
ຫ ຼັກສດູທ ີ1: ການທ າຄວາມເຂ ົ້າໃຈກຽ່ວກບັວດັທະນະທາໍທາງທລຸະກດິ 

 

3.3 ຈຸດປະສ ງ 

ວດິໂີອ: https://www.youtube.com/watch?v=21DYwlioXB0 

ບົດຄວາມ: Da jia hao. ຂ້ອຍຊ ື່ Barbara Geldermann. ຂາ້ພະເຈົົ້າເປັນທີື່ປຶກສາສ່ວນຕ ວຂອງທ່ານສ າລຼັບຫ ຼັກສູດນີົ້: "ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຮູບແບບວັດທະນະທໍາ 

ຈີນ". 

ດັັ່ງນັົ້ນ, ເປັນຫຍັງຕ້ອງແມ່ນຂ ົ້າພະເຈົົ້າ ແລະ ເປັນຫຍັງຕ້ອງແມ່ນປະເທດຈີນ? 

ຂ້ອຍມີປະສ ບການຍາວນານກັບປະເທດຈີນ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຈີນ. ຂ້າພະເຈົົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກຼັບປະເທດຈີນ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງສິລະປະ ແລະ ການສຶກສາທາງສາສະຫນາປຽບທຽບໃນເຢຍ
ລະມັນ ແລະ ຈີນໄທເປ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຈີນໃນປີ 1990, ຂ້າພະເຈ ົ້າໄດ້ເຫັນຕ ວຈິງກ່ຽວກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຈີນ, ເຊິື່ງໃນທຸກມ ົ້ນີົ້ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶື່ງໃນເສດຖະກິດທີື່ສໍາຄັນຂອງ

ໂລກ. 

ປະຈ ຸຸບຼັນນີົ້, ຂ້າພະເຈ ົ້າເປັນທີື່ປຶກສາດ້ານການບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດຈີນ ແລະ ເຢຍລະມັນ. ນອກຈາກການເຮັດວຽກຮ່ວມກຼັບນຼັກທ ລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົົ້າແລ້ວ, ຂ້າພະເຈ ົ້າຍຼັງສອນວິຊາການຄ້  ມຄອງ

ລະຫວ່າງວຼັດທະນະທ າທີີ່ແຕກຕ່າງກຼັນໃຫ້ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ແລະ ນຼັກສຶກສາທີີ່ຈ ບການສຶກສາລະດຼັບປະລິນຍາຕີທີື່ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດນ າໃຊ້ ແຫ່ງ Berlin (HTW).

ສູນການຄ້າ
ສາກົນ 

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງ (SME) 

ຫ ຼັກສດູທ ີ1 ການທ າຄວາມເຂ ົ້າໃຈກຽ່ວກບັວດັທະນະທາໍທາງທລຸະກດິ 

ບດົຄວາມ 

ເປດີໃນວນິໂດໃໝ ່

ເບິີ່ງວດິໂີອລ ມ່ນີົ້ເພ ີ່ອຮຽນຮູກ້ຽ່ວກຼັບຈ ດປະສງົຂອງຫ ຼັກສດູນີົ້. 

ຈ ດປະສງົ 

https://www.youtube.com/watch?v=21DYwlioXB0


ຫ ັກສູດນີົ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກະກຽມ ແລະ ດ າເນີນການຢູູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ມີວັດທະນະທໍາແຕກຕ່າງກຼັນເພ ື່ອເພີື່ມປະສິດທິພາບການຮ່ວມມ ຂອງທ່ານ

ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຈາກປະເທດຈີນ. 

ດັັ່ງນັົ້ນ, ຈຸດປະສ ງຕ ົ້ນຕໍຂອງຫ ັກສູດນີົ້ແມ່ນເພ ື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດພັດທະນາຄວາມເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ອິດທິພ ນຂອງຈີນທີື່ເຂ າເຈ ົ້າມີຕໍ ີ່ກຼັບການເຮຼັດວຽກ
ຮ່ວມກຼັນກ່ຽວກຼັບວຽກງານຄ ້ມຄອງ ເຊິີ່ງຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການຕິດຕໍໍ່, ພ ວພັນ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນຮູບແບບວຼັດທະນະທ າທາງທຸລະກິດຂອງຈີນ
. ສິີ່ງສໍາຄັນທີື່ສຸດ, ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະສ ບຜ ນສໍາເລັດ! 

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີື່ຈະສ ບຜ ນສໍາເລັດໃນຮູບແບບວຼັດທະນະທ າທາງທຸລະກິດຂອງຈີນ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຄວາມເຂ ົ້າໃຈຂອງຕ ນເອງ ແລະ ອິດທິພ ນທາງດ້ານວັດທະ

ນະທໍາຂອງຕ ນເອງ - ສຼັນຊາດ, ບໍລສິັດ, ລະດຼັບມ ອາຊີບ ແລະ ລະດຼັບພາກພ ົ້ນ - ໃຫ້ມີຮູບແບບແນວຄິດ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງທ່ານເອງ. ນີົ້ແມ່ນຈຸດເລີື່ມຕ ົ້ນຂອງພວກເຮ າ: ຫ ຼັກສູດທີ 

1, ທີື່ທ່ານກໍາລັງເບິື່ງຢູູ່ຕອນນີົ້. 

ຫ ັງຈາກນັົ້ນ, ຫ ຼັກສູດທີ 2, ພວກເຮ າຈະກວດເບິື່ງວັດທະນະທໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທາງທຸລະກິດຊາວຈີນທີື່ມີທ່າແຮງຂອງທ່ານ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂ ົ້າໃຈວິທີການຕ່າງໆທີື່ພວກເຂ າຄິດ ແລະ 
ເຮັດທຸລະກິດ. ຫ ຼັກສູດນີົ້ຈະເນັົ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມກັບບຸກຄ ນຫ າຍກວ່າຈະອີງໃສ່ພາບລວມ ແລະ ພາບໃນຄວາມຄິດທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ 
ຈະໃຫ້ທ່ານມີຍຸດທະສາດການສ ື່ສານທີື່ຫ າກຫ າຍສໍາລັບສະພາບການດ າເນີນທຸລະກິດທີື່ສໍາຄັນ ເຊັັ່ນ: ກອງປະຊຸມ, ການນໍາສະເຫນີ, ການສ ື່ສານທີີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 

ສະຖານະການທາງສັງຄ ມ. 

ສຸດທ້າຍ, ຫ ຼັກສູດທີ 3 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີື່ທ່ານໄດ້ຮັບໃນ 2 ຫ ຼັກສູດໄປໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ແຕກຕ່າງກຼັນ, ເຊັັ່ນ: ການເຂ ົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຫ   ການພ ບ 
ປະກັບນັກທຸລະກິດຈີນໃນປະເທດຂອງທ່ານ. 

ຂ້າພະເຈ ົ້າຫວັງວ່າທ່ານຈະມີຄວາມມ່ວນຊ ີ່ນກຼັບຫ ຼັກສູດນີົ້ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານໂຊກດີໃນໄລຍະອາທິດຕ ໍ່ໄປ. 

 

3.4 ພາກສະເໜ ີ

 

ຫ ັງຈາກສາໍເລັດຫ ຼັກສູດນີົ້ ທ່ານຈະສາມາດ: 

• ປະເມີນແບບແຜນ ແລະ ເບິື່ງສິື່ງຕ່າງໆຕາມທັດສະນະຂອງທ່ານໃນມ ມມອງທີື່ແຕກຕ່າງກັນ; 

• ວິເຄາະຄວາມໝາຍຕ່າງໆກ່ຽວກຼັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ຜ ນກະທ ົບຕ ໍ່ສັງຄ ມ; ແລະ 

• ປະເມີນຈດຸຕັດກັນລະຫວາ່ງທຸລະກດິ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ໂດຍສະເພາະໃນຮູບແບບຈີນ.  



3.5 ຜູທ້ີີ່ປະກອບສວ່ນ 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
ຫ ັກສູດນີົ້ປະກອບມີແນວຄວາມຄດິ, ຄາໍແນະນໍາ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນທີື່ແບ່ງປັນໃຫ້ກັບພວກເຮ າໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຈໍານວນຫນຶື່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ITC. 

ໂດຍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເລ ື່ອງລາວ ແລະ ປະສ ບການຕົວຈງິຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ເຊິີ່ງທາ່ນອາດຈະພ ບໃນອະນາຄ ດ. ໂດຍການຮຽນຮູຈ້າກຄາໍແນະນໍາຂອງພວກເຂ າ, 

ທ່ານຈະສາມາດປັບປຸງທກັສະຂອງທ່ານ ແລະ ຫ ກີເວັົ້ນບັນຫາທ ັ່ວໄປໃນຂະນະທີື່ທ່ານເຮັດວຽກເພ ື່ອຮຽນຮູກ້່ຽວກັບການເຮດັທຸລະກດິກັບຄ ນຈີນ. 

ຜູ້ປະກອບສ່ວນໃນຫ ຼັກສູດນີົ້ແມ່ນມີລາຍຊ ື່ຢູູ່ຂ້າງລຸ່ມນີົ້. ກະລຸນາກົດໃສ່ຮູບຂອງເຂ າເຈ ົ້າເພ ື່ອຮຽນຮູກ້່ຽວກັບເຂ າເຈ ົ້າ. ນີົ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂ ົ້າໃຈການເຮຼັດວວຽກ

ຂອງເຂ າເຈ ົ້າຫ າຍຂຶົ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດຮ້ັບຜ ນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກເລ ື່ອງທີື່ພວກເຂ າແບ່ງປັນກັບພວກເຮ າ.  

 

3.6 ພາບໃນຄວາມຄິດ, ການຮບັຮູ ້ແລະ ວດັທະນະທາໍ 

 



3.7 ຕອບຄາໍຖາມ 

 

 

ວດິໂີອ: https://www.youtube.com/watch?v=ggdt0g4xDHM 

 

ບດົຄວາມ: ພວກເຮ າທຸກຄ ນມີຄວາມຕ້ອງການດຽວກັນແລະປະເຊີນຫນ້າກັບບັນຫາດຽວກັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ວິທີການ ແລະ ຫມາຍຄວາມ

ທີີ່ພວກເຮ າໃຊ້ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫ  ັ່ານີົ້ແຕກຕ່າງຈາກວັດທະນະທໍາໄປສູ່ວັດທະນະທໍາ. 

ດັັ່ງນັົ້ນ, ຂ້າພະເຈ ົ້າຢາກຖາມທ່ານວ່າ: ທ່ານຈະໃຫ້ນິຍາມວັດທະນະທໍາແນວໃດ? ວັດທະນະທໍາຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບທ່ານ? ວັດທະນະທໍາຂອງທ່ານມີອິດທິພ ນຕໍໍ່ຊີວິດ 
ແລະ ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານທຸລະກິດຂອງທ່ານແນວໃດ? 

ໃຊ້ເວລາສອງສາມນາທີເພ ື່ອຄິດ, ຫ ັງຈາກນັົ້ນຂຽນຄໍາຕອບຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ 200 ຄ າ ຫ   ໜ້ອຍກວ່າໃສ່ໃນກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມ. 

 
ຄາໍເຫຼັນ: 

ມີຫ າຍສິື່ງຫ າຍຢູ່າງທີື່ນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທັງໝ ດຕ້ອງຈ ື່ໄວ້ໃນເວລາທີື່ເຂ ົ້າສູ່ຕະຫ າດຈີນ. ພວກເຮ າຈະຕ້ອງໄດ້ເບິື່ງໃນລາຍລະອຽດຫ າຍກວ່າເກ ົ ີ່າໃນສະໄລດ໌ຕໍໍ່ໄປນີົ້, 
ແຕ່ໂດຍພ ົ້ນຖານແລ້ວ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຈ ື່ໄວ້ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຂໍໍ້ກໍານ ດພ ົ້ນຖານຈໍານວນຫນຶື່ງ. ໃນນັົ້ນລວມທັງການໄດ້ຮັບເອກະສານພາສີທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກຼັບບັນດາຂໍໍ້

ກໍານ ດດ້ານພາສີ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນພາສີ ເຊັັ່ນລະບຽບການຂອງຂະແໜງການອາຫານ ແລະ ແຜ່ນແພ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັັ້ງຢືນທັງໝ ດຂອງຕະຫ າດຈີນໂດຍສະເພາະ. 

ພວກເຮ າຍັງຈະສົນທະນາກຼັນສັົ້ນໆກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຄວນພິຈາລະນາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ, ເຊັັ່ນ: ຂໍໍ້ກໍານ ດດ້ານວິຊາການສະເພາະຂອງຂະແຫນງການ. ແຕ່ໃຫ້ເລີື່ມຕ ົ້ນດ້ວຍຂໍໍ້ກໍານ ດດ້ານພາສີ 

ແລະ ອັດຕາພາສີທີື່ຈໍາເປັນເພ ື່ອນໍາເຂ ົ້າໄປໃນປະເທດຈີນ.

ຕອບຄ າຖາມ 

ຄ າເຫຼັນ 

ບົດຄວາມ 

ເບິີ່ງວິດີໂອ ແລະ ຕອບຄ າຖາມໂດຍ
ໃຊ້ກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ຢູ່  ເບ ົ້ອງຂວາ. 

ຄ າຕອບຂອທ່ານ 

ທ່ານຈະໃຫ້ນິຍາມວັດທະນະທໍາແນວໃດ? 

ວັດທະນະທໍາຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບທ່ານ?  

ວັດທະນະທໍາຂອງທ່ານມີອິດທິພ ນຕໍໍ່ຊີວິດ ແລະ ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານ
ທຸລະກິດຂອງທ່ານແນວໃດ? 

ໃຊ້ເວລາສອງສາມນາທີເພ ື່ອຄິດ, ຫ ັງຈາກນັົ້ນຂຽນຄໍາຕອບຂອງທ່ານໃຫ້

ໄດ້ 200 ຄ າ ຫ   ໜ່ອຍກວ່າໃສ່ໃນກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມ. 

https://www.youtube.com/watch?v=ggdt0g4xDHM


3.8 ການຮຼັບຮູຕ້ ນເອງກຽ່ວກບັພາບໃນຄວາມຄດິ 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 

 
ຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ ນທີື່ມາຈາກພ ົ້ນຖານທີື່ແຕກຕ່າງກັນຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ ນທີື່ມາຈາກພ ົ້ນຖານທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິີ່ງກວມເອົາ
ດ້ານວັດທະນະທໍາທີື່ແຕກຕ່າງກັນເຊັັ່ນ: ອາຍຸ, ເຊ ົ້ອຊາດ, ຄວາມເຊ ື່ອ, ອາຊີບ ແລະ ຄວາມສ ນໃຈ. 

ເລ ອກໜຶື່ງຄ ນຂ້າງລຸ່ມ. ອີງຕາມການຮັບຮູ້ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບເຂ າເຈ ົ້າ, ກະລຸນາຕອບຄໍາຖາມຕໍໍ່ໄປນີົ້, ຫ ັງຈາກນັົ້ນໃຫ້ກົດໃສ່ "ສ ັ່ງ": 

• ຜູ້ຍິງ/ຜູ້ຊາຍຄົນນີົ້ແມ່ນໃຜ? 

• ຄ ນນີົ້ອາໄສຢູູ່ໃສ? 

• ພວກເຂົາມີອາຊີຫຍຼັງ? 

• ວຽກເວລາວ່າງຂອງເຂ າເຈ ົ້າແມ່ນຫຍັງ? 

 
ຄາໍເຫຼັນ: 

ມັນຈະເປັນການຍາກຫ າຍທີື່ຈະກວດສອບວ່າຄໍາອະທິບາຍແຕ່ລະຮູບຂອງທ່ານອະທິບາຍຄ ນທີື່ຢູູ່ເບ ົ້ອງຫ ັງຮູບໄດ້ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຫ  ບໍໍ່. ແຕ່ສິື່ງທີ ີ່ຂ້າພະເຈົົ້າສາມາດບອກທ່ານ
ໄດ້ແມ່ນທຸກຄ ນມີຄວາມເຂ ົ້າໃຈ ແລະ ມີພາບໃນຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບໂລກ. ນີົ້ແມ່ນສຼັນຊາຕະຍາມຂອງມະນຸດຕາມທໍາມະຊາດ, ໂດຍຖ້າບ ໍ່ມີສິີ່ງນີົ້ ພວກເຮ າບໍໍ່ສາມາດ
ສະຫ ຸຸບໄດ້ ແລະ ຜົນທີີ່ຕາມມາກ ຄ ບ ໍ່ສາມາດຢູູ່ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ. ຕ ວຢູ່າງ: ເດັກນ້ອຍທີື່ເຫັນນ ກດໍາອາດຈະຄິດວ່ານ ກທັງຫມ ດມີແຕ່ນ ກສີດໍາ, ຈ ນກ່ວາຈະຮູ້ວ່ານົກເພນກວິນ, 
ນ ກອິນຊີ ແລະ ເປັດກ ແມ່ນນົກ. ໃນທາງດຽວກັນ, ພວກເຮ າຍຼັງຈ າເປັນທີີ່ຈະສຶບຕ ໍ່ປັບຄວາມນຶກຄິດຂອງພວກເຮ າໃຫ້ເຂົົ້າກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະສ ບການຊີວິດຂອງພວກເຮ າ. 

  

ຄ າຕອບຂອທ່ານ 

ຄ າເຫຼັນ 

ເລ ອກຮບູຢູູ່ເບ ົ້ອງຊາ້ຍ 



3.9 ການຈັດການກັບພາບໃນຄວາມຄດິ 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
 

ພວກເຮ າທຸກຄ ນສ້າງພາບໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮ າໂດຍປົກກະຕິບໍໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ມັນ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ພາບໃນຄວາມຄິດທາງລົບສາມາດນໍາພາຄວາມຄິດຂອງພວກເຮ າໄປໃນທິດ
ທາງລ ບເຊຼັັ່ນດຽວກຼັນ ເຊິື່ງຄວາມນຶກຄິດຂອງພວກເຮ າເຮັດໃຫ້ພວກເຮ າຈໍາແນກ ຫ   ແມ້ກະທັົ້ງກຽດຊັງຄ ນອ ື່ນໂດຍບໍໍ່ໄດ້ພ ບກັບພວກເຂ າ. 

ໃນທີື່ນີົ້, ພວກເຮ າສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຄ ນເຮ າສາມາດສ້າງພາບໃນຄວາມຄິດກ່ຽວກັບບາງສິື່ງບາງຢູ່າງທີື່ເປັນໂລກຄ ກັບຫມາກແອຼັບເປ ິ້ນຂຶົ້ນມາບາງຄັົ້ງໂດຍບໍໍ່ຮູ້ຕ ວ. 

ດຼັັ່ງທີີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫຼັນກຼັບຕົວຢູ່າງຂອງນົກສີດ າຊະນິດໜຶີ່ງ, ພາບໃນຄວາມຄິດສາມາດເປັນປະໂຫຍດໄດ້ ມຼັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮ າສ້າງພາບໃນຄວາມຄິດຂອງໂລກ ແລະ ສະຖານທີື່ໃນຕົວ

ເຮົາເອງ. ມຼັນຍຼັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດອອກສິື່ງທີື່ຄາດຫວັງເມ ື່ອພ ບກັບຄ ນໃຫມ່ຄັົ້ງທໍາອິດ. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ມັນບໍໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແມ່ນຄວາມຈິງສະເຫມີໄປ ແລະ ມັນເປັນສິື່ງສໍາຄັນທີື່ຈະເປີດໃຈ ແລະ ບໍໍ່ແປກໃຈໃນເວລາທີື່ພາບໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮ າບໍໍ່ເປັນຄວາມຈິງ! 

ຖ້າພວກເຮ າເຮັດຜິດພາດໃນການສ ມມຸດພາບໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮ າມຼັນກ ເປັນຄວາມຈິງ, ພວກເຮ າສາມາດສ້າງຄວາມເຂ ົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບໂລກ ເຊິີ່ງຈະສ ັ່ງຜ ນກະທ ບທາງລ ບ 

ຕໍໍ່ວິທີທີື່ພວກເຮ າພ ວພັນກັບຄ ນອ ື່ນ.  

ຕົວຢູ່າງ: ໝາກແອຼັບເປ ິ້ນສີຂຽວມີລົດຊາດສົົ້ມ 

ພາບໃນຄວາມຄິດ 

ອະຄະຕ ິ

ການຈ າແນກ 

ເຊ ົ້ອຊາດ 

ແອຼັບເປ ິ້ນສ່ວນຫ າຍເປັນສີຂຽວ 

ແອຼັບເປ ິ້ນສີຂຽວທຼັງໝົດມີລົດຊາດ
ສົົ້ມ 

ຂ້າພະເຈົົ້າບ ໍ່ມຼັກແອຼັບເປ ິ້ນສີຂຽວ 

ບ ໍ່ຄວນມີແອຼັບເປ ິ້ນສີຂຽວ 



3.10 ຕອບຄາໍຖາມ 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 

 
ໃຊ້ເວລາການເລຼັກນ້ອຍເພ ີ່ອທົບທວນຕົນເອງຄ ນ ແລະ ຖາມຄໍາຖາມຕໍໍ່ໄປນີົ້ກຼັບຕົວທ່ານເອງ, ຂຽນຄໍາຕອບຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ 200 ຄໍາຫ  ຫນ້ອຍກວ່າ. 

ຖາມຕ ວທ່ານເອງ: 

• ມັນງ່າຍແນວໃດທີື່ຈະຕັດສິນ? 

• ມັນຍາກແນວໃດທີື່ຈະປູ່ຽນແປູ່ງ, ເມ ື່ອເຮັດແລ້ວ? 

• ຜ ນກະທ ບຂອງຄວາມແຕກຕ່າງທາງວັດທະນະທໍາຕໍໍ່ລັກສະນະຂອງການຕັດສິນຂອງພວກເຮ າມີຫຍັງແດ່? 

 

ຄາໍເຫຼັນ: 

ຂອບໃຈສໍາລັບຄໍາຕອບຂອງທ່ານ. ເປັນເລ ີ່ອງງ່າຍທີີ່ແປກສໍາລັບພວກເຮ າທີື່ຈະຜ່ານການຕັດສິນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບ ໍ່ມີຂ ໍ້ເທຼັດຈິງທຼັງໝົດ. ວິທີການ
ແມ່ນເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດປູ່ຽນແປງຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຮ າ, ແລະ ດັັ່ງນັົ້ນ ພວກເຮ າຈິີ່ງໄດ້ຕຼັດສິນ ເມ ື່ອພວກເຮ າຖ ກນໍາສະເຫນີຂໍໍ້ມູນໃຫມ່. ວຼັດທະນະທ າ ແລະ 

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາສາມາດສ ັ່ງຜ ນກະທ ບຕໍໍ່ການຕັດສິນຂອງພວກເຮ າໃນຫ າຍວິທີ, ໂດຍສະເພາະວິທີທີື່ພວກເຮ າສ້າງ ແລະ ຕອບສະຫນອງຕໍໍ່ພາບໃນຄວາມຄິດ
ທີີ່ພວກເຮ າມີ. ຈ ັ່ງຈ ື່ໄວ້ວ່າບ ໍ່ແມ່ນວ່າທ ກພາບໃນຄວາມຄິດຈະເປັນຄວາມຈິງທຼັງໝົດ, ແລະ ບາງຄັົ້ງພາບໃນຄວາມຄິດສາມາດນໍາທ່ານໄປສູ່ເສັົ້ນທາງລ ບໄດ້.  

ມັນງ່າຍແນວໃດທີື່ຈະຕັດສິນ? 
 

ຄ າເຫຼັນ 

ມັນຍາກແນວໃດທີື່ຈະປູ່ຽນແປູ່ງ, ເມ ື່ອເຮັດແລ້ວ? 

ຜ ນກະທ ບຂອງຄວາມແຕກຕ່າງທາງວັດທະນະທໍາຕໍໍ່ລັກສະ

ນະຂອງການຕັດສິນຂອງພວກເຮ າມຫີຍັງແດ່? 
 

ຕອບໃສ່ນີົ້... 

ຕອບໃສ່ນີົ້... 

ຕອບໃສ່ນີົ້... 



3.11 ທ ດສອບການຮບັຮູຂ້ອງທາ່ນ 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
 

ເບິື່ງຮູບ ແລະ ອະທິບາຍສິື່ງທີື່ທ່ານເຫັນ. ທ່ານເຫັນຍິງເຖ ົ້າ ຫ   ຍິງຫນຸ່ມ, ຫ   ທ່ານເຫັນທັງສອງບໍ ີ່? 

 
ຄາໍເຫຼັນ: 

ຂອບໃຈ. ໂດຍທົັ່ວໄປ "ການຮັບຮູ້" ແມ່ນຫມາຍເຖິງການຮັບຮູ້ບາງສິື່ງບາງຢູ່າງໂດຍຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກ. ດັັ່ງນັົ້ນ, ຈຶື່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບທຸກຄ ນ. ບາງຄ ນເຫຼັນຮູບຂ້າງເທິງນີົ້ເປັນ
ຍິງເຖ ົ້າ, ຄ ນອ ື່ນໆເຫຼັນເປັນຍິງໜຸ່ມ, ບາງຄ ນເຫັນທັງສອງໂດຍທຼັນທີ.  

ຄ າຕອບຂອທ່ານ 

ຄ າເຫຼັນ 



3.12 ເປນັຫຍງັການຮບັຮູຈ້ຶື່ງສາໍຄັນ? 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 

 
ການຮັບຮູ້ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂເບ ົ້ອງຕ ົ້ນທີື່ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງບຸກຄ ນ. 

ວິທີທີື່ພວກເຮ າປະພຶດຕ ວກັບຜູ້ອ ື່ນເປັນສິື່ງທີື່ພວກເຮ າຮຽນຮູຈ້າກການຮັບຮູ້ພຶດຕິກໍາຂອງຄ ນອ ື່ນ ແລະ ສະແດງຄວາມໝາຍເປັນສະຖານະການຂອງພວກເຮ າເອງ. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮ າຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮ າເຂ ົ້າໃຈຜິດ. 

ປະຊາຊ ນຈາໍນວນຫ າຍບໍໍ່ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ພຽງພໍກັບຄວາມຈິງທີື່ວາ່ພວກເຮ າທ ຸຸກຄົນມີຄວາມຄິດທີີ່ແຕກຕ່າງກຼັນ, ແລະ 

ຄວາມແຕກຕ່າງເຫ  ັ່ານີົ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮ າເບິື່ງໂລກຈາກຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົວເຮ າເອງ. 

ດັັ່ງນັົ້ນ, ການຮັບຮູ້ບໍໍ່ແມ່ນຈຸດປະສ ງ ຫ   ທາງຄະນິດສາດທີື່ແນນ່ອນ ມັນເປັນການປະນ ິປະນອມຫ າຍກວ່າລະຫວ່າງສິື່ງທີື່ຜູໃ້ດຜູ້ຫນຶື່ງຄາດວາ່ຈະຮັບຮູ້ ແລະ ສິື່ງທ ີີ່ໄດ້ຮັບ

ຮູ້. 



3.13 ທ ດສອບການຮບັຮູຂ້ອງທາ່ນ 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
 

ລອງໃຊ້ທັກສະການຮັບຮູ້ຂອງທ່ານໃນວິດີໂອມ່ວນໆນີົ້, "ການທ ດສອບການຮຼັບຮູ້ຂອງ Whounnit" 

https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA 

ອີກທາງເລ ອກ, ກວດເບິື່ງ TED Talk ນີົ້ໂດຍ Daniel Simons, ຜູ້ທີື່ໃຫ້ຄວາມເຂ ົ້າໃຈບາງຢູ່າງກ່ຽວກັບວິທີທີື່ພວກເຮ າຮັບຮູ້ໃນໂລກ, ທັງເປັນ ... ແລະ ຍ້ອນວ່າມັນບໍໍ່ເປັນ. 

Youtube TED Talk "ເບິື່ງໂລກທີື່ມັນບໍໍ່ແມ່ນ" ໂດຍ Daniel Simons 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=9Il_D3Xt9W0 

 

ໃນປະຈຸບັນທ່ານໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍໍ້ຈໍາກັດຂອງການຮັບຮູ້ຂອງທ່ານ! 

ຈ   ີ່ໄວວ້່າ: ການຮັບຮູ້ບໍໍ່ແມ່ນຈຸດປະສ ງ ຫ   ທາງຄະນດິສາດທີື່ແນ່ນອນ. ມັນເປັນການປະນປີະນອມຫ າຍກວ່າລະຫວາ່ງສິື່ງທີື່ຜູໃ້ດຜູຫ້ນຶື່ງຄາດວາ່ຈະຮັບຮູ ້

ແລະ ສິື່ງທ ີີ່ໄດ້ຮັບຮູ້. 

https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=9Il_D3Xt9W0


3.14 ຮບູແບບວດັທະນະທາໍພເູຂາົນ າ້ແຂງ (Iceberg Model) 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
 

ຮູບແບບ "Iceberg Model" ແມ່ນ ໜຶື່ງ ໃນຮູບແບບທີື່ຮູ້ຈັກທີື່ສຸດຂອງວັດທະນະທໍາ. ຈຸດສຸມຕ ົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນກ່ຽວກັບອ ງປະກອບທີື່ສ້າງວັດທະນະທໍາ, ແລະ 
ຄວາມຈິງທີື່ວ່າບາງອ ງປະກອບເຫ  ັ່ານີົ້ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ໃນຂະນະທີື່ຄ ນອ ື່ນຍາກທີື່ຈະຄ ົ້ນພ ບ. ແນວຄວາມຄິດທີື່ຢູູ່ເບ ົ້ອງຫລັງຂອງຮູບ

ແບບແມ່ນວັດທະນະທໍາສາມາດເປັນຮູບພູເຂ ານ ້າແຂງໄດ້: ມີພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆຂອງນ ້າແຂງທີື່ສາມາດເຫັນໄດ້ຢູູ່ເທິງສາຍນໍ້ໍາ. ດ້ານເທິງຂອງພູເຂົານ ້າແຂງ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສ່ວນທີື່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງພ  ເຂົານ ້າແຂງ, ພາຍໃຕ້ສາຍນໍ້າ ແລະ ດັັ່ງນັົ້ນຈິື່ງເບິື່ງບໍໍ່ເຫັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ພ ົ້ນທີື່ຕໍ່ໍາຂອງນ ້າແຂງ

ນີົ້ແມ່ນພ ົ້ນຖານທີື່ເຂັົ້ມແຂງ. 

 
ການພັດທະນາວັດທະນະທໍາ 

ເຊັັ່ນດຽວກັບພູເຂ ານ ້າແຂງ, ສາມາດຮັບຮູ້ພຽງແຕ່ພ ົ້ນຜິວຂອງວັດທະນະທໍາອ ື່ນ. ສ່ວນທີື່ຍັງເຫ  ອ, ຈ ມຢູູ່ໃຕ້ນໍ້າ, ວັດທະນະທໍາປະກອບດ້ວຍຄຸນຄ່າທີື່ຖ ກສ້າງຂ ຶົ້ນມາຈາກປະຫວັດສາດ 
ແລະ ພູມສາດ. ບຸກຄ ນແມ່ນຮູບຮ່າງໂດຍປະສ ບການຂອງເຂ າເຈ ົ້າ, ແລະ ນີົ້ເກີດຂຶົ້ນກັບກຸ່ມທັງຫມ ດ ແລະ ປະຊາກອນໃນຫ າຍວິທີເຊຼັັ່ນດຽວກັນ. ຕ ວຢູ່າງ: 
ປະເທດທີື່ມີລະດູການປູ່ຽນແປງມັກຈະປະຕິບັດຕາມຂະບວນການວາງແຜນທີື່ເຄັັ່ງຄັດກວ່າ. ໃນປະຫວັດສາດ, ຮູບແບບນີົ້ແມ່ນເພ ື່ອຄວາມຢູູ່ລອດ, 
ເນ ື່ອງຈາກວ່າມັນຈໍາເປັນຕ້ອງວາງແຜນການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການເກັບຮັກສາຄຸນຄ່າອາຫານຢູ່າງລະອຽດ ເຊັັ່ນ: ການຕໍໍ່ເວລາ, ໄດ້ເພີື່ມຂຶົ້ນຈາກຄວາມຈໍາເປັນນີົ້, ແລະ ຢູູ່ຈ ນເຖິງທຸກວຼັນ
ນີົ້. ສຸດທ້າຍ ນີົ້ກໍມີອິດທິພ ນຕໍໍ່ພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຮ າ.  

ຮບູແບບວຼັດທະນະທ າພເູຂາົນ າ້ແຂງ 

ພາກສ່ວນທີີ່ເປັນໄປໄດ້: ພິທີກ າ ແລະ ສຼັນຍາລຼັກ, ພຶດຕິກ າ, ສະ

ຖາປັດຕະຍະກ າ, ອາຫານ, ຮູບແບບຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

ປະຫວຼັດສາດ ແລະ ພູມສາດ: ວິລະຊົນ, 

ສົງຄາມ, ສະພາບອາກາດ, ເງ ີ່ອນໄຂ, 
ອິດທິພົນທາງສາສະຫນາ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 



3.15 ຄວາມເຂ ົ້າໃຈຜດິລະຫວ່າງວດັທະນະທາໍ 1/2 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
ຮູບແບບພູເຂົານ ້າແຂງໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມສ ນໃຈຂອງພວກເຮ າກ່ຽວກັບລັກສະນະທີື່ເຊ ື່ອງດ້ານວັດທະນະທໍາໄວ້. ມັນເປັນການເຕ ອນວ່າໃນການພ ບກັນລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາທີີ່ແຕກ

ຕ່າງກຼັນ, ຄວາມຄ້າຍຄ ກັນທີື່ພວກເຮ າອາດຈະພ ບໃນຕອນທໍາອິດແມ່ນອີງໃສ່ການສ ມມຸດຕິຖານທີື່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈິງ. ລັກສະນະທີື່ເຫັນໄດ້ກ່ຽວກຼັບ
ວັດທະນະທໍາແມ່ນການປະພຶດ (ສິື່ງທີື່ພວກເຮ າເຮັດ ແລະ ເວ ົ້າ). ພວກເຮ າມີປະຕິກິລິຍາຕໍໍ່ເລ ື່ອງນີົ້ - ປົກກະຕິໃນທາງລ ບ - ແລະ ບ ໍ່ເບິີ່ງລຼັກສະນະທ່າທາງພາຍນອກຂ້າງລ ່ມນີົ້ ແລະ 
ເຂ ົ້າໃຈເຫດຜ ນທີື່ເລິກເຊິື່ງກວ່າໃນຄໍາເວ ົ້າ ແລະ ການກະທໍາຂອງຄ ນອ ື່ນ. 

 

3.16 ຄວາມເຂ ົ້າໃຈຜດິລະຫວ່າງວດັທະນະທາໍ 2/2 

 

 
 
 

ພຶດຕິກ າ = ສິີ່ງທີີ່ທ່ານເຮຼັດ ແລະ ເວົົ້າ 

ຄ ນຄ່າ = ຄວາມເຊ ີ່ອກ່ຽວກຼັບສິີ່ງທີີ່ຖ ກຕ້ອງໃນການເຮຼັດ ແລະ ເວົົ້າ 

ການຕີຄວາມຜິດ ຄວາມເຂົົ້າໃຈຜິດ 

ຄວາມບ ໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ການປະເມີນຜິດ 



ເນ ົ້ອໃນ: 
ໃນທີື່ນີົ້ພວກເຮ າເຫັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງຮູບແບບນີົ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮ າ. ຕ ວຢູ່າງ, ໂດຍການສ າຫ ວດເບິີ່ງຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມເຊ ື່ອຂອງພວກເຮ າເອງ ແລະ 
ປຽບທຽບມັນກັບກຸ່ມວັດທະນະທໍາອ ື່ນໆ, 

ພວກເຮ າສາມາດຫ ຸດຜ່ອນຄວາມກ ດດັນຈາກການເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ າຍວັດທະນະທໍາໂດຍການຄາດເດ າວ່າພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂ າອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກຕ ວເຮ າເອງ. 
ເຊັັ່ນດຽວກັນ, ມຼັນແມ່ນການທີີ່ບໍໍ່ສາມາດຄາດເດ າໄດ້ຂອງພວກເຮ າໃນການປະຕິສໍາພັນກັບຄ ນຈາກວັດທະນະທໍາອ ື່ນໆທີື່ສາມາດນໍາພວກເຮ າໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍ ແລະ 

ຄວາມອຸກອັັ່ງ, ຄວາມອ່ອນແອທາງດ້ານຈິດໃຈ, ຫ   ການຂ ັ່ມຂູ່. 

3.17 ບົດຝກືຫຼັດ: ຕ ວຢູ່າງຄວາມເຂ ົ້າໃຈຜດິລະຫວ່າງວັດທະນະທາໍ 

ເນ ົ້ອໃນ: 

ໃນຫນັງສ  "ມິຕິດ້ານພຶດຕິກ າຂອງອົງການຈຼັດຕຼັົ້ງສາກົນ", Nancy J. Adler ຍົກຕ ວຢູ່າງຂອງນັກທຸລະກິດເກ າຫລີໃນສະວີເດນທີື່ເຂ ົ້າໄປໃນຫ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນສະຕອກໂຮມ ແລະ 

ພ ບກັບແມ່ຍິງຢູູ່ຫລັງໂຕະ. 

ສ ມມຸດວ່ານາງເປັນເລຂານ ການ, ລາວໄດ້ປະກາດວ່າລາວຢາກເຫັນທ່ານ Silferbrand. ແມ່ຍິງຕອບໂດຍເວ ົ້າວ່າເລຂາຈະຍິນດີທີື່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອລາວ. ນັກທຸລະກິດຈະເກີດ

ຄວາມສັບສ ນ. 

ໃຫ້ວິເຄາະສິື່ງທີື່ເກີດຂຶົ້ນກັບນັກທຸລະກິດເກ າຫ ີໂດຍອີງໃສ່ສິື່ງທີື່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ມາເຖິງຕອນນັົ້ນກ່ຽວກັບພາບໃນຄວາມຄິດ, ຄວາມຮັບຮູ້, ແລະ ຮູບແບບວັດທະນະທໍາພູເຂົານ ້າ
ແຂງ. 

ຄາໍເຫຼັນ: 

ຂອບໃຈ. ໃນການສ ມມຸດວ່າແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເລຂາແທນທີື່ຈະເປັນຜູ້ຈັດການ, ນັກທຸລະກິດເກ າຫ ີໄດ້ຕີຄວາມຫມາຍສະຖານະການຜິດ ແລະ ປະພຶດບໍໍ່ເຫມາະສ ມ. 

ການສ ມມຸດຕິຖານຂອງລາວເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກສຼັບສົນເພາະວ່າແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ໃນຫ້ອງການເກ າຫ ີເປັນເລຂານ ການ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນໄດ້ພິສູດວ່າ 

ສະຖານະການຂອງລາວກົງກຼັນຂ້າມກຼັບສະຖານະການຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີົ້. 

ຄໍາເວ ົ້າຈາກຊາວຢິວ Talmud ເວ ົ້າວ່າ: 

"ພວກເຮ າບໍໍ່ເຫັນສິື່ງທີື່ເປັນຢູູ່, ພວກເຮ າເຫັນສິື່ງທີື່ພວກເຮ າເປັນ." 

ມັນຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮ າເຫັນສິື່ງຕ່າງໆຕາມທີື່ພວກມັນເປັນ, ແຕ່ຖ ກກັັ່ນຕອງຜ່ານຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພວກເຮ າ. ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮ າສະຫນອງບາງຕ ວກຼັັ່ນຕອງ

ທີື່ສໍາຄັນເຊິີ່ງໃຫ້ຂ ໍ້ມູນບິດເບ ອນ, ຂັດຂວາງ ແລະ ແມ້ກະທັົ້ງສ້າງສິື່ງທີື່ພວກເຮ າເລ ອກທີື່ຈະເບິື່ງຫ  ໄດ້ຍິນ. ຕ ວຢູ່າງໃນທຸລະກິດ, ພວກເຮ າພະຍາຍາມຕີຄວາມຫມາຍພຶດຕິກໍາຂອງຄູ ີ່ຮ່ວມ

ທຸລະກິດຕ່າງປະເທດໂດຍໃຊ້ຕ ວກຼັັ່ນຕອງວັດທະນະທໍາຂອງພວກເຮ າເອງ ແລະ ບໍໍ່ພະຍາຍາມປູ່ຽນໄປສູ່ມ ມມອງຂອງພວກເຂ າ. ດັັ່ງນັົ້ນ, ພວກເຮ າອາດຈະຕີຄວາມຫມາຍສະຖານະການ

ໄປໃນທາງລ ບ, ອີງຕາມຄວາມເຊ ື່ອ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮ າເອງ. 

ເນ ື່ອງຈາກການປະເມີນຜ ນທາງລ ບຂອງພວກເຮ າ, ພວກເຮ າເລີື່ມບໍໍ່ໄວ້ວາງໃຈກຼັບຄູ່ຮ່ວມງານນີົ້, ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮ າຊອກຫາ ແລະ ຟັງການຢືນຢັນຄວາມເຫຼັນ

ທາງລ ບຂອງພວກເຮ າເອງ.

ຄ າຕອບຂອງທ່ານ 

ຄ າເຫຼັນ 



3.18 ຂອບຄວາມເຂ ົ້າໃຈ: ທດິທາງວດັທະນະທາໍ 

 

3.19 ວັດທະນະທາໍມີຄວາມໝາຍແນວໃດສາໍລບັທາ່ນ? 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
ຄ າອ້າງອີງ: "ຂ້າພະເຈ ົ້າສະຫ ຸບວ່າການວິເຄາະວັດທະນະທໍາສາມາດປຽບທຽບກຼັບວຽກໄຈ້ແຍກເຫັດ. ເນ ື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງເຫັດ, ບໍໍ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານສອງຄ ນທີີ່ຈະ
ອະທິບາຍເຫັດໃນແບບດຽວກັນ ເຊິື່ງສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບພວກເຮ າໝົດທ ກຄົນເມ ື່ອພວກເຮ າພະຍາຍາມຕັດສິນໃຈວ່າຕ ວຢູ່າງທີື່ຢູູ່ໃນມ ຂອງພວກເຮ າແມ່ນສາມາດກິນໄດ້ຫ  ບໍໍ່.” -- 

Edward Hall 

ໃຊ້ເວລາຄິດ ແລະ ຖາມຕ ວເອງສອງສາມຄໍາຖາມ: ວັດທະນະທໍາມີຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາລັບທ່ານ? ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຍັງ? ມັນມີຮູບຮ່າງແນວໃດ? 

ແນ່ນອນ, ວັດທະນະທໍາແມ່ນຂຶົ້ນກັບຂະບວນການຂອງການປູ່ຽນແປງ. ປະຊາຊ ນສາມາດປູ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງເຂ າເຈ ົ້າ, ປູ່ຽນທັດສະນະ ແລະ ປັບຕ ວເຂ ົ້າກັບບັນທັດຖານ ແລະ 
ກ ດລະບຽບອ ື່ນໆໄດ້ໄວ.



3.20 ວັດທະນະທາໍແນວຄວາມຄດິ 

ເນ ົ້ອໃນ: 
ໃນການພະຍາຍາມທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າວັດທະນະທໍາຂອງທ່ານອາດຈະມີການປູ່ຽນແປງຕາມໄລຍະເວລາ, ຄິດເບິື່ງວ່າພໍໍ່ເຖ ົ້າແມ່ເຖ ົ້າຂອງທ່ານ 
ຈະຕອບຄໍາຖາມລຸ່ມນີົ້ແນວໃດ. 

• "ດີ" ແລະ "ບໍໍ່ດີ" ແມ່ນຫຍັງ? 

• ຄອບຄ ວມີໂຄງສ້າງແນວໃດ? 

• ຄວາມສໍາພັນທີື່ເຫມາະສ ມລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງແມ່ນຫຍັງ? 

• ເວລາໄຫ ແນວໃດ? 

• ປະເພນີອັນໃດສໍາຄັນ? 

• ພາສາໃດສໍາຄັນທີື່ສຸດ? 

• ອາຫານເກີດຂຶົ້ນແນວໃດ? ເມ ື່ອໃດ (ຖ້າເຄີຍ) ດ ື່ມເຫ  ົ້າໃນງານລ້ຽງ? 

• ຂໍໍ້ມູນຖ ກແບ່ງປັນແນວໃດ? 

• ໃຜມີອໍານາດ ແລະ ເຂ າເຈ ົ້າຄວນໄດ້ຮັບມັນແນວໃດ? 

• ເຈ ົ້າຄວນຕອບສະຫນອງຕໍໍ່ວັດທະນະທໍາອ ື່ນໆແນວໃດ? 

• ຕະຫລ ກແມ່ນຫຍັງ? 

• ສາສະໜາມີບ ດບາດແນວໃດໃນສັງຄ ມ? 

 

ທ່ານໄດ້ຄິດໜ້ອຍໜຶື່ງກ່ຽວກັບຄໍາຕອບຂອງພໍໍ່ເຖ ົ້າແມ່ເຖ ົ້າຂອງທ່ານຕໍໍ່ຄໍາຖາມເຫ  ັ່ານີົ້ບໍ? ທ່ານອາດຈະສັງເກດເຫັນວ່າຄໍາຕອບຂອງພວກເຂ າອາດຈະບໍໍ່ຄ ກັນກຼັບຄ າຕອບຂອງທ່ານ. ດັັ່ງທີື່

ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້, ວັດທະນະທໍາທີື່ບໍໍ່ຫມັົ້ນຄ ງມຼັນຈະປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ເຮັດສິື່ງທີື່ໃຫ້ຄຸນຄ່າ ຫ   ສ ັ່ງເສີມກ ເຊຼັັ່ນດຽວກຼັນ.  



3.21 ອ ງປະກອບທີີ່ສ າຄຼັນຂອງວດັທະນະທາໍ 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
ວັດທະນະທໍາແມ່ນປະກອບດວ້ຍອ ງປະກອບທີີ່ສ າຄຼັນ ດຼັັ່ງນີົ້: 

• ພາສາ 

• ເພດພາວະ 

• ພູມ ີສາດ 

• ເຊ ົ້ອສາຍ 

• ຄອບຄົວ 

• ຄູສອນ 

• ສາດສະໜາ 

• …ແລະ ອ ື່ນໆອີກຫ າຍຢູ່າງ 

ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ນີົ້ແມ່ນພຽງແຕ່ລົບລ້າງຄວາມສັບສ ນກ່ຽວກຼັບວັດທະນະທໍາເທົັ່ານຼັົ້ນ ເພາະວ່າວັດທະນະທໍາບໍໍ່ໄດ້ກໍານ ດພຽງແຕ່ຊ ນເຜ ັ່າຫ  ມໍລະດ ກຂອງຊາດ. 

ໃນເວລາທີື່ພວກເຮ າພະຍາຍາມກາໍນ ດວັດທະນະທໍາຂອງພວກເຮ າ, ພວກເຮ າຄວນຈ ື່ໄວ້ວ່າ ມັນບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເອກະລັກທາງດ້ານ

ວັດທະນະທໍາຂອງພວກເຮ າທີື່ມກີານປູ່ຽນແປງຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ມນັຍັງເປັນເຄ ອຂາ່ຍຂອງອິດທິພ ນທາງວດັທະນະທໍາທີື່ແຕກຕ່າງກັນທີື່ເຊ ື່ອມຕໍໍ່ກັນໃນຫ າຍວິທີ, 

ດ້ວຍວິທີນີົ້, ຄ ນຫ າຍສຼັນຊາດທີື່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນໃນຫ າຍດ້ານ, ຕ ວຢູ່າງເຊັັ່ນ: ໂດຍຜ່ານການຕິດພັນກັບເພດ, ກຸ່ມອາຍຸ, ຫ   

ຊັົ້ນສັງຄ ມໂດຍສະເພາະ, ແຕ່ຍັງຄ ງຮັກສາຄວາມຄ້າຍຄ ກັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ເຊິີ່ງຢູູ່ເໜ ອພົມແດນຂອງປະເທດ. 

 

ມັນເປັນສິື່ງສໍາຄັນທີື່ຈະຕ້ອງຈ ື່ໄວ້ວ່າທດິທາງວັດທະນະທໍາແມ່ນພຽງແຕ່ການກໍໍ່ສ້າງເທົັ່ານຼັົ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຖ ກຕ້ອງ ແຕ່ມັນເປັນພຽງແຕ່ທ່າອ່ຽງ ແລະ 

ບໍໍ່ແມ່ນການສະແດງອອກຢູ່າງແທ້ຈິງຂອງຄວາມເປັນຈິງ. 

 



ຄ າອ ປະມາ "ເຄັກທີີ່ເປນັຊັົ້ນ" 

ພວກເຮ າແຕ່ລະຄ ນເປັນຄ ກັບເຄຼັກທີື່ມຫີ າຍຊັົ້ນດ້ວຍລ ດຊາດທີີ່ຫ າກຫ າຍ. 

ປະສ ບການຊີວດິ, ຄວາມເຊ ື່ອສ່ວນບຸກຄ ນ ແລະ ປະຫວັດຄອບຄ ວຂອງພວກເຮ າກໍານ ດວາ່ພວກເຮ າເຮດັເຄ ຼັກປະເພດໃດ. 

ເປັນວິທີດຽວກັນກັບວດັທະນະທໍາ. 



3.22 ວັດທະນະທາໍ ແລະ ທດິທາງວດັທະນະທາໍ 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
 

ນັກວິທະຍາສາດໃນສາຂາວິຊາມະນຸດວິທະຍາວັດທະນະທໍາໄດ້ພະຍາຍາມຈັດປະເພດວັດທະນະທໍາໂດຍຜ່ານລະບ ບການຈັດປະເພດໃຫ້ເປັນແບບສາກົນ. 

ນັກຄ ົ້ນຄວ້າທີື່ມີຊ ື່ສຽງທີື່ສຸດໃນຂ ງເຂດນີົ້ແມ່ນ Edward Hall, Gerd Hofstede ແລະ Fons Trompenaars. ບຼັນດານຼັກວິທະຍາສາດ

ໄດ້ພະຍາຍາມກໍານ ດຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ອະທິບາຍວິທີການແລກປູ່ຽນລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາທີີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂ ົ້າໃຈຜິດ. ມຼັນ

ເປັນປະໂຫຍດຫ າຍສໍາລັບການກຽມພ້ອມລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາທີີ່ແຕກຕ່າງກຼັນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທີື່ຈະເອ າຕ ວທ່ານເອງເຂ ົ້າໄປໃນຂອບເຂດຂອງຄ ນອ ື່ນ.



3.23 ບົດຝກືຫຼັດ: ການເຂ ົ້າໃຈແນວໂນມ້ທາງດ້ານວດັທະນະທາໍຂອງຕ ນເອງ 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
 

ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດທີີ່ຈະໄປສູ່ການຂ້າມວັດທະນະທໍາແມ່ນການເຂ ົ້າໃຈຕ ວເອງ ແລະ ຄຸນຄ່າ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງພວກເຮ າ. 

ໃນບ ດຝຶກຫັດນີົ້, ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕ ວທ່ານເອງ ແລະ ຄວາມມັກຂອງທ່ານ, ແລະ ກໍານ ດແນວໂນ້ມທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຂອງທ່ານເອງ. ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີົ້, 
ປະເມີນວິທີທີື່ທ່ານໃຫ້ຄະແນນຕ ວເອງໂດຍການຫມາຍ X ໃນແນວໂນ້ມຂອງທ່ານທີື່ຈະມີຄຸນລັກສະນະຢູູ່ເບ ົ້ອງຊ້າຍຫ  ຂວາ. ຕົວຢູ່າງ: ຍິີ່ງທີີ່ທ່ານປະໄວ້ແລ້ວຫມາຍ X ຫ າຍ, ທ່ານກ ຍິີ່ງ
ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານລະບຸຄຸນລັກສະນະນີົ້ສະເພາະ. ຈ ັ່ງຈ ື່ໄວ້ວ່າທ່ານສາມາດໃສ່ພຽງແຕ່ຫນຶື່ງ X ເທົັ່ານຼັົ້ນສໍາລັບແຕ່ລະຄຸນລັກສະນະ. 

 
(ຫມາຍເຫດ: ບົດຝຶກຫຼັດນີົ້ແມ່ນບໍໍ່ມີຢູູ່ໃນສະບັບ PDF ຂອງຫ ຼັກສູດນີົ້) 

ຄ າເຫຼັນ: 

ຂອບໃຈ. ຈາກຄໍາຕອບຂອງທ່ານ, ພວກເຮ າເບິື່ງອ ງປະກອບວັດທະນະທໍາສະເພາະຂອງທ່ານ. ທ່ານສຸມໃສ່ ... 

ທ່ານຄິດວ່າຄໍາຕອບຂອງທ່ານມີອິດທິພ ນຈາກຊ ນເຜ ັ່າ, ສາດສະຫນາ, ຫ  ສະຖານທີື່ຕັົ້ງພູມ ີສາດຂອງທ່ານໃນລະດັບໃດ? ທ່ານຄິດວ່າພວກມຼັນມີອິດທິພ ນຈາກຄອບຄ ວຂອງທ່ານເອງ 

ຫ  ບຸກຄະລິກກະພາບໃນຂອບເຂດໃດ? ດັັ່ງທີື່ພວກເຮ າໄດ້ເຫັນ, "ວັດທະນະທໍາ" ແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີື່ມີນໍ້ໍາໜຼັກ ແລະ ປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ບໍໍ່ຈໍາກັດສັນຊາດ 
ເນ ື່ອງຈາກວ່າອ ງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆຫ  ກຸ່ມສັງຄ ມ ມັກຈະມີວັດທະນະທໍາຂອງຕ ນເອງ. 

ໃນສະໄລດ໌ຕໍໍ່ໄປນີົ້, ພວກເຮ າຈະພິຈາລະນາການພ ວພັນຂອງວັດທະນະທໍາກັບທຸລະກິດ, ແລະ ສຼັງເກດເບິື່ງບາງຍຸດທະສາດທີີ່ຈະເຮຼັດວຽກຢູ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດຂ້າມຜ່ານ
ວັດທະນະທໍາ.  

ຄ າເຫຼັນ 

ເລີີ່ມ 



3.24 ທລຸະກດິ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 

 

3.25 ຕອບຄາໍຖາມ 

 

ວດິໂີອ: https://www.youtube.com/watch?v=njmepP2mIHQ 
 

ບດົຄວາມ: 
ມີຫ ັກຖານຫ າຍຢູ່າງທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັດທະນະທໍາຂອງໂລກກໍາລັງເຊ ື່ອມຕໍໍ່ກັນຫ າຍຂຶົ້ນ ແລະ ການດ າເນີນທ ລະກິດແມ່ນເພີີ່ມຂ ົ້ນທົັ່ວໂລກ. ເມ ື່ອອຸປະສັກທາງເສດຖະກິດຖ ກຫ ຸດ

ລ ງ, ສິື່ງກີດຂວາງດ້ານວັດທະນະທໍາຍັງກາຍເປັນປັດໃຈທີີ່ສໍາຄັນໃນການຄ້າສາກ ນ. ມັນເປັນທັງສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ເປັນໂອກາດສໍາລັບທຸລະກິດ. 

ນີົ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າເມ ື່ອວັດທະນະທໍາເຂ ົ້າມາພ ວພັນເຂົົ້າຫາກຼັນ, ອາດຈະລວມເຂ ົ້າກັນໃນບາງດ້ານ, ແຕ່ຍຼັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານອ ື່ນ. 

ແຕ່ວັດທະນະທໍາບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນຂອງຊາດ, ແຕ່ລະສະຖາບັນ ຫ   ທຸລະກິດມີວັດທະນະທໍາທີື່ເປັນເອກະລັກຂອງຕ ນເອງ, ບາງຄັົ້ງສະເພາະອຸດສາຫະກໍາ, ມັກຈະໄດ້ຮັບອິດທິພ ນຈາກສາກ ນ, ບໍລິສັດ, 
ລັດຖະບານ, ສະຖາບັນສາສະຫນາຫ  ເອກະຊ ນ, ແຕ່ລະອົງກອນມີວັດທະນະທໍາທຸລະກິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ເນ ື່ອງຈາກວ່າຈັນຍາບັນ, ເປ ັ້າຫມາຍ, ເງ ື່ອນໄຂ, ແລະ ອ ງການຈັດຕັົ້ງ 

ສະໄລດ ໌25 ຈາກ 36 ຄ າເຫຼັນ 

ບດົຄວາມ 

ຄ າຕອບຂອງທ່ານ ເບິີ່ງວິດີໂອ ແລະ ຕອບຄ າຖາມໂດຍ
ໃຊ້ກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ຢູ່  ເບ ົ້ອງຂວາ. 
 

ຄ າຖາມແມ່ນ: ທ່ານເຮຼັດແນວນີົ້ໄດ້ແນວໃດ? 

 
ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງຮູ້ຫຍຼັງເພ ີ່ອເຮຼັດວຽກໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລຼັດ
ຂ້າມຜ່ານວຼັດທະນະທ າ? 

 

ກະລ ນາຂຽນຄ າຕອບຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ 200 ຄ າ ຫ   ໜ້ອຍ
ກວ່າໃສ່ໃນກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 

https://www.youtube.com/watch?v=njmepP2mIHQ


ມີຮູບແບບທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ມີວັດທະນະທໍາຂອງບໍລິສັດທີື່ສູງຊຼັນ ແລະ ລໍາດັບຊັົ້ນໃນສັງຄ ມ, ບໍລິສັດ, ສະຖາບັນ, ແລະ ຄອບຄ ວ, ແລະ ມີວັດທະນະທໍາອ ື່ນໆ, ດ້ວຍໂຄງປະກອບການຈັດຕັົ້ງທີື່

ງ່າຍດາຍ, ສະນັົ້ນ, ການເຂ ົ້າໃຈ "ວັດທະນະທໍາຈີນ" ບໍໍ່ພຽງພໍ. ນອກນັົ້ນ ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາຂອງກຸ່ມ ຫ   ອ ງການຈັດຕັົ້ງທີື່ທ່ານກໍາລັງດ າເນີນຢູູ່ຕ ີ່ມອີກ. 

ຄໍາຖາມແມ່ນ: ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? ສິື່ງທີື່ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ເພ ື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ປະສ ບຜ ນສໍາເລັດຂ້າມຜ່ານວັດທະນະທໍາ? ກະລຸນາຂຽນຄໍາຕອບຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ 200 ຫ   ໜ້ອຍ
ກວ່າໃສ່ໃນກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 

  

ຄ າເຫຼັນ: 

ມີຫ າຍສິື່ງທີື່ນັກທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍທັງຫມ ດຕ້ອງຈ ື່ໄວ້ໃນເວລາທີື່ເຂ ົ້າຕະຫ າດຈີນ. ພວກເຮ າຈະເຂ ົ້າໄປໃນລາຍລະອຽດເພີື່ມເຕີມໃນສະໄລດ໌ຕໍໍ່ໄປນີົ້, ແຕ່ໂດຍພ ົ້ນຖານແລ້ວ 
ທ່ານຕ້ອງຈ ື່ໄວ້ວ່າ ທ່ານຈະຕ້ອງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພ ົ້ນຖານ, ສິີ່ງເຫ ົັ່ານີົ້ລວມມີການໄດ້ຮັບເອກະສານພາສີທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ການປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ກໍານ ດດ້ານພາສີ ແລະ 

ອາກອນທັງໝ ດ, ເຊັັ່ນ: ລະບຽບການສໍາລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ແຜ່ນແພ, ທັງໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັັ້ງຢືນທັງຫມ ດໂດຍສະເພາະເພ ີ່ອເຂົົ້າສູ່ຕະຫ າດຈີນ. 

ນອກຈາກນັົ້ນ ພວກເຮ າຈະປຶກສາຫາລ ໂດຍຫຍໍໍ້ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຄວນພິຈາລະນາອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັັ່ນ: ຂໍໍ້ກໍານ ດດ້ານວິຊາການສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ແຕ່ໃຫ້ເລີື່ມຕ ົ້ນດ້ວຍຂໍໍ້ກໍານ ດ 

ແລະ ພາສີທີື່ຕ້ອງການສໍາລັບການນໍາເຂ ົ້າໃນປະເທດຈີນ. 

 

3.26 ແມນ່ຫຍຼັງເຮຼັດໃຫເ້ກີດວດັທະນະທາໍທລຸະກດິ? 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
ທຸລະກິດແມ່ນສ້າງຂ ົ້ນໂດຍຜູ້ທີື່ສ້າງມາດຕະຖານ, ຄຸນຄ່າ, ແລະ ພິທີກໍາ. ໃນຖານະເປັນອ ງການຈດັຕັົ້ງ, ວດັທະນະທໍາຂອງພວກເຂ າມກັຈະຖ ກເອີົ້ນວ່າ. 

"ວັດທະນະທາໍອ ງກອນ". ມວີັດທະນະທໍາຂອງບໍລິສັດທີື່ສູງຊັນ ແລະ ລໍາດັບຊັົ້ນໃນສັງຄ ມ, ບໍລິສັດ, ສະຖາບັນ, ແລະ ຄອບຄ ວໃນຂະນະທີື່ມີວັດທະນະທາໍອ ື່ນໆທີື່ 

"ຮາບພຽງ" ແລະ ຮ່ວມມ ກັນ. 

ນອກຈາກວັດທະນະທໍາ, ການເລ ອກຮູບແບບອ ງກອນຂອງທຸລະກິດຍັງຂຶົ້ນກັບຫ າຍສິື່ງຫ າຍຢູ່າງໃນສະພາບແວດລ້ອມເຊັັ່ນ: ລະບຽບການພາສີ, ລະບ ບການເງິນ, 

ກ ດໝາຍ, ການຈັດອັນດັບສິນເຊ ື່ອ ແລະ ອ ື່ນໆ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕໍາມ, ວັດທະນະທໍາມກັຈະເປັນປັດໃຈຫ ກັໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. 

ຕ ວຢູ່າງ: ການທະນາຄານ ແລະ ການລ ງທນຶຂອງຕາເວັນຕ ກ ແລະ ອດິສະລາມ 

ໃນພາກຕາເວັນຕ ກ ລູກຄ້າທະນາຄານຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງເຂ າເຈ ົ້າ. ໃນທະນາຄານອິດສະລາມ, ລູກຄ້າຫ້າມການຈາ່ຍຫ  ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ; 

ອັນນີົ້ເຫັນວ່າເປັນການເອ າປຽບຜູອ້ ື່ນທີື່ໂຊກຫນອ້ຍ. ແທນທີີ່, 

ລູກຄ້າທະນາຄານມອບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຂ າເຈ ົ້າກັບທະນາຄານເພ ື່ອແລກປູ່ຽນກັບສ່ວນແບ່ງຂອງກໍາໄລ (mudaraba). ໃນຂະນະດຽວກຼັນ, ໃນພາກ

ຕ ວຢູ່າງ: ການທະນາຄານ ແລະ 

ການລ ງທຶນຂອງຕາເວັນຕ ກ ແລະ ອິດສະລາມ 
 



ຕາເວຼັນຕົກ, ການເຮຼັດການຄ້າຂາຍຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບແມ່ນເປີດໃຫ້ການລ ງທຶນ ແລະ ການຄາດຄະເນເກ ອບວ່າຈະບ ໍ່ມີຫຍຼັງ. 

ດັັ່ງທີື່ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້, ບາງກຸ່ມວັດທະນະທໍາອາດມີພຶດຕິກໍາ ຫ   ທິດທາງວັດທະນະທາໍທີື່ກ ງກັນຂ້າມກັນຢູ່າງສິົ້ນເຊີງ, ໃນກໍລະນີນີົ້, 

ມັນບໍໍ່ງ່າຍສໍາລັບທັດສະນະຂອງທະນາຄານອດິສະລາມ ແລະ ທະນາຄານຕາເວັນຕ ກທີື່ຈະປອງດອງກັນ. 

ພາຍໃຕ້ກ ດໝາຍອິດສະລາມ, ພຽງແຕ່ການລ ງທຶນໃນກິດຈະກາໍທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າຂອງອິດສະລາມເທ ັ່ານັົ້ນທີື່ຍອມຮັບ (halal). ດັັ່ງນັົ້ນ, 

ທະນາຄານຕາເວັນຕ ກຈໍານວນຫ າຍມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການບໍລິການສໍາລັບຊາວມຸດສະລິມ. 

ພິຈາລະນາ: ຜ ນກະທ ບຂອງຄວາມແຕກຕ່າງດັັ່ງກ່າວໃນເວລາທີື່ເຮັດທຸລະກດິຂ້າມຊາຍແດນມຫີຍັງແດ່? 

3.27 ຕ ວຢູ່າງຂອງວດັທະນະທາໍທລຸະກດິຈີນ: ກຸມ່ຄວາມຫວງັຕາເວນັອອກ 

ເນ ົ້ອໃນ: 

ກຸ່ມຄວາມຫວັງຕາເວັນອອກສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນໂດຍ 4 ອ້າຍນ້ອງ Liu ໃນປີ 1982 ແມ່ນໜຶື່ງໃນວິສາຫະກິດເອກະຊ ນແຫ່ງທໍາອິດທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕ ວພາຍ

ໃຕ້ນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງລັດຖະບານຈີນ ເຊິື່ງສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດເອກະຊ ນຂະຫນາດໃຫຍ່. ເພ ື່ອເລີື່ມຕ ົ້ນທຸລະກິດຂອງເຂ າເຈ ົ້າ, ອ້າຍນ້ອງ Liu 

ໄດ້ຂາຍໂມງ ແລະ ລ ດຖີບໃນລາຄາ 120 ໂດລາ ເພ ີ່ອຕ້ອງການເປີດທຸລະກິດກະສິກໍາຂະຫນາດນ້ອຍ. ກຸ່ມ East Hope 

ປະຈຸບັນແມ່ນຜູ້ຜະລດິອາຫານສັດທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດ, ນອກນີົ້ຍັງເປນັໜຶື່ງໃນວິສາຫະກິດເອກະຊ ນໃຫຍ່ທີື່ສຸດຂອງຈີນ, ມີພະນັກງານຫ າຍກວ່າ 10,000 

ຄ ນເຮັດວຽກຢູູ່ໃນ 120 ວິສາຫະກິດຕ່າງໆໃນທ ັ່ວປະເທດ. ກຸມ່ບໍລິສັດໄດ້ຂະຫຍາຍທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊຼັບ, ອດຸສາຫະກາໍຫນັກ, ການລ ງທຶນທາງດາ້ນການເງິນ 

ຫ ັກຊັບ ແລະ ການກໍໍ່ສ້າງ. ນອກນ ີ ົ້, ຍັງເປັນຜູ້ຖ ຫຸ້ນໃຫຍ່ໃນທະນາຄານ Minsheng, ທະນາຄານເອກະຊ ນແຫ່ງທໍາອິດຂອງຈີນ. 

ອ້າຍນ້ອງ 4 ຄ ນ ແລະ ຄອບຄ ວຂອງເຂ າເຈ ົ້າຮ່ວມກັນເປັນເຈ ົ້າຂອງ East Hope Group Corporation Ltd., ໃນຂະນະທີື່ອ້າຍນ້ອງແຕ່ລະຄ ນເປັນຫ ວຫນ້າ

ຫນຶື່ງໃນສີີ່ພະແນກຂອງບໍລິສັດທີີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ມີຄວາມຫ າກຫ າຍຫ າຍ. ສິື່ງທີື່ໜ້າສ ນໃຈ ແລະ ຜິດປ ກກະຕິນັົ້ນແມ່ນຫ ວໜ້າຄອບຄ ວທີື່ຮັບຮູ້ບໍໍ່ແມ່ນອ້າຍກ ກ, 

ແຕ່ແມ່ນອ້າຍທີສາມ Liu Yongxing. 

ສະມາຊິກຄອບຄ ວ Liu ສາມາດພ ບເຫັນຢູູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຈດັການທີື່ສໍາຄັນໃນທັງ 4 ພະແນກ. ໃນເວລາທີີ່ມກີານຕັດສິນໃຈທີື່ສໍາຄັນ 

ສະມາຊິກໃນຄອບຄ ວຈະປະຊຸມເພ ື່ອປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ຍຸດທະວິທ ີແລະ ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບທິດທາງໃນຕ ໍ່ໜ້າທີື່ຄວນໄດ້ປະຕິບຼັດ. ການຕັດສິນ

ໃຈເຫ  ັ່ານີົ້ຖ ກສ ັ່ງຕໍໍ່ໃຫ້ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄອບຄ ວຂັົ້ນລຸ່ມເພ ື່ອປະຕິບັດ. ຄາໍຂວັນຂອງບໍລິສັດຕ ົ້ນສະບັບຍັງຄ ງຢູູ່: 

“ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສກິອນປະສ ບຜ ນສໍາເລັດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວເມ ອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂ ົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.” 

ດັັ່ງນັົ້ນ, ພວກເຮ າສາມາດຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກເລ ື່ອງນີົ້? 
 



ດັັ່ງນັົ້ນ, ພວກເຮ າສາມາດຮຽນຮູຫ້ຍງັຈາກເລ ື່ອງນີົ້? 

ກຸ່ມຄວາມຫວັງຕາເວັນອອກມີວັດທະນະທໍາພາຍໃນທີື່ເຂັົ້ມແຂງ, ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບວດັທະນະທໍາຂອງບໍລິສັດ 

ນີົ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫ າຍຈາກວັດທະນະທໍາຂອງບໍລິສັດທ ັ່ວໄປໃນສະຫະລັດ, ອຼັງກດິ ແລະ ການາດາ. 

ບໍໍ່ແປກໃຈ, ນີົ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງໃນວິທີການທີື່ກຸມ່ຄວາມຫວັງຕາເວັນອອກໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດ ແລະ ໂຄງສ້າງ. 

ບໍລິສັດມີຢູູ່ໃນສັງຄ ມຕາເວັນອອກ (ຈີນ) ທີື່ເນັົ້ນຫນັກໃສ່ການເຊ ື່ອມໂຍງຄອບຄ ວ, ລໍາດັບຊັົ້ນ ແລະ ການຄວບຄຸມແບບຄອບຄົວ. 

ຢູ່າຄາດຫວັງວ່າພະນັກງານຈະເຮັດ ແລະ ອາດຈະບ ໍ່ວິພາກວິຈານເຈ ົ້າຂອງ / ຜູ້ຈັດການ (ສະມາຊກິໃນຄອບຄ ວ) ໄດ້ຢູ່າງເປດີເຜີຍ. 

ນີົ້ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງເປັນເລ ີ່ອງທ ັ່ວໄປໃນຮູບແບບວັດທະນະທໍາຈນີ, ໃນນັົ້ນຄອບຄ ວເປັນພ ົ້ນຖານຂອງອ ງການຈດັຕັົ້ງສ່ວນໃຫຍ່ ລວມທັງທຸລະກດິ! ໃນຄວາມເປັນຈິງ, 

ແມ່ນແຕ່ຄ ນຈີນຢູູ່ນອກສາທາລະນະລັດປະຊາຊ ນຈີນ, ຮູບແບບທຸລະກິດຄອບຄ ວຍງັຄ ງເປັນຕ ວແບບວິສາຫະກດິທີື່ໂດດເດັັ່ນ. ໃນທາງກ ງກັນຂາ້ມ, ປະຊາຊ ນຈີນໄດ້

ທໍໍ້ຖອຍໃຈມາແຕ່ດ ນນານກຼັບຮູບແບບທລຸະກິດຄອບຄ ວ, ແຕ່ຮູບແບບເຫ  ັ່ານີົ້ໄດ້ເພີື່ມຂຶົ້ນໃນທ ດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ, ນັບຕັົ້ງແຕ່ປະເທດໄດ້ເປດີພ ົ້ນຖານເສດຖະກິດ

ຂອງຕ ນໄປໃນທ ັ່ວໂລກ. ເປັນທີື່ຫນ້າສ ນໃຈ, ກຸ່ມຄວາມຫວງັຕາເວັນອອກເບິື່ງຄ ວາ່ມີຄວາມຄດິຂອງຕ ນເອງ. ຜິດປ ກກະຕິສາໍລັບອ ງການຈດັຕັົ້ງຂອງຈີນທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນ

ອ້າຍໃຫຍ່ທີື່ເປັນນາຍດຼັັ່ງທີື່ຮັບແລ້ວ! ເພາະສະນັົ້ນ, ຈ ື່ໄວ ົ້ວ່າວັດທະນະທໍາຂອງປະເທດຊາດແມ່ນພ ົ້ນຖານວັດທະນະທໍາທີື່ແນ່ນອນ, ເພ ີ່ອ

ເຂ ົ້າໃຈຄູ່ຮ່ວມງານທຸລະກິດຢູ່າງແທ້ຈງິ. 

3.28 ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເຂ ົ້າໃຈວດັທະນະທາໍຂອງຄູຮ່ວ່ມງານທລຸະກດິຂອງທາ່ນ 

ເນ ົ້ອໃນ: 

ວັດທະນະທໍາທີື່ແຕກຕ່າງກັນມກັຈະນໍາໄປສູ່ວັດທະນະທໍາຂອງບໍລິສັດທີື່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບທຸລະກິດທີື່ພວກເຂ າມາຈາກ. 

ມັນຈະມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະມອີ ງການຈັດຕັົ້ງທີື່ມີໂຄງສ້າງສງູທີື່ມຫີ າຍລະດັບຂອງລາໍດັບຊັົ້ນ ແລະ ຫ ຼັກຈຼັນຍາບຼັນສະເພາະ. ໃນອ ງການດັັ່ງກ່າວ, 

ແຕ່ລະຄ ນຮູ້ວ່າລາວຢູູ່ໃສ ແລະ ຄວນປະພຶດແນວໃດ. ຂໍໍ້ມູນບໍໍ່ໄດ້ຖ ກມອບໃຫ້ເທ ັ່າທຽມກັນກັບທກຸຄ ນ. 

ໃນທາງກ ງກັນຂ້າມ, ວັດທະນະທໍາອ ື່ນໆຂອງທຸລະກິດທີື່ມີຄວາມສະເຫມີພາບຫ າຍແມ່ນມັກຈະສ້າງທຸລະກິດຕາມລໍາດັບຄວາມສາມາດຂອງມຼັນ

ທີື່ຈະຄາດຄະເນຂະບວນການເຮັດວຽກທີື່ຈໍາເປັນສາໍລັບແຕ່ລະໂຄງການແມ່ນບໍໍ່ມີຄ່າ. ໃນອ ງການດັັ່ງກ່າວ, ພະນັກງານຄາດວາ່ຈະເລີື່ມຕ ົ້ນ ແລະ 

ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນຕ ວ. ຂໍໍ້ມູນມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະມອບຫ າຍຫ  ຫນ້ອຍເທ ັ່າກັບທຸກຄ ນ. 

ຖ້າຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງທ່ານມາຈາກວດັທະນະທໍາທຸລະກິດທີື່ແຕກຕ່າງຈາກທ່ານ ພ ົ້ນຖານວັດທະນະທໍາຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ຈະມີອດິທິພ ນຕໍໍ່ການຕິດຕໍໍ່ຂອງທ່ານ 

ຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ. ຕ ວຢູ່າງ, ຖ້າທ່ານບໍໍ່ຮູ້ວັດທະນະທໍາສະເພາະຂອງຄູ່ຄ້າທຸລະກດິຂອງທາ່ນ, ທ່ານອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີື່ຈະຄດິອອກວ່າໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການ

ຕັດສິນໃຈແທ້ໆ, ຫ  ວິທີການເຂ ົ້າຫາການຄຸ້ມຄອງຂຼັົ້ນນຕໍ່ໍາດ້ວຍການສະເຫນີ, ໃນທີື່ສຸດ, ຄວາມຜິດພາດທີື່ຫ ີກເວັົ້ນໄດ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນເປັນຈ ານວນ

ຫ າຍ. 



3.29 ອິດທພິ ນທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍກຽ່ວກບັການອອກແບບອ ງການຈັດຕັົ້ງ 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
ທັງສອງຕາຕະລາງນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສອງວັດທະນະທໍາທາງທຸລະກິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບອິດທິພ ນຈາກທງັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທອ້ງຖິື່ນ:  

ວຼັດທະນະທ າ 2 ວຼັດທະນະທ າ 1 

ອດິທພິນົທາງດາ້ນວຼັດທະນະທ າ ແລະ ການອອກແບບອງົການຈຼັດຕຼັົ້ງ 
 

ວຼັດທະນະທ າ 1: ຄວາມເຊ ີ່ອຕາມປກົກະຕິ
ກຽ່ວກຼັບຮບູແບບທີີ່ເຫມາະສມົຂອງອງົ
ການຈຼັດຕຼັົ້ງທາງສຼັງຄມົ: 
ຄວາມເຊ ີ່ອໃນສູນກາງຂອງອ ານາດ ຄວາມ
ຮຼັບຜິດຊອບສ່ວນຕົວ ເນຼັົ້ນໃສ່ກົດລະບຽບການ
ຄວບຄ ມສຼັງຄົມ  

ທຼັດສະນະການຄ ມ້ຄອງທີີ່ເຂົົ້າກຼັນໄດກ້ຼັບ
ວຼັດທະນະທ າໃນການອອກແບບອງົ
ການຈຼັດຕຼັົ້ງ: ຄວາມຕ້ອງການສ າລຼັບການຄວບ
ຄ ມການຄ ້ມຄອງທີີ່ເຂຼັົ້ມງວດ; ເນຼັົ້ນຫນຼັກໃສ່
ການປະຕິບຼັດຕາມ ແລະ ຄວາມຮຼັບຜິດຊອບ
ສ່ວນບ ກຄົນ. 

ອດິທພິນົອ ີ່ນໆກຽ່ວກຼັບການອອກແບບອງົການຈຼັດຕຼັົ້ງ: ເສດຖະກິດ, ການເມ ອງ ແລະ ກ າ

ລຼັງຕະຫ າດ; ຮູບແບບການເປັນເຈົົ້າຂອງ ການປະຕິບຼັດອ ດສາຫະກ າທົັ່ວໄປ ຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານ
ກົດຫມາຍ ຫ   ສຼັນຍາ ຄວາມຕ້ອງການພະນຼັກງານ ຫ   ຂ ໍ້ຈ າກຼັດ  

ວຼັດທະນະທ າ 1: 
ຫ ຼັກການອອກແບບອງົການຈຼັດຕຼັົ້ງ: 
ອົງການຈຼັດຕຼັົ້ງສູງທີີ່ມີການຕຼັດສິນໃຈສູນກາງ; 
ການແຂ່ງຂຼັນດ້ານການຄ ້ມຄອງຊຼັບພະຍາກອນ
ມະນ ດ; ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ າແນະນ າຂອງພະ
ນຼັກງານຢູ່າງກວ້າງຂວາງ  



 
 

 
 

3.30 ບົດຝກືຫຼັດ: ຕອບຄາໍຖາມຕໍໍ່ໄປນີົ້ 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າເສດຖະກິດ, ການເມ ອງ ແລະ ກໍາລັງຕະຫ າດມີບ ດບາດໃນອ ງກອນຂອງບໍລິສັດ, ແຕ່ວັດທະນະທໍາກໍຄ ກັນ. 

ການອອກແບບຂອງບໍລິສັດທີື່ເປັນເອກະລັກແມ່ນຄ້າຍຄ ລາຍນິົ້ວມ ສ່ວນບຸກຄ ນ. ມຼັນສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ, ຄຸນຄ່າ, ຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງທ່ານ, ລະ
ບ ບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂັົ້ນຕອນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ 

ຄິດກ່ຽວກັບສະຖາບັນທີື່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກຼັບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າທີື່ຜູ້ນໍາ ແລະ ພະນັກງານປະຕິບັດຕາມ. 

• ພາລະບ ດບາດຂອງແຕ່ລະຄ ນໃນລະບ ບຕ່ອງໂສ້ຂອງອ ງການຈັດຕັົ້ງມີຫຍັງແດ່? 

• ຄຸນຄ່າຂອງບໍລິສັດຫ  ຄໍາຂວັນທີື່ເຂ າເຈ ົ້າເຊ ື່ອ? 

• ຜູ້ທີື່ຕັດສິນໃຈ (ບໍໍ່ວ່າໃຫຍ່ຫ  ນ້ອຍ)? ໃຜມີອໍານາດເໜ ອໃຜ? 

ຄ າຕອບຂອງທ່ານ 

ຄ າເຫຼັນ 

ອດິທພິນົທາງດາ້ນວຼັດທະນະທ າ ແລະ ການອອກແບບອງົການຈຼັດຕຼັົ້ງ 
 

ວຼັດທະນະທ າ 2: ຄວາມເຊ ີ່ອຕາມປກົກະຕິ
ກຽ່ວກຼັບຮບູແບບທີີ່ເຫມາະສມົຂອງອງົ
ການຈຼັດຕຼັົ້ງທາງສຼັງຄມົ: 
ຄວາມເຊ ີ່ອໃນການແບ່ງຂຼັົ້ນຄ ້ມຄອງ; ຄວາມ

ຮຼັບຜິດຊອບຮ່ວມກຼັນ; ເນຼັົ້ນໃສ່ຄວາມສ າພຼັນຫ  
ການຄວບຄ ມ  

ທຼັດສະນະການຄ ມ້ຄອງທີີ່ເຂົົ້າກຼັນໄດກ້ຼັບ
ວຼັດທະນະທ າໃນການອອກແບບອງົ
ການຈຼັດຕຼັົ້ງ: ຄວາມຕ້ອງການສ າລຼັບຮູບແບບ
ປະຊາທິປະໄຕຂອງອົງການຈຼັດຕຼັົ້ງ; ສ ມໃສ່ທີມ
ງານ ແລະ ການຮ່ວມມ ຂ້າມພະແນກ.  

ອດິທພິນົອ ີ່ນໆກຽ່ວກຼັບການອອກແບບອງົການຈຼັດຕຼັົ້ງ: ເສດຖະກິດ, ການເມ ອງ ແລະ ກ າ

ລຼັງຕະຫ າດ; ຮູບແບບການເປັນເຈົົ້າຂອງ ການປະຕິບຼັດອ ດສາຫະກ າທົັ່ວໄປ ຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານ
ກົດຫມາຍ ຫ  ສຼັນຍາ ຄວາມຕ້ອງການພະນຼັກງານ ຫ   ຂ ໍ້ຈ າກຼັດ  

ວຼັດທະນະທ າ 2: 
ຫ ຼັກການອອກແບບອງົການຈຼັດຕຼັົ້ງ: 
ອົງການຈຼັດຕຼັົ້ງແບບພ ດີ ມີຄວາມເຂຼັົ້ມແຂງ
ພະນຼັກງານຢູ່າງກວ້າງຂວາງ; ສະພາບແວດ
ລ້ອມການຄ ້ມຄອງຊຼັບພະຍາກອນມະນ ດແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມ; ເຄ ອຂ່າຍພະນຼັກງານທີີ່
ກວ້າງຂວາງ  



ຄ  າເຫຼັນ: 

ຂອບໃຈ. ບໍລິສັດຂອງທ່ານຄິດຫ າຍກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ ຫ   ລໍາດັບຊັົ້ນບໍ ີ່? ທ່ານມາຈາກໃສ ແລະ ທ່ານຄິດວ່າວັດທະນະທໍາຂອງປະເທດຕ ົ້ນກໍາເນີດຂອງທ່ານ
ມີອິດທິພ ນຕໍໍ່ວັດທະນະທໍາຂອງອ ງການຂອງເຈ ົ້າແນວໃດ? ສິີ່ງເຫ  ັ່ານີົ້ແມ່ນຄໍາຖາມທີື່ຫນ້າສ ນໃຈສໍາລັບທ່ານທີື່ຈະໄຕ່ຕອງ, 
ໃນຂະນະທີື່ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຂ ົ້າໃຈເລິກເຊິື່ງກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ທຸລະກິດພ ວພັນກັນແນວໃດ.   

 
 

3.31 ບົດຝກືຫຼັດ: ຕອບຄາໍຖາມຕໍໍ່ໄປນີົ້ 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
ຈິນຕະນາການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ "ຕ່າງປະເທດ". 

1. ສໍາລັບທ່ານໃນນາມສ່ວນຕົວ, ມີຂໍໍ້ດີ ແລະ ຂໍໍ້ເສຍຂອງການເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດ "ຕ່າງປະເທດ" ແນວໃດແດ່, ເຊັັ່ນ: ບໍລິສັດທີື່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູູ່ນອກປະເທດຂອງ
ທ່ານ? 

2. ອຸປະສັກ ຫ  ສິື່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ທີື່ສຸດຂອງທ່ານເມ ື່ອຮັບໜ້າທີື່ດັັ່ງກ່າວມີຫຍຼັງແດ່?  

3. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພ ື່ອເອ າຊະນະອຸປະສັກເຫ  ັ່ານີົ້ໄດ້? 

 
ຄາໍເຫຼັນ: 

ຂໍຂອບໃຈ. ຂ້າພະເຈ ົ້າຫວັງວ່າ, 
ການຄິດກ່ຽວກັບບັນຫາເຫ  ັ່ານີົ້ເຕ ອນທ່ານກ່ຽວກັບວິທີການທີື່ວັດທະນະທໍາທຸລະກິດໃນປະເທດຂອງທ່ານອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກວັດທະນະທໍາໃນປະເທດອ ື່ນໆ. 

ຖ້າທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບລໍາດັບຊັົ້ນຫ າຍ, ຕ ວຢູ່າງ, ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກບໍໍ່ສະບາຍກັບລະດັບຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນ ແລະ 

ຄວາມຍ ດຫຍຸ່ນທີື່ຄາດວ່າຈະມີຢູູ່ໃນໂຄງສ້າງທີື່ມີຄວາມສະເຫມີພາບຫ າຍ, ທ່ານອາດຮູ້ສຶກບໍໍ່ສະບາຍໃຈກັບຂໍໍ້ຈໍາກັດທີື່ຜູ້ຄຸມງານຂອງທ່ານວາງໄວ້ໃນບໍລິສັດທີື່ມີລໍາດັບຫ າຍ. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນທຸກກໍລະນີ, ທ່ານຕ້ອງສາມາດເຂ ົ້າໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫ້ເຫມາະສ ມກັບບ ດບາດວັດທະນະທໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທຸລະກິດຂອງທ່ານ 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປະສ ບຜ ນສໍາເລັດໃນທຸລະກິດສາກ ນ.   

ຄ າເຫຼັນ 

ຄ າຕອບຂອງທ່ານ 

ບດົຝກືຫຼັດ: ຕອບຄ າຖາມຕ ໍ່ໄປນີົ້ 



3.32 ບ ດສະຫ ບຸ ແລະ ສະຫ ບຸ 

 

 
3.33 ຕອບຄາໍຖາມ 

 

ວດິໂີອ: https://www.youtube.com/watch?v=cHlgfjvQp1k 

ບດົຄວາມ: 
ໃນຫ ຼັກສູດນີົ້, ພວກເຮ າໄດ້ສຼັງເກດເບິື່ງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງທຸລະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ປະຊາຊ ນໃນທ ັ່ວໂລກຈັດຕັົ້ງ ແລະ ກະຕຸ້ນຕ ນເອງ, ຕັດສິນໃຈ, ຕິດຕໍໍ່ສ ື່ສານ ແລະ 

ເຈລະຈາໃນວິທີການທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນປັດຈຸບັນທ່ານເຫັນວ່າວັດທະນະທໍາທຸລະກິດສາມາດແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ປະສ ບຜ ນສໍາເລັດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດສາກ ນ 

ທ່ານຈະຕ້ອງພັດທະນາຄວາມເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງທຸລະກິດ. ໂດຍບໍໍ່ມີການກະກຽມທີື່ເຫມາະສ ມ ແລະ ຍຸດທະສາດທີື່ດີ, 

ການພ ວພັນທາງທຸລະກິດລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາຂອງທ່ານອາດຈະສິົ້ນສຸດລ ງດ້ວຍຄວາມລ ົ້ມເຫລວ. 

ສະນັົ້ນ, ທີນີົ້, ຂ້າພະເຈົົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານຄິດກ່ຽວກັບມັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການກັບວັດທະນະທໍາທຸລະກິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ? ກະລຸນາຂຽນຄໍາຕອບຂອງ

ທ່ານໃຫ້ໄດ້ 200 ຄໍາ ຫ   ໜ້ອຍກວ່າໃສ່ໃນກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 

ຄ າເຫຼັນ 

ຄ າຕອບຂອງທ່ານ 

ບົດຖອດຄວາມ 

ຄ າຖາມແມ່ນ: ທ່ານເຮຼັດແນວນີົ້ໄດ້ແນວໃດ? 
ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງຮູ້ຫຍຼັງເພ ີ່ອເຮຼັດວຽກໃຫ້ປະສົບ
ຜົນສ າເລຼັດຂ້າມຜ່ານວຼັດທະນະທ າ? 

ກະລ ນາຂຽນຄ າຕອບຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ 200 ຄ າ ຫ   ໜ້ອຍ
ກວ່າໃສ່ໃນກ່ອງຂ ໍ້ຄວາມ. 
 

ເບິີ່ງວິດີໂອ ແລະ ຕອບຄ າຖາມໂດຍໃຊ້ກ່ອງ
ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ຢູ່  ເບ ົ້ອງຂວາ. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cHlgfjvQp1k


ຄາໍເຫຼັນ: 

ມີຫ າຍສິື່ງທີື່ນັກທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍທັງຫມ ດຕ້ອງຈ ື່ໄວ້ໃນເວລາທີື່ເຂ ົ້າຕະຫ າດຈີນ. ພວກເຮ າຈະເຂ ົ້າໄປໃນລາຍລະອຽດເພີື່ມເຕີມໃນສະໄລດ໌ຕໍໍ່ໄປນີົ້. ແຕ່ໂດຍພ ົ້ນຖານແລ້ວ 

ທ່ານຕ້ອງຈ ື່ໄວ້ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພ ົ້ນຖານ. ສິີ່ງເຫ  ັ່ານີົ້ລວມມີການໄດ້ຮັບເອກະສານພາສີທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ການປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ກໍານ ດດ້ານພາສີ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນ

ພາສີທັງໝ ດ, ເຊັັ່ນ ລະບຽບການສໍາລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ແຜ່ນແພ, ທັງໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັັ້ງຢືນທັງຫມ ດສະເພາະເພ ີ່ອເຂົົ້າສູ່ຕະຫ າດຈີນ. 

ນອກຈາກນັົ້ນ ພວກເຮ າຈະປຶກສາຫາລ ໂດຍຫຍໍໍ້ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຄວນພິຈາລະນາອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊັັ່ນ ຂໍໍ້ກໍານ ດດ້ານວິຊາການສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ແຕ່ໃຫ້ເລີື່ມຕ ົ້ນດ້ວຍຂໍໍ້ກໍານ ດ 

ແລະ ພາສີທີື່ຕ້ອງການສໍາລັບການນໍາເຂ ົ້າໃນປະເທດຈີນ. 

3.34 ການຫ ນ້ຫໍໍ່ 

ເນ ົ້ອໃນ: 

ໃນຫ ຼັກສູດນີົ້, ພວກເຮ າໄດ້ຄ ົ້ນຫາຄວາມຫມາຍຂອງວັດທະນະທໍາ, ພ້ອມກັບແນວຄວາມຄິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັັ່ນ ການຮັບຮູ້ ແລະ ການຮັບຮູ້ຕ ນເອງ, ປັດໃຈສິື່ງແວດລ້ອມອ ື່ນໆທີີ່ມີອິດທິພ ນ

ຕ ໍ່ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງໃນວັດທະນະທໍາທຸລະກິດໂດຍຜ່ານກໍລະນ ີການສຶກສາຂອງບໍລິສັດຈີນ. 

ຫວັງຢູ່າງຍິື່ງວ່າ, ໃນປັດຈຸບັນທ່ານເຂ ົ້າໃຈວ່າແຕ່ລະປະເທດ, ທຸລະກິດ ແລະ ແມ້ກະທັົ້ງບຸກຄ ນມີອ ງປະກອບຂອງວັດທະນະທໍາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫມາຍຄວາມວ່າ, ໃນຂະນະທີື່ພາບໃນ

ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບປະຊາຊ ນບາງກ ່ມ ອາດຈະມີຂໍໍ້ຈໍາກັດບາງຢູ່າງໃນການກະກຽມສໍາລັບຂໍໍ້ຕ ກລ ງເຮຼັດທ ລະກິດຂ້າມວັດທະນະທໍາ, ມີຂໍໍ້ຈໍາກັດ

ທີີ່ເຈ ົ້າຕ້ອງເປີດໃຈແທ້ໆເມ ື່ອພ ບກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງທ່ານເພ ື່ອພະຍາຍາມ ແລະ ປະເມີນວິທີການປະຕິບັດ. 

ຈ ີ່ໄວ້ວ່າ: ມັນບໍໍ່ແມ່ນເລ ື່ອງງ່າຍທີື່ຈະຈັດການກັບຮູບແບບພຶດຕິກໍາວັດທະນະທໍາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ 

ມັນສາມາດເປັນການຍາກທີື່ຈະຕີຄວາມຫມາຍການກະທໍາທີື່ຖ ກຕ້ອງຈາກວັດທະນະທໍາຕ່າງປະເທດ. 

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍເພ ື່ອປະສ ບຜ ນສໍາເລັດໃນໂລກໂລກາພິວັດປະຈຸບັນ, ແລະ ສາມາດໄດ້ຮັບດີທີື່ສຸດຈາກເອກະລັກທາງດ້ານ

ວັດທະນະທໍາຂອງທ່ານ, ຮູ້ຈັກຄ ນລຼັກສະນະຂອງວັດທະນະທໍາຕ່າງປະເທດ, ເຊຼັັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມເຫັນອ ກເຫັນໃຈແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ການປູ່ຽນແປງທັດສະນະ.

ການຫ ນ້ຫ ໍ່ 



3.35 ບົດຝກືຫຼັດ: ຕອບຄາໍຖາມຕໍໍ່ໄປນີົ້ 

 

 

ເນ ົ້ອໃນ: 
ສຸດທ້າຍ, ກະລຸນາຂຽນສາມເປ ັ້າໝາຍຕ ົ້ນຕໍທີື່ທ່ານຕ້ອງການບັນລຸກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາ ກ່ອນທີື່ທ່ານຈະຈ ບຫ ັກສູດນີົ້. 

 

ຄ າເຫຼັນ: 

ຂອບໃຈ, ຂ ົ້າພະເຈົົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົົ້າສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ບັນລຸເປ ັ້າໝາຍເຫ  ັ່ານີົ້ກ່ອນທີື່ທ່ານຈະຈ ບຫ ັກສູດນີົ້. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆທີີ່ກ່ຽວກັບເນ ົ້ອໃນຂອງຫ ຼັກສູດ ຫ   
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການການສ ນທະນາ ຫ   ຄໍາແນະນໍາເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການບັນລຸເປ ັ້າຫມາຍຂອງທ່ານ, ຂ້າພະເຈ ົ້າຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານໃນກອງປະຊຸມວິຊາການ, ຫ   ຕິດຕໍໍ່
ຂ້າພະເຈົົ້າສ່ວນຕ ວຢູູ່ໃນຫນ້າເພຈຂອງຫ ັກສູດໄດ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄ າຕອບຂອງທ່ານ 

ຄ າເຫຼັນ 



 
3.36. ຂອບໃຈທີີ່ສ າເລຼັດຫ ຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ 
 

 

 

ສະຖາບຼັນການຄາ້ SME 

ຂອບໃຈທີີ່ສ າເລຼັດຫ ຼັກສດູການຝຶກອົບຮົມ. 

ທ່ານຈະຖ ກນ າກຼັບຄ ນສູ່ໜ້າຂອງບົດຮຽນໂດຍອຼັດຕະໂນມຼັດ. 



 


