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ສະຫບ ແລະ ຕລາຄາວຽກງານການຕະຫາດທອງທຽວໃນໄລຍະຜານມາ:
ການທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອດດມໄຊໄດດເກ#ດຂຂດນພາຍໃນຕດວໄດດລາຍປ#ພພສດມຄວນ. ມາຮອດປ# 1997
ຫດອງການທທອງ ທທຽວແຂວງໄດດສດາງຕຕດງຂຂນ
ດ ຢທາງເປຕນທາງການ. ການທທອງທທຽວໃນໄລຍະນຕນ
ດ ແມທນຍຕງຂາດ
ຫາຍປຕດໃຈທ#ທສພາຄຕນເຊຕທນວທາ ຂາດດດານບກຄະລາກອນ - ຄວາມຮຢດດດານພາສາຕທາງປະເທດຍຕງຕພທາ, ບພທມ#
ປະສດບການດດານການທທອງທທຽວ, ຂາດເຄຂທອງມຂອປະກອນຮຕບໃຊດ, ບພທມ#ເຄຂທອງເຄຂທອງມຂເຕຕກໂນໂລຢ#ທ#ທທຕນສະ
ໃໝທ. ເຮດາສາມາດເວດດາໄດດວທາເປຕນວຽກໃໝທໜຂທງທ#ທມ#ຄວາມທດາທາຍຫາຍ. ດຕທງນຕດນການຕະຫາດການ
ທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອດດມໄຊໃນຊທວງໄລຍະນຕດນແມທນເກຂອບວທາບພທມ#ການເຄຂທອນໄຫວເລ#ຍ.
ມາຮອດຊທວງປ# 2007 ເປຕນຕດດນມາ ຫດອງການທທອງທທຽວໄດດຮຕບການສະໜຕບສະໜຢນຈາກ ອດງການ
ພຕດທະນາແຫທງປະເທດເຍຍລະມຕນ (Germen Development Service ຫຂ DED). ບຕນດາແຫທງ
ທທອງທທຽວທ#ທສພາຄຕນໂດດເດຕທນຂອງແຂວງເລ#ທມມ#ການສພາຫວດ ແລະ ພຕດທະນາເທຂທອລະກດາວ ຄຽງຄຢທກຕບ
ວຽກງານການຕະຫາດໂດຍມ#ອາສາສະໝຕກເຍຍລະມຕນເປຕນຜຢດຊທວຍ, ທຕງເປຕນທ#ທປປກສາ, ທຕງເປຕນຄຢຝປກ.
ວຽກງານການຕະຫາດການທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອດດມໄຊໄດດເລ#ມມ#ການເຄຂທອນໄຫວເທຂທອລະກດາວ. ເວບໄຊ
ການທທອງທທຽວຂອງແຂວງອດດມໄຊ www.oudomxay.info ໄດດສດາງຂຂນ
ດ ເພຂທອການຕະຫາດທທອງທທຽວ
ສະເພາະ,
ໄດດມ#ການພຕດທະນາ,
ສດທງເສ#ມ ແລະ ໂຄສະນາຢທາງຕພທເນຂທອງ.
ສທວນການຕະຫາດທທອງທທຽວ - ໄດດ
ຜດວພຕນກຕບບຕນດາບພລລສຕດທທອງທທຽວທຕງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດເພຂທອນພາ
ເອດາຂພມ
ດ ຢນການທທອງທທຽວຂອງແຂວງ
ແລະ
ລາຍການທທອງທທຽວທ#ທມໃ
# ຫດ
ເຂດາເຈດດາລດງໂຄສະນາຊທວຍ ແລະ ເພຂທອ
ດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວມາທທຽວແຂວງ
ອດດມໄຊຫາຍຂຂນ
ດ . ພດອມກຕນນຕດນຍຕງໄດດ
ມ#ການຝປກອດບຮດມດດານວຽກງານການ
ຕະຫາດທທອງທທຽວ,ວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ການສດາງສລທງພລມໂຄສະນາເຊຕທນວທາ: ການສດາງແຜນທ#ທ
ທທອງທທຽວຕດວເມຂອງ, ການສດາງແຜນຜຕບ, ໃບປລວ, ໂພດສເຕ#, ໂພດສກາດ ແລະ ອຂທນໆທ#ທເປຕນຜດນ
ປະໂຫຍດຕພທກຕບວຽກງານການຕະຫາດທທອງທທຽວ.
ໃນໄລຍະຜທານມາ ເຮດາສາມາດສະຫບ ແລະ ຕ#ລາຄາກທຽວກຕບວຽກງານການຕະຫາດທທອງທທຽວຢຢທ
ແຂວງອດດມໄຊຄຂ:
ການຕະຫາດທທອງທທຽວແມທນຍຕງບພທ
ທ ຕນກວດາງຂວາງເນຂທອງຈາກພະນຕກງານນດອຍ,
ຄວາມຮຢດຄວາມສາມາດຕພທາ, ຂາດປະສດບການດດານການຕະຫາດ, ຄວາມຮຢດດດານການຕະຫາດທທອງທທຽວ
# ຈພາກຕດ ເຊ#ງເປຕນສາຍເຫດທ#ທ
ບພທມ#, ເຄຂທອງມຂອປະກອນຮຕບໃຊດວຽກງານບພທພຽງພພ ຄຽງຄຢທກຕບງດບປະມານມ#ຂດ
ກພທໃຫດເກ#ດການຕະຫາດທທອງທທຽວຂອງແຂວງລດາຊດາ ແລະ ບພທໄດດຮຕບຜດນສພາເລຕດເທດທາທ#ທຄວນ. ເຖ#ງວທາຈະ
ທ ນ
ເປຕນສະພາບເຊຕທນນ#ດ ແຕທພະນຕກງານໝດດທກຄດນກພທໄດດຕຕດງໃຈເອດາໃຈໃສທ, ຊອກຮຢດຮພາຮຽນ, ແລທກປຽ
ບດດຮຽນຖອດຖອນກຕບແຂວງອຂທນໆ ຫຂ ການທທອງທທຽວປະເທດເພຂທອນບດານ ເພຂທອນພາມາພຕດທະນາໃຫດເກ#ດ
ຜດນ. ໃນໄລຍະຜທານມາ ເຖລງ ປະຈບຕນ ຖດາທຽບໃສທກຕນແມທນມ#ການພຕດທະນາໄປໄກທສດມຄວນ ເພາະໄປ
ຂດ ຫາຍ ໄດດມ#ການປຕບປງຫາຍ
ຕາມຍກສະໄໝ ວຽກງານການຕະຫາດທທອງທທຽວປະຈບຕນແມທນຖຂວທາດ#ຂນ
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ຢທາງ ເຊຕທນວທາ: ມ#ຫດອງຂພມ
ດ ຢນຂທາວສານການທທອງທທຽວ, ສາມາດຜດວພຕນໂດຍກດງກຕບຕະຫາດທທອງທທຽວ
ພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດງທາຍຂຂນ
ດ ດດວຍເຄຂທອງເຕຕກໂນໂລຢ#ທ#ທທຕນສະໄໝ ຕດວຢທາງ. ເວບໄຊ, ເຟດສບກ,
ທລດເຕ#, ຢຢທຢບ ແລະ ແອບຕທາງໆ. ເຊ#ງສລທງເຫດທານ#ດແມທນມ#ຜດນປະໂຫຍດຫາຍຕພທກຕບວຽກງານການຕະຫາດ.
ເຮດາສາມາດສະຫບໄດດວທາ ການຕະຫາດທທອງທທຽວຂອງແຂວງຜທານມາ ແລະ ປະຈບຕນແມທນມ#ທທາ
ຂະຫຍາຍຕດວຂຂນ
ດ ເລຂດອຍໆ ເຊ#ງສາມາດເຮຕດໃຫດນຕກທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດຮຢດຈຕກແຂວງ
ອດດມໄຊຫາຍຂຂນ
ດ ຖດາທຽບໃສທເມຂອກທອນ.
2. ວ(ເຄາະກມຕະຫາດເປ*າໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ*ອງການຂອງຕະຫາດທອງທຽວ.
ການວລເຄາະກທມຕະຫາດເປດາໝາຍ ແລະ ຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫາດທທອງທທຽວ ແມທນມ#ຄວາມ
ສພາຄຕນຫາຍຕພທກຕບທກໆຫດວໜວຍທລະກລດ ລວມທຕງວຽກງານທທອງທທຽວ ເພາະວທາເພຂທອເປຕນການເຂດາ
ດ ເຖ#ງ
ເຈາະຕດວຕະຫາດເປດາໝາຍສະເພາະ ແລະ ສາມາດສປກສາຄວາມຕດອງການທ#ທແທດຈລທງຂອງຕະຫາດ ເພຂທອ
ສດາງຄວາມຍຂນຍດງໄລຍະຍາວ. ກທມຕະຫາດເປດາໝາຍ ຫຂ ກທມນຕກທທອງທທຽວເປດາໝາຍ (ນຕກທທອງທທຽວ
ເປດາໝາຍ) ຂອງແຂວງອດດມໄຊມ#ດຕທງນ#ດ:
•

-

ນຕກທທອງທທຽວໄທແບບຄາຮາວານລດດໃຫທຍ (ກທມໃຫທຍ) – Large group of Thai car
caravan

-

ນຕກທທອງທທຽວໄທຄາຮາວານ ບລກໄບ - Big bike caravan

-

ນຕກທທອງທທຽວຈ#ນ ຄາຮາວານລດດໃຫທຍ - large group of Chinese car caravan

-

ນຕກທທອງທທຽວແບບຄອຍຄດວ (ຍຢໂຮບ) – Family tour

-

ນຕກທທອງທທຽວເປດກະເປດທາ - Back Packer

-

ນຕກທທອງທທຽວເປຕນກທມ - Group tour through travel agency

ນອກຈາກກທມເປດາໝາຍຍທອຍຂດາງເທລງນ#ດແລດວ, ກທມຕະຫາດເປດາໝາຍຫຕກທ#ທເປຕນໝາກຫດວໃຈຂອງ
ການທທອງທທຽວແມທນບຕນດາບພລ#ສຕດທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ ເພາະວທາ ເຂດາເຈດດາຈະເປຕນ
ໜວທຍງານໜຂທງທ#ທມຄ
# ວາມສາມາດໃນການຈຕດການດດານການຕະຫາດທທອງທທຽວສຢງ (ມຂອາຊ#ບ) ເພຂທອ
ດປງດຢດ ແລະ ໂຄສະນາ ໃຫດນຕກທທອງທທຽວໃນທດທວໂລກໄດດຮຕບຮຢດເຖ#ງຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ ແລະ ສດາງ
ຄວາມສດນໃຈໃຫດເຂດາເຈດດາຢາກມາສພາພຕດກຕບຕດວຈລທງ.
ໝາຍຄວາມວທາການຈຕດການດດານການຕະຫາດ
ທທອງທທຽວແບບນ#ດແມທນຜທານ 2 ຂຕນ
ດ ຕອນ:
1). ເຮດາຕດອງຊອກ ຫຂ ເຮຕດການຕະຫາດກຕບບຕນດາບພລລສຕດທທອງທທຽວພາຍໃນເພຂທອໃຫດເຂດາເຈດດາຊທວຍ
ໃນການໂຄສະນາ ແລະ ຂາຍລາຍການຜະລລດຕະພຕນຂອງເຮດາຕພທໃຫດນຕກທທອງທທຽວໂດຍກດງ.
ດ ໝາຍຢຢທ
2). ບຕນດາບພລລສຕດທທອງທທຽວຈະເຮຕດການຕະຫາດກຕບບຕນດາກທມຕະຫາດນຕກທທອງທທຽວເປາ
ຕທາງປະເທດໂດຍນພາໃຊດ ຫຂ ຂາຍຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວທ#ທມ#ຂອງເຮດາ ແລະ ສດທງນຕກທທອງທທຽວມາໃຫດ
ແບບເຄຂທອຄທາຍ.
• ຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫາດທທອງທທຽວແມທນສລທງທ#ທນຕກທທອງທທຽວຕຕດງເປດາໝາຍໄວດ.

ກອທນຈະນພາ
ຜະລລດຕະພຕນການທທອງທທຽວໃດໜຂທງເຂດາ
ດ ສຢທຕະຫາດ ບພລລສຕດຕດອງສປກສາຄວາມຕດອງການ ແລະ ການ
ຕອບສະໜອງຂອງລຢກຄດາຕພທກຕບຜະລລດຕະພຕນດຕທງກທາວໃຫດລະອຽດກທອນ. ເຊ#ງນ#ດເອ#ດນວທາ ການວລໄຈການ
ຕະຫາດ. ການວລໄຈການຕະຫາດແມທນເຄຂທອງມຂໜຂທງທ#ທສາມາດຊທວຍເຂດາເຈດດາໃຫດຮຕບຮຢດ ແລະ ເຂດາ
ດ ໃຈ
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ກທຽວກຕບສະພາບການຂອງທດອງຕະຫາດໃນປະຈບຕນ. ທຕງເປຕນປຕດໃຈໜຂງທ ທ#ທຈະສາມາດຂະຫຍທາຍຕານທາງ
ການຕະຫາດ ແລະ ທຕງນພາຜະລລດຕະພຕນຕທາງໆເຂດາ
ດ ສຢທຕະຫາດເທຂທອລະກດາວ.
ຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫາດທທອງທທຽວຕພທແຂວງອດດມໄຊທ#ທໄດດເກຕບກພາ ແລະ ເຫຕນວທາທ#ທທາແຮງ ແລະ
ສາມາດນພາມາໃຊດເປຕນຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວໄດດມ#ຄຂ:
 ແຫງທອງທຽວທາງວ,ດທະນະທຈາ: 1) ບດານອາໂນວຕດທະນະທພາຊດນເຜດທາອາຄາ 2) ບດານ

ຕາວເຊ#ວຕດທະນະທພາຊດນເຜດທາມດດງ 3) ບດານຕະນອງປພວຕດທະນະທພາຊດນເຜດທາກປມມ 4) ບດານຍພດ
ວຕດທະນະທພາຊດນເຜດທາລຂດ 5) ວຕດພະເຈດດາສລງຄພາ ເມຂອງຫາ 6) ບພທນພດາອທນ ເມຂອງຫາ.
 ແຫງທອງທຽວທາງທຈາມະຊາດ: 1) ຖພດາຈອມອອງ 2) ເຂດແຫທງທທອງທທຽວຕາດນພດາກຕດ - ລ#

ສອດນພດາກຕດຢພລະປາ 3) ຕາດນພດາແຮງ 4) ອທາງນພດາຫ#ນ.
 ແຫງທອງທຽວທາງປະຫວ,ດສາດ: 1) ພຢທາດໄຊມງຄນລຕດຕະນະມ#ທງເມຂອງ 2) ອານສາ

ວະລ#ລາວ - ຫວຽດ 3) ພຢເຊເບ ຫພພລພລຕະພຕນ ແຂວງອດດມໄຊ.
ຈພານວນແຫທງທທອງທທຽວ ແລະ ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ ທ#ທກທາວມານ#ດແມທນໄດດເກຕບກພາຈາກນຕກທທອງທທຽວ
ທ#ທມາຢດຽມຢາມແຂວງອດດມໄຊ ເຊ#ງຖຂວທາແມທນຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫາດທທອງທທຽວແລດວ. ແຫທງ
ທທອງທທຽວສທວນໃຫທຍແມທນຍຕງບພທໄດດຮຕບການພຕດທະນາແຕທສພາພຕດສດາງຄວາມສດນໃຈໃຫດແກທຕະຫາດ
ທທອງທທຽວ. ສະນຕດນຈລທງເປຕນທທາແຮງຂອງແຂວງທ#ທຈະສຂບຕພທພຕດທະນາ ແລະ ໂຄສະນາໃຫດເຂດາ
ດ ເຖ#ງກທມ
ຕະຫາດທທອງທທຽວເປດາໝາຍ ແລະ ສາມາດສດາງໃຫດແຂວງອດດມໄຊເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກຫລາຍຂຂນ
ດ .
• ແນວຄວາມຄລດຫຕກດດານການຕະຫາດທທອງທທຽວ ຕພທກຕບຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫາດທທອງທທຽວແມທນ

ເປຕນກພລະນ#ໜຂທງທ#ທຕດອງມ#ການມ#ສທວນຮທວມຈາກຫາຍພາກສທວນເພຂທອຄວາມດທນດຽງ ແລະ ສດມບຢນແບບ.
ຖຂວທາເປຕນວຽກໜຂທງທ#ທທດາທທາຍ. ເຊລງເຮດາສາມາດສະຫບຄວາມຕດອງການແບບພຂດນຖານຂອງນຕກທທອງທທຽວ
ດຕທງລທມນ#ດ:

- ຄວາມຕ*ອງການຂອງນ,ກທອງທຽວ:
ຄວາມຕ*ອງການທາງດ*ານສວນຕວ
-ການພ,ດທະນາຕນເອງ
-ການຊອກຮຮ*ຮຈາຮຽນ,
ຊວ(ດ.

ປະສບການ

-ຄວາມສະນກສະໜານ, ຜ,ກຜອນ.
- ຄວາມສງຈຈາ.
ຄວາມຕ*ອງການໃຫ*ເຫ,ນຄນຄາ
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- ຄນຄາຂອງຕນເອງ.
-ຖານະ.
-ການຮ,ບຮຮ*.
ຄວາມຕ*ອງການທາງສ,ງຄມ
- ການຕ*ອນຮ,ບທອບອນ.
-ຄວາມຮ,ກແພງ.
ຄວາມຕ*ອງການທາງດ*ານຄວາມປອດໄພ
-ການຮ,ກສາຄວາມປອດໄພທກດ*ານ.
-ການປ*ອງກ,ນ.
ຄວາມຕ*ອງການທາງດ*ານກາຍຍະພາບ
-

ຄວາມຕ*ອງການດ*ານອາຫານ
ແລະ ນຈ*າ.

-ສຂະພາບທດ.

3. ວ(ເຄາະການແຂງຂ,ນທາງດ*ານການຕະຫາດທອງທຽວ.
ສະພາບໃນປະຈບຕນທກໆທລະກລດແມທນມ#ລຕກສະນະແຂທງຂຕນກຕນຂຂດນເລຂດອຍໆ. ການຕະຫາດຖຂກຈຕດ
ເປຕນບດດບາດສພາຄຕນໜຂທງທ#ທຊທວຍໃຫດການດພາເນ#ນທລະກລດຮຕບຜດນສພາເລຕຕດທາງດດານປະລລມານການຂາຍ
ແລະ ຊທວຍໃຫດທລະກລດມ#ຄວາມຍຂນຍດງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕດວຂຂນ
ດ . ການຂາດການຈຕດການດດານການ
ຕະຫາດບພທໝາຍວທາທລະກລດນຕດນບພທຮຕບຜດນສພາເລຕດ - ແນທນອນສພາເລຕດແຕທພພເອດາຕດວລອດເທດທານຕດນ - ຈພາ
ນວນປະລລມານທ#ທຂາຍນດອຍ - ບພທເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກຫລາຍ. ແຕທຖດາເຮດາເຮຕດການຕະຫາດດ# ນຕດນໝາຍຄວາມວທາ
ທລະກລດຂອງເຮດາຈະກະໂດດຂຕດນຂຂນ
ດ ໄວທຕງປະລລມານການຂາຍ ແລະ ຄນນະພາບ.
ສະເພາະແຂວງອດດມໄຊ ເຊ#ງເປຕນແຂວງໃຈກາງພາກເໜຂອຂອງລາວ - ເປຕນເສຕດນທາງຜທານສຢທບຕນດາ
ແຂວງພາກເໜຂອ ແລະ ປະເທດໄກດຄຽງ (ໂດຍຜທານແຂວງອຂທນໆ) ເຊຕທນວທາ: ປະເທດຫວຽດນາມ,
ປະເທດຈ#ນ ແລະ ປະເທດໄທ. ການທທອງທທຽວບພທວທາຈະເປຕນລະຫວທາງປະເທດ, ລະຫວທາງແຂວງ,
ລະຫວທາງເມຂອງ, ລະຫວທາງບດານ, ລະຫວທາງພຂດນທ#ທ ແລະ ລະຫວທາງສະຖານທ#ທ ລດວນແລດວແຕທມ#ການ
ແຂທງຂຕນ ແລະ ສຢດຊດນໃຫດເຂດຕດວເອງມ#ຈພານວນຕດວເລກນຕກທທອງທທຽວ ແລະ ມ#ລາຍຮຕບເພ#ທມຂຂນ
ດ .
• ບຕນດາແຂວງໃກດຄຽງທ#ທມລ
# ຕກສະນະການແຂທງຂຕນດດານການທທອງທທຽວ

ແຂວງອດດມໄຊມ#ຄຂ:
1) ແຂວງຫວງພະບາງ
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ຕະຫາດທທອງທທຽວຂອງ
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2) ແຂວງຫວງນພດາທາ

3) ແຂວງໄຊຍະບຢລ#
4) ແຂວງຊຽງຂວາງ
5) ແຂວງບພທແກດວ
6) ແຂວງຜດດງສາລ#
7) ຫຂບຕນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕດຂອງລາວ.

ແຕທລະແຂວງແມທນມ#ຄນລຕກສະນະພລເສດດດານການທທອງທທຽວທ#ທແຕກຕທາງກຕນຂອງໃຜລາວ
ແຕທການທ#ທຈະດປງດຢດຕະຫາດທທອງທທຽວ ຫຂ ນຕກທທອງທທຽວໃຫດຫາຍຂຂນ
ດ ແມທນຂຂນ
ດ ກຕບແຫທງທທອງທທຽວ
ຫຂ ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວວທາເດຕທນສພາໃດ ມ#ອຕນໃດເປຕນທ#ທຈຕບໃຈໜດາສດນໃຈ ແຕທ ສລທງທ#ທຂາດບພທໄດດນຕດນ
ແມທນການຕະຫາດທ#ທດ# ການໂຄສະນາໃຫດເປຕນທ#ທໜາ
ດ ສດນໃຈ, ຈະເຮຕດແນວໃດຈລທງຈະດປງຕະຫາດມາໄດດ,
ຈະເຮຕດແນວໃດ
ໃຫດນຕກທທອງທທຽວຢາກມາທທຽວແຂວງຂອງຕດນເອງ. ຈະເຮຕດແນວໃດຈປທງຈະແຂທງຂຕນກຕບບຕນດາແຂວງ ຫຂ
ບຕນດາປະເທດໄດດ. ນຕດນເຮດາຕດອງມ#ການວລເຄາະ - ວລໄຈດດານການຕະຫາດ, ດດານດ#ດດານອອທນຂອງ
ຕດນເອງ. ຈດໃດທ#ທແຂວງອຂທນຍຕງບພທມ#, ຈດໃດທ#ທຈະສາມາດຂາຍໄດດ, ພະຍາຍາມເຮຕດໃຫດຕທາງຈາກໝຢທ ຖດາ
ວທາມ#ຈດພລເສດຄຂກຕນ
ນຕກທທອງທທຽວກພທບພທຢາກເບ#ທງອ#ກ.
ຕດອງມ#ການວທາງແຜນພຕດທະນາລວມທຕງການ
ຈຕດການດດານວຽກງານການຕະຫາດທ#ທດ#ເຮດາຈຂທງຈະສາມາດແຂທງຂຕນກຕບບຕນ ດາແຂວງອຂທນໄດດ. ເຊ#ງຈດນ#ດ
ແມທນມ#ຄວາມທດາທາຍຫລາຍຕພທກຕບວຽກງານທທອງທທຽວໂດຍສະເພາະໜວຍງານຮຕບຜລດຊອບການ
ຕະຫາດທທອງທທຽວ. ນອກຈາກນຕດນຍຕງຈພາເປຕນທ#ທຈະຕດອງມ#ການສປກສາ, ການທຕດສະນະສປກສາ, ການ
ຊອກຮຢດຮພາຮຽນ, ການເດ#ນທາງຊອກຫາປະສດບການ, ການປະຊາສພາພຕນທ#ທດ,# ການສຂທສານຜດວພຕນ ແລະ
ການປທຽນແປທງແນວຄລດເກດທາສຢທອຕນໃໝທ.
ແມທນສ#ທງທ#ທບຕນດາພະນຕກງານຮຕບຜລດຊອບດດານການຕະຫາດ
ຄວນເອດາໃສທ. ຖດາບພທມ#ການພຕດທະນາຕດນເອງຈຕກປ#ກພທຄຂເກດທາ.
ຕວຢາງ: ບາງສະຖານທ#ທທທອງທທຽວຂດາງລທມນ#ດແມທນເປຕນທທາແຮງດດານການທທອງທທຽວຂອງແຂວງອດດມ
ໄຊທ#ທຈະສາມາດແຂທງຂຕນ, ຍາດແຍທງເອດານຕກທທອງທທຽວກຕບບຕນດາແຂວງອຂທນເພຂທອສດາງຄວາມສດນໃຈ ແລະ
ດທ ນ#ດແມທນໄດດຮຕບການ
ດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວໃຫດມາອດດມໄຊຫາຍຂຂນ
ບາງສະຖານທ#ທທທອງທທຽວເຫາ
ດ .

ພຕດທະນາລດງທປນຈາກທາງພາກເອກະຊດນ ຕວຢາງ: ລ#ສອດນພດາກຕດຍພລະປທາ ແມທນໜຂທງສະຖານທ#ທ
ທທອງທທຽວທ#ທສວາຍງາມ ແລະ ໂດດເດຕທນທ#ທສດຢຢທທາງພາກເໜຂອເຊ#ງເປຕນສະຖານທ#ທໜດາທທອງທທຽວຫລາຍ
ແລະ ນ#ດກພທແມທນຈດໜຂທງທ#ທຈະຕ#ຕະຫາດທທອງທທຽວ ແລະ ດປງດຢດໃຫດນຕກທທອງທທຽວມາທທຽວຫາຍ ແລະ ມ#
ຄວາມຍຂນຍດງ.
•

1). ແຫງທ ທອທງທທຽວທພາມະຊາດຖພາ
ດ ຈອມອອງ (ດລນແດນແຫທງຖພາ
ດ ) ຕຕດງຢຢທບາດນຈອມອອງ,ເມຂອງໄຊ,
ແຂວງອດດມໄຊ ເຊ#ງເປຕນຖພດາທ#ທໃຫທຍ ແລະ ມ#ຄວາມຍາວທຕງໝດດ 18 ກລໂລແມດດ.
ຖພາ
ດ ຈອມອອງ ນຕກທທອງທທຽວຕທາງປະເທດ
ບດານຈອມອອງ

ນຕກທທອງທທຽວພາຍໃນ
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ຕ ລ#ສອດການທທອງທທຽວແບບຄດບວດງຈອນ ມ#ຫລາກຫາຍກລດຈະກພາ
2). ລ#ສອດນພດາກຕດ ຢພລະປາ ເປນ
ທທອງທທຽວທ#ທເປຕນໜດາສດນໃຈໃຫດແກທບນ
ຕ ດານຕກທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ ເຊຕດທນວທາ:

ລາຍການຢທາງປທາ

ທ ດາງ
ລາຍການຂ#ຊ

ລາຍການ

ປລທນຜາ

ທ ະລ#ດງ
ລາຍການຂ#ສ

ລາຍການນອນເຮຂອນຕດດນໄມດ

ລາຍການ

ທ ດດຖ#ບ
ຂ#ລ

ລາຍການ ນອນເຕຕດນ
ເຜດທາກປມມ

ລາຍການລອຍນພາ
ດ
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ລາຍການຍທາງຂດວອຢທເທລງຕດດນໄມດ
ສະກດເຕ#

ລາຍການໂຮມສເຕກປມ

ທ ດດ
ລາຍການຂ#ລ

ຕ ທທາແຮງໜຂທງຕພທວຽກງານທທອງທທຽວທາງວຕດທະນະທພາ ແລະ ທຕງເປຕນ
3). ວຕດພະເຈດດາສລງຄພາ ຈຕດເປນ
ປະຫວຕດສາດໜຂທງຂອງເມຂອງຫາ, ແຂວງອດດມໄຊ ເຊ#ງມ#ປະຫວຕດອຕນລປກລຕບ, ຍາວນານ ແລະ ໜດາ
ສດນໃຈ. ວຕດດຕທງກທາວນ#ດເປຕນວຕດໜຂທງທ#ທມຄ
# ວາມສຕກສລດ ແລະ ເປຕນທ#ທຍອມຮຕບ ແລະ ທ#ທເພ#ທງຂອງບຕນດາ
ຊາວພດ ເຊ#ງສດາງຄວາມເພ#ທງພພໃຈຫາຍໃຫດແກທຄດນພາຍໃນ, ຕທາງແຂວງ ຕະຫອດຮອດຄດນລທສທ#ທອາໄສຢຢທ
ຕທາງປະເທດ ລວມທຕງນຕກທທອງທທຽວຕທາງປະເທດອ#ກດດວຍ. ເວດດາເລຂທອງການທທອງທທຽວທາງສາສະໜາກພທບພທ
ນດອຍໜດາຈາກແຂວງອຂທນ. ເຊ#ງສາມາດດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວທາງສາສະໜາເປຕນຈພານວນນຕບມຂນ
ດ ຕບຫລາຍ
ຂຂນ
ດ .

4. ວ(ໄສທ,ດ ແລະ ຈດປະສງການຕະຫາດທອງທຽວແຂວງອດມໄຊ.
- ວ(ໄສທ,ດ:
ອລທງໃສທແຜນຍດທະສາດການຕະຫາດທທອງທທຽວຂອງແຂວງອດດມໄຊ ແຕທປ# 2016 – 2020 ແມທນ
ຈະສດາງໃຫດແຂວງອດດມໄຊກທາຍເປຕນແຂວງທທອງທທຽວທ#ທໜດາສດນໃຈແຂວງໜຂທງໃນ ສ ປປ ລາວ, ໃຫດກທາຍ
ເປຕນແຂວງສ#ຂຽວ,
ໃຫດກທາຍເປຕນເມຂອງແຫທງມດນສະເໜທດດານການທທອງທທຽວວຕດທະນະທພາ,
ປະຫວຕດສາດ ແລະ ທພາມະຊາດ, ໃຫດກທາຍເປຕນຈດໝາຍປາຍທາງການທທອງທທຽວໜຂງທ ຢຢທ ໃນ ສ ປປ
ລາວ, ໃຫດກທາຍເປຕນຈດແວທ (ບພທແມທນຈດຜທານອ#ກຕພທໄປ) - ໃຫດກທາຍເປຕນຈດເຊຂທອມຕພທດດານການທທອງທທຽວ
ລະຫວທາງແຂວງ ແລະ ປະເທດເພຂທອນບດານໃກດຄຽງ. ເມຂທອການທທອງທທຽວມ#ຄວາມຈະເລ#ນກດາວໜດາ,
ຈພານວນນຕກຕດວເລກສະຖລຕລນຕກທທອງທທຽວເພ#ທມຂຂນ
ແນທນອນເສດຖະກລດກພທຈະຂະຫຍາຍຕດວຄຽງຄຢທກຕນ
ດ
ຂດ . ອ#ກດດານໜຂທງ
ຊ#ວລດການເປຕນຢຢທຂອງປະຊາຊດນ, ຜຢດປະກອບການທລະກລດທທອງທທຽວທດາ
ດ ນກພທຈະດ#ຂນ
ແມທນເພຂທອສດາງໃຫດວຽກງານການທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອດດມໄຊມ#ຄວາມໝຕດນຄດງຍຂນຍດງຍາວນານ, ໃຫດກທາຍ
ມາເປຕນແຂວງເປດາໝາຍດດານການທທອງທທຽວພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ ທຕງສດາງໃຫດເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກຂອງ
ບຕນດານຕກເດ#ນທາງໃນທດທວໂລກ.
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ສະໂລແກນຂອງແຂວງອດດມໄຊແມທນ (ເມ7ອງເໜ7ອ ທະເລໝອກ ຊນເຜາ ພຮເຂາສຮງ). ເຖລງ
ວທາແຂວງອດດມໄຊຈະເປຕນທາງຜທານຂອງບຕນດາແຂວງພາກເໜຂອລດງໃຕດ
ເຊຂທອມຕພທຈ#ນ,
ໄທ
ແລະ
ຕ
ຫວຽດນາມ. ແຕທທາງແຂວງກພທມ#ວລໄສທຕດທ#ທຈະພຕດທະນາການທທອງທທຽວແຂວງອດດມໄຊໃຫດເປນເມຂອງ
ແຫທງມດນສະເໜທໜຂທງ. ຖດາເວດດາໄປແລດວແຂວງອດດມໄຊນ#ດແມທນດລນແດນທ#ທເຕຕມໄປດດວຍທພາມະຊາດພຢຜາ
ປທາໄມດ ຫດວຍນພດາລພາທານ ຄວາມອດດມສດມບນດດານຊຕບພະ ຍາກອນທພາມະຊາດ ແລະ ສວາຍສດດ
ງດດງາມ, ຍຕງມ#ຄນຄທາ ແລະ ຍຕງຮຕກສາໄວດຊຂທງອະລລຍະທພາອຕນເກດທາແກທຂອງບຕນດາເຜດທາຊດນ ທ#ທດພາລດງຊຂວລດຢຢທ
ຮທວມກຕນຢທາງອດບອທນມາແຕທບຢຮານນະການ ມ#ຕພານານແຫທງສລລະປະວຕດທະນະທພາຮ#ດຄອງປະເພນ#ທ#ທຫາ
ກຫາຍ. ສະນຕດນ, ສະຫບໄດດວທາແຂວງອດດມໄຊຍຕງມ#ທທາແຮງຫລາຍດດານທ#ທຈະສາມາດໂຄສະນາດປງດຢດ
ນຕກທທອງທທຽວ ແລະ ນຕກລດງທປນເຂດາ
ດ ມາອດດມໄຊ.
-

ຈດປະສງການຕະຫາດທອງທຽວແຂວງອດມໄຊ:
ຈດປະສດງການຕະຫາດທທອງທທຽວຂອງແຂວງອດດມໄຊແມທນເພຂທອເຮຕດໃຫດວຽກງານທທອງທທຽວຂອງ
ແຂວງຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໄປໃນທາງທ#ທຖຂກຕດອງ, ຄທອງແຄດວ ແລະ ມ#ຄວາມຍຂນຍດງ. ທກໆກລດຈະການລດວນ
ແລດວແຕທມ#ຈດປະສດງ ແລະ ເປດາໝາຍຂອງໃຜລາວ, ແຕທຈະຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດ ຫຂ ບພທ, ຈະໄດດຮຕບຜດນສພາເລຕດ
ຫລຂບພທ ນຕດນແມທນຂຂນ
ດ ກຕບຜຢດບພລລຫານ - ຜຢດຈຕດການ - ຜຢດຮຕບຜລດຊອບ. ສະນຕດນ, ຈດປະສດງການຕະຫາດ
ທທອງທທຽວນ#ດ ແມທນຖຂກຍດກຂຂນ
ດ ມາໂດຍພຂດນຖານຄວາມຕດອງການຢາກໃຫດການທທອງທທຽວມ#ຄວາມກດາວໜດາ
ເພຂທອໄປໄລທທຕນກຕບແຂວງອຂທນ ແລະ ປະເທດອຂທນໆໃນໂລກ ໃຫດທຕນກຕບຍກໂລກໃນປະຈບຕນ. ໃຫດຊາວໂລກ
ຮຕບຮຢດວທາແຂວງອດດມໄຊເປຕນແຂວງໜຂທງໃນ ສ ປປ ລາວ ທ#ທເປຕນໜດາທທອງທທຽວອ#ກແຫທງໜຂທງ. ເມຂທອການ
ທທອງທທຽວມ#ການຂະຫຍາຍຕດວ ໂອກາດໃນການພຕດທະນາສດາງສາປະເທດຊາດ, ວຽກງານເສດຖະກລດ ຂດ - ມ#ຮອຍຍ#ດມ - ມ#ຄວາມ
ສຕງຄດມກພທຈະມ#ການເຕ#ບໂຕພດອມໆກຕນ - ຊ#ວລດການເປຕນຢຢທຂອງປະຊາຊດນດ#ຂນ
ເບ#ກບານມທວນຊຂທນ. ສະນຕດນຈດປະສດງຫຕກໃນການທ#ທຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດການຕະຫາດທທອງທທຽວໃຫດມ#ຄວາມ
ຍຂນຍດງ ແລະ ໄປໄດດດ#ແມທນໄດດກພານດດບາງຈດຄຂດຕທງລທມນ#ດ:
1. ສດາງລາຍຮຕບເພ#ທມຈາກນຕກທທອງທທຽວ/ຕພທຫດວຄດນ.

(ຈະເຮຕດແນວໃດໃຫດນຕກທທອງທທຽວຈທາຍເງ#ນ
ຫລາຍຂຂນ
ໝາຍຄວາມວທາຕດອງມ#ກລດຈະກພາການທທອງທທຽວທ#ທໜາ
ດ ສດນໃຈ,
ແຫທງທທອງທທຽວທ#ທ
ດ ,
ສວາຍງາມ, ອາຫານພຂດນບດານ, ການຜະລລດເຄຂທອງຫຕດຖະກພາ - ຂອງທ#ທລະລປກ ແລະ ອຂທນໆທ#ທ
ເຂດາເຈດດາຢາກຮຢດຢາກສພາພຕດ).

2. ສດາງໄລຍະການພຕກແຮມຂອງນຕກທທອງທທຽວໃຫດຫລາຍຂຂນ
ດ .
3. ເຮຕດໃຫດກທາຍເປຕນແຂວງໜຂທງທ#ທນຕກທທອງທທຽວມາຢດຽມຢາມ ແລດວ ຢາກມາອ#ກ.
4. ສດາງໃຫດເປຕນເຂດພຂດນທ#ທທທອງທທຽວໄດດທກລະດຢການ (ສພາລຕບບາງກທມຕະຫາດເປດາໝາຍ).
5. ສດາງໃຫດແຂວງອດດມໄຊກທາຍເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກຫລາຍຂຂນ
ດ - ກທາຍເປຕນເມຂອງແຫທງມດນສະເໜທໃຈກາງພາກ

ເໜຂອຂອງລາວ.
6. ສດາງໃຫດຈພານວນຕດວເລກນຕກທທອງທທຽວເພ#ທມຂຂນ
ດ ເລຂດອຍໆ.
ອ#ກຢທາງໜຂທງ, ຖດາບພທມ#ຈດປະສດງ ກພທຈະບພທມ#ການແຂທງຂຕນ ຖດາບພທມ#ການແຂທງຂຕນ ກພທຈະບພທມ#ການພຕຕດທະນາ
ຂດ ເພຂທອເປຕນບອທນອລທງໃນການທ#ທຈະພຕດທະນາ
ສະນຕດນ, ເຮດາຈປທງກພານດດຈດປະສດງການຕະຫາດທທອງທທຽວນ#ດຂນ
ວຽກງານການທທອງທທຽວໃຫດມ#ຄວາມຈະເລ#ນກດາວໜດາ ເພຂທອແຂທງຂຕນກຕບຜຢດອຂທນໆ.
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ແຜນຍດທະສາດການຕະຫາດທທອງທທຽວແຂວງອດດມໄຊນ#ດແມທນເພຂທອສະໜອງຄວາມຮຢດ
ພຂດນຖານກທຽວກຕບການວລເຄາະ - ວລໄຈສະພາບການທທອງທທຽວ,ການຕະຫາດທທອງທທຽວ, ເຄຂທອງມຂການ
ຕະຫາດ, ວລທ#ການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໂດຍພຂດນຖານ, ແນວຄວາມຄລດຕທາງໆກທຽວກຕບສະພາບການທທອງທທຽວ
ໃນຍກປະຈບຕນທ#ທສາມາດນພາໃຊດເຂດາ
ດ ໃນການຈຕດການດດານວຽກງານການຕະຫາດທທອງທທຽວໃຫດໄປໄດດດ#
ລວມທຕງ ການພຕດທະນາຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວຕທາງໆຢຢທແຂວງອດດມໄຊ.
5. ຍດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ກ(ດຈະກຈາ:
ຍດທະສາດການຕະຫາດ.

5.1.

ການກພານດດຍດທະສາດແມທນເລ#ທມຕດດນຈາກການວລເຄາະ - ວລໄຈດດານສະພາບແວດລດອມ ຫປ ສະພາບ
ລວມ (ຜດນກະທດບ, ການສະໜອງ ແລະ ການຕອບຮຕບ) ຢຢທພາຍໃນ ແລະ ຈາກພາຍນອກ. ຍດທະສາດ
ການຕະຫາດ ຫຂ ແຜນການຕະຫາດແມທນການກພານດດຂພມ
ດ ຢນທ#ທລະອຽດແນທນອນກທຽວກຕບສລທງທ#ທຈະລດງມຂ
ປະຕລບຕດຕດວຈລທງສະເພາະແຕທລະໄລຍະເພຂອ
ທ ໃຫດບຕນລຕາມຈດປະສດງເປດາໝາຍທ#ທຕຕດງໄວດ. ຍດທະສາດການ
ຕະຫາດຂອງແຂວງອດດມໄຊແຕທ 2016 -2020 ແມທນຈະເນຕດນໃສທການພຕດທະນາແຫທງທທອງທທຽວທ#ທເປຕນ
ວທາມ#ທທາແຮງ, ການສດທງເສ#ມໂຄສະນາ, ການຕະຫາດທທອງທທຽວສະເພາະ ແລະ ການສດທງເສ#ມການ
ທທອງທທຽວແບບເຊຂທອມຕພທ - ຈດໝາຍປາຍທາງການທທອງທທຽວ, ຈາກຈດໜຂທງຫາຈດໜຂທງ - ຜດນສພາເລຕດ
ໜຂທງ ຫາ ຂຕນ
ດ ຕພທໆໄປ.
ອງປະກອບຍດທະສາດການຕະຫາດຫ,ກທຈະຕ*ອງປະຕ(ບ,ດແມນ ອງປະກອບ 4
Ps ຄ7:
1. ຜະລ(ດຕະພ,ນ (Product)

ຖດາເວດດາເຖລງການທທອງທທຽວແລດວກພທແມທນຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ
ລວມທຕງແຫງທ ທທອງທທຽວ,
ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວທ#ທເປ#ດບພລລການ, ເຄຂທອງຫຕດຖະກພາຕທາໆ, ວຕດທະນະທພາ ແລະ ປະຫວຕດສາດ ລດວນ
ແລດວແຕທແມທນຜະລລດຕະພຕນທ#ທສາມາດຂາຍ ແລະ ສດາງລາຍຮຕບໄດດ. ເຊລງນຕກທທອງທທຽວທ#ທມາທທຽວແມທນ
ຈະໃຊດບພລລການ ຫຂ ຊຂດຜະລລດຕະພຕນທ#ທເຫຕນຄນຄທາໄດດ, ຄວາມເພ#ງພພໃຈແມທນຕດວວຕດແທກ. ສະນຕດນ
ຜະລລດຕະພຕນແມທນອຕນດຕບແລທກທ#ທຕດອງໃຫດໄດດມາດຖານ ແລະ ມ#ຄນນພາບ. ໂດຍຫຕກການແລດວ
ຜະລລດຕະພຕນແມທນມ# 5 ລະດຕບ ການວຕດແທກທ#ທແຕກຕທາງກຕນຄຂ: ຜະລລດຕະພຕນຫຕກ, ຜະລລດຕະພຕນ
ທດທວໄປ, ຜະລລດຕະພຕນທ#ທຂາດຄະເນໄດດ, ຜະລລດຕະພຕນເພ#ທມ ແລະ ຜະລລດຕະພຕນທ#ທເປຕນທທາແຮງຂອງ
ຕະຫາດ.
-

ຜະລ(ດຕະພ,ນຫ,ກ: ແມທນຜະລລດຕະພຕນພຂດນຖານຄວາມຕດອງການຫຕກຂອງລຢກຄດາທ#ທພພໃຈຕພທກຕບ
ຜະລລດຕະພຕນ ແລະ ການບພລລການ ຕດທວຢທາງ: ນຕກທທອງທທຽວຢາກໄປຖພດາຈອມອອງ ເຊ#ງຖພດາຈອມ
ອອງແມທນຜະລລດຕະພຕນຫຕກຂອງເຂດາເຈດດາ.

-

ຜະລ(ດຕະພ,ນທວໄປ:
ແມທນຜະລລດຕະພຕນອ#ກແບບໜຂທງເຊ#ງບຕນຈລຕກສະນະ/ຄນລຕກສະນະ
ພລເສດທ#ທຈພາເປຕນຕພທຈດປະສດງ ເຊ#ງ ເປຕນຜະລລດຕະພຕນທດທວໄປອອດມຂດາງທ#ທສາມາດເຮຕດໃຫດນຕກ
ທທອງທທຽວເຫຕນໄດດ ຕດທວຢທາງ: ເຄຂທອງຫຕດຖະກພາ, ອາຫານ, ເຄຂທອງດຂທມ ແລະ ອຂທນໆທ#ທສາມາດສດາງ
ລາຍຮຕບໄດດ.

-

ຜະລ(ດຕະພ,ນທຄາດຂະເນໄວ*: ແມທນລຕກສນະການວາງຕດວ ຫຂ ແນວຄວາມຄລດຂອງ
ປດກກະຕລຂອງລຢກຄດາ ຫຂ ນຕກທທອງທທຽວທ#ທຄາດຂະເນຜດນໄດດຮຕບໄວດລທວງໜດາກທອນເຂດາເຈດດາຕດກລດງ ຊຂດ
ຜະລລດຕະພຕນດຕທງກທາວ.
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-

ຜະລ(ດຕະພ,ນເພມ:
ແມທນຜະລລດຕະພຕນທ#ທເປຕນສທວນເພ#ທມຂອງການບພລລການໃດໜຂທງທ#ທມ#ຈດ
ເດຕທນທາງດດານໜດາຕາ, ຜດນປະໂຫຍດ, ຄນລຕກສະນະພລເສດ ຫຂ ການບພລລການທ#ທມລ
# ຕກສະນະ
ແຕກຕທາງຈາກຄຢທແຂທງອຂນໆ.

-

ທ ນແປທງ
ຜະລ(ດຕະພ,ນທເປ,ນທາແຮງ: ແມທນທກໆການຂະຫຍາຍຕດວ ແລະ ສະພາບການປຽ
ຂອງຜະລລດຕະພຕນໃດໜຂທງ, ເປຕນຜະລລດຕະພຕນທາງດດານບພລລການທ#ທສາມາດດປງດຢດລຢກຄດາ ໃຫດມ#
ຄວາມສດນໃຈນອກຈາກຜະລລດຕະພຕນອຂທນໆ.

• ຕວຢາງຜະລ(ດຕະພ,ນການທອງທຽວ (ການບຈລ(ການໂຮງແຮມ)
ຜະລລດຕະພຕນຫຕກ:

ພຕກຜທອນ

ຜະລລດຕະພຕນທດທວໄປ:

ຕປກ ແລະ ຫດອງເຊດທາ

ຜະລລດຕະພຕນທ#ທຄາດຄະເນໄວດ:

ຕຽງນອນ, ສະບຢ ແລະ ຜດາອາບທ#ທສະອາດ

ຜະລລດຕະພຕນເພ#ທມ:
ແລະ ສດດ

ໂທລະສຕບ, ໂທລະທຕດ, ແສມພຢ ແລະ ດອກໄມດຫອມ

ຜະລລດຕະພຕນທ#ທເປຕນທທາແຮງ:
ຫດອງ

ອລນເຕ#ເນຕດ,

ວາຍຟາຍທ#ທສາມາດນພາໃຊດໃນແຕທລະ

2. ລາຄາ (Price)

ດ ໝາຍຫກ
ຕ ຄຂ: ການຄາດຄະເນຈພານວນ
ໂດຍທດທວໄປແລດວການວາງລາຄາແມທນອ#ງໃສທ 3 ເປາ
ປະລລມານຂາຍ, ຜດນກພາໄລ ແລະ ການວາງລາຄາຂອງຄຢທແຂງອຂທນໆ. ເພຂທອໃຫດສພາເລຕດຕາມ 3
ເປດາໝາຍຂດາງເທ#ງນ#ດ ແມທນຕດອງຮຢດກພານດດການວາງລາຄາສລນຄດາໃຫດຖຂກຕດອງເໝາະສດມ, ຄວາມ
ຕດອງການຂອງລຢກຄດາ, ສະພາບຄຢທແຂງໃນຕະຫາດ, ລາຄາ,ຜະລລດຕະພຕນແຕທລະປະເພດ ແລະ
ການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໃຫດຖຂກຕດອງສອດຄທອງກຕບລະບຽບກດດໝາຍ.
ນອກຈາກນຕດນການວາງລາຄາ
ແມທນຕດອງມ#ນະໂຍບາຍ/ການສດທງເສ#ມ ແລະ ສາມາດປທຽນແປທງລາຄາໄດດເຊຕທນ: ການຂຂນ
ດ ຫຂ ລດງມຢນ
ຄທາ, ລາຄາດຽວ, ລາຄາລວມ, ການສດທງເສ#ມ - ໂປໂມຊຕນ ແລະ ການໃຊດຈທາຍເປຕນເງລນສດດ ຫຂ ຕລດ
ໜ#ດ ຕດອງກພານດດເປຕນແຜນລະອຽດ.
ການວາງລາຄາທ#ທເໝາະສດມກຕບຜະລລດຕະພຕນທ#ທທກຄດນຮຕບໄດດແມທນຄວາມຍຂນຍດງໄລຍະຍາວ
ທ ລະກລດ.
ແລະ ເປຕນແຫທງນພາຜດນກພາໄລມາສຢທ
3. ການສງເສມ /ໂຄສະນາ (Promotion)

ທ ໃສທການສດາງເງຂທອນໄຂໃຫດຜະລລດຕະພຕນ ແລະ
ການສດທງເສ#ມ ແລະ ໂຄສະນາແມທນການສມ
ການບພລລການໃຫດເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກຂອງບຕນດາກທມລຢກຄດາເປດາໝາຍ ແລະ ຊຕກຊວນເຂດາເຈດດາໃຫດມ#ຄວາມ
ສດນໃຈໃນການຊຂດ. ການສດທງເສ#ມ/ໂຄສະນາທຕງໝາຍເຖ#ງການດປງດຢດຈລດໃຈຂອງລຢກຄດາໄປໃນທາງທ#ທ
ຖຂກຕດອງ ລວມທຕງຖດອຍຄພາທ#ທເໝາະສດມ ເປຕນໜດາເຊຂທອຖຂ. ຖດາການຕອບຮຕບຈາກລຢກຄດາມ#ລຕກສະນະ
ໄປທາງບວກ ກພທໝາຍຄວາມວທາ ການໂຄສະນາອອກແແບໄດດດ# ແລະ ການໂຄສະນາແມທນຖຂກກຕບ
ດ ໝາຍແລດວ.
ກທມລຢກຄດາເປາ
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ຮຢບແບບໃນການໂຄສະນາທ#ທຖຂກຕດອງອາດຈະເປຕນ
ໜຕງສຂພລມ,
ວາລະສານ,
ວລທະຍ,
#
ດ
ໂທລະພາບ, ການດານຂທາວ, ປາຍໂຄສະນາຕາມທທອງຖະໜດນ, ໃບປວ, ແຜນຜຕບ, ໂປດສເຕ# ແລະ
ອຂທນໆ ທ#ທສາມາດເຫຕນ ແລະ ຊອກໄດດງທາຍ. ການໂຄສະນາທຕນກຕບເວລາ ໝາຍຄວາມວທາ: ຖຂກຕດອງ
ດ ໝາຍມ#ຄວາມສດນໃຈທ#ທສດ, ທຕນກຕບເວລາຢາກຮຢຢ
ດ າກເຫຕນ, ຢາກເບ#ທງ, ຢາກ
ກຕບເວລາທ#ທລຢກຄດາເປາ
ຕ
ອທານ, ຢາກຟງ, ຢາກຊດມການໂຄສະນາດຕທງກທາວ.
4. ສະຖານທ (Place)

ໂດຍທດທວໄປແລດວສະຖານທ#ທ/ບທອນບພລລການ/ບທອນຈພານທາຍແມທນຕດອງຕຕດງຢຢທຈດທ#ທຊອກເຫຕນໄດດ
ງທາຍ ແລະ ຊອກຫາງທາຍ ຕດວຢທາງ: ຕຕດງຢຢທເຂດທ#ທມທ
# ທາແຮງດດານເສດຖະກລດ ແລະ ການຄດາຂາຍ, ມ#
ບອທນຈອດລດດທ#ທສະດວກສະບາຍ ຖດາເປຕນຮດານຂາຍເຄຂທອງຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ. ການຕດບແຕທງ
ແມທນຕດອງອອກແບບໃຫດດທ
# #ທສດ, ໃຫດມ#ສຕນຍາລຕກຕລດພຕນກຕບຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ. ການຈຕດວາງ
ຜະລລດຕະພຕນທ#ທສວາຍງາມແມທນຄວາມປະທຕບໃຈຂອງລຢກຄດາ ແລະ ເຮຕດໃຫດເຂດາເຈດດາມ#ຄວາມ
ສດນໃຈໂດຍທຕນທ#ທ ແລະ ຍຕງດປງດຢດເຂດາເຈດດາຊຂດຜະລລດຕະພຕນດຕທງກທາວອ#ກດດວຍ.
ຖດາແມທນສະຖານທ#ທທທອງທທຽວແມທນຕດອງມ#ສລທງອພານວຍຄວາມສະດວກ, ຫດອງນພາ
ດ ສາທາລະນະ
ທ#ທສະອາດ, ບທອນຈອດລດດພຽງພພ, ຖຕງຂ#ເດ ຫຍຂດອ, ບທອນຜຕກຜທອນ, ຫດອງອາຫານ ຫຂ ບດານພຕກທ#ທ
ເໝາະສດມ. ສດາງໃຫດເປຕນສະຖານທ#ທທ#ທໜດາຢຢທ ໃຫດເປຕນສະຖານທ#ທສ#ຂຽວ ສະພາບແວດລດອມດ#.

 ຍດທະສາດການຕະຫາດແມທນເຄຂທອງມຂໜຂທງທ#ທມ#ບດດບາດສພາຄຕນຫາຍຕພທກຕບວຽກງານທກຄດງເຂດ ແລະ

ໄດດກພານດດ 5 ຫດວຂພເດ ຕຕກນລກຍດທະສາດໃໝທເພຂທອເຂດາ
ດ ຊທວຍນຕກການຕະຫາດເພຂທອຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດ:

5 ຂ,*ນຕອນແຜນຍດທະສາດການຕະຫາດທໄດ*ກຈານດ:

•
1.

ການວລເຄາະສະຖານະການ ( ວລເຄາະສະພາບການໂດຍລວມ - ວລເຄາະໂອກາດດດານ
ການຕະຫາດ).

2.

ເປດາໝາຍການຕະຫາດ
ເປດາໝາຍ)

3.

ຍດທະສາດການຕະຫາດ (ພວກເຮດາຈະເຖລງຈດນຕດນໄດດແນວໃດ).

4.

ງດບປະມານ, ແຜນການ ແລະ ເວລາ (ງດບປະມານເທດທາໃດ - ວລທ# - ກພານດດເວລາໃນການ
ຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດ).

(ສລທງໃດທ#ທພວກເຮດາຢາກໃຫດສພາເລຕດ

-

ຊອກຫາຕະຫາດ

ທ (ຈະມ#ການຈຕດການແນວໃດ ແລະ ສລທງໃດຄວນ
5. ການຄດມຄອງ, ການຈຕດການ ແລະ ການປທຽນແປງ
ມ#ການປທຽນແປທງ).
ນ#ດແມທນ 5
ໄວດ.

ຂຕນ
ດ ທພຕທອນຍດທະສາດທ#ທຈະນພາມາຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດ
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ດ ຽາຍທ#ທໄດດກພານດດ
ເພຂທອໃຫດບຕນລຕາມເປາ
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• ຕວຢາງ:
ບາງສະຖານທທອງທຽວ
ຫ7
ແຫງທອງທຽວຫ,ກທເອາເຂ*າໃນແຜນ
ຍດທະສາດການຕະຫາດທອງທຽວຂອງແຂວງມ:

1. ຖພດາຈອມອອງ, ບດານຈອມອອງ, ເມຂອງໄຊ, ແຂວງອດດມໄຊ.
2. ວຕດພະເຈດດາສລງຄພາ, ເມຂອງຫາ, ແຂວງອດດມໄຊ.
3. ອທາງນພດາຫ#ນ, ສທວນກະສລກພາຜຕກປອດສານຜລດ, ສທວນອທາງທນ ແລະ ກລດຈະກພາລດຽງເຜ#ດທງ,ບດານຫດວຍ

ອທນ, ເມຂອງໄຊ, ແຂວງອດດມໄຊ.

4. ຕາດນພດາກຕດ - ລ#ສອດນພດາກຕດຢພລະປທາ, ເມຂອງໄຊ, ແຂວງອດດມໄຊ (ເຖລງວທາພາກເອກະຊດນສພາປະທານ

ແລດວ ເຂດາເຈດດາມ#ແຜນການຕະຫາດຂອງເຂດາເຈດດາເອງ, ແຕທວຽກງານການຕະຫາດຍຕງແມທນໜດາທ#ທ
ຂອງມະຫາພາກ ແລະ ຍຕງມ#ໜດາທ#ທຊທວຍກຕນດດານການໂຄສະນາເພຂທອດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວ ຫຂ
ຈພານວນນຕກທທອງທທຽວໃຫດເພ#ທມຂຂນ
ດ . ຜດນໄດດຮຕບແມທນຂອງໝດດທກຄດນ ແລະ ສດາງຊຂທສຽງໃຫດແຂວງ.
5. ພະທາດໄຊມງຄນລຕດຕະນະມລທງເມຂອງ ຫຂ ພຢທາດ (ເປຕນສຕນຍາລຕກ ແລະ ໝາກຫດວໃຈຂອງແຂວງ

ອດດມໄຊ ເຊລງເປຕນແຫງທ ທທອງທທຽວໜຂທງທ#ທຍຕງບພທໄດດຮຕບການພຕດທະນາເທດທາທ#ທຄວນ - ຖດາຈະທຽບໃສທ
ແຂວງຫວງພະບາງກພທປຽບເໝຂອນ ພຢສ# ແຕທຢາກໃຫດການພຕດທະນາເປຕນໄປໃນຮຢບບແບບນຕດນ - ດຕທງຄພາ
ເວດດາທ#ທວທາ ບພທຮອດພຢທາດ ແມທນບພທຮອດແຂວງອດດມໄຊ).

5.2. ແຜນງານການຕະຫາດ.

ໃນຂພນ
ດ #ດແມທນຈະກພານດດຂພຄ
ດ ວາມຄລດບາງຢທາງເພຂທອເປຕນການຕປກຕອງຂອງວຽກງານ ຫຂ ແຜນ
ງານການຕະຫາດທທອງທທຽວແຂວງອດດມໄຊເພຂທອເຂດດາໃນການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດແຕທ 2016 -2020 ຫຂ
ໄລຍະຍາວ. ເຊ#ງສາມາດເວດດາໄດດວທາເປຕນການພຕດທະນາວຽກງານການຕະຫາດໂດຍລວມມ# 4
ແຜທນງານຄຂ: ຜະລລດຕະພຕນ, ລາຄາ, ສະຖານທ#ທ ແລະ ການສດທງເສ#ມ.
1. ຜະລ(ດຕະພ,ນທອງທຽວ:

-

ຈະປຕບປງ ແລະ ອອກແບບ ຜະລລດຕະພຕນທ#ທມຢ
# ຢທໃນປະຈບຕນຄຂນໃໝທ ໂດຍອ#ງໃສທຮຢບຮທາງໜດາຕາ,
ລຕກສະນະພຂດນທ#ທ, ສະຖານທ#ທເໝາະສດມ, ຂະໜາດ ແລະ ການນພາໃຊດວຕດຖດລບໃຫດຖຂກຕດອງກຕບ
ສະພາບແວດລດອມ ແລະ ຄວາມສດນໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວ. (ລວມທຕງສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ ແລະ
ເຄຂທອງຫຕດຖະກພາຕທາງໆ - ຜະລລຕະພຕນທທອງທທຽວ).

-

ຕ ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວທ#ທເປ#ດ
ເພ#ທມມຢນຄທາຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວຂອງແຂວງອດດມໄຊ ບພທວທາຈະເປນ
ບພລລການແລດວ, ແຫທງທທອງທທຽວ ແລະ ຜະລລດຕະພຕນຫຕດຖະກພາຕທາງໆ. ການເພ#ທມມຢນຄທາແມທນ
ຕດອງມ#ການຢຕດງຢຂນ, ຮຕບຮອງຈາກພາກສທວນທ#ທກທຽວຂດອງ ຫຂ ອດງການຈຕດຕຕດງໃດໜຂທງ. ຕວຢາງ:
ໂຮງແຮມງາມລາວເຊ#ງເປຕນຜະລລດຕະພຕນການທທອງທທຽວໜຂທງດດານການບພລລການ ແລະ ໄດດຮຕບ
ການຢຕດງຢຂນໃຫດເປຕນ ໂຮງແຮມສ#ຂຽວ ອາຊຽນ.

-

ການຫດມຫພທຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ - ເຄຂທອງຫຕດຖະກພາທ#ທເປຕນເອກະລຕກຂອງແຂວງ.
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-

ພຕດທະນາດດານການບພລລການໃຫດດ#ທ#ທສດ ແລະ ຖຂກຕດອງຕາມຫຕກການ.

2. ລາຄາ.
-

ຈະປຕບປງດດານການວາງລາຄາການບພລລການດດານການທທອງທທຽວຕທາງໆ ໃຫດເໝາະສດມ.

-

ສປກສາຜດນສະທດອນ - ເຫດຜດນຂອງການປທຽນແປທງທາງດດານລາຄາໃນເຂດວຽກງານທທອງທທຽວ.

3. ສະຖານທ:
-

ພວກເຮດາຄວນຂະຫຍາຍຕທານທາງການຕະຫາດສຢທແຂວງອຂທນໆ ຫຂ ປະເທດເພຂທອນບດານໃກດຄຽງ.

-

ສປກສາວລທ#ການປຕບປງ ແລະ ພຕດທະນາສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ - ແຫທງທທອງທທຽວໃຫດເໝາະສດມ
ແລະ ສດາງສລທງອພານວຍຄວາມສະດວກໃຫດແກທນຕກທທອງທທຽວ.

-

ສດາງຫດອງວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍເຄຂທອງຫຕດຖະກພາ 8 ແຂວງພາກເໜຂອ.

-

ສດາງຫດອງຂພມ
ດ ຢນຂທາວສານການທທອງທທຽວໃຫດເປຕນຫດອງຂພມ
ດ ຢນ 8 ແຂວງພາກເໜຂອ.

4. ການສງເສມ/ໂຄສະນາ.
-

ຂະຫຍາຍຕທານທາງການໂຄສະນາໃຫດກວດາງຂວາງເຊຕທນ:
ການໂຄສະນາຜທານໂທລະພາບ,
ດ ຍໂຄສະນາ, ໃບປ#ວ ແລະ
ໜຕງສຂພລມ, ວາລະສານ, ວລທະຍ, ເວບໄຊ, ເຟດສບກ, ແຜທນຜຕບ, ປາ
ການໂຄສະນາຜທານບພລລສຕດທທອງທທຽວຕທາງໆພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ.

-

ສດາງຂະບວນການໂຄສະນາໂດຍຈຕດຕຕດງການຍທາງເພຂທອສຂະພາບດດານການທທອງທທຽວ, ຄາຮາວ
ານທທອງທທຽວ,
ການຈຕດງານເທດສະການທ#ທກຽ
ທ ວພຕນກຕບວຽກງານທທອງທທຽວເພຂທອເປຕນການ
ໂຄສະນາ ສດທງເສ#ມໂດຍທາງກດງ.

-

ສປກສາຕະຫາດທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ ແລະ ການຈຕດການດດານການຕະຫາດທທອງທທຽວ
ໃຫດຖຂກຕາມຮຢບແບບ. ພວກເຮດາຄວນມ#ການໂຄສະນາ ແລະສດທງເສ#ມແບບໃດ - ວລທ#ໃດໃຫດໄດດຮຕບ
ໝາກຜດນຫາຍຂຂນ
ດ ກວທາເກດທາ.

-

ສດາງເຄຂທອການປະຊາສະພຕນໃຫດກວດາງຂວາງທຕງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
•

ກ(ດຈະກຈາດ*ານການຕະຫາດ - ການໂຄສະນາ( 2015 – 2020):
1. ຜະລລດສລທງພ#ມໂຄສະນາໂປດສເຕ# ຈພານວນ 7 ປະເພດ.
2. ຜະລລດແຜທນຜຕບ ຈພານວນ 3 ຊະນລດ - ຊະນລດລະ 3,000 ແຜທນ.
3. ຜະລລດປຂດມນພາທທຽວແຂວງອດດມໄຊຈພານວນ 1,000 ຫດວ.
4. ໂຄສະນາຜທານຊຂທມທວນຊດນທາງ ວລທະຍ,ວາລະສານ ແລະ ໜຕງສຂພລມ.
5. ຈຕດແຟມທ#ບ Famtrip ລາຍການທທອງທທຽວ 3 ລາຍການ. 1) ລາຍການທທອງທທຽວ 1

ວຕນຖພດາຈອມອອງ 2) ລາຍການທທອງທທຽວຢທາງປທາ 2 ວຕນ 1 ຄຂນບດານຕະນອງປພ, ເມຂອງ
ຫາ, 3) ລາຍການທທອງທທຽວວດງຈອນ 2 ວຕນ 1 ຄຂນ ຖພດາຈອມອອງ.
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( ອງປກອບ) ສວນປະກອບແຜນງານການຕະຫາດ
ແຜນງານການຕະຫາດທທອງທທຽວແຂວງອດດມໄຊ
ແຜນຍທ ະສາດການຕະຫາດທທ ອງທທ ຽວ
ການສປກສາການຕະຫາດທທ ອງທທຽວ

ວລໄສທຕ ດການ
ຕະຫາດ ແລະ
ແຜນງານ

ການກພານດດ
ຕະຫາດ ແລະ ເປດາ
ໝາຍການຕະຫາດ
ທທອງທທ ຽວ

ການວລເຄາະດດານຄຢທ
ແຂທງດດານການ
ທທອງທທຽວ

ເຕຕກນລກການຕະຫາດທທ ອງທທຽວ

ຜະລລດຕະພຕນ
ທທອງທທ ຽວທ#
ສະໜອງ

ການວທາງຕພາ
ແໜທງ ແລະ
ຍດທະສາດ
ການຕະຫາດ

ການຕະຫາດ
ແລະ ຮຢບແບບ
ການຂາຍ ການບພລລການ

ເປ#ດຕດວ
ຜະລລດຕະພຕນ
ທທອງທທ ຽວ

ໂຄງຮທາງການ
ຈຕດຕຕດງ

ການວລເຄາະ
ດດານການເງ#ນ

ດ ໝາຍ * ກພານດດບຕນດາຄຢທແຂທງ
* ກພານດດວລໄສທຕ ດ ແລະ * ການກພານດດຕະຫາດເປາ
* ກພານດດບລລມະສລດຄວາມ * ກພານດດ ດດານດ#, ດດານອອທນ * ກພານດດຍດທະສາການ * ເວລາ - ຂອບເຂດ
* ໂຄງຮທາງ
ການຈຕດຕຕດງ * ກພານດດຮຢບ
ແຜນງານ
* ລະບກທມເປດາໝາຍ ແລະ ລຢກ - ຄຢທແຂງຫຕກ (Swot)
ຕດອງການຂອງລຢກຄດາ
ໂອກາດ ແລະ ສລທງຂດທມຄຢທ
ຂາຍ
ແລະ ຕດວວຕດແທກ
* ຮຢບແບບການ
ຄດມຄອງ ແບບການເງ#ນ
* ຮຢບແບບທ ລະກລດ
ຄດາ
* ລາຍລະອຽດໃນການສະ
(Swot analysis)
* ໜວຍງານບພລລການໆຂາຍ* ທທ າແຮງ ແລະ ຄວາມ
ແລະ ບພລລຫານ
- ໂຄງສດາງມຢນ
* ຍດທະສາດການ
* ຍຂນຍຕນຄວາມຕດອງການ
- ຄຢແຂທງຮອງລດງມາ
ໜອງ
* ການສະເໜ#ການຂາຍ
* ສດາງແຮງຈຢງໃຈ ແລະ
ສທຽງ
* ດດານ
ຊຕບພະຍາກອນ
ຄທາ ຫຂ ຕດດນທປ ນ
ເຂດດາຫາຕະຫຫາດ
ຂອງລຢກຄດາ
(Swot)
* ຍດທະສາດດດານລາຄາ
ພລເສດ
ຕດວຊ#ດວຕດດດານການຂາຍ * ປຕດໃຈຜດນສພາເລຕດທ#ທ
ມະນດ
* ລາຍຮຕບຕພທປ#
- ກພານດດອປະສຕກ
(ສຽງຕອບຮຕບຈາກລຢກຄດາ)
* ການກວດສອບຜະລລດ * ຍດທະສາດການເຂດດາຫາ * ຍດທະສາດກາເຄຂທອງໝາຍ ສພາຄຕນ
* ຮຢບແບບການ
ຄດມຄອງ - ກພາໄລ
- ຍດທະສາດທ#ທ ເປຕນ
ຜະລລດຕະພຕນ
ຕະຫາດ
- ສະໂລແກນ
* ແຜນລດງມຂຈຕດຕຕດງປະຕລ
ການບພລລຫານ ແລະ ວຕດ
* ຍດທະສາດ
ທາງເລຂອກ ຫຂ ປທຽນແປທງໄດດ
- ກພານດດອປະສຕກ
* ຍດທະສາດການສດທງເສ#ມ ບຕດການຕະຫາດຕດວຈລທງ
ທະນະທພ າ
ດດານການເງ#ນ
- ຍດທະສາດທ#ທ ເປຕນທາງເລຂອກ ແລະ ໂຄສະນາ
(Marketing action * ລະບດບການບພລລຫານທ ລະ -ຄວາມຕດອງ
ຫຂ ປທຽນແປທງໄດດ
plan)
ກລດ
ການ
ດ ໝາຍ
- ຈດປະສດງ / ເປາ
- ປຕດໃຈຜດນສພາເລຕດທ#ທ ສພາຄຕນ
-ການລດງທປ ນ

ການຕ(ດຕາມກວດກາ / ປະເມນຜນ /ການດ,ດແປງແຫ*
ໄຂ
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-

ນອກຈາກຈະມແຜນງານລະອຽດແລ*ວ ຍ,ງໄດ*ກຈານດສະພາບລວມດ,ງນ*:
ເຄຂທອງໝາຍການຄດາ/
ສຕນຍາລຕກສະເພາະ

ການໂຄສະນາ
ການຄດດນຄວດາ-ວລເຄດາວລໄຈ
ສະພາບການຕະຫາດ

ການຂາຍ

ການປະຊາສພາພຕນ

ການກພານດດລາຄາ

ລະບດບແຜນງານ
ການຕະຫາດ

ຍດທະສາດ

ການສດທງເສ#ມດດານການຂາຍ

ການວລເຄາະດດານຄຢທແຂທງ

ການກພານດດ ແລະ
ຈຕດວາງຜະລລດຕະພຕນ
ການຕະຫາດໂດຍກດງ

5.3. ກ(ດຈະກຈາການຕະຫາດທອງທຽວ:
ຂຕນ
ດ ຕທອນແຜນກລດຈະກພາການຕະຫາດທທອງທທຽວທ#ທກພານດດເພຂທອຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໃນໄລຍະຍາວ
2020 ແມທນອ#ທງໃສທ 4 ຂຕນ
ດ ຕທອນພຂດນຖານດຕທງນ#ດ:
1. ກ(ດຈະກຈາການວ(ເຄາະຕະຫາດທອງທຽວ:
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-

ກພານດດບຕນຫາສະພາບຕະຫາດ, ວລທ#ແກດໄຂ ແລະ ການສດາງໂອກາດ.

-

ວລເຄາະກະແສທການຕະຫາດ - ກທມນຕກທທອງທທຽວເປດາໝາຍ.

-

ການກພານດດ ແລະ ວລເຄາະຄຢທແຂທງຫຕກ ແລະ ທດທວໄປ.

2. ກ(ດຈະກຈາຍດທະສາດການບຈລ(ການ ແລະ ການວາງແຜນການບຈລ(ການດ*ານທອງທຽວ:

-

ທ ວທາ: ການບພລລການ
ກພານດດຈດດ# ແລະ ຈດອອທນດດານບພລລການ, ຂພປ
ດ ຕບປງ ແລະ ວລທ#ແກດໄຂ. ເຊຕນ
ໂຮງແຮມເຂອນພຕກ, ໄກດນພາທທຽວ, ລດດຂດນສດທງ ແລະ ອຂທນໆທ#ທກທຽວພຕນກຕບວຽກບພລລການ.

-

ກພານດດການບພລລການແຕທລະດດານໃຫດຖຂກຕດອງ - ຖຂກກຕບຄວາມຕດອງການຂອງນດກທທອງທທຽວບພທ.

-

ການສດາງແບບສອບຖາມກທຽວກຕບການບພລລການເພຂທອຊອກຫາຈດດດອຍ.

-

ການປຕບປງແລະ ພຕດທະນາດດານການບພລລການເຊຕທນວທາ: ການຝປກອດບຮດມ,
ສປກສາ, ການແລທກປທຽນບດດຮຽນ ແລະ ຊອກຮຢດຮພາຮຽນອຂທນໆ.

ການທຕດສະນະ

3. ກ(ດຈະກຈາການຕະຫາດທອງທຽວ:
-

ວລເຄາະຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫາດ - ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວ.

-

ການຜດວພຕນ ແລະ ສະເໜ#ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວໃຫດແກທບຕນດາບພລລສຕດທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ
ແລະ ຕທາງປະເທດ.

-

ການໂຄສະນາຜທານ ສຂທມທວນຊດນຕທາງໆ ເຊຕທນ: ອລນເຕ#ເນຕດ, ເຟດສບກ,ທລດເຕ# ແລະ ຢຢທຢບ.

-

ການຝປກອດບຮດມ.

4. ຄວາມພ*ອມໃນການຂາຍ ແລະ ການບຈລ(ການ:
-

ຝປກອດບຮດມດດານການຂາຍ ແລະ ການບພລລການ.

-

ການຕລດຕາມກວດກາເພຂທອຄວາມພດອມ.

5.4. ກ(ດຈະກຈາການທອງທຽວ - ແຂວງອດມໄຊ:
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ໝວດທ 1. ສ,ນຍາລ,ກທເປ,ນເອກະລ,ກສະເພາະແຂວງ Branding.
ແມທນການສດາງຊຂທ - ເຄຂທອງໝາຍໃຫດເປຕນເອກະລຕກ/ສຕນຍາລຕກສະເພາະ,
ພາບລຕກຂອງຜະລລດຕະພຕນ, ຈດ, ພຂດນທ#ທ, ເມຂອງ, ແຂວງ ແລະ ປະເທດໃດ
ໜຂທງໃຫດມ#ເອກະລຕກສະເພາະ ໂດຍມ#ການໂຄສະນາ ເພຂທອສດາງຄວາມສດນໃຈ
ແລະ ດປງດຢດຕະຫາດ.
ສຕນຍາລຕກທ#ທເປຕນເອກະລຕກແມທນຊຂທໜຂທງ, ຂພກ
ດ ພານດດໜຂງທ , ການອອກແບບໃດ
ໜຂທງ ຫຂ ຮຢບແບບລດກສະນະສະເພາະຂອງຜະລລດຕະພຕນ ແລະ ການ
ບພລລການໃດໜຂທງຈາກບຕນດາຜຢດຈພານທາຍ,
ຜຢດຜະລລດ.
ອດງປະກອບຂອງ
ສຕນຍາລຕກແມທນການສພາພຕດດວຍສາຍຕາ ຫຂ ການນພາສດທງຂພມ
ດ ຢນທາງປາກ ເພຂອທກພານດດ ແລະ ແຍກປະເພດຂອງ
ຜະລລດຕະພຕນ. ບຕນດາອດງປະກອບມ#ຄຂ: ເຄຂທອງໝາຍ, ສຕນຍາລຕກ, ລຕກສະນະ, ການຫດມຫພທ ແລະ ຄພາຂດວນຂອງ
ຜະລລດຕະພຕນ. ພວກເຮດາສາມາດເລຂອກບຕນດາອດງປະກອບຕທາງໆ ຂອງສຕນຍາລຕກເພຂທອເພ#ທມທະວ#ການສດທງເສ#ມ
ແລະ ຊທວຍການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໃຫດມ#ຄວາມເຂຕມ
ດ ແຂງ, ເປຕນທ#ທນລຍດມ ແລະ ການເປຕນຄດບຄດາສາມະຄດມທ#ທບພທຄຂ
ໃຜ.ການສດາງສຕນຍາລຕກແມທນຕດອງອອກແບບໃຫດຫຽບງທາຍ, ເບ#ທງເຂດາ
ດ ໃຈງທາຍ, ສາມາດຮຕບຮຢດງທາຍ, ຈດດຈພາໄດດ
ງທາຍ.
ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວທ#ທເປຕນເອກະລຕກຂອງແຂວງ ແມທນ ວ,ດພຮທາດໄຊມງຄນ ລ,ດຕະນະມ(ງເມ7ອງ
ເຊລງໄດດພາກຕນເອ#ດນວທາ ພຮທາດ. ສທວນສຕນຍາລຕກດດານຂພຄ
ດ ວາມ ຫຂ ເນຂດອໃນສະໂລແກນຂອງແຂວງອດດມໄຊ
ແມທນ “ ເມ7ອງເໜ7ອ ທະເລໝອກ ຊນເຜາ ພຮເຂາສຮງ” ເປຕນ
ຫຍຕງຈປທງໃຊດຊຂທນ#ດເພາະວທາ: ແຂວງອດດມໄຊຕຕດງຢຢທໃຈກາງພາກເໜຂອ ເຊ#ງ
ທ ມຕພທສຢທບນ
ເປຕນເສຕດນທາງເຊຂອ
ຕ ດາແຂວງ ແລະ ປະເທດເພຂທອນບດານໄກດຄຽງ,
ທກໆຍາມເຊດາ
ດ ແຕທ ເດຂອນ ຕລາ ຫາ ເດຂອນ ມ#ນາ ແມທນມ#ໝອກປດກຄມ
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ທ#ທເຕຕມໄປດດວຍຄວາມສວາຍສດດງດດງາມ ເໝຂອນດຕທງທະເລ ເຊ#ງເອ#ດນວທາ ທະເລໝອກ ແລະ ພດອມທຕງມ#ຫາຍ
ເຜດທາຊດນທ#ທດພາລດງຊ#ວລດແຕທກຕທາງກຕນຕາມເຂດພຢດອຍ

ນອກຈາກນຕດນ, ແຂວງອດດມໄຊຍຕງມ#ເອກະລຕກດດານອາຫານພຂດນເມຂອງ (ເອາະລາມອດດມໄຊ, ແຈທວນພດາປຢ,
ເຂດາ
ດ ປດນນາແລ, ໜຕງຍພາ ແລະ ອຂທນໆ...), ເຄຂທອງທ#ທລະລປກມ# ຖດງປຽດ - ຫຍດາບອທຍ, ຜະລລດຕະພຕນຝດາຍ,
ເຄຂທອງຈຕກສານ, ເຄຂທອງປຕດນດ#ນເຜດທາ ແລະ ອຂທນໆ....).

ໝວດທ 2. ການປະຊາສຈາພ,ນ.
ວຽກງານປະຊາສພາພຕນແມທນວຽກງານໜຂທງທ#ທມ#ບດດບາດສພາຄຕນ
ທ#ທສດຕພທກຕບທກໆວຽກງານ ເຊ#ງມ#ໜດາທ#ທຈຕດການດດານການຕລດຕພທສທຂ
ສານ,
ເພ#ທມທະວ#ການສດາງສາຍສພາພຕນລະຫວທາງອດງການຈຕດຕຕດງ
ແລະ ສຕງຄດມ. ຖດາວທາເຮດາມ#ການປະຊາສພາພຕນ ຫຂ ມ#ການຜດວພຕນທ#ທ
ທ#ທ
ດ#ຕພທກຕບບກຄດນສດງຄດມ - ທກຊດນຊຕດນຄດນ ຫຂ ອດງການຈຕດຕຕດງອຂທນໆ ບພທ
ວທາຈະເປຕນ ນຕກທລະກລດ, ນຕກທທອງທທຽວ, ນຕກການເມຂອງ, ນຕກ
ລດງທປນ, ດາລາ, ນຕກສະແດງ ແລະ ຄດນທດທວໄປໃນສຕງຄດມ ລວມທຕງ
ບພລລສຕດຕທາງໆ. ເມຂອທເຮດາສດາງສາຍຜດວພຕນທ#ທດ#ໃຫດເຊລງກຕນ ແລະ ກຕນໄດດ ໂອກາດໃນການສດາງສາພຕດທະນາຕດນເອງ
ແມທນຍລທງຫາຍຂຂນ
ດ ເທດທານຕດນ. ສທວນໃຫທຍບພທວທາຈະເປຕນບພລລສຕດທທອງທທຽວ, ອດງການຈຕດຕຕດງໃດໜຂທງ, ນຕກທລະກລດໃດໜຂທງ
ແມທນບພທຄທອຍມຕກຄພານຂງເຖ#ງຄວາມສພາຄຕນຂອງວຽກງານປະຊາສພາພຕນ
ເພາະເຂດາເຈດດາຄລດວທາມຕນເປຕນເລຂທອງງທາຍໆ
ທພາມະດາ ໃຜເຮຕດກພທໄດດ ແລະ ສາມາດຮຕບມຂໄດດສະບາຍ ແຕທຄວາມຈ#ທງແລດວມຕນບພທແມທນແນວນຕດນ. ຄຂບາງບພລລສຕດທ#ທ
ເປຕນມຂອາຊ#ບ ວຽກງານປະຊາສພາພຕນແມທນໜຂທງໃນໝາກຫດວໃຈ ເປຕນໜຂທງໃນຜດນສພາເລຕດ ໜຂທງໃນບລລມະສລດ, ທກໆ
ທລະກລດແມທນແນທນອນຕດອງການລຢກຄດາໃຫດຫາຍເທດທາທ#ທຈະຫາຍໄດດ, ປຽບທຽບການທທອງທທຽວ ກພທຕດອງຢາກໃຫດມ#
ນຕກທທອງທທຽວມາທທຽວແຂວງຂອງຕດນເອງໃຫດຫາຍທ#ທສດ ເພຂທອສດາງປະລລມານການຂາຍ. ຕວຢາງ ປຽບທຽບນຕກ
ສະແດງ ຫຂ ນຕກຮດອງ ເຂດາເຈດດາຖຂວຽກງານປະຊາສພາພຕນນ#ດເປຕນບລລມະສລດທພາອລດທ#ທຄວນເຮຕດ ຍດອນຫຍຕງ ຍດອນ
ເຂດາເຈດດາຕດອງການໆ ສະໜຕບສະໜຢນຈາກບຕນດາແຟນຂອງເຂດາເຈດດາ ແລະ ເພຂທອດປງດຢດບຕນດາແຟນໃຫດເພ#ທມຂຂດນ
ຫລາຍທ#ທເທດທາຈະຫລາຍໄດດ ກພທເພຂທອຍອດຂາຍເຊຕທນກຕນ. ເມຂທອມ#ການປະພປດດ# ຜດນຕອບມາກພທດ#ເຊດທນກຕນ. ກດງກຕນຂດາມ,
ທ ລະກລດຂອງເຮດາ,
ຖດາວທາການປະຊາສພາພຕນອອທນແມທນຈະສດທງຜດນກະທດບຫລາຍດດານມາສຢທ
ຂາດການເຊຂທອຖຂ,
ຈພານວນລຢກຄດາລດລດງ,ຍອດຂາຍລດລດງ
ແລະ
ສດທດາຍລດດມລະລາຍ.
ແຕທຖດາການປະຊາສພາພຕນດ#
ແຕທ
ຜະລລດຕະພຕນບພທມ#ຄນນະພາບກພທບພທໄດດຮຕບຜດນສພາເລຕດຄຂກຕນ ສະນຕດນ, ຄນະພາບຜະລລດຕະພຕນດ# - ຖຂກກຕບຄວາມ
ຕດອງການຂອງລຢກຄດາ, ການປະຊາສພາພຕນດ# ແລະ ການບພລລການດ# ໂອກາດທ#ທຈະໄດດຮຕບຜດນສພາເລຕດແມທນຫາຍ
ທ#ທສດ.
ອດງປະກອບຂອງວຽກງານປະຊາສພາພຕນທ#ທກພານດດເພຂທອຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດແຕທນ#ດຫາ 2020 ມ#ຄຂດຕທງລທມນ#ດ:
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ທ ທວນຊດນ (Media relation)
1). ການປະຊາສພາພຕນທາງຊຂມ
2). ການສະໜອງຂພມ
ດ ຢນໃຫດແກທສຕງຄດມ (Public information)
3). ການສຂທສານທດງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (Internal and External communication)
4). ການຈຕດການດດານວລກລດການຕທາງໆ (Crisis management)
5). ການຜດວພຕນທາງສດງຄດມ (Public aiairs)
6). ການເຂດາ
ດ ຮທວມງານຕທາງໆ (Events)
7). ການປະຊາສພາພຕນກຕບນຕກລດງທປນ/ນຕກທທອງທທຽວ/ຄດນອຂທນໆ (Investors/member relations)
8). ການໂຄສະນາ (Publication)
ເຄ7ອງມ7ດ*ານວຽກງານປະຊາສຈາພ,ນ:
-

ໜຕງສຂພລມ/ຂທາວ News

-

ການບຕນຍາຍ Speeches

-

ງານພລເສດຕທາງໆ Special events

-

ການຕະຫາດທາງດດານສດນທະນາ Buzz marketing

-

ການຕະຫາດເຄຂທອນທ#ທ Mobile marketing

-

ເຄຂທອງມຂການໂຄສະນາ Advertising materials

-

ເຄຂທອງມຂພາບ ແລະ ສຽງ Audiovisual materials

-

ກລດຈະກພາການບພລລການສດງຄດມ Public service activities

-

ເວຕບໄຊ Company website

ການເຄ7ອນໄຫວໃນໄນໄລຍະຜານມາທໄດ*ຈ,ດຕ,*ງປະຕ(ບ,ດ:
 ໃນໄລຍະຜທານມາດດານວຽກງານປະຊາສພາພຕນ ແລະ ການເຂດາ
ດ ຮທວມງານຕທາງໆແມທນມ#ຄຂດຕທງນ#ດ:

-

ໄດດຈຕດແຟມທລບເພຂທອໂຄສະນາ (Fam Trip) ລາຍການຢທາງປທາ (Eco – Tourism).
ໄດດເຂດາ
ດ ຮທວມງານວາງສະແດງສລນຄດາຕທາງໆ ທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ ເພຂທອສດາງໂອກາດ
ໂຄສະນາວຽກງານທທອງທທຽວພດອມໆກຕນ.
ທ ເຂດທທອງທທຽວອານລຕກຂອງແຂວງ.
ໄດດຈຕດຄາຮາວານການທທອງທທຽວຢທາງປາ

21

ແຜນຍດທະສາດການຕະຫາດທທອງທທຽວແຂວງອດດມໄຊ 2015 - 2020

-

ໄດດມ#ການໂຄສະນາຜທານຊຂທມທວນຊດນ ທາງ ປດຂມວາລະສານ, ໜຕງສຂພລມ, ໂທລະທຕດ, ເຟດສບກ ແລະ
ໂທລະສຕບຕທາງໆ.

-

ສະໜອງຂພດມຢນການທທອງທທຽວຜທານສຢນຂພມ
ດ ຢນການທທອງທທຽວຂອງແຂວງ
ທທອງທທຽວຢຢທບຕນດາເມຂອງ.

ແລະ

ສຢນຂພມ
ດ ຢນການ

 ແຜນການ 2016 -2020:

-

ຈຕດແຟມທລບ (Fam Trip) ຢທາງນດອຍ 2 -3 ລາຍການທທອງທທຽວທ#ທໂດດເດຕທນເພຂທອເປຕນການໂຄສະນາ
ໂດຍຜທານບຕນດາບພລລສຕດທທອງທທຽວທ#ທເປຕນທທາແຮງ.

-

ການໂຄສະນາໂດຍຜທານທາງໂທລະທຕດ (ລາວສຕາແຊນແນວ - Lao star chanel, ທ#ວລ
# າວ
TV Lao), ໜຕງສຂພລມ (ວຽງຈຕນທາມ - Vientiane times, ວຽງຈຕນໃໝທ - Vientiane Mai
ແລະ ບຕນດາວາລະສານ - Ma gazines), ເຟດສບກ - Facebook (Oudomxay
tourism) ແລະ ທາງ ວລທະຍກະຈທາຍສຽງແຂວງອດດມໄຊ Oudmxay Radio.

-

ການໂຄສະນາ ແລະ ສະໜອງຂພດມຢນການທທອງທທຽວຜທານຫດອງຂພມ
ດ ຢນຂທາວສານຢທທາງຖຂກຕດອງ.

ໝວດທ 3. ສ(ງພ(ມໂຄສະນາຕາງ:
ສລທງພລມໂຄສະນາແມທນເຄຂທອງມຂໜຂທງທ#ທສພາຄຕນທ#ທສດທ#ທໃຊດຊທວຍໃນການດພາເນ#ນທລະກລດ. ເຊ#ງສາມາດຊທວຍ
ໃຫດທລະກລດມ#ການຂະຫຍາຍຕດວ ແລະ ເຕ#ບໂຕໄວ. ສລທງພລມໂຄສະນາທ#ທໄດດກພານດດເພຂທອວຽກງານການ
ຕະຫາດທທອງທທຽວຂອງແຂວງອດດມໄຊມ#ຄຂດຕທງນ#ດ:
1. ປຂດມນພາທທຽວ (Guidebook)
2. ແຜນຜຕບ (Brochure – Leapet)
3. ໂປດສເຕ# (Poster)
4. ແຜນທ#ທ (Map)
5. ກະດານຂທາວ (Billboard)
6. ສະຕລກເກ# (Sticker)
7. ສາລະຄະດ# (Discovery)
8. ເວບໄຊ (Website)
9. ຢຢທຢບ (Youtube)
10. ເຟດສບກ (Facebook)
11. ຂອງທ#ທລະລປກ (Souvenir)
12. ວາລະສານ (Magazine)
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13. ໜຕງສຂພລມ (Newspaper)
14. ໂທລະທຕດ (TV)

ເຄ7ອງມ7 ສ(ງພ(ມໂຄສະນາ
ໂທລະທຕດ

ຂອງທ#ທລະລປກ

ສາລະຄະດ#
ໜຕງສຂພລມ
ສະຕລກເກ#

ແຜນທ#

ຢຢທຢບ

ປດາຍໂຄສະນາ

ວາລະສານ

ແຜນຜຕບ
ເຟດສບກ
ປຂດມນພາທທຽວ
ໂປດສເຕ#

ໝວດທ 4. ງານເທດສະການ (Event) ແລະ ບນປະເພນຕາງໆ (Festival)

ງານເທດສະການ ແລະ ງານບນປະເພນ#ຕທາງໆ ແມທນພາກສທວນໜຂງທ ທ#ທຕລດພຕນກຕບການທທອງທທຽວ ເຊ#ງຈຕດ
ເປຕນການ ທທອງທທຽວທາງວຕດທະນະທພາ. ເປຕນຜະລລດຕະພຕນການທທອງທທຽວໜຂທງທ#ທມທ
# ທາແຮງຫລາຍສພາລຕບການ
ທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອດດມໄຊ ກພທຄຂ ສ ປປ ລາວ. ງານບນປະເພນ# ແລະ ງານເທດສະການກພທເປຕນຈດໝາຍປາຍທາງ
ການທທອງທທຽວດດານວຕດທະນະທພາທ#ທດປງດຢດ
ແລະ
ສດາງຄວາມສດນໃຈໃຫດແຂກທທອງທທຽວຕທາງປະເທດຢາກມາ
ທ ນວຕດທະນະທພາ.
ສພາພຕດ, ຮຽນຮຢດ ແລະ ແລທກປຽ
1. ບນປະເພນຢຮແຂວງອດມໄຊ:

ຢຢທແຂວງອດດມໄຊເທດສະການຫຕກທ#ທມ#ທທາແຮງຕພທກຕບວຽກງານທທອງທທຽວມ#ຄຂ:
-ບນປ(ໃໝລາວ.

23

ແຜນຍດທະສາດການຕະຫາດທທອງທທຽວແຂວງອດດມໄຊ 2015 - 2020

-ບນເກ ຫ7 ບນເຕ,ບນ7ມຂອງຊນເຜາກQມມ.

-ບນກ(ນຈຽງຂອງຊນເຜາມ*ງ.

-ບນກ(ນຈຽງຂອງຊນເຜາອາຄາ.

-

-ບນຊ(ງຊາຂອງເຜາອາຄາ.

-ບນຊວງເຮ7ອ.
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-ບນບ,*ງໄຟ.

2. ເທດສະການ:

-ງານວາງສະແດງຫ,ດຖະກຈາທ*ອງຖ(ນ.

-ງານແລນເພ7ອສຂະພາບ (ມາລາທອນ).

-ງານແຂງຂ,ນຮ*ອງເພງ.
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-ງານເທດສະການເຂ*າປ*ນ - ບ*ານນາແລ.

-ງານເທດສະການອາຫານພ7*ນເມ7ອງ.

ໝວດທ 5. ການສQກສາ ແລະ ວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈກມຕະຫາດເປ*າໝາຍ.
1. ການສQກສາຕະຫາດ (Market research).

ການສປກສາຕະຫາດແມທນການຊອກຫາຕະຫາດ ທຕງແມທນການສຕງລວມ - ເກຕບກພາຂພມ
ດ ຢນກທຽວກຕບກທມ
ດ
ດ
ຕ
ຕະຫາດເປາໝາຍ ຫຂ ກທມລຢກຄດາເປາໝາຍ ເຊ#ງເປນຈດລລເລ#ທມຂອງການສດາງແຜນຍດທະສາດການຕະຫາດ
ຫຂ ການສປກສາການຕະຫາດ. ການສປກສາຕະຫາດນອກຈາກການເກຕບກພາຂພມ
ດ ຢນໂດຍລວມລະອຽດແລດວ ຍຕງ
ຕ
ແມທນປດໃຈໜຂທງທ#ທສາມາດສປກສາສະເພາະແຕທລະຈດຄຂ: ວລເຄາະດດານຄຢທແຂງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ,
ສປກສາຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫາດ, ວລເຄາະກະແສທການຕະຫາດ, ການຮດທວໄຫຂອງນຕກທທອງທທຽວ, ວລເຄາະ
ກທມຕະຫາດເປດາໝາຍ, ວລເຄາະຈດດ# - ຈດອອທນ - ໂອກາດ - ສລທງຂດມຄຢທ, ການສດາງແຜນການຕະຫາດ, ການ
ວລເຄາະຄວາມສທຽງ, ການວລເຄາະຜະລລດຕະພຕນ, ການວລເຄາະດດານລາຄາ ແລະ ອຂທນໆທ#ທເຫຕນວທາມ#ຜດນດ#ຕພທ
ການຕະຫາດ.
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ການສQກສາ
ຕະຫາດ

ຕວຢາງ:

Market research

-

ກະແສທຕະຫາດ (Market trends)

-

ຂະໜາດຕະຫາດ/ຂອບເຂດຕະຫາດ (Market size)

-

ຕະຫາດເປດາໝາຍ (Target market)

-

ການສປກສາດດານເຕຕກນລກວລຊາການ (Technical research)

-

ການແບທງຕະຫາດເປດາໝາຍ (Market segmentation)

ສພາລຕບການສປກສາການຕະຫາດທທອງທທຽວແຂວງອດດມໄຊ ເຊລງໄດດກພານດດ 4 ຂຕນ
ດ ຕທອນພຂດນຖານໃນການ
ສຂກສາການຕະຫາດທທອງທທຽວດຕທງລທມນ#ດ:
ການສຈາຫວດ (Surveys): ໝາຍເຖ#ງການເຮຕດແບບສອບຖາມ ( Questionnaires) ນຕກ
ທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ ເຊລງການສພາຫວດແມທນມ#ຫາຍຮຢບແບບຄຂ:
1.1.

-

ການເຮຕດແບບສອບຖາມ - ຫຂແບບໃຫດການສພາພາດໂດຍກດງ ຕາມສະຖານທ#ທຕທາງໆເຊຕທນ: ຮດານ
ອາຫານ, ໂຮງແຮມເຮຂອນພຕກ, ຄລວລດດ, ສະໜາມບ#ນ, ທທາເຮຂອ ແລະ ອຂທນໆ. ການສພາຫວດແບບນ#ດ
ແມທນໃຊດເວລາຄດອນຂດາງດດນ ແລະ ໃຊດເວລາຫາຍ, ການໃຊດຈທາຍຫາຍ ແຕທມຄ
# ວາມລະອຽດ ເຖລງ
90 %.

-

ການສພາຫວດທາງໂທລະສຕບ - ໝາຍເຖລງການເກຕບກພາຂພມ
ດ ຢນ ຫຂ ການສພາພາດກທມຕະຫາດ
ດ
ດ , ຄວາມລະອຽດປານກາງ 50 –
ເປາໝາຍຜທານທາງໂທລະສຕບ, ຫດ
 ຜທອນຄາໃຊດຈທາຍ, ເວລາສຕນ
60 %.

-

ການສພາຫວດທາງ ອ# ເມວ - ໝາຍເຖລງການສດທງແບບສອບຖາມກທມຕະຫາດເປດາໝາຍໂດຍຜທານ
ທາງ ອ#ເມວ, ປະຫຍຕດເວລາ, ປະຫຍຕດລາຍຈທາຍ, ສະດວກວອງໄວ ແຕທຄວາມແນທນອນໃນການ
ຕອບຮຕບຂອງເຂດາເຈດດາແມທນຕພທາຫາຍ ປະມານ 15 -20 %.

-

ການສພາຫວດທາງອອນລາຍ - ອລນເຕລເນຕດ - ໝາຍເຖລງການວາງແບບຊອບຖາມໂດຍຜທານ ອລນເຕ#
ເນຕດໂດຍທ#ທບພທຮທ
ຢດ #ທໄປທ#ທມາລະອຽດ, ບພທມ#ການຄວບຄມ, ເປຕນຂພມ
ດ ຢນທ#ທໜດາເຊຂທອຖຂບພທໄດດ, ການສພາຫວດ
ທ
ຂ ງຫຍຕງຫລາຍ, ເຂດາເຈດດາເຫຕນກພທມ#ແຕທຜທານ ການຮຕບຂພມ
ອອນລາຍນ#ແ
ດ ມທນບພທມ#ການສລດ#ນເປອ
ດ ຢນທາງ
ອອນລາຍນ#ແ
ດ ມທນຕພທາທ#ທສດ 5 %. ແຕກຕທາງຈາກການໂຄສະນາທາງອອນລາຍ. ການໂຄສະນາ
ທາງອອນລາຍສພາພຕດຮຕບຜດນສພາເລຕດຫາຍກວທາໝຢທ.

1.2. ເນ,*ນກມເປ*າໝາຍ (Focus group): ຜຢດຮຕບຜລດຊອບຕດອງໃຊດຮຢບແບບການສອບຖາມແບບມ#ເນຂດອ

ໃນລະອຽດ ຫຂ ຫດວຂພຈ
ດ ະແຈດງທ#ທຈະສປກສາ - ກຕບກພາ ແລະ ສດນທະນາລະຫວທາງກທມເປດາໝາຍ. ການສປກສາ
ແບບນ#ດແມທນຕດອງຈຕດຂຂນ
ດ ສະຖານທ#ທດຽວ, ຢທາງນດອຍໃຫດມ# 2 -3 ກທມເປດາໝາຍຂຂນ
ດ ໄປ ເພຂທອໃຫດການເກຕບກພາ
ຂພມ
ດ ຢນລະອຽດ.
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1.3. ການສຈາຫວດສວນຕວ (Personal interview): ຄດາຍຄຂກຕນກຕບ ການເນຕດນກທມເປດາໝາຍ - ແຕທ

ເປຕນການສພາພາດບກຄດນດຽວ - ເຊ#ງປະກອບມ#ທຕງຄພາຖາມເປ#ດ ແລະ ຄພາຖາມປລດ. ການໃຊດເວລາໃນການ
ສພາພາດແມທນປະມານ 20 – 30 ນາທ#. ການເນຕດນກທມເປດາໝາຍ ແລະ ການສພາພາດສວນຕດວແມທນຕທາງ
ຈາກການເຮຕດແບບສອບຖາມ ເພາະວທາ ການເຮຕດແບບສອບຖາມໃສທເຈດຍແມທນເຂດາເຈດດາຕອບດດວຍຕດວເອງ
ພດ ຢນທ#ທລະອຽດຈະແຈດງ
ດດວຍຄວາມຈ#ທງຫລາຍກວທາທ#ທຈະປດກປດອງ ກດງກຕນຂດາມ ການສພາພາດແມທນອາດໄດດຂມ
ແຕທ ຄວາມຈລທງແມທນຖຂກປດກປລດຫລາຍກທວາ ເພາະການໃຫດກຽດເຊ#ງກຕນ ແລະ ກຕນ.
ຕ ການເກຕບກພາຂພມ
(Observation):
ເປນ
ດ ຢນດດວຍການສຕງເກດພປດຕລກພາຕດວຈລທງຂອງ
ບຕນດາກທມຕະຫາດ, ລຢກຄດາ ຫຂ ນຕກທທອງທທຽວ. ສາມາດສຕງເກດເຫຕນຄວາມຕດອງການ, ຄວາມສດນໃຈ,
ການເຄຂທອນໄຫວ ຂອງແຕທລະຄດນ.

1.4. ການສ,ງເກດ

ການສປກສາຕະຫາດທ#ທແຂວງອດດມໄຊຈະເນຕດນນພາໃຊດຫາຍກວທາໝຢທ ແມທນການເຮຕດແບບສອບຖາມ ແລະ
ການສພາພາດນຕກທທອງທທຽວເປຕນກທມ ຫຂ ສທວນບກຄດນ. ເຊລງ 3 ຮຢບແບບນ#ດແມທນເຫຕນວທາໄດດຮຕບຜດນດ#
ສດມຄວນ.
2.

ການສQກສາການຕະຫາດ (Marketing research):
ຈດປະສດງການສປກສາການຕະຫາດແມທນເພຂທອສດາງປະລ#ມານການຂາຍໃຫດສຢງທ#ທສດ - ຖດາປຽບໃສເການ
ທທອງທທຽວແມທນສດາງໃຫດມ#ນຕກທທອງທທຽວມາທທຽວຫາຍທ#ທສດ.
ການສປກສາການຕະຫາດເປຕນເຄຂທອງມຂລະບດບ
ໜຂທງທ#ທເພຂທອເຊຂທມຕພທຫາລຢກຄດາ. ໜດາທ#ທການສປກສາການຕະຫາດແມທນເພຂທອລະບ ແລະ ກພານດດໂອກາດການ
ຕະຫາດ, ຊທອງທາງການຕະຫາດ, ການກພານດດບຕນຫາ, ການສດາງຄວາມເຂດາໃຈກທຽວກຕບລະບດບການ
ຕະຫາດ, ກະແສທຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫາດ, ການອອກແແບວລທ#ເກຕບກພາຂພມ
ດ ຢນການຕະຫາດເພຂທອຊອກ
ຫາຊທອງທາງໃຫດເຂດາ
ດ ເຖລງຕະຫາດ, ການເກຕບກພາຂພດມຢນສະຖລຕລ, ການວລເຄາະ - ວລໄຈຜດນໄດດຮຕບ, ການຊອກຫາ
ວລທ#ແກດໄຂ ແລະ ການໂຄສະນາຕທາງໆ.
ການວ(ໄຈການຕະຫາດ ແລະ 5 ຂ,*ນຕອນທຄວນເອາໃຈໃສເປ,ນຫ,ກດ,ງລມນ*:
1. ກພານດດເປດາໝາຍຂອງການສພາຫວດ: ຂພມ
ດ ຢນປະເພດໃດທ#ທຕດອງການນພດາໃຊດເຂດາ
ດ ໃນການສພາຫວດ? ວລທ#ການ

ແບບໃດ? ການຕຕດສລນໃຈແບບໃດ?
2. ກພານດດປະເພດກທມຕະຫາດ: ຈະຖາມໃຜ, ເຂດາເຈດດາຢຢທໃສທ, ຈະຖາມຈຕກຄດນ?.
3. ຂຽນແບບສອບຖາມ: ເພຂທອເກຕບກພາຂພມ
ດ ຢນທ#ທຕດອງການ.

4. ການເກຕບກພາຂພດມຢນ: ໃຜຈະປະຕລບຕດໜດາທ#ທໃນການເກຕບກພາຂພມ
ດ ຢນ, ດດວຍວລທ#ໃດ, ຈະເຮຕດແນວໃດຈປທງຈະໄດດ
ຮຕບປະກຕນຄນນະພາບໃນການເກຕບກພາຂພດມຢນໄດດ?
5. ການນພາສະເໜ# ລາຍງານຜດນໄດດຮຕບຈາກການວລໄຈ.
ແຜນກ(ດຈະກຈາລມນ*ແມນກຽວພ,ນກ,ບການວ(ໄຈການຕະຫາດ:


ການວາງແຜນການຕະຫາດ:

-

ການແບທງກທມນຕກທທອງທທຽວ ຫຂ ນຕກທທອງທທຽວເປດາໝາຍ: ກທມນຕກທທອງທທຽວປະເພດໃດ, ຢຢທໃສທ, ລາຍ
ຮຕບຂອງເຂດາເຈດດາເທດທາໃດ? ມ#ຈຕກຄດນ?
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-

ການຂາດຄະເນລທວງໜດາ,ການຂະຫາຍຕະຫາດຫຂ ຊທອງທາງການຕະຫາດ. ຄວາມຕດອງການຂອງ
ຕະຫາດ ຫຂ ນຕກທທອງທທຽວເພ#ທມຂຂນ
ທ ລ
ດ ຫຂ ຫລດລດງ? ມ#ທທາແຮງດດານໃດແດທທ#ທຍຕງບພທໄດດຮຕບການບພລ
#
ດ
ການ, ການໂຄສະນາ ແລະ ການເປດເຜ#ຍສຢທກທມຕະຫາດເປາໝາຍ.



ອງປະກອບຍດທະສາດການຕະຫາດ
ທອງທຽວ.

-

ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ: ຈະມ#ການອອກແບບຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວແບບໃດ? ການພຕດທະນາ
ແບບໃດ? ການບພລລການແບບໃດເພຂທອໃຫດນຕກທອທງທທຽວມ#ຄວາມເພລງພພໃຈ.

-

ລາຄາ: ແຕທລະກລດຈະກພາທທອງທທຽວ, ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ ລາຄາເທດທາໃດ? ວ#ທ#ການຂາຍແບບ
ໃດ? ສທວນຫດແບບໃດ? ຮຢບແບບານຕລດໜ#ດຈະເຮຕດວລທ#ໃດ?.

-

ທ ສທ? ຄວາມສະດວກໃນການເຂດດາເຖລງ, ສະຖານທ#ທ
ສະຖານທ#ທ/ບທອນຈພານທາຍ: ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວຢຢໃ
ທທອງທທຽວໄດດມາດຕະຖານແລດວບພທ
ທ #ທຈະເປ#ດບພລລການໃຫດນຕກທທອງທທຽວ.

-

ຕ ຜດນສພາໃດ? ການໂຄສະນາຖຂກກຕບກທມ
ການສດທງເສ#ມ/ໂຄສະນາ: ການໂຄສະນາໃນປະຈບຕນໄດດຮບ
ດ
ເປາໝາຍແລດວບພທ? ນຕກທທອງທທຽວມຕກການໂຄສະນາແບບໃດ? (ການອທານໜຕງສຂພລມ, ວາລະສານ,
ໂທລະທຕດ, ອລນເຕ#ເນຕດ, ປຂດມນພາທທຽວ, ແຜນຜຕບ ແລະ ອຂທນໆ). ການໂຄສະນາຂາຍແບບໃດຈຂທງຈະ
ປະທຕບໃຈນຕກທທອງທທຽວຫາຍທ#ທສດ ຫຂ ນດອຍທ#ທສດ.



ການຄມຄ*ອງ:

-

ສະພາບຕະຫາດ: ສະພາບການຍາດແຍທງຕະຫາດເປຕນຄຂແນວໃດ? ຊທອງວທາງຂອງຕະຫາດເປຕນຄຂ
ແນວໃດ?

-

ສະພາບການແຂທງຂຕນ: ບຕນດານຕກທທອງທທຽວຄລດແນວໃດຕພທກບ
ຕ ຄຢທແຂທງອຂທນຂອງເຮດາ? ຍດອນຫຍຕງນຕກ
ທທອງທທຽວຈຂທງເລຂອກໄປໃຊດບລ
ພ ລການຢຢທບທອນອຂທນໆ.

-

ຮຢບແບບລຕກສະນາສວນລວມ:
ສຕງຄດມຈະສຕງເກດເຫຕນອດງການຈຕດຕຕດງຂອງເຮດາໄດດແນວໃດ?
ລຕດທະບານຜຢດອອກກດດໝາຍມ#ທຕດສະນະແນວໃດຕພທກຕບອດງການຈຕດຕຕດງຂອງເຮດາ.

4

Ps

ທກຽວພ,ນກ,ບການວ(ໄຈຕະຫາດ

ການສQກສາ
ການຕະຫາດ
ຕວຢາງ:
- ການສປກສາດດານຄຢທແຂງ
- ການວາງລາຄາ
- ຜະລລດຕະພຕນທ#ທເປຕນທທາແຮງ
- ຂາດຄະເນຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວ
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- ຮຢບແບບການໂຄສະນາ / ຮຕບຜດນສພາໃດ
- ລຕກສະນາຮຢບແບບສຕນຍາລຕກທ#ທເປຕນເອກະລຕກ
- ສປກສາຄວາມເພລງພພໃຈ
- ການຕລດຕາມປະເມ#ນຜດນ

3. ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈຄນລ,ກສະນະຂອງນ,ກທອງທຽວ.
ອລທງໃສທການຕ#ລາຄາ ແລະ ສຕງເກດການຕດວຈລທງ
ກທຽວກຕບຄນລຕກສະນະຂອງນຕກທທອງທທຽວທຕງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດທ#ທເຂດາ
ດ ແຂວງອດດມໄຊ.
ນຕກທທອງທທຽວຈາກຍຢໂຮບ 30 %, ນຕກທທອງທທຽວຈ#ນ
25 %, ນຕກທທອງທທຽວໄທ 10 %, ນຕກທທອງທທຽວ
ພາຍໃນ (ຄດນລາວ) 25%, ນຕກທທອງທທຽວ ຫວຽດ
10 %. ຄນລຕກສະນະຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນມ#
ຫາຍຮຢບແບບທ#ທແຕກຕທາງກຕນເຊຕທນວທາ:
ນຕກ
ທທອງທທຽວທລະກລດ, ນຕກທທອງທທຽວທາງດດານການສປກສາ, ນຕກທທອງທທຽວເພຂທອການປລທນປດວທາງດດານສຂະພາບ,
ນຕກທທອງທທຽວແບບຮຕບນະໂຍບາຍ, ນຕກທທອງທທຽວປະຈດນໄພ, ນຕກທທອງທທຽວທາງວຕດທະນະທພາ, ນຕກທທອງທທຽວ
ທາງປະຫວຕດສາດ, ນຕກທທອງທທຽວທພາມະຊາດ, ນຕກທທອງທທຽວເພຂທອການຜຕກຜທອນ, ນຕກທທອງທທຽວດດານ
ສາສະໜາ, ນຕກທທອງທທຽວດດານການຊຂດຂາຍ, ນຕກທທອງທທຽວທ#ທມຕກສະເພາະບາງສລທງບາງຢທາງທ#ທມ#ລຕກສະນະ
ພລເສດ, ນຕກທທອງທທຽວທາງກລລາ, ແລະ ອຂທນໆເປຕນຕດດນ. ນຕກທທອງທທຽວທ#ທມາແຂວງອດດມໄຊສທວນໃຫທຍແມທນນຕກ
ທທອງທທຽວທາງທພາມະຊາດ (30 %), ວຕດທະນະທພາ (25%), ນຕກທທອງທທຽວປະຈດນໄພ (30%) ແລະ ນຕກ
ທທອງທທຽວດດານສາສະໜາ (15%).
ການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວບາງກທມແມທນມ#ຄວາມຈພາກຕດເຊຕທນວທາ: ນຕກທທອງທທຽວເປດກະເປດທາ ແລະ ນຕກ
ທທອງທທຽວປະຈດນໄພ. ນຕກທທອງທທຽວຈພານວນນ#ດແມທນໃຊດຈທາຍນດອຍທ#ທສດ.
ນຕກທທອງທທຽວທ#ທໃຊດຈທາຍຫາຍຄຂ: ນຕກທທອງທທຽວແບບຄອບຄດວ, ທທອງທທຽວແບບຄາຮາວານລດດ, ນຕກ
ທທອງທທຽວທລະກລດ ແລະ ນຕກທທອງທທຽວເພຂທອກນາຜຕກຜທອນ. ເຊ#ງບຕນດາກທມເຫດທານ#ດແມທນໃຊດຈທາຍຫາຍ. ສທວນ
ນຕກທທອງທທຽວດດານວຕດທະນະທພາ, ປະຫວຕດສາດ, ທພາມະຊາດ ແມທນໃຊດຈທາຍປານກາງ. ການເດ#ນເດ#ນທາງ
ສທວນໃຫທຍແມທນດດວຍລດດ, ເຄຂທອງບ#ນ ແລະ ເຮຂອ.
ນຕກທທອງທທຽວຈ#ນເປຕນກທມນຕກທທອງທທຽວໜຂທງທ#ທໃຊດຈທາຍຫາຍກວທາໝຢທ
ແລະ
ໃຊດເວລາຫາຍດດນໃນການ
ທທອງທທຽວ. ສະນຕດນ, ການກະຈທາຍລາຍຮຕບຂອງເຂດາເຈດດາແມທນສຢງຫາຍ. ນຕກທທອງທທຽວຈ#ນຄຂກທມຕະຫາດ
ເປດາໝາຍໜຂທງທ#ທຈະຕດອງເອດາໃຈໃສທ.
ຂ*າງລມນ*ແມນເກນອາຍຂອງນ,ກທອງທຽວທເດນທາງມາແຂວງອດມໄຊ:
- ເກນອາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວຢຢໂຮບສທວນໃຫທຍແມທນຢຢທລະຫວທາງ 20 ປ# ລດງມາ 15% - 20 – 70 ປ# ແມທນ
85 %.
ຂດ ໄປ ແມທນ 80 %.
- ເກນອາຍນຕກທທອງທທຽວຈ#ນແມທນລະຫວທາງ 20 ປ# ລດງມາ 20 % - 20 ປ#ຂນ
30
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ຂດ ໄປແມທນ 95 %.
- ເກນອາຍນຕກທທອງທທຽວໄທລະຫວທາງ 20 ປ# ລດງມາ 5 % - 20 ປ#ຂນ

ຂດ ໄປ ແມທນ 70 %.
- ເກນອາຍນຕກທທອງທທຽວຫວຽດນາມ 20 ລດງມາ 30 % - 20 ປ#ຂນ

ສະຖ(ຕ(ນ,ກທອງທຽວຂອງແຂວງອດມໄຊ ແຕປ 2005 – 2015



ຈຈານວນລາຍຮ,ບຈາກນ,ກທອງທຽວທເຂ*າແຂວງອດມໄຊ ແຕ ປ 2005 - 2015
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4.ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈຄວາມເພ(ງພຈໃຈຂອງນ,ກທອງທຽວ.
ຄວາມເພລທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນສລທງທ#ທເຂດາເຈດດາເຕຕມໃຈພດອມທ#ທຈະໃຊດບພລລການ
ແລະ
ມ#ຄວາມ
ເພລທງພພໃຈຫຕງການບພລລການ, ໄດດຕາມຂາດໝາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວ ໝາຍຄວາມວທານຕກທທອງທທຽວມ#ຄວາມສກ
ກຕບສລທງທ#ທເຂດາເຈດດາໄດດເຮຕດ. ການວລເຄາະ - ວລໄຈຄວາມເພລທງພພໃອງຈນຕກທທອງທທຽວແມທນຂຕນ
ດ ຕທອນໜຂທງທ#ທຊທວຍເຂດາ
ດ
ໃນການປຕບປງວຽກງານການທທອງທທຽວທກດດານໃຫດມ#ຄວາມຄທອງແຄດວຂຂນ
ຖດາຄວາມເພລທງພພໃຈຂອງນຕກ
ດ .
ທທອງທທຽວຫາຍກພທຖຂວທາເປຕນການໂຄສະນາພາຍໃນຕດວດດວຍການບອກເລດທາຕພທໆກຕນໄປ (ໝຢທເພຂອນ ຫຂ ຄດນຮຢດຈຕກ).
ກດງກຕນຂດາມຖດານຕກທທອງທທຽວບພທມ#ຄວາມເພລທງພພໃຈ ໝາຍຄວາມວທາ ເປ#ເຊຕທນການທທອງທທຽວ ຫຂ ຈພານວນນຕກ
ທທອງທທຽວອາດແມທນມ#ຄວາມສທຽງໃນການຫດລດງ. ເພາະວທາການບອກເລດທາຂອງເຂດາເຈດດາໄປໃນທາງລດບ.
ປ,ດໃຈດ,ງລມນ*ແມນມຄວາມສຈາຄ,ນຕຈກ,ບຄວາມເພ(ງພຈໃຈຂອງນ,ກທອງທຽວ:

32

ຕວຊ*ວ,ດ
ການຕດອນຮຕບ

ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ

ລາຍການ

ຄວາມໝາຍ

ແບບມ#ຕດວຕດນ ແລະ ບພທມ#ຕດວຕດນ

ການຕດອນຮຕບແບບມ#ຕດວຕດນແລະບພທມ#
ຕດວຕດນແມທນສດທງຜດນກະທດບຕພທຄວາມ
ເພລທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວ ຕດວຢທາງ:
ການບພລລການດດານອາຫານ,
ລຕກສະນະໃນການຕດອນຮຕບແບບ
ອດບອທນ ຫຂ ອຂທນໆ...
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ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວທຕງ 3 ປະເພດນ#ດ
ແມທນເປຕນສະຖານທ#ທໜດາສດນໃຈບພທ,
ສວາຍງາມບພທ,
ຕດວຢທາງ:
ທ#ວທຕດ
ທພາມະຊາດເປຕນແນວໃດ, ຖທາຍພາບ
ອອກມາມ#ຄວາມສວາຍງາມບພທ,
ວຕດທະນະທພາມ#ຫຍຕງເປຕນພລເສດ,
ປະຫວຕດສາດມ#ຄວາມສພາຄຕນແນວ
ໃດ.

- ວຕດທະນະທພາ
- ປະຫວຕດສາດ
- ທພາມະຊາດ

ການເຂດາ
ດ ເຖ#ງ

- ດດວຍລດດ, ຍດນ, ເຮຂອ

ການເຂດາ
ດ ເຖ#ງມ#ຄວາມສະດວກແນວ
ໃດ, ປອດໄພບພທ, ເຊ#ງເປຕນໜຂທງປຕດໃຈທ#ທ
ສດທງຜດນກະທດບຕພທຄວາມເພລທງພພໃຂອງນຕກ
ທທອງທທຽວ.

- ສະພາບເສຕດນທາງ

ສລທງອພານວຍຄວາມ
ສະດວກ/ພຂໜຖານ
ໂຄງລທາງ

ຢຢທເຂດສະຖານທ#ທທທອງທທຽວມ#ຫດອງນພດາ
ສະດວກບພທ, ການຕລດຕພທສຂທສານສະດວກ
ບພທ, ຕລດຕພທຍາມສກເສ#ນໄດດບພທ, ໄຟຟດາມ#
ໃຊດບພທ.

- ນພດາປະປາ
- ໄຟຟດາ
- ການສຂທສານ
- ຫດອງນພດາ

ສລທງແວດລດອມ

ຢຢທສະຖານທ#ທທທອງທທຽວອາກາດດ#ບພທ, ມ#
ສຽງລດບກວນບພທ, ສະພາບຕດດນໄມດເປຕນ
ແນວໃດ,
ທພາມະຊາດອອດມຂດາງ,
ສະຖານທ#ທເປຂດອນເປ#ດບພທ,
ການກພາຈຕດ
ຂ#ເດ ຫຍຂດອເປຕນແນວໃດ, ຄວາມປອດໄພ
ດດານສລທແວດລດອມຄຂແນວໃດ. ສລທງເລດທານ#ດ
ແມທນສດທງຜດນກະທດບແນທນອນກຕບຄວາມ
ເພລທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວ.

- ສະພາບອາກາດ
- ສຽງລດບກວນ
- ຊຕບພະຍາກອນ
ທພາມະຊາ
ດ
- ຂ#ເດ ຫຍຂດອ
- ຄວາມສະອາດ
- ຄວາມປອດໄພສທວນຕດວ

ລາຄາ

- ລາຄາທ#ທພຕກເຊດທາ
- ລາຄາການເດ#ທນທາງ
ລດດຍດນ
ເຮຂອ
- ລາຄາອາຫານ
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ນຕກທທອງທທຽວສທວນໃຫທຍແມທນມ#ຄວາມ
ຈພາກຕດດດານການໃຊດຈທາຍ,
ຄນລຕກສະນະຂອງນຕກຂທອງທທຽວແມທນ
ແຕຫຕທາງກຕນ. ເຊລງການໃຊດຈທາຍແມທນ
ໜຂທງປຕດໃຈທ#ທສດທງຜດນກະທດບຕພທຄວາມ
- ເພ#ທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວ.

ເຄຂທອງດຂທມ
- ລາຄາລາຍການທທອງທທຽວ
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ປະຈບຕນແຂວງອດດມໄຊກພທເປຕນແຂວງໜຂທງທ#ທມທ
# ທາແຮງດດານການທທອງທທຽວຫາຍຖດາທຽບໃສທເມຂທອກທອນ. ຫາຍ
#
ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວໄດດເປດບພລລການເຊຕທນວທາ: ຖພດາຈອມອອງ, ລ#ສອດນພດາກຕດເຊ#ງປະກອບດດວຍຫາຍກລດຈະກພາ
ທທອງທທຽວທ#ທໜາ
ດ ສດນໃຈ, ເມຂອງທທອງທທຽວປາກແບງ, ເມຂອງທທອງທທຽວເມຂອງຫາ ແລະ ພາຍໃນເທດສະບານ
ເມຂອງໄຊ ແລະ ບທອນອຂທນໆອ#ກ.
ທລມງານທທອງທທຽວແຂວງອດດມໄຊໄດດວລເຄາະ - ວລໄຈຄວາມເພ#ທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວທ#ທເຂດາ
ດ ແຂວງອດດມ
ໄຊດດວຍການເຮຕດແບບສອບຖາມ,
ການສດນທະນາ,ການສຕງເກດ
ແລະ
ການສພາພາດຢຢທແຕທລະເມຂອງ
ທທອງທທຽວ, ແຕທລະສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ, ຫຕງການໃຊດບພລລການລາຍການທທອງທທຽວຕທາງໆ ແລະ ສຢນຂພມ
ດ ຢນ
ຂທາວສານການທທອງທທຽວຂອງແຂວງ.
ການເຮຕດແບບສອບຖາມຄວາມເພລທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນໄດດຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດຢທາງເປຕນປດກກະຕລໃນ
ທກໆໄລຍະ 3 ເດຂອນ ແລະ ປະຈພາປ#. ອລທງໃສທແບບສອບຖາມຄວາມເພລທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວທ#ທໄດດເກຕບກພາ
ໃນປ# 2015 ເຊ#ງມ#ທຕງໝດດ 500 ແບບສອບຖາມ ຜດນຂອງການເກຕບກພາແມທນເຫຕນວທາມ#ຄວາມເພລທງພພໃຈດ#
ສດມຄວນດຕທງເສຕດນສະແດງລທມນ#ດ:
ຄວາມເພ(ງພຈໃຈຂອງນ,ກທອງທຽວທເກ,ບກຈາໃນປ 2015
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ຕວຢາງ: ແບບສອບຖາມຄວາມເພ(ງພຈໃຈຂອງນ,ກທອງທຽວຢຮຫ*ອງຂຈ*ມຮນຂາວສານ:
Satisfaction questionnaires

Concerned about a continuous improvement of our services and in order to come up to your
expectations, we set up this satisfaction questionnaire.
We would be grateful if you would fill in this questionnaire and then leave it in the box provided for it.
We thank you for answering as genuinely and spontaneously as possible.
This will only take about 5 minutes of your time. Suggestions and comments are welcomed on page 3.
Day of your visit: ______

Accessibility to the office
1. Concerning the accessibility to the Tourist information Center, are you satisfied with the
following criteria
Very satisfied

satisfied

Not very
satisfied

Very
dissatisfied

Ease in findings in the
tourist office
Ease in parking closeby
Opening hours
What is your overall
assessment of the
Tourist
Office
accessibility?

Premises of the Tourist Information Center
2. Concerning the premises , are you sased with the following criteria
Very satisfied

satisfied

Surrounding (neatness temperature?
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Not very
satisfied

Very
dissatisfied
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Comfort of premises
Self-service tourist
information (display
units, filing, …)
What is your overall
assessment of the
Tourist Office premises?

Competence of personnel – Overall assessment of the Tourist Office services and suggestions on
possible improvements.
3. Did you try to make contact with the Tourist Office personnel?
 Yes
 No ( directly go to question 9)
4. How long did you have to wait before making contact with the Tourist Office personnel?
______ Minutes
5. Concerning the attitude and competence of the personnel, are you satisfied with the following
criteria:

Very satisfied

satisfied

Waiting time
Courtesy
interlocutor

of

Reply suited
request

your
to

your

Quickness to obtain an
answer to your
request
Listening
Understanding of your
request
What is your overall
assessment of the
Tourist Office personnel?
6. Did the personnel give you some brochures ?
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Not very
satisfied

Very
dissatisfied
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 Yes
 No, but you would have liked some
 Not concerned (your request didn’t require some)
7. Did the personnel redirect you to other organizations if necessary?
 Yes  No
 Not concerned
8. Did the personnel encourage you to discover other tourist activities?
(Events, sites, museums…)
 Yes  No
9. What is your overall assessment of the Tourist Office services?
 Very satisfied
 Satisfied
 Not very satisfied

 Very dissatisfied
 No opinion

10. Do you have any comments or suggestions on the Tourist Office services?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Your profile:
11. Have you already been to Laos before?
 Yes
 No
12. Which of the following age brackets do you belong to?
 Under 18  35-49
 18-24
 50-64
 25-34
 65 or over
13. What is your occupation ?
 Independent farmer
37

ແຜນຍດທະສາດການຕະຫາດທທອງທທຽວແຂວງອດດມໄຊ 2015 - 2020

 Skilled tradesman, trader, manager
 Executive, higher professional, independent professional
 Intermediate professional (technician, foreman, …)
 Employee
 Worker
 Retired
 Other – Unemployed
14. You are:

 Single
 A couple
 Convention / Business

 With your family
 Other

15. Where do you come from?
………………………………………………………………………………………..
Please you for taking the time to answer this questionnaire.
Thanks to leave it in the box provided. Thank you.

5. ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈພQດຕ(ກຈາຂອງນ,ກທອງທຽວ.

ການວລເຄາະ - ວລໄຈພປດຕລກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນການສປກສາບຕນຫາແນວຄວາມຄລດ ແລະ
ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວໃຫດຫາຍຂຂນ
ດ ເຊຕທນວທາ: ເຂດາເຈດດາຕດອງການຊຂດຫຍຕງ, ເຮຕດຫຍຕງ, ຢາກໄປ
ໃສທ, ປະສດບການໃດ, ພປດຕລກພາຕພທການບພລລການເປຕນແນວໃດ ແລະ ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວອຂທນໆ. ສພາຄຕນ
ທ#ທສດແມທນສປກສາຄວາມເຂດາ
ດ ໃຈພປດຕລກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວໃນການຕອບຮຕບ ຕພທກຕບສລທງທ#ທເຮດາບພລລການ ຫຂ
ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວທ#ທສະໜອງ. ເມຂທອເຂດາ
ດ ໃຈແລດວເຮດາສາມາດສດາງໂອກາດໃນການທພາການໂຄສະນາ
ຂດ ເພຂທອໃຫດຖຂກຕດອງກຕບຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວ.
ຫຂ ປຕບປງແຜນຍດທະສາດການຕະຫາດໃຫດດ#ຂນ
ແຕທການສປກສາພຂດຕ#ກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນຫຍາກຫາຍທ#ທຈະຂາດເດດາໄດດ
ບພທວທານຕກການຕະຫາດມຂ
ອາຊ#ບກພທຍຕງມ#ຄວາມຫຍດງຫຍາກເຊຕທນດຽວກຕນ.
ເພຂທອໃຫດເຂດາ
ດ ໃຈຈະແຈດງກທຽວກຕບການສປກສາພປດຕລກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວ ແມທນໄດດກພານດດ 3 ປຕດໃຈ
ຫຕກດຕທງລທມນລດ:
1. ປ,ດໃຈດ*ານຈ(ດຕະວ(ທະຍາ.

ຕ ຜດນກະທດບຈາກຫາຍໆບຕນຫາໃນ
ໃນຊ#ວລດປະຈພາວຕນຂອງຄດນເຮດາ, ທກໆຄດນລດວນແລດວແຕທໄດດຮບ
ສຕງຄດມທ#ທແຕກຕທາງກຕນໄປ
ລວມທຕງແນວຄລດຈລດໃຈຂອງເຂດາເຈດດາມ#ການປທຽນແປທງຕະຫອດ,ມ#ຄວາມ
ຕດອງການທ#ທແຕກຕທາງກຕນ. ປຕດ ໃຈດດານວລຈລດທະຍາອາດລວມທຕງການຮຕບຮຢດ/ຮຽນຮຢດຄວາມຕດອງການໃດ
ໜຂທງ ຫຂ ສະຖານະການໃດໜຂທງ. ຄວາມສາມາດຂອງນຕກການຕະຫາດຕດອງສປກສາໃຫດເຂດາ
ດ ໃຈຂພມ
ດ ຢນ/
ການປະພປດດດານສທວນຕດວ ຫຂ ສະພາບລວມໃນສຕງຄດມໃຫດລະອຽດ. ການຮຕບຮຢດ ຫຂ ການຕອບສະໜອງ
ພດ ຢນ/ຂພຄ
ຂອງນຕກທທອງທທຽວ ຕພທຂມ
ດ ວາມການຕະຫາດແມທນອລທງໃສທການຮຕບຮຢດ ແລະ ທຕດສະນະຄະຕລຂອງ
ເຂດາເຈດດາເທດທານຕດນ. ສະນຕດນ, ຜຢດເຮຕດການຕະຫາດແມທນຕດອງຈພາຕດອງໃຊດປຕດໃຈດດານຈລດຕະວລທະຍານ#ດເພຂທອ
ເຂດາ
ດ ຊທວຍໃນການສດາງການທພາການໂຄສະນາດດານການຕະຫາດເພຂທອໃຫດເຂດາ
ດ ເຖ#ງບຕນດາຕະຫາດ
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ອ#ກຢທາງໜຂທງ

ປຕດໃຈນ#ດແມທນຍຕງສປກສາດດວຍການສຕງເກດພປດຕລກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວໂດຍ

2. ປ,ດໃຈດ*ານສວນບກຄນ.

ປຕດໃຈດດານສທວນບກຄດນແມທນຄນລຕກສະນະສະເພາະເຈາະຈດງໃຫດກຕບບກຄດນໃດໜຂທງ ຫຂ ອາດຈະ
ກທຽວຂດອງກຕບບກຄດນອຂທນໃນກທມດຽວກຕນ.
ຄນລຕກສະນະເຫດທານ#ດອາດລວມເຖ#ງການຕຕດສລນໃຈຂອງ
ບກຄດນໃດໜຂທງແນວໃດ? ລຕກສະ ນະບກຄະລລກ, ຄວາມສດນໃຈ ແລະ ແນວຄລດຂອງເຂດາເຈດດາ. ເມຂຂທອເວດດາ
ເຖ#ງປຕດໃຈສວນບກຄດນ ການຕຕດສລນໃຈແມທນຍຕງໄດດຮຕບອລດຕລພດນຈາກ ເກນອາຍ, ເພດ, ວຕດທະນະທພາ
ແລະ ບຕນຫາເລຂທອງສທວນຕດວ.
ຕວຢາງ: ພປດຕລກພາຂອງຄດນອາຍສຢງແມທນແຕກຕທາງຈາກພປດຕລກພາຂອງຄດນໄວໜທມ ເຊລງມຕນສະແດງໃນ
ການຊຂດ, ການເຮຕດກລດຈະກພາ, ການໃຊດຈທາຍ, ຄວາມສດນໃຈ, ແລະ ອຂທນໆ. ລວມທຕງແນວຄວາມຄລດທ#ທ
ແຕກຕທາງກຕນ.
3. ປ,ດໃຈທາງສ,ງຄມ.
ປຕດໃຈທາງສຕງຄດມແມທນປຕດໃຈໜຂທງທ#ທກວດາງຂວາງ ແລະ ເປ#ດກວດາງສຢທສຕງຄດມພາຍນອກ ເຊ#ງມ#
ຄນລຕກສະນະຕທາງຈາກ 2 ປຕດໃຈທ#ທກາ
ທ ວມາຂດາງເທ#ງນ#ດ. ປຕດໃຈທາງສຕງຄດມນ#ດປະກອບມ#ຫາຍພາກສທວນ
ຄຂ: ສພາມະຊລກໃນຄອບຄດວ/ຄອບຄດວໃດໜຂທງ, ການປະຊາສພາພຕນທາງສຕງຄດມ, ຊທມຊດນ, ອດງການຕດຕຕດງ,
ໂຮງຮຽນ, ບພລລສຕດ, ແລະ ບຕນດາກທມຄດນ/ບກຄດນທ#ທສດາງລາຍໄດດ ມ#ການຊຂດການຂາຍຢຢທໃນສຕງຄດມ, ລວມ
ທຕງຜຢດມ#ລະດຕບການສປກສາທ#ທແຕກຕທາງກຕນ, ຜຢທ
ດ #ທມ#ເງຂອນໄຂດດານການເງ#ນທ#ທແຕກຕທາງກຕນ. ປຕດໃຈທາງ
ສຕງຄດມນ#ດອາດມ#ຄວາມຫຍດງຫຍາກນດອຍໜຂທງຕພທກຕບການສດາງແຜນການຕະຫາດ.
ໃນການຈຕດການທາງປຕດໃຈທາງສຕງຄດມແມທນອາດໃຊດຜດມ
ຢ #ຊຂທສຽງໃດໜຂທງເພຂທອເປຕນຜຢດໂຄສະນາ,
ພດ ຢນ ເພຂທອສດາງອລດຕລພດນໃຫດແກທບຕນດາຜຢດຊຂດ, ຜຢດບລ
ໃຫດຂມ
ພ ລການ ຫຂ ນຕກທທອງທທຽວ.

ຂອບເຂດການສQກສາພQດຕ(ກຈາຂອງນ,ກທອງທຽວ

ພປດຕລກພາ
ຂອງນຕກ
ທທອງທທຽວ
ຮຢບແບບການດພາລດງ

ນຕກທທອງທທຽວ

ປະສດບການ

ຊ#ວລດ
ສວນຕວ:

ການຕະຫາດ:

ອາຍ - ອາຊ#ບ - ການສປກສາ

ຍດທະສາດ - ການສດທງເສ#ມ - ການ
ໂຄສະນາ - ການສຂທສານ

ຈ(
ທະຍາ:
ວ,ດ
ດຕະວ(
ທະນະທຈ
າ:
ສ(ງແວດລ*ອມ:
ທອ ຊຕແລະ
ແຮງຈຢ
ງໃຈ- ການຮຕບຮຢ
ດ -ມຄວາມເຊຂ
- ສະຖານະທາງສຕ
ງຄດ
- ລະດຕບ
ດນ
#ດ ເຕຕກໂນໂລຢ#
ເສດຖະກລ
ດ
ໄພເງ#
ນ
ເຟ
ບ
ກ
ຄະລລ
ກ
ທທ
າ
ທ#
ສຕງຄດມ - ວຕດທະນະທພາ
ການເມຂອງ
-
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ຊມ
ງຄ
ຊ7ຊ
ມນວ/ສ,
ນຊ
ນ ມ:
ວເຮຂອ-ນເຟດສບ
- ກທມເປ
ຢຢປະເພດຄດ
ທຢບ - ເວບໄຊ
ກດາ-ໝາຍ
ທ#ດເຕ#ສະຖານະ - ບດດບາດໃນສຕງຄດມ

ຜຢດ

--
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ການຕອບຮ,ບຂອງນ,ກທອທຽວ:
ລະດຢການທທອງທທຽວ - ເວລາຊຂດ, ການ
ບພລລການ, ການຈທອງ, ການເລຂອກ, ສະຖລຕລ
ນຕກທທອງທທຽວ, ການສພາຫວດ, ການຈທາຍ.

6. ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈຄວາມຕ*ອງການຂອງນ,ກທອງທຽວ.
ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນສ#ທງທ#ທເຂດາເຈດດາຂາດຫວຕງໄວດ ແລະ ຕດອງການທ#ທຈະເຮຕດ, ຈະ
ຊຂດ, ຈະສພາພຕດ ແລະ ຢາກຮຢດຢາກເຫຕນ ແລະ ຢາກໄປໃຫດໄດດ. ໝາຍຄວາມວທາທກຢທາງທ#ທກຽ
ທ ວຂດອງແມທນໃຫດ
ໄດດດຕທງຕາມຈດປະສດງຂາດໝາຍ ຫຂ ໄດດດຕທງໃຈ - ຕາມແຜນ.
ຕວຢາງ: ນຕກທທອງທທຽວມາແຂວງອດດມໄຊ ຄວາມຕດອງການຂອງເຂດາເຈດດາແມທນຢາກທທຽວຊດມຖພດາຈອມອອງ
- ເປຕນຄວາມຕຕດງໃຈ ແລະ ຕດອງການສະເພາະໃນການເດ#ນທາງ. ຖດາມາໄດດສພາພຕດຕດວຈລທງ ເຫຕນຕດວຈລທງ ໝາຍ
ວທາໄດດຕາມຄວາມຕດອງການຂອງເຂດາເຈດດາ. ກດງກຕນຂດາມ ມາແລດວແຕທ ສພາພຕດມ#ການປທຽແປທງ - ເສຕດນທາງເທປ
ເພ, ບພທມ#ໄກດນພາທທຽວ ບພທສາມາດໄປໄດດ ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນບພທໄດດຕາມແຜນ. ເຮຕດໃຫດສດທງ
ຜດນກະທດບຕພທຄວາມເພລທງພພໃຈຂອງເຂດາເຈດດາ.
ສະນຕດນ, ເຮດາຕດອງເອດາໃຈໃສທໃນການສປກສາຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວເພຂທອໃຫດເຂດາເຈດດາມ#
ຄວາມເພ#ທງພພໃຈ.
ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນ ແບທງອອກ 4 ປະເພດມ#ຄຂດຕທງລຢທມນ#ດ:
1. ຄວາມຕດອງການໃຫດມ#ການເຂດາ
ດ ໃຈ.
ນຕກທທອງທທຽວມ#ຄວາມຕດອງການໃຫດມ#ການເຂດາ
ດ ໃຈໃນການສຂທສານຂພດມຢນ ແລະ ການສະໜອງຂພມ
ດ ຢນທ#ທ
ຖຂກຕດອງ.
2. ຄວາມຕດອງການໃນການຕດອນຮຕບ.
ນຕກທທອງທທຽວຕດອງການຢາກມ#ຄວາມຮຢດສປກໃນການຕດອນຮຕບທ#ທອດບອທນ - ມ#ຮອຍຍ#ດມ ແລະ ມ#ຄວາມດ#ໃຈ
ທ#ທໄດດເຫຕນເຂດາເຈດດາ.
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3. ຄວາມຕດອງການຮຢດສປກໃຫດເປຕນຄດນສພາຄຕນ.

ນຕກທທອງທທຽວມ#ຄວາມຕດອງການໃຫດເປຕນບກຄດນສພາຄຕນ ແລະ ພລເສດ.
4. ຄວາມຕດອງການສະດວກສະບາຍ.
ນຕກທທອງທທຽວຕດອງການມ#ຄວາມສະດວກເກຂອບທກດດານເຊຕທນວທາ: ການເດ#ນທາງ, ໂຮງແຮມ, ຮດານ
ອາຫານ, ການຜຕກຜທອນ, ແລະ ອຂທນໆ.

ລຈາດ,ບຊ,*ນຂອງແຮງຈຮງໃຈ: ຈຈາເປ,ນຕ*ອງ - ຕ*ອງການ - ປາຖະໜາ

ຈຈາເປ,ນ
ຕ*ອງ
Need
ຕ*ອງການ
Want
ປາຖະໜາ
Desire

ຄວາມຈຈາເປ,ນໃນການທຈະຕ*ອງ
ເຮ,ດ / Functional needs

ຜນປະໂຫຍດທາງກາຍພາບ /
Physical bene_t

ຄວາມເພ(ງພຈໃຈທາງດ*ານອາລມ
/ Emotional satisfaction

ເພ7ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ*ອງການຂອງນ,ກທອງທຽວແລ*ວເຮາຕ*ອງເນ,*ນໃສ
ບາງຈດດ,ງນ*:



-

ຄວາມປອດໄພ (ຄວາມປອດໄພໃນທກດດານ)

-

ພດ ຢນ, ການອະທລບາຍ)
ມ#ສລດທ#ທຈະໄດດຮຕບການແຈດງເຕຂອນ (ຕດອງມ#ການປະສານງານ, ການໃຫດຂມ

-

ມ#ສລດທ#ທຈະເລຂອກ (ມ#ສລດໃນການເລຂອກຊຂດ, ຈທາຍ, ການບພລລການອຂທນໆ ໂດຍບພທມ#ການບຕງຄຕບ)

-

ສພາພຕດກຕບສລທງແວດລດອມທ#ທດ# (ອາກາດດ#, ສດດຊຂທນ, ບພທເປ#ດເປຂດອນ, ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວມ#
ບຕນຍາກາດດ#ສວາຍງາມ)

-

ມ#ສລດທ#ທຈະແກດໄຂ (ການມ#ສທວນຮທວມແກດໄຂໃນທກດດານ ຫຂ ບາງບຕນຫາທ#ທຈພາເປຕນ)
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- ມ#ການຍອມຮຕບລະດຕບການສປກສາທ#ທແຕກຕທາງກຕນ (ຕດອງເຂດາ
ດ ໃຈພປດຕລກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວແຕທລະ
ຄດນ ຫຂ ລະດຕບຂອງນຕກທທອງທທຽວແຕທລະຄດນ ຫຂ ກທມ)
- ມ#ສລດທ#ທຈະໄດດຍລນ (ນຕກທທອງທທຽວແມທນຜຢດໜຂທງທ#ທຢາກຮຢດຢາກເຫຕນຢາກຍລນຢາກສພາພຕດສະນຕດນ ການ
ປາກເວດດາແມທນຕດອງໄປໃນທາງທ#ທດ)#
- ຄວາມເພລທງພພໃຈຕພທກຕບຄວາມຕດອງການພຂດນຖານ (ທ#ທພຕກພາອາໄສ, ອາຫານ, ການເດ#ນທາງ, ຫດອງ
ນພດາ, ສລທງອພານວຍຄວາມສະດວກຕທາງໆທ#ທເປຕນພຂດນຖານ)
ເສຕດນສະແດງຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວຕພທກຕບສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ ຫຂ ແຫງທ ທທອງທທຽວບາງຈດຢຢທ
ແຂວງອດດມໄຊທ#ທໄດດເກຕບກພາໃນ ປ# 2015. (ໄດດສພາພາດ, ເກຕບກພາຂພມ
ດ ຢນກຕບນຕກທທອງທທຽວພາຍໃນ, ຕທາງ
ປະເທດ ແລະ ອາຊ# ຈພານວນທຕງໝດດ: 300 ຄດນ)

7. ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈການຈາຍ
ທ ຍຕາມແຜນ,
ປດກກະຕລແລດວການງດບໃນການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນມ#ກພານດດ ແລະ ໃຊດຈາ
ເຊ#ງອລທງໃສທການສຕງເກດແລດວເຫຕນວທາ ນຕກທທອງທທຽວແຕທລະຄດນ ແລະ ແຕທລະກທມແມທນໃຊດຈທາຍແຕກຕທາງ
ກຕນ ຕາມຈດປະສດງຂອງໃຜລາວ ໂດຍອລທງໃສທງດບຂອງຕດນເອງ.
-

# ຈພາກຕດທ#ທສດໃນ
ຕດວຢທາງການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວເປດກະເປດາ (Backpacker) ແມທນມ#ຂດ
ການໃຊດຈທາຍ ບພທວທາ ຈະເປຕນຄທາໃຊດຈທາຍໃນການເດ#ນທາງ, ຄທາອາຫານການກລນ, ຄທາພຕກເຊດທາ ແລະ
ອຂທນໆ... ເຊ#ງສະຫບແລດວການຈະຈທາຍລາຍຮຕບຂອງນຕກທທອງທທຽວກທມນ#ດແມທນນດອຍຫາຍ.

-

ການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວແບບເປຕນກທມນຕກທທອງທທຽວ: ຈພາພວກນ#ດແມທນຈະໃຊດຈທາຍຕດດນທາງ
ສຢງ ຕດວຢທາງ: ການຈທອງຊຂດທດວຈາກບພລລສຕດທທອງທທຽວໃນລາຄາທ#ທສງຢ . ການໃຊດຈທາຍປາຍທາງແມທນ
20 % ເຊຕທນວທາ: ການໃຊດຈທາຍຊຂດເຄຂທອງທ#ທລະລປກ, ການອດບໜວດ, ອາຫານທດອງຖລທນ, ການໃຫດທລບ
ທ ນກາງ. ແຕທກພທຂນ
ຂດ ກຕບບກຄດນທ#ທມ#ພປດຕລກພາ
ແລະ ອຂທນໆ ສະນຕດນ ການພະຈທາຍລາຍໄດດແມທນ ປາ
ແຕກຕທາງຈາກຄດນອຂທນ.
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-

ການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວແບບຄອບຄດວ: ການທທອງທທຽວແບບຄອບຄດວ ເວດດາລວມແລດວຄອດນ
ຂດາງຈທາຍຫາຍ ເຊຕທນວທາ: ຈທາຍຄທາພຕກເຊດທາ, ຄທາອາຫານ, ຄທາເດ#ນທາງ, ເຄຂທອງຂອງທ#ທລະລປກ,
ລາຍການທທອງທທຽວ ແລະ ຄທາອຂທນໆດດວຍຕດນເອງ ສະນຕດນ ກທມນ#ດຖຂວທາເປຕນກທມນຕກທທອງທທຽວໜຂງທ ທ#ທ
ກະຈທາຍລາຍຮຕບໄດດດ#.

-

ການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວຈ#ນ ແບບຄາຮາວານລດດໃຫທຍ (40 – 50 ຄຕນລດດ): ກທມນ#ດແມທນ
ກທມທ#ທໃຊທຈທາຍຫາຍທ#ທສດຖດາທຽບໃສທກທມອຂນທໆ ຈທາຍແບບເຕຕມທ#ທ ບພວ
ທ ທາຈະເປຕນການໃຊດຈທາຍຄທາພຕກ
ເຊດາ, ຄທາອາຫານ, ຊຂດເຄຂທອງຕທາງ, ຍຕງລດງໄຫໃນການໃຊດຈທາຍການບຕນເທລງຕທາງໆ. ຖຂວທາການໃຊດຈທາຍ
ແມທນສຢງທ#ທສດ.

-

ຕ ກທມທ#ທ
ການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວໄທ ແບບຄາຮາວານລດດຈຕກໃຫທຍ (Big bike): ກທມນ#ດເປນ
ໃຊດຈທາຍປານກາງເພາະມ#ຄວາມຟດາວຝຕງຕພທການເພ#ນທາງ ສະນຕດນການໃຊດຈທາຍແມທນພຽງແຕທ ຄທາ
ພຕກເຊດາ, ອາຫານ ແລະ ຄທາບພລລການອຂທນໆເທດທານຕດນ.

-

ນຕກທທອງທທຽວພາຍໃນ (ນຕກທທອງທທຽວລາວ) ຖຂວທາເປຕນກທມໜຂທງທ#ທສດາງລາຍຮຕບໄດດດ#ເພາະ ພປດຕລກພາ
ຂອງຄດນລາວແຕກຕທາງຈາກນຕກທທອງທທຽວຕທາງປະເທດຢທາງສ#ດນເຊ#ງ. ການໃຊດຈທາຍແມທນຄດອນຂດາງ
ຟດມເຟຂອຍ ທາຍໄດດໃນທກຮຢບແບບ. ຖຂວທາເປຕນກທມນຕກທທອງທທຽວໜຂທງທ#ທຄວນເອດາໃຈໃສທ ແລະ ສດາງໃຫດ
ກທາຍເປຕນ ລາວ ທທຽວ ລາວ.

ເພຂທອດຂງດຢດໃຫດມ#ການໃຊດຈທາຍຫາຍຂຂນ
ດ ເຮດາຕດອງເອດາໃຈໃສທດຕທງນ#ດ:
1). ພຕດທະນາແຫທງທທອງທທຽວ ຫຂ ໃຫດກທາຍເປຕນສະຖານທ#ທທທອງທທຽວໃຫດເປຕນທ#ທຍອມຮຕບ ແລະ
ທທອງທທຽວໄດດທກລະດຢການ.
2). ປຕບປງຂອດການບພລລການເຊຕທນວທາ: ໂຮງແຮມ, ເຮຂອນພຕກ, ຮດານອາຫານ, ການຂດນສດທງ, ການ
ບພລລການນພາທທຽວ ແລະ ອຂທນໆທ#ທກທຽວຂດອງ.
3). ປຕບປງ ແລະ ພຕດທະນາລະບດບພຂດນຖານໂຄງລທາງ ແລະ ສລງທ ອພານວຍຄວາມສະດວກຕທາງໆ ເຊຕທນວທາ:
ເສຕດນທາງເຂດາ
ດ ສຢທແຫທງທທອງທທຽວ, ຫດອງນພດາ, ສຢນຂາຍເຄຂທອງຜະລລດຕະພຕນຫຕດຖະກພາ, ສະຖານທ#ທຈອດ
ລດດ, ຫດອງຂພມ
ດ ຢນຂທາວສານ ແລະ ອຂທນໆ.
4). ພຕດທະນາເລຂທອງວຽກງານການຕະຫາດ, ການສດທງເສ#ມ ແລະ ໂຄສະນາໃຫດທດທວເຖ#ງ.
5). ຮຕກສາມຢນເຊຂດອວຕດທະນະທພາ - ຮ#ດຄອງປະເພນ#ອຕນເກດທາແກທ ທ#ທບພທມໃ
# ຜຄຂ.

 ສະຖ(ຕ(ລາຍຮ,ບຈາກນ,ກທອງທຽວທວແຂວງອຮດມໄຊ ແຕ 2005 - 2015
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8. ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈການຮວໄຫຂອງນ,ກທອງທຽວ.
ການຮດທວໄຫຂອງນຕກທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອດດມໄຊຖຂວທາເປຕນຈດໜຂທງທ#ທທດາທທາຍຫລາຍ ແລະ ຈພານວນ
ນຕກທທອງທທຽວທ#ທຮດທວໄຫແມທນຫາຍສດມຄວນ ເຊຕທນ ນຕກທທອງທທຽວຈ#ນ, ໄທ, ແລະ ຢຢໂຮບ. ເຫດຜດນທ#ທຮດທວໄຫ
ແມທນເພາະວທາ ແຂວງອດດມໄຊເປຕນແຂວງໃຈກາງພາກເໜຂອ ເປຕນເສຕດນທາງຜທານ ເຮຕດໃຫດການທ#ທຈະພຕກ
ເຊດທານຕດນ ກະເທ#ນກຕບເວລາ. ນອກຈາກນຕດນແລດວ ແຫທງທທອງທທຽວທ#ທໂດດເດຕທນ ທ#ທຈະສາມາດດປງດຢດເຂດາເຈດດາຢຢທ
ຕພທກພທຍຕງນດອຍ ແລະ ໄລຍະການເຂດາ
ດ ຫາແຫທງທທອງທທຽວ ນຕດນແມທນຕດອງໃຊດເວລາ ເພາະເສຕດນທາງບພທສະດວກ.
ດຕທງນຕດນ, ການເສຍນຕກທທອງທທຽວ ຫຂ ການຮດທວໄຫແມທນຄດອນຂດາງຫາຍໃນແຕທລະປ.#
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ຕວຢາງ: ເມຂອງປາກແບງເປຕນເມຂອງທທອງທທຽວໜຂທງຂອງແຂວງອດດມໄຊ ເຊ#ງເປຕນຈດແວທ ຫຂ ຈດ
ຜທານ (ເຄ#ທງທາງ)ຂອງນຕກທທອງທທຽວທ#ທເດ#ນທາງດດວຍເຮຂອຈາກ ແຂວງຫວງພະບາງ - ຫດວຍຊາຍ ແລະ
ຫດວຍຊາຍ ຫາ ຫວງພະບາງ. ນຕກທທອງທທຽວແຕທລະຄດນ / ກທມ ຕດອງໄດດພຕກເຊດທາ 1 ຄຂນທ#ທເມຂອງປາກແບງ
ເພຂທອລພທຖດາການເດ#ນທາງຕພທໃນມຂດຕພທມາ. ສະນຕດນ, ຈະເຮຕດແນວໃດໃຫດເຂດາເຈດດາຢຢທຕພທ. ການໃຊດຈທາຍຂອງເຂດາເຈດດາ
ກພທພຽງ ຄທາພຕກເຊດທາ ແລະ ຄທາອາຫານ. ແຫທງທທອງທທຽວມ#ນດອຍ ຍຕງບພໄທ ດດຮຕບການພຕດທະນາອ#ກດດວຍ, ບພທມ#
ກລດຈະກພາທທອງທທຽວເພຂທອສດາງຄວາມສດນໃຈ ແລະ ດປງດຢດເຂດາເຈດດາ.
ຖດາເມຂອງປາກແບງມ#ກລດຈພາທທອງທທຽວ ຫຂ ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ, ສະຖານທ#ທຫລ#ດນກລດຈະກພາຕທາງໆ
ແນທນອນນຕກທທອງທທຽວຕດອງສຂບຕພທພຕກ 2 – 3 ຄຂນ ຫຂ ຫລາຍກວທານຕດນ. ສະຖລຕລນຕກທທອງທທຽວເຂດາ
ດ ເມຂອງປາກ
ດ ກະຕລແລດວ
ແບງແຕທລະມຂດບພທຕພທາກວທາ 100 ຄດນ. ເມຂອງປາກແບງເປຕນເມຂອງທ#ທມ#ແຂກນຕກທທອງທທຽວຫລາຍປກ
ແຕທ ຂາດດດານການພຕດທະນາການທທອງທທຽວ ເຊລງເຮຕດໃຫດການຮດທວໄຫຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນ ຫລາຍ
ທ#ທສດ.

8.ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈຕະຫາດທອງທຽວພາຍໃນ ແລະ ອ7ນໆ.
ການທທອງທທຽວປະຈບຕນຖດາທຽບໃສທເມຂທອກທອນແມທນຖຂວທາມ#ການຂະຫຍາຍຕດວສຢງ,
ລາຍຮຕບຈາກການ
ທທອງທທຽວ ແລະ ຕດວເລກສະຖລຕລນຕກທທອງທທຽວ ແລະ ທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດແມທນເພ#ມຂຂນ
ດ ຢທາງຕພທ
ເນຂຂທອງ. ສທວນດດານວຽກງານການຕະຫາດແມທນກວດາງຂວາງຂຂນ
ດ ຫາຍພພສດມຄວນ. ໄດດຂະຫຍາຍຕທານທາງການ
ຕະຫາດທດທວປະເທດ. ຕະຫາດທທອງທທຽວພາຍໃນຫຕກ ຫຂ ບພລລສຕດທທອງທທຽວທ#ທ ປຽບສະເໝຂອນຕະຫາດ
ທທອງທທຽວຂອງແຂວງອດດມໄຊມ#ຄຂ:
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1. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ AVATRAIL ຫວງພະບາງ - ສ ສ ຫວຽດນາມ.
2. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ ລາວມຢດ Laosmood ນະຄອນວງວຽງຈຕນ.
3. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ ສະບາຍໃຈ ແຂວງອດດມໄຊ.
4. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ Visit Asia ຫວງພະບາງ.
5. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ Green discovery ນະຄອນຫວງວຽງຈຕນ.
6. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ Asev ຫວງພະບາງ.
7. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ ເຢ#ນຕດາ ແຂວງອດດມໄຊ.
8. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ ນາຄາຮາດ ຫວງພະບາງ.
9. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ E – Asia ຫວງພະບາງ.
10.

ລ#ສອດນພດາກຕດຢພລະປາແຂວງອດດມໄຊ.

 ບ,ນດາແຂວງອອ*ມຂ*າງ (ຕະຫາດທອງທຽວຫ,ກ) ພາຍໃນມຄ7ດ,ງລມນ*:

1. ແຂວງຫວງພະບາງ
2. ນະຄອນຫວງວຽງຈຕນ
3. ແຂວງຫວງນພດາທາ
4. ແຂວງບພທແກດວ
5. ແຂວງຜດດງສາລ#
6. ແຂວງໄຊຍະບຢລ#
7. ແຂວງຊຽງຂວາງ
8. ແຂວງຫດວພຕນ
 ບ,ນດາແຂວງພາຍໃນປະເທດ (ຕະຫາດທອງທຽວສຈາຮອງ) ມຄ7:
1. ແຂວງວຽງຈຕນ
2. ແຂວງບພລລຄພາໄຊ
3. ແຂວງເຊກອງ
4. ແຂວງຄພາມທວນ
5. ແຂວງສາລະວຕນ
46
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7. ແຂວງເຊກອງ
8. ແຂວງໄຊສດມບຢນ
9. ອຕດຕະປຂ
 ຄວາມສຈາຄ,ນຂອງຕະຫາດທອງທຽວພາຍໃນຫ7 ການທອງທຽວພາຍໃນ:
• ສດທງຜດນສະທດອນໃຫດຕະຫາດພາຍນອກໄດດເຫຕນ, ສດາງຄວາມສດນໃຈເພລທມຂຂນ
ດ ໃຫດແກທພາຍນອກ ແລະ ສດາງ

ຄວາມໝຕດນຄດງຕພທການທທອງທທຽວພາຍໃນ.
• ເປຕນການໃຊດຈທາຍພາຍໃນປະເທດ.
• ເປຕນການສດາງວຽກເຮຕດງານທພາໃຫດຄດນພາຍໃນ - ທຕງເປຕນການຫດຜທອນຄວາມທກຫຍາກ.
• ເປຕນການພຕດທະນາວຽກງານເສດຖະກລດ - ສຕງຄດມທາງກດງ ແລະ ທາງອອດມ.
• ເປຕນການຮຕກສາ ແລະ ສດາງຄນຄທາ ຫຂ ສດາງມຢນຄທາເພ#ທມໃຫດທາງວຕດທະນະທພາ, ຮ#ດຄອງປະເພນ#, ແຫທງ

ທທອງທທຽວ ແລະປະຫວຕດສາດ.
• ເປຕນການສດທງເສ#ມລາວທທຽວລາວ.
 ວຽກງານການຕະຫາດພາຍໃນ.
ການຕະຫາດທທອງທທຽວພາຍໃນແມທນທາງທລມງານທທອງທທຽວແຂວງອດດມໄຊໄດດຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດຕທງນ#ດ:
-

ໄດດໂຄສະນາການທທອງທທຽວໂດຍຜທາຍຊຂທມທວນຊດນເຊຕທນວທາ: ເຟດສບກ, ຢຢທຢບ, ເວບໄຊ, ແລະ
ແອບຕທາງໆ.

-

ໄດດໂຄສະນາຜທານທາງວລທະຍກະຈທາຍສຽງ, ໜຕງສຂພລມວຽງຈຕນທາມ, ແລະ ບາງວາລະສານ.

-

ໄດດມ#ການໂຄສະນາທາງແຜທນຜຕບ, ໂປດສເຕ#ຢຢທສຢນຂພມ
ດ ຢນຂທາວສານການທທອງທທຽວ ແລະ ສດທງໃຫດ
ແຕທລະເມຂອງ, ບຕນດາແຂວງພາກເໜຂອ ແລະ ບາງແຂວງທາງພາກກາງ ແລະ ໃຕດ.

-

ສດທງລາຍການທທອງທທຽວທຕງໝດດ 13 ລາຍການໃຫດແກທຫາຍກວທາ 10 ບພລລສຕດທທອງທທຽວພາຍໃນ
ເພຂທອໂຄສະນາຊທວຍ ແລະ ເປຕນການດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ.

ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈການທອງທຽວພາຍໃນ.



-

ຈດດ:

•

ມ#ແຫທງທທອງທທຽວທພາມະຊາດ ແລະ ວຕດທະນະທພາຫາກຫາຍ

•

ການສະໜຕບສະໜຢນຈາກທາງພຕກລຕດ ແລະ ພາກເອກະຊດນ.
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•

ເປຕນແຂວງໃຈກາງພາກເໜຂອ - ເສຕດນທາງເຊຂທອມຕພທບຕນດາແຂວງສະດວກ.

•

ມ#ກລດຈະກພາການທທອງທທຽວຫາຍ - ລ#ສອດນພດາກຕດຢພລະປາ.

•

ພຂດນຖານໂຄງລທາງບາງເຂດຍຕງບພທ
ທ ຕນໄດດຮຕບການພຕດທະນາ.

•

ການບພລລການດດານການທທອງທທຽວບພທໄດດຕາມມາດຕະຖານ.

•

ບາງສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ/ແຫທງທທອງທທຽວຫທາງໄກ - ຕດອງໃຊດເວລາໃນການເດ#ນທາງ.

•

ໄກດນພາທທຽວບພທພຽງພພ.

•

ດ ໝາຍບພທໃຫດການຮທວມມຂເທດທາທ#ທຄວນ.
ບາງບດານເປາ

•

ການລດງທປນຈາກນຕກລດງທປນຕທາງປະເທດ ຫຂ ພາຍໃນຈາກບາງຂະແໜງການສດທງຜດນກະທດບ
ຕພທແຫທງທທອງທທຽວບາງເຂດກພທໃຫດເກ#ດຄວາມເສຍຫາຍ.

•

ງດບໃນການພຕດທະນາແຫທງທທອງທທຽວມ#ນດອຍ.

•

ລາຄາບພລລການທທອງທທຽວແພງເຊຕທນວທາ: ການເຊດທາລດດ, ປ#ດເຂດາ
ດ ຊດມສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ ແລະ
ອຂທນໆ.

-

ກາລະໂອກາດ:

•

ສດາງລາຍຮຕບເພ#ມ
ທ .

•

ສດາງວຽກເຮຕດງານທພາໃຫດແກທຄດນພາຍໃນ.

•

ພຕດທະນາແຫທງທທຽວທ#ທມ#ໃຫດກທາຍເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ.

•

-



ຈດອອນ:

ພຕດທະນາທາງດດານຄວາມສາມາດ, ຄວາມຮຢດຂອງພະນຕກງານທທອງທທຽວ, ຜຢປ
ດ ະກອບການ
ບພລລການທທອງທທຽວອຂທນໆ.

ສງທ*າທາຍ:

•

ມ#ການແຂທງຂຕນຫາຍຂຂນ
ດ .

•

ພາສ#/ອາກອນ.

•

ການລດງທປນສຢງ.

•

ແອທອຕດ/ທພາລາຍສລທງແວດລດອມ/ບຕນຫາຂ#ເດ ຫຍຂດອ.
ວ(ໄສທ,ດການທອງທຽວພາຍໃນ:
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-

ສດາງການທທອງທທຽວພາຍໃນໃຫດກທາຍເປຕນເສດຖະກລດທທອງທທຽວແບບມ#ຄວາມຍຂນຍດງ - ຫດ
ຜທອນຄວາມທກຫຍາກ.
ພາລະໜ*າທທຕ*ອງຈ,ດຕ,*ງປະຕ(ບ,ດ:



ຕ ການທທອງທທຽວທ#ທມ#
ສດທງເສ#ມການທທອງທທຽວພາຍໃນໃຫດມ#ຄວາມເຂດມ
ດ ແຂງໃນທກດດານ, ໃຫດເປນ
ຄວາມຮຕບຜ#ດຊອບ, ເປຕນການບພລລການທທອງທທຽວທ#ທດ#ເລ#ດ, ໂຄສະນາໃຫດຖຂກກຕບກທມຕະຫາດ
ເປດາໝາຍ,ໃຫດທກການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດຖຂກກຕບຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ
ຕທາງປະເທດ. ດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວມາທທຽວແຂວງອດດມໄຊໃຫດຫລາຍຂຂນ
ດ .
ຢາກໃຫດການບພລລຫານການທທອງທທຽວພາຍໃນສພາເລຕດ ແລະ ໄດດຮຕບຜດນສພາເລຕດຕດອງອລທງໃສທບາງ
ປຕດໃຈຄຂ:



-

ການຮທວມມຂລະຫວທາງພຕກລຕດ, ພາກເອກະຊດນ ແລະ ບຕນດາຊທມ
 ຊດນເປດາໝາຍ.

-

ແນວທາງແຜນຍດທະສາດການຕະຫຢາດທ#ທດ,# ການບພລລຫານແບບມ#ຄວາມຍຂຍຍດງ.

-

ຄວາມພດອມທາງດດານການເງ#ນ.

-

ການສພາຫວດ, ການວຕດແທກ, ການປະເມ#ນຜດນ, ການລາຍງານ.
ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈ ອ(ດຕ(ພນການທອງທຽວພາຍໃນ.
ກະແສ

ກະແສທທາງດດານການແຂທງຂຕນ

ກະແສທທາງດດານເສດຖະກລດ

ກະແສທທາງດດານກດດໝາຍ
ແລະ ການເມຂອງ

ພາບລວມ
•

ກະຈທາຍຜະລລດຕະພຕນໃຫດທດທວເຖ#ງ, ຂະຫຍາຍຕະຫາດ, ການເສຍ
ສະຫະ, ການເຂດາ
ດ ເຖລງ ແລະ ການບພລ#ການທ#ທດ.#

•

ສດາງແຂວງໃຫດກທາຍເປຕນແຫທງທທອງທທຽວໃນລະດຕບພາກພຂດນ/ລະດຕບ
ທ ະດຕບ
ເຂດ/ລະດຕບແຂວງ/ລະດຕບຊາດ ແລະ ໃຫດກດາວເຂດາ
ດ ສຢລ
ປະເທດ.

•

ທ ຄຢທຂອງເຮດາ ແລະ
ກພານດດດດານດ#, ດດານອອທນ, ໂອກາດ ແລະ ຈດຂດມ
ທ ຂງ.
ຂອງຂຢແ

•

ມຢນຄທາການໃຊດຈທາຍສຢງສດທງຜດນກະທດບຕພທການທທອງທທຽວ - ການ
ເດ#ນທາງ. ຕວຢາງ: ລາຄານພາ
ດ ມຕນ, ລາຄາການພຕກເຊດາ, ອາຫານ
ແລະ ອຂທນໆ.

•

ເສດຖະກລດດ#ການທທອງທທຽວມ#ການຈະເລ#ນເຕ#ບໂຕ.

•

ການເມຂອງສດທງຜດນກະທດບຕພທການທທອງທທຽວ ແລະ ສດາງທາງເລຂອກໃຫດ
ແກທການທທອງທທຽວ.

•

ກດດໝາຍການທທອງທທຽວ, ການຄດມຄອງການທທອງທທຽວ,
ນະໂຍບາຍການທທອງທທຽວທ#ທດ#ສດາງໂອກາດ ແລະ ເງຂທອນໄຂໃຫດແກທ
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ນຕກທທອງທທຽວໃນການເດ#ນທາງ.
ກະແສທດດານຕະຫາດ
ທທອງທທຽວ ແລະ ການຕະຫາດ
ທທອງທທຽວ

ກະແສທດດານເຕຕກໂນໂລຢ#

ກະແສທດດານສລທງແວດລດອມ

ກະແສທທທງດດານວຕດທະນະທພາ ສຕງຄດມ

•

ໃຫດເປຕນໜຂທງຕະຫາດທທອງທທຽວລະດຕບແຂວງ - ປະເທດ/ສດາງຄວາມ
ສດນໃຈພລເສດ (ການທທອງທທຽວທພາມະຊາດ, ການທທອງທທຽວ
ວຕດທະນະທພາ ແລະ ການທທອງທທຽວປະຫວຕດສາດ).

•

ລາຄາການທທອງທທຽວ/ກລດຈະກພາການທທອງທທຽວຕພທາ/ເໝາະສດມສດາງ
ຄວາມຕດອງການໃນການທທອງທທຽວຫລາຍຂຂນ
ດ .

•

ໂຄສະນາຜທານຊຂທມທວນຊດນ,ຊທມຊດນ ແລະ ການຜດວພຕນປະສານງານ.

•

ສດາງສລທງພລມໂຄສະນາທ#ທເຫຕນວທາມ#ຜດນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫດຖຂກກຕບ
ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວ. ການໂຄສະນາທ#ທເບລທງໄດດງທາຍ
ແລະ ເຂດາ
ດ ໃຈ.

•

ພຕດທະນາວຽກງານເຊຂທອມຕພທດດານການທທອງທທຽວ ເມຂອງ, ແຂວງ,
ປະເທດ.

•

ພຕດທະນາການນພາໃຊດເຄຂທອງມຂເຕຕກໂນໂລຢ#ທ#ທທຕນສະໄໝຕາມຍກ
ເພຂທອເຂດາ
ດ ຊທວຍໃນວຽກງານສດທງເສ#ມ ແລະ ໂຄສະນາການທທອງທທຽວ.

•

ການປຕບປທງດດານການຂດນສດທງທາງລດດ, ຍດນ ແລະ ເຮຂອ. (ໃຫດມ#
ຄວາມວອທງໄວ, ຖຂກກຕບເວລາ ແລະ ລາຄາທ#ທເໝາະສດມ).

•

ສະພາບແວດລດອມດ#ສດາງໂອກາດໃຫດແກທການທທອງທທຽວສຢງ.

•

ສດາງການມ#ສທວນຮທວມກຕບພາກສທວນທ#ທກທຽວຂດອງໃນການຈຕດການ
ດດານສລທງແວດລດອມ ພດອມກຕນກຕບວຽກງານກາທທອງທທຽວ.

•

ສດາງລະບຽບການທທອງທທຽວກທຽວກຕບການຄດມຄອງຊຕບພະຍາການ
ທພາມະຊາດເຂດແຫທງທທອງທທຽວ ແລະ ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວຢທາງ
ເຂດມ
ດ ງວດ.

•

ການຮຕກສາວຕດທະນະທພາອຕນດຕດງເດ#ມເກດທາແກທແມທນສດທງຜດນກະທດບທ#ທດ#
ຕພທການທທອງທທຽວ. ສດາງຄວາມເຂຕມ
ດ ແຂງຕພທການທທອງທທຽວໃຫດມ#
ຄວາມຍຂນຍດງ.

•

ຄວາມປອດໄພທາງສຕງຄດມສດາງອລດຕລພດນຕພທການທທອງທທຽວ ຫຂ ການຕຕ
ສລນໃຈໃນການທທອງທທຽວ.

ໝວດທ 6: ການສ*າງຂດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂ,*ມແຂງໃຫ*ແກໜວຍງານ
ຈ,ດຕ,*ງ
ປະຕ(ບ,ດກ(ດຈະການຕະຫາດ.
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1. ປະກອບອປະກອນ:
ເຄຂທອງມຂອປະກອນ ຫຂ ເຄຂທອງມຂເຕຕກໂນໂລຢ#ທ#ທທຕນສະໄໝແມທນຍດອມມ#ຄວາມສພາຄຕນຕພທວຽກງານທກ
ດດານ ໂດຍສະເພາະກລດຈະການນ#ດແມທນເນຕດນໃສທວຽກງານການຕະຫາດທທອງທທຽວຂອງແຂວງອດດມໄຊ.
ເຊ#ງທລມງານຮຕບຜລດຊອບແມທນມ#ຄວາມຕດອງການເຄຂທອງມຂບາງຈພາພວກທ#ທເຫຕນວທາມ#ຜດນປະໂຫຍດ ແລະ
ສາມາດຊທວຍໃນການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດກລດຈະການການຕະຫາດໃຫດດ#ຂຂດນ. ຄວາມຕດອງການທາງດດານ
ອປະກອນມ#ຄຂດຕທງນ#ດ:
-

ກດອງຖທາຍຮຢບ ຄນະພາບດ# Canon 1 ເຄຂທອງ

-

ກດອງຖທາຍວ#ດ#ໂອ 1 ເຄຂທອງ

-

ປລນເຕ#ສ# ທ#ທມຄ
# ນນະພາບ 1 ເຄຂທອງ

-

ຄອມພລວເຕ#ຕຕດງໂຕະ 1 ເຄຂທອງ

-

GPS 1 ເຄຂທອງ

-

ເຄຂທອງອຕດແຂງ Laminator 1 ເຄຂທອງ

2. ຝປກອດບຮດມໃນດດານຕທາງໆ.
-

ຝປກອດບຮດມດດານການອອກແບບສລທງພລມໂຄສະນາ, ການຕຕດຕພທພາບນລທງ ແລະ ພາບວລດ#ໂອ.

-

ຝປກອດບຮດມວຽກງານການຕະຫາດທທອງທທຽວ - ການສປກສາການຕະຫາດ.

-

ຝປກອດບຮດມດດານການປະຖດມພະຍາບານ (ການທທອງທທຽວແບບປະຈດນໄພ)

-

ຝປກອດບຮດມໄກດນພາທທຽວຂຕນ
ດ ບດານ ແລະ ຂຕນ
ດ ແຂວງ.

-

ຝປກອດບຮດມການເກຕບກພາຂພມ
ດ ຢນສະຖລຕລນຕກທທອງທທຽວຢຢທຈດໝາຍປາຍທາງການທທອງທທຽວຂອງ
ດ
ເຂດພຂດ#ນທ#ທເປາໝາຍໃນແຂວງອດດມໄຊ.

-

ຝປກອດບຮດມດດານສລທງແວດລດອມການທທອງທທຽວ.

ທ ນ.
3. ທຕດສະນະສປກສາ ແລະ ແລທກປຽ
-

ການທຕດສະນະສປກສາດດານການທທອງທທຽວ (ທ#ທປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ເພຂທອແລທກປທຽນ
ປະສດບການ ແລະ ແນວຄວາມຄລດອຂທນໆ.

-

ທ ນວຽກງານການຕະຫາດທທອງທທຽວກຕບແຂວງເພຂທອນບດານ.
ການແລທກປຽ

ໝວດທ 7: ສະຫບ
ການເຮຕດກລດຈະການໃດໜຂທງ ຫຂ ທລະກລດໃດໜຂງທ ບພທແມທນວທາພວກເຮດາຈະສາມາດເປຕນຜຢດຊທຽວຊານທາງ
ດດານການຕະຫາດໄດດໂດຍທຕນທ#ທ, ຕດອງຮຽນຮຢດດດວຍການປະຕລບຕດຕດວຈ#ທງເທຂທອລະກດາວ, ສະນຕດນພວກເຮດາຕດອງ
ເຮຕດແນວໃດໃນເວລາທ#ທພວກເຮດາກພາລຕງດພາເນ#ນວຽກງານການຕະຫາດທທອງທທຽວ.
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ພວກເຮດາຕດອງມ# 1) ການວລເຄາະສະພາບເສດຖະກລດ ຫຂ ທລະກລດຂອງຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວທ#ທ
ແນທນອນ 2) ກພານດດການແບທງປະເພດກທມຕະຫາດທທອງທທຽວ, ກທມເປດາໝາຍ ແລະ ການສດາງຖານະໃຫດບຕນ
ດ ໝາຍ 3) ສດາງແຜນ ແລະ ກະກຽມການຕະຫາດພດດອມທຕງການສພາຫຢວດ/
ດາກທມຕະຫຢາດທທອງທທຽວເປາ
ວລເຄາະ ວລໄຈຕະຫາດ ແລະ ອດງປະກອບຍດທະສາດການຕະຫາດ 4 Ps.

ວລໄຈ

ພດ ຢນຂອງສະພາບເສດຖະກລດ/ຕະຫາດ
ສາມາດຮຕບຮຢດຂມ
ວລເຄາະພປດຕລກພາ/ການເຄຂທອນໄຫວ/ກະແສທນຕກທທອງທທຽວ

ປະເພດນຕກທທອງທທຽວ

ກທມນຕກທທອງທທຽວເປດາໝາຍ ເລຂອກນຕກທທອງທທຽວທ#ທເໝາະສດມ/ຖຂກຕດອງກຕບຜະລລດຕະພຕນ
ຖານະ

ສດາງຖານະ/ແຕທລະລະດຕບນຕກທທອງທທຽວ/ກທມເປດາໝາຍ

ຜະລລດຕະພຕນ
ການບພລລການ

ຖຂກຕດອງກຕບຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວ, ຄນລຕກສະນະຜະລລດຕະພຕນ,
ທ#ທເປຕນໜດາເຊຂທອຖຂ ແລະ ມ#ລຕກສະນາແຕກຕທາງຈາກບທອນອຂທນໆ.

ລາຄາ

ວາງລາຄາຜະລລດຕະພຕນໃຫດເໝາະສດມ ນຕກທທອງທທຽວສາມາດຊຂດໄດດ

ສະຖານທ#ທ

ສາມາດເຂດາ
ດ ໄດດງທາຍ, ສະດວກສະບາຍ, ຊອກໄດດງທາຍ.

ການໂຄສະນາ
ສດນໃຈໃນ

ຕລດຕພທຜດວພຕນກຕບນຕກທທອງທທຽວ, ບພລລສຕດທທອງທທຽວ, ຊຕກຊວນເຂດາເຈດດາໃຫດມ#ຄວາມ
ການຊຂດ

ສະຫບແລດວ ການຕະຫາດແມທນພາກສທວນໜຂທງທ#ທເປຕນລຕກສະນະປະຈພາຕດວໃນການເຮຕດທລະກລດ. ເຖ#ງ
ຢທາງໃດກພທຕາມຄວາມເຂດາ
ດ ໃຈຕພທບຕນຫາດຕທງກທາວ ແມທນບພທສາມາດຮຕບປະກຕນວທາ ການເຮຕດທລະກລດນຕດນຈະໄດດຮຕບ
ຜດນສພາເລຕດໂດຍຕະຫອດ ຍດກເວຕດນ ແຕທກລ
ພ ະວລທ#ທແບບແຜນການຕະຫາດສດາງຂຂນ
ດ ໄດດຢທາງສດມບນແບບ ແລະ ບພທ
ຂາດຕດກບດກຜທອງອຕນໃດ. ສະນຕດນ, ບຕນຫາທ#ທສພາຄຕນທ#ທສດຂອງຜຢດຮຕບຜລດຊອບແມທນຕດອງມ#ຄວາມສາມາດໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ປະຕລບຕດໜດາທ#ທວຽກງານດດານການຕະຫາດໃຫດໄດດຜດນສພາເລຕດ. ພດອມກຕນນຕດນມ#ຫລາຍປຕດໃຈທ#ທ
ສດທງຜດນສະທດອນຕພທວຽກງານຍດທະສາດການຕະຫາດເຊຕຕທນວທາ:
ຄວາມຕດອງການຂອງຊທມ
ກະແສທນຕກ
 ຊດນ,
ທທອງທທຽວ, ໄພທພາມະຊາດ, ກດດລະບຽບການຕທາງໆດດານການທທອງທທຽວ ແລະ ອຂທນໆ. ສະນຕດນ ການກວດກາ,
ຕລດຕາມ, ປະເມ#ນຜດນ ແລະ ການປຕບສະພາບແຜນການຕະຫາດແມທນຈະຊທວຍໃຫດການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໄປໄດດ
ດ# ແລະ ທຕນກຕບສະພາບທ#ທເກ#ດຂຂນ
ດ .
ແຜນຍດທະສາດການຕະຫາດທທອງທທຽວແຂວງອດດມໄຊນ#ດຮທາງຂຂນ
ດ ເພຂທອສະໜອງຄວາມຮຢດພຂດນຖານ
ກທຽວກຕບການທທອງທທຽວ,ການຕະຫາດທທອງທທຽວ, ການວລເຄາະ ວລໄຈ ຂຕນ
ດ ພຂດນຖານ, ເຄຂທອງມຂການຕະຫາດ,
ວລທ#ການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໂດຍພຂດນຖານ, ແນວຄວາມຄລດຕທາງໆກທຽວກຕບສະພາບການທທອງທທຽວໃນປະຈບຕນທ#ທສາ
ມາດນພາໃຊດເຂດາ
ດ ໃນການຈຕດການດດານວຽກງານການຕະຫາດທທອງທທຽວ,ການບພລລການ ແລະ ການພຕດທະນາ
ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວຕທາງໆຢຢທແຂວງອດດມໄຊ. ພະນຕກງານຮຕບຜລດຊອບສາມາດນພາໃຊດແນວຄວາມຄລດເຫດທານ#ດ
ມາພຕດທະນາ ແລະ ສດທງເສ#ມວຽກງານການຈະຫາດທທອງທທຽວຂອງແຂວງອດດມໄຊ.
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