
	  

 
ບດົຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫຼະ 

 

 

ການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວ 

ໃຫເ້ຊ່ົາ ໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, 

ວທິະຍາເຂດດງົໂດກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ກລໍະນສີກຶສາ: ບາ້ນດງົໂດກ, ໜອງວຽງຄາໍ, ຕານມໄີຊ ແລະ 

ສະພງັເມກິ 
 

ໂດຍ 

ນ. ດາລາວນັ ວງົສາຄອນ 

 

ບດົສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫຼະນີເ້ປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການສກຶສາຕາມ 

ຫຼກັສດູປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທລຸະກດິ 

ສະຖາບນັພດັທະນາ ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນ ຮວ່ມກບັ 

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທລຸະກດິ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 
2014

  



 

ການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວ 

ໃຫເ້ຊ່ົາ ໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, 

ວທິະຍາເຂດດງົໂດກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ກລໍະນສີກຶສາ: ບາ້ນດງົໂດກ, ໜອງວຽງຄາໍ, ຕານມໄີຊ ແລະ 

ສະພງັເມກິ 

 

 

ບດົສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫຼະລະດບັປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທລຸະກດິ 
 

ຊື່ ຜ ູຂ້ຽນ: ນ. ດາລາວນັ ວງົສາຄອນ 

 

ອາຈານຊີນ້າໍບດົ: ຮສ. ແສງຈນັ ຈນັທະເສນ 

 

 

 
 

ວນັທີສ ົ່ງບດົ: 10 ກລໍະກດົ 2014 

 

 

 



 

ບດົສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫຼະນີຖ້ກືຮບັຮອງໂດຍ: 

 

ຜູນ້າໍພາຂຽນບດົ: ທາ່ນ ຮສ ແສງຈນັ ຈນັທະເສນ 

ລາຍເຊັນ:..................................................... 

ວນັທີ:.......................................................... 

 

ຄະນະກາໍມະການປ້ອງກນັບດົ: 

2.1 ທາ່ນ ຮສ.ດຣ.ບນຸລວ້ນ ດວ້ງເງນິ        (ປະທານ) 

 

ລາຍເຊັນ:…………………………………….. 

2.2 ທາ່ນ ຮສ ແສງຈນັ ຈນັທະເສນ       (ຮອງປະທານ) 

 

ລາຍເຊັນ:…………………………………….. 

2.3 ທາ່ນ ຮສ.ດຣ.ທອງສະໄຫວ ບບຸຜາ     (ກາໍມະການ) 

 

ລາຍເຊັນ:…………………………………….. 

2.4 ທາ່ນ ດຣ.ພນັປະກດິ ອອ່ນພນັດາລາ     (ກາໍມະການ) 

 

ລາຍເຊັນ:…………………………………….. 

 

 

ຄະນະບໍດ ີຄະນະເສດຖະສາດ                     ຜູອ້າໍນວຍການສະຖາບນັພດັທະນາ 

ແລະ ບໍລິຫານທລຸະກດິ                           ຊບັພະຍາກອນມະນດຸລາວ-ຍປີຸ່ນ 

ຊື່ :…………………………..                     ຊື່ :……………………………. 

ລາຍເຊັນ:…………………..                      ລາຍເຊັນ:……………………. 

ວນັທີ:………………………                      ວນັທີ:………………



	   i	  

 

ຄາໍຂອບໃຈ 

 

ບດົສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ອດິສະຫຼະນີສ້າໍເລັດລງົໄດດ້ວ້ຍດເີນື່ອງຈາກໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ການ 

ສະໜບັສະໜນູເປັນຢາ່ງດຈີາກທາ່ນ ຮສ. ແສງຈນັ ຈນັທະເສນ ອາຈານທ່ີປຶກສາ ທ່ີໄດກ້ະລນຸາໃຫຄ້ວາມ 

ຮູ,້ ຊີແ້ນະແນວທາງອນັມຄີນຸຄາ່ຕະຫຼອດເວລາໃນການສກຶສາລວມທງັໄດກ້ວດກາ, ແກໄ້ຂຂໍບ້ກົຜອ່ງ 

ຕາ່ງໆດວ້ຍການເອົາໃຈໃສ ່ ຈນົເຮັດໃຫບ້ດົສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ອດິສະຫຼະສະບບັນີສ້າໍເລັດ ແລະ ລລຸວ່ງໂດຍ 

ສມົບນູ; ຜູສ້ກຶສາຈຶ່ງຂໍຂອບໃຈເປັນຢາ່ງສງູມາໃນໂອກາດນີດ້ວ້ຍ. 

ຂໍຂອບໃຈທາ່ນນາຍບາ້ນ, ບາ້ນດງົໂດກ, ບາ້ນໜອງວຽງຄາໍ, ບາ້ນສະພງັເມກິ ແລະ ບາ້ນ 

ຕານມໄີຊ, ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ທ່ີໄດສ້ະໜບັສະໜນູຂໍມ້ນູອນັມຄີນຸຄາ່ໃນການສກຶສາ 

ແລະ ອະນຍຸາດໃຫລ້ງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃນການສກຶສາຄ ັງ້ນີ ້ ຕະຫຼອດເຖງິປະຊາຊນົຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ 

ທກຸຄນົທ່ີໄດເ້ສຍສະຫຼະເວລາອນັມຄີາ່ປະກອບສວນ່ເຂ້ົາໃນການໃຫຂໍ້ມ້ນູຄວາມຈງິທກຸຢາ່ງ ໃນການຕອບ 

ແບບສອບຖາມໃນຄ ັງ້ນີ.້ 

ນອກຈາກນີຜ້ ູສ້ກຶສາຂໍຂອບໃຈມາຍງັອາຈານ ແລະ ພະນກັງານຈາກສະຖາບນັພດັທະນາຊບັພະ 

ຍາກອນມະນດຸລາວ-ຍປີຸ່ນ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດທກຸທາ່ນ ທ່ີໄດໃ້ຫກ້າໍລງັໃຈຊວ່ຍເຫືຼອຂາ້ພະເຈົາ້ 

ຕະຫຼອດມາ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຂອບໃຈເປັນຢາ່ງສງູມາຍງັຄອບຄວົ, ພ່ໍ, ແມ,່ ອາ້ຍ, ເອືອ້ຍ ແລະ ໝູເ່ພ່ືອນ ທ່ີໄດ ້

ໃຫກ້າໍລງັໃຈຕະຫຼອດໄລຍະການສກຶສາ. 

ຄນຸຄາ່ ແລະ ປະໂຫຍດອນັໃດທ່ີເກດີຈາກການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ອດິສະຫຼະສະບບັນີ ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ 

ຂໍມອບແດທ່າ່ນຜູມ້ພີະຄນຸ ພອ້ມທງັບນັດາອາຈານທກຸທາ່ນທ່ີໄດໃ້ຫຄ້ວາມຮູແ້ກຜ່ ູວ້ໄິຈ ແລະ ຫວງັວາ່ 

ບດົສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫຼະນີ ້ ຈະເປັນຜນົປະໂຫຍດສາໍລບັການພດັທະນາອະສງັຫາລິມະສບັໃນ 

ເຂດບາ້ນສະພງັເມກິ, ໜອງວຽງຄາໍ ແລະ ບາ້ນຕານມໄີຊ ກໍ່ຄເືມອືງໄຊທານ ີ ຕະຫຼອດເຖງິຜູສ້ນົໃຈຈະ 

ສກຶສາທກຸໆທາ່ນ. 

 

                                               ນາງ ດາລາວນັ ວງົສາຄອນ 
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ບດົຄດັຫຍໍ ້
 

      ການສກຶສາຄ ັງ້ນີ ້ ເປັນການຄ ົນ້ຄວາ້ແບບສາໍຫຼວດ ໂດຍມຈີດຸປະສງົເພ່ືອສກຶສາການສາ້ງຄວາມ 

ໄດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ ໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, 

ໂດຍການເກບັຂໍມ້ນູດວ້ຍແບບສອບຖາມຈາກປະຊາກອນ 267 ຜູປ້ະກອບການ, ໂດຍສາມາດເກບັແບບ 

ສອບຖາມໄດທ້ງັໝດົ 235 ແບບຟອມ, ມ ີ5 ຄນົ ຢດຸເຊົາກດິຈະການ ແລະ ບ່ໍໃຫກ້ານຮວ່ມມ ື27 ຄນົ, 

ແລະ ເຮັດການວເິຄາະຂໍມ້ນູໂດຍໃຊສ້ະຖຕິແິບບພນັລະນາ ໂດຍຄາ່ສະຖຕິທ່ີິໃຊຄ້:ື ຄວາມຖີ່ , ຄາ່ເປີເຊັນ 

ແລະ ຄາ່ສະເລຍ່. 

ຜນົການຄ ົນ້ຄວາ້ໃຫເ້ຫັນວາ່ຜູຕ້ອບກຸມ່ຕວົຢາ່ງສວ່ນໃຫຍເ່ປັນເພດຊາຍ, ອາຍ ຸ31-40 ປີ, ອາຊບີ 

ສວ່ນໃຫຍເ່ປັນຜູປ້ະກອບກດິຈະການ, ລະດບັການສກຶສາແມນ່ຈບົປະລິນຍາຕ,ີ ລາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍປີ ແມນ່ 

20 ຫາ 50 ລາ້ນກບີ. ມສີະຖານະພາບເປັນຜູລ້ງົທຶນຂອງຫອ້ງແຖວ ໂດຍມຂໍີມ້ນູຂອງກດິຈະການໄດ ້

ແກຫ່ອ້ງແຖວສວ່ນໃຫຍມ່ກີານປະກອບການໃນຮບູແບບເຈົາ້ຂອງຜູດ້ຽວໂດຍແຫຼງ່ທຶນທ່ີໃຊໄ້ດແ້ກເ່ງນິອອມ 

ທງັໝດົ, ມໄີລຍະເວລາດາໍເນນີການຕ ັງ້ແຕ ່ 1-4 ປີ.  ມສີະເພາະຫອ້ງພດັລມົ ແລະ ແນວດດູອາກາດ, 

ລາຄາຄາ່ເຊ່ົາໂດຍສະເລຍ່ 350,0001-500,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ, ມອີດັຕາເຂ້ົາພກັຫຼາຍກວາ່ 70%, 

ມອີດັຕາການເຂ້ົາພກັຄງົທ່ີ. ຈດຸເດ່ັນຂອງທລຸະກດິມຄີ:ື ການດແູລ, ສອ້ມແປງອປຸະກອນໃນຫອ້ງຢາ່ງ 

ສະໝ ໍາ່ສະເໝີ ຮອງລງົມາຕ ັງ້ຢູໃ່ກບ້ອ່ນເຮັດວຽກ ຫືຼ ບອ່ນຮຽນ. 

ປດັໄຈສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກທລຸະກດິທ່ີເປັນໂອກາດ ແລະ ອປຸະສກັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງ 

ແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ, ຜູປ້ະກອບການຄດິວາ່ໂອກາດຂອງຫອ້ງແຖວແມນ່ດາ້ນເສດຖະກດິຄ:ື ລາຍໄດພ້ະນກັງານ 

ຕ່ໍຄວົເຮອືນທ່ີເພ່ີມຂຶນ້, ດາ້ນເຕັກໂນໂລຢີຄ:ື ການໂຄສະນາຜາ່ນອນິເຕເີນັດເຮັດໃຫຄ້ນົຮູຈ້ກັ ແລະ 

ເຂ້ົາພກັຫຼາຍຂຶນ້, ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍຄ:ື ຄາ່ນຍິມົໃນການພກັຫອ້ງແຖວທາງນອກມະຫາ 

ວທິະຍາໄລ ຫືຼ ທາງນອກສະຖາບນັຕາ່ງໆ, ດາ້ນການເມອືງຄ:ື ກດົໝາຍ ແລະ ຈດັລະບຽບຫອ້ງແຖວ 

ທ່ີເຂັມ້ງວດ ແລະ ດາ້ນການແຂງ່ຂນັຄ:ື ການຮບັນກັສກຶສາຂອງສະຖາບນັການສກຶສາເພ່ີມຂຶນ້. 

 ຍດຸທະສາດສວ່ນປະສມົການຕະຫຼາດບໍລິການ ທ່ີຜູປ້ະກອບການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັໃນລະດບັຫຼາຍ 

ຄ:ື ຍດຸທະສາດດາ້ນລາຄາ, ຍດຸທະສາດດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້, ຍດຸທະສາດດາ້ນບກຸຄະລະກອນ ແລະ ຍດຸ 

ທະສາດການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜີລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ຍດຸທະສາດທ່ີຜູປ້ະກອບການໃຫ ້

ຄວາມສາໍຄນັໃນລະດບັປານກາງ ຄຍືດຸທະສາດດາ້ນຜະລິດຕະພນັ, ຍດຸທະສາດດາ້ນສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ 

ແລະ ຍດຸທະສາດດາ້ນການບໍລິການ. 
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ບດົທີ 1  

ພາກສະເໜີ 
 

1.1  ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງບນັຫາ 

 “ທ່ີຢູອ່າໄສ” ເປັນໜ່ຶງໃນປດັໄຈສີ່ ທ່ີສາໍຄນັຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິ ເຮັດໃຫມ້ະນດຸຈະສະແຫວງຫາ 

ຖິ່ນຖານທ່ີຢູອ່າໄສທ່ີມຄີວາມໝັນ້ຄງົປອດໄພ ແລະ ເອືອ້ອາໍນວຍປະໂຫຍດຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິຫຼາຍທ່ີສດຸ 

ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມຄວາມຕອ້ງການທ່ີຢູອ່າໄສຂອງແຕລ່ະບກຸຄນົ ແມນ່ແຕກຕາ່ງກນັໄປຕາມຖານະທາງເສດ 

ຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຈຶ່ງເຮັດໃຫເ້ກດີທ່ີຢູອ່າໄສປະເພດຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົທ່ີຕດັສນິໃຈໃນການ 

ເລືອກຊືຕ້າມຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການເຊ່ັນ: ແບບເຮອືນ, ແບບຫອ້ງແຖວ ເປັນຕ ົນ້. 

ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມບາງຄ ັງ້ຄວາມຕອ້ງການທ່ີຢູອ່າໄສອາດຈະບ່ໍແມນ່ທ່ີຢູອ່າໄສແບບຖາວອນ, ໃນປດັຈບຸນັ 

ປະຊາກອນມກີານເຄື່ ອນຍາ້ຍທ່ີຢູອ່າໄສດວ້ຍເຫດຜນົຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ການຍກົຍາ້ຍໄປປະຕບິດັວຽກຕາມ 

ທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆ ຫືຼ ສກຶສາຕ່ໍຂອງຜູທ່ີ້ມພີມູລາໍເນົາຢູຕ່າ່ງແຂວງຍາ້ຍມາເພ່ືອຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ 

ປະຢດັເວລາໃນການເດນີທາງ, ບນັຫາເລ່ືອງການສນັຈອນທ່ີເຮັດໃຫຄ້ນົຕອ້ງຫາແຫຼງ່ທ່ີຢູອ່າໄສສາໍຮອງ 

ໃກບ້ອ່ນເຮັດວຽກ ຫືຼ ສະຖານທ່ີການສກຶສາເປັນຕ ົນ້. ໃນສະພາບສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງ 

ປະເທດລາວທ່ີປ່ຽນແປງໄປປະຊາຊນົຕອ້ງໃຊເ້ວລາໃນການປະກອບອາຊບີຂອງຕນົເອງຫຼາຍຂຶນ້, ການກໍ່ 

ສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສດວ້ຍຕນົເອງອາດຈະເຮັດໄດບ່ໍ້ສະດວກຕະຫຼອດຮອດຈນົລາຄາທ່ີດນິເພ່ີມສງູຂຶນ້ ຢາ່ງໄວວາ 

ແລະ ມຜີນົຕ່ໍລາຄາທ່ີຢູອ່າໄສໃນຮບູແບບຕາ່ງໆຕອ້ງເພ່ີມລາຄາສງູຂຶນ້ ເຊ່ັນ: ບາ້ນຈດັສນັ ແລະ 

ຄອນໂດມນີຽ້ມປະກອບກບັບນັຫາການສນັຈອນໃນເມອືງໃຫຍທ່ີ່ເຮັດໃຫກ້ານເດນີທາງ ໃນແຕລ່ະວນັຕອ້ງ 

ສິນ້ເປືອງເວລາ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຫຼາຍຈຶ່ງເປັນແຮງຜກັດນັໃຫປ້ະຊາກອນຫນັມາປ່ຽນແປງວທີິການ 

ດາໍລງົຊວີດິໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບແວດລອ້ມຂອງບາ້ນເມອືງ (ຈນັຈລິາ ຕ ັງ້ຊງົຈະເລີນ ແລະ ທີມງານ, 

2007). 

 ທລຸະກດິຫອ້ງແຖວເປັນທລຸະກດິທ່ີເຕບີໃຫຍຄ່ວບຄູກ່ບັຄວາມຕອ້ງການທ່ີຢູອ່າໄສຂອງຄນົພາຍໃນ

ປະເທດ ໂດຍເປັນການຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການທ່ີຢູອ່າໄສທ່ີເພ່ີມສງູຂຶນ້ທງັຈາກການເພ່ີມຂຶນ້ ຂອງ 

ຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ ທ່ີສາໍຄນັຈາກການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຫຼງ່ທ່ີຢູອ່າໄສ, ທງັໃນກລໍະນຂີອງການ 

ເຂ້ົາມາເຮັດວຽກໃນເມອືງໃຫຍ ່ ຫືຼ ຕາມແຫຼງ່ອດຸສະຫະກາໍຕາ່ງໆ, ການເຂ້ົາມາເພ່ືອການສກຶສາ ລວມ 

ເຖງິຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບບາ້ນເມອືງ ແລະ ສງັຄມົ. ພາບລວມຂອງຄວາມ 

ຕອ້ງການທ່ີຢູອ່າໄສຈະຍງັຄງົມເີພ່ີມຂຶນ້ຕາມຈາໍນວນປະຊາກອນ ແລະ ຮບູແບບຊວີດິທ່ີປ່ຽນໄປ ໂດຍ 

ຄວາມຕອ້ງການທ່ີພກັອາໄສຍງັຄງົມເີພ່ີມຂຶນ້ທກຸປີ, ຄນົສວ່ນໃຫຍຈ່າໍເປັນຕອ້ງເຊ່ົາທ່ີພກັອາໄສ ບ່ໍວາ່ 
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ຈະຢູໃ່ນຮບູແບບຂອງຫໍພກັ, ຫອ້ງເຊ່ົາ, ອາບພາດເມນ້ (Apartment), ຄອນໂດມນີຽ້ມ (Condominium) 

ຫືຼ ເຮອືນ ປະກອບກບັການເປີດປະເທດທ່ີມຄີນົຕາ່ງຊາດເຂ້ົາມາອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶນ້ 

(ປບັປງຸຈາກ ອະພິຊາດ ສຣິຜິາຕ,ິ 2006) ເຊິ່ ງທລຸະກດິຫອ້ງເຊ່ົາເປັນທລຸະກດິ ທ່ີມຜີ ູຄ້ນົໃຫຄ້ວາມ 

ສນົໃຈເຂ້ົາມາເຮັດທລຸະກດິຫຼວງຫຼາຍ; ໂດຍສະເພາະເຂດອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດວທິະຍາ 

ເຂດດງົໂດກ ເປັນສະຖານທ່ີທ່ີຕ ັງ້ຢູໃ່ກກ້ບັສະຖານທ່ີສກຶສາ, ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ, ເຂດຊຸມຊນົໜາແໜນ້ 

ເປັນຕ ົນ້. ເຮັດໃຫມ້ຄີວາມຕອ້ງການເຊ່ົາທ່ີຢູອ່າໄສທ່ີສງູ ແລະ ເຮັດໃຫປ້ດັຈບຸນັນີຕ້ະຫຼາດຫອ້ງແຖວ ໃນ 

ບາງທ່ີຕ ັງ້ມກີານແຂງ່ຂນັທ່ີຂອ້ນຂາ້ງສງູປະກອບກບັມກີານພດັທະນາຫອ້ງແຖວອອກມາສູຕ່ະຫຼາດ ຈຳ 

ນວນຫຼາຍເຮັດໃຫໃ້ນປດັຈບຸນັຈະມກີານປະກາດໃຫເ້ຊ່ົາຫອ້ງແຖວເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ. 

ໃນໄລຍະຫາ້ປີຜາ່ນມາ, ຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາຂອງເອກະຊນົກໍ່ ເພ່ີມຂຶນ້ນກັສກຶສາມຈີາໍນວນຫຼາຍຂຶນ້ 

ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການພກັພາອາໄສກໍ່ ເພ່ີມຂຶນ້. ນອກນີຍ້ງັມພີະນກັງານ, ກາໍມະກອນຈາໍນວນ 

ໜ່ຶງທ່ີເຂ້ົາມາຊອກວຽກເຮັດງານທາໍຢູໃ່ນຕວົເມອືງເຊ່ັນ: ບໍລິສດັຫາ້ງຮາ້ນຕາ່ງໆ ແລະ ກາໍມະກອນ 

ເຮັດວຽກກໍ່ສາ້ງແມນ່ແທດເໝາະກບັລາຍໄດຂ້ອງເຂົາເຈົາ້ ຍອ້ນວາ່ ຖາ້ທຽບລາຄາທ່ີເຊ່ົາໂຮງແຮມ ຫືຼ 

ບາ້ນພກັແມນ່ສງູກວາ່ທ່ີເຊ່ົາຫອ້ງແຖວຫຼາຍເທ່ົາຕວົ ຍອ້ນວາ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັເປັນສະຖານທ່ີສນູ 

ລວມທ່ີປະຊາຊນົຍາ້ຍເຂ້ົາມາຢູ ່ ແລະ ເປັນສະຖານທ່ີແຂກຄນົມາທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍ. ສະນ ັນ້ການສາ້ງ 

ໂຮງແຮມ ແລະ ບາ້ນພກັຕາ່ງໆແມນ່ແນໃສຮ່ບັຮອງແຂກຄນົທ່ີມາທອ່ງທຽ່ວ, ອດັຕາການເພ່ີມຂຶນ້ 

ຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາຢູຂ່ງົເຂດນີໃ້ນໄລຍະຜາ່ນມາມກີານເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍພໍສມົຄວນແຕສ່ວ່ນໃຫຍ່ຈະເປັນປະເພດ

ຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາຢູກ່ບັເຮອືນຜູໃ້ຫເ້ຊ່ົາ ຫືຼ ຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາແຕເ່ຈົາ້ຂອງພດັອາໄສຢູໃ່ນເມອືງ, ໃນໄລຍະ 

ຜາ່ນມາຄວາມຕອ້ງການຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາແມນ່ຍງັຫຼາຍ ແລະ ພາຍໃນອະນາຄດົແມນ່ຈະມສີງູຂຶນ້ກວາ່ 

ເກົ່ າຍອ້ນອດັຕາເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກແມນ່ນບັມ ືນ້ບັສງູຂຶນ້ເລ້ືອຍໆ, ຕວົເລກສະຖຕິໃິນໄລຍະຜາ່ນມາ 

ເຊ່ັນ: ຈາໍນວນຫອ້ງແຖວທ່ີມເີກບັກາໍສະຖຕິຈິາກຫອ້ງການປກົຄອງຂ ັນ້ບາ້ນໃນ 4 ບາ້ນ ໃນປີ 2012-

2013 ລວມມຈີາໍນວນ 228 ຫຼງັ, ແລະໃນ ປີ 2013-2014 ມຈີາໍນວນ 267 ຫຼງັ (ອງີ 

ໃສບ່ດົສະຫຸຼບລາຍງານຫອ້ງການປກົຄອງບາ້ນດງົໂດກ, ບາ້ນໜອງວຽງຄາໍ, ບາ້ນສະພງັເມກິ ແລະ 

ບາ້ນຕານມໄີຊ ເມອືງໄຊທານ,ີ 2012, 2013) ຖວືາ່ເພ່ິມຂືນ້ຈາໍນວນຫຼາຍພໍສມົຄວນ. ເຖງິວາ່ອດັຕາ 

ເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຫອ້ງເຊ່ົາຈະສງູຂຶນ້ຫຼາຍເທ່ົາ ແຕຄ່ວາມຕອ້ງການເຊ່ົາຂອງລກູຄາ້ອາດສງູກວາ່ (ສສີລຸາດ 

ແກວ້ຄາໍພນັ, 2012). 

 ຕ່ໍກບັປະເດັນທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງຜູປ້ະກອບການເຫັນໄດເ້ຖງິໂອກາດທ່ີຈະເປັນຜູລິ້ເລ່ີມ   ໃນການ 

ເຮັດທລຸະກດິທາງດາ້ນຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເພາະວາ່ຄວາມໄດປ້ຽບໃນການເຮັດ 

ທລຸະກດິແມນ່ຕອ້ງກາ້ທ່ີຈະສຽ່ງເປັນຜູລິ້ເລ່ີມ ແລະ ສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງຈາກຄູແ່ຂງ່ (Kolter et. al., 

2005). ດ ັງ່ນ ັນ້, ບນັດາຫອ້ງພກັໃຫເ້ຊ່ົາຕາ່ງໆຈາໍຕອ້ງມຍີດຸທະສາດໃນການສາ້ງຄວາມເປັນເອກະລກັ 
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ສະເພາະຂອງຕນົເອງ. ການສກຶສາຄ ັງ້ນີຈ້ະລງົເລິກສກຶສາການສາ້ງຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັ ຂອງ 

ທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ ເມອືງໄຊທານ ີ ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ຈະລງົເລິກໃນເຂດໝູບ່າ້ນອອ້ມຂາ້ງ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ວທິະຍາເຂດດງົໂດກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

 

1.2  ຄວາມສາໍຄນັຂອງບນັຫາ 

ທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃນປດັຈບຸນັມກີານແຂງ່ຂນັທ່ີຮນຸແຮງ ແລະ ໃນບາງພ້ືນທ່ີຜູປ້ະກອບການ 

ຫອ້ງແຖວເລ່ີມປະເຊນີກບັບນັຫາໃນເລ່ືອງຂອງຈາໍນວນຫອ້ງເຊ່ົາທ່ີມຈີາໍນວນສງູກວາ່ ຄວາມຕອ້ງການເຊ່ົາ 

ສາເຫດສວ່ນໜ່ຶງ ມາຈາກການເກດີໃໝຂ່ອງຈາໍນວນຫອ້ງແຖວທ່ີເຂ້ົາມາສູຕ່ະຫຼາດເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ ປະ 

ກອບກບັໃນຊວ່ງຜາ່ນມາມໂີຄງການເຮັດບາ້ນຈດັສນັເກດີໃໝ ່ ແລະ ມກີານຊື-້ຂາຍເຮອືນ ເປັນຈາໍນວນ 

ຫຼາຍທ່ີຈງູໃຈໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາຫນັມາຊືທ່ີ້ຢູອ່າໄສເປັນຂອງຕນົເອງ ແລະ ສວ່ນໜ່ຶງໄດຖ້ກືນາໍມາປ່ອຍເຊ່ົາໃນ 

ຕະຫຼາດເຮັດໃຫເ້ກດີການຍາດຊງິກຸມ່ລກູຄາ້ເກດີຂຶນ້.  ນອກຈາກນີຍ້ງັມສີາເຫດມາຈາກການລງົທຶນ ອາດ 

ປະເມນີສະຖານະການຂອງຕະຫຼາດໃນທາໍເລນ ັນ້ໃນທາງບວກຫຼາຍກວາ່ເຊ່ັນ: ຫອ້ງແຖວໃນທາໍເລສະຖານ 

ທ່ີການສກຶສາ ແນນ່ອນວາ່ສະຖານທ່ີສກຶສາ ໃນຫຼາຍໆແຫງ່ມກັຈະມນີກັສກຶສາທ່ີມາຈາກຕາ່ງແຂວງ ເຂ້ົາ 

ມາສກຶສາຈາໍນວນໜ່ຶງ, ແຕຢ່າ່ງໃດກໍ່ດຈີາໍນວນນກັສກຶສາທ່ີມາຈາກຕາ່ງແຂວງ ໃນແຕລ່ະປີຈະມຈີາໍນວນ 

ຫຼາຍໜອ້ຍຕາ່ງກນັ ເຮັດໃຫໃ້ນບາງປີຜູປ້ະກອບການອາດຈະຕອ້ງປະເຊນີກບັ ສະຖານະການຂອງຫອ້ງ 

ຫວາ່ງໄດເ້ຊ່ັນກນັເຮັດໃຫຜູ້ປ້ະກອບການຈາໍເປັນຕອ້ງປບັຍດຸທະສາດການແຂງ່ຂນັ ແລະ ສາ້ງຄວາມແຕກ 

ຕາ່ງເພ່ືອຈະໄດມ້ຂໍີໄ້ດປ້ຽບ ເພ່ືອຮອງຮບັການແຂງ່ຂນັທ່ີເກດີຂຶນ້ຢູຕ່ະຫຼອດເວລາ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການປບັ 

ປງຸຫອ້ງແຖວໃຫເ້ບິ່ ງທນັສະໄໝ, ເພ່ີມສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍຕາ່ງໆ ລວມເຖງິການປບັ 

ລາຄາໃຫສ້າມາດແຂງ່ຂນັໄດເ້ປັນຕ ົນ້ເພ່ືອທ່ີຈະຮກັສາລະດບັຜນົກາໍໄລໃຫຄ້ງົທ່ີ. ສະນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶ່ງ 

ມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ ເລືອກເອົາຫວົຂໍຄ້ ົນ້ຄວາ້ “ການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັທລຸະກດິຫອ້ງ 

ແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ ໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ວທິະຍາເຂດດງົໂດກ, ເມອືງໄຊທານ,ີ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ” ເປັນຫວົຂໍບ້ດົໂຄງການຈບົຊ ັນ້ ປະລິນຍາໂທໃນຄ ັງ້ນີ.້ 

 

1.3  ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ 

ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາໃນຄ ັງ້ນີ ້ປະກອບມດີ ັງ່ຂາ້ງລຸມ່ນີເ້ພ່ືອ: 

1. ສກຶສາສະພາບທົ່ວໄປຂອງຜູປ້ະກອບການ ໃນທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ. 

2. ສກຶສາປດັໄຈສິ່ ງແວດລອ້ມພາຍນອກທ່ີກະທບົຕ່ໍທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ. 

3. ສກຶສາການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການປະຕບິດັງານເພ່ືອນາໍມາຊຶ່ ງຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັ 

ແລະ ພດັທະນາການບໍລິຫານງານທ່ີມຄີນຸນະພາບ. 
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1.4  ຂອບເຂດຂອງການສກຶສາ 

ການຄ ົນ້ຄວາ້ຄ ັງ້ນີເ້ປັນການສກຶສາແບບສາໍຫຼວດ ແລະ ແບບປະລິມານ ຂອງການດາໍເນນີທລຸະ 

ກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາໃນ “ການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາໃນເຂດ 

ອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດວທິະຍາເຂດດງົໂດກ, ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຕ ັງ້ແຕ ່

ເດອືນກມຸພາ ຫາ ພຶດສະພາ 2014. 

 

1.5  ຂອບແນວຄວາມຄດິໃນການສກຶສາ 

ໃນການສກຶສາການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ ໃນເຂດ 

ອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, ວທິະຍາເຂດດງົໂດກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ຕວົປ່ຽນທ່ີໃຊ ້

ໃນການສກຶສາຄ ັງ້ນີແ້ມນ່: 

1. ຕວົປ່ຽນອດິສະຫຼະ:  

- ປດັໄຈສວ່ນບກຸຄນົໄດແ້ກ:່ ເພດ, ອາຍ,ຸ ອາຊບີ, ລາຍໄດຂ້ອງຜູປ້ະກອບການ, ທ່ີຕ ັງ້, 

ປະເພດຂອງການລງົທຶນ, ໄລຍະເວລາການດາໍເນນີກດິຈະການ.  

- ສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກຂອງທລຸະກດິໄດແ້ກ:່ ປດັໄຈດາ້ນເສດຖະກດິ, ປດັໄຈດາ້ນ 

ເຕັກໂນໂລຢີ, ປດັໄຈດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ, ປດັໄຈດາ້ນການເມອືງ ແລະ 

ປດັໄຈດາ້ນການແຂງ່ຂນັ. 

- ການບໍລິຫານຍດຸທະສາດໄດແ້ກ:່ ຍດຸທະສາດດາ້ນຜະລິດຕະພນັ, ຍດຸທະສາດດາ້ນລາຄາ, 

ຍດຸທະສາດດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້, ຍດຸທະສາດດາ້ນສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ, ຍດຸທະສາດດາ້ນ   

ການບໍລິການ, ຍດຸທະສາດດາ້ນການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜີ ລກັສະນະທາງກາຍະພາບ. 

2. ຕວົປ່ຽນຕາມ: ການສາ້ງຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ. 
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ຮບູທີ 1.1: ຂອບແນວຄວາມຄດິຂອງການສກຶສາ ສະແດງດ ັງ່ຮບູລຸມ່ນີ:້	  

    ຕວົປ່ຽນອດິສະຫຼະ                           ຕວົປ່ຽນຕາມ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  
	  
	  
	  
 

 

 

ລາຍໄດ ຂອງຜ  ປະກອບການ, ທ  ຕ  ງ, 
ປະເພດຂອງການລ ງທ ນ, 

ໄລຍະເວລາການດ າເນ ນກ ດຈະການ.  

  ການບ ລ ຫານຍ ດທະສາດ 
- ຍ ດທະສາດດ ານຜະລ ດຕະພ ນ  
- ຍ ດທະສາດດ ານລາຄາ  
- ຍ ດທະສາດດ ານສະຖານທ  ຕ  ງ  
- ຍ ດທະສາດດ ານສ  ງເສ ມການຕະຫ າດ  
- ຍ ດທະສາດດ ານການບ ລ ການ  
- ຍ ດທະສາດດ ານການສ າງ ແລະ ນ າສະເໜ  
ລ ກສະນະທາງກາຍະພາບ  

ການສ າງຂ  ໄດ ປຽບທາງການ
ແຂ ງຂ ນຂອງທ ລະກ ດ 
ຫ ອງແຖວໃຫ ເຊ  າ 

 

ປ ດໄຈສ  ງແວດລ ອມພາຍນອກຂອງທ ລະກ ດ 
- ປ ດໄຈດ ານເສດຖະກ ດ 
- ປ ດໄຈດ ານເຕ ກໂນໂລຢ   
- ປ ດໄຈດ ານສ ງຄ ມ ແລະ ວ ດທະນະທ າ  
- ປ ດໄຈດ ານລະບຽບ ແລະ ກ ດໝາຍ  
- ປ ດໄຈດ ານການແຂ ງຂ ນ 
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1.6  ຜນົປະໂຫຍດທ່ີຄາດວາ່ຈະໄດຮ້ບັ 

- ການສກຶສາຄ ັງ້ນີຈ້ະເປັນເອກະສານອາ້ງອງີສາໍຄນັ ໃຫແ້ກຜູ້ທ່ີ້ຢາກຈະລງົທຶນໃນການປກຸສາ້ງ 

ຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ ຫືຼ ສກຶສາດາ້ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງນີ.້ 

- ເຮັດໃຫຮູ້ເ້ຖງິຈາໍນວນທ່ີຕ ັງ້ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃນເຂດ ເມອືງ 

ໄຊທານ ີປດັຈບຸນັ ແລະ ແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວ 

- ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງປດັໄຈສວ່ນບກຸຄນົ ແລະ ປດັໄຈດາ້ນການລງົທຶນຕ່ໍຜນົສາໍເລັດຂອງ 

ທລຸະກດິຫອ້ງພກັໃຫເ້ຊ່ົາ. 

- ລະດບັຄວາມຮບັຮູ ້ ແລະ ລະດບັການບໍລິຫານຄວາມສຽ່ງຂອງຜູບໍ້ລິຫານທລຸະກດິຫອ້ງ 

ແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ. 

- ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງລະດບັຄວາມຮບັຮູ ້ ແລະ ລະດບັການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ ຕ່ໍຜນົສາໍເລັດ 

ຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ. 

- ທງັໝດົນີຈ້ະເປັນຂໍມ້ນູເພ່ືອການດາໍເນນີທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາໃຫປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດດຂີຶນ້. 
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ບດົທີ 2  

ທບົທວນທິດສະດ ີແລະ ການຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

 

2.1  ທິດສະດທ່ີີກຽ່ວຂອ້ງ 

2.1.1 ທິດສະດກີານຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ 

 ຫງົໄຊ ສນັຕວິງົ (ພສ 2539) ກາ່ວວາ່ ໃນບນັດາວຽກງານ ຫືຼ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຂອງມະນດຸທ່ີ 

ດາໍເນນີຢູນ່ ັນ້ບ່ໍມສີິ່ ງໃດສາໍຄນັກວາ່ການບໍລິຫານ ຫືຼ ການຄຸມ້ຄອງ (Management) ເນື່ອງຈາກ 

ວຽກງານທາງດາ້ນການບໍລິຫານ ຫືຼ ຄຸມ້ຄອງເປັນວຽກສາໍຄນັຕ່ໍການອາໍນວຍການໃຫມ້ະນດຸ ເຮັດວຽກ 

ໄດໂ້ດຍມປີະສດິທິຜນົ ແລະ ມປີະສດິທິພາບ (Effective and Effeciency) ຫຼາຍທ່ີສດຸກວາ່ ແຕກ່ອ່ນ 

ເພາະສງັຄມົປດັຈບຸນັ ມະນດຸລວ້ນແຕຮ່ວ່ມກນັເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ໃນລກັສະນະຂອງອງົການນບັໄດວ້າ່ການ 

ຄຸມ້ຄອງເປັນວທີິດຽວ ທ່ີຊວ່ຍໃຫມ້ະນດຸສາມາດເພ່ີມກາໍລງັຄວາມສາມາດ ໃຫມ້ກີານຜະລິດເພ່ືອຕອບສະ 

ໜອງສງັຄມົມະນດຸໄດຫຼ້າຍຂຶນ້. 

 

2.1.2 ທິດສະດແີນວຄດິການວເິຄາະປດັໄຈແວດລອ້ມທ່ີມຜີນົຕ່ໍການຜະລິດ   

 ການວເິຄາະສະພາບແວດລອ້ມ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈສະພາບແວດລອ້ມທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົກບັ 

ການດາໍເນນີການຂອງກດິຈະການ ເພ່ືອປບັຍດຸທະສາດທາງດາ້ນການຕະຫຼາດຂອງກດິຈະການ ໃຫສ້ອດ 

ຄອ່ງກບັສະຖານະການ ແລະ ເພ່ືອຫຸຼດຄວາມສຽ່ງການປະກອບທລຸະກດິ. 

 ການວເິຄາະສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກ 

 ສມົຍດົ ນາວກີານ 2008 ກາ່ວວາ່:  

ສະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ກດົໝາຍ (Political and Legal Environment): 

ການເມອືງ, ກດົຂໍບ້ງັຄບັ, ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ, ແນວໂນມ້ການອອກກດົໝາຍ ແລະ ດາໍລດັ 

ຕາ່ງໆ ແລະ ກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການປະກອບການທລຸະກດິຫອ້ງພກັ (ຫອ້ງແຖວ) ແລະ ທ່ີຢູອ່າໄສ 

ເຊ່ັນ: ກດົໝາຍຄວບຄມຸອາຄານທ່ີກຽ່ວກບັການກໍ່ສາ້ງອາຄານໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ແຂງແຮງ.  

ສະພາບແວດລອ້ມທາງເສດຖະກດິ (Economic Environment) ຫາກສະພາບເສດຖະກດິດ ີ

ກໍ່ຈະເອືອ້ອາໍນວຍຕ່ໍການປະກອບທລຸະກດິໃຫປ້ະສບົຄວາມສາໍເລັດ ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ ຖາ້ສະພາບເສດ 

ຖະກດິມແີນວໂນມ້ຖດົຖອຍຫືຼຕກົຕ ໍາ່ ເງ ື່ອນໄຂທາງເສດຖະກດິມກີານປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ແລະ 

ຍາກທ່ີຈະພະຍາກອນຊຶ່ ງມຜີນົເຮັດໃຫກ້ານປະກອບທລຸະກດິຢດຸສະຫງກັ, ຫຼ ົມ້ເຫຼວ ຫືຼ ອາດຈະເລີກກດິ 

ຈະການໄດ.້ 
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ສະພາບແວດລອ້ມທາງປະຊາກອນ (Demographic Environment) ປະກອບດວ້ຍອດັຕາການ 

ຈະເລີນເຕບີໂຕທາງປະຊາກອນ, ຈາໍນວນປະຊາກອນ, ລະດບັການສກຶສາ, ການປ່ຽນແປງລກັສະນະ 

ຂອງຄອບຄວົ, ການເຄື່ ອນຍາ້ຍປະຊາກອນ. 

ສະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ ສງັຄມົ (Culture and Social Environment) 

ໄດແ້ກ:່ ທດັສະນະຄະຕທິາງສງັຄມົ, ຄາ່ນຍິມົ, ບນັທດັຖານ, ຄວາມເຊື່ ອ, ພຶດຕກິາໍ, ການດາໍເນນີຊວີດິ 

ແລະ ການຢູອ່າໄສເປັນຕ ົນ້. 

ສະພາບແວດລອ້ມທາງເທັກໂນໂລຢີ (Technological Environment) ການປ່ຽນແປງ ແລະ 

ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງເທັກໂນໂລຢີມຜີນົກະທບົຕ່ໍການດາໍເນນີທລຸະກດິເຊ່ັນ: ການຕດິຕ່ໍສື່ ສານຜາ່ນລະບບົ 

ອນິເຕເີນັດ. 

 

2.1.3 ທິດສະດພ້ືີນຖານກຽ່ວກບັການເລືອກຍດຸທະສາດ ຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັ 

 ທາງເລືອກດາ້ນຍດຸທະສາດ 

 Michael ED Porter (1985) ອະທິບາຍວາ່ ອງົກອນທລຸະກດິທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດໃນການ 

ແຂງ່ຂນັຈະຕອ້ງຍດຶຖຂໍືໄ້ດປ້ຽບທ່ີມກີານພວົພນັກບັການແຂງ່ຂນັ, ຂໍໄ້ດປ້ຽບນີເ້ຮັດໄດດ້ວ້ຍການສາ້ງ 

ຄວາມແຕກຕາ່ງທ່ີໃຫດ້ເີດ່ັນກວາ່ຄູແ່ຂງ່ ໂດຍສາ້ງໃຫເ້ກດີຄວາມເພ່ິງພໍໃຈໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ໄດຫຼ້າຍກວາ່, 

ເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ໄດຮ້ບັຄນຸຄາ່ສງູກວາ່ເມ ື່ອທຽບກບັຈາໍນວນເງນິທ່ີລກູຄາ້ຈາ່ຍໄປ ຫືຼ ອາດຈະໃຊຍ້ດຸທະ 

ສາດກາໍນດົສນິຄາ້ທ່ີມຕີ ົນ້ທຶນຕ ໍາ່ກວາ່ທ່ີມຜີນົຕ່ໍກບັການຕ ັງ້ລາຄາໃຫຕ້ ໍາ່ຕາມມາ. 

ໃນໄລຍະຍາວແລວ້, ຖາ້ທລຸະກດິບ່ໍມຂໍີໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັ ຈະເຮັດໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົຕອບແທນ 

ບ່ໍເກນີກາໍໄລປກົະຕ ິ ຫືຼ ກາໍໄລສະເລຍ່ຂອງອດຸສະຫະກາໍນ ັນ້ເທ່ົານ ັນ້. ຜູອ້າໍນວຍການຝາ່ຍວາງແຜນ 

ຂອງບໍລິສດັ Clark Equipment, ຊຶ່ ງເປັນທລຸະກດິຊ ັນ້ນາໍຂອງສະຫະລດັອາເມລິກາ ກາ່ວວາ່: ຂະບວນ 

ການບໍລິຫານຍດຸທະສາດ ອາດຈະກາໍນດົເປັນການບໍລິຫານຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັທ່ີປະກອບດວ້ຍ 

ຂະບວນການຂອງການຈາໍແນກລາຍລະອຽດ, ການພດັທະນາ ແລະ ການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບຈາກ 

ສະພາບແວດລອ້ມມາດາໍເນນີການທ່ີຈະເຮັດໃຫທ້ລຸະກດິນ ັນ້ປະສບົຜນົສາໍເລັດ. ຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັ 

ສາມາດກາໍນດົເປັນແນວທາງໄດດ້ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

 ສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງ (Differentiation) 

 ການສະແຫວງຫາຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັດາ້ນການສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງນ ັນ້, ທລຸະກດິຕອ້ງ 

ພະຍາຍາມສາ້ງຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການໃນລກັສະນະບ່ໍຄກືນັກບັຂອງທລຸະກດິອື່ ນ (Unique 

bundles) ເພ່ືອໃຫເ້ກດີຄນຸຄາ່ທ່ີສງູຂຶນ້ແກລ່ກູຄາ້ຈາກເຄອືຄາ່ຍຂອງຄນຸຄາ່. ການສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງ 

ຂອງຜະລິດຕະພນັສາມາດເຮັດໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 
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ຮບູຮາ່ງຂອງຜະລິດຕະພນັ (Product features): ເປັນການສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງດາ້ນລກັສະນະ 

ທາງກາຍະພາບ (Physical characteristics) ແລະ ສະມດັຕະພາບຂອງຜະລິດຕະພນັ. ການບໍລິການຫຼງັ 

ການຂາຍ (After sale service): ເປັນການສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງດາ້ນ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 

ຄນຸນະພາບການບໍລິການ, ຊຶ່ ງເປັນປດັໄຈທ່ີສາໍຄນັໃນການຕດັສນິໃຈເລືອກຊືຜ້ະລິດຕະພນັ ຫືຼ ການ 

ບໍລິການ. 

ພາບພດົທ່ີປາດຖະໜາ (Desirable image): ເປັນພ້ືນຖານທ່ີສາໍຄນັສາໍລບັສນິຄາ້ແຟຊ ັນ່ ທງັ 

ຫຼາຍ. ນະວດັຕະກາໍເທັກໂນໂລຢີ (Technological innovation): ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງເທັກໂນໂລຢີ, 

ສາມາດໃຊເ້ປັນສວ່ນທ່ີສາໍຄນັຂອງຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັ, ເພ່ືອສາ້ງຂອບເຂດຂອງທລຸະກດິ ໃຫ ້

ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງກວາ້ງຂວາງຂຶນ້. ເພ່ືອໃຫຜ້ະລິດຕະພນັ ຫືຼ ການບໍລິການມປີະສດິທິພາບ ແລະ 

ສາມາດສາ້ງຄວາມພໍໃຈໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ຊື່ ສຽງຂອງກດິຈະການ: ການສາ້ງຊື່ ສຽງເປັນທ່ີຮູຈ້ກັມຄີວາມສາໍຄນັ 

ຕ່ໍການຂາຍສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ. 

ການຜະລິດຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ: ເປັນສິ່ ງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັເຄື່ ອງໝາຍທ່ີສະແດງຖານະ. 

 

 ເປັນຜູນ້າໍດາ້ນຕ ົນ້ທຶນ (Cost leadership) 

 ຄວາມສາໍເລັດຈາກຍດຸທະສາດຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັທ່ີເອີນ້ວາ່: “ການເປັນຜູນ້າໍດາ້ນຕ ົນ້ທຶນ” 

ຈະຕອ້ງກາໍນດົໃຫບໍ້ລິສດັມຕີ ົນ້ທຶນຕ ໍາ່ເມ ື່ອທຽບກບັຄູແ່ຂງ່. ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ທລຸະກດິທ່ີມຕີ ົນ້ທຶນຂອງ 

ຜະລິດຕະພນັຫຸຼດຕ ໍາ່ລງົເມ ື່ອມກີານຜະລິດທ່ີເປັນມາດຕະຖານ, ຜະລິດສນິຄາ້ເປັນຈາໍນວນທ່ີຫຼາຍເນັນ້ 

ລກູຄາ້ກຸມ່ໃຫຍ່, ກາໍນດົຂອບເຂດຂອງຕະຫຼາດກວາ້ງຂວາງເພ່ືອຂາຍສນິຄາ້ທ່ີມມີາດຕະຖານ. ທລຸະກດິ 

ສວ່ນໃຫຍ່ອາດຈະຫວງັຜນົປະໂຫຍດໃຫໄ້ດຫຼ້າຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດຈ້າກການປະຫຍດັຂະໜາດການຜະລິດ 

(Economic of scale) ແລະ ຜນົກະທບົຈາກເສ້ັນປະສບົການ (Experience curve effect). ຈດຸປະສງົ 

ຂອງການຜະລິດໃຫມ້ຕີ ົນ້ທຶນຕ ໍາ່ອາດຈະລວມໄປເຖງິການຫຸຼດຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍການວໄິຈ ແລະ ການພດັທະນາ 

ໃຫຕ້ ໍາ່ລງົກວາ່ຄູແ່ຂງ່ຂນັທ່ີເນັນ້ຍດຸທະສາດສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງ. 

 ຂໍໄ້ດປ້ຽບຈາກການໃຊຍ້ດຸທະສາດຄວາມເປັນຜູນ້າໍດາ້ນຕ ົນ້ທຶນ ເພ່ືອປ້ອງກນັແຮງກດົດນັ ມ ີ 5 

ປະການດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ ຖາ້ຜະລິດສນິຄາ້ທ່ີມລີາຄາຕ ໍາ່ແລວ້, ຄູແ່ຂງ່ຂນັບ່ໍສາມາດເຂ້ົາມາແຂງ່ຂນັໄດ,້ ເພາະ 

ສງູຕາມດາ້ນລາຄາກໍ່ຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກຄູ່ແ່ຂງ່ຂນັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຂໍໄ້ດປ້ຽບດາ້ນຕ ົນ້ທຶນເປັນເຄື່ ອງ 

ມທ່ີືສາໍຄນັທ່ີຈະເຮັດໃຫທ້ລຸະກດິຮກັສາຕະຫຼາດຂອງຕນົໄວໄ້ດ.້ 

ຜູຜ້ະລິດລາຄາຕ ໍາ່ຢູແ່ລວ້ສາມາດເຮັດໃຫແ້ຮງກດົດນັຕ່ໍລອງລາຄາມໜີອ້ຍລງົ. ເນື່ອງຈາກຄູແ່ຂງ່ 

ຂນັບ່ໍສາມາດກາໍນດົລາຄາສນິຄາ້ໄດຕ້ ໍາ່ກວາ່ທ່ີເປັນຄວາມຢູລ່ອດຂອງທລຸະກດິທ່ີມລີາຄາຕ ໍາ່, ລາຄາເພ່ືອ 

ຄວາມຢູລ່ອດເປັນລາຄາທ່ີເຮັດໃຫທ້ລຸະກດິມກີາໍໄລຂ ັນ້ຕ ົນ້ພຽງພໍທ່ີຈະຮກັສາທລຸະກດິເອົາໄວ.້ ເນື່ອງຈາກ 
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ກາໍໄລຂ ັນ້ຕ ົນ້ທ່ີສງູກວາ່ເຮັດໃຫ ້ ຜູຜ້ະລິດທ່ີມຕີ ົນ້ທຶນຕ ໍາ່ກວາ່ສາມາດຢູໄ່ດຕ່ໍ້ການເພ່ີມຕ ົນ້ທຶນຂອງຜູຂ້າຍ 

ປດັໄຈການຜະລິດ. 

ຄູແ່ຂງ່ຂນັໃໝທ່ີ່ເຂ້ົາມາແຂງ່ຂນັໃນດາ້ນລາຄາ ຈະຕອ້ງປະເຊນີກບັຜູນ້າໍດາ້ນຕ ົນ້ທຶນຕ ໍາ່ ຈຶ່ງ 

ປດັສະຈາກປະສບົການທ່ີຈະເຮັດໃຫມ້ປີະສດິທິພາບໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິໄດ.້ ຜູຜ້ະລິດຕ ົນ້ທຶນຕ ໍາ່ 

ຈະຢູໃ່ນສະຖານະທ່ີດທ່ີີສດຸໃນການໃຊຍ້ດຸທະສາດດາ້ນລາຄາ ເພ່ືອການແຂງ່ຂນັກບັສນິຄາ້ທ່ີຄູແ່ຂງ່ຂນັ 

ນາໍມາທດົແທນ. 

 

2.1.4 ທິດສະດກີຽ່ວກບັການວເິຄາະສະຖານະການ 

 ການວາງແຜນການຕະຫຼາດຈະເລ່ີມຕ ົນ້ດວ້ຍການວເິຄາະໂອກາດທາງການຕະຫຼາດໂດຍທລຸະກດິ

ທ່ີຈະປະສບົຄວາມສາໍເລັດ ຫືຼ ລ ົມ້ເຫຼວຈະຕອ້ງໃຫມ້ຄີວາມສາໍຄນັໃນການຕດິຕາມການປ່ຽນແປງ ເພ່ືອ 

ສາ້ງຈດຸແຂງ, ຈດຸອອ່ນ, ໂອກາດ ແລະ ຮູເ້ຖງິຂໍຈ້າໍກດັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ທລຸະກດິຈະຕອ້ງປບັປດັໄຈທ່ີຄວບຄມຸ 

ໄດໃ້ຫສ້ອດຄອ່ງ ແລະ ເໝາະສມົເພ່ືອໃຫທ້ລຸະກດິປະສບົຜນົສາໍເລັດຕາມທ່ີຕ ັງ້ຈດຸປະສງົໄວໂ້ດຍປດັໄຈ 

ນ ັນ້ປະກອບດວ້ຍ (ອງັຄະນາ ທໍາມາທິວດັ, 2005): 

 ດາ້ນພາວະເສດຖະກດິ ແລະ ປະຊາກອນ 

ເສດຖະກດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທາງປະຊາກອນ ເປັນຕວົປ່ຽນທ່ີກະທບົຕ່ໍກດິຈະກາໍ ທາງ 

ການຕະຫຼາດຫຼາຍທ່ີສດຸເຊ່ັນ: ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ, ອດັຕາດອກເບຍ້ ແລະ ອດັຕາດາ້ນ 

ປະຊາກອນສາດ, ການເຕບີໂຕຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນເປັນປດັໄຈທ່ີມຜີນົກະທບົໂດຍກງົຕ່ໍຕະຫຼາດຜູບໍ້ 

ລິໂພກ ແລະ ມອີດິທິພນົຕ່ໍເສດຖະກດິອື່ ນອກີດວ້ຍ. 

 ດາ້ນເຕັກໂນໂລຢີ 

ການນາໍເຕັກໂນໂລຢີມາໃຊໃ້ນກດິຈະການທາງຕະຫຼາດ ເປັນເຄື່ ອງມໃືໝທ່ີ່ນຍິມົນາໍມາໃຊເ້ຊ່ັນ: 

ການໂຄສະນາຜາ່ນອນິເຕເີນັດ, ການໃຊລ້ະບບົສານສນົເທດມາໃຊຈ້ດັການລະບບົເພ່ືອໃຫເ້ກດີຄວາມໄດ ້

ປຽບທາງການຕະຫຼາດຊວ່ຍໃນການປບັປງຸປ່ຽນແປງສນິຄາ້ ແລະ ບໍລິການເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມ 

ຕອ້ງການຂອງການຕະຫຼາດ. 

 ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 

ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍເປັນລກັສະນະຕາ່ງໆຂອງບກຸຄນົ ແລະ ພຶດຕກິາໍທ ົ່ວໄປຂອງ 

ບກຸຄນົທ່ີກາໍນດົຮບູແບບການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາກອນ ຜູທ່ີ້ມຮີບູແບບການດາໍລງົຊວີດິຄກືນັມກັມທີດັ 

ສະນະຄະຕ,ິ ຄາ່ນຍິມົ, ຄວາມສນົໃຈ, ຄວາມມກັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຄກືນັຊຶ່ ງເປັນສວ່ນສາໍຄນັ 

ໃນການແບງ່ສວ່ນຕະຫຼາດດາ້ນສນິຄາ້ ແລະ ບໍລິການ. ອກີທງັຄາ່ນຍິມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍກໍ່ມກີານ 

ປ່ຽນແປງຢູຕ່ະຫຼອດເວລາ. 
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 ດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ການເມອືງ 

ປດັໄຈນີຢູ້ໃ່ນການຄວບຄມຸສະຖາບນັຂອງລດັ, ການປ່ຽນແປງທາງກດົໝາຍ ແລະ ການເມອືງ 

ມຜີນົກະທບົຕ່ໍການຕດັສນິໃຈທາງຕະຫຼາດຢາ່ງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະການອອກກດົໝາຍກຽ່ວກບັ ກດົໝາຍ 

ທລຸະກດິອາດກໍ່ໃຫເ້ກດີການຄວບຄມຸຢາ່ງເຂັມ້ງວດອາດເຮັດໃຫເ້ກດີຕະຫຼາດໃໝ່ໆ  ແລະ ເຮັດໃຫມ້ຂໍີ ້

ໄດປ້ຽບເສຍປຽບທາງທລຸະກດິເປັນຕ ົນ້. 

 ດາ້ນການແຂງ່ຂນັ 

      ການວເິຄາະວາ່ໃຜຄຄືູແ່ຂງ່ຂນັ, ການຫາຈດຸອອ່ນ, ຈດຸແຂງຂອງຄູແ່ຂງ່ຂນັເປັນຢາ່ງໃດ ຊຶ່ ງຈະ 

ເຮັດໃຫຄ້າດການໄດວ້າ່ຄູແ່ຂງ່ຈະເຮັດຫຍງັໃນອະນາຄດົ ແລະ ວທີິທ່ີຈະຕອບໂຕປ້ະຕກິລິິຍາຂອງຄູແ່ຂງ່ 

ເປັນຢາ່ງໃດ. 

 

2.1.5 ທິດສະດກີານວາງແຜນຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດ 

 ການແບງ່ສວ່ນການຕະຫຼາດ 

ການແບງ່ສວ່ນການຕະຫຼາດ ໝາຍເຖງິ ການແບງ່ຕະຫຼາດລວມອອກເປັນຕະຫຼາດຍອ່ຍໆ, 

ຕະຫຼາດແຕລ່ະສວ່ນຈະປະກອບດວ້ຍລກູຄາ້ ຫືຼ ຜູບໍ້ລິໂພກມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ ຫືຼ ມລີກັສະນະຄກືນັ 

ໄວເ້ປັນກຸມ່ດຽວກນັ ແລວ້ຈຶ່ງເຮັດການເລືອກຕະຫຼາດສວ່ນແບງ່ນີຂ້ຶນ້ມາເປັນຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍໃນການ 

ດາໍເນນີງານການຕະຫຼາດ ໂດຍກາໍນ ົດົຍດຸທະສາດສວ່ນປະສມົການຕະຫຼາດທ່ີໄດວ້າງແຜນຂຶນ້ສາໍລບັ 

ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍນ ັນ້. 

ເນື່ອງຈາກທລຸະກດິບ່ໍສາມາດຈະດາໍເນນີທລຸະກດິໄດທ້ກຸຕະຫຼາດ ເພາະກຸມ່ຕະຫຼາດແຕລ່ະກຸມ່ມ ີ

ພຶດຕກິາໍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຕະຫຼາດແຕກຕາ່ງກນັ ຈຶ່ງຕອ້ງມກີານແບງ່ສວ່ນຕະຫຼາດ ແລະ ເລືອກ 

ຕະຫຼາດສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍສວ່ນຕະຫຼາດທ່ີທລຸະກດິມຄີວາມຊາໍນານທ່ີຈະຕອບສະໜອງຄວາມ 

ຕອ້ງການນ ັນ້ໄດ ້(ອງັຄະນາ ທາໍມາທິວດັ, 2005).	  

 ການກາໍນດົຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ (ການເລືອກຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ) 

ການກາໍນດົເປ້ົາໝາຍ ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີ ແລະ ເລືອກໜ່ຶງສວ່ນຕະຫຼາດຫືຼຫຼາຍກວາ່ເປັນ 

ເປ້ົາໝາຍ ຊຶ່ ງຕອ້ງພິຈາລະນາ 2 ປະການຄ:ື 

1. ການປະເມນີສວ່ນຕະຫຼາດເປັນການສກຶສາສວ່ນຕະຫຼາດ 

- ຂະໜາດ ແລະ ການຈະເລີນເຕບີໂຕເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດມຄີວາມສາໍພນັ 

ກບັຂະໜາດຂອງທລຸະກດິ ໂດຍທລຸະກດິຂະໜາດໃຫຍຈ່ະເລືອກຂະໜາດຕະຫຼາດໃຫຍ ່

ໃນຂະນະທ່ີທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍຈະເລືອກສວ່ນຕະຫຼາດຂະໜາດນອ້ຍ ເນື່ອງຈາກທລຸະ 

ກດິບ່ໍຕອ້ງໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຫຼາຍ ແລະ ບ່ໍຕອ້ງລງົທຶນສງູ. 
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- ຄວາມສາມາດໃນການຈງູໃຈໂຄງສາ້ງສວ່ນຕະຫຼາດ ເປັນການພິຈາລະນາວາ່ສວ່ນຕະ 

ຫຼາດນ ັນ້ສາມາດເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດໄດຫືຼ້ບ່ໍ. 

- ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຂອງທລຸະກດິ ໂດຍພິຈາລະນາວາ່ທລຸະກດິມທີກັສະ 

ແລະ ຊບັພະຍາກອນພຽງພໍຕ່ໍການດາໍເນນີໃນຕະຫຼາດສວ່ນນ ັນ້ໄດຫືຼ້ບ່ໍ.	  

2. ການເລືອກຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ 

ໂດຍຜາ່ນການພິຈາລະນາຈາກການປະເມນີສວ່ນຕະຫຼາດຂ ັນ້ຕ ົນ້ ຊຶ່ ງຈະໄດມ້ກີານພດັ 

ທະນາຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຕະຫຼາດທ່ີໄດເ້ລືອກໄວ ້ ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງມກີານພິ 

ຈາລະນາເຖງິຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງຕ່ໍຕະຫຼາດນ ັນ້ ໂດຍຄາໍນງຶເຖງິຊບັພະຍາກອນ 

ທ່ີທລຸະກດິມ.ີ 

 ການກາໍນດົຕາໍແໜງ່ຜະລິດຕະພນັ 

ໝາຍເຖງິການອອກແບບຜະລິດຕະພນັຂອງທລຸະກດິ ແລະ ພາບລກັຂອງສິ່ ງທ່ີນາໍ 

ສະເໜີເພ່ືອໃຫເ້ປັນຕາໍແໜງ່ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ຕາໍແໜງ່ໃນການແຂງ່ຂນັທ່ີແຕກຕາ່ງ 

ໃນຈດິໃຈຂອງລກູຄາ້ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ (ອງັຄະນາ ທາໍມາທິວດັ, 2005) 

 

2.1.6 ທິດສະດປີດັໄຈສວ່ນປະສມົທາງການຕະຫຼາດບໍລິການ 

ການວາງແຜນຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດ (Marketing Planning) ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ (ອງັຄະນາ 

ທາໍມາທິວດັ, 2005): 

1. ດາ້ນຜະລິດຕະພນັ (Product): ໝາຍເຖງິສນິຄາ້ຫືຼບໍລິການທ່ີຜູຂ້າຍສະເໜີຂາຍແກຜູ່ຊ້ື ້ ເພ່ືອ 

ຮຽກຮອ້ງຄວາມສນົໃຈ, ຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ເພ່ືອການອປຸະໂພກບໍລິໂພກ ຊຶ່ ງສາມາດ 

ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູຊ້ື ້ ເພ່ືອເຮັດໃຫຜ້ ູຊ້ືເ້ກດີຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຈາກການໃຊສ້ນິຄາ້ 

ແລະ ບໍລິການນ ັນ້. 

2. ດາ້ນລາຄາ (Price):  ໝາຍເຖງິ ມນູຄາ່ຂອງສນິຄາ້ ແລະ ບໍລິການໃນຮບູຂອງເງນິຕາທ່ີຈະ 

ຕອ້ງຈາ່ຍເພ່ືອໃຫໄ້ດສ້ນິຄາ້ ແລະ ບໍລິການມາຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕນົເອງ ໂດຍ 

ຈະຕອ້ງມກີານແລກປ່ຽນເກດີຂຶນ້ໂດຍຜູຊ້ື ້ແລະ ຜູຂ້າຍ. 

3. ສະຖານທ່ີ (Place): ໝາຍເຖງິ ໂຄງສາ້ງຂອງສະຖາບນັ ແລະ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີ 

ການເຄື່ ອນຍາ້ຍສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການຈາກຜູຜ້ະລິດໄປຍງັຜູບໍ້ລິໂພກໂດຍຜາ່ນຄນົກາງ 

ຫືຼບ່ໍກໍ່ໄດໃ້ນເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີທ່ີຜູບໍ້ລິໂພກຕອ້ງການ. 
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4. ການສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ (Promotion): ໝາຍເຖງິ ການຕດິຕ່ໍສື່ ສານໄປຍງັລກູຄາ້ຂອງນກັ 

ການຕະຫຼາດເພ່ືອແຈງ້ຂາ່ວສານ, ຊກັຊວນ ແລະ ຊກັຈງູໂນມ້ນາ້ວຈດິໃຈໃຫເ້ກດີການຊືສ້ນິຄາ້ 

ແລະ ການບໍລິການ 

5. ບກຸຄະລະກອນ (People): ໝາຍເຖງິ ພະນກັງານ, ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ ຊຶ່ ງໄດຈ້າກການຄດັເລືອກ 

ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຈງູໃຈພະນກັງານ, ພະນກັງານຄວນມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນການແກ ້

ບນັຫາຕາ່ງໆ ເຮັດໃຫຜູ້ໃ້ຊບໍ້ລິການເກດີຄວາມເພ່ິງພໍໃຈໃນການບໍລິການຫຼາຍຂຶນ້ແຕກຕາ່ງເໜືອ 

ຄູແ່ຂງ່. 

6. ຂະບວນການບໍລິການ (Process): ໝາຍເຖງິ ຂະບວນການໃຫບໍ້ລິການແກລ່ກູຄາ້ເປັນການ 

ສ ົ່ງມອບຄນຸະພາບໃນການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ເພ່ືອໃຫເ້ກດີຄວາມໄວວາ ແລະ ປະທບັໃຈລກູຄາ້. 

7. ການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜີລກັສະນະທາງກາຍະພາບ (Physical Evidence and Presentation): 

ໝາຍເຖງິ ເປັນການພດັທະນາຮບູແບບການໃຫບໍ້ລິການ ໂດຍການສາ້ງຄນຸະພາບລວມເພ່ືອສາ້ງ 

ຄນຸຄາ່ໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້.  

 

2.2  ການຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ທະນງົສນິ ແສງພະວງົ (2011) ໄດສ້ກຶສາກຽ່ວກບັການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບທາງການ 

ແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິໂຮງແຮມໃນເມອືງຈນັທະບລີູ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ໂດຍມຈີດຸປະສງົ 

ສກຶສາກຽ່ວກບັໄດສ້ກຶສາກຽ່ວກບັການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັ ຂອງທລຸະກດິໂຮງ 

ແຮມໃນເມອືງຈນັທະບລີູ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໂດຍຖເືອົາບນັດາໂຮງແຮມທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີ 

ທລຸະກດິ ຫືຼ ໃຫກ້ານບໍລິການຢູພ່າຍໃນຂອບເຂດ ເມອືງຈນັທະບລີູ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ຈຳນວນ 66 ແຫງ່. ການສກຶສາພບົວາ່ ປດັໄຈທ່ີຜູປ້ະກອບການເຄິ່ງໜ່ຶງຂອງຈາໍນວນດ ັງ່ກາ່ວ 

ເນັນ້ໃສຫຼ່າຍແມນ່ປດັໄຈຜະລິດຕະພນັ ຫືຼ ການບໍລິການໂດຍເນັນ້ໃສຫຼ່າຍດາ້ນ ການອອກແບບ-

ປະດບັປະດາຫອ້ງພກັໃຫສ້ວຍງາມ, ສະໜອງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ (ອນິເຕເີນັດ, ໂທລະ 

ສບັ, ພາຫະນະຮບັໃຊ)້ ແລະ ມທ່ີີຕ ັງ້ໂຮງແຮມທ່ີດ.ີ ພອ້ມກນັນ ັນ້, ປດັໄຈການກາໍນດົລາຄາ ຜູ ້

ປະກອບການກໍ່ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສາໍຄນັຫຼາຍຄກືນັເປັນຕ ົນ້ແມນ່ມສີວ່ນຫຸຼດພິເສດ ສາໍລບັລກູຄາ້ຂາປະ 

ຈາໍ, ມສີວ່ນຫຸຼດເມ ື່ອລກູຄາ້ມານາໍກນັເປັນກຸມ່ເກນີ 10ຄນົ ແລະ ມສີວ່ນຫຸຼດຖາ້ລກູຄາ້ພກັຫຼາຍຄນື. 

ອງັຄະນາ ທາໍມາທິວດັ (2005) ໄດສ້ກຶສາກຽ່ວກບັຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດຂອງ ຜູປ້ະ 

ກອບການຫໍພກັໃນເຂດສເຸທບ ແຂວງຊຽງໃໝ ່ ໂດຍການເກບັຂໍມ້ນູຈາກປະຊາກອນ ປະມານ 

125 ຄນົ. ໂດຍສາມາດເກບັແບບສອບຖາມໄດທ້ງັໝດົຈາໍນວນ 108 ຄນົ, ມ ີ 2 ຄນົທ່ີເລີກ 

ກດິຈະການ ແລະ ບ່ໍໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ື 15 ຄນົ ແລະ ເຮັດການວເິຄາະໂດຍໃຊສ້ະຖຕິແິບບ 
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ພນັລະນາໂດຍຄາ່ສະຖຕິທ່ີິໃຊຄ້:ື ຄວາມຖີ່ , ຄາ່ເປີເຊັນ ແລະ ຄາ່ສະເລຍ່ຜນົການສກຶສາພບົວາ່: 

ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສວ່ນໃຫຍເ່ປັນເພດຍງິ ອາຍ ຸ 31-40 ປີ. ມສີະຖານະພາບເປັນຜູລ້ງົທຶນ 

ຫໍພກັໂດຍມຂໍີມ້ນູຂອງກດິຈະການໄດແ້ກ ່ຫໍພກັສວ່ນໃຫຍມ່ກີານປະກອບກດິຈະການ ໃນຮບູແບບ 

ເຈົາ້ຂອງຄນົດຽວ, ໂດຍແຫຼງ່ເງນິທຶນທ່ີໃຊໄ້ດແ້ກ:່ ເງນິອອມຂອງເຈົາ້ຂອງກດິຈະການ ມໄີລຍະ 

ດາໍເນນີການ 1-4 ປີ, ມລີກັສະນະເປັນຫໍພກັລວມ ຈາໍນວນຫອ້ງພກັ 10-40 ຫອ້ງ, ມສີະເພາະ 

ຫອ້ງພດັລມົລາຄາເຊ່ົາໂດຍສະເລຍ່ 1001-1500ບາດຕ່ໍເດອືນ. ມອີດັຕາເຂ້ົາພກັຫຼາຍກວາ່ 70% 

ມອີດັຕາການເຂ້ົາພກັຄງົທ່ີ. ຈດຸເດ່ັນຂອງທລຸະກດິໄດແ້ກ:່ ພາບພດົຂອງຫໍພກັດ,ີ ປອດໄພ, 

ສະອາດຮອງລງົມາໄດແ້ກກ່ານມກີານດແູລສອ້ມແປງອປຸະກອນໃນຫອ້ງຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ ແລະ 

ທ່ີຕ ັງ້ໃກບ້ອ່ນເຮັດວຽກ ຫືຼ ສະຖານທ່ີສກຶສາ. ວດັຖປຸະສງົດາ້ນການຕະຫຼາດໄດແ້ກກ່ານເພ່ີມ 

ອດັຕາການເຂ້ົາພກັດາ້ນຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດພບົວາ່ ຜູປ້ະກອບການຫໍພກັສວ່ນໃຫຍມ່ ີ ການ 

ແບງ່ກຸມ່ລກູຄາ້ຫຼກັໄດແ້ກ:່ ນກັສກຶສາທ່ີມລີະດບັຖານະປານກາງໂດຍມຍີດຸທະສາດດາ້ນການ 

ກາໍນດົຕາໍແໜງ່ຜະລິດຕະພນັທ່ີການເປັນຫໍພກັລະດບັຄນຸນະພາບປານກາງ, ໃນລາຄາປານກາງ 

ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກຸມ່ລກູຄາ້ເປ້ົາໝາຍ. ຍດຸທະສາດສວ່ນປະສມົການຕະຫຼາດບໍລິການທ່ີຜູ ້

ປະກອບການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັໃນລະດບັຫຼາຍຄ:ື ຍດຸທະສາດດາ້ນລາຄາ,ຍດຸທະສາດສະຖານທ່ີຕ ັງ້, 

ຍດຸທະສາດບກຸຄະລະກອນ ແລະ ຍດຸທະສາດການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜີລກັສະນະທາງກາຍະ 

ພາບ ແລະ ຍດຸທະສາດທ່ີຜູປ້ະກອບການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັໃນລະດບັປານກາງຄ:ື ຍດຸທະສາດ 

ດາ້ນຜະລິດຕະພນັ, ຍດຸທະສາດສ ົ່ງເສມີດາ້ນການຕະຫຼາດ ແລະ ຍດຸທະສາດຂະບວນການ 

ບໍລິການ. ສິ່ ງທ່ີຜູປ້ະກອບການຄດິວາ່ເປັນສາເຫດຂອງການຍາ້ຍຫໍພກັຂອງລກູຄາ້ສວ່ນໃຫຍຄ່:ື 

ຍາ້ຍຕາມໝູ,່ ບນັຫາທ່ີພບົຈາກການດາໍເນນີກດິຈະການຄ:ື ຜູເ້ຊ່ົາຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາບ່ໍກງົຕາມເວລາ, 

ຜູປ້ະກອບການຄດິວາ່ທລຸະກດິຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດມາຈາກລາຄາທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ວທີິການ 

ປບັປງຸຫໍພກັເມ ື່ອຈາໍນວນລກູຄາ້ຫຸຼດລງົຄ:ື ການປບັປງຸສະຖານທ່ີໃຫສ້ະອາດໜາ້ຢູ.່ 

ສສີລຸາດ ແກວ້ຄາໍພນັ (2012) ໄດສ້ກຶສາກຽ່ວກບັ ການສກຶສາບນັຫາ ແລະ ການຈດັ 

ການແບບຍດຸທະສາດເພ່ືອສາ້ງໂອກາດໃນການປະກອບທລຸະກດິ, ກລໍະນສີກຶສາ ຫໍພກັສທຸາລດັ. 

ໂດຍມຈີດຸປະສງົແມນ່ 1) ເພ່ືອສກຶສາສະພາບແວດລອ້ມທົ່ວໄປຂອງທ່ີຕ ັງ້ ແລະ ບອ່ນການຄາ້ 

ບໍລິເວນຫໍພກັສທຸາລດັ ແລະ ພ້ືນທ່ີໂດຍອອ້ມຮອບທລຸະກດິຫໍພກັສທຸາລດັ. 2) ເພ່ືອວເິຄາະ ແລະ 

ກາໍນດົແນວທາງຍດຸທະສາດທາງການຕະຫຼາດຂອງຫໍພກັສທຸາລດັ ແລະ ພ້ືນທ່ີໃຫເ້ຊ່ົາ. 3) ເພ່ືອ 

ສກຶສາເຖງິແນວທາງໃນການນາໍແຜນຍດຸທະສາດເພ່ືອນາໍມາສູກ່ານປະຕບິດັການແບບຍດຸທະສາດ 

ຂອງຫໍພກັສທຸາລດັ ແລະ ພ້ືນທ່ີໃຫເ້ຊ່ົາ. ໂດຍການເກບັກາໍຂໍມ້ນູປະຖມົຍະພມູຈາກການສາໍພາດ 

ເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິກຽ່ວກບັແນວທາງການບໍລິຫານງານໃນທລຸະກດິ ແລະ ກຸມ່ລກູຄາ້ອກີ 3 ທາ່ນ 
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ເຊິ່ ງມເີນືອ້ຫາກຽ່ວກບັພຶດຕກິາໍການຕດັສນິໃຈເລືອກເຊ່ົາທ່ີພກັອາໄສວາ່ມ ີ ປດັໄຈໃດແດທ່ີ່ສ ົ່ງຜນົ 

ຕ່ໍການຕດັສນິໃຈເຂ້ົາພກັອາໄສລວມເຖງິ ຂໍມ້ນູທຕຸຍິະພມູຈາກຂໍມ້ນູການວເິຄາະເຖງິສະພາບປດັ 

ໄຈພາຍນອກຕາ່ງໆທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍທລຸະກດິລວມເຖງິບດົວໄິຈກຽ່ວກບັ ການສາໍຫຼວດກຸມ່ຕວົຢາ່ງ 

ພຶດຕກິາໍການເລືອກທ່ີພກັອາໄສຂອງລກູຄາ້ ເພ່ືອນາໍຂໍມ້ນູເຫ່ົຼານີມ້າປຽບທຽບວເິຄາະເຖງິໂອກາດ 

ແລະ ວາງຍດຸທະສາດໃຫແ້ກ:່ ທລຸະກດິເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມໄດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັຫຼາຍຍິ່ ງຂຶນ້. 

ຈາກການສກຶສາພບົວາ່ສາເຫດທ່ີຜູເ້ຊ່ົາຫຸຼດລງົ ເນື່ອງຈາກທລຸະກດິຍງັຂາດປະຊາສາໍພນັໃຫແ້ກ:່ 

ລກູຄາ້ໄດຮ້ບັຮູກ້ຽ່ວກບັ ທລຸະກດິຮວ່ມເຖງິສະພາບອາຄານມລີກັສະນະຄອືາຄານຕກຶແຖວທົ່ວໄປ 

ແລະ ບ່ໍມຄີວາມດງຶດດູໃຈໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ ແລະ ສະພາບການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິປ່ຽນໄປ, 

ລກູຄາ້ມທີາງເລືອກຫຼາຍຂຶນ້. ເນື່ອງຈາກປດັຈບຸນັນີມ້ທີລຸະກດິທ່ີພກັອາໄສໃຫເ້ຊ່ົາເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງເຮັດການສກຶສາເຖງິຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນແຕລ່ະທາງເລືອກ ເພ່ືອທ່ີສາມາດທ່ີຈະເພ່ີມ 

ຄນຸຄາ່ໃນສິ່ ງຕາ່ງໆ ໃຫແ້ກທ່ລຸະກດິໂດຍພບົວາ່ສິ່ ງທ່ີດທ່ີີສດຸແມນ່ຈະເປັນໄປໄດໃ້ນການດາໍເນນີ 

ທລຸະກດິໃນໄລຍະສ ັນ້ໄດແ້ກກ່ານຈດັການປບັປງຸປ່ຽນຮບູແບບພາຍໃນອາຄານ, ລວມເຖງິຫອ້ງ 

ພກັທກຸໆຫອ້ງທກຸໆຂະໜາດໂດຍຈະຕອ້ງມກີານມຸງ້ເນັນ້ໃນເລ່ືອງຂອງ ການສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງ 

ໂດຍຕ ັງ້ຢູເ່ທິງພ້ືນຖານຂອງພາບລກັສະນະທ່ີສື່ ເຖງິຄວາມມສີະໄຕລໃ໌ນທລຸະກດິ ຊຶ່ ງຈະເຮັດໃຫ ້

ສາມາດກາໍນດົລາຄາຄາ່ເຊ່ົາທ່ີສງູຂຶນ້ໄດ ້ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄນຸນະພາບທ່ີທາງທລຸະກດິ ໄດ ້

ມອບໃຫລ້ກູຄາ້ຕະຫຼອດຈນົຍງັສາມາດຮກັສາຖານລກູຄາ້ເກົ່ າ ແລະ ສາ້ງຄຸນ່ຄາ່ໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ 

ໃໝໄ່ດ,້ ລວມເຖງິແນວທາງຂອງເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິທ່ີຕອ້ງການຈະຂະຫຍາຍທລຸະກດິທ່ີແຕກຕາ່ງ 

ໄປຈາກເກົ່ າເພ່ືອທ່ີຈະສາ້ງໂອກາດໃນການປະກອບທລຸະກດິໃຫມ້ລີາຍໄດເ້ພ່ີມຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ໃຊ ້

ພ້ືນທ່ີທ່ີມຢີູໃ່ຫເ້ກດີປະໂຫຍດຢາ່ງສງູສດຸ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໃນ 

ແຕລ່ະຮບູແບບໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ໄດ.້ 

ຊະພິນ ສມົພງົ, ປະທານພອນ ໂສພາຈດິວດັທະນະ (2013) ໄດສ້ກຶສາກຽ່ວກບັ ການ 

ສກຶສາບນັຫາ ແລະ ກາໍນດົຍດຸທະສາດເພ່ືອເພ່ີມລາຍໄດຂ້ອງທລຸະກດິອາພາດເມນ້ໃຫເ້ຊ່ົາ 

ກລໍະນສີກຶສາທະວສີມົບດັອາພາດເມນ້.  ໂດຍມຈີດຸປະສງົແມນ່ເພ່ືອສກຶສາບນັຫາ ແລະ ກາໍນດົ 

ຍດຸທະສາດເພ່ືອເພ່ີມລາຍໄດຂ້ອງທລຸະກດິອາພາດເມນ້ໃຫເ້ຊ່ົາ. ຈາກການສກຶສາພບົວາ່ ສາເຫດ 

ທ່ີຈາໍນວນຜູເ້ຊ່ົາຫຸຼດລງົສບືເນື່ອງມາຈາກບນັຫາໃນ 2 ສວ່ນດວ້ຍກນັຄ:ື ພາຍໃນອງົກອນເຊ່ັນ: 

ສະພາບທ່ີເຊ່ົາພກັພາອາໄສເຊື່ ອມໂຊມຕາມການເວລາ, ເຮັດໃຫບ່ໍ້ໜາ້ຢູ,່ ບ່ໍດງຶດດູຈດິໃຈກຸມ່ 

ລກູຄາ້ໃໝ່ໆ , ເລ່ືອງບອ່ນຈອດລດົບ່ໍພຽງພໍເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ບ່ໍສະດວກ ປະກອບພາວະກບັການ 

ແຂງ່ຂນັໃນພ້ືນທ່ີເປັນໄປຢາ່ງຮນຸແຮງ ໂດຍສະເພາະການແຂງ່ຂນັດາ້ນລາຄາ ເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ມ ີ

ທາງເລືອກຫຼາຍ, ຍາ້ຍທ່ີພກັເລ້ືອຍໂດຍເລືອກຜູປ້ະກອບການທ່ີຕ ັງ້ລາຄາຖກືກວາ່. ຈາກຂໍມ້ນູນາໍ 
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ມາວເິຄາະສະພາບແວດລອມພາບນອກ, ພາຍໃນ, ສະພາບການແຂງ່ຂນັ, ໃນອດຸສະຫະກາໍ, 

ປະກອບການເຮັດວໄິຈສກຶສາຜູບໍ້ລິໂພກ ຈຶ່ງໄດສ້ະເໜີແນວທາງເລືອກຮບູແບບຍດຸທະສາດທ່ີຈະ 

ສາມາດເພ່ີມຄນຸຄາ່ໃຫທ້ລຸະກດິໄດ ້ 3 ແນວທາງຄ:ື ການແຂງ່ຂນັໃນທລຸະກດິອາພາດເມນ້ໃຫ ້

ເຊ່ົາໃນຮບູແບບຫອ້ງພກັແບບຄອບຄວົ, ສາ້ງທາງເລືອກໃໝໂ່ດຍເຮັດທລຸະກດິໃຫເ້ຊ່ົາສະຖານທ່ີ 

ເຮັດສະຖາບນັກວດວຊິາ (ຮຽນເພ້ີມ), ສາ້ງທາງເລືອກໃໝໂ່ດຍເຮັດທລຸະກດິສດັລຽ້ງຄບົວງົຈອນ. 

ຈາກການພິຈາລະນາຜນົຕອບແທນການລງົທຶນ, ການໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກຊບັພະຍາກອນທ່ີມຢີູໃ່ຫ ້

ເກດີປະໂຫຍດຫຼາຍທ່ີສດຸປະກອບກບັພິຈາລະນາ ໂອກາດທາງທລຸະກດິໃນແຕລ່ະທາງເລືອກ 

ພບົວາ່ ການແຂງ່ຂນັໃນທລຸະກດິອາພາດເມນ້ໃຫເ້ຊ່ົາໃນຮບູແບບຫອ້ງພກັແບບຄອບຄວົ ເປັນ 

ແນວທາງທ່ີເໝາະສມົໂດຍໃຊຍ້ດຸທະສາດອອກໄປສູຕ່ະຫຼາດໃໝ,່ ບ່ໍແຂງ່ຂນັໃນຕະຫຼາດເກົ່ າໂດຍ 

ການສາ້ງຄນຸຄາ່ ແລະ ເພ່ີມມນູຄາ່ໃຫກ້ບັອງົກອນພອ້ມໆກບັການຈດັຂໍດ້ອ້ຍໄປພອ້ມກນັ. 
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ບດົທີ 3  

ວທີິການສກຶສາ 
 

3.1  ໂຄງສາ້ງຂອງການສກຶສາ 

ການສກຶສາຄ ັງ້ນີເ້ປັນການສກຶສາລກັສະນະແບບສາໍຫຼວດຄ ົນ້ຄວາ້ (Survey Research) ໂດຍໃຊ ້

ສະຖຕິພິນັລະນາ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູດວ້ຍວທີິການແຈກແບບສອບຖາມໃຫກຸ້ມ່ຕວົຢາ່ງ ເພ່ືອສກຶສາປດັໄຈ 

ການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານທ່ີຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີທລຸະກດິ ການບໍລິການຫອ້ງພກັ ໂດຍ 

ການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ ຢູໃ່ນຂອບເຂດ ເມອືງໄຊທານ ີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໂດຍໃຊແ້ບບສອບຖາມໃນການເກບັກາໍ ແລະ ລວບລວມຂໍມ້ນູໃນການຄ ົນ້ຫາ 

ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງປດັໄຈຕາ່ງໆ ທ່ີເຮັດໃຫທ້ລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາປະສບົຜນົສາໍເລັດທາງການ 

ແຂງ່ຂນັຕາ່ງໆຊຶ່ ງລາຍລະອຽດ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນຂອງການສກຶສາມດີ ັງ່ໃນຮບູພາບລຸມ່ນີ:້ 

   

ຕາຕະລາງທີ 3.1: ຮບູພາບຂ ັນ້ຕອນຂອງການສກຶສາ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  ສະຖານທ່ີ, ປະຊາກອນ ແລະ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງ 

3.2.1 ສະຖານທ່ີ: ເປ້ົາໝາຍໃນການສກຶສານີ ້ ແມນ່ຂອບເຂດອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 

ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

 

ກ ານ ດ ແລະ ເລ ອກກ  ມຕ ວຢ າງ 

ນ າໃຊ ແບບສອບຖາມເພ  ອລ ງເກ ບກ າຂ  ມ ນຈາກກ  ມຕ ວຢ າງ 

ວ ເຄາະຂ  ມ ນດ ວຍການນ າໃຊ ໂປຣແກມ SPSS 

ສະຫ  ບຜ ນທ  ໄດ ຮ ບ 
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3.2.2 ປະຊາກອນ  

ປະຊາກອນໃນການສກຶສາ ແມນ່ຈາກຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິ ຫືຼ ຕາງໜາ້ຜູປ້ະກອບການ 

ທລຸະກດິທ່ີລງົທຶນຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາໂດຍກງົໃນ 4 ບາ້ນເປ້ົາໝາຍຄ:ື ບາ້ນດງົໂດກ, ບາ້ນໜອງວຽງຄາໍ, 

ບາ້ນຕານມໄີຊ ແລະ ບາ້ນສະພງັເມກິ, ເມອືງໄຊທານ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ທ່ີໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນ 

ວສິະຫະກດິຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 

 

3.2.3 ກຸມ່ຕວົຢາ່ງ 

ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູເພ່ືອມາສກຶສາໃນຄ ັງ້ນີ ້ ແມນ່ເກບັກາໍຈາກຜູປ້ະກອບການຂອງທລຸະກດິຫອ້ງ 

ແຖວໃຫເ້ຊ່ົາໂດຍກງົ ໃນຈາໍນວນຫອ້ງແຖວທ່ີກາໍລງັເປີດໃຫກ້ານບໍລິການຢູພ່າຍໃນອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະ 

ຍາໄລແຫງ່ຊາດ, ເມອືງໄຊທານ ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຊຶ່ ງມທີງັໝດົ 267 ແຫງ່ ແລະ ໄດກ້າໍນດົເອົາ 

ໝດົທກຸຫອ້ງແຖວໃນຈາໍນວນດ ັງ່ກາ່ວ. ໂດຍຜູຂ້ຽນໄດໄ້ປສາໍພາດຕວົຈງິກບັກຸມ່ເປ້ົາໝາຍດວ້ຍຕນົເອງ. 

ຕາຕະລາງທີ 3.2: ຈຳນວນຫອ້ງແຖວໃນ 4 ບາ້ນຂອງການສກຶສາ  

ລາໍດບັ ຊື່ ບາ້ນ ຈາໍນວນຫອ້ງແຖວ (ແຫງ່) 

1 ບາ້ນດງົໂດກ 108 

2 ບາ້ນໜອງວຽງຄາໍ 53 

3 ບາ້ນຕານມໄີຊ 68 

4 ບາ້ນສະພງັເມກິ 38 

ລວມທງັໝດົ: 267 

 

3.3 ຕວົປ່ຽນ 

ໃນການວໄິຈຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ສກຶສາຈາກ 2 ຕວົປ່ຽນຄ:ື ຕວົປ່ຽນອດິສະຫຼະ ແລະ ຕວົປ່ຽນຕາມເຊິ່ ງ 

ລາຍລະອຽດມດີ ັງ່ນີ:້ 

ຕວົປ່ຽນອດິສະຫຼະ: 

- ປດັໄຈສວ່ນບກຸຄນົຂອງເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູບໍ້ລິຫານຫອ້ງແຖວ, ເຊິ່ ງໄດແ້ກ:່ ເພດ, ອາຍ,ຸ 

ອາຊບີ, ລະດບັການສກຶສາ, ລາຍໄດ ້ແລະ ປະເພດຂອງການລງົທຶນ. 

- ປດັໄຈສິ່ ງແວດລອ້ມພາຍນອກຂອງທລຸະກດິ.    

- ການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດ. 

ຕວົປ່ຽນຕາມ:  

- ການສາ້ງຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ 
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3.4  ການສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການສກຶສາ 

ເຄື່ ອງມທ່ີືໃຊເ້ຂ້ົາໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ຂອງການສກຶສາຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ແບບສອບຖາມທ່ີສາ້ງຂຶນ້, 

ໂດຍແບງ່ອອກເປັນ 4 ພາກສວ່ນຄ:ື 

ພາກທີ 1: ການວເິຄາະຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູປ້ະກອບການ ແລະ ກດິຈະການປະກອບດວ້ຍ: ເພດ, 

ອາຍ,ຸ ອາຊບີ, ທ່ີຕ ັງ້, ປະເພດກດິຈະການ, ແຫຼງ່ເງນິທຶນທ່ີໃຊໃ້ນທລຸະກດິ, ຈາໍນວນປີທ່ີໃຫບໍ້ລິການ, 

ປະເພດຫອ້ງພກັ, ຈາໍນວນຫອ້ງແຖວ, ຮບູແບບຫອ້ງແຖວ, ລາຄາຫອ້ງແຖວໂດຍສະເລຍ່, ອດັຕາ 

ເຂ້ົາພກັ ແລະ ການປ່ຽນແປງອດັຕາເຂ້ົາພກັ. 

ພາກທີ 2: ການວເິຄາະປດັໄຈແວດລອ້ມພາຍນອກທລຸະກດິ ໂອກາດ ແລະ ອປຸະສກັຂອງ 

ທລຸະກດິປະກອບດວ້ຍ ຄວາມຄດິເຫັນຂອງຜູປ້ະກອບການຕ່ໍປດັໄຈດາ້ນຕາ່ງໆ ໄດແ້ກ:່ (1) ປດັໄຈ 

ດາ້ນເສດຖະກດິໄດແ້ກ ່ ລາຍໄດພ້ະນກັງານຕ່ໍຄວົເຮອືນ, ດອກເບຍ້ເງນິກູ,້ ລາຄານ ໍາ້ມນັ, ລາຄາອປຸະ 

ກອນ ແລະ ວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ. (2) ປດັໄຈດາ້ນເຕັກໂນໂລຢີໄດແ້ກ:່ ການມກີານໂຄສະນາ ຜາ່ນອນິ 

ເຕເີນັດ, ການຈອງ ແລະ ການຈາ່ຍຄາ່ຫອ້ງພກັຜາ່ນອນິເຕເີນັດ, ການໃຊລ້ະບບົຜາ່ນເຂ້ົາ-ອອກອາຄານ 

ດວ້ຍບດັ. (3) ປດັໄຈດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍໄດແ້ກ ່ ຄາ່ນຍິມົໃນການພກັຫອ້ງແຖວນອກ 

ມະຫາວທິະຍາໄລ, ຄາ່ນຍິມົຂອງການຄບົໝູ,່ ການມສີວ່ນຮວ່ມຕດັສນິໃຈຂອງຜູປ້ກົຄອງ, ການໃຫ ້

ຄວາມຮວ່ມມກືບັຊຸມຊນົ. (4) ປດັໄຈດາ້ນການເມອືງໄດແ້ກ:່ ກດົໝາຍຄວບຄມຸ ແລະ ຈດັລະບຽບ 

ຫອ້ງແຖວ, ມາດຕະການຈດັເກບັພາສລີາຍໄດ,້ ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ. (5) ປດັໄຈດາ້ນ 

ການແຂງ່ຂນັໄດແ້ກ:່ ຈາໍນວນຫອ້ງແຖວເພ່ີມຂຶນ້, ການຮບັນກັສກຶສາເພ່ີມຂອງສະຖາບນັການສກຶສາ, 

ຈາໍນວນສະຖາບນັການສກຶສາທ່ີເພ່ີມຂຶນ້, ລວມທງັຄວາມຄດິເຫັນຕ່ໍຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອອ່ນຂອງ 

ກດິຈະການ. 

ພາກທີ 3: ການວເິຄາະກຽ່ວກບັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດໄດແ້ກ:່ ການກາໍນດົກຸມ່ 

ເປ້ົາໝາຍ, ການກາໍນດົວດັຖປຸະສງົ, ປດັໄຈແຫງ່ຄວາມສາໍເລັດ ແລະ ສວ່ນປະສມົທາງການຕະຫຼາດ 

ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ປດັໄຈດາ້ນຜະລິດຕະພນັ, ປດັໄຈດາ້ນລາຄາ, ປດັໄຈດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້, ປດັໄຈດາ້ນ 

ສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ, ປດັໄຈດາ້ນບກຸຄະລະກອນ, ປດັໄຈດາ້ນຂະບວນການບໍລິການ, ປດັໄຈດາ້ນ 

ການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜີລກັສະນະທາງກາຍະພາບ. 

ພາກທີ 4: ການວເິຄາະບນັຫາ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະໄດແ້ກ:່ ສາເຫດການຍາ້ຍຫອ້ງແຖວ, 

ບນັຫາທ່ີພບົປດັໄຈທ່ີເຮັດໃຫທ້ລຸະກດິຫອ້ງແຖວປະສບົຜນົສາໍເລັດ ແລະ ວທີິການປບັປງຸຫອ້ງແຖວເມ ື່ອ 

ລກູຄາ້ຫຸຼດລງົ. 
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3.5  ຂໍມ້ນູ ແລະ ວທີິການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 

3.5.1 ຂໍມ້ນູ 

ຂໍມ້ນູທ່ີນາໍມາໃຊໃ້ນການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ບດົນີ ້ ແມນ່ໄດແ້ບງ່ອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ:ື ຂໍມ້ນູ 

ປະຖມົພມູ ແລະ ຂໍມ້ນູທຕຸຍິະພມູ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດ ັງ່ນີ:້ 

a) ຂໍມ້ນູປະຖມົພມູ (Primary data): ເປັນຂໍມ້ນູທ່ີລວບລວມໄດຈ້າກການແຈກແບບສອບຖາມ 

ຂອງຜູປ້ະກອບການທ່ີເຮັດທລຸະກດິຫອ້ງແຖວ ໃນຂອບເຂດອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ.  

 

3.5.2 ວທີິການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ  

ການສກຶສາໃນຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດນ້າໍໃຊແ້ບບສອບຖາມຖາມ ແລະ ບນັທຶກເອງ ແລະ 

ໃຊວ້ທີິສາໍພາດຜູປ້ະກອບການທ່ີເຮັດທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາໃນຂອບເຂດອອ້ມຂາ້ງ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

ແຫງ່ຊາດ, ເມອືງ ໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ສາໍພາດການຈດັຕ ັງ້ລະດບັຂ ັນ້ບາ້ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັການຕດິຕາມການດາໍເນນີກດິຈະການຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາທ່ີກຽ່ວ 

ຂອ້ງ.  

ຕາຕະລາງ 3.5: ແຜນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ປະຕບິດັຕວົຈງິ 

ລ/ດ ແຜນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ເລ່ີມວນັທີ 1/03/2014-30/03/2014 

1 1 2 7 8 9 15 16 22 23 29 30 ລວມ 

2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17 267 

 ການເກບັກາໍຕວົຈງິ 1/03/2014-30/03/2014 

1 1 2 7 8 9 15 16 22 23 29 30 ລວມ 

2 10 15 18 20 24 26 26 27 25 25 19 235 

 

3.6  ການວເິຄາະຂໍມ້ນູ 

ຫຼງັຈາກເກບັກາໍຂໍມ້ນູໄດກ້ວດສອບຄວາມຖກືຕອ້ງແລະທບົທວນຂໍມ້ນູ, ຈາກນ ັນ້ໄດປ້້ອນຂໍມ້ນູ 

ເຂ້ົາຄອມພິວເຕີໂ້ປຣແກຣມສາໍເລັດຮບູ SPSS ວເິຄາະໂດຍໃຊສ້ະຖຕິພິນັລະນາ, ເພ່ືອຫາຄວາມຖີ່ 

ເປັນເປີເຊັນ. 

ສວ່ນຄາໍຖາມແບບໃຫຄ້ະແນນໂດຍຕ ັງ້ຄາໍຖາມ ແລວ້ໃຫເ້ລືອກ 5 ລະດບັ ຄວາມຄດິເຫັນແມນ່ 

ໂດຍການວດັລະດບັຄວາມສາໍຄນັຂອງປດັໄຈຕາ່ງໆໃຊຕ້າມວທີິຂອງລິກເກດິ (Likert Rating Scale) 

(ສນິຈາຣ,ຸ 2007:77), ແຕລ່ະຄາໍຖາມຈະມ ີ 5 ຄະແນນຄວາມສາໍຄນັ ເລ່ີມຈາກ 1 ເປັນ ຄະແນນທ່ີມ ີ

ຄວາມສາໍຄນັໜອ້ຍທ່ີສດຸ ເຖງິ 5 ເປັນຄະແນນທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍທ່ີສດຸ, ເປນັຂອບເຂດການແປ 
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ຄວາມໝາຍ ເພ່ືອຈດັລະດບັຄວາມສາໍຄນັຂອງການເນັນ້ໃສເ່ພ່ືອສາ້ງຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັເປັນ 

ໄປຕາມຊວ່ງຄະແນນສະເລຍ່ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

ຄະແນນສະເລຍ່        ແປຄວາມໝາຍ 

4.21-5.00             ປດັໄຈທ່ີເນັນ້ໃສເ່ພ່ືອສາ້ງຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັໃນລະດບັຫຼາຍທ່ີສດຸ 

3.41-4.20             ປດັໄຈທ່ີເນັນ້ໃສເ່ພ່ືອສາ້ງຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັໃນລະດບັຫຼາຍ 

2.61-3.40             ປດັໄຈທ່ີເນັນ້ໃສເ່ພ່ືອສາ້ງຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັໃນລະດບັປານກາງ 

1.81-2.60             ປດັໄຈທ່ີເນັນ້ໃສເ່ພ່ືອສາ້ງຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັໃນລະດບັໜອ້ຍ 

1.00-1.80             ປດັໄຈທ່ີເນັນ້ໃສເ່ພ່ືອສາ້ງຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັໃນລະດບັໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

 

ການທດົສອບສມົມດຸຖານໄດໃ້ຊວ້ທີິທ່ີເຮັດໃຫນ້ ໍາ້ໜກັປດັໄຈຂອງຕວົປ່ຽນມຄີາ່ສງູຂຶນ້ ແລະ ຈະ 

ພິຈາລະນາຈາກຄາ່ນ ໍາ້ໜກັປດັໄຈຂອງຕວົປ່ຽນທ່ີມຄີາ່ສງູສດຸເທ່ົານ ັນ້. 

ຂໍສ້ະຫຸຼບທ່ີໄດຈ້ະນາໍໄປສູກ່ານນາໍສະເໜີລາຍງານຜນົການຄ ົນ້ຄວາ້ ໃນຮບູແບບຂອງການບນັຍາຍ 

ແບບການພນັລະນາວເິຄາະ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

22	  

ບດົທີ 4 

ຜນົການສກຶສາ 
 

ການຄ ົນ້ຄວາ້ໃນຫວົຂໍ ້ “ການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ 

ໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, ວທິະຍາເຂດດງົໂດກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ກລໍະນ ີ

ສກຶສາ: ບາ້ນດງົໂດກ, ໜອງວຽງຄາໍ, ຕານມໄີຊ ແລະ ສະພງັເມກິ” ໄດມ້ກີານລງົໄປສອບຖາມຜູ ້

ປະກອບການ ຈາກແບບສອບຖາມທງັໝດົ  267 ແບບຟອມ, ແຕເ່ກບັໄດຕ້ວົຈງິພຽງ 235 ແບບຟອມ, 

ຍອ້ນບ່ໍໄດຮ້ບັຄວາມຮວ່ມມນືາໍຜູປ້ະກອບການ ແລະ ບາງຈາໍນວນໄດຍ້ກົເລີກການເຮັດທລຸະກດິດ ັງ່ກາ່ວ 

ໄປແລວ້; ເຊິ່ ງໃນແບບສອບຖາມນາໍສະເໜີວເິຄາະຂໍມ້ນູ ໂດຍແບງ່ອອກເປັນ 4 ພາກສວ່ນດ ັງ່ນີ:້ 

ສວ່ນທີ1: ເປັນແບບສອບຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ. 

ສວ່ນທີ2: ເປັນແບບສອບຖາມກຽ່ວກບັປດັໄຈສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກທລຸະກດິໂອກາດ ແລະ ອປຸະ 

ສກັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ.    

ສວ່ນທີ3:  ເປັນແບບສອບຖາມກຽ່ວກບັຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດ. 

ສວ່ນທີ4:  ເປັນແບບສອບຖາມກຽ່ວກບັບນັຫາ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະຂອງຜູປ້ະກອບການຫອ້ງແຖວ. 

 

4.1 ສະພາບທົ່ວໄປຂອງຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິຫອ້ງແຖວ 

 ຕາມຂໍມ້ນູທ່ີໄດມ້າຄາໍນວນຫາຄາ່ສະຖຕິພ້ືິນຖານໄດແ້ກ ່ ຄາ່ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄາ່ສວ່ນຮອ້ຍ ເພ່ືອ 

ອະທິບາຍຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ປະກອບມ:ີ ເພດ, ອາຍ,ຸ ອາຊບີ, ລະດບັການ ສກຶສາ 

ແລະ ລາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍປີ ດ ັງ່ນີ:້ 

 

4.1.1 ຂໍມ້ນູຂອງຜູປ້ະກອບການ 

ຕາຕະລາງ 4.1 ເຫັນວາ່ ກຸມ່ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມນ ັນ້ສວ່ນຫຼາຍເປັນເພດຊາຍ ມຈີາໍນວນ 133 ຄນົ ຫືຼ 

ກວມເອົາ 56.6 ສວ່ນຮອ້ຍ ແລະ ເພດຍງິມຈີາໍນວນ 102 ຄນົ ຫືຼ ກວມເອົາ 43.4 ສວ່ນຮອ້ຍ. 
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ຕາຕະລາງ 4.1: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ຈຳແນກຕາມເພດ 

ບາ້ນ 
ເພດຍງິ ເພດຊາຍ ລວມທງັໝດົ 

ຈຳນວນ ເປີເຊັນ ຈຳນວນ ເປີເຊັນ ຈຳນວນ ເປີເຊັນ 

ດງົໂດກ 38 40.4 56 59.6 94 100 

ໜອງວຽງຄາໍ 21 52.5 19 47.5 40 100 

ສະພງັເມກິ 13 39.4 20 60.6 33 100 

ຕານມໄີຊ 30 44.1 38 55.9 68 100 

ລວມ 102 43.4 133 56.6 235 100 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

4.1.2 ຄນຸລກັສະນະຂອງຜູປ້ະກອບການ 

ຕາຕະລາງ 4.2: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ຈາໍແນກຕາມລະດບັການ 

ສກຶສາ ຂອງຜູປ້ະກອບການໃນແຕລ່ະບາ້ນ 

ບາ້ນ 

ລະດບັການສກຶສາ 

ລວມ 
ປະຖມົ 

ມດັທະ

ຍມົ 

ວຊິາຊບີ ຫືຼ 

ຊ ັນ້ກາງ 
ຊ ັນ້ສງູ 

ປະລິນ

ຍາຕຼ ີ

ປະລິນຍາ

ໂທຂືນ້ໄປ 

ດງົໂດກ 
ຈຳນວນ 18 33 4 5 28 6 94 

ເປີເຊັນ 19.1 35.1 4.3 5.3 29.8 6.4 100.0 

ໜອງວຽງຄາໍ 
ຈຳນວນ 7 9 6 4 10 4 40 

ເປີເຊັນ 17.5 22.5 15.0 10.0 25.0 10.0 100.0 

ສະພງັເມກິ 
ຈຳນວນ 7 11 2 2 10 1 33 

ເປີເຊັນ 21.2 33.3 6.1 6.1 30.3 3.0 100.0 

ຕານມໄີຊ 
ຈຳນວນ 10 17 4 5 31 1 68 

ເປີເຊັນ 14.7 25.0 5.9 7.4 45.6 1.5 100.0 

ລວມ 
ຈຳນວນ 42 70 16 16 79 12 235 

ເປີເຊັນ 17.9 29.8 6.8 6.8 33.6 5.1 100.0 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 
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ຕາຕະລາງ 4.2 ເຫັນວາ່ ລະດບັການສກຶສາຂອງຜູປ້ະກອບການສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຈບົປະລິນຍາຕ ີ

ຈາໍນວນ 79 ຄນົ ຫືຼ 33.6%. ຖາ້ວາ່ແຍກເປັນບາ້ນແລວ້ເຫັນວາ່ຢູບ່າ້ນດງົໂດກ ແລະ ບາ້ນສະພງັເມກິ 

ຈບົມດັທະຍມົ ຈາໍນວນ 33 ຄນົ ຫືຼ 35.1% ແລະ ຈາໍນວນ 11 ຄນົ ຫືຼ 33.3%, ບາ້ນໜອງວຽງຄາໍ 

ແລະ ບາ້ນ ຕານມໄີຊ ຈບົປະລິນຍາຕ ີຈາໍນວນ 10 ຄນົ ຫືຼ 25% ແລະ ຈາໍນວນ 31 ຄນົ ຫືຼ 45.6% 

ຕາມລາໍດບັ. 

ຕາຕະລາງ 4.3: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ຈາໍແນກຕາມລາຍໄດ ້

ສະເລຍ່ຕ່ໍປີຂອງຜູປ້ະກອບການໃນແຕລ່ະບາ້ນ 

ບາ້ນ 
ລາຍຮບັ (ລາ້ນກບີ/ປີ) 

ລວມ 
< 20 20-<50 50-<200 >200 

ດງົໂດກ 
ຈຳນວນ 33 41 19 1 94 

ເປີເຊັນ 35.1 43.6 20.2 1.1 100.0 

ໜອງວຽງຄາໍ 
ຈຳນວນ 16 14 10 0 40 

ເປີເຊັນ 40.0 35.0 25.0 0.0 100.0 

ສະພງັເມກິ 
ຈຳນວນ 7 14 12 0 33 

ເປີເຊັນ 21.2 42.4 36.4 0.0 100.0 

ຕານມໄີຊ 
ຈຳນວນ 23 32 11 2 68 

ເປີເຊັນ 33.8 47.1 16.2 2.9 100.0 

ລວມ 
ຈຳນວນ 79 101 52 3 235 

ເປີເຊັນ 33.6 43.0 22.1 1.3 100.0 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

ຕາຕະລາງ 4.3 ເຫັນວາ່ ລາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍປີຂອງຜູປ້ະກອບການທງັໝດົສວ່ນໃຫຍ ່ ໃນ 

ລະຫວາ່ງ 20-50 ລາ້ນ ຈາໍນວນ 101 ຄນົ ຫືຼ ກວມເອົາ 43%. ຖາ້ວາ່ແຍກເປັນບາ້ນແລວ້ເຫັນວາ່ 

ຢູບ່າ້ນດງົໂດກ, ບາ້ນສະພງັເມກິ ແລະ ບາ້ນຕານມໄີຊ ສວ່ນໃຫຍມ່ລີາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍປີ ໃນລະຫວາ່ງ 

20-<50 ລາ້ນ ຈາໍນວນ 41 ຄນົ ຫືຼ 43.6%, ຈາໍນວນ 14 ຄນົ ຫືຼ 42.4% ແລະ ຈາໍນວນ 32 ຄນົ 

ຫືຼ 47.1%. ສວ່ນບາ້ນໜອງວຽງຄາໍ ມລີາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍປີ < 20ລາ້ນ ມຈີາໍນວນ 16 ຄນົ ຫືຼ 40% 

ຕາມລາໍດບັ. 
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ຕາຕະລາງ 4.4: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມຈາໍແນກຕາມແຫຼງ່ເງນິທຶນ 

ຂອງຜູປ້ະກອບການທ່ີໃຊໃ້ນທລຸະກດິ 

 

ບາ້ນ 

ແຫຼງ່ເງນິທຶນທ່ີໃຊໃ້ນທລຸະກດິ 

ລວມ ເງນິອອມ

ທງັໝດົ 

ເງນິກູຈ້າກ

ທະນາຄານ

ທງັໝດົ 

ເງນິອອມ

ຫຼາຍກວາ່

ເງນິກູ ້

ເງນິກູຫຼ້າຍ

ກວາ່ເງນິ 

ອອມ 

ເງນິອອມ

ເທ່ົາກບັ 

ເງນິກູ ້

ດງົໂດກ 
ຈຳນວນ 73 3 16 0 2 94 

ເປີເຊັນ 77.7 3.2 17.0 0.0 2.1 100.0 

ໜອງວຽງຄາໍ 
ຈຳນວນ 34 0 3 1 2 40 

ເປີເຊັນ 85.0 0.0 7.5 2.5 5.0 100.0 

ສະພງັເມກິ 
ຈຳນວນ 27 1 3 1 1 33 

ເປີເຊັນ 81.8 3.0 9.1 3.0 3.0 100.0 

ຕານມໄີຊ 
ຈຳນວນ 55 1 10 0 2 68 

ເປີເຊັນ 80.9 1.5 14.7 0.0 2.9 100.0 

ລວມ 
ຈຳນວນ 189 5 32 2 7 235 

ເປີເຊັນ 80.4 2.1 13.6 0.9 3.0 100.0 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

ຕາຕະລາງ 4.4 ເຫັນວາ່ ແຫຼງ່ເງນິທຶນທ່ີໃຊໃ້ນທລຸະກດິສວ່ນໃຫຍ່ເປັນເງນິອອມທງັໝດົຈາໍນວນ 

189 ຄນົ ຫືຼ 80.4%. ຮອງລງົມາຄ:ື ເງນິອອມຫຼາຍກວາ່ເງນິກູ ້ ຈາໍນວນ 32ຄນົ ຫືຼ 13.6%. 

ເງນິອອມເທ່ົາກບັເງນິກູ ້ມ ີຈາໍນວນ 7ຄນົ ຫືຼ 3%, ເງນິກູຈ້າກທະນາຄານທງັໝດົ ມຈີາໍນວນ 5 ຄນົ ຫືຼ 

2.1% ແລະ ເງນິກູຫຼ້າຍ ກວາ່ເງນິອອມ ມຈີາໍນວນ 2 ຄນົ ຫືຼ 0.9% ຕາມລາໍດບັ 
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ຕາຕະລາງ 4.5: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ຈຳແນກຕາມລາຄາ 

ຫອ້ງພກັໂດຍສະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນໃນແຕລ່ະບາ້ນ 

 

ລາຄາຫອ້ງພກັ (ກບີ) ດງົໂດກ ໜອງວຽງຄາໍ ສະພງັເມກິ ຕານມໄີຊ ລວມ 4 ບາ້ນ 

< 250,000 
ສະເລຍ່ 8 4 4 6 22 

ເປີເຊັນ 8.5 10.0 12.1 8.8 9.4 

250,001-

350,000 

ສະເລຍ່ 29 16 9 27 81 

ເປີເຊັນ 30.9 40.0 27.3 39.7 34.5 

350,001-

500,000 

ສະເລຍ່ 43 16 15 24 98 

ເປີເຊັນ 45.7 40.0 45.5 35.3 41.7 

500,001-

650,000 

ສະເລຍ່ 7 3 5 4 19 

ເປີເຊັນ 7.4 7.5 15.2 5.9 8.1 

650,001-

800,000 

ສະເລຍ່ 4 1 0 5 10 

ເປີເຊັນ 4.3 2.5 0.0 7.4 4.3 

>800,000 
ສະເລຍ່ 3 0 0 2 5 

ເປີເຊັນ 3.2 0.0 0.0 2.9 2.1 

ລວມ 
ສະເລຍ່ 94 40 33 68 235 

ເປີເຊັນ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

ຕາຕະລາງ 4.5 ເຫັນວາ່ ລາຄາຫອ້ງພກັໂດຍສະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນທງັໝດົຂອງ 4ບາ້ນ ສວ່ນໃຫຍ ່

ມລີາຄາສະເລຍ່ 350,001-500,000ກບີ ຈາໍນວນ 98 ຄນົ ຫືຼ 41.7%. ຮອງລງົມາຄ ື 250,001-

350,000 ກບີ ຈາໍນວນ 81 ຄນົ ຫືຼ 34.5%, ລາຄາ <250,000 ມຈີາໍນວນ 22 ຄນົ ຫືຼ 9.4%, 

500,001-650,000 ກບີ ມຈີາໍນວນ 19 ຄນົ ຫືຼ 8.1%, 650,001-800,000 ຈາໍນວນ 10 ຄນົ ຫືຼ 

4.3%, ລາຄາ >800,000 ຈາໍນວນ 5 ຄນົ ຫືຼ 2.1% ຕາມລາໍດບັ. 
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ຕາຕະລາງ 4.6: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ຕ່ໍຈດຸເດ່ັນຂອງທລຸະກດິ ທາ່ນ 

ເມ ື່ອທຽບກບັຄູແ່ຂງ່ລາຍອື່ ນໃນແຕລ່ະບາ້ນ 

ຈຳນວນ ແລະ 

ເປີເຊັນທ່ີເຫັນວາ່ເປັນຈດຸເດ່ັນ 

ດງົໂດກ ໜອງວຽງຄາໍ ສະພງັເມກິ ຕານມໄີຊ ລວມ 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຊື່ ສຽງເປັນທ່ີຮູຈ້ກັ 
46 

(48.9) 

14 

(35.0) 

13 

(39.4) 

15 

(22.1) 

88 

(37.4) 

ພາບພດົຂອງຫອ້ງແຖວດ,ີ ປອດໄພ, 

ສະອາດ 

32 

(34.0) 

12 

(30.0) 

14 

(42.4) 

26 

(38.2) 

84 

(35.7) 

ຫອ້ງແຖວມຄີນຸະພາບດໜີາ້ຢູ ່
28 

(29.8) 

13 

(32.5) 

11 

(33.3) 

33 

(48.5) 

85 

(36.2) 

ມຫີອ້ງພກັຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍລາຄາ 
3 

(3.2) 

1 

(2.5) 

4 

(12.1) 

13 

(19.1) 

21 

(8.9) 

ລາຄາຫອ້ງພກັຕ ໍາ່ເມ ື່ອທຽບ  

ກບັຄູແ່ຂງ່ 

21 

(22.3) 

12 

(30.0) 

11 

(33.3) 

26 

(38.2) 

70 

(29.8) 

ບອ່ນຈອດລດົພຽງພໍຕ່ໍຄວາມຕອ້ງ 

ການ 

49 

(52.1) 

12 

(30.0) 

21 

(63.6) 

26 

(38.2) 

108 

(46.0) 

ຕ ັງ້ຢູໃ່ກບ້ອ່ນເຮັດວຽກ ຫືຼ ບອ່ນຮຽນ 
41 

(43.6) 

19 

(47.5) 

9 

(27.3) 

43 

(63.2) 

112 

(47.7) 

ມກີານສ ົ່ງເສມີການຂາຍເຊ່ັນ: ສວ່ນ 

ຫຸຼດ 

9 

(9.6) 

8 

(20.0) 

7 

(21.2) 

18 

(26.5) 

42 

(17.9) 

ລກັສະນະບໍລິເວນອາຄານສວຍງາມ 
15 

(16.0) 

7 

(17.5) 

3 

(9.1) 

27 

(39.7) 

52 

(22.1) 

ມກີານດແູລ, ສອ້ມແປງອປຸະກອນ 

ໃນຫອ້ງຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ 

71 

(75.5) 

18 

(45.0) 

26 

(78.8) 

44 

(64.7) 

159 

(67.7) 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

ຕາຕະລາງ 4.6 ເຫັນວາ່ ຜູປ້ະກອບການມຄີວາມຄດິເຫັນກຽ່ວກບັຈດຸເດ່ັນຂອງທລຸະກດິເມ ື່ອ 

ທຽບກບັຄູລ່າຍອື່ ນສວ່ນໃຫຍຄ່:ື ຄດິວາ່ມກີານດແູລ, ສອ້ມແປງອປຸະກອນໃນຫອ້ງຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ 
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ຈາໍນວນ 159ຄນົ ຫືຼ67.7%. ຮອງລງົ ມາຄ:ື ຕ ັງ້ຢູໃ່ກບ້ອ່ນເຮັດວຽກ ຫືຼ ບອ່ນຮຽນຈາໍນວນ 112 ຄນົ ຫືຼ 

47.7% ຕາມລາໍດບັ. 

ຕາຕະລາງ 4.7: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມຕ່ໍຈດຸດອ້ຍຂອງທລຸະກດິ ທາ່ນ 

ເມ ື່ອທຽບກບັຄູແ່ຂງ່ລາຍອື່ ນໃນແຕລ່ະບາ້ນ 

ຈຳນວນ ແລະ 

ເປີເຊັນທ່ີເຫັນວາ່ເປັນຈດຸດອ້ຍ 

ດງົໂດກ ໜອງວຽງຄາໍ ສະພງັເມກິ ຕານມໄີຊ ລວມ 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຊື່ ສຽງບ່ໍຄອ່ຍເປັນທ່ີຮູຈ້ກັ 15 

(16.0) 

4 

(10.0) 

5 

(15.2) 

17 

(25.0) 

41 

(17.4) 

ຫອ້ງແຖວບ່ໍປອດໄພ, 

ບ່ໍສະອາດເທ່ົາທ່ີຄວນ 

2 

(2.1) 

1 

(2.5) 

0 

(0.0) 

9 

(13.2) 

12 

(5.1) 

ຫອ້ງແຖວມຂີະໜາດນອ້ຍ   63 

(67.0) 

24 

(60.0) 

20 

(60.6) 

39 

(57.4) 

146 

(62.1) 

ຫອ້ງແຖວມຮີບູແບບນອ້ຍ ແລະ 

ລາຄາດຽວ 

73 

(77.7) 

24 

(60.0) 

22 

(66.7) 

44 

(64.7) 

163 

(69.4) 

ລາຄາຫອ້ງແຖວສງູເມ ື່ອທຽບກບັຄູ່

ແຂງ່ 

2 

(2.1) 

2 

(5.0) 

2 

(6.1) 

15 

(22.1) 

21 

(8.9) 

ບອ່ນຈອດລດົບ່ໍພຽງພໍຕ່ໍຄວາມ 

ຕອ້ງການ 

19 

(20.2) 

7 

(17.5) 

4 

(12.1) 

11 

(16.2) 

41 

(17.4) 

ຕ ັງ້ຢູໄ່ກບອ່ນເຮັດວຽກຫືຼບອ່ນຮຽນ 5 

(5.3) 

7 

(17.5) 

5 

(15.2) 

11 

(16.2) 

28 

(11.9) 

ບ່ໍມກີານສ ົ່ງເສມີການຂາຍເຊ່ັນ: 

ສວ່ນຫຸຼດ 

47 

(50.0) 

14 

(35.0) 

12 

(36.4) 

22 

(32.4) 

95 

(40.4) 

ລກັສະນະບໍລິເວນອາຄານບ່ໍສວຍ

ງາມ   

35 

(37.2) 

8 

(20.0) 

7 

(21.2) 

20 

(29.4) 

70 

(29.8) 

ມກີານດແູລ, ສອ້ມແປງອປຸະ 

ກອນໃນຫອ້ງບ່ໍຄອ່ຍສະໝ ໍາ່ສະ 

ເໝີ 

8 

(8.5) 

4 

(10.0) 

2 

(6.1) 

10 

(14.7) 

24 

(10.2) 
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ຕາຕະລາງ 4.7 ເຫັນວາ່ ຜູປ້ະກອບການມຄີວາມຄດິເຫັນກຽ່ວກບັຈດຸດອ້ຍຂອງທລຸະກດິເມ ື່ອ 

ທຽບກບັຄູລ່າຍອື່ ນ ສວ່ນໃຫຍ ່ຄດິວາ່ມຫີອ້ງແຖວມຮີບູແບບນອ້ຍ ແລະ ລາຄາດຽວ ຈາໍນວນ 163ຄນົ 

ຫືຼ69.4%. ຮອງລງົມາຄ ືຫອ້ງ ແຖວມຂີະໜາດນອ້ຍຈາໍນວນ 146ຄນົ ຫືຼ 62.1% ຕາມລາໍດບັ. 

 

ຕາຕະລາງ 4.8: ຂະໜາດຫອ້ງແຖວ, ຫອ້ງພກັ ຂອງຜູປ້ະກອບການ ໃນແຕລ່ະບາ້ນ 

 ດງົໂດກ ໜອງວຽງຄາໍ ສະພງັເມກິ ຕານມໄີຊ ລວມ 4 ບາ້ນ 

ຂະໜາດ 

ອາຄານ 

(ຕາແມດັ) 

ສະເລຍ່ 187  217  309  282  237  

ຕ ໍາ່ສດຸ 48  56  60  48  48  

ສງູສດຸ 770  576  688  960  960  

ລວມ 17,546  8,699  10,213  19,205  55,662  

ຈາໍນວນຫອ້ງ ສະເລຍ່ 8  9  12  10  10  

ຕ ໍາ່ສດຸ 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 

ສງູສດຸ 33  27  26  32  33  

ລວມ 789  359  399  706  2,253  

ຂະໜາດ 

ຫອ້ງ 

(ຕາແມດັ) 

ສະເລຍ່ 27  30  33  36  31  

ຕ ໍາ່ສດຸ 15  15  15  15  15  

ສງູສດຸ 65  98  68  150  150  

ລວມ 2,529  1,209  1,083  2,458  7,279  
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ຈາກຕາຕະລາງ 4.8 ເຫັນວາ່ ຂະໜາດຫອ້ງທງັໝດົຂອງ 4ບາ້ນ ຕ ໍາ່ສດຸແມນ່ 15 ຕາແມດັ, 

ສງູສດຸ ແມນ່ 150 ຕາແມດັ, ສະເລຍ່ປະມານ 31 ຕາແມດັ ແລະ ລວມຂະໜາດຫອ້ງ ທງັໝດົຂອງ 

4ບາ້ນ ປະມານ 7,279 ຕາແມດັ ຕາມລາໍດບັ. 

 ສາໍລບັຈາໍນວນຫອ້ງທງັໝດົຂອງ 4 ບາ້ນ ຕ ໍາ່ສດຸ ແມນ່ 2 ຫອ້ງ, ສງູສດຸ ແມນ່ 33 ຫອ້ງ, 

ສະເລຍ່ປະມານ 10 ຫອ້ງ ແລະ ລວມຈາໍນວນຫອ້ງທງັໝດົຂອງ 4 ບາ້ນ ປະມານ 2,253 ຫອ້ງ 

ຕາມລາໍດບັ.  

 ຂະໜາດອາຄານລວມທງັໝດົຂອງ 4ບາ້ນ ຕ ໍາ່ສດຸແມນ່ 48 ຕາແມດັ, ສງູສດຸ ແມນ່ 960 

ຕາແມດັ, ສະເລຍ່ປະມານ 237 ຕາແມດັ ແລະ ລວມຂະໜາດອາຄານທງັໝດົຂອງ 4 ບາ້ນ ປະມານ 

55,662 ຕາແມດັ ຕາມລາໍດບັ. 
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4.2 ປດັໄຈສິ່ ງແວດລອ້ມພາຍນອກທ່ີມຕ່ໍີທລຸະກດິຫອ້ງແຖວ 

4.2.1 ປດັໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

ຕາຕະລາງ 4.9 ເຫັນວາ່ ຜູປ້ະກອບການມຄີວາມຄດິເຫັນປດັໄຈດາ້ນເສດຖະກດິຄ:ື  ລາຍໄດ ້

ພະນກັງານຕ່ໍຄວົເຮອືນທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ ເປັນໂອກາດ ຈາໍນວນ 197 ຄນົ ຫືຼ ກວມເອົາ 83.8%, ເປັນອປຸະສກັ 

ຈາໍນວນ 13 ຄນົ ຫືຼ 5.5%, ເນື່ອງຈາກວາ່ເມ ື່ອລາຍໄດເ້ພ່ີມຫຼາຍຂຶນ້ລກູຄາ້ກໍ່ຈະມຄີວາມສາມາດ 

ໃນການຊາໍລະ ເງນິຄາ່ເຊ່ົາໄດຫຼ້າຍຂຶນ້, ສວ່ນທ່ີເປັນອປຸະສກັ ເນື່ອງຈາກວາ່ລກູຄາ້ເມ ື່ອມລີາຍໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ 

ກໍ່ຈະໄປຫາຫອ້ງແຖວທ່ີມຄີນຸະພາບດກີວາ່, ໃໝກ່ວາ່ ແລະ ມສີິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶນ້ ຈຶ່ງເຮັດ 

ໃຫບ້າງຫອ້ງແຖວທ່ີເປັນຫອ້ງແຖວຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ສາ້ງມາດນົມຜີນົກະທບົ. 

 

ຕາຕະລາງ 4.9: ໂອກາດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັ ຂອງປດັໄຈດາ້ນເສດຖະກດິ	  

ປດັໄຈ 

ໂອກາດ ຂໍຈ້າໍກດັ/ອປຸະສກັ ບ່ໍມຄີາໍຕອບ ລວມ 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ລາຍໄດພ້ະນກັງານຕ່ໍຄວົເຮອືນທ່ີ ເພ່ີມຂຶນ້ 
197 

(83.8) 

13 

(5.5) 

25 

(10.6) 

235 

(100.0) 

ດອກເບຍ້ເງນິກູທ່ີ້ເພ່ີມຂຶນ້ມຜີນົຕ່ໍ ການດຳ 

ເນນີທລຸະກດິ ຫອ້ງແຖວໂດຍການຊາໍລະ 

ດອກເບຍ້ ໃຫທ້ະນາຄານ 

8 

(3.4) 

194 

(82.6) 

33 

(14.0) 

235 

(100.0) 

ນ ໍາ້ມນັລາຄາແພງຂຶນ້ 
103 

(43.8) 

123 

(52.3) 

9  

(3.8) 

235 

(100.0) 

ລາຄາອປຸະກອນ ແລະ ວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງທ່ີ 

ເພ່ີມຂຶນ້ 

44 

(18.7) 

177 

(75.3) 

14 

(6.0) 

235 

(100.0) 
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4.2.2 ປດັໄຈທາງດາ້ນເຕັກໂນໂລຢີ 

 ຕາຕະລາງ 4.10 ເຫັນວາ່ ສວ່ນຜູປ້ະກອບການມຄີວາມຄດິເຫັນປດັໄຈດາ້ນເຕັກໂນໂລຢີຄ:ື 

ການມໂີຄສະນາຜາ່ນ ອນິເຕເີນັດເຮັດໃຫຄ້ນົຮູຈ້ກັ ແລະ ເຂ້ົາພກັຫຼາຍຂຶນ້ ເປັນໂອກາດຈາໍນວນ 146ຄນົ 

ຫືຼ 62.1% ເປັນອປຸະສກັ ຈາໍນວນ 80ຄນົ ຫືຼ 34%, ເນື່ອງຈາກເປັນອກີທາງເລືອກໃນການໂຄສະນາ 
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ໃຫຮູ້ຈ້ກັຫອ້ງແຖວເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ຄດິວາ່ເປັນອປຸະສກັເນື່ອງຈາກ ບ່ໍມສີກັກາຍະພາບໃນການດາໍເນນີການ 

ໂຄສະນາ ອກີທງັຍງັເປັນ ຂໍເ້ສຍປຽບຖາ້ກດິຈະການອື່ ນໆສາມາດເຮັດໄດ.້ 

 

ຕາຕະລາງ 4.10: ໂອກາດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັ ຂອງປດັໄຈດາ້ນເຕັກໂນໂລຢີ 

ປດັໄຈ 

ໂອກາດ ຂໍຈ້າໍກດັ/ອປຸະສກັ ບ່ໍມຄີາໍຕອບ ລວມ 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ການໂຄສະນາຜາ່ນອນິເຕເີນັດເຮັດໃຫ ້

ຄນົຮູຈ້ກັ ແລະ ເຂ້ົາພກັ ຫຼາຍຂຶນ້ 

146 

(62.1) 

80 

(34.0) 

9 

(3.8) 

235 

(100.0) 

ມກີານຈອງ ແລະ ການຈາ່ຍຄາ່ຫອ້ງພກັ 

ຜາ່ນອນິເຕເີນັດ 

68 

(28.9) 

155 

(66.0) 

12 

(5.1) 

235 

(100.0) 

ການໃຊລ້ະບບົຜາ່ນເຂ້ົາ-ອອກອາຄານຫອ້ງ 

ແຖວດວ້ຍບດັ 

29 

(12.3) 

193 

(82.1) 

13 

(5.5) 

235 

(100.0) 
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4.2.3 ປດັໄຈທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 

ຕາຕະລາງ 4.11 ເຫັນວາ່ຜູປ້ະກອບການມຄີວາມຄດິເຫັນປດັໄຈດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະ 

ນະທາໍຄ:ື ຄາ່ນຍິມົໃນການພກັຫອ້ງແຖວທາງນອກມະຫາວທິະຍາໄລ ຫືຼ ທາງນອກສະຖາບນັຕາ່ງໆ 

ເປັນໂອກາດ ຈາໍນວນ 223ຄນົ ຫືຼ 94.9% ແລະ ເປັນອປຸະສກັ ຈາໍນວນ 08ຄນົ ຫືຼ 3.4%, 

ເນື່ອງຈາກວາ່ ການທ່ີນກັສກຶສາມກັພກັຫອ້ງແຖວທາງນອກມະຫາວທິະຍາໄລເຮັດໃຫກຸ້ມ່ລກູຄາ້ເພ່ີມຂຶນ້ 

ແລະ ທ່ີຄດິວາ່ເປັນອປຸະສກັ ເນື່ອງຈາກກຸມ່ລກູຄາ້ທ່ີຕອ້ງການບ່ໍໄດເ້ປັນນກັສກຶສາ ຈຶ່ງຄດິວາ່ຄາ່ນຍິມົ 

ນກັສກຶສາບ່ໍມຜີນົຕ່ໍການເຂ້ົາພກັ. 
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ຕາຕະລາງ 4.11: ໂອກາດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັ ຂອງປດັໄຈດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ	  

ປດັໄຈ 

ໂອກາດ ຂໍຈ້າໍກດັ/ອປຸະສກັ ບ່ໍມຄີາໍຕອບ ລວມ 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຄາ່ນຍິມົໃນການພກັຫອ້ງແຖວທາງນອກ 

ມະຫາວທິະຍາໄລ ຫືຼ ທາງນອກ ສະຖາບນັ 

ຕາ່ງໆ 

223 

(94.9) 

2 

(0.9) 

10 

(4.3) 

235 

(100.0) 

ຄາ່ນຍິມົຂອງການຄບົໝູທ່ີ່ມຫີອ້ງພກັຢູບ່ອ່ນ

ດຽວກນັ 

218 

(92.8) 

8 

(3.4) 

9 

(3.8) 

235 

(100.0) 

ການມສີວ່ນຮວ່ມຕດັສນິໃຈຂອງຜູປ້ກົຄອງ 
190 

(80.9) 

32 

(13.6) 

13 

(5.5) 

235 

(100.0) 

ມກີານໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມກືບັຊຸມຊນົ 

ເຊ່ັນຮວ່ມກດິຈະກາໍ ແລະ 

ເຮັດບນຸກບັຊຸມຊນົ 

213 

(90.6) 

11 

(4.7) 

11 

(4.7) 

235 

(100.0) 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 
	  

4.2.4 ປດັໄຈທາງດາ້ນລະບຽບການ ແລະ ກດົໝາຍ 

ຕາຕະລາງ 4.12: ໂອກາດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັ ຂອງປດັໄຈທາງດາ້ນລະບຽບການ ແລະ ກດົໝາຍ	  

ປດັໄຈ 

ໂອກາດ ຂໍຈ້າໍກດັ/ອປຸະສກັ ບ່ໍມຄີາໍຕອບ ລວມ 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ກດົໝາຍ ແລະ ຈດັລະບຽບຫອ້ງແຖວທ່ີ 

ເຂັມ້ງວດ 

150 

(63.8) 

82 

(34.9) 

3 

(1.3) 

235 

(100.0) 

ມາດຕະການຈດັເກບັພາສລີາຍໄດທ່ີ້ 

ເຂັມ້ງວດ 

49 

(20.9) 

176 

(74.9) 

10 

(4.3) 

235 

(100.0) 

ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເຊ່ັນເຮັດ 

ຖະໜນົຫນົທາງ…. 

149 

(63.4) 

78 

(33.2) 

8 

(3.4) 

235 

(100.0) 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 
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ຕາຕະລາງ 4.12 ເຫັນວາ່	   ຜູປ້ະກອບການມຄີວາມຄດິເຫັນປດັໄຈດາ້ນການເມອືງຄ:ື ການຈດັ 

ລະບຽບຫອ້ງແຖວທ່ີເຂັມ້ງວດ ເປັນໂອກາດ ຈາໍນວນ 150 ຄນົ ຫືຼ 63.8%, ເປັນອປຸະສກັ ຈາໍນວນ 82 

ຄນົ ຫືຼ 34.9%. ເນື່ອງຈາກ ຫອ້ງແຖວທ່ີມຂີະໜາດນອ້ຍບາງຄ ັງ້ຜູປ້ະກອບການ ຫືຼ ຜູເ້ບິ່ ງແຍງບ່ໍຄອ່ຍ 

ສນົໃຈຈະຄວບຄມຸ ຫືຼ ໃສໃ່ຈເທ່ົາກບັຫອ້ງແຖວທ່ີມຂີະໜາດໃຫຍ ່ ທ່ີຄດິວາ່ເປັນອປຸະສກັເນື່ອງຈາກ ການ 

ຄວບຄມຸທ່ີເຂັມ້ງວດ ເຮັດໃຫດ້າໍເນນີກດິຈະການໄດລ້າໍບາກຍິ່ ງຂຶນ້. 

 

4.2.5 ປດັໄຈທາງດາ້ນການແຂງ່ຂນັ 

ຈາກຕາຕະລາງ 4.13 ເຫັນວາ່ ຜູປ້ະກອບການມຄີວາມຄດິເຫັນວາ່ປດັໄຈດາ້ນການແຂງ່ຂນັຄ:ື 

ການຮບັນກັສກຶສາຂອງ ສະຖາບນັການສກຶສາເພ່ີມຂຶນ້ ເປັນໂອກາດ ຈາໍນວນ 212 ຄນົ ຫືຼ 90.2% 

ເປັນອປຸະສກັ ຈາໍນວນ 11 ຄນົ ຫືຼ 4.7%, ເນື່ອງຈາກສວ່ນໃຫຍລ່ກູຄາ້ກຸມ່ຫຼກັເປັນນກັສກຶສາ 

ເມ ື່ອສະຖາບນັເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ຮບັນກັ ສກຶສາຫຼາຍຂຶນ້ເຮັດໃຫຜູ້ທ່ີ້ຄາດວາ່ຈະເປັນລກູຄາ້ມຈີາໍນວນເພ່ີມຂຶນ້ 

ແລະ ຜູປ້ະກອບການຄດິວາ່ ເປັນອປຸະສກັເນື່ອງຈາກເມ ື່ອຈາໍນວນຫອ້ງແຖວເພ່ີມຫຼາຍຂຶນ້ ເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ 

ເລືອກຫອ້ງແຖວໃໝ່ໆ .  

 

ຕາຕະລາງ 4.13: ໂອກາດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັ ຂອງປດັໄຈດາ້ນການແຂງ່ຂນັ 

ປດັໄຈ 

ໂອກາດ ຂໍຈ້າໍກດັ/ອປຸະສກັ ບ່ໍມຄີາໍຕອບ ລວມ 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈຳນວນ 

(%) 

ຈາໍນວນຫອ້ງແຖວເພ່ີມຂຶນ້ 
48 

(20.4) 

180 

(76.6) 

7 

(3.0) 

235 

(100.0) 

ການຮບັນກັສກຶສາຂອງສະຖາບນັການສກຶ 

ສາເພ່ີມຂຶນ້ 

212 

(90.2) 

11 

(4.7) 

12 

(5.1) 

235 

(100.0) 

ຈາໍນວນສະຖາບນັການສກຶສາທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ 
205 

(87.2) 

20 

(8.5) 

10 

(4.3) 

235 

(100.0) 
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4.3 ການບໍລິຫານຍດຸທະສາດປະຕບິດັງານເພ່ືອນາໍມາຊຶ່ ງຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັ 

4.3.1 ຍດຸທະສາດດາ້ນຜະລິດຕະພນັ 

ຈາກຕາຕະລາງ 4.14 ເຫັນວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດ 

ການຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ດາ້ນຜະລິດຕະພນັຢູໃ່ນລະດບັປານກາງ, ລະດບັໜອ້ຍ ແລະ ລະດບັໜອ້ຍ 

ທ່ີສດຸ. ໃນລາຍລະອຽດພບົວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການ 

ຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ໃນລະດບັຫຼາຍໄດແ້ກຫ່ອ້ງແຖວມພີາບພດົ ແລະ ຊື່ ສຽງດເີປັນທ່ີ 

ຮູຈ້ກັ (ຄາ່ສະເລຍ່ 3.49) ແລະ ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ທ່ີມຄີາ່ສະ ເລຍ່ 

ໃນລະດບັປານກາງຮຽງຕາມລາໍດບັໄດແ້ກ ່ ຫອ້ງແຖວມກີານອອກແບບດ,ີ ສວຍງາມ ແລະ ມ ີ

ຄວາມຄງົທນົ ແລະ ແຂງແຮງ (ຄາ່ສະເລຍ່ 3.30), ຫອ້ງແຖວມຂີະໜາດຂອງຫອ້ງພກັໃຫຍ,່ ສະອາດ, 

ອາກາດຖາ່ຍເທ, ປອດໂປ່ງ, ຢູສ່ະບາຍ (ຄາ່ສະເລຍ່ 3.19), ມກີານເຮັດຄວາມສະອາດ ພາຍໃນຫອ້ງ 

(ຄາ່ສະເລຍ່ 3.03), ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດໃນລະດບັໜອ້ຍໄດແ້ກ ່ ເຄື່ ອງສຂຸະພນັ 

ພາຍໃນຫອ້ງນ ໍາ້ສະອາດ ແລະ ສສີນັງາມຕາ (ຄາ່ສະເລຍ່ 2.33), ຫອ້ງແຖວມກີານຈດັ ກຽມເຄື່ ອງ 

ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນຫອ້ງພກັ (ຄາ່ສະເລຍ່ 2.16), ມກີານຈດັກຽມບໍລິການເສມີໃຫ ້ກບັຜູພ້ກັອາໄສ 

(ຄາ່ສະເລຍ່ 2.43). ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດໃນລະດບັໜອ້ຍໄດແ້ກ ່ ມກີານອອກແບບ 

ຈດັວາງ ແລະ ເຟີນເີຈີພ້າຍໃນຫອ້ງຄບົຊຸດ (ຄາ່ສະເລຍ່ 1.57), ມບໍີລິການສາຍເຄ ເບີນ້ໂທລະທດັ 

(ຄາ່ສະເລຍ່ 1.64), ມຫີອ້ງພກັຫຼາຍແບບຫຼາຍລາຄາໃຫເ້ລືອກເຊ່ົາ (ຄາ່ສະເລຍ່ 1.65) ຕາມລາໍດບັ.  
	  
ຕາຕະລາງ 4.14: ຍດຸທະສາດການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ດາ້ນຜະລິດຕະພນັ	  

ຍດຸທະສາດດາ້ນຜະລິດຕະພນັ 
ລະດບັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດຕ່ໍການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ 

ຄາ່ສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ	  

ຫອ້ງແຖວມພີາບພດົ ແລະ ຊື່ ສຽງດເີປັນທ່ີຮູຈ້ກັ	   3.49	   ຫຼາຍ	  

ຫອ້ງແຖວມກີານອອກແບບດ,ີ ສວຍງາມ ແລະ 

ມຄີວາມຄງົ ທນົ ແລະ ແຂງແຮງ 

3.30	   ປານກາງ 

ຫອ້ງແຖວມຂີະໜາດຂອງຫອ້ງພກັໃຫຍ,່ ສະອາດ, 

ອາກາດ ຖາ່ຍເທ, ປອດໂປ່ງ, ຢູສ່ະ ບາຍ 

3.19	   ປານກາງ 

ມກີານອອກແບບຈດັວາງ 

ແລະເຟີນເີຈີພ້າຍໃນຫອ້ງຄບົຊຸດ	  

1.57	   ໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

ເຄື່ ອງສຂຸະພນັພາຍໃນຫອ້ງນ ໍາ້ສະອາດ ແລະ 

ສສີນັງາມຕາ	  

2.33	   ໜອ້ຍ	  
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ຍດຸທະສາດດາ້ນຜະລິດຕະພນັ 
ລະດບັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດຕ່ໍການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ 

ຄາ່ສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ	  

ຫອ້ງແຖວມກີານຈດັກຽມເຄື່ ອງອາໍນວຍຄວາມ 

ສະດວກໃນ ຫອ້ງພກັເຊ່ັນ: ເຄື່ ອງເຮັດນ ໍາ້ອຸນ່, 

ໂທລະສບັ, ເຄື່ ອງປບັ ອາກາດ/ພດັລມົ 

2.16	   ໜອ້ຍ	  

ມບໍີລິການສາຍເຄເບີນ້ໂທລະທດັ 1.64	   ໜອ້ຍ	  

ມກີານຈດັກຽມບໍລິການເສມີໃຫກ້ບັຜູພ້ກັອາໄສເຊ່ັນ: 

ຮາ້ນຊກັລີດ, ຮາ້ນເສມີສວຍ,ຮາ້ນສະດວກຊື ້

2.43	   ໜອ້ຍ	  

ມກີານເຮັດຄວາມສະອາດພາຍໃນຫອ້ງ 3.03	   ປານກາງ	  

ມຫີອ້ງພກັຫຼາຍແບບຫຼາຍລາຄາໃຫເ້ລືອກເຊ່ົາ 1.65	   ໜອ້ຍທ່ີສດຸ	  

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

4.3.2 ຍດຸທະສາດດາ້ນລາຄາ 

ຕາຕະລາງ 4.15: ຍດຸທະສາດການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ດາ້ນລາຄາ 

ຍດຸທະສາດດາ້ນລາຄາ 
ລະດບັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດຕ່ໍການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ 

ຄາ່ສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ	  

ຄາ່ເຊ່ົາລາຍເດອືນມລີາຄາເໝາະສມົກບັສະ 

ພາບຫອ້ງພກັ	  

3.74	   ຫຼາຍ	  

ສາມາດຈາ່ຍເງນິຜາ່ນທະນາຄານໄດສ້ະດວກ 2.20	   ໜອ້ຍ 

ຄາ່ນ ໍາ້, ຄາ່ໄຟຟ້າຄດິຕາມທ່ີໃຊຈ້ງິ 4.35	   ຫຼາຍທ່ີສດຸ 

ຄາ່ມດັຈາໍຕ ໍາ່ກວາ່ບອ່ນອື່ ນ	   3.09	   ຫຼາຍ 

ກອ່ນຊາໍລະເງນິມກີານແຈງ້ຍອດຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີຊດັເຈນ 4.58	   ຫຼາຍທ່ີສດຸ	  

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

ຕາຕະລາງ 4.15 ເຫັນວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ການບໍລິຫານຍດຸທະສາດ 

ການຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ດາ້ນລາຄາຢູໃ່ນລະດບັຫຼາຍທ່ີສດຸ ແລະ ຫຼາຍ. 

 ໃນລາຍລະອຽດພບົວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການ 

ຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ໃນລະດບັຫຼາຍທ່ີສດຸຮຽງຕາມລາໍດບັໄດແ້ກຄ່າ່ນ ໍາ້, ຄາ່ໄຟຟ້າຄດິ 

ຕາມທ່ີໃຊຈ້ງິ (ຄາ່ສະເລຍ່ 4.35), ກອ່ນຊາໍລະເງນິມກີານແຈງ້ຍອດຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີຊດັເຈນ (ຄາ່ສະເລຍ່ 
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4.58), ແລະ ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ດາ້ນລາຄາທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ ໃນ 

ລະດບັຫຼາຍຮຽງຕາມລາໍດບັໄດແ້ກ ່ ຄາ່ເຊ່ົາລາຍເດອືນມລີາຄາເໝາະສມົກບັສະພາບຫອ້ງພກັ (ຄາ່ສະ 

ເລຍ່ 3.74), ຄາ່ມດັຈາໍຕ ໍາ່ກວາ່ບອ່ນອື່ ນ (ຄາ່ສະເລຍ່ 3.09) ຕາມລາໍດບັ.  

 

4.3.3 ຍດຸທະສາດດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ 

ຕາຕະລາງ 4.16: ຍດຸທະສາດການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ 

ຍດຸທະສາດດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ 
ລະດບັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດຕ່ໍການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ 

ຄາ່ສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ	  

ຫອ້ງແຖວໃກສ້ະຖາບນັການສກຶສາ/ ບອ່ນເຮັດວຽກ 4.23	   ຫຼາຍທ່ີສດຸ	  

ຫອ້ງແຖວໃກສ້ນູການຄາ້/ສະຖານບນັເທີງ 2.51	   ໜອ້ຍ 

ຫອ້ງແຖວມຄີວາມສະອາດຮຽບຮອ້ຍ 3.62	   ຫຼາຍ 

ມບີອ່ນຈອດລດົທ່ີສະດວກພຽງພໍ 3.46	   ຫຼາຍ 

ຫອ້ງແຖວຕດິກບັທາງໃຫຍ່ 2.98	   ປານກາງ 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

ຕາຕະລາງ 4.16 ເຫັນວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ການບໍລິຫານຍດຸທະສາດ 

ການຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ຢູໃ່ນລະດບັຫຼາຍ. 

 ໃນລາຍລະອຽດພບົວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການ 

ຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ໃນລະດບັຫຼາຍຮຽງຕາມລາໍດບັໄດແ້ກ ່ ຫອ້ງແຖວມຄີວາມສະອາດ 

ຮຽບຮອ້ຍ (ຄາ່ສະເລຍ່ 3.62), ມບີອ່ນຈອດລດົທ່ີສະດວກພຽງພໍ (ຄາ່ສະເລຍ່ 3.46) ຕາມລາໍດບັ. 

 

4.3.4 ຍດຸທະສາດດາ້ນສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ 

ຕາຕະລາງ 4.17 ເຫັນວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ການບໍລິຫານຍດຸທະສາດ 

ການຕະຫຼາດ ທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ດາ້ນສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດຢູໃ່ນລະດບັໜອ້ຍທ່ີສດຸ. 

 ໃນລາຍລະອຽດພບົວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການ 

ຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ໃນລະດບັໜອ້ຍທ່ີສດຸຮຽງຕາມລາໍດບັໄດແ້ກ ່ມຂີອງຂວນັໃຫຕ້າມ 

ເທດສະການຕາ່ງໆ (ຄາ່ສະເລຍ່ 3.62), ມບີອ່ນຈອດລດົທ່ີສະດວກພຽງພໍ (ຄາ່ສະເລຍ່ 1.80) ແລະ 

ມໂີຄສະນາທາງວທິະຍສຸິ່ ງພິມຕາ່ງໆ ມໂີຄສະນາທາງອນິເຕເີນັດ (ຄາ່ສະເລຍ່ 1.25) ຕາມລາໍດບັ. 
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ຕາຕະລາງ 4.17: ຍດຸທະສາດການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ດາ້ນສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ	  

ຍດຸທະສາດດາ້ນສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ 
ລະດບັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດຕ່ໍການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ 

ຄາ່ສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ	  

ສວ່ນລດົພິເສດຂອງຄາ່ເຊ່ົາລາຍເດອືນ 2.03	   ໜອ້ຍ	  

ມຂີອງຂວນັໃຫຕ້າມເທດສະການຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: 

ປີໃໝ,່ ວນັເກດີເປັນຕ ົນ້ 

1.80	   ໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

ມຄີາໍບອກເລ່ົາຈາກຄນົຮູຈ້ກັກຽ່ວກບັຫອ້ງແຖວນີ ້ 3.06	   ປານກາງ 

ມໂີຄສະນາທາງວທິະຍສຸິ່ ງພິມຕາ່ງໆ 1.25	   ໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

ມໂີຄສະນາທາງອນິເຕເີນັດ 1.25	   ໜອ້ຍທ່ີສ ຸ

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

4.3.5 ຍດຸທະສາດດາ້ນບກຸຄະລະກອນ 

ຕາຕະລາງ 4.18: ຍດຸທະສາດການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ດາ້ນບກຸຄະລະກອນ	  

ຍດຸທະສາດດາ້ນບກຸຄະລະກອນ 
ລະດບັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດຕ່ໍການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ 

ຄາ່ສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ	  

ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລ 4.03	   ຫຼາຍ	  

ເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລມ ີອດັທະຍາໄສດ ີ 4.03	   ຫຼາຍ 

ເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລມ ີຄວາມເອົາໃຈໃສ ່ແລະ 

ກະຕລືືລ ົນ້ໃນການບໍລິການ 

3.98	   ຫຼາຍ 

ເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລມ ີຄວາມຊື່ ສດັ 4.05	   ຫຼາຍ 

ເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລ ຊວ່ຍດແູລຫອ້ງແຖວຢາ່ງດ ີ 3.97	   ຫຼາຍ 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

ຕາຕະລາງ 4.18 ເຫັນວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ການບໍລິຫານຍດຸທະສາດ 

ການຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ດາ້ນບກຸຄະລະກອນຢູໃ່ນລະດບັຫຼາຍ. 

 ໃນລາຍລະອຽດພບົວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການ 

ຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ໃນລະດບັຫຼາຍຮຽງຕາມລາໍດບັໄດແ້ກເ່ຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລທ່ີມຄີວາມ 

ຊື່ ສດັ (ຄາ່ສະເລຍ່ 4.05), ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລ ແລະ ເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລມອີດັ 

ທະຍາໄສດ ີ (ຄາ່ສະເລຍ່ 4.03), ເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລມຄີວາມເອົາໃຈໃສ ່ ແລະ ກະຕລືືລ ົນ້ໃນ 
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ການບໍລິການ (ຄາ່ສະເລຍ່ 3.98) ແລະ ເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລຊວ່ຍດແູລຫອ້ງແຖວຢາ່ງດ ີ (ຄາ່ສະເລຍ່ 

3.97) ຕາມລາໍດບັ.  
	  

4.3.6 ຍດຸທະສາດດາ້ນຂະບວນການບໍລິການ 

ຕາຕະລາງ 4.19: ຍດຸທະສາດການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ດາ້ນຂະບວນການໃຫບໍ້ລິການ	  

ຍດຸທະສາດດາ້ນຂະບວນການບໍລິການ 
ລະດບັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດຕ່ໍການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ 

ຄາ່ສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ	  

ເງ ື່ອນໄຂໃນການເຂ້ົາພກັທ່ີເຂັມ້ງວດ ເພ່ືອສາ້ງ 

ຄວາມເປັນລະບຽບຂອງຫອ້ງແຖວ 

4.06	   ຫຼາຍ	  

ມກີານໃຫບໍ້ລິການຢາ່ງໄວວາໃນເລ່ືອງ 

ການເຮັດສນັຍາເຊ່ົາ 

4.04	   ຫຼາຍ 

ມກີານໃຫບໍ້ລິການຢາ່ງໄວວາໃນດາ້ນການສອ້ມ 

ແປງອປຸະກອນພາຍໃນຫອ້ງພກັ 

3.94	   ຫຼາຍ 

ມບໍີລິການຮກັສາດາ້ນຄວາມປອດໄພ ເຊ່ັນ: ລປພ 

ຫືຼ ກອ້ງວງົຈອນປິດ 

1.85	   ໜອ້ຍ 

ສາມາດຕດິຕ່ໍເຈົາ້ຂອງຫອ້ງແຖວໄດຕ້ະຫຼອດ 24 

ຊ ົ່ວໂມງ 

4.24	   ຫຼາຍທ່ີສດຸ 

ມກີານເລ່ືອນເວລາການຊາໍລະເງນິ 

ຄາ່ເຊ່ົາຫອ້ງແຖວ 

4.06 ຫຼາຍ 

ມກີານແຈງ້ຂາ່ວສານໃຫກ້ບັຜູພ້ກັອາໄສຢາ່ງຊດັເຈນ 4.24 ຫຼາຍທ່ີສດຸ 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 
	  

ຕາຕະລາງ 4.19 ເຫັນວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ການບໍລິຫານຍດຸທະສາດ 

ການຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ດາ້ນຂະບວນການບໍລິການຢູໃ່ນລະດບັຫຼາຍ. 

 ໃນລາຍລະອຽດພບົວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການ 

ຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ໃນລະດບັຫຼາຍຮຽງຕາມລາໍດບັໄດແ້ກ ່ ເງ ື່ອນໄຂໃນການເຂ້ົາພກັທ່ີ 

ເຂັມ້ງວດເພ່ືອສາ້ງຄວາມເປັນລະບຽບຂອງຫອ້ງແຖວ ແລະ ມກີານເລ່ືອນເວລາການຊາໍລະເງນິຄາ່ເຊ່ົາ 

ຫອ້ງແຖວ (ຄາ່ສະເລຍ່ 4.06), ມກີານໃຫບໍ້ລິການຢາ່ງໄວວາໃນເລ່ືອງການເຮັດສນັຍາເຊ່ົາ (ຄາ່ສະ ເລຍ່ 

4.04) ແລະ ມກີານໃຫບໍ້ລິການຢາ່ງໄວວາໃນດາ້ນການສອ້ມແປງອປຸະກອນພາຍໃນຫອ້ງພກັ (ຄາ່ສະ 

ເລຍ່ 3.94) ຕາມລາໍດບັ.  
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4.3.7 ຍດຸທະສາດດາ້ນດາ້ນການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜີ ລກັສະນະທາງກາຍະພາບ 

ຕາຕະລາງ 4.20 ເຫັນວາ່ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ການບໍລິຫານຍດຸທະສາດ 

ການຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ດາ້ນການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜີລກັສະນະທາງກາຍະພາບຢູໃ່ນລະດບັ ຫຼາຍ. 

ໃນລາຍລະອຽດພບົວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການ 

ຕະຫຼາດທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ໃນລະດບັຫຼາຍຮຽງຕາມລາໍດບັໄດແ້ກ ່ ມກີານດແູລລກູຄາ້ຄພ່ີືນອ້ງ 

(ຄາ່ສະເລຍ່ 4.04), ການໃຫຄ້າໍປຶກສາໃນເລ່ືອງທ່ີມບີນັຫາຂອງຜູເ້ຊ່ົາ (ຄາ່ສະເລຍ່ 3.91) ແລະ ມກີານ 

ດແູລຫອ້ງແຖວແລະຊບັສນິເມ ື່ອຜູເ້ຊ່ົາບ່ໍຢູ ່(ຄາ່ສະເລຍ່ 3.87) ຕາມລາໍດບັ. 

 

ຕາຕະລາງ 4.20: ຍດຸທະສາດການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ດາ້ນການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜີ ລກັສະນະ 

ທາງກາຍະພາບ	  

ຍດຸທະສາດດາ້ນການສາ້ງ ແລະ 

ນາໍສະເໜີລກັສະນະທາງກາຍະພາບ 

ລະດບັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດຕ່ໍການໃຫບໍ້ລິການລກູຄາ້ 

ຄາ່ສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ	  

ມກີານດແູລລກູຄາ້ຄພ່ີືນອ້ງ 4.04	   ຫຼາຍ	  

ການໃຫຄ້າໍປຶກສາໃນເລ່ືອງທ່ີມບີນັຫາຂອງຜູເ້ຊ່ົາ 3.91	   ຫຼາຍ 

ມກີານດແູລຫອ້ງແຖວແລະຊບັສນິເມ ື່ອຜູເ້ຊ່ົາບ່ໍຢູ ່ 3.87	   ຫຼາຍ 

ມກີານນາໍສະເໜີດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງ 

ຫອ້ງແຖວຢາ່ງຊດັເຈນ ເມ ື່ອຜູເ້ຊ່ົາຈະຍາ້ຍມາຢູ ່

3.09	   ປານກາງ 

ມປ້ີາຍຫອ້ງແຖວຂະໜາດ ໃຫຍສ່ງັເກດໄດຊ້ດັເຈນ 2.56	   ໜອ້ຍ 

ການຈດັພ້ືນທ່ີໃຊສ້ອຍຂອງຫອ້ງແຖວເໝາະສມົເຊ່ັນ: 

ມບີອ່ນນ ັງ່ຫ້ິຼນ 

2.72 ປານກາງ 

ການຕກົແຕງ່ສະຖານທ່ີບໍລິເວນຫອ້ງ ແຖວສວຍງາມ 2.54 ໜອ້ຍ 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 
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4.4 ປຽບທຽບຍດຸທະສາດການປະຕບິດັງານເພ່ືອນາໍມາຊຶ່ ງຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັ 

4.4.1 ປຽບທຽບຍດຸທະສາດການແຂງ່ຂນັໃນແຕລ່ະບາ້ນ 

ຕາຕະລາງ 4.21: ຄາ່ສະເລຍ່ຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມຈາໍແນກຕາມການປຽບທຽບຍດຸທະສາດ 

ເພ່ືອນາໍມາຊຶ່ ງຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັໃນແຕລ່ະບາ້ນ 

 ດງົໂດກ ໜອງວຽງຄາໍ ສະພງັເມກິ ຕານມໄີຊ ສະເລຍ່ 

ດາ້ນຜະລິດຕະພນັ 2.58  2.34  2.51  2.40  2.48  

ດາ້ນລາຄາ 3.83  3.31  3.70  3.39  3.59  

ດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ 3.43 3.20 3.30 3.37 3.36 

ດາ້ນສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ 1.96 1.91 1.93 1.73 1.88 

ດາ້ນບກຸຄະລະກອນ 4.07 4.01 4.11 3.90 4.01 

ດາ້ນຂະບວນການບໍລິການ 3.82 3.73 4.06 3.61 3.78 

ດາ້ນການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະ 

ເໜີລກັສະນະທາງກາຍະພາບ 
3.31 3.16 3.61 3.03 3.25 

ສະເລຍ່ 3.23 3.04 3.27 3.01 3.14 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

ຕາຕະລາງ 4.21 ເຫັນວາ່ຜູປ້ະກອບການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການປະຕບິດັ 

ງານເພ່ືອນາໍມາຊຶ່ ງຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັຂອງແຕລ່ະບາ້ນທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ໃນລະດບັປານກາງ ເຊິ່ ງບ່ໍມ ີ

ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັເລີຍ, ບາ້ນທ່ີໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັໃນຍດຸທະສາດທ່ີສງູສດຸແມນ່ ບາ້ນສະພງັເມກິ, ຮອງລງົ 

ມາແມນ່ບາ້ນດງົໂດກ, ເຊິ່ ງໃນ4ບາ້ນນີ ້ ຜູປ້ະກອບການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ຍດຸທະສາດ 

ດາ້ນບກຸຄະລະກອນ ມຄີາ່ສະເລຍ່ 4.01, ເນື່ອງຈາກບກຸຄະລະກອນເປັນບກຸຄນົທາໍອດິທ່ີສາມາດສື່ ສານ 

ເຖງິຂໍມ້ນູຂອງຜະລິດຕະພນັໃຫກ້ບັລກູຄາ້ໄດຮ້ບັຮູ ້ ແລະ ເຂ້ົາເຖງິກຸມ່ລກູຄາ້ໄດດ້.ີ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງຄວນມ ີ

ການສ ົ່ງເສມີດາ້ນບກຸຄະລະກອນໃຫມ້ອີດັທະຍາໄສທ່ີດ,ີ ມຄີວາມເອົາໃຈໃສລ່ກູຄາ້, ມຄີວາມກະຕລືືລ ົນ້ຕ່ໍ 

ການໃຫບໍ້ລິການ ແລະ ສາມາດໃຫຄ້າໍແນະນາໍທ່ີດຕ່ໍີລກູຄາ້ໄດ.້ 

 

4.4.2 ປຽບທຽບຍດຸທະສາດການແຂງ່ຂນັໂດຍອງີຕາມເສ້ັນທາງເຂ້ົາຫາທ່ີພກັ 

ຕາຕະລາງ4.22 ເຫັນວາ່ຜູປ້ະກອບການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດ ໂດຍອງີຕາມ 

ເສ້ັນທາງ ເຂ້ົາຫາທ່ີພກັທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ໃນລະດບັຫຼາຍ, ນ ັນ້ແມນ່ຍດຸທະສາດດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ທ່ີໃຫຄ້ວາມ 

ສາໍຄນັກບັເສ້ັນທາງເຂ້ົາຫາທ່ີພກັມຄີາ່ສະເລຍ່ 4.20 ເນື່ອງຈາກຫອ້ງແຖວທ່ີມທ່ີີຕ ັງ້ຕດິກບັທາງຄອນກຼດີ 



	  

41	  

ຫືຼ ທາງໃຫຍ່ຈະມຄີວາມໄດປ້ຽບກວາ່ຫອ້ງແຖວອື່ ນໆທ່ີມທ່ີີຕ ັງ້ຢູໃ່ນຮອ່ມ, ເຊິ່ ງລກູຄາ້ຈະມຄີວາມສະດວກ 

ສະບາຍ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພໃນການເດນີທາງເປັນຕ ົນ້ແມນ່ໄປຮຽນ ແລະ ໄປເຮັດວຽກ. ສະນ ັນ້, 

ຜູປ້ະກອບການຈະມຂໍີໄ້ດປ້ຽບທາງດາ້ນລາຄາຂອງຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ.  

 

ຕາຕະລາງ4.22: ການປຽບທຽບຍດຸທະສາດ ເພ່ືອນາໍມາຊຶ່ ງຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັ ໂດຍອງີຕາມ 

ເສ້ັນທາງ ເຂ້ົາຫາທ່ີພກັ 

 ທາງປຢູາງ ທາງຄອນກຼດີ ທາງອດັຫີນ ທາງແດງອດັດນິ 

ດາ້ນຜະລິດຕະພນັ 2.56 2.63 2.52 2.40 

ດາ້ນລາຄາ 3.57 3.58 3.78 3.51 

ດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ 4.13 4.20 4.09 3.90 

ດາ້ນສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ 1.89 1.75 2.00 1.83 

ດາ້ນບກຸຄະລະກອນ 3.58 3.59 3.33 3.26 

ດາ້ນຂະບວນການບໍລິການ 3.99 4.07 3.82 3.63 

ດາ້ນການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜີ 

ລກັສະນະທາງກາຍະພາບ 
3.41 3.68 3.35 3.07 

ສະເລຍ່ 3.26 3.32 3.21 3.03 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການສາໍພາດຕວົຈງິຂອງ 4 ບາ້ນ, 2014 

 

4.4.3 ປຽບທຽບຍດຸທະສາດການແຂງ່ຂນັໂດຍອງີຕາມຜະລິດຕະພນັ 

ຕາຕະລາງ 4.23 ເຫັນວາ່ຜູປ້ະກອບການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັການບໍລິຫານຍດຸທະສາດໂດຍອງີຕາມ 

ປະເພດຫອ້ງແຖວທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ໃນລະດບັຫຼາຍທ່ີສດຸ ນ ັນ້ແມນ່ຍດຸທະສາດດາ້ນການບໍລິການທ່ີໃຫຄ້ວາມ 

ສາໍຄນັກບັປະເພດຫອ້ງແອມຄີາ່ສະເລຍ່ 4.43 ໃນລະດບັຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກລກູຄາ້ຕອ້ງການໄດຮ້ບັສິ່ ງ 

ທ່ີອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ລວມທງັເຟີນເີຈີຄ້ບົຊຸດໃນການບໍລິການ, ການບໍລິການຢາ່ງດ ີ ແລະ 

ເກດີບນັຫາຕາ່ງໆ ເພາະການດແູລຢາ່ງໄວວາສະແດງເຖງິຄວາມເອົາໃຈໃສ ່ ແລະ ການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ 

ຕ່ໍລກູຄາ້. ນອກຈາກນີດ້ວ້ຍການແຂງ່ຂນັທ່ີຂອ້ນຂາ້ງສງູໃນປດັຈບຸນັ ເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ສາມາດເລືອກຫອ້ງ 

ແຖວໃຫກ້ງັກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕນົເອງໄດຫຼ້າຍຂຶນ້ຊຶ່ ງແຕກຕາ່ງຈາກອະດດີທ່ີມຜີູປ້ະກອບການ 

ໜອ້ຍຄນົ, ເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ ເປັນຜູມ້ອີາໍນາດຕ່ໍລອງກບັຜູປ້ະກອບກດິຈະການຫຼາຍຍິ່ ງຂຶນ້. 
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ຕາຕະລາງ 4.23: ການປຽບທຽບຍດຸທະສາດ ເພ່ືອນາໍມາຊຶ່ ງຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັ ໂດຍອງີຕາມ 

ປະເພດຫອ້ງແຖວ 

 
ຫອ້ງພດັ

ລມົ 

ຫອ້ງປບັ 

ອາກາດ 

ຫອ້ງພດັລມົ 

ແລະ ແນວດດູ 

ອາກາດ 

ຫອ້ງແອ 

ຫອ້ງພດັລມົ, 

ຫອ້ງດດູອາກາດ 

ແລະ ຫອ້ງແອ 

ອື່ ນໆ 

(ບ່ໍມ)ີ 

ດາ້ນລາຄາ 3.18 3.59 3.79 3.60 3.60 3.43 

ດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ 3.34 3.30 3.44 3.60 3.30 3.16 

ດາ້ນສ ົ່ງເສມີການ 

ຕະຫຼາດ 
1.93 1.80 1.94 1.40 1.60 1.54 

ດາ້ນບກຸຄະລະກອນ 4.05 3.97 4.02 4.00 4.00 3.88 

ດາ້ນຂະບວນການ 

ບໍລິການ 
3.68 3.68 3.93 4.43 4.00 3.55 

ດາ້ນການສາ້ງ ແລະ 

ນາໍສະເໜີ ລກັສະນະ 

ທາງກາຍະພາບ 

3.13 3.20 3.40 3.71 3.43 3.04 

ສະເລຍ່ 3.09 3.07 3.27 3.38 3.38 2.90 
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ບດົທີ 5  

ສະຫຸຼບຜນົການສກຶສາ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍ 
	  
5.1 ສະຫຸຼບຜນົການສກຶສາ 

ການວໄິຈຄ ັງ້ນີເ້ປັນການວໄິຈເຊງີສາໍຫຼວດ (Survey Research) ເພ່ືອວເິຄາະການສາ້ງຄວາມ 

ໄດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, 

ໂດຍຕ ັງ້ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາໄວດ້ ັງ່ນີ:້ 

1. ສກຶສາສະພາບທົ່ວໄປຂອງຜູປ້ະກອບການ ໃນທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ. 

2. ສກຶສາເຖງິສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກທ່ີເປັນປດັໄຈກະທບົຕ່ໍທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ. 

3. ສກຶສາການບໍລິຫານຍດຸທະສາດການປະຕບິດັງານເພ່ືອນາໍມາຊຶ່ ງຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັ 

ແລະ ພດັທະນາການບໍລິຫານງານທ່ີມຄີນຸນະພາບ. 

4. ບນັຫາ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ. 

ກຸມ່ປະຊາກອນໃນການສກຶສາບດົຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫຼະໃນຄ ັງ້ນີ ້ ຜູປ້ະກອບການທ່ີກາໍລງັດາໍ 

ເນນີເຮັດທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໃຫເ້ຊ່ົາ ຈາໍນວນ 235 ຄນົ ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານສາໍພາດທງັໝດົໃນ 4 ບາ້ນ 

ເປ້ົາໝາຍຄ,ື ບາ້ນດງົໂດກ, ບາ້ນໜອງວຽງຄາໍ, ບາ້ນສະພງັເມກິ ແລະ ບາ້ນຕານມໄີຊ ເຊິ່ ງໃຊແ້ບບ 

ສອບຖາມໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລວ້ໄປວເິຄາະຂໍມ້ນູດວ້ຍໂປຣແກຣມສາໍເລັດຮບູ ເພ່ືອຫາຄາ່ສະຖຕິ ິ

ແບບພນັລະນາເຊິ່ ງສາມາດສະຫຸຼບຜນົຈາກການສກຶສາໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

ຈາກຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມພບົວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ເພດ 

ຊາຍຈາໍນວນ 133 ຄນົ ຫືຼ ກວມເອົາ 56.6%, ອາຍ ຸ 31-40ປີ, ອາຊບີສວ່ນໃຫຍເ່ປັນພະນກັງານ, 

ລະດບັການສກຶສາແມນ່ຈບົປະລິນຍາຕ,ີ ລາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍປີ ແມນ່ 20-50ລາ້ນ. ມສີະຖານະເປັນເຈົາ້ 

ຂອງຜູດ້ຽວໂດຍແຫຼງ່ທຶນທ່ີໃຊໄ້ດແ້ກ:່ ເງນິອອມທງັໝດົ, ມໄີລຍະເວລາດາໍເນນີການຕ ັງ້ແຕ ່1-4 ປີ.  ມ ີ

ສະເພາະຫອ້ງພດັລມົ ແລະ ແນວດດູອາກາດ, ລາຄາຄາ່ເຊ່ົາໂດຍສະເລຍ່ 350,001-500,000 ກບີຕ່ໍ 

ເດອືນ. ຜູປ້ະກອບການຄດິວາ່ຈດຸເດ່ັນຂອງຫອ້ງແຖວຄ:ື ມກີານດແູລ, ສອ້ມແປງອປຸະກອນໃນຫອ້ງ 

ຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ ແລະ ຕ ັງ້ຢູໃ່ກບ້ອ່ນເຮັດວຽກ ຫືຼ ບອ່ນຮຽນ ແລະ ຄດິວາ່ຈດຸດອ້ຍຂອງຫອ້ງແຖວຄ:ື 

ຫອ້ງແຖວມຮີບູແບບນອ້ຍ ແລະ ລາຄາດຽວ. 

 ການວເິຄາະປດັໄຈແວດລອ້ມພາຍນອກທລຸະກດິໂອກາດ ແລະ ອປຸະສກັພບົວາ່ປດັໄຈຫຼກັໆທງັ 5 

ດາ້ນແມນ່ມຜີນົຕ່ໍການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວ ເຊິ່ ງສາມາດສະຫຸຼບໄດ ້

ດ ັງ່ນີ:້  



	  

44	  

ຜູປ້ະກອບການຄດິວາ່ໂອກາດຂອງຫອ້ງແຖວ ດາ້ນເສດຖະກດິຄ ືລາຍໄດພ້ະນກັງານຕ່ໍຄວົເຮອືນ 

ທ່ີເພ່ີມຂຶນ້, ດາ້ນເຕັກໂນໂລຢີຄ ືການໂຄສະນາຜາ່ນອນິເຕເີນັດເຮັດໃຫຄ້ນົຮູຈ້ກັ ແລະ ເຂ້ົາພກັຫຼາຍຂຶນ້, 

ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍຄ ື ຄາ່ນຍິມົໃນການພກັຫອ້ງແຖວທາງນອກມະຫາວທິະຍາໄລ ຫືຼ 

ທາງນອກສະຖາບນັຕາ່ງໆ, ດາ້ນການເມອືງຄ ື ກດົໝາຍ ແລະ ຈດັລະບຽບຫອ້ງແຖວທ່ີເຂັມ້ງວດ ແລະ 

ດາ້ນການແຂງ່ຂນັຄ ືການຮບັນກັສກຶສາຂອງສະຖາບນັການສກຶສາເພ່ີມຂຶນ້. 

ຜູປ້ະກອບການຄດິວາ່ອປຸະສກັຂອງຫອ້ງແຖວ ດາ້ນເສດຖະກດິ ຄດືອກເບຍ້ເງນິກູທ່ີ້ເພ່ີມຂຶນ້ມຜີນົ 

ຕ່ໍການດາໍເນນີທລຸະກດິຫອ້ງແຖວໂດຍການຊາໍລະດອກເບຍ້ໃຫທ້ະນາຄານ, ດາ້ນເຕັກໂນໂລຢີຄ ື ການໃຊ ້

ລະບບົຜາ່ນເຂ້ົາ-ອອກອາຄານຫອ້ງແຖວດວ້ຍບດັ, ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍຄ ືການມສີວ່ນຮວ່ມ 

ຕດັສນິໃຈຂອງຜູປ້ກົຄອງ, ດາ້ນການເມອືງຄ ືມາດຕະການຈດັເກບັພາສລີາຍໄດທ່ີ້ເຂັມ້ງວດ ແລະ ດາ້ນ 

ການແຂງ່ຂນັຄຈືາໍນວນຫອ້ງແຖວທ່ີເພ່ີມຂຶນ້. 

 ສວ່ນການວເິຄາະການບໍລິຫານຍດຸທະສາດເພ່ືອນາໍມາຊຶ່ ງຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັພບົວາ່ ການ 

ບໍລິຫານຍດຸທະສາດຫຼກັໆ ທງັ 7 ດາ້ນແມນ່ມຜີນົຕ່ໍການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັ ຂອງ 

ທລຸະກດິຫອ້ງແຖວ ເຊິ່ ງສາມາດສະຫຸຼບໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

 ຜູປ້ະກອບການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຕ່ໍການບໍລິການທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ໃນລະດບັຫຼາຍທ່ີສດຸ ໄດແ້ກຍ່ດຸທະ 

ສາດດາ້ນຜະລິດຕະພນັ, ຜູປ້ະກອບການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຕ່ໍການບໍລິການທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ໃນລະດບັຫຼາຍໄດ ້

ແກຍ່ດຸທະສາດດາ້ນບກຸຄະລະກອນເປັນສາໍຄນັຮອງລງົມາ ຄຍືດຸທະສາດສະຖານທ່ີຕ ັງ້ ແລະຍດຸທະສາດ 

ດາ້ນການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜີລກັສະນະກາຍະພາບ. ຜູປ້ະກອບການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຕ່ໍການບໍລິການ 

ທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ໃນລະດບັປານກາງໄດແ້ກ ່ ຍດຸທະສາດດາ້ນຂະບວນການບໍລິການ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ 

ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຕ່ໍການບໍລິການທ່ີມໃີຫລ້ກູຄາ້ໃນລະດບັໜອ້ຍທ່ີສດຸໄດແ້ກ ່ ຍດຸທະສາດດາ້ນການສ ົ່ງເສມີ 

ການຕະຫຼາດ. 

 ແລະສິ່ ງທ່ີພບົວາ່ເປັນສາເຫດການຍາ້ຍຫອ້ງແຖວຄ:ື ຈບົການສກຶສາຍາ້ຍບອ່ນເຮັດວຽກ ແລະ 

ຜູປ້ກົຄອງໃຫຍ້າ້ຍທ່ີພກັ ໂດຍທ່ີບນັຫາທ່ີພບົໃນການດາໍເນນີກດິຈະການຄ:ື ຜູເ້ຊ່ົາຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາບ່ໍກງົຕາມ 

ເວລາ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຄດິວາ່ຍດຸທະສາດທ່ີເຮັດໃຫກ້ດິຈະການປະສບົຜນົສາໍເລັດຄ:ື ການບໍລິການ 

ທ່ີດ ີແລະ ເຈົາ້ຂອງໃຫຄ້ວາມເອົາໃຈໃສ ່ແລະ ອດັທະຍາໄສດ.ີ  

 

5.2 ຂໍແ້ນະນາໍ 

 ຈາກການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ ການສາ້ງໄດປ້ຽບທາງການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິຫອ້ງແຖວ ໃນເຂດອອ້ມ 

ຂາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ມຂໍີແ້ນະນາໍດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
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  ກດິຈະການສວ່ນໃຫຍມ່ເີຈົາ້ຂອງຄນົດຽວ ແລະ ໃຊແ້ຫຼງ່ເງນິທຶນຄເືງນິອອມທງັໝດົໃນການ 

ປະກອບກດິຈະການເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມຄອ່ງຕວົໃນການດາໍເນນີການຕາ່ງໆ, ບ່ໍຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ 

ບ່ໍຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິພາລະໜ້ີສນິທ່ີຕອ້ງຈາ່ຍເຮັດໃຫລື້ມຄາໍນງຶເຖງິການສາໍຮອງເງນິໄວ ້ເພ່ືອການປບັ 

ປງຸກດິຈະການ.ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ ຖາ້ເຮົາເອົາງນິຈາກການກູຢື້ມທາງທະນາຄານ ຈະເຮັດໃຫຜູ້ ້

ປະກອບການມຄີວາມກະຕລືືລ ົນ້ໃນການດາໍເນນີກດິຈະການ. 

  ປດັໄຈພາຍນອກທ່ີມຜີນົກະທບົເປັນຢາ່ງຫຼາຍຄ:ື ປດັໄຈດາ້ນການແຂງ່ຂນັທ່ີມສີງູຂຶນ້ ເນື່ອງຈາກ 

ຈາໍນວນຜູປ້ະກອບການເພ່ີມຂຶນ້ເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ ຜູປ້ະກອບການຈຶ່ງຄວນແກໄ້ຂບນັຫາດວ້ຍການ 

ສາ້ງພນັທະມດິທາງການຄາ້ເພ່ືອໃຫມ້ກີານຮວ່ມມກືນັໂດຍທ່ີມກີານແນາໍນາໍ ລກູຄາ້ໃຫແ້ກກ່ນັ 

ລະກນັຈະເປັນການປ້ອງກນັການຕດັລາຄາກນັເອງຂອງກດິຈະການ ແລະ ຊວ່ຍໃຫເ້ກດີມາດ 

ຖານຂອງກດິຈະການທ່ີລວມກຸມ່ກນັ. 

  ສາໍລບັການກາໍນດົຕາໍແໜງ່ຜະລິດຕະພນັນ ັນ້ ຈະເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ແຍກຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງຫອ້ງ 

ແຖວທ່ີນາໍສະເໜີໄດສ້າ້ງຄວາມໄດປ້ຽບຂອງຕນົເອງໃຫແ້ຕກຕາ່ງຈາກຄູແ່ຂງ່ ໂດຍຜູປ້ະກອບການ 

ກາໍນດົຜະລິດຕະພນັຄ:ື ຫອ້ງພກັຂະໜາດປານກາງພອ້ມເຟີນເີຈີປ້ານກາງ ແລະ ຄດິໄລຄ່າ່ເຊ່ົາ 

ປານກາງ. 

  ຈາກການສກຶສາພບົວາ່ ຜູປ້ະກອບການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັກບັຍດຸທະສາດດາ້ນລາຄາ ໃນລະດບັ 

ຫຼາຍ. ສະນ ັນ້, ຜູປ້ະກອບການຈຶ່ງຄວນເນັນ້ການປບັປງຸດາ້ນການບໍລິການດາ້ນຕາ່ງໆ ເພ່ືອເພ່ີມ 

ຈດຸເດ່ັນຫຼາຍກວາ່ການທ່ີຈະຕດັລາຄາແຂງ່ກນັຄວນມກີານຄດິຄາ່ນ ໍາ້, ຄາ່ໄຟຟ້າ ແລະ ມກີານ 

ແຈງ້ຍອດຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃຫລ້ກູຄາ້ຮບັຮູເ້ພ່ືອໃຫລ້ກູຄາ້ເກດີຄວາມໝັນ້ໃຈໃນລາຄາ ແລະ ສາມາດ 

ປຽບທຽບ ແລະ ກວດສອບການໃຊງ້ານຂອງຕວົລກູຄາ້ເອງ ສະແດງເຖງິຄວາມຊື່ ສດັຂອງ 

ກດິຈະການຕ່ໍລກູຄາ້. 

  ຍດຸທະສາດດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ ເປັນດາ້ນທ່ີຜູປ້ະກອບການຄວນຄາໍນງຶເຖງິຕ ັງ້ແຕກ່ອ່ນເລ່ີມກດິ 

ຈະການເນື່ອງຈາກທາໍເລທ່ີຕ ັງ້ທ່ີດຈີະສ ົ່ງຜນົຕ່ໍລກູຄາ້ທ່ີຈະມາພກັໃນຫອ້ງແຖວເຊ່ັນ: ຖາ້ຕອ້ງການ 

ລກູຄາ້ທ່ີຈະເຂ້ົາພກັຈະໄດມ້ຄີວາມສະດວກໃນການເດນີທາງໄປຮຽນເປັນຕ ົນ້ ແຕຖ່າ້ກດິຈະການ 

ຕ ັງ້ຢູແ່ລວ້ກໍ່ ບ່ໍສາມາດຍາ້ຍທ່ີຕ ັງ້ໄດແ້ຕຄ່ວນໃຊຍ້ດຸທະສາດດາ້ນອື່ ນໆແທນເພ່ືອໃຫລ້ກູຄາ້ເບິ່ ງຂາ້ມ

ປດັໄຈດາ້ນສະຖານທ່ີ. 

  ຍດຸທະສາດດາ້ນການຕະຫຼາດຜູປ້ະກອບການຄວນຈະໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການສ ົ່ງ 

ເສມີການຕະຫຼາດ ແລະ ການປະຊາສາໍພນັເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ຮູຈ້ກັ ແລະ ເຂ້ົາມາໃຊບໍ້ລິການເພ່ີມຂຶນ້. 
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ເອກະສານອາ້ງອງີ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ: ຄນຸລກັສະນະຕາ່ງໆຂອງຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິຫອ້ງແຖວ 

ບາ້ນ 
ແຍກຕາມຂ ັນ້ອາຍ ຸ(ປິ) 

ລວມ 
<31 31-40 41-50 51-60 >60 

ດງົໂດກ 
ຈຳນວນ 15 35 27 7 10 94 

ເປີເຊັນ 16.0 37.2 28.7 7.4 10.6 100.0 

ໜອງວຽງຄາໍ 
ຈຳນວນ 11 14 5 6 4 40 

ເປີເຊັນ 27.5 35.0 12.5 15.0 10.0 100.0 

ສະພງັເມກິ 
ຈຳນວນ 9 10 6 6 2 33 

ເປີເຊັນ 27.3 30.3 18.2 18.2 6.1 100.0 

ຕານມໄີຊ 
ຈຳນວນ 20 17 7 14 10 68 

ເປີເຊັນ 29.4 25.0 10.3 20.6 14.7 100.0 

ລວມ 
ຈຳນວນ 55 76 45 33 26 235 

ເປີເຊັນ 23.4 32.3 19.1 14.0 11.1 100.0 

ແຍກຕາມອາຊບີ 

 ພະນກັງານ ຄາ້ຂາຍ 
ກະສກິອນ 

ຫືຼ ຊາວນາ 
ກຳມະກອນ ອື່ ນໆ ລວມ 

ດງົໂດກ ຈຳນວນ 33 22 2 3 34 94 

ເປີເຊັນ 35.1 23.4 2.1 3.2 36.2 100.0 

ໜອງວຽງຄາໍ ຈຳນວນ 20 13 0 1 6 40 

ເປີເຊັນ 50.0 32.5 0.0 2.5 15.0 100.0 

ສະພງັເມກິ ຈຳນວນ 9 9 2 6 7 33 

ເປີເຊັນ 27.3 27.3 6.1 18.2 21.2 100.0 

ຕານມໄີຊ ຈຳນວນ 24 14 1 11 18 68 

ເປີເຊັນ 36.6 24.7 2.1 8.9 27.7 100.0 

ລວມ ຈຳນວນ 86 58 5 21 65 235 

ເປີເຊັນ 36.6 24.7 2.1 8.9 27.7 100.0 
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ບາ້ນ 
ສະຖານະຜູດ້າໍເນນີກດິຈະການ 

ລວມ 
ເຈົາ້ຂອງຄນົດຽວ ຜູຮ້ວ່ມທຶນ ຜູຈ້ດັການ 

ດງົໂດກ 
ຈຳນວນ 62 3 29 94 

ເປີເຊັນ 66.0 3.2 30.9 100.0 

ໜອງວຽງຄາໍ 
ຈຳນວນ 28 0 12 40 

ເປີເຊັນ 70.0 0.0 30.0 100.0 

ສະພງັເມກິ 
ຈຳນວນ 17 2 14 33 

ເປີເຊັນ 51.5 6.1 42.4 100.0 

ຕານມໄີຊ 
ຈຳນວນ 41 5 22 68 

ເປີເຊັນ 60.3 7.4 32.4 100.0 

ລວມ 
ຈຳນວນ 148 10 77 235 

ເປີເຊັນ 63.0 4.3 32.8 100.0 

	  

ບາ້ນ 
ໄລຍະເວລາທ່ີເປີດໃຫບໍ້ລິການ (ປີ) 

ສະເລຍ່ (ປີ) 
1-4 5-8 9-12 >12 

ດງົໂດກ 
ຈຳນວນ 50 36 8 0 

4.7 
ເປີເຊັນ 53.2 38.3 8.5 0.0 

ໜອງວຽງຄາໍ 
ຈຳນວນ 24 12 2 2 

4.6 
ເປີເຊັນ 60.0 30.0 5.0 5.0 

ສະພງັເມກິ 
ຈຳນວນ 22 9 1 1 

4.1 
ເປີເຊັນ 66.7 27.3 3.0 3.0 

ຕານມໄີຊ 
ຈຳນວນ 33 27 6 2 

4.8 
ເປີເຊັນ 48.5 39.7 8.8 2.9 

ລວມ 
ຈຳນວນ 129 84 17 5 

4.7 
ເປີເຊັນ 54.9 35.7 7.2 2.1 
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 ດງົໂດກ ໜອງວຽງຄາໍ ສະພງັເມກິ ຕານມໄີຊ ລວມ 4 ບາ້ນ 

ທາງປຢູາງ 
ສະເລຍ່ 15 12 8 9 44 

ເປີເຊັນ 16.0 30.0 24.2 13.2 18.7 

ທາງຄອນກຼດີ 
ສະເລຍ່ 4 1 1 10 16 

ເປີເຊັນ 4.3 2.5 3.0 14.7 6.8 

ທາງອດັຫີນ 
ສະເລຍ່ 32 9 9 10 60 

ເປີເຊັນ 34.0 22.5 27.3 14.7 25.5 

ທາງແດງ 

ອດັດນິ 

ສະເລຍ່ 43 18 15 39 115 

ເປີເຊັນ 45.7 45.0 45.5 57.4 48.9 

ລວມ 
ສະເລຍ່ 94 40 33 68 235 

ເປີເຊັນ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

	  
	  
ອດັຕາເຂ້ົາພກັຫອ້ງແຖວ ດງົໂດກ ໜອງວຽງຄາໍ ສະພງັເມກິ ຕານມໄີຊ ລວມ 4 ບາ້ນ 

<31% 
ສະເລຍ່ 1 2 0 3 6 

ເປີເຊັນ 1.1 5.0 0.0 4.4 2.6 

31-50% 
ສະເລຍ່ 1 3 1 6 11 

ເປີເຊັນ 1.1 7.5 3.0 8.8 4.7 

51-70% 
ສະເລຍ່ 17 10 11 20 58 

ເປີເຊັນ 18.1 25.0 33.3 29.4 24.7 

>70% 
ສະເລຍ່ 75 25 21 39 160 

ເປີເຊັນ 79.8 62.5 63.6 57.4 68.1 

ລວມ 
ສະເລຍ່ 94 40 33 68 235 

ເປີເຊັນ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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 ດງົໂດກ ໜອງວຽງຄາໍ ສະພງັເມກິ ຕານມໄີຊ ລວມ 

ເພ່ີມຂຶນ້ 
ສະເລຍ່ 15 5 4 6 30 

ເປີເຊັນ 16.0 12.5 12.1 8.8 12.8 

ຄງົທ່ີ 
ສະເລຍ່ 69 30 20 54 173 

ເປີເຊັນ 73.4 75.0 60.6 79.4 73.6 

ຫຸຼດລງົ 
ສະເລຍ່ 10 5 9 8 32 

ເປີເຊັນ 10.6 12.5 27.3 11.8 13.6 

ລວມ 
ສະເລຍ່ 94 40 33 68 235 

ເປີເຊັນ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຂ: ແບບສອບຖາມທ່ີໄດນ້າໍໃຊໃ້ນການສກຶສານີ ້

ແບບສອບຖາມນີສ້າ້ງຂຶນ້ເພ່ືອເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃນການຂຽນບດົວທິະຍານພິນົແບບອດິສະຫຼະ ຂອງນກັ 

ສກຶສາຫຼກັສດູປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທລຸະກດິ ສະຖາບນັພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ລາວ-ຍປີຸ່ນ 

ຮວ່ມກບັ ຄະນະເສດຖະສາດ-ບໍລິຫານທລຸະກດິ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ. 

 ໃນຫວົຂໍ ້ “ສກຶສາການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບໃນການແຂງ່ຂນັຂອງທລຸະກດິ ຫອ້ງພກັ (ຫອ້ງແຖວ) 

ໃຫເ້ຊ່ົາ”  ໃນເມອືງໄຊທານ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຂໍມ້ນູເຫ່ົຼານີມ້ຄີນຸຄາ່ຢາ່ງໃຫຍຫຼ່ວງ ສາໍລບັການ 

ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຂໍມ້ນູທ່ີໄດຈ້ະນາໍໃຊສ້ະເພາະການສກຶສາເທ່ົານ ັນ້ ຈະບ່ໍມຜີນົກະທບົໃນທາງລບົໃດໆຕ່ໍທາ່ນ 

ຫວງັວາ່ທາ່ນຄງົຈະໃຫຄ້ວາມມເືປັນຢາ່ງດ ີມາໃນໂອກາດນີດ້ວ້ຍ. 

 

ພາກທີ I. ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູປ້ະກອບການ ແລະ ກດິຈະການ (ໃຫໃ້ຊເ້ຄື່ ອງໝາຍ ) 

 ຂໍມ້ນູຂອງຜູປ້ະກອບການ 

1 ເພດຜູໃ້ຫສ້າໍພາດ:  1= ຍງິ  2=ຊາຍ    ເບໂີທລະສບັ=_________________ 

2 ອາຍ:ຸ      1= ຕ ໍາ່ກວາ່ 31 ປີ    2= 31-40 ປີ        3= 41-50 ປີ 

4= 51-60 ປີ    5= ຫຼາຍກວາ່ 60 ປີ 

3 ອາຊບີ:  1= ພະນກັງານ 2=  ຄາ້ຂາຍ         3= ກະສກິອນ ຫືຼ ຊາວນາ 

            4=ກຳມະກອນ      5= ອື່ ນໆ_________________       

4 ລະດບັການສກຶສາ: 

1=ປະຖມົ   2=ມດັທະຍມົ   3=ວຊິາຊບີ ຫືຼ ຊ ັນ້ກາງ  

4=ຊ ັນ້ສງູ   5=ປະລິນຍາຕຼ ີ  6=ປະລິນຍາໂທຂືນ້ໄປ 

5 ລາຍໄດສ້ະເລຍຕ່ໍປີເປັນເງນິ (ກບີ): 

1=ຕ ໍາ່ກວາ່ 20,000,000           2=20,000,000-50,000,000   

3=50,000,001-200,000,000  4=ຫຼາຍກວາ່ 200,000,000 ຂຶນ້ໄປ 

 ຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງດາ້ນການເຮັດກດິຈະການ 

6 ທ່ີຕ ັງ້ຂອງຫອ້ງແຖວຢູບ່າ້ນ:  

1= ດງົໂດກ    2= ໜອງວຽງຄາໍ  3= ສະພງັເມກິ        4= ຕານມໄີຊ 

7  ສະຖານະປດັຈບຸນັຂອງຜູດ້າໍເນນີກດິຈະການຫອ້ງແຖວ 

1= ເຈົາ້ຂອງຄນົດຽວ    2= ຜູຮ້ວ່ມທຶນ    3= ຜູຈ້ດັການ 

 

8    ແຫຼງ່ເງນິທຶນທ່ີໃຊໃ້ນທລຸະກດິ (ຕອບໄດ ້1 ຂໍ)້ 
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 1= ເງນິເກບັທງັໝດົ     2= ເງນິກູຈ້າກທະນາຄານທງັໝດົ   3= ເງນິເກບັຫຼາຍກວາ່ເງນິກູ ້

 4= ເງນິກູຫຼ້າຍກວາ່ເງນິເກບັ  5= ເງນິເກບັເທ່ົາກບັເງນິກູ ້ 6= ອື່ ນໆ(ລະບ)ຸ _________  

9 ໄລຍະເວລາທ່ີເປີດໃຫບໍ້ລິການ  ___________________ປີ 

10 ຄນຸລກັສະນະຂອງຫອ້ງແຖວ 

 ຈາໍນວນຊ ັນ້ ຂະໜາດອາຄານ ຈາໍນວນຫອ້ງ ຂະໜາດຫອ້ງ 

ຫຼງັທີ1     

ຫຼງັທີ2     

 

 ລກັສະນະຂອງເສ້ັນທາງເຂ້ົາຫາຫອ້ງແຖວ 

1= ທາງປຢູາງ     2=ທາງຄອນກຼດີ  3= ທາງອດັຫີນ    4= ທາງແດງອດັດນິ    

   11 ຮບູແບບຫອ້ງພກັ 

 1= ມສີະເພາະຫອ້ງພດັລມົ          2= ມສີະເພາະຫອ້ງປບັອາກາດ  

      3= ມທີງັພດັລມົ ແລະ ແນວດດູອາກາດ     4= ມຫີອ້ງແອ  

      5= ມທີງັຫອ້ງພດັລມົ, ຫອ້ງດດູອາກາດ ແລະ ຫອ້ງແອ 

      6= ອື່ ນໆ(ລະບ)ຸ _________ 

   12 ລາຄາຫອ້ງພກັໂດຍສະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນ 

 1= ຕ ໍາ່ກວາ່ 250,000ກບີ   2= 250,001- 350,000ກບີ  3= 350,001-500,000ກບີ 

 4= 500,001-650,000ກບີ  5= 650,001-800,000ກບີ   6= ຫຼາຍກວາ່800,000ກບີ   

   13 ອດັຕາຜູເ້ຂ້ົາພກັຫອ້ງແຖວຕ່ໍປີ 

  1= ໜອ້ຍກວາ່ 31%   2= 31-50%    3= 51-70%   4= ຫຼາຍກວາ່ 70% 

   14 ຕ ັງ້ແຕດ່າໍເນນີກດິຈະການມາ ການປ່ຽນແປງອດັຕາເຂ້ົາພກັຂອງລກູຄາ້ເພ່ີມ/ຫຸຼດລງົ ຫືຼບ່ໍ 

(ຕອບພຽງ 1 ຂໍ)້ 

  1= ເພ່ີມຂຶນ້       2= ຄງົທ່ີ        3= ຫຸຼດລງົ 

   15 ກຸມ່ລກູຄາ້ຫຼກັທ່ີມາເຊ່ົາແມນ່ພາກສວ່ນໃດ? 

      1=ນກັສກຶສາ    2=ພະນກັງານ   3=ກຳມະກອນ   4=ຊາວຕາ່ງດາ້ວ ຫືຼ ຕາ່ງປະເທດ 
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16 ທາ່ນຄດິວາ່ຈດຸເດ່ັນຂອງທລຸະກດິທາ່ນ ເມ ື່ອທຽບກບັຄູແ່ຂງ່ລາຍອື່ ນໆ ໄດແ້ກຫ່ຍງັ?  (ຕອບໄດ ້

ຫຼາຍກວາ່ 1 ຂໍ)້ 

1= ຊື່ ສຽງເປັນທ່ີຮູຈ້ກັ                    2= ພາບພດົຂອງຫອ້ງແຖວດ,ີ ປອດໄພ, ສະອາດ 

3= ຫອ້ງແຖວມຄີນຸະພາບດໜີາ້ຢູ ່            4= ມຫີອ້ງພກັຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍລາຄາ  

5= ລາຄາຫອ້ງພກັຕ ໍາ່ເມ ື່ອທຽບກບັຄູແ່ຂງ່       6= ບອ່ນຈອດລດົພຽງພໍຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການ 

7= ຕ ັງ້ຢູໃ່ກບ້ອ່ນເຮັດວຽກ ຫືຼ ບອ່ນຮຽນ        8= ມກີານສ ົ່ງເສມີການຂາຍເຊ່ັນ: ສວ່ນຫຸຼດ  

9= ລກັສະນະບໍລິເວນອາຄານສວຍງາມ   

= ມກີານດແູລ, ສອ້ມແປງອປຸະກອນໃນຫອ້ງຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ 

 

17 ທາ່ນຄດິວາ່ຈດຸດອ້ຍຂອງທລຸະກດິທາ່ນເມ ື່ອທຽບກບັຄູແ່ຂງ່ຂນັລາຍອື່ ນໆ ມຫີຍງັແດ?່ 

(ຕອບໄດຫຼ້າຍ ກວາ່ 1 ຂໍ)້ 

1= ຊື່ ສຽງບ່ໍຄອ່ຍເປັນທ່ີຮູຈ້ກັ                 2= ຫອ້ງແຖວບ່ໍປອດໄພ, ບ່ໍສະອາດເທ່ົາທ່ີຄວນ 

3= ຫອ້ງແຖວມຂີະໜາດນອ້ຍ                4= ຫອ້ງແຖວມຮີບູແບບນອ້ຍ ແລະ ລາຄາດຽວ  

5= ລາຄາຫອ້ງແຖວສງູເມ ື່ອທຽບກບັຄູແ່ຂງ່      6= ບອ່ນຈອດລດົບ່ໍພຽງພໍຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການ 

7= ຕ ັງ້ຢູໄ່ກບອ່ນເຮັດວຽກຫືຼບອ່ນຮຽນ          8= ບ່ໍມກີານສ ົ່ງເສມີການຂາຍເຊ່ັນ: ສວ່ນຫຸຼດ  

9= ລກັສະນະບໍລິເວນອາຄານບ່ໍສວຍງາມ   

= ມກີານດແູລ, ສອ້ມແປງອປຸະກອນໃນຫອ້ງບ່ໍຄອ່ຍສະໝ ໍາ່ສະເໝີ 

 

ພາກທີ II: ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັປດັໄຈແວດລອ້ມພາຍນອກທລຸະກດິ ໂອກາດ ແລະ ອປຸະສກັຂອງ ທລຸະກດິ 

ທາ່ນຄດິວາ່ ສະຖານະການຕ່ໍໄປນີເ້ປັນໂອກາດໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ ຫືຼ ເປັນຂໍຈ້າໍກດັ, ອປຸະສກັໃນ 

ການດາໍເນນີທລຸະກດິບ່ໍ?  ໃຫໃ້ຊເ້ຄື່ ອງໝາຍ  ໃສໃ່ນຕາຕະລາງ 

 

ສະຖານະການ ໂອກາດໃນການດາໍ

ເນນີທລຸະກດິ 

ຂໍຈ້າໍກດັ/ອປຸະສກັໃນ

ດາໍເນນີທລຸະກດິ 

18. ປດັໄຈດາ້ນເສດຖະກດິ 

18.1 ລາຍໄດພ້ະນກັງານຕ່ໍຄວົເຮອືນທ່ີ ເພ່ີມຂຶນ້ 

  

18.2 ດອກເບຍ້ເງນິກູທ່ີ້ເພ່ີມຂຶນ້ມຜີນົຕ່ໍ 

ທລຸະກດິໃນການຊໍາລະດອກເບຍ້ໃຫທ້ະນາຄານ 

  

18.3 ນ ໍາ້ມນັລາຄາແພງຂຶນ້   
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ສະຖານະການ ໂອກາດໃນການດາໍ

ເນນີທລຸະກດິ 

ຂໍຈ້າໍກດັ/ອປຸະສກັໃນ

ດາໍເນນີທລຸະກດິ 

18.4 ລາຄາອປຸະກອນ ແລະ ວດັສະດ ຸກໍ່ສາ້ງທ່ີເພ່ີມຂຶນ້   

19. ປດັໄຈດາ້ນເຕັກໂນໂລຢີ 

19.1 ການໂຄສະນາຜາ່ນອນິເຕເີນັດເຮັດໃຫ ້ຄນົຮູຈ້ກັ ແລະ 

ເຂ້ົາພກັ ຫຼາຍຂຶນ້ 

  

19.2 ມກີານຈອງ ແລະ ການຈາ່ຍຄາ່ຫອ້ງພກັຜາ່ນອນິເຕເີນັດ   

19.3 ການໃຊລ້ະບບົຜາ່ນເຂ້ົາ-ອອກ ອາຄານດວ້ຍບດັ   

20.ປດັໄຈດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 

20.1 ຄາ່ນຍິມົໃນການພກັຫອ້ງແຖວທາງນອກມະຫາວທິະຍາ 

ໄລ ຫືຼ ທາງນອກສະຖາບນັຕາ່ງໆ 

  

20.2 ຄາ່ນຍິມົຂອງການຄບົໝູທ່ີ່ມໝີູພ່ກັຢູບ່ອ່ນດຽວກນັ   

20.3 ການມສີວ່ນຮວ່ມຕດັສນິໃຈຂອງຜູປ້ກົຄອງ   

20.4 ການໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມກືບັຊຸມຊນົເຊ່ັນ: ຮວ່ມກດິຈະກາໍ 

ແລະ ເຮັດບນຸກບັຊຸມຊນົ 

  

21. ປດັໄຈດາ້ນການເມອືງ 

21.1 ກດົໝາຍ ແລະ ຈດັລະບຽບຫອ້ງແຖວທ່ີເຂັມ້ງວດ 

  

21.2 ມາດຕະການຈດັເກບັພາສລີາຍໄດທ່ີ້ເຂັມ້ງວດ   

21.3 ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເຊ່ັນ:ການເຮັດຫນົທາງ   

22. ປດັໄຈດາ້ນການແຂງ່ຂນັ 

22.1 ຈາໍນວນຫອ້ງແຖວເພ່ີມຂຶນ້ 

  

22.2 ການຮບັນກັສກຶສາຂອງສະຖາບນັການສກຶສາເພ່ີມຂຶນ້   

22.3 ຈາໍນວນສະຖາບນັການສກຶສາທ່ີເພ່ີມຂຶນ້   
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ພາກທີIII: ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດ 

ສາໍລບັຫອ້ງແຖວຂອງທາ່ນ ໃຫກ້ານບໍລິຫານຍດຸທະສາດຕ່ໍໄປນີໃ້ນລະດບັໃດ ໃຫໃ້ຊເ້ຄື່ ອງໝາຍ  

ຍດຸທະສາດ ລະດບັການບໍລິຫານຂອງຍດຸທະສາດຕ່ໍການບໍລິການ 

ໃຫລ້ກູຄາ້ 

ຫຼາຍທ່ີສດຸ ຫຼາຍ ປານກາງ ໜອ້ຍ ໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

23. ດາ້ນຜະລິດຕະພນັ 

23.1 ຫອ້ງແຖວມພີາບພດົ ແລະ ຊື່ ສຽງ 

ທ່ີດເີປັນທ່ີຮູຈ້ກັ 

     

23.2 ຫອ້ງແຖວມກີານອອກແບບດ,ີ 

ສວຍງາມ ແລະ ມຄີວາມຄງົທນົ ແລະ 

ແຂງແຮງ 

     

23.3 ຫອ້ງແຖວມຂີະໜາດຂອງຫອ້ງພກັ 

ໃຫຍ,່ ສະອາດ, ອາກາດຖາ່ຍເທ, 

ປອດໂປ່ງ, ຢູສ່ະບາຍ 

     

23.4 ມກີານອອກແບບຈດັວາງ ແລະ 

ເຟີນເີຈີພ້າຍໃນຫອ້ງຄບົຊຸດ 

     

23.5 ເຄື່ ອງສຂຸະພນັພາຍໃນຫອ້ງນ ໍາ້ 

ສະອາດ ແລະ ສສີນັງາມຕາ 

     

23.6 ຫອ້ງແຖວມກີານຈດັກຽມເຄື່ ອງອາໍ 

ນວຍຄວາມສະດວກໃນຫອ້ງພກັເຊ່ັນ: 

ເຄື່ ອງເຮັດນ ໍາ້ອຸນ່, ໂທລະສບັ, ເຄື່ ອງປບັ 

ອາກາດ/ພດັລມົ 

     

23.7 ມບໍີລິການສາຍເຄເບີນ້ໂທລະທດັ 

ຫືຼ ອນິເຕເີນັດພາຍໃນຫອ້ງພກັ 

     

23.8 ການຈດັກຽມບໍລິການເສມີໃຫກ້ບັຜູ ້

ພກັອາໄສເຊ່ັນ: ຮາ້ນຊກັລີດ, ຮາ້ນເສມີ 

ສວຍ, ຮາ້ນສະດວກຊື ້
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23.9 ມກີານເຮັດຄວາມສະອາດ 

ພາຍໃນຫອ້ງ 

     

23.10 ມຫີອ້ງພກັຫຼາຍແບບຫຼາຍ 

ລາຄາໃຫ ້ເລືອກເຊ່ົາ 

     

24. ດາ້ນລາຄາ 

24.1 ຄາ່ເຊ່ົາລາຍເດອືນມລີາຄາ 

ເໝາະສມົ ກບັສະພາບຫອ້ງພກັ 

     

24.2 ສາມາດຈາ່ຍເງນິຜາ່ນທະນາຄານ 

ໄດສ້ະດວກ 

     

24.3 ຄາ່ນ ໍາ້, ຄາ່ໄຟຟ້າຄດິຕາມ 

ທ່ີໃຊຈ້ງິ 

     

24.4 ຄາ່ມດັຈາໍຕ ໍາ່ກວາ່ ບອ່ນອື່ ນ      

24.5 ກອ່ນຊາໍລະເງນິມກີານແຈງ້ຍອດ 

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີຊດັເຈນ 

     

25 ດາ້ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ 

25.1 ຫອ້ງແຖວໃກສ້ະຖາບນັ 

ການສກຶສາ/ ບອ່ນເຮັດວຽກ 

     

25.2 ຫອ້ງແຖວໃກສ້ນູການຄາ້/ສະຖານ 

ບນັເທີງ 

     

25.3ຫອ້ງແຖວມຄີວາມສະອາດຮຽບ 

ຮອ້ຍ 

     

25.4ມບີອ່ນຈອດລດົທ່ີສະດວກພຽງພໍ      

25.5 ຫອ້ງແຖວຕດິກບັທາງໃຫຍ່      

26 ດາ້ນສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ 

26.1 ສວ່ນລດົພິເສດຂອງຄາ່ເຊ່ົາ 

ລາຍເດອືນ 

     

26.2 ມຂີອງຂວນັໃຫຕ້າມເທດສະການ 

ຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ປີໃໝ,່ ວນັເກດີເປັນຕ ົນ້ 
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26.3 ມຄີາໍບອກເລ່ົາຈາກຄນົຮູຈ້ກັ 

ກຽ່ວກບັ ຫອ້ງແຖວນີ ້

     

26.4 ມໂີຄສະນາທາງວທິະຍ ຸ

ສິ່ ງພິມຕາ່ງໆ 

     

26.5 ມໂີຄສະນາທາງອນິເຕເີນັດ      

27 ດາ້ນບກຸຄະລະກອນ 

27.1 ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ 

ຜູດ້ແູລ 

     

27.2 ເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລ 

ມອີດັທະຍາໄສດ ີ

     

27.3 ເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູດ້ແູລມຄີວາມເອົາ 

ໃຈໃສ ່ແລະ ກະຕລືືລ ົນ້ໃນການບໍລິການ 

     

28.4 ພະນກັງານມຄີວາມຊື່ ສດັ      

28.5 ພະນກັງານຊວ່ຍດແູລຫອ້ງແຖວ 

ຢາ່ງດ ີ

     

29 ດາ້ນຂະບວນການບໍລິການ 

29.1 ເງ ື່ອນໄຂໃນການເຂ້ົາພກັທ່ີເຂັມ້ 

ງວດເພ່ືອສາ້ງຄວາມເປັນລະບຽບ  

ຂອງຫອ້ງແຖວ 

     

29.2 ການໃຫບໍ້ລິການຢາ່ງໄວວາ 

ໃນເລ່ືອງການເຮັດສນັຍາເຊ່ົາ 

     

29.3 ການໃຫບໍ້ລິການຢາ່ງໄວວາໃນດາ້ນ 

ການສອ້ມແປງອປຸະກອນພາຍໃນຫອ້ງພກັ 

     

29.4ມບໍີລິການຮກັສາດາ້ນຄວາມປອດໄພ 

ເຊ່ັນ: ລປພ ຫືຼ ກອ້ງວງົຈອນປິດ 

     

29.5 ສາມາດຕດິຕ່ໍເຈົາ້ຂອງຫອ້ງແຖວໄດ ້

ຕະຫຼອດ 24ຊ ົ່ວໂມງ 
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29.6ມກີານເລ່ືອນເວລາໃນການຊາໍລະ 

ເງນິຄາ່ເຊ່ົາຫອ້ງແຖວ  

     

29.7ມກີານແຈງ້ຂາ່ວສານໃຫກ້ບັຜູພ້ກັອາ

ໄສຢາ່ງຊດັເຈນ 

     

30 ດາ້ນການສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜີ 

ລກັສະນະທາງກາຍະພາບ 

30.1 ມກີານດແູລລກູຄາ້ເໝືອນພ່ີນອ້ງ 

     

30.2ໃນການໃຫຄ້າໍປຶກສາໃນເລ່ືອງທ່ີມບີ ັ

ນຫາຂອງຜູເ້ຊ່ົາ 

     

30.3ມກີານດແູລຫອ້ງແຖວແລະຊບັສນິ 

ເມ ື່ອຜູເ້ຊ່ົາບ່ໍຢູ ່

     

30.4ມກີານນາໍສະເໜີດາ້ນຄວາມປອດໄພ 

ຂອງຫອ້ງແຖວຢາ່ງຊດັເຈນເມ ື່ອຜູເ້ຊ່ົາຈະ 

ຍາ້ຍມາຢູ ່

     

30.5ມປ້ີາຍຫອ້ງແຖວຂະໜາດໃຫຍສ່ງັ 

ເກດໄດຊ້ດັເຈນ 

     

30.6ການຈດັພ້ືນທ່ີໃຊສ້ອຍຂອງຫອ້ງ 

ແຖວ ເໝາະສມົເຊ່ັນ: ມບີອ່ນນ ັງ່ຫ້ິຼນ 

     

30.7 ການຕກົແຕງ່ສະຖານທ່ີບໍລິເວນ 

ຫອ້ງ ແຖວສວຍງາມ 

     

 

  

  

 

 


