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ສ່ວນຮ່ວມ C-BED 

ການພັດທະນາວິສາຫະກິດແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ  (C-BED) ແມ່ນແຜນການຝຶກ

ອົບຮົມແບບໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ຊຶ່ງອອກແບບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ 

(ILO) ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານທັກສະ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມ

ສາມາດໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ການຜະລິດ 

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. 

 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມສໍາລັບໂຮມສະເຕ 

ການຝຶກອົບຮົມ: 

ຄວນນໍາໃຊ້ຊຸດຝຶກອົບຮົມໂຮມສະເຕ ເພື່ອກະຕຸ້ນບຸກຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າ

ຂອງໂຮມສະເຕປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງແນ່ໃສ່ຫລັກການບໍລິຫານ
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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  

ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ: 

 

ໃນມື້ຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມຈະຖືກສະເໜີ ແລະ 

ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້. ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ປຶ້້ມຄູ່ມືນີ້ 

ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອີກ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງທຸລະກິດ

ຂອງເຂົາເຈົ້າຕື່ມອີກ. ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ປະກອບມີ ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່

ດີ, ເຄື່ອງມື ແລະ ກິດຈະກໍາເພີ່ມຕື່ມ ເປັນສ່ວນປະກອບເຂົ້າໃນການຝຶກ

ອົບຮົມເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຮ້ານຂອງ

ຕົນ. ບົດຝຶກຫັດນີ້ອາດຂຶ້ນກັບປຶ້້ມຄູ່ມືນີ້  ແຕ່ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມບໍ່ມີປຶ້ມຄູ່ມືນີ້, ກໍ່ບໍ່ແມ່ນບັນຫາ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນກໍ່

ໃຫ້ຂ້າມກິດຈະກໍານັ້ນກໍ່ໄດ້. ຈົ່ງເບິ່ງຈາກ ສັນຍາລັກຂ້າງລຸ່ມນີ້:  

 

 

 

ຂໍ້ຄວາມທີ່ຝາກເຖິງກຸ່ມ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ C-BED ນີ້, ທ່ານຈະມີແບບແຜນຂັ້ນຕອນການ

ປະຕິບັດງານທີ່ຊັດເຈນທີ່ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ. ຄວາມຮັບຮູ້ໃນຫຼັກການການດຳເນີນທຸລະກິດຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ

ຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງສາຍພົວພັນກັບຄົນອື່ນໆໃນຊຸມ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມື

ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ 



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  8 

ຊົນຂອງທ່ານເຊິ່ງໃນອະນາຄົດນັ້ນ ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະສະໜັບສະໜຸນ 

ຫຼື ຮ່ວມມືກັບທ່ານເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຮ່ວມກັນ.  

ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມນີ້ຈະແຕກຕ່າງກັບວິທີການສຶກສາແບບເກົ່າ ເຊິ່ງ

ຈະບໍ່ມີອາຈານ, ຄູຝຶກ ຫຼື ຊ່ຽວຊານທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ. ແຕ່ທ່ານຈະ

ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັນໂດຍເຮັດຕາມຄຳແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການ

ສົນທະນາ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳພາຍໃນຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້. ເນື່ອງຈາກ

ວ່າມັນບໍ່ມີການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າຈຸ, ດັ່ງນັ້ນທຸກໆຄົນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນ

ກັນອ່ານ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາແນະນຳດັງໆໃຫ້ກັນຟັງ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ 

ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ້ອງມີສ່ວນຮວມໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເວລາ. ໃນຮູບ

ແບບການຝຶກອົບຮົມແບບໃໝ່ນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກັນ ແລະ ກັນໂດຍ

ການແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນ, ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ. ສຳລັບການ

ປະຕິບັດນີ້, ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ.   

ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານຕອບແບບສອບຖາມ 

ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງໝາກຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະ

ຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ  ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 

ໂຄງການໃນອະນາຄົດ. ໃນອະນາຄົດ, ຈະໄດ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ຝຶກອົບຮົມຄືນຫຼັງຈາກ 3, 

6 ແລະ 12 ເດືອນ ເພື່ອດໍາເນີນການສຳຫຼວດອີກອັນໜຶ່ງແນໃສ່ເພື່ອຮຽນຮູ້

ກ່ຽວກັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ. 

 

ຄຳແນະນຳຢູ່ໃນຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະ

ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ການກຳນົດເວລາໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນັ້ນກໍໄດ້ຈັດໄວ້ໃຫ້

ແລ້ວ ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງຈາກບັນດາສັນຍາລັກດັ່ງລຸ່ມນີ້ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສັນຍາລັກນີ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດສຳລັບພາກນີ້   

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ອ່ານສຽງດັງ  

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານກຳລັງອ່ານຄໍາ

ແນະນຳ ແລະ ກໍາລັງເຮັດກິດຈະກໍາຢູ່  

 

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ປະກອບຄໍາເຫັນກັບຄົນໃນກຸ່ມ 
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ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມ, ກະລຸນາເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມ

ນີ້ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບ. 

 ຕື່ມແບບສຳຫຼວດກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ. ໃຫ້ຖາມຄະນະຈັດຕັ້ງຖ້າທ່ານ

ບໍ່ໄດ້ຮັບແບບສຳຫຼວດ ຫຼື ຍັງບໍ່ທ່ັນໄດ້ຕອບ.  

 ຈັດເປັນກຸ່ມລະ 5 ຫາ 7 ຄົນ. ທາງຄະນະຈັດຕັ້ງຈະແນະນຳທ່ານໄດ້ດີທີ່

ສຸດ. 

 ໃຫ້ເລືອກເອົາສະມາຊິກໃນກຸ່ມໜຶ່ງຄົນໃຫ້ເປັນອາສາສະມັກ ໃນການ

ເລີມຕົ້ນການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍເປັນ ‘ຜູ້ອ່ານໃຫ້ກຸ່ມ’. ບົດບາດຂອງ 

‘ຜູ້ອ່ານໃຫ້ກຸ່ມ’  ແມ່ນຮັບໜ້າທີ່ອ່ານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນ

ການເຮັດກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມອື່ນໆ ດັງໆ. ສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ທີ່

ຮູ້ໜັງສືກໍ່ສາມາດເປັນນັກອ່ານໄດ້ ແລະ ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນບົດບາດ

ນີ້ໃຫ້ກັບສະມາຊິກກຸ່ມອື່ນໆຕະຫຼອດໃນການຝຶກອົບຮົມ.   

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບເວລາ ແຕ່ໃນທາງ

ທີ່ດີຄວນມີກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງ ສະເໜີຕົນຮັບໜ້າທີ່ໃນການເຕືອນເວລາ

ພາຍໃນກຸ່ມເມື່ອຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດນັ້ນໆ ໄດ້ສິ້ນສຸດເວລາທີ່ໄດ້

ກຳນົດແລ້ວ. ບາງເທື່ອທ່ານກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຄັ່ງຄັດໃນການປະຕິ

ຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ແຕ່ທ່ານສາມາດຄຳນວນການຈັດການບໍລິຫານເວລາໃຫ້

ກັບການຝຶກທັງໝົດກໍ່ໄດ້.  ຖ້າວ່າກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງຫາກກາຍເວລາທີ່ໄດ້

ກຳນົດໄວ້ນັ້ນ, ພະຍາຍາມຮັກສາເວລາຈາກກິດຈະກຳອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ການແບ່ງເວລາ

ນັ້ນສົມດຸນເທົ່າກັນ. 

 

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບດຽວກັນ. ການ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຄົນຈະສຳເລັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນດຽວ

ກັນກັບການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ. ບັນດາກຸ່ມອາດເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນໂດຍຂຽນ

ໃສ່ເຈັຍຟຣິບຊາດ ຖ້າຫາກມີ. 

 

ຂໍໃຫ້ມ່ວນຊື່ນກັບການຝຶກ

ອົບຮົມ! 

 

 

 

ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍຟຣີບຊາດດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ 

1, ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເຈ້ຍຟຣີບຊາດ, ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍເສີມ ຫຼື ຄູ່

ມືການຝຶກ 
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ບົດທີ 1: ບົດແນະນຳ 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນພາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນ ແລະ ສິ່ງນີ້ກໍ່ແມ່ນ

ຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຮຽນໂດຍບໍ່ມີອາຈານ

ສອນ. ທ່ານຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອກັນດ້ວຍການແລກປ່ຽນປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງ

ກັນ ແລະ ຖາມຄຳຖາມໄດ້ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈກິດຈະກຳ.  ທ່ານຈະເຮັດກິດຈະກຳ

ໃດໜຶ່ງໃຫ້ສໍາເລັດ. ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້ແມ່ນ:   

 ຈົດລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈໍານວນໜຶ່ງ  

 ເຂົ້າໃຈເຖິງຮູບແບບການສອນຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້, ລວມທັງກິດຈະກຳ 

ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ  

 ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳ

ແນະນຳ 

 

ກິດຈະກຳ 1ກ: ການທຳຄວາມຮູ້ຈັກເຊິ່ງກັນແລະກັນ  

 

 

 

1. ແຕ່ລະຄົນແນະນຳຕົວເອງ ຊຶ່ງປະກອບມີ : 

 ຊື່ເຕັມ ແລະ ຊື່ຫຼິ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເອີ້ນໃນຊຸດຝຶກ

ອົບຮົມນີ້ 

 ທີ່ຢູ່ຮ້ານອາຫານ 

 ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານເປີດດົນປານໃດແລ້ວ  (ຖ້າຫາກເວົ້າໄດ້) 

ພາກທີ 1 

20 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

 

20 ນາທີ 

 

ໃນກິດຈະກຳ 1 ກ, ທ່ານສາມາດແນະນຳຕົວເອງສັ້ນໆເພື່ອທຳຄວາມ

ຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນ.  
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 ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນຫຍັງ 

ແລະ ທ່ານຄິດວ່າການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມັນຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການ

ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງທ່ານຄືແນວໃດ 

2. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສະແດງຮູບ, ນາມບັດ ຫຼື ຮູບຮ້ານອາຫານຂອງຕົນ ໃຫ້ຜູ້

ອື່ນເບິ່ງ. ຕິດໃສ່ຝາ ຫຼື ວາງໄວ້ຢູ່ກາງຫນ້າໂຕະຫລືອະນຸຍາດໃຫ້

ຜູ້ອື່ນເບິ່ງຢູ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ.  

3. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແຜ່ນເຈ້ຍດ້ານລຸ່ມນີ້  (ຖ້າບໍ່ສາມາດ

ເຮັດໄດ້ໃນຂະນະນີ້, ໃຫ້ສືບຕໍ່ໃນຊ່ວງພັກດື່ມຊາ ຫຼື ອາຫານທ່ຽງ ) 

 

 

 

  

ຕາຕະລາງ 1ກ: ຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ  

ຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ  ທີ່ຢູ່ໂຮມສະເຕ  
ໂທລະສັບຕິດຕໍ່ /

ອີເມລ 

   

   

   

   

   

   

   

   

ໃນກິດຈະກຳນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າໃຜແມ່ນເພື່ອນຮ່ວມ

ກິດຈະກຳຂອງທ່ານ ແລະ ຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງທຸລະກິດຂອງເຂົາໃນເບື້ອງ

ຕົ້ນ 
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ບົດທີ 2: 

ການສ້າງ

ລະບົບ 
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ບົດທີ 2: ການສ້າງລະບົບ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນບົດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ອ່ານ 2 ເລື່ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມ

ສຳຄັນຂອງການນຳໃຊ້ລະບົບເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ

ໂຮມສະເຕ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳ 5 ຢ່າງໃຫ້ສໍາເລັດ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ 

ແມ່ນເພື່ອ:   

 ກຳນົດຜົນປະໂຫຍດຂອງວິທີການບໍລິຫານທີ່ອີງໃສ່ລະບົບເປັນຫລັກ  

 ກຳນົດນົດທຸລະກິດທີ່ບໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການຂອງລະບົບ

ພື້ນຖານ  

 ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ 

 ຮັບຮູ້ວ່າປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍສ້າງລະບົບ 

ເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  

 

ກິດຈະກຳ 2ກ: ຕົວຢ່າງ 

 

ໃນກິດຈະກຳ 2ກ, ທ່ານຈະໄດ້ຟັງເລື່ອງລາວຂອງໂຮມສະເຕທີ່ຖືກ

ບອກເລົ່າຈາກແຂກທີ່ຫາກໍ່ໄປພັກມາ. ທ່ານຄວນຕັ້ງໃຈຟັງປະສົບ

ການການມາພັກຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຮັດກິດຈະກຳຕໍ່ໄປ

ນີ້ໃຫ້ສໍາເລັດ. ມີໃຜທີ່ຢາກຈະອ່ານເລື່ອງທຳອິດໃຫ້ພວກເຮົາ

ຟັງບໍ 

 

 

  ເລື່ອງໂຮມສະເຕ 1: 

 

 

2 

 

1, 2, ແລະ 3 45 ນາທີ 

 

ເນື້ອໄນໂດຍລວມ 
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[5 ນາທີ] ທ່ານ ແລະ ທ່ານນາງ ຄິມ, ຜົວເມຍໃນອາຍຸປະມານ 30ປີ ອາໄສຢູ່ກຸງເຊ

ອຸນ, ເກົາຫລີໃຕ້, ໄດ້ໄປພັກຜ່ອນຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ໂຮມສະເຕ ເບິ່ງ

ຄືວ່າຄ້າຍຄືວິທີທີ່ດີສໍາລັບພວກເຂົາທີ່ຈະເດີນທາງ ແລະ ຫາປະສົບການ

ຂອງປະເທດນັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າມາຮອດເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ, ເມື່ອຍຈາກການ

ເດີນທາງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກພະນັນງານຮັບຕ້ອນ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍນັກ

ງານຕ້ອນຮັບບໍ່ດີປານໃດ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າຫ້ອງຂອງພວກ

ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃສ່ ແລະ ບໍ່ມີການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຂດອ້ອມຂ້າງນັ້ນເລີຍ. 

 

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາໃນຫ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ພົບວ່າຫ້ອງນັ້ນ

ເປື້ອນຫລາຍ. ພວກເຂົາຈະອອກໄປທ່ຽວຊົມຫລິ້ນ ແຕ່ທ່ານຄິມຕົກຂັ້ນໄດ

ທີ່ເປເພຈົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ພວກເຂົາປະຫລາດໃຈທີ່ມາຊ່ວຍປະຖົມພະຍາບານ

ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເລີຍ. ຫຼັງຈາກທໍາຄວາມສະອາດມື ແລະ ອອກທ່ຽວຫລິ້ນແລ້ວ, 

ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນດ້ວຍຄວາມຫິວ ແລະ ຢາກກິນເຂົ້າແຮງ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້

ເລີຍວ່າອາຫານແລງຈະເສີບຕອນຈັກໂມງ ແລະ ຢູ່ໃສ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຄາະປະຕູ

ເພື່ອຖາມຫາການອາຫານຄ່ຳ. ທ່ານ ແລະ ທ່ານນາງ ຄິມ ແນມເຫັນມັນຝຣັ່ງຢູ່

ພື້ນເຮືອນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການກິນມັນຝຣັ່ງນັ້ນ. ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວໄດ້ບອກ

ວ່າອາຫານແລງຈະແລ້ວອີກໜຶ່ງຊົ່ວໂມ. ບໍ່ມີຫານຫວ່າງຂາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ເລີຍ ແລະ ພວກເຂົາຍັງຄົງຫິວຈົນກ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຈົນກ່ວາອາຫານ

ແລງແລ້ວ. 

 

ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ, ເມືອງເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປຫາຫ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ

, ກໍ່ພົບວ່າຕຽງນັ້ນເປື້ອນຫລາຍ. ຍ້ອນບໍ່ຢາກໃຫ້ລົບກວນເຈົ້າພາບທີ່

ບໍ່ເປັນມິດທີ່ດີນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າເລີຍນອນຕຽງທີ່ເປິ້ະເປື້ອນນັ້ນ. ໃນ

ຕອນເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາເຈີກັບບັນຫາອີກຄືບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ມີເຈ້ຍອະ

ນາໄມຢູ່ໃນຫ້ອງນໍ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີສໍາຮອງໄວ້ເລີຍ. ເປັນ

ເຈົ້າພາບຂອງພວກເຂົາບໍ່ມີພິເສດໃດຫນຶ່ງຢູ່ໃນຫຼັກຊັບ. ພວກເຂົາເຈົ້າ

ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຍົກເລີກການຈອງຂອງພວກເຂົາແນວໃດ ແລະ ທຸກໃຈຫລາຍກັບເວລາພັກ

ທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນ. ພວກເຂົາຈົນຍາກຍົກເລີກການຈອງເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ

ຫລັກງທີ່ສອງ. 

 

ມີໃຜຢາກອ່ານເລື່ອງທີ່ສອງໃຫ້ພວກເຮົາຟັງບໍ່? 

 

 

ເລື່ອງໂຮມສະເຕ 2: 

 

 

[5ນາທີ] ທ່ານ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄິມໄດ້ເຂົ້າມາພັກຢູ່ໂຮມສະເຕທີ່ສອງ ແລະ ຄັ້ງ

ນີ້ຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈທີ່ໄດ້ພົບກັບພນັກງານຮັບຕ້ອນທີ່ດີ ແລະ ເຮືອນພັກ

ກໍ່ສະອາດດີ. ຮູ້ສຶກຖືກຕ້ອນຮັບດີ, ພະນັກງານພາຍ່າງອ້ອມເຮືອນ ແລະ ໃຫ້
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ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານຫວ່າງ, ລົດຖີບໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ຍັງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ

ອາຫານຄໍ່າຈະເສີບຕອນຈັກໂມງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຍັງໄດ້ໃຫ້

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທີ່ຈະໄປທ່ຽວຊົມຢູ່ໃນຕົວເມືອງອີກດ້ວຍ. 

 

ພະນັກງານຮັບຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍດັ່ງກ່າວຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້

ຫ້ອງນໍ້າຮ່ວມກັນກັບຄອບຄົວ ແຕ່ເຈົ້າຂອງບ້ານກໍ່ຢືນຢັນໃຫ້ທ່ານ ແລະ 

ທ່ານ ນາງ ຄິມ ສະບາຍໃຈ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າກ່ອນ. ທັງສອງສັງເກດເຫັນ

ຫ້ອງນໍ້າສະອາດ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຖືກແນະນໍາໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົບ ແລະ 

ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຖືກຮັບຕ້ອນຢ່າງອົບອຸ່ນ. ຫ້ອງພັກຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ມີ

ດອກໄມ້ທີ່ສວຍງາມອີກດ້ວຍ.  

 

ຕອນແລງມື້ນັ້ນ, ສະມາຊິກຄອບຄົວເຮືອນພັກນັ້ນໄດ້ກິນເຂົ້າແລງຮ່ວມກັບ 

ທ່ານ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄິມ. ເຂົາເຈົ້າມ່ວນຊື່ນກັບການຮຽນຄໍາສັບພາສາຊຶ່ງ

ກັນ ແລະກັນ ແລະ ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສະເໜີສະຖານທີ່ໄປທ່ຽວຊົມ ແລະ 

ເຮັດກິດຈະກໍາ. ກິດຈະກໍານັ້ນມ່ວນທີ່ສຸດສໍາລັບວັນພັກຂອງທັງສອງຄົນ

ນີ້. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນແຕ່ງກິນ ແລະ ຊ່ວຍຄອບຄັນດັ່ງກ່າວແຕ່ງກິນ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງໄປຕຶກປາ ແລະ ໄປຍ່າງຫລິ້ນໂດຍມີສະມາຊິກ

ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວພາໄປເປັນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ. ມັນແມ່ນໂອກາດທີ່ດີໃນການຮຽນ

ຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ພວກເຂົາດີໃຈທີ່ບໍ່

ໄດ້ຍົກເລີກເຮືອນພັກໂຮມສະເຕຫລັງທີ່ສອງນີ້ ອັນເນື່ອງມາຈາກປະສົບການ

ທີ່ບໍ່ດີຈາກໂຮມສະເຕທີ່ຫລັງທໍາອິດນັ້ນ. ຄອບຄົວໂຮມສະເຕທີ່2ນີ້

ເພິ່ງພໍໃຈຫລາຍທີ່ມີຄົນມາພັກຢູ່ນໍາ ແລະ ຍັງມີລະບົບໃຫ້ພະນັກງານເຮັດ

ວຽກອີກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອນດີ.   

 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ບັນດາທ່ານໄດ້ຟັງເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບປະສົບການ

ຈາກໂຮມສະເຕສອງຫລັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານ ນາງ 

ຄິນ. ທັງສອງເລື່ອງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຕື່ມກ່ຽວກັບ

ລະບົບໃນກິດຈະກໍາຕໍ່ໄປ. 

 

 

 

ກິດຈະກຳ 2ຂ: ການສ້າງລະບົບ  

 

ໃນກິດຈະກໍາ 2ຂ ທ່ານຈະທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ ພະນັກງານ ແລະ ລະ

ບົບ. ທ່ານໄດ້ຍິນຄໍາເຫລົ່ານີ້ທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວຢູ່ໃນ

ຕົວຢ່າງ. ນອກນັ້ນ,ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ. 
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[10ນາທີ] ພວກເຮົາສາມາດອ້າງອີງໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດທີ 1, ຖ້າມີ. 

ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸວ່າພະນັກງານແມ່ນໝົດທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮມ

ສະເຕຂອງທ່ານ, ລວມທັງສະມາຊິກຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພື່ອນ, ຜູ້ທີ່ຖື

ກຈ້າງມາຊ່ວຍວຽກ, ຫຼືພະນັກງານນອກຮ່ວມກັນກັບໂຮມສະເຕອື່ນໆ . 

 

ກ່ຽວກັບເຈ້ຍຟຣິບຊາດທີ 2 ໄດ້ລະບຸວ່າ: ລະບົບທີ່ດີມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນ

ດ້ວຍແບບກວດກາທີ່ຂຽນອອກມາຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ  ປະຕິບັດຕາມງ່າຍ. ບໍ່ຈໍາ

ເປັນຕ້ອງມີຄວາມສັບສົນ. ແບບກວດສອບທີ່ງ່າຍດາຍຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງ

ທ່ານຮູ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າທ່ານຄາດຫວັງຫຍັງກັບເຂົາເຈົ້າ. ລະບົບຕ້ອງມີ

ຄວາມສັບສົນບໍ່? ບໍ່ຈໍາເປັນ. 

 

ລະບົບສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານດໍາເນີນວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

ເຖິງແມ່ນພະນັກງານລວມທັງສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ກໍ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງ

ທີ່ດີທີ່ມີລະບົບການເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ໂຮມສະເຕ

ຂອງທ່ານດໍາເນີນໄປໄດ້ດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງປຶ້ມ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດລະບົບດັ່ງກ່າວ 

ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ຂໍ້ທີ 2. ທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນ

ຫົວຂໍ້ນີ້. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງລະບົບເພື່ອປັບປຸງທັກສະການ

ບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຂກຂອງ

ທ່ານມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ.   

 

 

ໃນກິດຈະກໍາ 2ຂ ພວກເຮົາໄດ້ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍທີ່ວ່າ 

ພະນັກງານ ແລະ ລະບົບ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ສໍາລັບໂຮມ

ສະເຕຂອງທ່ານ. 
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ກິດຈະກຳ 2ຄ: ລະບົບໂຮມສະເຕ 

 

 ໃນກິດຈະກໍາ 2ຄ ທ່ານຈະປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນໃນກຸ່ມຂະຫນາດ

ນ້ອຍກ່ຽວກັບະບົບທີ່ທ່ານມີແລ້ວ, ລະບົບທີ່ທ່ານ

ຕ້ອງການປັບປຸງ ແລະ ລະບົບທີ່ທ່ານຕ້ອງການສ້າງຂຶ້ນມາ. 

ແນ່ນອນ, ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂຮມສະເຕເທື່ອ, 

ທ່ານຈະຕ້ອງສ້າງລະບົບເຫລົ່ານີ້ທັງໝົດ. 

 

 

30 ນາທີ 

 

 

 

1. ຈົ່ງຕື່ມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຮມສະເຕຂອງທ່ານໃສ່ຕາຕະລາງ 2 ຄ ຕາມຂໍ້

ມູນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:  

 ຖັນທີ່ 1: ບາງລາຍການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນການປະຕິບັດເຮືອນ

ພັກໂຮມສະເຕ. 

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

o 1 = ລະບົບທີ່ດີ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ 

o 2 = ລະບົບປະຈຸບັນ ທີ່ຕ້ອງການປັບປຸງ 

o 3 = ຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບ 

 ຖັນທີ 3: ລະບຸວ່າຜູ້ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບລະບົບນີ້ (ທ່ານ, ຄູ່

ຂອງທ່ານ, ໜຶ່ງໃນບັນດາລູກຂອງທ່ານ, ອ້າຍຂອງທ່ານ, ເອື້ອຍຂອງ

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

ວ່າໃຜຈະຊ່ວຍໃນລະບົບນີ້. 

 ຖັນທີ 4: ກໍານົດໜ້າທີ່ ທີ່ທ່ານຈະປະຕິບັດ ໃນການປັບປຸງ 

ຫຼື ສ້າງລະບົບດັ່ງກ່າວ.  

 ຖັນທີ 5: ເລືອກເອົາມື້ໃດໜຶ່ງໃນການຈັດຕັ້ງລະບົບ  ຢ່າງຊັດ

ເຈນ.  

2.  ປຶກສາຫາລືຕາຕະລາງຂອງທ່ານກັບກຸ່ມຂອງທ່ານ 

 

ຕາຕະລາງ  2 ຄ:  ລາຍການກວດກາໂຮມສະເຕ 

ຖັນທີ 1 ຖັນທີ 2 ຖັນທີ 3 ຖັນທີ 4 
ຖັນ

ທີ 5 

ລະບົບໂຮມສະເຕ 

ຄະແນນ  

1, 2, ຫຼື 

3 

ແມ່ນໃຜ

ຮັບຜິດຊອບ? 

ແມ່ນໃຜຈະ

ແຜນປະຕິບັດ

ງານ 

ວັນ

ທີ 



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  20 

ຊ່ວຍ? 

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 
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ໃນກິດຈະກໍານີ້, ທ່ານໄດ້ສຶກສາເບິ່ງວ່າລະບົບໃດທ່ານມີຢູ່ແລ້ວ, 

ລະບົບໃດທ່ານຕ້ອງການປັບປຸງ ແລະ ລະບົບໃໝ່ໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. 

  

ວັດສະດຸ  

ການຊື້ ຫຼື ການ

ສ້າງວັດສະດຸ ແລະ 

ການເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ

ສາງ 

    

ການບຳລຸງຮັກສາ 

ການສ້ອມແປງ ແລະ ການ

ປັບປຸງອາຄານ, ພື້ນ

ທີ່ 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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ກິດຈະກຳ 2ງ: ລະບົບ ແລະ ການຮັບຮູ້ຂອງລູກຄ້າ 

 

ໃນກິດຈະກໍາ 2ງ ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ສ້າງລະບົບຂຶ້ນຕື່ມຈາກ

ເລື່ອງໂຮມສະເຕ 1 ແລະ 2 ໃຫ້ປຶກສາຫາລືວ່າໂຮມສະເຕເຫລົ່ານີ້

ໃຊ້ລະບົບໃດ. ໃຫ້ປຶກສາຫາລືໃນກຸ່ມວ່າລະບົບໃດຊ່ວຍໃຫ້ດໍາ

ເນີນວຽກງານໂຮມສະເຕໄດ້ດີ ແລະ ລູກຄ້າຈະຍອມຮັບວິທີນັ້ນ

ໄດ້ແນວໃດ. 

 

30 ນາທີ 

 

 

1. ໃນຕາຕະລາງ 2ງ, ໃຫ້ທ່ານສ້າງລະບົບທົ່ວໄປທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່ໂຮມ

ສະດຕ ໃສ່ຖັນທີ 1. ສອງຕົວຢ່າງ (ການອະນາໄມ ແລະ ການບໍລິການລູກ

ຄ້າ) ໄດ້ລະບຸໄວ້ແລ້ວ.  

2. ໃຫ້ກຸ່ມຂອງທ່ານລະບຸ 3 ຫຼື 4 ລະບົບຕື່ມຈາກເລື່ອງໂຮມສະເຕ  

1 ແລະ 2. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ລະບຸອີກລະບົບໜຶ່ງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບສອງເລື່ອງນີ້.  

3. ໃນຖັນ 2, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການບໍ່ມີລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ

ໂຮມສະເຕ 1 ຈົນເຮັດໃຫ້ແຂກບໍ່ພໍໃຈ. ຢູ່ຖັນທີ 3, ປຶກສາຫາລື

ກ່ຽວກັບການມີລະບົບຢູ່ໃນໂຮມສະເຕ 2 ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຂກເພິ່ງພໍ

ໃຈຫລານ.  

 

ຕາຕະລາງ 2ງ:  ການສົນທະນາພາຍໃນກຸ່ມ - ລະບົບ ແລະ ຄ່ານິຍົມ 

ຖັນ 1 ຖັນ 2 ຖັນ 3 

ລະບົບ ໃຫ້ຄະແນນກ່ຽວກັບວິທີການລູກຄ້າຮັບ

ຮູ້. 

(ເບິ່ງໄດ້ຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງລູກຄ້າ) 

ໂຮມສະເຕ 1 ໂຮມສະເຕ 2 

ຕົວຢ່າງ 1: 

ບໍລິການ 

ໃຍແມງມຸມ: ບໍ່ໄດ້

ອະນາໄມເປັນປົກກະຕິ. 

ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ

ຍຢູ່ຫ້ອງນໍ້າຍັງ

ມີຂີ້ເຫຍື້ອເຕັມ, 

ຫ້ອງນໍ້າທໍາມະດາ 

ແລະສະອາດ 
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ໃນກິດຈະກໍານີ້, ທ່ານໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບຢູ່ໂຮມສະເຕທີ່

ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ວິທີທີ່ລູກຄ້າຍອມຮັບມັນ ໂດຍຂຶ້ນກັບລະບົບ

ທີ່ນໍາໃຊ້. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້ໃຫ້ທ່ານອ້າງອິງໃນບົດເລື່ອງ

ຂອງໂຮມສະເຕ 1 ແລະ 2 ໄດ້. 

 

 

ມີຜົນທົ່ວປັກບົດ

ອາບນໍ້າ. 

ຕົວຢ່າງ 2: 

ບໍລິການລູກຄ້າ 

ບໍ່ມີຄົນມາຫິ້ວ

ຫີບ, ບໍ່ມີໃຜແນະນຳ

ຫ້ອງ ແລະ ບ່ອນກິນ

ເຂົ້າ  

ຍິ້ມແລະໃຫ້ຂໍ້

ມູນສະເໝີ 

ອື່ນໆ (ຕື່ມດ້ວຍ

ຕົນເອງ) 

  

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ອື່ນໆ   

ຈົ່ງຄິດຫາລະບົບ

ອື່ນນອກຈາກເລື່ອງ

ທີ່ເລົ່າມານັ້ນ. 

  



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  24 

ກິດຈະກຳ 2ຈ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີການ

ທີ່ດີ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບົບໃຫ້ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. ຈົ່ງ

ຈື່ໄວ້ວ່າທຸກສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ສົນທະນາກັນມາກ່ຽວກັບການ

ສ້າງລະບົບນັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ເວລາບັນທຶກແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານ.    

 

  10 ນາທີ 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ  2ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ

ເລກ 1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມ

ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, 

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້.  

 

ຕາຕະລາງ 2E: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜເປັນຄົນ

ຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

ທ່ານໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳສຸດທ້ານຂອງບົດທີ 3 ສໍາເລັດແລ້ວ. ໃນບົດນີ້

ທ່ານໄດ້ສຶກສາວ່າລະບົບໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການສໍາລັບໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ 

ແລະ ບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ປະສົບການຂອງແຂກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 2.  
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ບົດທີ 3: 

ການຕະຫຼາດໂຮມ

ສະເຕ 
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ບົດທີ 3: ການຕະຫຼາດໂຮມສະເຕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນບົດທີ 3, ທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງການຕະຫຼາດໂຮມສະເຕ  ແລະ ວິທີ

ການລະບຸສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານພິເສດ ຫຼື ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ 

ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສົ່ງເສີ່ມການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຫລັກໄດ້ອີກດ້ວຍ. 

ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາ 2 ຢ່າງ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນເພື່ອ:  

 ເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງແຜນການຕະຫຼາດ   

 ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ  

 ສຶກສາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ສາມາດສະເໜີເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສົບການໃຫ້

ແກ່ລູກຄ້າ  

 

ກິດຈະກຳ 3ກ: ກິດຈະກຳ ໂຮມສະເຕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

45 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

ກິດຈະກຳ 3ກ, ທ່ານຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືການສ້າງກິດຈະກຳສຳລັບລູກ

ຄ້າທີ່ຈະຊ່ວຍຂາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງຈະ

ເຂົ້າໃຈຕື່ມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານໂດດ

ເດັ່ນບໍ່ຄືໃຜ. 

 ທຸກໆທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ຊອກາຫາລູກຄ້າ. ຖ້າບໍ່ມີລູກຄ້າ, ໂຮມ

ສະເຕຂອງທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ . ທ່ານຈະຊອກາຫາລູກຄ້າເພື່ອ

ມາພັກເຊົ່າທີ່ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານໄດ້ຄືແນວໃດ? ສິ່ງສຳຄັນຂອງ

ການສ້າງແຜນເພື່ອໂຄສະນາໂຮມສະເຕຂອງທ່ານໃຫ້ໄປຮອດລູກຄ້າ . 

ພວກເຮົາເອີ້ນສິ່ງນີ້ວ່າ ແຜນການຕະຫຼາດ . ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີດ ຂໍ້ທີ 3, ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຫົວຂໍ້ທີ່

ເວົ້າເຖິງການຕະຫຼາດໂຮມສະຕພ້ອມກັບຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ສຳລັບການສ້າງແຜນການຕະຫຼາດ . ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ , 

ທ່ານຈຳຕ້ອງໄດ້ແຂ່ງຂັນກັບໂຮມສະເຕ, ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກອື່ນໆ . 

ທ ່ານ ຈະຮັບ ປະກັນໄດ້ ແນ ວໃດວ່ າໂຮມສ ະເຕຂອງ ທ ່ານຈະພ ິເສດ ພ ໍ 

ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ຄົນມາພັກນໍາທ່ານ?   
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ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຕ້ອງຮູ້ຈັກປະເພດຂອງນັກເດີນທາງຜູ້ທີ່ຈະຖືກດຶງດູດ

ໃຫ້ມາພັກທີ່ໂຮມສະເຕ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ນັກເດີນທາງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການ

ມີປະສົບການທີ່ພິເສດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບຈາກການພັກທີ່ໂຮມ

ແຮມທົ່ວໆໄປ. ພວກເຂົາາຕ້ອງການຮຽນຮູ້ສະເພາະ ແລະ ໄດ້ປະສົບການວັດທະນະທຳ 

ແລະ ວິຖີຊີວິດໂດຍກົງ-ຄືກັບ ສອງຄູ່ຮັກໜຸ່ມສາວເກົ່າຫຼີ່ໃນເລື່ອງ

ນັ້ນ.  

ວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານໜ້າສົນໃຈຕໍ່ນັກເດີນທາງ ແມ່ນການສະເ

ໜີກິດຈະກຳທີ່ຈະຊ່ວຍສອນພວກເຂົາກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ  ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງ

ທ່ານ. ບັນດານັກເດີນທາງຈະຈ່າຍເງິນພິເສດສຳລັບກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້  ເຊິ່ງ

ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍອະນຸລັກ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງ

ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ລາຍຮັບພິເສດອີກດ້ວຍ. ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນ

ລາຍການກິດຈະກຳທີ່ຄວນພິຈາລະນາ . ສຳລັບກິດຈະກຳຕໍ່ໄປ, ທ່ານຈະໄດ້ທົບທວນ

ລາຍການນີ້ ແລະ ເບີ່ງຕື່ມຖ້າທ່ານສາມາດເພີ່ມໃສ່ອີກຕື່ມ.  

 

 

 

 

1. ທົບທວນຄືນລາຍການກິດຈະກຳນີ້:  

 ການສາທິດການແຕ່ງກິນ (ກະກຽມອາຫານພື້ນເມືອງກັບແຂກ)  

 ການສາທິດການຕໍ່າແຜນ  

 ການສາທິດງານຫັດຖະກຳອື່ນໆ  (ການເເກະສະຫຼັກໄມ້, ການແຕ້ມຮູບ ແລະ 

ອື່ນໆ) 

 ການສາທິດການກະສິກຳແບບພື້ນເມືອງ  

 ການສາທິດການຊັກເຄື່ອງແບບພື້ນເມືອງ 

 ການສົນທະນາ ແລະ ສາທິດການແຕ່ງງານແບບພື້ນເມືອງ 

 ການຕຶກປາ 

 ການຍ່າງປ່າ (ອາດລວມທັງ ອາຫານສວາຍ)  

 ການສົນທະນາກ່ຽວກັບວັນພິເສດ  ຫຼື ເທດສະການ ແລະ ວິທີການ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງຕາມແບບວັດທະນະທຳຂອງທ່ານ 

 ວິທີການຫຼີ້ນພື້ນເມືອງ 

 ການສາທິດການຫຼີ້ນດົນຕີ ຫຼື ການເຕັ້ນລໍາ  

2. ເບີ່ງຕື່ມຖ້າທ່ານສາມາດເພີ່ມໃສ່ໃນລາຍການຕື່ມ  

3. ປຶກສາຫາລືພາຍໃນກຸ່ມກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຮມ

ສະເຕຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີການຈັດກິດຈະກຳນັ້ນໆ  

4. ຈື່ໄວ້ວ່າລູກຄ້າຈະຈ່າຍເງິນເພີ່ມສຳລັບກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ແລະ 

ພວກເຂົາຄວນຖືກຈັດຕັ້ງເປັນຢ່າງດີ   

5. ຂຽນແນວຄິດຂອງທ່ານໃສ່ໃນຕາຕະລາງ 3ກ.   

30 ນາທີ 

 



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  29 

ຕາຕະລາງ 3ກ: ແນວຄິດກິດຈະກຳ ໂຮມສະເຕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານໄດ້ລະບຸບາງແນວຄິດສຳລັບກິດຈະກຳທີ່

ອາດເໝາະສົມສຳລັບໂຮມສະເຕ  ແລະລູກຄ້າຂອງທ່ານ.  
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ກິດຈະກຳ 3ຂ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

  

1. ໃ

ຫ້

ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 3 ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນເລກ 1-

3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານທຸລະ

ກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມສິ່ງທີ່

ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, ແມ່ນລະບົບ

ໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້.  

 

ຕາຕະລາງ  3ຂ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ 

ເມືອໃດ? ໃຜຈະຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ເລືອກເອົວວິທີ

ການທີ່ດີໃນການດໍາເນີນການຕະຫຼາດໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. ຈື່ໄວ້

ວ່າທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາມີເພື່ອ

ບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມານັ້ນ.  

10 ນາທີ 
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ໃນບົດນີ້, ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດຂອງໂຮມສະເຕຂອງ

ທ່ານ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານໂດດເດັ່ນ

ບໍ່ຄືໃຜ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມສາມາດເບີ່ງໄດ້ທີ່ ປຶ້ມຄູ່ມື

ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ3 
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ບົດທີ 4: 

ການຕັ້ງ

ງົບປະມານ ແລະ  

ການກຳນົດລາຄາ 
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ບົດທີ 4: ການຕັ້ງງົບປະມານ 

ແລະ ການກໍານົດລາຄາ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນພາກນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ພິຈາລະນາຕົ້ນທຶນໃນການດຳເນີນໂຮມສະເຕ. ມັນຈະລວມເອົາທັງ

ຕົ້ນທຶນເລີ່ມຕົ້ນ, ຕົ້ນທຶນໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານ ແລະ ການກຳນົດລາຄາຂອງ

ໂຮມສະເຕ. ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຕົ້ນທຶນພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການລິ

ເລີ່ມ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໂຮມສະເຕ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາ 5 ຢ່າງ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດ

ນີ້ແມ່ນເພື່ອ:  

 ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງໂຮມສະເຕ  

 ເຂົ້າໃຈຕົ້ນທຶນພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ເຂົ້າມໃນການລິເລີ່ມ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ໂຮມສະເຕ  

 ເລີ່ມການຄຳນຶງເຖິງການກຳນົດລາຄາ 

 

 

ກິດຈະກຳ 4ກ: ການຄາດຄະເນຕົ້ນທຶນ 

 

 

 

ຈົ່ງເບິ່ງປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 2. ທີ່ໜ້າທຳອິດ

ຂອງຂໍ້ນີ້, ທ່ານຈະເຫັນ 4 ລາຍການ. ກ່ອນເຮົາຈະເລີ່ມ, ກະລຸນາໃຊ້ເວລາເບິ່ງ

ຂໍ້ທີ 2 ຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ຜ່ານໆ. ຖ້າທ່ານຍັງ

ບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມໂຮມສະເຕ, ໃນຂໍ້ນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນກັບທ່ານຫຼາຍ. 

4 
70 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

ໃນກິດຈະກຳນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ສົນທະນາວ່າສິ່ງໃດທີ່ທ່ານ

ຕ້ອງການສຳຫຼັບໂຮມສະເຕ, ສິ່ງໃດທີ່ທ່ານມີແລ້ວ ແລະ 

ລາຍການເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດໃນການໄດ້

ມັນມາ ຫຼື ປັບປຸງ. ນີ້ຈະໃຫ້ຮູ້ວ່າໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ

ຕ້ອງການຕົ້ນທຶນເລີ່ມຕົ້ນ ຫລື ມີຄວາມພ້ອມເປີດໃຊ້

ບໍ່ລິການເທົ່າໃດ. 
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ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມມື້ນີແລ້ວ , ພວກເຮົາຂໍ້ໃຫ້ບັນດາທ່ານສຶກສາຂໍ້

ນີ້ທັງໝົດເລີຍພ້ອມກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຄິດ

ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນວ່າຕ້ອງມີເທົ່າໃດໃນການເລີ່ມໂຮມ

ສະເຕ.  

 

ບາງທ່ານອາດຄິດວ່າຕົ້ນທຶນອາດສູງກ່ວາທີ່ທ່ານກະກຽມໄວ້, ໝາຍຄວາມວ່າ

ສິ່ງນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງດີໃນການເລິ່ມໂຮມສະເຕ. ບາງທ່ານອາດຄິດວ່າ ທ່ານ

ມີທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການໃນການເລີ່ມໂຮມສະເຕແລ້ວ ແລະ ມັນອາດບໍ່ແພງເລີຍ. 

ນີ້ແມ່ນການຕັດສິນໃຈສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານເທົ່າ

ນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ຄາດຄະເນຕົ້ນທຶນສຳລັບລາຍການຕ່າວໆຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 4ກ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ 

4 ຄຳນິຍາມຂອງຕົ້ນທຶນ: 

 ບໍ່ມີ (0 ກີບ): ຖ້າທ່ານໄດ້ມີສິ່ງນີ້ຢູ່ ແລ້ວ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບ

ທີ່ດີ ໃນການໃຊ້ງານໃນປະຈຸບັນ 

 ລາຄາຄາດຄະເນໃນການປັບປຸງ: ຖ້າທ່ານມີສິ່ງນີ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຕ້ອງ

ມີການປັບປຸງ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະນຳໃຊ້ມັນ 

 ລາຄາຄາດຄະເນໃນການຊື້ເຄື່ອງຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເກົ່າຫຼື ໃໝ່: ຖ້າ

ເປັນບາງສິ່ງ ທີ່ທ່ານຕ້ອງຊື້ 

 ລາຄາຄາດຄະເນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແຮງງານ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງຈ້າງພະນັກງານ

ບາງຄົນ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານເຮັດ, ສ້າງ ຫຼື ຕິດຕັ້ງ  

2. ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ອາດຕ້ອງໄດ້ຊື້, 

ປັບປຸງ ຫຼື ເຮັດພາຍໃນກຸ່ມນັ້ນ ຈະມີຕົ້ນທຶນເທົ່າໃດ 

3. ເມື່ອທ່ານໄດ້ສຳເລັດການຕື່ມຕົ້ນທຶນຕ່າງໆແລ້ວ, ໃຫ້ໃຊ້ເວລາໜ

້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອກຳນົດສິ່ງອື່ນໆທີ່ທ່ານອາດຕ້ອງການສໍາລັບໂຮມ

ສະເຕຂອງທ່ານ.  

  

30 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ 4ກ: ການຄາດຄະເນຕົ້ນທຶນ 

ຫ້ອງພັກແຂກ  

ຕົ້ນ

ທຶນ 

ຄາດຄະເນ 

ຫ້ອງພັກແຂກ  

ຕົ້ນ

ທຶນ 

ຄາດຄະເນ 

ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຫ້ອງພັກ

ແຂກ  
 ຫຼັງຄາ ຫຼື ດອກໄຟຕິດຝາ   

ຕຽງພ້ອມຜ້າເສື່ອ   ດອກໄຟຫົວບ່ອນນອນ  

ໝອນ  ຖ້ານວາງເຄື່ອງ  

ຜ້າຫົ່ມ  
ຂໍເກາະຢູ່ຝາ ສຳລັບເກາະ

ເສື້ອຄຸມ 
 

ຜ້າປູບ່ອນ ແລະ ຊົບໝ

ອນ 
 ຜ້າກັ້ງ   

ມຸ້ງກັນຍຸງ   ຜ້າເຊັດຕີນ   

ໂຕະນ້ອຍ  ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ  

ຕັ່ງ  
ເຄື່ອງປະດັບເອ້ (ຮູບ, 

ດອກໄມ້) 
 

ປັກສຽບໄຟ  ໄລກອນປະຕູ  

ຫ້ອງນ້ຳ 

ຕົ້ນ

ທຶນ 

ຄາດຄະເນ 

ພື້ນທີ່ຮັບປະທານອາຫານ 

ຕົ້ນທຶນ

ຄາດຄະເນ 

ຫ້ອງນ້ຳ ທີ່ມີໂຖສ້ວມ

ແບບນັ່ງ 
 ໂຕະ  

ຝັກບົວອາບນ້ຳ ທີ່ມີ

ທັງນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ເຢັນ 
 ແປ່ນມ້າ ຫຼື ຕັ່ງອີ້   

ອ່າງລ້າງໜ້າ  ຜ້າປູໂຕະ  

ຫຼັງຄາ ຫຼື ດອກໄຟຕິດ

ຝາ 
 ຈານ  

ຜ້າເຊັດໂຕ  ຖ້ວຍ  

ຜ້າເຊັດຕີນ ໃນຫ້ອງນ້ຳ  ຖ້ວຍນ້ອຍ  

ຖ້ານວາງເຄື່ອງ ແລະ 

ຂໍເກາະຕິດຝາ  
 ຈອກແກ້ວ  

ແວ່ນແຍງ ເທິງອ່າງລ້າງ

ໜ້າ 
 ສ້ອມ, ມີດ, ບ່ວງ  

ປັກສຽບໄຟ  ໄມ້ຖູ່  

ເຈ້ຍອານະໄມ  ເກືອ ແລະ ພິກໄທປົ່ນ  
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ສະບູ  ເຄື່ອງຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນ  

ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ  ຊາ, ນ້ຳຕານ, ຄີມນົມ   

ຜ້າກັ້ງ   
ຜ້າກັນເປື້ອນ (ແບບຜ້າ 

ຫຼື ເຈ້ຍ) 
 

ໄລກອນປະຕູ  
ເຄື່ອງປະດັບເອ້ (ຮູບ, 

ດອກໄມ້) 
 

ຈົດລາຍການອື່ນໆທີ່

ທ່ານອາດຕ້ອງການ ສຳລັບ

ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ: 

   

 

 

 

ກິດຈະກຳ 4ຂ: ການຄາດຄະເນຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ

ການຮັບແຂກ 

 

 

 

 

1. ພາຍໃນກຸ່ມຂອງທ່ານໃຫ້ເລືອກວ່າແຕ່ລະຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 4ຂ 

ນັ້ນ ຈະມີລາຄາເທົ່າໃດ. 

2. ໃຫ້ຄຳນຶງວ່າລາຍການເຫຼົ່ານັ້ນຈະມີລາຄາເທົ່າໃດຕໍ່ແຂກຄົນໜຶ່ງ

ຕໍ່ໜຶ່ງຄືນ. ນີ້ແມ່ນຕົ້ນທຶນລະຫວ່າງການດຳເນີນການຂອງທ່ານ.   

  

ໃນກິດຈະກຳນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຕົ້ນທຶນທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແຂກ

ເຂົ້າພັກ.  

ໃນກິດຈະກຳ 4ຂ, ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຕົ້ນທຶນລະຫວ່າງ

ການດຳເນີີນການຂອງໂຮມສະເຕ. ນັ້ນແມ່ນໝາຍເຖິງວ່າມັນຈະຕົກ

ເປັນລາຄາເທົ່າໃດທີ່ເຈົ້າສາມາດຮັບແຂກຄົນໜຶ່ງຕໍ່ຄຶນໜ

ຶ່ງໄດ້.    

10 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ 4ຂ: ຄາດຄະເນຕົ້ນທຶນໃຫ້ແຂກຫນຶ່ງຄົນຕໍ່ຫນຶ່ງຄືນ 

ລາຍຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຂອງແຂກ  (ແຂກ 1 ຄົນຕໍ່ໜຶ່ງຄືນ) 
ຄາດຄະເນລາຄາ 

ຄ່າໄຟຟ້າ (ດອກໄຟໃນຫ້ອງແຂກ ແລະ ອື່ນໆ)  

ຄ່າແກສຫຸງຕົ້ມ (ສຳລັບການເຮັດອາຫານ ແກ່ແຂກ)   

ຄ່ານ້ຳ (ສຳລັບການອານະໄມ, ການແຕ່ງອາຫານ, ການໃຊ້ນ້ຳ 

ແລະ ອື່ນໆ)  

 

ອາຫານສຳລັບແຂກ (ເຂົ້າ, ເກືອ, ພິກໄທ, ໝາກເຜັດ ແລະ 

ອື່ນໆ) 

 

ຈັດຫານ້ຳດື່ມ ໃຫ້ແກ່ແຂກ   

ຈັດຫາເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ແຂກ (ຊາ, ກາເຟ ແລະ 

ອື່ນໆ) 

 

ຈັດຫາເຈ້ຍອານະໄມໃຫ້ແກ່ແຂກ  

ສະບູ  

ສະບູຝຸ່ນ   

ອຸປະກອນການອານະໄມ (ນ້ຳຢາລ້າງ, ແປງຂັດ ແລະ ອື່ນໆ)   

ອື່ນໆ  

ອື່ນໆ  

ລວມລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂອງແຂກ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ທ່ານໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍລະຫວ່າງການດໍາ

ເນີນງານນ ໃນເວລາທີ່ມີແຂກມາພັກຢູ່. 
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ກິດຈະກຳ 4ຄ: ການຄາດຄະເນຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ 

 

 

 

 

 

1. ພາຍໃນກຸ່ມຂອງທ່ານໃຫ້ເລືອກວ່າແຕ່ລະຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 4ຄ 

ນັ້ນ ຈະມີລາຄາເທົ່າໃດ. 

2. ໃຫ້ຄຳນຶງວ່າລາຍການເຫຼົ່ານັ້ນຈະມີລາຄາເທົ່າໃດຕໍ່ແຂກຄົນໜຶ່ງ

ຕໍ່ໜຶ່ງຄືນ. ນີ້ແມ່ນຕົ້ນທຶນລະຫວ່າງການດຳເນີນການຂອງທ່ານ.   

  

ຕາຕະລາງ 4ຄ: ການຄາດຄະເນຄ່າບໍາລຸງຮັກສາແລະສ້ອມແປງ  

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຕື່ມຂອງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ພ້ວມ

ເຮັດຢູ່ 

ການຄາດຄະເນລາຄາ 

ດອກໄຟ  

ໝໍ້ໄຟ  

ທາສີອາຄານ  

ໄມ້ສໍາລັບສ້ອມແປງ  

ອຸປະກອນ (ຕະປູ, ນັອດ, ແລະອື່ນໆ) ສໍາລັບການສ້ອມແປງ   

ວັດສະດຸສໍາລັບການສ້ອມແປງຫຼັງຄາ   

ອື່ນໆ  

ອື່ນໆ  

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກທີ່ພ້ວມດໍາເນີນການຢູ່

ທັງຫມົດ 
 

ຕອນນີ້ໃຫ້ຄໍານືງເຖີງຕົ້ນທຶນຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ, ສິ່ງ

ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ ຫຼື ພ້ວມໄດ້ຮັບການ

ສ້ອມແປງຢູ່. ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກກັບເລື່ອງນີ້ໃນກິຈະ

ກໍານີ້.  

10 ນາທີ 

 

ກິດຈະກໍານີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສຶກສາ ແລະ ຄາດຄະເນຕົ້ນທຶນ

ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນໂຮມສະເຕ ຂອງທ່ານ. 
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ກິດຈະກຳ 4ງ: ການຕັ້ງລາຄາ 

 

ຕອນນີ້ທ່ານມີໂອກາດເລີ່ມຄິດກ່ຽວກັບຕົ້ນທຶນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ 

ບໍາລຸງຮັກສາໂຮມສະເຕ, ລອງມາຄິດນໍາກັນເບິ່ງວ່າທ່ານຈະເກັບນໍາແຂກ

ຕໍ່ຄືນເທົ່າໃດ. ຢູ່ໃນກິດຈະກໍາທີ 4 ນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາວ່າຈະ

ຕັ້ງລາຄາຫ້ອງພັກຂອງທ່ານເທົ່າໃດ 

 

 

1. ໃຫ້ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ແລະ ຮັກສາຕົ້ນທຶນທີ່ທ່ານຫາກໍ່ໄດ້

ສົນທະນາໄປນັ້ນໄວ້ໃນໃຈ . 

2. ຄາດຄະເນວ່າຈະເກັບເທົ່າໃດຕໍ່ແຂກໜຶ່ງຄົນຕໍ່ຄືນ . ຂຽນໃສ່ໃນ

ຕາຕະລາງ 4ງ. 

3. ຄາດຄະເນວ່າໂຮມສະເຕ, ເຮືອນພັກ ຫຼື ໂຮງແຮມນ້ອຍອື່ນໆຈະເກັບເທົ່າໃດ. 

ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານມີກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນໆ . 

ຂຽນໃສ່ຕາຕະລາງນີ້.  

4. ຄາດຄະເນວ່າທ່ານຈະເກັບເທົ່າໃດອີງຕາມຕົ້ນທຶນ, ແລ້ວຄົນອື່ນ

ຄິດໄລ່ເທົ່າໃດ ແລະ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຫຍັງແກ່ລູກຄ້າທີ່ລວມຢູ່ໃນລາຄາ

ນັ້ນ ເຊັ່ນວ່າ ອາຫານ.  

 

 

 

ຕາຕະລາງ 4ງ: ລາຄາທີ່ເກັບ 

ຄາດຄະເນສິ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຈຳນວນ

ເງິນ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບແຂກໜຶ່ງຄົນຕໍ່ໜຶ່ງຄືນ  

ຈຳນວນເງິນຄ່າບໍລິການໂຮມສະເຕອື່ນໆ, ເຮືອນພັກຕ່າງໆ, ໂຮງແຮມ

ນ້ອຍ (ສຳລັບ 1 ຄືນ) 

 

ລາຄາທີ່ຂ້ອຍສາມາດຄິດຄ່າບໍລິການຕໍ່ແຂກ 1 ຄົນຕໍ່ 1 ຄືນ   

10 ນາທີ 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ທ່ານໄດ້ຄາດຄະເນລາຄາທີ່ທ່ານຈະເກັບນໍາແຂກ

ທີ່ພັກຢູ່ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ອີງໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໃນການຈັດ

ທີ່ພັກໃຫ້ແຂກ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກແຮມອື່ນເກັບນໍາແຂກ 
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ກິດຈະກຳ 4ຈ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

 

 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ  4ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ

ເລກ 1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມ

ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, 

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້. 

 

ຕາຕະລາງ 4ຈ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ສິ່ງທີ່ຂອງຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມື່ອໃດ? 

ໃຜເປັນຜູ້

ຮັບຜິດຊອບ? 

    

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້ ທ່ານຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີທີ່

ດີທີສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັ້ງງົບປະມານ ແລະ ກໍານົດລາຄາ. 

ບັນທຶກທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສົນທະນາຜ່ານມາກ່ຽວກັບການ

ກຳນົດລາຄາ ແລະ ງົບປະມານນັ້ນ, ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີໃນການບັນທຶກ

ຄວາມຄິດຂອງທ່ານ. 

10 ນາທີ 
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ໃນບົດທີ 4 ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕົ້ນທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການເຮັດໂຮມສະເຕ ແລະ ການຕັ້ງລາຄາທີ່ຈະ

ເກັບຄ່າທີ່ພັກຢູ່ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ

ເຕີມໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້

ທີ 4. 
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ບົດທີ 5: ການ

ແກ້ໄຂບັນຫາ

ຮ່ວມການ ແລະ 

ການຮັກສາ

ພະນັກງານໃຫ້

ເຮັດວຽກຢູ່
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ບົດທີ 5: ການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມ

ກັນ ແລະ ການຮັກສາພະນັກງານໃຫ້

ເຮັດວຽກງຢູ່ດົນ 

 

 

 

 

 

 

ໃນບົດນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ເຊິ່ງຈະຊາວຍໃຫ້

ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຂອງທ່ານການແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ໂຮມສະເຕຮ່ວມກັນ. ນອກຈາກ

ນັ້ນ, ທ່ານຍັງຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີປະຕິບັດຕໍ່ພະນັກງານຂອງທ່ານ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານເປັນໂຮມສະເຕທີ່ດີ. ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການ

ຝຶກອົບຮົມມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈກໍ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າມີ

ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈເຊັ່ນກັນ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາ 5 ຢ່າງ. ຈຸດປະສົງຂອງ

ບົດນີ້ ແມ່ນເພື່ອ:  

 ຂຽນຫລັກການປຶກສາຫາລືທີ່ມີປະສິດທິພາບ  

 ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລື 

 ເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບພະນັກງານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ

ທີ່ພົວພັນກ່ຽວກັບວຽກ  

 ປະເມີນວິທີການທີ່ພະນັກງານຖືກດູແລໃນປະຈຸບັນ   

 ລະບຸການດຳເນີນງານທີ່ສະເພາະເພື່ອເບີ່ງແຍງດູແລພະນັກງານໃຫ້ດີ 

ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ເປັນມື້ອາຊີບ   

 

ກິດຈະກຳ 5ກ: ບັນຫາ  

 

ທຸກໆທຸລະກິດລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີບັນຫາ. ສະນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານດຳເນີນ

ທຸລະກິດໂຮມສະເຕ, ສິ່ງສຳຄັນຄືການຮູ້ຈັກວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ. ໃນປຶ້ມຄູ່

ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ່ 5 ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນບັນດາແນວຄິດທີ່

ດີກ່ຽວກັບການລະດົມແນວຄວາມຄິດນໍາພະນັກງານຂອງທ່ານ ເພື່ອຫາວິທີແກ້

ໄຂບັນຫາ. ຈົ່ງໃຊ້ເວລາ 1 ຫຼື 2 ນາທີ່ເບີ່ງໃນຂໍ້ນີ້.  

5 55 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

ກິດຈະກຳ 5ກ ທ່ານຈະໄດ້ລະດົມແນວຄິດຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ສາມາດ

ເກີດຂຶ້ນໃນເຮືອນພັກໂຮມສະເຕ ເຊິ່ງແມ່ນບັນຫາທໍາມະດາ 

ຫຼື ບໍ່ທໍາມະດາ.    
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ໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ຈັດການໂຮມສະເຕ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍສຳລັບທ່ານ 

ທີ່ເຂົ້າໃຈຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮ່ວມແກ້ໄຂບັນຫາກັບພະນັກງານຂອງທ່ານ. 

ວິທີທີ່ດີໃນການພັດທະນາພະນັກງານແມ່ນການຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນ

ໃນເວລາທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັບໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. ຫຼັງສຳເລັດທັງໝ

ົດແລ້ວນັ້ນ, ຖ້າພວກເຂົາເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ, ພວກເຂົາຈະຮູ້

ຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຂົາອາດຮູ້ຈັກຫຼາຍກວ່າທ່ານກ່ຽວກັບບາງບັນຫາທີ່ເກີດ

ຂຶ້ນຢູ່ໃນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ.  

 

 

 

 

 

1. ໃນກຸ່ມຂອງທ່ານໃຫ້ສ້າງລາຍການບັນຫາທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຢູ່ທີ່

ໂຮມສະເຕໃດໜຶ່ງ.  

2. ພະຍາຍາມຄິດຫາບັນຫາທີ່ບໍ່ທໍາມະດາ  

3. ເຮັດຕາມ ຫລັກການລະດົມແນວຄວາມຄິດ 3 ຂໍ້:   

 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນປະກອບສ່ວນໃນການອອກຄຳເຫັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ  

 ຊອກຫາຄວາມຄິດໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນ

ແບບຜິດປົກກະຕິກໍຕາມ  

 ໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ສະບາຍໃຈ ໃນການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ  

4. ບັນທຶກບັນຫາໃສ່ໃນຕາຕະລາງ 5ກ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ພຽງແຕ່ເນັ້ນໃສ່

ບັນຫາ.  

ຕາຕະລາງ 5ກ: ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຢູ່ໂຮມສະເຕ  

10 ນາທີ 
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ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານນຳໃຊ້ການລະດົມຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່

ມັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ໂຮມສະເຕ. ໃນກິດຈະກໍາຕໍ່ໄປ, ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ

ບັນຫາອື່ນຕື່ມອີກ    

 

 

 

 

ກິດຈະກຳ 5ຂ: ການແກ້ໄຂບັນຫາ  

 

1. ສົມມຸດວ່າກຸ່ມຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໂຮມສະເຕບ່ອນດຽວກັນ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນກິດຈະກຳ 5ຂ, ທ່ານຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ລາຍການບັນຫາ ແລະ ເລືອກໜ

ຶ່ງບັນຫາເພື່ອແກ້ໄຂ. ຢູ່ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ

ຮູ້ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ .  

 
10 ນາທີ 
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2. ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີໃຜເຮັດວຽກຢູ່ໂຮມສະເຕກໍ່ຕາມ, ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າ

ທ່ານສາມາດຖາມເພື່ອນບ້ານ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້

ໄຂ.  

3. ເລືອກເອົາບັນຫາໜຶ່ງເພື່ອມາດຳເນີນການແກ້ໄຂ  

4. ລະດົມແນວຄິດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ເລືອກມານັ້ນ  ແລະ ບັນທຶກ

ລົງໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້. ໃຫ້ຫາວິທີແກ້ໄຂມາຫຼາຍໆເທົ່າ

ທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.  

5. ຈື່ໄວ້ວ່າຕ້ອງອີງຕາມ ຫລັກການລະດົມແນວຄິດ 3 ຂໍ້ 

 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກຳ 5ຄ: ການປະເມີນວິທີແກ້ໄຂ  

 

 

 

1. ເ

ລື

ອກ

ເອ

ົາ 

3 

ວິທີ ຈາກລາຍການທີ່ທ່ານຫາກໍ່ໄດ້ເຮັດມານັ້ນ. 

2. ລະບຸຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ສໍາລັບວິທີແກ້ໄຂທີ່ຢູ່ໃນລາຍການນີ້ 

ຕາຕະລາງ 5ຂ: ການແກ້ໄຂບັນຫາ  

ເລືອກເອົາໜຶ່ງບັນຫາທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງ, ແລ້ວຂຽນໃສ່ບ່ອນນີ້:  

 

 

 

 

ຂຽນແນວຄິດໃສ່ບ່ອນນີ້: 

 

 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ ທ່ານໄດ້ລະດົມແນວຄິດຮ່ວມກັນເພື່ອຊອກຫາ

ທາງອອກໃຫ້ໄດ້ຫລາຍວິທີຕໍ່ບັນຫາດຽວ. ຕອນນີ້ທ່ານຈະປະເມີນ

ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເຫລົ່ານີ້.   

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ປະເມີນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ເຊິ່ງໄດ້ມາ

ຈາກກິດຈະກຳຜ່ານມານັ້ນ.  

 

10 ນາທີ 
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3. ບັນທຶກຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ 5ຄ.  

4. ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ເຮັດທັງ 3 ວິທີສໍາເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ເລືອກເອົາວິທີ

ທີ່ທ່ານຄິດວ່າເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ   

 

ຕາຕະລາງ 5ຄ. ການປະເມີນຜົນການແກ້ໄຂ 

 ຂໍ້ດີ ຂໍ້ເສຍ 

ວີທີທີ່ 1   

ວິທີທີ່ 2   
 

 

ວິທີທີ່ 3    

ເລືອກເອົາວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຂຽນລົງໃສ່ບ່ອນນີ້:  

 

 

 

ກິດຈະກຳ 5ງ: ການປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານ  

 

 

ການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີບັນຍາກາດີແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫລັກການທີ່ສຳຄັນຕໍ່

ກັບຜົນສຳເລັດຂອງໂຮມສະເຕ. ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້

ທີ່ 5, ມີແບບກວດສອບ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂຮມສະເຕທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແມ່ນ 

ໃນກິດຈະກຳນີ້, ໃຫ້ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການເລືອກວິທີແກ້ໄຂ

ບັນຫາ ອີງຕາມການລະດົມແນວຄິດໃນກິດຈະກຳຜ່ານມາ .  

 

ໃນກິດຈະກຳ 5ງ ທ່ານຈະໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານ

ຢູ່ໂຮມສະເຕ. ການມີພະນັກງານທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈການ

ປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຂກມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ.   
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ໂຮມສະເຕທີ່ເຮັດໃຫ້ມີມ່ວນຊື່ນ. ພວກເຮົາໄດ້ສຳເນົາເອົາແບບກວດສອບດັ່ງ

ລຸ່ມນີ້. ຈົ່ງຄິດຫາວິທີປະຕິບັດຕໍ່ຄົນທີ່ເຮັດວຽກນໍາທ່ານ. ຖາມຕົວ

ທ່ານເອງວ່າເຮັດສິ່ງໃດໄດ້ແດ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຮມສະເຕເປັນບ່ອນເຮັດວຽກ

ທີ່ດີ.   

 

 

1. ຖາມຕົວເອງກ່ຽວກັບຄຳຖາມຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 

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

3. ລະດົມແນວຄິດພາຍໃນກຸ່ມຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດ

ໄດ້ເພື່ອສ້າງບ່ອນເຮັດວຽກມີສະພາບແວັດລ້ອມທີ່ດີເພື່ອຮັກສາ

ທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານໄວ້ (ລວມທັງຕົວທ່ານເອງ) 

ໃຫ້ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນກັບການເຮັດວຽກ.  

4. ອີງຕາມ ຫລັກການການລະດົມແນວຄິດ 3 ຂໍ້ 

5. ພະຍາຍາມໃຫ້ມີແນວຄິດຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ 

  

15 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ 5ງ: ໂຮມສະເຕທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແມ່ນໂຮມສະເຕທີ່ມີຄວາມມ່ວນ

ຊື່ນ 

ການປະເມີນຕົນເອງ 
ແມ

່ນ 

ບໍ

່

ແມ

່ນ 

ພະນັກງານທັງໝົດຂອງຂ້ອຍ ເຂົ້າໃຂແຈ້ງບໍ່ ໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍ

ຄາດຫວັງນຳພວກເຂົາ? 
   

ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ຂ້ອຍຄວນທີ່ຈະອະທິບາຍແກ່ພວກເຂົາ 

ໃນວິທີທີ່ເປັນມິດບໍ່? 
   

ຂ້ອຍບັງຄັບພວກເຂົາ ທຸກມື້ບໍ່?     

ຂ້ອຍໃຈຮ້າຍບໍ່ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຮັດຜິດພາດ?     

ຂ້ອຍໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ຜິດພາດ ສູ່ການເປັນໂອກາດບໍ່ ໃນການຮຽນຮູ້ 

ໃນທາງບວກ? 
   

ຂ້ອຍປະຕິບັດຕໍ່ທຸກຄົນ ຢ່າງສະເໝີພາບບໍ່?    

ຂ້ອຍປະຕິບັດຕໍ່ທຸກຄົນ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບບໍ່?    

ຂ້ອຍໄດ້ເປີດຮັບເອົາແນວຄິດ ແລະ ຄຳເຫັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຮັບ

ຟັງທີ່ພວກເຂົາເວົ້າແທ້ບໍ່?  
  

ພວກເຮົາໄດ້ມີເວລາພໍບໍ່ ໃນການພັກຜ່ອນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນນຳ

ບໍລິສັດ? 
  

ໄດ້ມີເຫດຜົນທີ່ບໍ່ມ່ວນ ຂອງບາງຄົນບໍ່?     

ຖ້າມີ, ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍໄດບໍ່?     

ຂ້ອຍເຄີຍຮ້າຍ ແລະ ບໍ່ເປັນທຳ ຕໍ່ພວກເຂົາບໍ່?   

ຂ້ອຍໄດ້ຮ້ອງໃສ່ພວກເຂົາ ແລະ ກວນເຂົາບໍ່?    

 

ຈົດສິ່ງທີ່ເຈົ້າໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າພະນັກງານເຈົ້າຮູ້ສຶກຍິນດີທີ່ຈະເຮັດ

ວຽກທີ່ໂຮມສະເຕ:  
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ກິດຈະກຳ 5ຈ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

  

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ  5ຈ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ

ເລກ 1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມ

ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, 

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້. 

 

ຕາຕະລາງ  5ຈ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

ກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີແກ້ໄຂ

ບັນຫາທີ່ດີທີ່ສຸດຢູ່ໂຮມສະເຕ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານຂອງທ່ານ. 

ໃຫຈໍາໄວ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສົນທະນໍາກັນຈາກກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານ

ມາ ໃຫ້ທ່ານບັນທຶກເອົາຄວາມຄິດຂອງທ່ານໄວ້. ໃຊ້ເວລາຈັກ 2-3ນາທີ

ເພື່ອບັນທຶກຄວາມຄິດນັ້ນໄວ້. 

 

10 ນາທີ 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ໃຫ້ທ່ານສຸມໃສ່ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ 

ເພື່ອຮັກສາບັນຍາກາດທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ແກ່

ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ

ການບໍລິການລູກຄ້າ   
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ໃນບົດນີ້, ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາບັນຫາຮ່ວມ

ກັນ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານຂອງທ່ານ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີາມ

ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 5. 
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ບົດທີ 6: 

ການປັບປຸງ

ການບໍລິການ 
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ບົດທີ 6: ການປັບປຸງການ

ບໍລິການ 

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ ກໍ່ເພື່ອຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປັບປຸງຢ່າງ

ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຮຽນຮູ້ກໍານົດສິ່ທີ່ຕ້ອງການການປັບປຸງ. ຫຼັງຈາກຮຽນ

ບົດນີ້ຈົບແລ້ວ, ທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າຂອງພະນັກງານທີ່ຕິດຕໍ່ປະສານງານ

ກັບແຂກ, ຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ແຂກ ມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ, ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ບັດ

ຄວາມຄິດເຫັນຈາກແຂກ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາ 2 ຢ່າງ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດ

ນີ້ແມ່ນເພື່ອ: 

 ເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າໃນການມີພະນັກງານພົວພັນກັບແຂກ 

 ຈະສາມາດລະບຸສິ່ງທີ່ແຂກມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ 

 ຮຽນຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ແບບຟອມຄໍາຄິດເຫັນຈາກແຂກ 

 ເຂົ້າໃຈວ່າລາຍການກວດສອບ ແລະ ຟອມຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກ

ງານທີ່ດຕາມຄວາມເໝາະສົມ 

 

ສືບຄິດຫາວິທີການປັບປຸງການບໍລິການຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ. ລູກຄ້າຄາດຫວັງການບໍລິການດີ, 

ແລະ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບມັນ , ພວກເຂົາອາດ

ເວົ້າກ່ຽວກັບໂຮມສະເຕ ຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ບໍ່ດີຜ່ານແບບຟອມຕ່າງໆ. 

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈັກສິ່ງທີ່ແຂກຂອງທ່ານ ມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ. ຖ້າ

ແຂກຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່ງບໍ່ມັກບາງຢ່າງ, ມັນອາດແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກ

ມັກແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າແຂກບໍ່ມັກບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບໂຮມ

ສະເຕຂອງທ່ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້

ປ່ຽນແປງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ.  

ທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າແຂກຂອງທ່ານ ມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ? ຖ້າຫາກວ່າ

ພະນັກງານຂອງທ່ານມີຄວາມເປັນມິດ, ແຂກຂອງທ່ານຈະຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຕໍ່

6 30 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 
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ສື່ສານກັບເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາດຽວກັນກໍ່

ຕາມ, ແຂກຈະຊອກຫາວິທີເພື່ອສະແດງໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານຮູ້ສິ່ງທີ່

ເຂົາເຈົ້າມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ. ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກພະນັກງານຂອງ

ທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປັບປຸງການບໍລິການຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກ

ວ່າທ່ານຈະຮູ້ສິ່ງທີ່ແຂກມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ. 

ຈົ່ງເປີດປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕີບັດວຽກງານທີ່ດີໄປຂໍ້ທີ່ 6 ແລ້ວເບິ່ງ

ຂໍ້ນີ້ຜ່ານໆ. ນີ້ປະກອບມີຕົວຢ່າງຂອງແບບຟອມຄໍາຄິດເຫັນຈາກແຂກ. ນີ້

ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນຕົວຢ່າງແລະການທີ່ທ່ານສາມາດມີການປ່ຽນແປງໃຫ້ເຫມາະ

ສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເອງ. ເຈົ້າສາມາດປັບການກວດສອບການທັງຫມົດ

ແລະ ແບບຟອມຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີຕາມຄວາມເຫມາະສົມ

ກັບໂຮມສະເຕຂອງຕົນ. ຂໍ້ທີ່ 6 ແມ່ນຫນຶ່ງໃນພາກສ່ວນສໍາຄັນທີ່ສຸດປຶ້ມ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່.  

ກິດຈະກຳ 6ກ: ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 

 

 

 

1. ເຈົ້າຈະເຮັດສອງລາຍການ. 

2. ລາຍການທໍາອິດແມ່ນສິ່ງທີ່ແຂກບໍ່ມັກກ່ຽວກັບ ໂຮມສະເຕ ທີ່ມີ

ການບໍລິຫານບໍ່ດີ. 

3. ລາຍການທີສອງແມ່ນສິ່ງທີ່ແຂກມັກກ່ຽວກັບ ໂຮມສະເຕ ທີ່ມີການ

ບໍລິຫານທີ່ດີ. 

4. ສ້າງລາຍການຂອງທ່ານໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ. 

ຕາຕະລາງ 6ກ: ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມຂະໜາດນ້ອຍ 

ໃນກິດຈະກໍານີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້

ລາຍການເພື່ອການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໂຮມສະເຕ ຂອງທ່ານ  

20 ນາທີ 
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ໃນກິດຈະກໍາທີ 6 ນີ້, ພວກເຮົາສຶກສາສິ່ງທີ່ແຂກອາດມັກ ແລະ ບໍ່ມັກກ່ຽວ

ກັບໂຮມສະເຕໃດໜຶ່ງ  

ລາຍການທີ 1: ໃຫ້ບັນທຶກລາຍການສິ່ງຂອງທີ່ແຂກອາດບໍ່ມັກກ່ຽວກັບໂຮມສະ

ເຕທີ່ມີການບໍລິຫານບໍ່ດີ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລາຍການທີ 2: ໃຫ້ບັນທຶກລາຍການສິ່ງຂອງທີ່ແຂກອາດມັກກ່ຽວກັບໂຮມສະເຕ

ທີ່ມີການບໍລິຫານທີ່ດີ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນ 6ກ ກິດຈະກໍາທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງໃນສິ່ງທີ່ແຂກມີແນວໂນ້ມ

ທີ່ຕ້ອງການແລະບໍ່ມັກ ໂຮມສະເຕ ໄດ້. 
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ກິດຈະກຳ 6ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ  6ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ

ເລກ 1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມ

ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, 

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້. 

 

ຕາຕະລາງ 6ຂ: ວາງແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ  

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີການ

ບໍລິການທີ່ດີ ເພື່ອປັບປຸງໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າ 

ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສົນທະນາກັນຈາກກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້

ບັນທຶກເອົາຄວາມຄິດນັ້ນໄວ້. ໃຊ້ເວລາຈັກ 2-3 ນາທີເພື່ອບັນທຶກ

ແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ຽວ 

 
10 ນາທີ 
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ໃນບົດນີ້, ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການບໍລິການ 

ແລະ ວິທີນໍາໃຊ້ລາຍການເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິການແບບຕໍ່

ເນື່ອງ. ສໍາລບັຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປັບປຸງການບລິ

ການພາຍໃນເຮືອນພັກ, ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກ

ງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 6. 
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ບົດທີ 7: 

ຄວາມປອດໄພ 

ແລະ ການມີ

ສຸຂະພາບທີ່

ດີ 
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ບົດທີ 7: ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການ

ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນບົດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມບ່ອນເຮັດວຽກ

ທີ່ປອດໄພ ໂດຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ການຮັບມືກັບອຸບັດຕິ

ເຫັນເໝາະສົມ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບແຂກກ່ຽວກັບລະບົບທີ່ມີຢູ່. 

ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳ 2 ຢ່າງ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ມີຄືດັ່ງນີ້:   

 ຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີພາຍໃນເຮືອນພັກ  

 ກຳນົດຂໍ້ຜິດພາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ  

 ສົ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະນາໄມພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄວາມປອດ

ໄພເວລາເກີດໄຟໄໝ້ ແລະ ການຄວບຄຸມແມງໄມ້ລະບາດ  

 ບໍລິການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າພະນັກງານຮັບຮູ້ ແລະ 

ສາມາດມູນໃຊ້ເຕັກນິກພື້ນຖານໃນການປະຖົມພະຍາບານ  

 ຮັບມືກັບໄຟໄໝ້ໃນຂະນະທີ່ເກີດເຫດສຸກເສີນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

ພະນັກງານເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າທັງໝົດ  

 

ກິດຈະກຳ 7ກ: ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການມີ

ສຸຂະພາບທີ່ດີ 

 

 

 

7 45ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານຈະໄດສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ

ທີ່ດີຢູ່ໃນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. ກິດຈະກຳນີ້ຖືກແບ່ງອອກ

ເປັນ 3 ພາກ. 



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  63 

ຈົ່ງເປີດປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 7: ການມີຄວາມປອດ

ໄພ ແລະ ການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ເມື່ອທ່ານເປີດການບໍລິການໂຮມສະເຕ, ທ່ານມີ

ໜ້ານທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງແຂກ ແລະ 

ພະນັກງານຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ມາດຕະຖານສຸຂະພາບ

ທີ່ດີ ໃນໂຮມສະເຕຈະເປັນການຊ່ວຍທ່ານດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຂະຫຍາຍທຸລະ

ກິດ ແລະ ອຸ່ນໃຈ. ກະລຸນາໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີ 

ເບິ່ງຂໍ້ທີ 7 ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີຂອງທ່ານ. 

 

 

1. ກິດຈະກຳນີ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກ. ທ່ານຈະ: 

 ສົນທະນາກ່ຽວກັບ ປັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ທີ່ສາມາດ

ເກີດຂຶ້ນໃນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ (ພາກທີ 1ກ) 

 ເລືອກເອົາ 2 ປັນຫາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ວິທີປ້ອງກັນ

ປັນຫາດັ່ງກ່າວ (ພາກທີ 1ຂ) 

 ທົບທວນຄືນ ແລະ ສົນທະນາເຄື່ອງມື OSH ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ (ພາກທີ 2) 

2. ຈະມີ 3 ກຸ່ມສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ.  

3.  ພາກທີ 1ກ: ລະດົມຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ປັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ປັນຫາດ້ານ

ສຸຂະພາບສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫລັກການ

ລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ 3 ຂໍ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. [10ນາທີ] 

4. ພາກທີ 1ຂ: ເລືອກເອົາ 2 ປັນຫາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວິທີແກ້

ໄຂປັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຂອງທ່ານ ໃນ

ການເລືອກກໍ່ໄດ້. ໃຫ້ຂຽນຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃສ່ຕາຕະລາງ 7ກ ພາກທີ 2 

ທາງລຸ່ມນີ້. [10ນາທີ] 

5. ພາກທີ 2: ທົບທວນຄືນຂໍ້ທີ 7: ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີໃນ

ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ. ສົນທະນາກ່ຽວກັບ OSH ຫຼາຍ

ຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນວ່າ ອັນໃດຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ ທີ່ທ່ານ

ເຫັນຢູ່ໃນຂໍ້ນີ້ນໍາກັນ. ຖ້າມີບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີມ

ຕື່ມໃສ່ໃນລາຍການ ກະລຸນາຕື່ມໃສ່ໄດ້. ຖ້າທ່ານຄິດວ່າອັນໃດທີ່

ຄວນໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ, ກະລຸນາເອົາມັນມາສົນທະນາ ແລະ ເຮັດການ

ປ່ຽນແປງໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີດີ ຖ້າຕ້ອງການ. 

(15ນາທີ) 

 

 

ຕາຕະລາງ 7ກ: ພາກທີ 1ກ: ລາຍການປັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ  

35 ນາທີ 
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ຂຽນຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃສ່ນີ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 7ກ: ພາກທີ 1ຂ: ແນວຄວາມຄິດກ່ຽກັບການປ້ອງກັນປັນຫາ. 

ຂຽນຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃສ່ນີ້. 
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ກິດຈະກຳ 7ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ  7ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ

ເລກ 1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມ

ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, 

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້. 

 

ຕາຕະລາງ 7ຂ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມື່ອໃດ? 

ໃຜເປັນຜູ້

ຮັບຜິດຊອບ? 

    

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ການລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ ການແກ້ໄຂ

ປັນຫາ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານແກ້ໄຂປັນຫາໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສຸຂະພາບໃນໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ. 

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີເພື່ອປັບປຸງເຮືອນ

ພັກຂອງທ່ານ. ໃຫ້ບັນທຶກສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສົນທະນາຈາກ

ກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມານັ້ັນໄວ້. ໃຊ້ເວລາຈັກ 2-3 ນາທີເພື່ອ

ບັນທຶກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ.  

10 ນາທີ 
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ໃນບົດນີ້, ທ່ານໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ 

ແລະເຄື່ອງມືເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ສຸຂະພາບທີ່ດີ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມປອດ

ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ, ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານ

ທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 7.     
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ບົດທີ 8: 

ແຜນ

ປະຕິບັດງານ

ທີ່ເປັນ

ບຸລິມະສິດ 
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ບົດທີ 8: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່

ເປັນບຸລິມະສິດ 

 

 

 

 

 

ດ້ວຍປະລິມານວຽກທີ່ມາພ້ອມກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ມັນບໍ່

ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສະເໝີໄປທີ່ຈະລົງມືປະຕິບັດການປ່ຽນແປງຕາມອຳເພີໃຈ

ເຈົ້າໄດ້ຕະຫຼອດ. ໃນພາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ທ່ານ

ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໃນຊ່ວງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດແບບ

ງ່າຍດາຍເຂົ້າໃນການປັບປຸງທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ຈົ່ງເຮັດກິດຈະກຳໜຶ່ງ.  

 

 

ກິດຈະກຳ 8ກ: ການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

 

 

 

1. ສົນທະນາພາຍໃນກຸ່ມ. ໃຫ້ທຸກໆຄົນລາຍງານສິ່ງທີ່ໄດ້ຈາກລະກິດຈະກຳ

ຜ່ານມາ ໂດຍເລີ່ມຈາກກິດຈະກຳທຳອິດ.   

2. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ໃຊ້ຕາຕະລາງ  8ກ: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ເປັນ

ບຸລິມະສິດ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເບິ່ງແຜນປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດ

ແລ້ວນັ້ນ ແລະ ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ຢາກປ່ຽນແປງ 

ທີ່ທ່ານຕ້ອງການນຳສະເໜີ ແລະ ຈະເລີ່ມເມື່ອໃດ, ພາຍໃນ 1 ອາທິດ? ພາຍ

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

3. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນນຳສະເໜີແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງ

ຕົນ ແລະ ໃຫ້ກຸ່ມປະຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບແຜນການດັ່ງກ່າວວ່າຄວນ

40 ນາທີ 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ: 

 

ທ່ານຈະໄດ້ປະຕິບັດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ບົດຕໍ່ບົດ ເພື່ອກໍາ

ນົດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງແຜນການທີ່ເຈົ້າໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ

ບົດທີ່ຜ່ານມາ . 

 

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

4. ການທົນທະນາເປັນກຸ່ມ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມເວລາໃນການພົບປະກັນອີກກໍ

ໄດ້, ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເພື່ອຝຶກແອບບາງກິດຈະກຳເພີ່ມ

ເຕີມ, ເຊັ່ນ ການກຳນົດຕົ້ນທຶນ. ເຈົ້າສາມາດວາງແຜນທີ່ຈະພົບກັນ

ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປ່ຽນແປງ

ທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ນຳສະເໜີໄປ.   

 

 

 

ຕາຕະລາງ 8ກ: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມື່ອໃດ? 

ໃຜເປັນຜູ້

ຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

ນີ້ແມ່ນຕ້ອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຮັດການປະເມີນ

ການຈັດລຳດັບການປະຕິບັດວຽກງານ, ກິດຈະກຳທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ

ສຳເລັດໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນບາດກ້າວທີ່

ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ມັກຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນ

ຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ວຽກງານ

ຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າພ້ອມກັບປຶ້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີກ່ຽວກັບການການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສ້າງແຮງ

ຈູງໃນໃຫ້ຕົນເອງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.  
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ຜົນຕົນເອງ. ໃນອີກ 2-3 ເດືອນຂ້າງໜ້າຍັງຈະມີບາງຢ່າງໃຫ້ຕິດຕາມຕື່ມ.  
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ບົດເພີ່ມເຕີ່

ມ: 

ສ້າງໂຮມສະເຕ

ແບບປະຊາຊົນມີ

ສ່ວນຮ່ວມ 
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ບົດເພີ່ມເຕີ່ມ: ສ້າງໂຮມສະເຕ

ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນບົດນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອອ່ນ ຂອງການສ້າງໂຮມ

ສະເຕແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຕ່ວມ. ທ່ານຈະໄດ້ພິຈາລະນາປະໂຫຍດຂອງການສ້າງ

ສະມາຄົມ ແລະ ການຮ່ວມມື, ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການ

ບໍລິຫານ ແລະ ກຳຈັດການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດ 4 

ກິດຈະກຳ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນເພື່ອ: 

 ພິຈາລະນາປະໂຫຍດຂອງ ການສ້າງສະມາຄົມ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງບັນດາ

ເຈົ້າຂອງໂຮມສະເຕ, ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ  

(ເຊັ່ນວ່າ ການຊື້ອາຫານ ຫຼື ການຈ່າຍຄ່າອິນເຕີເນັດຮ່ວມກັນ ); 

 ຮຽນຮູ້ວິທີຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິຫານ  (ເຊັ່ນ ມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ

ຶ່ງເຮັດການຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ທຸກຄອບຄົວໂຮມສະເຕແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ, ມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບເກັບເງິນຕ່າງໆ, ມອບໝ

າຍໃຫ້ບຸກຄົນໜຶ່ງເປັນຜູ້ຈັດສັນນັກທ່ອງທ່ຽວ); 

 ກຳຈັດການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບລະຫວ່າງບັນດາເຈົ້າຂອງໂຮມ

ສະເຕ. 

 

 

 

 

 

8 90 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 
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ກິດຈະກຳ ກ: ຜົນກະທົບຂອງການທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ຊຸມ

ຊົນ 

 

 

 

 

 

 

 

[5 ນາທີ] ໄອດາ ເປັນຄົນອິນໂດເນເຊຍ ອາຍຸ 37 ປີ, ລາວອາໄສຢູ່ກັບຜົວຂອງລາວ ແລະ 

ລູກ 3 ຄົນ ໃນ ບ້ານທີ່ໃກ້ກັບວັດທີ່ງົດງາມ ອັນເປັນທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງ

ທ່ຽວຫຼາຍໆຄົນ. ໄອດາຈື່ໄດ້ວ່າ ຕອນທີ່ລາວຍັງນ້ອຍ, ທຸກຄົນພາຍໃນບ້ານ

ນັ້ນໄດ້ຊ່ວຍບ້ານອື່ນຫຼາຍ, ແລະ ມັນເປັນສະຖານທີ່ປະເສີດໃນການ

ຂະຫຍາຍຕົວ. ປະຈຸບັນລາວມີຄວາມໂສກເສົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີການປ່ຽນແປງ

ໃນບ້ານຂອງລາວ.  

 

ເມື່ອ 10 ປີກ່ອນ, 8 ຄອບຄົວໃນບ້ານ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເປີດເຮືອນຂອງພວກເຂົາ 

ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ ໂຮມສະເຕ. ມັນເປັນ

ວິທີທາງໃນການຫາເງິນຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ອງທ່ຽວວັດ.  ຄອບຄົວ

ເຫຼົ່ານີ້ຮັກແພງກັນດີແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງສະມາຄົມທີ່ປະກອບ

ດ້ວຍແປດຫຼັງຄາເຮືອນ. ພວກເຂົາສາມາດຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອປັບປຸງ

ເຮືອນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາສ້າງຫ້ອງນ້ຳທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຊື້ເຟີນິເຈີ

ຫ້ອງນອນ, ທາສີ, ອຸປະກອນເຮັດຫຼັງຄາ ແລະ ອື່ນໆ  ດ້ວຍເງິນ.  

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້, ທ່ານຈະໄດ້ອ່ານບາງເລື່ອງ ທີ່ສະແດງໃຫ້

ເຫັນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຊຸມຊົນ 

ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ 

 

ເລື່ອງ ບ້ານຂອງໄອດາ 
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8 ຄອບຄົວເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ໄດ້ສ້າງການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຈົນສຳເລັດ. ປະຈຸບັນນີ້ ລູກຂອງພວກເຂົາບາງຄົນ

ກຳລັງຈະເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລໃນເມືອງ ແລະ ຄອບຄົວເຫຼົ່ານັ້ນກຳລັງຊື້ສິ່ງ

ຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜໃນບ້ານນັ້ນສາມາດຈ່າຍໄດ້.  

 

2 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ຄອບຄົວອື່ນໆຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມໂຮມສະເຕແບບປະຊາຊົນມີ

ສ່ວນຮ່ວມ, ແຕ່ 8 ສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ກໍ່ຕັ້ງນັ້ນບໍ່ຍອມ. ເຮືອນທຸກ

ຫລັງໃນຊຸມຊົນນັ້ນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຜູ້

ທີ່ຕ້ອງການພັກຢູ່ບ້ານຖືກນັ້ນຕ້ອງໄດ້ໄປພັກຢູ່ບ່ອນອືນ ແລະ ຊຸມຊົນ

ນັ້ນຍັງບໍ່ຮັບສະມາຊິກໃໝ່.  

 

ມີຜູ້ຖົ້າຄົນໜຶ່ງໃນບ້ານນັ້ນພະຍາຍາຊັກຊວນ 8 ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວນັ້ນ 

ເພື່ອແບ່ງປັນເງິນໃຫ້ກັບເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ພວກເຂົາ

ປະຕິເສດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມັນບໍ່ມີຄວາມສຸກຢູ່ໃນບ້ານ. ຄອບຄົວຕ່າງໆ ທີ່

ເຄີຍເປັນເພື່ອນກັນ ບໍ່ໄດ້ລົມກັນດົນແລ້ວ. ລູກຈາກຄອບຄົວໜຶ່ງກໍ່

ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼິ້ນກັບຄອບຄົວອື່ນ. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຊຸມຊົນ

ທີ່ເຄີຍມີມັນໝົດໄປແລ້ວ. 

 

ໃນຖານະທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາໃນບ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ 

ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໂສກເສົ້າໃນບ້ານນັ້ນ. ບາງຄົນກໍ່ຂຽນເລື່ອງລາວນ

ນັ້ນຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ປະຈຸບັນ , ນັກທ່ອງທ່ຽວກໍາລັງຈະໄປອາໄສຢູ່ບ່ອນ

ອື່ນເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍິນເຖິງ ສະຖານະການທີ່ບໍ່ດີຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ພວກ

ເຂົາກໍ່ຄິດວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ດີທີ່ຈະພັກຢູ່. ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ 

“ໃຜແດ່ທີ່ຕ້ອງການອາໄສຢູ່ໃນບ້ານທີ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານບໍ່ມີການ

ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ? ພວກເຮົາຈະໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ.” 

 

ໄອດາ ເສຍໃຈທີ່ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວໄປອາໄສຢູ່ບ່ອນອື່ນ ແລະ ລາວຫວັງວ່າ

ບ້ານຂອງລາວຈະສາມາດເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສຸກຄືຕອນທີ່ລາວຍັງນ້ອຍ .  

 

ເລື່ອງ ບ້ານຂອງສຸລີ 

 

ສຸລີ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍ. ມື້ນີ້, ບ້ານຂອງລາວຈະສະຫຼອງໂຄງການ ໂຮມສະເຕ ແບບ

ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຄົບຮອບ 5 ປີ. 5 ປີຜ່ານມາ, 8 ຄອບຄົວຈາກບ້ານໄດ້

ເລີ່ມເຮັດໂຄງການໂຮມສະເຕ ແລະ ມື້ນີ້ໄດ້ມີ 14 ຄອບຄົວ. ຄອບຄົວຂອງສຸລີ

ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ, ລາວ ແລະ ຜົວຂອງລາວອາຍທີ່ຕ້ອງມີຄົນຕ່າງປະເທດ

ອາໄສ ຢູ່ເຮືອນຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການໃນ

ຫຼາຍທາງ. 
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ສຸລີ ໄດ້ຮັບການວ່າຈ້າງຈາກຄອບຄົວຕ່າງໆ ເພື່ອໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງໃຫ້ແກ່

ໂຮມສະເຕຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ. ໃນທຸກອາທິດ ລາວ ແລະ ໝູ່ຂອງລາວ 2 

ຄົນ ຈະໄປຊື້ອາຫານ ແລະ ສິ່ງຂອງອື່ນໆ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ (ສະບູ, 

ເຈ້ຍອະນາໄມ ສີທາ, ຕະປູ, ແລະ ອື່ນໆ). ລາວຊື້ອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ທັງ 14 

ຄອບຄົວ ສະນັ້ນ ລາວສາມາດຊື້ ລາຍການຢູ່ໃນປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ , ຊຶ່ງສາມາ

ທ້ອນເງິນຈາກໂຮມສະເຕ. ນີ້ແມ່ນຫົນທາງທີ່ດີຂອງ ສຸລີ ແລະ ໝູ່ຂອງລາວ

ອີກສອງຄົນໃນການຫາລາຍໄດ້. ຜົວຂອງສຸລີ ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ແນະນຳການຫາປາສຳ

ຫຼັບໂຄງການໂຮມສະເຕ. ລາວຮັກການຫາປາ ແລະ ລາວກໍ່ຮູ້ບ່ອນທີ່ສາມາດຈັບປາ

ໄດ້ຕະຫຼອດປີ. ລາວມີຄວາມສຸກກັບວຽກຂອງລາວ. ເຖິງວ່າລູກຂອງສຸລີທັງ 2 

ຄົນ ໄດ້ຮັບເງິນ ຈາກໂຄງການໂຮມສະເຕ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ ໃນວຽກງານການ

ເຮັດສວນ. 

 

ໃນມື້ນີ້, ສຸລີຖືຈານຂົ້ວເຂົ້າຈານໃຫຍ່ມາໃຫ້ສູນຊຸມຊົນ  (ສ້າງໃຫ້ບ້ານ

ໂດຍໂຄງການໂຮມສະເຕ). ຊາວບ້ານທຸກຄົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ພວກເຂົາທຸກຄົນກໍ່

ຫົວພ້ອມດວ້ຍຮອຍຍິ້ມ. ສຸລີ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ນີ້ ! ນາງ

ສັງເກດເຫັນຄົນຕ່າງດ້າວຈໍານວນຫນຶ່ງຢູ່ສູນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ລາວກໍ່

ຍິ້ມໃຫ້ພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ. ພວກເຂົາເບິ່ງຄືວ່າມັນເປັນເວລາທີ່

ມະຫັດສະຈັນ, ແລະ ລາວກໍ່ມີຄວາມສຸກກັບມັນ. ລາວພູມໃຈທີ່ບ້ານຂອງລາວ

ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນທາງທີ່ວິເສດ ດ້ວຍຜູ້ຄົນຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກ.   

 

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສຸລີ ກໍ່ໄປນັ່ງຂ້າງລຸງ ພຣາບາ, ໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ເຖົ້າຜູ້

ແກ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ຊ່ວຍສ້າງ ໂຄງການໂຮມສະເຕ  ໃນ 5 ປີກ່ອນ. ລາວຂອບໃຈລຸງໃນ

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ໂຄງການໄດ້ເຮັດ ແລະ ລາວຖາມລຸງເຖິງວ່າເປັນຫຍັງພວກ

ເຂົາຈິ່ງໃຈດີໃຈກວ້າງແທ້. ລຸງພຣາບາ ໃຊ້ເວລາຄິດໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ອນຕອບ, 

ແລ້ວລາວເວົ້າວ່າ “ໃນຕອນທີ່ພວກເຮົາເລີ່ມເຮັດ , ບາງຄອບຄົວຕ້ອງການເກັບ

ຜົນກຳໄລໄວ້ໃຫ້ກັບຕົວພວກເຂົາເອງ , ແຕ່ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງຄິດ

ເຫັນຊຸມຊົນທັງໝົດ ຖ້າວ່າພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການໃຫ້ບ້ານຢູ່ຢ່າງມີ

ຄວາມສຸກ. ໃນຕອນທ້າຍ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງສັນຍາອັນໜຶ່ງ ແລະ ຄອບຄົວທັງໝົດ

ຂອງໂຮມສະເຕໄດ້ເຊັນສັນຍາ. ສັນຍາໄດ້ກ່າວໄດ້ເວົ້າເຖິງການແບ່ງຜົນກຳໄລ (ໂດຍ

ຜ່ານເງິນເດືອນ ຫຼື ການບໍລິຈາກ) ໃຫ້ຊຸມຊົນ - ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຜູ້

ບໍລິຈາກຂອງພວກເຮົາຈ່າຍຄ່າເຮັດຫຼັງຄາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ . ມັນເປັນສິ່ງ

ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການເຮັດ, ແລະ ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງເຮົາເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ

ດັ່ງທີ່ເປັນຢູ່.” ລາວໄດ້ເວົ້າຕໍ່ວ່າ, “ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາ

ໄດ້ເຮັດສັນຍາວ່າທຸກໆ 6 ເດືອນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ມາປະຊຸມສົນທະນາກັນ ເຖິງ

ວ່າຈະມີ ຫຼື ບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວພຽງພໍເພື່ອຕື່ມໃສ່ຄອບຄົວອື່ນໆກໍ່

ຕາມ. ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຊ້າໆແຕ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ



ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  78 

ກ່ອນ, ແລະດັ່ງທີ່ເຈົ້າຮູ້, ປະຈຸບັນພວກເຮົາມີ 14 ຄອບຄົວທີ່ເປັນເຈົ້າ

ບ້ານຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.” 

 

ລຸງພຣາບາ ເບິ່ງອອ້ມຫ້ອງດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະ ລາວກໍ່ຍິ້ມອີກຄັ້ງ. “ຂ້ອຍ

ດີໃຈທີ່ເລີ່ມເຮັດໂຄງການໂຮມສະເຕ ທີ່ໄດ້ຄິດເຖິງໝົດຊຸມຊົນ . ຂ້ອຍຮູ້

ວ່າຖ້າຂ້ອຍຕາຍ, ບ້ານຂອງຂ້ອຍກໍ່ຍັງຈະຄົງເປັນປຶກແຜ່ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ , 

ແລະ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກຫຼາຍ.” 

 

ຫຼັງຈາກນັ້ນລຸງພຣາບາໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ຂໍໂທດເດີສຸລີ. ຂ້ອນເຫັນ ອາຣີ ແລະ 

ຣີອາ ຢູ່ທາງພຸ້ນ. ອາຣິ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ເກັ່ງທາງດ້ານການບໍລິຫານ, ການ

ຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດສຳຫຼັບໂຮມສະເຕ ຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ຣີອາ ຮັບຜິດຊອບທຸກ

ຢ່າງກ່ຽວກັບບັນຊີ ແລະ ງົບປະມານ ດ້ວຍຕົວລາວເອງ . ລາວຮັບຜິດຊອບໃນການ

ຈ່າຍເງິນຂອງແຂກທຸກຄົນ. ພວກເຂົາທັງສອງແມ່ນເປັນທີ່ຕ້ອງການແທ້ໆ

ສຳລັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ຂ້ອຍຕ້ອງການຂອບໃຈພວກເຂົາ.” 

 

ສຸລີ ຍິ້ມ ແລະ ເວົ້າວ່າ, “ກະລຸນາຂອບໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຂ້ອຍນຳແດ່ , ລຸງພຣາບາ!” 

ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລາວກໍ່ໄປຮ່ວມເຕັ້ນລຳພື້ນເມືອງທີ່ບັນດາແມ່ຍິງ

ກຳລັງສະແດງຢູ່. 

 

 

 

 

ກິດຈະກຳ ຂ: ຈຸດດີຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ

ມີສ່ວນຮ່ວມ 

 

 

 

ຕາຕະລາງ ຂ: ຜົນປະໂຫຍດຂອງການສ້າງໂຄງການໂຮມສະເຕ CBT  

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານໄດ້ຍິນເລື່ອງເລົ່າຂອງ 2 ຊຸມຊົນ ແລະ 

ປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົາຈາກໂຄງການໂຮມສະເຕແບບ

ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

 

ໃນກິດຈະກຳ ຂ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນເຖິງຈຸດີ ແລະ ຈຸດອອ່ນຂອງ 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
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1.  

2.  

1. ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບໂຄງການ ໂຮມສະເຕແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ສາມາດສະຫນອງຜົນດີຫຼາຍຕໍ່ກັບການມີຈໍານວນຫລາຍແຕ່ບໍ່ມີ

ການພົວພັນກັນ, ໂຮມສະເຕສ່ວນບຸກຄົນໃນບ້ານ ຫຼື ໃນຕົວເມືອງ.  

2. ບັນທຶກການສົນທະນາໃສ່ຕາຕະລາງ  ຂ.  

 

 

 

  

 

 

30 ນາທີ 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ຈນະໄດ້ຟັງບາງຂໍ້ດີເພື່ອສ້າງໂຄງໂຮມສະເຕ

ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ  
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ກິດຈະກຳ ຄ: ການຮັບປະກັນຜົນກະທົບດ້ານທີ່ດີ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີ

ຜົນກະທົບດ້ານດີຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງໂຄງການໂຮມສະເຕແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ  

2. ໃຫ້ເກັບເລື່ອງຂອງບ້ານໄອດາ ແລະ ບ້ານຂອງສຸລີໄວ້ໃນໃຈ 

3. ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ເພື່ອ

ຮັບປະກັນຜົນດີຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຕົວເມືອງຈາກໂຄງການໂຮມສະເຕແບບ

ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

 

 

  

ຕາຕະລາງ ຄ: ການສ້າງໂຄງການໂຮມສະເຕແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສົ່ງຜົນ

ດີຕໍ່ຊຸມຊົນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາວິທີສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ທີ່ໂຄງການໂຮມສະເຕ

ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ມີຜົນດີຕໍ່ຊຸມຊົນ.  

 

 

30 ນາທີ 

ກິດຈະກໍານີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອ

ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການໂຮມສະເຕແບບປະຊາຊົນມີສ່ວມຮ່ວມໄດ້ສົ່ງ

ຜົນດີຕໍ່ຊຸມຊົນ  
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ກິດຈະກຳ ງ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

 

 

 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ  ງ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນເລກ 

1-3 ສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່

ທ່ານຕ້ອງການອີງຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳ

ທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າມີ, ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ 

ຫຼື ປ່ຽນແປງ.  

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້. 

 

ຕາຕະລາງ ງ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 
ເມື່ອໃດ? 

ໃຜເປັນຜູ້

ຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົກນີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີ

ການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບ

ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ຈົ່ງຈົດຈໍາບທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້

ສົນທະນາຜ່ານມາໄວ້, ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອບັນທຶກຄວາມຄິດ

ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.  

10 ນາທີ 

ໃນນີ້, ທ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ

ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປັດໄຈທີ່ຮັບປະກັນ ການມີຜົນກະທົບໃນທາງທີ່

ດີຕໍ່ຊຸມຊົນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່, ຂໍ້ທີ 8.   
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ເອກະສານຊ້ອນ

ທ້າຍ 1: 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ເຈ້ຍຟຣິບ

ຊາດ 

ຈົ່ງຂຽນສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ:  

 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດສໍາລັບກິດຈະກຳ 2ຂ 

 

 

 

 ພະນັກງານ = ໝາຍເຖິງທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮມສະເຕຂອງທ່ານ ລວມ

ທັງສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ຫໝູ່ເພື່ອນ, ຜູ້ຊ່ວຍ, ຫຼື ພະນັກງານ

ທາງນອກທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັບໂຮມສະເຕແຫ່ງອື່ນ. 

 ລະບົບ = ໝາຍເຖິງຊຸດຂັ້ນຕອນລະອຽດທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອ:  

o ເຮັດກິດຈະກຳສະເພາະ 

o ປະຕິບັດໜ້າທີ່ 

o ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄຸນະພາບສະໝໍ່າສະເໝີ  

 

 

 

 

 

 

ລະບົບທີ່ດີແມ່ນເລີ່ມຈາກການລາຍການກວດສອບ ທີ່: 

 ຊັດເຈນ 

 ງ່າຍໃນການຕິດຕາມ  

 ເປັນລາຍລັກອັກສອນ  

 

 

 

 

  

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດທີ 1: ພະນັກງານ ແລະ ລະບົບ 

 

 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດທີ 2: ລະບົບ ແລະ ລາຍການກວດສອບ 
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