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ຄໍານໍາ 

ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດແບບປະຊາຊົນມີ

ສ່ວນຮ່ວມ C-BED 

 

ການພັດທະນາວິສາຫະກິດແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (C-BED) ແມ່ນແຜນການຝຶກ

ອົບຮົມແບບໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ຊຶ່ງອອກແບບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ 

(ILO) ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານທັກສະ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຂີດ

ຄວາມສາມາດໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ການ

ຜະລິດ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ .  

 

ເນື່ອງຈາກວ່າວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບ C-BED ມີເອກະລັກສະເພາະຢູ່ໃນແຜນ

ການດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຮູບແບບການຮຽນແບບ ເພື່ອນສອນເພື່ອນ ແລະ ຜ່ານກິດຈະ

ກຳຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄູສອນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່ປຶກສາຈາກພາຍ

ນອກ ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງການນີ້. ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ C-BED ທຸກຄົນແມ່ນ

ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລື ພຽງແຕ່

ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳຂັ້ນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້. 

ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ສະມັດຖະພາບໃໝ່ໆ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການພົວພັນ

ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຄໍາຄິດຄໍາ

ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ. ດ້ວຍວິທີນີ້ 

ແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ຈຶ່ງໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ແລະ ເປັນວິທີການຝຶກອົບຮົມ

ແບບຢືນຍົງສຳລັບທຸກໆອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ.  

 

ແຜນການຝຶກກອົບຮົບ C-BED ປະກອບມີ 2 ຮູບແບບຕົ້ນຕໍ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງ

ສະມັດຖະພາບໃນການເລີ່ມ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຕະຫຼາດ, ການ

ບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນການປະຕິບັດງານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ C-

BED ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈະເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ C-BED ສຳລັບຜູ້ປະກອບ

ການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້, ຊຸດປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະມັດຖະພາບໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ເສີມ

ສ້າງທັກສະໃນຂະແໜງການສະເພາະຕ່າງໆ ແມ່ນຕ້ອງມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່

ເນື່ອງ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກ

ອົບຮົມສະເພາະ ຫຼື ຈະນຳໄປຜະສົມກັບແຜນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 

 

ເຮືອນພັກແຮມນໍາບ້ານປະຊາຊົນ (ໂຮມສະເຕ) 

ເຮືອນພັກແຮມນໍາບ້ານປະຊາຊົນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າພັກໃນສະພາບ

ແວດລ້ອມ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບເຮືອນ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ

ຈຸດຫມາຍປາຍທາງໃດໜຶ່ງ. ສິ່ງນີ້ອາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຄຸ້ນເຄີຍກັບ

ສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຊ່ວຍປັບປຸງທັກສະການໃຊ້ພາສາທ້ອງຖິ່ນ

ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນແມ່ນການສະເໜີທາງເລືອກໜຶ່ງຮອກຕ່ກພັກຢູ່ໃນໂຮງແຮມ, 

ເຮືອນພັກ ຫລື ຫໍພັກສໍາລັບນັກເດີນທາງແບບແບັກແພັກ. ການເປັນເຈົ້າຂອງ

ໂຮມສະເຕ ສາມາດສ້າງປະສົບການໃຫ້ທັງເຈົ້າຂອງເຮືອນພັກ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

ມັນຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງມີລາຍໄດ້ພິເສດ , ຕອບສະຫນອງປະຊາຊົນທີ່

ສົນໃຈ, ແລະ ພາກພູມໃຈໃນການຖ່າຍທອດ, ແບ່ງປັນຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະ
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viii 

ທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ມີຕໍ່ຄົນອື່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດເສີມຂະຫຍາຍ

ການປະສົບການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງການທ່ອງທ່ຽວອີກ

ດ້ວຍ. 
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ຊຸດຝຶກອົບຮົມໂຮມສະເຕ 
ການຝຶກອົບຮົມ: 

ຄວນນໍາໃຊ້ຊຸດຝຶກອົບຮົມໂຮມສະເຕ ເພື່ອກະຕຸ້ນບຸກຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າ

ຂອງໂຮມສະເຕປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງແນ່ໃສ່ຫລັກການບໍລິຫານ

ຫລັກ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຕື່ມອີກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດຮຽນຮູ້

ໄດ້ຈາກອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ C-BED ຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ: SBO ຫຼື AE. ບັນດາ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມນຳເອົາປະສົບການທີ່ຕົນເອງມີອອກມາ

ແລກປ່ຽນ ແລະ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ (ຢ່າງໜ້ອຍມີ

ແຜນການປະຕິບັດງານ 3 ແຜນ ທີ່ນຳສະເໜີການປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ). 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ:  

 ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບດໍາເນີນທຸລະ

ກິດໂຮມສະເຕ  

 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວິເຄາະສະພາບການເຮັດວຽກ  

 ຮັບຮອງທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ  

 ກໍານົດເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານເພື່ອປັບປຸງໂຮມ

ສະເຕ 

 ເລືອກເອົາແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອຈັດຈັ້ງຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ 

 ໃຫ້ເລີ່ມວາງແຜນດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນໄວ້ກ່ອນ  

 

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີ: 

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າ

ຂອງໂຮມສະເຕທັງໝົດໄດ້ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າ

ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບແມ່ນຈະຖືກສະເໜີ ແລະ ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄູ່ມື

ການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ໝົດມື້. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້

ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບນີ້ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີດີ 

ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ ປະກອບມີ: ເຄື່ອງມື, ຄໍາ

ແນະນໍາ ແລະ ແບບຝຶກຫັດເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າຂອງໂຮມສະເຕ.  
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x 

ວິທີນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ 

 

 

 

ເຄື່ອງມືການປະຕິບັດ

ງານ 

ແບບຝຶກຫັດ 

ກໍລະນີສຶກສາ 

ນິຍາມ 

ຄໍາແນະ

ນໍາ 

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການ 



 

 

  

ວິທີການເລີ່

ມຕົ້ນ  

ທີ່ພັກໂຮມສະເຕ 
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1. ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ ທີ່

ພັກໂຮມສະເຕ 

 

1.1. ການເລີ່ມປະຕິບັດ 

ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານເລີ່່ມດໍາເນີນ ເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ, ທ່ານອາດຕ້ອງການ ການ

ຊ່ວຍເຫຼືອນຳຄອບຄົວຂອງທ່ານ  ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖາມຕົວທ່ານເອງເບິ່ງວ່າ: 

ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕຽມພ້ອມບໍ່ສຳລັບທຸລະກິດໃນຮູບແບບນີ້? 

 

 

 

1. ໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມພ້ມອຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານ ໃນການ

ດຳເນີນເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ.  

2. ຖາມຕົວທ່ານເອງ ກ່ຽວກັບ ຄຳຖາມລຸ່ມນີ້, ແລ້ວໝາຍ "X" ໃສ່ຫ້ອງ 

“ແມ່ນ” ຫຼື “ບໍ່ແມ່ນ” 

 

 

ຈຸດປະສົງ : 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາເລີມທຸລະກິດນີ້ 

 ເພື່ອຄໍານຶງເຖິງບົດບາດ ຂອງຄອບຄົວ 

 ເພື່ອຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນຢູ່ໃນບົດທີ 2 ແຕ່ບໍ່ໄດ້

ກວມເອົາ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ 
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ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ຖ້າທ່ານຕອບ, “ແມ່ນ” ໃນທຸກໆຄຳຖາມ, ມັນກໍ່ຈະງ່າຍ ສໍາ

ລັບທ່ານ ທີ່ຈະເລີ່ມເຮັດໂຮມສະເຕ. ຖ້າທ່ານຕອບ, “ບໍ່ແມ່ນ” ໃນບາງຄຳຖາມ, 

ນີ້ອາດເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ອີກແບບໜຶ່ງ ໃນການເລີ່ມເຮັດໂຮມສະເຕຂອງ

ທ່ານ. 

ຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າ: ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ ໃນການກະກຽມເຮືອນຂອງຂ້ອຍ ສຳລັບ

ເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ? ຖ້າທ່ານເລີ່ມຕົ້ນເຮັດ ເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ, ທ່ານຕ້ອງ

ມີ: 

  

1. ຫ້ອງນອນທີ່ສະອາດ, ສະດວກສະພາບຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຫ້ອງ.  

2. ຫ້ອງນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ທັນສະໄໝ 

3. ບ່ອນກິນເຂົ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ສະດວກສະບາຍ 

 

 

  

 

ເຮືອນພັກໂຮມສະເຕບາງບ່ອນ  ມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຫ້ອງນອນ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງການ

ພຽງແຕ່ໜຶ່ງຫ້ອງກໍ່ພໍໃນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່. ບາງບ່ອນ ກໍ່ມີການແຍກ

ຫ້ອງນ້ຳໃຫ້ແຂກສະເພາະ. ສິ່ງນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ 

ແຂກໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ ກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ຫ້ອງນ້ຳຈະຕ້ອງມີຄວາມສະອາດ ຢູ່ສະເ

ໝີ. 

 

 

ຕາຕະລາງ 1.1.1: ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນ 
ບໍ່

ແມ່ນ 

ສະມາຊິກທັງໝົດໃນຄອບຄົວຂ້ອຍ ສະໜັບສະໜູນແນວຄິດນີ້

ບໍ່? 
  

ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ຍິນດີທີ່ຈະພົບປະ ກັບຄົນແປກໜ້າບໍ່?   

ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ພໍໃຈ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າ ຕໍ່ວັດທະນະທຳອື່ນ

ບໍ່? 
  

ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຍິນດີເສຍສະລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ?   

ສະມາຊິກທັງໝົດໃນຄອບຄົວຂ້ອຍ ຈະຊ່ວຍຂ້ອຍບໍ່?   

ໃນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ມີໃຜເວົ້າພາສາຕ່າງປະເທດໄດ້ບໍ່?   

ໃນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ມີໃຜເວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່?   

ໃນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ມີໃຜເກັ່ງໃນໂຕເລກບໍ່?   

ໃນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ມີໃຜມັກແຕ່ງກິນບໍ່?   

ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຍິນດີທໍາຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນເຮືອນພັກ

ໃຫ້ໄດ້ ໃນລະດັບສູງ? 
  

ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຍິນດີຮັກສາລະດັບສຸຂະອານະໄມໃຫ້ຢູ່ໃນ

ລະດັບດີບໍ່? 
  

ໝາຍເຫດ 
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1. ຖາມຕົວທ່ານເບິ່ງ ວ່າສິ່ງໃດແດ່ໃນລາຍການລຸ່ມນີ້ ທີ່ທ່ານມີ

ແລ້ວ. 

2. ໃຫ້ໝາຍ "X" ໃສ່ຫ້ອງ “ມີ” ຫຼື “ບໍ່ມີ” 

 

 

ຕາຕະລາງ  1.1.2: ລາຍການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 

ຫ້ອງນອນແຂກ ມີ 

ບໍ

່

ມີ 

ຫ້ອງນອນແຂກ 
ມ

ີ 

ບໍ່

ມີ 

ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງ ຕຽງນອນ    ເພດານ ຫຼື ໂຄມໄຟຕິດຝາ   

ຕຽງນອນ ພ້ອມເສື່ອ   ໂຄມໄຟຫົວຕຽງ   

ໝອນ   ຊັ້ນວາງເຄື່ອງ   

ຜ້າຫົ່ມ   ຂໍເກາະເສື້ອຜ້າ    

ຜ້າປູບ່ອນ ແລະ ສົບໝອນ   ຜ້າກັ້ງ    

ມຸ້ງກັນຍຸງ    
ຜ້າເຊັດຕີນ ບໍລິເວນ

ປະຕູ 
  

ໂຕະນ້ອຍ    ກະຕ່າຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອ    

ຕັ່ງ   
ເຄື່ອງປະດັບເອ້ຫ້ອງ 

(ຮູບ, ດອກໄມ້) 
  

ປັກສຽບໄຟ   ໄລກອນປະຕູ   

ຫ້ອງນໍ້າ ມີ 

ບໍ

່

ມີ 

ຫ້ອງກິນເຂົ້າ 
ມ

ີ 

ບໍ່

ມີ 

ໂຖສ້ວມ ແບບນັ່ງ   ໂຕະ   

ຟັກບົວ ທີ່ມີນ້ຳອຸ່ນ/

ເຢັນ 
  ຕັ່ງ / ຕັ່ງແປ້ນມ້າ   

ອ່າງລ້າງໜ້າ   ຜ້າປູໂຕະ   

ເພດານ ຫຼື ໂຄມໄຟຕິດຝາ   ຈານ   

ຜ້າເຊັດໂຕ ສຳລັບແຂກ    ຖ້ວຍ   

ຜ້າເຊັດຕີນ ໃນຫ້ອງນ້ຳ   ຖ້ວຍນ້ອຍ   

ຖ້ານວາງເຄື່ອງ ແລະ ຂໍເກາະ    ຈອກ   

ແວ່ນ   ສ້ອມ, ມີດ, ບ່ວງ   

ປັກສຽບໄຟ   ໄມ້ຖູ່   

ເຈ້ຍເຊັດ   ເກືອ ແລະ ພິກໄທ   

ສະບູ   ຕຸກນ້ຳ   

ກະຕ່າຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອ    ເຄື່ອງຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນ   

ແປງຂັດຫ້ອງນໍ້້າ   ຊາ, ນ້ຳຕານ, ຄຣີມ    

ຜ້າກັ້ງປ່ອງຢ້ຽມ    ຜ້າກັນເປື້ອນ (ຜ້າ ຫຼື   
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ເຈ້ຍ) 

ໄລກອນປະຕູ   
ເຄື່ອງປະດັບເອ້ຫ້ອງ 

(ຮູບ, ດອກໄມ້) 
  

 

ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ຖ້າທ່ານຕອບ, “ມີ” ໃນທຸກໆຄຳຖາມ, ມັນກໍ່ຈະງ່າຍ ສໍາ

ລັບທ່ານ ທີ່ຈະເລີ່ມເຮັດໂຮມສະເຕ. ຖ້າທ່ານຕອບ, “ບໍ່ມີ” ໃນບາງຄຳຖາມ, ນີ້

ກໍ່ອາດເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ອີກແບບໜຶ່ງ ໃນການເລີ່ມເຮັດໂຮມສະເຕຂອງ

ທ່ານ. 

 

 

  

 

ອີງຕາມການສຳຫຼວດ ທີ່ບາງກອກ ໃນປີ 2010 ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ ທີ່ມີ

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະພັກນຳເຮືອນປະຊາຊົນ : 

 70% ຕ້ອງການຫ້ອງນ້ຳ ທີ່ມີໂຖສ້ວມ  ແບບນັ່ງ 

 44% ຕ້ອງການຫ້ອງນ້ຳທີ່ມີນ້ຳອຸ່ນ1 

 

ຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າ: ຕົນເອງຈະສາມາດຕອບສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທຸກ

ຢ່າງ ໃນການເລີ່ມໂຮມສະເຕ ໄດ້ແນວໃດ? ບົດທີ 4 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ທ່ານ

ໄດ້. 

 

  

                                                 
 
1 ຈາກ “ການຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກປະສົບການຕົວຈິງ ໃນທີ່ພັກໂຮມສະເຕໃນປະເທດ

ໄທ: ຄຸນລັກສະນະທີ່ຄວນແກ້ໄຂ ໃນເຊີງພານິດ ສຳລັບການດຳລົງຊີວິດ?” ຂຽນໂດຍ: ປີເຕີ ມາສເຕີ, ມະຫາ

ວິທະຍາໄລນາໆຊາດຂອນແກ່ນ  

ໝາຍເຫດ 
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ການສ້າງ

ລະບົບ 
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2. ການສ້າງລະບົບ 

 

 

 

 

ເຮືອນພັກໂຮມສະເຕທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ  ນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍ. 

ພາຍຫຼັງ ທີ່ທ່ານໄດ້ກຳນົດວ່າ ຄອບຄົວຂອງທ່ານພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະເລີ່ມ

ຕົ້ນ ເຮັດເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ ແລະ ມີທຸກສິ່ງພາຍໃນເຮືອນ ທີ່ທ່ານຕ້ອງງ

ການ, ກໍ່ຮອດເວລາຮຽນຮູ້ການດໍາເນີນ ເຮືອນພັກໂຮມສະເຕແລ້ວ. ຂັ້ນຕອນທຳ

ອິດ ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ ຂອງການນຳໃຊ້ລະບົບທີ່ດີ, 

ດັ່ງນັ້ນ ພະນັກງານຂອງທ່ານ ກໍ່ຈະຮູ້ໄດ້ ວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາ

ເຮັດຫຍັງ. 

 

2.1. ແນວຄິດຫຼັກ 

 

ພະນັກງານ : 

ເມື່ອທ່ານເປີດບໍລິການໂຮມສະເຕ, ແມ່ນທ່ານກຳລັງເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ . 

ທຸກໆກິດຈະການ ຕ້ອງການພະນັກງານ (ບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນກິດຈະການນັ້ນ). 

ເຮືອນພັກໂຮມສະເຕຂອງພະນັກງານທ່ານ ຕ້ອງມີທ່ານຢູ່ນຳ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ

ຂອງທ່ານ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ມີໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ທີ່ທ່ານ

ຈ້າງໃຫ້ມາຊ່ວຍວຽກງານ ເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ.  

 

ລະບົບ : 

ລະບົບ ແມ່ນຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງລະອຽດ. ມີຫຼາຍ

ຄັ້ງ, ທີ່ລະບົບສາມາດສອນ ໃຫ້ຄົນອື່ນໆໄດ້ ໂດຍການນຳໃຊ້ທີ່ຊັດເຈນ, ຕາມ

ເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ ຂອງລາຍການສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ  (ລາຍການກວດສອບ). ລະບົບ 

ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດຳເນີນໂຮມສະເຕ ຢ່າງລຽບງ່າຍ. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການນຳໃຊ້ 

ລວມມີ: 

 

ຈຸດປະສົງ : 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າ ລະບົບໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດວາງລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ເປັນທີ່ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ພວກເຮົາໄດ້ລວມຫົວຂໍ້ນີ້ຢູ່ບົດທີ 2  
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 ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງທ່ານ  (ເວລາ, ອາຫານ, ນ້ຳ ແລະ ອື່ນໆ) ຢ່າງ

ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ. 

 ສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ໃຫ້ແກ່ແຂກ, ແລ້ວພວກເຂົາຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແກ່

ທີ່ພັກຂອງທ່ານ. 

 ເປີດໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ ຮູ້ໄດ້ເຖິງສິ່ງທີ່ແຕ່ລະຄົນຢາກ

ເຮັດແທ້ໆ ແລະ ວິທີການຕອບໂຕ້ ກັບແຂກ.  

 ປ້ອງກັນການເກີດບັນຫາ ແລະ ຄຳຕຳໜິ 

 ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຈັດການກັບບັນຫາ ແລະ ຄຳຕຳໜິ, ຖ້າກໍລະນີມັນເກີດ

ຂຶ້ນ. 

 

 

 

2.2. ລາຍການກວດສອບລະບົບເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ 

ຖ້າວ່າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນໂຮມສະເຕເທື່ອ, ຄູ່ມື

ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເກີດແນວຄິດ ກ່ຽວກັບວິທີ

ການເລີ່ມປະຕິບັດ. ນຳໃຊ້ລາຍການກວດສອບລະບົບເຮືອນພັກໂຮມສະເຕດັ່ງລຸ່ມ

ນີ້ ເພື່ອລະບຸວ່າ ລະບົບໃດທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວ, ລະບົບໃດ ທີ່ຕ້ອງມີ

ການປັບປຸງ ແລະ ລະບົບໃດ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່. 

 

 

 

 

1. ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້້ ເພື່ອຊອກຫາ ລະບົບໃດທີ່ທ່ານ

ຕ້ອງການ ແລະ ລະບົບໃດ ທີ່ຕ້ອງການປັບປຸງ. 

2. ຖັນທີ່ 1: ບາງລາຍການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ  ໃນການປະຕິບັດເຮືອນພັກໂຮມ

ສະເຕ. 

3. ຖັນທີ 2: ໃຫ້ຄະແນນ ແຕ່ລະ ລະບົບ (1, 2, ຫຼື 3) 

ກ. 1 = ລະບົບທີ່ດີ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ 

ຂ. 2 = ລະບົບປະຈຸບັນ ທີ່ຕ້ອງການປັບປຸງ 

ຄ. 3 = ຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບ 

4. ຖັນທີ 3: ລະບຸວ່າຜູ້ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບລະບົບນີ້ (ທ່ານ, ຄູ່ຂອງ

ທ່ານ, ໜຶ່ງໃນບັນດາລູກຂອງທ່ານ, ອ້າຍຂອງທ່ານ, ເອື້ອຍຂອງທ່ານ, 

ປ້າ, ລຸງ, ໝູ່ເພື່ອນ, ແລະ ອື່ນໆ). ຈາກນັ້ນ ຈັດລາຍຊື່ ວ່າໃຜຈະຊ່ວຍ

ໃນລະບົບນີ້. 

5. ຖັນທີ 4: ກໍານົດໜ້າທີ່ ທີ່ທ່ານຈະປະຕິບັດ ໃນການປັບປຸງ ຫຼື 

ສ້າງລະບົບດັ່ງກ່າວ.  

6. ຖັນທີ 5: ເລືອກເອົາມື້ໃດໜຶ່ງໃນການຈັດຕັ້ງລະບົບ ຢ່າງຊັດເຈນ. 

ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ມີເວລາພຽງພໍ ທີ່ຈະໂອ້ລົມ ສົນທະນາ ໃນແຕ່ລະລະບົບ 

ກັບແຕ່ລະຄົນ ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍ. 

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕົກລົງ ຈາກບັນດາຄົນທີ່ມີ



 

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ILO –  ASEAN 8 

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນທີ່ຈະຈັດວາງລະບົບນັ້ນ. 

 

 

ຕາຕະລາງ  2.2: ລາຍການກວດກາລະບົບ 

ລະບົບໂຮມສະເຕ 

ຄະແນນ  

1, 2, 

ຫຼື 3 

ແມ່ນໃຜ

ຮັບຜິດຊອບ? 

ແມ່ນໃຜຈະ

ຊ່ວຍ? 

ແຜນປະຕິບັດ

ງານ 

ວັນ

ທີ 

ການຕ້ອນຮັບ 

ການຮັບສາຍໂທລະສັບ 

ແລະ ການຈອງແບບອອນ

ລາຍ; ການຮ່ວມວຽກນຳ

ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 

   

 

 

 

 

 

ແຂກເຂົ້າ ແລະ ອອກ 

ລວມທັງການເກັບເງິນ

ນຳແຂກ 
   

 

 

 

 

ການເກັບກວາດ 

ອະນາໄມຫ້ອງພັກແຂກ, 

ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ພື້ນ

ທີ່ສາທາລະນະ 

   

 

 

 

ການບັນຊີ ແລະ ການ

ເງິນ 

ຈັດລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ຄ່າສ້ອມແປງ 

   

 

 

 

ການແກ້ໄຂບັນຫາ 

ການຮັບມືກັບບັນຫາ 

ທີ່ເກີດຂຶ້ນນຳ

ແຂກ ຫຼື ນຳ

ພະນັກງານ 

   

 

 

 

ການປັບປຸງ ການ

ບໍລິການ 

ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດ ຢ່າງ

ຕໍ່ເນື່ອງ ໃນໂຮມ

ສະເຕທີ່ສົມບູນ  

    

ອາຫານສຳລັບແຂກ 

ການຊື້-ຂາຍ, ການ

ແຕ່ງກິນ, ການ

ບໍລິການ, ການອະນາໄມ 

ແລະ ການກະກຽມ 

ເຮືອນຄົວ ແລະ ຫ້ອງ

ອາຫານ 

    

ວັດສະດຸ 

ການຊື້ ຫຼື ການ

ສ້າງວັດສະດຸ ແລະ 
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2.3. ການສ້າງລະບົບ 

 

ການຮັກສາພາບພົດທີ່ດີ: 

ຄວາມປະທັບໃຈໃນຄັ້ງທຳອິດ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ. ທັນທີທີ່ເຫັນແຂກເຂົ້າ

ມາ, ພວກເຂົາຄວນເຫັນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານສະອາດ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. ຖ້າເປັນແນວນັ້ນ, 

ແຂກຈະຕ້ອງການກັບຄືນມາພັກອີກ ແລະ ແນະນຳໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ 

(ການໄດ້ຮັບການແນະນຳ ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການດຶງດູດລູກຄ້າໃໝ່ໆ) 

 

ໃນບົດນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ວິທີການສ້າງລະບົບ ທີ່ຈະຊ່ວຍຮັກສາພາບພົດທີ່

ດີ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຂອງໂຮມສະເຕ. 

 

ສິ່ງໃດທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ລະບົບ? 

 ລະບົບການບຳລຸງຮັກສາ ເພື່ອໃຫ້ອາຄານ ແລະ ຊັບສິນ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່

ດີ. 

 ລະບົບການຮັກສາຄວາມສະອາດ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກພື້ນທີ່ ໄດ້ຮັບ

ການເກັບມ້ຽນ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ  

 ລະບົບການປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຂອງທ່ານ 

ຄິດຈະປັບປຸງໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ  ຢູ່ສະເໝີ 

 

  

ການເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ

ສາງ 

ການບຳລຸງຮັກສາ 

ການສ້ອມແປງ ແລະ 

ການປັບປຸງອາຄານ, 

ພື້ນທີ່ ແລະ 

ອຸປະກອນ 

    

ພື້ນທີ່ອື່ນໆ 

ການບົວລະບັດຫ້ອງ, 

ສວນ ແລະ ອື່ນໆ 

    

ການຕະຫຼາດ 

ການສົ່ງເສີມບັນດາ

ໂຮມສະເຕ (ອິນເຕີ

ເນັດ, ບໍລິສັດທ່ອງ

ທ່ຽວ, ຫ້ອງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ອື່ນໆ). ການຊອກຫາ 

ແລະ ການຮ່ວມງານ ນຳ

ຄູ່ການຕະຫຼາດ 
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ໃຫ້ພະນັກງານ (ສະມາຊິກທັງໝົດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ບັນດາໝູ່ເພື່ອນ ທີ່ເຮັດ

ວຽກກັບທ່ານ ໃນໂຮມສະເຕ) ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບ

ດັ່ງກ່າວນີີ້ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່

ຈຳເປັນ ໃນການດຳເນີນງານ ທີ່ໂຮມສະເຕທີ່ສົມບູນ. 

 

 
 

 ຂຽນລາຍການທີ່ຕ້ອງການກວດກາເປັນປົກກະຕິ (ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສາມ

ຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້ ແລະ ເພີ່ມລາຍການອື່ນໆຂອງໂຮມສະເຕທ່ານໃສ່) 

 ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ  ຍ່າງສຳຫຼວດໂຮມສະເຕ ພ້ອມກັບລາຍການ

ກວດກາດັ່ງກ່າວນີ້ ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ແລະ ໝາຍ ✔  ໃສ່ຂໍ້ທີ່

ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່. 

 ບັນທຶກວັນທີທີ່ດໍາເນີນການສ້ອມແປງ ຫບື ປັບປຸງສິ່ງນັ້ນ. 

 

 

ຕາຕະລາງ  2.3.1: ລາຍການກວດກາການບໍາລຸງຮັກສາ 

ລາຍການການກວດກາລະບົບບໍາລຸງຮັກສາ ✔ 
ວັນ

ທີ 

ສວນ: ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີການບົວລະບັກ ແລະ ຫົດນ້ຳ, ການກຳຈັດ

ວັດຊະພືດ  
  

ປ່ອງຢ້ຽມ ບໍ່ຄວນໃຫ້ມີຮອຍແຕກ ຫຼື ເປເພ   

ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເປເພ ໃນບໍລິເວນເຮືອນ   

ຕິດຕັ້ງຮາວຈັບຂັ້ນໄດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ແຂກ    

ດອກໄຟທຸກດວງ ຕ້ອງໃຊ້ງານໄດ້   

ບໍ່ມີພື້ນທີ່ ທີ່ຄິດວ່າຈະບໍ່ປອດໄພສຳລັບແຂກ ໃນ

ບໍລິເວນເຮືອນ 
  

ມີນ້ຳປະປາ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ (ຫ້ອງນ້ຳ, ອ່າງລ້າງໜ້າ, ບົວ

ອາບນ້ຳ) 
  

ສີເຮືອນຍັງສວຍງາມດີ   

ມີລົດຖີບສະພາບດີໃຫ້ແກ່ແຂກ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ຄໍາ

ແນະນຳ 

ລາຍການກວດກາ

ລະບົບ 
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ອື່ນໆ   

 

 

 

ຕາຕະລາງ 2.3.2: ລາຍການກວດກາການທໍາຄວາມສະອາດ 

ລາຍການກວດກາລະບົບການທໍາຄວາມສະອາດ ✔ 
ວັນ

ທີ 

ທາງເຂົ້າດ້ານໜ້າ ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ   

ພື້ນເຮືອນ ແລະ ຂັ້ນໄດ ສະອາດ   

ຜ້າປູ, ປອກໝອນ, ຜ້າຫົ່ມ, ຜ້າເຊັດໂຕ, ຜ້າປູໂຕະ ສະອາດ ແລະ 

ບໍ່ມີຮອຍເປື້ອນ 
  

ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ຝາ ສະອາດ   

ບໍ່ມີແມງມຸມ ຫຼື ແມງໄມ້ໃນເຮືອນ   

ຫ້ອງພັກຂອງແຂກ ແລະ ພື້ນທີ່ອື່ນໆ ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ   

ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື່ອ ຕ້ອງວ່າງເປົ່າ    

ບໍ່ມີ ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ພືດທີ່ຕາຍ   

ເຂົ້າໜົມ ສຳລັບຂາຍ ຕ້ອງກຽມພ້ອມ ແລະ ຖືກຈັດວາງຢ່າງສວຍ

ງາມ 
  

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ຕາຕະລາງ  2.3.4: ລາຍການກວດກາ  ການປັງປຸງ 

ລາຍການກວດກາ ລະບົບການປັບປຸງ ✔ 
ວັນ

ທີ 

ມີການປະດັບປະດາ ທີ່ດີ (ດອກໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ຮູບແຂວນຝາ, 

ຮູບພາບ ແລະ ອື່ນໆ) 
  

ມີຂໍເກາະ ໃນຫ້ອງພັກແຂກ ແລະ ໃນຫ້ອງນ້ຳ ສຳລັບຫ້ອຍເຄື່ອງ   

ມີຊັ້ນວາງເຄື່ອງຂອງ ໃນຫ້ອງພັກແຂກ   

ມີກໍ້ເຈ້ຍຢູ່ຫ້ອງນໍ້າຂອງແຂກ   

ມີນ້ຳດື່ມ ໃນຫ້ອງພັກແຂກ    

ມີຜ້າເຊັດຕີນ ໃນຫ້ອງນອນແຂກ   

ມີຕັ່ງອີ້ ຫລື ແປ່ນມ້າພ້ອມໝອນຮອງ ສຳລັບບ່ອນຮັບ

ປະທານອາຫານ 
  

ຜ້າກັ່ງປ່ອງຢ້ຽມທີ່ສວາຍງາມ   
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ມີມຸ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງນອນແຂກ (ຖ້າຈຳເປັນ)   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   
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ການຕະຫຼາດສໍາ

ລັບ 

ເຮືອນພັກໂຮມສະ

ເຕ 
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3. ການຕະຫລາດສໍາລັບເຮືອນພັກ

ໂຮມສະເຕ 

 

 

 

3.1. ການເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າ 

ລູກຄ້າຂອງທ່ານ ແມ່ນໃຜ?   

ເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ ພ້ວມເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍ ຢູ່ໃນຫລາຍໆປະເທດໃນໂລກ

ນີ້, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ ຈະມັກພັກເຮືອນພັກ

ໂຮມສະເຕ. ລັກສະນະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມັກໃນໂຮມສະເຕ ມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

 ນັກທ່ອງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີເງິນໜ້ອຍ 

 ນັກສຶກສາ  

 ບຸກຄົນ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫາປະສົບການທາງດ້ານວັດທະນະທຳ (ລວມທັງ

ອາຫານການກິນ) 

 ບຸກຄົນ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ຫາປະສົບການການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເປັນ

ເອກະລັກ 

 ບຸກຄົນ ທີ່ຕ້ອງການຫຼີກລ່ຽງ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີລັກສະນະຫາຜົນ

ກຳໄລ 

 ບຸກຄົນໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ສົນໃຈໃນການຮຽນຮູ້ພາສາຂອງທ່ານ  

 ບຸກຄົນ ທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າທາງທຳມະຊາດ (ໂດຍສະເພາະບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມ

ມັກ ທີ່ຈະພັກນຳໂຮມສະເຕຊົນນະບົດ) 

 

ທ່ານສາມາດເຂົ້າຫານັກທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວນີ້ ດ້ວຍວິທີໃດ? 

ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ ຈະເຮັດການຈອງຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ເວັບໄຊຢູ່ຂ້າງ

ລຸ່ມນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ອາດເປັນປະໂຫຍດແກ່ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ:  

 

 www.homestay.com (ຈ່າຍຄ່ານາຍໜ້າ 15%, ຈ່າຍພ້ອມ ໃນເວລາທີ່ຈອງ. ນັກ

ທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແກ່ຄອບຄົວທີ່ທ່ານພັກນຳ)  

 www.homestaybooking.com (ຕົວເລືອກ 1: ຈ່າຍຄ່ານາຍໜ້າ 10%, ຈ່າຍພ້ອມ 

ໃນເວລາຈອງ. ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແກ່ຄອບຄົວທີ່

ທ່ານຈະພັກນຳ. ຕົວເລືອກ 2: ຄອບຄົວເຈົ້າພາບ ສາມາດຮັບຮອງວ່າ ມູນ

ຄ່າ 260,000 ກີບ ແລະ ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 20% ບວກກັບສ່ວນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ 

ໂດຍຕົງ ຈາກແຂກ) 

 www.airbnb.com (ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດໂຮມສະເຕເຂົ້າໃນປະເພດ “ຫ້ອງນອນ ແລະ 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າຫລັກ 

 ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະເລີນຫງອກງານ 

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ເນື້ອໃນນີ້ ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 3 

http://www.homestay.com/
http://www.homestaybooking.com/
http://www.airbnb.com/
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ອາຫານເຊົ້າ”) 

 www.tripadvisor.com (ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດລາຍການຂອງໂຮມສະເຕ ໃນໝວດຂອງ “ຕ ແລະ 

ອ”) 

 http://www.lonelyplanet.com/contact/business_listing/new (ທ່ານສາມາດຕອບ

ແບບຟອມ ໃນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ ອົງການ Lonely Planet ໃຫ້ກວດສອບໂຮມສະເຕຂອງ

ທ່ານ) 

 www.booking.com (ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດໂຮມສະເຕ ເຂົ້າໃນປະເພດ “ຫໍພັກ”  ຫຼື 

“ຫ້ອງນອນ ແລະ ອາຫານເຊົ້າ”) 

 

 

 

ການຢ້ຽມຊົມ ໃນຕອນເວັນ 

ນີ້ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ໂຮມ

ສະເຕ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ມັນເປັນວິທີທີ່ສະຫຼາດຫຼາຍ ໃນການເປີດທາງເລືອກ

ໃຫ້ແຂກຢ້ຽມຊົມ ໃນຕອນເວັນ (ໂດຍບໍ່ລວມ ການຄ້າງຄືນ). ແຂກບາງຄົນ 

ຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບປະສົບການຕົວຈິງໃນການເຂົ້າພັກ, ແຕ່ກໍ່ຍັງ

ຕ້ອງການທີ່ຈະນອນໃນໂຮມແຮມທີ່ທັນສະໄໝ ມີແອ ແລະ ອິນເຕີເນັດ. ສຳລັບນັກ

ທ່ອງທ່ຽວຮູບແບບນີ້, ການຢ້ຽມຊົມໃນຕອນເວັນ ແມ່ນເໝາະສົມແລ້ວ. ນີ້

ກໍ່ເປັນວິທີ ທີ່ຫາລາຍໄດ້ເຂົ້າໂຮມສະເຕ ໄດ້ຢ່າງໄວວາ. 

 

ການຢ້ຽມຊົມໃນຕອນເວັນ ອາດຈະລວມທັງສິ່ງຕ່າງໆຄື:  

 ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ໃນເຮືອນທ້ອງຖິ່ນທີ່ແທ້ຈິງ 

 ມີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກິດຈະກຳ (ການແຕ່ງກິນ, ການຫາປາ, ການບໍລິການ

ເຊົ່າລົດຖີບ ສຳລັບ ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຊົ່ວໂມງ, ການສະແດງດົນຕີ, ການ

ເຮັດກະສິກຳ, ການຕ່ຳຫູກ ແລະ ອື່ນໆ)  

 

ບັນດາໂຮງແຮມຕ່າງໆໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ ອາດມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະສົ່ງເສີມ ແລະ 

ໂຄສະນາການຢ້ຽມຊົມໃນຕອນເວັນ ສຳລັບແຂກ ເພາະວ່າ ມັນຈະບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນ 

ກັບກິດຈະການຂອງພວກເຂົາ ໃນຊ່ວງການຄືນ.  

 

3.2. ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ 

 

 ທ່ານຕ້ອງມີເວັບໄຊແນະນຳ! ແຂກສ່ວນໃຫຍ່ ຈະສາມາດພົບທ່ານໄດ້ໃນ

ນັ້ນ. 

 ຈັດລາຍການຂອງໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ໃນຫຼາຍໆເວັບໄຊ ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະ

ຫຼາຍໄດ້ (ເລີ່ມດ້ວຍ 6 ແຫຼ່ງຂ້າງເທິງ). ເວັບໄຊໃໝ່ໆ ພົບໄດ້ສະເໝີ, 

ຕາມສະພາບການໃຫ້ທັນ. 

 ລົງທະບຽນນຳຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ (ໃຫ້

ຂໍ້ມູນແກ່ພວກເຂົາ ພ້ອມດ້ວຍຮູບພາບ ແລະ ລາຄາ ທີ່ເໝາະສົມ) 

 ສ້າງສາຍພົວພັນກັບ: 

 ພາກເອກະຊົນ (ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ພະນັກງານນຳທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນ) 

 ໂຮງແຮມທີ່ໃກ້ຄຽງ - ເພື່ອໃຫ້ແຂກໄດ້ມີໂອກາດ ຢູ່ພັກເພີ່ມໃນ

ບໍລິເວນພື້ນທີ່ ແລະ ສໍາພັດກັບປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງ  

 ໜ່ວຍງານທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ໃນການເດີນທາງຂອງນັກສຶກສາ  

 ໜ່ວຍງານທີມີຄວາມຊຳນານ ໃນກຸມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ 

(ສິ່ງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.lonelyplanet.com/contact/business_listing/new
http://www.booking.com/
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ທີ່ອາດຮອງຮັບກຸ່ມທີ່ນ້ອຍໄດ້) 

 ສົ່ງເສີມໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ມີໃນນັ້ນ ສຳລັບນັກ

ທ່ອງທ່ຽວ: 

 ປະສົບການ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ແທ້ຈິງ 

 ໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳ

ທ້ອງຖິ່ນ 

 ປະສົບການກາງແຈ້ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ (ຖ້າມີ)  

 ຣົດຊາດອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ແທ້ຈິງ 

 ກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົນໃຈຕ່າງໆ (ການຍ່າງປ່າ, ການຫາປາ, ການແຕ່ງກິນ 

ແລະ ອື່ນໆ) 

 ຫຼີກລ່ຽງ ການອ້າງອີງເຖິງອົງການຊ່ວຍເຫລືອ ໃນຮູບແບບຂອງການ

ຕະຫຼາດ 

 ຖ້ານັກທ່ອງທ່ຽວຄິດວ່າເຮືອນພັກໂຮມສະເຕນັ້ນ ໄດ້ຮັບການ

ຊ່ວຍເຫລືອເປັນຢ່າງດີ, ພວກເຂົາອາດຈະເດີນທາງໄປບ່ອນອື່ນ ພ້ອມ

ກັບລາຍຈ່າຍຂອງເຂົາ  

 ຫຼີກລ່ຽງການໂຄສະນາທາງດ້ານການຄ້າ 

 ຮັກສາຂໍ້ຄວາມທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນແທ້ຈິງ 

 ຫ້າມມີ “ການຂາຍທີ່ຍາກ” - ແຕ່ຄວນລວມເຖິງລາຍລະອຽດ ແລະ ລາຄາ ສໍາ

ລັບກິດຈະກໍາ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ສຳລັບແຂກ   

 ສ້າງໃຫ້ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ: 

 ລວມທັງ ຊື່ຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວ 

 ກ່າວບອກເລັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງຄອບຄົວທ່ານ  

 ໃຫ້ມີຮູບຂອງຄອບຄົວ ໃນແບບລຽບໆ ແລະ ແບບທີ່ມີທຳມະຊາດ   

 ເຮັດວິທີຊໍາລະແບບງ່າຍໆ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈ່າຍດ້ວຍບັດ ແລະ ການ

ໂອນນຜ່ານທະນາຄານ)  
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ໃຫ້ພິມ ແບບຟອມ ຄືຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໄວ້ໃຫ້ແຂກ (ລວມທັງແຂກທີ່ພັກແຮມ 

ແລະ ແຂກທີ່ມາຢ້ຽມຊົມ ໃນຕອນເວັນ)  

 

  

 

ເຂົ້າຢ້ຽມຄອບຄົວທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂົງເຂດ.............., ສຳລັບການສຳພັດປະສົບການ

ທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ແທ້ຈິງ. 

ການພັກແຮມ ຫຼື ການຢ້ຽມໃນຕອນເວັນ 

                        ຄອບຄົວທີ່ເຮັດໂຮມສະເຕ: ...................................................................  

ເບີໂທລະສັບ:...............................................................................  

ອີເມວ: ………………………………………………………. 

ທີ່ຢູ່:.................................................…………………….  

................................................................................................  

ກະລຸນາສົ່ງບັດນີ້! 

ຂໍຂອບໃຈ, ແລະ ຂໍໃຫ້ເດີນທາງໂດຍສະວັດດິພາບ  

ຄຳຄິດເຫັນຈາກແຂກ 
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ການຕັ້ງ

ງົບປະມານ ແລະ 

ການກຳນົດລາຄາ 
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4. ການຕັ້ງງົບປະມານ ແລະ ການ

ກໍານົດລາຄາ 

 

 

 

 

 

4.1. ຕົ້ນທຶນ 

 

ໃຫ້ພິຈາລະນາຈໍານວນຕົ້ນທຶນໃນການສ້າງໂຮມສະເຕ ແລະ ທ່ານຈະສາມາດຫາ

ແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຈາກໄສ. 

 

 

 

 

 

1. ສັງເກດເບິ່ງໃນລາຍການລຸ່ມນີ້ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍ

ຫຼາຍປານໃດ ໃນແຕ່ລະລາຍການ. 

2. ທ່ານອາດຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຢ່າງໃດໜຶ່ງດັ່ງລາຍການດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

 ບໍ່ມີ (0 ກີບ) 

 ຖ້າທ່ານມີສິ່ງນີ້ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ ໃນການ

ໃຊ້ງານໃນປະຈຸບັນ 

 ລາຄາຄາດຄະເນໃນການປັບປຸງ  

 ຖ້າທ່ານມີສິ່ງນີ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຕ້ອງມີການປັບປຸງ ກ່ອນ

ທີ່ທ່ານຈະນຳໃຊ້ມັນ 

 ລາຄາຄາດຄະເນໃນຂອງສິນຄ້າ  

 ຖ້າເປັນບາງສິ່ງ ທີ່ທ່ານຕ້ອງຊື້ 

 ລາຄາຄາດຄະເນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແຮງງານ 

 ຖ້າທ່ານຕ້ອງຈ້າງງານບາງຄົນ ທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການສ້າງ ຫຼື 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອສຳຫຼວດ ຕົ້ນທຶນໃນການດຳເນີນເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ 

 ເພື່ອສຳຫຼວດ ລາຄາ ທີ່ເກັບນໍາແຂກ  

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ເນື້ອໃນນີ້ ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 4 
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ຕິດຕັ້ງ 
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ຕາຕະລາງ 4.1.1: ຕົ້ນທຶນ 

ຫ້ອງພັກແຂກ ລາຄາ ຫ້ອງພັກແຂກ ລາຄາ 

ຫ້ອງພັກແຂກ 1 ຫລື 2 ຫ້ອງ  ຫຼັງຄາ ຫຼື ດອກໄຟຕິດຝາ  

ຕຽງພ້ອມຜ້າເສື່ອ   ດອກໄຟຫົວຕຽງ  

ໝອນ  ຖ້ານວາງເຄື່ອງ  

ຜ້າຫົ່ມ  
ຂໍເກາະຢູ່ຝາ ສຳລັບເກາະ

ເສື້ອຄຸມ 
 

ຜ້າປູບ່ອນ ແລະ ຊົບໝອນ  ຜ້າກັ້ງ   

ມຸ້ງກັນຍຸງ   ຜ້າເຊັດຕີນ   

ໂຕະນ້ອຍ  ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ  

ຕັ່ງ  
ເຄື່ອງປະດັບເອ້ (ຮູບ, 

ດອກໄມ້) 
 

ປັກສຽບໄຟ  ໄລກອນປະຕູ  

ລວມ 1  ລວມ 2  

ຫ້ອງນ້ຳ ລາຄາ ຫ້ອງອາຫານ ລາຄາ 

ຫ້ອງນ້ຳ ທີ່ມີໂຖສ້ວມ

ແບບນັ່ງ 
 ໂຕະ  

ຝັກບົວອາບນ້ຳ ທີ່ມີທັງ

ນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ເຢັນ 
 ຕັ່ງຍາວ ຫຼື ຕັ່ງອີ້   

ອ່າງລ້າງໜ້າ  ຜ້າປູໂຕະ  

ດອກໄຟຕິດເພດານ ຫລື ຕິດ

ຝາ 
 ຈານ  

ຜ້າເຊັດໂຕຂອງແຂກ   ຖ້ວຍ  

ຜ້າເຊັດຕີນ ໃນຫ້ອງນ້ຳ  ຖ້ວຍນ້ອຍ  

ຖ້ານວາງເຄື່ອງ ແລະ ຂໍເກາະ

ຕິດຝາ 
 ຈອກແກ້ວ  

ແວ່ນແຍງ ເທິງອ່າງລ້າງໜ

້າ  ສ້ອມ, ມີດ, ບ່ວງ  

ປັກສຽບໄຟ  ໄມ້ຖູ່  

ເຈ້ຍອານະໄມ  ເກືອ ແລະ ພິກໄທປົ່ນ  

ສະບູ  ເຄື່ອງຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນ  

ກະຕ່າ ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອ   ຊາ, ນ້ຳຕານ, ຄີມ   

ຜ້າກັ້ງ   
ຜ້າກັນເປື້ອນ (ແບບຜ້າ 

ຫຼື ເຈ້ຍ) 
 

ໄລກອນປະຕູ  
ເຄື່ອງປະດັບເອ້ (ຮູບ, 

ດອກໄມ້) 
 

ລວມ 3  ລວມ 4  

 

ລວມທັງໝົດ (ທັງ 4 ຕາຕະລາງ):____________________ _________________________ 

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລີ່ມດໍາເນີນໂຮມສະເຕ, ທ່ານຈະມີຄົນມາຢູ່ຮ່ວມ ໃນເຮືອນ

ຂອງທ່ານ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາວ່າ ໃຊ້ລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າໃດ ສຳລັບ

ໄຟຟ້າ, ອາຫານ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນເວລາທີ່ມີແຂກ. 
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1. ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ທ່ານມີແຂກ 3 ຄູ່ (6 ຄົນ) ທີ່ມາພັກແຮມ 1 ຄືນ ທີ່

ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາ.    ໝາຍຄວາມວ່າມີຄົນໃຊ້ໄຟ, ກິນ

ອາຫານ, ນ້ຳ ແລະ ອື່ນໆ ເພີ່ມອີກ 6 ຄົນ ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ ໃນເດືອນ

ນັ້ນ.  

2. ຄາດຄະເນເບິ່ງວ່າ ທ່ານຈະມີລາຍຈ່າຍເພີ່ມຫຼາຍເທົ່າໃດ ໃນເດືອນທີ່

ມີຄົນເພີ່ມ 6 ຄົນ ທີ່ພັກໃນເຮືອນຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າ, ທ່ານ

ຕ້ອງຈັດຫາອາຫານແລງ, ເຊົ້າ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ອາຫານສວາຍ ໃຫ້ແກ່

ແຂກ.  

 

ຕາຕະລາງ 4.1.2: ລາຍຈ່າຍຂອງແຂກ 

ລາຍຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຂອງແຂກ ຄາດຄະເນລາຄາ 

ຄ່າໄຟຟ້າ (ດອກໄຟໃນຫ້ອງແຂກ ແລະ ອື່ນໆ)   

ຄ່າແກສຫຸງຕົ້ມ (ປຸງແຕ່ອາຫານໃຫ້ແຂກ)  

ຄ່ານ້ຳ (ສຳລັບການອານະໄມ, ການແຕ່ງອາຫານ, ການໃຊ້ນ້ຳ 

ແລະ ອື່ນໆ) 
 

ອາຫານສຳລັບແຂກ (ເຂົ້າ, ເກືອ, ພິກໄທ, ໝາກເຜັດ ແລະ 

ອື່ນໆ) 
 

ຈັດຫານ້ຳດື່ມ ໃຫ້ແກ່ແຂກ  

ຈັດຫາເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ແຂກ (ຊາ, ກາເຟ ແລະ 

ອື່ນໆ) 
 

ຈັດຫາເຈ້ຍອະນາໄມຢູ່ໃນຫ້ອງນໍ້າ  

ສະບູ  

ສະບູຝຸ່ນ   

ອຸປະກອນການທໍາຄວາມສະອາດ (ນ້ຳຢາລ້າງ, ແປງຂັດ ແລະ 

ອື່ນໆ)  

ດອກໄຟ  

ຖ່ານໄຟຟ້າ  

ອື່ນໆ  

ອື່ນໆ  

ລວມມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງແຂກ   

 
 

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລີ່ມໂຮມສະເຕ, ທ່ານຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາເຮືອນຂອງທ່ານ

ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ສວາຍງານ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນຮັກສາມາດຕະຖານຕໍ່ໄປ

ນີ້ ທີ່ດຶງດູດໃຫ້ແກ່ແຂກ (ເຮັດໃຫ້ແຂກ ຮູ້ສຶກວ່າປອດໄພ ແລະ ສະດວກ

ສະບາຍ): ອາຄານ, ຫຼັງຄາ, ຂັ້ນໄດ, ຮາວຂັ້ນໄດ, ທາງຍ່າງ, ສວນ ແລະ ອື່ນໆ. 
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1. ໃຫ້ຄິດຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການສ້ອມແປງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງ 

ໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງປີ ຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງໂຮມສະເຕ.   

2. ໃຫ້ປະເມີນ ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ການສ້ອມແປງປະຈຳປີເຫຼົ່ານີ້.  

 

 

ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນ, ມັນໄດ້ມີ ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ຕິດ

ພັນ ໃນການດຳເນີນໂຮມສະເຕ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຄິດໄຕ່ຕອງລ່ວງໜ້າ. 

ມັນໄດ້ມີຕົ້ນທຶນທີ່ແທ້ຈິງ ທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ຫາກວ່າທ່ານຈະ

ເປີດໂຮມສະເຕ. 

 

ຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າ: 

 ຂ້ອຍຈະສາມາດມີເງິນພຽງພໍ ຈາກໂຮມສະເຕນັ້ນ ເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ກັບຄ່າ

ໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຕື່ມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ບໍ່?  

 ຂ້ອຍຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ມີຜົນກຳໄລໄດ້ບໍ່?  

 ຖ້າຂ້ອຍກູ້ຢືມເງິນ ເພື່ອມາເລີ່ມໂຮມສະເຕ, ຂ້ອຍຈະສາມາດສ້າງລາຍ

ຮັບ ເພື່ອຈ່າຍເງິນ ທີ່ກູ້ຢືມມານັ້ນ ທັນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄດ້

ບໍ່? 

 

 

  

 

 

 

 

ນີ້ແມ່ນແຜນພາບແບບງ່າຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດ ຕິດຕາມລາຍຮັບ -ລາຍ

ຈ່າຍ ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. 

 

ລາຍການຂອງລາຍຮັບລວມມີ: ຄ່າຫ້ອງພັກ, ເຂົ້າໜົມ, ຄ່າເຊົ່າລົດຖີບ, ຄ່າ

ສອນແຕ່ງກິນ, ການຫາປາ, ກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ກ່ອງເຂົ້າສວາຍ (ສຳລັບແຂກ ທີ່

ຕ້ອງການ ຫໍ່ເຂົ້າໄປກິນນຳ), ກິດຈະກຳການຍ່າງປ່າ ແລະ ອື່ນໆ.  

ຕາຕະລາງ 4.1.3: ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາທີ່ພ້ວມເຮັດຢູ່ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຕື່ມຂອງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ພ້ວມ

ເຮັດຢູ່ 
ຕົ້ນທຶນຄາດຄະເນ 

ທາສີອາຄານ  

ໄມ້ ສຳລັບສ້ອມແປງ   

ວັດສະດຸ (ເຫຼັກຕະປູ, ນັອດ ແລະ ອື່ນໆ) ໃນການ

ສ້ອມແປງ  

ວັດສະດຸ ໃນການສ້ອມແປງຫຼັງຄາ  

ອື່ນໆ  

ອື່ນໆ  

ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການບຳລຸງຮັກສາທີ່ພ້ວມເຮັດຢູ່ທັງ

ໝົດ 
 

ແຜນພາບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປະຈຳເດືອນ  
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ລາຍການຂອງລາຍຈ່າຍລວມມີ: ອາຫານ, ນ້ຳດື່ມ, ເຈ້ຍອານະໄມ, ສະບູ, ສະບູຝຸ່ນ, 

ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ແກສ, ສີທາ, ເຫຼັກຕະປູ ແລະ ອື່ນໆ.  

 

 

ຕາຕະລາງ 4.1.4: ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 

ລາຍຮັບປະຈຳເດືອນຂອງໂຮມສະເຕ ລາຍຈ່າຍປະຈຳເດືອນຂອງໂຮມສະເຕ  

ວັນ

ທີ 
ລາຍການ ລາຄາ 

ວັນ

ທີ 
ລາຍການ ລາຄາ 

      

      

      

      

      

      

ຮວມ  ຮວມ  

 

 

4.2. ລາຄາຫ້ອງພັກ 

 

ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານເກັບນຳແຂກທີ່ຈະມາພັກ ທີ່ໂຮມສະເຕນັ້ນ ແມ່ນສ່ວນ

ທີ່ສຳຄັນ ຂອງແຜນການການເງິນ. 

 

ຖ້າທ່ານຄິດລາຄາ ຈຳນວນ  X ຕໍ່ແຂກໜຶ່ງຄົນຕໍ່ຄືນ, ທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ

ເງິນຈຳນວນ X ນັ້ນແມ່ນກຳໄລ ແລະ ທີ່ຈະໃຊ້ເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ສ່ວນຕົວ 

ແລະ ກັບຄອບຄົວ. 

 

ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ ທ່ານມີຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ ດຳເນີນງານ ເພື່ອ

ດຳເນີນການເປີດໂຮມສະເຕ ແລະ ຕົ້ນທຶນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໄປ ຈາກ

ເງິນຄ່າທີ່ພັກ ທີ່ໄດ້ຈາກແຂກທີ່ມາພັກ. ແຕ່ລະອາທິດ ຫຼື ເດືອນ, ທ່ານ

ຈະຕ້ອງຈ່າຍ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບໂຮມສະເຕ (ເງິນກູ້ຢືມ, 

ອາຫານ, ນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ, ສ້ອມແປງ, ການປັບປຸງຕ່າງໆ). ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້

ຈ່າຍ ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນແລ້ວ, ຈໍານວນເງິນທີ່ເຫລືອນັ້ນແມ່ນຜົນກຳໄລ 

ແລະ ນັ້ນແມ່ນຈຳນວນເງິນ ທີ່ເຈົ້າສາມາດຈັບຈ່າຍເພື່ອຕົວເຈົ້າ ແລະ 

ຄອບຄົວໄດ້. 

 

ທ່ານຈະເກັບເກັບກັບແຂກເທົ່າໃດ? ຖ້າຫາກລາຄາສູງ, ຕ້ອງແມ່ນແຂກ ຜູ້ທີ່

ສາມາດຈ່າຍໄດ້. ທ່ານຕ້ອງຕັດສິນໃຈ ໃນການກຳນົດລາຄາແນວໃດ? ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ

ຕ້ອງເຮັດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ໃນການຊອກຫາວ່າ ໂຮມສະເຕ ຫຼື ທີ່ພັກອື່ນໆ ເຂົາ

ຄິດລາຄາແນວໃດ.  
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1. ເຮັດການວິໄຈຕະຫຼາດ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ການສ້າງລາຄາ ສຳລັບໂຮມສະເຕ. ທ່ານຈະ

ຕ້ອງມີການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້.  

2. ຊອກຫາຮູ້ ເບິ່ງບັນດາໂຮມສະເຕ, ເຮືອນພັກ ແລະ ອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດປະເທດ

ຂອງທ່ານ, ພາກພື້ນ, ແຂວງ, ເມືອງ, ຕົວເມືອງ ແລະ ບ້ານ ເກັບເງິນຄ່າ

ຫ້ອງພັກເທົ່າໃດ? 

3. ສົມທຽບເບິ່ງວ່າ ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ແລະ ບ່ອນອື່່ນໆ ທີ່ຄ້າຍຄຽງກັບ

ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. ວ່າມັນດີກວ່າບໍ່? ຖ້າດີກວ່າ, ດີໃນດ້ານໃດ? ງ່າຍ

ໃນການເຂົ້າເຖິງບໍ່? ງາມກວ່າ ແລະ ສະດວກສະບາຍກວ່າບໍ່? ຄອບຄົວເຂົາ

ຕ້ອນຮັບດີ ແລະ ເປັນມິດດີບໍ່? ມີກິດຈະກຳ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໃຫ້ແຂກ

ໄດ້ເຮັດບໍ່? ຫຼື ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານດີກວ່າ? 

4. ຕັ້ງລາຄາ ໃຫ້ຄືກັນກັບລາຄາຂອງທີ່ພັກອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດນັ້ນ (ຫຼືຈະ

ຫຼຸດລົງຕື່ມເລັກນ້ອຍ, ຈົນກວ່າທ່ານຈະສ້າງຊື່ສຽງ ໃນຮູບຂອງໂຮມ

ສະເຕທີ່ດີ). ຖ້າໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ໃນການເອີ້ນ

ລາຄາ ໃຫ້ເອີ້ນລາຄາທີ່ຕ່ຳໄວ້. ຖ້າໂຮມສະເຕຂອງທ່ານດີກວ່າ, ເອີ້ນ

ລາຄາໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າ.  

 

 

ເມື່ອທ່ານຕັ້ງລາຄາໃຫ້ແຂກຜູ້ເຂົ້າພັກ ຕໍ່ຫ້ອງ, ໃຫ້ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈ

ວ່າ ມັນຈະພຽງພໍໃນການຈ່າຍໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວພັນ ແລະ ຍັງຄົງມີເງິນທີ່

ເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລ. ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານມີ

ເຫດຜົນທີ່ສາມາດຄາດຫວັງ ທີ່ຈະໄດ້ລ່າຍຮັບພຽງພໍ ທີ່ຈະຈ່າຍ ແລະ ເພື່ອ

ໃຫ້ຜົນກຳໄລທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປແລ້ວ ມັນຈະເປັນວິທີທີ່

ງ່າຍ ສຳລັບທ່ານໃນການເລີ່ມໂຮມສະເຕ. ໃນທາງກັບກັນ, ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ ຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍໃນການດຳເນີນໂຮມສະເຕ ສູງຫລາຍ, ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດຈະເກັບເງິນໄດ້

ພຽງພໍໃນການໃຊ້ຄ່າຈ່າຍຕ່າງໆ, ການເລີ່ມໂຮມສະເຕໃນແນວນີ້ ບໍ່ແມ່ນວິທີ

ທີ່ດີ ສຳລັບທ່ານ. 

 

 

 

4.3. ລາຄາເຮັດກິດຈະກຳ ແລະ ການບໍລິການເສີ່ມ 

 

ມີໂຮມສະເຕຫລາຍແຫ່ງ ທີ່ໃຫ້ແຂກທີ່ມາພັກ ໄດ້ຊື້ກິດຈະກຳ. ນີ້ແມ່ນ

ວິທີທີ່ດີ ໃນການຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຂກຂອງທ່ານໄດ້ມີ

ຄວາມມ່ວນຊື່ນ. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ການຫາປາ, ການຍ່າງ

ປ່າ ພ້ອມກັບພະນັກງານນຳທ່ຽວ, ການສາທິດການແຕ່ງກິນ, ສາທິດສິນລະປະ ແລະ 

ງານສີມືຕ່າງໆ, ການກະສິກຳ, ວັດທະນະທຳ ຫຼື ການສະແດງດົນດີ ແລະ ອື່ນໆ.  

 

ການບໍລິການອື່ນໆລວມມີ: ການຊັກແຫ້, ການເຊົ່າລົດຖີບ, ເຂົ້າໜົມ, 

ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມໃນອາຫານ (ເບຍ, ນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳໝາກໄມ້ ແລະ 

ອື່ນໆ), ການຂົນສົ່ງ.  
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ເພື່ອກຳນົດວິທີການຄິດຄ່າບໍລິການ ສຳລັບກິດຈະກຳ ແລະ ການ

ບໍລິການອື່ນໆ, ຊອກຫາເບິ່ງວ່າ ໂຮມສະເຕອື່ນ, ເຮືນອພັກ, ຫຼື ໂຮງແຮມຂະໜ

າດນ້ອຍ ຄິດລາຄາເທົ່າໃດ, ແລະ ກຳນົດລາຄາຂອງທ່ານ ໃຫ້ເໝາະສົມ.  
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4.4. ວິທີການຫາແຫຼ່ງທຶນ ໃນການເລີ່ມໂຮມສະເຕ 

(ຕົ້ນທຶນເລີ່ນຕົ້ນ) 

 

ບັນດາທຸລະກິດໃໝ່ເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍຕ້ອງໄດ້ກູ້ຢືມເງິນມາເຮັດທຸລະ

ກິດຂອງຕົນ. ໂຮມສະເຕກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຖ້າທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ໂຮມສະເຕ

ຂອງທ່ານ ຈະສາມາຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ແລະ ທ່ານກໍ່ມີ

ຜົນກຳໄລ, ສິ່ງນີ້ອາດຄຸ້ມຄ່າ ໃນການກູ້ຢືມເງິນຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ 

ເພື່ອມາດາເນີນທຸລະກິດ. 

 

ຖ້າໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ໄດ້ມີການຍອມຮັບແລ້ວ (ປອດໄພ ແລະ ສະອາດ ສຳລັບແຂກ), 

ແລ້ວບາງທີ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນກູ້ເງິນ ມາດຳເນີນການ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ

ປັບປຸງບາງຢ່າງ ກ່ອນທີ່ບ້ານທ່ານຈະພ້ອມໃຫ້ແຂກພັກ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງ

ກູ້ຢືມເງິນ ໃນກໍລະນີນີ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 ຄວນຢືມເງິນ ໃນສ່ວນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແທ້ໆເທົ່ານັ້ນ. ການຈ່າຍເງິນ

ກູ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ອາດເປັນເລື່ອງ ທີ່ຍາກຫຼາຍ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂຮມສະ

ເຕ ທີ່ລຽບງ່າຍ. ສະບາຍ, ສະອາດ ແລະ ມີການປັບປຸງ ເພື່ອຂະຫຍານ

ກິດຈະການຂອງທ່ານ. 

 ພະຍາຍາມກູ້ເງິນ ທີ່ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການຢືມນຳ

ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນ.  

 ຫາຂໍ້ມູນວ່າ ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນ ຫຼື ລັດຖະບານ ໄດ້ມີໂຄງການ ໃນ

ການໃຫ້ເງິນກູ້. ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຄອບຄົວ ຫຼື 

ທຸລະກິດໃນຊົນນະບົດ ມີການເລີ່ມຕົ້ນ. ເງິນກູ້ເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະ

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ຫຼື ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳ.  

 ຕິດຕໍ່ທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ການອອກເງິນກູ້ ທີ່ມີ

ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. 

  

ຄໍາ

ແນະນຳ 
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ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ຮ່ວມກັນ ແລະ 

ການພັດທະນາ

ພະນັກງານ 
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5. ການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ 

ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານ 
 

 

 

 

ທຸກໆທຸລະກິດ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີບັນຫາ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດຂະໜ

າດນ້ອຍ, ທຸລະກິດແບບຄອບຄົວໂຮມສະເຕ. ການຮຽນຮູ້ ໃນການໃຊ້ລະບົບແກ້ໄຂ

ບັນຫາ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດຕິ

ພາບ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການມີພະນັກງານຂອງທ່ານ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ

ແກ້ບັນຫາ. ສາເຫດໃດ? 

ພວກເຂົາສາມາດປັບປຸງທັກສະຂອງພວກເຂົາ:  

 ພວກເຂົາຕ້ອງການ ການຊີ້ນໍາໃຫ້ໜ້ອຍລົງ 

 ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາເປັນພະນັກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ໃນທຸລະກິດ  

 

 

5.1. ການລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ 

 

ຫລັກການລະດົມຄວາມຄິດ ທີ່ມີປະສິດຕິພາບ 3 ຂໍ້: 

 ສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກຄວາມຄິດເຫັນ 

 ຫາຄວາມຄິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເຖິງວ່າຈະເປັນ

ຄົນຜິດປົກກະຕິ  

 ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນ ຮູ້ສຶກວ່າປອດໄພ ແລະ ກ້າຫານ ໃນການອອກຄວາມຄິດ

ເຫັນ  

 

 

 

 

 

1. ພົບປະກັບພະນັກງານຂອງທ່ານ ເພື່ອແຈ້ງບັນຫາ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ໃນ

ໂຮມສະເຕ 

2. ລະດົມແນວຄິດ ເພື່ອແຈ້ງບັນຫາ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ໃນໂຮມສະເຕ  

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານສຳຫຼວດ ບັນຫາໃນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ  

 ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາ ຮ່ວມກັບພະນັກງານຂອງທ່ານ  

 

ປຶ້ມກິດຈະກຳ: 

 ບົດຮຽນນີ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 5 
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3. ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການອອກຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ອາດ 

ບໍ່ຖືກຕ້ອງ 

4. ຄຳນຶງເຖິງ ຫລັການລະດົມຄວາມຄິດ ທີ່ມີປະສິດຕິພາບ 3 ຂໍ້ 

5. ບັນທຶກສິ່ງທີ່ຕ່າງໆໃສ່ຊ່ອງຫວາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ຝຶກແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກຂອງກັບພະນັກງານຂອງທ່ານ. 

2. ເລືອກເອົາບັນຫາໃດໜຶ່ງ ໃນລາຍການທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງ.  

3. ຄຳນຶງເຖິງຫລັກການລະດົມແນວຄິດ ທີ່ມີປະສິດຕິພາບ 3 ຂໍ້, ໃຫ້

ທຸກໆຄົນ ໄດ້ແນະນຳແນວຄິດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.   

 

ຕາຕະລາງ 5.1.1: ການລະດົມຄວາມຄິດ 

 

ໃຫ້ຄົນໜຶ່ງ ຂຽນບັນທຶກບັນຫາຕ່າງໆໃສ່ນີ້: 
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ຕາຕະລາງ 5.1.2: ການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ 

ເລືອກເອົາໜຶ່ງບັນຫາທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງ, ແລ້ວຂຽນໃສ່ບ່ອນນີ້:  

ຂຽນແນວຄິດໃສ່ບ່ອນນີ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເລືອກເອົາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ 3 ວິທີ. ສົນທະນາກ່ຽວກັບຂໍ້

ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງແຕ່ລະວິທີ. ສົນທະນາວ່າ ສິ່ງໃດທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດ ໃນ

ແຕ່ລະວິທີ. 

 

 ຂໍ້ດີ ຂໍ້ເສຍ 

ຈະຕ້ອງໃຊ້ຫຍັງແດ່? 

(ເງິນ, ເວລາ, ອຸປະກອນ ແລະ 

ອື່ນໆ) 

ວິທີທີ່ 1    

ວິທີທີ່ 2   
 

 

ວິທີທີ່ 3    

ເລືອກເອົວວິທີ ທີ່ດີທີີ່ສຸດ ແລ້ວຂຽນໃສ່ນີ້: 

ໃຫ້ບອກວ່າ ໃຜຈະເປັນຄົນແກ້ໄຂບັນຫາ, ແລ້ວຈະໄດ້ຫຍັງ ແລະ ເມື່ອໃດ: 
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ຕາຕະລາງ 5.1.3: ແບບຢ່າງການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ 

ລະບຸບັນຫາ: 

ນຳໃຊ້ 3 ບາດກ້າວ ໃນການລະດົມແນວຄິດ ທີ່ມີປະສິດຕິພາບ, ບອກພະນັກງານ 

ແນະນຳວິທີແກ້ໄຂ. 

ເລືອກເອົາວິທີ ທີ່ດີທີ່ສຸດ 3 ວິທີ. ສົນທະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້

ເສຍ ຂອງແຕ່ລະວິທີ. ສົນທະນາວ່າ ສິ່ງໃດທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດ ໃນແຕ່ລະວິ

ທີ. 

 

ການສົນທະນາ: ຂໍ້ດີ ຂໍ້ເສຍ 
ຈະຕ້ອງໃຊ້ຫຍັງແດ່? (ເງິນ, 

ເວລາ, ອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ)  

ວິທີທີ່ 1     

  

 

 

 

ວິທີທີ່ 2     

  

 

 

 

ວິທີທີ່ 3     

  

 

 

 

 

ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ເລືອກເອົາຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຂຽນລາຍລະອຽດ ວ່າໃຜຈະເປັນ

ຄົນແກບັນຫາ, ແລ້ວຈະໄດ້ຫຍັງ, ແລະ ເມື່ອໃດ.  

 

ແບບຢ່າງການລະດົບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການ

ແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ 
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5.2. ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ  

 

ການເຮັດວຽກໃນໂຮມສະເຕ ບາງຄັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ ມີຄວາມກົດ

ດັນ. ຕົວຢ່າງ: ມັນອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ເພື່ອປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບ ມາດຕະຖານສາກົນ

ຂອງຄວາມສະອາດ ແລະ ການບໍລິການ. ແຕ່ການທີ່ຈະມີໂຮມສະເຕ ທີ່ປະສົບ

ຜົນສຳເລັດໄດ້ ການປັບປ່ຽນນີ້ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ.  

 

ຖ້າພະນັກງານຂອງທ່ານ ບໍ່ມ່ວນໃນການເຮັດວຽກ, ແຂກຂອງທ່ານ ຈະສັງເກດໄດ້ 

ແລະ ນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ແຂກທ່ານ ເກີດມີຄວາມອຶດອັດ. ດັ່ງນັ້ນ ການເຮັດໃຫ້

ພະນັກງານມີຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນການເຮັດວຽກຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ.  

 

ທ່ານ ເປັນຜູ້ຈັດການ ທຸລະກິດໂຮມສະເຕຂອງທ່ານເອງ. ວິທີການປະຕິບັດ ຕໍ່

ຄົນ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກນຳທ່ານ (ລວມທັງສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ) ສາມາດສ້າງ

ໃຫ້ມີບັນຍາກາດທີ່ອົບອຸ່ນ ທີ່ ແຂກສາມາດສັງເກດ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າ.  

 

 

 

 

 

 

1. ດຳເນີນການປະເມີນຕົນເອງ ໂດຍຖາມຕົວເອງຄໍາຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ້  

2. ໝາຍ X ໃສ່ຫ້ອງ “ແມ່ນ” ຫຼື “ບໍ່ແມ່ນ”.  

 

ຕາຕະລາງ 5.2: ໂຮມສະເຕທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແມ່ນໂຮມສະເຕທີ່ມີຄວາມມ່ວນ

ຊືນ 

ການປະເມີນຕົນເອງ 
ແມ

່ນ 

ບໍ່

ແມ່

ນ 

ພະນັກງານທັງໝົດຂອງຂ້ອຍ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງບໍ່ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່

ຂ້ອຍຄາດຫວັງຈາກພວກເຂົາ? 
   

ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ຂ້ອຍຄວນອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຂົາ ແບບ

ເປັນກັນເອງບໍ່?    

ຂ້ອຍບັງຄັບພວກເຂົາ ທຸກມື້ບໍ່?     

ຂ້ອຍໃຈຮ້າຍບໍ່ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຮັດຜິດພາດ?     

ຂ້ອຍໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ຜິດພາດ ສູ່ການເປັນໂອກາດບໍ່ ໃນການຮຽນຮູ້ 

ໃນທາງບວກ? 
   

ຂ້ອຍປະຕິບັດຕໍ່ທຸກຄົນ ຢ່າງສະເໝີພາບບໍ່?  
 

ຂ້ອຍປະຕິບັດຕໍ່ທຸກຄົນ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບບໍ່?   
 

 

 

 

 

 



 

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ILO –  ASEAN 36 

ຂ້ອຍໄດ້ເປີດຮັບເອົາແນວຄິດ ແລະ ຄຳເຫັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຮັບ

ຟັງພວກເຂົາເວົ້າບໍ່? 
 

 
ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນນຳພຽງພໍບໍ່?  

 
ມີເຫດຜົນຫຍັງບໍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານບາງຄົນບໍ່ມ່ວນ?    

ຖ້າມີ, ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍໄດ້ບໍ່?     

ຂ້ອຍເຄີຍຮ້າຍ ແລະ ບໍ່ເປັນທຳ ຕໍ່ພວກເຂົາບໍ່?    

ຂ້ອຍໄດ້ຮ້ອງໃສ່ພວກເຂົາ ຫລື ຫົວຂັວນພວກເຂົາບໍ່?   
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ຂຽນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ທ່ານຄິດວ່າ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ ຮູ້ສຶກໃນທາງ

ທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນການເຮັດວຽກໃນໂຮມສະເຕ ຂອງທ່ານ:   
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ການປັບປຸງການ

ບໍລິການ 
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6. ການປັບປຸງການບໍລິການ 

 

 

 

 

 

6.1. ການປັບປຸງ ແບບຕໍ່ເນື່ອງ 

 

ໃຫ້ຄິດຫາວິທີການປັບປຸງການບໍລິຫານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຮມສະເຕ

ຂອງທ່ານ ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ແຂກຂອງທ່ານ ມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ 

ແມ່ນເຄັດລັບ ໃນການປັບປຸງໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ແຂກກໍຈະມີຄວາມ

ມ່ວນຊື່ນໃນການພັກກັບທ່ານ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ຈະແນະນຳໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ໃຫ້

ແກ່ຜູ້ອື່ນໆ. ການທີ່ແຂກແນະນຳໂຮມສະເຕ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ແມ່ນວິທີ ທີ່ດີ

ທີ່ສຸດ ໃນການຊອກຫາລູກຄ້າໃໝ່ໆ. 

 

ທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ແຂກມັກ ແລະ ບໍ່ມັກຫຍັງ?  

 ຖາມພະນັກງານ 

 ຖາມແຂກ 

 

ການຮຽນຮູ້ນຳພະນັກງານ: 

 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານ ມີແນວຄິດໃນທາງທີ່ດີ ຕໍ່ແຂກ ແລະ ໃນທາງທີ່

ເປັນມິດ. 

 ຝຶກພະນັກງານ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ແຂກ ມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ 

 ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ແຂກ ມັກ ແລະ 

ບໍ່ມັກ 

 ສ້າງປຶ້ມບັນທຶກ ສຳລັບພະນັກງານ ໃນການບັນທຶກຄຳຕຳໜິ ທີ່ພວກ

ເຂົາໄດ້ຍິນ. ວິທີນີ້, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງໃນປຶ້ມບັນທຶກ ໄດ້ໝົດ

ມື້ ແລະ ແກ້ຂໍ້ຕຳໜິ ໂດຍທັນທີ 

 ພະນັກງານຂອງທ່ານ ຈະຊອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາບໍ່ມັກ

ໃຫ້ທ່ານຮູ້ກໍ່ຕໍ່ເມືອເຂົາຮູ້ສຶກສະດວກໃນການບອກຄວາມຈິງ 

 ຄວນຂອບໃຈພະນັກງານຂອງທ່ານເປັນປະຈຳ ໃນຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່

ບອກສິ່ງທີ່ແຂກມັກ, ແຕ່ກໍ່ຍັງບອກສິ່ງທີ່ແຂກບໍ່ມັກ  

 

ການຮຽນຮູ້ຈາກແຂກ : 

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງແຂກ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ  

 ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖານການ

ບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມສະໝໍາສະເໝີ 

 

ປຶ້ມກິດຈະກຳ: 

 ບົດຮຽນນີ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ່ 6 
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 ນຳໃຊ້ແບບຟອມຄຳຄິດເຫັນຂອງແຂກ ໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຂກ ໄດ້ກ່າວບອກ

ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ ມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ (ສັງເກດຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມ) 

 ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າແຂກຕຳໜິ? 

 ທ່ານສາມາດກ່າວຂໍອະໄພ  

 ພະຍາຍາມແກ້ບັນຫາ ໂດຍໄວທີ່ສຸດ 

 ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ແຂກຢູ່ທີ່ນັ້ນ , 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍການອະທິບາຍ ວິທີການແກ້

ບັນຫາສຳລັບແຂກ ໃນອານະຄົດ. 

 ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ແຂກອອກໄປ ພ້ອມກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ - 

ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈະແນະນຳໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ  ແກ່ຄົນອື່ນຕໍ່ 
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GUEST  

 

 

ມີຫຼາຍໆທຸລະກິດ ທີ່ນຳໃຊ້ຟອມຄຳຄິດເຫັນ ໃນການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ແຂກ ໄດ້

ບອກເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ ມັກ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ໃນການປັບປຸງ. ຖ້າທ່ານ

ເລືອກໃຊ້ແບບຟອມດັ່ງກ່າວ , ໃຫ້ນຳເອົາແບບຟອມ ປະໄວ້ໃນຫ້ອງພັກແຂກ ໃນແຕ່

ລະຄັ້ງທີ່ມີແຂກ. 

 

ຕົວຢ່າງ: 

 [ໃສ່ຊື່] ໂຮມສະເຕ 
ຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ເປັນສິ່ງທີ່ຄ່າ ສຳລັບ

ພວກເຮົາ!  

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຮົາ

ປັບປຸງ ໂຮມສະເຕຂອງພວກເຮົາ. 

 

ຊື່: 

ການບໍລິການແຈ້ງເຂົ້າ ແລະ ແຈ້ງ

ອອກ 

ການບໍລິການອາຫານ 

ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີ: 

 

 

 

ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີ: 

 

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ: 

 

 

 

 

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ: 

 

ການອະນາໄມ ຄຳຄິດເຫັນເພີ່ມຕື່ມ 

ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີ:  

ແບບຟອມຄຳຄິດເຫັນ 
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ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ: 

 

 

 

 

 

ຖ້າທ່ານມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈນຳ (ໃສ່ຊື່) ໂຮມສະເຕ, ກະລຸນາໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແກ່

ພວກເຮົາໄດ້ບໍ່ ໃນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງການທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ  Homestay.com, Trip 

Advisor, ແລະ Lonely Planet. 

ຂໍຂອບໃຈ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ ໃນກາ

ນ່ອງທ່ຽວ! 

6.2. ແນວຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາພະນັກງານ 

 

 ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ພະນັກງານ ໄດ້ແນະນຳຕົນເອງ ໃຫ້ແກ່ແຂກ  

 ຖ້າພະນັກງານ ຫາກມີຊື່ທີ່ເອີ້ນຍາກ, ໃຫ້ໃຊ້ຊື່ທີ່ເອີ້ນ

ງ່າຍ ຫຼື ຊື່ຫຼິ້ນທຳມະດາ  

 ພິຈະລະນາ ການເຮັດປ້າຍຊື່ຂອງພະນັກງານ ເພື່ອງ່າຍໃນການອ່ານ  

 ຝຶກໃຫ້ພະນັກງານ ຮຽນຮູ້ຊື່ຂອງແຂກ ແລະ ເອີ້ນຊື່ເຂົາເຈົ້າ 

ໃນເວລາທີ່ໂອ້ລົມນຳແຂກ (ເຊັ່ນ: ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ, ທ່ານລີ)  

 ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານ ເຮັດສິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ແຂກທີ່ມາ

ພັກມ່ວນຊື່ນ ແລະ ມີຄວາມສຸກນຳ  

 ຍິ້ມໃຫ້ແຂກ  

 ເປີດປະຕູໃຫ້ແຂກ 

 ນຳດອກໄມ້ສົດມາໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ແຂກເຫັນ  

 ແນະນຳແຂກ ໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ຫຼື ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ຕ່າງໆ 

 ເສີບໝາກໄມ້ ຫຼື ນ້ຳໝາກໄມ້ ໃຫ້ແຂກ (ສິ່ງທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ 

ຫຼື ບໍ່ແພງສຳລັບທ່ານ) 

 ຖ້າທ່ານສາມາດເວົ້າພາສາດຽວກັບແຂກໄດ້, ຖາມພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບ

ການທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ກ່ຽວກັບພູມລຳເນົາຂອງເຂົາ 

 ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານ ໄດ້ຮຽນສັບພາສາອັງກິດພື້ນຖານ ແລະ ສຳນວນ 

(ເຮັດຄືກັນ ໃນພາສາອື່ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ)  

  

6.3. ລະບົບ: ການຕ້ອນຮັບທີ່ດີ 

 

ບົດບາດຂອງພະນັກງານຕ້ອນຮັບ: 

ຮັບຜິດຊອບການຈອງ, ໃຫ້ແຂກແຈ້ງເຂົ້າພັກ ແລະ ແຈ້ງອອກ, ເກັບເງິນ, ເຮັດໃຫ້

ແຂກ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບທີ່ອົບອຸ່ນ, ຕອບຄຳຖາມຂອງແຂ, ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ
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ແຂກແກ້ໄຂບັນຫາ.  

 

 

ການມີການຕ້ອນຮັບທີ່ດີ ສົ່ງໃຫ້ມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງຄື:  

 ແຂກສາມາດຈອງໄດ້ງ່າຍ 

 ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ແຂກທີ່ມາພັກໃນໂຮມສະເຕ  

 ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ໃນຄັ້ງທຳອິດ 

 ເພີ່ມຄວາມເພິງພໍໃຈ ແກ່ແຂກທີ່ມາພັກ  

 ເຮັດໃຫ້ແຂກເວົ້າແຕ່ສິ່ງດີໆ 

 ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບັນຫາ

ເກີດຂຶ້ນ 

 ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຄົນ ໃນທັນທີ  

 

 

    

 

 

 

ການນຳໃຊ້ລະບົບການຮັບຕ້ອນທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານມີບັນຍາກາດ

ທີ່ດີ, ເປັນກັນເອງ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ. ໃນຂໍ້ນີ້ຈະອະທິບາຍວ່າຈະ

ນຳໃຊ້ 10 ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດການບໍລິການຮັບຕ້ອນທີ່ດີຢູ່ໂຮມສະ

ເຕຂອງ່ທານ.   

 

1. ມີທ່າທີເປັນມິດ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈເວລາລົມກັບແຂກ  

 ຍິ້ມໃນຂະນະທີ່ເວົ້າ  

 ເວົ້າສຽງດັງພໍດີ ໃຫ້ແຂກໄດ້ຍິນສະບາຍ  

 ໃຫ້ແນມເບິ່ງແຂກເວລາລົມກັນ  

 ໃຫ້ຍືນໂຕກົງ ພ້ອມກັບບ່າຕັ້ງຢູ່ໃນທ່າທີ່ໝັ້ນໃຈ   

2. ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບ 

 ພະນັກງານຕ້ອນຮັບຕ້ອງໃຊ້ເວລາກັບແຂກໜ້ອຍໜຶ່ງ ດັ່ງນັ້ນ

ພະນັກງານຕ້ອງສະອາດແລະ ເປັນລະບຽບ  

 ໃຫ້ໃສ່ໃຈກັບຜົມ, ເລົບມື, ເສື້ອຜ້າ ແລະ ເກີບ  

 ໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດທີ 7, ເຄື່ອງມືທີ 2: ລາຍການກວດສອບສຸຂະອະນາໄມ

ສ່ວນບຸກຄົນ 

3. ເຮັດໃຫ້ການຈອງຫ້ອງພັກ ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບດີ 

 ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ຫ້ອງພັກພ້ອມ ເມື່ອແຂກມາ

ຮອດ 

 ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານບໍ່ເຄີຍໃຫ້ແຂກ ສອງຄົນ ຈອງຫ້ອງດຽວກັນ ໃນ

ເວລາດຽວກັນ (ນອກຈາກວ່າ ພວກເຂົາເດີນທາງມານຳກັນ) 

 ທາງເລືອກທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ສຳລັບການຕິດຕາມການຈອງ ແມ່ນຕ້ອງນຳ

ໃຊ້ປະຕິທິນປະຈຳເດືອນ. ຖ້າໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ມີພຽງໜຶ່ງ ຫຼື 

ສອງຫ້ອງພັກ, ນັ້ນກໍ່ອາດຈະພຽງພໍ  

 ຖ້າໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ມີຫຼາຍກວ່າສອງຫ້ອງ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງມີ

ລະບົບ ທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ (ຕົວຢ່າງ, ປຶ້ມບັນທຶກ ຫຼື 

ຄອມພິວເຕີ) 

ສິບບາດກ້າວ ໃນການດຳເນີນການບໍລິການທີ່ດີ  
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 ເບິ່ງເຄື່ອງມື ການດຳເນີນການຕ້ອນຮັບທີ 1, 2, 3 ແລະ 7  

 

4. ຮັບສາຍໂທລະສັບຢ່າງສຸພາບ 

 ການໃຊ້ນ້ຳສຽງສຸພາບ, ຈະແຈ້ງໃນການຮັບສາຍໂທລະສັບຈະເຮັດໃຫ້ແຂກໝ

ັ້ນໃຈໃນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ   

 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບມາລະຍາດການລົມໂທລະສັບທີ່ດີ:  

 ໃຫ້ຮັບໂທລະສັບທີ່ດັງພາຍໃນ 3 – 5 ຄັ້ງ. 

 ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ແຂກຖ້າດົນກວ່າ 30 ວິນາທີ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້

ໂທກັບ.  

 ຕ້ອງມີບິກ ແລະ ເຈ້ຍຢູ່ຂ້າງໂທລະສັບສະເໝີເພື່ອບັນທຶກ

ຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ  

 ເລີ່ມການສົນທະນາຢ່າງສຸພາບ: “ສະບາຍດີ, ນີ້ແມ່ນເຮືອນພັກ 

___, ມີຫຍັງໃຫ້ຮັບໃຊ້ນໍ້?”  

 ວາງສາຍຢ່າງສຸພາບ: “ຂອບໃຈທີ່ທ່ານໂທເຂົ້າມາສອບຖາມ, ຫວັງ

ຢ່າງຍິ່ງວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ທ່ານ”. ຖ້າທ່ານບໍ່

ເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ລົມສາຍເວົ້າຫຍັງ ແມ່ນໃຫ້ເວົ້າວ່າ: “ຂໍ

ອະໄພ, ໃຫ້ທ່ານເວົ້າຊ້າລົງກວ່ານີ້ໄດ້ບໍ່?”  

 ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ  4 

 

5. ການຈອງລ່ວງໜ້າທາງໂທລະສັບ  

 ລວບລວມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ  (ມື້ເຂົ້າພັກ ແລະ ມື້ອອກເດີນທາງ, 

ຈຳນວນຫ້ອງ ແລະ ຈຳນວນຄົນ , ປະເພດຕຽງ) 

 ກວດເບິ່ງວ່າຫ້ອງຫວ່າງບໍ່ 

 ຖ້າຍັງມີຫ້ອງຢູ່ ແລະ ຕົກລົງລາຄາແລ້ວ, ດຳເນີນການຈອງເລີຍ   

 ລວບລວມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   (ຊື່ເຕັມ, ລາຍລະອຽດການຕົກລົງ, ເວລາ

ເຂົ້າພັກ) 

 ປັບປຸງປະຕິທິນກ່ຽວກັບຫ້ອງຫວ່າງ 

 ສົ່ງອີເມວໃຫ້ແຂກເພື່ອຢືນຢັນການຈອງ 

 ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ  6 ແລະ 7 

 

6. ການຈອງລ່ວງໜ້າທາງອີເມວ 

 ດຳເນີນການຈອງທາງ ອີເມວ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບເຊິ່ງຄວາມ

ນິຍົມໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້ 

 ນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງການຕອບ ອີເມວ ແລະ ຕົວຢ່າງການຢືນຢັນການຈອງ 

ເຊິ່ງລວມຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີນີ້ ເພື່ອ

ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງແບບການຕອບອີເມວດັ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ   

 ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດວຽກງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 5, 6, 7 

 

7. ການເຂົ້າພັກໂດຍບໍ່ໄດ້ຈອງລ່ວງໜ້າ 

 ໃຫ້ເຮັດທ່າທາງທີ່ເປັນມິດ ແລະ ໝັ້ນໃຈເມື່ອມີນັກທ່ອງທ່ຽຍ
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ຢ່າງເຂົ້າມາຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫ້ອງພັກ  

 ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະຂອງເຮືອນພັກ.  ຕົວຢ່າງ: 

 ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຫ້ອງພັກ  

 ການບໍລິການອາຫານ 

• ອາຫານທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ 

• ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ 

• ສະຖານທີ່ຮັບປະທານອາຫານ  

• ເວລາຮັບປະທານອາຫານ 

 ການບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ , ຕົວຢ່າງ: 

• ເຂົ້າໜົມ, ນ້ຳດື່ມເປັນຕຸກ 

• ການບໍລິການຊັກລີດ 

• ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າລົດຖີບ 

• ກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ 

• ການສາທິດວິທີແຕ່ງກິນ 

• ຕຶກປາ 

• ການຍ່າງປ່າ 

• ບໍລິການຮັບສົ່ງ 

 ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດວຽກງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 5 ແລະ 6 

 

8. ຊ່ວຍເຫຼືອແຂກ ເມື່ອມີບັນຫາ 

ຖ້າຫາກມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ, ແຂກກໍ່ຢາກຈະປຶກສາກັບພະນັງງານຮັບ

ຕ້ອນ. ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ເຮັດໃຈເຢັນ ແລະ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງ

ລຸ່ມນີ້: 

 ຮັບຟັງບັນຫາຂອງແຂກໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂັດຈັງຫວະ  

 ຂໍອະໄພນຳແຂກ  

 ຫາລືວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ  

 ແຈ້ງແຂກຢ່າງຈະແຈ້ງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຈະເຮັດ  

 ຢ່າໃຫ້ສັນຍາໃນສິ່ງທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ແຂກ

ເຂົ້າພັກຢ່າງມີຄວາມສຸກ  

 ສອບຖາມຜູ້ຈັດການເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ  

 ຕິດຕາມກັບແຂກເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າພໍໃຈແລ້ວ 

 

9.  ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີ 

ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີ ແມ່ນກຸນແຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອນພັກປະສົບຜົນສຳເລັດ. 

ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນທາງທີ່  

ເປັນກັນເອງ. ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຂອງທ່ານຕ້ອງສາມາດອະທິບາຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດີ:   

 ລາຍລະອຽດການບໍລິການອາຫານ ເຊັ່ນ ເວລາ ອາຫານເຊົ້າ 

 ເຂົ້າໜົມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (ນ້ຳຊາ, ນ້ຳດື່ມ, ແລະອື່ນໆ.) 

 ສະຖານທີ່ຮັບປະທານອາຫານບ່ອນອື່ນໆ 

 ອິນເຕີເນັດ/Wi-Fi  

 ຈ. ສະຖານທີ່ທີ່ໃກ້ຕູ້ ເອທີເອັມ  

 ສ. ແຈ້ງເຄື່ອງເສຍ 

 ຊ. ບັນຫາການສ້ອມແປງ 

 ຍ. ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳເພີ່ມຕ່າງໆ  
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 ດ. ບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ  (ລົດເມ, ລົດຕຸກຕຸກ, ແລະ

ອື່ນໆ.) 

 ຕ. ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂົງເຂດໃກ້ຄຽງ  

 

10.  ກວດສອບແຂກ ແຈ້ງເຂົ້າ - ແຈ້ງອອກ 

 ໃຊ້ຕາລາງລາຍການມາຮອດ ແລະ ອອກເດີນທາງປະຈໍາວັນ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ

ຈັດການກັບວຽກງານແຈ້ງແຂກ ເຂົ້າ ແລະ ແຈ້ງແຂກອອກ ຢ່າງສະດວກ ແລະ 

ແບບມືອາຊີບ   

 ໃຫ້ແຂກຈ່າຍຄ່າຫ້ອງ ແລະ ອາຫານເມື່ອແຈ້ງເຂົ້າພັກແຮມ ພ້ອມ

ອອກໃບບິນ  

 ໃຫ້ແຂກຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳເສີມອື່ນໆ ເວລາແຈ້ງອອກ  

 ເອົາກຸນແຈໃຫ້ແຂກ, ຖ້າມີ 

 ໃນຂະນະທີ່ແຈ້ງເຂົ້າພັກແຮມ, ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຄວນອະທິບາຍດັ່ງ

ລຸ່ມນີ້: 

• ການບໍລິການອາຫານ 

• ການບໍລິການອະນາໄມ (ສຳລັບແຂກທີ່ພັກກາຍຄືນໜຶ່ງ) 

• ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ 

• ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຕ້ອງພາແຂກໄປຫ້ອງພັກ ເພື່ອເປັນການສະແດງ

ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີ. ໃນເວລາພາແຂກໄປນັ້ນ, ໃຫ້ໂອ້ລົມ

ກັບແຂກເພື່ອໃຫ້ເຂົາໄດ້ຖາມຄຳຖາມ.  

 ແຈ້ງແຂກອອກ:  

• ໃຫ້ຄົນໃດໜຶ່ງມາກວດກາຫ້ອງພັກວ່າມີຫຍັງເປ່ເພ ແລະ ເສຍຫາຍ

ບໍ່. ຖ້າມີ ໃຫ້ເພີ່ມເຂົ້າເປັນຄ່າສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນໃໝ່

ໃນໃບບິນຮັບເງິນນຳແຂກ. 

• ໃຫ້ບິນເກັບເງິນຈ່າຍທັນທີສຳລັບບໍລິການພິເສດ  (ຊັກລີດ, 

ກິດຈະກຳ, ແລະອື່ນໆ). 

• ເກັບກະແຈຫ້ອງພັກນຳແຂກຄືນ. 

• ໃຫ້ຊ່ວຍແຂກເລື່ອງຈັດແຈງບໍລິການຮັບສົ່ງ ແລະ ກະເປົາ (ຖ້າ

ມີ). 

 ເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດວຽກງານການຮັບຕ້ອນ ໃນເຄື່ອງມືທີ 8 ແລະ 9 

  

 

  

 

ໃນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ, ພວກເຮົາເວົ້າໄດ້ວ່າການຈົ່ມວ່າ ແມ່ນຂອງຂັວນ 

ກໍ່ຍ້ອນວ່າມັນໃຫ້ໂອກາດທ່ານ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ແຂກເຫັນວ່າທ່ານເອົາໃສ່ໃຈ

ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າທ່ານສາມາດແກ້ບັນຫາໄດ້, ແຂກກໍຍິ່ງ

ຈະດີໃຈ ແລະ ປະທັບໃຈຂຶ້ນໃນການພັກທີ່ເຮືອນພັກທ່ານ.  

 

ໝາຍເຫດ 
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ຕາຕະລາງ 6.3.1: ລະບົບແຈ້ງແຂກເຂົ້າພັກ  

ເຄື່ອງມື 1 

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດ ກ່ອນແຂກມາຮອດ   

✓ 

ມີປຶ້ມບັນທຶກການລົງທະບຽນ (ບັນທຶກຊື່ຂອງແຂກ, ວັນທີ່ເຂົ້າພັກ, 

ເລກໜັງສືເດີນທາງ, ປະເທດ-ຄວນມີຕົວຢ່າງ)  
 

ການກວດການແຈ້ງເຂົ້າພັກ ແລະ ແຈ້ງອອກ ປະຈຳເດືອນ (ເບິ່ງເຄື່ອງມືການ

ຕ້ອນຮັບທີ 7)   

ການກຽມພ້ອມຫ້ອງນອນຂອງແຂກ (ເບິ່ງເຄື່ອງມືການຕ້ອນຮັບທີ 8)   

ກຽມພ້ອມບິກ ແລະ ສໍ   

ກຽມພ້ອມຂໍ້ມູນຂອງການທ່ອງທ່ຽວ (ແຜ່ນພັບ, ແຜນທີ່ ແລະ ອື່ນໆ)    

ສະຖານທີ່ສະອາດ    

ຝາ ແລະ ເພດານ ສະອາດ    

ພັດລົມສະອາດ    

ຮູບແຕ້ມ ແລະ ເຄື່ອງສິນລະປະ ສະອາດ    

ຜ້າເຊັດໂຕ ແລະ ຜ້າພົມ ສະອາດ ບໍ່ມີຮອຍຂາດ   

ປ້ອງຢ້ຽມ ແລະ ປະຕູ ສະອາດ    

ພື້ນໄດ້ປັດກວາດ ແລະ ຖູໃຫ້ສະອາດ   

ພື້ນສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ    

ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນບໍ່ມີຝຸ່ນ ແລະ ສະອາດ    

ຕົ້ນໄມ້ມີການຫົດນ້ຳ ແລະ ຕັດໃຫ້ສວຍງາມ   

ດອກໄຟສະອາດ ແລະ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັງໝົດ    

ຖັງຂີ້ເຫຍື່ອສະອາດ ແລະ ຫວ່າງ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ເຄື່ອງມືໃນການ

ຕ້ອນຮັບ 
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- 

ຕາຕະລາງ 6.3.2: ລາຍການອຸປະກອນຫ້ອງການ  

ເຄື່ອງມື 2  

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີໄວ້ໃນຄັງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຂາດເຫຼືອ  

ວັນ

ທີ

ກວ

ດ 

ຕ້ອງຊື່

້ເສີ່

ມບໍ່? 

ວັນທີ

ເອົາ

ເຄື່ອ

ງເຂົ້າ

ສາງ

ເພີ່ມ 

ແບບຟອມການແຈ້ງເຂົ້າ ແລະ ແຈ້ງອອກ      

ຟອມການຊຳລະເງິນດ້ວຍບັດ (ຖ້າມີ)      

ກ່ອງປະຖົມພະຍາບານ     

ແບບຟອມສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງແຂກ    

ປຶ້ມບັນທຶກ    

ເຈ້ຍພິມເອກະສານ (ຖ້າມີ)    

ເຈ້ຍສຳລັບຂຽນຂໍ້ຄວາມ     

ບິກ ແລະ ສໍ     

ປຶ້ມໃບບິນເກັບເງິນ    

ຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວສຳລັບແຂກ (ໃບປິວ, 

ແຜນທີ່)  
   

ອື່ນໆ    

ອື່ນໆ    

ອື່ນໆ    

ອື່ນໆ    

ອື່ນໆ    

ຕາຕະລາງ 6.3.3: ເບີໂທລະສັບ 

ເຄື່ອງມືທີ 3 

ເບີໂທທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ທີ່ຕ້ອງມີຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ 

ເຈົ້າຂອງ:  

ພະນັກງານ:  

ຕຳຫຼວດ:  

ໜ່ວຍດັບເພີງ:  

ທ່ານໝໍ:  

ລົດໂຮງໝໍ:  

ໂຮງໝໍ:  

ຮ້ານຂາຍຢາ:   
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ບໍລິສັດໄຟຟ້າ:   

ແກສ:  

ບໍລິສັດນ້ຳປະປາ:  

ອິນເຕີເນັດ:  

ເຊົ່າລົດ:  

ລົດແທັກຊີ/ລົດ

ຕຸກໆ: 

 

ບໍລິສັດທ່ອງ

ທ່ຽວ: 

 

ອື່ນໆ:  

ອື່ນໆ:  

ອື່ນໆ:  

ອື່ນໆ:  

ຕາຕະລາງ 6.3.4: ແບບຟອມບັນທຶກຂໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບ 

ເຄື່ອງມື 4 

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ (ຫຼື ພະນັກງານອື່ນໆ) ຄວນໃຊ້ແບບຟອມນີ້ ໃນການບັນທຶກ

ຂໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບ  

 

ວັນທີ: ເວລາ:  

ຊື່ຜູ້ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ:   

ຊື່ຜູ້ໂທ:  

ເບີຜູ້ໂທ:  

ທີ່ຢູ່ຜູ້ໂທ:   

ຂໍ້ຄວາມ: 

 

 

 

 

 

 

 

1. ກວດຂໍ້ຄວາມນຳຜູ້ທີ່ໂທມາຄືນ ເພື່ອຄວາມຈະແຈ້ງ 

2. ນຳສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວ 

 

ຄໍາ

ແນະນຳ 
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NOTE:  

  

 

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

ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມຈຳນວນຂອງແຂກມາພັກ ເຊັ່ນ: ພາສາຈີນ, 

ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ມາເລ, ເກົາຫຼີ ແລະ ຢີ່ປຸ່ນ.  

 

ໝາຍເຫດ 
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ເຄື່ອງມືທີ 5 

ອີເມວຕອບກັບ ສຳລັບການຈອງຫ້ອງພັກ  

 

ສະບາຍດີ ທ່ານ ແລະ ທ່ານນາງ ລີ, 

ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະພັກນຳພວກເຮົາ.   

 

ຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍມາ, ພວກເຮົາມີ  [ໃສ່ຈຳນວນ ແລະ ປະເພດຫ້ອງພັກ] 

ຫວ່າງໃນ [ໃສ່ມື້ທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍມາ] ຫາ (ມື້ທີ່ທ່ານຈະອອກ8 

 

ລາຄາຂອງຫ້ອງແມ່ນ [ໃສ່ລາຄາ] ຕໍ່ ຄືນ ເຊິ່ງລວມມີ [ຕື່ມເງື່ອນໄຂແພັກ

ເກັດ ເຊັ່ນ ອາຫານແລງ ແລະ ເຊົ້າ]. ຄ່າອາກອນແມ່ນ (ຈໍານວນເງິນ), ຈໍາເງິນ

ທັງໝົດແມ່ນ (ຈໍານວນເງິນ) 

 

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບພາບຂອງຫ້ອງພວກເຮົາທັງໝົດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຕ໌ [ໃສ່

ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊຕ໌]. ທ່ານຈະໃຫ້ຈອງເລີຍບໍ່?   

 

ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ຢູ່ໂຮມສະເຕ……………. 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ ຫລື ການປ່ຽນແປງໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ

ຈອງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້. 

 

ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຈອງ ແລະ ລະບຽບການຍົກເລີກ, ຈົ່ງເບິ່ງເວັບ

ໄຊຂອງພວກເຮົາ 

 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ, 

ທ້າວ/ນາງ ________  

[ໃສ່ຕຳແໜ່ງ, ຕົວຢ່າງ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ] _________  

ເບີໂທລະສັບໂຮມສະເຕ: 

ເວັບໄຊຕ໌ 
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ເຄື່ອງມື 6 

ອີເມວຢືນຢັນການຈອງ 

 

ສະບາຍດີທ່ານ ແລະ ທ່ານນາງ ລີ,  

 

ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ທ່ານເລືອກພັກກັບໂຮມສະເຕຂອງພວກເຮົາ. ລາຍ

ລະອຽດຂອງການຈອງຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກຢືນຢັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:  

ວັນທີຈອງ: (ໃສ່ວັນທີທີ່ມີການຈອງ) 

 

ຊື່ແຂກ: 

ວັນທີແຈ້ງເຂົ້າ: 

ວັນທີແຈ້ງອອກ: 

ລວມຄືນທັງໝົດ: 

ຊະນິດຂອງຕຽງ: ຕຽງດ່ຽວ / ຕຽງຄູ່  

ຈຳນວນແຂກ: 

ລາຄາຫ້ອງ: 

ຄ່າອາກອນ: 
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ຕາຕະລາງ  6.3.5: ປະຕິທິນປະຈຳເດືອນ 

ເຄື່ອງມື 7 

 

ເດຶອນ: ກັນຍາ - (ໃສ່ເດືອນທີ່ເໝາະສົມ)  

ຈຳນວນຫ້ອງດ່ຽວ - 1 ຄົນ - ຈໍານວນຄືນ: 4 

ຈຳນວນຫ້ອງຄູ່ - 2 ຄົນ - ຈໍານວນຄືນ: 5  

ອາທິດ ຈັນ ອັງຄານ ພຸດ ພະຫັດ ສຸກ ເສົາ 

 1 2 3 4 5 6 

 

ທ່ານ 

ລີ ຫວັງ 

ມາຕອນ 3

ໂມງແລງ 

 

 

 

 

xx 

 

ທ່ານ 

ຫວັງ ລີ 

ອອກຕອນ 9

ໂມງເຊົ້າ 

  

ທ່ານນາງ 

ສີ ມາຕອນ 

1ໂມງແລງ 

 

x 

7 8 9 10 11 12 13 

ທ່ານນາງ 

ສີ ອອກ

ຕອນ 11

ໂມງ

ເຊົ້າ 

 

ທ່ານ 

ລູ ມາ

ຕອນ 6

ໂມງແລງ 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

ທ່ານ 

ລູ ອອກ 

(ບໍ່

ຮູ້

ເວລາ) 

 

14 15 16 17 18 19 20 

    

ທ່ານ 

ພັນ ມາ

ຕອນ 4

ໂມງແລງ 

 

 

xx 

ທ່ານ 

ພັນ 

ອອກ

ຕອນ 2

ໂມງສວຍ 

 

 

21 22 23 24 25 26 27 

 
 

 

ທ່ານ 

ໂຈ້ ມາ

ຕອນ 1

ໂມງສວຍ 

 

xx 

 

 

 

 

 

xx 

ທ່ານ 

ໂຈ້ ອອກ

ຕອນ 1

ໂມງສວຍ 

 

 

 

 

 

28 29 30 31    
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ຕາຕະລາງ 6.3.6: ໃບບິນເກັບເງິນຄ່າຫ້ອງ (ເກັບເງິນໃນວາລາແຈ້ງເຂົ້າ)  

ເຄື່ອງມື 8 

ວັນທີ ໃສ່ວັນທີຂອງມື້ນີ້:  

 

ຊື່ແຂກ: 

 
ວັນທີເຂົ້າ: ວັນທີອອກ: 

ຈຳນວນຄືນ: 

 

 

ລາຄາຫ້ອງ:  ຄ່າອາກອນ:  
ລວມທັງໝົດ 

ລວມທັງອາກອນ: 

ມູນຄ່າທີ່

ຕ້ອງຈ່າຍ: 

 

 

ລາຍເຊັນແຂກ:  

 

 

(ຊື່ )ໂຮມສະເຕ  

ທີ່ຢູ່: 

ອີເມວ: 

ເບີໂທ: 

ເວັບໄຊ: 
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ຕາຕະລາງ 6.3.7: ໃບເກັບເງິນສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ  

ເຄື່ອງມື 9 ກ 

ວັນທີ:  

ຊື່ແຂກ: ວັນທີເຂົ້າ: ວັນທີອອກ: 

ລາຍລະອຽດຂອງການຈ່າຍ (ການເຊົ່າ

ລົດຖີບ, ກິດຈະກຳ, ງານສິລະປະ, ການ

ປັ້ນດິນເຜົາ, ການຊັກແຫ້ງ ແລະ 

ອື່ນໆ)  

 

 

 

 

 

ລາຄາ + ພາສີ:  

ລວມທັງໝົດ: ມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ:  

ລາຍເຊັນແຂກ:  

 

 

 

 [ຊື່ ໂຮມສະເຕ  

ທີ່ຢູ: 

ອີເມວ: 

ເບີໂທ: 

ເວັບໄຊ: 

 

ຕາຕະລາງ 6.3.7: ໃບເກັບເງິນສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ  

ເຄື່ອງມື 9 ກ 

ວັນທີ:  

ຊື່ແຂກ: ວັນທີເຂົ້າ: ວັນທີອອກ: 

ລາຍລະອຽດຂອງການຈ່າຍ (ການເຊົ່າ

ລົດຖີບ, ກິດຈະກຳ, ງານສິລະປະ, ການ

ປັ້ນດິນເຜົາ, ການຊັກແຫ້ງ ແລະ 

ອື່ນໆ)  

 

 

 

 

 

ລາຄາ + ອາກອນ: 

ລວມທັງໝົດ: ມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ:  
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ລາຍເຊັນແຂກ:  
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ຕາຕະລາງ 6.3.8: ໃບເກັບເງິນສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ  

ເຄື່ອງມື 9 ຂ 

ໃບເກັບເງິນແຂກ 

 

ຊື່ແຂກ: 

ມື້ມາຮອດ:   ມື້ອອກ:  

ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ລາຄາ 

ອາຫານແລງ   

ນ້ຳດື່ມ   

ນ້ຳໝາກໄມ້   

ຊາ/ກາເຟ   

ເບຍ   

ຊັອກໂກແລັດ    

ເຂົ້າໜົມ   

ຊັກແຫ້ງ   

ເຊົ່າລົດຖີບ   

ການສະແດງດົນຕີ    

ການຫາປາ   

ການຍ່າງປ່າ   

ການສອນແຕ່ງກິນ   

ການສອນເຮັດກະສິກຳ   

ການສອນດ້ານ

ວັດທະນະທຳ 
  

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ລວມ   
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6.4. ການອະນາໄມທີ່ດີ: 

ບົດບາດຂອງພະນັກງານອະນາໄມ: 

ການອະນາໄມ ແລະ ຮັກສາຫ້ອງພັກແຂກ ແລະ ບໍລິເວນເຂດສາທາຂອງໂຮມສະເຕ  

 

ການມີໂຮມສະເຕທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບແມ່ນມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງ:  

 ຈະມີແຂກເຂົ້າມາພັກແຮມຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ 

 ສາມາດເພີ່ມລາຄາຫ້ອງພັກຂຶ້ນ  

 ແຂກຈະໃສ່ໃຈເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບຊັບສິນຂອງທ່ານ  

 ແຂກພັກດົນຂຶ້ນ, ຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຊື້ບໍລິການເພີ່ມ  

 ແຂກທີ່ມາພັກແລ້ວ ກັບມາພັກອີກ  

 ແຂກທີ່ມາພັກແນະນຳຄົນອື່ນໃຫ້ມາພັກນໍາເຮືອນພັກຂອງທ່ານ 

 ພະນັກງານມີຄວາມຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈ  

 ບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຫຼຸດໜ້ອຍລົງ (ກາຝາກ, ເຊື້ອລາ

, ອຸປະຕິເຫດ, ແລະອື່ນໆ) 

 

ຫົກ ຂັ້ນຕອນໃນການອະນາໄມເຮືອນພັກທີ່ດີ  

ການນຳໃຊ້ລະບົບການອານະໄມທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນ

ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງໂຮມສະເຕໄດ້. ໃນບົດນີ້ຈະອະທິບາຍວິທີການນຳໃຊ້ ລະບົບ 6 

ຂັ້ນຕອນນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການບລິການຕໍ່ກັບແຂກທີ່ມາພັກ.   

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການເຂົ້າຫ້ອງພັກແຂກ 

ໃຊ້ລະບົບມາດຕະຖານທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າຫ້ອງພັກແຂກ. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍ:   

 ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແຂກທີ່ມາພັກ  

 ເພີ່ມປະສິດຕິພາບ  

o ເບິ່ງເຄື່ອງມືການອະນາໄມທີ່ດີ ທີ  1 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການອະນາໄມທີ່ດີ 

ໃຊ້ລະບົບການອະນາໄມມາດຕະຖານ ເພື່ອຮັກສາເວລາ. ໃນການປະຕິບັດ:  

 ຕ້ອງມີອຸປະກອນອະນາໄມຄົບຊຸດກ່ອນທີ່ຈະລົງມືອະນາໄມ.  

 ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຄວາມປອດໄພ ໃນເວລາທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດ.  

o ເບິ່ງເຄື່ອງມືການອະນາໄມທີ່ດີ ທີ 2 ແລະ 3 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການອານາໄມຫ້ອງພັກແຂກ 
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ຕ້ອງອະນາໄມຫ້ອງພັກແຂກຢູ່ສະເໝີ  ຈາກເທິງ (ເພດານ, ດອກໄຟ, ຝາ, ປ່ອງຢ້ຽມ) 

ລົງລຸ່ມ (ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ, ພື້ນ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ) ການນຳໃຊ້ລະບົບນີ້ຈະ

ຊ່ວຍ:   

 ເຮັດວຽກໄວຂຶ້ນ 

 ຫຼີກລ້ຽງການຫລົງລືມອະນາໄມບາງບ່ອນ 

 ຫຼີກລ້ຽງການອະນາໄມບາງບ່ອນຊ້ຳກັນ 

o ເບິ່ງເຄື່ອງມືການອະນາໄມທີ່ດີ ທີ 4 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການອາໄມພື້ນທີ່ສ່ວນລວມ 

ນຳໃຊ້ລະບົບ ແລະ ອະນາໄມແຕ່ເທິງເຊັ່ນດຽວກັນ (ເພດານ, ດອກໄຟ, ຝາ, ປ່ອງຢ້ຽມ

ລົງລຸ່ມ (ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ, ພື້ນ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ) ການອະນາໄມພື້ນທີ່

ສ່ວນລວມ: 

 ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຂກຍ່າງຕາມພື້ນທີ່ປຽກ (ໃຫ້ໃຊ້ສັນຍາລັກ ແລະ/ຫຼື 

ຕັ່ງມາກັນພື້ນທີ່ທີ່ປຽກຢູ່).  

 ທັກທາຍແຂກຢ່າງເປັນມິດ. ຍິ້ມແລ້ວຖາມ “ສະບາຍດີ” 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການອະນາໄມຫ້ອງນ້ຳ 

ຄວນຈື່ໄວ້ວ່າ: ແຂກທີ່ມາເຂົ້າພັກນັ້ນມີຄວາມຮູ້ສຶກອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່

ກັບຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງນ້ຳ. ສິ່ງທີ່ຖືກທ້ວງຢູ່ເລື້ອຍໆ:  

 ແວ່ນເປື້ອນ 

 ໂຖສັກໂຄກເປື້ອນ  

 ເສັ້ນຜົມໃນຫ້ອງນ້ຳ (ອ່າງອາບນ້ຳ, ພື້ນ, ຫ້ອງອາບນ້ຳ, ອ່າງ)  

 ເຈັ້ຍຊຳລະໝົດ (ຕ້ອງປະໄວ້ 2 ກໍ້ຢູ້ຫ້ອງນ້ຳໄວ້ຕະຫຼອດ )  

o ເບິ່ງເຄື່ອງມືການອະນາໄມທີ່ດີ ທີ 5 

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ການອະນາໄມຫ້ອງພັກທີ່ພັກຫຼາຍກວ່າຄືນໜຶ່ງ  

ຫ້ອງທີ່ພັກຫຼາຍກວ່າຄືນໜຶ່ງ ແມ່ນຫ້ອງພັກທີ່ແຂກພັກຫຼາຍຄືນ. ມັນ

ຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງສະອາດ ແລະ ປອດປົ່ງໃນແຕ່ລະມື້ ແຕ່

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນຜ້າປູຕຽງ ແລະ ຜ້າເຊັດຕົວທຸກມື້ກໍ່ໄດ້. ສຳລັບແຂກ

ທີ່ມາພັກເປັນເວລາດົນ, ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນຜ້າປູຕຽງ ແລະ ຜ້າເຊັດຕົວ ທຸກໆ 3 

ຫຼື 4 ມື້.  

 ເບິ່ງເຄື່ອງມືການອະນາໄມທີ່ດີ ທີ 6 
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ຕາຕະລາງ 6.4.1: ການເຂົ້າຫ້ອງພັກແຂກ 

ເຄື່ອງມື 1 

ກ: ການເຂົ້າຫ້ອງພັກແຂກ 

1. ເຄາະປະຕູດັງຊັດເຈນ. 

2. ເວົ້າວ່າ “ອະນາໄມ” ດັງໆ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ເພື່ອໃຫ້ຄົນໃນຫ້ອງ ໄດ້ຍິນ

ທ່ານ. 

3. ຖ້າບໍ່ມີສຽງຕອບໃດໆ, ໄຂປະຕູເຂົ້າຫ້ອງ  

4. ເປີດປະຕູໄວ້ ໃນເວລາທີ່ອະນາໄມ  

ຂ. ເມື່ອມີແຂກຢູ່ໃນຫ້ອງ 

1. ເຄາະປະຕູດັງຊັດເຈນ. 

2. ເວົ້າວ່າ “ອະນາໄມ” ດັງໆ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ເພື່ອໃຫ້ຄົນໃນຫ້ອງ ໄດ້ຍິນ

ທ່ານ. 

3. ຖ້າແຂກຢູ່ໃນຫ້ອງ ແລະ ຕອບກັບ, ໃຫ້ເວົ້າ “ຂໍໂທດທີ່ລົບກວນ ແລ້ວຂ້ອຍ

ຈະມາໃໝ່ພາຍຫຼັງ” 

4. ອະນະໄມພື້ນທີ່ອື່ນໆກ່ອນ 

5. ກັບມາໃໝ່, ເຄາະປະຕູ ແລະ ເວົ້າວ່າ “ມາອະນາໄມ” 

6. ຖ້າບໍ່ມີສຽງຕອບໃດໆ, ໄຂປະຕູເຂົ້າຫ້ອງ   

7. ເປີດປະຕູໄວ້ ໃນເວລາທີ່ອະນາໄມ  

 

 

ຕາຕະລາງ 6.4.2: ລາຍການກວດ ອຸປະກອນທໍາຄວາມສະອາດ 

ເຄື່ອງມື 2 
  

ຜ້າອັດປາກ ແລະ ຖົງມື   

ຖັງໃສ່ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດ  

 ນ້ຳຢາຊັກຜ້າ  

 ນໍ້າຢາທຳຄວາມສະອາດ 

 ນ້ຳຢາລ້າງແວ່ນ 

 ນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ 

 

ຄຸ  

ຟອຍ ແລະ ໄມ້ປັດຝຸ່ນ  

ເຄື່ອງມືການອະນາໄມ 
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ຜ້າສະອາດ   

ສະເປກຳຈັດແມງໄມ້  

ຖົງ ຫຼື ກະຕ່າໃສ່ເຄື່ອງທີ່ເປື້ອນ  

ຖົງ ຫຼື ກະຕ່າໃສ່: 

 ນ້ຳດື່ມ 

 ສະບູ 

 ເຈ້ຍອະນາໄມ 

 

ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອຂະໜາດໃຫຍ່  

ໄມ້ຖູພື້ນ  

ແປງຂັດ  

ແປງອະນາໄມຫ້ອງນ້ຳ  

ຖົງ ຫຼື ກະຕ່າໃສ່ຜ້າ ແລະ ຜ້າເຊັດໂຕ ທີ່ສະອາດ   
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ຕາຕະລາງ 6.4.3: ສິ່ງທີ່ ຄວນ ແລະ ບໍ່ຄວນ ໃຊ້ເຄື່ອງມືທຳຄວາມສະອາດ 

ເຄື່ອງມື 3 

 

ສິ່ງທີ່ຄວນ 

 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ຂອງຜູ້

ຜະລິດ  

 ເປີດປ່ອງຢ້ຽມ 

 ໃສ່ຜ້າອັດປາກ ແລະ ຖົງມື 

 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ຂອງຜູ້

ຜະລິດ  

 ໃສ່ໝວກໃຫ້ແໜ້ນ 

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນ 

 ເອົາຜະລິດຕະພັນ ໄວ້ໃນຂວດ ທີ່

ບໍ່ມີກາໝາຍ  

 ການປົນທາດເຄມີ 

 ການເກັບມ້ຽນ ໃກ້ກັບອາຫານ 

 ສູບຢາ, ກິນ ຫຼື ດື່ມ ໃນຂະນະ

ທີ່ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ 

ຕາຕະລາງ 6.4.4: ລາຍການກວດກາ ການອະນາໄມຫ້ອງພັກແຂກ 

ເຄື່ອງມື 4 
  

ການອະນາໄມ ຈາກທີ່ສູງ ຫາ ທີ່ຕ່ຳ: ປະຕິບັນຕາມຂັ້ນຕອນ  

 ລະບົບທໍາຄວາມສະອາດຈາກເທິງຫາລຸ່ມສຸດ, ແລະ ຕາມລໍາດັບເວລາ 

ປັດຝຸ່ນ ແລະ ອະນາໄມເພດານ (ໃຍແມງມຸມ, ເຊື້ອລາ, ຝຸ່ນ)   

ປັດຝຸ່ນ ແລະ ອະນາໄມຝາ ແລະ ປະເພດເຄື່ອງໄມ້ (ໃຍແມງມຸມ, ເຊື້ອລາ, 

ຝຸ່ນ)  
 

ອະນາໄມປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ອ້ອມປ່ອງຢ້ຽມ   

ປັດຝຸ່ນ ແລະ ເຊັດເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆ (ໂທລະພາບ, ເຄືອງໃຊ້, ເຄື່ອງ

ປະດັບ, ລູກບິດປະຕູ, ພັດລົມ) 
 

ປັດກວາດ ແລະ ຖູພື້ນ   

ອະນາໄມຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ເອົາຂີ້ເຫຍື້ອຍໄປຖິ້ມ  

ປ່ຽນຜ້າ ແລະ ປູຕຽງຄືນ  

ຈັດວາງທຸກຢ່າງໃຫ້ຮຽບຮອຍ ແລະ ງາມຕາ   

ອະນາໄມຫ້ອງນ້ຳ  

ໃນເວລາທີ່ອະນາໄມແລ້ວ 

ໃຫ້ປິດປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ 

ມອດພັດລົມ ຫຼື ແອ  

ມອດໄຟ 

 



 

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ILO –  ASEAN 64 

 

 

 

 

  

ອັດ ແລະ ລັອກປະຕູ  
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ຕາຕະລາງ 6.4.5: ລາຍການກວດກາການອະນາໄມຫ້ອງນ້ຳ 

ເຄື່ອງມື 5 
  

ສວມໃສ່ຜ້າອັດປາກ ແລະ ຖົງມື  

ອະນາໄມເພດານ  

ອະນາໄມຝາ (ນຳໃຊ້ນ້ຳຢາ ແລະ ແປງຂັດ ໃນການກຳຈັດເຊື້ອລາ)   

ອະນາໄມຜ້າກັ້ງໃນຫ້ອງອາຍນ້ຳ ຫຼື ປະຕູ ດ້ວຍແປງຂັດ   

ອະນາໄມຫ້ອງນ້ຳ  

ອະນາໄມແວ່ນ ໂດຍນຳໃຊ້ນ້ຳຢາເຊັດແກ້ວ ແລະ ຜ້າແຫ້ງ   

ອະນາໄມຖ້ານວາງເຄື່ອງ ແລະ ສຶ່ງຕ່າງໆ ໂດຍການໃຊ້ຜ້າທີ່ປຽກ   

ລ້າງ ແລະ ເຊັດ ອ່າງລ້າງໜ້າ   

ມີເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນ້ຳສໍາຮອງໄວ້ (ເຈ້ຍອະນາໄມ, ສະບູ)   

ອະນາໄມພື້ນ (ປັດ ແລ້ວ ຖູ)   

ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ບໍ່ມີເສັ້ນຜົມ ໃນທຸກບ່ອນ (ອ່າງລ້າງໜ້າ, 

ຫ້ອງອາບນ້ຳ, ຫ້ອງນ້ຳ, ຝາ, ພື້ນ) 
 

ອະນາໄມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຖັງຂີ້ເຫຍື່ອ ວ່າງ   

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 6.4.6: ລາຍການກວດກາຫ້ອງພັກຄ້າງຄືນ 

ເຄື່ອງມື 6 
  

ອະນາໄມຫ້ອງພັກ ຕາມປົກກະຕິ   

ຖ້າຕຽງຍັງໃໝ່, ໃຫ້ຈັດແຕ່ຕຽງ - ຖ້າບໍ່, ປ່ຽນຜ້າປູູ  

ຍົກເຄື່ອນຂອງແຂກ ແລະ ອະນາໄມ  

ອະນາໄມ ແລະ ເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໄປຖິ້ມ  

ອະນະໄມ ແລະ ສໍາຮອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ ຕາມປົກກະຕິ   
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6.5. ການບໍລິການອາຫານ 

  

 

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  

  

ສາມຂັ້ນຕອນໃນການບໍລິການອາຫານທີ່ດີ 
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ຕາຕະລາງ 6.5.1: ລາຍການກວດກາ ການກະກຽມຫ້ອງອາຫານ 

ເຄື່ອງມື 1 

ອະນາໄມຫ້ອງອາຫານແຕ່ເທິງລົງລລຸ່ມ (ເພດານ, ຝາ, ເຟີນິເຈີ້, 

ພື້ນ)  
 

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

ແລະ ອື່ນໆ)  
 

ວາງເຄື່ອງປຸງໄວ້ເທິງໂຕະ ເມື່ອແຂກຢາກປຸງ (ເກືອ, ພິກໄທ, ແປ້ງ

ນົວ, ຊັອສ ແລະອື່ນໆ)  
 

ກະກຽມການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ (ກາເຟ, ຖົງຊາ, ນ້ຳຮ້ອນ, ນົມ, 

ນ້ຳຕານ ແລະ ອື່ນໆ)  
 

 

 

ຕາຕະລາງ 6.5.2: ລາຍການກວດກາ ການບໍລິການອາຫານ 

ເຄື່ອງມື 2 

ຕ້ອນຮັບ ທັກທາຍ ເມື່ອແຂກມາຮອດ    

ເມື່ອແຂກນັ່ງລົງ, ອະທິບາຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຈະນຳມາ

ເສີບ 
 

ໃຫ້ເຄື່ອງດື່ມແກ່ແຂກ (ນ້ຳ, ກາເຟ, ຊາ)  

ເສີບອາຫານໃຫ້ແຂກ ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວ   

ຈົ່ງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກແຂກກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ແຂກຂໍມາ ເຊັ່ນ  ແຂກ

ບາງຄົນບໍ່ກິນຊີ້ນ 
 

ເມື່ອແຂກອອກໄປ, ຍິ້ມ ແລະ ກ່າວຄຳວ່າ “ຂອບໃຈ”  

ອະນາໄມໂຕະ ແລະ ຫ້ອງອາຫານ ເມື່ອແຂກອອກໄປ  
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ຕາຕະລາງ 6.5.6: ລາຍການກວດກາ ການອະນາໄມຫຼັງອາຫານ 

ເຄື່ອງມື 3 

ອະນາໄມໂຕະ ແລະ ຕັ່ງ (ຫຼືແປ່ນມ້າ) - ປັດ, ເຊັດສິ່ງທີ່ຕົກເຮ່ຍຢູ່

ເທິ່ງໂຕະ 
 

ອະນາໄມພື້ນ  

ອະນາໄມ ແລະ ຕື່ມເຄື່ອງປຸງ (ເກືອ, ພິກໄທ, ໝາກເຜັດ ແລະ ອື່ນໆ)   

ອະນາໄມ ແລະ ຕື່ມອຸປະກອນ (ຜ້າເຊັດປາກ, ໄມ້ຈິ້ມແຂ້ວ ແລະ ອື່ນໆ)   

ຈັດແຈງເຄື່ອງປຸງ ແລະ ມີດໃຊ້ທັງສອງຢ່າງ ຢູ່ເທິງໂຕະ   

ນຳເອົາຜ້າປູໂຕະທີ່ເປື້ອນ, ຜ້າເຊັດປາກ ແລະ ອື່ນໆ ໄປຊັກ  

ປັດ ແລະ ຖູພື້ນ   

ລ້າງ ແລະ ເຊັດຈອກ, ຈານ, ສ້ອມ, ບ່ວງ, ມີດ, ໄມ້ຖູ່ ແລະ ອື່ນໆ   

ກວດເບິ່ງເຄື່ອງ ແລະ ຕື່ມໃສ່ໃໝ່ໃນສິ່ງ ທີ່ຈຳເປັນ   
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ຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ສຸຂະພາບ 
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7. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ 

 

 

 

 

ໃນເວລາທີ່ທ່ານກະກຽມໂຮມສະເຕ, ທ່ານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ດ້ານຄວາມປອດ

ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແຂກ ແລະ ພະນັກງານ. ການຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ສຸຂະພາບທີ່ດີ ໃນໂຮມສະເຕ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ສາມາດດຶງດູດແຂກ, ຂະຫຍາຍ

ກິດຈະການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສະບາຍໃຈ. 

 

ໃນບົດນີ້ຈະສະເໜີພາບລວມດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ໂຮມສະເຕ. ຕົວຢ່າງ: ມີລາຍການກວດສອບທີ່ທ່ານສາມາດປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບ

ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. ຄວນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາ

ຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຮັກສາມາດຕະຖານຂອງໂຮມສະເຕຂອງທ່ານໄວ້.  

  

 

 ທ່ານສາມາດຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ດ້ານສຸຂະພາບ ໃນລະດັບສູງ 

ໃນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕ່ຳ  

 ການທີ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາມາດຕະຖານລະດັບສູງໄດ້ນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້

ຈຸດປະສົງ : 

 ເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສູຂະພາບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ແຂກ

ຢູ່ໃນເຮືອນພັກ  

 ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ລາຍການກວດສອບການປະຕິບັດງານ 

ເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບພາຍໃນເຮືອນພັກ  

ປຶ້ມບັນທຶກກິດຈະກຳ : 

 ຂໍ້ນີ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບົດທີ 7 

 

ໝາຍເຫດ 
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ຈຳນວນແຂກທີ່ຈະມາພັກຫຼຸດລົງ.  

 ທ່ານສາມາດຫຼີກເວັ້ນອຸດບັດຕິເຫດ ຫຼື ບັນຫາບາງຢ່າງດ້ວຍການ

ປະຕິບັດລະບົບພື້ນຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ.  

 ເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ບັນຫາທັງໝົດໄດ້ , 

ແຕ່ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັບມືກ່ອນກໍ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວມເສຍຫາຍ

ລົງໄດ້.  

 

7.1. ອາຊີບຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບ (OSH): 

 

ການປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ:   

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:  
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ການປະຕິບັດຕາມລະບົບພື້ນຖານສຸຂະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດພາຍໃນບ້ານພັກນັ້ນ 

ສາມາດຊ່ວຍກັນສິ່ງລົບກວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ແມງໄມ້ , ເຊື້ອໂລກ ແລະອື່ນໆ ໄດ້. 

(ເບິ່ງເຄື່ອງມື OSH ທີ 5) 

ການຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດ :  

ການທີ່ເຮົາມີລະບົບການຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດໃນເຮືອນພັກ ສາມາດຊ່ວຍໃນ

ການຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍ ເມື່ອເກີດມີອຸບັດຕິເຫດ.  

ການປະຖົມພະຍາບານ:  

ທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃນການຮັກສາໄຂ້ 

ແລະ ບາດແຜບໍ່? ມັນສາມາດເອົາໄດ້ງ່າຍບໍ່? ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນຮູ້ບໍ່

ວ່າມັນຢູ່ໃສ? ມັນບັນຈຸທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການບໍ່ ແລ້ວມັນມີມື້ໝ

ົດອາຍຸບໍ່? (ເບິ່ງເຄື່ອງມື OSH ທີ 6) 

ການຮັບມືກັບອັກຄິໄພ:  

ທ່ານມີແຜນຮັບມືແນວໃດເມື່ອເວລາເກີດມີໄຟໄໝ້?   ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ

ທ່ານ ຮູ້ບໍ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ? ການປະຕິບັດລາຍການກວດສອບການຮັບມືກັບ

ອັກຄີໄພ ແລະ ຝຶກຊ້ອມການໜີໄຟຈະສາມາດຊ່ວຍຊີວິດ ແລະ ຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍ

ຂອງຊັບສິນຂອງທ່ານໄດ້. (ເບິ່ງເຄື່ອງມື OSH ທີ 7) 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 7.1.1: ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ

ໂຮມສະເຕ ຂອງຜູ້ຈັດການ 

ເຄື່ອງມື 1 

ຄວນ: 

 

 ທາງຍ່າງ ແລະ ພື້ນທີ່ທາງ 

ສະຫວ່າງ 

 ຂັ້ນໄດ ຕ້ອງມີຮາວຈັບ 

 ສ່ວນລັອກ ສຳລັບປະຕູ ແລະ 

ບໍ່ຄວນ: 

 

 ເອົາສິ່ງທີ່ກີດຂວາງພື້ນ

ທີ່ສາທາ ແລະ ທາງໜີໄຟອອກ 

 ຕິດຕັ້ງຂໍ ໃນລະດັບສາຍຕາ  

 ໃຫ້ສັດເຂົ້າມາໃນເຮືອນຄົວ 

ລາຍການກວດກາ OSH 
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ປ່ອງຢ້ຽມ. 

 ຮັກສາທາງຍາງ ແລະ ຂັ້ນໄດ ໃຫ້

ຢູ່ໃນສະພາບດີ 

 ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າ ແລ່ນໃນ

ພື້ນດິນ 

 ຮັກສາບັ້ງດັບເຜີງ 

 ຮັກສາກ່ອງປະຖົມພະຍາບານ ໃຫ້

ມີໃນຄັງ. 

 ຝຶກການໜີໄຟ ແລະ 

ອຸປະຕິເຫດອື່ນ ແກ່

ພະນັກງານ 

 ກັ້ນພື້ນທີ່ທີ່ປຽກ ໃນ

ເວລາອະນາໄມ ເພື່ອປ້ອງກັນ

ບໍ່ໃຫ້ຄົນລົ້ມ 

 ສ້ອມແປງ ອຸປະກອນ ທີ່ເປເພ. 

 ໃຫ້ພະນັກງານ (ທ່ານນຳ) 

ພັກຜ່ອນ ໃນເວລາທີ່ບໍ່

ສະບາຍ 

 ໃສ່ເກີບ ທີ່ມີຄວາມທົນ ແລະ 

ແຂງແຮງ  

 ສວມໃສ່ຜ້າອັດປາກ ແລະ ຖົງມື 

ໃນເວລາເຮັດວຽກ ກັບສານເຄມີ 

ແລະ ບ່ອນກິນເຂົ້າ 

 ອະນຸຍາດ ການນຳໃຊ້ມີດ ທີ່

ບໍ່ປອດໄພ 

 ອັດລັອກ ທາງໜີໄຟ 

 ລະເລີຍສິ່ງມີ່ມີຄຸນຄ່າ 

 ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ທີ່ເປເພ 

 ພະນັກງານ ເຮັດວຽກເກີນຂະໜາດ  

 ຖືເຄື່ອງສູງກວ່າລະດັບ

ສາຍຕາ. 

 ບໍ່ລັອກຫ້ອງນອນຂອງແຂກ. 

 ຍ້າຍ ຫຼື ຍົກສິ່ງຂອງທີ່ໜ

ັກ ຄົນດຽວ 

 ຢູ່ຂັ້ນໄດດົນໂພດ. 

 ຈັບອຸປະກອນໄຟຟ້າ ດ້ວຍມື

ທີ່ປຽກ 

 ພະຍາຍາມສ້ອມແປງສິ່ງທີ່

ບໍ່ປອດໄພ ດ້ວຍໂຕທ່ານເອງ - 

ຫາຄົນມາຊ່ວຍ. 
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ຕາຕະລາງ 7.1.2: ລາຍການກວດກາສຸຂະອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ ສໍາລັບພະນັກງານທີ່ພົວພັນ

ນຳແຂກ 

Tool 2 

 

ຂ້ອຍໄດ້: 

 ອາບນ້ຳບໍ່ ມື້ນີ້? 

 ນຳໃຊ້ ສິ່ງລະງັບກິ່ນກາຍ

ບໍ່? 

 ຖູແຂ້ວບໍ່ ມື້ນີ້? 

 ອະນາໄມ ແລະ ຕັດເລັບບໍ່? 

 ລ້າງມືທຸກຄັ້ງ ຫຼັງໃຊ້

ຫ້ອງນ້ຳບໍ່? 

 ລ້າງມືກ່ອນກິນເຂົ້າບໍ່? 

 ມັດຜົມໄປທາງຫຼັງ ເວລາໃກ້

ອາຫານບໍ່? 

 

 

 ນຸ່ງເຄື່ອງສະອາດ ແລະ ຮຽບ

ຮ້ອຍບໍ່? 

 ໃສ່ເກີບ ແລະ ເສື່ອຜ້າ ທີ່

ປອດໄພ ໃນການເຮັດວຽກບໍ່? 

 ນຳໃຊ້ຜ້າຕິດບາດ ປົກບາດບໍ່? 

 ປິດປາກ ໃນເວລາໄອ ຫຼື ຈາມ 

ບໍ່? 

 ຖິ້ມເຈ້ຍເປື້ອນທັນທີບໍ່? 

 ພັກຜ່ອນເວລາທີ່ປ່ວຍບໍ່? 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 7.1.3: ລາຍການກວດກາກັນປ້ອງກັນອັກຄີໄພ 

ເຄື່ອງມື 3 
  

 ຕິດຕັ້ງສັນຍາຈັບຄັວນໃນແຕ່ລະຫ້ອງພັກ (ຖ້າມີ)  

 ປະກາດຂັ້ນຕອນການໜີໄຟທີ່ເບື້ອງຫຼັງປະຕູຫ້ອງພັກທຸກ

ຫ້ອງ  

 ຊ້ອມປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການໜີໄຟພ້ອມກັບພະນັກງານເປັນປະຈຳ  

 ເລືອກບ່ອນປອດໄພທີ່ຈະເຮັດການໜີໄຟ 

 ຕ້ອງມີບັ້ງດັບເຜີງໃນແຕ່ລະຊັ້ນ  

 ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຕ່ລະຫ້ອງມີທາງໜີໄຟສະດວກ (2 ທາງທີ່

ແນະນຳ: ເຊັ່ນ ຜ່ານທາງປະຕູ ຫຼື ປ່ອງຢ້ຽມ)  

 ມີວິທີການທີ່ປອດໄພທີ່ຈະນຳແຂກທຸກຄົນໄປເຖິງຊັ້ນ

ລຸ່ມ  

 ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມທຸກບານຕ້ອງສາມາດ

ໄຂໄດ້ເມື່ອເກີດເຫດໄຟໄໝ້  

 ຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມໝາຍເລກລະຫັດມອດໄຟທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງ

ປະເທດ  
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ຕາຕະລາງ 7.1.4: ລາຍການກວດກາຄວບຄຸມແມງໄມ້ 

ເຄື່ອງມື 4 
  

 ກວດສອບສະບຽງອາຫານທີ່ເກັບໄວ້ວ່າມີແມງໄມ້ບໍ່  

 ເກັບອາຫານໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸທີ່ມີຝາອັດແໜ້ນ  

 ອະນາໄມບ່ອນທີ່ເຮັດນ້ຳປຽກ ຫຼື ຂອງກິນເຮ່ຍທັນທີ  

 ຫ້າມໄຂອາຫານປະໄວ້ 

 ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມອັດດີແລ້ວ  

 ຕາບຮູ ຫຼື ຮອຍແຕກທີ່ຝາ ແລະ ພື້ນ  

 ອັດຮູຮົ່ວຕາມທໍ່ໃຫ້ໝົດ  

 ມ້ຽນບ່ອນເກັບເຄື່ອງໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ສະອາດ  

 ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງມີຝາທຸກຖັງ  

 ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຖັງຂີ້ເຫຍື້ອເປັນປະຈຳ  

 ອະນາໄມອຸປະກອນທຸກຢ່າງໃຫ້ສະອາດ  

 ຖາງຫຍ້າ ແຕ່ງສວນເປັນປະຈຳ 

 ໃສ່ໃຈ ແລະ ຕື່ມຕົວສູງໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດ  

 

 

 

 

  

ຕາຕະລາງ 7.1.5: ລາຍການກວດກາ ອຸປະຕິເຫດ ຫລື ເຫດສຸກເສີນ 

ເຄື່ອງມື 5 
  

 ໃຫ້ທຸກຄົນໄປທີ່ປອດໄພ  

 ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້າຈຳເປັນ (ໃຊ້ເບີໂທລະສັບສຸກເສີນ

ຂອງພະນັກງານຕ້ອນຮັບ)  

 ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ (ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ

ປະຖົມພະຍາບານທີ່ໄດ້ເກັບມ້ຽນໄວ້)  

 ຊອກຫາສາເຫດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເຫດສຸກເສີນ ແລະ ໃຫ້ພະຍາຍາມ

ຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍ  

 ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນອຸບັດຕິ

ເຫດ ຫຼື ເຫດສຸກເສີນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກີດຂຶ້ນອີກ  

 



 

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ILO –  ASEAN 78 

ຕາຕະລາງ 7.1.6: ລາຍການກວດກາ ກ່ອງປະຖົມພະຍາບານ (ອຸປະກອນທີ່

ແນະນຳ) 

ເຄື່ອງມື 6 

  

 ຄຣີມຂ້າເຊື້ອ  

 ຜ້າພັນບາດຫລາຍຂະໜາດ ແລະ ຫລາຍຮູບແບບ  

 ແຜ່ນຕິດບາດ 

 ຫໍ່ສຳລີ 

 ສະກ໊ອດຜ່າຕັດ  

 ເຂັມຄັດ  

 ບາຫຼອດແທກໄຂ້ 

 ຢາແກ້ປວດ 

 ແໜບ 

 ນ້ຳຢາກັນຍຸງ  

 ມີດຕັດ 

 ອື່ນ? 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ  7.1.7: ລາຍການກວດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ໃນກໍລະນີເກີດອັກຄີ

ໄພ 

ເຄື່ອງມື 8 

  

 ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ຄົນໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາໄປສູ່

ບ່ອນປອດໄພ  

 ເປີດສັນຍານໄຟໄໝ້  

 ແຈ້ງພະແນກມອດໄຟທັນທີ  

 ຖ້າຫາກສົງໄສ, ໃຫ້ອົບພະຍົບອອກຈາກຕຶກ  

 ພາແຂກ ແລະ ພະນັກງານອອກໄປສູ່ທີ່ປອດໄພໃຫ້ໂດຍໄວ ແລະ ມີ

ສະຕິ  

 ເຄື່ອນຍ້າຍເງິນສົດອອກ ຖ້າເປັນໄປໄດ້  

 ຈັບເອົາປະຕິທິນລາຍເດືອນຂອງແຂກເຂົ້າ-ແຂກອອກ  

 ປິດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້  

 ມອດແຫຼ່ງນ້ຳມັນ ແລະ ເຄື່ອງຮ້ອນ (ແກັສ ຫຼື ໄຟຟ້າ), ຖ້າ

ເປັນໄປໄດ້  

 ໃຫ້ເປີດສາຍໂທລະສັບປະໄວ້ 

 ໃຫ້ລະມັດລະວັງຂະໂມຍ  
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 ໃຊ້ບັ້ງດັບເຜີງ ຖ້າມີຄວາມປອດໄພ  

 ຫ້າມໃຊ້ນ້ຳດັບໄຟທີ່ມີນ້ຳມັນ, ໄຂມັນ ຫຼື ອຸປະກອນໄຟຟ້າ  

 ໃຫ້ເອົາຜ້າຫົ່ມໄປຕູ້ມໃສ່ຜູ້ທີ່ເຄື່ອງນຸ່ງຖືກໄຟໄໝ້

ເພື່ອມອດໄຟ  

 ໂທຫາລົດມອດໄຟ ຫຼື ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ, ຖ້າເປັນໄປ

ໄດ້ 



 

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ILO –  ASEAN 80 

 



 

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ILO –  ASEAN 81 

  

ໂຮມສະເຕສ່ວນ

ບຸກຄົນ ຫລື 

ແບບປະຊາຍົນມີ

ສ່ວນຮ່ວມ 
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8. ໂຮມສະເຕສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 

ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ? 

 

 

 

 

ບາງຄົນມັກຈະເປີດໂຮມສະເຕສ່ວນບຸກຄົນ, ແຕ່ບາງຄົນຕ້ອງການຮ່ວມກັບ

ຄອບຄົວອື່ນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ການສ້າງໂຮມສະເຕຮ່ວມກັນຂຶ້ນມາ, ເປັນທີ່

ຮູ້ຈັກດີ ໃນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (CBT). ໂດຍປົກກະຕິ, 

ໂຮມສະເຕສ່ວນບຸກຄົນຈະດໍາເນີນໄປໄດ້ດີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕົວເມືອງ ແລະ ໂຮມ

ສະເຕແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະດໍາເນີນໄປໄດ້ດີທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນເຂດ

ຊົນນະບົດ. 

 

   

 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ

ຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງມີການລິເລີ່ມ ແລະ ດຳເນີນການ ໂດຍສະເພາະຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ 

ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ. ເປັນຜູ້ນຳຮ່ວມ ທີ່ເນັ້ນການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງຊຸມ

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສົ່ງ

ຜົນດີໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ  

 

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ: 

 ນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນເພີ່ມເຕີມ 

ນິຍາມ: ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ

ມີສ່ວນຮ່ວມ 
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ຊົນ ທີ່ດີກວ່າຜົນກຳໄລ, ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມ

ວັດທະນະທຳດັ່ງເດີມ ຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ການຮັບຜິດຊອບຂອງພື້ນທີ່.  
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ຖ້າທ່ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການສ້າງ ໂຄງການໂຮມສະເຕແບບ

ມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄວນພິຈະລະນາສິ່ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້: 

 

ປະໂຫຍດຂອງໂຮມສະເຕແບບປະຊາຊົນ

ມີສ່ວນຮ່ວມ 

ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຂອງໂຮມສະເຕແບບ

ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ສາມາດສະໜອງກິດຈະກຳ ແລະ ການ

ບໍລິການທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ 

ການສ້າງກົດລະບຽບການໄປຢ້ຽມຢາມ

ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ແບບຫມຸນວຽນໃນບັນດາ

ຄົວເຮືອນ 

ງ່າຍໃນການຂາຍ ແລະ ການເຮັດ

ຕະຫຼາດ (ໃບປິວ, ເວັບໄຊ, ເບີໂທ, 

ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ)  

ການສ້າງຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ 

ປະສິດທິພາບການຈັດຕັ້ງ ແລະ  

  ໂຄງສ້າງຂອງຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຮັບການຈອງ 

ແລະ ການຊຳລະເງິນ ຜ່ານຫ້ອງການ

ສູນກາງ 

ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ເທົ່າທຽມ

ກັນ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຈາກ  

ສະມາຊິກທັງຫມົດ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການດຶງດູດການ

ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການເງິນຈາກພາຍ

ນອກ, ລວມທັງການບໍລິຈາກ 

ຮັກສາລະດັບຄຸນນະພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

ໃນບັນດາຄອບຄົວທີ່ເປັນສະມາຊິກ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການດຶງດູດການ

ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການການຝຶກ

ອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາທັກສະ 

ການຕໍ່ຕ້ານຄວາມກົດດັນ ທີ່ຈະ

ເພີ່ມຄົວເຮືອນ ຖ້າບໍ່ມີແຂກມາພັກ

ເທົ່າທີ່ຄວນ ເພື່ອຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ 

ມີການຊ່ວຍເຫລືອກໍລະນີມີ

ບັນຫາທີ່ຢູ່ໃນໂຮມສະເຕສ່ວນ

ບຸກຄົນ 

ຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ສະຫນອງທຶນສໍາລັບ

ຄອບຄົວທີ່ຮ່ວມໃນອະນາຄົດ 

ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ 

ແລະ ແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດ  

 

ການກາຍມາເປັນ ອັນດຽວກັນຂຶ້ນກັບການ

ສະຫນອງທຶນພາຍນອກ ຫຼື ການ

ຊ່ວຍເຫຼືອ 

ຖ້າຫາກວ່າສຳເລັດ ຢ່າງເປັນທໍາ, 

ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່

ຊຸມຊົນໄດ້ 

ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດຢ່າງເປັນທໍາ, ກໍ່ຈະ

ສ້າງຄວາມໃຈຮ້າຍ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ 

ພາຍໃນຊຸມຊົນ 

 

 

 

ຄໍາ

ແນະນຳ 



 

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ILO –  ASEAN 85 

 ການກໍານົດຖ້າຫາກວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວມີທ່າແຮງພຽງພໍທີ່ຈະເປີດ

ຄົວເຮືອນ ໂຮມສະເຕຫຼາຍໃນຊຸມຊົນເປັນກຸ່ມ 

 ປະເມີນໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ຖະຫນົນຫົນທາງ, ນໍ້າ, ໄຟຟ້າ, ແລະ ອື່ນໆ) 

ແລະ ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນ

ສະພາບທີ່ດີ 

 ສ້າງການຮ່ວມມືທາງດ້ານກົດຫມາຍ ທີ່ມີຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຊຸມຊົນ

ຮ່ວມກັນ 

 ສ້າງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ  ແລະ 

ກັບສະມາຊິກຄະນະກໍາມະ ໃຫ້ຄະແນນສຽງສູງສຸດໂດຍຊຸມຊົນ  

 ຂຽນເອກະສານການຄຸ້ມຄອງທີ່ລະບຸກົດລະບຽບຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່

ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ພຽງແຕ່, ການປະກອບ, ການປະຕິບັດ, ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ 

(ຕົວຢ່າງ, ສໍາລັບການເປີດການທົບທວນຄືນໂດຍສະມາຊິກ). ເອກະສານຕ້ອງ

ປະກອບມີລະບຽບການທີ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບເວລາ ແລະ ວິທີທີ່ຈະຮັບເອົາ

ຄອບຄົວໃຫມ່ເຂົ້າຮ່ວມ 

 ການນໍາໃຊ້ວິທີການຊຸມຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການພັດທະນາສະຖານທີ່ , 

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ກິດຈະກໍາ, ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້

ຈັດການ 

 ສຸມໃສ່ການພັດທະນາທັກສະ, ຂໍທຶນ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂຄງ

ຮ່າງການຄຸ້ມຄອງ, ການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ (ລວມທັງການສ້າງຍີ່ຫໍ້ 

ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຍີ່ຫໍ້)  

 ໃຫ້ເລືອກເອົາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວເອກະຊົນທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງ

ຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ດໍາເນີນການຂາຍ ແລະ ຕະຫຼາດສໍາລັບທ່ານ ແບບ

ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ໃຫ້ເລືອກເອົາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວດໍາເນີນການ

ຈອງ ແລະ ຊໍາລະເງິນ 

 ຫຼີກລ້ຽງຈາກການດໍາເນີນຮູບແບບທຸລະກິດຫລາຍໂພດ ແລະ ການສູນເສຍ

ຄວາມເປັນເອກະລັກ. ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະບໍ່ມາພັກ ຖ້າຫາກວ່າປະຊາຊົນໃນ

ທ້ອງຖິ່ນເກັບເງິນກັບທຸກການບໍລິການຂະຫນາດນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງ, ເກັບ

ຄ່າບໍລິການຖ່າຍຮູບ 

 ສູ້ຊົນໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຈັດຝຶກ

ອົບຮົມພາສາອັງກິດ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ  

 ການກະກຽມ ແລະ ພິມຄູ່ມືໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວພ້ອມຄໍາສັບທີ່ຈໍາເປັນ

ຫຼາຍພາສາ (ຈີນ, ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ລະກິດ, ເກົາຫລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະ 

ອື່ນໆ). 

 ການຄົ້ນຫາ ແລະ ການແຈກຢາຍອຸປະກອນການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ ສໍາລັບ

ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຊຸມຊົນໂດຍກົງ ໃນການໃຫ້ບໍລິການນັກທ່ອງ

ທ່ຽວສາກົນ 

 ສ້າງກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ (ຕົວຢ່າງ , 1% - 5% ຂອງລາຍຮັບ) ເພື່ອ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນທັງຫມົດ ແລະນອກຈາກຄອບຄົວທີ່ທີ່ມີສ່ວນ
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ຮ່ວມ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນທັງຫມົດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜົນສໍາ

ເລັດຂອງໂຮມສະເຕ ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງ

ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມເປັນມິດທີ່ດີ ແລະ ການຕ້ອນຮັບນັກ

ທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ. 

 ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກມາພັກຫລາຍ ແລະ ສາມາເພີ່ມຈໍານວນ

ຄົວເຮືອນຕື່ມອີກ, ສ້າງໂຄງການກູ້ຢືມເງິນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້

ເຂົາເຈົ້າມີເງິນທຶນ. ສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫລາຍຖ້າຫາກວ່າ

ຄອບຄົວທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ

ສະຫນອງທຶນຈາກພາຍນອກ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄອບຄົວທີ່ຫາກໍ່ເພີ່ມເຕີມ

ເຂົ້າໃໝ່. 

 

 

 

ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ຂອງໂຮມສະເຕແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ການນໍາໃຊ້

ການກວດສອບເພື່ອປະເມີນຂອງໂຮມສະເຕສ່ວນບຸກຄົນ. 

 ມັນເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະມີທີມງານ 3 ກຸ່ມ, ປະຊາຊົນມີຄວາມ

ຍຸຕິທໍາໃນການກວດສອບໂຮມສະເຕ ສໍາລັບແຕ່ລະບ້ານ. 

 ການກວດສອບໂຮມສະເຕ ຄວນມີການກວດຄືນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ (ກວດຄືນ

ທຸກໆ 6 ເດືອນ) 

 

 

 

 

ກວດກາໂຮມສະເຕ 

ທີ່ຕັ້ງໂຮມສະເຕ ດີ 
ຕ້ອງການ

ປັບປຸງ 
ຄຳຄິດເຫັນ 

ທາງຍ່າງພາຍນອກ     

ທາງເຂົ້າ    

ສວນ    

ຄອບສັດ    

ຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງ    

ການລະບາຍອາກາດ    

ຫ້ອງນ້ຳ    

ຕົວຢ່າງລາຍການກວດສອບ 



 

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ILO –  ASEAN 87 

ຫ້ອງອາບນ້ຳ    

ຫ້ອງຖ່າຍ    

ຫ້ອງນອນແຂກ    

ຫ້ອງອາຫານ    

ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ    

ເຮືອນຄົວ    

ຄວາມສະອາດໂດຍລວມ     

ຄວາມສວຍງາມ    
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