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(ຕໍສ
ໍ່ ະບັບກ່ອນ)

3 ເຕັກນິກການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
3.1 ສິນລະປະການໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານ ທີຄ
ີ່ ວນຢດຖືເປັນຫລັກປະຕິບດ
ັ ສກ
່ ານບໍລກ
ິ ານທີດ
ີ່ ີ
SERVICE MIND ຕົງກັບພາສາອັງກິດ ສືີ່ຄວາມໝາຍໄດ້ດັັ່ງນີ:ີ້
S = Smile ຍີີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ.
E = Enthusiasm ຄວາມກະຕືລືລົີ້ນ.
R = Rapidness ຄວາມວ່ອງໄວ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
V = Volue ມີຄຸນຄ່າ.
I = Impression ຄວາມປະທັບໃຈ.
C = Curtesy ຄວາມສຸພາບ ອ່ອນໂຍນ.
E = Endurance ຄວາມອົດກັີ້ນ ອົດທົນ ບໍໍ່ສະແດງອາລົມ.
ສຳໍາລັບ ຄາສັບ ພາສາອັງກິດ MIND ສືີ່ຄວາມໝາຍໄດ້ດັັ່ງນີີ້:
M = Make believe ມີຄວາມເຊືີ່ອ
I = Insist ຢນຢັນ/ຍອມຮັບ
N = necessitate ການໃຫ້ຄວາມສາຄັນ
D = devote ອຸທິດຕົນ
3.2 ການເປັນຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານທີດ
ີ່ ີ
ການເປັນຜໃ້ ຫ້ບໍລິການທີດ
ີ່ ີນັີ້ນ ຜປ
້ ະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ບໍລິການທຸກໆຄົນ ແລະ ທຸກໜ່ວຍງານຂອງອົງການຈັດ
ຕັີ້ງນັີ້ນ ຕ້ອງຄານຶງເຖິງຄວາມຮ້ ແລະ ຈຸດພິເສດດ້ານອືີ່ນໆ ດັັ່ງນີ:ີ້
1) ຕ້ອງມີຄວາມຮທ
້ ເີີ່ ລິກເຊິງີ່ ໃນວຽກງານທີໃີ່ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ ( knowledge ) ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຕ້ອງມີຄວາມຮ້ວິຊາ
ສະເພາະສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີສ
ີ່ າມາດຕອບສະໜອງຂໍໍ້ມນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຜມ
້ າຮັບການບໍລິການ ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບບັນຫາ, ໜ່ວຍງານທີກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງ, ລະບຽບການ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ ອືີ່ນໆ ຂອງອົງການ ເພືີ່ອບໍໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮ້ ຄວາມຮ້ໃໝ່ໆ ທາງດ້ານເຕັກ
ໂນໂລຊີ ຢ່າງຕໍເໍ່ ນືີ່ອງ.
2) ຕ້ອງຮສ
້ ງັ ເກດ ( Observe ) ຜທ
້ ເີີ່ ຮັດວຽກງານບໍລິການຈະຕ້ອງມີລັກສະນະສະເພາະຕົວ ເປັນຄົນທີີ່ຮ້ສັງ
ເກດຈຸດພິເສດຕ່າງໆ ເພາະວ່າ ຖ້າຫາກມີການຮັບຮ້ວ່າບໍລິການແນວໃດ ຈະເປັນທີີ່ເພິີ່ງພໍໃຈຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ກໍຈະ
ໄດ້ຄວາມຄິດນາມາປະດິດສ້າງ ໃຫ້ເກີດການບໍລິການທີີ່ດຍ
ີ ິີ່ງຂຶີ້ນ ສ້າງຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການໄດ້ຫລາຍຂຶີ້ນ.
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3) ຕ້ອງມີກລ
ິ ຍ
ິ າມາລະຍາດດີ (Manner) ກິລິຍາມາລະຍາດເປັນສິີ່ງທີີ່ສະແດງອອກຈາກຄວາມຄິດ, ຄວາມຮ້
ສຶກ ແລະ ສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບຸກຄະລິກກະພາບທີດ
ີ່ ີ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ເພືີ່ອໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ມີຄວາມສະບາຍໃຈ ທີຈ
ີ່ ະຕິດຕໍຂ
ໍ່ ໍຮັບ
ບໍລິການ.
4) ຕ້ອງມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ( Creative ) ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຕ້ອງມີຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ທີີ່ສ້າງສັນ, ບໍຄວນຢດຕິດ
ກັບປະສົບການ ຫລື ການບໍລກ
ິ ານທີີ່ກາລັງປະຕິບັດຢ່ໃນປັດຈຸບັນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍໍ່ຄວນຢດຕິດກັບການບໍລິການທີີ່
ເຄີຍປະຕິບັດມາແບບໃດ ກໍໍ່ຊໃີ ຫ້ປະຕິບັດຕໍໄໍ່ ປແບບນັີ້ນ, ຄວນຈະມີການປັບປ່ຽນວິທີການໃຫ້ບໍລິການ ເຊິີ່ງຈາເປັນຕ້ອງ
ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີີ່ໃໝ່ໆ ໃນການປັບປຸງວຽກງານບໍລິການໃຫ້ດີຂຶີ້ນເລືີ້ອຍໆ.
5) ຕ້ອງຄວບຄຸມອາລົມໃຫ້ໄດ້ ( Emotional control ) ວຽກງານບໍລິການເປັນວຽກທີໃີ່ ຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ແກ່ຜອ
້ ືີ່ນ ເຊິີ່ງຕ້ອງໄດ້ພົບປະກັບຄົນຫລວງຫລາຍ ແລະ ຫລາຍຊັີ້ນຄົນ ທັງມີການສຶກສາ ທີແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ. ສະນັີ້ນ, ກິລິ
ຍາມາລະຍາດ ຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນເມືີ່ອຜມ
້ າຮັບບໍລິການບໍໍ່ໄດ້ດັັ່ງຕັີ້ງໃຈເອົາໄວ້ ອາດຈະຖືກຕາ
ນິ, ເວົີ້າຈາບໍໍ່ສຸພາບ, ສະແດງທ່າທີທີີ່ບໍໍ່ດີ ເຊິີ່ງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຕ້ອງຄວບຄຸມສະຕິ ແລະ ອາລົມຂອງຕົນເອງເປັນຢ່າງດີ.
6) ຕ້ອງມີສະຕິໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີເີ່ ກີດຂຶນ
ີ້ ( Calmness ) ຜ້ມາຮັບບໍລິການສ່ວນຫລາຍຈະມາຕິດຕໍຂ
ໍ່ ໍ
ຮັບບໍລິການ ຫລື ຊ່ວຍເຫລືອຕາມປົກກະຕິ, ແຕ່ບາງກໍລະນີ ຜມ
້ າຮັບບໍລິການອາດມີບັນຫາຮີບດ່ວນ ເຊິີ່ງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ
ຕ້ອງສາມາດວິເຄາະກ່ຽວກັບສາເຫດ ແລະ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີສະຕິ ໂດຍຊອກຫາວິທແ
ີ ກ້ໄຂທີີ່ຄິດວ່າດີທີີ່
ສຸດ ຈາກຫລາຍວິທີໃນການໃຫ້ບໍລິການ.
7) ຕ້ອງມີທດ
ັ ສະນະຄະຕິຕວ
ໍໍ່ ຽກງານບໍລກ
ິ ານ ( Attitude ) ຕ້ອງເຂົີ້າໃຈວ່າ ການບໍລິການເປັນການຊ່ວຍເຫລືອ
, ສະນັີ້ນ ຜໃ້ ຫ້ບໍລກ
ິ ານຈິີ່ງຕ້ອງມີຄວາມຄິດ ຄວາມຮ້ສຶກຕໍວ
ໍ່ ຽກງານບໍລິການໃນດ້ານບວກ ແລະ ເຕັມໃຈທີຈ
ີ່ ະໃຫ້ການບໍ
ລິການ, ຖ້າຜ້ໃຫ້ບໍລກ
ິ ານມີຄວາມຄິດ ຫລື ຄວາມຮ້ສຶກທີີ່ບໍໍ່ມັກວຽກງານບໍລິການ ເຖິງວ່າຈະພໍໃຈໃນການຮັບບໍລິການ
ໃຫ້ຜອ
້ ືີ່ນ ກໍໍ່ອາດຈະ ບໍໍ່ສາມາດເຮັດວຽກງານບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດດີ. ຖ້າຫາກຜໃ້ ຫ້ບໍລິການມີທັດສະນະຄະຕິຕໍໍ່
ວຽກງານບໍລິການດີ ກໍໍ່ຈະໃຫ້ຄວາມສາຄັນຕໍວ
ໍ່ ຽກງານບໍລິການ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານບໍລິການຢ່າງເຕັມທີີ່ ແລະ ສ້າງຜົນ
ງານໃຫ້ວຽກງານບໍລກ
ິ ານມີຄຸນຄ່າ ແລະ ກ້າວໄປສ່ຄວາມສາເລັດທີີ່ດີ.
8) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍຜ
ໍ່ ມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ ( Responsibility ) ໃນດ້ານວຽກງານການຕະຫລາດ ເຊິີ່ງໃນ
ການຂະຫຍາຍວຽກງານບໍລິການ, ການປກທັດສະນະຄະຕິໃຫ້ເຫັນຄວາມສາຄັນຂອງລກຄ້າ ຫລື ຜມ
້ າຮັບການບໍລກ
ິ ານ
ດ້ວຍການຍົກຍ້ອງວ່າ:  ລກຄ້າ ຫລື ຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ ຄື ບຸກຄົນທີສ
ີ່ າຄັນທີສ
ີ່ ດ
ຸ ແລະ ເປັນຝ່າຍຖືກສະເໝີ  . ທັງນີ,ີ້ ກໍ
ເພືີ່ອໃຫ້ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍຜ
ໍ່ ມ
້ າຮັບບໍລິການເປັນຢ່າງດີ.
3.3 ເຕັກນິກການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ ໂດຍພະນັກງານບໍລກ
ິ ານທີແ
ີ່ ທ້ຈງິ
1) ເຕັກນິກການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານທີດ
ີ່ ີ ເນືີ່ອງຈາກການໃຫ້ການບໍລິການມີຄວາມສາຄັນ ເຊິີ່ງຕ້ອງໄດ້ອາໄສຄົນເປັນ
ຫລັກ ແບບເຊິີ່ງໜ້າ ຕາມທີີ່ໄດ້ສະເໜີໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນ ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຄວນຮັບຮ້ເຖິງເຕັກນິກຂອງການໃຫ້ບໍລິການທີີ່ດີ ດັັ່ງ
ນີ:ີ້
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- ການຕ້ອນຮັບ: ຜໃ້ ຫ້ການຕ້ອນຮັບຕ້ອງຍີີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ, ການປາກເວົີ້າ ທັກທາຍ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕຜ
ໍໍ່ ມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ;
- ການຄົນ
ີ້ ຫາຄວາມຕ້ອງການ: ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຕ້ອງຮ້ຈັກວິທຖ
ີ າມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິ
ການ ແລະ ເຂົີ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີີ່ແທ້ຈິງ ຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການ;
- ການສະເໜີຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ: ຜ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ມາຮັບບໍລິການ ດ້ວຍ
ການສະໜອງຂໍໍ້ມນຕ່າງໆ ທີີ່ຈາເປັນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນ ຫລື ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ໃນດ້ານອືີ່ນໆ ທີສ
ີ່ າມາດດາເນີນການ
ໄດ້ ໂດຍເນັີ້ນໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການມີຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈຫລາຍທີສ
ີ່ ຸດ.
- ການປະເມີນຜົນ: ຜໃ້ ຫ້ບໍລກ
ິ ານຕ້ອງເຮັດການປະເມີນຜົນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສະຫລຸບຜົນການໃຫ້ບໍລິ
ການ. ທັງນີ,ີ້ ກໍເພືີ່ອຈະໄດ້ນາຜົນການປະເມີນໄປປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາການບໍລິການໃຫ້ດີຂຶີ້ນໄປເລືີ້ອຍໆ.
2) ວິທສ
ີ າ້ ງນັກບໍລກ
ິ ານອາຊີບ ອົງການຈັດຕັີ້ງຕ້ອງຊອກຫາບຸກຄະລາກອນທີມ
ີ່ ີຄຸນສົມບັດ, ບຸກຄະລິກທີີ່ເໝາະ
ສົມ ແລະ ບາລຸງ, ສ້າງ ທາງດ້ານເຕັກນິກການບໍລິການ ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ເຊິີ່ງໃນແຕ່ລະດ້ານ ສາມາດສັງລວມໄດ້ດັັ່ງນີ:ີ້
- ຄຸນສົມບັດຂອງຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ: ສິີ່ງທີຜ
ີ່ ໃ້ ຫ້ບໍລິການຄວນມີເປັນອັນດັບທາອິດແມ່ນ ຄວາມເປັນຄົນທີີ່ຮັກໃນ
ວຽກງານບໍລິການ ເພາະວ່າຄົນຮັກໃນວຽກງານບໍລິການຈະມີຄວາມເຂົີ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສາຄັນຕໍຜ
ໍ່ ມ
້ າຮັບບໍລິການ, ມີ
ຄວາມກະຕືລືລົີ້ນ ທີີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອຜມ
້ າຮັບບໍລິການດ້ວຍຄວາມຍີີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່. ພ້ອມກັນນີີ້, ຜ້ໃຫ້
ບໍລິການ ຍັງເປັນບຸກຄົນທີີ່ຮ້ຈັກແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີອີກດ້ວຍ;
- ບຸກຄະລິກ: ບຸກຄະລິກທັງລັກສະນະການນຸ່ງຖື ທີສ
ີ່ ະອາດຮຽບຮ້ອຍ ລວມໄປເຖິງອາການທີີ່ສະແດງອອກ ເຊັັ່ນ:
ການຍີີ້ມ, ການຫົວ, ການສະແດງທ່າທາງ ປະກອບກັບການເວົີ້າຈາ ເຊິີ່ງສິີ່ງເຫລົັ່ານີຕ
ີ້ ້ອງເປັນໄປໂດຍທາມະຊາດ ຂອງຜ້
ໃຫ້ບລ
ໍ ິການ ຫາກບໍໍ່ແມ່ນສະແດງລະຄອນຕົບຕາຜອ
້ ືີ່ນ;
- ເຕັກນິກການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ: ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງການສົນທະນາ ເນືີ່ອງຈາກວ່າການສົນທະນາ ເປັນສືີ່ກາງລະ
ຫວ່າງຜຮ
້ ັບບໍລິການ ກັບຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ. ການສົນທະນາໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການເກີດຄວາມປະທັບໃຈ ມີວິທງີ ່າຍໆ ດັັ່ງນີ:ີ້
(1) ສ້າງຄວາມເປັນກັນເອງ ເພືີ່ອໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການມີຄວາມອົບອຸ່ນ, ສະແດງຄວາມເປັນກັນເອງ ເຊິີ່ງຕ້ອງໄດ້
ສະແດງອອກທັງສີໜ້າ, ແວວຕາ, ກິລິຍາທ່າທາງ ຫລື ນ້າສຽງ ທີສ
ີ່ ຸພາບ ເຊັັ່ນ: ຂໍໂທດ, ມີອນ
ັ ໃດໃຫ້ຊວ
່ ຍປະສານ ຫລື

ບໍ?
ໍ່ ກະລຸນາລໍຖາ້ ບຶດໜຶງີ່  ນໍາໍ້ ສຽງເຫລົັ່ານີີ້ ຕ້ອງຊັດເຈນ, ເຂົີ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ບໍໍ່ໄວເກີນໄປ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນຫົວຈົນຜ້ມາຮັບບໍລິ
ການບໍໍ່ຮ້ເລືີ່ອງຫຍັງເລີຍ;
(2) ເນັນ
ີ້ ການຟັງເປັນຫລັກ ຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ິການຕ້ອງຟັງດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ໃນເວລາທີຜ
ີ່ ມ
້ າຮັບບໍລິການເວົີ້າ, ບໍໍ່ຄວນ
ສະແດງອາການທີີ່ບໍໍ່ພໃໍ ຈອອກມາ, ຄວນສົບຕາກັບຜມ
້ າໃຊ້ບໍລິການເປັນໄລຍະ ພ້ອມທັງສະແດງກິລິຍາຕອບຮັບ ເຊັັ່ນ:
ງຶກຫົວຕອບຮັບ ຫລື ຍີີ້ມໃຫ້;
(3) ທົບທວນຄາເວົາີ້ ຄືນ ເພືີ່ອສະແດງໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການຊາບວ່າຜ້ໃຫ້ບໍລິການກາລັງຕັີ້ງໃຈຟັງໃນເລືີ່ອງທີີ່ຜມ
້ າ
ຮັບບໍລິການກາລັງເວົົີ້າຢ່;
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ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ ເປັນເຕັກນິກທີໃີ່ ຊ້ໃນການໃຫ້ບໍລິການກັບ ຜ້ມາຮັບບໍລິການທົັ່ວ
ໄປ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງການບໍລິການນັີ້ນ ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຈະພົບກັບລກຄ້າ ຫລື ຜ້ມາຮັບບໍລິການໃນຫລາຍຮບແບບ
ເຊັັ່ນ: ລກຄ້າທີີ່ເປັນເຈົີ້າບັນຫາ, ຈຈ
້ ີີ້, ມັກຈົັ່ມ, ສະແດງທ່າທີວາງອານາດ, ບາງຄົນເຂົີ້າມາດ້ວຍອາລົມທີີ່ບດ
ໍໍ່ ີ ເຊິີ່ງຜ້ໃຫ້ບໍລິ
ການຈະປະຕິເສດໃນການໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ເຫລົັ່ານັີ້ນບໍໍ່ໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າການປະຕິເສດການໃຫ້ບໍລກ
ິ ານ
ກັບຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານເຫລົັ່ານັນ
ີ້ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ພາບລັກທີີ່ບດ
ໍໍ່ ີ ຈະເກີດຂຶີ້ນແກ່ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ແລະ ໜ່ວຍ
ງານ ຫລື ອົງການຈັດຕັີ້ງນັີ້ນ. ຜໃ້ ຫ້ບໍລ
ຳ ິການ ຫລາຍທ່ານ ຍັງກັງວົນ ແລະ ບໍໍ່ຮ້ວ່າຈະໃຊ້ວິທີໃຫ້ບໍລິການແບບໃດ ກັບຜມ
້ າ
ຮັບບໍລິການເຫລົັ່ານີີ້ ເຊິີ່ງອາດຈະໃຊ້ວິທະຍາສາດທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ທີກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ຄາປຶກສາ ໂດຍຂະ
ບວນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຜປ
້ ະສົບບັນຫາຕ່າງໆ ໃຫ້ຫລຸດພົີ້ນອອກຈາກບັນຫາ ເຊິີ່ງໃຊ້ເຕັກນິກຂອງການສ້າງສາ
ພັນທະພາບທີີ່ດີ, ການຮັບຟັງ ແລະ ການເອືີ້ອອານວຍໃຫ້ຜມ
້ ີບັນຫາສາມາດເຂົີ້າໃຈເຖິງສະພາບບັນຫາຂອງຕົນເອງ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ ສາມາດຊອກຫາຫົນທາງ ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍອາໄສເຕັກນິກຕ່າງໆ ທີີ່ກ່າວມານັີ້ນ ແລະ ປະສົບ
ການທີີ່ຜ່ານມາ ລວມທັງໃຊ້ຄວາມເຂົີ້າໃຈໃນການມາຂໍຮັບບໍລິການ ຢ່າງສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ເປັນກັນເອງ, ສຸພາບ, ອ່ອນ
ນ້ອມ ແລະ ການໃຫ້ການບໍລິການ ຢ່າງເຕັມທີ ເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົື້າໝາຍໃນການມາຂໍໃຊ້ບໍລິການ.
3.4 ການສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນວຽກງານບໍລກ
ິ ານ
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜ້ມາຮັບບໍລິການອາດໄດ້ແກ່: ການຕ້ອນຮັບທີອ
ີ່ ົບອຸ່ນ, ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມເອົາ
ໃຈໃສ່, ການເວົີ້າຈານີີ້ມນວນ ເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ຮ້ສຶກວ່າເຂົາມີຄວາມສາຄັນ ອັນຈະສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມ
ເພິີ່ງພໍໃຈ

ແຕ່ການທີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການເກີດຄວາມປະທັບໃຈໄດ້ນັີ້ນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການຮ້ສຶກມີ

ຄວາມປິຕຍ
ິ ີນດີ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການທີີ່ບັນລຸເໜືອຈຸດປະສົງ ເປົື້າໝາຍ ຫລື ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜ້ມາຮັບ
ບໍລິການໄປອີກ. ການປະຕິບັດຕົນເອງຂອງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ວຍໄມຕີຈິດຕໍຜ
ໍ່ ້ມາຮັບບໍລິການ ແລະ ຄວາມປະທັບໃຈຈາກ
ການຕ້ອນຮັບຂອງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ແນ່ນອນຈະເປັນຜົນດີໃຫ້ຜໃ້ ຊ້ບໍລິການມາຮັບບໍລິການຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງໄປອີກ ຈາກ
ນັີ້ນ, ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງ ຫລື ໜ່ວຍງານ ກໍຈ
ໍ່ ະປະສົບຜົນສາເລັດ, ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສາມາດເພີີ່ມ
ໄມຕີຈິດ ເຂົີ້າໄປສໃ່ ນວຽກງານດ້ານຕ່າງໆຫລາຍຂຶີ້ນ ເຊິີ່ງສາມາດສະຫລຸບໄດ້ວ່າ:  ເອົາໃຈເຂົາ ມາໃສ່ໃຈເຮົາ  ແລະ
ໃຫ້ບລ
ໍ ິການກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການ.

ແຕ່ລະມືີ້ ໃນເວລາມາເຖິງຫ້ອງການ(ບ່ອນເຮັດວຽກ) ຄວນລືມບັນຫາ ແລະ ເລືອ
ີ່ ງສ່ວນຕົວໄວ້ກອ
່ ນ ແລະ ໃຫ້ຕງັີ້
ໃຈເຮັດວຽກທີຕ
ີ່ ນ
ົ ເອງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ດທ
ີ ສ
ີີ່ ດ
ຸ ພ້ອມທີຈ
ີ່ ະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ບາງສິງີ່ ບາງຢ່າງ ທີນ
ີ່ ອກເໜືອຈາກວຽກ
ງານທີຕ
ີ່ ນ
ົ ຮັບຜິດຊອບ ເພືອ
ີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນເອງໄດ້ມສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມໃນການເອົາໃຈໃສ່ຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ ດ້ວຍຄວາມ
ຕັງີ້ ໃຈ ແລະ ສາມາດສະແດງຄວາມເປັນມິດຕໍເໍ່ ພືອ
ີ່ ຮ່ວມງານເຊັນ
ັ່ ກັນ, ການມີອດ
ັ ຕະຍາໄສ ໄມຕີຈດ
ິ ທີດ
ີ່ ີ ເປັນສິງີ່ ທີສ
ີ່ າມາດ
ເຮັດໄດ້ໂດຍງ່າຍໆ ເຊິງີ່ ບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມເປັນມິດອາດຈະເກີດຂຶນ
ີ້ ໄດ້ຈາກຮອຍຍີມ
ີ້ ໂດຍເລີມ
ີ່ ຈາກຕົວເຮົາເອງກ່ອນ.
ການມີອດ
ັ ຕະຍາໄສ ໄມຕີຈດ
ິ ເປັນສິີ່ງສາຄັນໃນການໃຫ້ບໍລິການ ເພາະວ່າການມີອັດຕະຍາໄສທີີ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ຜ້
ມາຮັບບໍລິການ ຮ້ສຶກອົບອຸ່ນ ແລະ ປະທັບໃຈ, ຜມ
້ າຮັບບໍລິການທີມ
ີ່ າໃຊ້ບໍລິການຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງ ຫລື ໜ່ວຍງານ
ຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຈົີ້າສະແດງອອກ ດັັ່ງຕໍໄໍ່ ປນີ:ີ້
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(1) ການບໍລກ
ິ ານທີມ
ີ່ ໄີ ມຕີຈດ
ິ ໝາຍເຖິງການໃຫ້ບໍລິການທີີ່ດີ ບວກກັບບາງສິີ່ງບາງຢ່າງເລັກໆ ໜ້ອຍໆ ທີເີ່ ປັນ
ອົງປະກອບຂອງການບໍລິການນັີ້ນໆ ກໍໍ່ມີຄວາມສາຄັນເຊັັ່ນກັນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕ
ໍ່ າມການທີີ່ມີອັດຕະຍາໄສທີດ
ີ່ ີ ຈະເຮັດໃຫ້
ຜມ
້ າຮັບບໍລິການຮ້ສຶກອົບອຸ່ນ ແລະ ປະທັບໃຈ ທີໄີ່ ດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ ຢ່າງເປັນກັນເອງ.
(2) ຍີມ
ີ້ ເປັນສິີ່ງຈາເປັນອັນທາອິດໃນການທັກທາຍບຸກຄົນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການຮ້ສຶກອົບອຸ່ນໃຈ
ແລະ ໃນຄາເວົີ້າທີີ່ເຮົາທັກທາຍ ໂດຍທີີ່ສາມາດໃຊ້ນ້າສຽງ ແລະ ສານຽງທີີ່ເປັນທາມະຊາດ ເພືີ່ອໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານມີ
ຄວາມຮ້ສຶກພໍໃຈ ທີີ່ໄດ້ມາໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.
(3) ບາງຄາເວົາີ້ ທີີ່ຄິດວ່າທາມະດາ ທາມະດາ ແຕ່ເປັນຢາວິເສດສາລັບຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ເຊັັ່ນ: “ ສະບາຍດີ ”

“ ຂອບໃຈ” “ ຂໍໂທດ” “ມີອນ
ັ ໃດໃຫ້ຊວ
່ ຍບໍ”
(4) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະແດງຄວາມເປັນມິດ ເພືີ່ອໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ມີຄວາມອຸ່ນໃຈ ເຮົາຈະຕ້ອງ
ຊອກຮຽນຮ້ປະຕິກິລິຍາຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ເປັນຕົີ້ນ, ຖ້າຜມ
້ າຮັບບໍລິການເປັນຄົນແປກໜ້າ ຫລື ເປັນຜຫ
້ າກໍໍ່ເຫັນມາ
ຮັບບໍລິການເປັນຄັີ້ງທາອິດນັີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພືີ່ອຊ່ວຍເຫລືອ ໃນສິີ່ງທີີ່ເຂົາມາຕິດຕໍໍ່ ໂດຍມີຄາແນະນາທີີ່
ສຸພາບ, ຊັດເຈນ ແລະ ອືີ່ນໆ.
(5) ຖ້າຫາກຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ “ ຍີມ
ີ້ ” ພ້ອມກັບນ້າສຽງທີີ່ເວົີ້າໄປນັີ້ນ ສະແດງເຖິງການເວົີ້າດ້ວຍນ້າສຽງທີີ່ເປັນມິດ
ແລະ ພ້ອມທີີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ແຕ່ໃຫ້ຫລິກລ້ຽງລັກສະນະທີເີ່ ປັນການໃຫ້ຄາໝັີ້ນສັນຍາ ຖ້າຫາກບໍໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຂໍໍ້
ສະເໜີ ທີີ່ຜມ
້ າຮັບບໍລິການນັີ້ນ ຈະບໍໍ່ສາມາດດາເນີນການໄດ້ຕາມເວລາທີກ
ີ່ ານົດໄວ້.
(6) ຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານທຸກຄົນສາມາດສະແດງຄວາມມີອດ
ັ ຕະຍາໄສທີດ
ີ່ ີ ໃນການເຮັດວຽກຂອງຕົນໃຫ້ດີທີີ່ສຸດ ບໍໍ່ວ່າ
ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການນັີ້ນ ຈະຕ້ອງຕິດຕໍໍ່ ກັບຜມ
້ າຮັບບໍລິການໂດຍກົງ ຫລື ບໍໍ່ ກໍໍ່ຕາມ.
(7) ຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານທຸກຄົນຄວນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ ເຖິງວ່າຈະສາມາດຊ່ວຍໄດ້ພຽງເລັກ
ໜ້ອຍ ຫລື ບາງສ່ວນກໍໍ່ຕາມ ແຕ່ອາດສາມາດແນະນາ ຫລື ຂໍໃຫ້ຜອ
້ ືີ່ນຊ່ວຍເຫລືອໃນຂັີ້ນຕໍໄໍ່ ປ “ແຕ່ໃຫ້ຫລີກລ້ຽງ ຄວາມ

ພະຍາຍາມທີຈ
ີ່ ະປັດຄວາມຜິດໃຫ້ພນ
ົີ້ ຈາກຕົນເອງ” ຄວນຈະຍອມຮັບຢ່າງອ່ອນນ້ອມ ແລະ ດາເນີນການບາງສິີ່ງບາງຢ່າງ
ເພືີ່ອບັນເທົັ່າ ຫລື ຜ່ອນຄາຍ ບາງບັນຫາທີີ່ຜິດພາດນັີ້ນລົງຕືີ່ມ.
(8) ຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ ຕ້ອງມີອດ
ັ ຕະຍາໄສທີດ
ີ່ ີ ຕໍເໍ່ ພືີ່ອຮ່ວມງານຂອງຕົນ ເພາະວ່າ ທຸກຄົນມີອັດຕະຍາໄສທີດ
ີ່ ີຕກ
ໍໍ່ ັນ
ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກມີຜົນສາເລັດໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ຜ້ມາຮັບບໍລິການກໍຈ
ໍ່ ະສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ບັນຍາກາດໃນ
ການເຮັດວຽກ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ດ້ວຍມະນຸດສາພັນທີີ່ດີຕກ
ໍໍ່ ັນ ບໍໍ່ແມ່ນຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄົນໃດຄົນໜຶີ່ງເທົັ່ານັີ້ນ.
(9) ຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານມີເຫດຜົນຫລາຍຢ່າງ ທີມ
ີ່ າຕິດຕໍກ
ໍ່ ັບອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງເຮົາ ແຕ່ສິີ່ງໜຶີ່ງທີີ່ຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ
ຄາດຫວັງສະເໝີ ວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນມິດຈາກຜໃ້ ຫ້ບໍລິການທຸກທ່ານ, ຖ້າເຮົາໃຫ້ການຕ້ອນ
ຮັບເຊັັ່ນນັີ້ນ ຜມ
້ າຮັບບໍລິການກໍໍ່ຈະມີຄວາມຮ້ສຶກທີດ
ີ່ ີຕກ
ໍໍ່ ານຈັດຕັີ້ງຂອງເຮົາ, ເກີດຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຕາມມາດ້ວຍຄວາມ
ເພິີ່ງພໍໃຈໃນທີີ່ສຸດ.
3.5 ລັກສະນະສະເພາະຂອງວຽກງານບໍລກ
ິ ານ
ວຽກງານບໍລິການມີລັກສະນະສະເພາະ ດັັ່ງນີີ້:
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1) ໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມເພິງີ່ ພໍໃຈ ຫລື ບໍເໍ່ ພິງີ່ ພໍໃຈ ກໍຈ
ໍ່ ະເກີດການສະແດງຄວາມຮສ
້ ກ
ຶ ທັນທີ.
ວຽກງານບໍລິການເປັນວຽກງານທີໃີ່ ຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ. ສະນັີ້ນ, ເມືີ່ອຜ້ມາຮັບບໍ
ລິການໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງກົງກັບຄວາມຕ້ອງການກໍໍ່ຈະສະແດງຄວາມຮ້ສຶກທີີ່ດີ. ແຕ່ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າຫາກ
ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການທີີ່ເພິີ່ງພໍໃຈ ກໍຈະເກີດຄວາມຮ້ສຶກ ແລະ ສະແດງທ່າທີບ
ີ່ ໍໍ່ດີ ຕໍໍ່ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີີ່
ໃຫ້ບລ
ໍ ິການໃນທັນທີ.
2) ຜົນຂອງການບໍລກ
ິ ານເກີດຂຶນ
ີ້ ໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ແລະ ແປຜົນໄດ້ຢາ່ ງໄວວາ.
ວຽກງານບໍລິການເລີີ່ມຕົີ້ນ ແລະ ດາເນີນການໄດ້ທຸກເວລາ ນັບແຕ່ຂັີ້ນຕອນເລີີ່ມຕົີ້ນ, ຕອນກາງ ແລະ ໃນຕອນ
ທ້າຍ ເພາະບໍໍ່ໄດ້ມີຂໍໍ້ຈາກັດວ່າຕ້ອງບໍລິການສະເພາະໃນເວລາໃດໜຶີ່ງເທົັ່ານັີ້ນ.
3) ຜົນລັບຂອງການບໍລກ
ິ ານຈະເຊືອ
ີ່ ມໂຍງໄປເຖິງ ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງີ້ .
ວຽກງານບໍລິການ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການມີຄວາມຮ້ສຶກທັນທີທໄີີ່ ດ້ຮັບບໍລິການ ຈິີ່ງສາມາດແປເປັນຜົນ
ຈາກການໃຫ້ບໍລິການ ໄດ້ທັງໃນແງ່ດີ ແລະ ບໍໍ່ດີ.
4) ຜິດພາດແລ້ວ ຊົດເຊີຍດ້ວຍສິງີ່ ອືນ
ີ່ ກໍພ
ໍ່ ຽງແຕ່ບນ
ັ ເທົາຄວາມບໍພ
ໍ່ ໃໍ ຈເທົາັ່ ນັນ
ີ້
ການບໍລິການທີີ່ຜິດພາດ ຫລື ມີຄວາມບົກພ່ອງ ບໍໍ່ສາມາດຈະປ່ຽນຄວາມຮ້ສຶກ ຂອງຜ້ມາຮັບບໍລິການ ໃຫ້ກັບ
ມາດີ ຫລື ມີຄວາມຮ້ສຶກດີໆ ເໝືອນເດີມ, ການບໍລິການບາງອັນເສິມຕືີ່ມ ເປັນພຽງແຕ່ການບັນເທົາຄວາມບໍໍ່ພໃໍ ຈ ຂອງຜ້
ມາຮັບບໍລິການເທົັ່ານັນ
ີ້ .
5) ສ້າງທັດສະນະຄະຕິໃຫ້ແກ່ຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ(ບຸກຄົນ) ແລະ ອົງການຈັດຕັງີ້ ໄດ້ຢາ່ ງຫລວງຫລາຍ.
ການບໍລິການສາມາດສ້າງຄວາມຮ້ສຶກທີມ
ີ່ ັກ ຫລື ບໍໍ່ມັກ ຕໍຜ
ໍ່ ໃ້ ຫ້ບໍລິການ ຫລື ອົງການຈັດຕັີ້ງ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ເຊິີ່ງມັນຂຶີ້ນຢກ
່ ັບລັກສະນະຂອງການໃຫ້ບໍລິການ ທີີ່ຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍພຽງໃດ ແລະ ສາຄັນໜ້ອຍ ຫລື ຫລາຍພຽງໃດ.
6) ການສ້າງພາບລັກໃຫ້ແກ່ອງົ ການຈັດຕັງີ້ ເປັນເວລາດົນນານ
ການບໍລິການທີີ່ດີ ແລະ ບໍໍ່ດີ ຈະຕິດຢ່ກັບຄວາມຊົງຈາຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການຕະຫລອດໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ
ການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶີ້ນ ແຕ່ພາບເກົັ່າໆທີີ່ບໍໍ່ດີໃນອາດີດ ຍັງຄົງຫລົງເຫລືອໄວ້ຢ່ກັບຄວາມຊົງຈາຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ
ກວ່າທີີ່ຈະລືບພາບລັກທີີ່ບໍໍ່ດີນັີ້ນໄປ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍປີພສ
ໍ ົມຄວນ.
7) ຖ້າເກີດຂໍບ
ໍ້ ກ
ົ ພ່ອງຈະເຫັນໄດ້ຊດ
ັ ເຈນ
ການບໍລິການເປັນສິີ່ງທີີ່ອ່ອນໄຫວຕໍກ
ໍ່ ັບການຮັບຮ້ ແລະ ຮ້ສຶກ ເມືີ່ອມີສິີ່ງໃດໜຶີ່ງບໍໍ່ສົມບນ ຫລືຂາດຕົກບົກພ່ອງ
ກໍຈະປະກົດໃຫ້ເຫັນໃນທັນທີທັນໃດ, ສະນັນ
ີ້ , ຜ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງລະມັດລະວັງ ແລະ ມີຄວາມຮອບຄອບໃຫ້ຫລາຍ.
8) ຕ້ອງການຄົນ ໃຫ້ເປັນສ່ວນສາຄັນໃນການສ້າງພາບລັກການບໍລກ
ິ ານທີດ
ີ່ ີ
ການບໍລິການຈະດີ ຫລື ບໍໍ່ດີ ໜ້ອຍຫລາຍຊ່າໃດແມ່ນຂຶີ້ນກັບຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ, ຖ້າໄດ້ພະນັກງານຜໃ້ ຫ້ບໍລິການທີີ່
ດີ ມີຈິດສານຶກໃນການໃຫ້ບໍລິການທີີ່ດ,ີ ມີທັດສະນະຄະຕິໃນການໃຫ້ບໍລິການດີ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ການອົບຮົມ ແລະ ມີຄວາມ
ຮັກອາຊີບໃນການໃຫ້ບໍລິການມາດີ ກໍໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການບໍລິການທີີ່ດີ. ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າໄດ້ພະນັກງານຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ິ
ການທີບ
ີ່ ດ
ໍໍ່ ີ ກໍເທົາັ່ ກັບວ່າ “ ຜິດພາດ ” ຕັງີ້ ແຕ່ຕນ
ົີ້ ແລ້ວ ຈະຄາດຫວັງໃຫ້ເກີດການບໍລິການທີີ່ດີ ຄົງເປັນໄປໄດ້ຍາກຫລາຍ.
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9) ພະນັກງານຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ ເປັນຕົວແປທີສ
ີ່ າຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ທາລາຍວຽກງານບໍລກ
ິ ານ
ການບໍລິການທີີ່ຜິດພາດ ຫລື ມີຂໍໍ້ບົກພ່ອງ ທີີ່ນາຄວາມເສຍຫາຍຫລວງຫລາຍມາສ່ອົງການຈັດຕັີ້ງ ສ່ວນຫລາຍ
ແມ່ນເກີດມາຈາກ “ຄົນ”. ອົງການຈັດຕັີ້ງຫລາຍບ່ອນກໍໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງວ່າໃຫ້ບໍລິການດີ ແຕ່ພປ
ໍ ່ຽນທີມງານທີີ່
ໃຫ້ບລ
ໍ ິການເກົັ່າໄປ ກໍມີສຽງສະທ້ອນມາວ່າ ການບໍລິການບໍໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫລື ໃຫ້ບໍລິການບໍໍ່ດີເໝືອນເດີມ ຫລື ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ເສຍຜມ
້ າຮັບບໍລິການໄປກໍໍ່ເປັນໄດ້. ສະນັນ
ີ້ , ການປັບປຸງປ່ຽນແປງ ທີມງານບໍລກ
ິ ານ ຕ້ອງໄດ້ວເິ ຄາະ ວິໄຈ ຂໍດ
ໍ້ ີ ຂໍໍ້

ເສຍ ຢ່າງຖີຖ
ີ່ ວ
້ ນ ເມືອ
ີ່ ປັບປຸງ ປ່ຽນແປງທີມງານແລ້ວ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານຂອງອົງການດີຂນ
ຶີ້ ກວ່າເດີມ.
(1) ການປະຕິບດ
ັ ຕົນໃນການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ: ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຕ້ອງດແລສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ເຂັີ້ມແຂງ ສົດຊືີ່ນ ດ້ວຍລັກສະນະທີີ່ຈບຈ້າວ
ຫ້າວຫັນ, ບໍໍ່ເຫງົານອນ, ໜ້າຕາສົດໃສ, ຫວີຜົມໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ, ການແຕ່ງຕົວກໍໍ່ໃຫ້ສຸພາບ, ຍີີ້ມ, ນົບ ຫລື ທັກທາຍ ທີີ່ເ
ໝາະສົມ, ກິລິຍາສຸພາບ ເປັນຄຸນສົມບັດຂັີ້ນພືີ້ນຖານ. ນອກຈາກນັີ້ນ ຕ້ອງວາງຕົວເປັນມິດ, ເປີດເຜີຍ, ຈິງໃຈ ຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ມາຮັບບໍລກ
ິ ານຢ່າງກະຕືລືລົີ້ນ ແລະ ສະແດງຄວາມເຕັມໃຈທີີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ.
ທາງດ້ານການເວົາີ້ ຈາ: ການເວົີ້າຈາຕ້ອງໃຊ້ຖ້ອຍຄາທີເີ່ ໝາະສົມ, ນໍໍ້ສຽງຊັດເຈນ, ເວົີ້າມີວັກ ມີຕອນ, ມີການ
ຕອບຮັບ ທີເີ່ ໝາະສົມ, ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ຖາມວ່າຈະໃຫ້ຊ່ວຍບໍລິການອັນໃດ, ເວົີ້າໃຫ້ໜ້ອຍ ແລະ ຟັງໃຫ້ຫລາຍ, ບໍໍ່
ເວົີ້າຕັດຄວາມ, ບໍໍ່ນີນທາ, ອາດຈະເວົີ້າທວນຄືນສິີ່ງຜມ
້ າຮັບບໍລິການເວົີ້ານັີ້ນຄືນ ເພືີ່ອທາຄວາມເຂົີ້າໃຈໃຫ້ຕົງກັນ, ເວົີ້າໃຫ້
ເກີດປະໂຫຍດຕໍຜ
ໍ່ ້ມາຮັບບໍລິການ, ບໍໍ່ເວົີ້າເກີນຄວາມເປັນຈິງ, ເວົີ້າເພືີ່ອຄວາມສະບາຍໃຈຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ແລະ ໃຊ້
ຖ້ອຍຄາທີີ່ເໝາະສົມ.
ທາງດ້ານຈິດໃຈ: ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈເບີກບານແຈ່ມໃສ, ຍີນດີທຈ
ີີ່ ະຕ້ອນຮັບ, ບໍໍ່ຮ້ສຶກອຶດອັດ ທີີ່ຈະຮັບ ຫລື ພົບ
ປະກັບຄົນແປກໜ້າ ທີີ່ບໍໍ່ຄຸ້ນເຄີຍມາກ່ອນ ແຕ່ພັດມາຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສິີ່ງນີີ້ ສິີ່ງນັີ້ນ, ບໍໍ່ເມີນເສີຍ ເຮັດໃຈລອຍ ຂາດສະ
ມາທິໃນການເຮັດວຽກ, ບໍຊ
ໍ່ ືມເສົີ້າ ຫລື ສະແດງລັກສະນະເບືີ່ອໜ່າຍຕໍຜ
ໍ່ ມ
້ າຮັບບໍລິການ.
(2) ສິງີ່ ທີຄ
ີ່ ວນຄານຶງໃນການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
ການໃຫ້ບໍລິການເປັນວຽກງານຫລໍແ
ໍ່ ຫລມ ແລະ ລະອຽດອ່ອນ ເຮັດໄດ້ດີ ຜົນຂອງມັນກໍໍ່ພຽງແຕ່ “ ສະເໝີ ” ແຕ່
ຖ້າຜິດພາດ ຫລື ບົກພ່ອງກໍໄດ້ຮັບຄາຕານິວິຈານ. ສະນັີ້ນ, ວຽກງານການບໍລິການ ຈິີ່ງເປັນວຽກທີີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສງ, ມີຈິດໃຈໜັກແໜ້ນ ແລະ ອົດທົນ. ຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານທີມ
ີ່ ຄ
ີີ່ ວາມຮັບຜິດຊອບ ເມືອ
ີ່ ເຮັດວຽກບໍລກ
ິ ານໄປແລ້ວ ເກີດຄວາມ

ບົກພ່ອງ ບາງຄົນພັດມີອາການເສຍອົກເສຍໃຈ ຈົນຮ້ອງໄຫ້ ແຕ່ກງົ ກັນຂ້າມ ຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານທີບ
ີ່ ມ
ໍໍ່ ຄ
ີ ວາມຮັບຜິດຊອບ ສ່ວນ
ຫລາຍມັກຖີມ
ີ້ ໂທດໃສ່ຜອ
້ ນ
ືີ່ ປັດຄວາມຜິດໄປໃຫ້ຜອ
້ ນ
ືີ່ ຫລື ຫາເຫດຜົນມາອ້າງ ໃຫ້ພນ
ົີ້ ຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ວິທກ
ີ ານໃຫ້ບໍລິການທີີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການ ແກ່ຜ້ມາຮັບບໍລິການເພິີ່ງພໍໃຈ ຈະຕ້ອງຮ້ຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົີ້າ ແລະ
ປະຕິບັດຕາມຄວາມຄາດຫວັງເທົັ່າທີີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ສິີ່ງເຫລົັ່ານີີ້ກບ
ໍໍ່ ໍໍ່ແມ່ນເລືີ່ອງທີີ່ຍາກ ແຕ່ກໍໍ່ບໍໍ່ແມ່ນເລືີ່ອງທີີ່ງ່າຍດາຍ ເພາະ
ການປະຕິບັດວຽກງານດ້ວຍ ວາຈາ, ຈິດໃຈ ຕໍຜ
ໍ່ ມ
້ າຮັບບໍລິການຕ່າງໆ ໃຫ້ເພິີ່ງພໍໃຈ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານແຕ່ລະປະເພດ, ແຕ່ລະລະດັບ ທຸກຄົນ ມັນຍ່ອມມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລາບາກ ແຕ່
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ເຮັດແນວໃດໃຫຳີ້ຜ້ມາຮັບບໍລິການສ່ວນໃຫຍ່ເພິີ່ງພໍໃຈ ແລະ ຍອມຮັບໄດ້ກໍຈະເປັນການດີ ໂດຍທີຕ
ີ່ ້ອງມຸ່ງໝັີ້ນປັບປຸງ
ແລະ ພັດທະນາການໃຫ້ບລ
ໍ ິການ ຢ່າງຕໍເໍ່ ນືີ່ອງ.
(3) ສິງີ່ ທີຄ
ີ່ ວນລະວັງໃນການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
(3.1) ບໍສ
ໍ່ ນ
ົ ໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ
ການໃຫ້ບໍລິການທຸກກໍລະນີຕ້ອງສະແດງໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການຮ້ວ່າ ເຂົາສາຄັນ ຈິີ່ງບໍໍ່ຕ້ອງສະແດງທ່າທີທີີ່ເມີນ
ເສີຍ ໂດຍບໍໍ່ສົນໃຈຕໍຜ
ໍ່ ມ
້ າຮັບບໍລິການ.
(3.2) ໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານບໍຄ
ໍ່ ວນໃຫ້ມຂ
ີ ບ
ໍໍ້ ກ
ົ ພ່ອງ
ເປັນສິີ່ງໜຶີ່ງທີີ່ຕ້ອງຢ້າເຕືອນສະເໝີວ່າ ການໃຫ້ບໍລິການຈະໃຫ້ມີຄວາມຂາດຕົກບົກພ່ອງບໍໍ່ໄດ້ ເພາະເມືີ່ອເກີດ
ຂຶີ້ນແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານບໍລິການດ້ານອືີ່ນໆ ທີີ່ເຮັດດີແລ້ວ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄປຕາມໆກັນ.
(3.3) ການບໍລກ
ິ ານທີຊ
ີ່ ກ
ັ ຊ້າ
ເປັນລັກສະນະການບໍລກ
ິ ານທີີ່ບໍໍ່ສົມຄວນເລີຍ ເພາະການບໍລິການທີີ່ຊັກຊ້າ, ບໍໍ່ກົງກັບເວລາ ຈະສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
(3.4) ໃຊ້ທາ່ ທີ ແລະ ເວົາີ້ ຈາ ບໍເໍ່ ໝາະສົມ
ການໃຫ້ບໍລິການສາມາດຮ້ສຶກໄດ້ຈາກກິລິຍາທ່າທາງ, ການໃຊ້ຄາເວົີ້າ ແລະ ນ້າສຽງ ຂອງຜ້ໃຫ້ບໍລິການອາດບໍໍ່
ໄດ້ຕັີ້ງໃຈສະແດງກິລິຍາຕໍຜ
ໍ່ ມ
້ າຮັບບໍລິການໃນທ່າທີ ທີີ່ບດ
ໍໍ່ ີ ແຕ່ອາດຈະຢ່ໃນສະພາບທີີ່ອາລົມມຸດມັດ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດ
ຄວບຄຸມຕົນເອງ ຈິີ່ງສະແດງອອກດ້ວຍທ່າທີ ຫລື ຖ້ອຍຄາ ທີເີ່ ຮັດໃຫ້ຜ້ມາຮັບບໍລິການເສຍຄວາມຮ້ສຶກໄດ້.
(3.5) ເຮັດໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານຜິດຫວັງ
ການບໍລິການທີີ່ເຮັດໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການຜິດຫວັງ ອາດເກີດຂຶີ້ນໄດ້ໃນຫລາຍກໍລະນີ ນັບແຕ່ການຕຳີ້ອນຮັບ ທີີ່
ຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ການເວົີ້າຈາທາງໂທລະສັບທີີ່ບໍໍ່ເໝາະສົມ, ການໃຫ້ບໍລິການທີີ່ບໍໍ່ເຕັມໃຈ, ບໍໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈ
ໃສ່ຕກ
ໍໍ່ ານບໍລິການ, ການບໍລິການທີີ່ຜິດພາດ ກໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜມ
້ າຮັບບໍລິການ.
ດັັ່ງນັີ້ນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ ມີສ່ວນສາຄັນທີຈ
ີ່ ະຊ່ວຍພັດທະນາພະນັກງານຜ້ໃຫ້ບໍລິການ ເພາະອົງການຈັດຕັີ້ງຖືເປັນ
ແກນຫລັກໃນການການົດແນວທາງການໃຫ້ບໍລິການ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈ ຕໍຜ
ໍ່ ມ
້ າຮັບບໍລິການ ແລະ ເຕັກ
ນິກການພັດທະນາລະບົບວຽກງານຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງໃຫ້ເກີດຄວາມສະດວກ ວ່ອງໄວ ຕໍຜ
ໍ່ ້ມາຮັບບໍລິການ ໂດຍສະແດງ
ອອກດັັ່ງນີ:ີ້
- ຈັດລະບົບການເຮັດວຽກໃຫ້ເກີດຄວາມຄ່ອງຕົວ: ອົງການຈັດຕັີ້ງ ຄວນປັບຫລຸດຂັີ້ນຕອນທີມ
ີ່ ັນຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້
ມັນງ່າຍຂຶີ້ນ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.
- ຈັດລາດັບຂັີ້ນຕອນ ຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງ: ຄວນຈັດລາດັບ ແລະ ຂັີ້ນຕອນຂອງການໃຫ້
ບໍລິການຕ່າງໆໃຫ້ງ່າຍດາຍບໍໍ່ສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ເພືີ່ອໃຫ້ສະດວກແກ່ຜມ
້ າຮັບບໍລິການສາມາດດາເນີນຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆ ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍໍ່ສັບສົນ.
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- ຊອກຮ້ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຕ່າງໆ ຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ຕຮ
້ ັບຄວາມຄິດເຫັນ,
ເຮັດການວິໄຈຜ່ານແບບສອບຖາມ, ຮັບຟັງຫາງສຽງຕານິຕິຕຽນ ແລະ ຄາຊົມເຊີຍຕ່າງໆ ເພືີ່ອນາມາເປັນແນວທາງໃນ
ການປັບປຸງວຽກງານບໍລິການຄັີ້ງຕໍໄໍ່ ປ.
- ຝກອົບຮົມພະນັກງານໃຫ້ບໍລກ
ິ ານ ໃຫ້ມີທັກສະ ສີມືໃນການບໍລິການທີີ່ດີ ເພືີ່ອນາໄປປັບໃຊ້ກັບໜ້າວຽກທີີ່
ຕົນເອງກາລັງປະຕິບັດຢ່ໃຫ້ເກີດຜົນ.
ພືດຕິກາໃນການໃຫ້ບໍລິການ ຖືວ່າເປັນໜ້າທີີ່ໜຶີ່ງຂອງບຸກຄະລາກອນທີີ່ປະຕິບັດວຽກງານໃນດ້ານການສະໜັບ
ສະໜນ ເພາະວ່າຕ້ອງໄດ້ປະສານງານ ແລະ ຕິດຕໍກ
ໍ່ ັບກັບບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກອົງການຈັດຕັີ້ງ. ໃນນາມຜ້ປະຕິ
ບັດວຽກງານບໍລິຫານທົັ່ວໄປ ເຊິີ່ງໜ້າທີີ່ທີີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ຈິີ່ງພົວພັນກັບການບໍລິການ ລວມທັງການໃຫ້ບໍລກ
ິ ານ
ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ການບໍລິການຖືໄດ້ວ່າເປັນສ່ວນສາຄັນ ທີວ
ີ່ ່າ ຈະໃຫ້ບໍລິການແບບໃດ ເພືີ່ອໃຫ້ຜ້ມາຮັບ
ບໍລິການ ມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍກ
ໍ່ ານໃຫ້ບໍລິການຂອງອົງການນັນ
ີ້ ໆ.
ການບໍລິການເມືີ່ອມີການພົວພັນລະຫວ່າງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜມ
້ າຮັບບໍລິການແລ້ວ ແນ່ນອນຈະເກີດຄວາມ
ເພິີ່ງພໍໃຈ ຫລື ບໍພ
ໍ່ ໃໍ ຈ ຈິີ່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມສາພັນທີີ່ເປັນການບໍລິການ ຫລັງການໃຫ້ບໍລິການ ເພືີ່ອເນັີ້ນຫາ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານເປັນຫລັກ ແລະ ຕ້ອງຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການນັີ້ນ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ເປົື້າໝາຍ
ຂອງການບໍລິການທີີ່ດີ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມສາຄັນກັບຄຸນຄ່າຂອງການພົວພັນ(ການຮັກສານ້າໃຈ) ຫລາຍກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີີ່
ເກີດຂຶີ້ນ. ພ້ອມນັີ້ນ, ຍັງໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ສອບຖາມບັນຫາຕ່າງໆ ເພືີ່ອເປັນຂໍໍ້ມນໃນການປະເມີນ ສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈກັບ
ຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ເພືີ່ອໃຫ້ບລ
ໍ ິການກົງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົີ້າ ໃຫ້ກັບມາໃຊ້ບໍລິການໃນຄັີ້ງຕໍໄໍ່ ປ. ສາລັບພະນັກ
ງານລັດ ໃນຖານະຜ້ຮັບເງິນເດືອນ ຈາກເງິນພາສີຂອງປະຊາຊົນ ຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ບໍລິການແກ່ປະຊາຊົນ ທຸກເພດ
ໄວ ແລະ ຊັີ້ນຄົນ ຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ວ່ອງໄວ.
3.6. ການເພີມ
ີ່ ປະສິດທິພາບໃນການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
ການບໍລິການທີີ່ມີປະສິດທິພາບຄວນກາເນັີ້ນຫລັກການ 10 S ດັັ່ງນີ:ີ້
1) S- Smooth ໝາຍເຖິງອາລົມຂອງຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ: ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການທີີ່ດີຄວນມີອາລົມໝັີ້ນຄົງ, ສະໝ່າສະເໝີ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜມ
້ າຮັບບໍລິການຈະສະແດງອາລົມເສຍໃສ່ ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຄວນພະຍາຍາມອົດໃຈຕົນເອງ ບໍໍ່ສະແດງອາລົມທີີ່
ບໍໍ່ດີ ຕອບໂຕ້ກັບໄປ.
2) S- Smile ໝາຍເຖິງການບໍລກ
ິ ານດ້ວຍຮອຍຍີມ
ີ້ : ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການທີມ
ີ່ ີໃບໜ້າຍີີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ເມືີ່ອມີຜມ
້ າ
ຕິດຕໍຮ
ໍ່ ັບການບໍລິການ ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜມ
້ າຮັບບໍລິການ.
3) S- Speak ໝາຍເຖິງການເວົາີ້ ຈາ: ການເວົີ້າຈາທີດ
ີ່ ີ, ນ້າສຽງການເວົີ້າມ່ວນ, ມີສາມາຄາລາວະ ເພາະການບໍ
ລິການຈະຕ້ອງພົບກັບບຸກຄົນທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫລາກຫລາຍ ບາງຄັີ້ງຜ້ມາຮັບບໍລິການເປັນບຸກຄົນເຈົີ້າອາລົມ, ເວົີ້າຈາ
ບໍໍ່ສຸພາບ ຫລື ບໍໍ່ມີກິລິຍາມາລະຍາດ, ເວົີ້າຈາບໍໍ່ເປັນຕາຟັງ ແຕ່ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຈາເປັນຈະຕ້ອງໃຈເຢັນ ເວົີ້າຈາໃຫ້ມ່ວນ ແລະ
ເປັນຕາຟັງ.
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4) S- Small ໝາຍເຖິງຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕົນດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມ ຖ່ອມຕົນ: ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການບໍຄວນ
ອວດອ້າງຕົວເອງເປັນໃຫຍ່ ຫລື ຜມ
້ ີຍົດຖານະຕາແໜ່ງ ໜ້າທີີ່ວຽກງານທີດ
ີ່ ີກວ່າ, ມີຄວາມຮ້ຫລາຍກວ່າ ຜມ
້ າຮັບບໍລິ
ການ ແຕ່ຄວນສະແດງຕົວເອງ ດ້ວຍຄວາມຍີນດີ ແລະ ເຕັມໃຈ ທີີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ທຸກເວລາ.
5) S- Smart ໝາຍເຖິງ ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການທີີ່ມີບຸກຄະລິກພາບທີີ່ດີ, ສະຫງ່າງາມ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ໃຫ້ຜ້
ມາຮັບບໍລິການຕັີ້ງແຕ່ຫົວທີ.
6) S- Special ໝາຍເຖິງ ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄວາມສາຄັນກັບຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ໂດຍເຫັນວ່າຜມ
້ າຮັບບໍລິການ
ເປັນບຸກຄົນພິເສດ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຜ້ມາຮັບບໍລິການ ມີຄວາມຮ້ສຶກວ່າ ເປັນບຸກຄົນພິເສດ.
7) S- Spirit ໝາຍເຖິງ ຜໃ້ ຫ້ການບໍລິການຕ້ອງຍອມຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການ, ຍອມເປັນ
ຜຮ
້ ັບຟັງທີີ່ດີ.
8) S- Speed ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ການບໍລິການດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ: ການໃຫ້ບໍລິການທີວ
ີ່ ່ອງໄວ ຈະເຮັດໃຫ້
ປະຢັດເວລາ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜໃ້ ຫ້ການບໍລິການ ສາມາດບໍລິການໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການຜອ
້ ືີ່ນໆ ເປັນຈານວນ
ຫລາຍ ແລະ ສິີ່ງສາຄັນ ຜມ
້ າຮັບບໍລິການກໍບ
ໍ່ ໍເສຍເວລາ ມາລໍຖ້າຮັບການບໍລິການອີກດ້ວຍ.
9) S- Super ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ບໍລິການທີີ່ຫລາຍກວ່າ: ຫລາຍກວ່າໃນທີີ່ນີີ້ ໝາຍເຖິງການໃຫ້ບໍລິການທີີ່
ຫລາຍກວ່າ ດີກວ່າ ທີີ່ຜ້ມາຮັບບໍລກ
ິ ານຄາດຫວັງ ຫລື ຄາດຄິດ.
10) S- Save ໝາຍເຖິງ ການປະຢັດເວລາ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງໜ່ວຍງານ ເພາະ
ວ່າໃນການໃຫ້ບໍລິການ ບາງຄັີ້ງຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນພາຍໃນ ເປັນຕົີ້ນ: ເອກະສານ, ກອບປີເື້ ອກະສານ ໃຫ້ຜ້
ມາຮັບບໍລິການ ດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ຖືກຕາມຂັີ້ນຕອນພຽງຄັີ້ງດຽວ ຈະຊ່ວຍປະຢັດ ເວລາ ແລະ ວັດຖຸອຸປະ
ກອນ ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງດ້ວຍ.
ສະນັີ້ນ, ເພືີ່ອຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງການບໍລິການ ແຕ່ລະພາກສ່ວນຈິີ່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງມີການຮ່ວມ
ມືກັນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການບໍລິການບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍ ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ຜຮ
້ ັບບໍລິການມີຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງກໍຈະຢ່ລອດຕໍໍ່ໄປ ( ຍຸດທະສາດ ຊະນະ - ຊະນະ Win-Win
Strategy )

4 ມະນຸດສາພັນໃນການເຮັດວຽກ
4.1 ຄວາມສາຄັນຂອງມະນຸດສາພັນ
ມະນຸດສາພັນຳ ມີຄວາມສາຄັນເພາະວ່າມັນສາມາດສ້າງຄວາມສະຫງົບໃຫ້ກັບສັງຄົມ, ເປັນເຄືີ່ອງມືເຮັດໃຫ້ມະ
ນຸດປະສົບຜົນສາເລັດຳ ເຖິງວ່າຄົນຜ້ໜຶີ່ງຈະມີຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກຂາດຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບ
ຄົນຳ ແລະຳ ບໍໍ່ມີມະນຸດສາພັນແລ້ວກໍບໍໍ່ສາມາດຈງໃຈຳ ຫຼືຳ ສ້າງຄວາມນິຍົມສັດທາໃຫ້ເກິດຂຶີ້ນໃນບັນດາພະນັກງານ,ຳ ໝ່
ເພືີ່ອນ,ຳວຽກງານຂອງເຂົາກໍຈະບໍໍ່ປະສົບຜົນສາເລັດ,ຳປັດຈຸບັນນີີ້ ວິທະຍາສາດທຸກຂະແໜງຳລ້ວນແຕ່ນາໃຊ້ມະນຸດສາພັນ
ເຂົີ້າໄປຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງຕົນ.
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ມະນຸດສາພັນມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍຢ່າງ ເຊິີ່ງສະແດງອອກດັັ່ງນີີ້:
-ຳເພືີ່ອໃຫ້ເຂົີ້າໃຈເຖິງທາມະຊາດ,ຳຄວາມຕ້ອງການ,ຳຄວາມແຕກຕ່າງຳນັບທັງລັກສະນະຂອງບຸກຄົນ,ຳຮ້ວິທີເອົາ
ຊະນະໃຈຄົນ,ຳປຸກລະດົມໃຫ້ເຂົາເຈົີ້າມາຮ່ວມວຽກງານດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ;
-ຳສ້າງຄວາມສ າພັນອັນດີຳລະຫວ່າງບຸກຄົນໃຫ້ຢ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກຳແລະຳເຮັດວຽກຮ່ວມກັນດ້ວຍດີຳ
ສະກັດກັີ້ນການຂັດແຍ້ງດ້ວຍສັນຕິວິທ;ີ
-ຳເປັນປະໂຫຍດສາລັບນັກບໍລິຫານໃນການນາໃຊ້ມະນຸດສາພັນເພືີ່ອຄວາມສາເລັດຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງ;
-ຳຊ່ວຍພັດທະນາອົງການຈັດຕັີ້ງຳແລະຳບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເຮັດວຽກສ່ວນຕົວຳແລະຳສ່ວນລວມຢ່າງມີປະສິດ
ທິພາບ, ຜົນງານບັນລຸເປົື້າໝາຍທຸກຄົນເພິີ່ງພໍໃຈ;
-ຳເປັນການຕິດຕໍໍ່ສືີ່ສານໃຫ້ບຸກຄົນອືີ່ນຍອມຮັບຳເຂົີ້າໃຈການເຮັດວຽກງານຕະຫຼອດຮອດ ການຮັບຟັງຄວາມຄິດ
ຄວາມເຫັນຈາກບຸກຄົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຳເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ກິດຈະການຕ່າງໆປະສົບຜົນສາເລັດ.

ໂຄງສ້າງມະນຸດສາພັນ
ມະນຸດສາພັນ

ສຶກສາຕົນຳແລະຳປັບປຸປງຸຕນ
ົ ເອງ

ສຶກສາ-ເຂົີ້າໃຈຳແລະຳຍອມຮັບຜອ
້ ນ
ືີ່

ສຶກສາ-ເຂົີ້າໃຈຳສິງີ່ ແວດລ້ອມ

ປັບຕົນເອງໃຫ້ເຂົີ້າກັບຜອ
້ ນ
ືີ່ ຳແລະຳສິງີ່ ແວດລ້ອມ

ແລກປ່ຽນຜົນປະໂຫຍດຳຳເຊິງີ່ ກັນຳແລະຳກັນ

ຕົນເອງມີຄວາມສຸກ

ຜອ
້ ນ
ືີ່ ມີຄວາມສຸກ

ສັງຄົມມີຄວາມສຸກ

4.2ຳຄວາມຈາເປັນທີີ່ຕ້ອງໃຊ້ມະນຸດສາພັນ
ມະນຸດສາພັນ ນອກຈາກຕ້ອງໄດ້ນ າໃຊ້ໃນຊີວິດສ່ວນຕົວແລ້ວຳກໍໍ່ຍັງ ນາໃຊ້ໃນສັງຄົມຂອງໝ່ເພືີ່ອນຳເຊິີ່ງເປັນ
ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມສາພັນແບບບໍໍ່ເປັນທາງການຳແລະຳເປັນທາງການຳສາມາດນາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການພົວພັນວຽກງານໃນສ າ
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ນັກງານອົງການຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງເຊັັ່ນ:ຳການບໍລິການທາງພາກລັດ,ຳເອກະຊົນຳແລະຳອົ ງການທຸລະກິດຳຫຼືຳອົງການ
ຈັດຕັີ້ງອືີ່ນໆທີີ່ມີຫລາຍຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຳເພືີ່ອສິດຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມກໍຄືສ່ວນຕົວ ,ຳຜ້ບໍລິຫານຍ່ອມຮ້ດີວ່າຳ
ມະນຸດເປັນປັດໄຈສ າຄັນອັນ ດັບທາອິດທີີ່ສົັ່ງຜົນ ຕໍໍ່ຄວາມສ າເລັດຂອງວຽກງານທີີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຳໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການສ້າງຄວາມສາພັນກັບພະນັກງານໃນອົງການຈັດຕັີ້ງ.ຳນອກຈາກນີີ້,ຳມະນຸດສາພັນຍັງສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ
ໂດຍສັງລວມ ດັັ່ງນີ:ີ້
-ຳມະນຸດສາພັນຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດບໍໍ່ຮ້ໂດດດ່ຽວ:ຳເພາະທ າມະຊາດຂອງມະນຸດສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດຄວາມເຫງົາ ໂດດດ່ຽວເມືີ່ອຢ່ຄົນດຽວຳແລະຳບໍໍ່ອາດອົດທົນຕໍໍ່ຄວາມເຫງົາໄດ້ດົນນານຳເພາະສະນັີ້ນຳມະນຸດຈຶີ່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງສ້າງ
ຄວາມສາພັນກັບຜ້ອືີ່ນ.
-ຳມະນຸດສາພັນເຮັດໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຳແລະຳປະສົບຜົນສາເລັດ :ຳເພາະການເຮັດສິີ່ງໃດກໍໍ່ຕາມ
ໃຜໆກໍມີຄວາມຕ້ອງການຢາກປະສົບຜົນສາເລັດຳແລະຳສາມາດນາເອົ າຄວາມສຸກມາໃຫ້ຕົວເອງ,ຳການສ້າງມະນຸດສາພັນ
ເປັນການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງມະນຸດດ້ວຍກັນຳເພືີ່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮັກແພງ,ຳເຊືີ່ອຖື,ຳສັດທາຳແລະຳນາໄປສ່ການຮ່ວມມື
ທີີ່ດີໃນການເຮັດວຽກ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສາເລັດ.ຳສະນັີ້ນ,ຳມະນຸດສາພັນຈຶີ່ງມີຄວາມສາຄັນຕໍໍ່ການດາເນີນຊີວິດ
ຂອງມະນຸດທຸກຄົນ.
-ຳມະນຸດສາພັນເຮັດໃຫ້ມະນຸດມີຄວາມໝັີ້ນຄົງປອດໄພ:ຳມະນຸດມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມໝັີ້ນຄົງປອດໄພທາງ
ດ້ານຮ່າງກາຍຳແລະຳຈິດໃຈເປັນພືີ້ນຖານສາຄັນ,ຳມະນຸດສາພັນຈະຊ່ວຍສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດັັ່ງກ່າວຳເພາະວ່າຳການ
ມີມະນຸດສາພັນທີີ່ດີຕໍໍ່ກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຊ່ວຍເຫຼືອ,ຳປົກປ້ອງ-ຄຸ້ມຄອງຳເຊິີ່ງກັນຳແລະຳກັນ.
-ຳມະນຸດສາພັນຳຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຳແລະຳການຍອມຮັບ:ຳເມືີ່ອມະນຸດຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອືີ່ນຮັກຳ
ແລະຳຍອມຮັບໃນຕົນເອງຳເຂົາຈະສ້າງຄວາມສາພັນໂດຍການໃຫ້ຄວາມຮັກຳແລະຳຍອມຮັບຜ້ອືີ່ນກ່ອນ.
-ຳມະນຸດສາພັນສາມາດເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ລຸຈຸດປະສົງຳແລະຳເປົື້າໝາຍໄດ້ຳເພາະຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງມະນຸດສາພັນກໍໍ່ຄືເຮັດ
ໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມສຸກຳຜ້ອືີ່ນມີຄວາມສຸກຳແລະຳສັງຄົມມີປະສິດທິພາບ.
ສະນັີ້ນ,ຳການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນຂອງມະນຸດໃນສັງຄົມໃຫ້ຍອມຮັບວ່າຳມະນຸດທຸກຄົນມີຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເປັນຄົນ
ເທົັ່າກັນ,ຳມະນຸດມີຄວາມສາມາດສະເພາະຕົວຳທຸກຄົນຢາກໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ-ນັບຖື,ຳຍ້ອງຍໍ,ຳສັນລະເສີນຳແລະຳບໍໍ່ປາດ
ຖະໜາຈະໄດ້ຮັບການດຖຸກ,ຳຢຽບຫຍາມຳຫຼື ປະຕິບັດຕໍໍ່ກັນທີີ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຳແລະຳບໍໍ່ເໝາະສົມ,ຳບໍໍ່ວ່າຄົນໆນັີ້ນຈະເປັນໃຜ,ຳ
ມີຖານະແນວໃດຳເພາະສະນັີ້ນ,ຳໃນການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນຳຫຼືຳເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜ້ອືີ່ນຳຄົນເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບຳໃຫ້ກຽດຳ
ແລະຳຍົກຍ້ອງເພືີ່ອນຮ່ວມງານດ້ວຍກັນເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ເກີດກາລັງໃຈ,ຳຖ້າບຸກຄົນຍອມຮັບຄວາມເທົັ່າທຽມກັນໄດ້ມະນຸດ
ສາພັນກໍໍ່ຈະເກີດຂຶີ້ນ.
4.3ຳຫລັກການຳມະນຸດສາພັນຳບໍລິການດ້ວຍຫົວໃຈ
ຫລັກການໃນການສ້າງມະນຸດສາພັນຳແມ່ນວິທີການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນເພືີ່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ເກີດຂຶີ້ນກັບຄົນ
ທົັ່ວໄປໃນສັງຄົມ,ຳເຊິີ່ງມີຫລັກການປະຕິບັດ ດັັ່ງນີີ້:
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1) ຫຼັກການຳ3ຳຍໍ
(1) ຍິມ
ີ້ ແຍ້ມ: ຜທ
້ ີີ່ມີມະນຸດສາພັນດີ ຄວນເປັນຄົນຍິີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໄສ, ຮ້ຈັກທັກທາຍເພືີ່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຫົວ
ໜ້າດ້ວຍຮອຍຍິີ້ມ ພ້ອມກ່າວຄາວ່າ “ສະບາຍດີ”, ຍໍມືນົບຕາມກາລະໂອກາດທີີ່ເໝາະສົມ. ດັັ່ງຄາເວົີ້າທີີ່ວ່າ: “ອາລົມທີສ
ີ່ ດ
ົ
ຊືນ
ີ່ -ແຈ່ມໄສ ປຽບເໝືອນເຄຶອ
ີ່ ງນຸງ່ ຮົມ
ັ່ ທີດ
ີ່ ທ
ີ ສ
ີີ່ ດ
ຸ ທີທ
ີ່ າ່ ນຄວນໃສ່ໃນເວລາເຂົາີ້ ສັງຄົມ”. ພ້ອມນີີ້, ການຍີີ້ມຍັງມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ
ຢ່າງ ຄື:ຳ
- ຍິມ
ີ້ :ຳບໍຕ
ໍ່ ້ອງລົງທຶນຳຜຮ
້ ັບກໍໄດ້ກາໄລຳຜ້ໃຫ້ກໍບໍຂາດທຶນ;
- ຍິມ
ີ້ :ຳພຽງໜ້ອຍດຽວແຕ່ຈະຝັງໄວ້ໃນໃຈຂອງຜຮ
້ ັບບໍລິການຕະຫຼອດການ;
- ຍິມ
ີ້ :ຳບໍມ
ໍ່ ີຄົນຮັັ່ງ ແຕ່ບໍໍ່ມີຄົນໃດບໍໍ່ຢາກໄດ້;
- ຍິີ້ມ:ຳຈະເຮຳັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມຢ່ເຢັນເປັນສຸກ,ຳໄມຕຣີຈິດທາງທຸລະກິດສະໜິດແໜ້ນຳແລະຳເປັນສັນຍານ
ແຫ່ງມິດຕະພາບ.
- ຍິີ້ມ:ຳເຮັດໃຫ້ຄົນທີີ່ເມືີ່ອຍ ມີຄວາມຊືີ່ນໃຈ,ຳເປັນ ແສງສະຫວ່າງຂອງຄົນໝົດຫວັງ,ຳເປັນແສງຕາເວັນຂອງ
ຄົນງ່ວມເຫງົາຳແລະຳເປັນຢາວິເສດຂອງຄົນໂສກເສົີ້າ.
(2) ຍົກຍໍ:ຳ ຜທ
້ ີີ່ຕ້ອງການສ້າງມະນຸດສາພັນຳ ຕ້ອງເປັນຜທ
້ ີີ່ຮ້ຈັກກະຕຸກຊຸກຍຜ
້ ້ອືີ່ນໃຫ້ເກີດມີກາລັງໃຈ,ຳ ມີແນວ
ຄິດຢາກພັດທະນາໂຕເອງຳແລະຳພັດທະນາວຽກງານ.
(3) ຍົກຍ້ອງ:ຳຜທ
້ ີີ່ຕ້ອງການສ້າງມະນຸດສາພັນຄວນເປັນຜທ
້ ຮ
ີີ່ ້ຈັກສະແດງຄວາມຊືີ່ນຊົມດີໃຈ,ຳຍິນດີກັບຜົນງານ
ຂອງໝເ່ ພືີ່ອນຳແລະຳຜອ
້ ືີ່ນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຳແລະ ກ່າວຄາຍົກຍ້ອງຊົມເຊີຍຜອ
້ ືີ່ນດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ.
2) ຫລັກການມະນຸດສາພັນທາງສັງຄົມ
ການທານ:ຳຳໝາຍເຖິງການເອືີ້ອເຟື້ອ-ເພືີ່ອແຜ່,ຳການມີນ້າໃຈໃນທຸກໂອກາດເທົັ່າທີີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້. ການໃຫ້
ທານທາງດ້ານມະນຸດສາພັນນີແ
ີ້ ມ່ນການໃຫ້ຄາແນະນາ, ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, ວັດຖຸສິີ່ງຂອງ,
ເຫືີ່ອແຮງ ແລະ ສະແດງຄວາມມີນ້າໃຈ ຕໍເໍ່ ພືີ່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນໃນສັງຄົມ;
- ປີຍະວາຈາ:ຳໝາຍເຖິງການເລືອກໃຊ້ຄາເວົີ້າທີີ່ບໍໍ່ເປັນຜິດເປັນໄພຕໍຜ
ໍ່ ອ
້ ືີ່ນ ແລະ ເມືີ່ອຜອ
້ ືີ່ນຂໍຄາປຶກສາກໍໍ່ຄວນ
ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ແນະນາດ້ວຍນ້າສຽງທີີ່ສຸພາບ-ມ່ວນຫ, ມີຄວາມເປັນມິດ ແລະ ຊືີ່ສັດ;
- ອັດຕະຈາລີຍາ: ແມ່ນການທາຕົນເອງໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງທີີ່ດີແກ່ຜອ
້ ືີ່ນ; ການປະພຶດທຸກຢ່າງຄວນເປັນສິີ່ງທີີ່
ດີ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ຜອ
້ ືີ່ນເກີດຄວາມເຄົາລົບ-ນັບຖື ແລະ ສັດທາ.
- ສາມະນິດຕະ:

ໝາຍເຖິງການປະຕິບັດຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນສະເໝີຕົີ້ນສະເໝີປາຍເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ຜອ
້ ືີ່ນເກີດ

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນຕົວເຮົາ.
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3) ຫລັກການຂົງຈືີ້
- ປິດຫ:ຳໝາຍເຖິງການຫຼີກລ້ຽງຳຫຼືຳເຮັດຫບໍໍ່ໄດ້ຍິນໃນສິີ່ງທີີ່ບໍໍ່ດີຳແລະຳບໍໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍຕ
ໍ່ ົນເອງຳແລະຳຜ້ອືີ່ນ.
- ປິດ ຕາ:ຳໝາຍເຖິງ ການຫຼີກ ລ້ຽ ງບໍ ໍ່ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ເລືີ່ອງຕ່ າງໆທີ ີ່ ນ າຜົ ນເສຍຫາຍມາສ ່ ຕົ ນເອງ,ຳໝ ່ ເ ພືີ່ອນຳແລະຳ
ຄອບຄົວ.
- ປິດປາກ:ຳໝາຍເຖິງການຫຼີກລ້ຽງບໍໍ່ໃຫ້ເວົີ້າໃນສິີ່ງທີີ່ບໍໍ່ຄວນເວົີ້າ ເພາະການເວົີ້າຫຼາຍຈົນເກຳີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຜ້
ອືີ່ນເກີດຄວາມລາຄານຳແລະຳບໍໍ່ຢາກຟັງໃນສິີ່ງທີເີ່ ຮົາເວົີ້າ.ຳດັັ່ງຄາເວົີ້າທີີ່ວ່າ:ຳ“ຄິດສະເໝີໃນສິງີ່ ທີຈ
ີ່ ະເວົາີ້ ຳແຕ່ຢ່າເວົີ້າທຸກຢ່າງ
ທີີ່ຄິດ”.
4) ຫລັກການປັບປຸງຕົນເອງເພືີ່ອໃຫຳີ້ເກີດສັດທາ
ການປະຕິບັດຕົນເອງເພືີ່ອໃຫ້ຜ ້ອືີ່ນເກີດຄວາມສັດທາໃນຕົວເຮົາຳກໍແມ່ນອົງປະກອບໜຶີ່ງຂອງການສ້ າງ
ມະນຸດສາພັນເຊັັ່ນວ່າ:
- ຄວນມີຄວາມອົດທົນຳແລະຳຮັກສາອາລົມໄດ້;
- ຄວນສົັ່ງເສີມຍົກຍ້ອງຳແລະຳຫວັງດີຕຜ
ໍໍ່ ້ອືີ່ນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ;
- ຄວນຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຜ້ອືີ່ນຳຫຼືຳເພືີ່ອນຮ່ວມງານຳເພຶີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານສາເລັດ;
- ພະຍາຍາມວິຈານຜົນງານຂອງຜ້ອືີ່ນຢ່າງຍຸຕທ
ິ າ;
- ຄວນເປັນຜ້ຟັງທີີ່ດີ,ຳເວົີ້ານິີ້ມນວນ-ມ່ວນຫຳແລະຳຈະແຈ້ງ.
5) ຫຼັກການສ້າງມະນຸດສາພັນໄລຍະສັີ້ນ
ຫຼັກການນີີ້ຳສ່ວນໃຫຍ່ຈະເນັີ້ນກ່ຽວກັບເລືີ່ອງການໃຊ້ຄາເວົີ້າໃນການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັບຜ້ອືີ່ນ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ການຮ່ວມມືທີີ່ດີຳ ແລະຳກໍໍ່ໃຫ້ເກີດການສ້າງມະນຸດສາພັນ, ຳເຊິີ່ງມີການນາໃຊ້ ດັັ່ງນີີ້:
- 6ຳຄາທີີ່ສາຄັນທີີ່ສຸດ:ຳຂ້ອຍຍອມຮັບໄດ້ເຮັດຜິດ;
- 5ຳຄາທີີ່ສາຄັນທີີ່ສຸດ:ຳເຈົີ້າເຮັດມາດີແລຳີ້ວ;
- 4ຳຄາທີີ່ສາຄັນທີີ່ສຸດ:ຳເຈົີ້າຄິດແນວໃດ;
- 3ຳຄາທີີ່ສາຄັນທີີ່ສຸດ:ຳຕາມສະບາຍ;
- 2ຳຄາທີີ່ສາຄັນທີີ່ສຸດ:ຳຂອບໃຈ;
- 1ຳຄາທີີ່ສາຄັນທີີ່ສຸດ:ຳເຮົາ;
- ຄາທີີ່ສາຄັນໜ້ອຍທີີ່ສຸດ:ຳຂ້ອຍ.
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6) ຫລັກການເອົາຊະນະໃຈຄົນ
ໃນການດາລົງຊີວິດຮ່ວມກັບຜອ
້ ືີ່ນຳເຮົາເອງກໍໍ່ຄວນປັບຕົນເອງເພືຳີ່ອໃຫ້ຢ່ຮ່ວມກັບຜອ
້ ືີ່ນໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ.ຳສະ
ນັີ້ນ,ຳຈຶີ່ງມີຂໍໍ້ແນະນາໃນການເອົາຊະນະໃຈຄົນ ດັັ່ງນີີ້:
- ຕ້ອງຮ້ຈັກເປັນຜ້ໃຫ້ຳກ່ອນທີີ່ຈະເປັນຜ້ຮັບ;
- ຕ້ອງຮ້ຈັກເປັນຜ້ຟັງຳຫລາຍກ່ວາຜ້ເວົີ້າ;
- ຕ້ອງເປັນຜ້ໃຫ້ຄາແນະນາຳບໍໍ່ແມ່ນເປັນຜ້ຕານິ;
- ຕ້ອງເປັນຜ້ໃຫ້ຄາປຶກສາຳບໍໍ່ແມ່ນເປັນຜ້ຊໍໍ້າເຕີມ;
- ຕ້ອງສະແດງຄວາມຮັກຕໍຜ
ໍ່ ້ອືີ່ນກ່ອນຳກ່ອນຈະໃຫ້ຜີ້ອືີ່ນມາຮັກຕົນ;
- ຕ້ອງຮ້ຈັກຊ່ວຍເຫຼືອຜ້ອືີ່ນຳໂດຍບໍໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ;
- ຕ້ອງເປັນຄົນໃຊ້ເຫດຜົນຳຫຼາຍກ່ວາໃຊ້ອາລົມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ;
- ຕ້ອງຮ້ຈັກຂໍໂທດຳເມືີ່ອຮ້ວ່າຕົນເອງເຮັດຜິດ;
- ຕ້ອງຮ້ຈັກໃຫ້ຄາຍ້ອງຍໍຜ້ອືີ່ນຳໃນເມືີ່ອເຂົາຄວນໄດ້ຮັບຄາຍ້ອງຍໍ;
- ຕ້ອງຮ້ຈັກໃຫ້ກຽດຳແລະຳເກງໃຈຜ້ອືີ່ນ.
7) ການສ້າງມະນຸດສາພັນຕາມຫລັກການຮ້ຈັກຳແລະຳເຂົີ້າໃຈຕົນເອງ
- ສຶກສາຕົນເອງວ່າເປັນຄົນແນວໃດ,ຳ ຕ້ອງການຫຍັງ,ຳ ມີບຸກຄະລິກແນວໃດ,ຳ ມີສະຖານະພາບເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມແນວໃດ,ຳມີສ່ວນດີຳຫຼືຳສ່ວນເສຍຫຍັງແດ່;
-ພິຈາລະນາວ່າສັງຄົມຍອມຮັບຕົນເອງຫຼາຍພຽງໃດ,ຳເພືີ່ອນຮ່ວມງານເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບຄວາມຄິດຳແລະຳການ
ກະທາຂອງເຮົາຳຫຼື ບຳໍຳີ່?
- ພິຈາລະນາສຸຂະພາບຳແລະຳລັກສະນະນິໄສຂອງຕົນເອງກ່ອນເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກາທາງສັງຄົມ;
- ຍອມຮັບການຕານິ ຈາກຜຳີ້ອືີ່ນຳແລະຳພ້ອມທີຈ
ີ່ ະແກ້ໄຂປັບປຸງຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶີ້ນ;
- ສ້າງພາບພົດທີີ່ດີໃຫ້ຕົນເອງຳແລະຳຜ້ອືີ່ນ;
- ປະຕິບັດຕໍໍ່ຜ້ອືີ່ນຢ່າງຄົນມີສະຕິ;
- ຮ້ຈັກປະມານຕົນ,ຳຢ່າຫລົງຕົນເອງຳແລະຳບໍໍ່ຄວນນິຍົມຕາມຜ້ອືີ່ນ;
- ເບີີ່ງໂລກໃນແງ່ດີ,ຳມີອາລົມດີຳແລະຳຕະລົກຳຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດບໍໍ່ຕຶງຄຽດ.
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8) ການສ້າງມະນຸດສາພັນຕາມຫລັກການມະນຸດ ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ
ທາມະຊາດຂອງມະນຸດມັກມີບາງຢ່າງຮ່ວມກັນ,ຳ ມີຄວາມຕ້ອງການ,ຳ ມີອາລົມ,ຳ ມີຄວາມຮ້ສຶກຮັກ-ມັກ,ຳ ໂລບ,ຳ
ຫລົງຕົວເອງ,ຳມີສຸກ-ທຸກ,ຳຄືກັນ,ຳເຊິີ່ງການສ້າງມະນຸດສາພັນມີຂໍໍ້ແນະນາໃນການປະຕິບັດດັັ່ງນີີ້:
- ສະແດງຄວາມເຂົີ້າໃຈໃນສິີ່ງທີີ່ເກີດຂຶີ້ນເຊັັ່ນ:ຳ ສາເຫດໃດຄົນຖຶກຕານິຈຶີ່ງຮ້ສຶກເສຍໃຈຳ ເພາະແມ່ນແຕ່ຕົວເຮົາ
ເອງກໍຍັງບໍໍ່ມັກການຖຶກຕານິ;
- ໃຫ້ອະໄພໃນຄວາມຜິດພາດທີີ່ຜອ
້ ືີ່ນເຮັດຳແລະຳພ້ອມທີີ່ຈະໃຫ້ໂອກາດເຂົາໄດ້ແກ້ໄຂຕົນເອງ;
- ມີຄວາມພິກຜັນຕົນເອງໃນການເຮັດວຽກຳຫຼືຳການດາລົງຊີວິດປະຈາວັນ,ບໍຄວນເຂັີ້ມງວດຈົນເກີນໄປຳເພາະຈະ
ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍໍ່ສາມາດເຂົີ້າກັບຜ້ອືີ່ນໄດ້.
- ຮ້ຈັກເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ.
9) ການສ້າງມະນຸດສາພັນຕາມຫລັກການມະນຸດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ຳຳຳຳ

ຳເມືີ່ອພິຈາລະນາເປຳັນແຕ່ລະບຸກຄົນແລ້ວ,ຳມະນຸດມີລັກສະນະທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍປະການ. ສະນັນ
ີ້ ,ຳວິທີສ້າງມະ

ນຸດສາພັນທີີ່ສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກການນີປ
ີ້ ະກອບມີ:
- ສະແດງຄວາມເຂົີ້າໃຈຜ້ອືີ່ນຳເພາະຜອ
້ ືີ່ນບໍໍ່ຄືກັບເຮົາ,ຳເຊິີ່ງໃນບາງຄັີ້ງຜອ
້ ືີ່ນກໍອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຜິດຫວັງ,ຳເມືີ່ອເປັນ
ເຊັັ່ນນັີ້ນເຮົາກໍຄວນເຂົີ້າໃຈໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມະນຸດດ້ວຍກັນ;
- ສະແດງຄວາມເຫັນໃຈຜ້ອືີ່ນ ເມືີ່ອຜ້ອືີ່ນບໍໍ່ຄືເຮົາຳເຮົາເອງກໍໍ່ຄວນເຂົີ້າໃຈໃນຕົວເຂົາ;
- ໃຫ້ອາໄພໃນຄວາມຜິດພາດຂອງຜອ
້ ືີ່ນ;
- ຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງດ້ວຍຄວາມສະບາຍໃຈ;
- ມີຄວມເກງໃຈຜອ
້ ືີ່ນຳເພາະຜ້ອືີ່ນອາດມີບາງສິີ່ງທີີ່ແຕກຕ່າງກັບເຮົາ.ຳສະນັີ້ນ,ຳສິີ່ງທີີ່ເຮົາມັກຜອ
້ ືີ່ນອາດຈະບໍໍ່ມັກ;
- ແຍກຕົນເອງອອກຫ່າງທັນທີເມືີ່ອບໍໍ່ສາມາດຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງນັີ້ນໄດ້,ຳລໍຖ້າໃຫ້ສະຖານະການດີຂຶີ້ນຳຫຼືຳ
ຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ດີແລ້ວຈຶີ່ງກັບເຂົີ້າໄປໃໝ່;
- ຄວນຮ້ຈັກສັງເກດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ອືີ່ນ ວ່າເຂົາຕ້ອງການຫຍັງຳແລະຳພໍໃຈຫຍັງ;
- ໃຫ້ໃນສິີ່ງທີີ່ຜອ
້ ືີ່ນພໍໃຈຳບໍໍ່ແມ່ນໃຫ້ໃນສິີ່ງທີີ່ເຮົາພໍໃຈຢາກໃຫ້;
- ພະຍາຍາມປັບຕົວໃຫ້ເຂົີ້າກັບຜອ
້ ືີ່ນຢ່ສະເໝີ.
10) ການສ້າງມະນຸດສາພັນຕາມຫຼັກການຈງໃຈ
ພຶດຕິກ າຂອງມະນຸດເປັນສິີ່ງທີີ່ເກີດຂຶີ້ນຳແລະຳຈ ງໃຈໃຫ້ເຮັດຕາມໄດ້;ຳການຈ ງໃຈໝາຍເຖິງການກະຕຸ້ ນ ໃຫ້
ບຸກຄົນເກີດການສະແດງພຶດຕິກາ ໂດຍໃຊ້ສິີ່ງຈງໃຈໃຫ້ເກີດຂຶີ້ນ.ຳສະນັີ້ນ,ຳຈຶີ່ງມີວິທີການປະຕິບັດດັັ່ງນີີ້:
- ເລືອກທີີ່ຈະເຂົີ້າຫາຜ້ອືີ່ນກ່ອນ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການເວົີ້າ,ຳການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຳຫຼືຳໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ;
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- ຮັກທີີ່ຈະຕ້ອນຮັບເມືີ່ອຜ້ອືີ່ນມາຫາຳຫຼືຳມາຢ້ຽມຢາມ;
- ຮັກທີີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການຳຫຼືຳເຮັດໃຫ້ຜ້ອືີ່ນສະດວກສະບາຍຂຶີ້ນ;
- ຮ້ຈັກຍ້ອງຍໍ-ຊົມເຊີຍຜ້ອືີ່ນ;
- ຮ້ຈັກຍິີ້ມໃຫ້ຄົນທົັ່ວໄປຳເພາະການຍິີ້ມພຽງຄັີ້ງດຽວມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກ່ວາຄາເວົີ້າຫຼາຍໆຄາ;
- ຮ້ຈັກທັກທາຍຜ້ອືີ່ນດ້ວຍຖ້ອຍຄາທີີ່ສຸພາບຳເພາະມັນເປັນການສ້າງສະເໜ່ໃຫ້ຕົນເອງ;
- ຮ້ຈັກໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜ້ອືີ່ນໃນເລືີ່ອງເລັກໆນ້ອຍໆໃນເມືີ່ອເຂົາຂໍຮ້ອງ;
- ສະແດງຄວາມມີນ້າໃຈໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຜ້ອືີ່ນ;
- ໃຫ້ສິີ່ງຂອງເລັກໆນ້ອຍໆໃນໂອກາດພິເສດ;
- ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຜ້ອືີ່ນຫຼາຍກ່ວາຕົນເອງໂດຍການຮັບຟັງເລືີ່ອງທີຜ
ີ່ ້ອືີ່ນເວົີ້າ;
- ເອົາໃຈໃສ່ຜ້ອືີ່ນຳຫຼື ເພືີ່ອນຮ່ວມງານໂດຍການຖາມຂ່າວ.
11)ຳການສ້າງມະນຸດສາພັນຕາມຫຼກ
ັ ການສຶກສາບຸກຄົນທັງຕົວ
ພຶດຕິກາຂອງມະນຸດເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັັ່ນ:ຳ ເກີດຄວາມຕ້ອງການທາງກົງຳ ແລະຳ ທາງອ້ອມຳ ຫຼືຳ ເກີດຈາກ
ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຳເຊິີ່ງເຮົາບໍໍ່ອາດອະທິບາຍໄດ້,ຳແຕ່ເຮົາສາມາດສ້າງໄດ້ ດັັ່ງນີີ້:
- ຄວນພິຈາລະນາເຖິງອາລົມ,ຳຄວາມຮ້ສຶກຂອງຜອ
້ ືີ່ນ ນອກເໜືອຈາກຄວາມສາມາດຂອງເຂົາພຽງຢ່າງດຽວ;
- ພິຈາລະນາເຫດການຳຫຼືຳສະຖານະການໃນຂະນະທີເີ່ ກີດເຫດການນັີ້ນ;
- ສຶກສາລັກສະນະຂອງບຸກຄົນທີີ່ເຮົາຈະຕິດຕໍໍ່ພົວພັນນາ;
- ມີນະໂຍບາຍຜ່ອນສັີ້ນ-ຍາວຳແລະຳບໍໍ່ຄວນເຄັັ່ງຄັດຈົນເກີນໄປ.
12) ການສ້າງມະນຸດສາພັນຕາມຫລັກການມີຜນ
ົ ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ
- ແບ່ງປັນທັງສິີ່ງຂອງຳແລະຳຄວາມຄິດໃຫ້ ຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ;
- ຮ້ຈັກໃຫ້ ແລະ ຮັບຕາມໂອກາດອັນເໝາະສົມ;
- ມີຄວາມເອືີ້ອເຟຶື້ອ-ເພືີ່ອແຜ່ຳແລະຳຊ່ວຍເຫຼືອຜ້ອືີ່ນເມືີ່ອມີໂອກາດ;
- ຕອບແທນຄວາມດີຕໍໍ່ຜ້ອືີ່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
- ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຜ້ອືີ່ນຳຫລືຳເພືີ່ອນຮ່ວມງານມີຄວາມສຸກ.
13) ການສ້າງມະນຸດສາພັນຕາມຫລັກການຕົນເອງມີຄວາມສຸກ, ຜອ
້ ນ
ືີ່ ມີຄວາມສຸກ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມສຸກ
- ໃຫ້ຄວາມເມດຕາຕໍໍ່ຜ້ອືີ່ນຄືການໃຫ້ຄວາມຮັກຕໍໍ່ຜ້ອືີ່ນ;
- ໃຫ້ຄວາມເຂົີ້າໃຈ,ຳເຫັນໃຈຳແລະຳໃຫ້ອະໄພຜ້ອືີ່ນ;
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- ໃຫ້ເປັນຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ;
- ເປັນຄົນຊືີ່ສັດຳແລະຳຕົງຕໍໍ່ເວລາ;
- ຮ້ຈັກມີຄວາມເກງໃຈ,ຳຄິດເຖິງໃຈເຂົາ-ໃຈເຮົາ;
- ເປັນຄົນສຸພາບ-ອ່ອນນ້ອມຕໍໍ່ຜ້ອືີ່ນຢ່ສະເໝີ;
- ບໍໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ຜ້ອືີ່ນເດືອດຮ້ອນຳແລະຳບໍໍ່ບຽດບຽນຜ້ອືີ່ນ;
- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນກິດຈະກາຂອງຜ້ອືີ່ນຕາມໂອກາດອັນເໝາະສົມ.

4.4ຳພຶດຕິກາທີເີ່ ໝາະສົມໃນການເຮັດວຽກ
ຳການສ້າງມະນຸດສາພັນຳ ໝາຍເຖິງວິທີການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນເພືີ່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ເກີດຂຶີ້ນກັບຳ ຄົນທົັ່ວໄປ
ໃນສັງຄົມ,ຳຊຶີ່ງມີພຶດຕິກາໃນທາງປະຕິບັດດັັ່ງນີີ້:
- ຮອຍຍິມ
ີ້ ແຈ່ມໄສຳ ເຖິງແມ່ນວ່າບຸກຄົນທີີ່ເຮົາຍິີ້ມໃຫ້ນັີ້ນເຂົາຈະຍີນດີຳ ຫຼືຳ ບໍໍ່ຍີນດີ ກໍຈງົັ່ ພະຍາຍາມຍິີ້ມຕໍໍ່ໄປ,
ພະຍາຍາມສຶກສາຄົນອືີ່ນໃຫ້ເລິກເຊິີ່ງ,ຳ ສຶກສາເຖິງທີີ່ມາຂອງເຂົາວ່າເປັນຄົນທ້ອງຖິີ່ນໃດ,ຳ ນັບຖືສາສະໜາໃດ,ຳ ຮຽນຈົບ
ສາຂາວິຊາໃດ,ຳມີຈຸດດີຳແລະຳຈຸດອ່ອນແນວໃດແດ່,ຳເພືີ່ອເຮົາຈະໄດ້ຮ້ຈັກປັບຕົວໃຫ້ເຂົີ້າກັບເຂົາງ່າຍຳແລະຳເລືອກເອົາຈຸດ
ເດັັ່ນຂອງເຂົາມາເວົີ້າ;
- ຮຈ
້ ກ
ັ ເປັນຜຟ
້ ງັ ຫຼາຍກ່ວາຜເ້ ວົາີ້ ຳເພາະການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜ້ອືີ່ນ ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເກີດຄວາມພໍໃຈຳແລະຳຮ້ສຶກ
ວ່າເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສາຄັນ.ຳພ້ອມນັີ້ນ, ການຟັງຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າເວົີ້າ;
- ສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມໃນສັງຄົມຳຫຼຳື ບ່ອນເຮັດວຽກຳເພືອ
ີ່ ໃຫ້ຮ້ວ່າໃຜມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັບໃຜຳແລະ ຈະໄດ້
ລະມັດລະວັງການປາກເວົີ້າບໍໍ່ໃຫ້ເຂົີ້າຂ້າງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶີ່ງ ຈຶີ່ງບໍໍ່ເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶີ່ງເກີດຄວາມບໍໍ່ພໍໃຈ;
-ຳໃຫ້ຄວາມສາຄັນຕໍຜ
ໍ່ ອ
້ ນ
ືີ່ ເຊັັ່ນວ່າ:ຳເວົີ້າໃຫ້ຜ້ອືີ່ນຮ້ວ່າເຂົາເປັນຄົນເກັັ່ງ,ຳເປັນຄົນດີ,ຳມີຖານະດີ,ຳມີກຽດຳຫຼືຳເປັນ
ຄົນສາຄັນ,ຳ ສະແດງກິລິຍາທີີ່ສຸພາບ,ຳ ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວຕໍໍ່ເຂົາ,ຳ ໃຫ້ສິີ່ງທີີ່ດີທີີ່ສຸດຕໍໍ່ເຂົາຳ ຫຼື ໃຫ້ໂອກາດເຂົາໄດ້ເຮັດສິີ່ງ
ຕ່າງໆກ່ອນຕົວເຮົາສະເໝີຳແລະຳປະຕິບັດຕົນຕໍໍ່ຜ້ອືີ່ນຄືກັບຄົນພິເສດ;
- ບໍຄ
ໍ່ ວນສະແດງຕົວເດັນ
ັ່ ເກີນໄປຳຫຼື ເປັນຜຮ
້ ອບຮຳ້ ແລະຳສະແດງຄວາມສາມາດໝົດທຸກເລືອ
ີ່ ງ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້
ຜ້ອືີ່ນບໍໍ່ມັກການສະແດງພຶດຕິກາແບບນີີ້, ການປະພຶດຕົວແບບນັີ້ນ ບາງຄັີ້ງກໍເປັນການປະພຶດຂ້າມໜ້າຜ້ອືີ່ນຍ້ອນຄວາມ
ຢາກສະແດງອອກຳຊຶີ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍໍ່ຕົນເອງຢ່າງຍິີ່ງ;
- ບໍຄ
ໍ່ ວນສະແດງຄວາມໝັນ
ັ່ ໃຈຈົນເກີນໄປຳ ເພາະມັນສະແດງອອກເຖິງຄວາມບໍໍ່ຍອມແພ້ໃຜ,ຳ ບໍໍ່ຄ່ອຍຍອມຈາ
ນົນຕໍໍ່ເຫດຜົນຂອງຜ້ອືີ່ນຳ (ສ່ວນຫຼາຍເປັນການສະແດງຄວາມຄິດ-ຄວາມເຫັນ),ຳ ຄົນທີີ່ໝັີ້ນໃຈເກີນໄປຈະກາຍເປັນຄົນທີີ່
ກ້າເຮັດ,ຳກ້າທາຳແລະຳກ້າຄິດ.ຳຈົນບາງຄັີ້ງກໍກາຍເປັນຄົນດືີ້ດ້ານຳແຂງກະດ້າງຳບໍໍ່ມີໃຜມັກຳແລະຳບໍໍ່ພໍໃຈ.ຳສາລັບການແກ້
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ໄຂກໍໍ່ຄື:ຳຄວນຄິດວ່າ ຍັງມີອີກຫຼາຍຢ່າງທີີ່ເຮົາຍັງບໍໍ່ທັນຮ້ຳ ຄິດວ່າຄົນອືີ່ນກໍໍ່ອາດເກັັ່ງກ່ວາເຮົາຳໃນບາງຄັີ້ງກໍໍ່ຄວນຍອມຜ້ອືີ່ນ
ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຳແລະຳການຮ່ວມມືີທີີ່ດີ;
- ຄວນວາງຕົວໃຫ້ເໝາະສົມຕາມກາລະຳ ເທສະຳ ແລະຳ ບຸກຄົນທີເີ່ ຮົາພົວພັນນາ ເຊັັ່ນວ່າ:ຳ ເວລາໃດຄວນສະແດງ
ຄວາມໂສກເສົີ້າຳເສຍໃຈ,ຳດີໃຈຳຫຼືຳ ມ່ວນຊືີ່ນ.ຳພ້ອມດຽວກັນນີີ້ຳ ຍັງຕ້ອງຮ້ວ່າສະຖານທີີ່ນັີ້ນເປັນງານປະເພດໃດຳເປັນງານ
ສົບ,ຳ ງານລ້ຽງສ້າງສັນຳ ຫຼືຳ ງານພິທີການຕ່າງໆ.ຳ ສາລັບການສະແດງຄວາມຮ້ບຸນຄຸນກໍໍ່ຄວນຮ້ວ່າເຂົາເປັນໃຜ,ຳ ມີຖານະ
ແນວໃດຳມີຕາແໜ່ງຫຍັງຳຢ່ໃນພາວະໃດ ເພືີ່ອຈະໄດ້ວາງໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ;
- ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນການເວົາີ້ ເຊັັ່ນ:ຳສົນໃຈໃນເລືີ່ອງດຽວກັບຜ້ຟັງຳມີອາລົມດີຳ ເວົີ້າຈາສຸພາບ-ອ່ອນຫວານຳ
ບໍໍ່ຄວນເວົີ້າເລືອ
ີ່ ງຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປຳຮ້ຈັກຊົມເຊີຍຍົກຍ້ອງຜ້ອືີ່ນ ບໍໍ່ຄວນເວົີ້າຍົກຍ້ອງແຕ່ຕົນເອງຕໍໍ່ໜ້າຜອືີ່ນ;
- ຮຈ
້ ກ
ັ ຕ້ອນຮັບເມືອ
ີ່ ມີຜອ
້ ນ
ືີ່ ມາຫາຳຫຼຳື ຢ້ຽມຢາມຢເ່ ຮືອນຳຫຼຳື ຍ່າງເຂົາີ້ ມາໃນບ່ອນທີເີ່ ຮົານັງັັ່ ຢ່ ກໍໍ່ຄວນເຊີນເຂົີ້າມາ
ນັັ່ງຳຫຼືຳຢ່ໃນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
- ຮ້ຈັກໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເລືີ່ອງເລັກໆໜ້ອຍໆ;
- ສະແດງຄວາມເຫັນໃຈໃນຄວາມທຸກຂອງຜ້ອືີ່ນ;
- ຮ້ຈັກການໃຫ້ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຫ້ຄວາມຮັກຳແລະຳໃນສິີ່ງຂອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
- ສົນໃຈຜ້ອືີ່ນຳແລະຳຜ້ທີີ່ຢ່ໃກ້ຊິດເຊັັ່ນ:ຳພໍໍ່-ແມ່ຳອ້າຍ,ຳເອືີ້ອຍ,ຳນ້ອງຳແລະຳໝ່ເພືີ່ອນ;
- ຍົກຍ້ອງໃຫ້ກຽດຜ້ອືີ່ນຕາມໂອກາດອັນເໝາະສົມຳແລະຳບໍໍ່ຄວນສະແດງອານາດເໜືອຜ້ອືີ່ນ;
- ມີຄວາມເກງໃຈຜ້ອືີ່ນເຊັັ່ນ:ຳບໍໍ່ຄວນຖາມເລືີ່ອງສ່ວນຕົວຂອງເຂົາຳບໍໍ່ຄວນຢມສິີ່ງຂອງຳແລະຳເຄືີ່ອງໃຊ້ຂອງຜ້ອືີ່ນ
ຖ້າບໍໍ່ຈາເປັນ;
- ມີສາມັນສານຶກຄືຮ້ວ່າອັນໃດຄວນຳອັນໃດບໍໍ່ຄວນເຊັັ່ນ:ຳຄວນເວົີ້າເລືີ່ອງໃດກັບໃຜຳຫຼືຳເວົີ້າສະເພາະບາງຄົນຳແລະຳ
ຄວນປະຕິບັດຕໍໍ່ຜ້ອືີ່ນແບບໃດຈຶີ່ງຈະດີ;
- ຝຶກເປັນຄົນຍອມຜ້ອືີ່ນໃນບາງຄັີ້ງຳ ເພາະການຍອມບໍໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາເປັນຝ່າຍຜິດ,ຳ ແຕ່ຍອມໃຫ້ຜ້ອືີ່ນ
ສະບາຍໃຈຳບໍໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບາດໝາງຳແລະຳຜິດຖຽງກັນ;
- ບໍໍ່ຄວນຈັບຜິດຜ້ອືີ່ນຳ ຖ້າຜ້ອືີ່ນຫາກເຮັດຜິດໃນເລືີ່ອງເລັກໆໜ້ອຍໆຳ ບາງຄັີ້ງກໍໍ່ເຮັດແບບບໍໍ່ຮ້ບໍໍ່ເຫັນກໍໍ່ອາດເປັນ
ການດີ;
- ສະແດງຄວາມຍີນດີຕໍໍ່ຜ້ອືີ່ນບໍໍ່ວ່າຜ້ນັີ້ນຈະແມ່ນເພືີ່ອນຂອງເຮົາຳ ຫຼືຳ ບໍໍ່ແມ່ນ ກໍໍ່ຕາມຳ ຖ້າມີໂອກາດກໍສະແດງ
ຄວາມມີນ້າໃຈ;
- ມີຄວາມກະຕືລືລົີ້ນທີີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຜ້ອືີ່ນເຊັັ່ນ:ຳຈັບຳຫຼືຳຖືສິີ່ງຂອງຊ່ວຍ;
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- ມີຄວາມເປັນກັນເອງຳຄື ຮ້ຈັກທັກທາຍຳສົນທະນາຳແລະຳປະພຶດຕົວແບບງ່າຍໆຳບໍໍ່ຈາເປັນ ເປັນຄົນເຈົີ້າລະບຽບ
ຈົນເກີນໄປ,ຳບໍໍ່ຄວນປະຕິບັດຕົນເອງ ໃຫ້ຜ້ອືີ່ນຮ້ສຶກຢ້ານຳເພືີ່ອຫ່າງເຫີນຳຫຼືຳບໍໍ່ຢາກເຂົີ້າໃກ້ຳແຕ່ຄວນປະຕິບັດຕົນໃຫ້ຜ້ອືີ່ນ
ຮ້ສຶກວ່າຢ່ໃກ້ເຮົາແລ້ວຮ້ສຶກ ອົບອຸ່ນ ແລະ ສະບາຍໃຈ;
- ເປັນຄົນເປີດເຜີຍໃນລະດັບທີີ່ເໝາະສົມ;
-ມີມາລະຍາດໃນການຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຜ້ອືີ່ນຳພືີ້ນຖານຂອງຄວາມມີມາລະຍາດກໍໍ່ຄືຄວາມສຸພາບຳອ່ອນນ້ອມຳ
ແລະຳສະຫງຽມຄ່ຽມຄົມ.

4.5ຳແນວທາງການສ້າງມະນຸດສາພັນ
ການສ້າງມະນຸດສາພັນເປັນເລືີ່ອງທີີ່ສາຄັນຳ ເນືີ່ອງຈາກວ່າມະນຸດສາພັນແມ່ນການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັບຄົນ.ຳ ສະນັີ້ນ,ຳ
ຄົນທີີ່ເຮົາໄດ້ພົວພັນນາ ຕ່າງກໍມີຫຼາຍຮບແບບ,ຳຕ່າງນິໄສໃຈຄໍ,ຳຕ່າງເພດ,ຳຕ່າງໄວອາຍຸ,ຳຕ່າງຖານະ,ຳຕ່າງໜ້າທີີ່-ຕາແໜ່ງ.ຳ
ດັັ່ງນັີ້ນ,ຳຈຶີ່ງໄດ້ຮວບຮວມແນວທາງກ່ຽວກັບການສ້າງມະນຸດສາພັນ ບາງດ້ານ ດັັ່ງນີີ້:
- ປັບປຸງບຸກຄະລິກພາຍນອກໃຫ້ເໝາະສົມຢ່ສະເໝີ,ຳຄືປັບປຸງການແຕ່ງກາຍໃຫ້ສະອາດ,ຳສຸພາບ,ຳຮຽບຮ້ອຍ,ຳຳຳຳ
ເໝາະສົມຕາມກາລະ-ເທສະຳແລະຳບຸກຄົນ;ຳປັບປຸງການສະແດງສີໜ້າ,ຳແວວຕາ;ຳບໍໍ່ຄວນເຮັດສີໜ້າບດບຶີ້ງຳຫຼືຳສະແດງ
ຄວາມໃຈຮ້າຍອອກມາທ່າມກາງຄົນຈານວນຫຼາຍ,ຳຄວນຝກການໃຊ້ສາຍຕາທີີ່ອ່ອນໂຍນຳແລະຳມີເມດຕາ;
- ຮັກສາອາລົມໃຫ້ໄດ້ຳ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອາລົມບໍໍ່ດີຕິດຄ້າງມາຈາກບ່ອນໃດກໍຕາມ ກໍບໍໍ່ຄວນສະແດງອອກມາ,ຳ
ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ອາລົມປົກກະຕິກ່ອນຈະສົນທະນາກັບຜ້ອືີ່ນ;
- ມີມາລະຍາດໃນການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັບຜ້ອືີ່ນຳເນືີ່ອງຈາກວ່າຄົນທີີ່ມີມາລະຍາດດີ ຍ່ອມເປັນທີີ່ຮັກຳແລະຳໜ້າ
ນັບຖືຂອງຄົນຈານວນຫຼາຍ;
- ຄວນປັບປຸງການປາກເວົີ້າຳລວມທັງຖ້ອຍຄາ,ຳນ້າສຽງໃຫ້ນມ
ີີ້ ນວນຳແລະຳສຸພາບ;
- ຄວນຮັກສາສັນຍາ,ຳມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄາເວົີ້າຳແລະຳການກະທາຂອງຕົນເອງ;
- ຄວນຮ້ຈັກໃຫ້ຳແລະຳຮັບ ຢ່າງເໝາະສົມ;
- ຄິດເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ອືີ່ນເປັນສາຄັນ;
- ໃຫ້ຄວາມສາຄັນຕໍໍ່ຜ້ອືີ່ນຫຼາຍກວ່າຕົນເອງ;
- ເມືີ່ອມີຄວາມໃກ້ ສິດສະໜິດສະໜົມກັບຜ້ອືີ່ນເທົັ່າໃດຳກໍຄວນມີຄວາມເກງໃຈຜ້ອືີ່ນໃຫ້ຫຼາຍເທົັ່ານັີ້ນ,ຳເພາະ
ຄົນເຮົາມັກລືມຮັກສານ້າໃຈຄົນທີີ່ສະໜິດສະໜົມສະເໝີ;
- ບໍໍ່ຄວນຄານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງຈົນລືມນຶກເຖິງຈິດໃຈຂອງຜ້ອືີ່ນຳຊຶີ່ງອາດເຮັດໃຫ້ສະແດງການເວົີ້າຳ
ແລະຳທ່າທາງທີີ່ເຫັນແກ່ຕົວອອກໄປ.
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1)ຳການສ້າງມະນຸດສາພັນກັບເພືີ່ອນຮ່ວມງານ
- ຟັງຄາຄິດຄາເຫັນຂອງເພືີ່ອນຮ່ວມງານ;
-ຳຫຼີກລ້ຽງການປະຕິບັດຕົນເໜືອກວ່າຜ້ອືີ່ນໃນທຸກດ້ານ;
-ຳຝຶກຝົນຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນສະເໝີຕົີ້ນສະເໝີປາຍ;
-ຳຝຶກຝົນໃຫ້ຕົນເອງເປັນຄົນໃຈກວ້າງຳເມືີ່ອເວລາເຮັດວຽກກັບຜ້ອືີ່ນ;
-ຳພົບປະສ້າງສັນກັບເພືີ່ອນຮ່ວມງານໃນໂອກາດອັນເໝາະສົມ;
-ຳຊ່ວຍເຫຼືີ່ອເຊິີ່ງກັນຳແລະຳກັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ;
-ຳເວລາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຄວນມີຄວາມຊືີ່ສັດຳແລະຳຈິງໃຈ.
2)ຳການສ້າງມະນຸດສາພັນກັບຫົວໜ້າ
-ຳຮຽນຮ້ຳແລະຳຝກເອົານິໄສການເຮັດວຽກທີີ່ດີຂອງຫົວໜ້າ;
-ຳເຮັດວຽກໃຫ້ດີຳຫຼີກລ້ຽງການປະຈົບປະແຈງ;
-ຳເຮັດໃຫ້ແນວຄິດຳແລະຳຂໍໍ້ສະເໜີຂອງຫົວໜ້າໃຫ້ເກີດຜົນ;
-ຳໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ-ນັບຖືຳແລະຳຍ້ອງຍໍຫົວໜ້າຕາມກາລະ-ເທສະອັນສົມຄວນ;
-ຳບໍໍ່ຄວນລົບກວນຫົວໜ້າໃນເລືີ່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ;
-ຳເຂົີ້າຫາຫົວໜ້າຕາມເວລາຳແລະຳໂອກາດອັນເໝາະສົມ;
-ຳບໍໍ່ຄວນຈົັ່ມຂວັນນິນທາຫົວໜ້າ;
-ຳສັນລະເສີນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງຫົວໜ້າໃນໂອກາດອັນເໝາະສົມ;
-ຳບໍໍ່ຄວນເວົີ້າເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເວລາປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ຫົວໜ້າໄດ້ຍິນ;
-ຳບໍໍ່ຄວນຮ້າຍ ຫລື ຕອບກັບຫົວໜ້າ ຖ້າບໍໍ່ເຫັນດີກັບຄວາມຄິດຂອງເພິີ່ນ;
-ຳຄວນມີການປະເມີນຕົນເອງເປັນໄລຍະ ໄລຍະ ເພືີ່ອການປັບປຸງຳແລະຳແກ້ໄຂ.
3) ການສ້າງມະນຸດສາພັນກັບໝເ່ ພືອ
ີ່ ນ
- ຍີີ້ມໃຫ້ໝ່ເພືີ່ອນທຸກຄັີ້ງທີີ່ພົບເຫັນ;
- ຮ້ຈັກທັກທາຍໝ່ເພືີ່ອນຕາມກາລະ-ເທສະຳແລະຳສະຖານທີີ່;
- ມີຄວາມຈິງໃຈໃນການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນຳແລະຳສົນທະນາປາໄສຳພ້ອມທັງມີຄວາມຈິງໃຈໃນການຕານິຕິຊົມເຊິີ່ງກັນຳ
ແລະຳກັນ;
- ໃຫ້ຄາປຶກສາຳແລະຳຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
- ຮ້ຈັກສັງເກດຳແລະຳສຶກສາໝ່ເພືີ່ອນໃຫ້ດີຳເພືີ່ອຫຼີກລ້ຽງບໍໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຕໍໍ່ກັນ;
- ບໍໍ່ຄວນສະແດງທ່າທາງທີີ່ເປັນການບົັ່ງບອກເຖິງຄວາມລັງກຽດໝ່ເພືີ່ອນຈົນເກີນໄປ;
- ບໍໍ່ຄວນຈາແນກຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດຳແລະຳສັງຄົມຂອງຕົນເອງກັບໝ່ເພືີ່ອນ.

22

4) ການສ້າງມະນຸດສາພັນໃນເວລາສົນທະນາ
- ມີຄວາມສຸພາບໃນການເວົີ້າຈາຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
- ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນມິດໃນເວລາສົນທະນາຳຄືການສົັ່ງຮອຍຍິີ້ມໃຫ້ທັກສະໃນລັກສະນະການເຈລະຈາ;
- ຮ້ຈັກຈງໃຈຳແລະຳໃຫ້ກາລັງໃຈໃນການສົນທະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
- ມີການສັງເກດຳແລະຳຟັງຄ່ສົນທະນາເວົີ້າຳເພືີ່ອຈະໄດ້ຮ້ວ່າເຂົາເປັນຄົນແນວໃດ.
5) ການສ້າງຄວາມຮສ
້ ກ
ຶ ທີດ
ີ່ ຕ
ີ ຕ
ໍໍ່ ນ
ົ
- ຮ້ຈັກໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຕົນເອງ;
- ຮ້ຈັກໃຫ້ກຽດຕົນເອງ;
- ຄວນເບິງີ່ ໂລກໃນສອງດ້ານຄື:ຳດ້ານດີຳ ແລະຳດ້ານບໍໍ່ດີຳ ເພືີ່ອນາມາປຽບທຽບກ່ອນ ການຕັດສິນໃຈເຊືີ່ອໃນສິີ່ງ
ໃດສິີ່ງໜຶີ່ງ;
- ລະມັດລະວັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງໃນສະຖານະການຕ່າງໆ;
- ຮ້ຈັກໃຫ້ກຽດຜ້ອືີ່ນຢ່ຕະຫຼອດເວລາ.
6) ການສ້າງມະນຸດສາພັນທີດ
ີ່ ໃີ ຫ້ແກ່ຕນ
ົ ເອງ
- ຝຶກຝົນຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນອາລົມດີ-ຍິີ້ມແຍ້ມ-ແຈ່ມໄສ;
- ຮ້ຈັກຄວບຄຸມອາລົມຕົນເອງໃຫ້ໄດ້;
- ຄວນເປັນຄົນມີສາມາຄາລະວະຕໍໍ່ຜ້ອາວຸໂສ ກ່ວາ;
- ສ້າງຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນມີບຸກຄະລີກດີ;
- ຄວນເປັນຜ້ຟັງທີີ່ດີ;
- ພະຍາຍາມເປັນຄົນຮ້ຈັກໃຊ້ຄາເວົີ້າໃຫ້ຖືກກັບກາລະ-ເທສະ;
- ມີຈິດໃຈໂອບເອືີ້ອອາລີ,ຳມີນ້າໃຈຕໍໍ່ເພືີ່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ;
- ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຜ້ອືີ່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
- ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປັນຄົນມີປະໂຫຍດໃນສັງຄົມ;
- ເປັນຄົນມີເຫດຜົນຳແລະຳມີຄວາມຍຸຕິທາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

5ຳຫລັກການບໍລກ
ິ ານ
ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວ ຫລັກການບໍລິການ ມີຫລາຍຢ່າງທີແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລັກສະນະຂອງການບໍລິການ ແຕ່ໄດ້
ສັງລວມບາງຫລັກການພືີ້ນຖານ ດັັ່ງນີີ້:
1. ຫລັກການຳ4ຳS
S1 - Smile ຍິີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ
S2 - Soft ອ່ອນໂຍນຳອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ
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S3 - Sincere ບໍໍ່ຖະແຫຼງແປງວາດ
S4 - Superb ການໃຫ້ບໍລິການທີີ່ປະທັບໃຈຳເໜືອຄວາມຄາດຫວັງ
2. ຫລັກການຳ5ຳສ
ສ 1- ສວຍງາມຳ(ທັງຮ່າງກາຍຳແລະຳຈິດໃຈ)
ສ 2- ສະຫງົບຳ(ສຸຂຸມ)
ສ 3- ໃສ່ໃຈ
ສ 4- ສອດແຊກຳ(ຖືກກາລະເທສະ,ຳຖືກທີີ່ຳແລະຳຖືກເວລາ)
ສ 5- ສືີ່ສານ
ການບໍລກ
ິ ານຳ(SERVICE)ຳສືຄ
ີ່ ວາມໝາຍດັງັ່ ນີ:ີ້
S - Satisfaction ຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈ
E - Enthusiasm ຄວາມກະຕືລືລົີ້ນ
R - Readiness ຄວາມພ້ອມ
V - Variation
ຄວາມປ່ຽນແປງ
I - Intelligence ຄວາມສະຫຼາດ
C- Courtesy
ຄວາມມີໄມຕີຈິດ
E - Endurance ຄວາມອົດທົນ
ການບໍລກ
ິ ານຳໝາຍເຖິງ:ຳຂະບວນການປະຕິບັດຕົນເພືີ່ອຜ້ອືີ່ນ,ຳການເຮັດໃຫ້ຜ້ອືີ່ນພໍໃຈ,ຳການເຮັດໃຫ້ຜ້ອືີ່ນນິຍົມ
ຊົມຊອບຳແລະຳການເຮັດໃຫ້ຜ້ອືີ່ນປະທັບໃຈ.
ລັກສະນະທີດ
ີ່ ຂ
ີ ອງຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
1. ແຕ່ງກາຍສະອາດຳຮຽບຮ້ອຍ
2. ມີອັດທະຍາໃສດີ
3. ມີມະນຸດສາພັນດີ
4. ຮ້ຈັກກາລະເທສະ
5. ເຕັມໃຈໃຫ້ບໍລິການ
6. ມີບຸກຄະລິກກະພາບດີ
7. ເປັນນັກຟັງທີີ່ດີ
8. ບໍໍ່ດຖກຜ້ອືີ່ນ
9. ເວົີ້າຈານິີ້ມນວນມ່ວນຫ
10. ພັດທະນາຳແລະຳປັບປຸງຕົວເອງຢ່ສະເໝີ
ບຸກຄະລີກພືນ
ີ້ ຖານຂອງຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
1. ຢນ,ຳນັັ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມຳແລະຳສຸພາບ;
2. ກົີ້ມຫົວສະແດງຄວາມນອບນ້ອມ;
3. ການຄານັບເພືີ່ອໃຫ້ກຽດຳແລະຳສະແດງຄວາມເຄົາລົບ;
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4. ການຈັບມືເປັນມາລະຍາດຂອງສຸພາບຊົນ;
5. ມາລະຍາດໃນການເຂົີ້າ-ອອກຫ້ອງຂອງຜ້ອືີ່ນ;
6. ມາລະຍາດໃນການສົັ່ງມອບເອກະສານຳຫຼືຳວັດຖຸສິີ່ງຂອງ;
7. ມາລະຍາດໃນການໃຊ້ລິບ.
ຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມໃນວຽກງານບໍລກ
ິ ານ
1. ຢ່ານັັ່ງເສີຍບໍໍ່ມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບ;
2. ຢ່າເວົີ້າຕັດຄວາມໃນຄະນະທີີ່ຜອ
້ ືີ່ນກາລັງເວົີ້າ;
3. ບໍໍ່ອໍໍ້ແອ້,ຳບໍໍ່ຖຽງຳຫຼືຳກວນປະສາດ;
4. ບໍໍ່ໂທດຜ້ໃຊ້ບໍລິການວ່າຜິດຳແລະຳຕົວເອງຖືກສະເໝີ;
5. ຢ່າທ້າທາຍລກຄ້າໃຫ້ໄປຟ້ອງຮ້ອງ;
ການພັດທະນາຕົນເອງສຄ
່ ວາມເປັນເລີດ
1. ສຶກສາຮຽນຮ້ຢ່ສະເໝີເພືີ່ອເພີີ່ມທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆ;
2. ປະເມີນຕົນເອງຕະຫຼອດເວລາຳວ່າມືີ້ນເີີ້ ຮັດດີກວ່າມືີ້ວານແລ້ວບໍໍ່,ຳມືີ້ອືີ່ນຈະຕ້ອງດີກວ່າມືີ້ນີີ້;
3. ວິເຄາະຕົນເອງອັນໃດແດ່ເປັນຈຸດແຂງ,ຳອັນໃດທີີ່ເປັນຈຸດອ່ອນຳ ພິຈາລະນາຕົນເອງເພືີ່ອເພີີ່ມຈຸດແຂງຳແລະຳ
ປັບປຸງຈຸດອ່ອນ.
ການປະຕິບດ
ັ ງານດ້ານບໍລກ
ິ ານຳຕ້ອງຂາຍບໍລກ
ິ ານແບບ PACKAGESຳຳດັງັ່ ນີ:ີ້
P – Personality ບຸກຄະລີກກະພາບ
A – Assistance ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
C – Cordialຳຄວາມຈິງໃຈ
K – Knowledgeຳຄວາມຮ້
A – Attitude ທັດສະນະຄະຕິ
G – Goodness ຄວາມດີ
E – Efficiency ຄວາມມີປະສິດທິພາບ
S – Spiritຳຈິດໃຈ
ຄະຕິພດ
ົ ສາລັບວຽກງານບໍລກ
ິ ານຄວນຢຶດຖືປະຕິບດ
ັ ມີ ດັງັ່ ນີ:ີ້
- ຄະຕິປະຈາໃຈຜ້ໃຫ້ບໍລິການຳ“ໜ້າໃສຳໃຈສະຫວ່າງ”
- ເປັນຄົນມິຈິດໃຈບໍລິການ ມັກເຮັດວຽກເພືີ່ອຄົນອືີ່ນດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ;
- ເປັນຄົນມັກສ້າງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ເປັນຜ້ລໍຖ້າຮັບປະໂຫຍດ;
- ມີຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ,ຳຍອມຢ່ຕ່າຳແຕ່ຈິດໃຈສງ.
ປັດຊະຍາແຫ່ງການບໍລກ
ິ ານ
1. ຜ້ມາຮັບບໍລິການ ຄື ພະເຈົີ້າ;
25

2. ຜ້ມາຮັບບໍລິການ ບໍໍ່ມີມືີ້ຜິດຳຜ້ໃຊ້ບໍລິການຳຫຼືຳລກຄ້າເປັນຄົນຖືກສະເໝີ;
3. ສຽງເວົີ້າຂອງຜ້ມາຮັບບໍລິການຄືສຽງສະຫວັນ;
ຫາກພົບວ່າຜ້ມາຮັບບໍລິການ ຜິດຳໃຫ້ໄປເບິີ່ງຂໍໍ້ຳ1ຳຫຼືຳຜິດອີກໃຫ້ເບິີ່ງຕືີ່ມຂໍໍ້ຳ2,ຳຫາກເຂົາໂມໂຫໂວຍວາຍອີກໃຫ້
ໄປເບິີ່ງ ຂໍໍ້ຳ3 ຂ້າງເທິງນີ.ີ້
6. ສະຫລຸບການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
ເຕັກນິກການໃຫ້ບໍລິການຳ ໂດຍລວມແລ້ວຈະສະຫຼຸບໃຫ້ເຫັນວ່າຳ ການໃຫ້ບໍລິການນັີ້ນມີຄວາມສາຄັນຢ່າງຍິີ່ງຳ
ເຊິີ່ງສ່ວນໜຶີ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກຜ້ມາຮັບບໍລິການຳ ແລະຳ ຜ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີີ່ມີຈິດໃຈໃນ
ການໃຫ້ບໍລິການທີີ່ດຳີ (Service Mind)ຳ ເປັນສາຄັນຳ ເຊິີ່ງສານັກງານອົງການຈັດຕັີ້ງບໍໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງການໃຫ້ບໍລິການ
ໄດ້.ຳ ດັັ່ງນັີ້ນ,ຳ ຜ້ໃຫ້ບໍລິການຄື ພະນັກງານ,ຳ ບຸກຄະລາກອນຳ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບໍລິການທຸກໆດ້ານຳ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຫ້ຂໍໍ້ມນ
ຂ່າວສານຳການປະຊາສາພັນຳ ການຕ້ອນຮັບ ບຸກຄົນທັງພາຍໃນຳແລະຳພາຍນອກຳລວມທັງຜ້ມາຕິດຕໍໍ່ພົວພັນທຸກປະເພດຳ
ຈະຕ້ອງເຂົີ້າໃຈຳແລະຳຄານຶງເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການໃຫ້ບໍລິການເພືີ່ອສ້າງພາບພົດທີີ່ດີຳແລະຳຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບຜ້
ມາຮັບບໍລິການທຸກຄົນຳແລະຳຜ້ໃຫ້ບໍລິການເປັນກົນໄກສາຄັນທີີ່ຈະຕ້ອງພັດທະນາບຸກຄະລີກກະພາບຳແລະຳທັດສະນະຄະຕິ
ທີີ່ດີຳ ໂດຍສະເພາະການມີຈິດສານຶກໃນການຮັກວຽກງານການບໍລິການຳ ເພືີ່ອພັັດທະນາອົງການຈັດຕັີ້ງໃຫ້ທັນກັບສະພາບ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ດ້ວຍຄາຂວັນທີວ
ີ່ ່າ:ຳ“ເຮັດວຽກດີຳ ມີລະບົບຳບໍລກ
ິ ານຄົບຳດ້ວຍນາ້ ໃຈ”.ຳການໃຫ້ບໍລິການໂດຍອາໃສຄົນ
ເປັນຫຼັກແບບປະເຊີນໜ້າມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍຕໍໍ່ກັບການໃຫ້ບໍລິການຳເພືີ່ອຜກມັດໃຈຂອງຜ້ໃຊ້ບໍລິການຳຫຼືຳລກຄ້າ,ຳຜ້ໃຫ້
ບໍລິການຂອງໜ່ວຍງານຳຫຼືຳ ອົງການຈັດຕັີ້ງຳຈຶີ່ງຈາເປັນຕ້ອງຮ້ຈັກປະດິດສ້າງຈາກວິຊາຳແລະຳ ຂະແໜງການຕ່າງໆຳ ມາໃຊ້
ໃນວຽກງານບໍລິການເພືີ່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ລກຄ້າຳ ຫຼືຳ ຜ້ມາຮັບບໍລິການຳ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ຈິດຕະວິທະຍາໃນ
ການສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈຳແລະຳຮັບຮ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ມາຮັບບໍລກ
ິ ານຳແລະຳໃຫ້ບໍລິການຖືກໃຈຫຼາຍທີີ່ສຸດຳເຊິີ່ງ
ການໃຫ້ບໍລິການແບບໃຫ້ຄາປຶກສາດ້ານຈິດຕະວິທະຍາມາໃຊ້ໃນການບໍລິການກໍຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ການໃຫ້ບໍລິການຳ
ສາລັບລກຄ້າຳຫຼືຳ ຜ້ມາຮັບບໍລິການທີີ່ມີລັກສະນະຫລາກຫຼາຍຳບໍໍ່ວ່າຈະເປັນລກຄ້າຳຫຼືຳ ຜ້ມາຮັບບໍລິການທີີ່ປົກກະຕິຳ ຫຼືຳ ລກ
ຄ້າທີມ
ີ່ າຮັບບໍລິການທີີ່ມີລັກສະນະຈ້ຈີີ້ຳ ຈຸກຈິກຳມັກຈົມຳເຈົີ້າບັນຫາຳສະແດງອານາດມາພ້ອມກັບການໃຊ້ອາລົມ. ເຖິງຈະ
ເປັນຜມ
້ າຮັບບໍລິການແນວໃດກໍດີຳຜ້ໃຫ້ບໍລິການຈະຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍໃຫ້ຜ້ມາຮັບບໍລິການມີຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈຳແລະຳ
ປະທັບໃຈໃນການໃຫ້ບໍລິການເປັນຢ່າງດີຳແລະຳຍີນດີກັບມາໃຊ້ບໍລິການອີກຄັີ້ງ.
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ເອກະສານອ້າງອີງ
ພາສາລາວ
ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ,ຳມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ສົກປີຳ2017-2018): ຕາລາການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາມະນຸດ
ສາພັນ.
ກົມການປົກຄອງ, ສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ( 2000:40 ): ເອກະສານກອງປະຊຸມ-ສາມະນາ ວຽກງານການບໍລິ
ຫານຫ້ອງການ.
ສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ (2008:137) : ຕາລາການຮຽນ-ການສອນລະບົບປະລິນຍາໂທ ສາຂາ
ການປົກຄອງ.
ພາສາໄທ
ສານັກງານອະທິການບໍດີ, ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ (2018):ວຽກງານເລຂານຸການ ແລະຳສະພາຄະນາຈານຳກອງບໍລິ
ຫານທົັ່ວໄປ
ຫ້ອງວ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (1994): ຂໍໍ້ການົດວ່າດ້ວຍຈາລິຍະທາ ຂ້າລາດຊະການພົນລະເຮືອນ
ຈັນຍາບັນ ໃນວິຊາຊີບ ແລະ ຜົນກະທົບການເສີມສ້າງບຸກຄະລິກພາບ (2016): ເອກະສານຝກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ.
ຈອນ ຊີນ (1993:127) : ບຸກຄະລິກພາບ ສ່ຄວາມເປັນຜນ
້ າ.
ຈອນ ຊີນ (1993:187) : ບຸກຄະລິກພາບ ສ່ຄວາມເປັນຜນ
້ າ.
ພັນນະຣາຍ ຊັບຍະປະກາ (2014) : ຈິດຕະວິທະຍາສາລັບນັກບໍລິຫານ.
ສົມຊາຍ ລັດຕະນະທອງຄາ (2008) : ຈິດຕະວິທະຍາການບໍລິຫານ
ເວັບໄຊ
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