”  

 ວາງສາຍຢ່າງສຸພາບ: “ຂອບໃຈທີ່ທ່ານໂທເຂົ້າມາສອບຖາມ , 

ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ທ່ານ”. ຖ້າທ່ານ

ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ລົມສາຍເວົ້າຫຍັງ ແມ່ນໃຫ້ເວົ້າ

ວ່າ: “ຂໍອະໄພ, ໃຫ້ທ່ານເວົ້າຊ້າລົງກວ່ານີ້ໄດ້ບໍ່?”  

ຄ. ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 4 

 

5. ການຈອງລ່ວງໜ້າທາງໂທລະສັບ 

ກ. ລວບລວມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ (ມື້ເຂົ້າພັກ ແລະ ມື້ອອກ

ເດີນທາງ, ຈຳນວນຫ້ອງ ແລະ ຈຳນວນຄົນ, ປະເພດຕຽງ) 

ຂ. ກວດເບິ່ງວ່າຫ້ອງຫວ່າງບໍ່ 

ຄ. ຖ້າຍັງມີຫ້ອງຢູ່ ແລະ ຕົກລົງລາຄາແລ້ວ, ດຳເນີນການຈອງເລີຍ   

ງ. ລວບລວມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   (ຊື່ເຕັມ, ລາຍລະອຽດການຕົກລົງ, 

ເວລາເຂົ້າພັກ) 

ຈ. ປັບປຸງປະຕິທິນກ່ຽວກັບຫ້ອງຫວ່າງ 

ສ. ສົ່ງອີເມວໃຫ້ແຂກເພື່ອຢືນຢັນການຈອງ  

ຊ. ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 6  

 

6. ການຈອງລ່ວງໜ້າທາງອີເມວ 

ກ. ດຳເນີນການຈອງທາງ ອີເມວ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບເຊິ່ງຄວາມ

ນິຍົມໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້ 

ຂ. ນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງການຕອບ ອີເມວ ແລະ ຕົວຢ່າງການຢືນຢັນການຈອງ 

ເຊິ່ງລວມຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍ

ໃຫ້ທ່ານສ້າງແບບການຕອບອີເມວດັ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ   

ຄ. ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດວຽກງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 5, 6, 

7 

7. ການເຂົ້າພັກໂດຍບໍ່ໄດ້ຈອງລ່ວງໜ້າ  

ກ. ໃຫ້ເຮັດທ່າທາງທີ່ເປັນມິດ ແລະ ໝັ້ນໃຈເມື່ອມີນັກ

ທ່ອງທ່ຽຍຢ່າງເຂົ້າມາຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫ້ອງພັກ  

ຂ. ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະຂອງເຮືອນພັກ. ຕົວຢ່າງ: 

 ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຫ້ອງພັກ  

 ການບໍລິການອາຫານ 

• ອາຫານທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ 

• ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ 

• ສະຖານທີ່ຮັບປະທານອາຫານ  

• ເວລາຮັບປະທານອາຫານ 

 ການບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ, ຕົວຢ່າງ: 

• ເຂົ້າໜົມ, ນ້ຳດື່ມເປັນຕຸກ 

• ການບໍລິການຊັກລີດ 

• ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າລົດຖີບ 
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• ກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ 

• ການສາທິດວິທີແຕ່ງກິນ 

• ຕຶກປາ 

• ການຍ່າງປ່າ 

• ບໍລິການຮັບສົ່ງ 

ຄ. ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດວຽກງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 5 

ແລະ 6 

 

8. ຊ່ວຍເຫຼືອແຂກ ເມື່ອມີບັນຫາ  

ຖ້າຫາກມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ, ແຂກກໍ່ຢາກຈະປຶກສາກັບພະນັງງານຮັບ

ຕ້ອນ. ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ເຮັດໃຈເຢັນ ແລະ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງ

ລຸ່ມນີ້: 

ກ. ຮັບຟັງບັນຫາຂອງແຂກໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂັດຈັງຫວະ  

ຂ. ຂໍອະໄພນຳແຂກ  

ຄ. ຫາລືວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ 

ງ. ແຈ້ງແຂກຢ່າງຈະແຈ້ງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຈະເຮັດ 

ຈ. ຢ່າໃຫ້ສັນຍາໃນສິ່ງທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ແຂກ

ເຂົ້າພັກຢ່າງມີຄວາມສຸກ  

ສ. ສອບຖາມຜູ້ຈັດການເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 

ຊ. ຕິດຕາມກັບແຂກເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າພໍໃຈແລ້ວ 

 

9.  ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີ 

ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີ ແມ່ນກຸນແຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອນພັກປະສົບຜົນສຳເລັດ. 

ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນທາງທີ່ເປັນກັນເອງ. ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຂອງ

ທ່ານຕ້ອງສາມາດອະທິບາຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດີ:   

ກ. ລາຍລະອຽດການບໍລິການອາຫານ ເຊັ່ນ ເວລາ ອາຫານເຊົ້າ  

ຂ. ເຂົ້າໜົມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (ນ້ຳຊາ, ນ້ຳດື່ມ, ແລະອື່ນໆ.) 

ຄ. ສະຖານທີ່ຮັບປະທານອາຫານບ່ອນອື່ນໆ 

ງ. ອິນເຕີເນັດ/Wi-Fi  

ຈ. ສະຖານທີ່ທີ່ໃກ້ຕູ້ ເອທີເອັມ  

ສ. ແຈ້ງເຄື່ອງເສຍ 

ຊ. ບັນຫາການສ້ອມແປງ 

ຍ. ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳເພີ່ມຕ່າງໆ  

ດ. ບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ  (ລົດເມ, ລົດຕຸກຕຸກ, ແລະ

ອື່ນໆ.) 

ຕ. ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂົງເຂດໃກ້ຄຽງ  

 

10.  ກວດສອບແຂກ ແຈ້ງເຂົ້າ - ແຈ້ງອອກ  

ກ. ໃຊ້ຕາລາງລາຍການມາຮອດ ແລະ ອອກເດີນທາງປະຈໍາວັນ ເພື່ອຊ່ວຍ

ທ່ານຈັດການກັບວຽກງານແຈ້ງແຂກ ເຂົ້າ ແລະ ແຈ້ງແຂກອອກ ຢ່າງ

ສະດວກ ແລະ ແບບມືອາຊີບ   

ຂ. ໃຫ້ແຂກຈ່າຍຄ່າຫ້ອງ ແລະ ອາຫານເມື່ອແຈ້ງເຂົ້າພັກແຮມ ພ້ອມ

ອອກໃບບິນ  

ຄ. ໃຫ້ແຂກຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳເສີມອື່ນໆ ເວລາແຈ້ງອອກ  

ງ. ເອົາກຸນແຈໃຫ້ແຂກ, ຖ້າມີ 



 
 
 

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  42 

ຈ. ໃນຂະນະທີ່ແຈ້ງເຂົ້າພັກແຮມ, ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຄວນອະທິບາຍ

ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

• ການບໍລິການອາຫານ 

• ການບໍລິການອະນາໄມ (ສຳລັບແຂກທີ່ພັກກາຍຄືນໜຶ່ງ) 

• ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ  

• ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຕ້ອງພາແຂກໄປຫ້ອງພັກ ເພື່ອເປັນ

ການສະແດງການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີ. ໃນເວລາພາແຂກໄປ

ນັ້ນ, ໃຫ້ໂອ້ລົມກັບແຂກເພື່ອໃຫ້ເຂົາໄດ້ຖາມຄຳຖາມ.  

ສ. ແຈ້ງແຂກອອກ:  

• ໃຫ້ຄົນໃດໜຶ່ງມາກວດກາຫ້ອງພັກວ່າມີຫຍັງເປ່ເພ ແລະ 

ເສຍຫາຍບໍ່. ຖ້າມີ ໃຫ້ເພີ່ມເຂົ້າເປັນຄ່າສ້ອມແປງ ຫຼື 

ປ່ຽນໃໝ່ໃນໃບບິນຮັບເງິນນຳແຂກ. 

• ໃຫ້ບິນເກັບເງິນຈ່າຍທັນທີສຳລັບບໍລິການພິເສດ (ຊັກ

ລີດ, ກິດຈະກຳ, ແລະອື່ນໆ). 

• ເກັບກະແຈຫ້ອງພັກນຳແຂກຄືນ . 

• ໃຫ້ຊ່ວຍແຂກເລື່ອງຈັດແຈງບໍລິການຮັບສົ່ງ ແລະ ກະເປົາ 

(ຖ້າມີ). 

ຊ. ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດວຽກງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 8 

ແລະ 9 

 

 

 
 

ໃນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ, ພວກເຮົາເວົ້າໄດ້ວ່າການຈົ່ມວ່າ ແມ່ນຂອງຂັວນ 

ກໍ່ຍ້ອນວ່າມັນໃຫ້ໂອກາດທ່ານ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ແຂກເຫັນວ່າທ່ານເອົາໃສ່ໃຈ

ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າທ່ານສາມາດແກ້ບັນຫາໄດ້, ແຂກກໍຍິ່ງ

ຈະດີໃຈ ແລະ ປະທັບໃຈຂຶ້ນໃນການພັກທີ່ເຮືອນພັກທ່ານ.  

ໝາຍເຫດ 
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ຕາຕະລາງ  5.2.1: ການທຳຄວາມສະອາດຜະແນກຮັບຕ້ອນ  

ເຄື່ອງມືທີ 1 

ໂຕະຮັບຕ້ອນເປັນລະບຽບ   

ເອກະສານມີການຈັດໃຫ້ເປັນລະບຽບ  

ຄອມພິວເຕີ, ແຟັກ, ເຄື່ອງພິມສະອາດ   

ທາງຍ່າງ ແລະ ເພດານສະອາດ   

ພັດລົມສະອາດ    

ພື້ນທີ່ສ່ວນລວມສະອາດ    

ຮູບແຕ້ມ ແລະ ງານສິນລະປະສະອາດ    

ຜ້າ ແລະ ພົມສະອາດ ບໍ່ມີຮອຍຈີກຂາດ    

ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ຂອບປ່ອງຢ້ຽມສະອາດ    

ພື້ນໄດ້ກວາດ ແລະ ຖູ   

ພື້ນສະອາດ ປາສະຈາກສິ່ງກີດຂວາງ    

ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຖືກປັດຝຸ່ນແລ້ວ ສະອາດ    

ຕົ້ນໄມ້ຫົດນ້ຳ ແລະ ຕັດ    

ໂຄມໄຟ ແລະ ແສງໄຟ ແຈ້ງ ສະອາດ ແລະ ດອກໄຟຫຸ່ງ   

ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອສະອາດ ແລະ ເປົ່າ    

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ການປະຕິບັດວຽກງານໃນການຮັບຕ້ອນ 
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- 

  

ຕາຕະລາງ 5.2.2: ລາຍການອຸປະກອນຫ້ອງການ 

Tool 2 

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງເກັບໄວ້ ເມື່ອມັນໝົດ  

ວັ

ນ

ທີ

ຊື

້ 

ຕ້ອ

ງ

ຊື້

ເສີ

ມ

ບໍ່

? 

ວັນ

ທີ

ຊື້

ເຄື່

ອງ

ເຂົ້າ

ສາງ

ເພີ່

ມ 

ແບບຟອມແຈ້ງແຂກເຂົ້າ - ແຈ້ງອອກ     

ແບບຟອມສຳລັບບັດເຄຣດິດ (ຖ້າຕ້ອງການ)     

ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ      

ແບບຟອມຄຳຄິດເຫັນຂອງແຂກທີ່ເຂົ້າພັກ     

ປຶ້ມບັນທຶກ    

ເຈັ້ຍພິມເອກະສານ (ຖ້າຕ້ອງການ)    

ເຈັ້ຍສຳລັບບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ     

ບິກ ແລະ ສໍ     

ປຶ້ມໃບຮັບເງິນ    

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວສຳລັບແຂກຜູ້ມາພັກ (ໃບ

ປິວ, ແຜນທີ່)  
   

ອື່ນໆ    

ອື່ນໆ 
   

ອື່ນໆ 
   

ອື່ນໆ 
   

ອື່ນໆ    
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- 

ຕາຕະລາງ 5.2.3: ເບີໂທລະສັບ 

ເຄື່ອງມືທີ 3 

ບັນດາເບີໂທທີ່ສຳຄັນສຳລັບພະນັກງານຮັບຕ້ອນທີ່ຕ້ອງມີຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ  

ເຈົ້າຂອງເຮືອນ

ພັກ: 
 

ພະນັກງານ:  

ຕຳຫຼວດ:  

ໜ່ວຍດັບເພີງ:  

ໝໍ:  

ລົດໂຮງໝໍ:  

ໂຮງໝໍ:  

ຮ້ານຂາຍຢາ:  

ບໍລິສັດໄຟຟ້າ:  

 ປໍ້ານໍ້າມັນ:  

ບໍລິສັດນ້ຳປະປາ:  

ອິເຕີເນັດ:  

ບໍລິການເຊົ່າ

ລົດ: 
 

ແທັກຊີ້/ຕຸກ-

ຕຸກ: 
 

ບໍລິສັດທົວ:  

ອື່ນໆ 
 

ອື່ນໆ 
 

ອື່ນໆ 
 

ອື່ນໆ 
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ຕາຕະລາງ 5.2.4: ແບບຟອມບັນທຶກຂໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບ  

ເຄື່ອງມືທີ 4 

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ (ຫຼື ພະນັກງານອື່ນໆ) ຕ້ອງໃຊ້ແບບຟອມນີ້ໃນການ

ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບ  

ວັນທີ: ເວລາ:  

ຂໍ້ຄວາມນີ້ຝາກເຖິງ (ຊື່):  

ຊື່ຜູ້ໂທ:  

ເບີໂທລະສັບຜູ້ໂທ:  

ອີເມວຂອງຜູ້ໂທ:  

ຂໍ້ຄວາມ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ຢໍ້າຂໍ້ຄວາມນັ້ນຄືນອີກຄັ້ງໜຶ່ງກັບຜູ້ໂທ ເພື່ອຄວາມຈະແຈ້ງ  

 ນຳສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້  

ຄໍາແນະນໍາ 
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ເຄື່ອງມືການຮັບຕ້ອນດ້ານລຸ່ມນີ້ (ເຄື່ອງມືທີ  5, 6, 8, ແລະ 9) ຄວນມີພາສາ

ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມຈຳນວນຂອງແຂກມາພັກ ເຊັ່ນ: ພາສາຈີນ, 

ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ມາເລ, ເກົາຫຼີ ແລະ ຢີ່ປຸ່ນ.    

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ 
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ເຄື່ອງມືທີ 5 

ອີເມວຕອບກັບ ສຳລັບການຈອງຫ້ອງພັກ  

 

ສະບາຍດີ ທ່ານ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ, 

ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະພັກນຳພວກເຮົາ.   

 

ຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍມາ, ພວກເຮົາມີ  [ໃສ່ຈຳນວນ ແລະ ປະເພດຫ້ອງພັກ] 

ຫວ່າງໃນ [ໃສ່ມື້ທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍມາ]. 

 

ລາຄາຂອງຫ້ອງແມ່ນ [ໃສ່ລາຄາ] ຕໍ່ ຄືນ ເຊິ່ງລວມມີ [ຕື່ມເງື່ອນໄຂແພັກ

ເກັດ ເຊັ່ນ ອາຫານເຊົ້າ].  

 

ຫ້ອງພັກທຸກຫ້ອງມີ [ໃສ່ ແອ, ພັດລົມ, ໂທລະພາບ, ອິນເຕີເນັດ, ບໍລິການ

ຮັບສົ່ງ]. 

 

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບພາບຂອງຫ້ອງພວກເຮົາທັງໝົດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຕ໌ [ໃສ່

ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊຕ໌]. ພວກເຮົາຂໍອະນຸຍາດແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ລາຄາຫ້ອງພັກ 

ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ລວມອາກອນເທື່ອ. ຈະໃຫ້ພວກເຮົາຈອງເລີບບໍ່?   

 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ, 

ທ້າວ/ນາງ  ________  

[ໃສ່ຕຳແໜ່ງ ] _________  

ເບີໂທລະສັບເຮືອນພັກ : 

ເວັບໄຊຕ໌ 
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ເຄື່ອງມືທີ 6: 

ອີເມວຢືນຢັນການຈອງ 

 

ສະບາຍດີ ທ່ານ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ , 

ຂໍຂອບໃຈທີ່ໄດ້ເລືອກຫ້ອງພັກຂອງ ເຮືອນພັກ ________ . ສຳລັບລາຍລະອຽດ

ການຈອງແມ່ນໄດ້ຢືນຢັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:    

ວັນທີຈອງ: [ໃສ່ມື້ທີ່ໄດ້ເຮັດການຈອງ] 

 

ຊື່ແຂກທີ່ຈະເຂົ້າພັກ    

 ວັນທີ ແຈ້ງເຂົ້າພັກແຮມ : 

 ວັນທີ ແຈ້ງອອກຈາກເຮືອນພັກ : 

ຈຳນວນມື້ພັກທັງໝົດ  

 ຈຳນວນຫ້ອງພັກ  : 

 ຈຳນວນແຂກເຂົ້າພັກແຮມ : 

 ປະເພດຫ້ອງພັກ  : 

 ຈຳນວນເງິນທັງໝົດ  : 

 ວິທີການຊໍາລະເງິນ  : 

ລວມເປັນເງິນທັງໝົດ   

 ເວລາທີ່ຈະເດີນທາງມາຮອດ : 

 ເວລາທີ່ຈະອອກເດີນທາງ :  

ເວລາແຈ້ງເຂົ້າພັກແຮມແມ່ນເລີ່ມແຕ່ 2 ໂມງສວາຍ ແລະແຈ້ງອອກ ແມ່ນ 12 

ທ່ຽງ 

ຄຳແນະນຳພິເສດ (ຖ້າມີ) 

ທາງເຮົາລໍຖ້າທີ່ຈະຕ້ອນຮັບທ່ານທີ່ເຮືອນພັກ  __________ .   

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ການປ່ຽນແປງການຈອງ ສາມາດຕິດຕໍ່ໂດຍ

ກົງ.  

ກະລຸນາເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ເວັບໄຊຕ໌ກ່ຽວກັບລະບຽບການຈອງ 

ແລະ ຍົກເລີກ.   

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ, 

ທ້າວ/ນາງ  ________  

[ໃສ່ຕຳແໜ່ງ ] _________  

ເບີໂທລະສັບເຮືອນພັກ : 

ເວັບໄຊຕ໌ 
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ຕາຕະລາງ 5.2.5: ຕາຕະລາງປະຈຳວັນ ແຈ້ງເຂົ້າພັກ - ແຈ້ງອອກ 

ເຄື່ອງມື 7 

ວັນທີ [ໃສ່ວັນທີມື້້ນີ້] 

ຫ້ອງ 
ອອກພັກ  

(ຊື່) 

ອອກພັກ  

(ເວລາ) 

ໝາຍ

ເຫດ 

ເຂົ້າ

ພັກ 

(ຊື່) 

ເຂົ້າ

ພັກ 

(ເວລາ) 

ໝາຍເຫດ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

ຕາຕະລາງ 5.2.6: ໃບບິນເກັບເງິນຫ້ອງພັກແຂກ 

ເຄື່ອງມືທີ 8 

ວັນທີ [ໃສ່ວັນທີມື້ນີ້]: 

 

ຊື່ແຂກ:  

 

ວັນທີເຊັກ

ອິນ: 

ວັນທີເຊັກ

ເອົ້າ: 

ຈຳນວນຄືນທີ

ພັກ: 

 

 

ລາຄາຫ້ອງພັກ:  ພາສີ:  ລວມເປັນເງິນ

(ລວມພາສີ): 

ຈຳນວນທີ່

ຈ່າຍ: 

 

 

ລາຍເຊັນແຂກ  

 

 

ເຮືອນພັກ[ໃສ່ຊື່ເຮືອນພັກ] 

ທີ່ຢູ່: 

ອີເມວ: 

ໂທລະສັບ: 

ເວັບໄຊຕ໌: 
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ຕາຕະລາງ 5.2.7: ໃບເກັບເງິນແຂກໃນມື້ອອກພັກ 

ເຄື່ອງມືທີ 9 

ວັນທີ [ໃສ່ວັນທີມື້ນີ້] 

ຊື່ແຂກ: 
ວັນທີເຊັກ

ອິນ: 
ວັນທີເຊັກເອົ້າ: ເບີຫ້ອງ: 

ລາຍລະອຽດການຊື້  ລາຄາ 

 

 

 

 

ລວມເປັນເງິນ ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ 

 

 

 

 

ລາຍເຊັນແຂກ  

 

 

ລາຍເຊັນພະນັກງານຮັບຕ້ອນ  

 

 

ເຮືອນພັກ[ສ່ຊື່] 

ທີ່ຢູ່: 

ອີເມວ: 

ໂທລະສັບ: 

ເວັບໄຊຕ໌: 

 

5.3. ການອະນາໄມເຮືອນພັກທີ່ດີ: 

ການມີເຮືອນພັກທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບແມ່ນມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງ:  

 ຈະມີແຂກເຂົ້າມາພັກແຮມຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ 

 ສາມາດເພີ່ມລາຄາຫ້ອງພັກຂຶ້ນ  

 ແຂກຈະໃສ່ໃຈເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບຊັບສິນຂອງທ່ານ  

 ແຂກພັກດົນຂຶ້ນ, ຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຊື້ບໍລິການເພີ່ມ  

 ແຂກທີ່ມາພັກແລ້ວ ກັບມາພັກອີກ  

 ແຂກທີ່ມາພັກແນະນຳຄົນອື່ນໃຫ້ມາພັກນໍາເຮືອນພັກຂອງທ່ານ 

 ພະນັກງານມີຄວາມຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈ  

 ບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຫຼຸດໜ້ອຍລົງ (ກາຝາກ, ເຊື້ອລາ

, ອຸປະຕິເຫດ, ແລະອື່ນໆ) 

 

 
ເຈັດ ຂັ້ນຕອນໃນການອະນາໄມເຮືອນພັກທີ່ດີ  

ການນຳໃຊ້ລະບົບການອານະໄມເຮືອນພັກທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ 
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ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງເຮືອນພັກໄດ້. ໃນບົດນີ້ຈະອະທິບາຍວິທີການນຳ

ໃຊ້ ລະບົບ 7 ຂັ້ນຕອນນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການບລິການຕໍ່ກັບແຂກທີ່ມາພັກ.   

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການເຂົ້າຫ້ອງພັກແຂກ 

ໃຊ້ລະບົບມາດຕະຖານທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າຫ້ອງພັກແຂກ. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍ:   

 ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແຂກທີ່ມາພັກ  

 ເພີ່ມປະສິດຕິພາບ  

o ເບິ່ງເຄື່ອງມືການອະນາໄມເຮືອນພັກທີ່ດີ ທີ  1 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການອະນາໄມທີ່ດີ 

ໃຊ້ລະບົບການອະນາໄມມາດຕະຖານ ເພື່ອຮັກສາເວລາ. ໃນການປະຕິບັດ:  

 ຕ້ອງມີອຸປະກອນອະນາໄມຄົບຊຸດກ່ອນທີ່ຈະລົງມືອະນາໄມ.  

 ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຄວາມປອດໄພ ໃນເວລາທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດ.  

o ເບິ່ງເຄື່ອງມືການອະນາໄມເຮືອນພັກທີ່ດີ ທີ 2 ແລະ 3 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການອານາໄມຫ້ອງພັກແຂກ 

ຕ້ອງອະນາໄມຫ້ອງພັກແຂກຢູ່ສະເໝີ  ຈາກເທິງ (ເພດານ, ດອກໄຟ, ຝາ, ປ່ອງຢ້ຽມ) 

ລົງລຸ່ມ (ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ, ພື້ນ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ) ການນຳໃຊ້ລະບົບນີ້ຈະ

ຊ່ວຍ:   

 ເຮັດວຽກໄວຂຶ້ນ 

 ຫຼີກລ້ຽງການຫລົງລືມອະນາໄມບາງບ່ອນ 

 ຫຼີກລ້ຽງການອະນາໄມບາງບ່ອນຊ້ຳກັນ 

o ເບິ່ງເຄື່ອງມືການອະນາໄມເຮືອນພັກທີ່ດີ ທີ 4 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການອາໄມພື້ນທີ່ສ່ວນລວມ 

ນຳໃຊ້ລະບົບ ແລະ ອະນາໄມແຕ່ເທິງເຊັ່ນດຽວກັນ (ເພດານ, ດອກໄຟ, ຝາ, ປ່ອງຢ້ຽມ

ລົງລຸ່ມ (ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ, ພື້ນ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ) ການອະນາໄມພື້ນທີ່

ສ່ວນລວມ: 

 ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຂກຍ່າງຕາມພື້ນທີ່ປຽກ (ໃຫ້ໃຊ້ສັນຍາລັກ ແລະ/ຫຼື 

ຕັ່ງມາກັນພື້ນທີ່ທີ່ປຽກຢູ່).  

 ທັກທາຍແຂກຢ່າງເປັນມິດ. ຍິ້ມແລ້ວຖາມ “ສະບາຍດີ” 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການອະນາໄມຫ້ອງນ້ຳ 

ຄວນຈື່ໄວ້ວ່າ: ແຂກທີ່ມາເຂົ້າພັກນັ້ນມີຄວາມຮູ້ສຶກອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່

ກັບຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງນ້ຳ. ສິ່ງທີ່ຖືກທ້ວງຢູ່ເລື້ອຍໆ:  

 ແວ່ນເປື້ອນ 

 ໂຖສັກໂຄກເປື້ອນ  

 ເສັ້ນຜົມໃນຫ້ອງນ້ຳ (ອ່າງອາບນ້ຳ, ພື້ນ, ຫ້ອງອາບນ້ຳ, ອ່າງ)  

 ເຈັ້ຍຊຳລະໝົດ (ຕ້ອງປະໄວ້ 2 ກໍ້ຢູ້ຫ້ອງນ້ຳໄວ້ຕະຫຼອດ )  

o ເບິ່ງເຄື່ອງມືການອະນາໄມເຮືອນພັກທີ່ດີ ທີ 5 
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ຂັ້ນຕອນທີ 6: ການອະນາໄມຫ້ອງພັກທີ່ພັກຫຼາຍກວ່າຄືນໜຶ່ງ  

ຫ້ອງທີ່ພັກຫຼາຍກວ່າຄືນໜຶ່ງ ແມ່ນຫ້ອງພັກທີ່ແຂກພັກຫຼາຍຄືນ. ມັນ

ຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງສະອາດ ແລະ ປອດປົ່ງໃນແຕ່ລະມື້ ແຕ່

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນຜ້າປູຕຽງ ແລະ ຜ້າເຊັດຕົວທຸກມື້ກໍ່ໄດ້. ສຳລັບແຂກ

ທີ່ມາພັກເປັນເວລາດົນ, ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນຜ້າປູຕຽງ ແລະ ຜ້າເຊັດຕົວ ທຸກໆ 3 

ຫຼື 4 ມື້.  

 ເບິ່ງເຄື່ອງມືການອະນາໄມເຮືອນພັກທີ່ດີ ທີ 6 

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ວິທີບໍລິຫານກຸນແຈຫ້ອງພັກ 

ແມ່ບ້ານຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກຸນແຈ ເພື່ອອະນາໄມຫ້ອງພັກ ພ້ອມກັນນັ້ນ

ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງເຄື່ອງຂອງ ຂອງແຂກມາພັກນຳ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມ

ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ລະບົບເພື່ອຄຸ້ມຄອງກຸນແຈ.  

 

ຕາຕະລາງ  5.3.1: ວິທີການເຂົ້າອະນາໄມຫ້ອງພັກ 

ເຄື່ອງມືທີ 1 

ກ: ການເຂົ້າອະນາໄມຫ້ອງພັກ 

1. ເຄາະປະຕູເບົາໆ. 

2. ເວົ້າ “ແມ່ເຮືອນເຈົ້າ” ໃຫ້ສຽງດັງໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອແຂກທີ່ພັກຂ້າງໃນ

ຈະໄດ້ຍິນ. 

3. ຖ້າບໍ່ມີໃຜຕອບ, ໃຫ້ໄຂເຂົ້າໄປເລີຍ.   

4. ໃຫ້ໄຂປະຕູປະໄວ້ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການອະນາໄມ. 

ຂ. ເມື່ອເວລາແຂກຢູ່ໃນຫ້ອງ 

1.  ເຄາະປະຕູເບົາໆ. 

2. ເວົ້າ “ແມ່ເຮືອນເຈົ້າ” ໃຫ້ສຽງດັງໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອແຂກທີ່ພັກຂ້າງໃນ

ຈະໄດ້ຍິນ. 

3. ຖ້າຫາກແຂກຂ້າງໃນ ໃຫ້ບອກໄປ (ສຽງດັງ) ວ່າ   “ຂໍໂທດ, ຈັກໜ້ອຍຈຶ່ງມາໃໝ່

ເດີ້.” 

4. ໃຫ້ອະນາໄມບ່ອນອື່ນ ຫຼື ເຮັດວຽກອື່ນກ່ອນ. 

5. ເມື່ອກັບມາໃໝ່ແລ້ວ, ກໍໃຫ້ເຄາະປະຕູ ແລ້ວເວົ້າວ່າ “ແມ່ເຮືອນເດີ້.” 

6. ຖ້າບໍ່ມີໃຜຕອບ, ໃຫ້ໄຂເຂົ້າໄປເລີຍ.  

7. ໃຫ້ໄຂປະຕູປະໄວ້ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການອະນາໄມ. 

ຄ: ເມື່ອມີສັນຍາລັກ “ຫ້າມລົບກວນ” ທີ່ໜ້າປະຕູຫ້ອງພັກ  

1.  ຫ້າມເຄາະປະຕູ  

2. ໃຫ້ກັບມາໃໝ່ເມື່ອສັນຍາລັກຖືກປົດອອກແລ້ວ  

3. ນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າອະນາໄມຫ້ອງພັກ  

ເຄື່ອງມືໃນການອະນາໄມເຮືອນພັກ 
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ງ: ເມື່ອມີສັນຍາລັກ “ກະລຸນາອະນາໄມ” ທີ່ປະຕູຫ້ອງພັກ  

1.  ຫ້າມເຂົ້າຫ້ອງພັກໂດຍທີ່ບໍ່ເຄາະປະຕູ  

2. ນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າອະນາໄມຫ້ອງພັກ  
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ຕາຕະລາງ 5.3.2: ລາຍການກວດສອບອຸປະກອນທໍາຄວາມສະອາດ 

ເຄື່ອງມືທີ 2 

ຜ້າອັດປາກ ແລະ ສົບມື   

ຖັງໃສ່ອຸປະກອນອະນາໄມ 

 ແຟັບ 

 ນ້ຳຢາອະນາໄມ 

 ນ້ຳຢາລ້າງແວ່ນ 

 ນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ 

 

ຄຸ  

ຟອຍກວາດພື້ນ ແລະ ກະໂລ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ   

ຜ້າສະອາດ   

ຢາສີດແມງໄມ້  

ຖົງ ຫຼື ກະຕ່າໄວ້ໃສ່ເຄື່ອງຊັກລີດ   

ຖົງ ຫຼື ກະຕ່າໄວ້ໃສ່ເຄື່ອງ: 

 ຕຸກນ້ຳດື່ມ 

 ສະບູ່ 

 ເຈ້ຍຊຳລະ 

 

ຖົງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫຍ່   

ໄມ້ຖູພື້ນ  

ແປງຂັດ  

ແປງຂັດຫ້ອງນ້ຳ  

ຖົງ ຫຼື ກະຕ່າໄວ້ໃສ່ຜ້າປູບ່ອນ ແລະ ຜ້າເຊັດຕົວ   
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ຕາຕະລາງ 5.3.3: ສິ່ງທີ່ຄວນ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງມືທໍາຄວາມສະອາດ  

ເຄື່ອງມືທີ  3 

 

ສິ່ງທີ່ຄວນ 

 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳການໃຊ້

ຈາກໂຮງງານ 

 ໄຂປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ 

 ສວມຜ້າອັດປາກ ແລະ ສົບມື  

 ເຈືອຈາງນ້ຳຢາຕາມຄຳແນະນຳການ

ໃຊ້ຈາກໂຮງງານ 

 ໃສ່ໝວກໃຫ້ແໜ້ນ 

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນ 

 ໃສ່ອຸປະກອນອະນາໄມໃນຂວດທີ່

ບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍ 

 ຜະສົມສານເຄມີ 

 ວາງໄວ້ໃກ້ອາຫານ 

 ສູບຢາ, ດື່ມ ຫຼື ກິນອາຫານໃນ

ຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ 

ຕາຕະລາງ 5.3.4: ລາຍການກວດສອບການອະນາໄມຫ້ອງພັກ 

ເຄື່ອງມືທີ 4 

  

ອະນາໄມແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ. ໄດ້ເຮັດຕາມລຳດັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ. ປະຕິບັດແຕ່ລະ

ຈຸດຕາມຂັ້ນຕອນ ໂດຍຕາມລະບົບມາດຕະຖານ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ແລະ 

ຕາມລຳດັບເວລາ  

ປັດຝຸ່ນ ແລະ ອະນາໄມເພດານ (ໄຍແມງມຸມ, ເຊື້ອລາ, ສິ່ງເປິະເປື້ອນ)  

ປັດຝຸ່ນ ແລະ ອະນາໄມຕາມຝາ ແລະ ເຄື່ອງໄມ້ (ໄຍແມງມຸມ, ເຊື້ອລາ, ສິ່ງ

ເປິະເປື້ອນ) 
 

ອະນາໄມປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ຂອບປ່ອງຢ້ຽມ  

ປັດຝຸ່ນ ແລະ ເຊັດອຸປະກອນອື່ນໆ (ໂທລະພາບ, ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງຕ່າງໆ, 

ເຟີນິເຈີ້, ລູກບິດ, ພັດລົມ).  
 

ປັດກວາດ ແລະ ຖູ ພື້ນ   

ອະນາໄມຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຫວ່າງເປົ່າ   

ປ່ຽນຜ້າ ແລະ ປູຕຽງຄືນໃໝ່  

ຈັດທຸກຢ່າງໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ  

ອະນາໄມຫ້ອງນ້ຳ  

ຫຼັງຈາກທີ່ອະນາໄມແລ້ວ: 

 ອັດປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ, ຫາກເໝາະສົມ  

 ມອດພັດລົມ/ແອ  

 ມອດໄຟ 

 ອັດ ແລະ ລ໊ອກປະຕູ 
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ຕາຕະລາງ 5.3.5: ລາຍການກວດສອບການອະນາໄມຫ້ອງນ້ຳ 

ເຄືອງມືທີ 5 
  

ສວມຜ້າອັດປາກ ແລະ ສົບມື   

ອະນາໄມເພດານ  

ອະນາໄມຝາຫ້ອງນ້ຳດ້ວຍແຟັບ ແລະ ແປງຂັດ ເພື່ອກຳຈັດເຊື້ອລາ   

ອະນາໄມຜ້າກັ້ງ ແລະ ປະຕູຫ້ອງອາບນ້ຳດ້ວຍແປງຂັດ   

ອະນາໄມຫ້ອງນ້ຳ  

ອະນາໄມແວ່ນດ້ວຍນ້ຳຢາດເຊັດແວ່ນ ແລະ ຜ້າແຫ້ງ   

ອະນາໄມຊັ້ນວາງເຄື່ອງ ແລະ ຕູ້ຕິດຝາຕ່າງໆ ດ້ວຍຜ້າປຽກ   

ລ້າງ ແລະ ເຊັດອ່າງລ້າງໜ້າ  

ມີເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳສໍາຮອງໄວ້ (ເຈ້ຍຊຳລະ, ສະບູ່)  

ອະນາໄມພື້ນ (ປັດກວາດ ແລ້ວຖູ)  

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີເສັ້ນຜົມຕິດຢູ່ (ອ່າງລ້າງໜ້າ, ບ່ອນອາບນ້ຳ

, ຝາ, ພື້ນ)  
 

ອະນາໄມຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຫວ່າງເປົ່າ   

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ5.3.6: ລາຍການກວດສອບການອະນາໄມຫ້ອງພັກຄ້າງຄືນ 

ເຄື່ອງມືທີ 6 
  

ອະນາໄມຫ້ອງພັກຕາມປົກກະຕິ   

ຖ້າຕຽງຍັງຄືສະອາດຢູ່, ພຽງແຕ່ປູຄືນໃໝ່. ບໍ່ຈຳເປັນປ່ຽນຜ້າປູ

ຕຽງ  
 

ໃຫ້ອະນາໄມສະເພາະສ່ວນທີ່ຢູ່ກ້ອງເຄື່ອງຂອງແຂກ   

ອະນາໄມຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຫວ່າງເປົ່າ   

ອະນາໄມ ແລະ ສຳຮອງເຄື່ອງໃຊ້ຕາມປົກກະຕິ   



 
 
 

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  58 

5.4. ການບໍລິການອາຫານ 

 

ສາມ ຂັ້ນຕອນໃນການບໍລິການອາຫານທີ່ດີ: 

ການນຳໃຊ້ລະບົບການບໍລິການອາຫານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງໂຕະ

ອາຫານໄດ້ດີ ແລະ ສວຍງາມ. ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃນການເສີບອາຫານຢ່າງມີປະສິດຕິ

ພາບ ແລະ ອ່ອນໂຍນ.  

 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການກະກຽມຫ້ອງອາຫານ 

 ຕ້ອງກະກຽມຫ້ອງອາຫານກ່ອນທີ່ແຂກຈະມາຮອດ  

 ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານທຸກຄົນທີ່ຈະສຳພັດອາຫານ ຕ້ອງຮັດສາ

ມາດຕະຖານສຸຂະອານາໄມສ່ວນບຸກຄົນສູງ  

 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການເສີບອາຫານ 

 ໃຫ້ຍິ້ມຢ່າງສຸພາບ ແລະ ອ່ອນໂຍນໃນຂະນະທີ່ເສີບອາຫານ 

 ໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງຍາມທີ່ແຂກຕ້ອງການສັ່ງຫຍັງ  

 ອະທິບາຍວ່າອາຫານນັ້ນມີສ່ວນຜະສົມຫຍັງແດ່  

 ໃຫ້ລອງປັບຕົວກັບການສັ່ງແບບທຳມະດາໃຫ້ໄດ້, ຖ້າເປັນໄປໄດ້  

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການອະນາໄມຫຼັງຈາກຮັບປະທານອາຫານແລ້ວ - ເມື່ອການບໍລິການ

ອາຫານສຳເລັດແລ້ວ:  

 ອະນາໄມຫ້ອງອາຫານ 

 ກະກຽມສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັັດໃນການບໍລິການອາຫານຄັ້ງຕໍ່ໄປ 

 

 

ຕາຕະລາງ 5.4.1: ລາຍການກວດສອບການກະກຽມຫ້ອງອາຫານ 

ເຄື່ອງມືທີ 1 

ອະນາໄມຫ້ອງອາຫານແຕ່ເທິງລົງລລຸ່ມ (ເພດານ, ຝາ, ເຟີນິເຈີ້, ພື້ນ)   

ຈັດວາງຜ້າປູໂຕະ, ຜ້າກັນເປື້ອນ, ມີດ, ສ້ອມ, ບ່ວງ, ຈອກນ້ຳ, ຖ້ວຍ ແລະ 

ອື່ນໆ)  
 

ວາງເຄື່ອງປຸງໄວ້ເທິງໂຕະ ເມື່ອແຂກຢາກປຸງ (ເກືອ, ພິກໄທ, ແປ້ງນົວ, 

ຊັອສ ແລະອື່ນໆ)  
 

ກະກຽມການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ (ກາເຟ, ຖົງຊາ, ນ້ຳຮ້ອນ, ນົມ, ນ້ຳຕານ ແລະ 

ອື່ນໆ)  
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ຕາຕະລາງ  5.4.2: ລາຍການກວດສອບການເສີບອາຫານ 

ເຄື່ອງມືທີ 2 

ທັກທາຍແຂກ ເມື່ອເຂົ້າມາ   

ຊ່ວຍແຂກເລືອກບ່ອນນັ່ງ   

ເວລາທີ່ແຂກນັ່ງ ໃຫ້ອະທິບາຍເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອາຫານທີ່ເຂົາສັ່ງ   

ຖ້າທ່ານໃຊ້ລາຍການອາຫານ ແລະ ມີບາງລາຍການບໍ່ມີ ໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ແຂກ

ຊາບທັນທີ   

ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ແຂກ (ນ້ຳດື່ມ, ກາເຟ, ນ້ຳຊາ)   

ຖາມລາຍການອາຫານເຊົ້າຂອງພວກເຂົາ   

ນຳລາຍການທີ່ສັ່ງໃຫ້ພໍ່ຄົວ   

ທັກທາຍແຂກຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ, ໃຫ້ເຂົານັ່ງ ແລະ ຮັບລາຍການອາຫານສັ່ງ   

ເສີບອາຫານໃຫ້ແຂກເມື່ອອາຫານປຸງແຕ່ງແລ້ວ. ວາງອາຫານທີ່ສັ່ງຕໍ່

ໜ້າພວກເຂົາ  
 

ຖາມແຂກເພີ່ມເຕີມວ່າຕ້ອງການຫຍັງຕື່ມອີກ   

ຫຼັງຈາກເວລາຜ່ານໄປບຶດໜຶ່ງ ກໍ່ໃຫ້ຖາມແຂກວ່າອາຫານທີ່ສັ່ງໄປ

ແຊບບໍ່  
 

ໃນຂະນະທີ່ແຂກຮັບປະທານອາຫານ, ໃຫ້ເກັບຈານເປົ່າອອກ  

ໃຫ້ກວດເບິ່ງເລື້ອຍໆວ່າພື້ນທີ່ການບໍລິການດ້ວຍຕົວເອງນັ້ນ ມີ

ອາຫານເພີ່ມເຂົ້າເລື້ອຍໆບໍ່  
 

ໃນເວລາທີ່ແຂກຈະກັບ, ໃຫ້ຍິ້ມ ແລະ ກ່າວ   “ຂອບໃຈ, ມື້ໜ້າເຊີນໃໝ່”   

ອະນາໄມໂຕະ ແລະ ຫ້ອງອາຫານຫລັງຈາກແຂກຮັບປະທານອາຫານແລ້ວ  

 

ຕາຕະລາງ 5.4.3: ລາຍການກວດສອບການອະນາໄມຫຼັງຈາກຮັບປະທານອາຫານແລ້ວ 

ເຄື່ອງມືທີ 3 

ອະນາໄມໂຕະ, ຕັ່ງ(ຫຼື ມ້ານັ່ງ) - ໃຫ້ເຊັດຄາບ ແລະ ຮອຍປຽກອອກໃຫ້ໝົດ   

ອະນາໄມລາຍການອາຫານ (ຖ້າເຈົ້າມີ)  

ອະນາໄມ ແລະ ຕື່ມເຄື່ອງປຸງ (ເກືອ, ພິກໄທ, ໝາກເພັດ ແລະ ອື່ນໆ)   
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ອະນາໄມ ແລະ ປ່ຽນເຕີມອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ (ຜ້າປູໂຕະ, ໄມ້ຈິ້ມແຂ້ວ 

ແລະ ອື່ນໆ) 
 

ຈັດວາງເຄື່ອງປຸງ ແລະ ມີດສ້ອມຢູ່ເທິງໂຕະໃຫ້ເປັນລະບຽບ ຫຼື ເອົາວາງ

ໄວ້ບ່ອນອື່ນ   
 

ເມື່ອຜ້າປູໂຕະ ແລະ ຜ້າກັນເປື້ອນຖືກໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ເກັບໄປຊັກ   

ປັດກວາດ ແລະ ຖູພື້ນ   

ລ້າງ ແລະ ເຊັດ ຈອກ, ຖ້ວຍ, ຈານ, ສ້ອມ, ບ່ວງ, ມີດ, ໄມ້ທູ່ ແລະ ອື່ນໆ 

ໃຫ້ແຫ້ງ 
 

ໃຫ້ກວດກາເຄື່ອງສຳຮອງທີ່ຕ້ອງຕື່ມ ຫຼື ປ່ຽນຄືນ   
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ຄວາມປອດໄພ ແລະ  

ສຸຂະພາບ 
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6. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ 
 

ການຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີພາຍໃນເຮືອນພັກແມ່ນຈະ

ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດດຶງດູດລູກຄ້າໄດ້ດີ. ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຈັດການເຮືອນ

ພັກ ກໍ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແຂກ ແລະ 

ພະນັກງານຄືກັນ.  

 

ໃນບົດນີ້ຈະສະເໜີພາບລວມດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ເຮືອນພັກ. ຕົວຢ່າງ: ມີລາຍການກວດສອບທີ່ທ່ານສາມາດປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມ

ກັບເຮືອນພັກຂອງທ່ານ. ຄວນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເພື່ອວ່າ

ພວກເຂົາຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຮັກສາມາດຕະຖານຂອງເຮືອນພັກ

ຂອງທ່ານໄວ້.  

 

 

 

  

 

ທ່ານສາມາດຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເຮືອນພັກຂອງທ່ານ

ໄດ້ດ້ວຍຕົ້ນທຶນຕ່ຳ.  

 ການທີ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາມາດຕະຖານລະດັບສູງໄດ້ນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້

ຈຳນວນແຂກທີ່ຈະມາພັກຫຼຸດລົງ.  

 ທ່ານສາມາດຫຼີກເວັ້ນອຸດບັດຕິເຫດ ຫຼື ບັນຫາບາງຢ່າງດ້ວຍການ

ປະຕິບັດລະບົບພື້ນຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ.  

 ເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ບັນຫາທັງໝົດໄດ້ , 

ແຕ່ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັບມືກ່ອນກໍ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວມເສຍຫາຍ

ລົງໄດ້.  

 

 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສູຂະພາບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ແຂກ

ຢູ່ໃນເຮືອນພັກ  

 ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ລາຍການກວດສອບການປະຕິບັດງານ 

ເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບພາຍໃນເຮືອນພັກ  

ປຶ້ມບັນທຶກກິດຈະກຳ: 

ຂໍ້ນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 7 

ໝາຍເຫດ : 
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6.1. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ 

(OSH): 

 

ການຫຼີກຫລ່ຽງອຸບັດຕິເຫດ:   

ອຸບັດຕິເຫດສາມາດຫຼີກຫລ່ຽງໄດ້ດ້ວຍການວາງແຜນທີ່ດີ. ການນຳໃຊ້ລະບົບ

ການຮັກສາອາຄານເປັນປະຈຳ, ການຈັດລະບຽບ ແລະ ອະນາໄມພື້ນທີ່ສ່ວນລວມ ແລະ 

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຫ້ອງພັກສາມາດຫຼີກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ

ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້. ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານທຸກຄົນນັ້ນສວມໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ

ທີ່ປອດໄພ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ປອດໄພ ເຊິ່ງມັນຈະສາມາດ

ຫຼຸດຜ່ອນອູບັດຕິເຫດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະຖານໄດ້. (ເບິ່ງ

ເຄື່ອງມື OSH 1 ແລະ 2)   

ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ: 

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບົບສຸຂະນາໄມ

ທີ່ດີຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ ຕ້ອງລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ ແລະ 

ມັດຜົມເວລາແຕ່ງກິນ. (ເບິ່ງເຄື່ອງມື OSH ທີ 3)   

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເພື່ອປ້ອງກັນອັກຄີໄພ :  

ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອັກຄີໄພດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມ

ລະບົບຫຼີກຫລ່ຽງການເກີດອຸບັດຕິເຫດທີ່ລວມເອົາ ອຸປະກອນການບຳລຸງ

ຮັກສາ, ການກວດສອບເບິ່ງແກັສ ແລະ ວົງຈອນໄຟຟ້າຢູ່ເລື້ອຍໆ , ການຈັດລະບຽບ

ທາງຍ່າງ ແລະ ປະຕູເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງກີດຂວາງຢູ່ສະໝ່ຳສະເໝີ. ອັກຄີໄພ

ມັກເກີດຂຶ້ນແບບບໍ່ໃຫ້ສັນຍານ , ດັ່ງນັ້ນຄວນມີການເຮັດລາຍການກວດສອບ

ຄວາມປອດໄພ ເພື່ອປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ໃນການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ. (ເບິ່ງ

ເຄື່ອງມື OSH ທີ 4) 

ການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນ :  

ການປະຕິບັດຕາມລະບົບພື້ນຖານສຸຂະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດພາຍໃນບ້ານພັກນັ້ນ 

ສາມາດຊ່ວຍກັນສິ່ງລົບກວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ແມງໄມ້ , ເຊື້ອໂລກ ແລະອື່ນໆ ໄດ້. 

(ເບິ່ງເຄື່ອງມື OSH ທີ 5) 

ການຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດ :  

ການທີ່ເຮົາມີລະບົບການຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດໃນເຮືອນພັກ ສາມາດຊ່ວຍໃນ

ການຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍ ເມື່ອເກີດມີອຸບັດຕິເຫດ.  

ການປະຖົມພະຍາບານ :  

ທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃນການຮັກສາໄຂ້ 

ແລະ ບາດແຜບໍ່? ມັນສາມາດເອົາໄດ້ງ່າຍບໍ່? ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນຮູ້ບໍ່

ວ່າມັນຢູ່ໃສ? ມັນບັນຈຸທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການບໍ່ ແລ້ວມັນມີມື້ໝ

ົດອາຍຸບໍ່? (ເບິ່ງເຄື່ອງມື OSH ທີ 6) 
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ການຮັບມືກັບອັກຄິໄພ :  

ທ່ານມີແຜນຮັບມືແນວໃດເມື່ອເວລາເກີດມີໄຟໄໝ້?   ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ

ທ່ານ ຮູ້ບໍ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ? ການປະຕິບັດລາຍການກວດສອບການຮັບມືກັບ

ອັກຄີໄພ ແລະ ຝຶກຊ້ອມການໜີໄຟຈະສາມາດຊ່ວຍຊີວິດ ແລະ ຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍ

ຂອງຊັບສິນຂອງທ່ານໄດ້. (ເບິ່ງເຄື່ອງມື OSH ທີ 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ຕາຕະລາງ 6.1.1: ສິ່ງທີ່ຄວນ ແລະ ບໍຄວນເຮັດໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພສຳລັບບຜູ້

ຈັດການ  

ເຄື່ອງມືທີ 1 

ສຳລັບຜູ້ຈັດການ: 

ລາຍການກວດສອບ OSH 
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ສິ່ງທີ່ຄວນ : 

 ໃຫ້ທາງຍ່າງ ແລະ ພື້ນທີ່

ສ່ວນລວມແຈ້ງສະຫວ່າງດີ 

 ໃສ່ຮາວຈັບຂັ້ນໄດ 

 ລ໊ອກປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ  

 ຮັກສາຂັ້ນໄດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບ

ດີ  

 ຝັງສາຍດິນ  

 ຮັກສາບັ້ງດັບເຜີງ  

 ມ້ຽນອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານ

ຢ່າງດີ  

 ຊ້ອມໜີໄຟ ແລະ ຮັບມືກັບ

ອຸບັດຕິເຫດພ້ອມພະນັກງານ  

 

ສິ່ງບໍ່ຄວນ: 

 ວາງສິ່ງກີດຂວາງຕາມພື້ນ

ທີ່ສ່ວນລວມ ຫຼື ທາງໜີໄຟ  

 ຕິດຕັ້ງຂໍເກາະເຄື່ອງໃນຄວາມ

ສູງລະດັບຕາ 

 ປ່ອຍສັດລ້ຽງໃນເຮືອນຄົວ 

ຫຼື ຫ້ອງອາຫານ  

 ປ່ອຍໃຫ້ໃຊ້ມີດບໍ່ປອດໄພ  

 ລ໊ອກທາງໜີ 

 ປະເຄື່ອງຂອງມີຄ່າທີ່ບໍ່

ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ໂລເລ  

 ນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເປ່ເພ 

 ໃຊ້ແຮງງານພະນັກງານເກີນໄປ 

 

ສຳລັບພະນັກງານ : 

 

 

 ເຂດພື້ນທີ່ປຽກໃນຂະນະທີ່

ອານາໄມຢູ່ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ

ບໍ່ໃຫ້ຄັນລົ້ມ  

 ສ້ອມແປງອຸປະກອນເປ່ເພ 

 ອານຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານ (ຫຼື 

ທ່ານ) ພັກວຽກເມື່ອບໍ່

ສະບາຍ 

 ສວມໃສ່ເກີບທີ່ແໜ້ນສະເພາະ  

 ສວມໃສ່ຜ້າອັດປາກ ແລະ ຖົງມື

ໃນເວລາເຮັດວຽກກັບສານເຄມີ  

 ຍົກເຄື່ອງສູງກາຍລະດັບຕາ  

 ອອກຈາກຫ້ອງພັກໂດຍທີ່ບໍ່

ໄດ້ລ໊ອກປະຕູ  

 ຍົກ ຫຼື ຫາມເຕື່ອງຄົນດຽວ  

 ກ້າວຂາຍາວເກີນໄປລະຫວ່າງ

ທີ່ຂຶ້ງລົງຂັ້ນໄດ  

 ຈັບປັກໄຟດ້ວຍມືທີ່ປຽກຢູ່  

 ພະຍາຍາມສ້ອມແປງເຄື່ອງດ້ວຍ

ຕົວທ່ານເອງ ຖ້າບໍ່ປອດໄພ- 

ໃຫ້ຖາມຄົນອືນ  
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ຕາຕະລາງ 6.1.2: ລາຍການກວດສອບສຸຂະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນສຳລັບພະນັກງານຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກັບແຂກ  

ເຄື່ອງມືທີ  2 

ຂ້ອຍໄດ້: 

 

 ອາບນ້ຳມາບໍ່ມື້ນີ້?    

 ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນລະງັບກິ່ນ

ກາຍ? 

 ຖູແຂ້ວແລ້ວມື້ນີ້? 

 ຕັດເລັບ? 

 ລ້າງມືທຸກໆຄັ້ງຫຼັງຈາກ

ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ? 

 ລ້າງມືກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຮັບ

ປະທານອາຫານ?  

 ມັດຜົມໃນເວລາຢູ່ໃກ້ອາຫານ? 

 

 ໃສ່ເຄື່ອງສະອາດ ແລະ ຮຽບຮ້ອຍ

ດີ? 

 ໃສ່ເກີບ ແລະ ເສື້ອຜ້າທີ່

ປອດໄພສຳລັບໜ້າວຽກ? 

 ໃຊ້ຜ້າພັນບາດແຜ? 

 ອັດປາກເວລາຈາມ ຫຼື ໄອ? 

 ຖິ້ມທິດຊູເມື່ອໃຊ້ແລ້ວ

ທັນທີ? 

 ພັກຜ່ອນຖ້າຂ້ອຍບໍ່ສະບາຍ? 

 

  

ຕາຕະລາງ 6.1.3: ລາຍການກວດສອບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ 

ເຄື່ອງມືທີ 3 
  

 ຕິດຕັ້ງສັນຍາຈັບຄັວນໃນແຕ່ລະຫ້ອງພັກ (ຖ້າມີ)  

 ປະກາດຂັ້ນຕອນການໜີໄຟທີ່ເບື້ອງຫຼັງປະຕູຫ້ອງພັກທຸກ

ຫ້ອງ  

 ຊ້ອມປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການໜີໄຟພ້ອມກັບພະນັກງານເປັນປະຈຳ  

 ເລືອກບ່ອນປອດໄພທີ່ຈະເຮັດການໜີໄຟ 

 ຕ້ອງມີບັ້ງດັບເຜີງໃນແຕ່ລະຊັ້ນ  

 ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຕ່ລະຫ້ອງມີທາງໜີໄຟສະດວກ (2 ທາງທີ່

ແນະນຳ: ເຊັ່ນ ຜ່ານທາງປະຕູ ຫຼື ປ່ອງຢ້ຽມ)  

 ມີວິທີການທີ່ປອດໄພທີ່ຈະນຳແຂກທຸກຄົນໄປເຖິງຊັ້ນ

ລຸ່ມ  

 ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມທຸກບານຕ້ອງສາມາດ

ໄຂໄດ້ເມື່ອເກີດເຫດໄຟໄໝ້  

 ຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມໝາຍເລກລະຫັດມອດໄຟທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງ

ປະເທດ  
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ຕາຕະລາງ 6.1.4: ລາຍການກວດສອບການຄວບຄຸມແມງໄມ້ 

ເຄື່ອງມືທີ 4 
  

 ກວດສອບສະບຽງອາຫານທີ່ເກັບໄວ້ວ່າມີແມງໄມ້ບໍ່  

 ເກັບອາຫານໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸທີ່ມີຝາອັດແໜ້ນ  

 ອະນາໄມບ່ອນທີ່ເຮັດນ້ຳປຽກ ຫຼື ຂອງກິນເຮ່ຍທັນທີ 

 ຫ້າມໄຂອາຫານປະໄວ້ 

 ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມອັດດີແລ້ວ  

 ຕາບຮູ ຫຼື ຮອຍແຕກທີ່ຝາ ແລະ ພື້ນ  

 ອັດຮູຮົ່ວຕາມທໍ່ໃຫ້ໝົດ  

 ມ້ຽນບ່ອນເກັບເຄື່ອງໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ສະອາດ  

 ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງມີຝາທຸກຖັງ  

 ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຖັງຂີ້ເຫຍື້ອເປັນປະຈຳ  

 ອະນາໄມອຸປະກອນທຸກຢ່າງໃຫ້ສະອາດ  

 ຖາງຫຍ້າ ແຕ່ງສວນເປັນປະຈຳ 

 ໃສ່ໃຈ ແລະ ຕື່ມຕົວສູງໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດ 

 

 

 

 

 

 

  

ຕາຕະລາງ 6.1.5: ລາຍການກວດສອບອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເຫດສຸກເສີນ  

ເຄື່ອງມືທີ 5 
  

 

 ໃຫ້ທຸກຄົນໄປທີ່ປອດໄພ  

 ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້າຈຳເປັນ (ໃຊ້ເບີໂທລະສັບສຸກເສີນ

ຂອງພະນັກງານຕ້ອນຮັບ)  

 ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ (ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ

ປະຖົມພະຍາບານທີ່ໄດ້ເກັບມ້ຽນໄວ້)  

 ຊອກຫາສາເຫດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເຫດສຸກເສີນ ແລະ ໃຫ້ພະຍາຍາມ

ຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍ  

 ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນອຸບັດຕິ

ເຫດ ຫຼື ເຫດສຸກເສີນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກີດຂຶ້ນອີກ 
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ຕາຈະລາງ  6.1.6: ລາຍການກວດສອບອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານ  (ອຸປະກອນທີ່

ແນະນຳ) 

ເຄື່ອງມືທີ 6 

  

 ຄຣີມຂ້າເຊື້ອ  

 ຜ້າພັນບາດຫລາຍຂະໜາດ ແລະ ຫລາຍຮູບແບບ  

 ແຜ່ນຕິດບາດ 

 ຫໍ່ສຳລີ 

 ສະກ໊ອດຜ່າຕັດ  

 ເຂັມຄັດ  

 ບາຫຼອດແທກໄຂ້ 

 ຢາແກ້ປວດ 

 ແໜບ 

 ນ້ຳຢາກັນຍຸງ  

 ມີດຕັດ 

 ອື່ນ? 

 

 

 

ຕາຕະລາງ  6.1.7: ລາຍການກວດສອບສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນເວລາເກີດອັກຄີ

ໄພ  

ເຄື່ອງມືທີ 7 

  

 ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ຄົນໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາໄປສູ່

ບ່ອນປອດໄພ  

 ເປີດສັນຍານໄຟໄໝ້  

 ແຈ້ງພະແນກມອດໄຟທັນທີ  

 ຖ້າຫາກສົງໄສ, ໃຫ້ອົບພະຍົບອອກຈາກຕຶກ  

 ພາແຂກ ແລະ ພະນັກງານອອກໄປສູ່ທີ່ປອດໄພໃຫ້ໂດຍໄວ ແລະ ມີ

ສະຕິ  

 ເຄື່ອນຍ້າຍເງິນສົດອອກ ຖ້າເປັນໄປໄດ້  

 ຈັບເອົາປະຕິທິນລາຍເດືອນຂອງແຂກເຂົ້າ-ແຂກອອກ  

 ປິດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້  

 ມອດແຫຼ່ງນ້ຳມັນ ແລະ ເຄື່ອງຮ້ອນ (ແກັສ ຫຼື ໄຟຟ້າ), ຖ້າ

ເປັນໄປໄດ້  

 ໃຫ້ເປີດສາຍໂທລະສັບປະໄວ້ 

 ໃຫ້ລະມັດລະວັງຂະໂມຍ 

 ໃຊ້ບັ້ງດັບເຜີງ ຖ້າມີຄວາມປອດໄພ  

 ຫ້າມໃຊ້ນ້ຳດັບໄຟທີ່ມີນ້ຳມັນ, ໄຂມັນ ຫຼື ອຸປະກອນໄຟຟ້າ  

 ໃຫ້ເອົາຜ້າຫົ່ມໄປຕູ້ມໃສ່ຜູ້ທີ່ເຄື່ອງນຸ່ງຖືກໄຟໄໝ້

ເພື່ອມອດໄຟ  

 ໂທຫາລົດມອດໄຟ ຫຼື ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ, ຖ້າເປັນໄປ

ໄດ້ 
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