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ຄໍານໍາ 

 

ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດແບບປະຊາຊົນມີ

ສ່ວນຮ່ວມ C-BED 

 

ການພັດທະນາວິສາຫະກິດແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (C-BED) ແມ່ນແຜນການຝຶກ

ອົບຮົມແບບໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ຊຶ່ງອອກແບບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) 

ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານທັກສະ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດໃນ

ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ການຜະລິດ ແລະ ສະພາບການ

ເຮັດວຽກ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  

 

ເນື່ອງຈາກວ່າວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບ C-BED ມີເອກະລັກສະເພາະຢູ່ໃນແຜນການ

ດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຮູບແບບການຮຽນແບບ ເພື່ອນສອນເພື່ອນ ແລະ ຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ 

ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄູສອນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່ປຶກສາຈາກພາຍນອກ ທີ່

ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງການນີ້. ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ C-BED ທຸກຄົນແມ່ນຈະເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກັນຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລື ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ

ຂັ້ນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້. ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ 

ສະມັດຖະພາບໃໝ່ໆ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການພົວພັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບ

ການທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ. ດ້ວຍວິທີນີ້ ແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ຈຶ່ງໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ 

ແລະ ເປັນວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບຢືນຍົງສຳລັບທຸກໆອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ. 

 

ແຜນການຝຶກກອົບຮົບ C-BED ປະກອບມີ 2 ຮູບແບບຕົ້ນຕໍ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງ

ສະມັດຖະພາບໃນການເລີ່ມ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຕະຫຼາດ, ການ

ບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນການປະຕິບັດງານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ C-BED 

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈະເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ C-BED ສຳລັບຜູ້ປະກອບການທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້, ຊຸດປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມ

ເຂັ້ມແຂງສະມັດຖະພາບໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ເສີມສ້າງທັກສະໃນຂະແໜງ

ການສະເພາະຕ່າງໆ ແມ່ນຕ້ອງມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມ

ເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມສະເພາະ ຫຼື ຈະນຳໄປ

ຜະສົມກັບແຜນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 
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ix 

ການຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 

ຫັດຖະກໍາ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຂຶ້ນຈາກຊ່າງສີມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ເຊິ່ງ

ຜະລິດ ແລະ ອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ງານ. ໃນນັ້ນ, ສ່ວນໜຶ່ງ ແມ່ນອອກ

ແບບເພື່ອ ອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ, ເປັນສິນຄ້າພື້ນເມືອງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ສາມາດຊື້ຈາກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໄດ້. ຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ ເປັນ

ສະຖານທີສໍາຄັນທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຫາຊື້ ສິນຄ້າຫັດຖະກໍາທີ່ມີຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ສ້າງປະສົບການທ່ອງທ່ຽວໄດ້. 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ ຄວນໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຫັດຫະກໍາໃນ

ປະຈຸບັນ ທີ່ຢາກເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ແລະ ປັບປຸງກິດຈະການຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງ

ໄດ້ສຸມໃສ່ຫຼັການທາງດ້ານເສດຖະສາດທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຝືກອົບຮົມ

ສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈລະອຽດກວ່າ

ເກົ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຊຸມຊົນ ຂະແໜງອື່ນ 

ເຊັ່ນ SBO ຫຼື AE ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດນໍາປະສົບ

ການນີ້ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ແລະ ສ້າງເປັນ ແຜນທາງເລືອກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ 

(ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີ 3 ແຜນ ເພື່ອແນະນໍາ ການປັບປຸງກິດຈະການຂອງເຂົາເຈົ້າ). ຜູ້

ເຂົ້າຝຶກອບຮົມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້: 

 ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານເຄື່ອງ

ຫັດຖະກໍາໃຫ້ດີຂຶ້ນ  

 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວິເຄາະຫລັກການການບໍລິຫານເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ  

 ຮັບຮອງທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ 

 ກໍານົດເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານເພື່ອປັບປຸງເຄື່ອງ

ຫັດຖະກໍາ 

 ເລືອກເອົາແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ 

 ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ເລີ່ມວາງແຜນດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນໄວ້

ກ່ອນ 

 

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານ 

 

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍບັນດາຜູ້

ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາທັງໝົດໄດ້ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທຸກຄົນທີ່

ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບແມ່ນຈະຖືກສະເໜີ ແລະ ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄູ່ມື

ການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ໝົດມື້. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບນີ້ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີດີ ໄດ້ເຊັ່ນ

ກັນ. ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ ປະກອບມີ: ເຄື່ອງມື, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແບບ

ຝຶກຫັດເພື່ອຊ່ວຍບັນດາຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ. 
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1. ການສ້າງລະບົບ  

  

ລະບົບແມ່ນຫຍັງ? 

 

ລະບົບ ແມ່ນຊຸດເຄື່ອງມືຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ກໍານົດລະບຽບຫຼັກການ ໃນການເຮັດໜ້າ

ທີ່ຢ່າງລະອຽດ, ເຮັດໜ້າທີ່ສະເພາະ, ສະແດງຜົນ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີ

ປະສິດທິພາບ. 

 

ລະບົບທີ່ດີ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ງານງ່າຍ. ລະບົບຈະ

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກວດສອບທີ່ຊັດເຈນ, ເຮັດເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ. ລະບົບທີ່ດີ ຈະ

ຊ່ວຍເຈົ້າໃນການດໍາເນີນກິດຈະການ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, 

ເປັນລະບົບບໍ່ສິ້ນສຸດ, ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີ່ສຸດ. 

 

ລະບົບຈະຊ່ວຍເຈົ້າໃນກໍລະນີໃດ? 

 

ລະບົບສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນບາງກໍລະນີ ດັ່ງນີ້: 

 ປະເມີນສະຖານະການ ແລະ ທ່າແຮງໃນການດໍາເນີນກິດຈະການ 

 ກໍານົດຕະຫຼາດ ແລະ ລູກຄ້າ 

 ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຕະຫຼາດ ແລະ ລູກຄ້າ 

 ວິທີເຮັດການຕະຫຼາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສິນຄ້າ 

 ປັບປຸງສິນຄ້າ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນະພາບ 

 ຈົດບັນທຶກ 

 ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ ແລະ ກໍານົດລາຄາ 

 ບໍລິການລູກຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນໜ້າເຊື່ອຖື 

 ຕັດສິນໃຈຍອມຮັບ ແລະ ການປະຕິເສດການສັ່ງຊື້ 

  

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງລະບົບ 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ບ່ອນທີ່ລະບົບສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 2 
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ຜະລິດຕະພັນ

ຂອງທ່ານ 
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2. ສິນຄ້າ 

 

2.1. ປະເມີນຕົວເຈົ້າເອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດ

ເຮັດໄດ້ 

 

ເຈົ້າສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າມີ, ເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງຂາຍ, ເຈົ້າຈະເຂົ້າ

ເຖິງວັດຖຸດິບໄດ້ແນວໃດ? ເຈົ້າມີເວລາຫຼາຍປານໃດກັບການຜະລິດນີ້? ຈົ່ງຕື່ມ

ແບບຝຶກຫັດນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນສະຖານະການ ແລະ 

ທ່າແຮງທີ່ເຈົ້າມີ. 

 

 

 

1. ຈົ່ງຕື່ມ ຕາຕະລາງ 2.1 ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມທີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້ 

2. ເມື່ອເຈົ້າຕອບຄໍາຖາມແລ້ວຕາຕະລາງໜຶ່ງ,  ຈົ່ງໝາຍສີທີເປັນຈຸດແຂງ 

ຫຼື ສິ່ງໄດ້ປຽບ 

3. ສີອື່ນໆໃຫ້ສັນຍາລັກເປັນ ຈຸດອ່ອນ ຫຼື ປະຫວ່າງໄວ້ (ທຸກສິ່ງທີ່ເປັນ

ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງຄວາມສໍາເລັດຂອງເຈົ້າ) 

4. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ສະຫຼຸບຄືນສິ່ງທີ່ເຈົ້າພົບຢູ່ໃນຕາຕະລາງ, ຕົວຢ່າງ: 

“ຂ້ອຍເປັນຊ່າງຊໍານານໃນການແກະສະຫຼັກໄມ້ຄົນໜຶ່ງໃນເມືອງນີ້, ແຕ່ຫາ

ໄມ້ດີໆຍາກຫຼາຍ ແລະ ໄມ້ທີ່ຫາໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍຈະລໍາຄົດ ແລະ ເປັນແມງ” 

5. ນີ້ເປັນຄໍາຖາມຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ເຈົ້າຄິດ ໃນຂະນະ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່

ຕາຕະລາງ 

 ເຈົ້າແມ່ນໃຜ ແລະ ໃຜຮ່ວມທຸດລະກິດນໍາເຈົ້າ? 

 ເຈົ້າເຮັດທຸລະກິດຄົນດຽວ, ເຮັດກັບຄູ່ສົມລົດ ຫຼື ມີພະນັກງານ? 

ຫຼື ເຮັດກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ? 

 ເຈົ້າເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບຫຍັງ? 

 ເຈົ້າເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງປະດັບ, ເຄື່ອງ

ປັ້ນດິນເຜົາບໍ່? 

 ໜ້າທີ່ເຮັດວຽກເຄັ່ງຄັດ, ການອອກແບບ, ຫຼື ພິພິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນ

ນະພາບ? ເຈົ້າຜະລິດຈໍານວນຫຼາຍບໍ່? ຜະລິດຈໍານວນຈໍາກັດ, ຜະລິດຕະ

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອຊ່ວຍກໍານົດຈຸດແຂງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ຂອງກິດຈະການທີ່ເຈົ້າ

ສາມາດເຮັດໄດ້ 

 ເພື່ອຊ່ວຍເລືອກສິນຄ້າ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ບົດຮຽນນີ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 3 ແລະ 4 

ແບບຝຶກຫັດ 
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ພັນຊະນິດດຽວ? 

 ເຈົ້າມີທັກສະ ແລະ ວິທີການແນວໃດ? 

 ຕົວຢ່າງ, ຖ້າເຈົ້າຜະລິດແຜນແພ ເຈົ້າສາມາດຫຍິບດ້ວຍຈັກ, ດ້ວຍ

ມື, ຕົກແຕ່ງ, ການປະຍຸກໃຊ້ ຫຼື ບໍ່? 

 ເຈົ້າຈັດລຽງແພແຕ່ລະສິນສ່ວນໃຫ້ເຂົ້າຮູບຊົງໄດ້ບໍ່? 

 ເຈົ້າຕັດຫຍິບ ແລະ ປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຮູບຮ່າງລູກຄ້າໄດ້ບໍ່? 

 ເຈົ້າສາມາດຕໍ່າຫູກ ແລະ ຍ້ອມສີເປັນບໍ່? 

 ເຈົ້າຫຍິບຖົງເສື້ອ ແລະ ຫຍິບຊິບໄດ້ບໍ່? 

 ໃຫ້ຂຽນທັກສະທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ເຊິ່ງມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮຽນ

ຮູ້ເພີ່ມຈາກທັກສະທີ່ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມາກ່ອນ. 

 ເຈົ້າໃຊ້ວັດສະດຸຫຍັງແດ່? 

 

6. ຈົ່ງຂຽນລາຍການວັດຖຸດິບທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງເຈົ້າ. 

 ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ 

 ເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ມີບ່ອນເຮັດວຽກສະເພາະ? 

 ຂຽນລາຍການອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມື ຂອງເຈົ້າທັງໝົດ. ຢ່າລືມບອກໂຕ

ເຮັດວຽກ, ຖ້ານວາງເຄື່ອງ ແລະ ການເກັບມ້ຽນອື່ນໆອີກທີ່ບົ່ງບອກ

ເຖິງບ່ອນເກັບມ້ຽນອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ. ຂຽນລາຍການເຄື່ອງມືທີ່

ເຈົ້າໃຊ້. ເຈົ້າມີຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ຂົນສິນຄ້າໄປສົ່ງຕະຫຼາດບໍ? 

 ເຈົ້າເຮັດວຽກຕອນໃດ ແລະ ເຮັດດົນປານໃດ?  

 ເຈົ້າເຮັດວຽກໝົດປີ, ເປັນລະດູ, ເຕັມເວລາ ຫຼື ວຽກເສີມ? 

 ເຈົ້າມີລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງອື່ນອີກບໍ? 

 

 
 
 
 
 

ຕາຕະລາງ 2.1(1): ເຈົ້າແມ່ນໃຜ ແລະ ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່? 

ເຈົ້າ

ແມ່ນໃຜ 

ແລະ ໃຜ

ເຮັດທຸລະ

ກິດກັບ

ເຈົ້າ? 

ເຈົ້າ

ເຮັດທຸລະ

ກິດ

ຫຍັງ? 

ເຈົ້າ

ມີທັກ

ສະຫຍັງ

ແດ່? 

ວັດສະດຸ

ທີ່

ເຈົ້າ

ໃຊ້ມີ

ຫຍັງ

ແດ່? 

ສະຖານທີ່

ເຮັດວຽກ, 

ອຸປະກອນ, 

ເຄື່ອງມື 

ທີ່

ເຈົ້າມີ 

ແລະ 

ໄດ້ນໍາ

ໃຊ້ 

ເຈົ້າເຮັດ

ວຽກ 

ຕະຫຼອດປີ

, ລະດູການ, 

ເຕັມເວລາ, 

ຫຼື ວຽກ

ເສີມ? 

ເຈົ້າມີ

ລາຍຮັບຈາກ

ແຫຼ່ງ

ອື່ນອີກ

ບໍ່? 
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ຈຸດແຂງ-ຈຸດອ່ອນ  

 

ເມືອວິເຄາະຈຸດແຂງ-ຈຸດອ່ອນ, ເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ຄວນເຮັດການຕະຫຼາດແນວໃດ

ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດກັບທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ ໂດຍອາໄສຈຸດອ່ອນຂອງຄູ່ແຂ່ງ ຫຼື 

ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງເຈົ້າໃຫ້ຈະເລີນ, ນອກຈາກນັ້ນ ເຈົ້າຍັງຈະເຫັນວ່າ ທຸລະ

ກິດຂອງເຈົ້າມີຈຸດອ່ອນ, ແນວທາງການປັບປຸງ ຫຼື ກິດຈະການຂອງເຈົ້າ ຈະດໍາເນີນ

ຕໍ່ໄປ ໄດ້ ຫຼື ບໍ່? 

 

ຖ້າເຈົ້າມີຈຸດເດັ່ນເໜືອຄູ່ແຂ່ງທັງໝົດ, ເຈົ້າຈະບໍ່ກັງວົນເລື່ອງການກໍາ

ນົດລາຄາໃຫ້ຕໍ່າລົງ ແລະ ເຈົ້າຍັງຈະເປັນບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ຕື່ມ

ອີກ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ຖ້າບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງເຈົ້າມີຈຸດເດັ່ນໃນການດໍາເນີນ

ທຸລະກິດທີ່ເໜືອກວ່າ, ເຈົ້າອາດຈະສົ່ງເສີມການຂາຍດ້ວຍການຫຼຸດລາຄາ ຫຼື 

ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລາຄາຕໍ່າ ເຊິ່ງເຈົ້າຈະຕ້ອງພະຍາຍາມເອົາຊະນະບໍລິສັດ

ເຫຼົ່ານັ້ນ ດ້ວຍການໃສ່ໃຈການຜະລິດ ແບບ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ໜົວໜ່ວຍ ແລະ ເຈົ້າ

ຕ້ອງກໍານົດທິດທາງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າໄປໃນທິດທາງທີ່ຕ່າງອອກໄປ 

ແລະ ເປັນທິດທາງທີ່ເຈົ້າມີຈຸດເດັ່ນກວ່າ. ສຸດທ້າຍ ເຈົ້າຈະພົບວິທີປ່ຽນ

ຈຸດດ້ອຍໃຫ້ເປັນຈຸດເດັ່ນ. 

 

ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ລະບົບນີ້ ເພື່ອວິເຄາະຈຸດແຂງ-ຈຸດອ່ອນ ໃນທຸລະກິດອື່ນ

ດັ່ງນີ້: 
 ເຈົ້າລົງທຶນໃສ່ກິດຈະການໃດ ແລະ ເຈົ້າຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໄດ້ແນວ? 

 ມູນຄ່າລວມ ການລົງທຶນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງ ມີ

ຫຼາຍປານໃດ? 

 ເຈົ້າຈະຂາຍຜະລິດຕະພັນນັ້ນໃຫ້ໃຜ? 
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 ເຈົ້າຈະຂາຍໄດ້ຫຼາຍປານໃດ, ຂາຍເລື້ອຍປານໃດ? ໄລຍະການຂາຍ ແລະ ຂາຍຢູ່ໃສ? 

 ເຈົ້າມີເງິນສົດເພື່ອຊື້ສິ່ງຂອງຈໍາເປັນໃນຍາມສຸກເສີນບໍ? 

 ຈໍານວນເງິນເກັບ ເພື່ອຊື້ອຸປະກອນໃໝ່? 

 ເຈົ້າຕິດຂັດ(ມີບັນຫາ)ເລື່ອງໃດ? 

 

 

 

 

 

1. ໃນແບບຝຶກຫັດນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ສັງລວມ ກ່ຽກັບ ຈຸດແຂງ-ຈຸດອ່ອນຂອງເຈົ້າ 

2. ຈົ່ງບັນທຶກ ຈຸດແຂງ-ຈຸດອ່ອນ ຂອງເຈົ້າລົງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ພາຍຫຼັງ

ເຈົ້າໄດ້ສັງລວມໃນຂໍ້ຜ່ານມາ ແລະ ຈາກປະສົບການການດ້ານອື່ນ. 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 2.1 (2) ຕາຕະລາງສັງລວມ ຈຸດແຂງ-ຈຸດອ່ອນ 

ຈຸດແຂງ ຈຸດອ່ອນ 

 

 

 

 

 

1. ຈົ່ງຕື່ມແບບຟອມນີ້ ສໍາລັບ ບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງຂອງເຈົ້າ 

2. ຈົ່ງກັບຄືນມາເບິ່ງແບບຟອມນີ້ອີກຄັ້ງ ເມື່ອທຸລະກິດຂອງເຈົ້າມີການ

ປ່ຽນແປງໄປ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈົ່ງຕື່ມຟອມສະບັບນີ້ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ 

ເພື່ອກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງການເຮັດແບບນີ້ຈະ

ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບຈຸດໄດ້ປຽບ ແລະ ຂ້າມພົ້ນຈຸດອ່ອນໄປໄດ້. 

 

 

ແບບຝຶກຫັດ 

 

ຄໍາແນະ

ນໍາ 
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2.2. ການເລືອກສິນຄ້າ 

 

ເຈົ້າອາດມີສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດ, ແຕ່ຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງມີສິນຄ້າຊະນິດໜຶ່ງທີ່

ຂາຍໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຜະລິດມາເພື່ອຂາຍກໍຕາມ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງ

ທີ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ ເລື່ອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ ຄົນທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້າ

ຂອງເຈົ້າໄປຂາຍຕໍ່ ແລະ ຄົນທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າໄປໃຊ້. 

 

ຈົ່ງຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້: 

 ເຫດຜົນທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງເລືອກຊື້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ? 

 ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແມ່ນຫຍັງ? 

 ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ແນວໃດ? 

 ເມື່ອຊື້ໄປແລ້ວ, ລູກຄ້າຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສິນຄ້າຂອງເຈົ້າເຮັດຫຍັງໄດ້

ແດ່? 

 ແມ່ນຫຍັງເປັນຈຸດພິເສດທີ່ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງລູກຄ້າ? 

 ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເດັ່ນກວ່າສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດຄູ່

ແຂ່ງແນວໃດ? 

 ເຈົ້າມີແນວທາງປັບປຸງສິນຄ້າແນວໃດ? 

 

ເຫດຜົນທີ່ລູກຄ້າເລືອກຊື້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ 

 

ຄໍາຕອບຄື: ຜູ້ບໍລິໂພກຈະບໍ່ຊື້ສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ, ແຕ່ພວກ

ເຂົາຈະຊື້ ສິນຄ້າທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ. 

 

ຕົວຢ່າງ: ລູກຄ້າອາດຕ້ອງການຊື້ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກຈັກອັນໜຶ່ງເພື່ອເອົາໄປ

ແຂວນໄວ້ຂ້າງຝາ, ແນ່ນອນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຊື້ເຫຼັກຕະປູ, ກາວ ຫຼື ສະກອດ, 

ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກທີ່ສາມາດໄປຕິດ ຫຼື ປົກປິດ

ຮອຍເປື້ອນ ຫຼື ບ່ອນບໍ່ງາມນັ້ນຫຼາຍກວ່າ. 

 

ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງເລືອກສິນຄ້າຂອງເຈົ້າຊະນິດໃດໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ແລ້ວວິເຄາະຢ່າງ

ລະອຽດໃນທັດສະນະທີ່ເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຊ້ເອງ. ສົມໝຸດເຈົ້າເລືອກເອົາສາຍຄໍປະດັບ

ມາວິເຄາະ, ແລະ ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າເລືອກຊື້ສາຍຄໍປະດັບ

ເສັ້ນນັ້ນ. 

 

 

ຕາຕະລາງ2.2: ຕົວຢ່າງ ການເລືອກສາຍຄໍປະດັບ 

ຕອບສະໜອງ

ຄວາມ

ຕ້ອງການ

ຫຍັງແດ່? 

ໃສ່ໄປໃສ່

ໄດ້ແດ່? 

ຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕ້ອງການອື່ນໆ 

ສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າ

ຕ້ອງການ 

ຕອບ

ໂຈດ

ໄດ້

ບໍ? 

ຄວາມງາມ, ແຟ

ຊັ່ນ 
ໃສ່ໄປງານດອງ 

ໃສ່ແລ້ວຮູ້ສຶກ

ວ່າງາມຂຶ້ນ 

 

ການອອກແບບລ້າສຸດ 

ແລະ ມີສີສັນສະດຸດ

ຕາ 
ໄດ້ 

ແຂງ, ແກ່ນ, ທົນທານ 

ເສັ້ນໃຫຍ່, ແຂງ ແລະ 

ທົນທານ, ແຕ່ລະຂໍ້

ເຊື່ອມຈອດກັນແໜ
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້ນ 

ຄວາມສໍາຄັນ

ທາງສາສະໜາ 

ໃສ່ໄປງານ

ພິທີກໍາ

ຕ່າງໆ 

ສັນຍາລັກ ແລະ ສີສັນ

ຖືກຕາມຮີດຄອງ 

ເຄື່ອງປະດັບແຟ

ຊັ່ນ 

ບໍ່

ໄດ້ 

ໃຫ້ເປັນ

ຂອງຂວັນ 

ເປັນ

ຂອງຂວັນໃຫ້

ບຸກຄົນ

ພິເສດ 

ເໝາະສົມກັບຜູ້

ຮັບ 

ເບິ່ງແລ້ວເປັນ

ເຄື່ອງທີ່ຫຼູຫຼາ 

ມີລາຄາແພງ ຈາກ

ຮ້ານດັງໆ 

ໄດ້ 

 

 

ໃຜຈະຊື້ສາຍຄໍປະດັບນີ້ ຖ້ານໍາໄປວາງຂາຍໃນຮ້ານຄ້າໃດໜຶ່ງ? 

 

ລູກຄ້າທີ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນແບບລ້າສຸດ, ຄຸນະພາບດີ ແລະ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດ

ຊື້ໄດ້ ເຊິ່ງອາດຈະຊື້ໄປໃຊ້ເອງ ຫຼື ຊື້ເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ກັບບຸກຄົນພິເສດກໍ່

ໄດ້. 

 

ໃຜຈະເປັນຄົນນໍາໃຊ້ສິນຄ້າ? 

 

ບາງຄົນອາດຈະເນັ້ນໃນເລື່ອງຄຸນະພາບ ແລະ ນໍາແຟຊັ່ນ (Fashion Trend) ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້

ກຸ່ມນີ້ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຜູ້ຍິງ ແລະ ບໍ່ລວມເອົາໄວໜຸ່ມ. ມັນອາດບໍ່ເໝາະສົມ

ກັບບຸກຄົນທີ່ຈະໃສ່ສາຍຄໍປະດັບເພື່ອໄປງານພິທີກໍາທາງສາສະໜາ. ຈົ່ງຄິດສະເໝ

ີວ່າ ຜູ້ຊາຍອາດຈະຊື້ສາຍຄໍປະດັບກໍ່ໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ລາວຈະບໍ່ຊື້ເພື່ອໃສ່

ເອງກໍ່ຕາມ. ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈໃຫ້ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ ວ່າເຮັດ

ແນວໃດຜູ້ຊາຍຈະຕັດສິນໃຈຊື້ເຄື່ອງປະດັບນີ້ ແລະ ເຮັດແນວໃດ ຜູ້ຍິງທີ່ຜູ້

ຊາຍຄົນນັ້ນຊື້ເຄື່ອງປະດັບໃຫ້ ຈະຊື່ນຊອບເຄື່ອງປະດັບນັ້ນ. 

 

ພວກເຮົາມີຄໍາແນະນໍາອີກອັນໜື່ງ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຜູ້ຊື້ຄິດ ນັ້ນກໍ່ຄື 

ການຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານໍາໄປຂາຍ

ຕໍ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຈະນໍາສິນຄ້ານັ້ນໄປ

ມອບໃຫ້ຜູ້ຍິງ ເຊິ່ງຈະໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນຕອນຕໍ່ໄປ. 

 

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ຜູ້ຄ້າຄົນກາງ (ເຈົ້າຂອງຮ້ານ) ແລະ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຄົນສຸດທ້າຍ (ຜູ້ນໍາໃຊ້) 

ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງບັນຫາ ເພື່ອນໍາມາປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ. ສິ່ງສໍາຄັນ 

ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. 

 

 

 

 

 ເຈົ້າສາມາດເຮັດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ຄືກັບ ການປະເມີນ ກ່ຽວ

ກັບຄູ່ແຂ່ງ ໃນບົດທີ່ຜ່ານມາ 

 ເຈົ້າຄວນໃສ່ໃຈ ການປັບປຸງສິນຄ້າ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ຜູ້ໃຊ້ ຢູ່ສະເໝີ. 

 

ຄໍາແນະນໍາ 
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ຕະຫຼາດເປົ້າໝ

າຍຂອງເຈົ້າ 
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3. ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ 

 

 

 

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຂາຍຍ່ອຍດ້ວຍຕົວເອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໂດຍກົງ, ເຈົ້າອາດຈະຂາຍຍົກໃຫ້ກັບ

ຮ້ານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ເຊິ່ງຮ້ານເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຂາຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ມີຜູ້ມາ

ຊື້ ອີກຕໍ່ໜຶ່ງ ເຊິ່ງລູກຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກ

ຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ຮ້ານຕົວແທນຈໍາໜ

່າຍ ແລະ ລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້ານໍາ. 

 

 

 

 

ຖ້າຮ້ານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ ເປັນຜູ້ຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງເຈົ້າ, ຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າຕ່າງກັນແນວໃດ? ຜູ້ໃຊ້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ ມັກ ແລະ ຊື່ນຊອບ

ຄືກັບເຈົ້າບໍ່? ຜູ້ຄ້າລາຍຍ່ອຍຂອງເຈົ້າມີກໍາໄລຈາກການຮັບສິນຄ້າຂອງເຈົ້າໄປ

ຂາຍຕໍ່ບໍ່? ເຈົ້່າຂອງຮ້ານຄ້າລາຍຍ່ອຍດໍາເນີນທຸລະກິດຮູບແບບດຽວກັບເຈົ້າ 

ແລະ ມີຄວາມກັງວົນໃນດ້ານທຸລະກິດຄືກັບເຈົ້າບໍ່? ຖ້າເປັນການດໍາເນີນທຸລະ

ກິດແບບດຽວກັບເຈົ້າ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຂາຍເພື່ອເກງກໍາໄລ ແລະ 

ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າ ຫຼື ສິນຄ້າເປັນທີ່ຕ້ອງການ ທາງການຕະຫຼາດຂອງພວກ

ເຂົາ. ນີ້ເປັນກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງ. ຈົ່ງຄິດ ກ່ຽວກັບ 

ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຂາຍລາຍຍ່ອຍ ວ່າ ສາມາດ ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ທາງ

ດ້ານ ປະເພດ, ຄຸນະພາບ, ລາຄາ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງ ລູກຄ້າ ຫຼື 

ບໍ່? 

 

  
 

ເຈົ້າອາດຈະປະຫຼາດໃຈທີ່ໄດ້ຍິນວ່າ ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ອາດຈະບໍ່ມັກສິນຄ້າທີ່

ພວກເຂົາຮັບໄປຂາຍຕໍ່, ເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງການສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອກໍານົດຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ຊອກຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ 

ລະຫວ່າງ ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງເຈົ້າ. 

 ເພື່ອ ກໍານົດ ຕະຫຼາດ ແຕ່ລະປະເພດ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 4 

ຂໍ້

ສັງເກດ 

ຂໍ້

ສັງເກດ 
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ພວກເຂົາສາມາດຂາຍໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. 

 

 
 
 

 

 

ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ເຈົ້າຂາຍໃຫ້ໂດຍກົງ. ການເລືອກ

ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ ເນື່ອງຈາກວ່າຈະໄດ້ຜະລິດ 

ສິນຄ້າອອກມາໃຫ້ເໝາະສົມ. 

 

3.1. ປະເພດຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ຊື້ 

 

ການຂາຍສິນຄ້າລາຍວັນ ຫຼື ລາຍອາທິດ ທຸກຢ່າງ ເລີ່ມຈາກອາຫານ ໄປຈົນເຖິງ

ເຄື່ອງໃຊ້ພື້ນຖານສໍາລັບຄົວເຮືອນ, ເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈໍາວັນ, ລວມທັງ

ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາລາຄາຕໍ່າ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ມີຄວາມທົນທານ, 

ລາຄາເໝາະສົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຕິບເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆ; ຜ້າແພສໍາລັບຕັດ

ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ກໍ່ສາມາດຂາຍໄດ້. 

 
ສິນຄ້າປະເພດຂອງຂວັນ ແລະ ເຄືື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຮ້ານຄ້າປະ

ຈໍາບ້ານຂາຍຢູ່ນັ້ນ ຖືວ່າມີຜົນປະໂຫຍດ, ສວຍງາມ ແລະ ຍັງເປັນຂອງຂວັນນໍາອີກ. 

ສິນຄ້າເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ ຍັງເປັນເຄື່ອງປະດັບທີ່ດີອີກ, ນອກຈາກ

ນີ້ ຍັງເປັນສິນຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ຈິງ ແລະ ລາຄາກໍ່ບໍ່ແພງ. ສິນຄ້າທີ່ພົບໃນ

ຮ້ານຄ້າປະຈໍາໝູ່ບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ  ໂຖດອກໄມ້, ຖ້ວຍ ແລະ ຖາດ, ກອບຮູບ ແລະ 

ເຄື່ອງປັ້ນສິລະປະທາງສາສະໜາ. 

 
ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ເປັນບ່ອນຈໍາໜ່າຍອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງ. ຮ້ານຄ້າ

ເຫຼົ່ານີ້ຈະຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມີກໍາລັງຊື້ສູງຈາກທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງ

ເປັນກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຕາມກະແສຂອງສາກົນ ແລະ ການອອກແບບທີ່ເປັນ

ໜ້າເຊື່ອຖື. ຖ້າສຶກສາຮ້ານຄ້າປະເພດນີ້ເປັນພິເສດ ຈະເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນ

ຜູ້ຄ້າລາຍຍ່ອຍອິດສະຫຼະ ແລະ ຍັງເປັນພວກສ່ວນທີ່ນໍາສະໄໝອີກດ້ວຍ.  

 
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງມັກຊື້ສິນຄ້າຫັດຖະກໍາຢູ່ຕາມ ໂຮງແຮມ, 

ຮ້ານວາງສະແດງ ແລະ ຫໍພິພິດຕະພັນ. ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຕ້ອງມີ

ຄຸນະພາບ ແລະ ການອອກແບບທີ່ມີສີລະປະ ທີ່ສະແດງເຖິງ ການປະກອບສ້າງທີ່ລໍ້າ

ຄ່າ. ບາງທີເຈົ້າອາດຈະຂາຍໄດ້ໃນປະລິມານໜ້ອຍ ແຕ່ເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນະພາບ. 

ຖ້າສິນຄ້າຂອງເຈົ້າເປັນຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງດຽວ ຫຼື ມີຂອບເຂດໃນການຜະລິດ ຍິ່ງ

ຈະເປັນຊ່ອງທາງຈໍາໜ່າຍທີ່ດີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮູບລະບາຍສີ ຫຼື ຫັດຖະກໍາແຂວນ

ຫ້ອຍທີ່ແສ່ວດ້ວຍມື, ເສື້ອຜ້າ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບທີ່ນໍາສະໄໝ ແລະ ສິນຄ້າປະ

ຈໍາທ້ອງຖິ່ນ.  

 
ງານສະແດງວັດທະນະທໍາ ແລະ ງານພິເສດອື່ນໆ ຈະເປັນຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງ

ຫັດຖະກໍາພາຍໃນ. ຜູ້ມາທ່ຽວສ່ວນຫຼາຍຈະຊື້ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກ 

ເຄື່ອງເອ້ລາຄາຖືກ ໄປຈົນເຖິງເຄື່ອງປະດັບທີ່ມີລາຄາແພງ. ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ

ເຫຼົ່ານີ້ຈະກະຕຸ້ນຜູ້ຊື້ ເຊິ່ງໃສ່ເພື່ອປະດັບ, ໃສ່ຫລິ້ນ ຫຼື ຮູ້ສຶກ

ພິເສດ. ສິນຄ້າປະເພດນີ້ລວມມີເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ອຸປະກອນດົນຕີ, 

ຄວາມໝາຍ ຂອງ ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ 
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ສິນຄ້າເພື່ອວັນພັກ, ສິນຄ້າກ່ຽວກັັບສາສະໜາ ແລະ ສິນຄ້າກ່ຽວກັບງານເທດສະການ

ຕ່າງໆ. ມັນຈະຂາຍງ່າຍຂຶ້ນ ຖ້າສິນຄ້າຂອງເຈົ້າສະດວກໃນການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຖືກັບ

ບ້ານໄດ້ງ່າຍ. 

 

3.2. ວິທີລູກຄ້າຊໍາລະເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ 

 

ຕະຫຼາດແຕ່ລະປະເພດ ຈະມີຮູບແບບການຊໍາລະໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງໃນແບບທີ່ແຕກຕ່າງ

ກັນ. ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ເຫັນດີກັບໄລຍະການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ. ເຈົ້າອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາ

ລະເປັນປົກກະຕິ, ລູກຄ້າຂອງເຈົ້າອາດຈະມີການຄິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເຈົ້າ. ໃຫ້ແນ່

ໃຈວ່າ ເຈົ້າໄດ້ວາງຮູບແບບການຊໍາລະທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເຂົ້າໃຈຜົນທີ່ຈະອອກມາທັງ

ໝົດ. 

 

ອາດຈະເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ມີການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໄວ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, 

ສະນັ້ນຖ້າຫາກມີຄໍາຖາມ ຫຼື ເກີດການຂັດແຍ້ງ ເຈົ້າສາມາດອ້າງຄືນເຖິງຂໍ້

ຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງເຈົ້າ. ຂໍ້ຕົກລົງມີຜົນຮັດກຸມຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້

ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະ ໂອກາດຈະສູນເສຍເງິນຂອງເຈົ້າມີໜ້ອຍລົງ. 

 

ເມື່ອຂາຍສິນຄ້າອອກໄປ ປົກກະຕິເຈົ້າຈະຂາຍດ້ວຍເງິນສົດ, ແຕ່ກໍ່ມີລູກຄ້າບາງ

ຄົນທີ່ຂໍຈ່າຍຜ່ານທະນາຄານ (ບັດເຄຣດິດ). 

 

ເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າອາດຈະຊື້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າດ້ວຍເງິນສົດ ທັນທີທີ່ສົ່ງ

ສິນຄ້າຄົບ ຫຼື ອາດຈະຈ່າຍເມື່ອເຂົາເຈົ້າຂາຍສິນຄ້າທີ່ຮັບໄປນັ້ນໄດ້. 

ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງກັນໃຫ້ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຮູບແບບການຊໍາລະ

ເງິນ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ຈໍານວນເງິນທີ່ຈະຈ່າຍໃນແຕ່ລະງວດ. ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງນີ້: 

 ໄລຍະທີ່ເຈົ້າຈະຮຽກເກັບສິນຄ້າຄືນຈາກຮ້ານຄ້າ ໃນກໍລະນີຂາຍບໍ່ອອກ ຫຼື 

ບໍ່ໄດ້ຂາຍ  

 ຈະເຮັດແນວໃດໃນກໍລະນີທາງຮ້ານຈໍາໜ່າຍ ຂາຍສິນຄ້າຂອງເຈົ້າຫຼຸດລາຄາກໍາ

ນົດໄວ້? 

 ຈະກໍານົດການຈ່າຍເປັນງວດ ຫຼື ຈ່າຍເທື່ອດຽວຫຼັງຂາຍສິນຄ້າໝົດ? 

 

 

ຮ້ານວາງສະແດງ ແລະ ຮ້ານຈໍາໜ່າຍອື່ນໆ ອາດຈະຂາຍສິນຄ້າຂອງເຈົ້າແບບສົ່ງ ເຊິ່ງ

ໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າຍັງເປັນເຈົ້າຂອງສິນຄ້ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ຄວນຮຽກເກັບເງິນຈົນ

ກວ່າສິນຄ້ານັ້ນຈະຂາຍອອກໄປ. ເຈົ້າຍັງມີສ່ວນຮັບເປັນເປີເຊັນຕາມລາຄາທີ່ຂາຍ

ໄດ້ ແທນທີ່ຈະໄດ້ໃນລາຄາທີ່ກໍານົດໄວ້. ສ່ວນວ່າຈະໄດ້ຈັກເປີເຊັນ ແມ່ນຂຶ້ນ

ກັບຈໍານວນທີ່ຮ້ານວາງສະແດງຂາຍສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. ການຂາຍສົ່ງເປັນສິ່ງບໍ່

ແນ່ນອນ ແລະ ເຈົ້າຄວນປຶກສາຝ່າຍກົດໝາຍໃຫ້ລະອຽດ ກ່ອນຈະດໍາເນີນການຂາຍດ້ວຍ

ວິທີນີ້. 

 

 

 

 

 ສິ່ງສໍາຄັນເຈົ້າຄວນເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ວິທີການ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ເຈົ້າຈະ

ຄໍາແນະນໍາ 
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ຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນ ກໍລະນີຂາຍກ່ອນຄ່ອຍເກັບເງິນຕາມຫຼັງ 

ຫຼື ກໍລະນີສິນຄ້າແຕກຫັກໃນຂະນະນໍາໄປວາງຂາຍ. 

 ໃຫ້ຮັບປະກັນເຖິງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສິນຄ້າ ແລະ ເຈົ້າຍັງສາມາດນໍາສິນຄ້າ

ເຫຼົ່ານັ້ນຄືນມາ ໃນກໍລະນີຮ້ານຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນປິດຕົວລົງ ຫຼື ລົ້ມ

ລະລາຍ. 
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ການບໍລິການ

ລູກຄ້າ 
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4. ການບໍລິການລູກຄ້າ 

 

 

 

4.1. ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄຸນະພາບບໍ່ປ່ຽນແປງ, ການ

ສື່ສານທີ່ດີ 

 

ໃນລາຍຊື່ຮ້ານຄ້າຊັ້ນນໍາ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການຮ່ວມງານກັບຜູ້ສະໜອງທີ່ໜ້າ

ເຊື່ອຖືໄດ້. ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກໃນກໍລະນີເປັນຮ້ານທີ່ເປີດໃໝ່ 

ແລະ ຂາດງົບປະມານ ແລະ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກາຍຜູ້ນໍາດ້ານນີ້. ວິທີສ້າງໃຫ້ເຈົ້າ

ເປັນຜູ້ນໍາຄື ການວິເຄາະຄູ່ແຂ່ງ ເຊິ່ງສໍາຄັນກວ່າການອອກແບບທີ່ນໍາສະໄໝ

ຕື່ມອີກ. 

 

 

 

 ທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຂອງລູກຄ້າງ່າຍຂຶ້ນ ຈະເຮັດ

ໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຊະນະຄູ່ແຂ່ງ. ການເປັນຄູ່ຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າ ທີ່ດີ ຍ່ອມ

ເປັນທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຄ້າຂາຍຮ່ວມກັບເຈົ້າ. 

 ເຮັດຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈ, ສົ່ງສິນຄ້າຕາມສັ່ງ, ທັນເວລາ. ຫຼີກລ່ຽງການສົ່ງ

ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສັ່ງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີໃຜມາສົນໃຈເຈົ້າ

ອີກ. ຫຼີກລ່ຽງການສົ່ງສິນຄ້າຜິດພາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນສັບສົນ 

ແລະ ບໍ່ຢາກຄ້າຂາຍຮ່ວມກັບເຈົ້າອີກ. 

 ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບລູກຄ້າທັນທີທີ່ເກີດບັນຫາ ແລະ ເຫດການ

ບໍ່ຄາດຄິດ. ຢ່າຕັດສິນດ້ວຍໂຕເອງ ໂດຍປາສະຈາກການປຶກສາກັບລູກຄ້າກ່ອນ. 

 ໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າບໍ່ໝັ້ນໃຈ ໃຫ້ຖາມ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄວນ

ຄິດໄປເອງ.  

 ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າຄິດຈະຂາຍພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າ

ຈະຊື້ ຖ້າສິນຄ້າຂອງເຈົ້າດີ, ເຈົ້າເປັນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອ

ຖື ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ດີ. ຈົ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຈົ້າເປັນ

ບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມທີ່ຈະຮ່ວມທຸລະກິດໃນສາຍຕາ ຂອງ ຄູ່ແຂ່ງຫຼາຍກວ່າ

ຄົນອື່ນ. 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ຂອງ ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີ 

 ເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການດໍາເນີນການວິໄຈຕະຫຼາດ 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 4 

ຄໍາແນະ

ນໍາ 
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1. ຈົ່ງນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍກໍານົດຕະຫຼາດ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ເ

ໝາະສົມຂອງເຈົ້າ 

2. ຈົ່ງຕື່ມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອກໍານົດຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າ 

 

ຕາຕະລາງ 4.1: ຕະຫຼາດທີ່ດີ ແລະ ຕົງກັບລູກຄ້າ 

ຄົນທີ່ຊື້ສິນຄ້າ

ຂອງເຈົ້າ 
 

ຄົນທີ່ໃຊ້ສິນຄ້າ

ຂອງເຈົ້າ 
 

ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ

ຂອງເຈົ້າ: ປະເພດ

ຮ້ານຄ້າ 
 

ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ

ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຂອງ

ເຈົ້າ 
 

ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຈົ້າ  

ແນວທາງການປັບປຸງ

ກິດຈະການຂອງເຈົ້າ 
 

 

 

4.2. ການວິໄຈຕະຫຼາດ 

 

ສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນການຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ລູກຄ້າ. 

ວິທີທີ່ສໍາຄັນໃນການສຶກສາຕະຫຼາດຄືການຖາມ. ຖ້າເຈົ້າເປັນຜູ້ຜະລິດທີ່ໜ້າ

ເຊື່ອຖື ແລະ ເປັນຄູ່ຄ້າທີ່ດີ, ລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ແລະ ລາຍຍ່ອຍ ທີ່ເຈົ້າຈໍາໜ

່າຍສິນຄ້າໃຫ້ນັ້ນ ຍ່ອມຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປັບປຸງສິນຄ້າ 

ເນື່ອງຈາກວ່າ ເມື່ອສິນຄ້າຂອງເຈົ້າຂາຍດີ, ເຂົາເຈົ້າກໍຈະຂາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ 

ເຈົ້າກໍ່ຈະມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ນອກຈາກນີ້, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຍັງຈະປະ

ທັບໃຈໃນຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງເຈົ້າ, ຢາກຮຽນຮູ້ ແລະ ຮ່ວມຄ້າຂາຍກັບເຈົ້າຕື່ມ

ອີກ. 

 

ອີກອັນໜຶ່ງ ໃນເມື່ອເຈົ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີຄວາມສໍາພັນທີ່ດີ, ລູກ

ຄ້າຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບ ລູກຄ້າ, ຄູ່

ແຂ່ງ ແລະ ແນວໂນ້ມທາງການຜະລິດ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສະໜອງ

ສິນຄ້າໄດ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ບາງສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນຮູ້ ມີ: 

 ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ຕ້ອງການຊື້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ? ຍ້ອນຫຍັງ? ວິຖີຊີວິດ

ເຂົາເຈົ້າເປັນແນວໃດ? ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນໃດ? 

 ສິນຄ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າຊື້ເປັນປະຈໍາແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ? 

ຄໍາແນະນໍາ

ເພີ່ມຕື່ມ 
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 ເຈົ້າຄວນປັບປຸງສິນຄ້າແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ? 

 ຈະມີຜູ້ຊື້ພຽງພໍທີ່ຕ້ອງການຊື້ສິນຄ້າ ເພືື່ອໃຫ້ກຸ້ມກັບການ

ລົງທຶນຂອງເຈົ້າ? 

 ສິນຄ້າທີ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຈົ້າຜະລິດອອກມາມີຫຍັງແດ່? ແລະ ສິນຄ້າທີ່

ເຈົ້າສາມາດຜະລິດອອກມາໃຫ້ແຕກຕ່າງ ແລະ ດີກວ່າມີຫຍັງແດ່? 

 ລາຄາສິນຄ້າຂອງເຈົ້າເປັນແນວໃດ? ແຕ່ລະໄລຍະເຈົ້າຂາຍສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍ

ປານໃດ? 

 ສິນຄ້າທີ່ຂາຍໄດ້ປົກກະຕິ ແລະ ການຊໍາລະເງິນເປັນແນວໃດ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງກ່ຽວກັບ ການບໍລິການລູກຄ້າ ກ່ອນ ການວິໄຈຕະຫຼາດ 

ເພາະວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ ການບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ດີກວ່າ, ເປັນຄູ່ຄ້າທີ່ມັ້ນຄົງ, ແລະ 

ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. 

 

 

 

 

1. ຈົ່ງຄິດເພີ່ມຕື່ມອີກວ່າ ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນລູກ

ຄ້າຜູ້ໃຊ້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. 

2. ຂໍ້ມູນດ້ານອື່ນໆທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບເຈົ້າມີຫຍັງຕື່ມອີກ ແລະ 

ເຈົ້າຈະຫາຂໍ້ມູນນັ້ນໄດ້ແນວໃດ? 

3. ຈົ່ງຂຽນຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າຄົ້ນຫາມາໄດ້ໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ 

 

 

ຕາຕະລາງ 4.2 (1): ການວິໄຈຕະຫຼາດ 

 

ຄໍາແນະນໍາ 

ແບບຝຶກ

ຫັດ 
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1. ຈົ່ງນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງນີ້ ເພື່ອຂຽນສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າຂາຍແຕ່ລະຊະນິດ 

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຕະຫຼາດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວ

ກັບ ສິ່ງທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ ແລະ ການຕັດສິນທີ່ຖືກຕ້ອງ. 

2. ຈົ່ງຕອບຄໍາຖາມຢູ່ຖັນທີ 1 ແລະ ເຮັດລຶ້ມຄືນໃນກໍລະນີທີ່ສິນຄ້າຂອງ

ເຈົ້າແຕກຕ່າງຈາກນີ້ 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 4.2. (2) ຕະຫຼາດໃດເໝາະສົມກັບສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ 

ສິນຄ້າ: 

 ຜູ້ຊື້ 1 ຜູ້ຊື້ 2 ຜູ້ຊື້ 3 ຜູ້ຊື້4 
ແມ່ນ/

ບໍ່

ແມ່ນ 
ສິນຄ້າໃດທີ່

ລູກຄ້າຈະຊື້

ໄປໃຊ້? 
     

ເຈົ້າຄວນ

ເພີ່ມການ

ຜະລິດສິນຄ້າ

ຊະນິດໃດ? 

     

ຕະຫຼາດໃຫຍ່

ພຽງພໍກັບ

ຄວາມຕ້ອງການ

ແລ້ວບໍ? 

     

ສິນຄ້ານີ້ຈະ

ຂາຍລາຄາ

ເທົ່າໃດ? 
     

ຈະສ້າງຜົນກໍາ

ໄລຈາກສິນຄ້າ

ນີ້ໄດ້ຫຼາຍ

ປານໃດ? 

     

ໃນເວລາທີ່ກໍາ

ນົດຈະຂາຍ

ສິນຄ້າໄດ້
     

ແບບຝຶກ

ຫັດ 
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ເທົ່າໃດ? 

ສິນຄ້າໃກ້ຄຽງ

ກັບຄູ່ແຂ່ງ

ແນວໃດ? 
     

ໃຜເປັນຄູ່

ແຂ່ງຂອງ

ເຈົ້າ? 
     

ນອກຈາກນີ້ 

ຮ້ານຄ້ານັ້ນ

ຍັງຂາດຫຍັງ

ທີ່ຂາຍໄດ້ 

ແລະ ເຈົ້າກໍ່

ຜະລິດໄດ້? 

     

 

ອື່ນໆ 

 

     

ອື່ນໆ      

 

ອື່ນໆ 

 

     

 

ອື່ນໆ 
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ການພັດທະນາ

ສິນຄ້າ 
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5. ການພັດທະນາສິນຄ້າ 

 

 

5.1. ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ 

 

ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ ແລະ ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ເດັ່ນ 

 

ການພັດພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລືອກ ແລະ ການເຂົ້າໃຈ

ການຕະຫຼາດຂອງເຈົ້າກ່ອນເປັນອັນດັບໜຶ່ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນການຄິດຫາວິທີ

ການອອກແບບໃຫ້ຜະລິດຕະພັນນັ້ນດີເດັ່ນ. ແລະ ສຸດທ້າຍ ແມ່ນການຊອກຫາຕະຫຼາດ

ທີ່ຈະຂາຍໄດ້. ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ ແມ່ນ ເລີ່ມຈາກການກໍານົດ

ຕະຫຼາດໃຫ້ຊັດເຈນ. 

 

 

 

1. ອີງຕາມສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່

ດີ ເຊິ່ງເປັນແນວທາງໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຄິດຫາສິ່ງທີ່ດີກວ່າ ແລະ ເຫດຜົນທີ່

ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ 

2. ຈົ່ງບັນທຶກສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄິດໄວ້ໃສ່ຕາຕະລາງ 5.1 

 
 
 

ຕາຕະລາງ 5.1: ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ 

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ວິທີພັດທະນາສິນຄ້າ

ຊະນິດໃໝ່ 

 ເພື່ອນໍາສະເໜີພາບລວມ ກ່ຽວກັບ ວິທີເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ສິນຄ້າໂດຍ

ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີຢູ່ໃນພາກທີ 5 

ແບບຝຶກ

ຫັດ 
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5.2. ການປັບຕົວເຂົ້າກັບຕະຫຼາດ 

 

ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ຕະຫຼາດ ແລະ ລູກຄ້າ ຈະບໍ່ໝັ້ນຄົງ ເຊິ່ງມີການປ່ຽນແປງ

ຕະຫຼາດເວລາ ດັ່ງນີ້: 

 ລົດສະນິຍົມ ແລະ ແນວໂນ້ມມີການປ່ຽນແປງ. ສິ່ງທີ່ນໍາສະໄໝມື້ນີ້ອາດ

ຈະຫຼ້າສະໄໝໃນມື້ອື່ນ. 

 ສະຖານະການທາງດ້ານເສດຖະກິດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມສາມາດຊື້ຂອງລູກຄ້າ

ກໍມີການປ່ຽນ ແປງ. 

 ລຸກຄ້າຕ້ອງການສິນຄ້າສໍາລັບເທດສະການພິເພດ ເຊັ່ນ ຂອງຂວັນສໍາລັບວັນ

ເກີດ ຫຼື ວັນພັກຕ່າງໆ 

 ລູກຄ້າອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ອງການສິນຄ້າຊະນິດອື່ນ. 

 ລູກຄ້າຕ້ອງການສິ້ນຄ້າແປກໃໝ່ 

 

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າ ລູກຄ້າຈະບໍ່ຊື້ສິນຄ້າ; ເຂົາເຈົ້າຊື້ສິ່ງທີ່ສາມາດ

ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ 

 

 

5.3. ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງໃນການດໍາ

ເນີນທຸລະກິດ 

 

ເຈົ້າອາດຕ້ອງການພັດທະນາສິນຄ້າໃໝ່ ຍ້ອນມີການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນທຸລະກິດຂອງ

ເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງ 

 ຫາວັດຖຸດິບຍາກ ແລະ ອາດຈະມີລາຄາແພງຂຶ້ນ. 

 ກໍາລັງການຜະລິດຂອງເຈົ້າມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄົນງານອາດຈະບໍ່ມີທັກສະ

ພຽງພໍໃນການຜະລິດດັ່ງກ່າວ 

 ເຈົ້າຕ້ອງການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄູ່ແຂ່ງ. 

 ເຈົ້າຕ້ອງການປັບການຜະລິດຕາມລະດູການ (ສິນຄ້າບາງຊະນິດຂາຍໄດ້ລະດູດຽວ) 

 

ຕາຕະລາງ 5.3: ການປັບສິນຄ້າ 

 
ແມ່ນ/ບໍ່

ແມ່ນ 
ຍ້ອນຫຍັງ ບັນຫາ 

ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າຍັງຂາຍ

ດີບໍ? 
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ເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ສູງສຸດແລ້ວບໍ? 
   

ມີບັນຫາເລື່ອງການສະໜ

ອງ ຫຼື ບັນຫາຄຸນະພາບ 

ວັດຖຸດິບ ບໍ? 
   

ອື່ນໆ    

ອື່ນໆ    

ອື່ນໆ    

 

 

5.4. ການຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າ 

 

ການຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າ ແມ່ນການເຂົ້າໃຈຄວາມມີມູນຄ່າຂອງສິ່ງໃດໜຶ່ງ ທີ່ເຫັນ

ວ່າມີມູນຄ່າ ແລະ ລູກຄ້າເຕັມໃຈຊື້. ບາງເທື່ອມັນອາດບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມູນຄ່າ

ລາຄາຕົວຈິງກໍ່ໄດ້. 

 

ການຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຈະສາມາດສ້າງມູນຄ່າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງກວ່າລາຄາຕາມ

ຄວາມເປັນຈິງ. ຍົກຕົວຢ່າງ ນໍ້າຫອມເປັນສິນຄ້າທີ່ມີລາຄາແພງ, ແຕ່ຕົ້ນທຶນ

ການຜະລິດມີພຽງ 2% ຂອງລາຄາຂາຍ. ຜູ້ຜະລິດນໍ້າຫອມສ້າງໃຫ້ຕະຫຼາດມີຄວາມໝ

ັ້ນໃຈ ແລະ ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງລູກຄ້າກໍ່ເຕັມໃຈຊື້ໃນລາຄາທີ່ແພງ. ຖ້າ

ເຈົ້າເຫັນນໍ້າຫອມຫຼຸດລາຄາ ຫຼື ມີລາຄາຕໍ່າກວ່າປົກກະຕິ ເຈົ້າອາດຈະສົ່ງໄສ 

ແລະ ຄິດວ່ານໍ້າຫອມນັ້ນບໍ່ດີ ຫຼື ເປັນຂອງປອມແນ່ນອນ. 

 

ອີກດ້ານໜຶ່ງ ກະຕ່າໄມ້ໄຜ່ທີ່ສານດ້ວຍມື ຈະມີລາຄາຕໍ່າ ເຖິງແມ່ນມາຈະຕ້ອງ

ສານດ້ວຍຊ່າງທີ່ຊໍານານ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນກໍຕາມ, ແຕ່ລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍກໍ່ຍັງ

ໃຫ້ລາຄາຕໍ່າ ແລະ ຈະບໍ່ຍອມຈ່າຍຕາມຄຸນຄ່າທີ່ສົມຄວນຈະມີ. 

 

ສິນຄ້າຫາຍາກຈະມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ເມື່ອມີປະລິມານຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະເຮັດ

ໃຫ້ມັນຫາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມເປັນສິນຄ້າພິເສດກໍ່ຈະໝົດໄປ. ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້

ມັນມີມູນຄ່າຫຼຸດລົງ ແລະ ລາຄາກໍ່ຖືກລົງ. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການຜະລິດສິນຄ້າ

ທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມັນກາຍເປັນສິນຄ້າຫາຍາກເປັນພິເສດ. 

 

5.5. ການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ກັບສິນຄ້າ 

 

ເພື່ອເປັນກາເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ກັບສິນຄ້າຂອງເຈົ້າໃນສາຍຕາຂອງລູກຄ້າ, ເຈົ້າ

ສາມາດປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆອີກໃຫ້ມັນເບິ່ງແລ້ວມີມູນ

ຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຂຶ້ນລາຄາພຽງຢ່າງດຽວ. ການເພີ່ມມູນຄ່າ ຄື 
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ເມື່ອຄຸນຄ່າຂອງສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ມັກກໍ່ຈະເກີດມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນເອງ. ຖ້າ

ຂຶ້ນລາຄາຫຼາຍເກີນກວ່າຄວາມມີຄຸນຄ່າໃນສິນຄ້ານັ້ນ ກໍ່ເທົ່າກັບວ່າ ເຈົ້າ

ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຫຍັງເລີຍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການເພີ່ມູນຄ່າ ຫຼື ຄຸນຄ່າ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນລາຄາ 

 ປັບປຸງການອອກແບບໃຫ້ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງອາດຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລັກນ້ອຍ, 

ແຕ່ສຸດທ້າຍການອອກແບບຈະສ້າງໃຫ້ເກີດມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ. 

 ນອກຈາກການອອກແບບໃຫ້ສວຍງາມແລ້ວ, ຍັງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ

ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ອີກ.  ປອກໝອນ ນອກຈາກຈະໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ແລະ ຍັງເປັນການ

ອອກແບບທີ່ສວຍງາມ. ກ່ອງໄມ້ທີ່ສວຍງາມຍັງເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເປັນ

ບ່ອນວາງສິ່ງຂອງໄດ້. ສິນຄ້າທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ຖືວ່າເປັນສິນຄ້າ

ທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ. 

 ໃຊ້ວັດສະດຸຫຼາຍຮູບແບບ, ມີລວດລາຍ, ເຕັກນິກການຜະລິດສູງ. 

 ຜະລິດສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ, ເມື່ອບັນດາຜູ້ຜະລິດ ຕ່າງກໍຜະລິດສິນຄ້າດຽວ

ກັນ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້ານັ້ນ ເປັນສິນຄ້າທົ່ວໄປ ແລະ ມີມູນຄ່າຕໍ່າລົງ. 

ສິນຄ້າພິເສດຍ່ອມມີລາຄາແພງ. 

 ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າສິນຄ້າຂອງເຈົ້າຄ້າຍຄືກັບສິນຄ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍມືທີ່

ສຸດ, ຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດຮູບເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເພາະມັນເປັນສິ່ງ

ກໍານົດລາຄາ. ຖ້າສິນຄ້າປານີດ ຈະເຫັນວ່າມັນດີກວ່າ ແລະ ມີຄຸນຄ່າກວ່າ. 

 ການສົ່ງເສີມການຂາຍ ດ້ວຍການອະທິບາຍໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ສົນໃຈ

ທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. ໃຊ້ປ້າຍຕິດເພື່ອອະທິບາຍເຖິງການອອກແບບ

ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງວັດທະນະທໍາ, ອະທິບາຍວິທີຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້

ຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ, ການນໍາໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ. ການສ້າງປ້າຍແຂວນ ຍັງເປັນການ

ອອກແບບສິນຄ້າຂອງເຈົ້ານໍາອີກ. 

 ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການບັນຈຸ ຍັງເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າ, ແຕ່ບໍ່ຄວນ

ຄິດໄລ່ລາຄາການຫຸ້ມຫໍ່ນີ້. 

 ການຫຸ້ມຫໍ່ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສິນຄ້າ ຈະເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າຂຶ້ນຕື່ມ. 

 ການຈັດວາງສິນຄ້າ ຍັງມີຜົນຕໍ່ການສະແດງອອກເຖິງຄວາມມີມູນຄ່າ. 

ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງນໍາສະເໜີ ແລະ ຈັດລຽງສິນຄ້າຂອງເຈົ້າໃຫ້ເປັນລະບຽບ. 

 

5.6. ການພັດທະນາສິນຄ້າໃໝ່ 

 

ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າໄດ້ສໍາເລັດການວິໄຈຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ລູກ

ຄໍາແນະນໍາ 
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ຄ້າຕ້ອງການແລ້ວ, ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີການພັດທະນາສິນຄ້າໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງ

ສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເປັນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຂາຍໄດ້. ວິທີທີ່ຈະປັບປຸງສິນຄ້າ

ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ມີຄືດັ່ງນີ້: 

 ສິນຄ້າອັນເກົ່າສາມາດຍົກລະດັບ ຫຼື ປັບປຸງໄດ້. 

 ຂະຫຍາຍສິນຄ້າຂອງເຈົ້າໃຫ້ເປັນຊຸດ, ສາຂາຍ່ອຍອອກໄປອີກ. 

 ປັບປຸງຄຸນະພາບສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. 

 ເພີ່ມສີສັນ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດ. 

 ອອກແບບສິນຄ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສິນຄ້າອື່ນ (ໄປນໍາກັນໄດ້, ແຕ່ບໍ່ຄື

ກັນ) 

 

ສິ່ງທີ່ມາພ້ອມກັບການອອກແບບໃໝ່ 

ບາງຢ່າງເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງການພັດທະນາສິນຄ້າໃໝ່ທັງໝົດ. ຈົ່ງໃສ່ໃຈກັບສິນຄ້າ

ຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີກວ່າຄູ່ແຂ່ງ (ສິນຄ້າພິເສດ) ເຊິ່ງລວມມີດັ່ງນີ້໊: 

 ການອອກແບບ, ສີລະປະ, ປະເພນີ ແລະ ແຫຼ່ງວັດທະນະທໍາ. 

 ວັດຖຸດິບ 

 ທັກສະ ແລະ ຊ່າງສີມື 

 ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ. 

 ເຈົ້າສາມາດປ່ຽນຈາກສິ່ງໄຮ້ປະໂຫຍດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະໂຫຍດໄດ້ບໍ? 

 

 

ການຊອກຫາແນວຄວາມຄິດໃໝ່, ຄວນເບິ່ງນອກເໜືອໄປຈາກທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ ແລະ 

ຍອມຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ. 

 ເບິ່ງທ່າອ່ຽງຕາມວາລະສານ, ຄັງລາຍການສິນຄ້າ, ຮ້ານຄ້າ, ງານວາງສະແດງ

ສິນຄ້າ, ໂທລະພາບ, ແລະ ຮ້ານວາງຂາຍທົ່ວໄປ. 

 ສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຊື້, ລູກຄ້າ, ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ. 

 ປຶກສາກັບນາຍຊ່າງອື່ນ. 

 ຈ້າງທີ່ປຶກສາ ແລະ ນັກອອກແບບ ພິເສດ 

  

ການພັດທະນາ ແລະ ການທົດສອບ 

ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ແນວຄວາມຄິດໃໝ່, ເຈົ້າຕ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ທົດສອບການຕະຫຼາດ 

ດັ່ງນີ້: 

 ແຕ້ມສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄິດອອກມາ. 

 ສ້າງເປັນຕົ້ນສະບັບ (ແມ່ແບບ). 

 ຖາມຄວາມເຫັນຈາກລູກຄ້າ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ. 

 ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເຊິ່ງລວມມີ ການຈັດຫາວັດຖຸດິບ, ທັກສະ, ແຮງງານ, ແລະ 

ຄວາມອາດສາມາດ. 

 ທົດສອບຄວາມຈໍາກັດຂອງຕະຫຼາດ ເພື່ອປະເມີນໂອກາດທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາ

ເລັດກ່ອນການເລີ່ມລົງທຶນ. ຈົ່ງສຶກສາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຈະໄດ້ຜົນ ຫຼື 

ບໍ?. 

 

ການຄໍານວນຕົ້ນທຶນສິນຄ້າໃໝ່ 

ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກຕົ້ນທຶນຂອງສິນຄ້າໃໝ່. ສໍາລັບສິນຄ້າໃໝ່ແຕ່ລະ

ຊະນິດ ເຈົ້າຈະຕ້ອງ: 

 ເກັບສະສົມວັດຖຸດິບຊະນິດໃໝ່ທີ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງຊື້ ແລະ ລົງທຶນລ່ວງໜ

້າ 

 ເລີ່ມຝຶກການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່ ເຊັ່ນ: ການທາສີ, ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໃໝ

່, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃໝ່ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າກໍາລັງຈະຊື້

ເຂົ້າມາໃໝ່) 

 ອອກແບບ, ຈັດຊື້ອຸປະກອນ, ການຫຸ້ມຫໍ່ໃໝ່, ການບັນຈຸ, ການເຮັດບັນຊີ 

ແລະ ຕົບແຕ່ງຮ້ານໃໝ່. 
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 ຕິດຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິນຄ້າ ເຊິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈົດ

ບັນທຶກໄວ້. 

 

ທັງໝົດນີ້ຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດສິນຄ້າໃໝ່, ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງຄິດສະເ

ໝີວ່າ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ ແລະ ພະຍາຍາມ: 

 ເພີ່ມລາຄາສິນຄ້າຖ້າເຫັນວ່າຈະມີກໍາໄລ 

 ຄາດຄະເນປະລິມານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ 

 ຄາດຄະເນການໝູນວຽນເງິນສົດ, ງົບປະມານ, ການຜະລິດ ແລະ ການຂົນສົ່ງ. 

 ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ. ທຸກການປ່ຽນແປງຈະມີຜົນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທັງ

ດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ. 

 

ເຈົ້າຈະປ່ຽນສິ່ງບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ບໍ່? 

ວິທີສ້າງກໍາໄລ ແລະ ມີຄວາມສຸກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນການກໍານົດສິ່ງ

ທີ່ເຈົ້າສາມາດຜະລິດໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າພິເສດ ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການໝູນໃຊ້

ທັກສະ, ວັດສະດຸ ຫຼື ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ເຈົ້າມີ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດ

ເຮັດໄດ້ດີກວ່າຄົນອື່ນໆ. 

 

ຕົວຢ່າງ, ຮ້ານຄ້າລາຍໃຫຍ່ຈະມີສະຖານະພາບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດແຕກຕ່າງໄປຈາກ

ທຸລະກິດແບບຄອບຄົວຫຼາຍ. ຮ້ານຄ້າລາຍໃຫຍ່ອາດຈະມີລູກຈ້າງທີ່ມີທັກສະ

ພື້ນຖານສູງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຕ້ອງມີຊື່ສຽງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຊື້ ແລະ 

ແຈກຢາຍສະດວກ. ທຸລະກິດແບບນີ້ດີທີ່ເປັນຜູ້ດໍາເນີນລາຍໃຫຍ່, ສັ່ງຊື້ເປັນ

ປົກກະຕິ ແລະ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ. 

 

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທຸລະກິດຄອບຄົວອາດຈະມີທັກສະທາງດ້ານສີລະປະທີ່ຫາຍາກ ໂດຍ

ການສືບທອດລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນ ຫຼື ການອອກແບບທາງປະເພນີທີ່ເປັນພິເສດ ເຊິ່ງເປັນ

ສິ່ງສັບຊ້ອນຫຼາຍ ແລະ ເປັນສີມືແຮງງານທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ເຂົາເຈົ້າອາດຈະເຮັດ

ຫັດຖະກໍາໃນຍາມວ່າງ. ທຸລະກິດແບບນີ້ຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນດ້ວຍຍອດສັ່ງຊື້ບໍ່ຫຼາຍ 

ແຕ່ໄດ້ລາຄາດີ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການຜະລິດ ແຕ່ຂາຍໄດ້ລາຄາແພງ ແລະ ມີເວລາ

ຫຼາຍ. 

 

ເຈົ້າຈະເຫັນໄດ້ຈາກຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ຂອງ ທຸລະກິດສອງ

ປະເພດນີ້ ແລະ ທຸລະກິດແຕ່ລະແບບກໍຈະມີຈຸດເດັ່ນ ໃນການຜະລິດສິນຄ້າ. ເຖິງ

ແມ່ນວ່າ ຈະເປັນການຜະລິດຫັດຖະກໍາທີ່ໃຊ້ວັດຖຸດິບ ແລະ ຮູບແບບການຜະລິດທີ່

ຄືກັນ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍມີການຕະຫຼາດ ແລະ ລູກຄ້າຕ່າງກັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນ

ຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ. 

 

 

 

ການພັດທະນາສິນຄ້າ: 

 ຄວນເນັ້ນຈຸດປະສົງໄປທີ່ການເພີ່ມປະລິມານການຂາຍສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. 

ເຈົ້າບໍ່ຄວນຫາເຫດຜົນທີ່ຈະເຮັດຕໍ່ໄປ ຖ້າມັນບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຫາ

ເງິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. 

 ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຕ້ອງການ. ສິນຄ້າຕ້ອງມີປ້າຍກໍາກັບ. 

 ຜະລິດໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຖະໜັດ ແລະ ຮູ້ດີ, ສ້າງແຮງບັນດານໃຈຈາກການດໍາລົງ

ຊີວິດຂອງເຈົ້າ. ຜະລິດທຸກສິ່ງໃຫ້ສົມບູນແບບເທົ່າທີ່ສາມາດ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການຜະລິດ. 

 ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ປານີດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາ

ຄໍາແນະນໍາ 
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ຕົກຕໍ່າ ເພາະວ່າໂຮງງານສາມາດຜະລິດສິນຄ້າລາຄາຖືກໄດ້. ການຜະລິດດ້ວຍມື

ຈະດີກວ່າ ເພາະເຈົ້າເປັນຜູ້ກໍານົດລາຄາໄດ້. 

 ຢ່າຮຽນແບບຄົນອື່ນ. ຖ້າເຈົ້າຜະລິດສິນຄ້າທີ່ເປັນສີລະປະ, ຍິ່ງບໍ່

ສົມຄວນທີ່ຈະຮຽນແບບຊ່າງຄົນອືື່ນ. 

 ສະແດງໃຫ້ລູກຄ້າເຫັນເຖິງຄວາມທຸ່ມເທໃນການຜະລິດສ້າຄ້າຂອງເຈົ້າໃຫ້

ເປັນທີ່ພາກພູມໃຈ ແລະ ເຕັມໃຈທີ່ຈະປັບປຸງສິນຄ້າໃຫ້ເປັນທີ່ຕ້ອງການ

ຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຈະຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຂາຍຫຍັງໄດ້ແດ່ ແລະ 

ເຂົາເຈົ້າຈະຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວ ກັບການອອກແບບ ແລະ ການ

ຕົບແຕ່ງສີສັນ ເມື່ອໄດ້ຄ້າຂາຍຮ່ວມກັບເຈົ້າ. 

 ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບອອກມາດີທີ່ສຸດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນສິນຄ້າ

ທີ່ລາຄາບໍ່ແພງກໍ່ຕາມ. ຈົ່ງເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນະພາບສິນຄ້າຂອງ

ເຈົ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. 
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6. ໃບສັ່ງຊື້ 

 

 

 

ໃບສັ່ງຊື້ (PO) ເປັນການຂຽນຂຶ້ນເພື່ອຕົກກລົງ ຂອງ ຜູ້ຊື້ ເຖິງຜູ້ຂາຍ ເປັນ

ການລົງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຜູ້ຊື້ຕ້ອງການຊື້ ແລະ ຄວບຄຸມ ລາຍລະອຽດ

ສິນຄ້າ ລວມທັງ ຈໍານວນ, ໄລຍະການຊໍາລະເງິນ, ກໍານົດວັນຈັດສົ່ງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ 

ຫຼື ລາຍລະອຽດການຈັດສົ່ງອື່ນໆ. 

 

ໃບສັ່ງຊື້ ເປັນຂໍ້ສະເໜີທາງນິຕິກໍາອັນໜຶ່ງໃນການຊື້ສິນຄ້າ, ໃບສັ່ງຊື້ຈະ

ມີຜົນທາງນິຕິກໍາ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຜູ້ຂາຍຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງໃນໃບສັ່ງຊື້ນັ້ນ. 

ທັນທີທີ່ຜູ້ຂາຍຍອມຮັບ, ເຂົາເຈົ້າຈະກໍານົດການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ຕາມທີ່ລະບຸ

ໄວ້ໃນໃບສັ່ງຊື້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວັນເວລາ ແລະ ລາຄາ. ກ່ອນທີ່ຈະຍອມຮັບໃບສັ່ງຊື້

ໃດໜຶ່ງ, ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການກວດຄືນຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຈົ້າຈະ

ສາມາດຍອມຮັບທຸກລາຍການທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໃບສັ່ງຊື້ດັ່ງກ່າວ ແລະ ສາມາດຈັດສົ່ງ

ສິນຄ້າໄປໃຫ້ທັນເວລາ. ຖ້າມີຄໍາຖາມ ຫຼື ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ຫຼື ມີບາງບັນຫາທີ່ຕ້ອງ

ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ, ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບລູກຄ້າ. 

ການແກ້ໄຂແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຈະດີກວ່າການມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນພາຍຫຼັງ. 

 

6.1. ຂັ້ນຕອນການຮັບ ແລະ ຢືນຍັນໃບສັ່ງຊື້ 

 

1.  ກວດເບິ່ງໃບສັ່ງຊື້ຢ່າງລະອຽດ 

 ລາຄາຖືກຕ້ອງບໍ? 

 ມີຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ກັງວົນ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ຊື້ກໍາລັງສັ່ງຊື້ບໍ? 

ມີການຂໍປ່ຽນແປງເພີ່ມບໍ? 

 ເຈົ້າຈະຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ຈັດສົ່ງທັນຕາມກໍານົດເວລາບໍ? ວັດສະດຸ ແລະ 

ແຮງງານພ້ອມສໍາລັບການຜະລິດບໍ? 

 ໄລຍະການຊໍາລະ ແລະ ຮູບແບບການຊໍາລະເງິນ ເຈົ້າຍອມຮັບໄດ້ບໍ? 

 ມີການຂໍຕິດສະຫຼາກກໍາກັບສະເພາະ, ການຫໍ່ຫຸ້ມ, ການບັນຈຸ ຫຼື ການ

ຂົນສົ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຈົ້າຈະເພີ່ມລາຄາເຂົ້າໄປ

ບໍ? ຫຼື ລະດູທີ່ສັ່ງຜະລິດ? 

 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໃບສັ່ງຊື້ 

 ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ວ່າໃບສັ່ງຊື້ລວມມີຫຍັງແດ່ ແລະ ຈະຮັບ ແລະ ຢືນ

ຍັນໃບສັ່ງຊື້ແນວໃດ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບົຮມ: 

 ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາໄວ້ຢູ່ໃນຄູ່ມືຝຶກ

ອົບຮົມ 
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2.  ການສື່ສານໃນກໍລະນີເກີດຂໍໍ້ກັງວົນ, ສົງໄສ ຫຼື ພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກ 

ຖ້າມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈໃດໆກ່ຽວກັບໃບສັ່ງຊື້ ແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນປຶກສາກັບຜູ້ສັ່ງ

ຊື້ໂດຍໄວ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ປ່ຽນແປງ ບາງລາຍການ ແມ່ນໃຫ້ປຶກສາທັນທີ ໂດຍ

ການອະທິບາຍເຖິງສາເຫດຂອງການປ່ຽນແປງ. ທີ່ສໍາຄັນຫ້າມສົ່ງໃບຕອບຮັບການສັ່ງ

ຊື້ທີ່ມີການປ່ຽນແປງກັບໄປຫາຜູ້ສັ່ງຊື້. ເຈົ້າຕ້ອງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຜູ້ຊື້

ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບການປ່ຽນແປງຂອງເຈົ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ຊື້ຈະເຮັດໃບສັ່ງ

ຊື້ໃໝ່, ແລ້ວເຈົ້າຈິ່ງຍອມຮັບໃບສັ່ງຊື້ນັ້ນ. 

 

3. ການຢືນຍັນໃບສັ່ງຊື້: 

ເມື່ອເຈົ້າຢືນຢັນທຸກລາຍລະອຽດຢູ່ໃນໃບສັ່ງຊື້, ເຈົ້າກໍ່ສາມາດຍືນຍັນການ

ສັ່ງຊື້ໄດ້ ໂດຍການຂຽນໃບຍອມຮັບ ທີ່ມີເລກທີໃບສັ່ງຊື້ທີ່ເຈົ້າຍອມຮັບໃສ່

ໄປນໍາ. 

 

ໃບສັ່ງຊື້ຈະມີຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ໃບສັ່ງຊື້ຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນດັ່ງ

ຕໍ່ໄປນີ້: 

 ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຂອງຜູ້ຊື້ 

 ສະຖານທີ່ຈັດສົ່ງສິນຄ້າໄປໃຫ້, ວັນທີ 

 ສະຖານທີ່ ແລະ ຜູ້ຮັບບິນ, ບ່ອນສົ່ງໃບເກັບເງິນ 

 ເລກທີໃບສັ່ງຊື້ 

 ລົງວັນທີ 

 ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຜູ້ຂາຍ ພ້ອມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ 

 ສໍາລັບສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ ປະກອບມີ ຊື່ສິນຄ້າ, ລະຫັດຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້

ຂາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນກໍາກັບລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນ: 

o ວັດສະດຸ 

o ສິນຄ້າ/ລາຍລະອຽດ 

o ລະຫັດແບບ 

o ສີ 

o ຂະໜາດ/ນໍ້າໜັກ/ຄວາມກວ້າງ/ຄວາມຍາວ 

o ຮູບປະກອບ (ຖ້າມີ) 

 ຈໍານວນສັ່ງ, ລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ລາຄາລວມ 

 ຈໍານວນລາຍການລວມຢູ່ໃບສັ່ງຊື້ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ ເຊັ່ນ: ຄ່າຂົນສົ່ງ, ຄ່າຫໍ່ຫຸ້ມເພີ່ມ ແລະ ອື່ນໆ 

 ລວມລາຄາສັ່ງຊື້ທັງໝົດ 

 ຮູບແບບການຈັດສົ່ງ 

 ຮູບແບບ ແລະ ໄລຍະຊໍາລະເງິນ 

 ຄ່າຕິດສະຫຼາກ, ຫໍ່ຫຸ້ມ, ບັນຈຸ, ເອກະສານ, ປະກັນໄພ (ຖ້າຈໍາເປັນ) 

 ລາຍເຊັນຜູ້ສັ່ງຊື້ 

 

ໃນໃບສັ່ງຊື້ທີ່ມີຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂຽນໃຫ້

ຄົບທຸກອັນ. ສິ່ງສໍາຄັນຄືໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈ ເນື້ອໃນການສັ່ງຊື້ດັ່ງກ່າວ. 

 

 

 

 

ໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂຽນໃບສັ່ງຊື້ສະເໝີ, ແລະ ຖ້າຜູ້ຊື້ບໍ່ມີໃບສັ່ງ ເຈົ້າຄວນກະກຽມ

ໃບສັ່ງເອງ. 

ຄໍາແນະນໍາ 
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ການປຶກສາ ແລະ ກວດຄືນໃບສັ່ງຊື້ ເປັນການປ້ອງກັນການຜິດສັນຍາ 
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ການປັບປຸງການ

ຜະລິດ 
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7. ການປັບປຸງການຜະລິດ 

 

ທຸລະກິດການຜະລິດທັງໝົດ ລວມທັງ ທຸລະກິດຫັດຖະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ, ລ້ວນແຕ່

ຕ້ອງການໃຫ້ສິນຄ້າມີຄຸນະພາບສູງ, ນໍາສົ່ງສິນຄ້າສູ່ຕະຫຼາດທັນເວລາ, 

ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ມີຜົນກໍາໄລ. ການຜະລິດແຕ່ລະບາດ

ກ້າວ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນະພາບຂອງສິນຄ້າ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຕິດຕໍ່ຫາວັດຖຸດິບ ໄປ

ຈົນເຖິງການສໍາເລັດການຜະລິດ, ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການຂົນສົ່ງ. 

 

ການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະຊ່ວຍໃຫ້ການແຂ່ງຂັນຂອງເຈົ້າງ່າຍຂຶ້ນ. ເມື່ອ

ສະຖານທີ່ການຜະລິດ ແລະ ລະບົບການເຮັດວຽກ ຂອງເຈົ້າ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃຫ້ມີ

ປະສິດທິພາບສູງສຸດ,  ເຈົ້າຈະຜະລິດໄດ້ຫຼາຍ, ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບການຜະລິດໄດ້ງ່າຍ

, ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ, ໃຊ້ງົບປະມານໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຈິ່ງມີກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນ 

 

7.1. ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ 

 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ ເປັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າ

ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ.  ຄວນໃສ່ໃຈຄວາມປອດໄພຂອງຄົນງານ ແລະ ລູກຄ້າ, ສິນຄ້າ, ການ

ປຶກສາຫາລື, ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສົ່ງເສີມການຂາຍທີ່ດີ. ກໍາໄລໄລຍະສັ້ນຈະ

ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບຜົນກະທົບໄລຍະຍາວ. 

 

 

 

 

 ມີລາຍລະອຽດ, ຖືກຕ້ອງ, ດໍາເນີນການເທື່ອລະກ້າວ. ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຮູ້, 

ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕິດຕາມສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. 

 ປະຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຕໍ່ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ, ສານເຄມີ ແລະ 

ອື່ນໆ 

 ຮັບປະກັນການຝຶກອົບຮົມ, ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ 

ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ. ຈົ່ງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ. 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ວິທີຮັກສາສຸຂະພາບ 

 ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະເມີນລະບົບການຜະລິດຂອງເຈົ້າໃນປະຈຸບັນ 

ແລະ ວິທີການປັບປຸງ ໂດຍຜ່ານ ການກໍານົດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ

ການຜະລິດທີ່ດີກວ່າ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 6 

ຄໍາແນະນໍາ 



 

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບ ຜູ້ຜະລິດ ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 
39 

 ເກັບມ້ຽນ ແລະ ຈັດວາງວັດສະດຸໃຫ້ເໝາະສົມ. 

 ມີການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການນໍາສົ່ງໂຮງໝໍ. 

 ຮັກສາຄວາມສະອາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບ, ເລື່ອງສຸຂະພາບ, ໄຟສະຫວ່າງດີ, ອາກາດຖ່າຍ

ເທສະດວກ ແລະ ອື່ນໆ 

 ຮັບປະກັນ ພະນັກງານມີຮູບຮ່າງເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ, ໄດ້ພັກຜ່ອນພຽງພໍ 

ແລະ ບໍ່ເຈັບເປັນ. 

 ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃກ້ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ດີແທ້ບໍ່ຄວນ

ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກເຂົ້າມາໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເລີຍ. 

7.2. ການປະເມີນລະບົບການຜະລິດໃນປະຈຸບັນ 

 

ນອກຈາກການກໍານົດເວລາ ແລະ ຕິດຕາມການຜະລິດສິນຄ້າແລ້ວ, ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງ

ໄດ້ຮູ້ ແລະ ເກັບຮັກສາ ການຕິດຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດ. 

 

ເພື່ອປັບປຸງການຜະລິດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ 

ກ່ຽວກັບ ລະບົບການຜະລິດໃນປະຈຸບັນ ກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດ ການຜະລິດໃໝ່. ເຈົ້າ

ກໍ່ຮູ້ຢູ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບການຜະລິດຂອງເຈົ້າ, ແຕ່

ຈົ່ງຂຽນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນັ້ນອອກມາ ເພື່ອປ້ອງກັນການຫຼົງລືມທີ່ຈະນໍາໃຊ້

ທຸກໆເວລາ ແລະ ທຸກວັດສະດຸທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການນໍາໃຊ້.  

 ສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການຜະລິດ, ບໍ່ວ່າ

ຈະເປັນ ຂະໜາດຄວາມນ້ອຍ-ໃຫຍ່, ຂະໜາດທີ່ລູກຄ້າສັ່ງ ແລະ ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນ

ການຜະລິດແຕ່ລະອັນ. 

 ກໍານົດທຸກຢ່າງທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບການຜະລິດ ເປັນຕົ້ນ ວັດຖຸດິບ, 

ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື, ພື້ນທີ່ (ຂອງຫ້ອງ, ໂຕະ, ຮ້ານ, ແລະ ອື່ນໆ, ການຝຶກ

ອົບຮົມ, ແຮງງານ, ເວລາ, ການນໍາໃຊ້, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການບັນຈຸ ແລະ ອື່ນໆ. 

 ກໍານົດການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ, ອຸປະສັກ, ຈຸດທີ່ຄວນໄດ້ປັບປຸງຄືນ, ແລະ 

ສິ່ງອື່ນໆອີກທີ່ສາມາດປັບນໍາມາປັບປຸງຕື່ມອີກ, 

 ຈົ່ງປະເມີນຄຸນນະພາບ ລະບົບການຜະລິດຂອງເຈົ້າ ດ້ວຍຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້. 

 

ຕາຕະລາງ 7.2: ການປະເມີນການຜະລິດ 
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ເມື່ອເຈົ້າເຂົ້າໃຈລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ລະບົບການຜະລິດໃນປະຈຸບັນ, ເຈົ້າຈະເຫັນຈຸດ

ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ນໍາມາຝຶກຜະລິດສິນຄ້າແຕ່ລະຢ່າງໃຫ້

ສົມບູນໄດ້. 

 

7.3. ການວາງແຜນ ແລະ ກໍານົດການຜະລິດ:  

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນໍາໃຊ້ຮູບພາບສະແດງ ແລະ ໄລຍະເວລາ ເພື່ອຊ່ວຍ

ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈີນຕະນາການເຖິງວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຕອບສະໜອງການ

ສັ່ງຊື້. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການນັດມື້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ເລີ່ມປະຕິບັດ ໂດຍການ

ກັບໄປຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການຜະລິດ, ວາງແຜນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງເຮັດ, 

ການດໍາເນີນການ ແລະ ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ. 

 

1. ສ້າງຕາຕະລາງເຮັດວຽກ 

ຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃຫ້ຂີດມື້ທີ່ເຈົ້າບໍ່ຫວ່າງອອກ ເຊັ່ນ: ວັນເສົາ-ອາທິດ, ມື້

ພັກ, ມື້ສົ່ງໃບສັ່ງຊື້ອື່ນ ແລະ ມື້ບໍ່ວ່າງອື່ນໆ. 

 

2. ສ້າງລາຍການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດ. ຂຽນທຸກລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບໜ້າ

ວຽກປົກກະຕິ ແລະ ໜ້າວຽກເລັ່ງດ່ວນ ເຊິ່ງຈະລວມມີດັ່ງນີ້: 

 ວັດຖຸດິບ: ເຈົ້າມີຫຍັງແດ່ແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການຊື້ຫຍັງເພີ່ມອີກ? 

ມັນຍັງໃຊ້ໄດ້ບໍ? 

 ຄວາມສາມາດພະນັກງານ: ທຸກຄົນມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ 

ຫຼື ເຈົ້າຕ້ອງການຫາພະນັກງານເພີ່ມບໍ? 

 ອຸປະກອນ: ທຸກຢ່າງຍັງໃຊ້ງານໄດ້ໝົດບໍ? ຕ້ອງການຫຍັງເພີ່ມອີກ? 

 ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ: ຍັງມີພື້ນທີ່ວ່າງພຽງພໍ

ບໍ? 

 ການແບ່ງເວລາ: ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດຫຍັງເພີ່ມເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການ

ຜະລິດຕື່ມບໍ? 

 ເງິນສົດ: ເຈົ້າຕ້ອງການຊື້ວັດຖຸດິບບໍ? ລາຍຈ່າຍອື່ນໆມີຫຍັງອີກ? 

 ການຕິດສະຫຼາກ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການບັນຈຸ: ມີຄົບແລ້ວບໍ? 

 ການຈັດແບ່ງເວລາຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຕ້ອງລະອຽດ 

 ໄລຍະການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຈັດສົ່ງ. 

 ໄລຍະການເກັບຮັກສາ ຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຮັດລາຍງານ. 

 

3. ປະເມີນເວລາໃນການຜະລິດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.  

ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນເວລາທີ່ຈະໃຊ້ຜະລິດສິນຄ້າທັງໝົດ. ແທນທີ່ຈະ

ຜະລິດສິນຄ້າເທື່ອລະຊິ້ນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນສໍາເລັດ, ເຈົ້າຄວນຜະລິດ

ເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ ໂດຍຜະລິດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຈໍານວນທີ່ຕ້ອງການ 

ແລ້ວຈິ່ງຜະລິດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃຫ້ສໍາເລັດ. ການຜະລິດບາງອັນເປັນຕົ້ນແມ່ນ 

ການແຈກຢາຍ ແລະ ລໍ້ຖ້າຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ກໍໃຊ້ເວລາເທົ່າກັນກັບການຜະລິດຈໍານວນ

ຊິ້ນດຽວ ຫຼື ຜະລິດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ. ຂະນະຂັ້ນຕອນການຜະລິດອື່ນໃຊ້ເວລາດົນ 

ແລະ ຜະລິດໄດ້ຫຼາຍ. ສຸດທ້າຍເຈົ້າຕ້ອງຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທັນກໍານົດ ແລະ ກັບ

ຄືນມາເລີ່ມຕົ້ນການຮັບການສັ່ງຊື້ໃໝ່. 
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4. ສ້າງແຜນວາດສະແດງ 

ເຈົ້າສາມາດສ້າງແຜນວາດເພື່ອສະແດງຈິນຕະນາການເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນໃນການ

ຜະລິດສິນຄ້າ, ຂຽນສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການລົງໄປ ພ້ອມເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ. ແຜນ

ວາດສະແດງປະກອບມີ ແບບແທ່ງ ຫຼື ແບບເສັ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ເພື່ອສະແດງໄປຕາມລວງ

ນອນ, ແລະ ລາຍການໜ້າວຽກໃນຕາມລວງຕັ້ງ. ມັນເປັນປະໂຫຍດໃນການວາງແຜນ ແລະ ການ

ຈິນຕະນາການ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຜະລິດ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຄືແຜນວາດສະແດງ

ເຖິງສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

 
ຕາຕະລາງ 7.3. ແຜນວາດສະແດງ 

ຈໍາ

ນວນ

ມື້ 

ກິດຈະ

ກໍາ 

ອາທິດ

ທີ 1 

ອາທິດ

ທີ 2 

ອາທິດ

ທີ 

3 

ອາທິດ

ທີ 

4 

ອາທິດ

ທີ 

5 

ອາທິດ

ທີ6 

ອາທິດ

ທີ 

7 

ອາທິດ

ທີ 

8 

ມື້

ນັດ

ໝາຍ 

14 ຮັບໃບ

ສັ່ງຊື້ 
        

6 2.          

2 3.           

5 4.           

3 5.           

6 6.          

8 7.           

3 8. ຫຸ້ມ

ຫໍ່ 

          

2 9. ຈັດ

ສົ່ງ 

          

 

ຈາກແຜນວາດສະແດງ, ເຈົ້າຈະເຫັນວ່າ: 

 ແຕ່ລະໜ້າວຽກໃຊ້ເວລາແຕກຕ່າງກັນ. ຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ ພະນັກງານບາງຄົນເຮັດ

ວຽກ, ໃນຄະນະດຽວກັບ ບາງຄົນພັດວ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການລໍຖ້າສົ່ງເຄື່ອງ 

ຂອງຈຸຈັດສົ່ງ. 

 ບາງໜ້າວຽກທັບຊ້ອນກັນ 

 ຕ້ອງລໍຖ້າໃນການຮັບໃບສັ່ງຊື້ເປັນເວລາ 2 ອາທິດ, ແລະ ເຈົ້າສາມາດເລີ່ມການ

ຜະລິດໄດ້ໃນອາທິດທີ 3 

 ອາທິດທີ 5 ຫວ່າງເປົ່າ. ບໍ່ມີກິດຈະກໍາ ເຊິ່ງສາມາດກໍານົດເປັນວັນພັກ 

ຫຼື ກໍານົດເປັນວັນເຮັດວຽກອື່ນໄດ້. 

 ອາທິດທີ 4 ເປັນອາທິດທີ່ມີວຽກຫຼາຍ ເຊິ່ງມີເຖິງ 3 ໜ້າວຽກໃນອາທິດ

ດຽວກັນ ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ໃຊ້ເວລາແຕກຕ່າງກັນ. ເປັນອາທິດທີ່ຍຸ້ງຍາກ ແລະ 

ເຈົ້າຕ້ອງມີການກະກຽມ ແລະ ອົດທົນເປັນເສດ. 

 ການຜະລິດຈະຈົບລົງໃນອາທິດທີ 7 ແລະ ເລີ່ມຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າໃນອາທິດທີ 

8, ແຕ່ຍັງບໍ່ຮອດມື້ສົ່ງສິນຄ້າເທື່ອ ເຊິ່ງຍັງເຫຼືອເວລາອີກ 3 ມື້

ຂ້າງໜ້າ (ອາທິດທີ 9). ນີ້ຈິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ກຽມ

ການ ແລະ ງົບປະມານພິເສດໄວ້ ໃນກໍລະນີມີສິ່ງຜິດພາດເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້

ເວລາດົນກວ່າທີ່ຄາດຄະເນໄວ້. 

 

7.4. ການຕິດຕາມການຜະລິດ 

 

ແຜນວາດສະແດງ 
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ການຕິດຕາມການຜະລິດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເກັບຮັກສາລາຍລະອຽດທັງໝົດ ຂອງການ

ຜະລິດ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນການເກັບກໍາຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຜະລິດ. 

ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕາມການສັ່ງຊື້ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການຜະລິດທັງໝົດ, 

ເລີ່ມຈາກການສັ່ງຊື້ຈົນຮອດການຈັດສົ່ງ, ການສົ່ງໃບຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ສຸດທ້າຍ

ແມ່ນການໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນຄົບຖ້ວນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນການບັນທຶກປະສົບ

ການ ການຜະລິດ ທີ່ເຈົ້າສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອລະບຸບັນຫາໃນລະບົບການຜະລິດປະຈຸ

ບັນ. ວິທີນີ້ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃນອະນາຄົດ ແລະ ສ້າງກໍາໄລໃຫ້ກັບທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ

ໄດ້. 

 

ເອກະສານທຸກໃບ ລວມທັງ ໃບຮຽກເກັບເງິນ, ໃບຮັບເງິນ ແລະ ເອກະສານການຕິດຕໍ່ສື່ສານ

ໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າທັງໝົດຄວນເກັບໄວ້ບ່ອນດຽວກັນ. ດ້ວຍການເກັບຮວບຮວມນີ້ 

ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຂໍ້ມູນປະຫວັດການສັ່ງຊື້ຄົບຖ້ວນ, ແລະ ຍັງສາມາດນໍາມາຄໍານວນ

ຍອດການສັ່ງຊື້ ແລະ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວິທີການປັບປຸງລະບົບການຜະລິດຂອງເຈົ້າໃນ

ອະນາຄົດຕື່ມອີກ. ການສ້າງລະບົບຕິດຕາມນີ້ ຄວນເກັບທຸກລາຍລະອຽດ ແລະ ເຈົ້າຈະ

ບໍ່ຈໍາເປັນໄປຊອກຫາຂໍ້ມູນໃນກໍລະນີເກີດມີຂໍ້ສົງໄສກັບການສັ່ງຊື້ໃນ

ພາຍຫຼັງ. 

 

ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະເກັບຮວບຮວມ ແລະ ຈັດລະບຽບຂໍ້ມູນ. ອາດຈະໄດ້ໃຊ້ຄວາມຄິດ ແລະ 

ເວລາເພື່ອເຮັດເປັນລະບົບຕິດຕາມ ທີ່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະສະຖານະການ. ລະບົບຕິດ

ເກັບກໍາເອກະສານ ມີທັງລະບົບທີ່ຂຽນໃສ່ປຶ້ມບັນທຶກ ແບບງ່າຍດາຍ ໄປຈົນເຖິງ

ລະບົບທີ່ສົມບູນແບບທີ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ. 

 ການຕິດຕາມການຜະລິດ, ບາງເທື່ອກໍສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໂດຍກົງຕາມປະຕິທິນ 

ແລະ ແຜນດໍາເນີນການຜະລິດ. ມັນຈະງ່າຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ ຖ້າແຜນການຜະລິດ

ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນແຜນໃຫຍ່ໆ ຫຼື ເປັນກະດານຕິດໄວ້ຝາເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນ

ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຂໍ້ມູນ. ນອກຈາກນີ້ ຄວນຈົ່ງບ່ອນວ່າງໄວ້

ສໍາລັບ ຂຽນເນື້ອໃນໃບສັ່ງຊື້ ແລະ ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້ານໍາ. 

 ຮູບແຕ້ມສີລະປະລະ ແລະ ທຸລະກິດການພິມເປັນວຽກທີ່ນໍາໃຊ້ເຈ້ຍ (ຜະລິດ

ຊອງບັດເຊີນ) ຄວນເກັບຂໍ້ມູນໄວ້ແຟ້ມໜຶ່ງຕ່າງຫາກ. ການເກັບໃບບິນກໍ

ເຮັດໄດ້ໃນທໍານອງດຽວກັນນີ້. 

 ຖ້າເປັນໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ກໍຄວນນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີໃນການເກັບຂໍ້

ມູນລູກຄ້າ. 

 

7.5. ການຈັດການວັດຖຸດິບ 

ວັດຖຸດິບເປັນສ່ວນປະກອບພື້ນຖານໃນການຜະລິດສິນຄ້າ, ລວມທັງສິ່ງທີ່ເບິ່ງ

ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ເຊັ່ນ ກາວ ແລະ ເຫຼັກຕະປູ. ບໍ່ຄວນໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ຕ້ອງ

ຫ້າມ, ຖືກລັກມາ ຫຼື ວັດຖຸດິບທີ່ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງເຈົ້າ. 

ຄວນນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ຫຼີກເວັ້ນວັດຖຸດິບທີ່ເປັນ

ອັນຕະລາຍ, ເປັນພິດ ແລະ ທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ເຖິງຈະເປັນວັດຖຸດິບທີ່ຫາງ່າຍກໍ

ຕາມ. 

 

ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າຈະຂາຍໄດ້ຫຼືບໍ່ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການຈັດຈໍາ

ໜ່າຍ, ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ເຈົ້າຈະ

ບໍ່ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ໃນເວລາທີ່ກໍານົດ ຖ້າເຈົ້າຂາດວັດຖຸດິບ ຫຼື ວັດຖຸ

ດິບນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຍືນຍົງ. ວັດຖຸດິບບໍ່ມີຄຸນນະພາບຈະເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງ

ເຈົ້າມີລາຄາຫຼຸດລົງ. 
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 ຊື້ວັດຖຸດິບຈາກແຫຼ່ງທີ່ດີຫຼາຍແຫຼ່ງ. ຖ້າເຈົ້າຊື້ວັດຖຸດິບຈາກ 2-

3 ແຫຼ່ງ ທີ່ດີ ເຊິ່ງ ເປັນຜູ້ສະໜອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ເຈົ້າກໍຈະມີ

ຄວາມສໍາພັນທີ່ດີ ແລະ ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລູກຄ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື

ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດ້ວຍວິທີນີ້ ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ວັດຖຸດິບໃນລາຄາພິເສດ. ເຈົ້າ

ຈໍາເປັນທີ່ຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ດີກັບຜູ້ສະໜອງລາຍອື່ນຕໍ່

ໄປ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ສະໜອງວັດຖຸດິບລາຍນີ້ມີບັນຫາ. ຖ້າເຈົ້າສັ່ງ

ວັດຖຸດິບ ແລະ ຈ່າຍເງິນຕາມເວລາ, ເຂົາເຈົ້າກໍຈະໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ເຈົ້າໃນ

ຍາມສຸກເສີນ. 

 

ຜູ້ສະໜອງທີ່ດີ 

 

ຄຸນລັກສະນະແນວໃດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການສະໜອງວັດຖຸດິບຂອງເຈົ້າ? ຈົ່ງຈື່

ໄວ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການຈາກເຈົ້າ ຄືກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຈາກຜູ້

ສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ກັບເຈົ້າ. 

 

ຜູ້ສະໜອງທີ່ດີ ຜູ້ສະໜອງທີ່ບໍ່ດີ 

 ຈັດສົ່ງຕາມເວລາ ແລະ ຄົບຕາມຈໍາ

ນວນ 

 ຈັດສົ່ງແຕ່ສິນຄ້າທີ່ໄດ້

ຄຸນະພາບ 

 ກໍານົດລາຄາ ແລະ ໄລຍະຊໍາລະ

ເປັນທໍາ 

 ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການແກ້ໄຂ

ບັນຫາ 

 ຈັດສົ່ງຊ້າ ຫຼື ໄວກ່ອນກໍານົດ 

ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ 

 ຈັດສົ່ງສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ຄຸນ

ນະພາບ 

 ຂຶ້ນລາຄາ ຫຼື ປ່ຽນໄລຍະການຊໍາ

ລະໄວຂຶ້ນ 

 ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການແກ້ໄຂ

ບັນຫາ 

 

 

ວິທີການ ແລະ ໄລຍະການສັ່ງວັດຖຸດິບ ແມ່ນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະສະຖານະການທາງທຸລະກິດ 

ແລະ ການຜະລິດຂອງເຈົ້າ. ປະລິມານວັດຖຸດິບທີ່ຈະເກັບໄວ້ໃນການຜະລິດ ຕ້ອງມີ

ຄວາມສົມດູນ ລະຫວ່າງ ຍອດສັ່ງຊື້ໃນປະຈຸບັນ ບວກກັບ ປະລິມານຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 

ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້, ແຕ່ມີຜົນຕໍ່ກັບການໝູນວຽນເງິນສົດ ແລະ ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃຫ້ເຈົ້າບໍ່ຫຼາຍ. ການຫາເວລາທີ່ເໝາະໃນການສັ່ງຊື້ວັດຖຸດິບກໍບໍ່ແມ່ນ

ເລື່ອງງ່າຍປານໃດ, ແຕ່ຫຼາຍໆບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດພິຈາລະນາ ຈາກບັນຫາລຸ່ມ

ນີ້: 

 

1. ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າ 

 ໄລຍະການສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າດົນປານໃດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການສັ່ງວັດຖຸດິບ 

ກ່ອນທີ່ວັດຖຸດິບຈະຖືກສົ່ງມາ? 

2. ການປຸງແຕ່ງ 

 ເຈົ້າຕ້ອງການວັດຖຸດິບທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງ ກ່ອນຈະນໍາມາຜະລິດສິນຄ້າ

ຂອງເຈົ້າ 

(ຕົວຢ່າງ, ເຈົ້າຕ້ອງການວັດຖຸດິບ ແຫ້ງ ຫຼື ສົດ)  

 ການປຸງແຕ່ງໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ? 

3. ລະດູການທີ່ຫາໄດ້ 

 ຖ້າວັດຖຸດິບຫາໄດ້ແຕ່ລະດູດຽວ, ເຈົ້າຕ້ອງຄິດໄລ່ປະລິມານທີ່ເຈົ້າ

ຄໍາ

ແນນໍາ 
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ຕ້ອງການ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ພຽງພໍຕາມປະລິມານທີຕ້ອງໃຊ້ ຈົນກວ່າຈະເຖິງລະດູ

ການໃນປີຕໍ່ໄປ. 

4. ວັດຖຸດິບມີໄລຍະໃຊ້ປະໂຫຍດ(ເກົ່າ ແລະ ເນົ່າເສຍ) 

 ເຈົ້າມີວັດຖຸດິບທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຼັງ

ເວລາຜ່ານໄປໄລຍະໜຶ່ງບໍ? ມີວັດຖຸທີ່ລ້າສະໄໝບໍ? ຖ້າມີ ແມ່ນໃຫ້ສັ່ງ

ສະເພາະຊ່ວງທີ່ພວກມັນສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. 

5. ຄວາມສະດວກໃນການເກັບຮັກສາ 

 ເຈົ້າມີພື້ນທີ່ເກັບຮັກສາທີ່ເໝາະສົມ ລວມທັງ ສະຖານທີ່ ແລະ ສະພາບ

ແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັກສາວັດຖຸດິບໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີຈົນກວ່າ

ການນໍາໃຊ້ຂອງເຈົ້າ. 

6. ການເງິນສໍາລັບວັດຖຸດິບ 

 ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີເງິນສົດ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າວັດຖຸດິບໄວ້ຈົນກວ່າຈະຊໍາ

ລະໝົດ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ລາຄາອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ເຈົ້າກໍຍັງອາດຈະໄດ້

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຢູ່. ທາງທີ່ດີ ເຈົ້າຄວນປຶກສາກັບຜູ້ຈັດສົ່ງລາຍອື່ນໆ

ນໍາ  ເພື່ອປຽບທຽບການຕັດສິນໃຈ. 

7. ຄ່າສິ້ນເປືອງ:  

 ສຸດທ້າຍ, ເມື່ອເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະສັ່ງ, ຈົ່ງຄິດໄລ່ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການ

ວັດຖຸດິບ ລວມທັງ ຄ່າສິ້ນເປືອງ ແລະ ຄິດຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມບົກຜ່ອງ

ຂອງວັດຖຸດິບ ທັງໃນຂະບວນການຈັດສົ່ງ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ. 

 

7.6. ແຮງງານທີ່ມີສີມືພຽງພໍ 

 

ບໍ່ວ່າການຜະລິດຂອງເຈົ້າຈະເປັນການໃຊ້ແຮງງານພຽງເຈົ້າຄົນດຽວ, ຄອບຄົວ ແລະ ມີ

ຄົນງານຊ່ວຍ. ທຸກຄົນຕ້ອງມີທັກສະໃນການຜະລິດ, ມີເວລາ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໄດ້. 

 

ການວິເຄາະກໍາລັງແຮງງານ: 

 ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນການຜະລິດຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ? 

 ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຜະລິດມີໃຜແດ່? 

 ນາຍຊ່າງຂອງເຈົ້າ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສະເພາະດ້ານມາບໍ? ຫຼື ຕ້ອງໄດ້

ຝຶກອົບຮົມດ້ານໃດອີກ? 

 ມີການແບ່ງໜ້າວຽກໃຫ້ກັບຄົນງານແນວໃດ? 

 ຄົນງານໜຶ່ງຄົນສາມາດເຮັດໜ້າວຽກອື່ນໄດ້ບໍ? 

 ເຂົາເຈົ້າສາມາດປັບປ່ຽນ ແລະ ວ່ອງໄວພໍທີ່ຈະເຮັດໜ້າວຽກອື່ນໄດ້ບໍ? 

 ເຈົ້າຕ້ອງການຜູ້ຄວບຄຸມການຜະລິດຫຼາຍປານໃດ? 

 ແມ່ນໃຜເປັນຄົນຕັດສິນໃຈໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ? 

 ມີຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກໃນການຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກບໍ? ເຂົາເຈົ້າພ້ອມສະເໝ

ີບໍ? 

 ເຈົ້າຕ້ອງການຄົນງານມາຊ່ວຍການຜະລິດຕອນໃດ? ພະນັກງານເຕັມເວລາ, ບາງເວລາ 

ຫຼື ບາງລະດູ? 

 ການຜະລິດໃນປະຈຸບັນມີກໍາລັງແຮງງານພຽງພໍແລ້ວບໍ? ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈໜ

້າວຽກຄົບແລ້ວບໍ?  ເຈົ້າສາມາດຂະຫຍາຍການຜະລິດ ໂດຍອາໄສກໍາລັງການຜະລິດ

ໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ເຈົ້າຕ້ອງການຈ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົບໃຫ້ພະນັງານເພີ່ມອີກ

ບໍ? 
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7.7. ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມື 

 

ການມີເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມຈະເຮັດໃຫ້ການຜະລິດດໍາເນີນໄປຢ່າງ

ຕໍ່ເນື່ອງ. ຈົ່ງປະເມີນອຸປະກອນ ດັ່ງນີ້: 

 ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມືຊະນິດໃດທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງ

ເຈົ້າ? 

 ຄົນງານຂອງເຈົ້າໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົບ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ 

ແລະ ເຄື່ອງມືຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼືບໍ່? 

 ອຸປະກອນຍັງໃຊ້ງານໄດ້ດີທຸກຄົບທຸກຢ່າງບໍ? 

 ເຈົ້າໄດ້ມີ ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງການເປ່ເພບໍ? 

 ເຈົ້າມີອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນປ່ຽນ ສໍາຮອງໄວ້ ເພື່ອຫຼີກລຽງການຊຸດ

ສະຫງັກໃນການຜະລິດບໍ? 

 ໃຜເປັນຄົນສ້ອມແປງ ແລະ ບໍໍາລຸງຮັກສານອຸປະກອນ? 

 ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງມີຄ່າບໍາລຸງຮັກສາຫຼາຍປານໃດ? 

 ແຕ່ລະອຸປະກອນ ສາມາດນໍາໃຊ້ດ້ານອື່ນໄດ້ບໍ? 

 ອຸປະກອນແຕ່ລະຊະນິດນໍາໃຊ້ແນວໃດ? ນໍາໃຊ້ຕະຫຼອດເວລາ, ບາງເວລາ, ບາງລະດູ

ການ? ເຈົ້ານໍາໃຊ້ເຕັມປະສິດທິພາບແລ້ວບໍ? 

 ເຈົ້າມີເຊື້ອໄຟ ແລະ ການສະໜອງທີ່ພຽງພໍ? ມີສໍາຮອງໄວ້ໃນກໍລະນີສຸກ

ເສີນບໍ? 

 ເຈົ້າມີອຸປະກອນຄວາມປອດທີ່ເໝາະສົມແລ້ວບໍ? ບັ້ງດັບໄຟ? ໃນກໍລະນີ

ເກີດເຫດ ເຂົ້າຫາໄດ້ງ່າຍບໍ? ທຸກຄົນຮູ້ວິທີນໍາໃຊ້ບໍ? ແລະ ຈະເຮັດ

ແນວໃດໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ? 

 ອຸປະກອນການຜະລິດຂອງເຈົ້າ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນໄດ້

ບໍ? ເຈົ້າສາມາດຂະຫຍາຍການຜະລິດອອກໄປ ໂດຍນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການຜະລິດໃນ

ປະຈຸບັນໄດ້ຫຼືບໍ? 

 

7.8. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນ

ສິນຄ້າ 

ການຈັດລຽງລະບົບການເຮັດວຽກໃຫ້ເໝາະສົມ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດຂອງເຈົ້າໄວ

ຂຶ້ນ, ສາມາດຄວບຄຸມການປັບປຸງຄຸນະພາບ, ແລະ ແຍກສິນຄ້າທີ່ແຕກຫັກ ແລະ ເສຍຫາຍ

ອອກໄດ້. ຄວນໃສ່ໃຈຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນງານສະເໝີ, ແລະ ບໍ່ຄວນປ່ອຍປະ

ລະເລີຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄົນງານ, ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ, ແສງສະຫວ່າງ, 

ການລະບາຍຂອງອາກາດ, ແລະ ການປ້ອງກັນຈາກວັດຖຸດິບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ບໍ່ວ່າຂະໜ

າດ ຫຼື ການຈັດວາງຂອງອຸປະກອນ, ຄວນຝຶກຈັດວາງໃຫ້ເປັນລະບຽບ ໂດຍເລີ່ມຈາກ ຄວາມ

ສະອາດ, ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ, ວັດຖຸດິບອັ່ງຫຼາຍເກີນໄປ, ອາໄຫຼ່, ເຄື່ອງມື, 

ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ວັດສະດຸເປ່ເພ, ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຄວນເກັບ

ມ້ຽນ ແລະ ອະນາໄມສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມເປັນລະບຽບສະເໝີ ຫຼັງຈາກສໍາ

ເລັດວຽກງານ. 

 

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຄວນດໍາເນີນໄປຄືກັບລະບົບການຜະລິດ. ການຕິດຕາມການຜະລິດຈະ

ງ່າຍຂຶ້ນ ເມື່ອຄວາມຄືບໜ້າໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕາມ

ຄືນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຈັດລຽງຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແມ່ນເປັນແຖວຊື່ ເລີ່ມ

ຈາກ ບ່ອນນໍາເຂົ້າວັດຖຸດິບໄປຈົນເຖິງ ບ່ອນສິນຄ້າອອກມາ. ຫຼື ອີກວິທີໜື່ງ 

ແມ່ນບ່ອນນໍາເຂົ້ານໍາວັດຖຸດິບ ແລະ ບ່ອນນໍາສິນຄ້າທີ່ຜະລິດແລ້ວອອກມາ 

ຢູ່ບ່ອນດຽວກັບ ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການຜະລິດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ແມ່ນໝູນອ້ອມບ່ອນ

ເຮັດວຽກ. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍແຫ່ງ ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສະຖານທີ ແລະ 

ອຸປະກອນໃຫ້ເຕັມກໍາລັງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນໃນການ
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ເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 1 ໜ້າວຽກ. ຖ້າເຮັດແນວນັ້ນ, ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມ

ລະມັດລະວັງເປັນສອງເທົ່າ ເນື່ອງຈາກອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບການຜະລິດຜິດພາດໄດ້, 

ແລະ ຖ້າເຖິງຂັ້ນຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາການຜະລິດຊົ່ວຄາວ ຈະເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນອື່ນ

ວ່າງ ແລະ ການຜະລິດກໍຈະຊ້າລົງ. 

 

ຖ້າເຫັນວ່າສະຖານທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ເໝາະສົມ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງພະຍາຍາມເຮັດສິ່ງ

ເຫຼົ່ານີ້: 

 ແຍກສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກສໍາລັບວັດຖຸດິບ, ການ

ຜະລິດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດແລ້ວ, ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່. 

 ແຍກອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 1 ໜ້າວຽກ ອອກໃຫ້ພຽງພໍເຊັ່ນ: 

ມີດຕັດ, ຄ້ອນຕີ, ໄມ້ແມັດ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ດັ່ງນັ້ນ ຄົນງານກໍບໍ່ຈໍາ

ເປັນທີ່ຈະຍ່າງກັບໄປກັບມາທົ່ວບ່ອນເຮັດວຽກ ເພື່ອໄປໃຊ້ອຸປະກອນ

ເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ອີກບ່ອນໜຶ່ງໃນຍາມຕ້ອງການ ຫຼື ກໍລະນີເຮັດເສຍ. 

 ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກກວ້າງຂວາງພຽງພໍ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນງານຈິ່ງຈະບໍ່ຕໍາກັບ

ອຸປະກອນອື່ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕອນແບກຫາມຕ່າງໆ. 

 ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນ ພຽງພໍ, ບໍ່ແອ່ອັດ, ການຈັດລຽງຢ່າງມີຫຼັກການ, ແລະ 

ມີປ້າຍກັບກໍາໄວ້ຄັກແນ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊອກຫາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ງ່າຍ

ຂຶ້ນ. 

 ບ່ອນເກັບວັດຖຸດິບຄວນຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນປ້ອນວັດຖຸດິບ, ແລະ ບ່ອນເກັບ

ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ ຄວນຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນສິນຄ້າອອກມາ.  

 ຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເໝາະສົມ (ອຸນຫະພູມ, ແສງ, ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ) 

ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາອາຍຸການໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງວັດສະດຸໃຫ້ໄດ້ສູງສຸດ. 

 ແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ, ການລະບາຍອາກາດສະດວກ, ການຄວບສະພາບແວດລ້ອມທໍາງານ

ໃຫ້ສະດວກສະບາຍ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຄົນງານ. 

 ຮັກສາສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ. 

 

 

 

 

7.9. ການຜະລິດຕາມຄວາມຕ້ອງການ 

ການຜະລິດຕາຄວາມຕ້ອງການ (JIT) ເປັນປັດຊະຍາການບໍລິຫານອັນໜຶ່ງ ທີ່ເນັ້ນໃສ່

ການຜະລິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍການຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມ

ຕ້ອງການ. ລະບົບການຜະລິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຈະເພີ່ມຜົນກໍາໄລດ້ວຍການຫຼຸດ ຈໍາ

ນວນ ແລະ ລາຄາ  ສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸດິບລົງ, ເພີ່ມຄຸນນະພາບສິນຄ້າ, ຫຼຸດເວລາການ

ຜະລິດ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລົງ ແລະ ຍັງຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນອື່ນໆລົງນໍາ

ອີກ. 

 

ການຜະລິດຕາມຄວາມຕ້ອງການສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດຫັດຖະກໍາມີປະສິດທິພາບ ແລະ 

ເພີ່ມກໍາໄລ. ທິດສະດີການຜະລິດຕາມຄວາມຕ້ອງການ ມີດັ່ງນີ້: 

1. ຜະລິດສິນຄ້າສະເພາະເວລາທີ່ຕ້ອງການ (ເມື່ອທຽບກັບການຜະລິດຕາມສັ່ງໃບ

ສັ່ງຊື້) 

2. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ ດ້ວຍການຫຼຸດຄວາມສິ້ນເປືອງລົງ ແລະ ເພີ່ມຜົນກໍາ

ໄລ. 

 

ຈຸດເດັ່ນຂອງການຜະລິດຕາມຄວາມຕ້ອງການ 

 ວ່ອງໄວ, ສາມາດປ່ຽນແປງການຜະລິດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຈິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງ 
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ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. 

 ການສື່ສານທີ່ວ່ອງໄວ ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຈິ່ງຮູ້ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການທັນ

ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ 

 

 

 

 

 ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດທຸກປະເທດທີ່ບໍ່ສົນໃຈເລື່ອງລະບົບການຜະລິດ.  

 ເຮັດໃຫ້ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຕາມລະດູການຊ້າລົງ ແລະ ຮັກສາຄົນງານໄວ້. 

 ເພີ່ມຮອບວຽນການຜະລິດໄວຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບການສັ່ງຊື້ຊຸດໃຫຍ່ຈາກ

ລູກຄ້າ. 

 ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າເທດສະການທີ່ຈະມາເຖິງ. 

 ສາມາດສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ. 

 

ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບການຜະລິດ ສໍາລັບສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຜູ້ສັ່ງຜະລິດ ລວມທັງ

ສິນຄ້າທີ່ຂາຍບໍ່ອອກ ແລະ ລະບົບການໝູນວຽນເງິນສົດຂອງເຈົ້າກໍຈະຢຸດສະຫງັກ

ຈົນກວ່າຈະສາມາດຂາຍສິນຄ້າອອກໄດ້. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ເມື່ອເຈົ້າຕ້ອງການເພີ່ມ

ກໍາລັງຜະລິດຊົ່ວຄາວ, ຫຼື ກໍລະນີທີ່ເຈົ້າຮັບການສັ່ງຊື້ສີນຄ້າຫຼາຍກວ່າ

ປົກກະຕິ, ລອງໃຊ້ລະບົບການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ (OT), ຮັບຄົນງານຊົ່ວຄາວ, ຫຼື ເຮັດ

ວຽກແບບຮັບເໝົາ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຜ່ານວິກິດໄປໄດ້. 

 

7.10. ການຮັບມືກັບ ອຸປະສັກ ແລະ ໄພພິບັດ 

ອຸປະສັກ ແມ່ນເງື່ອນໄຂ ຫຼື ສະຖານະການຄວາມກ້າວໜ້າຄ່ອຍໆຫຼຸດຖອຍລົງ ຫຼື 

ຢຸດຕົວລົງຊົ່ວຄາວ. ອຸປະສັກການຜະລິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກ ຂະບວນການຜະລິດ, 

ຄົນງານ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ເຊັ່ນ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ 

ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ. ອຸປະສັກການຜະລິດ ແມ່ນມາຈາກຢຸດສະຫງັກ ຖ້າເຈົ້າ: 

 ເຈົ້າຂາດວັດຖຸດິບ ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃນເວລາຕ້ອງການ. 

 ເຈົ້າຂາດຊ່າງທີ່ຊໍານານງານ ຫຼື ຄົນງານທີ່ເຈົ້າມີ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃນ

ການຜະລິດຂອງເຈົ້າ. 

 ເຈົ້າຂາດການໝູນວຽນເງິນສົດ, ຫຼື ຂາດງົບປະມານໃນການຊື້ວັັດສະດຸ ແລະ 

ຈ້າງຄົນງານ. 

 ເກີດໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ຫຼື ເຫດການທາງການເມືອງທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່

ການຜະລິດຂອງເຈົ້າ. 

 

ການຜະລິດຈະຊັກຊ້າລົງ ຖ້າຫາກ: 

 ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າບໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເໝາະສົມ. 

 ອຸປະກອນການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າບໍ່ເໝາະສົມກັບວຽກທີ່ເຮັດ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້

ມີການສ້ອມແປງ. 

 ຂາດຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ຄວບຄຸມການ

ຜະລິດ. 

 ຕາຕະລາງເຮັດວຽກເຕັມແຕ່ມື້ພັກທາງລັດຖະການ ຫຼື ວັນພັກ

ເທດສະການອື່ນໆ. 

 ຄົນງານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໜ້າວຽກອື່ນໆ (ລາພັກ) ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການລາພັກ

ລະດູການຜະລິດກະສິກໍາ. 

 ຄົນງານມີຄວາມກັງວົນເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈິ່ງ

ຄໍາແນະນໍາ 
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ລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກຊ້າລົງ. 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບການຜະລິດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຈະຕ້ອງມີການຮັບມືກັບສິ່ງທີ່

ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ອາດຈະເກີດມີໄພນໍ້າຖ້ວມ ຫຼື ການຂົນສົ່ງ

ວັດຖຸດິບບາງຊະນິດ ຈາກຜູ້ຈັດສົ່ງບາງລາຍອາດຈະມາຊ້າ ຫຼື ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. 

ຂະນະທີ່ເຈົ້າເອງກໍບໍ່ສາມາດຄາດເດົາເຫດການເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້. ຈົ່ງພະຍາຍາມສ້າງ

ແຜນສໍາຮອງໄວ້ ດັ່ງນີ້: 

 ຫາວັດຖຸດິບຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ 

 ເພີ່ມການເກັບວັດຖຸດິບຈາກປະລິມານທີ່ຕ້ອງການ, ບໍ່ລວມກັບ ການຄິດໄລ່

ຄ່າວັດຖຸດິບເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ສະເໜີຜ່ານມາ (ແຕ່ບໍ່ຄວນຫຼາຍເກີນໄປ 

ເພາະວ່າຈະເຮັດໃຫ້ ການໝູນວຽນຂອງກະແສເງິນສົດຢູ່ກັບວັດຖຸດິບຢ່າງດຽວ) 

 ຝຶກການເຮັດວຽກໃຫ້ຄົນງານ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ຄົນງານໜຶ່ງຄົນເຮັດໄດ້ຫຼາຍໜ

້າວຽກ. 

 ສໍາຮອງອາໄຫຼ່ເຄື່ອງຈັກໄວ້. 

 ສໍາຮອງພະລັງານເຊື້ອໄຟໄວ້. 

 ຫາແຫຼ່ງງົບປະມານສໍາຮອງໄວ້. 

 ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບລູກຄ້າຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

 

ໄພພິບັດ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ ເຈົ້າ ແລະ ລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ. ນັບທັງບັນຫາທີ່

ເຈົ້າໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີທັນໃດ. ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາສາມາດພົບໄດ້ 

ແລະ ປ້ອງກັນໄດ້ ຈາກກໍລະນີອື່ນໆ. ລູກຄ້າຈະນັບຖືຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງເຈົ້າ, 

ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມຕົງຕໍ່ເວລາໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ດັ່ງນັ້ນຖ້າໄພພິບັດ

ຄັ້ງນີ້ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ເຈົ້າກໍຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມສໍາພັນກັບ

ລູກຄ້າໄວ້ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບອີກໃນອະນາຄົດ. 

 

ຖ້າຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເປັນເລື່ອງຍາກສໍາລັບເຈົ້າທີ່ຈະຕອບສະໜອງ ຫຼື ມີ

ຂໍ້ສະເໜີອື່ນໆອີກ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບຄືນ ແລະ ຖາມເຂົາເຈົ້າໃຫ້ລະອຽດ. ບໍ່ຄວນ

ຕັດສິນໃຈ ຫຼື ປ່ຽນແປງແທນລູກຄ້າໃນເມື່ອເຈົ້າຍັງບໍ່ຮູ້ເຫດຜົນສໍາລັບ ການ

ຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ, ຫຼື ຄວາມສໍາຄັນອື່ນໆອີກ. ບາງເທື່ອເຈົ້າ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດ

ຫາທາງເລືອກອື່ນອັນເປັນທີ່ຍອມຮັບທັງສອງຝ່າຍ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍຄວນ

ຍົກເລີກການການສັ່ງຊື້ໃນຕອນນັ້ນເລີຍ ກ່ອນທີ່ຈະເສຍເວລາ ແລະ ເງິນຄໍາໄປກັບ

ສິ່ງເຮັດບໍ່ໄດ້ ແລະ ລູກຄ້າຂອງເຈົ້າກໍມີເວລາທີ່ຈະສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຊະນິດໃໝ

່. 

 

ຖ້າເກີດສິ່ງຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນ ທີ່ເປັນອຸປະສັກກັບການນັດມື້ຈັດສົ່ງ

ສິນຄ້າ, ເຈົ້າສາມາດຮັບການສັ່ງຊື້ນັ້ນໄວ້ໄດ້. ປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຈົ້າຈະ

ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ, ຈົງອົດທົນຕໍ່ໄປ ເພື່ອເປັນການຮັກສາ ຄວາມສໍາພັນ ແລະ ຊື່

ສຽງ ໃນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການເປັນຜູ້ນໍາ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຈະມີ

ຜົນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດ. ສິ່ງສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, ຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍເລັກໜ້ອຍໃນໄລຍະສັ້ນ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບລູກຄ້າ ແລະ ສະເໜີທາງເລືອກ

ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຮັກສາຍອດການສັ່ງຊື້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 

 ຈັດສົ່ງສິນຄ້າໄວຂຶ້ນ ແຕ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ເຈົ້າເປັນຄົນ

ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນເກີນນັ້ນ. 

 ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດຈາກການຈັດສົ່ງທີ່ຊັກຊ້າ. 

 ແບ່ງການຈັດສົ່ງອອກເປັນ 2 ຫຼື 3 ຄັ້ງ. 
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ການຄວບຄຸມ

ຄຸນະພາບ 



 

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບ ຜູ້ຜະລິດ ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 
50 

8. ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ 

 

 

ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ ເປັນວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ສິນຄ້າທີ່

ຜະລິດອອກມານັ້ນມີຄຸນນະພາບບໍ່ປ່ຽນແປງ (ຄຸນນພາບຄົງທີ່) ແລະ ຕອບສະໜອງ 

ຫຼື ເກີນມາດຕະຖານ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ໄດ້ກໍານົດ

ລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນ: ລາຄາ, ຄວາມຊໍານານງານ, ວັດຖຸດິບ, ການອອກແບບ, ສີ, ຂະໜາດ, ຮູບ

ແແບບ, ໂຄງສ້າງ, ນໍ້າໜັກ, ສໍາເລັດຮູບ, ການຕິດສະຫຼາກ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການບັນຈຸ 

ແລະ ວິທີການຂົນສົ່ງ. 

 

ການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລະບົບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ແນ່ນອນ ຈະ

ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊື້. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້

ສ້າງມາດຕະຖານດ້ານຄຸນນພາບ ແລະ ລະບົບການຜະລິດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕ້ອງການລູກຄ້າ ໂດຍສະເພາະຖ້າເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັບເໝົາການຜະລິດ. ຄຸນນະພາບ

ການຜະລິດຄວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງ ສິນຄ້າສົ່ງອອກ ແລະ ສິນຄ້າຕົວຢ່າງ. 

ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ຄຸນນະພາບຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ເປັນການຜະລິດ

ທີ່ສິ້ນເປືອງວັດຖຸດິບ, ເສຍເວລາ, ເສຍເງິນ ແລະ ເສຍຄວາມພະຍາຍາມ ເພາະວ່າມັນ

ຜະລິດມາແລ້ວຂາຍບໍ່ໄດ້, ຫຼື ຖ້າຂາຍອອກໄປກໍຈະມີສຽງຈົ່ມວ່າຂອງລູກຄ້າຕາມມາ 

ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ຽນແທນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການ

ສັ່ງຊື້ຈາກເຈົ້າອີກ. ລູກຄ້າມີສິດທີ່ຈະຂໍປ່ຽນສິນຄ້າທຸກຢ່າງ ໂດຍແມ່ນ

ເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັບພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ໃນກໍລະນີທີ່ສິນຄ້າບໍ່ສອດຄ່ອງ

ກັບໃບສັ່ງຊື້ ຫຼື ບໍ່ຄືກັບສິນຄ້າຕົວຢ່າງທີ່ເຈົ້າໄດ້ໂຄສະນາກັບເຂົາເຈົ້າ. 

 

ການຄວບຄຸນນະພາບຄວນໄດ້ເຮັດຢູ່ທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດ, ເລີ່ມຈາກ

ວັດຖຸດິບ. ເລີ່ມຕົ້ນຕ້ອງຊອກຮູ້ສາເຫດຂອງບັນຫາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຈົ້າກໍສາມາດ

ແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ຈະຕາມມາໃນຂະບວນການດໍາເນີນການຜະລິດໄດ້. ຖ້າ

ເຈົ້າມີບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ໃຫ້ຢຸດຂະບວນການຜະລິດກ່ອນ, ບໍ່ຄວນ

ສືບຕໍ່ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ອາດຈະບໍ່ສາມາດຂາຍອອກໄດ້. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບການ

ຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍັງເປັນການປ້ອງກັນໃຫ້ເຈົ້າດໍາເນີນການຜະລິດຕັ້ງແຕ່

ຕົ້ນຈົນຈົບ. ນອກຈາກນີ້ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດ

ສາມາດດໍາເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. 

 

ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄຸນນະພາບ, ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີລະບົບການເຮັດວຽກ ດ້ວຍການ

ຈັດແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ມີຜູ້ຄວບຄຸບຄຸນນະພາບການຜະລິດໃນແຕ່ລະ

ຂັ້ນຕອນ. ແຜນວາດການສະແດງທີ່ເຈົ້າໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າ

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ ຜ່ານຂະບວນ

ການຜະລິດ 

 ເພື່ອກໍານົດອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈຄຸນະພາບ

ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 6 
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ກວດເບິ່ງການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໄດ້, ແລະ ຍັງສາມາດກໍານົດໄວ້ໃນ

ຕາຕະລາງການເຮັດວຽກ ແລະ ການຕິດຕາມການຜະລິດຕື່ມອີກ. 

 

 
 

8.1. ວັດຖຸດິບ 

 

ຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການຄວບຄຸບຄຸນະພາບ ແມ່ນຄວາມໃສ່ໃຈໃນການເລືອກວັດຖຸດິບ

ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ວັດຖຸດິບນັ້ນຄວນຈະຄືກັບຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຜູ້

ຊື້ເບິ່ງ. ຖ້າບໍ່ສາມາດຫາວັດຖຸດິບຄືກັບຕົວຢ່າງໄດ້ ຫຼື ຕ້ອງການເອົາວັດຖຸ

ດິບອື່ນມາປ່ຽນທຽນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຊື້ຮັບຮູ້ກ່ອນ. ວັດຖຸດິບ

ທຸກຊິ້ນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຄຸນນະພາບ. ຕົວຢ່າງ, ວັດຖຸດິບທີ່ເປັນ

ໄມ້ ຕ້ອງແຫ້ງ ຫຼື ບໍ່ມີຮອຍແຕກລ້າວ, ເນື້ອໄມ້ຕ້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງຄວາມແຫ້ງໄວ

ຂອງສີ ແລະ ການຫົດຕົວ, ແລະ ຮູບຮ່າງ ແລະ ການຢຶດຕິດຄວນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ພ້ອມ

ໃຊ້ງານ. ວັດຖຸດິບທັງໝົດຄວນມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສີສັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ມັນບໍ່

ແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີ່ດີ ທີ່ຈະມາຕົກລົງກັນໃນເລື່ອງຂອງຄຸນນະພາບ ທີ່ມີມູນ

ຄ່າພຽງເລັກໜ້ອຍ, ແຕ່ເປັນການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ. ການຊື້

ວັດຖຸດິບທີ່ມີລາຄາສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ແຕ່ມີຄຸນນະພາບ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການຊື້

ຂາຍກັນໃນໄລຍະຍາວ. 

 

8.2. ຂະບວນການຜະລິດ 

 

ຜູ້ຊື້ບາງລາຍອາດຈະຂໍໃຫ້ສົ່ງສິນຄ້າຕົວຢ່າງ (ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ສິນຄ້າຕົວຈິງ) 

ໄປໃຫ້ເບິ່ງ ເພື່ອນໍາໄປພິຈາລະນາວ່າຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືບໍ່ 

ກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງຊື້. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຜ່ານຂະບວນການຜະລິດຈິ່ງສາມາດຊ່ວຍ

ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມຜິດພາດ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂ ກ່ອນທີ່ຈະມີຄວາມຜິດພາດທາງລາຄາຈະ

ເກີດຂຶ້ນ. ຈົ່ງນໍາໃຊ້ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ເພື່ອກວດເບິ່ງການຕິດຕາມຄຸນນ

ພາບທີ່ມີຢູ່ໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງເຈົ້າ. ສາມາດເບິ່ງຕົວຢ່າງຢູ່ ຂໍ້ 8.2 

ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ. 

 

8.3. ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄົນງານ 

 

ສ່ວນຫຼາຍ ຫັດຖະກໍາຈະຜະລິດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ກວ້າງປານໃດ ແລະ 

ການຮັບສັ່ງການຜະລິດຈໍານວນຫຼາຍຈິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອາໄສຄົນງານເພີ່ມ. ໃນ

ກໍລະນີນີ້, ການໃສ່ໃຈເປັນພິເສດຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສິນຄ້າ

ທີ່ຜະລິດອອກມາສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ຄືກັບຕົ້ນສະບັບ. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊ່າງຜູ້ຜະລິດຈິ່ງເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ. ຊ່າງຜະລິດຄວນເຂົ້າໃຈ

ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິທີຕອບສະໜອງຄຸນນະພາບທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ. ຊ່າງ

ຜະລິດທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຕ້ອງໄດ້

ເຮັດລາຍການໃນການກວດກາຄຸນນະພາບໃນສ່ວນທີ່ແຕ່ລະຄົນຮັບຜິດຊອບ. 
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8.4. ສະພາບການເຮັດວຽກ 

 

ຄຸນະພາບທີ່ດີ ແມ່ນມີສ່ວນມາຈາການສະພາບການເຮັດວຽກຂອງຊ່າງຜູ້ຜະລິດ. ສະພາບ

ການເຮັດວຽກ ລວມມີ ຄ່າແຮງງານທີ່ຍຸຕິທໍາ, ມີການຈັນສັນໜ້າວຽກ ແລະ ອຸປະກອນ

ທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ມີແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຄົນງານ. ລາຄາຈ້າງງານມີຜົນຕໍ່ຄຸນະພາບຂອງ

ການຜະລິດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ການຜະລິດເຕັມທີ່. ຖ້າຊ່າງຜະລິດ

ສິນຄ້າຈໍານວນຫຼາຍສໍາເລັດກ່ອນເວລາກໍານົດ ກໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ເລີຍວ່າ 

ຄຸນະພາບຂອງສິນຄ້ານັ້ນມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າຊ່າງຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕໍ່າ, 

ເຂົາເຈົ້າຈະມີແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງ. 

 

ສຸດທ້າຍ ການຜະລິດທີ່ມີຄຸນະພາບທີ່ດີ ຍັງຂຶ້ນກັບ ສະພາບການເຮັດວຽກ. 

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຄວນໃຫ້ສະອາດ ແລະ ມີເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມ. ບາງເທື່ອ ເລື່ອງ

ເລັກນ້ອຍກໍມີຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ກັບການຜະລິດຂອງເຈົ້າ. 

 

 
 
 

8.5. ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການບັນຈຸ 

 

ຄຸນະພາບຈະຫຼຸດລົງ ຖ້າການບັນຈຸບໍ່ເໝາະສົມ. ສິນຄ້າອັນໜຶ່ງທີ່ຜ່ານການ

ຜະລິດມາດີ, ແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາການຂົນສົ່ງ ກໍ່ຖືວ່າເສຍຫາຍຄືກັນ. ການ

ໃສ່ກ່ອງ ຫຼື ຫີບຫໍ່ ຍັງນໍາມາຊຶ່ງຄວາມເສຍຫາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສິນຄ້າ

ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການຫຸ້ມຫໍ່ໃນຄະນະທີ່ຍັງປຽກຊຸ່ມ, ແໜ້ນເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່

ມີການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ. ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ ຍັງລວມເອົາການບັນຈຸສິນຄ້າ 

ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ ຈົນກວ່າຈະເຖິງມືຜູ້ຊື້. ການບັນຈຸທີ່ເໝາະສົມ

ຈິ່ງເປັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຜະລິດ. 

 

 

8.6. ສິນຄ້າຕົວຢ່າງ 

 

ເມື່ອຜະລິດສິນຄ້າຕົວຢ່າງ ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຜະລິດ 2 ຢ່າງ. ຢ່າງທີ 1 ສົ່ງໄປ

ໃຫ້ລູກຄ້າເບິ່ງ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງເຈົ້າກໍ່ເກັບໄວ້ ເພື່ອບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ 

ລາຍລະອຽດ ຂອງຂັ້ນຕອນການຜະລິດຕ່າງໆ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ເຈົ້າຈະມີຕົ້ນແບບໃນການ

ອ້າງອີງ ແລະ ປຽບທຽບການຜະລິດຂອງເຈົ້າ ກັບສິນຄ້າຕົວຢ່າງໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນ 

ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ. ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການ

ຄວບຄຸມຄຸນະພາບ. ໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງສິນຄ້າຕົວຢ່າງໃຫ້

ລູກຄ້າເບິ່ງຢ່າງຮີບດ່ວນ, ໃຫ້ຜະລິດ 2 ຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ

ວ່າເປັນ ສະບັບສໍາເນົາ. ໃນເມື່ອເຈົ້າມີສະບັບສໍາເນົາໄວ້ ເຈົ້າກໍ່ສາມາດປຶກສາ

ການປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຜະລິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າ

ລູກຄ້າຂໍໃຫ້ເຈົ້າປ່ຽນສີເງົາໃຫ້ດໍາຂຶ້ນດ້ວຍການເພີ່ມສີຂຽວລົງໄປ, ເຈົ້າ

ກໍ່ສາມາດເບິ່ງສີເງົາຕົ້ນສະບັບທີ່ເຈົ້າສົ່ງໄປໃຫ້ລູກຄ້າເບິ່ງ. ຈົ່ງຈື່

ໄວ້ວ່າ, ໃນເມື່ອລູກຄ້າມີສິນຄ້າຕົວຢ່າງໃນມື ແລະ ເຈົ້າບໍ່ຜະລິດຕົງຕາມນັ້ນ

, ເຂົາເຈົ້າກໍຈະມີສິ່ງອ້າງອີງໄດ້. ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ເຈົ້າ

ໄດ້ຜະລິດເປັນຕົວຢ່າງ ໂດຍການຮັກສາ ສິນຄ້າຕົວຢ່າງໄວ້ໜຶ່ງອັນ. 
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8.7. ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ - ທົບທວນຄືນ  

ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ ມີດັ່ງນີ້: 

 ການກວດສອບການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດ 

 ນໍາໃຊ້ການກວດສອບການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຢູ່ຕະຫຼອດ ຕິດຕາມກວດກາຄວາມ

ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄຸນະພາບໃນການຜະລິດ. 

 ກວດສອບທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່ານາຍຊ່າງຮູ້ກວດ

ສອບທຸກຢ່າງໃນຂັ້ນຕອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ. 

 ຜະລິດສິນຕົວຢ່າງ 2 ອັນ, ອັນໜຶ່ງເກັບໄວ້ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງສົ່ງໃຫ້ລູກ

ຄ້າເປັນຕົວຢ່າງ. 

 ຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນນະພາບ ຂອງ: 

 ວັດຖຸດິບ 

 ຂະບວນການຜະລິດ 

 ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄົນງານ 

 ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກ 

 ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການບັນຈຸ 
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ຕາຕະລາງ 6C: ແບບກວດສອບ ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບສິນຄ້າຕົວຢ່າງ 
ແມ່ນ/

ບໍ່ແມ່ນ 

ສີ 

ກົງກັບສີທີ່ລູກຄ້າສັ່ງບໍ? 

ຄືກັບຕົວຢ່າງບໍ? 

ສີຄືກັນທຸກອັນບໍ? ແຫ້ງ? ສີລອກອອກ ຫຼື ຈາງລົງບໍ? 
 

ວັດຖຸດິບ 
ຄຸນະພາບຄືກັບຕົວຢ່າງບໍ? 

ຄຸນະພາບທຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລູກຄ້າສັ່ງບໍ? 
 

ກິ່ນ 

ສິນຄ້າມີກິ່ນຂອງຄາບ ຂີ້ໝ້ຽງ, ສີ, ກິ່ນອົບ, ມຶກຍ້ອມ

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

ເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຕໍ່ວ່າໄດ້. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້

ອັດອາກາດເຂົ້າໄປພຽງພໍແລ້ວບໍ ກ່ອນທີ່ຈະບັນຈຸ ແລະ ຈັດ

ສົ່ງ. 

 

ຂະໜາດ 

ຂະໜາດໄດ້ຕາມສິນຄ້າຕົວຢ່າງບໍ? ຫຼື ໄດ້ຕາມຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າບໍ? 

ການຜະລິດແຕ່ລະຄັ້ງ ຂະໜາດເທົ່າກັນບໍ? 

ນໍ້າໜັກເທົ່າກັບຕົ້ນສະບັບບໍ? 

 

ສໍາເລັດຮູບ 

ເປັນສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບຕາມສັ່ງ ແລະ ມີການຕົບແຕ່ງເພີ່ມ

ບໍ? 

ລູກຄ້າມັກສິນຄ້າຕົວຢ່າງ ແລະ ສັ່ງຊື້ຕາມນັ້ນບໍ? 
 

ການປະກອບ

ສ້າງ 

ເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມ, ຊ່າງມີສີມື ແລະ 

ເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຈັດສົ່ງ

ສິນຄ້າ? 
 

ການເກັບ

ມ້ຽນ 

ມີການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມບໍ? ມີເບົ້າຫຼອມ? ແມງໄມ້? 

ລະດັບຄວາມຊຸ່ມເໝາະສົມ? 
 

ການຫຸ້ມ

ຫໍ່ 

ສະຫຼາກ, ປ້າຍຊື່, ແລະ ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ ມີຄຸນນະພາບບໍ? 

ຫຼື ໃສ່ຖົງຕາມລູກຄ້າສັ່ງບໍ? 
 

ການບັນຈຸ 
ອຸປະກອນບັນຈຸຢູ່ໃນສະພາບດີບໍ? ກ່ອງແໜ້ນໜາພໍທີ່ຈະ

ຫິ້ວໄດ້ບໍ? ປ້ອງກັນນໍ້າໄດ້ບໍ? 
 

ເລັ່ງດ່ວນ 
ຖ້າເປັນການຜະລິດທີ່ເລັ່ງດ່ວນ? ເຈົ້າມີການຫຼຸດຄຸນ

ນະພາບສິນຄ້າລົງບໍ? 
 

ອື່ນ?   

ອື່ນ?   

ອື່ນ?   

 

ແບບກວດສອບ 
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ການຄິດໄລ່ຕົ້ນ

ທຶນ ແລະ ການຕັ້ງ

ລາຄາ 
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9. ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ ແລະ 

ການຕັ້ງລາຄາ 
 

9.1. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ການຕັ້ງລາຄາ ແລະ ການ

ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ 

ຕົ້ນທຶນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວເລກ. ຕົ້ນທຶນແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໃຊ້ເຂົ້າ

ໃນການຜະລິດສິນຄ້າໃດໜຶ່ງ. ລາຄາແມ່ນສີລະປະອັນປານີດອັນໜຶ່ງ. ລາຄາແມ່ນສິ່ງ

ທີ່ເຈົ້າສາມາດຂາຍສິນຄ້າອັນໃດໜຶ່ງອອກ, ແມ່ນຈໍານວນເງິນທີ່ລູກຄ້າເຕັມໃຈ

ຈ່າຍໃນການຊື້ສິ່ງຂອງຊະນິດນັ້ນ. ມັນເປັນການປຽບທຽບການຂາຍຂອງຄູ່ແຂ່ງນໍາ

ອີກ. ໃນການກໍານົດລາຄາ ເພື່ອໃຫ້ຄວບຄຸມຕົ້ນທຶນ ແລະ ກໍາໄລທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ເປັນ

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ຄື ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ. 

 

9.2. ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ 

ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ ແມ່ນການລວມ (ບວກ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການ

ຜະລິດ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າໃດໜຶ່ງ. ຕົ້ນທຶນການຜະລິດຂອງເຈົ້າ ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ທັງໝົດທີ່ເຈົ້ານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. 

 

ຕົ້ນທຶນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ 

ຕົ້ນທຶນທາງກົງ ແມ່ນວັດສະດຸທາງກາຍະພາບ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ບວກກັບ

ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຜະລິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 

 ວັດຖຸດິບ, ລວມທັງ ສີ, ກາວ, ແລະ ໄໝຫຍິບ 

 ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ປະຈໍາ 

 ແຮງງານ, ເວລາ ແລະ ຄ່າຈ້າງຄົນງານ 

 ຄວາມສິນເປື້ອງ: ສິ່ງທີ່ຊື້ມາແລ້ວໃຊ້ປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ 

 ການສົ່ງເສີມການຂາຍ (ໂປຣໂມເຊິນ) ການຫຸ້ມຫໍ່, ສະຫຼາກ, ການຕິດຊື່ ແລະ 

ອື່ນໆ 

 

ຕົ້ນທຶນທາງອ້ອມ ແມ່ນທຸການໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ເຈົ້າໃຊ້ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ 

ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນ ຖ້າເຈົ້າດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້

ເປັນເຈົ້າຂອງ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມແມ່ນຈະມີສະເໝີ. ຕົວຢ່າງ, 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ຕົ້ນທຶນແຕ່ລະປະເພດທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ 

 ເພື່ອສຶກສາວິທີຕັ້ງລາຄາສິນຄ້າ 

 ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານກະແສການເງິນ ຜ່ານການ ເຮັດ

ລະບົບບັນຊີຕິດຕາມ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ບົດຮຽນນີ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 7 
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ການນໍາໃຊ້ນໍ້າປະປາ ແລະ ໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການຜະລິດສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ ແລະ ໃນການດໍາ

ເນີນທຸລະກິດ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາຮອງລວມມີດັ່ງນີ້: 

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

ປະກັນໄພ ແລະ ອື່ນໆ 

 ການບໍາລຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ 

 ໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ ເຊັ່ນ: ປຶ້ມບັນທຶກ, ຄ່າສົນສົ່ງ, ຄ່າໄປສະນີ. 

 ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ: ເຈ້ຍ, ບິກ. ຄອມພິມເຕີ, ເຄື່ອງສົ່ງແຟກ. 

 ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ນໍ້າມັນທີ່ໃຊ້ໃນການໄປແກ່ເອົາວັດຖຸດິບ ແລະ ສົ່ງ

ສິນຄ້າ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດສິນຄ້າໃໝ່ (ວັດຖຸດິບ, ແຮງງານ, ແລະ ສິ່ງຈໍາ

ເປັນອື່ນໆ) 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ ແລະ ຈັດສົ່ງສິນຄ້າ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຕະຫຼາດ ແລະ 

ສົ່ງເສີມການຂາຍ, ລວມທັງ ຄ່າສະຖານທີ່ວາງສະແດງ, ຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປ

ວາງສະແດງ ຫຼື ຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຂາຍ. 

 ຄ່າຈ້າງຄົນທໍາຄວາມສະອາດ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງສັງຄົມຕ່າງໆ 

 ຄ່າເດີນທາງ ຫຼື ຮັບສົ່ງຄົນງານໄປວຽກ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງສະມາຄົມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຈັດງານວາງສະແດງ ແລະ ສົ່ງເສີມ

ສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ. 

 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ແລະ ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍປະຈໍາເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນກາຜະລິດ

ເຊັ່ນ: ຄ່າເຊົ່າ, ເງິນເດືອນ, ປະກັນໄພ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາແຕ່ລະຄັ້ງຈະມີຈໍານວນ

ເທົ່າໆກັນ ຢູ່ໃນການບັນທຶກຂອງເຈົ້າ. 

 

ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຈາກການຜະລິດ

ຂອງເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ວັດຖຸດິບ, ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ວັນທີ່ເຮັດວຽກເພີ່ມ (ຄ່າຈ້າງ) ແລະ 

ຄ່າຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ອາດຈະຂຶ້ນ-ລົງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈໍາເປັນທີ່ຈະນໍາມາຄໍາ

ນວນທຸກຄັ້ງເຈົ້າຈົດບັນທຶກ. 

 

 

9.3. ການເກັບບັນທຶກ 

ຖ້າບໍ່ມີການບັນທຶກລະອຽດ ເຈົ້າກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບການລົງທຶນ ເມື່ອ

ເຈົ້າຂາຍສິນຄ້າໄດ້. ວິທີດຽວທີ່ສາມາດສະຫຼຸບການໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຄື ການເຮັດບັນຊີ

ສັງລວມແຕ່ລະສິນຄ້າທີີ່ເຈົ້າຂາຍອອກໄປ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າ

ໄຟຟ້າລວມຢູ່ໃນລາຄາສິນຄ້າທີ່ຂາຍອອກໄປ, ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ມີເງິນມາຈ່າຍຄ່າໄຟ. 

ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດບັນຊີສໍາລັບການລົງທຶນທັງໝົດ ແລະ ມີລະບົບການ

ບັນທຶກທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າ ແລະ ພະນັງານບັນຊີ 

ຫຼື ຜູ້ເກັບມ້ຽນ ສາມາດນໍາມາຄໍານວນຄືນໄດ້. 

 

ມີ 2 ວິທີໃນການຈັດສັນຄ່າໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະເດືອນໃສ່ສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ: 

 ການເພີ່ມຈໍານວນເງິນເຂົ້າລາຄາສິນຄ້າແຕ່ລະຢ່າງ ຫຼື 

 ການເພີ່ມອັດຕາຕົ້ນທຶນທາງອ້ອມໃສ່ການຜະລິດແຕ່ລະຢ່າງ 

 

 



 

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບ ຜູ້ຜະລິດ ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 
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9.4. ກະແສເງິນສົດ 

ກະແສເງິນສົດ ເປັນການເຄື່ອນເໜັງຂອງເງິນເຂົ້າ ແລະ ອອກ ໃນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ 

 

 ກະແສເງິນສົດຂາເຂົ້າ ມາຈາກລູກຄ້າທີ່ຊື້ສິນຄ້າ. ຖ້າສິນຄ້າຂາຍບໍ່ໄດ້

ໃນຂະນະນັ້ນ, ກະແສເງິນຂາເຂົ້າ ແມ່ນມາຈາກເງິນເກັບໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

 ກະແສເງິນສົດຂາອອກ ແມ່ນເປັນການຈ່າຍອອກໄປ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຊື້

ວັດຖຸດິບ, ການເຊົ່າຕ່າງໆ, ຈ່າຍເງິນເດືອນ, ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆອີກ. 

 

ຖ້າກະແສເງິນສົດຂາເຂົ້າ ຫຼາຍກວ່າກະແສເງິນສົດຂາອອກ, ການວຽນເງິນຂອງເຈົ້າຈະ

ເປັນບວກ ແລະ ເຈົ້າຈະມີເງິນສົດໃນການຈ່າຍບິນຕ່າງໆ. ຖ້າກະແສເງິນສົດຂາອອ 

ກຫຼາຍກວ່າກະແສເງິນສົດຂາເຂົ້າ, ເຈົ້າກໍຈະຕົກຢູ່ສະຖານະການລໍາບາກ. ເຖິງແມ່ນ

ວ່າ ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າຈະມີກໍາໄລຢູ່ກໍຕາມ, ແຕ່ສະຖານະການທາງກະແສເງິນສົດຂອງ

ເຈົ້າຈະເປັນລົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີລາຍຈ່າຍລໍຢູ່ຫຼາຍລາຍການ. ວິທີວິເຄາະ

ການສະແດງກະແສເງິນສົດແບບງ່າຍໆ ແມ່ນການປຽບທຽບ ຍອດຄ້າງຈ່າຍ ກັບຍອດຂາຍຂອງ

ທຸກໆທ້າຍເດືອນ. ຖ້າເຫັນວ່າ ຍອດຄ້າງຈ່າຍ ສູງກວ່າຍອດຂາຍ, ເຈົ້າຈະຕ້ອງໃຊ້

ຈ່າຍເງິນສົດອອກໄປສູງກວ່າ ຍອດທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນເດືອນໜ້າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ

ໝູນວຽນກະແສເງິນສົດຂອງເຈົ້າມີບັນ. 

9.5. ກໍາໄລ 

ກໍາໄລເກີດຂຶ້ນເມື່ອຍອດຂາຍຫລາຍກ່ວາເງິນລົງທຶນໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ. ກໍາໄລບໍ່

ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບເງິນເດືອນຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ. ເງິນເດືອນເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໂດຍກົງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມ ແມ່ນການ

ໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. 

 

ກໍາໄລເປັນການຫາເງິນຈາກການຂາຍສິນຄ້າ ຫຼັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດອອກ. ເມື່ອ

ເກີດມີກໍາໄລ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຕ້ອງເລືອກ: 

 

 ຫັກກໍາໄລອອກ ທຸລະກິດ ຫລື 

 ຮັກສາກໍາໄລໄວ້ໃນທຸລະກິດຄືເກົ່າ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນເງິນສົດ ຫຼື ການນໍາ

ເອົາກໍາໄລນັ້ນໄປລົງທຶນໃໝ່. 

 

ຜູ້ປະກອບການສ່ວນຫຼາຍ ລົງທຶນ ຫຼື ຮັກສາກໍາໄລໄວ້ໃນທຸລະກິດ. ກໍາໄລ

ເປັນແຫຼ່ງການເງິນທີ່ສໍາຄັນຂອງທຸລະກິດ ເພາະວ່າ ມັນຄວບຄຸມທຸລະກິດທັງໝ

ົດທີ່ບຸກຄົນພາຍນອກບໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້. ເມື່ອເຈົ້າມີກໍາໄລ ເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຈໍາ

ເປັນຕ້ອງໄດ້ກູ້ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ. ເຫດຜົນອື່ນທີ່ກໍາໄລເປັນແຫຼ່ງ

ເງິນສົດຂອງທຸລະກິດທີ່ເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍດອກເບ້ຍ ຄືກັບກູ້ຍືມ

ທະນາຄານ. 

 

ກໍາໄລສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຖານະເງິນສົດເພື່ອຊໍາລະການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມາແບບບໍ່ຄາດຝັນ 

ຫຼື ກະທັນຫັນ ເຊັ່ນ: ການສ້ອມແປງອຸປະກອນ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ. 

ນອກຈາກນີ້ ກໍາໄລຍັງສາມາດນໍາໄປລົງອີກໃນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຈະເລີນ

ເຕີບໂຕ ເຊັ່ນ: 

 ການຊື້ ວັດຖຸດິບ ຫຼື ເຄື່ອງມືທີ່ຈະໃຊ້ອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນ

ຊ່ວງຫຼຸດລາຄາ. 

 ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ 

 ຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ເຊັ່ນ: ລົດບັນທຸກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຂົນສົ່ງ 

 ເສີມສ້າງທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ການສຶກສາ 
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9.6. ການຕັ້ງລາຄາ 

ການກໍານົດລາຄາເປັນຂະບວນການຄິດໄລ່ ລາຄາທີ່ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າສາມາດຂາຍໄດ້, 

ເຈົ້າຈະໄດ້ກໍາໄລເທົ່າໃດ ຈາກການຂາຍສິນຄ້າ ເຊິ່ງມັນເປັນສີລະປະການຂາຍ. ເພື່ອ

ກໍານົດລາຄາຂາຍສິນຄ້າ ແມ່ນເອົາເງິນລົງທຶນທັງໝົດເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ 

ແລະ ການຕະຫຼາດ ບວກກັບຂອບເຂດກໍາໄລ ແລະ ຊອກຫາລາຄາເປັນກາງ ລະຫວ່າງ ລາຄາທີ່

ເຈົ້າຕ້ອງເກັບ ແລະ ລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ, ແລະ ລາຄາຂອງຄູ່ແຂ່ງ. 

 

ການກໍານົດລາຄາ ແມ່ນເອົາຕົ້ນທຶນຂອງການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໃຫ້ສົມດູນກັບ 

ລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ປຽບທຽບກັບລາຄາສິນຄ້າຂອງຄູ່ແຂ່ງ. 

 

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ, ຄວາມຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າ ອາດຈະບໍ່ມີຜົນໂດຍກົງເຖິງ ມູນຄ່າ

ລົງທຶນຕົວຈິງ. ເຈົ້າອາດຈະພົບວ່າ ການຫາເງິນຂອງເຈົ້າ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້

ກໍານົດລາຄາສູງ ກວ່າລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ. ໝາຍຄວາມວ່າ ທ້ອງຕະຫຼາດບໍ່ສາມາດປະ

ເມີນລາຄາສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການໄດ້ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ

ເລື່ອງສ່ວນຕົວ ຂອງນາຍຊ່າງ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແຕ່ມັນເກີດແບບນີ້

ເລື້ອຍໆ. ທຸກໆຄົນລ້ວນຕ້ອງການຕໍ່ລອງທີ່ຈະຈ່າຍໃນລາຄາຕໍ່າສຸດ ແລະ ໄດ້ຮັບ

ສິນຄ້າໃນປະລິມານຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້, ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງການ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍຈາກກິດຈະກໍາເລັກນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຈະ

ເຮັດແນວໃດເພື່ອກໍານົດລາຄາສູງທີ່ສາມາດຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້? ທໍາອິດ ໃຫ້

ເຈົ້າລອງຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດລົງ ໂດຍບໍ່ມີການປຽບທຽບ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ

ປອດໄພ. 

 

 

 

9.7. ການຫຼຸດຕົ້ນທຶນ 

 

ການຫຼຸດຕົ້ນທຶນລົງ ຊ່ວຍເຈົ້າປະຫຍັດເງິນ ແລະ ຫາກໍາໄລເພີ່ມ. ວິທີການ

ຫຼຸດຕົ້ນທຶນລົງມີດັ່ງນີ້: 

 ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມທີ່ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ ຄຸນະພາບ ຂອງສິນຄ້າລົງ 

ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ (ຊື້ໃນຊ່ວງຫຼຸດລາຄາໄວ້ຫຼາຍໆ-ຖ້າເຮັດໄດ້) 

 ຫຼຸດຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບລົງ ໂດຍນໍາໃຊ້ວັດສະດຸຟຣີ, ຊື້ຈາກແຫຼ່ງລາຄາ

ຕໍ່າ, ຊື້ໃນຊ່ວງລາຄາລົງ ຫຼື ຊື້ພ້ອມເຈົ້າຂອງກິດຈະການອື່ນ ເພື່ອຈະ

ໄດ້ສ່ວນຫຼຸດຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ. 

 ຫຼຸດຄ່າແຈ້ງແຮງງານລົງ ດ້ວຍການສອນໃຫ້ເຮັດວຽກໄວຂຶ້ນ ແລະ ຄ່ອງໂຕຂຶ້ນ

, ປັບປຸງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ແຕ່ຢ່າປ່ອຍປະລະເລີຍຄວາມ

ປອດໄພ. 

 ຫາວິທີປັບປຸງການຜະລິດ, ບໍ່ຄວນຜະລິດສິນຄ້າຊະນິດດຽວໃນເວລາໃດໜຶ່ງ, 

ຄວນຜະລິດບາງສ່ວນຂອງສິນຄ້າ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໄປນໍາ ເຊັ່ນ ຜະລິດແຂນ

ເສື້ອພ້ອມກັນ(ເສື້ອຫຼາຍຊະນິດ), ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຜະລິດສ່ວນອື່ນ 

ເຊັ່ນ: ໂຕເສື້ອດ້ານໜ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈິ່ງເອົາທຸກສ່ວນມາລວມກັນ. 

 ຫຼຸດກໍາໄລລົງ ຖ້າຈໍາເປັນ 

 

ນາຍຊ່າງຫຼາຍຄົນຄິດມາ ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເກັບທ້ອນເງິນ ໂດຍການເຮັດທຸກສິ່ງທຸກ

ຢ່າງດ້ວຍໂຕເອງ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ເວລາຍ່ອມເປັນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເຈົ້າ
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ຄວນໃຊ້ເວລາເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຸລະກິດ ເພື່ອເພີ່ມ

ຜົນກໍາໄລໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຕົວຢ່າງ, ບາງເທື່ອເຈົ້າຄວນຈະວັດຖຸດິບທີ່

ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຈິ່ງມີເວລາໃນການຜະລິດເພີ່ມ. ຕົ້ນທຶນ

ທັງສອງຢ່າງ ເພື່ອສົມທຽບກັນແລ້ວ, ທໍາອິດເຈົ້າອາດຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ເຈົ້າ

ຈະຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງດ້ວຍໂຕເອງ, ແຕ່ຕໍ່ມາ ເມື່ອເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ແລ້ວ ເຈົ້າ

ຈະເຫັນວ່າມັນມີກໍາໄລກວ່າຫຼາຍ. 

 

9.8. ການຂຶ້ນລາຄາ 

 

ເຈົ້າສາມາດລອງຂຶ້ນລາຄາ ເພື່ອເພີ່ມກໍາໄລ. ເຈົ້າຄວນເຮັດດັ່ງນີ້: 

 ເພີ່ມຄວາມມີຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ. 

 ເພີ່ມຄຸນະພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ 

 

ລາຄາເໝາະສົມ ແລະ ລາຄາຖືກທີ່ສຸດ 

ລາຄາເໝາະສົມ ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດລາຄາໃຫ້ຖືກລົງ. ມັນແມ່ນລາຄາຍຸດຕິທໍາ ແລະ 

ຍອມຮັບໄດ້ ຂອງສິ່ງທີ່ມີມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມມີຄຸນຄ່າ. ລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດ 

ແມ່ນລາຄ່ທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດຂອງເຫຼົ່າຜູ້ຜະລິດທັງຫຼາຍ ແລະ ດ້ານອື່ນໆກໍ່

ເທົ່າທຽມກັນ ເຊັ່ນ: ຄຸນະພາບ, ການຂາຍ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ. 

 

ເປົ້າໝາຍຂອງການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສາມາດຂຶ້ນລາຄາ 

ແລະ ຈໍານວນເງິນທີ່ຈະໄດ້. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຂຶ້ນລາຄາໄດ້ ກໍຈົ່ງກັບໄປເບິ່ງ

ຂະບວນການຜະລິດວ່າ ເຈົ້າສາມາດຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ໂດຍຍັງມີການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ຄວາມເສຍຫານຕໍ່ຄຸນນະພາບການຜະລິດຂອງເຈົ້າ ຫຼື ຕໍ່ລາຄາຂາຍ. ຜົນສຸດທ້າຍ

ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າສາມາດສ້າງກໍາໄລເພີ່ມໄດ້. 

 

9.9. ລາຄາຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ 

ລາຄາຂາຍສົ່ງ ແມ່ນລາຄາທີ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໜຶ່ງຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບອີກ

ບໍລິສັດໜຶ່ງ. ຜູ້ຂາຍສົ່ງ ຈະຂາຍໃນປະລິມານຫຼາຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຕໍ່າ. ຫຼັງ

ຈາກຊື້ໃນລາຄາສົ່ງ, ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມຕົ້ນທຶນທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້

ຈ່າຍອອກໄປ ແລະ ຄ່າຈ້າງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຈັດສົ່ງ ບວກກັບກໍາໄລທີ່

ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະຂາຍໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈິ່ງໄດ້ຄ່າຕົ້ນທຶນ ແລະ ສ້າງ

ກໍາໄລໄດ້. ລາຄາທີ່ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຂາຍອອກໄປນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ. 

 

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຈະຂາຍໄດ້ໃນປະລິມານ 1-2 ຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງ

ເປັນການເພີ່ມຕົ້ນທຶນ. ສ່ວນຫຼາຍລາຄາຂາຍຍ່ອຍຈະສູງກວ່າລາຄາຂາຍສົ່ງທົບ

ເຄິ່ງ (100%). ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍອາດຈະບໍ່ມີຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດ ຄືກັບຜູ້ຜະລິດ, 

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ລວມເອົາ ຕົ້ນທຶນໃນການຊື້ສິນຄ້າມາຂາຍຕໍ່ 

ເຊິ່ງເທົ່າກັບ ການຊື້ວັດຖຸດິບຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ

ຮ້ານນໍາອີກ, ຄ່າແຮງງານຂອງພະນັກງານຮ້ານ, ການຕະຫຼາດ, ການໂຄສະນາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃນການສົ່ງເສີມການຂາຍ, ລວມທຸກຢ່າງແລ້ວກໍເຫັນວ່າເປັນມູນຄ່າຂ້ອນຂ້າງສູງ. 

 

ຖ້າເຈົ້າເປັນທັງຜູ້ຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ, ລາຄາຂາຍຍ່ອຍຄວນຈະມີການປຽບທຽບ

ກັບຜູ້ຂາຍຍ່ອຍລາຍອື່ນ. ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນທັງເຈົ້າ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຂອງ

ເຈົ້າ. ຖ້າບຸກຄົນທົ່ວໄປສາມາດຊື້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ ໃນລາຂາຍສົ່ງຂອງເຈົ້າ, 

ເຂົາເຈົ້າກໍຈະບໍ່ຊື້ນໍາຮ້າຍຂາຍຍ່ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຈົ້າຈະຕ້ອງຂັບເຄື່ອນ

ລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ຈາກການຂາຍສົ່ງທີ່ຊື້ສິນຄ້າປະລິມານຫຼາຍອອກຈາກທຸລະກິດ
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ຂອງເຈົ້າ ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຕະຫຼາດຂອງເຈົ້ານໍາອີກ. ການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ 

ຂາຍສົ່ງ ສາມາດໃຫ້ຄວາມໝາຍວ່າ ເຈົ້າດໍາເນີນທຸລະກິດ 2 ປະເພດທີແຍກອອກຈາກກັນ 

ທັງໃນດ້ານການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຈ້າງການ. 

 

 

 

 

ການກໍານົດຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຄາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 

 ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນການຜະລິດຢ່າງລະອຽດ 

 ໃຫ້ຄວບຄຸມທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ກໍາໄລ 

 ໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ມີມູນຄ່າຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ 

 ແຂ່ງຂັນກັບລາຄາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ກັບສິນຄ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນທ້ອງ

ຕະຫຼາດ 

 ກູ້ຍືມເງິນ ເພື່ອຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ຜົນກໍາໄລໃນອະນາຄົດ, ບໍ່

ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນປະຈຸບັນ 

 ແຍກເງິນສ່ວນຕົວ ກັບເງິນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ອອກຈາກກັນ 

 ແລະ ຈື່ໄວ້ວ່າ: ເງິນເດືອນ ແລະ ກໍາໄລຂອງເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນເງິນກ້ອນດຽວກັນ 

  

ຄໍາແນະນໍາ 
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ການປະຕິເສດ 

ການສັ່ງຊື້ 
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10. ການປະຕິເສດການສັ່ງຊື້ 

 

 

ມັນຈະມີໄລຍະທີ່ເຈົ້າຄວນປະຕິເສດການຂາຍ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນບາງຢ່າງທີ່ປະຕິເສດ

ການສັ່ງຊື້: 

 ບໍ່ມີກໍາໄລ. ຕ້ອງປະຕິເສດການສັ່ງຊື້ ເພື່ອຮັກສາການຜະລິດຂອງໂຮງງານ 

ແລະ ບໍ່ຢາກປິດການຜະລິດລົງ ແລະ ເພື່ອຮັກສາພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ

ອົບຮົມໄວ້ ເມື່ອມີການສັ່ງຊື້ໃໝ່ທີ່ອາດໄດ້ຜົນກໍາໄລຈາກ. ມັນມີຄ່າ

ໃຊ້ຈ່າຍສູງກວ່າໃນການຊອກຫາ ແລະ ນຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານໃໝ່ ແລະ 

ເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດໃໝ່. 

 ຜູ້ຊື້ເປັນໜີ້ເຈົ້າ. ມັນບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າທີ່ອອກເງິນກະແສ

ເງິນສົດໃຫ້ລູກຄ້າ, ເຂົາເຈົ້າເປັນພຽງຜູ້ສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ກັບເຈົ້າ 

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຈ່າຍກ່ອນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ. ເລື່ອງການຊໍາລະໃນການສັ່ງຊື້

ທີ່ຜ່ານມາ ຕ້ອງມີການຊໍາລະກ່ອນຈຶ່ງຈະສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ອີກ. 

 ມັນໃຫຍ່ເກີນທີ່ເຈົ້າຈະຮັບມື: ມັນໃຫຍ່ ແລະ ຍຸ້ງຍາກເກີນຄວາມສາມາດຂອງ

ເຈົ້າ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ເຈົ້າຈະຜິດພາດສູງ. 

 ສັ່ງຊື້ຫລາຍຄັ້ງດຽວ: ເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຈ້າງຄົນງານ ແລະ ລົງທຶນຝຶກສອນ

ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວ. 

 ຜູ້ຊື້ ແລະ ຕະຫຼາດ ມີປະລິມານໜ້ອຍ 

 ໄລຍະການຊໍາລະບໍ່ເໝາະສົມ 

 ໄລຍະການຊໍາລະ ແລະ ລາຄາດີເກີນໄປ: ຕ້ອງໄດ້ລະວັງ 

 ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງການເງິນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ອາດຈະເປັນໜີໄດ້ 

 ເຈົ້າບໍ່ມີເວລາໃການຜະລິດ ເພື່ອຈັດສົ່ງໃຫ້ທັນກໍານົດ 

 ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການສັ່ງຜະລິດຂອງລູກຄ້າອື່ນທີ່ເຈົ້າຮັບໄປແລ້ວ 

 ເປັນການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຈົ້າເຊັນໄວ້ກັບລູກຄ້າລາຍອື່ນ 

 ສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຜະລິດ ແລະ ເຈົ້າກໍບໍ່ມີປະສົບການ 

 ເຈົ້າໄດ້ຢຸດຜະລິດສິນຄ້ານັ້ນໄປແລ້ວ 

 ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກລູກຄ້າ 

  

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິເສດການສັ່ງຊື້ 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ອາດເປັນປະໂຫຍດທີ່ດີ

ທີ່ສຸດໃນການດໍາເນິນທຸລະກິດ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ຮົບຮຽນນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 8 
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ຄວາມໄດ້ປຽບທາງ

ການແຂ່ງຂັນ 
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11. ຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນ 

 

 

 

ຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນຂອງເຈົ້າ ແມ່ນເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະ

ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຂາຍສິນຄ້າໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນ

ເພື່ອຂາຍໃນລາຄາຕໍ່າລົງ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າມີ ແລະ ສະເໜີ ເປັນພິເສດ, ມີ

ຄຸນຄ່າ, ແລະ ເປັນເອກະລັກໃນຕະຫຼາດ ທີ່ເດັ່ນກວ່າສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຜະລິດທີ່

ຄ້າຍຄືກັນ. ເຊິ່ງລວມມີ: 

 ສິນຄ້າດີ ຫຼື ການອອກແບບເດັ່ນກວ່າ ເຊິ່ງຄົນອື່ນເຮັດບໍ່ໄດ້. 

 ຄຸນະພາບດີ 

 ລາຄາ/ຄຸນຄ່າ: ຄຸນຄ່າເໜືອລາຄາ 

 ວັດຖຸດິບມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ຫຼື ທັກສະເໜືອກວ່າຄົນອື່ນ 

 

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:  

 ການບໍລິການລູກຄ້າດີເລີດ ລວມທັງ ຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ການສື່ສານເປັນ

ທີ່ຍອມຮັບ, ມີຄຸນະພາບ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການຈັດສົ່ງຕາມກໍາ

ນົດ 

 

 

 

 

ແບບກວດກອບການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ  

ສິນຄ້າ: ເຈົ້າແຜ່ນໃຜ ແລະ ເຈົ້າຜະລິດຫຍັງ? 
ສໍາ

ເລັດ 

 ເຈົ້າແມ່ນໃຜ ແລະ ໃຜເຮັດເຮັດທຸລະກິດກັບເຈົ້າ?  

 
ເຈົ້າເຮັດທຸລະກິດຄົນດຽວ, ກັບຄູ່ສົມລົດ, ເຈົ້າມີລູກຈ້າງບໍ? ລູກໆ

ຊ່ວຍເຈົ້າບໍ? 
 

 ເຈົ້າຜະລິດຫຍັງ?  

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອນໍາສະເໜີພາບລວມຂອງການແຂ່ງຂັນ 

 ເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການບັນລຸຜົນສໍາເລັດ 

 ເພື່ອສະໜອງແບບກວດສອບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີ່ມ, ບໍ່ໄດ້ລວມໄວ້ຢູ່ໃນມື້ຝຶກອົບຮົມ 

ແບບກວດກອບການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາ

ເລັດ 
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 ເຈົ້າມີທັກສະແນວໃດ?  

 ເຈົ້າໃຊ້ວັດຖຸດິບປະເພດໃດ?  

 ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າພຽງພໍບໍ?  

 
ເຈົ້າມີວັດຖຸດິບ ແລະ ເຄື່ອງມືຕາມຄວາມຕ້ອງການບໍ? ແລະ ມີແຫຼ່ງ

ທີ່ເຂົາເຖິງໄດ້ງ່າຍເພີ່ມບໍ? 
 

 ເຈົ້າມີຍານພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຕະຫຼາດບໍ?  

 ເຈົ້າເຮັດວຽກເວລາໃດ ແລະ ເຮັດດົນປານໃດ?  

 ເຈົ້າເຮັດວຽກໝົດປີ ຫຼື ບາງລະດູ? ເຕັມເວລາ ຫຼື ບາງເວລາ?  

 ເຈົ້າມີລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງອື່ນບໍ?  

 ຜະລິດຕະພັນຂອງເຈົ້າເປັນສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບບໍ?  

 ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າ ແລະ ຊົມໃຊ້ຕ້ອງການ ແມ່ນຫຍັງ?  

 
ສິ່ງຈໍາເປັນອັນພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງຈໍາເປັນໃນການເພີ່ມການຜະລິດຂອງ

ເຈົ້າ ແມ່ນຫຍັງ? 
 

 ລູກຄ້ານໍາໃຊ້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າແນວໃດ? (ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່)  

 ສິນຄ້າຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແນວໃດ?  

 ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າແຕກຕ່າງ (ດີກວ່າ) ສິນຄ້າຂອງຄູ່ແຂ່ງແນວໃດ?  

 ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດໃນການປັບປຸງສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າ  

 

ສະຖານທີ່໊: ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ: ຕະຫຼາດ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ດີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ

ສິນຄ້າເຈົ້າ? 
 

 
ໃຜຊື້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ? ເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ

ແມ່ນຫຍັງ? 
 

 
ໃຜນໍາໃຊ້ສິນຄ້າຂອງເຈົ້າ? ເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ

ແມ່ນຫຍັງ? 
 

 ເປົ້າໝາຍການຕະຫຼາດຂອງເຈົ້າແມ່ນສະຖານທີ່ໃດ?  

 
ເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າຕາມປົກກະຕິແລ້ວການຕະຫຼາດຂອງເຈົ້າມີການຊໍາລະ

ແນວໃດ? 
 

 ໃຜເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງເຈົ້າ? (ປະເພດສິນຄ້າ)  

 

ການພັດທະນາສິນຄ້າ  

  ເຈົ້າກໍາລັງພັດທະນາສິນຄ້າຕິດຕະຫລາດບໍ?  

 
ເຈົ້າຕ້ອງການປ່ຽນການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ຕົງກັບຕະຫຼາດບໍ? ດ້ວຍວິທີ

ໃດ? 
 

 ເຈົ້າຕ້ອງການປ່ຽນສິນຄ້າ ຂອງ ທຸລະກິດເຈົ້າບໍ? ດ້ວຍວິທີໃດ?  

 ເຈົ້າສາມາດເພີ່ມຄວາມມີຄຸນຄ່າໃຫ້ສິນຄ້າບໍ? ແນວໃດ?  

 ການອອກແບບໃໝ່: ເອກະລັກທີ່ເຈົ້າມີເໜືອກວ່າຄູ່ແຂ່ງ ແມ່ນຫຍັງ?  

 ເຈົ້າສາມາດປ່ຽນສະຖານະການຄວາມເສຍປຽບໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມໄດ້ປຽບບໍ?  

 
ເຈົ້າໄດ້ມີການເຮັດສິນຄ້າຕົວຢ່າງ? ທົດສອບ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຄິດເຫັນ

ກັບມາບໍ? 
 

 
ເຈົ້າໄດ້ມີການວິເຄາະຜົນກະທົບຈາກການຜະລິດສິນຄ້າໃນທຸລະກິດຂອງ

ເຈົ້າບໍ? 
 

 

ການຜະລິດ  
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 ປອດໄພໄວ້ກ່ອນ. ເຈົ້າໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບຄວາມປອດໄພບໍ?  

 
ເຈົ້າໄດ້ມີການວິເຄາະ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການຜະລິດເພື່ອໃຫ້ມີ

ປະສິດທິພາບສູງສິດບໍ? 
 

 
ເຈົ້າໄດ້ມີການວິເຄາະ ຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການດໍາ

ເນີນທຸລະກິດບໍ?  

 ໄດ້ມີການກວດການສັ່ງຊື້ທີ່ສົມບູນ, ເໝາະສົມ ແລະ ຖືກຕ້ອງບໍ?  

 ເຈົ້າມີແຜນວຽກ ແລະ ຜະລິດຕາມແຜນນັ້ນບໍ? ຜະລິດເພີ່ມບໍ?  

 ເຈົ້າມີລະບົບການຕິດຕາມການຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ?  

 
ເຈົ້າມີວັດຖຸດິບຕາມຕ້ອງການບໍ? ຫຼື ເຈົ້າຫາຈາກໃສໄດ້ໃນເວລາ

ຕ້ອງການ? 
 

 ແຮງງານເຈົ້າມີທັກສະທີ່ເໝາະສົມບໍ?  

 
ເຈົ້າມີເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມືຕາມຄວາມຕ້ອງການບໍ? ຍັງໃຊ້ງານໄດ້ຄົບ

ບໍ? 
 

 ການເຮັດວຽກມີປະສິດທີພາບ ແລະ ມີສະຖານທີ່ພຽງພຽງພໍບໍ?  

 ກະແສເງິນສົດຂອງເຈົ້າພຽງພໍ ໃນການຈັດຊື້ອອປະກອນ ແລະ ການຜະລິດບໍ?  

 
ເຈົ້າມີການລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກ ການຜະລິດ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນ

ຈົບບໍ? 
 

 ເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ທິດສະດີ ການຜະລິດຕາມຄວາມຕ້ອງການ (JIT) ບໍ?  

 ເຈົ້າສາມາດຜ່ານວິກິດ ແລະ ໄພພິບັດໄດ້ບໍ?  

 ເຈົ້າໄດ້ມີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງຈິງຈັງບໍ?  

 ການເກັບມ້ຽນວັດຖຸດິບເໝາະສົມບໍ?  

 ເຈົ້າໄດ້ມີການກາຄຸນນະພາບໃນແຕ່ລະຂະບວນການຜະລິດບໍ?  

 ຄົນງານຂອງເຈົ້າໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມບໍ?  

 ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກສະດວກບໍ?  

 ເຈົ້າມີລະບົບການປ້ອງການສິນຄ້າໃນຂະບວນການຂົນສົ່ງບໍ?  

 ເຈົ້າໄດ້ຜະລິດສິນຄ້າຕົວຢ່າງ 2 ຊິ້ນບໍ?  

 

ລາຄາ: ເຈົ້າຂາຍໄດ້ເທົ່າໃດ ແລະ ໄດ້ກໍາໄລເທົ່າໃດ?  

 
ເຈົ້າໄດ້ຄໍານວນທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ

ສິນຄ້າບໍ? 
 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງກົງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມມີແນວໃດ?  

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີ່ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ ມີແນວໃດ?  

 ເຈົ້າໄດ້ມີການສຶກສາ ລາຄາ ຂອງຄູ່ແຂ່ງບໍ?  

 ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາວິທີການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?  

 ເຈົ້າມີກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນບໍ?  

 ເຈົ້າສາມາດຂຶ້ນລາຄາ ໂດຍການເພີ່ມຄວາມມີຄຸນຄ່າ ຫຼື ມູນຄ່າບໍ?  

 

ການສົ່ງເສີມການຂາຍ: ເຈົ້າມີການສົ່ງເສີມການຂາຍແນວໃດ?  

 ເຈົ້າມີການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ດີ ທີ່ເປັນການສະແດງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືບໍ?  

 
ການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຂາຍ: ປ້າຍຊື່, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການຂົນສົ່ງ, 

ໂປຊົວ, ລາຍການສິນຄ້າ, ເວບໄຊທ໌,  
 

 
ເຈົ້າ ແລະ ຮ້ານຄ້າຍ່ອມມີການຈັດວາງສິນຄ້າແນວໃດ: ຫ້ອງວາງສະແດງ, ຫ້ອຍ

, ເພີ່ມແສງໄຟ.  
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 ຂໍ້ມູນສິນຄ້າ: ອ່ານງ່າຍ ແລະ ດຶງດູດສາຍຕາ, ຕິດລາຄາ  

 ຄວາມເປັນມືອາຊີບ  

 ສາທິດການນໍາໃຊ້  

 

ຄົນ: ເຈົ້າເຮັດວຽກຮ່ວມມກັບໃຜ? ມີການສາຍພົວພັນແນວໃດ?  

 
ມີຄວາມສໍາພັນທີ່ດີກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອື່ນ: ຜູ້ສະໜອງ, ຄົນງານ, 

ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ແນວໃດ? 
 

 ເຈົ້າມີການບໍລິການລູກຄ້າແນວໃດ?  

 ເຈົ້າມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແນວໃດ?  

 ເຈົ້າຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າທັນເວລາ ແລະ ສົ່ງແຕ່ສິນຄ້າມີຄຸນະພາບບໍ?  

 ເຈົ້າມີການຕິດຕໍ່ສື່ສານແນວໃດ?  

 

ສິ່ງອື່ນໆອີກ?  
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