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ກ່ຽວກັບ C-BED 

Community-Based Enterprise Development (C-BED) ຫຼື ການພັດທະນາວິສາຫະກິດ

ຊຸມຊົນ ເປັນຫຼັກສູດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ ແລະ ມີນະວັດຕະກຳທີ່ດີ ເຊິ່ງ

ຖືກສ້າງຕັ້ງໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ້

ທັກສະໃນເຂດຊຸມຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເປັນການປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດ, ການ

ຜະລິດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ການເຮັດ ວຽກໃຫ້ດີຂຶ້ນ.   

ໃນຖານະທີ່ເປັນຄູ່ມືໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມ, C-BED ແມ່ນມີເອກະລັກ

ສະເພາະໂດຍໂປຼແກຼມໄດ້ສ້າງແບບຄົນ-ຕໍ່-ຄົນ, ກິດຈະກຳຕາມວິທີການຮຽນຮູ້ທີ່

ບໍຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສ ອາຈານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່ປຶກສາພາຍນອກທີ່ຊຳນານໃນ

ຂົງເຂດທັກສະນີ້. ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ C-BED ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຜ່ານແຕ່ລະ

ລຳດັບ ຂອງ ກິດຈະກຳ  ແລະ ການສົນທະນາ ເຊິ່ງໄດ້ແນະນຳ ສະເພາະດ້ວຍວິທີການງ່າຍໆ  

ບົດແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດການຝຶກຝົນດ້ວຍຕົນເອງ. ຄວາມຮູ້, ທັກ

ສະ ແລະ ຂີດ ຄວາມສາມາດໃໝ່ ຈະຖືກພັດທະນາຜ່ານການແລກປ່ຽນ, ການແບ່ງປັນ

ພື້ນຖານຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມນຳກັນ. ໃນວິທີການແບບ

ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໂປຼແກຼມມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ ແລະ ການເປັນຕົວເລືອກທີ່ຍືນຍົງ

ໃຫ່ບັນດາອົງກອນ ຫຼື ຊຸມຊົນອື່ນໆ. 

ຫຼັກສູດ C-BED ມີການສ້າງໂຄງສ້າງປະກອບດ້ວຍ 2 ອົງປະກອບຫຼັກ ທີ່ຖືກ

ອອກແບບເພື່ອພັດທະນາຄວາມອາດສາ ມາດໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ 

ໂດຍເໜັ້ນໃສ່ ການຕະຫຼາດ, ການບໍລິຫານລະບົບບັນຊີ ແລະ ແຜນການ ການປະ ຕິບັດ

ຕົວຈິງ. ທັງສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນ C-BED ສຳລັບຜູ້ເລີ່ມປະກອບກິດຈະການ ແລະ C-BED 

ສຳລັບ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ຂະນາດນ້ອຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການພັດທະນາຄູ່ມື 

ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມ ສາມາດໃນການດຳເນີນ ທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມທັກສະໃຫ້ແກ່ ຂະແ

ໜງການສະເພາະ ກໍ່ຍັງມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.  ຊຸດຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ ສາມາດ

ນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການ ເຝິກອົບຮົມແບບ ດ່ຽວ ຫຼື ລວມ ໃນຮູບແບບ

ສ່ວນຍ່ອຍຕ່າງໆ ທີ່ຫຼັກສູດມີຢູ່.  

 
ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ ສຳລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດ

ນ້ອຍ  

C-BED ຫຼັກສູດ ສຳລັບ ຊາວສະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນເໝາະສົມ ສຳລັບ

ຜູ້ໃຊ້ເຊິ່ງມີຄວາມຮູ້ຈຳກັດຫຼາຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ 

ທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຮັບຄວາມຊຳນິຊຳນານພື້ນຖານຕໍ່ກັບການພັດທະນາ ແລະ 

ດຳເນີນການ ທຸລະກິດ. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກຳລັງຊອກຫາໂອກາດທີ່ປ່ຽນແປງ

ຊີວິດ ຂອງພວກເຂົາ, ກຳລັງຕ້ອງການຊອກຫາ ຫຼື ປ່ຽແປງວິຊາຊີບ ຫຼື 

ປັບປຸງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ຂອງພວກເຂົາ ພວກເຂົາຈາກໄປພ້ອມກັບຄວາມ

ເຂົ້າໃຈພື້ນຖານໃນ ການດຳເນີນການທຸລະກິດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈຳເປັນ. 

ສຳລັບເງື່ອນໄຂໃນການເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນອີງຕາມໂຄງສ້າງ  ຫຼັກສູດ 

C-BED. ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງ ການເຝິກອົບຮົມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບ:    

 ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບກັບການພັດທະນາທຸລະກິດ; 

 ໄດ້ຮັບຄວາມສາມາດທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອປະເມີນບັນດາວຽກງານທີ່ຄາດ

ຫວັງໄວ້ ຫຼື ເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນສຳລັບວຽກງານ; 

 ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາທຸລະກິດ; 

 ຮຽນຮູ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ປັບປຸງ

ທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ; 

 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຕໍ່ກັບຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຕັດສິນໃຈ, ວາງແຜນ 

ແລະ ປະຕິບັດສຳລັບອະນາຄົດ; 
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 ຮູ້ຈັກທ່າແຮງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການພົວພັນ.  

 

ຂໍ້ຄວາມຝາກເຖິງກຸ່ມ 

ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ C-BED ນີ້, ເຈົ້າມີແບບແຜນທີ່ຊັດເຈນ

ຕໍ່ກັບຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດໃນການ ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ປັບປຸງທຸລະກິດ ຂອງເຈົ້າ. 

ຄວາມຮັບຮູ້ໃນຫຼັກການການດຳເນີນທຸລະກິດ ຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ 

ທ່ານກໍຈະໄດ້ເລີ່ມ ຕົ້ນສ້າງຄວາມສຳພັນກັບຄົນອື່ນໆ ໃນຊຸມຊົນ ຂອງ ທ່ານ 

ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດນັ້ນ ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະສະໜັບສະໜຸນ ຫຼື ຮ່ວມມືກັບ

ທ່ານ ເພື່ອບັນລຸເປັ້າໝາຍ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດນຳກັນ.  

ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມນີ້ ຈະແຕກຕ່າງກັບວິທີການສຶກສາແບບດັ້ງເດີມ 

ເຊິ່ງຈະບໍ່ມີອາຈານ, ຄູຝຶກ ຫຼື ຊ່ຽວຊານ ທີ່ຈະຄອຍ ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ. ແຕ່

ເຈົ້າຈະເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັນ ໂດຍເຮັດຕາມຄຳແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການ

ສົນທະນາ ແລະ ການເຮັດກິດ ຈະກຳພາຍໃນຄູມືການຝຶກອົບຮົມນີ້. ເນື່ອງຈາກວ່າ

ມັນບໍ່ມີການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າຈຸ, ດັ່ງນັ້ນທຸກໆ ຄົນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນກັນອ່ານ 

ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳອອກດັງໆ ໃຫ້ກັນຟັງ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສະມາຊິກທຸກ

ຄົນໃນກຸ່ມ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເວລາ. ໃນຮູບແບບການຝຶກ

ອົບຮົມໃໝ່ນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກັນ ແລະ ກັນໂດຍການແບ່ງປັນຄວາມຄິດ 

ແລະ ຄຳເຫັນ, ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ. ສຳລັບການປະຕິບັດນີ້, ສະມາຊິກທຸກ

ຄົນໃນກຸ່ມ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ.  

ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການເຝິກອົບຮົມ, ເຈົ້າຈະຖືກຖາມໃຫ້ຕື່ມແບບສອບຖາມ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງໝາກຜົນ ຂອງການຝຶກ ອົບຮົມນີ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ

ຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ  ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄງການ

ໃນອະນາຄົດ. ໃນອະນາຄົດ, ຜູ້ຝຶກອົບຮົມຈະຖືກຕິດຕໍ່ກັບຫຼັງຈາກ 3, 6 ແລະ 12 

ເດືອນ ສຳຫຼັບການສຳຫຼວດອີກເທື່ອ ໜຶ່ງເພື່ອຮຽນ ຮູ້ກ່ຽວກັບ ແຜນການ

ດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ. 

ຄຳແນະນຳດານເຝິກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ 

ແລະ ການກຳນົດເວລາໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນັ້ນ ກໍ ໄດ້ຈັດໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ ເຊິ່ງສາມາດ

ເບິ່ງຈາກບັນດາສັນຍາລັກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມ, ກະລຸນາເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງ

ລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເປັນຈັດການຝຶກໃນເບື່ອງຕົ້ນ. 

 ຕື່ມແບບສຳຫຼວດກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ. ໃຫ້ຖາມຄະນະຈັດຕັ້ງ ຖ້າວ່າ

ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບແບບສຳຫຼວດ ຫຼື ໄດ້ຕອບໄປແລ້ວ.  

 ຈັດເປັນກຸ່ມລະ 5 ຫາ 7 ຄົນ. ທາງຄະນະຈັດຕັ້ງຈະສາມາດແນະນຳເຈົ້າໄດ້ດີທີ່

ສຸດ. 

ໃຫ້ໃຊ້ພາບປະກອບໃນເອກະສານຂັດທ້າຍ, ຫາກເຈົ້າບໍ່ມີ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ເອກະສານ

ເສີມ ຫຼື ຄູ່ມືການຝຶກ  

ສັນຍາລັກນີ້ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ເຖິງເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດ

ສຳລັບພາກນີ້  

ເມື່ອເຈົ້າເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ແມ່ນເຈົ້າກຳລັງອ່ານຂໍ້

ແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ປະຕິດບັດຕາມກິດຈະກຳ 

 
ເມື່ອເຈົ້າເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ແບ່ງປັນກັບຄົນໃນກຸ່ມ 

ເມື່ອເຈົ້າເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ອ່ານສຽງດັງ  
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 ໃຫ້ກຳນົດເອົາສະມາຊິກກຸ່ມໜຶ່ງ ໃຫ້ເປັນອາສາສະມັກ ໃນການເປັນ ‘ກຸ່ມ

ນັກອ່ານ’. ‘ກຸ່ມນັກອ່ານ’ ຈະຮັບໜ້າ ທີ່ໃນການ ອ່ານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳ

ສຳລັບກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມອື່ນໆ ດັງໆ. ສະມາຊິກກຸ່ມໃດໆ  ທີ່ມີ

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃນການອ່ານ-ຂຽນ ສາມາດຮັບໜ້າທີ່ເປັນ ‘ກຸ່ມນັກອ່ານ’ 

ໄດ້ ແລະ ເຈົ້າສາມາດແບ່ງປັນບົດບາດນີ້ໃຫ້ກັບສະມາຊິກກຸ່ມອື່ນໆ 

ຕະຫຼອດໃນການຝຶກອົບຮົມ.  

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບເວລາ ແຕ່ໃນທາງ

ທີ່ດີຄວນມີກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງ ສະເໜີຕົນ ຮັບໜ້າທີ່ໃນການເຕືອນເວລາພາຍ

ໃນກຸ່ມເມື່ອຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດນັ້ນໆ  ໄດ້ສິ້ນສຸດເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດແລ້ວ. 

ບາງເທື່ອ ທ່ານກໍບໍ່ຈຳ ເປັນທີ່ ຈະຕ້ອງເຄັ່ງຄັດໃນການປະຕິຕາມເວລາທີ່ໄດ້

ກຳນົດໄວ້, ແຕ່ເຈົ້າສາມາດຄຳນວນການຈັດການບໍລິຫານເວລາ ໃຫ້ກັບການຝຶກ ທັງໝ

ົດກໍໄດ້.  ຖ້າວ່າກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງຫາກກາຍເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ນັ້ນ, ພະຍາຍາມ

ຮັກສາເວລາຈາກກິດຈະກຳອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ການ ແບ່ງເວລານັ້ນສົມດຸນເທົ່າກັນ. 

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບດຽວກັນ. ການ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະຄົນຈະສຳເລັດຕາມ ຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນດຽວກັນ

ກັບການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ. ບັນດາກຸ່ມອາດຈະຕ້ອງການເຮັດວຽກກັບແຜນພາບປະກອບ 

ຖ້າຫາກມີ. 

ຂໍໃຫ້ມ່ວນຊື່ນກັບການຝຶກ

ອົບຮົມ! 
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ພາກທີ 1: ພາກສະເ

ໜີ 
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ພາກທີ 1: ພາກສະເໜີ 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
ໃນພາກນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຳເລັດສອງກິດຈະກຳເພື່ອຮັບຮູ້

ສິ່ງອື່ນໆ  ແລະ ລື້ງກັບວິທີການ ຂອງ ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຂອງ ຫຼັກສູດ C-

BED. ໃນຫຼັກສູດ C-BED ເປົ້າໝາຍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອ ຮຽນຮູ້ຈາກກັນ 

ແລະ ກັນ ໂດຍຜ່ານ ການສຳເລັດບັນດາກິດຈະກຳໃນແຕ່ລະຢ່າງໃນ ເຈັດພາກ. ຈະບໍ່

ມີອາຈານ ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງການ ແລະ ກັນ ໂດຍການ

ແລກປ່ຽນບັນດາແນວຄິດ ແລະ ປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ຖາມຄຳຖາມໃນ

ກຸ່ມ ຖ້າພວກເຮົາ ບໍ່ເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດ ຫຼື ກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງ.   

 

ກິດຈະກຳ 1ກ: ການຮູ້ຈັກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ  

 
ໃນກິດຈະກຳ 1ກ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກເຊິ່ງກັນ  ແລະ ກັນ ພາຍໃນ

ກຸ່ມ ແລະ ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວແຕ່ລະທຸລະກິດ ກະສິກຳອື່ນໆ. 

 
ນີ້ແມ່ນໂຄງນການທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອສອນ ທີ່ປາດສະຈາກ

ອາຈານສອນ ແລະ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ທຸກຄົນ ໄດ້ ຮຽນຮູ້ຜ່ານປະສົບການ 

ຂອງພວກເຮົາເອງ ແລະ ຈາກກັນ ແລະ ກັນ. ເຈົ້າຈະໄດ້ ຖືກທ່າທ້າຍ 

ເພື່ອປະເມີນການປະຕິບັດການກະສິກຳທີ່ມີຢູ່ ແລະ ກາຍເປັນ

ຜູ້ປະກອບກິດ ການຫຼາຍຂຶ້ນໃນການ ພິຈາລະນາ ແລະ ຈາກການເຮັດ

ກະສິກຳ ຂອງທ່ານ ກາຍເປັນທຸລະກິດເຊິ່ງຕ້ອງການຜະລິດລາຍຮັບ

ທີ່ພໍ ພຽງ ພ້ອມດຽວກັນກັບອາຫານສຳລັບຄອບຄົວ ຂອງທ່ານ.  

 

ແຕ່ລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງເປີດໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມຄິດນອກຂໍ້ຈຳກັດ ຂອງ

ການປະຕິບັດການກະສິກຳໃນປະຈຸບັນ ຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຊື່ອໃນການຊອກາຫາເນື່ອ

ທີ່ໃໝ່. ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານທີ່ຈະແນະນຳນະວັດຕະຍະກຳໃໝ່ແກ່ທຸລະກິດ ຂອງ

ເຈົ້າ, ເຖິງວ່າອາດຈະເບິ່ງຄືບ້າເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ, ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນການຄິດ

ຊະນິດໜຶ່ງ ຂອງ ນັກລົງທຶນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ແຕ່ຍັງຮຽນຮູ້ ຈາກກັນ 

ແລະ ກັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ເພື່ອນບ້ານ ຂອງທ່ານ ກຳລັງເຮັດກຳສິກຳ ຂອງພວກເຂົາ

, ເຊິ່ງອາດຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ບໍ່ສຳເລັດກໍ່ຕາມ. ເພື່ອສຳເລັດການ

ຝຶກອົບຮົມ ເຈົ້າຄວນສາມາດເຂົ້າໃຈຕື່ມກ່ຽວກັບກະສິກຳຫັນເປັນ ທຸລະ

ກິດທີ່ໄດ້ສ້າງ ເປັນທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ (ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ 

ອື່ນໆ ) ແລະ ໝັ້ນໃຈຕື່ມໃນການສ້າງການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຍຸດ ທະສາດກ່ຽວ

ກັບທິດທາງ ຂອງ ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ.   

 

  

 

ສະພາບລວມ  

50 ນາທີ 
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ແຕ່ລະຄົນໃຫ້ແຕ້ມແຜນທີ່ ຂອງ ທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງຕົນ ແລະ ໃສ່

ຊື່ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ແຜນທີ່ປະກອບມີຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຂອງບ້ານສວນ, ສວນຜັກ, 

ເດີ່ນ, ຄອກ, ຂອບເຂດສວນ, ຖະໜົນ ແລະ ອື່ນໆ. [5 ນາທີ] 

1. ແຕ່ລະຄົນໃຫ້ແນະນຳຕົນເອງໃຫ້ສະມາຊິກໃນກຸ່ມໂດຍການສະແດງ

ແຜນທີ່ ຂອງທ່ານ ແລະ ອະທິບາຍທຸລະກິດ ກະສິກຳທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ. 

[2 ນາທີ ແຕ່ລະຄົນ]  

2. ທຸກຄົນຫ້ອຍແຜນທີ່ທຸລະກິດໃສ່ຝາ. 

 

ໃນກິດຈະກຳທຳອິດນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຄົນອື່ນ

ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນພາບແຕ້ມ ຂອງສວນຂອງພວກເຮົາ. ຕອນ

ນີ້ ພວກເຮົາສາມາດກ້າວໄປສູ່ກິດຈະກຳຕໍ່ໄປ . ທ່ານຄວນ ຈື່

ວ່າທຸລະກິດ ກະສິກຳແມ່ນຄືກັບທຸລະກິດອື່ນໆ  ທີ່ຂາຍສິ່ງ

ທີ່ລູກຄ້າຢາກໄດ້ ຫຼື ຕ້ອງການສູ່ຕະຫຼາດ ທີ່ພວກເຂົາ 

ສາມາດຈ່າຍໄດ້. ທຸລະກິດກະສິກຳ ຄວນສ້າງລາຍຮັບພຽງພໍໃຫ້

ທ່ານ ແລະ ຄວາມສຸກອີກດ້ວຍ.  

 
 

ກິດຈະກຳ 1ຂ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ

ປະສົບຜົນສຳເລັດ?  

 

 

ເປົ້າໝາຍ ຂອງ ກິດຈະກຳນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດທຸລະ

ກິດກະສິກຳທີ່ດີ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າ ໃນການຈັດບຸລິມະສິດ 

ຂອງ ຍຸດທະສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  

 

 

 

  

 

 

1. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນກຸ່ມນ້ອຍເທື່ອ, ສ້າງກຸ່ມ 5-7 ຄົນ, 

ກຸ່ມສາມາດສ້າງຂຶ້ນລະຫວ່າງ ຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດກະສິກຳ ທີ່ ຄື

ກັນ.  

2. ເຮັດວຽກເປັນຄູ່ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາລັກສະນະ ຂອງ ທຸລະກິດໃນ

ກຸ່ມຄຳໃນຕາຕະລາງ 1ຂ (1) ກ່ອນການສຳ ເລັດຕາຕະລາງໃຜລາວ 1ຂ (2). [8 ນາທີ] 

3. ແລກປ່ຽນທາງເລືອກ ຂອງທ່ານ ກັບຄົນທີ່ຍັງເຫຼືອໃນກຸ່ມ ແລະ 

ອະທິບາຍການເລືອກຂອງເຈົ້າ [10 ນາທີ] 

15 ນາທີ 

35 ນາທີ 
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4. ໃນກຸ່ມປຶກສາຫາລືບັນດາທາງເລືອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຕົກລົງ 3-6 

ລັກສະນະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບບັນດາ ທຸລະກິດກະສິກຳທີ່ປະສົບ

ຜົນສຳເລັດ.[15 ນາທີ] 
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ຕາຕະລາງ 1ຂ (1): ກຸ່ມຄຳ  
 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຂອງ ທຸລະກິດກະສິກ                ເຕັກນິກການຂາຍທີ່ດີ                                   ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຂອງວັດຖຸດິບ  

 

ຕັ້ງລາຄາທີ່ດີ      ຮູ້ຈັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງການເຮັດທຸລະກິດ                      ຮູ້ຈັກ

ຈຳນວນເງິນທີ່ຄົນເປັນໜີ້ເຈົ້າ  

 

ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນະພາບດີ    ຮູ້ຈັກຈຳນວນເງິນທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບ                                 ຄວາມ

ສາມາດໃນການດຶງດູດໃຈລູກຄ້າໃໝ່  

 

ການຜັນພວນຕາມລະດູການ               ຄາມອາດສາມາດ ຂອງວັດຖຸດິບ                                 ຄວາມສຳພັນ ຂອງ ຜູ້

ຂາຍທ້ອງຖິ່ນ  

 

ການເກັບກັກທີ່ດີ               ບໍ່ມີສິ່ງເສດເຫຼືຂອງວັດຖຸ                                   

ກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກດີ 

 

ຮູ້ຈັກໜ້າຽກແຕ່ລະມື     ເຂົ້າເຖິງນໍ້າ                                   ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ

ອຸປະກອນ ແລະ ອະໄຫຼ  

 

ການຂາຍທາງກົງສູ່ຕະຫຼາດ               ການວາງແຜນທີ່ດີ                                             ການຕິດຕາມ

ເງິນຂອງເຈົ້າ  

 

ການເກັບຮັກສາປື້ມທີ່ດີ              ພໍໃຈກັບທຸລະກິດກະສິກຳທີ່ດີ ຂອງທ່ານ                                          

ອຸປະກອນໃນເງື່ອນໄຂທີ່ດີ  

 

ຮູ້ຈັກໜ້າວຽກ ຂອງ ພະນັກງານທ່ານ                       ຮູ້ຈັກກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ                                 

ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຈາກລູກຄ້າ 

 

ຜູ້ຊື້ທີ່ທ່ຽງທຳ               ຮູ້ຈັກບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້ 
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ຕາຕະລາງ 1ຂ (2): ລັກສະນະທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນ  

 ລັກສະນະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ 

(ຈາກກຸ່ມຄຳ) 

ເຫດຜົນທີ່ເລືອກສິ່ງນີ້ ທຸລະກິດກະສິກຳກຳລັງໄປໄດ້ດ້ວຍດີ

ບໍ່?  

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

4  

 

 

 

  

 
 

 
ໃນກິດຈະກໍານີ້ ເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງບາງຄຸນລັກສະນະ ຂອງ ທຸລະກິດກະສິກໍາ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. 
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ພາກທີ 2: ການ

ຕະຫຼາດ    ທີ່

ດີກວ່າ 
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ພາກທີ່ 2: ການຕະຫຼາດທີ່

ດີກວ່າ 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

ໃນພາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ເບິ່ງການປະຕິບັດການຕະຫຼາດທີ່ດີ ແລະ ບໍ່

ດີ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວິທີການສ້າງຕະ ຫຼາດໃຫ້ແກ່ສວນ ຂອງ

ທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ທ່ານຈະຍັງໄດ້ເບິ່ງບາງບັນຫາທີ່ກ່ຽວກັບການວາງ

ງົບປະມານ, ການຕັ້ງລາຄາ ແລະ ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ. ທ່ານຈະໄດ້ສຳເລັດ 2 ກິດຈະກຳ.  

 
ເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາທຸລະກິດໃນອຸດສະຫະກຳທ້ອງທ່ຽວ ສິ່ງນີ້ຈະ

ສຳຄັນໃນການສ້າງຕະຫຼາດສຳລັບ ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ຂາຍຈະຮູ້

ກ່ຽວກັບສວນ ຂອງທ່ານ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ທີ່

ຕ້ອງການແຫຼ່ງ ຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າຊາວກະສິກອນ

ໃນພື້ນທີ່ມີໃຜແດ່. ເຈົ້າຕ້ອງສາມາດສ້າງທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ ໃຫ້ເປັນ 

ທີ່ຮູ້ຈັກ.  

 

ກິດຈະກຳ 2ກ: 5P (ຜະລິດຕະພັນ, ສະຖານທີ່, ລາຄາ, 

ການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ, ຄົນ)  

 
ໃນກິດຈະກຳ 2ກ ທ່ານຈະໄດ້ພິຈາລະນາການປະຕິບັດການຕະຫຼາດ 

ສຳລັບທຸລະກິດກະສິກຳ ພ້ອມກັບ ບັນຫາກ່ຽວພັນກັບການວາງ

ງົບປະມານ, ການຕັ້ງລາຄາ ແລະ ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ.  

 

    
 

1. ຫົວໜ້າກຸ່ມຈະໄດ້ອ່ານເລື່ອງ ຂອງ ຄອບຄົວທະວີຊັບ ອອກສຽງດັງໆ. 

ໃນຂະນະທີ່ເລື່ອງກຳລັງຖືກອ່ານ , ຜູ້ອື່ນໆ  ຄວນຟັງເອົາ 5P (Product 

- ຜະລິດຕະພັນ, Place - ສະຖານທີ່, Promotion - ການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ, 

People - ຄົນ) . [5 ນາທີ] 

2. ໃນກຸ່ມ, ເຮັດວຽກນຳກັນເພື່ອລະບຸ 5P ທຸລະກິດການກະສິກຳ ຂອງ 

ຄອບຄົວທະວີຊັບ ແລະ ສຳເລັດ ຕາຕະລາງ 2ກ(ພາກທີ່1) [10 ນາທີ]. 

3. ໃນກຸ່ມ, ປຶກສາຫາລືຄຳຖາມກ່ຽວກັບປະສົບການທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບໄກ່ 

ຂອງຄອບຄົວທະວີຊັບ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: [10 ນາທີ]:   

55 ນາທີ 

 

ສະພາບລວມ 

35 ນາທີ 
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 ຄອບຄົວທະວີຊັບ ເຂົ້າໃຈການສະໜອງຕາມລະດູການ ແລະ ພົບກັບ

ຄວາມຕ້ອງການໄກ່ໃນຕະຫຼາດ ທ້ອງຖິ່ນບໍ່/ພວກເຂົາຄວນຂາຍ

ຕໍ່ບໍ່?  

 ມີໂອກາກາດທີ່ຈະຂາຍສູ່ຕະຫຼາດອື່ນໆ ທີ່ພວກເຂົາຄວນ

ຄວນພິຈາະນາບໍ່?  

 ພວກເຂົາຜະລິດສິ່ງລູກຄ້າຕ້ອງການບໍ່?  

4. ໃນກຸ່ມ, ປຶກສາຫາລືວິທີການທີ່ເຈົ້າຈະຈັດການທຸລະກິດການລ້ຽງ

ໄກ່ຢ່າງແຕກຕ່າງກັນຈາກຄອບຄົວທະວີຊັບ. ສຳເລັດຕາຕະລາງ 2ກ (ພາກ

ທີ່ 2) ເພື່ອສະແດງວິທີ ການທີ່ກຸ່ມຕ້ອງເຮັດສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ 

ເພື່ອປະສົບຜົນສຳເລັດ ກວ່ານັ້ນ [10 ນາທີ].   

 
 
ເລື່ອງ ຂອງ ຄອບຄົວທະວີຊັບ:  

ຄອບຄົວທະວີຊັບ ເຂົ້າໄປໃນເມືອງເພື່ອຢ້ຽມຢາມລຸງຄົນໜຶ່ງ. ລຸງ

ຄົນນີ້ບອກຄອບຄົວທະວີຊັບ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ທຸລະກິດນ້ອຍທີ່ມີຜົນ

ກຳໄລ ແລະ ການຂາຍໄກ່ໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ. ຄອບຄົວທະວີຊັບ ກັບມາທີ່ໝູ່

ບ້ານ ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໄດ້ໂທຫາໝູ່ເພື່ອນ ຂອງພວກເຂົາຈຳນວນໜຶ່ງ. ພວກ

ເຂົາບອກໝູ່ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການສຳລັບໄກ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ສະເໜີທີ່

ຈະເຮັດທຸລະກິດທີ່ຄືກັນນໍຳກັນ. ທຸກໆ ຄົນເຫັນດີ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້

ປະກອບສ່ວນເງິນຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອຊື້ ໄກ່ນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 25 ມື້. 

ມື້ຕໍ່ມາ, 2 ຄົນຈາກກຸ່ມໄປຕົວເມືອງເພື່ອຊື້ໄກ່ນ້ອຍ. ໃນເວລາທີ່ພວກ

ເຂົາມາຮອດຕົວເມືອງ, ໄກ່ນ້ອຍເລີຍໝົດກ່ອນເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການສູງ. 

ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງໄດ້ຄ້າງຄືນເພື່ອຮັບເອົາໄກ່ນ້ອຍໃນມື້ຕໍ່ໄປ. 

ຕັ້ງແຕ່ມາ ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເງິນສຳລັບອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກ, ພວກເຂົາສາມາດ

ພະຍາຍາມຊອກຊື້ໄກ່ນ້ອຍໄດ້ພຽງ 15 ໂຕ.   

 

ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາກັບໄປຮອດໝູ່ບ້ານ, ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຄຳນຶງວ່າ 

ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການຫົວອາຫານໄກ່ຕ່ືມອີກ. ມີສະມາຊິກ ຂອງ ຄອບຄົວຄົນ

ໜຶ່ງໄດ້ເຮັດຄອກໄກ່, ໃນຂະນະທີ່ຄອບຄົວ ຂອງໝູ່ສະໜິດ ໄປຊື້ສຸມໄກ່

ຈາກ ຮ້ານ ໃນໝູ່ບ້ານ. ນີ້ແມ່ນປະສົບການ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ຕໍ່າເນື່ອງ

ຈາກຮ້ານຄ້າບໍ່ສາມາດພະຍາຍາມຊື້ຄອກໃໝ່ທຸກໆອາທິດ. ມື້ຕໍ່ມາ, ໄກ່

ສາມໂຕໄດ້ຕາຍໃນສຸມ ເນື່ອງຈາກອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຍ້ອນວ່າລູກອ້າຍລູກນ້ອງ

ບໍ່ທັນເຮັດຫຼັງຄາປ້ອງກັນເທື່ອ. ຄວາມ ເຈັບປ່ວຍໄດ້ຂ້າໄກ່ນ້ອຍຫຼາຍ

ຂຶ້ນ ແລະ ເຫຼືອພຽງ 7 ຕົວ ຂອງ 15ໂຕທັງໝົດ. ໃນທີ່ສຸດ, ໄກ່ເຕີບໃຫຍ່

ພ້ອມ ທີ່ຈະຂາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນໝູ່ບ້ານ ຂອງພວກເຂົາເອງ, ບໍ່ມີ

ໃຜຕ້ອງການໄກ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ທຸກຄົນມີໄກ່ເປັນ ຂອງ ຕົນເອງ. ເນື່ອງຈາກ

ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການ, ໝູ່ ແລະ ຄອບຄົວທະວີຊັບຕັດສິນໃຈຂາຍ ໄກ່ໃຫ້ແກ່

ຕະຫຼາດ ໃນຕົວເມືອງ.  

 

ໃນຕະຫຼາດ, ເບິ່ງຄືວ່າທຸກໆ ຄົນກຳລັງຂາຍໄກ່ທີ່ມີສຸຂະພາບ ແລະ 

ໃຫຍ່ກວ່າ ຂອງພວກເຂົາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄອບຄົວທະວີຊັບ ເລີ່ມເຫັນວ່າມີ

ຫຼາຍຊະນິດໃນຕະຫຼາດ ໃນເວລາພວກເຂົາຈັດການຂາຍໄກ່ນ້ອຍ ຂອງພວກເຂົາໂຕ

ສຸດ ທ້າຍນັ້ນ, ພວກເຂົາໄດ້ຍັງຄິດວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃນການ

ລົງທຶນເລີ່ມຕົ້ນ. ເມື່ອກັບໄປຮອດເຮືອນ, ພວກເຂົາ ໄດ້ສົນທະນາກັນວ່າ

ສິ່ງພວກເຂົາເຮັດມັນຜິດໄປ.  
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ຕາຕະລາງ 2ກ: ເລື່ອງ ຂອງຄອບຄົວທະວີຊັບ  

 

ພາກ (ກ) 

ສິນຄ້າ 

 

 

ສະຖານທີ່/ການກະ

ຈ່າຍ 

 

 

ລາຄາ 

 

 

ການສົ່ງເສີມ  

 

ຄົນ 

ຍຸດທະສາດການ

ຕະຫຼາດ ຂອງ 

ຄອບຄົວທະວີຊັບ 

 

 

 

 

    

ທ່ານຈະປັບປຸງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ຂອງ ຄອບຄົວທະວີຊັບຄືແນວໃດ?  

 

ພາກ (ຂ) 

ສິນຄ້າ 

 

 

ສະຖານທີ່/ການກະ

ຈ່າຍ 

 

 

ລາຄາ 

 

 

ການສົ່ງເສີມ  

 

ຄົນ 

ການປັບປຸງ ຂອງ

ກຸ່ມທ່ານ ສຳລັບ

ຍຸດທະສາດການຕະ 

ຫຼາດ ຂອງຄອບຄົວ

ທະວີຊັບ  
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ໃນກິດຈະກໍານີ້ເຈົ້າໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສິ່ງເຮັດຜິດພາດໃນ

ທຸລະກິດ ຂອງ ຄອບຄົວທະວີຊັບ.   ສິ່ງນີ້ໄດ້ ລວມກັບສິ່ງທີ່

ຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເບິ່ງໃນໜ້າທີ່ຂອງ 5 P.  

 
 

ກິດຈະກຳ 2ຂ: ການປັບປຸງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ຂອງ

ທ່ານ  

 

 
ໃນກິດຈະກໍາ 2ຂ ທ່ານຈະໄດ້ເບິ່ງກ່ຽວກັບວິທີການປັບປຸງບັນດາ

ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ຂອງຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສໍາເລັດກິດຈະ

ກໍານີ້ ພະຍາຍາມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ອຸດສະຫະກຳທ່ອງ 

ທ່ຽວ. ຈື່ໄວ້ໃນໃຈວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ ກາຍເປັນ

ຜູ້ສະໜອງທີ່ດີຂຶ້ນສູ່ອຸດສະຫາະກໍາ .  

 

 

 
1. ຕາມທັດສະນສ່ວນຕົວ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້

ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ  ແລະ ສໍາເລັດ ຕາຕະລາງ 2ຂ ທີ່ສະແດງຍຸດ

ທະສາດການຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ວິທີການທີ່ເຈົ້າວາງເປົ້າໝາຍ 

ເພື່ອປັບປຸງ. [10 ນາທີ] 

2. ນຳສະເໜີການປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມ  ແລະ ປຶກສາຫາລືຜົນໄດ້

ຮັບນຳກັນ. ກໍານົດພ້ອມໆ ກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທຸລະກິດປ່ຽນແປງ

ລະຫວ່າງ 5P ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທຸລະກິດ

ເຈົ້າ.  [10 ນາທີ].

20 ນາທີ 
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ໃນພາກນີ້, ທ່ານໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ກ່ອນການສ້າງແຜນເພື່ອປັບປຸງຍຸດທະສາດ ຂອງ

ທ່ານໃນປະຈຸບັນ. 

ຕາຕະລາງ 2ຂ: ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ຂອງທ່ານ ແລະ ການປັບປຸງ  

 

 

ສິນຄ້າ 

 

 

ສະຖານທີ່/ການກະ

ຈ່າຍ 

 

 

ລາຄາ 

 

 

ການສົ່ງເສີມ  

 

ຄົນ 

ຍຸດທະສາດການ

ຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ 

ຂອງຂ້ອຍ 

 

 

 

 

    

ການປ່ຽນແປງຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງໄປຄືແນວໃດ? ເມື່ອໃດ? ໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 
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ພາກທີ 3: ການ

ປັບປຸງ 

ຄຸນນະພາບ  
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ພາກທີ 3: ການປັບປຸງຄຸນ

ນະພາບ  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ໃນພາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ເບິ່ງວິທີການຄົ້ນຫາຄວາມພໍໃຈ ແລະ ກັບຄວາມ

ຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ ຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳດຽວ.  

 

 

[5ນາທີ] ຄົ້ນຫາຄວາມພໍໃຈ ແລະ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ (ລູກຄ້າ

ທີ່ເປັນໄປໄດ້), ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່

ຈຳເປັນ, ການສ້າງທັກສະການຕະຫຼາດທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບໃນພາກທີ່ 2. ຫຼັງຈາກ

ການເຂົ້າໃຈ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າທ່ານ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ. ສິ່ງສຳຄັນ

ຄືການວາງຈຸດປະສົງ ທີ່ເກີນກວ່າຄວາມຄາດ ຫວັງຂອງລູກຄ້າ. ຖ້າວ່າຄວາມ

ຄາດຫວັງ ຂອງລູກຄ້າແມ່ນເກີນຫຼາຍ, ນີ້ຈະເປັນຜົນໄປເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າກັບ

ຄືນມາອີກ ເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ແນະນຳທຸລະກິດກະສິກຳໃຫ້ແກ່ໝູ່ ຂອງພວກ

ເຂົາຮູ້ຈັກ.  

 

ຜົນຜະລິດໝາຍເຖິງການເຮັດວຽກຢ່າງສະຫຼາດກວ່າ, ບໍ່ໜັກໜ່ວງ

ກວ່າ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສິນຄ້າ ຂອງເຈົ້າພົບກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດ

ຫວັງ ຂອງລູກຄ້າແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນກັບທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງເຈົ້າ. ເຖິງ

ແມ່ນວ່າ, ບັນດາທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດຈະເກີນຄວາມຄາດ

ຫວັງ ຂອງລູກຄ້າ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບຕິດຕາມຈະ ປັບປຸງຄຸນະພາບ

ຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງສຸດທ້າຍທີ່ເຈົ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຂອງ

ທ່ານ.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

ນາທີ 

ສະພາບລວມ 
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ກິດຈະກຳ 3ກ: ຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງ ລູກຄ້າທີ່ເກີນ

ຈິງ   
 
ໃນກິດຈະກຳ 3ກ ທ່ານຈະໄດ້ລວບລວມຄຳຄິດເຫັນຈາກກຸ່ມກ່ຽວກັບ

ວິທີການປັບປຸງທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງລູກ

ຄ້າທີ່ເກີນຈິງ.  
 

 

 
1. ໃນຕາຕະລາງ 3ກ, ຂຽນສອງສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະເຮັດເພື່ອສ້າງໃຫ້ທຸລະກິດ

ເຈົ້າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຜູ້ອື່ນ. [5 ນາທີ] 

2. ຫຼັງຈາກນັ້ນຂຽນ 2 ສິ່ງທີ່ຜູ້ຊື້ບອກໃຫ້ເຈົ້າໃຫ້ປັບປຸງ. [5 

ນາທີ] 

3. ແລກປ່ຽນການຂຽນຂອງເຈົ້າໃນກຸ່ມ. [5 ນາທີ]  

4. ໃນກຸ່ມປຶກສາຫາລືທາງເລືອກທົ່ວໄປສຳລັບປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງ

ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການເຊິ່ງທຸລະກິດກະສິກຳ ໄດ້ສະເໜີນັ້ນ. 

ບັນທຶກເອົາການປັບປຸງທີ່ໄດ້ຖືກແນະນຳໃສ່ຕາຕະລາງ 3ກ (2). [15 ນາທີ] 

5. ແລກປ່ຽນແນວຄິດຕໍ່ກັບວິທີການຂອງສະມາຊິກໃນກຸ່ມຄົນອື່ນໆ 

ທີ່ສາມາດປັບປຸງຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ຊື້ທີ່ເກີນຈິງ [10 ນາທີ] 

  

40 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ 3ກ (1): ຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງລູກຄ້າ  

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງທ່ານ ມີ

ຄວາມແຕກຕ່າງກັບຜູ້ອື່ນ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການປັບປຸງທີ່ຜູ້ຊື້ບອກໃຫ້ປັບປຸງ 
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ຕາຕະລາງ 3ກ (2): ການປັບປຸງທີ່ໄດ້ສະເໜີ  

ການປັບປຸງທຸລະກິດທີ່ໄດ້ສະເ

ໜີ 

ນຳໃຊ້ວິທີນີ້ເຂົ້າໃນທຸລະ

ກິດກະສິກຳ  

ການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ສ້າງການດຳເນີນ

ງານໃນທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງທ່ານ  

   

   

   

   

   

 
ໃນກິດຈະກໍານີ້ ເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງວິທີການເຮັດໃຫ້ຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງລູກຄ້າເກີນຄາດ ແລະ ໄດ້ວາງແຜນບາງການ

ປັບປຸງທຸລະກິດ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ. 
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.  
 

 
  

ພາກທີ 4: ການ

ປັບປຸງ 

ຜະລິດຕະພາບ  
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ພາກທີ 4: ການປັບປຸງຜະລິດຕະ

ພາບ  
  
 
 

 
 
 
 

 
 

ໃນພາກນີ້ຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ຄິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພາບ ຂອງ ທຸລະ

ກິດກະສິກຳ ຂອງທ່ານ ເຊິ່ງແມ່ນວິທີການ ທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າ 

ແລະ ການບໍລິການ ຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ ແລະ ຖືກລົງ. ທ່ານຈະສໍາເລັດ 3 

ກິດຈະກໍາ.  

 
ຜະລິດຕະພາບທີ່ດີແມ່ນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ ພ້ອມ

ກັບສິ່ງທີ່ທຸລະກິດໄດ້ຜະລິດສິນຄ້າ  ຫຼື ການບໍລິການ.  

ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການປັບປຸງຜະລິດຕະພາບ ປະກອບມີ: 

  

 ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໄວ້ຂຶ້ນ, ດີ

ຂຶ້ນ ແລະ ຖືກລົງ; 

 ການຂົນສົ່ງທີ່ໄວ້ຂຶ້ນ; 

 ການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນກັບທຸລະກິດອື່ນໆ;  

 ການສ້າງຜົນກໍາໄລຫຼາຍຂຶ້ນ; 

 ການປັບປຸງເງື່ອນໄຂ ຂອງການເຮັດວຽກ; 

 ການສ້າງຫຼາຍທຸລະກິດ; 

 ການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນແກ່ຊຸມຊົນ. 

 

ໃນຂະນະທີ່ຊາວກະສິກອນນຳໃຊ້ບັນດາເຕັກນີກໃໝ່ໆ  ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ

ໃນການເພີ່ມຜົນຜະລິດ, ຊາວກະ ສິກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະ

ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເພີ່ມສະວັດດີການ ຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະນະທີ່ຊາວ 

ກະສິກອນທີ່ບໍ່ມີຜົນຜະລິດທີ່ພຽງພໍຈະໄດ້ມີການຕ້ອງປັບປຸງຕື່ມ 

ແລະ ຖືກບັງຄັບເຂົ້າສູ່ກິດຈະກຳທຸລະກິດອື່ນໆ.   

 

ໃນຕອນນີ້ ຫົວໜ້າກຸ່ມ ຈະໄດ້ບົດເລື່ອງ ຂອງສົມໃຈ ແລະ ປຽບທຽບ

ປະສົບການ ຂອງລາວກັບເລື່ອງ ຂອງທ່ານ.  

 

 

ເລື່ອງ ຂອງ ທ້າວສົມໃຈ  

ສົມໃຈໄດ້ປູກເຂົ້າ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ

ທີ່ມີຢູ່ນຳກັນ 6 ຄົນ  ແລະ ຖົ່ວເຫຼືອງ ເພື່ອຂາຍ ໃຫ້ຜູ້ຄ້າທີ່ມາ

ຢ້ຽມຢາມສວນ ຂອງລາວ ໃນຕອນທ້າຍລະດູການເກັບກ່ຽວ. ສົມໃຈມີເນື້ອທີ່

ທັງໝົດ 1.5 ເຮັກຕາ. ເມຍ ຂອງລາວກໍ່ມີໝູ ແລະ ໄກ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງອາໄສໄປ

ທົ່ວທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໃກ້ໆນັ້ນເປັນບ່ອນລ້ຽງ. ໄກ່ແມ່ນສຳລັບອາຫານ ຂອງ 

60 ນາທີ 

 

ສະພາບລວມ 
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ຄອບຄົວ ເປັນຫຼັກ, ແຕ່ບາງຄັ້ງເມຍຂອງລາວກໍ່ຂາຍໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາມີ

ຫຼາຍເກີນໄປ. ໝູທັງໝົດ ແລະ ໄກ່ທີ່ເຫຼືອແມ່ນໄດ້ຂາຍໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ

ທ້ອງຖິ່ນ ໃນເວລາທີ່ຄອບຄົວຕ້ອງການເງິນສົດພິເສດ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ປູກ

ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສຳລັບບໍລິໂພກພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ຂາຍໝາກໃໝ່

ທີ່ເຫຼືອກິນ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ.   

 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສົມໃຈ ບໍ່ສາມາດລ້ຽງຄອບຄົວຢ່າງພຽງພໍຈາກການ

ປູກ ແລະ ຂາຍໃນສວນ ຂອງລາວ. ສະນັ້ນ, ລາວຕ້ອງໄດ້ໄປເຮັດວຽກເປັນຊາວສວນປະຈຳ 

ໃຫ້ແກ່ເພື່ອນບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ນັ້ນ. ນອກນັ້ນລາວຍັງເຮັດວຽກໃນສວນ 

ອ້ອຍ ແລະ ສວນຢາງທີ່ໃຫຍ່ ແລະໄກຈາກສວນ ຂອງລາວເປັນຫຼາຍໆ ກິໂລ.   

 

ສົມໃຈ ແມ່ນຊາວກະສິກອນສະເພາະ ຢູ່ໃນເມືອງນີ້; ຊາວກະສິກອນຂະໜາດ

ໜ້ອຍ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ປູກພືດຊະນິດ ດຽວກັນ ແລະ ລ້ຽງສັດຊະນິດດຽວກັນ. ໃນ

ຄວາມເປັນຈິງ, ພໍ່ ຂອງສົມໃຈ ໄດ້ປູກພືດຊະນິດດຽວກັນກັບລາວ ແລະ ລາວ ໄດ້

ເຮັດຕາມວິທີການຜະລິດຄືກັບພໍ່ ຂອງລາວ ແລະ ເພື່ອນບ້ານ. ສົມໃຈ ສັງເກດ

ວ່າໃນຊ່ວງ 2 ລະດູການຜ່ານມາ ພືດພັນ ຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍ

ເທົ່າກັບເມື່ອກ່ອນ ແລະ ລາວຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນເວລາເຮັດວຽກ ຫຼາຍ 

ຂຶ້ນ ໃນການເປັນ ກຳມະກອນໃນສວນ ເພື່ອໄດ້ເງິນມາລ້ຽງຄອບຄົວ ຂອງລາວ.  

 

ເພື່ອປັບປຸງຜະລິດຕະພາບ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ

ທີ່ດີຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ ແລະ ຖືກລົງນັ້ນ, ສິ່ງສຳ ຄັນຕ້ອງສາມາດກຳນົດອົງ

ປະກອບທັງໝົດ ຂອງການຜະລິດ ກ່ອນລະບຸພື້ນທີ່ສຳລັບການປັບປຸງ. ພ້ອມ

ດຽວກັນນີ້, ການຮູ້ ຈັກອົງປະກອບທັງໝົດ ຂອງການຜະລິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ການ

ໃຊ້ຈ່າຍ, ການຊື້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານເງິນດີຂຶ້ນ.   

ກິດຈະກຳ 4ກ: ຜະລິດຕະພາບ ຂອງການຜະລິດກະສິກຳ  

 

ໃນກິດຈະກໍາ 4ກ ທ່ານຈະໄດ້ເບິ່ງວິທີປັບປຸງ ຜະລິດຕະພາບ ຂອງ

ທຸລະກິດກະສິກໍາ ຂອງທ່ານ. ເປົ້າໝາຍ ຂອງກິດຈະກໍານີ້ ແມ່ນ

ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດ ພິຈາລິນາອົງປະກອບ ທີ່

ຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຜະລິດຕະພາບ ຂອງທຸລະກິດກະສິກໍາ ຂອງພວກເຂົາ

ເອງ.  

 
 

 
ໃນກຸ່ມ, ທົບທວນແຜນວາດຜົນຜະລິດໃນຕາຕະລາງ  4ກ ສໍາລັບ ທຸລະກິດກະສິ

ກໍາ ຂອງສົມໃຈ ແລະ ສໍາເລັດລາຍງານທີ່ຂາດຫາຍໄປນັ້ນ . [2 ນາທີ] 

1. ອີງຕາມບຸກຄົນ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາຕະລາງ 4ກ ພ້ອມກັບແຜນວາດຜົນຜະລິດ

ສໍາລັບຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ  ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ຜະລິດ

ຈາກທຸລະກິດກະສິກໍາຂອງເຈົ້າເອງ. [8 ນາທີ] 

2. ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນແຜນວາດຜົນຜະລິດພາຍໃນກຸ່ມ  ແລະ 

ປຶກສາຫາລືນຳກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ

ຕໍ່ກັບປະສົບການ ຂອງສົມໃຈ. [10 ນາທີ] 

20 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ 4ກ: ແຜນວາດການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ຂອງສົມໃຈ  
 

ຜະລິດຕະພັນ   ແຮງງານ  ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ, ສິ່ງ

ອຳນວຍຄວາມສະດວກ  

 

 
    

ແຜນວາດຜະລິດຕະພາບ ຂອງທ່ານ 
 

 

ຜະລິດຕະພັນ   ແຮງງານ  ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ, ສິ່ງ

ອຳນວຍຄວາມສະດວກ  

     

ເຂົ້າ              ຖົ່ວເຫຼື່ອງ 

ໝູ  ໄກ່ 

ຜັກ          ໝາກໄມ້  

ການເກືອສັດ  

ການຄັດເລືອກໝາກໄມ້ ແລະ 

ຜັກ 

ການຂົນສົ່ງສູ່ຕະຫຼາດ 

ທີ່ດິນກະສິກຳ 

ທົ້ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ 

ຫົວອາຫານສັດ 

ນໍ້າ 

ລົດຈັກ 
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ໃນກິດຈະກຳ 4ກ ເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງກ່ຽວກັບແຜນວາດຜະລິດຕະພາບ 

ທີ່ລວມມີຜະລິດຕະພັນ, ແຮງງານ ແລະ ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ແລະ 

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຕ້ອງການ ໃນການດຳເນີນການຜະລິດ 

ກຳສິກຳ.  

 

ກິດຈະກຳ 4ຂ: ການເກັບບັນທຶກຜະລິດຕະພາບ  

ໃນກິດຈະກຳ 4ຂ ເຈົ້າຈະໄດ້ເບິ່ງກ່ຽວກັບວິທີການເກັບບັນທຶກ

ຜົນຜະລິດ ຂອງທ່ານ. ການບັນທຶກ ແມ່ນການຂຽນທີ່ມີຄວາມຈິງ

ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ  ຫຼື 

ສິ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນທຸລະກິດໜຶ່ງນັ້ນ. ດັ່ງ

ພາກສ່ວນຂອງການຜະລິດທີ່ກຳລັງປັບປຸງ, ກິດຈະກຳນີ້ຈະສອນ

ທ່ານ ກ່ຽວ ກັບວິທີຕິດ ຕາມການສະໜອງ ແລະ ການເງິນພື້ນຖານ. 

ເປົ້າໝາຍ ຂອງກິດຈະກຳ ນີ້ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກ ໃນກຸ່ມຮູ້ 

ກ່ຽວກັບການເກັບບັນທຶກຜົນຜະລິດ ຂອງການເຮັດກະສິກຳ ແລະ 

ຮູ້ຈັກຜົນຕອບກັບ ຂອງການບໍລິໂພກ ຂອງຄອບຄົວທີ່ສາມາດ

ເກີດຂຶ້ນ.  

 
ທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການເກັບບັນທຶກ 

ການເກັບມ້ຽນ ຫຼື ການສະໜອງຜະລິດ ຕະພັນທັງໝົດທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້

ກາຍເປັນສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ພວກເຂົາຕ້ອງມີ

ຄວາມສາມາດໃນການ ຕິດຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ເຂົ້າ ຫຼື ອອກຈາກທຸລະກິດ ເຊິ່ງ

ແມ່ນການເງິນພື້ນຖານ.  

 

ຫຼາຍທຸລະກິດກະສິກຳບໍ່ໄດ້ຂຽນອອກມາວ່າພວກເຂົາຜະລິດໄດ້

ເທົ່າໃດ ຫຼື ມີເງິນເຂົ້າ ແລະ ອອກເທົ່າໃດ ຂອງ ທຸ ລະກິດ ຂອງພວກເຂົາ 

ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວິທີການເຮັດ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າສິ່ງ

ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍທຸລະກິດ ຂອງພວກເຂົາໄດ້ ແນວໃດ.  

 

ການເກັບບັນທຶກແມ່ນວິທີທີ່ໄວ ແລະ ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການປັບປຸງທຸລະ

ກິດກະສິກຳ ຂອງເຈົ້າ ຍ້ອນວ່າເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ ຈາກລະດູການນີ້ຫາລະດູ

ການຕໍ່ໄປໆ ຕໍ່ກັບຈຳນວນທີ່ເຈົ້າຈະປູກ, ຂາຍໄດ້, ບໍລິໂພກ ແລະ ອື່ນໆ.  

 

 ການເກັບບັນທຶກ ສະແດງຈຳນວນທີ່ຜະລິດ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ທຸລະກິດ

ຄວນມີໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ແລະ ເພື່ອ ຮັບປະກັນວ່າເງິນບໍ່ໄດ້

ສູນຫາຍ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບັນຊີ.  

 ການບັນທຶກຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຊອກຫາບັນຫາກ່ອນທີ່ຈະຊ້າເກີນໄປ ເຊັ່ນ 

ການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງເກີນໄປ, ການຂາຍທີ່ກຳ ລັງຕົກຕໍ່າ ຫຼື ຖ້າ

ເງິນຮົ່ວໄຫຼອອກຈາກທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ.  

 ການບັນທຶກແມ່ນຕ້ອງເຮັດໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ນຳໃຊ້ເງິນ

ທີ່ກູ້ຢືມຈາກທະນະຄານ ແລະ ຈ່າຍຄ່າອາ ກອນ.  

 ການບັນທຶກທາງດ້ານການເງິນໄດ້ລະບຸເຖິງສະຖານະ ຂອງທຸລະກິດ ແລະ 

ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຈົ້າຂອງ ໃນ ການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດ.  

 ການບັນທຶກສະແດງໃຫ້ເຫັນທຸລະກິດໄດ້ເຮັດນັ້ນ ດີຫຼາຍປານໃດໃນ

ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ເຮັດໄດ້ຫຼາຍປານ ໃດໃນຕອນນີ້. ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຂອງ

ຮູ້ຈັກຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ຂອງທຸລະກິດ, ລາວຈຶ່ງສາມາດວາງແຜນອະ 

ນາຄົດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  
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 ການບັນທຶກຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕິດຕາມກວດກາຈຳນວນເງິນທັງໝົດ 

ທີ່ພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (ແລະ ຊື່ຂອງພວກເຂົາ) ແລະ ຈຳນວນ

ເງິນທີ່ເປັນໜີ້ຜູ້ອື່ນ (ເຊັ່ນ ຜູ້ສະໜອງ)  

 

 

    

1. ໃນກຸ່ມ, ປຶກສາຫາລືຜົນດີທີ່ເຮັດການເກັບບັນທຶກການຜະລິດ ແລະ 

ການບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວ. ຕົກລົງເຫັນດີ ຕໍ່ກັບສອງຜົນປະໂຫຍດທີ່

ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກການການເກັບບັນທຶກນີ້, ແລະ ສອງບັນຫາທີ່ໃຫຍ່

ທີ່ສຸດທີ່ສາມາດ ເກີດຂຶ້ນຈາກການບໍ່ເກັບບັນທຶກ. ບັນທຶກເອົາ

ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການປຶກສາຫາລືໃສ່ໃນຕາຕະລາງ 4ຂ (1). [15 ນາທີ] 

2. ໃນກຸ່ມ, ອ່ານຕົວຢ່າງການບັນທຶກ ຜະລິດຕະພາບ ຂອງທຸລະກິດກະສິກຳ

ຂອງສົມໃຈ ໃນໝົດປີ ແລະ ບັນທຶກ ເອົາການບໍລິໂພກ ຂອງຄອບຄົວຂອງ

ລາວໃນ 6 ເດືອນທຳອິດຂອງປີ. [10 ນາທີ] 

3. ທ່ານຄວນສຳເລັດແຕ່ລະຢ່າງໃນຕອນນີ້ກ່ຽວກັບການບັນທຶກທີ່ຄື

ກັນສຳລັບ ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ການບໍລິໂພກ ໃນຄອບຄົວ ຂອງທຸລະກິດ

ກະສິກຳຂອງທ່ານເອງ ໂດຍໃສ່ຕາຕະລາງ 4ຂ (2) ແລະ 4ຂ (3). [10 ນາທີ] 

4. ໃນກຸ່ມ, ສົມທຽບຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງທ່ານ ກັບແຕ່ລະຄົນ. ປຶກສາຫາລື

ຜົນກະທົບ ຂອງການບໍລິໂພກຂອງຄອບຄົວ ຕໍ່ກັບຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນ

ກຳລັງທັງໝົດຂອງທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງທ່ານ. [15 ນາທີ] 

 

ຕາຕະລາງ 4ຂ (1) ການເກັບບັນທຶກຜົນການຜະລິດ   

ລະບຸ ສອງຂໍ້ດີສຳລັບການເກັບບັນທຶກ  

1.  

2.  

ລະບຸ ສອງຂໍ້ເສຍສຳລັບການບໍ່ເກັບບັນທຶກ 

1.  

2.  

  

50 ນາທີ 
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ຕົວຢ່າງ : ການເກັບບັນທຶກຜົນຜະລິດປະຈຳປີ ຂອງສົມໃຈ   

ພືດ ຂະໜາດ ຂອງພື້ນ

ທີ່ກະສິກຳ  

ຈຳນວນທີ່

ຜະລິດໄດ້ຕໍ່ 

ຫົວໜ່ວຍພື້ນ

ທີ່  

ຈຳນວນທັງໝົດ ຫົວໜ່ວຍມູນ

ຄ່າ  

(ກີບ) 

ມູນຄ່າທັງໝົດ 

(ກີບ)  

ຖົວເຫຼື່ອງ 0.8 ເຮັກຕາ 2 ໂຕນ/ເຮັກຕາ 1,600 ກິໂລ 5,500 ກີບ/ກິໂລ 8,800,000 

ເຂົ້າ 0.6 ເຮັກຕາ 2.5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ 1,500 ກິໂລ 3,000 ກີບ/ກິໂລ 4,500,000 

ຜັກ/ໝາກໄມ້ 0.1 ເຮັກຕາ 3 ໂຕນ/ເຮັກຕາ 300 ກິໂລ 2,000 ກີບ/ກິໂລ 600,000 

ສັດ ຈຳນວນສັດ ຈຳນວນທີ່

ຜະລິດໄດ້ 

ຈຳນວນທັງໝົດ ຫົວໜ່ວຍມູນ

ຄ່າ  

(ກີບ) 

ມູນຄ່າທັງໝົດ 

(ກີບ) 

ໝູ 5 ໝູແມ່ 

1 ໝູຜູ້ 

0 5 ໝູແມ່ 

1 ໝູຜູ້ 

170,000 1,020,000  

ໄສ່ 10 ໄກ່ແມ່   

1 ໄກ່ຜູ້ 

 

60 ໄກ່ແມ່ 

70 ໄກ່ແມ່ 

1 ໝູຜູ້ 

120,000  8,520,000  

ການຜະລິດທັງໝົດປະຈຳປີ  23,440,000 ກີບ  
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ຕົວຢ່າງ: ການບໍລິໂພກ ຂອງຄອບຄົວສົມໃຈ  

ວັນທີ ລາຍການອາຫານ ປະລິມານ ຫົວໜ່ວຍລາຄາ ມູນຄ່າທັງໝົດ 

(ກີບ) 

ຕາຕະລາງ 4ຂ (2): ການເກັບບັນທຶກຜົນຜະລິດປະຈຳປີ ຂອງທ່ານ  

ພືດ ຂະໜາດ ຂອງພື້ນ

ທີ່ກະສິກຳ  

ຈຳນວນທີ່

ຜະລິດໄດ້ຕໍ່ 

ຫົວໜ່ວຍພື້ນ

ທີ່  

ຈຳນວນທັງໝົດ ຫົວໜ່ວຍມູນ

ຄ່າ  

(ກີບ) 

ມູນຄ່າທັງໝົດ 

(ກີບ)  

      

      

      

      

      

      

      

ສັດ ຈຳນວນສັດ ຈຳນວນທີ່

ຜະລິດໄດ້ 

ຈຳນວນທັງໝົດ ຫົວໜ່ວຍມູນ

ຄ່າ  

(ກີບ) 

ມູນຄ່າທັງໝົດ 

(ກີບ) 

      

      

      

      

      

      

ການຜະລິດທັງໝົດປະຈຳປີ  
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ເດືອນມັງກອນ  ເຂົ້າ 65 ກິໂລ 15,000 ກີບ/ກິໂລ  975,000 

 ຜັກ/ໝາກໄມ້ 18 ກິໂລ 7,000 ກີບ/ກິໂລ 126,000 

 ໄກ່ 4 70,000 ກີບ 280,000 

ເດືອນກຸມພາ ເຂົ້າ 70 ກິໂລ 15,000 ກີບ/ກິໂລ  1,050,000 

 ຜັກ/ໝາກໄມ້ 20 ກິໂລ 7,000 ກີບ/ກິໂລ 1,400,000 

 ໄກ່ 3 70,000 ກີບ 210,000 

ເດືອນມີນາ ເຂົ້າ 68 ກິໂລ 15,000 ກີບ/ກິໂລ  1,020,000  

 ຜັກ/ໝາກໄມ້ 22 ກິໂລ 7,000 ກີບ/ກິໂລ 154,000 

 ໄກ່ 3 70,000 ກີບ 210,000 

ເດືອນເມສາ ເຂົ້າ 65 ກິໂລ 15 000 ກີບ/ກິໂລ  975,000 

 ຜັກ/ໝາກໄມ້ 18 ກິໂລ 7000 ກີບ/ກິໂລ 126,000 

 ໄກ່ 4 70,000 ກີບ 280,000 

ເດືອນພຶດສະພາ ເຂົ້າ 66 ກິໂລ 15,000 ກີບ/ກິໂລ  990,000 

 ຜັກ/ໝາກໄມ້ 19 ກິໂລ 7000 ກີບ/ກິໂລ 133,000 

 ໄກ່ 4 70,000 ກີບ 280,000 

ເດືອນມີຖຸນາ ເຂົ້າ 70 ກິໂລ 15,000 ກີບ/ກິໂລ  1,050,000 

 ຜັກ/ໝາກໄມ້ 18 ກິໂລ 7,000 ກີບ/ກິໂລ 126,000 

 ໄກ່ 3 70 000 ກີບ 210,000 

ທັງໝົດ 8,335,000 ກີບ  

 

ຕາຕະລາງ 4ຂ(3):  ການບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວ ຂອງທ່ານ 

ວັນທີ ລາຍການອາຫານ  ປະລິມານ ຫົວໜ່ວຍລາຄາ ມູນຄ່າທັງໝົດ 

(ກີບ) 
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ທັງໝົດ  
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ກິດຈະກຳ 4ຄ: ການວາງແຜນເພື່ອການປ່ຽນແປງ  

 

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍ ຂອງພາກນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຕັດສິນໃຈການດຳເນີນ

ງານທີ່ໜັກ ແໜັ້ນເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ. ຈື່ໄວ້ວ່າ

ທຸກສິ່ງທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືມານັ້ນກ່ຽວກັບການເກັບບັນທຶກ  ແລະ 

ຜົນການຜະລິດ, ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອບັນທຶກເອົາຄວາມຄິດ ຂອງທ່ານ.   

 

1. ເຈົ້າໃຊ້ ຕາຕະລາງ 4ຄ: ແຜນກິດຈະກຳສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອຂຽນການ

ປ່ຽນແປງ 1-3 ຢ່າງ ໂດຍທີ່ ເຈົ້າຈະສ້າງເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ ຂອງ

ທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະສ້າງ ອີງຕາມບົດຮຽນ

ທີ່ໄດ້ ຮຽນມາແຕ່ກິດຈະກຳກ່ອນໜ້ານີ້? ຖ້າມີ, ຕັດສິນໃຈ ສິ່ງ

ທີ່ທ່ານຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ປັບປຸງ. 

2. ບັນທຶກ ວິທີການທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້. 

3. ບັນທຶກ ເວລາທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້. 

4. ສຸດທ້າຍນີ້, ລະບຸໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້. 

 

ຕາຕະລາງ 4ຄ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ  

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງ ຂອງ

ຂ້ອຍ 

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງ ຂອງ

ຂ້ອຍ 

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງ ຂອງ

ຂ້ອຍ 

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງ ຂອງ

ຂ້ອຍ 

    

    

    

 

 

ເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍ ຂອງພາກທີ 4. ໃນພາກນີ້

ເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງກ່ຽວກັບ ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ການເກັບບັນທຶກໃນ

ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຄື

ແນວໃດ.  

10 ນາທີ 
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ພາກທີ 5: ຕົ້ນ

ທຶນ ໃນການຜະລິດ

ກະສິກຳ 
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ພາກທີ 5: ຕົ້ນທຶນໃນການ

ຜະລິດກະສິກຳ  
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

ພາກນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ຈັກສະພາບລວມກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ

ຜະລິດກະສິກຳ. ການເຂົ້າໃຈຕົ້ນທຶນ ຂອງທ່ານ ມີຜົນສະທ້ອນທີ່ສຳຄັນ

ສຳລັບມູນຄ່າ ຂອງທ່ານ. ຫົວໜ້າກຸ່ມຈະເລີ່ມໂດຍອ່ານບາງຂໍ້ມູນກ່ຽວ

ກັບຄ່າໃສ່ຈ່າຍຕໍ່ກຸ່ມ, ກ່ອນ ທ່ານສຳເລັດ 3 ກິດຈະກຳ.  

 
 

[5 ນາທີ] ຕົ້ນທຶນໃນການກະສິກຳສາມາດແບ່ງອອກເປັນ ຕົ້ນທຶນ

ປ່ຽນແປງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່:  

 

ຕົ້ນທຶນ ປ່ຽນແປງ: ຕົ້ນທຶນຜັນປ່ຽນ ຈະປ່ຽນແປງໄປກັບຈຳນວນ ຂອງ

ການຜະລິດ. ຕາມປົກກະຕິປະເພດ ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ລວມທັງວັດຖຸ

ດິບ ແລະ ແຮງງານ. ຕົວຢ່າງ ຂອງຕົ້ນທຶນ ປ່ຽນແປງສຳລັບທຸລະກິດກະສິກຳ 

ໂດຍປະ ກອບມີ: ວັດຖຸດິບ, ນໍ້າມັນ, ຄ່າແຮງງານທີ່ຖືກຈ້າງ, ອາຫານສັດ, 

ໄຟຟ້າ, ການຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ, ສະຫຼາກ, ກັບ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງເພີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາທ່ານຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດລົງ

ໃນເວລາທ່ານຜະລິດໜ້ອຍລົງ.   

 

ຕົວຢ່າງ:  

ຖ້າວ່າ ທ່າຕ້ອງການ ໝາກນັດ 10 ໜ່ວຍ ແລະ 10 ແກ້ວ ເພື່ອຜະລິດ 

ນໍ້າໝາກນັດ 10 ລິດ ເພື່ອຂາຍ, ທ່ານ ຈະຕ້ອງການ 1000 ໜ່ວຍ ແລະ 1000 ແກ້ວ 

ເພື່ອຜະລິດ ນໍ້າໝາກນັດ 1000 ລິດ ເພື່ອຂາບ. ຕົວຢ່າງນີ້ສະແດງ ໃຫ້

ເຫັນຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງທີ່ຂຶ້ນກັບເຈົ້າຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ.  

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່: ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ແມ່ນຕົ້ນທຶນຄືເກົ່າທີ່

ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຈຳນວນທີ່ທ່ານຜະລິດ. ຕາມປົກກະຕິຕົ້ນທຶນປະ ເພດ

ນີ້ແມ່ນບັນດາຊັບສິນໄລຍະຍາວຂອງທຸລະກິດ. ຕົວຢ່າງ ຂອງຕົ້ນທຶນຄົງ

ທີ່ສຳລັບທຸລະກິດກະສິກຳປະກອບມີ: ອຸປະ ກອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ສຳລັບ ການ

ຜະລິດກະສິກຳ, ສາງເຄື່ອງ, ການເຊົ່າທີ່ດິນ, ຮົ້ວ, ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຂອງ

ອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ.  

 

ຕົວຢ່າງ:  

ເຖິງວ່າການຜະລິດຝ້າຍ ຂອງທ່ານ ແມ່ນ 10 ກິໂລຂອງຝ່າຍ ຫຼື 100 ກິ

ໂລ, ຄ່າເຊົ່າຕຶກຈະຄືເກົ່າ. ໃນກໍລະນີ ຂອງນໍ້າໝາກນັດ, ເຄື່ອງ

ຜະລິດນໍ້າໝາກໄມ້ຈະລາຄາຄືເກົ່າສຳລັບການຫຼຸຍຫ້ຽນ ເຖິງວ່າທ່ານ

ຜະລິດ 100 ລິດ ຫຼື 10 000 ລິດກໍ່ຕາມ.  

110 ນາທີ 

ສະພາບລວມ 
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ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນທຶນ ຂອງທ່ານ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າ

ຖ້່າທ່ານບໍ່ຮູ້ຕົ້ນທຶນ ຂອງທ່ານ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຕັ້ງລາຄາຢ່າງໝາະ

ສົມ. ລາຄາໝາຍເຖິງຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຈະເກັບຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ການ

ບໍລິການຈາກຄ້າ ຂອງ ທ່ານ. ເພື່ອສ້າງຜົນກຳໄລ, ລາຄາ ຂອງລູກຄ້າຈະຈ່າຍຈຳ

ຕ້ອງສູງກວ່າຕົ້ນທຶນ ຂອງທ່ານທີ່ຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ.  

 

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຕັ້ງລາຄາ ທ່ານຈຳຕ້ອງ:  

 ຮູ້ຈັກຈຳນວນທີ່ລູກຄ້າ ຂອງທ່ານພໍໃຈທີ່ຈະຈ່າຍ.  

 ຮູ້ຈັກລາຄາຄູ່ແຂງ ແລະ ລະບຸລາຄາສູງສຸດ ແລະ ຕໍ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ

ສຳລັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ລູກຄ້າ ທີ່ເປັນໄປ

ໄດ້.  

 ຮູ້ຈັກຕົ້ນທຶນ ຂອງທ່ານ. 

 

ກິດຈະກຳ 5ກ: ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ແລະ ຄົງທີ່  

 

ໃນກິດຈະກຳ 5ກ, ເຈົ້າຈະໄດ້ພິຈາລະນາຕົ້ນທຶນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ສຳລັບທຸລະກິດ ກະສິກຳໃນປະເພດ ຂອງ ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ (ເຊິ່ງ

ປ່ຽນແປງຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການຜະລິດ) ແລະ ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ 

(ເຊິ່ງແມ່ນ ຄ່າຄົງທີ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ

ການຜະລິດ). 

 

1. ໃນ

ກຸ່ມ, ສຳເລັດ ລາຍການ ຂອງຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ແລະ ຄົງທີ່ໃນທຸລະກິດ

ກະສະກຳ ໂດຍໃຊ້ຕາຕະລາງ 5ກ. [10 ນາທີ]. 

2. ໃນກຸ່ມ, ຈັດລຳດັບແຕ່ລະຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່

ຈາກຕົ້ນທຶນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຫາ ສິ່ງບໍ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສຳລັບ

ຊາວກະສິກອນໃນກຸ່ມຂອງເຈົ້າ. [5 ນາທີ]  

ຕາຕະລາງ 5ກ: ປະເພດ ຂອງຕົ້ນທຶນ 

ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ລຳດັບ ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ລຳດັບ 

 

ວັດຖຸດິບ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

15 ນາທີ 
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ແຮງງານ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານໄດ້ເບິ່ງກ່ຽວກັບຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ແລະ 

ປ່ຽນແປງ ພ້ອມດຽວນັ້ນ ໄດ້ຈັດລຳດັບຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍທັງສອງ ໂດຍ

ອີງຕາມຄວາມສຳຄັນສຳລັບຊາວກະສິກອນໃນກຸ່ມ ຂອງທ່ານ.  

 

 

 

 

 

 

  



 ILO – ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ASEAN  35 

ກິດຈະກຳ 5ຂ: ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ  

 

ໃນກິດຈະກຳ 5ຂ ທຳອິດເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງ ຂອງ

ສົມໃຈ ກ່ອນການຄິດໄລ່ຄ່າປ່ຽນແປງ ສຳລັບສວນ ຂອງທ່ານເອງ.  

 

[10ນາທີ] ໜຶ່ງໃນຕົ້ນທຶນຜັນປ່ຽນຫຼັກຂອງສົມໃຈແມ່ນ ແຮງງານ. ສົມໃຈ

ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນສວນຂອງຕົນເອງທຸກໆ ມື້ ຂອງປີ ແລະ ລາວບໍ່ຈ້າງ

ກຳມະກອນເພີ່ມສຳລັບເວລາໃນເມື່ອລາວຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນພິເສດ ເພື່ອ

ປູກເຂົ້າ ແລະ ຖົ່ວ ເຫຼືອງ ຂອງລາວ.   

 

ລາວໄດ້ບັນທຶກ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບແຮງງານພິເສດ ຂອງລາວ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

 

ຕົວຢ່າງ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບແຮງງານພິເສດ ຂອງ ສົມໃຈ  

ກິດຈະກຳ ເດືອນ ຈຳນວນກຳ

ມະ ກອນ 

ຈຳນວນ

ມື້ 

ຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍຕໍ່

ມື້ (ກີບ) 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ທັງ ໝົດ 

ການກະກຽມ

ທີ່ດິນ 

ເດືອນ

ພຶດສະພາ 
2 2 45,000 90,000 

ການເພາະ

ປູກ 

ເດືອນ

ພຶດສະພາ 
4 4 45,000 180,000  

ການກຳຈັດ

ແມງໄມ້ 

ເດືອນ

ມີຖຸນາ/

ກໍລະກົດ 

6 3 45,000 135,000 

ການເກັບ

ກ້ຽວ 

ເດືອນ

ກັນຍາ 
4 3 45,000 135,000 

ຄ່າທັງໝົດ ຕໍ່ ປີ 16 12  540,000 

 

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສົມໃຈ ໄດ້ຄິດລ່າ ຄ່າແຮງງານ ຂອງລາວເອງ ເຊິ່ງມີຄື:  

 

ຕົວຢ່າງ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ ຂອງ ສົມໃຈ  

ກິດຈະກຳ ເດືອນ ຈຳນວນ

ກຳມະກອນ 

ຈຳນວນ

ມື້ 

ຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍຕໍ່

ມື້(ກີບ) 

ຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍທັງ

ໝົດ 

ການຄຸ້ມ

ຄອງສວນ 

ມັງກອນ-

ທັນວາ 
1 50 45,000 225,000 

ຄ່າທັງໝ

ົດຕໍ່ປີ 
 1 1  225,000 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານທັງໝົດ ຕໍ່ປີ  279,000  

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ສົມໃຈ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຈ້າງກຳມະກອນ ເພື່ອຊ່ວຍວຽກໃນ

ເວລາທີ່ຫຍຸ້ງວຽກໃນຊ່ວງໄລຍະໜຶ່ງ ຂອງປີ, ຊາວກະສິກອນຄົນອື່ນໆ ອາດ

ເລືອກຈ້າງກຳມະກອນເພື່ອເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ໃນສວນ. ສະນັ້ນ, ພວກເຂົາສາມາດອຸ 

ທິດເວລາ ຂອງພວກເຂົາແກ່ໜ້າວຽກທີ່ມູນຄ່າສູງກວ່າ.  ໜ້າວຽກທີ່ມູນ

ຄ່າສູງກວ່າແມ່ນບັນດາກິດຈະກຳ ເຊິ່ງສ້າງລາຍຮັບ ຂອງທຸລະກິດໄດ້ໂດຍກົງ

, ຫຼື ທາງອ້ອມ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສ້າງລາຍຮັບໄດ້. ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້
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ອາດປະກອບມີການຕະ ຫຼາດ, ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບການຜະລິດ, ການຫຸ້ມຫໍ່, 

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າສູ່ຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ. ໜ້າວຽກເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະ 

ທົບໂດຍກົງຕໍ່ລາຍຮັບທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າໜ້າວຽກຮັບໃຊ້ ເຊັ່ນ ການກຳຈັດ

ແມງໄມ້, ການໃຫ້ອາຫານສັດ ຫຼື ການລີດນົມ ງົວ.  

 

ຕໍ່ໄປ ສົມໃຈໄດ້ລະບຸ ຕົ້ນທຶນຜັນປ່ຽນອື່ນໆ ສຳລັບທຸລະກິດກະສິກຳຂອງ

ລາວ:  

 

 

 

ຕົວຢ່າງ: ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ຂອງ ສົມໃຈ  

ລາຍການ ປະລິມານ ຫົວໜ່ວຍມູນ

ຄ່າ (ກີບ) 

ມູນຄ່າທັງໝົດ 

(ກີບ) 

ເມັດພັນເຂົ້າ  50 ກິໂລ 15,000 750,000 

ເມັດໝາກຖົ່ວ

ເຫຼື່ອງ 
100 ກິໂລ 20,000 2,000,000 

ປຸ໋ຍຍູເລຍ 3 ຖົງ 700,000 210,000 

ປຸ໋ຍ (DAP) 3 ຖົງ 3,500,000 10,050,000 

ນໍ້າ 10 ຊົ່ວໂມງ  40,000 400,000 

ນໍ້າມັນ 120 ລິດ  55,000 6,600,000 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງ

ໝົດ ຕໍ່ປີ 
  22,460,000 

 

ສົມໃຈ ເຊື່ອວ່າລາວ ຍັງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສຳລັບການລ້ຽງສັດ ຂອງລາວ 

ຍ້ອນສັດອາໄສລ້ຽງຢ່າງອິດສະລະອ້ອມທີ່ດິນ ຂອງລາວ ແລະ ປ່າໃກ້ນັ້ນ  ແລະ 

ລາວບໍ່ໄດ້ເກືອ, ໄດ້ລ້ຽງໃນຄອກ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ສິດຢາອີກ. ລາວບໍ່ໄດ້ສູນເສຍ

ສັດລ້ຽງຈຳນວນ ຫຼາຍໃນປີນີ້ ເນື່ອງຈາກສັດພວກນີ້ຖືກດູແລເປັນຢ່າງ

ດີ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ສົມໃຈ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພົວພັນເຖິງໝາກໄມ້ 

ແລະ ຜັກທີ່ປູກໃນທຸລະກິດ. ລາວໄດ້ເກັບຮັກສາເມັດພັນຈາກປີຕໍ່ປີ ແລະ 

ນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ເປັນປະໂຫຍດ ທີ່ລາວ ເກັບໄດ້ຈາກປ່າເພື່ອມາ

ເຮັດຮົ້ວ ແລະ ຈຸດປະສົງອື່ນໆ. ລາວບໍ່ໄດ້ປູກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍ, ພຽງ

ແຕ່ພໍກິນ ສຳລັບການ ບໍລິໂພກ ຂອງຄອບຄົວຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ.  

 

1. ໃນກຸ່ມ, ສຶກສາວິທີການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ສຳລັບທຸລະກິດ

ກະສິກຳ ຂອງສົມໃຈ ແລະ ປຶກສາຫາລືຖ້າ ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເຈົ້າ

ຮູ້ສຶກວ່າລາວຍັງຂາດຢູ່.  

2. ໃນກຸ່ມ, ປຶກສາຫາລືໜ້າວຽກທຸລະກິດໃດ ຄວນພິຈາລະນາເປັນມູນຄ່າ

ສູງ ແລະ ອັນໃດທີ່ສາມາດເຮັດ ໄດ້ຈາກກຳ ມະກອນທີ່ຖືກຈ້າງ. [10 

ນາທີ]. 

3. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອກັນເພື່ອສຳເລັດ ຕາຕະລາງ 5ຂ (1) ແລະ 

ຕາຕະລາງ 5ຂ (2) ສຳລັບຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງສຳລັບທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງ

ທ່ານເອງ. ໃນເວລາຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານສ່ວນບຸກຄົນ ຂອງທ່ານ, ພະຍາຍາມ

ຫຼຸດ ລາຄ່າເຫຼົ່ານີ້ລົງອີງຕາມໜ້າວຽກ  [15 ນາທີ]. 

5 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ 5ຂ (1): ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ ຂອງທ່ານ  

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ ຂອງທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງທ່ານ  

ກິດຈະກຳ ເດືອນ ຈຳນວນກຳມະກອນ ຈຳນວນມື້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່

ມື້(ກີບ) 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝ

ົດ 

      

      

      

      

      

      

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ ຂອງທ່ານ 

ກິດຈະກຳ ເດືອນ ຈຳນວນກຳມະກອນ ຈຳນວນມື້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່

ມື້(ກີບ) 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝ

ົດ 

      

      

      

      

ຄ່າທັງໝົດຕໍ່ປີ    

ຄ່າໃຊ້ຈ່ານແຮງງານທັງໝົດຕໍ່ປີ   

ຕາຕະລາງ 5ຂ (2): ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດຖຸດິບຂອງເຈົ້າ  

ວັດຖຸດິບ ແລະ ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງອື່ນໆ ຂອງທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງທ່ານ  

ລາຍການ ປະລິມານ ຫົວໜ່ວຍມູນຄ່າ (ກີບ) ມູນຄ່າທັງໝົດ (ກີບ) 
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ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ຕໍ່ປີ  

 

 

 

ໃນກິດຈະກຳ 5ຂ ເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງກ່ຽວກັບຄ່າວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ກ່ອນການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງທ່ານ

ເອງ.  
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ກິດຈະກຳ 5ຄ: ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່  

 

ໃນກິດຈະກຳ 5ຄ ທ່ານຈະໄດ້ເບິ່ງກ່າຽວກັບຕົ້ນທຶນຄົງທີ່. 

ຫົວໜ້າກຸ່ມຈະໄດ້ອ່ານຕົວຢ່າງ ຂອງສົມໃຈ ດັງໆ  ກ່ອນ ເຈົ້າ

ເຮັດວຽກກັບຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ຂອງທ່ານເອງ.  

 

ຫຼັງຈາກ ສົມໃຈໄດ້ຄິດໄລ່ ຕົ້ນທຶນຜັນປ່ຽນຂອງລາວ, ລາວໄດ້ຄິດໄລ່

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ຂອງທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງລາວ ໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້.. 

 

ຕົວຢ່າງ: ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ຂອງ ສົມໃຈ  

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ມູນຄ່າ

ຊື້ (ຖ້າ

ກ່ຽວຂ້

ອງ) 

 

ຈຳນວນປີ

ທີ່ສາ 

ມາດໃຊ້

ໄດ້  

ຕົ້ນທຶນຕໍ່

ເດືອນ (ກີບ) 

(ມູນຄ່າຊື້/

ຈຳນວນເດືອນ) 

ຕົ້ນ

ທຶນທັງ 

ໝົດ  

ເຄື່ອງມື ແລະ 

ອຸປະກອນ ການຜະ ລິດ

ກະສິກຳ  

    

ທີ່ດິນກະສິກຳ     

ສາງສຳລັບການດຳເນີນ

ການຜະລິດ 

    

ລົດຈັກ (ຊື້)      

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ທັງໝົດ   

 

 

1. ໃນກຸ່ມ, ສຶກສາວິທີການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ສຳລັບທຸລະກິດ

ກະສິກຳ ຂອງ ສົມໃຈ ແລະ ປຶກສາຫາລືຖ້າ ມີບາງສິ່ງ ບາງຢ່າງທີ່ເຈົ້າ

ຮູ້ສຶກວ່າລາວຂາດໄປ. [5 ນາທີ] 

2. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອກັນເພື່ອສຳເລັດຕາຕະລາງ  5ຄ ສຳລັບ

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ຂອງ ທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງທ່ານ. ໃນເວລາກຳນົດຕົ້ນ

ທຶນເຫຼົ່ານີ້, ພະຍາຍາມກຳນົດລະອຽດຕື່ມກວ່າສົມໃຈ . ຕົວຢ່າງ, 

ລະບຸ 5 ປະເພດ ຂອງ ອຸປະ ກອນທີ່ຕ້ອງການ. [15 ນາທີ] 

  

20 ນາທີ 
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ຕາຕະລ່ງ 5ຄ: ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ຂອງທ່ານ   

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ມູນຄ່າ

ຊື້ (ຖ້າ

ກ່ຽວຂ້ອງ) 

 

ຈຳນວນປີ

ທີ່

ສາມາດ

ໃຊ້ໄດ້  

ຕົ້ນທຶນ

ຕໍ່ເດືອນ 

(ກີບ) 

(ມູນຄ່າ

ຊື້/ຈຳນວນ

ເດືອນ) 

ຕົ້ນທຶນ

ທັງໝົດ  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ທັງໝົດຕໍ່ປີ  

 

 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ເຈົ້າໄດ້ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ສຳລັບທຸລະ

ກິດກະສິກຳ ຂອງທ່ານເອງ.  
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ກິດຈະກຳ 5ງ: ການວາງແຜນເພື່ອການປ່ຽນແປງ  

 

ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍ ຂອງພາກນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຕັດສິນໃຈການ

ດຳເນີນງານທີ່ໜັກ ເໜັ້ນເພື່ອປັບປຸງຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍໃນທຸລະ

ກິດທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ຈື່ໄວ້ວ່າທຸກສິ່ງທີ່ໄດ້ປຶກສາ

ຫາລືມານັ້ນກ່ຽວກັບຕົ້ນທຶນ ຜະລິດ, ໃຊ້ ເວລາ 2-3 ນາທີ

ເພື່ອບັນທຶກເອົາຄວາມຄິດ ຂອງທ່ານ.   

 

    
1. ເຈົ້າໃຊ້ ຕາຕະລາງ 5ງ: ວາງແຜນກິດຈະກຳສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອຂຽນການ

ປ່ຽນແປງ 1-3 ຢ່າງ ໂດຍທີ່ເຈົ້າຈະເຮັດ ເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ ຂອງ

ທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະສ້າງອີງຕາມບົດຮຽນ 

ທີ່ໄດ້ຮຽນມາຕັ້ງ ແຕ່ກິດຈະກຳກ່ອນໜ້ານີ້? ຖ້າມີ, ຕັດສິນໃຈ 

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ປັບປຸງ 

2. ບັນທຶກວິທີການທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້  

3. ບັນທຶກເວລາທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້  

4. ສຸດທ້າຍນີ້, ລະບຸວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການ

ປ່ຽນແປງນີ້ 

 

ຕາຕະລາງ 5ງ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ  

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງຂອງ

ຂ້ອຍ 

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງຂອງ

ຂ້ອຍ 

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງຂອງ

ຂ້ອຍ 

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງຂອງ

ຂ້ອຍ 

    

    

    

  

 

ທ່ານໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍ ຂອງພາກທີ 5. ໃນພາກນີ້ ເຈົ້າ

ໄດ້ເບິ່ງການຄິດໄລ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ.  

  

10 ນາທີ 
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ພາກທີ 6: ການ

ຄຸ້ມຄອງເງິນ

ສົດ 
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ພາກທີ 6: ການຄຸ້ມຄອງ

ເງິນສົດ  
 

 
 
 

 
 
 
 

ໃນພາກນີ້ທ່ານຈະໄດ້ເບິ່ງກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ກະແສເງິນສົດ. ການ

ຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນສົດແມ່ນສ່ວນ ທີ່ສຳ ຄັນ ຂອງ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ

ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ທຳອິດຫົວໜ້າກຸ່ມຈະໄດ້ອ່ານ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 

ການວາງແຜນກະແສ ເງິນສົດ ດັງໆ  ແລະ ພ້ອມທັງເບິ່ງຕົວຢ່າງ ຂອງ ສົມໃຈ. 

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະສຳເລັດ ສອງກິດຈະກຳ. 

 

[5ນາທີ] ການວາງແຜນກະແສເງິນສົດແມ່ນໃຊ້ເພື່ອບັນທຶກລາຍ

ຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮັບທັງໝົດຈາກ ທຸລະກິດກະສິກຳ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ດຶງ

ເອົາການບໍລິໂພກ ຂອງຄອບຄົວ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະໂຫຍດ

ຍ້ອນວ່າ ສ່ວນ ໃຫຍ່ທຸລະກິດກະສິກຳຜະລິດຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງ

ສິນຄ້າທີ່ສ້າງລາຍຮັບໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ສົມໃຈຜະລິດເຂົ້າ, 

ຖົ່ວ ເຫຼື່ອງ, ໄກ່ ແລະ ໝູ ແລະ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວພັນກັບ

ເງິນສົດເຂົ້າ-ອອກກິດຈະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.   

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການວາງແຜນກະແສເງິນສົດ ໄດ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ສຳລັບທຸລະ

ກິດກະສິກຳ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງອາດ ຊ້ຳຊອນກັບລາຍຈ່າຍຄົວເຮືອນ 

ເຊັ່ນ ໄຟຟ້າ, ນໍ້າ ແລະ ການເຊົ່າທີ່ດິນ. ໃນເວລາທີ່ສຳເລັດການວາງແຜນກະ

ແສເງິນສົດ, ນັກ ລົງທຶນຕ້ອງກຳນົດອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່າ

ນີ້ແມ່ນສຳລັບ ພາກສວນຂອງເຈົ້າຂອງ ແລະ ອັດຕາສ່ວນສຳລັບການ ໃຊ້ໃນຄົວ

ເຮືອນ ຂອງທ່ານ. ພຽງແຕ່ສັດສ່ວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບທຸລະກິດກະສິກຳ  

ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ໃນການວາງ ແຜນກະແສເງິນສົດ. ຜົນດີ ຂອງ ການ

ຮັກສາການວາງແຜນກະແສເງິນສົດ ໃຫ້ທັນກັບມື້ນັ້ນແມ່ນເຄື່ອງມືສຳລັບ

ການ ວາງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດກະສິກຳ ຄາດຄະເນວ່າຈະ

ມີຜົນກຳໄລບໍ່ໃນທ້າຍເດືອນ/ປີ ແລະ ສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ 

ເພື່ອປະເມີນຈຳນວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສາມາດຫຼຸດລົງ ຫຼື ການຂາຍເພີ່ມ

ຂຶ້ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີຜົນກຳໄລ.  

ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຄວນບັນທຶກຕົວເລກການຂາຍຫຼັງຈາກເງິນສົດໄດ້ຖືກຮັບ

ເອົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ລູກຄ້າ ອາດມີສັນຍາ ມູນຄ່າຂາຍໃນຕອນຕົ້ນ ຂອງລະດູ

ການ, ແຕ່ມັນຈະບໍ່ປອດໄພສຳລັບການວາງແຜນທຸລະກິດ ຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ຂໍ້

ມູນນີ້. ຄືກັນກັບໂຕຈິງສຳລັບການຂາຍໂດຍສິນເຊື່ອ ບ່ອນທີ່ການຈ່າຍ

ເງິນບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບທັນທີໃນຈຸດຂອງການຂາຍ ຫຼັງຈາກຫຼາຍມື້, ອາທິດ 

ຫຼື ເດືອນ. ການຂາຍເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄວນຖືກບັນທຶກເປັນເງິນສົດຈົນກວ່າ

ຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດໂຕຈິງ.  

 

ເວລາທີ່ເຈົ້າລົງທຶນໃນທຸລະກິດ ຂອງທ່ານມັນຈະມີມູນຄ່າ. ສະນັ້ນ, 

ທ່ານຄວນມີການວາງແຜນ ເພື່ອຈ່າຍເງິນ ເດືອນສຳລັບແຕ່ລະເດືອນຈາກກະແສ

ເງິນສົດໃນທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງທ່ານ.  

45 ນາທີ 

 

ສະພາບລວມ 



 ILO – ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ASEAN  45 

 

ການຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນສົດທີ່ບໍ່ດີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາເຫດຫຼັກຂອງ

ຄວາມຫຼົ້ມແຫຼວໃນທຸລະກິດ. ການວາງແຜນກະແສເງິນສົດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າບັນ

ທຶນການຂາຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜົນກຳໄລ ຂອງທຸລະກິດໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ 

ຊ່ວຍຈັດການຄວາມຜັນຜວນກະແສເງິນສົດ ຂອງທຸລະກິດ. ເບິ່ງຕົວຢ່າງດັ່ງ

ລຸ່ມນີ້:  
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ຕົວຢ່າງ: ການວາງແຜນກະແສເງິນສົດທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງ ສົມໃຈ 

 ເດືອນ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ເ
ງ

ິ
ນ

ສ
ົ

ດ
ເ
ຂ

ົ
້

າ
 ຕົ້ນເດືອນ  20,000 4,650 850 6,850 5,250 5,250 4,650     

ການຂາຍພືດ      2,500  1,200 62,600     

ການຂາຍ

ສັດລ້ຽງ 
  8,200 10,000   7,200      

ເງິນສົດອື່ນໆ              

ທັງໝົດ  20,000 12,850 10,850 9,350 5,250 13,650 67,250     

ເ
ງ

ິ
ນ

ສ
ົ

ດ
ອ

ອ
ກ

 

ແນວພັນພືດ  2,750           

ແຮງງານ   9,000 4,000 4,100  5,400      

ການເຊົ່າ

ອຸປະກອນ 
            

ນໍ້າມັນ   3,000    3,600      

ປຸ໋ຍ  12,600           

ຫົວອາຫານສັດ             

ຈ່າຍຄືນເງິນ

ກູ່ 
       56,970     

ຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍອື່ນໆ  
            

ທັງໝົດ  15,350 12,000 4,000 4,100 0 9,000 56,970     

 ເງິນສົດ

ສຸດທິ 
 4,650 850 6,850 5,250 5,250 4,650 10,280     
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ກິດຈະກຳ 6ກ: ການວາງແຜນກະແສເງິນສົດ  

 

ໃນກິດຈະກຳ 6ກ ເຈົ້າຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການ

ວາງແຜນກະແສເງິນສົດສຳລັບ ທຸລະກິດກະສິກຳ ຂອງທ່ານ. 

 

 

 

  

1. ໃນກຸ່ມ, ສຶກສາການໄຫຼຂອງເງິນສົດປະຈໍາປີ ຂອງ ສົມໃຈ ຈາກທຸລະກິດ

ກະສິກຳ ຂອງລາວ. ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງເງິນສົດເຂົ້າ ແລະ ເງິນສົດ

ອອກ ໃນເດືອນແມ່ນຈຳນວນ ຂອງຜົນກຳໄລ ຫຼື ຜົນຂາດທຶນສຳລັບມື້

ນັ້ນ. ສົມທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພ້ອມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ສົມໃຈ ທີ່ລະບຸ

ໄວ້ໃນກິດຈະກຳກ່ອນໜ້ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ລາວ ບໍ່ໄດ້ລືມ

ຫຍັງ. [10 ນາທີ]  

2. ເຮັດວຽກພ້ອມໆ ກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອສຳເລັດການ

ວາງແຜນກະແສເງິນສົດ ສຳລັບທຸລະກິດ ກະສິກຳ ຂອງທ່ານ ໂດຍໃຊ້

ຕາຕະລາງ 6ກ. [20 ນາທີ]   

3. ບັນທຶກດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

 ກະແສເງິນສົດສຸດທິແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກການຫາຄວາມແຕກຕ່າງ

ລະຫວ່າງເງິນສົດເຂົ້າ ຫຼາຍກວ່າ ເງິນສົດ ອອກແມ່ນທຸລະກິດ 

ຂອງທ່ານໄດ້ສ້າງກຳໄລ. ຖ້າວ່າທ່ານມີເງິນສົດອອກຫຼາຍ ແມ່ນ

ທ່ານຂາດທຶນໃນ ເດືອນນັ້ນ.  

 ໃນຕອນຕົ້ນ ຂອງ ແຕ່ລະເດືອນ ທ່ານຄວນບັນທຶກຄວາມແຕກຕ່າງ 

ຂອງ ເງິນສົດເຂົ້າ ແລະ ເງິນສົດອອກ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນນີ້ຈາກ

ເດືອນກ່ອນ. ໃນຕົວຢ່າງ ຂອງສົມໃຈ, ຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງເງິນສົດ

ເຂົ້າ ແລະ ເງິນສົດອອກ ແມ່ນ 4,650,000 ກີບ ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງ 

ເດືອນທຳອິດ. ນີ້ແມ່ນຜົນກຳໄລ ຂອງລາວ. ໃນການວາງແຜນການໄຫຼ 

ຂອງລາວນັ້ນ ລາວເລີ່ມສຳລັບເດືອນທີ່ສອງ ຂອງລາວໂດຍການ 

ບັນທຶກຈາກ ເດືອນທຳອິດ.  

 

30 ນາທີ 
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ໃນພາກນີ້ ເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນສົດໃນທຸລະກິດ ແລະ ໄດ້ສຳລັບການວາງແຜນກະແສ

ເງິນສົດ ສຳລັບທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ

ຕາຕະລາງ 6ກ: ການວາງແຜນກະແສເງິນສົດ ຂອງທ່ານ  

 ເດືອນ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ເ
ງ

ິ
ນ

ສ
ົ

ດ
ເ
ຂ

ົ
້

າ
 

ຕົ້ນເດືອນ             

             

             

             

             

             

ທັງໝົດ             

             

             

             

             

             

             

             

             

ທັງໝົດ             

 ກະແສເງິນສົດ

ສຸດທິ 
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ກິດຈະກຳ 6ຂ: ການວາງແຜນ ເພື່ອການປ່ຽນແປງ 

 
ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍ ຂອງພາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຕັດສິນໃຈການ

ດຳເນີນງານທີ່ໜັກເໜັ້ນ ເພື່ອປັບປຸງການ ຄຸ້ມ ຄອງເງິນສົດ

ໃນທຸລະກິດທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ. ຈື່ໄວ້ວ່າທຸກສິ່ງທີ່ໄດ້

ປຶກສາຫາລືມານັ້ນກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມ ຄອງເງິນສົດ, ໃຊ້ເວລາ 2-3 

ນາທີເພື່ອບັນທຶກເອົາຄວາມຄິດ ຂອງທ່ານ.   

 

    
1. ແຕ່ທ່ານ ໃຊ້ ຕາຕະລາງ 6ຂ: ແຜນກິດຈະກຳສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອຂຽນການ

ປ່ຽນແປງ 1-3 ຢ່າງ ໂດຍທີ່ ທ່ານຈະສ້າງ ເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ ຂອງ

ທ່ານ. ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຈະສ້າງ ອີງຕາມບົດຮຽນ 

ທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ແຕ່ກິດ ຈະກຳ ກ່ອນໜ້ານີ້? ຖ້າມີ, ຕັດສິນໃຈ ສິ່ງ

ທີ່ທ່ານຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ປັບປຸງ; 

2. ບັນທຶກ ວທີການທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້; 

3. ບັນທຶກເວລາທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້; 

4. ສຸດທ້າຍນີ້, ລະບຸໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ

ນີ້. 

 

ຕາຕະລາງ 6ຂ: ແຜນດຳເນີນງານສ່ວນບຸກຄົນ  

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງ ຂອງ

ຂ້ອຍ 

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງ ຂອງ

ຂ້ອຍ 

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງ ຂອງ

ຂ້ອຍ 

ບັນດາການ

ປ່ຽນແປງ ຂອງ

ຂ້ອຍ 

    

    

    

  

 

ທ່ານໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງພາກທີ 5. ໃນພາກນີ້ ທ່ານ

ໄດ້ເບິ່ງການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດໃນທຸ ລະ ກິດ ຂອງທ່ານ. 

 

 

10 ນາທີ 
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ພາກທີ 7: ການວາງ

ແຜນ ການດຳເນີນ

ງານ  
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ພາກທີ 7: ການວາງແຜນການ

ດຳເນີນງານ  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ພ້ອມກັບວຽກທີ່ມາກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງບໍ່

ງ່າຍເລີຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງສຳລັບການ ປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານ

ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເປັນ. ໃນພາກນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ເບິ່ງວຽກທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນ

ຊ່ວງເວລາຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງແຜນດຳເນີນງານແບບງ່າຍດາຍເພື່ອປັບປຸງ

ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳດຽວ.  

 

ກິດຈະກຳ 7ກ: ແຜນດຳເນີນງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດ  

 

ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກຕາມວິທີຕໍ່ວິທີ, ພາກຕໍ່ພາກເພື່ອຈັດ

ບຸລິມະສິດບັນດາການດຳເນີນງານ ຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນພາກ

ກ່ອນໜ້ານີ້.  

 

 

1. ທ່ານສົນທະນາໃນກຸ່ມ. ທຸກຄົນເວົ້າສິ່ງທີ່ພົບໃນແຕ່ລະ

ກິດຈະກຳ. ທ່ານເລີ່ມຈາກກິດຈະກຳທຳອິດ.  

2. ສໍາລັບວິທີຕໍ່ໄປ ທ່ານໃຊ້ຕາຕະລາງ 7ກ: ແຜນດຳເນີນງານທີ່ເປັນ

ບຸລິມະສິດ. ຕາມທັດສະນະສ່ວນຕົວ ທ່ານເບິ່ງທີ່ແຜນດຳເນີນງານ

ທີ່ໄດ້ສຳເລັດສຳລັບແຕ່ລະພາກ ແລະ ເລືອກອັນໃດປ່ຽນແປງ ທີ່ທ່ານຈະ

ແນະນຳທຳ ອິດ ແລະ ໃນເວລາ, ໃນໜຶ່ງອາທິດ, ໃນໜຶ່ງເດືອນ, ໃນສອງ

ເດືອນ? ລະບຸ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແຜນດຳເນີນງານ [15ນາທີ] 

3. ແຕ່ລະຄົນນຳສະເໜີແຜນການດຳເນີນງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ 

ແລກປ່ຽນໃນກຸ່ມກ່ຽວກັບແນວແນວຄິດ ທີ່ການດຳເນີນງານທີ່

ເປັນບູລິມະສິດຖືກປ່ຽນແປໄປ ຫຼື ມາໃນທາງທີ່ດີແລ້ວສຳລັບສິ່ງ

ໄດ້ຖືກວາງໄວ້ນັ້ນ. ແຕ່ລະ ຄົນມີ 5 ນາທີ. [25ນາທີ] 

4. ໃນກຸ່ມ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາເພີ່ມຕື່ມເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າເຈົ້າຈະ

ພົບກັນອີກຄັ້ງ, ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຝຶກຊ້ອມບາງ

ກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ ການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ເຈົ້າສາມາດວາງແຜນເພື່ອ

40 ນາທີ 

 

ສະພາບລວມ 

40 ນາທີ 
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ພົບກັນໃນໂອກາດທົ່ວໄປ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບທ່າແຮງປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ ກັບການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານກຳລັງນຳສະເໜີ.  
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ຕາຕະລາງ 7ກ: ແຜນດຳເນີນງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດ   

ການປ່ຽນແປງ

ທີ່ເປັນ

ບຸລິມະສິດ ຂອງ

ຂ້ອຍ 

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ແນວໃດ? 

ເວລາໃດ? ໃຜເປັນຄົນ

ຮັບຜິດຊອບ? 

    

    

    

    

    

    

 

 

ການດຳເນີນງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ , ກິດຈະກຳທີ່ເຈົ້າໄດ້

ສຳເລັດໃນຕ້ອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງ ແມ່ນວິທີໜ

ຶ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ. ໂດຍໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນໃຈວິທີ

ການນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ ໃນການ ຝຶກອົບຮົມເຂົ້າ

ໃນວຽກງານ ແລະ ຊີວິດ ຂອງທ່ານ.  

 

ນີ້ແມ່ນຕ້ອນທ້າຍ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ທ່ານສາມາດສຳເລັດການປະເມີນ

ຜົນ. 2-3 ເດືອນ ຈະມີການຕິດຕາມເຊັ່ນກັນ.  
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