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ຄໍາແນະນໍາ 
 

ຄວາມໝາຍ C-BED 
 

ການພັດທະນາວິສາຫະກິດຊຸມຊົນ (C-BED) ເປ=ນຮJບແບບການເຝZກອົບຮົມທີ່ເປ=ນນະວັດຕະ
ກໍາໃໝ່ເນັ້ນໃສ່ການຝYກອົບຮົມທີ່ມີລາຍຈ່າຍຕໍ່າ, ໄດ້ອອກແບບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ເພື່ອ
ຊຸກຍJ້ທັກສະການພັດທະນາ ແລະ ການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ສໍາລັບການປ=ບປ*ງຊີວິດ
ການເປ=ນຢJL, ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງການເຮັດວຽກ. 
 

ຕາມຈ*ດປະສົງຫຼັກຂອງການຝYກອົບຮົມ, ການພັດທະນາວິສາຫະກິດຊຸມຊົນ ຫຼື C-BED ແມ່ນ
ໂຄງການຝYກອົບຮົມທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຄວາມດ*ນດ່ຽງຂອງພາກທິດສະ
ດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນໂຄງການທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນແບບສົ້ນຕໍ່ສົ້ນ, ບັນດາກິດຈະກໍາຖືກອອກແບບ
ໂດຍອີງໃສ່ແບບຮຽນທີ່ບໍ່ອີງໃສ່ແບບຂອງຄJຜJ້ໃດຜJ້ໜຶ່ງ, ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່ປYກສາຊ່ຽວຊານສະເພາະຂົງເຂດ
ໃດໜຶ່ງ. ແຕ່ຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ C-BED ແມ່ນຈະເຮັດວຽກນໍາກັນໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແລະ 
ການປYກສາຫາລືສົນທະນາໂດຍວິທີເຮັດເທື່ອລະຂັ້ນຕອນແບບງ່າຍໆຕາມປY້ມຄJ່ມືການເຝZກອົບຮົມ. ຄວາມ
ຮJ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃໝ່ໆຖືກພັດທະນາຜ່ານການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ແລະ ແລກປLຽນຄວາມຮJ້ ແລະ ປະສົບການທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີ. ການຝYກອົບຮົມແບບນີ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ, ເປ=ນຕົວ
ເລືອກທ່ີຍືນຍົງສໍາລັບທ*ກອົງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຊຸມຊົນ. 
 

ໂຄງການ C-BED ສ້າງປ^້ມຄJ່ມືການຝYກອົບຮົມຂຶ້ນສອງຊຸດທີ່ໄດ້ອອກແບບເພື່ອພັດທະນາຄວາມ
ສາມາດສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນທ*ລະກິດ ແລະ ການດໍາເນີນງານໂດຍການເນັ້ນໃສ່ການຕະຫຼາດ, ການຄ*້ມຄອງ
ທາງການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສິ່ງເຫົຼ່ານີ້ແມ່ນການພັດທະນາວິສາຫະກິດຊຸມຊົນ (C-
BED) ເພື່ອຊຸກຍJ ້ໃຫ້ຜJ ້ປະກອບການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທ*ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ . ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປ=ນ
ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງທ*ລະກິດ ແລະ ເສີມສ້າງທັກສະສໍາລັບຂະແໜງ ການ
ສະເພາະທີ່ມີການພັດທະນາຢLາງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄJ່ມືການຝYກອົບຮົມເຫົຼ່ານີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໃນແບບການ
ຝYກອົບຮົມເອກະລາດ ຫືຼ ແບບການເຊື່ອມເຂ້ົາໃນຫັຼກສJດຂອງໂຄງການອ່ືນທ່ີມີຢJLແລ້ວ. 
 
ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 
 

ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວປະກອບມີຫຼາຍປະເພດ. ຄໍາສັບ ‘ຈ*ດໝາຍປາຍທາງ’ ສາມາດ
ເປ=ນໄດ້ເຖິງປະເທດ, ຂົງເຂດພາຍໃນປະເທດ, ແຂວງ, ເມືອງ, ຕົວເມືອງ, ສວນສາທາລະນະ, ໝJ່ບ້ານໃດ

ໜຶ່ງ, ອະນ*ສາວະລີ, ຫໍພິພິດທະພັນ ແລະ ອື່ນໆ. ປ^້ມຄJ່ມືຝYກອົບຮົມນີ້ໄດ້ລວບລວມເອົາຫຼາຍບັນຫາສໍາ ຄັນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ*ກປະເພດ , ແຕ່ຈະສ*ມໃສ່ການຈັດການບັນຫາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ຈ*ດໝາຍປາຍທາງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃໝ່” ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຊົນນະບົດ.  
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ຊຸດຄJ່ມຝືYກອົບຮົມການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 
 
ສໍາລັບການຝYກອົບຮົມ: 

ຊຸດຝYກອົບຮົມການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້

ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍຊຸກຍJ້ໃຫ້ຜJ້ບໍລິຫານນໍາໄປປ=ບປ*ງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດໜຶ່ງ. ເນື້ອໃນສໍາຄັນຂອງຄJ່ມື
ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນດາຫຼັກການສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງ, ທັງນີ້ກໍ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມຝYກອົບຮົມທີ່ມີຄວາມຮJ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຢJLແລ້ວໃຫ້ມີຄວາມຮJ້ເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ. ນອກຈາກນີ້ຜJ້ເຂົ້າຮັບການຝYກອົບຮົມສາມາດ 

ນໍາເອົາປະສົບການທີ່ຕົນມີເພື່ອມາແບ່ງປ=ນ ແລະ ກັບໄປພ້ອມກັບແຜນປະຕິບັດງານ (ຢLາງຫນ້ອຍ 3 ແຜນ
ງານເພື່ອປ=ບປ*ງທ*ລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ). ເມື່ອສິ້ນສ*ດການຝYກອົບຮົມນີ້ຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະມີຄວາມຮJ້ຄວາມສາ 
ມາດຄື:  

• ຍົກລະດັບຄວາມຮJ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທ່ຽວທ່ີມີຢJLແລ້ວໃຫ້ສJງຂ້ຶນ. 
• ຍົກສະມັດຕະພາບທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ

ຂອງການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

• ຮັບປະກັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາການດໍາເນີນທ*ລະກິດ 

• ສາມາດກໍານົດຂ້ັ້ັນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດເພ່ືອປ=ບປ*ງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງ 

• ຕັດສິນໃຈໄດ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ  
• ມີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນບົນພ້ືນຖານການຮ່ວມມື ແລະ ເຮັດວຽກທ່ີມີປະສິດທິພາບ  

 

ການຝYກອົບຮົມການປະຕິບັດທ່ີດີ: 

ຄJ່ມືສໍາລັບການຝYກອົບຮົມກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ 01 (GPG) ຖືກອອກແບບຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍຜJ້ບໍລິຫານຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທັງ

ໝົດປ=ບປ*ງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜJ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝYກອົບຮົມຈະໄດ້ຮັບການ
ແນະນໍາ ແລະ ໄດ້ຄ*້ນເຄີຍກັບຄJ່ມືນີ້. ເຖິງຢLາງໃດກໍຕາມ, ຜJ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝYກອົບຮົມກໍສາມາດນໍາ
ໃຊ້ຄJ່ມືນີ້ໄດ້. ຄJ່ມື GPG ນີ້ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງມືການຝYກແອບຫຼາຍຢLາງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ບົດຝYກຫັດ
ເພ່ືອຊ່ວຍຜJ້ບໍລິຫານຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ILO – ASEAN Small Business Competitiveness Programme 3 

 
ວິທີໃຊ້ຄJ່ມືແນະນໍາການປະຕິບັດທີ່ດ ີ
 
 
 
 
 
 
  

ເຄື່ອງມືການປະຕິບັດທ່ີດີ 

ບົດຝYກຫັດ 

ກໍລະນີສຶກສາ 

ຄໍານິຍາມ 

ຄໍາແນະນໍາພິເສດ 

ຂ້ໍມJນເພ່ີມເຕີມສໍາລັບທ່ານທ່ີຕ້ອງບັນທຶກໄວ້ 
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ພາກທີ 1: ພາບລວມການພັດທະນາ, 
ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍ 
ທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວ 
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ພາກທີ 1: ພາບລວມການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 
 
ຄໍາແນະນໍາ 
 

 
1.1. ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຫຍັງ ? 
 
 
 
 
 
 

ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຫມາຍເຖິງການສ້າງ

ແລະ ການປະຕິບັດແຜນການທີ່ສົມບJນແບບ ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງ
ລະບົບເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ (ໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດຕໍ່ໄປ
ສໍາລັບຄໍານິຍາມຂອງເຄືອຂ່າຍ). ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ

ຕ້ອງການໃຫ້ມີການວາງແຜນໃຫ້ເປ=ນປ`ກກະຕິ, ລວມທັງການວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ແລະ 
ຕ້ອງມີການຄ*້ມຄອງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບມີຄວາມຍືນຍົງ. ມັນແຕກຕ່າງຈາກການວາງແຜນ ແລະ 
ຄ*້ມຄອງສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ. ໂດຍປ`ກກະຕິ, ອົງກອນ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, 
ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ (ຫຼື ຄະນະກໍາມະການ) ຈະສ້າງແຜນການ ແລະ 
ປະຊຸມກັນຢLາງເປ=ນປ`ກກະຕິ (ເຊັ່ນ: ທ*ກ 3 ຫາ 6 ເດືອນ) ເພ່ືອປະເມີນ ແລະ ປ=ບປ*ງແກ້ໄຂສິ່ງບົກ ພ່ອງ. 

 

1.2. ຈ*ດໝາຍປາຍທາງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຊົນນະບົດ 
 

ຈ*ດໝາຍປາຍທາງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫມ່ ໝາຍເຖິງຈ*ດໝາຍປາຍທາງທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃໝ່

ສໍາລັບກາານທ່ອງທ່ຽວ, ຊຶ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະຢJLພື້ນທີ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ປ^້ມຄJ່ມືນີ້ຈຶ່ງເນັ້ນໃສ່ຄວາມ
ຈໍາເປ=ນຂອງການພັດທະນາສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃນຊົນນະບົດ, ທັງສອງລ້ວນແຕ່ເປ=ນ
ທ່າແຮງຂອງການເຕີບໂຕສໍາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດທ່ີໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງທ່ຽວ. 

ຈ*ດປະສົງ:  

• ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມຂອງອົງປະກອບຂອງການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດ   

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ  

• ເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄ*ນຄ່າຂອງເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວພ້ອມທັງພາລະບົດບາດຂອງຜJ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ 

ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

ຄJ່ມືການຝYກອົບຮົມ 02: 

• ບັນຫາສໍາຄັນຂອງພາກນີ້ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນໃນບົດທີ 1  

ນິຍາມ: ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 
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ບັນດາປະເທດອາຊຽນມີໂອກາດຫຼາຍທີ່ສ*ດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ເກີດຈາກຈ*ດໝາຍ

ປາຍທາງໃໝ່. ການເຕີບໂຕຢLາງໄວວາຂອງຊົນຊັ້ນກາງໃນຫຼາຍປະເທດ (ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດຈີນ ແລະ 
ອິນເດຍ) ຈະສ້າງທ່າແຮງອັນມະຫາສານໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງໃນປະເທດເຫລົ່ານີ້ໃນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ
ໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນກໍມີແນວໂນ້ມໃກ້ຄຽງກັບສະພາບດັ່ງກ່າວ. ການເພີ່ມຜົນ
ຜະລິດຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍການຂົນສົ່ງ, ສະພາບດັ່ງກ່າວຈະນໍາໄປສJ່ການເຮັດ
ໃຫ້ຄ່າເດີນທາງຫຸຼດລົງ ແລະ ເປcດໂອກາດໃຫ້ພົນລະເມືອງໄດ້ເດີນທາງຫຼາຍຂ້ຶນ. 
 

ເປ=ນຫຍັງການວາງແຜນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ? 

ຍ້ອນວ່າໃນປະຈ*ບັນຄວາມຕ້ອງການໃນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມີຫຼາຍ ແລະ ມີແນວໂນ້ມຈະເພີ່ມ
ຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນອະນາຄົດ ຊຶ່ງຈະກະຈາຍໄປໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ. ບັນດາຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ ທ່ຽວທີ່

ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຊຶ່ງມີການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາໄດ້ດີ ກວ່າບ່ອນອື່ນກໍຈະເປ=ນຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍດຈາກ
ການແຂ່ງຂັນນັ້ນ. 

 

ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫມ່ທີ່ມີວິໄສທັດກ້ວາງໄກໃນການພັດທະນາຈະໄດ້

ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສ*ດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງມີສໍາລັບການວາງແຜນ? ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນລາຍການ
ຂອງບາງອົງປະກອບສໍາຄັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ລວມເຂ້ົາໃນແຜນທ່ີສົມບJນແບບຄື:  

• ການຈັດ ຫືຼ ລວບລວມເຂ້ົາເປ=ນກ*່ມຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ. 
• ການຂົນສົ່ງ (ການປະສົມປະສານເສັ້ນທາງ ແລະ ລາຍການເດີນທາງ)  
• ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຖະໜົນຫົນທາງ, ໄຟຟdາ, ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ, ຄລີນິກ 

ແລະ ອ່ືນໆ)  
• ຄ*ນນະພາບການບໍລິການ 

• ສະຖານທ່ີພັກແຮມລະດັບຕ່າງໆ  
 

ການພັດທະນາຄວນຈະຕ້ອງກະຈາຍອອກໄປຢLາງກ້ວາງຂວາງຈາກຈ*ດສ*ມປະຈ*ບັນທີ່ໄດ້ດຶງດJດນັກ

ທ່ອງທ່ຽວເປ=ນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄປສJ່ຈ*ດອ່ືນໆ. 
 

ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຈະບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ຫຼື ສະເໝີພາບກັນ. ຜົນສໍາ
ເລັດຂຶ້ນກັບປ=ດໃຈເຊັ່ນ: ໜຶ່ງ: ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ສອງ: ແມ່ນຄວາມສາມາດຈJງໃຈ ແລະ 
ທັກສະການບໍລິຫານຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງນັ້ນ. ຕົວຢLາງ: ບ້ານໜຶ່ງອາດມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມ

ກວ່າບ້ານອື່ນ ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວໄປແຕ່ມັນອາດບໍ່ສາມາດດຶງດJດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄປໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່
ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. ຖ້າຫາກເປ=ນບ່ອນທີ່ມີເສັ້ນທາງໄກ
ຫຼາຍຈາກຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວອື່ນ ນັກທ່ອງທ່ຽວອາດຈະບໍ່ຢາກອອກໄປຈາກເສັ້ນທາງທີ່
ເຂົາເຈົ້າວາງແຜນໄວ້.  

 
ປະໂຫຍດທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີປະສິດ 

ທິພາບ ມີຫຍັງແດ່?  
 

• ການວິໄຈການຕະຫຼາດ ບອກໃຫ້ຮJ້ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຄືແນວໃດ 

• ຄວາມສົມບJນຂອງທໍາມະຊາດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາໄດ້ຮັບການປ`ກປ=ກຮັກສາ 
• ການປ`ກປ=ກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບການຄ*້ມຄອງ ແລະ ມີມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນ

ການປ`ກປ=ກຮັກສາ. 
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• ສະພາບສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນໄດ້ຮັບການປ`ກປ=ກຮັກສາຈາກການປLຽນແປງຢLາງໄວວາ 

• ວັດທະນະທໍາທ້ອງຖ່ິນມີຄ*ນຄ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນ*ລັກຮັກສາ 
• ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດກະຈາຍໄປໃນທ່ົວຂົງເຂດຢLາງມີປະສິດທິຜົນ 

• ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວສJງຂ້ຶນ 

• ທ*ລະກິດຊໍ້າ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເພ່ີມຂ້ຶນ 

• ພາບພົດທ່ີດີຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ 

 
ສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມີຫຍັງແດ່?  

• ທຶນໃນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ : ຕ້ອງການ
ງ ົບປະມານ. ຍິ່ງມີງ ົບປະມານຫຼາຍ ກໍຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການສ້າງແຜນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປ=ນຈິງ. 
ຖ້າຫາກມີງ ົບປະມານຈໍາກັດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຍາກໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານໃສ່ກິດ
ຈະ ກໍາ. 

• ການກໍານົດເປ`້າໝາຍ ແລະ ເປ=ນບJລິມະສິດ: ແຜນພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງການໃຫ້ມີການກໍານົດວ່າອັນໃດເປ=ນແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນວຽກງ່າຍປານໃດ; ມັນໃຊ້ເວລາ ແລະ ການພິຈາລະນາທີ່ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະ 
ວັງສJງ 

• ການບໍລິຫານຜJ້ມີສ່ວນຮ່ວມ: ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນ ແຕ່ລະພາກສ່ວນກໍຕ້ອງການສົ່ງເສີມຂະແໜງການຂອງ

ຕົນ. ຜJ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິຫານ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ ຊຶ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, 
ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມເປ=ນທໍາຂອງທ*ກພາກສ່ວນ. 

 
1.3. ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ມີ 3 ອົງປະກອບສໍາຄັນຄື: 
• ການເງິນ 
• ສັງຄົມ 
• ສະພາບແວດລ້ອມ 

 
ຖ້າຈ*ດໝາຍປາຍທາງມີຄວາມຍືນຍົງເປ=ນເວລາດົນນານ, ອົງປະກອບທັງ 3 ຢLາງຈະຕ້ອງມີການ

ຄ*້ມຄອງຢLາງລະມັດລະວັງ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍທີ່ບັນດາຜJ້ບໍລິຫານຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ

ຄົນເຂົ້າໃຈວ່າການປLອຍໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວເຕີບໂຕ ໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດເປ=ນວິທີການຮັກສາຄວາມຍືນຍົງ

ຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງ. ນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜິດພາດທີ່ສ*ດ, ຄວາມເປ=ນຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ການ
ເຕີບໂຕທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຈະນໍາໄປສJ່ຄວາມຊຸດໂຊມຂອງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. ຄວນຈະ
ຕ້ອງຮັກສາປະລິມານຕົວຈິງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຮັບ 

ປະກັນຄ*ນນະພາບ (ທັງຜJ້ມາທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ)    
 

ວົງຈອນຊີວິດຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ  

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມຍືນຍົງຄົງຕົວເປ=ນເວລາດົນນານ, ຜJ້ບໍລິ 
ຫານຈະຕ້ອງພິຈາລະນາບັນດາແນວຄວາມຄິດຂອງ “ວົງຈອນຊີວິດຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 
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ທ່ຽວ” ຢJLລ*່ມນີ້ແມ່ນແຜນວາດທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວົງຈອນຊີວິດ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ການມີສ່ວນຮ່ວມ : ນີ້ແມ່ນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນໃນຈ*ດໝາຍປາຍທາງທີ່ດຶງດJດນັກທ່ອງທ່ຽວ. ໃນໄລ 

ຍະນີ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມສົນໃຈໃນລະດັບໃດໜຶ່ງຈະຮຽນຮJ້ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ

ຈາກຊ່ອງທາງອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຈາກການໂຄສະນາ (ປ`ກກະຕິແລ້ວຈະມາຈາກ ‘ການເວົ້າປາກຕໍ່ປາກ’ 
ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເບິ່ງໃນຊ່ອງອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນ) ຊຶ່ງໃນຂະນະນັ້ນ, ຈ*ດໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປ=ນທ່ີຮJ້ຈັກຂອງຄົນທ່ົວໄປ.  
 

• ການຄົ້ນພົບ: ຄວາມຮJ້ກ່ຽວກັບຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແຜ່ກະຈາຍອອກໄປ, ນັກທ່ອງ

ທ່ຽວຄົ້ນພົບ ແລະ ຮຽນຮJ້ກ່ຽວກັບດ້ານຕ່າງໆຂອງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂ້ຶນ. 
 

• ການພັດທະນາ: ເມື່ອຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມີຊື່ສຽງຂຶ້ນ ສື່ມວນຊົນເກີດຄວາມສົນໃຈ
ແລະ ນໍາອອກຂ່າວສJ່ສາທາລະນະ ຊຶ່ງເປ=ນການດຶງດJດຄວາມສົນໃຈໃນການລົງທຶນຂອງພາກລັດ 
ແລະ ພາກທ*ລະກິດ . ການໂຄສະນາເກີດຂຶ້ນຢLາງຫຼວງຫຼາຍສາມາດດຶງດJດນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ
ປະເພດ. ເພື່ອຕອບສະໜອງປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເພື່ອເພີ່ມສິ່ງດຶງດJດ
ປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຄວນຈະຕ້ອງມີການລົງທຶນຢLາງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນ

ເວລາ 

ໄລຍະສ*ກງອມ 

ໄລຍະທີບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ອີກ ໄລຍະປ=ບປ*ງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ອີກ 

ລະດັບ

ຂອງອົງ

ປະກອບ

ຂອງ

ຄວາມ

ສາມາດ

ຮອງຮັບ 

 ການພັດທະນາ 

ການມີສ່ວນຮ່ວມ 

ໄລຍະວິກິດການ 

ໄລຍະການຄົ້ນພົບ 

ເວລາ 
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ເລື້ອຍໆຄືການລົງທຶນທ່ີບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ແລະ ຂາດການວາງແຜນທ່ີເໝາະສົມ. 
 
 
 
 
 

ເນື່ອງຈາກໃນປ^້ມຄJ່ມືນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ຊຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງ

ໃນ 3 ປະເພດຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ. 
 

• ໄລຍະສ*ກງອມ : ຈ*ດໝາຍປາຍທາງກ້າວໄປສJ່ໄລຍະຂະຫຍາຍຕົວສJງສ*ດ ຂອງການຮອງຮັບຈໍາ 
ນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີເດີນທາງມາຢdຽມຢາມ, ການໂຄສະນາກໍກ້າວເຂ້ົາສJ່ຈ*ດສJງສ*ດເຊັ່ນດຽວກັນ.   
 

• ໄລຍະວິກິດການ, ໄລຍະທີ່ບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ອີກ ຫຼື ໄລຍະປ=ບປ*ງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຄືນ
ອີກ: ຕໍ່ຈາກໄລຍະສ*ກງອມເປ=ນໄລຍະສ*ດທ້າຍທີ່ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະກ້າວໄປ
ເຖິງຫຼາຍຈ*ດອີງຕາມສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂແຕ່ໃນທ່ີສ*ດກໍຕ້ອງກ້າວໄປເຖິງທາງແຍກ. 
- ມັນອາດກ້າວໄປເຖິງໄລຍະອີ່ມໂຕຖ້າປ=ດໄຈຕ່າງໆທີ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທ່ຽວນັ້ນມີຊື່ສຽງນັ້ນຫມົດໄປ-ຕົວຢLາງ: ທໍາມະຊາດທີ່ເຄີຍງ ົດງາມໄດ້ກາຍມາເປ=ນສະຖານທີ່
ປ*ກສ້າງອາຄານ ແລະ ເປ=ນເຂດການຄ້າ  

- ມັນອາດບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ຕໍ່ໄປອີກ-ໃນຂະນະທີ່ຍັງສ*ກງອມນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງສືບຕໍ່ມາ

ຫຼາຍແຕ່ອາດເຮັດໃຫ້ປະສົບການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວປLຽນແປງໄປ 

- ມັນອາດຈະຖືກປ=ບປ*ງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຄືນອີກ ຫຼື ດີກວ່າເດີມ ຖ້າຫາກປ=ດໄຈຕ່າງໆທີ່ເປ=ນ 

ຕົ້ນສະບັບທີ່ເຄີຍດຶງດJດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການປ=ບປ*ງແກ້ໄຂ ແລະ ໄດ້ຮັບການປ`ກປ=ກຮັກ 

ສາ    

ຖາມຕົນເອງ: ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີທ່ານຮັບຜິດຊອບ ນອນຢJLໃນໄລຍະໃດ ?  
 

ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ?  ຍິ່ງເຂົ້າໃກ້ໄລຍະສ*ກງອມເທົ່າໃດຍິ່ງຄວນຈະຕ້ອງຮີບຮ້ອນປະເມີນ
ຄືນນະໂຍບາຍ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ. ສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງທີ່ເກີດ

ຂຶ້ນໃໝ່ ໄລຍະການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ໄລຍະການຄົ້ນພົບການວາງແຜນ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍໄລຍະ
ຍາວຈະຮັບປະກັນອະນາຄົດທ່ີດີຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງ.  

  

1.4. ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ 
 

ການນໍາໃຊ້ກອບໜ້າວຽກຂອງເຄືອຂ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ຈະເປ=ນປະໂຫຍດຕໍ່ການພິຈາລະນາເຖິງວິທີ
ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ.   
 

ເຄືອຂ່າຍຜະລິດຕະພັນແມ່ນຫຍັງ ?  

ເຄືອຂ່າຍຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງແມ່ນລະດັບຊັບພະຍາກອນທັງໝົດທີ່ມີ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງ 
ການໃນການປະກອບເປ=ນຜະລິດຕະພັນ (ຫຼື ການບໍລິການ) ທີ່ເກີດຈາກແນວຄວາມຄິດ, ໂດຍຜ່ານການ
ອອກແບບ, ການຈັດຫາວັດຖຸດິບ, ນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດເປ=ນສິນຄ້າ ແລະ ອ*ປະກອນທີ່ມະນ*ດສ້າງຂຶ້ນໂດຍ
ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການຜະລິດ, ກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ໃນທີ່ສ*ດກໍແມ່ນ
ການແຈກຢາຍຜະລິດຕະພັນໄປສJ່ລJກຄ້າ. 

 

ບັນທຶກ 
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 ແຜນວາດຕ່ໍໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 3 ອົງປະກອບພ້ືນຖານຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ ການບໍລິ 
ການສະເພາະໃດໜ່ຶງ. 
 

1. ແຫລ່ງທ່ີມາ: ມີວັດຖຸດິບໃດແດ່ທ່ີໃຊ້ເພ່ືອສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ມາຈາກໃສ? 
2. ຜະລິດຕະພັນ: ໃຜເປ=ນຄົນຜະລິດ? ຜະລິດຢJLໃສ ແລະ ຜະລິດຄືແນວໃດ? 
3. ການຕະຫຼາດ: ຜະລິດຕະພັນຖືກໂຄສະນາ ແລະ ຂາຍຄືແນວໃດ, ຢJLໃສ ແລະ ແມ່ນໃຜເປ=ນຜJໂ້ຄສະນາ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ແຜນວາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄືອຂ່າຍຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍJ້ຈາກຫຼາຍອົງ

ປະກອບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ. ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວາມຈິງແລ້ວຍັງ

ມີເຄືອຂ່າຍຜະລິດຕະຂອງພັນຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາ ຫານ, ຜJ້
ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງແຕ່ລະຂະແຫນງຍ່ອຍກໍ່ມີເຄືອຂ່າຍຜະ ລິດຕະພັນ
ຂອງຕົນເອງ.    

 

ໃຫ້ຂໍ້ມJນແລະການສື່ສານ 

ຜະລິດ ການຕະຫຼາດ 
ແຫຼ່ງທີ່ມາ 

ກໍານົດນິຕິກໍາແລະປະຕິບັດມາດຕະກາາຕາມກົດໝາຍ 

ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 

ການປະສານງານ 
ຂໍ້ມJນ 

ທັກສະແລະຄວາມສາມາດ 

ການບໍລິການ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ບັນດາໜ້າວຽກເພື່ອຊຸກຍJ້ 

ຂໍ້ກໍານົດ 

ມາດຕະຖານ 

ກົດໝາຍ 

ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບ 

ລະບຽບການ

ແລະມາດຖານ 
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ແຜນວາດລ*່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍການອົງປະກອບຈໍານວນຫຼາຍທ່ີຊຸກຍJ້ເຄືອຂ່າຍຜະລິດຕະພັນ 
ໂດຍທ່ົວໄປພົບເຫັນໃນລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຜະລິດຕະພັນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 
 

ຂະແໜງການຍ່ອຍການທ່ອງທ່ຽວ: ການວິເຄາະເຄືອຂ່າຍຜະລິດຕະພັນ 

ເຄືອຂ່າຍຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ: ຜJ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. ຜJ້ມສີ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ  

 ທ່ຽວ 

ໃນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ພາກລັດມີບົດບາດ 

ນໍາພາໂດຍໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃນການຄ*້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. ອົງການຄ*້ມຄອງນັ້ນຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ 
ແລະ ຄ*້ມຄອງໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງກອນອື່ນຈາກພາກລັດ ແລະ ຜJ້ຕາງໜ້າຈາກພາກທ*ລະກິດ. ການສື່ສານ 
ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີຂອງຜJ້ມີບົດບາດທັງໝົດແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປ=ນ ແລະ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງ
ກອນທ່ີເປ=ນຜJ້ນໍາພາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 

 

 ເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນ: ຄະນະກໍາມະ
ການຊີ້ນໍາການຄ*້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຈາກ 3 ກ*່ມດັ່ງນີ້: ອົງກອນທ່ອງທ່ຽວ, 
ຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກລັດ ແລະ ຜJ້ຕາງໜ້າຈາກພາກທ*ລະກິດ.   
 

ພາກລັດ 

ຈໍານວນຂອງອົງກອນພາກລັດ/ກົມກ່ຽວຂ້ອງຈະມີຈໍານວນເທົ່າໃດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງປະເທດ 
ແລະ ຂົງເຂດ. ໂດຍທົ່ວໄປອົງກອນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມ
ຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ອາດມີລາຍຊື່່ຕົວຢLາງລ*່ມນີ້. ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພາກລັດທີ່ຮັບຜິດ 

ຊອບການທ່ອງທ່ຽວ ມັກຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ, ສວນສາທາລະນະ ຫືຼ ສະຖານທ່ີພັກຜ່ອນ ເຊັ່ນ: 

ການ

ຕະຫລາດ 
ແລະ ການ
ໂຄສະນາ

ການ

ຄົມມະນາຄົມ: 
ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ

ການຄົມ

ມະນາຄົມ: 
ທ້ອງຖ່ິນ

ການ

ບໍລິການ: ທີ່
ພັກ ແລະ 
ອາຫານ

ກິດຈະກໍາ

ງານວາງສະແດງ 
ການປະຊາສໍາ

ພັນ 
ບໍລິສັດທ່ອງ

ທ່ຽວ 
ສື່ມວນຊົນ 
ຂະແໜງໂຮງ

ແຮມຜJ້ສະໜອງ

ການຂົນສົ່ງ 
ເວົ້າປາກຕໍ່ປາກ 
 

ການບໍລິການ

ລົດເມ ແລະ  
ລົດໃຫ້ເຊົ່າ 
ລົດໄຟ 
ສາຍການບິນ

ສາກົນ 
ເຮືອກໍາປ=່ນ ແລະ 
ເຮືອສໍາລານ 
 

ລົດຖີບໃຫ້ເຊົ່າ 
ເຮືອ 
ເຮືອກາໂນ 
ລົດໃຫຍ່ໃຫ້ເຊົ່າ 
ລົດຈັກໃຫ້ເຊົ່າ 
ແທັກຊີ 
ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 
ຕ*ກໆ 
ລົດຕJ້ນ້ອຍ 
 

ຮ້ານກິນດຶ່ມ 
ລີສອດແຄມ

ທະເລ 
ທີ່ພັກເຊົາ 
ຮ້ານຂາຍອາຫານ

ແຄມທາງ 
ເຮືອນພັກ 
ຫໍພັກ 
ໂຮງແຮມ 
ຮ້ານອາຫານ 
 

ຄJຝYກກິລາ 
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຍ່າງປLາ 
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ 
ເຮືອກາໂນ ແລະ ລົດຖີບ

ໃຫ້ເຊົ່າ 
ຂອງທີ່ລະນຶກ ແລະ ເຄື່ອງ
ຫັດຖະກໍາ 
ຮ້ານຄ້າ 
ຜJ້ບໍລິການແຄມທະເລ 
ກິດຈະກໍາທາງວັດທະນະທໍາ 
ໂຮງຮຽນສອນເຮັດເຂົ້າ

ໜົມ 
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• ການທ່ອງທ່ຽວ, ສວນສາທາລະນະ, ສະຖານທ່ີພັກຜ່ອນຍ່ອນອາລົມ 

• ອ*ດສາຫະກໍາການຂົນສົ່ງ 

• ການລົງທຶນ 

• ການພັດທະນາເສດຖະກິດ 

• ຜJ້ອອກແຮງງານ/ບ*ກຄະລາກອນ 

• ການພັດທະນາຊົນນະບົດ 

• ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ສະໜອງຫລັກສJດການຮຽນ-ການສອນການທ່ອງ 
ທ່ຽວ 
 

ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການທ່ອງທ່ຽວຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງລວມມີການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ 

ຜJ້ຕາງໜ້າພາກລັດທີ່ມີລາຍຊື່ຂ້າງເທິງ. ຄະນະກໍາມະການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບການ
ຮ່ວມມືຢLາງໃກ້ຊິດຈາກພາກເອກະຊົນ.  
 
ພາກເອກະຊົນ/ພາກທ*ລະກິດ 

 ລ*່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢLາງຂອງຜJ້ຕາງໜ້າຈາກພາກເອກະຊົນ/ພາກທ*ລະກິດ:  

•  ສະຖານທ່ີພັກແຮມ (ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ເຮືອນພັກແຮມນໍາປະຊາຊົນ) 
• ທ*ລະກິດບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດ່ືມ 

• ການຂົນສົ່ງ ແລະ ທ*ລະກິດການເດີນທາງ 
• ຜJ້ຂາຍ ແລະ ຜJ້ສ້າງລາຍການຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ: ຕົວແທນການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິສັດທ່ອງ

ທ່ຽວ ແລະ ອ່ືນໆ 

• ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ (ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດທີໄດ້ຮັບການຄ*້ມຄອງ, ເຊັ່ນ: ນໍ້າ
ຕົກ ແລະ ອະນ*ສາວະລີ) 

• ຜJ້ຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ (ຜະລິດຕະພັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ລວມມີເຄື່ອງຫັດຖະກໍາທີ່ສາມາດຂາຍໃຫ້ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ) 

• ສະມາຄົມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ (ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ທ*ລະກິດການທ່ອງ 
ທ່ຽວ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ຜJ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ ແລະ ອ່ືນໆ) 

 

1.6. ຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ 
ຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີພາກສ່ວນພື້ນຖານຄື: (1) ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ

(2) ການຂົນສົ່ງ, (3)ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ (4) ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ. ແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ຕິດ

ພັນນີ້ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ມັນຍັງມີບົດ 

ບາດສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຜJ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງເຫລົ່ານີ້ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເຂົ້າໃນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມ
ຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ.  

 

ມີຄວາມສໍາຄັນເປ=ນຢLາງຍິ່ງທີ່ເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການ 

ທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢLາງຫ້າວຫັນເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ການຕອບສະໜອງການສອດຄ່ອງ

ລະຫວ່າງ “ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ” ແລະ “ການຕອບສະໜອງ”. ໂດຍສະເພາະ ຜ້ Jວາງແຜນ
ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈ “ອັດຕາສ່ວນການພັກແຮມ” ທັງໝົດຂອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃນຈ*ດໝາຍປາຍທາງການ 
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ທ່ອງທ່ຽວ. ນີ້ແມ່ນຄໍານວນມາຈາກການເອົາຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທັງຫມົດ ຫານໃຫ້ຈໍານວນຕຽງນອນ 
ສໍາລັບຊ່ວງເວລາໃດໜ່ຶງ (ເດືອນ, 3 ເດືອນ ຫືຼ 1 ປc) 

 

ສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ການຕິດຕາມຈໍານວນຫົວໜ່ວຍທ*ລະກິດ ແມ່ນ
ການວິທີການປະຕິບັດທີ່ດີຂອງການຄ*້ມຄອງ. ຈາກການຕິດຕາມທ່າອ່ຽງການຕະຫຼາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທິມ
ງານບໍລິຫານສາມາດຕັດສິນໃຈຖືກຕ້ອງວ່າ ຈະກໍານົດນະໂຍບາຍ ຫຼື ເກັບພາສີ ຄືແນວໃດ ອາດຈໍາເປ=ນ
ຕ້ອງໄດ້ຊັ່ງຊາລະຫວ່າງ ຄວາມດ*່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງສະເພາະສໍາລັບແຕ່ລະ

ຂະແໜງການຍ່ອຍ. 
 
 

 
 
 
 

 
1. ໃຊ້ 4 ຕາຕະລາງລ*່ມນີ້ເພື່ອກໍານົດວ່າທ່ານມີຂໍ້ມJນຫຼາຍເທົ່າໃດໃນປະຈ*ບັນ ສໍາລັບ 4 ຂະແໜງ 

ການຍ່ອຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ. 
2. ຕ່ືມໃສ່ຖ້າເຫັນວ່າຍັງບໍ່ຄົບໃນລາຍການ ໃນບ່ອນວ່າງທ່ີກໍານົດໄວ້.  

 

  

ຕາຕະລາງ 1 1.6.1: ອ*ດສາຫະກໍາກ່ຽວຂ້ອງ : ສະຖານທ່ີພັກເຊົາ 

ສະຖານທ່ີພັກເຊົາ 

ປະເພດຂອງສະຖານທ່ີພັກເຊົາ ຈໍານວນທ*ລະກິດ ຈໍານວນຕຽງນອນ 

ໂຮງແຮມ   

ເຮືອນພັກ   

ບ່ອນພັກສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວເປdກະເປ`າ /ຫໍພັກ   

ພັກແຮມນໍາເຮືອນປະຊາຊົນ    

ຄາລາວານ/ແຄມປZງ   

ຫໍພັກນັກສຶກສາ   

ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ   

ອາພາດເມັນ   

ອ່ືນໆ   

ອ່ືນໆ   

ທັງໝົດ   

ບັນທຶກ 
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ຖ້າຫາກຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານບໍ່ມີກົນໄກການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນ

ການເກັບກໍາຂໍ້ມJນຈໍານວນໂຮງແຮມ ແລະ ຈໍານວນຕຽງ, ຕ້ອງຈັດຕັ້ງການປYກສາຫາລື ວິທີການສ້າງ ຫຼື 
ປ=ບປ*ງກົນໄກເຫ່ົຼານີ້: 

 

ຕາຕະລາງທີ 1.6.2: ຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ-ການຂົນສົ່ງ 

ການຂົນສົ່ງ 

ປະເພດການຂົນສົ່ງ ຈໍານວນທ*ລະກິດ 

ແທັກຊີ/ຕ*ກໆ   

ລົດຕJ້ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຮືອທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຊົ່າ   

ບໍລິສັດລົດຕJ້ຮັບ-ສົ່ງ  

ລົດຮັບ-ສົ່ງສະໜາມບິນ  

ລົດເກັງ ແລະ ລົດຕJ້ໃຫ້ເຊົ່າ  

ລົດໄຟ  

ເຮືອເໝົາລໍາເປ=ນທ່ຽວ ແລະ ເຮືອສໍາລານ  

ເຮືອໂດຍສານ ແລະ ການບໍລິການທາງເຮືອ  

ບໍລິສັດລົດທ່ອງທ່ຽວ  

ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ   

ອ່ືນໆ  

ລວມທັງໝົດ  

  

ບັນທຶກ 
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ຕາຕະລາງ 1.6.4: ຂະແໜງການຍ່ອຍການທ່ອງທ່ຽວ-ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ 

ກິດຈະກໍາ 

ປະເພດກິດຈະກໍາ ຈໍານວນທ*ລະກິດ 

ຍ່າງຂ້ຶນພJ/ຍ່າງປLາ  

ປcນຜາ/ພJ  

ຂ່ີເຮືອ-ຊະນິດຕ່າງໆ  

ການໂດດ  

ຂ່ີເຮືອກາໂນ, ເຮືອກາຍັກ  

ຕາຕະລາງ 1.6.3: ຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ-ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ 

ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ 

ປະເພດຂອງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຈໍານວນທ*ລະກິດ 

ສະຖານບັນເທີງ ຫືຼ ມ່ວນຊື່ນ/ສວນສະໜ*ກ/ສJນກາງແຫ່ງຄວາມບັນເທິງ  

ຫ້ອງວາງສະແດງຮJບພາບ  

ອາຄານປະຫວັດສາດ/ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ  

ໂຮງງານອ*ດສາຫະກໍາ (ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງດ່ືມ, ເຫລົ້າວາຍ)   

ປະສົບການທາງວັດທະນະທໍາ  

ຫໍພິພິດທະພັນ  

ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ (ຖ້ໍາ, ແມ່ນໍ້າ, ໜອງ ແລະ ພJເຂົາ)  

ສວນທໍາມະຊາດ/ສວນສັດ/ສັດປLາ/ສວນສັດນໍ້າ)  

ສິ່ງດຶງດJດດ້ານການຂົນສົ່ງ(ລົດໄຟ, ການເດີນທາງທາງເຮືອ, ການເດີນທາງ

ທາງອາກາດ)  
 

ອ່ືນໆ  

ລວມທັງໝົດ  
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ຂ່ີລົດຖີບ/ຂ່ີລົດຖີບຂ້ືນພJ  

ການດໍານໍ້າ (scuba or snorkel)  

ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນ*ລັກ  

ຫາປາ  

ຂ່ີກະເຊົ້າ  

ກິລາກ໊ອບ  

ຂ່ີມ້າ  

ຂ່ີບອນລJນ   

ລ່າສັດ ແລະ ຍິງປ^ນ   

ໂດດຈ້ອງ ແລະ ລອຍອາກາດ  

ລ່ອງແກ້ງ ແລະ ກະດານໂຕ້ຄື້ນແມ່ນໍ້າ  

ການເດີນທາງດ້ວຍການຍ່າງ, ຍ່າງປLາ,   

ບ້ານວັດທະນະທໍາ-ການຟdອນ  

ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງສາດສະຫນາ  

ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວມໍລະດົກ  

ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສະຫນາມຮົບ, ເຂດປdອມທະຫານດ່ານໜ້າ 

ແລະ ອ່ືນໆ 
 

ອ່ືນໆ  

ລວມທັງໝົດ  

 
 
 
 
 

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີຂ້ໍມJນທ່່ີຕ້ອງການສໍາລັບ 4 ຕາຕະລາງນີ້ ໃຫ້ຖາມຕົນເອງຄືດ່ັງລ*່ມນີ້: 

1. ຂ້ໍມJນນີ້ມີປະໂຫຍດສໍາລັບພວກເຮົາບໍ?  
2. ຖ້າມີ, ພວກເຮົາຈະເອົາຂ້ໍມJນມາໄດ້ຄືແນວໃດ? 

3. ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມJນເຂົ້າໃນການປ=ບປ*ງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຮົາຄື

ແນວໃດ?   

ບັນທຶກ 
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ພາກທີ 2: ອົງປະກອບຂອງການ
ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງ
ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

21 
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ພາກທີ 2: ອົງປະກອບຂອງການພັດທະນາ, ສົ ່ງເສ ີມ  ແລະ ຄ* ້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ 

 
 
2.1. ການບໍລິຫານໂຄງສ້າງການພັດທະນາ, ສົ່ ງເສີມ  ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ 

ຮJບແບບດ່ັງເດີມການບໍລິຫານໂຄງສ້າງການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 
ທ່ຽວແມ່ນ : 
 

a. ນໍາພາໂດຍພາກລັດໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກທ*ລະກິດ/ເອກະຊົນດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຫົວຂ້ໍຜJ້ທ່ີມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງ. 

b. ປະກອບມີຂະບວນການວາງແຜນ 
 

ຂ້ັນຕອນການວາງແຜນ: 
 
 ໜ້າວຽກເບື້ອງຕ້ົນຂອງຄະນະກໍາມະການເຄື່ອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຈະຕ້ອງມີການປະເມີນສະພາບໃນປະຈ*ບັນໂດຍການນໍາໃຊ້ຫຼາຍຮJບແບບທ່ີຖືກກໍານົດຂ້ຶນເພ່ືອ

ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈສະພາບການໃນປະຈ*ບັນຢLາງເລີກເຊີ່ງ ແລະ ທ່ົວເຖິງ.  
 

 
1. ນີ້ແມ່ນການປະເມີນເຄືອຂ່າຍສະໜອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ສໍາລັບອົງປະກອບຕ້ົນຕໍຂອງຈ*ດ   ໝ

າຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຕ່ືມຕາຕະລາງລ*່ມນີ້: 
2. ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການປະເມີນສະພາບການໃນປະຈ*ບັນເຊີ່ງຊີ້ບອກລະດັບປະລິມານ 

ແລະ ຄ*ນນະພາບຂອງອົງປະກອບຫັຼກຂອງເຄືອຂ່າຍສະໜອງຜະລິດຕະພັນຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ. 

 

 
 
 

ຈ*ດປະສົງ: 
- ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຢLາງລະອຽດເລິກເຊິ່ງ ໃນດ້ານຕ່າງໆກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງ

ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. 
- ເພ່ືອໃຫ້ຮJ້ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ, ລາຍການກວດກາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທ່ີດີ 

ຄJ່ມືການຝYກອົບຮົມ 02: 
- ຈໍານວນຫົວຂ້ໍຕ່າງໆໃນພາກນີແ້ມ່ນອີງໃສເ່ນື້ອໃນຂອງປ^ມ້ຄJ່ມຝືYກອົບຮົມ 02 ຕ້ັງແຕ່ບົດທີ 2 ເປ=ນຕ້ົນໄປ. 
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ຕາຕະລາງ 2.1.1 ການປະເມີນເຄືອຂ່າຍສະໜອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ 

 
ລາຄາມJນ

ຄ່າ 
ຊັບພະຍາ 
ກອນມະນ*ດ 

ເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດໄດ້ຄື

ແນວໃດ 
ຮJບແບບການແຂ່ງຂັນ 

ໂອກາດ ແລະ ຂໍ້
ຈໍາກັດສໍາລັບການ

ປ=ບປ*ງ 

ຕົວຢLາງຂໍ້ມJນທີ່

ຄັດເລືອກ 

ດີເລີດ  
ດີຫຼາຍ 
ດີ  
ອ່ອນ 

ດີເລີດ  
ດີຫຼາຍ 
ດີ  
ອ່ອນ 

ຂາຍຍ່ອຍ 
ຂາຍສົ່ງ 
ການຂາຍໂດຍກົງໃຫ້

ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢLາງ

ຊັດເຈນ  

ຄ້າຍຄືກັນ 

ມີຄວາມແຕກຕ່າງໜ່ອຍ 

ບໍ່ມີການແຂງຂັນໄດ້ 

ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບ

ຂັ້ນຕອນ, 

ງ ົບປະມານ   

ການຄ*້ມຄອງ 

ຈ*ດໝາຍປາຍ

ການທ່ອງທ່ຽວ

ໂດຍລວມ 

     

ໂຮງແຮມ

ລະດັບຫຼູຫຼາ 

     

ໂຮງແຮມລະດັບ

ປານກາງ 

     

ໂຮງແຮມລະດັບ

ປະຍັດ 

     

ອ າຫ ານ  ແ ລ ະ 

ເຄື່ອງດື່ມ 

     

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ      

ສ*ນການຄ້າ      

ສະຖານບັນເທີງ      

ການຄົມມະນາ 

ຄົມຂົນສົ່ງ 
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ຂໍ ້ມ Jນຂ ່າວສ ານ

ການທ ່ອ ງທ ່ຽວ 

(ສະໜອງຂໍ ້ມ Jນ

ຂ ່າວສານ  ແລະ 

ສິ ່ງ ອໍ າ ນ ວ ຍ

ຄວາມສະດວກ) 

     

ການນໍາສະເໜີຂໍ້

ມJນ (ພະນັກ 

ງານນໍາທ່ຽວ, 

ການນໍາສJນຂໍ້

ມJນຂ່າວສານ

ການ ທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ປdາຍຊີ້

ບອກ) 

     

 
 
ການວິເຄາະດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ດ້ານເທັກໂນໂລຊີ (PEST) ແລະ ການ
ວິເຄາະຈ*ດດີ, ຈ*ດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ສີ່ງທ້າທາຍ (SWOT). 
 

ຄຽງຄJ່ກັບການປະເມີນເຄື່ອຄ່າຍຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ, ການວິເຄາະທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະ 
ກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (PEST) ແລະ ການວິເຄາະຈ*ດດີ, ຈ*ດອ່ອນ, ໂອກາດ, ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ 
(SWOT) ແມ່ນເຄື່ອງມືການປະເມີນທ່ີມີປະໂຫຍດຫຼາຍ. ສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມ
ຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວສາມາດດໍາເນີນແຕ່ລະຮJບແບບການວິເຄາະໄດ້ໃນທ*ກເວລາໂດຍບໍ່ຈໍາເປ=ນ

ຕ້ອງໃຊ້ງ ົບປະມານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການປະເມີນທັງ 3 ຮJບແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຫັນໄດ້
ພາບລວມຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະພາບການບໍລິຫານໂຄງສ້າງໃນປະຈ*ບັນ. ຮJບແບບການ
ວິເຄາະ PEST ແລະ SWOT ເປ=ນເຄືອງມືທ່ີທັງນໍາໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບການປYກສາຫາລືລະດົມແນວຄິດ

ເປ=ນກ*່ມ ແລະ ການປYກສາຫາລືດ່ັງກ່າວຄວນໃຫ້ຜJ້ປະສານງານເພ່ືອນໍາພາການປYກສາຫາລື ແລະ ບັນທຶກຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນ. 
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ການວິເຄາະເຫ່ົຼານີ້ ແມ່ນຂ້ືນກັບ 2 ປ=ດໃຈອັດຕະວິໃສຄື: 1: ຜົນຂອງການວິເຄາະຈະຂ້ຶນກັບຜJ້ເຂ້ົາຮ່ວມ

ໃນການສົນທະນາ ແລະ 2: ແມ່ນກ*່ມສົນທະນາຈະມີຜົນໄດ້ຮັບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ການວິເຄາະ PEST ແມ່ນການ
ວິເຄາະປ=ດໃຈພາຍນອກ ແລະ SWOT  ແມ່ນການວິເຄາະທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

 

ການວິເຄາະ PEST: 
 

ການວິເຄາະ PEST ເປ=ນການວັດແທກປ=ດໃຈທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີທ່ີຕິດພັນກັບອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

1. ດໍາເນີນການລະດົມແນວຄວາມຄິດຮ່ວມກັນກັບສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍ ຂອງອົງກອນທ່ານ 
2. ສໍາເລັດການວິເຄາະ PEST ຕາມປ=ດໃຈພາຍນອກທ່ີສົ່ງຜົນຕ່ໍຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ໃຫ້ເບິ່ງ

ໂດຍພາບລວມແຕ່ບໍ່ແມ່ນຂ້ຶນກັບຄວາມສົນໃຈ ຫືຼ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງສະມາຊິກເຄື່ອຂ່າຍຜJ້ໃດຜJໜ່ຶ້ງ. 
3. ຂຽນຄືນຕາຕະລາງວິເຄາະ PEST ຂ້າງລ*່ມນີ້ໃສ່ໃນເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່. 
4. ຊຸກຍJ້ໃຫ້ຜJ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ*ກໆຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃສທັ່ງ 4 ດ້ານ. 
5. ທົບທວນຄືນ ແລະ ປYກສາຫາລືທ*ກຄໍາຄິດເຫັນຂອງແຕ່ລະຄົນ ສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍ. 

 

ຕາຕະລາງ 2.1.2. ຕົວຢLາງບົດວິເຄາະປ=ດໃຈພາຍນອກ 

ປ=ດໃຈທາງດ້ານການເມືອງ (ລວມມີລະບຽບກົດ 
ໝາຍຕ່າງໆ) 

ປ=ດໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ລະບຽບການກ່ຽວກັບສິ ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນະໂຍ 
ບາຍພາສີອາກອນ 
ຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ລະບຽບການຄ້າສາກົນ 
ກົດໝາຍຂ້ໍບັງທາງສັນຍາບັງຄັບໃຊ້ 
ກົດໝາຍແຮງງານ  
ຄວາມໜ້ັນຄົງທາງດ້ານການເມືອງ  
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ. 

ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ  
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ສະກ*ນ
ເງິນ ການໃຊ້ຈ່າຍງ ົບປະມານຂອງພາກລັດ 
ພາສີອາກອນ 
ອັດຕາແລກປLຽນ 
ອັດຕາເງິນເຟc້ 
ຄວາມເຊື່ອໜ້ັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ປ=ດໃຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ປ=ດໃຈທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງລັດຖະບານ 
ການກະຈາຍລາຍໄດ້ຂອງພົນລະເມືອງ 
ອັດຕາເພ່ີມຂ້ຶນຂອງປະຊາກອນ 
ສັດສ່ວນຂອງອາຍ* 
ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ 
ການປLຽນແປງວິຖີຊິວິດ 
ວຽກ/ອາຊີບ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜJ້ເດີນທາງ
ມາພັກຜ່ອນ 
ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜJ້ປະກອບການ 

ຜົນການສໍາຫລວດການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ  
ການລົງທຶນໃໝ່ ແລະ ການພັດທະນາສີ່ງໃໝ່ໆ 
ວົງຈອນຊີວິດ ແລະ ລະດັບການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ. 
ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ລາຄາ 
ການປLຽນແປງຂ້ໍມJນຂ່າວສານດ້ານເທັກໂນໂລຊີ 
ການປLຽນແປງທາງດ້ານອິນເຕີເນັດ  
ການປLຽນແປງຂອງລະບົບເທັກໂນໂລຊີທາງມືຖື. 

ບັນທຶກ 
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ການສຶກສາ 
ຄ່ານິຍົມ ແລະ ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ 
ການຮັກສາສ*ຂະພາບ 
ຄວາມຮJ້ສຶກປອດໄພ. 
 
 

ການວິເຄາະ SWOT  
 

ແມ່ນການວິເຄາະໃນລັກສະນະດຽວກັນແຕ່ມີປ=ດໃຈການວິເຄາະທ່ີແຕກຕ່າງກັນການວິເຄາະນີ້ເປ=ນ

ການວິເຄາະຈ*ດແຂງ, ຈ*ດອ່ອນໂອກາດ ແລະ ສີ່ງທ້າທາຍຂອງອົງກອນ. 
 

ການວິເຄາະຈ*ດແຂງ ແລະ ຈ*ດອ່ອນ ແມ່ນການວິເຄາະປ=ດໃຈພາຍໃນຂອງອົງກອນໃນຂະນະດຽວ
ກັນໂອກາດ ແລະ ສີ່ງທ້າທາຍແມ່ນວິເຄາະປ=ດໃຈພາຍນອກທ່ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍອົງກອນ. ຈ*ດແຂງ ແລະ ຈ*ດ
ອ່ອນແມ່ນປ=ດໃຈພາຍໃນທ່ີອົງກອນສາມາດຄວບຄ*ມໄດ້ສ່ວນສີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດແມ່ນປ=ດໃຈພາຍ
ນອກອົງກອນທ່ີຄວບຄ*ມໄດ້ຍາກ.  
 
 
 
 
 

1. ດໍາເນີນການລະດົມແນວຄວາມຄິດຮ່ວມກັນກັບສະມາຊີກເຄືອຂ່າຍ (ໃຫ້ສະມາຊີກຜJ້ໜ່ືງເປ=ນຜJ້ປະສານ

ງານນໍາພາ) 
2. ສໍາເລັດການວິເຄາະ SWOT ຕາມປ=ດໃຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ທ່ີສົ່ງຜົນຕ່ໍຈ*ດໝາຍປາຍທາງການ 

ທ່ອງທ່ຽວແຕ່ຕ້ອງແມ່ນຄວາມຄິດລວມຂອງສະມາຊິກ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງໃຜຜJ້ໜ່ືງທ່ີຊັກຈJງໃຫ້

ຜJ້ອ່ືນເຫັນດີນໍາ. 
3. ຂຽນຄືນຕາຕະລາງວິເຄາະ SWOT ຂ້າງລ*່ມນີ້ໃສ່ໃນເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່. 
4. ຊຸກຍJ້ໃຫ້ຜJ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ*ກໆຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃສທັງ 4 ດ້ານ. 
5. ທົບທວນຄືນໃນບົດສົນທະນາໃນທ*ກໆຄໍາຄິດເຫັນຂອງແຕ່ລະຄົນ. 

ຕາຕະລາງ 2.1.3 ບົດວິເຄາະປ=ດໃຈພາຍນອກ 

ປ=ດໃຈທາງດ້ານການເມືອງ 7 (ລວມທັງລະບຽບກົດ
ໝາຍຕ່າງໆ) ປ=ດໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

 
 

 

ປ=ດໃຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ປ=ດໃຈທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີ 
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ຕາຕະລາງ 2.1.4. ຕົວຢLາງບົດວິເຄາະຈ*ດດີ, ຈ*ດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ 

ຈ*ດດີ ຈ*ດອອ່ນ 

ພະນັກງານມີຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານດີ 
ມີສາຍສໍາພັນທ່ີດີກັບທ*ລະກິດຕ່າງໆໃນອ*ດສາຫະກໍາ

ການທ່ອງທ່ຽວ 
ມີສັນຍາລັກທ່ີເປ=ນເອກະລັກເຂ້ັມແຂງ ແລະ ເປ=ນທ່ີ
ຮJ້ຈັກ 
 

ຂາດບ*ກຄະລາກອນທ່ີມີສີມືພາຍໃນອົງກອນ 
ພາບພົດດ້ານການບໍລິການທ່ີບໍ່ດີ 
ສັນຍາລັກທ່ີເປ=ນເອກະລັກບໍ່ເປ=ນທ່ີຮJ້ຈັກຂອງ

ສາກົນ 
ຂາດງ ົບປະມານ 
ບໍ່ມີແຜນພັດທະນາຈ*ດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບໃໝ່ໆ 
ບໍ່ມີການເກັບກໍາຂ້ໍມJນສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ

ໃນພ້ຶນທ່ີ (ພາກພ້ືນ) 
ໂອກາດ ສິ່ງທ້າທາຍ 

ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ສໍາລັບການສື່ສານຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
ວິທີການໃໝ່ໆຂອງຜJ້ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ,
ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 
ທ່ຽວ 
ຄວາມໜ້ັນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ບັນຍາກາດ
ທາງດ້ານການເມືອງ. 
ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ

ອ່ືນ. 
ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດ. 
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສາກົນດ້ານຜະລິດຕະພັນ

ແລະການບໍລິການ ”ສີຂຽວ”. 
ການປ=ບປ*ງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີໃຫ້ດີ

ຂ້ືນ. 
ງານມະຫະກໍາລະດັບໃຫຍ່ທ່ີຈະຈັດຂ້ຶນ. 
ການລົງທຶນໃນອ*ດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ວິກິດການທາງດ້ານການເງິນຂອງໂລກ 
ການແຂ່ງຂັນໃນພາກພ້ືນ 
ການກໍ່ອາດຊະຍາກໍາ 
ການສະໜອງພະລັງງານບໍ່ພຽງພໍ 
ຂາດແຮງງານທ່ີມີທັກສະທ່ີສະໜອງໃຫ້ອ*ດສາຫະກໍາ 
ຂາດການເກັບກໍາສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ຕາຕະລາງ 2.1.5. ບົດວິເຄາະຈ*ດດີ, ຈ*ດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ສີ່ງທ້າທາຍ 

ຈ*ດແຂງ ຈ*ດອອ່ນ 

 
 

 

ໂອກາດ ສິ່ງທ້າທາຍ 

  



 

ILO – ASEAN Small Business Competitiveness Programme 25 

2.2. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 

ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີດີ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງນັ້ນ
ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜJນຢLາງຈິງໃຈເຂ້ົາໃນວຽກງານ

ການທ່ອງທ່ຽວ ຢJLຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນຖານະເປ=ນຜJ້ບໍລິຫານຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ມີ
ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທ່ີຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈບົດບາດຂອງຊຸມຊົນຕ່ໍກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຢJLໃນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ຕ້ອງຮJ້ປະເມີນວ່າອັນໃດເປ=ນຂ້ໍດີທ່ີມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຂ້ໍເສຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວຢLາງແທ້ຈິງຕ່ໍຊຸມຊົນ. 

ຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທ່ີແນ່ນອນ , ແຕ່ມັນກໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງງ ົບປະມານມາກ່ຽວຂ້ອງ.
ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນການບໍລິການກັບທ່ີ ທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕ້ອນຮັບຢLາງມີໄມຕີຈິດ ແລະ ອົບອ*່ນຂອງຊຸມຊົນ
ຕ່ໍຜJ້ມາຢdຽມຢາມ. ສໍາລັບຊຸມຊົນທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜJນຕ່ໍວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຕ້ອນຮັບຜJ້ທ່ີມາ
ຢdຽມຢາມດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຈະຕ້ອງເປcດໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ ແລະ ຮັບຮJ້ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດທ່ີ

ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ. 

 
 
 

 

 ນີ້ແມ່ນລາຍການກວດກາແບບງ່າຍໆ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃນການປະເມີນກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິຂອງຊຸມ
ຊົນຕ່ໍກັບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າຢJLໃນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ. 

 
ຕາຕະລາງ 2.1.6: ລາຍການກວດກາທັດສະນະຄະຕິຂອງຊຸມຊົນ 

ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ: ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແນ່ໃຈ 

ມີຄວາມຮັບຮJ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການທ່ອງທ່ຽວ    

ເຊື່ອວ່າການທ່ອງທ່ຽວມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກຕ່ໍໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມຂອງ

ຕົນ 
   

ເຊື່ອວ່າການທ່ອງທ່ຽວມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກຕ່ໍສິ່ງແວດລ້ອມ    

ຮJ້ສຶກວ່າໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈສໍາລັບການພັດທະນາ

ການທ່ອງທ່ຽວ 
   

 
ນີ້ເປ=ນຂ້ໍມJນທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ

ຢLາງມີປະສິດທິຜົນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຄໍາຕອບ ບໍ່ແມ່ນ ຫືຼ ບໍ່ແນ່ໃຈ ໃນຫົວຂ້ໍໃດໜ່ຶງ ຂອງ 4 ຫົວຂ້ໍນັ້ນ, ທ່ານມີ
ຄວາມຈໍາເປ=ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດການສຶກສາ-ວິໄຈ ໂດຍສະເພາະການເກັບກໍາຂ້ໍມJນພ້ືນຖານທ່ີຈໍາເປ=ນຕ່າງໆ ເພ່ືອການສ້າງ
ແຜນການຍ*ດທະສາດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸມຊົນ. 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນທ່ີອາດຈະໄດ້ຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ: 
•  ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 
•  ສ້າງເງື່ອນໄຂເອ້ືອອໍານວຍສໍາລັບການລົງທຶນ 

ລາຍການກວດກາ 
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•  ມີສ່ວນຮວ່ມໃນການຄ*້ມຄອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຕ່າງໆ 
•  ຊຸກຍJ້ທ*ລະກິດທ້ອງຖ່ິນ 
•  ປ`ກປ=ກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ 
•  ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນມີການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ 
•  ສົ່ງເສີມການອະນ*ລັກ ແລະ ປ`ກປ=ກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ້ອງຖ່ິນ 
•  ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃໝ່ໆ 
•  ເສີມສ້າງຄວາມພາກພJມໃຈຂອງຊຸມຊົນ 

 

ຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນຈາກການທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ: 
• ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີມາຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມແອອັດ 
•  ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ 
•  ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ພາສີສJງຂ້ຶນ 
•  ການຈໍລະຈອນແອອັດຂ້ຶນຕ່ືມ 
•  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສJງຂ້ຶນ 
•  ມີການພັດທະນາສີງ່ອ່ືນເພ່ີມເຕີມ 

 

ທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ 
ການຊອກຮJ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຊຸມຊົນຕ່ໍກັບການທ່ອງທ່ຽວ (ຫືຼ ຂົງເຂດ/

ບັນຫາອ່ືນໆ) ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ຄວນຄໍານຶງວ່າທັດສະນະຂອງຊຸມຊົນສາມາດຮJ້ໄດ້ຜ່ານຫຼາຍ
ຊ່ອງທາງເຊັ່ນ: 

ຕາຕະລາງ 2.1.7: ທັດສະນະຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມJນ ປະເພດຂອງຂ້ໍມJນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອຊອກຫາຈາກແຕ່ລະແຫ່ຼງຂ້ໍມJນ 

ຜJ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນທ່ີຖືກຄັດ

ເລືອກ 

ທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜJ້ທ່ີສາມາດໃຫ້ຂ້ໍມJນໄດ້ 
ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຈ່າຍທ່ົວໄປ 
ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານສາທາລະນະ 
ການສຶກສາພາກລັດທ່ີຊຸກຍJ້ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 

ກ*່ມຄົນຢJLໃນຊຸມຊົນ 
ບັນຫາພ້ືນຖານພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ (ຕົວຢLາງ: ບ່ອນຈອດລົດ,ຄວາມແອອັດ, 
ການພັດທະນາ, ການສະໜອງການບໍລິການ, ມົນລະຜິດ) 

ກ*່ມຄົນທ່ີມີຄວາມສົນໃຈ

ສ່ວນຕົວ 

ບັນຫາທ່ີຕິດພັນກັບຄວາມສົນໃຈ, ການເຂ້ົາເຖິງພ້ືນທ່ີສໍາລັບການພັກຜ່ອນ
ຢLອນອາລົມ, ການປ`ກປ=ກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ອ່ືນໆ. 

ຜJ້ນໍາໃນຂະແໜງການທ່ອງ

ທ່ຽວ 

ຜົນກໍາໄລຂອງທ*ລະກິດ 
ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນ ແລະ ການພັດທະນາ 
ການເຂ້ົາເຖິງກໍາລັງແຮງງານທ່ີໄດ້ຜ່ານການຝYກອົບຮົມ 

ບ*ກຄົນອ່ືນໆ 
ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະເຫດການ-ບ່ອນຈອດລົດ, ຄວາມແອອັດ, 
ຄວາມຍ*ດຕິທໍາ ແລະ ອ່ືນໆ. 
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1. ເຮັດວຽກເປ=ນກ*່ມເພ່ືອກໍາຫນົດຄົນ ແລະ ກ*່ມຄົນ ທ່ີ ທ່ານ ສາມາດຕິດຕ່ໍພົວພັນ ເພ່ືອຮຽນຮJ້ຕ່ືມກ່ຽວກັ 
ທັດສະນະຄະຕິຂອງຊຸມຊົນຂອງທ່ານຕ່ໍກັບການທ່ອງທ່ຽວ. 

2. ພະຍາຍາມຕ່ືມຂ້ໍມJນໃສ່ຖັນທີສອງໃນຕາຕະລາງໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສ*ດ. 
 

ຕາຕະລາງ 2.1.8: ການຕິດຕ່ໍພົວພັນ 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມJນ 
ໃຜ (ຊື່ ຫືຼ ຕໍາແໜ່ງຂອງບ*ກຄົນ)  
ແມ່ນຫຍັງ (ຊື່ຂອງກ*່ມ ຫືຼ ສະມາຄົມ) 

ຜJ້ຕາງໜ້າທ່ີຖືກຄັດເລືອກ  

ກ*່ມຄົນຢJLໃນຊຸມຊົນ  

ກ*່ມຄົນທ່ີມີຄວາມສົນໃຈສ່ວນ

ຕົວ 
 

ຜJ້ນໍາໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ  

ບ*ກຄົນອ່ືນໆ  

 
ທ່ານຈະເກັບກໍາລວບລວມຂ້ໍມJນກ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງຊຸມຊົນຂອງທ່ານຕ່ໍກັບການທ່ອງທ່ຽວແນວໃດ? 

ຕາຕະລາງຂ້າງລ*່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເຕັກນິກ ຫືຼ ວິທີການທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທ່ີເກີດຂ້ຶນ. 
 

ຕາຕະລາງ 2.1.9: ເຕັກນິກການເກັບກໍາ ແລະ ລວບລວມຂ້ໍມJນ 

ເຕັກນິກ ປະເດັນທ່ີເໝາະສົມ 
ກ*່ມເປ`້າໝາຍສະເພາະທ່ີລົງ

ເລິກ 
ຈັດການສົນທະນາແລກປLຽນຄໍາຄິດເຫັນ 6-12 ຄົນ ເພ່ືອຊອກຫາວິທີແກ້
ໄຂບັນຫາ (ເຊັ່ນ: ທາງເລືອກສໍາລັບການປ=ບປ*ງການສັນຈອນທ່ີແອອັດ) 

ກອງປະຊຸມວິຊາການ 
ຄ້າຍຄືກັນກັບກ*່ມເປ`້າໝາຍສະເພາະທີ່ລົງເລິກ, ແຕ່ໂດຍປ`ກກະຕິຈະມີຫຼາຍ
ຄົນກວ່າ, ການເຮັດວຽກເປ=ນກ*່ມນ້ອຍໆ (ເຊັ່ນ: ແຜນຍ*ດທະສາດສໍາ ລັບ
ການພັດທະນາ) 

ກອງປະຊຸມແບບເປcດກວ້າງ 

ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອແນະນໍາ ຫືຼ ລາຍງານຄືນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ກ*່ມຄົນ
ຈໍານວນຫຼາຍຮJ້, ກໍານົດຜJ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃຫ້ເໝາະສົມກັບຫົວຂ້ໍ (ເຊັ່ນ: ການລາຍງານ
ຄືນກ່ຽວກັບຂ້ໍມJນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກສໍາຫຼວດຜ່ານທາງໂທລະສັບ ຫືຼ ໄປສະນ)ີ 
ອາດຈະຕ້ອງມີການສາຍ ຫືຼ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນແຜນວາດ, ໂດຍສະ 
ເພາະສໍາລັບຕຶກອາຄານໃໝ່ເຊັ່ນ: ສJນຂ້ໍມJນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ 

 
 

2.3. ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ 
ການພັດທະນາ ແລະ ການຄ*້ມຄອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຈະ

ຕ້ອງໄດ້ຄິດເຖິງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ 2 ປະເພດຕ້ົນຕໍເຊັ່ນ:  
• ຊັບພະຍາກອນທ່ີເປ=ນມໍລະດົກ (ທັງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ຊຶ່ງ

ຈໍາເປ=ນຕ້ອງມີການປ`ກປ=ກຮັກສາໃຫ້ດີທ່ີສ*ດ). 
• ຊັບພະຍາກອນທ່ີຖືກພັດທະນາຂ້ຶນ 
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ປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວສໍາຄັນອັນດັບທີ 3 (ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສະເພາະ
ສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ) ແມ່ນຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖ່ິນເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາທ່ີສາມາດ
ໂຄສະນາ ແລະ ຂາຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້. 
 
ຊັບພະຍາກອນທ່ີເປ=ນມໍລະດົກ  

ມໍລະດົກທາງດ້ານທໍາມະຊາດ (ປLາທໍາມະຊາດ, ພ້ືນທ່ີຊຸ່ມນໍ້າ, ພJເຂົາ, ເກາະດອນ, ຫາດຊາຍ ແລະ ອ່ືນໆ) 
ແລະ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ (ອະນ*ສອນສະຖານ, ແຫ່ຼງບJຮານສະຖານ ແລະ ອ່ືນໆ) ທ່ີເກີດຈາກທໍາມະຊາດ 
ແລະ ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃນປະຫວັດສາດຜ່ານມາ. ສິ່ງເຫ່ົຼານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອະນ*ລັກ ແລະ ປ`ກປ=ກຮັກສາ ໂດຍມີ 
ການວາງແຜນທ່ີດີ, ມີລະບຽບການປ`ກປ=ກຮັກສາ, ການບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເປ=ນກຽດສັກສີຂອງຊຸມຊົນ. 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມພາກພJມໃຈນັ້ນ, ມີຄວາມຈໍາເປ=ນຕ້ອງໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາການສຶກສາ/ກິດຈະ ກໍາສ້າງຈິດ
ສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃຫ້ສJງຂ້ຶນ. 
 
 
 
 
 

ສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຖືກພັດທະນາຂ້ຶນ
ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ຜJ້ຕັດສິນນະໂຍບາຍຄວນມີຄວາມຊໍານິຊໍານານດ້ານການຄ*້ມຄອງ
ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວສະເພາະແຕ່ລະປະເພດໂດຍການຮຽນຮJ້ເພ່ີມຕ່ືມຜ່ານທາງຄJ່ມືແນະນໍາຕ່າງໆອີກ. 

ຊັບພະຍາກອນທ່ີຖືກພັດທະນາຂ້ຶນ 
 

ຊັບພະຍາກອນທ່ີຖືກພັດທະນາຂ້ຶນທ່ີປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການທ່ີ
ຊຸກຍJ້ ແລະ ຕິດພັນກັບຊັບພະຍາກອນທ່ີເປ=ນມໍລະດົກລວມທັງການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ສJນຂ້ໍມJນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຕົວຢLາງອັນໜ່ຶງ, ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທ່ີຖືກພັດທະນາຂ້ຶນ ແລະ 
ຄ*້ມຄອງໂດຍພາກລັດ ຫືຼ ລັດວິສາຫະກິດໃດໜ່ຶງ. ສJນຂ້ໍມJນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນ
ການໂຄສະນາ ແລະ ສ້າງປະສົບການທ່ີດີແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ນອກຈາກນີ້, ຊັບພະຍາກອນທ່ີຖືກພັດທະນາຂ້ຶນຍັງລວມມີຊັບພະຍາກອນທ່ີເປ=ນເອກະລາດທ່ີສ້າງຂ້ຶນໃນ
ຮJບແບບທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ຫໍພິພິທະພັນ, ສJນການຄ້າ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານບັນເທີງ, ສວນສະໜ*ກ ແລະ 
ອ່ືນໆ. 
ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ 
 

ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ແຫ່ຼງຂ້ໍມJນ
ຂ່າວສານມີຄວາມຈໍາເປ=ນໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄ*້ມຄອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໂດຍອີງໃສ່ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ປະກອບດ້ວຍ:  
 

• ການສໍາຫຼວດແບບເປ=ນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປ=ນທາງການກັບພາກເອກະຊົນທ່ີເປ=ນຜ*້ຂາຍຜະລິດຕະພັນ
ການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖ່ິນ  

• ການສໍາຫຼວດສອບຖາມນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ບັນທຶກ 
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• ບົດລາຍງານຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດ ແລະ ຈາກການສໍາພາດພະນັກ 
ງານນໍາທ່ຽວທ້ອງຖ່ິນ, ພະນັກງານຕ້ອນຮັບຂອງໂຮງແຮມ ແລະ ຜJ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆທ່ີມີການພົວພັນຢLາງ
ໃກ້ຊິດກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

 

ຂ້ໍມJນເຫ່ົຼານີເ້ປ=ນບ່ອນອີງທ່ີສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ:  
• ອອກແບບຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ: 

- ການສົ່ງເສີມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປ=ນຕ່ໍຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃນປະຈ*ບັນ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມເພ່ິງພໍ 
ໃຈຂອງລJກຄ້າ ຫືຼ ສ້າງຄວາມດຶງດJດໃນຕ່ໍຕະຫຼາດ ຫືຼ ທັງສອງຢLາງ. 

• ຄວາມເຂ້ົາໃຈຢLາງເລິກເຊິ່ງຕ່ໍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທ່ີຕະຫຼາດມີຄວາມຕ້ອງການຈະຊຸກຍJ.້ 
- ການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ. 
- ການສື່ສານຂ້ໍຄວາມໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃນໂຄງການໂຄສະນາຕ່າງໆ. 
- ການປ=ບປLຽນຂ້ໍຄວາມດ່ັງກ່າວໃຫ້ສອດຄ່ອງໃນອະນາຄົດແນວໃດ. 

 

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ 
 

ການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໝາຍເຖິງການກໍານົດ ແນວຄວາມຄິດຂອງການສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ 
ຫືຼ ການບໍລິການໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆຢLາງຊັດເຈນ. ການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ
ຫຼາຍໃນການດຶງດJດນັກທ່ອງທ່ຽວ. ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປ=ນໄປໄດ້ຍາກຖ້າປາສະຈາກການນໍາສະເໜີ
ລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່ໍນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີຄວາມຄາດຫວັງ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ
ຢLາງຊັດເຈນຈາກຄJ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ. 
 

ລJກຄ້າຄວນໄດ້ຮັບພາບພົດທ່ີດີຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ, ຄ*ນຄ່າທາງດ້ານ
ລາຄາທ່ີດີກວ່າ-ແຕ່ໃນຄວາມເປ=ນຈິງແລ້ວມັນອາດບໍ່ເປ=ນແນວນັ້ນ. ບາງເທ່ືອອາດຈະບໍ່ຈໍາເປ=ນທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້
ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກບ່ອນອ່ືນໆແຕ່ສໍາຄັນທ່ີສ*ດແມ່ນສິ່ງທ່ີ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຕ້ອງມີຄວາມແຕກຕ່າງ.  
 

ການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນຈະຊ່ວຍໃນການກໍານົດລາຄາໃຫ້ສາມາດປ=ບປLຽນໄດ້ຕາມ

ສະພາບ. ຖ້າວ່າຜJ້ຜະລິດ/ຜJ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດມີຜະລິດຕະພັນຄືກັນພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດ

ແຂ່ງຂັນກັນເລື່ອງລາຄາໄດ້. ເມື່ອພວກເຂົາມີການປ=ບປLຽນລັກສະນະຂອງການບໍລິການ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນ
ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີ ແລະ ນໍາສະເໜີຄວາມເປ=ນເອກະລັກສະເພາະ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີໂອກາດໃນການຂ້ຶນລາຄາ
ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.  
 

ພ້ືນຖານຂອງການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ; ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຈະແຕກຕ່າງໄດ້ກໍຕ່ໍເມື່ອ: 
• ບໍ່ສາມາດເຮັດຊໍ້າກັນໄດ້ງ່າຍ. 
• ດຶງດJດຄວາມສົນໃຈ/ຈໍາເປ=ນສະເພາະຕະຫຼາດໃດໜ່ືງ. 
• ສ້າງພາບພົດຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ຄວາມປະທັບໃຈທ່ີດີຈາກຄວາມແຕກຕ່າງສະເພາະ

ຂອງມັນເອງ. 
• ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ການບໍລິການສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງ ໄດ້ໂດຍຜ່ານການ

ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ/ບໍລິການທ່ີຈັບຕ້ອງໄດ້ ແລະ ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້. 
 

ການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງເປ=ນເຄື່ອງມືທາງການຕະຫຼາດອັນໜ່ຶງທ່ີ: 
• ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເກີດການຮັບຮJ້ຜະລິດຕະພັນ. 
• ກະຕ*້ນຜJ້ບໍລິໂພກໃຫ້ລອງນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ. 
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• ສາມາດເປ=ນຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ, ຂ້ໍຄວາມ, ສັນຍາລັກທ່ີເປ=ນເອກະລັກ ຫືຼ ປະສົບການສະເພາະ. 
• ສະໜອງໂອກາດເພ່ືອເສີມສ້າງໃຫ້ຍ*ດທະສາດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ກ່

ວາເກົ່າ. 
 

ທ່ານຈະສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ການບໍລິການຂອງທ່ານໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດ? ປ=ດ
ໄຈສໍາຄັນແມ່ນການເກັບກໍາຂ້ໍມJນກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປ=ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. ຄວນຄໍານຶງໄວ້
ວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕາມປ`ກກະຕິແລ້ວຈະເປ=ນລັກສະນະຂອງການແນະນໍາຫຼາຍກວ່າຄວາມຈໍາ

ເປ=ນຂອງພວກເຂົາ, ເພາະວ່າຄວາມຈໍາເປ=ນພ້ືນຖານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ງ່າຍກວ່າ. 
 

ຜະລິຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖ່ິນສໍາລັບຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ 
 

ການຂາຍຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖ່ິນແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີມາຢdຽມຢາມຈະຕອບສະໜອງຜົນ

ປະໂຫຍດຢLາງຫຼວງຫຼາຍໂດຍສະເພາະການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຢJLທ້ອງຖ່ິນສໍາລັບຜJ້ຜະລິດ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສະໜອງ

ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວອ່ືນໆ, ຜົນປະໂຫຍດໂດຍທາງອ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ພາສີລາຍໄດ້ແລະ 
ມີຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີຄວາມເປ=ນເອກະລັກແທ້ໆສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂ້ຶນ, ນີ້ເປ=ນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບ
ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີເປ=ນມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ. 
  

ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນເປ=ນຈໍານວນຫຼາຍ ມີຂໍໄດ້ປLຽບດ້ານການຕະຫຼາດໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ
ຜະລິດຕະພັນທ່ີເກີດຂ້ຶນໃໝ່. ໃນນັ້ນມີທັງການຕ້ັງລາຄາ, ການກໍານົດຊ່ອງທາງການຈັດຈໍາໜ່າຍ, ການຫ*້ມຫ່ໍ, 
ການສ້າງສັນຍາລັກທ່ີເປ=ນເອກະລັກ ແລະ ຄວາມຢ̂ນຍົງໃນຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ. ດ່ັງນັ້ນ, ຜJ້
ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາທ່ີມີເອກະລັກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນທ່ີກໍາລັງເກີດຂ້ຶນໃໝ່ ມີຄວາມ
ຈໍາເປ=ນຕ້ອງມີກົນໄກການສະໜັບສະໜJນຈາກໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆທ່ີບໍ່ຂ້ຶນກັບລັດຖະ ບານ
ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຢLາງມີປະສິດທິພາບ. ພາຍຫັຼງທ່ີມີກົນໄກທ່ີສໍາຄັນດ່ັງກ່າວທ່ີໄດ້
ກໍານົດໃຫ້ມີໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະ ເພ່ືອສະໜອງຂ້ໍຄວາມເພ່ີມເຕີມທາງດ້ານການສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດ 
ແລະ ອົງປະກອບຂອງສັນຍາລັກທ່ີເປ=ນເອກະລັກຕ່ໍກັບຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວເຫ່ົຼານີ້. ຂ້ໍຄວາມເພ່ີມເຕີມທາງ
ດ້ານການສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການກວດສອບວ່າຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມເປ=ນ

ເອກະລັກສະເພາະທ່ີແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີຄ*ນລັກສະນະພິເສດ, ແຕ່ເຖິງຢLາງໃດກໍດີມັນເປ=ນຜະລິດຕະພັນການທ່ອງ ທ່ຽວທ່ີ
ເຮັດໂດຍທ້ອງຖ່ິນ.  
 

ນອກຈາກຈະເປ=ນຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທ່ີເຮັດໂດຍທ້ອງຖ່ິນແລ້ວ, ຄ*ນລັກສະນະອ່ືນໆທ່ີສາມາດ
ກວດສອບເຊັ່ນ: ຄ*ນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທ່ີເຮັດດ້ວຍມື, ວັດຖຸດິບທ່ີນໍາມາໃຊ້ເປ=ນພືດປອດ
ສານພິດ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນສໍາລັບງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ໜ່ວຍງານກວດສອບຈະປະທັບກາ, ເຮັດສັນຍາລັກ ຫືຼ ເຄື່ອງໝາຍ ເພ່ືອຮັບຮອງຜະລິດຕະພັນ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ຊຶ່ງຫັຼງຈາກນັ້ນຈຶ່ງສາມາດນໍາໄປໂຄສະນາໃນຮJບແບບຕ່າງໆຂອງການຂາຍຍ່ອຍ. ແນ່ນອນວ່າມີ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະກວດສອບຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃນຮJບແບບເປcດເຜີຍ, ສ*
ຈະລິດ ແລະ ເປ=ນທໍາ. 
 
 
 
 

ກໍລະນີສຶກສາທ່ີປະສົບຜົນສໍາເລັດ-ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາອັງກ-ໍຢJLສຽມຣຽບ ປະເທດກໍາປJເຈຍ. 
ລັກສະນະໂດດເດ່ັນໆຂອງໂຄງການສະມາຄົມຫັດຖະກໍາອັງກໍມີຄື: 

ກໍລະນີສຶກສາ : ສຽມຣຽບ, ປະເທດກໍາປJເຈຍ 
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• ໂຄງການໄດ້ຮັບການບໍລິຫານ ໂດຍເຄືອຂ່າຍຜJ້ຜະລິດທ່ີບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ. 
• ຜJ້ຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງໃຫ້ເປ=ນຜະລິດຕະພັນທ່ີເຮັດ

ໂດຍທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ເປ=ນຜະລິດຕະພັນທ່ີເຮັດດ້ວຍມື. 
• ໜ່ຶງໃນມາດຖານຂອງການຮັບຮອງສໍາລັບຄວາມເປ=ນເອກະລັກສະເພາະແມ່ນ ຢLາງໜ້ອຍ 50% ຂອງມJນຄ່າ

ລວມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ວັດຖຸດິບ ແລະ ສິນຄ້າເຄິ່ງສໍາເລັດຮJບບວກກັບຕ້ົນທຶນການຜະລິດ, ຫືຼ 50% 
ຂອງຄ່າແຮງງານລວມ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດດ້ວຍມື ຢJLສຽມຣຽບ”. 

• ຜJ້ຜະລິດດ່ັງກ່າວອາດຈະມີການຊື້ການຮັບຮອງເພ່ືອມານໍາໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ. ລາຄາຂອງ
ການຮັບຮອງແມ່ນເລີ່ມຕ້ົນທ່ີ ລາຄາ 0.07 ໂດລາ (560 ກີບ)/ຕ່ໍອັນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທ່ີ
ມີລາຄາຕ່ໍາ ແລະ ມີປະລິມານນ້ອຍ, ແຕ່ກໍມີຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວລາຄາຕ່ໍຫົວໜ່ວຍຕ່ໍາທ່ີມີປະລິມານ

ການຜະລິດສJງ.  
• ການໃຫ້ຄວາມໝາຍທ່ີຊັດເຈນສໍາລັບຄ*ນສົມບັດຂອງການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ລະປະ

ເພດ. 
• ໂຄງການນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການນໍາເອົາອົງກອນຕ່າງໆມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ: ຫຼາຍ

ບໍລິສັດຫັດຖະກໍາທ້ອງຖ່ິນພາຍໃນແຂວງ, ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ, ອົງການ
ພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (GIZ), ບໍລິສັດເຊັນເຕີດີອັງກໍ (Senteurs d’Angkor)     (
ເປ=ນບໍລິສັດເອກະຊົນທ່ີມີນະໂຍບາຍທາງສັງຄົມທ່ີກ້າວໜ້າ), ແລະ ບໍລິສັດອາຕີຊັງດີອັງກໍ ດ້ານການຮ່ວມມື
ຂອງຜJ້ຜະລິດ (Artisans d’Angkor) 

 
 

 
 

ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວນີ້ແມ່ນຢາກສ້າງໃຫ້ມີສັນຍາລັກທ່ີສື່ເຖິງການເກັບກ່ຽວປະສົບການທ່ີດີ

ຂອງການມາທ່ອງທ່ຽວຢJLເກາະກັດບາ, ຫວຽດນາມ. ໃນທ່ີນີ້, ສັນຍາລັກທ່ີຕິດພັນກັບຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາຂອງ
ທ້ອງຖ່ິນບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີ, ແຕ່ຕົວຢLາງທ່ີດີ ແລະ ເປ=ນທ່ີໜ້າສົນໃຈແມ່ນພະແນກວັດທະນະທໍາ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງນໍາສະເໜີສັນຍາລັກມີ 5 ປະເພດຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການທ່ີບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ 
(ນໍ້າປາ, ນໍ້າເຜິ້ງ, ການບໍລິການເຮືອທ່ອງທ່ຽວ, ລີສອດສໍາລັບການບັນເທີງ ແລະ ສະຖານທ່ີພັກແຮມ/ຮ້ານ
ອາຫານ). ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມີການນໍາໃຊຕ້ົ້ນທຶນມີປະສິດທິພາບດີກວ່າ ໃນການບໍລິຫານຈັດການສັນຍາລັກເຫ່ົຼານີ້ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຂ້ົາໃນຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການປະເພດຕ່າງໆທ່ີ
ແຕກຕ່າງກັນທ່ີບໍ່ວ່າຈະກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວກໍ່ຕາມ. 
 
2.4.  ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 

ເປ`້າຫມາຍລວມຂອງໂຄງລ່າງພ້້ືນຖານ: 
 

ສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນມີເປ`້າ

ໝາຍທ່ີເປ=ນຍ*ດທະສາດລວມສໍາລັບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງທ*ກໆໜ່ວຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

ກໍລະນີສຶກສາ: ເກາະກັດບາ (Cat Ba Island), ຫວຽດນາມ 
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ເຫັນດີໃຫ້ການສະໜັບສະໜJນ. ເປ`້າໝາຍເຫ່ົຼານີ້ຈະຕ້ອງສ*ມໃສ່ການສະໜັບສະໜJນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ການ
ຂົນສົ່ງ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງອ່ືນໆ ທ່ີຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທັງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ຕົວຢLາງເປ`້າໝາຍທ່ີເປ=ນຍ*ດທະສາດຂອງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ: 
• ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທ່ີດ*ນດ່ຽງຂອງຮJບ

ແບບຂອງການເດີນທາງຈາກບ່ອນທ່ີນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງເຂ້ົາມາຮອດຈົນເຖິງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ, ສJນກາງ
ທ*ລະກິດ, ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວອ່ືນໆ (ສະຖານທ່ີພັກແຮມ) ກໍລະນີນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້
ໄດ້ຫຼາຍຮJບແບບທ່ີເໝາະສົມ. 

• ຈະຕ້ອງສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສື່ສານຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະທ່ີເກີດ
ຈາກການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທ່ີ
ເກີດຈາກງານມະຫາກໍາ ແລະ ເທດສະການສະເພາະໃດໜ່ຶງ (ບ*ນປະເພນີ, ເທດສະການ, ການແຂ່ງຂັນກິລາ
ແລະ ອ່ືນໆ). 

• ຈະຕ້ອງຢJLພາຍໃຕ້ລະບຽບການ, ຂ້ໍຈໍາກັດຕ່າງໆທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. 
• ຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຈໍາເປ=ນທາງດ້ານການຂົນສົ່ງຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. 
• ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີການສື່ສານເພ່ີມຂ້ຶນຢJLໃນອ*ດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງຜJ້ສະໜອງການບໍລິການ,

ຕົວແທນຂອງທ*ລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜJ້ປະກອບການທ*ລະກິດພາກ
ເອກະຊົນໃນການປ=ບປ*ງ ແລະ ບໍາລ*ງຮັກສາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີຈໍາເປ=ນໄວ້.  

• ຊຸກຍJເ້ຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢJLໃນພາກພ້ືນ.  
• ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພາກພ້ືນມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂ້ຶນທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສາກົນ.  
• ຈະຕ້ອງຈັດບJລິມະສິດຂອງການລົງທຶນສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບພ້ືນທ່ີປະຈ*ບັນ ແລະ ມີທ່າແຮງທ່ີມີຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍສJງ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີຈໍາເປ=ນທ່ີຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເທ່ືອ. 
 

ຕົວຢLາງແຜນວາດຂອງເປ`້າໝາຍການວາງແຜນໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ່ີເປ=ນຍ*ດທະສາດ: 
 

ຕາຕະລາງທີ 2.3.1 : ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ 
 

ອົງປະກອບຂອງໂຄງລ່າງ

ພ້ືນຖານ 
ເປ`້າໝາຍທ່ົວໄປຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຖະໜົນ

ຫົນທາງ 

ສ້າງເຄືອຂ່າຍຖະໜົນຫົນທາງທ່ີມີການເຂ້ົາເຖິງທ່ີສະດວກສະບາຍສໍາລັບນັກ

ນັກທ່ອງທ່ຽວເພື່ອໄປສJ່ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ ດວກ
ໂດຍສະເພາະສະຖານທ່ີພັກແຮມ 

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ  
ຂອງການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ 

ຮັບປະກັນສະຖານີລົດໄຟແລະສະຖານີຂົນສົ່ງໃຫ້ມີຂໍ້ມJນຂ່າວສານທີ່ເປ=ນ

ພາສາອັງກິດ (ຫຼືພາສາອື່ນໆທີ່ຂອງຕະຫຼາດເປ້̀າໝາຍຫຼັກເຊັ່ນ: ພາສາຈີນ) 
ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ລວມມີຂໍ້ມJນດ້ານລາຄາ, ວິທີການຊື້ປc້, ວິທີການນໍາ
ໃຊ້ປc້ ແລະ ຂ້ໍແນະນໍາພິເສດກ່ຽວກັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງທ່ີມີສື່ສຽງ. 

ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທາງທະເລ 

ປ=ບປLຽນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງທະເລທີ່ມີຢJ Lໃຫ້ກາຍເປ=ນແຫລ່ງ

ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄ*ນນະພາບສJງ. ປ=ບປ*ງສິ່ງດຶງດJດໃຈການທ່ອງທ່ຽວທາງນໍ້າ
ໃຫ້ດີຂ້ຶນ.  
ຕິດຕັ້ງຂໍ້ແນະນໍາທີ່ຈະແຈ້ງຢJ Lທ່າເຮືອໃນການເຊື ່ອມຕໍ່ຫາເສັ ້ນທາງສາທາ 
ລະນະ ແລະ ເທັກຊີ.  
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ສະຖານທ່ີພັກແຮມ 
ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຂໍ້ມJນຢLາງພຽງພໍສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ດ້ານການບໍລິການ
ສະຖານທີ່ພັກແຮມ , ຮັບປະກັນໃຫ້ມີປdາຍຊີ ້ບອກຢLາງພຽງພໍ ລວມເຖິງ 
ມາດຕະຖານຂອງການບໍລິການ ແລະ ລາຄາ 

ສະຖານທີ່ຈັດປະຊຸມ(ສໍາລັບຈ*ດ
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ ທ່ຽວ
ທີ່ພັດທະນາໃຫ້ເປ=ນຈ*ດສໍາລັບ

ຈັດກອງປະຊຸມ) 

ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການບໍລິການດ້ານການປະຊຸມຢLາງພຽງພໍ. ຈັດກອງປະຊຸມ
ລະດັບໃຫຍ່ຢLາງໜ້ອຍທ*ກໆ 6 ເດືອນ. ຮັບປະກັນໃຫ້ມີກອງປະຊຸມເດືອນ
ລະ1ຄັ້ງ.ຕອບສະໜອງການບໍລິການຂົນສົ່ງສາທາລະນະໄປເຖິງ ແລະ ກັບ
ຈາກສະຖານທ່ີປະຊຸມ.  

ການບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີປdາຍຊີ້ບອກເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຢLາງພຽງພໍ. ສ້າງ
ສJນຂໍ້ມJນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ

ບ່ອນ. ແຈກແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ ຫຼື ໃນລາຄາຕ່ໍາ. ຮັບປະ 
ກັນການບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຢLາງພຽງພໍ. 

ໄຟຟdາ 
ຕອບສະໜອງກະແສໄຟຟdາໃຫ້ແກ່ທ*ກຄົວເຮືອນ, ທ*ກຊຸມຊົນ ແລະ ຫົວ
ໜ່ວຍທ*ລະກິດຕ່າງໆ ຢJLໃນພ້ືນທ່ີຢLາງເປ=ນປ`ກກະຕິ, ພຽງພໍ ແລະ ກJ້ມຄ່າ. 

ນໍ້າ ແລະ ການຮັກສາອະນາໄມ
ຂັ ້ນ ພື ້ນຖ ານ  ແລະ  ການບ ໍລ ິ 
ການລະບາຍນໍ້າເປ^້ອນ 

ຕອບສະໜອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຫ້ແກ່ທ*ກຄົວເຮືອນ, ທ*ກຊຸມຊົນ ແລະ ຫົວ
ໜ່ວຍທ*ລະກິດຕ່າງໆ ຢJLໃນພ້ືນທ່ີຢLາງເປ=ນປ`ກກະຕິ, ພຽງພໍ ແລະ ກJ້ມຄ່າ. 

ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫືຼອ 
ຕອບສະໜອງການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ແກ່ທ*ກຄົວເຮືອນ, ທJກຊຸມຊົນ 
ແລະ ຫົວໜ່ວຍທ*ລະກິດຕ່າງໆ ຢJLໃນພື້ນທີ່ຢLາງເປ=ນປ`ກກະຕິ, ພຽງພໍ ແລະ 
ກJ້ມຄ່າ. 

ປdາຍຊີ້ບອກ 
ເພີ່ມຈໍານວນ ແລະ ປ=ບປ*ງປdາຍຊີ້ບອກຈາກຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 
ທ່ຽວຫຼັກໄປເຖິງ ແລະ ມາຈາກສJນກາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຈາກ
ຈ*ດທ່ີມາເຖິງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

 

 
 

 
ຄວາມເປ=ນຈິງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ່ີມີຄ*ນນະພາບທ່ີດີແຕ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາໃນການລົງທຶນ ແມ່ນປdາຍຊີບອກ

ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ, ອັນນີ້ໄດ້ຕອບສະໜອງການໃຫ້ຂ້ໍມJນຕົວຈິງ ທັງເປ=ນການສ້າງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີປະສົບການ
ເພ່ິມຂ້ຶນທັງສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ. ປdາຍຊີ້ບອກທາງມີ 2 ປະເພດຄື: 

 

1. ປdາຍອະທິບາຍຂ້ໍມJນແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວຢJLຕາມແຄມທາງ, ຊຶ່ງເປ=ນປdາຍທ່ີສະໜອງຂ້ໍມJນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ

ປະຫວັດຄວາມເປ=ນມາຂອງທ້ອງຖ່ິນ, ທໍລະນີສາດ, ພືດ, ສັດ ແລະ ອ່ືນໆ. 

 
 
 
 
 

           ເບິ່ງທ່ີຮJບພາບສໍາລັບຕົວຢLາງ. 

 
 

ຄໍາແນະນໍາ: ປdາຍຊີ້ບອກທາງ 
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2. ປdາຍຊີ້ບອກແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທ່ີຊີ້ບອກການບໍລິການ ແລະ ສິ່ງດຶງດJດໃຈນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

 
 
 
 
 

1. ປYກສາຫາລືກັບທີມງານ ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ກໍານົດໂຄງ
ລ່າງພ້ືນຖານອ່ືນໆທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການເພ່ືອສົ່ງເສີມປະສົບການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການປະຕິບັດຂ້ັນ
ຕອນລ*່ມນີ:້  

2. ຖ່າຍຕາຕະລາງຂ້າງລ*່ມໃສ່ເຈ້ຍຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ (ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ). 
3. ສ້າງເປ=ນລາຍການ 
4. ຈັດລຽງບJລິມະສິດຢJLໃນລາຍການ 
5. ຍ່ືນສະເໜີລາຍການດ່ັງກ່າວໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢLາງເປ=ນທາງການ, ຂໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຄິດ

ເຫັນ ແລະ ຖາມເຂົາເຈົ້າເມື່ອໃດຈະສາມາດກໍານົດຊັບພະຍາກອນດ້ານຕ່າງໆ ເພ່ືອບັນລ*ເປ`້າໝາຍອັນຮີບ

ດ່ວນ 
 

ຕາຕະລາງ 2.3.2: ການປ=ບປ*ງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 

ອົງປະກອບຂອງໂຄງ

ລ່າງພ້ືນຖານ 
ເປ`້າໝາຍ 

ແຜນຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດ 
ຜJ້ຮັບຜິດຊອບ ໄລຍະເວລາ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
ການຈັດລໍາດັບບJລິມະສິດຂອງການລົງທຶນທາງດ້ານໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເຫ່ົຼານີ້ຄວນຈັດລໍາດັບບJລິມະສິດຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຂອງຍ*ດທະສາດ ແລະ ສັດສ່ວນ
ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢJLໃນຜົນປະໂຫຍດທ່ີໄດ້ຮັບ. 
 
 

 

ອໍານາດການປ`ກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ/ພາກທ*ລະກິດ ຕອບສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງສໍາລັບ

ການທ່ອງທ່ຽວ. ປ^້ມຄJ່ມືນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ພາກລັດຫຼາຍກວ່າພາກເອກະຊົນ/ພາກທ*ລະກິດ ເພາະວ່າພາກລັດສາມາດ

ບັນທຶກ 
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ວາງແຜນການຕາມລໍາດັບບJລິມະສິດ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນ ແຕ່ໂດຍປ`ກກະຕິແລ້ວການຕັດສິນໃຈຂອງພາກ
ເອກະຊົນຈະບໍ່ມຜີົນກະທົບໂດຍກົງໃນເລືອ່ງດ່ັງກ່າວ. 

2.5. ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 

ຜJ້ບໍລິຫານຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາຜJ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງມີການບໍລິຫານຈັດການ, 
ການວັດແທກ, ແລະ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຕ່ໍຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ
ລະດັບສJງ ເປ=ນອົງປະກອບສໍາຄັນສໍາລັບ ການສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 
ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປ=ນການຍົກລະດັບຄ*ນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ.  
 

ເນື້ອໃນຂອງຫົວຂໍ້ການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງປ^້ມຄJ່ມື 02 (ຫົວ
ຂ້ໍນີ້ເປ=ນສ່ວນໜ່ຶງ) ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີກັບມາຢdຽມຢາມອີກ ແລະ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວທ່ີຖືກແນະນໍາມາ. ສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຂອງວຽກງານການຕະຫຼາດແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງ
ລະດັບຄວາມເພ່ິງພໍໃຈສJງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.  ພ້ອມກັນນີ້ຍັງໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຫົວຂ້ໍ ການຕະຫຼາດຂອງຈ*ດໝ
າຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງມີຄວາມຈໍາເປ=ນໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມJນ ກ່ຽວກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ການເກັບກໍາຂ້ໍມJນຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈໍາເປ=ນຕ້ອງເກັບກໍາ 2 ປະເພດ ຄື:  (1) ຂ້ໍມJນ
ກ່ຽວກັບຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ (2) ຂ້ໍມJນກ່ຽວກັບການສຶກສາວິໄຈຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ. ແຕ່ສິ່ງທ່ີ
ສໍາຄັນຕ້ອງໄດ້ຈໍາແນກທັງ 2 ປະເພດນີ້ໃຫ້ຊັດເຈນ, ແຕ່ວ່າມັນເປ=ນສິ່ງສໍາຄັນທ່ີຈະຕ້ອງເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງຂ້ໍມJນເຫ່ົຼານັ້ນ. ຂ້ໍມJນກ່ຽວກັບຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເປ=ນປະເພດຂ້ໍມJນທ່ີຈະນໍາໄປ “ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໄດ້” ສໍາລັບການປ=ບປ*ງການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ຢJLໃນຈ*ດໝາຍປາຍທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວ. ສໍາລັບຂ້ໍມJນກ່ຽວກັບການສຶກສາ-ວິໄຈຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວເປ=ນປະເພດຂ້ໍມJນທ່ີນໍາໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມ
ກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດ, ການຂາຍ ແລະ ການກໍານົດສັນຍາລັກທ່ີເປ=ນເອກະລັກຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຕ້ອງການຈະໄປຢdຽມຢາມສະຖານທ່ີບໍ່ດຶງດJດຄວາມສົນໃຈ. ທັດສະນະຄະຕິຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວໄດ້ຈາກປະສົບການທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທັງໝົດ. ສະນັ້ນ, ມັນມີຄວາມກົດດັນໃນ
ການຮັບປະກັນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຄວາມປະທັບໃຈກັບສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃນທາງບວກ. ນີ້ແມ່ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພາກລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອໍານາດການປ`ກຄອງທ້ອງຖ່ິນ.  
 
ການສໍາຫຼວດຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດນໍາໃຊເ້ພ່ືອ: 

• ການກໍານົດຈ*ດແຂງ ແລະ ຈ*ດອ່ອນ (ຂ້ໍພິສJດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວັດແທກການແຂ່ງຂັນ
ຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຜJ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ). 

• ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຊັບພະຍາກອນເພ່ິມເຕີມສໍາລັບໂຄງການຄ*້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
• ຍົກລະດັບຂອງວຽກຂອງໜ່ວຍງານຄ*້ມຄອງ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຮັບປະກັນການສະໜັບສະໜJນທາງ

ດ້ານເມືອງຕ່ໍການທ່ອງທ່ຽວ 
• ກະຕ*້ກຊຸກຍJ້ຜJ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງເປ=ນຕົວຂັບເຄື່ອນ

ໃຫ້ຜJ້ສະໜອງຈາກພາຍນອກມີການຍົກລະດັບມາດຕະຖານຂອງຕົນເອງ.  
• ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະຊາສໍາພັນທ່ີດີຕາມມາດຖານ ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມພາກ 

ພJມໃຈ 
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• ຊ່ວຍໃນການກໍ ານົດຕົວຢL າງການຈັດ ຕ້ັງປະຕິບັດ ທ່ີ ດີລະຫວ່າງບັນດາຈ*ດໝ າຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີສາມາດແລກປLຽນບົດຮຽນນໍາກັນ.  
• ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດໃນປcຕ່ໍປc ທ່ີເປ=ນໄປຕາມມາດຖານ ແລະ ຊ່ວຍໃນການວັດແທກຜົນກະ 

ທົບຂອງລາຍຈ່າຍຕ້ົນທຶນຂອງໂຄງການເຊັ່ນ: ການປ=ບປ*ງສະພາບແວດລ້ອມ. 
 

2.6. ການຕະຫຼາດຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

ລັກສະນະພ້ືນຖານຂອງການຕະຫຼາດ ແມ່ນເພ່ືອກໍານົດປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີຕ້ອງການດຶງດJດໂດຍທ່ີຈ*ດ
ໝາຍປາຍທາງຕ້ອງມີການສື່ສານທ່ີຕ້ອງການເຂ້ົາເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວຢLາງເໝາະສົມ. ຕົວຢLາງ, ນັກທ່ອງທ່ຽວແບບ
ໃດທ່ີທ່ານປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ມາຢdຽມຢາມ? ໃນທັງ 3 ຂ້ໍດ່ັງລ*່ມນີ:້ 

1. ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີໃຊເ້ວລາ 1-3 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ໃຊຈ້່າຍໜ້ອຍ? 
2. ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີໃຊ້ເວລາພັກເຊົາຄ້າງຄືນ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັກແຮມ, ອາຫານ ແລະ ກິດຈະກໍາການ 

ທ່ອງທ່ຽວ? 
3. ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີໃຊ້ເວລາພັກເຊົາຫຼາຍກວ່າ 1 ຄືນ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍເປ=ນຈໍານວນຫຼາຍຕ່ໍການໃຊ້ບໍລິການ, 

ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ? 

ຄໍາຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງ, ແນ່ນອນແມ່ນຂ້ໍທີ 3 

 ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະແມ່ນກ*່ມທ່ີເຮົາປາດຖະໜາກໍຕາມຊື່ງພວກເຂົາເຫ່ົຼານັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊຈ້່າຍຫຼາຍ ແລະ 
ໃຊເ້ວລາຢJLຫຼາຍວັນ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງ: 

• ວາງແຜນກັບຄືນມາ (ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີກັບຄືນມາອີກ) 
• ບອກຕ່ໍໝJ່ເພ່ືອນ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ມາຢdຽມຢາມ (ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີຖືກແນະນໍາ) 

 ເປ=ນຫຍັງ? ຍ້ອນວ່າລາຄາຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີກັບຄືນມາອີກ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີ
ຖືກແນະນໍາແມ່ນຕ່ໍາກວ່າການດຶງດJູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໆ. ການສ້າງລJກຄ້າໃຫ້ກັບຄືນມາອີກ ແລະ ລJກຄ້າຖືກ
ແນະນໍາຄວນເປ=ນເປ`້າໝາຍທໍາອິດຂອງການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. 

ພວກເຮົາມວິີທີການເພ່ີມທ່ອງທ່ຽວທ່ີກັບຄືນມາອີກ ແລະ ທ່ີຖືກແນະນໍາຄືແນວໃດ? 

ພວກເຮົາຕ້ອງ: (1) ຮJ້ວ່າພວກເຂົາແມ່ນໃຜ ແລະ (2) ຮJ້ວ່າສິ່ງໃດທ່ີເປ=ນແຮງຈJງໃຈໃຫ້ພວກເຂົາກັບມາ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແນະນໍາຜJອ່ື້ນຕ່ໍ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄໍາຕອບທ່ີຊັດເຈນຕ່ໍບັນດາຄໍາຖາມເຫ່ົຼານີ.້ 

 ສະຫູຼບແລ້ວຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາຄວນວາງແຜນເພ່ືອດຶງດJດນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ, ຈ່າຍຫຼາຍຂ້ຶນ, ເພ່ືອສ້າງແຮງຈJງໃຈໃຫ້ພວກເຂົາກັບມາອີກໃນຄັ້ງຕ່ໍໜ້າ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແນະນໍາໃຫ້
ໝJ່ເພ່ືອນ ແລະ ຄອບຄົວ. 

ທົບທວນຄືນຫັຼກການຫັຼກຂອງການຕະຫຼາດ 

ການຕະຫຼາດບໍ່ພຽງແຕ່ເປ=ນການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມເທ່ົານັ້ນມັນຍັງລວມທັງອົງປະກອບທັງໝົດຂອງ

ວິທີການທ່ີຈJງໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຜJ້ມາຢdຽມຢາມ (ຜJ້ບໍລິໂພກ/ລJກຄ້າ) ແລະ ຜJ້ທ່ີຈະມາຢdຽມຢາມມີຄວາມເພ່ີງ
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ພໍໃຈກັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມາເລື່ອຍໆ ແລະ ພັກຜ່ອນຢJLຍາວນານຂ້ຶນ. 

ໂດຍປ`ກກະຕິ, ໃນການສຶກສາດ້ານການຕະຫຼາດມັກຈະເວ້ົາເຖິງ“4 P’s”: 

 
 

ລາຄາ 

ລາຄານີ້ລວມທັງການຕ້ັງລາຄາຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ລາຄາຂອງພາກເອກະຊົນແມ່ນມີຄວາມ
ຫຍ*້ງຍາກໃນການກວດກາ ແລະ ບໍ່ມີພາກສ່ວນໃດຕ້ອງການກວດກາ. ລາຄາຂອງພາກລັດລວມມີການເສຍຄ່າທໍາ
ນຽມໃນການເຂ້ົາຊົມສວນສາທາລະນະ ແລະ ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ, ລາຄາລວມເອົາພາສີອາກອນທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

ການກໍານົດລາຄາສໍາລັບຄ່າຜ່ານປະຕJ ເຂ້ົາຊົມສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວສາທາລະນະ ແລະ ບໍລິຫານສະຖານທ່ີ
ທ່ອງທ່ຽວທ່ີຄ*້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍລັດເຊັ່ນ: ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວທາງບJຮານຄະດີ ແລະ ຫໍພິພິທະພັນ, ແມ່ນ
ຕິດພັນກັບວິທີການທ່ີສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ,ຈະມີ 2 ແບບລາຄາທ່ີຖືກນໍາໃຊ້, ອັນທ່ີໜ່ຶງ

ແມ່ນການກໍານົດລາຄາສໍາລັບປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ອີກລາຄາໜ່ຶງແມ່ນສໍາລັບ

ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີມາຈາກປະເທດອ່ືນໆ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. 

ການສຶກສາຂອງບາງພາກສ່ວນສະຫູຼບວ່າການເຂ້ົາຊົມໃນລາຄາທ່ີຖືກ ຫືຼ ເຂ້ົາຟຮີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃນສະ 
ຖານທ່ີທ່ີມີຊື່ສຽງນັ້ນມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກຕ່ໍກັບການຕະຫຼາດຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນອີກດ້ານ
ໜ່ຶງ, ລາຍຮັບຈາກການຂາຍປc້ກໍແມ່ນກົນໄກການສ້າງລາຍຮັບໜ່ຶງໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ່ໍທັດສະນະຂອງນັກ

ທ່ອງທ່ຽວ ຕ່ໍຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ຈາກສະພາບດ່ັງກ່າວນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການ
ຕະຫຼາດ ແລະ ຕ້ອງມີການຄົ້ນຄິດໃຫ້ຮອບຄອບກ່ຽວກັບວິທີກໍານົດລາຄາເຂ້ົາຊົມສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວນັ້ນ. 
 

• ການກໍານົດລາຄາລະດັບສJງ/ສJງກວ່າລາຄາປ`ກກະຕິ ( ເວົ້າລາຄາເອົາເອງ)
• ລາຄາປ`ກກະຕິ-ບ່ໍເຮັດໃຫ້ລ*ກຄ້າຕົກໃຈຈາກລາຄາທີ່ເຄຍີຈອງ

ລາຄາ

• ມີສJນຂໍ້ມJນການທ່ອງທ່ຽວຢJLບ່ອນທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວໄປຢdຽມຢາມ

• ຮ້ານຄ້າລະດັບດ/ີມີສິນຄ້າຄົບສະເພາະ/ຈັດຢJLໃນລະດັບທີ່ 1 (ຕົວຢLາງ: ໂຮງແຮມທີ່
ເປ=ນທັງລີສອດ)

ສະຖານທີ່

• ກໍານົດສ່ືສ່ິງພິມທີ່ກ*່ມເປ`້າໝາຍເປ=ນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຕົວຢLາງ: 
ວາລະສານຢJLເທິງຍົນ

• ການສ່ົງເສີມກິດຈະກໍາງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວ/ຫັດຖະກໍາ/ຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ

• ສ*ມໃສ່ການຈJງໃຈຂອງລJກຄ້າ ( ໂດຍຜ່ານເລ່ືອງເລ່ົາ, ກໍານົດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໂດຍ

ການເຊື່ອມໂຍງໄປຫາຜJ້ຜະລິດ)

ການສ່ົງເສີມ

• ສາມາດນໍາໃຊ ້ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບປະຈ*ບັນ

• ມີສີມືດີ

ຜະລິດຕະພັນ
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ສະພາບຂອງຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ລາຄາຂອງໂຮງແຮມ, ການເດີນທາງອາ 
ກາດ, ຮ້ານອາຫານ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂົນສົ່ງ, ລາຄາດັ່ງກ່າວລັດຖະບານຄວບຄ*້ມຍາກ. ແຕ່ວ່າ
ພາກລັດຕ້ອງຄ*້ມຄອງການເກັບພາສີອາກອນ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍພາສີອາກອນຢLາງຍ*ດຕິທໍາເພື່ອ
ຊຸກຍJ້ຕາມແຂ່ງຂັນຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ມີບາງເທື່ອຄວາມກົດດັນທາງດ້ານການເມືອງ
ພາຍໃນປະເທດມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກໍານົດນະໂຍບາຍ “ພາສີ” ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຊື່ງຖ້ານໍາໃຊ້ເກີນຂອບ
ເຂດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍການແຂ່ງຂັນຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. 

ສະຖານທ່ີ 

ສະຖານທີ່ໝາຍເຖິງຊ່ອງທາງການຈັດຈໍາໜ່າຍ-ຈະເຂົ້າເຖິງລJກຄ້າໄດ້ແນວໃດ. ຊ່ອງທາງການຈັດ 
ຈໍາໜ່າຍມີຄື: ອິນເຕີເນັດອອນລາຍ, ຕົວແທນບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຄJ່ຮ່ວມງານດ້ານ
ການຕະຫຼາດ, ຕົວແທນຂາຍປc້ ແລະ ການບໍລິການອ່ືນໆ.  

ການສົ່ງເສີມ 

ໝາຍເຖິງການໂຄສະນາ ແລະ ອົງປະກອບ ທັງໝົດຂອງກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ
ຜະລິດຕະພັນລວມທັງຮJບແບບທັງໝົດ ໃນສັນຍາລັກທີ່ເປ=ນເອກະລັກຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 
ທ່ຽວ. 

ຜະລິດຕະພັນ 

ປະກອບມີສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຢJLຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜຶ່ງຊື່ງສາມາດປະ 
ກອບມີ:  

• ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນນັ້ນລວມມີສະຖານທີ່ທາງບJຮານຄະດີ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ (ຕົວ 
ຢLາງ: ນໍ້າຕົກຕາດ, ພJຜາປLາດົງ), ຕຶກອາຄານທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ອ່ືນໆ. 

• ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ. 
• ກິດຈະກໍາສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜJ້ໃຫ້ບໍລິການ.  

ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຄືນຢLາງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການກໍານົດຂອບເຂດ

ຂອງຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄ່ານິຍົມຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃນວົງແຄບຈະ

ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ປະສິດທິຜົນຂອງກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດຫຼຸດລົງ.  ການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງການໃຫ້ມີການເຊື່ອມ
ໂຍງຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວອື່ນ;ຕ້ອງການໃຫ້ມີເສັ້ນທາງ  ແລະ ວົງຈອນການທ່ອງ ທ່ຽວ. 
ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປ=ນເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າຖ້າລວມກັນເປ=ນກ*່ມ 
ແລະ ຮ່ວມມືກັນ, ດີກວ່າຈະແຂ່ງຂັນກັນ, ແຕ່ວ່າມັນກໍຂ້ຶນກັບສະຖານະການຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ.  

ໄປຄຽງຄJ່ກັບອົງປະກອບ “4p’s” ຂອງການຕະຫຼາດທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ
ຕະຫຼາດຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນຕ່ືມ “ຜJ້ບໍລິການ” ອີກ, ຍ້ອນວ່າມັນມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍ: 

• ການບໍລິການ 
• ທັດສະນະຄະຕິ (ລວມທັງການສະໜັບສະໜJນຈາກປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນຕ່ໍການທ່ອງທ່ຽວ) 
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• ອ*ດສາຫະກໍາການບໍລິການລວມມີອົງປະກອບຫຼາຍຢLາງຕ້ອງການໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍກວ່າອ*ດສາຫະ

ກໍາທີ່ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ເປ=ນຮJບປະທໍາ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າທີ່ຊັດເຈນ. ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນອ*ດສາຫະກໍາທ່ີເນັ້ນການບໍລິການຫຼາຍກວ່າ. 

 
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ການຕະຫຼາດຈ*ດໜາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງສ*ມໃສ່ຮັກສາຄື: 

• ນັກທ່ອງທ່ຽວກັບມາທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄັ້ງ 
• “ການບອກເລົ່າປາກຕ່ໍປາກ” ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
• ການບໍລິການລJກຄ້າ: ຄ*ນຄ່າສໍາຄັນທີ່ສ*ດແມ່ນການດຶງດJດໃຫ້ລJກຄ້າ “ກັບມາອີກ” ແລະ “ການ

ເວົ້າຕໍ່ກັນ” ໝາຍຄວາມວ່າຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ-ລວມທັງພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມກັນ-ແບ່ງປ=ນພາລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຮັກສາ
ມາດຕະຖານຂອງການບໍລິການລJກຄ້າໃຫ້ຢJLໃນລະດັບສJງ. 

• ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ*ດ 
• ໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ 
• ການຮ່ວມມື ແລະ ການພົວພັນກັນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
• ອົງປະກອບທ່ີບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ຂອງການຄ*້ມຄອງສັນຍາລັກທ່ີເປ=ນເອກະລັກຂອງຈ*ດໝາຍ

ປາຍທາງ 
 

ນີ້ແມ່ນຕົວຢLາງການກໍານົດທີ່ຕັ້ງຂອງສັນຍາລັກເພື່ອຊ່ວຍ ໃນການປະເມີນຜົນການປLຽນທຽບລະ 
ຫວ່າງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕົນກັບຄJ່ແຂ່ງຂັນທ່ີຕິດອັນດັບດີເດ່ັນ. 

1. ໃຫ້ຂຽນ 5 ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ທ່ານຄິດວ່າເປ=ນຄJ່ແຂ່ງທີ່ຕິດອັນດັບດີເດັ່ນຂອງ

ທ່ານ. 
2. ສ້າງແຜນວາດທ່ີຄາຍຄືກັບວາດທ່ີຢJLດ້ານລ*່ມນີ້. 
3. ຈັດວາງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄJ່ແຂ່ງ ໃນຕໍາແໜ່ງທ່ີເໝາະສົມໃນແຜນວາດ, ອີງ

ໃສ່ພາບພົດຂອງທ່ານທ່ີມີຕ່ໍກັບລາຄາ ແລະ ຄວາມນິຍົມ. 
4. ບັນທຶກຜົນໄດ້ຮັບ. 
5. ການທົບທວນຄືນເປ=ນແຕ່ລະໄລຍະ (ປະຈໍາປc ຫຼື ສອງປc) ແລະ ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະ

ໄລຍະ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ບາຫີຼ 
ຫຼວງພະບາງ 

ຮົງກົງ 
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ລາຄາ 

 

 

 

ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ຫົວຂ້ໍສົນທະນາ: 

• ທ່ີຕ້ັງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຮົາທ່ີຢJLໃນເສັ້ນແຜນວາດ ແມ່ນຄ້າຍຄືໃນ 5 ປc
ທ່ີແລ້ວບໍ່? 

• ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າໃນອີກ 5 ປcນັບຈາກນີ້? ພວກເຮົາຈະຢJLຈ*ດໃດ? 
• ຄJ່ແຂ່ງທ່ີຕິດອັນດັບຂອງພວກເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຍັງແດ່? ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮJ້ຫຍັງແດ່? 

ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດສໍາເລັດຄືແບບຂອງພວກເຂົາໂດຍທ່ີບໍ່ຮຽນແບບຄືພວກເຂົາໄດ້ບໍ່? 
• ສົມມ*ດວ່າທ່ານເປ=ນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ. ກໍາລັງເບິ່ງຢJLໃນແຜນວາດຂ້າງເທິງຈ*ດໝາຍປາຍ 

ທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດທີ່ທ່ານເລືອກເພື່ອໃຊ້ເວລາ ແລະ ເງ ິນເພື່ອພາຄອບຄົວຂອງທ່ານໄປພັກ 
ຜ່ອນ? 

• ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ການວິເຄາະການແຂ່ງຂັນປະເພດນີ້ ໄດ້ເປ=ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການວາງ

ແຜນໃນອະນາຄົດ? ຄືແນວໃດ? 
• ພວກເຮົາຈະຝYກອົບຮົມແນວໃດໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜJ້ໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ຄໍານຶງ

ເຖິງແຮງກົດດັນຂອງການແຂ່ງຂັນຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອສ້າງແຮງຈJງໃຈໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າຮັກສາລະດັບມາດຕະຖານການບໍລິການໃຫ້ຢJLໃນລະດັບຄ*ນນະພາບ? 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການວິເຄາະກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ 
 

ການກໍານົດກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍ (ຫືຼ ການຕະຫຼາດທ່ີເປ=ນເປ`້າໝາຍ)ແມ່ນການປະຕິບັດກ່ຽວກັບ: 

1. ການກໍານົດກ*່ມ ຫຼື ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໂລກທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການສະ
ເພາະທ່ີທ່ານຕ້ອງການສົ່ງເສີມ. 

2. ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມJນທີ່ມີເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈກ*່ມເຫົຼ່ານັ້ນ ໃນການຊ່ວຍພັດທະນາຍ*ດທະສາດການຕະ 
ຫຼາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບບົນພ້ືນຖານຈ*ດພິເສດສະເພາະ. 

ອັນໃດແມ່ນສິ່ງຈJງໃຈທ່ານເພື່ອຄັດເລືອກເອົາຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການສະເພາະໃດໜຶ່ງມັນ

ແຕກຕ່າງຈາກອັນໃດແມ່ນແຮງຈJງໃຈຂອງເພື່ອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ແລະ ໂດຍສະເພາະແຕກຕ່າງກັນຈາກອັນ
ໃດແມ່ນແຮງຈJງໃຈໃຫ້ທີ່ຄົນມາຈາກທ້ອງຖິ່ນອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງດ້ານພJມມີພາກ, ຊົນເຜົ່າ, ການສຶກສາ ແລະ 
ພ້ືນຖານ ແລະ ທິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

ອັງກໍວັດ 
ຮາລອງເບ 

ໂບໂຣບ*ດເດີ 
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ແຮງຈJງໃຈສໍາລັບການເລືອກຜະລິດຕະພັນຢLາງມີປະສິດທິຜົນໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຫຼາຍທີ່ສ*ດເມື່ອ

ເວລາພວກເຮົາຂາຍຜະລິດຕະພັນເຫ່ົຼານັ້ນດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ພໍໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝ້ັນ. 

ເມື່ອພວກເຮົາຮJ້ຄືແນວນັ້ນແລ້ວມັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈປ=ດໃຈຕ່າງໆເຫົຼ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາ
ຕ້ອງການຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຕິດຕໍ່ສື່ສານເຖີງຄົນອື່ນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໄດ້ກໍຕໍ່ເມືອມັນສອດຄ່ອງກັບ

ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ປາດຖະໜາຂອງລJກຄ້າ.  

ຜJ້ບໍລິຫານການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ພິຈາ 
ລະນາຄວາມສໍາຄັນຂອງກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍໃນເວລາທີ່ພັດທະນາ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນຍ*ດທະສາດ
ການຕະຫຼາດ. 

ມີວິທີການຕ່າງໆທີ່ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໜຶ່ງສາມາດຈັດເປ=ນໝວດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ

ກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍແຕ່ມີ 2 ວິທີສໍາຄັນທ່ີສ*ດຄື: 

1. ອີງໃສ່ປະຊາກອນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ຂ້ໍມJນທາງດ້ານພJມສັນຖານ. 
2. ການປະເມີນຈ*ດປະສົງສໍາລັບການເດີນທາງ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແຮງຈJງໃຈຂອງຜJ້ຊົມໃຊ້. 

ການແບ່ງຕາມກ*່ມປະຊາກອນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ພJມສັນຖານ 

ການເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຢLາງດີກ່ຽວກັບ ທີ່ຕັ້ງພJມສາດ, ລາຍຮັບປະຈໍາປc, ອາຍ*, ສັນຊາດ, ເພດ, 
ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປ=ນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄ*ນຄ່າທີ່ສ*ດໃນການພັດທະ 
ນາແຜນຍ*ດທະສາດການຕະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຂໍ້ມJນນີ້ສາມາດວັດແທກ ແລະ ໄຈ້ແຍກໄດ້ຢLາງງ່າຍ 
ດາຍ ແລະ ມັກຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ຕົວກໍານົດການຕະຫຼາດຈາກກ*່ມຍ່ອຍສະເພາະທ່ີສາມາດກໍານົດໄດ້. 

ປ`ກກະຕິແລ້ວ, ວິທີທໍາອິດຂອງພວກເຮົາທີ່ໃຊ້ໃນການ “ແບ່ງກ*່ມຕະຫຼາດ” ຕະຫຼາດທີ່ພວກເຮົາກໍາ
ລັງໃຫ້ບໍລິການແມ່ນເພື່ອກໍານົດວ່າລJກຄ້າຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ
ສາກົນ ຫຼື ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ? ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກປະເທດໃດແດ່? ຂໍ້ມJນ
ດັ່ງກ່າວສາມາດເຂ້ົາເຖິງໂດຍຜ່ານໜ່ວຍງານການທ່ອງທ່ຽວຂອງລັດຖະບານເຊັ່ນດຽວກັນກັບອົງການສະພາ

ການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ທາງພJມີສາດເປ=ນຕົວປLຽນແປງກ*່ມຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍານົດໄດ້
ຢLາງງ່າຍດາຍ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາດຽວກັນກັບຂໍ້ມJນອື່ນໆທາງດ້ານປະຊາກອນ . 
ສະຖິຕິເຫັນວ່າມJນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈະມີຄ*ນຄ່າຫຼາຍກວ່າຈໍານວນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄປ
ຢdຽມຢາມຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ. 

ສໍາລັບປະເທດອາຊຽນສ່ວນໃຫຍ່, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວທີ່ແບ່ງກ*່ມ (ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ) 
ແມ່ນບັນດາປະເທດອາຊຽນອື່ນໆບວກກັບຍີ່ປ*Lນ, ເກົາຫລີໃຕ້, ອົດສະຕາລີ, ໄຕ້ຫວັນ, ຮົງກົງ, ຈີນ, ປະ
ເທດໃນເອີຣົບ, ອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ. 

ອາຍ*, ລາຍໄດ້ ແລະ ເພດມີບົດບາດສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນສໍາລັບຕົວວັດແທກທາງດ້ານປະຊາກອນ, 
ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄປທ່ອງທ່ຽວຕາມຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜJ້ມີອາຍ*ສJງຫຼື 
ຄອບຄົວທີ່ມີເດັກນ້ອຍ? ແມ່ຍິງມີທ່າອ່ຽງຈະໄປຢdຽມຢາມຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຈົ້າຫຼາຍ
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ກວ່າຜJ້ຊາຍບໍ່? ການຕອບຄໍາຖາມງ່າຍໆນີ້ຈະສາມາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢLາງເລີກເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປ`້າໝາຍ

ການຕະຫຼາດ, ແຕ່ຍັງກໍານົດວິທີການການຕະຫຼາດທ່ີດີທ່ີສ*ດທ່ີສາມາດດຶງດJດກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍນັ້ນໄດ້. 

ການປະເມີນຈ*ດປະສົງ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແຮງຈJງໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາສາມາດກໍານົດໄດ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີເປ=ນທ່າແຮງ, ຮJ້ຄວາມຈໍາເປ=ນ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈລັກສະນະພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈ
ເປ`້າໝາຍ ແລະ ແຮງຈJງໃຈຂອງຜJ້ບໍລິໂພກ, ພວກເຮົາຈະຢJLໃນຖານະທີ່ຈະມີອິດທິພົນຢLາງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ໃນ
ຂະບວນການຕັດສິນໃຈຊື້. 

ການພັດທະນາແຜນຍ*ດທະສາດການຕະຫຼາດ 

 ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ (UNWTO) ໄດ້ຈັດການສໍາຫຼວດໂດຍໄດ້ດໍາເນີນການສອບຖາມອົງ 
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດຕ່າງໆ, ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ນຄໍາຕອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ວນ
ໃຫຍ່ຂອງຜJ້ທີ່ປະຕິບັດໜ້າວຽກດ້ານການຕະຫຼາດຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊື່ອວ່າການແບ່ງ
ກ*່ມການຕະຫຼາດເປ=ນພ້ືນຖານ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີສ*ດຂອງຍ*ດທະສາດການຕະຫຼາດ. 

 

ຕາຕະລາງ 2.6.1 ຍ*ດທະສາດການຕະຫຼາດ 

ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ 

ທ່ານຄິດວ່າທ່ານສາມາດອະທິບາຍແຜນຍ*ດທະສາດຂອງທ່ານໄດ້ຮ່າງຂ້ຶນບົນ

ພ້ືນຖານອີງໃສ່ການແບ່ງກ*່ມການຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍບໍ່? 26 2 

ທ່ານ ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມJນພື້ນຖານທາງດ້ານຄ*ນລັກສະນະຂອງກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝ
າຍຂອງທ່ານບໍ່? 22 4 

ທ່ານ ຮJ້ຈັກຈໍານວນ ແລະ ຄ*ນຄ່າຂອງກ*່ມຕະຫຼາດເປ້̀າໝາຍຂອງທ່ານໃນປະຈ*

ບັນ ຫືຼ ບໍ່? 20 6 

ທ່ານ ມີຄວາມສາມາດກໍານົດໄດ້ຕະຫຼາດກ* ່ມເປ` ້າໝາຍທີ່ເປ=ນທ່າແຮງຂອງ

ທ່ານບໍ່? 19 7 

ທ່ານ ໄດ້ກໍານົດເປ`້າໝາຍ (ຈໍານວນ ແລະ/ຫຼືມJນຄ່າ) ສໍາລັບກ*່ມທີ່ທ່ານຕັດ
ເລືອກບໍ່? 14 12 

ທ່ານ ມີຄວາມຮJ້ສຶກວ່າອົງກອນຂອງທ່ານໃນປະຈ*ບັນໄດ້ດໍາເນີນຄວາມພະຍາ 
ຍາມໃນການແບ່ງກ*່ມການຕະຫຼາດເປ້̀າໝາຍພຽງພໍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິ່ງທີ່
ທ່ານ ໄດ້ທ*້ມເທລົງໄປນັ້ນໃສ່ກ*່ມລJກຄ້າຂອງທ່ານຊຶ່ງເປ=ນກ*່ມທ່າແຮງທີ່ຈະມາ
ຢdຽມຢາມຈ*ດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ?  

11 17 

ທ່ານ ຄິດວ່າອົງກອນຂອງທ່ານທ່ີຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການຮຽນຮJ້ກ່ຽວກັບ
ເຕັກນິກການແບ່ງກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍບໍ່? 28 0 

ການສໍາຫຼວດດ່ັງກ່າວນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນແກ່ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຂອງປະເທດຕ່າງໆວ່າອົງ
ກອນທ່ີໄດ້ຕອບແບບສອບຖາມນັ້ນໄດ້ຍອມຮັບວ່າການແບ່ງກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີສ*ດ ແລະ 
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ຂາດບໍ່ໄດ້ທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດ. 100% ຂອງຜJ້ຕອບໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມປາດຖະໜາທ່ີຈະເຮັດວຽກງານການແບ່ງ

ກ*່ມເປ`້າໝາຍໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ຄໍາຕອບຂອງຄໍາຖາມທໍາອິດ,ຈາກ 28 ຄົນ 26 ຄົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໃນປະຈ*ບັນເຂົາ
ເຈົ້າກໍາລັງປະຕິບັດບາງໜ້າວຽກຂອງການແບ່ງກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍ. 

ກ່ອນການຮ່າງແຜນຍ*ດທະສາດການຕະຫຼາດ, ຄວາມຮັບຮJ້ຕ່ໍສະພາບຂອງກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍໃນປະຈ*

ບັນ ແລະ ຕະຫຼາດທ່ີເປ=ນທ່າແຮງ, ເປ=ນຂ້ໍມJນທ່ີເປ=ນປະໂຫຍດຫຼາຍເຊິງ່ລວມມ:ີ 

• ການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງຍ*ດທະສາດການລົງທຶນໃນປະຈ*ບັນ 
• ໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າປະລິມານຂອງຜJ້ຢdຽມຢາມເປ=ນຈໍານວນຫຼາຍ ຫືຼ ລJກຄ້າທ່ີມີ “ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ” 

ແມ່ນດີທ່ີສ*ດສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ. 
• ການຈັດສັນງ ົບປະມານສໍາລັບການລົງທຶນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ 
• ການວິເຄາະບັນຫາການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການກໍານົດວ່າສິ່ງທ່ີກໍາລັງໂຄສະນາ

ນັ້ນເໝາະສົມກັບຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີ ແລະ ເຂ້ົາກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ
ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ກ*ນແຈທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍການກໍານົດກ*່ມເປ`້າໝາຍການຕະຫຼາດທ່ີມີປະສິດທິພາບແມ່ນ: 

1. ລະບ*ກ*່ມຄົນ (ການແບ່ງກ*່ມເປ`້າໝາຍ) ຜJທ່ີ້ເປ=ນ (ຫືຼ ຈະເປ=ນໃນໄລຍະສັ້ນ) ຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. 
2. ຮັບຮJ້ວ່າຖ້າກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍເຫ່ົຼານີ້ມາຢdຽມຢາມຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບັນລ*ຈ*ດປະສົງຂອງຈ*ດໝາຍປາຍ

ທາງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້. 
3. ກໍານົດໃຫ້ໄດ້ວ່າຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມີຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການທ່ີ   

ເໝາະສົມເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. 
4. ຕີລາຄາກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍທ່ີພິຈາລະນາມາຢdຽມຢາມຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ ຫືຼ ບໍ ່
5. ກໍານົດແຮງຈJງໃຈ/ສາເຫດຕ່ໍພຶດຕະກໍາການຊື້ເຄື່ອງຂອງລJກຄ້າ, ແລະ ອ່ືນໆ. 
6. ຈJງໃຈໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄປຢdຽມຢາມໂດຍການໃຊຂ້ໍ້ຄວາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດທ່ີເໝາະສົມ 
7. ປະເມີນຜົນ  ແລະ ທົບທວນຄືນຜົນກະທົບຂອງການຕະຫຼາດຕ່ໍຕະຫຼາດທ່ີເປ=ນກ*່ມເປ`້າໝາຍ. 

ປະຈ*ບັນ, ບໍ່ມີກົດເກນທ່ີກໍານົດຈໍານວນກ*່ມເປ`້າໝາຍ. ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານໃນການຕັດສິນໃຈເອົາຮJບແບບທ່ີ  
ເໝາະສົມສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ, ໃຫ້ພິຈາລະນາເບີ່ງຄໍາເຫັນຂອງອົງການທ່ອງທ່ຽວ
ແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ (NTOs) ທ່ີໄດ້ຕອບການສໍາຫຼວດໃນປະເດັນນີ:້ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ຈໍານວນການແບ່ງກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍປາຍຂອງອົງການທ່ອງທ່ຽວປະເທດຕ່າງໆ 
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ກໍລະນີສຶກສາຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຜົນຂອງການສໍາຫວຼດນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປc 2012 ທີແ່ຂວງກວງນາມ ສສ ຫວຽດນາມ, 
ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຕອບແບບສອບຖາມໂດຍກົງ ແລະ ການວິເຄາະ. 

ສະເລ່ຍການໃຊເ້ງິນຂອງກ*່ມອາຍ*: 

ອາຍ* 25 ປc           $ 383.75 

ອາຍ* 26-39 ປc      $ 405.54 

ອາຍ* 40-59 ປc      $ 577.17 

ອາຍ* 60 ປc           $ 988.26 

ສະເລ່ຍ               $ 509.50 

ຈໍານວນເງິນທ່ີໃຊ້ຈ່າຍໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວຜJ້ອາວ*ໂສສົມທຽບກັບກ*່ມນັກທ່ອງທ່ຽວໄວໜ*່ມແມ່ນມີຄວາມ

ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ການດຶງດJດກ*່ມຄົນທ່ີມີອາຍ* 40 ຂ້ຶນໄປແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມທ່ີສ*ດ. ດ່ັງນັ້ນ, ຄວນ
ຈະຕ້ອງມີສັນຍາລັກທ່ີເປ=ນເອກະລັກ ແລະ ຂ້ໍຄວາມໂຄສະນາກິດຈະກໍາສໍາລັບກ*່ມນີ້ໃຫ້ເໜາະສົມເຊັ່ນດຽວກັນ. 

ສະເລ່ຍການໃຊຈ້່າຍຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕະຫຼາດພາກພ້ືນ: 

ຫວຽດນາມ                $ 229,83  

ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງກວາງນາມ, ປະເທດຫວຽດນາມ 
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ເອີຣົບ                      $ 496,23  

ອາຊ-ີປາຊຟີZກ              $ 926,67  

ອາເມລິກາເໜືອ            $ 425,73  

ສະເລ່ຍ                     $ 509,50  

ແຫ່ຼງຕະຫຼາດອາຊີ-ປາຊີຟZກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວອົດສະຕາລີ, ແມ່ນຕະຫຼາດທ່ີມີຄ*ນຄ່າຫຼາຍທ່ີສ*ດສໍາ
ລັບແຂວງກວງນາມຂອງຫວຽດນາມ. ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເງິນຫຼາຍກວ່າຕະຫຼາດໃນພາກພ້ືນອ່ືນໆ. ປະເທດເຂົາເຈົ້າກໍ
ຢJLໃກ້ກັບແຂວງກວງນາມ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍໃນຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວນີ້ຫຼາຍ

ກວ່າຈາກແຫ່ຼງອ່ືນໆເຊັ່ນຕະຫຼາດ ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາເໜືອ. ການສໍາຫຼວດຍັງມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບໄລຍະການພັກ
ເຊົາເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍລາຍຈ່າຍລວມສະເລ່ຍຂອງແຕ່ລະກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າໝາຍ. 

ເປ=ນຂ້ໍມJນທ່ີມີຄ່າທ່ີສ*ດໃນກໍລະນີສຶກສາແຂວງກວງນາມ, ທັງສອງຖານຂ້ໍມJນ-ອາຍ* ແລະ ແຫ່ຼງຕະຫຼາດ -  
ພິສJດໃຫ້ເຫັນເຖິງວ່າຈະແມ່ນການສໍາຫຼວດທ່ີງ່າຍດາຍກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍຄິດທ່ີເປ=ນປະໂຫຍດສໍາລັບ
ການວາງແຜນ ແລະ ການຕະຫຼາດທ່ີດີໃນອະນາຄົດ. ຈາກນັ້ນເປ=ນຕ້ົນມາກໍສັງເກດເຫັນວ່າທັກສະ ແລະ ຄວາມສາ 
ມາດໄດ້ຮັບການປ=ບປ*ງຂ້ຶນເລື່ອຍໆ. ເຖິງຢLາງໃດກຕໍາມຈະຕ້ອງມກີານສໍາຫຼວດຂ້ໍມJນທ່ີລົງເລິກກວ່ານີອີ້ກ. 

 

 

1. ນີເ້ປ=ນກິດຈະກໍາເປ=ນກ*່ມໃຫ້ສ*ມໃສ ່5 ແຫ່ຼງຕະຫຼາດສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງທ່ານ 
2. ຂຽນລາຍຊື່ທັງ 5 ຕະຫຼາດສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດອັນດັບແບບແຍກ

ສ່ວນໂດຍອີງຕາມ: 

• ໄລຍະເວລາພັກເຊົາ 
• ສະເລ່ຍຂອງການໃຊຈ້່າຍຕ່ໍຄົນ 

3. ຖ້າຍັງບໍ່ມີຂ້ໍມJນທ່ີເປ=ນທ່ີຮJ້ຈັກ, ໃຫ້ຄາດຄະເນເອົາໂດຍອີງໃສ່ພາບພົດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີຕ່ໍຈ*ດໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃນປະຈ*ບັນ 
4. ສ້າງເສັ້ນສະແດງໃສເ່ຈ້ຍໃຫ້ແຕ່ລະກ*່ມ 

 
 
 
 
 

ຕາຕະລາງ 2.6.2. ການວິເຄາະທ່ີມາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ທ່ີມາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ຄ່າສະເລ່ຍຈໍານວນຕ່ໍຄືນຕ່ໍນັກ

ທ່ອງທ່ຽວ 
ສະເລ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກ

ທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍ/ຄົນ (Dollar) 
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ການເກັບກໍາຂ້ໍມJນນັກທ່ອງທ່ຽວ: 

ນີ້ແມ່ນວິທີການທ່ົວໄປໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມJນ: 

• ການສໍາຫຼວດທາງໂທລະສັບ ແລະ ແບບສອບຖາມ (ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສໍາ
ລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ) 

• ການສໍາຫຼວດຄວາມເພ່ີງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
• ການສຶກສາອັດຕາສ່ວນການພັກແຮມ 
• ກ*່ມເປ`້າໝາຍທ່ີເປ=ນຈ*ດສ*ມ 
• ການສໍາພາດແບບເຈາະຈີ້ມ (ລົງເລີກ) 

ວິທີການອ່ືນໆ: 

• ການວິເຄາະກັບທ່ີ 
• ການສຶກສາດ້ວຍການສັງເກດ 
• ຂ*ດຄົ້ນແຫ່ຼງຂ້ໍມJນ 
• ການສຶກສາຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ 
• ຂ້ໍມJນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ (ແບບເປ=ນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ກ*່ມຈ*ດສ*ມ) 
• ຄໍາຄິດເຫັນຂອງລJກຄ້າ/ການຕໍານິຕິຊົມ 
• ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງການນໍາສະເໜີສັນຍາລັກທ່ີເປ=ນເອກະລັກ 
• ການແລກປLຽນກັບອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 

ວິທີການເກັບກໍາຂ້ໍມJນ 

ບາງວິທີການທີ່ລະບ*ໄວ້ຂ້າງເທິງສາມາດນໍາໃຊ້ໃນສJນຂໍ້ມJນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
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ສະ ດວກອື່ນໆ ໃນຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ພະນັກງານສໍາຫຼວດສາມາດເຂົ້າເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວ
ໃນເຂດພ້ືນທ່ີບ່ອນທ່ີເຫັນວ່າເໝາະສົມ. 

ຫຼາຍຄົນສາມາດສື່ສານຜ່ານທາງອອນລາຍ. ການສໍາຫຼວດທາງອິນເຕີເນັດໃນປະຈ*ບັນມີລາຄາຖືກ 
ແລະ ງ່າຍໃນການນໍາໃຊ້. ແນ່ນອນໃນສິ່ງນີ້, ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາວິທີການເກັບກໍາທີ່ຢJLອີ 
ເມລ໌ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນ*ຍາດຈາກພວກເຂົາໃນການສົ່ງໃບສໍາຫຼວດໃນມື້ຕ່ໍໄປ. 

ຕົວຢLາງຂອງຂໍ້ມJນຈະຕ້ອງຖືກຊຸ້ມ, ແຕ່ກວມເອົາຫຼາຍປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວ. ວິທີການໃດກໍຕາມທີ່
ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມJນ, ລັກສະນະໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມJນຈະຕ້ອງຖືກເກັບກໍາໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ເປ=ນມື້,ປc, ແລະໃນສະຖານທີ່. ນອກຈາກນີ້ຈະບໍ່ມີການສໍາຫຼວດພຶດຕິກໍາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄວາ
ມສົນໃຈທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍຖ້າເກັບກໍາຂໍ້ມJນຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວເປ=ນກ*່ມ , ແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຄວາມດJນດ່ຽງຂອງໃນບັນດາຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍໃຫ້ສົມດJນກັບຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາເປ=ນ
ລາຍບ*ກຄົນ. 

ພະນັກງານທີ່ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝYກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການຖາມການໃຫ້ຄໍາ
ຖາມ ແລະ ບັນທຶກຄໍາຕອບ. ການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຖືກວັດແທກ ໂດຍອີງໃສ່ຄ*ນນະພາບຂອງ
ການບັນທຶກເກັບກໍາຂ້ໍມJນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເນັ້ນປະລິມານຂອງການສໍາຫຼວດທ່ີໄດ້ເຮັດເທ່ົານັ້ນ. 

 

E 
 
 
 
 

1. ສັນຊາດ ........................................................................... 

2. ເພດ ? □  ຊາຍ □  ຍິງ 

3. ອາຍ*:  □< 25  � □26 – 39  � □40 – 59    □> 60 

4. ຄືນນີ້ທ່ານມີແຜນຈະພັກຢJLໃສ ?  

- ຊື່ຂອງໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ພັກແຮມນໍາເຮືອນປະຊາຊົນ, ອ່ືນໆ.: ……..……………… 

- ຖ້າບໍ່ພັກຢJLໂຮງແຮມ; ພັກກັບເພ່ືອນ ຫືຼ ວ່າຄອບຄົວ 

5. ທ່ານຈະພັກຈັກຄືນ ?...................... 

6. ທ່ານເລືອກຮJບແບບການທ່ອງທ່ຽວທ່ີດີທ່ີສ*ດແບບໃດໃນການເດີນທາງຂອງທ່ານຄັ້ງນີ້:  

□ແບບສ່ວນຕົວ–ຂ້ອຍ/ພວກເຮົາວາງແຜນ ແລະ ຈອງດ້ວຍຕົວເອງ 

□ຈອງລາຍການນໍາທ່ຽວແບບຄົບຊຸດ–ໂຮງແຮມ ແລະ ລາຍການນໍາທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜ່ານ

ບໍລິສັດຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຫືຼກັບບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 

7. ທ່ານໃຊ້ຈ່າຍໃນການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍປານໃດ? ກາລ*ນາຕອບເປ=ນເງີນສະກ*ນໂດລາ ແລະ ໃຫ້ຂ້ໍມJນຄາດ

ຕົວຢLາງແບບສອບຖາມສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ 
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ຄະເນຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຮJ້ຕົວເລກແນ່ນອນ. 

��ຄ່າທ່ີພັກໂຮງແຮມ/ເຮືອນພັກ (ຕ່ໍຄືນ)............................ 

��ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດ່ືມ (ຕ່ໍມຶ້) …………………….. 

��ຊື້ເຄື່ອງ (ມJນຄ່າທັງຫມົດຕະຫຼອດໄລຍະການຢdຽມຢາມ) ……………… 

��ກິດຈະກໍາທ່ີເຮັດ ແລະ ການບັນເທິງ (ໃນລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວທັງຫມົດ) …… 

��ອ່ືນໆ: ............................................ 

10. ຕີລາຄາມJນຄ່າການໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານປຽບທຽບໃສ່ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງອ່ືນ.  

��ຄ*້ມຄ່າທ່ີສ*ດ 

��ດີ 

��ແພງໂພດ 

��ບໍ່ມີຄໍາເຫັນ 

 

ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງທ່ານແມ່ນຄວາມສ*ກຂອງພວກເຮົາ 

11. ກະລ*ນາລະບ* 3 ຢLາງທ່ີທ່ານມັກທ່ີສ*ດໃນໄລຍະການທ່ອງທ່ຽວ? 

1.................................................................................................... 

2.................................................................................................... 

3.................................................................................................... 

12. ກາລ*ນາລະບ* 3 ຢLາງທ່ີທ່ານບໍ່ມັກທ່ີສ*ດໃນໄລຍະການທ່ອງທ່ຽວ? 

1.................................................................................................... 

2.................................................................................................... 

3.................................................................................................... 

13. ທ່ານຢາກກັບມາຢdຽມຢາມທ່ີນີ້ອີກບໍ່? 

��Yes 

��No 

14. ທ່ານຈະແນະນໍາການທ່ອງທ່ຽວຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກັບຫມJ່ເພ່ືອນ ຫືຼ ຄອບຄົວຂອງທ່ານບໍ່? 

��Yes 
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��No 

ຄໍາຖາມອ່ືນໆກໍສາມາດເພ່ີມເຕີມໄດ້ ຖ້າເຫັນວ່າສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາໃໝ່ ຫືຼ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ

ວາງແຜນຍ*ດທະສາດ 

 
 
 
 

ບາງຄໍາຖາມເຊັ່ນຄໍາຖາມ 11 ແລະ 12 ຕ້ອງມີໃນແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນດຽວກັນກັບແບບສອບຖາມສໍາຫລວດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ຄໍາຖາມເຫົຼ່ານີ້ສາ 
ມາດໃຊ້ຖາມໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ເພາະວ່າມັນສະແດງເຖິງປະສົບການ ແລະ ແຮງຈJງໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕໍ່
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງນັ້ນເພື່ອເປ=ນຂໍ້ມJນໃຫ້ກັບຜJ້ດໍາເນີນທ*ລະກິດ/ຜJ້ຈັດການໃດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ
ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ວ່າຈະເປ=ນນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີກັບຄືນມາອີກ ຫືຼ ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີບອກຕ່ໍກັນ. 
 
 
 
 
 
1. ທົບທວນເບີ່ງວ່າປະຈ*ບັນທ່ານໄດ້ເກັບກໍາຂ້ໍມJນນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນຈ*ດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານຄືແນວ 

ໃດ? 
2. ຂຽນລາຍການຮJບແບບຂອງທ່ານລົງໃນນີ້. 

 

 

1. ນໍາໃຊ້ຫົວຂໍ້ສົນທະນາຕໍ່ໄປນີ້, ພິຈະລະນາເບິ່ງວ່າທ່ານ ຈະສາມາດເພີ່ມຈໍານວນຂໍ້ມJນທີ່ມີຄ*ນນະພາບ  

ຕາຕະລາງ 2.6.3: ຂ້ໍມJນນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ປະຈ*ບັນພວກເຮົາມີຮJບແບບການເກັບຂ້ໍມJນນັກທ່ອງທ່ຽວຄືດ່ັງນີ້: 

  

  

  

  

  

  

  

ບັນທຶກ 



 

ILO – ASEAN Small Business Competitiveness Programme 50 

ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ ສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງທ່ານ. 
2. ຂຽນແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານລົງໃນບ່ອນເປ`່າວ່າງລ*່ມນີ້. 
 

ຕາຕະລາງ 2.6.4: ການລວບລວມຂ້ໍມJນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງ 

ສົນທະນາ: ລະດັບຄ*ນນະພາບຂອງຂ້ໍມJນທ່ີທ່ານລວບລວມມາຢJLຈ*ດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ ແລະ ຂ້ໍມJນ
ນັ້ນອາດຈະສາມາດປ=ບປ*ງໄດ້. 
 
ສົນທະນາ: ແນະນໍາວິທີການເກັບກໍາຂ້ໍມJນແບບໃຫມ່ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເກັບກໍາຂ້ໍມJນໄດ້ດີຂ້ຶນເຊັ່ນວ່າ: ຈະ
ເກັບແນວໃດ, ເມື່ອໃດ, ຢJLໃສ ແລະ ກັບໃຜມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫືຼ ບໍ່ ແລະ ໃຜຈ່າຍ. 
 
ສົນທະນາ: ມີວິທີໃດທ່ີສາມາດນໍາມາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ? 
 

ສົນທະນາ: ພວກເຮົາຈະສ້າງແຜນພັດທະນາໄລຍະຍາວຄືແນວໃດເພ່ືອລວບລວມຂ້ໍມJນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ? 
 

 
ຕິດຕ່ໍກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທາງກົງ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີທ່າແຮງໂດຍຜ່ານທາງບໍລິການອອນລາຍ. 

• ການຕະຫຼາດທາງສື່ອອນລາຍແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນປະຈ*ບັນ ຫຼາຍກ່ວາການຮັກສາເວັບໄຊຂອງ
ເມືອງໃດໜຶ່ງ. ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໂດຍສື່ທາງສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວຢLາງວ່ອງໄວ. ຕ້ອງວາງ
ເປ`້າຫມາຍໃຫ້ຖືກກັບກ*່ມລJກຄ້າຕາມການວິເຄາະຈາກຂໍ້ມJນດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ຕ້ອງໂຄສະ 
ນາທາງສື່ອອນລາຍໃຫ້ເຫມາະສົມກັບກ*່ມຕະຫຼາດເປ`້າຫມາຍນັ້ນ. ການນໍາໃຊ້ສື່ໃນການໂຄສະນາ
ຍັງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບການໃຊ້ຊື່ອອນລາຍທີ່ບໍລິຫານໂດຍໃຫ້ຜJ້ໜຶ່ງອີກ, ເຊັ່ນຕົວຢLາງ: ຂຶ້ນຫນ້າເຟ=ດບ*ກ
ທີ່ຊີ້ບອກຈ*ດຫມາຍປາຍທາງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ລJກຄ້າຮັບຮJ້ທ່ານສາມາດພຽງແຕ່ໄດ້ເບິ່ງໜ້າທີ່

ຕ້ອງການ ແລະ ຈ່າຍສໍາລັບເນື້ອໃນເທ່ົານັ້ນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍສໍາລັບການບໍາລ*ງຮັກສາເວບໄຊ. 
 

ການຕິດຕ່ໍກັບລJກຄ້າທ່ີມີທ່າແຮງຊື້ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ. 
 

• ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ: ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສ*ດຕໍ່ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວເພາະວ່າເປ=ນສື່ກາງ

ໃນການປະສານງານລະຫວ່າງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ. ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຢາກ
ເປZດຊ່ອງທາງການປະສານງານກັບລັດຖະບານ. ນີ້ແມ່ນປະຕJທີ່ສໍາຄັນຈະນໍາໄປສJ່ການຮ່ວມມືລະ 
ຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນລະດັບທ້ອງຖ່ີນ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເຊັ່ນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ
ກະຈາຍສີນຄ້າຂອງທ່ານ ແລະ ແຜນຍ*ດທະສາດຜ່ານທາງຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ແລະ ມັນຈະເຮັດໃຫ້
ທ່ານສາມາດລວບລວມຂໍ້ມJນດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລJກຄ້າໄດ້ຕື່ມອີກ, 
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ການສົ່ງເສີມທ*ຸລະກິດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ກັບຜົນ ສໍາເລັດ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 

• ທັດສະນະສຶກສາຢdຽມຢາມຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ (FAM Trip): ຫຼືທີ ່ເອີ້ນກັນວ່າ
ການທ່ອງທ່ຽວຕາມສະຖານຕ່າງໆເພື່ອສຶກສາຫາຮຽນຮJ້ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ປະເພດນີ້ແມ່ນເປ=ນ
ອີກວິທີຫນຶ່ງມີປະສິດທິພາບໃນການສະແດງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ແກ່ຜJ້ຂາຍລາຍ 
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ການທ່ອງທ່ຽວ. ທັດສະນະສຶກສາສາມາດຈັດໄດ້ໂດຍການອ*ດຫນJນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, 
ໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ ຫຼື ຄ່າອ*ປະກອນກັບຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຂໍພຽງໃຫ້ມີຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມີຄ*ນນະວ*ດ, 
ຫ້າວຫັນ ແລະ ເປ=ນມືອາຊີບຢLາງແທ້ຈິງເຂົ້າຮ່ວມກໍພໍ. ການຈັດເປ=ນກ*່ມນ້ອຍແມ່ນຈະດີກວ່າເພື່ອ
ການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ການຈັດເປ=ນກ*່ມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຢ=ດ
ກວ່າເຊັ່ນ: ຄ່າເຊົ່າລົດ ແລະ ຄ່າພະນັກງານ. ການຈັດທັດສະນະສຶກສາປະເພດນີ້ແມ່ນຄວນຫລີກ
ລ້ຽງສະຖານທີ່ທີ ່ບໍ ່ທັນໄດ້ຮັບການປ=ບປ*ງ ຫຼື ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ແຕ່ບໍ ່ທັນພ້ອມສໍາລັບນັກທ່ອງ

ທ່ຽວ. ຄວາມຮJ້ສຶກທີ່ບໍ່ປະທັບໃຈຂອງການເຂົ້າຢdຽມຢາມຈະສົ່ງຜົນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ມີຜົນຕໍ່
ຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະໂຄສະນາຂອງເຈົ້າພາບເອງ. 

 

• ການລົງໂຄສະນາ: ລັດຖະບານສາມາດເລືອກທີ່ຈະໂຄສະນາຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງ. ນີ້ກໍເປ=ນ
ສື ່ອີກທາງຫນຶ ່ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະຕ້ອງປYກສາຫາລືກັນ . 
ລັດຖະບານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການໂຄສະນາໃນອ*ດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ນັ້ນສອດຄ່ອງກັບ
ສັນຍາລັກທ່ີເປ=ນເອກະລັກ, ແລະ ເປ`້າໝາຍຂອງຊາດ, ຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ຂອງທ້ອງຖ່ິນ. 

 

• ການປະຊາສໍາພັນ: ການໂຄສະນາປະເພດນີ້ກໍເປ=ນອີກທາງເລືອກຫນຶ່ງແຕ່ກໍ່ບໍ່ຮັບປະກັນວ່າຈະຢJL
ພາຍໃຕ້ການຄອບຄ*ມຂອງທ່ານໄດ້. ການລົງຫນັງສືພີມ ຫຼື ອອກຂ່າວອາດມີທັງຜົນທາງບວກ 
ແລະ ທາງລົບຕໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ: ພຶດຕິກໍາຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ . ເຖິງຢLາງໃດກໍ່ດີ, ທ່ານສາ 
ມາດໃຊ້ການປະຊາສໍາພັນຊ່ວຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ. ມາດຕະຖານຂອງເຄື່ອງມືການປະ 
ຊາສໍາພັນລວມມີ: ການອອກຂ່າວທາງຫນັງສືພີມ, ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ, ການສໍາພາດ, ສື່
ມວນຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນກັບພາກອ*ດສາຫະກໍາ ແລະ ການເຊີນສື່ຕ່າງໆເຂົ້າມາຢdຽມຢາມ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ. ປະຈ*ບັນເຄື່ອງມືທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການປະຊາສໍາພັນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ບຣ໋ອກ
ແລະ ພອດຄາດ 

 

2.7. ມາດຕະຖານ 
ມາດຕະຖານແມ່ນຄJ່ມືທ່ີສໍາຄັນ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ທັງເປ=ນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ສໍາລັບການຄ*້ມຄອງ-

ກວດກາ ແລະ ວັດແທກການປະຕິບັດວຽກງານໂດຍການນໍາໃຊຊ້ັບພະຍາກອນທ່ີມີປະສິດທິພາບ. 
 

ມາດຕະຖານມີຫຼາຍຮJບແບບ. ຜJ້ຄ*້ມຄອງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງສາມາດກໍານົດຕາມມາດຕະຖານລະດັບຊາດ 
ຫືຼ ລະດັບພາກພ້ືນທ່ີສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍອອກມາເປ=ນມາດຕະຖານລະດັບ
ທ້ອງຖ່ີນໄດ້. ມາດຕະຖານລະດັບທ້ອງຖ່ີນສາມາດເປ=ນລັກສະນະຄJ່ມືແນະນໍາທ່ົວໄປ, ແຕ່ວ່າຍ່ິງມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ
ເທ່ົາໃດກໍ່ຈະຍ່ິງມຄີວາມສົມບJນຂ້ຶນເທ່ົານັ້ນ. 
 

ຮJບແບບຫລັກຂອງມາດຕະຖານມີດ່ັງນີ້: 
• ລະດັບການບໍລິການສໍາລັບຜJ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຕ້ອນຮັບ 
• ສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍທ່ີໂດດເດ່ັນ (ຕົວຢLາງ, ການກຽມອາຫານລວມມີ: ເລື່ອງຂອງສ*ຂະພາບ ແລະ 

ການອະນາໄມ). 
• ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງ. 

 
ມາດຕະຖານແມ່ນຊີ້ບອກສິ່ງຈະຕ້ອງເຮັດແຕ່ບໍ່ແມ່ນຈະເຮັດແນວໃດ, ເຖິງຢLາງໃດກໍ ມັນຈະມາກັບຕົວຊີ້

ວັດ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຂ້ໍມJນສະເພາະກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີຄວນເຮດັ ພ້ອມດ້ວຍຂ້ໍແນະນໍາຕ່າງໆວ່າຈະເຮັດແນວໃດ. 
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ກໍລະນີສຶກສາທ່ີດີຈາກອາຊຽນ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ແມ່ນກົມການທ່ອງທ່ຽວ
ແຫ່ງປະເທດໄທ. ອົງກອນນີ້ໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍຮJບແບບຂອງມາດຕະຖານ, ບາງມາດຕະຖານໄດ້ຖືກຈັດພິມເປ=ນ
ພາສາອັງກິດ. ມາດຕະຖານເຫ່ົຼານີ້ລວມມີມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວພັກແຮມນໍາເຮືອນປະຊາຊົນ (Home 
stays), ການຕ້ັງແຄ້ມ (camping), ການພາຍເຮືອແຄນນJນ (canoeing), ການພາຍເຮືອຄະຍັກ (kaya 
king), ການຍ່າງປLາ (trekking), ການລ່ອງເຮືອແພ (rafting) ແລະ ອ່ືນໆອີກ. 

 

ມາດຕະຖານລະດັບອາຊຽນປະຈ*ບັນແມ່ນຢJLໃນຂ້ັນຕອນຂອງການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫຼາຍ

ສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ. ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (CBT) ຄາດວ່າຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປ=ນ
ທາງການໃນເດືອນມັງກອນ 2015, ມາດຕະຖານນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕ່ໍກັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງທ່ີເກີດຂ້ືນໃ

ໝ່ ແລະ ຄວນຖືກນໍາມາໃຊ.້ ຕ່ໍໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢLາງຂອງການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ. 
 

ມາດຕະຖານການຄ*້ມຄອງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດ່ືມໃຫ້ໄດ້ຄ*ນນະພາບ. 
 

1. ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດ່ືມແມ່ນຕ້ອງຖືກຕາມເປ`້າຫມາຍ, ຕາມການແນະນໍາ, ຕາມລະບຽບ 
ແລະ ລະຫັດການນໍາໃຊໃ້ນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ. 

2. ລາຍການອາຫານຕ້ອງມີລາຄາພ້ອມ (ຖ້າມ)ີ 
3. ອາຫານຕ້ອງກະກຽມຕາມເວລາທ່ີກໍານົດໂດຍການປYກສາຫາລຮື່ວມກັນລະຫວ່າງຜJ້ປະກອບການອາຫານ 

ແລະ ຄະນະກໍາມະການທ້ອງຖ່ິນ. 
4. ອາຫານຕ້ອງຖືກຈັດກຽມໃຫ້ພຽງພໍຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ລວມທັງອາຫານຫວ່າງ. 
5. ລາຍການອາຫານແຕ່ລະວັນຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຊໍ້າກັນ ແລະ ຢLາງໜ້ອຍໃນຄາບອາຫານແລງຄວນຈະມີອາຫານພ້ືນ

ບ້ານຫນຶງ່ເຍ່ືອງ. 
6. ອາຫານທ່ີນໍາມາປ*ງແຕ່ງຕ້ອງມີຄວາມສົດ, ປອດສານພິດ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບຈາກທ້ອງຖ່ີນບໍ່ວ່າຈະເປ=ນ

ຊີ້ນ ແລະ ຜັກ. ຄວນຫລີກລ້ຽງຊີ້ນສັດປະເພດຕ້ອງຫ້າມ ຫືຼ ຜິດກົດຫມາຍ. 
7. ປະເພດຂອງຫວານ ຫືຼ ຫມາກໄມ້ຄວນໃຫ້ມີທ*ກຄາບເຂ້ົາ 
8. ບ່ອນຈັດວາງອາຫານ ແລະ ບໍລິເວນຈັດພາເຂ້ົາຄວນໃຫ້ສະອາດຢJLສະເຫມ.ີ 
9. ບ່ອນຈັດວາງອາຫານ ແລະ ພາຊະນະໃສ່ອາຫານຕ້ອງສະອາດກ່ອນນໍາມາໃຊ ້ ແລະ ຫລັງຈາກຮັບປະທານ

ອາຫານແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໃດ້ທໍາຄວາມສະອາດທັນທີ 
10. ຜJ້ໃຫ້ບໍລິການອາຫານຕ້ອງລ້າງມືໃສ່ສະບJ ແລະ ລ້າງດ້ວຍນໍ້າສະອາດສາກ່ອນ ແລະ ເຮັດເປ=ນປະຈໍາໃນ

ລະຫວ່າງການກະກຽມອາຫານ. 
11. ອາຫານຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນພາຊະນະ/ກ່ອງທ່ີສະອາດ ແລະ ຈັດວາງຢLາງເປ=ນລະບຽບ 
12. ສັດ (ສັດທ້ອງຖ່ີນ ຫືຼ ສັດລ້ຽງ) ຄວນໃຫ້ອອກຫ່າງຈາກພ້ືນທ່ີເກັບຮັກສາອາຫານ, ບໍລິເວນແຕ່ງກິນ ແລະ 

ບໍລິເວນຮັບປະທານອາຫານ. 
13. ຄວນໃຫ້ໂອກາດກັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາປ*ງແຕ່ງອາຫານກັບປະຊາຊົນເພ່ືອຮຽນຮJ້

ເທັກນິກການປ*ງແຕ່ງອາຫານພ້ືນບ້ານ. 
 

ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງ 
 

ມາດຕະຖານການຄ*້ມຄອງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການຄ*້ມຄອງໃຫ້ເກີດ
ຄວາມຍືນຍົງ ມີຄວາມໝາຍວ່າການຄ*້ມຄອງບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີ. ສະພາການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອຄວາມຍືນ
ຍົງສາກົນ ຊຶ່ງແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍອົງທ່ອງທ່ຽວໂລກ ແລະ ໜ່ວຍງານ

ຮັບຜິດຊອບສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEP)  ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງ. (GSTC) ຮ່ວມກັບ
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ທີມງານຊ່ຽວຊານຈາກສາກົນ ເພື່ອທົບທວນ ເກນມາດຖານ ຫຼາຍກ່ວາ 4,500 ມາດຖານ. ຈາກເກນ
ເຫລົ່ານັ້ນ, ທີມງານໄດ້ຄັດເລືອກ 41 ເກນມາດຖານທີ່ດີທີ່ສ*ດ ແລະ ໄດ້ນໍາສະເຫນີເກນດັ່ງກ່າວເປ=ນເກນ
ມາດຖານທ່ີສໍາຄັນທ່ີສ*ດໃນການສ້າງຄວາມຍືນຍົງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 

 

ມາດຕະຖານເຫົຼ່ານີ້, ໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອຄວາມຍືນຍົງສາກົນສໍາລັບຈ*ດ
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ເຊິ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນພະຈິກ 2013 ແລະ ໄດ້ກໍານົດມາດຕະຖານທີ່
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງຫນຶ່ງໆຈະຕ້ອງບັນລ*ກອບວຽກການຄ*້ມຄອງຕາມເກນມາດຕະຖານເພື່ອສ້າງ “ຄວາມ
ຍືນຍົງ” ເກນມາດຕະຖານແມ່ນໄດ້ລະບ*ຢJLຂ້າງລ*່ມຕໍ່ໄປນີ້. ສ່ວນຕົວຊີ້ບອກທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນ
ເວບໄຊຂອງ GSTC, ເກນມາດຕະຖານຍັງໄດ້ແປເປ=ນຫຼາຍພາສາໃນປະເທດອາຊຽນ.  
 
 

ຕາຕະລາງ 2.7.1: ມາດຕະຖານໂລກ 

ມາດຖານການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອຄວາມຍືນຍົງສາກົນ ສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

ມາດຕາ A: ວິທີການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງແບບຍືນຍົງ  

A1 ຍ*ດທະສາດການພັດທະນາຈ*ດຫມາຍປາຍທາງແບບຍືນຍົງ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໄດ້ກໍາເນີດຂ້ຶນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປcໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍ*ດທະສາດສໍາລັບຈ*ດ  ໝ
າຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສາທາລະນະຊົນໄດ້ຮັບຮJ້, ຍ*ດທະສາດນີ້ເໝາະສົມກັບລະດັບ ຫຼື 
ຂະໜາດ: ສະພາບແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ, ຄ*ນນະພາບ, ສ*ຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ ລວມທັງບັນຫາທີ່ອາດຈະເກິດຂຶ້ນໄດ້, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນລ້ວນແຕ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຈາກຊຸມຊົນ. 

A2 ອົງກອນພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຕ້ອງມີອົງກອນ, ກົມ/ພະແນກ, ກ*່ມ/ສະມາຄົມ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການຜJ້ທໍາ
ຫນ້າທີ່ເປ=ນຜJ້ປະສານງານເພື່ອເປ`້າໝາຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຍືນຍົງ, ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກລັດ 
ແລະ ພາກເອກະຊົນ/ພາກທ*ລະກິດ. ອົງກອນນີ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂະຫນາດ ແລະ ລະດັບຂອງ
ຈ*ດໝາຍປາຍທາງ, ມີພາລະບົດບາດ, ຊີ້ນໍາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອການຄ*້ມ
ຄອງບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ການແກ້ໄຂບັນຫາເຫລົ່ານີ້ ຄວນ
ໄດ້ຮັບການຈັດສັນງ ົບປະມານຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. 

A3 ການກວດກາ-ກວດການ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຕ້ອງມີລະບົບກວດກາ-ກວດການ, ການລາຍງານສJ່ສາທາລະນະຊົນໄດ້ຮັບຮJ້ 
ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ-ວັດທະນະທໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ບັນຫາສິດທິມະນ*ດ. ລະບົບກວດກາ-ກວດການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະມີໄລຍະຂອງການປະເມີນຜົນ ແລະ ທົບ
ທວນຄືນ. 
A4 ການຄ*້ມຄອງໃນໄລຍະລະດJການການທ່ອງທ່ຽວ 
ໃນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຈະມີຊ່ວງໄລຍະທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງເຂົ້າມາຫຼາຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີ
ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖີ່ນນັ້ນເພື່ອຕອບສະຫນອງການທ່ອງທ່ຽວຢLາງເໝາະສົມ . ດັ່ງນັ້ນ, 
ຄວນສ້າງຄວາມສົມດJນໃຫ້ກັບເສດຖະກິດທ້ອງຖີ່ນ, ຊຸມຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອ
ກຽມຄວາມພ້ອມຮອງຮັບກັບລະດJການທ່ອງທ່ຽວ. 
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A5 ການປ=ບຕົວຕາມສະພາບອາກາດທ່ີປLຽນແປງ 
ໃນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງຫນຶ່ງຄວນມີລະບົບແຈ້ງເຕືອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະເກີດເຫດການຕ່າງໆ
ຈາກສະພາບອາກາດ. ເປ=ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍ*ດທະສາດການປ=ບຕົວໃນສະພາບອາກາດທີ່ປLຽນແປງສໍາລັບ

ການພັດທະນາ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການອອກແບບລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິຫານ-ຄ*້ມຄອງສິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. ລະບົບດັ່ງກ່າວຍັງມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມ
ສະຫງ ົບຂອງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງນັ້ນ ແລະ ທັງເປ=ນການໃຫ້ຄວາມຮJ້ກ່ຽວກັບດິນຟdາອາກາດໃຫ້ກັບຄົນ
ທ້ອງຖ່ີນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວອີກດ້ວຍ. 

A6 ການຂ້ຶນທະບຽນຊັບສິນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ  
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຄວນມີການຂຶ້ນທະບຽນການປ=ບປ*ງ ແລະ ປະເມີນຊັບສິນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວບໍ່ວ່າຈະເປ=ນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ. 

A7 ການວາງກົດລະບຽບ  
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ ່ງຈະມີປ̂ ້ມຄJ ່ມືແນະນໍາການວາງແຜນ , ກົດລະບຽບ ຫຼື ນະໂຍບາຍເຊິ ່ງມັນ
ຈໍາເປ=ນຕໍ່ການປະເມີນດ້ານຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີ
ຜົນຕໍ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ທໍາລາຍ. ຄJ່ມືແນະນໍາການວາງແຜນ, 
ກົດລະບຽບ ຫຼື ນະໂຍບາຍແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອປ`ກປdອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, 
ໂດຍການສ້າງຮ່ວມກັບຄົນທ້ອງຖີ່ນ, ຈາກພາກລັດ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການຕາມຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງຕ້ອງມີການ
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນສັງຄົມ. 

A8 ການເຂ້ົາເຖິງຂອງຄົນທ*ກກ*່ມ 
ການທ່ອງທ່ຽວດ້ານທໍາມະຊາດ ຫຼື ດ້ານວັດທະນະທໍາ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສິ່ງອໍານວຍຄວາມດວກ
ຕ້ອງແທດເຫມາະກັບທ*ກກ*່ມຄົນ ລວມທັງຜJ້ພິການ ຫຼື ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແບບສະເພາະ. 
ຖ້າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທ*ກປະເພດໄດ້ ກໍ່ຄວນຫາ
ວິທີອອກແບບ ເພື່ອຊອກທາງອອກໂດຍຄໍານືງເຖິງການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງໂດຍພາບລວມ, ເມື່ອມີການ
ເຂ້ົາເຖິງຈ*ດໃດໜ່ຶງໄດ້ກໍຈະຊ່ວຍເຂ້ົາເຖິງຈ*ດອ່ືນໆໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. 

A9 ການຄວບຄອງຊັບສິນ 
ຄວນໃຫ້ມີກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດລະບຽບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄອງຊັບສິນທີ່ດີ, ການ
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປYກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນ ແລະ ບໍ່
ອະນ*ຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຫຼື ຄອບຄອງພື້ນທີ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງ ຫຼື ແຈ້ງບອກເຖິງການຊົດເຊີຍ
ຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 
A10 ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງຄວນມີລະບົບການກວດກາ-ກວດການ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍສາທາລະນະຊົນ, ແລະ ຖ້າເປ=ນໄປໄດ້, ກໍຄວນຫາວິທີການປ=ບປ*ງຈ*ດບົກພ່ອງເພ່ືອສ້າງຄວາມ
ເພ່ິງພໍໃຈໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
 
A11 ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຄວນມີລະບົບສົ່ງເສີມມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ຜJ ້ປະກອບການ ໂດຍ
ອີງໃສ່ເກນມາດຕະຖານຂອງ  GSTC. ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງນັ້ນຄວນເຜີຍແຜ່ສJ່ສັງຄົມ ໜ່ວຍງານທີ່ໄດ້

ຮັບໃບຢ=້ງຢ^ນ ແລະ ຮັບຮອງໄດ້ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງ. 
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A12 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນື່ງຄວນມີລະບົບກວດສອບ, ປdອງກັນ, ລາຍງານສະພາບຕໍ່ມະຫາຊົນ, ແລະ 
ຕອບໂຕ້ຕ່ໍບັນຫາອາດສະຍາກໍາ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສ*ຂະພາບ. 

A13 ການຄ*້ມຄອງຕ່ໍເຫດສ*ກເສີນ ແລະ ວິກິດການ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຄວນມີແຜນຮອງຮັບເຫດສ*ກເສີນ ແລະ ວິກິດການທ່ີ່ເຫມາະສົມ. ສໍາຄັນແມ່ນ
ຕ້ອງໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄົນທ້ອງຖີ່ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາກທ*ລະກິດໃຫ້ຮັບຮJ້. ແຜນຮອງຮັບດັ່ງກ່າວຈະ
ຕ້ອງມີຂັ ້ນຕອນການຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດ  ແລະ ການຈັດບ*ກຄະລາກອນ , ມີການຈັດຝYກອົບຮົມໃຫ້ກັບ
ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄົນທ້ອງຖ່ີນ, ທັງປ=ບປ*ງຂ້ໍມJນພ້ືນຖານຢLາງເປ=ນປ`ກກະຕິ. 

ມາດຕາ B: ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຊຸມຊົນໃຫ້ໄດ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍ ແລະ  ຫລ*ດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ທາງລົບ 

B1 ການປະເມີນທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການທ່ອງທ່ຽວທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແມ່ນມີຜົນຕໍ່ການ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເສດຖະກິດຂອງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ 
ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕໍ່ສາທາລະນະຢLາງຫນ້ອຍປcລະຄັ້ງ. ເພື່ອເປ`້າໝາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ການປະກອບ 
ສ່ວນຄວນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຫ້ອງພັກ, ການຈ້າງ
ງານ ແລະ ຂ້ໍມJນການລົງທຶນ. 
B2 ໂອກາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ຄົນທ້ອງຖ່ີນ. 
ພາກທ*ລະກິດໃນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງນັ້ນຕ້ອງຈ້າງງານຄົນພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນຢLາງສະເຫມີພາບ, ສ້າງໂອກາດ
ໃນການຝYກອົບຮົມ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນຫນ້າວຽກ ແລະ ໃຫ້ຄ່າຕອບແທນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່
ກັບພະນັກງານທ*ກຄົນ. 
B3 ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກລັດ  
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງມີລະບົບການເຮັດວຽກທີ່ຊຸກຍJ້ໃຫ້ພາກລັດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງ

ແຜນ ແລະ ການຕັດສີນໃຈຮ່ວມໂດຍພ້ືນຖານ. 
B5 ການເຂ້ົາເຖິງທ້ອງຖ່ີນ  
ການກວດກາປ`ກປ=ກຮັກສາຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພື້ນຟJເພື່ອມີຄວາມຈໍາເປ=ນ ຫຼື 
ປ=ບປ*ງຄືນການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງທ້ອງຖ່ິນ. 
B6 ການສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ໃນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຄວນມີ ໂຄງການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບ
ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ. 
B7 ຫລີກລ້ຽງການລະເມີດສິດທິສ່ວນບ*ກຄົນ  
ໃນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຕ້ອງມີກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຄ້າ, 
ການລະເມີດທາງເພດ ທີ່ມາໃນຮJບແບບຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫືຼ ການກົດຂີ່ຂJດຮີດ ແລະ ກໍກວນຈາກ
ກ*່ມຄົນໃດຫນຶ່ງ, ໂດຍສະເພາະການຫາປະໂຫຍດຈາກເດັກ, ໄວໜ*່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າກ*່ມນ້ອຍ.
ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ເຜີຍແຜ່ສJ່ສາທາລະນະ. 
B8 ການສະຫນັບສະຫນJນປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ 
ໃນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຄວນມີລະບົບເຮັດວຽກທີ່ສາມາດກະຕ*້ນໃຫ້ພາກທ*ລະກິດ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນວຽກງານເພ່ືອສ້າງຄວາມຍືນຍົງ. 
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ພາກ C: ເສີມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຫລ*ດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບທາງລົບ 
C1 ການປ`ກປdອງສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ/ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ  
ໃນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດໜຶ່ງຄວນມີນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບການປະເມີນ, ການປ=ບປ*ງຄືນ ແລະ ປ`ກ
ປdອງສະຖານທີ ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ໃຫ້ຄົງເດີມ , ລວມທັງສິ ່ງກໍ ່ສ້າງທີ ່ເປ=ນ
ມໍລະດົກ (ທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ບJຮານຄະດີ) ແລະ ທິວທັດໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ. 
C2 ການຄ*້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ໃນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຄວນມີລະບົບຄ* ້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕາມສະຖານທີ ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ 
ເຊິ່ງລວມມີການວາງມາດຕະການເພ່ືອປ`ກປ=ກຮັກສາ, ປdອງກັນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຊັບສີນທາງດ້ານທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. 
C3 ພຶດຕິກໍານັກທ່ອງທ່ຽວ  
ໃນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຄວນເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງປ^້ມຄJ່ມືແນະນໍາໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອສ້າງ
ພຶດຕິກໍາທີ່ເໝາະສົມໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວງ່າຍ. ປ^້ມຄJ່ມືການແນະນໍາດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍ
ຫລ*ດຜ່ອນພຶດຕິກໍາທ່ີບໍ່ເຫມາະສົມ ແລະ ສົ່ງເສີມພຶດຕິກໍາທ່ີເປ=ນທາງບວກ. 
C4 ການປ`ກປdອງມໍລະດົກດ້ານວັດທະນະທໍາ  
ໃນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຄວນມີກົດຫມາຍຄ*້ມຄອງການຄ້າ, ສີນຄ້າ, ງານວາງສະແດງ ຫຼື ຂອງທີ່
ລະນຶກປະເພດປະຫວັດສາດ ແລະ ບJຮານຄະດີ ຢLາງເຫມາະສົມ. 
C5 ການນໍາສະເຫນີຂ້ໍມJນຂອງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ  
ການນໍາສະເຫນີຂໍ້ມJນຂອງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຕາມແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ 
ແລະ ວັດທະນະທໍາ.ຂໍ້ມJນທີ່ນໍາສະເຫນີມີຄວາມເຫມາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ໂດຍມີການຮ່ວມມື
ພັດທະນາຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ແລະ ສື່ສານດ້ວຍພາສາທ່ີເຫມາະສົມກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
C6 ຊັບສິນທາງປ=ນຍາ  
ໃນຈ*ດຫມາຍປາຍທາງໃດຫນຶ່ງຄວນມີລະບົບທີ່ສະຫນັບສະຫນJນການປ`ກປdອງ ແລະ ສະຫງວນສິດທິທາງ
ດ້ານຊັບສີນທາງປ=ນຍາຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຂອງບ*ກຄົນ. 

ມາດຕາ D : ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດດ້ານບວກ ແລະ ຫລ*ດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ກັບກັບສະພາບ
ແວດລ້ອມ 

D1 ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງຕ້ອງກໍານົດໄດ້ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີລະບົບພ້ອມສະເໜີທີ່ຈະແກ້ໄຂ

ບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. 
D2 ການປ`ກປ=ກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທ່ີມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງມີລະບົບການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການທ່ອງທ່ຽວ, ການ
ອະນ*ລັກທີ່ຢJLອາໃສຂອງສັດປLາ, ພັນໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດ, ແລະ ການປdອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສJນພັນຂອງ
ສັດປLາ 
D3 ປ`ກປ=ກຮັກສາສັດປLາ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນມີລະບົບການຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບ

ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ແລະ ມີມາດຕະຖານສໍາລັບການລ່າ ຫຼື ຈັບ ສັດ, 
ວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສັດປLາ (ລວມທັງພືດ ແລະ ສັດ) ໄດ້. 
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D4 ການປLອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນມີລະບົບການຊຸກຍJ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດ ມີການວັດແທກ, ຕິດຕາມ
ກວດກາ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ລາຍງານໃຫ້ສາທາລະນະຮັບຮJ້ເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນການປLອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກ
ທ*ກດ້ານຂອງການດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າ (ລວມທັງການປLອຍອາຍພິດຈາກຜJ້ໃຫ້ບໍລິການ) ໄດ້. 
D5 ການອະນ*ລັກພະລັງງານ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນມີລະບົບການຊຸກຍJ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດມີການວັດແທກ, ຕິດຕາມ
ກວດກາ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ແລະ ລາຍງານການບໍລິໂພກພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ນໍ້າມັນເຊື້ອ
ໄຟ 
D6 ການຄ*້ມຄອງນໍ້າ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນມີລະບົບການຊຸກຍJ ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດການວັດແທກ , ຕິດຕາມ
ກວດກາ, ການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ການລາຍງານການນໍາໃຊ້ນໍ້າສາທາລະນະ 
D7 ຄວາມປອດໄພຂອງນ້ໍາ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນມີລະບົບການຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນນ້ໍາຂອງຕົນເພື່ອ

ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ນໍ ້າຂອງຫົວໜ໋ວຍຜJ້ປະກອບການເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາຂອງຊຸມຊົນ

ທ້ອງຖ່ິນ. 

D8 ຄ*ນນະພາບນ້ໍາ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນມີລະບົບການຕິດຕາມກວດກາຄ*ນນະພາບນໍ້າດື່ມ ແລະ ນໍ້າໃຊ້ ສໍາ
ລັບເຮັດກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວໂດຍການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຄ*ນນະພາບ . ຜົນການຕິດຕາມກວດກາຄ*ນ
ນະພາບນໍ້າຄວນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ສJ່ສາທາລະນະ ແລະ ຈ*ດໝາຍປາຍທາງຄວນມີລະບົບການແກ້ໄຂບັນຫາ

ກ່ຽວກັບນໍ້າພາຍໃນເວລາອັນເໝາະສົມ 

D9 ນ້ໍາເປ^້ອນ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນມີຄໍາແນະນໍາທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນດ້ານກົດໝາຍສໍາ 
ລັບການຕິດຕ້ັງ, ການປ`ກປ=ກຮັກສາ  ແລະ ການທົດສອບລະບົບກັກເກັບນໍ້າ ແລະ ບໍາບັດນໍ້າເປ^້ອນ, 
ຮັບປະກັນວ່ານໍ້າເປ^້ອນໄດ້ຮັບການບໍາບັດຢLາງຖືກຕ້ອງ ແລະ ນໍາກັບມາໃຊ້ໄດ້ຢLາງປອດໄພ, ມີຜົນກະທົບ
ໜ້ອຍທ່ີສ*ດຕ່ໍຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 

D10 ການຫຸຼດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫືຼອ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງຄວນມີລະບົບການຊຸກຍJ້ໃຫ້ຜJ້ປະກອບການຫຼຸດຜ່ອນ, ນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ແລະ ນໍາມາແປ
ຮJບໃໝ່ຂອງສິ່ງເສດເຫຼ ືອ. ສິ່ງເສດເຫຼ ືອທີ ່ຕົກຄ້າງທີ່ບໍ ່ໄດ້ມານໍາໃຊ້ຄືນ ຫຼື ກັບມາແປຮJບຄືນໃໝ່ແມ່ນ

ໃຫ້ນໍາໄປທໍາລາຍຢLາງປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ. 

D11 ມົນລະພິດທາງແສງ ແລະ ສຽງລົບກວນ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນມີການແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງ
ແສງ ແລະ ສຽງລົບກວນ. ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງສົ່ງເສີມໃຫ້ຜJ້ປະກອບການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການເຫ່ົຼານີ້. 
D12 ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການຂົນສົ່ງ 
ຈ*ດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນມີລະບົບທີ່ເພີ່ມທະວີການນໍາໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບ

ໜ້ອຍ, ລວມທັງການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ການເດີນທາງດ້ວຍການອອກກໍາລັງ ຕົວຢLາງ: ການຍ່າງ, 
ຂ່ີລົດຖີບ. 
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ຖະແຫຼງການ GSTC ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ມາດຖານຈ*ດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຍືນຍົງ 

GSTC ແນະນໍາວ່າມາດຕະຖານທັງຫມົດທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກມາຕ້ອງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ແລະໃຫ້ຜົນປະ
ໂຫຍດສJງສ*ດໃນທາງປະຕິບັດ , ສໍາລັບສະຖານະການສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ແຕ່ເນື ່ອງຈາກທ້ອງຖິ່ນມີກົດ
ລະບຽບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ຫຼື ວັດທະນະທໍາສະເພາະ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ, 
ອາດຈະເປ=ນປ=ດໃຈເຮັດໃຫ້ມີມາດຖານສະເພາະເພື່ອນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນຈ*ດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຫຼື ອົງກອນໃດໜຶ່ງໄດ້. 
ໃນກໍລະນີຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົມຂະໜາດນ້ອຍ, ການມີຊັບພະຍາ ກອນ
ທ່ີຈໍາກັດອາດຈະເປ=ນສາຍເຫດທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ມາດຖານບໍ່ສົມບJນ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້.  

 

ເນື່ອງຈາກວ່າຈ*ດຫມາຍປາຍທາງປະກອບດ້ວຍຫົວໜ່ວຍທ*ລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບ*ກຄົນ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການໜJນໃຊ້ມາດຖານເຫົຼ່ານີ້ຄວນພິຈາລະນາຢLາງລະອຽດຜົນກະທົບຕ່າງໆທີ່ຕາມມາຂອງ

ກິດຈະກໍາ. ການວັດແທກລະດັບຂອງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງຄວນອີງໃສ່ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ແລະ ຜົນກະທົບສະສົມຂອງລະດັບໃດໜຶ່ງສະເພາະ. ເຖີງຢLາງໃດກໍຕາມຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຖືວ່າບໍ່
ແມ່ນຕົວວັດແທກສ*ດທ້າຍ; ແຕ່ຖືວ່າເປ=ນເຄື່ອງມືສໍາລັບການປ=ບປ*ງຄວາມຍືນຍົງຂອງຈ*ດຫມາຍປາຍທາງ
ໄດ້. 

 

ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມາດຖານເຫົຼ່ານີ ້ອາດຈະເຫັນໄດ້ອີກຈາກຕົວຊີ້ວັດເພີ່ມທີ່ເປ=ນຕົວ

ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃນປະມວນຄໍາສັບ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາໂດຍສະພາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ
ໂລກ.  

 

ກະລ*ນາສັງເກດ: ມາດຖານສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງທີ່ຍືນຍົງຂອງ GSTC ໄດ້ມີການພີມອອກມາ
ຫຼາຍພາສາ. 

ການກໍານົດ 5 ອົງປະກອບຕົ້ນຂອງແຜນການຄ*້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ດັ່ງທີ່ທ່ານເຫັນຈາກ 41 ເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ດ້ວຍມາດຖານ GSTC, ການ

ສ້າງແຜນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສົມບJນແບບເປ=ນສິ່ງ

ທ້າທາຍໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການວາງແຜນ. ມັນອາດໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສJງ ເພື່ອ
ໜJນໃຊ້ທັງໝົດ 41 ເງື່ອນໄຂດ່ັງກ່າວເຂ້ົາໃນແຜນ. 
  

ຖ້າທ່ານຫາກໍເລີ່ມຕົ້ນພັດທະນາແຜນພັດທະນາ, ສົ່ງເສີ່ມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວ, ລ*່ມນີ້ຂໍ້ແນະນໍາ 5 ອົງປະກອບຕົ້ນ ຂອງແຜນຄ*້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງເປ=ນການຊ່ວຍທ່ານ
ຄິດເພ່ືອເລີ່ມຕ້ົນຮ່າງແຜນ. 

 

ອົງປະກອບທີ 1: ກໍານົດຈໍານວນທ່ີສອດຄ່ອງ ແລະ ເຫມາະສົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີສJດຕາຍຕົວສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດເຊັ່ນ: ຈໍານວນຂອງຜJ້ມາຢdຽມຢາມ/ຕໍ່
ກັບຂະຫນາດທ່ີແນ່ນອນຂອງພ້ືນທ່ີໃດໜ່ຶງ/ຕ່ໍຊົ່ວໂມງ. 
 

ສະພາບການ  ແລະ ຈ*ດພິເສດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຕໍ່ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ . ດັ ່ງນັ ້ນ , 
ສະພາບການທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ຊອກຊ່ອງທາງເພື່ອແກ້ໄຂ, ບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ນັ້ນອາດຈະຕິດພັນກັບເງື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປ=ນນີ້ຕ້ອງເນັ້ນໃສ່ບໍ່ສະເພາະແຕ່
ການອະນ*ລັກ, ແຕ່ຍັງລວມທັງວັດທະນະທໍາ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບການທາງດ້ານການເມືອງ
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ອີກດ້ວຍ. 
 
ສິ່ງສໍາຄັນ: ການປະເມີນຜົນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມJນຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວເອງ, ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມJນຄວາມພໍໃຈ
ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ, ຜJ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຕິດພັນກັບການວາງແຜນຄວນເຂົ້າໃຈວ່າຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ

ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຈໍາກັດແຕ່ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວລວມທີ່ມາແຕ່ລະປc. ນີ້ເປ=ນການກໍານົດຂັ້ນຕອນໃຫ້ສັ້ນລົງ ແລະ 
ເອົາສະເພາະໂຕທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ຖ້າວ່າແຜນການຄ*້ມຄອງຕ້ອງເບິ່ງຂໍ້ຈໍາກັດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, 
ຂ້ໍຈໍາກັດຄວນຈະອີງໃສ່: 

• ຊ່ວງເວລາຕ່າງໆຂອງມື້ 
• ລະດJການ/ເດືອນຕ່າງໆຂອງປc 
• ລັກສະນະສະເພາະຫືຼພາກສ່ວນພາຍຈ*ດໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງ 

 
ອົງປະກອບທີ 2: ການຊຸກຍJ້ການຂົນສົ່ງທ່ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍາ 

- ນະໂຍບາຍການຂົນສົ່ງແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການວາງແຜນ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ມໍ 
ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີຈາກຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະໃນ

ພ້ືນທ່ີ. ນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາບາງສ່ວນ: 
- ລະບົບການຮັບສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໄດ້ຖ້າຮັກສາອັດຕາສ່ວນການຂົນ

ສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຕ່ໍາບໍ່ດ່ັງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພ້ືນທ່ີມີຄວາມແອອັດ. 
- ເຂດຄົນຍ່າງໃນພື້ນທີ່ຫຼັກສາມາດຈໍາກັດຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບໄດ້ ຕໍ່ພJມສັນຖານທາງວັດທະ 

ນະທໍາ ຫຼື ເຂດສJນກາງທາງປະຫວັດສາດຈາກການລົບກວນທາງສຽງຂອງລົດ, ຄວາມແອອັດ
ແລະ ການປLອຍອາຍພິດຂອງເຄື່ອງຈັກ. ເຂດເຫົຼ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປ=ນຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການອະນ*ລັກ ແລະ ປ`ກປ=ກຮັກສາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າມັນຍັງເປ=ນ 
ຄວາມປາດຖະໜາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຄືກັນ.  

- ການຈໍາກັດຂະໜາດ ແລະ ປະເພດຂອງພາຫະນະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດ ແລະ ຫຼຸດມົນ
ລະພິດທາງສຽງ, ອາກາດ ແລະ ມົນລະພິດອ່ືນໆໃນພ້ືນທ່ີທ່ີອ່ອນໄຫວໄດ້ງ່າຍ. 

-  ຂໍ້ຈໍາກັດການຈະລາຈອນເຊັ່ນ: ກໍານົດຖະໜົນບາງເສັ້ນບາງເສັ້ນໃຫ້ເປ=ນທາງດຽວສໍາລັບສະ

ເພາະແຕ່ລົດຈັກກໍໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດບໍ່ໜ້ອຍ. 
 

ອົງປະກອບທີ 3: ການກໍານົດພ້ືນທ່ີຫວງຫ້າມ 

ຂໍ້ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ອາຄານ (ການກໍານົດເຂດ) ມີຄວາມຈໍາເປ=ນສໍາລັບພື້ນທີ່ມໍລະດົກທີ່ສໍາຄັນ, 
ເນື່ອງຈາກວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບກັບປະເພດ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການສັນຈອນ, ແລະ ກິດຈະ
ກໍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ອາຄານ. 
 
 
 

ອົງປະກອບທີ 4: ການສ້າງແຜນຄ*້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນແຕ່ລະປc 

ສ້າງກາລະໂອກາດໃນການສະລັບອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນການມາຢdຽມຢາມຈາກ

ໄລຍະເວລາທີ່ມີຜົນກະທົບສJງ, ໃຫ້ເປ=ນໄລຍະເວລາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່າລົງ. ຕົວຢLາງໜຶ່ງຄືການສ້າງລາຍການ

ບ ັນ ເທ ີງແບບພ ິເສດ ຫຼ ືເທ ດສ ະກ ານຕ ່າ ງໆຢJ Lໃນພື ້ນທີ ່ເພື ່ອ ດ ຶງດ Jດ ນ ັກທ ່ອ ງທ ່ຽວ ໃນ ໄລຍ ະລ ະດ J
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ການທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍາ. 
 
ອົງປະກອບທີ 5: ສ້າງຈິດສໍານຶກໃນການອະນ*ລັກ 

ການສ້າງກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການສຶກສາຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ຊຸກຍJ້ການປJກຈິດສໍາ
ນຶກເປ=ນການສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການອະນ*ລັກ ໂດຍການປLຽນແປງພຶດຕິກໍາຈາກການທໍາລາຍມາເປ=ນ
ການປ`ກປ=ກຮັກສາຢLາງຕັ້ງໜ້າ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຕອບຮັບດີ ແລະ ປLຽນແປງພຶດຕິກໍາ
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ໄວຖ້າເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໄດ້ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອະນ*ລັກ. ຮJບແບບຂອງການ
ສື່ສານອາດຈະປະກອບມີ: 

• ການເຮັດປ`ດສະເຕີ ແລະ ແຜ່ນພັບໂຄສະນາຢJLພ້ືນທ່ີສະເພາະ 
• ມີຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄໍາຮຽກຮ້ອງໃນແຜນທ່ີແລະຄJ່ມືນໍາທ່ຽວທ່ີຜະລິດໃນທ້ອງຖ່ິນ 
• ໜັງສືແຈ້ງຂ່າວສໍາລັບທ*ກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນອ*ດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ 
• ການສ້າງກິດຈະກໍາໃຫ້ນັກຮຽນທ້ອງຖິ່ນພ້ອມສຶກສາອົບຮົມເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການອະນ*ລັກ, ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນ: ບໍ່ຖ້ິມຂ້ີເຫຍ້ືອຊະຊາຍ, ຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍຈະໄປບອກຕ່ໍໃຫ້ກັບພ່ໍແມ່ຂອງຕົນເອງ. 
 
2.8. ສະມາຄົມຕ່າງໆໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 

ເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ທີມງານພັດທະນາ, ສົ່ງເສີ່ມ ແລະ ຄ*້ມຄອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນ
ພິຈາລະນາພາລະບົດບາດຂອງສະມາຄົມການການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: 

• ພິຈາລະນາການເຂົ້າຮ່ວມກັບສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໃນລະດັບຊາດ ຫຼື ສາກົນໃນຖານະທີ່
ເປ=ນຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

• ພິຈາລະນາການສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ການສະຫນັບສະຫນJນໃຫ້ມີສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໃນທ້ອງ 
ຖ່ິນພາຍໃນຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

 
ສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ 

ຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຫຼາຍດ້ານຈາກການ
ເປ=ນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ (1) ການໄດ້ຮັບໂອກາດໃນ
ການສຶກສາ ແລະ ການຝYກອົບຮົມ; (2) ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດ ແລະ ຊ່ອງທາງການໂຄສະນາ 
ແລະ (3) ໄດ້ຮັບຂ້ໍມJນຂ່າວສານກ່ຽວອ*ດສະຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວຢLາງທັນສະພາບການ. 

 

ສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ຫຼື ລະດັບແຂວງ ຖືວ່າເປ=ນຮJບແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສ*ດ 
ສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່. ສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ສໍາ
ລັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແມ່ນສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງອາຊີປາຊີຟZກ (PATA) ແລະ ສາຂາຕ່າງໆ
ໃນຂົງເຂດ. ຄ່າທໍານຽມໃນການເຂົ້າຮ່ວມເປ=ນສະມາຊິກກໍ່ບໍ່ແພງຊຶ່ງເປ=ນງ ົບປະມານທີ່ຈ*ດໝາຍປາຍທາງ

ການ ທ່ອງທ່ຽວທ່ີເກີດຂ້ຶນໃໝ່ສາມາດຮັບໄດ້.  
 
 
 
 

ສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖ່ິນ 

ການມີສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນຈະເປ=ນການສະໜັບສະໜJນທີ່ມີຄ*ນຄ່າຕໍ່ຈ*ດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ: 
• ພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມJນຂ່າວສານກ່ຽວການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເດີນທາງ. 
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• ເຮັດໜ້າທີ່ເປ=ນ “ຂົວຕໍ່”ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມJນ ແລະ ການ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການທົບທວນລະບຽບຕ່າງໆ, ນະໂຍບາຍພາສີ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ສະມາ 
ຄົມນີ້ຕ້ອງມີຄວາມເປ=ນເອກະລາດໃນການເຄື່ອນໄຫວເພ່ືອຄວາມມີປະສິດທິພາບ 

• ດໍາເນີນການຈັດງານສະແດງທ່ອງທ່ຽວໂດຍໃຫ້ຜJ້ຊື້ ແລະ ຜJ້ຂາຍມາພົບກັນ 
• ໂຄສະນາຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຕະຫຼາດພາຍນອກໄດ້ຮັບຮJ້ 
• ປະຈ*ບັນມີຫຼາຍຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີ ສະມາຄົມໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ທີ່

ແຍກອອກຈາກສະມາຄົມທ*ລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະມາຄົມຕົວແທນການທ່ອງທ່ຽວ. ເຖິງ
ຢLາງໃດກໍຕາມ, ຮJບແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສ*ດສໍາລັບຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ 
ການຮັກສາໃຫ້ມີໄວ້ສະມາຄົມທ*ລະກິດການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີສະມາຊິກຢLາງກ້ວາງຂວາງ.  

 

2.9. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 

 

 

  
ໃຫ້ນໍາໃຊ້ລາຍການກວດສອບຄວາມປອດໄພລ*່ມນີ້ເພື່ອກວດຄືນວິທີຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຈ*ດໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ. 
 

ການວິເຄາະການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ມີ ບໍ່ມີ 

1. ທ່ານມີນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພທ່ີມີເປ`້າໝາຍ ແລະ ຈ*ດປະສົງທ່ີຊັດເຈນບໍ່? 

  

2. 
ທ່ານ ມີແຜນສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພໂດຍ
ອີງໃສ່ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນຈ*ດໝາຍປາຍທາງ

ທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານບໍ່? 

  

3. 
ແຜນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ມີ
ການແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນ ຕໍ່ອໍານາດການປ`ກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ສື່ສານກັບນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່? 

  

4. ທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ພາກທ*ລະກິດທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປYກສາຫາລື
ເພ່ືອກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຮັກສາຄວາມປອດໄພບໍ່? 

  

5. ທ່ານ ມີແຜ່ນພັບໃນຫຼາຍພາສາສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊຶ່ງແນະນໍາວິທີ
ໃນການສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພບໍ່? 

  

9. 
ທ່ານ ຄິດວ່າຈ*ດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານໃຫ້ຄົນພິການສາມາດເຂົ້າ

ເຖິງໄດ້ໃນລະດັບດີບໍ່? (ກໍານົດ ດີທີ່ສ*ດ, ຕ້ອງການການປ=ບປ*ງ, ຫຼື 
ບໍ່ດີ ) 

  

10. ລະບົບນໍ້າປະປາຂອງທ່ານພຽງພໍ ແລະ ມີຄ*ນະພາບບໍ່?   

11. ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການກິນດື່ມໄດ້
ຮັບການກວດກາທາງດ້ານສ*ຂາພິບານ ແລະ ສ*ຂະອະນາໄມທ່ີດີບໍ່? 

  

12. ໃນທ*ກໂຮງແຮມ ຫຼື ທີ່ພັກອື່ນໆ ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ   

ລາຍການກວດສອບຄວາມປອດໄພ 
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ການດັບເພີງໄດ້ມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນບໍ່? ໃນໂຮງແຮມໄດ້ມີການ
ກວດສອບແຜນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຈາກອັກຄີໄພເປ=ນປ`ກ 
ກະຕິບໍ່? 

13. ໄດ້ມີການປ=ບປ*ງແຜນສ*ກເສີນສໍາລັບຮັບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ

ເປ=ນປ`ກກະຕິບໍ່ໃນຈ*ດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ? 
  

 

14. 

ທ່ານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາ
ຄວວາມປອດໄພສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງ
ຖ່ິນບໍ່? 

  

 

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມJນ: ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ–ການວັດແທກສໍາລັບ
ການການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ອົງການການທ່ອງທ່ຽວໂລກ). 
 

2.10. ການບໍລິຫານວິກິດການ 
 

ການວາງແຜນ, ກຽມພ້ອມ , ແລະ ການດໍາເນີນການຝYກຊ້ອມ ສໍາລັບພາວະວິກິດການເປ=ນສິ່ງ
ຈໍາເປ=ນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້. ວິກິດການຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ລວມມີ
ເຫດການທາງທໍາມະຊາດ (ພາຍ*ໃຕ້ຝ*Lນ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ຊຶນາມີ, ນໍ້າຖວ້ມ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ຈາກເຫດ 
ການອ່ືນໆ (ໄຟຟdາມອດ, ຄວາມບໍ່ສະຫງ ົບທາງດ້ານການເມືອງ/ການປະທ້ວງ, ອັກຄີໄພ).  
 
ແຜນການຄ*້ມຄອງວິກິດການຂອງຈ*ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລວມມີ: 

• ອາດຈະມີການສ້າງຕັ້ງ “ສJນບັນຊາການ ແລະ ການຄວບຄ*ມ” ທີ່ຜJ້ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂສະຖານະການ
ຫັຼກ ແລະ ຜJ້ທ່ີເຮັດການສື່ສານຕ່ໍສາທາລະນະຊົນໃນການແກ້ໄຂວິກິດການ. 

• ພັດທະນາເສັ້ນທາງໜີໄພໂດຍມີປdາຍບອກທາງ 
• ຝYກອົບຮົມໃນການຊ່ວຍເຫືຼອເບື້ອງຕ້ົນແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນເວລາທ່ີຈໍາເປ=ນ 
• ມີລະບົບການສື່ສານພາຍໃນ ເພ່ືອປະສິດທິພາບໃນການປະສານງານບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
• ການຄ*້ມຄອງສື່ມວນຊົນ, ຊື່ງບໍ່ສະເພາະລວມເອົາສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນແຕ່ອາດຈະຕ້ອງມີທາງສື່ລະ 

ດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ, ແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນການຄັດເອົາຜJ້ທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບຖະ ແຫຼ
ງການຕ່ໍສື່ມວນຊົນ, ຕ້ອງເປ=ນຄົນທ່ີສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍອມຮັບ. 

 
 

 
 
 

 

ທ*ກຄົນໃນສັງຄົມ ບໍ່ວ່າຖານະຕໍາແໜ່ງທາງການເມືອງ ຫືຼ ສັງຄົມໃດ ຄວນເບິ່ງ ແລະ ສອບຖາມຂ້ໍ
ມJນກັບໜ່ວຍງານສື່ສານທ່ີຮັບຜິດຊອບການສື່ສານເພ່ືອຮັບປະກັນການສື່ສານທ່ີເປ=ນປ`ກກະຕິ, ສອດຄ່ອງ 
ແລະຈະແຈ້ງກັບໂລກພາຍນອກ

ສິ່ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ (ບົດບັນທຶກ) 
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