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ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາວິສາຫະກິດແບບປະຊາຊົນມີ

ສ່ວນຮ່ວມ C-BED 

ການພັດທະນາວິສາຫະກິດແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (C-BED) ແມ່ນແຜນການຝຶກ

ອົບຮົມແບບໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ຊຶ່ງອອກແບບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) 

ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານທັກສະ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດໃນ

ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ການຜະລິດ ແລະ ສະພາບການ

ເຮັດວຽກ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  

ເນື່ອງຈາກວ່າວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບ C-BED ມີເອກະລັກສະເພາະຢູ່ໃນແຜນການ

ດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຮູບແບບການຮຽນແບບ ເພື່ອນສອນເພື່ອນ ແລະ ຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ 

ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄູສອນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່ປຶກສາຈາກພາຍນອກ ທີ່

ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງການນີ້. ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ C-BED ທຸກຄົນແມ່ນຈະເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກັນຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລື ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ

ຂັ້ນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້. ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ 

ສະມັດຖະພາບໃໝ່ໆ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການພົວພັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບ

ການທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ. ດ້ວຍວິທີນີ້ ແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ຈຶ່ງໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ 

ແລະ ເປັນວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບຢືນຍົງສຳລັບທຸກໆອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ. 

ແຜນການຝຶກກອົບຮົບ C-BED ປະກອບມີ 2 ຮູບແບບຕົ້ນຕໍ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງ

ສະມັດຖະພາບໃນການເລີ່ມ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຕະຫຼາດ, ການ

ບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນການປະຕິບັດງານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ C-BED 

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈະເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ C-BED ສຳລັບຜູ້ປະກອບການທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້, ຊຸດປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມ

ເຂັ້ມແຂງສະມັດຖະພາບໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ເສີມສ້າງທັກສະໃນຂະແໜງ

ການສະເພາະຕ່າງໆ ແມ່ນຕ້ອງມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມ

ເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມສະເພາະ ຫຼື ຈະນຳໄປ

ຜະສົມກັບແຜນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 

 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະ

ກໍາ: 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຜູ້ຜະລິດເຄື່ງຫັດຖະກໍາ ຄວນນຳໃຊ້ເພື່ອຊ່ວງກະຕຸ້ນ

ບຸກຄົນທີ່ກຳລັງຈະເປັນ ຫຼື ບັນດາຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ ເພື່ອຊ່ວຍ

ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງຕົນ ຊຶ່ງແນ່ໃສ່ຫລັກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ

ຄວາມຮູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ

່ໆ ຕື່ມອີກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ C-

BED ຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ: SBO ຫຼື AE. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມນໍາເອົາ

ປະສົບການທີ່ຕົນເອງມີອອກມາແລກປ່ຽນ ແລະ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນ

ບຸລິມະສິດ (ຢ່າງໜ້ອຍມີແຜນການປະຕິບັດງານ 3 ແຜນ ທີ່ນຳສະເໜີການປັບປຸງ
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ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ). ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະ

ສາມາດ: 

 ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານເຮືອນ

ພັກໃຫ້ດີຂຶ້ນ  

 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວິເຄາະຫລັກການການບໍລິຫານເຮືອນພັກ  

 ຮັບຮອງທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ 

 ກໍານົດເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານເພື່ອປັບປຸງເຮືອນພັກ 

 ເລືອກເອົາແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ 

 ໃຫ້ເລີ່ມວາງແຜນດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນໄວ້ກ່ອນ 

 

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີ: 

ໃນມື້ຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມຈະຖືກສະເໜີ ແລະ 

ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້. ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ປຶ້້ມຄູ່ມືນີ້ 

ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອີກ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງທຸລະກິດ

ຂອງເຂົາເຈົ້າຕື່ມອີກ. ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ປະກອບມີ ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່

ດີ, ເຄື່ອງມື ແລະ ກິດຈະກໍາເພີ່ມຕື່ມ ເປັນສ່ວນປະກອບເຂົ້າໃນການຝຶກ

ອົບຮົມເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຮ້ານຂອງ

ຕົນ. ບົດຝຶກຫັດນີ້ອາດຂຶ້ນກັບປຶ້້ມຄູ່ມືນີ້  ແຕ່ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມບໍ່ມີປຶ້ມຄູ່ມືນີ້, ກໍ່ບໍ່ແມ່ນບັນຫາ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນກໍ່

ໃຫ້ຂ້າມກິດຈະກໍານັ້ນກໍ່ໄດ້. ຈົ່ງເບິ່ງຈາກ ສັນຍາລັກຂ້າງລຸ່ມນີ້:  

 

 

 

ຂໍ້ຄວາມທີ່ຝາກເຖິງກຸ່ມ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ C-BED ນີ້, ທ່ານຈະມີແບບແຜນຂັ້ນຕອນການ

ປະຕິບັດງານທີ່ຊັດເຈນທີ່ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ປັບປຸງທຸລະກິດ

ຂອງທ່ານ. ຄວາມຮັບຮູ້ໃນຫຼັກການການດຳເນີນທຸລະກິດຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງສາຍພົວພັນກັບຄົນອື່ນໆໃນ

ຊຸມຊົນຂອງທ່ານເຊິ່ງໃນອະນາຄົດນັ້ນ ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະສະໜັບສະ

ໜຸນ ຫຼື ຮ່ວມມືກັບທ່ານເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ຮ່ວມກັນ.  

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ 
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ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມນີ້ຈະແຕກຕ່າງກັບວິທີການສຶກສາແບບເກົ່າ ເຊິ່ງ

ຈະບໍ່ມີອາຈານ, ຄູຝຶກ ຫຼື ຊ່ຽວຊານທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ. ແຕ່ທ່ານຈະ

ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັນໂດຍເຮັດຕາມຄຳແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການ

ສົນທະນາ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳພາຍໃນຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້. ເນື່ອງຈາກ

ວ່າມັນບໍ່ມີການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າຈຸ, ດັ່ງນັ້ນທຸກໆຄົນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນ

ກັນອ່ານ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາແນະນຳດັງໆໃຫ້ກັນຟັງ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ 

ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ້ອງມີສ່ວນຮວມໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເວລາ. ໃນຮູບ

ແບບການຝຶກອົບຮົມແບບໃໝ່ນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກັນ ແລະ ກັນໂດຍ

ການແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນ, ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ. ສຳລັບການ

ປະຕິບັດນີ້, ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ.   

 

ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານຕອບແບບສອບຖາມ 

ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງໝາກຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະ

ຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ  ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 

ໂຄງການໃນອະນາຄົດ. ໃນອະນາຄົດ, ຈະໄດ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ຝຶກອົບຮົມຄືນຫຼັງຈາກ 3, 

6 ແລະ 12 ເດືອນ ເພື່ອດໍາເນີນການສຳຫຼວດອີກອັນໜຶ່ງແນໃສ່ເພື່ອຮຽນຮູ້

ກ່ຽວກັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ. 

 

 

 

 

 

ຄຳແນະນຳຢູ່ໃນຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະ

ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ການກຳນົດເວລາໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຈັດໄວ້ໃຫ້

ແລ້ວ ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງຈາກບັນດາສັນຍາລັກດັ່ງລຸ່ມນີ້ : 

 

 

 

 

 

 

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ອ່ານສຽງດັງ 

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານກຳລັງອ່ານຄໍາແນະນຳ 

ແລະ ກໍາລັງເຮັດກິດຈະກໍາຢູ່ 
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ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມ, ກະລຸນາເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມ

ນີ້ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບ. 

 ຕື່ມແບບສຳຫຼວດກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ. ໃຫ້ຖາມຄະນະຈັດຕັ້ງຖ້າທ່ານ

ບໍ່ໄດ້ຮັບແບບສຳຫຼວດ ຫຼື ຍັງບໍ່ທ່ັນໄດ້ຕອບ.  

 ຈັດເປັນກຸ່ມລະ 5 ຫາ 7 ຄົນ. ທາງຄະນະຈັດຕັ້ງຈະແນະນຳທ່ານໄດ້ດີທີ່

ສຸດ. 

 ໃຫ້ເລືອກເອົາສະມາຊິກໃນກຸ່ມໜຶ່ງຄົນໃຫ້ເປັນອາສາສະມັກ ໃນການ

ເລີມຕົ້ນການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍເປັນ ‘ຜູ້ອ່ານໃຫ້ກຸ່ມ’. ບົດບາດຂອງ 

‘ຜູ້ອ່ານໃຫ້ກຸ່ມ’  ແມ່ນຮັບໜ້າທີ່ອ່ານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນ

ການເຮັດກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມອື່ນໆ ດັງໆ. ສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ທີ່

ຮູ້ໜັງສືກໍ່ສາມາດເປັນນັກອ່ານໄດ້ ແລະ ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນບົດບາດ

ນີ້ໃຫ້ກັບສະມາຊິກກຸ່ມອື່ນໆຕະຫຼອດໃນການຝຶກອົບຮົມ.   

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບເວລາ ແຕ່ໃນທາງ

ທີ່ດີຄວນມີກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງ ສະເໜີຕົນຮັບໜ້າທີ່ໃນການເຕືອນເວລາ

ພາຍໃນກຸ່ມເມື່ອຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດນັ້ນໆ ໄດ້ສິ້ນສຸດເວລາທີ່ໄດ້

ກຳນົດແລ້ວ. ບາງເທື່ອທ່ານກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຄັ່ງຄັດໃນການປະຕິ

ຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ແຕ່ທ່ານສາມາດຄຳນວນການຈັດການບໍລິຫານເວລາ

ໃຫ້ກັບການຝຶກທັງໝົດກໍ່ໄດ້.  ຖ້າວ່າກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງຫາກກາຍເວລາທີ່

ໄດ້ກຳນົດໄວ້ນັ້ນ, ພະຍາຍາມຮັກສາເວລາຈາກກິດຈະກຳອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ການແບ່ງ

ເວລານັ້ນສົມດຸນເທົ່າກັນ. 

 

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບດຽວກັນ. ການ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຄົນຈະສຳເລັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນດຽວ

ກັນກັບການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ. ບັນດາກຸ່ມອາດເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນໂດຍຂຽນ

ໃສ່ເຈັຍຟຣິບຊາດ ຖ້າຫາກມີ. 

 

ຂໍໃຫ້ມ່ວນຊື່ນກັບການຝຶກ

ອົບຮົມ! 

ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍຟຣີບຊາດດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ 1, 

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເຈ້ຍຟຣີບຊາດ, ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍເສີມ ຫຼື ຄູ່ມືການ

ຝຶກ 

ສັນຍາລັກນີ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດສຳລັບພາກນີ  ້ 

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ປະກອບຄໍາເຫັນກັບຄົນໃນກຸ່ມ 
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ບົດທີ 1: 

ບົດແນະນໍາ 
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ບົດທີ 1: ບົດແນະນໍາ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນບົດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນ ແລະ ສິ່ງນີ້ກໍ່ແມ່ນ

ຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຮຽນໂດຍບໍ່ມີອາຈານ

ສອນ. ທ່ານຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອກັນດ້ວຍການແລກປ່ຽນປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງ

ກັນ ແລະ ຖາມຄຳຖາມໄດ້ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈກິດຈະກຳ. ທ່ານຈະເຮັດກິດຈະກຳ

ໃດໜຶ່ງໃຫ້ສໍາເລັດ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນ:   

 ລະບຸໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ, ການກໍານົດເວລາ, ສິ່ທີ່ຄາດຫວັງ (ເຊັ່ນ: 

ການວາງແຜນການດໍາເນີນງານ) ແລະ  ການກະກຽມການຝຶກອົບຮົມ (ເຊັ່ນ: 

ເວລາພັກ, ນໍ້າດື່ມ)  

 ລະບຸ ບັນດາຫຼາຍຊື່ຂອງນັກສຳມະນາກອນ   

 ເຂົ້າໃຈຮູບແບບການຮຽນຫຼັກສູດນີ້, ລວມທັງ ກິດຈະກຳ ແລະ ເຮັດວຽກ

ເປັນກຸ່ມ 

 ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນແນວຄິດ ແລະ ຄຳແນະນຳ 

 ເຂົ້າໃຈຂໍ້ໄດ້ປຽບການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ວິທີທີ່ເຈົ້າສະເ

ໜີ ແລະ ວິທີຈະຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າປະສົບຜົນສຳເລັດ 

 

ກິດຈະກໍາ 1ກ: ການທໍາຄວາມຮູ້ຈັກເຊິ່ງກັນ ແລະ 

ກັນ  

 

 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ: 

20 ນາທີ 

 

ໃນກິດຈະກຳ 1 ກ, ທ່ານສາມາດແນະນຳຕົວເອງສັ້ນໆເພື່ອທຳຄວາມ

ຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນ.  
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1. ແຕ່ລະຄົນແນະນຳຕົວເອງ ໂດຍສະເໜີ: 

 ຊື່ເຕັມ ແລະ ຊື່ຫຼິ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເອີ້ນໃນຊຸດຝຶກ

ອົບຮົມນີ້ 

 ທີ່ຢູ່ທຸລະກິດ 

 ທຸລະກິດຂອງທ່ານເປີດດົນປານໃດແລ້ວ (ຖ້າຫາກເວົ້າໄດ້) 

 ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນຫຍັງ 

ແລະ ທ່ານຄິດວ່າການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມັນຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການ

ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງທ່ານຄືແນວໃດ 

2. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສະແດງຮູບ, ນາມບັດ ຫຼື ຮູບຮ້ານອາຫານຂອງຕົນ ໃຫ້ຜູ້

ອື່ນເບິ່ງ. ຕິດໃສ່ຝາ ຫຼື ວາງໄວ້ຢູ່ກາງຫນ້າໂຕະຫລືອະນຸຍາດໃຫ້

ຜູ້ອື່ນເບິ່ງຢູ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ.  

3. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແຜ່ນເຈ້ຍດ້ານລຸ່ມນີ້  (ຖ້າບໍ່ສາມາດ

ເຮັດໄດ້ໃນຂະນະນີ້, ໃຫ້ສືບຕໍ່ໃນຊ່ວງພັກດື່ມຊາ ຫຼື ອາຫານທ່ຽງ ) 

ຕາຕາະລາງ 1ກ: ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ  

ຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ  ທີ່ຢູ່ຂອງທຸລະກິດ ເລກໂທລະສັບ/ທີ່ຢູ່ອີເມວ  

   

   

   

   

   

   

   

   

20 ນາທີ 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກໝູ່ເພື່ອນ  ແລະ ຂໍ້ມູນ

ຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ   
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ບົດທີ 2: ການ

ສ້າງລະບົບ  
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ບົດທີ 2: ການສ້າງລະບົບ  

  

 

 

 

 

   

 

 

ໃນບົດນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຟັງສອງຕົວຢ່າງທີ່ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນກ່ຽວ

ກັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ບັນດາລະບົບເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ

ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າປຶກສາຫາລືຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ລະບົບ . ພວກເຮົາຈະໄດ້ສົມທຽບການດໍາເນີນງານຂອງ  ສອງ

ທຸລະກິດ, ທຸລະກິດທີ່ໜຶ່ງນໍາໃຊ້ບັນດາລະບົບຕ່າງໆ  ແລະ ອີກທຸລະກິດໜ

ຶ່ງບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້. ສອງເລື່ອງຈະໄດ້ສະແດງຄຸນປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ບັນດາ

ລະບົບເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ດໍາເນີນງານທຸລະກິດຫັດຖະກຳທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ  

ແລະ ນໍາໄປສູ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ບັນດາ

ລະບົບ. ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດ ຫ້າ ກິດຈະກໍາ.  

 

ກິດຈະກໍາ 2ກ: ກໍລະນີ ສຶກສາ 1  

 

 

    

ຂະນະ

ທີ່ 

ດາຣາ

ພອນ 

ເອງ

ກໍ່

ຍັງ

ບໍ່

2 

 

1, 2, & 3 

ເນື້ອໃນໂດຍພາບລວ

ມ 

 

45 ນາທີ 

 

[5 ນາທີ] ດາຣາພອນ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ ທີ່ມີ

ພະນັກງານ 4 ຄົນ ກໍາລັງສິ້ນຫວັງ. ລາວຕັ້ງໜ້າເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 

ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມທີ່ໄດ້ລົງທຶນລົງແຮງໄປ. ການດໍາເນີນ

ກິດຈະການນັບມືນັບຖອຍຫຼັງ ແລະ ເປັນໜີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ລາວສືບຕໍ່

ລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າຊະນິດໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຫາສາເຫດ

ທີ່ລາວຍັງຕ້ອງໄດ້ກູ້ຍືມເງິນເພື່ອມາຊໍາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ, ຈົນເຮັດ

ໃຫ້ລາວບໍ່ກ້າທີ່ຈະເປັນໜີເພີ່ມຂຶ້ນຈົນບໍ່ຈື່ລາຍຊື່ເຈົ້າໜີ້

ລູກຄົນ. ດຽວນີ້ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍກໍ່ເລີ່ມບໍ່ຮັບສິນຄ້າຈາກລາວແລ້ວ ແລະ 

ຜູ້ສະໜອງວັດສະດຸໃຫ້ລາວ ກໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ລາວຊໍາລະຄ່າວັດຖຸດິບທີ່

ຕິດຄ້າງ ກ່ອນຈະຈັດສັດສົ່ງໃຫ້ອີກງວດໃໝ່. ຖ້າລາວຫາວັດຖຸດິບ(ໄມ້)ບໍ່

ໄດ້ ບາງທີລາວອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກການສັ່ງຊື່ທີ່ລາວຮັບໄວ້ ແລະ ຮ້ານ

ຄ້າຍ່ອຍເຫຼົ່ານັ້ນກໍຢືນຢັນວ່າ ຖ້າລາວຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ອີກພຽງ

ຄັ້ງດຽວ ກໍ່ຈະບໍ່ຮັບຊື້ສິນຄ້າຈາກລາວອີກເລີຍ. 
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ຮູ້ລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ຫຼື ທັກສະຂັ້ນສູງໃນ

ການແກະສະຫຼັກ, ລາວຫາກໍ່ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງຈໍາເປັນ

ຕ້ອງໄດ້ຈ້າງຊ່າງແກະສະຫຼັກ. ຖ້າຊ່າງເຫຼົ່ານັ້ນລາອອກ ລາວກໍ່ຈະບໍ່

ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ເດືອນຜ່ານມາ ລາວໄດ້ເລີ່ມຜະລິດ ສາຍຄໍ່

ໝາກປັດແກ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຫຍິນການສົນທະນາ ຂອງກຸ່ມນໍາແຟຊັ່ນຍິງ 

ກ່ຽວກັບ ລາຄາທີ່ເຂົາເຈົ້າຊື້ ສາຍຄໍ ດັ່ງກ່າວຢູ່ ຮ້ານຄ້າໃນເມືອງ. 

ພະນັກງານບໍ່ຢາກຜະລິດມັນ ແລະ ມີສຽງຈົມ ເພາະວ່າສາຍຕາເຂົາເຈົ້າເບິ່ງ

ເຂັມກໍ່ບໍ່ເຫັນ, ແລະ ນິ້ວມືກໍ່ໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະຈັບໝາກປັດແກ້ວ

ເພື່ອຮ້ອຍລົງໃສ່ສາຍດ້າຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ລະວັງບໍ່

ໃຫ້ໝາກປັດແກ້ວທີ່ມີລາຄາແພງຫຼົ່ນລົງພື້ນອີກ. ລາວເອງກໍ່ບໍ່ມີ

ຄວາມຮູ້ເລື່ອງນີ້ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເສຍໄປເທົ່າໃດ, ແຕ່ຄິດວ່າມັນເສຍໄປ

ຫຼາຍ. ອາທິດແລ້ວນີ້ ລູກຊາຍຂອງລາວເຂົ້າມາໃນຮ້ານ ແລະ ມື່ນໝາກປັດ

ລົ້ມ, ແຕ່ໂຊກດີທີ່ບໍ່ເຈັບຫຼາຍ.  

 

ມື້ວານນີ້, ລາວໄດ້ເຫັນໝອນແສ່ວດ້ວຍມືສີສັນສວຍງາມຢູ່ຮ້ານຄ້າແຫ່ງ

ໜຶ່ງ ແລະ ລາວຄິດວ່າຈະຕັດສ່ວນທີ່ລາວເສຍໄປກັບການຜະລິດສາຍຄໍໝາກປັດ

ແກ້ວ ມາຜະລິດໝອນແທນ. ລາວບໍ່ມີຈັກຫຍິບ ແລະ ຊ່າງແກະສະຫຼັກຂອງລາວ

ກໍ່ບໍ່ຮູ້ວິທີແສ່ວ, ແຕ່ລາວກໍ່ຄິດວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ, ມັນ

ເປັນການຫຍິບໃຫ້ເປັນສີ່ຫຼ່ຽມທໍາມະດາ. 

 

 

ກິດຈະກຳ 2ຂ: ກໍລະນີສຶກສາ 2  

 

      ມີໃຜຢາກອ່ານຕົວຢ່າງທີ່ 2 ໃຫ້ພວກເຮົາຟັງບໍ? 

 

  

[5ນາທີ] ຕອນຍັງນ້ອຍ, ນຸ້ຍ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ການຕາກ ແລະ ຍ້ອມສີໄໝ ນໍາແມ່ ແລະ 

ແມ່ເຖົ້າ. ລາວໄດ້ຮຽນແຕ້ມຮູບ ແລະ ອອກແບບທີ່ເປັນປະເພນີ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ 

ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວກໍ່ຍັງມີ ການອອກແບບທີ່ເປັນມໍລະດົກຕົກທອດ ມາຈາກ

ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ອັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຄົນໃນໝູ່ບ້ານ. ລາວ ຮ່ວມກັບແມ່ 

ແລະ ແມ່ເຖົ້າໄດ້ເປີດແຕ້ມຮູບ ຫຼັງຈາກໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບລຸງ ເຊິ່ງເປັນ

ນັກທຸລະກິດທີ່ໜ້ານັບຖືຄົນໜຶ່ງ. ລາວໄດ້ໄປຝຶກ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກັບ

ລຸງເປັນເວລາ 6 ເດືອນ. ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີລະບົບທີ່ບໍ່

ສິ້ນສຸດ, ວິທີການເກັບບັນທຶກ ແລະ ການເຮັດການຕະຫຼາດ. ເມື່ອແມ່ ແລະ 

ລຸງເຫັນວ່າ ລາວພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່
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ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອກໍານົດຮູບແບບການຈ່າຍເງິນທີ່ລຸງໃຫ້ຍືມໃນ

ການຈັດຊື້ອຸປະກອນ. 

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແບ່ງໜ້າທີ່ກັນ ໂດຍຕົກລົງ ໃຫ້ ນຸ້ຍ ເປັນຫົວໜ້າ (ປະທານ), 

ແມ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການແຕ້ມ ແລະ ແມ່ເຖົ້າເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການອອກແບບ. 

ໃນປີທໍາອິດ, ນຸ້ຍ ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫຼາຍໃນການໄປພົບກັບ ຜູ້ສະໜອງວັດຖຸ

ດິບ ແລະ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ແລະ ສ້າງຄວາມສໍາພັນກັນ ແລະ ເປັນການຮຽນຮູ້

ສິ່ງອື່ນໆອີກຂອງການຕະຫຼາດ ແລະ ວິທີການຂາຍ. ຫົກເດືອນທໍາອິດແມ່ນ

ຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ຈົນກວ່າການຈັດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ການຊໍາລະເງິນຈະດໍາເນີນຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕິ; ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍ່ມີການວາງແຜນ ແລະ ປະຢັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງ

ມີເງີນພໍຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆ. ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມພູມໃຈທີ່ເຫັນກໍາໄລເລັກນ້ອຍ

ໃນປີທໍາອິດ ແລະ ກໍ່ຄືນເງິນໃຫ້ທຸກຕາມເວລາທີ່ກໍານົດ. 

ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຮູ້ ວິທີອອກແບບ ແລະ ແຕ້ມແລ້ວ, ແມ່ ແລະ ແມ່ເຖົ້າກໍ່

ສາມາດຊ່ວຍວຽກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ແລະ ນຸ້ຍ ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍທຸກຄົນໃນ

ເວລາທີ່ມີການສັ່ງຊື້ຈໍານວນຫຼາຍ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການດ່ວນ. 

ມາຮອດດຽວນີ້, ເຂົາເຈົ້າມີຍອດສັ່ງຊື້ຈໍານວນຫຼາຍຈາກຮ້ານຂາຍສົ່ງແຫ່ງ

ໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າສາມາດສົ່ງສິນຄ້າກ່ອນກໍານົດເປັນເວລາ 2 ວັນ. ຮ້ານ

ຂາຍສົ່ງຍັງເວົ້າອີກວ່າ ມັນຄັກແທ້ໆທີ່ສັ່ງຈາກຮ້ານນີ້ ເພາະວ່າ ສັ່ງ

ໄດ້ໄວ ແລະ ຖືກໃຈລູກຄ້ານໍາອີກ. ລາວຢາກປ່ຽນຮອບການສັ່ງຊື້ໃຫ້ໄວຂຶ້ນ

ກວ່າເກົ່າ ທັນທີເມື່ອສັນຍາຊໍາລະການສັ່ງຊື້ຄັ້ງນີ້ໝົດລົງ. ລາວຍັງ

ຂໍໃຫ້ຜະລິດສະບູ່ລ້າງມື ເຊິ່ງກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນໝູ່ໄວໜຸ່ມຍິງ, 

ແຕ່ນຸ້ຍກໍ່ອະທິບາຍຢ່າງສຸພາບວ່າ ມັນອາດຈະເປັນສິນຄ້າທີ່ມີກໍາໄລ 

ແຕ່ມັນບໍ່ເໝາະສົມກັບລາວ ແລະ ລາວຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງຄົນທີ່ຜະລິດສະ

ບູ່ນໍາອີກ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍິນດີໃຫ້ກັບເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້ານໍາອີກ. 

ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລາວກໍ່ຍັງສົນໃຈໃນການຂະຫຍາຍ ກິດຈະການໄປສູ່ ການ

ແຕ້ມຮູບເສື້ອ (ເພັ່ນສີ). ເມື່ອລາວໃຊ້ເງິນທີ່ຢືມລຸງສໍາເລັດ. ລາວກໍ່

ວາງແຜນທີ່ຈະຢືມເງິນທະນາຄານ ເພື່ອມາຊື້ຈັກຫຍິບ. ລຸງຂອງລາວກໍ່ເປັນ

ຄົນໃຫ້ຂໍ້ມູນການຍືມເງິນຂອງລາວ ແລະ ພະນັກງານທະນາຄານກໍ່ເຫັນວ່າ 

ປະຫວັດການຊໍາລະຄືນຂອງລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລາວເປັນຜູ້ຖືສິນເຊື່ອທີ່ດີ. 

ຂະນະດຽວກັນ ລາວກໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງປະສົບການໃນການເຮັດວຽກໃນດ້ານການຫຍິບ

ແສ່ວ. ຊ່າງຫຍິບແສ່ວຈໍານວນຫຼາຍກໍ່ບອກວ່າຢາກມາເຮັດວຽກນໍາ 

ເມື່ອນຸ້ຍຮັບຄົນງານ. 

 

ກິດຈະກຳ 2ຄ: ການປຽບທຽບລະບົບ  

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສິ່ງພວກເຮົາ

ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບ ລະບົບ ແລະ ປຽບທຽບລະຫວ່າງ ສອງ ເລື່ອງ  

 



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN 

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 
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1. ລະບຸ ສິ່ງທີ່ ດາລາພອນ ໄດ້ເຮັດຜິດໃນທຸລະກິດຂອງລາວໃຫ້ຫລາຍເທົ່າ

ທີ່ຈະຫລາຍ ແລະ ລະບຸ ສິ່ງທີ່ ນຸ້ຍ ໄດ້ເຮັດຖືກໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່

ຈະຫລາຍໄດ້. ຂຽນລົງໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ.    

2. ຫຼັງຈາກ ພວກເຮົາເຮັດກິດຈະກໍານີ້ແລ້ວໆ, ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນໄປ

ເບີ່ງທີ່ຂໍ້ທີ 2 ຂອງ ຄູ່ມືປະຕິບັດວຍກງານທີ່ດີເພື່ອຮຽນຮູ້

ກ່ຽວກັບລະບົບຕື່ມ. ຫົວໜ້າກຸ່ມຈະໄດ້ອ່ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້: 

ລະບົບ ແມ່ນຊຸດຂັ້ນຕອນນທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະອຽດ ທີ່ສ້າງ

ຂຶ້ນມາເພື່ອບັບລຸຕາມໜ້າວຽກ: ເຮັດກິດຈະກຳ, ປະຕິບັດວຽກງານສະເພາະ, 

ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ  ແລະ ພ້ອມກັບຄຸນະພາບທີ່ທີ່ບໍ່

ປ່ຽນແປງ. ລະບົບທີ່ດີຕ້ອງບໍ່ສັບສົນ , ປະຕິບັດຕາມງ່າຍກວ່າ ແລະ 

ດີກວ່າ. ລະບົບມັກເລີ່ມມາພ້ອມກັບແບບກວດສອບຂອງສິ່ງທີ່ເຮັດ

ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຕາມຂັ້ນຕອນໄປ. ລະບົບທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າດຳເນີນ

ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນທາງທີ່ມີເຫດຜົນ, ຊ້ຳຄືນ 

ແລະ ມີປະສິດທີພາບພ້ອມກັບຈຳນວນຂອງການລົບກວນທີ່ໜ້ອຍ . 

3. ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບລະບົບ ທີ່ ນຸ້ຍ ກຳລັງໃຊ້ໃນທຸລະກິດຂອງລາວ ແລະ 

ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດທີ 2.  

4. ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະບົບທີ່ ດາລາພອນ ສາມາດນໍາມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ເພື່ອປັບປຸງໃນທຸລະກິດຂອງລາວ. ມີລະບົບອື່ນໆບໍ່ທີ່ລາວຢາກນໍາ

ເຂົ້າມາໃຊ້? ບັນທຶກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດທີ 3.  

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ປຽບທຽບທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ລະບົບກັບທຸລະກິດທີ່

ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ລະບົບ ແລະ ໄດ້ເຫັນບາງລະບົບທີ່ຖືກໃຊ້ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້.  

ກິດຈະກໍາ 2ງ: ການນໍາໃຊ້ລະບົບ  

 

10 ນາທີ 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງຢ່າງ

ທີ່ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ລະບົບໄດ້.  
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1. ສືບຕໍ່ຕ້ອນທ້າຍຂອງໜ້າດຽວກັນທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ອ່ານ, ພວກເຮົາ

ເຫັນບາງຢ່າງທີ່ລະບົບສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຊ່າງສີມືໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາ

ເລັດໄດ້. ໃຜມີລະບົບທີ່ພວກເຂົາພ້ວມນໍາໃຊ້ໃນໜ້າວຽກໃນຕອນນີ້

ບໍ່? 

2. ປຶກສາຫາລື ແລະ ບັນທຶກ ໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ.  

3. ໃຫ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີທີ່ລະບົບໄດ້ເຈົ້າ.  

 

ໃນພາກນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບຕ່າງໆ, ວິທີການນໍາໃຊ້ ແລະ 

ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາ.  

 

ກິດຈະກຳ 2ຈ : ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 3 ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນເລກ 1-3 

ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນ

ມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າ

ຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງນີ້.  

 

10 ນາທີ 

 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງພາກດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານ ຈະໄດ້

ຕັດສິນໃຈຕໍ່ກັບບັນດາ ການການດຳເນີນງານທີ່ໜັກແໜ້ນເພື່ອ

ປັບປຸງ ຫຼື ສ້າງບັນດາລະບົບໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ຈື່ໄວ້ວ່າ

ທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາມີເພື່ອ

ບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມານັ້ນ.  

10 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ 2ຈ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອງຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

ໃນບົດນີ້ ເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງສອງກໍລະນີສຶກສາ ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າເຖິງ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການມີລະບົບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຫັດຖະກໍາຂອງ

ເຈົ້າ. ບັນດາລະບົບຄວນເປັນລະບົບທໍາມະດາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມງ່າຍ. 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດ

ວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 1.   
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ບົດທີ 3: ເຈົ້າ 

ແລະ ຜະລິດຕະພັນ

ຂອງເຈົ້າ  



ບົດທີ 3: ເຈົ້າ ແລະ ສິນຄ້າ

ຂອງເຈົ້າ  

                        

 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

 

ໃນບົດນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເລີ່ມປະເມີນຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງທຸລະກິດ

ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອປະເມີນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ໃນ

ຕົວຢ່າງ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ວ່າ ນາງ ນຸ້ຍ ສາມາດຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ

ທຸລະກິດຂອງລາວໄດ້ ໂດຍປະເມີນທັກສະ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງນາງຢ່າງລະມັດລະວັງ 

ກ່ອນເລີ່ມຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງນາງ. ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດ 4 ກິດຈະກຳໃຫ້ສໍາເລັດ.  

 

ກິດຈະກຳ 3ກ: ຈຸດແຂງ ແລະ ທັກສະຂອງເຈົ້າ  

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ລະບຸຈຸດແຂງ ແລະ ທັກສະ ຫຼັກຂອງເຈົ້າ.  

 

 

10 ນາທີ 

 

1. ຈາກຕອນນີ້, ຈົ່ງລະບຸ ທັກສະ ແລະ ຈຸແຂງຫລັກຂອງເຈົ້າ ຈັກ ໜຶ່ງ 

ຫລື ສອງຢ່າງຢູ່ໃນແຕ່ລະຖັນ. ເຈົ້າສາມາດເບິ່ງຢູ່ໜ້າກ່ອນ ແຜນ

ວາດໃນ ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ສຳລັບບາງແນວຄິດກ່ຽວກັບ

ຊະນິດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຂົ້າໃນແຜນວາດນັ້ນ .   

ຕາຕະລາງ 3ກ: ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ  

60 ນາທີ 

 

2 
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ເຈົ້າ

ແມ່ນໃຜ 

ແລະ ໃຜ

ເຮັດ

ວຽກນໍາ

ເຈົ້າ?  

ເຈົ້າ

ຜະລິດ

ຫຍັງ?  

ທັກສະ

ຂອງ

ເຈົ້າ

ແມ່ນ

ຫຍັງ?  

ເຈົ້າ

ໃຊ້ວັດ

ສະດຸໃດ? 

ບ່ອນເຮັດ

ວຽກຂອງ

ເຈົ້າ: 

ອຸປະກອນ, 

ເຄື່ອງມື

, ສິ່ງ

ທີ່ເປັນ

ປະໂຫຍດ  

ເຈົ້າມີ 

ແລະ ນໍາ

ໃຊ້ບໍ່?   

ເຈົ້າເຮັດ

ວຽກໝົດ

ປີ ຫຼື 

ຕາມລະດູ

ການ. ເຕັມ

ເວລາ ຫຼື 

ວຽກເສີມ

ບໍ່?  

ທ່ນມີ

ແຫຼ່ງລາຍ

ຮັບອື່ນ

ບໍ່?  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ລະບຸບາງທັກສະ ແລະ ຈຸດແຂງຂອງພວກເຮົາ.  

 

 

ກິດຈະກໍາ 3ຂ: ການສັງລວມຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເບີ່ງກ່ຽວກັບບັນດາຈຸດແຂງ 

ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງພວກເຮົາ  
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1. ໃນຕາຕະລາງ 3ກ (ເຊິ່ງເຈົ້າສາມາດເບິ່ງຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດ

ວຽກງານທີ່ດີ), ຈົ່ງສັງລວມສິ່ງເຈົ້າຫາກໍ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມ

ສາມາດ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງ, ເຈົ້າ

ແມ່ນຊ່າງແກະສະຫຼັກໄມ້ທີ່ມີທັກສະທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເມືອງຂອງ

ເຈົ້າ, ແຕ່ມີຄວາມຂາດແຄ້ນໄມ້ທີ່ດີ ແລະ ໄມ້ມັກມີຮູບຊົງແປກ ແລະ 

ມີຮອຍແຕກ. ລອງຄິດສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າເອງ.  

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 3ຂ: ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ  

ຈຸດແຂງຂອງຂ້ອຍ ຈຸດອ່ອນຂອງຂ້ອຍ 

5 ນາທີ 
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ໃນກິດຈະກໍານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາງທັງຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ

ຂອງພວກເຮົາ.  
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ກິດຈະກໍາ 3ຄ: ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຈຸດແຂງ 

ແລະ ຈຸດອ່ອນ  

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດ

ອ່ອນພ້ອມໆກັນ.  

 

 

30 ນາທີ 

 

1. ເອົາສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງກ່ອນໜ້ານີ້ໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງ. 

ຮັບປະກັນວ່າພວກເຈົ້າໄດ້ສໍາເລັດກິດຈະກໍານັ້ນແລ້ວ.  

2. ສຶກສາຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງແຕ່ລະຄົນ.  

3. ລະດົມແນວຄວາມຄິດພ້ອມໆກັນ  ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເປັນຈຸດແຂງຫຼັກຂອງ

ຄົນອື່ນ ທີ່ເຈົ້ານໍາໄປໃຊ້ ເຊິ່ງຜົນດີຂອງເຈົ້າທີ່ເຈົ້າອາດ

ເບີ່ງຂ້າມໄປ.  

4. ບັນທຶກຄໍາແນະນໍາທີ່ເຈົ້າອາດໄດ້ຮັບ.  

5. ເຈົ້າສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ກັບຄົນອື່ນໆໃນກຸ່ມເພື່ອຮັບເອົາແນວ

ຄິດຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ເຮັດວຽກກັບຄົນໃໝ່ທຸກ 2 ຫຼື 3 

ນາທີ.  

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາສິ່ງທີ່ເປັນຈຸດແຂງຂອງຜູ້

ອື່ນ ທີ່ພວກເຮົາອາດໄດ້ຮັບ ແລະ ສິ່ງພວກເຮົາຄວນເຮັດ. ທຸກຄົນ

ໄດ້ຮັບແນວຄິດໃໝ່ໆຕໍ່ທຸລະກິດຂອງພວກເຈົ້າບໍ່? ສິ່ງສໍາ

ຄັນສໍາລັບຊ່າງສີມືຄືການແລກປ່ຽນແຮງບັນດານໃຈກັບຄົນອື່ນໆ.  
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ກິດ

ຈະກຳ 

3ງ: 

ແຜນ

ປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

  

1. ໃຫ

້

ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 3 ງ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນເລກ 1-3 

ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນ

ມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າ

ຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງນີ້.  

ຕາຕະລາງ 3ງ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ເລືອກເອົວິທີ

ການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການດຳເນີນງານ ເພື່ອປັບປຸງ ຫຼື ສ້າງ

ລະບົບໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ຈື່ໄວ້ວ່າທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້

ສົນທະນາມານັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມາ

ນັ້ນ.  

10 ນາທີ 

ໃນບົດນີ້ ທ່ານສຸມໃສ່ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດແຂງ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານ

ມີຢູ່ໃນມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ

ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຊອກຂໍ້ມູນໄດ້ເພີ່ມເຕີ່ມໃນຂໍ້ທີ 2.1 ໃນ

ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ. 
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ບົດທີ 4: ຜະລິດ

ຕະພັນຂອງທ່ານ

ຈາກແນວຄິດຂອງ

ຜູ້ຊົມໃຊ້ 
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ບົດທີ 4: ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ

ຈາກແນວຄິດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງບົດນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງ

ຜູ້ຊື້, ໂດຍຄິດກ່ຽວກັບສິນຄ້າຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະ

ພັນ. ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດ 7 ກິດຈະກຳ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມ

ນີ້:  

 ເພື່ອຄິດກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນກ່ອນຈະ

ຜະລິດສິນຄ້າ.  

 ເລືອກຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຕະຫຼາດ

ເປົ້າໝາຍ ແລະ ລູກຄ້າສຸດທ້າຍ.  

 ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍລິການລູກຄ້າແບບພິເສດ  

 ຮູ້ຈັກວິທີການສິໄຈຕະຫຼາດ.  

 

ກິດຈະກຳ 4ກ: ລູກຄ້າສຸດທ້າຍ  

 

ໃນກິດຈະກຳ 4ກ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ

, ຄົນທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ໃຊ້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ.  

 

75 ນາທີ 

 
2, 3 & 4 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 
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ເປັນຫຍັງ ຄົນຈຶ່ງຊື້ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດ? ຄຳຕອບນີ້ ແມ່ນ: ຄົນບໍ່

ໄດ້ຊື້ສິນຄ້າ; ພວກເຂົາຊື້ວິທີແກ້ໄຂ້ບັນຫາຂອງພວກເຂົາ. ບັນດາບັນຫາ

ປະກອບມີສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄິດ  ຫຼື ຮູ້ສຶກຢາກ ຫຼື ຕ້ອງການ. ຕົວຢ່າງ, 

ພວກເຂົາອາດຕ້ອງການບາງສິ່ງແຂວນຢູ່ຝາ. ຄວາມຕ້ອງການບໍ່ແມ່ນການຊື້ 

ຕະປູ, ກາວ ຫຼື ສະກ໊ອດ, ແຕ່ມີວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດເຊິ່ງຈະແຂວນ

ສິ່ງນັ້ນໃສ່ຝາໂດຍໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.  

 

ເຈົ້າສາມາດມີສິນຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ , ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີໃຜຢາກດ້ ຫຼື 

ຕ້ອງການ, ເຈົ້າກໍ່ບໍ່ສາມາດຂາຍສິ່ງນັ້ນໄດ້. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຈຳຕ້ອງຮູ້

ວ່າເຈົ້າຈະຂາຍສິນຄ້ານັ້ນໃຫ້ໃຜ ແລະ ໃຜຈະເປັນຄົນສຸດທ້າຍທີ່ຈະເປັນ

ເຈົ້າຂອງ ແລະ ໃຊ້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ຈັກບຸກຄົນທີ່ຈະ

ເປັນເຈົ້າຂອງສິນຄ້ານັ້ນແບບຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະ

ຫລາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ. ພວກ

ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມຢາກໄດ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ.    

 

 

1. ໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າ, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້.  

2. ປະສົບການໃດທີ່ເຈົ້າມີພ້ອມກັບເຫດຜົນທີ່ພວກເຂົາຊື້ສິ່ງທີ່

ເຈົ້າເຮັດມານັ້ນ?  

3. ເຈົ້າສາມາດແລກປ່ຽນຈາກປະສົບການຂອງເຈົ້າພ້ອມທັງຜູ້ຂາຍ ແລະ ລູກ

ຄ້າ.  

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າໄດ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຢາກໄດ້ ແລະ ຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສຸດທ້າຍ ແລະຍັງເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການ

ຮູ້ຈັກຄວາມຢາກໄດ້ ແລະ ຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊື້ທັງໝົດບໍ່ວ່າຈະເປັນ

ເຈົ້າຂອງແບບຊົ່ວຄາວ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງສຸດທ້າຍ. ຈົ່ງເບິ່ງຂໍ້ມູນ

ເພີ່ມເຕີ່ມຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 2.2 

 

 

10 ນາທີ 
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ກິດຈະກຳ 4ຂ: ລູກຄ້າສຸດທ້າຍ ແລະ ຮ້ານຄ້າຂາຍ

ຍ່ອຍ  

 

ໃນກິດຈະກຳ 4ຂ ເຈົ້າຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ

ລູກຄ້າສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ.  

 

ລູກຄ້າສຸດທ້າຍຊື້ສິນຄ້າທີ່ພວກເຂົາມັກ, ຕ້ອງການ ຫຼື ຢາກໄດ້. ຜູ້

ຂາຍຍ່ອຍຊື້ສິນຄ້າທີ່ນາງສາມາດຂາຍທີ່ໄດ້ຜົນກຳໄລ . ເວັ້ນເສຍແຕ່ ເຈົ້າ

ຂາຍຍ່ອຍເອງ ແລະ ຂາຍໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສຸດທ້າຍ, ເຈົ້າອາດຂາຍໝົດໃຫ້

ແກ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານ, ຜູ້ທີ່ປ່ຽນມາຂາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສຸດທ້າຍ ຫຼື ບາງ

ຄົນທີ່ຊື້ສິ່ງນັ້ນໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນ . ພວກເຂົາມີຄວາມຢາກໄດ້ ແລະ 

ຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເຈົ້າຈຳຕ້ອງເຂົ້າໃຈທັງລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ 

ແລະ ລູກຄ້າຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດປະສົບຜົນສຳເລັດ. ເຈົ້າ

ຂອງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍແມ່ນດຳເນີນທຸລະກິດຄືກັບເຈົ້າ, ແລະ ມີທຸລະກິດແບບ

ດຽວກັນ. ໂດຍຄືກັບເຈົ້າ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານໃນທຸລະກິດແມ່ນເພື່ອສ້າງຜົນກຳໄລ  

ແລະ ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງ

ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຈະຊື້-ລູກຄ້າສຸດທ້າຍທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ເວົ້າເຖິງ . 

ເຈົ້າສາມາດຄິດກ່ຽວກັບສິນຄ້າຂອງເຈົ້າທີ່ເປັນວັດຖຸດິບຂອງຮ້ານຄ້າ

ຍ່ອຍ: ພວກເຂົາຕ້ອງການສິນຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີຄຸນະພາບ, ລາຄາເໝາະສົມ, 

ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີງ ແລະ ມີພ້ອມ.   

 

ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແມ່ນຜູ້ທີ່ເຈົ້າຂາຍໃຫ້ໂດຍກົງ. ການເລືອກຕະຫຼາດທີ່

ຖືກຕ້ອງເພື່ອຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນພຄືກັນກັບການ

ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ.  

 

 

 

 

10 ນາທີ 
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1. ຈົ່ງຕື່ມຕາຕະລາງ  4ຂ ໃຫ້ສໍາເລັດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຄິດກ່ຽວກັບ

ລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ. 

2. ລະບຸຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລູກຄ້າສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ 

3. ຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈເພື່ອຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງໃຫ້

ສໍາເລັດ 

4. ຈົ່ງຈື່ແນວຄວາມຄິດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືມາແລ້ວນັ້ນ ເຊັ່ນ 

ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ.  

5. ກຳນົດຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍອີງຕາຜົນໄດ້ຮັບໃນບົດຝຶກຫັດນີ້ 

 

ຕາຕະລາງ 4ຂ: ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ  

 ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ເຈົ້າຂອງສຸດທ້າຍ 

ເຈົ້າມີລູກຄ້າເຫຼົ່າ

ນີ້ບໍ່?  
 ມີ  ບໍ່ມີ  ມີ  ບໍ່ມີ 

ພວກເຂົາມັກຍັງຈາກ

ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ?  
  

ພວກເຂົາມັກຍັງຈາກການ

ບໍລິການຂອງເຈົ້າ?  
  

ເຈົ້າສາມາດຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕ້ອງຂອງພວກເຂົາ

ໄດ້ແນວໃດ (ໃນເງື່ອນໄຂ

ຂອງສິນຄ້າ)  

  

ເຈົ້າສາມາດຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕ້ອງຂອງພວກເຂົາ

ໄດ້ແນວໃດ (ໃນເງື່ອນໄຂ

ຂອງການບໍລິການ) 

  

 

 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ເປັນຕະຫຼາດເປົ້າ

ໝາຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈພວກເຂົາດີ. ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານ

ທີ່ດີມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມຢູ່ຂໍ້ທີ 3 
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ກິດຈະກຳ 4ຄ: ການບໍລິການລູກຄ້າ  

 

ໃນກິດຈະກໍາ 4ຄ ເຈົ້າຈະໄດ້ທົບທວນ ຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍລິການ

ລູກຄ້າທີ່ດີສຳລັບທຸລະກິດຫັດຖະກຳທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ .  

 

     5 ນາທີ  

 

ລາຍຊື່ຂອງບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຕົ້ນໆແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການເຮັດວຽກ

ກັບຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ຄືກັບເຈົ້າ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານເຮັດ

ວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂາດເງິນ , ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່

ພວກເຂົາຕ້ອງມີຊິງໄວ້ພິບ . ວິທີການທີ່ຜູ້ສະໜອງເຊື່ອຖືເຈົ້າແມ່ນ

ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ພວກເຂົາກໍ່ຄືເຈົ້າ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າການມີ

ການອອກແບບລ່າສຸດ.  

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ຫົວໜ້າກຸ່ມຈະໄດ້ອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມກ່ຽວກັບ 

ນາງນຸ້ຍ ແລະ ວິທີການທີ່ນາງໄດ້ສ້າງທຸລະກິດຂອງນາງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳດລັດ  

ກ່ອນເຈົ້າເຮັດຝຶກຫັດນັ້ນ.  

ນຸ້ຍ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບຜູ້ຊື້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ 

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່ານາງມີຜູ້ສະໜອງທີ່ດີ . ນາງມີລູກຄ້າໃຫຍ່ ເຈົ້າ ຄູນ

ວົງ ເຊິ່ງຊື້ສິນຄ້າສູງ 70%. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງປະສົບຜົນສຳເລັດ

ແມ່ນນາງເຂົ້າໃຈວ່າ ເຈົ້າ ຄູນວົງແມ່ນຢູ່ໃນອຸດສະຫະກຳທີ່ມີການ

ແຂ່ງຂັນຫຼາຍ ແລະ ໃນເວລາ ນາງອອກແບບສິນຄ້າໃໝ່ ນາງໄດ້ເຮັດເພື່ອໃຫ້ຜູ້

ຊື້ຄົນສຸດທ້າຍ, ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ເຈົ້າຄູນວົງຢູ່ໜືອຄູ່ແຂ່ງຂອງລາວ.  

ບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກທີ່ ເຈົ້າຄູນວົງມາພ້ອມກັບການສັ່ງຊື້ທີ່ເປັນຈໍາ

ນວນຫລາຍ, ບາງຄັ້ງ ສອງເທົ່າຂອງອັດຕາການຜະລິດສະເລ່ຍຂອງນາງ . ສຳລັບໂອກາດ

ເຫຼົ່ານີ້, ນຸ້ຍໄດ້ມີລະບົບເຊິ່ງນາງສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງຄົງທີ່. ນາງໄດ້

ຕົກລົງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍກັບເຈົ້າ ຄູນວົງ ເຊິ່ງ ລາວຕ້ອງບອກລາວຢ່າງໜ

້ອຍ 1 ເດືອນກ່ອນໜ້າວັນທີທີ່ຄາດວ່າຈະຂົນສົ່ງເຄື່ອງ ຖ້າວ່າ ລາວ

ຕ້ອງການສັ່ງຊື່ອັດຕາການຜະລິດຂ້າງເທິງນັ້ນ , ແທນທີ່ຈະບອກກ່ອນ 2 

ອາທິດ ຄືກັບເວລາທົ່ວໄປ. ນາງຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບການສັ່ງຊື່ທີ່
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ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ນອກຈາກນີ້, ລາວຕ້ອງໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດລາວສຳລັບເງື່ອນໄຂໃນ

ການຈ່າຍ: ລາວສາມາດຈ່າຍ 2 ອາທິດ ຕໍ່ໄປ ແທນທີ່ຈະເປັນ 1 ອາທິດ. ພ້ອມກັນ 

ທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງກັນໃນເງື່ອນໄຂນີ້ , ນາງໝັ້ນໃຈວ່າຈະຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ຕົງເວລາ. ນາງຕ້ອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ  ແລະ 

ເຊື່ອຖືກໄດ້. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຊື້ສິນຄ້າຜິດຫວັງ. ໃນເວລາທີ່ 

ນາງບໍ່ສາມາດ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງນາງ, ນາງໝັ້ນໃຈວ່ານາງໄດ້ບອກເຈົ້າ ຄູນ

ວົງ ຫຼື ຜູ້ຊື້ຄົນອື່ນໆ ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ໃນການອະທິບາຍບັນຫາທີ່ຄາດ

ບໍ່ເຖິງ ຫຼື ເຫດການທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ  ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊື້ສາມາດຊອກຫາ

ຜູ້ສະໜອງອື່ນຕາມເວລາ. ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງ

ຂອງຜູ້ຊື່, ນາງບໍ່ຕ້ອງລັ່ງເລທີ່ຈະຖາມ. ນາງບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດສັນຍາ ແລະ 

ຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ຊີວິດຜູ້ຊື້ງ່າຍຂຶ້ນ. ໃນຕອນນີ້ ນຸ້ຍມີຊື່ສຽງທີ່

ດີສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນະພາບ  ແລະ ການຂົນສົ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.   
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1. ປຶກສາຫາລືພາຍໃນກຸ່ມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແນະນຳ

ໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ເພື່ອນຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກຳເພື່ອຮັກສາ

ການເປັນຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຊື່ສຽງ.  

2. ໃຊ້ຄຳສັບຫຼັກລຸ່ມນີ້ເພື່ອສ້າງຄຳແນະນຳຂອງເຈົ້າ. ຫົວໜ້າກຸ່ມຈະ

ເປັນຜູ້ອ່ານຄໍາສັບເຫລົ່ານີ້ດັງໆ. 

3. ໃຫ້ໃຊ້ຄຳສັບຫຼັກເຫລົ່ານີ້ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄໍາສັບ ແລະ ບັນທຶກເອົາ

ແນວຄິດຂອງເຈົ້າໃສ່ ໃນຕາຕາຕະລາງ 4ຄ.  

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 4ຄ: ການບໍລິການລູກຄ້າ 

ຄຳສັບຫຼັກ: 

• ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກ  

• ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 

• ນະວັດຕະຍາກຳ  

• ເປັນປະໂຫຍດ/ມີໄວພິບທີ່ດີ 

• ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

• ຄຸນະພາບ 

• ການສື່ສານ 

• ການມີຊື່ສຽງ  

ຄຳແນະນຳ 

60 ນາທີ 
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ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີຊ່ວໃຫ້ເຈົ້າ

ເປັນຜູ້ສະໜອງທີ່ດີ ແລະ ວິທີສະໜອງການບໍລິການລູກຄ້າທີ່

ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າມີຊື່ສຽງທີ່ດີ  

 

ກິດຈະກຳ 4ງ: ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕົງກັບລູກ

ຄ້າ 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ

ຂອງເຈົ້າ ແລະ ຕົງກັບລູກຄ້າ. ການຮັບປະກັນໃຫ້ມີການສອດຄ່ອງ

ທີ່ດີຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນການສະໜອງທີ່ດີ .  

 

1. ໃຊ້ຕາຕະລາງ 4ງ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າລະບຸການຕະຫຼາດ

ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຕົງກັບລູກຄ້າສຳລັບເຈົ້າ.  

2. ຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າລະບຸຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ  

ຕາຕະລາງ 4ງ: ຕະຫຼາດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຕົງກັບລູກຄ້າ 
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ບົດຝຶກຫັດທີ່ເຈົ້າເຮັດສຳເລັດໃນຕອນຕົ້ນນັ້ນ ເຈົ້າຄວນມີ

ແນວຄິດດີກ່ວາເກົ່າກ່ຽວກັບການສ້າງທຸລະກິດຂອງເຈົ້າໃຫ້

ເປັນຈຸດເດັ່ນ ແລະ ວິທີທີ່ເຈົ້າສາມາດບໍລິການນໍາສົ່ງທີ່ດີ

ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໂດຍຮູ້ຈັກຕະຫຼາດຂອງເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ. ສໍາລັບ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກ

ງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 4.1.    

 

 

ກິດຈະກຳ 4ຈ: ການວິໄຈຕະຫຼາດ  

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຄິດຫາວິທີທີ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລູກ

ຄ້າຂອງເຈົ້າຕື່ມອີກຈາກການວິໄຈຕະຫຼາດ.  

ໃຜຊື່ສິນຄ້າ

ຂອງເຈົ້າ 
 

ໃຜໃຊ້ສິນຄ້າ

ຂອງເຈົ້າ? (ລູກ

ຄ້າສຸດທ້າຍ)  

 

ຕະຫຼາດເປົ້າໝ

າຍຂອງຂ້ອຍ:ຮ້ານ

ຄ້າປະເພດໃດ?  

 

ຕະຫຼາດເປົ້າໝ

າຍຂອງຂ້ອຍຕັ້ງ

ຢູ່ໃສ?  

 

ຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນ

ການແຂ່ງຂັນຂອງ

ຂ້ອຍແມ່ນຫຍັງ?  

 

ຂ້ອຍສາມາດ

ປັບປຸງທຸລະກິດ

ຂອງຂ້ອຍໃນຕອນ

ນີ້ແນວໃດ?  
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ໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການຮຽນຮູ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕະຫຼາດຈະ

ຊື້ຈາກເຈົ້າແມ່ນ ການຖາມ. ຖ້າເຈົ້າແມ່ນຜູ້ຜະລິດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື  ແລະ 

ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ດີ, ຜູ້ຂາຍສົ່ງ ຫຼື ຜູ້ຊື້ທີ່ເຈົ້າຂາຍ

ສິນຄ້າໃຫ້ຈະມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງສິນຄ້າຂອງ

ເຈົ້າ, ຖ້າສິນຄ້າຂອງເຈົ້າໄດ້ຂາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜູ້ຂາຍສົ່ງກໍ່ໄດ້ຂາຍຫຼາຍ 

ແລະ ພວກເຈົ້າທັງສອງໄດ້ເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜູ້ຂາຍກໍ່ຈະປະທັບໃຈກັບຄວາມເປັນ

ມືອາຊີບ ແລະ ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ເລືອກເອົາເຈົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ທີ່ດີ.    

 

ດັ່ງທີ່ ເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາ ສາຍພົວພັນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ  ແລະ ໄວ້ໃຈໄດ້, 

ຜູ້ຊືຈະພໍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແກ່ເຈົ້າກ່ຽວກັບ

ລູກຄ້າ, ຄູ່ແຂ່ງ  ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າສະໜອງ

ສິນຄ້າທີ່ດີຂຶ້ນແກ່ລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ. ບາງສິ່ງທີ່ເຈົ້າອາດຕ້ອງການ

ຖາມ ປະກອບມີ:  

 ໃຜຈະຕ້ອງການຊື້ສິ່ງທີ່ເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນມາ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ? ວິທີ

ການດຳລົງຊີວິດແມ່ນຫຍັງ, ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃສ?  

 ສິນຄ້າທົ່ວໄປທີ່ພວກເຂົາຊື້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ?ຍ້ອນຫຍັງ?  

 ການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າເປັນທີ່

ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ?  

 ມີຄົນຕ້ອງການຊື້ສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າເຮັດຂຶ້ນມາ ບໍ່ ເພື່ອໃຫ້

ຄຸ່ມຄ່າກັບເວລາທີ່ເຈົ້າຜະລິດຂຶ້ນນັ້ນ? 

 ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຈົ້າຜະລິດຫຍັງແດ່? ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້

ແຕກຕ່າງ ແລະ ດີກວ່າ?  

 ລາຄາສິນຄ້າທົ່ວໄປຂອງເຈົ້າເທົ່າໃດ? ມີລາຄາເທົ່າໃດຖ້າຂາຍໃນໄລຍະ

ເວລາໃດໜຶ່ງ?  

 ເງື່ອນໄຂການຂາຍ ແລະ ການຊໍາລະມີຫຍັງແດ່?  

 

 

1. ໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າ, ລະດົມແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວິທີທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ ແລະ ຜູ້ຂາຍສຸດທ້າຍ  

10 ນາທີ 
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2. ຂໍ້ມູນປະເພດໃດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າສາມາດໄດ້ມາຈາກ

ໃສ?  

3. ບັນທຶກແນວຄິດຂອງເຈົ້າໃສ່ບ່ອນຫວ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້:  

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 4ຈ: ການວິໄຈຕະຫຼາດ  

 

 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການວິໄຈຕະຫຼາດ ແລະ ວິທີ

ການທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຮຽນຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບລູກຄ້າ. ເຈົ້າ

ໄດ້ລະດົມແນວຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະຖາມ ແລະ ວິທີເຮັດສິ່ງນີ້.  

 

 

ກິດຈະກຳ 4ສ: ຕະຫຼາດທີ່ເໝາະສົມກັບສິນຄ້າຂອງ

ເຈົ້າ  

 

ຕອນນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕໍ່ກັບຕະຫຼາດຂອງເຈົ້າ, ສິ່ງ

ສຳຄັນທີ່ເຈົ້າເລືອກຕະຫຼາດທີ່ເໝາສົມກັບສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ

ຢ່າງຮອບຄອບ. ກິດຈະກຳ 4ສ ຈະໃຫ້ແນວຄິດກ່ຽວກັບປະເພດຂອງຄຳຖາມ

ທີ່ເຈົ້າຄວນຕອບເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນໃດເໝາະກັບ

ຜູ້ຊື້ໃດ  
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1. ແບ່ງອອກເປັນ ກຸ່ມ 2 ຫຼື 3 ຄົນ.  

2. ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອເຮັດບົດຝຶກຫັດໃຫ້ສໍາເລັດ  

3. ໃຊ້ຕາຕະລາງ 4ສ ສຳລັບສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຊື້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້

ເຈົ້າຮຽນຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບຕະຫຼາດຂອງເຈົ້າ ແລະ ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່

ຕ້ອງການ ແລະ ເໝາະສົມກັບເຈົ້າ 

4. ຕອບຄຳຖາມໃນຖັນ 1. ເຈົ້າສາມາດເຮັດຄືນສິ່ງນີ້ຊໍ້າອີກສຳລັບສິນຄ້າ

ແຕ່ລະຊະນິດຂອງເຈົ້າ.  

ຕາຕະລາງ 4ສ: ຕະຫຼາດທີ່ໝາະສົມກັບສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ 

ສິນຄ້າ: 

 
ຜູ້ຊື້ 1 ຜູ້ຊື້ 2 ຜູ້ຊື້ 3 ຜູ້ຊື້4 ແມ່ນ/

ບໍ່

ແມ່ນ 

ສິນຄ້າໃດທີ່

ລູກຄ້າຈະຊື້

ໄປໃຊ້? 

     

ເຈົ້າຄວນ

ເພີ່ມຜະລິດ

ສິນຄ້າຊະນິດ

ໃດ? 

     

ຕະຫຼາດໃຫຍ່

ພຽງພໍກັບ

ຄວາມຕ້ອງການ

ແລ້ວບໍ? 

     

ສິນຄ້ານີ້ຈະ

ຂາຍລາຄາ

ເທົ່າໃດ? 

     

ຈະສ້າງຜົນ

ປະໂຫຍດຈາກ

ສິນຄ້ານີ້

ໄດ້ຫຼາຍ

ປານໃດ? 

     

ໃນເວລາທີ່ກໍາ

ນົດຈະຂາຍ

ສິນຄ້າໄດ້

     

10 ນາທີ 
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ປະລິມານ

ເທົ່າໃດ? 

ສິນຄ້າໃກ້

ຄຽງກັບຄູ່

ແຂ່ງແນວໃດ? 

     

ໃຜເປັນຄູ່

ແຂ່ງຂອງ

ເຈົ້າ? 

     

ນອກຈາກນີ້ 

ຮ້ານຄ້ານັ້ນ

ຍັງຂາດຫຍັງ

ທີ່ຂາຍໄດ້ 

ແລະ ເຈົ້າກໍ່

ຜະລິດໄດ້? 

     

 

ອື່ນໆ 

 

     

ອື່ນໆ 
     

 

ອື່ນໆ 

 

     

 

ອື່ນໆ 
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ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບປະກັນການ

ແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຕະລາດຂອງເຈົ້າ ແລະ ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າທີ່ດີ.  

 

ກິດຈະກຳ 4ຊ : ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 2 ຊ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນເລກ 1-3 

ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນ

ມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງບົດນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເລືອກເອົາ

ວິທີປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການ

ລູກຄ້າອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກປັບປຸງຂອງຕະລາດຂອງທ່ານ. 

ຈົ່ງຈື່ຈໍາທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາມີ

ເພື່ອບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມານັ້ນ.   

 

10 ນາທີ 
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ຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງນີ້.  

 

 

ຕາຕະລາງ 4ຊ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ  

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

ໃນບົດນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ 

ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິການລູກຄ້າ. ເຈົ້າສາມາດຊອກ

ຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມໄດ້ໃນຂໍ້ທີ 3 ຫຼື 4 ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ.  
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ບົດທີ 5: ການ

ພັດທະນາສິນຄ້າ

ໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ 
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ບົດທີ 5: ການພັດທະນາສິນຄ້າ

ໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ  

 

 

 

 

 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ: 

 

 

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງບົດນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄຸນປະໂຫຍດຂອງການ

ພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ  ແລະ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການປະຕິບັດການ

ພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ . ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດ 8 ກິດຈະກໍາ. ຈຸດປະສົງຂອງ

ບົດນີ້ມີດັ່ງນີ້: 

 ເຂົ້າໃຈ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ການພັດທະນາສິນຄ້າສໍາລັບຕະຫຼາດໂດຍ

ກົງ ແລະ ສິນຄ້າໂດຍກົງ.  

 ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການປ່ຽນແປງສິນຄ້າ ແລະ ວິທີການ

ຕ່າງໆ 

 ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຸນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຍອມຮັບຮູ້ ແລະ ວິທີການ

ເຮັດວຽກກັບສິ່ງນີ້ 

 ເຂົ້າໃຈວິທີການເພີ່ມລາຄາທີ່ລູກຄ້າສາມາດຈ່າຍໃຫ້ໄດ້  

 

 

ກິດຈະກໍາ 5ກ: ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດ

ຕະຫຼາດ ແລະ ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ເດັ່ນ 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຄວາມແຕກຕ່າງ

ລະຫວ່າງການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຈະຫຼາດ  ແລະ ການພັດທະນາ

ສິນຄ້າໃຫ້ເດັ່ນ.  

 

120 

ນາທີ 

 

5 
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ການພັດພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລືອກ ແລະ ການເຂົ້າໃຈ

ຕະຫຼາດຂອງເຈົ້າກ່ອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນການຄິດຫາວິທີການອອກແບບໃຫ້

ຜະລິດຕະພັນນັ້ນດີເດັ່ນ. ແລະ ສຸດທ້າຍ ແມ່ນການຊອກຫາຕະຫຼາດທີ່ຈະຂາຍໄດ້. 

ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ ແມ່ນ ເລີ່ມຈາກການກໍານົດຕະຫຼາດໃຫ້ຊັດ

ເຈນ. 

 

 

 

 

1. ປຶກສາຫາລື ໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງຂອງການພັດທະນາສິນຄ້າ

ໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ ແລະ ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ເດັ່ນ .  

2. ຄິດຄືນໄປຫາກໍລະນີສຶກສາຂອງ ດາລາພອນ ແລະ ນຸ້ຍ ທີ່ເຈົ້າໄດ້ຍີນມາ

ໃນຕອນຕົ້ນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄິດຫາວິທີການພັດທະນາສິນຄ້າ

ຂອງພວກເຂົາ  

 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການ

ພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ  ແລະ ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ເດັ່ນ .  

 

ກິດຈະກໍາ 5ຂ: ການປະເມີນສິນຄ້າຂອງເຈົ້າຄືນ   

 

ໃນກິດຈະກໍາ5ຂ ເຈົ້າຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ບໍ່

ຈຳເປັນໃນການປ່ຽນແປງສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. ມີເຫດຜົນຈຳນວນ

ຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການປ່ຽນແປງສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. ສິ່ງ

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດ ຫຼື ທຸລະກິດ.  

 

ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ຕະຫຼາດ ແລະ ລູກຄ້າ ຈະບໍ່ໝັ້ນຄົງ ເຊິ່ງມີການປ່ຽນແປງ

ຕະຫຼາດເວລາ ດັ່ງນີ້: 

 ລົດສະນິຍົມ ແລະ ແນວໂນ້ມມີການປ່ຽນແປງ. ສິ່ງທີ່ນໍາສະໄໝມື້ນີ້ອາດ

ຈະຫຼ້າສະໄໝໃນມື້ອື່ນ. 

 ສະຖານະການທາງດ້ານເສດຖະກິດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມສາມາດຊື້ຂອງລູກຄ້າ

ກໍ່ມີການປ່ຽນ ແປງ. 

5 ນາທີ 



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN 

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 

44 

 ລູກຄ້າຕ້ອງການສິນຄ້າສໍາລັບເທດສະການພິເພດ ເຊັ່ນ ຂອງຂວັນສໍາລັບວັນ

ເກີດ ຫຼື ວັນພັກຕ່າງໆ 

 ລູກຄ້າອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ອງການສິນຄ້າຊະນິດອື່ນ. 

 ລູກຄ້າຕ້ອງການສິ້ນຄ້າແປກໃໝ່ 

 

ການປັບແຜນການຕະຫຼາດ 

ເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງການພັດທະນາສິນຄ້າໃໝ່ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງການດໍາເນີນທຸລະກິດ. 

ຕົວຢ່າງ 

 ຫາວັດຖຸດິບຍາກ ແລະ ອາດຈະມີລາຄາແພງຂຶ້ນ. 

 ກໍາລັງການຜະລິດຂອງເຈົ້າມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄົນງານອາດຈະບໍ່ມີທັກສະ

ພຽງພໍໃນການຜະລິດດັ່ງກ່າວ 

 ເຈົ້າຕ້ອງການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄູ່ແຂ່ງ. 

 ເຈົ້າຕ້ອງການປັບການຜະລິດຕາມລະດູການ (ສິນຄ້າບາງຊະນິດຂາຍໄດ້ລະດູດຽວ) 

 

 

 

1. ໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າ, ປຶກສາຫາລືແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 5ຂ.  

2. ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນແປງເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າເນື່ອງຈາກ

ການປ່ຽນແປງໃນທຸລະກິດ ຫຼື ໃນຕະຫຼາດ. 

3. ເຮັດ ຕາຕະລາງ  5ຂ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍການໝາຍ  ໃສ່ຖັນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື 

ທຸລະກິດ 

 

ຕາຕະລາງ 5ຂ: ການປັບແຜນການຕະຫຼາດ 

ເຈົ້າຕ້ອງການປ່ຽນແປງສິນຄ້າເນື່ອງຈາກມີການ

ປ່ຽນແປງ :  
ຕະຫຼາດ ທຸລະກິດ 

ຕົວຢ່າງ: ຣົດສະນິຍົມ ແລະ ທິດທາງຂອງການ

ປ່ຽນແປງຂອງເວລາທັງໝົດ. ສິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໃນ

ມື້ນີ້ອາດລ່າສະໄໝໃນມື້ອື່ນ . 

  

ເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກຄູ່ແຂ່ງ    

ສະພາບເສດຖະກິດທີ່ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ ຫຼື 

ໜ້ອຍ  
  

10 ນາທີ 
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ພວກເຂົາຕ້ອງການບາງຢ່າງສໍາລັບເທດສະການສະເພາະ 

ເຊັ່ນ ຂອງຂວັນວັນເກີດ ຫຼື ມື້ພັກ. 
  

ກຳລັງແຮງງານໄດ້ຮັບນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ 

ຄົນມີຄວາມສຳນິສຳນານຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ໜ້ອຍ  
  

ລົດຊະນິຍົມ ແລະ ທິດທາງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງເວລາ

ທັງໝົດ. ສິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໃນມື້ນີ້ອາດລ່າ

ສະໄໝໃນມື້ອື່ນ. 

  

ຜູ້ຄົນເລີ່ມມີອາຍຸຂຶ້ນ  ແລະ ຕ້ອງການສິ່ງ

ທີ່ແຕກຕ່າງ  
  

ບາງວັດຖຸດິບແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ຕະຫຼາດໄປ , ໄດ້ຮັບ

ແພງຂຶ້ນ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງ  
  

ຜູ້ຄົນພຽງແຕ່ຕ້ອງການສິ່ງໃໝ່ ຫຼື ສິ່ງທີ່

ແຕກຕ່າງ  
  

ເຈົ້າຕ້ອງຊົດເຊີຍການຂາຍໃນແຕ່ລະດູການ  (ບາງ

ສິ່ງບາງຢ່າງຂາຍໄດ້ພຽງແຕ່ບາງຊ່ວງເວລາຂອງປີ)  
  

 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃນທຸລະກິດ

ຂອງເຈົ້າ ຫຼື ຕະຫຼາດ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຜັກດັນຄວາມ

ຕ້ອງການໃນການປ່ຽນແປງສິນຄ້າ. ເຈົ້າຄວນສຶກສາຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້

ຢູ່ບ້ານ ເພື່ອກໍານົດວ່າຈະປ່ຽນແປງ ຫຼື ບໍ່ປ່ຽນແປງສິນຄ້າ

ຂອງເຈົ້າ.  

 

ກິດຈະກໍາ 5ຄ: ຄຸນຄ່າທີ່ຮັບຮູ້ 

 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້, ເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບ ຄຸນຄ່າທີ່

ຮັບຮູ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເພີ່ມຄວາມມີຄຸນຄ່າ ຢູ່ໃນ

ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລັກໜ

້ອຍ.   
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ຄຸນຄ່າທີ່ຮັບຮູ້ ແມ່ນການເຂົ້າໃຈຄວາມມີປະໂຫຍດຂອງສິ່ງໃດໜຶ່ງ ທີ່

ເຫັນວ່າມີມູນຄ່າ ແລະ ລູກຄ້າເຕັມໃຈຊື້. ບາງເທື່ອມັນອາດບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບມູນຄ່າລາຄາຕົວຈິງກໍ່ໄດ້. 

 

ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າມີຄຸນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນໃນ

ສາຍຕາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຂາຍໄດ້ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ? ເຈົ້າສາມາດປັບປຸງຄຸນ

ນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆອີກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າມີ

ມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ມັນຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕື່ມເລັກນ້ອຍ. ການເພີ່ມ

ຄຸນຄ່າເປັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພິເສດໃນການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ບາງ

ສິ່ງ. ຖ້າພວກເຮົາເພີ່ມຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດຂຶ້ນເທົ່າກັບການເພີ່ມ

ມູນຄ່າ, ກໍ່ເທົ່າກັບພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຫຍັງເລີຍ. ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດ

ໄດ້ ໂດຍບໍ່ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ດັ່ງນີ້໊: 

 ປັບປຸງການອອກແບບ ແລະ ຮູບແບບ 

 ສ້າງໃຫ້ສິນຄ້າໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ນອກເໜືອຈາກການຕົບແຕ່ງໃຫ້ສວຍງາມ 

 ໃຊ້ວັດຖຸດິບຫຼາຍຊະນິດ ຫຼື ຫຼາຍລວດລາຍ, ໃຊ້ເຕັກນິກໃນການຜະລິດ

ຫຼາຍຢ່າງ 

 ຜະລິດໃຫ້ແຕກຕ່າງໄປຈາກສິນຄ້າອື່ນ  

 ຜະລິດສິນຄ້າຄ້າຍຄືກັບຜະລິດດ້ວຍມືທີ່ສຸດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການ

ສໍາເລັດຮູບຖືວ່າເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ.  

 ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເປັນການສົ່ງເສີມການຂາຍ ເຊິ່ງເປັນການອະທິບາຍ

ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ ຈາກຜູ້ໃຊ້ ແລະ ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ລູກຄ້າຢາກຊື້. 

ໃຊ້ປ້າຍກໍາກັບ ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຄວາມສໍາຄັນທາງວັດທະນະທໍາ ຂອງ

ການອອກແບບ. ແລະ ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງການຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂອງຄົນ

ທ້ອງຖິ່ນ. 

 ການໃສ່ກ່ອງ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ສວຍງາມ ຈະເພີ່ມຄວາມມີຄຸນຄ່າ ແຕ່

ບໍ່ຄວນຄິດໄລ່ລາຄາເພີ່ມຫຼາຍເກີນໄປ. 

 ຊຸດສິນຄ້າທີ່ເໝາະສົມ  

 ການຈັດວາງກໍ່ມີຜົນຕໍ່ມູນຄ່າຮັບຮູ້  

 

 

 

 

 

 

1. ໃຫ້ປຶກສາກັນພາຍໃນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບ ວິທີການເພີ່ມຄວາມມີຄຸນຄ່າຂອງ

ສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ 

15 ນາທີ 
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2. ແບ່ງປັນປະສົບການ ພາຍໃນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຮັດ ແລະ 

ສິ່ງທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກມັກ 

3. ໃຫ້ບັນທຶກໄວ້ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການປຶກສາຫາລື. ຈົ່ງຂຽນລົງໃສ່

ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້  

 

ຕາຕະລາງ 5ຄ: ຄຸນຄ່າທີ່ຮັບຮູ້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທີ່ຮັບຮູ້ 

ແລະ ວິທີເພີ່ມລາຄາ ທີ່ເຈົ້າສາມາດເກັບເພີ່ມໄດ້ ໂດຍບໍ່

ເພີ່ມຕົ້ນທຶນການຜະລິດຫຼາຍ. ຈົ່ງຄິດຫາວິທີນີ້ເຂົ້າໃນ

ການຜະລິດຂອງເຈົ້າ.  
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ກິດຈະກໍາ 5ງ: ການຄົ້ນຄິດການອອກແບບສິນຄ້າໃ

ໝ່ 

 

ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າວິໄຈຕະຫຼາດຄືນ ແລະ ເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ 

ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ, ວິທີການພັດທະນາສິນຄ້າ

ຊະນິດໃໝ່ ແລະ ດັດແປງການຜະລິດໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມ

ຈຸດປະສົງ ແລະ ສາມດຂາຍໄດ້. ກິດຈະກໍາ 5ງ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ວິທີຄົ້ນ

ຄິດການອອກແບບສິນຄ້າໃໝ່ 

 

ແນວຄວາມຄິ ສໍາລັບການຄົ້ນຄິດການອອກແບບສິນຄ້າໃໝ່ ແມ່ນມາຈາກການອອກ

ແບບເກົ່າ: 

 ສິນຄ້າເກົ່າ ສາມາດພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໄດ້ 

 ການຂະຫຍາຍສິນຄ້າຂອງເຈົ້າອອກໃຫ້ເປັນຊຸດ, ໝວດ. 

 ປັບປຸງຄຸນະພາບສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ 

 ເພີ່ມສີ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດ  

 ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ປະສົມປະສານກັນ (ໄປທິດທາງດຽວກັນ, ແຕ່ບໍ່ຄືກັນ) 

ກັບສິນຄ້າອື່ນ 

 

ຫຼືວ່າ ເຈົ້າສາມາດ ພັດທະນາເປັນສິນຄ້າໃໝ່ທັງໝົດຈາກສິ່ງທີ່ເຈົ້າມີ

ຢູ່ ຫຼື ສິ່ງທີ່ດີກວ່າ ສິນຄ້າຂອງຄູ່ແຂ່ງ.  

 ການອອກແບບ, ສີລະປະ ແລະ ພູມປັນຍາດ້ານວັດທະນະທໍາ 

 ວັດຖຸດິບ 

 ທັກສະ ແລະ ແຮງງານ 

 ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ  

 ເຈົ້າສາມາດປ່ຽນຈາກສິ່ງບໍ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດບໍ? 

 ເຈົ້າສາມາດເພີ່ມຄວາມມີຄຸນຄ່າບໍ? 

  

ພວກເຮົາໄດ້ສະສົມສິນຄ້າທຸກຊະນິດທີ່ໄດ້ນໍາມາມື້ນີ້. ເຈົ້າຈະໄດ້

ສົນທະນາກ່ຽວກັບສິນຄ້ານັ້ນ. ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມກິດຈະກໍາ 5ງ, ພວກເຮົາຈະ

ອ່ານການປະກອບສ້າງດ້ານລຸ່ມນີ້ກ່ອນ.  

 

 

1. ຂ້າມໄປຫາຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນຄ້າ 

60 ນາທີ 
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2. ສົນທະນາກັນ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າຈະຂາຍດີ ແລະ ຂາຍບໍ່

ດີ. 

3. ເມື່ອມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນພາຍໃນກຸ່ມ. ຈົ່ງຍ້າຍສິນຄ້າທີ່ຄິດ

ວ່າຂາຍບໍ່ໄດ້ດີໄປໄວ້ດ້ານໜຶ່ງ ແລະ ຍ້າຍສິນຄ້າທີ່ຄິດວ່າ ຂາຍດີ 

ໄປໄວ້ອີກດ້ານໜຶ່ງ. 

4. ຊ່າງແຕ່ລະຄົນຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີ່ຂາຍໄດ້ດີ ແລະ 

ສິນຄ້າທີ່ຂາຍບໍ່ໄດ້ດີ. ຖ້າເຈົ້າສະດວກໃຫ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລາຄາ

ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. ໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາ ແລະ ສະເ

ໜີແນະໃນການປັບປຸງສິນຄ້າຂອງເຈົ້າໃຫ້ຂາຍໄດ້ດີຂຶ້ນ. ໃຫ້

ບັນທຶກຄໍາສະເໜີແນະເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 5 ງ (1) ແລະ 5 ງ  (2). 

ເຈົ້າໄດ້ຕື່ມຕາຕະລາງນີ້ໄປແລ້ວໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແຕ່ສາມາດຕື່ມ

ເພີ່ມ ຕາມການສະເໜີແນະຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ ເພື່ອນໍາໄປປັບປຸງ

ສິນຄ້າ ແລະ ປະເມີນຕະຫຼາດຂອງເຈົ້າ 

5. ແຕ່ລະກຸ່ມຄວນຄໍານຶງເຖິງ ສາເຫດທີ່ຈັດສິນຄ້າໄວ້ບໍ່ຖືກເບື້ອງ. 

ຕົວຢ່າງ: ອາດມີສະມາຊິກເວົ້າວ່າ ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະຂາຍບໍ່ໄດ້ດີ 

ເມື່ອເຫັນມັນວາງຢູ່ເບື້ອງທີ່ຂາຍດີ.  

6. ເມື່ອທຸກຄົນໄດ້ນໍາສະເໜີ, ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອ

ລະດົມຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສິນຄ້າຊະນິດໃໝ່. ການລະດົມເອົາແນວຄວາມ

ຄິດເປັນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈທີ່ດີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກັບຄືນມາຄໍາ

ນຶງເຖິງສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຍິນໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄິດ

ການອອກແບບສິນຄ້າໃໝ່ນັ້ນ. 

 

ຕາຕະລາງ 5ງ (1): ຕະຫຼາດທີ່ດີ ແລະ ຕົງກັບລູກຄ້າ 

ໃຜຊື້ສິນຄ້າຂອງ

ເຈົ້າ? 
 

ໃຜເປັນຜູ້ໃຊ້

ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ? 
 

ການຕະຫຼາດຂອງ

ເຈົ້າ: ຮ້ານຄ້າ

ປະເພດໃດ? 

 

ຕະຫລາດເປັນເປົ້າ

ຕັ້ງຢູ່ໃສ່? 
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ໃຜເປັນຄູ່ແຂ່ງ

ຂອງເຈົ້າ? 
 

ເຈົ້າມີແນວທາງ

ປັບປຸງທຸລະກິດ

ຂອງເຈົ້າແນວໃດ? 
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ຕາຕະລາງ 5ງ(2): ຕະຫຼາດປະເພດໃດທີ່ເໝາະສົມກັບສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ? 

ສິນຄ້າ: 

 ຜູ້ຊື້ 1 ຜູ້ຊື້ 2 ຜູ້ຊື້ 3 

ຜູ້ຊື້ 

4 

ແມ່ນ/ບໍ່

ແມ່ນ 

ຜູ້ໃຊ້ກຸ່ມ

ໃດຈະຊື້

ສິນຄ້າຊະນິດ

ນີ້? 

     

ເຈົ້າຈະມີ

ການປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ ເພື່ອ

ໃຫ້ຂາຍດີກ

ວ່ານີ້? 

     

ຕະຫຼາດໃຫຍ່

ພຽງພໍບໍ? 
     

ສິນຄ້ານີ້

ຈະຂາຍໄດ້

ເທົ່າໃດ? 

     

ເຈົ້າຈະສ້າງ

ກໍາໄລໄດ້

ຫຼາຍປານໃດ? 

     

ເຈົ້າຂາຍ

ສິນຄ້າໄດ້

ຫຼາຍປານໃດ

ພາຍໃນກໍານົດ

ເວລາໃດໜຶ່ງ? 

     

ສິນຄ້າຊະນິດ

ໃດທີ່ໃກ້ຄຽງ

ກັບຄູ່

ແຂ່ງ? 

     



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN 

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 

52 

ໃຜເປັນຄູ່

ແຂ່ງຂອງ

ເຈົ້າ? 

     

ຮ້ານຄ້າ

ສາມາດຂາຍ

ສິນຄ້າຊະນິດ

ໃດໄດ້ອີກ 

ກ່ຽວກັບ 

ສິນຄ້າທີ່

ເຈົ້າບໍ່ມີ 

ແຕ່ເຈົ້າ

ຜະລິດໄດ້? 

     

ອື່ນໆ      

ອື່ນໆ      

ອື່ນໆ      

ອື່ນໆ      

 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້, ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນໄດ້ມີໂອກາດສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ

ສິນຄ້າ 2 ຊະນິດ ທີ່ແຕ່ລະຄົນນໍາມາ ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ

ໄດ້ເຂົ້າໃຈເພີ່ມກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ສິນຄ້າບາງຊະນິດຂາຍໄດ້ດີກວ່າ

ສິນຄ້າຊະນິດອື່ນ.  
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ກິດຈະກຳ 5ຈ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

  

1. ໃ

ຫ້

ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 5 ຈ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນເລກ 1-3 

ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນ

ມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າ

ຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງນີ້.  

 

ຕາຕະລາງ 5ຈ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ເລືອກເອົາວິທີ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອປັບປຸງການອອກແບບສິນຄ້າ

ຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຈື່ທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-

3 ນາມີເພື່ອບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມານັ້ນ.   

10 ນາທີ 
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ໃນບົດນີ້ ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ວິທີທີ່ທ່ານ

ສາມາດປັບປຸງເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂາຍດີກວ່າເກົ່າ. ທ່ານຕ້ອງເຮັດ

ວຽກເປັນກຸ່ມເພື່ອຮັບເອົາຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສິນຄ້າ, ປຶກສາຫາລື

ເຫດຜົນບາງສິນຄ້າອາດຂາຍດີຂຶ້ນກວ່າສິ່ງອື່ນ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້

ກ່ຽວກັບວິທີອອກແບບສິນຄ້າໃໝ່ສຳລັບຕະຫຼາດຂອງທ່ານ. ສໍາລັບ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກ

ງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 5. 
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ບົດທີ 6: ການ

ປັບປຸງ ການ

ຜະລິດ ແລະ ການ

ຄວບຄຸມ

ຄຸນະພາບ  
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ບົດທີ 6: ການປັບປຸງການຜະລິດ 

ແລະ ຄວບຄຸມ ຄຸນນະພາບ  

 

 

 

ສະພາບລວມ: 

 

 

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງບົດນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບທີ່ຊ່ວຍ

ປັບປຸງການຜະລິດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການຄວບຄຸມການຜະລິດ. ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດ 6 

ກິດຈະກຳ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

 

ຈຸດປະສົງ: ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດນີ້, ນັກສຳມະນາກອນຈະສາມາດ: 

 ເຂົ້າໃຈ ຄວາມປອດໄພຕ້ອງມາກ່ອນ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂໃດໆ  

 ເຂົ້າໃຈ ໃນການເຮັດວຽກທີ່ຍ້ອນກັບໄປເຖິງຕາຕະລາງການຜະລິດ  

 ຮູ້ວິທີຮັບມືກັບອຸປະສັກ ແລະ ໄພພິບັດ  

 ເຂົ້າໃຈບັນດາລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ  

 ສ້າງ ແລະ ຮັກສາຕົວຢ່າງສິນຄ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ 

 

ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຜະລິດ ແລະ ຄຸນະພາບໃນ

ບົດນີ້ນັ້ນ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ຕະຫຼອດວ່າຄວາມປອດໄພຕ້ອງມາກອນສະເໝີ.  

 

ທຸລະກິດການຜະລິດທັງໝົດ ລວມທັງ ທຸລະກິດຫັດຖະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ, ລ້ວນແຕ່

ຕ້ອງການໃຫ້ສິນຄ້າມີຄຸນະພາບສູງ, ນໍາສົ່ງສິນຄ້າສູ່ຕະຫຼາດທັນເວລາ, 

ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ມີຜົນກໍາໄລ. ການຜະລິດແຕ່ລະບາດ

ກ້າວ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸນະພາບຂອງສິນຄ້າ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຊອກຫາວັດຖຸດິບ ໄປ

ຈົນເຖິງການສໍາເລັດການຜະລິດ, ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການຂົນສົ່ງ. 

 

ການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະຊ່ວຍໃຫ້ການແຂ່ງຂັນຂອງເຈົ້າງ່າຍຂຶ້ນ. ເມື່ອ

ສະຖານທີ່ການຜະລິດ ແລະ ລະບົບການເຮັດວຽກ ຂອງເຈົ້າ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃຫ້ມີ

ປະສິດທິພາບສູງສຸດ,  ເຈົ້າຈະຜະລິດໄດ້ຫຼາຍ, ຄວບຄຸມຄຸນະພາບການຜະລິດໄດ້ງ່າຍ, 

50 ນາທີ 

 

7 & 8 



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN 

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 

58 

ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ, ໃຊ້ງົບປະມານໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຈິ່ງມີກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນ 

. 

 

ກິດຈະກໍາ 6ກ: ການກໍານົດຕາຕະລາງການຜະລິດ ແລະ 

ການນໍາໃຊ້ແຜນວາດ 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້, ເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໃນການ

ຄິດຢ້ອນຫຼັງ ເພື່ອກໍານົດຕາຕະລາງການຜະລິດ ແລະ ຊອກຫາ

ການນໍາໃຊ້ແຜນວາດ ເພື່ອຊ່ວຍກໍານົດຕາຕະລາງການຜະລິດຂອງ

ເຈົ້າ  

 

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງຕ້ອງຄິດຢ້ອນຫຼັງ? ໂດຍເລີ່ມຈາກການກໍານົດມື້້

ສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຄິດຢ້ອນຫຼັງຫາຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການຮັບ

ສັ່ງຊື້ຈາກລູກຄ້າ, ເຈົ້າສາມາດຂຽນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນອອກມາໃຫ້ໝົດ, ການ

ສັ່ງຊື້ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໄລຍະທີ່ໃຊ້ໃນກາຜະລິດກໍ່ຂຽນລົງໄປ. 

 

ແຜນວາດມີທັງແບບແທ່ງ ແລະ ແບບເສັ້ນ ທີ່ສະແດງເວລາຕາມລວງນອນ ແລະ ໜ້າ

ວຽກໄປຕາມລວງຕັ້ງ. ເລີ່ມຈາກການກໍານົດມື້ນັດສົ່ງສິນຄ້າກັບໄປຫາການ

ສັ່ງຊື້ວັດຖຸດິບຈາກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ມັນຈະຊ່ວຍ

ໃຫ້ເຈົ້າວາງແຜນ ແລະ ເຫັນຮູບພາບຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນໃນການ

ຜະລິດ, ການສັ່ງຊື້ຂອງລູກຄ້າກໍ່ສະແດງໄວ້ໃນນີ້, ລວມທັງໄລຍະການຜະລິດ

ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນໄລຍະທີ່ເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດໄປ

ຈົນເຖິງການຈັດສົ່ງທີ່ທັນຕາມກໍານົດເວລາ. 

 

 

1. ແບ່ງສະມາຊິກອອກເປັນກຸ່ມ, ກຸ່ມລະ 3 ຄົນ  

2. ຫົວໜ້າຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຈະອ່ານເລື່ອງ ແລະ ໃຫ້ສະມາຊິກຕື່ມແຜນວາດ

ການຜະລິດຂອງ ນຸ້ຍ ໃຫ້ສໍາເລັດ.  

 

ມັນເປັນວັນທີ 15 ເດືອນ ພະຈິກ, ນຸ້ຍ ຕ້ອງການເຮັດ ແຜນວາດໃນການດໍາ

ເນີນກິດຈະການ ໄປຈົນເຖິງ ທ້າຍປີ. 

 

10 ນາທີ 
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ປະຈຸບັນ, ລາວກໍາລັງແຕັມສີຖົງໃຫ້ບໍລິສັດ ກ ແລະ ລາວກໍາລັງເຈລະຈາ

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບການສັ່ງເສື້ອ ວັນຄຣິສມາສ ຈໍານວນ 1,000 

ຜືນ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນ ທັນວາ. ສໍາລັບການສັ່ງຂອງ ບໍລິສັດ ກ, ລາວອອກ

ແບບໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ລາຍງານ ແລະ ໃຫ້ລູກຄ້າ

ເຫັນດີກັບແບບກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມລົງມືໃສ່ຂະບວນການຜະລິດ. ສໍາລັບ

ຂະບວນການຜະລິດນັ້ນ, ລາວຕ້ອງໄດ້ກະກຽມແມ່ແບບ 3 ມື້, ຊື້ວັດຖຸ

ດິບ 1 ມື້, ພີມແມ່ແບບ 3 ມື້, ຕັດແບບ 3 ມື້, ຂະບວນການລົງສີ ປະມານ 

10 ມື້ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ບັນຈຸລົງກ່ອງກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ. ການ

ສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 5 ມື້. ແລະ ບໍລິສັດຢາກໃຫ້ສົ່ງ

ສິນຄ້າພາຍໃນວັນທີ 15 ຂອງ ເດືອນ ທັນວາ. ບໍລິສັດ ຂ ນັດສົ່ງເສື້ອ

ພາຍໃນວັນທີ 30 ທັນວາ. ຂະບວນການຜະລິດຈະມີຂະໜາດດຽວກັນ, ແຕ່ວ່າ

ເສື້ອແຕ່ຜືນຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຊື່ ແລະ ພັບໃສ່ຖົງຢາງ ເຊິ່ງຂະບວນການ

ບັນຈຸຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ແລະ ການສັ່ງຊື້ວັດຖຸດິບ ຈໍາເປັນ

ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າການຊໍາລະເງິນຄັ້ງທໍາອິດກ່ອນ. ລາວຄາດວ່າຈະເປັນວັນ

ພະຫັດໃນອາທິດທໍາອິດຂອງເດືອນທັນວາ ເຊິ່ງກົງກັບວັນຊາດພໍດີ. ລາວ

ຄາດວ່າຄົນງານຈະເລີ່ມຕັດເສື້ອໃນວັນສຸກ ແລະ ແນ່ນອນວ່າຈະມີວັນ

ພັກຄຣິສມາດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-26. ລາວມີຜູ້ຊ່ວຍພິມ, ອອກແບບ ແລະ 

ຕັດລວດລາຍ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆຊ່ວຍຫຍິບ. ຖາມວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເລີ່ມການ

ຜະລິດເສື້ອເມື່ອໃດ?  

 

3. ຈົ່ງຕື່ມແຜນວາດໃນຕາຕະລາງ 6ກ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ມາ 

ຫຼື ອາດຈະເຮັດໃສ່ເຈ້ຍເປົ່າກໍໄດ້. 

4. ເມື່ອສໍາເລັດແລ້ວ, ຈົ່ງປຽບທຽບກັບສະມາຊິກໃນກຸ່ມ 

5. ວຽກສໍາຄັນທີ່ ນຸ້ຍ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ມີຫຍັງແດ່? 

 

ຕາຕະລາງ 6A: ແຜນວາດ 
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ສົ່ງ

ສິນຄ

້າ 

 1          
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 5.          

 6.          

 7.          

 8.           

 9.           

 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້, ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ແຜນວາດ

ເພື່ອກໍານົດຕາຕະລາງ ການຜະລິດ.  

 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກຳ 6ຂ: ການຮັບມືກັບອຸປະສັກ  

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການຮັບມືກັບ

ອຸປະສັກໃນການຜະລິດ  

 

ອຸປະສັກຂອງການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ເກີດມາຈາກຂະບວນການຜະລິດ , ຄົນ ແລະ 

ເງື່ອນໄຂພາຍນອກທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້  ເຊັ່ນ ອາກາດ ຫຼື ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ.   

 

ໄພພິບັດມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບເຈົ້າ ແລະ ລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ. ນັບທັງບັນຫາທີ່

ເຈົ້າໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີທັນໃດ. ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາສາມາດພົບໄດ້ 

ແລະ ປ້ອງກັນໄດ້ຈາກກໍລະນີອື່ນໆ. ລູກຄ້າຈະນັບຖືຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງເຈົ້າ, 

ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມຕົງຕໍ່ເວລາໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າໄພພິບັດ

ຄັ້ງນີ້ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ເຈົ້າກໍ່ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມສໍາພັນກັບ

ລູກຄ້າໄວ້ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບອີກໃນອະນາຄົດ. 
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1. ພາຍໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າ, ລະດົມແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ພາກໃຫ້

ເກີດອຸປະສັກໃນການຜະລິດ  

2. ລະດົມແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂອຸປະສັກ  ຫຼື ສິ່ງທີ່ຈະ

ຕ້ອງເຮັດ. ບັນທຶກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃສ່ຕາຕະລາງ  6ຂ. 

3. ແລກປ່ຽນປະສົບການທີ່ເຈົ້າເຄີຍມີມາກ່ຽວກັບອຸປະສັກ ແລະ ປຶກສາ

ຫາລືວິທີການຮັບມືກັບອຸປະສັກດັ່ງກ່າວ.   

4. ແລກປ່ຽນຖ້າເຈົ້າຕ້ອງສຳເລັດສິ່ງຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນອີງຕາມ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ ຫຼື ຮູ້ຈັກໃນຕອນນີ້.  

  

10 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ 6ຂ: ອຸປະສັກຂອງການຜະລິດ  

ສາເຫດທົ່ວໄປ 

 

 

 

 

 

 

ວິທີແກ້ໄຂ ຫຼື ສິ່ງຈະຕ້ອງເຮັດ: 

 

 

 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະສັກຂອງການປະລິດ  ແລະ 

ໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະສັກ ພາຍໃນກຸ່ມ ເພື່ອ

ຮຽນຮູ້ຈາກໝູ່ເພື່ອນຂອງເຈົ້າ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການບໍລິການລູກຄ້າ

ໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.  

 

 

ກິດຈະກຳ 6ຄ: ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ  

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້, ເຈົ້າຈະໄດ້ທົບທວນແນວຄວາມຄິດຂອງການຄວບຄຸມ

ຄຸນະພາບ ແລະ ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການກວດສອບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າ

ປັບປຸງການຄວບຄຸມຄຸນະພາບໄດ້.  

 

ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ ເປັນວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ສິນຄ້າທີ່

ຜະລິດອອກມານັ້ນມີຄຸນະພາບບໍ່ປ່ຽນແປງ (ຄຸນະພາບຄົງທີ່) ແລະ ຕອບສະໜອງ ຫຼື 

ເກີນມາດຕະຖານຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ຖ້າຜູ້ຊື້ບໍ່ໄດ້ສິ່ງພວກເຂົາສັ່ງ

ຊື້ໃນຕົວຈິງໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ, ການອອກແບບສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາຈະບໍ່ມີ

ຄວາມສຳຄັນ! ການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລະບົບການຄວບຄຸມຄຸນະພາບທີ່

ແນ່ນອນ ຈະສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊື້ໄດ້.  
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ການຄວບຄຸນະພາບຄວນເອົາໃຈໃສ່ທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດ, ເລີ່ມຈາກວັດຖຸ

ດິບ. ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສາເຫດຂອງບັນຫາໄດ້ໄວເທົ່າໃດ, ເຈົ້າກໍ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ

ໄດ້ໄວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນການດໍາເນີນການ

ຜະລິດ. ຖ້າເຈົ້າມີບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ໃຫ້ຢຸດຂະບວນການຜະລິດກ່ອນ, 

ບໍ່ຄວນສືບຕໍ່ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ອາດຈະບໍ່ສາມາດຂາຍອອກໄດ້. ການຄວບຄຸມ

ຄຸນະພາບການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍັງເປັນການປ້ອງກັນໃຫ້ເຈົ້າດໍາເນີນການ

ຜະລິດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ. ນອກຈາກນີ້, ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້

ຂະບວນການຜະລິດສາມາດດໍາເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. 

ຄວາມສຳຄັນຂອງການຄວບຄຸມຄຸນະພາບແມ່ນການສ້າງຕົວຢ່າງສິນຄ້າໄວ້. ວິທີ

ນີ້ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄາດຫວັງ  ແລະ ປະ

ຍັດເວລາຂອງເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ.  

 

 

1. ໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າທົວທວນຄືນການກວດສອບໃນຕາຕະລາງ  6ຄ.  

2. ປຶກສາຫາລືສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມເພີ່ມລາຍການ

ເພີ່ມເຕີ່ມໃສ່ໃນຕາຕະລາງ.  

 

ຕາຕະລາງ 6ຄ: ແບບກວດສອບການຄວບຄຸມຄຸນະພາບສິນຄ້າຕົວຢ່າງ ແມ່ນ/

ບໍ່ແມ່ນ 

ສີ ກົງກັບສີທີ່ລູກຄ້າສັ່ງບໍ? 

ຄືກັບຕົວຢ່າງບໍ? 

ສີຄືກັນທຸກຢ່າງບໍ? ແຫ້ງ? ສີລອກອອກ ຫຼື ຈາງລົງບໍ? 

 

ວັດຖຸດິບ ຄຸນະພາບຄືກັບຕົວຢ່າງບໍ? 

ຄຸນະພາບທຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລູກຄ້າສັ່ງບໍ? 
 

ກິ່ນ ສິນຄ້າມີກິ່ນຂອງຄາບຂີ້ໝ້ຽງ, ສີ, ກິ່ນອົບ, ເມິກຍ້ອມ

ຜ້າ, ດິນ, ຢາ, ເບົ້າຫຼອມ, ຢາສູບ ຫຼື ບໍ? ເຊິ່ງກິ່ນ

ເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຕໍ່ວ່າໄດ້. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້

ອັດອາກາດເຂົ້າໄປພຽງພໍແລ້ວບໍ ກ່ອນທີ່ຈະບັນຈຸ ແລະ ຈັດ

ສົ່ງ. 

 

ຂະໜາດ ຂະໜາດໄດ້ຕາມສິນຄ້າຕົວຢ່າງບໍ? ຫຼື ໄດ້ຕາມຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າບໍ? 

ການຜະລິດແຕ່ລະຄັ້ງ ຂະໜາດເທົ່າກັນບໍ? 

ນໍ້າໜັກເທົ່າກັບຕົ້ນສະບັບບໍ? 

 

ສໍາເລັດຮູບ ເປັນສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບຕາມສັ່ງ ແລະ ມີການຕົບແຕ່ງເພີ່ມ

ບໍ? 

ລູກຄ້າມັກສິນຄ້າຕົວຢ່າງ ແລະ ສັ່ງຊື້ຕາມນັ້ນບໍ? 

 

ການປະກອບ

ສ້າງ 

ເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມ, ຊ່າງມີສີມື ແລະ 

ເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຈັດສົ່ງ

ສິນຄ້າ? 

 

ການເກັບ

ມ້ຽນ 

ມີການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມບໍ? ມີເບົ້າຫຼອມ? ແມງໄມ້? 

ລະດັບຄວາມຊຸ່ມເໝາະສົມ? 
 

10 ນາທີ 
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ການຫຸ້ມ

ຫໍ່ 

ສະຫຼາກ, ປ້າຍຊື່, ແລະ ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ ມີຄຸນນະພາບບໍ? 

ຫຼື ໃສ່ຖົງຕາມລູກຄ້າສັ່ງບໍ? 
 

ການບັນຈຸ ອຸປະກອນບັນຈຸຢູ່ໃນສະພາບດີບໍ? ກ່ອງແໜ້ນໜາພໍທີ່ຈະ

ຫິ້ວໄດ້ບໍ? ປ້ອງກັນນໍ້າໄດ້ບໍ? 
 

ເລັ່ງດ່ວນ ຖ້າເປັນການຜະລິດທີ່ເລັ່ງດ່ວນ? ເຈົ້າມີການຫຼຸດຄຸນ

ນະພາບສິນຄ້າລົງບໍ? 
 

ອື່ນ?   

ອື່ນ?   

ອື່ນ?   

 

 

 ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຄວບຄຸມ

ຄຸນະພາບ  

 

 

ກິດຈະກຳ 6ງ : ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

1. ໃຫ

້

ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 6ງ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນເລກ 1-3 ສິ່ງ

ປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນ

ມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າ

ຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງນີ້.  

 

ຕາຕະລາງ 6ງ: ແຜນປະຕິບັດານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ  

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ ເມືອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ເລືອກເອົາວິທີ

ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ເພື່ອປັບປຸງການຄວບຄຸມ

ການຜະລິດ ແລະ ຄຸນະພາບ. ຈົ່ງຈື່ທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມາ

ນັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາມີເພື່ອບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມານັ້ນ.   

 

10 ນາທີ 
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ປ່ຽນແປງ ແນວໃດ? 

    

    

    

 

ໃນບົດນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ຄຸນ

ນະພາບ. ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າຄວາມປອດໄພຕ້ອງມາກ່ອນສະເໝີ. ນອກຈາກນັ້ນ

, ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນ

ນະພາບໂດຍຜ່ານຂະບວນການທັງໝົດ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ, 

ຈົ່ງເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 8. 
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ບົດທີ 7: ການ

ຄິດໄລ່ຕົ້ນ

ທຶນ ແລະ ການ

ຕັ້ງລາຄາ 
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ບົດທີ 7: ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ 

ແລະ ການຕັ້ງລາຄາ  

  

 

 

 

 

ສະພາບລວມ: 

 

 

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງບົດນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ

ທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຕັ້ງລາຄາສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດ 6 ກິດຈະກຳ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

 ຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຄາ.   

 ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງການເກັບບັນທຶກ .  

 ເຂົ້າໃຈວິທີຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ  ແລະ ເພີ່ມລາຄາ.  

 

ກິດຈະກຳ 7ກ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຕົ້ນທຶນ 

ແລະ ລາຄາ  

[5 ນາທີ]  

 

ກ່ອນເຈົ້າຂາຍສິນຄ້າຂອງເຈົ້າສູ່ຕະຫຼາດ, ເຈົ້າຕ້ອງ

ຮູ້ຈັກຕົ້ນທຶນຂອງສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະຜະລິດຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງ

ເຈົ້າສາມາດຮູ້ຈັກລາຄາທີ່ຕ້ອງການຂາຍເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ .  

 

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກຕົ້ນທຶນທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຜະລິດສິນຄ້າ , ເຈົ້າຈະ

ສາມາດຮູ້ຈຳນວນຜົນກຳໄລທີ່ເຈົ້າໄດ້ມາໄດ້ແນວໃດໃນເວລາທີ່ຂາຍໄດ້ວ່າ

ເຈົ້າໄດ້ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ? ຖ້າເຈົ້າຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າ

60 ນາທີ 

 

9 
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ອາດຄິດວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ລາຄາທີ່ດີສຳລັບສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ, ແຕ່ເຈົ້າອາດເສຍ

ເງິນໃນຕົວຈິງ. ເຈົ້າເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າເຈົ້າຂາຍໄດ້ດີ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍມີເງິນ

ໃນກະເປົ່າເງິນຂອງເຈົ້າຈັກເທື່ອ? ຕົ້ນທຶນຂອງເຈົ້າອາດສູງກວ່າສິ່ງ

ທີ່ເຈົ້າຄິດ. 

 

ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ ແມ່ນການລວມ (ບວກ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການ

ຜະລິດ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າໃດໜຶ່ງ. ຕົ້ນທຶນການຜະລິດຂອງເຈົ້າ ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ທັງໝົດທີ່ເຈົ້ານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. 
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ກິດຈະກຳ 7ຂ: ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ  

 

[10 ນາທີ]  

 

ຄ່າໃຊ້ທາງອ້ອມ ແມ່ນທຸກການໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ເຈົ້າໃຊ້ດໍາ

ເນີນທຸລະກິດ ເຊິ່ງອາດບໍ່ຈໍາເປັນ ຖ້າເຈົ້າດໍາເນີນທຸລະ

ກິດໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງ. ສ່ວນຫຼາຍ

ແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມແມ່ນຈະມີສະ   ເໝີ. ຕົວຢ່າງ: 

ການນໍາໃຊ້ນໍ້າປະປາ ແລະ ໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການຜະລິດສິນຄ້າ 

ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. 

 

ອາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມຫຍັງແດ່? ເຈົ້າໄດ້ໂທລະສັບໃນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ

ບໍ່, ເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍ (ຫ້າມລືມເຈ້ຍ), ເຈົ້າໄດ້ນັ່ງລົດເມ ຫຼື ຂັບ

ລົດໄປຂາຍສິນຄ້າຂອງເຈົ້າບໍ່? ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່

ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເບີ່ງຄືນໃນເວລາທີ່ທ່ານຂາຍສິນຄ້າ.  

 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ: ຄ່າເຊົ່າ, ຄ່ານໍາໃຊ້, ພາສີ ແລະ ອາກອນ, ໃບອະນຸຍາດ, 

ປະກັນໄພ ແລະ ອື່ນໆ 

 ການບໍາລຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ 

 ໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ ເຊັ່ນ: ປຶ້ມບັນທຶກ, ຄ່າສົນສົ່ງ, ຄ່າໄປສະນີ. 

 ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ: ເຈ້ຍ, ບິກ. ຄອມພິມເຕີ, ເຄື່ອງສົ່ງແຟກ. 

 ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ນໍ້າມັນທີ່ໃຊ້ໃນການໄປແກ່ເອົາວັດຖຸດິບ ແລະ ສົ່ງ

ສິນຄ້າ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດສິນຄ້າໃໝ່ (ວັດຖຸດິບ, ແຮງງານ, ແລະ ສິ່ງຈໍາ

ເປັນອື່ນໆ) 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ ແລະ ຈັດສົ່ງສິນຄ້າ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຕະຫຼາດ ແລະ 

ສົ່ງເສີມການຂາຍ, ລວມທັງ ຄ່າສະຖານທີ່ວາງສະແດງ, ຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປ

ວາງສະແດງ ຫຼື ຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຂາຍ. 

 ຄ່າຈ້າງຄົນທໍາຄວາມສະອາດ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງສັງຄົມຕ່າງໆ 

 ຄ່າເດີນທາງ ຫຼື ຮັບສົ່ງຄົນງານໄປວຽກ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງສະມາຄົມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຈັດງານວາງສະແດງ ແລະ ສົ່ງເສີມ

ສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ. 

 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍປະຈໍາເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນກາຜະລິດ

ເຊັ່ນ: ຄ່າເຊົ່າ, ເງິນເດືອນ, ປະກັນໄພ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາແຕ່ລະຄັ້ງຈະມີຈໍານວນ

ເທົ່າໆກັນ ຢູ່ໃນການບັນທຶກຂອງເຈົ້າ. 
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ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຈາກການ

ຜະລິດຂອງເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ວັດຖຸດິບ, ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ວັນທີ່ເຮັດວຽກເພີ່ມ (ຄ່າຈ້າງ) 

ແລະ ຄ່າຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ອາດຈະຂຶ້ນ-ລົງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈໍາເປັນທີ່ຈະນໍາມາ

ຄໍານວນທຸກຄັ້ງເຈົ້າຈົດບັນທຶກ. 
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5 ນາທີ  

 

1. ໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າ, ປຶກສາຫາລືເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າມີຄວາມສຳຄັນ

ທີ່ເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນທຶນແຕ່ລະປະເພດ.  

2. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າປະກອບສ່ວນແນວໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ

ປະສົບຜົນສຳເລັດ 

 

ກິດຈະກຳ 7ຄ: ຄວາມສຳຄັນຂອງການເກັບບັນທຶກ  

 

[10 ນາທີ]  

ການແຍກຕົ້ນທຶນອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ  ແລະ ຮັກສາ

ການບັນທຶກທີ່ຊັດເຈນມີຄວາມຈໍາເປັນບໍ?  ເຈົ້າຈະບໍ່ໃຊ້ເວລາ

ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ເຈົ້າດີກ່ວາບໍ?  

 

ສະນັ້ນແລ້ວ, ຖ້າບໍ່ມີການບັນທຶກທີ່ເໝາະສົມ, ເຈົ້າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ

ເຈົ້າຈະໄດ້ຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຂາຍສິນຄ້າທີ່ໄດ້ເງິນໜ

້ອຍ?  

 

ເຈົ້າສາມາດຮູ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸລະກິດທັງໝົດໂດຍການຄດດໄລ່ເຂົ້າໃສ່ມູນ

ຄ່າທີ່ເຈົ້າຂາຍສິນຄ້າ. ຕົວຢ່າງ, ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນຈຸຄ່າໄຟຟ້າໃສ່ໃນລາຄາ

ຂາຍ, ເຈົ້າອາດບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າດັ່ງກ່າວນີ້. ເຈົ້າຈະດໍາເນີນ

ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າຄືແນວໃດຖ້າບໍ່ມີໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ?  

 

ສະນັ້ນແລ້ວ, ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຈັກຈໍານວນຄ່າໃຊ້ໄຢຢ້າໃນແຕ່ລະເດືອນໄດ້

ແນວໃດ ເພື່ອຈັດສັນໃສ່ແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ? ມີ ສອງວິທີພື້ນຖານໃນການຈັດ

ສັນຄ່າໄຟຟ້າໃສ່ໃນແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ:  

 ການເພີ່ມຈໍານວນເງິນເຂົ້າລາຄາສິນຄ້າແຕ່ລະຢ່າງ ຫຼື 

 ການເພີ່ມອັດຕາຕົ້ນທຶນທາງອ້ອມໃສ່ການຜະລິດແຕ່ລະຢ່າງ 

 

ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດບັນຊີສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ  ແລະ 

ລະບົບການເກັບບັນທຶກທີ່ຄົງທີ່  ແລະ ແນ່ນອນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ ແລະ ນັກ

ບັນຊີ ຫຼື ຜູ້ເກັບມ້ຽນສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້.  
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ກິດຈະກຳ 7ງ: ການຕັ້ງລາຄາ  

 ການຕັ້ງລາຄາເປັນຂະບວນການຄິດໄລ່ ລາຄາທີ່ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າສາມາດຂາຍໄດ້, 

ເຈົ້າຈະໄດ້ກໍາໄລທໍ່ໃດ ຈາການຂາຍສິນຄ້າ ເຊິ່ງມັນເປັນສີລະປະການຂາຍ. 

ເພື່ອກໍານົດລາຄາຂາຍສິນຄ້າ ແມ່ນເອົາເງິນລົງທຶນທັງໝົດເຂົ້າໃນ

ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ບວກກັບຂອບເຂດກໍາໄລ, ແລະ ຊອກຫາລາຄາ

ເປັນກາງ ລະຫວ່າງ ລາຄາທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເກັບ ແລະ ລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ, ແລະ ລາຄາ

ຂອງຄູ່ແຂ່ງ. 

 

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ, ຄວາມຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າ ອາດຈະບໍ່ມີຜົນໂດຍກົງເຖິງ ມູນຄ່າ

ລົງທຶນຕົວຈິງ. ເຈົ້າອາດຈະພົບວ່າ ການຫາເງິນຂອງເຈົ້າ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້

ກໍານົດລາຄາສູງ ກວ່າລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ. ໝາຍຄວາມວ່າ ທ້ອງຕະຫຼາດບໍ່ສາມາດປະ

ເມີນລາຄາສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການໄດ້ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ

ເລື່ອງສ່ວນຕົວ ຂອງນາຍຊ່າງ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແຕ່ມັນເກີດແບບນີ້

ເລື້ອຍໆ. ທຸກໆຄົນລ້ວນຕ້ອງການຕໍ່ລອງທີ່ຈະຈ່າຍໃນລາຄາຕໍ່າສຸດ ແລະ ໄດ້ຮັບ

ສິນຄ້າໃນປະລິມານຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້, ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງການ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍຈາກກິດຈະກໍາເລັກນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຈະ

ເຮັດແນວໃດເພື່ອກໍານົດລາຄາສູງທີ່ສາມາດຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້? ທໍາອິດ ໃຫ້

ເຈົ້າລອງຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດລົງ ໂດຍບໍ່ມີການປຽບທຽບ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ

ປອດໄພ. 

 

 

10 ນາທີ 

 

1. ລວບລວມໃສ່ຕາຕະລາງຂອງສິນຄ້າອີກຄັ້ງ. 

2. ໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າ, ລະດົມແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວິທີການຫຼຸດຜ່ອນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເພີ່ມລາຄາຂອງສິນຄ້າໃສ່ໃນຕາຕະລາງ . 
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ກິດ

ຈະກຳ 

7ຈ: 

ແຜນ

ປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

1. ໃຫ

້

ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 7 ຈ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນເລກ 1-3 

ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນ

ມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າ

ຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງນີ້.  

 

ຕາຕະລາງ 6ຈ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

ໃນບົດນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ ແລະ ການ

ຕັ້ງລາຄາ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ, ຈົ່ງເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມື

ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 9. 

  

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ເລືອກເອົາວິທີ

ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດງານ ເພື່ອປັບປຸງຄິດໄລ່ຕົ້ນ

ທຶນ ແລະ ຕັ້ງລາຄາຂອງສິນຄ້າຂອງທ່ານ. ຈື່ໄວ້ວ່າທຸກໆສິ່ງ

ທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາມີເພື່ອບັນທຶກສິ່ງ

ທີ່ຄິດມານັ້ນ.  

 

10 ນາທີ 
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ບົດທີ 8: 

ເຫດຜົນປະຕິເສດ

ການສັ່ງຊື້ 
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ບົດທີ 8: ເຫດຜົນປະຕິເສດການ

ສັ່ງຊື້ 

 

 

 

 

  ເນື້ອໃນໂດຍລວມ: 

 

 

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງບົດນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວິທີການປະຕິເສດການ

ສັ່ງຊື້ທີ່ດີ. ອາດເບີ່ງຄືການຕອບໂຕ້ທີ່ງ່າຍດ່າຍ  ແຕ່ ສາມາດເປັນສິ່ງ

ທີ່ດີສຸດສຳລັບທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ.  

 

ກິດຈະກຳ 8ກ: ການປະຕິເສດການສັ່ງຊື້:  

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ດີໃນການປະຕິເສດການສັ່ງຊື້:  

 ບໍ່ມີກໍາໄລ. ຕ້ອງປະຕິເສດການສັ່ງຊື້ ເພື່ອຮັກສາການຜະລິດຂອງໂຮງງານ 

ແລະ ບໍ່ຢາກປິດການຜະລິດລົງ ແລະ ເພື່ອຮັກສາພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ

ອົບຮົມໄວ້ ເມື່ອມີການສັ່ງຊື້ໃໝ່ທີ່ອາດໄດ້ຜົນກໍາໄລຈາກ. ມັນມີຄ່າ

ໃຊ້ຈ່າຍສູງກວ່າໃນການຊອກຫາ ແລະ ນຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານໃໝ່ ແລະ 

ເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດໃໝ່. 

 ຜູ້ຊື້ເປັນໜີ້ເຈົ້າ. ມັນບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າທີ່ອອກເງິນກະແສ

ເງິນສົດໃຫ້ລູກຄ້າ, ເຂົາເຈົ້າເປັນພຽງຜູ້ສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ກັບເຈົ້າ 

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຈ່າຍກ່ອນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ. ເລື່ອງການຊໍາລະໃນການສັ່ງຊື້

ທີ່ຜ່ານມາ ຕ້ອງມີການຊໍາລະກ່ອນຈຶ່ງຈະສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ອີກ. 

 ມັນໃຫຍ່ເກີນທີ່ເຈົ້າຈະຮັບມື: ມັນໃຫຍ່ ແລະ ຍຸ້ງຍາກເກີນຄວາມສາມາດຂອງ

ເຈົ້າ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ເຈົ້າຈະຜິດພາດສູງ. 

 ສັ່ງຊື້ຫລາຍຄັ້ງດຽວ: ເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຈ້າງຄົນງານ ແລະ ລົງທຶນຝຶກສອນ

ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວ. 

 ຜູ້ຊື້ ແລະ ຕະຫຼາດ ມີປະລິມານໜ້ອຍ 

 ໄລຍະການຊໍາລະບໍ່ເໝາະສົມ 

 ໄລຍະການຊໍາລະ ແລະ ລາຄາດີເກີນໄປ: ຕ້ອງໄດ້ລະວັງ 

 ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງການເງິນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ອາດຈະເປັນໜີໄດ້ 

 ເຈົ້າບໍ່ມີເວລາໃການຜະລິດ ເພື່ອຈັດສົ່ງໃຫ້ທັນກໍານົດ 

 ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການສັ່ງຜະລິດຂອງລູກຄ້າອື່ນທີ່ເຈົ້າຮັບໄປແລ້ວ 

10 ນາທີ 

 

10 
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 ເປັນການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຈົ້າເຊັນໄວ້ກັບລູກຄ້າລາຍອື່ນ 

 ສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຜະລິດ ແລະ ເຈົ້າກໍບໍ່ມີປະສົບການ 

 ເຈົ້າໄດ້ຢຸດຜະລິດສິນຄ້ານັ້ນໄປແລ້ວ 

 ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກລູກຄ້າ 

 

 

 

 

10 ນາທີ 

 

1. ໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າ, ແລກປ່ຽນປະສົບການທີ່ເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດການສັ່ງ

ຊື້  

2. ມີເວລາໃດບໍ່ທີ່ເຈົ້າຕົກລົງ ແລະ ສັ່ງຊື້ ເຊິ່ງເຈົ້າຄວນປະຕິເສດ?  

3. ຮ່າງຄຳຕອບຫາລູກຄ້າຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ສັ່ງຊື້ ເຊິ່ງຕ້ອງການ

ປະຕິເສດ. 

4. ບັນທຶກຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ຄຳຕອບໃສ່ຕາຕະລາງ 8 ກ 

ຕາຕະລາງ 8ກ: ການປະຕິເສດການສັ່ງຊື້  
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ການປຶກສາຫາລື 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ່າງຄຳຕອບຫາລູກຄ້າຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ສັ່ງຊື້ ເຊິ່ງຕ້ອງການປະຕິເສດ. 
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ກິດ

ຈະກຳ 

8ຂ : 

ແຜນ

ປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

1. ໃຫ

້

ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 8 ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນເລກ 1-3 

ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນ

ມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າ

ຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງນີ້.  

 

ຕາຕະລາງ 8ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

ໃນບົດນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິເສດການສັ່ງຊື້

ທີ່ດີ. ເຈົ້າສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້

ໄດ້ໃນຂໍ້ທີ 10, ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ. 

  

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ເລືອກເອົາວິທີ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນເວລາທີ່ທ່ານປະຕິເສດການສັ່ງ

ຊື້. ຈົ່ງຈື່ທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາ

ມີເພື່ອບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມານັ້ນ.   

 

10 ນາທີ 
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ບົດທີ 9: 

ແຜນການ 

ປະຕິບັດງານ 

ທີ່ເປັນບຸລິ

ມະສິດ 
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ບົດທີ 9: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່

ເປັນບຸລິມະສິດ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ດ້ວຍປະລິມານວຽກທີ່ມາພ້ອມກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ມັນບໍ່

ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສະເໝີໄປທີ່ຈະລົງມືປະຕິບັດການປ່ຽນແປງຕາມອຳເພີໃຈ

ເຈົ້າໄດ້ຕະຫຼອດ. ໃນພາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ທ່ານ

ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໃນຊ່ວງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດແບບ

ງ່າຍດາຍເຂົ້າໃນການປັບປຸງທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ຈົ່ງເຮັດກິດຈະກຳໜຶ່ງ. 

 

ກິດຈະກຳ 9ກ: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບໍລິມະ

ສິດ  

 

ທ່ານຈະໄດ້ປະຕິບັດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ບົດຕໍ່ບົດ ເພື່ອກໍານົດລຳດັບ

ຄວາມສຳຄັນຂອງແຜນການທີ່ເຈົ້າໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດທີ່ຜ່ານມາ . 

 

 

1. ສົນທະນາພາຍໃນກຸ່ມ. ໃຫ້ທຸກໆຄົນລາຍງານສິ່ງທີ່ໄດ້ຈາກລະກິດຈະກຳຜ່ານ

ມາ ໂດຍເລີ່ມຈາກກິດຈະກຳທຳອິດ.   

2. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ໃຊ້ຕາຕະລາງ 9 ກ: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ເປັນ

ບຸລິມະສິດ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເບິ່ງແຜນປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ

ນັ້ນ ແລະ ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ຢາກປ່ຽນແປງ ທີ່ທ່ານ

ຕ້ອງການນຳສະເໜີ ແລະ ຈະເລີ່ມເມື່ອໃດ, ພາຍໃນ 1 ອາທິດ? ພາຍໃນ 1 ເດືອນ? ພາຍ

40 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

40 ນາທີ 
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ໃນ 2 ເດືອນ? ຈົດອອກມາຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແຜນການ.  [15ນາທີ] 

3. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນນຳສະເໜີແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງຕົນ 

ແລະ ໃຫ້ກຸ່ມປະຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບແຜນການດັ່ງກ່າວວ່າຄວນປ່ຽນ ຫຼື 

ມັນມາຖືກທາງແລ້ວ. ແຕ່ລະຄົນມີເວລາ 5 ນາທີ . [25ນາທີ] 

4. ການທົນທະນາເປັນກຸ່ມ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມເວລາໃນການພົບປະກັນອີກກໍໄດ້, 

ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເພື່ອຝຶກແອບບາງກິດຈະກຳເພີ່ມເຕີມ, ເຊັ່ນ 

ການກຳນົດຕົ້ນທຶນ. ເຈົ້າສາມາດວາງແຜນທີ່ຈະພົບກັນເປັນປົກກະຕິ ແລະ 

ໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ນຳສະເ

ໜີໄປ.   
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ຕາຕະລາງ 9ກ: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

ການປ່ຽນແປງ

ທີ່ເປັນ

ບຸລິມະສິດຂອງ

ຂ້ອຍ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມືອໃດ? 

ໃຜເປັນຄົນ

ຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

    

    

    

 

 

ການຈັດລຳດັບການປະຕິບັດວຽກງານ, ກິດຈະກຳທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດສຳເລັດໃນຕອນ

ທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ມັກຈະກະ

ຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເຂົ້າ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ວຽກງານຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າພ້ອມກັບປຶ້ມ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີກ່ຽວກັບການການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃນ

ໃຫ້ຕົນເອງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະສຶກສາ

ທຸກຂໍ້ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີໃນມື້ນີ້. ເຈົ້າສາມາຮຽນ

ຮູ້ກ່ຽວກັບໃບສັ່ງຊື້ ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນດ້ວຍຕົວເອງ. 

 

ນີ້ແມ່ນຕ້ອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຮັດການປະເມີນຜົນ

ຕົນເອງ. ໃນອີກ 2-3 ເດືອນຂ້າງໜ້າຍັງຈະມີບາງຢ່າງໃຫ້ຕິດຕາມຕື່ມ.  
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ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ: 

ກິດຈະກໍາ 2ຄ 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດທີ 1 

ສິ່ງທີ່ ນຸ້ຍ ເຮັດຖືກຕ້ອງມີຫຍັງແດ່? ແລະ ສິ່ງທີ່ ດາຣາພອນ ເຮັດ

ຜິດພາດ ມີຫຍັງແດ່?  

ນຸ້ຍ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ດາຣາພອນ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດທີ 2  

ລະບົບ ຂອງ ນຸ້ຍ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດທີ 3 

ສິ່ງທີ່ ດາຣາພອນ ເຮັດ 

ປະຈຸບັນ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ວຽກລ່ວງເວລາ (Over time) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6. 

7. 

6. 

7. 

ກິດຈະກໍາ 2ງ: 

ຟຣິບຊາດທີ 4 

ນໍາໃຊ້ລະບົບເພື່ອ : 

 ປະເມີນສະຖານະການ ແລະ ສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້  

 ກໍານົດຕະຫຼາດ ແລະ ລູກຄ້າໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຈົ້າ 

 ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ ແລະ ລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ 

 ພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ  

 ປັບປຸງການຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ຄຸນະພາບ 

 ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ  

 ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ ແລະ ການຕັ້ງລາຄາ 

 ການບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື  

 ຕັດສິນໃຈ ໃນການຍອມຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດການສັ່ງຊື້  
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