ເອກະສານປະກອບການສອນວິຊາ

ິ ານທຸລະກິດ
ການວາງແຜນ ແລະ ບໍລຫ
Business planning and Management
ັ້ ງ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເຂດເນີນສູງ
ັ ສູດຊັນສູ
ສໍາລັບຫກ
ຂຽນໂດຍ:

ອຈ. ຄາເຜີຍ ດວງມາລີ

ັ ສູ ດ
ກວດແກ ັ້ໂດຍ: ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຫກ

ທັນວາ 2016

i

ຄໍານໍາ
ັ້
ັ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດໍາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາໍ
ເພ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ວາງອອກ ກໍຄ 3 ເປາໝາຍການພັ
ດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸ ດທະສາດການ
ັ້
ັ້ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ ນີຮອດປ
ີ 2020
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ແຫ່ງຊາດ ຄັງທີ
ໂດຍຖເອານະໂຍບາຍ ການຫຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນລງເທ່ ອລະກ ັ້າວ, ນໍາພາປະເທດຊາດ ໃຫັ້
ັ້
ັ ປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສັ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫັ້ກາຍເປນ
ັ ປະເທດ
ຫຸ ດພນອອກຈາກການເປ
ນ
ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດັ້ຖເອາວຽກງານ ການກໍ່ສັ້າງ
ັ ວຽກງານບຸ ລມ
ິ ະສິດໜ່ ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດດັ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປນ
ພັດທະນາຂະແໜງ ການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃຫັ້ມີຄວາມກ ັ້າວໜັ້າ

ັ ເຫັນໄດັ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດັ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ໃນລະດັບຕ່ າງໆໃນຂອບເຂດ
ປະຈຸບນ
ັ້ ນກາງລງຮອດທັ້ອງ
ທ່ ວປະເທດ ຍັງບໍ່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທ່ າທີ່ຄວນ ແລະ ມີຈາໍ ນວນບໍ່ພຽງພໍ ນັບແຕ່ຂັນສູ
ັ້
ັ ປຸ ງ ແລະ ພັດທະນາລະບບການ
ຖິ່ນ. ສະນັນກະຊວງກະສິ
ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດັ້ກໍານດຍຸ ດທະສາດການປບ
ັ້
ັ້ ຂອງຍຸ ດທະສາດ ແມ່ ນການ
ສກສາດັ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຕ່ນີຫາ
ປີ 2020 ເຊິ່ງຈຸດປະສງຕນຕໍ
ັ້ ບ
ພັດທະນາສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ່ ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ເຂາກັ
ັ້
ັ ສູ ດທີ່ເນັນຄວາມຊໍ
ລະບບການສ່ ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສັ້າງຫກ
ານານ, ການສິດສອນທີ່ເນັນັ້

ັ ສູນກາງ. ດັ່ງນັນັ້ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດັ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຈ່ ງມີຄວາມ
ັ້ ຽນເປນ
ເອາຜູ ຮ
ັ້ ໄລຍະກາງ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ມີການປບ
ັ ປຸ ງ ແລະ ກໍ່ສັ້າງໃໝ່ ດັ້ວຍຮູ ບການຝກອບຮມ, ຍກລະດັບໄລຍະສັນ,
ຈໍາເປນ
ັ ວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ມີ
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພ່ ອສັ້າງໃຫັ້ໄດັ້ນກ

ຄຸ ນສມບັດທີ່ເໝາະສມ. ເພ່ ອຕອບສະໜອງ ໃຫັ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັ່ງກ່ າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາໍ
ັ້ ເຊິ່ງປະກອບ
ັ້ ງ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນີນສູ ງຂນ
ັ ທະນາຫກ
ັ ສູ ດຊັນສູ
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອ ຈ່ ງໄດັ້ພດ
ັ ສູ ດນີ ັ້
ດັ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັ່ນ: ປູ ກຝງັ , ລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມງ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາໍ . ຫກ
ັ້
ໄດັ້ເນັນຄວາມຊໍ
ານານ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພ່ ອກໍ່ສັ້າງພະນັກງານວິຊາການດັ້ານການ
ັ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ອອກຮັບໃຊັ້ສງັ ຄມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດັ້ປະຕິບດ
ັ ສູ ດແຫ່ງຊາດ
ຕາມຂໍຕັ້ ກລງຂອງລັດຖະມນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດັ້ວຍມາດຕະຖານຫກ
ັ້ ງທຸກປະການ
ລະດັບຊັນສູ
ັ ຜນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ ັ້ອງມີການພັດທະນາ
ເພ່ ອເຮັດໃຫັ້ການຮຽນການສອນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ສູ ດ ເຊັ່ນ: ເອກະສານຫກ
ັ ສູ ດ, ຄໍາອະທິບາຍເນອໃນຫຍໍ
ບັນດາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຂອງຫກ
ຂອງແຕ່
ລະວິຊາ,
ັ້ ມການ
ັ້
ັ້ ່ າ: ປມຄູ່
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນອໃນການສິ
ດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ ລະວິຊາ ຫ ເອີນວ
ັ້ ມຂອງແຕ່ ລະວິຊາທີ່ມີໃນຫກ
ັ ສູ ດດັ່ງກ່ າວນີ ັ້ ເພ່ ອຕອບ
ຮຽນການສອນ. ສະນັນັ້ ຈ່ ງໄດັ້ມີການພັດທະນາປມຄູ່
ັ້ ່ 5 ອງປະກອບຫກ
ັ ສູ ດ ທີ່ເນັນໃສ
ັ ດັ່ງນີ:ັ້ 1). ການສັ້າງຄວາມຊໍານານ, 2). ການ
ສະໜອງຈຸດປະສງຂອງຫກ
ັ້
ພັດທະນາແບບຍນຍງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນີນສູ ງ, 4). ເນັນການເຮັ
ດ

ັ ຕວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດັ້ານບດບາດຍິງຊາຍ
ພາກປະຕິບດ
ັ້ ມເຫ່ ານີ ັ້ ໄດັ້ມກ
ີ ານມອບໝາຍໃຫັ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫກ
ັ ແລະ
ໃນການພັດທະນາປມຄູ່
່ ຈໍາເປນ
ັ້
ັ ຜູ ຂ
ັ ຕ່ າງໆ ເຊັ່ນ: ການຝກ
ັ້ ຽນຂນັ້ ໂດຍໄດັ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັນຕອນທີ
ອາຈານຊ່ວຍເປນ

ii

ັ້
ັ້ ນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ,
ັ ການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄນຄວັ້
ອບຮມກ່ ຽວກັບຫກ
າເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ
ັ້ ຄ
ີ ວາມຮູ ັ້ ແລະ ປະສບການ ຈາກສະຖາບັນການ
ການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍຄໍາປກສາຈາກບັນດາຜູ ມ
ັ້
ັ້ າ ແລະ ຄະນະກໍາ
ສກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ່ ນໆ. ຫງັ ຈາກນັນັ້ ກໍໄດັ້ມີການກວດແກ ັ້ເນອໃນ
ໂດຍຄະນະຊີນໍ

ັ ສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິ່ງປະກອບດັ້ວຍ: ທ່ານ ຄໍາຜຸ ຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝ
ມະ ການພັດທະນາຫກ
ອນ ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸ ດ ພູ ມມາສອນ, ທ່ານ ອໍາໄພວັນ ສຸ ກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸ ບຜາ,
ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸ ດ, ທ່ານ ນ. ໜໍ່ຄໍາ ວິລະວງສາ, ທ່ານ ພູ ທອນ ຈັນທະວງສາ, ທ່ານ ອຸ ທອງ ວງ
ິ າ ພງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸ ດທິວງ.
ແສນເມອງ, ທ່ານ ມຸ ນຊ
ນອກຈາກນັນັ້ ກໍຍງັ ມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫວໜັ້າໂຄງການ
ັ ປຸ ງວິທະຍາໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພັ້ອມດັ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີ່ປກສາ
ປບ
ທາງດັ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈໍານວນໜ່ ງ ໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ ັ້ຊິດ

ັ ສູ ດ ແມ່ ນຈຸດປະສງໜ່ ງທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີ່ໄດັ້ຈດ
ັ
ວຽກງານພັດທະນາຫກ

ັ້
ັ ໂດຍ ອງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕັ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ປີ 2009 ເປນ
ັ້
ັ ຕນມາ,
ຈາກອງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັງແຕ່
ັ ສູ ດ
ໄດັ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດັ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສັ້າງຂອງຫກ
ກະເສດສາດ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ແລະ

ຈາກຄະນະ

ວິທະຍາໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ ບັ້ ຸ ນຄຸ ນນໍາທຸກ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ທີ່ໄດັ້ໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດັ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ັ້ ມນີຂັ້ ນັ້ ເພ່ ອນໍາໃຊັ້ເຂາໃນການຮຽນການສອນ.
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ັ ໃຊັ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃນທ່ ວປະເທດ. ໃນ
ເອກະສານດັ່ງກ່ າວນີ ັ້ ຍັງສາມາດນໍາໄປປບ
ັ້
ັ້
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ັ້
ັ້ ຈດ
ັ້ ່ ອທໍາອິດ, ຍ່ ອມມີຂຂາດຕ
ັ້
ັ ດັ້ານເນອໃນ
ັ ັ້ ໄດັ້
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ໃຫັ້ຄບຖັ້ວນສມບູ ນຍິ່ງຂນັ້
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ແລກປ່ຽນເອາສິ່ງຂອງທີ່ຕນເອງຂາດແຄນ
ຈ່ ງເກີດມີລະບບການແລກປ່ຽນສິ່ງຂອງ
ແລກສິ່ງຂອງ
ັ້ ບກ ັ້ວາງອອກ, ຄວາມຕັ້ອງການນັບມ ັ້
(Bartersystem) ຕໍມາມີການພວພັນຂອງມະນຸດດັ້ວຍກັນນັບມນັ
ັ້ ນັ້ ເຊິ່ງເປນ
ັ້
ັ ຕນເຫດຊ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ເພີມຂ
ຸ ກຍູ ັ້ກ ັ້ວາງໃຫັ້ການແລກປຽ່ນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ຈຸດເລີ່ມຕນຂອງທຸ
ຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດ ແລະ ສິ່ງເຫ່ ານີກາຍເປ
ນ
ລະກິດ

1.1

ຄວາມໝາຍຂອງທຸລະກິດ (Definition of business)

ິ ຄັ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ແລັ້ວມີການແລກ
ທຸລະກິດໝາຍເຖິງກິດຈະກໍາຕ່ າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫັ້ເກີດມີສນ
ັ້
ັ ຜນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກໍາເຫ່ ານັນັ້ ມະນຸດມີສ່ ງຄັ້
ິ າຍຄກັນຢູ່
ປຽ່ນຊຂາຍກັ
ນ ແລະ ມີຈດ
ຸ ປະສງຈະໄດັ້ຮບ
ສອງຢ່າງຄ: Need and want
ັ້
ັ້ ນຖານໃນການດໍ
ັ ຂັນພ
ິ ເຊັ່ນ: ອາຫານ, ເຄ່ ອງນຸ່ ງຫ່ ມ, ທີ່ຢູ່ ອາໄສ
Needs: ຄສິ່ງຈໍາເປນ
າລງຊີວດ
ແລະ ຢາປວພະຍາດ

ີ ບ
ໍ ໍເດອດຮັ້ອນເຊັ່ນ: ທໍລະທັດ,ລດຍນ,ເຄ່ ອງສໍາອາງ
Wants: ຄສິ່ງທີ່ຄນເຮາຢາກຈະມີ ຖັ້າບໍມກ

ແລະ ອ່ ນໆ

ັ້ ່ ອ ຕອບສະໝອງ Needs and
ັ ຜູ ຈ
ັ້ ດ
ັ ຫາສິ່ງຕ່ າງໆທີ່ກ່ າວມາຂັ້າງເທີງນັນເພ
ທຸລະກິດເປນ
ັ ຜູ ຜ
ັ ສິ່ງມີຕວຕນສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດັ້
ັ ັ້ ລະກິດ
ິ ຈ່ ງເປນ
ັ້ ະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ບໍລກ
ິ ານ ສິນຄັ້າ: ເປນ
Wants ນັນທຸ
ັ້ າ, ອາຫານ ແລະ ອ່ ນໆ ບໍລກ
ັ ສິນຄັ້າບໍມຕ
ິ ານ: ເປນ
ີ ວຕນບໍສາມາດເບີ່ງເຫັນ
ແລະ ຈັບຕັ້ອງໄດັ້ເຊັ່ນ: ເສອຜັ້
ິ ານໂຮງແຮມ, ສາຍການບີນ, ການຂນສ່ ງ ແລະ ອ່ ນໆ
ແລະ ຈັບຕອັ້ງໄດັ້ເຊັ່ນ: ການບໍລຫ
-
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1.2

ຈຸດປະສງຂອງທຸລະກິດ (Objective of business)

ັ້
ັ ເຈາຂອງທຸ
- ຕັ້ອງການຄວາມຢູ່ລອດ (Survival) ຜູ ເັ້ ປນ
ລະກິດທ່ ວໄປ ຈະຕ ັ້ອງການໃຫັ້ທຸລະ
ິ ານຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງ
ກິດຂອງຕນມີອາຍຸ ຍນຍາວຢູ່ ຕໍໄປນານໆ ເພ່ ອຈະໄດັ້ຜະລິດສິນຄັ້າ ຫ ບໍລກ
ການຂອງປະຊາຊນ

- ທຸລະກິດຕັ້ອງຂະຫຍາຍຕວ (Growth) ນອກຈາກການຢູ່ ລອດແລັ້ວ ທຸລະກິດຍັງຕອັ້ ງການ
ັ້
ັ ຕ ັ້ອງຂະຫຍາຍກິດຈະການໃຫັ້ການຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານເພີມ
ໃຫັ້ມີການຂະຫຍາຍຕວຄ:ຈໍາເປນ
ັ້ ການຂະຫຍາຍການຈ ັ້າງງານ, ມີຊບ
ັ້ ນ,
ັ້ ມີຖານະການເງ ິນໝັນຄ
ັ້ ງ ແລະ ອ່ ນໆ
ັ ສີນເພີມຂ
ຂນມີ
- ທຸລະກິດຕັ້ອງການກໍາໄລ (Profit) ສິ່ງຫວໃຈສໍາຄັນຂອງທຸລະກິດຄ: ຜນຕອບແທນຈາກການ
ັ້ ່ ອກິດຈະ
ີ າໍ ໄລທຸລະກິດບໍສາມາດດໍາເນີນສບຕໍໄປໄດັ້ ກໍາໄລສາມາດເກີດຂນເມ
ຖັ້າທຸລະກິດບໍມກ
ັ້ ນ ແລະ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍອ່ ນໆ
ິ ານໃນລາຄາສູງກ່ ວາຕນທ
ການສາມາດຂາຍສິນຄັ້າ ຫ ບໍລກ
ລງທນ,

- ທຸລະກິດຕັ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍສງັ ຄມ (SocialResponsibility) ທຸລະກິດຕ ັ້ອງມີການຊ່ ສັດ
ັ ທໍາຕໍລູກຄັ້າ, ສັງຄມ, ຕັ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍສ່ ງແວດລັ້ອມ,
ິ
ແລະ ໃຫັ້ຄວາມເປນ
ຜນກະທບພາຍນອກທີ່ເກີດ
ັ ຢູ່ ຂອງປະຊາຊນ, ບໍຄວນກະທໍາສິ່ງຜິດ
ິ ຄວາມເປນ
ກັບສັງຄມທາງລບຕ ັ້ອງຊ່ວຍພັດທະນາສັງຄມ ແລະ ຊີວດ
ັ ດີງາມຂອງສັງຄມ
ກດໝາຍ, ສິນທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອນ

1.3

ຜນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກິດ (Benefit of business)

ິ ານໄດັ້ຫວງຫາຍ ເພ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມ
- ທຸລະກິດສາມາດຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ການບໍລກ
ັ້
ັ້ ດ
ັ້ ມມ
ີ ຈະສິ
ຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດ ເຊິ່ງຄວາມຕັ້ອງການນັນບໍ
ນສຸ
ັ້ ະລິດໄປສູ່ ຜູ ບ
ັ້ ໍລ ິໂພກ
- ທຸລະກິດຊ່ວຍແຈກຍາຍສິນຄັ້າຈາກຜູ ຜ
- ທຸລະກິດຊ່ວຍສັ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ເພ່ ອໃຫັ້ຄນມີລາຍໄດັ້ຈາກການອອກແຮງງານເມ່ ອມີລາຍ

ັ້ ນຄັ້າແລະ ບໍລກ
ັ ໃນການດໍາລງຊີວດ
ິ ານຂອງທຸລະກິດທີ່ຈໍາເປນ
ິ ໄດັ້
ໄດັ້ເຂາກໍຈະຊສິ

ັ ຖະບານມີລາຍໄດັ້ເພີ່ມຂນັ້
- ທຸລະກິດເສຍພາສີໃຫັ້ແກ່ ລັດຖະບານ ເຮັດໃຫັ້ລດ
ີ ມີຄວາມຈະເລີນກ ັ້າວ
- ທຸລະກິດຊ່ວຍພັດທະນາບັ້ານເມອງ ເພ່ ອໃຫັ້ທ ັ້ອງຖິ່ນຫ່າງໄກສອກຫກ

ໜັ້າ

ິ ານ
- ທຸລະກິດຊ່ວຍພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ນອກຈາກນັນັ້ ທີ່ຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ບໍລກ
ິ ານ
ເພ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການຂອງປະຊາຊນຢູ່ ພາຍໃນປະເທດແລັ້ວ ທຸລະກິດຍັງສ່ ງສິນຄັ້າ ຫ ບໍລກ
ັ້
ອອກຕ່າງປະເທດເພ່ ອນໍາເງ ິນຕາ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີ່ທີ່ທັນສະໄໝເຂາມາ
ເພ່ ອພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ
ັ້
ຊາດເຮັດໃຫັ້ປະເທດມີຄວາມຮັ່ງມີເຂັມແຂງ

1.4

ປະເພດຂອງທຸລະກິດ (Type of business)
2.

ທຸລະກິດກະສິກາໍ (Agribusiness): ໄດັ້ແກ່ ການປູ ກຝງັ ແລະ ລຽັ້ງສັດ
ັ້ າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດມາໃຊັ້
ທຸລະກິດບໍແຮ່ (Mineral): ໄດັ້ແກ່ ການຂຸ ດຄນເອ

3.

ິ ຈະກາໂຮງແຮມ
ທຸລະກິດອຸ ດຫະກໍາ (Manufacturing) ເຊິ່ງປະກອບມີກດ

1.

ັ້ ນ ແລະ ອ່ ນໆ
ເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ນໍາມັ
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4.

ອຸ ດສາຫະກໍາກໍສາັ້ ງ

5.

ອຸ ດສາຫະກໍາການຄັ້າ

6.

ທຸລະກິດການເງ ິນ

7.

ິ ານ
ທຸລະກິດການໃຫັ້ບໍລກ
ທຸລະກິດອ່ ນໆ

8.

ຮູ ບທີ 1

ສະແດງທຸລະກິດປະເພດຕ່າງໆ

4

1.5

ກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດ (Activity of business)
1.5.1

ກິດຈະກໍາດັ້ານການຜະລິດ
ັ ກິດຈະກໍາທີ່ເຮັດໃຫັ້ເກີດມີສນ
ິ ຄັ້າ ແລະ ບໍລກ
ິ ານ ກິດຈະກໍາລັ້ວນມີການເລອກຕັງັ້
ເປນ
ັ້ ດຖຸດບ
ັ້ ່ ອງຈັກ, ການຈັດຊວັ
ິ , ການທໍາການການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ
ໂຮງງານ, ວາງຜັງໂຮງງານ, ຕິດຕັງເຄ
່
ິ ຕ່າງໆໃນໂຮງງານ ແລະ ອນໆ
ວັດຖຸດບ
1.5.2

ກິດຈະກໍາດັ້ານການຕະຫາດ
ັ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫັ້ສນ
ິ ຄັ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານທີ່ຜະລິດສໍາເລັດ ເຄ່ ອນຍ ັ້າຍ
ເປນ
ັ ໜັ້າທີ່ທີ່ຈັດການກ່ ຽວກັບສ່ວນປະສມທາງການ
ັ້ ະລິດໄປສູ່ ຜູູ ບ
ັ້ ໍລໂິ ພກ ໜັ້າທີ່ທາງການຕະຫາດ ເປນ
ຈາກຜູ ຜ
ັ້
ຕະຫາດຄ: ການຈັດການກ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ, ການຕັງລາຄາ,
ການຈັດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ການສ່ ງເສີມການ
ຕະຫາດ
ກິດຈະກໍາການເງ ິນ
ັ້ ນັ້ ແລະ ສາມາດດໍາເນີນໄປດັ້ວຍຄວາມລາບລນັ້ ຂນຢູ
ັ້ ່ ກັບການ
ທຸລະກິດຈະເລີມຕ
ິ ານການເງ ິນ ເພາະວ່າທຸລະກິດມີລາຍການທາງດັ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່ າຍຢູ່ ຕະຫອດເວລາ ຖັ້າຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານບໍ
ບໍລຫ
ັ້ , ກໍຈະພາໃຫັ້ເກີດມີບນ
ັ ຫາຢ່າງຫວງຫາຍ ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ ຄວາມສູ ນເສຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຫ
ຮູ ັ້ຈັກກິດຈະກໍານີດີ
ັ້
ັ ໄປໄດັ້
ເຮັດໃຫັ້ທຸລະກິດລມລະລາຍກໍ
ເປນ
1.5.4
ກິດຈະກໍາການສ່ ງເສີມ
1.5.3

ັ ກິດຈະກໍາຫກ
ັ ທີ່ກ່ າວມາຂັ້າງເທີງ ສາມາດດໍາເນີນງານໄປດັ້ວຍດີ ແລະ ປະສບຜນ
ເປນ
ັ ສິ່ງເສີມສັ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃຫັ້ແກ່ ໜ່ວຍງານຫກ
ັ
ສໍາເລັດອີກປະການໜ່ ງ ກິດຈະກໍາສ່ ງເສີມເປນ
ັ້ ນ
ດັ່ງກ່ າວກິດຈະກໍາເສີມໄດັ້ແກ່ : ບຸ ກຄະລາກອນ, ການຈັດການທ່ ວໄປ, ການຄາດຄະເນ, ການບັນທກຂໍມູ
ແລະ ອ່ ນໆ

1.6

ຄຸ ນສມບັດຂອງນັກທຸລະກິດ (Discipline of entrepreneur)
1.6.1

ສນໃຈ ແລະ ມີຄວາມມັກທຸລະກິດ
ັ ຜູ ທ
ັ້ ່ ມັ
ີ ກ ແລະ ສນໃຈທຸລະກິດ ນັບທັງຂອງ
ນັກທຸລະກິດທີ່ປະສບຜນສໍາເລັດຕອັ້ ງເປນ
ັ້ ່ ນໆທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລັ້ອມດຽວກັນ
ຕນເອງ ແລະ ຂອງຜູ ອ
່ ຈະລງທນ ແລະ ກ ັ້າສ່ຽງໄພ
ັ້
1.6.2
ຄວາມຕັງໃຈທີ

ັ ຜູ ທ
ັ້ ່ ປະສ
ີ
ັ້ ່ ຈິ
ີ ງໃຈຢ່າງຈິງຈັງໃນການລງທນ ແລະ
ນັກທຸລະກິດຜູ ທ
ບຜນສໍາເລັດ ຕັ້ອງເປນ
ັ້ ່ ອງມ, ເຄ່ ອງຈັກການ
ກ ັ້າຫານທີ່ຈະສ່ຽງກັບການຂາດທນ ເຊິ່ງຈະລງທນເລີ່ມແຕ່ສັ້າງອາຄານ, ການຕິດຕັງເຄ
ັ້ ວນແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ ຕະຫອດ
ິ ດິບ, ການຂນສ່ ງ, ການເກັບຮັກສາສິນຄັ້າ ທັງໝດເຫ່ ານີລັ້
ຈັດຫາວັດຖຸສນ
ເວລາ

ມີຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານ
ັ ຕັ້ອງມີຄວາມຮູ ັ້ກ່ ຽວກັບ ໜັ້າທີ່ວຽກງານໃນທຸລະກິດຂອງ
ນັກທຸລະກິດມີຄວາມຈໍາເປນ
ັ ສະພາບແວດລັ້ອມອ່ ນໆຂອງທຸລະກິດທີ່ພວພັນກັບວຽກງານຂອງຕນເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍ
ຕນເອງ ແລະ ຮູ ຈັ້ ກ
ັ້ ງມີຄວາມຊໍານານໃນການນໍາເນີນ
ພະນັກງານ, ກດໝາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ອ່ ນໆ ພັ້ອມດຽວກັນນັນຍັ
1.6.3

ທຸ ລະກິດອີກດັ້ວຍ
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1.6.4

ັ ນັກວິເຄາະ ແລະ ຕັດສິນໃຈໄດັ້ດີ
ເປນ
ັ ຜູ ທ
ັ້ ່ ມີ
ີ ການຕັດສີນໃຈໄດັ້ຢ່າງຖກຕັ້ອງວ່ອງໄວ, ມີປະສິດທິພາບ, ລະມັດລະວັງ ແ
ເປນ

ລະຮອບຄອບ
1.6.5

ິ ານ
ນັກບໍລຫ

ັ້
ັ້
ັ ການບໍລຫ
ິ ານງານ ແລະ ສາມາດດໍາເນີນງານຕາມຂັນຕອນ
ນັກທຸລະກິດຕັ້ອງເຂາໃຈຫ
ກ

ໄດັ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
1.6.6

ັ ຜູ ນັ້ າໍ
ມີພາວະຄວາມເປນ

ັ ຜູ ນ
ັ ສະນະຄວາມເປນ
ັ້ າໍ , ທີ່ມີຫກ
ັ ຈິດຕະວິທະຍາສາມາດທີ່ຈະ
ນັກທຸລະກິດຕ ັ້ອງມີລກ

ັ້ ່ ວມງານປະຕິບດ
ັ ງານດັ້ວຍຄວາມຍີນດີ, ເຕັມໃຈ ແລະ ເຕັມຄວາມສາມາດ ໂດຍໃຊັ້ສນ
ິ ລະປະ
ເຮັດໃຫັ້ຜູຮ
ັ້ ່ ວມງານມີຄວາມຮດຍດ ການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ ຽວຂັ້ອງ
ໃນການໂນ ັ້ມນ ັ້າວ, ແຮງຈູງໃຈໃນການກະຕຸ ນັ້ ໃຫັ້ຜູຮ
ັ້ ກທຸລະກິດຍອມຮັບສະພາບ ແລະ ພະຍາຍາມຫາທາງແກ ັ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເກີດຂນັ້
ັ ໃຈ, ດັ່ງນັນນັ
ກັບຫາຍປດ
ໍ ັ້
ຢ່າງບໍທຖອຍ
1.6.7

ມີຄວາມທັນສະໄໝຢູ່ສະເໝີ

ັ້ ນຂ່າວສານກ່ ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂນັ້
ັ້ ະກອບການຕັ້ອງຕິດຕາມຂໍມູ
ຜູ ປ

ໃນ

ໂລກທາງເສດທະກິດ, ການເມອງ, ກດໝາຍ, ເສດທະກິດ, ການຕະຫາດ, ນະໂຍບາຍລັດຖະບານ, ມາດ
ັ ຕວໃຫັ້ທັນກັບການປຽ່ນແປງດັ່ງກ່ າວ
ຕະການດັ້ານພາສີອາກອນ ແລະ ອ່ ນໆ ເພ່ ອຈະໄດັ້ປບ

ພັດທະນາຕນເອງຢູ່ສະເໝີ
ເນ່ ອງຈາກສະພາບແວດລັ້ອມມີການປ່ຽນແປງຢູ່ ຕະຫອດເວລາ ໂດຍສະເພາະສະພາບ
ແວດລັ້ອມທາງດັ້ານເທັກໂນ່ ໂລຊີ ແລະ ພດຕິກາໍ ດັ້ານການບໍລໂິ ພກຂອງມະນຸດ, ດັ່ງນັນັ້ ມັນຈ່ ງຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້
ັ ຕັ້ອງປບ
ັ ຕວໃຫັ້ທັນກັບສະພາບແວດລັ້ອມດັ່ງກ່ າວ
ນັກທຸລະກິດ ຈໍາເປນ
1.6.8

1.7

ສະຫຸ ບ

ັ້
ັ ກິດຈະກໍາດັ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຮັດໃຫັ້ເກິດ
ີ ມີສນ
ິ ຄັ້າ ແລະບໍລກ
ິ ານ, ມີການຊຂາຍ
ທຸລະກິດເປນ
ັ້
ແລກປ່ຽນ, ຈໍາໜ່າຍ, ແຈກຍາຍສິນຄັ້າ ແລະ ຮັບຜນປະໂຫຍດຕອບແທນກໍາໄລຈາກກິດຈະກໍານັນໆໃນ
ັ້
ການປະກອບທຸລະກິດ, ເຈາຂອງກິ
ດຈະການມີຈດ
ຸ ປະສງທີ່ໃຫັ້ອາຍຸ ຂອງກິດຈະການຍາວນານ, ມີຄວາມຈະ
ັ ຜິດຊອບຕໍສງັ ຄມ, ຊ່ວຍພັດທະນາ
ເລີນເຕີບໂຕ, ມີຜນຕອບແທນໃນການລງທນສູງ ແລະ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້ ່ ງອອກ
ັ ຢູ່ຂອງປະຊາຊນຊ່ ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸລະກິດທີ່ມີຕໍສງັ ຄມນັນແບ
ິ ການເປນ
ສັງຄມ ແລະ ຊີວດ

ັ 2 ປະເພດຄ: ຮັບຜິດຊອບຕໍສງັ ຄມພາຍໃນ ຜູ ຖ
ັ້ ຫຸ ນັ້ , ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ, ພະນັກງານ ແລະ ລູກຈ ັ້າງ, ສ່ວນຮັບ
ເປນ
ັ້
ຜິດຊອບພາຍນອກປະກອບດັ້ວຍ ລູກຄັ້າ, ເຈາຂອງທຸ
ລະກິດ, ຄູ່ ແຂ່ງຂັນ, ລັດຖະບານ, ສາທາລະນະຊນ
ັ້ ດໜັ້າທີ່ຜະລິດສິນຄັ້າ ແລະ ບໍລກ
ິ ານຢ່າງຫາຍ ເພ່ ອບໍາບັດຄວາມ
ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ ທຸລະກິດນັນເຮັ
ັ້ ດ, ກໍໃຫັ້ເກີດການລງທນ, ການຈ ັ້າງງານ, ເສຍພາສີໃຫັ້ລດ
ີ ນ
ັ ສິນສຸ
ັ ຖະບານ,
ຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດທີ່ບໍມວ

ັ ຢູ່
ຊ່ວຍພັດທະນາບັ້ານເມອງ, ຊ່ວຍພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ຍກສູງມາດຖານຄວາມເປນ
ັ້
ຂອງປະຊາຊນໃນສັງຄມໃຫັ້ດີຂນ.
ປະເພດຂອງທຸລະກິດ ມີຄວາມແຕກຕ່ າງກັນໄປຕາມລັກສະນະຂອງ

ກິດຈະກໍາ ເຊັ່ນ: ທຸລະກິດກະສິກາໍ , ບໍແຮ່, ອຸ ດສາຫະກໍາ, ກໍສາັ້ ງ, ການຄັ້າ, ການເງ ິນ, ແລະ ການ
ິ ານອ່ ນໆ ກິດຈະກໍາຫກ
ັ ຂອງທຸລະກິດ ປະກອບດັ້ວຍກິດຈະກໍາການຜະລິດ, ການຕະຫາດ, ການເງ ິນ
ບໍລກ
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ິ ານບຸ ກຄະລາກອນ, ການຄຸ ັ້ມຄອງທ່ ວໄປ, ການຄາດຄະເນ
ແລະ ກິດຈະກໍາສະໜັບສະໜູນເຊັ່ນ: ການບໍລຫ
ັ້ ນຕ່າງໆ ນັກທຸລະກິດຈະປະສບຜນສໍາເລັດການດໍາເນີນທຸລະກິດໄດັ້ນັນັ້ ຈະຕັ້ອງມີ
ແລະ ການລວບລວມຂໍມູ
່ ຈະລງ
ັ້
ຄຸ ນສມບັດຫາຍປະການເຊັ່ນ: ຄວາມສນໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທຸລກິດ, ຄວາມຕັງໃຈທີ
ັ ນັກວິເຄາະ ແລະ ຕັດສີນໃຈໄດັ້ດເີ ປນ
ັ ນັກ
ທນ ແລະ ສ່ຽງໄພ, ມີຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານ ໃນການເປນ
ັ ຜູ ນ
ິ ານທີ່ມີພາວະຄວາມເປນ
ັ້ າໍ ມີຄວາມຫດຢດຕະຫອດຮອດຄວາມທັນສະໄໝຢູ່ ສະເໝີ
ບໍລຫ
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ບດທີ 2
ິ ານອງການ ແລະ ການບໍລຫ
ິ ານທຸລະກິດກະສິກາໍ
ການບໍລຫ
ຈຸດປະສງ

ັ ສກສາສາມາດ
ເພ່ ອໃຫັ້ນກ
1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງອງການ
ິ ານ
2. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ລັກສະນະຂອງການບໍລຫ
ິ ານອງການທຸລະກິດຕໍໄດັ້
3. ບໍລຫ

ັ້
ເນອໃນ
2.1

ຄວາມໝາຍຂອງອງການ (Meaning of organization)

2.2

ິ ານ
ຄວາມໝາຍ ແລະ ລັກສະນະຂອງການບໍລຫ

ອງການ ໝາຍເຖິງການລວມຊັບພະຍາກອນທາງວັດຖຸ ແລະ ຄນ ເພ່ ອໃຫັ້ເກີດປະສິດທິພາບໃນ
ັ້
ັ ັ້ ່ ສອງຄນຂນໄປ
ການດໍາເນີນງານ ຫ ອງການ ໝາຍເຖິງການທີ່ກຸ່ ມຄນຕັງແຕ
ມາລວມຢູ່ ຮ່ວມກັນ ແລະ ເຮັດ
ັ້
ັ ກຸ່ ມ ເພ່ ອໃຫັ້ເຮັດວຽກງານນັນໆສໍ
ວຽກຮ່ວມກັນເປນ
າເລັດຕາມຈຸດປະສງທີ່ວາງໄວ

ິ ານແມ່ ນສິນລະປະໃນການເຮັດວຽກໃຫັ້ສໍາເລັດຜນ ໂດຍໃຊັ້ຄນອ່ ນ, ການບໍລຫ
ິ ານ
ການບໍລຫ
ັ້ າ ແລະ ການສັ່ງການ, ການຄວບ
ັ ຂະບວນການວາງແຜນ, ການຈັດໂຄງສັ້າງ, ການຈັດສາຍງານ, ການຊີນໍ
ເປນ
ັ້
ັ ພະຍາກອນຕ່ າງໆຂອງອງກອນ ເພ່ ອເກີດຜນງານຕາມເປາໝາຍ
ຄຸ ມຕະຫອດຮອດການໃຊັ້ຊບ
ຕາມອໍານາດ

ັ້
ີ ານແບ່ງງານ ແລະ ມີ
ໜັ້າທີ່ທີ່ກໍານດໄວັ້ ແລະ ການທີ່ຈະບັນລຸ ຈດ
ຸ ປະສງ ຫ ເປາໝາຍນັ
ນັ້ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ມກ
ການປະສານງານ ຫ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຮ່ວມກັນ
ັ ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິນລະປະໃນການເຮັດວຽກໃຫັ້ສໍາເລັດໄປ
ິ ານ ຫ ຈັດການ ເປນ
ການບໍລຫ
ດັ້ວຍດີໂດຍໃຊັ້ຄນອ່ ນ

2.3

ິ ານ (Importance of management)
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການບໍລຫ
ັ້
ັ ແລະ ອ່ ນໆ
1. ຊ່ວຍໃຫັ້ອງການສໍາເລັດເປາໝາຍ,
ກໍາໄລ, ປະຢດ
ິ ານງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນສູງ
2. ບໍລຫ
3. ຊ່ວຍສ່ ງເສີມເສດຖະກິດຂອງຊາດ

ັ ເຄ່ ອງວັດແທກເຖິງຄວາມເຊ່ ອມ ຫ ຈະເລີນຂອງອງການແລະສັງຄມ
4. ເປນ
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2.4

ັ ທະນາການຂອງການບໍລຫ
ິ ານທຸລະກິດກະສິກາໍ
ວິວດ

ັ 4 ຍຸ ກ ຫ 4 ຊ່ວງເວລາຄ:
ັ ທະນາການຂອງການບໍລຫ
ິ ານແບ່ງອອກເປນ
ວິວດ

1. ຍຸ ກທີ 1
ັ ໄລຍະກ່ ອນການບໍລຫ
ັ ຫກ
ິ ານທີ່ເປນ
ັ ການ
ັ ລວມກຸ່ ມຈນ
ເປນ
ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການຮູ ຈັ້ ກ
່
ັ້
ັ້
ັ ຜູ ບ
ັ້ ເປ
ີ ນ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຂນຢູ່ ກັບລັກສະນະຂອງກຸ່ ມງານເຊັ່ນ: ພວກເຈາທາດ
ເຖິງປະມານປີ 1880 ຜູ ທ
ໃຊັ້ແຮງງາຂັ້າ
ັ ຍຸ ກທີ່ຜະເດັດການໃຊັ້ອໍານາດໜັ້າທີ່
ີ ານບໍລຫ
ິ ານບໍມຫ
ີ ກ
ັ ການ, ເປນ
ທາດຢູ່ໃນບໍລເິ ວນຂອງຕນ, ວິທກ
2. ຍຸ ກທີ 2

ັ ຍຸ ກຂອງການປະຕິວດ
ິ ານມີຫກ
ັ ການ: ເລີ່ມແຕ່ປີ 1880 - 1930 ເປນ
ັ ອຸ ດ
ການບໍລຫ
່
ສາຫະກໍາ ສັດຕະວັດທີ XVIII ການຜະລິດເລີມມີການປ່ຽນແປງຈາກໂຮງງານອຸ ດສາຫະກໍາຂອງຄອບຄວ
ັ້ ນັ້ ເນັນເລ
ັ້ ່ ອງປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນເປນ
ັ ໂຮງງານອຸ ດສາຫະກໍາ, ຍຸ ກນີນັ
ັ ສ່ວນໃຫຍ່ , ວິທ ີ
ກາຍເປນ
ັ້ ອງໜັ້ອຍທີ່ສຸ ດ, ນັກວິຊາການ ແລະ
ັ້ ່ ອງການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສິນເປ
ິ ານເນັນເລ
ການບໍລຫ
ິ ານໃນຍຸ ກນີຮູັ້ ຈັ້ ກ
ັ ກັນດີຄບັນດາທ່ານດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ນັກບໍລຫ
1.

Frederick W. talor (1856 - 1971) ຜນງານຂອງທ່ານທີ່ສໍາຄັນຄ:

ີ ວາມພະຍາຍາມ,
ຫາທາງກະຕຸ ັ້ນຄນງານໃຫັ້ມຄ
ໃຫັ້ການຜະລິດໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ລາງວັນ ເພ່ ອກະຕຸ ນ
ັ້ ຈູງໃຈເຮັດໃຫັ້ຄນເຮັດວຽກຫາຍ ແລະ ໜັກ
ຜະລິດຫາຍຂນໂດຍໃຊັ້
ເສດຖະກິດເປນ
ັ ການດັ່ງກ່ າວ ພາໃຫັ້ເກີດການຈ່ າຍຄ່າແຮງງານເທ່ າກັບຜນງານທີ່ເຮັດ (Equrl pla for Equrl
ໜ່ວງ ຫກ
1.

jop)

ັ້ ນ
ັ ການສກສາເຄ່ ອງມແບບໃດ
2. ການສກສາເຄ່ ອງມ ແລະ ສີ່ງແວດລັ້ອມ, ນີເປ
ຈະໃຫັ້ຜນຜະລິດສູ ງ ແລະ ສະດວກໃນການເຮັດວຽກຫາຍທີ່ສຸ ດ ນອກນັນັ້ ຍັງໄດັ້ສກສາເຖິງຄວາມອິດ
ເມ່ ອຍ
ັ ການບໍລຫ
ິ ານຂອງ Talor ປະກອບດັ້ວຍ:
3. ຫກ

ັ ວຽກຍ່ ອຍໆ,
- ແບ່ງວຽກຂອງແຕ່ລະຄນອອກເປນ
ວຽກແບບໃດຈ່ ງສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ປະຍັດທີ່ສຸ ດ

ສກສາວ່າການເຮັດ

- ເລອກຄນໂດຍອາໄສທາງວິທະຍາສາດ

- ໃຫັ້ສກສາການອບຮມການເຮັດວຽກແກ່ ຄນງານ
ິ ານ
- ຈັດໃຫັ້ມີການປະສານງານກັນລະຫວ່າງຄນກັບຝ່າຍບໍລຫ

ັ ບດບາດແຫ່ງການບໍລຫ
ິ ານຍຸ ກໃໝ່ ໄດັ້
- ທ່ານໄດັ້ຂະໜານນາມວ່າ ເປນ
ັ້ ກສະນະຂອງການບໍລຫ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບສູງ Fayol ໄດັ້ເນັນລັ
ິ ານຕ່ າງໆ ປະກອບ
ໃຫັ້ຄວາມສໍາຄັນພິເສດແກ່ ຜູ ບ
ດັ້ວຍລັກສະນະດັ່ງຕໍໄປນີ:ັ້
ັ້
ີ
- ສຸ ຂະພາບດີທ່ ຈະຮຽນຮູ
,ັ້ ມີຄວາມເຂາໃຈຂອງຄວາມຄິ
ດອ່ ນໆ ແລະ

ັ້ ບສິ່ງແວດລັ້ອມ
ັ ຕວເຂາກັ
ການປບ
ແລະ ມີຄວາມຊັດຊ່

ັ້ ເຕັມໃຈ,ສະຫາດ, ມີພກ
ິ ໄຫວ
- ມີຄວາມສັດທາ, ມີກາໍ ລັງໃຈ, ເຊ່ ອໝັນ,
ັ
- ມີຄວາມຮູ ດັ້ າັ້ ນຕ່ າງໆທາງໃນ ແລະ ນອກໜັ້າທີ່ຕັ້ອງປະຕິບດ
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- ມີຄວາມຮູ ດັ້ າັ້ ນໜັ້າທີ່ການງານ
- ມີຄວາມຊໍານານທີ່ເກີດຈາກປະສບການ
2.

Frank B Gilbreth

ັ້ ອງ
ັ ຄວາມສິນເປ
ໄດັ້ພະຍາຍາມກໍາຈັດສິ່ງທີ່ເປນ
ີ ະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກໃຫັ້ໝດໄປ ໂດຍນໍາປະສບການຈາກການສກສາ, ຈາກການເຄ່ ອນ
ແລະ ບໍມປ
ໄຫວຂອງຮ່າງກາຍໃນເວລາເຮັດວຽກ ຕະຫອດການຈັດວາງເຄ່ ອງມ, ເຄ່ ອງໃຊັ້ໃຫັ້ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ສາມາດນໍາ
ໄຊັ້ໄດັ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ
ິ ານຂອງທ່ານ
ຄວາມຄິດບໍລຫ

3.

Luther H Guick and LydallF Urvick
ັ້ ກາໍ ນດຫກ
ັ ການບໍລຫ
ິ ານຄ:
ສອງທ່ານນີໄດັ້

ັ ວຽກ
- ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດການອງການໄວັ້ລ່ວງໜັ້າວ່າຈະປະຕິບດ

ໄດັ້ ແລະ ເຮັດດັ້ວຍວິທໃີ ດ
- ການຈັດອງການ
ັ້ ດວຽກ
- ການຈັດຄນເຂາເຮັ

ັ ໄປດັ້ວຍດີ
- ການອໍານວຍການໃຫັ້ການດໍາເນີນງານພາຍໃນອງກອນເປນ
- ການຮ່ວມມປະສານງານ

ັ ງານ
- ການລາຍງານຜນການປະຕິບດ

- ການສັ້າງງບປະມານຂອງໜ່ວຍງານ
4.

Emerson Harington:

ັ້ ່ ງນີ:ັ້
ັ ການບໍລຫ
ິ ານ 12 ຂໍດັ
ທ່ານໄດັ້ກາໍ ນດຫກ
ັ້
ິ ານງານໄວັ້ຢ່າງແນ່ ນອນ
- ການກໍານດເປາໝາຍໃນການບໍ
ລຫ
ິ ານ
- ຈະຕັ້ອງໃຊັ້ສາມັນສໍານກໃນການບໍລຫ

ັ້ ່ ກ່ີ ຽວຂັ້ອງ
- ການມີສ່ວນຮ່ວມປກສາຫາລກັນໃນລະຫວ່າງຜູ ທ
ັ ງານ
- ມີລະບຽບວິໄນໃນການປະຕິບດ
ັ ທໍາຕໍຄນງານ
- ຈະຕັ້ອງໃຫັ້ຄ່າຕອບແທນທີ່ເປນ
- ມີການເກັບສະຖິຕໃິ ນການເຮັດວຽກ

ັ ງານໄວັ້ຢ່າງແນ່ ນອນ
- ຕັ້ອງມີການກໍານດໄລຍະເວລາໃນການປະຕິບດ
ີ ານເຮັດວຽກສໍາເລັດຕາມວັນເວລາທີ່ກໍານດໄວັ້
ມີການຄວບຄຸ ມໃຫັ້ມກ

ແລະ

- ຕັ້ອງຈັດຄນງານໃຫັ້ຖກຕ ັ້ອງຕາມຄວາມຄິດ, ຄວາມສາມາດຕະຫອດຮອດ
ມີການບໍາລຸ ງຂວັນກໍາລັງໃຈ ແລະ ໃຫັ້ສະຫວັດດີການແກ່ ພະນັກງານຢ່າງພຽງພໍ
- ມີການກໍານດສະພາບການເຮັດວຽກໄວັ້ຢ່າງມີມາດຖານ

- ກໍານດວິທເີ ຮັດວຽກໄວັ້ຢ່າງຮັດກຸ ມ
ັ ມາດຖານເພ່ ອແນະນໍາ ໃຫັ້ແກ່ ຄນງານເປນ
ັ ແບບດຽວ
- ມີການກໍານດວິທເີ ປນ
ກັນ

- ມີການໃຫັ້ລາງວັນແກ່ ພະນັກງານທີ່ດີເດັ່ນ
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3. ຍຸ ກທີ່ 3
ິ ານຕາມຫກ
ັ ມະນຸດສໍາພັນ (Human Relation management)
ການບໍລຫ
ັ້ ດຂນປະມານປ
ັ້
ີ 1930 - 1950 ໃນຍຸ ກນີ ັ້ ເລີ່ ມມີ
ີ ການພັດທະນາຄວາມຄິດໃນການບໍລຫ
ິ ານ
ຄວາມຄິດນີເກີ
ິ ານ ສາມາດເຮັດໃຫັ້ພະນັກງານຮູ ສັ້ ກວ່າ ເຂາມີຄວາມສໍາຄັນ
ຫາຍຂນັ້ ແນວຄວາມຄິດນີກ່ັ້ າວວ່າ ຖັ້າຝ່າຍບໍລຫ
ັ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າສູງ ໃຫັ້ເຂາມີໂອກາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນວຽກງານທີ່ເຂາ
ິ ດ
ັ ແລະ ເປນ
ຕໍບໍລສ
ັ້
ີ ໂອກາດໃຫັ້ພະນັກງານໄດັ້ມໂີ ອກາດສັ້າງສັນ, ກັບ
ັ ດີຕໍເຂາ, ບໍເຂັມງວດເກີ
ເຮັດ, ນາຍຈ ັ້າງປະຕິບດ
ນໄປ, ເປດ
ັ້ ຜນຜະລິດກໍຈະດີຂນໂດຍບໍ
ັ້
ເພ່ ອຮວ່ມງານຈະມີສ່ວນເຮັດໃຫັ້ຄວາມຮູ ສັ້ ກທາງຈິດໃຈຂອງພະນັກງານດີຂນ,
ໄດັ້ບັງຄັບ
1. Elton Mayo
ັ ພຽງແຕ່ມູນເຫດຈູງໃຈ ໃຫັ້ສ່ວນ
ລາວເຊ່ ອວ່າການໃຫັ້ລາງວັນທາງເສດຖະກິດເປນ
ັ້
ິ ານບໍຍອບຮັບໃຫັ້
ໜ່ ງຮ່ວມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນໃນການເຮັດວຽກເທ່ ານັນ;
ຖັ້າຝ່າຍບໍລຫ
ັ້ ງໃນ
ີ ວາມຮູ ັ້ສກວ່າ ເຂາມີຄວາມໝັນຄ
ພະນັກງານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ພະນັກງານບໍມຄ
ັ້ ່ າທີ່
ການເຮັດວຽກຢູ່ ແລັ້ວ ເຖິງວ່າຈະໄດັ້ຜນຕອບແທນທາງການເງ ິນຫາຍກໍຕາມຜນງານກໍຈະບໍເພີ່ມຂນເທ
ັ :ັ້ ພະນັກງານຕັ້ອງການຂວັນກໍາລັງໃຈ
ຄວນຈາກການສກສາທີ່ເມອງ: Howthorn ສາມາດສະຫຸ ບໄດັ້ດ່ ງນີ
ໃນການເຮັດວຽກຫາຍ,
ວຽກຢ່າງເຕັມປ່ຽມ

ັ້ ່ ສໍາຄັນຢ່າງດຽວ
ັ ສິ່ງລໍໃຈທີ
ສະແດງວ່າເງ ິນບໍເປນ

ທີ່ຈະຈູງໃຈໃຫັ້ພະນັກງານເຮັດ

ັ້ ບສະພາບທາງກາຍະພາບ
- ປະລິມານການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານບໍຂນກັ

ັ້ ບຄວາມສາມາດຂອງສັງຄມອີກດັ້ວຍ
ຢ່າງດຽວ ແຕ່ຍັງຂນກັ

ິ ານຈະມີປະສິດທິພາບດີ ຖັ້າພະນັກງານມີຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ
- ການບໍລຫ
ັ ທິມຕະຫອດຮອດການໄດັ້ຮບ
ັ ການເອາໃຈໃສ່ຂອງຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຢ່າງພຽງພໍ
ໄດັ້ເຮັດວຽກກັນເປນ
ິ ານ
- ການໃຊັ້ມະນຸດສໍາພັນທາງການບໍລຫ

ຕໍ່ໜ່ວຍງານ

ີ ໂອກາດໃຫັ້ພະນັກງານ ໄດັ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ໃຫັ້ຂສະເໜີ
ໍ ັ້
- ເປດ
2. Henry L Gantt

ັ ປດ
ັ ໃຈທີ່ສໍາຄັນຂອງການບໍລຫ
ິ ານ, ຈະຕັ້ອງໃຫັ້ຄນໃນອງກອນເຂາັ້
- ຄນເປນ
ັ້
ັ້
ັ ງານໄດັ້ຢ່າງຖກຕັ້ອງ
ໃຈຊາບຊງພາລະໜັ້
າທີ່ການງານ ເພ່ ອພວກເຂາເຈາຈະໄດັ້ປະຕິ
ບດ
ັ ວິທກ
ີ ານໜງທີ່ຊ່ວຍໃຫັ້ເພີ່ມຜນພະລິດ
- ການຝກອບຮມເປນ
- ການກໍານດພາລະໜັ້າທີ່ການງານ

ັ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຕັ້ອງເຮັດ
ເປນ

ເພ່ ອ

ໃຫັ້ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບດີ

ັ ໃຫັ້ສມສ່ວນສມດູນກັນ
- ອໍານາດໜັ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຊອບຈະຕັ້ອງໄດັ້ຈດ

ັ້ ຄອງ ຈະຕັ້ອງຈັດໃຫັ້ເໝາະກັບວິທກ
ີ ານ ແລະ
- ແຜນການ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ ຈີງ ແລະ ເຫດຜນ
ັ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄວາມເປນ
ຜນງານທີ່ຫວັງຈະໄດັ້ຮບ
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3. Chester Barnard
ີ ັ້
ີ ະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ ຖັ້າຜູ ໃັ້ ຕ ັ້ບັງຄັບບັນຊາ
ໄດັ້ຊໃຫັ້ເຫັ
ນອໍານາດບັງຄັບບັນຊາບໍມປ
ັ້ ເຫັນບດບາດທີ່ສໍາຄັນຂອງການຕິດຕໍສ່ ສານ ແລະ ການຈັດອງການທີ່ບໍເປນ
ັ ທາງ
ບໍຍອມຮັບຮູ ັ້, ທ່ານຍັງຊີໃຫັ້
ັ ສະນະສະເພາະຕວ, ໜັ້າທີ່ຜູ ັ້
ການ,ນອກຈາກນີ ັ້ Barnard ຍັງສະເໜີວ່າ ພດຕິກາໍ ຂອງແຕ່ລະຄນມີລກ
ຈັດການກໍຄ: ຈະເຮັດແນວໃດ ຈ່ ງສາມາດຫວາດລັ້ອມລໃຫັ້ຄນທີ່ມີຄວາມຮູ ັ້ສກນກຄິດຕ່ າງກັນເຫ່ ານັນັ້ ມາ
ັ ທຸລະກິດໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ ຈດ
ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ເພ່ ອປະຕິບດ
ຸ ປະສງ
4. Max Weber
ັ ຜູ ສ
ັ້ ະເໜີທດ
ິ ສະດີລະບບລາດຊະການດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ເປນ
- ການແບ່ງງານໂດຍຍດຖຄວາມຊໍານານສະເພາະດັ້ານ
ັ້
- ການກໍານດຊ່ວງຊັນຂອງອໍ
ານາດໜັ້າທີ່ຢ່າງຊັດເຈນ

ັ້ ະຕິບດ
ັ ງານທຸກໆຄນ
- ມີລະບບກດລະບຽບກ່ ຽວກັບສິດໜັ້າທີ່ຂອງຜູ ປ
ີ ກ ັ້ໄຂບັນຫາການປະຕິບດ
ັ ງານໃນແຕ່ລະເລ່ ອງ
- ລະບບຂອງວິທແ

ໃນໜັ້າທີ່

- ປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງບຸ ກຄນຈະບໍຍດການພວພັນສ່ວນຕວ
ັ້
ັ້ ່ ບນພນຖານຄວາມສາມາດ
- ການຄັດເລອກ ແລະ ເຄ່ ອນຍ ັ້າຍຕໍາແໜ່ງຕັງຢູ
ັ (1950 - ປະຈຸບນ
ັ )
4. ຍຸ ກທີ 4 ຍຸ ກປະຈຸບນ
ັ້ ນ
ັ ຊ່ວງເທັກໂນໂລຍີ່ຕ່ າງໆຈະເລີນກ ັ້າວໜັ້າຢ່າງວ່ອງໄວ,
ຍຸ ກນີເປ

ເສດຖະກິດການຄັ້າ

ການຂະຫຍາຍຕວ ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການຄມມະນາຄມສະດວກ, ອງກອນມີຂະໜາດໃຫຍ່
ັ້ ນຄວາມຄິ
ັ້
ັ ຊັບຊັ້ອນ ດັງນັ
ິ ານ ຕັ້ອງໄດັ້ປ່ຽນແປງໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບພາວະການດັ່ງກ່ າວ
ສະຫບ
ດທາງການບໍລຫ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຍຸ ກນີ ັ້ ຕັ້ອງໃຫັ້ຄວາມສໍາຄັນທັງຄນກັບວຽກເທ່ າໆກັນ
ຜູ ບ

2.5

ິ ານຕາມຫກ
ັ ວິທະຍາສາດ
ການບໍລຫ

ັ້
ັ້ ບ ແລະ ຕ ັ້ອງ
ັ ຫກ
ັ ເກນທາງການບໍລຫ
ິ ານຂນມາ
ໃນຍຸ ກນີກ່ັ້ ອນຈະກໍານດອັນໃດເປນ
ຈະຕັ້ອງຄນພ
ິ ວ່າມີຫຍັງເກີດ
ມີການພິສູດວ່າ ຖກຕັ້ອງ ໂດຍອາໄສການສັງເກດ, ທດລອງ ແລະ ປະເມີນຜນ ເພ່ ອໃຫັ້ທດ
ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ນ
ັ້ ນນັນມາກໍ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ການບໍລຫ
ິ ານ ການ
ຂນ,ເກີ
ດຂນໄດັ້
ແນວໃດເກີດຂນເວລາໃດ
ແລັ້ວຈ່ ງນໍາເອາຂໍມູ
ານດຂນເປ
ິ ານຕາມຫກ
ັ ວິທະຍາສາດກໍໃຫັ້ເກີດຜນດັ່ງນີ:ັ້
ບໍລກ
ິ ານ
- ສັ້າງຄວາມຄິດໃໝ່ໃນການບໍລຫ

ີ ານປະເພນີທ່ ເຄີ
ີ ຍປະຕິບດ
ັ
ແທນທີ່ຈະຍດວິທກ

ກັນມາ

- ໃນການແກ ັ້ໄຂບັນຫາການເຮັດວຽກ ການວັດຜນງານໃຫັ້ເອາຜນຜະລິດ ແລະ ປະສິດ
ັ້
ັ້ ນມາ
ັ ໄປຕາມມາດຖານ ຫ ບໍ ການກໍານດມາດຕະຖານກໍອາໄສຫກ
ັ ທີ່
ັ ເກນທີ່ຄິດຄນຂ
ທິພາບວ່າ ເປນ
ຈນເປນ
ເຊ່ ອຖ ແລະ ພິສູດວ່າຖກຕັ້ອງ
ັ ໜ່ວຍຍ່ ອຍໆໂດຍຖເອາຄວາມວ່ອງໄວໃນການປະຕິບດ
ັ ງານ
- ການແບ່ງງານອອກເປນ
ມອບໝາຍໃຫັ້ແຕ່ລະຄນເຮັດວຽກສະເພາະຢ່າງ ເພ່ ອສັ້າງຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດັ້ຫາຍ
ັ້ ່ ອຈະໄດັ້ຜນງານຫາຍ ແລະ ປະຍັດຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍ
ຂນເພ
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- ເຮັດໃຫັ້ຍດຖານະຂອງຄນງານຄັ້າຍຄກັນກັບເຄ່ ອງຈັກ ໃຜເຮັດວຽກໄດັ້ຫາຍ ກໍຈະໄດັ້ຄ່າ
ຈ ັ້າງສູງ ແລະ ຖັ້າເຮັດວຽກໄດັ້ໜ ັ້ອຍກໍຈະໄດັ້ຄ່າຈ ັ້າງຕໍ່າ
ັ ປດ
ັ ໃຈດຽວທີ່ກະຕຸ ນັ້ ຫຈູງໃຈໃຫັ້ຄນເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
- ເຊ່ ອວ່າເງ ິນຕາເປນ

2.6

ັ ໃຈທີ່ມີອດ
ິ ທິພນຕໍຜນສໍາເລັດໃນການບໍລຫ
ິ ານ
ປດ

ັ້
ັ້
ຊັບພະຍາກ່ ອນພນຖານ:
ຊັບພະຍາກອນພນຖານຂອງທຸ
ລະກິດປະກອບດັ້ວຍ 7 M'S
-

ິ ານ
Management ການບໍລຫ

-

Manpower ກໍາລັງແຮງງານ

-

ຮູ ບທີ 2

Money ເງ ິນ
ິ
Materials ວັດຖຸດບ
Machinery ເຄ່ ອງຈັກ
Marketing ການຕະຫາດ
Minute ການບັນທກ

ັ້
ສະແດງຊັບພະຍາກອນພນຖານຂອງທຸ
ລະກິດປະເພດຕ່ າງໆ

13

ິ ານ
ລະດັບການບໍລຫ
-

ິ ານລະດັບສູ ງ
ການບໍລຫ
ິ ານລະດັບກາງ
ການບໍລຫ
ັ້
ິ ານລະດັບພນຖານ
ການບໍລຫ

ລະດັບສູງ

ັ ກາງ
ລະດບ

ັ້
ລະດັບພນຖານ

ຮູ ບທີ 3

ິ ານ
ສະແດງລະດັບການບໍລຫ
2.6.1

ິ ານລະດັບສູ ງ
ການບໍລຫ

ິ ານ, ປະທານບໍລສ
ິ ດ
ັ ແລະ ຜູ ບ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານທີ່ສໍາຄັນຕ່ າງໆ
ປະກອບດັ້ວຍປະທານສະພາບໍລຫ
ັ ບຸ ກຄນຫກ
ັ ຂອງອງການ, ເຮັດໜັ້າທີ່ກໍານດນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນທຸລະກິດ ຕະຫອດເຖິງການ
ເຊິ່ງເປນ
ັ້ ດຈະການ
ິ ດ
ັ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ອອກສູ່ ຕະຫາດ, ການຊກິ
ຕັດສີນບັນຫາຕ່າງໆຂອງບໍລສ
ັ້ ຕະຫາດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອ່ ນໆ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບສູງ ຍັງຕັ້ອງເຮັດໜັ້າທີ່ສໍາຄັນກັບພາຍ
ເລີ່ມເຂາສູ່
ນອກອີກເຊັ່ນ: ການພວພັນກັບໜ່ວຍງານຕ່ າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊນ
2.6.2

ິ ານລະດັບກາງ
ການບໍລຫ

ັ້ ່ ຮັບຜິດຊອບການ
ັ້ ດ
ັ ການໂຮງງານ ເຮັດໜັ້າທີ
ປະກອບດັ້ວຍຫວໜັ້າພະແນກ ແລະ ຜູ ຈ
ັ ໄປຕາມແຜນຂອງຜູ ັ້
ັ ງານເປນ
ວາງແຜນ ແລະ ກໍານດລະບຽບການເຮັດວຽກງານ ເພ່ ອເຮັດໃຫັ້ການປະຕິບດ
ັ້
່ ຢູ່ ໃຕັ້
ິ ານລະດັບສູ ງກໍານດໄວັ້ ໂດຍການສັ່ງງານ ແລະ ຮັບລາຍງານຈາກຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບພນຖານທີ
ບໍລຫ
ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕນ
2.6.3

ັ້
ິ ານລະດັບພນຖານ
ການບໍລຫ

ປະກອບດັ້ວຍຫວໜັ້າໜ່ວຍງານຕ່ າງໆ ເຊີ່ງຮັບຜິຊອບໂດຍກງຕໍລາຍລະອຽດຂອງວຽກ

ງານ ແລະ ເຮັດໜັ້າທີ່ມອບໝາຍງານໃຫັ້ແກ່ ພະນັກງານແຕ່ລະຄນ
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2.7

ິ ານທຸລະກິດ
ໜັ້າທີ່ໃນການບໍລຫ
- ການວາງແຜນ

- ການຈັດອງການ

- ການຈັດການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
- ການຄວບຄຸ ມ (ການກວດກາ)

ຮູ ບທີ 4

ິ ານ
ສະແດງໜັ້າທີ່ການບໍລຫ
2.7.1

ການວາງແຜນ
ັ້ ນຂອງການບໍ
ັ້ ອງຕ
ັ້
ັ ຂັນເບ
ິ ານ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ເຮັດກ່ ອນໜັ້າທີ່ອ່ ນໆ, ການວາງແຜນ
ເປນ
ລຫ
ັ ຂະບວນການໃນການກໍານດການດໍາເນີນງານໃນອານາຄດຄ: ຈະເຮັດຫຍັງ, ເຮັດແນວໃດ ເພ່ ອໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ
ເປນ
່
ັ້
ັ ການກໍານດວ່າ ເຮາຈະເຮັດຫຍັງໃນເວລານີເຮາກໍາລັງຢູ່ ໃສ
ຕາມຈຸດປະສງທີກໍານດໄວັ້. ການວາງແຜນເປນ
ັ້ ວຍວິທໃີ ດ, ການວາງແຜນຈະຊ່ວຍໃຫັ້ອງການດໍາເນີນງານຕໍໄປໄດັ້ຢ່າງ
ແລະ ຈະເຮັດໃຫັ້ໄດັ້ຕາມແຜນນັນດັ້

ັ ໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ດໍາເນີນງານ
ຖກຕ ັ້ອງ, ຊ່ວຍໃຫັ້ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຕ່ າງໆຂອງອງກອນເປນ
່ ດີ
ັ້
ຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆທຸກລະດັບໃນອງການ ຈະມີການປະສານງານກັນ ແລະ ສັ້າງໃຫັ້ເກີດຄວາມເຂາໃຈທີ
ຕໍການວາງແຜນທຸລະກິດ
2.7.2

ການຈັດອງການ
ັ ໜັ້າທີ່ກ່ ຽວກັບການກໍານດໂຄງສັ້າງຂອງອງການ, ການຈັດຫາບຸ ກຄນທີ່ເໝາະສມ
ເປນ
ັ້ ດວຽກ, ກໍານດໜັ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານທຸກໆ ຄນທີ່ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕະຫອດຮອດການຕິດຕໍ
ເຂາເຮັ
່
ັ ທາງການຕ່າງໆ
ສສານທີເປນ
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2.7.3

ການນໍາພາ
ັ ໜັ້າທີ່ຂອງຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານທຸກລະດັບທີ່ຕັ້ອງໄດັ້ຊັກຈູງ, ກະຕຸ ນັ້ , ໃຫັ້ຄໍາປກສາ, ການຈູງ
ເປນ
ັ້
່
ັ ໄປຕາມເປາໝາຍທີ
ັ້ ຄອງຂອງຕນ ເພ່ ອໃຫັ້ການປະຕິບດ
ັ ງານເປນ
ໃຈ, ການດູແລພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃຕັ້ການຄຸ ມ
ກໍານດໄວ
2.7.4

ການກວດກາ

ັ ໄປຕາມແຜນ ຫ
ັ ງານວ່າເປນ
ຈຸດປະສງຂອງການກວດກາ ແມ່ ນການຕິດຕາມປະຕິບດ
ັ້
ັ ພນຖານໃນການ
ັ້ ະຕິບດ
ັ ງານ ເພ່ ອເປນ
ການກວດກາການປະກອບດັ້ວຍການກໍານດມາດຕະຖານສໍາລັບຜູ ປ
ກວດກາ ການປະເມີນຜນ ແລະ ການປຽບທຽບຜນງານກັບມາດຕະຖານ ເຊິ່ງຜນທີ່ໄດັ້ຈາກການປຽບທຽບນີ ັ້
ັ້ ນ
ຂໍມູ

ັ້
ັ້ ່ ງ
ັ້ ນກັບໄປສູ່ ຂະບວນການຕັດສິນໃນຂັນຕອນຂອງການວາງແຜນອີ
ຈະຢອ
ກຄັງໜ

ເພ່ ອແກ ັ້ໄຂ

ັ ງານ
ມາດຕະຖານຂອງການປະຕິບດ

2.8

ໍ ຫ
ິ ານ (Skill of manager)
ທັກສະຂອງຜູບັ້ ລ

ັ ງານ (Technical skill) ໝາຍຄວາມວ່າຮູ ັ້
1. ທັກສະໃນດັ້ານລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບດ
ັ້
ັ ງານໃນການໃຊັ້ເຄ່ ອງມ ແລະ ມີຄວາມຮູ ໃັ້ ນເລ່ ອງນັນໆ
ໃນການປະຕິບດ
2. ທັກສະກຽວກັບຄນ (Human skill ) ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ ັ້
ັ້ ່ ນ: ມີມະນຸດສໍາພັນ, ເຂາໃຈ
ັ້
ີ ງູ ໃຈທັງບຸ ກຄນ ແລະ ກຸ່ ມເພ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ຄວາມຮ່ວມມ
ອນເຊັ
ແລະ ຮູ ັ້ວິທຈ
ັ້ າງດັ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫກ
ັ
3. ທັກສະເລ່ ອງຄວາມຄິດ (Conceptual) ໝາຍເຖງຄວາມຮູ ທ
ັ້
ັ ສ່ວນລວມເຂາໃນການພວພັນ ແລະ ປະສານງານຂອງ
ການ ສາມາດເຂາໃຈເຖິ
ງສະພາບການເຮັດວຽກເປນ
ແຕ່ ລະໜັ້າທີ່, ອງການ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມທາງເສດທະກິດ, ການເມອງ ແລະ ສັງຄມ
2.8.1

ັ້
ັ ການພນຖານຂອງການຈັ
ຫກ
ດອງການ
1.

ຕ ັ້ອງເຮັດ

ການແບ່ງງານ

- ກໍານດຊະນິດຂອງງານ: ຕັ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ອງການຂອງເຮາມີວຽກອັນໃດທີ່
ັ ໃນກຸ່ ມດຽວກັນ
- ຈັດກຸ່ ມຂອງວຽກ: ວຽກທີ່ຄັ້າຍຄກັນໃຫັ້ຈດ

ັ ການກໍານດວ່າ
- ຈັດການພວພັນລະຫ່ວາງກຸ່ ມວຽກ ຫ ພະແນກງານ : ເປນ

ັ້ ່ ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກໃດ
ວຽກໃດຄວນຂນຢູ
ັ້ ດວຽກຕາມຊະນິດ ແລະ ໝວດໝູ່ຂອງວຽກງານນັນໆ
ັ້
- ຈັດຄນເຂາເຮັ
2.

ການກໍານດການພວພັນໃນອງການ

ັ ການກໍານດວ່າໃຜຈະເປນ
ັ ຫວໜັ້າ, ໃຜເປນ
ັ ລູກນ ັ້ອງ ຕະຫອດຮອດສາຍ
- ເປນ
ການດໍາເນີນງານ,ກວດກາກິດຈະການ ແລະ ອ່ ນໆດັ່ງລາຍລະອຽດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ັ້
່ າງຜູ ັ້
- ສາຍບັງຄັບບັນຊາ: ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຄວາມພວພັນຕາມລໍາດັບຂັນລະຫວ
ບັງຄັບບັນຊາ ແລະ ຜູ ໃັ້ ຕັ້ບງັ ຂັບບັນຊາຕະຫອດ ເຖິງການຕິດຕໍສ່ ສານລຸ ດລ່ ນລງມາຕາມແນວທາງອໍານາດໜັ້າ
ທີ່
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ັ້ ໍລຫ
ິ ານ
- ຊ່ວງຂອງການຄວບຄຸ ມ: ໝາຍເຖິງຂອບເຂດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ບ
ຄນໜ່ ງໆຈະຮັບຜິດຊອບພະນັກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕນ ຫ ໜ່ວຍງານທີ່ຕນຮັບຜິດ
ັ້ ່ ກັບອງປະກອບດັ່ງຕໍໄປນີ:ັ້
ຊອບມີຈາໍ ນວນເທ່ າໃດ ຊ່ວງຂອງການຄວບຄຸ ມຈະກວັ້າງ ຫ ແຄບຂນຢູ
ິ ອບຮມຂອງພະນກງານ
ັ ການເຝກ
ກ. ການໄດັ້ຮບ

ັ້ ໍລຫ
ິ ານ
ຂ. ຄວາມສາມາດຂອງຜູ ບ
ຄ. ການປ່ຽນແປງ ຫ ຄວາມຄງຕວຂອງວຽກງານ
ັ ສັບຊອັ້ນຂອງວຽກງານ
ງ. ຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກສະຫບ
ຈ. ການພວພັນກັບໜ່ວຍງານອ່ ນ
ສ. ການກໍານດມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບຂອງພະນັກງານ
ຊ. ຄວາມແນ່ ນອນຂອງອງການ ແລະ ເຫດການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງຊ່ວງຂອງການ
ຄວບຄຸ ມມີການພວພັນກັບສາຍບັງຄັບບັນຊາຄ:

ັ ັ້
ຖັ້າຊ່ວງຂອງການຄວບຄຸ ມກວັ້າງສາຍບັງຄັບບັນຊາຈະສັນ

ແລະ ຖັ້າຊ່ວງຂອງການຄວບຄຸ ມແຄບສາຍບັງຄັບບັນຊາຈະຍາວ

ຮູ ບທີ 5

ສະແດງຊ່ວງຄວບຄຸ ມເທ່ າ 2 (ແຄບ)
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ຮູ ບທີ 6

ສະແດງຊ່ວງຄອບຄຸ ມເທ່ າ

ຮູ ບທີ 7

ສະແດງຊວງຂອງການຄອບຄຸ ມເທ່ າ 14 (ກວັ້າງ):

ັ ການກໍານດຂອບເຂດອໍານາດໜັ້າທີ່ຂອງຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານແຕ່ ລະ
ເອກະພາບໃນການບັງຄັບບັນຊາ: ເປນ
ັ້ ເພ່ ອຫກ
ັ ຜູ ນ
ັ ຜູ ຮ
ີ ລັ້ຽງການຊັບຊັ້ອນ ແລະ ກໍຈະຮູ ວັ້ ່ າໃຜເປນ
ັ້ າໍ ພາ, ໃຜເປນ
ັ້ ບ
ັ ວຽກໄດັ້ໃນຂອບເຂດ
ຄນທັງນີກໍ
ກວັ້າງແຄບເທ່ າໃດ

18

2.8.2

ການກໍານດອໍານາດ ແລະ ຄວາມຮັບພິດຊອບ
ັ
ັ້ ່ ນປະຕິບດ
ັ ຕາມ, ເປນ
ອໍານາດ: ໝາຍເຖິງສິດທີ່ຈະບັນຊາ ຫ ອໍານາດ ທີ່ຈະຊັ່ງໃຫັ້ຜູອ
ອໍານາດທີ່ໄດັ້ຈາກການດໍາລງຕໍາແໜ່ງໜັ້າທີ່ຕາມກດໝາຍ ຫ ລະບຽບແບບແຜນ
ັ ການຈັດໝວດໝູ່ຂອງວຽກອອກເປນ
ັ ປະເພດໆ ເພ່ ອແບ່ງວຽກງານ
ພະນັກງານ: ເປນ
ກັນຕາມຄວາມເໝາະສມ ແລະ ເພ່ ອໃຫັ້ວຽກງານດໍາເນີນງານໄປຕາມສາຍງານຢ່າງມີລະບບ, ການຈັດໝວດ
ັ ການຕ່າງໆທີ່ນິຍມຈັດດັ່ງນີ:ັ້
ໝູ່ຂອງວຽກງານມີຫກ
1.

ຈັດຕາມໜັ້າທີ່

ັ້
ັ້ ບລຸ່ ມນີ:ັ້
ັ ສະນະທີ່ຄັ້າຍຄກັນເຂາໃນໜ
່ ວຍງານດຽວກັນດັງຮູ
2. ໂດຍນໍາເອາໜ່ວຍງານທີ່ມີລກ

ຮູ ບທີ 8

ສະແດງການຈັດອງກອນຕາມໜັ້າທີ່
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ັ ການແບ່ງກຸ່ ມຂອງວຽກຕາມປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ການຈັດອງກອນຕາມຜະລິດຕະພັນ: ເປນ
ັ້ າ, ພະແນກອາຫານ ແລະ ອ່ ນໆ
ເຊັ່ນ: ພະແນກເສອຜັ້

ຮູ ບທີ 9

ສະແດງການຈັດອງກອນຕາມຜະລິດຕະພັນ
ັ້
ິ ານຫານຈັດກອນຕາມພາກພນ:
ການບໍລຫ

ພາກເໜອພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕັ້

ຮູ ບທີ 10

ການຈັດອງກອນແບບໂຄງການ

ການຈັດອງກອນຕາມແຕ່ລະພາກຂອງປະເທດເຊັ່ນ:
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ຮູ ບທີ 11

ສະແດງການຈັດອງກອນແບບໂຄງການ

ຮູ ບທີ 12

ັ
ສະແດງໂຄງສັ້າງອງກອນແບບສາຍງານຫກ
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2.8.3

ການແບ່ງປະເພດໜ່ວຍງານ
ັ (Line agency)
1. ໜ່ວຍງານຫກ
ັ ໜ່ວຍທີ່ເຮັດໜັ້າທີ່ໂດຍກງຕໍ
ເປນ

ຈຸດປະສງຂອງອງກອນ, ການເຮັດວຽກຂອງ
ັ້
ັ້ ງັ ຄັບບັນຊາທີ່ມີ
ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່ າວ ເພ່ ອຄວາມສໍາເລັດຂອງອງກອນ ແລະ ໜ່ວຍງານນີຈະຮັ
ບຄໍາສັ່ງຈາກຜູ ບ
ັ ມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:ັ້
ອໍານາດຫຸ ດລ່ ນກັນໄປຕາມສາຍບັງຄັບບັນຊາ ໂຄງສັ້າງແບບສາຍງານຫກ
ກ. ຈຸດດີ:

ັ ຢ່າງຊັດເຈນ
- ສາມາດກໍານດໜັ້າທີ່ຮັບຊອບຂອງທຸກຄນໃນອງກອນໄດັ້ເປນ
ັ ຫວໜັ້າ, ຮູ ໃັ້ ຜເປນ
ັ ລູກນ ັ້ອງ
- ສາຍບັງຄັບບັນຊາຈະແຈ ັ້ງ, ຮູ ໃັ້ ຜເປນ
- ສະດວກຕໍການຄອບຄຸ ມ
- ສັ່ງການໄດັ້ວ່ອງໄວ

ຂ. ຈຸດອ່ອນ
ັ ໄປໂດຍກງ
ເປນ

ັ້ ໍລຫ
ິ ານຕັ້ອງຮັບພາລະໜັກໜ່ວງ ເພາະການຄວບຄຸ ມ ແລະ ບັງຄັບບັນຊາ
- ຜູ ບ
- ການປະສານງານພາຍໃນຈໍາກັດ

ັ້ ໍລຫ
ິ ານຮັບຜິດຊອບຄນດຽວ, ດັ່ງນັນັ້ ຖັ້າຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານມີຄວາມຮູ ຈັ້ າໍ ກັດ
- ຜູ ບ

ັ ຫາໃນການສັ່ງການ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານຜິດພາດ
ຈະມີບນ
2. ໜ່ວຍງານທີ່ປກສາ

ັ ໜ່ວຍງານທີ່ໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາໃນການວາງແຜນ ການກໍານດນະໂຍບາຍແຕ່ , ມີ
ເປນ
ັ ງານຄກັບໜ່ວຍງານຫກ
ັ ລັກສະນະຂອງໜ່ວຍງານທີ່ປກສາມີ
ອໍານາດໃນການບັງຄັບໃຫັ້ພະນັກງານປະຕິບດ
ດັ່ງນີ:ັ້
ັ ງານທາງອັ້ອມຕໍຄວາມສໍາເລັດ
- ໜ່ວຍງານທີ່ກິດຈະກໍາມີຜນການປະຕິບດ
ັ້
ັ ໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ ເປາໝາຍ
ຂອງອງກອນ ໂດຍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫອໜ່ວຍງານຫກ
ັ ໜ່ວຍງານທີ່ຊ່ວຍໜ່ວຍງານຫກ
ັ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ງານໄດັ້ດີຂນັ້
- ເປນ

ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ແລະ ໜ່ວຍງານຫກ
ັ
- ໃຫັ້ຄໍາປກສາ, ແນະນໍາການຕັດສີນໃຈຂອງຜູ ບ
- ການອອກແບບຟອມ

ັ ງານ
- ການວິໃຈການປະຕິບດ
ັ້ ນ
- ການຈັດຫາຂໍມູ
ັ ງານ
- ການສ່ ງສິນຄັ້າປະຕິບດ
- ໄປສະນີ

- ກໍານດມາດຕະຖານການ
- ການເກັບຮັກສາ

ັ ມາໃຊັ້
- ການນໍາເອາເອກະສານອອກງານ ແລະ ຂະບວນການປະຕິບດ
- ການຕິດຕໍພາຍໃນ

ັ
- ການວິເຄາະລະບບການປະຕິບດ
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ບດທີ 3

ຈະເລີ່ມທຸລະກິດໃໝ່ແນວໃດ
ຈຸດປະສງ

ັ ສກສາສາມາດ
ເພ່ ອໃຫັ້ນກ
2.

ັ້
ອະທິບາຍກ່ ຽວກັບການເລີ່ມຕນໂດຍການສໍ
າຫວດຕະຫາດ
່
ອະທິບາຍບັນຫາຂອງສິນຄັ້າບາງຢ່າງຈງປະສບຜນສໍາເລັດຫຈ່ ງເລີ່ມເຫວ

3.

ີ ານໃນການຄັດເລອກສິນຄັ້າ
ອະທິບາຍວິທກ

4.

ອະທິບາຍຈະຊອກຫາຜະລິດຕະພັນໃນການລງທນແນວໃດ?
ັ້
ໃຫັ້ຂໍແນະນໍ
າໃນການສະເໜີແຜນການລງທນເຮັດທຸລະກິດ

1.

5.
6.

ັ ແນວໃດ
ສາງຕວຢ່າງລາຍລະອຽດຂອງແຜນການທນ, ວ່າເປນ

ັ້
ເນອໃນ
3.1

ຄໍານໍາ

ັ ວ່າ: ສິນຄັ້າ ແລະ ບໍລກ
ິ ານນັນັ້ ນອນຢູ່ໃນອຸ ດ
ການສກສາໂອກາດກ່ ອນຈະລງທນ ເຮາຕັ້ອງຮູ ຈັ້ ກ
ັ້
ັ ໜັ້າຈະລງທນຫເປນ
ັ ໂອກາດທີ່ຈະລງທນກ່ ຽວກັບສີນຄັ້າ ແລະ ບໍລກ
ິ ານນັນບໍ
ສາ ຫະກໍາໃດເປນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ສກສາລາຍລະອຽດຫາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ລັກສະນະຂອງ
ກ່ ອນຈະຕັດສິນໃຈລງທນ ເຮາຈໍາເປນ
ັ້ ງ
ັ້
ຜະລິດຕະພັນ, ການພະລິດ, ກໍາລັງການຜະລິດ, ທີ່ຕັງໂຮງງານ,
ງບປະມານໃນການລງທນ ແລະ ນອກນີຍັ
ິ ານໃດໜ່ ງ ມັນສະແດງໃຫັ້ເຫັນ
ມີລາຍລະອຽດອ່ ນໆອີກ. ຊ່ອງທາງໃນການລງທນໃນສິນຄັ້າ ແລະ ການບໍລກ

ັ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະປະເພດສິນຄັ້າ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ ທີ່
ເຖິງຄວາມຈໍາເປນ
ິ , ແຮງງານ ແລະ ຂະບວນການດໍາເນີນງານທີ່ແຕກ
ຕ ັ້ອງໃຊັ້ຂະໜາດເຄ່ ອງຈັກ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ວັດທຸດບ
ຕ່ າງກັນ

ິ ຄັ້າທີ່ລູກຄັ້າມີຄວາມຕັ້ອງການຢູ່ແລັ້ວຫ
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸ ດໃນການເລີ່ມທຸລະກິດໃໝ່ຄ: ຕັ້ອງມີສນ
ັ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອບສະໜອງລູກຄັ້າໄດັ້ດ ີ ຫ ມີປະລິມານບໍ
ສິນຄັ້າທີ່ມີຄນອ່ ນຂາຍແລັ້ວແຕ່, ວ່າບໍທນ
ິ ນັກບໍລຫ
ິ ານທີ່ມີຊ່ ສຽງໄດັ້ກ່າວໄວວ່າ: ພະຍາຍາມຂາຍສິ່ງທີ່ສາມາດຂາຍໄດັ້
ພຽງພໍ, ດັ່ງທີ່ພວກເຮາໄດັ້ຍນ
ັ້
່ າ ທ່ານຕັ້ອງໄດັ້ສກສາຄວາມຕ ັ້ອງ
ແຕ່ ບໍແມ່ ນພະຍາຍາມຂາຍສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຜະລິດ ອັນນີໝາຍຄວາມວ
ັ ຢ່າງດີກ່ອນທ່ານຈະຕັດສິນໃຈເລອກສິນຄັ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານມາຜະລິດ ຫ ຂາຍ
ການຂອງລູກຄັ້າເປນ
ັ້ ຄສິນຄັ້າອຸ ດສາຫະກໍາ ທ່ານຈໍາເປນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ວິເຄາະທ່າແຮງຂອງສິນຄັ້າໃນຕະຫາດ ນັນກໍ
ັ ທີ່ສຸ ດ
ທ່ານຈໍາເປນ
ຕ ັ້ອງໄດັ້ວເິ ຄາະການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານ
ັ້ ່ ຈະລ
ີ
ໂດຍທວໄປຜູ ທ
ງທນກໍຈະມີຄວາມຄິດ

ກ່ ຽວກັບສິນຄັ້າທີ່ຈະນໍາມາລງທນຢູ່ແລັ້ວ ແລະ
ັ ຢາງດີພໍສມຄວນ ດັ່ງນັນັ້ ຈ່ ງຕັດສິນໃຈຍອມຮັບ
ັ້ ໍລໂິ ພກເປນ
ວິເຄາະຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ພດຕິກາໍ ຂອງຜູ ບ
ັ້ ່ າງເໝາະສມ ແຕ່ວ່ານັກລງທນມັກຈະຕ່ ນເຕັນັ້ ແລະ ດີໃຈກັບແນວຄິດຂອງຕນ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂນຢ
ັ ຈິງ
ຈນເກີນໄປແລະ ລມພິຈາລະນາວິເຄາະສະພາບແວດລັ້ອມຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ຮອບຄອບ ຕາມຄວາມເປນ
ັ້
ແລັ້ວ ຖັ້າເຮາມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ປະສບການໃນທຸລະກິດນັນມາກ່
ອນ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫັ້ເຮາເຫັນໄດັ້
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ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຕັ້ອງໄດັ້ສກສາຫາຍທາງເລອກ ແລັ້ວ
ບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂນໃນພາຍໜັ້າໄດັ້
ໃນການເລອກລງທນຜູ ບ
ັ ໄປໄດັ້ ເໝາະສມ
ກັ່ນຕອງເອາແນວຄິດ ຫ ທຸລະກິດທີ່ບໍເໝາະສມອອກໄປ ຖັ້າຫາກມີການສກສາຄວາມເປນ

ັ ການຄັ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານທີ່ດີມໂີ ອກາດທີ່
ຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຮອບຄອບເຮາຈະໄດັ້ແນວຄິດທີ່ເປນ
ຈະປະສບຜນສໍາເລັດໄດັ້

ຮູ ບທີ 14

3.2

ັ້ ລະກິດໃໝ່
ປກສາຫາລກ່ ຽວກັບການສັ້າງຕັງທຸ

ັ້
ເລີ່ມຕນດວັ້ຍການສໍ
າຫວດຕະຫາດ

ເຮາຕ ັ້ອງໄດັ້ລງທນທາງການເງ ິນທີ່ເຮາຕອັ້ ງໄດັ້ວາງແຜນທຸລະກິດຂອງເຮາ
ັ ຢ່າງດີ ພວກເຮາຕັ້ອງວິເຄາະຢ່າງທີ່ຖັ້ວນສະພາບແວດລັ້ອມທີ່ສ່ ງເສີມຈຸດແຂງ ແລະ ໂອກາດຂອງທຸລະ
ເປນ
ັ້ ຫາວິທກ
ັ້ າກັດເຊັ່ນ:
ີ ານກໍາຈັດຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍຈໍ
ກິດພັ້ອມດຽວກັນນັນກໍ
ດັ້ານການເມອງ, ກດໝາຍ,
ສະພາບແວດລັ້ອມ ແລະ ດັ້ານອ່ ນໆ
ັ້ ລະກິດ
ການສັ້າງຕັງທຸ

ັ ແຜນການທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງການຕະຫາດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫັ້
ແຜນການທຸລະກິດຄວນຈະເປນ
ັ ສິ່ງທີ່ເຂາຕັ້ອງການ
ອງກອນຂາຍສິນຄັ້າໄດັ້ຫາຍຂນັ້ ການຜະລິດທີ່ດີຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ ັ້, ຊ່ວຍໃຫັ້ລູກຄັ້າໄດັ້ຮບ
ັ ັ້ ຕັ້ອງມີໂອກາດທາງການຕະຫາດຢ່າງຊັດເຈນ ໃນຮູ ບແບບຂອງປະໂຫຍດທີ່ລູກຄັ້າ
ແຜນການລງທນທີ່ດີນນ
ັ້ ນຄັ້ານັນໆ
ັ້
ັ ຈາກການຊສິ
ຈະໄດັ້ຮບ
ການຜະລິດທີ່ດີຕອັ້ ງຕອບສະໜອງຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄັ້າ ຖັ້າເຮາມີ
ແຜນການຕະຫາດທີ່ດີເຮາກໍຈະຮູ ອັ້ ຸ ປະສງຂອງສິນຄັ້າ ແລະ ສາມາດຕີລາຄາຍອດຂາຍຂອງທຸລະກິດຢ່າງ

ັ້
ັ ຢ່າງຊັດເຈັນ, ໃຫັ້ປະໂຫຍດ ແລະ ເນັນໃຫັ້
ຮອບຄອບ ຖັ້າເຮາສາມາດ ລະບຸ ປະໂຫຍດທີ່ລູກຄັ້າຈະໄດັ້ຮບ
ລູກຄັ້າເຫັນໄດັ້ງ່າຍສິນຄັ້າຂອງເຮາກໍສາມາດຮັກສາສ່ວນແບ່ງຂອງຕະຫາດໄດັ້ສູ ງ ເຖິງເຮາຈະອອກແຮງງານ
ໂຄສະນາສິນຄັ້າຂອງເຮາເຮັດໄດັ້ຫາຍຢ່າງ ຫ ຫາຍວຽກກໍຕາມມັນອາດບໍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງ
ັ ຈາກການຊມໃຊັ້ສນ
ິ ຄັ້ານັນັ້ ເຮາອາດຈະວິເຄາະອອກມາ
ການຂອງລູກຄັ້າ ຫ ປະໂຫຍດຂອງລູກຄັ້າຈະໄດັ້ຮບ
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ັ ມັນກໍບໍມ ີ
ວ່າ ສິນຄັ້າມີຄວາມສາມາດຫາຍອັນແຕ່ບໍສາມາດສະແດງອອກ, ປະໂຫຍດທີ່ລູກຄັ້າຈະໄດັ້ຮບ
ັ້ າເປນ
ັ ເຄ່ ອງຈັກທີ່ເຮາໄປຜະລິດສິນຄັ້າໃນອານາຄດຈະຕ ັ້ອງ
ຄວາມໝາຍຫຍັງສໍາລັບລູກຄັ້າ ຍິ່ງໄປກວ່ານັນຖັ້
ໄດັ້ວິເຄາະທ່າອ່ຽງຂອງທຸລະກິດໃນການນໍາໃຊັ້ເຄ່ ອງໃນອານາຄດ

ັ້ ປະໂຫຍດຫຍັງ ຫ ເປນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ສ ັ້າງຈຸດເດັ່ນວ່າ ສິນຄັ້ານີໃຫັ້
ັ ເຄ່ ອງຈັກນໍາໄປຜະລິດ
ເຮາຈໍາເປນ
ັ້ ນສິນຄັ້າສໍາເລັດຮູ ບ ແລະ ສາມາດໃຫັ້
ນໍາໄປຜະລິດສິນຄັ້າ ມັນຈະສາມາດຊວ່ຍໃຫັ້ລູກຄັ້າສາມາດລຸ ດຕນທ
ຈຸດກຸ ັ້ມທນໃນເວລາດນປານໃດ
ັ້ ັ້ອນ ທ່ານອາດໂຄສະນາວ່າ ເຄ່ ອງຈັກທີ່ເຮັດນໍາັ້
ັ ຜູ ເັ້ ຮັດເຄ່ ອງຈັກຜະລິດນໍາກ
ຕວຢ່າງ: ທ່ານ ເປນ
ັ້ ່ ອງຂອງທ່ານໄປຜະລິດນໍາກ
ັ້ ັ້ອນຜູ ຂ
ັ້ ເຄ
ັ້ າຍ
ກ່ ອນໄດັ້ຫາຍ ແລະ ມີຮູບຮ່າງສວຍງາມ ແຕ່ຢ່າລມວ່າ ລູກຄັ້າຜູ ຊ
ັ້ ່ ອງຈັກຂອງທ່ານ,
ັ ໄຟກວ່າເຄ່ ອງຈັດຂອງຄນອ່ ນ ຫ ບໍ ຊເຄ
ເຂາຈະສນໃຈວ່າ ເຄ່ ອງຈັກຂອງທ່ານຈະປະຢດ

ັ້ ່ ອງຈັກ
ັ້ ນນໍາກ
ັ້ ັ້ອນທີ່ຜະລິດອອກມາບໍ ເວາອີ
ັ້ ກແນວໜ່ ງລູກຄັ້າເຂາສນໃຈວ່າ ການຊເຄ
ັ ຕນທ
ແລັ້ວຈະປະຢດ
ຂອງທ່ານຈະມີຈດ
ຸ ກຸ ັ້ມທນຢູ່ພາຍໃນຈັກເດອນ, ຈັກປີ ແລະ ເຄ່ ອງຈັກຂອງທ່ານມີກາຮັບປະກັນ ເດອນ, ຈັກ
ັ້ ່ ອງຈັກເຮັດນໍາກ
ັ້ າຍໆຖັ້າຊເຄ
ັ້ ັ້ອນຂອງທ່ານ ເຂາຈະໝັນໃຈບໍ
ັ້
ປເີ ວາງ່
ວ່າຈະມີກາໍ ໄລ ລູກຄັ້າເຫັນປະໂຫຍດຂອງ
ັ້ ນຄັ້າຂອງທ່ານ
ສິນຄັ້າທີ່ເຂາໄດັ້ຮັບເຂາຈະພໍໃຈໃນການຊສິ
ັ້ າຫວດຕະຫາດແນວໃດ
3.2.1
ເຮາຈະຕັ້ອງໄດັ້ເລີ່ມຕນສໍ


ທີ່ຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າ

ັ ຢ່າງສູງ ຖັ້າວ່າສິນຄັ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ
ທຸລະກິດເຮາຈະປະສບຜນສໍາເລັດເປນ

ການສໍາຫວດທາງການຕະຫາດເພ່ ອປະເມີນ ແລະ ຄາດຄະເນອຸ ປະສງຂອງຕະ
ຫາດ ເຊັ່ນ: ປະເພດ, ປະລິມານ ແລະ ຍອດຂາຍຂອງຜະລິດຕະພັນແມ່ ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸ ດ ຍ ັ້ອນວ່າມັນ
ັ້
ັ ພນຖານຂອງການວາງແຜນການຂອງກິ
ເປນ
ດຈະກໍາຂອງທຸລະກິດ


ແຜນການຕະຫາດທີ່ດີຕອັ້ ງຄາດຄະເນຍອດຂາຍຢ່າງຊັດເຈນ ຢາກກະປະມານຍອດ
ັ້
ັ້ າໝາຍເປ
ັ້
ັ້ ນ
ັ ຕວເລກວ່າ 10 ຫ 20 % ເທ່ ານັນ,ເຮ
ຂາຍຢ່າງຊັດເຈັນບໍແມ່ ນພຽງແຕ່ຈະຕັງເປ
ນ
າຕັ້ອງຫາຂໍມູ
ັ ັ້ ນ, ຍກຕວຢ່າງ ທ່ານຕັ້ອງການຂາຍລດໄຖນາໃຫັ້ຊາວນາລາວ ທ່ານມີສະຖິຕວ
ິ ່ຖ
ີ ກຕັ້ອງຢງຢ
ິ ່າ
ທາງສະທິຕທ
ຊາວນາລາວມີ 80%ຂອງພນລະເມອງ ຈະຕກຢູ່ປະມານ 4 ລັ້ານຄນ ຈໍານວນດັ່ງກ່ າວແມ່ ນໃຫຍ່ ຫວງ ແຕ່

ັ ຊາວນາອາຊີບ ແລະ ສາມາດຊລັ້ ດໄຖໄດັ້ ປະມານ 10% ຂອງ
ທ່ານຢ່າລມວ່າ ຈໍານວນ 4 ລັ້ານຄນເປນ
ັ້
່ ທວປະເທດ ຖັ້າທ່ານຕັ້ອງການຂາຍສິນຄັ້າຢູ່ແຂວງໃດແຂວງ
ຊາວນາທັງໝດ ແລະ ຊາວນາເລ່ ານີແຈກຢາຍຢູ
ັ້
ັ້ ນ
ັ ຕ ັ້ອງຫາຂໍມູ
ີ ະໂຫຍດຍັງກັບການຄາດຄະເນຍອດຂາຍຂອງທ່ານ ຈໍາເປນ
ໜ່ ງຕວເລກທີ່ກ່ າວມານັນຈະບໍ
ມປ
ັ້
ັ ເຈນ
ຂອງແຂວງທີ່ຕັ້ອງການຈະຂາຍສິນຄັ້ານັນໃຫັ້
ຊດ
3.2.2 ບາງຈຸດສໍາຄັນທີ່ຕັ້ອງເອາໃຈໃສ່


ກໍານດຊັດເຈນຂອງຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ



ສິນຄັ້າມີປະໂຫຍດຫຍັງສໍາລັບລູກຄັ້າ
ັ້
ພດຕິກາໍ ການຊຂອງລູ
ກຄັ້າ







3.3

ັ ຄູ່ແຂ່ງຂັນທີ່ຂາຍສິນຄັ້ານີ ັ້
ຜູ ໃັ້ ດເປນ

ໃຫັ້ລູກຄັ້າໄດັ້ລອງໃຊັ້ຜະລິດຕະພັນນີ ັ້
ັ້ ນແນວໃດ
ິ ຫ
ີ ຸ ດຕນທ
ເຮາຈະມີວທ
ຈະກຸ ັ້ມທນຈັກເດອນ,ຈັກປີ

ັ້
ັ ຫຍັງສິນຄັ້າບາງຢ່າງຈ່ ງປະສບຜນສໍາເລັດ ຫ ລມເຫ
ເປນ
ວ?

26
ັ້ ນຄັ້ານັນັ້ ແລະ
ັ ັ້ ລະກິດໃໝ່ ແມ່ ນການທີ່ຈະມີລູກຄັ້າທີ່ຈະຊສິ
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸ ດໃນການກໍຕງທຸ
ັ້
່ າ ເຮັດແນວໃດຈ່ ງຈະມີສນ
ິ ຄັ້າເໝາະສມຕາມຄວາມ
ເຮັດໃຫັ້ອງກອນມີກາໍ ໄລ ເຮັດແນວນີໝາຍຄວາມວ
ັ້
ຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າ ໃນທຸລະກິດໃດໜ່ ງໃນເວລານັນໆ

ການຈະນໍາເອາສິນຄັ້າໃດໜ່ ງອອກມາສູ່ ຕະຫາດ
ໃຫັ້ປະສບຜນສໍາເລັດແມ່ ນມີໜອັ້ ຍທີ່ສຸ ດ,ແຕ່
ັ້ າກໍບໍຈາໍ ເປນ
ັ ຫາສິນຄັ້າໃໝ່ສະເໜີໄປ ບາງທີເຮາອາດຈະເອາສິນຄັ້າເກ່ າມາປບ
ັ ປຸ ງໃໝ່ ແລັ້ວມາຂາຍ
ບາງຄັງເຮ
ຢູ່ຕະຫາດເກ່ າ ຫ ຕະຫາດໃໝ່ກໍໄດັ້ ສຸ ດແລັ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສມໂດຍເຮາມີທາງເລອກຢູ່ 4 ທາງຄ:

ັ ສິນຄັ້າທີ່
ີ ູຂ
ັ້ າຍມາກ່ ອນ ແລັ້ວໄປຂາຍໃນຕະຫາດໃໝ່ ເຊິ່ງເປນ
 ອອກແບບສິນຄັ້າໃໝ່ທີ່ບໍມຜ
ັ ຜູ ທ
ັ ການພັດທະນາ)
ັ້ ໍາອິດ, ໂອກາດຈະປະສບຜນສໍາເລັດໂດຍທ່ ວໄປມີພຽງ 5% (ເປນ
ຜະລິດອອກມາເປນ
 ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ຕະຫາດໃໝ່ ແຕ່ວ່າຖັ້າສິນຄັ້າໄດັ້ຂາຍແລັ້ວຈະສາມາດມີກາໍ ໄລສູ ງ
ັ້ າຍມາກ່ ອນແລັ້ວ ໃນຕະຫາດເກ່ າ ແລັ້ວນໍາເອາສິນຄັ້າເກ່ າມາ
 ອອກແບບສິນ ຄັ້າໃໝ່ທີ່ ມີຜູຂ

ອອກແບບໃໝ່ໃຫັ້ດີກ່ວາເກ່ າ ມາຂາຍໃນຕະຫາດເກ່ າ ໂອກາດຈະປະສບຜນສໍາເລັດໂດຍທ່ ວໄປຈະມີໂອກາດ
ສູງເຖິງ 50% (ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ )
ັ ສິນຄັ້າທີ່ມີຜູຂ
ັ້ າຍຢູ່ ແລັ້ວ ຫ ເຮາເຄີຍຂາຍຢູ່
 ນໍາເອາສິນຄັ້າເກ່ າໄປຂາຍໃນຕະຫາດໃໝ່ ອາດເປນ
ັ ການພັດທະນາຕະຫາດໃໝ່)
ແລັ້ວ ໄປຂາຍໃຫັ້ລູກຄັ້າກຸ່ ມໃໝ່, ໂອກາດປະສບຜນສໍາເລັດເຖິງ 25% (ເປນ
ິ ຄັ້າສາມາດຂາຍໃນຕະຫາດໃໝ່
ຕ ັ້ອງໄດັ້ອອກແຮງທາງດັ້ານການໂຄສະນາຢ່າງແຂງແຮງ ເພ່ ອໃຫັ້ສນ

 ໃນເມ່ ອພວກເຮາເຫັນສິນຄັ້າຕວໃດຕວໜ່ ງໄດັ້ຂາຍດີຢ່ ູໃນຕະຫາດ
ເຮາອາດຈະເລອກເອາ
ັ້
່ ຽນແປງເລັກນ ັ້ອຍ, ແລັ້ວນໍາມາຂາຍໃນຕະຫາດເກ່ າ ອາດຈະເປນ
ັ ການຮຽນແບບເຂາ ຖັ້າ
ສິນຄັ້ານັນມາປ
ັ ການບຸ ກຕະຫາດ
ອຸ ປະສງຂອງຕະຫາດຍັງມີເຫອພຽງພໍ ເຮາອາດຈະປະສບຜນສໍາເລັດເຖິງ 100% (ເປນ
ັ້ ນເປນ
ັ້ ນເທ
ັ້ ່ ານັນັ້ ຕາມຄວາມເປນ
ັ ພຽງການເລອກສິນຄັ້າໃນເບອງຕ
ັ ຈິງແລັ້ວ ໂອກາດທີ່
ເກ່ າ) ສິ່ງທີ່ກ່ າວມານີມັ
ຈະປະສບຜນສໍາເລັດ ແມ່ ນຕັ້ອງໄດັ້ສກສາຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖັ້ວນຫາຍປະການ ຈ່ ງປະສບຜນສໍາເລັດໄດັ້

3.4

ີ ານໃນການຄັດເລອກສິນຄັ້າ
ວິທກ

ັ້ ່ ກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າຢູ່ ໃນຕະຫາດ
ັ ັ້ ຂນຢູ
ສິນຄັ້າໃດໜ່ ງຈະປະສບຜນສໍາເລັດ ຫ ບໍນນ
ັ້ ່ ກັບຄູ່ ແຂ່ງທີ່ມີຢ່ ູ ໃນຕະຫາດນັນັ້ ຕາມຄວາມເປນ
ັ ຈິງແລັ້ວສິນຄັ້າຈະປະສບຜນ
ນັນັ້ ແລະ ອີກຢ່າງໜ່ ງກໍຂນຢູ
ັ້ ຢ່ ູ 3 ປະເພດ
ສໍາ ເລັດນັນມີ

ັ ຜະລິດຕະພັນທີ່ລູກຄັ້າຕັ້ອງການຢູ່ແລັ້ວແຕ່ ການຕອບສະໜອງຍັງບໍທນ
ັ ພຽງພໍ
ເປນ
່
ັ້ ່
ັ ຜະລິດຕະພັນທີລູກຄັ້າມີຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈໍາເປນ
ັ ສໍາລັບສິນຄັ້ານັນຢູ
ເປນ
ັ້
ັ ມີຜູສ
ັ້ ະໜອງຜູ ໃັ້ ດ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການນັນໄດັ້
ແລັ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍທນ
ເຊັ່ນ: ລູກຄັ້າຢູ່ ໃນເຂດ
ັ້
ັ້ ດມີແຕ່
ັ ຕ ັ້ອງໄດັ້ໃຊັ້ນາບາດານ,
ໍ ັ້
ັ້ ະໜອງໃນປະຈຸບນ
ັ ຊໍາພັ
ໃດໜ່ ງຂາດ ແຄນນໍາໃຊັ້ໃນລະດູ
ແລັ້ງຈໍາເປນ
ແຕ່ຜູ ສ
ັ້ ເງ ິນໜັ້ອຍ ແຕຕັ້ອງການສິນຄັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍທີ່ມີ
ັ້ ໍລ ິໂພກເຂດນັນມີ
ເຄ່ ອງຂະໜາດໃຫຍ່ ລາຄາແພງ, ແຕ່ຜູ ບ
ັ້
ິ ຄັ້າເໝາະສມກັບອຸ ປະສງຂອງຕະຫາດ ເຮາກໍຈະປະສບ
ລາຄາຖກກວ່າ ຈ່ ງສາມາດຊໄດັ້
ຖັ້າເຮາມີສນ
3.4.1

ຜນສໍາເລັດໃນການຂາຍສິນຄັ້ານີ.ັ້
ັ ສິນຄັ້າທີ່ລູກຄັ້າມີຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປນ
ັ ທີ່ສຸ ດແຕ່ບໍມຜ
ີ ູຜ
ັ້ ະລິດ ຫ ຜູ ສ
ັ້ ະ
ເປນ
ັ້
ັ ຂອງລູກຄັ້າເຫ່ ານັນ,
ໜອງ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດັ້ ຫ ອາດຈະບໍເຫັນຄວາມຈໍາເປນ
ອາດຈະບໍເຫັນ

ັ້ ສ
ັ ຫ ບໍ ດັ່ງນັນຜູ
ັ້ ະໜອງເອງ ຍັງບໍທນ
ັ ມີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງ ຜູ ັ້
ປະໂຫຍດທີ່ລູກຄັ້າຈະໄດັ້ຮບ
ັ້ ກແນວໜ່ ງແມ່ ນລູກຄັ້າມີແນວຄິດເກີດ
ັ , ມີໂອກາດ ຫ ເວາອີ
ັ ຫາ, ມີຄວາມຈໍາເປນ
ບໍລໂິ ພກ ຫລູກຄັ້າມີບນ
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ັ້ ສະນັນຜູ
ັ້ ຜ
ັ້ ດຫາວິທກ
ັ້ ຄວາມຈໍາເປນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ຄນຄິ
ັ ນັນັ້ ແລະ ສ່ ງເສີມ
ັ້ ະລິດ ຈໍາເປນ
ີ ານແກ ັ້ໄຂບັນຫານັນ,
ຂນ,
ັ້ າລັບລູກຄັ້າ
ໂອກາດນັນສໍ

ັ ຫາ ແຕ່ວ່າບໍຮູ ັ້ວ່າມັນແມ່ ນບັນຫາຫຍັງ ຫ ຈະອະທິບາຍມັນແນວໃດຜູ ກ
ັ້ ຕ
ໍ ງັ ັ້
ລູກຄັ້າຮູ ັ້ວ່າມີບນ
ັ້ ດຮ່ວມກັນກັບພະແນກການຜະລິດ, ພະແນກ
ີ ານແກ ັ້ໄຂ ດັ້ວຍການຄນຄິ
ທຸລະກິດຕັ້ອງພະຍາຍາມຫາວິທກ
ັ້ ດຫາອງປະກອບຂອງບັນຫານັນັ້ ເຊັ່ນ:
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ຄນຄິ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບສູງ, ຜູ ກ
ັ້ ຕ
ໍ ງທຸ
ັ ັ້ ລະກິດຈໍາເປນ
ວິໄຈກັບຜູ ບ
ັ້ ປະເມີນລາຄາ ແລະ ປະໂຫຍດທີ່ລູກ
ັ ນັນ,
ສະພາບແວດລັ້ອມ ກໍານດບັນຫາຈຸດປະສງ ແລະ ຄວາມຈໍາເປນ
ິ ດ
ັ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ , ຄິດໄລ່ງບປະມານ
ຄັ້າ ແລະ ບໍລສ
3.4.2

ມີຜະລິດຕະພັນຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າຢູ່ແລັ້ວ ແຕ່ ປະລິມານຍັງ

ັ ຽງພໍ
ບໍທພ

ັ
ໂດຍທ່ ວໄປແລັ້ວໃນຕະຫາດນີ ັ້ ອຸ ປະສງແມ່ ນສູງກວ່າການຕອບສະໜອງ, ມັນເປນ
ັ້ , ສາເຫດທີ່ພາໃຫັ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່ າວ
ັ້ ະລິດຄນໃໝ່ ທີ່ຈະຂາຍສິນຄັ້າໃນຕະຫາດນີໄດັ້
ໂອກາດອັນດີສໍາລັບຜູ ຜ
ັ ຍ ັ້ອນ
ັ້ ະໜອງ ຜູ ກ
ັ້ ່ ອນຍັງບໍທນ
ັ ພຽງພໍ ຂາດແຄນວັດຖຸດບ
ິ ຫ ອາດຈະເປນ
ຍ ັ້ອນວ່າ ກໍາລັງການຜະລິດ ຜູ ສ
ິ ານບໍດ,ີ ການຕະຫາດບໍດ ີ ຫ ການໂຄສະນາສ່ ງເສີມການຂາຍຍັງບໍທນ
ັ ດີ, ແຕ່ທີ່ສໍາຄັນ ຜູ ລ
ັ້ ງທນໃໝ່
ບໍລຫ
ັ້ ນ
ັ້ ດວ່າບັນຫາຂາດແຄນນີເປ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ຄນຄິ
ັ ໄປຕາມລະດູການບໍ ຫ ວ່າຍ ັ້ອນເຫດການຊ່ ວຄາວໃດໜ່ ງ
ຈໍາເປນ
ຈ່ ງພາຄວາມຕ ັ້ອງການນີບໍັ້ ໄດັ້ຕອບສະໜອງ
3.4.3

ິ ຄັ້າໃໝ່ທີ່ສາມາດແຂງຂັນກັບສິນຄັ້າເກ່ າ ຫ ປ່ຽນແທນສິນຄັ້າເກ່ າໄດັ້
ເຮາມີສນ
ິ ່ ດີກວ່າສິນຄັ້າເກ່ າໃນດັ້ານຕ່ າງໆລຸ່ ມນີ:ັ້
ຍ ັ້ອນວ່າສິນຄັ້າໃໝ່ເຮາມີສ່ ງທີ

ເຮາມີການອອກແບບສິນຄັ້າໃໝ່ດີກວ່າຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ: ຖກໃຈລູກຄັ້າຫາຍກວ່າ, ງດງາມ
ັ ໜັ້າເຊ່ ອຖຫາຍກວ່າ
ກວ່າ,ລາຄາຖກກວ່າ, ຕອບສະໜອງຜນປະໂຫຍດລູກຄັ້າຫາຍກວ່າ ຫ ມີຄວາມເປນ
ັ້ ນຕໍ່າກວ່າຄູ່ແຂ່ງ, ມີຄວາມແຕກຕ່ າງຖກໃຈລູກຄັ້າ
ັ ຍ ັ້ອນພວກເຮາບໍລຫ
ິ ານດີກວ່າຈ່ ງເຮັດໃຫັ້ຕນທ
ອາດຈະເປນ
ັ້ ນວັດຖຸດບ
ິ ແລະ ແຮງງານຕໍ່າກວ່າ
ຈ່ ງຂາຍໄດັ້ລາຄາສູງກວ່າ ຫ ຕນທ
ັ ຍ ັ້ອນພວກເຮາມີການຕະຫາດດີກວ່າ ແລະ ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ ຫ
ອາດເປນ
ການໂຄສະນາສ່ ງເສີມການຂາຍທີ່ດີກວ່າ
3.4.4

ຈະຊອກຫາຜະລິດຕະພັນມາລງທນໄດັ້ແນວໃດ?
ັ້
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ມກ
ັ້ ະກໍຕງທຸ
ັ ັ້ ລະກິດຂນມາໃໝ
່ ຈໍາເປນ
ີ ານສກສາຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກ
ຜູ ຈ

ັ້ ກແນວໜ່ ງກໍຄ: ໃຜ
ັ້ ໍລ ິໂພກກຸ່ ມຕ່ າງໆ, ວ່າເຂາມີຄວາມຕັ້ອງການຫຍັງ? ເວາອີ
ຄັ້າໃນຕະຫາດ, ພດຕິກາໍ ຜູ ບ
ັ້
ັ ລູກຄັ້າເຮາ? ເຂາຕັ້ອງການຫຍັງ? ເຂາຈະພໍໃຈຫຍັງ? ເຮາຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການນັນໄດັ້
ເປນ
ັ້ ກແນວໜ່ ງກໍຄໃຜເປນ
ັ ລູກຄັ້າເຮາ? ເຂາຕ ັ້ອງການຫຍັງ? ແລະ ເຮາມີຄວາມສາມາດມາດ
ແນວໃດ? ເວາອີ
ພິເສດໂດດເດັ່ນແນວໃດ? ເພ່ ອຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການເຫ່ ານັນັ້ ເຮາລອງມາສກສາເບິ່ງແນວທາງ
ການເລອກຜະລິດຕະພັນດັ່ງຕໍໄປນີ.ັ້
1.

ສກສາອຸ ດສາຫະກໍາ
ັ້ ງທຸລະກິດໜັ້ອຍ
ສິ່ງທີ່ກີດຂວາງການເຂາເຖິ

ັ້ ລະກິດໄດັ້ງ່ າຍ
ເຮັດໃຫັ້ການເຂາທຸ
ັ້ ລະກິດໄດັ້ຍາກ ມັນຍິ່ງຈະສ່ ງເສີມໃຫັ້ເຮາມີ
ຄວາມໄດັ້ປຽບແຂ່ງຂັນຂອງເຮາກໍໜອັ້ ຍລງ, ແຕ່ຖັ້າການເຂາທຸ
ຄວາມໄດັ້ປຽບແຂງຂັນຫາຍຂນັ້
ັ້ ລະກິດມີດ່ ງນີ
ັ ໃຈທີ່ມີຜນກະທບໃສ່ການນໍາເຂາທຸ
ັ :ັ້
ປດ
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ເງ ິນລງທນໃນທຸລະກິດມະຫາສານ



ຄວາມຈງຮັກພັກດີຂອງລູກຄັ້າສູ ງ
ຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍໃນການລງໂຄສະນາສ່ ງເສີມການຂາຍ ແລະ ການຈໍລະຈອນ


ແຈກຢາຍສູ ງ




ິ ດ
ັ ທີ່ມີອໍານາດຜູ ກຂາດ
ມີບໍລສ
ັ້ ະໜອງເກ່ າຍາກທີ່ຈະປ່ຽນແປງໄດັ້
ອໍານາດຜູ ສ

ສິນຄັ້າປ່ຽນແທນໃຫັ້ປະໂຫຍດກັບລູກຄັ້າໜັ້ອຍ

2.

ສກສາທ່າອ່ຽງທາງເສດຖະກິດ

3.

ສກສາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ

ັ ປດ
ັ ໃຈໜ່ ງ
ລາຍໄດັ້ແຫ່ງຊາດຕໍຫວຄນກໍເປນ

ັ້
ທີ່ສ່ ງຜນກະທບໃສ່ອໍານາດຊຂອງ
ັ້ ບປະມານເກີນດູນ ແລະ ຂາດດູນຂອງລັດຖະບານ, ເງ ິນກໍເຟສູ
ີ ັ້ ງ ແລະ ລາຍໄດັ້
ລູກຄັ້າແນວທາງການຕັງງ
ັ້ ປະຊາຊນເຮັດ
ປະຊາ ກອນໜັ້ອຍລງເຮັດໃຫັ້ຄນຕັ້ອງປະຫຍັດ ແລະ ຮີບຮັ້ອນຫາວຽກເຮັດງານທໍາຫາຍຂນ,
ັ້
ັ້
ັ ໂອກາດຂອງສິນຄັ້າບາງປະເພດເຊັ່ນ: ສິນຄັ້າສໍາເລັດຮູ ບບາງ
ວຽກຫາຍຂນຕັ້ອງປະຍັ
ດເວລາຫາຍຂນອາດເປ
ນ
ຢ່າງ
ັ
ແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ຈະຊ່ວຍໃຫັ້ເຮາຮູ ວັ້ ່ າ ທຸລະກິດໃດຈະໄດັ້ຮບ
ັ ປຸ ງ ແລະ ຜະລິດວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງຈະຂາຍໄດັ້ງ່າຍກ່ ວາ
ການຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ປບ
4.

ສກສາທາງດັ້ານກດໜາຍ

ສກສາແນວທາງຂອງລັດຖະບານ

ກ່ ຽວກັບການຄວບຄຸ ມທຸລະກິດ,

ລະບຽບ
ັ ການຕ່າງໆທາງດັ້ານກດໝາຍ ແລະ ພາສີ, ການຄວບຄຸ ມສະພາບແວດລັ້ອມ ແລະ ມນລະພິດທາງນໍາັ້
ຫກ
ແລະ ທາງອາກາດທີ່ອາດຈະກະທບໃສ່ທຸລະກິດເຮາ
ິ ແລະ ແຮງງານ
ສກສາດັ້ານວັດຖຸດບ
ັ ັ້ ລະກິດໃໝ່ມີວດ
ັ ຖຸດ,ິ ແຮງງານພຽງພໍ ແລະ ເຮາຈະມີ
ໃນເຂດທີ່ເຮາຈະກໍຕງທຸ
ັ້ ນ ແລະ ແຮງານ, ບໍມວ
ີ ດ
ັ ຖຸດບ
ິ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານອັນໃດຈະ
ຄວາມໄດັ້ປຽບຄູ່ ແຂ່ງຂັນໃນດັ້ານຕນທ
5.

ຊ່ວຍໃຫັ້ເຮາໄດັ້ປຽບຄູ່ ແຂ່ງ
6.

ັ້
ສກສາຫາສິນຄັ້າແທນການນໍາເຂາຈາກຕ່
າງປະເທດ
ລັດຖະບານສ່ ງເສີມໃຫັ້ຜະລິດສິນຄັ້າພາຍໃນປະເທດ

ັ້
ແທນສິນຄັ້ານໍາເຂາຈາກ

ຕ່ າງປະເທດ, ເພ່ ອຮັກສາເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດບໍໃຫັ້ໄຫອອກ ແລະ ຊ່ວຍເຫອແຮງງານພາຍໃນປະເທດ
7. ສກສາຄວາມສາມາດຂອງທັ້ອງຖິ່ນ

ັ້ ວດ
ັ ຖຸດບ
ິ ອັນໃດພິເສດ, ຄນມີຄວາມສາມາດ
ສກສາເບິ່ງວ່າ ຢູ່ໃນທັ້ອງຖິ່ນນັນມີ
ັ້ ສນ
ິ ຄັ້າໃດທີ່ຜູ ຜ
ັ້ ະລິດຢູ່ແລັ້ວ ທີ່ເຮາສາມາດນໍາມາຜະລິດໃຫັ້ໄດັ້ຫາຍຂນັ້ ແລະ
ພິເສດ ຫ ວ່າທັ້ອງຖິ່ນນັນມີ
ັ້ ນຕໍ່າລງ
ເຮັດໃຫັ້ຕນທ
8. ສກສາດັ້ານເຕັກໂນໂລຢີ
ິ ຄັ້າລາຄາຕໍ່າລງ ແລະ ປ່ຽນແທນ
ອາດຈະຫາເຕັກໂນໂລຢໃີ ໝ່ໆມາຜະລິດໃຫັ້ສນ
ີ ່ ເໝາະສ
ັ ດີພໍ, ຊອກເຕັກໂນໂລຢທ
ີ
ສິນຄັ້າເກ່ າ ເຊິ່ງມີຄຸນນະພາບບໍທນ
ມກັບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງ
ການຂອງລູກຄັ້າ
9.

ັ
ສກສາຜນຜະລິດຂອງອຸ ດສາຫະກໍາທີ່ມີໃນປະຈຸບນ

29
ມາເບິ່ງວ່າຜະລິດຕະພັນໃດທີ່ມີຂາຍໃນຕະຫາດ

ັ ປຸ ງ ແລະ
ທີ່ສາມາດນໍາມາປບ
ຜະລິດອອກໃໝ່ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າ ໂດຍໃຊັ້ແນວຄວາມຄິດຕ່ າງໆລຸ່ ມນີ ັ້ ປ່ຽນແປງ
ັ , ລດຊາດ, ສຽງ, ຈັດຮູ ບແບບໃໝ່, ປ່ຽນສີສນ
ັ ແລະ ລວດລາຍຕ່າງໆ ຮຽນແບບສິນຄັ້າອ່ ນ
ຮູ ບແບບ, ສີສນ
ັ້
ເຮັດໃຫັ້ຄ ັ້າຍຄກັນ ຫ ນໍາມາດັດແປງ, ສັບປ່ຽນ ຍ ັ້າຍຂັນຕອນການເຮັ
ດໃນການໃຊັ້ ໃຫັ້ເໝາະສມກັບຄວາມ
ັ ປຸ ງຂະໜາດຄວາມກວັ້ງ, ຄວາມຍາວ ປ່ຽນແປງສ່ວນປະສມໃຫັ້ພໍດເີ ໝາະ
ຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າ, ປບ

3.5

ັ້
ຂໍແນະນໍ
າໃນການສະເໜີແຜນການລງທນ

ັ້ ນເປ
ັ້ ນ
ັ ຢ່າງດີແລັ້ວ ເຮາຍັງຈໍາເປນ
ັ ຕ ັ້ອງໄດັ້ນາໍ ແຜນການລງທນນັນັ້
ນອກຈາກການສກສາມາເບອງຕ
ັ້ າທີ່,
ັ້ ່ ຈະຮ
ີ ່ ວມລງທນ, ທະນາຄານທີ່ກູຍັ້ ມເງ ິນ, ເຈາໜັ້
ໄປໃຫັ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງໄດັ້ສກສາ ເຊັນ: ຜູ ທ
ັ້ ເຂາໃຈ ແລະ ປະເມີນຄວາມເໝາະ
ຄະນະກໍາມະການການລງທນ ເຊິ່ງມີໜ ັ້າທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບການລງທນນີໄດັ້
ັ ຕັ້ອງເອາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາຕ່າງໆລຸ່ ມນີ ັ້
ສມ ຈໍາເປນ
1.
ມີຄວາມຄິດທີ່ກວັ້າງຂວາງ ແລະ ປະໂຫຍດກັບທຸກຟ່າຍທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
ໂຄງການລງທນໃດໜ່ ງກ່ ຽວຂັ້ອງກັບຫາຍຝ່າຍເຊັ່ນ:
ັ້
ັ້ ອກແບບຜູ ຜ
ັ້ ະລິດ ແລະ ເຈາຂອງໂຄງການ
 ຜູ ອ
ັ້ ໍລ ິໂພກ
 ລູກຄັ້າ ແລະ ຜູ ບ
2.

 ຂາຫຸ ນັ້ , ທະນາຄານຜູ ໃັ້ ຫັ້ກູ ັ້ຍມ ແລະ ການພາຍນອກທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
ແຜນທີ່ການຕະຫາດທີ່ດີ

ນອກຈາກມີແຜນການຜະລິດທີ່ເໝາະສມແລັ້ວ ຕ ັ້ອງມີຄວາມສາມາດທາງການຕະຫາດທີ່
ັ້
ັ ລູກຄັ້າເປາໝາຍ,
ຊັດເຈນ ເຊັ່ນ: ຮູ ວັ້ ່ າໃຜເປນ
ປະໂຫຍດທີ່ລູກຄັ້າຈະໄດັ້ຮັບ ແລະ ແຜນການຕະຫາດຕ່າງໆ
ັ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສມ ຕັ້ອງໃຫັ້ຮູໄດັ້
ັ້ ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ລູກຄັ້າຈະສນໃຈສິນຄັ້ານີຍັ້ ັ້ອນຫຍັງ ແລະ ປະ
ເປນ
ັ້ າອາດຮູໄດັ້
ັ້ ຈາກການທດລອງໃຊັ້ຂອງລູກຄັ້າ
ໂຫຍດຢູ່ ໃນໃຈລູກຄັ້າຈະມີຫຍັງສິນຄັ້າເຫ່ ານີເຮ
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກ່ ວາຄູ່ແຂ່ງ
ເມ່ ອສິນຄັ້າມີຄວາມແຕກຕ່ າງ ແລະ ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບລູກຄັ້າ ຈະເຫັນໄດັ້ວ່າ ຄູ່ ແຂ່ງຂອງ
ັ້ ອຍລງ ເຮາສາມາດເຈາະຕະຫາດໄດັ້ງ່າຍຂນັ້ ເຮັດແນວໃດໃຫັ້ເຫັນຄວາມແຕ່ ກຕ່ າງນີໄດັ້
ັ້
ຜະລິດຕະພັນນີໜັ້
ງ່ າຍ ສໍາລັບລູກຄັ້າ ແລະ ຢູ່ ໃນໃຈຂອງລູກຄັ້າ
3.

4.

ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍຢ່າງຖກຕັ້ອງ
ັ ຢ່າງຍີ່ງທີ່ຈະຮູ ຈັ້ ກ
ັ ອຸ ປະສງອັນແນ່ ນອນຂອງຕະຫາດ
ມັນມີຄວາມຈໍາເປນ

ັ້ ສ່ວນແບ່ງ
ຮູໄດັ້
່
່
່
ິ ຖ
ີ ກຕັ້ອງຢ່າງແທັ້
ຕະຫາດທີສັດເຈນພໍສມຄວນ ຄວນນໍາໃຊັ້ເຕັກນິກຄິດໄລ່ທີຖກຕ ັ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊັ້ສະທິຕທ
ຈິງ ແລະ ຄາດຄະເນການຈະເລີນເຕັມໂຕຂອງທຸລະກິດໄປຄຽງຄູ່ ກັນ
5.

ຄວາມສຽ່ງໃນການກູ ັ້ຢມງ ິນ

ປຽບທຽບອັດຕາສ່ວນເງ ິນລງທນກັບເງ ິນກູຢັ້ ມ, ຖັ້າກູຢັ້ ມຫາຍກໍເສຍດອກເບັ້ຍຫາຍ ຢ່າ
ັ້ ນແມ່
ັ້
ັ ຕັ້ອງໃຊັ້ຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍ
ິ ດ
ັ ກໍາລັງຂາດທນ ແລະ ຈໍາເປນ
ລມວ່າ ການລງທນເບອງຕ
ນຢູ່ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍລສ
ັ
ູ ັ້ ມຫາຍເສຍດອກເບັ້ຍຫາຍ
ລງທນໃນຊັບສມບັດຄງທີ່ຫາຍເກີນຄວາມຈໍາເປນ
ເມ່ ອລງທນຫາຍຕອັ້ ງໄດັ້ກຍ
ີ າໍ ໄລຫາຍ
ໃນຊວງທີ່ເສດທະກິດບໍດ ີ ຖັ້າກູຍັ້ ມເງ ິນຫາຍກໍມ ີໂອກາດຂາດທນຫາຍ ແຕ່ວ່າຖັ້າເສດທະກິດດີມກ
ິ ກາໍ ໄລຫາຍ
ການກູ ັ້ຍມກໍຍ່ ງມີ
6.

ບໍຄວນໃຫັ້ເງ ິນທນໄປນອນຢູ່ ູ ນໍາຊັບສມບັບຄງທີ່
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ັ້ ດຖຸອຸປະກອນເກີນຄວາມຈໍາເປນ
ັ ຫ ລາຄາແພງເກີນຄວາມຕ ັ້ອງການເງ ິນນອນຢູ່ນໍາ
ຊວັ
ັ ແລະ ນໍາເງ ິນໄປ
ອາຄານລາຄາແພງໆ ແລະ ດິນລາຄາແພງໆ ເຫັນແກ່ ຄວາມສວຍງາມຫາຍເກີນຄວາມຈໍາເປນ
ັ້ ່ ງທີ່ບໍເກີດປະໂຫດໃຫັ້ແກ່ ທຸລະກິດ
ຊໃນສິ
7.

ຄິດໄລອັດຕາຜນຕອບແທນ ແລະ ຈຸດກຸ ັ້ມທນໃຫັ້ຊັດເຈນ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຕັ້ອງສະເໜີແຜນການລງທນທີ່ມີການຄາດຄະເນເງ ິນລງທນ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ຜູ ບ

ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍ, ໃນໃບສະຫູ ບຜນໄດັ້ຮັບລ່ວງໜັ້າ ໃບສະຫຸ ບກໍາໄລຂາດທນລ່ວງໜັ້າ ຄິດໄລຈຸດກຸ ັ້ມທນລະອັດຕາ
ັ ຈິງບໍແມ່ ນຕກແຕ່ ງເພ່ ອລອກລວງຜູ ອ
ີ ່ຖ
ີ ກຕັ້ອງທີ່ສຸ ດ ແລະ ເປນ
ັ້ ່ ນເຮັດແນວໃດ
ຜນຕອບແທນ ຕັ້ອງຫາວິທທ
ັ ຫກ
ັ ຂອງທຸລະກິດເຫັນປະໂຫຍດທີ່ຕນຈະໄດັ້ຮບ
ັ
ໃຫັ້ຜູ ເັ້ ປນ

ັ ຈິງ
ການຄາດຄະເນທາງການເງ ິນຕາມສະພາບຂອງຄວາມເປນ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານທີ່ເລີ່ມທຸລະກິດ, ແມ່ ນມີຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທີ່ສຸ ດ ໃນການຄາດຄະເນ ມີແຕ່ ຜູ ມ
ັ້ ີ
ຜູ ບ
ັ້ ່ ເຄີ
ີ ຍເຮັດຕວຈິງ ຈະຄາດຄະເນໃກ ັ້ຄຽງທີ່ສຸ ດ ການຄາດຄະເນບໍແມ່ ນຈະຖກຕອັ້ ງທີ່ສຸ ດ
ປະສບການ ຫ ຜູ ທ
ັ ລະບບສມເຫດສມຜນ
ແຕ່ ວ່າຕ ັ້ອງເຮັດເປນ
9.
ມີແຜນການດໍາເນີນງານການພະລິດທີ່ສັດເຈນ
8.

ັ້ ່ ມີ
ີ ປະສມການມາກ່ ອນຈະມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຮູ ເັ້ ງ່ ອນໄຂຕ່ າງໆຂອງການຜະລິດໄດັ້
ຜູ ທ

ັ້ າງແຜນການຜະລິດ ຈະເຫັນບັນຫາຫກ
ັ ຂອງການຜະລິດທຸກປະການ ແລະ ສາມາດຄາດຄະເນ
ດີ, ຜູ ວ
່ ຈໍາເປນ
ັ , ສາມາດປບ
ັ ປ່ຽນໃຫັ້ເໝາະສມທີ່ສຸ ດ ແລະ ສາມາດຄາດ
ັ້ ນຕອນທີ
ັ ັ້
ເຫດການລ່ວງໜັ້າໄດັ້ສາມາດຮູ ຂ
ັ້ ນ ສ່ວນຫາຍນັກວິທະຍາກອນຜູ ເັ້ ລີ່ມລງມປະຕະບັດຕວຈິງຈະສາມາດເຮັດແຜນການຜະລິດໄດັ້
ຄະເນຕນທ
10.

ິ ານທີ່ຊັດເຈນ
ມີແຜນການບໍລຫ
ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸ ດ ແມ່ ນການຜະລິດສິນຄັ້າໃຫັ້ຖກຕ ັ້ອງຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າກຸ່ ມ

ັ້
ິ ານຄອບຄຸ ມມີປະສິດທິຕພ
ິ າບສູ ງສຸ ດ ແລະ ຮູ ຈັ້ ກ
ັ ນໍາໃຊັ້ຄນໃຫັ້ເໝ
ເປາໝາຍ
ແລະ ເຮັດແນວໃດໃຫັ້ການບໍລຫ
ັ ຫາໃນອງການ ມີແຜນການທາງການເງ ິນ ແລະ ການຕະຫາດ
າະສມ, ເລອກຄນໃຫັ້ຖກຕັ້ອງ ແລະ ເຫັນໄດັ້ບນ
ທີ່ດີ, ມີແຜນການທີ່ສັດເຈນບໍເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມສັບສນ

3.6

ຕວຢ່າງແຜນລະອຽດຂອງແຜນການລງທນ

ັ້ ນທີ່ຈະເປນ
ັ ໄປຕາມລັກສະນະຂອງອຸ ດສາຫະກໍາ, ປະລິມານ
ແຜນການລງທນ ຕັ້ອງສະແດງຂໍມູ
ເງ ິນທີ່ ຕັ້ອງການໃນການລງທນ ແລະ ການສັ້າງໂຮງງານທີ່ເໝາະສມກັບກໍາລັງການຜະລິດ ການຄາດຄະເນ
ັ້ ນການຜະລິດແຍກຕາມລາຍລະອຽດຂອງວຽກງານ ເຊັ່ນ: ເງ ິນທນໝູນວຽນ, ວັດຖຸດບ
ິ , ແຮງງານ
ຕນທ
ັ້
່
່
ັ ພຽງຕວຢ່າງໜງທີຜູ ຈ
ັ້ ະເຮັດຕວຈິງຈະຕັ້ອງອິງຕາມ
ແລະ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານການຜະລິດ, ນີເປນ
ປະເພດຂອງທຸລະກິດແຕກຕ່າງກັນໄປ
3.6.1

ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ

- ສ່ວນປະສມຂອງຜະລິດຕະພັນ
ັ້
- ອຸ ປະກອນ ແລະ ເຄ່ ອງມທີ່ຮັບໃຊັ້ເຂາໃນທຸ
ລະກິດ
- ຂະໜາດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມກ ັ້ວງ, ຄວາມຍາວ ແລະ ຄວາມສູ ງ
- ຮູ ບສະແດງ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ
- ຮູ ບສະແດງຂະບວນການຜະລິດ
- ທີ່ດິນ (ແຜນວາດ) ແລະ ຫັ້ອງການ
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- ທີ່ມາຂອງເຄ່ ອງຈັກ ແລະ ອຸ ປະກອນ
- ທີ່ມາຂອງແຮງງານ
3.6.2

- ການເກັບຮັກສາ (ການຫຸ ຍັ້ ຫັ້ຽນ, ການເຊ່ ອມມູນຄ່າ)
ການຕະຫາດ (Marketing)

ັ້
ການແບ່ງສ່ວນຕະຫາດ ແລະ ຕະຫາດເປາໝາຍ:
ຂາຍໃຫັ້ໃຜ, ໃນອຸ ດສາຫະກາ
ີ ນ
ັ , ໄລຍະທາງໃນການຂນສ່ ງໃຫັ້ເຖິງລູກຄັ້າ
ໃດຈັກເປຊ
-

ຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າ: ລູກຄັ້າໃຊັ້ເຮັດຫັຍງ, ປະໂຫຍດຂອງເຂາແມ່ ນຫຍັງ

ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ແທັ້ຈິງແມ່ ນຫັຍງ

ການຜະລິດຂອງຄູ່ ແຂ່ງ: ລູກຄັ້າຮັບຮູ ັ້ຫຍັງແດ່ກ່ ຽວກັບຄູ່ແຂ່ງ, ເຄ່ ອງຈັກ, ຜະລິດ
ັ້
່ ແຂ່ງ
ຕະພັນການຕະຫາດ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ, ຕະຫາດເປາໝາຍຂອງຄູ
ການແຂງຂັນ: ຄວາມຮູ ນແຮງຂອງການແຂ່ງຂັນ, ຈໍານວນຜູ ແັ້ ຂງຂັນ, ການເຂາັ້
-

ັ
ຮ່ວມທຸລະກິດ, ການຕອບສະໜອງອຸ ປະສງພຽງພໍບໍ, ມີຫຍັງໃນໃຈລູກຄັ້າ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່ າງຫຍັງເປນ
ພິເສດ, ສິນຄັ້າປ່ຽນແທນມີບໍ, ຮູ ບແບບ ແລະ ລາຄາສິນຄັ້າປ່ຽນແທນ, ດັ້ານການຂນສງ ແລະ ຈໍລະຈອນ
ັ ພິເສດ ແລະ ຄ່າຂນສ່ ງຈະມີຜນກະທບຫຍັງ, ສິນຄັ້າປ່ຽນແທນມີຫຍັງເປນ
ັ ພິເສດ ວິທ ີ
ແຈກຢາຍມີຫຍັງເປນ
ດໍາເນີນງານການຜະລິດ (Method of Manufacturing)
-

ຮູ ບສະແດງການຜະລິດ

ສ່ວນປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນ
ີ
ກໍາມະວິທ່ ໃນການຜະລິ
ດແຕ່ລະສ່ວນປະກອບຜະລິດເອງ ຫ ສັ່ງຈາກທາງນອກ,
ັ້
ໃຊັ້ເວລາດນປານໃດຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ, ແຮງງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ກໍາມະກອນເທ່ າໃດ, ຂັນຕອນ
ັ້ ງຊະນິດໃດ, ການເກັບໄວັ້ໃນສາງເພ່ ອຈໍາໜ່າຍໃຫັ້ລູກຄັ້າ
ັ ພິເສດ, ເຊອເພີ
ການຜະລິດມີຫຍັງເປນ
3.6.3

ກໍາລັງການຜະລິດ

ິ ດ
ັ ທັງໝດຈັກຊ່ ວໂມງຕໍມ,ັ້ ຈັກມຕໍັ້ ອາທິດ ແລະ ໜ່ ງ
ກໍາລັງການຜະລິດສູງສຸ ດຂອງບໍລສ
ປເີ ຮັດວຽກຈັກມ,ື້໌ັ້ ພະນັກງານຈັກຄນ, ເຄ່ ອງຈັກເຮັດວຽກຈັກຊ່ ວໂມງ
ັ້
3.6.4 ທີ່ຕັງໂຮງານ

ັ້ ່ ໃສ, ໃກ ັ້ຖະໜນປານໃດ
ຕັງຢູ
ັ້ ງ, ທາງບກ ຫ ທາງນໍາັ້ ແລະ ທີ່ຕັງັ້
ັ້ ແຫ່ ງວັດຖຸດບ
ິ , ສ່ວນປະກອບ, ເຊອເພີ
ທີ່ຕັງ,
ັ້
ສາງຢູ່ໃສ ແລະ ຂນສ່ ງຕໍຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກຂໍສະດວກ
ແລະ ຄັ້າຂນສ່ ງຢູ່ ນອກ ຫ ໃນເທດສະບານ, ກດໝາຍ
ັ້
ອະນຸຍາດຖກຕັ້ອງແລັ້ວບໍ, ໄຟຟາັ້ , ນໍາປະປາ,
ການຂນສ່ ງສາທະລະນະມີບ,ໍ ການຂນສ່ ງກໍາມະກອນ
ິ
ຄັ້າທີ່ດິນ ແລະ ຄ່າວັດຖຸດບ
-

3.6.5

ັ້
ເງ ິນໃນການສັ້າງຕັງໂຮງງານ

ັ້
ັ ຕັ້ອງຮູ ກ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຈໍາເປນ
ັ້ າໍ ລັງການຜະລິດ ແລະ ຂອງເສຍທີ່ເກິດຂນໃນຂະບວນ
ຜູ ບ
ັ້ ນ
ການຜະລິດເພ່ ອນໍາມາຄິດໄລ່ຕນທ
ລາຄາທີ່ດີນ
-

-

ລາຄາອາຄານ: ເຮັດການຜະລິດ, ຫັ້ອງການ, ຮັ້ານອາຫານ, ເຮອນພັກພະນັກງານ
ລາຄາເຄ່ ອງຈັກ, ອຸ ປະກອນ
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ຍານພາຫະນະ
ັ້ າກໍຈະຮູ ັ້ຈັກຕນທ
ັ້ ນໃນການສັ້າໂຮງງານ
ເຄ່ ອງໃຊັ້ຫ ັ້ອງການ, ຫງັ ຈາກນັນເຮ

ລາຍຮັບລາຍຈ່ າຍລ່ວງໜັ້າ Expense forecast
ີ າບຮັບ = ກໍາລັງການຜະລິດ X ລາຄາຂາຍ
ຄາດຄະເນລາຍຮັບໃນໜ່ ງປລ
ິ , ຄ່າແຮງງານທາງກງ, ຄ່າໄຟຟາັ້ , ຄ່າ
ລາຍຈ່ າຍໃນການຜະລິດໜ່ ງປີ ວັດຖຸດບ
ັ້ ນ, ຄ່າສັ້ອມແປງ ຄ່າເຊ່ ອມລາຄາ ແລະ ຄ່າຫຸ ຍັ້ ຫັ້ຽນ
ນໍາມັ
ລາຍຈ່ າຍໃນການຂາຍໜ່ ງປ,ີ ເງ ິນເດອນພະນັກງານ, ຄ່າປະກັນໄພ, ຄ່າດອກເບັ້ຍ
3.6.6

, ຄ່າເຊ່ ອມມູນຄ່າ ເຄ່ ອງໃຊັ້, ລາຍຈ່ າຍການກະກຽມ, ຄ່າຂນສ່ ງ ແລະ ຄ່າພາສີອາກອນ
3.6.7

ເງ ິນມູນວຽນ

3.6.8

ເງ ິນທນທັງໝດ

ສມມຸ ດວ່າຮອບວຽນການຜະລິດເຮາແມ່ ນ 30 ມ ັ້ ໜ່ ງປີເຮັດວຽກ 30 ມ,ັ້ ຄ່າວັດຖຸ
ັ້
ັ້ ນເຊອໄຟ,
ດີບ, ຄ່າແຮງງານທາງກງ, ຄ່າໄຟຟາັ້ ແລະ ຄ່ານໍາມັ
ຄ່າບໍາລຸ ງຮັກ, ສັ້ອມແປງ, ຄ່າແຮງງານ, ຄ່າ
ັ້ ອງ, ຄ່າປະກັນໄພ ແລະ ຄ່າດອກເບັ້ຍໃນການສັ້າງຕັງບໍ
ັ້ ລສ
ິ ດ
ັ , ຄ່າພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າໃຊັ້
ວັດຖຸ, ສີນເປ
ຈ່ າຍອ່ ນໆ
ັ້ ລສ
ິ ດ
ັ + ເງ ິນທນໝູນວຽນ
ເງ ິນທນທັງໝດ = ເງ ິນໃນການສັ້າງຕັງບໍ
ັ້ ວ, ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຕັ້ອງໄດັ້ຄດ
ິ ໄລ່ລາຍລະອຽດ
ນອກຈາກລາຍການທີ່ວ່າມາຂັ້າງເທິງນີແລັ້

ຈໍານວນໜ່ ງເຊັ່ນ: ເຄ່ ອງຈັກ ແລະ ອຸ ປະກອນການຜະລິດ, ຍານພາຫະນະ, ເຄ່ ອງໃຊັ້ຫ ັ້ອງການນອກຈາກນັນັ້
ັ້
ັ້ ນເຊອໄຟ,
ັ ຕັ້ອງມີລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບວັດຖຸດບ
ິ ວ່າມີຫຍັງແດ່, ຄ່ານໍາມັ
ຈໍາເປນ
ຄ່າບໍາລຸ ງຮັກສາ, ສັ້ອມແປງ
ິ ັ້ ອງ, ຄ່າປະກັນໄພ
ຄ່າແຮງງານ, ຄ່າວັດຖຸສນເປ
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ບດທີ 4
ການໄຈ ັ້ແຍກໂອກາດການລງທນ
ຈຸດປະສງ

ເພ່ ອໃຫັ້ນັກສກສາສາມາດ

ັ້ ນັ້ ໃນການພັດທະນາການພັດທະນາແຜນການ
1. ອະທບາຍການສກສາລາຍລະອຽດໃນເບອງຕ
ລງທນ
2. ອະທິບາຍການສກສາບດວິພາກ

ັ້ ລະກິດ
3. ຕີລາຄາ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນການເລີ່ມຕນທຸ
ັ ໃນໄລຍະກອນການລງທນ
4. ອະທິບາຍການປະຕິບດ

ັ້
ເນອໃນ
4.1

ັ້ ນັ້
ການສກສາລາຍລະອຽດເບອງຕ

ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຈະຕ ັ້ອງ
ໃນການສກສາລາຍລະອຽດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫ ເລີ່ມຕນການລ
ງທນ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຈະຕັ້ອງໄດັ້ສກ
ໄດັ້ສກສາວ່າ ຈະດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ບ່ອນໃດ ແລະ ຢູ່ ຄະແໜງໃດຈ່ ງຈະເໝາະສມ ຜູ ບ
ັ້
ສາລາຍລະອຽດດັ້ານຕ່າງໆຂອງຊັບພະຍາກອນ, ກ່ ອນທີ່ຈະນໍາເຂາມາລ
ງທນດໍາເນີນທຸລະກິດ, ເມ່ ອເຮາໄດັ້
ັ້ ນໃນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ສກສາການລງທນໃນແຕ່ລະດັ້ານ ເພ່ ອໃຫັ້ມຂ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຈໍາເປນ
ີ ໍມູ
ປະເພດທີ່ຈະລງທນແລັ້ວ ຜູ ບ
ການຕັດສິນໃຈຢ່າງເໝາະສມ ໃນແຜນການທຸລະກິດທີ່ເຮາເລອກມານັນັ້ ມີບາງອັນຈະເໝາະສມກັບຄວາມ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຈະຕັ້ອງໄດັ້ສກສາວ່າ
ສາມາດຂອງຕນ ແລະ ມີບາງທຸລະກິດທີ່ບໍເໝາະສມ ເຮາຕັດມັນອອກໄປ ຜູ ບ
ັ້ ກຄັ້າສນໃຈຫຍັງແທ່ ມີຕະຫາດພຽງພໍກບ
ັ ຄວາມຕັ້ອງການຂອງເຮາບໍ ຖັ້າເຮາດໍາ
ທຸລະກິດທີ່ເຮາດໍາເນີນນັນລູ
ັ້
ເນີນທຸລະກິດນີລູກຄັ້າຈະໄດັ້ປະໂຫຍດຫຍັງ
ໍ ັ້ ປ່ຽນຫຍັງແດ່ ຄວາມສາມາດພາຍໃນຂອງເຮາຈະ
ເມ່ ອປຽບທຽບກັບຄູ່ແຂ່ງແລັ້ວ ເຮາຈະມີຂໄດັ້
ັ້ ແທັ້ບໍ ຫ ບໍພຽງພໍ ເຮາຫາໃຜມາເສີມໃຫັ້ເໝາະສມ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດນີ ັ້ ເຮາມີວດ
ັ ຖຸ
ຜະລິດສິນຄັ້ານີໄດັ້
ັ້ າຍັງມີທາງເລອກອ່ ນໆອີກບໍ ການ
ັ ຜູ ສ
ັ້ ະໜອງໃຫັ້ເຮາ ນອກຈາກນີເຮ
ດິບພຽງພໍບໍ ແລະ ຫາໄດັ້ຈາກໃສ ໃຜເປນ
ັ ປຸ ງ
ເລອກຂະບວນການຜະລິດທີ່ເຮາກໍານດໄວັ້ ຈະມີຄວາມໄດັ້ປຽບຄູ່ ແຂ່ງຂັນແນວໃດ ແລະ ເຮາສາມາດປບ
່ ມລງມເຮັດທຸລະກິດບໍ
ີ ວາມເໝາະສມທີ່ສຸ ດ
ັ ມີຂະໜາດພຽງພໍທ່ ຈະເລີ
ີ
ອັນໃດໃຫັ້ມຄ
ຕະຫາດໃນປະຈຸບນ

ັ້ ທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕວໃນອານາຄດບໍ ແລະ ເຮາສາມາດຂະຫຍາຍກໍາລັງ
ແລະ ຢ່າລມວ່າ ຕະຫາດນີມີ
ັ້ ຍຫາຍປານໃດ ເຮາຈະຫາເງ ິນ
ການຜະລິດ, ໃຫັ້ເໝາະສະສມກັບຄວາມຕັ້ອງການ ຫ ບໍ ເງ ິນລງທນໃຊັ້ໜອ
ັ້
່
ັ ຜນຕອບແທນຄຸ ມ
ັ້ ກັບເງ ິນລງທນບໍ ແລະ ໃຊັ້ເວລາດນປານ
ທນນີມາຈາກໃສ ແລະ ສິງສໍາຄັນ ເຮາຈະໄດັ້ຮບ

ັ້ ນັ້ ຍັງເປນ
ັ ການສກສາທີ່ບໍທນ
ັ ເລິກເຊິ່ງ ເພ່ ອໃຫັ້ເຫັນວ່າ ຈະເລີ່ມ
ໃດ ການສກສາລາຍລະອຽດໃນເບອງຕ
ັ້ ທາງເປນ
ັ້
ັ ໄປໄດັ້ ຫ ບໍ ຖັ້າມີຄວາມເປນ
ັ ໄປໄດັ້ເຮາຈ່ ງນໍາໄປສກສາລາຍລະອຽດໃນຂັນຕອນຕໍ
ທຸລະກິດນີມີ
ໄປ

ີ ວາມເໝາະສມ ເຮາກໍຕດ
ັ ອອກໄປ ແລະ ຫັນໄປສນໃຈອັນທີ່ມີ
ຖັ້າຫາກວ່າການລງທນໃນທຸລະກິດໃດບໍມຄ
ຄວາມເໝາະສມກວ່າ
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4.2

ການພັດທະນາແຜນການລງທນ

ັ້ ນັ້ ກ່ ຽວກັບແຜນການການລງທນເຫັນວ່າ ພໍມໂີ ອກາດທີ່
ໃນເມ່ ອພວກເຮາໄດັ້ສກສາໃນເບອງຕ
ັ ໄປໄດັ້ ເຮາບໍແມ່ ນຈະຢຸ ດພຽງເທ່ ານັນັ້ ແຕ່ເຮາຕັ້ອງໄດັ້ສບຕໍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕໍໄປ, ສີ່ງສໍາຄັນອີກ
ເປນ
ອັນໜ່ ງ ແມ່ ນຕັ້ອງໄດັ້ສກສາເລ່ ອງແຫ່ ງເງ ິນທນທີ່ຈະມາສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດນີດໍັ້ າເນີນໄປໄດັ້ ໂຄງການ

ັ້
ແຕ່ຖັ້າຫາກຂາດເງ ິນທນກໍບໍສາມາດດໍາເນີນໄປໄດັ້ ເຈາຂອງ
ັ້ ່ ວມລງທນຕັ້ອງໄດັ້ຄາດຄະເນ ຄ່າໃຊັ້ຈ ັ້າຍຕ່ າງໆ ເພ່ ອໃຫັ້ຮູ ັ້ຄວາມຕັ້ອງການທາງດັ້ານເງ ິນທນ
ທຸລະກິດ ຫ ຜູ ຮ
ັ້
ັ້ ່ ວມລງທນ ອີກດັ້ານໜ່ ງຈະຫາໄດັ້
ແຫ່ ງທີ່ມາຂອງເງ ິນທນ ອາດຈະຫາໄດັ້ຈາກທນຂອງເຈາຂອງເອງ
ຫ ຜູ ຮ
ັ້
ັ ຈ່ າຍຄ່າເຊ່ າ ຫ ໃຊັ້
ຈາກການເຊ່ າ ແທນທີ່ຈະລງມສັ້າງຈາກທນຂອງເຈາຂອງເອງທັ
ງໝດ ແລະ ມາປ່ຽນເປນ
ລງທນຈະມີຄວາມເໝາະສມປານໃດກໍຕາມ,

ດອກເບັ້ຍຄນ ເງ ິນຈະຫາມາໄດັ້ຈາກທະນາຄານ ຫ ສະຖາບັນການເງ ີນ, ຍິ່ງໂຄງການໃຫຍ່ ເທ່ າໃດການສກສາ
ັ້
ັ້ ຢ
ູ ັ້ ມ ຫ ຜູ ຖ
ັ້ ຫຸ ນັ້ ຈະເຂາໃຈ
ກໍຕ ັ້ອງໃຊັ້ເວລາຫາຍເທ່ ານັນັ້ ຍ ັ້ອນວ່າຜູ ກ
ຕັ້ອງໃຊັ້ເວລາພໍສມຄວນໃນການ
ັ້ ນ ແລະ ທນ
ັ້ ລະກິດໃໝ່, ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຕັ້ອງລະມັດລະວັງທີ່ສຸ ດ ກ່ ຽວກັບອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງໜີສີ
ສັ້າງຕັງທຸ
ີ ັ້ ນຫາຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫັ້ທຸລະກິດມີບນ
ັ ຫາ
ຖັ້າເຮາມີໜສິ
່
ັ້ ອັ້ ງໄດັ້ໃຊັ້ເງ ິນຈໍານວນມະຫາສານ ສິນຄັ້າຍັງບໍຂາຍດີ ແລະ
ຍ ັ້ອນວ່າທຸລະກິດໃນໄລຍະເລີມຕນຕ
ັ ໄລຍະ ທີ່ທຸລະກິດຈະຕັ້ອງຈ່ າຍເງ ິນລງທນຕິດຕໍກນ
ັ ຫາຍປ.ີ ການສກສາລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກິດ ຈະ
ເປນ
ັ້
ັ້ ່ ວມງານ
ຕ ັ້ອງໃຊັ້ເວລາຫາຍພໍສມຄວນ ດັ່ງນັນຈະຕັ້
ອງໄດັ້ຄໍານງເຖິງການໃຊັ້ຈ່າຍທີ່ຈະເກີດຂນັ້ ແລະ ໃຫັ້ຜູ ຮ
ັ້
ເຂາໃຈ

4.3

ການສກສາບດວິພາກ

ການສກສາບດວິພາກຂອງແຜນການດໍາເນີນທຸລາກິດໃດໜ່ ງ ແມ່ ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸ ດ ແລະ ຈະ
ັ ປະໂຫຍດຫາຍທີ່ສຸ ດ ສໍາລັບທິມຜູ ກ
ັ ຕັ້ອງວິເຄາະສະພາບແວດລັ້ອມພາຍ
ັ້ ຕ
ໍ ງທຸ
ັ ັ້ ລະກິດ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຈໍາເປນ
ເປນ
ັ ບ່ອນອີງໃນການຕັດສິນໃຈ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຕັ້ອງໄດັ້ກາໍ ນດທິດ
ໃນທັງຈຸລະພາກ ແລະ ມະຫາພາກໃຫັ້ດ ີ ເພ່ ອເປນ
ັ ກໍຄ ວິໃສທັດຂອງອງກອນໃຫັ້ສັດເຈັນ ແລະ ສາມາດນໍາໄປປະຕິບດ
ັ ໄດັ້ ເພ່ ອຈະນໍາພາອງກອນໄປ
ທາງຫກ
ັ້
ັ້ ກສາຕັ້ອງໄດັ້ວາງທຸລະກິດມກໍຄ: ວຽກທີ່ສໍາຄັນເພ່ ອນໍາພາ
ໃຫັ້ເຖິງເປາໝາຍໃນໄລຍະຍາວນັ
ນັ້ ທິມງານຜູ ສ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຕ ັ້ອງໄດັ້ເອາໃຈໃສ່ໃນການ
ອງກອນໃຫັ້ໄປຕາມທິດທາງທີ່ກໍານດໄວັ້ ໃນການສກສາບດວິພາກນີ ັ້ ຜູ ບ
ັ້ ່ ວມລງທນໃຫັ້ດ ີ ຍ ັ້ອນວ່າຄນເຮາບໍມໃີ ຜພຽບພັ້ອມໄປໃນທຸກດັ້ານ, ແຕ່ລະຄນອາດຈະ
ເລອກທິມງານ ຫ ຜູ ຮ
ັ້ ອງໄດັ້ເລອກເພ່ ອນຮ່ວມງານທີ່ດີ ມາປະກອບເຂາກັ
ັ້ ນເພ່ ອແກ ັ້ໄຂຈຸດອ່ອນ
ມີຈດ
ຸ ອ່ອນຂອງໃຜລາວ ສະນັນຕັ້
ໃຫັ້ໄດັ້
4.3.1

ການຕະຫາດ

ັ້ ອງໄດັ້ເລີ່ມຕນດັ້
ັ້ ວຍການຕະຫາດ ເຊິ່ງເປນ
ັ ຫວໃຈຂອງທຸລະກິດທີ່ວ່າ
ໃນບດວິພາກນີຕັ້
ເຮາຈະຂາຍໃນສິ່ງທີ່ເຮາຂາຍໄດັ້ ບໍແມ່ ນສິ່ງທີ່ເຮາສາມາດຜະລິດ ໃນການສກສາຄວາມຕັ້ອງການທີ່ແທັ້ຈ່ ງ
ຂອງລູກຄັ້າແມ່ ນວຽກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸ ດຂອງທຸລະກິດ ໃນການວິໃຈຕະຫາດເຮາຕັ້ອງໄດັ້ສກສາພດຕິກາໍ ການຊ ັ້
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການຕະຫາດ ແລະ ການຜະລິດ ຕັ້ອງເຮັດຜະລິດຕະພັນສອດຄ່ອງ
ການໃຊັ້ຂອງລູກຄັ້າ. ຂັນຕອນນີ
ຜູັ້ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການຕະຫາດ, ການຜະລິດ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນໆ
ກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າ ນອກຈາກນີຜູັ້ ບ
ັ້ ນັ້ ກ່ ຽວກັບການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະນໍາອອກຂາຍໃນຕະຫາດ
ຕ ັ້ອງໄດັ້ຮ່ວມກັນອອກແບບເບອງຕ
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4.3.2

ການຜະລິດ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການຜະລິດ
ຜູ ບ

ຕັ້ອງໄດັ້ນາໍ ເອາແນວຄວາມຄິດກ່ ຽວກັບສິນຄັ້າມາອອກແບບ

ິ ານສະໄໝໃໝ່
ຮ່ວມພາກສ່ວນວິສາຫະກໍາ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນໆໃນອງການ ແນວຄວາມຄິດໃນການບໍລຫ
ັ້ ນຈາກພະແນກໜ່ ງແລັ້ວສ່ ງຕໍໄປແຕ່ ລະພະແນກມັນຈະ
ທຸກຄນຕັ້ອງອອກແບບຮ່ວມກັນ ບໍແມ່ ນຈະສ່ ງຂໍມູ
ັ້ ນັ້ ໃນການອອກແບບສິນຄັ້າ ຈະຕ ັ້ອງໄດັ້ລວບລວມເອາ
ັ້ ນມີການຜິດພາດ ແນວຄວາມຄິດເບອງຕ
ເຮັດໃຫັ້ຂໍມູ

ັ້ ະໜອງ ຖັ້າຜູ ັ້
ແນວຄິດຂອງລູກຄັ້າຂອງພາກສ່ວນພັດທະນາ ແລະ ວິໃຈ, ຄູ່ ແຂງຂັນ, ການຕະຫາດ ແລະ ຜູ ສ
ັ້
ີ
ສະໜອງມີຄວາມເຂາໃຈສິ
ນຄັ້າເຮາ ເຂາຈະຊ່ວຍເລອກວັດຖຸທ່ ເໝາະສ
ມ ແລະ ສາມາດຮວ່ມໃນການແບບ
ັ້ ນຢ່າງມະຫາສານ
ັ ຕນທ
ເຮັດໃຫັ້ການຜະລິດສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີການປະຍຢດ
4.3.3

ດັ້ານການເງ ິນ

ພາກສ່ວນການເງ ິນຕອັ້ ງໄດັ້ນາໍ ເອາແນວທາງຂອງອງກອນ ແລະ ຂອງພາກສ່ວນຂອງ
ີ ຽງພໍໃຊັ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດສິນຄັ້າໃນພາກສ່ວນການ
ການຜະລິດວາງແຜນການຈັດຫາເງ ິນທນ ເພ່ ອໃຫັ້ມພ
ັ້ ດຖຸອຸປະກອນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນການຜະລິດ ແລະ ຊັບ
ເງ ິນຕ ັ້ອງວາງແຜນການຈ ັ້າງແຮງງານ ແລະ ຊວັ
ັ້
ັ້ ຄ່າການລງທນ ຫ ບໍ ຄິດໄລຈຸດກຸ ັ້ມທນ
ພະຍາ ກອນມະນຸດ. ສກສາການລງທນ ນີຈະມີ
ຜນປະໂຫຍດຄຸ ມ
ອັດຕາຜນຕອບແທນຕໍຍອດຂາຍ ແລະ ເງ ິນລງທນຊອກຫາແຫ່ ງເງ ິນທນທີ່ເໝາະສມທີ່ມີດອກເບັ້ຍສູງ ແລະ

ັ້ ັ້ ຜູ ບ
ັ້ ໃນການຈ່ າຍເງ ິນທນຄນເຈາໜີ
ັ ໄປໄດັ້ໃນ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການເງ ິນຕັ້ອງຊອກຫາທາງເລອກທີ່ເປນ
ມີຄວາມ ຢດຢຸ ນ
ການຫາເງ ິນທນ ແລະ ການໃຊັ້ຈ່ າຍເງ ິນ ທາງເລອກໃດຈະໃຊັ້ເງ ິນເທ່ າໃດ ແລະ ຜນຕອບແທນເທ່ າໃດ ນໍາເອາ
ັ້
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານລະດັບສູ ງຕັດສິນໃຈ ພາກສ່ວນການເງ ິນບໍ
ທຸກທາງເລອກເຂາປະຊ
ຸ ມກັບທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ໃຫັ້ຜູບ
ັ້ ເຫັນວ່າ ທາງ
ັ ການສະເໜີຂມູ
ໍ ັ້ ນການສກສາ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການເງ ິນຈະຊີໃຫັ້
ໄດັ້ຕັດສິນໃຈຕາມລໍາພັງແຕ່ເປນ
ເລອກໃນການດໍາເນີນງານແຕ່ລະດັ້ານມີທາງເລອກໃດທີ່ຈະໃຫັ້ຜນປະໂຫຍດສູ ງສຸ ດແກ່ ອງກອນ
ບໍວ່າຈະ

ິ ານ ແລະ ການເງ ິນກໍມກ
ີ ານໃຊັ້ຈ່າຍແຕກຕ່າງກັນ ຜູ ັ້
ເລອກທາງເລອກໃດກ່ ຽວກັບການຕະຫາດ, ການບໍລຫ
ິ ານສູ ງສຸ ດຈະຕັດສິນໃຈເລອກທາງເລອກທີ່ຈະໃຫັ້ຜນຕອບແທນສູ ງສຸ ດ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການເງ ິນຕ ັ້ອງໄດັ້ສກ
ບໍລຫ
ັ້
່ ຽນແປງນັນັ້ ທີ່ຈະ
ສາການປ່ຽນແປງທີ່ຈະເກີດຂນັ້ ໃນອານາຄດ ແລະ ຄາດຄະເນຜນທີ່ຈະເກີດຂນຈາກການປ
ິ ດ
ິ ການທາງດັ້ານການເງ ິນເກີດຂນັ້ ຫ
ມາກະທບໃສ່ອງກອນຂອງຕນເອງ.ຖັ້າຫາກເກີດການປ່ຽນແປງ ຫ ມີວກ

ັ ຜນກະທບໜັ້ອຍຫາຍປານໃດ ຖັ້າຫາກວ່າລາຄາສິນຄັ້າມີ
ມີການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າເງ ິນວິສາຫະກິດຈະໄດັ້ຮບ
ການປ່ຽນແປງ ຈະເຮັດໃຫັ້ຍອດຂາຍ ຫ ກໍາໄລຂອງວິສາຫະກິດປ່ຽນແປງໄປນໍາໜັ້ອຍຫາຍປານໃດ ຖັ້າຄູ່ ແຂ່ງ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານການເງ ິນຕ ັ້ອງໄດັ້
ໃຊັ້ຍຸດທະສາດການຕັດລາຄາ ຈະມີຜນກະທບຮັ້າຍແຮງຕໍອງກອນຫາຍປານໃດ ຜູ ບ
ັ້
ັ້
່ າງສມເຫດສມຜນ ເພ່ ອຈະທດສອບເບິ່ງວ່າ ທາງເລອກນີຈະມີ
ສມມຸ ດຕິຖານດັ້ານຕ່າງໆຂນມາຢ
ຄວາມສ່ຽງ
ແລະ ຜນຕອບແທນໜັ້ອຍຫາຍປານໃດ
ິ ານ
ການບໍລຫ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ສກສາເບິ່ງທຸກກິດຈະກໍາ ທີ່ຈະມີຄວາມສາມາດເຮັດໃຫັ້ປະສບຜນ
ເຮາຈໍາເປນ
ັ້ ຕ
ໍ ງັ ັ້ ແລະ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ າທຸກລະດັບວ່າ ມີ
ສໍາເລັດໄປຕາມແຜນການ ຫ ບໍ ຕັ້ອງໄດັ້ສກສາເຖິງປະສບການຂອງຜູ ກ
ຄວາມຊໍານານ ແລະ ປະສບການຫຍັງແທັ້ ຖັ້າເຫັນວ່າເຮາຂາດປະສບການດັ້ານໃດ ຄວນຫາຄນທີ່ມີປະສບ
4.3.4

ັ້
ການດັ້ານນັນໆມາເສີ
ມໃຫັ້ອງກອນໄດັ້ແນວໃດ ຕັ້ອງໄດັ້ກວດຄນວ່າລະບບວຽກງານ ແລະ ລະບບການ
ັ້
ິ ານນີຈະອໍ
ິ ານປະສບຜນສໍາເລັດໄດັ້ຕາມຄາດໝາຍ ຫ ບໍ ຫງັ ຈາກຜູ ັ້
ບໍລຫ
ານວຍຜນປະໂຫຍດໃຫັ້ການບໍລຫ
ິ ານລະດັບສູງໄດັ້ກໍານດທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງອງກອນອອກມາ, ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານແຕ່ ລະດັບຕ ັ້ອງ
ບໍລຫ
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ັ ແຜນງານຂອງພາກສ່ວນ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງຕນ ຜູ ັ້
ໄດັ້ນໍາເອານະໂຍບາຍເຫ່ ານັນັ້ ມາຜັນຂະຫຍາຍໃຫັ້ເປນ
ັ້ ງມາຜັນຂະຫຍາຍ
ິ ານຕັ້ອງໄດັ້ນາໍ ເອາແຜນງານຂອງຂັນເທິ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ
ບໍລຫ
ເພ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ຜູບ
ລະດັບຕໍາສຸ ດ ນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫັ້ເກີດມີຜະລິດຕະພາບ, ຄຸ ນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ີ ໃຫັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານສູງສຸ ດຂອງອງກອນກໍານດນະໂຍບາຍອອກມາວ່າ ປນ
ີ ັ້ ຍອດຂາຍເພີ່ມຂນັ້ 20%,
ຍກຕວຢ່າງ ຜູ ບ
ັ້ ່ ວ່າຍອດຂາຍຂອງບໍລສ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບກາງ ຈະນໍາເອາຄໍາເວາທີ
ິ ດ
ັ ຕັ້ອງໃຫັ້ເພີ່ມ 20%, ໄປບອກຕໍຜູ ັ້
ຜູ ບ
ິ ານລະດັບຕໍາແລັ້ວກໍພໍ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບກາງຕ ັ້ອງໄດັ້ມາວາງແຜນວ່າ ພະແນກການຜະລິດໃດຈະເພີ່ມ
ບໍລຫ
ຍອດຂາຍໄດັ້, ບາງພະແນກການອາດຈະເພີ່ມຍອດຂາຍໄດັ້ເຖິງ 40% ແຕ່ວ່າບາງພະແນກການອາດຈະເພີ່ມ

ັ ປຸ ງຄຸ ນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ
ຍອດຂາຍໄດັ້ແຕ່5%ຫຮັກສາລະດັບການຜະລິດໃຫັ້ຢ່ ູ ລະດັບເກ່ າແຕ່ ຕອັ້ ງປບ
ັ້ ດວ່າ ຈະຊ່ວຍຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບກາງຕ ັ້ອງຄນຄິ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບລຸ່ ມໄດັ້
ແລະ ປະສິດທິຜນໃຫັ້ດີ, ນອກຈາກນີຜູັ້ ບ
ແນວໃດ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ຈັດການຝກອບຮມ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບລຸ່ ມສຸ ດສາມາດບັນລຸ ເປາໝາຍຂອງອ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ
ຈນຮອດເຕັກໂນໂລຊີ ເພ່ ອໃຫັ້ຜູ ບ
ງກອນ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບສູ ງສຸ ດ ແລະ ລະດັບການນໍາມາຜັນຂະຫຍາຍໃຫັ້
ລະດັບຕໍາສຸ ດຕັ້ອງນໍາເອາແຜນງານຂອງຜູ ບ
ແທດເໝາະກັບຄວາມສາມາດຕວຈິງ ແລະ ທ່າແຮງຂອງພະແນກການຂອງຕນ ແລະ ຫາວິທເີ ຮັດໃຫັ້ວຽກ
ງານການຜະລິດຂອງຕນມີຄຸນນະພາບປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນສູງ
4.3.5

ເຕັກໂນໂລຊີ

ັ້ ໍລຫ
ິ ານການຜະລິດ ແລະ ການເງ ິນ ຕັ້ອງໄດັ້ເອາໃຈໃສ່ດັ້ານເຕັກໂນໂລຊີວ່າ ມີທາງ
ຜູ ບ
ັ້ ນຕໍາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູ ງສຸ ດ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸ ດຈະ
ັ ຕນທ
ເລອກໃດແດ່່ທີ່ຈະຜະລິດສິນຄັ້າໄດັ້ຢ່າງປະຢດ
ເລອກເຕັກໂນໂລຊີໃດຈ່ ງຈະສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄັ້າທາງດັ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນ
ນະພາບ.ການເລອກເຕັກໂນໂລຊີຍງັ ຕັ້ອງໄດັ້ອງິ ໃສ່ຄວາມເໝາະສມທາງດັ້ານທນ
ແລະ
ຄວາມສາມາດ
ັ້ າຈະເລອກເຕັກໂນໂລຊີແຕ່ ພຽງດັ້ານຕນທ
ັ້ ນ, ໂດຍລມວ່າ
ແຂ່ງຂັນໃນຂະແໜງອຸ ດສາຫະກໍານັນັ້ ບາງຄັງເຮ

ເຮາກໍາລັງຕອບສະໜອງສິນຄັ້າທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມພໍໃຈໃຫັ້ລູກຄັ້າ ແລະ ຕັ້ອງປະເຊີນໜັ້າກັບຄູ່
ັ້
ັ ຈຸບນ
ັ ແລະ ໃນອານາຄດ ເວາແນວນີ
ແຂ່ງທີ່ມີຢ່ ູ ໃນປດ
ບໍັ້ ໄດັ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮາຈະເລອກແຕ່ ເຕັກໂນໂລຊີທ່ ີ
ັ້ ນ ການເລອກ
ັ ຕນທ
ມີລາຄາແພງສະ ເໝີໄປ ແຕ່ວ່າຕັ້ອງໄດັ້ຄໍານງເຖິງຜນສໍາເລັດຂອງສິນຄັ້າ ແລະ ປະຢດ
ັ້
ີ ຕັ້ອງໄດັ້ຄໍານງເຖິງການໃຊັ້ເລອຍໆ
ເຕັກໂນໂລຊີທ່ ດີ
ແລະ ໃຊັ້ເຄ່ ອງຈັກອັດຕະໂນມັດນັນັ້ ໃຫັ້ເກີດປະສິດທິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນສູ ງສຸ ດອີງຕາມປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫັ້ລູກຄັ້າ
ັ້ ງກັນຄວາມສ່ຽງ
ການປອ
ັ້ ່ ຈະກໍ
ີ
ັ ັ້ ລະກິດ ຕັ້ອງໄດັ້ຄາດຄະເນອານາຄດເຖິງແມ່ ນວ່າການຄາດຄະເນຈະບໍ
ຜູ ທ
ຕງທຸ
ັ ສິ່ງທີ່ຖກຕັ້ອງຕະຫອດໄປກໍຕາມ ແຕ່ຕັ້ອງໄດັ້ຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງຢ່າງສມເຫດສມຜນ ໃນການດໍາເນີນ
ເປນ
ທຸລະກິດທຸກປະເພດລັ້ວນແລັ້ວແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງນັນັ້ ຈະແຕກຕ່ າງກັນໄປຕາມແຕ່ ລະ
ັ້ ່ ດໍ
ີ າເນີນທຸລະກິດ
ປະເພດຂອງທຸລະກິດ, ຂະໜາດຂອງທຸລະກິດ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມຂອງທຸລະກິດ ຜູ ທ
4.3.6

ຕ ັ້ອງການຮັບຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີການຄິດໄລ່, ບໍແມ່ ນຈະຄິດເອາຕາມໃຈມັກ ຫ ເດາເອາຕາມຄວາມບັງເອີນ ຜູ ັ້
ິ ານຕັ້ອງໄດັ້ຄາດຄະເນເຫດການໄວັ້ລ່ວງໜັ້າ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານທີ່ດີບໍແມ່ ນຈະຄອຍໃຫັ້ບັນຫາເກີດ ແລັ້ວຈ່ ງຫາ
ບໍລຫ
ີ ກ ັ້ຕາມຫງັ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຕັ້ອງໄດັ້ເອາໃຈໃສ່ຄວາມສ່ຽງໃນຫາຍໆດັ້ານໄປພັ້ອມໆກັນ
ວິທແ
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4.4

ັ້ ລະກິດ
ການຕີລາຄາ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນການເລີ່ມຕນທຸ

ັ ຢ່າງດີ ເຮາກໍຈະສາມາດຕີລາຄາ
ຖັ້າເຮາໄດັ້ວິເຄາະພິຈາລະນາ ແລະ ສກສາການເລີ່ມທຸລະກິດເປນ
ແລະ ເຮັດການຕັດສິນໃຈໄດັ້ງ່ າຍຂນັ້ ໂດຍທ່ ວໄປໃນການຈະເລີ່ມທຸລະກິດ ເຮາຈະຕອັ້ ງມາເບິ່ງຄນທາງ
ັ້
ັ ເຈາຂອງ
ັ້ ເິ ລີ່ມ ຫ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ກຢ
ູ ັ້ ມເງ ິນຕ ັ້ອງໄດັ້ມາສກສາລາຍລະອຽດ
ເລອກຕ່າງໆນັນັ້ ໂດຍສະເພາະຜູ ເັ້ ປນ
ຫ ຜູ ລ
ັ້ ນໃຫຍ່ ໂພດແລັ້ວຫາ
ແລັ້ວສະເໜີປ່ຽນແປງລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກິດນັນັ້ ອາດຈະເຫັນວ່າການລງທນນັນມັ
ັ້
ີ ານຫຸ ດສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ ງລງ ເພ່ ອໃຫັ້ທຸລະກິດນັນສາມາດດໍ
ວິທກ
າເນີນໄປໄດັ້ດ ີ ຖັ້າເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຢູ່

ັ້ ງກັນຄວາມສ່ຽງ
ີ ານທີ່ເໝາະສມເພ່ ອຫຸ ດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຫາວິທກ
ີ ານປອ
ບ່ອນໃດສູງເກີນໄປ ກໍຈະຫາວິທກ
ັ້ ກວິທໜ
ັ້
ັ ຕັ້ອງຫຸ ດຂະໜາດຂອງການລງທນນັນໃນຈຸ
ີ ່ ງຂອງການຫຸ ດຄວາມສ່ຽງ ເຮາຈໍາເປນ
ນັນ.ອີ
ດທີ່ມີຄວາມ

ັ້ ງຫຸ ດໃຫັ້ໜອັ້ ຍລງ, ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານສາມາດຫູຸດຄວາມ
ສ່ຽງສູງ ຢ່າງໜັ້ອຍທີ່ສຸ ດ ກໍຫຸ ດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂນຈິ
ັ້ ງ
ັ້ ດ
ິ ເລີ່ມໄດັ້ພຈ
ິ າລະນາທາງເລອກຕ່ າງໆ
ສ່ຽງໂດຍການຫຸ ດຂະໜາດຂອງທຸລະກິດນັນລ
ໃນເມ່ ອຜູ ລ
ັ້
ັ້
ພິຈາລະນາເຫດການທີ່ອາດຈະເກີດຂນໃນອະນາຄ
ດໃນຂັນຕອນຕ່
າງໆຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໄດັ້
ັ້ ຈະຫາວິທປ
ັ້ ງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂນັ້ ຜູ ັ້
ີ ອ
ຫຸ ດຂະໜາດຂອງຄວາມສ່ຽງລງ ພັ້ອມດຽວກັນນັນກໍ
ັ້ ງຈະໃຫັ້ຜນຕອບແທນເໝາະສມຢູ່ ບໍ ເຮາຈະ
ັ ຕ ັ້ອງໄດັ້ພິຈາລະນາວ່າ ການດໍາເນີນທຸລະກິດນີຍັ
ິ ານຈໍາເປນ
ບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ການຂາຍໄດັ້ບໍ ນອກຈາກນັນັ້ ເຮາ
ສາມາດນໍາເງ ິນໄປຈ່ າຍເງ ິນເດອນໃຫັ້ພະນັກງານໃນການບໍລຫ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ຈ່າຍຄນເງ ິນກູຢັ້ ມທັງໄລຍະສັນັ້ ແລະ ທັງໄລຍະຍາວຂອງຜູ ໃັ້ ຫັ້ຢມໄດັ້ບໍ.ນອກຈາກບັນຫາ
ຍັງຈໍາເປນ
ັ້ ກຄ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຕັ້ອງໄດັ້ສກສາບາງບັນຫາດັ່ງລຸ່ ມນີອີ
ທີ່ກ່ າວມາແລັ້ວຜູ ບ

4.4.1 ການເລອກຂະໜາດຂອງການລງທນ
ັ ຈິງ ເຮາສາມາດຫຸ ດຂະໜາດຂອງໂຄງການໄດັ້ ໂດຍສະດວກເພາະວ່າ ມັນຍັງ
ໃນຄວາມເປນ
ັ ພຽງແຜນການ ຖັ້າເຮາຫຸ ດຂະໜາດລງຜູ ລ
ັ້ ງທນອ່ ນໆຍັງຈະພໍໃຈ ແລະ ຢາກລງທນຕໍໄປອີກບໍ ທຸກຄນ
ເປນ
ເຫັນພັ້ອມບໍວ່າ ຄວາມສ່ຽງຈະຫຸ ດລງ ແລະ ໃຫັ້ຜນຕອບແທນກຸ ັ້ມຄ່າກັບເງ ິນລງທນ ແລະ ເວລາທີ່ເສຍໄປ
ັ ໃຈໜ່ ງທີ່ສໍາຄັນ
ຂະໜາດຂອງທຸ ລະກິດແມ່ ນປດ
ປຽບທຽບວ່າ ຖັ້າເຮາເອາເງ ິນໄປລງທນໃນທຸລະກິດອ່ ນໆຈະດີກ່ວານີບໍັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຕັ້ອງຄິດສະເໝີວ່າ
ຜູ ບ

ຍ ັ້ອນວ່າເຮາຕັ້ອງໄດັ້

4.4.2 ຈັງຫວະຂອງການລງທນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ເລອກຈັງຫວະທີ່ເໝາະສມເຊັ່ນ: ທີ່ສິນຄັ້າຂາດແຄນ ຫ ສິນຄັ້ານັນັ້ ຍັງ
ເຮາຈໍາເປນ
ິ ຄັ້າບາງຕວໄດັ້ຮັບ
ບໍຕອບສະໜອງຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄັ້າ ຈັງຫວະໃດເຮາຈະມີຄວາມໄດັ້ປຽບຄູ່ ແຂ່ງ ມີສນ
ັ ເຫດໃຫັ້ສນ
ິ ຄັ້ານັນັ້
ຄວາມນິຍມຈາກລູກຄັ້າ ແຕ່ພໍມາຮອດໄລຍະໜ່ ງຫາຍຄນຂາຍສິນຄັ້າອັນດຽວກັນ ຈ່ ງເປນ
ັ້ ອຍກ່ ວາການສະໜອງສິນຄັ້າຈະ
ທີ່ວ່າຍັງກິນຍັງໃຊັ້ຢູ່ທີ່ເດີມ ພຽງແຕ່ຍ ັ້ອນວ່າ ຄວາມຕັ້ອງການສິນຄັ້ານັນໜັ້
ັ້
ັ້
ຖກຂາຍໃນລາຄາຕໍາລງ ແລະ ເຈາຂອງທຸ
ລະກິດບາງຄນກໍເລີກກິດຈະການນັນໄປ
ພໍຫາຍຄນເລີກໄປ ຄວາມ

ັ້ ງມາອີກ ຜູ ັ້
ັ້ ່ ມຂນສູ
ຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າຈະສູ ງກວ່າການຕອບສະໜອງສິນຄັ້າ ຈະເຮັດໃຫັ້ລາຄາສິນຄັ້ານັນເພີ
ັ້ ່ າ ຂາຍໃນຕະຫາດຊ່ອງຫວ່າງ ເຊິ່ງຫາຍຄນບໍຄ່ອຍ
ິ ານບາງຄນຈ່ ງມາຂາຍສິນຄັ້ານີນໍັ້ າອີກ ເຊິ່ງເຮາເອີນວ
ບໍລຫ
ັ້ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານທຸລະກິດຄວນເລອກຈັງຫວະໃນການລງທນທີ່ຈະມີຜນຕອບແທນທີ່ເໝາະສມ
ສນໃຈ ສະນັນຜູ
ັ ໄລຍະ
4.4.3 ການລງທນເປນ

ັ ໄລຍະ ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າ ຖັ້າວ່າ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຄວນເລອກການລງທນເປນ
ຜູ ບ
ັ້
ັ້ ວຍຂະໜາດ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຄວນເລີ່ມຕນດັ້
ຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າສູ ງໃນໄລຍະເລີ່ມຕນຂອງການລ
ງທນ, ຜູ ບ
ັ້
ັ້ອຍກ່ ອນ ແລະ ຄ່ອຍໆ
ໃຫຍ່ , ແຕ່ຫາກວ່າຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າຍັງຕໍາ ໃນໄລຍະເລີ່ມຕນຂະໜາດນ
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ັ້ ນ
ັ ໄລຍະ ຫາກວ່າຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າເປນ
ັ ລະດູການ ເຮາກໍຄວນລງຕາມໄລຍະຂອງລະດູ
ເພີ່ມຂນເປ
ການຈ່ ງຈະເໝາະສມກວ່າ
4.4.4 ການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ
ັ ທີ່ຮຽບຮັ້ອຍແລັ້ວ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານທັງໝດ ແລະ ຜູ ັ້
ເມ່ ອໄດັ້ວເິ ຄາະບັນຫາແຕ່ລະທາງເລອກເປນ
ັ້ ່ ວມລງທນຕ ັ້ອງມີຄວາມ
ຮ່ວມລງທນຈະເຫັນຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງອງກອນຕນ ຜູ ຮ
່
ັ ເອກະພາບເປນ
ັ ຈິດໜງໃຈດຽວກັນ, ຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ ພັ້ອມທັງຮັບສິດຜນປະໂຫຍດຕັ້ອງຮ່ວມກັນ
ເປນ
ັ ການກ່ ຽວກັບການ
ໄດັ້ ແລະ ເວລາເສຍຫາຍຕັ້ອງຮ່ວມກັນຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ທາງທີ່ດີຄວນມີລະບຽບຫກ
ັ ຜນປະໂຫຍດ ການແບ່ງປນ
ັ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕັ້ອງເລີ່ມຈາກການລງທນຜູ ລ
ັ້ ະເທ່ າໃດ ໃນເວລາ
ແບ່ງປນ
ັ ຫາຈະມີລາຍລະອຽດຫຍັງແດ່ ຢ່າລມວ່າການລງທນຮ່ວມ
ເລີ່ມຕນັ້ ແລະ ເວລາເລີກກິດຈະການ ຫ ມີບນ

ັ ການຕັດສິນໃຈໄລຍະຍາວ ແລະ ເປນ
ັ ການຮ່ວມຜນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຮ່ວມກັນ.
ກັນເປນ
ັ້ ກຄນຕັ້ອງໄດັ້ຄນຄິ
ັ້ ດ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃຫັ້ດ ີ ກ່ ອນຈະລງມຮ່ວມທຸລະກິດນໍາກັນ. ທຸກຄນຕ ັ້ອງໄດັ້
ສະນັນທຸ
ັ ການບໍລຫ
ິ ານການຜະລິດ, ການເງ ິນ ແລະ ອ່ ນໆ.
ສກສາຮ່ວມກັນຢ່າງຮອບດັ້ານ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ບໍວ່າຈະເປນ
ັ້ ດບໍແມ່ ນຈະເຫັນແຕ່ປະໂຫຍດ ແລະ ບັນຫາໃນປດ
ັ ຈຸບນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ໃຫັ້ເຫັນປະໂຫຍດ ແລະ
ໃນການຄນຄິ

ບັນຫາໃນໄລຍະຍາວ. ທຸກຄນຕັ້ອງທບທວນວ່າຕນມີຄວາມສາມາດປະກອບຫຍັງໄດັ້ແທັ້ ແລະ ຕນມີຈດ
ຸ
ັ້
ັ ພິເສດ ທາງທະນາຄານຈະມີຄວາມໝັນໃຈສິ
ອອ່ນແນວໃດ ຕັ້ອງໄດັ້ລະມັດລະວັງເປນ
ນຄັ້າ ແລະ ຕະຫອດ
ັ້
ັ້
ັ້
່ າເຈາຂອງໂຄງການ
ສໍາລັບສິນຄັ້ານັນໜັ້ອຍກວ
ເຈາຂອງທຸ
ລະກິດຄິດວ່າ ຕນໄດັ້ສກສາມາດີທ່ ສຸີ ດແລັ້ວ, ຈ່ ງ
ັ ໃນທັນທີ ແລະ ຢາກໃຫັ້ທະນາຄານອະນຸມດ
ັ ເງ ິນກູຢັ້ ມໃຫັ້ທນ
ັ ທີໂລດ ແຕ່ໃນຄວາມ
ຕ ັ້ອງການລງມປະຕິບດ
ັ້
ັ ຈິງ ສະຖາບັນການເງ ິນນັນຈະຕ
ັ້ອງໄດັ້ປະເມີນຫາຍຄັງັ້ ແລະ ປະເມີນໂດຍນັກວິຊາການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
ເປນ
ັ້
ີ ນພາຍນອກມາປະເມີນກໍຄທະນາຄານນັນເອງ
ພັ້ອມດຽວກັນກໍມຄ
ການຕີລາຄາຂອງຄນພາຍນອກຄທະນາ

ັ້
ັ້ າຂອງທຸ
ັ້
ັ ຫາອ່ ນໆແຕກຕ່ າງໄປຈາກຕນເອງຄິດ ສະນັນເຈ
ຄານຈະຊ່ວຍເຈາຂອງໂຄງການ
ເຫັນໄດັ້ບນ
ລະກິດກໍ
ັ ປະໂຍດແລັ້ວນໍາມາປບ
ັ ປຸ ງໂຄງການໃຫັ້ສມບູ ນທີ່
ຄວນຟງັ ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ທີ່ອາດຈະເປນ
ສຸ ດ

4.5

ັ ໃນໄລຍະກອ່ ນການລງທນ
ການປະຕິບດ

ັ ຕັ້ອງໄດັ້ສກ
ັ ການລງທນຕວຈິງ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ຫ ກຸ່ ມຜູ ກ
ັ້ ຕ
ໍ ງັ ັ້ ຈໍາເປນ
ໃນໄລຍະກອນການລງມປະຕິບດ
ັ້
ັ ໄລຍະທີ່ຕອັ້ ງໄດັ້
ສາດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິສະວະກໍາ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນວິສະວະກອນ ໃນໄລຍະນີຈະເປ
ນ
ັ ໂຄງການ ເຊິ່ງຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ, ວິສະວະກອນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ໃຊັ້ຈ່າຍເງ ິນຢ່າງຫວງຫາຍໃນເວລາລງມປະຕິບດ
ັ້
ັ ຕວຈິງຈະມີຄນຈໍານວນຫາຍເຂາມາກ່
ການເງ ິນຕັ້ອງໄດັ້ຮ່ວມກັນສກສາໃຫັ້ລະອຽດ ໃນການປະຕິບດ
ຽວຂັ້ອງ
ັ້
ັ້ ນຫາການເງ ິນ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານຫາຍຢ່າງຈະເກີດຂນັ້ ຖັ້າເຮາສກສາແຕ່ ລະຂັນັ້
ໃນແຕ່ ລະຂັນຕອນ
ສະນັນບັ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ສກສາບັນຫາຫກ
ັ ໆຢູ່ 4 ຢ່າງ ຄ
ຕອນບໍລະອຽດມັນຈະເຮັດໃຫັ້ເກີດບັນຫາຕາມພາຍຫງັ ເຮາຈໍາເປນ
ັ້ ແຜນຜັງ ແລະ ການ
ການອອກແບບດັ້ານເຕັກນິກ, ຊອກຫາຊັບພະຍາກອນມະນຸດວັດຖຸ, ການເລອກທີ່ຕັງ,
ທດລອງຜະລິດຕວຈິງ
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4.5.1

ການອອກແບບທາງດັ້ານເຕັກນິກ (Mechanical design)
ັ ຕອັ້ ງໄດັ້ສກສາລາຍລະອຽດສອງຢ່າງຄ:
ໃນການອອກແບບດັ້ານເຕັກນິກ ເຮາຈໍາເປນ
1. ການກໍານດຄວາມຕັ້ອງການຂອງການລງທນ (Specification of Investment

Requirement)

ັ້ າຈະຕ ັ້ອງມີເຕັກນິກຫຍັງແດ່ ເພ່ ອເຮັດ
ັ ທີ່ສຸ ດຈະຕອັ້ ງຮູ ວັ້ ່ າ ໃນການລງທນນີເຮ
ເຮາຈໍາເປນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ສກສາລາຍລະອຽດວ່າ ຈະໃຊັ້ເງ ິນໜັ້ອຍປານໃດ ສິ່ງສໍາຄັນເຮາຕອັ້ ງຮູ ັ້
ໃຫັ້ດໍາເນີນໄປໄດັ້ດີ ເຮາຈໍາເປນ
ັ້ ນັ້
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ນາໍ ເອາວຽກງານທີ່ເຮາຈະໄດັ້ສກສາໃນເບອງຕ
ວ່າ ມີລາຍລະອຽດຂອງວຽກງານຫຍັງແດ່ ເຮາຈໍາເປນ

ັ ໄປໄດັ້ບໍເຮາຈະຕອັ້ ງຮູ ວັ້ ່ າເງ ິນຈະນໍາມາລງທນມີພຽງພໍບໍ ແລະ ທະນາຄານຈະ
ມາສກສາຄນວ່າ ມີຄວາມເປນ
ັ້
ັ ໄປໄດັ້ໃນເບອງ
ເຫັນດີໃຫັ້ກູ ັ້ຢມໄດັ້ເທ່ າໃດ ແລະ ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ ຫ ບໍ ໃນການສກສາຄວາມເປນ
ັ້ ນັ້ ເຮາໄດັ້ສກສາໄວັ້ຫາຍໆທາງເລອກ ແລະ ຈະເຫັນດີໃນທາງເລອກໃດ ທີ່ຈະມີຄວາມເປນ
ັ ໄປໄດັ້ທີ່ສຸ ດ
ຕນນັ
2. ການອອກແບບລະອຽດ (Detail Design)
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ນໍາເອາແຕ່ ລະວຽກງານ ຕັດແບ່ງອອກເປນ
ັ ວຽກລະອຽດຍ່ ອຍໆ
ເຮາຈໍາເປນ
ັ້
ັ ສິນໃຈວ່າ ຈະເລອກທີ່ຕັງຂອງໂຄງການນີ
ອອກໄປ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸ ດເຮາຕັ້ອງໄດັ້ຕດ
ຢູັ້ ່ ໃສ ເຮາຕ ັ້ອງໄດັ້ສກສາ
ການອອກແບບໂຮງງານ, ການເລອກເຄ່ ອງຈັກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີວ່າຈະຄຸ ັ້ມກັບເງ ິນທີ່ຈ່ າຍໄປບໍ ຜນຜະລິດ

ຫງັ ຈາກໃຊັ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕອັ້ ງການຂອງລູກຄັ້າທີ່ເຮາຕັ້ອງການໄດັ້ແທັ້ບໍ ເຮາຕ ັ້ອງໄດັ້
ີ ານວາງແຜນດັ້ານແຮງງານ ແລະ
ສກສາຕຽມວຽກງານດັ້ານການຕະຫາດ ແລະ ພັ້ອມດຽວກັນນັນັ້ ກໍໄດັ້ມກ
ັ ເຄ່ ອງມໃນການຄວບຄຸ ມ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຄວນມີແຜນເຄອຄ່າຍວຽກງານ ເພ່ ອໃຊັ້ເປນ
ກໍາມະກອນຂອງໂຄງການ, ຜູ ບ
ແລະ ກໍສາັ້ ງ ຖັ້າເຮາມີແຜນເຄ່ ອຄ່າຍວຽກທີ່ລະອຽດ ເຮາຈະຮູ ໄັ້ ດັ້ວ່າວຽກໃດຄວນເຮັດກ່ ອນ ແລະ ຫງັ
4.5.2

ການເຮັດສັນຍາ

ັ້
ັ ທີ່ສຸ ດຂອງການເລີ່ມສັ້າງກິດຈະການໃໝ່ຂນມາ
ແມ່ ນວຽກທີ່ຈໍາເປນ
ັ້ າຮ່ວມລງທນ ຫ ບໍ ດັ່ງນັນັ້ ເຮາຕ ັ້ອງສກສາການ
ການເຮັດສັນຍາກ່ ຽວກັບດັ້ານການເງ ິນຄ ເຮາຈະຕອັ້ ງຫາຜູ ມ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານໂຄງການ,
ຂາຍຫຸ ັ້ນ, ກູຢັ້ ມເງ ິນຈາກທະນາຄານ ນອກຈາກນີ ັ້ ເຮາຍັງຈະຕັ້ອງໄດັ້ຊອກຫາທີ່ປກສາຜູ ບ
ັ້ ບ
ັ ເໝາກໍສາັ້ ງຜູ ຂ
ັ້ າຍເຄ່ ອງຈັກ ແລະ ອຸ ປະກອນຕ່ າງໆ ການເຮັດສັນຍາກັບລັດຖະບານ
ສະຖາຖກຕັ້ອງ, ຜູ ຮ
ການເຮັດສັນຍາ

ັ້ ໃບອານຸຍາດ ຫ ເຮັດສໍາປະທານ ຜູ ສ
ັ້ ະໜອງສິນຄັ້າ
ກ່ ຽວກັບພາສີອາກອນ ແລະ ການເລອກສະຖານທີ່ຕັງຂໍ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ຫາວິທເີ ຮັດສັນຍາ ເພ່ ອ
ິ ຕະຫອດຮອດສາທາລະນຸປະໂພກຕ່ າງໆ ເຮາກໍຈາໍ ເປນ
ແລະ ວັດຖຸດບ
ຮັບປະກັນບໍໃຫັ້ມີຄວາມຜິດພາດຕາມພາຍຫງັ

ການກໍສ ັ້າງ ແລະ ການຕິດຕັງັ້
ັ ຕ ັ້ອງໄດັ້ເລີ່ມແຕ່ການປບ
ັ ປຸ ງໜັ້າດິນໃຫັ້ຮາບພຽງ, ວາງແຜນການປຸ ກ
ການກໍສາັ້ ງຈໍາເປນ
່ ຕັງໂຮງງານ
ັ້
ັ້
ັ້ ່ ອງມເຄ່ ອງຈັກ
ສັ້າງອາຄານໂຮງງານ ຕະຫອດຮອດຖະໜນຫນທາງເຂາໄປຫາທີ
ການຕິດຕັງເຄ
ັ້
ັ້
ແລະ ອຸ ປະກອນທຸກຢ່າງ ເພ່ ອໃຫັ້ສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ໄດັ້ສກສາ ມາຮອດຂັນຕອນນີ
ການຕັ
ດສິນໃຈຈະເລີ່ມ
ັ ທີ່ຊັດເຈນ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຕັ້ອງໄດັ້ເອາໃຈໃສ່ປະຕິບດ
ັ ຕາມແຜນການຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພ່ ອຈະມີການເງ ິນ
ເປນ
4.5.3

ັ້
ັ ຈໍານວນຫາຍ, ແຕ່ທຸລະກິດຍັງບໍສາມາດໄດັ້ຫຍັງເຂາມາຕອບແທນ
ອອກໄປເປນ
ຖັ້າເຮາອອກແບບມາຊັດ
ັ້
ັ້
ເຈນມາກອນບັນຫາຕ່າງໆ ກໍຈະເກີດຂນ ຍ ັ້ອນມີຄວາມເຂາໃຈບໍ
ເອກະພາບກັນຕ່ າງ ຄນຕ່າງຈະມີຄວາມ

ີ ຈ
ໍ ະເກີດການ
ກັງວນໃນຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍ, ວຽກງານຈະລັ້າຊັ້າ ແລະ ບໍສໍາເລັດຕາມກໍານດເວລາ ຖັ້າການລງທນບໍດກ
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ັ ຈິງ ຖັ້າເຮາມີຄວາມໃກ ັ້ຊິດ
ໃຊັ້ຈ່າຍນອກເໜອຈາກງບປະມານ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍສູ ງເກີນຄວາມເປນ
ັ ເວລາ ແລະ ການເສຍຫາຍລງໄດັ້ຢ່າງມະຫາສານ
ເຮາກໍຈະສາມາດແກ ັ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໄດັ້ທນ
4.5.4

ການທດລອງການຜະລິດ (Trial Manufacturing)
ັ້ ຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸ ດ ຍ ັ້ອນວ່າໃນເວລາກະກຽມແຜນການຕ່າງໆ ນັນເຮ
ັ້
ັ້ າໄດັ້
ຂັນຕອນນີ
ມີ
ັ້ ່ າ ທຸກຢ່າງຈະເປນ
ັ ໄປຕາແຜນການ ແຕ່ໃນທາງເປນ
ັ ຈິງແລັ້ວ
ສກສາມາລະອຽດຖີ່ຖັ້ວນ ເຮັດໃຫັ້ເຮາເຊ່ ອໝັນວ
ັ້ ນຍັງເປນ
ັ ແຕ່ຄິດ, ການຮຽນໃນເຈ ັ້ຍ ແຜນວາດໃນເວລາປະຕິບດ
ັ ຕວຈິງເຮາ
ສິ່ງທີ່ເຮາກ່ າວມາຂັ້າງເທິງນັນມັ
ັ້ ນ
ັ ການທດລອງເຄ່ ອງຈັກ ແລະ ທດລອງຜະລິດເພ່ ອ
ອາດຈະຫງລມ ແລະ ເຂາໃຈຜິດບາງຢ່າງ ໃນໄລຍະນີເປ
ັ້ ່ ໃນສະພາບທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ້
ັ ວຽກງານໄດັ້ຈງິ ແລະ ກຽມພັ້ອມໃຫັ້ເຈາຂອງໂຮງງານນໍ
ພິສູດວ່າທຸກຢ່າງນັນຢູ
າໄປ
ັ້ າຈະທດສອບນາຍຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ພະນັກ
ັ້
ັ ໄດັ້ຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູ ງສຸ ດ ໃນຂັນຕອນນີ
ປະຕິບດ
ເຮ
ິ ປ
ີ ະຕິບດ
ັ ວຽກງານຕວຈິງໃນການຝກອບຮມ ທຸກຄນຈະໄດັ້ມຄ
ີ ວາມຄຸ ັ້ນເຄີຍກັບ
ງານທຸກໝວດໝູ່ ໃຫັ້ຮູ ວັ້ ທ
ັ້ ມນ
ັ້
ັ ວຽກງານ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ການຜະລິດໄດັ້ປະສິດທິພາບສູ ງສຸ ດ ຖັ້າເຮາເຮັດຂັນຕອນນີ
ັ ຈະ
ການປະຕິບດ
ດີ

ຊ່ວຍໃຫັ້ການຜະລິດຂອງເຮາໃນເວລາຜະລິດ ຈ່ ງສາມາດສະໜອງສິນຄັ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຕອບສະໜ
ອງຄວາມຕັ້ອງການຂອງລູກຄັ້າໄດັ້
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ບດທີ5
ັ້
ັ ເຈາຂອງທຸ
ທ່ ານມີຄວາມພັ້ອມທີ່ຈະເປນ
ລະກິດແລັ້ວບໍ
ຈຸດປະສງ

ັ ສກສາສາມາດ
ເພ່ ອໃຫັ້ນກ
1. ປະເມີນ ແລະ ຕີລາຄາຕນເອງ
2. ນໍາໃຊັ້ໃຊັ້ການປະເມີນ ແລະ ຕີລາຄາຕນເອງ
3. ວິເຄາະທຸລະກິດຂອງທ່ານຕາມທັກສະຂອງທະນາຄານ

ັ້
ເນອໃນ
5.1

ການປະເມີນ ແລະ ຕີລາຄາຕນເອງ

ັ້ າຖາມກັບຕນເອງວ່າ: ທ່ານມີຄວາມເໝາະສມກັບທຸລະກິດນີບໍັ້ ? ຍ ັ້ອນວ່າ ການ
ທ່ານຄວນຕັງຄໍ
ດໍາເນີນທຸລະກິດແມ່ ນຕ ັ້ອງໃຊັ້ຄວາມພະຍາຍາມທັງເວລາ ແລະ ແຮງງານ, ແຕ່ຢ່າລມວ່າ ຖັ້າຫາກທ່ານບໍພໍໃຈ
ັ ໂສັ້ຄ ັ້ອງຄໍທ່ານເອງຖັ້າທ່ານບໍມຄ
ັ ຫາ
ີ ວາມຊໍານິ
ທຸລະກິດຂອງທ່ານໆຈະມີບນ
ທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະເປນ
ັ້
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ເຮັດການຕັດສິນໃຈສອງຢ່າງນີໃຫັ້ຖກຕ ັ້ອງ ທ່ານຕັ້ອງ
ັ ທຸລະກິດນັນັ້ ທ່ານຈໍາເປນ
ຊໍານານ ແລະ ບໍມກ
ຕີລາຄາທ່ານເອງດັ້ວຍຄວາມຈິງໃຈວ່າທ່ານມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະ ບຸ ກຄະລິກລັກສະນະທີ່ເໝາະສມກັບ
ັ້ ບ?
ໍ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດນີແທັ້

ທ່ານຕັ້ອງເລອກທຸລະກິດທີ່ເໝາະສມກັບທ່ານ (ຈະສະເໜີລາຍລະອຽດໃນບດຕໍໄປ) ທຸລະກິດ

ຂອງທ່ານ ແມ່ ນຄວາມປາຖະໜາສ່ວນຕວຂອງທ່ານ ມັນທັ້ອນໂຮມເອາແນວຄິດ ແລະ ທັດສະນະຂອງທ່ານ
ບໍວ່າທ່ານຈະອອກແບບມັນແນວໃດກໍຕາມ ພາບພດຂອງທຸ ລະກິດຂອງທ່ານມັນຈະສະແດງອອກພາບພດ
ັ ຄນແນວໃດມັນກໍສະແດງອອກທັດສະນະທີ່ແທັ້ຈງິ ຂອງທ່ານແນວນັນັ້ ຢ່າລມ
ທີ່ແທັ້ຈິງຂອງທ່ານ, ທ່ານເປນ
ັ້ ່ າຈະມີຄນເອາເງ ິນໃຫັ້ທ່ານການສະໜ
ວ່າຜນສໍາເລັດຂອງທ່ານແມ່ ນການຂໍເອາເງ ິນນໍາຄນອ່ ນ ແລະ ເຊ່ ອໝັນວ
ິ ານຂອງທ່ານແມ່ ນການສັ້າງການພວພັນກັບຄນຈໍານວນຫາຍ ທ່ານຕ ັ້ອງໄດັ້ອິງໃສ່
ອງສິນຄັ້າ ແລະ ການບໍລກ
ັ້ ່ າ: ລູກຄັ້າ, ຜູ ບ
ັ້ ໍລ ິໂພກ, ຄນເຈັບ, ສະມາຊິກ ແລະ ອ່ ນໆ ພວກເຂາ
ຄນທີ່ເອາເງ ິນມາໃຫັ້ທ່ານເຊິ່ງເຮາເອີນວ
ັ້
ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ໂອກາດຂອງຜນສໍາເລັດຂອງທ່ານ ຖັ້າຫາກວ່າທ່ານເຂາໃຈພວກເຂ
ເປນ
າ ແລະ ພວກເຂາຍອມ
ັ້ ່ າທ່ານໃຫັ້ສ່ ງຕອບແທນຄຸ
ິ
ັ້ ຄ່າຂອງເງ ິນເຂາເຈາັ້
ແລກປ່ຽນເງ ິນຂອງພວກເຂາ ດັ້ວຍຄວາມເຊ່ ອໝັນວ
ມ
5.1.1

ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງທ່ານ
ທ່ານຕັ້ອງສັງລວມເບິ່ງຈຸດອ່ອນ ແລະ ຈຸດແຂງກ່ ຽວກັບທຸລະກິດ, ທ່ານຕັ້ອງສັງລວມ

ເອາທຸກຢ່າງທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານອາດຈະໝາຍເຖິງວຽກງານອະດີເລດ, ຄຸ ນສມບັດ, ບຸ ກຄະ
ັ້ ດຢ່າງທີ່ຖັ້ວນ ຍກຕວຢ່າງ: ຮັ້ານ
ລິກຄະພາບອ່ ນໆ, ຄວາມຊໍານານພິເສດທີ່ທ່ານມີ ແລະ ທ່ານຕ ັ້ອງຄນຄິ

ຂາຍເຄ່ ອງອຸ ປະກອນ ແລະ ແນວພັນພດ, ສັດແຫ່ງໜ່ ງ (ທ່ານຢ່າລມວ່າຈະມີຈດ
ຸ ແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງ
ລາວມີຄກັນກັບທ່ານ)
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ກ.

ຈຸດແຂງ:
ັ້
 ເຂາໃຈທັ
ດສະນະທ່າທີຂອງນັກທຸລະກິດຍິງ






ສໍາເລັດ

ັ້
ັ ັ້
ສາມາດຊີແຈງຈຸ
ດປະສງຄາດໝາຍຂອງລາວຢ່າງມີຂນຕອນ
ັ ແມ່ ເຮອນທີ່ດີ ແລະ ເຮັດອາຫານເກັ່ງ
ເປນ

ັ ໝູ່ເພ່ ອນ ແລະ ມີສດ
ັ ຈະທໍາ
ຮັກແພງສາມັກຄີກບ
ັ້
ັ້ າໝາຍໄວັ້ແລັ້ວ ຈະພະຍາຍາມທຸກຄວາມສາມາດເພ່ ອໃຫັ້
ເວລາໃດຕັງເປ

 ມີຄວາສາມາດສັ້າງຕັງັ້ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດກັບໝູ່ເພ່ ອນ
 ທຸລະກິດຂອງລາວມີລູກຄັ້າຫາຍ
 ເປນັ ຄນກ ັ້ວາງໃນສັງຄມ
ຂ.

ຈຸດອອ່ນ:







ີ ວາມອດທນ
ບໍມຄ
ັ້
ັ ເວາລະອຽດກິ
ບໍມກ
ກີ
ັ ຄນໃຈອ່ອນ
ເປນ

ັ້
ັ ຫາເກີດຂນແລັ້
ີ ກ ັ້ໄຂ
ມັກໃຫັ້ບນ
ວຈ່ ງຫາວິທແ
ັ ຄນອາລມຮັ້ອນ
ັ້ ່ ຽວມັກສະແດງອອກ ເປນ
ເວລາອິດເມ່ ອມຜູ ກ

ັ້ ນ
ັ້ ດຢ່າງລະອຽດສໍາລັບຕວຂອງທ່ານເອງ ແຕ່
ັ ພຽງຕວຢ່າງໜ່ ງ ທີ່ທ່ານຕອັ້ ງຄນຄິ
ອັນນີເປ
ັ້ ດແຍ່ ງລະຫ່ວາງຕວ
ີ ນ
ັ ຈະຊ່ວຍໃຫັ້ທ່ານເຫັນໄດັ້ເຖິງຂໍຂັ
ບໍແມ່ ນຈະກາຍເອາຕາມຂັ້າງເທິງນີ ັ້ ຖັ້າທ່ານເຮັດໄດັ້ດມ
ັ້
ັ້ ດ ສມມຸ ດວ່າ ທ່ານເປນ
ັ ຄນຂີອາຍ
ທ່ານເອງກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານທີ່ກໍາລັງຈະເຮັດ ຫ ເລີ່ມຕນເຮັ
ແລະ ບໍ
ັ້ ນການສະແດງເຖິງຄຸ ນສມບັດຂອງທ່ານຂັດ
ັ ພະນັກງານຂາຍ, ອັນນີແມ່
ມັກປາກ, ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຢາກເປນ
ັ້ ່ ານຄວນຊອກຫາວິທແ
ີ ກໄັ້ ຂ ໂດຍການຊອກພະນັກງານຂາຍທີ່ມີຄຸນສມ
ແຍ່ ງກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ດັ່ງນັນທ
ບັດທີ່ເໝາະສມມາເຮັດແທນທ່ານ
5.1.2
ຊໍານານທ່ ວໄປ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານຕ ັ້ອງການຄວາມຊໍານານພິເສດ ແລະ ທວໄປແນວໃດ
ທຸລະກິດຂອງທ່ານຕອັ້ ງການຄວາມຊໍານານຄ: ຄວາມຊໍານານສະເພາະ ແລະ ຄວາມ
ທຸກໆທຸລະກິດລັ້ວນແລັ້ວແຕ່ ຕັ້ອງການພະນັກງານ ທີ່ມີຄວາມຊໍານານທາງການເງ ິນ ແລະ

ທຸລະກິດທີ່ກ່ ຽວກັບເຄຫະສະຖານແມ່ ນຕອັ້ ງການຊ່າງກໍສາັ້ ງ
ແຕ່ທຸລະກິດກກະສິກາໍ ແມ່ ນ
ັ້ າຈໍາເປນ
ັ ຕ ັ້ອງວາງທຸລະກິດຂອງ
ັ້ ່ ມີ
ີ ຄວາມຊ່ຽວຊານທາງການປູ ກ ແລະ ການລຽງສັດ ດັ່ງນັນເຮ
ຕ ັ້ອງການຜູ ທ
ີ ວາມຊໍານານທີ່ທຸລະກິດທ່ານຕ ັ້ອງການ
ເຮາ ຕັ້ອງມີຄວາມຊໍານານສະເພາະຫຍັງແທັ້ ຖັ້າຫາກທ່ານບໍມຄ
ທາງບັນຊີ

ເພ່ ອນຮ່ວມງານ ຫ ຂາຫຸ ນັ້ ຕັ້ອງຖາມທ່ານວ່າຈະແກ ັ້ໄຂຈຸດບກຜ່ອງແນວໃດ
 ທ່ານຈະຈູງໃຈພະນັກງານແນວໃດ ?
 ທ່ານຈະເຮັດບັນຊີແນວໃດ ?
 ທ່ານຈະໃຫັ້ປະໂຫຍດລູກຄັ້າແນວໃດ ?
 ທ່ານຈະໃຫັ້ປະໂຫຍດລູກຄັ້າຫຍັງແດ່ ?
 ທ່ານຈະຂາຍແບບໃດ ?
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 ທ່ານຈະຮັກສາສິນຄັ້າໃນສາງແນວໃດ ?
 ທ່ານຈະຮັບພະນັກງານແນວໃດ ?
ັ້ ນ
ັ ພຽງຕວຢ່າງຈໍານວນໜ່ ງ, ທ່ານຕັ້ອງມີຄວາມຊໍານານສະເພາະ ແລະ ຄວາມ
ອັນນີເປ

ຊໍານານທ່ ວໄປຂອງທ່ານອອກມາ ຮ່ວມທຸລະກິດນໍາທ່ານ ຈະຕ ັ້ອງຖາມວ່າທ່ານຈະໃຫັ້ໃຜມາເຮັດວຽກຊ່ວຍ
ທ່ານກ່ ຽວກັບຕວນີ ັ້

ັ
ຕວຢ່າງສິ່ງທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ບໍມກ
ທ່ານລອງຂຽນສິ່ງທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ຈໍານວນ 20 ຢ່າງ ໂດຍບໍຄໍານງເຖິງທຸລະກິດຂອງ
ັ ຄນມັກພບປະຜູ ຄ
ັ້ ນ, ຖ່າຫາກວ່າໃຫັ້ທ່ານໄປເຮັດວຽກກ່ ຽວກັບບັນຊີ
ທ່ານທີ່ຈະເຮັດ ສມມຸ ດວາມທ່ານເປນ
5.1.3

ແລະ ຄອມມພິວເຕີທ່ານຄິດວ່າມັນຈະເໝາະສມບໍ
ັ
ຕວຢ່າງ ຂອງຄວາມມັກ ແລະ ຄວາມບໍມກ
 ສິ່ງທີ່ມັກ

ັ ອິດສະລະ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຕວເອງ
 ຄວາມເປນ
ັ ລະບຽບ
 ມັກຄວາມເປນ
ີ ັ້ ລາບານເຕະ
 ມັກຫນກິ
 ມັກເຮັກວຽກກັບຄນອາລມດີ ແລະ ສະຫາດ
 ມັກເຮັດອາຫານ
ັ້
 ຕັງໃຈເຮັ
ດວຽກ



ັ
ສິ່ງທີ່ບໍມກ

ັ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນາຍ
 ບໍມກ
ັ ເຮັດວຽກໃນຂອບເຂດເວລາຈໍາກັດ
 ບໍມກ
ັ ທິມ
ັ ເຮັດວຽກເປນ
 ບໍມກ
ັ ສກສາຕວທ່ານເອງກ່ ຽວກັບທຸລະກິດ
ທ່ານຕັ້ອງພະຍາຍາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານມັກ ຫ ບໍມກ
ັ ມັນຈະສະແດງທັດສະນະທີ່ບໍດອ
ີ ອກມາກ່ ຽວກັບວຽກນັນັ້
ທີ່ທ່ານຈະເຮັດຖັ້າວຽກໃດໜ່ ງທີ່ເຮາບໍມກ
ັ້
5.1.4
ກໍານດເປາໝາຍສະເພາະຂອງທຸ
ລະກິດ
ັ້
ເປາໝາຍສະເພາະຂອງທຸ
ລະກິດ ແມ່ ນກໍານດໃນສິ່ງທີ່ທຸລະກິດເຮັດໃຫັ້ໄດັ້ ທ່ານຕ ັ້ອງ
ັ້
ັ້ ່ າ,
່ ານເອງອອກມາ ໃນການກໍານດທຸລະກິດ ທ່ານອາດຈະເວາວ
ກໍານດເປາໝາຍສະເພາະຂອງທ
ທ່ານ
ຕ ັ້ອງການເງ ິນຈໍານວນເທ່ າໃດ
ັ້
ຕວຢ່າງໜ່ ງຂອງການກໍານດເປາໝາຍ
ັ ຂອງຕນເອງທີ່ເຮັດໃຫັ້ຊວ
ັ ຢູ່ ທີ່ດີຂນັ້
ີ ດ
ິ ການເປນ
 ຕັ້ອງການມີທຸລະກິດເປນ
 ຂາຍຂອງຍ່ ອຍໃຫັ້ລູກຄັ້າ
ັ້ າໃຫັ້ນກ
ັ ຮຽນ
 ຕັ້ອງການຂາຍເສອຜັ້
ັ້ ງິ
 ຢາກເຮັດທຸລະກິດກ່ ຽວກັບຜນສໍາເລັດຂອງຜູ ຍ
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5.2

ການນໍາໃຊັ້ການປະເມີນ ແລະ ການຕີລາຄາຕນເອງ

ພາຍຫງັ ທີ່ທ່ານຕີລາຄາຕນເອງ ແລະ ປະເມີນຕນເອງໃນ ຂໍ ັ້ 2 ແລະ ຂໍ ັ້ 4 ແລັ້ວ ທ່ານນໍາເອາມາ
ອ່ານຄນອີກເທ່ ອໜ່ ງ ທ່ານນໍາມາສັງລວມວ່າ ທ່ານມີຄວາມຊໍານານເໝາະສມກັບທຸລະກິດທີ່ທ່ານເຮັດແລັ້ວ
ຫ ບໍ,ທ່ານຄິດວ່າເໝາະສມບໍ
ັ ໝູ່ເພ່ ອນ ຫ ກັບຜູ ທ
ັ້ ່ ເຄີ
ີ ຍເຮັດທຸລະກິດມາກ່ ອນ,
ທ່ານເອາສິ່ງທີ່ກວ່າມາຂັ້າງເທິງນັນັ້ ໄປສະເໜີກບ
ັ້
ັ້ າສາມາດໃຫັ້
ັ້
ວ່າເຂາເຈາຈະມີ
ຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ,
ເຂາເຈ
ຄາແນະນາຫຍັງຕ່ ມອີກກ່ ຽວກັບຄວາຊານານ
ສະເພາະ ເພ່ ອຈະເຮັດໃຫັ້ຜນສໍາເລັດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທ່ານຈະຕ ັ້ອງມາສັງລວມເບິ່ງເອງວ່າ ທ່ານຈະ
ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫັ້ປະສບຜນສໍາເລັດໄດັ້ແນວໃດ

5.3

ການວິເຄາະທຸລະກິດຂອງທ່ ານ ໂດຍທັດສະນະຂອງທະນາຄານ

ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ຍມເງ ິນ ແມ່ ນມີຄວາມຮູ ກ
ັ້ ັ້ວາງຂວາງ ແລະ
ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນເປນ
ັ້
ປະສບການກ່ ຽວກັບຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມລມເຫ
ວຂອງທຸລະກິດ
5.3.1

ກິດປະເພດນີບໍັ້

ແນວຄວາມຄິດຂອງທະນາຄານ (Banker’s Best)
ັ້
່ ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ັ້ ່ ມີ
ີ ເງ່ ອນໄຂພນຖານດັ
ທະນາຄານຈະໃຫັ້ກູ ັ້ຢມເງ ີນຕໍຜູທ

ີ
ັ້ ບໍ
 ທຸລະກິດທີ່ທ່ານກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ ຈະມີກະແສເງ ິນສດພຽງພໍທ່ ຈະຈ່
າຍຄນເງ ິນກູໄດັ້
ັ້ ່ ເຈາຂອງທຸ
ັ້
 ສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຕັງໃໝ
ລະກິດມີຜນງານ ຫ ປະສບການກ່ ຽວກັບທຸລະ
ັ້
 ເຈາຂອງທຸ
ລະກິດມີແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ແຜນທຸລະກິດທີ່ເໝາະບໍ
ັ້ ນັ້ ແລະ ຫກ
ັ້
ັ ຊັບພຽງພໍຈະແກ ັ້ບັນຫາທີ່ຈະ
 ເຈາຂອງທຸ
ລະກິດມີເງ ິນລງທນໃນເບອງຕ

ັ້
ັ ຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂນັ້
ເກີດຂນໃນອານາຄ
ດໄດັ້ບໍ, ຖັ້າຫາກມີບນ

 ນັກທຸລະກິດມີຄຸນສມບັດພໍບໍໃນການກູຍັ້ ມ ເຖິງແນວໃດກໍຕາມທະນາຄານຈະໃຫັ້

ັ ໜັ້າເຊ່ ອຖ, ແຕ່ບໍໝາຍຄວາມວ່າຜູ ມ
ັ ທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມເປນ
ັ້ ເີ ງ່ ນໄຂຄບຖັ້ວນ 100%
ເງ ິນກູ ັ້ຕໍນກ

ປຽບທຽບທ່ານເອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງທະນາຄານ
ີ ງກອນໃດທີ່ຈະມີມເີ ງ່ ອນໄຂພຽງພໍຕາມທີ່ທະນາຄານຕອັ້ ງການ, ແຕ່ວ່າ
ແນ່ ນອນ, ບໍມອ
ັ້
ັ ປຸ ງອງກອນຂອງທ່ານ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່ າວເຈາຂອງທຸ
ທ່ານຕ ັ້ອງພະຍາຍາມປບ
ລະກິດມີ
ໜັ້າທີ່ສະແດງສະຖານະພາບທຸ ລະກິດຂອງຕນ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງທະນາຄານ
5.3.2

ສິ່ງທີ່ດີທ່ ສຸີ ດແມ່ ນນັກທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ເຄີຍປະສບຜນສໍາເລັດໃນຂະແໜ
ັ້ ່ ນອນຢູ່ ໃນປະເພດທຸລະກິດດຽວກັນ ຕວຢ່າງ
ັ້
ັ້ ລະກິດຂນທີ
ງການທຸລະກິດນັນມາກ່
ອນແລັ້ວ ມາສັ້າງຕັງທຸ
ັ້
ັ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານໂຮງງານຜະລິດເມັດພັນທີ່ປະຊບຜນສໍາເລັດ, ແລັ້ວທ່ານມາຕັງໂຮງງານຜະລິ
ທ່ານເຄີຍເປນ
ດເມັດ
ັ້
ັ້ ່ າ ທ່ານຈະສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດນັນໄດັ້
ັ້
ັ້ ່ ງ
ັ ຂອງທ່ານເອງ, ຜູ ໃັ້ ຫັ້ກູ ັ້ຍມກໍເຊ່ ອໝັນວ
ັ ນຈ
ພັນຂນໂດຍເປ
ນ
ດັ່ ງນັ
ັ້ ່ ເໝາະສມ ຂຽນແຜນທຸລະກິດທີ່ດີ ແລະ ມີເງ ິນທນຈໍານວນໜ່ ງກໍພຽງພໍສໍາລັບການກູ ັ້
ສາມາດເລອກທີ່ຕັງທີ
ຍມ
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ບດທີ 6

ການເລອກທຸລະກິດທີ່ເໝາະສມ
ຈຸດປະສງ

ັ ສກສາສາມາດ
ເພ່ ອໃຫັ້ນກ
1.

ັ ຢ່າງດີ
ອະທິບາຍກ່ ຽວກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານເປນ

2.

ກໍານດທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ັ້
ເນອໃນ
6.1

ັ ຢ່າງດີ
ທ່ ານຕັ້ອງຮູ ັ້ທຸລະກິດຂອງທ່ ານເປນ

ັ້ າຖາມກັບຕນເອງວ່າ: ຂັ້າພະເຈາຈະເຮັ
ັ້
ຄນທ່ ວໆໄປຈະມັກຕັງຄໍ
ດທຸລະກິດຫຍັງດີ ຄໍາຕອບມີຢ່ ູ ວ່າ
ັ້ ລະກິດທີ່ທ່ານຮູ ັ້ດີຢ່ ູ ແລັ້ວ ຂັ້າພະເຈາບໍ
ັ້ ເຊ່ ອວ່າ ທຸກໆທຸລະກິດທີ່ມີຢ່ ູແລັ້ວໃນປະຈຸບນ
ັ ຈະ
ທ່ານຕ ັ້ອງສັ້າງຕັງທຸ
ັ້
ັ້ ່ ມີ
ີ ຄວາມຊໍານິຊໍານານ ຫ ມີ
ມີຄວາມແນ່ ນອນວ່າຜູ ໃັ້ ດເຮັດກໍຈະໄດັ້ກາໍ ໄລ ອີກຢ່າງໜ່ ງ, ເຈາຂອງທຸ
ລະກິດຜູ ທ
ັ້ ລະກິດ, ແຕ່ວ່າ ມີບາງຄນກໍລມເຫ
ັ້
ຈິດສໍານກ ມັກຈະປະສບຜນສໍາເລັດໃນການສັ້າງຕັງທຸ
ວໄດເຊັ່ນດຽວກັນ
ັ້ ່ ທ່ານມີໃຫັ້ເຂານັນັ້
ຈ່ ຈໍາໄວ່ວ່າ, ລູກຄັ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງທ່ານຈະຈ່ າຍເງ ິນຂອງເຂາກໍຕໍເມ່ ອວ່າ ຄວາມເຊ່ ອໝັນທີ
ັ້
ັ
ຄຸ ັ້ມຄ່າເງ ິນຂອງເຂາບໍ, ສະນັນັ້ ທ່ານຕັ້ອງຮູ ວັ້ ່ າທ່ານກໍາລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ , ຖັ້າທ່ານເຂາໃຈໃນຈຸ
ດນີ ັ້ ມັນຈະເປນ
ປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸ ດສໍາລັບທ່ານ

ັ້ ດທຸກລະກິດ ອາດຈະຮູ ທ
ັ້ ອຍໜ່ ງ ຫ ບໍຮູ ັ້ທຸລະກິດນັນເລີ
ັ້ ຍ.
ັ້ ຸລະກິດນັນໜັ້
ຫາຍຄນທີ່ເລີ່ມຕເຮັ
ັ້
ັ້ ່ ງ ທີ່ເຮັດຮັ້ານກີນດ່ ມເບີ່ງແລັ້ວຄວ່າຈະງ່ າຍ ແລະ ອາດຈະບໍມ ີ
ຂັ້າພະເຈາຈະຂໍ
ຍກຕວຢ່າງນັກທຸລະກິດຜູ ໜ
ັ້ ດວ່າລາວ
ບັນຫາຫຍັງເລີຍ ລາວມີປະສບການໃນການເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ ັ້ອຍມາກ່ ອນ ແລະ ຂັ້າພະເຈາຄິ
ັ້ ິນມາໄດັ້ຈາໍ ນວນໜ່ ງ ເພ່ ອເລີ່ມຕນັ້ ຜນອອກ
ມີບຸກຄະລິກເໝາະສມກັບທຸລະກິດນີ ັ້ ແລະ ລາວກໍສາມາດກູເງ
ັ້
ັ້ າຖາມຂນມາວ
ີ ມ
ໍ າ ບໍສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດຕໍໄປໄດັ້ ທ່ານຈະຕັງຄໍ
່ າຍ ັ້ອນຫຍັງ
ມາໃນສອງປຕ
ັ້
ຍ ັ້ອນວ່າ ເຈາຂອງທຸ
ລະກິດຕັ້ອງການກໍາໄລຢ່າງໄວວາ ຂາດໃນການເບິ່ງເຫດການທີ່ສໍາຄັນຫາຍຢ່າງ ທີ່
ັ້
ັ້
ິ ານ ແລະ ເຂາເອງ
ັ ັ້
ສໍາຄັນໃນເລ່ ງນີ ັ້ ແລະ ເຂາບໍເຂາໃຈຫຍັ
ງກ່ ຽວກັບການບໍລກ
ກໍບໍຕງໃຈສ
ກເຫ່ ອງນີບໍັ້ ແມ່ ນ
ັ ແລະ ຊອກຫາຈັງວະທີ່ດີ, ເຂາຍັງບໍຮູຈັ້ ກ
ັ ຈ ັ້າງ ແລະ ການຄວບ
ພຽງແຕ່ວ່າເຂາບໍສາມາດຊອກຫາສິ່ງຈໍາເປນ
ິ ານອີກ
ຄຸ ມການເຮັດບໍລກ

ັ້
ສະຫູ ບລວມແລັ້ວເຂາຄິດວ່າ ມີເງ ິນແລັ້ວສາມາດເຮັດໄດັ້ໂລດ ທ່ານສາມາດນໍາເອາບດຮຽນນີໄປໃຊັ້
ິ ຮັ້ານສັ້ອມແປງລດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫັ້ທ່ານມີເງ ິນຫາຍ ແລັ້ວ
ກັບທຸລະກິດອ່ ນກໍໄດັ້ ຖັ້າທ່ານຕ ັ້ອງການເປດ
ັ້
ີ ຂນມາ
ັ ໄປໄດັ້, ທ່ານລອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ ຮັ້ານສັ້ອມແປງລດບ່ອນໃດ
ທ່ານກໍສາມາດເປດ
ອັນທໍາອິດຖັ້າເປນ
ບ່ອນໜ່ ງ ຜ່ານໄປ 5 - 6 ເດອນ ທ່ານຈະຮູ ັ້ ຫ ຄຸ ນັ້ ເຄີຍກັບວຽກຂອງຮັ້ານສອມແປງລດ, ແລັ້ວທ່ານຮູ ັ້ ແລະ
ັ້
ັ ກັບນາຍຊ່າງ ແລະ ກໍາມະກອນ, ທ່ານຮູ ັ້ຈັກຄິດໄລ່ຄ່າ
ເຂາໃຈກ່
ຽວກັບການພບປະກັບລູກຄັ້າ, ທ່ານຮູ ຈັ້ ກ
ັ ຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານ, ຄ່ານາຍຊ່າງ ແລະ ສິ່ງອ່ ນໃນຮັ້ານສັ້ອມແປງລດ ຖັ້າທ່ານຮູ ສັ້ ກວ່າ
ສັ້ອມແປງ, ທ່ານຮູ ຈັ້ ກ

ັ້
່ າທ່ານເໝາະສມກັບວຽກນີ ັ້ ຖັ້າທ່ານພໍໃຈ, ທ່ານຄວນຕອບອີກຄາຖາມໜ່ ງຄ:
ທ່ານພໍໃຈໃນວຽກນີສະແດງວ
ັ ທີ່ພໍໃຈບໍ ຖັ້າທ່ານໄດັ້ເຮັດວຽກນີ ັ້ 5 - 6 ເດອນ ທ່ານກໍຈະພໍຕອບ
ທຸລະກິດສາມາດສັ້າງກໍາໄລໃຫັ້ແກ່ ທ່ານເປນ
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ັ້
ັ ທີ່ສຸ ດທີ່ທ່ານຕອັ້ ງເລອກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີ, ພວກເຮາຈະມັກເສຍໃຈ ທີ່ພວກເຮາ
ຄໍາຖາມນີໄດັ້,
ທ່ານຈໍາເປນ
ັ້
ັ້
ຕັດສິນໃຈເລອກເພ່ ອນຮວມງານ (ຂາຫຸ ນັ້ ) ທີ່ບໍເຂາໃຈກັ
ນ ຖັ້າພວກເຮາບໍເຂາໃຈກັ
ນ, ບໍພຽງເທ່ າໃດອາທິດ

ີ ສ
ໍ ັ້ ງໄສ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການພວພັນທາງດັ້ານ
ຫ ເທາໃດເດອນກໍຈະມີການແຕກແຍກກັນໂດຍບໍມຂ
ັ ຢ່າງດີ ແລະ ຖກຕອັ້ ງ ຖັ້າພວກເຮາສກສາລະອຽດ ແລະ ມີ
ທຸລະກິດ, ເຮາຈະເຮັດການຕັດສິນໃຈໄດັ້ເປນ
ການເອາໃຈໃສ່ຢ່າງແທັ້ຈງິ

6.2

ກໍານດທຸລະກິດຂອງທ່ ານໃຫັ້ດີ

ທ່ານມີຄວາມຄິດຫຍັງແທັ້ ທ່ານຕ ັ້ອງການເຮັດທຸລະກິດຫຍັງແທັ້ ທ່ານຕ ັ້ອງໄດັ້ລງໄປສກສາແຕ່ລະ
ີ ຮັ້ານອຸ ປະກອນການກະເສດ ແລະ ເມັດພັນພດມາຮັ້ານໜ່ ງ,
ດັ້ານສະເພາະ ສມມຸ ດວ່າ ທ່ານຕັ້ອງການເປດ
ິ ານຫຍັງ ລາຍການອຸ ປະກອນ ແລະ ເມັດພັນມີປະເພດຫຍັງແດ່ ສມມຸ ດວ່າທ່ານຕອັ້ ງການ
ທ່ານຈະເຮັດບໍລກ
ັ ຕອັ້ ງມີຄນທີ່ຮູ ຈັ້ ກ
ັ ການ
ັ ການປູ ກໝາກເງາະມາຢູ່ ນໍາ ເພ່ ອເປນ
ເຮັດຮັ້ານຂາຍເມັດພັນໝາກເງາະ, ຈໍາເປນ
ັ້ າັ້ ແລະ ວັດຖຸດບ
ັ້
ິ ແມ່ ນນໍາເຂາມາຈາກໃສ
ສ່ ງເສີມ ແລະ ແນະນໍາໃຫັ້ເຂາເຈ

ັ້ ດທີ່ຖີ່ຖັ້ວນ, ມັນຈະເຮັດໃຫັ້ທ່ານສັ້າງທຸລະກິດ ແລະ ປະສບຜນ
ການຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ຄນຄິ
ສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດຂຽນແຜນທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດັ້ຄບຖັ້ວນ ແລະ ສມບຸ ນ ຢ່າລມວ່າທ່ານຈະເລີ່ມທຸລະ
ັ້ ນລະອຽດເທ່ າທີ່ຈໍາເປນ
ັ ເທ່ າທຸລະກິດຈະສມບຸ ນແບບ
ກິດຂອງທ່ານໄດັ້ດີ ກໍຕເໍ ມ່ ອທ່ານມີປະສບການ ຫ ຂໍມູ
ັ້
ັ້
ເມ່ ອທ່ານສກສາພນຖານລາຍລະອຽດທຸ
ລະກິດໄດັ້ຢ່າງດີ, ທ່ານຕັ້ອງໄດັ້ທບທວນຂັນຕອນຕ່
າງໆທີ່
ັ້
່ ລງມປະຕິບດ
ັ ຕວຈ່ ງຖັ້າຈະມີການປ່ຽນແປງອັນໃດ
ເພ່ ອແກ ັ້ໄຂບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂນໃນຂະນະທີ
ັ ຢ່າງດີ ເພ່ ອສກສາການກໍານດທຸລະກິດໃຫັ້ລະອຽດ, ງ່ າຍດາຍ
ິ ສໍານກ ແລະ ພິດຈາລະນາເປນ
ຈໍາຕ ັ້ອງມີຈດ
ແລະ ກະທັດຮັດ ທ່ານຕັ້ອງໄດັ້ສກສາຄໍາແນະນໍາດັ່ງລຸ່ ມນີ ັ້
ກ່ າວມານັນັ້

ໄຈ ັ້ແຍກປະເພດທຸລະກິດຂອງທ່ານ
ັ ທຸລະກິດປະເພດໃດ ເຊັ່ນວ່າ: ຂາຍຍ່ ອຍ
ັ ເຈນວ່າເປນ
ກ່ ອນອ່ ນໝດ ທ່ານຕັ້ອງຮູ ໃັ້ ຫັ້ຊດ
ິ ານ, ເຮັດການຜະລິດສີນຄັ້າ ຫ ເຮັດການພັດທະນາໂຄງການໃດໜ່ ງ ທ່ານ
,ຂາຍຍກ, ຂາຍສ່ ງ, ເຮັດການບໍລກ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ສກສາລາຍລະອຽດຂອງປະເພດທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ແລັ້ວນໍາມາສະຫູ ບໃຫັ້ໄດັ້ວ່າທຸລະກິດ
ຈໍາເປນ
6.2.1

ຂອງທ່ານໃກ ັ້ຄຽງກັບປະເພດໃດແທ່
ຢ່າລມວ່າ ທຸລະກິດທຸກປະເພດແມ່ ນມີຄວາມແຕກຕ່ າງກັນ ຕັ້ອງການຄວາມຊໍານິ
ຊໍານານທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພ່ ອເຮັດໃຫັ້ທຸລະກິດມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນສູ ງສຸ ດ ຫາຍທຸລະກິດຂະໜ
າດນ ັ້ອຍຈະນອນຢູ່ໃນ 1 ຫ 2 ປະເພດທຸລະກິດໄປພັ້ອມໆກັນ ຖັ້າວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານນອນຢູ່ໃນຫາຍປະ
ເພດທຸລະກິດໄປພັ້ອມໆກັນ, ມັກຈະເຮັດໃຫທຸລະກິດທ່ານມີຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ ເພ່ ອຈະເຮັດໃຫັ້ເກີດປະ
ັ້
ັ ການທ່ ວໄປແລັ້ວ ທຸລະກິດຂະໜາດນ ັ້ອຍຈະດໍາເນີນໄປໄດັ້ດີ ຖັ້າເຈາຂອງທຸ
ີ ່າ
ສິດທິຜນ ໂດຍຫກ
ລະກິດຮູ ດັ້ ວ
ັ ປະເພດທຸລະກິດໃດ ແລະ ຫາວິທໃີ ຫັ້ມັນງ່ າຍຂນັ້
ເຂາເຮັດທຸລະກິດຫຍັງ ແລະ ເປນ
6.2.2

ຮັ້ານຂາຍຍ່ ອຍ

ັ້ ນຄັ້າຈາກຜູ ຂ
ັ້ າໂດຍກງ ໃຫັ້
ັ້ າຍສ່ ງປະເພດຕ່ າງໆ ແລະ ຂາຍສີນຄັ້
ທຸລະກິດຂາຍຍ່ ອຍຊສິ

ັ້ ໍລໂິ ພກ ບາງຮັ້ານຄັ້າຂາຍຍ່ ອຍການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ສັ້ອມແປງຕ່ າງໆໄປພັ້ອມກັນ ມີຮາັ້ ນຂາຍຍ່ ອຍໄປ
ແກ່ ຜູ ບ
ັ້ ນຄັ້າມາແລັ້ວບວກສ່ວນເພີ່ມເຂາລາຄາ
ັ້ ່ ອໃຫັ້ກຸ່ມລູກຄັ້າໃຊັ້ຈ່ າຍ
ັ້
ພັ້ອມໆກັນ ມີຮາັ້ ນຄັ້າຂາຍຍ່ ອຍຊສິ
ຊເພ
ັ ພະສິນຄັ້າ, ຊູບເປີມາເກັດ, ມີນມ
ີ າດ, ຮັ້ານຄັ້າພິເສດ,
ປະເພດຂອງຮັ້ານຂາຍຍ່ ອຍມີຊບ
ັ້
ຮັ້ານສະດວກຊ, ຮັ້ານຂາຍຍ່ ອຍທ່ ວໆໄປ
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6.2.3

ຮັ້ານຂາຍສ່ ງ

ັ້ ນຄັ້າຈາກຜູ ຜ
ັ້ ະລິດ ຫ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຕວແທນຈໍາໜ່າຍ ນໍາມາຂາຍຕໍ
ທຸກລະກິດຂາຍສ່ ງ ຊສິ
ັ ຈໍານວນຫາຍພໍສມຄວນ,
ໃຫັ້ແກ່ ຮັ້ານຄັ້າຂາຍຍ່ ອຍ ໂດຍທ່ ວໄປຮັ້ານຄັ້າຂາຍສ່ ງຈະເກັບສິນຄັ້າໄວັ້ໃນສາງເປນ

ັ ລູກຄັ້າ
ັ ການແລັ້ວ ຂາຍສ່ ງສິນຄັ້າໂດຍກງໃຫັ້ແກ່ ຜູ ບ
ັ້ ໍລ ິໂພກ ເພ່ ອແຂ່ງຂັນກັບຮັ້ານຂາຍຍ່ ອຍທີ່ເປນ
ຕາມຫກ
ິ ເຊ່ ອກັບຮັ້ານຂາຍຍ່ ອຍ ທຸລະກິດ
ຂອງຕນ ຮັ້ານຂາຍສງມັກຂະເຮັດການຈໍານ່ າຍສິນຄັ້າ ແລະ ການໃຫັ້ສນ

ັ້
ັ້ ນຕໍ
ັ້ າປະມານ 14% - 35 % ຂອງລາຄາຂາຍສ່ ງ ທີ່ພວກເຂາຂາຍອອກໃຫັ້ແກ່ ລູກ
ປະເພດນີຈະກໍ
າໄລຂັນຕ
ັ້ າເປນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ຮກ
ັ ຈໍານວນຫວງຫາຍ ຮັ້ານຂາຍສ່ ງຈະຊັ່ງຊ ັ້
ັ ສາສິນຄັ້າໄວັ້ໃນສາງເປນ
ຄັ້າ, ທຸລະກິດປະເພດນີຈໍ
ສິນຄັ້າຈໍານວນຫາຍ ເພ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ສ່ວນລຸ ດການຄັ້າ, ແຕ່ວ່າເວລາຂາຍຕັ້ອງໄດັ້ຂາຍເທ່ ອລະໜັ້ອຍໃຫັ້ແກ່ ຮັ້ານ
ັ້ ນຄັ້າຈາກຜູ ຜ
ັ້ ະລິດ ແລັ້ວບໍມກ
ີ ານປ່ຽນແປງຫຍັງ
ຄັ້າຍຂາຍຍ່ ອຍ, ສ່ວນຫາຍຮັ້ານຄັ້າຂາຍສ່ ງຈະຂາຍສ່ ງຈະຊສິ
ັ ທີ່
ັ້ າຍຍ່ ອຍໄດເລີຍ ຮັ້ານຂາຍສ່ ງຈະມີຊ່ ສຽງ ແລະ ເປນ
ເລີຍໃນຕວຂອງສິນຄັ້າ, ສາມາດ ນໍາໄປຂາຍໃຫັ້ແກ່ ຜູ ຂ
ຮູ ັ້ຈັກກັນດີໃນສັງຄມ
ິ ານ
ການບໍລກ
ັ້
ັ້ ໍລໂພກ
ິ
ບຸ ກຄນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃດໜ່ ງ, ເຂາຂາຍຄວາມສາມາດນັນໃຫັ້ແກ່
ຜູ ບ
ແລະ
່
ັ ການ
ິ ານໂດຍທ່ ວໄປຈະເປນ
ທຸລະກິດອນໆ ຈາກຄວາມສາມາດຂອງເຂາ ສິນຄັ້າສໍາເລັດຮູ ບຂອງການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່ າງໆ ບາງໂອກາດການບໍລກ
ິ ານຂາຍສິນຄັ້າ ໜັ້າທີ່ການ
ເຮັດວຽກ ແລະ ການບໍລກ
ສ່ ງເສີມ, ຮັ້ານຂາຍໂທລະສັບມີຖ ແລະ ຍັງສາມາດຂາຍອຸ ປະກອນໂທລະສັບມຖອີກດັ້ວຍ ລູກຄັ້າຂອງທຸລະ
6.2.4

ັ້ ່ ອຍໆ ແລະ ໃຫັ້ຄາໍ ແນະນໍາແກ່ ຜູ ບ
ິ ານມັກຈະມາຊຊໍັ້ າເລ
ັ້ ໍລກ
ິ ານການບໍລກ
ິ ານຂອງທຸລະກິດ
ກິດ ການບໍລກ
ັ້ ອງສອດຄ່ອງກັບການອະນຸຍາດຂອງລັດວາງອອກ
ິ ານນີຕັ້
ການບໍລກ

ິ ດ
ັ ທີ່
ສ່ວນໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງແຮມ, ຮັ້ານອາຫານ, ຮັ້ານຕັດຜມ, ຮັ້ານຊັກລີດ, ບໍລສ
ັ້
ິ ດ
ັ ກວດສອບບັນຊີ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ອອກແບບເຄຫາສະຖານ, ກໍລວມເຂາໃນປະເພດຂອງການບໍ
ປກສາ, ບໍລສ
ລິ
ການ
6.2.5

ການຜະລິດ

ັ ສິນຄັ້າເພ່ ອ
ິ ໃຫັ້ເປນ
ຜູ ເັ້ ຮັດການຜະລິດປະກອບສິນສ່ວນຂອງການຄັ້າ ຫ ແຕ່ງວັດຖຸດບ
ັ້
ັ້ ໍລໂິ ພກ ແລະ ກຸ່ ມທຸລະກິດອ່ ນໆ, ທຸລະກິດປະເພດນີຈະລວມເອ
ຕອບສະໜອງໃຫັ້ແກ່ ຜູ ບ
າທັງນາຍຊ່າງ ຫັດ

ັ້ ່ ຜະລິ
ີ
ຖະກໍາ ຜູ ທ
ດສິນຄັ້າຫັດຖະກໍາ ຈນຮອດຜູ ເັ້ ຮັດການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຄ: ລດຍນ, ເຮອບິນ ສິ່ງທີ່
ຫຍຸ ັ້ງຍາກທີ່ສຸ ດຂອງທຸລະກິດການຜະລິດ ແມ່ ນການຊອກຫາສິນຄັ້າ ຫ ສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ສອດຄ່ອງກັບ
ັ ກໍາລັງການຜະລິດຂອງໂຮງງານ ດັ່ງທີ່ເຮາຮູ ກ
ັ້ ນ
ັ ແລັ້ວວ່າ
ຄຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫາດ ແລະ ມີຍອດຂາຍພຽງພໍກບ
ບໍແມ່ ນເຮາຈະຜະລິດສິ່ງທີ່ເຮາຜະລິດໄດັ້ ເຮາຕັ້ອງຜະສິດສິ່ງທີ່ເຮາຂາຍໄດ
6.2.6

ການພັດທະນາໂຄງການ

ນັກພັດທະນາສັ້າງ ແລະ ຜະລິດສິ່ງຂອງສໍາເລັດຮູ ບທີ່ສາມາດຂາຍໄດັ້ ດັ້ວຍການ
ັ້ ນ ເພ່ ອໃຫັ້ສນ
ິ ຄັ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ອັນໂດຍທວໄປແລັ້ວ ນັກພັດທະນາທ່ ວ
ປະກອບສ່ວນພະຍາກອນຕ່າງໆເຂາກັ
ໄປຕ ັ້ອງຮູ ັ້ຄຸ ນຄ່າຂອງສິນຄັ້າໃນຕະຫາດ ກ່ ອນຈະລງມການຜະລິດນັນັ້ ໃນເມ່ ອການພັດທະນາໂຄງການໃດ
ັ້ ະລິດໂຄງການຈະຂາຍໃຫັ້ຜູຊ
ັ້ ມໃຊັ້ ຫ ຜູ ບ
ັ້ ໍລ ິໂພກ ຕວຢ່າງໜ່ ງຂອງຜູ ປ
ັ້ ະກອບການໄດັ້ສ ັ້າງ
ໜ່ ງສໍາເລັດລງ ຜູ ຜ
ັ້ ນຕອນໜ່ ງມາ, ນໍາໄປຂາຍໃຫັ້ແກ່ ຜູ ຂ
ັ້ າຍຍ່ ອຍໄດັ້ເລີຍ ຮັ້ານຂາຍສ່ ງຈະມີຊ່ ສຽງ ແລະ
ເຮອນຫງັ 1 ເຂາຈະຊດິ

ັ ທີ່ຮູ ຈັ້ ກ
ັ ກັນດີໃນສັງຄມເມ່ ອສາງສໍາເລັດແລັ້ວ ຜູ ກ
ັ້ ່ ຽວຈະຂາຍໃຫັ້ຜູຊ
ັ້ ມໃຊັ້ ອີກຕວຢາງ 1 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ເຈາະ
ເປນ
ັ້
ັ້
ັ້
່ ອນໜ່ ງ ເຂາເຈາຈະຄິ
ນໍາບາດານ
ໂດຍທ່ ວໄປການເຈາະນໍາບາດານບ
ດໄລລາຄາ 4,0000,00 ກີບປະຊາຊນ
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ັ້
ັ້ ່ ງຈະອອກແບບເຈາະນໍາບາດານໃໝ
່
ທີ່ຢູ່ຊນນະບດເຫັນວ່າມີລາຄາແພງ ບໍສາມາດຈ ັ້າງໄດັ້ ນັກພັດທະນາຜູ ໜ
່ທີມີລາຄາ 2,000,000 ກີບ ແຕ່ໃຊັ້ທໍ່ຂະໜາດນ ັ້ອຍກວ່າເພ່ ອໃຫັ້ລູກຄັ້າສາມາດຊສິ
ັ້ ນຄັ້ານີໄດັ້
ັ້
ການແກ ັ້ໄຂບັນຫາ
ັ ປະໂຍດສໍາລັບລູກຄັ້າ.
ິ ດ
ັ ທີ່ປະສບຜນສໍາເລັດມີດ່ ງນີ
ັ :ັ້ ພວກເຂາເຮັດແຕ່ ສິ່ງທີ່ເປນ
ບໍລສ
ັ ປະໂຫຍດຂອງລູກຄັ້າຂອງທ່ານແມ່ ນຕັ້ອງສາມາດໄຈ ັ້ແຍກ ແລະ ກໍານດບັນຫາ
ີ ່ໜ
ີ ່ ງຈະກໍານດສິ່ງທີ່ເປນ
ວິທທ
ທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານສາມາດແກ ັ້ໄຂໄດັ້.
6.2.7

ຕວຢ່າງ 1. ຮັ້ານສັ້ອມແປງລດໂອໂຕແກ ັ້ໄຂບັນຫາ, ລູກຄັ້າຕັ້ອງການຄວາມວ່ອງໄວ
ັ້
ແລະ ຄວາມເຊ່ ອຖ ຖັ້າວ່າທ່ານເຂາໃຈບັ
ນຫາ ແລະ ຄວາມຕອັ້ ງການຂອງລູກຄັ້າຂອງທ່ານມັນຈະຊ່ວຍໃຫັ້
ທຸລະກິດຂອງທ່ານມີໂອກາດປະສບຜນສໍາເລັດຢ່າງແທັ້ຈງີ .
ັ້
ັ້ ່ າ: ຂັ້າພະເຈາກໍ
ັ້ າລັງຫິວຫາຍ,
ຕວຢ່າງ 2. ເວລາລູກຄັ້າເຂາມາຮັ້
ານອາຫານແລັ້ວເວາວ
ັ້ າັ້ ວ
ຂັ້າພະເຈາຟ

ັ້ ່ ານຕັ້ອງໄດັ້ຄນຄິ
ັ້ ດກ່ ຽວກັບລູກຄັ້າຂອງທ່ານວ່າຈະແກ ັ້ໄຂ
ແລະ ບໍມເີ ງ ິນຫາຍ, ສະນັນທ
ັ້
ີ ກ ັ້
ບັນຫານໃຫັ້ເຂາເຈາໄດັ້ແນວໃດ,
ທ່ານຕັ້ອງເອາເຈ ັ້ຍອອກມາຈດກຽວກັບບັນຫາຂອງລູກຄັ້າ ແລະ ຫາວິທແ
ັ ວິທກ
ີ ານດັ່ງກ່ າວຖວ່າເປນ
ີ ານອັນໜ່ ງຂອງແຜນການເຮັດທຸລະກິດຂອງທ່ານ
ໄຂໃຫັ້ແກ່ ລູກຄັ້າ. ວິທກ

6.3

ັ້ າລັບທຸລະກິດ
ຄໍາຖາມທ່ ວໄປທີ່ຄວນຕັງສໍ

ຄໍາຖາມເໝາະສມທີ່ສຸ ດສໍາລັບທຸລະກິດຄະໜາດນ ັ້ອຍ, ໃຫັ້ທ່ານສກສາລາຍລະອຽດດັ່ງນີ:ັ້
ັ້
ັ້ໄຂບັນຫາໃຫັ້ແກ່ ລູກຄັ້າ
1. ບັນຫາຫຍັງທີ່ຂັ້າພະເຈາສາມາດແກ
(ກໍານດປະເພດທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ, ກໍານດລູກຄັ້າ)
ັ້
ັ ລູກຄັ້າເປາໝາຍຂອງເຮ
2. ໃຜເປນ
າ?
ັ້
ັ້
ັ້
3. (ເຮາຕັ້ອງການສິນຄັ້າໃຫັ້ໃຜ, ເຂາຈະຊ
ແນວໃດ,
ຊຢູັ້ ່ ໃສ, ຊເວລາໃດ)
ັ້
ັ້
4. ຂັ້າພະເຈາຈະສ
ສານກັບລູກຄັ້າເປາໝາຍແນວໃດ
(ເຮາຈະສສານແນວໃດ, ໃຊັ້ເຄ່ ອງມຫຍັງແດ່
ັ້ ງໃຈລູກຄັ້າໄດັ້ແນວໃດ)
,ຄວາມສໍາຄັນຂອງສິນຄັ້າເຮາເຂາເຖິ
ິ ານຫຍັງໃຫັ້ລູກຄັ້າ? ລູກຄັ້າຕັ້ອງການ ແລະ ການ
5. ເຮາຈະຕອບສະໜອງສິນຄັ້າ ຫ ບໍລກ
ິ ານຫຍັງແທັ້? ມີຫຍັງແດັ້ທ່ ເຮ
ີ າບໍສາມາດໃຫັ້ລູກຄັ້າໄດັ້ ?
ບໍລກ
ັ້ ່ ໃສ? (ຕັງຢູ
ັ້ ່ ບ່ອນທີ່ລູກຄັ້າໄດັ້ປະໂຫຍດຫຍັງແດ່) ?
6. ທຸລະກິດຕັງຢູ
ັ້ ດທຸດບ
ັ້ ່ ໃສ ? (ວັດຖຸນຫາຢາກບໍ
ັ ນັນຢູ
ິ ທີ່ຈໍາເປນ
ີ ັ້
7. ເຮາຈະຕັ້ອງຊວັ
, ລາຄາເໝາະສມບໍ)
ັ້ ່ ງຈັກຊ່ ວໂມງ ? (ລູກຄັ້າຈະສະດວກມາຊສິ
ັ້ ນຄັ້າເວລາໃດ? ສາມາດພບ
8. ເຮາຈະດໍາເນີນງານມໜ

ລູກຄັ້າໃນໂມງໃດ) ?
9. ເຮາຈະຈ ັ້າງໃຜມາເຮັດວຽກຊ່ວຍເຮາ ແລະ ໃຫັ້ຄ່າຈ ັ້າງເຂາເທາໃດ ? (ໃຜຈະເໝາະສມເຮັດ
ັ້ ່ າໃດ) ?
ວຽກນີ,ັ້ ຄ່າຈ ັ້າງທຸລະກິດປະເພດດຽວກັນນີເທ
10. ໃຜຈະຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຂາຍ, ການຊ,ັ້ ການບັນຊີ, ການຕະຫາດ ແລະ ຈໍລະ

ັ້ ະໜອງແນວໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ໜັ້າເຊ່ ອຖທີ່ສຸ ດ)
ຈອນແຈກຢາຍ (ເຮາຈະເລອກຜູ ສ
11. ເຮາຈະເຮັດໂຄສະນາ ແລະ ສ່ ງເສີມທຸລະກິດເຮາແນວໃດ ? (ສ່ ໂຄສະນາອັນໃດຈະເຂາັ້
ັ້
ັ້ ນ ທີ່ສຸ ດ)
ັ ຕນທ
ເຖິງລູກຄັ້າກຸ່ ມເປາໝາຍໄດັ້ດີ
ທ່ ສຸີ ດ ແລະ ປະຢດ
12.

ີ ວ່າເຮາມີຫຍັງ, ສິ່ງທີ່
ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຄູ່ແຂ່ງມີຫຍັງ? (ສິ່ງທີ່ຄູ່ແຂ່ງເຮັດໄດັ້ດກ

ັ ໄດັ້ມີຫຍັງ) ?
ຄູ່ ແຄງເຮັດບໍທນ
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ເຮາຈະເຮັດຫຍັງ ແລະ ເຮັດແນວໃດໃຫັ້ແຕກຕ່າງກັບຄູ່ແຂ່ງ? ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດ
ັ້ າໄປເຖິ
ັ້
ເຮັດໃຫັ້ຄວາມແຕກຕ່າງນັນເຂ
ງໃຈຂອງລູກຄັ້າ? (ແຕ່ຢ່າລມວ່າຄວາມແຕກຕ່ າງ ແລະ ຄວາມພໍໃຈ
ັ້
ເຫ່ ານັນແມ່
ນຢູ່ ໃນໃຈຂອງລູກຄັ້າບໍແມ່ ນຢູ່ ໃນໃຈຂອງທ່ານເອງ)
13.

ຄໍາຖາມສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ
ັ້ ນບໍຄກັນ ແລະ ແຕກຕ່ າງກັນໄປຕາມປະເພດ
ບັນຫາຂອງປະເພດທຸ ລະກິດທີ່ພບພໍແມ່
ຂອງທຸລະກິດ, ແຕ່ຢ່າລມວ່າ ການກໍານດທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະກວມເອາທັງຄໍາຖາມລວມ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊັ້
ັ້
ເຂາໃນທຸ
ລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ຄໍາຖາມສະເພາະຂອງປະເພດທຸລະກິດ
6.3.1

ຕວຢ່າງ ຄໍາຖາມສໍາລັບຮັ້ານຂາຍຍອ່ຍທີ່ຕັ້ອງໄດັ້ຄິດ
ັ້
 ຂັ້າພະເຈາຈະຮູ
ເັ້ ລ່ ອງລາວກ່ ຽວກັບຮູ ບແບບ

ແລະ ລດຊາດຂອງທຸລະກິດ
່
່
່
ັ້
ັ້ ຄນຂີລດ ຫ ຍ່ າງຜ່ານພໍທຈະຕັ
ັ້ ບໍ, ຂັ້າພະເຈາຈະໂຄສະນາແບບ
ັ້
ີ
ແນວໃດ ທີຕັງຂອງຮັ້ານຂອງຂັ້
າພະເຈາມີ
ງໄດັ້
ໃດຈ່ ງຈະເໝາະສມ?


ີ ຮັ້ານຢູ່ ຕະຫອດ, ບ່ອນທີ່ມີຄນຜ່ານມາຫາຍບໍ, ຫ ຈະເປດ
ີ ຮັ້ານຢູ່
ເຮາຈະເປດ

ີ ນຜ່ານມາຫາຍ?
ບ່ອນຫ່າງໄກ ລາຄາຖກແຕ່ບໍມຄ
ັ້
 ຂັ້າພະເຈາຈະຮັ
ກສາສິນຄັ້າໃນສາງຫາຍປານໃດ

ຈ່ ງຈະພຽງພໍສໍາລັບການຂາຍ

ັ ບັນຫາສໍາຄັນທີ່ສຸ ດ ທີ່ຮັ້ານຂາຍຍ່ ອຍຈະຕັ້ອງເອາໃຈໃສ່)
(ມັນເປນ
ຕວຢ່າງ ຂອງຮັ້ານຂາຍສ່ ງທີ່ຕ ັ້ອງໄດັ້ຖາມ
ັ້ ງມາເກັບຮັກສາໄວັ້ໃນສາງ ແລະ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຈະຕ ັ້ອງໄດັ້
ັ້
 ຂັ້າພະເຈາຈະຊ
ຫຍັ
ຊຕັ້ ່ ມ


ັ້ າເປນ
ັ ບໍທ່ ຈະໃຫັ້ລູ
ີ
ຂັ້າພະເຈາຈໍ
ກຄັ້າຕິດໜີ ັ້ ຫ ຈ່ າຍເງ ິນສດເທ່ ານັນັ້
ັ ການຊ່ວຍໃນການຈໍລະຈອນສິນຄັ້າຂອງ
ັ້ າໍ ໜ່າຍອ່ ນໆໄດັ້ບໍ ເພ່ ອເປນ
ຈະຕິດຕໍຜູຈ



ັ້ າເປນ
ັ ບໍທ່ ຈະຕ
ີ
ັ້ ຽວ
ຂັ້າພະເຈາຈໍ
ອັ້ ງເຮັດການຕະຫາດເອາເອງພຽງຜູ ດ


ເຮາ

ຫ

ວ່າຈະ

ັ້ ະລິດ
ເຮັດການຕະຫາດກັບຜູ ຜ

ກິດນີບໍັ້



ັ້ ່ ເຮັ
ີ ດການບໍລກ
ິ ານ
ຄໍາຖາມສໍາລັບຜູ ທ
ັ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານເທ່ າທຽມ ຫ ລ່ ນຜູ ອ
ັ້ ່ ນໃນທຸລະ
ຂັ້າພະເຈາມີ

ັ້
ັ້ ດບໍ
ັ້
ັ້
ິ ານທີ່ຂັ້າພະເຈາສັ້າງຂ
ຂັ້າພະເຈາຂາຍບໍ
ລກ
ນມານີ
ໝ
ັ້
ິ ານນີແພງ
 ຂັ້າພະເຈາັ້ ຈະຂາຍບໍລກ
ເພ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ກໍາໄລຫາຍ ຫ ຂາຍໃນລາຄາເໝາະ
ສມເພ່ ອໃຫັ້ມີລູກຄັ້າພຽງພໍສໍາລັບທຸລະກິດຢູ່ໄດັ້
ັ້
ັ້
ັ ບໍທ່ ຂັ້າພະເຈ
ີ
 ຈໍາເປນ
າຈະເຈາະຈ
ງສະເພາະລູກຄັ້າເປາໝາຍ
ຫ ຂາຍທ່ ວໄປບໍ


ຈໍາກັດ

ພຽງຄນດຽວ

ັ້
ັ ບໍທ່ ຂັ້າພະເຈ
ີ
່ ວມມກັບຜູ ອ
ັ້ ່ ນເຮັດທຸລະກິດ ຫ ຈະດໍາເນີນທຸລະກິດ
ຈໍາເປນ
າຈະຮ
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ັ້ ະລິດທີ່ຕ ັ້ອງຄິດ
ຄໍາຖາມສໍາລັບຜູ ຜ


ການທໍາທຸລະກິດເຮາຈະສັ້າງຜນເສຍຫາຍຫຍັງໃຫັ້ແກ່ ສະພາບແວດລັ້ອມ
ັ້ ນໜັ້ອຍທີ່ສຸ ດ)
ເຮາແກ ັ້ໄຂແນວໃດ? (ເພ່ ອຈະເຮັດໃຫັ້ເສຍຕນທ
ັ້ ແນວໃດ
 ເຮາຈະມີພະນັກງານສາມາດເຮັດວຽກນີໄດັ້

ຖັ້າມີ




ັ້
ັ ການສັ່ງຊຂອງລູ
ເຮາຈະສາມາດຜະລິດໃຫັ້ພຽງພໍກບ
ກຄັ້າແທັ້ບໍ
ັ້
ເຮາຈະຜະລິດສິນຄັ້າສິນຄັ້າພຽງສິນຄັ້າດຽວນີບໍ ຫ ຜະລິດສິນຄັ້າຫາກຫາຍ



ັ ຄູ່ແຂ່ງກັບເຮາ
ຜູ ໃັ້ ດເປນ

ປະເພດໃນສາຍຜະລິດຕະພັນນີ ັ້
ສາມາດແຂ່ງຂັນ

ເຮາມີຄວາມສາມາດຜະລິດສິນຄັ້າ

ຫ

ສິນຄັ້າໃດທີ່

ັ້ ດຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ ຽວກັບສັງຄມ
ຕັ້ອງໄດັ້ຄນຄິ
ີ ກິດຈະການໃໝ່ຂນັ້
ເສດຖະກິດຢູ່ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດທຸລະກິດ ສມມຸ ດວ່າ ທ່ານໄດັ້ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດເປດ
ັ້
ັ້ ດຂນມາ
ັ້
ມາ ຖັ້າເຫດການທີ່ທ່ານບໍປາຖະໜານັນເກີ
ທ່ານຈະສາມາດແກ ັ້ໄຂບັນຫານັນໄດັ້
ແນວໃດ ຫ ວ່າ
ັ້
ີ ທ
ິ ທ
ີ າງປະຄັບປະຄອງທຸລະກິດຂອງ
ທ່ານຈະປ່ອຍໃຫັ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານລມໄປຕໍ
ໜາັ້ ຕໍຕາ
ທ່ານຈະພໍມວ
ທ່ານໄປໄດັ້ບໍ

ັ້
ເພ່ ອຈະສກສາບັນຫານີໃຫັ້ລະອຽດ

ສະນັນັ້

ັ ທີ່ສຸ ດ
ທ່ານຈໍາເປນ

ທີ່ຈະຕັ້ອງໄດັ້ສກສາທ່າອຽ່ງທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນດັ້ານ

ັ້ ່ ນ: ລດຊາດ, ທ່າອຽ່ງຂອງທຸລະກິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຕ່ າງໆເຫ່ ານີເຊັ
6.3.2

ລດຊາດ

ິ ທິພນສູ ງ ຕໍການປຽ່ນແປງຢູ່ໃນສັງຄມຂອງພວກເຮາ ຍກ
ລດຊາດຂອງຄນເຮາມີອດ
ຕວຢ່າງ: ໃນໂລກນີ,ັ້ ໃນລະຫວ່າງປີ 1970 – 1990 ຄວາມນິຍມຂອງການນໍາໃຊັ້ລດຍນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່
ັ້ ນຫາຍ ຫັນມາໃຊັ້ລດຍນຂະໜາດນ ັ້ອຍປະຢດ
ັ້ ນ (ລດຕັ້ອງເປນ
ັ ນໍາມັ
ັ ລດປະເພດທີ່ກະທັດຮັດ, ສວຍ
ກີນນໍາມັ
ັ້ ນ) ຫາຍປະເທດຢູ່ ໃນໂລກ ໄດັ້ຮບ
ັ ນໍາມັ
ັ ຮູ ັ້ເຖິງການປຽ່ນແປງລດຊາດຂອງການນໍາໃຊັ້ຍານ
ງາມ ແລະ ປະຢດ
ັ້ ່ ງເກີດວິກດ
ິ ການໃນຊ່ວງນັນັ້ ສໍາລັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີ່ຜະລິດລດຍນຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ ນ
ພາຫະນະຊັ້າເກີນໄປ ສະນັນຈ
ັ ຢ່າງ
ແລະ ປະເທດເກາຫ ີ ທີ່ຜະລິດລດຍນຂະໜາດນ ັ້ອຍທີ່ມີຄວາມໜັ້າເຊ່ ອຖສູ ງ, ຈ່ ງປະສບຜນສໍາເລັດເປນ
ດີໃນໄລຍະນັນັ້

ແນວໂນ ັ້ມ
ັ້
ິ ່ ງທີ່ເຮາຕັ້ອງເຂາໃຈໃຫັ້
ີ ລດຊາດຂອງຄນ ຈະປຽ່ນແປງ ແລະ ຈະປຽ່ນແປງ
ມີສ່ ງໜ
ດຄ
ັ້
ັ ເລ່ ອງຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄປລ່ວງໜັ້າໄດັ້ຖກຕອັ້ ງທັງໝດ ເຮາມີຄວາມ
ໄປອີກເລອຍໆ,
ແຕ່ວ່າມັນກໍເປນ
ັ້ ນຂ່າວສານ ກ່ ຽວກັບການຄາດຄະເນແນວໂນ ັ້ມອາດຈະເກີດຂນັ້ ເຮາມີໜາັ້ ທີ່ຈະເບິ່ງ
ເຊ່ ອວ່າເຮາຍັງມີແຫ່ ງຂໍມູ
ັ້ ບສິ່ງທີ່ເຮາກໍາລັງເຮັດຢູ່ ,
ໄປທາງໜັ້າ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າ ເຮາຈະໄປທາງໃດ ແລະ ຈະເກີດຫຍັງຂນກັ
6.3.3

ແນ່ ນອນເຮາຕັ້ອງໄດັ້ເຮັດການວິໃຈ ຫ ພິຈາລານາ ແລະ ເຮັດບາງວຽກໃນທຸລະກິດ
ສິ່ງທໍາອິດທ່ານຕັ້ອງຫາອ່ານເອກະສານກ່ ຽວທຸລະກິດທີ່ທ່ານຈະເຮັດ ທ່ານອາດຈະຕ ັ້ອງ
ັ້ ່ ວມການສະແດງ ແລະ ງານປາຖະກະຖາທີ່ກ່ ຽວກັບທຸລະກິດທີ່ທ່ານກໍາລັງຈະເຮັດ, ນອກຈາກນັນັ້
ໄດັ້ເຂາຮ

ັ້ ່ ເຮັ
ີ ດທຸລະກິດ ຄັ້າຍຄກັນກັບທຸລະກິດທ່ານກໍາລັງຈະເຮັດຢູ່ ການອ່ານ
ເຮາຍັງຕັ້ອງໄດັ້ພບປະໂອັ້ລມກັບຜູ ທ
ັ ສໍາລັບຜູ ທ
ິ ຄວາມຈໍາເປນ
ັ້ ່ ຕັ້
ີ ອງການສກສາແນວ
ວາລະສານ ຫ ໜັງສພິມທີ່ກຽ່ວກັບທຸລະກິດຕ່ າງໆ ກໍຍ່ ງມີ
ັ້
ໂນ ັ້ມຂອງທຸລະກິດແຕ່ຢ່າລມວ່າ ເປາໝາຍຂອງເຮ
າແມ່ ນຕັ້ອງຮູ ັ້ກ່ ຽວກັບຄວາມມຸ ັ້ງຫວັງຂອງທຸລະກິດກຽ່ວ
ັ້
ັ້ໆນີ ັ້
ກັບແນວໂນ ັ້ມທີ່ຈະເກີດຂນໃກ
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6.3.4

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຄໍາວ່າເຕັກໂນໂລຊີຟງັ ໄປແລັ້ວ ມັນອາດຈະສັບສນ ແລະ ລວມເຖິງສິ່ງໃໝ່ໆໃນຕະຫາດ
ທ່ ວໄປ ເຕັກໂນໂລຊີອາດຈະລວມເຖິງເຄ່ ອງໃຊັ້ໃນເຮອນເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມຖ, ຍານພາຫະນະ
ັ້ ຍກັນການໂທລະທັດ, ວີດໂີ ອ, ເຄ່ ອງຊັກຜັ້າ ແລະ ລວມ
ດາວທຽມ ຍກຕວຢ່າງ ຄນສ່ວນຫາຍອາດຈະລງເຄີ
ັ້ ນອາດຈະເປນ
ັ ເລ່ ອງດີສໍາລັບນັກ ທຸລະ
ທັງເຄ່ ອງໃຊັ້ເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ປຸ ງແຕ່ ງອາຫານສິ່ງ ເຫ່ ານັນມັ
ັ ັ້ ລະກິດ ແລະ ສະແຫວງຫາກໍາໄລ, ສມມຸ ດວ່າ ທ່ານ
ກິດຂະໜາດນ ັ້ອຍ ເຊິ່ງຈະມີໂອກາດໃນການກໍຕງທຸ
ັ ເຕັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່ຈ່ ງສາມາດສ່ ງ ແລະ ຮັບໂດຍກງຜ່ານດາວທຽມ.
ສນໃຈໂທລະສັບຜ່ານດາວທຽມ ເປນ
ໂທລະສັບຜ່ານດາວທຽມແນ່ ນອນ

ັ ມາ ແລະ ຖັ້າຫາກປະສບ
ຕັ້ອງໄດັ້ໃຊັ້ເງ ິນຢ່າງມະຫາສານຈະໄດັ້ມນ
ັ້
ັ້
ຫາຍທ່ານເຊ່ ອໝັນໃນການມີ
ຜນກໍາໄລງາມຈາກໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂນ,

ຜນສໍາເລັດກໍສາມາດມີກາໍ ໄລສູງ,
ແນ່ ນອນຢູ່ ແລັ້ວ ນອກຈາກດັ້ານບວກແລັ້ວກໍຍງັ ມີດ ັ້ານລບຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຊັ່ນດຽວກັນ ສ່ວນຫາຍເຕັກໂນ
ັ້ ນຜນສໍາເລັດເຫ່ ານັນໄດັ້
ັ້
ັ້ ນ
ັ ສິ່ງໃໝ່ໃນ
ໂລຊີຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງ ບໍມໃີ ຜຈະສາມາດຍັງຍ
ໃນເມ່ ອສິນຄັ້ານັນເປ
ັ້
ັ 80% ຂອງສິນຄັ້າໃໝ່ ທີ່ນໍາເຂາມາສູ່
ການປະຕິບດ
ຕະຫາດ ຈະບໍປະສບຜນສໍາເລັດ ຫ ຕາຍໄປແຕ່ ເລີ່ມຕນັ້
6.3.5

ພິຈາລະນາແນວໂນ ັ້ມຂອງທຸລະກິດໃນອະນາຄດ

ຜ່ານມາເຮາໄດັ້ສກສາເຖິງ ລດຊາດ, ແນວໂນ ັ້ມ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພວກເຮາໄດັ້
ເອາໃຈໃສ່ໃນຂອບເຂດກວັ້າງໆ
ຂອງທຸລະກິດທີ່ອາດຈະສາມາດກະທບໃສ່ແນວຄວາມຄິດທຸລະກິດຂອງ
ັ້ າໃຈວ
ັ້
ັ ສິ່ງ
່ າ ມີຫາຍແນວໂນ ັ້ມທີ່ຄັ້າຍຄກັນໃນຊຸມຊນທັ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮາ, ມັນເປນ
ພວກເຮາ ດັ່ງນັນເຂ
ສໍາຄັນທີ່ພວກເຮາຄວນເອາໃຈໃສ່ໃນສິ່ງເຫ່ ານີ ັ້ ຍກຕວຢ່າງວ່າ ທ່ານຈະເຮັດທຸລະກິດໃນຕວເມອງນ ັ້ອຍໆທີ່
ັ້ ງບໍທນ
ັ ຊນນະບດເຊິ່ງໃນຂອບເຂດນີຍັ
ັ ມີອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດຫຍັງທັງໝດ ແລະ ຄນໃນທັ້ອງຖິ່ນນີ ັ້
ເປນ
ັ້ າທີ່ງາມ ແລະ ລາຄາແພງ, ມັນຈະ
ັ້
ັ ພຽງຊາວກະສິກອນ ແລະ ທ່ານຕ ັ້ອງເຂາໃຈວ
່ າ ທ່ານຈະຂາຍເສອຜັ້
ກໍເປນ
ັ້ າທີ່ມີສສ
ີ ນ
ັ ແລະ ເໝາະສມກັບຄນໃນທັ້ອງຖິ່ນນີ,ັ້ ຊາວບັ້ານຈໍານວນຫາຍ
ບໍເໝາະສມ, ທ່ານຕັ້ອງຂາຍເສອຜັ້
ັ້ ອຜັ້
ັ້ າທີ່ມີຄວາມທນທານສູ ງ, ເຄ່ ອງມ ແລະ ຝຸ່ ນເຄມີທ່ ໃຊັ້
ັ້
ີ ເຂາໃນການທໍ
ຈະມັກຊເສ
າການຜະລິດ ແຕ່ທ່ານ

ີ ໍ
ຕ ັ້ອງຢ່າລມວ່າທ່ຕ ັ້ອງຄໍານງເຖິງແນວໂນ ັ້ມຂອງສັງຄມ ທີ່ມັນອາດຈະກະທບກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນຫັ້າປຕ
ໜັ້າ, ບໍມໃີ ຜສາມາດຄາດຄະເນໄດັ້ຖກຕ ັ້ອງໝດທຸກຢ່າງ, ແຕ່ວ່າເຮາຕອັ້ ງຮູ ວັ້ ່ າ ທຸລະກິດເຮາຈະມີການປຽ່ນ
ີ າັ້ ງໜັ້າ
ແປງໄປແນວໃດໃນຫັ້າປຂ

6.4

ການວິເຄາະຈຸດກຸ ັ້ມທນ (ທຸລະກິດຂອງເຮາຈະໃຊັ້ເວລາດນປານໃດຈິ່ງຈະໄດັ້ເງ ິນຄນ)

ັ້
ີ ທຸລະກິດຂນມາ,
ັ້ ໍລຫ
ິ ານສ່ວນຫາຍມີຄວາມກັງວນທີ່ສຸ ດ ເມ່ ອເປດ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານຍັງບໍທນ
ັ ຮູ ວັ້ ່ າຈະ
ຜູ ບ
ຜູ ບ
ັ້ ບທຸລະກິດຂອງເຂາ, ຖັ້າທ່ານມີຄວາມຮູ ສັ້ ກແບບນີເກີ
ັ້ ດຂນກັ
ັ້ ບໂຕຂອງທ່ານເອງ, ມັນມີ
ເກີດຫຍັງຂນກັ
ຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸ ດໃນການຄາດຄະເນຢ່າງລະມັດລະວັງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ເອາໃຈໃສ່ຜນຂອງການຄາດ
ັ້
່ າທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະປະສບຜນສໍາເລັດ ຫ
ຄະເນນັນັ້ ການຄາດຄະເນນີ ັ້ ຈະຊ່ວຍທ່ານມີຄວາມໝັນໃຈວ
ັ້
ລມເຫ
ວ ຈະມີຄວາມຮູ ສັ້ ກແນວໃດເມ່ ອການຄາດຄະເນວ່າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະມີກາໍ ໄລ ກ່ ອນທີ່ທ່ານຈະ
ັ ັ້ ນວ່າທ່ານຈະສາມາດປະສບ
ັ ຕວຈິງ, ແນວໃດກໍຕາມການຄາດຄະເນເຫ່ ານັນັ້ ບໍສາມາດຢງຢ
ລງມປະຕິບດ
ັ້
ັ ການເຮັດ
ັ້ ່ ຈະກໍ
ີ
ຜນສໍາເລັດແທັ້ໆ ແຕ່ວ່າ ມັນກໍສາມາດສັ້າງຄວາມໝັນໃຈໃຫັ້
ແກ່ ຜູ ທ
ສາັ້ ງທຸລະກິດນັນັ້ ມັນເປນ
ັ້
ັ້
ັ
ໃຫັ້ການມີຄວາມໝັນໃຈໃຫັ້
ແກ່ ເຈາຂອງທຸ
ລະກິດທີ່ຈະລງມປະຕິບດ
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6.4.1

ລາຍຮັບຈາກການຂາຍ

ລາຍຮັບຈາກການຂາຍປະກອບມີເງ ິນທີ່ໄດັ້ມາຈາກກິດຈະກໍາການຂາຍ ໃນການດໍາເນີນ
ີ ນ
ັ ັ້
ທຸລະກິດໃນແຕ່ລະອາທິດ, ໃນແຕ່ລະເດອນ ຫ ພາຍໃນປນ
ັ້ ນຄງທີ່
6.4.2 ຕນທ
ັ້ ນຄງທີ່ນັນຈະບໍ
ັ້
ັ້ ນຄງທີ່ທີ່ບໍປ່ຽນແປງ
ຕນທ
ປ່ຽນແປງໄປຕາມກິດຈະກໍາທີ່ເຮັດນັນັ້ ຕນທ
ັ້ ນຄງທີ່ຈະລວມເອາຄ່າເຊ່ າ ປະກັນໄພ ແລະ ລາຍຈ່ າຍອ່ ນໆທີ່ບໍປ່ຽນແປງ
ຕາມເວລາເດອນປີ ຕນທ
ັ້ ນຂອງການຂາຍ
ັ້
6.4.3 ກໍາໄລຂັນຕ

ເຮາຈະໄດັ້ເງ ິນມາເທ່ າໃດໃນການຂາຍແຕ່ລະເທ່ ອ ພາຍຫງັ ເຮາໄດັ້ຂາຍ ແລະ ຮັກຄ່າໃຊັ້
ັ້ ອໃນລາຄາ
ັ້
ັ້ ນທາງກງໃນການຂາຍນັນັ້ ຍກຕວຢ່າງວ່າ ເຮາຊເສ
ຈ່ າຍຕນທ
50,000 ກີບ ແລັ້ວທ່ານນໍາມາຂາຍ
ັ້ ນັ້ 50,000 ກີບ
100,000 ກີບ ທ່ານມີກາໍ ໄລຂັນຕ

6.4.4

ຈຸດກຸ ັ້ມທນ

ແມ່ ນຈໍານວນເງ ິນທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານຕັ້ອງການ ແຕ່ລະມ ັ້ ແຕ່ລະອາທິດ ເພ່ ອຈ່ າຍຕນັ້
ັ້ ນຄງທີ່ ຈໍານວນເງ ິນດັ່ງກ່ າວບໍໄດັ້ລວມເອາກໍາໄລທີ່ທ່ານຕັ້ອງການ
ທນທາງກງ ແລະ ຕນທ

6.5

ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍ

ີ ໍາອິດຂອງ
ວຽກທໍາອິດຂອງທ່ານ ແມ່ ນການຄາດຄະເນຍອດຂາຍຕໍເດອນຂອງທຸລະກິດສໍາລັບປທ
ັ້ ນ
ັ ວຽກທີ່ຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ສໍາຄັນທີ່ສຸ ດໃນການວາງແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ການດໍາເນີນງານ, ວຽກນີເປ
ັ້
ັ້ ່ ກັບຄວາມຖກຕັ້ອງຂອງການຄາດຄະເນຍອດຂາຍຕ ັ້ອງ
ຂອງທ່ານ ຜນສໍາເລັດຂອງການຄາດຄະເນນີຈະຂ
ນຢູ

ັ້ ງ
ັ້
ັ ຈິງທີ່ທຸລະກິດຈະປະສບຜນສໍາເລັດ ຕັ້ອງອີງໃສ່ຍອດຂາຍທີ່ເກີດຂນຈິ
່ າ ທ່ານຕັ້ອງອີງໃສ່ຄວາມເປນ
ເຂາໃຈວ
ຖັ້າຄາດຄະເນຍອດຂາຍສູງເກີນໄປ ການຄາດຄະເນກໍຈະເຮັດໃຫັ້ທ່ານມີເງ ິນພຽງພໍສໍາລັບການດໍາເນີນງານທີ່
ສູງ, ແຕ່ວ່າຖັ້າຫາກ ທ່ານຄາດຄະເນຍອດຂາຍຕໍາເກີນໄປ ມັນຈະເຮັດໃຫັ້ທ່ານບໍມເີ ງ ິນໃຊັ້ຈ່ າຍໃນການດໍາເນີນ
ງານ
ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍມີຄວາມແຕກຕ່ າງກັນໄປ ຕາມແຕ່ ລະປະເພດຂອງທຸລະກິດ ເຮາຈະຍກ
ຕວຢ່າງສໍາລັບຮັ້ານຂາຍຍ່ ອຍເທ່ ານັນັ້
6.5.1
ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍຂອງຮັ້ານຂອຍເຄ່ ອງຍ່ ອຍ

ີ ານໃນການຄາດຄະເນຍອດຂາຍທີ່ງ່ າຍທີ່ສຸ ດ ແມ່ ນຕັ້ອງໄດັ້ຮູຍັ້ ອດຂາຍຂອງຮັ້ານ
ວິທກ
ັ້
ັ ັ້ ນມາ
ຂາຍຍ່ ອຍທີ່ຄັ້າຍຄກັບຮັ້ານທີ່ຈະກໍຕງຂ
ຍກຕວຢ່າງວ່າ ຮັ້ານດັ່ງກ່ າວ ມີຍອດຂາຍ 500,000 / ມ ັ້
ຍອດຂາຍຕໍເດອນແມ່ ນ 500,000 x 30 = 15,000,000 ກີບ
ຖັ້າທ່ານຕັ້ອງການຍອດຂາຍໃນ ໜ່ ງປີ ຕັ້ອງເອາ 500,000 x 360 =
ັ້
ີ ່ ງກ່
ັ າວກໍບໍສາມາດຖກຕັ້ອງຕະຫອດໄປ ຍ ັ້ອນວ່າເຈາຂອງຮັ້ານ
180,000,000 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ວິທດ
ັ້
ຂາຍຍ່ ອຍເຫ່ ານັນອາດຈະບໍ
ບອກຄວາມຈິງ, ແຕ່ວ່າຖັ້າຫາກເຮາຖາມຫາຍບ່ອນ ແລະ ຄາດຄະເນຢ່າງເໝາະ
ສມ ເຮາກໍຈະໄດັ້ຕວເລກທີ່ເໝາະສມມາຄາດຄະເນໄດັ້

ຕວຢ່າງ ຄາດຄະເນຍອດຂາຍຮັ້ານຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກາໍ ຂອງ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ, ນາງ
ີ ຮັ້ານຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກາໍ ໜ່ ງຮັ້ານ, ພາຍຫງັ ທີ່ໄດັ້ຖາມໝູ່ຜູ ທ
ີ ຮັ້ານ
ັ້ ່ ເຄີ
ີ ຍເປດ
ແກ ັ້ວຕາ ຕັ້ອງການເປດ
ັ້
ັ້ ເຄີຍເປດ
ີ ຮັ້ານປະເພດນີມາກ່
ປະເພດດຽວກັນໃນເຂດນີ ັ້ ອິງໃສ່ປະສບການທີ່ເຂາເຈາໄດັ້
ອນ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ
ັ ັ້ ນວ່າ ຍອດຂາຍປີ
ສາມາດຄາດຄະເນຍອດຂາຍ 50,000,000 ກີບ ຈາກປະສບການຂອງເພີ່ນເອງໄດັ້ຢງຢ
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ີ ໍາອິດ ເທ່ າກັບ 50,000,000 x 80% = 40,000,000 ນາງ
ທໍາອິດຕໍ່າກ່ ວາ 20 % ຍອດຂາຍປທ
ັ ເດອນ, ຈ່ ງຈໍາເປນ
ັ ຕັ້ອງມາ ຫານ 12 (40.000.000/12 =
ແກ ັ້ວຕາ ຄາດຄະເນຍອດຂາຍເປນ
3,333,3333 ເພ່ ອໃຫັ້ການຄິດໄລ່ງາຍ ເຮາຄ່າ 3,300,000 ກີບ ຕໍເດອນ) ໃນການຂາຍຜະລິດຕະພັນ

ີ ຮັ້ານໃໝ່ ຍອດຂາຍຈະຕໍາໃນການ
ສິນຄັ້າກະສິກາໍ ປ່ຽນແປງໄປຕາມລະດູການ. ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸ ດ ເວລາເປດ
ີ າຍລະອຽດລຸ່ ມນີ:ັ້
ຄາດຄະເນຕວຈິງ ໄດັ້ມລ
ຕາຕະລາງທີ 1
ເດອນ

ີ ່ ີ 1 ມິຖຸນາ 2012 - ກຸມພາ 2013
ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍປທ
ລາຍຮັບ

ເດອນທີ່: 1 ມີນາ
ເດອນທີ່: 2 ເມສາ

ເດອນທີ່: 3 ພດສາພາ
ເດອນທີ່: 4 ມິຖຸນາ
ເດອນທີ່: 5 ກໍລະກດ
ເດອນທີ່: 6 ສີງຫາ
ເດອນທີ່: 7 ກັນຍາ
ເດອນທີ່: 8 ຕຸ ລາ

ເດອນທີ່: 9 ພະຈິດ
ເດອນທີ່: 10 ທັນວາ

ເດອນທີ່: 11 ມັງກອນ
ເດອນທີ່: 12

ລວມຍອດຂາຍໃນໜ່ ງປີ :
6.5.2

20% ຕໍາກ່ ວາແຜນ

2,700,000

10% ຕໍາກ່ ວາແຜນ

3,000,000

20% ສູ ງກ່ ວາແຜນ (ໂຄສະນາ + ລະດູການ)

4,000,000

ຍອດຂາຍປກກະຕິ

3,300,000

10% ຕໍາກ່ ວາແຜນ (ຍ ັ້ອນລະດູການ)

3,000,000

10% ຕໍາກ່ ວາແຜນ (ຍ ັ້ອນລະດູການ)

3.000.000

10% ຕໍາກ່ ວາແຜນ (ຍ ັ້ອນລະດູການ)

3,000,000

10% ສູ ງກ່ ວາແຜນ (ໃກ ັ້ເທດສະການ)

3,700,000

20% ສູ ງກ່ ວາແຜນ

4,000,000

30% ສູ ງກ່ ວາແຜນ

4,300,000

30% ຕໍາກ່ ວາແຜນ (ຍ ັ້ອນລະດູການ)

2,300,000

20% ຕໍາກ່ ວາແຜນ

2,700,000
39,000,000

ັ້ ນຄງທີ່
ການຄາດຄະເນຕນທ

ັ້
ສໍາລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ ັ້ອຍໂດຍທ່ ວໄປ ຈະປະສບຜນສໍາເລັດ ຫ ລມເຫ
ວ ແມ່ ນ
ັ້ ບການເຮັດໃຫັ້ຕນທ
່ ມຕນທຸ
ັ້ ນຕໍ່າ ຜູ ທ
ັ້ ລະກິດ ຄວນຈະຫາວິທເີ ຮັດໃຫັ້ຕນທ
ັ້ ນຕໍ່າໂດຍການໃຊັ້
ັ້ ່ ຈະເລີ
ີ
ຂນກັ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ
ຫັ້ອງຫວ່າງທີ່ຕນມີໄວັ້ແລັ້ວ, ສາງ, ສະຖານທີ່ຫວ່າງ ຫ ການເຊ່ າອາຄານທີ່ມີລາຄາຕໍ່າ ນອກຈາກນີ ັ້ ຜູ ບ
ັ້
ຈະຕັ້ອງໄດັ້ເອາໃຈໃສ່ຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍທີ່ເກີດຂນໃນເດ
ອນ ລວມມີຄ່າເຊ່ າ, ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍສາທາລະນະປະໂພກ, ການ
ຈ່ າຍຄ່າພາສີ, ປະກັນໄພ ແລະ ອ່ ນໆ ບາງຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍອາດຈະຈ່ າຍເທ່ ອດຽວສໍາລັບໝດປີ, ຖັ້າທ່ານຕ ັ້ອງ
ັ ເດອນກໍເອາມາຫານໃຫັ້ 12
ສະແດງຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍເປນ
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ຕວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ການຄາດຄະເນຮັ້ານຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກາໍ ຂອງ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ
ັ້ ນໝູນວຽນທີ່ຄິດໄລ່ເປນ
ັ ເດອນ
ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ຄາດຄະເນຕນທ

ຕາຕະລາງທີ 2

ລາຍຈ່ າຍ

ຄ່າເຊ່ າ, ອາກອນ, ການບໍາລຸ ງຮັກສາ

ມູນຄ່າ
385.000

ກໍາມະກອນ
ັ້ ໄຟຟ
ັ້ າັ້
ຄ່ານໍາ,

360.000

ໂຄສະນາ

100.000

ໂທລະສັບ
ເຄ່ ອງໃຊັ້ຫັ້ອງການ

60.000

ປະກັນໄພ
ການຂນສ່ ງ

50.000

ພະນັກງານບັນຊີ
ັ້ ນ
ໜີສິ

60.000

80.000

90.000
70.000
50.000

ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍອ່ ນໆ

200.000

ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍໃນເດອນ
1.065.000
ຈາກຕວຢ່າງນີ,ັ້ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ຕັ້ອງຮູ ວັ້ ່ າ ລາຍຈ່ າຍພາຍໃນ 1 ເດອນ ຕັ້ອງມີກາໍ ໄລ
ັ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍໃນການຂາຍສິນຄັ້າ ຖັ້າໄດັ້ຂາຍສິນຄັ້າແລັ້ວໄດັ້ກາໄລ 1,605,000
1,605,000 ກີບ ເພ່ ອເປນ
ັ້ ນຄງທີ່ ຄູນ
ັ ຂອງຕນເອງເລີຍ, ຖັ້າເຮາຕັ້ອງການຄິດໄລ່ຕນທ
ກີບ / ເດອນ, ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ກໍຈະມີກາໍ ໄລເປນ
ໃຫັ້ 12 (1,605,000 x 12 = 19,260,000 ກີບ)
6.5.3

ການຄາດຄະເນກໍາໄລຂອງການຂາຍ
ັ້
ັ້ າຍສິນຄັ້າຕ ັ້ອງເຂາໃຈວ
່າ
ສໍາລັບຜູ ຂ

ພາຍຫງັ ທີ່ເຂາຂາຍສິນຄັ້ານຈໍານວນໜ່ ງອອກໄປ
ັ້ ນທີ່ຂາຍ ເຂາເຈາຈະເຫ
ັ້
ັ້ ນ
ແລັ້ວນໍາມາຫັກຕນທ
ອກໍາໄລເທ່ າໃດ ? ຈໍານວນເງ ິນທີ່ເຫອຈາກການຫັກຕນທ
ັ ຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍໃນການຂາຍ ຈໍານວນທີ່ເຫອຈາກການໃຊັ້ຈ່ າຍຈາກການຂາຍ ຈ່ ງຈະ
ສິນຄັ້າທີ່ຂາຍຈະນໍາໄປເປນ
ັ້
ັ ກໍາໄລຂອງເຈາຂອງທຸ
ເປນ
ລະກິດ
ເຮາມາເບິ່ງການຄິດໄລ່ກໍາໄລຂອງການຂາຍສິນຄັ້າຂອງຮັ້ານ

ນາງ ແກ ັ້ວຕາ, ນາງ
ັ້ ນຄັ້າ 10,500 ກີບ ແລັ້ວນໍາມາຂາຍ 25,000 ກີບ, ອີກສິນຄັ້າຕວໜ່ ງລາວຊ ັ້ 1,500 ກີບ
ແກ ັ້ວຕາ ຊສິ
ລາວນໍາມາຂາຍ 3,500 ກີບ ນໍາຕວເລກທັງໝດມາຄິດໄລ່ ໃສ່ຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ຕາຕະລາງທີ 3

ັ້ ນສໍ
ັ້ າລັບຮັ້ານຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກາໍ ຂອງ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ
ການຄິດໄລ່ກໍາໄລຂັນຕ

ັ້ ນສິນຄັ້າ
ຕນທ
ິ ານອ່ ນໆ
ການຫຸ ັ້ມຫໍ່ ແລະ ບໍລກ

ສິນຄັ້າ (1)

ລາຄາຂາຍ
ັ້ ນັ້
ກໍາໄລຂັນຕ
ລວມ: 28,500 – 16,000 = 12,500

ສິນຄັ້າ (2)

ລວມ

10,500

1,500

12,000

3,000

1,000

4,000

25,000

3,500

28,500

11,500

1,000

12,500

ັ ພຽງຕວຢ່າງ, ຖັ້າຫາກ ທ່ານ ມີສນ
ິ ຄັ້າຫາຍຢ່າງ
ໝາຍເຫດ: ການຄິດໄລຂັ້າງເທິງນີ ັ້ ມັນເປນ
ິ ໄລ່ຕາມນັນັ້
ແມ່ ນໃຫັ້ຄດ
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ັ້ ນສໍ
ັ້ າລັບທຸ ລະກິດໃໝ່
ການຄິດໄລ່ກໍາໄລຂັນຕ
ິ ານທີ່ເຮາຂາຍ, ຂຽນລາຍການສິນຄັ້າທີ່ເຮາຂາຍລວມເອາ
 ສໍາລັບສິນຄັ້າ ແລະ ບໍລກ

6.5.4

ັ້ ນສິນຄັ້າທີ່ຊ ັ້ + ຄ່າແຮງງານທາງກງ +
ຄ່າແຮງງານທີ່ໃຊັ້ສໍາລັບແຕ່ລະສິນຄັ້າ ແລະ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍຕ່ າງໆ, ຕນທ
ຄ່າຫຸ ັ້ມຫໍ່
ັ້ ນສິນຄັ້າທີ່ຂາຍ
ຕນທ
ສິນຄັ້ານັນັ້

ັ້ າມາບວກເຂາກັ
ັ້ ນ ເຮາໄດັ້
 ຖັ້າເຮາມີລາຍການທັງໝດຂອງຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍ, ຫງັ ຈາກນັນເຮ
 ນໍາເອາລາຄາຂາຍຂອງສິນຄັ້ານັນັ້

ັ້ ນຂາຍແລັ້ວເຮາກໍໄດັ້ກາໍ ໄລຂັນຕ
ັ້ ນຂອງແຕ
ັ້
່ ລະ
ໃຫັ້ຕນທ

 ສໍາລັບລາຄາຂາຍສິນຄັ້າ
ສິນຄັ້າ

ັ້ ນຂາຍຂອງແຕ່ ລະ
ມາຂຽນລງທາງລຸ່ ມຂອງຕນທ

ັ້ ນມາຫານໃຫັ້
ັ້
 ນໍາເອາກໍາໄລຂັນຕ
ລາຄາຂາຍ

ັ້ ນັ້
ແລັ້ວນໍາມາຫານເປເີ ຊັນກໍາໄລຂັນຕ

ສໍາລັບແຕ່ລະສິນຄັ້າ

ັ້ ບທຸກໆສິນຄັ້າທີ່ເຮາຂາຍ,
ິ ຄັ້າຫາຍຕວ
 ເຮັດແບບດຽວກັນນີກັ
ເຮາອາດຈະມີສນ
ັ ສິບ ຫ ຊາວ ອັນ ມັນຈະດີທ່ ສຸີ ດຖັ້າເຮາຄິດໄລັ້ເປນ
ັ ເປເີ ຊັນ
ອາດຈະເປນ
 ຄາດຄະເນຂາຍແຕ່ລະສິນຄັ້າ ຫ ກຸ່ ມສິນຄັ້າທີ່ທ່ານຄິດວ່າຈະຂາຍ
ັ້ ນັ້
ັ ເປີເຊັນຂອງກໍາໄລຂັນຕ
 ຄູນຍອດຂາຍຂອງແຕ່ລະສິນຄັ້າ ຫ ສິນຄັ້າໃຫັ້ກບ
ັ້ ນຂອງໝ
ັ້
ັ້ ນລວມ
ັ້
 ບວກກໍາໄລຂັນຕ
ດທຸ ກໆສິນຄັ້າທີ່ມີ ເພ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ກາໍ ໄລຂັນຕ

ັ້
ີ າຫານໃຫັ້ກໍາໄລັ້ຂນຕ
ັ ັ້ ນຂອງໝ
 ເອາຍອດຂາຍໝດປມ
ດປີ ແລັ້ວນໍາໄປຄິດໄລ່ເປເີ ຊັນ

6.6

ການຄາດຄະເນຈຸດກຸ ັ້ມທນສໍາລັບຍອດຂາຍຂອງທຸດລະກິດ

ັ້ ນຄງທີ່ຂອງແຕ່ ລະເດອນສໍາລັບທຸລະກິດຂອງເຮາ ແລະ ເຮາກໍ
ການຄິດໄລ່ໃນຜ່ານມາ ເຮາມີຕນທ
ີ ໄໍ ດັ້,
ສາມາດຄາດຄະເນລາຍຮັບຂອງແຕ່ລະເດອນ, ສະນັນັ້ ເຮາສາມາດຄິດໄລ່ຈຸດກຸ ັ້ມທນຂອງເດອນ ຫ ປກ
ສາມາດຄິດໄລ່ຈຸດກຸ ັ້ມທນດັ່ງນີ ັ້ :

ການຄາດຄະເນຈຸດກຸ ັ້ທນຂອງຍອດຂາຍ

ຕາຕະລາງທີ 4

A

B

C

ັ້ ນຄງທີ່
ຕນທ
ໃນ 1 ປີ

ເປີເຊັນລໍາໄລ
ັ້ ນລະເລ
ັ້
່ຍ
ຂັນຕ

ຈຸດກຸ ັ້ມທນຂອງ
ຍອດຂາຍ1ປີ

19,260,000 ກີບ

0,382

50,418,800 ກີບ

6.6.1

ການຄິດໄລ່ກໍາໄລຂອງທຸ ລະກິດ

ທ່ານຈ່ ງມີກາໍ ໄລໃນ
ັ ຈໍານວນທີ່ຕໍ່າກວ່າ
ຕວຢ່າງທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍໄດັ້ພຽງ 31,158,800 ກີບ ເປນ
ັ ພຽງການຄາດຄະເນ
50,418,800 ກີບ ສະແດງວ່າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະຂາດທນ ຕວເລກດັ່ງກ່ າວມັນເປນ
ັ້ ດວັ້ ຍການຫຸ ດຕນທ
ັ້ ນຄງທີ່ ຫ ເພີ່ມຍອດ
ັ ປຸ ງໃຫັ້ການຄາດຄະເນດີຂນໄດັ້
ີ ບ
ສະນັນັ້ ເຮາສາມາດຊອກຫາວິທປ
ັ້
່ ມຍອດຂາຍເຖິງ 55,000,000 ກີບ ເຮາສາມາດຄິດໄລ່ກໍາໄລໄດັ້ດັ່ງນີ:ັ້
ຂາຍໃຫັ້ຫາຍຂນສາມາດເພີ
ສມມຸ ດວ່າ

ທ່ານຄາດຄະເນຍອດຂາຍລ່ ນຈໍານວນຈຸດກຸ ັ້ມທນ
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ຍອດຂາດ ລ່ ນຈຸດກຸ ັ້ມທນ: 55,000,000 – 50,418,800 ກີບ = 4,581,200
ຄິດໄລ່ກໍາໄລ 4,581,200 x 0,382 = 1,750,018
6.6.2

ຖັ້າການຄາດຄະເນຂອງເຮາຂາດທນ

ຖັ້າວ່າການຄາດຄະເນຈຸດກຸ ັ້ມທນສະແດງວ່າ ມີການຂາດທນ ເຮາເຮັດແນວໃດ?ກ່ ອນ
ັ ພຽງການຄາດຄະເນເທ່ າ ເຊິ່ງເຮາຍັງມີເວລາພຽງພໍທ່ ຈະປ
ັ ປຸ ງອີກ ເຮາຈໍາເປນ
ັ
ີ
ອ່ ນໝດຢ່າລມວ່າ ມັນເປນ
ບ
ຕ ັ້ອງໄດັ້ທບທວນຄນທຸກລາຍການ ແລະ ຕວເລກຕ່າງໆທີ່ມີໃນການຄາດຄະເນ ທບທວນການຄິດໄລ່ທັງ
ັ ປຸ ງການຄິດໄລ່ຈຸດກຸ ັ້ມທນເຮາມີ 3 ທາງເລອກຄ: ຫາ
ໍ ັ້ ດພາດໃນການຄິດໄລ່ ຫ ບໍ ? ໃນການປບ
ໝດວ່າມີຂຜິ
ັ້ ນຄງທີ່ ແລະ ອີກຄັງໜ
ັ້ ່ ງແມ່ ນເພີ່ມເປເີ ຊັນຜນກໍາໄລຂອງຍອດຂາຍ
ວິທເີ ພີ່ມຍອດຂາຍ, ຫຸ ດຕນທ
1.

ເພີ່ມຍອດຂາຍ
ເບິ່ງຕວຢ່າງການເພີ່ມຍອດຂາຍຂອງ

ັ້
ັ
ເພີ່ມຍອດຂາຍຂນມາເປ
ນ
ັ ຈໍານວນສູ ງກວ່າຈຸດກຸ ັ້ມທນ ນາງແກ ັ້ວຕາ ໄດັ້ຮບ
ັ ກໍາໄລຈໍານວນໜ່ ງລາຍລະອຽດດັ່ງ
55,000,000 ເຊິ່ງເປນ
ລຸ ັ້ມນີ:ັ້
ຕາຕະລາງທີ 5

ນາງແກ ັ້ວຕາ

ການຄາດຄະເນຈຸດກຸ ັ້ມທນ ແລະ ກໍາໄລຂອງຮັ້ານ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ
ມູນຄ່າ

ລາຍການ

ຍອດຂາຍໃນປີ
ັ້ ນຄງທີ່ໃນປີ
ຕນທ

55,000,000

ັ້ ນັ້ (0,382)
ເປີເຊັນກໍາໄລຂັນຕ
ຈຸດກຸ ັ້ມທນ (19,260,000 x 0,382)

19,260,000
50,418,800
4,581,200

ຍອດຂາຍຈຸດກຸ ັ້ມທນ (55,000,000 – 50,418,800 )
ກໍາໄລ (4,581,200 x 0,382)

1,750,018

ັ້ ນຄງທີ່
2. ຫຸ ດຕນທ
ີ ຸ ດຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍຄງທີ່ໃຫັ້ເຫອ 14,260,000 ກີບ ແຕ່
ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ຕັ້ອງຫາວິທຫ
ຮັກສາຍອດຂາຍໄວັ້ຢູ່ 40,000,000 ກີບ
ຕາຕະລາງທີ 6

ການຄາດເນຈຸດກຸ ັ້ມທນ ແລະ ຮັ້ານຄັ້າ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ
ລາຍການ

ມູນຄ່າ

ຍອດຂາຍໃນປີ
ັ້ ນຄງທີ່ໃນປີ
ຕນທ

40,000,000 ກີບ

ຈຸດກຸ ັ້ມທນ (14,260,000 x 0,382)
ຍອດຂາຍລ່ ນກຸ ັ້ມທນ 2,670,000

37,330,000 ກີບ

ັ້ ນັ້ (0,382)
ເປີເຊັນກໍາໄລຂັນຕ

14,260,000 ກີບ

(40,000,000 – 37,330,000)
ກໍາໄລ (2,670,000 x 0,382)

1,020,000
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3. ເພີ່ມເປເີ ຊັນກໍາໄລຍອດຂາຍ
ັ້ ນາງແກ ັ້ວຕາ ຮັກສາຍອດຂາຍ ແລະ ຕນທ
ັ້ ນເທ່ າເດີມແຕ່ວ່າ
ີ
ໃນການກໍລະນີທ່ ສາມນີ
ັ 0,5
ເພີ່ມເປເີ ຊັນກໍາໄລຈາກ 0,38 ມາເປນ
ຕາຕະລາງທີ 7
ຍອດຂາຍໃນປີ
ັ້ ນຄງທີ່ໃນປີ
ຕນທ

ການຄາດຄະເນຈຸດກຸ ັ້ມທນ ແລະ ກໍາໄລຂອງຮັ້ານ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ
ມູນຄ່າ

ລາຍການ

ັ້ ນັ້ (0,5)
ເປີເຊັນກໍາໄລຂັນຕ

40,000,000
19,260,000

ຈຸດກຸ ັ້ມທນ (19,260,000 x 0,5)
ຍອດຂາຍລ່ ນຈຸດກຸ ັ້ມທນ (40,000,000 – 38,520,000)

38,520,000

ກໍາໄລ (1,480,000 x 0,5)

740,000

1,480,000
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ບດທີ 7
ິ ດ
ັ
ການຄາດຄະເນກໍາໄລ ແລະ ຂາດທນຂອງບໍລສ
ຈຸດປະສງ

ັ ສກສາສາມາດ
ເພ່ ອໃຫັ້ນກ
1. ຄິດໄລ່ການຄາດຄະເນກໍາໄລ ແລະ ຂາດທນ
ັ້ ນຂາຍ
2. ກໍານດຄ່າສະເລ່ຍຕນທ
3. ຄິດໄລ່ການຄາດຄະເນກໍາໄລ ແລະ ຂາດທນ

ັ້
ເນອໃນ
7.1

ທ່ ານຄາດຄະເນກໍາໄລ ແລະ ຂາດທນແນວໃດ

ການຄາດຄະເນກໍາໄລ, ຂາດທນແມ່ ນການວາງແຜນວ່າ ທ່ານຈະຂາຍໄດັ້ເທ່ າໃດ ແລະ ກໍາໄລເທ່ າ
ັ້
ັ້
ິນອັນ
ໃດ? ການຕອບຄໍາຖາມນີ ັ້ ມັນແມ່ ນພນຖານການດໍ
າເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ສິ່ງເຫ່ ານັນແຜນການເງ
ັ້
ັ້
ັ ພນຖານຂອງທ
ັ ພນຖານຂໍ
ັ ສໍາລັບຕວທ່ານເອງ ແລະ ເພ່ ອນຮ່ວມ
່ ານ, ມັນຍັງເປນ
ເປນ
ມູນຂ່າວສານທີ່ຈໍາເປນ
ັ້
ງານຂອງທ່ານໃນການຕັດສິນໃຈວ່າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະປະສບຜນສໍາເລັດ ຫ ບໍ, ໂດຍພນຖານການຄາດ

ຄະເນ ແລະ ຂາດທນ ຈະກະປະມານຈໍານວນທີ່ທ່ານຕອັ້ ງການທັງໝດ ແລະ ຈໍານວນເງ ິນທີ່ທ່ານຕັ້ອງການທີ່
ັ ໃຈທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານຢ່າງໜ່ ງ ແມ່ ນກະແສ
ຈະຈ່ າຍໃນອະນາຄດ, ໃນຄະນະດຽວກັນ ປດ
ັ້ ່ າ ການຄາດຄະເນກະແສເງ ິນສດທີ່ເຂາມາ
ັ້
ເງ ິນສດຂອງທ່ານທີ່ຕັ້ອງໄດັ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ເຊ່ ອໝັນວ
ຕ ັ້ອງ
ັ້ ງຂອງທຸລະກິດ
ໃຫັ້ລ່ ນກວ່າກະແສເງ ິນສດທີ່ຈ່ າຍອອກໄປ ເພ່ ອຄວາມໝັນຄ
ັ ັ້ ນ
ໃນບດທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານໄດັ້ວເິ ຄາະຈຸດກຸ ັ້ມທນ ແລັ້ວການວິເຄາະດັ່ງກ່ າວມັນຊ່ວຍໃຫັ້ທ່ານຢງຢ
ັ້ າມາສກສາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ ຽວກັບການທີ່ໄດັ້ກ່ າວມາຂັ້າງເທິງນີ ັ້ ແລັ້ວນໍາມາ
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຖກຕ ັ້ອງ ຕໍໄປນີເຮ
ັ້
່ າ ໝາກຜນ ຫ ຜນກໍາໄລຂອງຈໍານວນເງ ິນ
ຄາດຄະເນໝາກຜນໃນອະນາຄດຂອງທຸລະກິດ ທ່ານຕ ັ້ອງເຂາໃຈວ
ດັ່ງກ່ າວແມ່ ນມາຈາກສິ່ງເຫ່ ານີ ັ້
1. ຍອດຂາຍ

ິ ານໃນເດອນ ຫ ໜ່ ງປີ
ຍອດຂາຍແມ່ ນຈໍານວນເງ ິນທີ່ໄດັ້ໃນການຂາຍສິນຄັ້າ ຫ ເຮັດການບໍລກ
ັ້ ານວນເງ ິນດັ່ງກ່ າວວ່າ ລາຍຮັບ ຫ ຍອດຂາຍຂອງທຸລະກິດ
ເຮາເອີນຈໍ
ັ້ ນຂາຍ:
2. ຕນທ

ັ້
ັ້ ນຂາຍ ແມ່ ນຕນທ
ັ້ ນທາງກງຂອງສິນຄັ້າ ຫ ການບໍລກ
ັ້ າເອີນ
ິ ານຂອງທ່ານບາງຄັງເຮ
ຕນທ
ັ້ ນທ
ັ້ ນທາງກງຂອງສິນຄັ້າ ຫ ເຮາເອີນຕ
ັ້ ນປຽ່ນແປງ ຫ ຕນທ
ັ້ ນທາງກງ
ຈໍານວນເງ ິນດັ່ງກ່ າວວ່າ ຕນທ
3. ລາຍຈ່ າຍຄງທີ່:
ັ້ ນວ່າ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ ແລະ ການບໍລຫ
ິ ານ ທີ່ເຮາໃຊັ້ຈ່າຍໃນ
ລາຍຈ່ າຍຄງທີ່ເຮາເອີນກັ
ັ້
ັ້ ນຄງທີ່ຕວນີຈະບໍ
ການຂາຍ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ, ຕນທ
ປ່ຽນແປງໄປແຕ່ ລະເດອນ ຈະລວມເອາຄ່າເຊ່ າ, ຄ່າປະກັນ
ັ້ ນຄງທີ່ ຫ ລາຍຈ່ າຍການດໍາເນີນງານ ຫ ລາຍຈ່ າຍການບໍລຫ
ິ ານຄງທີ່,
ໄພ ແລະ ຄ່າໃຊ່ຈ່ າຍອ່ ນໆ ເພີ່ນເອີນທ
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ັ້ ນລວມ ແລະ ຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍຄງທີ່ ເວາອີ
ັ້ ກແນວ
ໃນໄລຍະດັ່ງກ່ າວທ່ານມີກາໍ ໄລ ຖັ້າຫາກວ່າຍອດຂາຍລ່ ນຕນທ
ັ້ ນ ແລະ ລາຍຈ່ າຍຄງທີ່ເທ່ າກັບກໍາໄລ
ໜ່ ງ ລາຍຮັບລວມລບໃຫັ້ຕນທ

7.2

ັ້ ນຂາຍ
ການກໍານດຄ່ າສະເລ່ ຍຕນທ

ັ້ ນ
ບາດກ ັ້າວທໍາອິດຂອງການຄາດຄະເນກໍາໄລ ແລະ ຂາດທນ ແມ່ ນການກໍານດຄ່າສະເລ່ຍຕນທ
ັ້ ນທນທາງກງຂອງການບໍລກ
ັ ຕອັ້ ງໄດັ້ຄາດຄະເນລາຍຮັບລວມ
ິ ານ ຫ ການຂາຍ ທ່ານຈໍາເປນ
ຂາຍ, ອັນນີແມ່
ກ່ ອນ

ັ້ ນຂາຍ ແມ່ ນການຄາດຄະເນຍອດຂາຍໃນໜ່ ງປຂ
ີ ອງແຕ່
ີ ່ ງໃນການຄິດໄລຄ່າສະເລ່ຍຕນທ
ວິທໜ
ັ້ າສາມາດຄິດໄລ່ຕນທ
ັ້ ນຂາຍປະຈໍາປຂ
ີ ອງແຕ່ ລະສິນຄັ້າ ຫ ການ
ິ ານ, ດັ່ງນັນເຮ
ລະສິນຄັ້າ ແລະ ການບໍລກ
ັ້ ສາມາດນໍາເອາຈໍານວນທັງໝດມາຫານໃຫັ້ຄ່າສະເລ່ຍໃນປີ
ິ ານ ດັ່ງນັນກໍ
ບໍລກ
ັ້ ນຂາຍ ແມ່ ນການຄິດໄລ່ຍອດຂາຍແຕ່ ລະເດອນ ແລະ
ີ ່ ງ ໃນການຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຕນທ
ອີກວິທໜ
ັ້ ນຂາຍຂອງແຕ່ລະສິນຄັ້າ ຫ ການບໍລກ
ັ ເດອນ
ິ ານຫກ
ັ , ຖັ້າຫາກວ່າ ທ່ານຄາດຄະເນເປນ
ການຄາດຄະເນຕນທ
ິ ານຈະໄດັ້ການຄາດຄະເນທີ່ລະອຽດທີ່ສຸ ດ ແນວໃດກໍຕາມ, ມີຫາຍທ່ານຄິດ
ຂອງແຕ່ລະສິນຄັ້າ ຫ ການບໍລກ
ັ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະເດອນ ແມ່ ນເສຍເວລາຫາຍ ຈ່ ງຫາວິທອ
ີ ່ ນທີ່ປະຍັດເວລາກ່ ວາ
ວ່າ ການທີ່ເຮັດເປນ
ັ້ ນຂາຍຂອງໜ່ ງປີ ຫ ລາຍລະອຽດຂອງການຄາດຄະເນ
ຖັ້າຫາກວ່າ ທ່ານເຮັດການຄາດຄະເນຕນທ
ັ້ ມ ຫ
, ແຕ່ ຢ່າລມເປເີ ຊັນຂອງສິນຄັ້າຈໍານວນໜ່ ງ ທີ່ທ່ານຕັ້ອງໄດັ້ເຮັດການຫຸ ດລາຄາ ຫາກວ່າທ່ານຂາຍເຂາໜ

ັ ຕັ້ອງໄດັ້ເຮັດແບບນີ ັ້ ຍ ັ້ອນວ່າ
ີ ັ້ ກນ ັ້ອຍ ທ່ານຕັ້ອງໄດຂາຍລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາມາດຕະຖານ ຈໍາເປນ
ເຄ່ ອງຫນເດັ
ັ້
ັ້ ມທີ່ແຕກຫັກ ທ່ານຕ ັ້ອງໄດັ້ຂາຍໃຫັ້
ີ ່ ອນຫ ັ້າສະໄໝ, ເຂາໜ
ີ ັ້ ກນ ັ້ອຍຊມາແຕ
່ ປກ
ເຮາຕັ້ອງການຂາຍຂອງຫນເດັ
ຖກເພ່ ອສັ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫັ້ລູກຄັ້າ
ຕວຢ່າງ: ຮັ້ານຂາຍອຸ ປະກອນການກະສິກາໍ ຂອງ ນາງ ຕຸ ກຕາ ປກກະຕິຂາຍ ຈກຂຸ ດດິນໃນລາຄາ
ັ້ ນ 6,000 ກີບ ຕນທ
ັ້ ນຊແມ່
ັ້ ນຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານ ກ່ ອນການຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານ ແລະ
12,000 ກີບ ຕນທ
ິ ານ ເທ່ າກັບ 50 % ຂອງລາຄາຂາຍ, ຕອນຂາຍ ລາວຕ ັ້ອງໃຊັ້ຖງຢາງຄອບແຄບ ແລະ
ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍການບໍລຫ

ັ້ ນ
ັ້ ນຂາຍ ຄິດໄລ່ລວມແລັ້ວເປນ
ັ ຕນທ
ັ 51,4 % ແທນທີ່ຈະເປນ
ັ 50
ຫຸ ັ້ມຫໍ່ຈໍານວນໜ່ ງທີ່ຕັ້ອງໄດັ້ໄລ່ເຂາເປ
ັ້ ນ 73,3 % ຂອງລາຄາຂາຍ ເຮາສາມາດຄິດໄລ່
% ນາງ ຕຸ ກຕາ ຍັງຂາຍມີດຕັດກິ່ງໄມ ັ້ອີກອັນໜ່ ງທີ່ມີຕນທ
ັ້ ນຂາຍສະເລ່ຍຂອງສິນຄັ້າດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ຕນທ
ຕາຕະລາງທີ 1
ລາຍການ
ຈກຂຸ ດດິນ
ມີດຕັດກິ່ງໄມ ັ້

ັ້ ນຂາຍສະເລ່ຍໃນປຂ
ີ ອງຮັ້ານ ນາງ ຕຸ ກຕາ
ຕນທ
ຄາດຄະເນລາຍຮັບຈາກ

ັ້ ນຂາຍ
ຕນທ

ັ້ ນຂາຍ
ຕນທ

ການຂາຍ

ຕໍຫວໜ່ວຍ

ລວມ

2,000,000

50,4 %

1,000,000

2,000,000

73,3 %

1,466,000

ລວມ
4,000,000
ັ້ ນຂາຍສະເລຍເທ່ າກັບ 61,8 % (2,474,000 / 4,000,000)
ຕນທ

2,474,000
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ັ້ ກ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ຖ່ວງນໍາໜັ
ໃນກໍລະນີຄາດຄະເນບໍເທ່ າກັນ ຄໃນຕວຢ່າງຂັ້າງເທິງນີ ັ້ ນາງ ຕຸ ກຕາ ຈໍາເປນ
ັ້ ນຂາຍຕໍໜ່ວຍ, ຕາມການຂາຍຄາດຄະເນລາຍຮັບ ຕນທ
ັ້ ນຂາຍຈະບໍເທ່ າກັບ 61,8 % ຄ່າສະເລ່ຍຕນັ້
ຕນທ
ທນປະມານ 60 % ຈ່ ງຈະສມເຫດສມຜນສໍາລັບຮັ້ານຂາຍຍ່ ອຍທ່ ວໄປ, ສະນັນັ້ ນາງ ຕຸ ກຕາ ຕັ້ອງໃຊັ້ 60
ັ້ ນຂາຍໄປຄິດໄລ່ການຄາດຄະເນກໍາໄລ
% ຂອງຕນທ
ິ ດ
ີ ່ ງກ່
ັ າວໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ຮັ້ານຂາຍຍ່ ອຍທວໄປ, ການຜະລິດ
ທ່ານຍັງສາມາດນໍາໃຊັ້ວທ
ັ້ ຍກ
ສິນຄັ້າ ຫ ຂາຍຍກອ່ ນໆ ພຽງແຕ່ທ່ານປ່ຽນປະເພດສິນຄັ້າໄປຕາມວິສາຫະກິດຂອງທ່ານ ຂັ້າພະເຈາຂໍ
ັ້ ນີ:ັ້
ຕວຢ່າງຂອງຮັ້ານອາຫານດັ່ງລຸ ມ
ຕາຕະລາງທີ 2
ລາຍການ

ັ້ ນສະເລ່ຍຂອງຮັ້ານອາຫານດວງໃຈ
ຕນທ
ຄາດຄະເນລາຍຮັບຈາກ

ັ້ ນຂາຍ
ຕນທ

ັ້ ນຂາຍ
ຕນທ

ການຂາຍ

ຕໍໜ່ວຍ

ລວມ

ອານຫານ
ເຫາັ້
ເບຍ

3,000,000

38%

51,140,000

600,000

29%

174,000

400,000

75%

300,000

ລວມ
4,000,000
ັ້ ນຂາຍສະເລ່ຍລວມ = 40 % (1,614,000/4,000,000)
ຕນທ

1.614,000

ັ້ ນບັງເອີນ
ິ ານບໍໄດັ້ຂາຍສິນຄັ້າ, ແຕ່ໃຫັ້ບໍລກ
ິ ານ ແລະ ມີຕນທ
ໂດຍທ່ ວໄປແລັ້ວທຸລະກິດການບໍລກ
ັ້
ັ້
ເກີດຂນມາເລ
ອຍໆ
ັ້ ກຕວຢ່າງຂອງບໍລສ
ັ ທີ່ຈະເຮັດ
ິ ດ
ັ ທີ່ປກສາ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີ່ປກສາມີຫາຍຢ່າງທີ່ບໍຈາໍ ເປນ
ຕໍໄປຂັ້າພະເຈາຍ
ິ ດ
ັ , ແຕ່ຕັ້ອງໄດັ້ຈ ັ້າງທາງນອກເຮັດແທນເຊັ່ນວ່າ: ການອັດເອກະສານ, ການຕີເອກະສານ
ເອງພາຍໃນບໍລສ
ແລະ ອ່ ນໆອີກ

ັ້ ນຂາຍສະເລຍຂອງປີ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີ່ປກສາກ່ ຽວກັບກະສິກາ
ຕນທ
ັ້ ນຕໍ
ລາຍການ
ຄາດຄະເນລາຍ
ຕນທ

ຕາຕະລາງທີ 10

ຫວໜ່ວຍ
ໂຄສະນາ, ໂທລະຊັບ,ທ່ອງທ່ຽວ
ເອກກະສານ (ພີມ,ອ່ ນໆ)
ິ ສາ
ໃຫັ້ຄໍາເປກ

ັ້ ນ
ຕນທ
ຂາບລວມ

1,000,000

20 %

200,000

500,000

75 %

375,000

5,270,000

0%

0

ລວມ
6,770,000
ັ້ ນຂາຍສະເລ່ຍລວມ = 8,5 % ( 575,000 / 6,770,000 )
ຕນທ

575,000

ັ້ ນຂາຍ ຖັ້າຫາກວ່າມີການຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານເປນ
ັ ແຕ່ລະວຽກ ຫ ຈ່ າຍຄ່ານາຍໜັ້າ
ການຄິດໄລ່ຕນທ
ັ້
ັ້ ນຂາຍ ແທນທີ່ຈະໄລ່ເຂາໃນຕ
ັ້
ັ້ ນຄງທີ່
ິ ໄລ່ເຂາໃນຕ
ໄປແຕ່ລະລາຍການຂອງວຽກ ຕັ້ອງໄດັ້ຄດ
ນທ
ນທ
ັ້ ນຂາຍໄດັ້ແລັ້ວ ເຮາກໍສາມາດຄິດໄລ່ການຄາດຄະເນກໍາໄລ ແລະ
ຫງັ ຈາກທີ່ເຮາສາມາດຄິດໄລ່ຕນທ
ຂາດທນໄດັ້
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7.2.1

ຄິດໄລ່ການຄາດຄະເນກໍາໄລ ແລະ ຂາດທນ

7.2.2

ລາຍຮັບຈາກການຂາຍ

ັ້ ນທີ
ັ້ ່ ເຮັດມາແລັ້ວ
ັ ຕັ້ອງມີຂມູ
ໍ ັ້ ນເບອງຕ
ການຄາດຄະເນກໍາໄລ ແລະ ຂາດທນ ເຮາຈໍາເປນ

ັ້ ່
ເຮາໄດັ້ຄາດຄະເນໄວັ້ແລັ້ວໃນບດທີ່ຜ່ານມາ ນໍາເອາຍອດຂາຍຂອງແຕ່ລະເດອນເຂາໃສ
ຕາຕະລາງໃຫັ້ຄບສອງປີ ໃນການຄິດໄລລາຍຮັບຕັ້ອງເອາທຸກລາຍການທີ່ເຮາຄາດຄະເນໄວ່, ແຕ່ວ່າເຮາບໍຕ ັ້ອງ
ຂຽນເອາທຸກລາຍການລາຍຮັບ ເພ່ ອສະແດງລາຍຮັບທີ່ເຮາຕັ້ອງການ ໃນຄະນະດຽວກັນ ເຮາກໍຕອັ້ ງສາມາດ
ັ ຈິງ
ັ້ ່ ວມງານ ຮູ ັ້ກ່ ຽວກັບລາຍຮັບຂອງແຕ່ ລະເດອນ ທີ່ບໍໄດລະດັບຄາດໝາຍຕາມຄວາມເປນ
ອະທິບາຍໃຫັ້ຜູ ຮ
ັ້ ນຂາຍ
7.2.3 ຕນທ

ຂຽນຈໍານວນເງ ິນທນຂາຍແຕ່ ລະເດອນ ໃສ່ໃນຕາຕະລາງກໍາໄລ ຂາດທນຈໍານວນ
ັ້ າໄດັ້ຈາກຈໍານວນຍອດຂາຍແຕ່ ເດອນ ຄູນໃຫັ້ເປເີ ຊັນຄ່າສະເລ່ຍຕນທ
ັ້ ນຂາຍທີ່ທ່ານໄດັ້ຮູ ັ້ແລັ້ວໃນ
ດັ່ງກ່ າວນີເຮ
ັ້ າ ເອາຕວຢ່າງຮັ້ານ ນາງ ຕຸ ກຕາ ເຮາຕ ັ້ອງເອາລາຍຮັບແຕ່ລະເດອນຄູນໃຫັ້ 60 %
ຂໍ ັ້ 7.2 ຂັ້າງເທິງນັນຖັ້
ຕວຢ່າງອີກອັນໜ່ ງ

ຖັ້າເຮາຄາດຄະເນລາຍຮັບເດອນມີນາເທ່ າກັບ

30,000,000

ກີບ

ເຮາຈະໄດັ້

18,000,000 ກີບ (30,000,000 X 0,6 = 18,000,000)
ັ້
ັ້ ນແຕ່
ັ້
ໃນຊ່ວງທີ່ເຮາຄາດຄະເນຍອດຂາຍ, ຕນຂາຍ
ແລະ ກໍາໄລຂັນຕ
ລະສິນຄັ້າ, ສຸ ດ
ັ້ ນທັ
ັ້ ງໝດມາຂຽນໃສ່ແຖວທີ່ສາມ ຂອງຕາຕະລາງກໍາໄລ ຂາດທນ ທ່ານອາດ
ທັ້າຍເຮາກໍເອາກໍາໄລຂັນຕ
ັ້ ນຂາຍ ແລະ ກໍາໄລຂັນຕ
ັ້ ນຂອງແຕ່
ັ້
ສາມາດກະກຽມຍອດຂາຍ, ຕນທ
ລະສາຍຜະລິດຕະພັນ ສາມແຖວທໍາ
ັ້ ນັ້ ລວມຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍຂັນຕ
ັ້ ນັ້ ແລະ ກໍາໄລ
ອິດແລັ້ວຈ່ ງນໍາມາໃສ່ໃນຕາຕະລາງສະຫຸ ບກໍາໄລຂັນຕ
7.2.4

ັ້ ນັ້
ກໍາໄລຂັນຕ

ັ້ ນຂາຍແຖວທີ 2 ແລັ້ວໄດັ້ກາໍ ໄລຂັນຕ
ັ້ ນັ້
ນໍາເອາລາຍຮັບໃນແຖວທີ 1 ມາລບໃຫັ້ຕນທ
ັ້ ນທາງກງຂອງສິນຄັ້າທີ່ຂາຍອອກໄປ ເງ ິນຈໍານວນດັ່ງກ່ າວ ຈະຖກ
ັ ຈໍານວນເງ ິນທີ່ເຫອຫງັ ຈາກຈ່ າຍຕນທ
ເປນ
ັ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍຄງທີ່ຂອງທຸລະກິດ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫອກໍຍງັ ເປນ
ັ ກໍາໄລຂອງທຸລະກິດ, ຖັ້າວ່າ
ນໍາໄປໃຊັ້ຈ່າຍ ເປນ
ັ້ ນຫ
ັ້ າຍກວ່າຄ່າໃຊ່ຈ່ າຍຄງທີ່ສໍາລັບໃນເດອນນັນັ້ ສະແດງວ່າທ່ານມີກາໍ ໄລ ແຕ່ຖັ້າຫາກວ່າ ກໍາໄລ
ກໍາໄລຂັນຕ
ັ້ ນຂອງທ
ັ້
່ ານຫາກຕໍ່າກວ່າຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍຄງທີ່ ແມ່ ນທ່ານມີການຂາດທນຂອງເດອນນັນັ້
ຂັນຕ
ຕວຢ່າງ ຮັ້ານ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ສໍາລັບເດອນມີນາ ເອາລາຍຮັບລວມ 30,000,000 ກີບ
ັ້ ນຂາຍ 18,000,000 ກີບ ແລະ ມີກາໄລຂັນຕ
ັ້ ນັ້ 12,000,000 ກີບ ເຮາເຮັດແບບດຽວກັນ
ມາລບໃຫັ້ຕນທ
ັ້ ກໆເດອນ
ນີທຸ

7.2.5

ຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍຄງທີ່

ແມ່ ນປະເພດລາຍການຂອງຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍຄງທີ່ ເກີດຈາກຕວປ່ຽນແປງຫາຍຢ່າງຂອງທຸລະ
ໍ ງ
ກິດ ທຸກໆຄ່າໃຊ່ຈ່ າຍຄງທີ່ ຈະເຮັດໃຫັ້ກໍາໄລຂອງທຸລະກິດຫຸ ດລງ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ພາສີລາຍໄດັ້ຕ່ າລ
- ເງ ິນເດອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ

ັ ຄ່າຄງທີ່ເປນ
ັ ມ ັ້ ຫ ເປນ
ັ
ກິດຈະກໍາຂະໜາດນ ັ້ອຍ ຈະຈ່ າຍເງ ິນເດອນພະນັກງານເປນ
ັ ຈ ັ້າງແຮງງານເປນ
ັ ການຊ່ ວຄາວຄ່າ
ເດອນ ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງທຸລະກິດ ທຸລະກິດບາງຢ່າງ ເມ່ ອຈໍາເປນ
ັ ມ,ັ້ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍດັ່ງກ່ າວນັນັ້ ເປນ
ັ ຄ່າໃຊັ້ຈາຍຄງທີ່
ັ ຕັ້ອງຮູ ັ້ຈໍານວນ
ແຮງງານອາດຈະຈ່ າຍເປນ
ທ່ານຈໍາເປນ
ັ ເດອນ
ພະນັກງານທີ່ຈ ັ້າງ, ຈໍານວນຊ່ ວໂມງຕໍເດອນຄ່າຈ ັ້າງເທ່ າໃດຕໍມ,ັ້ ຖັ້າທ່ານຈ່ າຍເງ ິນເດອນທ່ານເອງເປນ
ັ ຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍຄງທີ່
ຈໍານວນຄງທີ່ທີ່ບໍສນໃຈກັບຈໍານວນກໍາໄລ, ຈໍານວນດັ່ງກ່ າວກໍເປນ
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- ອາກອນເງ ິນເດອນ
ເວລາທີ່ທ່ານເຮັດວຽກມີເງ ິນເດອນ

ັ ຕັ້ອງຈ່ າຍຄ່າ
ຄ່າແຮງງານ ທ່ານຈໍາເປນ
ອາກອນເງ ິນເດອນໃຫັ້ແກ່ ລັດຖະບານ ຕາມອັດຕາອາກອນເງ ິນເດອນຈະປ່ຽນໄປຕາມຈໍານວນເງ ິນທີ່ທ່ານໄດັ້
ັ້
ຮັບ ຫ ຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍຂອງທ່ານ, ເງ ິນຈໍານວນດັ່ງກ່ າວຈະຖກໃຊັ້ເຂາໃນແຜນການປະກັ
ນສັງຄມສໍາລັບທ່ານ ຫ
ຫ

ບໍາເນັດ, ບໍານານ ສມມຸ ດວ່າ ອັດຕາອາກອນເງ ິນເດອນສໍາລັບທ່ານ 14 % ທ່ານຕັ້ອງເອາອາກອນເງ ິນເດອນ
ັ້
ພນຖານມາຄູ
ນໃຫັ້ 0,14 ຕວຢ່າງ (456,000 X 14 % = 63,800) ເງ ິນທີ່ທ່ານຈະໄດັ້ຮັບຕວຈິງ
ັ້ ບອັດຕາເງອນເດອນທີ່ໄດຮັບ
(456,000 - 63,800 = 382,000) ເງ ິນທີ່ທ່ານຈະຕັ້ອງເສຍແມ່ ນຂນກັ
- ຄ່າເຊ່ າ
ຄ່າເຊ່ າແມ່ ນຄ່າໃຊ່ຈ່ າຍອີກອັນໜ່ ງ

ທີ່ທ່ານຈະຕັ້ອງໄດັ້ນໍາເອາມາຜິດຈາລະນາ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ຄິດໄລ່ເຖິງ
ເພາະວ່າທ່ານຈະໄດັ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານເອງ ຖັ້າຫາກທ່ານບໍເສ່ າຈໍາເປນ
ັ້ ່ ດິນ ແລະ ປຸ ກສັ້າງອາຄານທ່ານຈໍາເປນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ສກສາ ແລະ ຂໍອະນຸຍາດ
ເງ ິນລງທນຈໍານວນຫາຍໃນການຊທີ
ັ້ ນໜັ້ອຍກວ່າ
ັ້ ການເສ່ າກໍເປນ
ັ ວິທໜ
ີ ່ ງໃນການທີ່ຈະໃຊັ້ເງ ິນລງທນໃນເບອງຕ
ໃນການສັ້າງຕັງ,
7.2.6

ຄ່າຫຸ ັ້ຍຫັ້ຽນ, ດອກເບັ້ຍ, ເງ ິນເດອນນາຍບັນຊີ ແລະ ຜູ ັ້ກວດກາ

ຕາມທໍາມະດາ ທຸລະກິດຂະໜາດນ ັ້ອຍ ທ່ານສາມາດເຮັດເອງໄດັ້ ຖັ້າຫາກວ່າທ່ານມີ

ຄວາມຮູ ດັ້ າັ້ ນນີ ັ້ ສຸ ດແລັ້ວໂອກາດຄວາມເໝາະສມ, ທ່ານອາດຈະບໍມເີ ວລາ ເພາະວ່າຕອັ້ ງໄດັ້ດູແລທຸລະກິດ,
ັ້ ບປະມານສໍາລັບຈ ັ້າງ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ຈ ັ້າງນາຍບັນຊີ ຫ ຜູ ກ
ັ້ ວດກາບັນຊີ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸ ດ ຄວນຕັງງ
ທ່ານອາດຈໍາເປນ
ັ້ ນັ້ ແລັ້ວທ່ານຈ່ ງຈ ັ້າງພະນັກງານບາງເວລາທີ່ມາເຮັດວຽກບາງອາທິດ
ັ້ ່ ເຮັ
ີ ດບັນຊີໃນເບອງຕ
ຜູ ທ

ັ້ ່ ໃຫັ້
ີ ເງ ິນກູຢັ້ ມແກ່ ເຮາ,
ດອກເບັ້ຍແມ່ ນຈໍານວນເງ ິນທີ່ຕອັ້ ງຈ່ າຍໃຫັ້ແກ່ ຜູ ທ
ຄິດຕາມ
ັ້
ັ້ ນ ແລະ
ັ້ ່ ໃຫັ້
ີ ກຍ
ູ ັ້ ມ ແລະ ປະລິມານເງ ິນທີ່ທ່ານຢມເຂາມາ
ເປເີ ຊັນທີ່ທ່ານຕກລງກັບຜູ ທ
ຖັ້າທ່ານຈ່ າຍຕນທ
ດອກເບັ້ຍໄປພັ້ອມໆກັນແຕ່ລະເດອນ, ດອກເບັ້ຍກໍຈະປ່ຽນໄປຕາມແຕ່ ລະເດອນ
ຕວຢ່າງ:
ນາງ
ແກ ັ້ວຕາ
ຢມເງ ິນທະນາຄານສ່ ງເສີມກະສິກາໍ
ຈໍານວນເງ ິນ
50,000,000 ກີບ, ລາວຕກລງກັບທະນາຄານວ່າ ຈະຈ່ າຍຄນພາຍໃນ 36 ເດອນ ພັ້ອມທັງດອກເບັ້ຍ
ັ້ ນ, ຖັ້າຫາກວ່າອັດຕາດອກເບັ້ຍ 12 % ລາວຕັ້ອງຈ່ າຍເດອນລະ 1,660,8000 ກີບ ການຈ່ າຍ
ແລະ ຕນທ

ແບບນີ ັ້ ເຮາຈະໄດຈ່ າຍເດອນລະເທ່ າໆກັນ ແຕ່ວ່າດອກເຍ ັ້ຍຈະຫຸ ດລງໄປແຕ່ ລະເດອນ ທ່ານສາມາດຕັດຄ່າ
ັ ເວລານານກວ່າ 1 ປີ ຖັ້າທ່ານຄິດໄລ່ຄ່າຫຸ ຍັ້ ຫັ້ຽນຊັບສິນຂອງທ່ານ ເວລາ
ຫຸ ັ້ຍຫັ້ຽນທຸກໆຊັບສມບັດຄງທີ່ເປນ
ັ້ ບສິນເຫ່ ານັນແຕ່
ັ້
ສັ້າງງບກໍາໄລ - ຂາດທນ ມັນຈະບໍສະແດງລາຄາຊຊັ
ມັນຈະສະແດງຄ່າຫຸ ຍັ້ ຫັ້ຽນຊັບສິນ
ເຫ່ ານັນັ້

ີ ່ ານສາມາດຕັດເປນ
ັ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍໃນ 1 ປີ ຈໍາເປນ
ັ ຈະ
ໍ ່ າ 1 ປທ
ສໍາລັບຊັບສິນທີ່ມີອາຢຸ ຕ່ າກວ
ັ້
ັ ຄ່າຫຸ ຍັ້ ຫຽັ້ນ ເພາະວ່າສິນຄັ້າ ຫ ວັດຖຸທ່ ທ
ັ
ີ ່ ານຊມາໄວັ້
ໍ ວາ 1 ປີ ບໍສາມາດຕັດເປນ
ຕັດເປນ
ໃນສາງທີ່ມີອາຍຸ ຕ່ າກ່
ຄ່າຫຸ ັ້ຍຫັ້ຽນໄດັ້
ຕວຢ່າງ: ຮັ້ານຂາຍເຄ່ ອງຂອງ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ມີຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍຄງທີ່ 20,000,000 ກີບ
ັ້ ລະກິດ
ໃນເວລາເລີ່ມຕນທຸ

ັ້
ັ້ ່ ,
ເງ ິນຈໍານວນດັ່ງກ່ າວໃຊັ້ເຂາໃນການເຮັ
ດຫັ້ອງນໍາໃໝ

ັ້
ຊຄອມພິ
ວເຕີ

ແລະ

ັ ຄ່າຫຸ ັ້ຍຫັ້ຽນ 5 ປີ ເຮາສາມາດຮັກຄ່າຫຸ ຍັ້
ຕກແຕ່ງພາຍໃນ ສມມຸ ດວ່າທາງສ່ວຍສາອາກອນອະນຸດມັດໃຫັ້ຕດ
ຫັ້ຽນ ແຕ່ລະເດອນເທ່ າກັບ 333,000 ກີບ (20,000,000 / 60 ເດອນ)
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7.3

ການທບທວນການຄາດຄະເນກໍາໄລຂາດທນ

່ ກ່ າວມາຂັ້າງເທິງນັນັ້ ທ່ານສາມາດເຮັດສໍາເລັດການຄາດຄະເນຂາດທນ ຖັ້າວ່າຜນ
ັ້
ຜ່ານຂັນຕອນທີ

ຂອງການຄາດຄະເນອອກມາດີ ທ່ານກໍຈະມີຄວາມພໍໃຈໃນຜນຂອງການຄາດຄະເນ, ທ່ານສາມາດນໍາໄປ
ັ້
ັ້ ທ່ານສາມາດຄິດໄລການຫຸ ດຕນທ
ັ້ ນ ຫ
ັ ການເລີ່ມຕນ,
ກວດທຸກຂັນຕອນ
ແລະ ສມມຸ ດຕິຖານຂອງທ່ານເປນ
ັ້
ອາດຈະເພີ່ມຍອດຂາຍ ເພ່ ອໃຫັ້ກໍາໄລເພີ່ມຂນໄດັ້
ບໍ
ກໍາໄລທີ່ທ່ານຄາດຄະເນອອກມານັນັ້ ຈະເຮັດໃຫັ້ທຸລະກິດດໍາເນີນໄປໄດັ້ບໍ, ທ່ານສາມາດຈ່ າຍເງ ິນ
ັ້
ັ້
ັ້ ມມຸ ດຖານຂນມານັ
່ າ ສິ່ງທີ່ທ່ານຕັງສ
ຄນຈາກການກູຢັ້ ມມາໄດັ້ບໍ, ສິ່ງສໍາຄັນອີກຢ່າງໜ່ ງ ທ່ານຕ ັ້ອງໝັນໃຈວ
ນັ້
ັ້ ເໝາະສມ ທ່ານສາມາດຊອກຫາທຸ ລະກິດໃໝ່ແທນ
ັ ຈິງໄດັ້ບໍ, ຖັ້າສິ່ງທີ່ກ່ າວມາຂັ້າງເທິງນັນບໍ
ສາມາດເກີດເປນ
ທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດນີ ັ້

ັ້ ນເຮ
ັ້ າຄາດຄະເນຍອດຂາຍໄວັ້ 30,000,000 ກີບ ຖັ້າເຮາມາປ່ຽນຍອດ
ສມມຸ ດວ່າ ໃນເບອງຕ
ັ 50,000,000 ກີບ, ແລະ ຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍຄງທີ່ ຈາກ 16,000,000 ກີບ ມາເປນ
ັ 12,000,000 ກີບ
ຂາຍເປນ
ັ້ ່ ວຍໃຫັ້ການຄາດຄະເນຂອງເຮາດີຂນ,
ັ້
ັ ເລ່ ອງງ່ າຍທີ່ຈະ
ຕໍເດອນ, ການປ່ຽນແປງນີຈະຊ
ແຕ່ວ່າມັນຈະບໍເປນ
ັ ຈິງໄດັ້ ທຸກຄນໃນອງກອນໄດັ້ສຸມທຸກໆຄວາມ
ບັນລຸ ແຕ່ວ່າ ເຮາຕັ້ອງມີຄວາມສາມາດທີ່ໃຫັ້ປະກດຜນເປນ
ພະຍາຍາມ

 ການຄິດໄລ່ກໍາໄລຂາດທນ

ັ້ ນັ້
ກ່ ອນອ່ ນໝດທ່ານຕ ັ້ອງລວມເອາຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍຄງທີ່ຂອງແຕ່ລະເດອນ ຈາກກໍາໄລຂັນຕ
ຕ ັ້ອງເອາມາລບໃຫັ້ລາຍຈ່ າຍຄງທີ່ ເພ່ ອຄິດໄລແຕ່ ລະເດອນ, ຄິດມູນຄ່າລວມຂອງແຕ່ ລະເດອນ ສໍາລັບຄ່າໃດ
ັ ຄ່າລບ ຕັ້ອງໃຊັ້ວງເລັບອັ້ອມໄວັ້ ສະແດງວ່າມີການຂາດທນ
ທີ່ເປນ
ໃນທີ່ສຸ ດເຮາຕັ້ອງບວກຄ່າໃຊັ້ຈ່ າຍແຕ່ ລະເດອນ, ຄິດໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງແຕ່ ລະເດອນ
ັ້ າກໍມາຄິດໄລ່ກໍາໄລລວມໝດທັງປີ ຖັ້າຕວເລກບໍຖກຕັ້ອງ ເຮາກໍຄວນກວດກາຄນການຄິດໄລ່
ຫງັ ຈາກນັນເຮ
ອີກໃໝ່ຈນກວ່າຕວເລກທັງໝດຈະຖກຕັ້ອງ
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ເອກະສານອັ້າງອີງ
ັ້
ັ ການພນຖານຂອງການບໍ
ິ ານ (ວິທະຍາໄລເສດຖາ ບໍລຫ
ິ ານທຸລະກິດ 2005),
ຫກ
ລຫ
ການພັດທະນາຄວາມສາມາດດັ້ານການປະກອບການ (PADETC)

