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ຄໍານາໍ 
 
 ເພ ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ບນັລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດໍາເນນີງານ ຂອງກະຊວງກະສກິາໍ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ວາງອອກ ກຄໍ  3 ເປ ັ້າໝາຍການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ແຫ່ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ ັ້ຮອດປ ີ2020 
ໂດຍຖ ເອ ານະໂຍບາຍ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທ ່ ອລະກ ັ້າວ, ນາໍພາປະເທດຊາດ ໃຫ ັ້
ຫ ຸດພ ັ້ນອອກຈາກການເປນັປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ການສ ັ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ ັ້ກາຍເປນັປະເທດ
ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດ ັ້ຖ ເອ າວຽກງານ ການກໍ່ ສ ັ້າງ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດດ ັ້ານກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປນັວຽກງານບຸລມິະສດິໜ ່ ງທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັ ໃນການ
ພດັທະນາຂະແໜງ ການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃຫ ັ້ມຄີວາມກ ັ້າວໜັ້າ 
 ປະຈບຸນັເຫນັໄດ ັ້ວ່າ ພະນກັງານວຊິາການດ ັ້ານກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ໃນລະດບັຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ່ ວປະເທດ ຍງັບ່ໍທນັມຄຸີນນະພາບດເີທ ່ າທີ່ ຄວນ ແລະ ມຈີາໍນວນບ່ໍພຽງພໍ ນບັແຕ່ຂັ ັ້ນສູນກາງລ ງຮອດທ ັ້ອງ
ຖິ່ ນ. ສະນັ ັ້ນກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດ ັ້ກາໍນ ດຍຸດທະສາດການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບ ບການ
ສ ກສາດ ັ້ານກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຕ່ນີ ັ້ຫາ ປ ີ 2020 ເຊິ່ ງຈດຸປະສ ງຕ ັ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການ
ພດັທະນາສມີ  ແຮງງານຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມກີານເຊ ່ ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ ັ້ເຂ ັ້າກບັ
ລະບ ບການສ ່ ງເສມີ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ ັ້າງຫ ກັສູດທີ່ ເນັ ັ້ນຄວາມຊໍານານ, ການສດິສອນທີ່ ເນັ ັ້ນ
ເອ າຜູ ັ້ຮຽນເປນັສູນກາງ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດດ ັ້ານກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຈ  ່ ງມຄີວາມ
ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານປບັປຸງ ແລະ ກໍ່ ສ ັ້າງໃໝ່ ດ ັ້ວຍຮູບການຝ ກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດບັໄລຍະສັ ັ້ນ, ໄລຍະກາງ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພ ່ ອສ ັ້າງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ນກັວຊິາການທີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ, ມຄີວາມຊໍານານ ແລະ ມີ
ຄຸນສ ມບດັທີ່ ເໝາະສ ມ. ເພ ່ ອຕອບສະໜອງ ໃຫ ັ້ທ່ວງທນັກບັສະພາບການດັ່ ງກ່າວ, ທາງວທິະຍາໄລກະສກິາໍ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜ ອ ຈ ່ ງໄດ ັ້ພດັທະນາຫ ກັສູດຊັ ັ້ນສູງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນນີສູງຂ ັ້ນ ເຊິ່ ງປະກອບ
ດ ັ້ວຍ 4 ສາຂາວຊິາ ເຊັ່ ນ: ປູກຝງັ, ລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມ ງ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກດິກະສກິາໍ. ຫ ກັສູດນີ ັ້ 
ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ່ ອກໍ່ ສ ັ້າງພະນກັງານວຊິາການດ ັ້ານການ
ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ອອກຮບັໃຊ ັ້ສງັຄ ມ ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ ັ້ປະຕບິດັ
ຕາມຂໍ ັ້ຕ ກລ ງຂອງລດັຖະມ ນຕກີະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ວ່າດ ັ້ວຍມາດຕະຖານຫ ກັສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດບັຊັ ັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຮຽນການສອນໄດ ັ້ຮບັຜ ນດ ີ ແລະ ມຄີວາມສະດວກ, ຈະຕ ັ້ອງມກີານພດັທະນາ
ບນັດາເອກະສານທີ່ ສໍາຄນັຂອງຫ ກັສູດ ເຊັ່ ນ: ເອກະສານຫ ກັສູດ, ຄໍາອະທບິາຍເນ ັ້ອໃນຫຍໍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວຊິາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສດິສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວຊິາ ຫ   ເອີ ັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັ ັ້ນ ຈ ່ ງໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວຊິາທີ່ ມໃີນຫ ກັສູດດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ເພ ່ ອຕອບ
ສະໜອງຈດຸປະສ ງຂອງຫ ກັສູດ ທີ່ ເນັ ັ້ນໃສ່ 5 ອ ງປະກອບຫ ກັດັ່ ງນີ ັ້: 1). ການສ ັ້າງຄວາມຊໍານານ, 2). ການ
ພດັທະນາແບບຍ ນຍ ງ, 3). ຕດິພນັກບັການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນນີສູງ, 4). ເນັ ັ້ນການເຮດັ
ພາກປະຕບິດັຕ ວຈງິ, ແລະ 5). ການມສ່ີວນຮ່ວມດ ັ້ານບ ດບາດຍງິຊາຍ 
 ໃນການພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ  ່ ານີ ັ້ ໄດ ັ້ມກີານມອບໝາຍໃຫ ັ້ອາຈານຮບັຜດິຊອບສດິສອນຫ ກັ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປນັຜູ ັ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ ັ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນທີ່ ຈາໍເປນັຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ການຝ ກ
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ອ ບຮ ມກ່ຽວກບັຫ ກັການ, ການໄປທດັສະນະສ ກສາ, ການຄ ັ້ນຄວ ັ້າເອກະສານ ແລະ ຂໍ ັ້ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ, 
ການແລກປ່ຽນຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ຂໍຄໍາປ ກສາຈາກບນັດາຜູ ັ້ມຄີວາມຮູ ັ້ ແລະ ປະສ ບການ ຈາກສະຖາບນັການ
ສ ກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ່ ນໆ. ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນ ກໄໍດ ັ້ມກີານກວດແກ ັ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີ ັ້ນາໍ ແລະ ຄະນະກາໍ
ມະ ການພດັທະນາຫ ກັສູດຂອງວທິະຍາໄລ, ເຊິ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ: ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພດັສະໝ
ອນ ຖານະສກັ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອໍາໄພວນັ ສຸກສນັຕ,ິ ທ່ານ ທອງເພດັ ຈດິຕະບຸບຜາ, 
ທ່ານ ສສຸີກ ວລິະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ່ໍຄໍາ ວລິະວ ງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈນັທະວ ງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວ ງ
ແສນເມ ອງ, ທ່ານ ມຸນຊິາ ພ ງບນັດດິ, ທ່ານ ຈນັທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນກິອນ ສຸດທວິ ງ. 
ນອກຈາກນັ ັ້ນ ກຍໍງັມ ີທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫ ວໜັ້າໂຄງການ
ປບັປຸງວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບນັດາຊ່ຽວຊານທີ່ ປ ກສາ
ທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອກີຈາໍນວນໜ ່ ງ ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູຢ່າງໃກ ັ້ຊດິ 
 ວຽກງານພດັທະນາຫ ກັສູດ ແມ່ນຈດຸປະສ ງໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີ່ໄດ ັ້ຈດັ
ຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທ ນ
ຈາກອ ງການຮ່ວມ  ແລະ ພດັທະນາຂອງປະເທດສະວດິເຊແີລນ (SDC) ຕັ ັ້ງແຕ່ປ ີ 2009 ເປນັຕ ັ້ນມາ, 
ແລະ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູດ ັ້ານເຕກັນກິ ໃນການພດັທະນາໂຄງສ ັ້າງຂອງຫ ກັສູດ ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ວທິະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເບນີ (HAFL) 
 ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜ ອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ ັ້ບຸນຄຸນນາໍທຸກ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ທີ່ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທາງດ ັ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວຊິາການ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ
ໃນການຄ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີ ັ້ຂ ັ້ນ ເພ ່ ອນາໍໃຊ ັ້ເຂ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ 
ເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ຍງັສາມາດນາໍໄປປບັໃຊ ັ້ໃນທຸກໆວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃນທ ່ ວປະເທດ. ໃນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕ ວຈງິນັ ັ້ນ, ຖ ັ້າຫາກພ ບເຫນັຂໍ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງເໝາະສ ມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສ ່ ງຂໍ ັ້ຄດິເຫນັ ແລະ ຄໍາຕໍາໜຕິຊິ ມໄປທີ່ ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ່ ອຈະໄດ ັ້ນາໍໄປປບັປຸງແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ດກີວ່າເກ ່ າໃນອະນາຄ ດ 
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ແລກປ່ຽນເອ າສິ່ ງຂອງທີ່ ຕ ນເອງຂາດແຄນ ຈ ່ ງເກດີມລີະບ ບການແລກປ່ຽນສິ່ ງຂອງ ແລກສິ່ ງຂອງ
(Bartersystem) ຕໍມາມກີານພ ວພນັຂອງມະນຸດດ ັ້ວຍກນັນບັມ ັ້ນບັກ ັ້ວາງອອກ, ຄວາມຕ ັ້ອງການນບັມ ັ້
ເພີ ັ້ມຂ ັ້ນ ເຊິ່ ງເປນັຕ ັ້ນເຫດຊຸກຍູ ັ້ກ ັ້ວາງ ໃຫ ັ້ການແລກປຽ່ນໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມ
ຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດ ແລະ ສິ່ ງເຫ  ່ ານີ ັ້ກາຍເປນັຈດຸເລີ່ ມຕ ັ້ນຂອງທຸລະກດິ 

 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງທຸລະກດິ (Definition of business) 

ທຸລະກດິໝາຍເຖງິກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ເກດີມສີນິຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານ ແລ ັ້ວມກີານແລກ 
ປຽ່ນຊ ັ້ຂາຍກນັ ແລະ ມຈີດຸປະສ ງຈະໄດ ັ້ຮບັຜ ນປະໂຫຍດຈາກກດິຈະກາໍເຫ  ່ ານັ ັ້ນ ມະນຸດມສີິ່ ງຄ ັ້າຍຄ ກນັຢູ່
ສອງຢ່າງຄ : Need and want    

Needs: ຄ ສິ່ ງຈາໍເປນັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານໃນການດໍາລ ງຊວີດິເຊັ່ ນ: ອາຫານ, ເຄ ່ ອງນຸ່ງຫ ່ ມ, ທີ່ ຢູ່ອາໄສ
ແລະ ຢາປ ວພະຍາດ 

 Wants: ຄ ສິ່ ງທີ່ ຄ ນເຮ າຢາກຈະມ ີ ຖັ້າບໍມກີບໍໍເດ ອດຮ ັ້ອນເຊັ່ ນ: ທໍລະທດັ,ລ ດຍ ນ,ເຄ ່ ອງສໍາອາງ 
ແລະ ອ ່ ນໆ 

- ທຸລະກດິເປນັຜູ ັ້ຈດັຫາສິ່ ງຕ່າງໆທີ່ ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງີນັ ັ້ນເພ ່ ອ ຕອບສະໝອງ Needs and 
Wants ນັັ ັ້ນທຸລະກິດິຈ  ່ ງເປນັຜູ ັ້ຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ບໍລກິານ ສນິຄ ັ້າ: ເປນັສິ່ ງມຕີ ວຕ ນສາມາດເບິ່ ງເຫນັໄດ ັ້
ແລະ ຈບັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເຊັ່ ນ: ເສ ັ້ອຜ ັ້າ, ອາຫານ ແລະ ອ ່ ນໆ ບໍລກິານ: ເປນັສນິຄ ັ້າບໍມຕີ ວຕ ນບໍສາມາດເບີ່ ງເຫນັ 
ແລະ ຈບັຕອ ັ້ງໄດ ັ້ເຊັ່ ນ: ການບໍລຫິານໂຮງແຮມ, ສາຍການບນີ, ການຂ ນສ ່ ງ ແລະ ອ ່ ນໆ 

ບ ດທ ີ1 
ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງທຸລະກດິ 
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1.2 ຈດຸປະສ ງຂອງທຸລະກດິ (Objective of business) 
- ຕ ັ້ອງການຄວາມຢູ່ລອດ (Survival) ຜູ ັ້ເປນັເຈ  ັ້າຂອງທຸລະກດິທ ່ ວໄປ ຈະຕ ັ້ອງການໃຫ ັ້ທຸລະ

ກດິຂອງຕ ນມອີາຍຸຍ ນຍາວຢູ່ຕໄໍປນານໆ ເພ ່ ອຈະໄດ ັ້ຜະລດິສນິຄ ັ້າ ຫ   ບໍລກິານຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງ 
ການຂອງປະຊາຊ ນ 

- ທຸລະກດິຕ ັ້ອງຂະຫຍາຍຕ ວ (Growth) ນອກຈາກການຢູ່ລອດແລ ັ້ວ ທຸລະກດິຍງັຕ ັ້ອງການ
ໃຫ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕ ວຄ :ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງຂະຫຍາຍກດິຈະການໃຫ ັ້ການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານເພີ ັ້ມ
ຂ ັ້ນມກີານຂະຫຍາຍການຈ ັ້າງງານ, ມຊີບັສນີເພີ ັ້ມຂ ັ້ນ, ມຖີານະການເງນິໝັ ັ້ນຄ ງ ແລະ ອ ່ ນໆ 

- ທຸລະກດິຕ ັ້ອງການກາໍໄລ (Profit) ສິ່ ງຫ ວໃຈສໍາຄນັຂອງທຸລະກດິຄ : ຜ ນຕອບແທນຈາກການ
ລ ງທ ນ, ຖ ັ້າທຸລະກດິບໍມກີາໍໄລທຸລະກດິບໍສາມາດດໍາເນນີສ ບຕໍໄປໄດ ັ້ ກາໍໄລສາມາດເກດີຂ ັ້ນເມ ່ ອກດິຈະ 
ການສາມາດຂາຍສນິຄ ັ້າ ຫ   ບໍລກິານໃນລາຄາສູງກ່ວາຕ ັ້ນທ ນ ແລະ ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍອ ່ ນໆ 

- ທຸລະກດິຕ ັ້ອງຮບັຜດິຊອບຕໍສງັຄ ມ (SocialResponsibility) ທຸລະກດິຕ ັ້ອງມກີານຊ ່ ສດັ  
ແລະ ໃຫ ັ້ຄວາມເປນັທໍາຕໍລູກຄ ັ້າ, ສງັຄ ມ, ຕ ັ້ອງຮບັຜດິຊອບຕໍສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ຜ ນກະທ ບພາຍນອກທີ່ ເກດີ
ກບັສງັຄ ມທາງລ ບຕ ັ້ອງຊ່ວຍພດັທະນາສງັຄ ມ ແລະ ຊວີດິຄວາມເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊ ນ, ບໍຄວນກະທໍາສິ່ ງຜດິ
ກ ດໝາຍ, ສນິທໍາ,  ຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງສງັຄ ມ 

 
1.3 ຜ ນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກດິ (Benefit of business) 

- ທຸລະກດິສາມາດຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານໄດ ັ້ຫ ວງຫ າຍ ເພ ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດ ເຊິ່ ງຄວາມຕ ັ້ອງການນັ ັ້ນບໍມມີ  ັ້ຈະສິ ັ້ນສຸດ 

- ທຸລະກດິຊ່ວຍແຈກຍາຍສນິຄ ັ້າຈາກຜູ ັ້ຜະລດິໄປສູ່ຜູ ັ້ບໍລໂິພກ 
- ທຸລະກດິຊ່ວຍສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທໍາ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ຄ ນມລີາຍໄດ ັ້ຈາກການອອກແຮງງານເມ ່ ອມລີາຍ

ໄດ ັ້ເຂ າກຈໍະຊ ັ້ສນິຄ ັ້າແລະ ບໍລກິານຂອງທຸລະກດິທີ່ ຈາໍເປນັໃນການດໍາລ ງຊວີດິໄດ ັ້ 
- ທຸລະກດິເສຍພາສໃີຫ ັ້ແກ່ລດັຖະບານ ເຮດັໃຫ ັ້ລດັຖະບານມລີາຍໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 
- ທຸລະກດິຊ່ວຍພດັທະນາບ ັ້ານເມ ອງ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ທ ັ້ອງຖິ່ ນຫ່າງໄກສອກຫ ກີມຄີວາມຈະເລນີກ ັ້າວ

ໜັ້າ 
- ທຸລະກດິຊ່ວຍພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງຊາດ ນອກຈາກນັ ັ້ນ ທີ່ ຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ບໍລກິານ

ເພ ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງປະຊາຊ ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດແລ ັ້ວ ທຸລະກດິຍງັສ ່ ງສນິຄ ັ້າ ຫ   ບໍລກິານ
ອອກຕ່າງປະເທດເພ ່ ອນາໍເງນິຕາ ແລະ ເທກັໂນໂລຍີ່ ທີ່ ທນັສະໄໝເຂ ັ້າມາ ເພ ່ ອພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງ
ຊາດເຮດັໃຫ ັ້ປະເທດມຄີວາມຮັ່ ງມເີຂັ ັ້ມແຂງ 

 
1.4 ປະເພດຂອງທຸລະກດິ (Type of business) 

1. ທຸລະກດິກະສກິາໍ (Agribusiness): ໄດ ັ້ແກ່ການປູກຝງັ ແລະ ລຽັ້ງສດັ 
2. ທຸລະກດິບໍແຮ່ (Mineral): ໄດ ັ້ແກ່ ການຂຸດຄ ັ້ນເອ າຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດມາໃຊ ັ້

ເຊັ່ ນ: ຖ່ານຫນີ, ນໍ ັ້າມນັ ແລະ ອ ່ ນໆ 
3. ທຸລະກດິອຸດຫະກາໍ (Manufacturing) ເຊິ່ ງປະກອບມກີດິຈະກ າໂຮງແຮມ 
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4. ອຸດສາຫະກາໍກສໍ ັ້າງ 
5. ອຸດສາຫະກາໍການຄ ັ້າ 
6. ທຸລະກດິການເງນິ 
7. ທຸລະກດິການໃຫ ັ້ບໍລກິານ 
8. ທຸລະກດິອ ່ ນໆ 
 

 
 
 
ຮູບທ ີ1     ສະແດງທຸລະກດິປະເພດຕ່າງໆ 
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1.5 ກດິຈະກາໍທາງທຸລະກດິ  (Activity of business) 
1.5.1 ກດິຈະກາໍດ ັ້ານການຜະລດິ 

 ເປນັກດິຈະກາໍທີ່ ເຮດັ ໃຫ ັ້ເກດີມສີນິຄ ັ້າ ແລະ ບໍລກິານ ກດິຈະກາໍລ ັ້ວນມກີານເລ ອກຕັ ັ້ງ
ໂຮງງານ, ວາງຜງັໂຮງງານ, ຕດິຕັ ັ້ງເຄ ່ ອງຈກັ, ການຈດັຊ ັ້ວດັຖຸດບິ, ການທໍາການການຜະລດິ, ການເກບັຮກັສາ
ວດັຖຸດບິຕ່າງ ໃໆນໂຮງງານ ແລະ ອ ່ ນໆ 

1.5.2 ກດິຈະກາໍດ ັ້ານການຕະຫ າດ 
 ເປນັກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ຜະລດິສໍາເລດັ ເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍ

ຈາກຜູ ັ້ຜະລດິ ໄປສູ່ຜູູ ັ້ບໍລໂິພກ ໜັ້າທີ່ ທາງການຕະຫ າດ ເປນັໜ ັ້າທີ່ ທີ່ ຈດັການກ່ຽວກບັສ່ວນປະສ ມທາງການ
ຕະຫ າດຄ : ການຈດັການກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ, ການຕັ ັ້ງລາຄາ, ການຈດັຈາໍໜ່າຍ ແລະ ການສ ່ ງເສມີການ
ຕະຫ າດ 

1.5.3 ກດິຈະກາໍການເງນິ 
 ທຸລະກດິຈະເລີ ັ້ມຕ ັ້ນ ແລະ ສາມາດດໍາເນນີໄປດ ັ້ວຍຄວາມລາບລ ັ້ນ ຂ ັ້ນຢູ່ກບັການ

ບໍລຫິານການເງນິ ເພາະວ່າທຸລະກດິມລີາຍການທາງດ ັ້ານລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຢູ່ຕະຫ ອດເວລາ ຖັ້າຜູ ັ້ບໍລຫິານບໍ
ຮູ ັ້ຈກັກດິຈະກາໍນີ ັ້ດ,ີ ກຈໍະພາໃຫ ັ້ເກດີມບີນັຫາຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເຊິ່ ງຈະນາໍໄປສູ່ຄວາມສູນເສຍທີ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍ່ ຫ   
ເຮດັໃຫ ັ້ທຸລະກດິລ ັ້ມລະລາຍກເໍປນັໄປໄດ ັ້ 

1.5.4 ກດິຈະກາໍການສ ່ ງເສມີ 
 ເປນັກດິຈະກາໍຫ ກັທີ່ ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງີ ສາມາດດໍາເນນີງານໄປດ ັ້ວຍດ ີ ແລະ ປະສ ບຜ ນ

ສໍາເລດັອກີປະການໜ ່ ງ ກດິຈະກາໍສ ່ ງເສມີເປນັສິ່ ງເສມີສ ັ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃຫ ັ້ແກ່ໜ່ວຍງານຫ ກັ
ດັ່ ງກ່າວກດິຈະກາໍເສມີໄດ ັ້ແກ່: ບຸກຄະລາກອນ, ການຈດັການທ ່ ວໄປ, ການຄາດຄະເນ, ການບນັທ ກຂໍ ັ້ມູນ
ແລະ ອ ່ ນໆ 

 

1.6 ຄຸນສ ມບດັຂອງນກັທຸລະກດິ (Discipline of entrepreneur) 
1.6.1 ສ ນໃຈ ແລະ ມຄີວາມມກັທຸລະກດິ  

 ນກັທຸລະກດິທີ່ ປະສ ບຜ ນສໍາເລດັຕ ັ້ອງເປນັຜູ ັ້ທີ່ ມກັ ແລະ ສ ນໃຈທຸລະກດິ ນບັທງັຂອງ
ຕ ນເອງ ແລະ ຂອງຜູ ັ້ອ ່ ນໆທີ່ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ ັ້ອມດຽວກນັ 

1.6.2 ຄວາມຕັ ັ້ງໃຈທີ່ ຈະລ ງທ ນ ແລະ ກ ັ້າສ່ຽງໄພ 
 ນກັທຸລະກດິຜູ ັ້ທີ່ ປະສ ບຜ ນສໍາເລດັ ຕ ັ້ອງເປນັຜູ ັ້ທີ່ ຈງິໃຈຢ່າງຈງິຈງັໃນການລ ງທ ນ ແລະ 

ກ ັ້າຫານທີ່ ຈະສ່ຽງກບັການຂາດທ ນ ເຊິ່ ງຈະລ ງທ ນເລີ່ ມແຕ່ສ ັ້າງອາຄານ, ການຕດິຕັ ັ້ງເຄ ່ ອງມ , ເຄ ່ ອງຈກັການ
ຈດັຫາວດັຖຸສນິດບິ, ການຂ ນສ ່ ງ, ການເກບັຮກັສາສນິຄ ັ້າ ທງັໝ ດເຫ  ່ ານີ ັ້ລ ັ້ວນແຕ່ມຄີວາມສ່ຽງຢູ່ຕະຫ ອດ
ເວລາ 

1.6.3 ມຄີວາມຮູ ັ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານ 
 ນກັທຸລະກດິມຄີວາມຈາໍເປນັຕ ັ້ອງມຄີວາມຮູ ັ້ກ່ຽວກບັ ໜັ້າທີ່ ວຽກງານໃນທຸລະກດິຂອງ

ຕ ນເອງ  ແລະ ຮູ ັ້ຈກັສະພາບແວດລ ັ້ອມອ ່ ນໆຂອງທຸລະກດິທີ່ ພ ວພນັກບັວຽກງານຂອງຕ ນເຊັ່ ນ: ນະໂຍບາຍ
ພະນກັງານ, ກ ດໝາຍ,  ຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ອ ່ ນໆ ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນຍງັມຄີວາມຊໍານານໃນການນາໍເນນີ
ທຸ ລະກດິອກີດ ັ້ວຍ 
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1.6.4 ເປນັນກັວເິຄາະ ແລະ ຕດັສນິໃຈໄດ ັ້ດ ີ
 ເປນັຜູ ັ້ທີ່ ມກີານຕດັສນີໃຈໄດ ັ້ຢ່າງຖ ກຕ ັ້ອງວ່ອງໄວ, ມປີະສດິທພິາບ, ລະມດັລະວງັ ແ

ລະຮອບຄອບ 
1.6.5 ນກັບໍລຫິານ 

 ນກັທຸລະກດິຕ ັ້ອງເຂ ັ້າໃຈຫ ກັການບໍລຫິານງານ ແລະ ສາມາດດໍາເນນີງານຕາມຂັ ັ້ນຕອນ
ໄດ ັ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 

1.6.6 ມພີາວະຄວາມເປນັຜູ ັ້ນາໍ 
 ນກັທຸລະກດິຕ ັ້ອງມລີກັສະນະຄວາມເປນັຜູ ັ້ນາໍ, ທີ່ ມຫີ ກັຈດິຕະວທິະຍາສາມາດທີ່ ຈະ

ເຮດັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮ່ວມງານປະຕບິດັງານດ ັ້ວຍຄວາມຍນີດ,ີ ເຕມັໃຈ ແລະ ເຕມັຄວາມສາມາດ ໂດຍໃຊ ັ້ສນິລະປະ
ໃນການໂນ ັ້ມນ ັ້າວ, ແຮງຈງູ ໃຈ ໃນການກະຕຸ ັ້ນໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮ່ວມງານມຄີວາມຮ ດຍ ດ ການດໍາເນນີທຸລະກດິກ່ຽວຂ ັ້ອງ
ກບັຫ າຍປດັໃຈ,  ດັ່ ງນັ ັ້ນນກັທຸລະກດິຍອມຮບັສະພາບ ແລະ ພະຍາຍາມຫາທາງແກ ັ້ໄຂບນັຫາ  ທີ່ ເກດີຂ ັ້ນ
ຢ່າງບໍທໍ ັ້ຖອຍ 

1.6.7 ມຄີວາມທນັສະໄໝຢູ່ສະເໝ ີ
 ຜູ ັ້ປະກອບການຕ ັ້ອງຕດິຕາມຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງທີ່ ເກດີຂ ັ້ນ ໃນ

ໂລກທາງເສດທະກດິ, ການເມ ອງ, ກ ດໝາຍ, ເສດທະກດິ, ການຕະຫ າດ, ນະໂຍບາຍລດັຖະບານ, ມາດ
ຕະການດ ັ້ານພາສອີາກອນ ແລະ ອ ່ ນໆ ເພ ່ ອຈະໄດ ັ້ປບັຕ ວໃຫ ັ້ທນັກບັການປຽ່ນແປງດັ່ ງກ່າວ 

1.6.8 ພດັທະນາຕ ນເອງຢູ່ສະເໝ ີ
 ເນ ່ ອງຈາກສະພາບແວດລ ັ້ອມມກີານປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫ ອດເວລາ ໂດຍສະເພາະສະພາບ

ແວດລ ັ້ອມທາງດ ັ້ານເທກັໂນ່ໂລຊ ີແລະ ພ ດຕກິາໍດ ັ້ານການບໍລໂິພກຂອງມະນຸດ, ດັ່ ງນັ ັ້ນ ມນັຈ ່ ງຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້
ນກັທຸລະກດິ ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງປບັຕ ວໃຫ ັ້ທນັກບັສະພາບແວດລ ັ້ອມດັ່ ງກ່າວ 

 
1.7 ສະຫ ຸບ 

ທຸລະກດິເປນັກດິຈະກາໍດ ັ້ານເສດຖະກດິທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ເກິດີມສີນິຄ ັ້າ ແລະບໍລກິານ, ມກີານຊ ັ້ຂາຍ
ແລກປ່ຽນ, ຈາໍໜ່າຍ, ແຈກຍາຍສນິຄ ັ້າ ແລະ ຮບັຜ ນປະໂຫຍດຕອບແທນກາໍໄລຈາກກດິຈະກາໍນັ ັ້ນໆໃນ
ການປະກອບທຸລະກດິ, ເຈ  ັ້າຂອງກດິຈະການມຈີດຸປະສ ງທີ່ ໃຫ ັ້ອາຍຸຂອງກດິຈະການຍາວນານ, ມຄີວາມຈະ
ເລນີເຕບີໂຕ, ມຜີ ນຕອບແທນໃນການລ ງທ ນສູງ ແລະ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັຜດິຊອບຕໍສງັຄ ມ,  ຊ່ວຍພດັທະນາ
ສງັຄ ມ ແລະ ຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊ ນຊ ່ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງທຸລະກດິທີ່ ມຕີໍສງັຄ ມນັ ັ້ນແບ່ງອອກ
ເປນັ 2 ປະເພດຄ : ຮບັຜດິຊອບຕໍສງັຄ ມພາຍໃນ ຜູ ັ້ຖ ຫຸ ັ້ນ, ຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ພະນກັງານ ແລະ ລູກຈ ັ້າງ, ສ່ວນຮບັ
ຜດິຊອບພາຍນອກປະກອບດ ັ້ວຍ ລູກຄ ັ້າ, ເຈ  ັ້າຂອງທຸລະກດິ, ຄູ່ແຂ່ງຂນັ, ລດັຖະບານ, ສາທາລະນະຊ ນ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທຸລະກດິນັ ັ້ນເຮດັໜ ັ້າທີ່ ຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ບໍລກິານຢ່າງຫ າຍ ເພ ່ ອບໍາບດັຄວາມ
ຕ ັ້ອງການຂອງມະນຸດທີ່ ບໍມວີນັສິ ັ້ນສຸດ, ກໃໍຫ ັ້ເກດີການລ ງທ ນ, ການຈ ັ້າງງານ, ເສຍພາສໃີຫ ັ້ລດັຖະບານ, 
ຊ່ວຍພດັທະນາບ ັ້ານເມ ອງ, ຊ່ວຍພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ແລະ ຍ ກສູງມາດຖານຄວາມເປນັຢູ່
ຂອງປະຊາຊ ນໃນສງັຄ ມໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນ.  ປະເພດຂອງທຸລະກດິ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມລກັສະນະຂອງ
ກດິຈະກາໍ ເຊັ່ ນ: ທຸລະກດິກະສກິາໍ, ບໍແຮ່, ອຸດສາຫະກາໍ, ກສໍ ັ້າງ, ການຄ ັ້າ, ການເງນິ,  ແລະ ການ
ບໍລກິານອ ່ ນໆ ກດິຈະກາໍຫ ກັຂອງທຸລະກດິ ປະກອບດ ັ້ວຍກດິຈະກາໍການຜະລດິ, ການຕະຫ າດ, ການເງນິ 
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ແລະ ກດິຈະກາໍສະໜບັສະໜນູເຊັ່ ນ: ການບໍລຫິານບຸກຄະລາກອນ, ການຄຸ ັ້ມຄອງທ ່ ວໄປ, ການຄາດຄະເນ 
ແລະ ການລວບລວມຂໍ ັ້ມູນຕ່າງໆ ນກັທຸລະກດິຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັການດໍາເນນີທຸລະກດິໄດ ັ້ນັ ັ້ນ ຈະຕ ັ້ອງມີ
ຄຸນສ ມບດັຫ າຍປະການເຊັ່ ນ: ຄວາມສ ນໃຈ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນທຸລກດິ, ຄວາມຕັ ັ້ງໃຈທີ່ ຈະລ ງ
ທ ນ  ແລະ ສ່ຽງໄພ, ມຄີວາມຮູ ັ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານ ໃນການເປນັນກັວເິຄາະ ແລະ ຕດັສນີໃຈໄດ ັ້ດເີປນັນກັ
ບໍລຫິານທີ່ ມພີາວະຄວາມເປນັຜູ ັ້ນາໍມຄີວາມຫ ດຢ ດຕະຫ ອດຮອດຄວາມທນັສະໄໝຢູ່ສະເໝີ
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ຈດຸປະສ ງ 

ເພ ່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ 
1. ອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງອ ງການ 
2. ອະທບິາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ລກັສະນະຂອງການບໍລຫິານ 
3. ບໍລຫິານອ ງການທຸລະກດິຕໍໄດ ັ້ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 

2.1 ຄວາມໝາຍຂອງອ ງການ (Meaning of organization) 
 ອ ງການ ໝາຍເຖງິການລວມຊບັພະຍາກອນທາງວດັຖຸ ແລະ ຄ ນ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ເກດີປະສດິທພິາບໃນ

ການດໍາເນນີງານ ຫ   ອ ງການ ໝາຍເຖງິການທີ່ ກຸ່ມຄ ນຕັັ ັ້ງແຕ່ສອງຄ ນຂ ັ້ນໄປ ມາລວມຢູ່ຮ່ວມກນັ ແລະ ເຮດັ
ວຽກຮ່ວມກນັເປນັກຸ່ມ  ເພ ່ ອໃຫ ັ້ເຮດັວຽກງານນັ ັ້ນໆສໍາເລດັຕາມຈດຸປະສ ງທີ່ ວາງໄວ 

 
2.2 ຄວາມໝາຍ ແລະ ລກັສະນະຂອງການບໍລຫິານ  

ການບໍລຫິານແມ່ນສນິລະປະໃນການເຮດັວຽກໃຫ ັ້ສໍາເລດັຜ ນ ໂດຍໃຊ ັ້ຄ ນອ ່ ນ, ການບໍລຫິານ 
ເປນັຂະບວນການວາງແຜນ, ການຈດັໂຄງສ ັ້າງ, ການຈດັສາຍງານ, ການຊີ ັ້ນາໍ ແລະ ການສັ່ ງການ, ການຄວບ
ຄຸມຕະຫ ອດຮອດການໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆຂອງອ ງກອນ ເພ ່ ອເກດີຜ ນງານຕາມເປ ັ້າໝາຍ ຕາມອໍານາດ
ໜັ້າທີ່ ທີ່ ກາໍນ ດໄວ ັ້ ແລະ ການທີ່ ຈະບນັລຸຈດຸປະສ ງ ຫ   ເປ ັ້າໝາຍນັ ັ້ນ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານແບ່ງງານ ແລະ ມີ
ການປະສານງານ ຫ   ກດິຈະກາໍຕ່າງໆຮ່ວມກນັ 

ການບໍລຫິານ ຫ   ຈດັການ ເປນັວທິະຍາສາດ ແລະ ສນິລະປະໃນການເຮດັວຽກໃຫ ັ້ສໍາເລດັໄປ
ດ ັ້ວຍດໂີດຍໃຊ ັ້ຄ ນອ ່ ນ 

 
2.3 ຄວາມສໍາຄນັຂອງການບໍລຫິານ (Importance of management) 

1. ຊ່ວຍໃຫ ັ້ອ ງການສໍາເລດັເປ ັ້າໝາຍ, ກາໍໄລ, ປະຢດັ ແລະ ອ ່ ນໆ 
2. ບໍລຫິານງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິ ນສູງ 
3. ຊ່ວຍສ ່ ງເສມີເສດຖະກດິຂອງຊາດ 
4. ເປນັເຄ ່ ອງວດັແທກເຖງິຄວາມເຊ ່ ອມ ຫ   ຈະເລນີຂອງອ ງການແລະສງັຄ ມ 
 
 
 

ບ ດທ ີ2 
ການບໍລຫິານອ ງການ ແລະ ການບໍລຫິານທຸລະກດິກະສກິາໍ 



8 

 

2.4 ວວິດັທະນາການຂອງການບໍລຫິານທຸລະກດິກະສກິາໍ 
ວວິດັທະນາການຂອງການບໍລຫິານແບ່ງອອກເປນັ 4 ຍຸກ ຫ   4 ຊ່ວງເວລາຄ :  

1. ຍຸກທ ີ1 
 ເປນັໄລຍະກ່ອນການບໍລຫິານທີ່ ເປນັຫ ກັການ ເຊິ່ ງເລີ່ ມຈາກການຮູ ັ້ຈກັລວມກຸ່ມຈ ນ  

ເຖງິປະມານປ ີ1880 ຜູ ັ້ທີ່ ເປນັຜູ ັ້ບໍລຫິານຂ ັ້ນຢູ່ກບັລກັສະນະຂອງກຸ່ມງານເຊັ່ ນ: ພວກເຈ ັ້າທາດ ໃຊ ັ້ແຮງງາຂ ັ້າ
ທາດຢູ່ໃນບໍລເິວນຂອງຕ ນ, ວທິກີານບໍລຫິານບໍມຫີ ກັການ, ເປນັຍຸກທີ່ ຜະເດດັການໃຊ ັ້ອໍານາດໜັ້າທີ່  

2. ຍຸກທ ີ2 
 ການບໍລຫິານມຫີ ກັການ: ເລີ່ ມແຕ່ປ ີ 1880 - 1930 ເປນັຍຸກຂອງການປະຕວິດັອຸດ 

ສາຫະກາໍ ສດັຕະວດັທ ີ XVIII ການຜະລດິເລີ່ ມມກີານປ່ຽນແປງຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍຂອງຄອບຄ ວ
ກາຍເປນັໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍ, ຍຸກນີ ັ້ນ ັ ັ້ນ ເນັ ັ້ນເລ ່ ອງປະສດິທພິາບຂອງຜະລດິຕະພນັເປນັສ່ວນ ໃຫຍ່, ວທິີ
ການບໍລຫິານເນັ ັ້ນເລ ່ ອງການເຮດັວຽກທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສິ ັ້ນເປ ອງໜັ້ອຍທີ່ ສຸດ, ນກັວຊິາການ ແລະ 
ນກັບໍລຫິານໃນຍຸກນີ ັ້ຮູ ັ້ຈກັກນັດຄີ ບນັດາທ່ານດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້:  

1. Frederick W. talor (1856 - 1971) ຜ ນງານຂອງທ່ານທີ່ ສໍາຄນັຄ : 
1. ຫາທາງກະຕຸ ັ້ນຄ ນງານໃຫ ັ້ມຄີວາມພະຍາຍາມ, ໃຫ ັ້ການຜະລດິໄດ ັ້ຜ ນ

ຜະລດິຫ າຍຂ ັ້ນໂດຍໃຊ ັ້ເສດຖະກດິເປນັລາງວນັ ເພ ່ ອກະຕຸ ັ້ນຈງູ ໃຈເຮດັໃຫ ັ້ຄ ນເຮດັວຽກຫ າຍ ແລະ ໜກັ
ໜ່ວງ ຫ ກັການດັ່ ງກ່າວ ພາໃຫ ັ້ເກດີການຈ່າຍຄ່າແຮງງານເທ ່ າກບັຜ ນງານທີ່ ເຮດັ (Equrl pla for Equrl 
jop) 

2. ການສ ກສາເຄ ່ ອງມ  ແລະ ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ນີ ັ້ເປນັການສ ກສາເຄ ່ ອງມ ແບບໃດ
ຈະໃຫ ັ້ຜ ນຜະລດິສູງ ແລະ ສະດວກໃນການເຮດັວຽກຫ າຍທີ່ ສຸດ ນອກນັ ັ້ນ ຍງັໄດ ັ້ສ ກສາເຖງິຄວາມອດິ
ເມ ່ ອຍ 

3. ຫ ກັການບໍລຫິານຂອງ Talor ປະກອບດ ັ້ວຍ: 
- ແບ່ງວຽກຂອງແຕ່ລະຄ ນອອກເປນັວຽກຍ່ອຍໆ, ສ ກສາວ່າການເຮດັ

ວຽກແບບໃດຈ ່ ງສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ປະຍດັທີ່ ສຸດ 
- ເລ ອກຄ ນໂດຍອາໄສທາງວທິະຍາສາດ 
- ໃຫ ັ້ສ ກສາການອ ບຮ ມການເຮດັວຽກແກ່ຄ ນງານ 
- ຈດັໃຫ ັ້ມກີານປະສານງານກນັລະຫວ່າງຄ ນກບັຝ່າຍບໍລຫິານ 
- ທ່ານໄດ ັ້ຂະໜານນາມວ່າ ເປນັບ ດບາດແຫ່ງການບໍລຫິານຍຸກໃໝ່ ໄດ ັ້

ໃຫ ັ້ຄວາມສໍາຄນັພເິສດແກ່ຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັສູງ Fayol ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນລກັສະນະຂອງການບໍລຫິານຕ່າງໆ ປະກອບ
ດ ັ້ວຍລກັສະນະດັ່ ງຕໍໄປນີ ັ້: 

- ສຸຂະພາບດທີີ່ ຈະຮຽນຮູ ັ້, ມຄີວາມເຂ ັ້າໃຈຂອງຄວາມຄດິອ ່ ນໆ  ແລະ 
ການປບັຕ ວເຂ ັ້າກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

- ມຄີວາມສດັທາ, ມກີາໍລງັໃຈ, ເຊ ່ ອໝັ ັ້ນ, ເຕມັໃຈ,ສະຫ າດ, ມພີກິໄຫວ 
ແລະ ມຄີວາມຊດັຊ ່  

- ມຄີວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານຕ່າງໆທາງໃນ ແລະ ນອກໜັ້າທີ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ 
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- ມຄີວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານໜັ້າທີ່ ການງານ 
- ມຄີວາມຊໍານານທີ່ ເກດີຈາກປະສ ບການ 

2. Frank B Gilbreth  
ຄວາມຄດິບໍລຫິານຂອງທ່ານ ໄດ ັ້ພະຍາຍາມກາໍຈດັສິ່ ງທີ່ ເປນັຄວາມສິ ັ້ນເປ ອງ 

ແລະ ບໍມປີະສດິທພິາບໃນການເຮດັວຽກໃຫ ັ້ໝ ດໄປ ໂດຍນາໍປະສ ບການຈາກການສ ກສາ, ຈາກການເຄ ່ ອນ
ໄຫວຂອງຮ່າງກາຍໃນເວລາເຮດັວຽກ ຕະຫ ອດການຈດັວາງເຄ ່ ອງມ , ເຄ ່ ອງໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ ສາມາດນາໍ
ໄຊ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງສະດວກ  ແລະ ວ່ອງໄວ 

3. Luther H Guick and LydallF Urvick 
ສອງທ່ານນີ ັ້ໄດ ັ້ກາໍນ ດຫ ກັການບໍລຫິານຄ : 
- ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັການອ ງການໄວ ັ້ລ່ວງໜັ້າວ່າຈະປະຕບິດັວຽກ

ໄດ ັ້  ແລະ ເຮດັດ ັ້ວຍວທິໃີດ 
- ການຈດັອ ງການ 
- ການຈດັຄ ນເຂ ັ້າເຮດັວຽກ 
- ການອໍານວຍການໃຫ ັ້ການດໍາເນນີງານພາຍໃນອ ງກອນເປນັໄປດ ັ້ວຍດ ີ
- ການຮ່ວມມ ປະສານງານ 
- ການລາຍງານຜ ນການປະຕບິດັງານ 
- ການສ ັ້າງງ  ບປະມານຂອງໜ່ວຍງານ 

4. Emerson Harington:  
 ທ່ານໄດ ັ້ກາໍນ ດຫ ກັການບໍລຫິານ 12 ຂໍ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້:  

- ການກາໍນ ດເປ ັ້າໝາຍໃນການບໍລຫິານງານໄວ ັ້ຢ່າງແນ່ນອນ 
- ຈະຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ສາມນັສໍານ ກໃນການບໍລຫິານ 
- ການມສ່ີວນຮ່ວມປ ກສາຫາລ ກນັໃນລະຫວ່າງຜູ ັ້ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
- ມລີະບຽບວໄິນໃນການປະຕບິດັງານ 
- ຈະຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ຄ່າຕອບແທນທີ່ ເປນັທໍາຕໍຄ ນງານ 
- ມກີານເກບັສະຖຕິໃິນການເຮດັວຽກ 
- ຕ ັ້ອງມກີານກາໍນ ດໄລຍະເວລາໃນການປະຕບິດັງານໄວ ັ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ 

ມກີານຄວບຄຸມໃຫ ັ້ມກີານເຮດັວຽກສໍາເລດັຕາມວນັເວລາທີ່ ກາໍນ ດໄວ ັ້ 
- ຕ ັ້ອງຈດັຄ ນງານໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມຄວາມຄດິ, ຄວາມສາມາດຕະຫ ອດຮອດ

ມກີານບໍາລຸງຂວນັກາໍລງັ ໃຈ ແລະ ໃຫ ັ້ສະຫວດັດກີານແກ່ພະນກັງານຢ່າງພຽງພໍ 
- ມກີານກາໍນ ດສະພາບການເຮດັວຽກໄວ ັ້ຢ່າງມມີາດຖານ 
- ກາໍນ ດວທິເີຮດັວຽກໄວ ັ້ຢ່າງຮດັກຸມ 
- ມກີານກາໍນ ດວທິເີປນັມາດຖານເພ ່ ອແນະນາໍ ໃຫ ັ້ແກ່ຄ ນງານເປນັແບບດຽວ

ກນັ 
- ມກີານໃຫ ັ້ລາງວນັແກ່ພະນກັງານທີ່ ດເີດັ່ ນ 
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3. ຍຸກທີ່  3 
 ການບໍລຫິານຕາມຫ ກັມະນຸດສໍາພນັ (Human Relation management) 
ຄວາມຄດິນີ ັ້ເກດີຂ ັ້ນປະມານປ ີ 1930 - 1950 ໃນຍຸກນີ ັ້ ເລີີ່ ມມກີານພດັທະນາຄວາມຄດິໃນການບໍລຫິານ
ຫ າຍຂ ັ້ນ ແນວຄວາມຄດິນີ ັ້ກ່າວວ່າ ຖັ້າຝ່າຍບໍລຫິານ ສາມາດເຮດັໃຫ ັ້ພະນກັງານຮູ ັ້ສ ກວ່າ ເຂ າມຄີວາມສໍາຄນັ
ຕບໍໍລສິດັ ແລະ ເປນັຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຄ່ີາສູງ ໃຫ ັ້ເຂ າມໂີອກາດສະແດງຄວາມຄດິເຫນັໃນວຽກງານທີ່ ເຂ າ
ເຮດັ, ນາຍຈ ັ້າງປະຕບິດັດຕີເໍຂ າ, ບໍເຂັ ັ້ມງວດເກນີໄປ, ເປດີໂອກາດໃຫ ັ້ພະນກັງານໄດ ັ້ມໂີອກາດສ ັ້າງສນັ, ກບັ
ເພ ່ ອຮວ່ມງານຈະມສ່ີວນເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມຮູ ັ້ສ ກທາງຈດິໃຈຂອງພະນກັງານດຂີ ັ້ນ, ຜ ນຜະລດິກຈໍະດຂີ ັ້ນໂດຍບໍ
ໄດ ັ້ບງັຄບັ  

1. Elton Mayo 
 ລາວເຊ ່ ອວ່າການໃຫ ັ້ລາງວນັທາງເສດຖະກດິເປນັພຽງແຕ່ມູນເຫດຈງູໃຈ ໃຫ ັ້ສ່ວນ

ໜ ່ ງຮ່ວມປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິ ນໃນການເຮດັວຽກເທ ່ ານັ ັ້ນ; ຖັ້າຝ່າຍບໍລຫິານບໍຍອບຮບັໃຫ ັ້
ພະນກັງານມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕດັສນິໃຈ ແລະ ພະນກັງານບໍມຄີວາມຮູ ັ້ສ ກວ່າ ເຂ າມຄີວາມໝັ ັ້ນຄ ງໃນ
ການເຮດັວຽກຢູ່ແລ ັ້ວ ເຖງິວ່າຈະໄດ ັ້ຜ ນຕອບແທນທາງການເງນິຫ າຍກຕໍາມຜ ນງານກຈໍະບໍເພີ່ ມຂ ັ້ນເທ ່ າທີ່
ຄວນຈາກການສ ກສາທີ່ ເມ  ອງ: Howthorn ສາມາດສະຫ ຸບໄດ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້: ພະນກັງານຕ ັ້ອງການຂວນັກາໍລງັໃຈ
ໃນການເຮດັວຽກຫ າຍ, ສະແດງວ່າເງນິບໍເປນັສິ່ ງລໍ ັ້ໃຈທີ່ ສໍາຄນັຢ່າງດຽວ ທີ່ ຈະຈງູໃຈໃຫ ັ້ພະນກັງານເຮດັ
ວຽກຢ່າງເຕມັປ່ຽມ 

- ປະລມິານການເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານບໍຂ ັ້ນກບັສະພາບທາງກາຍະພາບ
ຢ່າງດຽວ ແຕ່ຍງັຂ ັ້ນກບັຄວາມສາມາດຂອງສງັຄ ມອກີດ ັ້ວຍ  

- ການບໍລຫິານຈະມປີະສດິທພິາບດ ີຖັ້າພະນກັງານມຄີວາມສະບາຍໃຈ ແລະ 
ໄດ ັ້ເຮດັວຽກກນັເປນັທມິຕະຫ ອດຮອດການໄດ ັ້ຮບັການເອ າໃຈໃສ່ຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານຢ່າງພຽງພໍ 

- ການໃຊ ັ້ມະນຸດສໍາພນັທາງການບໍລຫິານ 
- ເປດີໂອກາດໃຫ ັ້ພະນກັງານ ໄດ ັ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ  ແລະ ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ສະເໜ ີ

ຕໍ່ ໜ່ວຍງານ 
2. Henry L Gantt  

- ຄ ນເປນັປດັໃຈທີ່ ສໍາຄນັຂອງການບໍລຫິານ, ຈະຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ຄ ນໃນອ ງກອນເຂ ັ້າ
ໃຈຊາບຊ ັ້ງພາລະໜັ້າທີ່ ການງານ ເພ ່ ອພວກເຂ າເຈ  ັ້າຈະໄດ ັ້ປະຕບິດັງານໄດ ັ້ຢ່າງຖ ກຕ ັ້ອງ 

- ການຝ ກອ ບຮ ມເປນັວທິກີານໜ ງທີ່ ຊ່ວຍໃຫ ັ້ເພີ່ ມຜ ນພະລດິ 
- ການກາໍນ ດພາລະໜັ້າທີ່ ການງານ ເປນັສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຈະຕ ັ້ອງເຮດັ ເພ ່ ອ

ໃຫ ັ້ການເຮດັວຽກມປີະສດິທພິາບດ ີ
- ອໍານາດໜັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຊອບຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈດັໃຫ ັ້ສ ມສ່ວນສ ມດູນກນັ 
- ແຜນການ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງ ຈະຕ ັ້ອງຈດັໃຫ ັ້ເໝາະກບັວທິກີານ  ແລະ 

ຜ ນງານທີ່ ຫວງັຈະໄດ ັ້ຮບັ ໂດຍພຈິາລະນາຈາກຄວາມເປນັຈງີ ແລະ ເຫດຜ ນ 
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3. Chester Barnard  
ໄດ ັ້ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັອໍານາດບງັຄບັບນັຊາບໍມປີະໂຫຍດຫຍງັເລຍີ ຖັ້າຜູ ັ້ໃຕ ັ້ບງັຄບັບນັຊາ

ບໍຍອມຮບັຮູ ັ້, ທ່ານຍງັຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັບ ດບາດທີ່ ສໍາຄນັຂອງການຕດິຕໍສ ່ ສານ ແລະ ການຈດັອ ງການທີ່ ບໍເປນັທາງ
ການ,ນອກຈາກນີ ັ້ Barnard ຍງັສະເໜວ່ີາ ພ ດຕກິາໍຂອງແຕ່ລະຄ ນມລີກັສະນະສະເພາະຕ ວ, ໜ ັ້າທີ່ ຜູ ັ້
ຈດັການກຄໍ :  ຈະເຮດັແນວໃດ ຈ ່ ງສາມາດຫວາດລ ັ້ອມລໃຫ ັ້ຄ ນທີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ສ ກນ ກຄດິຕ່າງກນັເຫ  ່ ານັ ັ້ນ ມາ
ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກນັ ເພ ່ ອປະຕບິດັທຸລະກດິໃຫ ັ້ບນັລຸຈດຸປະສ ງ 

4. Max Weber   
ເປນັຜູ ັ້ສະເໜທີດິສະດລີະບ ບລາດຊະການດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 
- ການແບ່ງງານໂດຍຍ ດຖ ຄວາມຊໍານານສະເພາະດ ັ້ານ 
- ການກາໍນ ດຊ່ວງຊັ ັ້ນຂອງອໍານາດໜັ້າທີ່ ຢ່າງຊດັເຈນ 
- ມລີະບ ບກ ດລະບຽບກ່ຽວກບັສດິໜັ້າທີ່ ຂອງຜູ ັ້ປະຕບິດັງານທຸກໆຄ ນ 
- ລະບ ບຂອງວທິແີກ ັ້ໄຂບນັຫາການປະຕບິດັງານໃນແຕ່ລະເລ ່ ອງ 
- ປະຕສໍິາພນັລະຫວ່າງບຸກຄ ນຈະບໍຍ ດການພ ວພນັສ່ວນຕ ວ 
- ການຄດັເລ ອກ ແລະ ເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍຕໍາແໜ່ງຕັ ັ້ງຢູ່ບ ນພ ັ້ນຖານຄວາມສາມາດ

ໃນໜັ້າທີ່  
4. ຍຸກທ ີ4 ຍຸກປະຈບຸນັ (1950 - ປະຈບຸນັ) 

 ຍຸກນີ ັ້ເປນັຊ່ວງເທກັໂນໂລຍີ່ ຕ່າງໆຈະເລນີກ ັ້າວໜັ້າຢ່າງວ່ອງໄວ, ເສດຖະກດິການຄ ັ້າ 
ການຂະຫຍາຍຕ ວ ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການຄ ມມະນາຄ ມສະດວກ, ອ ງກອນມຂີະໜາດໃຫຍ່
ສະຫ ບັຊບັຊ ັ້ອນ ດັ ັ້ງນັ ັ້ນຄວາມຄດິທາງການບໍລຫິານ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປ່ຽນແປງໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັພາວະການດັ່ ງກ່າວ 
ຜູ ັ້ບໍລຫິານຍຸກນີ ັ້ ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ຄວາມສໍາຄນັທງັຄ ນກບັວຽກເທ ່ າໆກນັ 

 
2.5 ການບໍລຫິານຕາມຫ ກັວທິະຍາສາດ 

ໃນຍຸກນີ ັ້ກ່ອນຈະກາໍນ ດອນັໃດເປນັຫ ກັເກນທາງການບໍລຫິານຂ ັ້ນມາ ຈະຕ ັ້ອງຄ ັ້ນພ ບ ແລະ ຕ ັ້ອງ
ມກີານພສູິດວ່າ ຖ ກຕ ັ້ອງ ໂດຍອາໄສການສງັເກດ, ທ ດລອງ ແລະ ປະເມນີຜ ນ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ທດິວ່າມຫີຍງັເກດີ
ຂ ັ້ນ,ເກດີຂ ັ້ນໄດ ັ້ແນວໃດເກດີຂ ັ້ນເວລາໃດ ແລ ັ້ວຈ ່ ງນາໍເອ າຂໍ ັ້ມູນນັ ັ້ນມາກາໍນ ດຂ ັ້ນເປນັຫ ກັການບໍລຫິານ ການ
ບໍລກິານຕາມຫ ກັວທິະຍາສາດກໃໍຫ ັ້ເກດີຜ ນດັ່ ງນີ ັ້: 

- ສ ັ້າງຄວາມຄດິໃໝ່ໃນການບໍລຫິານ ແທນທີ່ ຈະຍ ດວທິກີານປະເພນທີີ່ ເຄຍີປະຕບິດັ
ກນັມາ 

- ໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາການເຮດັວຽກ ການວດັຜ ນງານໃຫ ັ້ເອ າຜ ນຜະລດິ ແລະ  ປະສດິ 
ທພິາບວ່າ ເປນັໄປຕາມມາດຖານ ຫ   ບໍ ການກາໍນ ດມາດຕະຖານກອໍາໄສຫ ກັເກນທີ່ ຄດິຄ ັ້ນຂ ັ້ນມາ ຈ ນເປນັທີ່
ເຊ ່ ອຖ  ແລະ ພສູິດວ່າຖ ກຕ ັ້ອງ 

- ການແບ່ງງານອອກເປນັໜ່ວຍຍ່ອຍໆໂດຍຖ ເອ າຄວາມວ່ອງໄວໃນການປະຕບິດັງານ
ມອບໝາຍໃຫ ັ້ແຕ່ລະຄ ນເຮດັວຽກສະເພາະຢ່າງ ເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ສາມາດເຮດັວຽກໄດ ັ້ຫ າຍ
ຂ ັ້ນເພ ່ ອຈະໄດ ັ້ຜ ນງານຫ າຍ ແລະ ປະຍດັຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍ 
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- ເຮດັໃຫ ັ້ຍ ດຖານະຂອງຄ ນງານຄ ັ້າຍຄ ກນັກບັເຄ ່ ອງຈກັ ໃຜເຮດັວຽກໄດ ັ້ຫ າຍ ກຈໍະໄດ ັ້ຄ່າ
ຈ ັ້າງສູງ ແລະ ຖັ້າເຮດັວຽກໄດ ັ້ໜ ັ້ອຍກຈໍະໄດ ັ້ຄ່າຈ ັ້າງຕໍ່ າ 

- ເຊ ່ ອວ່າເງນິຕາເປນັປດັໃຈດຽວທີ່ ກະຕຸ ັ້ນຫ  ຈງູໃຈໃຫ ັ້ຄ ນເຮດັວຽກຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 
 

2.6 ປດັໃຈທີ່ ມອີດິທພິ ນຕໍຜ ນສໍາເລດັໃນການບໍລຫິານ 
 ຊບັພະຍາກ່ອນພ ັ້ນຖານ: ຊບັພະຍາກອນພ ັ້ນຖານຂອງທຸລະກດິປະກອບດ ັ້ວຍ 7 M'S 

- Management ການບໍລຫິານ 
- Manpower ກາໍລງັແຮງງານ 
- Money ເງນິ 
- Materials ວດັຖຸດບິ 
- Machinery ເຄ ່ ອງຈກັ 
- Marketing ການຕະຫ າດ 
- Minute ການບນັທ ກ 

 

 
ຮູບທ ີ2      ສະແດງຊບັພະຍາກອນພ ັ້ນຖານຂອງທຸລະກດິປະເພດຕ່າງໆ 
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ລະດບັການບໍລຫິານ 
- ການບໍລຫິານລະດບັສູງ 
- ການບໍລຫິານລະດບັກາງ 
- ການບໍລຫິານລະດບັພ ັ້ນຖານ 
 

 
 

ຮູບທ ີ3       ສະແດງລະດບັການບໍລຫິານ 
 

2.6.1 ການບໍລຫິານລະດບັສູງ 
 ປະກອບດ ັ້ວຍປະທານສະພາບໍລຫິານ, ປະທານບໍລສິດັ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິານທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆ

ເຊິ່ ງເປນັບຸກຄ ນຫ ກັຂອງອ ງການ, ເຮດັໜ ັ້າທີ່ ກາໍນ ດນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນທຸລະກດິ ຕະຫ ອດເຖງິການ
ຕດັສນີບນັຫາຕ່າງໆຂອງບໍລສິດັເຊັ່ ນ: ການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັໃໝ່ອອກສູ່ຕະຫ າດ, ການຊ ັ້ກດິຈະການ
ເລີ່ ມເຂ ັ້າສູ່ຕະຫ າດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອ ່ ນໆ ຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັສູງ ຍງັຕ ັ້ອງເຮດັໜ ັ້າທີ່ ສໍາຄນັກບັພາຍ
ນອກອກີເຊັ່ ນ:  ການພ ວພນັກບັໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຊຸມຊ ນ 

2.6.2 ການບໍລຫິານລະດບັກາງ 
 ປະກອບດ ັ້ວຍຫ ວໜັ້າພະແນກ ແລະ ຜູ ັ້ຈດັການໂຮງງານ ເຮດັໜ ັ້ັ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບການ

ວາງແຜນ ແລະ ກາໍນ ດລະບຽບການເຮດັວຽກງານ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການປະຕບິດັງານເປນັໄປຕາມແຜນຂອງຜູ ັ້
ບໍລຫິານລະດບັສູງກາໍນ ດໄວ ັ້ ໂດຍການສັ່ ງງານ ແລະ ຮບັລາຍງານຈາກຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັພ ັ້ນຖານທີ່ ຢູ່ໃຕ ັ້
ຄວາມຮບັ ຜດິຊອບຂອງຕ ນ 

2.6.3 ການບໍລຫິານລະດບັພ ັ້ນຖານ 
ປະກອບດ ັ້ວຍຫ ວໜັ້າໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເຊີ່ ງຮບັຜຊິອບໂດຍກ ງຕໍລາຍລະອຽດຂອງວຽກ

ງານ ແລະ ເຮດັໜັ້າທີ່ ມອບໝາຍງານໃຫ ັ້ແກ່ພະນກັງານແຕ່ລະຄ ນ 

ລະດບັສູງ 

ລະ ດບັກາງ 

ລະດບັພ ັ້ນຖານ 
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2.7 ໜັ້າທີ່ ໃນການບໍລຫິານທຸລະກດິ 
- ການວາງແຜນ 
- ການຈດັອ ງການ 
- ການຈດັການຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 
- ການຄວບຄຸມ (ການກວດກາ) 

 

 
ຮູບທ ີ4    ສະແດງໜັ້າທີ່ ການບໍລຫິານ 
 

2.7.1 ການວາງແຜນ 
ເປນັຂັ ັ້ນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນຂອງການບໍລຫິານ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເຮດັກ່ອນໜັ້າທີ່ ອ ່ ນໆ, ການວາງແຜນ

ເປນັຂະບວນການໃນການກາໍນ ດການດໍາເນນີງານໃນອານາຄ ດຄ : ຈະເຮດັຫຍງັ, ເຮດັແນວໃດ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸ
ຕາມຈດຸປະສ ງທີ່ ກາໍນ ດໄວ ັ້. ການວາງແຜນເປນັການກາໍນ ດວ່າ ເຮ າຈະເຮດັຫຍງັໃນເວລານີ ັ້ເຮ າກາໍລງັຢູ່ໃສ  
ແລະ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມແຜນນັ ັ້ນດ ັ້ວຍວທິໃີດ, ການວາງແຜນຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ອ ງການດໍາເນນີງານຕໍໄປໄດ ັ້ຢ່າງ
ຖ ກຕ ັ້ອງ, ຊ່ວຍໃຫ ັ້ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆຂອງອ ງກອນເປນັໄປຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ດໍາເນນີງານ
ຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆທຸກລະດບັໃນອ ງການ ຈະມກີານປະສານງານກນັ  ແລະ ສ ັ້າງໃຫ ັ້ເກດີຄວາມເຂ ັ້າໃຈທີ່ ດີ
ຕກໍານວາງແຜນທຸລະກດິ 

2.7.2 ການຈດັອ ງການ 
ເປນັໜ ັ້າທີ່ ກ່ຽວກບັການກາໍນ ດໂຄງສ ັ້າງຂອງອ ງການ, ການຈດັຫາບຸກຄ ນທີ່ ເໝາະສ ມ

ເຂ ັ້າເຮດັວຽກ, ກາໍນ ດໜັ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານທຸກໆ ຄ ນທີ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ຕະຫ ອດຮອດການຕດິຕໍ
ສ ສານທີ່ ເປນັທາງການຕ່າງໆ 
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2.7.3 ການນາໍພາ 
 ເປນັໜ ັ້າທີ່ ຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານທຸກລະດບັທີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຊກັຈງູ, ກະຕຸ ັ້ນ, ໃຫ ັ້ຄໍາປ ກສາ, ການຈງູ

ໃຈ, ການດູແລພະນກັງານທີ່ ຢູ່ໃຕ ັ້ການຄຸ ັ້ມຄອງຂອງຕ ນ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ການປະຕບິດັງານເປນັໄປຕາມເປ ັ້າໝາຍທີ່
ກາໍນ ດໄວ 

2.7.4 ການກວດກາ 
ຈດຸປະສ ງຂອງການກວດກາ ແມ່ນການຕດິຕາມປະຕບິດັງານວ່າເປນັໄປຕາມແຜນ ຫ   

ການກວດກາການປະກອບດ ັ້ວຍການກາໍນ ດມາດຕະຖານສໍາລບັຜູ ັ້ປະຕບິດັງານ ເພ ່ ອເປນັພ ັ້ນຖານໃນການ
ກວດກາ ການປະເມນີຜ ນ ແລະ ການປຽບທຽບຜ ນງານກບັມາດຕະຖານ ເຊິ່ ງຜ ນທີ່ ໄດ ັ້ຈາກການປຽບທຽບນີ ັ້
ຂໍ ັ້ມູນ ຈະຢັ້ອນກບັໄປສູ່ຂະບວນການຕດັສນິໃນຂັ ັ້ນຕອນຂອງການວາງແຜນອກີຄັ ັ້ງໜ ່ ງ ເພ ່ ອແກ ັ້ໄຂ
ມາດຕະຖານຂອງການປະຕບິດັງານ 

 
2.8 ທກັສະຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານ (Skill of manager) 

1. ທກັສະໃນດ ັ້ານລາຍລະອຽດຂອງການປະຕບິດັງານ (Technical skill) ໝາຍຄວາມວ່າຮູ ັ້
ໃນການປະຕບິດັງານໃນການໃຊ ັ້ເຄ ່ ອງມ  ແລະ ມຄີວາມຮູ ັ້ໃນເລ ່ ອງນັ ັ້ນໆ 

2. ທກັສະກຽວກບັຄ ນ (Human skill ) ໝາຍເຖງິຄວາມສາມາດໃນການເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຜູ ັ້
ອ ັ້ນເຊັ່ ນ: ມມີະນຸດສໍາພນັ, ເຂ ັ້າໃຈ ແລະ ຮູ ັ້ວທິຈີງູໃຈທງັບຸກຄ ນ ແລະ ກຸ່ມເພ ່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຄວາມຮ່ວມມ  

3. ທກັສະເລ ່ ອງຄວາມຄດິ (Conceptual) ໝາຍເຖ ງຄວາມຮູ ັ້ທາງດ ັ້ານທດິສະດ ີ ແລະ ຫ ກັ 
ການ ສາມາດເຂ ັ້າໃຈເຖງິສະພາບການເຮດັວຽກເປນັສ່ວນລວມເຂ າໃນການພ ວພນັ ແລະ ປະສານງານຂອງ
ແຕ່ລະໜັ້າທີ່ , ອ ງການ ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມທາງເສດທະກດິ, ການເມ ອງ ແລະ ສງັຄ ມ 

2.8.1 ຫ ກັການພ ັ້ນຖານຂອງການຈດັອ ງການ 
1. ການແບ່ງງານ  

- ກາໍນ ດຊະນດິຂອງງານ: ຕ ັ້ອງພຈິາລະນາວ່າ ອ ງການຂອງເຮ າມວີຽກອນັໃດທີ່
ຕ ັ້ອງເຮດັ 

- ຈດັກຸ່ມຂອງວຽກ: ວຽກທີ່ ຄ ັ້າຍຄ ກນັໃຫ ັ້ຈດັໃນກຸ່ມດຽວກນັ 
- ຈດັການພ ວພນັລະຫ່ວາງກຸ່ມວຽກ ຫ   ພະແນກງານ : ເປນັການກາໍນ ດວ່າ 

ວຽກໃດຄວນຂ ັ້ນຢູ່ກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະແນກໃດ 
- ຈດັຄ ນເຂ ັ້າເຮດັວຽກຕາມຊະນດິ ແລະ ໝວດໝູ່ ຂອງວຽກງານນັ ັ້ນໆ 

2. ການກາໍນ ດການພ ວພນັໃນອ ງການ 
- ເປນັການກາໍນ ດວ່າໃຜຈະເປນັຫ ວໜັ້າ, ໃຜເປນັລູກນ ັ້ອງ ຕະຫ ອດຮອດສາຍ

ການດໍາເນນີງານ,ກວດກາກດິຈະການ ແລະ ອ ່ ນໆດັ່ ງລາຍລະອຽດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 
- ສາຍບງັຄບັບນັຊາ: ເຊິ່ ງສະແດງເຖງິຄວາມພ ວພນັຕາມລໍາດບັຂັ ັ້ນລະຫວ່າງຜູ ັ້

ບງັຄບັບນັຊາ ແລະ ຜູ ັ້ໃຕ ັ້ບງັຂບັບນັຊາຕະຫ ອດ ເຖງິການຕດິຕໍສ ່ ສານລຸດລ ່ ນລ ງມາຕາມແນວທາງອໍານາດໜັ້າ
ທີ່  
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- ຊ່ວງຂອງການຄວບຄຸມ: ໝາຍເຖງິຂອບເຂດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານ
ຄ ນໜ ່ ງໆຈະຮບັຜດິຊອບພະນກັງານທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕ ນ ຫ   ໜ່ວຍງານທີ່ ຕ ນຮບັຜດິ 
ຊອບມຈີາໍນວນເທ ່ າໃດ ຊ່ວງຂອງການຄວບຄຸມຈະກວ ັ້າງ ຫ   ແຄບຂ ັ້ນຢູ່ກບັອ ງປະກອບດັ່ ງຕໍໄປນີ ັ້:  

ກ. ການໄດ ັ້ຮບັການເຝກິອ ບຮ ມຂອງພະນກງານ 
ຂ. ຄວາມສາມາດຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານ 
ຄ. ການປ່ຽນແປງ ຫ   ຄວາມຄ ງຕ ວຂອງວຽກງານ 
ງ.  ຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກສະຫ ບັສບັຊອ ັ້ນຂອງວຽກງານ 
ຈ. ການພ ວພນັກບັໜ່ວຍງານອ ່ ນ 
ສ. ການກາໍນ ດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງພະນກັງານ 
ຊ. ຄວາມແນ່ນອນຂອງອ ງການ ແລະ ເຫດການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຊ່ວງຂອງການ

ຄວບຄຸມມກີານພ ວພນັກບັສາຍບງັຄບັບນັຊາຄ : ຖັ້າຊ່ວງຂອງການຄວບຄຸມກວ ັ້າງສາຍບງັຄບັບນັຊາຈະສັັ ັ້ນ 
ແລະ ຖັ້າຊ່ວງຂອງການຄວບຄຸມແຄບສາຍບງັຄບັບນັຊາຈະຍາວ 

 

 
ຮູບທ ີ5     ສະແດງຊ່ວງຄວບຄຸມເທ ່ າ 2 (ແຄບ) 
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ຮູບທ ີ6     ສະແດງຊ່ວງຄອບຄຸມເທ ່ າ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຮູບທ ີ7     ສະແດງຊວງຂອງການຄອບຄຸມເທ ່ າ 14 (ກວ ັ້າງ): 

 
ເອກະພາບໃນການບງັຄບັບນັຊາ: ເປນັການກາໍນ ດຂອບເຂດອໍານາດໜັ້າທີ່ ຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານແຕ່ລະ

ຄ ນທງັນີ ັ້ກເໍພ ່ ອຫ ກີລ ັ້ຽງການຊບັຊ ັ້ອນ ແລະ ກຈໍະຮູ ັ້ວ່າໃຜເປນັຜູ ັ້ນາໍພາ, ໃຜເປນັຜູ ັ້ຮບັວຽກໄດ ັ້ໃນຂອບເຂດ
ກວ ັ້າງແຄບເທ ່ າໃດ 
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2.8.2 ການກາໍນ ດອໍານາດ ແລະ ຄວາມຮບັພດິຊອບ 
ອໍານາດ: ໝາຍເຖງິສດິທີ່ ຈະບນັຊາ ຫ   ອໍານາດ ທີ່ ຈະຊັ່ ງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອ ່ ນປະຕບິດັຕາມ, ເປນັ

ອໍານາດທີ່ ໄດ ັ້ຈາກການດໍາລ ງຕໍາແໜ່ງໜັ້າທີ່ ຕາມກ ດໝາຍ ຫ   ລະບຽບແບບແຜນ 
ພະນກັງານ: ເປນັການຈດັໝວດໝູ່ ຂອງວຽກອອກເປນັປະເພດໆ ເພ ່ ອແບ່ງວຽກງານ

ກນັຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ວຽກງານດໍາເນນີງານໄປຕາມສາຍງານຢ່າງມລີະບ ບ, ການຈດັໝວດ
ໝູ່ ຂອງວຽກງານມຫີ ກັການຕ່າງໆທີ່ ນຍິ  ມຈດັດັ່ ງນີ ັ້: 

1. ຈດັຕາມໜັ້າທີ່  
2. ໂດຍນາໍເອ າໜ່ວຍງານທີ່ ມລີກັສະນະທີ່ ຄ ັ້າຍຄ ກນັເຂ ັ້າໃນໜ່ວຍງານດຽວກນັດັ ັ້ງຮູບລຸ່ມນີ ັ້: 

 
  
ຮູບທ ີ8     ສະແດງການຈດັອ ງກອນຕາມໜັ້າທີ່  
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ການຈດັອ ງກອນຕາມຜະລດິຕະພນັ: ເປນັການແບ່ງກຸ່ມຂອງວຽກຕາມປະເພດຂອງຜະລດິຕະພນັ 
ເຊັ່ ນ: ພະແນກເສ ັ້ອຜ ັ້າ, ພະແນກອາຫານ ແລະ ອ ່ ນໆ 

 
ຮູບທ ີ9     ສະແດງການຈດັອ ງກອນຕາມຜະລດິຕະພນັ 
 

ການບໍລຫິານຫານຈດັກອນຕາມພາກພ ັ້ນ: ການຈດັອ ງກອນຕາມແຕ່ລະພາກຂອງປະເທດເຊັ່ ນ: 
ພາກເໜ ອພາກກາງ  ແລະ ພາກໃຕ ັ້ 

 
 

ຮູບທ ີ10     ການຈດັອ ງກອນແບບໂຄງການ 
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ຮູບທ ີ11     ສະແດງການຈດັອ ງກອນແບບໂຄງການ 
 

 
ຮູບທ ີ12     ສະແດງໂຄງສ ັ້າງອ ງກອນແບບສາຍງານຫ ກັ 
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2.8.3 ການແບ່ງປະເພດໜ່ວຍງານ 
1. ໜ່ວຍງານຫ ກັ (Line agency)  
 ເປນັໜ່ວຍທີ່ ເຮດັໜ ັ້າທີ່ ໂດຍກ ງຕໍ ຈດຸປະສ ງຂອງອ ງກອນ, ການເຮດັວຽກຂອງ

ໜ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວ ເພ ່ ອຄວາມສໍາເລດັຂອງອ ງກອນ ແລະ ໜ່ວຍງານນີ ັ້ຈະຮບັຄໍາສັ່ ງຈາກຜູ ັ້ບງັຄບັບນັຊາທີ່ ມ ີ
ອໍານາດຫ ຸດລ ່ ນກນັໄປຕາມສາຍບງັຄບັບນັຊາ ໂຄງສ ັ້າງແບບສາຍງານຫ ກັມດີັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 

ກ. ຈດຸດ:ີ 
- ສາມາດກາໍນ ດໜັ້າທີ່ ຮບັຊອບຂອງທຸກຄ ນໃນອ ງກອນໄດ ັ້ເປນັຢ່າງຊດັເຈນ 
- ສາຍບງັຄບັບນັຊາຈະແຈ ັ້ງ, ຮູ ັ້ໃຜເປນັຫ ວໜັ້າ, ຮູ ັ້ໃຜເປນັລູກນ ັ້ອງ 
- ສະດວກຕກໍານຄອບຄຸມ 
- ສັ່ ງການໄດ ັ້ວ່ອງໄວ 

ຂ. ຈດຸອ່ອນ 
- ຜູ ັ້ບໍລຫິານຕ ັ້ອງຮບັພາລະໜກັໜ່ວງ ເພາະການຄວບຄຸມ ແລະ ບງັຄບັບນັຊາ

ເປນັໄປ ໂດຍກ ງ 
- ການປະສານງານພາຍໃນຈາໍກດັ 
- ຜູ ັ້ບໍລຫິານຮບັຜດິຊອບຄ ນດຽວ, ດັ່ ງນັ ັ້ນ ຖ ັ້າຜູ ັ້ບໍລຫິານມຄີວາມຮູ ັ້ຈາໍກດັ 

ຈະມບີນັຫາໃນການສັ່ ງການ ແລະ ບໍລຫິານຜດິພາດ 
2.  ໜ່ວຍງານທີ່ ປ ກສາ 

ເປນັໜ່ວຍງານທີ່ ໃຫ ັ້ຄໍາແນະນາໍໃນການວາງແຜນ ການກາໍນ ດນະໂຍບາຍແຕ່, ມີ
ອໍານາດໃນການບງັຄບັໃຫ ັ້ພະນກັງານປະຕບິດັງານຄ ກບັໜ່ວຍງານຫ ກັ ລກັສະນະຂອງໜ່ວຍງານທີ່ ປ ກສາມີ
ດັ່ ງນີ ັ້: 

- ໜ່ວຍງານທີ່ ກດິຈະກາໍມຜີ ນການປະຕບິດັງານທາງອ ັ້ອມຕໍຄວາມສໍາເລດັ
ຂອງອ ງກອນ ໂດຍສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອໜ່ວຍງານຫ ກັໃຫ ັ້ບນັລຸເປ ັ້າໝາຍ 

- ເປນັໜ່ວຍງານທີ່ ຊ່ວຍໜ່ວຍງານຫ ກັສາມາດປະຕບິດັງານໄດ ັ້ດຂີ ັ້ນ 
- ໃຫ ັ້ຄໍາປ ກສາ, ແນະນາໍການຕດັສນີໃຈຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານ ແລະ ໜ່ວຍງານຫ ກັ 
- ການອອກແບບຟອມ 
- ການວໃິຈການປະຕບິດັງານ 
- ການຈດັຫາຂໍ ັ້ມູນ 
- ການສ ່ ງສນິຄ ັ້າປະຕບິດັງານ 
- ໄປສະນ ີ
- ກາໍນ ດມາດຕະຖານການ 
- ການເກບັຮກັສາ 
- ການນາໍເອ າເອກະສານອອກງານ ແລະ ຂະບວນການປະຕບິດັມາໃຊ ັ້ 
- ການຕດິຕໍພາຍໃນ 
- ການວເິຄາະລະບ ບການປະຕບິດັ 
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ຈດຸປະສ ງ 

ເພ ່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ 
1. ອະທບິາຍກ່ຽວກບັການເລີ່ ມຕ ັ້ນໂດຍການສໍາຫ ວດຕະຫ າດ 
2. ອະທບິາຍບນັຫາຂອງສນິຄ ັ້າບາງຢ່າງຈ ່ ງປະສ ບຜ ນສໍາເລດັຫ  ຈ  ່ ງເລີ່ ມເຫ ວ 
3. ອະທບິາຍວທິກີານໃນການຄດັເລ ອກສນິຄ ັ້າ 
4. ອະທບິາຍຈະຊອກຫາຜະລດິຕະພນັໃນການລ ງທ ນແນວໃດ? 
5. ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ແນະນາໍໃນການສະເໜແີຜນການລ ງທ ນເຮດັທຸລະກດິ 
6. ສາງຕ ວຢ່າງລາຍລະອຽດຂອງແຜນການທ ນ, ວ່າເປນັແນວໃດ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1 ຄໍານາໍ  

ການສ ກສາໂອກາດກ່ອນຈະລ ງທ ນ ເຮ າຕ ັ້ອງຮູ ັ້ຈກັວ່າ: ສນິຄ ັ້າ ແລະ ບໍລກິານນັ ັ້ນ ນອນຢູ່ໃນອຸດ
ສາ ຫະກາໍໃດເປນັໜັ້າຈະລ ງທ ນຫ  ເປນັໂອກາດທີ່ ຈະລ ງທ ນກ່ຽວກບັສນີຄ ັ້າ ແລະ ບໍລກິານນັ ັ້ນບໍ 

ກ່ອນຈະຕດັສນິໃຈລ ງທ ນ ເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາລາຍລະອຽດຫ າຍຢ່າງເຊັ່ ນ: ລກັສະນະຂອງ
ຜະລດິຕະພນັ, ການພະລດິ, ກາໍລງັການຜະລດິ, ທີ່ ຕັ ັ້ງໂຮງງານ, ງ  ບປະມານໃນການລ ງທ ນ ແລະ ນອກນີ ັ້ຍງັ
ມລີາຍລະອຽດອ ່ ນໆອກີ. ຊ່ອງທາງໃນການລ ງທ ນໃນສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານໃດໜ ່ ງ ມນັສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັ
ເຖງິຄວາມຈາໍເປນັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມແຕ່ລະປະເພດສນິຄ ັ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ທີ່
ຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ຂະໜາດເຄ ່ ອງຈກັ, ວດັຖຸອຸປະກອນ, ວດັທຸດບິ, ແຮງງານ ແລະ ຂະບວນການດໍາເນນີງານທີ່ ແຕກ
ຕ່າງກນັ 

ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດໃນການເລີ່ ມທຸລະກດິໃໝ່ຄ : ຕ ັ້ອງມສີນິຄ ັ້າທີ່ ລູກຄ ັ້າມຄີວາມຕ ັ້ອງການຢູ່ແລ ັ້ວຫ   
ສນິຄ ັ້າທີ່ ມຄີ ນອ ່ ນຂາຍແລ ັ້ວແຕ່, ວ່າບໍທນັຕອບສະໜອງຄວາມຕອບສະໜອງລູກຄ ັ້າໄດ ັ້ດ ີ ຫ   ມປີະລມິານບໍ
ພຽງພໍ, ດັ່ ງທີ່ ພວກເຮ າໄດ ັ້ຍນິນກັບໍລຫິານທີ່ ມຊີ ່ ສຽງໄດ ັ້ກ່າວໄວວ່າ: ພະຍາຍາມຂາຍສິ່ ງທີ່ ສາມາດຂາຍໄດ ັ້ 
ແຕ່ບໍແມ່ນພະຍາຍາມຂາຍສິ່ ງທີ່ ທ່ານສາມາດຜະລດິ ອນັນີ ັ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາຄວາມຕ ັ້ອງ 
ການຂອງລູກຄ ັ້າເປນັຢ່າງດກ່ີອນທ່ານຈະຕດັສນິໃຈເລ ອກສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານມາຜະລດິ ຫ   ຂາຍ 
ທ່ານຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ວເິຄາະທ່າແຮງຂອງສນິຄ ັ້າໃນຕະຫ າດ ນັ ັ້ນກຄໍ ສນິຄ ັ້າອຸດສາຫະກາໍ ທ່ານຈາໍເປນັທີ່ ສຸດ
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ວເິຄາະການແຂ່ງຂນັ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງຂນັຂອງທ່ານ 

ໂດຍທ ວໄປຜູ ັ້ທີ່ ຈະລ ງທ ນກຈໍະມຄີວາມຄດິ ກ່ຽວກບັສນິຄ ັ້າທີ່ ຈະນາໍມາລ ງທ ນຢູ່ແລ ັ້ວ ແລະ  
ວເິຄາະຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ພ ດຕກິາໍຂອງຜູ ັ້ບໍລໂິພກເປນັຢາງດພໍີສ ມຄວນ ດັ່ ງນັ ັ້ນ ຈ  ່ ງຕດັສນິໃຈຍອມຮບັ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເກດີຂ ັ້ນຢ່າງເໝາະສ ມ ແຕ່ວ່ານກັລ ງທ ນມກັຈະຕ ່ ນເຕັ ັ້ນ ແລະ ດໃີຈກບັແນວຄດິຂອງຕ ນ
ຈ ນເກນີໄປແລະ ລ ມພຈິາລະນາວເິຄາະສະພາບແວດລ ັ້ອມຢ່າງຈງິຈງັ ແລະ ຮອບຄອບ ຕາມຄວາມເປນັຈງິ
ແລ ັ້ວ ຖັ້າເຮ າມຄີວາມຮອບຄອບ ແລະ ປະສ ບການໃນທຸລະກດິນັ ັ້ນມາກ່ອນ ກຈໍະຊ່ວຍໃຫ ັ້ເຮ າເຫນັໄດ ັ້

ບ ດທ ີ3 
ຈະເລີ່ ມທຸລະກດິໃໝ່ແນວໃດ 
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ບນັຫາທີ່ ຈະເກດີຂ ັ້ນໃນພາຍໜັ້າໄດ ັ້ ໃນການເລ ອກລ ງທ ນຜູ ັ້ບໍລຫິານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາຫ າຍທາງເລ ອກ ແລ ັ້ວ
ກັ່ ນຕອງເອ າແນວຄດິ ຫ   ທຸລະກດິທີ່ ບໍເໝາະສ ມອອກໄປ ຖັ້າຫາກມກີານສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ ເໝາະສ ມ
ຢ່າງລະມດັລະວງັ  ແລະ  ຮອບຄອບເຮ າຈະໄດ ັ້ແນວຄດິທີ່ ເປນັການຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ດມີໂີອກາດທີ່
ຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັໄດ ັ້ 

 
 
ຮູບທ ີ14      ປ ກສາຫາລ ກ່ຽວກບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງທຸລະກດິໃໝ່ 

 
3.2 ເລີ່ ມຕ ັ້ນດວ ັ້ຍການສໍາຫ ວດຕະຫ າດ  

ການສ ັ້າງຕັ ັ້ງທຸລະກດິ ເຮ າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລ ງທ ນທາງການເງນິທີ່ ເຮ າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ວາງແຜນທຸລະກດິຂອງເຮ າ
ເປນັຢ່າງດ ີ ພວກເຮ າຕ ັ້ອງວເິຄາະຢ່າງທີ່ ຖ ັ້ວນສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ສ ່ ງເສມີຈດຸແຂງ ແລະ ໂອກາດຂອງທຸລະ
ກດິພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນກຫໍາວທິກີານກາໍຈດັຈດຸອ່ອນ ແລະ ຂໍ ັ້ຈາໍກດັເຊັ່ ນ:  ດ ັ້ານການເມ ອງ, ກ ດໝາຍ, 
ສະພາບແວດລ ັ້ອມ ແລະ ດ ັ້ານອ ່ ນໆ 

ແຜນການທຸລະກດິຄວນຈະເປນັແຜນການທີ່ ມຄີວາມສາມາດທາງການຕະຫ າດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ ັ້
ອ ງກອນຂາຍສນິຄ ັ້າ ໄດ ັ້ຫ າຍຂ  ັ້ນ ການຜະລດິທີ່ ດຈີະຊ່ວຍຊຸກຍູ ັ້, ຊ່ວຍໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າໄດ ັ້ຮບັສິ່ ງທີ່ ເຂ າຕ ັ້ອງການ
ແຜນການລ ງທ ນທີ່ ດນີ ັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງມໂີອກາດທາງການຕະຫ າດຢ່າງຊດັເຈນ ໃນຮູບແບບຂອງປະໂຫຍດທີ່ ລູກຄ ັ້າ
ຈະໄດ ັ້ຮບັຈາກການຊ ັ້ສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນໆ ການຜະລດິທີ່ ດຕີ ັ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ ັ້າ ຖ ັ້າເຮ າມີ
ແຜນການຕະຫ າດທີ່ ດເີຮ າກຈໍະຮູ ັ້ອຸປະສ ງຂອງສນິຄ ັ້າ ແລະ ສາມາດຕລີາຄາຍອດຂາຍຂອງທຸລະກດິຢ່າງ
ຮອບຄອບ ຖັ້າເຮ າສາມາດ ລະບຸປະໂຫຍດທີ່ ລູກຄ ັ້າຈະໄດ ັ້ຮບັຢ່າງຊດັເຈນັ, ໃຫ ັ້ປະໂຫຍດ ແລະ ເນັ ັ້ນໃຫ ັ້
ລູກຄ ັ້າເຫນັໄດ ັ້ງ່າຍສນິຄ ັ້າຂອງເຮ າກສໍາມາດຮກັສາສ່ວນແບ່ງຂອງຕະຫ າດໄດ ັ້ສູງ ເຖງິເຮ າຈະອອກແຮງງານ
ໂຄສະນາສນິຄ ັ້າຂອງເຮ າເຮດັໄດ ັ້ຫ າຍຢ່າງ ຫ   ຫ າຍວຽກກຕໍາມມນັອາດບໍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງ 
ການຂອງລູກຄ ັ້າ ຫ   ປະໂຫຍດຂອງລູກຄ ັ້າຈະໄດ ັ້ຮບັຈາກການຊ ມໃຊ ັ້ສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນ ເຮ າອາດຈະວເິຄາະອອກມາ
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ວ່າ ສນິຄ ັ້າມຄີວາມສາມາດຫ າຍອນັແຕ່ບໍສາມາດສະແດງອອກ, ປະໂຫຍດທີ່ ລູກຄ ັ້າຈະໄດ ັ້ຮບັ ມນັກບໍໍມີ
ຄວາມໝາຍຫຍງັສໍາລບັລູກຄ ັ້າ ຍິ່ ງໄປກວ່ານັ ັ້ນຖັ້າເປນັເຄ ່ ອງຈກັທີ່ ເຮ າໄປຜະລດິສນິຄ ັ້າໃນອານາຄ ດຈະຕ ັ້ອງ
ໄດ ັ້ວເິຄາະທ່າອ່ຽງຂອງທຸລະກດິໃນການນາໍໃຊ ັ້ເຄ ່ ອງໃນອານາຄ ດ 

ເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ັ້າງຈດຸເດັ່ ນວ່າ ສນິຄ ັ້ານີ ັ້ໃຫ ັ້ປະໂຫຍດຫຍງັ ຫ   ເປນັເຄ ່ ອງຈກັນາໍໄປຜະລດິ
ນາໍໄປຜະລດິສນິຄ ັ້າ ມນັຈະສາມາດຊວ່ຍໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າສາມາດລຸດຕ ັ້ນທ ນສນິຄ ັ້າສໍາເລດັຮູບ ແລະ ສາມາດໃຫ ັ້
ຈດຸກຸ ັ້ມທ ນໃນເວລາດ ນປານ ໃດ  

ຕ ວຢ່າງ: ທ່ານ ເປນັຜູ ັ້ເຮດັເຄ ່ ອງຈກັຜະລດິນໍ ັ້າກ ັ້ອນ ທ່ານອາດໂຄສະນາວ່າ ເຄ ່ ອງຈກັທີ່ ເຮດັນໍ ັ້າ
ກ່ອນໄດ ັ້ຫ າຍ ແລະ ມຮູີບຮ່າງສວຍງາມ ແຕ່ຢ່າລ ມວ່າ ລູກຄ ັ້າຜູ ັ້ຊ ັ້ເຄ ່ ອງຂອງທ່ານໄປຜະລດິນໍ ັ້າກ ັ້ອນຜູ ັ້ຂາຍ
ເຂ າຈະສ ນໃຈວ່າ ເຄ ່ ອງຈກັຂອງທ່ານຈະປະຢດັໄຟກວ່າເຄ ່ ອງຈດັຂອງຄ ນອ ່ ນ ຫ   ບໍ ຊ ັ້ເຄ ່ ອງຈກັຂອງທ່ານ, 
ແລ ັ້ວຈະປະຢດັຕ ັ້ນທ ນນໍ ັ້າກ ັ້ອນທີ່ ຜະລດິອອກມາບໍ ເວ ັ້າອກີແນວໜ ່ ງລູກຄ ັ້າເຂ າສ ນໃຈວ່າ ການຊ ັ້ເຄ ່ ອງຈກັ
ຂອງທ່ານຈະມຈີດຸກຸ ັ້ມທ ນຢູ່ພາຍໃນຈກັເດ ອນ, ຈກັປ ີແລະ ເຄ ່ ອງຈກັຂອງທ່ານມກີາຮບັປະກນັ ເດ ອນ, ຈກັ
ປເີວ ັ້າງ່າຍໆຖັ້າຊ ັ້ເຄ ່ ອງຈກັເຮດັນໍ ັ້າກ ັ້ອນຂອງທ່ານ ເຂ າຈະໝັ ັ້ນໃຈບໍວ່າຈະມກີາໍໄລ ລູກຄ ັ້າເຫນັປະໂຫຍດຂອງ
ສນິຄ ັ້າທີ່ ເຂ າໄດ ັ້ຮບັເຂ າຈະພໍໃຈ ໃນການຊ ັ້ສນິຄ ັ້າຂອງທ່ານ 

3.2.1 ເຮ າຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເລີ່ ມຕ ັ້ນສໍາຫ ວດຕະຫ າດແນວໃດ  
 ທຸລະກດິເຮ າຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັເປນັຢ່າງສູງ ຖ ັ້າວ່າສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານ

ທີ່ ຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າ 
 ການສໍາຫ ວດທາງການຕະຫ າດເພ ່ ອປະເມນີ ແລະ ຄາດຄະເນອຸປະສ ງຂອງຕະ 

ຫ າດ ເຊັ່ ນ: ປະເພດ, ປະລມິານ ແລະ ຍອດຂາຍຂອງຜະລດິຕະພນັແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ຍ ັ້ອນວ່າມນັ
ເປນັພ ັ້ນຖານຂອງການວາງແຜນການຂອງກດິຈະກາໍຂອງທຸລະກດິ 

ແຜນການຕະຫ າດທີ່ ດຕີ ັ້ອງຄາດຄະເນຍອດຂາຍຢ່າງຊດັເຈນ ຢາກກະປະມານຍອດ
ຂາຍຢ່າງຊດັເຈນັບໍແມ່ນພຽງແຕ່ຈະຕັ ັ້ງເປ ັ້າໝາຍເປນັຕ ວເລກວ່າ 10 ຫ   20 %  ເທ ່ ານັ ັ້ນ,ເຮ າຕ ັ້ອງຫາຂໍ ັ້ມູນ
ທາງສະທຕິທິີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຢັ ັ້ງຢ ນ, ຍ ກຕ ວຢ່າງ ທ່ານຕ ັ້ອງການຂາຍລ ດໄຖນາໃຫ ັ້ຊາວນາລາວ ທ່ານມສີະຖຕິວ່ິາ
ຊາວນາລາວມ ີ 80%ຂອງພ ນລະເມ ອງ ຈະຕ ກຢູ່ປະມານ 4 ລ ັ້ານຄ ນ ຈາໍນວນດັ່ ງກ່າວແມ່ນໃຫຍ່ຫ ວງ ແຕ່
ທ່ານຢ່າລ ມວ່າ ຈາໍນວນ 4 ລ ັ້ານຄ ນເປນັຊາວນາອາຊບີ ແລະ ສາມາດຊ ັ້ລ ດໄຖໄດ ັ້ ປະມານ 10% ຂອງ
ຊາວນາທງັໝ ດ ແລະ ຊາວນາເລ ່ ານີ ັ້ແຈກຢາຍຢູ່ທ ວປະເທດ ຖັ້າທ່ານຕ ັ້ອງການຂາຍສນິຄ ັ້າຢູ່ແຂວງໃດແຂວງ
ໜ ່ ງຕ ວເລກທີ່ ກ່າວມານັ ັ້ນຈະບໍມປີະໂຫຍດຍງັກບັການຄາດຄະເນຍອດຂາຍຂອງທ່ານ ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງຫາຂໍ ັ້ມູນ
ຂອງແຂວງທີ່ ຕ ັ້ອງການຈະຂາຍສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນໃຫ ັ້ຊດັເຈນ 

3.2.2 ບາງຈດຸສໍາຄນັທີ່ ຕ ັ້ອງເອ າໃຈໃສ່ 
 ກາໍນ ດຊດັເຈນຂອງຊະນດິຂອງຜະລດິຕະພນັ 
 ສນິຄ ັ້າມປີະໂຫຍດຫຍງັສໍາລບັລູກຄ ັ້າ 
 ພ ດຕກິາໍການຊ ັ້ຂອງລູກຄ ັ້າ 
 ຜູ ັ້ໃດເປນັຄູ່ແຂ່ງຂນັທີ່ ຂາຍສນິຄ ັ້ານີ ັ້ 
 ໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າໄດ ັ້ລອງໃຊ ັ້ຜະລດິຕະພນັນີ ັ້ 
 ເຮ າຈະມວີທິຫີ ຸດຕ ັ້ນທ ນແນວໃດ 
 ຈະກຸ ັ້ມທ ນຈກັເດ ອນ,ຈກັປ ີ

3.3 ເປນັຫຍງັສນິຄ ັ້າບາງຢ່າງຈ ່ ງປະສ ບຜ ນສໍາເລດັ ຫ   ລ ັ້ມເຫ ວ?  
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ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດໃນການກຕໍັ ັ້ງທຸລະກດິໃໝ່ ແມ່ນການທີ່ ຈະມລູີກຄ ັ້າທີ່ ຈະຊ ັ້ສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນ ແລະ 
ເຮດັໃຫ ັ້ອ ງກອນມກີາໍໄລ ເຮດັແນວນີ ັ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮດັແນວໃດຈ ່ ງຈະມສີນິຄ ັ້າເໝາະສ ມຕາມຄວາມ
ຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າ ໃນທຸລະກດິໃດໜ ່ ງໃນເວລານັ ັ້ນໆ 

ການຈະນາໍເອ າສນິຄ ັ້າໃດໜ ່ ງອອກມາສູ່ຕະຫ າດ ໃຫ ັ້ປະສ ບຜ ນສໍາເລດັແມ່ນມໜີ ັ້ອຍທີ່ ສຸດ,ແຕ່
ບາງຄັ ັ້ງເຮ າກບໍໍຈາໍເປນັຫາສນິຄ ັ້າໃໝ່ສະເໜໄີປ ບາງທເີຮ າອາດຈະເອ າສນິຄ ັ້າເກ ່ າມາປບັປຸງໃໝ່ ແລ ັ້ວມາຂາຍ
ຢູ່ຕະຫ າດເກ ່ າ ຫ   ຕະຫ າດໃໝ່ກໄໍດ ັ້ ສຸດແລ ັ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສ ມໂດຍເຮ າມທີາງເລ ອກຢູ່ 4 ທາງຄ :  

 ອອກແບບສນິຄ ັ້າໃໝ່ທີ່ ບໍມຜູີ ັ້ຂາຍມາກ່ອນ ແລ ັ້ວໄປຂາຍໃນຕະຫ າດໃໝ່ ເຊິ່ ງເປນັສນິຄ ັ້າທີ່
ຜະລດິອອກມາເປນັຜູ ັ້ທໍາອດິ, ໂອກາດຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັໂດຍທ ່ ວໄປມພີຽງ 5% (ເປນັການພດັທະນາ) 

 ຜະລດິຕະພນັໃໝ່ ແລະ ຕະຫ າດໃໝ່ ແຕ່ວ່າຖັ້າສນິຄ ັ້າໄດ ັ້ຂາຍແລ ັ້ວຈະສາມາດມກີາໍໄລສູງ 
   ອອກແບບສນິ ຄ ັ້າໃໝ່ທີ່  ມຜູີ ັ້ຂາຍມາກ່ອນແລ ັ້ວ ໃນຕະຫ າດເກ ່ າ ແລ ັ້ວນາໍເອ າສນິຄ ັ້າເກ ່ າມາ

ອອກແບບໃໝ່ໃຫ ັ້ດກ່ີວາເກ ່ າ ມາຂາຍໃນຕະຫ າດເກ ່ າ ໂອກາດຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັໂດຍທ ່ ວໄປຈະມໂີອກາດ
ສູງເຖງິ 50% (ການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັໃໝ່ ) 

 ນາໍເອ າສນິຄ ັ້າເກ ່ າໄປຂາຍໃນຕະຫ າດໃໝ່ ອາດເປນັສນິຄ ັ້າທີ່ ມຜູີ ັ້ຂາຍຢູ່ແລ ັ້ວ ຫ   ເຮ າເຄຍີຂາຍຢູ່
ແລ ັ້ວ ໄປຂາຍໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າກຸ່ມໃໝ່, ໂອກາດປະສ ບຜ ນສໍາເລດັເຖງິ 25% (ເປນັການພດັທະນາຕະຫ າດໃໝ່)
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ອອກແຮງທາງດ ັ້ານການໂຄສະນາຢ່າງແຂງແຮງ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ສນິຄ ັ້າສາມາດຂາຍໃນຕະຫ າດໃໝ່ 

 ໃນເມ ່ ອພວກເຮ າເຫນັສນິຄ ັ້າຕ ວໃດຕ ວໜ ່ ງໄດ ັ້ຂາຍດຢູ່ີໃນຕະຫ າດ ເຮ າອາດຈະເລ ອກເອ າ
ສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນມາປ່ຽນແປງເລກັນ ັ້ອຍ,  ແລ ັ້ວນາໍມາຂາຍໃນຕະຫ າດເກ ່ າ ອາດຈະເປນັການຮຽນແບບເຂ າ ຖ ັ້າ
ອຸປະສ ງຂອງຕະຫ າດຍງັມເີຫ  ອພຽງພໍ ເຮ າອາດຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັເຖງິ 100% (ເປນັການບຸກຕະຫ າດ
ເກ ່ າ) ສິ່ ງທີ່ ກ່າວມານີ ັ້ມນັເປນັພຽງການເລ ອກສນິຄ ັ້າໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນເທ ່ ານັ ັ້ນ ຕາມຄວາມເປນັຈງິແລ ັ້ວ ໂອກາດທີ່
ຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັ  ແມ່ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາຢ່າງລະອຽດຖີ່ ຖ ັ້ວນຫ າຍປະການ ຈ ່ ງປະສ ບຜ ນສໍາເລດັໄດ ັ້ 
 
3.4 ວທິກີານໃນການຄດັເລ ອກສນິຄ ັ້າ  

ສນິຄ ັ້າໃດໜ ່ ງຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັ ຫ   ບໍນັ ັ້ນ ຂ ັ້ນຢູ່ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າຢູ່ໃນຕະຫ າດ
ນັ ັ້ນ ແລະ ອກີຢ່າງໜ ່ ງກຂໍ ັ້ນຢູ່ກບັຄູ່ແຂ່ງທີ່ ມຢູ່ີໃນຕະຫ າດນັ ັ້ນ ຕາມຄວາມເປນັຈງິແລ ັ້ວສນິຄ ັ້າຈະປະສ ບຜ ນ
ສໍາ ເລດັນັ ັ້ນມຢູ່ີ 3 ປະເພດ 

3.4.1 ເປນັຜະລດິຕະພນັທີ່ ລູກຄ ັ້າຕ ັ້ອງການຢູ່ແລ ັ້ວແຕ່ການຕອບສະໜອງຍງັບໍທນັພຽງພໍ 
 ເປນັຜະລດິຕະພນັທີ່ ລູກຄ ັ້າມຄີວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈາໍເປນັສໍາລບັສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນຢູ່

ແລ ັ້ວ, ແຕ່ຍງັບໍທນັມຜູີ ັ້ສະໜອງຜູ ັ້ໃດ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການນັ ັ້ນໄດ ັ້ ເຊັ່ ນ: ລູກຄ ັ້າຢູ່ໃນເຂດ
ໃດໜ ່ ງຂາດ ແຄນນໍ ັ້າໃຊ ັ້ໃນລະດູແລ ັ້ງຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ໃຊ ັ້ນໍ ັ້າບາດານ, ແຕ່ຜູ ັ້ສະໜອງໃນປະຈບຸນັຊໍ ັ້າພດັມແີຕ່
ເຄ ່ ອງຂະໜາດໃຫຍ່ລາຄາແພງ, ແຕ່ຜູ ັ້ບໍລໂິພກເຂດນັ ັ້ນມເີງນິໜ ັ້ອຍ ແຕຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍທີ່ ມ ີ
ລາຄາຖ ກກວ່າ ຈ ່ ງສາມາດຊ ັ້ໄດ ັ້ ຖ ັ້າເຮ າມສີນິຄ ັ້າເໝາະສ ມກບັອຸປະສ ງຂອງຕະຫ າດ ເຮ າກຈໍະປະສ ບ
ຜ ນສໍາເລດັໃນການຂາຍສນິຄ ັ້ານີ ັ້. 

ເປນັສນິຄ ັ້າທີ່ ລູກຄ ັ້າມຄີວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ສຸດແຕ່ບໍມຜູີ ັ້ຜະລດິ ຫ   ຜູ ັ້ສະ
ໜອງ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ັ້ ຫ   ອາດຈະບໍເຫນັຄວາມຈາໍເປນັຂອງລູກຄ ັ້າເຫ  ່ ານັ ັ້ນ, ອາດຈະບໍເຫນັ
ປະໂຫຍດທີ່ ລູກຄ ັ້າຈະໄດ ັ້ຮບັ ຫ   ບໍ ດັ່ ງນັ ັ້ນຜູ ັ້ສະໜອງເອງ ຍງັບໍທນັມຄີວາມສາມາດຕອບສະໜອງ ຜູ ັ້
ບໍລໂິພກ ຫ  ລູກຄ ັ້າມບີນັຫາ, ມຄີວາມຈາໍເປນັ, ມໂີອກາດ ຫ   ເວ ັ້າອກີແນວໜ ່ ງແມ່ນລູກຄ ັ້າມແີນວຄດິເກດີ



27 

 

ຂ ັ້ນ, ສະນັ ັ້ນຜູ ັ້ຜະລດິ ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄ ັ້ນຄດິຫາວທິກີານແກ ັ້ໄຂບນັຫານັ ັ້ນ, ຄວາມຈາໍເປນັນັ ັ້ນ ແລະ ສ ່ ງເສມີ
ໂອກາດນັ ັ້ນສໍາລບັລູກຄ ັ້າ 

ລູກຄ ັ້າຮູ ັ້ວ່າມບີນັຫາ ແຕ່ວ່າບໍຮູ ັ້ວ່າມນັແມ່ນບນັຫາຫຍງັ ຫ   ຈະອະທບິາຍມນັແນວໃດຜູ ັ້ກຕໍັ ັ້ງ
ທຸລະກດິຕ ັ້ອງພະຍາຍາມຫາວທິກີານແກ ັ້ໄຂ ດ ັ້ວຍການຄ ັ້ນຄດິຮ່ວມກນັກບັພະແນກການຜະລດິ, ພະແນກ
ວໄິຈກບັຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັສູງ, ຜູ ັ້ກຕໍັ ັ້ງທຸລະກດິຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄ ັ້ນຄດິຫາອ ງປະກອບຂອງບນັຫານັ ັ້ນ ເຊັ່ ນ: 
ສະພາບແວດລ ັ້ອມ ກາໍນ ດບນັຫາຈດຸປະສ ງ ແລະ ຄວາມຈາໍເປນັນັ ັ້ນ, ປະເມນີລາຄາ ແລະ ປະໂຫຍດທີ່ ລູກ
ຄ ັ້າ ແລະ ບໍລສິດັຈະໄດ ັ້ຮບັ, ຄດິໄລ່ງ  ບປະມານ 

3.4.2 ມຜີະລດິຕະພນັຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າຢູ່ແລ ັ້ວ ແຕ່ປະລມິານຍງັ
ບໍທພັຽງພໍ 

ໂດຍທ ່ ວໄປແລ ັ້ວໃນຕະຫ າດນີ ັ້ ອຸປະສ ງແມ່ນສູງກວ່າການຕອບສະໜອງ, ມນັເປນັ
ໂອກາດອນັດສໍີາລບັຜູ ັ້ຜະລດິຄ ນໃໝ່ ທີ່ ຈະຂາຍສນິຄ ັ້າໃນຕະຫ າດນີ ັ້ໄດ ັ້, ສາເຫດທີ່ ພາໃຫ ັ້ເກດີບນັຫາດັ່ ງກ່າວ
ຍ ັ້ອນວ່າ ກາໍລງັການຜະລດິ ຜູ ັ້ສະໜອງ ຜູ ັ້ກ່ອນຍງັບໍທນັພຽງພໍ ຂາດແຄນວດັຖຸດບິ ຫ   ອາດຈະເປນັຍ ັ້ອນ
ບໍລຫິານບໍດ,ີ ການຕະຫ າດບໍດ ີ ຫ   ການໂຄສະນາສ ່ ງເສມີການຂາຍຍງັບໍທນັດ,ີ ແຕ່ທີ່ ສໍາຄນັ ຜູ ັ້ລ ງທ ນໃໝ່
ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄ ັ້ນຄດິວ່າບນັຫາຂາດແຄນນີ ັ້ເປນັໄປຕາມລະດູການບໍ ຫ   ວ່າຍ ັ້ອນເຫດການຊ ່ ວຄາວໃດໜ ່ ງ 
ຈ  ່ ງພາຄວາມຕ ັ້ອງການນີ ັ້ບໍໄດ ັ້ຕອບສະໜອງ 

3.4.3 ເຮ າມສີນິຄ ັ້າໃໝ່ທີ່ ສາມາດແຂງຂນັກບັສນິຄ ັ້າເກ ່ າ ຫ   ປ່ຽນແທນສນິຄ ັ້າເກ ່ າໄດ ັ້  
ຍ ັ້ອນວ່າສນິຄ ັ້າໃໝ່ເຮ າມສີິ່ ງທີ່ ດກີວ່າສນິຄ ັ້າເກ ່ າໃນດ ັ້ານຕ່າງໆລຸ່ມນີ ັ້: 
ເຮ າມກີານອອກແບບສນິຄ ັ້າໃໝ່ດກີວ່າຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ ນ: ຖ ກໃຈລູກຄ ັ້າຫ າຍກວ່າ, ງ  ດງາມ

ກວ່າ,ລາຄາຖ ກກວ່າ, ຕອບສະໜອງຜ ນປະໂຫຍດລູກຄ ັ້າຫ າຍກວ່າ ຫ   ມຄີວາມເປນັໜັ້າເຊ ່ ອຖ ຫ າຍກວ່າ 
ອາດຈະເປນັຍ ັ້ອນພວກເຮ າບໍລຫິານດກີວ່າຈ ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ຕ ັ້ນທ ນຕໍ່ າກວ່າຄູ່ແຂ່ງ, ມຄີວາມແຕກຕ່າງຖ ກໃຈລູກຄ ັ້າ 
ຈ  ່ ງຂາຍໄດ ັ້ລາຄາສູງກວ່າ ຫ   ຕ ັ້ນທ ນວດັຖຸດບິ ແລະ ແຮງງານຕໍ່ າກວ່າ  

 ອາດເປນັຍ ັ້ອນພວກເຮ າມກີານຕະຫ າດດກີວ່າ ແລະ ການຈລໍະຈອນແຈກຢາຍ ຫ   
ການໂຄສະນາສ ່ ງເສມີການຂາຍທີ່ ດກີວ່າ 

3.4.4 ຈະຊອກຫາຜະລດິຕະພນັມາລ ງທ ນໄດ ັ້ແນວໃດ?  
ຜູ ັ້ຈະກຕໍັ ັ້ງທຸລະກດິຂ ັ້ນມາໃໝ່ ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານສ ກສາຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກ

ຄ ັ້າໃນຕະຫ າດ, ພ ດຕກິາໍຜູ ັ້ບໍລໂິພກກຸ່ມຕ່າງໆ, ວ່າເຂ າມຄີວາມຕ ັ້ອງການຫຍງັ? ເວ ັ້າອກີແນວໜ ່ ງກຄໍ : ໃຜ
ເປນັລູກຄ ັ້າເຮ າ? ເຂ າຕ ັ້ອງການຫຍງັ? ເຂ າຈະພໍໃຈຫຍງັ? ເຮ າຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການນັ ັ້ນໄດ ັ້ 
ແນວໃດ? ເວ ັ້າອກີແນວໜ ່ ງກໍຄ ໃຜເປນັລູກຄ ັ້າເຮ າ? ເຂ າຕ ັ້ອງການຫຍງັ? ແລະ ເຮ າມຄີວາມສາມາດມາດ
ພເິສດໂດດເດັ່ ນແນວໃດ? ເພ ່ ອຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການເຫ  ່ ານັ ັ້ນ ເຮ າລອງມາສ ກສາເບິ່ ງແນວທາງ
ການເລ ອກຜະລດິຕະພນັດັ່ ງຕໍໄປນີ ັ້. 

1. ສ ກສາອຸດສາຫະກາໍ 
ສິ່ ງທີ່ ກດີຂວາງການເຂ ັ້າເຖງິທຸລະກດິໜັ້ອຍ ເຮດັໃຫ ັ້ການເຂ ັ້າທຸລະກດິໄດ ັ້ງ່າຍ 

ຄວາມໄດ ັ້ປຽບແຂ່ງຂນັຂອງເຮ າກໜໍ ັ້ອຍລ ງ, ແຕ່ຖັ້າການເຂ ັ້າທຸລະກດິໄດ ັ້ຍາກ ມນັຍິ່ ງຈະສ ່ ງເສມີໃຫ ັ້ເຮ າມີ
ຄວາມໄດ ັ້ປຽບແຂງຂນັຫ າຍຂ ັ້ນ 

         ປດັໃຈທີ່ ມຜີ ນກະທ ບໃສ່ການນາໍເຂ ັ້າທຸລະກດິມດີັ່ ງນີ ັ້:  
 ຜະລດິຕະພນັມຄີວາມແຕກຕ່າງສູງກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂນັ 
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 ເງນິລ ງທ ນໃນທຸລະກດິມະຫາສານ 
 ຄວາມຈ ງຮກັພກັດຂີອງລູກຄ ັ້າສູງ 
 ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການລ ງໂຄສະນາສ ່ ງເສມີການຂາຍ ແລະ ການຈລໍະຈອນ

ແຈກຢາຍສູງ 
 ມບໍີລສິດັທີ່ ມອໍີານາດຜູກຂາດ 
 ອໍານາດຜູ ັ້ສະໜອງເກ ່ າຍາກທີ່ ຈະປ່ຽນແປງໄດ ັ້ 
 ສນິຄ ັ້າປ່ຽນແທນໃຫ ັ້ປະໂຫຍດກບັລູກຄ ັ້າໜ ັ້ອຍ 

2. ສ ກສາທ່າອ່ຽງທາງເສດຖະກດິ 
 ລາຍໄດ ັ້ແຫ່ງຊາດຕໍຫ ວຄ ນກເໍປນັປດັໃຈໜ ່ ງ ທີ່ ສ ່ ງຜ ນກະທ ບໃສ່ອໍານາດຊ ັ້ຂອງ

ລູກຄ ັ້າແນວທາງການຕັ ັ້ງງ  ບປະມານເກນີດູນ ແລະ ຂາດດູນຂອງລດັຖະບານ, ເງນິກເໍຟີ ັ້ສູງ ແລະ ລາຍໄດ ັ້
ປະຊາ ກອນໜັ້ອຍລ ງເຮດັໃຫ ັ້ຄ ນຕ ັ້ອງປະຫຍດັ ແລະ ຮບີຮ ັ້ອນຫາວຽກເຮດັງານທໍາຫ າຍຂ ັ້ນ, ປະຊາຊ ນເຮດັ
ວຽກຫ າຍຂ ັ້ນຕ ັ້ອງປະຍດັເວລາຫ າຍຂ ັ້ນອາດເປນັໂອກາດຂອງສນິຄ ັ້າບາງປະເພດເຊັ່ ນ: ສນິຄ ັ້າສໍາເລດັຮູບບາງ
ຢ່າງ 

3. ສ ກສາແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງລດັຖະບານ 
 ແຜນພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ ຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ເຮ າຮູ ັ້ວ່າ ທຸລະກດິໃດຈະໄດ ັ້ຮບັ

ການຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ປບັປຸງ ແລະ ຜະລດິວດັຖຸອຸປະກອນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຈະຂາຍໄດ ັ້ງ່າຍກ່ວາ 
4. ສ ກສາທາງດ ັ້ານກ ດໜາຍ 

 ສ ກສາແນວທາງຂອງລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມທຸລະກດິ, ລະບຽບ
ຫ ກັການຕ່າງໆທາງດ ັ້ານກ ດໝາຍ ແລະ ພາສ,ີ ການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ ັ້ອມ ແລະ ມ ນລະພດິທາງນໍ ັ້າ
ແລະ ທາງອາກາດທີ່ ອາດຈະກະທ ບໃສ່ທຸລະກດິເຮ າ 

5. ສ ກສາດ ັ້ານວດັຖຸດບິ ແລະ ແຮງງານ 
 ໃນເຂດທີ່ ເຮ າຈະກຕໍັ ັ້ງທຸລະກດິໃໝ່ມວີດັຖຸດ,ິ ແຮງງານພຽງພໍ ແລະ ເຮ າຈະມີ

ຄວາມໄດ ັ້ປຽບຄູ່ແຂ່ງຂນັໃນດ ັ້ານຕ ັ້ນທ ນ ແລະ ແຮງານ, ບໍມວີດັຖຸດບິ ແລະ ຄວາມຊໍານຊໍິານານອນັໃດຈະ
ຊ່ວຍໃຫ ັ້ເຮ າໄດ ັ້ປຽບຄູ່ແຂ່ງ 

6. ສ ກສາຫາສນິຄ ັ້າແທນການນາໍເຂ ັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 
 ລດັຖະບານສ ່ ງເສມີໃຫ ັ້ຜະລດິສນິຄ ັ້າພາຍໃນປະເທດ ແທນສນິຄ ັ້ານາໍເຂ ັ້າຈາກ

ຕ່າງປະເທດ, ເພ ່ ອຮກັສາເງນິຕາຕ່າງປະເທດບໍໃຫ ັ້ໄຫ ອອກ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອແຮງງານພາຍໃນປະເທດ 
7. ສ ກສາຄວາມສາມາດຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ 

 ສ ກສາເບິ່ ງວ່າ ຢູ່ໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນນັ ັ້ນມວີດັຖຸດບິອນັໃດພເິສດ, ຄ ນມຄີວາມສາມາດ
ພເິສດ ຫ   ວ່າທ ັ້ອງຖິ່ ນນັ ັ້ນມສີນິຄ ັ້າໃດທີ່ ຜູ ັ້ຜະລດິຢູ່ແລ ັ້ວ ທີ່ ເຮ າສາມາດນາໍມາຜະລດິໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ແລະ
ເຮດັໃຫ ັ້ຕ ັ້ນທ ນຕໍ່ າລ ງ 

8. ສ ກສາດ ັ້ານເຕກັໂນໂລຢ ີ
 ອາດຈະຫາເຕກັໂນໂລຢໃີໝ່ໆມາຜະລດິໃຫ ັ້ສນິຄ ັ້າລາຄາຕໍ່ າລ ງ ແລະ ປ່ຽນແທນ

ສນິຄ ັ້າເກ ່ າ ເຊິ່ ງມຄຸີນນະພາບບໍທນັດພໍີ, ຊອກເຕກັໂນໂລຢທີີ່ ເໝາະສ ມກບັເສດຖະກດິ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງ 
ການຂອງລູກຄ ັ້າ 

9. ສ ກສາຜ ນຜະລດິຂອງອຸດສາຫະກາໍທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ 
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 ມາເບິ່ ງວ່າຜະລດິຕະພນັ ໃດທີ່ ມຂີາຍໃນຕະຫ າດ ທີ່ ສາມາດນໍາມາປບັປຸງ ແລະ  
ຜະລດິອອກໃໝ່ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າ ໂດຍໃຊ ັ້ແນວຄວາມຄດິຕ່າງໆລຸ່ມນີ ັ້ ປ່ຽນແປງ
ຮູບແບບ, ສສີນັ, ລ ດຊາດ, ສຽງ, ຈດັຮູບແບບໃໝ່, ປ່ຽນສສີນັ ແລະ ລວດລາຍຕ່າງໆ ຮຽນແບບສນິຄ ັ້າອ ່ ນ
ເຮດັໃຫ ັ້ຄ ັ້າຍຄ ກນັ ຫ   ນາໍມາດດັແປງ, ສບັປ່ຽນ ຍ ັ້າຍຂັ ັ້ນຕອນການເຮດັໃນການໃຊ ັ້ ໃຫ ັ້ເໝາະສ ມກບັຄວາມ
ຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າ, ປບັປຸງຂະໜາດຄວາມກວ ັ້ງ, ຄວາມຍາວ ປ່ຽນແປງສ່ວນປະສ ມໃຫ ັ້ພໍດເີໝາະ 

 
3.5 ຂໍ ັ້ແນະນາໍໃນການສະເໜແີຜນການລ ງທ ນ  

ນອກຈາກການສ ກສາມາເບ ັ້ອງຕ ັ້ນເປນັຢ່າງດແີລ ັ້ວ ເຮ າຍງັຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນາໍແຜນການລ ງທ ນນັ ັ້ນ
ໄປໃຫ ັ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາ ເຊນັ: ຜູ ັ້ທີ່ ຈະຮ່ວມລ ງທ ນ, ທະນາຄານທີ່ ກູ ັ້ຍ  ມເງນິ, ເຈ  ັ້າໜ ັ້າທີ່ , 
ຄະນະກາໍມະການການລ ງທ ນ ເຊິ່ ງມໜີ ັ້າທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການລ ງທ ນນີ ັ້ໄດ ັ້ເຂ າໃຈ ແລະ ປະເມນີຄວາມເໝາະ
ສ ມ ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງເອ າໃຈໃສ່ບາງບນັຫາຕ່າງໆລຸ່ມນີ ັ້ 

1. ມຄີວາມຄດິທີ່ ກວ ັ້າງຂວາງ ແລະ ປະໂຫຍດກບັທຸກຟ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
 ໂຄງການລ ງທ ນ ໃດໜ ່ ງກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັຫ າຍຝ່າຍເຊັ່ ນ: 

 ຜູ ັ້ອອກແບບຜູ ັ້ຜະລດິ ແລະ ເຈ ັ້າຂອງໂຄງການ 
 ລູກຄ ັ້າ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລໂິພກ 
  ຂາຫຸ ັ້ນ, ທະນາຄານຜູ ັ້ໃຫ ັ້ກູ ັ້ຍ  ມ ແລະ ການພາຍນອກທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 

2. ແຜນທີ່ ການຕະຫ າດທີ່ ດ ີ
 ນອກຈາກມແີຜນການຜະລດິທີ່ ເໝາະສ ມແລ ັ້ວ ຕ ັ້ອງມຄີວາມສາມາດທາງການຕະຫ າດທີ່

ຊດັເຈນ ເຊັ່ ນ: ຮູ ັ້ວ່າໃຜເປນັລູກຄ ັ້າເປ ັ້າໝາຍ, ປະໂຫຍດທີ່ ລູກຄ ັ້າຈະໄດ ັ້ຮບັ ແລະ ແຜນການຕະຫ າດຕ່າງໆ
ເປນັໄລຍະເວລາທີ່ ເໝາະສ ມ ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ຮູ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງຊດັເຈນວ່າ ລູກຄ ັ້າຈະສ ນໃຈສນິຄ ັ້ານີ ັ້ຍ ັ້ອນຫຍງັ ແລະ ປະ 
ໂຫຍດຢູ່ໃນໃຈລູກຄ ັ້າຈະມຫີຍງັສນິຄ ັ້າເຫ  ່ ານີ ັ້ເຮ າອາດຮູ ັ້ໄດ ັ້ຈາກການທ ດລອງໃຊ ັ້ຂອງລູກຄ ັ້າ 

3. ມຄີວາມແຕກຕ່າງກ່ວາຄູ່ແຂ່ງ 
 ເມ ່ ອສນິຄ ັ້າມຄີວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ມຄຸີນຄ່າສໍາລບັລູກຄ ັ້າ ຈະເຫນັໄດ ັ້ວ່າ ຄູ່ແຂ່ງຂອງ

ຜະລດິຕະພນັນີ ັ້ໜ ັ້ອຍລ ງ ເຮ າສາມາດເຈາະຕະຫ າດໄດ ັ້ງ່າຍຂ ັ້ນ ເຮດັແນວໃດໃຫ ັ້ເຫນັຄວາມແຕ່ກຕ່າງນີ ັ້ໄດ ັ້
ງ່າຍ ສໍາລບັລູກຄ ັ້າ ແລະ ຢູ່ໃນໃຈຂອງລູກຄ ັ້າ 

4. ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍຢ່າງຖ ກຕ ັ້ອງ 
 ມນັມຄີວາມຈາໍເປນັຢ່າງຍີ່ ງທີ່ ຈະຮູ ັ້ຈກັອຸປະສ ງອນັແນ່ນອນຂອງຕະຫ າດ ຮູ ັ້ໄດ ັ້ສ່ວນແບ່ງ

ຕະຫ າດທີ່ ສດັເຈນພໍສ ມຄວນ ຄວນນາໍໃຊ ັ້ເຕກັນກິຄດິໄລ່ທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ນາໍໃຊ ັ້ສະທຕິທິີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຢ່າງແທ ັ້
ຈງິ ແລະ ຄາດຄະເນການຈະເລນີເຕມັໂຕຂອງທຸລະກດິໄປຄຽງຄູ່ກນັ 

5. ຄວາມສຽງ່ໃນການກູ ັ້ຢ ມງນິ 
 ປຽບທຽບອດັຕາສ່ວນເງນິລ ງທ ນກບັເງນິກູ ັ້ຢ ມ, ຖັ້າກູ ັ້ຢ ມຫ າຍກເໍສຍດອກເບ ັ້ຍຫ າຍ ຢ່າ

ລ ມວ່າ ການລ ງທ ນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ບໍລສິດັກາໍລງັຂາດທ ນ ແລະ ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍ
ລ ງທ ນໃນຊບັສ ມບດັຄ ງທີ່ ຫ າຍເກນີຄວາມຈາໍເປນັ ເມ ່ ອລ ງທ ນຫ າຍຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກູ ັ້ຍ  ມຫ າຍເສຍດອກເບ ັ້ຍຫ າຍ 
ໃນຊວງທີ່ ເສດທະກດິບໍດ ີ ຖ ັ້າກູ ັ້ຍ  ມເງນິຫ າຍກມໍໂີອກາດຂາດທ ນຫ າຍ ແຕ່ວ່າຖັ້າເສດທະກດິດມີກີາໍໄລຫ າຍ
ການກູ ັ້ຍ  ມກຍໍິ່ ງມກີາໍໄລຫ າຍ 

6. ບໍຄວນໃຫ ັ້ເງນິທ ນໄປນອນຢູູ່ນາໍຊບັສ ມບບັຄ ງທີ່  
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  ຊ ັ້ວດັຖຸອຸປະກອນເກນີຄວາມຈາໍເປນັ ຫ   ລາຄາແພງເກນີຄວາມຕ ັ້ອງການເງນິນອນຢູ່ນາໍ
ອາຄານລາຄາແພງໆ ແລະ ດນິລາຄາແພງໆ ເຫນັແກ່ຄວາມສວຍງາມຫ າຍເກນີຄວາມຈາໍເປນັ ແລະ ນາໍເງນິໄປ
ຊ ັ້ໃນສິ່ ງທີ່ ບໍເກດີປະໂຫດໃຫ ັ້ແກ່ທຸລະກດິ 

7. ຄດິໄລອດັຕາຜ ນຕອບແທນ ແລະ ຈດຸກຸ ັ້ມທ ນໃຫ ັ້ຊດັເຈນ 
  ຜູ ັ້ບໍລຫິານຕ ັ້ອງສະເໜແີຜນການລ ງທ ນທີ່ ມກີານຄາດຄະເນເງນິລ ງທ ນ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍ, ໃນໃບສະຫ ູບຜ ນໄດ ັ້ຮບັລ່ວງໜັ້າ ໃບສະຫ ຸບກາໍໄລຂາດທ ນລ່ວງໜັ້າ ຄດິໄລຈດຸກຸ ັ້ມທ ນລະອດັຕາ
ຜ ນຕອບແທນ ຕ ັ້ອງຫາວທິທີີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງທີ່ ສຸດ ແລະ ເປນັຈງິບໍແມ່ນຕ ກແຕ່ງເພ ່ ອລອກລວງຜູ ັ້ອ ່ ນເຮດັແນວໃດ
ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ເປນັຫ ກັຂອງທຸລະກດິເຫນັປະໂຫຍດທີ່ ຕ ນຈະໄດ ັ້ຮບັ 

8. ການຄາດຄະເນທາງການເງນິຕາມສະພາບຂອງຄວາມເປນັຈງິ 
 ຜູ ັ້ບໍລຫິານທີ່ ເລີ່ ມທຸລະກດິ, ແມ່ນມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທີ່ ສຸດ ໃນການຄາດຄະເນ ມແີຕ່ຜູ ັ້ມີ

ປະສ ບການ ຫ   ຜູ ັ້ທີ່ ເຄຍີເຮດັຕ ວຈງິ ຈະຄາດຄະເນໃກ ັ້ຄຽງທີ່ ສຸດ ການຄາດຄະເນບໍແມ່ນຈະຖ ກຕ ັ້ອງທີ່ ສຸດ 
ແຕ່ວ່າຕ ັ້ອງເຮດັເປນັລະບ ບສ ມເຫດສ ມຜ ນ 

9. ມແີຜນການດໍາເນນີງານການພະລດິທີ່ ສດັເຈນ 
 ຜູ ັ້ທີ່ ມປີະສ ມການມາກ່ອນຈະມຄີວາມສາມາດ ແລະ ຮູ ັ້ເງ  ່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງການຜະລດິ ໄດ ັ້

ດ,ີ ຜູ ັ້ວາງແຜນການຜະລດິ ຈະເຫນັບນັຫາຫ ກັຂອງການຜະລດິທຸກປະການ ແລະ ສາມາດຄາດຄະເນ
ເຫດການລ່ວງໜັ້າໄດ ັ້ສາມາດຮູ ັ້ຂັ ັ້ນຕອນທີ່ ຈາໍເປນັ, ສາມາດປບັປ່ຽນໃຫ ັ້ເໝາະສ ມທີ່ ສຸດ ແລະ ສາມາດຄາດ
ຄະເນຕ ັ້ນທ ນ ສ່ວນຫ າຍນກັວທິະຍາກອນຜູ ັ້ເລີ່ ມລ ງມ ປະຕະບດັຕ ວຈງິຈະສາມາດເຮດັແຜນການຜະລດິໄດ ັ້ 

10. ມແີຜນການບໍລຫິານທີ່ ຊດັເຈນ 
 ທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ແມ່ນການຜະລດິສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າກຸ່ມ

ເປ ັ້າໝາຍ ແລະ ເຮດັແນວໃດໃຫ ັ້ການບໍລຫິານຄອບຄຸມມປີະສດິທຕິພິາບສູງສຸດ ແລະ ຮູ ັ້ຈກັນາໍໃຊ ັ້ຄ ນໃຫ ັ້ເໝ
າະສ ມ, ເລ ອກຄ ນໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ເຫນັໄດ ັ້ບນັຫາໃນອ ງການ ມແີຜນການທາງການເງນິ ແລະ ການຕະຫ າດ
ທີ່ ດ,ີ ມແີຜນການທີ່ ສດັເຈນບໍເຮດັໃຫ ັ້ເກດີຄວາມສບັສ ນ 

 
3.6 ຕ ວຢ່າງແຜນລະອຽດຂອງແຜນການລ ງທ ນ 

ແຜນການລ ງທ ນ ຕ ັ້ອງສະແດງຂໍ ັ້ມູນທີ່ ຈະເປນັໄປຕາມລກັສະນະຂອງອຸດສາຫະກາໍ, ປະລມິານ
ເງນິທີ່  ຕ ັ້ອງການໃນການລ ງທ ນ  ແລະ ການສ ັ້າງໂຮງງານທີ່ ເໝາະສ ມກບັກາໍລງັການຜະລດິ ການຄາດຄະເນ
ຕ ັ້ນທ ນການຜະລດິແຍກຕາມລາຍລະອຽດຂອງວຽກງານ ເຊັ່ ນ: ເງນິທ ນໝນູວຽນ, ວດັຖຸດບິ, ແຮງງານ 
ແລະ ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນນີງານການຜະລດິ, ນີ ັ້ເປນັພຽງຕ ວຢ່າງໜ ່ ງທີ່ ຜູ ັ້ຈະເຮດັຕ ວຈງິຈະຕ ັ້ອງອງິຕາມ
ປະເພດຂອງທຸລະກດິແຕກຕ່າງກນັໄປ  

3.6.1 ລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັ 
- ສ່ວນປະສ ມຂອງຜະລດິຕະພນັ 
- ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ທີ່ ຮບັໃຊ ັ້ເຂ ັ້າໃນທຸລະກດິ 
- ຂະໜາດຂອງຜະລດິຕະພນັ, ຄວາມກ ັ້ວງ, ຄວາມຍາວ ແລະ ຄວາມສູງ 
- ຮູບສະແດງ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຜະລດິຕະພນັ 
- ຮູບສະແດງຂະບວນການຜະລດິ 
- ທີ່ ດນິ (ແຜນວາດ)  ແລະ ຫ ັ້ອງການ 
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- ທີ່ ມາຂອງເຄ ່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນ 
- ທີ່ ມາຂອງແຮງງານ 
- ການເກບັຮກັສາ (ການຫ ຸ ັ້ຍຫ ັ້ຽນ, ການເຊ ່ ອມມູນຄ່າ) 

3.6.2 ການຕະຫ າດ (Marketing) 
- ການແບ່ງສ່ວນຕະຫ າດ ແລະ ຕະຫ າດເປ ັ້າໝາຍ: ຂາຍໃຫ ັ້ໃຜ, ໃນອຸດສາຫະກ າ

ໃດຈກັເປຊີນັ, ໄລຍະທາງໃນການຂ ນສ ່ ງໃຫ ັ້ເຖງິລູກຄ ັ້າ 
- ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າ: ລູກຄ ັ້າໃຊ ັ້ເຮດັຫຍັງ, ປະໂຫຍດຂອງເຂ າແມ່ນຫຍງັ

ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ແທ ັ້ຈງິແມ່ນຫຍັງ 
- ການຜະລດິຂອງຄູ່ແຂ່ງ: ລູກຄ ັ້າຮບັຮູ ັ້ຫຍງັແດ່ກ່ຽວກບັຄູ່ແຂ່ງ, ເຄ ່ ອງຈກັ, ຜະລດິ 

ຕະພນັການຕະຫ າດ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ, ຕະຫ າດເປ ັ້າໝາຍຂອງຄູ່ແຂ່ງ 
- ການແຂງຂນັ: ຄວາມຮູນແຮງຂອງການແຂ່ງຂນັ, ຈາໍນວນຜູ ັ້ແຂງຂນັ, ການເຂ ັ້າ

ຮ່ວມທຸລະກດິ, ການຕອບສະໜອງອຸປະສ ງພຽງພໍບໍ, ມຫີຍງັໃນໃຈລູກຄ ັ້າ ແລະ ມຄີວາມແຕກຕ່າງຫຍງັເປນັ
ພເິສດ, ສນິຄ ັ້າປ່ຽນແທນມບໍີ, ຮູບແບບ ແລະ ລາຄາສນິຄ ັ້າປ່ຽນແທນ, ດ ັ້ານການຂ ນສ ງ ແລະ ຈລໍະຈອນ
ແຈກຢາຍມຫີຍງັເປນັພເິສດ ແລະ ຄ່າຂ ນສ ່ ງຈະມຜີ ນກະທ ບຫຍງັ, ສນິຄ ັ້າປ່ຽນແທນມຫີຍງັເປນັພເິສດ ວທິີ
ດໍາເນນີງານການຜະລດິ (Method of Manufacturing) 

- ຮູບສະແດງການຜະລດິ 
- ສ່ວນປະກອບຂອງຜະລດິຕະພນັ 
- ກາໍມະວທິີ່ ໃນການຜະລດິແຕ່ລະສ່ວນປະກອບຜະລດິເອງ ຫ   ສັ່ ງຈາກທາງນອກ, 

ໃຊ ັ້ເວລາດ ນປານໃດຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບ, ແຮງງານວຊິາສະເພາະ ແລະ ກາໍມະກອນເທ ່ າໃດ, ຂັ ັ້ນຕອນ
ການຜະລດິມຫີຍງັເປນັພເິສດ, ເຊ ັ້ອເພງີຊະນດິໃດ, ການເກບັໄວ ັ້ໃນສາງເພ ່ ອຈາໍໜ່າຍໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າ 

3.6.3 ກາໍລງັການຜະລດິ 
ກາໍລງັການຜະລດິສູງສຸດຂອງບໍລສິດັທງັໝ ດຈກັຊ ່ ວໂມງຕໍມ  ັ້, ຈກັມ ັ້ຕໍອາທດິ ແລະ ໜ ່ ງ

ປເີຮດັວຽກຈກັມ ັ້ື້໌, ພະນກັງານຈກັຄ ນ, ເຄ ່ ອງຈກັເຮດັວຽກຈກັຊ ່ ວໂມງ 
3.6.4 ທີ່ ຕັ ັ້ງໂຮງານ  

- ຕັ ັ້ງຢູ່ໃສ, ໃກ ັ້ຖະໜ ນປານໃດ 
- ທີ່ ຕັ ັ້ງ, ແຫ ່ ງວດັຖຸດບິ, ສ່ວນປະກອບ, ເຊ ັ້ອເພງີ, ທາງບ ກ ຫ   ທາງນໍ ັ້າ ແລະ ທີ່ ຕັ ັ້ງ

ສາງຢູ່ໃສ ແລະ ຂ ນສ ່ ງຕໍຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກຂໍ ັ້ສະດວກ ແລະ ຄ ັ້າຂ ນສ ່ ງຢູ່ນອກ ຫ   ໃນເທດສະບານ, ກ ດໝາຍ
ອະນຸຍາດຖ ກຕ ັ້ອງແລ ັ້ວບໍ, ໄຟຟ ັ້າ, ນໍ ັ້າປະປາ, ການຂ ນສ ່ ງສາທະລະນະມບໍີ, ການຂ ນສ ່ ງກາໍມະກອນ 

- ຄ ັ້າທີ່ ດນິ ແລະ ຄ່າວດັຖຸດບິ 
3.6.5 ເງນິໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂຮງງານ 

- ຜູ ັ້ບໍລຫິານຈາໍເປນັຕ ັ້ອງຮູ ັ້ກາໍລງັການຜະລດິ ແລະ ຂອງເສຍທີ່ ເກດິຂ ັ້ນໃນຂະບວນ
ການຜະລດິເພ ່ ອນາໍມາຄດິໄລ່ຕ ັ້ນທ ນ 

- ລາຄາທີ່ ດນີ 
- ລາຄາອາຄານ: ເຮດັການຜະລດິ, ຫັ້ອງການ, ຮ ັ້ານອາຫານ, ເຮ ອນພກັພະນກັງານ 
- ລາຄາເຄ ່ ອງຈກັ, ອຸປະກອນ 
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- ຍານພາຫະນະ 
- ເຄ ່ ອງໃຊ ັ້ຫ ັ້ອງການ, ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນເຮ າກຈໍະຮູ ັ້ຈກັຕ ັ້ນທ ນໃນການສ ັ້າ ໂຮງງານ 

3.6.6 ລາຍຮບັລາຍຈ່າຍລ່ວງໜັ້າ Expense forecast  
- ຄາດຄະເນລາຍຮບັໃນໜ ່ ງປລີາບຮບັ = ກາໍລງັການຜະລດິ X ລາຄາຂາຍ 
- ລາຍຈ່າຍໃນການຜະລດິໜ ່ ງປ ີ ວດັຖຸດບິ, ຄ່າແຮງງານທາງກ ງ, ຄ່າໄຟຟ ັ້າ, ຄ່າ

ນໍ ັ້າມນັ, ຄ່າສ ັ້ອມແປງ ຄ່າເຊ ່ ອມລາຄາ ແລະ ຄ່າຫ ຸ ັ້ຍຫ ັ້ຽນ 
- ລາຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜ ່ ງປ,ີ ເງນິເດ ອນພະນກັງານ, ຄ່າປະກນັໄພ, ຄ່າດອກເບ ັ້ຍ

, ຄ່າເຊ ່ ອມມູນຄ່າ ເຄ ່ ອງໃຊ ັ້, ລາຍຈ່າຍການກະກຽມ, ຄ່າຂ ນສ ່ ງ ແລະ ຄ່າພາສອີາກອນ 
3.6.7 ເງນິມນູວຽນ  

ສ ມມຸດວ່າຮອບວຽນການຜະລດິເຮ າແມ່ນ 30 ມ ັ້ ໜ ່ ງປເີຮດັວຽກ 30 ມ ັ້, ຄ່າວດັຖຸ
ດບີ, ຄ່າແຮງງານທາງກ ງ, ຄ່າໄຟຟ ັ້າ ແລະ ຄ່ານໍ ັ້າມນັເຊ ັ້ອໄຟ, ຄ່າບໍາລຸງຮກັ, ສ ັ້ອມແປງ, ຄ່າແຮງງານ, ຄ່າ
ວດັຖຸ, ສີ ັ້ນເປ ອງ, ຄ່າປະກນັໄພ ແລະ ຄ່າດອກເບ ັ້ຍໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງບໍລສິດັ, ຄ່າພາສອີາກອນ ແລະ ຄ່າໃຊ ັ້
ຈ່າຍອ ່ ນໆ 

3.6.8 ເງນິທ ນທງັໝ ດ 
ເງນິທ ນທງັໝ ດ = ເງນິໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງບໍລສິດັ + ເງນິທ ນໝນູວຽນ 
ນອກຈາກລາຍການທີ່ ວ່າມາຂ ັ້າງເທງິນີ ັ້ແລ ັ້ວ, ຜູ ັ້ບໍລຫິານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄດິໄລ່ລາຍລະອຽດ

ຈາໍນວນໜ ່ ງເຊັ່ ນ: ເຄ ່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລດິ, ຍານພາຫະນະ, ເຄ ່ ອງໃຊ ັ້ຫ ັ້ອງການນອກຈາກນັ ັ້ນ
ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງມລີາຍລະອຽດກ່ຽວກບັວດັຖຸດບິວ່າມຫີຍງັແດ່, ຄ່ານໍ ັ້າມນັເຊ ັ້ອໄຟ, ຄ່າບໍາລຸງຮກັສາ, ສ ັ້ອມແປງ
ຄ່າແຮງງານ, ຄ່າວດັຖຸສິ ັ້ນເປ ອງ, ຄ່າປະກນັໄພ 
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ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ 

1. ອະທບາຍການສ ກສາລາຍລະອຽດໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ໃນການພດັທະນາການພດັທະນາແຜນການ
ລ ງທ ນ 

2. ອະທບິາຍການສ ກສາບ ດວພິາກ 
3. ຕລີາຄາ ແລະ ຕດັສນິໃຈໃນການເລີ່ ມຕ ັ້ນທຸລະກດິ 
4. ອະທບິາຍການປະຕບິດັໃນໄລຍະກອນການລ ງທ ນ 

 

ເນ ັ້ອໃນ 
 

4.1 ການສ ກສາລາຍລະອຽດເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ 
ໃນການສ ກສາລາຍລະອຽດໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຫ   ເລີ່ ມຕ ັ້ນການລ ງທ ນ ຜູ ັ້ບໍລຫິານຈະຕ ັ້ອງ

ໄດ ັ້ສ ກສາວ່າ ຈະດໍາເນນີທຸລະກດິຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ຢູ່ຄະແໜງໃດຈ ່ ງຈະເໝາະສ ມ ຜູ ັ້ບໍລຫິານຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກ
ສາລາຍລະອຽດດ ັ້ານຕ່າງໆຂອງຊບັພະຍາກອນ, ກ່ອນທີ່ ຈະນາໍເຂ ັ້າມາລ ງທ ນດໍາເນນີທຸລະກດິ, ເມ ່ ອເຮ າໄດ ັ້
ປະເພດທີ່ ຈະລ ງທ ນແລ ັ້ວ ຜູ ັ້ບໍລຫິານຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາການລ ງທ ນໃນແຕ່ລະດ ັ້ານ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ມຂໍີ ັ້ມູນໃນ
ການຕດັສນິໃຈຢ່າງເໝາະສ ມ ໃນແຜນການທຸລະກດິທີ່ ເຮ າເລ ອກມານັ ັ້ນ ມບີາງອນັຈະເໝາະສ ມກບັຄວາມ
ສາມາດຂອງຕ ນ ແລະ ມບີາງທຸລະກດິທີ່ ບໍເໝາະສ ມ ເຮ າຕດັມນັອອກໄປ ຜູ ັ້ບໍລຫິານຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາວ່າ
ທຸລະກດິທີ່ ເຮ າດໍາເນນີນັ ັ້ນລູກຄ ັ້າສ ນໃຈຫຍງັແທ່ ມຕີະຫ າດພຽງພໍກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງເຮ າບໍ ຖ ັ້າເຮ າດໍາ
ເນນີທຸລະກດິນີ ັ້ລູກຄ ັ້າຈະໄດ ັ້ປະໂຫຍດຫຍງັ 

ເມ ່ ອປຽບທຽບກບັຄູ່ແຂ່ງແລ ັ້ວ ເຮ າຈະມຂໍີ ັ້ໄດ ັ້ປ່ຽນຫຍງັແດ່ ຄວາມສາມາດພາຍໃນຂອງເຮ າຈະ
ຜະລດິສນິຄ ັ້ານີ ັ້ໄດ ັ້ແທ ັ້ບໍ ຫ   ບໍພຽງພໍ ເຮ າຫາໃຜມາເສມີໃຫ ັ້ເໝາະສ ມ ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິນີ ັ້ ເຮ າມວີດັຖຸ
ດບິພຽງພໍບໍ ແລະ ຫາໄດ ັ້ຈາກໃສ ໃຜເປນັຜູ ັ້ສະໜອງໃຫ ັ້ເຮ າ ນອກຈາກນີ ັ້ເຮ າຍງັມທີາງເລ ອກອ ່ ນໆອກີບໍ ການ
ເລ ອກຂະບວນການຜະລດິທີ່ ເຮ າກາໍນ ດໄວ ັ້ ຈະມຄີວາມໄດ ັ້ປຽບຄູ່ແຂ່ງຂນັແນວໃດ ແລະ ເຮ າສາມາດປບັປຸງ
ອນັໃດໃຫ ັ້ມຄີວາມເໝາະສ ມທີ່ ສຸດ ຕະຫ າດໃນປະຈບຸນັມຂີະໜາດພຽງພໍທີ່ ຈະເລີ່ ມລ ງມ ເຮດັທຸລະກດິບໍ 
ແລະ ຢ່າລ ມວ່າ ຕະຫ າດນີ ັ້ມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ຈະຂະຫຍາຍຕ ວໃນອານາຄ ດບໍ  ແລະ ເຮ າສາມາດຂະຫຍາຍກາໍລງັ
ການຜະລດິ, ໃຫ ັ້ເໝາະສະສ ມກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ ຫ   ບໍ ເງນິລ ງທ ນໃຊ ັ້ໜ ັ້ອຍຫ າຍປານໃດ ເຮ າຈະຫາເງນິ
ທ ນນີ ັ້ມາຈາກໃສ ແລະ ສິ່ ງສໍາຄນັ ເຮ າຈະໄດ ັ້ຮບັຜ ນຕອບແທນຄຸ ັ້ມກບັເງນິລ ງທ ນບໍ  ແລະ ໃຊ ັ້ເວລາດ ນປານ
ໃດ ການສ ກສາລາຍລະອຽດໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ຍງັເປນັການສ ກສາທີ່ ບໍທນັເລກິເຊິ່ ງ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ເຫນັວ່າ ຈະເລີ່ ມ
ທຸລະກດິນີ ັ້ມທີາງເປນັໄປໄດ ັ້ ຫ   ບໍ ຖ ັ້າມຄີວາມເປນັໄປໄດ ັ້ເຮ າຈ  ່ ງນາໍໄປສ ກສາລາຍລະອຽດໃນຂັ ັ້ນຕອນຕໍໄປ 
ຖັ້າຫາກວ່າການລ ງທ ນໃນທຸລະກດິໃດບໍມຄີວາມເໝາະສ ມ ເຮ າກຕໍດັອອກໄປ ແລະ ຫນັໄປສ ນໃຈອນັທີ່ ມ ີ
ຄວາມເໝາະສ ມກວ່າ 

ບ ດທ ີ4 
ການ ໄຈ ັ້ແຍກໂອກາດການລ ງທ ນ 
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4.2 ການພດັທະນາແຜນການລ ງທ ນ 
ໃນເມ ່ ອພວກເຮ າໄດ ັ້ສ ກສາໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ກ່ຽວກບັແຜນການການລ ງທ ນເຫນັວ່າ ພໍມໂີອກາດທີ່

ເປນັໄປໄດ ັ້ ເຮ າບໍແມ່ນຈະຢຸດພຽງເທ ່ ານັ ັ້ນ ແຕ່ເຮ າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ບຕໍລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີຕໍໄປ, ສີ່ ງສໍາຄນັອກີ
ອນັໜ ່ ງ ແມ່ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາເລ ່ ອງແຫ ່ ງເງນິທ ນທີ່ ຈະມາສະໜບັສະໜນູທຸລະກດິນີ ັ້ດໍາເນນີໄປໄດ ັ້ ໂຄງການ
ລ ງທ ນຈະມຄີວາມເໝາະສ ມປານໃດກຕໍາມ, ແຕ່ຖັ້າຫາກຂາດເງນິທ ນກໍບໍສາມາດດໍາເນນີໄປໄດ ັ້ ເຈ  ັ້າຂອງ
ທຸລະກດິ ຫ   ຜູ ັ້ຮ່ວມລ ງທ ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄາດຄະເນ ຄ່າໃຊ ັ້ຈ ັ້າຍຕ່າງໆ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ຮູ ັ້ຄວາມຕ ັ້ອງການທາງດ ັ້ານເງນິທ ນ 
ແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງເງນິທ ນ ອາດຈະຫາໄດ ັ້ຈາກທ ນຂອງເຈ ັ້າຂອງເອງ ຫ   ຜູ ັ້ຮ່ວມລ ງທ ນ ອກີດ ັ້ານໜ ່ ງຈະຫາໄດ ັ້
ຈາກການເຊ ່ າ ແທນທີ່ ຈະລ ງມ ສ ັ້າງຈາກທ ນຂອງເຈ ັ້າຂອງເອງທງັໝ ດ ແລະ ມາປ່ຽນເປນັຈ່າຍຄ່າເຊ ່ າ ຫ   ໃຊ ັ້
ດອກເບ ັ້ຍຄ ນ ເງນິຈະຫາມາໄດ ັ້ຈາກທະນາຄານ ຫ   ສະຖາບນັການເງນີ, ຍິ່ ງໂຄງການໃຫຍ່ເທ ່ າໃດການສ ກສາ
ກຕໍ ັ້ອງໃຊ ັ້ເວລາຫ າຍເທ ່ ານັ ັ້ນ ຍ ັ້ອນວ່າຜູ ັ້ກູ ັ້ຢ ມ ຫ   ຜູ ັ້ຖ ຫຸ ັ້ນ ຈະເຂ ັ້າໃຈ ຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ເວລາພໍສ ມຄວນໃນການ
ສ ັ້າງຕັ ັ້ງທຸລະກດິໃໝ່, ຜູ ັ້ບໍລຫິານຕ ັ້ອງລະມດັລະວງັທີ່ ສຸດ ກ່ຽວກບັອດັຕາສ່ວນລະຫວ່າງໜີ ັ້ສນີ  ແລະ ທ ນ 
ຖັ້າເຮ າມໜີີ ັ້ສນິຫ າຍເກນີໄປອາດຈະເຮດັໃຫ ັ້ທຸລະກດິມບີນັຫາ 

ຍ ັ້ອນວ່າທຸລະກດິໃນໄລຍະເລີ່ ມຕ ັ້ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ໃຊ ັ້ເງນິຈາໍນວນມະຫາສານ ສນິຄ ັ້າຍງັບໍຂາຍດ ີ ແລະ 
ເປນັໄລຍະ ທີ່ ທຸລະກດິຈະຕ ັ້ອງຈ່າຍເງນິລ ງທ ນຕດິຕໍກນັຫ າຍປ.ີ ການສ ກສາລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກດິ ຈະ
ຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ເວລາຫ າຍພໍສ ມຄວນ ດັ່ ງນັ ັ້ນຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄໍານ ງເຖງິການໃຊ ັ້ຈ່າຍທີ່ ຈະເກດີຂ ັ້ນ ແລະ ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮ່ວມງານ
ເຂ ັ້າໃຈ 

 
4.3 ການສ ກສາບ ດວພິາກ 

ການສ ກສາບ ດວພິາກຂອງແຜນການດໍາເນນີທຸລາກດິໃດໜ ່ ງ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ແລະ ຈະ
ເປນັປະໂຫຍດຫ າຍທີ່ ສຸດ ສໍາລບັທມິຜູ ັ້ກຕໍັ ັ້ງທຸລະກດິ ຜູ ັ້ບໍລຫິານຈາໍເປນັຕ ັ້ອງວເິຄາະສະພາບແວດລ ັ້ອມພາຍ
ໃນທງັຈລຸະພາກ ແລະ ມະຫາພາກໃຫ ັ້ດ ີ ເພ ່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການຕດັສນິໃຈ ຜູ ັ້ບໍລຫິານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກາໍນ ດທດິ
ທາງຫ ກັກຄໍ  ວໃິສທດັຂອງອ ງກອນໃຫ ັ້ສດັເຈນັ ແລະ ສາມາດນາໍໄປປະຕບິດັໄດ ັ້ ເພ ່ ອຈະນາໍພາອ ງກອນໄປ
ໃຫ ັ້ເຖງິເປ ັ້າໝາຍໃນໄລຍະຍາວນັ ັ້ນ ທມິງານຜູ ັ້ສ ກສາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ວາງທຸລະກດິມກຄໍ : ວຽກທີ່ ສໍາຄນັເພ ່ ອນາໍພາ
ອ ງກອນໃຫ ັ້ໄປຕາມທດິທາງທີ່ ກາໍນ ດໄວ ັ້ ໃນການສ ກສາບ ດວພິາກນີ ັ້ ຜູ ັ້ບໍລຫິານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອ າໃຈໃສ່ໃນການ
ເລ ອກທມິງານ ຫ   ຜູ ັ້ຮ່ວມລ ງທ ນໃຫ ັ້ດ ີຍ ັ້ອນວ່າຄ ນເຮ າບໍມໃີຜພຽບພ ັ້ອມໄປໃນທຸກດ ັ້ານ, ແຕ່ລະຄ ນອາດຈະ
ມຈີດຸອ່ອນຂອງໃຜລາວ ສະນັ ັ້ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເລ ອກເພ ່ ອນຮ່ວມງານທີ່ ດ ີ ມາປະກອບເຂ ັ້າກນັເພ ່ ອແກ ັ້ໄຂຈດຸອ່ອນ
ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 

4.3.1 ການຕະຫ າດ 
 ໃນບ ດວພິາກນີ ັ້ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເລີ່ ມຕ ັ້ນດ ັ້ວຍການຕະຫ າດ ເຊິ່ ງເປນັຫ ວໃຈຂອງທຸລະກດິທີ່ ວ່າ 
ເຮ າຈະຂາຍໃນສິ່ ງທີ່ ເຮ າຂາຍໄດ ັ້ ບໍແມ່ນສິ່ ງທີ່ ເຮ າສາມາດຜະລດິ ໃນການສ ກສາຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ແທ ັ້ຈ  ່ ງ
ຂອງລູກຄ ັ້າແມ່ນວຽກທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດຂອງທຸລະກດິ ໃນການວໃິຈຕະຫ າດເຮ າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາພ ດຕກິາໍການຊ ັ້
ການໃຊ ັ້ຂອງລູກຄ ັ້າ. ຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ຜູ ັ້ບໍລຫິານການຕະຫ າດ ແລະ ການຜະລດິ ຕ ັ້ອງເຮດັຜະລດິຕະພນັສອດຄ່ອງ
ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າ ນອກຈາກນີ ັ້ຜູ ັ້ບໍລຫິານການຕະຫ າດ, ການຜະລດິ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນໆ 
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮ່ວມກນັອອກແບບເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ກ່ຽວກບັການຜະລດິຜະລດິຕະພນັທີ່ ຈະນາໍອອກຂາຍໃນຕະຫ າດ 
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4.3.2 ການຜະລດິ 
ຜູ ັ້ບໍລຫິານການຜະລດິ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນາໍເອ າແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັສນິຄ ັ້າມາອອກແບບ 

ຮ່ວມພາກສ່ວນວສິາຫະກາໍ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນໆໃນອ ງການ ແນວຄວາມຄດິໃນການບໍລຫິານສະໄໝໃໝ່
ທຸກຄ ນຕ ັ້ອງອອກແບບຮ່ວມກນັ ບໍແມ່ນຈະສ ່ ງຂໍ ັ້ມູນຈາກພະແນກໜ ່ ງແລ ັ້ວສ ່ ງຕໍ ໄປແຕ່ລະພະແນກມນັຈະ
ເຮດັໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ມູນມກີານຜດິພາດ ແນວຄວາມຄດິເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ໃນການອອກແບບສນິຄ ັ້າ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລວບລວມເອ າ
ແນວຄດິຂອງລູກຄ ັ້າຂອງພາກສ່ວນພດັທະນາ ແລະ ວໃິຈ, ຄູ່ແຂງຂນັ, ການຕະຫ າດ ແລະ ຜູ ັ້ສະໜອງ ຖັ້າຜູ ັ້
ສະໜອງມຄີວາມເຂ ັ້າໃຈສນິຄ ັ້າເຮ າ ເຂ າຈະຊ່ວຍເລ ອກວດັຖຸທີ່ ເໝາະສ ມ ແລະ ສາມາດຮວ່ມໃນການແບບ
ເຮດັໃຫ ັ້ການຜະລດິສະດວກສະບາຍ ແລະ ມກີານປະຍຢດັຕ ັ້ນທ ນຢ່າງມະຫາສານ 

4.3.3 ດ ັ້ານການເງນິ 
ພາກສ່ວນການເງນິຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນາໍເອ າແນວທາງຂອງອ ງກອນ ແລະ ຂອງພາກສ່ວນຂອງ

ການຜະລດິວາງແຜນການຈດັຫາເງນິທ ນ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ມພີຽງພໍໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ໃນພາກສ່ວນການ
ເງນິຕ ັ້ອງວາງແຜນການຈ ັ້າງແຮງງານ ແລະ ຊ ັ້ວດັຖຸອຸປະກອນຮ່ວມກບັພາກສ່ວນການຜະລດິ ແລະ ຊບັ
ພະຍາ ກອນມະນຸດ. ສ ກສາການລ ງທ ນ ນີ ັ້ຈະມຜີ ນປະໂຫຍດຄຸ ັ້ມຄ່າການລ ງທ ນ ຫ   ບໍ ຄດິໄລຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ 
ອດັຕາຜ ນຕອບແທນຕໍຍອດຂາຍ ແລະ ເງນິລ ງທ ນຊອກຫາແຫ ່ ງເງນິທ ນທີ່ ເໝາະສ ມທີ່ ມດີອກເບ ັ້ຍສູງ ແລະ 
ມຄີວາມ ຢ ດຢຸ ັ້ນໃນການຈ່າຍເງນິທ ນຄ ນເຈ ັ້າໜີ ັ້ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການເງນິຕ ັ້ອງຊອກຫາທາງເລ ອກທີ່ ເປນັໄປ ໄດ ັ້ໃນ
ການຫາເງນິທ ນ ແລະ ການໃຊ ັ້ຈ່າຍເງນິ ທາງເລ ອກໃດຈະໃຊ ັ້ເງນິເທ ່ າໃດ ແລະ ຜ ນຕອບແທນເທ ່ າໃດ ນາໍເອ າ
ທຸກທາງເລ ອກເຂ ັ້າປະຊຸມກບັທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັສູງຕດັສນິໃຈ ພາກສ່ວນການເງນິບໍ
ໄດ ັ້ຕດັສນິໃຈຕາມລໍາພງັແຕ່ເປນັການສະເໜຂໍີ ັ້ມູນການສ ກສາ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການເງນິຈະຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັວ່າ ທາງ
ເລ ອກໃນການດໍາເນນີງານແຕ່ລະດ ັ້ານມທີາງເລ ອກໃດທີ່ ຈະໃຫ ັ້ຜ ນປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ອ ງກອນ ບໍວ່າຈະ
ເລ ອກທາງເລ ອກໃດກ່ຽວກບັການຕະຫ າດ, ການບໍລຫິານ ແລະ ການເງນິກມໍກີານໃຊ ັ້ຈ່າຍແຕກຕ່າງກນັ ຜູ ັ້
ບໍລຫິານສູງສຸດຈະຕດັສນິໃຈເລ ອກທາງເລ ອກທີ່ ຈະໃຫ ັ້ຜ ນຕອບແທນສູງສຸດ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການເງນິຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກ
ສາການປ່ຽນແປງທີ່ ຈະເກດີຂ ັ້ນ ໃນອານາຄ ດ ແລະ ຄາດຄະເນຜ ນທີ່ ຈະເກດີຂ ັ້ນຈາກການປ່ຽນແປງນັ ັ້ນ ທີ່ ຈະ
ມາກະທ ບໃສ່ອ ງກອນຂອງຕ ນເອງ.ຖັ້າຫາກເກດີການປ່ຽນແປງ ຫ   ມວີກິດິການທາງດ ັ້ານການເງນິເກດີຂ ັ້ນ ຫ   
ມກີານປ່ຽນແປງຂອງຄ່າເງນິວສິາຫະກດິຈະໄດ ັ້ຮບັຜ ນກະທ ບໜັ້ອຍຫ າຍປານໃດ ຖັ້າຫາກວ່າລາຄາສນິຄ ັ້າມີ
ການປ່ຽນແປງ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ຍອດຂາຍ ຫ   ກາໍໄລຂອງວສິາຫະກດິປ່ຽນແປງໄປນາໍໜ ັ້ອຍຫ າຍປານໃດ ຖັ້າຄູ່ແຂ່ງ
ໃຊ ັ້ຍຸດທະສາດການຕດັລາຄາ ຈະມຜີ ນກະທ ບຮ ັ້າຍແຮງຕໍອ ງກອນຫ າຍປານໃດ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການເງນິຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ສ ມມຸດຕຖິານດ ັ້ານຕ່າງໆຂ ັ້ນມາຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ ເພ ່ ອຈະທ ດສອບເບິ່ ງວ່າ ທາງເລ ອກນີ ັ້ຈະມຄີວາມສ່ຽງ 
ແລະ ຜ ນຕອບແທນໜັ້ອຍຫ າຍປານໃດ 

4.3.4 ການບໍລຫິານ 
ເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາເບິ່ ງທຸກກດິຈະກາໍ ທີ່ ຈະມຄີວາມສາມາດເຮດັໃຫ ັ້ປະສ ບຜ ນ

ສໍາເລດັໄປຕາມແຜນການ ຫ   ບໍ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາເຖງິປະສ ບການຂອງຜູ ັ້ກຕໍັ ັ້ງ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິາທຸກລະດບັວ່າ ມີ
ຄວາມຊໍານານ ແລະ ປະສ ບການຫຍງັແທ ັ້ ຖ ັ້າເຫນັວ່າເຮ າຂາດປະສ ບການດ ັ້ານໃດ ຄວນຫາຄ ນທີ່ ມປີະສ ບ
ການດ ັ້ານນັ ັ້ນໆມາເສມີໃຫ ັ້ອ ງກອນໄດ ັ້ແນວໃດ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກວດຄ ນວ່າລະບ ບວຽກງານ ແລະ ລະບ ບການ
ບໍລຫິານນີ ັ້ຈະອໍານວຍຜ ນປະໂຫຍດໃຫ ັ້ການບໍລຫິານປະສ ບຜ ນສໍາເລດັໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍ ຫ   ບໍ ຫ ງັຈາກຜູ ັ້
ບໍລຫິານລະດບັສູງໄດ ັ້ກາໍນ ດທດິທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງອ ງກອນອອກມາ, ຜູ ັ້ບໍລຫິານແຕ່ລະດບັຕ ັ້ອງ
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ໄດ ັ້ນາໍເອ ານະໂຍບາຍເຫ  ່ ານັ ັ້ນ ມາຜນັຂະຫຍາຍໃຫ ັ້ເປນັແຜນງານຂອງພາກສ່ວນ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງຕ ນ ຜູ ັ້
ບໍລຫິານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນາໍເອ າແຜນງານຂອງຂັ ັ້ນເທງິມາຜນັຂະຫຍາຍ ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ັ້ຜູ ັ້ບໍລຫິານ
ລະດບັຕໍາສຸດ ນາໍໄປຜນັຂະຫຍາຍໃຫ ັ້ເກດີມຜີະລດິຕະພາບ, ຄຸນນະພາບ, ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິ ນ 
ຍ ກຕ ວຢ່າງ ຜູ ັ້ບໍລຫິານສູງສຸດຂອງອ ງກອນກາໍນ ດນະໂຍບາຍອອກມາວ່າ ປນີີ ັ້ໃຫ ັ້ຍອດຂາຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ 20%, 
ຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັກາງ ຈະນາໍເອ າຄໍາເວ ັ້າທີ່ ວ່າຍອດຂາຍຂອງບໍລສິດັຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ເພີ່ ມ 20%, ໄປບອກຕໍຜູ ັ້
ບໍລຫິານລະດບັຕໍາແລ ັ້ວກພໍໍ ຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັກາງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມາວາງແຜນວ່າ ພະແນກການຜະລດິໃດຈະເພີ່ ມ
ຍອດຂາຍໄດ ັ້, ບາງພະແນກການອາດຈະເພີ່ ມຍອດຂາຍໄດ ັ້ເຖງິ 40% ແຕ່ວ່າບາງພະແນກການອາດຈະເພີ່ ມ
ຍອດຂາຍໄດ ັ້ແຕ່5%ຫ  ຮກັສາລະດບັການຜະລດິ ໃຫ ັ້ຢູ່ລະດບັເກ ່ າແຕ່ຕ ັ້ອງປບັປຸງຄຸນນະພາບ, ປະສດິທພິາບ 
ແລະ ປະສດິທຜິ ນໃຫ ັ້ດ,ີ ນອກຈາກນີ ັ້ຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັກາງຕ ັ້ອງຄ ັ້ນຄດິວ່າ ຈະຊ່ວຍຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັລຸ່ມໄດ ັ້
ແນວໃດ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ ັ້ານຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ຈດັການຝ ກອ ບຮ ມ ແລະ ວດັຖຸອຸປະກອນ
ຈ ນຮອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັລຸ່ມສຸດສາມາດບນັລຸເປ ັ້າໝາຍຂອງອ ງກອນ ຜູ ັ້ບໍລຫິານ
ລະດບັຕໍາສຸດຕ ັ້ອງນາໍເອ າແຜນງານຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັສູງສຸດ ແລະ ລະດບັການນາໍມາຜນັຂະຫຍາຍໃຫ ັ້
ແທດເໝາະກບັຄວາມສາມາດຕ ວຈງິ ແລະ ທ່າແຮງຂອງພະແນກການຂອງຕ ນ ແລະ ຫາວທິເີຮດັໃຫ ັ້ວຽກ
ງານການຜະລດິຂອງຕ ນມຄຸີນນະພາບປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິ ນສູງ 

4.3.5 ເຕກັໂນໂລຊ ີ
ຜູ ັ້ບໍລຫິານການຜະລດິ ແລະ ການເງນິ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອ າໃຈໃສ່ດ ັ້ານເຕກັໂນໂລຊວ່ີາ ມທີາງ

ເລ ອກໃດແດ່່ທີ່ ຈະຜະລດິສນິຄ ັ້າໄດ ັ້ຢ່າງປະຢດັຕ ັ້ນທ ນຕໍາ ແລະ ມປີະສດິທພິາບສູງສຸດ ສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ສຸດຈະ
ເລ ອກເຕກັໂນໂລຊໃີດຈ ່ ງຈະສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ ັ້າທາງດ ັ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ.ການເລ ອກເຕກັໂນໂລຊຍີງັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ອງິໃສ່ຄວາມເໝາະສ ມທາງດ ັ້ານທ ນ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ແຂ່ງຂນັໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍນັ ັ້ນ ບາງຄັ ັ້ງເຮ າຈະເລ ອກເຕກັໂນໂລຊແີຕ່ພຽງດ ັ້ານຕ ັ້ນທ ນ, ໂດຍລ ມວ່າ 
ເຮ າກາໍລງັຕອບສະໜອງສນິຄ ັ້າທີ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມພໍໃຈໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າ ແລະ ຕ ັ້ອງປະເຊນີໜັ້າກບັຄູ່
ແຂ່ງທີ່ ມຢູ່ີໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ໃນອານາຄ ດ ເວ ັ້າແນວນີ ັ້ບໍ ໄດ ັ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮ າຈະເລ ອກແຕ່ເຕກັໂນໂລຊທີີ່
ມລີາຄາແພງສະ ເໝໄີປ ແຕ່ວ່າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄໍານ ງເຖງິຜ ນສໍາເລດັຂອງສນິຄ ັ້າ ແລະ ປະຢດັຕ ັ້ນທ ນ ການເລ ອກ
ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ດ ີ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄໍານ ງເຖງິການໃຊ ັ້ເລ ັ້ອຍໆ ແລະ ໃຊ ັ້ເຄ ່ ອງຈກັອດັຕະໂນມດັນັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ເກດີປະສດິທ ິ
ພາບ ແລະ ປະສດິທຜິ ນສູງສຸດອງີຕາມປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າ 

4.3.6 ການປັ້ອງກນັຄວາມສ່ຽງ 
ຜູ ັ້ທີ່ ຈະກຕໍັ ັ້ງທຸລະກດິ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄາດຄະເນອານາຄ ດເຖງິແມ່ນວ່າການຄາດຄະເນຈະບໍ

ເປນັສິ່ ງທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕະຫ ອດໄປກຕໍາມ ແຕ່ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ ໃນການດໍາເນນີ
ທຸລະກດິທຸກປະເພດລ ັ້ວນແລ ັ້ວແຕ່ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງນັ ັ້ນ ຈະແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມແຕ່ລະ
ປະເພດຂອງທຸລະກດິ, ຂະໜາດຂອງທຸລະກດິ ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມຂອງທຸລະກດິ ຜູ ັ້ທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິ
ຕ ັ້ອງການຮບັຄວາມສ່ຽງຢ່າງມກີານຄດິໄລ່, ບໍແມ່ນຈະຄດິເອ າຕາມໃຈມກັ ຫ   ເດ າເອ າຕາມຄວາມບງັເອນີ ຜູ ັ້
ບໍລຫິານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄາດຄະເນເຫດການໄວ ັ້ລ່ວງໜັ້າ ຜູ ັ້ບໍລຫິານທີ່ ດບໍີແມ່ນຈະຄອຍໃຫ ັ້ບນັຫາເກດີ ແລ ັ້ວຈ ່ ງຫາ
ວທິແີກ ັ້ຕາມຫ ງັ ຜູ ັ້ບໍລຫິານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອ າໃຈໃສ່ຄວາມສ່ຽງໃນຫ າຍໆດ ັ້ານໄປພ ັ້ອມໆກນັ 
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4.4 ການຕລີາຄາ ແລະ ຕດັສນິໃຈໃນການເລີ່ ມຕ ັ້ນທຸລະກດິ  
ຖັ້າເຮ າໄດ ັ້ວເິຄາະພຈິາລະນາ ແລະ ສ ກສາການເລີ່ ມທຸລະກດິເປນັຢ່າງດ ີ ເຮ າກຈໍະສາມາດຕລີາຄາ

ແລະ ເຮດັການຕດັສນິໃຈໄດ ັ້ງ່າຍຂ ັ້ນ ໂດຍທ ່ ວໄປໃນການຈະເລີ່ ມທຸລະກດິ ເຮ າຈະຕ ັ້ອງມາເບິ່ ງຄ ນທາງ
ເລ ອກຕ່າງໆນັ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະຜູ ັ້ເປນັເຈ  ັ້າຂອງ ຫ   ຜູ ັ້ລເິລີ່ ມ ຫ   ຜູ ັ້ໃຫ ັ້ກູ ັ້ຢ ມເງນິຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມາສ ກສາລາຍລະອຽດ
ແລ ັ້ວສະເໜປ່ີຽນແປງລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກດິນັ ັ້ນ ອາດຈະເຫນັວ່າການລ ງທ ນນັ ັ້ນມນັໃຫຍ່ ໂພດແລ ັ້ວຫາ
ວທິກີານຫ ຸດສ່ວນໃດສ່ວນໜ ່ ງລ ງ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ທຸລະກດິນັ ັ້ນສາມາດດໍາເນນີໄປໄດ ັ້ດ ີ ຖ ັ້າເຫນັວ່າມຄີວາມສ່ຽງຢູ່
ບ່ອນໃດສູງເກນີໄປ ກຈໍະຫາວທິກີານທີ່ ເໝາະສ ມເພ ່ ອຫ ຸດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຫາວທິກີານປັ້ອງກນັຄວາມສ່ຽງ
ນັ ັ້ນ.ອກີວທິໜີ ່ ງຂອງການຫ ຸດຄວາມສ່ຽງ ເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງຫ ຸດຂະໜາດຂອງການລ ງທ ນນັ ັ້ນໃນຈດຸທີ່ ມຄີວາມ
ສ່ຽງສູງ ຢ່າງໜ ັ້ອຍທີ່ ສຸດ ກຫໍ ຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເກດີຂ ັ້ນຈງິຫ ຸດໃຫ ັ້ໜ ັ້ອຍລ ງ, ຜູ ັ້ບໍລຫິານສາມາດຫຸູດຄວາມ
ສ່ຽງໂດຍການຫ ຸດຂະໜາດຂອງທຸລະກດິນັ ັ້ນລ ງ ໃນເມ ່ ອຜູ ັ້ລດິເລີ່ ມໄດ ັ້ພຈິາລະນາທາງເລ ອກຕ່າງໆ 
ພຈິາລະນາເຫດການທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ັ້ນໃນອະນາຄ ດໃນຂັ ັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ໄດ ັ້
ຫ ຸດຂະໜາດຂອງຄວາມສ່ຽງລ ງ ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນກຈໍະຫາວທິປີ ັ້ອງກນັຄວາມສ່ຽງທີ່ ຄາດວ່າຈະເກດີຂ ັ້ນ ຜູ ັ້
ບໍລຫິານຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ພຈິາລະນາວ່າ ການດໍາເນນີທຸລະກດິນີ ັ້ຍງັຈະໃຫ ັ້ຜ ນຕອບແທນເໝາະສ ມຢູ່ບໍ ເຮ າຈະ
ສາມາດນາໍເງນິໄປຈ່າຍເງນິເດ ອນໃຫ ັ້ພະນກັງານໃນການບໍລຫິານ ແລະ ການຂາຍໄດ ັ້ບໍ ນອກຈາກນັ ັ້ນ ເຮ າ
ຍງັຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈ່າຍຄ ນເງນິກູ ັ້ຢ ມທງັໄລຍະສັ ັ້ນ ແລະ ທງັໄລຍະຍາວຂອງຜູ ັ້ໃຫ ັ້ຢ ມໄດ ັ້ບໍ.ນອກຈາກບນັຫາ
ທີ່ ກ່າວມາແລ ັ້ວຜູ ັ້ບໍລຫິານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາບາງບນັຫາດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້ອກີຄ  

4.4.1 ການເລ ອກຂະໜາດຂອງການລ ງທ ນ 
ໃນຄວາມເປນັຈງິ ເຮ າສາມາດຫ ຸດຂະໜາດຂອງໂຄງການໄດ ັ້ ໂດຍສະດວກເພາະວ່າ ມນັຍງັ

ເປນັພຽງແຜນການ ຖັ້າເຮ າຫ ຸດຂະໜາດລ ງຜູ ັ້ລ ງທ ນອ ່ ນໆຍງັຈະພໍໃຈ ແລະ ຢາກລ ງທ ນຕໍ ໄປອກີບໍ ທຸກຄ ນ
ເຫນັພ ັ້ອມບໍວ່າ ຄວາມສ່ຽງຈະຫ ຸດລ ງ ແລະ ໃຫ ັ້ຜ ນຕອບແທນກຸ ັ້ມຄ່າກບັເງນິລ ງທ ນ ແລະ ເວລາທີ່ ເສຍໄປ 
ຜູ ັ້ບໍລຫິານຕ ັ້ອງຄດິສະເໝວ່ີາ ຂະໜາດຂອງທຸລະກດິແມ່ນປດັໃຈໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ຍ ັ້ອນວ່າເຮ າຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ປຽບທຽບວ່າ ຖັ້າເຮ າເອ າເງນິໄປລ ງທ ນໃນທຸລະກດິອ ່ ນໆຈະດກ່ີວານີ ັ້ບໍ 

4.4.2 ຈງັຫວະຂອງການລ ງທ ນ 
 ເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເລ ອກຈງັຫວະທີ່ ເໝາະສ ມເຊັ່ ນ: ທີ່ ສນິຄ ັ້າຂາດແຄນ ຫ   ສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນ ຍງັ

ບໍຕອບສະໜອງຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ ັ້າ ຈງັຫວະໃດເຮ າຈະມຄີວາມໄດ ັ້ປຽບຄູ່ແຂ່ງ ມສີນິຄ ັ້າບາງຕ ວໄດ ັ້ຮບັ
ຄວາມນຍິ ມຈາກລູກຄ ັ້າ ແຕ່ພໍມາຮອດໄລຍະໜ ່ ງຫ າຍຄ ນຂາຍສນິຄ ັ້າອນັດຽວກນັ ຈ ່ ງເປນັເຫດໃຫ ັ້ສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນ
ທີ່ ວ່າຍງັກນິຍງັໃຊ ັ້ຢູ່ທີ່ ເດມີ ພຽງແຕ່ຍ ັ້ອນວ່າ ຄວາມຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນໜ ັ້ອຍກ່ວາການສະໜອງສນິຄ ັ້າຈະ
ຖ ກຂາຍໃນລາຄາຕໍາລ ງ ແລະ ເຈ ັ້າຂອງທຸລະກດິບາງຄ ນກເໍລກີກດິຈະການນັ ັ້ນໄປ  ພໍຫ າຍຄ ນເລກີໄປ ຄວາມ
ຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າຈະສູງກວ່າການຕອບສະໜອງສນິຄ ັ້າ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ລາຄາສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນເພີ່ ມຂ ັ້ນສູງມາອກີ ຜູ ັ້
ບໍລຫິານບາງຄ ນຈ ່ ງມາຂາຍສນິຄ ັ້ານີ ັ້ນາໍອກີ ເຊິ່ ງເຮ າເອີ ັ້ນວ່າ ຂາຍໃນຕະຫ າດຊ່ອງຫວ່າງ ເຊິ່ ງຫ າຍຄ ນບໍຄ່ອຍ
ສ ນໃຈ ສະນັ ັ້ນຜູ ັ້ບໍລຫິານທຸລະກດິຄວນເລ ອກຈງັຫວະໃນການລ ງທ ນທີ່ ຈະມຜີ ນຕອບແທນທີ່ ເໝາະສ ມ 

4.4.3 ການລ ງທ ນເປນັໄລຍະ 
ຜູ ັ້ບໍລຫິານຄວນເລ ອກການລ ງທ ນເປນັໄລຍະ ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າ ຖ ັ້າວ່າ 

ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າສູງໃນໄລຍະເລີ່ ມຕ ັ້ນຂອງການລ ງທ ນ, ຜູ ັ້ບໍລຫິານຄວນເລີ່ ມຕ ັ້ນດ ັ້ວຍຂະໜາດ
ໃຫຍ່, ແຕ່ຫາກວ່າຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າຍງັຕໍາ ໃນໄລຍະເລີ່ ມຕ ັ້ນຂະໜາດນ ັ້ອຍກ່ອນ ແລະ ຄ່ອຍໆ
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ເພີ່ ມຂ ັ້ນເປນັໄລຍະ ຫາກວ່າຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າເປນັລະດູການ ເຮ າກຄໍວນລ ງຕາມໄລຍະຂອງລະດູ
ການຈ ່ ງຈະເໝາະສ ມກວ່າ 

4.4.4 ການຕດັສນິໃຈຮ່ວມກນັ 
ເມ ່ ອໄດ ັ້ວເິຄາະບນັຫາແຕ່ລະທາງເລ ອກເປນັທີ່ ຮຽບຮ ັ້ອຍແລ ັ້ວ ຜູ ັ້ບໍລຫິານທງັໝ ດ ແລະ ຜູ ັ້

ຮ່ວມລ ງທ ນຈະເຫນັຈດຸແຂງ, ຈດຸອ່ອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງອ ງກອນຕ ນ ຜູ ັ້ຮ່ວມລ ງທ ນຕ ັ້ອງມຄີວາມ
ເປນັເອກະພາບເປນັຈດິໜ ່ ງໃຈດຽວກນັ, ຕດັສນິໃຈຮ່ວມກນັ ພ ັ້ອມທງັຮບັສດິຜ ນປະໂຫຍດຕ ັ້ອງຮ່ວມກນັ
ໄດ ັ້ ແລະ ເວລາເສຍຫາຍຕ ັ້ອງຮ່ວມກນັຮບັຄວາມເສຍຫາຍ ທາງທີ່ ດຄີວນມລີະບຽບຫ ກັການກ່ຽວກບັການ
ແບ່ງປນັຜ ນປະໂຫຍດ ການແບ່ງປນັຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຕ ັ້ອງເລີ່ ມຈາກການລ ງທ ນຜູ ັ້ລະເທ ່ າໃດ ໃນເວລາ
ເລີ່ ມຕ ັ້ນ ແລະ ເວລາເລກີກດິຈະການ ຫ   ມບີນັຫາຈະມລີາຍລະອຽດຫຍງັແດ່ ຢ່າລ ມວ່າການລ ງທ ນຮ່ວມ
ກນັເປນັການຕດັສນິໃຈໄລຍະຍາວ ແລະ ເປນັການຮ່ວມຜ ນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຮ່ວມກນັ.
ສະນັ ັ້ນທຸກຄ ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄ ັ້ນຄດິ ແລະ ຕດັສນິໃຈໃຫ ັ້ດ ີ ກ່ອນຈະລ ງມ ຮ່ວມທຸລະກດິນາໍກນັ. ທຸກຄ ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ສ ກສາຮ່ວມກນັຢ່າງຮອບດ ັ້ານ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ ບໍວ່າຈະເປນັການບໍລຫິານການຜະລດິ, ການເງນິ ແລະ ອ ່ ນໆ.
ໃນການຄ ັ້ນຄດິບໍແມ່ນຈະເຫນັແຕ່ປະໂຫຍດ ແລະ ບນັຫາໃນປດັຈບຸນັ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັປະໂຫຍດ ແລະ
ບນັຫາໃນໄລຍະຍາວ. ທຸກຄ ນຕ ັ້ອງທ ບທວນວ່າຕ ນມຄີວາມສາມາດປະກອບຫຍງັໄດ ັ້ແທ ັ້ ແລະ ຕ ນມຈີດຸ 
ອອ່ນແນວໃດ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະມດັລະວງັເປນັພເິສດ ທາງທະນາຄານຈະມຄີວາມໝັ ັ້ນໃຈສນິຄ ັ້າ ແລະ ຕະຫ ອດ 
ສໍາລບັສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນໜ ັ້ອຍກວ່າເຈ ັ້າຂອງໂຄງການ ເຈ ັ້າຂອງທຸລະກດິຄດິວ່າ ຕ ນໄດ ັ້ສ ກສາມາດທີີ່ ສຸດແລ ັ້ວ, ຈ ່ ງ
ຕ ັ້ອງການລ ງມ ປະຕບິດັໃນທນັທ ີ ແລະ ຢາກໃຫ ັ້ທະນາຄານອະນຸມດັເງນິກູ ັ້ຢ ມໃຫ ັ້ທນັທໂີລດ ແຕ່ໃນຄວາມ
ເປນັຈງິ ສະຖາບນັການເງນິນັ ັ້ນຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະເມນີຫ າຍຄັ ັ້ງ ແລະ ປະເມນີໂດຍນກັວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
ພ ັ້ອມດຽວກນັກມໍຄີ ນພາຍນອກມາປະເມນີກຄໍ ທະນາຄານນັ ັ້ນເອງ ການຕລີາຄາຂອງຄ ນພາຍນອກຄ ທະນາ 
ຄານຈະຊ່ວຍເຈ ັ້າຂອງໂຄງການ ເຫນັໄດ ັ້ບນັຫາອ ່ ນໆແຕກຕ່າງໄປຈາກຕ ນເອງຄດິ ສະນັ ັ້ນເຈ  ັ້າຂອງທຸລະກດິກໍ
ຄວນຟງັຄວາມຄດິເຫນັທີ່ ແຕກຕ່າງອອກໄປ ທີ່ ອາດຈະເປນັປະໂຍດແລ ັ້ວນາໍມາປບັປຸງໂຄງການໃຫ ັ້ສ ມບູນທີ່
ສຸດ 

 
4.5 ການປະຕບິດັໃນໄລຍະກອ່ນການລ ງທ ນ  

  ໃນໄລຍະກອນການລ ງມ ປະຕບິດັການລ ງທ ນຕ ວຈງິ ຜູ ັ້ບໍລຫິານ ຫ   ກຸ່ມຜູ ັ້ກຕໍັ ັ້ງ ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກ
ສາດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ວສິະວະກາໍ ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນວສິະວະກອນ ໃນໄລຍະນີ ັ້ຈະເປນັໄລຍະທີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ໃຊ ັ້ຈ່າຍເງນິຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນເວລາລ ງມ ປະຕບິດັໂຄງການ ເຊິ່ ງຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ວສິະວະກອນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ການເງນິຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮ່ວມກນັສ ກສາໃຫ ັ້ລະອຽດ ໃນການປະຕບິດັຕ ວຈງິຈະມຄີ ນຈາໍນວນຫ າຍເຂ ັ້າມາກ່ຽວຂ ັ້ອງ
ໃນແຕ່ລະຂັ ັ້ນຕອນ ສະນັ ັ້ນບນັຫາການເງນິ ແລະ ບໍລຫິານຫ າຍຢ່າງຈະເກດີຂ ັ້ນ ຖ ັ້າເຮ າສ ກສາແຕ່ລະຂັ ັ້ນ
ຕອນບໍລະອຽດມນັຈະເຮດັໃຫ ັ້ເກດີບນັຫາຕາມພາຍຫ ງັ ເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາບນັຫາຫ ກັໆຢູ່ 4 ຢ່າງ ຄ  
ການອອກແບບດ ັ້ານເຕກັນກິ, ຊອກຫາຊບັພະຍາກອນມະນຸດວດັຖຸ, ການເລ ອກທີ່ ຕັ ັ້ງ, ແຜນຜງັ ແລະ ການ
ທ ດລອງຜະລດິຕ ວຈງິ 
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4.5.1 ການອອກແບບທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ (Mechanical design) 
ໃນການອອກແບບດ ັ້ານເຕກັນກິ ເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາລາຍລະອຽດສອງຢ່າງຄ : 

1. ການກາໍນ ດຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງການລ ງທ ນ (Specification of Investment 
Requirement) 

ເຮ າຈາໍເປນັທີ່ ສຸດຈະຕ ັ້ອງຮູ ັ້ວ່າ ໃນການລ ງທ ນນີ ັ້ເຮ າຈະຕ ັ້ອງມເີຕກັນກິຫຍງັແດ່ ເພ ່ ອເຮດັ
ໃຫ ັ້ດໍາເນນີໄປໄດ ັ້ດ ີເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາລາຍລະອຽດວ່າ ຈະໃຊ ັ້ເງນິໜ ັ້ອຍປານໃດ ສິ່ ງສໍາຄນັເຮ າຕ ັ້ອງຮູ ັ້
ວ່າ ມລີາຍລະອຽດຂອງວຽກງານຫຍງັແດ່ ເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນາໍເອ າວຽກງານທີ່ ເຮ າຈະໄດ ັ້ສ ກສາໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ 
ມາສ ກສາຄ ນວ່າ ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ັ້ບໍເຮ າຈະຕ ັ້ອງຮູ ັ້ວ່າເງນິຈະນາໍມາລ ງທ ນມພີຽງພໍບໍ ແລະ ທະນາຄານຈະ
ເຫນັດໃີຫ ັ້ກູ ັ້ຢ ມໄດ ັ້ເທ ່ າໃດ ແລະ ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ ຫ   ບໍ ໃນການສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ໃນເບ ັ້ອງ
ຕ ັ້ນນັ ັ້ນ ເຮ າໄດ ັ້ສ ກສາໄວ ັ້ຫ າຍໆທາງເລ ອກ ແລະ ຈະເຫນັດໃີນທາງເລ ອກໃດ ທີ່ ຈະມຄີວາມເປນັໄປໄດ ັ້ທີ່ ສຸດ 

2. ການອອກແບບລະອຽດ (Detail Design) 
ເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນາໍເອ າແຕ່ລະວຽກງານ ຕດັແບ່ງອອກເປນັວຽກລະອຽດຍ່ອຍໆ

ອອກໄປ ສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ສຸດເຮ າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຕດັສນິໃຈວ່າ ຈະເລ ອກທີ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການນີ ັ້ຢູ່ໃສ ເຮ າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາ
ການອອກແບບໂຮງງານ, ການເລ ອກເຄ ່ ອງຈກັ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊວ່ີາຈະຄຸ ັ້ມກບັເງນິທີ່ ຈ່າຍໄປບໍ ຜ ນຜະລດິ
ຫ ງັຈາກໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີ ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າທີ່ ເຮ າຕ ັ້ອງການໄດ ັ້ແທ ັ້ບໍ ເຮ າຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ສ ກສາຕຽມວຽກງານດ ັ້ານການຕະຫ າດ ແລະ ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກໄໍດ ັ້ມກີານວາງແຜນດ ັ້ານແຮງງານ ແລະ 
ກາໍມະກອນຂອງໂຄງການ, ຜູ ັ້ບໍລຫິານຄວນມແີຜນເຄ ອຄ່າຍວຽກງານ ເພ ່ ອໃຊ ັ້ເປນັເຄ ່ ອງມ ໃນການຄວບຄຸມ 
ແລະ ກສໍ ັ້າງ ຖ ັ້າເຮ າມແີຜນເຄ ່ ອຄ່າຍວຽກທີ່ ລະອຽດ ເຮ າຈະຮູ ັ້ໄດ ັ້ວ່າວຽກໃດຄວນເຮດັກ່ອນ ແລະ ຫ ງັ 

4.5.2 ການເຮດັສນັຍາ  
ການເຮດັສນັຍາ ແມ່ນວຽກທີ່ ຈາໍເປນັທີ່ ສຸດຂອງການເລີ່ ມສ ັ້າງກດິຈະການໃໝ່ຂ ັ້ນມາ 

ການເຮດັສນັຍາກ່ຽວກບັດ ັ້ານການເງນິຄ  ເຮ າຈະຕ ັ້ອງຫາຜູ ັ້ມາຮ່ວມລ ງທ ນ ຫ   ບໍ ດັ່ ງນັ ັ້ນ ເຮ າຕ ັ້ອງສ ກສາການ
ຂາຍຫຸ ັ້ນ, ກູ ັ້ຢ ມເງນິຈາກທະນາຄານ ນອກຈາກນີ ັ້ ເຮ າຍງັຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຊອກຫາທີ່ ປ ກສາຜູ ັ້ບໍລຫິານໂຄງການ, 
ສະຖາຖ ກຕ ັ້ອງ, ຜູ ັ້ຮບັເໝ າກສໍ ັ້າງຜູ ັ້ຂາຍເຄ ່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ການເຮດັສນັຍາກບັລດັຖະບານ
ກ່ຽວກບັພາສອີາກອນ ແລະ ການເລ ອກສະຖານທີ່ ຕັ ັ້ງຂໍໃບອານຸຍາດ ຫ   ເຮດັສໍາປະທານ ຜູ ັ້ສະໜອງສນິຄ ັ້າ 
ແລະ ວດັຖຸດບິຕະຫ ອດຮອດສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ ເຮ າກຈໍາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຫາວທິເີຮດັສນັຍາ ເພ ່ ອ
ຮບັປະກນັບໍໃຫ ັ້ມຄີວາມຜດິພາດຕາມພາຍຫ ງັ  

4.5.3 ການກສໍ ັ້າງ ແລະ ການຕດິຕັ ັ້ງ 
ການກສໍ ັ້າງຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເລີ່ ມແຕ່ການປບັປຸງໜ ັ້າດນິໃຫ ັ້ຮາບພຽງ, ວາງແຜນການປຸກ

ສ ັ້າງອາຄານໂຮງງານ ຕະຫ ອດຮອດຖະໜ ນຫ ນທາງເຂ ັ້າໄປຫາທີ່ ຕັ ັ້ງໂຮງງານ ການຕດິຕັ ັ້ງເຄ ່ ອງມ ເຄ ່ ອງຈກັ 
ແລະ ອຸປະກອນທຸກຢ່າງ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ສໍາເລດັຕາມແຜນທີ່ ໄດ ັ້ສ ກສາ ມາຮອດຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ການຕດັສນິໃຈຈະເລີ່ ມ
ເປນັທີ່ ຊດັເຈນ ຜູ ັ້ບໍລຫິານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອ າໃຈໃສ່ປະຕບິດັຕາມແຜນການຢ່າງລະມດັລະວງັ ເພ ່ ອຈະມກີານເງນິ
ອອກໄປເປນັຈາໍນວນຫ າຍ, ແຕ່ທຸລະກດິຍງັບໍສາມາດໄດ ັ້ຫຍງັເຂ ັ້າມາຕອບແທນ ຖັ້າເຮ າອອກແບບມາຊດັ
ເຈນມາກອນບນັຫາຕ່າງໆ ກໍຈະເກດີຂ ັ້ນ ຍ ັ້ອນມຄີວາມເຂ ັ້າໃຈບໍເອກະພາບກນັຕ່າງ ຄ ນຕ່າງຈະມຄີວາມ
ກງັວ ນໃນຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍ, ວຽກງານຈະລ ັ້າຊ ັ້າ ແລະ ບໍສໍາເລດັຕາມກາໍນ ດເວລາ ຖັ້າການລ ງທ ນບໍດກີຈໍະເກດີການ
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ໃຊ ັ້ຈ່າຍນອກເໜ ອຈາກງ  ບປະມານ  ແລະ ເຮດັ ໃຫ ັ້ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍສູງເກນີຄວາມເປນັຈງິ ຖ ັ້າເຮ າມຄີວາມໃກ ັ້ຊດິ
ເຮ າກຈໍະສາມາດແກ ັ້ໄຂຄວາມຜດິພາດໄດ ັ້ທນັເວລາ ແລະ ການເສຍຫາຍລ ງໄດ ັ້ຢ່າງມະຫາສານ 

4.5.4 ການທ ດລອງການຜະລດິ (Trial Manufacturing) 
ຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ຍ ັ້ອນວ່າໃນເວລາກະກຽມແຜນການຕ່າງໆ ນັ ັ້ນເຮ າໄດ ັ້

ສ ກສາມາລະອຽດຖີ່ ຖ ັ້ວນ ເຮດັໃຫ ັ້ເຮ າເຊ ່ ອໝັ ັ້ນວ່າ ທຸກຢ່າງຈະເປນັໄປຕາແຜນການ ແຕ່ໃນທາງເປນັຈງິແລ ັ້ວ
ສິ່ ງທີ່ ເຮ າກ່າວມາຂ ັ້າງເທງິນັ ັ້ນມນັຍງັເປນັແຕ່ຄດິ, ການຮຽນໃນເຈ ັ້ຍ ແຜນວາດໃນເວລາປະຕບິດັຕ ວຈງິເຮ າ
ອາດຈະຫ  ງລ ມ ແລະ ເຂ າໃຈຜດິບາງຢ່າງ ໃນໄລຍະນີ ັ້ເປນັການທ ດລອງເຄ ່ ອງຈກັ ແລະ ທ ດລອງຜະລດິເພ ່ ອ
ພສູິດວ່າທຸກຢ່າງນັ ັ້ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ຈະປະຕບິດັວຽກງານໄດ ັ້ຈງິ ແລະ ກຽມພ ັ້ອມໃຫ ັ້ເຈ  ັ້າຂອງໂຮງງານນາໍໄປ
ປະຕບິດັໄດ ັ້ຈງິ ແລະ ມປີະສດິທພິາບສູງສຸດ  ໃນຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ເຮ າຈະທ ດສອບນາຍຊ່າງເຕກັນກິ ແລະ ພະນກັ 
ງານທຸກໝວດໝູ່  ໃຫ ັ້ຮູ ັ້ວທິປີະຕບິດັວຽກງານຕ ວຈງິໃນການຝ ກອ ບຮ ມ ທຸກຄ ນຈະໄດ ັ້ມຄີວາມຄຸ ັ້ນເຄຍີກບັ
ການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ  ເຮດັໃຫ ັ້ການຜະລດິໄດ ັ້ປະສດິທພິາບສູງສຸດ ຖັ້າເຮ າເຮດັຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ດມີນັຈະ
ຊ່ວຍໃຫ ັ້ການຜະລດິຂອງເຮ າ ໃນເວລາຜະລດິ ຈ ່ ງສາມາດສະໜອງສນິຄ ັ້າທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຕອບສະໜ
ອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າໄດ ັ້ 
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ຈດຸປະສ ງ 
ເພ ່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ  
1. ປະເມນີ ແລະ ຕລີາຄາຕ ນເອງ 
2. ນາໍໃຊ ັ້ໃຊ ັ້ການປະເມນີ ແລະ ຕລີາຄາຕ ນເອງ 
3. ວເິຄາະທຸລະກດິຂອງທ່ານຕາມທກັສະຂອງທະນາຄານ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 

5.1 ການປະເມນີ ແລະ ຕລີາຄາຕ ນເອງ  
ທ່ານຄວນຕັ ັ້ງຄໍາຖາມກບັຕ ນເອງວ່າ: ທ່ານມຄີວາມເໝາະສ ມກບັທຸລະກດິນີ ັ້ບໍ? ຍ ັ້ອນວ່າ ການ

ດໍາເນນີທຸລະກດິແມ່ນຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ຄວາມພະຍາຍາມທງັເວລາ ແລະ ແຮງງານ, ແຕ່ຢ່າລ ມວ່າ ຖ ັ້າຫາກທ່ານບໍພໍໃຈ
ທຸລະກດິຂອງທ່ານໆຈະມບີນັຫາ ທຸລະກດິຂອງທ່ານຈະເປນັໂສ ັ້ຄ ັ້ອງຄໍທ່ານເອງຖັ້າທ່ານບໍມຄີວາມຊໍານິ
ຊໍານານ ແລະ ບໍມກັທຸລະກດິນັ ັ້ນ ທ່ານຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເຮດັການຕດັສນິໃຈສອງຢ່າງນີ ັ້ໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ ທ່ານຕ ັ້ອງ
ຕລີາຄາທ່ານເອງດ ັ້ວຍຄວາມຈງິໃຈວ່າທ່ານມຄີວາມຊໍານຊໍິານານ ແລະ ບຸກຄະລກິລກັສະນະທີ່ ເໝາະສ ມກບັ
ການດໍາເນນີທຸລະກດິນີ ັ້ແທ ັ້ບໍ? 

ທ່ານຕ ັ້ອງເລ ອກທຸລະກດິທີ່ ເໝາະສ ມກບັທ່ານ (ຈະສະເໜລີາຍລະອຽດໃນບ ດຕໍໄປ) ທຸລະກດິ 
ຂອງທ່ານ ແມ່ນຄວາມປາຖະໜາສ່ວນຕ ວຂອງທ່ານ ມນັທ ັ້ອນໂຮມເອ າແນວຄດິ ແລະ ທດັສະນະຂອງທ່ານ
ບໍວ່າທ່ານຈະອອກແບບມນັແນວໃດກຕໍາມ ພາບພ ດຂອງທຸລະກດິຂອງທ່ານມນັຈະສະແດງອອກພາບພ ດ
ທີ່ ແທ ັ້ຈງິຂອງທ່ານ, ທ່ານເປນັຄ ນແນວໃດມນັກສໍະແດງອອກທດັສະນະທີ່ ແທ ັ້ຈງິຂອງທ່ານແນວນັ ັ້ນ ຢ່າລ ມ
ວ່າຜ ນສໍາເລດັຂອງທ່ານແມ່ນການຂໍເອ າເງນິນາໍຄ ນອ ່ ນ ແລະ ເຊ ່ ອໝັ ັ້ນວ່າຈະມຄີ ນເອ າເງນິໃຫ ັ້ທ່ານການສະໜ
ອງສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານຂອງທ່ານແມ່ນການສ ັ້າງການພ ວພນັກບັຄ ນຈາໍນວນຫ າຍ ທ່ານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ອງິໃສ່
ຄ ນທີ່ ເອ າເງນິມາໃຫ ັ້ທ່ານເຊິ່ ງເຮ າເອີ ັ້ນວ່າ: ລູກຄ ັ້າ, ຜູ ັ້ບໍລໂິພກ, ຄ ນເຈບັ, ສະມາຊກິ ແລະ ອ ່ ນໆ  ພວກເຂ າ
ເປນັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ໂອກາດຂອງຜ ນສໍາເລດັຂອງທ່ານ ຖັ້າຫາກວ່າທ່ານເຂ ັ້າໃຈພວກເຂ າ ແລະ ພວກເຂ າຍອມ
ແລກປ່ຽນເງນິຂອງພວກເຂ າ ດ ັ້ວຍຄວາມເຊ ່ ອໝັ ັ້ນວ່າທ່ານໃຫ ັ້ສິ່ ງຕອບແທນຄຸ ັ້ມຄ່າຂອງເງນິເຂ າເຈ  ັ້າ 

5.1.1 ຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອ່ອນຂອງທ່ານ 
ທ່ານຕ ັ້ອງສງັລວມເບິ່ ງຈດຸອ່ອນ ແລະ ຈດຸແຂງກ່ຽວກບັທຸລະກດິ, ທ່ານຕ ັ້ອງສງັລວມ

ເອ າທຸກຢ່າງທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັທຸລະກດິຂອງທ່ານອາດຈະໝາຍເຖງິວຽກງານອະດເີລດ, ຄຸນສ ມບດັ, ບຸກຄະ
ລກິຄະພາບອ ່ ນໆ, ຄວາມຊໍານານພເິສດທີ່ ທ່ານມ ີ ແລະ ທ່ານຕ ັ້ອງຄ ັ້ນຄດິຢ່າງທີ່ ຖ ັ້ວນ ຍ ກຕ ວຢ່າງ: ຮ ັ້ານ
ຂາຍເຄ ່ ອງອຸປະກອນ ແລະ ແນວພນັພ ດ, ສດັແຫ່ງໜ ່ ງ (ທ່ານຢ່າລ ມວ່າຈະມຈີດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອ່ອນຂອງ
ລາວມຄີ ກນັກບັທ່ານ) 

 

ບ ດທ5ີ 
ທ່ານມຄີວາມພ ັ້ອມທີ່ ຈະເປນັເຈ  ັ້າຂອງທຸລະກດິແລ ັ້ວບໍ 
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ກ. ຈດຸແຂງ: 
 ເຂ ັ້າໃຈທດັສະນະທ່າທຂີອງນກັທຸລະກດິຍງິ 
 ສາມາດຊີ ັ້ແຈງຈດຸປະສ ງຄາດໝາຍຂອງລາວຢ່າງມຂີັ ັ້ນຕອນ 
 ເປນັແມ່ເຮ ອນທີ່ ດ ີແລະ ເຮດັອາຫານເກັ່ ງ 
 ຮກັແພງສາມກັຄກີບັໝູ່ ເພ ່ ອນ ແລະ ມສີດັຈະທໍາ 
 ເວລາໃດຕັ ັ້ງເປ ັ້າໝາຍໄວ ັ້ແລ ັ້ວ ຈະພະຍາຍາມທຸກຄວາມສາມາດເພ ່ ອໃຫ ັ້

ສໍາເລດັ 
 ມຄີວາສາມາດສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ດໍາເນນີທຸລະກດິກບັໝູ່ ເພ ່ ອນ 
 ທຸລະກດິຂອງລາວມລູີກຄ ັ້າຫ າຍ 
 ເປນັຄ ນກ ັ້ວາງໃນສງັຄ ມ 

ຂ. ຈດຸອອ່ນ: 
 ບໍມຄີວາມອ ດທ ນ 
 ບໍມກັເວ ັ້າລະອຽດກກິ ີ
 ເປນັຄ ນໃຈອ່ອນ 
 ມກັໃຫ ັ້ບນັຫາເກດີຂ ັ້ນແລ ັ້ວຈ ່ ງຫາວທິແີກ ັ້ໄຂ 
 ເວລາອດິເມ ່ ອມຜູ ັ້ກ່ຽວມກັສະແດງອອກ ເປນັຄ ນອາລ ມຮ ັ້ອນ 

ອນັນີ ັ້ເປນັພຽງຕ ວຢ່າງໜ ່ ງ ທີ່ ທ່ານຕ ັ້ອງຄ ັ້ນຄດິຢ່າງລະອຽດສໍາລບັຕ ວຂອງທ່ານເອງ ແຕ່
ບໍແມ່ນຈະກາຍເອ າຕາມຂ ັ້າງເທງິນີ ັ້ ຖ ັ້າທ່ານເຮດັໄດ ັ້ດມີນັຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ທ່ານເຫນັໄດ ັ້ເຖງິຂໍ ັ້ຂດັແຍ່ງລະຫ່ວາງຕ ວ
ທ່ານເອງກບັທຸລະກດິຂອງທ່ານທີ່ ກາໍລງັຈະເຮດັ ຫ   ເລີ່ ມຕ ັ້ນເຮດັ ສ ມມຸດວ່າ ທ່ານເປນັຄ ນຂີ ັ້ອາຍ ແລະ ບໍ
ມກັປາກ, ທ່ານຄດິວ່າທ່ານຢາກເປນັພະນກັງານຂາຍ, ອນັນີ ັ້ແມ່ນການສະແດງເຖງິຄຸນສ ມບດັຂອງທ່ານຂດັ
ແຍ່ງກບັທຸລະກດິຂອງທ່ານ ດັ່ ງນັ ັ້ນທ່ານຄວນຊອກຫາວທິແີກ ັ້ໄຂ ໂດຍການຊອກພະນກັງານຂາຍທີ່ ມຄຸີນສ ມ 
ບດັທີ່ ເໝາະສ ມມາເຮດັແທນທ່ານ 

5.1.2 ທຸລະກດິຂອງທ່ານຕ ັ້ອງການຄວາມຊໍານານພເິສດ ແລະ ທ ວໄປແນວໃດ  
ທຸລະກດິຂອງທ່ານຕ ັ້ອງການຄວາມຊໍານານຄ : ຄວາມຊໍານານສະເພາະ ແລະ ຄວາມ

ຊໍານານທ ່ ວໄປ  ທຸກໆທຸລະກດິລ ັ້ວນແລ ັ້ວແຕ່ຕ ັ້ອງການພະນກັງານ ທີ່ ມຄີວາມຊໍານານທາງການເງນິ ແລະ 
ທາງບນັຊ ີ ທຸລະກດິທີ່ ກ່ຽວກບັເຄຫະສະຖານແມ່ນຕ ັ້ອງການຊ່າງກສໍ ັ້າງ ແຕ່ທຸລະກດິກກະສກິາໍແມ່ນ
ຕ ັ້ອງການຜູ ັ້ທີ່ ມຄີວາມຊ່ຽວຊານທາງການປູກ ແລະ ການລຽງສດັ ດັ່ ງນັ ັ້ນເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງວາງທຸລະກດິຂອງ
ເຮ າ ຕ ັ້ອງມຄີວາມຊໍານານສະເພາະຫຍງັແທ ັ້ ຖ ັ້າຫາກທ່ານບໍມຄີວາມຊໍານານທີ່ ທຸລະກດິທ່ານຕ ັ້ອງການ 
ເພ ່ ອນຮ່ວມງານ ຫ   ຂາຫຸ ັ້ນຕ ັ້ອງຖາມທ່ານວ່າຈະແກ ັ້ໄຂຈດຸບ ກຜ່ອງແນວໃດ 

 ທ່ານຈະຈງູໃຈພະນກັງານແນວໃດ ? 
 ທ່ານຈະເຮດັບນັຊແີນວໃດ ? 
 ທ່ານຈະໃຫ ັ້ປະໂຫຍດລູກຄ ັ້າແນວໃດ ? 
 ທ່ານຈະໃຫ ັ້ປະໂຫຍດລູກຄ ັ້າຫຍງັແດ່ ? 
 ທ່ານຈະຂາຍແບບໃດ ? 
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 ທ່ານຈະຮກັສາສນິຄ ັ້າ ໃນສາງແນວໃດ ? 
 ທ່ານຈະຮບັພະນກັງານແນວໃດ ? 

ອນັນີ ັ້ເປນັພຽງຕ ວຢ່າງຈາໍນວນໜ ່ ງ, ທ່ານຕ ັ້ອງມຄີວາມຊໍານານສະເພາະ ແລະ ຄວາມ
ຊໍານານທ ່ ວໄປຂອງທ່ານອອກມາ ຮ່ວມທຸລະກດິນາໍທ່ານ ຈະຕ ັ້ອງຖາມວ່າທ່ານຈະໃຫ ັ້ໃຜມາເຮດັວຽກຊ່ວຍ
ທ່ານກ່ຽວກບັຕ ວນີ ັ້ 

5.1.3 ຕ ວຢ່າງສິ່ ງທີ່ ທ່ານມກັ ແລະ ບໍມກັ 
ທ່ານລອງຂຽນສິ່ ງທີ່ ທ່ານມກັ ແລະ ຈາໍນວນ 20 ຢ່າງ ໂດຍບໍຄໍານ ງເຖງິທຸລະກດິຂອງ

ທ່ານທີ່ ຈະເຮດັ ສ ມມຸດວາມທ່ານເປນັຄ ນມກັພ ບປະຜູ ັ້ຄ ນ, ຖ່າຫາກວ່າໃຫ ັ້ທ່ານໄປເຮດັວຽກກ່ຽວກບັບນັຊ ີ
ແລະ ຄອມມພວິເຕທ່ີານຄດິວ່າມນັຈະເໝາະສ ມບໍ 
  ຕ ວຢ່າງ ຂອງຄວາມມກັ ແລະ ຄວາມບໍມກັ 

 ສິ່ ງທີ່ ມກັ  
 ຄວາມເປນັອດິສະລະ ແລະ ການຕດັສນິໃຈຂອງຕ ວເອງ 
 ມກັຄວາມເປນັລະບຽບ 
 ມກັຫ ີ ັ້ນກລິາບານເຕະ 
 ມກັເຮກັວຽກກບັຄ ນອາລ ມດ ີແລະ ສະຫ າດ 
 ມກັເຮດັອາຫານ 
 ຕັ ັ້ງໃຈເຮດັວຽກ 

 ສິ່ ງທີ່ ບໍມກັ 
 ບໍມກັເຮດັວຽກຮ່ວມກບັນາຍ 
 ບໍມກັເຮດັວຽກໃນຂອບເຂດເວລາຈາໍກດັ 
 ບໍມກັເຮດັວຽກເປນັທມິ 

ທ່ານຕ ັ້ອງພະຍາຍາມຫາສິ່ ງທີ່ ທ່ານມກັ ຫ   ບໍມກັສ ກສາຕ ວທ່ານເອງກ່ຽວກບັທຸລະກດິ
ທີ່ ທ່ານຈະເຮດັຖັ້າວຽກໃດໜ ່ ງທີ່ ເຮ າບໍມກັ ມນັຈະສະແດງທດັສະນະທີ່ ບໍດອີອກມາກ່ຽວກບັວຽກນັ ັ້ນ 

5.1.4 ກາໍນ ດເປ ັ້າໝາຍສະເພາະຂອງທຸລະກດິ 
ເປ ັ້າໝາຍສະເພາະຂອງທຸລະກດິ ແມ່ນກາໍນ ດໃນສິ່ ງທີ່ ທຸລະກດິເຮດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ ທ່ານຕ ັ້ອງ

ກາໍນ ດເປ ັ້າໝາຍສະເພາະຂອງທ່ານເອງອອກມາ ໃນການກາໍນ ດທຸລະກດິ ທ່ານອາດຈະເວ ັ້າວ່າ,  ທ່ານ
ຕ ັ້ອງການເງນິຈາໍນວນເທ ່ າໃດ 

ຕ ວຢ່າງໜ ່ ງຂອງການກາໍນ ດເປ ັ້າໝາຍ 
 ຕ ັ້ອງການມທຸີລະກດິເປນັຂອງຕ ນເອງທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ຊວີດິການເປນັຢູ່ທີ່ ດຂີ  ັ້ນ 
 ຂາຍຂອງຍ່ອຍໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າ 
 ຕ ັ້ອງການຂາຍເສ ັ້ອຜ ັ້າໃຫ ັ້ນກັຮຽນ 
 ຢາກເຮດັທຸລະກດິກ່ຽວກບັຜ ນສໍາເລດັຂອງຜູ ັ້ຍງິ 
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5.2 ການນາໍໃຊ ັ້ການປະເມນີ ແລະ ການຕລີາຄາຕ ນເອງ 
ພາຍຫ ງັທີ່ ທ່ານຕລີາຄາຕ ນເອງ ແລະ ປະເມນີຕ ນເອງໃນ ຂໍ ັ້ 2 ແລະ ຂໍ ັ້ 4 ແລ ັ້ວ ທ່ານນາໍເອ າມາ

ອ່ານຄ ນອກີເທ ່ ອໜ ່ ງ ທ່ານນາໍມາສງັລວມວ່າ ທ່ານມຄີວາມຊໍານານເໝາະສ ມກບັທຸລະກດິທີ່ ທ່ານເຮດັແລ ັ້ວ 
ຫ   ບໍ,ທ່ານຄດິວ່າເໝາະສ ມບໍ 

ທ່ານເອ າສິ່ ງທີ່ ກວ່າມາຂ ັ້າງເທງິນັ ັ້ນ ໄປສະເໜກີບັໝູ່ ເພ ່ ອນ ຫ   ກບັຜູ ັ້ທີ່ ເຄຍີເຮດັທຸລະກດິມາກ່ອນ,
ວ່າເຂ າເຈ  ັ້າຈະມຄີວາມຄດິເຫນັແນວໃດ, ເຂ ັ້າເຈ  ັ້າສາມາດໃຫ ັ້ຄ າແນະນ າຫຍງັຕ ່ ມອກີກ່ຽວກບັຄວາຊ ານານ
ສະເພາະ ເພ ່ ອຈະເຮດັໃຫ ັ້ຜ ນສໍາເລດັໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ທ່ານຈະຕ ັ້ອງມາສງັລວມເບິ່ ງເອງວ່າ ທ່ານຈະ
ດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງທ່ານໃຫ ັ້ປະສ ບຜ ນສໍາເລດັໄດ ັ້ແນວໃດ 

 
5.3 ການວເິຄາະທຸລະກດິຂອງທ່ານ ໂດຍທດັສະນະຂອງທະນາຄານ  

ທະນາຄານ ແລະ  ສະຖາບນັການເງນິເປນັ ຜູ ັ້ໃຫ ັ້ຍ ມເງນິ ແມ່ນມຄີວາມຮູ ັ້ກ ັ້ວາງຂວາງ ແລະ 
ປະສ ບການກ່ຽວກບັຄວາມສໍາເລດັ ແລະ ຄວາມລ ັ້ມເຫ ວຂອງທຸລະກດິ 

5.3.1 ແນວຄວາມຄດິຂອງທະນາຄານ (Banker’s Best) 
ທະນາຄານຈະໃຫ ັ້ກູ ັ້ຢ ມເງນີຕໍຜູ ັ້ທີ່ ມເີງ  ່  ອນໄຂພ ັ້ນຖານດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 
 ທຸລະກດິທີ່ ທ່ານກາໍລງັດໍາເນນີຢູ່ ຈະມກີະແສເງນິສ ດພຽງພໍທີ່ ຈະຈ່າຍຄ ນເງນິກູ ັ້ໄດ ັ້ບໍ 
 ສໍາລບັທຸລະກດິທີ່ ຕັ ັ້ງໃໝ່ເຈ ັ້າຂອງທຸລະກດິມຜີ ນງານ ຫ   ປະສ ບການກ່ຽວກບັທຸລະ

ກດິປະເພດນີ ັ້ບໍ 
 ເຈ  ັ້າຂອງທຸລະກດິມແີຜນດໍາເນນີງານ ແລະ ແຜນທຸລະກດິທີ່ ເໝາະບໍ 
 ເຈ  ັ້າຂອງທຸລະກດິມເີງນິລ ງທ ນ ໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ແລະ ຫ ກັຊບັພຽງພໍຈະແກ ັ້ບນັຫາທີ່ ຈະ

ເກດີຂ ັ້ນໃນອານາຄ ດໄດ ັ້ບໍ, ຖ ັ້າຫາກມບີນັຫາຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂ ັ້ນ 
 ນກັທຸລະກດິມຄຸີນສ ມບດັພໍບໍໃນການກູ ັ້ຍ  ມ ເຖງິແນວໃດກຕໍາມທະນາຄານຈະໃຫ ັ້

ເງນິກູ ັ້ຕໍນກັທຸລະກດິທີ່ ມຄີວາມເປນັໜັ້າເຊ ່ ອຖ , ແຕ່ບໍໝາຍຄວາມວ່າຜູ ັ້ມເີງ  ່ນໄຂຄ ບຖັ້ວນ 100% 
5.3.2 ປຽບທຽບທ່ານເອງກບັແນວຄວາມຄດິຂອງທະນາຄານ  

ແນ່ນອນ, ບໍມອີ ງກອນໃດທີ່ ຈະມມີເີງ  ່ອນໄຂພຽງພໍຕາມທີ່ ທະນາຄານຕ ັ້ອງການ, ແຕ່ວ່າ
ທ່ານຕ ັ້ອງພະຍາຍາມປບັປຸງອ ງກອນຂອງທ່ານ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັແນວຄວາມຄດິດັ່ ງກ່າວເຈ ັ້າຂອງທຸລະກດິມີ
ໜ ັ້າທີ່ ສະແດງສະຖານະພາບທຸລະກດິຂອງຕ ນ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັແນວຄວາມຄດິຂອງທະນາຄານ 

ສິ່ ງທີ່ ດທີີ່ ສຸດແມ່ນນກັທຸລະກດິທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິ ເຄຍີປະສ ບຜ ນສໍາເລດັ ໃນຂະແໜ
ງການທຸລະກດິນັ ັ້ນມາກ່ອນແລ ັ້ວ ມາສ ັ້າງຕັ ັ້ງທຸລະກດິຂ ັ້ນທີ່ ນອນຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກດິດຽວກນັ ຕ ວຢ່າງ
ທ່ານເຄຍີເປນັຜູ ັ້ບໍລຫິານໂຮງງານຜະລດິເມດັພນັທີ່ ປະຊ ບຜ ນສໍາເລດັ, ແລ ັ້ວທ່ານມາຕັ ັ້ງໂຮງງານຜະລດິເມດັ
ພນັຂ ັ້ນໂດຍເປນັຂອງທ່ານເອງ, ຜູ ັ້ໃຫ ັ້ກູ ັ້ຍ  ມກເໍຊ ່ ອໝັ ັ້ນວ່າ ທ່ານຈະສາມາດດໍາເນນີທຸລະກດິນັ ັ້ນໄດ ັ້ ດັັ່ ງນັ ັ້ນຈ ່ ງ
ສາມາດເລ ອກທີ່ ຕັ ັ້ງທີ່ ເໝາະສ ມ ຂຽນແຜນທຸລະກດິທີ່ ດ ີ ແລະ ມເີງນິທ ນຈາໍນວນໜ ່ ງກພໍຽງພໍສໍາລບັການກູ ັ້ 
ຍ ມ 
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ຈດຸປະສ ງ 
ເພ ່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ 

1. ອະທບິາຍກ່ຽວກບັທຸລະກດິຂອງທ່ານເປນັຢ່າງດ ີ
2. ກາໍນ ດທຸລະກດິຂອງທ່ານ 
 

ເນ ັ້ອໃນ 
 
6.1 ທ່ານຕ ັ້ອງຮູ ັ້ທຸລະກດິຂອງທ່ານເປນັຢ່າງດ ີ

ຄ ນທ ່ ວໆໄປຈະມກັຕັ ັ້ງຄໍາຖາມກບັຕ ນເອງວ່າ: ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຈະເຮດັທຸລະກດິຫຍງັດ ີ ຄໍາຕອບມຢູ່ີວ່າ
ທ່ານຕ ັ້ອງສ ັ້າງຕັ ັ້ງທຸລະກດິທີ່ ທ່ານຮູ ັ້ດຢູ່ີແລ ັ້ວ ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າບໍເຊ ່ ອວ່າ ທຸກໆທຸລະກດິທີ່ ມຢູ່ີແລ ັ້ວໃນປະຈບຸນັ ຈະ
ມຄີວາມແນ່ນອນວ່າຜູ ັ້ໃດເຮດັກຈໍະໄດ ັ້ກາໍໄລ ອກີຢ່າງໜ ່ ງ, ເຈ  ັ້າຂອງທຸລະກດິຜູ ັ້ທີ່ ມຄີວາມຊໍານຊໍິານານ ຫ   ມີ
ຈດິສໍານ ກ ມກັຈະປະສ  ບຜ ນສໍາເລດັໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງທຸລະກດິ, ແຕ່ວ່າ ມບີາງຄ ນກລໍ ັ້ມເຫ ວໄດເຊັ່ ນດຽວກນັ 
ຈ ່ ຈາໍໄວ່ວ່າ, ລູກຄ ັ້າທີ່ ສໍາຄນັຂອງທ່ານຈະຈ່າຍເງນິຂອງເຂ າກຕໍໍເມ  ່ ອວ່າ ຄວາມເຊ ່ ອໝັ ັ້ນທີ່ ທ່ານມໃີຫ ັ້ເຂ ານັ ັ້ນ
ຄຸ ັ້ມຄ່າເງນິຂອງເຂ າບໍ, ສະນັ ັ້ນ ທ່ານຕ ັ້ອງຮູ ັ້ວ່າທ່ານກາໍລງັເຮດັຫຍງັຢູ່, ຖັ້າທ່ານເຂ ັ້າໃຈໃນຈດຸນີ ັ້ ມນັຈະເປນັ
ປະໂຫຍດທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດສໍາລບັທ່ານ 

ຫ າຍຄ ນທີ່ ເລີ່ ມຕ ັ້ເຮດັທຸກລະກດິ ອາດຈະຮູ ັ້ທຸລະກດິນັ ັ້ນໜ ັ້ອຍໜ ່ ງ ຫ   ບໍຮູ ັ້ທຸລະກດິນັ ັ້ນເລຍີ.
ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຈະຂໍຍ ກຕ ວຢ່າງນກັທຸລະກດິຜູ ັ້ໜ ່ ງ ທີ່ ເຮດັຮ ັ້ານກນີດ ່ ມເບີ່ ງແລ ັ້ວຄ ວ່າຈະງ່າຍ ແລະ ອາດຈະບໍມີ
ບນັຫາຫຍງັເລຍີ ລາວມປີະສ ບການໃນການເຮດັທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍມາກ່ອນ ແລະ ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຄດິວ່າລາວ
ມບຸີກຄະລກິເໝາະສ ມກບັທຸລະກດິນີ ັ້ ແລະ ລາວກສໍາມາດກູ ັ້ເງນິມາໄດ ັ້ຈາໍນວນໜ ່ ງ ເພ ່ ອເລີ່ ມຕ ັ້ນ ຜ ນອອກ
ມາໃນສອງປຕີໍມາ ບໍສາມາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕໍໄປໄດ ັ້ ທ່ານຈະຕັ ັ້ງຄໍາຖາມຂ ັ້ນມາວ່າຍ ັ້ອນຫຍງັ 
 ຍ ັ້ອນວ່າ ເຈ  ັ້າຂອງທຸລະກດິຕ ັ້ອງການກາໍໄລຢ່າງໄວວາ ຂາດໃນການເບິ່ ງເຫດການທີ່ ສໍາຄນັຫ າຍຢ່າງ ທີ່
ສໍາຄນັໃນເລ ່ ງນີ ັ້  ແລະ ເຂ າບໍເຂ ັ້າໃຈຫຍງັກ່ຽວກບັການບໍລກິານ ແລະ ເຂ ັ້າເອງ ກບໍໍຕັ ັ້ງໃຈສ ກເຫ  ່ ອງນີ ັ້ບໍແມ່ນ
ພຽງແຕ່ວ່າເຂ າບໍສາມາດຊອກຫາສິ່ ງຈາໍເປນັ ແລະ ຊອກຫາຈງັວະທີ່ ດ,ີ ເຂ າຍງັບໍຮູ ັ້ຈກັຈ ັ້າງ ແລະ ການຄວບ
ຄຸມການເຮດັບໍລກິານອກີ 

 ສະຫ ູບລວມແລ ັ້ວເຂ າຄດິວ່າ ມເີງນິແລ ັ້ວສາມາດເຮດັໄດ ັ້ໂລດ ທ່ານສາມາດນາໍເອ າບ ດຮຽນນີ ັ້ໄປໃຊ ັ້
ກບັທຸລະກດິອ ່ ນກໄໍດ ັ້  ຖ ັ້າທ່ານຕ ັ້ອງການເປດິຮ ັ້ານສ ັ້ອມແປງລ ດທີ່ ສາມາດເຮດັໃຫ ັ້ທ່ານມເີງນິຫ າຍ ແລ ັ້ວ
ທ່ານກສໍາມາດເປດີຂ ັ້ນມາ ອນັທໍາອດິຖັ້າເປນັໄປໄດ ັ້, ທ່ານລອງໄປເຮດັວຽກຢູ່ຮ ັ້ານສ ັ້ອມແປງລ ດບ່ອນໃດ
ບ່ອນໜ ່ ງ ຜ່ານໄປ 5 - 6 ເດ ອນ ທ່ານຈະຮູ ັ້ ຫ   ຄຸ ັ້ນເຄຍີກບັວຽກຂອງຮ ັ້ານສອມແປງລ ດ, ແລ ັ້ວທ່ານຮູ ັ້ ແລະ 
ເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກບັການພ ບປະກບັລູກຄ ັ້າ, ທ່ານຮູ ັ້ຈກັກບັນາຍຊ່າງ ແລະ ກາໍມະກອນ, ທ່ານຮູ ັ້ຈກັຄດິໄລ່ຄ່າ
ສ ັ້ອມແປງ, ທ່ານຮູ ັ້ຈກັຄດິໄລ່ຄ່າແຮງງານ, ຄ່ານາຍຊ່າງ ແລະ ສິ່ ງອ ່ ນໃນຮ ັ້ານສ ັ້ອມແປງລ ດ ຖັ້າທ່ານຮູ ັ້ສ ກວ່າ
ທ່ານພໍໃຈ ໃນວຽກນີ ັ້ສະແດງວ່າທ່ານເໝາະສ ມກບັວຽກນີ ັ້ ຖ ັ້າທ່ານພໍໃຈ, ທ່ານຄວນຕອບອກີຄ າຖາມໜ ່ ງຄ : 
ທຸລະກດິສາມາດສ ັ້າງກາໍໄລໃຫ ັ້ແກ່ທ່ານເປນັທີ່ ພໍໃຈບໍ ຖັ້າທ່ານໄດ ັ້ເຮດັວຽກນີ ັ້ 5 - 6 ເດ ອນ ທ່ານກຈໍະພໍຕອບ

ບ ດທ ີ6 
ການເລ ອກທຸລະກດິທີ່ ເໝາະສ ມ 
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ຄໍາຖາມນີ ັ້ໄດ ັ້, ທ່ານຈາໍເປນັທີ່ ສຸດທີ່ ທ່ານຕ ັ້ອງເລ ອກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ດ,ີ ພວກເຮ າຈະມກັເສຍໃຈ ທີ່ ພວກເຮ າ
ຕດັສນິໃຈເລ ອກເພ ່ ອນຮວມງານ (ຂາຫຸ ັ້ນ) ທີ່ ບໍເຂ ັ້າໃຈກນັ ຖັ້າພວກເຮ າບໍເຂ ັ້າໃຈກນັ, ບໍພຽງເທ ່ າໃດອາທດິ 
ຫ   ເທ າໃດເດ ອນກຈໍະມກີານແຕກແຍກກນັໂດຍບໍມຂໍີ ັ້ສ ງໄສ ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ໃນການພ ວພນັທາງດ ັ້ານ
ທຸລະກດິ, ເຮ າຈະເຮດັການຕດັສນິໃຈ ໄດ ັ້ເປນັຢ່າງດ ີ ແລະ ຖ ກຕ ັ້ອງ ຖັ້າພວກເຮ າສ ກສາລະອຽດ  ແລະ ມີ
ການເອ າໃຈໃສ່ຢ່າງແທ ັ້ຈງິ 
 
6.2 ກາໍນ ດທຸລະກດິຂອງທ່ານໃຫ ັ້ດ ີ

ທ່ານມຄີວາມຄດິຫຍງັແທ ັ້ ທ່ານຕ ັ້ອງການເຮດັທຸລະກດິຫຍງັແທ ັ້ ທ່ານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລ ງໄປສ ກສາແຕ່ລະ
ດ ັ້ານສະເພາະ ສ ມມຸດວ່າ ທ່ານຕ ັ້ອງການເປດີຮ ັ້ານອຸປະກອນການກະເສດ ແລະ ເມດັພນັພ ດມາຮ ັ້ານໜ ່ ງ,
ທ່ານຈະເຮດັບໍລກິານຫຍງັ ລາຍການອຸປະກອນ ແລະ ເມດັພນັມປີະເພດຫຍງັແດ່ ສ ມມຸດວ່າທ່ານຕ ັ້ອງການ
ເຮດັຮ ັ້ານຂາຍເມດັພນັໝາກເງາະ, ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງມຄີ ນທີ່ ຮູ ັ້ຈກັການປູກໝາກເງາະມາຢູ່ນາໍ ເພ ່ ອເປນັການ
ສ ່ ງເສມີ ແລະ ແນະນາໍໃຫ ັ້ເຂ ັ້າເຈ  ັ້າ ແລະ ວດັຖຸດບິແມ່ນນາໍເຂ ັ້າມາຈາກໃສ 

ການຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ຄ ັ້ນຄດິທີ່ ຖີ່ ຖ ັ້ວນ, ມນັຈະເຮດັໃຫ ັ້ທ່ານສ ັ້າງທຸລະກດິ ແລະ ປະສ ບຜ ນ 
ສໍາເລດັ ແລະ ສາມາດຂຽນແຜນທຸລະກດິຂອງທ່ານໄດ ັ້ຄ ບຖັ້ວນ ແລະ ສ ມບຸນ ຢ່າລ ມວ່າທ່ານຈະເລີ່ ມທຸລະ
ກດິຂອງທ່ານໄດ ັ້ດ ີກຕໍໍເມ  ່  ອທ່ານມປີະສ ບການ ຫ   ຂໍ ັ້ມູນລະອຽດເທ ່ າທີ່ ຈາໍເປນັເທ ່ າທຸລະກດິຈະສ ມບຸນແບບ 

ເມ ່ ອທ່ານສ ກສາພ ັ້ນຖານລາຍລະອຽດທຸລະກດິໄດ ັ້ຢ່າງດ,ີ ທ່ານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ທ ບທວນຂັ ັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່
ກ່າວມານັ ັ້ນ ເພ ່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາທີ່ ຈະເກດີຂ ັ້ນໃນຂະນະທີ່ ລ ງມ  ປະຕບິດັຕ ວຈ ່ ງຖ ັ້າຈະມກີານປ່ຽນແປງອນັໃດ
ຈາໍຕ ັ້ອງມຈີດິສໍານ ກ ແລະ ພດິຈາລະນາເປນັຢ່າງດ ີ ເພ ່ ອສ ກສາການກາໍນ ດທຸລະກດິ ໃຫ ັ້ລະອຽດ, ງ່າຍດາຍ 
ແລະ ກະທດັຮດັ ທ່ານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາຄໍາແນະນາໍດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້ 

6.2.1 ໄຈ ັ້ແຍກປະເພດທຸລະກດິຂອງທ່ານ 
ກ່ອນອ ່ ນໝ ດ ທ່ານຕ ັ້ອງຮູ ັ້ໃຫ ັ້ຊດັເຈນວ່າເປນັທຸລະກດິປະເພດໃດ ເຊັ່ ນວ່າ: ຂາຍຍ່ອຍ

,ຂາຍຍ ກ, ຂາຍສ ່ ງ, ເຮດັການບໍລກິານ, ເຮດັການຜະລດິສນີຄ ັ້າ ຫ   ເຮດັການພດັທະນາໂຄງການໃດໜ ່ ງ ທ່ານ
ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາລາຍລະອຽດຂອງປະເພດທຸລະກດິຂອງທ່ານ, ແລ ັ້ວນາໍມາສະຫ ູບໃຫ ັ້ໄດ ັ້ວ່າທຸລະກດິ
ຂອງທ່ານໃກ ັ້ຄຽງກບັປະເພດໃດແທ່ 

ຢ່າລ ມວ່າ ທຸລະກດິທຸກປະເພດແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ ຕ ັ້ອງການຄວາມຊໍານິ
ຊໍານານທີ່ ແຕກຕ່າງກນັເພ ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ທຸລະກດິມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິ ນສູງສຸດ ຫ າຍທຸລະກດິຂະໜ
າດນ ັ້ອຍຈະນອນຢູ່ໃນ 1 ຫ   2 ປະເພດທຸລະກດິໄປພ ັ້ອມໆກນັ ຖັ້າວ່າທຸລະກດິຂອງທ່ານນອນຢູ່ໃນຫ າຍປະ
ເພດທຸລະກດິໄປພ ັ້ອມໆກນັ, ມກັຈະເຮດັໃຫທຸລະກດິທ່ານມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ ເພ ່ ອຈະເຮດັໃຫ ັ້ເກດີປະ
ສດິທຜິ ນ ໂດຍຫ ກັການທ ່ ວໄປແລ ັ້ວ ທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍຈະດໍາເນນີໄປໄດ ັ້ດ ີຖ ັ້າເຈ  ັ້າຂອງທຸລະກດິຮູ ັ້ດວ່ີາ 
ເຂ າເຮດັທຸລະກດິຫຍງັ ແລະ ເປນັປະເພດທຸລະກດິໃດ ແລະ ຫາວທິໃີຫ ັ້ມນັງ່າຍຂ ັ້ນ 

6.2.2 ຮ ັ້ານຂາຍຍ່ອຍ 
ທຸລະກດິຂາຍຍ່ອຍຊ ັ້ສນິຄ ັ້າຈາກຜູ ັ້ຂາຍສ ່ ງປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ຂາຍສີ ັ້ນຄ ັ້າໂດຍກ ງ ໃຫ ັ້

ແກ່ຜູ ັ້ບໍລໂິພກ ບາງຮ ັ້ານຄ ັ້າຂາຍຍ່ອຍການບໍລກິານ ແລະ ສ ັ້ອມແປງຕ່າງໆໄປພ ັ້ອມກນັ ມຮີ ັ້ານຂາຍຍ່ອຍໄປ
ພ ັ້ອມໆກນັ ມຮີ ັ້ານຄ ັ້າຂາຍຍ່ອຍຊ ັ້ສນິຄ ັ້າມາແລ ັ້ວບວກສ່ວນເພີ່ ມເຂ ັ້າລາຄາ ຊ ັ້ເພ ່ ອໃຫ ັ້ກຸ່ມລູກຄ ັ້າໃຊ ັ້ຈ່າຍ 

ປະເພດຂອງຮ ັ້ານຂາຍຍ່ອຍມຊີບັພະສນິຄ ັ້າ, ຊູບເປມີາເກດັ, ມນີມີາດ, ຮ ັ້ານຄ ັ້າພເິສດ, 
ຮ ັ້ານສະດວກຊ ັ້, ຮ ັ້ານຂາຍຍ່ອຍທ ່ ວໆໄປ 
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6.2.3 ຮ ັ້ານຂາຍສ ່ ງ 
ທຸກລະກດິຂາຍສ ່ ງ ຊ ັ້ສນິຄ ັ້າຈາກຜູ ັ້ຜະລດິ ຫ   ບໍລສິດັຕ ວແທນຈາໍໜ່າຍ ນາໍມາຂາຍຕໍ

ໃຫ ັ້ແກ່ຮ ັ້ານຄ ັ້າຂາຍຍ່ອຍ ໂດຍທ ່ ວໄປຮ ັ້ານຄ ັ້າຂາຍສ ່ ງຈະເກບັສນິຄ ັ້າ ໄວ ັ້ໃນສາງເປນັຈາໍນວນຫ າຍພໍສ ມຄວນ, 
ຕາມຫ ກັການແລ ັ້ວ ຂາຍສ ່ ງສນິຄ ັ້າ ໂດຍກ ງໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ບໍລໂິພກ ເພ ່ ອແຂ່ງຂນັກບັຮ ັ້ານຂາຍຍ່ອຍທີ່ ເປນັລູກຄ ັ້າ
ຂອງຕ ນ ຮ ັ້ານຂາຍສ ງມກັຂະເຮດັການຈາໍນ່າຍສນິຄ ັ້າ ແລະ ການໃຫ ັ້ສນິເຊ ່ ອກບັຮ ັ້ານຂາຍຍ່ອຍ ທຸລະກດິ
ປະເພດນີ ັ້ຈະກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນຕໍາປະມານ 14% - 35 % ຂອງລາຄາຂາຍສ ່ ງ ທີ່ ພວກເຂ າຂາຍອອກໃຫ ັ້ແກ່ລູກ
ຄ ັ້າ, ທຸລະກດິປະເພດນີ ັ້ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮກັສາສນິຄ ັ້າໄວ ັ້ໃນສາງເປນັຈາໍນວນຫ ວງຫ າຍ ຮ ັ້ານຂາຍສ ່ ງຈະຊັ່ ງຊ ັ້
ສນິຄ ັ້າຈາໍນວນຫ າຍ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ສ່ວນລຸດການຄ ັ້າ, ແຕ່ວ່າເວລາຂາຍຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຂາຍເທ ່ ອລະໜັ້ອຍໃຫ ັ້ແກ່ຮ ັ້ານ
ຄ ັ້າຍຂາຍຍ່ອຍ, ສ່ວນຫ າຍຮ ັ້ານຄ ັ້າຂາຍສ ່ ງຈະຂາຍສ ່ ງຈະຊ ັ້ສນິຄ ັ້າຈາກຜູ ັ້ຜະລດິ ແລ ັ້ວບໍມກີານປ່ຽນແປງຫຍງັ
ເລຍີໃນຕ ວຂອງສນິຄ ັ້າ, ສາມາດ ນາໍໄປຂາຍໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ຂາຍຍ່ອຍໄດເລຍີ ຮ ັ້ານຂາຍສ ່ ງຈະມຊີ ່ ສຽງ ແລະ ເປນັທີ່
ຮູ ັ້ຈກັກນັດໃີນສງັຄ ມ 

6.2.4 ການບໍລກິານ 
ບຸກຄ ນທີ່ ມຄີວາມສາມາດໃດໜ ່ ງ, ເຂ າຂາຍຄວາມສາມາດນັ ັ້ນໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ບໍລ ິໂພກ ແລະ 

ທຸລະກດິອ ່ ນໆ ຈາກຄວາມສາມາດຂອງເຂ າ ສນິຄ ັ້າສໍາເລດັຮູບຂອງການບໍລກິານໂດຍທ ່ ວໄປຈະເປນັການ
ເຮດັວຽກ ແລະ ການບໍລກິານ ແລະ ຄໍາແນະນາໍຕ່າງໆ ບາງໂອກາດການບໍລກິານຂາຍສນິຄ ັ້າ ໜ ັ້າທີ່ ການ
ສ ່ ງເສມີ, ຮ ັ້ານຂາຍໂທລະສບັມຖີ  ແລະ ຍງັສາມາດຂາຍອຸປະກອນໂທລະສບັມ ຖ ອກີດ ັ້ວຍ ລູກຄ ັ້າຂອງທຸລະ
ກດິ ການບໍລກິານມກັຈະມາຊ ັ້ຊໍ ັ້າເລ ່ ອຍໆ ແລະ ໃຫ ັ້ຄໍາແນະນາໍແກ່ຜູ ັ້ບໍລກິານການບໍລກິານຂອງທຸລະກດິ 
ການບໍລກິານນີ ັ້ຕ ັ້ອງສອດຄ່ອງກບັການອະນຸຍາດຂອງລດັວາງອອກ 

ສ່ວນໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງແຮມ, ຮ ັ້ານອາຫານ, ຮ ັ້ານຕດັຜ ມ, ຮ ັ້ານຊກັລດີ, ບໍລສິດັທີ່
ປ ກສາ, ບໍລສິດັກວດສອບບນັຊ,ີ ບໍລສິດັອອກແບບເຄຫາສະຖານ, ກລໍວມເຂ ັ້າໃນປະເພດຂອງການບໍລ ິ
ການ 

6.2.5 ການຜະລດິ 
ຜູ ັ້ເຮດັການຜະລດິປະກອບສນິສ່ວນຂອງການຄ ັ້າ ຫ   ແຕ່ງວດັຖຸດບິໃຫ ັ້ເປນັສນິຄ ັ້າເພ ່ ອ

ຕອບສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ບໍລໂິພກ ແລະ ກຸ່ມທຸລະກດິອ ່ ນໆ, ທຸລະກດິປະເພດນີ ັ້ຈະລວມເອ າທງັນາຍຊ່າງ ຫດັ
ຖະກາໍ ຜູ ັ້ທີ່ ຜະລດິສນິຄ ັ້າຫດັຖະກາໍ ຈ ນຮອດຜູ ັ້ເຮດັການຜະລດິຂະໜາດໃຫຍ່ຄ : ລ ດຍ ນ, ເຮ ອບນິ ສິ່ ງທີ່
ຫຍຸ ັ້ງຍາກທີ່ ສຸດຂອງທຸລະກດິການຜະລດິ ແມ່ນການຊອກຫາສນິຄ ັ້າ ຫ   ສາຍຜະລດິຕະພນັທີ່ ສອດຄ່ອງກບັ
ຄຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດ ແລະ ມຍີອດຂາຍພຽງພໍກບັກາໍລງັການຜະລດິຂອງໂຮງງານ ດັ່ ງທີ່ ເຮ າຮູ ັ້ກນັແລ ັ້ວວ່າ
ບໍແມ່ນເຮ າຈະຜະລດິສິ່ ງທີ່ ເຮ າຜະລດິໄດ ັ້  ເຮ າຕ ັ້ອງຜະສດິສິ່ ງທີ່ ເຮ າຂາຍໄດ 

6.2.6 ການພດັທະນາໂຄງການ 
ນກັພດັທະນາສ ັ້າງ ແລະ ຜະລດິສິ່ ງຂອງສໍາເລດັຮູບທີ່ ສາມາດຂາຍໄດ ັ້ ດ ັ້ວຍການ

ປະກອບສ່ວນພະຍາກອນຕ່າງໆເຂ ັ້າກນັ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ສນິຄ ັ້າຂະໜາດໃຫຍ່ອນັໂດຍທ ວໄປແລ ັ້ວ ນກັພດັທະນາທ ່ ວ
ໄປຕ ັ້ອງຮູ ັ້ຄຸນຄ່າຂອງສນິຄ ັ້າ ໃນຕະຫ າດ ກ່ອນຈະລ ງມ ການຜະລດິນັ ັ້ນ ໃນເມ ່ ອການພດັທະນາໂຄງການໃດ
ໜ ່ ງສໍາເລດັລ ງ ຜູ ັ້ຜະລດິໂຄງການຈະຂາຍໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຊ ມໃຊ ັ້ ຫ   ຜູ ັ້ບໍລໂິພກ ຕ ວຢ່າງໜ ່ ງຂອງຜູ ັ້ປະກອບການໄດ ັ້ສ ັ້າງ
ເຮ ອນຫ ງັ 1 ເຂ າຈະຊ ັ້ດນິຕອນໜ ່ ງມາ, ນາໍໄປຂາຍໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ຂາຍຍ່ອຍໄດ ັ້ເລຍີ ຮ ັ້ານຂາຍສ ່ ງຈະມຊີ ່ ສຽງ ແລະ  
ເປນັທີ່ ຮູ ັ້ຈກັກນັດໃີນສງັຄ ມເມ ່ ອສາງສໍາເລດັແລ ັ້ວ ຜູ ັ້ກ່ຽວຈະຂາຍໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຊ ມໃຊ ັ້ ອກີຕ ວຢາງ 1 ບໍລສິດັເຈາະ
ນໍ ັ້າບາດານ ໂດຍທ ່ ວໄປການເຈາະນໍ ັ້າບາດານບ່ອນໜ ່ ງ ເຂ າເຈ  ັ້າຈະຄດິໄລລາຄາ 4,0000,00 ກບີປະຊາຊ ນ
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ທີ່ ຢູ່ຊ ນນະບ ດເຫນັວ່າມລີາຄາແພງ ບໍສາມາດຈ ັ້າງໄດ ັ້  ນກັພດັທະນາຜູ ັ້ໜ ່ ງຈະອອກແບບເຈາະນໍ ັ້າບາດານໃໝ່
ທີ່ ມລີາຄາ 2,000,000 ກບີ ແຕ່ໃຊ ັ້ທ່ໍຂະໜາດນ ັ້ອຍກວ່າເພ ່ ອໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າສາມາດຊ ັ້ສນິຄ ັ້ານີ ັ້ໄດ ັ້ 

6.2.7 ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາ 
ບໍລສິດັທີ່ ປະສ ບຜ ນສໍາເລດັມດີັ່ ງນີ ັ້: ພວກເຂ າເຮດັແຕ່ສິ່ ງທີ່ ເປນັປະໂຍດສໍາລບັລູກຄ ັ້າ. 

ວທິທີີ່ ໜ ່ ງຈະກາໍນ ດສິ່ ງທີ່ ເປນັປະໂຫຍດຂອງລູກຄ ັ້າຂອງທ່ານແມ່ນຕ ັ້ອງສາມາດໄຈ ັ້ແຍກ ແລະ ກາໍນ ດບນັຫາ
ທີ່ ທຸລະກດິຂອງທ່ານສາມາດແກ ັ້ໄຂໄດ ັ້.  

ຕ ວຢ່າງ 1. ຮ ັ້ານສ ັ້ອມແປງລ ດໂອໂຕແກ ັ້ໄຂບນັຫາ,  ລູກຄ ັ້າຕ ັ້ອງການຄວາມວ່ອງໄວ 
ແລະ ຄວາມເຊ ່ ອຖ  ຖ ັ້າວ່າທ່ານເຂ ັ້າໃຈບນັຫາ ແລະ  ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລູກຄ ັ້າຂອງທ່ານມນັຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້
ທຸລະກດິຂອງທ່ານມໂີອກາດປະສ ບຜ ນສໍາເລດັຢ່າງແທ ັ້ຈງີ. 

ຕ ວຢ່າງ 2. ເວລາລູກຄ ັ້າເຂ ັ້າມາຮ ັ້ານອາຫານແລ ັ້ວເວ ັ້າວ່າ: ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າກາໍລງັຫວິຫ າຍ, 
ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຟ ັ້າວ ແລະ ບໍມເີງນິຫ າຍ, ສະນັ ັ້ນທ່ານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄ ັ້ນຄດິກ່ຽວກບັລູກຄ ັ້າຂອງທ່ານວ່າຈະແກ ັ້ໄຂ
ບນັຫານໃຫ ັ້ເຂ າເຈ  ັ້າໄດ ັ້ແນວໃດ, ທ່ານຕ ັ້ອງເອ າເຈ ັ້ຍອອກມາຈ ດກຽວກບັບນັຫາຂອງລູກຄ ັ້າ ແລະ ຫາວທິແີກ ັ້
ໄຂໃຫ ັ້ແກ່ລູກຄ ັ້າ. ວທິກີານດັ່ ງກ່າວຖ ວ່າເປນັວທິກີານອນັໜ ່ ງຂອງແຜນການເຮດັທຸລະກດິຂອງທ່ານ 

 
6.3 ຄໍາຖາມທ ່ ວໄປທີ່ ຄວນຕັ ັ້ງສໍາລບັທຸລະກດິ 

ຄໍາຖາມເໝາະສ ມທີ່ ສຸດສໍາລບັທຸລະກດິຄະໜາດນ ັ້ອຍ, ໃຫ ັ້ທ່ານສ ກສາລາຍລະອຽດດັ່ ງນີ ັ້: 
1. ບນັຫາຫຍງັທີ່ ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າສາມາດແກ ັ້ໄຂບນັຫາໃຫ ັ້ແກ່ລູກຄ ັ້າ (ກາໍນ ດປະເພດທຸລະກດິຂອງ

ທ່ານ, ກາໍນ ດລູກຄ ັ້າ) 
2. ໃຜເປນັລູກຄ ັ້າເປ ັ້າໝາຍຂອງເຮ າ?  
3. (ເຮ າຕ ັ້ອງການສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ໃຜ, ເຂ ັ້າຈະຊ ັ້ແນວໃດ, ຊ ັ້ຢູ່ໃສ, ຊ ັ້ເວລາໃດ)  
4. ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຈະສ ສານກບັລູກຄ ັ້າເປ ັ້າໝາຍແນວໃດ (ເຮ າຈະສ ສານແນວໃດ, ໃຊ ັ້ເຄ ່ ອງມ ຫຍງັແດ່

,ຄວາມສໍາຄນັຂອງສນິຄ ັ້າເຮ າເຂ ັ້າເຖງິ ໃຈລູກຄ ັ້າໄດ ັ້ແນວໃດ)  
5. ເຮ າຈະຕອບສະໜອງສນິຄ ັ້າ ຫ   ບໍລກິານຫຍງັໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າ? ລູກຄ ັ້າຕ ັ້ອງການ ແລະ ການ

ບໍລກິານຫຍງັແທ ັ້? ມຫີຍງັແດ ັ້ທີ່ ເຮ າບໍສາມາດໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າໄດ ັ້ ? 
6. ທຸລະກດິຕັ ັ້ງຢູ່ໃສ? (ຕັ ັ້ງຢູ່ບ່ອນທີ່ ລູກຄ ັ້າໄດ ັ້ປະໂຫຍດຫຍງັແດ່) ? 
7. ເຮ າຈະຕ ັ້ອງຊ ັ້ວດັທຸດບິທີ່ ຈາໍເປນັນັ ັ້ນຢູ່ໃສ ? (ວດັຖຸນີ ັ້ຫາຢາກບໍ, ລາຄາເໝາະສ ມບໍ) 
8. ເຮ າຈະດໍາເນນີງານມ ັ້ໜ ່ ງຈກັຊ ່ ວໂມງ ? (ລູກຄ ັ້າຈະສະດວກມາຊ ັ້ສນິຄ ັ້າເວລາໃດ? ສາມາດພ ບ

ລູກຄ ັ້າໃນໂມງໃດ) ? 
9. ເຮ າຈະຈ ັ້າງໃຜມາເຮດັວຽກຊ່ວຍເຮ າ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ່າຈ ັ້າງເຂ າເທ າໃດ ? (ໃຜຈະເໝາະສ ມເຮດັ

ວຽກນີ ັ້, ຄ່າຈ ັ້າງທຸລະກດິປະເພດດຽວກນັນີ ັ້ເທ ່ າໃດ) ?  
10. ໃຜຈະຮບັຜດິຊອບວຽກງານການຂາຍ, ການຊ ັ້, ການບນັຊ,ີ ການຕະຫ າດ ແລະ ຈລໍະ

ຈອນແຈກຢາຍ (ເຮ າຈະເລ ອກຜູ ັ້ສະໜອງແນວໃດທີ່ ມຄີວາມສາມາດ ແລະ ໜັ້າເຊ ່ ອຖ ທີ່ ສຸດ) 
11.  ເຮ າຈະເຮດັໂຄສະນາ ແລະ ສ ່ ງເສມີທຸລະກດິເຮ າແນວໃດ ? (ສ ່  ໂຄສະນາອນັໃດຈະເຂ ັ້າ

ເຖງິລູກຄ ັ້າກຸ່ມເປ ັ້າໝາຍໄດ ັ້ດທີີ່ ສຸດ ແລະ ປະຢດັຕ ັ້ນທ ນ ທີ່ ສຸດ) 
12. ຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອ່ອນຂອງຄູ່ແຂ່ງມຫີຍງັ? (ສິ່ ງທີ່ ຄູ່ແຂ່ງເຮດັໄດ ັ້ດກີວ່າເຮ າມຫີຍງັ, ສິ່ ງທີ່

ຄູ່ແຄງເຮດັບໍທນັໄດ ັ້ມຫີຍງັ) ? 
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13. ເຮ າຈະເຮດັຫຍງັ ແລະ ເຮດັແນວໃດ ໃຫ ັ້ແຕກຕ່າງກບັຄູ່ແຂ່ງ? ແລະ ຈະເຮດັແນວໃດ  
ເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມແຕກຕ່າງນັ ັ້ນເຂ ັ້າໄປເຖງິໃຈຂອງລູກຄ ັ້າ? (ແຕ່ຢ່າລ ມວ່າຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມພໍໃຈ
ເຫ  ່ ານັ ັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນໃຈຂອງລູກຄ ັ້າບໍແມ່ນຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານເອງ) 

6.3.1 ຄໍາຖາມສໍາລບັທຸລະກດິຂອງທ່ານ 
ບນັຫາຂອງປະເພດທຸລະກດິທີ່ ພ ບພໍ ັ້ແມ່ນບໍຄ ກນັ ແລະ ແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມປະເພດ

ຂອງທຸລະກດິ, ແຕ່ຢ່າລ ມວ່າ ການກາໍນ ດທຸລະກດິຂອງທ່ານຈະກວມເອ າທງັຄໍາຖາມລວມ ທີ່ ສາມາດນາໍໃຊ ັ້
ເຂ ັ້າໃນທຸລະກດິຂອງທ່ານ ແລະ ຄໍາຖາມສະເພາະຂອງປະເພດທຸລະກດິ 

ຕ ວຢ່າງ ຄໍາຖາມສໍາລບັຮ ັ້ານຂາຍຍອ່ຍທີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄດິ 
  ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຈະຮູ ັ້ເລ ່ ອງລາວກ່ຽວກບັຮູບແບບ ແລະ ລ ດຊາດຂອງທຸລະກດິ

ແນວໃດ ທີ່ ຕັ ັ້ງຂອງຮ ັ້ານຂອງຂ ັ້າພະເຈ ັ້າມຄີ ນຂີ່ ລ ດ ຫ   ຍ່າງຜ່ານພໍທີ່ ຈະຕັ ັ້ງໄດ ັ້ບໍ, ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຈະໂຄສະນາແບບ
ໃດຈ ່ ງຈະເໝາະສ ມ? 

  ເຮ າຈະເປດີຮ ັ້ານຢູ່ຕະຫ ອດ, ບ່ອນທີ່ ມຄີ ນຜ່ານມາຫ າຍບໍ, ຫ   ຈະເປດີຮ ັ້ານຢູ່
ບ່ອນຫ່າງໄກ ລາຄາຖ ກແຕ່ບໍມຄີ ນຜ່ານມາຫ າຍ? 

  ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຈະຮກັສາສນິຄ ັ້າ ໃນສາງຫ າຍປານໃດ ຈ ່ ງຈະພຽງພໍສໍາລບັການຂາຍ
(ມນັເປນັບນັຫາສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ທີ່ ຮ ັ້ານຂາຍຍ່ອຍຈະຕ ັ້ອງເອ າໃຈໃສ່) 

ຕ ວຢ່າງ ຂອງຮ ັ້ານຂາຍສ ່ ງທີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຖາມ 
 ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຈະຊ ັ້ຫຍງັມາເກບັຮກັສາໄວ ັ້ໃນສາງ ແລະ ມຫີຍງັແດ່ທີ່ ທ່ານຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້

ຊ ັ້ຕ ່ ມ 
 ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຈາໍເປນັບໍທີ່ ຈະໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າຕດິໜີ ັ້ ຫ   ຈ່າຍເງນິສ ດເທ ່ ານັ ັ້ນ 
 ຈະຕດິຕໍຜູ ັ້ຈາໍໜ່າຍອ ່ ນໆໄດ ັ້ບໍ ເພ ່ ອເປນັການຊ່ວຍໃນການຈລໍະຈອນສນິຄ ັ້າຂອງ

ເຮ າ 
 ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຈາໍເປນັບໍທີ່ ຈະຕ ັ້ອງເຮດັການຕະຫ າດເອ າເອງພຽງຜູ ັ້ດຽວ ຫ   ວ່າຈະ

ເຮດັການຕະຫ າດກບັຜູ ັ້ຜະລດິ  
 ຄໍາຖາມສໍາລບັຜູ ັ້ທີ່ ເຮດັການບໍລກິານ  
 ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າມຄີວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານເທ ່ າທຽມ ຫ   ລ ່ ນຜູ ັ້ອ ່ ນໃນທຸລະ

ກດິນີ ັ້ບໍ 
 ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຂາຍບໍລກິານທີ່ ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າສ ັ້າງຂ ັ້ນມານີ ັ້ໝ ດບໍ 
 ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າ ຈະຂາຍບໍລກິານນີ ັ້ແພງ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ກາໍໄລຫ າຍ ຫ   ຂາຍໃນລາຄາເໝາະ

ສ ມເພ ່ ອໃຫ ັ້ມລູີກຄ ັ້າພຽງພໍສໍາລບັທຸລະກດິຢູ່ໄດ ັ້ 
 ຈາໍເປນັບໍທີ່ ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຈະເຈາະຈ ງສະເພາະລູກຄ ັ້າເປ ັ້າໝາຍ ຫ   ຂາຍທ ່ ວໄປບໍ

ຈາໍກດັ 
 ຈາໍເປນັບໍທີ່ ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຈະຮ່ວມມ ກບັຜູ ັ້ອ ່ ນເຮດັທຸລະກດິ ຫ   ຈະດໍາເນນີທຸລະກດິ

ພຽງຄ ນດຽວ 
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ຄໍາຖາມສໍາລບັຜູ ັ້ຜະລດິທີ່ ຕ ັ້ອງຄດິ 
 ການທໍາທຸລະກດິເຮ າຈະສ ັ້າງຜ ນເສຍຫາຍຫຍງັໃຫ ັ້ແກ່ສະພາບແວດລ ັ້ອມ ຖັ້າມີ

ເຮ າແກ ັ້ໄຂແນວໃດ? (ເພ ່ ອຈະເຮດັໃຫ ັ້ເສຍຕ ັ້ນທ ນໜັ້ອຍທີ່ ສຸດ) 
 ເຮ າຈະມພີະນກັງານສາມາດເຮດັວຽກນີ ັ້ໄດ ັ້ແນວໃດ 
 ເຮ າຈະສາມາດຜະລດິໃຫ ັ້ພຽງພໍກບັການສັ່ ງຊ ັ້ຂອງລູກຄ ັ້າແທ ັ້ບໍ 
 ເຮ າຈະຜະລດິສນິຄ ັ້າສນິຄ ັ້າພຽງສນິຄ ັ້າດຽວນີ ັ້ບໍ ຫ   ຜະລດິສນິຄ ັ້າຫ າກຫ າຍ

ປະເພດໃນສາຍຜະລດິຕະພນັນີ ັ້ 
 ຜູ ັ້ໃດເປນັຄູ່ແຂ່ງກບັເຮ າ ເຮ າມຄີວາມສາມາດຜະລດິສນິຄ ັ້າ ຫ   ສນິຄ ັ້າໃດທີ່

ສາມາດແຂ່ງຂນັ 
ເພ ່ ອຈະສ ກສາບນັຫານີ ັ້ໃຫ ັ້ລະອຽດ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄ ັ້ນຄດິຢ່າງເລກິເຊິ່ ງກ່ຽວກບັສງັຄ ມ 

ເສດຖະກດິຢູ່ບ່ອນທີ່ ທ່ານຈະເຮດັທຸລະກດິ ສ ມມຸດວ່າ ທ່ານໄດ ັ້ເລີ່ ມເຮດັທຸລະກດິເປດີກດິຈະການໃໝ່ຂ ັ້ນ
ມາ ຖັ້າເຫດການທີ່ ທ່ານບໍປາຖະໜານັ ັ້ນເກດີຂ ັ້ນມາ ທ່ານຈະສາມາດແກ ັ້ໄຂບນັຫານັ ັ້ນໄດ ັ້ແນວໃດ ຫ   ວ່າ
ທ່ານຈະປ່ອຍໃຫ ັ້ທຸລະກດິຂອງທ່ານລ ັ້ມໄປຕໍໜ ັ້າຕໍຕາ ທ່ານຈະພໍມວີທິທີາງປະຄບັປະຄອງທຸລະກດິຂອງ
ທ່ານໄປໄດ ັ້ບໍ 

ສະນັ ັ້ນ ທ່ານຈາໍເປນັທີ່ ສຸດ ທີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາທ່າອຽ່ງທຸລະກດິຂອງທ່ານໃນດ ັ້ານ
ຕ່າງໆເຫ  ່ ານີ ັ້ເຊັ່ ນ: ລ ດຊາດ, ທ່າອຽ່ງຂອງທຸລະກດິ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

6.3.2 ລ ດຊາດ 
ລ ດຊາດຂອງຄ ນເຮ າມອີດິທພິ ນສູງ ຕໍການປຽ່ນແປງຢູ່ໃນສງັຄ ມຂອງພວກເຮ າ ຍ ກ 

ຕ ວຢ່າງ: ໃນໂລກນີ ັ້,  ໃນລະຫວ່າງປ ີ1970 – 1990 ຄວາມນຍິ ມຂອງການນາໍໃຊ ັ້ລ ດຍ ນທີ່ ມຂີະໜາດໃຫຍ່
ກນີນໍ ັ້າມນັຫ າຍ ຫນັມາໃຊ ັ້ລ ດຍ ນຂະໜາດນ ັ້ອຍປະຢດັນໍ ັ້າມນັ (ລ ດຕ ັ້ອງເປນັລ ດປະເພດທີ່ ກະທດັຮດັ, ສວຍ
ງາມ ແລະ ປະຢດັນໍ ັ້າມນັ) ຫ າຍປະເທດຢູ່ໃນໂລກ ໄດ ັ້ຮບັຮູ ັ້ເຖງິການປຽ່ນແປງລ ດຊາດຂອງການນາໍໃຊ ັ້ຍານ 
ພາຫະນະຊ ັ້າເກນີໄປ ສະນັ ັ້ນຈ ່ ງເກດີວກິດິການໃນຊ່ວງນັ ັ້ນ ສໍາລບັບໍລສິດັທີ່ ຜະລດິລ ດຍ ນຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ 
ແລະ ປະເທດເກ າຫ  ີທີ່ ຜະລດິລ ດຍ ນຂະໜາດນ ັ້ອຍທີ່ ມຄີວາມໜັ້າເຊ ່ ອຖ ສູງ, ຈ ່ ງປະສ ບຜ ນສໍາເລດັເປນັຢ່າງ
ດໃີນໄລຍະນັ ັ້ນ 

6.3.3 ແນວໂນ ັ້ມ  
ມສີິ່ ງໜ ່ ງທີ່ ເຮ າຕ ັ້ອງເຂ ັ້າໃຈໃຫ ັ້ດຄີ ລ ດຊາດຂອງຄ ນ ຈະປຽ່ນແປງ ແລະ ຈະປຽ່ນແປງ

ໄປອກີເລ ັ້ອຍໆ, ແຕ່ວ່າມນັກເໍປນັເລ ່ ອງຍາກທີ່ ຈະຄາດຄະເນໄປລ່ວງໜັ້າໄດ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງທງັໝ ດ ເຮ າມຄີວາມ
ເຊ ່ ອວ່າເຮ າຍງັມແີຫ ່ ງຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັການຄາດຄະເນແນວໂນ ັ້ມອາດຈະເກດີຂ ັ້ນ ເຮ າມໜີ ັ້າທີ່ ຈະເບິ່ ງ
ໄປທາງໜັ້າ ແລະ ຕດັສນິໃຈວ່າ ເຮ າຈະໄປທາງໃດ ແລະ ຈະເກດີຫຍງັຂ ັ້ນກບັສິ່ ງທີ່ ເຮ າກາໍລງັເຮດັຢູ່, 
ແນ່ນອນເຮ າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເຮດັການວໃິຈ ຫ   ພຈິາລານາ ແລະ ເຮດັບາງວຽກໃນທຸລະກດິ 

ສິ່ ງທໍາອດິທ່ານຕ ັ້ອງຫາອ່ານເອກະສານກ່ຽວທຸລະກດິທີ່ ທ່ານຈະເຮດັ ທ່ານອາດຈະຕ ັ້ອງ
ໄດ ັ້ເຂ ັ້າຮ່ວມການສະແດງ ແລະ ງານປາຖະກະຖາທີ່ ກ່ຽວກບັທຸລະກດິທີ່ ທ່ານກາໍລງັຈະເຮດັ, ນອກຈາກນັ ັ້ນ
ເຮ າຍງັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ພ ບປະໂອ ັ້ລ ມກບັຜູ ັ້ທີ່ ເຮດັທຸລະກດິ ຄ ັ້າຍຄ ກນັກບັທຸລະກດິທ່ານກາໍລງັຈະເຮດັຢູ່ ການອ່ານ
ວາລະສານ ຫ   ໜງັສ ພມິທີ່ ກຽ່ວກບັທຸລະກດິຕ່າງໆ ກຍໍິ່ ງມຄີວາມຈາໍເປນັສໍາລບັຜູ ັ້ທີ່ ຕ ັ້ອງການສ ກສາແນວ
ໂນ ັ້ມຂອງທຸລະກດິແຕ່ຢ່າລ ມວ່າ ເປ ັ້າໝາຍຂອງເຮ າແມ່ນຕ ັ້ອງຮູ ັ້ກ່ຽວກບັຄວາມມຸ ັ້ງຫວງັຂອງທຸລະກດິກຽ່ວ
ກບັແນວໂນ ັ້ມທີ່ ຈະເກດີຂ ັ້ນໃກ ັໆ້ ນີ ັ້ 
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6.3.4 ເຕກັໂນໂລຊ ີ 
ຄໍາວ່າເຕກັໂນໂລຊຟີງັໄປແລ ັ້ວ ມນັອາດຈະສບັສ ນ ແລະ ລວມເຖງິສິ່ ງໃໝ່ ໃໆນຕະຫ າດ

ທ ່ ວໄປ ເຕກັໂນໂລຊອີາດຈະລວມເຖງິເຄ ່ ອງໃຊ ັ້ໃນເຮ ອນເຊັ່ ນ: ຄອມພວິເຕ,ີ ໂທລະສບັມ ຖ , ຍານພາຫະນະ 
ດາວທຽມ ຍ ກຕ ວຢ່າງ ຄ ນສ່ວນຫ າຍອາດຈະລ ັ້ງເຄຍີກນັການ ໂທລະທດັ, ວດີໂີອ, ເຄ ່ ອງຊກັຜ ັ້າ ແລະ ລວມ
ທງັເຄ ່ ອງໃຊ ັ້ເຮດັຄວາມສະອາດ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານສິ່ ງ ເຫ  ່ ານັ ັ້ນມນັອາດຈະເປນັເລ ່ ອງດສໍີາລບັນກັ ທຸລະ
ກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ເຊິ່ ງຈະມໂີອກາດໃນການກຕໍັ ັ້ງທຸລະກດິ ແລະ ສະແຫວງຫາກາໍໄລ, ສ ມມຸດວ່າ ທ່ານ
ສ ນໃຈໂທລະສບັຜ່ານດາວທຽມ ເປນັເຕກັໂນໂລຊແີບບໃໝ່ຈ ່ ງສາມາດສ ່ ງ ແລະ ຮບັໂດຍກ ງຜ່ານດາວທຽມ.
ໂທລະສບັຜ່ານດາວທຽມແນ່ນອນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ໃຊ ັ້ເງນິຢ່າງມະຫາສານຈະໄດ ັ້ມນັມາ ແລະ ຖັ້າຫາກປະສ ບ
ຜ ນສໍາເລດັກສໍາມາດມກີາໍໄລສູງ, ຫ າຍທ່ານເຊ ່ ອໝັ ັ້ນໃນການມຜີ ນກາໍໄລງາມຈາກໂອກາດທີ່ ຈະເກດີຂ ັ້ນ, 
ແນ່ນອນຢູ່ແລ ັ້ວ ນອກຈາກດ ັ້ານບວກແລ ັ້ວກຍໍງັມດີ ັ້ານລ ບຂອງເຕກັໂນໂລຊເີຊັ່ ນດຽວກນັ ສ່ວນຫ າຍເຕກັໂນ
ໂລຊຈີະມຄີວາມສ່ຽງສູງ ບໍມໃີຜຈະສາມາດຍັ ັ້ງຍ ນຜ ນສໍາເລດັເຫ  ່ ານັ ັ້ນໄດ ັ້ ໃນເມ ່ ອສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນເປນັສິ່ ງ ໃໝ່ໃນ
ການປະຕບິດັ 80% ຂອງສນິຄ ັ້າ ໃໝ່ ທີ່ ນາໍເຂ ັ້າມາສູ່ຕະຫ າດ ຈະບໍປະສ ບຜ ນສໍາເລດັ ຫ   ຕາຍໄປແຕ່ເລີ່ ມຕ ັ້ນ 

6.3.5 ພຈິາລະນາແນວໂນ ັ້ມຂອງທຸລະກດິໃນອະນາຄ ດ 
ຜ່ານມາເຮ າໄດ ັ້ສ ກສາເຖງິ ລ ດຊາດ, ແນວໂນ ັ້ມ, ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ພວກເຮ າໄດ ັ້

ເອ າໃຈໃສ່ໃນຂອບເຂດກວ ັ້າງໆ ຂອງທຸລະກດິທີ່ ອາດຈະສາມາດກະທ ບໃສ່ແນວຄວາມຄດິທຸລະກດິຂອງ
ພວກເຮ າ ດັ່ ງນັ ັ້ນເຂ ັ້າໃຈວ່າ ມຫີ າຍແນວໂນ ັ້ມທີ່ ຄ ັ້າຍຄ ກນັໃນຊຸມຊ ນທ ັ້ອງຖິ່ ນຂອງພວກເຮ າ, ມນັເປນັສິ່ ງ
ສໍາຄນັທີ່ ພວກເຮ າຄວນເອ າໃຈໃສ່ໃນສິ່ ງເຫ  ່ ານີ ັ້ ຍ ກຕ ວຢ່າງວ່າ ທ່ານຈະເຮດັທຸລະກດິໃນຕ ວເມ ອງນ ັ້ອຍໆທີ່
ເປນັຊ ນນະບ ດເຊິ່ ງໃນຂອບເຂດນີ ັ້ຍງັບໍທນັມອຸີດສາຫະກາໍການຜະລດິຫຍງັທງັໝ ດ ແລະ ຄ ນໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນນີ ັ້
ກເໍປນັພຽງຊາວກະສກິອນ ແລະ ທ່ານຕ ັ້ອງເຂ ັ້າໃຈວ່າ ທ່ານຈະຂາຍເສ ັ້ອຜ ັ້າທີ່ ງາມ ແລະ ລາຄາແພງ, ມນັຈະ
ບໍເໝາະສ ມ, ທ່ານຕ ັ້ອງຂາຍເສ ັ້ອຜ ັ້າທີ່ ມສີສີນັ ແລະ ເໝາະສ ມກບັຄ ນໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນນີ ັ້, ຊາວບ ັ້ານຈາໍນວນຫ າຍ
ຈະມກັຊ ັ້ເສ ັ້ອຜ ັ້າທີ່ ມຄີວາມທ ນທານສູງ, ເຄ ່ ອງມ  ແລະ ຝຸ່ນເຄມທີີ່ ໃຊ ັ້ເຂ ັ້າໃນການທໍາການຜະລດິ ແຕ່ທ່ານ
ຕ ັ້ອງຢ່າລ ມວ່າທ່ຕ ັ້ອງຄໍານ ງເຖງິແນວໂນ ັ້ມຂອງສງັຄ ມ ທີ່ ມນັອາດຈະກະທ ບກບັທຸລະກດິຂອງທ່ານໃນຫ ັ້າປຕີໍ
ໜ ັ້າ, ບໍມໃີຜສາມາດຄາດຄະເນໄດ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງໝ ດທຸກຢ່າງ, ແຕ່ວ່າເຮ າຕ ັ້ອງຮູ ັ້ວ່າ ທຸລະກດິເຮ າຈະມກີານປຽ່ນ
ແປງໄປແນວໃດໃນຫ ັ້າປຂີ ັ້າງໜ ັ້າ 

 
6.4 ການວເິຄາະຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ (ທຸລະກດິຂອງເຮ າຈະໃຊ ັ້ເວລາດ ນປານໃດຈິ່ ງຈະໄດ ັ້ເງນິຄ ນ)   

ຜູ ັ້ບໍລຫິານສ່ວນຫ າຍມຄີວາມກງັວ ນທີ່ ສຸດ ເມ ່ ອເປດີທຸລະກດິຂ ັ້ນມາ, ຜູ ັ້ບໍລຫິານຍງັບໍທນັຮູ ັ້ວ່າຈະ
ເກດີຫຍງັຂ ັ້ນກບັທຸລະກດິຂອງເຂ າ, ຖັ້າທ່ານມຄີວາມຮູ ັ້ສ ກແບບນີ ັ້ເກດີຂ ັ້ນກບັໂຕຂອງທ່ານເອງ, ມນັມີ
ຄວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດໃນການຄາດຄະເນຢ່າງລະມດັລະວງັດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ເອ າໃຈໃສ່ຜ ນຂອງການຄາດ
ຄະເນນັ ັ້ນ ການຄາດຄະເນນີ ັ້ ຈະຊ່ວຍທ່ານມຄີວາມໝັ ັ້ນໃຈວ່າທຸລະກດິຂອງທ່ານຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັ ຫ   
ລ ັ້ມເຫ ວ ຈະມຄີວາມຮູ ັ້ສ ກແນວໃດເມ ່ ອການຄາດຄະເນວ່າ ທຸລະກດິຂອງທ່ານຈະມກີາໍໄລ ກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະ
ລ ງມ ປະຕບິດັຕ ວຈງິ, ແນວໃດກຕໍາມການຄາດຄະເນເຫ  ່ ານັ ັ້ນ ບໍສາມາດຢັ ັ້ງຢ ນວ່າທ່ານຈະສາມາດປະສ ບ
ຜ ນສໍາເລດັແທ ັໆ້  ແຕ່ວ່າ ມນັກສໍາມາດສ ັ້າງຄວາມໝັ ັ້ນໃຈໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ທີ່ ຈະກສໍ ັ້າງທຸລະກດິນັ ັ້ນ ມນັເປນັການເຮດັ
ໃຫ ັ້ການມຄີວາມໝັ ັ້ນໃຈໃຫ ັ້ແກ່ເຈ ັ້າຂອງທຸລະກດິທີ່ ຈະລ ງມ ປະຕບິດັ 
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6.4.1 ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍປະກອບມເີງນິທີ່ ໄດ ັ້ມາຈາກກດິຈະກາໍການຂາຍ ໃນການດໍາເນນີ

ທຸລະກດິໃນແຕ່ລະອາທດິ, ໃນແຕ່ລະເດ ອນ ຫ   ພາຍໃນປນີັ ັ້ນ 
6.4.2 ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່  

ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່ ນ ັ ັ້ນຈະບໍປ່ຽນແປງໄປຕາມກດິຈະກາໍທີ່ ເຮດັນັ ັ້ນ ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່ ທີ່ ບໍປ່ຽນແປງ
ຕາມເວລາເດ ອນປ ີຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່ ຈະລວມເອ າຄ່າເຊ ່ າ ປະກນັໄພ ແລະ ລາຍຈ່າຍອ ່ ນໆທີ່ ບໍປ່ຽນແປງ 

6.4.3 ກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນຂອງການຂາຍ 
ເຮ າຈະໄດ ັ້ເງນິມາເທ ່ າໃດໃນການຂາຍແຕ່ລະເທ ່ ອ ພາຍຫ ງັເຮ າໄດ ັ້ຂາຍ ແລະ ຮກັຄ່າໃຊ ັ້

ຈ່າຍຕ ັ້ນທ ນທາງກ ງໃນການຂາຍນັ ັ້ນ ຍ ກຕ ວຢ່າງວ່າ ເຮ າຊ ັ້ເສ ັ້ອໃນລາຄາ 50,000 ກບີ ແລ ັ້ວທ່ານນາໍມາຂາຍ 
100,000 ກບີ ທ່ານມກີາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ 50,000 ກບີ 

6.4.4 ຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ 
ແມ່ນຈາໍນວນເງນິທີ່ ທຸລະກດິຂອງທ່ານຕ ັ້ອງການ ແຕ່ລະມ ັ້ ແຕ່ລະອາທດິ ເພ ່ ອຈ່າຍຕ ັ້ນ

ທ ນທາງກ ງ ແລະ ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່  ຈາໍນວນເງນິດັ່ ງກ່າວບໍໄດ ັ້ລວມເອ າກາໍໄລທີ່ ທ່ານຕ ັ້ອງການ 
 

6.5 ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍ 
ວຽກທໍາອດິຂອງທ່ານ ແມ່ນການຄາດຄະເນຍອດຂາຍຕໍເດ ອນຂອງທຸລະກດິສໍາລບັປທໍີາອດິຂອງ

ການດໍາເນນີງານ, ວຽກນີ ັ້ເປນັວຽກທີ່ ຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດໃນການວາງແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິ
ຂອງທ່ານ ຜ ນສໍາເລດັຂອງການຄາດຄະເນນີ ັ້ຈະຂ ັ້ນຢູ່ກບັຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງຂອງການຄາດຄະເນຍອດຂາຍຕ ັ້ອງ
ເຂ ັ້າໃຈວ່າ ທ່ານຕ ັ້ອງອງີໃສ່ຄວາມເປນັຈງິທີ່ ທຸລະກດິຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັ ຕ ັ້ອງອງີໃສ່ຍອດຂາຍທີ່ ເກດີຂ ັ້ນຈງິ 
ຖ ັ້າຄາດຄະເນຍອດຂາຍສູງເກນີໄປ ການຄາດຄະເນກຈໍະເຮດັໃຫ ັ້ທ່ານມເີງນິພຽງພໍສໍາລບັການດໍາເນນີງານທີ່
ສູງ, ແຕ່ວ່າຖັ້າຫາກ ທ່ານຄາດຄະເນຍອດຂາຍຕໍາເກນີໄປ ມນັຈະເຮດັໃຫ ັ້ທ່ານບໍມເີງນິ ໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນນີ
ງານ 

ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໄປ ຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງທຸລະກດິ ເຮ າຈະຍ ກ
ຕ ວຢ່າງສໍາລບັຮ ັ້ານຂາຍຍ່ອຍເທ ່ ານັ ັ້ນ 

6.5.1 ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍຂອງຮ ັ້ານຂອຍເຄ ່ ອງຍ່ອຍ 
ວທິກີານໃນການຄາດຄະເນຍອດຂາຍທີ່ ງ່າຍທີ່ ສຸດ ແມ່ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮູ ັ້ຍອດຂາຍຂອງຮ ັ້ານ

ຂາຍຍ່ອຍທີ່ ຄ ັ້າຍຄ ກບັຮ ັ້ານທີ່ ຈະກຕໍັ ັ້ງຂ ັ້ນມາ ຍ ກຕ ວຢ່າງວ່າ ຮ ັ້ານດັ່ ງກ່າວ ມຍີອດຂາຍ 500,000 / ມ ັ້ 
ຍອດຂາຍຕໍເດ ອນແມ່ນ 500,000 x 30 = 15,000,000 ກບີ 

ຖັ້າທ່ານຕ ັ້ອງການຍອດຂາຍໃນ ໜ ່ ງປີ ຕ ັ້ອງເອ າ 500,000 x 360 = 
180,000,000 ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ ວທິດີັ່ ງກ່າວກບໍໍສາມາດຖ ກຕ ັ້ອງຕະຫ ອດໄປ ຍ ັ້ອນວ່າເຈ ັ້າຂອງຮ ັ້ານ
ຂາຍຍ່ອຍເຫ  ່ ານັ ັ້ນອາດຈະບໍບອກຄວາມຈງິ, ແຕ່ວ່າຖັ້າຫາກເຮ າຖາມຫ າຍບ່ອນ ແລະ ຄາດຄະເນຢ່າງເໝາະ
ສ ມ ເຮ າກຈໍະ ໄດ ັ້ຕ ວເລກທີ່ ເໝາະສ ມມາຄາດຄະເນໄດ ັ້ 

ຕ ວຢ່າງ ຄາດຄະເນຍອດຂາຍຮ ັ້ານຂາຍຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍຂອງ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ, ນາງ 
ແກ ັ້ວຕາ ຕ ັ້ອງການເປດີຮ ັ້ານຂາຍຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍໜ ່ ງຮ ັ້ານ, ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດ ັ້ຖາມໝູ່ ຜູ ັ້ທີ່ ເຄຍີເປດີຮ ັ້ານ 
ປະເພດດຽວກນັໃນເຂດນີ ັ້ ອງິໃສ່ປະສ ບການທີ່ ເຂ າເຈ  ັ້າໄດ ັ້ເຄຍີເປດີຮ ັ້ານປະເພດນີ ັ້ມາກ່ອນ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ 
ສາມາດຄາດຄະເນຍອດຂາຍ 50,000,000 ກບີ ຈາກປະສ ບການຂອງເພີ່ ນເອງໄດ ັ້ຢັ ັ້ງຢ ນວ່າ ຍອດຂາຍປີ
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ທໍາອດິຕໍ່ າກ່ວາ 20 % ຍອດຂາຍປທໍີາອດິ ເທ ່ າກບັ 50,000,000 x 80% = 40,000,000 ນາງ 
ແກ ັ້ວຕາ ຄາດຄະເນຍອດຂາຍເປນັເດ ອນ, ຈ ່ ງຈາໍເປນັຕ ັ້ອງມາ ຫານ 12 (40.000.000/12 = 
3,333,3333 ເພ ່ ອໃຫ ັ້ການຄດິໄລ່ງາຍ ເຮ າຄ່າ 3,300,000 ກບີ ຕໍເດ ອນ) ໃນການຂາຍຜະລດິຕະພນັ
ສນິຄ ັ້າກະສກິາໍປ່ຽນແປງໄປຕາມລະດູການ. ສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ເວລາເປດີຮ ັ້ານໃໝ່ ຍອດຂາຍຈະຕໍາໃນການ
ຄາດຄະເນຕ ວຈງິ ໄດ ັ້ມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ ັ້: 

 
ຕາຕະລາງທ ີ1     ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍປທີີ່  1 ມຖຸິນາ 2012 - ກຸມພາ 2013 

ເດ ອນ ລາຍຮບັ 
ເດ ອນທີ່ : 1 ມນີາ 20% ຕໍາກ່ວາແຜນ 2,700,000 
ເດ ອນທີ່ : 2 ເມສາ 10% ຕໍາກ່ວາແຜນ 3,000,000 
ເດ ອນທີ່ : 3 ພ ດສາພາ 20% ສູງກ່ວາແຜນ (ໂຄສະນາ + ລະດູການ) 4,000,000 
ເດ ອນທີ່ : 4 ມຖຸິນາ ຍອດຂາຍປ ກກະຕ ິ 3,300,000 
ເດ ອນທີ່ : 5 ກລໍະກ ດ 10% ຕໍາກ່ວາແຜນ (ຍ ັ້ອນລະດູການ) 3,000,000 
ເດ ອນທີ່ : 6 ສງີຫາ 10% ຕໍາກ່ວາແຜນ (ຍ ັ້ອນລະດູການ) 3.000.000 
ເດ ອນທີ່ : 7 ກນັຍາ 10% ຕໍາກ່ວາແຜນ (ຍ ັ້ອນລະດູການ) 3,000,000 
ເດ ອນທີ່ : 8 ຕຸລາ 10% ສູງກ່ວາແຜນ (ໃກ ັ້ເທດສະການ) 3,700,000 
ເດ ອນທີ່ : 9 ພະຈດິ 20% ສູງກ່ວາແຜນ 4,000,000 
ເດ ອນທີ່ : 10 ທນັວາ 30% ສູງກ່ວາແຜນ 4,300,000 
ເດ ອນທີ່ : 11 ມງັກອນ 30% ຕໍາກ່ວາແຜນ (ຍ ັ້ອນລະດູການ) 2,300,000 
ເດ ອນທີ່ : 12  20% ຕໍາກ່ວາແຜນ 2,700,000 
ລວມຍອດຂາຍໃນໜ ່ ງປີ :                            39,000,000  

 
6.5.2 ການຄາດຄະເນຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່  

ສໍາລບັທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍໂດຍທ ່ ວໄປ ຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັ ຫ   ລ ັ້ມເຫ ວ ແມ່ນ
ຂ ັ້ນກບັການເຮດັໃຫ ັ້ຕ ັ້ນທ ນຕໍ່ າ ຜູ ັ້ທີ່ ຈະເລີ່ ມຕ ັ້ນທຸລະກດິ ຄວນຈະຫາວທິເີຮດັໃຫ ັ້ຕ ັ້ນທ ນຕໍ່ າ ໂດຍການໃຊ ັ້
ຫ ັ້ອງຫວ່າງທີ່ ຕ ນມໄີວ ັ້ແລ ັ້ວ, ສາງ, ສະຖານທີ່ ຫວ່າງ ຫ   ການເຊ ່ າອາຄານທີ່ ມລີາຄາຕໍ່ າ ນອກຈາກນີ ັ້ ຜູ ັ້ບໍລຫິານ
ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອ າໃຈໃສ່ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍທີ່ ເກດີຂ ັ້ນໃນເດ ອນ ລວມມຄ່ີາເຊ ່ າ, ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍສາທາລະນະປະໂພກ, ການ
ຈ່າຍຄ່າພາສ,ີ ປະກນັໄພ ແລະ ອ ່ ນໆ ບາງຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍອາດຈະຈ່າຍເທ ່ ອດຽວສໍາລບັໝ ດປີ, ຖ ັ້າທ່ານຕ ັ້ອງ
ສະແດງຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍເປນັເດ ອນກໍເອ າມາຫານໃຫ ັ້ 12  

 
 
 
 
 
 
 



54 

 

ຕ ວຢ່າງ: ການຄດິໄລ່ການຄາດຄະເນຮ ັ້ານຂາຍຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍຂອງ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ  
ຕາຕະລາງທ ີ2     ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ຄາດຄະເນຕ ັ້ນທ ນໝນູວຽນທີ່ ຄດິໄລ່ເປນັເດ ອນ 

ລາຍຈ່າຍ ມນູຄ່າ 
ຄ່າເຊ ່ າ, ອາກອນ, ການບໍາລຸງຮກັສາ 385.000 
ກາໍມະກອນ 360.000 
ຄ່ານໍ ັ້າ, ໄຟ ັ້ຟ ັ້າ 80.000 
ໂຄສະນາ  100.000 
ໂທລະສບັ 60.000 
ເຄ ່ ອງໃຊ ັ້ຫ ັ້ອງການ 90.000 
ປະກນັໄພ 50.000 
ການຂ ນສ ່ ງ 70.000 
ພະນກັງານບນັຊ ີ 60.000 
ໜີັ້ສນິ 50.000 
ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍອ ່ ນໆ 200.000 
ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນເດ ອນ 1.065.000 
ຈາກຕ ວຢ່າງນີ ັ້, ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ຕ ັ້ອງຮູ ັ້ວ່າ ລາຍຈ່າຍພາຍໃນ 1 ເດ ອນ ຕ ັ້ອງມກີາໍໄລ 

1,605,000 ກບີ ເພ ່ ອເປນັຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການຂາຍສນິຄ ັ້າ ຖ ັ້າໄດ ັ້ຂາຍສນິຄ ັ້າແລ ັ້ວໄດ ັ້ກ າໄລ 1,605,000 
ກບີ / ເດ ອນ, ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ກຈໍະມກີາໍໄລເປນັຂອງຕ ນເອງເລຍີ, ຖັ້າເຮ າຕ ັ້ອງການຄດິໄລ່ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່  ຄູນ 
ໃຫ ັ້ 12 (1,605,000 x 12 = 19,260,000 ກບີ) 

6.5.3 ການຄາດຄະເນກາໍໄລຂອງການຂາຍ 
ສໍາລບັຜູ ັ້ຂາຍສນິຄ ັ້າຕ ັ້ອງເຂ ັ້າໃຈວ່າ ພາຍຫ ງັທີ່ ເຂ າຂາຍສນິຄ ັ້ານຈາໍນວນໜ ່ ງອອກໄປ

ແລ ັ້ວນາໍມາຫກັຕ ັ້ນທ ນທີ່ ຂາຍ ເຂ າເຈ  ັ້າຈະເຫ  ອກາໍໄລເທ ່ າໃດ ? ຈາໍນວນເງນິທີ່ ເຫ  ອຈາກການຫກັຕ ັ້ນທ ນ
ສນິຄ ັ້າທີ່ ຂາຍຈະນາໍໄປເປນັຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ ຈາໍນວນທີ່ ເຫ  ອຈາກການໃຊ ັ້ຈ່າຍຈາກການຂາຍ ຈ ່ ງຈະ
ເປນັກາໍໄລຂອງເຈ ັ້າຂອງທຸລະກດິ 

ເຮ າມາເບິ່ ງການຄດິໄລ່ກາໍໄລຂອງການຂາຍສນິຄ ັ້າຂອງຮ ັ້ານ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ, ນາງ 
ແກ ັ້ວຕາ ຊ ັ້ສນິຄ ັ້າ 10,500 ກບີ ແລ ັ້ວນາໍມາຂາຍ 25,000 ກບີ, ອກີສນິຄ ັ້າຕ ວໜ ່ ງລາວຊ ັ້ 1,500 ກບີ 
ລາວນາໍມາຂາຍ 3,500 ກບີ ນໍາຕ ວເລກທງັໝ ດມາຄດິໄລ່ ໃສ່ຕາຕະລາງດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້:  

ຕາຕະລາງທ ີ3     ການຄດິໄລ່ກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນສໍາລບັຮ ັ້ານຂາຍຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍຂອງ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ 
 ສນິຄ ັ້າ (1)  ສນິຄ ັ້າ (2) ລວມ 
ຕ ັ້ນທ ນສນິຄ ັ້າ 10,500   1,500 12,000 
ການຫຸ ັ້ມຫ່ໍ ແລະ ບໍລກິານອ ່ ນໆ  3,000 1,000 4,000 
ລາຄາຂາຍ 25,000 3,500 28,500 
ກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ  ັ້ນ 11,500 1,000 12,500 
ລວມ: 28,500 – 16,000 = 12,500 

ໝາຍເຫດ: ການຄດິໄລຂ ັ້າງເທງິນີ ັ້ ມນັເປນັພຽງຕ ວຢ່າງ, ຖັ້າຫາກ ທ່ານ ມສີນິຄ ັ້າຫ າຍຢ່າງ 
ແມ່ນໃຫ ັ້ຄດິໄລ່ຕາມນັ ັ້ນ 
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6.5.4 ການຄດິໄລ່ກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນສໍາລບັທຸລະກດິໃໝ່ 
 ສໍາລບັສນິຄ ັ້າ ແລະ ບໍລກິານທີ່ ເຮ າຂາຍ, ຂຽນລາຍການສນິຄ ັ້າທີ່ ເຮ າຂາຍລວມເອ າ

ຄ່າແຮງງານທີ່ ໃຊ ັ້ສໍາລບັແຕ່ລະສນິຄ ັ້າ ແລະ ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຕ່າງໆ, ຕ ັ້ນທ ນສນິຄ ັ້າທີ່ ຊ ັ້ + ຄ່າແຮງງານທາງກ ງ + 
ຄ່າຫຸ ັ້ມຫ່ໍ 

 ຖັ້າເຮ າມລີາຍການທງັໝ ດຂອງຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍ, ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນເຮ າມາບວກເຂ ັ້າກນັ ເຮ າໄດ ັ້
ຕ ັ້ນທ ນສນິຄ ັ້າທີ່ ຂາຍ 

 ນາໍເອ າລາຄາຂາຍຂອງສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນ ມາຂຽນລ ງທາງລຸ່ມຂອງຕ ັ້ນທ ນຂາຍຂອງແຕ່ລະ
ສນິຄ ັ້ານັ ັ້ນ 

 ສໍາລບັລາຄາຂາຍສນິຄ ັ້າ ໃຫ ັ້ຕ ັ້ນທ ນຂາຍແລ ັ້ວເຮ າກ ໍໄດ ັ້ກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນຂອງແຕ່ລະ
ສນິຄ ັ້າ 

 ນາໍເອ າກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນມາຫານໃຫ ັ້ລາຄາຂາຍ ແລ ັ້ວນາໍມາຫານເປເີຊນັກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ
ສໍາລບັແຕ່ລະສນິຄ ັ້າ 

 ເຮດັແບບດຽວກນັນີ ັ້ກບັທຸກໆສນິຄ ັ້າທີ່ ເຮ າຂາຍ, ເຮ າອາດຈະມສີນິຄ ັ້າຫ າຍຕ ວ 
ອາດຈະເປນັ ສບິ ຫ   ຊາວ ອນັ ມນັຈະດທີີ່ ສຸດຖັ້າເຮ າຄດິໄລ ັ້ເປນັເປເີຊນັ 

 ຄາດຄະເນຂາຍແຕ່ລະສນິຄ ັ້າ ຫ   ກຸ່ມສນິຄ ັ້າທີ່ ທ່ານຄດິວ່າຈະຂາຍ 
 ຄູນຍອດຂາຍຂອງແຕ່ລະສນິຄ ັ້າ ຫ   ສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ກບັເປີເຊນັຂອງກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ 
 ບວກກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນຂອງໝ ດທຸກໆສນິຄ ັ້າທີ່ ມ ີເພ ່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນລວມ 
 ເອ າຍອດຂາຍໝ ດປມີາຫານໃຫ ັ້ກາໍໄລ ັ້ຂັ ັ້ນຕ ັ້ນຂອງໝ ດປ ີແລ ັ້ວນາໍໄປຄດິໄລ່ເປເີຊນັ 
 

6.6 ການຄາດຄະເນຈດຸກຸ ັ້ມທ ນສໍາລບັຍອດຂາຍຂອງທຸດລະກດິ 
ການຄດິໄລ່ໃນຜ່ານມາ ເຮ າມຕີ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່ ຂອງແຕ່ລະເດ ອນສໍາລບັທຸລະກດິຂອງເຮ າ ແລະ ເຮ າກໍ

ສາມາດຄາດຄະເນລາຍຮບັຂອງແຕ່ລະເດ ອນ, ສະນັ ັ້ນ ເຮ າສາມາດຄດິໄລ່ຈດຸກຸ ັ້ມທ ນຂອງເດ ອນ ຫ   ປກີໄໍດ ັ້,
ສາມາດຄດິໄລ່ຈດຸກຸ ັ້ມທ ນດັ່ ງນີ ັ້ : 

  
ຕາຕະລາງທ ີ4    ການຄາດຄະເນຈດຸກຸ ັ້ທ ນຂອງຍອດຂາຍ 

A B C 
ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່  
ໃນ 1 ປ ີ

19,260,000 ກບີ 

ເປີເຊນັລໍາໄລ 
ຂັ ັ້ນຕ ັ້ນລະເລ່ຍ 

0,382 

ຈດຸກຸ ັ້ມທ ນຂອງ 
ຍອດຂາຍ1ປ ີ

50,418,800 ກບີ 
 

6.6.1 ການຄດິໄລ່ກາໍໄລຂອງທຸລະກດິ 
ສ ມມຸດວ່າ ທ່ານຄາດຄະເນຍອດຂາຍລ ່ ນຈາໍນວນຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ ທ່ານຈ ່ ງມກີາໍໄລ ໃນ

ຕ ວຢ່າງທີ່ ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍໄດ ັ້ພຽງ 31,158,800 ກບີ ເປນັຈາໍນວນທີ່ ຕໍ່ າກວ່າ 
50,418,800 ກບີ ສະແດງວ່າ ທຸລະກດິຂອງທ່ານຈະຂາດທ ນ ຕ ວເລກດັ່ ງກ່າວມນັເປນັພຽງການຄາດຄະເນ
ສະນັ ັ້ນ ເຮ າສາມາດຊອກຫາວທິປີບັປຸງໃຫ ັ້ການຄາດຄະເນດຂີ ັ້ນໄດ ັ້ດ ັ້ວຍການຫ ຸດຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່  ຫ   ເພີ່ ມຍອດ
ຂາຍໃຫ ັ້ຫ າຍຂ ັ້ນສາມາດເພີ່ ມຍອດຂາຍເຖງິ 55,000,000 ກບີ ເຮ າສາມາດຄດິໄລ່ກາໍໄລໄດ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້: 
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ຍອດຂາດ ລ ່ ນຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ: 55,000,000 – 50,418,800 ກບີ = 4,581,200 
ຄດິໄລ່ກາໍໄລ 4,581,200 x 0,382 = 1,750,018 
6.6.2 ຖັ້າການຄາດຄະເນຂອງເຮ າຂາດທ ນ 

ຖັ້າວ່າການຄາດຄະເນຈດຸກຸ ັ້ມທ ນສະແດງວ່າ ມກີານຂາດທ ນ ເຮ າເຮດັແນວໃດ?ກ່ອນ
ອ ່ ນໝ ດຢ່າລ ມວ່າ ມນັເປນັພຽງການຄາດຄະເນເທ ່ າ ເຊິ່ ງເຮ າຍງັມເີວລາພຽງພໍທີ່ ຈະປບັປຸງອກີ ເຮ າຈາໍເປນັ
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ທ ບທວນຄ ນທຸກລາຍການ ແລະ ຕ ວເລກຕ່າງໆທີ່ ມໃີນການຄາດຄະເນ ທ ບທວນການຄດິໄລ່ທງັ
ໝ ດວ່າມຂໍີ ັ້ຜດິພາດໃນການຄດິ ໄລ່ ຫ   ບໍ ? ໃນການປບັປຸງການຄດິໄລ່ຈດຸກຸ ັ້ມທ ນເຮ າມ ີ3 ທາງເລ ອກຄ : ຫາ
ວທິເີພີ່ ມຍອດຂາຍ, ຫ ຸດຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່  ແລະ ອກີຄັ ັ້ງໜ ່ ງແມ່ນເພີ່ ມເປເີຊນັຜ ນກາໍ ໄລຂອງຍອດຂາຍ 

1. ເພີ່ ມຍອດຂາຍ 
ເບິ່ ງຕ ວຢ່າງການເພີ່ ມຍອດຂາຍຂອງ ນາງແກ ັ້ວຕາ ເພີ່ ມຍອດຂາຍຂ ັ້ນມາເປນັ

55,000,000 ເຊິ່ ງເປນັຈາໍນວນສູງກວ່າຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ ນາງແກ ັ້ວຕາ ໄດ ັ້ຮບັກາໍໄລຈາໍນວນໜ ່ ງລາຍລະອຽດດັ່ ງ
ລຸ ັ້ມນີ ັ້: 

 
ຕາຕະລາງທ ີ5     ການຄາດຄະເນຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ ແລະ ກາໍໄລຂອງຮ ັ້ານ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ  

ລາຍການ ມນູຄ່າ 
ຍອດຂາຍໃນປ ີ
ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່ ໃນປ ີ
ເປເີຊນັກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ (0,382) 
ຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ (19,260,000 x 0,382) 
ຍອດຂາຍຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ (55,000,000 – 50,418,800 ) 
ກາໍໄລ (4,581,200 x 0,382) 

55,000,000 
19,260,000 
50,418,800 
4,581,200 
 
1,750,018 

 
2. ຫ ຸດຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່  

ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ຕ ັ້ອງຫາວທິຫີ ຸດຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຄ ງທີ່ ໃຫ ັ້ເຫ  ອ 14,260,000 ກບີ ແຕ່
ຮກັສາຍອດຂາຍໄວ ັ້ຢູ່ 40,000,000 ກບີ  

 
ຕາຕະລາງທ ີ6     ການຄາດເນຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ ແລະ ຮ ັ້ານຄ ັ້າ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ  

ລາຍການ ມນູຄ່າ 
ຍອດຂາຍໃນປ ີ 40,000,000 ກບີ 
ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່ ໃນປ ີ 14,260,000 ກບີ 
ເປີເຊນັກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ (0,382)  
ຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ (14,260,000 x 0,382) 37,330,000 ກບີ 
ຍອດຂາຍລ ່ ນກຸ ັ້ມທ ນ 2,670,000 
(40,000,000 – 37,330,000) 

 

ກາໍໄລ (2,670,000 x 0,382) 1,020,000 
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3. ເພີ່ ມເປເີຊນັກາໍໄລຍອດຂາຍ 
 ໃນການກລໍະນທີີ່ ສາມນີ ັ້ ນາງແກ ັ້ວຕາ ຮກັສາຍອດຂາຍ ແລະ ຕ ັ້ນທ ນເທ ່ າເດມີແຕ່ວ່າ

ເພີ່ ມເປເີຊນັກາໍໄລຈາກ 0,38 ມາເປນັ 0,5  
 

ຕາຕະລາງທ ີ7      ການຄາດຄະເນຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ ແລະ ກາໍໄລຂອງຮ ັ້ານ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ 
ລາຍການ ມນູຄ່າ 

ຍອດຂາຍໃນປ ີ 40,000,000 
ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່ ໃນປ ີ 19,260,000 
ເປເີຊນັກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ (0,5)  
ຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ (19,260,000 x 0,5) 38,520,000 
ຍອດຂາຍລ ່ ນຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ (40,000,000 – 38,520,000) 1,480,000 
ກາໍໄລ (1,480,000 x 0,5) 740,000 
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ຈດຸປະສ ງ 
ເພ ່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ 

1. ຄດິໄລ່ການຄາດຄະເນກາໍໄລ ແລະ ຂາດທ ນ 
2. ກາໍນ ດຄ່າສະເລ່ຍຕ ັ້ນທ ນຂາຍ 
3. ຄດິໄລ່ການຄາດຄະເນກາໍໄລ ແລະ ຂາດທ ນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
7.1 ທ່ານຄາດຄະເນກາໍໄລ ແລະ ຂາດທ ນແນວໃດ 

ການຄາດຄະເນກາໍໄລ, ຂາດທ ນແມ່ນການວາງແຜນວ່າ ທ່ານຈະຂາຍໄດ ັ້ເທ ່ າໃດ ແລະ ກາໍໄລເທ ່ າ 
ໃດ?  ການຕອບຄໍາຖາມນີ ັ້ ມນັແມ່ນພ ັ້ນຖານການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງທ່ານ, ສິ່ ງເຫ  ່ ານັ ັ້ນແຜນການເງນິອນັ
ເປນັພ ັ້ນຖານຂອງທ່ານ, ມນັຍງັເປນັພ ັ້ນຖານຂໍມູນຂ່າວສານທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັຕ ວທ່ານເອງ ແລະ ເພ ່ ອນຮ່ວມ
ງານຂອງທ່ານໃນການຕດັສນິໃຈວ່າ ທຸລະກດິຂອງທ່ານຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລດັ ຫ   ບໍ, ໂດຍພ ັ້ນຖານການຄາດ
ຄະເນ ແລະ ຂາດທ ນ ຈະກະປະມານຈາໍນວນທີ່ ທ່ານຕ ັ້ອງການທງັໝ ດ ແລະ ຈາໍນວນເງນິທີ່ ທ່ານຕ ັ້ອງການທີ່
ຈະຈ່າຍໃນອະນາຄ ດ, ໃນຄະນະດຽວກນັ ປດັໃຈທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັທຸລະກດິຂອງທ່ານຢ່າງໜ ່ ງ ແມ່ນກະແສ
ເງນິສ ດຂອງທ່ານທີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະມດັລະວງັ ແລະ ເຊ ່ ອໝັ ັ້ນວ່າ ການຄາດຄະເນກະແສເງນິສ ດທີ່ ເຂ ັ້າມາ ຕ ັ້ອງ
ໃຫ ັ້ລ ່ ນກວ່າກະແສເງນິສ ດທີ່ ຈ່າຍອອກໄປ ເພ ່ ອຄວາມໝັ ັ້ນຄ ງຂອງທຸລະກດິ 

ໃນບ ດທີ່ ຜ່ານມາ ທ່ານໄດ ັ້ວເິຄາະຈດຸກຸ ັ້ມທ ນ ແລ ັ້ວການວເິຄາະດັ່ ງກ່າວມນັຊ່ວຍໃຫ ັ້ທ່ານຢັ ັ້ງຢ ນ
ການຕດັສນິໃຈທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງ ຕໍໄປນີ ັ້ເຮ າມາສ ກສາຢ່າງເລກິເຊິ່ ງກ່ຽວກບັການທີ່ ໄດ ັ້ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງິນີ ັ້ ແລ ັ້ວນາໍມາ
ຄາດຄະເນໝາກຜ ນໃນອະນາຄ ດຂອງທຸລະກດິ ທ່ານຕ ັ້ອງເຂ ັ້າໃຈວ່າ ໝາກຜ ນ ຫ   ຜ ນກາໍໄລຂອງຈາໍນວນເງນິ
ດັ່ ງກ່າວແມ່ນມາຈາກສິ່ ງເຫ  ່ ານີ ັ້ 

1. ຍອດຂາຍ 
ຍອດຂາຍແມ່ນຈາໍນວນເງນິທີ່ ໄດ ັ້ໃນການຂາຍສນິຄ ັ້າ ຫ   ເຮດັການບໍລກິານໃນເດ ອນ ຫ   ໜ ່ ງປີ 

ເຮ າເອີ ັ້ນຈາໍນວນເງນິດັ່ ງກ່າວວ່າ ລາຍຮບັ ຫ   ຍອດຂາຍຂອງທຸລະກດິ 
2. ຕ ັ້ນທ ນຂາຍ: 

ຕ ັ້ນທ ນຂາຍ ແມ່ນຕ ັ້ນທ ນທາງກ ງຂອງສນິຄ ັ້າ ຫ   ການບໍລກິານຂອງທ່ານບາງຄັ ັ້ງເຮ າເອີ ັ້ນ
ຈາໍນວນເງນິດັ່ ງກ່າວວ່າ ຕ ັ້ນທ ນທາງກ ງຂອງສນິຄ ັ້າ ຫ   ເຮ າເອີ ັ້ນຕ ັ້ນທ ນປຽນ່ແປງ ຫ   ຕ ັ້ນທ ນທາງກ ງ 

3. ລາຍຈ່າຍຄ ງທີ່ :  
ລາຍຈ່າຍຄ ງທີ່ ເຮ າເອີ ັ້ນກນັວ່າ ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ ແລະ  ການບໍລຫິານ ທີ່ ເຮ າໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນ

ການຂາຍ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ, ຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່ ຕ ວນີ ັ້ຈະບໍປ່ຽນແປງໄປແຕ່ລະເດ ອນ ຈະລວມເອ າຄ່າເຊ ່ າ, ຄ່າປະກນັ
ໄພ ແລະ ຄ່າໃຊ່ຈ່າຍອ ່ ນໆ ເພີ່ ນເອີ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່  ຫ   ລາຍຈ່າຍການດໍາເນນີງານ ຫ   ລາຍຈ່າຍການບໍລຫິານຄ ງທີ່ , 

ບ ດທ ີ7 
ການຄາດຄະເນກາໍໄລ ແລະ ຂາດທ ນຂອງບໍລສິດັ 
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ໃນໄລຍະດັ່ ງກ່າວທ່ານມກີາໍໄລ ຖັ້າຫາກວ່າຍອດຂາຍລ ່ ນຕ ັ້ນທ ນລວມ ແລະ ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຄ ງທີ່  ເວ ັ້າອກີແນວ
ໜ ່ ງ ລາຍຮບັລວມລ ບໃຫ ັ້ຕ ັ້ນທ ນ ແລະ ລາຍຈ່າຍຄ ງທີ່ ເທ ່ າກບັກາໍໄລ 

 
7.2 ການກາໍນ ດຄ່າສະເລ່ຍຕ ັ້ນທ ນຂາຍ  

ບາດກ ັ້າວທໍາອດິຂອງການຄາດຄະເນກາໍໄລ ແລະ  ຂາດທ ນ ແມ່ນການກາໍນ ດຄ່າສະເລ່ຍຕ ັ້ນທ ນ
ຂາຍ, ອນັນີ ັ້ແມ່ນທ ນທາງກ ງຂອງການບໍລກິານ ຫ   ການຂາຍ ທ່ານຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄາດຄະເນລາຍຮບັລວມ
ກ່ອນ 

ວທິໜີ ່ ງໃນການຄດິໄລຄ່າສະເລ່ຍຕ ັ້ນທ ນຂາຍ ແມ່ນການຄາດຄະເນຍອດຂາຍໃນໜ ່ ງປຂີອງແຕ່
ລະສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານ, ດັ່ ງນັ ັ້ນເຮ າສາມາດຄດິໄລ່ຕ ັ້ນທ ນຂາຍປະຈາໍປຂີອງແຕ່ລະສນິຄ ັ້າ ຫ   ການ
ບໍລກິານ ດັ່ ງນັ ັ້ນກສໍາມາດນາໍເອ າຈາໍນວນທງັໝ ດມາຫານໃຫ ັ້ຄ່າສະເລ່ຍໃນປ ີ

ອກີວທິໜີ ່ ງ ໃນການຄດິໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຕ ັ້ນທ ນຂາຍ ແມ່ນການຄດິໄລ່ຍອດຂາຍແຕ່ລະເດ ອນ ແລະ 
ການຄາດຄະເນຕ ັ້ນທ ນຂາຍຂອງແຕ່ລະສນິຄ ັ້າ ຫ   ການບໍລກິານຫ ກັ, ຖັ້າຫາກວ່າ ທ່ານຄາດຄະເນເປນັເດ ອນ
ຂອງແຕ່ລະສນິຄ ັ້າ ຫ   ການບໍລກິານຈະໄດ ັ້ການຄາດຄະເນທີ່ ລະອຽດທີ່ ສຸດ ແນວໃດກຕໍາມ, ມຫີ າຍທ່ານຄດິ
ວ່າ ການທີ່ ເຮດັເປນັລາຍລະອຽດແຕ່ລະເດ ອນ ແມ່ນເສຍເວລາຫ າຍ ຈ ່ ງຫາວທິອີ ່ ນທີ່ ປະຍດັເວລາກ່ວາ 

ຖັ້າຫາກວ່າ ທ່ານເຮດັການຄາດຄະເນຕ ັ້ນທ ນຂາຍຂອງໜ ່ ງປ ີຫ   ລາຍລະອຽດຂອງການຄາດຄະເນ
, ແຕ່ຢ່າລ ມເປເີຊນັຂອງສນິຄ ັ້າຈາໍນວນໜ ່ ງ ທີ່ ທ່ານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເຮດັການຫ ຸດລາຄາ ຫາກວ່າທ່ານຂາຍເຂ ັ້າໜ ມ ຫ   
ເຄ ່ ອງຫ ີ ັ້ນເດກັນ ັ້ອຍ ທ່ານຕ ັ້ອງໄດຂາຍລາຄາຕໍ່ າກວ່າລາຄາມາດຕະຖານ ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເຮດັແບບນີ ັ້ ຍ ັ້ອນວ່າ
ເຮ າຕ ັ້ອງການຂາຍຂອງຫ ີ ັ້ນເດກັນ ັ້ອຍຊ ັ້ມາແຕ່ປກ່ີອນຫ ັ້າສະໄໝ, ເຂ ັ້າໜ ມທີ່ ແຕກຫກັ ທ່ານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຂາຍໃຫ ັ້
ຖ ກເພ ່ ອສ ັ້າງແຮງຈງູໃຈໃຫ ັ້ລູກຄ ັ້າ 
 ຕ ວຢ່າງ: ຮ ັ້ານຂາຍອຸປະກອນການກະສກິາໍຂອງ ນາງ ຕຸກຕາ ປ ກກະຕຂິາຍ ຈ ກຂຸດດນິໃນລາຄາ 
12,000 ກບີ ຕ ັ້ນທ ນຊ ັ້ແມ່ນ 6,000 ກບີ ຕ ັ້ນທ ນຄດິໄລ່ຄ່າແຮງງານ ກ່ອນການຄດິໄລ່ຄ່າແຮງງານ ແລະ 
ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍການບໍລຫິານ ເທ ່ າກບັ 50 % ຂອງລາຄາຂາຍ, ຕອນຂາຍ ລາວຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ຖ ງຢາງຄອບແຄບ ແລະ 
ຫຸ ັ້ມຫ່ໍຈາໍນວນໜ ່ ງທີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ໄລ່ເຂ ັ້າເປນັຕ ັ້ນທ ນຂາຍ ຄດິໄລ່ລວມແລ ັ້ວເປນັ 51,4 % ແທນທີ່ ຈະເປນັ 50 
% ນາງ ຕຸກຕາ ຍງັຂາຍມດີຕດັກິ່ ງໄມ ັ້ອກີອນັໜ ່ ງທີ່ ມຕີ ັ້ນທ ນ 73,3 % ຂອງລາຄາຂາຍ ເຮ າສາມາດຄດິໄລ່
ຕ ັ້ນທ ນຂາຍສະເລ່ຍຂອງສນິຄ ັ້າດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 
 
ຕາຕະລາງທ ີ1     ຕ ັ້ນທ ນຂາຍສະເລ່ຍໃນປຂີອງຮ ັ້ານ ນາງ ຕຸກຕາ  

ລາຍການ ຄາດຄະເນລາຍຮບັຈາກ
ການຂາຍ 

ຕ ັ້ນທ ນຂາຍ 
ຕຫໍ ວໜ່ວຍ 

ຕ ັ້ນທ ນຂາຍ 
ລວມ 

ຈ ກຂຸດດນິ 2,000,000  50,4 % 1,000,000  
ມດີຕດັກິ່ ງໄມ ັ້ 2,000,000  73,3 % 1,466,000  
ລວມ 4,000,000   2,474,000  
ຕ ັ້ນທ ນຂາຍສະເລຍເທ ່ າກບັ 61,8 % (2,474,000 / 4,000,000)  
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ໃນກລໍະນຄີາດຄະເນບໍເທ ່ າກນັ ຄ ໃນຕ ວຢ່າງຂ ັ້າງເທງິນີ ັ້ ນາງ ຕຸກຕາ ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຖ່ວງນໍ ັ້າໜກັ
ຕ ັ້ນທ ນຂາຍຕໍໜ່ວຍ, ຕາມການຂາຍຄາດຄະເນລາຍຮບັ ຕ ັ້ນທ ນຂາຍຈະບໍເທ ່ າກບັ 61,8 % ຄ່າສະເລ່ຍຕ ັ້ນ
ທ ນປະມານ 60 % ຈ ່ ງຈະສ ມເຫດສ ມຜ ນສໍາລບັຮ ັ້ານຂາຍຍ່ອຍທ ່ ວໄປ, ສະນັ ັ້ນ ນາງ ຕຸກຕາ ຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ 60 
% ຂອງຕ ັ້ນທ ນຂາຍໄປຄດິໄລ່ການຄາດຄະເນກາໍໄລ 

ທ່ານຍງັສາມາດນາໍໃຊ ັ້ວທິດີັ່ ງກ່າວໃນທຸລະກດິຂອງທ່ານເຊັ່ ນ: ຮ ັ້ານຂາຍຍ່ອຍທ ວໄປ, ການຜະລດິ
ສນິຄ ັ້າ ຫ   ຂາຍຍ ກອ ່ ນໆ ພຽງແຕ່ທ່ານປ່ຽນປະເພດສນິຄ ັ້າໄປຕາມວສິາຫະກດິຂອງທ່ານ ຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຂໍຍ ກ
ຕ ວຢ່າງຂອງຮ ັ້ານອາຫານດັ່ ງລຸ ັ້ມນີ ັ້:  
 
ຕາຕະລາງທ ີ2     ຕ ັ້ນທ ນສະເລ່ຍຂອງຮ ັ້ານອາຫານດວງໃຈ 

ລາຍການ ຄາດຄະເນລາຍຮບັຈາກ
ການຂາຍ 

ຕ ັ້ນທ ນຂາຍ 
ຕໜ່ໍວຍ 

ຕ ັ້ນທ ນຂາຍ 
ລວມ 

ອານຫານ 3,000,000 38% 51,140,000 
ເຫ  ັ້າ 600,000 29% 174,000 
ເບຍ 400,000 75% 300,000 
ລວມ 4,000,000  1.614,000 
ຕ ັ້ນທ ນຂາຍສະເລ່ຍລວມ = 40 % (1,614,000/4,000,000) 

 
ໂດຍທ ່ ວໄປແລ ັ້ວທຸລະກດິການບໍລກິານບໍໄດ ັ້ຂາຍສນິຄ ັ້າ, ແຕ່ໃຫ ັ້ບໍລກິານ ແລະ ມຕີ ັ້ນທ ນບງັເອນີ

ເກດີຂ ັ້ນມາເລ ັ້ອຍໆ 
ຕໍໄປຂ ັ້າພະເຈ ັ້າຍ ກຕ ວຢ່າງຂອງບໍລສິດັທີ່ ປ ກສາ ບໍລສິດັທີ່ ປ ກສາມຫີ າຍຢ່າງທີ່ ບໍຈາໍເປນັທີ່ ຈະເຮດັ

ເອງພາຍໃນບໍລສິດັ, ແຕ່ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈ ັ້າງທາງນອກເຮດັແທນເຊັ່ ນວ່າ: ການອດັເອກະສານ, ການຕເີອກະສານ 
ແລະ ອ ່ ນໆອກີ  
 
ຕາຕະລາງທ ີ10     ຕ ັ້ນທ ນຂາຍສະເລຍຂອງປ ີຂອງບໍລສິດັທີ່ ປ ກສາກ່ຽວກບັກະສກິ າ 

ລາຍການ ຄາດຄະເນລາຍ ຕ ັ້ນທ ນຕ ໍ
ຫ ວໜ່ວຍ 

ຕ ັ້ນທ ນ 
ຂາບລວມ 

ໂຄສະນາ, ໂທລະຊບັ,ທ່ອງທ່ຽວ 1,000,000 20 % 200,000 
ເອກກະສານ (ພມີ,ອ ່ ນໆ) 500,000 75 % 375,000 
ໃຫ ັ້ຄໍາເປກິສາ 5,270,000 0 % 0 
ລວມ 6,770,000  575,000 
ຕ ັ້ນທ ນຂາຍສະເລ່ຍລວມ = 8,5 % ( 575,000 / 6,770,000 ) 

 
ການຄດິໄລ່ຕ ັ້ນທ ນຂາຍ ຖັ້າຫາກວ່າມກີານຄດິໄລ່ຄ່າແຮງງານເປນັແຕ່ລະວຽກ ຫ   ຈ່າຍຄ່ານາຍໜັ້າ

ໄປແຕ່ລະລາຍການຂອງວຽກ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄດິໄລ່ເຂ ັ້າໃນຕ ັ້ນທ ນຂາຍ ແທນທີ່ ຈະໄລ່ເຂ ັ້າໃນຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີ່  
ຫ ງັຈາກທີ່ ເຮ າສາມາດຄດິໄລ່ຕ ັ້ນທ ນຂາຍໄດ ັ້ແລ ັ້ວ ເຮ າກສໍາມາດຄດິໄລ່ການຄາດຄະເນກາໍໄລ ແລະ 

ຂາດທ ນໄດ ັ້ 
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7.2.1 ຄດິໄລ່ການຄາດຄະເນກາໍໄລ ແລະ ຂາດທ ນ  
ການຄາດຄະເນກາໍໄລ ແລະ ຂາດທ ນ ເຮ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງມຂໍີ ັ້ມູນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນທີ່ ເຮດັມາແລ ັ້ວ 

7.2.2 ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ 
ເຮ າໄດ ັ້ຄາດຄະເນໄວ ັ້ແລ ັ້ວ ໃນບ ດທີ່ ຜ່ານມາ ນາໍເອ າຍອດຂາຍຂອງແຕ່ລະເດ ອນເຂ ັ້າໃສ່

ຕາຕະລາງໃຫ ັ້ຄ ບສອງປ ີ ໃນການຄດິໄລລາຍຮບັຕ ັ້ອງເອ າທຸກລາຍການທີ່ ເຮ າຄາດຄະເນໄວ່, ແຕ່ວ່າເຮ າບໍຕ ັ້ອງ
ຂຽນເອ າທຸກລາຍການລາຍຮບັ ເພ ່ ອສະແດງລາຍຮບັທີ່ ເຮ າຕ ັ້ອງການ ໃນຄະນະດຽວກນັ ເຮ າກຕໍ ັ້ອງສາມາດ
ອະທບິາຍໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮ່ວມງານ ຮູ ັ້ກ່ຽວກບັລາຍຮບັຂອງແຕ່ລະເດ ອນ ທີ່ ບໍ ໄດລະດບັຄາດໝາຍຕາມຄວາມເປນັຈງິ 

7.2.3 ຕ ັ້ນທ ນຂາຍ 
ຂຽນຈາໍນວນເງນິທ ນຂາຍແຕ່ລະເດ ອນ ໃສ່ໃນຕາຕະລາງກາໍໄລ ຂາດທ ນຈາໍນວນ

ດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ເຮ າໄດ ັ້ຈາກຈາໍນວນຍອດຂາຍແຕ່ເດ ອນ ຄູນໃຫ ັ້ເປເີຊນັຄ່າສະເລ່ຍຕ ັ້ນທ ນຂາຍທີ່ ທ່ານໄດ ັ້ຮູ ັ້ແລ ັ້ວໃນ
ຂໍ ັ້ 7.2 ຂ ັ້າງເທງິນັ ັ້ນຖັ້າ ເອ າຕ ວຢ່າງຮ ັ້ານ ນາງ ຕຸກຕາ ເຮ າຕ ັ້ອງເອ າລາຍຮບັແຕ່ລະເດ ອນຄູນໃຫ ັ້ 60 % 
ຕ ວຢ່າງອກີອນັໜ ່ ງ ຖ ັ້າເຮ າຄາດຄະເນລາຍຮບັເດ ອນມນີາເທ ່ າກບັ 30,000,000 ກບີ ເຮ າຈະໄດ ັ້ 
18,000,000 ກບີ (30,000,000 X 0,6 = 18,000,000)  

ໃນຊ່ວງທີ່ ເຮ າຄາດຄະເນຍອດຂາຍ, ຕ ັ້ນຂາຍ ແລະ ກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນແຕ່ລະສນິຄ ັ້າ, ສຸດ
ທ ັ້າຍເຮ າກເໍອ າກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນທງັໝ ດມາຂຽນໃສ່ແຖວທີ່ ສາມ ຂອງຕາຕະລາງກາໍໄລ ຂາດທ ນ ທ່ານອາດ
ສາມາດກະກຽມຍອດຂາຍ, ຕ ັ້ນທ ນຂາຍ ແລະ ກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນຂອງແຕ່ລະສາຍຜະລດິຕະພນັ ສາມແຖວທໍາ
ອດິແລ ັ້ວຈ ່ ງນາໍມາໃສ່ໃນຕາຕະລາງສະຫ ຸບກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ ລວມຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ ແລະ ກາໍໄລ 

7.2.4 ກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ 
ນາໍເອ າລາຍຮບັໃນແຖວທ ີ 1 ມາລ ບໃຫ ັ້ຕ ັ້ນທ ນຂາຍແຖວທ ີ 2 ແລ ັ້ວໄດ ັ້ກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ 

ເປນັຈາໍນວນເງນິທີ່ ເຫ  ອຫ ງັຈາກຈ່າຍຕ ັ້ນທ ນທາງກ ງຂອງສນິຄ ັ້າທີ່ ຂາຍອອກໄປ ເງນິຈາໍນວນດັ່ ງກ່າວ ຈະຖ ກ
ນາໍໄປໃຊ ັ້ຈ່າຍ ເປນັຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຄ ງທີ່ ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ສ່ວນທີ່ ເຫ  ອກຍໍງັເປນັກາໍໄລຂອງທຸລະກດິ, ຖັ້າວ່າ
ກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນຫ າຍກວ່າຄ່າໃຊ່ຈ່າຍຄ ງທີ່ ສໍາລບັໃນເດ ອນນັ ັ້ນ ສະແດງວ່າທ່ານມກີາໍໄລ ແຕ່ຖັ້າຫາກວ່າ ກາໍໄລ
ຂັ ັ້ນຕ ັ້ນຂອງທ່ານຫາກຕໍ່ າກວ່າຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຄ ງທີ່  ແມ່ນທ່ານມກີານຂາດທ ນຂອງເດ ອນນັ ັ້ນ 

ຕ ວຢ່າງ ຮ ັ້ານ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ສໍາລບັເດ ອນມນີາ ເອ າລາຍຮບັລວມ 30,000,000 ກບີ
ມາລ ບໃຫ ັ້ຕ ັ້ນທ ນຂາຍ 18,000,000 ກບີ ແລະ ມກີ າໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ 12,000,000 ກບີ ເຮ າເຮດັແບບດຽວກນັ
ນີ ັ້ທຸກໆເດ ອນ 

7.2.5 ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຄ ງທີ່  
ແມ່ນປະເພດລາຍການຂອງຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຄ ງທີ່  ເກດີຈາກຕ ວປ່ຽນແປງຫ າຍຢ່າງຂອງທຸລະ

ກດິ ທຸກໆຄ່າໃຊ່ຈ່າຍຄ ງທີ່  ຈະເຮດັໃຫ ັ້ກາໍໄລຂອງທຸລະກດິຫ ຸດລ ງ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ພາສລີາຍໄດ ັ້ຕໍ່ າລ ງ 
- ເງນິເດ ອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ 

ກດິຈະກາໍຂະໜາດນ ັ້ອຍ ຈະຈ່າຍເງນິເດ ອນພະນກັງານເປນັຄ່າຄ ງທີ່ ເປນັມ ັ້ ຫ   ເປນັ
ເດ ອນ ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງທຸລະກດິ ທຸລະກດິບາງຢ່າງ ເມ ່ ອຈາໍເປນັຈ ັ້າງແຮງງານເປນັການຊ ່ ວຄາວຄ່າ
ແຮງງານອາດຈະຈ່າຍເປນັມ ັ້, ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍດັ່ ງກ່າວນັ ັ້ນ ເປນັຄ່າໃຊ ັ້ຈາຍຄ ງທີ່   ທ່ານຈາໍເປນັຕ ັ້ອງຮູ ັ້ຈາໍນວນ
ພະນກັງານທີ່ ຈ ັ້າງ, ຈາໍນວນຊ ່ ວໂມງຕເໍດ ອນຄ່າຈ ັ້າງເທ ່ າໃດຕໍມ  ັ້, ຖັ້າທ່ານຈ່າຍເງນິເດ ອນທ່ານເອງເປນັເດ ອນ
ຈາໍນວນຄ ງທີ່ ທີ່ ບໍສ ນໃຈກບັຈາໍນວນກາໍໄລ, ຈາໍນວນດັ່ ງກ່າວກເໍປນັຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຄ ງທີ່  
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- ອາກອນເງນິເດ ອນ 
ເວລາທີ່ ທ່ານເຮດັວຽກມເີງນິເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານ ທ່ານຈາໍເປນັຕ ັ້ອງຈ່າຍຄ່າ

ອາກອນເງນິເດ ອນໃຫ ັ້ແກ່ລດັຖະບານ ຕາມອດັຕາອາກອນເງນິເດ ອນຈະປ່ຽນໄປຕາມຈາໍນວນເງນິທີ່ ທ່ານໄດ ັ້
ຮບັ ຫ   ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ, ເງນິຈາໍນວນດັ່ ງກ່າວຈະຖ ກໃຊ ັ້ເຂ ັ້າໃນແຜນການປະກນັສງັຄ ມສໍາລບັທ່ານ ຫ   
ບໍາເນດັ, ບໍານານ ສ ມມຸດວ່າ ອດັຕາອາກອນເງນິເດ ອນສໍາລບັທ່ານ 14 % ທ່ານຕ ັ້ອງເອ າອາກອນເງນິເດ ອນ
ພ ັ້ນຖານມາຄູນໃຫ ັ້ 0,14 ຕ ວຢ່າງ (456,000 X 14 % = 63,800) ເງນິທີ່ ທ່ານຈະໄດ ັ້ຮບັຕ ວຈງິ  
(456,000 - 63,800 = 382,000) ເງນິທີ່ ທ່ານຈະຕ ັ້ອງເສຍແມ່ນຂ ັ້ນກບັອດັຕາເງ  ອນເດ ອນທີ່ ໄດຮບັ 

- ຄ່າເຊ ່ າ 
ຄ່າເຊ ່ າແມ່ນຄ່າໃຊ່ຈ່າຍອກີອນັໜ ່ ງ ທີ່ ທ່ານຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນາໍເອ າມາຜດິຈາລະນາ 

ເພາະວ່າທ່ານຈະໄດ ັ້ດໍາເນນີທຸລະກດິຢູ່ສະຖານທີ່ ຂອງທ່ານເອງ ຖັ້າຫາກທ່ານບໍເສ ່ າຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄດິໄລ່ເຖງິ
ເງນິລ ງທ ນຈາໍນວນຫ າຍໃນການຊ ັ້ທີ່ ດນິ ແລະ ປຸກສ ັ້າງອາຄານທ່ານຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ກສາ ແລະ ຂໍອະນຸຍາດ
ໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ,  ການເສ ່ າກເໍປນັວທິໜີ ່ ງໃນການທີ່ ຈະໃຊ ັ້ເງນິລ ງທ ນໃນເບ ັ້ອງຕ ນໜັ້ອຍກວ່າ 

7.2.6 ຄ່າຫ ຸ ັ້ຍຫ ັ້ຽນ, ດອກເບ ັ້ຍ, ເງນິເດ ອນນາຍບນັຊ ີແລະ ຜູ ັ້ກວດກາ 
ຕາມທໍາມະດາ ທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ທ່ານສາມາດເຮດັເອງໄດ ັ້ ຖ ັ້າຫາກວ່າທ່ານມີ

ຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານນີ ັ້ ສຸດແລ ັ້ວໂອກາດຄວາມເໝາະສ ມ, ທ່ານອາດຈະບໍມເີວລາ ເພາະວ່າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ດູແລທຸລະກດິ, 
ທ່ານອາດຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈ ັ້າງນາຍບນັຊ ີຫ   ຜູ ັ້ກວດກາບນັຊ ີສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ຄວນຕັ ັ້ງງ  ບປະມານສໍາລບັຈ ັ້າງ
ຜູ ັ້ທີ່ ເຮດັບນັຊໃີນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ແລ ັ້ວທ່ານຈ ່ ງຈ ັ້າງພະນກັງານບາງເວລາທີ່ ມາເຮດັວຽກບາງອາທດິ 

ດອກເບ ັ້ຍແມ່ນຈາໍນວນເງນິທີ່ ຕ ັ້ອງຈ່າຍໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ທີ່ ໃຫ ັ້ເງນິກູ ັ້ຢ ມແກ່ເຮ າ, ຄດິຕາມ
ເປເີຊນັທີ່ ທ່ານຕ ກລ ງກບັຜູ ັ້ທີ່ ໃຫ ັ້ກູ ັ້ຍ  ມ ແລະ ປະລມິານເງນິທີ່ ທ່ານຢ ມເຂ ັ້າມາ ຖັ້າທ່ານຈ່າຍຕ ັ້ນທ ນ ແລະ 
ດອກເບ ັ້ຍໄປພ ັ້ອມໆກນັແຕ່ລະເດ ອນ, ດອກເບ ັ້ຍກຈໍະປ່ຽນໄປຕາມແຕ່ລະເດ ອນ 

ຕ ວຢ່າງ: ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ຢ ມເງນິທະນາຄານສ ່ ງເສມີກະສກິາໍ ຈາໍນວນເງນິ 
50,000,000 ກບີ, ລາວຕ ກລ ງກບັທະນາຄານວ່າ ຈະຈ່າຍຄ ນພາຍໃນ 36 ເດ ອນ ພ ັ້ອມທງັດອກເບ ັ້ຍ 
ແລະ ຕ ັ້ນທ ນ, ຖັ້າຫາກວ່າອດັຕາດອກເບ ັ້ຍ 12 % ລາວຕ ັ້ອງຈ່າຍເດ ອນລະ 1,660,8000 ກບີ ການຈ່າຍ
ແບບນີ ັ້ ເຮ າຈະໄດຈ່າຍເດ ອນລະເທ ່ າໆກນັ ແຕ່ວ່າດອກເຍ ັ້ຍຈະຫ ຸດລ ງໄປແຕ່ລະເດ ອນ ທ່ານສາມາດຕດັຄ່າ
ຫ ຸ ັ້ຍຫ ັ້ຽນທຸກໆຊບັສ ມບດັຄ ງທີ່ ເປນັເວລານານກວ່າ 1 ປ ີຖ ັ້າທ່ານຄດິໄລ່ຄ່າຫ ຸ ັ້ຍຫ ັ້ຽນຊບັສນິຂອງທ່ານ ເວລາ
ສ ັ້າງງ  ບກາໍໄລ - ຂາດທ ນ  ມນັຈະບໍສະແດງລາຄາຊ ັ້ຊບັສນິເຫ  ່ ານັ ັ້ນແຕ່ມນັຈະສະແດງຄ່າຫ ຸ ັ້ຍຫ ັ້ຽນຊບັສນິ
ເຫ  ່ ານັ ັ້ນ 

ສໍາລບັຊບັສນິທີ່ ມອີາຢຸຕໍ່ າກວ່າ 1 ປທ່ີານສາມາດຕດັເປນັຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນ 1 ປ ີຈາໍເປນັຈະ
ຕດັເປນັຄ່າຫ ຸ ັ້ຍຫຽັ້ນ ເພາະວ່າສນິຄ ັ້າ ຫ   ວດັຖຸທີ່ ທ່ານຊ ັ້ມາໄວ ັ້ໃນສາງທີ່ ມອີາຍຸຕໍ່ າກ່ວາ 1 ປ ີບໍສາມາດຕດັເປນັ
ຄ່າຫ ຸ ັ້ຍຫ ັ້ຽນໄດ ັ້ 

ຕ ວຢ່າງ: ຮ ັ້ານຂາຍເຄ ່ ອງຂອງ ນາງ ແກ ັ້ວຕາ ມຄ່ີາໃຊ ັ້ຈ່າຍຄ ງທີ່  20,000,000 ກບີ 
ໃນເວລາເລີ່ ມຕ ັ້ນທຸລະກດິ ເງນິຈາໍນວນດັ່ ງກ່າວໃຊ ັ້ເຂ ັ້າໃນການເຮດັຫ ັ້ອງນໍ ັ້າໃໝ່, ຊ ັ້ຄອມພວິເຕ ີ ແລະ 
ຕ ກແຕ່ງພາຍໃນ ສ ມມຸດວ່າທາງສ່ວຍສາອາກອນອະນຸດມດັໃຫ ັ້ຕດັຄ່າຫ ຸ ັ້ຍຫ ັ້ຽນ 5 ປ ີ ເຮ າສາມາດຮກັຄ່າຫ ຸ ັ້ຍ
ຫ ັ້ຽນ ແຕ່ລະເດ ອນເທ ່ າກບັ 333,000 ກບີ (20,000,000 / 60 ເດ ອນ) 
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7.3 ການທ ບທວນການຄາດຄະເນກາໍໄລຂາດທ ນ  
ຜ່ານຂັ ັ້ນຕອນທີ່ ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງິນັ ັ້ນ ທ່ານສາມາດເຮດັສໍາເລດັການຄາດຄະເນຂາດທ ນ ຖັ້າວ່າຜ ນ

ຂອງການຄາດຄະເນອອກມາດ ີ ທ່ານກຈໍະມຄີວາມພໍໃຈໃນຜ ນຂອງການຄາດຄະເນ, ທ່ານສາມາດນາໍໄປ
ກວດທຸກຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ສ ມມຸດຕຖິານຂອງທ່ານເປນັການເລີ່ ມຕ ັ້ນ, ທ່ານສາມາດຄດິໄລການຫ ຸດຕ ັ້ນທ ນ ຫ   
ອາດຈະເພີ່ ມຍອດຂາຍ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ກາໍໄລເພີ່ ມຂ ັ້ນໄດ ັ້ບໍ 

ກາໍໄລທີ່ ທ່ານຄາດຄະເນອອກມານັ ັ້ນ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ທຸລະກດິດໍາເນນີໄປໄດ ັ້ບໍ, ທ່ານສາມາດຈ່າຍເງນິ
ຄ ນຈາກການກູ ັ້ຢ ມມາໄດ ັ້ບໍ, ສິ່ ງສໍາຄນັອກີຢ່າງໜ ່ ງ ທ່ານຕ ັ້ອງໝັ ັ້ນໃຈວ່າ ສິ່ ງທີ່ ທ່ານຕັ ັ້ງສ ມມຸດຖານຂ ັ້ນມານັ ັ້ນ
ສາມາດເກດີເປນັຈງິໄດ ັ້ບໍ, ຖັ້າສິ່ ງທີ່ ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງິນັ ັ້ນບໍເໝາະສ ມ ທ່ານສາມາດຊອກຫາທຸລະກດິໃໝ່ແທນ
ທີ່ ຈະເຮດັທຸລະກດິນີ ັ້ 

ສ ມມຸດວ່າ ໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນເຮ າຄາດຄະເນຍອດຂາຍໄວ ັ້ 30,000,000 ກບີ ຖັ້າເຮ າມາປ່ຽນຍອດ
ຂາຍເປນັ 50,000,000 ກບີ, ແລະ ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຄ ງທີ່  ຈາກ 16,000,000 ກບີ ມາເປນັ 12,000,000 ກບີ 
ຕເໍດ ອນ, ການປ່ຽນແປງນີ ັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ການຄາດຄະເນຂອງເຮ າດຂີ ັ້ນ, ແຕ່ວ່າມນັຈະບໍເປນັເລ ່ ອງງ່າຍທີ່ ຈະ
ບນັລຸແຕ່ວ່າ ເຮ າຕ ັ້ອງມຄີວາມສາມາດທີ່ ໃຫ ັ້ປະກ ດຜ ນເປນັຈງິໄດ ັ້ ທຸກຄ ນໃນອ ງກອນໄດ ັ້ສຸມທຸກໆຄວາມ
ພະຍາຍາມ 

 ການຄດິໄລ່ກາໍໄລຂາດທ ນ 
ກ່ອນອ ່ ນໝ ດທ່ານຕ ັ້ອງລວມເອ າຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຄ ງທີ່ ຂອງແຕ່ລະເດ ອນ ຈາກກາໍໄລຂັ ັ້ນຕ ັ້ນ

ຕ ັ້ອງເອ າມາລ ບໃຫ ັ້ລາຍຈ່າຍຄ ງທີ່  ເພ ່ ອຄດິໄລແຕ່ລະເດ ອນ, ຄດິມູນຄ່າລວມຂອງແຕ່ລະເດ ອນ ສໍາລບັຄ່າໃດ
ທີ່ ເປນັຄ່າລ ບ ຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ວ ງເລບັອ ັ້ອມໄວ ັ້ ສະແດງວ່າມກີານຂາດທ ນ 

ໃນທີ່ ສຸດເຮ າຕ ັ້ອງບວກຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍແຕ່ລະເດ ອນ, ຄດິໄລ່ມູນຄ່າລວມຂອງແຕ່ລະເດ ອນ 
ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນເຮ າກມໍາຄດິໄລ່ກາໍໄລລວມໝ ດທງັປ ີ ຖ ັ້າຕ ວເລກບໍຖ ກຕ ັ້ອງ ເຮ າກຄໍວນກວດກາຄ ນການຄດິໄລ່
ອກີໃໝ່ຈ ນກວ່າຕ ວເລກທງັໝ ດຈະຖ ກຕ ັ້ອງ
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ເອກະສານອ ັ້າງອງີ 
 
 ຫ ກັການພ ັ້ນຖານຂອງການບໍລຫິານ (ວທິະຍາໄລເສດຖາ ບໍລຫິານທຸລະກດິ 2005), 

ການພດັທະນາຄວາມສາມາດດ ັ້ານການປະກອບການ (PADETC) 
 


