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ກ່ຽວກັບ C-BED 

ການພັດທະນາວິສາຫາກິດແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ  (C-BED) ແມ່ນແຜນການຝຶກ

ອົບຮົມແບບໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ຊຶ່ງອອກແບບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ 

(ILO) ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານທັກສະ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຂີດ

ຄວາມສາມາດໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ການ

ຜະລິດ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ .  

 

ເນື່ອງຈາກວ່າວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບ C-BED ມີເອກະລັກສະເພາະຢູ່ໃນແຜນ

ການດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຮູບແບບການຮຽນແບບ ເພື່ອນສອນເພື່ອນ ແລະ ຜ່ານກິດຈະ

ກຳຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄູສອນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່ປຶກສາຈາກພາຍ

ນອກ ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງການນີ້. ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ C-BED ທຸກຄົນແມ່ນ

ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລື ພຽງແຕ່

ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳຂັ້ນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້. 

ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ສະມັດຖະພາບໃໝ່ໆ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການພົວພັນ

ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຄໍາຄິດຄໍາ

ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ. ດ້ວຍວິທີນີ້ 

ແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ຈຶ່ງໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ແລະ ເປັນວິທີການຝຶກອົບຮົມ

ແບບຢືນຍົງສຳລັບທຸກໆອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ.  

 

ແຜນການຝຶກກອົບຮົບ C-BED ປະກອບມີ 2 ຮູບແບບຕົ້ນຕໍ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງ

ສະມັດຖະພາບໃນການເລີ່ມ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຕະຫຼາດ, ການ

ບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນການປະຕິບັດງານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ C-

BED ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈະເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ C-BED ສຳລັບຜູ້ປະກອບ

ການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້, ຊຸດປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະມັດຖະພາບໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ເສີມ

ສ້າງທັກສະໃນຂະແໜງການສະເພາະຕ່າງໆ ແມ່ນຕ້ອງມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່

ເນື່ອງ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກ

ອົບຮົມສະເພາະ ຫຼື ຈະນຳໄປຜະສົມກັບແຜນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 

 

 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມສໍາລັບເຮືອນພັກ: 

 



ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  vii 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານເຮືອນພັກຄວນນຳໃຊ້ເພື່ອກະຕຸ້ນບຸກຄົນທີ່

ກຳລັງຈະເປັນ ຫຼື ເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດການເຮືອນພັກ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການ

ບໍລິຫານເຮືອນພັກຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງແນ່ໃສ່ຫລັກການບໍລິຫານຫລັກ 

ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ໃນການບໍລິຫານເຮືອນພັກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ຢູ່

ແລ້ວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຕື່ມອີກ. ນອກຈາກນັ້ນ, 

ຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ C-BED ຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ: SBO 

ຫຼື AE. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມນໍາເອົາປະສົບການທີ່ຕົນເອງ

ມີອອກມາແລກປ່ຽນ ແລະ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ (ຢ່າງໜ

້ອຍມີແຜນການປະຕິບັດງານ 3 ແຜນ ທີ່ນຳສະເໜີການປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາ

ເຈົ້າ). ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ: 

 ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ

ເຮືອນພັກໃຫ້ດີຂຶ້ນ  

 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວິເຄາະຫລັກການການບໍລິຫານເຮືອນພັກ  

 ຮັບຮອງທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ 

 ກໍານົດເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານເພື່ອປັບປຸງ

ເຮືອນພັກ 

 ເລືອກເອົາແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ 

 ໃຫ້ເລີ່ມວາງແຜນດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນໄວ້ກ່ອນ  

 

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີ: 

ໃນມື້ຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມຈະຖືກສະເໜີ ແລະ ສ້າງ

ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້. ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້

ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ປຶ້້ມຄູ່ມືນີ້ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ

ຕື່ມອີກ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າຕື່ມອີກ. 

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ປະກອບມີ ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ເຄື່ອງມື ແລະ ກິດຈະກໍາ

ເພີ່ມຕື່ມ ເປັນສ່ວນປະກອບເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຮ້ານຂອງຕົນ. ບົດຝຶກຫັດນີ້ອາດຂຶ້ນກັບປຶ້້ມຄູ່

ມືນີ້ ແຕ່ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ມີປຶ້ມຄູ່ມືນີ້, ກໍ່ບໍ່ແມ່ນບັນຫາ, 

ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນກໍ່ໃຫ້ຂ້າມກິດຈະກໍານັ້ນກໍ່ໄດ້. ຈົ່ງເບິ່ງຈາກ ສັນຍາລັກ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້:  

 

 

 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ປຶ້ມຄູ່

ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ 
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ຂໍ້ຄວາມທີ່ຝາກເຖິງກຸ່ມ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ C-BED ນີ້, ທ່ານຈະມີແບບແຜນຂັ້ນຕອນການ

ປະຕິບັດງານທີ່ຊັດເຈນທີ່ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ. ຄວາມຮັບຮູ້ໃນຫຼັກການການດຳເນີນທຸລະກິດຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນ 

ແລະ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງສາຍພົວພັນກັບຄົນອື່ນໆໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ

ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດນັ້ນ ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະສະໜັບສະໜຸນ ຫຼື ຮ່ວມມືກັບ

ທ່ານເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຮ່ວມກັນ.  

ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມນີ້ຈະແຕກຕ່າງກັບວິທີການສຶກສາແບບເກົ່າ ເຊິ່ງຈະບໍ່

ມີອາຈານ, ຄູຝຶກ ຫຼື ຊ່ຽວຊານທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ. ແຕ່ທ່ານຈະເຮັດວຽກເປັນ

ກຸ່ມຮ່ວມກັນໂດຍເຮັດຕາມຄຳແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການສົນທະນາ ແລະ ການເຮັດ

ກິດຈະກຳພາຍໃນຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ມີການແຕ່ງຕັ້ງ

ຫົວໜ້າຈຸ, ດັ່ງນັ້ນທຸກໆຄົນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນກັນອ່ານ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາແນະນຳດັງໆ

ໃຫ້ກັນຟັງ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ້ອງມີສ່ວນຮວມໃນ

ການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເວລາ. ໃນຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມແບບໃໝ່ນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້

ຮຽນຮູ້ຈາກກັນ ແລະ ກັນໂດຍການແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນ, ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບ

ການ. ສຳລັບການປະຕິບັດນີ້, ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ

ສົນທະນາ.  

ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານຕອບແບບສອບຖາມ ເພື່ອ

ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງໝາກຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຖືກເກັບ

ເປັນຄວາມລັບ ແລະ  ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄງການໃນອະນາຄົດ. 

ໃນອະນາຄົດ, ຈະໄດ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ຝຶກອົບຮົມຄືນຫຼັງຈາກ 3, 6 ແລະ 12 ເດືອນ 

ເພື່ອດໍາເນີນການສຳຫຼວດອີກອັນໜຶ່ງແນໃສ່ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການ

ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ. 

ຄຳແນະນຳຢູ່ໃນຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະປະຕິບັດ

ຕາມ ແລະ ການກຳນົດເວລາໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຈັດໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ ເຊິ່ງສາມາດ

ເບິ່ງຈາກບັນດາສັນຍາລັກດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

 

 

 

 

 

 

 

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ອ່ານສຽງດັງ  

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານກຳລັງອ່ານຄໍາ

ແນະນຳ ແລະ ກໍາລັງເຮັດກິດຈະກໍາຢູ່  
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ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມ, ກະລຸນາເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້

ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບ. 

 ຕື່ມແບບສຳຫຼວດກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ. ໃຫ້ຖາມຄະນະຈັດຕັ້ງຖ້າທ່ານບໍ່

ໄດ້ຮັບແບບສຳຫຼວດ ຫຼື ຍັງບໍ່ທ່ັນໄດ້ຕອບ.  

 ຈັດເປັນກຸ່ມລະ 5 ຫາ 7 ຄົນ. ທາງຄະນະຈັດຕັ້ງຈະແນະນຳທ່ານໄດ້ດີທີ່ສຸດ. 

 ໃຫ້ເລືອກເອົາສະມາຊິກໃນກຸ່ມໜຶ່ງຄົນໃຫ້ເປັນອາສາສະມັກ ໃນການເລີມ

ຕົ້ນການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍເປັນ ‘ຜູ້ອ່ານໃຫ້ກຸ່ມ’. ບົດບາດຂອງ ‘ຜູ້ອ່ານ

ໃຫ້ກຸ່ມ’  ແມ່ນຮັບໜ້າທີ່ອ່ານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການເຮັດກິດຈະກຳ

ໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມອື່ນໆ ດັງໆ. ສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ທີ່ຮູ້ໜັງສືກໍ່ສາມາດ

ເປັນນັກອ່ານໄດ້ ແລະ ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນບົດບາດນີ້ໃຫ້ກັບສະມາຊິກ

ກຸ່ມອື່ນໆຕະຫຼອດໃນການຝຶກອົບຮົມ.  

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບເວລາ ແຕ່ໃນທາງທີ່ດີ

ຄວນມີກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງ ສະເໜີຕົນຮັບໜ້າທີ່ໃນການເຕືອນເວລາພາຍໃນກຸ່ມ

ເມື່ອຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດນັ້ນໆ ໄດ້ສິ້ນສຸດເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດແລ້ວ. ບາງເທື່ອ

ທ່ານກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຄັ່ງຄັດໃນການປະຕິຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, 

ແຕ່ທ່ານສາມາດຄຳນວນການຈັດການບໍລິຫານເວລາໃຫ້ກັບການຝຶກທັງໝົດກໍ່ໄດ້.  

ຖ້າວ່າກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງຫາກກາຍເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ນັ້ນ, ພະຍາຍາມຮັກສາເວລາຈາກ

ກິດຈະກຳອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ການແບ່ງເວລານັ້ນສົມດຸນເທົ່າກັນ. 

 

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບດຽວກັນ. ການປະຕິບັດ

ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຄົນຈະສຳເລັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຮັດ

ວຽກເປັນກຸ່ມ. ບັນດາກຸ່ມອາດເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນໂດຍຂຽນໃສ່ເຈັຍຟຣິບຊາດ ຖ້າ

ຫາກມີ. 

 

ຂໍໃຫ້ມ່ວນຊື່ນກັບການຝຶກ

ອົບຮົມ! 

 

ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍຟຣີບຊາດດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ 

1, ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເຈ້ຍຟຣີບຊາດ, ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍເສີມ ຫຼື ຄູ່

ມືການຝຶກ 

ສັນຍາລັກນີ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດສຳລັບພາກນີ້  

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ປະກອບຄໍາເຫັນກັບຄົນໃນກຸ່ມ 
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ບົດທີ 1: ບົດ

ແນະນໍາ 



ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  1 

ບົດທີ 1: ບົດແນະນໍາ 

 

  

 

 

 

 

ໃນພາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນ ແລະ ສິ່ງນີ້ກໍ່ແມ່ນຮູບແບບ

ໜຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຮຽນໂດຍບໍ່ມີອາຈານສອນ. ທ່ານຈະ

ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອກັນດ້ວຍການແລກປ່ຽນປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຖາມຄຳຖາມໄດ້

ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈກິດຈະກຳ. ທ່ານຈະເຮັດກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງໃຫ້ສໍາເລັດ. 

ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້ແມ່ນ:   

 ຈົດລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈໍານວນໜຶ່ງ 

 ເຂົ້າໃຈເຖິງຮູບແບບການສອນຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້, ລວມທັງກິດຈະກຳ ແລະ 

ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ  

 ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳແນະນຳ 

 

ກິດຈະກຳ 1 ກ: ການທຳຄວາມຮູ້ຈັກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

  

 

  

 

 

 

 

 

 

1. ແຕ່ລະຄົນແນະນຳຕົວເອງ ຊຶ່ງປະກອບມີ: 

 ຊື່ເຕັມ ແລະ ຊື່ຫຼິ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເອີ້ນໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມ

ນີ້ 

 ທີ່ຢູ່ຮ້ານອາຫານ 

 ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານເປີດດົນປານໃດແລ້ວ (ຖ້າຫາກເວົ້າໄດ້) 

 ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນຫຍັງ ແລະ 

ທ່ານຄິດວ່າການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມັນຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການປັບປຸງ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານຄືແນວໃດ 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

ໃນກິດຈະກຳ 1 ກ, ທ່ານສາມາດແນະນຳຕົວເອງສັ້ນໆເພື່ອທຳຄວາມ

ຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນ.  

20 ນາທີ 

20 ນາທີ 
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2. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສະແດງຮູບ, ນາມບັດ ຫຼື ຮູບຮ້ານອາຫານຂອງຕົນ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ

ເບິ່ງ. ຕິດໃສ່ຝາ ຫຼື ວາງໄວ້ຢູ່ກາງຫນ້າໂຕະຫລືອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ

ເບິ່ງຢູ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ. 

3. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແຜ່ນເຈ້ຍດ້ານລຸ່ມນີ້ (ຖ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້

ໃນຂະນະນີ້, ໃຫ້ສືບຕໍ່ໃນຊ່ວງພັກດື່ມຊາ ຫຼື ອາຫານທ່ຽງ) 

 
 
 
 
 

 

.  

 

 

 

 

 

  

ຕາຕະລາງ 1ກ: ຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 

ຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ຢູ່ເຮືອນພັກ 
ໂທລະສັບຕິດຕໍ່ /

ອີເມລ 

   

   

   

   

   

   

   

   

ໃນກິດຈະກຳນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າໃຜແມ່ນເພື່ອນຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງ

ທ່ານ ແລະ ຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງທຸລະກິດຂອງເຂົາໃນເບື້ອງຕົ້ນ 
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ພາກທີ 2: 

ການສ້າງ

ລະບົບ 



5 
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ຄູ່ມຶຝຶກອົບຮົມ: ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມຂະໜາດນ້ອຍ 

 

ພາກທີ 2: ການສ້າງລະບົບ  

 

  

 

 

 

 

 

 

ໃນພາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການນຳໃຊ້ລະບົບເພື່ອ

ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດເຮືອນພັກ ຫຼື ໂຮງແຮມໃຫ້ສະດວກ

ສະບາຍ. ຈົ່ງເຮັດ 3 ກິດຈະກໍາໃຫ້ສໍາເລັດ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ ມີຄືດັ່ງ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້:   

 ກຳນົດຜົນປະໂຫຍດຂອງວິທີການບໍລິຫານທີ່ອີງໃສ່ລະບົບເປັນຫລັກ  

 ກຳນົດນົດທຸລະກິດທີ່ບໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການທີ່ອີງໃສ່

ລະບົບເປັນຫລັກ 

 ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ 

 ຮັບຮູ້ວ່າປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍສ້າງລະບົບ 

ເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  

 

 

ກິດຈະກຳ 2ກ: ຕົວຢ່າງ 

 

 

ໃນກິດຈະກຳ 2ກ, ທ່ານຈະໄດ້ຟັງເລື່ອງລາວຂອງເຮືອນພັກທີ່ຖືກ

ບອກເລົ່າຈາກແຂກທີ່ຫາກໍ່ໄປພັກມາເພື່ອຊ່ວຍທ່ານເຂົ້າໃຈ

ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງລະບົບພາຍໃນເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມ. ທ່ານຄວນ

ຕັ້ງໃຈຟັງປະສົບການການມາພັກຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຮັດ

ກິດຈະກຳຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ສໍາເລັດ. ມີໃຜທີ່ຢາກຈະອ່ານເລື່ອງທຳ

ອິດໃຫ້ພວກເຮົາຟັງ? ເຮົາມີເວລາຢູ່ 10 ນາທີ ສຳລັບກິດຈະກຳ

ນີ້.   

 

 

 

 

ສອງປີກ່ອນ, ນາງ ກອນແກ້ວ ໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ຈັດການເຮືອນພັກ

ສີຟ້າ, ເຮືອນຊົງເກົ່ົາ 10 ຫ້ອງພັກໃກ້ກັບຕົວເມືອງ. ນາງ ກອນດີໃຈຫຼາຍ

ເພາະວ່າແຕ່ກີ້ ນາງມັກຍ່າງມາທ່ຽວຊົມເຮືອນພັກສີຟ້າ ແລະ ຫວັງວ່າມື້ໜ

ຶ່ງຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນພັກແຫ່ງນີ້. ແຕ່ໃນອາທິດທຳອິດ, ນາງ ກອນ

80 ນາທີ 1 & 2 1 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

 

[5ນາທີ] ເລື່ອງເລົ່າຂອງເຮືອນພັກ

ສີຟ້າ 
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ແກ້ວ ໄດ້ຍິນສຽງຈົ່ມວ່າກ່ຽວກັບເຮືອນພັກເປັນຈຳນວນຫຼາຍຈາກລູກຄ້າ. 

ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິເຫັນບາງສ່ວນທີ່ນາງໄດ້ຍິນຈາກແຂກ:   

 “ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີກາເຟຮ້ອນໃນມື້ເຊົ້ານີ້? ກາເຟບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່

ອາຫານເຊົ້ານຳຫວາ?” 

 “ເປັນຫຍັງຄືມີໃຍແມງມຸມຢູ່ຕາມເພດານຫ້ອງ? ຂ້ອຍແຮງຢ້ານແມງມຸມ!” 

 “ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍຊອກແວ່ນຕາກັນແດດນຳຂ້ອຍເລີຍ?” 

 

ເມື່ອ ນາງ ກອນແກ້ວ ຖາມພະນັກງານນາງວ່າເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີກາເຟຮ້ອນເຊົ້າ

ມື້ນີ້, ພວກເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ຄືກັນ. ບໍ່ມີໃຜບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດກາເຟ 

ເຖິງແມ່ນວ່າໃຜກໍ່ເຮັດໄດ້ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເຮັດ. ຕໍ່ມານາງກໍ່ໄດ້ຖາມວ່າ

ເປັນຫຍັງຄືມີໃຍແມງມຸມຢູ່ເທິງເພດານຫ້ອງພັກແຂກ? ແມ່ບ້ານກໍ່ບອກ

ບໍ່ຮູ້ຄືກັນ ແຕ່ກໍ່ອະທິບາຍວ່າ ຍ້ອນພູມອາກາດຈຶ່ງມີແມງມຸມ. ເມື່ອ

ນາງ  ກອນແກ້ວ ຖາມເລື່ອງແວ່ນຕາ: ພະນັກງານກໍ່ລາຍງານວ່າເຫັນຢູ່ຫ້ອງ

ກິນເຂົ້າ ແຕ່ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນໄປໃສຫຼັງຈາກນັ້ນ.   

 

ນາງ ກອນແກ້ວ ສົງໄສວ່າ ທັ້ງທີ່ແຂກກໍ່ຈົ່ມໃຫ້ ແຕ່ພະນັກງານກໍ່ບໍ່

ຮູ້ສຶກຫຍັງ. ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ ແລະ ແມ່ບ້ານກໍ່ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງ

ປົກກະຕິທີ່ແຂກຈົ່ມວ່າ.    

 

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 2 ປີ, ນາງ ກອນແກ້ວ ກໍ່ໄດ້ເປັັນຜູ້ຈັດການເຮືອນພັກ

ດັ່ງກ່າວ, ນາງບໍ່ມີຄວາມສຸກເລີຍກັບວຽກທີ່ເຮັດຢູ່. ນາງຍັງໄດ້ຍິນຄຳ

ຈົ່ມດ່າຢູ່ບໍ່ເຊົາ ແລະ ນາງກໍ່ປັບນິໄສກາຍເປັນຄົນເສີຍຊາ ຕໍ່ກັບຄຳ

ຈົ່ມວ່າເຫຼົ່ານັ້ນຈາກລູກຄ້າ.   

 

 

 

 

 

 

ທ້າວ ສຳລີ ເປັນຜູ້ຈັດການເຮືອນພັກສີເຫຼືອງ ເຊິ່ງເປັນເຮືອນພັກທີ່ມີ 

10 ຫ້ອງນອນ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ແຖວໝູ່ບ້ານທີ່ຂ້ອນຂ້າງງຽບ ເຊິ່ງຖັດໄປຈາກ

ເມືອງໄປ 4-5 ຊ່ວງຕຶກ. ເຮືອນພັກສີເຫຼືອງນີ້ ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຫ້ອງພັກ

ກໍ່ນ້ອຍ. ມີສວນດອກໄມ້ ເຊິ່ງທຸກໆມື້  ທ້າວ ສຳລີ ຈະນຳເອົາດອກໄມ້ຈາກສວນ

ໄປໄວ້ໃນຫ້ອງພັກ. ແລະເມື້ອໃດທີ່ລາວຍ່າງກາຍຫ້ອງພັກ ລາວຈະຍິ້ມທຸກ

ເທື່ອທີ່ຍ່າງຜ່ານເຮືອນພັກ ແລະ ລາວຈະດີໃຈທຸກຄັ້ງທີ່ໄດ້ຍິນຄຳຄິດ

ເຫັນຈາກແຂກ.  . 

 “ຂ້ອຍຍັງບໍ່ຢາກອອກໄປເລີຍ. ຂ້ອຍມັກບ່ອນພັກນີ້ຫຼາຍ.” 

 “ຂ້ອຍປະທັບໃຈກັບພະນັກງານຫຼາຍ. ແມ່ບ້ານເອົາເກີບຂ້ອຍໄປຂັດ

ໃຫ້ທັ້ງທີ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ບອກ” 

 “ເຖິງແມ່ນວ່າຫ້ອງພັກຈະນ້ອຍ ແຕ່ກໍ່ສະອາດ ແລະ ສະບາຍຫຼາຍ. ຂ້ອຍ

ບໍ່ຕິເລີຍ.” 

 “ຂ້ອຍຈະແນະນຳຄົນອື່ນໆກ່ຽວກັບເຮືອນພັກສີເຫຼືອງທາງອິນເຕີ

ເນັດ.” 

 

ຫຼັງຈາກທີ່ ທ້າວ ສຳລີ ໄດ້ຢາຍດອກໄມ້ໄປທົ່ວເຮືອນພັກແລ້ວ,  ລາວກໍຍ່າງ

ມີໃຜຢາກອ່ານເລື່ອງທີ່ສອງໃຫ້ພວກເຮົາຟັງ?  

[5ນາທີ] ເລື່ອງກ່ຽກັບເຮືອນພັກສີເຫຼືອງ 
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ກັບເຮືອນຄົວ ເຊິ່ງມັນເປັນເວລາອາຫານເຊົ້າພໍດີ ແລະ ແຂກກໍ່ກຳລັງຮັບ

ປະທານອາຫານຢູ່. ເຮືອນຄົວແມ່ນສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບດີ. ທ້າວ ສໍາລີ ໄດ້

ກວດເບິ່ງລາຍການກວດສອບທີ່ຕິດຢູ່ຫຼັງປະຕູ. ລາວແນມເບິ່ງ ແລະ ສັງເກດ

ເຫັນວ່າລາຍການທຸກຢ່າງແມ່ນຖືກປະຕິບັດທຸກຢ່າງ.    

 

ແມ່ບ້ານອາວຸໂສຄົນໜຶ່ງ ແມ່ນ ແມ່ຄົວ ແລະ ສຳລີ ແນມເບິ່ງລາວດ້ວຍຄວາມ

ພາກພູມໃຈໃນການກະກຽມການປຸງແຕ່ງອາຫານ. ກ່ອນທີ່ການບໍລິການອາຫານ

ເຊົ້າເລີ່ມ, ນາງໄດ້ຈັດກຽມທຸກຢ່າງທີ່ນາງຕ້ອງໃຊ້ ດັ່ງນັ້ນ ເວລານີ້ ນາງ

ຈຶ່ງມີສະມາທິໃນການແຕ່ງກິນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຊອກຫາເຄື່ອງປຸງເພີ່ມ

ເຕີມ.  

 

ໃນຫ້ອງອາຫານ, ກ່ອນທີ່ ທ້າວ ສຳລີ ຈະໂອ້ລົມກັບແຂກ, ລາວໄດ້ແນມເບິ່ງຮອບ

ໜຶ່ງກ່ອນວ່າທຸກຢ່າງແມ່ນເປັນໄປຕາມລຳດັບ ເຊິ່ງມີກາເຟຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ 

ນ້ຳຮ້ອນສຳລັບບຊາ. ເຄື່ອງປຸງອາຫານ ແລະ ຜ້າເຊັດປາກທີ່ສະອາດແມ່ນຖືກວາງ

ໄວ້ທຸກໂຕະແລ້ວ. ພື້ນ ແລະ ຜ້າປູໂຕະ ກໍ່ສະອາດເຊັ່ນດຽວກັນ.  

 

ທ້າວ ສຳລີ ໄດ້ບໍລິຫານເຮືອນພັກເປັນເວລາ 10 ປີ. ລາວຮັກວຽກນີ້ຫລາຍ. ລາວ

ປະຕິບັດກັບພະນັກງານເປັນຢ່າງດີ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ຊື່ສັດກັບລາວເຊັ່ນດຽວ

ກັນ. ລາວຮູ້ວ່າ ລາວສາມາດເພິ່ງພາອາໄສພວກເຂົາໄດ້ຍາມທີ່ລາວຕ້ອງການ ແຕ່

ພວກເຂົາກໍມັກເຮັດກາຍສິ່ງທີ່ລາວສັ່ງ. ຕົວຢ່າງ, ພະນັກງານນຳເອົາເກີບຂອງ

ແຂກທີ່ຂາດໄປຫຍິບໃຫ້, ຊ່ວຍແຂກສົ່ງເຄື່ອງໄປສະນີ ແລະ ຊື້ເຕົາຮູ້ມາ

ໃຫ້ແຂກ ແຕ່ຕະຫຼາດເມື່ອແຂກຕ້ອງການ.    

 

ບັນດາແຂກເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຫລາຍ, ພະນັກງານກໍ່ມີຄວາມ

ເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ທ້າວ ສຳລີ ກໍ່ພູມໃຈ. ເຄັດລັບກ່ຽວກັບຄວາມສຳເລັດ

ດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຈາກລະບົບການບໍລິຫານທີ່ດີທີ່ມີຢູ່ໃນເຮືອນພັກ

ດັ່ງກ່າວ.    

 

   

 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກຳ 2ຂ: ສົນທະນາເປັນກຸ່ມ 

 

 

 

ໃນກິດຈະກຳ 2 ຂ, ທ່ານຈະທົບທວນລະບົບແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສົນທະນາ

ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບບໍລິຫານພາຍໃນເຮືອນພັກ ແລະ 

ໂຮງແຮມ. 

 

ໃນກິດຈະກຳ 2 ກ, ທ່ານຈະໄດ້ຟັງລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບເຮືອນພັກ 2 

ແຫ່ງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງແຂກທີ່ມາພັກ. 

ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປັບປຸງຄວາມ

ເພິ່ງພໍໃຈຂອງແຂກ, ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຈັດການ    
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ຖ້າທ່ານຕ້ອງຢາກໃຫ້ເຮືອນພັກຂອງທ່ານດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ພ້ອມ

ກັບຄຸນນະພາບທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີ, ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ແມ່ນການ

ສ້າງລະບົບ. ໃນຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້. ຄູ່ມື

ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີມີຂໍ້ແນະນຳຫຼາຍຢ່າງໃນການສ້າງລະບົບເພື່ອ

ປັບປຸງເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມຂອງທ່ານ. ມັນຈະຊ່ວຍສ້າງລະບົບໃນການປັບປຸງ

ທັກສະການບໍລິຫານ, ຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້

ແຂກທີ່ເຂົ້າພັກ. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງບົດທີ່ 1 ໂດຍຫຍໍ້.    

 

ລະບົບຄວນທີ່ຈະສັບສົນບໍ່? ມາສັງເກດເບິ່ງຈາກແຜນພາບສະແດງທີ 2. ລະບົບ

ທີ່ດີຕ້ອງເລີ່ມຈາກການຂຽນລາຍການກວດສອບທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ງ່າຍທີ່ຈະ

ປະຕິບັດຕາມ. ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະເຮັດສັບສົນ ແລະ ເຂົ້າໃຈຍາກ. ລາຍການກວດສອບ

ທຳມະດາຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດ 

ແລະ ນັ້ນກໍ່ແມ່ນສັນຍານການບໍລິຫານທີ່ມີປະສິດຕິພາບ.  

 

 

1. ໃນກຸ່ມຂອງທ່ານໃຫ້ສົນທະນາ ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບພາຍໃນ

ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມ.  

2. ໃຫ້ສົນທະນາ ແລະ ຕອບຄຳຖາມໃນຕາຕະລາງທີ  2ກ ນຳກັນ. ບັນທຶກແນວຄວາມ

ຄິດ ແລະ ການສົນທະນາໃສ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້.  

 

ຕາຕະລາງ 2ຂ: ຄຸນຄ່າ ຂອງລະບົບ 

1. ຍົກຕົວຢ່າງລະບົບ

ປະຕິວຽກງານທີ່ໄດ້ໃຊ້

ຢູ່ (ຖ້າມີ) ພາຍໃນ

ເຮືອນພັກ ຫຼື ໂຮງແຮມ. 

 

25 ນາທີ 

 

“ລະບົບ”  ແມ່ນຫຍັງ?  ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງແຜນພາບສະແດງ 2. ລະບົບ: ຂັ້ນ

ຕອນການເຮັດວຽກທີ່ມີລາຍລະອຽດ ຊຶ່ງສ້າງຂຶ້ນເພື່ອ:   

 ດຳເນີນກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງສະເພາະ  

 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ 

 ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບທີ່ສະໝ

່ຳສະເໝີ  
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2. ພະນັກງານຮູ້ສຶກ

ແນວໃດທີ່ມີລະບົບເຮັດ

ວຽກຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດ

ວຽກ? 

 

3. ທ່ານສາມາດປັບປຸງ

ທຸລະກີດຂອງທ່ານ

ແນວໃດ ດ້ວຍການສ້າງ

ລະບົບຫລາຍຢ່າງ (ສຳລັບ

ການຕັ້ງລາຄາ, ການຂຶ້ນ

ງົບປະມານ, ຍອດຂາຍ ແລະ 

ການຕະຫຼາດ, ເຫດສຸກ

ເສີນ, ສ້າງເຮືອນພັກ

ສີຂຽວ, ແລະ ອື່ນໆ)? 

 

 

ໃນກິດຈະກຳທີ່  2 ຂ ທ່ານໄດ້ທົບທວນລະບົບໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ 

ສົນທະນາວ່າລະບົບຊ່ວຍເຈົ້າແນວໃດແດ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງ

ເບິ່ງປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮູ້

ເຄື່ອງມືຈໍານວນດໜຶ່ງທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານສ້າງ ລະບົບດຳເນີນ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ.   

ກິດຈະກຳ 2ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີການ

ທີ່ດີ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບົບໃຫ້ເຮືອນພັກຂອງທ່ານ. 

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າທຸກສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ສົນທະນາກັນມາກ່ຽວ

ກັບການສ້າງລະບົບນັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ເວລາບັນທຶກແນວຄວາມຄິດຂອງ

ທ່ານ.    
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1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 2ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ

ເລກ 1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມ

ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, 

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້.  

 

 

ຕາຕະລາງ  2ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ການປ່ຽນແປງຂອງ

ຂ້ອຍ  

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມື່ອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

ເຈົ້າໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳໃນບົດທີ 2 ສໍາເລັດແລ້ວ. ໃນບົດນີ້ທ່ານ

ໄດ້ສຶກສາວ່າລະບົບໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການສໍາລັບເຮືອນພັກ ແລະ 

ບົດບາດສຳຄັນທີ່ຈະສະແດງໃນປະສົບການມາພັກຈາກແຂກ. ສໍາລັບຂໍ້

ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບ ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່

ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 1.  

 

10 ນາທີ 
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ບົດທີ 3: 

ການຕະຫຼາດ 



13 
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ຄູ່ມຶຝຶກອົບຮົມ: ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມຂະໜາດນ້ອຍ 

 

ບົດທີ 3: ການຕະຫຼາດ 

 

  

 

 

 

 

 

ກິດຈະກຳ 3ກ: ການສຳຫຼວດ 

 

  

 

 ເຈົ້າຮູ້ລາຄາຫ້ອງພັກຂອງເຮືອນພັກອື່ນບໍ່? ໃນລະດູການຕ່າງໆ? ມັນ

ໄດ້ລວມຫຍັງແດ່?   ຮູ້  ບໍ່ຮູ້ 

 ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກມາພັກຢູ່ເຮືອນ

ພັກຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ແມ່ນເຮືອນພັກອື່ນ? ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຂກ

ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ເຮືອນພັກເຈົ້າ?  ຮູ້  ບໍ່ຮູ້ 

 

ອີງຕາມບົດທີ 2 ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ແລະ ເຄື່ອງມື

ການຕະຫຼາດ 3 ສຳລັບຄຳຖາມສຳຫຼວດ. ມັນສາມາດໃຊ້ໃນການຈັບຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ທີ່

ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນສຳລັບແຜນການດຳເນີນງານຂອງທ່ານໄດ້. ການສຳຫຼວດນີ້

ຄວນລົງສູ່ 3-4 ບ່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນພື້ນທີ່ຂອງເຈົ້າ ເພື່ອເກັບກໍາ

ຂໍ້ມູນຈຳກລູກຄ້າປະຈຸບັນ ກໍ່ຄືກັນກັບບັນດາລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ. ຕ້ອງ

ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂັ້ນເທິງເສຍກ່ອນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນພື້ນ

ທີ່ສາທາລະນະ ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:    

40 ນາທີ 2 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

ໃນບົດນີ້ ທ່ານຈະເຫັນພາບລວມຂອງແງ່ມູມທີ່ສຳຄັນຂອງການ

ຕະຫຼາດ, ການກຳນົດລາຄາ. ທ່ານຈະໄດ້ປະຕິບັດ 2 ກິດຈະກຳ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

 ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການກຳນົດລາຄາ 

 ໃຫ້ລຶງເຄີຍກັບເຄື່ອງມືໃນການກຳນົດລາຄາເຊັ່ນ ການ

ວິເຄາະລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງໃນປະຈຸບັນ  

 

ການວິເຄາະທີ່ລະອຽດຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ແຂກໃນປະຈຸບັນແມ່ນ

ກຸນແຈສຳຄັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານຈະເຫັນ

ເຖິງວິທີການດໍາເນີນການສຳຫຼວດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະລົງມືເຮັດ

ການສໍາຫລວດ  

 

[10ນາທີ]  

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ສະໜອງສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່

ລູກຄ້າ, ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ຜົນການສຳຫຼວດຂອງ

ແຂກໃນປະຈຸບັນ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດນັ້ນ ຂະຊ່ວຍ

ທ່ານສ້າງສົມມຸດຖານ ແລະ ດັດປັບຄວາມຄິດເພີ່ມເສີມສ້າງການ

ພັດທະນາຂອງທຸລະກິດທ່ານ. ໃຫ້ຕັ້ງຄຳຖາມຕົວເອງດັ່ງລຸ່ມ

ນີ້:  
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 ແນນຳຕົນເອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ຈັກ  

 ແຈ້ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າຂໍ້ມູນແມ່ນບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່  

 ອະທີ່ບາຍເຫດຜົນທີ່ມາຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນນີ້  

 ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສຳຫຼວດ, ຕ້ອງຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກໆຄັ້ງ  

 

ການເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ :  

 ລະບຸ 3-4 ແຫຼ່ງໃນຂົງເຂດທຸລະກິດຂອງທ່ານ  

 ກໍານົດເອົາເຄິ່ງມື້ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນເວລານັ້ນ(ຕົວຢ່າງ: ເຄິ່ງ

ມື້)  

 ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົວແທນຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍເທົ່າໆກັນ  

 ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດການສຳຫຼວດມາກ່ອນ  

 ໃຫ້ເລືອກຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຕ່ລະເຂດເທົ່າໆກັນ  

 ເລືອກຄົນໃນພື້ນທີ່ ຫຼື ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສັ່ງນ້ຳໜັກຂະໜາດຂອງ

ກຸ່ມຕົວຢ່າງອີງຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ຖ້າຫາກເຈົ້າເລືອກນັກທ່ອງ

ທ່ຽວເປັນຖານກຸ່ມເປົ້າໝາຍເປັນຫຼັກ ແມ່ນໃຫ້ເລືອກເອົາ 2 ຄົນ ຈາກ 

3 ຄົນທີ່ມາທ່ອງທ່ຽວໃນການສຳຫຼວດນັ້ນ.  

 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳຫຼວດທັງໝົດຕ້ອງບໍ່ເກີນ 60 ຄົນ.  

 

 

 

 

 

 

 

1. ໃນຕາຕະລາງ  3 ກ ແມ່ນໄດ້ອອກແບບສຳຫຼວດ ສຳຫຼັບເຮືອນພັກ. ໃຫ້ເລືອກ

ເອົາ 3-4 ແຫຼ່ງທີ່ຈະສຳຫຼວດ.  

2. ບັນທຶກຄຳຖາມສຳຄັນທີ່ທ່ານຢາກຖາມ. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງຕາຕະລາງຂ້າງ

ລຸ່ມນີ້ ແລະ ຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີບົດທີ  2 

ເພື່ອເປັນແນວຄວາມຄິດ. 

3. ບັນທຶກວ່າເມື່ອໃດຈະເປັນຊ່ວງທີ່ດີທິ່ສຸດໃນການເຮັດການສຳຫຼວດ  

 

ຕາຕະລາງ 3ກ : ການສຳຫຼວດລາຄາ 

ສະຖາທີ່ 

1. 

2. 

3. 

ຄຳຖາມ 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ນາທີ 
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ເມື່ອໃດ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການສຳຫຼວດຄູ່ແຂ່ງ 

 

ລາຄາ 

ຫ້ອງຕຽງ

ດ່ຽວ 

ຫ້ອງຕຽງ

ດ່ຽວ 

ຫ້ອງຕຽງ

ດ່ຽວ 

ເຮືອນພັກຄ້າຍກັນ  < 1 ກິໂລແມັດ ຈາກເຮືອນ

ພັກຂອງທ່ານ 
      

ເຮືອນພັກຄ້າຍກັນ  < 5 ກິໂລແມັດ ຈາກ

ເຮືອນພັກຂອງທ່ານ 
      

ເຮືອນພັກຄ້າຍກັນ  ແຕ່ໃກ້ກັບ ທາງລົດໄຟ/

ລົດເມ/ເດີ່ນບິນ 
   

ເຮືອນພັກຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ  < 5 ກິໂລແມັດ 

ຈາກເຮືອນພັກຂອງທ່ານ 
   

ລາຄາສະເລ່ຍຈາກການສຳຫຼວດລູກຄ້າ     
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ການສຳຫຼວດລູກຄ້າ 

1 ລັກສະນະຂອງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເປັນຄືແນວໃດ (ຈົ່ງເລືອກເອົາອັນ

ໜຶ່ງ) 

 ທຸລະກິດ ພັກຮ້ອນ ອື່ນໆ 

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

3 ບ່ອນພັກອາໄສແບບໃດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການພັກ ປະຢັດ ສະບາຍ ຫຼູຫຼາ 

ໃນລະຫວ່າງການພັກເຊົາ: 

4 ປະເພດຂອງຫ້ອງທີ່ຈະພັກ? (ກະລຸນາເລືອກຢ່າງໜຶ່ງ) ດ່ຽວ ຄູ່ ສາມ 

5 ທ່ານຕ້ອງການອາຫານເຊົ້າລວມໃນຄ່າຫ້ອງພັກບໍ່?  ຕ້ອງການ ບໍ່ຕ້ອງການ 

6 ທ່ານຕ້ອງການສັ່ງອາຫານຈາກໂຮງແຮມບໍ່? ຕ້ອງການ ບໍ່ຕ້ອງການ 

7 ທ່ານຕ້ອງການເຄື່ອງດື່ມຜະສົມເຫຼົ້າບໍ່? ຕ້ອງການ ບໍ່ຕ້ອງການ 

ກິດຈະກຳໃນລະຫວ່າງການພັກເຊົາ: 

8 ທ່ານຈະໃຊ້ເວລາແບບໃດໃນການມາຢ້ຽມຢາມ? (ກະລຸນາ

ເລືອກຢ່າງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ) 

ການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບພະຈົນໄພ 

ເຂົ້າຮ່ວມວຽກ

ທຸລະກິດ 

ພັກຜ່ອນໃກ້ກັບ

ຊາຍຫາດ ຫຼື ສະ

ລອຍນ້ຳ 

ຢ້ຽມຊົມແຫຼ່ງ

ທ່ອງທ່ຽວ

ປະຫວັດສາດ ແລະ 

ວັດທະນະທຳ  

ອື່ນໆ 

9 ທ່ານໄດ້ວາງແຜນກິດຈຳກຳບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ 

10 ທ່ານໄດ້ຊື້ເປັນແພັກເກັດທົວບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ 

ການຊຳລະ: 

11 ທ່ານໄດ້ຈອງໂຮງແຮມໄວ້ລ່ວງໜ້າການເດີນທາງບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ 

12 ຖ້າທ່ານໄດ້ຈອງລ່ວງໜ້າ, ເວັບໄຊຕ໌ໃດທີ່ເຈົ້າໃຊ້? 

(ກະລຸນາເລືອກຢ່າງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ) 

ເວັບໄຊ ຂອງ

ໂຮງແຮມ 
Hotel.com Booking.com Agoda.com ຕັວແທນ

ການທ່ອງທ່ຽວ 

ອື່ນໆ 

13 ທ່ານຊຳລະການຈອງລ່ວງໜ້າແນວໃດ? ບັດເຄຣດິດ ບັດເດບິດ PayPal ໂອນເງິນຜ່ານ

ທະນາຄານ 

ເງິນສົດ 

14 ທ່ານມັກວິທີການຊຳລະແບບໃດ? (ກະລຸນາເລືອກຢ່າງໜ

ຶ່ງ) 

ເງິນສົດ ບັດທະນາຄານ ອື່ນໆ 

ລາຄາ: 

15 ທ່ານສາມາດຈ່າຍໄດ້ເທົ່າໃດ ແລະເປັນຫ້ອງພັກປະເພດ

ໃດ? (ກະລຸນາຕື່ມຊ່ວງລາຄາດັ່ງສະແດງໃນຕົວຢ່າງ) 

ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ (ກະລຸນາເລືອກ

ຢ່າງໜຶ່ງ) 

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

ຫ້ອງຕຽງຄູ່ (ກະລຸນາເລືອກ

ຢ່າງໜຶ່ງ) 

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

ຕຽງພິເສດ (ກະລຸນາເລືອກຢ່າງໜ 50,000-100,000 110,000-150,000 >150,000 
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ຶ່ງ) 

16 ອັນໃດເປັັນຕົວກຳນົດໃນການເລືອກທີ່ພັກຂອງເຈົ້າ? ລາຄາ ການປະເມີນ/

ວິຈານ ຂອງ 

ລູກຄ້າ 

ການປະເມີນ/ວິຈານ ຂອງຜູ້

ຊ່ຽວຊານ 

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ອອກ

ໂຄສະນາ 

ຮູບພາບຂອງ

ບ່ອນພັກເຊົາ 

 ໃນກິດຈະກຳ 3ກ ທ່ານໄດ້ທົບທວນວິທີເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຳນົດລາຄາໄດ້. ປຶ້ມ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ແມ່ນເຄື່ອງມື ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໃນການກຳນົດການຕັ້ງລາຄາ.   
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ກິດຈະກຳ 3ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 3 ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ

ເລກ 1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມ

ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, 

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້.  

 

 

ຕາຕະລາງ 3ຂ: ແຜນການປະຕິບັດສ່ວນບຸກຄົນ  

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມື່ອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

   

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີ

ການທີ່ດີ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບົບໃຫ້ເຮືອນພັກຂອງ

ທ່ານ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າທຸກສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ສົນທະນາກັນ

ມາກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບນັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ເວລາບັນທຶກແນວຄວາມ

ຄິດຂອງທ່ານ.      

 10 ນາທີ 

 

ທ່ານໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳໃນບົດທີ 3 ສໍາເລັດແລ້ວ. ໃນບົດນີ້ທ່ານ

ໄດ້ສຶກສາການກໍານົດລາຄາທີ່ທ່ານຕ້ອງການສໍາລັບເຮືອນພັກ 

ແລະ ບົດບາດສຳຄັນໃນການຕະຫລາດ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງຈໍາເປັນທີ່

ຮວບຮວມແນວຄວາມຄິດຂອງລູກຄ້າວ່າເຂົາສາມາດຈ່າຍໄດ້ເທົ່າໃດ. 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕະຫລາດ ແລະ ການກໍານົດ

ລາຄາ ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້

ທີ 1.  
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ພາກທີ 4:ການ

ກຳນົດລາຄາ 

ແລະ ການຂຶ້ນ

ງົບປະມານ 
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ພາກທີ 4: ການກຳນົດລາຄາ ແລະ 

ການຂຶ້ນງົບປະມານ 

 

 

  

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນເພື່ອແນະນຳເຕັກນິກພື້ນຖານຂອງການບັນຊີ, ການ

ຂຶ້ນງົບປະມານ ແລະ ກວດນັບສິນຄ້າໃນສາງ ສຳຫຼັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ

ຈາກເຮືອນພັກຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ປະຕິບັດ 2 ກິດຈະກຳ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ

ບົດນີ້ແມ່ນ:   

 ເຂົ້າໃຈເຖິງຄຳນິຍາມຂອງຕົ້ນທຶນປ່ຽງແປງ, ທາງກົງ, ຄົງທີ່, ຄ່າແຮງ

ງານ ແລະ ວັດຖຸດິບ.  

 ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ 

 ໃຊ້ເຄື່ອງມືຜົນການສຳຫຼວດລູກຄ້າໃນການກຳນົດລາຄາສະເລ່ຍຕະລາດ ຈາກ

ຄູ່ແຂ່ງ, ທົດລອງ, ການກໍານົດທາງເລືອກ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການຊຳລະ  

 ພັດທະນາການບໍລິການທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມ ເຊິ່ງອີງຕາມແນວໂນ້ມຂອງ

ຕະຫຼາດ  

 

ກິດຈະກຳ 4ກ: ການຂຶ້ນງົບປະມານ 

 

 

 

 

ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ: ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ແມ່ນປ່ຽນແປງພ້ອມກັບຈຳນວນຂອງ

ຜະລິດຕະພັນ/ການບໍລິການທີ່ຖືກຜະລິດ  ແລະ ປົກກະຕິຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້

70 ນາທີ 

3 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

 

ໃນກິດຈະກຳ 4ກ ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການຂຶ້ນງົບປະມານ 

ຫຼື ການຕິຕາມວ່າທ່ານໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນເຮືອນພັກເທົ່າໃດ. 

ການຂຶ້້ນງົບປະມານກໍ່ເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ສາມາດຕິດຕາມ

ລາຍຈ່າຍ (ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ) ແລະ ລາຍຮັບ.  ເພື່ອທີ່ຈະ

ຂະຫຍາຍຜົນກຳໄລ, ການລົງທຶນ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ຕ່ຳ 

ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການກຳນົດລາຄາທີ່ເໝາະສົມ. ໃນການທີ່

ຈະປະຕິບັດໄດ້ນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງຮູ້ຂໍ້ມູນຕ້ນທຶນທີ່

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຂອງລູກຄ້າ.  

 

ນີ້ແມ່ນບັນດາຄຳນິຍາມຫຼັກໆ 
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ວັດຖຸດິບ ຫຼື ຖັນແຖວແຮງງານ. ຕົວຢ່າງການຕັດຜົມ, ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງຈະ

ເປັນຢາສະຜົມ ຫຼືນ້ຳມັນຜົມ ແລະ ຄ່າແຮງງານແມ່ນການຕັດ ແລະ ການສະຜົມ.  

 

ຕົ້ນທຶນທາງກົງ: ລາຄາທີ່ຖືກນຳມາສະແດງເຂົ້າໃສ່ໃນການຜະລິດຂອງຜະລິຕະ

ພັນ ແລະ ບໍລິການໂດຍສະເພາະ. ຕົ້ນທຶນທາງກົງໝາຍເຖິງວັດຖຸ, ແຮງງານ ແລະ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດ. ສຳຫຼັບຕົ້ນທຶນອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າ 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ ແມ່ນເປັນເລື່ອງຍາກທີ່

ຈະກຳນົດໃສ່ຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນ ຕົ້ນ

ທຶນທາງອ້ອມ. 

 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່: ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຄືກັບຈຳນວນຂອງ

ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ຜະລິດນັ້ນ. ສຳລັບຕົວຢ່າງຂອງການຕັດ

ຜົມ, ຄ່າເຊົ່າ, ມີດຕັດ ຫຼື ຕັ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຕົ້ນທຶນຄົງທີ່.  

ສຳລັບຕົ້ນທຶນຄົງທີ່, ທ່ານອາດຄຳນຶງເຖິງອາຍຸການໃຊ້ງານເພື່ອໃຫ້ທ່ານ

ສາມາດຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອອກເປັນລາຍເດືອນໄດ້. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ລາຄາຂອງ

ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຕຽງນອນ, ອ່າງລ້າງໜ້າ, ອ່າງອາບນ້ຳ ແລະ ຄາດ

ຄະເນ່ໄວ້ວ່າມັນຈະສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດົນປານໃດ. ມັນຈະຕ້ອງຖືກປ່ຽນອອກໃນໄລຍະ

ເວລາໃດໜຶ່ງ. ຖ້າມັນຖືກຄາດວ່າຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ 5 ປີ, ກໍໃຫ້ເຈົ້າເອົາມູນ

ຄ່າຕົ້ນທຶນໄປຫານໃຫ້ແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ເອົາຜົນຄິດໄລ່ໄປຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງ. 

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

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

ແປວ່າ ມູນຄ່າຕົ້ນທຶນໃນແຕ່ລະເດືອນເທົ່າກັບ 60,000,000 ກີບ ຫານໃຫ້ 5 

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

ເດືອນ.  

 

ວັດຖຸດິບ: ບັນດາອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການສຸດທ້າຍ. 

ສຳລັບການຕັດຜົມ, ຢາສະຜົມ ຫຼື ຄີມນວດຜົມ ຕ້ອງການສຳລັບການສະຜົມ. ນີ້

ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປ່ຽນແປງຍ້ອນວ່າສິ່ງນີ້ປ່ຽນແປງຕາມຈຳນວນຜະລິດຕະ

ພັນ/ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຜະລິດນັ້ນ.   

 

ຄ່າແຮງງານ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຳນວນຂອງຄ່າຈ້າງທີ່ທ່ານຈ່າຍ

ໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ, ພ້ອມດຽວກັນກັບ ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປ່ຽນແປງຍ້ອນວ່າ

ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ຕົວທ່ານເອງປ່ຽນແປງໄປ

ຕາມຈຳນວນຜະລິດຕະພັນ/ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຜະລິດນັ້ນ.   

  

 

60 ນາທີ 
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1. ທົບທວນ ບົດທີ  3 ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ 

(ເຄື່ອງມືທີ 1 ຫາ 4) 

2. ຕື່ມຕາຕະລາງ 4ກ (1-4) ລຸ່ມນີ້ (ທ່ານອາດຕ້ອງການການຄິດໄລ່) ກັບ

ຕົວຢ່າງຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກທຸລະກິດຂອງທ່ານ.   

3. ນຳໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ໃຫ້ມາດ້ານລຸມນີ້ໃນການປະຕິບັດ, ຖ້າຈຳເປັນ  

 

ຕາຕະລາງ 4ກ (1): ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດຖຸດິບ  

ວັດຖຸດິບ ຕົ້ນທຶນຂອງວັດຖຸດິບ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ລວມ  

ຕາຕະລາງ  4ກ(2): ຄ່າແຮງງານ 

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ມື້  
ຈຳນວນ

ພະນັກງານ 
 

ເວລາ 

 

ຄ່າແຮງງານ

ຕໍ່ມື້  
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ລວມ ກ  B  

ລວມຄ່າແຮງງານປ່ຍນແປງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (ໃສ່

ຮູບ B/ກ) 
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ຄູ່ມຶຝຶກອົບຮົມ: ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມຂະໜາດນ້ອຍ 

 

 

ຕາຕະລາງ  4ກ  (3): ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ຕໍ່ມື້  

 

ລາຄາຕໍ່ເດືອນ  

(ກີບ) 

 

ຊົ່ວໂມງ

ເຮັດວຽກ 

  

 

  

  

  

ລວມຍ່ອຍ  A  

ຈຳນວນມື້ເຮັດວຽກສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ  B  

ລວມທັງມົດ (ໃສ່ຮູບ B/A)  

 

ຕາຕະລາງ  4ກ (4) ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ  

ຂັ້ນຕອນທີ 1 ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ  

ຂັ້ນຕອນທີ 2 ຄ່າແຮງງານ   

ຂັ້ນຕອນທີ 3 ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່   

ຕົ້ນທຶນລວມທັງໝົດ  = ຂັ້ນຕອນທີ 1 + ຂັ້ນຕອນທີ 2+ ຂັ້ນ

ຕອນທີ 3  
 

 

ຕົ້ນທຶນລວມທັງໝົດຕໍ່ຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງເທົ່າກັບ 

_________ 

 

 

 

ຊ່ອງວ່າງ ໃນການປະຕິບັດ : 
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ກິດຈະກຳ 4ຂ: ແຜນການປະຕິບັດສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 4ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ

ເລກ 1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມ

ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, 

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

ໃນກິດຈະກຳທີ   4ກ ທ່ານໄດ້ກຳນົດຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່

ສຳຄັນໃນການຊ່ວຍທ່ານຂຶ້ນງົບປະມານ 

 

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີ

ຂຶ້ນງົບປະມາທີ່ດີ ເພື່ອປັບປຸງການຂຶ້ນງົບປະມານ ແລະ ການ

ກຳນົດລາຄາພາຍໃນເຮືອນພັກຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຄຳນຶງໄວ້ວ່າ ສິ່ງ

ທີ່ເຈົ້າໄດ້ສົນທະນາກັນຈາກກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ເຈົ້າ

ບັນທຶກເອົາຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າໄວ້. 10 ນາທີ 
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2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້. 

 

ຕາຕະລາງ  4ຂ: ແຜນການປະຕິບັດສ່ວນບຸກຄົນ  

ສິ່ງທີ່ຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມື່ອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

ທ່ານໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍໃນບົດທີ 4. ໃນບົດນີ້ທ່ານ

ສຶກສາການຂຶ້ນງົບປະມານຊຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການບໍລິຫານ

ການເງິນ ແລະ ກະແສເງິນ ຂອງເຮືອນພັກຂອງທ່ານ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນ

ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕະຫລາດ ແລະ ການກໍານົດລາຄາ ໃຫ້

ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 3.  
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ບົດທີ 5: ການ

ແກ້ໄຂບັນຫາ

ຮ່ວມກັນ ແລະ ການ

ຮັກສາພະນັກງານ

ໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່

ດົນ 
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ຄູ່ມຶຝຶກອົບຮົມ: ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມຂະໜາດນ້ອຍ 

 

ພາກທີ 5: ການແກ້ໄຂບັນາຮ່ວມ

ກັນ ແລະ ການຮັກສາພະນັກງານໃຫ້

ເຮັດວຽກຢູ່ດົນ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ ແມ່ນເພື່ອຝຶກຝົນການລະດົມແນວຄິດໃນການແກ້ໄຂ

ບັນຫາກັບກຸ່ມ, ພ້ອມເປົ້າໝາຍໃນການເນັ້ນຄວາມສຳຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂອງພະນັກງານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ທ່ານຈະໄດ້ປະຕິບັດ 5 ກິດຈະກຳ. ຈຸດປະສົງ

ຂອງບົດນີ້ມີດັ່ງນີ້:  

 ສະແດງຫຼັກການຂອງການລະດົມຄວາມຄິດຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ  

 ດຳເນີນການປະຕິບັດການລະດົມຄວາມຄິດ  

 ເຂົ້າໃຈເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານໃນການແກ້ໄຂ

ບັນຫາໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

 ເຂົ້າເຖິງວິທີການປະຕິບັດຕໍ່ພະນັກງານ  

 ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຂອງຄຸນຄ່າການພັດທະນາຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງ

ພະນັກງານ  

 ກຳນົດແຜນປະຕິບັດສະເພາະໃນການເອົາໃຈໃສ່ພະນັກງານ ແລະ ສ້າງຄວາມຈົງ

ຮັກພັກດີໃຫ້ເຂົາ  

 

ຖ້າວ່າພວກເຂົາຫາກມີໝົດແລ້ວ, ພະຍາຍາມໃຊ້ແຜຍພາບສະແດງໃນການບັນທຶກ

ກຸ່ມເຮັດວຽກສຳຫຼັບກິດຈະກຳໃນພາກນີ້.   

 

 

4 90 ນາທີ 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 
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ກິດຈະກຳ 5ກ: ການລະດົມຄວາມຄິດເພື່ອຊອກຫາວິທີ

ແກ້ໄຂບັນຫາ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ  5ກ: ບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບໜ້າວຽກ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ສ້າງລາຍການບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະໜ້າວຽກໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. 

ໃຫ້ລອງຄິດຫາບັນຫາທີ່ບໍ່ທໍາມະດາ.    

2. ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມນີ້ໃນຊ່ອງຫວ່າງລຸ່ມນີ້  

 

ໃນກິດຈະກຳ 5ກ ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ 

ໄດ້ບາງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ     

 

ສິ່ງສຳຄັນໃນການນແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ ແມ່ນການລະດົມຄວາມ

ຄິດເຫັນເປັນກຸ່ມ. ເມື່ອມີການພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາ, ມັນຈະ

ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນນັ້ນອອກຄວາມຄິດເຫັນເປັນກຸ່ມຊ່ວຍກັນ ແລະ 

ນຳໄປສູ່ທາງອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຄູ່ມືສຳລັບການລະດົມຄວາມຄິດ

ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບແມ່ນ:  

 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນປະກອບສ່ວນໃນການອອກຄຳເຫັນໃນການ

ແກ້ໄຂບັນຫາ  

 ຊອກຫາຄວາມຄິດໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ເຖິງແມ່ນ

ວ່າຈະເປັນແບບຜິດປົກກະຕິກໍຕາມ  

 ໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ສະບາຍໃຈ ໃນການປະກອບຄວາມ

ຄິດເຫັນ 

 10 ນາທີ 
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ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານນຳໃຊ້ການລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກ

ບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຫນ້າວຽກ    
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ກິດຈະກຳ 5ຂ: ການລະດົມຄວາມຄິດເພື່ອຊອກຫາວິທີ

ແກ້ໄຂບັນຫາ  

 

 

 

 

 

 

1. ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ເຮືອນພັກແຫ່ງໜຶ່ງ ແລະ 

ເຮືອນພັກດັ່ງກ່າວນັ້ນມີບັນຫາທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ  

2. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງລາຍການບັນຫາທີ່ພວກທ່ານໄດ້ບັນທຶກຈາກກິດຈະກຳ 5

ກ. ໃຫ້ເລືອກເອົາບັນຫາໃດໜຶ່ງມາປະຕິບັດ  

3. ລອງເລືອກເອົາບັນຫາທີ່ຄິດວ່າສາມາດເປັນປະໂຫຍດໂດຍການປ້ອນຂໍ້

ມູນຂອງພະນັກງານທັງໝົດ, ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະເປັນຄົນປະຕິບັດໃນ

ບັນຫານັ້ນໆ  

4. ໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກບົດບາດຕໍ່ໄປນີ້:  

 ແມ່ເຮືອນ 

 ພະນັກງານເສີບອາຫານເຊົ້າ  

 ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ  

 ຜູ້ຈັດການ  

5. ທ່ານສາມາດເປັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ບົດບາດພາຍໃນກຸ່ມ  

6. ລະດົມຄວາມຄິດວິທີເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ເລືອກ

ນັ້ນ. ລອງຄິດເອົາບັນຫາ ຈາກຄວາມຮັບຮູ້ບົດບາດທີ່ທ່ານເລືອກນັ້ນ 

ແລະ ສະແດງເປັນບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໃນສະຖານະການຈິງ. ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫາທາງ

ແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄິດອອກມາໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະ

ຫຼາຍໄດ້ກໍ່ພໍ.  

7. ບັນທຶກທຸກວິທີທາງແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຊ່ອງຫວ່າງດ້ານລຸ່ມນີ້  

  

ໃນກິດຈະກໍາ 5ຂນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ຊອກຫາ

ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກທ່ານ 

20 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ  5ຂ: ການລະດົມຄວາມຄິດເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກຳ 5ຄ: ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ 

 

 

 

 

 

1. ອີງຕາມວິທີແກ້ໄຂທີ່ທ່ານໄດ້ມາຈາກກິດຈະກຳ 5ຂ, ໃຫ້ກຳນົດເອົາ  3 

ວິທີທີ່ກຸ່ມຂອງທ່ານຕ້ອງການໃຊ້   

2. ລະບຸຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຈຳນວນໜຶ່ງຂອງແຕ່ລະວິທີ  

3. ບັນທຶກໃສ່ໃນຕາຕະລາງ 5ຄ 

 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ລະດົມຄວາມຄິດເພື່ອຊອກຫາວິທີ

ແກ້ໄຂບັນຫາໃນເຮືອນພັກ.   ມັນສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າ ພະນັກງານ

ທຸກຄົນແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການ

ແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.  

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານຈະເນັ້ນໃສ່ການເລືອກເອົາວິທີແກ້ໄຂ

ບັນຫາຜ່ານການສັງເກດຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ຈາກວິທີທີ່ໄດ້ສະເໜ

ີມາ. 

 

10 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ  5ຄ: ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ 

ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ຂໍ້ດີ ຂໍ້ເສຍ 

ວິທີທາງທີ 1 

 

 

 

 

  

ວິທີທາງທີ 2 

 

 

 

 

  

ວິທີທາງທີ 3 

 

 

 

 

  

 

ກິດຈະກຳ 5ງ: ສະພາບແວດລ້ອມໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ດີ  

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານໄດ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງວິທີ

ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານ

ທີ່ດີນໍາໃຊ້ຂັ້ນນີ້ ແລະ ສອບຖາມທ່ານໃຫ້ເລືອເອົາວິທີ

ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ດຳເນີນແຜນການປະຕິບັດ. 
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ຕາຕະລາງ 5ງ (1): ບ່ອນເຮັດຂອງຂ້ອຍດີຄືແນວໃດ? 

ການປະເມີນຕົນເອງ 

ແມ

່ນ 

ບໍ

່

ແມ

່ນ 

ພະນັກງານທັງໝົດມີຄວາມເຂົ້າໃຈຈະແຈ້ງໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໃຫ້

ພວກເຂົາເຮັດບໍ່? 

   

ຖ້າເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ຂ້ອຍໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງເປັນກັນເອງບໍ່?    

ຂ້ອຍໄດ້ຍ້ອງຍໍພວກເຂົາທຸກມື້ບໍ່?    

ຂ້ອຍໃຈຮ້າຍບໍ່ຍາມພວກເຂົາເຮັດຜິດພາດ?    

ຂ້ອຍໄດ້ສ້າງຄວາມຜິດພາດເປັນໂອກາດທີ່ດີໃນການຮຽນຮູ້ບໍ່?    

ຂ້ອຍປະຕິບັດກັບທຸກຄົນເທົ່າທຽມກັນບໍ່?   

ຂ້ອຍປະຕິບັດກັບທຸກຄົນດ້ວຍຄວາມນັບຖືບໍ່?   

ຂ້ອຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳແນະນຳ ແລ້ວ

ກໍ່ຮັບຟັງຈິງຈັງບໍ່? 

  

ພວກເຮົາມີເວລາພັກຜ່ອນພຽງພໍ ແລະ ຮູ້ສຶກມ່ວນຊື່ນບໍ່?   

ມັນມີເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ໃຜຄົນໃດໜຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສຸກບໍ່?    

ຖ້າມີ, ມີຫຍັງທີ່ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍໄດ້ບໍ່?     

ຂ້ອຍປະຕິບັດກັບພວກເຂົາຢ່າງປ່າເຖື່ອນ ແລະ ບໍ່ຍຸດຕິທຳ

ບໍ່? 

  

ຂ້ອຍເຄີຍຮ້ອງໃສ່ ຫຼື ເຮັດຕະຫຼົກໃສ່ພວກເຂົາບໍ່?   

ຂ້ອຍຮູ້ຈັກ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຄົາລົບມາດຕະຖານລະບຽບກົດໝາຍແຮງ

ງານແຫ່ງຊາດບໍ່, ເຊິ່ງລວມມີ: 

  

ຂີດຈຳກັດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ?   

ຂໍ້ກຳນົດຂອງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ?    

ຫຼີກຫລ່ຽງການແບ່ງຜຽນເຮັດວຽກ?   

ເຮືອນພັກ (ຫຼືໂຮງແຮມ) ຂອງຂ້ອຍ ສະອາດ , ປອດໄພ ແລະ ເປັນສະຖານ

ທີ່ເຮັດທີ່ດີບໍ່? 

  

ໃນກິດຈະກຳ 5ງ ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີຮັກສາໃຫ້

ພະນັກງານຢູ່ກັບເຮົາດົນໆ. ບັນຫາທີ່ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມ

ຫຼາຍແຫ່ງປະເຊີນກັບການເຂົ້າ-ອອກຂອງພະນັກງານເປັນຈໍານຫລາຍ. 

ນີ້ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ ເພາະວ່າຫາກທ່ານສາມາດຮັກສາພະນັກງານໃຫ້

ຢູ່ກັບເຈົ້າດົນປານໃດ, ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາກໍ່ຍິ່ງມີ

ປະສິດຕິພາບ, ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເວລາການຮັບຝຶກອົບຮົມ

ພະນັກງານໃໝ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ຍັງເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ພະນັກງານຂອງ

ທ່ານຊ່ວຍທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອີກດ້ວຍ. ການ

ທີ່ມີພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດົນໆແມ່ນກຸນແຈໜຶ່ງທີ່ຈະນຳໄປ

ສູ່ຄວາມສຳເລັດ  

 

ລອງທົບທວນລາຍການກວດສອບນໍາກັນ 
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ຂ້ອຍເຄີຍຈັດກິດຈະກຳຕະຫຼົກຜ່ອນຄາຍ ແລະ ເປັນກັນເອງເພື່ອ

ໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມກັນບໍ່? 

  

ພວກເຮົາກິນເຂົ້າເຊົ້າ, ເຂົ້າສວຍນຳກັນບໍ່?   

ເຮົາຈັດງານວັນເກີດໃຫ້ພະນັກງານ ຫຼື ໄປພັກຮ້ອນນຳກັນບໍ່?   

ຄຳຖາມອື່ນໆ   

 

 

 

 

1. ໃຫ້ລະດົມຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສ້າງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ດີ ຢ່າງໜ

້ອຍໃຫ້ໄດ້ 3 ວິທີ 

2. ຖ້າທ່ານຫາກຄິດໄດ້ຫລາຍກ່ວາ 3 ວິທີ ກໍ່ຍິ່ງດີ  

3. ບັນທຶກຄວາມຄິດເຈົ້າໃສ່ໃນຊ່ອງວ່າງດ້ານລຸ້ມນີ້  

 

ຕາຕະລາງ 5ງ (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຕອບ ແມ່ນ, ສຳລັບຄຳຖາມບາງອັນໃຫ້ຖາມທ່ານ

ເອງ ຫາກທ່ານຄິດວ່າທ່ານສາມາດສ້າງພະນັກງານເຮັດວຽກນໍາເຮົາ

ດົນໆ ດ້ວຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ດີໃຫ້ແກ່

ພວກເຂົາ.  

 

10 ນາທີ 

 

ໃນຕາຕະລາງ 5ງ ທ່ານໄດ້ເຫັນເຖິງປັດໃຈທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ

ການສ້າງບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ. ຫາກສະຖານທີ່

ເຮັດວຽກດີຂຶ້ນເທົ່າໃດ,  ກໍ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເອົາໃຈໃສ່

ເຮັດວຽກ ແລະ ຢູ່ນໍາທ່ານດົນໆ.   
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ກິດຈະກຳ 5ຈ: ແຜນການປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

 

 

 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 5ຈ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ

ເລກ 1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມ

ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, 

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້. 

 

ຕາຕະລາງ  5ຈ : ແຜນການປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ສິ່ງທີ່ຂອ້ຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມື່ອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

  

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີ

ແກ້ໄຂບັນຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອປັບປຸງເຮືອນພັກຂອງທ່ານ. 

ໃຫຈໍາໄວ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສົນທະນໍາກັນຈາກກິດຈະກຳທີ່

ຜ່ານມາ ໃຫ້ທ່ານບັນທຶກເອົາຄວາມຄິດຂອງທ່ານໄວ້. 

 

10 ນາທີ 
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ທ່ານໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍໃນບົດທີ 5. ໃນບົດນີ້ທ່ານ

ສຶຫສາກ່ຽວກັບການສ້າງສະພາບບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ດີ ແລະ ການແກ້

ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການບໍລິຫານເຮືອນ

ພັກຂອງທ່ານໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີາມ

ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 4.  
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ບົດທີ 6: ການ

ປັບປຸງ 

ການບໍລິການ 
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ພາກທີ 6: ການປັບປຸງການ

ບໍລິການ 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ ແມ່ນກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ວິທີການ ແລະ ເຫດຜົນໃນ

ການຈັດກອງປະຊຸມພະນັກງານ. ການຈັດກອງປະຊຸມພະນັກງານຢູ່ເລື້ອຍໆ ແມ່ນມີ

ຄວາມສຳຄັນໃນການດຳເນີນເຮືອນພັກໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດ

ກິດຈະກຳ 3 ຢ່າງ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ມີຄືດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:   

 ເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າໃນການຈັດກອງປະຊຸມພະນັກງານ  

 ມີການຈັດກອງປະຊຸມພະນັກງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບ  

 ເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າໃນການນຳໃຊ້ແບບຟອມຄຳຄິດເຫັນຂອງແຂກເພື່ອປັບປຸງ

ການບໍລິການ 

 ເຂົ້າໃຈໃນການກຳນົດລາຍການກວດສອບ ແລະ ແບບຟອມຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີດ່ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ 

 

 

 

 

 

ທີ່ສຳຄັນກໍ່ຄືຕ້ອງຮູ້ວ່າແຂກມັກ ແລະ ບໍ່ມັກມັກຫຍັງ. ຖ້າແຂກຈຳນວນໜ

້ອຍບໍ່ມັກ ອາດຍ້ອນມັນບໍ່ກົງກັບຄວາມມັກສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າຫາກ

ວ່າແຂກທົ່ວໄປເກີດບໍ່ມັກບາງຢ່າງໃນເຮືອນພັກຂອງທ່ານ, ທ່ານຈໍາເປັນ

ຕ້ອງຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  

 

ທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າແຂກມັນ ແລະ ບໍ່ມັກຫຍັງ? ທ່ານສາມາດຖາມພວກເຂົາ

ໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ແນ່ນອນວ່າມັນໃຊ້ເວລາດົນ. ມີ 2 ວິທີເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສິ່ງ

ທີ່ແຂກມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ.  

 

60 ນາທີ 4 3 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

ການຄິດຫາວິທີການປັບປຸງການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະສາມາດ

ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນ

ໄດ້. ໃນໂລກທຸລະກິດທຸກມື້ນີ້, ລູກຄ້າແມ່ນຄາດຫວັງການ

ບໍລິການທີ່ດີ, ແລະ ຖ້າພວກເຂົາຫາກຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບມັນ, 

ເຂົາຈະມີຄວາມຄິດເຫັນໃນດ້ານລົບຕໍ່ກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນ

ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ. 
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ແຜນພາບທີ 3 ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າ ທ່ານສາມາດລົມກັບພະນັກງານ ແລະ ແຂກ

ທີ່ມາພັກນັ້ນ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການ. ແຂກສ່ວນຫຼາຍມັກລົມກັບ

ພະນັກງານເລີຍ. ເຂົາຈະບອກພະນັກງານງານວ່າອັນໃດທີ່ເຂົາມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ. 

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກພະນັກງານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ດີ

ຂຶ້ນ ເພາະວ່າມັນຈະບອກເຈົ້າທັນທີເລີຍວ່າແຂກມັກ ແລະ ບໍ່ມັກຫຍັງ. ສຳ

ຫຼັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ ແມ່ນມາຈາກແຂກເອງ. ກ່ອນອື່ນໃຫ້ສົນທະນາກ່ຽວ

ກັບວິທີຊອກຫາຂໍ້ມູນສໍາຄັນນີ້ຈາກພະນັກງານຂອງທ່ານ. 

ກິດຈະກຳ 6ກ: ກອງປະຊຸມພະນັກງານ 

 

 

 

 

1. ອ່ານຄູ່ມືການຈັດກອງປະຊຸມພະນັກງານໃນຕາຕະລາງ 6  

2. ສົນທະນາ 3 ຄຳຖາມທີ່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ  6ກ ແລະ ບັນທຶກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ

ໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ໃຫ້ມາ  

 

 

ຕາຕະລາງ 6ກ: ການຈັດກອງປະຊຸມພະນັກງານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ  

ຄໍາແນະນໍາໃນການຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາວັນ ຫຼື ປະຈຳອາທິດ:   

 ປະຊຸມກັນຕອນທີ່ຄົນກຳລັງພັກຜ່ອນ ແລະ ຈະຈັບຈຸດໄດ້ (ຕົວຢ່າງ: 

ໃນຊ່ວງຕອນບ່າຍ ຈຶ່ງບໍ່ມີສຽງດັງ) 

 ຈັດກອງປະຊຸມແບບສັ້ນໆ (ປະມານ 10-15 ນາທີ) ມັນຈຶ່ງເກີດຜົນດີ  

 ຈັດກອງປະຊຸມແບບບໍ່້ເປັນທາງການຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນມ່ວນ

ຄຶກຄື້ນ 

 ໃຊ້ໂທນສຽງທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເປັນກັນເອງ 

 ໃຫ້ເຫັນດີວ່າ ນີ້ແມ່ນວິທີທາງສຳຫຼັບທຸກຄົນໃນການແນະນຳວິທີ

ການປັບປຸງ 

 ເຫັນດີທີ່ຈະສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ກັບຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆຂອງກັນ

ແລະກັນ  

 ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຄືຮູ້ສຶກປອດໄພໃນການສະແດງຄວາມຄິດ ແລະ ຂໍ້

ແນະນຳຕ່າງໆ 

 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ  

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການຈັດກອງປະຊຸມ

ພະນັກງານຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. ກອງປະຊຸມຈະເປັນໂອກາດສຳຄັນທີ່

ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຄຳເຫັນຈາກລູກຄ້າ ໂດຍຜ່ານພະນັກງານນັ້ນເອງ.  

15 ນາທີ 
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ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີບໍ່ໃນການຈັດກອງປະຊຸມພະນັກງານແບບ

ລາຍວັນ ຫຼື ປະຈຳອາທິດ(ເປັນຫຍັງ)?  

 

 

 

ການປະຊຸມພະນັກງານຊ່ວຍປັບປຸງການບໍລິການແນວໃດ?  

 

ພະນັກງານຊ່ວຍປັບປຸງການບໍລິການແນວໃດ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກຳ 6ຂ: ຂັ້ນຕອນສູ່ການບໍລິການທີ່ດີ 

 

 

 

  

 

 

1. ອ່ານຂັ້ນຕອນດ້ານລຸ່ມນີ້  

2. ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳຄິດເຫັນ, ກະລູນາຍົກໄປຖາມໃນຊ່ວງກ

ກຸ່ມສົນທະນາ  

 

ພະນັກງານ ແລະ ແຂກ ແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃນການຊ່ວຍ

ປັບປຸງການບໍລິການ. ໃນກິດຈະກຳນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ

ການຈັດກອງປະຊຸມພະນັກງານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສົນທະນາ

ກ່ຽວກັບວິທີທາງທີ່ພະນັກງານສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າປັບປຸງການ

ບໍລິການ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີເຄື່ອງມືອື່ນໆກ່ຽວກັບການເກັບ

ກໍາຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ ໃບສະແດງຄວາມເຫັນຂອງແຂກ ຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມື

ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ. 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ທົບທວນແງ່ມູມການບໍລິການທີ່

ສຳຄັນໃນການກຳເນີນເຮືອນພັກ. ມັນໄດ້ລວມເອົາການປະຕິບັດການ

ຮັບຕ້ອນທີ່ດີ, ການອະນາໄມທີ່ດີ ແລະ ການບໍລິການອາຫານ

ເຊົ້າທີ່ດີ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ຖືກຄັດຕິດຢູ່ໃນປຶ້ມ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ເຊິ່ງກວມເອົາຈຳນວນ

ເຄື່ອງມືປະຕິບັດທີ່ດີ ແລະ ລາຍການກວດສອບ. ຕອນນີ້ ເຮົາຈະ

ເບິ່ງເນື້ອໃນໂດຍລວມກ່ອນ. 

20 ນາທີ 
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ໃນກິດຈະກຳ 6ຂ ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາຂັ້ນຕອນໃນການຮັບປະກັນການຮັບຕ້ອນທີ່ດີ, 

ການບໍລິການອາຫານເຊົ້າ ແລະ ອະນາໄມ.  ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຍກງານທີ່

ດີມີເຄື່ອງມືຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດໍາເນີນ

ຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້.      

 

ຕາຕະລາງ 6ຂ: 10 ຂັ້ນຕອນສຳຄັນ 
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10 ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດການຮັບຕ້ອນທີ່ດີ : 

ການນຳໃຊ້ລະບົບການຮັບຕ້ອນທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນພັກຂອງທ່ານມີ

ບັນຍາກາດທີ່ດີເປັນກັນເອງ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ. ໃນຂໍ້ນີ້ຈະ

ອະທິບາຍວ່າຈະນຳໃຊ້ 10 ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດການບໍລິການຮັບຕ້ອນທີ່

ດີໃນເຮືອນພັກເຈົ້າແນວໃດ.   

 

1. ມີທ່າທີເປັນມິດ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈເວລາລົມກັບແຂກ  

ກ. ຍິ້ມໃນຂະນະທີ່ເວົ້າ  

ຂ. ເວົ້າສຽງດັງພໍດີ ໃຫ້ແຂກໄດ້ຍິນສະບາຍ  

ຄ. ໃຫ້ແນມເບິ່ງແຂກເວລາລົມກັນ  

ງ. ໃຫ້ຍືນໂຕກົງ ພ້ອມກັບບ່າຕັ້ງຢູ່ໃນທ່າທີ່ໝັ້ນໃຈ   

2. ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບ 

ກ. ພະນັກງານຕ້ອນຮັບຕ້ອງໃຊ້ເວລາກັບແຂກໜ້ອຍໜຶ່ງ ດັ່ງນັ້ນ

ພະນັກງານຕ້ອງສະອາດແລະ ເປັນລະບຽບ  

ຂ. ໃຫ້ໃສ່ໃຈກັບຜົມ, ເລົບມື, ເສື້ອຜ້າ ແລະ ເກີບ  

ຄ. ໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດທີ 6, ເຄື່ອງມືທີ 2: ລາຍການກວດສອບສຸຂະອານະໄມ

ສ່ວນບຸກຄົນ 

 

3. ໃຫ້ພະແນກຮັບຕ້ອນສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບດີ  

ກ. ຈຸດນີ້ຈະເປັນບ່ອນທຳອິດທີ່ແຂກຈະເຫັນ ເມື່ອເວລາທີ່ເຂົາ

ເຂົ້າມາ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຂົາປະທັບໃຈຕັ້ງແຕ່ຄັ້ງທຳອິດ   

ຂ. ໃຫ້ເກັບມ້ຽນອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ເບີ້ໂທລະສັບທີ່ສຳຄັນໄວ້ຢູ່

ໃນມື  

ຄ. ເບິ່ງເຄື່ອງມືການປະຕິບັດງານການຮັບຕ້ອນ 1, 2 ແລະ 3  

 

4. ຮັບສາຍໂທລະສັບຢ່າງສຸພາບ  

ກ. ການໃຊ້ນ້ຳສຽງສຸພາບ, ຈະແຈ້ງໃນການຮັບສາຍໂທລະສັບຈະເຮັດໃຫ້

ແຂກໝັ້ນໃຈໃນເຮືອນພັກຂອງທ່ານ   

ຂ. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບມາລະຍາດການລົມໂທລະສັບທີ່ດີ:  

• ໃຫ້ຮັບໂທລະສັບທີ່ດັງພາຍໃນ 3 – 5 ຄັ້ງ. 

• ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ແຂກຖ້າດົນກວ່າ 30 ວິນາທີ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 

ໃຫ້ໂທກັບ.  

• ຕ້ອງມີບິກ ແລະ ເຈ້ຍຢູ່ຂ້າງໂທລະສັບສະເໝີເພື່ອ

ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ  

• ເລີ່ມການສົນທະນາຢ່າງສຸພາບ : “ສະບາຍດີ, ນີ້ແມ່ນ

ເຮືອນພັກ ___, ມີຫຍັງໃຫ້ຮັບໃຊ້ນໍ້?”  

• ວາງສາຍຢ່າງສຸພາບ: “ຂອບໃຈທີ່ທ່ານໂທເຂົ້າມາສອບຖາມ , 

ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ທ່ານ”. ຖ້າທ່ານ

ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ລົມສາຍເວົ້າຫຍັງ ແມ່ນໃຫ້ເວົ້າ

ວ່າ: “ຂໍອະໄພ, ໃຫ້ທ່ານເວົ້າຊ້າລົງກວ່ານີ້ໄດ້ບໍ່?”  



 

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  49 

ຄ. ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 4 

 

5. ການຈອງລ່ວງໜ້າທາງໂທລະສັບ 

ກ. ລວບລວມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ (ມື້ເຂົ້າພັກ ແລະ ມື້ອອກ

ເດີນທາງ, ຈຳນວນຫ້ອງ ແລະ ຈຳນວນຄົນ, ປະເພດຕຽງ) 

ຂ. ກວດເບິ່ງວ່າຫ້ອງຫວ່າງບໍ່ 

ຄ. ຖ້າຍັງມີຫ້ອງຢູ່ ແລະ ຕົກລົງລາຄາແລ້ວ, ດຳເນີນການຈອງເລີຍ   

ງ. ລວບລວມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   (ຊື່ເຕັມ, ລາຍລະອຽດການຕົກລົງ, 

ເວລາເຂົ້າພັກ) 

ຈ. ປັບປຸງປະຕິທິນກ່ຽວກັບຫ້ອງຫວ່າງ 

ສ. ສົ່ງອີເມວໃຫ້ແຂກເພື່ອຢືນຢັນການຈອງ  

ຊ. ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 6  

 

6. ການຈອງລ່ວງໜ້າທາງອີເມວ 

ກ. ດຳເນີນການຈອງທາງ ອີເມວ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບເຊິ່ງຄວາມ

ນິຍົມໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້ 

ຂ. ນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງການຕອບ ອີເມວ ແລະ ຕົວຢ່າງການຢືນຢັນການຈອງ 

ເຊິ່ງລວມຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍ

ໃຫ້ທ່ານສ້າງແບບການຕອບອີເມວດັ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ   

ຄ. ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດວຽກງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 5, 6, 

7 

7. ການເຂົ້າພັກໂດຍບໍ່ໄດ້ຈອງລ່ວງໜ້າ  

ກ. ໃຫ້ເຮັດທ່າທາງທີ່ເປັນມິດ ແລະ ໝັ້ນໃຈເມື່ອມີນັກ

ທ່ອງທ່ຽຍຢ່າງເຂົ້າມາຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫ້ອງພັກ  

ຂ. ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະຂອງເຮືອນພັກ. ຕົວຢ່າງ: 

• ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຫ້ອງພັກ  

• ການບໍລິການອາຫານ 

 ອາຫານທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ 

 ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ 

 ສະຖານທີ່ຮັບປະທານອາຫານ  

 ເວລາຮັບປະທານອາຫານ 

• ການບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ, ຕົວຢ່າງ: 

 ເຂົ້າໜົມ, ນ້ຳດື່ມເປັນຕຸກ 

 ການບໍລິການຊັກລີດ 

 ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າລົດຖີບ 

 ກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ 

 ການສາທິດວິທີແຕ່ງກິນ 

 ຕຶກປາ 

 ການຍ່າງປ່າ 

 ບໍລິການຮັບສົ່ງ 
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ຄ. ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດວຽກງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 5 

ແລະ 6 

 

8. ຊ່ວຍເຫຼືອແຂກ ເມື່ອມີບັນຫາ  

ຖ້າຫາກມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ, ແຂກກໍ່ຢາກຈະປຶກສາກັບພະນັງງານຮັບ

ຕ້ອນ. ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ເຮັດໃຈເຢັນ ແລະ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງ

ລຸ່ມນີ້: 

ກ. ຮັບຟັງບັນຫາຂອງແຂກໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂັດຈັງຫວະ  

ຂ. ຂໍອະໄພນຳແຂກ  

ຄ. ຫາລືວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ 

ງ. ແຈ້ງແຂກຢ່າງຈະແຈ້ງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຈະເຮັດ 

ຈ. ຢ່າໃຫ້ສັນຍາໃນສິ່ງທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ແຂກ

ເຂົ້າພັກຢ່າງມີຄວາມສຸກ  

ສ. ສອບຖາມຜູ້ຈັດການເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 

ຊ. ຕິດຕາມກັບແຂກເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າພໍໃຈແລ້ວ 

 

9.  ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີ 

ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີ ແມ່ນກຸນແຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອນພັກປະສົບຜົນສຳເລັດ. 

ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນທາງທີ່ເປັນກັນເອງ. ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຂອງ

ທ່ານຕ້ອງສາມາດອະທິບາຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດີ:   

ກ. ລາຍລະອຽດການບໍລິການອາຫານ ເຊັ່ນ ເວລາ ອາຫານເຊົ້າ 

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

ຄ. ສະຖານທີ່ຮັບປະທານອາຫານບ່ອນອື່ນໆ 

ງ. ອິນເຕີເນັດ/Wi-Fi  

ຈ. ສະຖານທີ່ທີ່ໃກ້ຕູ້ ເອທີເອັມ  

ສ. ແຈ້ງເຄື່ອງເສຍ 

ຊ. ບັນຫາການສ້ອມແປງ 

ຍ. ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳເພີ່ມຕ່າງໆ  

ດ. ບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ  (ລົດເມ, ລົດຕຸກຕຸກ, ແລະ

ອື່ນໆ.) 

ຕ. ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂົງເຂດໃກ້ຄຽງ  

 

10.  ກວດສອບແຂກ ແຈ້ງເຂົ້າ - ແຈ້ງອອກ  

ກ. ໃຊ້ຕາລາງລາຍການມາຮອດ ແລະ ອອກເດີນທາງປະຈໍາວັນ ເພື່ອຊ່ວຍ

ທ່ານຈັດການກັບວຽກງານແຈ້ງແຂກ ເຂົ້າ ແລະ ແຈ້ງແຂກອອກ ຢ່າງ

ສະດວກ ແລະ ແບບມືອາຊີບ   

ຂ. ໃຫ້ແຂກຈ່າຍຄ່າຫ້ອງ ແລະ ອາຫານເມື່ອແຈ້ງເຂົ້າພັກແຮມ ພ້ອມ

ອອກໃບບິນ  

ຄ. ໃຫ້ແຂກຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳເສີມອື່ນໆ ເວລາແຈ້ງອອກ  

ງ. ເອົາກຸນແຈໃຫ້ແຂກ, ຖ້າມີ 

ຈ. ໃນຂະນະທີ່ແຈ້ງເຂົ້າພັກແຮມ, ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຄວນອະທິບາຍ

ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

 ການບໍລິການອາຫານ 

 ການບໍລິການອະນາໄມ (ສຳລັບແຂກທີ່ພັກກາຍຄືນໜຶ່ງ) 

 ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ  
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 ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຕ້ອງພາແຂກໄປຫ້ອງພັກ ເພື່ອເປັນ

ການສະແດງການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີ. ໃນເວລາພາແຂກໄປ

ນັ້ນ, ໃຫ້ໂອ້ລົມກັບແຂກເພື່ອໃຫ້ເຂົາໄດ້ຖາມຄຳຖາມ.  

ສ. ແຈ້ງແຂກອອກ:  

 ໃຫ້ຄົນໃດໜຶ່ງມາກວດກາຫ້ອງພັກວ່າມີຫຍັງເປ່ເພ ແລະ 

ເສຍຫາຍບໍ່. ຖ້າມີ ໃຫ້ເພີ່ມເຂົ້າເປັນຄ່າສ້ອມແປງ 

ຫຼື ປ່ຽນໃໝ່ໃນໃບບິນຮັບເງິນນຳແຂກ.  

 ໃຫ້ບິນເກັບເງິນຈ່າຍທັນທີສຳລັບບໍລິການພິເສດ (ຊັກ

ລີດ, ກິດຈະກຳ, ແລະອື່ນໆ). 

 ເກັບກະແຈຫ້ອງພັກນຳແຂກຄືນ . 

 ໃຫ້ຊ່ວຍແຂກເລື່ອງຈັດແຈງບໍລິການຮັບສົ່ງ ແລະ ກະເປົາ 

(ຖ້າມີ). 

 

ການປະຕິບັດການບໍລິການອະນາໄມທີ່ດີ: 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການເຂົ້າຫ້ອງພັກແຂກ 

ໃຊ້ລະບົບມາດຕະຖານທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າຫ້ອງພັກແຂກ. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍ:   

 ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແຂກທີ່ມາພັກ  

 ເພີ່ມປະສິດຕິພາບ  

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການອະນາໄມທີ່ດີ 

ໃຊ້ລະບົບການອະນາໄມມາດຕະຖານ ເພື່ອຮັກສາເວລາ. ໃນການປະຕິບັດ:  

 ຕ້ອງມີອຸປະກອນອະນາໄມຄົບຊຸດກ່ອນທີ່ຈະລົງມືອະນາໄມ.  

 ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຄວາມປອດໄພ ໃນເວລາທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດ.  

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການອານາໄມຫ້ອງພັກແຂກ 

ຕ້ອງອະນາໄມຫ້ອງພັກແຂກຢູ່ສະເໝີ  ຈາກເທິງ (ເພດານ, ດອກໄຟ, ຝາ, ປ່ອງຢ້ຽມ) 

ລົງລຸ່ມ (ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ, ພື້ນ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ) ການນຳໃຊ້ລະບົບນີ້ຈະ

ຊ່ວຍ:   

 ເຮັດວຽກໄວຂຶ້ນ 

 ຫຼີກລ້ຽງການຫລົງລືມອະນາໄມບາງບ່ອນ 

 ຫຼີກລ້ຽງການອະນາໄມບາງບ່ອນຊ້ຳກັນ 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການອາໄມພື້ນທີ່ສ່ວນລວມ 

ນຳໃຊ້ລະບົບ ແລະ ອະນາໄມແຕ່ເທິງເຊັ່ນດຽວກັນ (ເພດານ, ດອກໄຟ, ຝາ, ປ່ອງຢ້ຽມ

ລົງລຸ່ມ (ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ, ພື້ນ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ) ການອະນາໄມພື້ນທີ່

ສ່ວນລວມ: 

 ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຂກຍ່າງຕາມພື້ນທີ່ປຽກ (ໃຫ້ໃຊ້ສັນຍາລັກ ແລະ/

ຫຼື ຕັ່ງມາກັນພື້ນທີ່ທີ່ປຽກຢູ່).  

 ທັກທາຍແຂກຢ່າງເປັນມິດ. ຍິ້ມແລ້ວຖາມ “ສະບາຍດີ” 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການອະນາໄມຫ້ອງນ້ຳ 

ຄວນຈື່ໄວ້ວ່າ: ແຂກທີ່ມາເຂົ້າພັກນັ້ນມີຄວາມຮູ້ສຶກອ່ອນໄຫວຫຼາຍ
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ຕໍ່ກັບຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງນ້ຳ. ສິ່ງທີ່ຖືກທ້ວງຢູ່ເລື້ອຍໆ:  

 ແວ່ນເປື້ອນ 

 ໂຖສັກໂຄກເປື້ອນ  

 ເສັ້ນຜົມໃນຫ້ອງນ້ຳ (ອ່າງອາບນ້ຳ, ພື້ນ, ຫ້ອງອາບນ້ຳ, ອ່າງ)  

 ເຈັ້ຍຊຳລະໝົດ (ຕ້ອງປະໄວ້ 2 ກໍ້ຢູ້ຫ້ອງນ້ຳໄວ້ຕະຫຼອດ )  

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ການອະນາໄມຫ້ອງພັກທີ່ພັກຫຼາຍກວ່າຄືນໜຶ່ງ  

ຫ້ອງທີ່ພັກຫຼາຍກວ່າຄືນໜຶ່ງ ແມ່ນຫ້ອງພັກທີ່ແຂກພັກຫຼາຍຄືນ. 

ມັນຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງສະອາດ ແລະ ປອດປົ່ງໃນແຕ່ລະມື້ 

ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນຜ້າປູຕຽງ ແລະ ຜ້າເຊັດຕົວທຸກມື້ກໍ່ໄດ້. 

ສຳລັບແຂກທີ່ມາພັກເປັນເວລາດົນ, ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນຜ້າປູຕຽງ ແລະ ຜ້າເຊັດຕົວ 

ທຸກໆ 3 ຫຼື 4 ມື້.  

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ວິທີບໍລິຫານກຸນແຈຫ້ອງພັກ 

ແມ່ບ້ານຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກຸນແຈ ເພື່ອອະນາໄມຫ້ອງພັກ ພ້ອມກັນ

ນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງເຄື່ອງຂອງ ຂອງແຂກມາພັກນຳ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີ

ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ລະບົບເພື່ອຄຸ້ມຄອງກຸນແຈ.  

 

ສາມ ຂັ້ນຕອນໃນການບໍລິການອາຫານທີ່ດີ: 

ການນຳໃຊ້ລະບົບການບໍລິການອາຫານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງໂຕະ

ອາຫານໄດ້ດີ ແລະ ສວຍງາມ. ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃນການເສີບອາຫານຢ່າງມີປະສິດຕິ

ພາບ ແລະ ອ່ອນໂຍນ.  

 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການກະກຽມຫ້ອງອາຫານ 

 ຕ້ອງກະກຽມຫ້ອງອາຫານກ່ອນທີ່ແຂກຈະມາຮອດ  

 ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານທຸກຄົນທີ່ຈະສຳພັດອາຫານ ຕ້ອງຮັດສາ

ມາດຕະຖານສຸຂະອານາໄມສ່ວນບຸກຄົນສູງ  

 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການເສີບອາຫານ 

 ໃຫ້ຍິ້ມຢ່າງສຸພາບ ແລະ ອ່ອນໂຍນໃນຂະນະທີ່ເສີບອາຫານ 

 ໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງຍາມທີ່ແຂກຕ້ອງການສັ່ງຫຍັງ  

 ອະທິບາຍວ່າອາຫານນັ້ນມີສ່ວນຜະສົມຫຍັງແດ່  

 ໃຫ້ລອງປັບຕົວກັບການສັ່ງແບບທຳມະດາໃຫ້ໄດ້, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການອະນາໄມຫຼັງຈາກຮັບປະທານອາຫານແລ້ວ - ເມື່ອການບໍລິການ

ອາຫານສໍາເລັດແລ້ວ:  

 ອະນາໄມຫ້ອງອາຫານ 

 ກະກຽມສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັັດໃນການບໍລິການອາຫານຄັ້ງຕໍ່ໄປ 
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ກິດຈະກຳ 6ຄ: ແຜນການປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 6ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ

ເລກ 1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມ

ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, 

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້. 

  

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາ

ວິທີການບໍລິການທີ່ດີ ເພື່ອປັບປຸງເຮືອນພັກຂອງທ່ານ. 

ໃຫ້ຄຳນຶງໄວ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສົນທະນາກັນຈາກກິດຈະກຳ

ທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ບັນທຶກເອົາຄວາມຄິດນັ້ນໄວ້. 

 

10 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ  6ຄ : ແຜນການປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ສິ່ງທີ່ຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມື່ອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

 

 

  

ທ່ານໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍໃນບົດທີ 6. ໃນບົດນີ້ທ່ານ

ໄດ້ສຶກສາວິທີເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການ

ບໍລິການທີ່ດີ ແລະ ວິທີການອະນາໄມ, ຮັບຕ້ອນ ແລະ ການ

ບໍລິການອາຫານເຊົ້າທີ່ດີ. ສໍາລບັຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວ

ກັບການປັບປຸງການບລິການພາຍໃນເຮືອນພັກ, ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່

ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 6. 
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ບົດທີ 7: 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ສຸຂະພາບ 
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ບົດທີ 7: ຄວາມປອດໄພ ແລ 

ສຸຂະພາບ 
 

  

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນະນຳວິທີການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມບ່ອນ

ເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ໂດຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ການຮັບມືກັບ

ອຸບັດຕິເຫັນເໝາະສົມ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບແຂກກ່ຽວກັບລະບົບ

ທີ່ມີຢູ່. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳ 2 ຢ່າງ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ມີຄືດັ່ງ

ນີ້:   

 ຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີພາຍໃນເຮືອນພັກ  

 ກຳນົດຂໍ້ຜິດພາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ  

 ສົ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະນາໄມພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄວາມປອດໄພເວລາ

ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະ ການຄວບຄຸມແມງໄມ້ລະບາດ  

 ບໍລິການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າພະນັກງານຮັບຮູ້ ແລະ ສາມາດ

ມູນໃຊ້ເຕັກນິກພື້ນຖານໃນການປະຖົມພະຍາບານ  

 ຮັບມືກັບໄຟໄໝ້ໃນຂະນະທີ່ເກີດເຫດສຸກເສີນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

ພະນັກງານເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າທັງໝົດ  

 

ກິດຈະກຳ 7ກ: ລະບຸຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄພຄຸກຄາມຕ່າງໆ  

 

 

 

 

1. ພາຍໃນກຸ່ມໃຫ້ສົນທະນາຫົວຂໍ້ຕ່າງທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 7ກ  

2. ເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ (OSH) ທີ່ໄດ້

ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ທີ່ລະບຸ

60 

ນາທີ 

6 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

 

ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍສໍາລັບຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານທີ່

ສາມາດລະບຸຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄພຄຸກຄາມໃນບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້.  ໃນ

ກິດຈະກຳ 7ກ ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາວິທີຮັບມືກັບສິ່ງນີ້. 

45 ນາທີ 



 

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  59 

ວິທີການໃນການຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄພຄຸກຄາມເຫຼົ່ານີ້    

3. ລະບຸບັນຫາຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ ແລະ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ

ລະດົມຄວາມຄິດເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ

ດັ່ງກ່າວ. ນຳໃຊ້ຕາຕະລາງດ້ານລຸ້ມເພື່ອບັນທຶກ. 

4. ແບ່ງປັນວີທີທາງແກ້ໄຂຕ່າງໆພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ສົນທະນາຫາທາງອອກທີ່

ດີທີ່ສຸດຈາກການລະດົມຄວາມຄິດ. 

 

ຕາຕະລາງ  7ກ: ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄພຄຸກຄາມ 

ການຫຼີກຫລ່ຽງອຸບັດຕິເຫດ:   

ອຸບັດຕິເຫດສາມາດຫຼີກຫລ່ຽງໄດ້ດ້ວຍການວາງແຜນທີ່ດີ. ການນຳໃຊ້ລະບົບ

ການຮັກສາອາຄານເປັນປະຈຳ, ການຈັດລະບຽບ ແລະ ອະນາໄມພື້ນທີ່ສ່ວນລວມ ແລະ 

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຫ້ອງພັກສາມາດຫຼີກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ

ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້. ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານທຸກຄົນນັ້ນສວມໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ

ທີ່ປອດໄພ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ປອດໄພ ເຊິ່ງມັນຈະສາມາດ

ຫຼຸດຜ່ອນອູບັດຕິເຫດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະຖານໄດ້. (ເບິ່ງ

ເຄື່ອງມື OSH 1 ແລະ 2)   

ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ: 

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບົບສຸຂະນາໄມ

ທີ່ດີຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ ຕ້ອງລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ ແລະ 

ມັດຜົມເວລາແຕ່ງກິນ. (ເບິ່ງເຄື່ອງມື OSH ທີ 3)   

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເພື່ອປ້ອງກັນອັກຄີໄພ :  

ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອັກຄີໄພດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມ

ລະບົບຫຼີກຫລ່ຽງການເກີດອຸບັດຕິເຫດທີ່ລວມເອົາ ອຸປະກອນການບຳລຸງ

ຮັກສາ, ການກວດສອບເບິ່ງແກັສ ແລະ ວົງຈອນໄຟຟ້າຢູ່ເລື້ອຍໆ , ການຈັດລະບຽບ

ທາງຍ່າງ ແລະ ປະຕູເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງກີດຂວາງຢູ່ສະໝ່ຳສະເໝີ. ອັກຄີໄພ

ມັກເກີດຂຶ້ນແບບບໍ່ໃຫ້ສັນຍານ , ດັ່ງນັ້ນຄວນມີການເຮັດລາຍການກວດສອບ

ຄວາມປອດໄພ ເພື່ອປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ໃນການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ. (ເບິ່ງ

ເຄື່ອງມື OSH ທີ 4) 

ການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນ:  

ການປະຕິບັດຕາມລະບົບພື້ນຖານສຸຂະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດພາຍໃນບ້ານພັກນັ້ນ 

ສາມາດຊ່ວຍກັນສິ່ງລົບກວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ແມງໄມ້ , ເຊື້ອໂລກ ແລະອື່ນໆ ໄດ້. 

(ເບິ່ງເຄື່ອງມື OSH ທີ 5) 

ການຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດ :  

ການທີ່ເຮົາມີລະບົບການຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດໃນເຮືອນພັກ ສາມາດຊ່ວຍໃນ

ການຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍ ເມື່ອເກີດມີອຸບັດຕິເຫດ.  

ການປະຖົມພະຍາບານ:  

ທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃນການຮັກສາໄຂ້ 
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ແລະ ບາດແຜບໍ່? ມັນສາມາດເອົາໄດ້ງ່າຍບໍ່? ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນຮູ້ບໍ່

ວ່າມັນຢູ່ໃສ? ມັນບັນຈຸທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການບໍ່ ແລ້ວມັນມີມື້ໝ

ົດອາຍຸບໍ່? (ເບິ່ງເຄື່ອງມື OSH ທີ 6) 

ການຮັບມືກັບອັກຄິໄພ:  

ທ່ານມີແຜນຮັບມືແນວໃດເມື່ອເວລາເກີດມີໄຟໄໝ້?   ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ

ທ່ານ ຮູ້ບໍ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ? ການປະຕິບັດລາຍການກວດສອບການຮັບມືກັບ

ອັກຄີໄພ ແລະ ຝຶກຊ້ອມການໜີໄຟຈະສາມາດຊ່ວຍຊີວິດ ແລະ ຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍ

ຂອງຊັບສິນຂອງທ່ານໄດ້. (ເບິ່ງເຄື່ອງມື OSH ທີ 7) 

 

 

 

 

 

 

 

ການລະດົມຄວາມຄິດ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກຳ 7ຂ: ແຜນການປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີເພື່ອປັບປຸງເຮືອນ

ພັກຂອງທ່ານ. ໃຫ້ບັນທຶກສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສົນທະນາຈາກ

ກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມານັ້ັນໄວ້. 
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.   
1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 7ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ໂດ

ຍຂຽນເລກ 1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາ

ເນີນງານທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງ

ຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, 

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ  7ຂ : ແຜນການປະຕິບັດສ່ວນບຸກຄົນ  

ສິ່ງທີ່ຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມື່ອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

  

10 ນາທີ 

ທ່ານໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍໃນບົດທີ 7. ໃນບົດນີ້ທ່ານ

ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນ

ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ, ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່

ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 6.     
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ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  63 

  
 



 

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  64 

  

ບົດທີ 8: 

ແຜນປະຕິບັດງານ

ທີ່ເປັນ

ບຸລິມະສິດ 
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ຄູ່ມຶຝຶກອົບຮົມ: ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມຂະໜາດນ້ອຍ 

 

ບົດທີ 8: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່

ເປັນບຸລິມະສິດ 

 

 

 

 

 

ດ້ວຍປະລິມານວຽກທີ່ມາພ້ອມກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ມັນບໍ່

ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສະເໝີໄປທີ່ຈະລົງມືປະຕິບັດການປ່ຽນແປງຕາມອຳເພີໃຈ

ເຈົ້າໄດ້ຕະຫຼອດ. ໃນພາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ທ່ານ

ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໃນຊ່ວງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດແບບ

ງ່າຍດາຍເຂົ້າໃນການປັບປຸງທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ຈົ່ງເຮັດກິດຈະກຳໜຶ່ງ.  

 

 

ກິດຈະກຳ 8ກ: ການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

 

 

 

 

 

1. ສົນທະນາພາຍໃນກຸ່ມ. ໃຫ້ທຸກໆຄົນລາຍງານສິ່ງທີ່ໄດ້ຈາກລະກິດຈະກຳ

ຜ່ານມາ ໂດຍເລີ່ມຈາກກິດຈະກຳທຳອິດ.   

2. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ໃຊ້ຕາຕະລາງ  8ກ: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ເປັນ

ບຸລິມະສິດ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເບິ່ງແຜນປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດ

ແລ້ວນັ້ນ ແລະ ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ຢາກປ່ຽນແປງ 

ທີ່ທ່ານຕ້ອງການນຳສະເໜີ ແລະ ຈະເລີ່ມເມື່ອໃດ, ພາຍໃນ 1 ອາທິດ? ພາຍ

ໃນ 1 ເດືອນ? ພາຍໃນ 2 ເດືອນ? ຈົດອອກມາຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແຜນການ.  [15ນາທີ] 

40 ນາທີ 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

ທ່ານຈະໄດ້ປະຕິບັດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ບົດຕໍ່ບົດ ເພື່ອກໍານົດ

ລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງແຜນການທີ່ເຈົ້າໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດທີ່

ຜ່ານມາ .  

 
40 ນາທີ 
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3. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນນຳສະເໜີແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງ

ຕົນ ແລະ ໃຫ້ກຸ່ມປະຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບແຜນການດັ່ງກ່າວວ່າຄວນ

ປ່ຽນ ຫຼື ມັນມາຖືກທາງແລ້ວ. ແຕ່ລະຄົນມີເວລາ 5 ນາທີ .  [25ນາທີ] 

4. ການທົນທະນາເປັນກຸ່ມ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມເວລາໃນການພົບປະກັນອີກກໍ

ໄດ້, ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເພື່ອຝຶກແອບບາງກິດຈະກຳເພີ່ມ

ເຕີມ, ເຊັ່ນ ການກຳນົດຕົ້ນທຶນ. ເຈົ້າສາມາດວາງແຜນທີ່ຈະພົບກັນ

ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປ່ຽນແປງ

ທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ນຳສະເໜີໄປ.   

 

 

ຕາຕະລາງ  8ກ: ແຜນການປະຕິບັດຕົ້ນຕໍ 

ສິ່ງທີ່ຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມື່ອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

ນີ້ແມ່ນຕ້ອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຮັດການປະເມີນ

ຜົນຕົນເອງ. ໃນອີກ 2-3 ເດືອນຂ້າງໜ້າຍັງຈະມີບາງຢ່າງໃຫ້ຕິດຕາມຕື່ມ.  

 

ການຈັດລຳດັບການປະຕິບັດວຽກງານ, ກິດຈະກຳທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ

ສຳເລັດໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນບາດກ້າວທີ່

ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ມັກຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນ

ຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ວຽກງານ

ຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າພ້ອມກັບປຶ້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີກ່ຽວກັບການການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສ້າງ

ແຮງຈູງໃນໃຫ້ຕົນເອງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.  
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ເອກະສານຊ້ອນ

ທ້າຍ 1: ເຈ້ຍ

ຟຣິບຊາດ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ເຈ້ຍຟຣິບ

ຊາດ 

 

ຂຽນສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ລົງໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດກ່ອນຈະເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມ ແລ້ວ

ອ້າງອີງເຖິງຖ້າຈຳເປັນ:  

 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດສໍາລັບກິດຈະກຳ 2ຂ 

 

 

ເຈັຍຟຣິບຊາດ 1: ພະນັກງານ ແລະ ລະບົບ 

 

 

ລະບົບ = ຊຸດຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານພ້ອມລາຍລະອຽດ ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອ:  

 ປະຕິບັດກິດຈະກຳສະເພາະ  

 ດຳເນີນການຕາມໜ້າວຽກ   

 ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ພ້ອມຄຸນນະພາບທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີ  

 

 

 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ 2: ລະບົບ ແລະ ລາຍການກວດສອບ 

 

 

ລະບົບບທີ່ດີມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລາຍການກວດສອບທີ່:   

 ຈະແຈ້ງ 

 ງ່າຍໃນການຕິດຕາມ  

 ລາຍລັກອັກສອນ 

 

 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດສໍາລັບກິດຈະກຳ 6ກ  

 

 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ 3: ຄຳຄິດເຫັນ 

 

ຖາມ: 

 ພະນັກງານຂອງທ່ານ; ແລະ 

 ແຂກທີ່ມາເຂົ້າພັກ  


