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ຄາໍນາໍ 
 

ຄູມ່ສືາໍລບັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສ ີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ (02)  ສະບບັນີໄ້ດຈ້ດັທາໍຂຶນ້ໂດຍຄະນະປະສານງານ ໂຄງການສະໜບັ
ສະໜນູກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລາ່ງພື້ນຖານເພ່ືອສ ົ່ງເສີມ
ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງກມົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກມົໂຄສະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະຖາບນັສື່ ມວນຊນົ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງໄດພ້ອ້ມກນັ
ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສງັລວມເນືອ້ໃນຈາກປ້ຶມຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົຂອງໂຄງການພດັທະນາວສິາຫະກດິຊຸມ
ຊນົ (C-BED) ຊຶ່ ງອອກແບບໂດຍອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO) ໂດຍປະສມົປະສານກບັ
ບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຕວົຈງິຂອງ ສປປ  ລາວ ໃນໄລຍະ
ຜາ່ນມາຈນົເຖງິປະຈບຸນັ. 

ຈດຸປະສງົຕ ົນ້ຕໍຂອງການສາ້ງປ້ຶມຄູມ່ນືີ ້ແມນ່ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ປັນບອ່ນອີງແກຄ່ຝຶູກ ໃນການດາໍ
ເນນີການຈດັຕ ັງ້ຝຶກອບົຮມົຂອງຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນຢູບ່ນັດາສະຖາບນັ
ການສກຶສາທ່ີສະໜອງຫຼກັສດູການທອ່ງທຽ່ວຕະຫຼອດຮອດພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ບກຸຄນົທ ົ່ວໄປ ທ່ີ
ມຄີວາມສນົໃຈໃນການຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ ແນໃສພ່ດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ
ຂອງ ສປປລາວ ໃຫໄ້ປຕາມທິດທ່ີວາງໄວ ້ຄ:ື ‘ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫ້ມຄີວາມຍືນຍງົຕາມ
ທິດສ ົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທາໍມະຊາດ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ປະຫວດັສາດ, ເຊື່ ອມໂຍງເຂົ້າກບັ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາກາຍເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ, ພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນ
ຂະແໜງເສດຖະກິດນາໍໜ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊນົຫຸຼດພ ົນ້ຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມນະໂຍບາຍຂອງ
ລດັຖະບານ’ 

ຄູມ່ສືາໍລບັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ (02) ສະບບັນີໄ້ດຈ້ດັພິມເປັນສະບບັທາໍອິດ ຊຶ່ ງບ່ໍອາດຫີຼກລຽ້ງໄດຂໍ້ຂ້າດຕກົບກົຜອ່ງ 
ໂດຍສະເພາະທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ແລະ ການອະທິບາຍບນັດາຄາໍສບັຕາ່ງໆ. ຄະນະຮບັຜິດຊອບພວກ
ເຮົາມຄີວາມຍິນດີຮບັເອົາການປະກອບຄາໍເຫັນ ແລະ ຕາໍນິສ ົ່ງຂາ່ວຈາກບນັດາທ່ານຜູ້ອາ່ນ ເພ່ືອ
ປບັປງຸຄູມ່ດື ັງ່ກາ່ວໃຫສ້ມົບນູຂຶນ້ໃນຕ່ໍຫນາ້.  
 ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນເປັນຢ່າງສູງມາຍງັກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ , 
ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ໂຄງການສະໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວລາວ, ໂຄງການ
ພດັທະນາໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO) ທ່ີໄດ້
ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການຄ ົນ້ຄວາ້, ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈດັພິມຄູມ່ສືາໍລບັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ (02)  ສະບບັນີ.້ 
 ພວກເຮົາຫວງັຢາ່ງຍິ່ ງວາ່ຄູມ່ດື ັງ່ກາ່ວຈະເປັນປະໂຫຍດແກຂ່ະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ, ສະຖາບນັ
ການສກຶສາ ແລະ ບນັດາທາ່ນຜູອ້າ່ນທກຸທາ່ນ. 
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ຄາໍແນະນາໍ 
 

ຄວາມໝາຍ C-BED 
ການພດັທະນາວິສາຫະກດິຊຸມຊນົ (C-BED) ເປັນຮບູແບບການຝຶກອບົຮມົທ່ີເປັນນະ

ວດັຕະກາໍໃໝ່ເນັ ້ນໃສກ່ານຝຶກອບົຮມົທ່ີມລີາຍຈາ່ຍຕ ໍາ່, ໄດອ້ອກແບບໂດຍອງົການແຮງງານ
ສາກນົ (ILO) ເພ່ືອຊຸກຍູທ້ກັສະການພດັທະນາ ແລະ ການເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດໃນຊຸມຊນົ
ທ້ອງຖິ່ ນ ສາໍລບັການປບັປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ
ຕາ່ງໆຂອງການເຮັດວຽກ. 

ຕາມຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງການຝຶກອບົຮມົ, ການພດັທະນາວິສາຫະກດິຊຸມຊນົ ຫືຼ C-BED 
ແມນ່ໂຄງການຝຶກອບົຮມົທ່ີມລີກັສະນະສະເພາະ ຊຶ່ ງໄດຖ້ືກສາ້ງຂຶ້ນບນົພື້ນຖານຄວາມດຸນ່ດຽ່ງ
ຂອງບດົທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບດັຕວົຈງິ ໃນໂຄງການທ່ີຖືກສາ້ງຂຶ້ນແບບສ ົນ້ຕ່ໍສ ົນ້, ບນັດາ
ກດິຈະກາໍຖືກອອກແບບໂດຍອີງໃສແ່ບບຮຽນທ່ີບ່ໍອີງໃສແ່ບບຂອງຄູຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງ, ຊຽ່ວຊານ ຫືຼ ທ່ີ
ປຶກສາຊຽ່ວຊານສະເພາະຂງົເຂດໃດໜ່ຶງ. ແຕຜູ່້ເຂົ້າຮວ່ມຂອງ C-BED ແມນ່ຈະເຮັດວຽກນາໍ
ກນັໂດຍຜ່ານການປະຕິບດັກດິຈະກາໍ ແລະ ການປຶກສາຫາລືສນົທະນາໂດຍວິທີເຮັດເທ່ືອລະຂ ັນ້
ຕອນແບບງາ່ຍໆຕາມປ້ຶມຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົ. ຄວາມຮູ,້ ທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃໝ່ໆຖືກ
ພດັທະນາຜ່ານການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັລະຫວາ່ງຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ແລະ 
ປະສບົການທ້ອງຖິ່ ນທ່ີມ.ີ ການຝຶກອບົຮມົແບບນີມ້ຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕ ໍາ່, ເປັນຕວົເລືອກທ່ີຍືນຍງົສາໍລບັ
ທຸກອງົການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ຊຸມຊນົ. 

ໂຄງການC-BED ສາ້ງປຶ້ມຄູມ່ ກື ານຝຶກອບົຮມົຂຶ ້ນສອງຊຸດ ທ່ີໄດອ້ອກແບບ ເ ພ່ືອ
ພດັທະນາຄວາມສາມາດສາໍລບັການເລ່ີມຕ ົນ້ທຸລະກດິ ແລະ ການດາໍເນນີງານໂດຍການເນັ້ນໃສ່
ການຕະຫຼາດ, ການຄຸມ້ຄອງທາງການເງນິ ແລະ ການວາງແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີ້
ແມນ່ການພດັທະນາວິສາຫະກດິຊຸມຊນົ (C-BED) ເພ່ືອຊຸກຍູໃ້ຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫວົ
ໜ່ວຍທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ. ນອກຈາກນີ,້ຍງັເປັນເຄື່ ອງມທ່ີືເໝາະສມົສາໍລບັສາ້ງຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງທຸລະກດິ ແລະ ເສີມສາ້ງທກັສະສາໍລບັຂະແໜງການສະເພາະທ່ີມກີານພດັທະນາ
ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ . ຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົເຫ່ົຼານີສ້າມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທງັໃນແບບການຝຶກອບົຮມົ
ເອກະລາດ ຫືຼ ແບບການເຊື່ ອມເຂ້ົາໃນຫຼກັສູດຂອງໂຄງການອື່ ນທ່ີມຢີູ່ແລ້ວ. 
 

ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວປະກອບມຫີລາຍປະເພດ. ຄາໍສບັ ‘ຈດຸໝາຍປາຍທາງ’ 

ສາມາດເປັນໄດທ້ງັປະເທດ , ຂງົເຂດພາຍໃນປະເທດ , ແຂວງ , ເມອືງ , ຕວົເມອືງ , ສວນ
ສາທາລະນະ, ໝູ່ບາ້ນໃດໜ່ຶງ, ອະນຸສາວະລີ, ຫໍພິພິທະພນັ ແລະ ອື່ ນໆ. ປ້ຶມຄູມ່ຝືຶກອບົຮມົນີ້
ໄດລ້ວບລວມເອົາຫຼາຍບນັຫາສາໍຄນັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທຸກປະເພດ

ແຕຈ່ະສ ຸມໃສກ່ານຈດັການບນັຫາທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ“ຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີເກດີຂຶ ້ນໃໝ ່” ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວຊນົນະບດົ.  
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ຊຸດຄູມ່ຝຶືກອບົຮມົການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 
 

ສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົ: 

ຊຸດຝຶກອບົຮມົການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ
ຕອ້ງໄດຖ້ືກນາໍໃຊເ້ພ່ືອຊວ່ຍຊຸກຍູໃ້ຫ້ຜູ້ບໍລິຫານນາໍໄປປບັປຸງຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງ. ເນືອ້ໃນ
ສາໍຄນັຂອງຄູມ່ແືມນ່ເນັ້ນໃສບ່ນັດາຫຼກັການສາໍຄນັໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງທງັນີກ້ໍເພ່ືອສາ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮວ່ມຝຶກອບົຮມົທ່ີມຄີວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແລ ້ວໃຫ້ມຄີວາມຮູເ້ ພ່ີມຂຶ ້ນຕື່ ມ . 
ນອກຈາກນີຜ້ ູ້ເຂົ້າຮບັການຝຶກອບົຮມົສາມາດນາໍເອົາປະສບົການທ່ີຕນົມເີພ່ືອມາແບງ່ປນັ ແລະ 
ກບັໄປພ້ອມກບັແຜນປະຕິບດັງານ (ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແຜນງານເພ່ືອປບັປຸງທຸລະກດິຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
ເມ ື່ອສິ້ນສຸດການຝຶກອບົຮມົນີຜ້ ູ້ເຂ້ົາຮວ່ມຈະມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຄື:  

• ຍກົລະດບັຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຢີູ່ແລ້ວໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. 

• ຍກົສະມດັຕະພາບທ່ີມຄີວາມເຂັ້ມແຂງທາງດາ້ນຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະສວ່ນ

ປະກອບຕາ່ງໆຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

• ຮບັປະກນັທ່າແຮງໃນການພດັທະນາການດາໍເນນີທຸລະກດິ 

• ສາມາດກາໍນດົຂ ັ້ັນ້ຕອນ ແລະ ການປະຕິບດັເພ່ືອປບັປຸງຈດຸໝາຍປາຍທາງ 
• ຕດັສິນໃຈໄດກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃນອະນາຄດົ 

• ມຄີວາມສາມາດໃນການວາງແຜນບນົພ້ືນຖານການຮວ່ມມ ືແລະ ເຮັດວຽກທ່ີມປີະສິດ 
ທິພາບ 
 

ຄູມ່ກືານປະຕບິດັທ່ີດ:ີ 
ໃນລະຫວາ່ງມ ືຝ້ຶກອບົຮມົ ຈະມກີານນາໍສະເໜີຕ່ໍຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄຸນ້ເຄີຍກບັ

ປຶ້ມຄູມ່ ສືາໍລບັການຝຶກອບົຮມົກ ຽ່ວກບັການພດັທະນາ , ສ ົ່ງເສ ີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ (GPG), ຫຼງັຈາກການຝຶກອບົຮມົຜູ້ເຂ້ົາຮວ່ມຝຶກຈະສາມາດນາໍໃຊເ້ພ່ືອ
ສ ົ່ງເສີມການຮຽນຮູ ້ແລະ ຊວ່ຍເຂົາເຈົ້າໃນການກາໍນດົໜ້າວຽກ ແລະ ປບັປຸງທຸລະກດິໃຫ້ດີຂຶ້ນ. 
ປ້ຶມຄູມ່ນືີ ້ປະກອບດວ້ຍຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັເຄື່ ອງມ ືແລະ ກດິຈະກາໍເພ່ີມເຕີມທ່ີດີທ່ີ
ສຸດ ເພ່ືອເປັນການເສີມສາ້ງການຝຶກອບົຮມົ ທງັຊວ່ຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການເລ່ີມ
ຕ ົນ້ກໍ່ ຕ ັງ້ປບັປຸງກດິຈະການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແບບຝຶກຫດັອາດຖືກອອກແບບໃຫ້ເໝາະສມົກບັປ້ຶມຄູ່
ມນືີ,້ ແຕຖ່າ້ບນັດາຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມບ່ໍມປ້ຶີມຄູມ່ຫືວົນີ,້ ກໍບ່ໍແມນ່ບນັຫາທ່ີຈະກາ້ວໄປຂາ້ງໜ້າໄດ ,້ ໃນ
ກໍລະນທ່ີີຈາໍເປັນອາດຈະຂາ້ມກດິຈະກາໍນ ັນ້ໄປ. ໃຫ້ເບິ່ ງສນັຍາລກັລຸ່ມນີ:້ 
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ຂໍຄ້ວາມເຖງິກຸມ່ 
 ເມ ື່ອສິ້ນສຸດການຝຶກອບົຮມົຂອງການພດັທະນາວິສາຫະກດິຊຸມຊນົ (C-BED) ທ່ານຈະມີ
ແຜນການທ່ີຊດັເຈນສາໍລບັຂ ັນ້ຕອນປະຕິບດັເຊິ່ ງທ່ານສາມາດເລ່ີມ ຫຼື ປບັປຸງທ ຸລະກດິຂອງ
ທ່ານ. ທ່ານຈະມຄີວາມເຂົ້າໃຈກຽ່ວກບັຫຼກັການພື້ນຖານຂອງການເຮັດທຸລະກດິທ່ີເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ
ຫຼາຍ ແລະ ທ່ານຈະໄດເ້ລ່ີມສາ້ງສາຍສາໍພນັກບັຄນົອື່ ນໆໃນຊຸມຊນົຂອງທ່ານທ່ີອາດສາມາດສະ
ໜບັສະໜນູ ຫືຼ ຮວ່ມມກືບັທ່ານເພ່ືອບນັລຸຄວາມສາໍເລັດຮວ່ມກນັໃນອະນາຄດົ.  
 ຮບູແບບການຝຶກອບົຮມົນີແ້ມນ່ແຕກຕາ່ງຈາກວິທີການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົທ່ີເຄີຍ
ປະຕິບດັຜ່ານມາ ເຊິ່ ງຈະບ່ໍມອີາຈານ, ບ່ໍມຄີ ູຝຶກ ຫຼື ຜູ້ຊຽ່ວຊານມາຊວ່ຍທ່ານ ແຕທ່່ານຈະໄດ້
ເຮັດວຽກຮວ່ມກນັເປັນກຸມ່ ເພ່ືອປະຕິບດັຕາມຂ ັນ້ຕອນທ່ີງາ່ຍດາຍເທ່ືອລະຂ ັນ້ຕອນສາໍລບັການ
ສນົທະນາ ແລະ ສາໍລບັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີຢູ່ໃນປ້ຶມຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົຂອງທ່ານ. ເນື່ ອງຈາກບ່ໍ
ມຜີູ້ນາໍພາກຸມ່ , ສະນ ັນ້ ສະມາຊິກທ ຸກຄນົພາຍໃນກຸມ່ຈຶ່ ງຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາດາ້ນເວລາໃນການຝຶກອບົຮມົແບບໃໝ່ນີ.້ ພວກທ່ານຈະໄດແ້ລກປ່ຽນເຊິ່ ງກນັ 
ແລະ ກນັ ໂດຍການແບງ່ປນັແນວຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ທກັສະ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການ
ນາໍກນັ. ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ວຽກງານນີສ້າໍເລັດນ ັນ້ທຸກຄນົຈະຕອ້ງມສີວ່ນຮວ່ມໃນການສນົທະນາ.  
 ກອ່ນ ແລະ ຫຼງັການຝຶກອບົຮມົ ທ່ານຈະຖືກຖາມໃຫ້ຕື່ ມແບບສາໍຫຼວດເພ່ືອເຂົ້າໃຈຜນົ
ຂອງການຝຶກອບົຮມົ. ຂໍ້ມນູທ່ີເກັບໄດຈ້ະຖືເປັນຄວາມລບັ ແລະ ຈະນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນການປບັປຸງຄູ່
ມກືານຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໂຄງການຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ໃນອະນາຄດົ. ຜູ້ເຂ້ົາຝຶກອບົຮມົບາງທ່ານ
ອາດໄດຮ້ບັການຕິດຕ່ໍຫາອີກໃນຕ່ໍໜ້າພາຍໃນ 3, 6 ຫຼື 12 ເດືອນ ເພ່ືອສາໍຫຼວດຄືນອີກກຽ່ວ
ກບັແຜນທຸລະກດິຂອງທ່ານ.  
 ຄາໍແນະນາໍໃນຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົນີແ້ມນ່ງາ່ຍສາໍລບັການປະຕິບດັຕາມ ແລະ ແນະນາໍໄລຍະ

ເວລາສາໍລບັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. ໃຫທ້າ່ນເບິ່ ງສນັຍາລກັເຫ່ົຼານີ:້ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ໃຊ້ເຈ້ຍຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ຕາມທີ່ໄດ້ລະບ<ໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 1, ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ

ເຈ້ຍຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ ແມ່ນໃຊ້ເຈ້ຍພິເສດ ຫືຼ ປQ້ມຄ"່ມືການຝQກອົບຮົມ 

 

ເຄື່ອງໝາຍນີ້ໃຫ້ທ່ານຮ"້ເວລາທ່ີຄາດຄະເນໄວ້ສໍາລັບບົດ 

ຖ້າເຫັນເຄື່ອງໝາຍນີ້ໃຫ້ອ່ານດັງໆ  

ເມື່ອທ່ານເຫັນເຄື່ອງໝາຍນີ້, ທ່ານກໍາລັງອ່ານຄໍາແນະນໍາ ແລະ ກໍາລັງເຮັດກິດຈະກໍາ 

 

ເມື່ອທ່ານເຫັນເຄື່ອງໝາຍນີ້, ແບ່ງປVນກັບກ<່ມ 

ຢູ່ບອ່ນນີທ້່ານຄວນອີງໃສປ້ຶ່ມຄູມ່ກືານປະຕິບດັທ່ີດີ ເພ່ືອເປັນຂໍ້ມນູເພ່ີມເຕີມ  
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ກອ່ນທ່ີທ່ານຈະເລ່ີມການຝຶກອບົຮມົ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂ ັນ້ຕອນງາ່ຍໆຂາ້ງລຸ່ມນີ ້: 

• ຕື່ ມແບບສາໍຫຼວດກອ່ນການຝຶກອບົຮມົ ໃຫ້ຖາມຄະນະຮບັຜິດຊອບຝຶກອບົຮມົ ຖາ້ບ່ໍມສີາໍ

ເນົາ ຫືຼ ຍງັບ່ໍທນັໄດຕ້ື່ ມແບບສາໍຫຼວດ. 
• ໃຫ້ຈັດເປVນກ<່ມນ້ອຍ 5-7 ຄົນ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະແນະນໍາທ່ານໃນການເຮັດໃຫ້ດີທ່ີສ<ດ 

• ລະບຸສະມາຊິກໜ່ຶງຄນົພາຍໃນກຸມ່ ເພ່ືອເປັນອາສາສະໝກັ ໃນການເລ່ີມຕ ົນ້ການຝຶກ
ອບົຮມົ ເປັນຜູ້ອາ່ນໃນກຸມ່ ’. ບດົບາດຂອງຜູ້ອາ່ນໃນກຸມ່ນີ ້ແມນ່ເພ່ືອອາ່ນຂໍ້ມນູ ແລະ 
ຄາໍແນະນາໍກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ. ສະມາຊິກພາຍໃນກຸມ່ຜູ້ອື່ ນໆທ່ີຮູອ້າ່ນຮູຂ້ຽນຂ ັນ້ພື້ນຖານກໍ
ສາມາດເປັນນກັອ າ່ນຂອງກຸມ່ໄດ  ້ແລະ ທ່ານຄວນສ ຸມໃສກ່ານມສີ ວ່ນຮວ່ມຂອງ
ສະມາຊິກພາຍໃນກຸມ່ໃນບດົບາດນີຕ້ະຫຼອດການຝຶກອບົຮມົ.  

 

ທຸກຄນົພາຍໃນກຸມ່ແມນ່ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມເວລາ ແຕວ່າ່ສະມາຊິກກຸມ່
ຄນົໜ່ຶງຄວນຖືກສະເໜີຊື່ ໃນແຕລ່ະບດົເພ່ືອເຕືອນກຸມ່ເມ ື່ອໝດົເວລາທ່ີໄດແ້ນະນາໍໄວໃ້ນຂ ັນ້ຕອນ

ດ ັ່ງກາ່ວແລ້ວ. ທ່ານບ່ໍຕອ້ງເຄ່ັງຄດັຕາມເວລາທ່ີໄດແ້ນະນາໍໄວຫຼ້າຍ ແຕທ່່ານຈະຕອ້ງບໍລິຫານ
ເວລາຂອງທ່ານສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົທງັໝດົ.ຖາ້ວາ່ກດິຈະກາໍໃດໜ່ຶງໃຊເ້ວລາດນົກວາ່ເວລາທ່ີ
ແນະນາໍ, ໃຫ້ພະຍາຍາມປະຫຍດັເວລາຂອງກດິຈະກາໍອື່ ນໆ ເພ່ືອຮກັສາຄວາມສມົດນຸ. 

ທຸກຄນົພາຍໃນກຸມ່ ຈະໄດຮ້ບັຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົຄືກນັ. ການເຮັດກດິຈະກາໍສວ່ນບຸກຄນົ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ສາໍເລັດດວ້ຍແນວທາງເຫ່ົຼານີເ້ຊ່ັນດຽວກນັກບັການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່. ທຸກກຸມ່
ອາດເຮັດກດິຈະກາໍຕາ່ງໆດວ້ຍການຂຽນໃສເ່ຈຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍໄ່ດອ້ີກດວ້ຍ ຖາ້ເປັນໄປໄດ.້ 

 
ຂໍໃຫ້ມວ່ນຊື່ ນໃນການຝຶກອບົຮມົ!!! 
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ບົດທີ 1: ພາກແນະນໍາ 
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ບດົທີ 1: ພາກແນະນາໍ 
 
 
 

 
 

 

ໃນບດົນີ ້ທ່ານຈະໄດຮູ້ຈ້ກັກນັ ແລະ ຮບູແບບການຮຽນ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ. ພວກ
ເຮົາຈະຮຽນໂດຍທ່ີບ່ໍມຄີູຝຶກ. ພວກທ່ານຊວ່ຍກນັດວ້ຍປະສບົການທ່ີແຕກຕາ່ງ ແລະ ຖາມຄາໍ
ຖາມຖາ້ຫາກບ່ໍເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັກດິຈະກາໍ ທ່ານຈະສາໍເລັດກດິຈະກາໍທີ 1.  
ຈດຸປະສງົຂອງບດົນີມ້ຄີື:  

• ກາໍນດົໄລຍະການຝຶກອບົຮມົ, ເວລາຝຶກຕ່ໍວນັ, ຄວາມຄາດຫວງັ ແລະ ຈດັແຈງສະຖານ 
ທ່ີການຝຶກອບົຮມົ 

• ຂຶ້ນບນັຊີລາຍຊື່ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຝຶກ 
• ເຂົ້າໃຈຮບູແບບການຮຽນສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົນີ ້ລວມທງັກດິຈະກາໍ ແລະ ການເຮັດ
ວຽກເປັນກຸມ່  

 

ກດິຈະກາໍ 1A: ການທາໍຄວາມຮູຈ້ກັກນັ 

 

 

1. ທຸກຄນົແນະນາໍຕນົເອງຄື:  
• ຊື່ ເຕັມ ແລະ ຊື່ ຫ້ິຼນທ່ີຕອ້ງການໃຫ້ເພ່ືອນເອີ້ນໃນລະຫວາ່ງການຝຶກອບົຮມົ 
• ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 
• ຈດຸປະສງົຂອງການເຂົ້າຮວ່ມການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັຈາກການ
ຝຶກອບົຮມົໃນການຊວ່ຍທຸລະກດິຂອງທ່ານ 

2. ແຕລ່ະຄນົແບງ່ປນັຮບູພາບ, ນາມບດັ ຫຼື ແຕມ້ຮບູຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງເຂົາເພ່ືອໃຫ້
ຄນົອື່ ນເບິ່ ງ. ຕິດຮບູພາບເຫ່ົຼານີໃ້ສຝ່າຫ້ອງ ຫືຼ ກາງໂຕະ ຫືຼ ໃຊໂ້ທລະສບັຖາ່ຍຮບູ ສ ົ່ງ
ໃຫ້ເພ່ືອນເບິ່ ງ. 

3. ຕື່ ມຂໍ້ມນູໃສຕ່າຕະລາງລຸ່ມນີ ້(ຖາ້ບ່ໍເຮັດໂລດກໍລໍຖາ້ເວລາພກັຜ່ອນ ແລະ ພກັທ່ຽງ)  
 

ພາບລວມຂອງບົດ 

20 ນາທີ 

ກິດຈະກໍາ 1A: ທ່ານຈະໄດ້ແນະນໍາຕົນເອງໂດຍຫຍ້ໍ ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຮ"້ຈັກຊຶ່ ງ

ກັນ ແລະ ກັນ 

 
20 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ 1A: ຂໍ້ມນູຜູ້ເຂ້ົາຮວ່ມຝຶກອບົຮມົ 
 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ ຈດຸໝາຍປາຍທາງ ເບີໂທລະສບັ /ອີເມລ  

   

   

   

   

   

   

   

   

ໃນບົດນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຮ"້ວ່າ ແມ່ນໃຜເປVນຄ"່ຂອງທ່ານ ແລະ ຮ"້ເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບຈ<ດ  

ໝາຍປາຍທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
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ບົດ ທີ  2: ຜ"້ ມີ ສ່ ວນຮ່ວມໃນການ

ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄ<້ມຄອງຈ<ດ 

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ  
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ບດົທີ 2: ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ 
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

 
 
 
 

 

ໃນບດົນີ້ ທ່ານຈະມຄີວາມຄຸ້ນເຄີຍກບັຄູ່ມສືາໍລບັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການພດັທະນາ,
ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ Good Practical Guide (GPG) 
ພ້ອມທງັສາມາດກາໍນດົບກຸຄນົ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ທລຸະກດິທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັສາໍລບັການພດັທະ 
ນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ. ໃນບດົນີທ້່ານຈະສາໍເລັດ
ປະຕບິດັ 3 ກດິຈະກາໍ. ຈດຸປະສງົຂອງບດົນີມ້ດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ເຫັນພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ເນືອ້ໃນຂອງປ້ຶມຄູມ່ ືGPG ໄດ ້
• ລາຍການຂອງຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ມບີດົບາດໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ  

• ເຂົ້າໃຈລກັສະນະການຮວ່ມມໃືນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

• ກາໍນດົຊອ່ງຫວາ່ງທ່ີມຢີູ່ໃນທີມງານການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ/ຄະນະກາໍມະການ 

• ສາ້ງແຜນການດາໍເນນີງານທ່ີຈະເຊື້ອເຊີນຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມອື່ ນເຂົ້າມາຮວ່ມໃນທີມ ເພ່ືອຕື່ ມ
ເຕັມຊອ່ງຫວາ່ງ 

 

ກດິຈະກາໍ 2A: ເນືອ້ໃນລວມຂອງຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົ (GPG) 
 

[5 ນາທີ] ໃນກດິຈະກາໍນີທ້າ່ນຈະໄດຮ້ບັຮູເ້ນືອ້ໃນລວມຂອງ GPG, ບາງສວ່ນຂອງກດິຈະ 
ກາໍທ່ີທາ່ນຈະໃຊເ້ວລາປະຕບິດັໃນມ ືນ້ີ.້ ຄູມ່ນືີໄ້ດຖ້ກືອອກແບບຂຶນ້ເພ່ືອໃຫທ້າ່ນສາມາດເບິ່ ງ 
ຕື່ ມອກີຫຼງັຈາກໄດຮ້ວ່ມການຝຶກອບົຮມົແລວ້.  

 
ໃຫ້ໃຊເ້ວລາສາ້ງຄວາມຄຸນ້ເຄີຍກບັ ຄູມ່ ືGPG ໂດຍໃຫ້ທ່ານເປີດປ້ຶມຄູມ່ ືGPG ເບິ່ ງ

ໃນສາລະບານ ທ່ານຈະເຫັນວາ່ ຄູມ່  ືGPG ໄດຖ້ ືກແບງ່ອອກເປັນສອງບດົ. ບດົທີ 1. ໃຫ້
ພາບລວມກຽ່ວກບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

25 ນາທີ  
 

25 ນາທີ ບົດທີ 1: ຂ້ໍທີ 1.5 

 

ພາບລວມຂອງບົດ 
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ແລະ ກວມເອົາຂໍ້ມນູພ້ືນຖານສາໍລບັຜູ້ທ່ີມຄີວາມຮູໜ້້ອຍກຽ່ວກບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ ່ຽວ . ບດົທີ 2.ການວິເຄາະອງົປະກອບຂອງການ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ໃຊເ້ວລາໃນປະຈບຸນັ
ອາ່ນ 10 ຫວົຂໍ້ ທ່ີນອນໃນບດົທີ 2 (ຈາກຫວົຂໍ້ໂຄງສາ້ງການຄຸມ້ຄອງເຖິງການບໍລິຫານວິກດິ
ການ). ພວກເຮົາຈະບ່ໍມເີວລາພຽງພໍທ່ີຈະກວມເອົາທຸກຫວົຂໍ ້ໃນມ ືນ້ີ,້ ແຕໃ່ນປະຈບຸນັທ່ານໄດ້
ຮູຈ້ກັປະເພດຂອງຂໍ້ມນູທ່ີມໃີນປ້ຶມຄູມ່ນືີ.້ 

ໃນມືນ້ີ,້ ພວກເຮົາຈະສຸມໃສບ່ດົທີ 2 ເປັນສວ່ນໃຫຍ .່ ກະລຸນາໃຊເ້ວລາ 3-4 ນາທີເພ່ືອ
ເບິ່ ງຄືນໃນ 2-3 ໜ້າທາໍອິດໃນບດົທີ 1 ເພ່ືອທາໍຄວາມຄຸນ້ເຄີຍກບັເນືອ້ໃນ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້
ເວລາຮວ່ມກນັໃນການເບິ່ ງບດົກຽ່ວກບັການພດັທະນາ , ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ.  
 

ກດິຈະກາໍ 2B: ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
 

ກດິຈະກາໍນີເ້ປັນກດິຈະກາໍຂອງບກຸຄນົທ່ີຈະຊວ່ຍໃຫທ້່ານເຫັນພາບລວມຂອງຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມ

ໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ ເພ່ືອ
ຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນປະເມນີປະສດິທິພາບຂອງທີມບໍລິຫານຂອງທາ່ນ. 

 
ບດົທີ 1 ຂໍ ້ທີ 2.5 ລະບຸວາ່ຜູ້ມສີ ວ່ນຮວ່ມຂອງພາກລດັ ມກັເປັນຜູ້ນ າໍພາໃນການ

ພດັທະນາ , ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ . ທງັເປັນທ່ີ
ຍອມຮບັວາ່ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຍງັລວມ
ມອີງົກອນຕາ່ງໆຈາກພາກລດັ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ພາກທຸລະກດິ. ອງົກອນເຫ່ົຼານີເ້ອີ້ນວາ່
ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ (ຫຼື ຄະນະກາໍ
ມະການ) ຫຼືບາງຄ ັງ້ກໍເອີ້ນວາ່ຄະນະກາໍມະການຊີ້ນາໍການທ່ອງທ່ຽວ. ດ ັ່ງນ ັນ້, ພວກເຮົາຮູແ້ລ້ວ
ວາ່ ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕິດພນັກບັຫຼາຍ
ພາກສວ່ນຮວ່ມກນັ . ລາຍຊື່ ຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມສາມາດປບັປ່ຽນໄດຕ້ະຫຼອດເວລາ. ເພ່ືອໃຫ້ການ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມປີະສິດທິພາບສິ່ ງສາໍຄນັ
ທ່ີຈະຕອ້ງມຈີາກຫຼາຍພາກສວ່ນທ່ີເປັນສະມາຊິກໃນທີມງານໜ່ຶງ ແລະ ຕອ້ງປບັປຸງສະມາຊິກ
ຂອງທີມຕນົຕາມຄວາມຈາໍເປັນ.  
 ໃຫ້ເບິ່ ງບນັຊີລາຍຊື່ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຂອງພາກລດັ/ກມົກອງໃນປ້ຶມຄູມ່ ືGPG ເລ່ີມ
ຈາກຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ສວນສາທາລະນະ ແລະ ສະຖານທ່ີພກັຜ່ອນຢ່ອນໃຈ. ຊື່ ຂ່ອງ
ພາກສວ່ນກມົກອງເຫ່ົຼານີ ້ອາດມຫີຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍແມນ່ຂຶ້ນກບັປະເທດ ແລະ ຂງົເຂດໃດໜ່ຶງ, 
ແຕລ່າຍຊື່ ຄວນມອີງົການຈດັຕ ັງ້ພາກລດັທ່ີສາໍຄນັ ເຊິ່ ງຕິດພນັກບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ 
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ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນດຽວກນັກບັຈາກພາກທຸລະກດິທ່ີໄດກ້າໍນດົ
ໃນປ້ຶມຄູມ່.ື 
 

 
1. ໃຊຕ້າຕະລາງ 2B ເພ່ືອຂຽນລາຍຊື່ ຂອງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ
ໃນປະຈບຸນັໃນການພດັທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ

ຂອງທ່ານ  
2. ກາໍນດົສະມາຊິກໃນທີມຂອງທ່ານໃນປະຈບຸນັ 
3. ເຊ່ັນດຽວກນັເຮັດລາຍຊື່ ຜູ້ທ່ີຄວນຈະປະກອບເຂ້ົາໃນທີມຕື່ ມອີກ 
4. ກະລຸນາສງັເກດວາ່ນີເ້ປັນກດິຈະກາໍສວ່ນບຸກຄນົ ສາໍລບັຜູ້ບໍລິຫານການພດັທະນາ, ສ ົ່ງ 
ເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ຖາ້ທ່ານຫາກບ່ໍແມນ່ຜູ້ບໍລິຫານ 
(ຕວົຢ່າງ: ຖາ້ທ່ານເປັນພະນກັງານຂອງພາກລດັ) ກະລຸນາເຂ້ົາຮວ່ມໂດຍການເຮັດບດົ
ຝຶກຫດັຮວ່ມກບັສະມາຊິກໃນທີມຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຜູ້ນາໍພາເຮັດບດົຝຶກຫດັແຕລ່ະທ່ານ
ໃຫ້ຄາໍຄິດເຫັນຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  

 
ຕາຕະລາງ 2B ສະມາຊິກທີມບໍລິຫານຂອງຂອ້ຍ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງພາກລດັ/ກມົກອງ/ກຸມ່ຕາ່ງໆ ແລະ ອື່ ນໆທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງຂອ້ຍປະກອບມ:ີ  
 
 
 
 
ພາກເອກະຊນົ/ທຸລະກດິ/ອງົການຈດັຕ ັງ້/ກຸມ່ຕາ່ງໆ ແລະ ອື່ ນໆ ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງຂອ້ຍປະກອບມ:ີ  
 
 
 
 
 
 

20 ນາທີ 
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ໃນກດິຈະກາໍນີທ້່ານໄດເ້ຫັນຂະແໜງການທງັພາກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິ ທ່ີມສີວ່ນ
ຮວ່ມໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງ
ທາ່ນ.  

 

ກດິຈະກາໍ 2C: ການວາງແຜນປະຕບິດັງານສວ່ນບກຸຄນົ 
 

ໃນກດິຈະກ າໍສ ຸດທ ້າຍຂອງບດົນີ ໃ້ຫ ້ທ ່ານຕດັສ ິນໃຈກ ຽ່ວກບັການປະຕ ິບ ດັ 
ກດິຈະກາໍຄືຕວົຈງິທ່ີຕິດພນັກບັເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ ແຕຕ່ອ້ງຄາໍນງຶເຖິງສິ່ ງທ່ີທ່ານ
ໄດປຶ້ກສາຫາລືກນັຜ່ານມາ. ກາໍນດົເວລາ 2-3 ນາທີ ສາໍລບັໃຫ້ທ່ານຄິດ ແລະ 
ບນັທຶກ. 
 

 
1. ໃຫ້ແຕລ່ະທ່ານນາໍໃຊຕ້າຕະລາງທີ 2: ວາງແຜນປະຕິບດັງານ
ສວ່ນບຸກຄນົ ໂດຍຂຽນ 1-3 ຢ່າງສາໍລບັການປ່ຽນແປງ ເພ່ືອ
ປບັປຸງທີມງານການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ມກີານປບັປຸງໃດແດທ່ີ່ທ່ານຕອ້ງການ 
ໂດຍອີງໃສບ່ດົຮຽນທ່ີໄດປ້ະຕິບດັໃນກດິຈະກາໍຜ່ານມາ? ຖາ້ມໃີຫ້
ຕດັສິນໃຈຈະປບັປຸງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄືແນວໃດ? 

2. ບນັທຶກທ່ານຈະດາໍເນນີການປ່ຽນແປງນີແ້ນວໃດ. 
3. ບນັທຶກເວລາໃດທ່ີທ່ານຈະເຮັດການປ່ຽນແປງເຫ່ົຼານີ ້
4. ສຸດທ້າຍກາໍນດົມໃີຜແດທ່ີ່ຈະຮບັຜິດຊອບສາໍລບັການປ່ຽນແປງນີ.້ 
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ຕາຕະລາງ 2C: ວາງແຜນປະຕິບດັງານສວ່ນບຸກຄນົ 
ການປ່ຽນແປງຂອງ

ຂອ້ຍ 
ຂອ້ຍຈະປ່ຽນແປງຄື

ແນວໃດ? 
ເວລາໃດ? 

ຜູ້ຮບັຜິດຊອບມໃີຜ

ແດ?່ 

    

    

    

 
 

ໃນບດົທີ 2 ໃຫ້ທ່ານສຸມໃສຜູ່້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີມໃີນຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງ
ທ່ານ ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນພາບລວມທງັໝດົຂອງຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມ. ບດົທີ 1 ຂໍ້ທີ 1.5 
ໃນປ້ຶມຄູມ່ ືGPG ມຂໍີ້ມນູເພ່ີມເຕີມອີກ. 
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ບົດທີ 3: ການເກັບຂ້ໍມ"ນການຄ<້ມ

ຄອງຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການ 

ທ່ອງທ່ຽວ 
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ບດົທີ 3: ການເກບັຂໍມ້ນູການຄຸມ້ຄອງຂະແໜງການຍອ່ຍຂອງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 

 

 

 
 
 
ໃນບດົນີທ້່ານຈະເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນຕື່ ມກຽ່ວກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງການວດັແທກອງົປະກອບຂອງ

ຂະແໜງການຍອ່ຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວທ່ານຕອ້ງເຮັດ 3 ກດິຈະກາໍ. ຈດຸປະສງົຂອງບດົນີມ້ດີ ັ່ງ
ລຸ່ມນີ:້ 

• ໄດຮ້ບັຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັຂະແໜງການຍອ່ຍຫຼກັຂອງການທ່ອງທ່ຽວ 
• ກາໍນດົວິທີການເກັບກາໍ ແລະ ຮກັສາຂໍ້ມນູທ່ີມຄີວາມໝາຍ (ເຊ່ັນ: ຈາໍນວນຕຽງນອນສາໍ
ລບັນກັທ່ອງທ່ຽວຄາ້ງຄືນ) 

• ກາໍນດົວິທີການທ່ີແທດເໝາະສາໍລບັເກັບກາໍຂໍ້ມນູນີ ້
• ສາ້ງແຜນການເກັບກາໍຂໍ້ມນູ ສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວສະເພາະໃດໜ່ຶງ 
• ໃຊກ້ານລະດມົແນວຄວາມຄິດເພ່ືອພດັທະນາສາຍພວົພນັແຫ່ງການຮວ່ມມ ືແລະ ນບັຖື
ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ.  

 
ກດິຈະກາໍ 3A: ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຂະແໜງການຍອ່ຍຂອງການທອ່ງທຽ່ວ 
 

ໃນກດິຈະກາໍນີທ້່ານຈະນາໍໃຊວ້ິທີການລະດມົແນວຄວາມຄິດເພ່ືອເກັບຂໍ້ມນູຈາກ

ແຫຼ ່ງຂໍ ້ມນູແຕກຕາ່ງກນັເພ່ືອປຶກສາຫາລືວິທີການທ່ີສາມາດຖືກນາໍໃຊເ້ພ່ືອຂຶ ້ນ

ທະບຽນຄວາມສາໍຄນັຂອງຂະແໜງການຍອ່ຍຕາ່ງໆ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ. ການ
ລະດມົແນວຄວາມຄິດເປັນເຄື່ ອງມທ່ີືມຄີຸນຄາ່ເພາະວາ່ຖາ້ຫາກເຮັດຢ່າງຖືກຕອ້ງ 
ມນັຈະຊວ່ຍທ່ານສາ້ງສາຍພວົພນັແຫ່ງການຮວ່ມມ ືແລະ ນບັຖືເຊິ່ ງກນັ ແລະ 
ກນັ. ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຈາໍນວນໜ່ຶງອາດຈະສຽງແຮງກວາ່ ແລະ ເປັນໜ້າທ່ີ
ຂອງທ່ານທ່ີຈະຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫ້ຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມໄດຍ້ິນນາໍກນັ.   

 
ກອ່ນອື່ ນໝດົພວກເຮົາຈະເບິ່ ງ ແລະ ອາ່ນບດົທີ 1 ຂໍ ້ທີ 1.6 ໃຫ້ໝາຍລະຫດັໃສຂ່ະ  

ແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃນປ້ືມ GPG. ນອກຈາກນີ ້ໃນປ້ຶມ GPG ມ ີ4 ຮບູກຣາບຟິກທ່ີໃຫ້ທ່ານ
ຂຶ້ນທະບຽນຄວາມສາໍຄນັຂອງຂະແໜງການຍອ່ຍເຊ່ັນ: ສະຖານທ່ີພກັເຊົາ, ຂະແໜງຂນົສ ົ່ງ 
ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານອາດຈະຍງັບ່ໍທນັມຂໍີ ້ມນູເຫ່ົຼານີໃ້ນປະຈບຸນັ ແຕຂໍ່ ້ມນູປະເພດນີມ້ ີ

20 

ນາທີ 

ບົດທີ 1: ຂ້ໍທີ 1.6 1 

ສະເໜີບົດໂດຍຫຍ້ໍ 
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ຄວາມສາໍຄນັທ່ີຈະປະກອບເຂົ້າໃນແຜນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີສມົບູນແບບ. ທ່ານຮູຂໍ້້ມນູຂອງ 4 ຂະແໜງການຍອ່ຍນີຫຼ້າຍເທ່ົາໃດ
ກໍຍິ່ ງເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງທ່ານ ແລະ ສາ້ງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໄດດ້ີເທ່ົານ ັນ້.  

 

 
1. ປຶກສາຫາລື ແລະ ປຽບທຽບວິທີການທ່ີທ ່ານສາມາດນາໍໃຊ ້
ເພ່ືອກວດຄືນການເກັບກາໍຂໍ້ມນູຂອງ 4 ຂະແໜງການຍອ່ຍ ຄື: 
ສະຖານທ່ີພກັແຮມ, ຂະແໜງຂນົສ ົ່ງ, ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ  

2. ທດົລອງກາໍນດົຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຫຼື 3 ວິທີທ່ີດີສາໍລບັການເກັບກາໍ
ຂໍ້ມນູຈາກແຕລ່ະຂະແໜງການຍອ່ຍ  

3. ຕາມມາດວ້ຍລະບຽບການລະດມົແນວຄວາມຄິດ 
• ຊຸກຍູໃ້ຫ້ທຸກຄນົປະກອບຄາໍຄິດຄາໍເຫັນຊວ່ຍກນັ.  
• ເຮັດໃຫ້ທຸກຄນົຮູສ້ ຶກປອດໄພ ແລະ ມຄີວາມສະບາຍໃຈໃນການນາໍສະເໜີແນວ
ຄວາມຄິດຂອງຕນົ  

• ຫາວິທີໃຫ້ໄດຮ້ບັຄາໍຄິດຄາໍເຫັນຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ ,້ ເຖິງວາ່ເປັນແນວຄວາມຄິດ
ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັກໍຕາມ 

4. ລາຍການວິທີແນະນາໍໃນການເກັບກາໍຂໍ້ມນູສາໍລບັແຕລ່ະຂະແໜງການຍອ່ຍ ມດີ ັ່ງລຸ່ມນີ:້  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ນາທີ  
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ຕາຕະລາງ 3A: ກາໍນດົວິທີສາໍລບັການເກັບກາໍຂໍ້ມນູຂອງຂະແໜງການຍອ່ຍ 
 

ສະຖານທ່ີພກັແຮມ: 
 
 
 
 
 
 
 
ການຂນົສ ົ່ງ: 
 
 
 
 
 
 
ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ: 
 
 
 
 
 
 
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ: 
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ກດິຈະກາໍ 3B: ແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສວ່ນບກຸຄນົ 

 
ໃນກດິຈະກາໍສຸດທ້າຍຂອງບດົນີໃ້ຫ້ທ່ານເລືອກກດິຈະກາໍປະຕິບດັຕວົຈງິໃດໜ່ຶງທ່ີ

ກ ຽ່ວ ກ ບັ ກ ານພ ດັ ທ ະນ າ , ສ ົ່ງ ເສ ີມ  ແລະ  ຄຸ ມ້ ຄ ອ ງຈ ດຸໝ າຍປ າຍທ າງ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ . ໃຫ້ຄາໍນງຶສະເໝີກຽ່ວກບັປະເດັນຕາ່ງໆທ່ີທ່ານໄດ້
ປຶກສາຫາລືຜ ່ານມາ. ໃຊເ້ວລາອີກໜ້ອຍໜ່ຶງເພ່ືອທບົທວນຄືນຄວາມຈາໍຂອງ
ທ່ານ.  
 

 
 

1. ໃຫ້ແຕລ່ະຄນົໃຊຕ້າຕະລາງ 3B: ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສວ່ນບຸກຄນົແລ້ວຂຽນ 1-3 ສິ່ ງ
ປ່ຽນແປງ ໃນວິທີການເກັບກາໍຂໍ້ມນູການຄຸມ້ຄອງຂອງທ່ານ. ມກີານປບັປຸງໃດແດທ່ີ່ທ່ານ
ຈະເຮັດໂດຍອີງໃສກ່ດິຈະກາໍທ່ີໄດຮ້ຽນຜ່ານມາ? ໃຫ້ຕດັສິນໃຈວາ່ອນັໃດທ່ີຈະປບັປຸງ 
ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ  

2. ບນັທຶກວິທີການປ່ຽນແປງຕາ່ງໆທ່ີທ່ານຈະເຮັດ   
3. ບນັທຶກໄວວ້າ່ທ່ານຈະເຮັດການປ່ຽນແປງນີຄ້ືແນວໃດ 
4. ສຸດທ້າຍກາໍນດົມໃີຜແດທ່ີ່ຈະຮບັຜິດຊອບສາໍລບັການປ່ຽນແປງນີ.້ 

 
ຕາຕະລາງ 3B: ແຜນປະຕິບດັງານສວ່ນບຸກຄນົ 

ການປ່ຽນແປງຂອງຂອ້ຍ 
ຂອ້ຍຈະປ່ຽນແປງດວ້ຍ

ວິທີໃດ? 
ເວລາໃດ? 

ຜູ້ຮບັຜິດຊອບ

ແມນ່ໃຜ? 

    

    

 

 

ໃນກິດຈະກໍານີ້, ທ່ານໄດ້ໃຊ້ວິທີການລະດົມສະໝອງ ເພ່ືອກໍານົດວິທີການເກັບກໍາຂ້ໍມ"ນ

ສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍ 

 

10 ນາທີ  

ໃນບົດນີ້ທ່ານໄດ້ເຫັນວິທີການເກັບກໍາຂ້ໍມ"ນຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວຄື

ແນວໃດ.  ບົດທີ 1 ຂໍ້ທີ 1.6 ຂອງຄ"່ມືGPGມຂໍີ້ມນູເພ່ີມເຕີມອີກ. 



ອົງການແຮງງານສາກົນILO -ອາຊຽນASEANໂຄງການການແຂ່ງຂັນທ<ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 17 

 



ອົງການແຮງງານສາກົນILO -ອາຊຽນASEANໂຄງການການແຂ່ງຂັນທ<ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 18 

  

ບົດທີ 4: ຂະບວນການວາງແຜນ 
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ບດົທີ 4: ຂະບວນການວາງແຜນ 
 
 

 
 
 

 ໃນບດົນີພ້ວກເຮົາຈະໄດທ້ບົທວນຮບູແບບທ່ີເປັນຮບູປະທາໍເຊິ່ ງເປັນປະໂຫຍດສາໍລບັ

ຂະບວນການວາງແຜນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 
ທ່ຽວ . ພ ້ອມກນັນີຈ້ະໄດຝ້ ຶກຊອ້ມການນາໍໃຊຮ້ ບູແບບການວ ິເຄາະທາງດາ້ນການເມອືງ , 
ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ-ວດັທະນະທາໍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (PEST). ບດົຮຽນເຫ່ົຼານີຈ້ະຊວ່ຍໃຫ້
ພວກເຮົາສາມາດກາໍນດົສິ່ ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດທ່ີເປັນທ່າແຮງຍຸດທະສາດສາໍລບັຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຕອ້ງປະຕິບດັ 2 ກດິຈະກາໍໃຫ້ສາໍເລັດ. ຈດຸປະສງົ
ຂອງບດົນີແ້ມນ່:  

• ເພ່ືອຮຽນຮູວ້ິທີການວິເຄາະ PEST (ດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ-ວດັທະນະ 
ທາໍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ) ແລະ SWOT (ຈດຸດີ, ຈດຸອອ່ນ, ໂອກາດ ແລະ ອປຸະສກັ). 

• ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈປະເພດຂອງບນັຫາຕາ່ງໆທ່ີອາດຈະພບົໄດໃ້ນການວິເຄາະ PEST. 
• ເພ່ືອກາໍນດົສິ່ ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດທ່ີເປັນທ່າແຮງຍຸດທະສາດສາໍລບັຈດຸໝາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ. 

 

ກດິຈະກາໍທີ 4A: ການວເິຄາະ PEST  

.  
 

[10 ນາທີ] ກະລຸນາກບັໄປເບິ່ ງບດົທີ 2 ຂໍ ້ທີ 2.1: ອງົປະກອບຂອງການພດັທະນາ , 
ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປ້ືມຄູມ່ກືານພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ
ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີເກດີຂຶ້ນໃໝ່ (GPG) 01. ຫວົຂໍ້ນີອ້ະທິບາຍ
ກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນການວາງແຜນເຊິ່ ງທ່ານຈະເຫັນແຜນວາດທ່ີມກີານປະເມນີຜະລິດຕະພນັເຄືອ

ຂາ່ຍສາໍລບັອງົປະກອບຫຼກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ນີແ້ມນ່ເຄື່ ອງມທ່ີືສາມາດນາໍ
ໃຊໃ້ນການປະເມນີເຄືອຂາ່ຍຜະລິດຕະພນັ ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ.  

 

 

40 ນາທີ 

 

ບົດທີ 2: ໝວດທີ 2.1. 
ສະເໜີບົດໂດຍຫຍ້ໍ 

 

ສໍາລັບກິດຈະກໍານີ້ທ່ານຈະເຮັດການວິເຄາະPEST  
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 ຢູ່ໃນປ້ຶມ GPG 01 ທ່ານຈະເຫັນສອງຮບູແບບການວິເຄາະ PEST ແລະ SWOT ທ່ີ
ຈະຊວ່ຍທ່ານໃນການກາໍນດົຂະບວນການວາງແຜນ . ສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົນີ ້ທ່ານຈະໄດ້
ປະຕິບດັຕວົຈງິການນາໍໃຊຮ້ບູແບບການວິເຄາະທງັສອງຮບູແບບນີ.້ ສາໍລບັການວິເຄາະ PEST 
ແມນ່ການວິເຄາະປດັໄຈທາງດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ-ວດັທະນະທາໍ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ໃຫ້ທ່ານກບັຄືນໄປເບິ່ ງຕວົຢ່າງການ
ວິເຄາະ PEST ໃນປ້ຶມ GPG ແລະ ທບົທວນຄືນ, ຫຼງັຈາກການຝຶກອບົຮມົໃນມ ືນ້ີແ້ລ້ວ ທ່ານ
ຈະສາມາດນາໍໃຊ ້ສອງຮບູແບບການວິເຄາະນີ ້ເພ່ືອຖາ່ຍທອດໃຫ້ກບັພະນກັງານ ແລະ ບນັດາ
ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອງໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໄດ.້  

 
 

 
1. ໃຫ້ຝຶກເຮັດການວິເຄາະ  PEST ກບັກຸມ່ຂອງທ່ານ. 
2. ໃຊເ້ວລາ 2-3 ນາທີ ເພ່ືອຄດັເລືອກຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີສະມາຊິກກຸມ່ຂອງ
ທ່ານໄດສ້ະເໜີຂຶ ້ນມາ ແລະ ໃຫ ້ທ ່ານເລືອກ 1 ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ ່ຽວ ທ່ີ
ສະມາຊິກໃນກຸມ່ມຄີວາມຮູກ້ຽ່ວກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້.  

3. ຈ ົ່ງຂຽນຊື່ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີໄດເ້ລືອກໄວ .້ 
4. ລະດມົແນວຄວາມຄ ິດກ ຽ່ວກ ບັປ ດັໄຈທາງດ າ້ນການເມອືງ , ເສດຖະກດິ , ສງັຄ ມົ -
ວດັທະນະທາໍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີມຜີນົກະທບົກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີທ່ານ
ເລືອກ 

5. ປະຕິບດັຕາມຫຼກັການລະດມົແນວຄວາມຄິດດ ັ່ງນີ:້ 
• ກະຕຸນ້ໃຫ້ທຸກຄນົປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ. 
• ເຮັດໃຫ້ທຸກຄນົມຄີວາມຮູສ້ຶກປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການປະກອບຄາໍຄິດຄາໍ
ເຫັນ. 

• ເກັບກາໍຄວາມຄິດເຫັນໃຫ້ໄດຫຼ້າຍທ່ີສຸດ. 
• ຊອກຫາຄາໍຄິດເຫັນໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດເ້ຖິງວາ່ຄວາມຄິດນ ັນ້ຈະແຕກຕາ່ງ

ກໍຕາມ. 
 
 
 

 

 

 

20 ນາທີ 
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ກດິຈະກາໍ 4A ໃຫ້ທ່ານນາໍໃຊວ້ິທີລະດມົສະໝອງເພ່ືອວິເຄາະ PEST 

ຕາຕະລາງ 4A : ການວເິຄາະ PEST Analysis 
 

ຊື່ ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ:  

ປດັໄຈທາງດາ້ນການເມອືງ ປດັໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

 

 

 

 

 

ປດັໄຈທາງດາ້ນສງັຄມົ-ວດັທະນະທາໍ ປດັໄຈທາງດາ້ນເຕັກໂນໂລຊີ 

 

 

 

 

 

 

ກດິຈະກາໍທີ  4B: ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັງານສວ່ນບກຸຄນົ 
 

ໃນກດິຈະກາໍສຸດທ້າຍຂອງບດົນີ ້ໃຫ້ທ່ານຕດັສິນໃຈກຽ່ວກບັການປະຕິບດັຄືຕວົຈງິ
ທ່ີຕ ິດພນັກບັສິ່ ງ ທ່ີທ ່ານໄດຮ້ຽນມາ , ໂດຍໃຫ ້ຄາໍນ ງຶສະເໜີໃນສິ່ ງ ທ່ີທ ່ານໄດ້
ສນົທະນາຜ່ານມາຫຼງັຈາກນ ັນ້ ໃຊເ້ວລາ 2-3 ນາທີ ຂຽນສິ່ ງທ່ີທ່ານຄິດອອກມາ. 

 
 

 

1. ໃຫ້ແຕລ່ະທ່ານໃຊຕ້າຕະລາງ 4B: ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັງານສວ່ນບຸກຄນົ . ຂຽນ 1-3 
ການປ່ຽນແປງ ທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດໃ້ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍອີງໃສ່
ການວິເຄາະ PEST. ອີງຕາມສິ່ ງທ່ີທ່ານໄດຮ້ຽນຮູໃ້ນກດິຈະກາໍທ່ີຜ່ານມາ ມຫີຍງັບ່ໍທ່ີທ່ານ
ຈະສາມາດເຮັດໄດເ້ພ່ືອປບັປຸງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ. ໃຫ້ທ່ານຕດັສິນ
ໃຈວາ່ ທ່ານຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ປບັປຸງແນວໃດ.  

2. ໃຫ້ບນັທຶກວາ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງແນວໃດ 

10 ນາທີ 
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3. ໃຫ້ບນັທຶກວາ່ເມ ື່ອໃດທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ມກີານປ່ຽນແປງ. 
4. ສຸດທ້າຍກາໍນດົວາ່ໃຜຈະເປັນຜູ້ຮບັຜິດຊອບສາໍລບັການປ່ຽນແປງ.  
 

ຕາຕະລາງ 4B: ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍນກັສາໍມະນາກອນ 
ການປ່ຽນແປງ ຈະປ່ຽນແປງແນວໃດ? ເມ ື່ອໃດ? ໃຜເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ? 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ບົດທີ 4 ສະແດງໃຫ້ທ່ານຮ"້ວິທີການວິເຄາະ PEST  ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການ

ວາງແຜນ ແລະ ໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງຂະບວນການວາງແຜນ . ໃນບົດທີ 2 ຂ້ໍ 2.1 

ຂອງ GPG ມີຂ້ໍມ"ນເພ່ີມເຕີມ.  

 

 

 

 

 

ບົດທີ 5: ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ 
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ບດົທີ 5: ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ 
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ບດົທີ 5: ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ 
 
 

 
 
 

  

ໃນບດົທີ 5 ນີ ້ທ່ານຈະໄດເ້ຫັນຂ ັນ້ຕອນການເລືອກບູລິມະສິດການລງົທຶນດາ້ນໂຄງລ່າງ
ພ້ືນຖານ ຕາມການພິຈາລະນາການລງົທຶນທ່ີຄຸມ້ຄາ່ທ່ີສຸດ. ທ່ານຈະສາໍເລັດການປະຕິບດັ 
3 ກດິຈະກํາ. ຈດຸປະສງົຂອງບດົນີມ້ຄີື:  

• ທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈບນັດາອງົປະກອບຂອງການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ.  
• ກາໍນດົ ແລະ ຈດັລາໍດບັບູລິມະສິດອງົປະກອບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ່ີຕອ້ງການການປບັປຸງ. 
• ຊຸກຍູໜ້ ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ ນຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອພິຈາລະນາການ
ສາ້ງປ້າຍຊີ້ບອກສາໍລບັນກັທ່ອງທ່ຽວ. 

 

ກດິຈະກາໍທີ 5A: ອງົປະກອບຂອງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ 
 

ກດິຈະກາໍນີ ້ທາ່ນຈະໄດຮ້ຽນຮູອ້ງົປະກອບຕາ່ງໆຂອງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ  
  

[5 ນາທີ] ໃນຄູມ່ ືGPG ບດົທີ 2 ຂໍ ້ທີ 2.2 ທ່ານຈະເຫັນລາຍການກວດກາໂດຍຫຍໍ້ 
ເພ່ືອຊວ່ຍທ່ານປະເມນີທດັສະນະຄະຕິຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການທ່ອງທ່ຽວ. ໃຫ້ທ່ານໃຊເ້ວລາໜ້ອຍ
ໜ່ຶງເພ່ືອທບົທວນລາຍການກວດກາ ແລະ ໝາຍ “ແມນ່”,  “ບ່ໍແມນ່” ຫຼື “ບ່ໍແນໃ່ຈ” ໃນຫ້ອງ
ຕາຕະລາງທາງເບື້ອງຂວາ. ຖາ້ທ່ານຕອບ “ບ່ໍແມນ່” ຫຼື “ບ່ໍແນໃ່ຈ” ໃສໃ່ນຂໍ ້ຄວາມຄາໍຖາມ 
ທ່ານຈະຕອ້ງໄດທ້ບົທວນຄືນບດົນີ ້ກຽ່ວກບັເລ່ືອງການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນຫຼງັ
ຈາກການຝຶກອບົຮມົໃນມ ືນ້ີ.້  

ມຄີວາມເປັນໄປໄດຫ້ຼາຍທ່ີສ ຸດ ທ່ີການມງີບົປະມານຈາໍກດັຈະເຮັດໃຫ ້ທ ່ານບ່ໍສາມາດ

ປະຕິບດັໄດໜ້້າວຽກຂອງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເຊິ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີຈະຕອ້ງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ .່ ນ ັນ້ແມນ່ສະພາວະຄວາມເປັນຈງິທ່ີພວກເຮົາທຸກຄນົຕອ້ງຮບັຮູຕ່ໍ້ກບັບນັຫາດ ັ່ງກາ່ວ.  
ດ ັ່ງນ ັນ້, ການຈດັບູລິມະສິດ ແລະ ລງົມຈືດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທນັທີທ່ີທ່ານມໂີອກາດ ຈຶ່ ງເປັນເລ່ືອງ
ຈາໍເປັນ. ເພ່ືອຊວ່ຍພວກເຮົາໃນການປະຕິບດັກດິຈະກາໍຕ່ໍໄປໃຫ້ເບິ່ ງໃນບດົທີ 2 ຂໍ້ທີ 2.4 ຂອງ 
ປ້ຶມ GPG  ຕວົຢ່າງຕາຕະລາງຍຸດທະສາດການວາງແຜນໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍ.  

 

40 ນາທີ ບດົທີ 2: ຂໍ້ທີ 2.2 
ສະເໜີບດົໂດຍຫຍໍ້ 
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1. ນີ້ີແ້ມນ່ກດິຈະກາໍສວ່ນບຸກຄນົ 
2. ໃຫ້ວາດພາບຈາກບນັຊີລາຍການ ແລະ ນາໍໃຊຕ້າຕະລາງລຸ່ມນີ,້ ສາ້ງບນັຊີລາຍການອງົ
ປະກອບຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທ່ີຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງທ່ານ. 

3. ຫຼງັຈາກທ່ານເຮັດລາຍການຂອງທ່ານສາໍເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ຈດັບູລິມະສິດດວ້ຍການປະເມນີ
ລາໍດບັຂອງແຕລ່ະອງົປະກອບ (ປະເມນີໝາຍເລກ 1 ເປັນອງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັທ່ີສຸດໃນ
ລາຍການອງົປະກອບຂອງທ່ານ). 
 

ຕາຕະລາງ 5A: ອງົປະກອບຂອງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ 

ລາໍດບັ ອງົປະກອບຂອງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ 

  

 

  

5 ນາທີ 
ໃນກດິຈະກາໍນີ ້ໃຫ້ທ່ານເບິ່ ງອງົປະກອບຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທ່ີຕອ້ງຈດັຕ ັງ້

ປະຕ ິບ ດັ ຫຼ ື ປບັປ ຸງ ໃນການຊຸກຍູ ກ້ ານທ ່ອງທ ່ຽວ ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ  ທ່ານຍງັຈະຕອ້ງໄດຈ້ດັລາໍດບັອງົປະກອບເຫ່ົຼານີຕ້າມ

ລາໍດບັຄວາມສາໍຄນັອີກດວ້ຍ. 
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ກດິຈະກາໍທີ 5B: ປ້າຍຊີບ້ອກ 

 
 

ສາໍລບັກດິຈະກາໍນີ,້ ທ່ານຈະໄດທ້ບົທວນຄືນກຽ່ວກບັປ້າຍຊີບ້ອກ, ສນົທະນາກນັກຽ່ວ
ກບັດາ້ນດ ີແລະ ດາ້ນທ່ີບ່ໍດ ີເຊິ່ ງຈະເຮັດໃຫທ້່ານໄດແ້ລກປ່ຽນບດົຮຽນເຊິ່ ງກນັ ແລະ 
ກນັ. 
 

ສິ່ ງ ໜ່ຶ ງ ທ່ີສາໍຄ ນັ ທ່ີສ ຸດຂອງອງົປະກອບໂຄງລ ່າງພື ້ນຖານ ທ່ີ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ ບັການ
ເອົາໃຈໃສຢ່່າງເປັນປະຈາໍນ ັນ້ກໍຄືປ້າຍຊີ້ບອກ. ອງົປະກອບນີແ້ມນ່ອງົປະກອບທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີ
ສຸດສາໍລບັການສາ້ງປະສບົການທ່ີດີໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ. ປ້າຍຊີ້ບອກນີແ້ມນ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດໂ້ດຍການລງົທຶນໃນມນູຄາ່ຕ ໍາ່ 

 

 

20 ນາທີ  

 
 

1. ກວດກາຄືນກຽ່ວກບັປ້າຍຊີ້ບອກກບັກຸມ່ຂອງທ່ານໂດຍໃຊຫ້ວົຂໍ້ການສນົທະນາທ່ີລະບຸໄວ້

ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 
2. ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນສິ່ ງທ່ີເຮັດໄດດ້ີ ແລະ ເຮັດບ່ໍໄດດ້ີສມົທຽບແນວຄວາມຄິດກຽ່ວ
ກບັການປບັປຸງ ແລະ ການບາໍລຸງຮກັສາປ້າຍຊີ້ບອກ. 
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ຕາຕະລາງ 5B ການປບັປຸງປ້າຍຊີ້ບອກ 

1. ປ້າຍຊີ້ບອກທ່ີດີ/ບ່ໍດີ (ປ້າຍຊີ້ບອກຂາ້ງທາງສາມແຍກ; ອະທິບາຍຂໍ້ມນູປະຫວດັສາດ

ທ້ອງຖິ່ ນ, ທໍລະນສີາດ, ພືດພນັ, ສດັປ່າ ແລະ ອື່ ນໆ)  

 

 

 

 

 

 

2. ປ້າຍຊີ້ບອກທາງທ່ີດີ/ບ່ໍດີ (ບອກຈດຸບໍລິການ ແລະ ບອກຈດຸທ່ີໜ້າສນົໃຈ)  

 

 

 

 

 

 

3. ອປຸະກອນທ່ີໃຊເ້ຮັດປ້າຍຊີ້ບອກທ່ີດີ/ບ່ໍດີ (ພິຈາລະນາລາຄາແລະຄວາມທນົທານ) 

 

 

 

 

 

 

 

4. ການສງັເກດການອື່ ນໆ/ຄວາມຄິດເຫັນກຽ່ວກບັການປບັປຸງປ້າຍບອກທາງ: 
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ກດິຈະກາໍທີ 5C: ແຜນປະຕບິດັງານສວ່ນບກຸຄນົ 

 
ໃນກດິຈະກາໍສຸດທ້າຍຂອງບດົນີ ້ໃຫ້ທ່ານຕດັສິນໃຈຕ່ໍກບັການດາໍເນນີງານທ່ີເປັນ
ຮບູປະທາໍໃນສິ່ ງທ່ີທ່ານໄດຮ້ຽນມາ ໂດຍຄາໍນງຶເຖິງໃນສິ່ ງທ່ີທ່ານໄດສ້ນົທະນາ
ຜ່ານມາ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ໃຊເ້ວລາ 2-3 ນາທີ ຂຽນສິ່ ງທ່ີທ່ານຄິດອອກມາ. 
  

10 ນາທີ 

 
1. ໃຫ້ແຕລ່ະທ່ານໃຊຕ້າຕະລາງ 5C: ແຜນການປະຕິບດັງານສວ່ນບຸກຄນົເພ່ືອຂຽນ 1-3 
ການປ່ຽນແປງ ທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດໃ້ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ ຕາມ
ການສນົທະນາກຽ່ວກບັປ້າຍຊີ້ບອກ.  ມວີິທີການປບັປຸງແນວໃດແດທ່ີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ ້
ອີງຕາມສິ່ ງທ່ີທ່ານໄດຮ້ຽນຮູໃ້ນກດິຈະກາໍທ່ີຜ ່ານມາ. ຖາ້ມ ,ີ ກາໍນດົສິ່ ງທ່ີທ່ານຈະຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັ ຫືຼ ປບັປຸງ.  

2. ບນັທຶກວາ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງສິ່ ງເຫ່ົຼານີຄ້ືແນວໃດ. 
3. ບນັທຶກເມ ື່ອໃດທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ມກີານປ່ຽນແປງ. 
4. ສຸດທ້າຍໃຫ້ລະບຸວາ່ໃຜເປັນຜູ້ຮບັຜິດຊອບ 

 
ຕາຕະລາງ 5C ແຜນປະຕິບດັງານສວ່ນບຸກຄນົ 

ການປ່ຽນແປງ 
ຈະປ່ຽນແປງຄື

ແນວໃດ? 
ເມ ື່ອໃດ? 

ໃຜເປັນຜູ້

ຮບັຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

ໃນບດົທີ 5 ທ່ານໄດເ້ຫັນອງົປະກອບຕາ່ງໆຂອງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ່ີສາມາດຍກົ
ລະດບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ. ບດົທີ 2 ຂໍ້ທີ 2.2 ຂອງປ້ຶມ
GPG ມຂໍີ້ມນູເພ່ີມຕື່ ມສາໍລບັທ່ານ. 
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ບົດທີ 6: ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກ

ທ່ອງທ່ຽວ 
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ບດົທີ 6: ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 
 

 
 

 
 

 

ໃນບດົນີ,້ ທ່ານຈະໄດສ້ນົທະນາວິທີການທ່ີມປີະສິດທິພາບສາໍລບັການສາ້ງ, ການແຈກ 
ຢາຍ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ ້ທ ່ານປະຕິບດັສາໍເລັດ 3 
ກດິຈະກາໍ. ຈດຸປະສງົຂອງບດົນີປ້ະກອບມ:ີ  

• ກາໍນດົການແຈກຢາຍ ແລະ ຮວບຮວມຂໍ້ມນູສາໍຫຼວດນກັທ່ອງທ່ຽວແນວໃດ ແລະ ຢ"Yໃສ 

• ເຂ້ົາໃຈຄວາມຈາໍເປັນໃນການວິເຄາະຂໍ້ມນູຢ່າງເໝາະສມົ. 

• ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມແຕກຕາ່ງໂດຍພ້ືນຖານ ແລະ ຄວາມຄາ້ຍຄືກນັລະຫວາ່ງຂໍ້ມນູຄວາມ
ເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂໍ້ມນູການວິໄຈດາ້ນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ. 

 
ກດິຈະກາໍທີ 6A: ການສາໍຫຼວດນກັທອ່ງທຽ່ວ 

 
ໃນກດິຈະກາໍນີ ້ທ່ານຈະໄດລ້ະດມົຄວາມຄິດກຽ່ວກບັຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັ
ທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານສາມາດເບິ່ ງເນືອ້ໃນຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໃນປ້ຶມ
GPG ບດົທີ 2 ຂໍ້ທີ 2.5. 

 
20 ນາທີ  

 
1. ປຶກສາຫາລືກນັກຽ່ວກບັຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວລຸ່ມນີ ້
2. ສມົທຽບວາ່ຈະອອກແບບ ແລະ ແຈກຢາຍແບບສາໍຫຼວດຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງ
ທ່ຽວແນວໃດ. 
 

 

 

55 ນາທີ 

 

ບົດທີ 2: ຂ້ໍທີ 2.5          
ສະເໜີບົດໂດຍຫຍ້ໍ 
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ຕາຕະລາງ 6A: ແບບສາໍຫຼວດຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ (Visitor Satisfaction 
Surveys: VSS) 

ປະຈບຸນັທ່ານໄດໃ້ຊແ້ບບສາໍຫຼວດຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວບ່ໍ? ຖາ້ໃຊ,້ ມນັມປີະສິດ 

ທິຜນົຄືແນວໃດແດສ່າໍລບັທ່ານ? 

 

 

ທ່ານເຄີຍພບົພ້ໍບນັຫາທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັແບບສາໍຫຼວດຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວບ່ໍ? ຖາ້

ເຄີຍ, ມນັແມນ່ບນັຫາແນວໃດ?  

 

 

ຈ ົ່ງຂຽນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄາໍຖານທ່ີເໝາະສມົສາໍລບັແບບສາໍຫຼວດ VSS 

 

 

ໃນແບບສາໍຫຼວດ ທ່ານໄດແ້ນະນາໍນກັທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອປບັປຸງແກໄ້ຂແບບສາໍຫຼວດຂອງທ່ານ

ບ່ໍ? ຖາ້ຖາມ, ມນັມປີະໂຫຍດບ່ໍ? ຖາ້ບ່ໍມປີະໂຫຍດ ເປັນຍອ້ນຫຍງັ?  

 

 

ຈ ົ່ງບອກສະຖານທ່ີທ່ີເໝາະສມົໃນການແຈກຢາຍແບບສາໍຫຼວດຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງ

ທ່ຽວ . 

 

ໃຜທ່ີຄວນເປັນຜູ້ວິເຄາະແບບສາໍຫຼວດ? ຈະໃຫ້ມກີານຮບັຮູຜ້ນົການສາໍຫຼວດ ແລະ ຂໍ້ມນູ

ແນວໃດ 

 
 

ມຂໍີ້ແນະນາໍ ຫືຼ ຂໍ້ສງັເກດແນວໃດອີກບ່ໍກຽ່ວກບັ VSS? 
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ໃນກດິຈະກາໍນີ ້ ທ່ານຈະໄດເ້ຫັນຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແນວ 
ທາງໃນການເກັບກາໍຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ 
 

ກດິຈະກາໍທີ  6B: ການແກໄ້ຂບນັຫາ 

 
 

ໃນກດິຈະກາໍນີ ້ທ່ານຈະໄດເ້ຮັດອີກກດິຈະກາໍໜ່ຶງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ
ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ. ໃຫ້ທ່ານແບງ່ປນັກຽ່ວກບັເລ່ືອງການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມເພ່ິງ
ພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດ ຫືຼ ປຶກສາຫາລືກນັກຽ່ວກບັແນວທາງ
ທ່ີເປັນໄປໄດໃ້ນການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ.  
 

 

45 ນາທີ  
 

 
1. ສາໍລບັກດິຈະກາໍນີ,້ ຈ ົ່ງຄິດເຖິງບນັຫາທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ໃນ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດຮ້ບັການຕາໍນສິ ົ່ງຂາ່ວໃນທນັທີກຽ່ວກບັ

ບນັຫາສະເພາະໃດໜ່ຶງບ່ໍ? ຖາ້ມ ,ີ ທ່ານໄດແ້ກບ້ນັຫານ ັນ້ບ່ໍ? ຫຼື ທ່ານກາໍລງັແກໄ້ຂບນັຫາ

ຫຍງັຢູ່ບ່ໍ? ທ່ານຕອ້ງການຄາໍແນະນາໍຈາກສະມາຊິກກຸມ່ຂອງທ່ານກຽ່ວກບັການແກໄ້ຂບນັຫາ

ໄດຄ້ືແນວໃດ? 

2. ຈ ົ່ງສນົທະນາ: (1) ບນັຫາຈະຖືກແກໄ້ຂຄືແນວໃດ ຫືຼ (2) ແນວຄວາມຄິດຂອງກຸມ່ໃນການ

ແກໄ້ຂບນັຫາໃນອະນາຄດົ 
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ຕາຕະລາງ 6B: ບນັຫາຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ 

ສະມາຊິກແຕລ່ະຄນົພາຍໃນກຸມ່ຈະໃຊເ້ວລາ 2-3 ນາທີ ເພ່ືອແລກປ່ຽນຂໍ້ມນູລຸ່ມນີ:້ 

1. ບນັຫາທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ: 

 

 

 

2. ຂ ັນ້ຕອນໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ: 

 

 

 

 

3. ເຊີນສະມາຊິກພາຍໃນກຸມ່ເພ່ືອໃຫ້ຄາໍແນະນາໍສາໍຫຼບັການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

 
 
 
 
 
 

 
ກດິຈະກາໍ 6C: ແຜນປະຕບິດັການສວ່ນບກຸຄນົ 
 

ໃນກດິຈະກາໍສຸດທ້າຍຂອງບດົນີ ້ໃຫ້ທ່ານຕດັສິນໃຈກຽ່ວກບັການດາໍເນນີງານທ່ີ
ເປັນຮບູປະທາໍໃນສິ່ ງທ່ີທ່ານໄດຮ້ຽນມາ, ຄິດຄືນໃນສິ່ ງທ່ີທ່ານໄດສ້ນົທະນາຜ່ານ
ມາ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ໃຊເ້ວລາ 2-3 ນາທີ ຂຽນສິ່ ງທ່ີທ່ານຄິດອອກມາ. 
 

 

ກິດຈະກໍານີ້, ທ່ານໄດ້ແລກປYຽນແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂບນັຫາຄວາມ

ພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
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1. ໃຫ້ແຕລ່ະທ່ານໃຊຕ້າຕະລາງ 6 C: ແຜນການປະຕິບດັງານສວ່ນບຸກຄນົເພ່ືອຂຽນ 1-3 
ການປ່ຽນແປງ ທ່ີທ່ານຕອ້ງເຮັດໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ບນົພື້ນຖານການ
ສນົທະນາກຽ່ວກບັຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ. ມສີິ່ ງໃດທ່ີທ່ານຕອ້ງການປບັປຸງ ບນົ
ພ້ືນຖານສິ່ ງທ່ີທ່ານໄດຮ້ຽນຮູ ້ໃນການເຮັດກດິຈະກາໍທ່ີຜ່ານມາ? ຖາ້ມ ,ີ ແມນ່ຫຍງັທ່ີທ່ານຈະ
ປະຕິບດັ ຫືຼ ປບັປຸງ.  

2. ຈ ົ່ງບນັທຶກວາ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງສິ່ ງເຫ່ົຼານີຄ້ືແນວໃດ. 
3. ຈ ົ່ງບນັທຶກເມ ື່ອໃດທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ມກີານປ່ຽນແປງ. 
4. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ລະບຸວາ່ໃຜເປັນຜູ້ຮບັຜິດຊອບ 
 

ຕາຕະລາງ 6C: ແຜນປະຕິບດັການສວ່ນບຸກຄນົ 

ການປ່ຽນແປງ ຈະປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ? ເມ ື່ອໃດ? ໃຜເປັນຜູ້ຮບັຜິດຊອບ? 

    

    

    

 

 
 

ໃນບດົທີ 6 ທ່ານໄດເ້ຫັນວິທີການເກັບກາໍຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວິທີການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບ່ໍພໍໃຈ. ບດົ 2 ຂໍ ້ທີ 2.5 ຂອງ
ປ້ຶມ GPG ມຂໍີ້ມນູເພ່ີມຕື່ ມ.  

 
  

10 ນາທີ 

 



ອົງການແຮງງານສາກົນILO -ອາຊຽນASEANໂຄງການການແຂ່ງຂັນທ<ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 35 

  

 

ບົດທີ 7: ການສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາການ

ຕະຫຼາດຂອງຈ<ດໝາຍປາຍທາງການ 

ທ່ອງທ່ຽວ 
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ບດົທີ 7: ການສ ົ່ງເສີມກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 

 
 

 
 

 
ໃນບດົນີ ້ທ່ານຈະມຄີວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ ງຂຶ ້ນວາ່ຈະເຮັດແນວໃດໃນການເກັບກາໍຂໍ ້ມນູ 

ແລະ ເປັນຫຍງັຈຶ່ ງມກີານເກ ັບຂໍ ້ມນູ ເພ່ືອຈດຸປະສງົຂອງການຕະຫຼາດຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານຈະໄດປ້ະຕິບດັ 5 ກດິຈະກາໍ.ຈດຸປະສງົຂອງບດົນີມ້ດີ ັ່ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ພິຈາລະນາບັນດາປVດໄຈການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຈ<ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີຄ້າຍຄືກັນ. 

• ເຂົ້າໃຈວາ່ນກັທ່ອງທ່ຽວບາງປະເທດມຄີ ຸນຄາ່ຫຼາຍກວາ່ປະເທດອື່ ນ ໃນຖານະທ່ີເປັນ
ຕະຫຼາດສາໍຄນັສາໍລບັການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພ້ືນຂອງທ່ານ.  

• ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສາໍຄນັ ໃນການກະຕຸນ້ໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວ ກບັມາຢ້ຽມຢາມອີກຄ ັງ້ໃນ
ອະນາຄດົ (ມາແລ້ວມາອີກ) ແລະ ແນະນາໍຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ແກໝູ່່
ເພ່ືອນ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າ (ທ່ີບອກຕ່ໍກນັໄປ). 

 

ກດິຈະກາໍທີ7A: ການແຂງ່ຂນັ 
 

ກດິຈະກາໍນີ,້ ທ່ານຈະໄດເ້ຫັນຄູແ່ຂງ່ຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ກບັຄືນໄປເບິ່ ງປ້ຶມ
GPG ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີດີຂຶ້ນວາ່ເປັນຫຍງັລູກຄາ້ປະຈາໍ (ຜູ້ທ່ີກບັຄືນມາອີກ) 
ຈຶ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ. 

 

 ທ່ານຈະເຫັນວາ່ ບດົທີ 2 ຂໍ ້ທີ 2.6 ມຄີວາມສາໍຄນັເພ່ືອທາໍຄວາມເຂົ້າໃຈແນວຄວາມ
ຄິດຂອງ “ລູກຄາ້ປະຈາໍ” ແລະ “ລູກຄາ້ທ່ີຖືກແນະນາໍ”. ໃຊເ້ວລາ 2-3 ນາທີ ເພ່ືອອາ່ນຜ່ານ 
ສາມໜ້າທາໍອິດຂອງບດົນີ,້ ລວມທງັການອະທິບາຍກຽ່ວກບັລູກຄາ້ປະຈາໍ ແລະ ລູກຄາ້ທ່ີຖືກ
ແນະນາໍ ພ້ອມທງັທບົທວນຄືນກຽ່ວກບັສວ່ນປະສມົທາງການຕະຫຼາດ 4 ອງົປະກອບ (4 Ps). 
ໃຫ້ຢຸດອາ່ນ ເມ ື່ອທ່ານອາ່ນໄປຮອດກດິຈະກາໍທ່ີທ່ານຈະໄດເ້ຮັດນາໍກນັເປັນກຸມ່.  

ຈ ົ່ງເບິ່ ງແຜນວາດ ໃນປຶ້ມ GPG ທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນຈາໍນວນຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນບນັດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ປຽບທຽບກບັພາບພດົຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມ ີ
ຕ່ໍລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພື້ນ. ນີແ້ມນ່ກດິຈະກາໍການກາໍນດົທ່ີຕ ັງ້
ຂອງສນັຍາລກັ ທ່ີ ເປັນເອກະລກັ ທ່ີສາມາດຊວ່ຍທ່ານໃນການຕີລາຄາຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ ປຽບທຽບກບັຄູແ່ຂງ່ສາໍຄນັຂອງທ່ານ.  

65 ນາທີ 

 

ບົດທີ 2: ຂ້ໍທີ 2.6. ສະເໜີບົດໂດຍຫຍ້ໍ 
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1. ນີແ້ມນ່ກດິຈະກາໍສວ່ນບຸກຄນົ 
2. ກາໍນດົ 5 ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີທ່ານຄິດວາ່ແມນ່ຄູແ່ຂງ່ສາໍຄນັຂອງທ່ານ 
3. ຕື່ ມສິ່ ງເຫ່ົຼານີໃ້ສໃ່ນຊອ່ງຫວາ່ງລຸ່ມນີ.້ 

 
ໃນກດິຈະກາໍນີທ້່ານໄດເ້ຫັນວາ່ແມນ່ໃຜເປັນຄູແ່ຂງ່ຂອງທ່ານເພ່ືອຊວ່ຍທ່ານໃນ

ການວາງຖານະຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານໃນບນັດາຄູແ່ຂງ່ຂນັ

ສາໍຄນັຂອງທ່ານ.  
 

ກດິຈະກາໍທີ 7B: ສມົທຽບການແຂງ່ຂນັ 

 
 
 
 

5 ຄູແ່ຂງ່ສາໍຄນັຂອງຂອ້ຍ 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 

10 ນາທີ 
ໃນກດິຈະກາໍນີ ້ທ່ານຈະໄດກ້າໍນດົຖານະທ່ີຕ ັງ້ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານສມົທຽບໃສຄູ່ແ່ຂງ່ຂນັທ່ີສາໍຄນັເພ່ືອມຄີວາມເຂົ້າໃຈ

ກວາ່ເກົ່ າວາ່ມນັມຄີວາມສມົເຫດສມົຜນົເມ ື່ອທຽບກບັຄູແ່ຂງ່ 
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1. ວາງຖານະທ່ີຕ ັງ້ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານໃນຈາໍນວນ 5 ຄູແ່ຂງ່ 
ຂນັໃນແຜນວາດ. 

2. ປະຕິບດັໂດຍອີງໃສລ່າຄາ ແລະ ຄວາມນຍິມົ 
3. ອາ່ນ 6 ຄາໍຖາມພາຍຫຼງັເບິ່ ງເສ້ັນສະແດງແລ້ວ – ທ່ານສາມາດຕື່ ມໃນແຜນວາດຕາມ
ພາຍຫຼງັກໍ່ ໄດກ້ບັພະນກັງານຂອງທ່ານເພ່ືອຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານວິເຄາະຈດຸໝາຍປາຍທາງ 
ແລະ ຄູແ່ຂງ່ຂນັ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ຖານະທ່ີຕ ັງ້ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງພວກເຮົາທ່ີຢູ່ໃນເສ້ັນສະແດງຄາ້ຍຄືຕາໍແໜ່ງໃນ 5 
ປິທ່ີແລ້ວຫືຼບ່ໍ? 

• ພວກເຮົາຕ້ອງການຢ"Yຈ<ດຕໍາແໜ່ງໃດໃນອີກ 5 ປZຂ້າງໜ້າ? ຈ<ດໃດທ່ີພວກເຮົາຄາດວ່າຢາກຈະຢ"Y? 

• ແມນ່ຫຍງັທ່ີຄູແ່ຂງ່ສາໍຄນັຂອງພວກເຮົາເຮັດສາໍເລັດໃນວນັນີ?້ ເຮົາສາມາດຮຽນຮູນ້າໍພວກ
ເຂົາໄດບ່ໍ້? ເຮົາຈະສາມາດເຮັດສາໍເລັດແບບຄູແ່ຂງ່ໄດບ່ໍ້ແບບທ່ີບ່ໍຮຽນຊ ໍາ້ແບບເຂົາເຈົ້າ.  

• ຈນິຕະນາການວາ່ທ່ານແມນ່ນກັທ່ອງທ່ຽວຕາ່ງປະເທດ. ພິຈາລະນາທາງເລືອກທ່ີທ່ານເຫັນ
ໃນເສັ້ນສະແດງ, ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດທ່ີທ່ານຈະເລືອກເພ່ືອໃຊເ້ວລາທ່ອງ
ທ່ຽວກບັຄອບຄວົ ແລະ  ໃຊຈ້າ່ຍເງນິຂອງທ່ານ? 

• ຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ການວິເຄາະການແຂງ່ຂນັນີ ້ເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການປະຕິບດັເປັນ
ປກົກະຕິໃນຂະບວນແຜນການຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄດົ? 

• ພວກເຮົາຈະຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫ້ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການແນວໃດ 
ເພ່ືອໃຫ້ຮບັຮູແ້ຮງກດົດນັທາງການແຂງ່ຂນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອທ່ີ
ຈະກະຕຸນ້ໃຫ້ຊຸມຊນົຮກັສາລະດບັຄຸນະພາບຂອງການບໍລິການ? 

 

ລາຄາ 

ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີເດີນທາງມາຢ[ຽມຢາມ 

5 ນາທີ 
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ກດິຈະກາໍທີ 7C: ການວດັແທກຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 

 
 
 
 
 

ພວກເຮົາກບັຄືນໄປເບິ່ ງບດົທີ 6 ກຽ່ວກບັການສ ົ່ງເສີມກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປ້ຶມ GPG ຂໍ້ທີ 2.6, ເຊິ່ ງທ່ານຈະໄດເ້ຫັນອປຸະກອນການຮຽນທ່ີດີ 
ແລະ ມກີດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີ ທ່ານສາມາດນາໍໄປປະຕິບດັກບັພະນກັງານຂອງທ່ານໄດ .້ ໃນຕອນ
ນີ,້ ພວກເຮົາພ້ອມກນັເບິ່ ງຕວົຢ່າງແບບສາໍຫຼວດ ເຊິ່ ງແມນ່ກຽ່ວກບັ “ຄາໍຖາມຫຼກັທ່ີຕອ້ງໄດເ້ອົາ
ເຂ້ົາໃນແບບສາໍຫຼວດຂອງການວິໄຈການຕະຫຼາດ” ນີແ້ມນ່ແບບສາໍຫຼວດຕວົຢ່າງທ່ີໄດນ້າໍໃຊຢ້່າງ
ມປີະສິດທິພາບໃນການສາໍຫຼວດຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວອື່ ນ. ຖາ້ທ່ານຕດັສິນໃຈຈະໃຊ້
ແບບຟອມນີ,້ ທ່ານສາມາດນາໍມາປບັປຸງເພ່ືອໃຫ້ແທດເໝາະກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 
ທ່ຽວຂອງທ່ານໄດ.້  

 

 
 

1. ນີແ້ມນ່ກດິຈະກາໍສວ່ນບຸກຄນົ 
2. ຈ ົ່ງຕອບຄາໍຖາມໃນຕາຕະລາງ 7C 
3. ນາໍໃຊບ້ອ່ນຫວາ່ງທ່ີເອົາໃຫ້ທາງລຸ່ມເພ່ືອບນັທຶກບນັດາຄາໍຕອບຂອງທ່ານ, ຖາ້ທ່ານບ່ໍຮູຄ້າໍ
ຕອບໃຫ້ທ່ານໃຊວ້ິທີເດົາຕາມຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ.   

 
 
 
 
 
 
 

5 ນາທີ 

ໃນກດິຈະກາໍນີ,້ ທ່ານໄດຈ້ດັຖານະທ່ີຕ ັງ້ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ທ່ານ ເພ່ືອສມົທຽບກບັຄູແ່ຂງ່ ແລະ ເອົາໃຈໃສບ່າງຄາໍຖາມ ທ່ີພວກທ່ານສາມາດ
ຮວ່ມກນັຕອບກບັ 
ພະນກັງານຂອງທ່ານ. 
 

ໃນກດິຈະກາໍນີ ້ທ່ານຈະໄດເ້ບິ່ ງແບບຄາໍຖາມສາໍຫຼວດ ເຊິ່ ງມຈີດຸປະສງົເພ່ືອວດັແທກ
ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານຈະໄດກ້າໍນດົຂໍ້ມນູດາ້ນພນົລະເມອືງ ຂອງ
ນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມາຢ້ຽມຢາມ. 
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ຕາຕະລາງ 7C: ລກັສະນະປະຊາກອນສາດຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພຶດຕິກາໍການໃຊຈ້າ່ຍ 

ໃຫ້ຂຽນ 5 ອນັດບັ ສນັຊາດນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີເຂ້ົາມາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານຫຼາຍທ່ີ
ສຸດ : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
ໂດຍສວ່ນໃຫຍແ່ລ້ວເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນເກນອາຍຸເທ່ົາໃດ? 

□< 25       □26 – 39     � □40 – 59            □> 60 
 
ໃຫ້ທ່ານຄາດຄະເນວາ່ນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີຢ້ຽມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານໂດຍປກົກະຕິ

ແລ້ວເຂົາເຈົ້າໃຊຈ້າ່ຍປະມານເທ່ົາໃດໃນແຕລ່ະຫວົຂໍ້ລຸ່ມນີ:້ 
 
 
 
ໂຮງແຮມ/ເຮືອນພກັ (ຕ່ໍຄືນ)                               ___________ 
 
 
 
ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ (ຕ່ໍມ ື)້                                   ___________ 
 
 
 
ຊື້ເຄື່ ອງ (ຈາໍນວນທງັໝດົຕະລອດໄລຍະຂອງການມາຢ້ຽມຢາມ)       ___________ 
 
 
ກດິຈະກາໍ ແລະ ການບນັເທີງ (ຈາໍນວນທງັໝດົຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການມາຢ້ຽມຢາມ)  _________ 
 
 
ອື່ ນໆ  ___________ 
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ກດິຈະກາໍທີ 7D: ການວໄິຈຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ 

 
 

 

 
1. ຈ ົ່ງຕອບຄາໍຖາມຂາ້ງລຸ່ມນີ ້
2. ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກຽ່ວກບັຈະນາໍໃຊຂໍ້້ມນູການວິໄຈຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວໃນຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນຄືແນວໃດ 

 
ຕາຕະລາງ 7D: ການວິໄຈຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງການເກັບກາໍຂໍ້ມນູການວິໄຈຕະຫຼາດແມນ່ຫຍງັ? ທ່ານສາມາດນາໍໃຊຄ້ື

ແນວໃດ? 

 

 

ອນັໃດແມນ່ຄວາມທ້າທາຍໃນການເກັບກາໍຂໍ້ມນູເຫ່ົຼານີ?້ 

 

 

ທ່ານມຄີາໍແນະນາໍຫຍງັບ່ໍເພ່ືອແລກປ່ຽນກບັກຸມ່ຂອງທ່ານໃນການເກັບກາໍຂໍ້ມນູການວິໄຈ

ຕະຫຼາດ? 

 
 
 
 

ກດິຈະກາໍນີ ້ທ່ານຈະໄດເ້ຫັນຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍໃນການເກັບກາໍຂໍ້ມນູ
ການວິໄຈຕະຫຼາດ  ແລະ ຈະເກັບກາໍຂໍ້ມນູເຫ່ົຼານີແ້ນວໃດ 

 

35 ນາທີ 
ໃນກິດຈະກາໍນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ສນົທະນາກຽ່ວກບັການວິໄຈຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ປະໂຫຍດທ່ີຈະໄດຈ້າກການເກບັກາໍຂໍມ້ນູນີ.້ 
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ກດິຈະກາໍ7 E: ແຜນປະຕບິດັງານສວ່ນບກຸຄນົ 

 

 

 

 
1. ໃຫ້ແຕລ່ະທ່ານໃຊຕ້າຕະລາງ 7: ແຜນການປະຕິບດັງານສວ່ນບຸກຄນົເພ່ືອຂຽນ 1-3 ການ
ປ່ຽນແປງທ່ີທ່ານຕອ້ງເຮັດ ເພ່ືອປບັປ ຸງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານບນົ
ພື້ນຖານການປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັເລ່ືອງການສ ົ່ງເສີມກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ມສີິ່ ງໃດທ່ີທ່ານຕອ້ງການປບັປຸງບນົພື້ນຖານສິ່ ງທ່ີທ່ານໄດຮ້ຽນຮູ ້
ໃນການເຮັດກດິຈະກາໍທ່ີຜ່ານມາ? ຖາ້ມ,ີ ແມນ່ຫຍງັທ່ີທ່ານຈະປະຕິບດັ ຫືຼ ປບັປຸງ. 

2. ຈ ົ່ງບນັທຶກວາ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງສິ່ ງເຫ່ົຼານີຄ້ືແນວໃດ. 
3. ຈ ົ່ງບນັທຶກເມ ື່ອໃດທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ມກີານປ່ຽນແປງ. 
4. ສຸດທ້າຍໃຫ້ລະບຸວາ່ໃຜເປັນຜູ້ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການປ່ຽນແປງນີ.້ 

 
ຕາຕະລາງ 7E: ແຜນປະຕິບດັງານສວ່ນບຸກຄນົ 

ການປ່ຽນແປງ ຈະປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ? ເມ ື່ອໃດ? 
ໃຜເປັນຜູ້

ຮບັຜິດຊອບ? 

    

    

    

  

10 ນາທີ ໃນບດົທີ 7, ທ່ານໄດເ້ຫັນເຖິງຄວາມສາໍຄນັຂອງການຕະຫຼາດຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການດາໍເນນີການວິໄຈການຕະຫຼາດ ເພ່ືອກາໍນດົຖານະທ່ີ
ຕ ັງ້ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ ແລະ ດຶງດດູນກັທ່ອງທ່ຽວ
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃຫ້ເບິ່ ງບດົທີ  2 ຂໍ ້ທີ 2.6 ຂອງປ້ຶມ GPG ຂອງທ່ານສາໍລບັຂໍ້
ມນູເພ່ີມຕື່ ມ.  

 

ໃນກດິຈະກາໍສດຸທາ້ຍຂອງບດົນີໃ້ຫທ້າ່ນຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັການດາໍເນນີງານທ່ີເປັນ

ຮບູປະທາໍໃນສິ່ ງທ່ີທາ່ນໄດຮ້ຽນມາ, ໃຫຄ້າໍນງຶເຖງິໃນສິ່ ງທ່ີທາ່ນໄດສ້ນົທະນາຜາ່ນ
ມາ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ໃຊເ້ວລາ 2-3 ນາທີ ຂຽນສິ່ ງທ່ີທາ່ນຄດິອອກມາ. 
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ບົດທີ 8: ການບໍລິຫານວິກິດການ 
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ບດົທ 8: ການບໍລິຫານວກິດິການ 

 
 

 
 

 

ໃນກດິຈະກາໍນີ,້ ທ່ານຈະໄດເ້ຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງການພດັທະນາແຜນບໍລິຫານວິກດິ
ການ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປ້ອງກນັການລາຍງານໃນດາ້ນ
ລບົຈາກພາຍນອກກຽ່ວກບັການແກໄ້ຂບນັຫາວິກດິການ. ທ່ານຈະເຮັດສາໍເລັດ 5 ກດິຈະກາໍ.  
ຈດຸປະສງົຂອງບດົນີມ້ຄີືດ ັ່ງນີ:້   

• ເພ່ືອເກັບກຽ່ວຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັນຍິາມຂອງມາດຕະຖານສາໍລບັລະດບັການບໍລິການ  
• ກາໍນດົປະເພດຂອງວິກດິການທ່ີເກດີຈາກທາໍມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ ທ່ີອາດຈະເກດີການ
ລບົກວນປະສບົການຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ  

• ເຂົ້າໃຈຄວາມຈາໍເປັນຂອງການວາງແຜນທ່ີມປີະສິດທິພາບສາໍລບັວິກດິການ, ລວມທງັ
ການສື່ ສານທ່ີມປີະສິດທິພາບ ຕ່ໍກບັປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສື່ ພາຍນອກ   

• ເຂົ້າໃຈຄວາມຈາໍເປັນພື້ນຖານສາໍລບັການວາງແຜນບໍລິຫານວິກດິການທ່ີດີ ແລະ ການ 
ດາໍເນນີເອກະສານ 

 

ກດິຈະກາໍ 8A: ມາດຕະຖານການບໍລິຫານວກິດິການ 
 

ໃນກດິຈະກາໍນີທ້່ານຈະທາໍຄວາມຄຸນ້ເຄີຍກບັຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັມາດຕະຖານ. ຍາ້ຍໄປ
ເບິ່ ງຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັຕວົເລກນກັທ່ອງທ່ຽວໃນປ້ຶມຄູມ່ ືGPG, ທ່ານຈະເຫັນວາ່ມຫຼີາຍ
ໜ້າທ່ີໄດລ້ະບຸເລ່ືອງໃຫ້ມາດຕະຖານ. ທ່ານຈະບ່ໍໄດເ້ຮັດກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ
ມາດຕະຖານໃນມືນ້ີ,້ ແຕພ່ວກເຮົາຈະໃຊເ້ວລາຫຼາຍນາທີເພ່ືອເບິ່ ງຜ່ານເນືອ້ໃນ
ກຽ່ວກບັມາດຕະຖານດ ັ່ງກາ່ວ.  

 
 
 

1. ນີເ້ປັນກດິຈະກາໍສວ່ນບຸກຄນົ 

2. ອາ່ນຜ່ານລາຍການກວດກາ ແລະ ໃສເ່ຄື່ ອງໝາຍ  X ໃສຫ່້ອງ “ແມນ່” ຫືຼ “ບ່ໍແມນ່” 

 

 

 

90 ນາທີ ບົດທີ 2:ຂ້ໍ 2.10. ສະເໜີບົດໂດຍຫຍ້ໍ 

5 ນາທີ  
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ຕາຕະລາງ 8A: ການບໍລິຫານວິກດິການ 

ການວິເຄາະການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມນູ: ອງົການທ່ອງທ່ຽວໂລກ 

ແມນ່ ບ່ໍແມນ່ 

ທ່ານມນີະໂຍບາຍດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ທ່ີຈະແຈງ້
ໂດຍກາໍນດົຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົ້າໝາຍຊດັເຈນບ່ໍ ?  

  

ທ່ານມແີຜນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ໂດຍອີງໃສກ່ານວິເຄາະ
ຄວາມສຽ່ງຕ່ໍນກັທ່ອງທ່ຽວໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ ຫຼືບ່ໍ?  

  

ແຜນການຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານມຄີາໍແນະນາໍທ່ີ
ຈະແຈງ້ສາໍລບັຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງເພື່ ອດາໍເນີນການສື່ ສານກບັນກັທ່ອງທ່ຽວຫຼືບ່ໍ?   

  

ທ່ານໄດເ້ຊີນເອົານກັທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ ນ ເຂົ້າໃນການປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນການກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຈດຸໝ
າຍປາຍທາງ ຫຼືບ່ໍ? 

  

ທ່ານມແີຜ່ນພບັຫຼາຍພາສາ ສາໍລບັນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມເີນື້ອໃນກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນການເດີນທາງຫຼືບ່ໍ?  

  

ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕີລາຄາການເຂົ້າເຖິງຂອງຄນົພິການຢູ່
ໃນລະດບັໃດ? ( ໃຫ້ບອກ ດີຫຼາຍ, ຕ້ອງການປບັປຸງ ຫຼື ບ່ໍດີຫຼາຍ) 

  

ການສະໜອງນ ໍາ້ປະປາພຽງພໍ ແລະ ມຄີຸນນະພາບດີແລ້ວບ່ໍ?    

ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຮາ້ນອາຫານ ແລະ ຫ້ອງຈດັງານລ້ຽງ ໄດຮ້ບັການ
ກວດກາດາ້ນຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມເປັນປກົກະຕິບ່ໍ?  

  

ໂຮງແຮມທງັໝດົ ແລະ ສະຖານທ່ີພກັແຮມອື່ ນ ໄດຕ້າມມາດຕະຖານດາ້ນອກັຄີໄພ
ຂອງທ້ອງຖິ່ ນແລ້ວບ່ໍ? ໂຮງແຮມໄດມ້ກີານກວດກາແຜນປ້ອງກນັອກັຄີໄພເປັນປກົກະຕິ
ບ່ໍ?  

  

ແຜນການຮບັມຕ່ໍືໄພພິບດັທາງທາໍມະຊາດໄດມ້ກີານປບັປຸງໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັສະພາບ

ເປັນປກົກະຕິບ່ໍ? 

  

ທ່ານໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມຮວ່ມກບັຜູ້ຕາງໜ້າຈາກລດັຖະບານ ແລະ ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ
ກຽ່ວກບັບນັຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເປັນປກົກະຕິບ່ໍ?   

  

 

ກດິຈະກາໍ 8B: ລະບບົການບໍລິຫານວກິດິການ 

 

ໃນກດິຈະກາໍນີ,້ ທ່ານໄດເ້ຫັນອງົປະກອບທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂອງການບໍລິຫານວິກດິ

ການທ່ີດີ  
ໃນກດິຈະກາໍນີທ້ ່ານຈະໄດເ້ຫັນລະບບົການບໍລິຫານວິກດິການທ່ີທ່ານປະຕິບດັ 
ແລະ ຍງັບ່ໍທນັໄດປ້ະຕິບດັເທ່ືອ.  
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1. ນີແ້ມນ່ກດິຈະກາໍສວ່ນບກຸຄນົ 

2. ອາ່ນຜ່ານລາຍການກວດກາ ແລະ ໝາຍເຄື່ ອງໝາຍ X ໃສໃ່ນຫ້ອງ “Yes” ຫືຼ “No” 
 

ຕາຕະລາງ 8B: ລະບບົການບໍລິຫານວິກດິການ 

ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຕ່ໍກບັການບໍລິຫານວິກິດການຂອງພວກເຮົາ  Yes No 

ຜູ້ບນັຊາການ ແລະ ສູນຄວບຄຸມໄດຮ້ບັການຄດັເລືອກຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດັສິນບນັຫາທງັ
ຫມດົ ຮູຈ້ກັທ່ີຈະໄປເຕ້ົາໂຮມຢູ່ທ່ີນ ັນ້ບ່ໍ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງວິກິດການ 

  

ເສັ້ນທາງຫຼບົໄພ ແລະ ປ້າຍຊີ້ບອກທາງອອກຈະແຈງ້    

ພວກເຮົາໄດມ້ກີານຝຶກອບົຮມົສາໍລບັຜູ້ຮບັຜິດຊອບເບື້ອງຕ ົນ້ໃນການຊວ່ຍເຫຼືອນກັທ່ອງທ່ຽວ

ເມ ື່ອມຄີວາມຕ້ອງການ  
  

ພວກເຮົາມລີະບບົການສື່ ສານພາຍໃນເພື່ ອປະສານງານກິດຈະກາໍຕ່າງໆ   

ພວກເຮົາມີການແຕ່ງຕັ້ງຜ"້ປະກາດໃນລະດັບຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປVນທີ່ຮ"້ຈັກຂອງທ<ກພາກສ່ວນ ແລະ ຜ"້ມີສ່ວນ

ຮ່ວມທ<ກພາກສ່ວນກໍຮັບຮ"້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມນັບຖືຕາມໂຄງຮ່າງນີ້ 
  

 

 

ກດິຈະກາໍ 8C: ການກະກຽມຄວາມພອ້ມສາໍລບັການບໍລິຫານວກິດິການ 

 
.  
 
 

1. ສນົທະນາກບັສະມາຊິກໃນກຸມ່ກຽ່ວກບັ 5 ອງົປະກອບທ່ີລວມຢູ່ໃນແຜນວາດຂາ້ງລຸ່ມນີ ້
2. ແລ

ກປ່

ຽນ

ຄາໍ

ຄິດເຫັນກຽ່ວກບັການກະກຽມຄວາມພ້ອມສາໍລບັການບໍລິຫານວິກດິການ  

5 ນາທີ 

ໃນກດິຈະກາໍນີທ້່ານໄດທ້ວນຄືນຂອບເຂດລະບບົການບໍລິຫານວິກດິການຂອງ

ທ່ານ ໂດຍການທວນຄືນເບິ່ ງວາ່ທ່ານຍງັມຫີຍງັແຕກຕາ່ງອີກ ແລະ ປດັໄຈ
ຈາໍເປັນຕ່ໍລະບບົການບໍລິຫານວິກດິການທ່ີກາໍລງັນາໍໃຊຢູ້່. 
 

ໃນກດິຈະກາໍນີ ,້ ທ ່ານຈະໄດ ເ້ບິ່ ງການກະກຽມຄວາມພ ້ອມສາໍລບັການ

ບໍລິຫານວິກດິການ. 

30 ນາທີ 
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ຕາຕະລາງ 8C: ການກະກຽມຄວາມພ້ອມສາໍລບັການບໍລິຫານວິກດິການ 

ກະລຸນາແລກປ່ຽນຄາໍຄິດເຫັນກຽ່ວກບັການສາ້ງ ແລະ ນາໍໃຊສູ້ນບນັຊາການ ແລະ ຄວບຄຸມ

ວິກດິການ  

 

 
 

 

ກະລຸນາແລກປ່ຽນຄາໍຄິດເຫັນກຽ່ວກບັການພດັທະນາ ເສ້ັນທາງຫຼບົໄພກບັປ້າຍບອກທາງ: 

 
 

 

 

ກະລຸນາແລກປ່ຽນຄາໍແນະນາໍສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົໃຫ້ແກຜູ່້ຮບັຜິດຊອບເບື້ອງຕ ົນ້ໃນການໃຫ້

ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອນກັທ່ອງທ່ຽວເມ ື່ອມຄີວາມຕອ້ງການ: 

 

 

 

 

ກະລຸນາແລກປ່ຽນຄາໍແນະນາໍສາໍລບັການສາ້ງລະບບົການສື່ ສານພາຍໃນ ສາໍລບັການປະສານ

ງານດາ້ນຕາ່ງໆລະຫວາ່ງການເກດີວິກດິການ 

 

 

 

ກະລຸນາແລກປ່ຽນ ແລະ ໃຫ້ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັການຈດັລາໍດບັຜູ້ປະກາດ. ທ່ານຈະ

ຮບັປະກນັໃຫ້ຜູ້ປະກາດໄດໃ້ຫ້ຄວາມນບັຖືລະບບົນີຄ້ືແນວໃດ?   
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ກດິຈະກາໍ 8D: ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການບໍລິຫານວກິດິການ 
 
 
 
 

 
ນາໍໃຊແ້ຜນວາດລຸ່ມນີເ້ພ່ືອເປັນແນວທາງ, ສາ້ງລາຍການບນັດາວິກດິການຕາ່ງໆທ່ີອາດ

ຈະເກດີຂຶ້ນ. ກະລຸນາພິຈາລະນາທງັສອງດາ້ນຄື: ວິກດິການທ່ີເກດີຈາກທາໍມະຊາດ ແລະ ຈາກ
ມະນຸດສາ້ງຂຶ້ນ.ຈາກລາຍການນີ,້ ກາໍນດົພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃດແດທ່ີ່ຄວນຈະຕອ້ງມສີວ່ນຮວ່ມ 
ແລະ ເຂົາເຈົ້າຄວນຈະຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຫຍງັແດ?່  

ຕາຕະລາງ 8D: ຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການບໍລິຫານວິກດິການ 

ຜູ້ມບີດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານວິກດິການ 

ວິກດິການ (ນ ໍາ້ຖວ້ມ, 
ເຫດການປະທ້ວງ 
ແລະ ອື່ ນໆ) 

ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ (ອງົກອນຈດັ
ຕ ັງ້, ພະນກັງານ, ກມົກອງ ແລະ 
ອື່ ນໆ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງແຕລ່ະ

ພາກສວ່ນມຫີຍງັແດ?່  

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 

 

 

40 ນາທີ 

ພາຍຫຼງັສາໍເລັດການປະຕິບດັກດິຈະກາໍນີທ້່ານໄດເ້ຫັນຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງແຕ່

ລະພາກສວ່ນທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການບໍລິຫານວິກດິການໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ ແລະ ໄດທ້ວນຄືນປະເພດຂອງວິກດິການທ່ີອາດຈະ
ເກດີຂຶ້ນ 
 

ກດິຈະກາໍນີ,້ ທາ່ນໄດເ້ຫັນວທີິການກະກຽມຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງທາ່ນ ເພ່ືອຮບັມ ື
ກບັວກິດິການຕາ່ງໆ ດວ້ຍການສນົທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນກຽ່ວກບັ
ການກະກຽມຄວາມພອ້ມສາໍລບັການບໍລິຫານວກິດິການ 

ໃນກິດຈະກໍານີ້, ທ່ານຈະມີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບວິກິດການໃດແດ່ທ່ີອາດຈະເກີດຂຶນ້ ແລະ 
ມພີາກສ່ວນໃດແດ່ທ່ີຄວນຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານວິກິດການເຫ່ົຼານີ້   
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ກດິຈະກາໍ 8E: ແຜນປະຕບິດັງານສວ່ນບກຸຄນົ 

 

 

 
1. ໃຫ້ແຕລ່ະທ່ານນາໍໃຊຕ້າຕະລາງ 8E: ແຜນປະຕິບດັງານສວ່ນບຸກຄນົໃຫ້ຂຽນການ

ປ່ຽນແປງ 1-3 ຢ່າງທ່ີທ່ານຈະເຮັດໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສກ່ານ
ສນົທະນາກຽ່ວກບັການບໍລິຫານວິກດິການ . ມຫີຍງັແດທ່ີ່ທ່ານຕອ້ງການປບັປຸງໂດຍ
ອີງໃສຄ່ວາມຮູທ່ີ້ໄດຮ້ຽນມາ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີໄດປ້ະຕິບດັຜ ່ານມາ? ຈາກນ ັນ້ໃຫ້
ຕດັສິນໃຈວາ່ທ່ານຈະປບັປຸງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຫຍງັແດ?່  

2. ບນັທຶກໄວວ້າ່ທ່ານຈະປະຕິບດັການປ່ຽນແປງເຫ່ົຼານີຄ້ືແນວໃດ?  
3. ບນັທຶກວາ່ເມ ື່ອໃດທ່ານຈະດາໍເນນີການປ່ຽນແປງເຫ່ົຼານີ?້ 
4. ສຸດທ້າຍລະບຸໃຜຈະເປັນຜູ້ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການປ່ຽນແປງເຫ່ົຼານີ?້ 

ຕາຕະລາງ8E: ແຜນປະຕິບດັງານສວ່ນບຸກຄນົ 

ການປ່ຽນແປງຂອງ

ຂອ້ຍ 

ຂອ້ຍຈະດາໍເນນີການ

ປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ?  
ເມ ື່ອໃດ? ໃຜຮບັຜິດຊອບ? 

    

    

    

 
 

 
 
 

ໃນກດິຈະກາໍສຸດທ້າຍຂອງບດົນີໃ້ຫ້ທ່ານຕດັສິນໃຈກຽ່ວກບັການປະຕິບດັທ່ີເປັນ

ຮບູປະທາໍ ໃນການພດັທະນາ , ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ. ໃຊເ້ວລາອີກ 2-3 ນາທີ ໃນການຄິດ ແລະ ຂຽນສິ່ ງທ່ີທ່ານ
ໄດຮ້ຽນອອກມາ. 

10 ນາທີ 
ໃນບດົທີ 8 ທ່ານໄດເ້ຫັນວິທີການຮບັປະກນັວາ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານມ ີ
ການກະກຽມຄວາມພ້ອມສາໍລບັວິກດິການ, ວິທີການບໍລິຫານວິກດິການ ແລະ 
ຜູ້ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການບໍລິຫານວິກດິການ. ບດົທີ 2 ຂໍ ້ 2.10 ຂອງປ້ຶມຄູມ່ ື
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທ່ີດີມຂໍີ້ມນູເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັການບໍລິຫານວິກດິການ 
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ບົດທີ 9: ແຜນບ"ລິມະສິດການຈັດຕ້ັງ  

   ປະຕິບັດ 
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ບດົທີ 9: ແຜນບລູິມະສິດການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ກດິຈະກາໍ 9A: ແຜນບລູິມະສດິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
 

 
 
 

 

 
1. ໃຫ້ທ່ານສນົທະນາເປັນກຸມ່. ທຸກຄນົເວ້ົາສິ່ ງທ່ີຕນົໄດຮ້ຽນຈາກການເຮັດກດິຈະກາໍແຕລ່ະ
ອນັ ພວກເຮົາເລ່ີມຕ ົນ້ຈາກກດິຈະກາໍທາໍອິດ 

2. ສາໍລບັບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ ໃຫ້ທ່ານໃຊຕ້າຕະລາງ 9A: ແຜນປະຕິບດັງານບູລິມະສິດ. ໃຫ້
ແຕລ່ະຄນົເບິ່ ງແຜນປະຕິບດັງານຂອງຕນົ ທ່ີສາໍເລັດໃນແຕລ່ະບດົ ໃຫ ້ເລືອກການ
ປ່ຽນແປງໃດໜ່ຶງມາແນະນາໍວາ່ທ່ານຈະເຮັດອນັໃດກອ່ນ ເຮັດເວລາໃດພາຍໃນອາທິດ
ໜ່ຶງ, ໜ່ຶງເດືອນ, ສອງເດືອນ? ໃຫ້ຂຽນອອກມາຢYາງໜ້ອຍ 3 ລາຍການປະຕິບັດ (15 ນາທີ)    

3. ໃຫ້ແຕລ່ະຄນົນາໍສະເໜີແຜນບູລິມະສິດການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂອງຕນົ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄນົ
ໃນກຸມ່ປະກອບຄາໍເຫັນວາ່ບູລິມະສິດການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄວນຈະຕອ້ງມກີານປ່ຽນແປງ 
ຫືຼ ດີແລ້ວ. ແຕລ່ະຄນົໃຫ້ເວລາ 5 ນາທີ (25 ນາທີ)  

4. ໃນກຸມ່ , ທ່ານສາມາດຕດັສິນໃຈເພ່ືອກາໍນດົເວລາເພ່ືອພບົກນັອີກ ຫຼ ງັຈາກການຝຶກ
ອບົຮມົສາໍເລັດແລ້ວ ເພ່ືອທດົລອງບາງກດິຈະກາໍເຊ່ັນ: ການຄິດໄລ່ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ ຫືຼ 
ອື່ ນໆ. ທ່ານສາມາດວາງແຜນໃນການພບົກນັຢ່າງເປັນປກົກະຕິ ແລະ ລມົກນັກຽ່ວກບັ
ທ່ານຈະດາໍເນນີການປ່ຽນແປງໃນສິ່ ງທ່ີນາໍສະເໜີນ ັນ້ຄືແນວໃດ   

40 ນາທີ 40 ນາທີ 
ມຫຼີາຍໜ້າວຽກທ່ີສຸດສາໍລບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ມນັບ່ໍແມນ່ເລ່ືອງງາ່ຍສະເໝີໄປສາໍລບັການຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັທ່ີຈະໃຫ້ເກດີການປ່ຽນແປງຕາມທ່ີທ່ານຢາກໄດ .້ ໃນບດົນີ ້ທ່ານຈະ
ໄດເ້ບິ່ ງໜ້າວຽກທ່ີຈະຕອ້ງເຮັດໃຫ້ສາໍເລັດໃນລະຫວາ່ງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ 
ສາ້ງແຜນປະຕິບດັງານແບບງາ່ຍໆ ເພ່ືອປບັປຸງຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ. 
ທ່ານຈະປະຕິບດັແຕກ່ດິຈະກາໍດຽວ  

 

 

ທາ່ນຈະໄດເ້ຮັດໄປເທ່ືອລະບາດກາ້ວ, ເທ່ືອລະບດົ ເພ່ືອລງົເລິກກດິຈະກາໍ ແລະ 
ແຜນປະຕບິດັງານທ່ີທາ່ນໄດ້ກ່ະກຽມມາແລວ້ 
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ຕາຕະລາງ 9A: ແຜນບູລິມະສິດການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ການປ່ຽນແປງທ່ີເປັນບູລິມະ

ສິດຂອງຂອ້ຍ 

ຂອ້ຍຈະດາໍເນນີການ

ປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ?  
ເວລາໃດ? ໃຜຈະຮບັຜິດຊອບ? 

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 

 

 

ມາຮອດນີກ້ານຝຶກອບົຮມົໄດສ້ິ້ນສຸດລງົ. ທ່ານສາມາດຕື່ ມແບບຟອມປະເມນີຜນົ. ອີກບ່ໍ
ຫຼາຍເດືອນຂາ້ງໜ້າກໍຈະໄດມ້ກີານປະເມນີຜນົເພ່ືອຕິດຕາມຕື່ ມອີກ.  
 

ການຈດັລາໍດບັການປະຕິບດັ, ກດິຈະກາໍທ່ີທ່ານປະຕິບດັສາໍເລັດໃນຕອນທ້າຍ
ຂອງການຝຶກອບົຮມົ ເປັນຂ ັນ້ຕອນທ່ີສາໍຄນັຫຼາຍ, ມນັເປັນສິ່ ງຜກັດນັທ່ານໃນ
ການຕດັສິນວາ່ຈະນາໍໃຊບ້ດົຮຽນທ່ີຮຽນມາໃນການຝຶກອບົຮມົເຂົ້າໃນໜ້າທ່ີວຽກ

ງານ ແລະ ການດາໍລງົຊີວິດຂອງຕນົຄືແນວໃດ. ທ່ານສາມາດເອົາບດົຮຽນນີ ້
ກບັການນາໍໃຊປ້ຶ້ມຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົເພ່ືອເປັນການທວນຄືນ ແລະ ກະຕຸນ້ຕນົ
ເອງເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ . 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ເຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 1: ເຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່

 
ຂຽນຂໍ້ມນູນີໃ້ສເ່ຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ ່ກອ່ນການເລ່ີມຕ ົນ້ຝຶກອບົຮມົ. 

 

ເຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍສ່າໍລບັກດິຈະກາໍ 3A 

 

 
 

 
 
ເຈຍ້ແຜ່ນທີ 1: ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັການລະດມົສະໝອງທ່ີມປີະສິດທິພາບ  

• ຊຸກຍູໃ້ຫ້ທຸກຄນົໄດປ້ະກອບຄາໍເຫັນ . 
• ເຮັດໃຫ້ແຕລ່ະຄນົຮູສ້ຶກປອດໄພ ແລະ ສະບາຍໃຈໃນການປະກອບຄາໍເຫັນ 
• ພະຍາຍາມໃຫ້ໄດຄ້າໍຄິດເຫັນຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼລາຍໄດເ້ຖິງຈະເປັນຄາໍເຫັນທ່ີແຕກຕາ່ງກໍ

ຕາມ. 
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