
ຫ ຼັກສດູທ ີ3 ການສກຶສາວຼັດທະນະທ າການຄາ້ຈນີຜາ່ນສະຖານະການຈ າລອງ 

 

 

4.2. ຈຸດປະສົງ 

ວິດີໂອ: https://www.youtube.com/watch?v=tJHP64cbs5o 

ເນ ື້ອໃນຂອງວດິີໂອ:   

ການສຶກສາວຼັດທະນະທ າການຄ້າຈີນຜ່ານສະຖານະ
ການຈ າລອງ 

 

ບົດທີ 3  

 

ສູນການຄ້າສາກົນ ສະຖາບຼັນການຄ້າວິສະຫະກິດຂະຫນາດກາງແລະ
ນ້ອຍ 

ຈຸດປະສົງ 

ເບິິ່ງວີດີໂອເພ ິ່ອຮຽນຮູ້ຈດຸປະສົງຂອງຫລຼັກສູດ 

ເປີດໃນຫນ້າຕ່າງໃຫມ່ 

ເນ ື້ອໃນຂອງວດິີໂອ 

https://www.youtube.com/watch?v=tJHP64cbs5o


ຕອນນີື້ເຈົື້າໄດ້ຮຽນກ່ຽວກຼັບວຼັດທະນະການຄ້າຈີນໄປທຼັງໝົດ 2 ບົດແລ້ວ. ຕອນນີື້ພວກເຮົາ
ຈະນ າພາເຈົື້າຈາກພາກທິດສະດີເຂົື້າສູ່ພາກປະຕິບຼັດ ຜ່ານການສຼັງເກດການມີປະຕິສ າພຼັນແບບທົົ່ວໄປທີິ່
ເຈົື້າອາດຈະໄດ້ພົບເມ ິ່ອກຼັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຄົນຈີນ, ບ ໍ່ວ່າຈະຢູູ່ໃນປະເທດຫ  ຕ່າງປະເທດ. 

ທີິ່ສ າຄຼັນໄປກ່ວານຼັື້ນ, ພວກເຮົາຈະມາສຼັງເກດ 3 ເຫດການທີິ່ເກີດຂຶື້ນເປັນປະຈ າເມ ິ່ອດ າເນີນ
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ: ການເຂົື້າຮ່ວມງານສະແດງສິນຄ້າ, ການພົບປະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຄົນຈີນເປັນຄຼັື້ງ
ທ າອິດ ແລະ ການຮຼັບມ ສະຖານະການຂອງການພົວພຼັນແບບເລ ື້ອຍໆ. 

• ວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມສ າລຼັບການໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຈີນເປັນຄຼັື້ງທ າອິດ ເພ ິ່ອໄປພົບຄູ່
ຮ່ວມທຸລະກິດ ຄົນຈີນທີິ່ງານສະແດງສິນຄ້າ. 

• ວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມສ າລຼັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຄົນຈີນທີິ່ປະເທດ
ຂອງເຈົື້າ 

• ວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມສ າລຼັບການທ າຄວາມຮູ້ຈຼັກກຼັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຄົນຈີນເພ ິ່ອຮຼັບມ 
ກຼັບບຼັນຫາທີິ່ຈະເກີດຂຶື້ນຕ ໍ່ກຼັບຄວາມສ າພຼັນໃນອະນາຄົດ. 

ໃນຕອນຈົບຂອງບົດນີື້, ຂ້ອຍກ ຫວຼັງວ່າເຈົື້າຈະຮູ້ສຶກໝຼັື້ນໃຈຂຶື້ນໃນການເຂົື້າເຖິງແລະຕອບສະ
ໜອງ ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບຕ ໍ່ກຼັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຄົນຈີນເພ ິ່ອຊ ື້ຄວາມສົນໃຈໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຈົື້າ 

 

 

 

 

 

 



4.3. ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 

 

ເນ ື້ອໃນ:  

 ລຼັກສະນະຂອງຫ ຼັກສູດນີື້ແມ່ນຈະມີການແນະນ າ ແລະ ການສະແດງຄວາມຄິດເຫຼັນຈາກບຼັນດາ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນເລ ິ່ອງນີື້, ທຼັງໃນແລະນອກຂອງສູນການຄ້າສາກົນ ຜ່ານເລ ິ່ອງເລົົ່າ ແລະ ປະສົບການຂອງ
ພວກເຂົາ, ເຈົື້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກສະຖານະການຕົວຈິງທີິ່ເຈົື້າອາດຈະໄດ້ພົບໃນອານາຄົດ. ຈົົ່ງເອົາຄ າ
ແນະນ າທີໄດ້ເກຼັບໄປຄິດແລະນ າໃຊ້ຢູ່າງຈິງຈຼັງ, ເຈົື້າຈະສາມາດພຼັດທະນາທຼັກສະຂອງເຈົື້າ ແລະ ຫ ີກ
ລ້ຽງກົນອຸບາຍທີິ່ເຈົື້າຈະໄດ້ຮຽນ ເພ ິ່ອນ າໄປນ າໃຊ້ໃນການເຮຼັດການຄ້າກຼັບຄົນຈີນ. 

 ລາຍຊ ິ່ຂອງຜູ້ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນບົດນີື້ແມ່ນຢູູ່ດ້ານລຸ່ມນີື້. ກະລຸນາກົດທີິ່ຮູບພາບຂອງພວກເຂົາ
ເພ ິ່ອທ າຄວາມຄຸ້ນເຄີຍລະຫວ່າງຕົວເຈົື້າ ແລະ ພວກເຂົາ. ສິິ່ງນີື້ຈະຊ່ວຍເຈົື້າເຂົື້າໃນໃນສິິ່ງທີິ່ເຂົາເຈົື້າ
ສອນໄດ້ຫ າຍຂຶື້ນ ແລະ ຈະໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດອຼັນສູງສຸດຈາກເລ ິ່ອງເລົົ່າຂອງພວກເຂົາເຫ ົົ່ານີື້. 

 

 

 



4.4. ການກຽມຕົວເພ ິ່ອເຂົື້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ການພົບປະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຄົນຈີນ
ເປັນຄຼັື້ງທ າອິດ. 

 

4.5. ສະຖານະການຈ າລອງທີ 1: ການຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທາງການຄ້າທີິ່ດີ. 

 

 

4.5. ສະຖານະການຈ າລອງທີ 1: ການຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທາງການຄ້າທີິ່ດີ. 
 



 

ເນ ື້ອໃນ:  

Urs Huber, ຜູ້ຊ ື້ຈາກບ ລິສຼັດ Swiss Engineering ມີແຜນທີິ່ຈະໄປທີິ່ງານວາງສະແດງ

ສິນຄ້າ Canton ເພ ິ່ອທີິ່ຈະຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທາງການຄ້າ, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Canton ໄດ້

ຈຼັດຂຶື້ນປີລະສອງເທ ິ່ອທີິ່ເມ ອງ Canton (ຊ ິ່ທີິ່ໃຊ້ເອີື້ນປະຈຸບຼັນແມ່ນ Guangzhou), ມຼັນເປັນງານ

ວາງສະແດງສິນຄ້າທີິ່ມີຄວາມໂດ່ງດຼັງທີິ່ສຸດໃນປະເທດຈີນ. 6 ເດ ອນກ່ອນ, Urs ໄດ້ຕິດຕ ໍ່ຫາຜູ້

ບ ລິການດ້ານການຄ້າທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢູູ່ 2 ທ່ານຜ່ານອີເມລ: ທ່ານ Jack Li, ຈາກບ ລິສຼັດ 

Jiangsu CAL, Ltd. ແລະ ນາງ Sophie Wang, ຈາກບ ລິສຼັດ Good Trust Engineer 

Zhuhai, Ltd.  

 ຈົນຮອດຕອນນີື້, ທຸກຢູ່າງເບິິ່ງຄ ກ າລຼັງຈະຜ່ານໄປໄດ້ດ້ວຍດີ - ອີເມລທີິ່ Urs ໄດ້ສົົ່ງໄປກ ໄດ້

ຮຼັບການຕອບກຼັບຈາກທຼັງ 2 ຄົນທີິ່ຄາດວ່າລາວຈະໄດ້ມາຮ່ວມງານນ າ ອີເມລດຼັົ່ງກ່າວແມ່ນຂຽນເປັນ
ພາສາອຼັງກິດມາໄດ້ດີຫ າຍ ແລະ ການສ ິ່ສານກ ເບິິ່ງຄ ຈະບ ໍ່ມີບຼັນຫາ. Urs ບ ໍ່ໄດ້ຄ ານຶງເຖິງຄວາມເປັນໄປ

ໄດ້ທີິ່ອາດຈະມີຂ ໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕ ໍ່ສ ິ່ສານຂຶື້ນ ລະຫວ່າງລາວແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຄົນຈີນ ທີິ່ອາດ
ຈະເກີດຂຶື້ນໄດ້. 

 ສ າລຼັບຕອນນີື້, ລາວກ າລຼັງກຽມຕົວໄປທີິ່ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Canton ເພ ິ່ອພົບປະກຼັບຜູ້

ບ ລິການທາງການຄ້າ; ມຼັນເປັນເທ ິ່ອທ າອິດຂອງລາວທີິ່ໄດ້ໄປປະເທດຈີນ.  

4.6. ພາກທີ 1: ການກຽມໂຕໄປງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Canton. 



 

ເນ ື້ອໃນ: 

 ໃນຂະນະທີິ່ກ າລຼັງຈະອອກເດີນທາງເພ ິ່ອໄປເຂົື້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Canton, Urs 

ໄດ້ຂຽນອີິ່ເມລໄປຫາຜູ້ບ ລິການດ້ານການຄ້າທຼັງ 2 ທ່ານ 3 ອາທິດລ່ວງໜ້າ. ແນວໃດກ ຕາມ, ລາວໄດ້
ຮຼັບການຕອບກຼັບຈາກທ່ານ Jack ພຽງຄົນດຽວ, ເຊິິ່ງລາວໄດ້ຕອບວ່າ ລາວຮູ້ສຶກດີໃຈຫ າຍທີິ່ຈະໄດ້

ພົບກຼັບUrs ທີິ່ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ, Urs ພະຍາຍາມທີິ່ຈະຕິດຕ ໍ່ທຼັງສອງຜ່ານການໃຊ້ Linkedin, 

ແຕ່ທຼັງສອງຄົນເບິິ່ງຄ ບ ໍ່ສາມາດໃຊ້ມຼັນໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວເລີຍ ເຊິິ່ງຕອນນີື້ກ ຍຼັງບ ໍ່ໄດ້ຮຼັບການຕອບຮຼັບຈາກ
ນາງ Sophie.    

 ໃນຂະນະທີິ່ Urs ກ າລຼັງວາງແຜນໃນການໄປທີິ່ງານສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ກ ໄດ້ກວດສອບເບິິ່ງ

ປະຫວຼັດທີິ່ມາຂອງງານສະແດງສິນຄ້ານີື້ໂດຍໃຊ້ Google. ລາວໄດ້ກະກຽມໃບປິວເປັນພາສາອຼັງກິດທີິ່

ມີລາຍລະອຽດຂອງບ ລິສຼັດລາວ ແລະ ບົົ່ງບອກຄວາມຕ້ອງການທີິ່ລາວຢາກໄດ້ຈາກຜູ້ບ ລິການທາງການ
ຄ້າ. 

 ເຈົື້າຄິດແນວໃດກ່ຽວກຼັບການກຽມຕົວຂອງUrs ທີິ່ຈະໄປງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Canton? 

ລາວຈະປະສົບຜົນສ າເລຼັດໃນການພົບປະທ່ານ Jack ແລະ ນາງ Sophie ບ ?  ຖ້າເຈົື້າຢູູ່ໃນກ ລະນີ

ແບບລາວເຈົື້າຈະເຮຼັດແນວໃດ? ແລະ ມີວີທີແນວໃດເພ ິ່ອໃຫເໄດ້ຄວາມສ າເລຼັດມາ? ໃຫ້ໃຊ້ເວລາຄິດ

ພາກທີ 1: ການກຽມໂຕໄປງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Canton. 

ຄ າຕອບ 

ຜົນຕອບຮຼັບ 



ປະມານ 2-3 ນາທີ ແລ້ວຂຽນສິິ່ງທີິ່Urs ຄວນກະກຽມໃຫ້ດີກວ່ານີື້ເພ ິ່ອໄປງານວາງສະແດງສິນຄ້າ 

Canton.    

ຜົນທີິ່ໄດ້ຮຼັບ: 

 ມີບາງຢູ່າງທີິ່Urs ຄວນເຮຼັດໃຫ້ດີກວ່ານີື້ໃນການຕຽມຕົວໄປເຂົື້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ 

Canton. 

  ການຕິດຕ ໍ່ຫາຜູ້ບ ລິການທາງການຄ້າ ອີເມວແມ່ນບ ໍ່ພຽງພ , Urs ຄວນພະຍາຍາມທີິ່ຈະ ມີຊ່ອງ

ທາງການຕິດຕ ໍ່ຜ່ານ Wechat ແທນ, Wechat ເປັນແອຼັບພີເຄຊຼັົ່ນທີິ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນຈີນ ຖ້າເຈົື້າ

ຕ້ອງການທີິ່ຈະຕິດຕ ໍ່ກຼັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຄົນຈີນ. ມຼັນເປັນອຸປະກອນທີິ່ວ່ອງໄວ ສາມາດສ້າງປະຕິສ າພຼັນ
ກຼັບຄົນໄດ້ຫ າຍທຼັງອອນລາຍ ແລະ ອອຟລາຍ, ຍົກຕົວຢູ່າງ: ໃນອະດີດທີິ່ຜ່ານມາ ຄົນຈີນເຄີຍເອົາ
ນາມບຼັດຂອງພວກເຂົາຕິດຕົວໄວ້ສະເໝີ. ແນວໃດກ ຕາມ, ທຸກມ ື້ນີື້ ຖ້າໃຊ້ Wechat ເປັນຊ່ອງທາງ

ການຕິດຕ ໍ່ກຼັບ ລູກຄ້າຫ  ຄູ່ຮ່ວມງານຄົນສ າຄຼັນ. ສິິ່ງທີິ່ເຂົາຕ້ອງເຮຼັດມີພຽງສະແກນຄິວອາໂຄດຂອງໃຜ
ຄົນໜຶິ່ງເພ ິ່ອເພິິ່ມບຼັນຊີ. 

 ການທ່ອງເວຼັບໄຊ້: ການເຂົື້າເຖິງເວຼັບໄຊ້ຕ່າງປະເທດໃນຈີນແມ່ນອາດຈະມີຂ ໍ້ຈ າກຼັດ. ຍົກ
ຕົວຢູ່າງ: Google ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນປະເທດ, Linkedin ໂດຍທົົ່ວໄປບ ໍ່ເຄີຍຖ ກນ າໃຊ້ໃນ

ການຕິດຕ ໍ່ກຼັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຄົນຈີນ. ກ່ອນທີິ່ລາວຈະເດີນທາງ, Urs ຄວນຈະກວດກາເບິິ່ງການ

ບ ລິການ VPN. 

 ຖ້າ VPN ບ ໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ມຼັນກ ຍຼັງມີທາງເລ ອກອ ິ່ນທີິ່ຈະໃຊ້ຄົື້ນຫາຂ ໍ້ມູນໃນຈີນໄດ້ເຊິິ່ງມີ : 

Baidu (百度) ທີິ່ເປັນຜູ່ນ າຕະຫ າດໃນຕອນນີື້ ແລະ Qihoo’s 360 Search (360搜索) ທີິ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງ

ຄົນສ າຄຼັນ. 

 Urs ຄວນຕະຫນຼັກໄດ້ວ່າ ພາສາອຼັງກິດ ບ ໍ່ແມ່ນພາສາແມ່ ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທາງການຄ້າຄົນ

ຈີນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂົາຈະຂຽນອອກມາໄດ້ດີ, ມຼັນກ ຍຼັງຍາກທີິ່Urs ຈະສາມາດລົມເຊິິ່ງໜ້າເປັນພາສາ



ອຼັງກິດໄດ້. ເພ ິ່ອແກ້ຈຸດຜິດພາດ Urs ຄວນຈະກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆເປັນທຼັງພາສາອຼັງກິດ ແລະ 

ພາສາຈີນ, ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມໝຼັື້ນໃຈວ່າການສ ິ່ສານຈະສາມາດຜ່ານໄປໄດ້ດ້ວຍດີ. 

 ສຸດທ້າຍແລ້ວ, ຈົົ່ງຈິນຕະນາການວ່າ ຖ້າເຈົື້າໄດ້ລົມກຼັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງເຈົື້າ ເປັນພາສາ
ຈີນ! ມຼັນຈະບ ໍ່ແມ່ນເລ ິ່ອງງ່າຍເລີຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົື້າຈະເວົື້າພາສາອຼັງກິດໄດ້ ແຕ່ຄ າສຼັບທີິ່ໃຊ້ກ ເປັນຄ າ
ສຼັບຄົນລະຊຸດກຼັບສິິ່ງທີິ່ເຈົື້າໃຊ້ລົມກຼັບໝູ່ ຫ   ຄົນທີິ່ເຮຼັດວຽກນ າກຼັນ. ຖ້າຈ າເປັນ ໃຊ້ພາສາທີິ່ງ່າຍ, ເວົື້າ
ຊ້າໆ ແລະ ຍິື້ມເມ ິ່ອເຈົື້າເຫຼັນດີ. ເພ ິ່ອຄວາມປອດໄພ,ໃຊ້ນຼັກແປພາສາຖ້າມີ. 

4.7. ຖາມຜູ້ຊ່ຽວຊານ 

 

ເນ ື້ອໃນ:  

ຜົນທີິ່ຈະຕາມມາເມ ິ່ອບ ໍ່ຊອກຮູ້ກ່ຽວກຼັບພ ື້ນຖານຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວຼັດທະນະທ າຂອງຄູ່ຮ່ວມ
ທຸລະກິດຄົນຈີນແມ່ນຫຍຼັງ? 

ວິດີໂອ: https://www.youtube.com/watch?v=vRBm8gvCt7M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vRBm8gvCt7M


4.8. ພາກສ່ວນທີ 2:ການມາຮອດທີິ່ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Canton. 

 
ເນ ື້ອໃນ:  

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Canton ແມ່ນມີຄວາມຍິິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມປະທຼັບໃຈ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີິ່ມາໃຫມ່ໄດ້ເປັນຢູ່າງດີ, ອາດຈະຂ້ອນຂ້າງຍາກໃນການຍ່າງ.ມຼັນຖ ກແຍກອອກເປັນ 3 
ສ່ວນຄ : A, B & C . ໃນແຕ່ລະສ່ວນຈະມີ 10-15 ໂຖງວາງສະແດງສິນຄ້າ ທີິ່ຈະມີຜູ້ບ ລິການທາງ
ການຄ້າທີິ່ມາຈາກຫ າກຫ າຍບ ລິສຼັດການຄ້າ ແລະ ມີພ ໍ່ຄ້າຄົນກາງຫ າກຫ າຍຮູບແບບ ແລະ ຄວາມ
ສ າຄຼັນ. 

ພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມແບບນຼັື້ນUrs ຮູ້ສຶກຫ ົງທາງ, ລາວສຼັງເກດໄດ້ວ່າໃນງານວາງສະແດງ
ສິນຄ້ານີື້ຂອງປະເທດຈີນຫ າຍໆແຫ່ງຈະມີຄວາມເປັນເອກະລຼັກ, ໂຖງວາງສະແດງທີິ່ມີສີສຼັນໂດດເດຼັົ່ນ, 
ດົນຕີທີິ່ດຼັງສະນຼັົ່ນ ແລະ ຮູບແບບຄວາມຫ າກຫ າຍໃນດ້ານເຕຼັກໂນໂລຊີ. ລາວຮູ້ສຶກຂອບໃຈຕົວເອງທີິ່
ໄດ້ກະກຽມຂ ໍ້ມູນຂອງງານແລະຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມງານທີິ່ລາວຕ້ອງການຈະໄປ. ລາວມີເວລາວ່າງໜ້ອຍຫນຶິ່ງ 
ແລະ ຈະຕ້ອງຢຶດຢູູ່ກຼັບແຜນວຽກຂອງລາວ ຖ້າຢາກເຫຼັນທຸກຢູ່າງແລະພົບທຸກຄົນຕາມແຜນ. 

ເຈົື້າຢາກຈະແນະນ າຍຼັງແກ່Urs ເພ ິ່ອໃຊ້ເວລາອຼັນຈ າກຼັດຂອງລາວໃນງານວາງສະແດງສິນຄ້າ 

Canton? ມີຫຍຼັງບ ໍ່ທີິ່ລາວບ ໍ່ໄດ້ເຮຼັດແຕ່ຄວນເຮຼັດ? ຂຽນຄ າຕອບຂອງເຈົື້າທີິ່ກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 

ຜົນການຕອບຮຼັບ:  

ພາກສ່ວນທີ 2:ການມາຮອດທີິ່ງານວາງສະແດງສິນຄາ້ Canton. 

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Canton ແມ່ນມີຄວາມຍິິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ສາມາດສ້າງ
ຄວາມປະທຼັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີິ່ມາໃຫມ່ໄດ້ເປັນຢູ່າງດີ, ອາດຈະຂ້ອນຂ້າງຍາກໃນການຍ່າງ.ມຼັນ
ຖ ກແຍກອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄ : A, B & C . ໃນແຕ່ລະສ່ວນຈະມີ 10-15 ໂຖງວາງສະແດງ
ສິນຄ້າ ທີິ່ຈະມີຜູ້ບ ລິການທາງການຄ້າທີິ່ມາຈາກຫ າກຫ າຍບ ລິສຼັດການຄ້າ ແລະ ມີພ ໍ່ຄ້າຄົນກາງ
ຫ າກຫ າຍຮູບແບບ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນ.ພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມແບບນຼັື້ນUrs ຮູ້ສຶກຫ ົງທາງ
, ລາວສຼັງເກດໄດ້ວ່າໃນງານວາງສະແດງສິນຄ້ານີື້ຂອງປະເທດຈີນຫ າຍໆແຫ່ງຈະມີຄວາມເປັນ
ເອກະລຼັກ 

ເຈົື້າຢາກຈະແນະນ າຍຼັງແກ່Urs ເພ ິ່ອໃຊ້ເວລາອຼັນຈ າກຼັດຂອງ

ລາວໃນງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Canton? ມີຫຍຼັງບ ໍ່ທີິ່ລາວບ ໍ່
ໄດ້ເຮຼັດແຕ່ຄວນເຮຼັດ? ຂຽນຄ າຕອບຂອງເຈົື້າທີິ່ກ່ອງ
ຂ ໍ້ຄວາມ. 

 

ຜົນຕອບຮຼັບ 

ຄ າຕອບ 



 ການຮຼັບມ ກຼັບງານທີິ່ຍິິ່ງໃຫຍ່ເຊຼັົ່ນ: ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Canton ຈະງ່າຍຂຶື້ນເມ ິ່ອເຈົື້າຮູ້ມາ
ກ່ອນວ່າສິິ່ງທີິ່ເຈົື້າຢາກເຫຼັນແມ່ນຫຍຼັງ ແລະ ໃຜທີິ່ເຈົື້າຕ້ອງການມາພົບ, ຈົົ່ງຄິດສະເໝີວ່າ: ໃນປະເທດ
ຈີນ, ຄົນມີແນວໂນ້ມໃນການປັບຕົວໄດ້ຫ າຍມ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະເຮຼັດເເຜນໄວ້ Urs ຄວນຈະເປີດ
ໃຈໄວ້- ມຼັນບ ໍ່ແມ່ນວ່າລາວອາດຈະບ ໍ່ໄດ້ຕາມແຜນເພາະຜູ້ໃຫ້ບ ລິຫານທາງການຄ້າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ
ແກ່ຕົວເລ ອກຂອງຜູ້ອ ິ່ນທີິ່ລາວບ ໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາກ່ອນໜ້ານີື້. Urs ຄວນຈະພ້ອມທີິ່ຮຼັກສາເວລາບາງ
ສ່ວນເພ ິ່ອອກໄປສຼັງສຼັນສ າລຼັບການຮຼັບປະທານອາຫານຄ ໍ່າ ຫ   ງານລ້ຽງຕ່າງໆ, ເວລາແບບນີື້ແມ່ນມີ
ຄວາມສ າຄຼັນຫ າຍເພ ິ່ອຈະສ້າງເຄ ິ່ອຂ່າຍ. ເຮຼັດໃຫ້ໂຕເອງສາມາດປັບໂຕໄດ້ໜ້ອຍຫນຶິ່ງ Urs ຈະ
ສາມາດເພີິ່ມໂອກາດໃນທຸລະກິດຂອງລາວຕ ິ່ມອີກ. 

 ເພາະວ່າUrs ບ ໍ່ໄດ້ເວົື້າພາສາຈີນ, ມຼັນອາດຈະເປັນຄວາມຄິດທີິ່ດີສ າລຼັບລາວໃນການຫາຄູ້ຮ້ວມ
ທຸລະກິດກຼັບຄົນທີິ່ມີພ ື້ນຖານເລ ິ່ອງຕ່າງປະເທດ. ຖ້າບ ໍ່ດຼັົ່ງນຼັື້ນ, ການຈ້າງນຼັກແປພາສາກ ສາມາດຊ່ວຍໄດ້
ເຊຼັົ່ນກຼັນ, ການມີນຼັກແປພາສາບ ໍ່ໄດ້ຊ່ວຍພຽງດ້ານພາສາເທົົ່ານຼັື້ນ ພວກເຂົາຍຼັງຈຼັດສຼັນຄ າສຼັບໃນການ
ເຈລະຈາເພ ິ່ອເຮຼັດໃຫ້ທຼັງສອງຜ່າຍເຂົື້າໃຈເຖິງຄວາມຕຼັື້ງໃຈຂອງກຼັນແລະກຼັນໄດ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງ. ການຈ້າງ
ນຼັກແປພາສາສ າລຼັບມ ື້ນຼັື້ນ ຖ ເປັນຄວາມຄິດທີິ່ດີທີິ່ຈະສາມາດຮຼັກສາເວລາລາວໄດ້ຫ າຍ ແລະ ບ ໍ່ເຈຼັບຫົວ
ເມ ິ່ອຕ້ອງຊອກຫາ ແລະ ສ ິ່ສານກຼັບຄຸ່ຮ່ວມທຸລະກິດຄົນຈີນ. 

4.9. ພາກທີ3: ການພົບ Jack. 

 

 ຫ ຼັງຈາກເຊົື້າທີິ່ເມ ິ່ອຍ, Urs ໄປພົບ Jack ໃນຊ່ວງທ່ຽງ. ແນວໃດກ ຕາມ, ລາວໄດ້ເດີນທາງ
ໃກ້ສິຮອດຮ້ານ. ທຼັນໃດນຼັື້ນ, ລາວໄດ້ຕະໜຼັກວ່າລາວລ ມເອົານາມບຼັດອອກມານ າ. ການທີິ່ຈະກຼັບໄປ

ພາກທີ3: ການພົບ Jack. 

ຜນົຕອບຮຼັບ 

ຄ າຕອບ 



ເອົາທີິ່ຫ້ອງໂຮງແຮມຜົນກ ຄ ຈະເຮຼັດໃຫ້ລາວໄປຊ້າໃນການພົບປະຂອງລາວ. ຫ ຼັງຈາກລຼັງເລໃຈຢູູ່ 2-3 
ນາທີ, ລາວກ ໄດ້ຄິດວ່າລາວໄດ້ລົມກຼັບ Jack ຜ່ານອີເມລມາຫ າຍຄຼັື້ງແລ້ວ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າສາມາດສ້າງ

ສາຍສ າພຼັນດ້ານທຸລະກິດໄດ້ແລ້ວ. Urs ເລີຍຕຼັດສິນໃຈໄປພົບ Jack ໂດຍປາສະຈາກນາມບຼັດ. ແລ້ວ 

Urs ກ ຕຼັດສິນໃຈເຂົື້າຮ້ານໄປ. 

ເຈົື້າຄິດແນວໃດກຼັບສະຖານະການນີື້? ໃນຄວາມຄິດຂອງເຈົື້າ, ມຼັນຈະດີກວ່າບ ໍ່ຖ້າUrs ກຼັບໄປ
ໂຮງແຮມເພ ິ່ອໄປເອົານາມບຼັດ? ຖ້າດີກວ່າຍ້ອນຫຍຼັງ ຖ້າບ ໍ່ຍ້ອນຫຍຼັງ? ຂຽນຄ າຕອບຂອງເຈົື້າໃສ່ກ່ອງ
ຂ ໍ້ຄວາມ. 

ຜົນການຕອບຮຼັບ: 

  ມຼັນຈະດີກວ່າຖ້າUrs ກຼັບໄປເອົານາມບຼັດທີິ່ໂຮງແຮມ. ໃນປະເທດຈີນ, ການແລກປູ່ຽນ
ນາມບຼັດໃນການພົບປະກຼັບຄຸ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນຄຼັື້ື້ງທ າອິດທີິ່ພົບກຼັນ ເຊິິ່ງເປັນພິທີການທີິ່ແຜ່ຫ າຍ, ເຊິິ່ງ
ມີສ່ວນຄ້າຍຄ ກຼັນຂອງການຈຼັບມ ເມ ິ່ອພົບກຼັນຂອງຄົນເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາກ່ອນເລີິ່ມການປະຊຸມ. 
ຫານແລກປູ່ຽນນາມບຼັດ ທຼັງ 2 ຝູ່າຍຈະຕ້ອງຢືນກົງ ແລະ ປູ່ຽນກຼັນມອບໃຫ້ກຼັນ ໂດຍຕ້ອງໃຊ້ທຼັງສອງ
ມ ໃນການຮຼັບ-ມອບ. 

 ຄ າແນະນ າເລຼັກນ້ອຍໃນການເອົານາມບຼັດຕິດໂຕໃນປະເທດຈີນ: ຈະຕ້ອງເອົານາມບຼັດຕິດໂຕ
ກຼັບເຈົື້າຫ າຍກວ່າທີິ່ເຈົື້າຕ້ອງການ (ຢູ່າງໜ້ອຍ 200 ໃບ), ນາມບຼັດຂອງເຈົື້າມີການແປພາສາຈີນແລ້ວ
ບ , ຕົວອຼັກສອນທີິ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນອຼັກສອນຈີນດຼັື້ງເດີມຂອງຈີນແຜ່ນດີນໃຫຍ່ ກວດເບິິ່ງການອອກແບບ
ແລະຫົວຂ ໍ້ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງເຈົື້າ ແລະ ກວດເບິິ່ງວ່າມຼັນເບິິ່ງຄ ສ າຄຼັນແລ້ວບ  ເພ ິ່ອສະແດງເຖິງຄວາມ
ສ າຄຼັນຂອງເຮົາ. ລວມທຼັງອີເມລ ໃຊ້ໂຕວຽກສະເພາະບ ໍ່ແມ່ນອີເມລສ່ວນຕົວ. ຕຼັື້ງແຕ່ Google ບ ໍ່

ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ G-mail ກ ບ ໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ໃນຈີນ, ຫ້າມໃຊ້ບຼັນຊີ G-mail, ໃຊ້ Wechat 

QR Code ແທນຖ້າເຈົື້າມີ. 

 ການໃຊ້ Wechat: ພະຍາຍາມເຂົື້າໄປໃນກຸ່ມທີິ່ມີຄົນທີິ່ຊ່ຽວຊານ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມລຶື້ງເຄີຍໃນ

ການໃຊ້ Wechat ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມກ່ອງປະຊຸມທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າເຈົື້າຢາກເພີິ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ເວລາ
ຂອງເຈົື້າ, ມີຄ າຖາມ, ຫ   ຕ້ອງການແປບາງຢູ່າງ, ພຽງແຕ່ຖາມລົງໃນກຸ່ມ ແລະ ພວກເຂົາຈະຫາຄ າ
ຕອບມາໃຫ້. 

4. 10. ພາກທີ 4 : ການຮຼັບປະທານອາຫານທ່ຽງ. 



 
ເນ ື້ອໃນ:  

 ລະຫວ່າງມ ື້ອາຫານ, Jack ບ ໍ່ເວົື້າກ່ຽວກຼັບບ ລິສຼັດເລີຍ. ລາວຖາມ Urs ໃນເລ ິ່ອງທີິ່ບ ໍ່

ກ່ຽວຂ້ອງຈ ານວນຫ າຍແທນເຊຼັົ່ນ: “ເຈົື້າມຼັກປະເທດຈີນບ ?”, “ເຈົື້າແຕ່ງງານແລ້ວບ ”, “ເຈົື້າມີລູກລະ
ບ ?”, “ເຈົື້າມີສິິ່ງທີິ່ມຼັກເຮຼັດໃນຍາມວ່າງບ ?” Jack ຖາມໄປຮອດເງິນເດ ອນຂອງລາວ ເຊິິ່ງສ້າງຄວາມ

ລ າຄານໃຈໃຫ້ແກ່ Urs ແລະ Jack ຍຼັງເອີື້ນພະນຼັກງານເສີບອາຫານມາຖ່າຍຮູບພວກເຂົາ 2 ຄົນໃຫ້

ພ້ອມ. Urs ເລີິ່ມທີິ່ຈະເຊ ິ່ອວ່າລາວກ າລຼັງເສຍເວລາ ລາວບ ໍ່ຕ້ອງການລົມກຼັບຄົນແປກໜ້າໃນເລ ິ່ອງ

ລາຍຮຼັບຂອງລາວ ແລະ ຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງລາວ. Urs ປູ່ຽນຫົວຂ ໍ້ໃນການສົນທະນາທຼັນທີ ແລະ 

ພະຍາຍາມຊວນ Jack ລົມກ່ຽວກຼັບຜະລິດຕະພຼັນ, ລາຄາ ແລະ ການພົວພຼັນທາງທຸລະກດິຂອງລາວ. 

ຫ ຼັງຈາກການຮຼັບປະທານອາຫານທ່ຽງແລ້ວ, Jack ກ ເບິິ່ງຄ ວ່າລາວມີວຽກດ່ວນທີິ່ຈະຕ້ອງໄປ, ພ້ອມ

ເວົື້າວ່າລາວກ ຫວຼັງວ່າຈະຢູູ່ຕ ໍ່ໄດ້ ແຕ່ລາວຕ້ອງຂ ຕົວໄປແລ້ວ. 

 ເປັນຫຍຼັງ Jack ຈຶິ່ງຖາມແຕ່ເລ ິ່ອງສ່ວນຕົວຂອງ Urs? ຖ້າເຈົື້າເປັນ Urs, ເຈົື້າຈະຕອບກຼັບ

ສະຖານະການນີື້ແນວໃດ?  ຂຽນຄ າຄ ຕອບຂອງເຈົື້າໃສ່ກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 

ຜົນການຕອບຮຼັບ:  

ໃນປະເທດຈີນ, ໃນການພົບກຼັນຄຼັື້ງທ າອິດໂດຍທົົ່ວໄປຈະບ ໍ່ຖາມເລ ິ່ອງຂ ໍ້ມູນ ຫ   ເລ ິ່ອງສະເພາະທາງ
ກ່ຽວກຼັບທຸລະກິດ. ແຕ່ເປ ົ້າໝາຍຄ ການພຼັດທະນາຄວາມສ າພຼັນແບບສ່ວນຕົວກຼັຼັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ພາກທີ 4 : ການຮຼັບປະທານອາຫານທ່ຽງ. 

ສະໄລ້ທີ 6 ຈາກ 27 

ຄ າຕອບ 

ຜົນຕອບຮຼັບ 



ແທນ. ໃນ ມຸມມອງຂອງຄົນຈີນເຫຼັນວ່າ ຄວາມສ າພຼັນສ່ວນຕົວສາມາດສ້າງຄວາມເຊ ິ່ອໃຈລະຫວ່າງຄູ່
ຮ່ວມທຸລະກິດໄດ້ ແລະ ກາຍເປັນພ ື້ນຖານການເຈລະຈາແຜນທຸລະກິດໃນອະນາຄົດໄດ້. ດ້ວຍເຫດນີື້, 
ແທນທີິ່ຈະລ າຄານແລະເບິິ່ງສິິ່ງທີິ່ເຂົາເຮຼັດເປັນເລ ິ່ອງເສຍເວລາ, ມຼັນຈະດີກວ່າຖ້າ Urs ຕາມນ ື້າໄປກຼັບ

ບົດສົນທະນາ ແລະ ຖາມ Jack ກ່ຽວກຼັບຄອບຄົວແລະຊີວິດສ່ວນຕົວ. 

4.11. ພາກທີ 5: ໃບຫນຼັງສ ສະແດງເຈຕະນາແລະການຕ ໍ່ລອງ 

 
ເນ ື້ອໃນ: 

ຫ ຼັງຈາກການກິນອາຫານທ່ຽງ, Urs ກຼັບມາທີິ່ໂຮງແຮມເພ ິ່ອເອົານາມບຼັດ.ຕອນນີື້ລາວໄດ້ມຼັນ

ມາຄອບຄອງແລ້ວ, ລາວໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້ວາງສະແດງສິນຄ້າຈ ານວນຫ າຍທີິ່ແຕກຕ່າງກຼັນຈາກງານ
ວາງສະແດງສິນຄ້າ. ໃນທ້າຍທີິ່ສຸດ ລາວມາຮອດທີິ່ສຸ້ມວາງສະແດງຂອງບ ລິສຼັດ Phoenix 

Mechanical, Ningbo Ltd., ບ່ອນທີິ່ລາວພົບຄົນໜຶິ່ງທີິ່ແນະນ າຕົວເອງໄວ້ວ່າ Jerry Kang. 

ມຼັນເບິິ່ງຄ ວ່າJerry ຢູູ່ໃນຕ າແໜ່ງທີິ່ສ າຄຼັນທີິ່ສຸດໃນບ ລິສຼັດ. 

Urs ຕ ິ່ນເຕຼັື້ນຫ າຍ, ເພາະວ່າ Jerry ເບິິ່ງຄ ວ່າຈະສາມາດສະເໜີລາຄາໃຫ້ສິນຄ້າທີິ່ມີຄຸນ

ນະພາບດີໄດ້ຢູ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ລາວຄິດວ່າ ມຼັນໜ້າຈະດີຖ້າມີໃບຫນຼັງສ ສະແດງເຈຕະນາແລະການ
ຕ ໍ່ລອງມາໃຫ້ກຼັບ Jerryໃນຕອນນີື້. ນອກຈາກນຼັື້ນ, ພາສາອຼັງກິດຂອງລາວກ ລ່ຽນໄຫ ແລະເຮຼັດໃຫ້ບົດ

ສົນທະນາຜ່ານໄປໄດ້ດ້ວຍດີ. ແນວໃດກ ຕາມ, ເປັນທີິ່ໜ້າຕົກໃຈ, ແທນທີິ່ Jerry ຈະດີໃຈຕ ໍ່ກຼັບການ

ພາກທີ 5: ໃບຫນຼັງສ ສະແດງເຈຕະນາແລະການຕ ໍ່ລອງ 

ຜົນຕອບຮຼັບ 

ຄ າຕອບ 



ມາຂອງ Urs  ທີິ່ Phoenix Mechanical, Ningbo Ltd.,  ໃນແຂວງ Zhejiang. ໃນມ ື້ຕ ໍ່ມາ 

Jerry ໄດ້ສະເໜີອອກຄ່າລົດໄຟໃຫ້ Urs  ແລະ ຫາທີິ່ພຼັກໃຫ້ໃນ Ningbo. ລາວຍຼັງສະເໜີໃຫ້

ບ ລິສຼັດຂອງລາວຫາຜູ້ຊ່ວຍຈຼັດການໃນເລ ິ່ອງການເດີນທາງເພ ິ່ອໃຫ້ເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ກຼັບແຜນການເດີນທາງ. 
Urs ຮູ້ສຶກຕົກໃຈ - ລາວບ ໍ່ມີແຜນທີິ່ຈະອອກມາຈາກ Canton. ລາວບອກ Jerry  ວ່າລາວບ ໍ່ມີ

ເວລາມາຢ້ຽມ, ແຕ່ຕອນນີື້ລາວມາເພ ິ່ອຫາຂ ໍ້ຕົກລົງເລ ິ່ອງທຸລະກິດ. Jerry ຍິື້ມ ແລະ ຂ ອະນຸຍາດອອກ

ໄປລົມກຼັບແຂກຄົນອ ິ່ນ. 

ຈົົ່ງບອກສິິ່ງທີິ່ເຈົື້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກວຼັດທະນະທ າໃນເຊິງຄວາມສ າພຼັນທີິ່ແຜ່ຫ າຍໃນຈີນ, ເຈົື້າຄິດ
ວ່າສິິ່ງທີິ່ Urs ເຮຼັດຈະເຮຼັດໃຫ້ລາວປະສົບຜົນສ າເລຼັດບ ? Jerry ຄາດຫວຼັງຢາກໃຫ້ Urs ເຮຼັດຫຍຼັງ? 

ຂຽນຄ າຕອບລົງໃນກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 

ຜົນການຕອບຮຼັບ:  

 ໃນປະເທດຈີນ, ເປັນເລ ິ່ອງຂ້ອນຂ້າງປ ກກະຕິໃນການຈຼັດການປະຊຸມ, ໃນຄວາມຄິດຂອງ 
Jerry, ຖ້າ Urs ສົນໃຈການສະເໜີຂອງລາວ, ສະນຼັື້ນ ລາວຄວນຈະຫາເວລາມາຢ້ຽມຢາມເບິິ່ງ

ສະພາບສະຖານທີິ່ຂອງລາວ. ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ Urs ບ ໍ່ໄດ້ຕ້ອງການແບບນຼັື້ນ ແລະ ເຂົື້າໃຈວ່າ 

Jerry ນຼັື້ນບ ໍ່ໄດ້ຈິງຈຼັງກຼັບເລ ິ່ອງຂອງລາວ. 

 ໃນທາງກົງກຼັນຂ້າມ, ການຫາເວລາມາຢ້ຽມຢາມຈະເປັນປະໂຫຍດຫ າຍຕ ໍ່ Urs. ບ ໍ່ແມ່ນພຽງ

ແຕ່ການສ້າງໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມເຊ ິ່ອໃຈ, ແຕ່ມຼັນກ ຈະເປັນໂອກາດທີິ່ລາວຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງຕ າແໜ່ງ
ແລະອ ານາດຂອງ Jerry ທີິ່ລາວມີໃນບ ລິສຼັດຂອງລາວ. 

 ທ້າຍທີິ່ສຸດແລ້ວ, ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ: ຖ້າເຈົື້າມີແຜນທີິ່ຈະໄປປະເທດຈີນ, ໃຫ້ໝຼັື້ນໃຈວ່າເຈົື້າ
ສາມາດລະລາຍພຶດຕິກ າຂອງເຈົື້າໄດ້ພຽງພ ທີິ່ຈະສາມາດປູ່ຽນແຜນທີິ່ເຈົື້າວາງໄວ້ ແລະ ສາມາດປັບຕົວ
ເຂົື້າກຼັບສະຖານະການໄດ້. 

 

 



 

4. 12. ການກະກຽມຕ້ອນຮຼັບນຼັກທຸລະກິດຈີນມາຢ້ຽມຢາມປະເທດເຈົື້າເປັນຄຼັື້ງທ າອິດ. 

 

4. 13. ສະຖານະການຈ າລອງທີ 2: “BuildYourBus” ມາທີິ່ປະເທດເຢຍລະມຼັນ. 

 

ເນ ື້ອໃນ:  

ສະຖານະການຈ າລອງທີ 2: “BuildYourBus” ມາທີິ່ປະເທດເຢຍລະມຼັນ. 



 ບ ລິສຼັດສຼັນຊາດເຢຍລະມຼັນ SmartCars Corp Corp., ສ ານຼັກງານໃຫຍ່ຕຼັື້ງຢູູ່ເມ ອງທາງ

ໃຕ້ຂອງ German town ແຂວງ Freiburg, ທີິ່ມີປະສົບການໃນການຜະລິດລົດໄຟຟ້າຫ າຍກວ່າ 

10 ປີ. ບ ໍ່ດົນມານີື້, ຜູ້ຈຼັດການຂອງບ ລິສຼັດ ໄດ້ຕຼັດສິນໃຈທີິ່ຈະປູ່ອຍລົດເມໄຟຟ້າລຸ້ນໃຫມ່ທີິ່ສາມາດ
ສາກໄດ້ ສ າລຼັບຕະຫ າດເອີຣົບ. SmartCars Corp Corp., ບ ໍ່ມີແຫ ່ງຜະລິດເປັນຂອງໂຕເອງ, ແຕ່

ມຼັນໄປສ້າງລົດໄຟຟ້າໂດຍຮ່ວມມ ກຼັບບຼັນດາໂຮງງານຜະລິດລົດຈາກຫ າກຫ າຍປະເທດໃນຂົງເຂດ
ເອີຣົບ. 

 ມ ື້ໜຶິ່ງ, ທ່ານ. Schmid, ປະທານບ ລິສຼັດ SmartCars Corp., ໄດ້ມອບວຽກໃຫ້ຄົນໃນ

ທີມໂດຍມີການນ າພາໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທ່ານ. Meier, ຫົວໜ້າຝູ່າຍຈຼັດການຜະລິດ, ໃຫ້ໄປຊອກຫາ
ປະເທດທີິ່ບ ໍ່ຢູູ່ໃນເອຣີົບ ທີິ່ມີໂຮງງານຜະລິດລົດເມທີິ່ບ ລິການໄດ້ເທົົ່າກຼັບໂຮງງານໃນເອີຣົບ, ແຕ່ຕ້ອງມີ
ລາຄາທີິ່ຖ  ກ. ຫລຼັງຈາກເຮຼັດການຄົື້ນຄວ້າຈ ານວນຫນຶິ່ງ, ທ່ານ. Meier ໄດ້ພົບ “BuildYourBus”, 
ເປັນໂຮງງານສຼັນຊາດຈີນທີິ່ມີປະສົບການໃນການສ້າງລົດເມອ ໂຕ້ ທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫຼັນແນວຄວາມຄິດ
ຂອງບ ລິສຼັດທີິ່ສາມາດເຕີມເຕຼັມຄວາມຕ້ອງການແລະຈຸດພິເສດຂອງລົດອຼັດສະລິຍະໄດ້. ທ່ານ. Meier 

ຕິດຕ ໍ່ຫາຕົວແທນຂອງ BuildYourBus, ແລະ ການຕ ໍ່ລອງຄຼັື້ງທ າອິດກ ຜ່ານໄປໄດ້ດ້ວຍດີ. 

 ກ່ອນທີິ່ BuildYourBus ຈະຕົກລົງແລະເຊຼັນສຼັນຍາເຂົື້າຮ່ວມທຸລະກິດກຼັບ SmartCars 

Corp ແລະເຊຼັນສຼັນຍາ, ແນວໃດກ ຕາມ, ຄະນະຕົວແທນ ບ ລິສຼັດ 12 ທ່ານລວມເຖິງ ທາ່ນ. Li, 

ປະທານຂອງບ ລິສຼັດ, ຕ້ອງການມາທີິ່ເມ ອງ Freiburg ເປັນເວລາສອງມີື້ ເພ ິ່ອມາຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການ

ຂອງ SmartCars Corp. ຄະນະຕົວແທນ ໄດ້ວາງແຜນທີິ່ຈະລວມປະເທດເຢຍລະມຼັນ ເຂົື້າໄປກຼັບ
ການເດີນທາງໄປປະເທດອ ິ່ນທີິ່ວາງໄວ້ໃນເວລາດຽວກຼັນທີິ່ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ປະເທດຝຣຼັົ່ງ
ເພ ິ່ອຢ້ຽມຢາມຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທ່ານອ ິ່ນ. 

4.14. ພາກທີ 1: ການກຽມຕົວສ າລຼັບການມາຮອດຂອງຄະນະຕົວແທນ. 



 
ເນ ື້ອໃນ: 

4 ອາທິດກ່ອນທີິ່ເຫ ົົ່າຄະນະຕົວແທນບ ລິສຼັດຈີນຈະວາງແຜນມາຮອດ, ຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ່ານ. 

Schmid, Nadine Müller ໄດ້ຮຼັບອີເມລຈາກ ນາງ. Cherry Wang. ລາວຂ ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍຈາກ

ບ ລິສຼັດ SmartCars Corp ໃຫ້ຈອງຫ້ອງໃນໂຮງແຮມທີິ່ດີໃຫ້. 

ມຼັນຈະເໝາະສົມ ບ ທີິ່ຈະໃຫ້ Nadine ຊ່ວຍ BuildYourBus ໃນເລ ິ່ອງນີື້? ຖ້າເໝາະສົມ

ຍ້ອນຫຍຼັງ? ບ ໍ່ເໝາະສົມຍ້ອນຫຍຼັງ? ມີຫຍຼັງທີິ່ Nadine ຕ້ອງກະກຽມສ າລຼັບການມາຮອດຂອງກຸ່ມ
ຕົວແທນ? ຂຽນຄ າຕອບໃສ່ໃນກ່ອງ. 

ຜົນການຕອບຮຼັບ:  

ໃນປະເທດຈີນ, ມຼັນຖ ວ່າເປັນສິິ່ງທີິ່ດີໃນການດູແລຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມແບບໝົດມ ື້ ແລະ ສະເໜີ
ກິດຈະກ າຕ່າງໆໃຫ້ເຂົາ. ເພາະແບບນຼັື້ນມຼັນຈຶິ່ງເໝາະສົມ ທີິ່ Nadine ຕ້ອງເຮຼັດ, ບ ໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຊ່ວຍ 

BuildYourBus ໃນການຈອງໂຮງແຮມ, ແຕ່ຍຼັງຕ້ອງຊ່ວຍຈຼັດການເລ ິ່ອງກ ານົດການເດີນທາງໃຫ້
ພວກເຂົາພ້ອມ ເຊຼັົ່ນວ່າ: ບ່ອນຊົມວິວທີິ່ໂດ່ງດຼັງສ າລຼັບຄົນຈີນ. ຄະນະຕົວແທນບ ລິສຼັດຈີນກ ອາດຈະ
ຮູ້ສຶກພ ໃຈທີິ່ຈະປຶກສາກຼັນຕ ໍ່ກຼັບສະຖານທີິ່ທີິ່ເຂົາຈະໄປ. ໃນມຸມຂອງຄົນຈີນສາມາດຈ່າຍຄ່າທີິ່ພຼັກ ແລະ 
ການເດີນທາງໄດ້, ແຕ່ກ ຄາດຫວຼັງຈະໄປຮຼັບລາຄາທີິ່ພິເສດ (ລາຄາບ ລິສຼັດ). 

ພາກທີ 1: ການກຽມຕົວສ າລຼັບການມາຮອດຂອງຄະນະຕົວແທນ. 

ຄ າຕອບ 

ຜົນຕອບຮຼັບ 



ກ່ຽວກຼັບໂຮງແຮມ: ຄົນຈີນພ ໃຈກຼັບການມີຫມ ໍ້ກາໄຟຟ້າໃນຫ້ອງຂອງເຂົາ (ສ າລຼັບດ ິ່ມນ ້າຊາ) 
ເຊຼັົ່ນດຽວກຼັນກຼັບເກີບຊຸບ ແລະ ເຄ ິ່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນ ້າ, ເຫ ົົ່ານີື້ເປັນສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍທົົ່ວ
ໄປຂອງໂຮງແຮມໃນເອເຊຍ. 

ກະກຽມຂ ໍ້ມູນກ່ອນ: ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຈີນໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນຈະຮູ້ສຶກຊາບຊຶື້ງເມ ິ່ອໄດ້ຮຼັບຂ ໍ້ມູນ
ຫ າຍທີິ່ສຸດເທົົ່າທີິ່ຈະຫ າຍໄດ້ກ່ອນການພົບກຼັນແບບເຊິິ່ງໜ້າ. ສິິ່ງນີື້ລວມໄປເຖິງຫົວຂ ໍ້ຂອງການ
ສົນທະນາ ແລະ ປະຫວຼັດຂອງບ ລິສຼັດທີິ່ຈະໄປພົບທີິ່ລວມໄປເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄ າຖາມແລະ
ບຼັນຫາທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶື້ນ. 

4.15. ພາກທີ 2: ການມາຮອດຂອງຄະນະຕົວແທນ. 

 
ເນ ື້ອໃນ:  

ຄະນະຕົວແທນຂອງ BuildYourBus ໄດ້ທ່ຮອດທີິ່ສະໜາມບິນ Frankfurt ຕອນເວລາ 8

ໂມງແລງ. SmartCars Corp ໄດ້ຈ້າງຄົນຂຼັບລົດໃຫ້ໄປຖ້ານອກສະໜາມບິນພ້ອມປ້າຍເພ ິ່ອຖ້າຮຼັບ
ຄະນະຕົວແທນ. ບ ໍ່ມີລ່າມແປພາສາຈີນມາແນະນ າ. ເມ ິ່ອກຸ່ມຄະນະຮອດໂຮງແຮມ, ພວກເຂົາເມ ິ່ອຍ 
ແລະ ຫິວ. ທ່ານ. Wang ຜູ້ທີິ່ເວົື້າພາສາອຼັງກິດໄດ້ໜ້ອຍຫນຶິ່ງ, ພະຍາຍາມທີິ່ຈະຫາຮ້ານອາຫານຈີນ
ທີິ່ຢູູ່ໃກ້ໂຮງແຮມ. ໂຊກດີທີິ່ລາວມີແອຼັບຂອງຈີນໃນໂທລະສຼັບຂອງລາວ, ທີິ່ຊ່ວຍຈຼັດຫາອາຫານ
ແນະນ າໃຫ້ແກ່ລາວ. 

ເຈົື້າຄິດແນວໃດຕ ໍ່ກຼັບສະຖານະການນີື້? ເຈົື້າຢາກແນະນ າໃຫ້ SmartCars Corp ເຮຼັດ
ຫຍຼັງ? ຂຽນຕ າຕອບຂອງເຈົື້າໃສ່ໃນກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 

ພາກທີ 2: ການມາຮອດຂອງຄະນະຕົວແທນ. 

ຜົນຕອບຮຼັບ 

ຄ າຕອບ 



ຜົນການຕອບຮຼັບ: 

 ໃນປະເທດຈີນການພົບປະທາງການແມ່ນຈະຖ ກດູແລຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງກຼັນກຼັບການພົບປະທີິ່
ບ ໍ່ເປັນທາງການ. ກຸ່ມຕົວແທນລະດຼັບສູງຈີນຄວນຈະຖ ກຕ້ອນຮຼັບທີິ່ສະຫນາມບິນໂດຍບ ລິສຼັດເຈົື້າ
ບ້ານ. ໂດຍສະເພາະຢູ່າງຍິິ່ງຈາກຄົນທີິ່ມີຕ າແໜ່ງເທົົ່າກຼັນກຼັບຕ າແໜ່ງສູງສຸດໃນຄະນະຕົວແທນ.ດຼັົ່ງນຼັື້ນ, 
ໃນກ ລະນີຂອງ SmartCars Corp, ປະທານບ ລິສຼັດຂອງ BuildYourBus ເປັນຄົນໜຶິ່ງໃນຄະນະ
ຕົວແທນ, ມຼັນຈະເໝາະສົມກວ່າສ າລຼັບບ ລິສຼັດເຢຍລະມຼັນທີິ່ຕ້ອງສົົ່ງປະທາບ ລິສຼັດຂອງໂຕເອງໄປທີິ່ສະ
ໜາມບິນ. 

 ນຼັກແປພາສາແມ່ນບ ໍ່ສາມາດປະເມີນຄ່າໄດ້, ບ ໍ່ພຽງແຕ່ແປໃນສິິ່ງທີິ່ເວົື້າເທົົ່ານຼັື້ນ ແຕ່ກ ຍຼັງຊ່ວຍ
ໃນການທ າລາຍຂ ໍ້ຈ າກຼັດທາງດ້ານວຼັດທະນະທ າ. ພວກເຂົາຍຼັງຊ່ວຍເລ ິ່ອງຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານ
ວຼັດທະນະທ າໃນໜ້າວຽກຂອງເຈົື້າບ້ານ, ເຊຼັົ່ນ: ການຈອງຮ້ານອາຫານໃຫ້ກຸ່ມຄະນະໃນແລງທ າອິດ
ຂອງພວກເຂົາ. ຄະນະຕົວແທນບ ລິສຼັດຈີນອາດຈະຢາກລອງອາຫານພ ື້ນຖິິ່ນຂອງບາງຈຸດໃນຊ່ວງທີິ່ເຂົາ
ອາໄສຢູູ່ຫຼັື້ນ, ແຕ່ ຄົນຈີນຫ າຍຄົນກ ສະບາຍໃຈກວ່າກຼັບອາຫານຈີນ, ໂດຍສະເພາະ ຖ້າມຼັນເປັນການ
ເດີນທາງກ່ອນການກະສຽນໃນຊ່ວງເວລາໃກ້ໆນີື້. 

4.16. ພາກທີ 3: ໃນເຊົື້າວຼັນຕ ໍ່ມາ 

 
ເນ ື້ອໃນ: 

 ໃນເຊົື້າມ ື້ຕ ໍ່ມາ, ທ່ານ. Schmid ຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍໃຈ. ພິທີຕ້ອນຮຼັບສ າລຼັບຄະນະຕົວ
ແທນບ ລິສຼັດຈີນແມ່ນຖ ກເລ ິ່ອນໄປມາ. ປະທານບ ລິສຼັດຝັັ່ງຈີນໄດ້ມີການກະກຽມບົດເວົື້າທີິ່ຍາວ ມຼັນ
ແຮງເພີິ່ມຄວາມຍາວເຂົື້າໄປອີກເມ ິ່ອຕ້ອງແປເປັນພາສາເຢຍລະມຼັນພ້ອມ. 

ພາກທີ 3: ໃນເຊົື້າວຼັນຕ ໍ່ມາ 

ຜົນຕອບຮຼັບ 

ຄ າຕອບ 



ໃນທີິ່ສຸດ, ບົດເວົື້າກ ໄດ້ມາຮອດຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ, ທ່ານ. Schmid ໄດ້ພາແຂກມາທີິ່ຫ້ອງ

ປະຊຸມຂອງບ ລິສຼັດ. ເພາະວ່າ SmartCars Corp ມີການຈຼັດລຽງລ າດຼັບຂຼັື້ນແບບເທົົ່າກຼັນ, ທຸກໆ
ບ່ອນນຼັົ່ງແມ່ນຈຼັດອອ້ມໂຕະມົນ ໂດຍປາສະຈາກການຈຼັດລ າດຼັບການນຼັົ່ງທີິ່ຊຼັດເຈນ. ພະນຼັກງານຄົນເຢຍ
ລະມຼັນແທນຊ ິ່ກຼັນດ້ວຍຊ ິ່ແທ້. ສິິ່ງນີື້ລວມໄປເຖິງ ທ່ານ. Schmid ທີິ່ຊ ິ່ແທຂ້ອງລາວແມ່ນ 

Thorsten.  ຜູ້ຢ້ຽມຢາມຄົນຈີນສະແດງອອກວ່າບ ໍ່ສະບາຍໃຈ. 

ເຈົື້າຄິດແນວໃດຕ ໍ່ກຼັບເຫດການນີື້? ຖ້າເຈົື້າເປັນ Thorsten Schmid, ເຈົື້າຈະຈຼັດຫ້ອງ
ປະຊຸມໃນຄຼັື້ງທ າອິດໃຫ້ແຕກຕ່າງກົງກຼັບທຼັດສະນະຄະຕິຂອງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຈີນບ ? ຂຽນຄ າຕອບຂອງ
ເຈົື້າໃສ່ໃນກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 

 

ຜົນການຕອບຮຼັບ: 

ຄະນະຕົວແທນບ ລິສຼັດຈີນເປັນເຈົື້າພາບໂດຍ SmartCars Corp. ແມ່ນຢູູ່ໃນລະດຼັບທີິ່ສູງ 
(ມຼັນລວມໄປເຖິງປະທານບ ລິສຼັດ)ມ ເຊິິ່ງເປັນກຸ່ມຕົວແທນລະດຼັບສູງທີິ່ຄາດຫວຼັງພີທີການແບບທາງ
ການເຊຼັົ່ນ: ການມີງານຕ້ອນຮຼັບແບບປານີດ, ມີການດ າເນີນງານ. 

ດ້ວຍຄວາມນຼັບຖ ຕ ໍ່ກຼັບການປະຊຸມທາງການ, ໃນບ ລິບົດຂອງການເຮຼັດທຸລະກິດຂອງຄົນຈີນ, 
ມຼັນຖ ກຖ ວ່າເປັນສິິ່ງທີິ່ດີໃນການທີິ່ເຈົື້າພາບພາແຂກມາທີິ່ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ ຼັງຈາກນຼັື້ນຕ້ອງຖ້າຢູູ່ນອກຫ້ອງ 
ແລະ ເປັນຄົນສຸດທ້າຍທີິ່ເຂົື້າມາ. ແຂກທີິ່ອາວຸໂສທີິ່ສຸດຄວນຈະໄດ້ເຂົື້າມາທີິ່ຫ້ອງກ່ອນ, ການເຂົື້າມາ
ໃນຫ້ອງ, ການທຼັກທາຍ ແລະ ການຈຼັດລຽງບ່ອນນຼັົ່ງ ຄວນຖ ກຈຼັດຕາມລ າດຼັບຊຼັື້ນ. ບ່ອນຂອງແຂກຜູ້
ທີິ່ມີຕ າແໜ່ງສູງທີິ່ສຸດ ຄວນນຼັົ່ງຢູູ່ທາງດ້ານຂວາຂອງເຈົື້າພາບ, ແລະ ນຼັົ່ງປິິ່ນຫນ້າກົງກຼັນຂ້າມໃສ່ປະຕູ
ຫ້ອງ. ຖ້າການປະຊຸມຖ ກຈຼັດຢູູ່ໂຕະມົນກວ້າງ. ດ່ງນຼັື້ນ, ແຂກອຼັນຊົງກຽດຄວນນຼັົ່ງກົງກຼັນຂ້າມກຼັບ
ເຈົື້າພາບ. ແຂກທີິ່ຕ າແໜ່ງສູງຄົນອ ິ່ນໆຄວນນຼັົ່ງຢູູ່ໃນບ່ອນທ າມະດາຄ ກຼັນທົົ່ວໆໄປ, ໃນຂະນະທີິ່ຄົນທີິ່
ເຫ  ອສາມາດເລ ອກບ່ອນນຼັົ່ງໄດ້ຕາມຕຼັົ່ງທີິ່ເຫ  ອ. ຖ້າການປະຊຸມຖ ກຈຼັດໃສ່ໂຕະທີິ່ກວ້າງ. ຄະນະຕົວແທນ
ບ ລິສຼັດຈີນອາດເລ ອກທີິ່ຈະນຼັົ່ງດ້ານໃດຫນຶິ່ງຂອງໂຕະພ້ອມດ້ວຍຄະນະເຈົື້າພາບອີກຝາກໜຶິ່ງ. ນີື້ແມ່ນ
ຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະກຼັບກອງປະຊຸມທາງການ ແລະ ການຕ ໍ່ລອງ, ໃນນຼັື້ນຜູ້ແທນຫ ຼັກຈະຖ ກໃຫ້ນຼັົ່ງຢູູ່
ກາງ ພ້ອມຜູ້ເຂົື້ສຮ່ວມໃນລ າດຼັບຂຼັື້ນທີິ່ຕ ໍ່າລົງມາຈົນສຸດໂຕະ. 

4.17. ພາກທີ 4: ການລົງສູ່ທຸລະກິດ 



 
ເນ ື້ອໃນ:  

 Thorsten Schmid ມີຕາຕະລາງທີິ່ຍຸ່ງຫ າຍ. ເຊຼັົ່ນຼັື້ນ, ລາວຕຼັດສິນໃຈທີິ່ຈະເລີິ່ມລົມເລ ິ່ອງ
ທຸລະກິດທຼັນທີຫ ຼັງຈາກຊ່ວງລົມຖາມໄຖ່. ລາວຕ້ອງອອກໄປຈາກຫ້ອງປະຊຸມທຼັນທີຫລຼັງຈາກປະຊຸມ
ແລ້ວ ເພາະມີນຼັດໝາຍໂຕອ ິ່ນ. ຫ ຼັງຈາກລາວໄປ, ທ່ານ. Li ໄດ້ເອົາຂອງຂວຼັນເລຼັກໆນ້ອຍໆຈາກຈີນໃຫ້

ແກ່ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ເຢຍລະມຼັນໃນຫ້ອງປະຊຸມ. ທ່ານ. Ulf Meier, ຫົວໜ້າພະແນກຈຼັດການຜະລິດ
ໄດ້ຮຼັບໜ້າທີິ່ຮຼັບຜິດຊອບການເປັນເຈົື້າພາບໃຫ້ແກ່ຄະນະຕົວແທນ. ລາວໄດ້ຊຼັກຊວນແຂກໃຫ້ແຂກໄປ
ຮຼັບປະທານອາຫານທີິ່ຮ້ານອາຫານ. 

ເຈົື້າຄິດແນວໃດກ່ຽວກຼັບເຫດການນີື້? ຖ້າເຈົື້າເປັນ Thorsten Schmid, ເຈົື້າຈະຈຼັດຕາຕະາງໃນມ ື້
ນຼັື້ນແລະຮຼັບມ ກຼັບພີທີມອບຂອງຂວຼັນແນວໃດ? ຂຽນໃສ່ໃນກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 

 

ຜົນການຕອບຮຼັບ: 

 ມຼັນຈະເປັນຄວາມຄິດທີິ່ດີສ າລຼັບ Thorsten Schmid ໃນການເລ ອກທີິ່ຈະຢູູ່, ຢູ່າງໜອ້ຍ

ສ າລຼັບພທີມອບຂອງຂວຼັນ. ສິິ່ງທີິ່ຫ າຍໄປກວ່າຫຼັື້ນກ ຄ , SmartCars Corp ຄວນຈະກຽມເຄ ິ່ອງບາງ
ຢູ່າງເພ ິ່ອມອບໃຫ້ຄ ນ, ເພາະວ່ໃນປະເທດຈີນ, ຂອງຂວຼັນແມ່ນຈະຖ ກມອບໃຫ້ລະຫວ່າງການປະຊຸມ
ທຸລະກິດ. ມຼັນຖ ກຖ ວ່າເປັນສິິ່ງທີິ່ດີໃນການໃຫ້ຂອງຂວຼັນທີິ່ລາຄາແພງທີິ່ສຸດແກ່ຄົນທີິ່ອາວຸໂສທີິ່ສຸດ. 
ແນວໃດກ ຕາມ, ຄວນລະມຼັດລະວຼັງ, ຂອບຂວຼັນບ ໍ່ຄວນແພງເກີນໄປທີິ່ມຼັນສາມາດເຂົື້າຂ່າຍຕິດສິນບົນ. 

ພາກທີ 4: ການລົງສູ່ທຸລະກິດ 

ຜົນຕອບຮຼັບ 

ຄ າຕອບ 



ຂອງຂວຼັນຄວນມີການຮຼັບມອບແບບໃຊ້ 2 ມ , ຄ ກຼັນກຼັບນາມບຼັດ. ຖ້າເຈົື້າໄດ້ຮຼັບຂອງຂວຼັນ, ເຈົື້າກ 
ຄວນຈ່າຍມຼັນຄ ນໄປດ້ວຍບາງຢູ່າງທີິ່ມີຄ່າເທົົ່າກຼັນ(ໂດຍສະເພາະໃນງານດຽວກຼັນ) 

4.18. ພາກທີ 5: ຫ ຼັງຈາກການຮຼັບປະທານອາຫານທ່ຽງ 

 
ເນ ື້ອໃນ:  

ຫ ຼັງຈາກກິນເຂົື້າທ່ຽງ, ຄະນະຕົວແທນບ ລິສຼັດຈີນໄປຍ່າງຊົມບ ລິສຼັດ ຕອນ 4ໂມງແລງ. ທ່ານ. 
Meier ໄດ້ບອກຄົນຂຼັບລົດໃຫ້ພາຄະນະຕົວແທນບ ລິສຼັດຈີນກຼັບໄປທີິ່ໂຮງແຮມຂອງພວກເຂົາ. ລາວ
ບອກພວກເຂົາວ່າຄວນໃຊ້ວຼັນວ່າງທີິ່ເຫ  ອໄປຊົມວິວທິວທຼັດຕາມອຼັດຖະຍາໄສຂອງພວກເຂົາເອງ. 

ເຈົື້າຄິດແນວໃດກ່ຽວກຼັບເລ ິ່ອງນີື້? ຂຽນຄ າຕອບຂອງເຈົື້າໃຊ່ໃນກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ 

ຜົນການຕອບຮຼັບ: 

 ປະເທດຈີນ, ມຼັນຖ ກຖ ວ່າການດູແລຜູ້ທີິ່ມາຢ້ຽມຢາມຕອນທີິ່ເຂົາມາພຼັກເຊົາເປັນສິິ່ງທີິ່ດີ. ນີື້
ແມ່ນລວມເຖິງກິດຈະກ ານອກເໜ ອຈາກທຸລະກິດເຊຼັົ່ນ: ການພາແຂກໄປຍ່າງຊ ື້ເຄ ິ່ອງ, ຊົມວິວທິວທຼັດ 
ຫ   ຕາມສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄົນເຢຍລະມຼັນ, ຫ  ເຖິງແມ່ນວ່າການກິນເບຍເຢຍລະມຼັນໃນ 
“Biergarten”!  ການບອກຄະນະຕົວແທນບ ລິສຼັດຈີນໃຊ້ເວລາທີິ່ເຫ  ອໄປກຼັບການຊົມວີວທິວທຼັດ

ຕາມອຼັດຖະຍາໄສເປັນການສ້າງໂຊກຮ້າຍໃຫ້ແກ່ຕົວ ທ່ານ. Meier. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະບ ໍ່ໄດ້ຢູູ່ນ າ
ພວກເຂົາດ້ວຍຕົວເອງ, ຢູ່າງໜ້ອຍລາວຄວນມອບໃຫ້ຕົວແທນທີິ່ມີລ າດຼັບຊຼັື້ນນ້ອຍລົງມາແທນ 

4.19 ການກະກຽມໄປຈີນ ເພ ິ່ອຢ້ຽມຢາມຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດເພ ິ່ອຈຼັດການບຼັນຫາສາຍສ າພຼັນ 

ພາກທີ 5: ຫ ຼັງຈາກການຮຼັບປະທານອາຫານ
ທ່ຽງ 

ຜົນຕອບຮຼັບ 

ຄ າຕອບ 



 
4.20 ສະຖານະການຈ າລອງທີ 3: ເມ ິ່ອເວົື້າ “Yes” ໝາຍຄວາມວ່າ “Yes” ບ ? 

 

ເນ ື້ອໃນ:  

ທ່ານ.Anstar ຜູ້ຈຼັດການຄົນສະວີເດຼັນ ແມ່ນເຮຼັດວຽກໃນໂປຣເຈຼັກການຝຶກອົບຮົມ

ພະນຼັກງານຄົນຈີນ ເຊິິ່ງຕຼັື້ງທີິ່ພາກຕາເວຼັນອອກຂອງເມ ອງ Wuxi. ລາວຄິດວ່າ ຊ່ອງທາງການຕິດຕ ໍ່
ສ ິ່ສານລະຫວ່າງ ພະນຼັກງານຄົນຈີນ ແລະ ຄົນສະວີເດຼັນຂອງລາວສາມາດດີຂຶື້ນໄດ້ ດຼັົ່ງນຼັື້ນ ລາວຢາກຈະ

ສະຖານະການຈ າລອງທີ 3: ເມ ິ່ອເວົື້າ “Yes” ໝາຍຄວາມວ່າ “Yes” ບ ? 



ສົົ່ງພະນຼັກງານຄົນຈີນຂອງລາວໄປຢ້ຽມຢາມເມ ອງ Stockholm ເພ ິ່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກຼັບທຸລະກິດໃນສະ
ວີເດຼັນ ແລະ ມາດຕະຖານ 
 

ເພ ິ່ອຈະມາສ້າງມາດຕະຖານການມີປະຕິສ າພຼັນທີິ່ເປັນໄປໄດ້ກຼັບພະນຼັກງານຄົນຈີນຕ ໍ່ກຼັບຂ ໍ້ສະເ
ໜີຂອງລາວ, ທ່ານ.Anstar ຕຼັດສິນໃຈທີິ່ຈະຖາມຄ າເຫຼັນຂອງພະນຼັກງານຄົນຈີນທີິ່ຢູູ່ນ າລາວມາດົນ, 

ທ່ານ. Shen ສ າລຼັບຄ າຄິດເຫຼັນຂອງລາວ. ແນວໃດກ ຕາມ,ທ່ານ.Anstar ແລະ ທ່ານ. Shen ໄດ້

ເຮຼັດວຽກນ າກຼັນມາຫ າຍປີ, ພວກເຂົາພົບກຼັນໂຕຕ ໍ່ໂຕພຽງ 2 ຄຼັື້ງ. 

 

4.21 ພາກທີ 1: ການລະດົມຄວາມຄິດກຼັບ ທ່ານ. Shen 

 
ເນ ື້ອໃນ:  

ທ່ານ. Anstar ຕຼັດສິນໃຈທີິ່ຈະສົົ່ງອີເມລ ຫາ ທ່ານ.Shen ແລະ ເວົື້າເຖິງການທີິ່ລາວຢາກໄປ

ເມ ອງ Wuxi ກຼັບທີມງານຂອງລາວເພ ິ່ອທີິ່ຈະໄດ້ເຮຼັດການປະຊຸມລະດົມສະໝອງຮ່ວມກຼັນ ສ າລຼັບ
ການສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈຢູ່າງເລິກເຊິິ່ງຕໍ່ ກຼັບ ການຝຶກອົບຮົມຈາກຄວາມເຊ ິ່ອຂອງຄົນຈີນ ລາວບອກ 
ທ່ານ. Shen ໃຫ້ໄປບອກທີິ່ປຶກສາຂອງລາວ ນາງ.Li ໃຫ້ມາເຂົື້າຮ່ວມປະຊຸມ. 

 

ມຼັນເປັນວິທີເຂົື້າເຖິງທີິ່ຖ ກບ ? ຖ້າເຈົື້າເປັນທ່ານ Anstar? ເຈົື້າຈະມີການຈຼັດການ ແລະ 

ກະກຽມການປະຊຸມໃນ Wuxi ແນວໃດ? 

ພາກທີ 1: ການລະດມົຄວາມຄິດກຼັບ ທ່ານ. Shen 

ຜົນຕອບຮຼັບ 

ຄ າຕອບ 



ຜົນການຕອບຮຼັບ: 
ການຕະໜຼັກຮູ້ກ່ຽວກຼັບ “ການລະດົມແນວຄວາມຄິດ” (ຕົວຢູ່າງ ລະຫວ່າງຫົວໜ້າແລະລູກ

ນ້ອງຂອງລາວ) ເປັນຮູບແບບທີິ່ບ ໍ່ຄຸ້ນເຄີຍຕ ໍ່ກຼັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນປະເທດຈີນ, ຜູ້ທີິ່ມຼັກໃຊ້ຍຸດທະວິທີ

ເທິງລົງ-ລຸ່ມຕ ໍ່ການຕຼັດສິນໃຈ. ຍົກຕົວຢູ່າງ: ທ່ານ. Shen ອາດຮູ້ສຶກວ່າການບອກທ່ານ. Anstar 

(ຫົວໜ້າຂອງລາວ) ທີິ່ລາວບ ໍ່ຮູ້ສິິ່ງທີິ່ລາວຄາດຫວຼັງໃນກິດຈະກ ານີື້. ລາວອາດຮູ້ສຶກວ່າການບອກທ່ານ. 

Anstar ອາດສົົ່ງຜົນເສຍຕ ໍ່ລາວ, ຫ   ລາວອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າລາວບ ໍ່ໄດ້ຢູູ່ໃນຕ າແໜ່ງທີິ່ຈະປອບໃຈຫົວໜ້
າລາວໄດ້. 
 

4.22 ພາກທີ 2: ການມາຮອດ Wuxi 

 
ເນ ິ່ອໃນ:  

ໃນມ ື້ທ າອິດຂອງລາວທີິ່ Wuxi, ທ່ານ. Anstar ພົບ ທ່ານ. Shen ເພ ິ່ອປຶກສາຫາລ ກຽມ

ຕົວເຂົື້າປະຊຸມ, ລາວຖາມກ່ຽວກຼັບການປະຊຸມລະດົມສະໝອງ. ທ່ານ. Shen ເວົື້າວ່າ ໂຊກບ ໍ່ດີ, ລາວ

ບ ໍ່ທຼັນໄດ້ລົມກຼັບນາງ Li (ຫົວໜ້າຂອງລາວ) ກ່ຽວກຼັບງານນີື້. ທ່ານ. Anstar ຮູ້ສຶກຕົກໃຈຫ າຍ, 

ເພາະວ່າຫ້ອງການນາງ Li ຢູູ່ກົງກຼັນຂ້າມກຼັບຫ້ອງການທ່ານ. Shen ໃນທາງຍ່າງ. ລາວຕຼັດສິນໃຈພາ

ທ່ານ. Shen ໄປທີິ່ຫ້ອງການຂອງນາງ Li ເພ ິ່ອທີິ່ຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຂົື້າໃຈແບບເຊິິ່ງໜ້າ. 

 

ພາກທີ 2: ການມາຮອດ Wuxi 

ຜົນຕອບຮຼັບ 

ຄ າຕອບ 



ມຼັນເປັນໄອເດຍທີິ່ດີບ ໍ່ ທີິ່ພາທ່ານ. Shen ໄປລົມກຼັບນາງ Li ແບບເຊິິ່ງໜ້າ? ຖ້າດີຍ້ອນຫຍຼັງ? ບ ໍ່ດີ

ຍ້ອນຫຍຼັງ? ເຈົື້າຈະເຮຼັດແນວໃດຕ ໍ່ກຼັບສະຖານະການນີື້? ຂຽນຄ າຕອບຂອງເຈົື້າໃສ່ກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 

 
ຜົນການຕອບຮຼັບ: 
 

ມຼັນເປັນເລ ິ່ອງທີິ່ຍາກສ າລຼັບທ່ານ. Shen ທີິ່ຖ ກຈຼັດໄປຢູູ່ໃນໜ້າທີິ່ ທີິ່ຕ້ອງໄປບອກນາງ Li, ທີິ່

ເປັນທີິ່ປຶກສາຂອງລາວ, ເພ ິ່ອໃຫ້ມາເຂົື້າຮ່ວມງານປະຊຸມ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄົນຈີນ, ລາວ

ເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ບ ໍ່ຮຼັບຄ າສຼັົ່ງຈາກລາວ. ທ່ານ. Anstar ຈະຕ້ອງໄປເຊີນນາງ Li ໃຫ້ມາຊ່ວຍຈຼັດ

ກອງປະຊຸມກອນ, ເຖິງແມນ່ວ່າທ່ານ. Shen ໄດ້ຖ ກມອບໝາຍໃຫ້ຮຼັບໜ້າທີິ່ນີື້. 

 

ເມ ິ່ອເຮຼັດວຽກນ າຄົນຈີນ, ເຈົື້າຈະຕ້ອງຕະໜຼັກຮູ້ເລ ິ່ອງລ າດຼັບຊົນຊຼັື້ນສະເໝີຂອງວຼັດທະນະທ າ

ການຄ້າຂອງຈີນ. ມຼັນຍາກສ າລຼັບຄົນທີິ່ຢູູ່ລ າດຼັບຊຼັື້ນທີິ່ນ້ອຍທີິ່ຈະສະແດງມຸມມອງຕ ໍ່ຜູ້ທີິ່ເປັນຫົວໜ້າ, 
ຍ້ອນວ່າມຼັນອາດຈະບ ໍ່ຖ ກຍອມຮຼັບ. 
 

4.23 ພາກທີ 3: ເລີິ່ມຕົື້ມດ້ວຍການປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດ 

 
ເນ ື້ອໃນ: 
 

ພາກທີ 3: ເລີິ່ມຕົື້ມດ້ວຍການປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດ 

ຄ າຕອບ 

ຜົນຕອບຮຼັບ 



ດ້ວຍຄວາມທີິ່ທຸກຄົນມາຮ່ວມຕົວກຼັນເພ ິ່ອລະດົມສະໝອງ, ທ່ານ. Anstar ນ າສະເໜີບດົ

ຂອງລາວ ແລະ ເປີດການສົນທະນາກຼັບຄົນໃນທີມ. ລາວຕົກໃຈ, ທຸກໆຄົນເຫຼັນດີກຼັບໂຄງຮ່າງຂອງ

ລາວທຼັນທີ. ທ່ານ. Anstar ມີຄວາມສຸກຫ າຍ. ຫ າຍມ ື້ຕ ໍ່ມາ, ລາວຕະໜຼັກຮູ້ວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງ

ລາວມີຈຸດຜິດພາດບາງຈຸດ, ລາວຄ່ອຍໆມາຕະໜຼັກຮູ້ວ່າ ທ່ານ. Shen ແລະຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມຄົນຈີນ

ຄົນອ ິ່ນໆ ໃນກອງປະຊຸມລະດົມສະໝອງແມນ່ຮູ້ເລ ິ່ອງຂ ໍ້ຜິດພາດເຫ ົົ່ານີື້, ແຕ່ພວກເຂົາບ ໍ່ບອກລາວ. 

ທ່ານ. Anstar ຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດໃຈ ແລະ ສົງໃສວ່າເປັນຫຍຼັງຈຶິ່ງບ ໍ່ມີໃຜເວົື້າຫຍຼັງກຼັບລາວເລີຍ.  

 

ການປະຊຸມອີກຄຼັື້ງໃນອາທິດຕ ໍ່ມາ, ທ່ານ. Anstar ໄດ້ແນະນ າການປັບຈາກແຜນເດີມ. ແລະ 

ເປັນອີກຄຼັື້ງ, ທີິ່ທຸກຄົນເຫຼັນດີທຼັນທີ. ລາວໄດ້ນ າສະເໜີທາງເລ ອກຫ າກຫ າຍແບບໃນການປຶກສາຫາລ , 

ແຕ່ທ່ານ. Shen ແລະ ຄົນອ ິ່ນໆກ ຍຼັງຢູູ່ໃນຄວາມງຽບ. ທ່ານ. Anstar ຮູ້ສຶກໝົດຄວາມອົດທົນນ າ
ພວກເຂົາ. ລາວຮູ້ສຶກວ່າເພ ິ່ອຮ່ວມງານຄົນຈີນຕ່າງບ ໍ່ພາກຼັນຈິງຈຼັງເລີຍ ລາວບ ໍ່ເຂົື້າໃຈທີິ່ວ່າເຂົາຕຼັື້ງໃຈ
ເມີນເສີຍຕ ໍ່ລາວ ຫ   ມຼັນມີເຫດຜົນອ ິ່ນເບ ື້ອງຫ ຼັງການກະທ າເຫ ົົ່ານຼັື້ນ. 
 

ເຈົື້າຄິດວ່າທ່ານ. Anstar ສາມາດພຼັດທະນາກອງປະຊຸມລະດົມສະໝອງຄຼັື້ງນີື້ໄດ້ແນວໃດ? 
ຂຽນຄ າຕອບລົງໃນກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 
 
ຜົນການຕອບຮຼັບ:  

ໃນປະເທດຈີນ, ການສ ິ່ສານທີິ່ດີແມ່ນປະກອບດ້ວຍການດຶງເອົາກຽດຕິຍົດຂອງພະນຼັກງານທີິ່
ມາມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງການເຮຼັດໃຫ້ເສຍໜ້າ ອີງຕາມວຼັດທະນະທ າສະພາບແວດລ້ອມຊຼັື້ນ
ສູງ, ການອ້ອມຄ້ອມເປັນສິິ່ງທີິ່ຄົນໃນປະເທດຈີນໃຫ້ຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ຄວາມກ ້າກວາມ ແມ່ນສິິ່ງທີິ່

ຕ້ອງອົດກຼັື້ນ. ທ່ານ. Anstar ສາມາດຮຽນຮູ້ເຄຼັດລຼັບທີິ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບົດສົນທະນາມຼັນເລ ິ່ອນໄຫ ດີຂຶື້ນ, 
ລາວຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫຼັນ ເຖິງຄວາມເຄົາລົບທີິ່ອອກມາຈາກຕົວລາວ ແລະ ເອີື້ນຄົນທີິ່ອາວຸໂສທີິ່
ສຸດໃນກຸ່ມ ໃຫ້ມີຄ າເຫຼັນກ່ອນ ຫ   ລາວຕ້ອງສະແດງເຖິງຄວາມອ່ອນນ້ອມໃນການອະທິບາຍໃຫ້ຊຼັດ
ເຈນວ່າລາວບ ໍ່ໄດ້ຄິດເຖິງຄ າຕອບທີິ່ຖ ກ ແລະ ກ າລຼັງຊອກຫາຄ າແນະນ າຈາກເພ ິ່ອນຮ່ວມງານຄົນຈີນ.  
 



ເຄຼັດລຼັບ: ຖ້າເຈົື້າຕ້ອງການ ການຕອບຮຼັບແບບຕົງໄປຕົງມາຈາກໝູ່ຮ່ວມງານຄົນຈີນ ຫ   ຄູ່ຮ່ວມທຸລະ
ກິດຈີນພະຍາຍາມສ້າງຊ່ອງທາງການຕິດຕ ໍ່. ບາງຄຼັື້ງຄົນຈີນຈະມຼັກແບບນີື້ຫ າຍກວ່າ, ຫ າຍກວ່າວິທີ
ການສ ິ່ສານແບບທາງການ. ບາງຄຼັື້ງເຂົາອາດຈະໃຊ້ສ ິ່ກາງ ຫ   ບຸກຄົນທີິ່ສາມ ເພ ິ່ອສ ິ່ສານທຼັດສະນະຄະຕິ
ໃຫ້ເຈົື້າ ເອົາໃຈໃສ່ການຕິດຕ ໍ່ສ ິ່ສານຂອງເຈົື້າຜ່ານທາງບຼັນຊີຕິດຕ ໍ່, ບ ໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສິິ່ງທີິ່ໝູ່ຮ່ວມງານ

ຄົນຈີນເວົື້າໃນກອງປະຊຸມ, ແຕ່ກ ເປັນສິິ່ງທີິ່ເຂົາບ ໍ່ເວົື້າ ຫ   ບ ໍ່ເຮຼັດ. 

 

4.24 ພາກທີິ່ 4: ການເລີິ່ມໂປຣເຈຼັກ 

 
ເນ ື້ອໃນ:  
 

ທ່ານ. Anstar ແມ່ນເກີດຄວາມຫງຸດຫງິດໃຈ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລາວຕ ໍ່ກຼັບໝູ່ຮ່ວມງານ
ຄົນຈີນ ແລະ ພະນຼັກງານໃນກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດແມ່ນບ ໍ່ສາມາດໄປຕ ໍ່ໄດ້ເລີຍ. ເຊຼັົ່ນນີື້
ລາວຕຼັດສິນໃຈທີິ່ຈະເຮຼັດທຸກຢູ່າງດ້ວຍຕົວຂອງລາວເອງ. ລາວເລ ອກທີິ່ຈະປູ່ຽນນິໃສຜະເດຼັດການ ແລະ 
ເລ ອກທີິ່ຈະຢຸດຖາມການຕອບຮຼັບຈາກຄົນອ ິ່ນ. ລາວໄດ້ພຼັດທະນາທຼັດສະນະຄະຕິທີິ່ຕົກຕ ໍ່າຕ ໍ່ກຼັບຄວາມ
ສາມາດຂອງທີມຄົນຈີນໃນການສ້າງໂປຣເຈຼັກ, ແລະ ໃນຕອນນີື້ລາວສົນໃຈພຽງການດ າເນີນການ
ຕາມໂຄງສ້າງຂອງລາວເທົົ່ານຼັື້ນ.  
 

ພາກທີິ່ 4: ການເລີິ່ມໂປຣເຈຼັກ 

ຜົນຕອບຮຼັບ 

ຄ າຕອບ 



ການເຂົື້າເຖິງແບບນີື້ແມ່ນເໝາະສົມສ າລຼັບທ່ານ. Anstar ບ ? ກຼັບດຼັກທີິ່ລາວຕ້ອງຮູ້ມີຫຍຼັງ

ແນ?່ ຂຽນຄ າຕອບຂອງເຈົື້າໃສ່ໃນກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 

 
ຜົນການຕອບຮຼັບ: 
  ພຶດຕິກ າການຈຼັດລ າດຼັບຂຼັື້ນຂອງທີມບ ໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານ. Shen ແລະ ຄົນອ ິ່ນໆບ ໍ່ມີ

ທຼັດສະນະຄະຕິເປັນຂອງຕົວເອງ. ມຼັນຈະດີກວ່ານີື້ສ າລຼັບທ່ານ. Anstar ໃນການລົມກຼັບທ່ານ. Shen 

ເພ ິ່ອແຈ້ງກ່ອນງານປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດ ເພາະວ່າທ່ານ. Anstar ນ າສະເໜີຄວາມຄິດເຫຼັນ

ຂອງລາວກ່ອນ, ທ່ານ. Shen ໃນຕອນນີື້ລາວບ ໍ່ສາມາດທີິ່ຈະຂຼັດແຍ້ງລາວໄດ້ (ທ່ານ. Anstar ເປັນ

ຫົວໜ້າ ທ່ານ. Shen) ເພາະວ່າມຼັນຈະໄປລົດອ ານາດລາວລົງ. ໃນຈຸດນີື້ສິິ່ງດຽວທີິ່ທ່ານ. Shen ແລະ 

ຄົນໃນທີມສາມາດເຮຼັດໄດ້ຕ ໍ່ ທ່ານ. Anstar ແມ່ນການຮຼັກສາໜ້າດ້ວຍການເຫຼັນດີກຼັບຄ າແນະນ າ
ຂອງລາວ. 
 

4.25 ພາກທີ 5: ການຮຼັບມ ກຼັບຜົນທີິ່ຕາມມາ 

 
ເນ ື້ອໃນ:  
 

ພາກທີ 5: ການຮຼັບມ ກຼັບຜົນທີິ່ຕາມມາ 

ຜົນຕອບຮຼັບ 

ຄ າຕອບ 



ທ່ານ. Shen ຮູ້ສຶກເຈຼັບປວດ ແລະ ຜິດຫວຼັງໃນຕົວຫົວໜ້າຄົນສະວີເດຼັນຂອງລາວ. ໃນຕອນ

ນີື້ ທ່ານ. Anstar ຕຼັດສິນໃຈທີິ່ຈະບ ໍ່ຖາມຄວາມຄິດເຫຼັນຂອງລາວອີກຕ ໍ່ໄປ, ທ່ານ. Shen ຮູ້ສຶກເສຍ
ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເລີິ່ມເຮຼັດໃນສິິ່ງທີິ່ບ ໍ່ນອກເໜ ອຄວາມຕ້ອງການ. 
 

ເຈົື້າເຫຼັນດີກຼັບການສະແດງອອກຂອງທ່ານ. Shen ບ ? ລາວຄວນຈະສະໜອງຕ ໍ່ກຼັບສະຖານະ

ການນີື້ແນວໃດ? ຂຽນຄ າຕອບເຈົື້າລົງໃສ່ກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ.  

 
ຜົນການຕອບຮຼັບ:  

ການທ າຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກຼັບວຼັດທະນະທ າເປັນດຼັົ່ງທາງສອງເສຼັື້ນ. ໃນຄະນະທີິ່ຄວາມຈິງແລ້ວ 
ທ່ານ. Anstar ຄວນມີຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍກວ່ານີື້ ທີິ່ຈະເຂົື້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານ

ວຼັດທະນະທ າລະຫວ່າງລາວ ແລະ ທ່ານ. Shen. ທ່ານ. Shen ເອງກ ຄວນທີິ່ຈະພາຍາຍາມຕະໜຼັກຮູ້

ເລ ິ່ອງວຼັດທະນະທ າ. ລາວຄວນເປີດເຜິຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວຕ ໍ່ທ່ານ. Anstar ໃຫ້ຫ າຍກວ່ານີື້ ເພ ິ່ອ

ປ້ອງກຼັນການເຂົື້າໃຈຜິດ. ໃນຈຸດນີື້ມຼັນກ ເປັນຄວາມຮຼັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. Shen ທີິ່ຈະຕ້ອງ
ສ້ອມແຊມຄວາມເສຍຫາຍ. 
 

4.26 ບົດສະຫ ຸບ: 

 
ເນ ື້ອໃນ: 



  
ການຕະໜຼັກຮູ້ດ້ານວຼັດທະນະທ າແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການເບິິ່ງໂລກທາງນອກຂອງຕົວເຮົາ 

ແລະ ກາຍເປັນຄວາມຮຼັບຮູ້ ຄຸນຄ່າຂອງຮີດຄອງ ແລະ ວຼັດທະນະທ າ, ບ ໍ່ເປັນພຽງວຼັດທະນະທ າຄົນອ ິ່ນ 
ແຕ່ມຼັນກ ເປັນຂອງພວກເຮົາ.  
 

ໃນຕອນນີື້ ທີິ່ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາໃນການສຼັງເກດວຼັດທະນະທ າຈີນແບບເຊີງເລິກພວກເຮົາຫວຼັງ
ວ່າເຈົື້າຈະໄດ້ຮຼັບຄວາມຮູ້ສຶກທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດທີິ່ຖ້າເຈົື້າໃນການມີປະຕິສ າພຼັນໃນສະພາບແວດ
ລ້ອມທຸລະກິດຂອງຈີນ. 
 

ຂອບໃຈຫ າຍໆສ າລຼັບການສ າເລຼັດຫ ຼັກສູດນີື້! ພວກເຮົາຫວຼັງວ່າເຈົື້າຈະຮູ້ສຶກໝຼັື້ນໃຈຂຶື້ນໃນ
ການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ສະແດງອອກຢູ່າງມີປະສດິທິພາບກຼັບຄູ່ຮ່ວມງານຄົນຈີນທີິ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງເຈົື້າ ເປັນ
ການຊ ື້ຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂອງເຈົື້າ. 
 
4.27. ຂອບໃຈທີິ່ສ າເລຼັດຫ ຼັກສດູການຝກຶອບົຮມົ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

ສະຖາບຼັນການຄາ້ SME 

ຂອບໃຈທີິ່ສ າເລຼັດຫ ຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ. 

ທ່ານຈະຖ ກນ າກຼັບຄ ນສູ່ໜ້າຂອງບົດຮຽນໂດຍອຼັດຕະໂນມຼັດ. 


