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1. ຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານບໍລກ
ິ ານ
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງວຽກງານບໍລກ
ິ ານ
ການບໍລິການ ເປັນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຫລື ເປັນການດາເນີນການໃດໜຶ່ງເພືຶ່ອປະໂຫຍດຂອງຜອ
້ ືຶ່ນ,
ການບໍລິການທີຶ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ຜ້ມາຮັບບໍລິການ ມີຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ຊືຶ່ນຊົມອົງການຈັດຕັັ້ງນັັ້ນໆ ເຊິຶ່ງເປັນສິຶ່ງທີຶ່ດີ ສິຶ່ງ
ໜຶ່ງ ທີຶ່ຈະນາຜົນດີກັບມາສ່ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງພາກສ່ວນນັັ້ນ. ເບືັ້ອງຫລັງຂອງຄວາມສາເລັດເກືອບທຸກວຽກງານ ສາມາດ
ເວົັ້າໄດ້ວ່າວຽກງານການບໍລິການ ເປັນເຄືຶ່ອງມືທສ
ີຶ່ ະໜັບສະໜນ ວຽກງານດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ: ວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ
ວຽກງານບໍລິການວິຊາການດ້ານຕ່າງໆ. ສະນັັ້ນ, ຖ້າເຮັດວຽກງານການບໍລິການດີ ຈະເຮັດໃຫ້ຜມ
້ າຮັບການບໍລິການ ເກີດ
ຄວາມເພີຶ່ງພໍໃຈ, ສ້າງພາບຫລັກໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັັ້ງ ມີພາບພົດທີດ
ຶ່ ີໄປພ້ອມໆກັນ.
ຫ້ອງການກະຊວງ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງໜຶ່ງ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະນາກະຊວງ ໃນວຽກງານຄົັ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ - ເລຂາ
ນຸການ, ນິຕກ
ິ າ, ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສົົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ການເງິນ, ບໍ
ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຮືອນຮັບແຂກກະຊວງ; ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ບໍລິການອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່
ການເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງກະຊວງ ເຊິຶ່ງເປັນການຈັດຕັັ້ງໜຶ່ງທີຶ່ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜນ ແລະ ໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານທຸກສ່ວນຂອງວຽກງານ ບໍວ່າ ຈະເປັນວຽກງານ ທີຶ່ປະສານງານມາຈາກພາຍນອກ ເພືຶ່ອຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ການສະໜັບສະໜນ ຫລື ວຽກງານປະສານງານພາຍໃນກະຊວງເອງ. ສະນັັ້ນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ຕ້ອງເຂົັ້າໃຈວ່າ:  ການບໍລກ
ິ ານ  ເປັນຫົວໃຈສາຄັນຂອງວຽກງານຫ້ອງການກະຊວງ. ແຕ່
ເນືຶ່ອງຈາກການບໍລິການດ້ານຕ່າງໆ ບາງຄັັ້ງກໍໍ່ບໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການທຸກຢ່າງຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ
ເຊິຶ່ງມີຄວາມຈາເປັນຢ່າງຍິຶ່ງ ທີຶ່ຈະຕ້ອງອະທິບາຍ ຊີັ້ແຈງເຫດຜົນທີຶ່ບໍໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງການບໍລິການທຸກຢ່າງ ຫລື
ທຸກລະດັບ ອັນເນືຶ່ອງມາຈາກສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປັດໃຈຫລາຍຢ່າງ ເຊິຶ່ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີຈ
ຶ່ ະເຮັດວຽກງານ
ການບໍລິການ
ມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ສກສາຄວາມໝາຍຂອງການໃຫ້ການບໍລິການກ່ອນທີຈ
ຶ່ ະນາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ລວມທັງຫລັກການບໍລິການດ້ານຕ່າງໆ ທີຶ່ສາມາດນາໄປໃຊ້ ເພືຶ່ອສ້າງຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ໃຫ້ຜມ
້ າຮັບ
ການບໍລິການ ເປັນຢ່າງດີ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າຜມ
້ າຮັບການບໍລິການ ມີທັງປະຊາຊົນທົົ່ວໄປ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ນັກຮຽນ
ນັກສກສາ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ. ສະນັັ້ນ, ການສ້າງຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈ ໃຫ້ແກ່ແຂກຜມ
້ າຮັບການບໍລິການຄັັ້ງທາອິດ ຢ່ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງຂອງຕົນ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຍິຶ່ງ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ພາບຫລັກ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງນັັ້ນ ເປັນທີຈ
ຶ່ ົດຈາ ແລະ ນກ
ເຖິງສະເໝີ.
1.2 ຄວາມໝາຍຂອງການບໍລກ
ິ ານ
ການບໍລິການ ( Service ) ໝາຍເຖິງ ການກະທໍາໃດໜຶ່ງ ດ້ວຍຮ່າງກາຍ ເພືຶ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຜທ
້ ີຶ່ມາຮັບບໍລິການ ເຊິຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການອານວຍຄວາມສະດວກ, ການສ້າງຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບຜມ
້ າຮັບບໍລິ
ການ, ການກະທາດັົ່ງກ່າວ ອາດສະແດງອອກ ຄື: ການສະແດງອອກດ້ວຍການແຕ່ງກາຍ, ການປະຕິບັດວຽກງານ, ກິລິຍາ
ທ່າທາງ ແລະ ວິທກ
ີ ານເວົັ້າຈາ ເຊິຶ່ງການບໍລິການດັົ່ງກ່າວ ອາດສາມາດສັງລວມອອກ ເປັນ 2 ແບບ ດັົ່ງນີັ້:
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1). ຂັັ້ນຕອນການໃຫ້ບໍລິການ: ເປັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ເຕັກນິກ ດ້ວຍວິທປ
ີ ະຕິບັດທີຶ່ຖືກ
ຕ້ອງເໝາະສົມ ເພືຶ່ອໃຫ້ຜມ
້ າຮັບການບໍລິການ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຫລາຍທີຶ່ສຸດ.
2). ພືດຕິກາການບໍລິການ ເປັນການສະແດງໃນດ້ານການແຕ່ງຕົວ, ສີໜ້າ, ແວວຕາ, ກີລິຍາ ທ່າທາງ ແລະ ການ
ເວົັ້າຈາ ເຊິຶ່ງພືດຕິກາທີຶ່ດີ ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ເກີດຂັ້ນກັບຜມ
້ າຮັບບໍລິການໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເປັນຕົັ້ນ: ການແຕ່ງຕົວທີຶ່
ສຸພາບ ສະອາດ ຮຽບຮ້ອຍ, ສີໜ້າແວວຕາ ທີຶ່ຍີັ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ອ່ອນໂຍນ, ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ, ການເວົັ້າຈາທີນ
ຶ່ ີັ້ມ
ນວນ ແລະ ຊັດເຈນ.
ຈາກຄວາມໝາຍທີກ
ຶ່ ່າວມານັັ້ນ ຈະເຫັນວ່າການບໍລິການ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບຸກຄົນ 2 ຄົນ ຄື: ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ
ແລະ ຜຮ
້ ັບບໍລິການ.
ຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ ໝາຍເຖິງຜດ
້ າເນີນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ, ແນະນາ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອືຶ່ນ ທີໄຶ່ ດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫລືອ ຫລື ສະແດງຄວາມຕ້ອງການຢ່າງໃດ ຢ່າງໜຶ່ງ.
ຜຮ
້ ບ
ັ ບໍລກ
ິ ານ ໝາຍເຖິງຜທ
້ ີຶ່ມາສະເໜີຈຸດປະສົງ ຫລື ຄວາມຕ້ອງການ ເພືຶ່ອໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ຮ້ສກເພິຶ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລິການນັັ້ນໆ.
ຄາວ່າການບໍລິການ ກົງກັບພາສາອັງກິດທີຶ່ວ່າ (SERVICE) ແປວ່າເປັນການບໍລິການ ແລະ ຖ້າຫາກຫາຄວາມ
ໝາຍດີໆ ໃຫ້ກັບຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດດັົ່ງກ່າວ ອາດຈະໄດ້ຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິການ ທີຶ່ສາມາດນາໃຊ້ເປັນ
ຫລັກການໃນການໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍສະແດງອອກ ດັົ່ງນີ:ັ້
S = Smiling & Sympathy ຍີັ້ມແຍ້ມ ແລະ ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ເຫັນອົກເຫັນໃຈຕໍຄ
ໍ່ ວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ລາບາກ ຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ.
E = Early Response ຕອບສະໜອງຕໍຈ
ໍ່ ຸດປະສົງ ຈາກຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ຢ່າງວ່ອງໄວ.
R = Respectful ສະແດງຄວາມນັບຖືຕໍໍ່ກັບຜມ
້ າຮັບບໍລິການທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກລະດັບ.
V = Volantariness Manner ການໃຫ້ບໍລິການ ທີຶ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ເຮັດດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ,
ແຕ່ບແ
ໍໍ່ ມ່ນເຮັດພໍໃຫ້ແລ້ວ.
I = Image Enhancing ການຮັກສາພາບພົດຂອງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ແລະ ອົງການແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຫລາຍ.
C = Curtesy ໃຫ້ບລ
ໍ ິການດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມ, ອ່ອນໂຍນ ແລະ ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ.
E = Enthusiam ມີຄວາມກະຕືລືລົັ້ນ, ຫ້າວຫັນ ໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າຜມ
້ າຮັບບໍລິການຄາດ
ຫວັງເອົາໄວ້.
ທ່ານ ຈິດຕິນນ
ັ ເດຊະຄຸດ (1998:6) ໄດ້ໄຈ້ແຍກຄາສັບ:  ບໍລກ
ິ ານ  ອອກ ດັງົ່ ນີ:ັ້
 ການ  ໝາຍເຖິງ ວຽກ, ສິຶ່ງ ຫລື ເລືຶ່ອງທີຶ່ເຮັດ.
 ບໍລກ
ິ ານ  ໝາຍເຖິງ ປະຕິບັດຮັບໃຊ້ ຫລື ໃຫ້ຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.
ດັົ່ງນັນ
ັ້ ,  ການບໍລກ
ິ ານ  ຈິງຶ່ ໝາຍເຖິງວຽກທີປ
ຶ່ ະຕິບັດຮັບໃຊ້ ຫລື ວຽກທີຶ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.
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ການບໍລກ
ິ ານ ເປັນສິຶ່ງທີຈ
ຶ່ ັບ, ສາພັດ, ແຕະຕ້ອງບໍໍ່ໄດ້ ແລະ ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ເຊືຶ່ອມສນຫາຍໄປໄດ້ງ່າຍ, ບໍລິການຈະ
ໄດ້ຮັບການສ້າງຂັ້ນ(ຈາກຜ້ໃຫ້ບໍລກ
ິ ານ) ແລະ ສົົ່ງມອບສ່ຜ້ຮບ
ັ ບໍລິການ ເພືຶ່ອໃຊ້ສອຍບໍລິການນັັ້ນໆ ໂດຍທັນທີ ຫລື ໃນ
ເວລາ ເກືອບຈະທັນທີ ທັນໃດ ທີຶ່ມີການໃຫ້ການບໍລິການນັັ້ນ.
ການບໍລກ
ິ ານ ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ບໍໍ່ມີຕົວຕົນ ແຕ່ເປັນຂະບວນການ ຫລື ກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີຶ່ເກີດຂັ້ນ ຈາກການພົວພັນ
ລະຫວ່າງຜ້ທີຶ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລກ
ິ ານ (ຜບ
້ ໍລິໂພກ) ກັບຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ (ເຈົັ້າຂອງກິດຈະການ) ຫລື ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ລະ
ຫວ່າງຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ິການ ກັບ ຜ້ຮັບບໍລກ
ິ ານ ໃນສິຶ່ງທີຶ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຢ່າງໃດ ຢ່າງໜຶ່ງ ໃຫ້ບັນລຸຜົນສາເລັດ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຕ່າງກໍໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈແກ່ລກຄ້າທີຶ່ມາ
ຊືັ້ ໂດຍທີຶ່ທຸລະກິດບໍລກ
ິ ານຈະເນັັ້ນໃສ່ ການກະທາທີຶ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລກຄ້າ ອັນຈະນາໄປສ່ຄວາມເພິຶ່ງ
ພໍໃຈທີຶ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການນັັ້ນໆ. ໃນຂະນະທີຶ່ທລ
ຸ ະກິດທົົ່ວໄປຈະເນັັ້ນໃສ່ການຂາຍສິນຄ້າ ທີລ
ຶ່ ກຄ້ານິຍົມຊົມຊອບ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈ ທີໄຶ່ ດ້ເປັນເຈົັ້າຂອງສິນຄ້າ.
ທ່ານ ສຸມະນາ ຢໂພທີ ( 2002:6 ) ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບ ການບໍລກ
ິ ານ ໝາຍເຖິງກິດຈະກາ ທີເຶ່ ປັນ
ປະໂຫຍດ ຫລື ຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈ ເຊິຶ່ງໄດ້ສະເໜີເພືຶ່ອຂາຍ ຫລື ກິດຈະກາທີຈ
ຶ່ ັດຂັ້ນ ຮ່ວມກັບການຂາຍສິນຄ້າ.
Kotler & Bloom, 1984; Kotler, 1988 ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບການບໍລິການວ່າ ແມ່ນກິດຈະກາ
ຫລື ຜົນປະໂຫຍດໃດໜຶ່ງ ທີຶ່ບຸກຄົນໜຶ່ງສາມາດສະເໜີໃຫ້ອີກບຸກຄົນໜຶ່ງ ເຊິຶ່ງອາດຈະເປັນສິຶ່ງບໍໍ່ອາດຈັບຕ້ອງໄດ້ ແລະ ບໍໍ່
ສາມາດ ກໍໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນເຈົັ້າຂອງກາມະສິດໄດ້.
Gronross, (1990) ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງ ຄາວ່າ: ການບໍລິການ ໝາຍເຖິງກິດຈະກາບໍໍ່ອາດສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້
ເຊິຶ່ງຕາມປົກກະຕິຈະເກີດຂັ້ນ ເມືຶ່ອມີການຕິດຕໍກ
ໍ່ ັນລະຫວ່າງຜຮ
້ ັບບໍລິການ ແລະ ຜັ້ໃຫ້ບໍລິການ/ ຫລື ຊັບພະຍາກອນທີຶ່
ເປັນຕົວຕົນ, ສິນຄ້າ ຫລື ລະບົບຂອງຜ້ໃຫ້ບໍລິການນັັ້ນ ທີເຶ່ ປັນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ກັບຜ້ມາຮັບບໍລິການນັັ້ນເອງ.
Blois, 1974 ໃຫ້ຄວາມໝາຍ ການບໍລິການວ່າ: ເປັນກິດຈະກາທີຶ່ຖືກສະເໜີຂາຍ ໂດຍໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ໃນ
ຮບແບບຂອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈ ໂດຍປາສະຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບໃນຕົວສິນຄ້າ.
ດັົ່ງນັັ້ນ, ໃນການຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການຈິຶ່ງຈາເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມ ໃນທຸກໜ່ວຍງານບໍລກ
ິ ານ ໃຫ້
ເປັນທີຶ່ເພິຶ່ງພໍໃຈຂອງຜ້ມາຮັບບໍລິການສະເໝີ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງມີການບໍລິການທີຶ່ດີທົົ່ວອົງການ ແລະ ໃນດ້ານອືຶ່ນ
ການບໍລິການຈະດີ ຫລື ບໍໍ່ ມັນຍັງຂັ້ນກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການອີກດ້ວຍ ແລະ ໃນການໃຫ້ບລ
ໍ ິການທຸກ
ຊະນິດ ຈິຶ່ງມີຄວາມຈາເປັນຢ່າງຍິຶ່ງຕ້ອງພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈຂອງຜ້ມາຮັບບໍລິການໃຫ້ຢ່ຕະຫລອດໄປ.
ຈາກຄວາມໝາຍທີນ
ຶ່ ັກວິຊາການໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ອາດສາມາດສັງລວມ ຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິການ
ໄດ້ວ່າ: ເປັນກິດຈະກາ ຫລື ຂະບວນການທີຜ
ຶ່ ໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານຈັດຂນ
ັ້ ເພືອ
ຶ່ ສະເໜີແນະ, ດາເນີນການ ແລະ ສົງົ່ ມອບໃຫ້ຜມ
້ າຮັບ

ບໍລກ
ິ ານ ເພືອ
ຶ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງຄວາມເພິງຶ່ ພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ ໃນທັນໃດນັນ
ັ້ , ລັກສະນະ
ຂອງການບໍລກ
ິ ານມີທງັ ມີຮບຮ່າງ ຫລື ຕົວຕົນ, ສາມາດສາພັດໄດ້ ຫລື ຈັບຕ້ອງບໍໄໍ່ ດ້ ແລະ ເປັນສິງຶ່ ທີສ
ຶ່ ນຫາຍໄດ້ງາ່ ຍ ແຕ່
ສາມາດນາມາໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານໄດ້ ເຊິງຶ່ ການໃຊ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານໃນລັກສະນະໃດແມ່ນຂນ
ັ້ ຢກ
່ ບ
ັ ຜມ
້ າຮັບບໍລກ
ິ ານ ເປັນຕົວເລືອກໃນ
ການໃຊ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ.
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1.3 ຄວາມສາຄັນຂອງການບໍລກ
ິ ານ
ການບໍລິການເປັນສິຶ່ງສາຄັນຢ່າງຍິຶ່ງໃນວຽກງານດ້ານຕ່າງໆ ເພາະວ່າການບໍລິການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຫລື ດາ
ເນີນການທີຶ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍຜ
ໍ່ ອ
້ ືຶ່ນ, ບໍມ
ໍ່ ີການດາເນີນວຽກງານໃດໆ ທີປ
ຶ່ າສະຈາກການບໍລິການ ລວມທັງພາກລັດ, ທຸລະ
ກິດເອກະຊົນ, ການຂາຍສິນຄ້າ ຫລື ຜະລິດຕະພັນໃດໆ ກໍໍ່ຕ້ອງມີການບໍລິການລວມຢ່ໃນນັັ້ນສະເໝີ, ທຸລະກິດບໍລກ
ິ ານ
ເຊິຶ່ງຕົວບໍລິການນັັ້ນ ຄື ສິນຄ້າ, ການຂາຍຈະປະສົບຜົນສາເລັດໄດ້ ກໍຕ້ອງມີການບໍລິການທີດ
ຶ່ ີ, ທຸລະກິດການຄ້າຈະມີ
ຄວາມຍືນຍົງໄດ້ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດການບໍລິການ ຄື: ການຮັກສາລກຄ້າ ແລະ ເພີມ
ຶ່ ລກຄ້າໃໝ່.
ການບໍລກ
ິ ານມີຄວາມສາຄັນໃນ 2 ດ້ານ ຄື:
1) ຄວາມສາຄັນຂອງການບໍລກ
ິ ານຕໍຜ
ໍ່ ຮ
້ ບ
ັ ບໍລກ
ິ ານ
- ເປັນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ອາລົມ, ສະຕິປັນຍາ,
ຈິດໃຈ, ສກສາປຽບທຽບມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບການບໍລິການທີກ
ຶ່ ົງກັບອັດຕະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ ຫລື ບໍ?
- ເສີມສ້າງຄຸນນະພາບຊີວິດ, ການທີຜ
ຶ່ ໄ້ ດ້ຮັບບໍລິການທີຕ
ຶ່ ົງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຮສ
້ ກສະດວກສະບາຍ ເຊິຶ່ງສ້າງ
ຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກ.
2) ຄວາມສາຄັນຂອງການບໍລກ
ິ ານຕໍຜ
ໍ່ ັ້ໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
- ສະທ້ອນໃຫ້ຜ້ບໍລິຫານການບໍລິການ ຫລື ຜປ
້ ະກອບການໄດ້ມີການປັບປຸງກົນໄກເພືຶ່ອສ້າງພາບລັກທີຶ່ດີ ຫລື
ເພີຶ່ມຜົນກາໄລໃຫ້ທລ
ຸ ະກິດການບໍລກ
ິ ານ.
- ຜດ
້ າເນີນທຸລະກິດການບໍລກ
ິ ານຈະສາມາດພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ
ລາຍໄດ້ໃຫ້ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ແລະ ປະເທດຊາດ.
ນອກຈາກຄວາມສາຄັນທີຶ່ເປັນລັກສະນະລວມຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງແລ້ວ

ຍັງມີຄວາມສາຄັນຕໍຕ
ໍ່ ົວບຸກບຸກຄະລາ

ກອນທີຶ່ໃຫ້ບໍລກ
ິ ານອີກດ້ວຍ ໂດຍອາດພິຈາລະນາໄດ້ ໃນ 2 ດ້ານດັົ່ງນີ:ັ້
1) ບໍລກ
ິ ານທີດ
ຶ່ ີ ຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ມີຄວາມຮ້ສກເພິຶ່ງພໍໃຈ ທັງຜ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີຶ່
ໃຫ້ບລ
ໍ ິການ ຄື:
- ມີຄວາມຊືຶ່ນຊົມໃນຕົວຜ້ທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການ;
- ມີຄວາມນິຍົມໜ່ວຍງານທີໃຶ່ ຫ້ບລ
ໍ ິການ;
- ມີຄວາມນກຄິດເຖິງ ແລະ ຍີນດີ ມາໃຊ້ບໍລິການອີກ;
- ມີຄວາມປະທັບໃຈທີດ
ຶ່ ີໄປອີກດົນນານ;
- ມີການບອກ ຫລື ແນະນາຕໍໃໍ່ ຫ້ຜອ
້ ືຶ່ນມາໃຊ້ບໍລິການເພີຶ່ມຂັ້ນ;
- ມີຄວາມຈົົ່ງຮັກພັກດີຕໜ
ໍໍ່ ່ວຍງານບໍລິການ ທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການ;
- ມີການລົມກັນທາງນອກ ເຖິງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ແລະ ໜ່ວຍງານໄປໃນທິດທາງບວກ;
1) ບໍລກ
ິ ານທີບ
ຶ່ ດ
ໍໍ່ ີ ຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ມີຄວາມຮ້ສກບໍໍ່ມັກ ແລະ ບໍໍ່ເພິຶ່ງພໍໃຈ ຕໍທ
ໍ່ ັງຜໃ້ ຫ້ບໍລກ
ິ ານ
ແລະ ໜ່ວຍງານທີໃຶ່ ຫ້ບໍລິການ ຄື:
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- ຂາດຄວາມນັບຖື ຕໍຜ
ໍ່ ທ
້ ີຶ່ໃຫ້ບໍລິການ;
- ຂາດຄວາມສັດທາຕໍໜ
ໍ່ ່ວຍງານທີໃຶ່ ຫ້ບໍລິການ;
- ມີຄວາມຜິດຫວັງ ແລະ ບໍໍ່ມາໃຊ້ບໍລິການອີກ;
- ມີຄວາມຮ້ສກທີຶ່ບໍໍ່ດີຕກ
ໍໍ່ ານບໍລິການໄປອີກດົນ;
- ມີການບອກ ຫລື ແນະນາຕໍໃໍ່ ຫ້ຜອ
້ ືຶ່ນບໍໍ່ໃຫ້ມາໃຊ້ບໍລິການ;
- ມີການລົມກັນທາງນອກ ເຖິງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ແລະ ໜ່ວຍງານໄປໃນທິດທາງລົບ;
ສິຶ່ງທີຶ່ກ່າວມານີັ້ ເປັນບາງສິຶ່ງທີຶ່ໄດ້ຍົກຂັ້ນມາ ເພືຶ່ອຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອມເສຍ
ອັນເນືຶ່ອງມາຈາກການໃຫ້ບໍລິການທີຶ່ດີ ແລະ ບໍໍ່ດີ ເຊິຶ່ງມີຄວາມສາຄັນຫລາຍຕໍກ
ໍ່ ັບວຽກງານການໃຫ້ບໍລິການ.

2 ອົງປະກອບ ແລະ ລັກສະນະ ຂອງການບໍລກ
ິ ານ
2.1. ອົງປະກອບຂອງລະບົບບໍລກ
ິ ານ
1) ຜຮ
້ ັບບໍລິການ ຄື ຜທ
້ ີຶ່ເຂົັ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ສະເໜິເຈດຈານົງ ໃນວຽກງານທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລກ
ິ ານ
ຕ່າງໆ.
2) ຜປ
້ ະຕິບັດວຽກບໍລິການຕ່າງໆ ຄື ຜ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫລື ຜທ
້ ີຶ່ຮັບເອົາເຈດຈານົງຂອງຜມ
້ າໃຊ້ບໍລິການ ໄປປະຕິ
ບັດໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຫລາຍທີຶ່ສຸດ.
3) ການຈັດຕັັ້ງ ຫລື ໜ່ວຍງານບໍລິການ ຄື ພາກສ່ວນທີໃຶ່ ຫ້ບໍລິການ.
4) ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ ແລະ ຈັບຕ້ອງບໍໍ່ໄດ.
5) ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການບໍລິການ ຄື ອົງປະກອບດ້ານຕ່າງໆ ທີຶ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການໃຫ້ບໍລິການ.
2.2 ລັກສະນະຂອງການບໍລກ
ິ ານ
- ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ( trust ) ການບໍລິການຕ້ອງສ້າງໃຫ້ໄດ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ລະຫວ່າງ ຜ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຜ້
ຮັບບໍລິການ.
- ຄວາມບໍມ
ໍໍ່ ີຕົວຕົນ (intangibility) ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ບໍໍ່ສາມາດເບິຶ່ງເຫັນ, ຈັບບາຍ ແລະ ສາພັດໄດ້.
- ບໍໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ (Inseparability) ຜໃ້ ຊ້ບໍລິການ ແລະ ຜ້ຮັບບໍລິການ ຈະຢ່ພ້ອມກັນ ລະ
ຫວ່າງຊ່ວງເວລາການໃຊ້ບໍລິການ.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ບໍໍ່ໄດ້ (Perish ability) ການບໍລິການຕ້ອງອາໄສຄົນໃນການໃຫ້ບໍລິການ ຫາກບໍໍ່ມີຜມ
້ າຮັບ
ໃຊ້ການບໍລິການໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ການບໍລິການກໍໍ່ວ່າງງານ, ເກີດການສນເສຍການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າແຮງ
ງານ ໂດຍບໍໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ກໍໍ່ໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.
- ຄວາມຕ້ອງການທີຶ່ບໍໍ່ແນ່ນອນ (Fluctuating Dememand) ຈານວນລກຄ້າທີຶ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ຈະຫລາຍ
ຫລື ໜ້ອຍຕ່າງກັນ ມັນຂັ້ນກັບຊ່ວງເວລາໃນແຕ່ລະມືັ້, ອາທິດ, ທ້າຍອາທິດ ລວມທັງລະດການ ແລະ ຂະແໜງການ.
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- ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການບໍລິການແຕ່ລະຄັັ້ງ (Variabiliy or heterogerogeneity) ການບໍລກ
ິ ານຕ້ອງ
ອາໄສ ບຸກຄະລາກອນໃນການໃຫ້ການບໍລິການເປັນສ່ວນຫລາຍ ເຊິຶ່ງບຸກຄະລາກອນຈະຍີັ້ມ ຫລື ບໍໍ່, ຈະໃຫ້ການບໍລິການ
ຈາກໃຈຈິງແທ້ ຫລື ບໍໍ່ ຕ້ອງຂັ້ນກັບອົງປະກອບອືຶ່ນໆ ທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.
- ບໍໍ່ສາມາດສະແດງຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງໄດ້ ( non- ownership ) ການບໍລິການປະເພດດຽວກັນແຕ່ ມີຫລາຍ
ຄົນໃຊ້ບໍລິການ ຫລື ຜໃ້ ຊ້ບໍລກ
ິ ານ ປະເພດດຽວ ຫລາຍຄັັ້ງ ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດກາຍເປັນເຈົັ້າຂອງໄດ້.
2.3 ລັກສະນະຂອງການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
ການຈັດຕັັ້ງ ຫລື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜມ
້ າໃຊ້ບໍລິການ ຫລື ລກຄັ້າ ໂດຍອາໄສວິທີ
ການ ຫລື ເຄືຶ່ອງມືຕ່າງໆ ດັົ່ງນີ:ັ້
1) ການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ ໂດຍອາໄສຄົນເປັນຫລັກ ຫລື ແບບເຊິງຶ່ ໜ້າ ( Face to Face ) ເປັນວິທີການທີຶ່ດີກວ່າ
ວິທອ
ີ ືຶ່ນ ເພາະການໃຊ້ຄົນໃນການໃຫ້ບໍລິການ ສາມາດປັບປ່ຽນການບໍລິການໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ຫລື ລກ
ຄ້າແຕ່ລະຄົນ ແລະ ລັກສະນະຂອງການບໍລກ
ິ ານຈະເປັນໄປໃນແບບທີໃຶ່ ກ້ສິດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການຈັດຕັັ້ງ ຫລື ຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດໃດມີພະນັກງານທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການທີຶ່ດີ ຜມ
້ າຮັບບໍລິການຈະປະທັບໃຈ ກໍຈ
ໍ່ ະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງ ຫລື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ນັັ້ນປະສົບຄວາມສາເລັດບໍຍ
ໍ່ າກເທົົ່າໃດ ແຕ່ວິທກ
ີ ານນີັ້ມີຂໍໍ້ຈາກັດ ໃນບັນຫາ ລະຫວ່າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນການໃຫ້ບໍລິ
ການ. ໃນເວລາທີຶ່ຕ່າງກັນ ເນືຶ່ອງຈາກການໃຫ້ບໍລິການຈະບໍໍ່ເໝືອນກັນ ແລະ ມາດຕະຖານການໃຫ້ບໍລິການໃນແຕ່ລະຄັັ້ງ
ກໍໍ່ບໍໍ່ເທົົ່າກັນ.
2) ການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ ດ້ວຍອຸປະກອນອີເລັກໂຕຣນິກ ປັດຈຸບັນຖືໄດ້ວ່າມີຄວາມສາຄັນຫລາຍ ເນືຶ່ອງຈາກການ
ປ່ຽນແປງຂອງເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ໄດ້ມີການພັດທະນາ ເພືຶ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ຜມ
້ າຮັບບໍລິການ. ຜ້ມາຮັບບໍລິການສາ
ມາດບໍລິການໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ມີຕົັ້ນທນການໃຫ້ບໍລິການຕ່າກວ່າການໃຊ້ຄົນບໍລິການ ເຊິຶ່ງການໃຫ້ບໍລິການແຕ່ລະ
ຄັັ້ງຈະມີມາດຕະຖານເໝືອນກັນ ແຕ່ການໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍວິທີນມ
ີັ້ ີຂໍໍ້ຈາກັດໃນດ້ານການປັບຮບແບບ ຫລື ວິທີການໃຫ້ບໍ
ລິການໃຫ້ກົງກັບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜມ
້ າໃຊ້ບໍລິການ ແຕ່ລະບຸກຄົນໄດ້ຍາກ.
ການໃຫ້ບໍລິການ ຜ້ມາຮັບບໍລິການ ມີຄວາມສາຄັນຫລາຍ, ອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈະໃຫ້
ຄວາມສາຄັນກັບການໃຫ້ບໍລິການ ເພືຶ່ອສ້າງຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຜມ
້ າຮັບບໍລິການຕັັ້ງແຕ່ຕົັ້ນ ຈົນຄົບຂະບວນການ ເຊິຶ່ງ
ຕ້ອງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ທຸກຂັັ້ນຕອນຂອງການບໍລິການ ທັງວິທີການທີຶ່ໃຊ້ຄົນ ແລະ ການໃຊ້ອຸປະກອນອີເລັກໂຕຣນິກ
ໂດຍສະເພາະການໃຫ້ບໍລກ
ິ ານທີຶ່ໃຊ້ຄົນເປັນຫລັກ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍຄ
ໍ່ ວາມເພິຶ່ງພໍໃຈ ຫລື ພໍໃຈໄດ້ຫລາຍກວ່າການໃຫ້ບໍ
ລິການທີຶ່ອາໄສ ອຸປະກອນອີເລັກໂຕຣນິກໃນການໃຫ້ບໍລິການ.
2.4 ຄຸນລັກສະນະຂອງຜໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານທີດ
ຶ່ ີ
ການໃຫ້ບໍລິການທີຶ່ດີເປັນໜ້າທີຶ່ໃນຊີວິດປະຈາວັນ ຂອງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການທີຶ່ທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດ. ສະນັັ້ນ, ຖ້າຫາກ
ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຕ້ອງການໃຫ້ຜ້ມາຮັບບໍລິການຊືຶ່ນຊົມຕໍໍ່ການບໍລິການຂອງຕົນເອງຕະຫຼອດເວລານັັ້ນ ຈະຕ້ອງປັບປຸງ ແລະ
ເສີມສ້າງຄຸນລັກສະນະຂອງຕົນເອງໃຫ້ເປັນທີຶ່ຖືກອົກຖືກໃຈຂອງຜມ
້ າຮັບບໍລິການ ແລະ ສິຶ່ງສາຄັນຕ້ອງຄດວ່າ ໃນການບໍ
ລິການແບບນັັ້ນ ເປັນທີຶ່ຍອມຮັບໄດ້ ແລະ ຖືກໃຈຕົນເອງດ້ວຍ. ຄຸນລັກສະນະຂອງຜ້ໃຫ້ບໍລິການທີຶ່ດີ ເຊິຶ່ງປະກອບໄປ
ດ້ວຍ ຄຸນລັກສະນະທາງກາຍ ເຊິຶ່ງເປັນດ່ານທາອິດຂອງການໃຫ້ບໍລິການ ເພາະຜ້ມາຮັບບໍລິການຈະສາຜັດດ້ວຍການເບິຶ່ງ
ເຫັນກ່ອນອັນອືຶ່ນໆ. ສະນັັ້ນ, ການມີບຸກຄະລິກກະພາບທີຶ່ດີ ມີການສະແດງອອກທີຶ່ເໝາະສົມ ຈິງຶ່ ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິ
7

ບັດກ່ອນສິຶ່ງອືຶ່ນໆ ເພືຶ່ອສ້າງຄວາມດງດດ ແລະ ເປັນທີຶ່ໜ້າປະທັບໃຈກ່ອນ. ການມີບຸກຄະລິກກະພາບທີຶ່ດີນັັ້ນ ຕ້ອງດີທັງ
ພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ.
1) ບຸກຄະລິກພາຍນອກໄດ້ແກ່:
- ຮ່າງກາຍສະອາດ
- ແຕ່ງກາຍເໝາະສົມກັບກາລະເທສະ
- ຍິັ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ
- ກິລິຍາອ່ອນນ້ອມ
2) ບຸກຄະລິກພາຍໃນໄດ້ແກ່:
- ກະຕືລືລົັ້ນ
- ຮອບຮ້
- ເຕັມໃຈ ແລະ ຈິງໃຈ
- ຄວາມຈາດີ
- ມີໄຫວພິກ
- ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
- ມີອາລົມສຸຂຸມ
3) ຄຸນລັກສະນະການເວົາັ້ ຈາ
ຄຸນລັກສະນະນີັ້ຖືວ່າເປັນຄຸນລັກສະນະທີຶ່ມີຄວາມສາຄັນຢ່າງດີ

ເພາະບັນຫາຂອງການໃຫ້ບໍລິການສ່ວນຫລາຍ

ຈະເກີດຈາກການສືຶ່ສານລະຫວ່າງຜ້ມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບໍລິການ, ດັົ່ງນັັ້ນ ຫາກສາມາດນາຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານ
ການເວົັ້າຈາມາໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍ ບັນຫາທີຶ່ບໍໍ່ຄ່ອງຕົວຂອງການບໍລິການກໍໍ່ຈະຫຼຼຸດລົງ ເຊິຶ່ງລັກສະນະທາງການເວົັ້າຈາທີຶ່ເໝາະສົມ
ສັງລວມດັົ່ງນີັ້:
- ຮ້ຈັກຍີັ້ມ ແລະ ທັກທາຍຜ້ມາໃຊ້ບໍລິການກ່ອນ;
- ເວົັ້າຈາອ່ອນຫວານ;
- ຮ້ຈັກໃຫ້ຄາຊືຶ່ນຊົມຜມ
້ າໃຊ້ບໍລິການ ຕາມໂອກາດອັນສົມຄວນ;
- ໃຊ້ສັບ, ສານວນພາສາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;
- ໃຊ້ນ້າສຽງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜ້ຟັງ ແລະ ສະຖານະການ;
- ເວົັ້າຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ ແລະ ເຂົັ້າໃຈງ່າຍ;
- ຫຼີກລ້ຽງການຕານິ ແລະ ນິນທາ.
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ຢ່າລມໃຊ້ຄາວ່າ:
“ສະບາຍດີ, ຂໍໂທດ ແລະ ຂອບໃຈ” ນອກຈາກໃຊ້ວາຈາດັົ່ງກ່າວແລ້ວ ສະເໜ່ອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງຜ້ປະສົບຄວາມ
ສາເລັດໃນວຽກງານການບໍລິການຄືຕ້ອງເປັນຜ້ຟັງທີຶ່ດີ ເຊິຶ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັົ່ງນີັ້:
- ຟັງດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ, ສົນໃຈ ແລະ ໃສ່ໃຈ;
- ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ອັກຄະຕິເຂົັ້າມາລົບກວນ;
- ຈັບໃຈຄວາມຂອງການເວົັ້າຈາໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຕອບຮັບຢ່າງມີຈັງຫວະ;
- ຮ້ຕັັ້ງຄາຖາມ ແລະ ກວດສອບຄວາມເຂົັ້າໃຈ;
- ບໍໍ່ຕ້ອງຂັດຈັງຫວະ.
4) ຄຸນລັກສະນະພາຍໃນໃຈ
ສຸດຍອດຂອງການບໍລິການກໍຄືການບໍລິການດ້ວຍຫົວໃຈ ເຊິຶ່ງມີຄຸນລັກສະນະພືັ້ນຖານດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້:
- ຮຈ
້ ກ
ັ ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ: ເມືຶ່ອເຮົາກໍຕ້ອງການແຕ່ສິຶ່ງທີດ
ຶ່ ີໆ ເຮົາກໍຄວນມອບສິຶ່ງທີຶ່ດີໆໃຫ້ແກ່ຜ້ອືຶ່ນ, ໃນ
ທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າເຮົາບໍໍ່ຕ້ອງການສິຶ່ງບໍໍ່ດີເຮົາກໍບໍໍ່ຄວນປະຕິບັດເຊັົ່ນນັັ້ນຕໍຜ
ໍ່ ້ອືຶ່ນ.
- ສ້າງຄວາມຮັກ ແລະ ສິງຶ່ ດີງາມໃນຫົວໃຈ: ມີຜ້ຮ້ຫຼາຍທ່ານກ່າວໄວ້ກົງກັນວ່າ ຄົນເຮົາມີຫົວໃຈເປັນແນວໃດ
ການສະແດງອອກກໍເປັນແນວນັັ້ນ ຫາກເຮົາມີຄວາມໂມໂຫໃນໃຈ ການສະແດງທີຶ່ອອກໄປກໍຈະຫຍາບຄາຍ, ຄາເວົັ້າບໍໍ່ສຸ
ພາບ, ໜ້າຕາບດບັ້ງ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າເຮົາມີຈິດໃຈທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກໃນອາຊີບການບໍລິການ, ມີຄວາມເມດຕາ
ກິລິຍາທ່າທາງທີຶ່ອອກມາກໍຈະມີແຕ່ຮອຍຍິັ້ມ, ຄວາມເອືັ້ອອາທອນ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈ.
( ຕສ
ໍ່ ະບັບໜ້າ )
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