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ຊ່ວຍເຕືອນຄວາມຈໍາທ່ານ:
ທສທ II ດໍາເນີນງານຄືແນວໃດ?

ພົບກັບທີມງານ: ທ່ານ ອາທິດ
ທ່ານ ອາທິດ ປະທຸມວັນ ຫາກໍ່ຮ່ວມງານກັບທີມ ທສທ II,
ເພືື່ອຊ່ວຍດ້ານການຕະຫາດ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ
ໂຄງການ ໃນອີກຫາຍເດືອນຕໍ່ໜ້າ. ລາວແມ່ນທີື່ປຶກສາດ້ານ
ITC ແລະ ສໍາລັບ ໂຄງການຄີນິກ MSME, ໃນລາວ ແລະ
ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັຶ້ງບລິສັດການຕະຫາດ iCAAN. ພວກເຮົາຖາມ
ທ່ານ ອາທິດ ຄໍາຖາມຈໍານວນໜື່ງ.
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ທສທ II ຮອດປະຈຸບັນ
ເມືື່ອພວກເຮົາຍົກມືຂຶ້ນສົົ່ງທ້າຍປີ 2021 ດ້ວຍຄວາມສຸກ,
ແລະ ຕ້ອນຮັບປີ 2022 (ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ) , ທີມ
ທສທ II ສາມາດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າປະຈຸບັນ.
ນັບແຕ່ກາງເດືອນມັງກອນ, ໂຄງການ ທສທ II ໄດ້ເຊັນສັນຍາ
ການໃຫ້ທນສົມທົບ ປະມານ 240 ສັນຍາ, ທຽບເທົົ່າກັບ
ປະມານ $1.3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຂອງກອງທນ. ໃນຈໍາ
ນວນທີື່ກ່າວມາເຫົົ່ານີ,ຶ້ ຫາຍກ່ວາ 145 ສັນຍາໄດ້ຮັບການ
ເບີກຈ່າຍເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍ,
ເຊິື່ງເທົົ່າກັບມູນຄ່າຫາຍກວ່າ
$830,000 ໂດລາສະຫະລັດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທສທ II ໄດ້ວາງຄາດໝາຍການປິດໂຄງການໄວ້
ໃນເດືອນເມສາ 2022, ປະຈຸບັນພວກເຮົາຄາດວ່າຈະມີການ
ເພີື່ມໄລຍະຕືື່ມອີກເປັນເວລາສອງປີ,
ຈົນເຖິງເດືອນເມສາ
2024, ຄ່ຽງຄູ່ກັບອົງປະກອບອືື່ນໆ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົົ່ງເສີມ
ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ ໃນລາວ, ດໍາ
ເນີນໂດຍ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. ແລະ ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ, ຄວາມຕັຶ້ງໃຈເບືຶ້ອງຕົຶ້ນທີື່ຈະເບີກຈ່າຍໃຫ້ໄດ້
ຈໍານວນ 300 ທນ ພາຍໃນໄລຍະທັງໝົດຂອງ ໂຄງການ,
ເປົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວປະຈຸບັນໄດ້ເພີື່ມຂຶ້ນເຖິງ 500 ທນ.
ນອກຈາກການໃຫ້ທນສົມທົບແລ້ວ, ທສທ II, ທີມພວກເຮົາ
ຍັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໂດຍກົງຕໍ່ທຸລະກິດທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການການ
ເເນະນໍາ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຖ້າທ່ານສົນໃຈ, ສາມາດລົງທະບຽນ
ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ (www.baflaos.com) ແລະ
ສາມາດເລີື່ມການສົນທະນາ. ຫາຍກວ່າ 950 ບລິສັດໄດ້
ລົງທະບຽນເທິງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ພວກເຮົາມີ ຜູ້
ຕິດຕາມ ຫາຍກວ່າ 2,000 ຄົນໃນໜ້າFacebook – ຖ້າ
ທ່ານຍັງບໍ່ທັນເຫັນມັນ, ລອງເຂົຶ້າໄປເບິື່ງ!
ສໍາລັບ ທສທ II ໃນຕໍ່ໜ້າ? ໃນປີ 2022, ພວກເຮົາຕັຶ້ງເປົ້າ
ໝາຍໃນການເພີື່ມການໃຫ້ບລິການຂອງພວກເຮົາຢູູ່ນອກ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍ ຈະອີງຕາມສະຖານະ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ແລະ ມາດຕະການເຝົ້າລະວັງ ທີື່
ວາງອອກເພືື່ອຈໍາກັດການແຜ່ລະບາດ. ແຕ່ຖ້າການກັບຄືນສູ່
ສະພາບປກກະຕິຂອງທຸລະກິດໃນປີ 2022, ທສທ II
ຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການເຮັດບົດບາດສະໜັບສະໜູນ
ການຊ່ວຍເຫືອທຸລະກິດໃຫ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.
ຕາມການຫັນປູ່ຽນຍຸດທະສາດຂອງທຸລະກິດຈາກການປ້ອງກັນ
ຕົນເອງ ໃນລະຫວ່າງປີ 2020-21 ມາເປັນຍຸດທະສາດການຈູ່
ໂຈມໃນປີ 2022+, ທສທ II ຈະຢູູ່ຄຽງຂ້າງ ເພືື່ອຊ່ວຍພວກ
ເຂົາປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີຶ້.
ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນ
ທູລະກິດ ພາຍຫັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງ
ຈະແຕກຕ່າງຈາກໄລຍະກ່ອນປີ 2020, ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການ
ແລະ ບູລິມະສິດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ລູກຄ້າມີວີວັດທະນາການ,
ແລະ ປູ່ຽນແປງຍ້ອນປະສົບການແປກໃໝ່ທີື່ພວກເຂົາໄດ້ພົບພໍ້.
ສິື່ງເຫົົ່ານີຶ້ເປັນກາລະໂອກາດໃນການເຕີບໂຕສໍາລັບບລິສັດ ທີື່
ຈະຍາດແຍ່ງໂອກາດ.

ໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ການຕະຫາດຂອງບລິສັດລາວ ທີື່ໜ້າ
ດງດູດທີື່ສຸດ
ທີື່ທ່ານເຫັນຜ່ານມາໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດ ແມ່ນຂອງບລິສັດໃດ?
“ການແຜ່ລະຍາດ ແມ່ນເປັນເວລາທີື່ບລິສັດວາງແຜນລ່ວງໜ້າ,
ແລະ
ພັດທະນາຕົນເອງເພືື່ອກຽມພ້ອມພາຍຫັງການລະບາດ
ຂອງພະຍາດ ‘ວິຖີດໍາລົງຊີວິດແບບໃໝ່’. ພວກເຮົາເຫັນສິນຄ້າ
ຍີື່ຫໍ້ຈໍານວນໜື່ງໄດ້ ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດການຕະຫາດໃໝ່ ທີື່ມີ
ຄວາມດງດູດ. ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ເຫັນບລິສັດຈໍານວນໜື່ງທົດລອງ
ກັບວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດຮູບແບບໃໝ່. ຕົວຢູ່າງ, ບລິສັດ
ຜະລິດເຂົຶ້າຂອງລາວຂະໜາດນ້ອຍ
ໄດ້ປະສົມປະສານການ
ຕະຫາດ ແລະ ການຂາຍ ໃນຮູບແບບ ‘ ການຂາຍອອນລາຍ’
ໂດຍນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງ Facebook. ສິື່ງນີຶ້ຊ່ວຍໃຫ້ ເພິື່ມທັງຈໍາ
ນວນຜູເ້ ຂົຶ້າຊົມ ແລະ ການຂາຍສິນຄ້າຍີື່ຫໍ້ດັົ່ງກ່າວ ໃນເວລາ
ດຽວກັນ,
ທົດແທນການສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ການຂາຍຜ່ານທາງ
ຊ່ອງທາງດັຶ້ງເດີມເທົົ່ານັຶ້ນ.
ພວກເຮົາຍັງເຫັນກິດຈະກໍາ P2C ຫາຍຂຶ້ນ (ຜູ້ຜະລິດເຖິງຜູ້
ຊົມໃຊ້), ໂດຍບລິສັດຈໍານວນໜືື່ງນໍາໃຊ້ສືື່ທາງສັງຄົມ, ແອັບ,
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອືື່ນໆ ໃນການຂາຍໂດຍກົງຫາຜູ້ຊົມໃຊ້,
ແລະ ຂ້າມຜ່ານບລິສັດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ. ຜູ້ທີື່ມານໍາຫັງ
ຕ້ອງໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາເກມ ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ຈະສະເໜີ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ຕອບແທນສໍາລັບຄ່ານາຍໜ້າການຂາຍຂອງ
ເຂົາເຈົຶ້າ, ຊື່ງໃນທີື່ສຸດເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ . ສິື່ງເຫົົ່ານີຶ້
ເປັນເວລາທີື່ໜ້າຕືື່ນເຕັຶ້ນ!”

ທ່ານຄິດວ່າ ສືື່ທາງສັງຄົມ ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ
ເທົົ່າກັນກັບສືື່ດັຶ້ງເດີມບ ສໍາລັບຈຸດປະສົງດ້ານການຕະຫາດ?
“ຂ້າພະເຈົຶ້າຄິດວ່າ ສືື່ທາງສັງຄົມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍ ໃນ
ປະຈຸບັນ, ຫື ອາດສໍາຄັນກວ່າຮູບແບບການຕະຫາດແບບ
ດັຶ້ງເດີມ ໂດຍສະເພາະ ຕະຫາດໃນລາວ. ຈໍານວນຜູ້ຊົມໃຊ້ແມ່ນ
ຍັງເພີື່ມຂຶ້ນທຸກປີ, ໂດຍສະເພາະ Facebook. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່
ສະໜອງເຄືື່ອງມືການຕະຫາດທີື່ສໍາຄັນ, ແຕ່ Facebook
ແມ່ນເວທີທີື່ຊ່ວຍເຊືື່ອມຕໍ່ຍີື່ຫໍ້ຕ່າງໆ ກັບເປົ້າໝາຍຜູ້ຊົມໃຊ້ທີື່
ຖືກຕ້ອງ. ສິື່ງນີຶ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຜ່ານການໂຄສະນາ
ທາງໜັງສືພິມ ຫື ປ້າຍໂຄສະນາ. ສະນັຶ້ນ, ງົບປະມານການ
ຕະຫາດຂອງບລິສັດສາມາດຈ່າຍຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຢູ່າງ
ສະຫາດຫັກແຫມກວ່າເກົົ່າ.”

ຖ້າໃຫ້ທ່ານ ແນະນໍາບລິສັດ ທີື່ກໍາລັງວາງແຜນການຕະຫາດ
ເປັນຄັຶ້ງທໍາອິດ, ຄໍາແນະນໍາສາມຫັກການອັນສໍາຄັນອັນໃດທີື່
ທ່ານຈະໃຫ້?
ຄໍາຕອບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ. ບລິສັດໃໝ່ຈະຕ້ອງ: 1) ກໍາ
ນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ແບນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາຢູ່າງຊັດເຈນ;
2) ເຂົຶ້າໃຈເປົ້າໝາຍຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງຕົນ ; ແລະ ຫັງຈາກນັຶ້ນ 3)
ກະກຽມ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາການຕະຫາດຂອງຕົນ ໂດຍ
ຜ່ານຊ່ອງທາງທີື່ມີປະສິດທິຜົນທີື່ສຸດ.

ການສ້າງເວັບໄຊສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ:
ບາງຄໍາແນະນໍາ
ຄວາມຕ້ອງການມີເວັບໄຊຂອງບລິສັດສ່ວນຫາຍ,
ເຖິງຈະເປັນ
ບລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ ກາຍເປັນສິງທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍຂືຶ້ນ. ມັນ
ເປັນເຄືື່ອງມືພືຶ້ນຖານ “ດ່ານໜ້າ” ຂອງທຸລະກິດ, ຫື ອະນຸຍາດໃຫ້
ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາຕົວຈິງຜ່ານເວັບໄຊ. ເວັບໄຊແມ່ນຕົວ
ແທນອັນສໍາຄົນຂອງທຸລະກິດພວກທ່ານ. ສະນັຶ້ນ, ບລິສັດໃດໜື່ງ
ຈະສ້າງເວັບໄຊທີື່ດີໄດ້ແນວໃດ? ຜູ້ສະໜອງບລິການຈະສະເໜີການ
ສ້າງເວັບໄຊໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ແລະ ຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມັນມີ
ຮູບຮ່າງໜ້າຕາທີື່ດີລະດັບໃດ, ແລະ/ຫື ທາື່ນຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມ
ທັນສະໄໝທາາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊໍາໃດ, ເຊິື່ງມັນມີແນວໂນ້ມທີື່
ຕ້ອງໃຊ້ງ ົບປະມານສູງຫາຍ. ແລະ ເມືື່ອສໍາເລັດການສ້າງເວັບໄຊ
ແລ້ວ ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຈັດການໃຫ້ມີ
ຂໍ້ມູນອັບເດດສະເໝີ.
ບໍ່ມີເວັບໄຊທີື່ເປັນຕົວແບບທີື່ດີທີື່ສຸດ.
ເວັບໄຊທັງໝົດແມ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຍ້ອນພວກມັນມີເປົ້າໝາຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ,
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ບລິສັດໃນຂົງເຂດທຸລະກິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ມີ
ງົບປະມານທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະໜອງການບລິການ(‘ໜ້າທີ’) ຫາຍ
ຮູບແບບແຕກຕ່າງກັນ ເທິງເວັບໄຊ, ຫື ພະຍາຍາມດງດູດຜູ້ເຂົຶ້າຊົມ
ຫາຍປະເພດ ... ແລະ ອືື່ນໆ.

• ຫີກລ້ຽງກັບດັກຂອງຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວ່າເວັບໄຊເປັນຕົວເສີມ
, ‘ເພີິື່ມຕືື່ມ’ ໃນການໂຄສະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ການນໍາໃຊ້
ອິນເຕີເນັດເຂົຶ້າໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດແມ່ນເພີື່ມຂຶ້ນ,
ແລະ
ເວັບໄຊຂອງບລິສັດຄວນຖືກຖືເປັນສ່ວນຫັກຂອງຮູບແບບ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານມີຍຸດທະສາດການ
ຕະຫາດ, ນໍາໃຊ້ສືື່ທາງສັງຄົມ, ສືື່ແບບດັຶ້ງເດີມ ຫື ກິດຈະກໍາ
ອືື່ນໆ, ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ເວັບໄຊແມ່ນພາກສ່ວນໃຈກາງຂອງ
ຍຸດທະສາດດັງກ່າວນັຶ້ນ. ມັນແມ່ນສິື່ງສໍາຄັນທີື່ລຸກຄ້າ ຈະເຫັນ
ພາບລັກທີື່ສົມບູນແບບ ແລະ ຕໍ່ເນືື່ອງຂອງບລິສັດທ່ານ.
• ຢູ່າລືມກ່ຽວກັບ ‘ພາກເບືຶ້ອງຫັງ’ ຂອງເວັບໄຊ, ແລະ ວິທີການ
ຈັດການມັນ, ບໍ່ວ່າຈະເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ ຫື ຜູ້ສະໜອງບລິການ
ຈາກທາງນອກ. ຖ້າເວັບໄຊ ມີໜ້າຕ່າງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດສັົ່ງຊືຶ້
ສິນຄ້າ, ຫື ມີກະຕ່າ ຊ໋ອບປີົ້ງ, ໜ້າທີື່ເຫົົ່ານີຶ້ມີຄວາມສໍາພັນກັບ
ລະບົບການດໍາເນີນງານພາຍໃນຂອງບລິສັດ, ສໍາພັນກັບການ
ເພີື່ມປະສິດທິພາາບ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມຫີກລ້ຽງຄວາມຊໍໍ້າ
ຊ້ອນ. ໂດຍທົົ່ວໄປ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຄິດວ່າພາບຫັກທາງໜ້າຂອງ
ບລິສັດເປັນປັດໃຈທີື່ຕິດແທດກັບທຸກພາກສ່ວນຂອງທຸລະກິດ,
ແລະ ເວັບໄຊກໍ່ເຊັົ່ນດຽວກັນ.

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທສທ II ແນະນໍາວ່າ ຖ້າບລິສັດຂອງທ່ານ ມີ
ຄວາມຄິດທີື່ຈະສ້າງເວັບໄຊ ແລະ ເປັນຄັຶ້ງທໍາອິດ, ຫື ປັບປຸງພາບ
ລັກໃໝ່ຂອງເວັບໄຊທີື່ມີຢູູ່ແລ້ວ, ໃຫ້ທ່ານພິຈາລະນາປັດໃຈຕ່າງໆ
ດັົ່ງລຸ່ມນີ:ຶ້
• ວາງງົບປະມານສໍາລັບການສ້າງເວັບໄຊ ແລະ ການດູແລຮັກສາ
ມັນ. ບໍ່ມີຫຍັງທີື່ຈະໜ້າລໍາຄານສໍາລັບລູກຄ້າ ເທົົ່າກັບການເຂົຶ້າ
ເວັບໄຊ ແລະ ພົບວ່າມັນບໍ່ເຮັດວຽກປກກະຕິ. ຖ້າເຈົຶ້າບໍ່ສາມາດ
ມີເວັບໄຊໄດ້ເທືື່ອ, ອາດຈະສ້າງໜ້າ Facebook?
• ຖ້າງົບປະມານບໍ່ຫາຍພຽງພໃນການຈ້າງຜູ້ອອກແບບເວັບໄຊ,
ໃຫ້ດໍາເນີນຂັຶ້ນຕອນການຄັດເລືອກທີື່ມີການແຂ່ງຂັນ ເພືື່ອໃຫ້
ໄດ້ສິື່ງທີື່ດີທີື່ສຸດ, ທັງໃນດ້ານລາຄາ, ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ
ປະລິມານຂອງວຽກ.
ຖ້າງົບປະມານບໍ່ພຽງພໃນການຈ້າງຜູ້
ອອກແບບເວັບໄຊ, ຍັງມີໂປແກມ ທີື່ໃຫ້ທ່ານສ້າງເວັບໄຊດ້ວຍ
ຕົນເອງ, ແຕ່ສິື່ງນີຶ້ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫາຍກວ່າ ເພືື່ອໃຫ້ຍາດ
ໄດ້ຜົນສໍາເລັດທີື່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຫັກຂອງທ່ານ ແລະ ບູລິມະສິດ
ຂອງເວັບໄຊ, ໃຫ້ຖືກຈຸດ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຈະສາມາດສໍາ
ເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີື່ວາງໄວ້.ື່ ຕົວຢູ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້
ລູກຄ້າສາມາດສັົ່ງຊືຶ້ເທິງເວັບໄຊ ແລະ ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫື ຄ່າ
ບລິການ,
ທ່ານຈະຕ້ອງຄິດກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີ
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້.
• ກວດເບິື່ງເວັບໄຊຂອງຄູ່ແຂ່ງ, ແລະ ປະເມີນວ່າສິື່ງໃດທີື່ເຂົາເຈົຶ້າ
ເຮັດໄດ້ດີ ແລະ ສິື່ງໃດທີື່ເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ. ເວັບໄຊຂອງທ່ານຈະເຮັດ
ແນວໃດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ? ທົບທວນບາງເວັບໄຊ – ໃນຂະແໜງໃດ
ໜື່ງ – ທີື່ໂດຍສ່ວນຕົວທ່ານມັກທີື່ສຸດ, ແລະ ພິຈາລະນາວ່າ
ສ່ວນໃດທີື່ໜ້າສົນໃຈສໍາລັບທ່ານ. ໃຫ້ຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ເຂົຶ້າ
ຊົມເວັບໄຊຂອງທ່ານ, ແລະ ພະຍາຍາມຮັບປະກັນການເຂົຶ້າເຖິງ
ເວັບໄຊ ແລະ ມີຄວາມດງດູດສໍາລັບຜູ້ທີື່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບ
ບລິສັດຂອງທ່ານ. ໃຫ້ເບິື່ງທຸກຢູ່າງໂດຍລະອຽດ.

• ໃນຈຸດໜື່ງ ທີື່ນັກພັດທະນາເວັບໄຊສາມາດສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້
ໄດ້ກໍ່ື່ຄື ພວກເຂົາຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ເວັບໄຊຈະສາມາດດງດູດ
ຜູ້ເຂົຶ້າຊົມ, ໂດຍນໍາໃຊ້ຫາຍວິທີການ. ແນ່ນອນວ່າ ບໍ່ມີໃຜຢາກ
ເສຍເງິນສ້າງເວັບໄຊໂດຍບໍ່ມີຄົນເຂົຶ້າເບິື່ງ.
• ພາສາຫຍັງແດ່ທີື່ທ່ານຢາກໃຫ້ມີໃນເທິງເວັບໄຊຂອງທ່ານ
ນອກຈາກ ພາສາລາວ? ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີພາກ ຖາມຕອບ
(FAQs), ຫື ‘ສົນທະນາເທິງເວັບໄຊ’, ຫື ‘ສົົ່ງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານທີື່ອັບເດດໃຫ້ລູກຄ້າ’ ຜ່ານຂໍ້ມູນທີື່ຜູ້ເຂົຶ້າຊົມໃຫ້ໄວ້
ໃນເວັບໄຊ? ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີວີດີໂອສັຶ້ນນໍາບ? ທ່ານ
ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຊົມສາມາດສົົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ email ບ?
ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີບ່ອນກົດທີື່ສາມາດລິຶ້ງຫາໜ້າ
Facebook ຂອງບລີສັດທ່ານ ຫື ສືື່ທາງສັງຄົມອືື່ນໆບ?
• ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍທີື່ຈະເຂົຶ້າຊົມເວັບໄຊຂອງທ່ານແມ່ນໃຜ, ແລະ
ສິື່ງໃດທີື່ຈະດງດູດພວກເຂົາເຂົຶ້າຫາເວັບໄຊຂອງບລິສັດທ່ານ?
ຂໍ້ມູນເຫົົ່ານີຶ້ສາມາດສົົ່ງຜົນຕໍ່ໜ້າຕາຂອງເວັບໄຊ, ແລະ ລວມ
ເຖິງ ການອອກແບບຂອງມັນ. ຕົວຢູ່າງ, ຖ້າລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່
ຈະເບິື່ງເວັບໄຊຂອງບລິສັດທ່ານ ໂດຍຜ່ານເຄືື່ອງມືທີື່ສາມາດຖື
ໄດ້ ເຊັົ່ນ: ໂທລະສັບມືຖ,ື ເວັບໄຊຕ້ອງເບິື່ງເຫັນວ່າໜ້າສົນໃຈ,
ແລະ ງ່າຍໃນການເຂົຶ້າຊົມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ເບິື່ງຜ່ານທາງ
ໜ້າຈຄອມພິວເຕີ.

• ເວັບໄຊທີື່ດີທີື່ສຸດ ຂ້ອນຂ້າງຈະເປັນລະບຽບ, ແຈ້ງ ແລະ
ທັນສະໄໝ, ແລະ ງ່າຍໃນການຊົມໃຊ້. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ
ຄວາມສັບສົນພາຍໃນເວັບໄຊ (ຕົວຢູ່າງ. ຄວາມສາມາດ
ໃນການຊືຶ້ທາງອອນລາຍ), ມັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮູ້ສກ ‘ນໍາ
ໃຊ້ງ່າຍ’ ແລະ ເຊືື່ອໝັຶ້ນໄດ້. ຮຸບທີື່ດີ ແລະ ຮູບພາບຕ່າງໆ
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີລັກສະນະມື
ອາຊີບ. ຄິດກ່ຽວກັບສີ, ແລະ ຫີກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ຫາຍ
ຮູບແບບຂອງຕົວໜັງສື.
• ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ລະຫວ່າງ ການສ້າງເວັບໄຊ
ທີື່ມີຄວາມແປກໃໝ່ ແລະ ມີເອກະລັກພິເສດ, ແລະ ເວັບ
ໄຊທີື່ຍັງສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພືຶ້ນຖານທີື່ຜູ້ເຂົຶ້າຊົມ
ຄາດຫວັງໄວ້, ເຊັົ່ນ: ໜ້າຫັກ, ຂໍ້ມູນຂອງບລິສັດ, ຂໍ້ມູນ
ຕິດຕໍ່ ແລະ ອືື່ນໆ. ພະຍາຍາມໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນທີື່ພດີ.
ຫີກລ້ຽງຄວາມຕ້ອງການທີື່ຈະໃສ່ຂໍ້ມູນທີື່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ເທິງເວັບໄຊ; ຄວນມີເຫດຜົນຂອງທຸກຄໍາເວົຶ້າ ແລະ ຮູບ
ພາບທີື່ເອົາໃສ່. ໜ້ອຍເທົົ່າໃດຍິື່ງເປັນການດີ.
• ທ້າຍສຸດ, ເວັບໄຊຂອງບລິສັດທັງໝົດແມ່ນ ‘ວຽກທີື່ກໍາ
ລັງສືບຕໍ່’, ແລະ ຕ້ອງການການປັບປຸງ ແລະ ດັດປັບໃໝ່
ເມືື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ໂດຍອີງຕາມຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄໍາເຫັນ
ທີື່ໄດ້ຮັບ,
ລວມເຖິງການປູ່ຽນແປງຂອງສິນຄ້າ
ຫື
ບລິການ ທີື່ບລິສັດທ່ານສະໜອງ, ແລະ ປັດໄຈອືື່ນໆ.
ຮັກສາເວັບໄຊຂອງທ່ານໃຫ້ມີລັກສະນະແປກໃໝ່,
ຖ້າ
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ທ່ານຈະສາມາດດງດູດຜູ້ເຂົຶ້າຊົມໃຫ້
ເຂົຶ້າມາເບິື່ງຊໍໍ້າໄດ້.

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຂ້າງເທິງ ຫື ບັນຫາອືື່ນໆ ທີື່ຕິດ
ພັນກັບເວັບໄຊຂອງບລິສັດ, ການຕະຫາດ ແລະ ການສ້າງ
ຍີື່ຫ?
ໍ້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມ ທສທ II ສໍາລັບການພົບປະ, ແລະ
ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ດີທີື່ສຸດ ເພືື່ອຊ່ວຍທ່ານ.
ຊ່ວຍເຕືອນຄວາມຈໍາທ່ານ: ທສທ II ດໍາເນີນງານຄືແນວໃດ?
ເມືື່ອເປັນຜູ້ຈັດການ ຫື ເຈົຶ້າຂອງ ທຸລະກິດ, ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບ
ບລິສັດທ່ານດີກ່ວ່າຜູ້ອືື່ນ. ທ່ານຮູ້ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງ
ມັນ, ແລະ ທ່ານອາດມີແນວຄິດທີື່ດີ ກ່ຽວກັບສິື່ງຂົົ່ມຂູ່ ແລະ
ໂອກາດທີື່ມີຢ.ູູ່
ແຕ່ບາງຄັຶ້ງ
ມັນຫຍູ້ງຍາກໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດທີື່
ຈະແຈ້ງສໍາລັບການສ້າງຈຸດແຂງ ແລະ ຍາດເອົາກາລະໂອກາດ,
ທັງຫຼຸດຜ່ອນຈຸດອ່ອນ ແລະ ສິື່ງຂົົ່ມຂູ.່ ບາງຄັຶ້ງການຊ່ວຍເຫືອ
ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເປັນສິື່ງທີື່ມີປະໂຫຍດ ໃນການຈັດບູລິມະ
ສິດຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ໃນຍຸດທະວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດ. ຜູ້
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານທຸລະກິດຂອງ ທສທ II ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ
ບລິການ ເປັນສ່ວນໜື່ງ ທີື່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້.
ພາຍຫັງການປະຕິບັດການວິເຄາະຢູ່າງລະອຽດຂອງບລິສັດ
ທ່ານ, ທ່ານອາດຕັດສິນໃຈວ່າ ທ່ານຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືອ
ທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກພາຍນອກ (‘ບຸກຄົນທີສາມ’) ໃນການ
ຫັນປູ່ຽນ ທີື່ຈະຊ່ວຍສ້າງຈຸດແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ທຸລະກິດທ່ານ. ສິື່ງເຫົົ່ານີຶ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ ແລະ
ການດໍາເນີນງານ, ຫື ການຕະຫາດ ແລະ ການຂາຍ, ຫື
ຂົງເຂດອືື່ນ ທີື່ທ່ານຕ້ອງການການປັບປຸງ.

ແຕ່ການຊອກຫາການບລິການການພັດທະນາທຸລະກິດປະເພດ
ເຫົົ່ານີຶ້ (BDS) ບາງຄັຶ້ງສາມາດເປັນສິື່ງທ້າທາຍ, ແລະ ການ
ບລິການຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີການເກັບຄ່າບລິການ (ໂດຍ
ສະເພາະ ຖ້າພວກເຂົາດີແທ້).
ນີຶ້ແມ່ນເມືື່ອ ທສທ II ເຂົຶ້າມາມີບົດບາດ. ທີມທີື່ປຶກສາທາງ
ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍນໍາພາທ່ານໄປສູ່
ຜູ້
ຊ່ຽວຊານ BDS ທີື່ ເໝາະສົມ, ແລະ ຖ້າບລິສັດທ່ານ
ຕັດສິນໃຈຮັກສາການບລິການຂອງຜູ້ສະໜອງ BDS ໃຫ້
ຊ່ວຍທຸລະກິດທ່ານໃຫ້ເຕີບໂຕ, ທ່ານສາມາດສະໝັກຂການ
ຊ່ວຍເຫືອຈາກ ທສທ II ໃນການຮັບຜິດຊອບ 50% ຂອງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫົົ່ານັຶ້ນ.

ສິື່ງທີື່ພວກເຮົາຕ້ອງການຈາກທ່ານ
ທ່ານເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ.

ແມ່ນເຫັນທຸລະກິດຂອງ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ຖ້າທ່ານຕອ້ງການຮຽນຮູ້ຕືື່ມກ່ຽວກັບ ທສທ II, ກະລຸນາເຂົຶ້າ
ເບິື່ງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາທີື່ : www.baflaos.com. ທ່ານ
ສາມາດສົົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາທີື່: info@baflaos.com.
ຫື ໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ທີື່: 020 55542658. ຫ້ອງການ
ພວກເຮົາຕັຶ້ງຢູູ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດ
ລາວ
ໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ,
ທ່ານສາມາດເຂົຶ້າມາ
ສົນທະນານໍາກັນໄດ້.
ສົນໃຈຮູ້ເພີື່ມຕືື່ມ? ພຽງແຕ່ທ່ານ ລົງທະບຽນເທິງເວັບໄຊ
ຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ (www.baflaos.com), ແລະ
ບໍ່ມີພັນທະໃດໆ.

ທສທ II ແມ່ນໜື່ງໃນສີື່ອົງປະກອບຂອງໂຄງການສົົ່ງເສີມ
ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ (LCT), ທີື່
ສ້າງຕັຶ້ງຮ່ວມໂດຍ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, DFAT, ການ
ຊ່ວຍເຫືອ Irish ແລະ USAID, ແລະ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດໂດຍ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
ການຄ້າ. ຈຸດປະສົງສະເພາະ ຂອງ ທສທ II ແມ່ນສະໜັບສະ
ໜູນພາກທຸລະກິດ ທຸກຂະໜາດຂອງທຸລະກິດ, ແລະ ທຸກ
ພາກສ່ວນຂອງລາວ, ໃນການສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມ
ຊ່ຽວຊານ ເພືື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົຶ້າສາມາດແຂ່ງຂັນໃນທ້ອງຖິື່ນ, ພາກ
ພືນ
ຶ້ ແລະ ສາກົນ, ແລະ ສະນັຶ້ນສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້.

