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ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາວິສາຫະກິດແບບປະຊາຊົນມີ

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  ,ຈາກພາຍປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່

ການນີ້ແໜງຂະນໃຊ່ຽວຊານນອກ ທີ່ . ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ C-BED ທຸກຄົນແມ່ນ

ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລື ພຽງແຕ່

ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳຂັ້ນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້ .

ຄວາມຮູ້ ,ພົວພັນການຈາກຂຶ້ນສ້າງຖືກແມ່ນໆ ໃໝ່ທັກສະ ແລະ ສະມັດຖະພາບ

ລະ ກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮແກັນ ຊຶ່ງ ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຄໍາຄິດຄໍາ

ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ  .ດ້ວຍວິທີນີ້ 

ອົບຮົມຝຶກການແລະ ເປັນວິທີ ຈຶ່ງໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້

ຍົງສຳລັບທຸກໆອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆຢືນແບບ.  

ແຜນການຝຶກກອົບຮົບ C-BED ປະກອບມີ 2 ຕົ້ແບບຮູບ ນຕໍ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງ

ສະມັດຖະພາບໃນການເລີ່ມ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຕະຫຼາດ  ,ການ

ງານບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນການປະຕິບັດ .ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ C-

BED ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈະເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ C-BED ສຳລັບຜູ້ປະກອບ

ການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້  ,ຊຸ ດປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະມັດຖະພາບໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ເສີມ

ສ້າງທັກສະໃນຂະແໜງການສະເພາະຕ່າງໆ ແມ່ນຕ້ອງມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່

ເນື່ອງ  .ປະຕິບັດການຝຶກຕັ້ງຊຸດຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນຳໄປຈັດ

ອົບຮົມສະເພາະ ຫຼື ຈະນຳໄປຜະສົມກັບແຜນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 

  

ກ່ຽວກັບຊຸດຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຮ້ານຄ້າ: 
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ປະຈຸບັນ ທີ່ຢາກເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ແລະ ປັບປຸງກິດຈະການຂອງເຂົາເຈົ້າ 

ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ຫຼັການທຸລະກິດ ເພື່ອສົ່ງເສີ່ມຄວາມຮູ້ໃນການບໍລິຫານ

ທຸລະກິດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້

ເຂົ້າໃຈລະອຽດກວ່າເກົ່າ  .ນອກຈາກນັ້ນ ,ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກ ການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດຊຸມຊົນ ຂະແໜງອື່ນ ເຊັ່ນ SBO ຫຼື AE ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດນໍາປະສົບການນີ້ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ແລະ ສ້າງເປັນ

ແຜນທາງເລືອກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ )ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີ 3 ແຜນ ເພື່ອແນະ

ນໍາ ການປັບປຸງກິດຈະການຂອງເຂົາເຈົ້າ .( ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ,

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ: 

 ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ

ຮ້ານຄ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ  

 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວິເຄາະຫລັກການການບໍລິຫານຮ້ານຄ້າ  

 ຮັບຮອງທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ 

 ກໍານົດເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານເພື່ອປັບປຸງ

ຮ້ານຄ້າ 

 ເລືອກເອົາແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ 

 ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ເລີ່ມວາງແຜນດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນ ,

ໄວ້ກ່ອນ 

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີ: 

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າ

ຂອງຮ້ານຄ້າໄດ້ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງຕົນ  .ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກ

ອົບຮົບຈະຖືກນໍາສະເໜີ ແລະ ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄູ່ມືການປະຕິບັດງານ

ທີ່ດີນີ້ໝົດມື້  .ໃດກໍ່ຕາມແນວເຖິງ ,ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການ

ຝຶກອົບຮົບນີ້ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີດີ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ .

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີນີ້ ປະກອບມີ :ເຄື່ອງມື ,ຄໍາແນະນໍາ 

ແລະ ແບບຝຶກຫັດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າ.  

 

 

ຂໍ້ຄວາມຝາກທີ່ຢາກເຖິງກຸ່ມ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ C-BED ນີ້, ເຈົ້າມີແບບແຜນທີ່ຊັດເຈນຕໍ່ກັບ

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດໃນການເລີ່ມຕົ້ນການເລີ່ມ ຫຼື ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. 

ຄວາມຮັບຮູ້ໃນຫຼັກການການດຳເນີນທຸລະກິດຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນ  ແລະ 

ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຄວາມສຳພັນກັບຄົນອື່ນໆໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າເຊິ່ງ

ໃນອະນາຄົດນັ້ນ ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະສະໜັບສະໜຸນ ຫຼື ຮ່ວມມືກັບເຈົ້າ

ເພື່ອບັນລຸເປັ້າໝາຍ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດນຳກັນ.  

 
ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມນີ້ຈະແຕກຕ່າງກັບວິທີການສຶກສາແບບດັ້ງເດີມ ເຊິ່ງຈະ

ບໍ່ມີອາຈານ, ຄູຝຶກ ຫຼື ຊ່ຽວຊານທີ່ຈະຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າ. ແຕ່ເຈົ້າຈະເຮັດ

ວຽກເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັນໂດຍເຮັດຕາມຄຳແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການສົນທະນາ ແລະ ການ

ເຮັດກິດຈະກຳພາຍໃນຄູມືການຝຶກນີ້. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ມີການແຕ່ງຕັ້ງຫົວ

ໜ້າຈຸ, ດັ່ງນັ້ນທຸກໆຄົນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນກັນອ່ານ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳອອກດັງໆ

ໃຫ້ກັນຟັງ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ້ອງມີສ່ວນຮວມໃນ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ  ,ທ່ານສ າມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມື

ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ 
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ການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເວລາ. ໃນຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມໃໝ່ນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນ

ຮູ້ຈາກກັນ ແລະ ກັນໂດຍການແບ່ງປັນຄວາມຄິດ ແລະ ຄຳເຫັນ, ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ 

ປະສົບການ. ສຳລັບການປະຕິບັດນີ້, ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນ

ການສົນທະນາ.  

 
ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ, ເຈົ້າຈະຖືກຖາມໃຫ້ຕື່ມແບບສອບຖາມເພື່ອໃຫ້

ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງໝາກຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຖືກເກັບ

ເປັນຄວາມລົບ ແລະ ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄງການໃນອານາຄົດ. 

ໃນອານາຄົດ, ຜູ້ຝຶກອົບຮົມຈະຖືກຕິດຕໍ່ກັບຫຼັງຈາກ 3, 6 ແລະ 12 ເດືອນ ສຳຫຼັບ

ການສຳຫຼວດອີກເທື່ອໜຶ່ງເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ

ເຈົ້າ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຄຳແນະນຳໃນຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ ແລະ ການກຳນົດ

ເວລາໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຈັດໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງຈາກບັນດາ

ສັນຍາລັກດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍຟຣີບຊາດດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ  1 ,

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເຈ້ຍຟຣີບຊາດ ,ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍເສີມ ຫຼື ຄູ່ມືການ

ຝຶກ 

 

ສັນຍາລັກນີ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດສຳລັບພາກນີ້   

 

ເມື່ອເຈົ້າເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ອ່ານສຽງດັງ  

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານກຳລັງອ່ານຄໍາ

ແນະນຳ ແລະ ກໍາລັງເຮັດກິດຈະກໍາຢູ່  

 

 ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ປະກອບຄໍາເຫັນກັບຄົນໃນກຸ່ມ 
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ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມ, ກະລຸນາເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້

ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບ. 

 ຕື່ມແບບສຳຫຼວດກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ. ໃຫ້ຖາມຄະນະຈັດຕັ້ງຖ້າທ່ານບໍ່

ໄດ້ຮັບແບບສຳຫຼວດ ຫຼື ຍັງບໍ່ທ່ັນໄດ້ຕອບ.  

 ຈັດເປັນກຸ່ມລະ 5 ຫາ 7 ຄົນ. ທາງຄະນະຈັດຕັ້ງຈະແນະນຳທ່ານໄດ້ດີທີ່ສຸດ. 

 ໃຫ້ເລືອກເອົາສະມາຊິກໃນກຸ່ມໜຶ່ງຄົນໃຫ້ເປັນອາສາສະມັກ ໃນການເລີມ

ຕົ້ນການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍເປັນ ‘ຜູ້ອ່ານໃຫ້ກຸ່ມ’. ບົດບາດຂອງ ‘ຜູ້ອ່ານ

ໃຫ້ກຸ່ມ’  ແມ່ນຮັບໜ້າທີ່ອ່ານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການເຮັດກິດຈະກຳ

ໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມອື່ນໆ ດັງໆ. ສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ທີ່ຮູ້ໜັງສືກໍ່ສາມາດ

ເປັນນັກອ່ານໄດ້ ແລະ ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນບົດບາດນີ້ໃຫ້ກັບສະມາຊິກ

ກຸ່ມອື່ນໆຕະຫຼອດໃນການຝຶກອົບຮົມ.  

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບເວລາ ແຕ່ໃນທາງທີ່ດີ

ຄວນມີກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງ ສະເໜີຕົນຮັບໜ້າທີ່ໃນການເຕືອນເວລາພາຍໃນກຸ່ມ

ເມື່ອຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດນັ້ນໆ ໄດ້ສິ້ນສຸດເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດແລ້ວ. ບາງເທື່ອ

ທ່ານກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຄັ່ງຄັດໃນການປະຕິຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, 

ແຕ່ທ່ານສາມາດຄຳນວນການຈັດການບໍລິຫານເວລາໃຫ້ກັບການຝຶກທັງໝົດກໍ່ໄດ້.  

ຖ້າວ່າກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງຫາກກາຍເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ນັ້ນ, ພະຍາຍາມຮັກສາເວລາຈາກ

ກິດຈະກຳອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ການແບ່ງເວລານັ້ນສົມດຸນເທົ່າກັນ. 

 

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບດຽວກັນ. ການປະຕິບັດ

ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຄົນຈະສຳເລັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຮັດ

ວຽກເປັນກຸ່ມ. ບັນດາກຸ່ມອາດເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນໂດຍຂຽນໃສ່ເຈັຍຟຣິບຊາດ ຖ້າ

ຫາກມີ. 

 

ຂໍໃຫ້ມ່ວນຊື່ນກັບການຝຶກ

ອົບຮົມ! 
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ບົດທີ 1: ບົດແນະນຳ  

 

 

 

 

 

 

ໃນບົດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນ ແລະ ສິ່ງນີ້ກໍ່ແມ່ນຮູບແບບ

ໜຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຮຽນໂດຍບໍ່ມີອາຈານສອນ. ທ່ານຈະ

ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອກັນດ້ວຍການແລກປ່ຽນປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຖາມຄຳຖາມໄດ້

ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈກິດຈະກຳ. ທ່ານຈະເຮັດກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງໃຫ້ສໍາເລັດ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນ:   

 ລະບຸໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ, ການກໍານົດເວລາ, ສິ່ທີ່ຄາດຫວັງ (ເຊັ່ນ: ການວາງ

ແຜນການດໍາເນີນງານ) ແລະ  ການກະກຽມການຝຶກອົບຮົມ (ເຊັ່ນ: ເວລາພັກ, ນໍ້າ

ດື່ມ)  

 ລະບຸ ບັນດາຫຼາຍຊື່ຂອງນັກສຳມະນາກອນ  

 ເຂົ້າໃຈຮູບແບບການຮຽນຫຼັກສູດນີ້, ລວມທັງ ກິດຈະກຳ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນ

ກຸ່ມ 

 

ກິດຈະກຳ 1ກ: ການທໍາຄວາມຮູ້ຈັກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ 

 

ໃນກິດຈະກຳ 1 ກ, ທ່ານສາມາດແນະນຳຕົວເອງສັ້ນໆເພື່ອທຳຄວາມ

ຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນ.  

 

 

 

 

1. ແຕ່ລະຄົນແນະນຳຕົວເອງ ໂດຍສະເໜີ: 

 ຊື່ເຕັມ ແລະ ຊື່ຫຼິ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເອີ້ນໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມ

ນີ້ 

 ທີ່ຢູ່ທຸລະກິດ 

 ທຸລະກິດຂອງທ່ານເປີດດົນປານໃດແລ້ວ (ຖ້າຫາກເວົ້າໄດ້) 

20 ນາທີ 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

20 ນາທີ 
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 ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນຫຍັງ ແລະ 

ທ່ານຄິດວ່າການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມັນຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການປັບປຸງ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານຄືແນວໃດ 

2. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສະແດງຮູບ, ນາມບັດ ຫຼື ຮູບຮ້ານອາຫານຂອງຕົນ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ

ເບິ່ງ. ຕິດໃສ່ຝາ ຫຼື ວາງໄວ້ຢູ່ກາງຫນ້າໂຕະຫລືອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ

ເບິ່ງຢູ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ. 

3. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແຜ່ນເຈ້ຍດ້ານລຸ່ມນີ້ (ຖ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້

ໃນຂະນະນີ້, ໃຫ້ສືບຕໍ່ໃນຊ່ວງພັກດື່ມຊາ ຫຼື ອາຫານທ່ຽງ) 

ຕາຕາະລາງ 1ກ: ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ  

ຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ  ທີ່ຢູ່ຂອງທຸລະກິດ ເລກໂທລະສັບ/ທີ່ຢູ່ອີເມວ  

   

   

   

   

   

   

   

   

ໃນກິດຈະກໍານີ້ ເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຂໍ້ມູນຈຳນວນໜ

ຶ່ງກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ  
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ບົດທີ 2: ການປະ

ເມີນທຸລະກິດ

ຂອງເຈົ້າ  
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ບົດທີ 2: ການປະເມີນທຸລະກິດ

ຂອງເຈົ້າ  

 

 

 

 

 

 

ໃນບົດນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດບາງກິດຈະກຳທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າປະເມີນທຸະກິດຂອງ

ເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດ 3 ກິດຈະກຳ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມ

ນີ້:  

 ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເປັນປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ  

 ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເປັນປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຈົ້າປະສົບ

ຜົນສຳເລັດ  

 ໃຊ້ SWOT ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອເຂົ້າໃຈປັດໃຈຂອງຄວາມສຳເລັດພາຍໃນ ແລະ 

ໂອກາດ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກທີ່ພົບເຫັນໃນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ.  

 

ກິດຈະກຳ 2ກ: ສິ່ງທີ່່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດປະສົບ

ຜົນສຳເລັດ  

ໃນກິດຈະກຳ 2ກ ເຈົ້າຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບປັດໃຈທີ່ສຳຄັນໃນການ

ສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ . ຈົ່ງປຶກສາຫາລືພາຍໃນກຸ່ມ

ຂອງເຈົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າລະບຸບັນດາປັດໃຈທີ່ມີອິດທິ

ຜົນຕໍ່ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ.  

 

 

 

 

1 

 

90 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

 

45 ນາທີ 
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1. ໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າ ປຶກສາຫາລື ບັນດາຄຳສັບໃນກຸ່ມຄຳສັບໃນຕາຕະລາງ 2ກ 

ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ລະບຸ 5 ຢ່າງທີ່ສຳຄັນສຳລັບກຸ່ມທັງໝົດ . ສົນທະນາ

ກ່ຽວກັບການຈັດລຽງຄຳສັບຈົນກວ່າທຸກຄົນຈະຕົກລົງເຫັນດີ . [5 ນາທີ] 

2. ແຕ່ລະກຸ່ມຈະໄດ້ນຳສະເໜີຄຸນລັກສະນະ 5 ຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດໃສ່ໃນ

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ. [5 ນາທີ] 

3. ຖາມຄຳຖາມລຸ່ມນີ້: [5 ນາທີ] 

 ສິ່ງທີ່ຄືກັນໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?  

 ສິ່ງໃດທີ່ສ້າງໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືຫລາຍທີ່ສຸດ, ແລະ ເປັນ

ຫຍັງ?  

 ມີສິ່ງສະເພາະທີ່ກ່ຽວພັນແຕ່ກັບຜູ້ຍິງບໍ່ , ເປັນຫຍັງເຈົ້າ

ຄິດວ່າຈຶ່ງເປັນແນວນີ້?  

4. ເມືອເຮັດກິດຈະກຳນີ້ສໍາເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ເຈົ້າໃຊ້ເພື່ອປະເມີນທຸລະ

ກິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ຕົວເຈົ້າເອງທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດ.  

5. ປຶກສາຫາລື ການປະເມີນ ພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ຜົນສະທ້ອນໃນແຕ່ລະຈຸດ

ທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:  

 ເຈົ້າສາມາດ ຈັດກຸ່ມບັນດາຄຳສັບເຂົ້າກັນໄດ້ບໍ່? ຕົວຢ່າງ, ສິ່ງ

ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການເງິນ, ການຕະຫຼາດ, ພະນັກງານ ແລະ ອື່ນໆ ?  

 ເຈົ້າສາມາດຄິດກ່ຽວກັບການຈັດລຽງຄຳສັບ ອີງຕາມວິທີການທີ່ງ່າຍ 

ແລະ ຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້?  

 ເຈົ້າສາມາດຄິດກ່ຽວກັບວິທີ່ທີ່ເຈົ້າຈະປ່ຽນແປງບໍ່, ເຈົ້າ

ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຈະເຮັດບໍ່? ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ

ສຳລັບຕົວເຈົ້າເອງ, ຊອກາຫາຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ອື່ນ  ຫຼື ຊອກາຫາຈາກ

ອຸປະກອນຮຽນຮູ້ ເຊັ່ນ ປື້ມ, ວາລະສານ, ອິນເຕີເນັດ.  

ຕາຕະລາງ 2ກ: ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຈົ້າປະສົບຜົນສຳເລັດ  
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ກຸ່ມຄຳສັບ  

 

ສະຖານທີ່ຂອງທຸລະກິດ                      ຮູ້ຈັກຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ       ລາຄາ

ຂາຍທີ່ດີ  

ຮູ້ຈັກຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທຸລະກິດ       ລາຄາຂອງສິນຄ້າ                      

ຄອບຄົວສົ່ງເສີມ 

ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີມີຄຸນະພາບ              ວຽກຂອງພະນັກງານ                  

ເຕັກນິກການຕະຫຼາດທີ່ດີ 

ການດຶງດູດລູກຄ້າ                          ສະໜອງຜະລິດຕະພັນໄດ້              ພະນັກງານ

ມີຄວາມສາມາດ  

ການເກັບຮັກສາທີ່ດີ                        ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງຖິ້ມ           

ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຢືມ 

ຮູ້ຈັກວຽກງານປະຈໍາວັນ                   ເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີ          ການ

ລົງປຶ້ມບັນທຶກແລະເອກະສານໄດ້ດີ  

ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ສະອາດ                  ລູກຄ້າທີ່ພຽງພໍ                          

ຕິດຕາມການເງິນ 

ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ເປັນລະບຽບ             ຮູ້ທີ່ມາຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ                  

ບຸກຄົນຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ດີ 

ຄວາມພໍໃຈກັບທຸລະກິດ                   ຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນສະພາບດີ           

ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ໄດ້ມາ  

ວັດສະດຸ ອຸປະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີ    ຮູ້ໜ້າວຽກຂອງພະນັກງານ              

ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ເຈົ້າມີຢູ່ 

ລູກຄ້າກັບມາອີກ 

 

 
 

5 ປັດໃຈ ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດປະສົບຜົນສໍາເລັດ 

5 ມາດຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະ

ກິດປະສົບຜົນສໍາເລັດ 

ເຫດຜົນທີ່ເລືອກ

ມາ 

ໃຫ້ຄະແນນກັບສິ່ງ

ທີ່ຕົນເອງເຮັດໄດ້: 

 ດີ  

 ປາກາງ 

 ຕ້ອງການປັບປຸງ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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ການປະເມີນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ 

 ເງື່ອນໄຂໃນການປະສົບ

ຜົນສຳເລັດ  

 ດີ  ປານ

ກາງ 

 

ບໍ່

ດີ 

ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ໃນ

ກໍລະນີນີ້?     

1. ສະຖານທີ່ປະກອບການ     

2. ຮູ້ຈັກຕົ້ນທຶນຄ່າ

ໃຊ້ຈ່າຍໃນທຸລະກິດ 
    

3. ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີ

ມີຄຸນະພາບ 
    

4. ການດຶງດູດລູກຄ້າ     

5. ການເກັບຮັກສາທີ່ດີ     

6. ຮູ້ຈັກວຽກງານປະຈໍາ

ວັນ 
    

7. ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່

ສະອາດ 
    

8. ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່

ເປັນລະບຽບ 
    

9. ຄວາມພໍໃຈກັບທຸລະ

ກິດ 
    

10. ວັດສະດຸ ອຸປະກອນ 

ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີ 
    

11. ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່

ເຈົ້າມີຢູ່ 
    

12. ຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ລູກຄ່າ 
    

13. ລາຄາຕົ້ນທຶນຂອງ

ສິນຄ້າ 
    

14. ລາຄາຂາຍ     

15. ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ

ໄດ້ 
    

16. ມີຜະລິດຕະພັນທີ່

ຕ້ອງຖິ້ມບໍ່  
    

17. ພະນັກງານເຮັດວຽກໄດ້

ດີ 
    

18. ເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດ

ວຽກທີ່ດີ 
    

19. ລູກຄ້າທີ່ພຽງພໍ     

20. ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ທັງໝົດ 
    

21. ຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນ

ສະພາບດີ 
    

22. ຮູ້ໜ້າວຽກຂອງ

ພະນັກງານ 
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23. ລູກຄ້າກັບມາອີກ     

24. ລາຄາຂາຍ     

25. ຄອບຄົວສົ່ງເສີມ     

26. ເຕັກນິກການຕະຫຼາດ

ທີ່ດີ 
    

27. ພະນັກງານມີຄວາມ

ສາມາດ 
    

28. ຄວາມສາມາດໃນການກູ້

ຢືມ 
    

29. ການລົງບັນທຶກປຶ້ມ

ແລະເອກະສານໄດ້ດີ 
    

30. ຕິດຕາມການເງິນ     

31. ບຸກຄົນຮ່ວມທຸລະ

ກິດທີ່ດີ 
    

32 ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ໄດ້

ມາ 
    

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຈຳນວນຂອງປັດໃຈທີ່

ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ 

2-3 ຢ່າງທີ່ສຳຄັນ. ທ່ານຍັງໄດ້ປະເມີນຕົວຂອງເຈົ້າເອງທີ່ເປັນ

ນັກທຸລະກິດ ແລະ ທຸລະກິດຕໍ່ກັບປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້. ມີຫຼາຍ

ປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ຖ້າເຈົ້າຊອກ

ຫາ ສິ່ງທີ່ອາດຈະປັນຜົນກະທົບທາງລົບໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້

ປ່ຽນແປງ, ເຈົ້າກໍ່ສາມາດປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຈົ້າໄດ້. 

 

ກິດຈະກຳ 2ຂ: ການວິເຄາະແບບ SWOT  

ໃນກິດຈະກຳ 2 ຂ: ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດການວິເຄາະແບບ SWOT. ການວິເຄາະ

ແບບ SWOT ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຊອກາຫາບັນຫາໃນທຸລະກິດ  ລວມທັງ ຈຸດ

ແຂງ, ຈຸດອອ່ນ ແລະ ປັດໃຈຂ້າງນອກທີ່ຈະເພີ່ມທະວີທຸລະກິດ  

ຫຼື ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດທຳລາຍທຸລະກິດ.  

 

SWOT ຫຍໍ້ມາຈາກ  

 ຈຸດແຂງ Strengths  

 ຈຸດອ່ອນ Weaknesses  

 ໂອກາດ Opportunities  
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 ຄວາມສ່ຽງ Threats  

 

ຈຸດແຂງ ແມ່ນ ຄຸນລັກສະນະຂອງເຈົ້າ ຫຼື ພາຍໃນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ ເຊິ່ງຈະ

ໃຫ້ຜົນດີກ່ວາຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ດຶງດູດລູກຄ້າ. ຕົວຢ່າງ: ຜະລິດສິນຄ້າທີ່

ມີຄຸນະພາບດີ, ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການລູກຄ້າເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາ

ທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼື ການບໍ່ມີຄູ່ແຂງໃນທ້ອງຖິ່ນ.  

ຈຸດອ່ອນ ແມ່ນຄຸນະລັກສະນະຂອງເຈົ້າ ແລະ ພາຍໃນທຸລະກິດເຈົ້າ ເຊິ່ງບໍ່ດີ 

ແລະ ສາມາດປັບປຸງໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ທີ່ຕັ້ງທຸລະກິດທີ່ໄກຈາກຜູ້ສະໜອງ

ເຊິ່ງເພີ່ມລາຄາຂອງວັດຖຸທິບ ,ພະນັກງານບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການ

ບໍລິການລູກຄ້າ ຫຼື ທັກສະດ້ານການເງິນທີ່ອ່ອນແອ ເຮັດໃຫ້ການຈັດການ

ບັນຊີທຸລະກິດຫຍຸ້ງຍາກ.  

ໂອກາດ  ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ ເຊິ່ງເຈົ້າສາມາດ

ໄດ້ຮັບຜົນດີເພື່ອນໍາໄປສູ່ການປະສົບຜົນສຳເລັດ . ຕົວຢ່າງ: ທາງດ່ວນໃໝ່

ໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານຂອງເຈົ້າ ຫຼື ອົງການ

ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ການກູ່ຍືມເງິນຈຸ

ລະພາກແກ່ນັກລົງທຶນ.  

ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ ທີ່ສາມາດ

ຂັດຂວາງຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກຳໄຂຂອງເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງ  :ແນວຄວາມ

 ຫຼືຄວາມຄິດ ກ່າຍເອົາແລະ ມີຄົນມາເປັນທີ່ນິຍົມ ຂອງເຈົ້າທຸລະກິດຄິດ

ໃນເວລາ ທີ່ ຈຸດແຂງ ແລະ ໂອກາດ ຫຼາຍກວ່າຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ, ເຈົ້າ

ສາມາດໝັ້ນໃຈຂື້ນກວ່າເກົ່າວ່າແນວຄິດທຸລະກິດຂອງເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການປະສົບຜົນສຳເລັດ  ແລະ ເຈົ້າຈະຮູ້ຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງທີ່

ເຈົ້າມີ. ໃນບາງກໍລະນີ ຜ່ານບາງຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ອາດເປັນເລື່ອງຈິ່ງ

ຈັ່ງທີ່ພຽງພໍທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການພິຈາລະນາແນວຄິດທຸລະກິດອື່ນ .  
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ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການວິເຄາະ ແບບ SWOT 

 

ຈຸດແຂງ ຈຸດອ່ອນ 

ສະຖານທີ່ທີ່ເປັນຕະຫຼາດ

ທ້ອງຖິ່ນ 

ສາມາດທີ່ຈະຂາຍຜະລິດຕະພັນ  

ຮູ້ຈັກຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາຈໍາ

ນວນຫນຶ່ງ 

ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະມາຜະລິດ ແລະໃຫ້

ລາຄາຜະລິດຕະພັນທີ່ດີ ຕໍ່ລອງໄດ້  

ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນບໍ່

ສອດຄ້ອງ 

ບໍ່ມີແຜນການຕະຫຼາດ ຫຼືການ

ພັດທະນາ 

ໂອກາດ ຄວາມສ່ຽງ 

ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍໃນເຂດນັ້ນ 

ມີການໂຮງແຮມ ແລະເຮືອນພັກຫຼາຍ  

ມີສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບ ປະຊາຊົນ 

ແລະ ທຸລະກິດ  

ຄູ່ແຂ່ງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນທຸລະ

ກິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຢ່າງ

ງ່າຍດາຍ ຊຶ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການ

ຂາຍທີ່ຫຼຸດລົງ 

ມີຈຸດແຂງຫຼາຍກວ່າຈຸດອ່ອນບໍ່                                                         ມີ   



ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຮ້ານຄ້າ  

10 

ບໍ່ມີ  

ມີໂອກາດຫຼາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງບໍ່                                                       ມີ   ບໍ່

ມີ  

ຈະເຮັດແນວໃດກັບຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນ   

ຂ້ອຍຈະປັບປຸງທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມເຕີມທາງດ້ານການ

ເງິນ ແລະ ການຕະຫຼາດ. 

ຂ້ອຍຈະສະຫນອງການບໍລິການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ລູກຄ້າຂອງຂ້ອຍ 

ເພື່ອວ່າຂ້ອຍຈະເປັນຜູ້ນໍາໜ້າໃນທຸລະກິດ. 

ຂ້ອຍຈະນໍາໃຊ້ຫມູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ 

ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍ. 

 

 

 

  

1. ຄິດກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງເຈົ້າເອງ, ຂຽນລົງໃສ່ຕາຕະລາງກ່ຽວກັບຈຸດ

ຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ເທົ່າ

ທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. [5 ນາທີ] 

2. ເຮັດວຽກເປັນຄູ່ພາຍໃນກຸ່ມ. ໃຊ້ເງື່ອນໄຂໃນກິດຈະກຳ 2ກ ( 5 ປັດໃຈຂອງ

ຄວາມສຳເລັດທີ່ດີທີ່ສຸດ) ກວດເບີ່ງວ່າກວມເອົາທັງໝົດແລ້ວບໍ່, 

ປຶກສາຫາລືສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກັບຄູ່ຂອງເຈົ້າ. [10 ນາທີ] 

3. ຖາມຄຳຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືກັນ ແລະ ບັນຫ່

ທີ່ຖືກແກ້ພາຍໃນກຸ່ມ [10 ນາທີ]: 

 ມີຄູ່ໄດ້ທີ່ມີທີ່ຄືກັນ, ແມ່ນສຳນວນໃດ  

 ມີໃຜທີ່ມີສິ່ງທ້າທ້າຍ ເຊິ່ງເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີແກ້ໄຂຄືນ? 

ຖ້າມີ, ຄົນອື່ນມໃນກຸ່ມມີວິທີຈັດການກັບສິ່ງທ້າທ້າຍນີ້ຄື

ແນວໃດ?  

 ເຈົ້າຈະໄດ້ເລີ່ມໄດ້ຮັບແນວຄິດຂອງສິ່ງທ້າທ້າຍຂອງທຸລະກິດຂອງ

ເຈົ້າແລ້ວບໍ່?  

  

25 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ 2ຂ: ການວິເຄາະແບບ SWOT  

ຈຸດແຂງ ຈຸດອ່ອນ 

  

ໂອກາດ ຄວາມສ່ຽງ 

  

ມີຈຸດແຂງ ຫຼາຍກວ່າຈຸດອ່ອນບໍ່?                                                         ມີ  

ບໍ່ມີ  

 

ມີໂອກາດຫຼາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງບໍ່?                                                        ມີ  ບໍ່

ມີ  

 

ຂ້ອຍຈະຈັດການຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?  

ຂ້ອຍຈະ 

ຂ້ອຍຈະ 

ຂ້ອຍຈະ  

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້, ເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ວິທີການທີ່ສອງ ທີ່ຊ່ວຍເຈົ້າ

ລະບຸປັດໃຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ທີ່ຈະມີຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍ ເຊິ່ງ

ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ມີ

ຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ຖ້າເຈົ້າຊອກາຫາໄດ້,ຫຼັງ

ຈາກນັ້ນໃຫ້ປ່ຽນແປງ, ເຈົ້າກໍ່ສາມາດປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ  

 

ກິດຈະກຳ 2ຄ : ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງບົດນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ເລືອກເອົາວິທີ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ຈື່

ໄວ້ວ່າທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາມີເພື່ອ

ບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມານັ້ນ.  
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1. ໃ

ຫ້

ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 2 ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນເລກ 1-

3 ທຸລະງານເນີນດໍາເພື່ອປັບປຸງການຕ້ອງການສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານ

ທ່ານກິດຂອງ .ທີ່ສິ່ງຕາມອີງແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການມີການປັບປຸງໃດ

ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາໃນຢູ່ມາຮຽນໄດ້ທ່ານ ?ຖ້າມີ ,ແມ່ນລະບົບໃດ

ທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ . 

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ  ,ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງເປັນແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະ

ນີ້ .  

 
 

ຕາຕະລາງ 2ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

ໃນບົດທີ່ 2 ເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ການປະເມີນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ ເຊິ່ງ

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າກຳນົກປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າປະສົບ

ຜົນສຳເລັດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ລະບຸ ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ

ພາຍໃນ ແລະ ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ.  ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ

ເຕີ່ມ, ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້

ທີ 1.  

  

10 ນາທີ 
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ບົດທີ 3: ການ

ຕະຫຼາດສໍາລັບ

ທຸລະກິດຂອງ

ເຈົ້າ 
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ບົດທີ 3: ການຕະຫຼາດສໍາລັບ

ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ  

 

 

 

 

 

 

ໃນບົດນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບແຜນການຕະຫຼາດ  ແລະ ໄດ້ໃຫ້ກີດ

ຈະກໍາຫຼາຍຢ່າງເພື່ອ ສ້າງແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າເອງ. ແຜນການ

ຕະຫຼາດແມ່ນສ້າງມາຈາກການວິເຄາະຂອງລູກຄ້າ ແລະ ການວິເຄາະຂອງຕະຫຼາດ ແລະ 

ປະກອບມີສິ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່  4 P- ຜະລິດຕະພັນ, ຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍ, 

ການສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ລາຄາ. ທຸກໆທຸລະກິດທີ່ມີປະ ສິດທິພາບຕ້ອງການ

ແຜນການຕະຫຼາດເພື່ອໃຫ້ທິດທາງທຸລະກິດເພື່ອເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າຫຼາຍ

ເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ແຜນການຕະຫຼາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຖ້າວ່າເຈົ້າຈຳ

ຕ້ອງໄດ້ຂຽນແຜນທຸລະກິດ. ແຜນທຸລະກິດແມ່ນ ເອກະສານທີ່ພັນລະນາຢ່າງ

ສົມບູນ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ

ແມ່ນບົດຝຶກຫັດທີ່ເປັນປະໂຫນດສຳລັບ່ເຈົ້າ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈັດລຽງຄວາມ

ຄິດ, ອນວຄິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ສ້າງແຜນທຸລະກິດເພື່ອການພັດທະນາ. ເຈົ້າຈະໄດ້

ສຳເລັດ 4 ກິດຈະກຳ. ຈຸດປະງຂອງພາກນີ້ແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

 ພັນລະນາ ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າເອງໂດຍໃຊ້ຄຳສັບທີ່ສຳຄັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້

ຜູ້ອື່ນເຂົ້າໃຈສິ່ງ ແລະ ວິທີການ ທີ່ ເຈົ້າເຮັດ ແລະ ວິທີ  

 ເບີ່ງທີ່ມຸມມອງມອງທີ່ສຳຄັຈນຂອງແຜນທຸລະກິດ  

 ຮັບເອົາສະພາບລວມຂອງແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີ່ການຕະຫຼາດ

ສຳຄັນ 

 

ກິດຈະກຳ 3ກ: ລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ  

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້ເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການອະທິບາຍ

ປະສິດທິພາບທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ຫນ້າທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້

ອ່ານຜ່ານກໍລະນີສຶກສາ ພ້ອມຕົວຢ່າງ, ກ່ອນຈະເຮັດລາຍລະອຽດ

ຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍນໍາໃຊ້ແບບ. ລາຍລະອຽດ

ທຸລະກິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຕອບຄໍາຖາມດັ່ງນີ້: 

2 

 

95 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 
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 ລູກຄ້າໃດທີ່ຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຈະມີຄວາມຄວາມພໍໃຈ 

 ຜະລິດຕະພັນໃດທີ່ເຈົ້າຈະຂາຍໄດ້ 

 ຜູ້ທີ່ເຈົ້າຈະຂາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້  

 ວິທີຂາຍຜະລິດຕະພັນ  

 

 

 

 

 

(5 ນາທີ) ນາງ ສຳລີ ອາໃສຢູ່ໃນຕົວເມືອງຂະຫນາດນ້ອຍ ມີລູກສອງຄົນເຊິ່ງເປັນ

ໄວໜຸ່ມ .ນາງໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພວກ

ເຂົາຂາຍໃນວັນເສົາຕາມຕະຫຼາດແຄມທາງ  .ໄດ້ຮັບຜົນທຸລະກິດ ດີໃນສອງ

ປີຜ່ານມາ  .ນາງ  ສໍາລີ ສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງຫັດຖະກໍາໄດ້ຢ່າງພຽງພໍຈາກຫມູ່

ບ້ານອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນາງມີເງິນເກັບສົມຄວນ  .ທຸລະພະຍາຍາມຂະຫຍາຍນາງ

ກິດຂອງນາງ ໂດຍເລືອກເອົາວິທີການຂາຍແບບອື່ນ. ນາງໄດ້ສັງເກດເຫັນມີນັກ

ທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຂັດນັ້ນ  ,ເຮືອນພັກມີການນໍາໃຊ້ ແລະ ໂຮມສະເຕ .ນາງ 

ສໍາລີ ໄດ້ປະເມີນທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນຂອງນາງ ແລະ ຕ້ອງການປັບປຸງດ້ານການ

ຕະຫຼາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ. ນາງຕ້ອງການກູ້ເງິນຈາກລຸງ, ທີ່

ໄດ້ສະເຫນີຂໍ້ກໍານົດທີ່ດີໃນການຊໍາລະ, ລວມທັງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕ່ໍ່າ

ທີ່ສຸດໃຫ້ນາງ  .ຂອງລາວແມ່ນຮູ້ວ່າເງິນລຸງລາວຢາກຈະ ກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ

ຊຈະສາມາດຳລີສແລະ  ມີຄວາມປອດໄພໍປະຈໍາເດືອນໄດ້າລະ . ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງໄດ້ບອກ

ໃຫ້ນາງສ້າງແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ແບບງ່າຍໆ ໂດຍມີການຄາດຄະເນພ້ອມ. 

 
ທຸລະກິດຂອງນາງສຳລີ 

ຊື່ທຸລະກິດ: ສຳລີເຄື່ອງຫັດຖະກຳ  

ປະເພດ:  ຜູ້ຜະລິດ   ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 

 ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ      ຜູ້ຂາຍສົ່ງ  

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້

ຜະລິດຕະພັນຕອບໄດ້ຮັບການ

ສະຫນອງ? 

ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບຜູ້ມາ

ຢ້ຽມຢາມ, ປະຊາຊົນແລະນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະ

ສະຫນັບສະຫນູນພະນັກງານຫັດຖະກໍາໃນ

ທ້ອງຖິ່ນ (ເຊັ່ນ: ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ

ສັງຄົມ), ນຳສະເໜີເວລາມີບຸນ ແລະ ເທດສະການ

ພິເສດ (ເຊັ່ນ: ວັນແມ່ຍິງ ແລະ ມື້ຮັບໃບ

ປະກາດ), ແລະຂອງທີ່ລະນຶກຈາກການພັກຜ່ອນ / 

ການຢ້ຽມຢາມຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ຜະລິດຫຍັງເປັນສິນຄ້າ ? ບໍ່ມີ, ເພາະຮັບຊື້ຈານຊາວບ້ານ 

ກໍລະນີສຶກສາ  
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ຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ໃຜ? ໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປທີ່ອາໄສ, ເຮັດວຽກ, ຫຼືມາ

ຢ້ຽມຢາມຕົວເມືອງ.  

ຂາຍແບບໃດ? 
ໃນຕະຫຼາດ, ໃນເຮືອນພັກ, ສະຖານີລົດເມ, ຮ້າຍ

ກາເຟ ແລະ ງານບຸນ ຫຼື ເທດສະການຕ່າງໆ. 

(ຕົວຢ່າງ: ມື້ຮັບໃບປະກາດແມ່ນຂາຍດ້ານນອກ

ຂອງໂຮງຮຽນ) 

 

ຄຳນິຍາມ:  

 ຜູ້ຜະລິດ  :ຜະລິດ ສິນຄ້າ. 

 ຜູ້ຂາຍສົ່ງ :ຊື້ສິນຄ້າມາໃນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ຂາຍໃຫ້ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ; 

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ຜູ້ຂາຍສົງຈະບໍ່ຂາຍໂດຍກົງໃຫ້ກັບລູກຄ້າທົ່ວ

ໄປ  .ຖ້າ ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍສາມາດຕັດຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຂາຍສົ່ງໄດ້ )

ຕົວຢ່າງ :ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນຈາກບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້

ພວກເຂົາໄດ້ໂດຍກົງ (ພວກເຂົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍຕົ້ນທຶນໃຫ້ຜູ້

ຂາຍສົ່ງ  .ນັ້ນດັ່ງ ,ກ່ວາຖືກລາຄາມີຈຶ່ງສິນຄ້າ . ຜູ້ຂາຍສົ່ງຈະຂາຍ

ໃຫ້ລູກຄ້າໂດຍກົງຖ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ຜະລິດໄດ້ໂດຍກົງ ຫຼື 

ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງທີ່ເດີນທາງໄປຫາຜູ້ຜະລິດ. 

 ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ: ບໍ່ໄດ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນແຕ່ຂາຍການບໍລິການ  :ເຊັ່ນ)

ການສ້ອມແປງຈັກຫຍິບ, ການຕັດຜົມ.( 

 

1. ສົນທະນາເລື່ອງດັ່ງກ່າວກ່ຽວກັບແຜນທຸລະກິດ. ເບິ່ງລາຍການກວດສອບ

ແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ຢູ່ໃນຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກ

ງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 1.  

2. ອ່ານຄໍາອະທິບາຍສັບຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈາກລາຍການກວດສອບແຜນດໍາເນີນ

ທຸລະກິດ. ເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອ່ານຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ຢູ່ພາຍ

ໃຕ້ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ເນື່ອງຈາກວ່າຈະໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້

ພາຍຫລັງ. ເຈົ້າຄວນເອົາໃຈໃສ່ການວິເຄາະຕະຫລາດ ແລະ ແຜນການຕະຫລາດ

ໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.  

3. ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານກໍລະນີສຶກສາຂອງນາງ ສໍາລີ, ຕອນນີ້ໃຫ້ເຮັດລາຍ

ລະອຽດຂອງທຸລະກິດຂອງເຈົ້າເອງໃນຕາຕະລາງ 3ກ. ເຮັດວຽກຄູ່. [10 ນາທີ] 

4. ປຶກສາຫາລືໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. [5 ນາທີ] 

 3 ຄູ່ທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນມີສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ່? ແລະ ມີ

ສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນບໍ? 

 ເຈົ້າຄິດວ່າກິດຈະກໍານີ້ຈະຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? 

 

30 ນາທີ 
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ລາຍການກວດສອບແຜນທຸລະກິດ* 

ສະຫຼຸບສັງລວມ 

 ຊື່ຂອງທຸລະກິດ  

 ຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ  

 ວິໄສທັດ (ອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ, ເຈົ້າຢາກໃຫ້ທຸລະກິດ

ຢູ່ຈຸໃດ) 

 ໂຄງປະກອບການຂອງທຸລະກິດ, ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ແລະສະຖານທີ່  

 ອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນແລະວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍາ

ລັງເຮັດ 

 ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນໂອກາດການຕະຫຼາດສໍາລັບການຂາຍ  

 ແມ່ນຫຍັງຄືເປົ້າຫມາຍການຂາຍທີ່ເຈົ້າຈະບັນລຸໄດ້

ໃນໄລຍະ 1, 2 ແລະ 3 ປີ 

 ໃນເວລາທີ່ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍສໍາລັບການກູ້ຢືມເງິນ :

ປະກອບມີຈໍານວນເງິນ, ເຮັດແນວໃດມັນຈະໄດ້ຮັບການໃຊ້

ຄືນ ແລະ ວິທີທີ່ເຈົ້າຈະຮັບປະກັນການຊໍາລະໂດຍ

ອີງໃສ່ຜົນສໍາເລັດຂອງທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ 

 

ລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກິດ: 

 ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນໂດຍສະເພາະໃນການສົມທຽບກັບຄູ່

ແຂ່ງຂອງເຈົ້າ 

 ພາບລວມຂອງທຸລະກິດລວມທັງລາຄາແລະການຕະຫຼາດ  

 

ການວິເຄາະການຕະຫຼາດ: 

 ອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນສະເພາະລວມທັງຂະຫນາດ , ນໍ້າໜັກ. 

 ລາຍລະອຽດຂອງລູກຄ້າແລະເຫດຜົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຈະຊື້

ສິນຄ້າຈາກເຈົ້າ 

 ການປະເມີນຜົນເບິ່ງຈາກຕະຫຼາດ (ຕົວຢ່າງ  :ເຂດ ນັກທ່ອງ

ທ່ຽວຫຼາຍ ຫຼືເປີດໂຮງແຮມໃຫມ່) 

 ຕະຫຼາດທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້, ເປັນຫຍັງເຈົ້າມີດີກ່

ວາຄົນອື່ນ 

 ຈຸດຂາຍເປັນເອກະລັກ  ) ຕົວຢ່າງ :ແຫຼ່ງທ້ອງຖິ່ນ, 

ສິນຄ້າອິນຊີ )ປອດສານພິດ (ຫຼື ມີຄວ າມທົນທານ 

 

ແຜນການບໍລິຫານ: 

 ໂຄງສ້າງຂອງທຸລະກິດ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ທີ່

ສະຫນັບສະໜູນທຸລະກິດ 

 

ແຜນການຕະຫຼາດ: 

 ລາຄາລູກຄ້າຈະຈ່າຍເງິນໄດ້ ແລະ ລາຄາທີ່ຄູ່ແຂ່ງມີ  

 ການຈັດຈຳໜ່າຍ )ຂາຍຢູ່ໃສ  ,ຜ່ານຊ່ອງທາງໃດ , ຮັບອໍ

ເດີຣ໌ທາງອິເມວ ແລະອື່ນໆ( 

 ການໃຊ້ໂຄສະນາ ແລະການສົ່ງເສີມການຂາຍ  
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ແຜນການການເງິນ: 

 ເງິ ນ ກ ູ ້ ຢ ື ມ ທ ີ ່ ຈ ໍ າ ເພ ື ່ ອ ດ ໍ າເນ ີ ນ  (ຫ ລ ື  ເລ ີ ່ ມ ) 

ທຸລະກດ 

 ການລົງທຶນໃນອະນາຄົດ , ກໍານົດການກູ້ຢືມເງິນ ໂດຍ

ອີງໃສ່ຜົນກໍາໄລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ  

 ການປະຕິບັດວຽກງານ, ຕົວເລກຄາດຄະເນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ການຂະຫຍາຍຕົວ 

 ໃບແຈ້ງຖານະການເງິນ , ການຄາດຄະເນລາຍຮັບທັງຫມົດ , ລາຍ

ຈ່າຍທັງຫມົດ ແລະການລົງທຶນຂອງເຈົ້າທັງຫມົດ(ລວມ

ທັງຊັບສິນ) 

 ສະພາບລາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດການຄາດຄະເນ ໃນ

ໄລຍະ 3 ປີຂຶ້ນໄປ, ລາຍຮັບທັງຫມົດ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 

 ການວິເຄາະເຊິງເລິກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍຮັບຈາກການຂາຍ

ທີ່ສູງກ່ວາການໃຊ້ຈ່າຍ  ) ຕົວຢ່າງ  :ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທຸລະ

ກິດ ຫລືການໄຫລຂອງລາຍຈ່າຍ(  

 ກະແສເງິນສົດຄາດຄະເນສະແດງໃຫ້ເຫ ັນຊັບພະຍາກອນທາງ

ດ້ານການເງິນທີ່ຈໍາເປັນ 

 ອຸປະກອນທີ່ເປັນເງິນທຶນ  ) ຊັບສິນ (ລາຍການທຸລະກິດ

ເຊັ່ນ :ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນທີ່ເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ  

 

 

 

ຕາຕະລາງ  3ກ: ລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກິດ 

ຊື່ທຸລະກິດ:  

ປະເພດ:  ຜູ້ຜະລິດ   ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 

 ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ      ຜູ້ຂາຍສົ່ງ        ອືນໆ  

ຜະລິດຕະພັນຈະສ້າງຄວາມ

ເພີ່ງພໍໃຈຫຍັງແດ່? 

 

ຜະລິດຫຍັງເປັນສິນຄ້າ ?  

ຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ໃຜ?  

ຂາຍແບບໃດ?  

 

ການນໍາໃຊ້ແບບຢ່າງຄືກັບຢູ່ໃນກິດຈະກໍາ 3ກ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີ



ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຮ້ານຄ້າ  

19 

ກອບວຽກງານປະກອບມີຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນໃນການອະທິບາຍທຸລະກິດ

ຂອງເຈົ້າຢ່າງລະອຽດ. ມີຫລາຍກິດຈະກໍາໃນຫລັກສູດນີ້ທີ່ຈະ

ຊ່ວຍເຈົ້າສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຂຽນແຜນການລະອຽດສໍາລັບທຸລະ

ກິດຂອງເຈົ້າ. 

 

ກິດຈະກຳ 3ຂ: ການວິເຄາະຕະຫຼາດ 

 

ໃນກິດຈະກໍາ 3ຂນີ້, ເຈົ້າຈະໄດ້ສຶກສາຂັ້ນຕອນການຂຽນແຜນການ

ຕະຫຼາດ 

 

[5 ນາທີ] ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການຂຽນແຜນການຕະຫຼາດ ເພື່ອວິເຄາະ

ຕະຫຼາດຂອງເຈົ້າ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່

ແຂ່ງຂອງເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະຂຽນແຜນການຕະຫລາດແນວໃດ?  

 

1. ໂອ້ລົມກັບບຸຄົນທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນລູກຄ້າໃນອະນາຄົດ. 

 ພວກເຂົາຕ້ອງການຊື້ຜະລິດຕະພັນຫຍັງ? 

 ເຂົາເຈົ້າຄິດແນວໃດກັບສິນຄ້າອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຈາກບ່ອນ

ອື່ນ? 

2. ສັງເກດທຸລະກິດຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ. 

 ສິ່ງໃດທີ່ຄັດເລືອກຄຸນະພາບ, ລະດັບ  ,ທີ່ສິນຄ້າຂອງຂະຫນາດ

ເຂົາເຈົ້າຂາຍ?  

 ເຂົາເຈົ້າຄິດລາຄາຫຼາຍປານໃດ? 

 ພວກເຂົາເຮັດແນວໃດໃນການດຶງດູດລູກຄ້າ? ໃຊ້ຂໍ້ສະເຫນີ, ສ່ວນ

ຫຼຸດ ແນວໃດ? 

3. ຖາມໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນໆ. 

 ສິນຄ້າຫຍັງຂາຍດີ? 

 ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດຈັ່ງໃດກັບທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ  ?ໃຫ້ຕອບ ກົງໆ 

 ເຂົາເຈົ້າຄິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງຄູ່ແຂ່ງແນວໃດ?  
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1.  ສົນທະນາກ່ຽວກັບທຸລະກິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາຂອງສໍາລີ. ໃຜຄາດວ່າຈະ

ເປັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມມັກຫຍັງແດ່? [5 ນາທີ] 

2. ສົນທະນາເປັນຄູ່, ເຮັດຄ້າຍຄືກັນຂໍ້1 ສໍາລັບທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ [10 

ນາທີ].. 

3. ຖາມຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການສົນທະນາ [10 ນາທີ] 

 ເຈົ້າໄດ້ຮັບລູກຄ້າມີທ່າແຮງຜິດປົກກະຕິບໍ່, ຜູ້ທີ່ບໍ່

ແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື ຜູ້ຂາຍສິນຄ້າ? 

 ມີຄວາມຕ້ອງການຫຍັງແດ່ (ປະເພດຕົວຢ່າງຂອງເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ) ແລະ 

ຄວາມມັກ (ຕົວຢ່າງ: ຂະຫນາດ, ຮູບຮ່າງ, ສີຜິວ, ສະເພາະບົດບາດຍິງຊາຍ, 

ກິດຈະກໍາຕາມລະດູການເຊັ່ນ: ວັນແມ່ຍິງ ແລະ ກິດຈະກໍາພິເສດ

ເຊັ່ນ: ຮຽນຈົບ ຫຼື ປີໃໝ່ລາວ)? ເທດສະການພິເສດຫຍັງ, ງານບຸນຫຍັງ

ທີ່ເຈົ້າສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້? 

 

 

ທ່າແຮງຂອງລູກຄ້ານາງ ສໍາລີ 

ກຸ່ມ

ຕະຫຼາດ 
ລູກຄ້າ 

ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 

ຄວາມມັກຂອງລູກ

ຄ້າ 

ວິເຄາະຄູ່ແຂ່ງ  

1. ເປັນບຸກຄົນ ຊື້

ຈາກຮ້ານ 

ສິນຄ້າຫໍ່ໃຫ້

ເບົາແລະງ່າຍໃນເວລາ

ເກັບມ້ຽນຕອນ

ເດີນທາງ.ສົ່ງໄປ

ຕ່າງປະເທດງ່າຍ 

 ເພື່ອເປັນທີ່

ລະນຶກ 

ພໍ່ຄ້າເຄື່ອງ

ຫັດຖະກໍາຈໍານວນ

ຫນ້ອຍໃນຕະຫຼາດ / 

ທຸລະສາຂາຫຼື

ກິດອື່ນໆ 

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່

ສູງຂຶ້ນຂອງ

ສິນຄ້າຈາກການ

ຂົນສົ່ງຈາກບັນດາ

ປະເທດອື່ນໆ )

ຮັກສາໄວ້ໃນ

ທ້ອງຖິ່ນ(  

 

ໃຊ້ເວລາຈໍາກັດໃນ

ການຊື້ - ເວລາທີ່

2. 

ທຸລະກິດອື່ນໆ )

ເຮືອນພັກ, ສະຖານີ

ລົດເມ, ຮ້ານຄ້າ

ຫັດຖະກໍາ

ທ້ອງຖິ່ນ, ຫ້ອງວາງ

ສະແດງຮູບພາບ, ແລະ 

ຮ້ານກາເຟ( 

ທີ່ມາຂອງຜະລິດຕະ

ພັນ )ໃຊ້ເວລາດົນ

ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່

ແມ່ນທຸລະກິດ

ຂອງຕົ້ນຕໍ

ເຂົາເຈົ້າແລະ

ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່

ຮ້ານສາມາດອອກຈາກ

ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້(  

ພວກເຂົາຈະບໍ່ຮູ້

25 ນາທີ 
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ບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາ

ຜະລິດຕະພັນ 

ໃນທຸລະກິດໃຊ້

ຕົ້ນຕໍ 

)ຕົວຢ່າງ :ເຮືອນ

ພັກ(  

3. 

ໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລ )

ນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ, 

ພໍ່ແມ່ລໍຖ້າ

ຮັເດັບລູກຂອງພວກ

ເຂົາ( 

ນັກສຶກສາພຽງແຕ່

ມີເວລາສະເພາະທີ່

ມີການຊື້ຜະລິດຕະ

ພັນ, ແລະ ມີ

ງົບປະມານທີ່ຈໍາ

ກັດ. 

ຄູ່ແຂ່ງມີຈໍາ

ນວນຫນ້ອຍທີ່ມີ

ການຄ້າໃນໂຮງຮຽນ 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 3ຂ: ວິເຄາະຕະຫຼາດ 

ກຸ່ມ

ຕະຫຼາດ 
ລູກຄ້າ 

ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 

ຄວາມມັກຂອງລູກ

ຄ້າ 

ວິເຄາະຄູ່ແຂ່ງ  

1.    

2.    

 

3. 

   

 

 

ໃນກິດນີ້ຈະກໍາທີ່ເຈົ້າເຫັນຢູ່ໃນການວິເຄາະຕະຫຼາດສໍາລັບ

ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ການວິເຄາະລູກຄ້າຂອງເຈົ້າແມ່ນສາມາດຊ່ວຍ

ໃຫ້ເຈົ້າຄົ້ນຫາກາລະໂອກາດທຸລະກິດໃຫມ່ ແລະ ເພີ່ມຈໍານວນ

ລູກຄ້າຂຶ້ນຕື່ມ. ອາດມີກຸ່ມຕະຫຼາດຫລາຍກຸ່ມ - ສໍາຫຼວດ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ທັງຫມົດ ຊຶ່ງປະກອບມີສະຖານທີ່ / ວິທີ

ການທີ່ເຈົ້າຂາຍໃນປັດຈຸບັນ. ຕົວຢ່າງ, ຈາກຮ້ານຄ້າຢູ່ຕະຫລາດ

ຄົນຍ່າງ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າສາມາດວາງຜະລິດຕະໄວ້ກັບພາກສ່ວນ

ອື່ນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າ ຫລື 

ເຈົ້າສາມາດຊອກຫາຕະຫລາດທີ່ສັ່ງຊື້ທາງອິນເຕີເນັດ ກໍ່ຕາມ, 

ສິ່ງນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຂາຍຜ່ານແຜ່ນພັບ ຫລື ເວັບໄຊ. ຕໍ່ໄປ
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ເຈົ້າຈະວິເຄາະແລະ ລະບຸຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມມັກຂອງລູກຄ້າ. 

ເຈົ້າຕ້ອງສອບຖາມເຂົາເຈົ້າ ແລະ ອີງໃສ່ຕາມຄວາມເປັນຈິງເພື່ອ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ. ສຸດທ້າຍ, ເຈົ້າກໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກ 

ແລະ ວິເຄາະຄູ່ແຂ່ງຂອງເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຖານະບົດບາດຂອງ

ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. 

 

 

ກິດຈະກຳ 3ຄ: ຜະລິດຕະພັນ, ຊ່ອງທາງຈໍາໜ່າຍ, ການ

ສົ່ງເສີມການຂາຍ 

 

ໃນກິດຈະກໍາ 3ຄ, ເຈົ້າຈະໄດ້ສຶກສາສ່ວນປະສົມການຕະຫລາດ 3 ຢ່າງ

ຂອງ 4 P. ພວກເຮົາຈະອ່ານຜ່ານຕາຕະລາງກ່ຽວກັບ ຜະລິດຕະພັນ, ຊ່ອງ

ທາງການຈໍາໜ່າຍ, ການສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ລາຄາ ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ

ນີ້ ແລະ ໃຫ້ເບິ່ງຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດສໍາເລັດແລ້ວກ່ອນຈະເຮັດ

ບົດຝຶກຫັດ.  

. 

 

 

Product (ສິນຄ້າ): ຜະລິດຕະພັນທີ່ຂາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ? 

 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ: ຖົງ, ຫມວກ, ຜ້າພັນຄໍ, ຖົງຕີນ, ກະເປົາ ແລະອື່ນໆ  

 ຂະຫນາດ: ຖົງຂະຫນາດໃຫຍ່ , ຖົງຂະຫນາດນ້ອຍ, ກະເປົາ, S / M / L ແລະອື່ນໆ  

 ຮູບແບບ: ເປ້, ພາຍໃສ່ບ່າ, ພາຍຫຼັງ ແລະອື່ນໆ 

 ເພດ ຫຼື ອາຍຸ: ເໝາະສໍາລັບເດັກອ່ອນ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ຊາຍ 

ແລະ / ຫຼືແມ່ຍິງ  

 ຄຸນະພາບ: ລາຄາຖືກ, ລະດັບກາງ, ລາຄາແພງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ 

 ສີ: ຊໍ້າມືດ, ສະຫວ່າງ, ປະສົມ, ທັນສະໄຫມ, ເກົ່າໆ ແລະອື່ນໆ  

 ການຫຸ່ມຫໍ່: ໃຊ້ຖົງໃສ່ເຄື່ອງຄືນ, ຖົງເຈ້ຍສີນໍ້າຕາມ, ຖົງພິເສດ

ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນລາຄາແພງເຊັ່ນ: ເພັດແລະ ອື່ນໆ 

Place (ຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍ): ເຈົ້າຈະເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າຂອງເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃສ 

ແລະ ດ້ວຍວິທີໃດ? 

 ລູກຄ້າມາຫາເຈົ້າເອງທີ່ຕະຫຼາດ ຫຼື ຮ້ານຂາຍ  

 ເຈົ້າຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບທຸລະກິດອື່ນທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະພົວພັນ

ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ 

 ໃຊ້ວີທີການສັ່ງຊື້ )ເຊັ່ນ :ກັບຄືນບ້ານເຂົາທີ່ໄດ້ສໍາລັບລູກຄ້າ
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ແລ້ວ ແຕ່ຍັງຢາກໄດ້ສິນຄ້າຢູ່(  

 ລອງຄິດກ່ຽວກັບການຂາຍຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຫຼື ເຟສບຸກ )ນໍາໃຊ້ ການ

ສັ່ງຊື້ທາງອີເມວອີກຄັ້ງ) 

 ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ? 

 ລູກຄ້າຂອງເຈົ້າມັກໄປບ່ອນໃດ? 

 ເຈົ້າສາມາດຂົນເຄື່ອງໄປຂາຍບ່ອນນັ້ນໄດ້ບໍ່? 

 ມີການບໍລິການຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ ? ເຊັ່ນ :ນ ໍ້າ, ໄຟຟ້າ, ຫ້ອງນ້ຳ, ຫຼື 

ຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງ )ລອງເຄື່ອງ( 

 ເຈົ້າຄຳນຶງເຖິງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າບໍ່ທີ່ເລືອກສະຖານທີ່? 

 ເຈົ້າຍັງໄດ້ກໍາໄລບໍ່ ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຢູ່ໄກຈາກຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ? 

 ເຈົ້າສາມາດຂາຍໂດຍຜ່ານສະຖານທີ່ຂອງຄົນອື່ນ )ໃນຕົວຢ່າງ ຂາຍໄດ້

ລົດເມສະຖານີ , ໃນເຮືອນພັກ ຫຼື ຮ້ານຄ້າຢູ່ໃນຫ້ອງການເທດສະບານ(? 

 ຄ່າເຊົ່າລາຄາເທົ່າໃດ? 

 

Promotion (ການສົ່ງເສີມການຂາຍ): ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງ

ເຈົ້າຮູ້ຈັກຜະລິດຕະພັນຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າກະຕຸ້ມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊື້ໄດ້

ຈັງໃດ? 

 ເຈົ້າສາມາດເຮັດປ້າຍງາມໆ ໃສ່ຮ້ານ )ຕົວຢ່າງ :ເປີດ ແລະ ປິດເວລາໃດ, 

ໂທລະສັບຕິດຕໍ່, ຊື່ທຸລະກິດ, ແລະ ທີ່ຢູ່ອີເມວ  ,ຊື່ຂອງເຈົ້າ(  

 ເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບທຸລະກິດໃນນາມບັດບໍ່, ຫຼືໃບປິວ, ບ່ອນ

ທີ່ຜະລິດຕະພັນຂອງເຈົ້າຖືກຜະລິດອອກມາ ແລະ ວິທີການທີ່ເຈົ້າ

ກໍາລັງສະຫນັບສະຫນຸນຜູ້ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ກັບວັດທະນະ

ທໍາບັນດາເຜົ່າ ແລະຫັດຖະກໍາ ຫຼືບໍ່? 

 ເຈົ້າໄດ້ແຈ້ງສ່ວນຫຼຸດ  ,ຊື້ 2 ແຖມ 1 ໃນໃບປິວພວກນັ້ນແລ້ວຫຼື

ບໍ່?  

 ເລື່ອງຮັບປະກັນຄຸນະພາບເດ? 

 

Price (ລາຄາ): ເຈົ້າຈະເກັບໃນລາຄາໃດ? ລາຄາມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ຖ້າມັນແພງເກີນ

ໄປ ມັນກໍ່ຂາຍຍາກ; ຖ້າຖືກໂພດ  ,ເຮົາກໍ ່ບໍ່ໄດ້ກຳໄລພຽງພໍ. ການຕັ້ງລາຄາ 

ແມ່ນລວມຢູ່ໃນບົດທີ 3. 
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ຕົວຢ່າງ 

ຜະລິດຕະພັນ 

 1: ກະເປົາຫິ້ວ 1: ກະເປົາເງິນ 

ຄຸນະພາບ 

 

ຜ້າຝ້າຍຍ້ອມສີທໍາມະຊາດ, 

ແສ່ມມື 
ນຳໃຊ້ເປົາເກົ່າ, ຫຍີບສອງ

ຊັ້ນ, ກັນນ້ຳ 

ສີ )ຫຼັກ/ຮອງ(  ສີດຳ/ແດງ ສີຄຣີມ /ຂາວ , ພິມສີ 

(ແລ້ວແຕ່) 

ຂະໜາດ 

 

35cm x 22cm x 55 cm 

 

ຫລາຍຂະໜາດ, ຂຶ້ນຢູ່

ກັບຈໍາເປົາທີ່ໃຊ້ໃນເວລາ

ຜະລິດ  

15cm x 7cm 

ການຫໍ່ ຜ້າໃຍແກ້ວ ເຄື່ອງໝາຍທຸລະກິດ (ໂລໂກ) 

ຈຸດຂາຍ 

 

ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດດ້ວຍມື

ໂດຍພູມປັນຍາຊາວບ້ານ  
ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ເປັນທີ່

ນິຍົມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ, 

ຄວາມຍືນຍົງຄົງທົນ, 

ທ້ອງຖິ່ນ 

ຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍ 

ສະຖານທີ່:           ເຊົ່າ          ເປັນເຈົ້າຂອງເອງ         ພື້ນທີ່ໃຫ້ຢືມ          

 ຂາຍ ກັບ/ສົ່ງ         ອື່ນໆ 

ທີ່ຕັ້ງ ສະຖານີລົດເມຫລັກ ເຮືອນພັກ 

ເຫດຜົນ? 

 

 

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທາງ

ລົດເມ, ເຮົາເປັນຝ່າຍປ້ອນ

ສິນຄ້າຢ່າງດຽວ, ເກັບເງິນ

ເປັນອາທິດ 

 

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາພັກ

ເຊົາ, ເຮົາເປັນຝ່າຍປ້ອນ

ສິນຄ້າຢ່າງດຽວ, ເກັບເງິນ1 

ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ແລະ ໂທເຕີ່

ມສິນຄ້າ 

ຂໍ້ເສຍ? 

 

ຄົນອາດບໍ່ເຫັນປ້າຍ, 

ເຄື່ອງສິນຄ້າອາດຖືກລັກ  

ບໍ່ມີ 

ລາຄາ ເຊົ່າ? 

 

 

ມີ,ບໍ່ຫັກຈ່າຍຕາມເປີເຊັນ  

(5% ຈາກການຂາຍ) 

ບໍ່ມີ, ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ

ທ້ອງຖິ່ນ 

ການສົ່ງເສີມການຂາຍ 

ການໂຄສະນາ 

ປ້າຍໜ້າຮ້ານ ລາຍລະອຽດ ຕົ້ນທຶນ 

ນາມບັດ 

 

ໃສ່ຊື່ຮ້ານ  ,ຊື່ເຈົ້າຂອງ ,

ເບີໂທຕິດຕໍ່ ...ໆລໆ  

300,000 ກີບ 

ປ້າຍຊື່ຕິດ

ສິນຄ້າ 

 

ຄ້າຍໆ ຂ້າງເທິງ ແຕ່ຈະ

ເພີ່ມລາຍລະອຽດໂຕສິນຄ້າ ,

ມາຈາກໃສ ,ຂໍ້ດີ ,ຈຸດເດັ່ນ  

120,000 ກີບ 

ປ້າຍໜ້າຮ້ານ ເຈັ້ຍຕິດນ້ອຍໆ ໃສ່ຫໍ່ 50,000 ກີບ 
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1. ໃນບົດຝຶກຫັດເປັນກຸ່ມ, ເຮັດຕາຕະລາງແບບຢ່າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊ່ອງ

ທາງການຈໍາໜ່າຍໃຫ້ສໍາເລັດ ຢູ່ຕາຕະລາງ 3 ຄ. 

2. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ເຮັດຄິດຫາວິທີການສົ່ງເສີມການຂອງເຈົ້າ, ລວມທັງ

ການໂຄສະນາ.  

3. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນກະກຽມໃສ່ເຈ້ຍ A4 ເພື່ອໂຄສະນາທຸລະກິດຂອງເຈົ້າເອງ. 

ມັນອາດຈະເປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກິດຫຼືມັນສາມາດເປັນການສະເຫນີ

ການສົ່ງເສີມການຂາຍ. ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າໂປສເຕີຈະໄດ້ຕິດໄວ້ໄລຍະໄກພໍ

ສົມຄວນ (ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ຝາກທາງ) ສະນັ້ນເຮັດໃຫ້ຮູບແຕ້ມຂອງເຈົ້າ, 

ລາຍລັກອັກສອນແລະອື່ນໆງ່າຍຕໍ່ການອ່ານ, ຈັດວາງດີ, ຂໍ້ມູນ

ຖືກຕ້ອງ ແລະຈະແຈ້ງ. ເມືອເຈົ້າເຮັດແລ້ວ, ໃຫ້ແຂວນໄວ້ຢູ່ຝາ. 

 

 ສິນຄ້າ  ,ອາດໃສ່ເບີໂທ

ຕິດຕໍ່...ໆລໆ  

ການສົ່ງເສີມການຂາຍ 

ປະເພດ ເນື້ອໃນ ຕົ້ນທຶນ 

ຫຼຸດລາຄາຕາມ

ລະດູການ 
 

10% ຈາກລາຍຮັບປົກກະຕິໃນ

ໄລຍະນັ້ນໆ 

ຊື້ຍົກ 

)ຈຳນວນຫຼາຍ(  

 

ສົ່ງເສີມການຂາຍ 
ຄ່າສົ່ງ 20,000 ກີບ  ຕໍ່ 100 

ໂຕ; 1/5 

ຊື້ 2 ແຖມ 1 ລາຍລະອຽດ 1/3 

ຕາຕະລາງ 3ຄ: ຜະລິດຕະພັນ, ຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍ, ການສົ່ງເສີມການຂາຍ 

ສິນຄ້າ 

 ສິນຄ້າ 1 ສິນຄ້າ 2 

ຄຸນະພາບ   

ສີ )ຫຼັກ/ຮອງ(    

ຂະໜາດ 

 

  

ການຫໍ່ 

 

  

ຈຸດຂາຍ 

 

  

ຊ່ອງທ່ານການຈໍາໜ່າຍ 

ຮູບແບບ:            ເຊົ່າ              ຮ້ານໂຕເອງ         ພື້ນທີ່ນ້ອຍ           ຂາຍ/

ສົ່ງກັບ            ອື່ນໆ 

30 ນາທີ 
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ກິດຈະກໍານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີຂຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ຜະລິດຕະພັນ, ຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ 

ເຈົ້າຍັງໄດ້ທົດລອງອອກແບບເຄື່ອງມືໂຄສະນາທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ

ອີກດ້ວຍ.  4 P ແມ່ນອົງປະກອບຫລັກຂອງແຜນການຕະຫລາດ. ຢູ່

ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 2.3, ມີແບບຢ່າງ 

(ພ້ອມຕົວຢ່າງ) ໃນການວິເຄາະ 4 P. ຈົ່ງນໍາໃຊ້ແບບຢ່າງນີ້ປະ

ເມີນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົນ.   

 

 

ກິດຈະກຳ 3ງ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ໃນກິດຈະກໍາສຸດທ້ານຂອງບົດນີ້, ເຈົ້າຈະໄດ້ເລືອກເອົາວິທີ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ

ເຈົ້າ. ຈົ່ງຈື່ສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ, ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີ

ເ

ພ

ື

່ອບັນທຶກຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ.  

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 3 ງ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ໂດຍຂຽນເລກ 1- 3 ດໍາເພື່ອປັບປຸງການຕ້ອງການສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານ

ທ່ານທຸລະກິດຂອງງານເນີນ .ອີງແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການມີການປັບປຸງໃດ

ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາໃນຢູ່ມາຮຽນໄດ້ທ່ານທີ່ສິ່ງຕາມ ?ຖ້າມີ ,

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ . 

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

 ສະຖານທີ່ 1 ສະຖານທີ່ 2 (ເສີມ) 

ເຫດຜົນ? 

 

 

 

 

 

ຂໍ້ເສຍ? 

 

 

 

 

 

ລາຄາ ເຊົ່າ? 

 

 

 

 

 

10 ນາທີ 
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4. ສຸດທ້າຍ  ,ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງເປັນແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະ

ນີ້ .  

 

ຕາຕະລາງ  3ງ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຈະຮັບຜິດຊອບ 

    

    

    

 

ໃນບົດນີ້, ເຈົ້າໄດ້ສໍາຫລວດ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າ 

ແລະ ວິເຄາະຕະຫຼາດຂອງເຈົ້າ ວ່າ ຈະຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຢູ່ໃສ ແລະ 

ດ້ວຍວິທີການໃດ. ໂດຍລວມແລ້ວບົດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຄິດ

ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນການຕະຫຼາດສໍາລັບທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ສໍາ

ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດ

ວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 2.   

 

 

 

  

ບົດທີ 4: ການ

ຂຶ້ນງົບປະມານ 

ແລະ ການຕັ້ງ

ລາຄາ  
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ບົດທີ 4: ການຂຶ້ນງົບປະມານ 

ແລ ການຕັ້ງລາຄາ  

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງບົດນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈປະເພດຂອງຕົ້ນທຶນຂອງທຸລະ

ກິດທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນທີ່ພົວພັນເຖິງລາຄາຂາຍ ສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງຜົນກຳໄລ. 

ພາກນີ້ໄດ້ລວບລວມເອົາຕົ້ນເທຶນ ແລະ ການຄິດໄລ່ຜົນກຳໄລ. ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດ 

3 ກິດຈະກຳ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

1. ເຂົ້າໃຈ ຕົ້ນທຶນແປ່ຽນແປງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ 

2. ນໍາໃຊ້ຕົ້ນທຶນທັງໝົດເພື່ອກຳນົດລາຄາ 

3. ຄິດໄລ່ຜົນກຳໄລຂອງທຸລະກິດ   

 

ກິດຈະກຳ 4ກ: ຮູ້ຈັກຕົ້ນທຶນ, ລາຄາ ແລະ ກຳໄລ  

ໃນກິດຈະກຳ 4ກ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ແນວຄິດກ່ຽກວັບການບໍລິຫານການ

ເງິນ. ໃນນີ້ປະກອບມີການ ກຳນົດຕົ້ນທຶນທຸລະກິດ ແລະ ການ

ກຳນົດລາຄາສິນຄ້າ. ເພື່ອໄດ້ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ນັ້ນ , ພວກເຮົາ

ຕ້ອງໄດ້ ເລີ່ມພ້ອມກັບການຄິດໄລ່ຈຳນວນທີ່ພວກເຮົາສາມາດຂາຍ

ໄດ້ຕໍ່ເດືອນ.  

 

ແຕ່ລະໝວດເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວພັນກັບຕົວຢ່າງທີ່ສະແດງໃນແຜນວາດ (ຫຼື ເຈ້ຍ

ຂອງຕາຕະລາງຂອງເຈົ້າ). ພວກເຮົາຈະອ່ານສິ່ງນີ້ ແລະ ເບີ່ງທີ່ແຜນວາດ.  

 

 

 

 

1. ການຄາດຄະເນ ລາຄາສິນຄ້າ :  

[10 ນາທີ] ເຈົ້າຈະຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າຂອງເຈົ້າໃນລາຄາເທົ່າໃດ? ເພື່ອ

3

ັ

້ 

 

1 60 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 
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ສ້າງກຳໄລ, ລາຄາທີ່ບັນດາລູກຄ້າຈະຈ່າຍ ຕ້ອງສູງກວ່າຕົ້ນທຶນຂອງສິນຄ້າ  

ແລະ ຢູ່ຕາມລາຄາຂອງຄູ່ແຂງຂອງເຈົ້າ. ເພື່ອກຳນົດລາຄາ ເຈົ້າຈຳຕ້ອງ

ຮູ້ຈັກ:  

 ລາຄາທີ່ລູກຄ້າສາມາດຊື້ໄດ້.  

 ລາຄາຂອງຄູ່ແຂງ- ລາຄາສູງທີ່ສຸດ ແລະ ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດສຳລັບ

ສິນຄ້າປະເພດດຽວກັນ.  

 ຕົ້ນທຶນນໍາສົ່ງສິນຄ້າໄປບ່ອນຂາຍ ເຊັ່ນ ຕະຫຼາດ.  

ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດທີ 1 ເພື່ອເຮັດເປັນຕົວຢ່າງ  

 

2. ການຄາດຄະເນ ການຂາຍຕໍ່ເດືອນ:  

ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າ ຄາດຄະເນການຂາຍປະຈໍາເດືອນຂອງເຈົ້າ. ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້

ດັ່ງນີ້: 

 ປຽບທຽບກັບຕົວເລກຍອດຂາຍສໍາລັບໄລຍະເວລາດຽວກັນກັບຂອງປີທີ່ຜ່ານ

ມາ 

 ການປຽບທຽບກັບພໍ່ຄ້າຫັດຖະກໍາອື່ນໆ 

 ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດກັບລູກຄ້າຫລັກ 

 ການທົດລອງພາກສະຫນາມໂດຍມີຜະລິດຕະພັນແຕກຕ່າງກັນຈຳນວນໜຶ່ງໃນ

ການທົດລອງ - ສິ່ງທີ່ຂາຍໄດ້ໄວກວ່າ, ຫຼາຍກວ່າເປັນຕົ້ນ (ນີ້ບໍ່

ແມ່ນວິທີທີ່ດີ ຖ້າຫາກວ່າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການລົງທຶນສູງ)  

 ສັ່ງລ່ວງໜ້າ: ເຮັດສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຍ່ອມດີກ່ວາສັນຍາແບບ

ປາກເປົ່າ. 

ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດທີ 1 ເພື່ອເຮັດເປັນຕົວຢ່າງ [5 ນາທີ]. 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີຄາດຄະເນສິ່ງທີ່

ເຈົ້າສາມາດຕັ້ງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຈຳນວນ ສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າອາດຂາຍ

ໄດ້ຕໍ່ເດືອນ. ເມືອເຈົ້າຮູ້ຈັກ ສອງຢ່າງນີ້ແລ້ວ, ໃຫ້ເອົາໃຈ

ໃສ່ເລື່ອງຕົ້ນທຶນຂອງເຈົ້າ.  

 

 

ກິດຈະກຳ 4ຂ: ຮູ້ຈັກຕົ້ນທຶນ (ຄົງທີ່/ປ່ຽນແປງ)  

[10 ນາທີ] ຕອນນີ້ ເຈົ້າມີແນວຄິດກ່ຽວກັບຈຳນວນສິນຄ້າທີ່

ເຈົ້າຄາດຫວັງທີ່ຈະຂາຍ ແລະ ຄາດຄະເນລາຄາທີ່ຄວນຂາຍ, ແຕ່ເຈົ້າ

ບໍ່ສາມາດຍືນຍັນຈຳນວນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້  ຈົນກວ່າເຈົ້າໄດ້ຄິດ
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ໄລ່ຕົ້ນທຶນໃນການຂາຍສິນຄ້າເຈົ້າຂາຍ. ຕົ້ນທຶນທີ່ກ່ຽວ

ຂ້ອງກັບທຸລະກິດນີ້ມີຫລາຍປະເພດ. ໃນກິດຈະກຳ 4ຂ ພວກເຮົາຈະ

ໄດ້ອ່ານຜ່ານນິຍາມຂອງປະເພດຕົ້ນທຶນຕ່າງໆ.  

 

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ປະກອບມີ ຄຳນິຍາມຂອງຕົ້ນທຶນແຕ່ລະປະເພດ. ຈົ່ງພາກັນ

ອ່ານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດກິດຈະກຳຕໍ່ໄປໃຫ້ສໍາເລັດ. ສະນັ້ນແລ້ວ, 

ເຈົ້າຄວນຈື່ໄວ້ວ່າ:  

 ປ່ຽນແປງ: ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດລົງອີງຕາມຈຳນວນວຽກທີ່ເຮັດ ຫຼື 

ຈຳນວນທີ່ຂາຍ  

 ຄົງທີ່: ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດ 

ຫຼື ສິ່ງທີ່ຂາຍ  

 

ຄ

ຳ

ສ

ັ

ບ

ທ

ີ

່

ໃ

ຊ

້ 

ຄຳນິຍາມ 

ຕ

ົ

້

ນ

ທ

ຶ

ນ

ປ

່

ຽ

ນ

ແ

ປ

ງ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂຶ້ນກັບຈໍານວນສິນຄ້າທີ່ຖືກຂາຍ 

ລວວມີວັດຖຸດິນ ແລະ ຄ່າຈ້າງພະນັກງານ. ພໍ່ຄ້າເຄື່ອງຫັດຖະກໍາຈະລວມ

ເອົາຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່າຝາກສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າທາງໄປສະນີ 

ແລະ ອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ: ໂທລະສັບແມ່ນຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ, ແຕ່ບໍ່ໝາຍ

ເຖິງໜ່ວຍໂທລະສັບ, ຂຶ້ນກັບຈໍານຄັ້ງທີ່ໂທ ແລະ ເວລໂທ.  
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1. ດຽວນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຮັດບົດຝຶກຫັດສັ້ນໆ. 

2. ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດສາມາດຢືນຂຶ້ນ (ບໍ່ມີໃຜນັ່ງຢູ່ລໍ້

ເຫຼື່ອນ ຫຼື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຍ່າງຫຼືຢືນໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ) 

ເລີ່ມເຮັດບົດຝຶກຫັດກັບທຸກຄົນທີ່ຢືນຢູ່ນັ້ນ. 

ວ

ັ

ດ

ຖ

ຸ

ດ

ິ

ບ 

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວັດຖຸດິບພື້ນຖານທີ່ນໍາໃຊ້ຜະລິດສິນຄ້າ. 

ຕົວຢ່າງ: ການຫຸ່ມຫໍ່ສໍາລັບການເຄື່ອງເພັດພອຍ ຫຼື ປ້າຍໂລໂກສໍາລັບ

ຜະລິດຕະພັນນັ້ນ. ວັດຖຸດິບກໍ່ນອນຢູ່ໃນຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງເພາະວ່າ

ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງຕາມຈໍານວນສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຂາຍອອກໄປ. 

ຄ

່

າ

ແ

ຮ

ງ

ງ

າ

ນ 

ຕົ້ນທຶນຄ່າຈ້າງພະນັກງານແມ່ນຈໍານວນເງິນຂອງຄ່າແຮງງານທີ່ເຈົ້າ

ຈ່າຍໃຫ້ຕົວເຈົ້າເອງ, ພະນັກງານຂອງເຈົ້າ ຫຼື ຄ່ານາຍໜ້າທີ່ເຈົ້າ

ຈ່າຍໃຫ້ໃນການຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ເຈົ້າ. (ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຈັດການຢູ່ຮ້ານຢູ່

ສະຖານີລົດເມ). ຕົ້ນທຶນຈ້າງພະນັກງານກໍ່ນອນຢູ່ໃນຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ 

ເພາະວ່າ ຈໍານວນເງິນປ່ຽນແປງຕາມສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຂາຍ (ຕົວຢ່າງ: ຜູ້

ຈັດການຮ້ານ - ບໍ່ໄດ້ຄ່າຈ້າງເປັນປົກກະຕິ, ເປັນເປີເຊັນຂອງຈໍານວນ

ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຂາຍ). ຄ່າແຮງງານຂອງເຈົ້າກໍ່ຄວນຂຶ້ນຢູ່ກັບຈໍານວນ

ສິນຄ້າທີ່ເຈົ້າສາມາດຜະລິດອອກມາເຊັ່ນດຽວກັນ.  

ຕ

ົ

້

ນ

ທ

ຶ

ນ

ຄ

ົ

ງ

ທ

ີ

່ 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ແມ່ນຈະບໍ່ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຂາຍ ເຊັ່ນ ໜ້າຮ້ານ  ,ໜ

່ວຍໂທລະສັບ ເປັນຕົ້ນ .  

10 ນາທີ 
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3. ຜູ້ອ່ານຂອງກຸ່ມຈະອ່ານແຕ່ລະປະໂຫຍກ ແລະ ກວດກາເບິ່ງວ່າຄໍາຕອບ

ຖືກຕ້ອງບໍ່. ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າຕົ້ນທຶນທີ່ເວົ້າມານັ້ນເປັນຕົ້ນ

ທຶນຂໍໃຫ້ນັ່ງລົງ. ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຄິດວ່າມັນແມ່ນຕົ້ນທຶນປ່ຽນ

ແປງ, ໃຫ້ຢືນຢູ່ຄືເກົ່າ. 

4. ຜູ້ທີ່ຕອບຜິດ, ໃຫ້ແຍກອອກຈາກກຸ່ມ ເພາະວ່າຕອບບໍ່ຕົງກັບບົດຝຶກ

ຫັດ. 

5. ຜູ້ຊະນະແມ່ນຜູ້ທີ່ຍັງຢືນຕອບຄໍາຖາມສຸດທ້າຍ. 

6. ຈົ່ງເບິ່ງຄໍາຕອບຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຖ້າເຈົ້າເຮັດບົດຝຶກຫັດແລ້ວ 

ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ທີ່ຕອບຜິດນັ້ນ. 

7. ເມື່ອເຈົ້າເຮັດບົດຝຶກຫັດສໍາເລັດແລ້ວ, ຜູ້ອ່ານຂອງກຸ່ມຈະອ່ານ

ຜ່ານຕົວຢ່າງໃນການຂຶ້ນງົບປະມານ ແລະ ຕັ້ງລາຄາໃຫ້ແກ່ພວເຈົ້າ. 

 

 

ລາຍການ 
ປ່ຽນ

ແປງ 

ຄົງ

ທີ່ 

ຄ່າເຊົ່າຮ້ານຕໍ່ເດືອນ 

 
  

ຄ່ານາຍໜ້າຝາກຂາຍຫັກເປັນອັດຕາສ່ວນຈາກສະຖານີ

ລົດເມ 

 

  

ຄ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກ 

 
  

ຄ່າກາເຟພະນັກງານ 

 
  

ຄ່າເດີນໄຟຟ້າເຂົ້າຮ້ານ  

 
  

ຄ່າໂທລະສັບລາຍເດືອນ  

 
  

ອຸປະກອນ +ນ້ຳຢາ ອະນາໄມ  

 
  

ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອສົ່ງຕ່າງປະເທດ 

 
  

ຄ່າຈ້າງພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ  

 
  

ຄ່າສິນເຊື່ອຢືມເງິນນຳລຸງ 

 
  

ຈ່າຍຄ່າພັກເຊົາສຳລັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ  

 
  

ຄ່າເດີນທາງໄປເອົາຜະລິດຕະພັນນຳໝູ່ບ້ານແຫຼ່ງ

ຜະລິດ  

 

  

ຄ່າເດີນເທິງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ

ຫັດຖະກຳໃນຕົວເມືອງ 

 

  

ຜ້າປູໂຕະໜ້າຮ້ານອັນໃໝ່  

 
  

ມີດຕັດ 

 
  

ປ້າຍໜ້າຮ້ານ   
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ນາມບັດ +ສັນຍາລັກຮ້ານ  

 
  

ກັບຢາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຕະຫຼາດ  

 
  

ການຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າຕອນຂາຍ  

 
  

 

 

 
ຕາຕະລາງ  ຄຳຕອບ 

ລາຍການ 

ປ່ຽນ

ແປງ 

ຄົງ

ທີ່ 

ຄ່າເຊົ່າຮ້ານຕໍ່ເດືອນ 

 
   

ຄ່ານາຍໜ້າຝາກຂາຍຫັກເປັນອັດຕາສ່ວນຈາກສະຖານີ

ລົດເມ 

 

   

ຄ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກ 

 
   

ຄ່າກາເຟພະນັກງານ 

 
   

ຄ່າເດີນໄຟຟ້າເຂົ້າຮ້ານ  

 
   

ຄ່າໂທລະສັບລາຍເດືອນ  

 
   

ອຸປະກອນ +ນ້ຳຢາ ອະນາໄມ  

 
   

ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອສົ່ງຕ່າງປະເທດ 

 
   

ຄ່າຈ້າງພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ  

 
   

ຄ່າສິນເຊື່ອຢືມເງິນນຳລຸງ 

 
   

ຈ່າຍຄ່າພັກເຊົາສຳລັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ  

 
   

ຄ່າເດີນທາງໄປເອົາຜະລິດຕະພັນນຳໝູ່ບ້ານແຫຼ່ງ

ຜະລິດ  

 

   

ຄ່າເດີນເທິງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ

ຫັດຖະກຳໃນຕົວເມືອງ 

 

   

ຜ້າປູໂຕະໜ້າຮ້ານອັນໃໝ່  

 
   

ມີດຕັດ 

 
   

ປ້າຍໜ້າຮ້ານ 

 
   

ນາມບັດ +ສັນຍາລັກຮ້ານ  

 
   

ກັບຢາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຕະຫຼາດ  

 
   

ການຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າຕອນຂາຍ     



ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຮ້ານຄ້າ  

34 

 
 

[20 ນາທີ] ດຽວນີ້, ພວກເຮົາຈະເບິ່ງຜ່ານບາງຕົວຢ່າງ ແລະ 

ແບບຢ່າງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບລາຄາ ແລະ ຜົນ

ກໍາໄລຂອງເຈົ້າໂດຍອີງຕາມຕົນທຶນປ່ຽນແປງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄົງ

ທີ່. ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ເທົ່າທຶນ - ເຊັ່ນ ກວມເອົາຄ່າ

ໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດ, ທຸລະກິດກໍ່ອາດລົ້ມລະລາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າ

ຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດຕົ້ນທຶນລົງ ຫລື ເພີ່ມລາຄາຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ

ຕົ້ນທຶນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ນາງ ສໍາລີ. 

 

 

 

ຕົ້ນທຶນຜັນປ່ຽນ (ຄ່າແຮງງານ/ຄ່າຈ້າງ) 

ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ (ວັດຖຸດິບ) 

ວັດຖຸດິບ ເທົ່າໃດ? ລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍ? ຕົ້ນທຶນຕໍ່

ຜະລິດຕະພັນ? 

ໂລໂກພິມໃສ່ຖົງ

ສີນ້ຳຕານ  
1 100, 000 ກີບ ຕໍ່ 

100 ອັນ 

1, 000 ກີບ  

ໂລໂກສະຕິກເກີ 1 50, 000 ກີບ  ຕໍ່ 

100 ອັນ 

500 ກີບ  

ຕົ້ນທຶນທັງໝ

ົດຕໍ່ຜະລິດຕະ

ພັນ 

1, 500 ກີບ  

ລວມຕໍ່ເດືອນ 18.8 (ຄຳນວນຈາກຄັ້ງຫຼ້າສຸດ) 

ຕົ້ນທຶນຕໍ່

ເດືອນ 
22,8 00 ກີບ  ສຳລັບ ຕົ້ນທຶນຜັນປ່ຽນ ທີ່ເປັນວັດຖຸດິບ 

ໃຜ? 

 

ຕໍ່ເດືອນ ອັດຕາຄ່າຈ້າງ 
ຕົ້ນທຶນຕໍ່

ເດືອນ 

ບຸກຄົນ: ຂ້ອຍເອງ 

5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່

ມື້ x 6 ມື້ ຕໍ່

ອາທິດ x 4 ອາທິດ

ຕໍ່ເດືອນ = 120 

ຊົ່ວໂມງ 

10,000 ກີບຕໍ່

ຊົ່ວໂມງ 
1,200,000 ກີບ 

ບຸກຄົນ: ພະນັກງານ

ປະຈຳສະຖານີລົດເມ 

ຄາດຄະເນ ຂາຍໄດ້ 10 

ອັນຕໍ່ເດືອນ 

ສຳລັບສິນຄ້າລາຄາ 

15,000 ກີບ (ຈາກການ

ຄຳນວນຫຼ້າສຸດ) = 

150,000 

10% ຈາກການຂາຍ 15,000 ກິບ 



ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຮ້ານຄ້າ  

35 

 ກີບ 

ຕົ້ນທຶນຕໍ່

ເດືອນ 
 

ເປີເຊັນຂອງຄົນຂາຍເຄື່ອງທີ່ສະຖານີລົດເມທີ່ສາມາດເປັນການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ

ຂອງວັດຖຸດິບ, ແຕ່ຄົງໄວ້ເປັນຄ່າແຮງງານດີກວ່າ.  

 

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ 

ລາຍການ ລາຄາທີ່ຊື້ ຈຳນວນເດືອນທີ່

ມີການໃຊ້ງານ 

ຕົ້ນທຶນຕໍ່

ເດືອນ 

ຄ່າເຊົ່າຄົນຂາຍ

ຢູ່ຕະຫຼາດ  
- - 40,000 ກີບ 

ຄ່າເຊົ່າຄົນຂາຍ

ວາງສະແດງຢູ່

ຮ້ານກາເຟ 

- - 10,000 ກີບ 

ໜ້າໂຕ໊ະຮ້ານ

ທີ່ຕະຫຼາດ 
100,000 ກີບ 24 4,000 ກີບ  

ໃບປິວ 50,000 ກີບ 12 2,000 ກີບ  

ປ້າຍຮ້ານ 100,000 ກີບ 24 4,000 ກີບ  

ປ້າຍທີ່ໃຊ້ຢູ່

ຮ້ານກາເຟ 
20,000 ກີບ 24 8,000 ກີບ  

ປ້າຍທີ່ໃຊ້ຢູ່

ສະຖານີລົດເມ 
20,000 ກີບ 24 8,000 ກີບ  

ການເດີນທາງໄປຫາ

ແຫຼ່ງຜະລິດ 

(ເດືອນລະເທື່ອ) 

- - 80,000 ກີບ 

ຕົ້ນທຶນຄົງ

ທີ່ຕໍ່ເດືອນ 
156,000 ກີບ 

 

 
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດຕໍ່ເດືອນ* 

ປະເພດຂອງຕົ້ນທຶນ ຕົ້ນທຶນລວມຕໍ່ເດືອນ 

ວັດຖຸດິບ (ປ່ຽນແປງ) 22,500 ກີບ 

ຄ່າແຮງ (ປ່ຽນແປງ) 1,215,000 ກີບ  

ຄ່າທຸລະກຳ (ຄົງທີ່) 156,000 ກີບ 

ຕົ້ນທຶນລວມ(ຈ່າຍອອກ) ຕໍ່ເດືອນ  1,393,500 ກີບ  

ລາຄາ x ຂາຍ - ຕົ້ນທຶນ = ກຳໄລ 
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ພວກເຮົາໃຊ້ການຂາຍຂອງເຈົ້າໃນຕະຫຼາດມືດວັນເສົາ; ເຈົ້າຕ້ອງການຄິດໄລ່ຄືກັນ

ສຳລັບໃນກໍລະນີຮ້ານຄ້າ ໃນສະຖາ ນີລົດເມ ແລະ ຮ້ານກາເຟ 

ຂັ້ນຕອນ

ທີ 2 

ຂາຍຕໍ່

ເດືອນ 
_ ຕົ້ນທຶນ = ກຳໄລ 

1,560,000 

ກີບ 
 

1,393,500 

ກີບ 
 170,000 ກີບ 

ຂັ້ນຕອນ

ທີ 1 

ລາຄາ 

 
X 

ຂາຍ 

 
= 

ຂາຍຕໍ່

ເດືອນ 

15,000 ກີບ  104  
1,560,000 

ກີບ 

ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາເບິ່ງຕົ້ນທຶນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ນາງ ສໍາ

ບີ ໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງໃນການກະກຽມ. ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບເຮືອນ, 

ເຈົ້າຄວນເຮັດແບບຢ່າງໃຫ້ສໍາເລັດຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດ

ວຽກງານທີ່ດີດ ຂໍ້ 3.2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນກໍາໄລຂອງເຈົ້າ.  

 

ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຂຶ້ນງົບປະມານ ແລະ ການຕັ້ງລາຄາ

ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີຂອງເຈົ້າ. ເຮັດຂໍ້ທີ 

3 ຢ່າງລະອຽດຍ້ອນວ່າມັນເປັນຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນ. ໃນກິດະກໍານີ້, ທີ່

ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະເພດຕົ້ນທຶນທທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 

ແລະ ສຶກສາເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງວິທີການສ້າງຜົນກໍາໄລອີງໃສ່ກໍລະນສຶກສາຂອ

ນາງ ສໍາລີ 

 

 

ກິດຈະກຳ 4ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ໃນກິດຈະກໍາສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້, ເຈົ້າຈະໄດ້ເລືອກເອົາວິທີ

ປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ຈົ່ງຈົດ

ຈໍາສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ສົນທະນານັ້ນ, ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອ

ບັນທຶກຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ.  

 

 

 

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 4 ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ

ເລກ 1- 3 ງານເນີນດໍາເພື່ອປັບປຸງການຕ້ອງການສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານ

10 ນາທີ 
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ທ່ານທຸລະກິດຂອງ .ຕາມອີງແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການມີການປັບປຸງໃດ

ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາໃນຢູ່ມາຮຽນໄດ້ທ່ານທີ່ສິ່ງ ?ຖ້າມີ ,

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ . 

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ  ,ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງເປັນແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະ

ນີ້ .  

 

 

ຕາຕະລາງ  4ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະເຮັດ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຈະຮັບຜິດຊອບ 

    

    

    

 

 
ບົດນີ້ເປັນບົດທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ. ຈົ່ງເບິ່ງສິ່ງທີ່ເຈົ້າ

ບັນທຶກໄວ້ ແລະ ອ່ານຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່

ດີ, ຂໍ້ 3 ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິຊາ

ນີ້. ບົດຮຽນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເນື້ອໃນໂດຍລວມກ່ຽວກັບ

ຕົ້ນທຶນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ສຶກສາການຄາດຄະເນການຕັ້ງລາຄາ ແລະ 

ການຂາຍປະຈໍາເດືອນ.  
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ບົດທີ 5: ລະບົບ

ທີ່ຕ້ອງການ

ປັບປຸງ  
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ບົດທີ 5: ລະບົບທີ່ຕ້ອງການ

ປັບປຸງ  

 

 

 

 

 

ໃນບົດນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບດໍາເນີນທຸລະກິດຂັ້ນ

ພື້ນຖານ ເພື່ອຄຸມສິນຄ້າ/ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ດ້ານການເງິນ. ເຈົ້າຈະໄດ້

ເຮັດ 2 ກິດຈະກຳ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

 ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ພາບລວມກ່ຽວກັບລະບົບແຕ່ລະປະເພດທີ່ເຈົ້າສາມາດນຳ

ໃຊ້ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກການໄຫລວຽນຂອງເງິນ ແລະ ສິນຄ້າ.  

 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າວິເຄາະບັນຫາທຸລະກິດທົ່ວໄປ ແລະ ດຶງບັນດາ

ລະບົບນັ້ນອອກມາເພື່ອສາມາດນໍາມາແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ.  

 

 

ກິດຈະກຳ 5ກ: ການແກ້ໄຂບັນຫາທຸລະກິດທົ່ວໄປ  

 

ໃນກິດຈະກໍາ 5ກ ເຈົ້າຈະໄດ້ທົບທວນຄືນບັນດາເຄື່ອງມືທີ່

ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາມາແລ້ວນັ້ນ ແລະ ສຸມໃສ່ເຖິງວິທີທີ່ສາມາດໃຊ້

ແກ້ໄຂບັນຫາທຸລະກິດທົ່ວໄປ. ພວກເຂົາຈະອ່ານ 4 ເລື່ອງ ແລະ 

ຫຼັກຈາກນັ້ນເຮັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດ .  

 

 

 

 

 

 

ເອື້ອຍຂອງເຈົ້າຜູ້ທີ່ຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກໍາຢູ່ໃນຕະຫຼາດທີ່ຣີສອດແຄມ

ທະເລແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ບອກເຈົ້າວ່າ ນາງ ໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ຕ້ອງລົງທຶນ

ເງິນຈໍານວນໜຶ່ງໃນທຸລະກິດຂອງນາງ . ລາວຕ້ອງການຍ້າຍໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ

ກາງແຈ້ງ ເພື່ອ ປິດບັນຫານ້ອຍໆທີ່ຢູ່ຕະຫຼາດໃນຮົ່ມ . ນັກລົງທຶນໄດ້

ໃຫ້ນາງຂຽນແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບທໍາມະດາ, ງ່າຍໆ ເພາະລາວຢາກໃຫ້

ທຸລະກິດຂອງເອື້ອຍຂອງເຈົ້າຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ.  

3 

 

2 35 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

 

ເລື່ອງທີ 1: 
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ໝູ່ຂອງເຈົ້າໄດ້ບອກເຈົ້າວ່ານາງຄິດວ່າເຖິງເວລາທີ່ຕ້ອງຂະຫຍາຍທຸລະ

ກິດຂອງນາງ ແຕ່ນາງບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າຈະເຮັດແນວໃດ  ແລະ ຈະເລີ່ມຈາກຈຸດໃດ. ນາງ

ຮູ້ວ່າມີຫຼາຍໆການພັດທະນາທີ່ກໍາລັງເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່  ແລະ ບັນດາທຸລະ

ກິດໃໝ່ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ. ບັນຫາຫຼັກຂອງນາງແມ່ນນາງບໍ່ຮູ້

ວ່ານາງຈະສ້າງກໍາໄລໃນຕອນນີ້ໄດ້ແນວໃດ. ນາງຄວນຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງນາງບໍ່?  

 

 

 

ຜູ້ຍິງທີ່ຊ່ວຍເຈົ້າຂາຍສິນຄ້າຂອງເຈົ້າໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ສະຖານີ

ລົດເມ ຂໍກະເປົາເງິນຈໍານວນໜຶ່ງເພີ່ມ ເພາະລາວຫາກໍ່ຂາຍອອກໝົດແລ້ວ. 

ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຂົນສົ່ງກະເປົາເງິນໃຫ້ລາວ ແລະ ຖາມເອົາເງິນຄ່າກະເປົາທີ່

ນາງຂາຍໄປນັ້ນ ແລະ ນາງກໍ່ເອົວເງ້ິນໃຫ້ເຈົ້າ 120,000 ກີບ (ຕົວຢ່າງ: ນາງ 

ຂາຍ 8 ໜ່ວຍ ໃນເວລາ 1.50). ເຈົ້າສັບສົນໜ້ອຍໜຶ່ງເພາະຕາມປົກກະຕິແລ້ວ

ເຈົ້າໃຫ້ນາງແຕ່ລະຢ່າງແມ່ນ 10 ໜ່ວຍ, ແຕ່ນາງເວົ້າວ່າເຈົ້າໃຫ້ນາງ 8 ໜ

່ວຍ.  

 

 

ເຈົ້າໄດ້ກ່າວປາໃສສັ້ນໆທີ່ກຸ່ມຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ . ພວກເຂົາໄດ້ບອກໃຫ້

ເຈົ້າເວົ້າກ່ຽວກັບ ‘ການບັນທຶກການເຮັດທຸລະກຳ ທາງທຸລະກິດ ເຂົ້າ ແລະ 

ອອກ’.  

 

 

 

1. ເຈົ້າຈະເຫັນແບບຢ່າງທີ່ເຈົ້າໄດ້ສົນທະນາໃນມື້ນີ້ຢູ່ເຈ້ຍຟຣິບ

ຊາດທີ 2 ຫຼື ໃນເຈ້ຍຂອງເຈົ້າເອງ.   

2. ລະບຸບັນຫາ ແລະ ຕອບຄຳຖາມຂອງແຕ່ລະເລື່ອງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. 

 ເອກະສານໃດທີ່ເຈົ້າໃຊ້?  

 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃສ່ເອກະສານນີ້? 

3. ເຮັດວຽກເປັນຄູ່ເພື່ອຫາລະບົບດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ແຜນວາດ  ຫຼື ໃນເຈ້ຍ

ທີ່ມີຢູ່ທີ່ເຂົ້າກັບບັນຫາໃນຕາຕະລາງ  5ກ.  

4. ຖ້າເຈົ້າມີແນວຄິດທີ່ແຕກຕ່າງໃຫ້ອະທິບາຍເຫດຜົນໃຫ້ຜູ້ອື່ນ

ຊາບ.  

ເລື່ອງທີ 2: 

ເລື່ອງທີ 3 

 

ເລື່ອງທີ 4 

 

25 ນາທີ 
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5. ເຈົ້າສາມາດຫາແບບຢ່າງໄດ້ຢູ່ໃນຂໍທີ 3 ແລະ 1 ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ  

ຕາຕະລາງ 5ກ: ລະບົບທີ່ຕ້ອງການປັບປຸງ  

ແບບທີ່ຂ້ອບໄດ້ລະບຸ

ໄວ້/ຕໍ່ເຈ້ຍ 

ຂ້ອຍມີ ຂ້ອຍຕ້ອງການ  

  ມີ  ບໍ່ມີ  ຕ້ອງການ  ບໍ່

ຕ້ອງການ  

  ມີ  ບໍ່ມີ  ຕ້ອງການ  ບໍ່

ຕ້ອງການ  

  ມີ  ບໍ່ມີ  ຕ້ອງການ  ບໍ່

ຕ້ອງການ  

  ມີ  ບໍ່ມີ  ຕ້ອງການ  ບໍ່

ຕ້ອງການ  

  ມີ  ບໍ່ມີ  ຕ້ອງການ  ບໍ່

ຕ້ອງການ  

  ມີ  ບໍ່ມີ  ຕ້ອງການ  ບໍ່

ຕ້ອງການ  

  ມີ  ບໍ່ມີ  ຕ້ອງການ  ບໍ່

ຕ້ອງການ  

  ມີ  ບໍ່ມີ  ຕ້ອງການ  ບໍ່

ຕ້ອງການ  

ທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນກຳເລັດ  ແລະ ມີການບໍລິຫານທີ່ດີຈະ

ຕ້ອງມີການລຽງເອກະສານ, ລະບົບ ແລະ ການບັນທຶກ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າ

ຂອງຮ້ານຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ : ການຕິດຕາມສິນຄ້າ 

(ສາງສິນຄ້າ) ແລະ ການບັນທຶກທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ (ເງິນເຂົ້າ 

ແລະ ເງິນອອກ). ສິ່ງສຳຄັນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ການມີ ເອກະສານທຸລະ

ກິດຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການກູ້ຢືມ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານ

ເງິນອື່ນໆ. ກິດຈະກຳ ນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ເຖິງສິ່ງ

ທີ່ລະບົບຕ້ອງມີສຳລັບເຈົ້າ ແລະ ສິ່ງເຈົ້າສາມາດໃຊ້ ລະບົບ 

ນີ້ໄດ້1.  

 

                                                 
1  ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນ: ເລື່ອທີ1: ແບບແຜນທຸລະກິດ, ເລື່ອງທີ 2: 

ຕົ້ນທຶນທັງໝົດຕໍ່ເດືອນ, ເລື່ອງທີ 3: ໃບເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ, ເລື່ອງທີ 4: ການຈົດ

ບັນທຶກແບບງ່າຍດ່າຍ  
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ກິດ

ຈະກຳ 

5ຂ: 

ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

  

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ 5 ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ໂດຍຂຽນເລກ 1- 3 ດໍາເພື່ອປັບປຸງການຕ້ອງການສິ່ງປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານ

ທ່ານທຸລະກິດຂອງງານເນີນ .ອີງແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການມີການປັບປຸງໃດ

ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາໃນຢູ່ມາຮຽນໄດ້ທ່ານທີ່ສິ່ງຕາມ ?ຖ້າມີ ,

ແມ່ນລະບົບໃດທີ່ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະປະຕິບັດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ . 

2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ. 

3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍ  ,ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງເປັນແຕ່ງຕັ້ງວ່າໃຜຈະ

ນີ້ .  

 

ຕາຕະລາງ 5ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ 

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້, ເຈົ້າໄດ້ທົບທວນຄືນບາງຕົວແບບທີ່ເຈົ້າມີ 

ແລະ ໄດ້ເຫັນວິທີທີ່ຕົວແບບດັ່ງກ່າວ  ສາມາດສ້າງຄວາມແຕກ

ຕ່າງແກ່ທຸລະກິດ. ບົດນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າລະບຸຕົວແບບທີ່

ເຈົ້າສາມາດ ໃຊ້ໄດ້ ຈາກປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງບົດນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ເລືອກເອົາວິທີ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ຈື່

ໄວ້ວ່າທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາມີເພື່ອ

ບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມານັ້ນ.  

10 ນາທີ 
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ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າຫຼັງຈາກນັ້ນການຝຶກອົບຮົມ. 

ຕົວແບບຍັງມີຢູ່ ຂໍ້ທີ 3.3 ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກ

ງານທີ່ດີອີກດ້ວຍ. 
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ບົດທີ 6: ແຜນ

ປະຕິບັດງານທີ່

ເປັນບຸລິມະສຸດ  
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ບົດທີ 6: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່

ເປັນບຸລະມິະສິດ  
 

 

 

 

 

 

ພ້ອມກັບວຽກທີ່ມາກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງບໍ່ງາຍ

ຕະຫຼາດເລີຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງສຳລັບການປ່ຽນແປງທີ່ເຈົ້າ

ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເປັນ. ໃນພາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ເບີ່ງທີ່ວຽກທີ່ເຈົ້າໄດ້

ສຳລັບໃນຊ່ວງເວລາຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງແຜນດຳເນີນງານແບບງ່າຍດາຍເພື່ອ

ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳດຽວ.  

 

ກິດຈະກຳ 6ກ: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ  

 

ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນ, ບົດຕໍ່ບົດ ເພື່ອສຶກສາຈາກ

ບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ເປັນຂອງເຈົ້າທີ່ໄດ້

ລະບຸໃນບົດກ່ອນໜ້ານີ້.  

 

1. ສົນທະນາພາຍໃນກຸ່ມ  .ໄດ້ຈາກລະກິດຈະກຳທີ່ສິ່ງງານໃຫ້ທຸກໆຄົນລາຍ

ກມຈາກເລີ່ດຍໂມາ ຜ່ານິດຈະກຳທຳອິດ .   

2. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ໃຊ້ຕາຕະລາງ  9 ກ: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ເປັນ

ບຸລິມະສິດ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເບິ່ງແຜນປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດ

ແລ້ວນັ້ນ ແລະ ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ຢາກປ່ຽນແປງ 

ທີ່ທ່ານຕ້ອງການນຳສະເໜີ ແລະ ຈະເລີ່ມເມື່ອໃດ  ,ພາຍໃນ 1 ອາທິດ ?ພາຍ

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

40 ນາທີ 

 

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ 

40 ນາທີ 



ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN  

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຮ້ານຄ້າ  

48 

3. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນນຳສະເໜີແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງ

ຕົນ ແລະ ໃຫ້ກຸ່ມປະຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບແຜນການດັ່ງກ່າວວ່າຄວນ

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

4. ການທົນທະນາເປັນກຸ່ມ  ,ເວລາໃນການພົບປະກັນອີກກໍທ່ານສາມາດເພີ່ມ

ໄດ້ ,ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເພື່ອຝຶກແອບບາງກິດຈະກຳເພີ່ມ

ເຕີມ ,ເຊັ່ນ ການກຳນົດຕົ້ນທຶນ .ເຈົ້າສາມ າດວາງແຜນທີ່ຈະພົບກັນ

ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປ່ຽນແປງ

ທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ນຳສະເໜີໄປ .  
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ຕາຕະລາງ 6ກ: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ  

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະ

ປ່ຽນແປງ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເມືອໃດ? ໃຜເປັນຄົນ

ຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

    

    

    

 

ການຈັດລຳດັບການປະຕິບັດວຽກງານ  ,ເຮັດສຳເລັດກິດຈະກຳທີ່ທ່ານໄດ້

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນທີ່

ທ່ານອົບຮົມນີ້ ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ວຽກງານຂອງ .ຍັງທ່ານ

ອມກັບປຶ້ມຄູ່ມືການພ້ເຂົ້າສາມາດນຳໃຊ້ ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີກ່ຽວກັບ

ການການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃນໃຫ້ຕົນເອງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ. 

ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະສຶກສາທຸກຂໍ້ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີໃນມື້ນີ້. ເຈົ້າສາມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໃບສັ່ງຊື້ 

ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນດ້ວຍຕົວເອງ. 

 

ນີ້ແມ່ນຕ້ອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ  .ນີ້ທ່ານສາມາດເຮັດການປະເມີນຕອນ

ຜົນຕົນເອງ .ໃນອີກ 2 - 3 ໃຫ້ຕິດຕາມຕື່ມາງຢ່ເດືອນຂ້າງໜ້າຍັງຈະມີບາງ .  
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ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ 
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ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ: 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດສຳລັບກິດຈະກຳ 4ກ: 

 

 

 

ການຄາດຄະເນລາຄາສິນຄ້າ* 

 1: ກະເປົາເງິນຖົງ

ເຂົ້າ 

2: 3: 

ສິ່ງທີ່ລູກ

ຄ້າຈະຈ່າຍ 

15,000 ກີບ   

ລາຄາຄູ່ແຂ່ງ

ສູງສຸດ  

 

ລາຄາຄູ່ແຂ່ງ

ຕ່ຳສຸດ  

22,500 ກີບ (ຂາຍ

ຢູ່ຮ້ານໃນເມືອງ)  

12,500 ກີບ (ຂາຍ

ຢູ່ເຮືອນ) 

  

ລາຄາຂອງຂ້ອຍ  

(ກ່ອນໃຫ້ສ່ວນ

ຫຼຸດ) 

15,000 ກີບ   

 

 

ການຄາດຄະເນການຂາຍປະຈຳເດືອນ 

ເດືອນ ຜະລິດຕະ

ພັນ 1 

ຜະລິດຕະ

ພັນ 2 

ຜະລິດຕະ

ພັນ 3 

ຜະລິດຕະ

ພັນ 4 

ຜະລິດຕະ

ພັນ 5 

1  80     

2 90     

3 100     

4 150     

5 100     

6  100     

ລວມ (ຫຼາຍ

ກວ່າ 6 

ເດືອນ) 

620     

ສະເລ່ຍ 104     

1 
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ປະຈຳເດືອນ  

 

 

 

 

 

ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ ສຳລັບກິດຈະກຳ 5ກ 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: ອາດຈຳເປັນຕ້ອງມີເຈ້ຍຟຣິບຊາດຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງແຜ່ນ ກໍ່ຕໍ່

ເມື່ອເຈົ້າເຫັນສັນຍາລັກ ແລະ ຕົວເລກຂ້າງເທິງນັ້ນ. 

 

ແບບຢ່າງທີ 1: ການປະເມິນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ 

 ມາດຖານຄວາມສຳເລັດ  

ດີ  

 ທຳມະ

ດາ 

 

ບໍ່

ດີ 

ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງໄດ້?     

1. ສະຖານທີຂອງທຸລະ

ກິດ/ບ່ອນຂາຍ 

    

2. ຮູ້ຈັກຕົ້ນທຶນຂອງ

ທຸລະກິດຕົນເອງ 

    

3. ຄຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະ

ພັນ 

    

4. ລູກຄ້າ     

5. ບ່ອນເກັບມ້ຽນ

ສິນຄ້າ 

    

6. ພາລະກິດປະຈຳວັນ     

7. ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່

ສະອາດ 

    

8. ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່

ເປັນລະບຽບ 

    

2 
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9. ຄວາມພໍໃຈຂອງທຸລະ

ກິດ 

    

10. ສະພາບອຸປະກອນ     

11. ຮູ້ຈັກໜີ້ຂອງຕົວ

ເອງ 

    

12. ຮູ້ຈັກຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງລູກຄ້າ 

    

13. ຕົ້ນທຶນຂອງລູກຄ້າ     

14. ລາຄາຂາຍ     

15. ຄວາມພ້ອມຂອງ

ຜະລິດຕະພັນ 

    

16. ຜະລິດຕະພັນທີ່ເສຍ

ຫາຍ 

    

17. ຜົນຜະລິດຂອງ

ພະນັກງານ 

    

18. ສະພາບການເຮັດວຽກຂອງ

ພະນັກງານ 
    

19. ມີລູກຄ້າພໍພຽງ      

20. ລວມຕົ້ນທຶນທັງໝ

ົດ 

    

21. ຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່

ໃນສະພາບດີ 

    

22. ຮູ້ຈັກໜ້າວຽກຂອງ

ພະນັກງານ 

    

23. ລູກຄ້າກັບມາອີກ      

24. ລາຄາຂາຍ     

25. ຄອບຄົວໃຫ້ຄວາມ

ຮ່ວມມື 

    

26. ເຕັກນິກການຕະຫຼາດ     

27. ພະນັກງານທີ່ມີທັກ

ສະ ແລະ 

ໜ້າເຊື່ອຖື 

    

28. ຄວາມພ້ອມຂອງການ     
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ກູ້ຢືມເງິນ 

29. ການລົງປຶ້ມ ເຮັດ

ບັນຊີ 

    

30. ຕິດຕາມການເງິນ     

31. ມີນັກທຸລະກິດທີ່

ດີ 

    

32 ຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າ

ໄດ້ຮັບ 

    

 

 

ແບບຢ່າງທີ 2: ລາຍລະອຽດທຸລະກິດ 

ລາຍລະອຽດທຸລະກິດ 

ຊື່ທຸລະກິດ:  

ປະເພດທຸລະກິດ:   ການຜະລິດ               ການໃຫ້ບໍລິການ 

 ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ     ຂາຍຍົກ 

 ອື່ນໆ 

ຜະລິດຕະພັນຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕ້ອງການຫຍັງ? 

 

ທຸລະກິດມີສິນຄ້າທີ່ເປັນ

ຜະລິດຕະພັນຫຍັງ? 

 

ໃຜທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງ

ສິນຄ້າ? 

 

ໃຜທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍການຊື້

ສິນຄ້າ? 
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ແບບຢ່າງທີ 3: ລາຍການກວດສອບແຜນດໍາເນີທຸລະກິດ 

ລາຍການກວດສອບແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດ 
  

1. ບົດສະຫຼຸບສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ  (ສະຫຼຸບ 1 - 5 ລຸ່ມນີ້) 

 ຊື່ທຸລະກິດ 

 ຊື່ເຈົ້າຂອງ 

 ວິໄສທັດ, ເຈົ້າຢາກເປັນແນວໃດໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ  

 ໂຄງສ້າງຂອງທຸລະກິດ  ,ໃຜທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ,ທີ່ໃດ.  

 ອະທິບາຍສິນຄ້າ ,ເຮັດຂຶ້ນມາຈັ້ງໃດ ...ໆລໆ.  

 ແມ່ນຫຍັງຄືໂອກາດທາງການຕະຫຼາດສຳລັບການຂາຍ  

  ເປົົ້າໝາຍການຂາຍພາຍໃນ 1, 2 ແລະ 3 ປີ 

ການຂໍກູ້ຢືມເງິນ: ຈຳນວນເທົ່າໃດ, ໃຊ້ເພື່ອຫຍັງ ແລະ ສາມາດ

ຮັບປະກັນການໃຊ້ຄືນເວລາທຸລະກິດສຳເລັດຜົນ  

 

2. ລາຍລະອຽດທຸລະກິດ: 

 ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນໂດຍສະເພາະເມື່ອທຽບກັບຄູ່ແຂ່ງ  

ພາບລວມຂອງທຸລະກິດລວມຖຶງລາຄາ ແລະ ການຕະຫຼາດ  

 

3. ວິເຄາະການຕະຫຼາດ: 

 ຄຳອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນສະເພາະເຊັ່ນວັດສະດຸ ຂະໜາດ, ນໍ້າໜ

ັກ 

 ຄຳອະທິບາຍເຖິງລູກຄ້າ ແລະ ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງຢາກຊື້ຈາກ

ເຈົ້າ 

 ປະເມີນສັກກະຍາພາບຕະຫຼາດ )ເຊັ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ ,

ໂຮງແຮງໃໝ່(  

 ການແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງ  ,ເປັນ ຫຍັງຂອງເຈົ້າຈຶ່ງດີກວ່າ 

ຈຸດຂາຍທີ່ແຕກຕ່າງ (ຕົວຢ່າງ ແຫຼ່ງຈາກທ້ອງຖິ່ນ  ,ອິນຊີທຳມະ

ຊາດ ,ທົນທານ ) 

 

4. ແຜນການບໍລິຫານ: 

ໂຄງສ້າງຂອງທຸລະກິດ  ,ໃຜຈະຮັບຜິດຊອບ ,ໃຜຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ  

 

5. ແຜນການຕະຫຼາດ: 

 ລາຄາທີ່ລູກຄ້າຈະຈ່າຍ  ,ສິ່ງທີ່ຄູ່ແຂ່ງໄລ່ເງິນຈາກຈາກ

ລູກ 

 ການຈຳໜ່າຍ ,ຫາຊື້ໄດ້ທີ່ໃດ  ,ການສັ່ງຈອງ...  

ການໂຄສະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຂາຍ  

 

6. ແຜນການເງິນ: 

 ເງິນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກູ້ເພື່ອລົງທຶນ ແລະ ເລີ່ມທຸລະ

ກິດ 

 ການເງິນໃນອະນາຄົດເວລາການກູ້ຢືມໝົດເວລາໃຊ້ຄືນອິງຕາມ

ກຳໄລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 

 ການປະຕິບັດວຽກງານ, ຕົວເລກທີ່ຄາດຄະເນສະແດງໃຫ້ເຫັນການ

ຂະຫຍາຍຕົວ  

 ໃບແຈ້ງສະຖານະພາບດ້ານການເງິນ, ການຄາດຄະເນຂອງລາຍຮັບ, ລາຍ
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ຈ່າຍ ແລະ ການລົງທຶນຂອງເຈົ້າທັງຫມົດ (ລວມທັງຊັບສິນ)  

 ໃບແຈ້ງລາຍຮັບສະແດງການປະຕິບັດງານທີ່ຄາດຄະນເໃນອີກ 3 ປີ, 

ລາຍຮັບແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ  

 ການວິເຄາະໄດ້ເທົ່າທຶນສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍຮັບຈາກການຂາຍທີ່

ສູງກ່ວາການໃຊ້ຈ່າຍ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸລະກິດ , ລາຍຈ່າຍ) 

 ກະແສເງິນສົດຄາດຄະເນສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການ

ເງິນທີ່ຈໍາເປັນ 

 ອຸປະກອນເປັນທຶນ (ຊັບສິນ) ເຊັ່ນ: ລາຍການທຸລະກິດ, 

ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນຂອງເຈົ້າເອງ 

 

 

ແບບຢ່າງທີ 4: ການຄາດຄະເນລາຄາ 

ການຄາດຄະເນລາຄາ* 

 1: ກະເປົາເງິນເຮັດ

ຈາກຜ້າໃບ 

2: 3: 

ລູກຄ້າຈ່າຍ

ໄດ້ເທົ່າໃດ 
   

ລາຄາຂອງຄູ່

ແຂ່ງສູງສຸດ  

ລາຄາຂອງຄູ່

ແຂ່ງຕ່ຳສຸດ 

 

 

  

ລາຄາຂອງຂ້ອຍ 

(ກ່ອນໃຫ້ສ່ວນ

ຫລຸດ) 

   

 

 

ແບບຢ່າງທີ 5: ການຄາດຄະເນການຂາຍປະຈໍາເດືອນ 

 

ການຄາດຄະເນການຂາຍ 

ເດືອນ ສິນຄ້າ

ທີ່ 1 

ສິນຄ້າ

ທີ່ 2 

ສິນຄ້າ

ທີ່ 3 

ສິນຄ້າ

ທີ່ 4 

ສິນຄ້າ

ທີ່ 5 

1       

2      

3      

4      

5      

6       

ລວມ (ຫຼາຍ

ກ່ວາ 6 
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ເດືອນ) 

ສະເລ່ຍ

ຕໍ່ເດືອນ 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແບບຢ່າງທີ 6: ຕົ້ນທຶນທັງໝົດຕໍ່ເດືອນ 

 

ຕົ້ນທຶນທັງໝົດຕໍ່ເດືອນ 

ປະເພດຂອງຕົ້ນທຶນ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດຕໍ່ເດືອນ 

ວັດຖຸດິບ (ປ່ຽນແປງ)  

ຄ່າແຮງງານ (ປ່ຽນແປງ)  

ຄ່າທຸລະກຳ (ຄົງທີ່)  

ຕົ້ນທຶນລວມ(ຈ່າຍອອກ) ຕໍ່ເດືອນ   

ລາຄາ x ຂາຍ - ຕົ້ນທຶນ = ກຳໄລ 

  
 

ຂັ້ນຕອນ

ທີ 1 

ລາຄາ 

 
X 

ຂາຍ 

 
= 

ຂາຍຕໍ່

ເດືອນ 

     

ຂັ້ນຕອນ

ທີ 2 

ຂາຍຕໍ່

ເດືອນ 
_ ຕົ້ນທຶນ = ກຳໄລ 

     

 

 

ແບບຢ່າງທີ 7: ຟອມເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ 

 
ຟອມເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ 
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ຊື່ສິນຄ້າ:  

 

ລະຫັດສິນຄ້າ:  

 

ຜູ້ສະໜອງ/ຜູ້ຜະລິດ:  

ລາຍລະອຽດ: ມູນຄ່າ ແລະ ເພີ່ມລາຄາ ຄຳເຫັນ: 

    

ວັນທີ ເຂົ້າ (B/F) ອອກ ວັນທີ ເຂົ້າ (B/F) 

     

     

     

 

ລວມ 

    

 

ແບບຢ່າງທີ 8: ການເຮັດບັນຊີແບບງ່າຍ 

 
ການເຮັດບັນຊີແບບງ່າຍ 

ການເຮັດບັນຊີແບບງ່າຍ: ປຶ້ມເງິນສົດ 

ເດືອນ 

ປີ   

 

ລາຍລະອຽດ ເງິນ

ເຂົ້າ 

ທຸລະ

ກິດ 

ເງິນອອກ 

ທຸລະກິດ 

ເງິນອອກ 

ສ່ວນຕົວ  

ຍອດເງິນ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

ລວມ      
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www.sme-tools.org 


