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ຄໍານໍາ
ກ່ຽວກັບ C-BED
ການພັດທະນາວິສາຫາກິດແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (C-BED) ແມ່ນແຜນການຝຶກ
ອົບຮົມແບບໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ຊຶ່ງອອກແບບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ
(ILO)

ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານທັກສະ

ຄວາມສາມາດໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ແລະ

ເສີມຂະຫຍາຍຂີດ

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
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳຂັ້ນຕ່າງໆ

ແລະ

ມີການປຶກສາຫາລື

ພຽງແຕ່

ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້.

ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ສະມັດຖະພາບໃໝ່ໆ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການພົວພັນ
ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການ ປະກອບສ່ວນຄໍາຄິດຄໍາ
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 CBED ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈະເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ C-BED ສຳລັບຜູ້ປະກອບ
ການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້, ຊຸດປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະມັດຖະພາບໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ເສີມ
ສ້າງທັກສະໃນຂະແໜງການສະເພາະຕ່າງໆ
ເນື່ອງ.

ແມ່ນຕ້ອງມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່

ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນຳໄປຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກ

ອົບຮົມສະເພາະ

ຫຼື

ຈະນຳໄປຜະສົມກັບແຜນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
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ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວປະກອບມີຫລາຍປະເພດ. ຄໍາສັບ “ຈຸດໝາຍປາຍທາງ”
ໝາຍເຖິງ

ປະເທດຕ່າງໆ,

ພາກພື້ນຕ່າງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ,

ແຂວງ,

ເມືອງ,

ສວນ

ສາທາລະນະ, ເພື່ອນບ້ານ, ອະນຸສາວະລີ, ພິພິທະພັນ ແລະ ອື່ນໆ. ປຶ້ມປະຕິບັດ
ວຽກງານທີ່ດີນີ້

ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຫລັກໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງທຸກປະເພດ,

ແຕ່ເນັ້ນໃສ່ການຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບ “ການຮວບຮ່ວມຈຸດໝາຍປາຍທາງ” ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານຈຸດໝ
າຍປາຍທາງ
ການຝຶກອົບຮົມ:
ຄວນນໍາໃຊ້ຊຸດຝຶກອົຮົມການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ເພື່ອຊ່ວຍກະຕຸ້ນ

ບັນດາຜູ້ຈັດການຈຸດໝາຍປາຍທາງ ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ປັບປຸງການບໍລິຫານຈຸດໝ
າຍປາຍທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມນີ້ເນັ້ນໃສ່ບັນດາຫຼັກການສຳຄັນ

ຂອງການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການ

ບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຢູ່ແລ້ວ

ແລະ

ຊ່ວຍໃຫ້

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຕື່ມອີກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດຮຽນຮູ້
ໄດ້ຈາກອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ C-BED ຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ: SBO ຫຼື AE. ບັນດາ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມນຳເອົາປະສົບການທີ່ຕົນເອງມີອອກມາ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ (ຢ່າງໜ້ອຍມີ
ແຜນການປະຕິບັດງານ 3 ແຜນ ທີ່ນຳສະເໜີການປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ).
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ:


ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງໃຫ້ດີຂຶ້ນ



ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວິເຄາະຫລັກການການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ



ຮັບຮອງທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ



ກໍານົດເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານເພື່ອປັບປຸງຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງ
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ເລືອກເອົາແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ



ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ເລີ່ມວາງແຜນດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນ
ໄວ້ກ່ອນ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ:
ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້
ຈັດການຈຸດໝາຍປາຍທາງໝົດທຸກຄົນ ໄດ້ປັບປຸງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງຕົນ. ທຸກ
ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບແມ່ນຈະຖືກສະເໜີ
ເຄີຍກັບຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ໝົດມື້.

ແລະ

ສ້າງຄວາມຄຸ້ນ

ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ,

ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບນີ້ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ ຄູ່ມືການ
ປະຕິບັດງານທີດີ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ ປະກອບມີ:
ເຄື່ອງມື, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແບບຝຶກຫັດ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາຜູ້ຈັດການຈຸດໝ
າຍປາຍທາງ.

ວິທີການນໍາໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມືການ
ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ
ເຄື່ອງມືການປະຕິບັດ
ທີ່ດີ
ແບບຝຶກຫັດ

ກໍລະນີສຶກສາ

ນິຍາມ

ຄໍາແນະ
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ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການ

ix

ການບໍລິຫານ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງ
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ບົດທີ 1: ເນື້ອໃນໂດຍລວມການ
ບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ຈຸດປະສົງ:


ເພື່ອສະແດງພາບລວມຂອງອົງປະກອບການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ



ເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນ

ແລະ

ລະບຸບົດບາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງ.
ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ:


ຄວາມສຳຄັນຂອງພາກນີ້ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນບົດທີ 1

1.1. ການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມໝາຍ:

ການບໍລິຫານຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງ
ການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ ໝາຍເຖິງການສ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນງານທີ່
ສົມບູນແບບ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸນຄ່າການທ່ອງທ່ຽວ
(ໃຫ້ເບິ່ງພາກຕໍ່ມາສໍາລັບຄວາມໝາຍຂອງການເພີ່ມມູນຄ່າ).

ການບໍລິຫານ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ຕ້ອງໃຊ້ໃນແຜນການປະຈຸບັນ, ແຜນການໄລຍະສັ້ນ ແລະ ແຜນໄລຍະ
ຍາວ ແລະ ການບໍລິຫານ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຍືນຍົງ. ມັນແຕກຕ່າງ
ຢ່າງຊັດເຈນ, ແຕ່ຕ້ອງອາໃສເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິຫານ
ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ບໍ່ແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວ

ຢູ່ທີ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ທີມງານບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ (ຫລື ຄະນະກໍາມະການ) ໄດ້
ສ້າງແຜນ ແລະ ປະຊຸມເປັນປະຈໍາ (ເຊັ່ນວ່າ ທຸກ 3 ຫຼື 6 ເດືອນ) ເພື່ອປະເມີນ
ແລະ ປັບປຸງການດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
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1.2. ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ
່ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດຊົນນະບົດ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່
ຂຶ້ນໃໝ່,

ໝາຍເຖິງ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ພັດທະນາ

ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາສະຖານທີ່່ຕ່າງໆ

ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄວາມຈໍາເປັນຂອງການທັບຊ້ອນກັນ

ໃນຊົນນະບົດ.

ຂອງຈຸດໝາຍປານ

ທາງ 2 ປະເພດທີ່ທັບຊ້ອນກັນ. ທັງສອງຢ່າງນີ້ລ້ວມແລ້ວແຕ່ແມ່ນແຫລ່ງ
ທ່າແຮງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດໂດຍຜ່ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດ້ຄົ້ນພົບກາລະໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ
ທີ່ສຸດ.

ຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງແບບໃໝ່ ຫຼື

ໃນການ

ມີການພັດທະນາໜ້ອຍ

ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງຊົນຊັ້ນກາງໃນ ຫຼາຍປະເທດ

(ໂດຍສະເພາະ

ຈີນແລະ ອິນເດຍ) ຊຶ່ງປະຊາຊົນຂອງປະເທດເຫລົ່ານີ້ແມ່ນມີທ່າແຮງຫລາຍ ໃນ
ການເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກ

ແລະ

ບັນດາປະເທດອາຊຽນ

ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ

ຄວາມໃກ້ຊິດກັບແຫຼ່ງຕະຫຼາດທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ . ກໍ່ຄືການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ເປັນການຂະຫຍາຍການຂົນສົ່ງ

ຂົນສົ່ງກໍ່ຫຼຸດລົງ

ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນພາກພື້ນມີການເດີນທາງ

ແລະ

ຊຶ່ງລາຄາການ

ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເປັນຫຍັງການວາງແຜນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?
ໃນຕອນນີ້ໄດ້ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ແລະ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ ທີ່
ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງກະຈາຍໄປໃນເຂດຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນ. ບັນດາ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ທີ່ວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າບ່ອນອື່ນໆ ຈະມີທ່າແຮງໃນການແຂ່ງຂັນ
ສູງ.

ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ຫາກໍ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່
ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ແຜນ?

ພ້ອມກັບພາບລວມຂອງການພັດທະນາ

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີການວາງ

ນີ້ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດບາງຢ່າງທີ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນ

ແຜນການທີ່ສົມບູນ:
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 ບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
 ການຂົນສົ່ງ (ພ້ອມກັບເສັ້ນທາງການປະສານງານ ແລະ ແຜນການເດີນທາງ)
 ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຖະໜົນ, ໄຟຟ້າ, ອິນເຕີເນັດ, ໂຮງໝໍ,
ແລະ ອື່ນໆ.)
 ການບໍລິການອາຫານທີ່ມີຄຸນະພາບ
 ສະຖານທີ່ພັກອາໄສ

ການພັດທະນາຄວນຄ່ອຍໆເປັນຄ່ອຍໆໄປ

ຈາກການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ທີ່ສາມາດດຶງ

ດູດໃຈເອົານັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ.
ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ,

ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ

ແລະ ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ. ຊຶ່ງຜົນສໍາເລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
ປັດໃຈທໍາອິດແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈທີ່ສອງແມ່ນແຮງຈູງ
ໃຈ

ແລະ

ທັກສະຢູ່ໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນ.

ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າບ້ານອື່ນໆ,

ຕົວຢ່າງ,

ບ້ານໜຶ່ງອາດມີນັກ

ແຕ່ອາດຈະລົ້ມເຫຼວໃນການດຶງດູດນັກ

ທ່ອງທ່ຽວ ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ຖ້າຫາກວ່າມັນ
ຢູ່ໄກຈາກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ, ນັກທ່ອງທ່ຽວອາດບໍ່ຕ້ອງການໄປ.

ການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງມີຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດ່?


ການວິໄຈການຕະຫຼາດຈະເປັນຕົວຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ຕ່າງໆ ເພື່ອການພັດທະນາໃຫ້ດີທີ່ສຸດໄດ້ຄືແນວໃດ



ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທຳມະຊາດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳໄດ້ ຮັບການປົກປັກ
ຮັກສາ



ການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກກວດກາ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້



ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາຈາກການ
ປ່ຽນແປງທີ່ໄວວາ



ວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນແມ່ນມີມູນຄ່າ ແລະ ຖືກຮັກສາໄວ້



ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດຖືກກະຈາຍອອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ
ໄປທົ່ວພາກພື້ນ.



ຄວາມພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວມີຫຼາຍຂຶ້ນ



ທຸລະກິດທີ່ເຮັດຊໍ້າກັນ ແລະ ທຸລະກິດແນະນຳແມ່ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ



ພາບລັກໃນທາງທີ່ດີຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ

ການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຍັງແດ່?
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ທຶນ: ການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານ. ການໃຊ້ງົບປະມານ
ຂະໜາດໃຫຍ່ນັ້ນສິ່ງທີ່ງ່າຍກໍ່ຄືການວາງແຜນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
ແທ້ໆ. ຖ້າຫາກງົບປະມານມີຈຳກັດ, ມັນຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນໃນ
ການຕັດສິນໃຈວ່າຈະຈັດສັນທຶນທີ່ມີຈຳກັດນັ້ນຄືແນວໃດ .



ກຳນົດ

ແລະ

ຈັດບຸລິມະສິດເປົ້າໝາຍ:

ແຜນບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນກາທ່ານກຳນົດເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະສັ້ນ
ຕົນ

ແລະ

ໄລຍະຍາວຂອງ

ແລະ ຈັດລຳດັບບຸລິມະສິດດັ່ງກ່າວ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນໜ້າວຽກທີ່

ງ່າຍ; ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມຮອບຄອບໃນການພິຈາລະນາ.


ການບໍລິຫານພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

ມັນມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ມີ

ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນ
ຕ້ອງການສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາເອງ.

ບັນດາພາກສ່ວນເຫຼົ່າ

ນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິຫານ, ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ,
ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃຫ້ຄົງເດີມ.

1.3. ອົງປະກອບຫຼັກຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບຍືນຍົງ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍຍືນຍົງປະກອບດ້ວຍ 3 ອົງປະກອບສຳຄັນຄື:


ການເງິນ



ສັງຄົມ



ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຖ້າຫາກວ່າຈຸດໝາຍາຍທາງນັ້ນ ແມ່ນການຮັກສາຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ທັງ 3
ອົງປະກອບຈະຕ້ອງຖືກບໍລິຫານຢ່າງລະມັດລະວັງ .

ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ,

ມີຜູ້

ຈັດການຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ສັນນິຖານວ່າ
ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ບໍ່ມີຂີດຈຳກັດນັ້ນເປັນວິທີເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງ ຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງນັ້ນ.

ຊຶ່ງມັນໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າເປັນການສົມມຸດຖານ

ທີ່ຜິດ.

ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ,

ສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່

ຖືກຕ້ອງ.

ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ບໍ່ມີຂີດຈຳກັດນັ້ນໃນທີ່ສຸດກໍ ່ຈະນຳໄປ

ສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນປະລິມານຕົວ
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ຈິງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແຕ່ຜົນກຳໄລ ແລະ ຄຸນະພາບກໍ່ຈະຫຼຸດລົງ (ສຳຫຼັບ
ທັງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ).

ວົງຈອນຊີວິດຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດໝາຍປາຍທາງມີຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ນັກບໍລິຫານຕ້ອງ
ພິຈາລະນາຫຼັກການຂອງ “ວົງຈອນຊີວິດຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ.” ແຜນພາບຕໍ່ໄປ
ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວົງຈອນຊີວິຂອງຈຸດມາຍປາຍທາງ:



ການມີສ່ວນຮ່ວມ (Involvement): ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດໃນການສ້າງຄວາມ
ສົນໃຈຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ

ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ງວຈຸດໝາຍ
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ປາຍທາງດ້ວຍຮູບແບບອື່ນໆ

ນອກຈາກການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ

(ມັກຈະ

ຜ່ານ “ການເວົ້າປາກຕໍ່ປາກ” – ຫຼື, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊ່ອງທາງໃນອິນ
ເຕີເນັດ).

ສຳລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປຫົວຂໍ້ນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຄົ້ນ

ພົບ.


ການສຳຫຼວດ (Exploration): ດັ່ງທີ່ຄວາມຮູ້ຂອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໄດ້
ກະຈາຍອອກໄປ,

ນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດ

ເພື່ອ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນມີ


ການພັດທະນາ (Development): ໃນຖານະທີ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ມີຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ,

ມັນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມສົນໃຈຂອງສື່

ຊຶ່ງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງການພາກລັດ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນ. ການສົ່ງເສີມມວນຊົນກໍ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ
ທ່ອງທ່ຽວ.
ຂຶ້ນ,

ແລະ

ສາມາດດຶງດູດນັກ

ເພື່ອການບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຈຳນວນເພີ່ມ
ເພື່ອຂະຫຍາຍປະເພດສິ່ງດຶງດູດໃຈ,

ການລົງທຶນຢ່າງຕໍ່

ເນື່ອງມັກຈະບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ ແລະ ມີການຂາດການວາງແຜນ

ໝາຍເຫດ

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາອ້າງອີງຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ນີ້
ກໍ່ເພາະວ່າຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນ

3

ປະເພດ

ຂ້າງເທິງນັ້ນ.



ການລວມເຂົ້າກັນ:

ຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້ບັນລຸຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ

ຢ່າງເຕັມທີ່ ທາງດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວປະເພດຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນ ແລະ ການໂຄສະນາທີ່ກ້ວາງຂວາງ.


ການຫຼຸດລົງ, ການຊົບເຊົາ (ຄວາມງຽບງັນ), ຫຼື ການຟື້ນຟູ: ທັດຈາກ
ການລວມເຂົ້າກັນແລ້ວ,

ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ

ສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງປາຍທາງ, ແຕ່ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ
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ປາຍທາງກໍ່ມາຮອດທາງແຍກ.
-

ມັນອາດກ້າວລົງສູ່ຄວາມຕົກຕໍ່າຖ້າປັດໃຈເດີມໆເຮັດໃຫ້ຄ່າ
ນິຍົມຫຼຸດໜ້ອຍລົງ

–

ຕົວຢ່າງ,

ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນທີ່ີ

ຮູ້ຈັກສຳລັບຄວາມງາມຕາມທຳມະຊາດຂອງມັນສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
ຈາກການສ້າງຕຶກອາຄານທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ເພື່ອການຄ້າຫຼາຍເກີນ
ໄປ.
-

ມັນອາດເຊື່ອມໂຊມໜ້ອຍກວ່າພາວະທີ່ເໝາະສົມ ຖ້າຫາກວ່າຕະຫຼາດ
ມະຫາຊົນເຕັມໃຈທີ່ຈະດຳເນີນການຕໍ່ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງເວບໄຊ , ເຖິງ
ວ່າປະສົບການໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ.

-

ມັນອາດຖືກເຮັດໃຫ້ກັບມາສູ່ສະພາບເດີມ

ຖ້າວ່າປັດໄຈຕ່າງໆທີ່

ເຮັດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຮັບການແນະນຳ ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ.

ຈົ່ງຖາມຕົວທ່ານເອງ: ໃນຂັ້ນຕອນໃດທີ່ເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ?

ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
ເຂົ້າກັນ,

ຕ້ອງໄດ້ຕິດແທດກັບຂັ້ນຕອນການລວມ

ສິ່ງທີ່ຮີບດ່ວນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານແມ່ນການປະເມີນ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ. ສຳລັບຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ
່ ໃນຂັ້ນຕອນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ຂັ້ນຕອນການສຳຫຼວດ, ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ
ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍ ສາມາດຮັບປະກັນວ່າຈະມີອະນາຄົດທີ່ດີຂຶ້ນ .

1.4. ເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດຕະພັນ
ການນຳໃຊ້ກອບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດຕະພັນ

ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດໃນ

ການກຳນົດວິທີການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ.
ເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດຕະພັນແມ່ນຫຍັງ?
ເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດຕະພັນ ບາຍເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນ
ໃຊ້ໃນການຜະລິດສິນຄ້າ (ຫຼື ການບໍລິການ) ຈາກແນວຄວາມຄິດ , ຜ່ານການອອກ
ແບບ , ການຈັດຫາວັດຖຸດິບ , ໃຊ້ມະນຸດໃນການສ້າງສິນຄ້າ ແລະ ອຸປະກອນ , ມີການ
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ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຜະລິດ , ມີການຕະຫຼາດ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ແມ່ນການຈັດຈຳໜ
່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.
ແຜນພາບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 3 ອົງປະກອບພື້ນຖານ ຊຶ່ງມັກຈະ
ຢູ່ໃນເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການສະເພາະ
1.

ທີ່ມາ: ວັດຖຸດິບຫຍັງທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ວັດຖຸດິບ

ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ມາຈາກໃສ ?
2.

ການຜະລິດ: ໃຜເປັນຜູ້ຜະລິດ? ມັນໄດ້ຜະລິດມາແບບໃດ ແລະ ມາຈາກໃສ ?

3.

ການຕະຫຼາດ: ສິນຄ້າໄດ້ຖືກໂຄສະນາ ແລະ ຂາຍແນວໃດ , ຢູ່ໃສ ແລະ ໂດຍໃຜ ?

ແຜນພາບເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ

ເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດຕະພັນໄດ້ລວມເອົາອົງປະກອບ

ຫລາຍຢ່າງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຫລາຍພາກສ່ວນ. ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ, ຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ

ໄດ້ກວມອົາເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຂະແໜງການ

ຍ່ອຍ ເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ
ຊຶ່ງແຕ່ລະພາກສ່ວນແມ່ນມີເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດຕະພັນເປັນຂອງຕົວເອງຢ່າງຊັດ
ເຈນ.
ແຜນພາບຕໍ່ໄປນີ້ປະກອບມີຫລາຍການອົງປະກອບສະໜັບສະໜູນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ
ຊຶ່ງມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດຕະພັນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
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-

1.5. ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງ
ການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ ມັກຈະຖືກນຳພາໂດຍພາກລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
ໃນການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ. ໜ່ວຍງານນັ້ນໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ບໍລິຫານ
ການຮ່ວມມືກັບ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການພາກລັດອື່ນໆ ແລະ ກັບຕົວແທນຕ່າງໆຈາກ
ພາກເອກະຊົນ.

ການສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີ ລະຫວ່າງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

ທັງໝົດນັ້ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຫຼັກ.

ທີມງານບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ
ການທ່ອງທ່ຽວ,

ທີ່ມີຊື່ວ່າ

ແມ່ນປະກອບດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກຈາກ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ

ແລະ

ຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານ
3

ກຸ່ມ:

ອົງ

ຕົວແທນຕ່າງໆຈາກພາກ

ເອກະຊົນ.

ແຜນງານການແ ຂ່ງ ຂັນ ທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ ອຍ I LO – AS EAN

11

ການພາກລັດ
ລາຍຊື່ຂອງໜ່ວຍງານພາກລັດ/ພະແນກຕ່າງໆ

ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່

ລະປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. ຊື່ທົ່ວໄປສຳລັບໜ່ວຍງານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງແມ່ນບັນທຶກຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ທີ່ສຸມໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍທີ່ສຸດ

ປະກອບມີ

ໜ່ວຍງານຂອງລັດ

ການທ່ອງທ່ຽວ,

ສວນ

ອຸທິຍານ ແລະ/ຫຼື ກິດຈະກໍາເພື່ອການບັນເທີງ.


ການທ່ອງທ່ຽວ, ສວນອຸທິຍານ, ກິດຈະກໍາເພື່ອການບັນເທີງ



ອຸດສາຫະກຳ



ການຂົນສົ່ງ



ການລົງທຶນ



ການພັດທະນາເສດຖະກິດ



ແຮງງານ



ການພັດທະນາຊົນນະບົດ



ໂຮງຮຽນອະຊີວະສຶກສາ

ແລະ

ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆທີ່ມີຂະແໜງການທ່ອງ

ທ່ຽວ.
ຄະນະບໍລິຫານງານຈຸດໝາຍປາຍທາງ ປະກອບມີການປະສົມ ປະສານກັນລະຫວ່າງໜ່ວຍ
ງານພາກລັດທີ່ລະບຸມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.
ປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ,

ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນງານຢ່າງມີ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ມັນກໍ່ຍັງມີການມີສ່ວນ

ຮ່ວມຢ່າງເປັນປົກກະຕິຈາກພາກເອກະຊົນ.
ພາກເອກະຊົນ


ນີ້ແມ່ນລາຍຊື່ຂອງຕົວແທນພາກເອກະຊົນ.



ທີ່ພັກອາໄສ (ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ເຮືອນພັກແຮມນໍາປະຊາຊົນ)



ຮ້ານອາຫານ & ຮ້ານກິນດື່ມ



ຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເດີນທາງ



ຜູ້ຂາຍ ແລະ ບໍລິສັດຜະລິດສິນຄ້າສຳລັບການເດີນທາງ: ບໍລິສັດຕົວ
ແທນຈໍາໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ.



ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

(ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂະໜາດນ້ອຍ

ທີ່ໄດ້ຮັບການ

ບໍລິຫານ ເຊັ່ນ: ນໍ້າຕົກຕາດ ແລະ ອະນຸສາວະລີຕ່າງໆ)


ຜູ້ຜະລິດທ້ອງຖິ່ນ

(ສິນຄ້າຕ່າງໆ

ລວມມີ:

ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ

ທີ່

ສາມາດຂາຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້)
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ສະມາຄົມການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແທນຈໍາໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ,

(ໂຮງແຮມ,

ຮ້ານອາຫານ,

ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ,

ບໍລິສັດຕົວ

ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງ

ຫັດຖະກຳ ແລະ ອື່ນໆ).

1.6. ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຍ່ອຍ
4

ສາຂາຍ່ອຍໃນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ

ຂົນສົ່ງ,

(3)

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ລວມມີ(1)

ແລະ (4)

ທີ່ພັກອາໄສ,

(2)

ການ

ກິດຈະກຳຕ່າງໆ. ແຕ່ລະສາຂາຍ່ອຍ

ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງນັ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກຳນົດຄວາມພໍໃຈ

ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສາຂາຍ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ຄວນລວມ

ເຂົ້າກັບທີມງານການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ.

ຕົວຢ່າງ:
ປາຍທາງ

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສໍາລັບທີມງານບໍລິຫານຈຸດໝາຍ

ທີ່ເປັນແບບຢ່າງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຕາມ

‘ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກ

ທ່ອງທ່ຽວ’ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ‘ການ
ຕອບສະໜອງ’

ໂດຍສະເພາະ, ນັກວາງແຜນຄວນຮູ້ “ອັດຕາການເຂົ້າພັກແຮມ”ຂອງ

ສະຖານທີ່ພັກແຮມຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນ

ໂດຍເອົາຈໍານວນທີ່ພັກທັງໝົດ

ຫານໃຫ້ຈຳນວນແຂກເຂົ້າພັກ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ (1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ ຫຼື 1 ປີ).

ສຳລັບ 4 ຂະແໜງການຍ່ອຍທັງ, ການຕິດຕາມຈຳນວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແມ່ນການ
ບໍລິການທີ່ດີ. ໂດຍແນວໂນ້ມໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ທີມງານບໍລິຫານ
ຈະສາມາດກໍານົດເອົານະໂຍບາຍ ຫລື ການເສຍອາກອນອາດມີຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງ
ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການຕອບສະໜອງ

ແລະ

ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຂະແໜງການ

ຍ່ອຍໃດໜຶ່ງ.

1. ນຳໃຊ້ 4 ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອກຳນົດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 4 ຂະແໜງການ
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ຫລັກທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
2. ໃຫ້ຕື່ມສິ່ງອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການໃສ່ໃນບ່ອນວ່າງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃຫ້

ຕາຕະລາງ 1.6.1: ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຍ່ອຍ - ທີ່ພັກ
ທີ່ພັກ
ປະເພດຂອງທີ່ພັກ

ຈຳນວນທຸລະກິດ

ຈຳນວນຕຽງ

ໂຮງແຮມ
ເຮືອນພັກ
ນັກທ່ອງທ່ຽວແບັກແພັກເກີ/ໂຮດສເທວ
ເຮືອນພັກແຮມນໍາປະຊາຊົນ/ທີ່ພັກແຮມ
ຢູ່ສ່ວນ
ຄາລະວານ/ສະຖານທີ່ຕັ້ງແຄັມ
ຫໍພັກນັກສຶກສາ
ຫ້ອງພັກຮ່ວມກັນ
ຫ້ອງພັກແບ່ງເປັນເວລາ
ອື່ນໆ
ອື່ນໆ
ອື່ນໆ
ລວມທັງໝົດ
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ໝາຍເຫດ

ຖ້າຫາກວ່າຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ

ບໍ່ມີກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການ

ນັບ ຈຳນວນໂຮງແຮມ, ຕຽງນອນ, ໃຫ້ສົນທະນາເປັນກຸ່ມວ່າຈະສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງ
ກົນໄກນັ້ນໄດ້ຄືແນວໃດ.

ຕາຕະລາງ 1.6.2: ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຍ່ອຍ- ການຂົນສົ່ງ
ການຂົນສົ່ງ
ປະເພດຂອງການຂົນສົ່ງ

ຈຳນວນຂອງທຸລະກິດ

ລົດແທັກຊີ່/ລົດຕຸກຕຸກ
ການເຊົ່າລົດທີ່ເປັນເຮືອນຢູ່ທາງໃນ(Campervan

and

motorhome rentals)
ບໍລິສັດລົດເມໃຫ້ເຊົ່າ
ລົດລີມູຊີນ ແລະ ການບໍລິການຄົນຂັບລົດ /ທົວ
ເຊົ່າລົດໃຫຍ່ແລະ ລົດຕູ້
ລົດໄຟ
ເຊົ່າເຮືອໃບ ແລະ ການລ່ອງເຮືອ
ເຮືອຂ້າມຟາກ ແລະ ການບໍລິການການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ
ບໍລິສັດລົດໂດຍສານ
ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ
ອື່ນໆ
ອື່ນໆ
ອື່ນໆ
ລວມທັງໝົດ

ຕາຕະລາງ 1.6.3: ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຍ່ອຍ - ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
ປະເພດຂອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
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ສວນສະໜຸກ/ສະຖານບັນເທີງຄົບວົງຈອນ
ຫ້ອງວາງຮູບແຕ້ມ
ຕຶກອາຄານ/ແຫຼ່ງປະຫວັດສາດ
ອຸດສາຫະກຳ (ເບຍ, ເຫລົ້າແວ້ງ)
ປະສົບການດ້ານວັດທະນະທຳ
ພິພິທະພັນ
ສະຖານທີ່ທໍາມະຊາດ (ຖໍ້າ,

ແມ່ນໍ້າ,

ທະເລສາຍ, ພູ

ເຂົາ)
ສວນທາງທໍາມະຊາດ (ສວນສັດ / ສັດປ່າ / ສັດນໍ້າ)
ລະບົບການເດີນທາງໄປສູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

(ທາງ

ລົດໄຟ, ທາງເຮືອ, ທາງຍົນ)
ອື່ນໆ
ອື່ນໆ
ອື່ນໆ
ລວມທັງໝົດ
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ຕາຕະລາງ 1.6.4: ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຍ່ອຍ - ກິດຈະກຳ
ກິດຈະກຳ
ຈຳນວນທຸລະ

ປະເພດຂອງກິດຈະກຳ

ກິດ

ການຍ່າງປ່າ
ປີນຜາ/ປີນພູ
ພາຍເຮືອ – ອື່ນໆ
ໂດດເຊືອກ (ບັນຈີ້ຈໍ້າ)
ພາຍເຮືອນແຄນນູນ, ເຮືອກາຍັກ
ຖີບລົດ / ຖີບລົດຂຶ້ນພູ
ດຳນໍ້າ (ແບບໃສ່ຖັງອົກຊີແຊນ ແລະ /ຫຼືແບບໃສ່ໜ້າກາກດຳ
ນໍ້າ)
ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ
ການຕຶກປາ
ບິນຊົມວິວກາງອາກາດ
ຫຼິ້ນກອບຟ
ຂີ່ມ້າ
ຂີ່ບານລູນ
ການລ່າສັດ
ການໂດດຈ້ອງ
ພາຣາກຣາຍດິງ/ແຮ່ງກຣາຍດິງ/ໂດດຈ້ອງພາຣາເຊວ
ການລ່ອງແພ ແລະ ກະດານໂຕ້ຄື້ນ
ຍ່າງປ່າປີນເຂົາ
ບ້ານວັດທະນະທຳ - ການເຕັ້ນລໍາ
ສະຖານທີ່ທາງສາດສະໜາ
ສະຖານທີ່ມໍລະດົກ
ສະຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດ

ແລະ

ວັດທະນະທຳ

-

ສະໜາມຮົບ,
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ແຫຼ່ງສາສະໜາ, ແລະ ອື່ນໆ.
ອື່ນໆ
ອື່ນໆ
ອື່ນໆ
ລວມທັງໝົດ

ໝາຍເຫດ

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໃນ 4 ຕາຕະລາງນີ້, ໃຫ້ທ່ານຖາມຕົວເອງ
ວ່າ:
1. ພວກເຮົາໄດ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ບໍ່?
2. ຖ້າໄດ້ປະໂຫຍດ, ພວກເຮົາຈະເລີ່ມເກັບກຳຂໍ້ມູນໄດ້ແນວໃດ?
3. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ປັບປຸງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ແນວໃດ?
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ອົງປະກອບຂອງ
ການບໍລິຫານ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງ
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ບົກທີ 2: ອົງປະກອບຂອງການ
ບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ຈຸດປະສົງ:


ເພື່ອສຶກສາວຽກງານການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງຢ່າງເລິກເຊິ
ງຕື່ມອີກ



ເພື່ອຮັກສາບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ, ການກວດສອບລາຍ ແລະ ການປະຕິບັດ
ທີ່ດີ

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ:


ຈຳນວນຫົວຂໍ້ເຫລົ່ານີ້ໝາຍເຖິງການຝຶກອົບຮົມຈາກບົດທີ

ເປັນຕົ້ນໄປ
2.1. ໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານ

2

ໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແມ່ນ:
ກ) ນຳໂດຍຂະແໜງການພາກລັດ, ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກເອກະຊົນ, ຕາມ
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ໃນຫົວຂໍ້ “ຜູ້ບໍລິຫານຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງ”
ຂ) ລວມມີຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ

ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ
ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳຫຼັບຄະນະບໍລິຫານງານແມ່ນເພື່ອປະເມີນສະ ພາບການໃນປະຈຸ
ບັນ. ສິ່ງນີ້ຄວນໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼາຍໆຮູບແບບທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ , ຊ່ວຍໃຫ້
ເຂົ້າໃຈແບບເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດໃນສະພາບການໃນປະຈຸບັນ.

ແຜນງານການແ ຂ່ງ ຂັນ ທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ ອຍ I LO – AS EAN

21

1. ນີ້ແມ່ນການປະເມີນຜົນເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດຕະພັນສໍາລັບອົງປະກອບ
ຫລັກ

ຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຢູ່.

ໃຫ້ຕື່ມໃສ່

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້
2. ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະເມີນສະພາບການໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ ໂດຍກຳນົດ
ລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງອົງປະກອບສຳຄັນຂອງເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດ
ຕະພັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ.

ຕາຕະລາງ 2.1.1: ການປະເມີນເຄື່ອງຄ່າຍຜະລິດຕະພັນ
ລາຄາ

–

ຄວາມ
ພໍໃຈ

ຊັບພະຍາ

ວິທີເຂົ້າ

ການພົວພັນໃນ

ໂອກາດຕ່າງໆ

ກອນ

ເຖິງຕະຫຼາດ

ການແຂ່ງຂັນ

& ຂໍ້ຈຳກັດ

ມະນຸດ

ໃນການ
ປັບປຸງ

ຂໍ້ມູນ

ດີເລີ

ດີເລີດ

ຂາຍຍ່ອຍ

ມີຄວາມແຕກ

ໃຫ້ຄຳເຫັນ

ຕົວຢ່າງ

ດ

ດີຫຼາຍ

ຂາຍສົ່ງ

ຕ່າງກັນດີ

ກ່ຽວກັບ

ດີ

ດີ

ຂາຍໃຫ້ນັກ

ຄ້າຍຄືກັນກັບ

ຂະບວນການ,

ຫຼາຍ

ບໍ່ດີ

ທ່ອງທ່ຽວ

ຄົນອື່ນ

ງົບປະມານ,

ໂດຍກົງ

ຄວາມແຕກຕ່າງ

ການປົກຄອງ

ບໍ່ດີພໍ

ທີ່ດີ

ດີ
ບໍ່ດີ

ບໍ່ມີການ
ແຂ່ງຂັນ
ຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງ
ຂອງພວກ
ເຮົາໂດຍ
ລວມ
ໂຮງແຮມ

–

ຫຼູຫຼາ
ໂຮງແຮມ

–

ລະດັບກາງ
ໂຮງແຮມ

–

ລາຄາປະຫ
ຍັດ
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ອາຫານ

&

ເຄື່ອງ
ດື່ມ
ການທ່ຽວ
ຊົມ
ສະຖານທີ
່ທ່ອງ
ທ່ຽວ
ການຊື້
ເຄື່ອງ
ຂອງ
ການ
ບັນເທີງ

ການ
ຂົນສົ່ງ
ຂໍ້ມູນ
ການທ່ອງ
ທ່ຽວ
(ດ້ານບ
ການ
ບໍລິການ
ແລະ ສິ່ງ
ອຳນວຍ
ຄວາມ
ສະດວກ)
ການແປ
(ພະນັກງານ
ນໍາທ່ຽວ,
ສູນຂໍ້
ມູນ

ແລະ

ປ້າຍ)
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ການວິເຄາະ PEST ແລະ SWOT
ຄວບຄູ່ກັນກັບການປະເມີນເຄື່ອງຄ່າຍຜະລິດຕະພັນ,

ຮູບແບການວິເຄາະ

PEST

ແລະ SWOT ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືການປະເມີນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ. ໃນແຕ່ລະຮູບ
ແບບສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກເວລາ

ດ້ວຍສະມາຊິກໃນທີມງານບໍລິຫານ

ເປັນຕ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອນຈາກບຸກຄົນພາຍນອກ.

ແລະ

ບໍ່ຈໍາ

ປະຕິບັດພ້ອມກັນ,

ເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນ 3 ຢ່າງນີ້ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະຄະນະຕິກ່ຽວກັບຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງ ແລະ ສະພາບການຂອງໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານໃນປັດຈຸບັນ.
ການວິເຄາະດ້ວຍຮູບແບບ PEST ແລະ SWOT ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ງ່າຍຕໍ່ການ
ເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການລະດົມຄວາມຄິດພາຍໃນກຸ່ມ. ມັນຄົງຈະເປັນການ
ດີ ຖ້າຫາກມີຜູ້ນໍາພາເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາພາການສົນທະນາ ແລະ
ບັນທຶກຄວາມຄິດເຫັນ .

ໝາຍເຫດ

ການວິເຄາະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວິຊາການທັງສອງ

–

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈະຂຶ້ນກັບ

ປະຊາກອນຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ – ແລະ ທັງສອງກຸ່ມນີ້ອາດມີ 2 ຜົນໄດ້ຮັບ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໃນຂະນະທີ່ການວິເຄາະຮູບແບບ PEST ພິຈາລະນາປັດໃຈພາຍ

ນອກ, ການວິເຄາະຮູບແບບ SWOT ພິຈາລະນາການທົບທວນຄວາມສົມດູນຂອງປັດໃຈ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
ການວິເຄາະຮູບແບບ PEST
ການວິເຄາະຮູບແບບ

PEST

ວັດແທກປັດໃຈທາງການເມືອງ,

ເສດຖະກິດ,

ສັງຄົມ-

ວັດທະນະທຳ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງກອນຂອງທ່ານ.

1. ດຳເນີນການລະດົມຄວາມຄິດຮ່ວມກັບທີມງານການບໍລິຫານ
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2. ເຮັດການວິເຄາະໃນຮູບແບບ PEST ກ່ຽວກັບປັດໄຈພາຍນອກທີ່ມີຜົນຕໍ່
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ ໂດຍທັງໝົດແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດ
ສ່ວນຕົວ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດພິເສດ ຂອງແຕ່ລະຄົນພາຍໃນທີມ.
3. ຈົດກາຍຕາຕະລາງ PEST (ລວມທັງໂຕທາງລຸ່ມ) ຂຽນໃສ່ໃນເຈ້ຍຟຣິບຊາດ.
4. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນປະກອບຄວາມຄິດເຫັນໃສ່ 4 ປະເພດ.
5. ທົບທວນ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງໝົດທຸກຄົນ.

ຕາຕະລາງທີ 2.1.2: ຕົວຢ່າງການວິເຄາະ PEST
ປັດໃຈທາງການເມືອງ (ລວມທັງກົດໝາຍ)
ກົດລະບຽບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ປ້ອງກັນນະໂຍບາຍພາສີ
ກົດລະບຽບ

ແລະ

ຂໍ້ຈຳກັດການຄ້າ

ສາກົນ
ກົດໝາຍການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ
ກົດໝາຍການຈ້າງງານ
ຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ
ປັດໄຈທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ

ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ
ອັດຕາດອກເບ້ຍແລະນະໂຍບາຍການເງິນ
ລາຍຈ່າຍພາກລັດ
ການເສຍອາກອນ
ອັດຕາການແລກປ່ຽນ
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ
ປັດໄຈທາງເທັກໂນໂລຢີ

ປັດໄຈທາງສັງຄົມ - ວັດທະນະທຳ
ການກະຈາຍລາຍໄດ້
ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ,

ລາຍຈ່າຍການວິໄຈຂອງລັດ
ສະເລ່ຍການຈະເລີນ

ສິ່ງປະດິດຂຶ້ນມາໃໝ່

ແລະ

ການ

ເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ, ການແບ່ງອາຍຸ

ພັດທະນາ

ແຮງງານ/ການເຄື່ອນໄຫວທາງສັງຄົມ

ວົງຈອນຊີວິດ ແລະ ສິ່ງທີ່ກໍາລັງ

ການປ່ຽນແປງວິຖີຊີວິດ

ຈະພົ່າສະໄໝ

ການເຮັດວຽກ/ການປະກອບອາຊີບ ແລະ ຈິດ

ການນໍາໃຊ້ ແລະ ລາຄາພະລັງການ

ວິນຍານຂອງຜູ້ປະກອບການໃນທັດສະນະ

ການປ່ຽນແປງດ້ານຂ່າວສານເທັກໂນໂລ

ຄະຕິການຜັກຜ່ອນ

ຍີ

ການສຶກສາ

ການປ່ຽນແປງດ້ານອິນເຕີເນັດ

ແຟຊັ່ນ, ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ
ສຸຂະພາບ

ການປ່ຽນແປງດ້ານເທັກໂນໂລຍີເຄື່ອນ
ທີ

ຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ
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ຕາຕະລາງ 2.1.3: ການວິເຄາະຮູບແບບ PEST
ປັດໄຈທາງການເມືອງ (ລວມທັງກົດໝາຍ)

ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ປັດໄຈທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ

ປັດໄຈທາງເທັກໂນໂລຢີ

ການວິເຄາະໃນຮູບແບບ SWOT
ການວິເຄາະໃນຮູບແບບ SWOT ເຮັດວຽກໃນລັກສະນະດຽວກັນແຕ່ມີປັດໄຈທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ. ໃນຈຸດນີ້ໃຫ້ທ່ານພິຈາລະນາຈຸດແຂງ, ຈຸດອອ່ນ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງ.
ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ເນັ້ນໃສ່ພາຍໃນອົງກອນ, ຂະນະທີ່ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ເນັ້ນໄປອິດທິພົນທີ່ມາຈາກນອກອົງກອນ.

ຈຸດແຂງ

ແລະ

ຈຸດອອ່ນແມ່ນ

ເລື່ອງທົ່ວໄປພາຍໃນອົງກອນທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ກາລະໂອກາດແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິຜົນຈາກພາຍນອກ, ເຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ຄວບຄຸມ.
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1.

ດຳເນີນການລະດົມຄວາມຄິດຮ່ວມກັບທີມງານການບໍລິຫານ

2.

ເຮັດການວິເຄາະໃນຮູບແບບ SWOT ກ່ຽວກັບປັດໄຈພາຍນອກທີ່ມີຜົນຕໍ່

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ໂດຍທັງໝົດ ແລະ ບໍ່
ພຽງແຕ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດພິເສດ ຂອງ
ແຕ່ລະຄົນພາຍໃນທີມ.
3.

ບັນທຶກຕາຕະລາງ SWOT (ລວມທັງໂຕທາງລຸ່ມ) ຂຽນໃສ່ໃນເຈ້ຍຟຣິບຊາດ.

4.

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນປະກອບຄວາມຄິດເຫັນໃສ່ 4 ປະເພດ.

5.

ທົບທວນ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງໝົດທຸກຄົນ .

ຕາຕະລາງ 2.1.4: ຕົວຢ່າງການວິເຄາະໃນຮູບແບບ SWOT
ຈຸດແຂງ

ຈຸດອອ່ນ
ຂາດທັກສະພາຍໃນອົງການ
ຊື່ສຽງດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່

ການບໍລິຫານພະນັກງານດີ

ດີ

ມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບທຸລະກິດໃນ

ເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ບໍ່ດີເທື່ອໃນ

ອຸດສາຫະກຳ

ລະດັບສາກົນ

ເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີທ່າແຮງໃນລະດັບ

ຂາດງົບປະມານ

ປະເທດ

ບໍ່ມີແບບແຜນການພັດທະນາຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງ
ບໍ່ມີການເກັບກຳສະຖິຕິໃນລະດັບ
ພາກພື້ນ

ກາລະໂອກາດ

ຄວາມສ່ຽງ

ມີເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ສຳລັບການສື່ສານ

ເກີດວິກິດສິນເຊື່ອໃນທົ່ວໂລກ

ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ

ມີຄູ່ແຂ່ງໃນພາກພື້ນ

ມີວິທີການໃໝ່ຂອງການບໍລິຫານ

ອາຊະຍາກຳ

ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ຂາດປະສິດທິພາບໃນການຈັດຫາ

ເສດຖະກິດ

ພະລັງງານ

ແລະ

ສະພາບແວດລ້ອມທາງ

ການເມືອງມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ

ການຖ່າຍໂອນທັກສະພາຍໃນອຸດສາຫະກຳ

ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຈຸດໝາຍ

ບໍ່ພຽງພໍ
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ປາຍທາງອື່ນໆ

ການເກັບກຳສະຖິຕິໃນລະດັບຊາດ

ຜັກດັນການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ
ຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບສາກົນ

ດ້ານ

ການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທ່ອງ
ທ່ຽວ ‘ສີຂຽວ’
ການຕົກແຕ່ງປັບປຸງລ່າສຸດຂອງຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງທີ່ມີຢູ່
ຈັດງານຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ
ການລົງທຶນໃໝ່ເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກຳ

ຕາຕະລາງ 2.1.5: ການວິເຄາະSWOT
ຈຸດແຂງ

ຈຸດອອ່ນ

ກາລະໂອກາດ

ຄວາມສ່ຽງ
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2.2. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ດີ ແລະ ຍືນຍົງ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມຢ່າງດີຈາກຊຸມຊົນ

ແລະ

ການສະໜັບສະໜູນການທ່ອງທ່ຽວຈາກຊຸມຊົນ

ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດການ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການຮູ້ວິທີ
ໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມກັບການທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ການປະເມີນຜົນດ້ວຍຄວາມ

ຈິງໃຈຕໍ່ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງແນ່ນອນ,
ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ.

ແຕ່ຕ້ອງມີ

ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຂະແໜງການການບໍລິການ ທີ່ຕ້ອງການ

ຄວາມເປັນມິດທີ່ດີ

ແລະ

ການຕ້ອນຮັບທີ່ດີຈາກຊຸມຊົນ.

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ສຳລັບຊຸມຊົນ

ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຄວາມ

ຈິງໃຈ ແລະ ຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ.

C
ລາຍການກວດສອບ

ນີ້ແມ່ນລາຍການກວດສອບແບບງ່າຍໆ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະເມີນທັດສະນະຂອງ
ແລະ

ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມກັບ

ການທ່ອງທ່ຽວ.

ຕາຕະລາງ 2.1.6: ການກວດສອບທັດນະຄະຕິຊຸມຊົນ

ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ:

ແມ່ນ

ບໍ່
ແມ່ນ

ບໍ່
ແນ່
ໃຈ

ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ
ເຊື່ອວ່າການທ່ອງທ່ຽວມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກກ່ຽວ
ກັບໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມຂອງຕົນ
ເຊື່ອວ່າການທ່ອງທ່ຽວມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກກ່ຽວ
ກັບສະພາບແວດລ້ອມ
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ຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ລວມຢູ່ໃນການຕັດສິນໃຈເພື່ອການ
ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ນີ້ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ.

ຖ້າ

ທ່ານຕອບ “ບໍ່” ຫຼື “ບໍ່ແນ່ໃຈ” ໃນ 4 ຫົວຂໍ້ນັ້ນ, ທ່ານອາດຕ້ອງການເຮັດ
ການສຳຫຼວດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນ ໃນການກະກຽມແຜນການ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ການແກ້ໄຂປັນຫາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸມຊົນ .
ຜົນປະໂຫຍດຫລັກຈາກການທ່ອງທ່ຽວສຳລັບຊຸມຊົນ:


ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ



ສະໜອງໂອກາດໃນການລົງທຶນ



ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນະ



ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ



ຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ



ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນມີການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ



ສົ່ງເສີມສຸມໃສ່ສິ່ງແວດລ້ອມ



ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃໝ່ໆ



ເສີມສ້າງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຊຸມຊົນ

ຜົນກະທົບຫລັກຈາກການທ່ອງທ່ຽວສຳລັບຊຸມຊົນ :


ເກີດຄວາມແອອັດ



ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ



ອັດຕາພາສີເພີ່ມຂຶ້ນ



ການຈາລະຈອນເພີ່ມຂຶ້ນ



ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂຶ້ນ



ການພັດທະນາວຽກງານສະເພາະກິດ

ທັດສະນະ ແລະ ຄວາມເຫັນຂອງຊຸມຊົນ
ຊອກຫາ

ແລະ

ເຂົ້າໃຈທັດສະນະ

ແລະ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ

ການທ່ອງທ່ຽວ (ຫຼື ຂົງເຂດອື່ນໆ/ປະເດັນອື່ນໆ) ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ໃຊ້ຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍສູງ.

ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າທັດທະນະຂອງຊຸມຊົນສາມາດໄດ້ຮັບຜ່ານຫຼາຍ

ຊ່ອງທາງ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈໍານວນໜຶ່ງ.
ແຜນງານການແ ຂ່ງ ຂັນ ທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ ອຍ I LO – AS EAN

30

ຕາຕະລາງ 2.1.7: ທັດສະນະຂອງຊຸມຊົນ
ແຫຼ່ງ

ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນເພື່ອຊອກຫາຈາກແຕ່ລະແຫຼ່ງ
ທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຕົວແທນທີ່ຖືກ

ກັບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະຊາຊົນ

ເລືອກ

ປັນຫາພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະ
ການສຶກສາສາທາລະນະທີ່ສະໜັບສະໜູນການທ່ອງທ່ຽວ

ກຸ່ມຊຸມຊົນ

ປັນຫາຕົ້ນຕໍພາຍໃນປະເທດ (ເຊັ່ນ: ສວນສາທາລະນະ, ຄວາມແອ
ອັດ, ການພັດທະນາ, ການບໍລິການ, ມົນລະຜິດ)
ສົນໃຈປັນຫາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດທີ່ໜ້າ

ກຸ່ມຜົນປະໂຫຍດ
ສ່ວນຕົວ

ສົນໃຈ – ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ, ການເກັບຮັກສາ
ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ.

ຜູ້ນຳດ້ານ

ການສ້າງກຳໄລທາງທຸລະກິດ

ອຸດສາຫະກຳ
ສ່ວນ

ປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນ ແລະ ການພັດທະນາ

ບຸກຄົນອື່ນໆ

1. ເຮັດວຽເປັນກຸ່ມ, ໃຫ້ລະບຸຄົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນ ທີ່ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່
ໃນການຮຽນຮູ້ທັດສະນະຂອງຊຸມຊົນຂອງທ່ານຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍ
ຂຶ້ນ.
2. ພະຍາຍາມຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕາຕະລາງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຕາຕະລາງ 2.1.8: ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ໃຜ (ຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ)
(ຊື່ຂອງກຸ່ມ ຫຼື ສະມາຄົມ) ແມ່ນຫຍັງ?

ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້
ຮັບການເລືອກຕັ້ງ
ກຸ່ມຊຸມຊົນ
ກຸ່ມຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ
ຕົວ
ຜູ້ນຳດ້ານອຸດສາຫະກຳ
ບຸກຄົນອື່ນໆ

ທ່ານຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນທັດສະນະອງຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວແນວໃດ?
ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖິງລະດັບເຕັກນິກ

ທີ່ອາດເຫມາະສົມສໍາລັບ

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປັນຫາທີ່ຈະຖືກແກ້ໄຂ.

ຕາຕະລາງ 2.1.9: ເຕັກນິກການເກັບຂໍ້ມູນ
ເຕັກນິກ

ປັນຫາທີ່ເໝາະສົມ
ຈັດກຸ່ມສົນທະນາ 6-12 ຄົນເພື່ອຊອກວິທີແກ້

ກຸ່ມຈຸດສຸມ

ໄຂປັນຫາ (ເຊັ່ນ ຕົວເລືອກສຳລັບການປັບປຸງຄວາມ
ແອອັດຂອງການສັນຈອນ)
ຄ້າຍຄືກັນກັບກຸ່ມຈຸດສຸມ,

ການປະຊຸມ

ໄດ້ລວມເອົາຫຼາຍຄົນ,

ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິ
ການເຮັດວຽກໃນ

ກຸ່ມນ້ອຍໆ (ເຊັ່ນ ການພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດ)
ມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອແນະນຳ

ແລະ/ຫຼື

ລາຍງານ

ຄືນກ່ຽວກັບປັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ກຸ່ມໃຫຍ່ຮູ້,
ກອງປະຊຸມການມີສ່ວນ
ຮ່ວມສາທາລະນະ

ຈຳກັດການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
(ເຊັ່ນ

ລາຍງານຄືນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ

ການໂທລະສັບ ຫຼື ໄປສະນີການສໍາຫຼວດ)
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ອາດລວມເຖິງວັດຖຸທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນ
ການສະແດງແຜນການ,

ໂດຍສະເພາະສຳຫຼັບຕຶກອາຄານໃ

ໝ່ໆ ເຊັ່ນວ່າ: ສູນນັກທ່ອງທ່ຽວ

2.3. ການສ້າງຜະລິດຕະພັນ
ການທ່ອງທ່ຽວ
ສຳລັກການສ້າງ ແລະ ການບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ, ມັນເປັນປະໂຫຍດ
ໃນການຄິດກ່ຽວກັບ “ຜະລິດຕະພັນ” 2 ປະເພດ ສຳຫຼັບການມາທ່ອງທ່ຽວ:


ຊັບສົມບັດມູນມໍລະດົກ (ທັງທາງທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ຊຶ່ງຕ້ອງ
ມີການປົກປ້ອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ)



ຊັບສົມບັດທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລ້ວ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ສຳຄັນອັນດັບ 3 (ເຖິງວ່າມັກຈະບໍ່ເຈາະຈົງສຳຫຼັບການມາ
ທ່ອງທ່ຽວ) ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ເຊັ່ນ:
ເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ສາມາດຂາຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້.

ຊັບສົມບັດມໍລະດົກ

ມໍລະດົກທຳມະຊາດ (ປ່າທຳມະຊາດ, ບຶງ, ພູ, ເກາະ,ທະເລຊາຍ ແລະ ອື່ນໆ.) ແລະ ຊັບ
ສົມບັດທາງວັດທະນະທຳ (ອະນຸສາວະລີ, ສະຖານທີ່ບູຮານຄະດີ ແລະ ອື່ນໆ.) ທີ່
ບັນດາທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໄດ້ມອບໃຫ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງມີການປ້ອງ
ກັນ ແລະ ການປົກປ້ອງ ຊຶ່ງມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍໃນການວາງແຜນ, ການປົກປ້ອງທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ, ການບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຊຸມຊົນ. ເພື່ອບັນລຸ
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ເຖິງຄວາມພາກພູມໃຈ ອາດຕ້ອງໃຊ້ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນການສຶກສາ/ສ້າງ
ຄວາມຮັບຮູ້.

ໝາຍເຫດ

ສຳລັບຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ແມ່ນເປັນການຂັບເຄື່ອນທີ່

ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະຊັບສິນທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ຫຼື ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ,
ຜູ້ທີ່ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຄວນມີຄວາມຊ່ຽວຊານ

ໃນການບໍລິຫານຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍຊອກຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມນອກເໜືອຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້.

ຊັບສົມບັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາແລ້ວ
ຊັບສົມບັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາແລ້ວ
ທີ່ສະໜັບສະໜູນ

ແລະ

ລວມເອົາບັນດາສິນຄ້າ

ຢູ່ອ້ອມຮວບມໍລະດົກ,

ແລະ

ການບໍລິການ

ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຍົກຕົວຢ່າງ: ສູນຂໍ້ມູນ ແມ່ນຊັບສົມບັດທີ່ຖືກສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ
ພາກລັດ

ຫຼື

ອົງກອນຫຸ້ນສ່ວນກອງທຶນສາທາລະນະ.

ສິ່ງເຫຼົານີ້ເຮັດ

ບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະສົບການຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ.
ນອກຈາກນີ້, ຊັບສົມບັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາແລ້ວ ປະກອບດ້ວຍຊັບສິນທີ່ເປັນ
ອິດສະຫຼະຢ່າງສົມບູນແບບ
ສະໄໝ

ເຊັ່ນ:

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນການກໍ່ສ້າງສິ່ງທີ່ທັນ

ຫໍພິພິທະພັນ,

ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ,

ຮ້ານອາຫານ

ແລະ

ສະຖານ

ບັນເທີງ, ສວນສະໜຸກ ແລະ ອື່ນໆ.

ການສ້າງຜະລິດຕະພັນ
ສິ່ງນີ້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນການຕະຫຼາດ .

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ

ສຳລັບການວາງແຜນການຜັກດັນການຕະຫຼາດດ້ວຍການສ້າງຜະລິດຕະພັນ

ແລະ

ການ

ບໍລິຫານ ຜະລິດຕະພັນ ລວມມີ:


ການສຳຫຼວດຢ່າງເປັນທາງການ

ແລະ

ບໍ່ເປັນທາງການຂອງພາກທຸລະກິດຂາຍ

ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນ.


ແບບສອບາມໃນການສຳຫຼວດນັກທ່ອງທ່ຽວ
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ການລາຍງານຄວາມພໍໃຈ

ຈາກການຂຽນບົດສຳຫຼວດ

ແລະ

ຈາກການສຳພາດ

ກັບ

ພະນັກງານນຳທ່ຽວ, ພະນັກງານຕ້ອນຮັບທີ່ໂຮງແຮມ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆ
ທີ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດ ໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາສິນຄ້າ ,

ໃນແງ່ຂອງ

ການ:


ອອກແບບສິນຄ້າ
-

ການເສີມສ້າງປະສິດທິພາບທີ່ຈຳເປັນໃນສິນຄ້າປະຈຸບັນ
ເພີ່ມຄວາມພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຫຼື

ເພື່ອ

ການອຸທອນຕະຫຼາດ

ຫຼື

ສ້າງຄວາມດຶງດູດໃຫ້ມີການຊື້ ຫລື ທັງສອງຢ່າງ


ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ທີ່ຕະຫຼາດຈະສະໜັບສະໜູນ
-

ການສົ່ງເສີມສິນຄ້າ

-

ວິທີສ້າງຂະບວນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເພື່ອສົ່ງເສີມສິນຄ້າຂອງພວກ
ເຂົາ

-

ວິທີການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນອະນາຄົດ

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ
ການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໝາຍເຖິງ

ແນວຄວາມຄິດຂອງການສ້າງສິນຄ້າ

ຫຼື ການ

ບໍລິການໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນຢ່າງຊັດເຈນ . ການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ແມ່ນ
ມີຄວາມສຳຄັນໃນການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ການຂະຫຍາຍຕົວເປັນເລື່ອງຍາກ

ຖ້າບໍ່ມີການນຳສະເໜີລັກສະນະຕ່າງໆໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານ

ແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນກັບຄົນອື່ນ.

ລູກຄ້າຄວນຮັບຮູ້ສິນຄ້າ

ແລະ

ການບໍລິການ

ເພື່ອໃຫ້ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້

ຫຼາຍຂຶ້ນ, ລາຄາດີຂຶ້ນ - ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ. ມັນ
ບໍ່ຈຳເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫລວງຫລາຍ,
ແຕ່ມັນຕ້ອງຖືກຍອມຮັບດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງ.

ການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການກຳນົດລາຄາໄດ້ຫລາຍຮູບແບບ.
ຜູ້ຜະລິດ/ຜູ້ຈຳໜ່າຍ

ໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ຄືກັນ,

ແຂ່ງຂັນກັນເລື່ອງລາຄາໄດ້.

ຖ້າວ່າ

ພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ສາມາດ

ເມື່ອພວກເຂົາປ່ຽນແປງລັກສະນະການໃຫ້ການ

ບໍລິການ ຫຼື ສິນຄ້າ ແລະ ນຳສະເໜີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເປັນເອກະລັກ, ພວກ
ເຂົາກໍ່ສາມາດຂຶ້ນລາຄາໄດ້.
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ການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂັ້ນພື້ນຖານ:

ຖືວ່າຜະລິດຕະພັນນັ້ນມີຄວາມແຕກ

ຕ່າງ ຖ້າຫາກວ່າ:


ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດຊໍ້າກັນໄດ້ງ່າຍງ່າຍ



ມັນດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ



ມັນສ້າງພາບລັກ ຫຼື ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ດີນອກເໜືອຈາກຄວາມແຕກຕ່າງ
ສະເພາະຂອງມັນ



ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ສາມາດສ້າງໃຫ້ແຕກຕ່າງ ໂດຍຜ່ານຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືທາງການຕະຫຼາດ :


ຊ່ວຍປູກຈິດສຳນຶກ



ກະຕຸ້ນຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້ລອງນຳໃຊ້ສິນຄ້າ



ສາມາດເປັນສິນຄ້າ, ຂໍ້ຄວາມ, ຢີ່ຫໍ້ ຫຼື ຈາກປະສົບການສະເພາະ



ໃຫ້ໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ໃຫ້ຍຸດທະສາດ

ແລະ

ການຕະຫຼາດໃນ

ການແຂ່ງຂັນ.
ທ່ານຈະສ້າງສິນຄ້າ

ແລະ

ການບໍລິການຂອງທ່ານໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດ?

ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການສຶກສາຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມານັ້ນກ່ຽວກັບຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້. ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າປາດຖະໜາ
ຂອງພວກເຂົາເປັນການແຈ້ງແບບປົກກະຕິ
ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ

ຫຼາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການ,

ເພາະວ່າ

ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງໄດ້ຢ່າງ

ງ່າຍດາຍ.

ຜະລິຕະພັນທີ່ຜະລິດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນສຳລັບຕະຫຼາດນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຂາຍສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ລວມທັງ

ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃນທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບຜູ້ຜະລິດ

ຜູ້ອື່ນໆ
ສຳລັບຊຸມຊົນ,
ຫຼາຍຂຶ້ນ,

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ໃນເຄື່ອຄ່າຍການຂາຍໂດຍກົງ,
ລາຍຮັບຈາກການເກັບອາກອນ

ແລະ

ຜົນປະໂຫຍດເສດຖະກິດທາງອ້ອມ
ແລະ

ສິນຄ້າສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຈຸດໝາຍປາຍທາງມໍລະດົກທາງ

ວັດທະນະທຳ.
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ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດໂດຍມວນຊົນ

ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານການລວມຜະລິດຕະ

ພັນ ແລະ ຜູ້ຜະລິດເຂົ້າດ້ວຍກັນ. ມັກຈະລວມທັງລາຄາ, ໄດ້ສ້າງຊ່ອງທາງການ
ຈັດຈຳໜ່າຍ, ການຫຸ້ມຫໍ່,
ຂອງສິນຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ,
ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່
ແລະ

ສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ, ແລະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ

ຜູ້ຜະລິດເຄື່ເງຫັດຖະກຳ ແລະ ສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນ

ມັກຮຽກຮ້ອງກົນໄກການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຂອງລັດ

ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ

ເພື່ອຊ່ວຍການແຂ່ງຂັນຢ່າງມີ

ປະສິດທິພາບຂອງພວກເຂົາ.

ໜຶ່ງໃນກົນໄກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອກຳນົດຄວາມ

ເປັນອິດສະຫຼະຂອງອົງກອນ

ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ຄວາມທາງການຕະຫຼາດ

ປະກອບຂອງສິນຄ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຕື່ມທາງການຕະຫຼາດ
ຫຼື

ໃຫ້ສິຄ້າເຫຼົ່ານີ້.

ແລະ

ສ່ວນ

ຂໍ້ຄວາມເພີ່ມ

ຈະກວດສອບວ່າສິນຄ້າມີຄວາມເປັນເອກະລັກທີ່ແນ່ນອນ

ມີຄຸນລັກສະນະພິເສດ,

ຢ່າງໜ້ອຍມັນກໍ່ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ເຮັດໂດຍ

ທ້ອງຖິ່ນ.

ນອກຈາກນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນ, ຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ ທີ່
ສາມາດ

ເປັນຄຸນຄ່າຂອງການການຢັ້ງຢືນວ່າ

ເປັນສິນຄ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍມື,

ອຸປະກອນການປູກພືດອິນຊີ ຫຼື ເຮັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

ອົງກອນກວດສອບຈະໃຫ້ກາປະທັບ, ສັນຍາລັກ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ຕິດມາກັບ
ຕົວສິນຄ້າ, ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ໃນການຂາຍຍ່ອຍ.

ແນ່ນອນວ່າມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການອິດສະຫຼະ

ກວດສອບ

ສິນຄ້າແບບເປີດເຜີຍ, ຊື່ສັດ ແລະ ເປັນທຳ.

ກໍລະນີສຶກສາ: ສຽມລຽບ, ປະເທດ
ກຳປູເຈຍ

ກໍລະນີສຶກສາທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນດ້ານນີ້

-

ສະມາຄົມຫັດຖະກຳອັງກໍ

-

ຢູ່ສຽມລຽບ ປະເທດກໍາປູເຈຍ.

ຄຸນສົມບັດທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການສະມາຄົມຫັດຖະກຳອັງກໍມີຄື :

ແຜນງານການແ ຂ່ງ ຂັນ ທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ ອຍ I LO – AS EAN

37



ໂຄງການທີ່ຖືກບໍລິຫານໂດຍຜູ້ຜະລິດຂອງເຄື່ອຂ່າຍທີ່ບໍ່
ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ.



ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສິນຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເຮັດຢູ່ໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດດ້ວຍມື.



ມາດຖານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກາປະທັບແມ່ນ

“ຢ່າງໜ້ອຍ

50%

ຂອງລາຍໃຊ້ຈ່າຍ

ຊື້ວັດຖຸ ແລະ ສິນຄ້າເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ບວກຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ຫຼື
50% ຂອງເວລາແຮງງານລວມ ທີ່ຜ່ານການເຮັດດ້ວຍມື ໃນແຂວງສຽມລຽບ.”


ຜູ້ຜະລິດັ່ງກ່າວອາດຈະຈັດຊື້ກາປະທັບ

ເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ກັບສິນຄ້າ.

ລາຄາຂອງກາປະທັບແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ລາຄາ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລາຄາຖືກ

ແລະ

560

ກີບ

ມີຈໍານວນໜ້ອຍ,

ຕໍ່ອັນ

ສຳລັບ

ແຕ່ກໍ່ມີລາຄາ

ຕໍ່ໜ່ວຍທີ່ຖືກກວ່າສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຈໍານວນຫລາຍ.


ຄວາມໝາຍທີ່ຊັດເຈນສຳລັບຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳໄປໃຊ້



ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮວບຮວມເອົາອົງການຕ່າງໆ :
ບໍລິສັດຫັດຖະກຳທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນແຂວງ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໜ່ວຍງານ
ຂອງລັດຖະບານ,
(Senteurs
ກ້າວໜ້າ)

GIZ

ອົງກອນພັດທະນາເຢຍລະມັນ,

d’Angkor)
ແລະ

ອົງການຊອງເຕີກດັງກໍ

(ບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ມີນະໂຍບາຍທາງສັງຄົມທີ່

ການຮ່ວມມືການຜະລິດກັບ

ອົງການອາກຕິດຊອງດັງກໍ

(Artisans d’Angkor)

ກໍລະນີສຶກສາ:

ເກາະກັດບາ,

ປະເທດ

ຫວຽດນາມ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ສົນໃຈໃນການສ້າງເຄື່ອງໝາຍ
ຂອງເກາະກັດບາໃນປະເທດຫວຽດນາມ.

ໃນທີ່ນີ້,

ອາດຍັງພິຈາລະນາປະສົບການ

ເຄື່ອງໝາຍສຳລັບສິນຄ້າທີ່

ຜະລິດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຂາຍ, ແຕ່ຕົວຢ່າງຂອງພວກເຂົາ
ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ເພາະວ່າ

ກົມວັດທະນະທຳແຂວງ,

ການກິລາ

ແລະ

ການທ່ອງທ່ຽວ ມີເຄື່ອງໝາຍໃນ 5 ປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງ

(ນໍ້າປາ,

ນໍ້າເຜິ້ງ,

ການບໍລິການເຮືອທ່ອງທ່ຽວ,

ຣີສອດການ

ບັນເທີງ ແລະ ທີ່ພັກ/ຮ້ານອາຫານ).
ການສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ
ເຄື່ອງໝາຍເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍການແບ່ງປັນ

ໃນການບໍລິຫານ

ຊັບພະຍາກອນໃນທຸກປະເພດສິນຄ້າ

ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
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ການທ່ອງທ່ຽວກໍຕາມ.

2.4. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ເປົ້າຫມາຍຂອງພື້້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍລວມ
ທາງດ້ານຍຸດທະສາດ,

ທີມງານບໍລິຫານຄວນມີເປົ້າຫມາຍຍຸດທະສາດໂດຍລວມສໍາ

ລັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ທຸກໜ່ວຍງານເຫັນດີສະໜັບສະໜູນ.
ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ , ການຂົນສົ່ງ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ຕົວຢ່າງເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ :


ຕ້ອງມີຄວາມປອດໄພ,
ທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ແລະ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຂົນສົ່ງ

ຈາກການມາຮອດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ,

ສູນທຸລະກິດ

ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການທ່ອງທ່ຽວ (ເຊັ່ນທີ່ພັກອາໄສ). ໃນຍຸກສະໄໝ
ນິຍົມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈ້າງງານໃຫ້ເກີດຜົນ.


ຕ້ອງສາມາດຮອງຮັບການເພື່ມຂຶ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ທີ່ເກີດຈາກ

ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ເຊັ່ນດຽວກັບ
ເຫດການຕ່າງໆ (ເທດສະການ, ການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະອື່ນໆ).


ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃນຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.



ຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການຂົນສົ່ງຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ



ຕ້ອງສ້າງການສື່ສານເພີ່ມຂຶ້ນໃນອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ
ບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ,

ຕົວແທນການທ່ອງທ່ຽວ,

ໃນ

ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ

ລັດຖະບານ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກເອກະຊົນ ເພື່ອຍົກລະດັບ ແລະ ຮັກສາຄວາມ
ຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.


ຕ້ອງຊ່ວຍການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດພາຍໃນພາກພື້ນ.



ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການແຂ່ງຂັນຂອງພາກພື້ນ

ໃນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ

ປະເທດ ແລະ ສາກົນ.


ຕ້ອງຈັດບຸລິມະສິດການລົງທຶນສໍາລັບຂົງເຂດທີ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນປະຈຸບັນ

ແລະ

ຂົງເຂດທີ່ມີທ່າແຮງສູງ
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ຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກບັນລຸໄດ້.

ຕົວຢ່າງແຜນສະແດງການວາງແຜນເປົ້າຫມາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຍຸດທະສາດ

ຕາຕະລາງ 2.3.1: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ອົງປະກອບພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ

ເປົ້າໝາຍຈຸດໝາຍປາຍທາງທົ່ວໄປ
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຖະໜົນຫົນ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຫົນທາງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງ

ທ່ຽວເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນປະຈຸບັນ, ໂດຍສະເພາະທີ່ພັກອາໃສ.
ຮັບປະກັນວ່າສະຖານີຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ

ແລະ

ລົດເມ

ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຊັດເຈນ ເປັນພາສາອັັງ
ກິດ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ

(ບວກກັບພາສາຂອງຕະຫຼາດສະເພາະທີ່ສຳຄັນ ,

ຕົວຢ່າງ, ພາສາຈີນ) ເພື່ອນັກທ່ອງທ່ຽວ; ລວມທັງການ
ຕັ້ງລາຄາ, ວິທີການຈັດຊື້ປີ້, ວິທີການນຳໃຊ້ປີ້
ແລະ

ຄຳແນະນຳພິເສດຂອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນ

ທີ່ນິຍົມ.
ການຫັນເປັນສະຖານທີ່ຈອດເຮືອທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງ
ທະເລ

ເຂົ້າໄປໃນຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຄຸນນະພາບສູງ.

ເພື່ອ

ຍົກລະດັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງນໍ້າ. ສະແດງຄໍາແນະ
ນໍາທີ່ຈະແຈ້ງຢູ່ທ່າເຮືອເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບການ
ຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ລົດແທັກຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ.
ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານພຽງພໍໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງ

ທີ່ພັກອາໄສ

ທ່ຽວກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການທີ່ພັກ. ມີປ້າຍຊີ້
ບອກພຽງພໍ.

ຮັບປະກັນມາດຕະຖານຂອງການບໍລິການ

ແລະ

ລາຄາ.
ການປະຊຸມ
(ສໍາລັບສະຖານທີ່

ມີສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມຢ່າງພຽງພໍ.

ສ້າງຄວາມ

ສົນໃຈໃນການຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່
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ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບ
ພັດທະນາຈຸດການດຶງ

ທຸກໆ

6

ເດືອນ.

ທຸກໆເດືອນ.

ດູດການປະຊຸມ)

ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃນການຈັດກອງປະຊຸມ

ສະໜອງການບໍລິຫານຂົນສົ່ງສາທາລະນະໄປ

ຫາ ແລະ ຈາກສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມຢ່າງພຽງພໍ.

ການບໍລິການ

ຕ້ອງມີປ້າຍທີ່ພຽງພໍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໂດຍກົງ.

ການທ່ອງທ່ຽວ

ສ້າງສູນຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວຂະໜາດໃຫຍ່
ນ້ອຍ.
ແລະ

ຫລື

ໃຫ້ແຜນທີ່ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ໃນມູນຄ່າບໍ່ແພງ.

ມີການບໍລິການອິນເຕີເນັດ

ທີ່ພຽງພໍ.
ການໄຟຟ້າ

ສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,

ພຽງພໍ

ແລະ ລາຄາເໝາະສົມ.
ນໍ້າ ແລະ ສຸຂາພິບານ

ສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍ

ຂັ້ນພື້ນຖານ

ທຸລະກິດພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,

ແລະ

ການລະບາຍນໍ້າເສຍ

ພຽງພໍ

ແລະ ລາຄາເໝາະສົມ.

ການກໍາຈັດສິ່ງເສດ

ສະໜອງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານກ່ຽວກັບການກໍາຈັດ

ເຫຼືອ

ສິ່ງເສດເຫລືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຫົວໜ
່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,
ພຽງພໍ ແລະ ລາຄາ

ເໝາະສົມ.

ຄໍາແນະນໍາ: ປ້າຍບອກ
ທາງ
ການລົງໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງມັກມີຜົນກະທົບສູງ ແລະ ໃນລາຄາຕໍ່າ ແມ່ນການ
ສ້າງປ້າຍບອກທາງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ຂ່າວສານຕົວຈິງ,

ປ້າຍເຫລົ່ານີ້ໄດ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນ

ແຕ່ຍັງປັນການເພີ່ມປະສົບການໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ,

ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມພໍໃຈຫລາຍ.

ຈົ່ງພິຈາປ້າຍສອງປະເພດຂ້າງ

ລຸ່ມນີ້:
1. ການຕີຄວາມໝາຍປ້າຍບອກທາງຕາມແຄມທາງ,

ການສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ

ປະຫວັດສາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ທໍລະນີສາດ, ພືດ, ແລະ ສັດ, ແລະ ອື່ນໆ.
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2. ປ້າຍບອກທາງໂດຍກົງເພື່ອຊີ້ບອກການບໍລິການ

ແລະ

ຈຸດທີ່ໜ້າ

ສົນໃຈ ສໍາລັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ເບິ່ງຮູບສໍາລັບຕົວຢ່າງ.

1.

ສ້າງບັນຊີລາຍການຂອງປ້າຍບອກທາງ ສະເຫນີການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ
ປ້າຍບອກທາງຢູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານຮ່ວມກັບທີມບໍລິຫານ
ງານ.

1. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການ
ປະສົບການຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າການທ່ອງທ່ຽວໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ
ເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັບທີມງານຂອງເຈົ້າ:
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2. ບັນທຶກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ
3. ສ້າງລາຍການ
4. ຈັດລຳດັບບຸລິມະສິດໃສ່ໃນລາຍການ
5. ສົ່ງບັນຊີລາຍການໃຫ້ກັບພກາສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ,
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະກອບສ່ວນກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ເວລາທີ່ພວກ
ເຂົາເຈົ້າສາມາດກຳນົດ

ຊັບພະຍາກອນສໍາລັບການເຮັດເປົ້າຫມາຍອັນຮີບ

ດ່ວນທີ່ສຸດສໍາເລັດ.

ຕາຕະລາງ 2.3.2: ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ອົງປະກອບ
ພື້ນຖານໂຄງ

ເປົ້າໝາຍ

ລ່າງ

ແຜນປະຕິບັດ

ຜູ້

ການກຳນົດ

ງານ

ຮັບຜິດຊອບ

ເວລາ

ການຈັດລຳດັບບຸລິມະສິດຂອງການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ການປະຕິບັດງານເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈັດລຳດັບບຸລິມະສິດຕາມຄວາມຮີບດ່ວນທາງ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ສັດສ່ວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ.

ໝາຍເຫດ

ທັງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງສະໜອງພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ. ແນວທາງນີ້ສຸມໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາກລັດ ຫຼາຍ
ກວ່າພາກເອກະຊົນ

ເພາະວ່າພາກລັດສາມາດວາງແຜນໃຫ້ລຳດັບບຸລິມະສິດຂອງຕົນ

ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ ແຕ່ຍັງຂາດຕັດສິນໂດຍກົງຂອງພາກເອກະຊົນ.
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2.5. ຄວາມພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ
ສິ່ງນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ການປະເມີນ ແລະ ຮັບຮູ້ ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານ
ທັງໝົດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ລະດັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງສຸດຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຕະຫຼາດ

ແລະ

ຄຸນນະພາບຊີວິດ

ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຕື່ມອີກ.

ໃນຂະແໜງການຕະຫຼາດຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້),

(ຕິດຕາມ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວອີກຄັ້ງ

ແລະ

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບການແນະນຳແມ່ນຈະໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລື.
ລະດັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງສຸດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາ
ເປັນສໍາລັບການຕີຕະຫຼາດ.

ອີກຢ່າງໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ

ແມ່ນ

ຕ້ອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ສອງຢ່າງທີ່ສໍາຄັນຂອງການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກ່ຽວກັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວມີ: (1) ຂໍ້ມູນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ (2) ຂໍ້ມູນການວິໄຈຕະຫຼາດ. ທັງ
ສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນມີການຊໍ້າຊ້ອນກັນໃນລະດັບຫນຶ່ງ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງ
ສໍາຄັນເພື່ອຈໍາແນກລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຂໍ້ມູນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ ຫມາຍເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຄວນຈະເປັນ "ຄວາມສາມາດໃນດໍາເນີນ
ການ" ສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ມີການປັບປຸງການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢູ່ຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ. "ຂໍ້ມູນການວິໄຈຕະຫຼາດ" ຫມາຍເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນ
ການຕະຫຼາດ, ການຂາຍ ແລະ ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ.

ຄົນເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ໜ້າສົນໃຈ. ທັດສະນະຄະຕິ
ນີ້

ແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍຜ່ານປະສົບການການເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ

ການ

ບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ທັງຫມົດທີ່ມີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ເພາະສະນັ້ນ, ຈໍາ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການສ້າງ

ຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ນັ້ນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຫລາຍຂະແຫນງການທາງພາກລັດ,

ໂດຍສະເພາະແມ່ນເທດສະບານ
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ທ້ອງຖິ່ນ.

ການສໍາຫຼວດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຍາມສາມາດນໍາໃຊ້ ເພື່ອ:


ກໍານົດຈຸດແຂງ

ແລະ

ຈຸດອ່ອນ

ປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ວັດແທກ

(ຫຼັກຖານຂອງການຢູ່ພາຍໃຕ້ການ

ການແຂ່ງຂັນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວສາມາດມີ

ອິດທິພົນທີ່ມີອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈ )


ຊອກຫາແຫຼ່ງຂູ້ມູນເພີ່ມເຕີມດ້ານຄວາມປອດໄພ

ສໍາລັບໂຄງການການ

ຄຸ້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວ


ເພີ່ມລາຍລະອຽດຂອງການຄຸ້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ເພື່ອຮັບປະກັນການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເມືອງ

ໃຫ້ແກ່

ການທ່ອງທ່ຽວ


ບັງຄັບບັນດາຜູ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີການປັບປຸງ;

ມັນສາມາດເປັນ

ຕົວຂັບເຄື່ອນໃນການເລີ່ມໃນການປັບປຸງມາດຕະຖານ ຂອງຜູ້ສະຫນອງພາຍ
ນອກ


ສ້າງການປະຊາສໍາພັນດ້ານດີຈາກການຄົ້ນພົບໃນການເລີ່ມຕົ້ນ,

ມີ

ບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງພົນລະເມືອງ


ຊ່ວຍກຳນົດການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ

ໃນການຈັດສັນຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງ ທີ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້


ສະແດງຜົນສໍາເລັດໂດຍຜ່ານ

ປີຕໍ່ປີ

ຕໍ່ມາດຕະຖານ

ແລະ

ການ

ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການວັດແທກຜົນກະທົບຂອງການໃຊ້ຈ່າຍເງິນທຶນໃນໂຄງການ
ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມ

2.6. ການຕະຫຼາດຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ທັດສະນະພື້ນຖານຂອງການຕະຫຼາດ
ທ່ານຕ້ອງການດຶງດູດ.

ຕົວຢ່າງ,

ແມ່ນເພື່ອກຳນົດປະເພດກຸ່ມຄົນທີ່
ທ່ານຕ້ອງການນັກທ່ອງທ່ຽວປະເພດໃດ

ລະຫວ່າງ 3 ປະເພດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້?:
1.

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃຊ້ເວລາ 1-3 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ໃຊ້ເງິນໜ້ອຍ?

2.

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃຊ້ເວລານອນຄ້າງຄືນ

ແລະ

ໃຊ້ເງິນຈ່າຍຄ່າ

ໂຮງແຮມ, ອາຫານ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ?
3.

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ຄືນ ແລະ ໃຊ້ເງິນເປັນຈໍາ
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ນວນຫຼາຍໃນການບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າຕ່າງໆ?

ຄໍາຕອບທີ່ຊັດເຈນ, ແນ່ນອນ ແມ່ນຂໍ້ 3.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມປາດຖະໜາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວທີ 3 ແຕ່
ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ເງິນຫຼາຍ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ , ແຕ່ພວກ
ເຂົາຍັງ:


ວາງແຜນກັບຄືນມາ (ນັກທ່ອງທ່ຽວຂາປະຈຳ)



ບອກຫມູ່ເພື່ອນແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມ

(ນັກທ່ອງ

ທ່ຽວທີ່ຖືກແນະນຳ)

ເປັນຫຍັງ? ເພາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕະຫຼາດ ສຳຫຼັບນັກທ່ອງທ່ຽວຂາປະຈຳ ແລະ
ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຖືກແນະນຳຍັງໄກໃນການດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໆ .
ການສ້າງຂາປະຈຳ ແລະ ການແນະນຳຄວນເປັນເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນໃນການຕະຫຼາດ .

ພວກເຮົາມີວິທີການເພີ່ມທະວີການມາຢ້ຽມຢາມຊໍ້າ ແລະ ການຖືກແນະນຳຄື
ແນວໃດ?
ພວກເຮົາຕ້ອງການ: (1) ຮູ້ວ່າພວກເຂົາແມ່ນໃຜ, ແລະ (2) ຮູ້ວ່າສິ່ງໃດທີ່ກະ
ຕຸ້ນພວກເຂົາໃຫ້ກັບມາ ແລະ ແນະນຳຜູ້ອື່ນຕໍ່. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄຳຕອບ
ຢ່າງຊັດເຈນຕໍ່ກັບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້.

ໂດຍຫຍໍ້, ຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາ ຄວນຖືກອອກແບບມາ
ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາ ແລະ ເງິນຫຼາຍ
ຂຶ້ນ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາກັບມາອີກຄັ້ງ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກ
ເຂົາແນະນຳຕໍ່ໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.

ທົບທວນຫຼັກການການຕະຫຼາດທີ່ສຳຄັນ
ການຕະຫຼາດບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການໂຄສະນາແລະສົ່ງເສີມການ ຂາຍເທົ່ານັ້ນ - ລວມ
ມີອົງປະກອບທັງຫມົດຂອງວິທີການທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ (ຜູ້ບໍລິໂພກ/ ລູກຄ້າ) ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ອາດຈະມາເພີ່ມ
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ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານເພື່ອເພີ່ມ
ຈໍານວນໃຫ້ຫລາຍ ແລະ ພັກຢູ່ດົນໆ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການສຶກສາດ້ານການຕະຫຼາດແມ່ນກ່ຽວກັບ "4 P’s":

ລາຄາ
ຊ
່ ອງທາງການ
ໍ ຈາໜ
່ າຍ

່ົ ງເສ
ການສ
ີ ມ

ິ ສນຄ
້ າ

• ການສ
ູ ງກວ
ຸ ດລາຄາຕັ້ງໄວ
້ າງລາຄາລະດັບພ
ີ ມຽມ/ສ
່ າຈ
້ (ກ
ໍ ານ
ົ ດເອ
ົ າເອງ)
່
້
່
່
• ລາຄາທ
້ ຕ
ົ ວໄປ - ໍບເຮ
ັ ດໃຫ
ົ ກໃຈໃນປະສ
ົ ບການການຊເຄອງ
່ີ ມ
•ມ
ູ ນຂ
ູ ນຢ
ູ່ ບ
ີ ສ
ໍ້ ມ
່ ອນທ
ີ ນັກທ
່ ອງທ
່ ຽວ
•ມ
ີ ຮ
້ ານຄ
້ າ/ພ
ິ ເສດ/ລະດັບພ
ີ ມຽມ (ຕ
່ າງ ໂຮງແຮມ ີ ຣສອດ)
ົ ວຢ
່ີ ກ
• ່ ສງພ
ູ ກຄ
ູ່ ເທ
ົ ້ າໝາຍລ
ິ ມທ
ໍ ານ
້ າຈາກຕ
່ າງປະເທດ ຕ
່ າງ: ວາລະສານຢ
ິ ງຍ
ົ ດເປ
ົ ວຢ
ົ ນ
່ົ ງເີ ສມການຄ
•ກ
ິ ດຈະກ
ໍ າສ
້ າ/ ຫັດຖະກ
ໍ າ / ຕະຫລາດຜະິລດຕະພັນພາຍໃນທ
້ ອງຖ
ິ່ ນ
•ສ
ຸ ມໃສ
ູ ກຄ
່ ຄວາມສະຫນ
ິ ດສະຫນ
້ າ (ໂດຍຜ
່ ານການເົ່ລາເ່ ລອງ, ຂະບວນການ,
ົ ມຂອງລ
ການເ່ ຊອມຕ
ູ ້ ຜະິລດ)
ໍ່ ກັບຜ

• ການໃຊ
້ ງານແບບຮ
່ ວມສະໄໝ
• ີ ສມີ ດ

ລາຄາ
ລວມທັງ ການຕັ້ງລາຄາຂອງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ການຕັ້ງລາຄາຂອງພາກເອກະຊົນ
ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຄວບຄຸມ ແລະ ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາ
ໃນການພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມມັນ. ການຕັ້ງລາຄາຂອງພາກລັດປະກອບມີ ຄ່າ
ທຳນຽມໃນການເຂົ້າຊົມສວນສາທາລະ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ມັນລວມມີ
ອາກອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ການຕັ້ງລາຄາສໍາລັບຄ່າຜ່ານປະຕູ ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນເຈົ້າ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງໂດຍພາກລັດ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ໂບຮານສະຖານ ແລະ ຫໍພິພິທະພັນ, ແນວ
ຄິດຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມ. ມັກຈະມີ 2 ລາຄາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້, ອັນທີ່ໜ
ຶ່ງແມ່ນການກໍານົດລາຄາສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ການກຳນົດລາຄາສໍາ
ລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ.
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ການສຶກສາບາງຄົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຂົ້າຊົມໃນລາຄາຖືກ ຫຼື ບໍ່ເສຍ
ຄ່າໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງນັ້ນມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກກ່ຽວກັບການ
ຕະຫຼາດຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ການເຂົ້າຊົມສາມາດເປັນ
ກົນໄກການສ້າງລາຍຮັບທີ່ສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການມາ
ຢ້ຽມຢາມ ຫຼື ທ່ອງທ່ຽວ. ຄວາມສັບສົນນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຕ້ອງການ
ເພື່ອດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດ ແລະ ຕ້ອງຄິດໃຫ້ຫຼາຍໆກ່ຽວກັບວິທີ
ການກຳນົດລາຄາໃຫ້ເຂົ້າຊົມ.

ສະພາບການຕະຫຼາດມີຜົນກະທົບທາງດ້ານລາຄາທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ການໂຮງແຮມ,
ການບິນ, ຮ້ານອາຫານ, ແລະ ການດໍາເນີນງານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ຊຶ່ງລັດຖະບານໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ພຽງເລັກນ້ອຍ. ແຕ່ອໍານາດການປົກຄອງພາກລັດ
ຄວບຄຸມໂຄງສ້າງອາກອນ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍອາການຢ່າງຮອບຄອບ ເພື່ອ
ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຕ້ອງການໃນການແຂ່ງຂັນຂອງ ຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນ. ຄວາມ
ກົດດັນທາງດ້ານການເມືອງພາຍໃນປະເທດສາມາດສ້າງເປັນນະໂຍບາຍ "ເກັບອາຫານນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ", ຊຶ່ງຖ້າຫາກວ່ານຳໃຊ້ເກີນຂອບເຂດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ
ແຂ່ງຂັນ.

ຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍ
ໝາຍເຖິງຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍ - ວິທີທີ່ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະ
ພັນ. ຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍປະກອບມີກິດຈະກໍາທາງອິນເຕີເນັດ, ມີສາຍພົວພັນ
ກັບບໍລິສັດຕົວແທນຈໍາໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄະນະກໍາມະທິການ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ຄູ່ຮ່ວມງານການຕະຫຼາດ, ບໍລິສັດຂາຍປີ້ ແລະ
ພາກສ່ວນອື່ນໆ

ການສົ່ງເສີມ
ຫມາຍເຖິງການໂຄສະນາ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆທັງຫມົດຂອງຍອດຂາຍ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ການຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງ. ມັນປະກອບມີແນວຄວາມຄິດທີ່ສໍາຄັນທັງໝົດ
ຂອງຍີ່ຫໍ້ຈຸດໝາຍປາຍທາງ.
ຜະລິດຕະພັນ
ປະກອບມີສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຊຶ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນ ປະກອບມີ:
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ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ບູຮານສະຖານ, ສະຖານທີ່ທາງທໍາ
ມະຊາດ (ຕົວຢ່າງ: ນໍ້າຕົກຕາດ, ພູຜາປ່າດົງ), ຕຶກອາຄານທາງປະຫວັດສາດ
ແລະ ອື່ນໆ



ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ



ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ຕ້ອງປະເມີນວິທີການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍານົດ ເຂດພູມສາດ
ຂອງພວກເຂົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ນິຍາມສັ້ນໆຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ນັ້ນ ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດລົງ.
ການທ່ອງທ່ຽວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງດ້ານຈຸດໝາຍປາຍທາງ; ມັນ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເສັ້ນທາງ ແລະ ວົງຈອນ. ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ໃກ້ຄຽງມີຄວາມສໍາ
ເລັດຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນເວລາການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນອື່ນໆໃນເວລາແຂ່ງຂັນ ,
ແຕ່ນີ້ແມ່ນຂື້ນກັບສະຖານະການພາຍໃນປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ .

ນອກເຫນືອໄປຈາກພື້ນຖານ "4 P's" ແລ້ວ- ການທ່ອງທ່ຽວແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງການ
ຕະຫຼາດຈະເພີ່ມ "ປະຊາກອນ" ຍ້ອນຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານ:


ການບໍລິການ



ທັດສະນະຄະຕິ (ລວມທັງການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວ)



ອຸດສາຫະກໍາການບໍລິການລວມມີອົງປະກອບຫຼາຍຢ່າງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ເອົາໃຈໃສ່ ໃກ້ຊິດກ່ວາການເຮັດອຸດສາຫະກໍາສິນຄ້າ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ
ທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການບໍລິຫານຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາ
ການບໍລິການເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕະຫຼາດປາຍທາງຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່:


ການກັບມາຢ້ຽມຢາມຕື່ມອີກ



ການໂຄສະນາແບບ "ປາກຕໍ່ປາກ"



ການບໍລິການລູກຄ້າ: ມູນຄ່າຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ທຸລະກິດ "ກັບມາອີກ" ແລະ "ສົ່ງຕໍ່" ມີຄວາມຫມາຍວ່າຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ທັງໝົດ - ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ - ແບ່ງປັນພາລະໃນ
ການຮັກສາມາດຕະຖານທີ່ດີດ້ານການບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ
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ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ



ການຄຸ້ມຄອງຜົນຜະລິດ



ການຮ່ວມມື ແລະ ການພົວພັນ



ອົງປະກອບບໍ່ມີຕົວຕົນໃນການຄຸ້ມຄອງຍີ່ຫໍ້

ນີ້ແມ່ນແບບຝຶກຫັດການຈັດຕຳແໜ່ງຢີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ
ປະເມີນວິທີການສົມທຽບກັບຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານກັບຄູ່ແຂ່ງຕົ້ນຕໍ
ຂອງທ່ານ.
1. ຂຽນຈຸດໝາຍປາຍທາງ 5 ແຫ່ງທີ່ທ່ານຄິດວ່າແມ່ນຄູ່ແຂ່ງຫລັກຂອງ
ຂອງທ່ານ
2. ສ້າງແຜນພາບໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບແຜນພາບຂ້າງລຸ່ມ
3. ຈັດວາງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງ ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະ
ສົມໃນເສັ້ນສະແດງ, ອີງຕາມການຮັບຮູ້ລາຄາ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງທ່ານ.
4. ບັນທຶກຜົນໄດ້ຮັບ.
5. ເຮັດບົດຝຶກຫັດແຕ່ລະໄລຍະຄືນ (ປະຈໍາປີ ຫຼື ສອງປີ) ແລະ ປຽບທຽບ
ຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
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ຮົງກົງ

ລາຄາ

ຫຼວງພະບາງ

ບາ
ຫຼີ
ອັງກໍວັດ

ຮາລອງເບ
ໂບໂຣບູເດີ

ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຈຸດສົນທະນາ:


ຕຳແໜ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນເສັ້ນສະແດງ

ແມ່ນຄ້າຍຄື

ຕຳແໜ່ງໃນ 5 ປີທີ່ແລ້ວບໍ່?


ຕຳແໜ່ງໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຢູ່ໃນອີກ 5 ປີນັບຈາກນີ້? ບ່ອນໃດ
ທີ່ເຮົາຄາດຫວັງທີ່ຈະຢູ່?



ແມ່ນຫຍັງທີ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາເຮັດສຳເລັດໃນວັນນີ້ ?
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ຮຽນຮູ້ນຳພວກເຂົາໄດ້ບໍ່? ເຮົາຈະຖອດຖອນບົດຮຽນຄວາມສຳເລັດຂອງພວກ
ເຂົາໄດ້ແນວໃດໂດຍບໍ່ແມ່ນການຮຽນແບບທັງໝົດ?


ສົມມຸດວ່າທ່ານແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ.
ທີ່ທ່ານເຫັນໃນເສັ້ນສະແດງ,

ພິຈາລະນາທາງເລືອກ

ສະຖານທີ່ໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເລືອກ

ເພື່ອໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອໃຊ້ເງິນຂອງ ທ່ານ?


ຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ການວິເຄາະການແຂ່ງຂັນປະເພດນີ້ ເປັນສ່ວນໜ
ຶ່ງຂອງຂະບວນການວາງແຜນຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ?



ພວກເຮົາຈະຝຶກອົບຮົມແນວໃດໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແລະ

ຜູ້

ໃຫ້ການບໍລິການເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ຄວາມກົດດັນໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ເພື່ອກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊຸມຊົນຮັກສາລະດັບຄຸນະພາບຂອງ

ການບໍລິການ?
ທ່າແຮງຂອງການວິເຄາະ ແລະ ການປະຕິບັດກຸ່ມຕະຫຼາດ
ກຸ່ມຕະຫລາດ (ຫຼື “ການຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ”) ແມ່ນການປະຕິບັດ:
1. ການກຳນົດບາງກຸ່ມ

ຫຼື

ບາງສ່ວນຂອງຕະຫຼາດໂລກ

ທີ່ເໝາະສົມກັບ

ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການສະເພາະ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງເສີມ.
2. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມານັ້ນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກຸ່ມ
ເຫຼົ່ານັ້ນ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພັດທະນາຍຸດທະສາດຢ່າງມີ

ປະສິດທິພາບການຕະຫຼາດໃຫ້ພວກເຂົາ ຕາມລັກສະນະຂອງພວກເຂົາ.

ສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການສະເພາະໃດ
ຫນຶ່ງ ສາມາດແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄອບຄົວ
ຂອງທ່ານ

ແລະ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນອື່ນຈາກພື້ນ

ຄວາມເປັນມາທາງດ້ານ ພູມສາດ, ຊົນເຜົ່າ, ການສຶກສາ ແຕກຕ່າງກັນ.
ແຮງຈູງໃຈຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາມີໃນການເລືອກຜະລິດຕະພັນ
ພວກເຮົາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ
ຂາຍໃຫ້ພວກເຮົາ

ມີອິດທິພົນກັບ

ໃນເວລາທີ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້

ດ້ວຍວິທີການທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈ,

ຮູ້ຈັກ

ແລະ

ນັບຖື.
ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ການປະພຶດຂອງຕົນເອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນໂດຍປັດໄຈ
ເຫຼົ່ານັ້ນ,

ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ
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ຄົນອື່ນໃນວິທີການທີ່ປະສິດທິພາບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຕ້ອງຄໍານືງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງສັດສ່ວນ

ຕະຫຼາດໃນເວລາສ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ
ມີຫລາຍວິທີທີ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວສາມາດກໍານົດກຸ່ມເປົ້າໝ
າຍຕະຫລາດໃນລະດັບສາກົນ. ທັງສອງຢ່າງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ:
1. ປະຊາກອນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມສາດ
2. ການປະເມີນຈຸດປະສົງຂອງລູກຄ້າກ່ຽວກັບການເດີນທາງ,

ຄວາມຕ້ອງການ

ແລະ ແຮງຈູງໃຈ

ດ້ານປະຊາກອນສາ, ເສດຖະກິດ ແລະ ພູມສາດ
ການເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງດີກ່ຽວກັບ "ພູມສາດ, ລາຍຮັບ, ອາຍຸ, ສັນຊາດ, ເພດ,
ການສຶກສາ,

ວັດທະນະທໍາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ເປັນຫນຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ມີ

ຄຸນຄ່າທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ. ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດວັດແທກ ແລະ ໄຈ້ແຍກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ແລະ
ມັກຈະເນັ້ນໃສ່ຕົວກໍານົດຂອບເຂດຕະຫຼາດ

ຊຶ່ງຈະກໍານົດເອົາກຸ່ມສະເພາະ

ຈໍານວນນ້ອຍ.

ປົກກະຕິແລ້ວ, ວິທີການທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາ "ຈັດກຸ່ມ" ຕະຫຼາດທີ່ພວກ
ເຮົາກໍາລັງບໍລິການຢູ່ນີ້ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນເພື່ອ
ກໍານົດວ່າລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ.

ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ພາຍໃນປະເທດ? ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກປະເທດໃດແດ່?
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໂດຍຜ່ານຫນ່ວຍງານການທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງລັດຖະບານ

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ

ອົງການສະພາການທ່ອງທ່ຽວ.

ໃນຂະນະທີ່

ສະຖານທີ່ທາງພູມິສາດເປັນຕົວປ່ຽນແປງການແບ່ງສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍາ
ນົດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນ
ຂອງພົນລະເມືອງອື່ນໆ.

ຕົວເລກການໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າຈໍາ

ນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາຈໍານວນຫລາຍ.

ສໍາລັບບັນດາປະເທດອາຊຽນເກືອບທັງໝົດ, ການຕະຫຼາດຫລັກທີ່ຕັ້ງເປົ້າໄວ້
ລວມມີ

(ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ)

ບັນດາປະເທດອາຊຽນອື່ນໆບວກກັບຍີ່ປຸ່ນ,
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ເກົາຫລີໃຕ້, ອົດສະຕາລີ, ໄຕ້ຫວັນ, ຮົງກົງ, ຈີນ, ຫລາຍປະເທດຈາກເອີຣົບ,
ອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ.

ອາຍຸ, ລາຍໄດ້, ແລະ ເພດ ຍັງເປັນປະໂຫຍດໃນການກໍານົດພົນລະເມືອງ. ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຫລື ແບບຄອບຄົວທີ່ມີເດັກນ້ອຍ?
ແມ່ຍິງມີແນວໂນ້ມຈະໄປຢ້ຽມຢາມຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ
ບໍ?

ການຕອບຄໍາຖາມງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງ

ເລິກເຊິ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປົ້າຫມາຍການຕະຫຼາດຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງ
ເປັນປະເພດວິທີການຕະຫຼາດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ອາດຈະດຶງດູດກຸ່ມນີ້ໄດ້ .

ການປະເມີນຜົນຈຸດປະສົງ , ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຖ້າພວກເຮົາສາມາດລະບຸຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ,

ມັນ

ເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງພຶດຕິກຳຂອງເຂົາເຈົ້າ .

ຖ້າ

ຫາກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈເປົ້າຫມາຍ

ແລະ

ແຮງຈູງໃຈ

ຂອງຜູ້

ບໍລິໂພກ, ພວກເຮົາຈະຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະມີອິດທິພົນຢ່າງແຂງແຮງໃນຂະບວນການ
ຊື້.

ການພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ.
ຈາກການສໍາຫລວດຂອງອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ

UNWTO

ຂອງອົງ

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTOs), ການຕອບຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຈຸດແຂງທີ່ສຸດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານການຕະຫຼາດດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ ເຊື່ອໃນຄຸນຄ່າຂອງການແບ່ງກຸ່ມຕະຫຼາດ:

ຕາຕະລາງ 2.6.1: ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ
ຄຳຖາມ
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ທ່ານຕ້ອງການອະທິບາຍແຜນຍຸດທະສາດກຸ່ມການຕະຫຼາດໃນ
ປັດຈຸບັນບໍ່?
ທ່ານສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານບໍ່?
ທ່ານຮູ້ຈັກປະລິມານ

ແລະ

26

2

22

4

20

6

19

7

14

12

11

17

28

0

ຄຸນຄ່າຂອງກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ

ໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານບໍ່?
ທ່ານມີຄວາມສາມາດກໍານົດທ່າແຮງໃນຕະຫຼາດຂອງກຸ່ມ
ເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານບໍ່?
ທ່ານໄດ້ກໍານົດເປົ້າຫມາຍ (ປະລິມານ ແລະ/ ຫຼື ມູນຄ່າ)
ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກຄັດເລືອກບໍ່?
ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າອົງການຂອງທ່ານກໍາລັງໃຊ້
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງພຽງພໍທາງດ້ານ“ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ”
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງທ່ານແມ່ນໄດ້ສຸມ
ໃສ່ຜູ້ບໍລິໂພກ

ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ

ຫຼາຍທີ່ສຸດບໍ່?
ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຕັກນິກ
ການແບ່ງກຸ່ມບໍ່?

ການສໍາຫລວດນີ້ເຮັດໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່າ ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTOs) ທີ່
ໄດ້ເຮັດການສໍາຫຼວດ

ເຫັນວ່າການແບ່ງກຸ່ມຕະຫຼາດ

ແມ່ນຄຸ້ມຄ່າໃນການ

ເຮັດ. ໃຫ້ສັງເກດຄໍາຖາມສຸດທ້າຍ, ຊຶ່ງຜູ້ຕອບຈໍານວນ 100% ໄດ້ສະແດງອອກ
ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດວຽກງານການແບ່ງກຸ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ

ແລະ

ຄໍາ

ຖາມທໍາອິດ ຊຶ່ງມີຜູ້ຕອບຈໍານວນ 26ຄົນ ຈາກ 28 ຄົນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຈຸ
ບັນນີ້ເຂົາເຈົ້າພ້ວມປະຕິບັດຕາມການວິເຄາະການແບ່ງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.

ເວລາສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທ່າແຮງ ຂອງການແບ່ງກຸ່ມ
ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ, ເຊິ່ງລວມມີ:


ການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງຍຸດທະສາດການລົງທຶນໃນປັດຈຸບັນ



ຄວາມເຂົ້າໃຈບໍ່ວ່າຈະເປັນປະລິມານຫຼາຍຂອງລູກຄ້າຫຼື
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ປະສານ"

ຂອງລູກຄ້າແມ່ນດີທີ່ສຸດສໍາລັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງ

ທ່ານ


ງົບປະມານສໍາລັບການລົງທຶນໃນອະນາຄົດ ແລະ ການສົ່ງເສີມ



ການວິເຄາະບັນຫາກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການກໍານົດວ່າ
ຂໍ້ຄວາມການສົ່ງເສີມຈະເຫມາະສົມກັບຜະລິດຕະພັນຫລືບໍ່

ແລະ

ສອດ

ຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຫລືບໍ່

ຄໍາຕອບກ່ຽວກັບການຕະຫລາດກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ແມ່ນ

ເພື່ອ:
1. ລະບຸກຸ່ມຄົນ (ການແບ່ງກຸ່ມ) ຜູ້ທີ່ເປັນ (ຫຼື ຈະເປັນ) ລູກຄ້າ
ສໍາລັບຕະຫຼາດສາກົນ
2. ຕັດສິນໃຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ ເຄີຍມາທ່ຽວແລ້ວ, ຕ້ອງການຊ່ວຍ
ຕື່ມເຕັມຈຸດປະສົງຂອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
3. ບໍ່ວ່າຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນຈະມີສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເໝາະ
ສົມ ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາຫລືບໍ່ກໍ່ຕາມ
4. ປະເມີນ

ວ່າຄົນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມເຫລົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມໃນການ

ພິຈາລະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
5. ກໍານົດແຮງຈູງໃຈ

/ ຜົນກະທົບຕໍ່ນິໄສການຊື້ເຄື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ

ແລະ ອື່ນໆ.
6. ລະດົມໃຫ້ພວກເຂົາໄປທ່ອງທ່ຽວໂດຍການໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ

ແລະ

ທາງການ

ຕະຫຼາດທີ່ເໝາະສົມ
7. ປະເມີນຜົນ ແລະທົບທວນຄືນຜົນກະທົບຂອງຕະຫຼາດ ບົນພື້ນຖານການ
ແບ່ງກຸ່ມທີ່ເປັນເປົ້າຫມາຍ

ບໍ່ມີຈຳນວນການແບ່ງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເໝາະສົມ.

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ

ກໍານົດເອົາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ,

ພິຈາລະນາ

ຈາກບົດຮຽນຂອງ NTOs ທີ່ໄດ້ອີງໃສ່ສຳຫຼວດກ່ຽວກັບໃນປະເດັນນີ້ i:
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ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງກວນນຳ, ປະເທດຫວຽດນາມ

ກໍລະນີສຶກສາຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນມາຈາກການສຳຫຼວດນັກທ່ອງທ່ຽວ

ໃນປີ

2012

ທີ່ແຂວງກວນກໍາ, ປະເທດຫວຽດນາມ, ໄດ້ໃຫ້ການບັນລຸຜົນທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍ
ອີງໃສ່ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຄຳຖາມ ແລະ ການວິເຄາະ.

ສະເລ່ຍການໃຊ້ເງິນຂອງກຸ່ມອາຍຸຄົນ:
<25

3,070,000 ກີບ

26-39

3,244,000 ກີບ

40-59

4,617,000 ກີບ

>60

7,906,000 ກີບ

ສະເລ່ຍ

4,073,600 ກີບ

ຈຳນວນເງິນທີ່ໃຊ້ໂດຍຜູ້ເຖົ້າ ທຽບໃສ່ກຸ່ມໄວລຸ້ນແມ່ນມີການໃຊ້ເງິນ
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ຫຼາຍກວ່າ. ສະນັ້ນ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີອາຍຸ 40ຂຶ້ນໄປ ດັ່ງັນັ້ນຄົນກຸ່ມ
ນີ້ຈຶ່ງ ເປົ້າໝາຍໃນການຕັ້ງກາເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ.
ສະເລ່ຍການໃຊ້ເງິນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕະຫຼາດພາກພື້ນ:
ປະເທດຫວຽດນາມ

1,838,640

ເອີລົບ

3,969,840

ອາຊີປາຊີຟິກ

7,413,360

ອາເມລິກາເໜືອ

3,405,840

ສະເລ່ຍ

4,076,000

ແຫຼ່ງຕະຫຼາດອາຊີປາຊີຟິກ,

ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນອົດສະຕາລີ,

ແມ່ນມີ

ຄຸນຄ່າຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບ ແຂວງ ກວນນໍາ ຂອງຫວຽດນາມ. ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້
ເງິນຫຼາຍກ່ວາ ຕະຫຼາດໃນພາກພື້ນອື່ນໆ. ການສິນເຄີບກັບແຂວງກວນນໍາ ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວນີ້

ກ່ວາຢູ່ໃນ

ຕະຫຼາດອື່ນໆ ທີ່ພັດທະນາແລ້ວລວມທັງ ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາເຫນືອ. ຄໍາ
ຖາມການສໍາຫຼວດໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາພັກແຮມ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈ

ໃນຈໍານວນສະເລ່ຍມື້ພັກເຊົາຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ.
ສຶກສາກໍລະນີແຂວງກວນນໍາ, ທັງສອງຂອງຂໍ້ມູນ - ອາຍຸສູງ ແລະ ແຫຼ່ງຕະຫຼາດ
- ພິສູດໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຂໍ້ມູນ, ແຕ່ແມ່ນອີງໃສ່ຄໍາຖາມການສໍາຫຼວດ
ທີ່ງ່າຍງ່າຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ສໍາລັບການວາງ
ແຜນ ແລະ ການຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດທີ່ດີຂຶ້ນ. ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດແມ່ນໃຊ້
ເວລາໃນການປັບປຸງ ການສໍາຫຼວດສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍອາດຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ .

1. ນີ້ເປັນກິດຈະກໍາເປັນກຸ່ມ

ໃຫ້ສຸມໃສ່

5

ຕະຫຼາດສຳລັບຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງຂອງທ່ານ
2. ຂຽນລາຍຊື່ ທັງ 5 ຕະຫຼາດສໍາລັບຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດອັນ
ດັບແບບແຍກສ່ວນ ໂດຍອີງຕາມ:


ໄລຍະເວລາພັກ



ຈໍານວນເງິນທີ່ສະເລ່ຍຂອງການໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຄົນ
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3. ຖ້າຂໍ້ມູນບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ,

ໃຫ້ຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮັບຮູ້

ໃນປະຈຸບັນ
4. ສ້າງເສັ້ນສະແດງໃສ່ເຈ້ຍໃຫ້ກຸ່ມເບິ່ງ
ຕາຕະລາງ 2.6.2: ການວິເຄາະແຫຼ່ງຕະຫຼາດ

ແຫຼ່ງຕະຫຼາດ

ສະເລ່ຍຈຳນວນນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ຄືນ

ສະເລ່ຍການໃຊ້ເງິນ
ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ
ແຕ່ລະຄົນ (ກີບ)

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນນັກທ່ອງທ່ຽວ:
ນີ້ແມ່ນວິທີການທົ່ວໄປໃນການເກັບຂໍ້ມູນ :


ການສໍາຫຼວດທາງໂທລະສັບ ແລະ ແບບສອບຖາມ (ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ,
ບໍ່ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ)
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ການສໍາຫຼວດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ



ການສຶກສາອັດຕາການພັກແຮມຢູ່ໂຮງແຮມ



ກຸ່ມສະເພາະ



ການສໍາພາດແບບລົງເລິກ

ວິທີການອື່ນໆ:


ການວິໄຈການເຮັດວຽກ



ການສັງເກດການທີ່ບໍ່ແມ່ນການສອດຮູ້ສອດເຫັນ



ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂໍ້ມູນ



ການສຶກສາຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ



ປະຕິບັດການຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ

(ແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນ

ຫຼື ກຸ່ມຈຸດສຸມ)


ຄໍາເຫັນຂອງລູກຄ້າ / ການຮ້ອງທຸກ



ການສຳຫຼວດຕິດຕາມ ຍີ່ຫໍ້ ແລະ ການໂຄສະນາ



ການແລກປ່ຽນກັບອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ

ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ບາງວິທີການທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນສາມາດນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນສູນຂໍ້ມູນ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນ. ນັກສໍາຫລວດ
ສາມາດເຂົ້າຫານັກທ່ອງທ່ຽວຕາມຖະໜົນໃນເຂດພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາ
ຊຸມນຸມກັນ.

ຫຼາຍຄົນສາມາດເຮັດຜ່ານທາງອອນໄລ໌. ການສໍາຫຼວດທາງອິນເຕີເນັດປະຈຸບັນມີ
ລາຄາຖືກ ແລະ ງ່າຍໃນການນໍາໃຊ້. ໃນສິ່ງນີ້ແນ່ນອນ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ພັດທະນາວິທີການຂອງການເກັບກໍາທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຂົາໃນການສົ່ງໃບສໍາຫລວດໃນວັນຕໍ່ມາ .

ຕົວຢ່າງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ຄັດເລືອກ ແລະ ຄວບຄຸມທຸກພື້ນທີ່ ຂອງ
ປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວ. ວິທີການໃດກໍ່ຕາມທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນ
,

ລັກສະນະທີ່ຂໍ້ມູນຈະຖືກເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຕກຕ່າງກັນ

ໂດຍໃຊ້ເວລາເປັນມື້, ເປັນລະດູຕໍ່ປີ, ແລະ ສະຖານທີ່ເພື່ອວ່າທ່ານຈະບໍ່
ໄດ້ສືບຕໍ່ສໍາຫລວດນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີພຶດຕິກຳ
ຄ້າຍຄືກັນ.

ແລະ

ຄວາມສົນໃຈທີ່

ມັນອາດຈະງ່າຍຕໍ່ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກບັນດາກຸ່ມຂອງນັກ
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ທ່ອງທ່ຽວ,

ແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງເຮັດໃຫ້ດຸ່ນດ່ຽງ

ທີ່ມີຈໍານວນທີ່ມີຄວາມໝາຍຂອງການສຳຫຼວດ

ໃນບັນດາຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ທີ່ໄດ້ເຮັດໂດຍຄວາມເປັນ

ອິດສະຫຼະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ນັກສໍາຫຼວດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການຖາມ

ການໃຫ້ຄໍາ

ຖາມ ແລະ ບັນທຶກຄໍາຕອບໄດ້. ການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຖືກວັດແທກ ໂດຍ
ອີງໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງການບັນທຶກເກັບມຽ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ

ແລະ

ບໍ່ພຽງແຕ່

ເນັ້ນປະລິມານຂອງການສໍາຫຼວດທີ່ໄດ້ເຮັດເທົ່ານັ້ນ .
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ຄຳຖາມທີ່ຈຳເປັນໃນການປະກອບໃສ່ການວິໄຈຕະຫຼາດ

1. ສັນຊາດຫຍັງ? ...........................................................................
2. ເພດຫຍັງ?
3. ອາຍຸ:

□ຊາຍ □ຍິງ

□< 25 □26 – 39 □40 – 59 □ > 60

4. ມີນີ້ເຈົ້າຈະພັກຢູ່ໃສ?
ຊື່ສະຖານທີ່ພັກ ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ....: ……..………………………….
ບໍ່ໄດ້ພັກທີ່ໂຮງແຮມ; ພັກກັບໝູ່ ຫຼື ຄອບຄົວ
5. ເຈົ້າຈະພັກທີ່ນີ້ຈັກຄືນ ?......................

6.

ໃຫ້ເລືອກຂໍ້ສາມາດອະທີບາຍໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນປະເພດການທ່ອງທ່ຽວຂອງ

ເຈົ້າ:

□ເດີນທາງແບບອິດສະຫຼະ – ຂ້ອຍ/ພວກເຮົາໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ໄດ້ຈອງກັນເອງ
□ຮູບແແບແພັກເກັດ

–

ໂຮງແຮມ

ແລະ

ການເດີນທາງແມ່ນຖືກຈັດໂດຍ

ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

7. ເຈົ້າໃຊ້ເງິນໃນການພັກຢູ່ທີ່ນີ້ຫຼາຍປານໃດ? ກະລຸນາຕອບເປັນ ກີບ ແລະ
ໃຫ້ການປະມານຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນ
□ ໂຮງແຮມ/ເຮືອນພັກ (ຕໍ່ຄືນ)............................
□ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (ຕໍ່ມື້) ……………………..
□ ການຊື້ເຄື່ອງ (ລວມທັງໝົດ) ………………
□ ກິດຈະກຳ ແລະ ການບັນເທີງ (ລວມທັງໝົດ) …………………….
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□ ອື່ນໆ: ............................................

10. ກະລຸນາສະເລ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຽບກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອື່ນ
□ ດີ
□ ແພງ
□ ບໍ່ມີຕົວເລືອກ

ຄວາມພໍໃຈຂອງເຈົ້າຕໍ່ພວກເຮົາ

11. 3 ທີ່ເຈົ້າມັກທີ່ສຸດມີຫຍັງແດ່?

1........................................................................................................................

2........................................................................................................................

3........................................................................................................................

12. 3 ສິ່ງທີ່ເຈົ້າມັກໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມັກທີ່ສຸດມີຫຍັງແດ່?

1...................................................................................... ..................................

2........................................................................................................................
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3.............................................................................................. ..........................

13. ເຈົ້າຕ້ອງການມາທ່ຽວທີ່ນີ້ອີກບໍ່?
□ ເຈົ້າ
□ ບໍ່

14. ເຈົ້າຈະແນະນຳການມາທ່ອງທ່ຽວນີ້ໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງ ເຈົ້າບໍ່?
□ ເຈົ້າ
□ ບໍ່

ຄຳຖາມເພີ່ມຕື່ມອາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຈຸດປະສົງໃໝ່
ຫຼື ປະເດັນການວາງແຜນຍຸດທະສາດອື່ນໆ

ໝາຍເຫດ

ບາງຄຳຖາມ, ສະເພາະໃນ ຂໍ້ 11 ແລະ ຂໍ້ 12, ຄວນມີໃນການສຳຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນດຽວກັບໃນການວິໄຈປະເພດຕະຫຼາດ. ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້
ຮັບການຖາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກລັກສະນະທີ່ເປັນໄປໄດ້
ທີ່ດີເລີດພວກເຂົາເຈົ້າ

ຍ້ອນການເຂົ້າໃຈ

ຈະເປັນການສະຫນອງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຈັດການຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງຈາກປະສົບການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ສໍາ
ລັບ "ການມາທ່ຽວຕື່ມອີກ ແລະ ການແນະນຳໃຫ້ຜູ້ອືນຕໍ່."

1. ທົບທວນວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງ
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ທ່ານ
2. ຂຽນວິທີການຂອງທ່ານອອກມາ

ຕາຕະລາງ 2.6.3: ຂໍ້ມູນນັກທ່ອງທ່ຽວ
ວິທີເກັບກໍາຂໍ້ມູນນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນ
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1. ປະຕິບັດຕາມຈຸດການສົນທະນາ, ພິຈາລະນາວິທີການເພີ່ມປະລິມານຄຸນະພາບ ,
ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດໍາເນີນງານໄດ້ຢູ່ໃນຈຸດ ໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ
2. ຂຽນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃຫ້

ຕາຕະລາງ 2.6.4: ການລວບລວມຂໍ້ມູນ
ສົນທະນາ:

ລະດັບຄຸນະພາບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າເກັບກຳມາໃນປະຈຸບັນ

ແລະ

ວິທີການປັບປຸງ

ສົນທະນາ:

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການໃໝ່ເພື່ອໃຊ້ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າ

ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ຂໍ້ມູນ: ແນວໃດ, ຕອນໃດ, ຢູ່ໃສ, ໃຜຈ່າຍໃນທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ສົນທະນາ: ໃນແນວຄິດເຫຼົ່ານີ້ອັນໃດທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໄວ ແລະ ໃຊ້ຕົ້ນ
ທຶນຕໍ່າ?

ສົນທະນາ:

ພວກເຮົາຈະພັດທະນາແຜນການໄລຍະຍາວຄືແນວໃດໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ຫຼາຍຂຶ້ນ?
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ການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃໝ່ໂດຍຜ່ານການ
ບໍລິການອອນໄລນ


ຊ່ອງທາງສັງຄົມອອນໄລໃນປັດຈຸບັນສໍາຄັນກວ່າ ສະຖານທີ່ທ໌ຫຼັກທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ.

ການເຈາະຕະຫຼາດຊ່ອງທາງສັງຄົມອອນໄລຍັງຈະສືບຕໍ່

ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ເປົ້າຫມາຍຕະຫຼາດຖືກລະບຸໄວ້ ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້
ມູນການວິໄຈຕະຫຼາດ, ແລະ ການພັດທະນາຂະບວນການຊ່ອງທາງສັງຄົມອອນໄລ
ທີ່ເຫມາະສົມກັບຜູ້ທີ່ເປັນເປົ້າຫມາຍຂອງຕະຫຼາດ . ການນໍາໃຊ້ຊ່ອງ
ທາງສັງຄົມອອນໄລ ໃຫ້ຜົນດີໃນການນໍາໃຊ້ ຊຶ່ງເປັນເວທີອອນໄລນ໌ທີ່
ຖືກຄຸ້ມຄອງຜູ້ອື່ນ.

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ,

ຫນ້າເຟສບຸກ

ອະນຸຍາດໃຫ້

ເຈົ້າສ້າງ ເພສສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງເຈົ້າ ເພື່ອສຸມໃສ່ ແລະ ຈ່າຍ
ຄ່າເນື້ອໃນເທົ່ານັ້ນ,

ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ

ສະຖານທີ່ທ໌.

ການຕິດຕໍ່ທາງອ້ອມ ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃໝ່ ໂດຍຜ່ານ
ຜູ້ຂາຍການເດີນທາງ


ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ: ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວການທ່ອງທ່ຽວ ມີ
ຄວາມສໍາຄັນກັບອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ

ຊຶ່ງເປັນການໂຕ້ຕອບກັນ

ລະຫວ່າງ ການທ່ອງທ່ຽວ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ. ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕົວແທນຂາຍການເດີນທາງ ຕ້ອງການ
ທີ່ຈະມີຊ່ອງທາງການສື່ສານຮ່ວມກັບລັດຖະບານ .

ນີ້ເປັນໂອກາດສ້າງ

ຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ
ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.

ຄວາມສໍາພັນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມສັນຍາລັກ
ອົງການດັ່ງກ່າວ

ແລະ

ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ

ແລະ

ແຜນຍຸດທະສາດຂອງເຈົ້າ

ໂດຍຜ່ານ

ເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນ

ແລະ

ຄວາມຕ້ອງການທາງການຕະຫຼາດ,
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ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ. ການເຮັດວຽກ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດ
ດັ່ງກ່າວ

ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ກັບຈຸດມຸ່ງໝາຍ

ຂອງກະຊວງ

ການທ່ອງທ່ຽວ.


ການເດີນທາງແບບຄອບຄົວ:
"FAM

Trips"

ການເດີນທາງແບບຄອບຄົວ

ແມ່ນເປັນວິທີທີ່ປະສິດທິຜົນຂອງການນໍາສະເຫນີ

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຜູ້ຂາຍຂອງການເດີນທາງ .
ຄອບຄົວ

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ

ສາມາດໄດ້ຮັບການອຸດໜູນຈົນໝົດ,

ການເດີນທາງແບບ

ການບໍລິການໂດຍບໍ່ເສຍ

ຄ່າ, ຫລື ໃນມູນຄ່າວັດຖຸດິບ. ພຽງແຕ່ມີຄຸນສົມບັດ, ການເຄື່ອນໄຫວ,
ຜູ້ຂາຍທີ່ເປັນມືອາຊີບຂອງການເດີນທາງຄວນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມ.

ກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວຂະຫນາດນ້ອຍ

ແມ່ນດີກວ່າໃນການສະຫນອງ

ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ, ແຕ່ກຸ່ມທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໂດຍອີງໃສ່ການແບ່ງປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ຂົນສົ່ງ

ແລະ

ພະນັກງານ.

ຫຼີກລ້ຽງການເດີນທາງແບບຄອບຄົວ

ທີ່ຈະ

ສະແດງ ຫຼື ປັບປຸງຄຸນລັກສະນະໃໝ່ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽ ກ່ອນທີ່
ພວກຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ກຽມພ້ອມສໍາລັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ.
ໄລຍະຍາວ

ຄວາມປະທັບໃຈໃນທາງລົບຂອງການມາທ່ອງທ່ຽວສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນ
ແລະ

ຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງກົງກັນຂ້າມຂອງຄວາມຕັ້ງໃຈ

ທີ່ຈະ

ສົ່ງເສີມຈຸດປະສົງຂອງການເປັນເຈົ້າພາບ.


ການໂຄສະນາ:
ຂອງພວກເຂົາ.

ລັດຖະບານສາມາດທີ່ຈະເລືອກເອົາການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ
ນີ້ສາມາດສະຫນອງການສື່ສານລະຫວ່າງລັດຖະບານ

ແລະ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ລັດຖະບານຄວນຮັບປະກັນວ່າການໂຄສະນາທັງຫມົດພາຍ
ໃນອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນລະດັບຊາດ ,

ພາກພື້ນ

ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕາມເປົ້າຫມາຍສັນຍາລັກ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງລັດຖະບານ



ປະຊາສໍາພັນ: ນີ້ບໍ່ແມ່ນພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງເຈົ້າທັງໝົດ. ຂ່າວ
ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດເຜີຍແຜ່ລາຍການຂ່າວ

ແລະ

ລາຍການເຫຼົ່ານີ້

ສາມາດມີຜົນກະທົບທາງບວກ ຫຼື ທາງລົບກ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງປະຊາຊົນ
ໄປສູ່ການຜະລິດຕະພັນຂອງເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ປະຊາສໍາ
ພັນເພື່ອປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າ. ເຄື່ອງມືມາດຕະຖານສໍາລັບການປະຊາສໍາພັນ
ການທ່ອງທ່ຽວປະກອບມີ ການປ່ອຍຂ່າວ, ກອງປະຊຸມຂ່າວ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍ
ງານໂດຍຫຍໍ້, ການສໍາພາດ, ຜ່ານສື່ມວນຊົນ ແລະ ດຳເນີນງານອຸດສະຫະກຳ
ຮ່ວມ ແລະ ໜັງສືພິມກ່ຽວກັບການເດີນທາງ. ເຄື່ອງມືເພີ່ມເຕີມຫຼ້າ
ສຸດມີ ການປະຊາສໍາພັນ ທາງອອນໄລນ໌, ບລັອກ ແລະ ພອດແຄັດ(podcast).
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2.7. ມາດຕະຖານ
ມາດຕະຖານຈະເປັນແນວທາງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປະຕິບັດແລະຮັບໃຊ້ເຄື່ອງມື
ສໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕາມແລະ ວັດແທກປະສິດທິພາບການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ .
ມາດຕະຖານການເຂົ້າມາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ.

ການຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງສາມາດ

ແຕ້ມຈາກມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຫຼືພາກພື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະພິຈາລະນາການປັບປຸງໃຫ້ມັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາມາດຕະຖານ
ທ້ອງຖິ່ນ. ມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນສາມາດມາໃນຮູບແບບຂອງຄໍາແນະນໍາໂດຍທົ່ວໄປ
ໄດ້, ແຕ່ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ , ການທີ່ດີກວ່າ.

ປະເພດທີ່ສໍາຄັນຂອງມາດຕະຖານຄື:


ລະດັບການບໍລິການສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການການໂຮງແຮມ



ມາດຕະຖານການແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍເປັນຄູ່ຊັດເຈນ

(ສໍາ

ລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ການກະກຽມອາຫານ, ຊຶ່ງຈະປະກອບດ້ວຍສຸຂະພາບແລະ
ອະນາໄມ)


ມາດຕະຖານທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ

ມາດ ຕະຖານ ການ ຊີ້ບ ອກສິ່ງທ ີ່ຕ້ອງເຮ ັດ , ບ ໍ່ແມ່ນ ເຮ ັດ ແນ ວໃດ . ປ ົກກະຕ ິ
ແລ້ວ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນມາພ້ອມກັບ "ຕົວຊີ້ວັດ" ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນສະເພາະ
ເພີ່ມ ຕື່ມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ , ການສະໜອງຂໍ້ຄຶດບ າງທີ່ຈະເປັນ
ການວິທີການເຮັດມັນ.
ການສຶກສາກໍລະນີທີ່ດີຂອງມາດຕະຖານການບ ໍລິການ ໃນ ການ ທ່ອງທ ່ຽວອາຊຽ ນ
ສ້ າງຕ ັ້ງຂຶ້ນ ໃ ນ ລະດ ັບ ຊາດ ແມ່ນ ມ າຈ າກປ ະເທ ດ ໄທ ພ ະແນ ກການ ທ ່ ອງທ ່ຽ ວ . ອົ ງ
ການຈັດຕັ້ງນີ້ໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍຮູບແບບມາດຕະຖານ , ບາງສ່ວນຂອງການທີ່ມີ
ຢູ່ໃ ນ ພາສາອັງກ ິດ . ພວກ ເຂົາເຈ ົ້ າປ ະກອບ ມີ ມາດ ຕະຖ ານ ສໍ າລັບ ການ ໂຮ ມສະເຕ ,
ຕັ້ງແຄ ັມ , ພາຍເຮ ືອແ ຄນ ນ ູ ແ ລະພ າຍ ເຮ ື ອຄາຍັກ , ການ ຍ່ າງປ ່ າ, ລ່ ອງແພ , ແລ ະ
ອື່ນໆ.

ປະເທດອາຊຽນກໍາລັງຢູ່ໃນຂະບວນການຂອງການພັດທະນາມາດຕະຖານຕ່າງໆ

ແຜນງານການແ ຂ່ງ ຂັນ ທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ ອຍ I LO – AS EAN

ສໍາລັບ

70

ການທ່ອງທ່ຽວ. Community Based Tourism (CBT) ມາດຕະຖານທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນມັງກອນປີ

2015.

ມາດຕະຖານ

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ
ຂື້ນແລະຄວນຈະໄດ້ນໍາໃຊ້. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຈາກມາດຕະຖານທີ່ເປັນ:

ມາດຕະຖານສຳລັບການຈັດການການບໍລິການເຄື່ອງ
ດື່ມ ແລະ ອາຫານຢ່າງມີຄຸນະພາບ
1.

ການບໍລິການອາຫານ

ແລະ

ເຄື່ອງດື່ມຖືກສະຫນອງໃຫ້ພາຍໃນວັດຖຸປະສົງ,

ຂໍ້ແນະນໍາ, ລະບຽບການ, ແລະລະບຽບຂອງການດໍາເນີນງານຂອງການລິເລີ່ມ CBT.
2. ເມນູສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕ້ອງມີລາຄາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າຫາກວ່າເຫມາະສົມ).
3.

ອາຫານໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີໃນເວລາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນການປຶກສາຫາລື

ລະຫວ່າງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຄະນະກໍາມະ CBT.
4

ອາຫານທີ່ພຽງພໍແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຈໍານວນຜູ້

ເຂົ້າ, ລວມທັງອາຫານຫວ່າງລະຫວ່າງອາຫານ.
5. ມີເມນູອາຫານປະຈໍາວັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ປະກອບມີອາຫານພື້ນເມືອງ
ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຢ່າງໃນອາຫານຄໍ່າ.
6. ການນໍາໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດຈາກອາຫານສົດ, ອາຫານອອກການິກແລະ ເຄື່ອງປຸງ
ທ້ອງຖິ່ນ, ລວມມີ ຊີ້ນ ແລະ ຜັກສົດ, ແຕ່ບໍ່ມີຊີ້ນສັດປ່າທີ່ຖືກຫ້າມ
ໂດຍກົດຫມາຍ.
7. ມີຜັກ ແລະ/ຫຼື ໝາກໄມ້ໃນອາຫານແຕ່ລະຄາບ.
8. ສະຖານທີ່ກະກຽມອາຫານແລະ ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານຕ້ອງສະອາດຕະຫຼອດເວລາ.
9.

ສະຖານທີ່ກະກຽມອາຫານແລະຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ

ຢ່າງລະອຽດກ່ອນການນໍາໃຊ້

(ການອະນາໄມເຊັ່ນ:

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນາໄມ

ທັນທີຫຼັງຈາກກິນອາຫານ

ແລ້ວ).
10.

ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານອາຫານຕ້ອງລ້າງມີໃຫ້ສະອາດສະເໝີກ່ອນການ

ໃຫ້ການບໍລິການ.
11

ອາຫານຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນພາຊະນະທີ່ສະອາດ,

ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່
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ບ່ອນທີ່ດີ
12. ສັດ (ສັດລຽ້ງ ແລະ ສັດຕູພືດ) ຖືກຮັກສາໄວ້ໄກຈາກບ່ອນເກັບຮັກສາອາຫານ,
ເຄື່ອງປຸງອາຫານ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ຮັບປະທານອາຫານ.
13. ມີໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກະກຽມອາຫານ ແລະ ການຮຽນຮູ້
ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານພື້ນເມືອງ

ມາດຕະຖານສຳລັບຄວາມຍຶນຍົງ
ມາດຕະຖານທີ່ມີຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຍືນຍົງ,

ແລະການ

ຄຸ້ມຄອງ "ແບບຍືນຍົງ" ຫມາຍຄວາມວ່າຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ.

ອົງການ ການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກພາແບບຍືນຍົງ The Global Sustainable Tourism
Council (GSTC) - ອົງການການຮັບຮອງໂດຍ ສະຫະປະຊາຊາດອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ the
United Nations’ World Tourism Organisation (UNWTO) ແລະ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ
Environment Program (UNEP) - ໄດ້ພັດທະນາທີ່ ກໍານົດໄວ້ຮັບການຍອມຮັບໃນ
ທົ່ວໂລກຂອງມາດຕະຖານສໍາລັບຄວາມຍືນຍົງ.

GSTC

ເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມກັນເປັນ

ທີມງານສາກົນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ທົບທວນຄືນໃນໄລຍະ

4,500

ເງື່ອນໄຂ.

ຈາກເຂົາເຈົ້າ, ທີມງານໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 41 ຈາກທາງເທິງ, ແລະນໍາສະເຫນີໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນ
ຍົງ.
ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້, ເອີ້ນວ່າ GSTC ເກນການຈຸດຫມາຍປາຍທາງສໍາລັບຄວາມ
ຍືນຍົງ,

ໄດ້ມີການປ່ອຍອອກມາເມື່ອໃນເດືອນພະຈິກປີ

2013

ແລະຮ່າງ

ມາດຕະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງບັນລຸໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການ
ຈັດການຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນ "ແບບຍືນຍົງ." ມາດຖານໄດ້ມີການລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ
ນີ້.

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງ

GSTC,

ບໍ່ວ່າຈະເປັນການແປ

ພາສາຂອງມາດຖານເປັນພາສາອາຊີຈໍານວນຫຼາຍ.

Table 2.7.1: ມາດຕະຖານໂລກ
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ເງື່ອນໄຂການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງສໍາລັບຈຸດຫມາຍປາຍທາງໂລກ
ພາກສ່ວນ ກ: ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຍືນຍົງ
ກ1 ແຜນຍຸດທະສາດຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຍືນຍົງ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະໄດ້ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຈຸດຫມາຍ
ປາຍທາງຫຼາຍປີທີ່ເປັນສາທາລະນະ,

ແມ່ນເຫມາະສົມກັບຂະຫນາດຂອງຕົນ,

ພິຈາລະນາສິ່ງແວດລ້ອມ,

ເສດຖະກິດ,

ສັງຄົມ,

ວັດທະນະທໍາ,

ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ,

ແລະບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມງາມ,

ທີ່

ມີຄຸນນະພາບ,

ແລະໄດ້ພັດທະນາກັບ

ສາທາລະນະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ.
ກ2 ອົງການຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີປະສິດທິຜົນອົງການຈັດຕັ້ງ,

ພະແນກ,

ກຸ່ມ,

ຫຼື

ຄະນະກໍາມະທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບວິທີການປະສານງານກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ຍືນຍົງ, ມີການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍພາກເອກະຊົນແລະຂະແຫນງການສາທາລະນະ. ກຸ່ມ
ນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມກັບຂະຫນາດແລະລະດັບຂອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງ,

ແລະໄດ້ກໍານົດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຕິດຕາມກວດກາ, ແລະຄວາມສາມາດການປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມແລະວັດທະນະທໍາໄດ້. ກິດຈະກໍາຂອງ
ກຸ່ມນີ້ໄດ້ຮັບທຶນຢ່າງເຫມາະສົມ.
ກ3 ການຕິດຕາມ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ,
ສະຫນອງຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ,
ການທ່ອງທ່ຽວ,

ເສດຖະກິດ,

ແລະບັນຫາສິດທິມະນຸດ.

ລາຍງານສາທາລະນະ,
ສັງຄົມ,

ແລະຕອບ

ວັດທະນະທໍາ

ລະບົບຕິດຕາມກວດກາແມ່ນໄດ້ທົບ

ທວນຄືນແລະປະເມີນຜົນແຕ່ລະໄລຍະ.
ກ4 ການຄຸ້ມຄອງຕາມລະດູການທ່ອງທ່ຽວ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຕາມ
ລະດູການຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຫມາະສົມ,
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ,

ເຮັດວຽກເພື່ອສາມາດດຸ່ນດ່ຽງ
ຂອງຊຸມຊົນວັດທະນະທໍາແລະ

ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອກໍານົດໂອກາດໄດ້ຕະຫຼອດປີການທ່ອງທ່ຽວ.
ກ5 ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການກໍານົດຄວາມສ່ຽງແລະກາລະໂອກາດທີ່
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ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້.

ລະບົບນີ້ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້

ສະພາບອາກາດຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງການຮັບຮອງເອົາສໍາລັບການພັດທະນາ,
ສະຖານທີ່, ການອອກແບບແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງສະຖານທີ່. ລະບົບການປະກອບສ່ວນ
ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງແລະການສຶກສາ
ສາທາລະນະສະພາບອາກາດສໍາລັບທັງຊາວແລະນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ກ6 ການສາງຂອງຊັບສິນການທ່ອງທ່ຽວແລະສະຖານທີ່
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີການຂຶ້ນກັບ, ວັນທີ, ສາງສາທາລະນະແລະການປະເມີນຜົນ
ຊັບສິນການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕົນແລະສະຖານທີ່, ລວມທັງສະຖານທີ່ທໍາມະຊາດແລະ
ວັດທະນະທໍາ.
ກ7 ລະບຽບການວາງແຜນ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້ວາງແຜນແນວທາງ, ລະບຽບການແລະ / ຫຼືນະໂຍບາຍທີ່ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດແລະສັງຄົມແລະການ
ເຊື່ອມໂຍງກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ,

ການອອກແບບ,

ການກໍ່ສ້າງ,

ແລະການຮື້

ຖອນຄວາມຍືນຍົງ. ຂໍແນະນໍາຂອງລະບຽບການ, ແລະ / ຫຼືການນະໂຍບາຍຖືກອອກແບບ
ມາເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະວັດທະນະທໍາ,

ໄດ້ຮັບການ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນດ້ວຍການນໍາທ້ອງຖິ່ນຈາກປະຊາຊົນແລະຂະບວນການທົບທວນຄືນ
ຢ່າງລະອຽດ, ມີການສື່ສານສາທາລະນະ, ແລະຖືກບັງຄັບໃຊ້.
ກ8 ການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບທຸກຄົນ
ບ່ອນທີ່ສະຖານທີ່,

ທີ່ເຫມາະສົມແລະສະຖານທີ່,

ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີຄວາມ

ສໍາຄັນທໍາມະຊາດແລະວັດທະນະທໍາ, ແມ່ນການເຂົ້າເຖິງການທັງຫມົດ, ລວມທັງ
ຄົນພິການແລະຜູ້ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງການສະເພາະ. ບ່ອນ
ທີ່ສະຖານທີ່ແລະສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງທັນທີ
ທັນໃດ,

ການເຂົ້າເຖິງໄດ້ຖືກຮັບໂດຍຜ່ານການອອກແບບແລະການປະຕິບັດວິທີ

ແກ້ໄຂທີ່ໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີທັງຄວາມສົມບູນຂອງສະຖານທີ່ແລະທີ່
ພັກທີ່ສົມເຫດຜົນດັ່ງກ່າວສໍາລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງ
ການເປັນສາມາດເຮັດໄດ້
ກ9 ການຊື້ຊັບສິນ
ກົດຫມາຍແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບການຊື້ກິດຈະການຊັບສົມບັດທີ່ມີຢູ່, ມີ
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ການບັງຄັບໃຊ້,

ປະຕິບັດຕາມສິດທິຂອງຊຸມຊົນແລະຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ,

ຮັບປະກັນການປຶກສາຫາລືສາທາລະນະ,

ແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂດຍ

ບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຂໍ້ມູນກ່ອນແລະ

/

ຫຼືການຊົດເຊີຍສົມເຫດສົມ

ຜົນ.
ກ10 ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຕິດຕາມກວດກາແລະລາຍງານການສາທາລະນະ
ເພິ່ງພໍໃຈຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າ,

ແລະ, ຖ້າຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຈະດໍາເນີນການ

ເພື່ອປັບປຸງຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມ.
ກ11 ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບເພື່ອສົ່ງເສີມມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງສໍາລັບ
ວິສາຫະກິດທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ GSTC ໄດ້. ຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ບັນຊີລາຍການຂອງຄວາມຍືນຍົງຮັບການຮັບຮອງຫລືວິສາຫະກິດກວດສອບ
ສາທາລະນະໄດ້.
ກ12 ຄວາມປອດໄພ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ, ປ້ອງກັນການ, ສາທາລະນະລາຍ
ງານ, ແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ກັບອາຊະຍາກໍາ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະໄພອັນຕະລາຍສຸຂະພາບ.
ກ13 ວິກິດການແລະການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງການມີແຜນການຕອບສະຫນອງວິກິດການແລະການສຸກເສີນທີ່
ເຫມາະສົມກັບຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້. ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນແມ່ນສື່ສານກັບຊາວ
,

ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ,

ແລະວິສາຫະກິດ.

ແຜນການສ້າງລະບຽບການແລະການສະຫນອງ

ຊັບພະຍາກອນແລະການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບພະນັກງານ ,

ນັກທ່ອງທ່ຽວ,

ແລະຜູ້

ຢູ່ອາໄສ, ແລະໄດ້ຖືກປັບປຸງເປັນປົກກະຕິ.
ພາກສ່ວນ

ຂ:

ເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າພາບແລະ

ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ
ຂ1 ຕິດຕາມກວດກາເສດຖະກິດ
ການປະກອບສ່ວນດ້ານເສດຖະກິດໂດຍກົງແລະທາງອ້ອມຈາກການທ່ອງທ່ຽວຕໍ່
ເສດຖະກິດຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງໄດ້ຖືກຕິດຕາມກວດກາແລະລາຍງານສາທາລະນະຢ່າງ
ຫນ້ອຍປີ.

ໃນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້,

ນີ້ຄວນຈະລວມມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈໍານວນ
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ຜູ້ເຂົ້າ, ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫ້ອງທີ່ມີ, ຂໍ້ມູນການລົງທຶນການຈ້າງງານແລະ.
ຂ2 ກາລະໂອກາດການເຮັດວຽກທ້ອງຖິ່ນ
ວິສາຫະກິດຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງການຈ້າງງານເທົ່າທຽມກັນ , ກາລະໂອກາດການຝຶກ
ອົບຮົມ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີບແລະຄ່າແຮງງານຍຸຕິທໍາສໍາລັບທຸກຄົນ.
ຂ3 ການມີສ່ວນຮ່ວມສາທາລະນະ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມສາທາລະນະໃນການ
ວາງແຜນຈຸດຫມາຍປາຍທາງແລະການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການບົນພື້ນຖານທີ່ຈະ
ເປັນ.
ຂ5 ການເຂົ້າເຖິງທ້ອງຖິ່ນ
ການຕິດຕາມກວດກາຈຸດຫມາຍປາຍທາງ, ການປົກປ້ອງ, ແລະ ປົວແປງໃນເວລາທີ່ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຫຼືຄືນເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນກັບສະຖານທີ່ທໍາມະຊາດ
ແລະວັດທະນະທໍາ.
ຂ6 ປູກຈິດສໍານຶກແລະການສຶກສາການທ່ອງທ່ຽວ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງໃຫ້ບັນດາໂຄງການເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ຖືກ
ກະທົບເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຂອງກາລະໂອກາດແລະສິ່ງ
ທ້າທາຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຍືນຍົງ .
ຂ7 ການປ້ອງກັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້ມີກົດຫມາຍແລະການປະຕິບັດການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພ ື່ອ
ປ້ອງກັນການຄ້າ,
ລະເມີດຂອງໃຜເລີຍ,
ນ້ອຍ.

ທາງເພດ,

ຫຼືຮູບແບບອື່ນໆຂອງການຂຸດຄົ້ນແລະການລ່ວງ

ໂດຍສະເພາະຂອງເດັກນ້ອຍ,

ໄວລຸ້ນ,

ຜູ້ຍິງແລະຊົນກຸ່ມ

ກົດຫມາຍແລະການປະຕິບັດການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແມ່ນການສື່ສານ

ສາທາລະນະ.
ຂ8 ສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບຊຸມຊົນ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບເພື່ອໃຫ້ສາມາດແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດມາ
ຢ້ຽມຢາມ,

ແລະປະຊາຊົນເພື່ອປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງ

ໂຄງການ.
ພາກສ່ວນ ຄ: ເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແລະວັດທະນະ
ທໍາ; ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ
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ຄ1 ການປົກປ້ອງການລົງທຶນ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້ມີນະໂຍບາຍແລະລະບົບການປະເມີນຜົນ ,
ອະນຸລັກສະຖານທີ່ທໍາມະຊາດແລະວັດທະນະທໍາ,

ຟື້ນຟູ,

ແລະການ

ລວມທັງມໍລະດົກທາງສ້າງວິວ

ໃນຕົວເມືອງ (ປະຫວັດສາດແລະໂບຮານຄະດີ) ແລະຊົນນະບົດ.
ຄ2 ການຈັດການຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຈັດການຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າສໍາລັບການ
ສະຖານທີ່ດຶງດູດໃຈທີ່ປະກອບມີມາດຕະການເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ,

ປົກປັກ

ຮັກສາ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍຊັບສິນທໍາມະຊາດແລະວັດທະນະທໍາ.
ຄ3 ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີການເຜີຍແພ່ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປະພຶດ
ທີ່ເຫມາະສົມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ລະອຽດອ່ອນ.

ຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອອກ

ແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃນສະຖານທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວແລະ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພຶດຕິກໍາຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າໃນທາງບວກ .
ຄ4 ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້ມີກົດຫມາຍຄຸ້ມຄອງການຂາຍທີ່ເຫມາະສົມ ,

ການຄ້າ,

ການສະແດງ, ຫຼືຂອງຝາກຂອງປະຫວັດສາດແລະໂບຮານຄະດີ.
ຄ5 ການຕີລາຄາຂອງສະຖານທີ່
ຂໍ້ມູນອະທິບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ສະຖານທີ່ທໍາມະຊາດແລະ
ວັດທະນະທໍາ. ຂໍ້ມູນແມ່ນຢູ່ທີ່ເຫມາະສົມວັດທະນະທໍາ, ການພັດທະນາດ້ວຍ
ຄວາມຮ່ວມມືຂອງຊຸມຊົນ,

ແລະການສື່ສານໃນພາສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມາ

ຢ້ຽມຢາມ.
ຄ6 ຄຸນສົມບັດທາງປັນຍາ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການປະກອບສ່ວນໃນການປ້ອງກັນແລະປົກປັກ
ຮັກສາສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຊຸມຊົນແລະບຸກຄົນທີ່ເປັນ.
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ພາກສ່ວນ ງ: ເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດກັບສະພາບແວດລ້ອມແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບທາງລົບ
ງ1 ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້ກໍານົດຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະມີລະບົບໃນ
ສະຖານທີ່ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
ງ2 ການປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ລະອຽດອ່ອນ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການທ່ອງທ່ຽວ, ການອະນຸລັກທີ່ຢູ່ອາໃສ, ພັນໄມ້, ແລະ
ລະບົບນິເວດ, ແລະການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການແນະນໍາຂອງຊະນິດສະແດງໄດ້ .
ງ3 ປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ
ທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບຊາດແລະລະຫວ່າງປະເທດແລະມາດຕະຖານສໍາລັບການເກັບກູ້
ໄດ້ຫຼືຈັບພາບ, ການສະແດງ, ແລະການຂາຍສັດປ່າ (ລວມທັງພືດແລະສັດ) ໄດ້.
ງ4 ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດການວັດແທກ ,
ຕິດຕາມກວດກາ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ສາທາລະນະລາຍງານວ່າ, ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກທຸກດ້ານຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ (ລວມທັງການປ່ອຍອາຍພິດຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ) ໄດ້.
ງ5 ການອະນຸລັກພະລັງງານ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດການວັດແທກ ,
ຕິດຕາມກວດກາ, ການຫຼຸດຜ່ອນ, ແລະສາທາລະນະລາຍງານການບໍລິໂພກພະລັງງານ
ແລະຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວທີ່ .
ງ6 ການບໍລິຫານນ້ໍາ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດການວັດແທກ ,
ຕິດຕາມກວດກາ, ການຫຼຸດຜ່ອນ, ແລະການລາຍງານສາທາລະນະນໍາໃຊ້ນ້ໍາ.
ງ7 ຄວາມປອດໄພນ້ໍາ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນນ້ໍາຂອງຕົນ
ເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ໂດຍວິສາຫະກິດທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມ
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ຕ້ອງການນ້ໍາຂອງຊຸມຊົນປາຍທາງ.
ງ8 ຄຸນນະພາບນ້ໍາ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຕິດຕາມກວດກາການດື່ມແລະການ
ພັກຜ່ອນຄຸນະພາບນ້ໍາການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ . ຜົນໄດ້ຮັບການ
ຕິດຕາມກວດກາທີ່ມີຢູ່ສາທາລະນະ, ແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການ
ຕອບສະຫນອງຕໍ່ໃນລັກສະນະທີ່ທັນເວລາກັບບັນຫາຄຸນນະພາບນ້ໍາເປັນ .
ງ9 ນ້ໍາເປື້ອນ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີຄໍາແນະນໍາທີ່ຈະແຈ້ງແລະບັງຄັບໃຊ້ໃນສະຖານທີ່
ສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາສະຖານທີ່, ແລະການທົດສອບຂອງການປ່ອຍຈາກ
ເຊື້ອແລະລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ, ແລະການຮັບປະກັນສິ່ງເສດເຫຼືອ
ແມ່ນຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະນໍາກັບມາໃຊ້ຫຼືເປີດເຜີຍໄດ້
ຢ່າງປອດໄພກັບຜົນກະທົບທາງລົບຫນ້ອຍທີ່ປະຊາກອນທ້ອງຖິ່ນແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ງ10 ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ຈະ
ຫຼຸດຜ່ອນ, ການນໍາ, ແລະລີໄຊເຄີນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນ. ທຸກສິ່ງເສດ
ເຫຼືອທີ່ຕົກຄ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ມານໍາໃຊ້ຄືນຫລືນໍາກັບມາໃຊ້ແມ່ນ ວາງ
ຂອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລະຄວາມຍືນຍົງ.
ງ11 ມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງແລະສິ່ງລົບກວນ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີການແນະນໍາແລະລະບຽບການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະ
ພິດທາງແສງສະຫວ່າງແລະສິ່ງລົບກວນ. ຈຸດຫມາຍປາຍທາງການສົ່ງເສີມໃຫ້
ວິສາຫະກິດເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນໍາແລະລະບຽບການເຫຼົ່ານີ້.
ງ12, ຜົນກະທົບການຂົນສົ່ງ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ມີລະບົບການເພີ່ມທະວີການນໍາໃຊ້ຂອງການ
ຂົນສົ່ງຕ່ໍາຜົນກະທົບ, ລວມທັງການຂົນສົ່ງສາທາລະນະແລະການຂົນສົ່ງ
(ຕົວຢ່າງເວລາຍ່າງ, ແລະວົງຈອນ) ໄດ້.
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GSTC ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫລັກເກນການ
ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຍືນຍົງໄດ້
GSTC ແນ ະນ ໍາວ່າເງື່ອນ ໄຂທ ັງຫ ມົດ ຈະຖືກນ ໍາໃຊ້ໃນ ຂອບ ເຂດ ທ ີ່ຍິ່ງໃ ຫ ຍ່
ທີ່ສຸດໃນພາກປະຕິບັດເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ , ສໍາລັບສະຖານະການສະເພາະໃດຫນຶ່ງ ,
ເງື່ອນໄຂ, ບໍ່ແມ່ນການສາມາດນໍາໃຊ້ແລະການດັດປັບແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ . ເນື່ອງ
ຈາກກົດລະບຽບ , ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສະພາບການເສດຖະກິດຫລືວັດທະນະທໍາ
ທ ້ ອ ງຖ ິ ່ ນ , ອ າດ ຈ ະມ ີ ກ ໍ ລ ະນ ີ ທ ີ ່ ບ ັນ ທ ັດ ຖ ານ ບ ໍ ່ ແ ມ ່ ນ ໃຊ້ ກ ັບ ອ ົ ງ
ການຈັດຕັ້ງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຫຼືການຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງ
ທີ່ສະເພາະ. ໃນກໍລະນີຂອງການທ ່ອງທ ່ຽ ວຂະຫ ນ າດນ ້ອຍແລະຊຸມຊົນໄດ້ , GSTC
ຮັບ ຮູ້ວ່າຊັບ ພະຍາກອນ ທ ີ່ຈ ໍາກັດ ອາດ ຈະປ ້ອງກັນ ການ ນໍາໃຊ້ທ ີ່ສົມບ ູນ
ແບບຂອງເກນທັງຫມົດ.

ເນື່ອງຈາກວ່າຈຸດຫມາຍປາຍທາງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍວິສາຫະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
, ກ ານ ຈ ັດ ຕ ັ ້ ງ ແ ລ ະບ ຸ ກ ຄ ົ ນ , ກ ານ ນ ໍ າໃ ຊ ້ ມ າດ ຖ ານ ເ ຫ ຼ ົ ່ ານ ີ ້ ຄ ວ ນ ຈ ະ ລ ວ ມ ມ ີ
ພິ ຈ າລ ະນ າຢ ່າງລະອຽ ດ ຂອ ງຜ ົນ ກະທ ົ ບ ສ ະສ ົມ ຂອ ງກິ ດ ຈ ະກ ໍາ . ກ ານ ວ ັດ ແ ທ ກຢ ູ ່
ຂະຫນາດຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້ຕາມປົກກະຕິຈະເກັບໄດ້ຜົນສຸດທິຂອງຜົນກະທົບ
ສະສົມທ ີ່ຂະຫນ າດຂອງບ ຸກຄົນ . ຢ່າງໃດກໍຕາມຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບ ບໍ່
ແມ່ນທີ່ສຸດໃນຕົວຂອງມັນເອງ; ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການເບິ່ງເປັນເຄື່ອງມືສໍາ
ລັບການປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງຂອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້.

ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະພົ ບເຫັນຈາກຕົວ
ຊີ້ວັດທີ່ສະຫນັບສະຫນຸນແລະປະມວນຄໍາສັບ ,

ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາໂດຍ

ສະພາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງໂລກ.

ກະລຸນາສັງເກດ: ການ GSTC ເກນການຈຸດຫມາຍປາຍທາງແບບຍືນຍົງທີ່ມີຢູ່ໃນ
ຫລາຍພາສາ.
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ການພັດທະນາໃນເບື້ອງຕົ້ນ 5-ສ່ວນປະກອບຂອງ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວ
ດັ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຫັນຈາກ 41 ເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ດ້ວຍ

GSTC,

ການສ້າງແຜນການບໍລິຫານສະຖານທີ່ທ່ອງທີ່ທີ່ສົມບູນ

ສາມາດເປັນການຂົ່ມຂູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການວາງແຜນ. ມັນອາດໃຊ້ເວລາດົນ
ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສູງ ເພື່ອລວມເອົາທັງໝົດຂອງ

41

ແລະ

ເງື່ອນໄຂເຂົ້າໃນ

ແຜນ.

ຖ້າເຈົ້າຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນການພັດທະນາແຜນການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ທ່ອງ
ທ່ຽວ, ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳ 5-ແຜນສ່ວນປະກອບ ເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າໃນການລິເລີ່ມ.

ສ່ວນປະກອບທີ 1: ກໍານົດຈໍານວນທີ່ເຫມາະສົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ
ບໍ່ມີສູດສາກົນເປັນ, ເຊັ່ນ: ຈໍານວນຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ / ຕໍ່ຂະຫນາດ
ທີ່ແນ່ນອນຂອງພື້ນ / ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອນຳໃຊ້. ສະຖານະການແຕກຕ່າງ
ກັນຫຼາຍເກີນໄປສຳຫຼັບສິ່ງນັ້ນ. ແນ່ນອນວ່າ,

ສະພາບການທ້ອງຖິ່ນ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ການໄຂແກ້ບັນຫາ ແລະ ບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດ
ຂຶ້ນຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານັ້ນ .
ເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການບໍ່ພຽງແຕ່ກ່າວໄປເຖິງການອະນຸລັກ ,

ສິ່ງ

ແຕ່ຍັງລວມ

ທັງວັດທະນະທໍາ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບການທາງດ້ານການເມືອງ.
ສິ່ງສໍາຄັນ:

ການປະເມີນຜົນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນ

ຈາກນັກທ່ອງ

ທ່ຽວເອງ, ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຄວາມພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ຈາກເບື້ອງຕົ້ນ,

ທຸກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນການຄວນເຂົ້າໃຈວ່າຂໍ້

ສະເໜີແນະຂອງພວກເຂົາບໍ່ຄວນພຽງແຕ ່ສະຫນອງການຈໍາກັດກ່ຽວກັບຈໍາ
ນວນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ປີ.

ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ

ສະຖານະການ ແລະ ສາມາດເປັນເຄົ້າເຕີ້ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
ແນ່ນອນວ່າ,

ຖ້າວ່າແຜນການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ຈໍາ

ກັດຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ, ການຈໍາກັດຄວນຈະອີງໃສ່:


ການໃຊ້ເວລາຂອງມື້
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ລະດູການ / ເດືອນຂອງປີ



ລັກສະນະສະເພາະ ຫຼື ພາກສ່ວນພາຍໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ສ່ວນປະກອບທີ 2: ຊຸກຍູ້ການຂົນສົ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່າ


ນະໂຍບາຍການຂົນສົ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຂອງການວາງແຜນ .
ສະຖານທີ່ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ

ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ,

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂໍ້

ຈຳກັດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ. ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳບາງສ່ວນ:


ລະບົບການຮັບສົ່ງ

ສາມາດຫຼຸດການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະໄດ້ຫຼາຍ

ແລະ

ມີ

ປະສິດທິພາບ ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດ


ເຂດຄົນຍ່າງໃນພື້ນທີ່ຫຼັກສາມາດຈຳກັດຜົນກະທົບທາງບໍ່ດີ

ຕໍ່

ພູມສັນຖານທາງວັດທະນະທຳ ຫຼື ສູນກາງທາງປະຫວັດສາດ ຈາກການລົບກວນ
ທາງສຽງຂອງລົດ, ຄວາມແອອັດ ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດຂອງເຄື່ອງຈັກ. ເຂດ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ດີສໍາລັບການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ວ່າຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການໂດຍທົ່ວໄປຂອງຜູ້ເຂົ້າ
ຊົມ.


ຂະໜາດຂອງຍານພາຫະນະ

ແລະ

ປະເພດຂອງການຈຳກັດ

ໄດ້ຫຼຸດຄວາມແອອັດ,

ຫຼຸດມົນລະພິດທາງສຽງ, ອາກາດ ແລະ ມົນລະຜິດໃນພື້ນທີ່ທີ່ອ່ອນ
ໄຫວ.


ຂໍ້ຈໍາກັດການຈະລາຈອນໂດຍກົງ,

ຕົວຢ່າງ,

ສ້າງຖະຫນົນຫົນທາງສະເພາະ

ຍານພາຫະນະເຄື່ອງຈັກ, ສາມາດສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດ..

ສ່ວນປະກອບທີ 3: ພັດທະນາການຈຳກັດທື້ນທີ່
ການກໍ່ສ້າງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ຈໍາກັດ
ມໍລະດົກທີ່ສໍາຄັນ,
ປະເພດ

ແລະ

(ເຂດ)

ມີຄວາມຈໍາເປັນຢູ່ພາຍໃນເຂດ

ເນື່ອງຈາກວ່າສິ່ງນີ້ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບກັບ

ໄລຍະເວລາຂອງການຈະລາຈອນພາຫະນະ

ແລະ

ກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຂອງອາຄານ.

ສ່ວນປະກອບທີ 4: ສ້າງເປັນແຜນນັກທ່ອງທ່ຽວໝົດປີ
ສ້າງກາລະໂອກາດໃນການປ່ຽນບາງສ່ວນຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນການມາຢ້ຽມຢາມ
ໄລຍະເວລາທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ,

ຈາກ

ມາເປັນໄລຍະເວລາຜົນກະທົບຫຼຸດລົງ.

ຕົວຢ່າງຄືການສະຫນອງການບັນເທີງແບບພິເສດ

ຫຼື
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ພື້ນທີ່ເພື່ອະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນໄລຍະລະດູການທີ່ງຽບເຫງົາຂອງປີ.

ສ່ວນປະກອບທີ 5: ສອນການອະນຸລັກ
ແຄມເປນການສຶກສາຊຸມຊົນ

ແລະ

ການສຶກສານັ້ກທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ຄວາມສຳນຶກ

ສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຈາການອະນຸລັກ ໂດຍ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຈາກການທໍາ
ລາຍຢ່າງອອ່ນໂຍນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ
ທົ່ວໄປແມ່ນຕອບຮັບໄດ້ດີ ແລະ

ແລະ

ອາດມີປະສິດທິຜົນ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງພວກເຂົາໄດ້ໄວ ຕໍ່

ກັບຄວາມກັງວົນການອະນຸລັກ.ຮູບແບບຂອງການສື່ສານອາດຈະປະກອບມີ:


ໂປສເຕີກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ ແລະໃບປິວ



ຄໍາແນະນໍາ

ແລະ

ຮຽກຮ້ອງໃນແຜນທີ່

ແລະ

ຄູ່ມືນຳທ່ຽວພາຍໃນ

ທ້ອງຖິ່ນ


ອອກກົດເພື່ອອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ



ການໄປຢ້ຽມຢາມນັກຮຽນທ້ອງຖິ່ນ
ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ,

ທີ່ເຈົ້າສຶກສາອົບຮົມເຂົາເຈົ້າ

ກັບການສະເພາະເຊັ່ນວ່າ:

ບໍ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ

ຊະຊາຍ ພວກເຂົາມັກຈະປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ .

2.8. ສະມາຄົມການຄ້າ
ທີມການບໍລິຫານສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວ ຄວນພິຈາລະນາສະມາຄົມການຄ້າຈາກຫຼາຍ
ມຸມມອງ::


ພິຈາລະນາການເຂົ້າຮ່ວມກັບສະມາຄົມການຄ້າແຫ່ງຊາດ

ຫຼື

ສາກົນໃນ

ຖານະທີ່ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ


ພິຈາລະນາເປັນ ຫຼື ສະຫນັບສະຫນູນ ສະມາຄົມການຄ້າທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ສະມາຄົມການຄ້າການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທີມບໍລິຫານງານ ສາມາດຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຫຼາຍທາງ
ຈາກສະມາຊິກໃນສະມາຄົມການຄ້າການທ່ອງທ່ຽວ,

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນ

ເງື່ອນໄຂຂອງ (1) ໂອກາດໃນການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ; (2) ງານ ແລະ ຊ່ອງທາງ
ການຕະຫຼາດ; ແລະ (3) ກ່ຽວຂ້ອງກັບປັບປຸງຂ່າວສານອຸດສະຫະກຳທ່ອງທ່ຽວທີ່
ທັນສະໄໝ.
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ສະມາຄົມການຄ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນລະດັບແຂວງ ແມ່ນມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ ສຳ
ຫຼັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່.
ການທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ

ສະມາຄົມການຄ້າ

ເພື່ອບໍລິການບັນດາປະເທດອາຊຽນ

ຢູ່ໃນສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງອາຊີປາຊີຟິກ

(PATA)

ແລະ

ໃນພາກພື້ນ

ອາຊຽນ. ຄ່າທຳນຽມໃນການຮ່ວມກົດບັດແມ່ນພໍປະມານ ແລະ ພາຍໃນງົບປະມານຂອງ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່.

ສະມາຄົມການຄ້າທ້ອງຖິ່ນ
ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ມີຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແກ່ສະຖານທີ່ທ ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:


ລົນນະລົງທາງດ້ານການເດີນທາງ

ແລະ

ການທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ນະໂຍບານການ

ພັດທະນາ.


ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ

“ຂົວ”

ລະຫວ່າງພາກລັດ

ແລະ

ພາກເອກະຊົນໃນການ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການທົບທວນລະບຽບຕ່າງໆ ,
ນະໂຍບາຍພາສີ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງມີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ
ເພື່ອຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນບົດບາດ


ດຳເນີນການຈັດງານສະແດງສິນຄ້າທີ່ເປັນທຳ ນຳເອົາຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ
ມາພົບກັນ



ການສົ່ງເສີມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍນອກ



ຫຼາຍໆສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວມີ

ສະມາຄົມການໂຮງແຮມ

ແຍກອອກຈາກສະມາຄົມບໍລິສັດນຳທ່ຽວ
ການທ່ອງທ່ຽວ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ແລະ

ແລະ

ຮ້ານອາຫານ,

ສະມາຄົມຕົວແທນ

ຮູບແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່

ສຸດ ແມ່ນສຳຫຼັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮັກສາໜຶ່ງສະມາຄົມທາງ
ດ້ານການເດີນທາງ ທີ່ເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ຄອບຄຸມໃນແງ່ຂອງປະເພດຂອງ
ສະມາຊິກ.
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2.9. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ການກວດສອບລາຍການຢ່າງ
ປອດໄພ

ນຳໃຊ້ການກວດສອບລາຍການລຸ່ມນີ້ເພື່ອຊອກຫາວິທີຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ.

ການວິເຄາະການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
1.

ເຈົ້າມີນະໂຍບາຍດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ

ມີ

ບໍ່ມີ

ທີ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຊັດເຈນບໍ່?
ເຈົ້າມີແຜນການຮັກສາຄວາມປອດໄພເນື່ອງຈາກການ

2.

ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນສະຖານທີ່ທ່ອງ
ທ່ຽວຂອງເຈົ້າບໍ່?
ແຜນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ປະກອບມີການ

3.

ແນະນຳທີ່ຊັດເຈນ

ສຳຫຼັບສາຍການປົກຄອງທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສື່ສານກັບນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ ?
4.

ເຈົ້າໄດ້ລວມເອົານັກທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນໃນການປຶກສາ
ຫາລືຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຮັກສາຄວາມປອດໄພບໍ່?
ເຈົ້າມີແຜ່ນພັບສຳຫຼັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ແນະນຳ

5.

ເຄັດລັບໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພບໍ່?

ຂອບເຂດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງເຈົ້າຄົນພິການ
9.

ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ບໍ່?

(ສະເລ່ຍ

ດີທີ່ສຸດ,

ຕ້ອງການການປັບປຸງ, ຫຼື ບໍ່ດີ )
ແຫຼ່ງນໍ້າຂອງເຈົ້າພຽລພໍ
10.

ມີຄຸນະພາບ

ບໍ່?
ຮ້ານອາຫານ

11.

ແລະ

ແລະ

ສະຖານທີ່ຈັດງານໄດ້ຮັບການ

ກວດກາທາງດ້ານສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ
ບໍ່?
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ໃນທຸກໂຮງແຮມ ຫຼື ທີ່ພັກອື່ນໆ ມີສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການດັບເພີງທ້ອງຖິ່ນບໍ່?
12.

ໃນ

ໂຮງແຮມໄດ້ຮັບການກວດສອບສຳຫຼັບແຜນການຄວາມ
ປອດໄພຈາກອັກຄີໄພບໍ່?
ໄດ້ມີການອັບເດດແຜນສຸກເສີນສຳຫຼັບໄພພິບັດ

13.

ທາງທຳມະຊາດບໍ່?
ເຈົ້າໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວວາມປອດໄພ
ຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນບໍ່?

14.

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໂລກໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
–

ການວັດແທກການປະຕິບັດສຳຫຼັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ,

ອົງການ

ການທ່ອງທ່ຽວ)

2.10. ການຈັດການກັບພາວະວິກິດການ
ການວາງແຜນ, ການກະກຽມ, ແລະ ການດຳເນີນການຝຶກຊ້ອມ ສຳຫຼັບພາວະວິກິດການ
ເປັນສິ່ງຈຳເປັນ.

ວິກິດການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ລວມມີ ເຫດການທາງທຳມະຊາດ (ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ຊຶ
ນາມີ, ນຳ້ຖວ້ມ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ຈາກສິ່ງອື່ນໆ (ໝໍ້ໄຟໃຊ້ການບໍ່ໄດ້, ຄວາມ
ບໍ່ສະຫງົບ / ການປະທ້ວງ, ອັກຄີໄພ).

ແຜນການບໍລິຫານວິກິດການລວມມີ:


ການເລືອກ

“ສູນບັນຊາການ ແລະ ການຄວບຄຸມ” ທີ່ຜູ້ຕັດສິນໃຈຫຼັກ

ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດການສື່ສານບໍລິຫານວິກິດການ


ພັດທະນາທາງອົບພະຍົບໂດຍມີປ້າຍບອກທາງ



ມີການຝຶກອົບຮົມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ



ມີລະບົບການສື່ສານພາຍໃນ ເພື່ອປະສານງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ
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ການບໍລິຫານຂອງສື່ຊື່ງອາດບໍ່ພຽງແຕ່ມີສື່ທ້ອງຖິ່ນ,

ແຕ່ຍັງ

ເປັນໄປໄດ້ໃນສື່ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ – ຮູ້ການກຳນົດລຳດັບຊັ້ນຂອງ
ການປະຊາສຳພັນ

ໃຫ້ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແລະ

ທຸກພາກສ່ວນ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນ
ໝາຍເຫດ

ຜູ້ອື່ນທັງຫມົດ,ບໍ່ວ່າແນວໃດທາງການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມກໍຖືກຕັ້ງໄວ້ໃນ
ລະດັບສູງ, ຄວນເບິ່ງສອບຖາມຂໍ້ມູນສໍາລັບຄໍາຄິດເຫັນໃຫ້ແກ່ທີມງານ ໃນ
ການກຳນົດຄໍາສັ່ການສື່ສານ

ເພື່ອຮັບປະກັນການສື່ສານທີ່ສອດຄ່ອງ

ແລະ

ຈະແຈ້ງກັບໂລກພາຍນອກໄດ້.

“Handbook on Tourism Market Segmentation: Maximising Marketing Effectiveness”, World Tourism Organization
(UNWTO) and European Travel Commission (ETC), 2007, p. 13
i
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