
គោលការណមូ៍លដ្ឋា នននការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រមុហ ៊ុន Panasonic 

 

គសចរត ីគ្តើម 

 

នៅក្ន ុងសក្ម្មភាពសាជីវក្ម្មទ ាំងអស់របស់ខ្ល នួ ក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic តែងតែក្បកាន់ខ្ជា ប់នូវ

ទសសនៈក្រប់ក្រងតែលបានបនងក ើែន ើងនោយនោក្ Konosuke Matsushita 

តែលជាសាា បនិក្របស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុន។ តាម្រយៈការតែក្រំតលក្នូវ នោលការណ៍រមួ្ ជាំននឿ 

និងសាម រែីទ ាំងក្បាាំពីរ តែលជាមូ្លោា នក្ររឹះននទសសនៈវស័ិយរបស់នយើង នៅឲ្យអែិថិជន នែរូអាជីវក្ម្ម 

និងម្ចា ស់ភារហ ៊ុន នយើងនបេជាា ថានរងក្បែិបែេ ិសក្ម្មភាពក្សបតាម្ទសសនៈវវស័ិយននឹះ 

និងសូម្ឱ្យភារីពាក់្ព័នធទ ាំងអសរ់បស់នយើងបញ្ជា ក់្ផងតែរថា 

នយើងពិែជាបានអន៊ុវែេសក្ម្មភាពែូែការនបេជាា តែរឬយ៉ា ងណា។ 

 

ក្ន ុងខ្ណៈនពលតែលនយើងបានន វ្ ើការផ្លា ស់បត រូនៅ «ក្បព័នធ ក្រប់ក្រងអាជីវក្ម្ម» តបបថមី 

នែើម្បីសនក្ម្ែបាននូវការក្រប់ក្រងជាមួ្យនរងទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវក្បក្បនោយសវ យ័ភាព 

នយើងនៅតែក្បកាន់ភាា ប់នូវនោលការណ៍រមួ្ តែលម្ចនការ«ែូលរមួ្ែាំ តណក្អភិវឌ្ឍវបប្ម៌្ពិភពនោក្ 

នែើម្បតីក្លម្អ និងនលើក្ក្ម្ពស់ការរស់នៅក្ន ុងសងគម្» រឺជានោលនែើម្បីអន៊ុវែេ។ ននឹះរឺម្ចនន័យថា 

«នោលការណ៍មូ្លោា នននការក្រប់ក្រង»នៅតែជាមូ្លោា នក្ររឹះសក្ម្ចប់នយើងក្បែិបែេ ិ«ការែូលរមួ្ែាំ

តណក្អភិវឌ្ឍសងគម្» តែលជានោលនៅអាជីវក្ម្មរបស់នយើង 

នហើយនោលការណ៍ននឹះក្ែូវបានន វ្ ើក្ាំ តណទក្ម្ង់យ៉ា ងខ្ជា ាំងនក្កាយរយៈនពលក្បតហល៦០ឆ្ន ាំ 

នោយតផអក្តាម្បរបិទអាជីវក្ម្ម និងសាា នភាពសងគម្នានពលបែច ុបបនន។ 

 

នយើងែង់ឲ្យប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗបនចាញនូវសម្ែាភាព ជាំនាញរបស់ខ្ល នួឲ្យអស់ពីលទធភាព 

នហើយរិែពិចារណាអាំពីទិែាភាពតែលខ្ល នួក្បាថាន ែង់បាន ហ ននិយយនូវអវ ីតែលរួរនិយយ 

ន វ្ ើការសនក្ម្ែក្បក្បនោយរ៊ុណភាពខ្ពស ់

និងទន់នពលនវោនោយតផអក្តាម្ម្ែិនយបលន់ផសងោន របស់្នធានម្ន៊ុសសខ្៊ុសៗោន  

នហើយបនេន វ្ ើការតក្លាំអជានិែា ក្ពម្ទាំងឈានម្៊ុខ្នរក្ន ុងការនាាំម្ក្នូវអែាក្បនយជន៍ែល់សងគម្ 

និងអែិថិជន។ ទនទ រម្ោន ននឹះ អនក្ទាំងអស់ោន ក្ែូវតសវងយល់អាំពីសាា នភាពជាក់្តសេងនានពលបែច ុបបនន  

នហើយក្បសិននបើទិសនៅបែច ុបបននព៊ុាំក្ែូវនរងសាា នភាពសងគម្ ឬម្ចនវវ ិ្ ីសា្សេកាន់តែលអ ក្បនសើរជាងននឹះ 

ក្ែូវហ ននក្ជើសនរ ើសយក្ផល វូថមីឲ្យបាននលឿនក្៊ុាំម្ចនការសាទ ក់្នសទ ើរឲ្យនសាឹះ។ 

ការន វ្ ើក្ាំ តណទក្ម្ង់ននឹះរឺនែើម្បីបន្ចា ៀបន ើងវញិនូវនោលការណ៍តណនាាំពីសក្ម្មភាព 

និងផនែ់រាំនិែមូ្លោា នតែលនយើងទាំងអស់ោន រួរម្ចនតាាំងពីនែើម្ម្ក្។ 

 

នយើងនរងតែក្រំតលក្នោលការណ៍មូ្លោា នននការក្រប់ក្រងននឹះនៅកាន់អនក្ទាំងអស់ោន  

នហើយសងឃរម្ថាអនក្ទាំងអស់ោន នរងនបេជាា ែិែេសនក្ម្ែឲ្យបាននូវនោលនៅទាំងននាឹះ 

នែើម្បីឲ្យស័ក្កសម្ជាប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្តែលម្ចនការនកាែសរនសើរ ក្ពម្ទាំងន វ្ ើឲ្យនយើងទាំងអស់ោន ម្ចន 



«ែិែេនិងសក្ម្មភាពតែមួ្យ» នហើយនយើងនរងរមួ្ោន ជក្ម្ញុឲ្យក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic 

ទាំងមូ្លសនក្ម្ែបានការនាាំម្ក្នូវសងគម្ែ៏សម្បូ រតបបតែលនយើងទាំងអស់ោន ក្បាថាន ែង់បាន 

ទាំងតផនក្សម្ចា រៈ និងតផនក្សាម រែី។ 

 

នថៃទី១ តខ្ែ៊ុោ ឆ្ន ាំ២០២១ 

នាយក្ក្បែិបែេ ិ ក្ក្មុ្ហ ៊ុន Yuki Kusumi 

  



1. គបសររមមរបស់គ្រមុហ ៊ុន 

 

នែើក្ក្មុ្ហ ៊ុនម្ចនវែេម្ចននែើម្បីអវ ី? សាា បនិក្របស់នយើង នោក្ Konosuke Matsushita បានរិែថា 

នបសក្ក្ម្ម 

និងែួនាទីរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុនរឺនែើម្បីបាំនពញបាំណងរបស់ម្ន៊ុសសក្រប់របូតែល«ែង់ឲ្យការរស់នៅរបស់ខ្ល នួ

ម្ចនភាពសម្បូ រតបប»។ 

 

ននាឹះរឺបានន័យថា នបសក្ក្ម្មនែើម្របស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុនរឺ 

ែូលរមួ្ែាំ តណក្ែល់ការអភិវឌ្ឍសងគម្តាម្រយៈការផេលនូ់វនសវាក្ម្ម 

និងផលិែផលរ៊ុណភាពលអជាមួ្យនរងែនម្ាសម្រម្យ និងម្ចនបរមិ្ចណផគែ់ផគង់សម្ក្សប នែើម្បីជាក្ប

នយជន៍ែល់ការរស់នៅរបស់ម្ន៊ុសសក្រប់របូ។ សក្ម្ចបម់្ចា ស់អាជីវក្ម្មតែលម្ចននបសក្ក្ម្មតបបននឹះ 

ោែ់នរងរិែថាការន វ្ ើអាជវីក្ម្មរឺមិ្នតម្នសក្ម្ចប់តែខ្ល នួឯងនទ រឺសក្ម្ចប់សងគម្ទាំងមូ្ល 

នហើយសក្ម្មភាពទាំងននឹះក្ែូវបានបង្ហា ញតាម្រយៈពាក្យមួ្យថា 

«ក្ក្មុ្ហ ៊ុនរឺជាឧបក្រណ៌សាធារណៈរបស់សងគម្»។ 

 

ក្បសិននបើរិែថា ក្ក្មុ្ហ ៊ុនរឺជា«ឧបក្រណ៌សាធារណៈរបស់សងគម្» ននាឹះ្នធានម្ន៊ុសស 

ក្ទពយសម្បែេ  ិែី ា្ ី សម្ចា រៈទ ាំងឡាយរឺស៊ុទធតែជាវែថ ុតែលបានម្ក្ពីសងគម្។ 

ការក្បែិបែេ ិសក្ម្មភាពនោយនក្បើក្បាស់្នធានពសីងគម្ 

ក្ក្មុ្ហ ៊ុនក្ែូវនក្បើក្បាស់្នធានទាំងននាឹះឲ្យអស់ពីសម្ែាភាព និងម្ចនក្បសិទធិភាព 

នហើយបនងក ើែផលែាំនណញពសីក្ម្មភាពទាំងននាឹះ នែើម្បផីេលវ់វភិារទននៅកាន់សងគម្វញិ។  

 

ជាទូនៅ នរតែងរិែថានោលនៅរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុនរឺនែើម្បីតសវ ងរក្ផលែាំនណញ។ ប៉ា៊ុតនេ  

សក្ម្ចប់ក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic នយើងរិែថា ផលែាំនណញរឺជា 

«សមិ្ទធិផលតែលសងគម្បានផេល់ឲ្យនយើងតាម្រយៈការែូលរមួ្វភិារទនែល់សងគម្»។ នពាលរឺ 

តាម្រយៈក្ក្មិ្ែននការែូលរមួ្វភិារទនក្ន ុងសងគម្អាែបនងក ើែឲ្យម្ចនផលែាំនណញកាន់តែ ា្ំ 

នហើយផទ យុនៅវញិ ក្បសិននបើក្ក្មុ្ហ ៊ុនសា ិែក្ន ុងសាា នភាពមិ្នអាែបនងក ើែផលែាំនណញបាននទ 

ក្ក្មុ្ហ ៊ុនននាឹះរឺមិ្នបានបាំនពញកាែពវកិ្ែារបស់ខ្ល នួក្ន ុងសងគម្ន ើយ 

ឬអាែនិយយបានថាក្ក្មុ្ហ ៊ុនសា ិែក្ន ុងសាា នភាពតែលព៊ុាំម្ចនលទធភាពក្រប់ក្ោន់ក្ន ុងការបាំនពញកាែ

ពវកិ្ែារបស់ខ្ល នួក្ន ុងសងគម្ ែូែននឹះចាាំបាែ់ក្ែូវន វ្ ើក្ាំ តណទក្ម្ង់ភាា ម្។ 

 

ម្យ៉ាងនទៀែ ការែាំនណើរការរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុនតែងម្ចនការពាក់្ព័នធក្ន ុងទក្ម្ង់នផសងៗ 

ជាមួ្យភារីជានក្ែើនែូែជា អែិថិជន នែរូអាជីវក្ម្ម ម្ចា ស់ភារហ ៊ុន សងគម្ ។ល។ ក្ក្មុ្ហ ៊ុនតែលជា 

«ឧបក្រណ៌សាធារណៈរបស់សងគម្» 

ក្បសិននបើលឹះបង់ការទាំនាក់្ទាំនងជាមួ្យនរងភារីពាក់្ព័នធទ ាំងននាឹះនែើម្បីតែការរ ើក្ែនក្ម្ើនរបស់ខ្ល នួ 

ននាឹះនរងមិ្នក្ែូវបានទទួលសាគ ល់នោយសងគម្ន ើយ។ 

ម្ចនតែការរ ើក្ែនក្ម្ើនជាមួ្យភារីពាក់្ព័នធទ ាំងអស់ 



នទើបអាែន វ្ ើឲ្យក្ក្មុ្ហ ៊ុនម្ចនវឌ្ឍនភាពបានយូរអតងវង។ 

 

អនក្តែលទទួលបនទ ុក្បាំនពញកាែពវកិ្ែាក្ន ុងសងគម្របស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុនរឺអនក្ន វ្ ើការនៅក្ន ុងននាឹះ។ 

នៅក្ន ុងសងគម្តែលម្ចនការតក្បក្បួលជានិែា 

ក្បសិននបើក្ោន់តែន វ្ ើការង្ហររបស់ខ្ល នួតែលក្ែូវបានផេល់ឲ្យ 

រឺមិ្នអាែបនេបនងក ើែផលវជិាម្ចនែល់សងគម្ 

និងមិ្នអាែឲ្យក្ក្មុ្ហ ៊ុនបាំនពញទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវរបស់ខ្ល នួក្ន ុងសងគម្បានន ើយ។ 

ប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុនចាាំបាែ់ក្ែូវម្ចនសាម រែីតក្លាំអការង្ហររបស់ខ្ល នួជានិែា 

នទឹះបីជាែិែែួែក្េ ី នែើម្បឈីានែលក់ារនលើក្ក្ម្ពស់ជវីភាពរស់នៅរបស់ម្ន៊ុសសម្ចន ក់្ៗ 

និងការរ ើក្ែនក្ម្ើនរបស់សងគម្។  

 

2. គបសររមមរបស់គ្រមុហ ៊ុន Panasonic និងរិចចការដែលគ្រវូគ វ្ ើនាគេលបចច ុបបនន 

 

សាា បនិក្របស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុននយើងបានបនេសចា រងរិែអាំពីនបសក្ក្ម្មពិែក្បាក្ែរបស់សាជីវក្ម្ម 

នហើយនៅនថៃទី៥ តខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៣២ នោក្បានក្បមូ្លផត ុាំប៊ុរគលិក្ទាំងអស់ក្ន ុងហងនានពលននាឹះ 

នែើម្បកី្បកាសយ៉ា ងម្៊ុែម្ចាំអាំពីនបសក្ក្ម្មននាឹះ។ នៅក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic 

នរបាននៅ«ការែរងពីនបសក្ក្ម្មពិែ»ននាឹះ ថាជា «វវវិរណៈននការបនងក ើែសាជីវក្ម្ម»។ 

 

សាា បនិក្នយើងបាននលើក្ន ើងផងតែរថា «នបសក្ក្ម្មរបស់នយើងក្ន ុងនាម្ជាឧសាហក្រ 

រឺនែើម្បីជាំនឹះភាពក្កី្ក្ក្ និងនាាំម្ក្នូវក្ទពយសម្បែេ ិែល់សងគម្ ម្ចនតែការសនក្ម្ែនោលបាំណងននឹះនទ 

នទើបការរ ើក្ែនក្ម្ើនរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុនក្ែូវបានទទួលសាគ ល់»។ នយើងក្ែូវជាំនឹះភាពក្កី្ក្ក្តាម្រយៈ 

«ការបនងក ើែផលិែផលជាបនេបនាទ ប់» នែើម្បីន វ្ ើឲ្យែនម្ាផលិែផលសា ិែក្ន ុងក្ក្មិ្ែទបបាំផ៊ុែ 

ឧទហរណែូ៍ែជាទរក្ម្ច៉ា ស៊ុនីនៅក្បនទសជប៉ា៊ុននាសម័្យននាឹះ។ 

 

ប៉ា៊ុតនេ  នោលបាំណងពិែរបស់សាា បនិក្តែលបានបន្ចា ៀបផនែ់រាំនិែ «ទសសនៈវជិាា ទរក្» 

ក្ែូវបានបង្ហា ញនៅក្ន ុងសម្េ ីរបស់ោែ់តែលបាននលើក្ន ើងថា «ស៊ុភម្ងគលរបស់ម្ន៊ុសស រឺអាែពក្ងីក្ 

និងរក្ាបានតាម្រយៈភាពសម្បូ រតបបតផនក្សម្ចា រៈ និងតផនក្សាម រែី។ នសា រភាពតផនក្សាម រែី 

និងការផគែ់ផគង់សម្ចា រៈក្ែូវនែើរទនទ រម្ោន  នទើបអាែន វ្ ើឲ្យស៊ុភម្ងគលរបស់ម្ន៊ុសសម្ចននសា រភាពបាន»។ 

 

នែើម្បីសនក្ម្ែបាននបសក្ក្ម្មននឹះ សាា បនិក្នយើងបានោក់្នែញនូវ«តផនការ២៥០ឆ្ន ាំ» 

នែើម្បីក្សាង «សងគម្តែលនយើងក្បាថាន » នោយតបងតែក្ជា១០ែាំណាក់្ការ 

និងក្ន ុងមួ្យែាំណាក់្ការម្ចនរយៈនពល២៥ឆ្ន ាំ។ នលើសពនីនឹះនៅនទៀែ 

តផនការ២៥០ឆ្ន ាំននឹះរឺមិ្នតម្នបចា ប់ក្ែរម្រយៈនពល២៥០ននាឹះនទ រឺនៅ២៥០ឆ្ន ាំខ្ជងម្៊ុខ្នទៀែ 

នរងម្ចននោលនៅកាន់តែខ្ពស់ នែើម្បីក្បែិបែេ ិនោយក្សបតាម្វបិ៊ុលភាពននសម័្យកាលនពលននាឹះ។ 

 

«ទសសនៈវជិាា ទរក្»ននឹះក្ែូវបាននលើក្ន ើងតាាំងព៩ី០ឆ្ន ាំម្៊ុនក៏្ពិែតម្ន 



តែការរិែតែលែង់ឲ្យម្ចនភាពសម្បូ រតបបទាំងតផនក្សម្ចា រៈ និងតផនក្សាម រែី តបបននឹះ 

នទឹះបីជាសា ិែក្ន ុងសម័្យកាលននឹះក៏្មិ្នទន់ហួសសម័្យតែរ។ 

 

ជាក់្តសេង នៅតាម្បណាេ ក្បនទសអភិវឌ្ឍន៍ 

ថវីែបិែតែម្ចនសម្ចា រៈសម្បូ រហូរនហៀក្ន ុងសងគម្ក៏្ពិែតម្ន 

តែក្បសិននបើរិែជាពិនសសនៅនលើវឌ្ឍនភាពយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សននការបាំផាិែបាំផ្លា ញបរសិាា ន 

និងការថយែ៊ុឹះថាម្ពលពមួី្យឆ្ន ាំនៅមួ្យឆ្ន ាំ ន វ្ ើឲ្យនយើងម្ចនការបារម្ាយ៉ា ងខ្ជា ាំងថា 

នែើកូ្ននៅជាំនាន់នក្កាយរបស់នយើងអាែបនេការរស់នៅក្បក្បនោយភាពសម្បូ រតបបែូែនពលបែច ុបបនន

បានតែរឬនទ។ 

 

ក្នាងម្ក្ នយើងបាននផ្លេ ែនលើការផេល់សម្ចា រៈនោយទម្ទរឲ្យម្ចនភាពសម្បូ រតបប 

ប៉ា៊ុតនេ នយើងក៏្ក្ែូវទទួលសាគ ល់តែរថាសាា នភាពននឹះរឺនៅឆ្ៃ យព ី«សងគម្តែលនយើងក្បាថាន »។ 

នទឹះជាយ៉ា ងណាក្េ  ីនយើងមិ្នអាែនែើរបក្នក្កាយវវញិនទ។ អវ ីតែលនយើងក្ែូវរិែនានពលននឹះរឺ  

«ែិែេនិងសក្ម្មភាពតែមួ្យ» នោយក្សនម្ន ើងវញិនូវរបូភាពនន «សងគម្តែលនយើងក្បាថាន » 

នហើយខិ្ែខ្ាំសនក្ម្ែវាឱ្យបាន។ 

 

នែើម្បីសនក្ម្ែបាននូវ«សងគម្តែលនយើងក្បាថាន » 

នពលខ្ាឹះនយើងក្ែូវក្បឈម្ម្៊ុខ្ផ្លទ ល់ជាមួ្យនរងបញ្ជា សងគម្ នហើយក្ែូវែូលរមួ្នោឹះក្សាយ។ ក្ន ុងននាឹះ 

បញ្ជា បរសិាា នសក្លរឺម្ចនអាទិភាពខ្ពស់បាំផ៊ុែតែលក្ែូវនោឹះក្សាយនាសែវែសទី២១។ 

 

ក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic 

បាននាាំម្៊ុខ្នរនៅទូទាំងពភិពនោក្ក្ន ុងការបនងក ើែ្ម្មន៊ុចញ បរសិាា ននៅឆ្ន ាំ១៩៩១ 

នោយនយើងបានែូលរមួ្នោឹះក្សាយបញ្ជា ននឹះអស់រយៈនពលជានក្ែើនឆ្ន ាំម្ក្នហើយ។ 

នែើម្បកីាា យជាក្ក្មុ្ហ ៊ុននាាំម្៊ុខ្ក្ន ុងការនោឹះក្សាយបញ្ជា បរសិាា ននានថៃម្៊ុខ្ 

នយើងក្ែូវបនេចាែ់វធិានការយ៉ា ងសក្ម្ម នោយតផអក្នលើទសសនៈនផសងៗែូែជា 

ការកាែ់បនាយបនទ ុក្បរសិាា នតាម្រយៈផលិែផល និងនសវាក្ម្ម 

ក៏្ែូែជាការកាែ់បនាយបរមិ្ចណថាម្ពលតែលនយើងនក្បើក្បាស់ក្ន ុងសក្ម្មភាពផលែិ ជានែើម្។ 

 

3. គោលការណ៍រមួ  

 

នោលបាំណង និងនបសក្ក្ម្មននអាជីវក្ម្មរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic 

រឺតផអក្នលើនោលរាំនិែវវិរណៈននការបនងក ើែសាជីវក្ម្ម 

នហើយនោលការណរ៍មួ្ននឹះនហើយរឺជាមូ្លោា នក្ររឹះននសក្ម្មភាពទាំងននាឹះ។ នោលការណ៍រមួ្ 

ននឹះក៏្ជាមូ្លោា នក្ររឹះមួ្យក្ន ុងការសនក្ម្ែែិែេនលើែាំនណើរការរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុន 

ក៏្ែូែជានោលការណ៍តណនាាំសក្ម្ចប់រាល់សក្ម្មភាពក្រប់ក្រងទាំងអស់ផងតែរ។ 

 



ក្ន ុងនាម្ជាឧសាហក្រ នយើងម្ចនទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវខ្ពស់ នរងនបេជាា នែើម្បីវឌ្ឍនភាព ការអភិវឌ្ឍសងគម្ 

និងស៊ុខ្៊ុម្ចលភាពរបស់ក្បជាជនតាម្រយៈសក្ម្មភាពអាជវីក្ម្មរបស់ខ្ល នួ 

និងជក្ម្ញុឲ្យម្ចនការអភិវឌ្ឍន៍វបប្ម៌្នៅទូទាំងពិភពនោក្។ 

 

អែាន័យននឃ្លា ខ្ជងនលើននឹះរឺម្ចនន័យថា «ក្ន ុងនាម្នយើងជាឧសាហក្រ 

ក្ែូវម្ចនសាម រែីែូលរមួ្វភិាពទនែល់ការអភិវឌ្ឍរបស់សងគម្ 

នហើយក្ែូវព៊ុឹះពារជានិែានែើម្បីបនេអន៊ុវែេនបសក្ក្ម្មននឹះ»។ 

 

នយើងក្ែូវផេលផ់លិែផលលអជាងនរ និងនសវាក្ម្មលអជាងនរនៅកាន់សងគម្ នែើម្បីនលើក្ក្ម្ពស ់

និងតក្លាំអការរស់នៅរបសម់្ន៊ុសសទាំងអស់ ក្ពម្ទាំងបនងក ើែនូវវបប្ម៌្សងគម្ែ៏ឧែត ុងគឧែេម្តាម្

បណាេ ក្បនទសនៅទូទាំងពភិពនោក្ នហើយនែើម្បីឲ្យម្ចនវវិឌ្ឍនភាពជានរៀងរាល់នថៃ 

នយើងក្ែូវបនេខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បងជានិែា។ 

 

4. ជំគនឿ/ស្មម ររីទងំគ្រេីំរ 

 

ក្ន ុងនាម្ជាប៊ុរគលិក្របសក់្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic ផនែ់រាំនិែសក្ម្ចប់នយើងអន៊ុវែេការង្ហរក្បចាាំនថៃ 

រឺម្ចននៅក្ន ុង«ជាំននឿ» និង «សាម រែីតែលនយើងក្ែូវនោរពក្បែិបែេ ិ (សាម រែីទាំងក្បាាំពីរ)»។ 

 

・ជាំននឿ ៖ វឌ្ឍនភាព និងការអភិវឌ្ឍអាែសនក្ម្ែបានល៊ុឹះក្តាតែម្ចនការខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បង 

និងការសហការោន រវាងប៊ុរគលិក្ក្រប់របូ។ នយើងក្ែូវសាម្រគ ីជា ល្ ុងមួ្យ 

និងនបេជាា ែិែេបាំនពញភារៈកិ្ែាក្ក្មុ្ហ ៊ុនក្បក្បនោយភាពនសាម ឹះក្ែង់ជានិែា។ 

 

នែើម្បីែូលរមួ្អភិវឌ្ឃសងគម្តាម្រយៈអាជីវក្ម្ម ជាបឋម្ ប៊ុរគលិក្ទាំងអស់ក្ែូវសហការោន  

ម្ចនែិែេតែមួ្យក្ន ុងការបាំនពញការង្ហរក្បចាាំនថៃក្បក្បនោយភាពនសាម ឹះក្ែង់។ 

សាា ប័ននីមួ្យៗក្ែូវម្ចននោលនៅខ្ពសន់រៀងៗខ្ល នួ 

នហើយសម្ចជិក្ក្ន ុងក្ក្មុ្ក្ែូវតសវងយល់ឲ្យែាស់អស់ពីែិែេ 

អន៊ុវែេការង្ហរជាក្ក្មុ្ក្បក្បនោយភាពនជឿជាក់្ែាំនពាឹះសម្ចជិក្ក្ន ុងក្ក្មុ្ 

នទើបអាែឲ្យនយើងសនក្ម្ែនោលនៅសាា ប័ន និងឈានែល់ការែូលរមួ្អភិវឌ្ឍសងគម្។ 

 

・ែូលរមួ្ែាំ តណក្ក្ន ុងសងគម្តាម្រយៈឧសាហក្ម្ម ៖ 

ការែបសនងនៅកាន់សហរម្ន៍រឺជានោលនៅក្រប់ក្រងមូ្លោា នរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុននយើង។ 

នយើងនបេជាា ថានរងក្បកាន់ភាា ប់សាម រែីននឹះជាែម្បងក្ន ុងការក្បែិបែេ ិអាជវីក្ម្មរបស់ខ្ល នួ។ 

 

នបសក្ក្ម្មរបស់នយើងរឺ នែើម្បីនឆ្ព ឹះនៅ«សងគម្តែលនយើងក្បាថាន » 

នយើងនរងែូលសក្ម្បសក្មួ្លែល់បរសិាា នពិភពនោក្ បនងក ើែវឌ្ឍនភាព 



និងវបិ៊ុលភាពសក្ម្ចប់ក្បនទសនានានៅទូទាំងពិភពនោក្តាម្រយៈអាជីវក្ម្មរបស់នយើង។ 

ការក្បកាន់ភាា ប់នូវនោលរាំនិែននឹះ នរងែក្មូ្វឲ្យនយើងនែឹះខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បងអន៊ុវែេការង្ហរក្បចាាំនថៃ 

នែើម្បផីេល់នូវនសវាក្ម្ម ែនម្ា រ៊ុណភាពទាំនិញតែលលអជាងនរ។ 

 

・សម្ភាពនិងភាពនសាម ឹះក្ែង់៖ សម្ភាព 

និងភាពនសាម ឹះក្ែង់រឺជាក្តាេ មូ្លោា នតែលម្ន៊ុសសក្រប់របូចាាំបាែ់ក្ែូវតែម្ចន។ 

នទឹះបីជាម្ចនែាំនណឹះែរង ឬនទពយនកាសលប៉ា៊ុណាា ក៏្នោយ 

ក្បសិននបើោម នសាម រែីតបបននឹះនទរឺមិ្នក្រប់ក្ោន់ន ើយ។ 

 

ជាការពិែ នយើងក្ែូវនោរពក្បែិបែេ ិតាម្បទោា ន និងរក្ាសណាេ ប់ធាន ប់ក្ន ុងសងគម្ 

នហើយក្បែិបែេ ិសក្ម្មភាពជាលក្ខណៈនបើក្ជាំហ ក្បក្បនោយភាពយ៊ុែេ ិ្ម៌្ 

និងោម នភាពលាំនអៀងនលើែិែេប៊ុរគល។ ការក្បកាន់ភាា ប់នូវភាពនសាម ឹះក្ែង់ 

និងអន៊ុវែេសក្ម្មភាពក្បក្បនោយភាពយ៊ុែេ ិ្ម៌្រឺម្ចនសារៈសាំខ្ជន់ខ្ជា ាំងណាស់។ 

នទឹះបីជាអនក្ម្ចនែាំនណឹះែរងទូលាំទូោយ នហើយម្ចននទពយនកាសលពូតក្យ៉ា ងណាក៏្នោយ 

ក្បសិននបើព៊ុាំម្ចនឧែេម្រែិតបបននឹះនទ រឺមិ្នស័ក្កសម្នរងន វ្ ើជាប៊ុរគលិក្របស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុន 

Panasonicន ើយ។ 

 

・សាម្រគ ីភាព និងសាម រែីន វ្ ើការជាក្ក្មុ្៖ សាម្រគ ីភាពរឺជាែាំណ៊ុ ែសន លូននជាំននឿមួ្យក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុននយើង 

នទឹះបីជាម្ចន្នធានម្ន៊ុសសប៊ុរគលលអយ៉ា ងណាក៏្នោយ ក្បសិននបើព៊ុាំម្ចនសាម រែីសាម្រគ ីោន នទ 

រឺនក្បៀបែូែជាចាបមួ្យសម្បុ ក្ក្បមូ្លផត ុាំោន តែោម នសម្ែាភាពន វ្ ើអវ ីបានន ើយ។  
 

ការរមួ្ក្ម្ចា ាំងរបស់ម្ន៊ុសសម្ចន ក់្ៗអាែនលើក្ក្ម្ពស់រ៊ុណភាពការង្ហររបស់ក្ក្មុ្ 

និងអាែបនងក ើែនូវសមិ្ទធិផលកាន់តែ ា្ំ តថម្នទៀែ។ ការក្បមូ្លផត ុាំម្ែិនយបល់នក្ែើន 

និងការនក្បើក្បាស់លក្ខណៈពនិសសរបស់ប៊ុរគល 

ការរមួ្សហការោន នោយម្ចនែិែេតែមួ្យរឺម្ចនសារៈសាំខ្ជន់ខ្ជា ាំងណាស។់ 

ក្បសិននបើមិ្នអាែន វ្ ើតបបននឹះបាននទ 

នទឹះបីជាម្ចន្នធានម្ន៊ុសសលអ នក្ែើនយ៉ា ងណាក៏្មិ្នអាែពក្ងីក្សកាេ ន៊ុពលរបស់សាា ប័នបានតែរ។ 

 

・ការខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បងជានិែានែើម្បីតក្លាំអ៖ 

ការខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បងជានិែារឺជាក្តាេ សាំខ្ជន់មួ្យតែលអាែនាាំឲ្យនយើងសនក្ម្ែនបសក្ក្ម្មរបស់នយើង 

ក្បសិននបើនយើងោម នសាម រែីតបបននឹះក្ន ុងខ្ល នួនទ សនេ ិភាពពិែក្បាក្ែ 

និងវឌ្ឍនភាពក៏្មិ្នអាែទទួលបានតែរ។ 

 

នែើម្បីសនក្ម្ែបាននូវនបសក្ក្ម្ម នយើងក្ែូវបនេខ្ាំក្បរងនៅតាម្លទធភាពតែលម្ចន 

នហើយជាំនឹះរាលឧ់បសរគ  នែើម្បីបនេ នៅម្៊ុខ្ជានិែា។ នទឹះបីជាការង្ហរអវ ីក៏្នោយ 

ក្ែូវយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្នរៀន នហើយន វ្ ើការពិចារណា ក្ពម្ទាំងម្ចនទរក្ែិែេនខ្ា ៀវខ្ជា ក្ន ុងការខិ្ែខ្ាំក្បែិបែេ ិ 

នហើយបនងក ើែនែញជារាំនិែនែនក្បឌ្ិែថមីៗ នែើម្បនី វ្ ើឲ្យកាន់តែម្ចនភាពរ ើក្ែនក្ម្ើននៅម្៊ុខ្នទៀែ។ 



 

・ស៊ុជវី្ម៌្ និងការោក់្ខ្ល នួ ៖ ន វ្ ើជាម្ន៊ុសសក្ែូវម្ចនស៊ុជវី្ម៌្ 

និងការោក់្ខ្ល នួនៅនពលក្បាក្ស័យទក់្ទងជាមួ្យអនក្ែនទ 

នបើព៊ុាំែូនចាន ឹះនទនរងន វ្ ើឲ្យខូ្ែសណាេ ប់ធាន ប់សងគម្។ ស៊ុជវី្ម៌្លអ  និងការោក់្ខ្ល នួ 

អាែន វ្ ើឲ្យសងគម្កាន់តែម្ចននសាភ័ណភាព និងន វ្ ើឲ្យជីវែិកាន់តែម្ចនស៊ុខ្ែ៊ុម្រម្យនា។ 

 

នយើងក្ែូវនែឹះម្ចនការរួរសម្ និងការោក់្ខ្ល នួនៅនពលបាំនពញការង្ហរ។ 

នៅក្ន ុងការរស់នៅក្បចាាំនថៃ នយើងក្ែូវនែឹះនោរពឲ្យែនម្ានៅអនក្ែនទជានិែា 

និងក្បាក្សយ័ទក់្ទងជាមួ្យម្ន៊ុសសក្រប់របូនោយក្េ នីោរព 

នហើយយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្ែាំនពាឹះអាក្បបកិ្រយិរបស់ខ្ល នួ និងពិចារណាន ើងវញិអាំពីទនងវ ើរបស់ខ្ល នួ។ 

 

・ភាពបែ់តបន ៖ វឌ្ឍនភាព 

និងការអភិវឌ្ឍន៍រឺពិបាក្នរងទទួលបានណាស់ក្បសិននបើនយើងព៊ុាំម្ចនភាពបែ់តបនក្សបតាម្ទាំននារ

្ម្មជាែិ។ ក្បសិននបើនយើងមិ្នសក្ម្បខ្ល នួតាម្ម្ហជនក្ន ុងសងគម្ 

នហើយរិែលាំនអៀងនលើទនងវ ើរបស់ប៊ុរគល ននាឹះនយើងក៏្មិ្នអាែទទួលបាននជារជយ័តែរ។ 

 

នយើងក្ែូវយល់ពីភាពបតក្ម្បក្មួ្ល និងវឌ្ឍនភាពននសងគម្ 

នហើយបនេសក្ម្បខ្ល នួជាមួ្យនរងសាា នភាពននាឹះជានិែា។ នែើម្បអីាែន វ្ ើតបបននាឹះបាន 

រាល់កិ្ែាការទាំងឡាយនយើងមិ្នក្ែូវនម្ើលន ើញតែក្ជងុមួ្យននាឹះនទ 

ក្ែូវនែឹះតសវងយល់ពីសារធាែ៊ុពិែតែលម្ចននៅពនីក្កាយននាឹះផងតែរ។ 

 

នយើងចាាំបាែ់ក្ែូវហ នក្បឈម្ផ្លទ ល់ជាមួ្យរាល់កិ្ែាការនរងភារកិ្ែា 

នោយក្បកាន់ភាា ប់នូវស៊ុភវនិិែឆ ័យ មិ្នក្ែូវោក់្បចច លូអារម្មណ៍ផ្លទ ល់ខ្ល នួ និងការរិែរបស់ប៊ុរគល។ 

ជាងននឹះនៅនទៀែ នែើម្បីន ា្ ើយែបនរងការអភិវឌ្ឍន៍ 

និងវឌ្ឍនភាពយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សរបស់សងគម្បែច ុបបនន  

នយើងក្ែូវម្ចនែិែេខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បងជានិែានែើម្បីឲ្យខ្ល នួម្ចនភាពរ ើក្ែនក្ម្ើន។ 

 

・ការែរងរ៊ុណ ៖ ការែរងរ៊ុណរឺជាក្បភពននស៊ុភម្ងគលពិែតែលនាាំម្ក្នូវក្េ ីរ ើក្រាយឥែតែនក្ាំណែ់ 

និងម្ចនភាពរស់រនវ ើក្ែល់ម្ន៊ុសស នហើយន វ្ ើឲ្យនយើងម្ចនែិែេជាំនឹះបាននូវរាល់ឧបសរគ។ 

 

នៅក្ន ុងការរស់នៅ និងការបាំនពញការង្ហរក្បចាាំនថៃរបស់នយើង ម្ចនការនក្ជាម្តក្ជងពីមិ្ែេរមួ្ការង្ហរ 

និងភារីពាក់្ព័នធជានក្ែើន ក៏្ែូែជាក្ក្មុ្ក្រួសារ និងម្ន៊ុសសនផសងៗជានក្ែើននទៀែក្ន ុងសងគម្ែ៏្ាំននឹះ។ 

អាក្ស័យនហែ៊ុននឹះ នយើងក្ែូវនែឹះែរងរ៊ុណ និងម្ចនែិែេ«តថាងអាំណររ៊ុណ»ជានិែា ែាំនពាឹះការោាំក្ទ 

និងការជួយនក្ជាម្តក្ជងទាំងននាឹះ។ 

 

ការែរងរ៊ុណោន នៅវញិនៅម្ក្ 



ក៏្ែូែជាការម្ចនែិែេតថាងអាំណររ៊ុណែល់អនក្ទាំងឡាយតែលបានជួយនយើង 

នរងន វ្ ើឲ្យនយើងអាែែូលរមួ្អភិវឌ្ឍសងគម្ នហើយនាាំម្ក្នូវក្េ ីរ ើក្រាយោម នតែនក្ាំណែ់ 

ក្ពម្ទាំងន វ្ ើឲ្យនយើងម្ចនក្ម្ចា ាំងែិែេ និងភាពកាា ហនព៊ុឹះពារបាននូវរាល់ឧបសរគ។ 

 

5. «គោលការណមូ៍លដ្ឋា នននការគ្រប់គ្រង»របស់គ្រមុហ ៊ុន Panasonic 

 

ក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic បាននផ្លេ ែនៅនលើ នោលការណ៍រមួ្ ជាំននឿ សាម រែីទាំងក្បាាំពីរ 

នហើយបានោក់្បចច លូនោលរាំនិែទាំងននាឹះនៅក្ន ុង «នោលការណ៍មូ្លោា នននការក្រប់ក្រង» 

នែើម្បីអន៊ុវែេ។ នោក្ Arataro Takahashi តែលជាអែីែក្បធាន និងនែសាេ ាំរបស់សាា បនិក្ 

ក្ន ុងការក្សាងមូ្លោា នក្ររឹះក្ក្មុ្ហ ៊ុនតាាំងពីម្៊ុនស្ង្ហគ ម្ រហូែែល់នក្កាយបចា ប់ស្ង្ហគ ម្ 

ឈានែូលែល់សម័្យកាលអភិវឌ្ឍន៍ និងពក្ងីក្វឌ្ឍនភាពក្ក្មុ្ហ ៊ុន 

នោក្បាននលើក្ន ើងនៅក្ន ុងការអន៊ុវែេនោលការណ៍មូ្លោា នននការក្រប់ក្រង 

នោយម្ចនក្បសាសន៍ថា៖ 

 

នទឹះបីជាសា ិែក្ន ុងសាា នភាពក្បកួ្ែក្បតជងខ្ជា ាំងយ៉ា ងណាក៏្នោយ 

ក្បសិននបើអនក្ខ្ាំក្បរងន វ្ ើការង្ហរែ៏អសាា រយជាងនរ 

នហើយបាំនពញការង្ហរនែើម្បីឲ្យអែិថិជនទាំងអស់ម្ចនក្េ ីរ ើក្រាយ 

ននាឹះអនក្ក្បាក្ែជានរងទទួលបានផលែបសនងម្ក្វញិ។ ក្បសិននបើអនក្មិ្នបានទទួលការែបសនងនទ 

ននាឹះរឺសបញ្ជា ក់្ថាអនក្មិ្នបានន វ្ ើការង្ហរទាំងននាឹះន ើយ។ ែូនែនឹះនយើងក្ែូវវភិារ 

និងនោឹះក្សាយរាល់បញ្ជា ទាំងននាឹះ។ 

 

នោលនៅរបស់នយើងមិ្នតម្ននែើម្បីតសវ ងរក្តែផលែាំនណញ 

ឬក្ោន់តែែង់ពក្ងកី្ក្ក្មុ្ហ ៊ុនឲ្យ ា្ំននាឹះនទ នយើងក្ែូវបាំនពញការង្ហរក្បក្បនោយភាពអសាា រយ 

នែើម្បីឲ្យអែិថិជននក្ជើសនរ ើសយក្នយើងក្ន ុងែាំនណាម្ជនក្ម្ើសែន៏ក្ែើនរបស់ពួក្នរ។ 

ក្បសិននបើនយើងបនេន វ្ ើការនែើម្បីឲ្យការរស់នៅរបស់ម្ន៊ុសសក្រប់របូម្ចនភាពសម្បូ រតបប តក្លាំអ 

និងនលើក្ក្ម្ពស់រ៊ុណភាពននការរស់នៅ នែើម្បីនាាំម្ក្នូវវឌ្ឍនភាពននវបប្ម៌្ 

ននាឹះនយើងក្បាក្ែជានរងទទួលបានការែបសនងម្ក្វញិ។ 

 

ក្បសិននបើនយើងមិ្នបានទទួលការែបសនងននាឹះនទ 

រឺបានន័យថាមូ្លោា នរបស់នយើងម្ចនភាពមិ្នក្បក្ក្ែីនៅក្ែង់ណាមួ្យជាក់្ជាព៊ុាំខ្ជន 

នហើយការរិែតបបននឹះនរងន វ្ ើឲ្យនយើងម្ចនការន វ្ ើក្ាំ តណទក្ម្ង់នផសងៗ។ «ម្ក្ពីវស័ិយននឹះអាក្ក្ក់្» 

«ក្ក្មុ្ហ ៊ុននែរូក្បកួ្ែក្បតជងទម្ចា ក់្ែនម្ាខ្ជា ាំងនពក្ន វ្ ើឲ្យទីផារក្ជួលក្ែបល់» 

ការក្រប់ក្រងមួ្យតែលរិែតែពីទម្ចា ក់្ទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវនៅអនក្ែនទតបបននឹះរឺមិ្នក្ែរម្ក្ែូវនទ។ 

 

ែូែតែលបាននលើក្ន ើងក្ន ុងក្បសាសន៍ខ្ជងនលើ នែើម្បែូីលរមួ្ែាំ តណក្ែល់វឌ្ឍនភាពសងគម្ 

ឈានែលក់ារសនក្ម្ែបាននូវសងគម្តែលនយើងក្បាថាន  នយើងក្ែូវបនេន វ្ ើក្ាំ តណទក្ម្ង់ និងតក្លាំអជានិែា 



នែើម្បនីឆ្ព ឹះនៅរក្ភាពរ ើក្ែនក្ម្ើនក្ន ុងការបាំនពញការង្ហរ ទាំងតផនក្រ៊ុណភាព ែនម្ា នសវាក្ម្ម 

រឺមិ្នក្ែូវឲ្យចាញ់នរណាន ើយ នទើបនយើងក្ែូវបានអែិថិជននក្ជើសនរ ើសយក្។ 

 

ក្បសិននបើផលិែផលលក់្មិ្នោែ់ 

ននាឹះនយើងនរងមិ្នអាែែូលរមួ្ែាំ តណក្អភិវឌ្ឍសងគម្តាម្រយៈផលិែផលបានន ើយ 

នហើយក៏្មិ្នអាែបាំនពញែួនាទីតែលក្ក្មុ្ហ ៊ុនក្ែូវម្ចនននាឹះតែរ។ សា ិែក្ន ុងសាា នភាពតបបននឹះ 

ក្បសិននបើក្ោន់តែរិែថាទម្ចា ក់្ែនម្ានែើម្បីឲ្យលក់្បានរឺមិ្នក្ែរម្ក្ែូវនទ។ 

ម្៊ុនឈានែល់ការន វ្ ើតបបននាឹះ ែាំណ៊ុ ែសាំខ្ជន់តែលនយើងក្ែូវអន៊ុវែេម្៊ុននររឺ 

ខិ្ែខ្ាំ តសវងយល់ពីភាពសម្ក្សបននែនម្ា នលើក្ក្ម្ពស់រ៊ុណភាព និងម្៊ុខ្ង្ហរផលិែផល 

ឬនលើក្ក្ម្ពស់នសវាក្ម្មឲ្យម្ចនភាពលអ ក្បនសើរ។  

 

ម្ចនន័យថា ការក្បែិបែេ ិការង្ហរនោយតផអក្តាម្នោលការណ៍មូ្លោា នននការក្រប់ក្រង 

រឺនយើងមិ្នអន៊ុញ្ជញ ែឲ្យនថានែើម្ខ្ពស់ នហើយរ៊ុណភាព និងម្៊ុខ្ង្ហរមិ្នលអ  បនេនក្ើែម្ចនន ើងននាឹះនទ 

នយើងក្ែូវខិ្ែខ្ាំ តសវងរក្ភាពសម្ក្សប និងន វ្ ើការតក្លាំអជានិែា។ 

 

ក្បាក្ែណាស ់ការន វ្ ើឲ្យែនម្ាម្ចនភាពសម្ក្សប និងតក្លាំអរ៊ុណភាព 

ឬម្៊ុខ្ង្ហរផលិែផលរឺមិ្នតម្នជានរឿងង្ហយក្សួលន ើយ 

តែក្បសិននបើនយើងម្ចនការនបេជាា ែិែេនោរពក្បែិបែេ ិតាម្នោលការណ៍មូ្លោា នឲ្យបានខ្ជា ប់ខ្ជ នួ 

ននាឹះភាពនែនក្បឌ្ិែនរងនក្ើែម្ចនន ើងតាម្រយៈននាឹះ នហើយនយើងក៏្អាែបនេខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បងក្បក្ប

នោយភាពក្ែរម្ក្ែូវនែើម្បនីឆ្ព ឹះនៅកាន់ម្ចោ៌វរ ើក្ែនក្ម្ើនផងតែរ។ 

 

នោយត ក្ នទឹះបីជានយើងពក្ងីក្អាជីវក្ម្ម និងសាា ប័នឲ្យ ា្ំយ៉ា ងណាក៏្នោយ 

មូ្លោា នក្ររឹះននអាជីវក្ម្មរឺព៊ុាំខ្៊ុសោន ជាមួ្យនរងអាជវីក្ម្មរបស់ប៊ុរគលន ើយ 

នយើងក្ែូវែរងថាសារធាែ៊ុនែើម្ននអាជីវក្ម្មណាក៏្ែូែោន តែរ 

រឺក្ែូវន វ្ ើអាជីវក្ម្មតែលម្ចនអែិថិជនោាំក្ទ។ 

 

នៅឆ្ន ាំ១៩៣៥ បទបបចញែេខិ្ជងនក្កាម្ក្ែូវបានរមួ្បចច លូនៅក្ន ុង «បទបញ្ជា នផទក្ន ុងមូ្លោា ន» 

តែលបានអន៊ុម័្ែនៅនពលតែលក្ក្មុ្ហ ៊ុន Matsushita Electric ក្ែូវបានបត រូនៅជាក្ក្មុ្ហ ៊ុនភារហ ៊ុន។ 

 

នទឹះបីជាក្ក្មុ្ហ ៊ុន Matsushita Electric វរ ើក្ ា្ំប៉ា៊ុណាា ក៏្នោយ 

នយើងមិ្នក្ែូវនភាែខ្ល នួថានយើងជាសាជីវក្រមួ្យ 

នហើយប៊ុរគលិក្ទាំងឡាយក្ែូវក្បកាន់ភាា ប់នូវសាម រែីនសាម ឹះក្ែង់ និងោក់្ខ្ល នួក្ន ុងនពលបាំនពញការង្ហរ។ 

 

សាា បនិក្នយើងបាននលើក្ន ើង៣ែាំណ៊ុ ែអាំពីលក្ខខ្ណឌ លម្អ ិែនន«សាជីវក្រមួ្យ» ែូែខ្ជងនក្កាម្៖ 

・ែរងពីអែាន័យននការន វ្ ើជាំនួញ 

・ែរងពីែិែេរបស់អែិថិជន 

・នែឹះឱ្នក្ាលែាំនពាឹះអនក្ែនទ 



 

នយើងក្ែូវែរងែាស់ថានែើអែាន័យននការន វ្ ើជាំនួញរបស់នយើងរឺនែើម្បីអវ ី 

នហើយក្ែូវតសវងយល់ពីការរិែរបស់អែិថិជនឲ្យបាននលឿងជាងអនក្ែនទ 

ក្ពម្ទាំងែងចាាំនូវទរក្ែិែេតថាងអាំណររ៊ុណ និងនែឹះោក់្ខ្ល នួជានិែា 

ែាំណ៊ុ ែទាំងននឹះនហើយរឺជាអវ ីតែលក្ក្មុ្ហ ៊ុនទម្ទរឲ្យនយើងម្ចន ក់្ៗក្បកាន់ភាា ប់ក្ន ុងខ្ល នួ។ 

 

6. ការអន៊ុវរតគោលការណ៍មូលដ្ឋា នននការគ្រប់គ្រង 

 

នោលការណ៍មូ្លោា នននការក្រប់ក្រងក្ែូវអន៊ុវែេផ្លទ ល់នទើបនក្ើែនែញជាែាំនណឹះក្ន ុងខ្ល នួនយើង។ 

នោក្អែីែក្បធាន Arataro Takahashi បានម្ចនក្បសាសន៍ថា៖ 

«នោលការណ៍ននឹះនទឹះបីជានយើងែងចាាំវាក្ន ុងខួ្រក្ាលយ៉ា ងណាក៏្ោម នក្បនយជន៍តែរ។ 

អវ ីតែលសាំខ្ជន់ជាងនរននាឹះរឺក្ែូវនក្បើរាងកាយម្ក្ែងចាាំវា នពាលរឺអន៊ុវែេផ្លទ ល់ 

នហើយចាែ់ទ៊ុក្វាជា"ទីរំពរង"ននសក្ម្មភាព» 

នហើយខ្ល នួនោក្ផ្លទ ល់ក៏្បាននក្បើក្បាស់វានែើម្បីសនក្ម្ែបាននូវភាពរ ើក្ែនក្ម្ើន 

និងក្សាងក្ក្មុ្ហ ៊ុនក្របុជានក្ែើនផងតែរ។ 

 

ជាបនេម្ក្ននឹះ 

នយើងនរងពនយល់អាំពីែាំណ៊ុ ែសាំខ្ជន់នែើម្បីតសវ ងយល់ឲ្យែាស់ពីនោលការណ៍មូ្លោា នននការក្រប់ក្រងនែើ

ម្បីឈានែល់ការអន៊ុវែេផ្លទ ល់។ 

 

(1) ក្សនម្នម្ើលទិែាភាពនន«អនារែតែលនយើងក្ែូវសនក្ម្ែ» 

នហើយតសវងយល់ពីែនម្ាពិែរបសអ់ែិថិជន 

 

នោលនៅរបស់នយើងរឺសនក្ម្ែឲ្យបាននូវ«សងគម្តែលនយើងក្បាថាន » 

តែលម្ចនភាពសម្បូ រតបបទាំងតផនក្សាម រែី និងតផនក្សម្ចា រៈ។ នទឹះបីអាជីវក្ម្មណាក៏្ែូែោន តែរ 

នយើងក្ែូវក្សនម្ពីអនារែតែលនយើងែង់បាន នហើយខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បងសនក្ម្ែវាឲ្យបាន។ 

 

អែាន័យននអនារែតែលនយើងែង់បាននៅទីននឹះរឺមិ្នតម្នក្ោន់តែបនេពក្ងីក្នូវអវ ីតែលម្ចនក្ន ុ

ងនពលបែច ុបបនន ននាឹះនទ នហើយក៏្មិ្នតម្នក្ោន់តែរិែតាម្ទសសនៈរបសខ់្ល នួននាឹះន ើយ។ 

នយើងក្ែូវន វ្ ើការក្សនម្ពីទិែាភាពនានថៃអនារែនោយរិែថា នែើការរស់នៅរបសម់្ន៊ុសសក្រប់របូ សងគម្ 

បរសិាា នសាក្លនៅនថៃខ្ជងម្៊ុខ្ម្ចនរបូភាពតបបណា នែើទ ាំងននាឹះរួរសា ិែក្ន ុងទិែាភាពតបបណា? 

នទើបអាែឲ្យកូ្ន និងនៅៗជាំនាន់នក្កាយរបស់នយើងទទួលបាននូវភាពសម្បូ រតបបជាងបែច ុបបនន  ទាំង

តផនក្សម្ចា រៈ និងតផនក្សាម រែី។ 

 

ការរិែប្ញ្ជា សម្ក្វញិតបបននឹះ 



នរងន វ្ ើឲ្យនយើងែរងថានែើអាជីវក្ម្មរបស់នយើងអាែនាាំម្ក្នូវអែាក្បនយជន៍តបបណាខ្ាឹះ 

នហើយនែើម្បអីាែនាាំម្ក្នូវអែាក្បនយន៍ក្បនសើរជាងនរ 

នយើងក្ែូវន វ្ ើក្ាំ តណទក្ម្ង់អាជីវក្ម្មរបស់ខ្ល នួនោយរនបៀបណាខ្ាឹះនែើម្បីពក្ងរងសម្ែាភាពក្បកួ្ែក្បតជងរ

បស់ខ្ល នួ និងក្ែូវនក្បើម្ន្យបាយតបបណាខ្ាឹះនែើម្បីសនក្ម្ែឲ្យបានជាោែ់ខ្ជែ។ 

 

នែើម្បីឲ្យអនារែតែលនយើងក្បាថាន អាែសនក្ម្ែនៅបានតាម្រយៈផលិែផល 

និងនសវាក្ម្មក្ន ុងអាជីវក្ម្មរបស់នយើងយ៉ា ងជាក់្ោក់្ នយើងក្ែូវតសវងយល់ពីែនម្ាពែិរបស់អែិថិជន។ 

ែនម្ាពិែរបស់អែិថិជនមិ្នតម្នសាំនៅនៅនលើការទម្ទរឲ្យម្ចនរ៊ុណភាព 

និងម្៊ុខ្ង្ហរនក្ែើនក្ជលុននាឹះនទ។ 

នហើយក៏្មិ្នតម្នម្ចនន័យថាក្ោន់តែអន៊ុវែេតាម្អវ ីតែលអែិថិជននលើក្ន ើងននាឹះន ើយ។ 

នយើងក្ែូវសា ិែនៅតក្បរអែិថិជន តសវងយល់ពីការលាំបាក្ 

និងបញ្ជា ក្បឈម្យ៉ា ងពិែក្បាក្ែរបស់អែិថិជន នហើយសម្ា រងន ើញអនារែកាលរបស់ពួក្នរ 

នោយនាាំម្ក្នូវអែាក្បនយជន៍យ៉ា ងពិែក្បាក្ែសក្ម្ចប់អែិថិជន។ 

 

នយើងក្ែូវសាេ ប់សនម្ាងរបស់អែិថិជននានពលបែច ុបបននឲ្យបានែាស់ 

នហើយឈរនលើជាំហរបស់អែិថិជន និងន វ្ ើការតក្លាំអផលិែផលឲ្យកាន់តែម្ចនភាពក្បនសើរន ើង។ 

នោយត ក្ ការតែលនៅថា «សា ិែនៅតក្បរអែិថជិនយ៉ា ងពិែក្បាក្ែ»ននាឹះរឺម្ចនន័យថា 

ក្ែូវរិែពីការរស់នៅនានថៃអនារែ និងការន វ្ ើក្ាំ តណទក្ម្ង់សងគម្នែើម្បីអែិថិជន 

នហើយនែើម្បីសនក្ម្ែបាននូវនោលនៅទាំងននាឹះ នយើងក្ែូវហ នន វ្ ើការក្បកួ្ែក្បតជងនែើម្បីអែិថជិន។ 

 

នៅក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic 

ម្ចនអាជីវក្ម្មជានក្ែើនតែលបានរ ើក្ែនក្ម្ើនតាម្រយៈការរិែតបបននឹះ។ ឧទហរណ៍ែូែជា 

អាជីវក្ម្មនក្រឿងម្ច៉ា ស៊ុីន។ នៅអាំ ុងឆ្ន ាំ១៩៣០ 

សាា បនិក្របស់នយើងបានក្សនម្ន ើញទិែាភាពអនារែមួ្យថា នៅនថៃមួ្យនានពលអនារែ 

ផទឹះនីមួ្យៗក្បាក្ែជានរងនក្បើក្បាស់នក្រឿងម្ច៉ា ស៊ុីនជាម្្យម្១០នក្រឿង 

នហើយនោក្ក៏្បានបនងក ើែអាជីវក្ម្មនក្រឿងម្ច៉ា ស៊ុីន។ ទនទ រម្ោន ននាឹះ 

នោក្ក៏្បានរិែន ើញនូវទិែាភាពមួ្យនោយែង់ឲ្យ«ម្ន៊ុសសក្រប់របូម្ចនភាពង្ហយក្សួលក្ន ុងការទទួល

យក្ព័ែ៌ម្ចន» នហើយក៏្បាននលើក្ន ើងនូវនោលនៅផគែ់ផគង់វទិយុ នៅកាន់ក្ក្មុ្ក្រួសារ

ជានក្ែើនក្ន ុងែនម្ាពាក់្ក្ណាេ លននែនម្ានែើម្ 

តថម្ទាំងសនក្ម្ែការកាែ់បនាយនថានែើម្បានពាក់្ក្ណាេ ល។ 

 

 ម្ចោ៌នែើម្បីសនក្ម្ែនានថៃអនារែរឺតវងឆ្ៃ យ និងម្ចនហនិភ័យ។ ជាក់្តសេង 

អាជីវក្ម្មនក្រឿងម្ច៉ា ស៊ុីនតែលបានចាប់នផេើម្ពីែាំណ៊ុ ែសូនយមួ្យននឹះ 

រឺព៊ុាំបានែាំនណើរការនៅម្៊ុខ្នោយរលូននទ 

តថម្ទាំងសា ិែក្ន ុងសាា នភាពមួ្យតែលម្ចនការនលើក្ន ើងក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុនថា «ក្ែូវតែបិទនរាងែក្ក្»។ 

 

ប៉ា៊ុតនេ  នោក្អែីែក្បធាន Arataro Takahashi 



បានអន៊ុវែេតាម្នោលការណ៍មូ្លោា នននការក្រប់ក្រង 

នោយបាននិយយនៅកាន់ប៊ុរគលិក្ទាំងអស់ក្ន ុងតផនក្ទទួលបនទ ុក្ការង្ហរពាក់្ព័នធឲ្យអន៊ុវែេយ៉ា ងខ្ជា

ប់ខ្ជ នួនែើម្បីផេល់នូវនសវាក្ម្ម ែនម្ា រ៊ុណភាពផលិែផលឈានម្៊ុខ្នរ 

វរ ើឯអនក្ទាំងអស់ោន តែលន វ្ ើការនៅតផនក្ផលិែ តផនក្បនែាក្នទស តផនក្លក់្បាននោរពក្បែិបែេ ិតាម្ 

នហើយបនេខិ្ែខ្ាំ តក្លាំអនោយមិ្នសាេ យក្ម្ចា ាំងរបស់ខ្ល នួន ើយ 

ជាលទធផលរឺពួក្ោែ់ទទួលបានសមិ្ទធិផលយ៉ា ងលអ រហូែែល់ផលិែនសទ ើរតែមិ្នទន់។ 

ទាំរាាំតែឈានែល់ែាំណាក់្ការតបបននាឹះរឺែាំណាយនពលក្បតហល២០ឆ្ន ាំ 

នហើយវឌ្ឍនភាពននអាជីវក្ម្មនក្រឿងម្ច៉ា ស៊ុីនក៏្បានែូលរមួ្ែាំ តណក្យ៉ា ងខ្ជា ាំងក្ន ុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវក្

ម្មនក្រឿងនអន ែក្ែូនិែសក្ម្ចប់នក្បើក្បាស់ក្ន ុងនរហោា នផងតែរ។ 

 

ែូែការពណន៌ាខ្ជងនលើ នៅក្ន ុងអាជីវក្ម្មនីមួ្យៗ 

នយើងទាំងអស់ោន ក្ែូវនែឹះក្សនម្ទិែាភាពអនារែតែលែង់ឲ្យកាា យជាការពិែ 

និងបនេតសវងយល់ពីែនម្ាពិែរបស់អែិថិជន។ 

 

(2) ការអន៊ុវែេ «សម្្ម្៌សងគម្» និង «សហអែា ិភាព សហវបិ៊ុលភាព» 

 

ការក្បក្បអាជីវក្ម្មនោយទទួលបាន្នធានពីសងគម្ 

រឺែក្មូ្វឲ្យនយើងម្ចនការក្រប់ក្រងឲ្យបានក្ែរម្ក្ែូវនែើម្បីសងគម្វញិ 

នហើយក្ែូវបាំនពញទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវឲ្យបាននពញនលញែាំនពាឹះសាា ប័នពាក់្ព័នធផងតែរ។ 

 

នក្ៅពីមិ្នបាំពានែាប់ និងរក្ាក្ក្ម្សីល្ម៌្សងគម្ នយើងក្ែូវពិចារណាជានិែាថា 

«នែើន វ្ ើែូែនម្េែនទើបជាការក្ែរម្ក្ែូវសក្ម្ចប់សងគម្» នហើយសិក្ាពីែាំនណឹះែរងក្ែរម្ក្ែូវ 

យក្នៅអន៊ុវែេជាក់្តសេង។ នយើងចាាំបាែ់ក្ែូវរក្ាស៊ុខ្ភាពទាំងផល វូកាយ និងផល វូែិែេរបសប់៊ុរគលិក្ 

នហើយក្បែិបែេ ិតាម្«សម្ភាពសងគម្» 

នោយែូលរមួ្ែាំ តណក្ឲ្យម្ចនការរ ើក្ែនក្ម្ើនយ៉ា ងពិែក្បាក្ែែលស់ងគម្ វវស័ិយពាក់្ព័នធ  

និងនែរូអាជីវក្ម្ម។ 

 

នលើសពីននឹះ 

ែាំនពាឹះក្ក្មុ្ហ ៊ុនពាក់្ព័នធជានក្ែើនតែលម្ចនទាំនាក់្ទាំនងអាជីវក្ម្មយ៉ា ងជិែសន ិទធជាមួ្យនយើង 

ែូែជាក្ក្មុ្ហ ៊ុនផគែ់ផគង់សម្ចា រៈ ក្ក្មុ្ហ ៊ុនន ៉ា ការបនេ  ក្ក្មុ្ហ ៊ុនបចជ នូប៊ុរគលិក្ ហង 

ឬភាន ក់្ង្ហរែាំណាងតែលលក់្ផលិែផលឲ្យនយើង ពួក្ោែ់ស៊ុទធតែជានែរូរន វ្ ើឲ្យនយើងវរ ើក្ែនក្ម្ើនរមួ្ោន  

ែូនែនឹះនយើងក្ែូវរិែពភីាពរ ើក្ែនក្ម្ើន និងវបិ៊ុលភាពរមួ្ោន  និងសនក្ម្ែនោលនៅននឹះឲ្យបាន។ 

 

ក្ន ុងនាម្ជាសម្មិ្ែេតែលម្ចននោលនៅែូែោន នែើម្បអីភិវឌ្ឍសងគម្ 

ក្ន ុងការក្បាក្ស័យទក់្ទងោន ជាមួ្យភារីពាក់្ព័នធទ ាំងននាឹះ នយើងក្ែូវម្ចនភាពនសាម ឹះក្ែង់ 

និងនយរយល់ោន  នហើយក្ែូវបណត ុ ឹះបណាេ លោន នៅវញិនៅម្ក្នែើម្បតីក្លាំអការង្ហរ បនែាក្នទស 



និងផលិែផលជានែើម្។ តាម្រយៈការន វ្ ើតបបននឹះ 

ភារីនីមួ្យៗអាែនែើរែួនាទីកាន់តែ ា្ំនៅក្ន ុងសងគម្តាម្រយៈកិ្ែាសហក្បែិបែេ ិការខ្ណៈនពលតែលរ

ក្ាបាននូវសវ ័យភាព និងការោាំក្ទនៅវញិនៅម្ក្ តែលផេល់ការនក្ើនន ើងែល់ក្ម្ចា ាំងរមួ្។ 

ននឹះរឺជាទសសនៈមូ្លោា នរបស់ Panasonic តែលនៅថា «សហអែាិភាព សហវបិ៊ុលភាព»។ 

 

(3) ល៊ុបបាំបាែភ់ាពខ្ាឹះខ្ជា យ ភាពជាប់ោាំង និងការន វ្ ើន ើងវញិ 

 

នបើនម្ើលតាម្ទសសនៈសេ ីពផីលែាំនណញរបស់នយើងតែលបានអ្ិបាយនៅក្ន ុង «1. 

នបសក្ក្ម្មរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុន» នយើងក្ែូវរិែថា ការខ្ជែបង់រឺជា «ក្ាំហ៊ុសែ៏អាក្ក្ក់្» ។ 

នទឹះបីជាអាជីវក្ម្មតែលម្ចនផលែាំនណញនក្ែើនយ៉ា ងណាក៏្នោយ 

ក្បសិននបើអាជីវក្ម្មននាឹះម្ចនការខ្ាឹះខ្ជា យ ការជាប់ោាំងនក្ែើន 

ននាឹះក្បាក់្ែាំនណញតែលតាម្ពិែក្ែូវទទួលបាននក្ែើន រឺក្ោន់តែក្ែូវបានយក្ម្ក្ទប់តែប៉ា៊ុនណាា ឹះ។ 

តផអក្តាម្ទសសនៈតែលនយើងក្ែូវតសវងរក្ក្បាក់្ែាំនណញនែើម្បីែូលរមួ្វវភិារទននៅអែិថិជនកាន់តែនក្ែើ

ន និងសងគម្នានថៃអនារែ ការន វ្ ើតបបននឹះក៏្ជា «ក្ាំហ៊ុសែ៏អាក្ក្ក់្» មួ្យតែរ។ 

 

អាក្ស័យនហែ៊ុននឹះ នបើនយើងរិែថាការខ្ជែបង់រឺជាក្ាំហ៊ុសែ៏អាក្ក្ក់្ 

ននាឹះការតែលបណាេ លឲ្យម្ចនភាពខ្ាឹះខ្ជា យ ភាពជាប់ោាំង ឬការន វ្ ើការង្ហរន ើងវញិ ក៏្ជា 

«ក្ាំហ៊ុសែ៏អាក្ក្ក់្» តែរ។ នទឹះបីជាការង្ហររបស់ប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗែូែតាែយ៉ា ងណាក្េ ី 

ទាំងននាឹះស៊ុទធតែពាក់្ព័នធែល់ម្ន៊ុសសក្ន ុងសងគម្ទាំងអស់ និងពាក់្ព័នធែល់វឌ្ឍនភាពសងគម្ជានិែា។ 

 

ក្បសិននបើរិែែូែននឹះ សក្ម្មភាពអាជីវក្ម្មរបស់នយើងរឺមិ្នអន៊ុញ្ជញ ែឲ្យម្ចនភាពខ្ាឹះខ្ជា យ 

សូម្បីតែបនេ ិែបនត ែួក្េ ី។ 

នយើងទាំងអស់ោន ចាាំបាែ់ក្ែូវនម្ើលន ើញភាពខ្ាឹះខ្ជា យបនេ ិែបនត ែួតែលនក្ើែម្ចន នហើយខិ្ែខ្ាំ តក្លាំអ 

និងល៊ុបបាំបាែ់វា។ អាក្សយ័នហែ៊ុននឹះ នយើងក្ែូវយល់ថា សូម្បីតែការនក្បើក្បាស់នចា ១ក្ោប់ 

ក្ក្ោស១សនា រក្ ការង្ហរទាំងននាឹះស៊ុទធតែម្ចនការពាក់្ព័នធែល់វឌ្ឍនភាពសងគម្ 

នហើយនយើងក្ែូវខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បងអន៊ុវែេការង្ហរទាំងននាឹះឲ្យម្ចនភាពក្បនសើរជានិែា។ 

 

ក្បាក្ែណាស ់វវ ិ្ ីអន៊ុវែេការង្ហរទាំងននាឹះនរងម្ចនការតក្បក្បួលនៅតាម្សម័្យកាល 

តែនទឹះជាសា ិែក្ន ុងសម័្យកាលណាក៏្នោយ នយើងក្ែូវនលើក្ក្ម្ពស់នលបឿនអាជីវក្ម្ម 

និងនលបឿងបាំនពញការង្ហរ នហើយពក្ងរងសម្ែាភាពក្បកួ្ែក្បតជងនៅក្តនាងជាក់្តសេង 

និងែូលរមួ្វភិារទនែល់សងគម្តាម្រយៈការល៊ុបបាំបាែ់ភាពខ្ាឹះខ្ជា យ ភាពជាប់ោាំង 

ការន វ្ ើការង្ហរន ើងវញិឲ្យអស់ពីសម្ែាភាព។ 

 

(4) ន ា្ ើយែបនរងភាពបតក្ម្បក្មួ្លក្ន ុងសងគម្ 

 



សងគម្បែច ុបបននម្ចនការតក្បក្បួលជានិែា 

នហើយនលបឿនននការតក្បក្បួលននាឹះរឺកាន់តែនលឿននៅៗពីមួ្យឆ្ន ាំនៅមួ្យឆ្ន ាំ។ 

សា ិែក្ន ុងសាា នភាពបតក្ម្បក្មួ្លតបបននឹះ ម្ចនរបស់ខ្ា ឹះក្ែូវបានល៊ុបបាំបាែ់ ឬអន់ថយ 

នហើយក៏្ម្ចនរបស់ខ្ា ឹះក្ែូវបានបនងក ើែថមីផងតែរ។ ជារមួ្ 

នយើងអាែនិយយបានថាសងគម្ម្ចនការតក្បក្បួល និងរ ើក្ែនក្ម្ើនជានិែា។ 

 

នោយត ក្ តាាំងពីប៊ុរាណកាលរហូែម្ក្ែល់បែច ុបបនន  

ម្ចនបញ្ជា សងគម្ជានក្ែើនតែលនក្ើែម្ចនន ើងក្បឆ្ាំងជាមួ្យនរងវឌ្ឍនភាពសងគម្ 

ែូែជាបញ្ជា បរសិាា នសាក្លជានែើម្។ ប៉ា៊ុតនេ  

នយើងក្ែូវហ នក្បឈម្ម្៊ុខ្ក្ន ុងការនោឹះក្សាយរាល់បញ្ជា ទាំងននឹះ 

នហើយតសវងរក្វធិានការកាន់តែលអ ក្បនសើរ និងម្ចោ៌ថមី 

នក្ពាឹះថាសងគម្របស់នយើងរឺនៅតែបនេតក្បក្បួលជានរៀងរាល់នថៃ និងម្ចនភាពរ ើក្ែនក្ម្ើននៅម្៊ុខ្ជានិែា។ 

សាា បនិក្របស់នយើង នោក្បានរិែថា រាល់វែថ ុទ ាំងឡាយក្ន ុងនោក្ស៊ុទធតែនែើរតាម្រនាង «ក្នក្ើែ 

និងវវិឌ្ឍន៍»។ 

 

នែើម្បអីាែសនក្ម្ែបាននូវ «សងគម្តែលនយើងក្បាថាន » ក្បក្បនោយភាពសម្បូ រតបបទាំងតផនក្សម្ចា រៈ 

និងតផនក្ផល វូែិែេ នៅក្ន ុងអាជីវក្ម្មនីមួ្យៗ ក្ែូវក្សនម្ពីអនារែតែលក្ែូវម្ចន 

នម្ើលន ើញពីអនារែកាលរបស់អែិថិជន ក្ពម្ទាំងព៊ុឹះពារនែើម្បីផេល់នូវនសវាក្ម្ម 

និងផលិែផលតែលម្ចនអែាក្បនយជន៍ែល់អែិថិជន។ ក្ន ុងសាា នភាពននាឹះ 

នយើងក្ែូវក្បឈម្ជាមួ្យនរងភាពបតក្ម្បក្មួ្លតែលអាែជាឱ្កាស 

និងភាពបតក្ម្បក្មួ្លតែលអាែជាការរាំរាម្ក្ាំ តហងសក្ម្ចប់នយើង។ 

 

ែាំនពាឹះភាពបតក្ម្បក្មួ្ល និងសញ្ជញ បតក្ម្បក្មួ្លទាំងននាឹះ 

នយើងមិ្នក្ែូវនម្ើលន ើញតែសាំបក្នក្ៅនននរឿងតែលនក្ើែម្ចនន ើងនទ ជាបឋម្ 

នយើងក្ែូវក្បឈម្នរងសាា នការណ៍នោយផ្លទ ល ់និងតផអក្នលើទសសនៈទូនៅ 

អវ ីតែលសាំខ្ជនរឺ់នយើងក្ែូវនែឹះក្បនម្ើនម្ើលពីលាំហូរែ៏ ា្ំ តែលនៅពីនក្កាយខ្នងននាឹះ។ 

នែើម្បនី ា្ ើយែបនរងភាពបតក្ម្បក្មួ្លបាន នពលខ្ាឹះនយើងក្ែូវពិចារណាបចឈប់វ ិ្ ីន វ្ ើខ្ា ឹះ 

នទឹះបីជាក្នាងម្ក្នយើងធាា ប់អន៊ុវែេវាបានលអ ក្បនសើរក៏្នោយ។ 

 

នរឿងតែលក្ែូវបចឈប់នយើងក្ែូវម្ចនែិែេកាា ហនក្ន ុងការបចឈប់ នហើយនែើរផល វូថម ី

ជាមួ្យនរងអារម្មណ៍ថម ីនោយចាែ់ទ៊ុក្ថាមួ្យនថៃៗ «រឺស៊ុទធតែជានថៃថមីជានិែា»។ 

នៅនពលនយើងម្ចនទរក្ែិែេតបបននឹះ នយើងអាែយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្ែាំនពាឹះភាពបតក្ម្បក្មួ្លក្ន ុងសងគម្ 

នហើយម្ចនែិែេនខ្ា ៀវខ្ជា ជានិែាក្ន ុងការបនេសាក្លបងនូវអវ ីតែលថម។ី 

 

7. អរិថិជនជាមន៊ុសសសំខាន ់

 



រាល់អាជីវក្ម្មទ ាំងអស់អាែក្នក្ើែន ើងបាន 

រឺក្ែូវតែម្ចនផលិែផលនិងនសវាក្ម្មតែលអែិថិជនែង់នក្ជើសនរ ើស និងែង់ទិញ។ 

នហែ៊ុផលននឹះមិ្នសាំនៅែាំនពាឹះតែការលក់្ផលិែផលោែ់នទ 

ការផេល់នសវាក្ម្មតែលអែិថិជនបានែ៊ុឹះកិ្ែាសនយ និងបង់ក្បាក់្រែួជាក្បចាាំក៏្ែូែោន តែរ។ 

 

អាក្ស័យនហែ៊ុននឹះ អែិថជិនរឺជាម្ន៊ុសសែ៏សាំខ្ជន់ 

នហើយនយើងក្ែូវនែឹះរិែនោយឈរនលើជាំហរបស់អែិថិជន 

និងផេល់នសវាក្ម្មឲ្យែូលែល់ក្ន ុងែិែេរបស់អែិថិជន។ ក្បសិននបើម្ចនអវ ីនក្ើែន ើង 

ក្ែូវចាែ់វធិានការសម្ក្សប និងទន់នពលនវោ។ 

ទាំងននឹះរឺជាអវ ីតែលនយើងក្ែូវន វ្ ើក្ន ុងការក្បក្បអាជីវក្ម្ម។ 

 

ការរិែតបបននឹះក្ែូវយក្ម្ក្អន៊ុវែេជាក់្តសេង នទើបនយើងអាែទទួលបានការនជឿជាក់្ពីអែិថិជន 

និងទទួលបានការនក្ជើសនរ ើសពីអែិថិជន។ ម្យ៉ាងនទៀែ ក្បសិននបើម្ចនអែិថិជនជានក្ែើននិយយថា 

«នក្ជើសនរ ើសយក្ Panasonic ពិែជាក្បនសើរតម្ន» សនម្ាងតបបននឹះកាន់តែនក្ែើន 

អាជីវក្ម្មរបស់នយើងក៏្នរងកាន់តែរ ើក្ែនក្ម្ើន នហើយវវិឌ្ឍន៍នៅម្៊ុខ្ជានិែា។ 

 

សាា បនិក្របស់នយើងបានបនសល់ពាក្យនពែន៍ជានក្ែើនទក់្ទងនរងការរិែអាំពីការន វ្ ើជាំនួញ 

ក្ន ុងននាឹះ ទក់្ទងនរងការរិែសេ ីពី «អែិថិជនជាម្ន៊ុសសសាំខ្ជន់» 

នោក្បាននលើក្ន ើងែូែខ្ជងនក្កាម្៖ 

 

・ការផេល់ក្េ ីរ ើក្រាយែល់អែិថិជននរងន វ្ ើឲ្យវែេម្ចននយើងម្ចនែនម្ា 

ការលក់្ផលិែផលនៅឲ្យអែិថិជន 

រឺមិ្នតម្នក្ោន់តែឲ្យោែ់ទទួលយក្នូវែនម្ាផលិែផលប៉ា៊ុនណាា ឹះនទ 

នយើងក្ែូវឲ្យោែ់ម្ចនអារម្មណ៍រ ើក្រាយ និងម្ចនទាំន៊ុក្ែិែេ។ 

អារម្មណ៍រ ើក្រាយននឹះរឺម្ចនែនម្ាែ៏្ាំន្ងខ្ជា ាំងណាស់។ ែូនែនឹះ នយើងក្ែូវរិែឲ្យែាសអ់ាំពីរនបៀបពនយល់ 

និងនសវាក្ម្ម។ តាម្រយៈការន វ្ ើតបបននាឹះ នក្ៅពផីលែាំនណញ 

នយើងតថម្ទាំងអាែទទួលបានក្េ ីរ ើក្រាយនទៀែផង។ 

 

・ការកាា យជាភាន ក់្ង្ហរទិញរបសអ់ែិថិជន 

នពលន វ្ ើអាជីវក្ម្ម នយើងរួរពិនិែយនម្ើលផលិែផលតែលខ្ល នួក្រប់ក្រងឱ្យបានហម ែ់ែែ់ នហើយលក់្

នោយភាពនជឿជាក់្។ នទឹះជាយ៉ា ងណាក៏្នោយ នរឿងសាំខ្ជន់បាំផ៊ុែមួ្យតែលក្ែូវែងចាាំនៅនពលន វ្ ើែូនែនឹះ 

រឺក្ែូវឈរនលើជាំហរបស់អែិថិជន 

នហើយពិនិែយនម្ើលផលិែផលែូែអនក្ជាភាន ក់្ង្ហរទិញ*របស់អែិថិជន។ ក្បសិននបើនយើងរិែថា 

ខ្ល នួនយើងជាភាន ក់្ង្ហរទិញរបស់អែិថិជន ននាឹះនយើងនរងអាែពិនិែយនម្ើលផលិែផល 

នោយពចិារណាអាំពីែក្មូ្វការរបស់អែិថិជន ថានែើផលិែផលក្បនភទណាតែលពួក្នរក្ែូវការ 



និងែង់បានក្ន ុងក្ក្មិ្ែណា នហើយនយើងនរងង្ហយពចិារណាពីវវ ិ្ ី តែលម្ចនក្បនយជន៍ែល់អែិថជិន។ 

 

*ភាន ក់្ង្ហរទិញ ៖ នៅតាម្ហង រឺសាំនៅនៅនលើអនក្(ប៊ុរគលិក្)តែលទទួលន វ្ ើការង្ហរទាំងតផនក្លក់្ 

និងរិែក្បាក់្។ 

 

・ការរ ើក្ែនក្ម្ើននរងនក្ើែម្ចនន ើងនៅនពលនយើងយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្នលើអែិថិជន 

នយើងនរងម្ចនែិែេសបាយរ ើក្រាយនៅនពលអែិថិជននលើក្សរនសើរពីផលិែផលតែលនយើងបានខ្ាំក្បរ

ងបនងក ើែ 

នហើយក្េ ីរ ើក្រាយននឹះន វ្ ើឲ្យនយើងម្ចនអារម្មណ៍សបាយជាងការតែលអែិថជិនទិញផលិែផលនទៀែ។ 

នទឹះជាក្ក្មុ្ហ ៊ុនរ ើក្ ា្ំយ៉ា ងណាក៏្នោយ 

អវ ីតែលសាំខ្ជន់ជាងនររឺប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗនែឹះយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្សាេ ប់ពីែក្មូ្វការរបស់អែិថិជន។ 

ន វ្ ើែូែននឹះ នយើងនរងកាន់តែទទួលបានការោាំក្ទពីអែិថិជន នហើយនរងម្ចនការផសពវផាយែៗោន  

ន វ្ ើឲ្យក្ក្មុ្ហ ៊ុនកាន់តែម្ចនភាពរ ើក្ែនក្ម្ើននៅម្៊ុខ្។ 

   

・ក្ក្មុ្ហ ៊ុននរងរលាំនៅនពលរាំនរាឹះរាំនរ ើយោក់្អែិថជិន 

ឧទហរណថ៍ា ម្ចនហងលក់្មី្អ ៊ុែ៊ុងពីរតែលម្ចនែនម្ាែូែោន  

ហងមួ្យម្ចនភាពរាក់្ទក់្និងយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្នលើអែិថិជន 

ហងមួ្យនទៀែម្ចនភាពរាំនរាឹះរាំនរ ើយោក់្អែិថិជន 

នែើហងទាំងពីរននឹះហងមួ្យណាតែលអែិថិជនែូលនក្ែើនជាង។ 

ក្បាក្ែណាស់រឺជាហងតែលយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្នលើអែិថិជននហើយ។ នទឹះបីជាក្ក្មុ្ហ ៊ុន Matsushita 

Electric ា្ំយ៉ា ងណាក៏្នោយ 

នយើងក្ែូវរក្ាឥរយិបទែូែហងមី្អ ៊ុែ៊ុងតែលតែងតែយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្នលើអែិថិជន 

ែូែការនលើក្ន ើងខ្ជងនលើ នហើយននាឹះរឺជាឥរយិបទពែិតែលនយើងក្ែូវម្ចន។ 

ក្បសិននបើក្ក្មុ្ហ ៊ុនក្ោន់តែសា ិែក្ន ុងសាា នភាពម្ចនប៊ុរគលិក្នក្ែើន ឬម្ចនែួរនលខ្លក់្បាននក្ែើន 

នោយប៊ុរគលិក្ព៊ុាំម្ចនការយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្ នហើយរាំនរាឹះរាំនរ ើយោក់្អែិថជិន 

ននាឹះក្ក្មុ្ហ ៊ុននរងែាស់ជារោយនៅនពលណាមួ្យជាក់្ជាព៊ុាំខ្ជន។ 

 

នទឹះបីជាក្ក្មុ្ហ ៊ុនពក្ងីក្ខ្ល នួ ា្ំប៉ា៊ុណាា  ឬម្ចនរែនាសម្ពន័ធសម ុរសាម ញយ៉ា ងណាក៏្នោយ 

ប៊ុរគលិក្ទាំងអស់ក្ែូវបាំនពញការង្ហរក្បចាាំនថៃរបស់ខ្ល នួ 

នោយម្ចនការយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្ែាំនពាឹះអែិថិជន។ នោយត ក្ 

ក្បសិននបើអាជីវក្ម្មនីមួ្យៗព៊ុាំម្ចនភាពរ ើក្ែនក្ម្ើននទ 

ននាឹះរឺបានន័យថានយើងមិ្នទន់អាែក្បែិបែេ ិអាជីវក្ម្មរបស់ខ្ល នួនោយផេល់ការយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្នលើ

អែិថិជនបានពិែក្បាក្ែន ើយ 



នរងក្បតហលម្ក្ពមី្ចនក្តនាងណាមិ្នលអ ន វ្ ើឲ្យនយើងមិ្នទន់អាែទទួលការទ៊ុក្ែិែេពីអែិថិជន 

ែូនែនឹះនហើយនយើងក្ែូវក្សាវក្ជាវរក្មូ្លនហែ៊ុ និងន វ្ ើការតក្សក្មួ្លឲ្យបានទន់នពលនវោ។ 

 

8. ការគ្រប់គ្រងគ្បរបគដ្ឋយទំនួលខ៊ុសគ្រវូសវ ័យភាេ 

 

នៅក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic 

ការក្រប់ក្រងរឺមិ្នតម្នជាក្ម្មសិទធិតែមួ្យរបស់អនក្ក្រប់ក្រងន ើយ។ 

ប៊ុរគលិក្នយើងម្ចន ក់្ៗក្ែូវម្ចនទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវ 

និងន វ្ ើជាអនក្ក្រប់ក្រងនៅនលើការង្ហរតែលខ្ល នួទទួលបនទ ុក្ 

នោយក្បែិបែេ ិតាម្នោលការណ៍របស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុន នហើយន វ្ ើការក្រប់ក្រងនោយម្ចនភាពម្ចា សក់ារ 

និងទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវ។ 

ទាំងននឹះរឺជាការរិែតបបមូ្លោា នននការក្រប់ក្រងក្បក្បនោយទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវសវ ័យភាព។ 

 

រាល់សាា ប័នទាំងឡាយ ក្ែូវអន៊ុវែេតាម្នោលការណ ៍និងទសសនៈវវស័ិយរបស់សាា ប័នខ្ជងនលើ 

នហើយបាំនពញការង្ហរនោយរិែថាទាំងននាឹះរឺជាអាជីវក្ម្មរបស់ខ្ល នួផ្លទ ល់ 

និងចាាំបាែ់ក្ែូវបនេន វ្ ើការតក្លាំអនោយខ្ល នួឯង។ 

ការក្រប់ក្រងក្បក្បនោយទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវសវ ័យភាពរឺជាមូ្លោា នក្ររឹះននការក្រប់ក្រងមួ្យរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុ

ន Panasonic នហើយក៏្ជាវបប្ម៌្ក្ក្មុ្ហ ៊ុនក្ន ុងការបណត ុ ឹះ្នធានម្ន៊ុសសផងតែរ។ 

 

ែាំណ៊ុ ែសាំខ្ជន់នែើម្បីអន៊ុវែេការក្រប់ក្រងក្បក្បនោយទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវសវ ័យភាពនៅក្ន ុងអាជីវក្ម្ម 

សាា បនិក្វនយើងបាននលើក្ន ើងថា «ជាបឋម្អនក្ក្រប់ក្រងផ្លទ ល់ក្ែូវែរងពីនបសក្ក្ម្ម 

និងទសសនៈវវស័ិយននការក្រប់ក្រងឲ្យែាស់ នហើយពាាំនាាំ 

និងប្ញ្ជា បការរិែទាំងននាឹះនៅកាន់ប៊ុរគលិក្ជានិែា» «ក្ែូវហ នក្បរល់ការង្ហរឲ្យប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្ 

និងឲ្យពួក្នរក្បែិបែេ ិការង្ហរនោយម្ចនភាពម្ចា សក់ារ 

និងទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវែាំនពាឹះតែនសម្ែាកិ្ែារបស់ខ្ល នួ»។ 

 

ម្ន៊ុសសក្រប់របូ នៅនពលនម្ើលន ើញនូវអវ ីតែលខ្ល នួក្ែូវន វ្ ើ នហើយយល់ពីអែាន័យ 

និងម្ចនក្ម្ចា ាំងែិែេខ្ជា ាំងក្ន ុងការសនក្ម្ែនូវកិ្ែាការននាឹះ ពួក្នរនរងពយយម្បនងក ើនែាំនណឹះែរងខ្ល នួ 

នហើយខ្ាំក្បរងនែនរក្វ ិ្ ីនែើម្បពីក្ងីក្សកាេ ន៊ុពលននាឹះ។ អាក្ស័យនហែ៊ុននឹះ 

ថាន ក់្នលើក្រប់របូនៅនពលក្បរល់ការង្ហរឲ្យប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្ ចាាំបាែ់ក្ែូវនែឹះន វ្ ើឲ្យ

ោែ់ម្ចនក្ម្ចា ាំងែិែេខ្ជា ាំងតបបននាឹះក្ន ុងការបាំនពញការង្ហរ។ តាម្រយៈការន វ្ ើតបបននឹះ 

ប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗនរងយល់ពីអែាន័យក្ន ុងការបាំនពញការង្ហររបស់ខ្ល នួ នហើយទទួលបានក្េ ីរ ើក្រាយ 

និងស៊ុភម្ងគលតាម្រយៈការង្ហរ 

ទាំងននឹះនរងកាា យជាមូ្លោា នក្ររឹះននការក្រប់ក្រងក្បក្បនោយទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវសវ យ័ភាព។ 

 



សាា បនិក្នយើងបាននលើក្ន ើងពីការក្បាក្ស័យទក់្ទងជាមួ្យនរងការង្ហររបស់ប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗថាជា៖ 

«ប៊ុរគលិក្សហក្រិន» «ប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗរឺជាម្ចា ស់អាជីវក្ម្មឯក្រាជយមួ្យ និងជាអនក្ក្រប់ក្រង» 

នោក្ែង់ឲ្យប៊ុរគលិក្ទាំងអស់ម្ចនផនែ់រាំនិែតបបននឹះនៅនពលបាំនពញការង្ហរ ឬនក្បើែក្ខ ុ វស័ិយនម្ើល 

ឬន វ្ ើការវនិិែឆ ័យនៅនលើអវ ីមួ្យ។ 

 

ក្ន ុងនាម្ជាប៊ុរគលិក្សហក្រិន 

នៅនពលបាំនពញការង្ហរប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗក្ែូវខ្ាំក្បរងឲ្យអស់ពីសម្ែាភាព នែើម្បីបនងក ើែវ ិ្ ីសា្សេ  

ឬម្ន្យបាយកាន់តែលអ ក្បនសើរ និងហ នអន៊ុវែេជាក់្តសេង 

នហើយចាែ់ទ៊ុក្ថាការសនក្ម្ែឲ្យនែញជាលទធផលកាន់តែ ា្ំរឺជានបសក្ក្ម្មមួ្យតែលខ្ល នួក្ែូវសនក្ម្ែ។ 

ការម្ចនទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវតបបននឹះរឺសាំខ្ជន់ណាស់។ 

 

ពាក់្ព័នធនរងទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវតបបននឹះ នោក្ Morimasa Ogawa អែីែក្បធានក្ក្មុ្ហ ៊ុន 

Matsushita Housing Products 

តែលជាអនក្បានែូលរមួ្អាជីវក្ម្មមី្ក្កូ្នវ៉េវតាាំងពីែាំណាក់្ការែាំបូងរហូែែល់បនងក ើែជាអាជីវក្ម្មសក្ល 

នោក្បាននលើក្ន ើងថា ប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗក្ែូវម្ចន «ទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវនោយសវ យ័ភាព» ននឹះ។ 

នយើងទាំងអស់ោន ក្ែូវកាា យជាប៊ុរគលិក្សហក្រិននោយម្ចនទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវសវ ័យភាពននឹះ។ 

 

នៅនពលសាា បនិក្ន វ្ ើការពនយល់អាំពីប៊ុរគលិក្សហក្រិននៅកាន់ប៊ុរគលិក្វយ័នក្មង 

នោក្បាននក្បៀបន្ៀបអងគភាពក្រប់ក្រងតែលម្ចនឯក្រាជយភាពែូែជា 

«អនក្ពពាយនាយលក់្មី្អ ៊ុែ៊ុងនៅនពលយប់*» អនក្លក់្ទាំងននាឹះបានជក្ម្ញុការលក់្នោយខ្ល នួឯង 

និងសួរនៅកាន់អែិថជិនថា «នែើរសជាែិនថៃននឹះយ៉ា ងនម្៉ាែតែរ» 

នហើយពួក្នរបានបនេន វ្ ើការតក្លាំអតាម្រយៈសនម្ាងតែលទទួលបាន។ 

ពួក្នយើងចាាំបាែ់ក្ែូវម្ចនទរក្ែិែេ និងការខ្ាំក្បរងតបបននឹះ។ 

 

នទឹះបីអនក្ក្ោន់តែជាសម្ចជិក្ម្ចន ក់្នៅក្ន ុងសាា នប័នែ៏្ាំក៏្នោយ 

ក្ោន់តែបាំនពញការង្ហរតែលនរោក់្ឲ្យ ឬនោរពក្បែិបែេ ិតាម្រែនាសម្ព័នធ  

និងនីែិវ ិ្ ី តែលបានក្ាំណែ់រឺមិ្នក្រប់ក្ោន់នទ។ ការបនេន វ្ ើការតក្លាំអនោយនយើងម្ចន ក់្ៗនែឹះរិែ 

នហើយពយយម្ន វ្ ើវាឲ្យកាន់តែក្បនសើរជាងម្៊ុនរឺសាំខ្ជន់ណាស់។ 

 

នៅក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុនតែលតែងតែម្ចនភាពបតក្ម្បក្មួ្ល និងវឌ្ឍនភាព 

ក្បសិននបើនយើងក្បក្បការង្ហរតាម្ទសសនៈ និងការរិែរបស់ខ្ល នួ 

ននាឹះនយើងនរងមិ្នអាែក្ែូវបានអែិថិជននក្ជើសនរ ើសយក្ជាបនេនទៀែនទ។ នយើងក្ែូវរិែថា 

«ភាពលអបាំផ៊ុែនៅនថៃននឹះរឺមិ្នតម្នសាំនៅនលើភាពលអបាំផ៊ុែនៅនថៃតសអក្នទ។ 

នថៃតសអ ក្ក្ែូវម្ចនភាពលអបាំផ៊ុែរបស់នថៃតសអ ក្នក្ើែន ើង» នយើងចាាំបាែ់ក្ែូវម្ចននោលនៅខ្ពសជ់ានិែា។ 

 

* សាំនៅនលើអនក្ក្រ៊ុញរនទឹះែល័ែនែើរលក់្មី្អ ៊ុែ៊ុងនៅនពលយប់។ 

សនម្ាងខ្ល ុយពពាយនាយននាឹះនរនៅថា «សនម្ាងពពាយនាយនពលយប់»។ 



 

ការរិែតបបក្រប់ក្រងនោយទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវសវ ័យភាពក្ែូវបាននែញជារបូរាងនៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ 

តាម្រយៈការោក់្ឲ្យម្ចន«ក្បព័នធ តបងតែក្តផនក្អាជីវក្ម្ម»។ 

ក្បព័នធ តបងតែក្តផនក្អាជីវក្ម្មរឺែក្មូ្វឲ្យការក្រប់ក្រងរបស់តផនក្នីមួ្យៗម្ចនការអភិវឌ្ឍផលិែផល 

ការផលិែ ការលក់្ ការក្រប់ក្រងែាំណូលែាំណាយទាំងអស់នោយផ្លទ ល ់

នោយតបងតែក្តាម្ផលិែផលរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុន 

នហើយននឹះរឺជាក្បព័នធមួ្យតែលឲ្យសាា ប័នម្ចនឯក្រាជយភាពតផនក្ហិរចញ វែថ ុ។ 

នៅតផនក្អាជីវក្ម្មក្ែូវបានែក្មូ្វឲ្យម្ចនការក្រប់ក្រងក្បក្បនោយទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវសវ ័យភាព 

ប៉ា៊ុតនេតាម្រយៈការន វ្ ើតបបននឹះបានផារភាា ប់នូវការបណត ុ ឹះបណាេ លក្បធានតផនក្ និងប៊ុរគលិក្ផងតែរ 

នហើយនាាំឲ្យម្ចនក្ក្មុ្ហ ៊ុនវPanasonic Group ែូែសពវនថៃ។ 

 

9. ការគ្រប់គ្រងគដ្ឋយការគ្បមូលបញ្ញា សមូហភាេ 

 

នៅក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic ក្ន ុងការអន៊ុវែេ «ការក្រប់ក្រងក្បក្បនោយទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវសវ ័យភាព» 

នក្ៅពីជក្ម្ញុឲ្យម្ចន «ប៊ុរគលិក្សហក្រិន» 

នោយប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗម្ចនផនែ់រាំនិែរិែថាខ្ល នួជាអនក្ក្រប់ក្រង 

អនក្ទទួលខ្៊ុសក្ែូវែាំនពាឹះការង្ហររបស់ខ្ល នួផ្លទ ល់ 

នយើងក៏្នក្បើវ ិ្ ីសា្សេ ក្រប់ក្រងនោយនផ្លេ ែនលើការក្បមូ្លបញ្ជញ របសប់៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗផងតែរ។ 

សាា បនិក្ធាា ប់បាននលើក្ន ើងថា 

«ការក្រប់ក្រងែ៏លអបាំផ៊ុែរឺការក្រប់ក្រងនោយតផអក្នលើបញ្ជញ សមូ្ហភាព «។ 

 

នែើម្បកីាា យជា «ប៊ុរគលិក្សហក្រិន» ការបាំនពញការង្ហរក្បក្បនោយ «ទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវសវ ័យភាព» 

រឺចាាំបាែ់ខ្ជា ាំងជាទីបាំផ៊ុែ។ នយើងម្ចន ក់្ៗក្ែូវោក់្នោលនៅន វ្ ើការមិ្នឲ្យចាញ់អនក្ែនទ 

និងបនេអភិវឌ្ឍខ្ល នួឯងជានិែា។ ប៉ា៊ុតនេ  នទឹះបីជាអនក្ម្ចនសម្ែាភាពខ្ជា ាំងយ៉ា ងណាក៏្នោយ 

ក្បាជាា របស់ម្ន៊ុសសម្ចន ក់្រឺម្ចនតែនក្ាំណែ់។ ការក្រប់ក្រង 

និងការន វ្ ើការនោយនពញែិែេែាំនពាឹះខ្ល នួឯង 

នទឹះបីជាអាែែាំនណើរការបានលអក្ន ុងរយៈនពលមួ្យក៏្ពិែតម្ន 

តែនពលណាមួ្យនរងម្ចនភាពអវជិាម្ចននក្ើែន ើងែាំនពាឹះការន វ្ ើអែេននាម័្ែ 

នហើយវានរងមិ្នបានយូរអតងវងន ើយ។ 

 

ផទ ុយនៅវញិ 

ការន វ្ ើនសែក្េ ីសនក្ម្ែឆ្បរ់ហ័សក្បក្បនោយរ៊ុណភាពខ្ពស់នោយម្ចនការក្បមូ្លផត ុាំនូវបញ្ជញ ជានក្ែើន 

រឺអាែឈានែល់ការបនេែូលរមួ្វភិារទនែល់សងគម្ឲ្យទន់នពលនវោមិ្នចាញ់អនក្ែនទ។ 

 

នែើម្បកី្បមូ្លបាននូវបញ្ជញ សមូ្ហភាព 



ជាបឋម្អនក្ម្ចនែួនាទីជាថាន ក់្ែរក្នាាំក្ែូវសហការណ៍ជាមួ្យប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្ 

នហើយនក្បើក្បាស់ែាំណ៊ុ ែលអ នរៀងៗខ្ល នួក្បក្បនោយក្បសិទធភិាព។ 

នែើម្បីឲ្យសកាេ ន៊ុពលននសម្ែាភាពរបស់ម្ន៊ុសសទាំងអស់អាែនក្បើក្បាសប់ានជាអែិបរមិ្ច 

នយើងក្ែូវនជឿជាក់្នលើប៊ុរគលកិ្ នហើយផេល់នូវសិទធិសនក្ម្ែ និងទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវឲ្យបាននក្ែើន 

តែងតែពាាំនាាំក្បាប់ពីែក្មូ្វការសម្ក្សបជានិែា 

និងផេល់ការយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្នែើម្បីឲ្យពួក្នរអាែបនចាញនូវរាំនិែនែនក្បឌ្ិែយ៉ា ងសក្ម្មនៅតាម្នោល

ជាំហនរៀងៗខ្ល នួ។ ទាំងននឹះរឺជាអវ ីតែលថាន ក់្ែរក្នាាំក្ែូវន វ្ ើ។ 

 

នយើងក្ែូវនែឹះសាេ ប់សាំណូម្ពរ និងការបនចាញម្ែិរបស់ប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្ 

នហើយខ្ាំក្បរងពយយម្យក្ម្ក្អន៊ុវែេតាម្លទធភាពតែលអាែន វ្ ើនៅបាន។ 

ក្ន ុងក្រណីមិ្នអាែយក្ម្ក្នក្បើបាននទ នយើងក្ែូវពនយល់ពីមូ្លនហែ៊ុឲ្យបាននក្ាឹះក្ាយ 

នោយក្ែូវយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្ក្៊ុាំឲ្យប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្បាែ់បង់ែាំណង់ និងភាពម្ចា ស់ការរបស់ខ្ល នួ 

នហើយក្ែូវសក្ម្មក្ន ុងការជក្ម្ញុឲ្យម្ចនការអន៊ុវែេ និងការយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្។ 

 

នែើម្បផីសពវផាយពីនោលការណ៍ក្ក្មុ្ហ ៊ុន និងសាា ប័ន 

ថាន ក់្នលើក្ែូវនែឹះពាាំនាាំនោលការណ៍ទាំងននាឹះនៅកាន់ប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្តាម្រយៈ 

«ការពាាំនាាំពីនលើនៅនក្កាម្»។ ប៉ា៊ុតនេ  ក្បសិននបើថាន ក់្នលើក្ោន់តែផេលក់ារតណនាាំ 

នហើយប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្ក្ោន់តែន វ្ ើតាម្ ននាឹះសាា ប័ននរងព៊ុាំអាែរ ើក្ែនក្ម្ើនបានន ើយ។ 

មិ្នក្ែរម្តែប៉ា៊ុនណាា ឹះនទ «ការពាាំនាាំពីនក្កាម្នៅនលើ» 

នពាលរឺក្ែូវបនងក ើែឲ្យម្ចនវបប្ម៌្មួ្យតែលប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្អាែនិយយនៅកាន់ថាន ក់្នលើបាន 

ជាមួ្យនរងការក្បមូ្លបញ្ជញ សមូ្ហភាពរឺម្ចនសារៈសាំខ្ជន់ខ្ជា ាំងណាស។់ 

 

នទឹះបីជាប៊ុរគលិក្ថមីក៏្នោយ ពួក្នរម្ចន ក់្ៗរឺជាែួរឯក្ម្ចន ក់្នៅក្ន ុងអងគភាពក្រប់ក្រងឯក្រាជយមួ្យ 

និងជាអនក្ក្រប់ក្រងម្ចន ក់្តែលនយើងនៅថា «ប៊ុរគលិក្សហក្រិន» 

ផនែ់រាំនិែននឹះនរងន វ្ ើឲ្យពួក្នរអាែផេល់អន៊ុសាសន៍នលើែាំណ៊ុ ែតែលរិែថារួរតក្លាំអ 

ែូនែនឹះប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្ក៏្ចាាំបាែ់ក្ែូវម្ចនការែូលរមួ្ជាមួ្យនរងអងគភាពក្រប់ក្រងតែរ។ 

 

ការក្បមូ្លផត ុាំម្ែិនយបលន់ផសងៗ និងការយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្រឺម្ចនសារៈសាំខ្ជន់ខ្ជា ាំង។ 

ការង្ហររបស់នយើងទាំងអស់ោន រឺពាក់្ព័នធជាមួ្យនរងអែិថិជននៅនលើទីផារក្រប់ក្បនទសទូទាំងសាក្ល 

នែើម្បីឲ្យអែិថិជនបនេនក្ជើសនរ ើសយក្នយើងនៅក្ន ុងសងគម្មួ្យតែលម្ចនការតក្បក្បួល 

និងម្ចនវឌ្ឍនភាពខ្ជា ាំង ខ្ល នួនយើងផ្លទ ល់ក្ែូវបាំនពញការង្ហរនោយតផអក្នលើទសសនៈ 

និងការរិែតែលម្ចនភាពសម្បូ រតបប។ ម្ែិនយបល ់និងការយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្ែ៏សម្បូ រតបប 

នរងបនងក ើែឲ្យម្ចនប៊ុរគលិក្លក្ខណៈសម្បូ រតបប។ 

នយើងក្ែូវនែឹះទទួលយក្នូវប៊ុរគលិក្លក្ខណៈរបស់ម្ន៊ុសសម្ចន ក់្ៗ និងនោរពោន នៅវញិនៅម្ក្។ 

 

ការនក្បើក្បាស់ប៊ុរគលិក្លក្ខណៈនផសងៗឲ្យម្ចនក្បសិទធភិាព នរងន វ្ ើឲ្យនយើងអាែក្បមូ្លផត ុាំនូវបញ្ជញ  

ជក្ម្ញុឲ្យសាា ប័នម្ចនភាពរ ើក្ែនក្ម្ើនជាបនេបនាទ ប់។ ម្យ៉ាងនទៀែ 



នែើម្បីឲ្យការនក្បើក្បាស់ប៊ុរគលកិ្លក្ខណៈនផសងៗឲ្យម្ចនក្បសិទធិភាព 

ប៊ុរគលិក្ថាន ក់្ែរក្នាាំក្ែូវជួយជក្ម្ឹុះឧបសរគនផសងៗនៅអាក្ស័យនៅតាម្ប៊ុរគលម្ចន ក់្ៗ 

នហើយផេលឱ់្កាសឲ្យពួក្នរសាក្លបងក្បកួ្ែក្បតជង។ 

 

នៅក្ន ុងសាា ប័ន ក្ែូវអន៊ុញ្ជញ ែឲ្យម្ចន «ការពាាំនាាំពនីក្កាម្នៅនលើ» 

នហើយនែើម្បអីាែនក្បើក្បាសប់៊ុរគលិក្លក្ខណៈនផសងៗឲ្យម្ចនក្បសិទធិភាព 

សម្ចជិក្ម្ចន ក់្ៗក្ន ុងសាា ប័នចាាំបាែ់ក្ែូវែរងថា «នៅក្ន ុងសាា ប័នននឹះ 

ខ្ល នួអាែនិយយនរឿងតែលក្ែូវនិយយនៅនពលណាក៏្បាន»។ 

ការក្បមូ្លផត ុាំបញ្ជញ ពិែក្បាក្ែននាឹះរឺបានន័យថា ក្ន ុងសាា ប័នមួ្យ 

បញ្ជា ក្បឈម្ក្ែូវបានតែក្រំតលក្នោយមិ្នរិែពីឋានៈនលើនក្កាម្ 

នហើយម្ចនការពិភាក្ាោន អាំពីវ ិ្ ីសា្សេ  ឬនោលននយបាយសក្ម្ចបែ់ាំនណើរការ 

ក៏្ែូែជាទិែាភាពតែលនយើងែង់បាន 

ទាំងប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នលើនិងថាន ក់្នក្កាម្មិ្នតម្នក្ោន់តែក្បែិបែេ ិតាម្ការតណនាាំ ឬនោលការណ៍ថាន ក់្នលើ 

ទាំងព៊ុាំម្ចនការពិចារណា ឬរតអងែិែេន ើយ រឺក្ែូវម្ចនការផ្លា ស់បត រូនយបល់ក្ែរម្ក្ែូវឲ្យោន ជានិែា។ 

 

នែើម្បអីាែក្បមូ្លផត ុាំបញ្ជញ សមូ្ហភាពបាន ទាំងប៊ុរគលកិ្ថាន ក់្នលើ 

និងថាន ក់្នក្កាម្ក្ែូវនបាឹះបង់នចាលការរិែ និងអារម្មណ៍ផ្លទ ល់ខ្ល នួ 

នហើយពិចារណានៅនលើអវ ីមួ្យនោយតផអក្នលើនោលជាំហរមួ្ និងសាា នភាពជាក់្តសេង។ នពាលរឺ 

ការបាំនពញការង្ហរនោយ «ទរក្ែិែេនសាម ឹះស» ។ 

 

តាម្រយៈការក្បែិបែេ ិការក្រប់ក្រងនោយនយងតាម្បញ្ជញ សមូ្ហភាពនៅតផនក្ទាំងអស់ក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុ

នGroupទាំងមូ្ល នយើងនរងអាែសនក្ម្ែបាននូវការផេល់នសវាក្ម្ម ែនម្ា 

រ៊ុណភាពផលិែផលតែលនរងក្ែូវបានអែិថិជននក្ជើសនរ ើសយក្ នោយមិ្នចាញ់នរណាម្ចន ក់្ន ើយ។ 

 

10. បគងកើរមន៊ុសស និងគគ្បើគ្រស់្នធានមន៊ុសសគ្បរបគដ្ឋយគ្បសិទធ ិភាេ 

 

(1) ការឲ្យែនម្ានលើប៊ុរគលកិ្ន វ្ ើការនៅក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic 

 

អាំណាែរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុនរឺបានម្ក្ពីការរមួ្ក្ម្ចា ាំងរបស់ប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗ។ នហែ៊ុែូែននឹះ 

នែើម្បនីលើក្ក្ម្ពស់អាំណាែននាឹះបាន 

ប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗក្ែូវនែឹះនម្ើលន ើញនូវការង្ហររបស់ខ្ល នួតែលក្ែូវបាំនពញ 

នហើយខ្ាំក្បរងន វ្ ើឲ្យអស់ពីសម្ែាភាពខ្ល នួ និងបនេន វ្ ើការតក្លាំអជានិែា។  

 

ម្យ៉ាងនទៀែ នោលនៅរបសប់៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗ និងទិសនៅរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុនក្ែូវែូែោន  

និយយឲ្យខ្ា ីនៅរឺបានន័យថា នោលនៅរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុនរឺជាតខ្សពក្ងីក្នោលនៅរបស់ប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗ 



ែូនែនឹះនទើបអាែក្បមូ្លផត ុាំកិ្ែាខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បែរបស់អនក្ទាំងអស់ោន បនងក ើែនែញជាសាា ប័នមួ្យ 

និងអាែបាំនពញការង្ហរែអ៏សាា រយឈានម្៊ុខ្នរ និងក្ែូវបានអែិថិជននក្ជើសនរ ើសយក្។ 

 

នែើម្បអីាែន វ្ ើតបបននឹះបាន ប៊ុរគលិក្ថាន ក់្ែរក្នាាំក្ែូវយល់ពីប៊ុរគលិក្លក្ខណៈ 

និងសារធាែ៊ុរបស់ប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្ នហើយជក្ម្ញុនូវែាំណ៊ុ ែលអ នីមួ្យៗរបស់ពួក្នរ 

នែើម្បនី វ្ ើឲ្យសកាេ ន៊ុពលននសម្ែាភាពននាឹះនក្បើក្បាសក់្បក្បនោយក្បសិទធភិាព 

និងឲ្យពួក្នរម្ចនែិែេក្ន ុងការបាំនពញការង្ហរ។ ជាមួ្យោន ននឹះផងតែរ 

ប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្ក៏្ក្ែូវនជឿជាក់្ែាំនពាឹះសកាេ ន៊ុពលរបស់ខ្ល នួ នហើយបនេខ្ាំក្បរងអភិវឌ្ឍខ្ល នួជានិែា។ 

 

ការរ ើក្ែនក្ម្ើនរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic រឺអាក្សយ័នៅនលើប៊ុរគលិក្នយើងម្ចន ក់្ៗ។ វរ ើឯក្ក្មុ្ហ ៊ុន 

Panasonic រឺអាែបនេែូលរមួ្ែាំ តណក្អភិវឌ្ឍសងគម្នៅនថៃអនារែបាននទៀែឬយ៉ា ងណា 

ក៏្អាក្ស័យនៅនលើផនែ់រាំនិែនយើងម្ចន ក់្ៗតែលក្ាំព៊ុងបាំនពញការង្ហរនៅក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុនននឹះផងតែរ។ 

 

អាក្ស័យែូែបាននលើក្ន ើងខ្ជងនលើ មូ្លោា នក្ររឹះននការក្រប់ក្រងរបស់នយើងរឺ បណត ុ ឹះ 

និងនក្បើក្បាស់ឲ្យម្ចនក្បសិទធភិាពនូវ «្នធានម្ន៊ុសសតែលជាក្ទពយ» 

ែ៏សាំខ្ជន់តែលនយើងទទួលបានពីសងគម្ នហើយសាា បនិក្របស់នយើងក៏្បាននលើក្ន ើងផងតែរថា 

«អាជីវក្ម្មរឺអាក្ស័យនលើម្ន៊ុសស»។ 

 

«អាជីវក្ម្មរឺអាក្ស័យនលើម្ន៊ុសស» ៖ ការក្រប់ក្រងតបបណាក៏្នោយ 

ទល់តែម្ចនម្ន៊ុសសសម្ក្សបនទើបអាែរ ើក្ែនក្ម្ើននៅម្៊ុខ្បាន។ នទឹះបីជាក្ក្មុ្ហ ៊ុនម្ចនក្បវែេ ិ 

ឬក្បនពណែី៏អសាា រយយ៉ា ងណាក៏្នោយ ក្បសិននបើក្បនពណីននាឹះព៊ុាំម្ចនម្ន៊ុសសទទួលយក្បានក្ែរម្ក្ែូវនទ 

នរងឈាននៅរក្ភាពអន់ថយជាក់្ជាព៊ុាំខ្ជន។ វវ ិ្ ីសា្សេ  

និងរែនាសម្ព័នធ ននការក្រប់ក្រងម្ចនសារៈសាំខ្ជន់ក៏្ពិែតម្ន 

តែម្ចនតែម្ន៊ុសសប៉ា៊ុនណាា ឹះតែលអាែន វ្ ើវាឲ្យម្ចនក្បសទិធិភាព។ «សនងខប» អាក្សយ័នហែ៊ុននឹះ 

នៅក្ន ុងការក្រប់ក្រងអាជីវក្ម្ម អវ ីតែលនយើងក្ែូវន វ្ ើម្៊ុននររឺ តសវងរក្ម្ន៊ុសស និងន វ្ ើការបណត ុ ឹះម្ន៊ុសស។ 

 

(2) ពក្ងីក្សកាេ ន៊ុពលរបស់ខ្ល នួ 

 

ក្ន ុងនាម្ជាប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្របស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic នយើងក្ែូវម្ចន«ែិែេនសាម ឹះស»ជានិែា 

នោយក្បែិបែេ ិតាម្នោលការណ៍មូ្លោា នននការក្រប់ក្រង និងន វ្ ើការវនិិែឆ ័យ 

ឬវាយែនម្ាក្បក្បនោយភាពក្ែរម្ក្ែូវ 

នហើយពក្ងរងសម្ែាភាពរបស់ខ្ល នួតាម្រយៈការយក្ែិែេទ៊ុក្ោក់្ ល្ ុឹះបញ្ជា ាំងនលើបទពិនសា្ន៍តែលបាន

ម្ក្ពីការក្បែិបែេ ិយ៉ា ងហម ែ់ែែ់ជាក្បចាាំ។ 

 

ជាពិនសស «សាម រែីតែលក្ែូវនោរពក្បែិបែេ ិតាម្(សាម រែីទាំងក្បាាំពីរ)» 

រឺជានោលការណ៍តណនាាំែល៏អ មួ្យសក្ម្ចប់ប៊ុរគលិក្ក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic ន វ្ ើការអភិឌ្ឍខ្ល នួឯង 



និងម្ចនការរស់នៅក្បក្បនោយភាពលអ ក្បនសើរ 

ក្ន ុងនាម្ជាអនក្ជាំនួញតែលម្ចនែិែេែង់ែូលរមួ្អភិវឌ្ឍសងគម្។ នោក្ Arataro Takahashi 

អែីែក្បធានបានពនយលព់ីសារៈសាំខ្ជន់ននការអន៊ុវែេនោលការណទ៍ ាំងក្បាាំពីរែូែខ្ជងនក្កាម្៖ 

 

«សាម រែីទាំងក្បាាំពីរ»រឺជាមូ្លោា នក្ររឹះនននោលការណ៍មូ្លោា នននការក្រប់ក្រង។ ឧទហរណែូ៍ែជា 

ខ្ា រម្សារនៅក្ន ុង «ែូលរមួ្ែាំ តណក្ក្ន ុងសងគម្តាម្រយៈឧសាហក្ម្ម» 

រឺជាការក្បែិបែេ ិ«នោលការណ៍រមួ្» នហើយការអន៊ុវែេជាក់្តសេងនៅនលើនោលការណ៍ទាំងននឹះ 

រឺជាការបាំនពញការង្ហរមួ្យតែលលអជាងនរទាំងតផនក្នសវាក្ម្ម ែនម្ា រ៊ុណភាព 

នែើម្បីឲ្យអែិថិជននក្ជើសនរ ើសយក្។ នៅនពលម្ចនការយល់ន ើញតបបននឹះ 

នយើងនរងតែងតែពិចារណាន ើងវញិជានិែាថានែើ«ផលិែផលតែលខ្ល នួក្ាំព៊ុងផលិែពិែជាបានែូលរមួ្វ ិ

ភារទនែលស់ងគម្តម្នឬ? នែើរនបៀបន វ្ ើក្ន ុងនពលបែច ុបបននពិែជាលអ នហើយឬ?» 

ការរិែតបបននឹះនរងន វ្ ើឲ្យនយើងនក្ើែម្ចនរាំនិែនែនក្បឌ្ិែ និងអាែ ល្ ុឹះបញ្ជា ាំង

នូវនោលការណ៍មូ្លោា ននៅក្ន ុងការង្ហរជាក់្តសេង។ អាក្ស័យនហែ៊ុននឹះនហើយនទើបនយើងនិយយថា 

នបើោម ននោលការណ៍មូ្លោា នែាស់ោស់នទ រឺមិ្នអាែបណត ុ ឹះបណាេ ល្នធានម្ន៊ុសសបានន ើយ។ 

 

ក្ក្មុ្ហ ៊ុនម្ចនកាែពវកិ្ែាន វ្ ើការបណត ុ ឹះបណាេ ល្នធានម្ន៊ុសសក្បក្បនោយភាពសម្រម្យ 

និងសម្ក្សបតាម្នពលនវោ។ នោយត ក្ 

ក្ន ុងនាម្នយើងជាប៊ុរគលិក្ម្ចន ក់្ៗក៏្ក្ែូវម្ចនែិែេែង់រ ើក្ែនក្ម្ើន ម្ចននោលនៅសក្ម្ចប់ខ្ល នួឯង 

និងបនេខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បងនែើម្បីសនក្ម្ែនោលនៅននាឹះ។ 

 

(3) នោលការណ៍អភិវឌ្ឍ្នធានម្ន៊ុសស 

 

សាា បនិក្ នោក្បានបង្ហា ញពីសារៈសាំខ្ជន់ននការអភិវឌ្ឍន៍្នធានម្ន៊ុសសនៅក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុន 

Panasonic ជាមួ្យនរងឃ្លា ថា «ក្ែូវអភិវឌ្ឍន៍ម្ន៊ុសសឲ្យបានម្៊ុននពលផលិែផលិែផល»។ នោក្រិែថា 

នែើម្បផីលិែនែញជាផលិែផលលអបាន រឺក្ែូវបនងក ើែ្នធានម្ន៊ុសសតែលក្ែរម្ក្ែូវសិន។ 

 

នែើនយើងបនងក ើែ្នធានម្ន៊ុសសនោយរនបៀបណា នហើយនក្បើក្បាស់យ៉ា ងែូែនម្េែឲ្យម្ចនក្បសិទធិភាព។ 

មូ្លោា នននការរិែទាំងននាឹះរឺ តសវងយល់ែាសព់ីនោលការណក៍្រប់ក្រងមូ្លោា ន 

នហើយបណត ុ ឹះបណាេ ល«្នធានម្ន៊ុសសតែលជាក្ទពយ»តផអក្តាម្នោលការណទ៍ ាំងននាឹះ 

នោយបនេអភិវឌ្ឍខ្ល នួជានរៀងរាល់នថៃ នែឹះោក់្ខ្ល នួនិងន វ្ ើការ ល្ ុឹះបញ្ជា ាំងពីខ្ល នួឯង 

ក្ពម្ទាំងខិ្ែខ្ាំ តក្លម្អជានិែា។ 

 

ែាំណ៊ុ ែសាំខ្ជន់នៅក្ន ុងការអភិវឌ្ឍន៍្នធានម្ន៊ុសសរឺ 

ហ នក្បរល់ការង្ហរឲ្យប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្ន វ្ ើ។ 

ននឹះក៏្ជាែាំណ៊ុ ែសាំខ្ជន់មួ្យនន«ការក្រប់ក្រងក្បក្បនោយទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវសវ ័យភាព»តែរ។ 

ទីតាាំងបណត ុ ឹះបណាេ ល្នធានម្ន៊ុសសរឺសា ិែនៅក្តនាងការង្ហរជាក់្តសេង 



នែើម្បមី្ចនសម្ែាភាពបាំនពញការង្ហរកាន់តែលអ ក្បនសើរ 

ក្ែូវក្បែិបែេ ិការង្ហរនៅក្តនាងជាក់្តសេងនោយចាែ់ទ៊ុក្ថាននាឹះជាកិ្ែាការរបស់ខ្ល នួ រិែនោយខ្ល នួ

ឯង នហើយអន៊ុវែេនោយខ្ល នួឯង និងនរៀនពីបទពិនសា្ន៍ទាំងននាឹះ។ 

 

ការក្បរល់ការង្ហរឲ្យប៊ុរគលកិ្មិ្នតម្នម្ចនន័យថានបាឹះការង្ហរទាំងក្សងុឲ្យនរនទ។ 

ប៊ុរគលិក្ថាន ក់្ែរក្នាាំក្ែូវែរងថាខ្ល នួរឺជាអនក្ម្ចនទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវែ៊ុងនក្កាយក្ន ុងការង្ហរននាឹះ 

នហើយឲ្យប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្នរៀនរិែនោយខ្ល នួឯងក្បក្បនោយភាពម្ចា សក់ារ និងបនេតក្លាំអជានិែា។ 

នយើងមិ្នតម្នបនក្ងៀនោែ់ទាំងអស់ននាឹះនទ ែាំណ៊ុ ែសាំខ្ជន់រឺន វ្ ើការក្បាក្ស័យទក់្ទងឲ្យោែ់នែឹះរិែ 

នែឹះតសវងយល ់និងចាែ់ទ៊ុក្កិ្ែាការននាឹះជារបស់ខ្ល នួ។  

 

នយើងក្ែូវរិែពីជាំហរបស់សាម្៊ុីខ្ល នួ នពលខ្ាឹះចាាំបាែ់ក្ែូវែរងរងឹផងតែរ 

តែអវ ីតែលសាំខ្ជន់ជាងនរននាឹះរឺ ន វ្ ើឲ្យប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្ម្ចនការនជឿជាក់្ែាំនពាឹះថាន ក់្ែរក្នាាំ 

ម្ចនទាំន៊ុក្ែិែេក្ន ុងការបាំនពញការង្ហរនែើម្បភីាពរ ើក្ែនក្ម្ើនរបស់ខ្ល នួ 

ក្ពម្ទាំងក្បាក្សយ័ទក់្ទងោន ក្បក្បនោយក្េ ីក្សោញ់ និងនសាម ឹះក្ែង់។ 

 

នែើម្បអីាែបាំនពញភារៈកិ្ែាក្ន ុងនាម្ជាថាន ក់្ែរក្នាាំនោយម្ចននោលជាំហ «ក្បរលក់ារង្ហរឲ្យផង 

មិ្នក្បរល់ឲ្យផង» នយើងចាាំបាែ់ក្ែូវនែើរឲ្យបានម្៊ុនប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្មួ្យជាំហ ន 

និងរិែឲ្យបានស៊ុីជនក្ អាំពីហនិភ័យតែលអាែនរងនក្ើែម្ចននានថៃអនារែ។ នោយត ក្ 

នពលខ្ាឹះនយើងក៏្អាែនរៀនពីប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្វញិ 

នហើយទាំងននាឹះក៏្នរងន វ្ ើឲ្យខ្ល នួនយើងផ្លទ ល់រ ើក្ែនក្ម្ើនផងតែរ។ 

 

ម្ចនឧទហរណ៍ជាក់្តសេងមួ្យ រឺនរឿងនៅនពលបនងក ើែនរាងែក្ក្នៅនខ្ែេ Saga ។ 

នៅអាំ ុងពាក់្ក្ណាេ លឆ្ន ាំ ១៩៥៥ នោក្អែីែក្បធាន Arataro Takahashi 

បាននក្ជើសនរ ើសយ៊ុវជនតែលម្ចនអាយ៊ុក្បតហល៣០ឆ្ន ាំ ែាំនួន២នាក់្ 

នៅនពលបនងក ើែនរាងែក្ក្ផលិែអារ៊ុយសង ួែសក្ម្ចប ់Kyushu Matsushita Electric នៅនខ្ែេ Saga។ 

នទឹះបីជាពួក្នរទាំង២ព៊ុាំម្ចនបទពិនសា្ន៍ក្ន ុងការបនងក ើែនរាងែក្ក្ក៏្នោយ 

តែនោក្បានក្បរល់ការង្ហរទាំងក្សងុតែលម្ចនចាប់តាាំងពីការសាងសង់នរាងែក្ក្ថមី 

ការនរៀបែាំបាំពាក់្បរកិាខ រ រហូែែល់ការែាំនណើរការផលែិ។ 

 

នោក្អែីែក្បធាន Arataro Takahashi 

មិ្នបានោក់្លក្ខខ្ណឌ លម្អ ិែនោយក្ោន់តែបង្ហា ញពីនោលរាំនិែមូ្លោា ន 

និងក្បាប់ថាែង់ឲ្យកាែ់បនាយនថាសាងសង់នៅនពលននាឹះឲ្យនៅសល់តែពាក់្ក្ណាេ ល។ 

ន ា្ ើយែបនរងសាំនណើរែ៏លាំបាក្ននឹះ អនក្ទាំងពីរបានខិ្ែខ្ាំក្បរងតក្បងយ៉ា ងខ្ជា ាំង 

និងពយយម្បនងក ើែនូវរាំនិែនែនក្បឌ្ិែ ជាលទធផល ពួក្នរសនក្ម្ែបាននូវការសាងសង់នរាងែក្ក្ 

នោយនក្បើថវកិាែិែជារនក្ម្ចងថវកិាតែលម្ចនតាាំងពីនែើម្។ នក្កាយម្ក្ 

ពួក្នរទាំង២នាក់្បានកាា យជាប៊ុរគលិក្ថាន ក់្ក្រងក្រង 

និងបាំនពញការង្ហរពាក់្ពន័ធជាមួ្យការបនងក ើែនរាងែក្ក្នៅនក្ៅក្បនទស 



ក្ពម្ទាំងបានែូលរមួ្ែាំ តណក្យ៉ា ងសក្ម្មក្ន ុងថាន ក់្ក្រងក្រងរបស់ក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic ។  

 

ការបណត ុ ឹះបណាេ ល្នធានម្ន៊ុសស រឺជាកិ្ែាការែ៏សាំខ្ជន់ជាងនររបស់ប៊ុរគលិក្ថាន ក់្ែរក្នាាំ។ 

នៅក្ន ុងក្ក្មុ្ហ ៊ុន Panasonic 

នយើងម្ចននោលនៅបនេែូលរមួ្អភិវឌ្ឍសងគម្នែើម្បីបនងក ើែ«សងគម្តែលនយើងក្បាថាន »។ 

នៅក្ន ុងនោលនៅ និងបាំណងក្បាថាន ែ៏ឧែត ុងគឧែេម្ននឹះ 

នថរនវោែូលរមួ្ែាំ តណក្បាំនពញការង្ហរននឹះរឺម្ចនរយៈនពលខ្ា ីសក្ម្ចប់នយើងទាំងអស់ោន ។ ែូនែនឹះ 

នែើម្បីបនេ ក្បែិបែេ ិការង្ហរននឹះក្បក្បនោយនិរនេ រភាព ប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នលើចាាំបាែ់ក្ែូវបណត ុ ឹះបណាេ ល

ប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្ និងក្បរល់ការង្ហរឲ្យនៅអនក្ជាំនាន់នក្កាយន វ្ ើ។ 

 

ប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នលើម្ចនែួនាទីតណនាាំឲ្យប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្បាំនពញការង្ហរឲ្យបានលអជាងខ្ល នួ។ 

នៅក្ន ុងសងគម្តែលម្ចនវឌ្ឍនភាពយ៉ា ងនលឿនននឹះ 

មិ្នក្បាក្ែថាវ ិ្ ីសា្សេ តែលធាា ប់នក្បើក្នាងម្ក្នៅតែលអសក្ម្ចប់អនក្ជាំនាន់នក្កាយននាឹះនទ។ 

នពលប៊ុរគលិក្ថាន ក់្នក្កាម្កាន់ការង្ហរតែលែក្មូ្វឲ្យម្ចនទាំនួលខ្៊ុសក្ែូវ 

នយើងក្ែូវបងវ រក្ឲ្យោែ់នែឹះចាែ់តែងការង្ហរតាម្កាលៈនទសៈ និងនោឹះក្សាយបញ្ជា លាំបាក្ខ្ាឹះៗ។ 

 

នក្ៅពីននឹះ នៅម្ចនពាក្យនពែន៍លអ ៗជានក្ែើននទៀែទក់្ទងនរងការបនងក ើែ្នធានម្ន៊ុសស 

និងនក្បើ្នធានម្ន៊ុសសក្បក្បនោយក្បសិទធភិាព។ 

សងឃរម្ថាអនក្ទាំងអសោ់ន នរងខ្ាំក្បរងតសវងយល់បតនាម្ 

នហើយនក្បើក្បាស់វានៅក្ន ុងការអភិវឌ្ឍន៍្នធានម្ន៊ុសស។ 

 


