
นโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค 
 

บทน า  
ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจทัง้หมดใหก้า้วหนา้ กลุม่บรษิัทพานาโซนิคไดว้างเปา้หมายไวว้่า เรา

จะตอ้งยึดมั่นตามปรชัญาในการด าเนินธุรกิจที่บญัญัติขึน้โดย ท่านโคโนสเุกะ มตัสชุิตะ ผูก้่อตัง้บรษิัท  
เรามุ่งมั่นที่จะด าเนินกิจกรรมตามปรชัญาดงักล่าวโดยการใหล้กูคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และผูถื้อหุน้ของเราไดร้บัรู ้
ถึงวตัถุประสงคพ์ืน้ฐานในการบรหิารงาน ขอ้พงึยดึถือ และอนสุติ 7 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัของปรชัญาใน
การด าเนินธุรกิจของเรา อีกทัง้ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดส้ว่นเสียเขา้มาตรวจสอบอีกดว้ยว่าค ามั่นสญัญาของ
เราไดบ้รรลผุลอย่างแทจ้รงิหรือไม่  

ครัง้นี ้ เราจะเปลี่ยนไปใชโ้ครงสรา้ง “ระบบบริษัทธุรกิจ” แบบใหม่ เพื่อน าไปสูก่ารบรหิารจดัการความ
รบัผิดชอบดว้ยตนเองอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม “เราจะอทุิศตนใหก้บัความเจรญิกา้วหนา้และพฒันาการของสงัคม
ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของผูค้นดยผ่านไปทางกิจกรรมดา้นธุรกิจของเรา ซึ่งโดยวิธีการนี ้ จะช่วยยกระดบั
คณุภาพชีวิตของคนทั่วโลกใหดี้ขึน้”  ตามที่ก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคพ์ืน้ฐานในการบรหิารงาน กล่าวคือ นบัเป็น
ครัง้แรกในรอบ 60 ปี ที่เราไดป้รบัปรุงแกไ้ข “นโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจ” ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัส าหรบัการ 
“อทุิศตนเพื่อการพฒันาสงัคม” ซึ่งเป็นวตัถุประสงคใ์นการท าธุรกิจของเรา โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
สงัคมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจบุนั  

เราทกุคนในนามกลุม่บรษิัทพานาโซนิคตอ้งแสดงความสามารถและทกัษะอย่างเต็มที่ รวมทัง้ก าหนด
รูปแบบในอดุมคติที่ควรจะเป็นของบคุลากรแต่ละคนอย่างชดัเจน แบ่งปันความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ตดัสินใจ
อย่างรวดเรว็ และมีความแม่นย าสงูโดยรวบรวมความคิดเห็นที่แตกต่างกนัจากทรพัยากรบคุคลหลากหลายระดบั 
ตลอดจนด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขอย่างต่อเนื่องเพื่อเอือ้ประโยชนต่์อลกูคา้ และสงัคมไดอ้ย่างไม่เป็นสองรองใคร 
เราตอ้งมองสถานการณปั์จจุบนัอย่างตรงไปตรงมาอยู่เสมอ หากทิศทางในปัจจบุนัไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ทางสงัคมหรือมีมาตรการอ่ืนที่ดีกว่า เราก็จะเลือกหนทางใหม่ที่ดีกว่าโดยไม่รัง้รอ เป็นการแกไ้ขโดยมีจดุมุ่งหมาย
เพื่อแทรกซมึแนวคิดพืน้ฐาน และแนวทางปฏิบติัที่มีอยู่แต่เดิมของเราใหแ้ข็งแกรง่อีกครัง้ 

เราจะแบ่งปันใหท้กุคน ไดร้บัรูถ้ึงนโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจนี ้ และใหค้ ามั่นสญัญาว่าจะปฏิบติั
ตามนโยบายดงักล่าวอย่างเครง่ครดั พนกังานแต่ละคนจะตอ้งประพฤติตนในลกัษณะที่ตรงกบัความคาดหวงัของ
ทกุคนอยู่เสมอ เราจะรว่มมือกบัทุกคนในการยกระดบักลุม่บรษิัทพานาโซนิคไปสูส่งัคมในอดุมคติที่ “วตัถกุบั       
จิตวิญญาณรวมกนัเป็นหนึ่งเดียว” กลา่วคือ มีความมั่งคั่งทัง้ทางวตัถแุละจิตวิญญาณนั่นเอง  

     
     ยกูิ คซุุมิ  

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบรษิัท  
1 ตลุาคม 2564  



1. พันธกิจของบริษัท  

เหตใุดบรษิัทจึงด ารงอยู่? โคโนสเุกะ มตัสชุิตะ ผูก้่อตัง้บรษิัทของเราเชื่อว่าบทบาทและพนัธกิจของบรษิัท
คือการเติมเต็มความปรารถนาของผูค้นในการ “ใชช้ีวิตอย่างอดุมสมบรูณย์ิ่งขึน้” กลา่วอีกนยัหนึ่ง เขาเชื่อว่า      
พนัธกิจแต่เดิมของบริษัท คือการมีสว่นรว่มในการพฒันาสงัคม โดยการจดัหาผลิตภณัฑ ์ และบรกิารที่มีคณุภาพ
เหนือกว่า และเป็นประโยชนต่์อการด ารงชีวิตของผูค้นในราคาที่สมเหตสุมผล และในสดัสว่นที่เหมาะสม เขาเชื่อว่า
เจา้ของบริษัทที่มีพนัธกิจดงักลา่ว มิใช่ตวับริษัท แต่เป็นสงัคม และแสดงสิ่งนัน้ออกมาเป็นวลีที่ว่าบรษิัทคือ        
“การประกอบการเป็นองคก์รสาธารณะของสงัคม” นั่นเอง  

หากเชื่อว่าบริษัทคือ “การประกอบการเป็นองคก์รสาธารณะของสงัคม” เราสามารถกลา่วไดว้่าทรพัยากร
การบริหารจดัการท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมของบริษัท เช่น ทรพัยากรบุคคล เงินทนุ ที่ดิน และสิ่งที่จ  าเป็นใน
การด ารงชีพ ฯลฯ นัน้ เป็นสิ่งที่ไดร้บัมอบมาจากสงัคม ตราบใดที่ด  าเนินกิจกรรมโดยใชท้รพัยากรที่สงัคมมอบใหก้บั
เรา บรษิัทตอ้งใชส้ิ่งเหลา่นัน้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ สรา้งผลลพัธใ์นเชิงบวกจากกิจกรรมดงักลา่ว และอทุิศตนใหก้บั
สงัคม  

โดยทั่วไป มกัมีมมุมองว่าวตัถปุระสงคข์องบรษิัท คือการแสวงหาผลก าไร อย่างไรก็ตาม กลุม่บรษิัท          
พานาโซนิคถือว่า ผลก าไรคือ “สิ่งที่สงัคมมอบใหเ้พื่อเป็นค่าตอบแทนในการอทุิศตนใหก้บัสงัคม” กล่าวคือ ผลก าไร
จะเพิ่มสงูขึน้ตามระดบัการอทุิศตนใหก้บัสงัคม และในทางกลบักนัหากบรษิัทอยู่ในสถานะที่ไม่สรา้งผลก าไร ย่อม
หมายความว่า บรษิัทมิไดแ้สดงความรบัผิดชอบทางสงัคมหรือขาดความสามารถในการแสดงความรบัผิดชอบทาง
สงัคมนั่นเอง ดงันัน้เราสามารถรบัรูไ้ดใ้นทนัทีว่าจ าเป็นตอ้งด าเนินการปฏิรูป  

นอกจากนี ้ บรษิัทยงัด าเนินธุรกิจโดยรกัษาความสมัพนัธใ์นรูปแบบต่าง ๆ กบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอีกหลาย
ฝ่ายไปพรอ้ม ๆ กนัดว้ย เช่น ลกูคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูถื้อหุน้ และสงัคม ดงันัน้บรษิัทที่อยู่ในรูปแบบของ           
“การประกอบการเป็นองคก์รสาธารณะของสงัคม” จะไม่ไดร้บัอนญุาตจากสงัคมใหพ้ฒันาตนเองโดยใชป้ระโยชน์
หรือการเสียสละตนของผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียดงักลา่ว หนทางเดียวที่จะท าใหบ้ริษัทพฒันาไดใ้นระยะยาว จึงเป็นการ
พฒันารว่มกนักบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ายนั่นเอง 

บคุลากรที่ท างานในบรษิัทนัน้ ๆ คือคนที่มีบทบาทส าคญัต่อการแสดงความรบัผิดชอบทางสงัคมของ
บรษิัท ในสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากบุคลากรแต่ละคนมิไดด้  าเนินการอะไรไปมากกว่าการ
ปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ย่อมเป็นไปไม่ไดท้ี่บรษิัทจะสรา้งผลลพัธใ์นเชิงบวกแก่สงัคมอย่างต่อเนื่อง และ
แสดงความรบัผิดชอบทางสงัคมไดอ้ย่างเต็มที่ ในแต่ละวนับุคลากรทกุคนที่ท างานในบริษัทตอ้งปรบัปรุงการ
ท างานของตวัเองแมเ้พียงเล็กนอ้ยก็ตาม สิ่งนีจ้ะน าไปสูก่ารยกระดบั และการพฒันาวิถีชีวิตของผูค้นและสงัคมได ้ 

 
 
 
 



 
2. พันธกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคและสิ่งทีเ่ราต้องท าในตอนนี ้ 

ผูก้่อตัง้บรษิัท ยงัคงไตร่ตรองถึงพนัธกิจที่แทจ้รงิของบริษัท และในวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ 2475 เขาได้
รวบรวมพนกังานทัง้หมดในขณะนัน้ เพื่อกลา่วถอ้ยค าประกาศอนัทรงพลงั กลุม่บริษัทพานาโซนิค เรียกสิ่งนีว้่า 
“Meichi” ของการก่อตัง้บรษิัท ซึ่งมีความหมายว่า “การรบัรูพ้นัธกิจที่แทจ้รงิของเรา”  

ผูก้่อตัง้บรษิัท กล่าวว่า “พนัธกิจของนกัอตุสาหกรรมอย่างพวกเราคือการเอาชนะความยากจน และน า
ความมั่งคั่งมาสูส่งัคมเพื่อจดุประสงคน์ีเ้ท่านัน้ บรษิัทถึงไดร้บัอนญุาตใหเ้จรญิรุง่เรืองได”้ เขาจึงเรียกรอ้งใหเ้อาชนะ
ความยากจน โดยการลดราคาสิ่งที่จ  าเป็นในการด ารงชีพใหม้ีราคาถูกที่สดุเท่าที่จะท าได ้ เช่นเดียวกบัน า้ประปาใน
ประเทศที่สามารถเปิดใชจ้ากก๊อกไดอ้ย่างอิสระ กล่าวคือ การขจดัความยากจนจะบรรลผุลไดด้ว้ย “การผลิต
สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพที่มีอปุทานไม่สิน้สดุ”  

อย่างไรก็ตาม เจตจ านงอนัแทจ้รงิของผูก้่อตัง้บริษัทที่แฝงอยู่ในแนวคิดเรื่อง “ปรชัญาการประปา” นี ้คือค า
กลา่วที่ว่า “เราสามารถรกัษาและเสรมิสรา้งความสขุของมนษุยไ์ดด้ว้ยความมั่งคั่งทางวตัถุ และทางจิตวิญญาณ  
ความสขุในชีวิตที่แทจ้รงิจะเกิดขึน้ไดเ้มื่อความมั่นคงทางจิตใจ ผสานกบัการไดร้บัสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพ
โดยเฉพาะ” ตามที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นในจดุมุ่งหมายดงักล่าว 

เพื่อใหบ้รรลพุนัธกิจนี ้ผูก้่อตัง้บรษิัทไดก้ าหนดแผน 250 ปีขึน้มา โดยแบ่งออกเป็น 10 ช่วงต่อเนื่องกนัทุก ๆ 
25 ปี  โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อสรา้ง “สวรรค”์ หรือก็คือ “สงัคมในอดุมคติ” นั่นเอง นอกจากนีเ้ขาไดก้ลา่วเพิ่มเติมอีก
ว่าแผน 250 ปีไม่ควรสิน้สดุลงหลงัจาก 250 ปีแรก แต่ควรขยายออกไปอีก 250 ปีขา้งหนา้ดว้ย เพื่อมุ่งสูอ่ดุมคติที่
สงูยิ่งขึน้ในรูปแบบที่เหมาะสมกบัอดุมคติในยคุสมยันัน้ ๆ  

แมว้่า “ปรชัญาการประปา” จะไดร้บัการหยิบยกมากลา่วอา้ง 90 ปีก่อน แต่แนวคิดในการมุ่งสูค่วามมั่งคั่ ง
ทัง้ทางวตัถุ และทางจิตวิญญาณนัน้ยงัคงสามารถน ามาใชก้บัยุคปัจจุบนัไดเ้ช่นกนั มิไดล้า้หลงัแต่อย่างใด  
อนัที่จรงิ ในหลากหลายสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พฒันาแลว้มกัเต็มดว้ยวตัถตุ่าง ๆ มากมาย แต่เมื่อ
พิจารณาถึงการท าลายสิ่งแวดลอ้ม และการสญูเสียทรพัยากรพลงังานที่หมดลงไปอย่างรวดเรว็ในแต่ละปีแลว้ ท า
ใหเ้กิดความวิตกกงัวลอย่างมากว่า ลกูหลานของเรา หรือแมก้ระทั่งผูค้นรุน่ถดั ๆ ไป จะยงัสามารถด ารงชีวิตอย่าง
มั่งคั่งอย่างที่เป็นอยู่ในทกุวนันีไ้ดห้รือไม่  

ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี ้ เราไดด้ าเนินธุรกิจโดยมุ่งเนน้ไปที่การแสวงหาความมั่งคั่งผ่านทางการสง่มอบ
สิ่งของต่าง ๆ  เป็นหลกั อย่างไรก็ตาม เราตอ้งตระหนกัว่านี่ยงัห่างไกลจาก “สงัคมในอดุมคติ” อยู่มาก ถึงกระนัน้ เรา
ก็ไม่สามารถยอ้นกลบับนเสน้ทางเดิมได ้ เราตอ้งจินตนาการภาพ “สงัคมในอดุมคติ” ที่ “วตัถุกบัจิตวิญญาณ
รวมกนัเป็นหนึ่งเดียว” กลา่วคือ มีความมั่งคั่งทัง้ทางวตัถุ และจิตวิญญาณขึน้มาอีกครัง้ จากปัจจุบนั ตลอดจน
ขบัเคลื่อนไปขา้งหนา้เพื่อสรา้งสงัคมดงักลา่วกลายเป็นจรงิ  



เพื่อให ้“สงัคมในอดุมคติ” กลายเป็นจรงิ เราจ าเป็นตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาทางสงัคมอย่างตรงไปตรงมา
เป็นครัง้คราว และอทุิศตนในการแกปั้ญหาดงักลา่ว ในจ านวนนีปั้ญหาสิ่งแวดลอ้มโลกเป็นสิ่งที่ควรไดร้บั
ความส าคญัสงูสดุในศตวรรษที่ 21  

กลุม่บรษิัทพานาโซนิคเป็นบรษิัทแรกของโลก ที่ออกกฎบตัรดา้นสิ่งแวดลอ้มของตนเองขึน้ในปี พ.ศ. 2534
และไดเ้ผชิญหนา้กบัปัญหานีม้าอย่างยาวนาน ทัง้นีเ้พื่อกา้วขึน้มาเป็นบรษิัทผูน้  าในการแกปั้ญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม
ในอนาคต เราจ าเป็นตอ้งด าเนินการเชิงรุกจากมมุมองที่หลากหลาย อาทิ การลดภาระดา้นสิ่งแวดลอ้มผ่านสินคา้
และการบริการ รวมถึงการลดปรมิาณพลงังานที่ใชใ้นกิจกรรมการผลิตของเรา 

 

3. วัตถุประสงคพ์ืน้ฐานในการบริหารงาน  

วตัถุประสงคท์างธุรกิจและพนัธกิจของกลุม่บรษิัทพานาโซนิคคือแนวคิด Meichi ในการก่อตัง้บรษิัท ซึ่ง
วตัถุประสงคพ์ืน้ฐานในการบรหิารงานที่ว่านีก้็คือ สิ่งที่รวบรวมแนวคิดดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนตรงประเด็นนั่นเอง 
วตัถุประสงคพ์ืน้ฐานในการบรหิารงานเป็นแนวทางส าหรบักิจกรรมการบรหิารจดัการทัง้หมดของเรา และเป็นหนึ่ง
ในพืน้ฐานในการก าหนดเสน้ทางของบริษัท  

จากการทีเ่ราตระหนักถึงภาระหน้าทีค่วามรับผิดชอบของเรา ในฐานะทีเ่ป็นนักอุตสาหกรรม เรา
จึงจะอุทิศตนให้กับความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาการของสังคมตลอดจนความเป็นอยู่ทีด่ีของ
ประชาชน โดยผ่านไปทางกิจกรรมด้านธุรกิจของเรา ซึ่งโดยวิธีการนี ้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนท่ัวโลกให้ดีขึน้  

กลา่วอีกนยัหนึ่ง หมายความว่า “ในฐานะนกัอตุสาหกรรม เราจะปฏิบติัพนัธกิจนีต่้อไปอย่างไม่หยดุยัง้
ดว้ยความตระหนกัรูว้่าเราตอ้งอทุิศตนเพื่อการพฒันาสงัคม”  

เรามุ่งมั่นที่จะน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่ดีที่สดุและบริการท่ีดีที่สดุใหก้บัสงัคม ตลอดจนวางแผนปรบัปรุงและ
ยกระดบัการด ารงชีวิตของผูค้น เพื่อสรา้งสงัคมเชิงวฒันธรรมที่ดียิ่งขึน้ในแต่ละประเทศทั่วโลก เราตอ้งพยายาม
อย่างหนกัทกุวนัเพื่อกา้วไปขา้งหนา้ดงัที่ตัง้เปา้ไว ้ 

 

4. ข้อพงึยึดถือและอนุสติ 7 ประการ  

“ขอ้พงึยดึถือ” และ “จิตวิญญาณอนัสมควรปฏิบติัตาม (อนสุติ 7 ประการ)” คือสิ่งที่แสดงถึงทศันคติในการ 
ปฏิบติังานแต่ละวนัของพวกเราในฐานะพนกังานของกลุม่บรษิัทพานาโซนิค 

⚫ ข้อพึงยึดถือ : ความก้าวหน้าและพัฒนาการจะเกิดขึน้ได้ก็จากความพยายามร่วมกัน และความ
ร่วมมือซึ่งกันและกันของพนักงานแต่ละคนในบริษัทเท่าน้ัน ด้วยจิตใจทีร่วมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เรา
ขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าทีข่องเราในบริษัทด้วยการอุทิศตน ด้วยความขยันขันแข็งและด้วยความ
ซื่อสัตย์  

 



ในการอทุิศตนใหก้บัการพฒันาสงัคมผ่านทางธุรกิจของเรา พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามรว่มมือและร่วม
แรงรว่มใจกนัท างานดว้ยความจรงิใจในทกุ ๆ วนั เมื่อแต่ละองคก์รตัง้เปา้หมายไวส้งู สมาชิกตอ้งเขา้ใจถึงสิ่งนัน้
อย่างถ่องแทจ้ากกน้บึง้ของหวัใจและท างานเป็นทีมบนพืน้ฐานของความไวว้างใจซึ่งกนัและกนัระหว่างสมาชิก
เท่านัน้ จึงจะสามารถบรรลเุปา้หมายขององคก์รและการพฒันาสงัคมไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

 
⚫ การมีส่วนช่วยเหลือสังคม :  เราจะปฏิบัติตนตามวัตถุประสงค์พืน้ฐานในการบริหารงานอุทิศ

ตนอย่างเต็มที่ในฐานะนักอุตสาหกรรมอย่างซื่อสัตย์ เพื่อความก้าวหน้าของชุมชน  

พนัธกิจของเราคือการมีสว่นรว่มในการพฒันาและสรา้งความเจรญิรุง่เรืองของประเทศต่าง ๆ ในโลก 
ตลอดจนการอยู่รว่มกบัสิ่งแวดลอ้มของโลกไดอ้ย่างกลมกลืนผ่านธุรกิจของเรา เพื่อสรา้ง “สงัคมในอดุมคติ” ให้
กลายเป็นจรงิ เราตอ้งตระหนกัถึงสิ่งนีอ้ยู่ตลอดเวลาและมุ่งมั่นปฏิบติัหน้าที่ในแต่ละวนัเพื่อใหไ้ดค้ณุภาพ ตน้ทนุ 
และการบริการท่ีไม่มีใครเทียบได ้ 

 
⚫  จิตใจทีซ่ื่อสัตย์และยุติธรรม :  เราจะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมทัง้ในด้านธุรกิจ 

และความประพฤติส่วนตัว แม้ว่าจะมีความรู้ความสามารถสูงเพียงใด หากปราศจากความซื่อสัตย์ และ
ความยุติธรรมแล้วจะไม่สามารถเป็นตัวอย่างทีด่ีได้  

แน่นอนว่าเราย่อมตอ้งปฏิบติัตามบรรทดัฐานและกฎเกณฑข์องสงัคม และด าเนินกิจกรรมของเราอย่าง
ถกูตอ้งและยติุธรรมโดยปราศจากความเห็นแก่ตวั สิ่งส  าคญัคือการประพฤติตนดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และเที่ยง
ธรรมอยู่เสมอ แมว้่าจะมีองคค์วามรูม้ากมาย และมีความสามารถดีเลิศเพียงใด แต่หากปราศจากแนวคิดที่ว่านีก้็
ถือว่าไม่มีคณุสมบติัที่จะเป็นสมาชิกคนหนึ่งกลุม่บริษัทพานาโซนิค 

 
⚫  การร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความสามัคคี :  ความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นหลักการหน่ึง

ของบริษัทของเราซึ่งได้แสดงไว้ แม้ว่าจะมีผู้มีความรู้ความสามารถสูงอยู่รวมกันมากเพียงใด ถ้าไม่มีจิต
วิญญาณนีแ้ล้ว จะเป็นการรวมตัวซึ่งไม่มีความหมายใด และไม่มีพลังใด  

เราสามารถสรา้งผลลพัธท์ี่ดียิ่งขึน้ไดโ้ดยการรว่มแรงรว่มใจของทกุคนและยกระดบัการท างานเป็นทีม สิ่ง
ส าคญัคือการใหค้วามรว่มมือซึ่งกนัและกนัโดยใชค้วามคิดเห็นที่หลากหลายและบุคลิกภาพที่หลากหลายใหเ้ป็น
ประโยชน ์หากไม่สามารถท าเช่นนัน้ได ้ต่อใหร้วบรวมบุคลากรที่มีความสามารถไวม้ากมายเพียงใดก็จะไม่สามารถ
แสดงพลงัในฐานะองคก์รได ้ 

 
⚫  การปฏิบัติหน้าทีด้่วยความพยายามเพื่อความก้าวหน้า : การท าหน้าทีข่องพวกเราให้ส าเร็จ

น้ันจะต้องพยายามฝ่าฟันอย่างสุดความสามารถ จึงจะได้มาซึ่งสันติภาพและความเจริญก้าวหน้าทีย่ั่งยืน 
ถ้าไม่มีจิตวิญญาณนีแ้ล้วจะไม่สามารถประสบชัยชนะ  



เพื่อใหพ้นัธกิจส าเรจ็ลลุว่ง เราตอ้งพยายามอย่างเต็มก าลงั เอาชนะความยากล าบาก และกา้วต่อไป
ขา้งหนา้อย่างไม่หยดุยัง้ ไม่ว่าจะเป็นการท างานประเภทใดก็ตอ้งเรียนรู ้ พิจารณาอย่างรอบคอบ และพยายาม
ปฏิบติัหนา้ที่อย่างสดุความสามารถดว้ยความกระตือรือรน้อยู่เสมอ เพื่อใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ และ
น ามาซึ่งความกา้วหนา้ในระดบัที่สงูขึน้ไป  

 
⚫   ความสุภาพ และความอ่อนน้อมถ่อมตน :  ถ้าไร้มารยาททีด่ีงาม และไร้จิตใจทีอ่่อนน้อมถ่อม

ตนต่อผู้อื่นแล้ว จะไม่มีระเบียบวินัยในสังคม การมีจิตใจทีด่ีงามโดยมีมารยาททีด่ี และมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน จะท าให้สังคมมีความน่าอภิรมย์ และปรับปรุงคุณภาพของชุมชนของเราให้ดีย่ิงขึน้ เราต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตน  

สิ่งส าคญัคือตอ้งเคารพผูอ่ื้นอยู่เสมอและปฏิบติัต่อทกุคนดว้ยความเคารพ แมแ้ต่ในการใชช้ีวิตประจ าวนั 
ตลอดจนละเวน้จากการท าพฤติกรรมเย่อหยิ่ง และเต็มใจที่จะพิจารณาตวัเองอย่างเขม้งวด 

 
⚫   การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ : สถานการณ์เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากไม่ปรับ

ความคิดพฤติกรรมและปรับตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติและผู้คนจ านวนมากในสังคม จะไม่ประสบ
ความส าเร็จในอันทีจ่ะน ามาซึ่งความก้าวหน้าและการพัฒนา  

เราตอ้งเขา้ใจ และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงหรือวิวฒันาการของสงัคมอย่างถกูต้อง ดงันัน้สิ่ง
ส  าคญัจึงมิใช่เพียงการมองดา้นใดดา้นหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึน้เท่านัน้ แต่ยงัตอ้งเขา้ใจถึงแนวโนม้ใหญ่กว่าที่แฝงอยู่
เบือ้งหลงั รวมถึงแก่นแทข้องสิ่งเหลา่นัน้  

เราตอ้งมองสถานการณต่์าง ๆ อย่างเป็นกลางตามที่ควรจะเป็น โดยปราศจากอคติและความรูส้กึส่วนตวั 
ตลอดจนเผชิญหนา้อย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี ้ เพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมที่กา้วหนา้ และพฒันาไปแบบวนัต่อ
วนั เราตอ้งไม่ละเลยแรงจงูใจอนัแรงกลา้ และความพยายามที่จะกา้วไปขา้งหนา้อย่างต่อเนื่องในทกุ ๆ วนัอีกดว้ย  

 

⚫  การรู้คุณ และการตอบแทนคุณ : การรู้คุณ และการตอบแทนคุณจะมอบความปิติยินดีและ
ก าลังใจให้แก่มนุษย์ ความรู้สึกนีจ้ะท าให้สามารถฝ่าฟันผ่านความยากล าบากได้ และเป็นแหล่งทีม่าของ
ความสุขทีแ่ท้จริง  

การท างาน และการใชช้ีวิตประจ าวนัของเราเกิดเป็นรูปเป็นรา่งขึน้ไดเ้พราะเพื่อนรว่มงาน ผูม้ีสว่นไดส้่วน
เสียหลายฝ่าย ครอบครวั และผูค้นในสงัคม ดงันัน้สิ่งส  าคญั คือเราตอ้งตอบแทนการช่วยเหลือ และการสนบัสนนุที่
ไดร้บัจากบุคคลเหล่านัน้ดว้ยความรูส้กึ “ขอบคณุ” อยู่เสมอ  

การมีสว่นสนบัสนนุใหส้งัคมพฒันากา้วหนา้ดว้ยความรูส้ึกขอบคณุซึ่งกนัและกนั ตลอดจนมีความ
ปรารถนาที่จะตอบแทนผูค้นมากมายที่เคยใหก้ารสนบัสนนุเรานัน้ จะท าใหเ้รามีความสขุอย่างไม่รูจ้บ อีกทัง้เป็น
บ่อเกิดของพลงั และความกลา้หาญในการเอาชนะความยากล าบากต่าง ๆ  

 



5. “นโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจ” ของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค 

 กลุม่บรษิัทพานาโซนิค ไดใ้หค้  าจ ากดัความส าหรบั “นโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจ” โดยเนน้ที่
วตัถุประสงคพ์ืน้ฐานในการบรหิารงาน ขอ้พงึยดึถือ และอนสุติ 7 ประการเป็นหลกั ซึ่งรวมไปถึงแนวคิดในการน าสิ่ง
เหลา่นีไ้ปปฏิบติัจรงิ นายอาราทาโร่ ทาคาฮาชิ อดีตประธานกรรมการที่คอยใหก้ารสนบัสนนุผูก้่อตัง้บรษิัทของเรา
ในฐานะมือขวามาตัง้แต่ยุคฟ้ืนฟชู่วงก่อนและหลงัสงคราม รวมถึงยคุพฒันา และขยายกิจการ ไดก้ลา่วถึงแนว
ปฏิบติัของนโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจไวด้งัต่อไปนี ้

ท่ามกลางการแข่งขนัทีด่เุดือด หากเราท างานออกมาไดอ้ย่างดเียีย่มโดยทีไ่ม่มีใครเทียบได ้ และสง่มอบ
ผลติภณัฑ์ หรือบริการทีผู่บ้ริโภคทกุคนชืน่ชอบ ย่อมไดร้บัผลตอบแทนอย่างแนน่อน หากไม่ไดร้บัผลตอบแทน 
แสดงว่าเราท างานนัน้ออกมาไม่ไดม้าตรฐานตามทีก่ล่าวไปขา้งตน้ ดงันัน้ตอ้งรือ้ขึน้มาสะสางใหม่ทัง้หมดเพือ่แกไ้ข
ปัญหาทีเ่กิดขึน้  

วตัถุประสงคข์องเรามิใช่การแสวงหาผลก าไร มิใช่การท าใหบ้ริษัทเติบโต แต่เป็นการท างานอย่างยอด
เยีย่ม เพือ่ใหผ้า่นการคดัเลอืกโดยผูบ้ริโภคทกุคนหลงัจากพจิารณาอย่างเขม้งวดแลว้ หากเราท างานโดยสามารถ
เตมิเตม็การด ารงชีวติของผูค้น ปรบัปรุง รวมถงึยกระดบัการด ารงชีวติ และไลฟ์สไตล ์ ได ้ ย่อมไดร้บัผลตอบแทน
อย่างแนน่อน  

หากคณุเชือ่ว่าการทีไ่ม่ไดร้บัผลตอบแทนดงักล่าวนัน้ เป็นผลมาจากความบกพร่องของพืน้ฐาน การปฏิรูป
ต่าง ๆ ย่อมเกิดขึน้จากตรงนัน้ การผลกัความรบัผิดชอบไปใหผู้อ้ืน่โดยกล่าวอา้งว่า “ทีเ่ป็นแบบนี ้เพราะธรรมเนียม
ปฏิบตัใินวงการอตุสาหกรรมทีไ่ม่ด”ี หรือ “ตลาดเกิดความสบัสนป่ันป่วนเนือ่งจากบริษัทคู่แข่งก าลงัทุ่มตลาด” 
เช่นนี ้ถอืว่าเป็นการบริการจดัการทีผ่ดิพลาด  

ดงัค ากลา่วเหลา่นี ้ เพื่อกา้วสูส่งัคมในอดุมคติและอทุิศตนใหก้บัการพฒันาสงัคม เราตอ้งท างานใหล้กูคา้
เลือกเราดว้ยคณุภาพ ตน้ทุน และการบรกิารที่ไม่มีใครเทียบได ้ตลอดจนปฏิรูปและปรบัปรุงอย่างไม่หยุดยัง้เพื่อให้
บรรลผุลดงักล่าว  

หากผลิตภณัฑข์ายไม่ได ้ ย่อมกลายเป็นว่าเราไม่ไดอ้ทุิศตนใหก้บัการพฒันาสงัคม ผ่านผลิตภณัฑข์องเรา 
อีกทัง้ไม่อาจกล่าวไดว้่า เราสามารถปฏิบติัหนา้ที่อนัแทจ้รงิในฐานะบรษิัทไดส้  าเรจ็ ในกรณีนี ้ หา้มใชแ้นวคิดที่ว่า
แค่ลดราคาขายใหถ้กูลงเพื่อใหข้ายไดก้็พอ  

สิ่งที่ส  าคญัเป็นอนัดบัแรกคือ ตอ้งพยายามปรบัตน้ทนุใหส้มเหตสุมผล ปรบัปรุงคณุภาพ และประสิทธิภาพ 
รวมทัง้การบรกิารใหเ้หนือชัน้ยิ่งขึน้ 

กลา่วคือ ตราบใดที่ท างานตามนโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจ เราจะไม่สามารถปลอ่ยปัญหาต่าง ๆ 
ใหค้า้งคาอยู่อย่างนัน้ได ้ ไม่ว่าจะเป็นการมีตน้ทนุสงู การที่คณุภาพ และประสิทธิภาพไม่ดีก็ตาม ดงันัน้เราตอ้ง
พยายามแกไ้ขสถานการณด์งักลา่วใหอ้ยู่ในสภาพที่สมเหตสุมผล และปรบัปรุงใหดี้ยิ่งขึน้  

แน่นอนว่า การท าตน้ทนุใหส้มเหตสุมผลตลอดจนการปรบัปรุงคณุภาพ และประสิทธิภาพใหดี้ยิ่งขึน้นัน้
ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากเรามุ่งมั่นที่จะยดึถือปฏิบติัตามนโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจอย่างจรงิจงั ความคิด



สรา้งสรรค ์ รวมทัง้การพลิกแพลงดดัแปลงย่อมเกิดขึน้จากจดุนัน้ และจะสามารถด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อ
ความกา้วหนา้ต่อไปไดอ้ย่างไม่รูจ้กัเหน็ดเหนื่อย  

นอกจากนี ้ ไม่ว่าธุรกิจจะขยายตวั และองคก์รเติบโตมากขึน้เพียงใด เราตอ้งตระหนกัว่าธุรกิจของเรามี
จดุเริ่มตน้ และลกัษณะพืน้ฐานเหมือนกบัรา้นคา้ที่ด  าเนินการโดยบคุคล ตราบใดที่ไม่มีลกูคา้ธุรกิจก็จะไม่เกิดขึน้  

บทบญัญัติต่อไปนีร้ะบไุวใ้น “กฎเกณฑภ์ายในขัน้พืน้ฐาน” ที่ประกาศใชเ้มื่อบรษิัท มตัสุชิตะ อิเล็กทรคิ ได้
เปลี่ยนโครงสรา้งไปเป็นบริษัทรว่มทนุในปี พ.ศ. 2478  

ถึงแม้ในอนาคต มัตสุชิตะ อิเล็กทริค จะย่ิงใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่เราจะต้องไม่ลืมยึดม่ันใน
ทัศนคติทีม่องว่า ตนเปรียบเสมือนผู้ค้าคนหน่ึง และตระหนักว่าตนคือพนักงานของบริษัท และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานทีต้่องด าเนินงานด้วยความซื่อตรงและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ  

ผูก้่อตัง้บรษิัทไดก้ลา่วถึง 3 ประเด็นต่อไปนีโ้ดยถือเป็นขอ้ก าหนดคณุสมบติัที่เป็นรูปธรรมส าหรบั “ผูค้า้”  

⚫ เขา้ใจความหมายของธุรกิจ  

⚫ สามารถอ่านใจลกูคา้ได ้ 

⚫ ถ่อมตนต่อหนา้ผูอ่ื้น  

เราตอ้งตระหนกัไดอ้ย่างถ่องแทว้่าเหตใุดธุรกิจพวกเราถึงด ารงอยู่ มีความไวต่อความรูส้กึนึกคิดของลกูคา้
ใหม้ากยิ่งขึน้ จงอ่อนนอ้มถ่อมตน และรูส้กึขอบคณุลกูคา้อยู่เสมอ เราทกุคนควรมีทศันคติเช่นนี  ้

 
6. การน านโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจไปใช้ปฏิบัติจริง  

นโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจ สามารถปลกูฝังใหก้บัทกุคนได ้   โดยการน าไปใชป้ฏิบติัจรงิ                    
นายอาราทาโร ่ทาคาฮาชิ อดีตประธานกรรมการ ไดก้ลา่วไวว้่า “นโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจ จะเป็นสิ่งที่ไม่
มีประโยชนอ์นัใดเลย  หากว่าคณุจะจดจ าไวใ้นหวัได ้ แต่ไม่มีการน าสิ่งเหลา่นัน้มาสรา้งเป็น “รากฐานท่ีไม่
สั่นคลอน” สิ่งส าคญัคือ การเริ่มน าไปใชป้ฏิบติัจรงิดว้ยตนเอง และจดจ าจนเป็นสว่นหนึ่งของรา่งกาย ซึ่งเขาเองก็ได้
น ามาประยุกตใ์ชก้บัการฟ้ืนฟู และพฒันาธุรกิจของกลุม่บรษิัทต่าง ๆ เช่นกนั 

 สว่นนีจ้ะอธิบายถึงสิ่งที่ควรท าความเขา้ใจในฐานะขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ส าหรบัการน านโยบายพืน้ฐานใน
การด าเนินธุรกิจไปใชป้ฏิบติัจรงิ  

(1) จินตนาการถึง “อนาคตที่ควรจะเป็น” และแสวงหาคณุค่าแทจ้รงิที่ลกูคา้จะไดร้บั  

จุดมุ่งหมายของเราคือการสรา้ง “สงัคมในอดุมคติ” ที่มั่งคั่งดว้ยวตัถุและจิตวิญญาณ ธุรกิจแต่ละอย่างก็
เช่นเดียวกนั เราตอ้งวาดภาพอนาคตในอดุมคติส าหรบัธุรกิจแต่ละอย่างออกมา ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้
บรรลจุดุมุ่งหมาย  

 



อนาคตในอุดมคติที่กล่าวถึงในที่นี ้ มิใช่การยึดตามตรรกะเดียวกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  และมิใช่การ
พิจารณาจากมุมมองของเราเองแต่เพียงผูเ้ดียว เราตอ้งจินตนาการรูปแบบในอนาคตที่ควรจะเป็น โดยค านึงถึง
มนษุยเ์ป็นหลกัว่า การใชช้ีวิตของผูค้น สงัคม และสิ่งแวดลอ้มโลกในอนาคตควรเป็นเช่นไร ควรท าใหอ้ยู่ในรูปแบบ
ไหน เพื่อใหแ้น่ใจไดว้่าลกูหลานของเราด ารงชีวิตไดอ้ย่างสมบูรณส์ุขกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัทัง้ทางวตัถุ และทาง
จิตวิญญาณ  

เมื่อคิดยอ้นกลบัจากจุดนัน้ เราควรพิจารณาใหร้อบคอบว่าธุรกิจของตนควรมีบทบาทอย่างไร  ธุรกิจของ
เราควรไดร้บัการปฏิรูป และขดัเกลาความสามารถในการแข่งขนัอย่างไร เพื่อใหม้ีบทบาทที่ไม่เป็นสองรองใคร และ
ควรใชม้าตรการแบบใดเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายนัน้ พรอ้มทัง้สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างจรงิจงั 

เพื่อสรา้งอนาคตในอุดมคติใหก้ลายเป็นจริง ผ่านผลิตภัณฑ ์และบริการจากธุรกิจของเราที่เป็นรูปธรรม 
เราจะตอ้งแสวงหาคุณค่าแทจ้ริงที่ลูกคา้จะไดร้บั ซึ่งมิไดห้มายถึงการแสวงหาประสิทธิภาพหรือคุณภาพที่มาก
จนเกินไป อีกทัง้มิใช่เพียงการท าตามสิ่งที่ลูกคา้รอ้งขอใหเ้ราท าเท่านัน้ แต่หมายถึงการใหค้วามใกลช้ิดกับลูกคา้
อย่างแทจ้ริง สามารถมองเห็นถึงแก่นของปัญหา และความยากล าบากของลกูคา้รวมถึงอนาคตของพวกเขา แลว้
ดงึสิ่งที่เป็นประโยชนส์  าหรบัลกูคา้อย่างแทจ้รงิออกมาใหเ้ห็นรูปธรรมได ้

ตอ้งฟังเสียงลกูคา้ปัจจบุนัของเราอย่างรอบคอบ และปรบัปรุงผลิตภณัฑข์องเราใหดี้ยิ่งขึน้จากมมุมองของ
พวกเขา ในทางกลบักนั “การใหค้วามใกลช้ิดกบัลกูคา้อย่างแทจ้ริง” นัน้ หมายถึงการพิจารณาไปจนถึงขัน้ที่ว่าเรา
จะปรบัปรุงการใชช้ีวิต และสงัคมในอนาคตเพื่อประโยชนข์องพวกเขาไดอ้ย่างไร ตลอดจนกลา้ที่จะเผชิญกบัความ
ทา้ทายเพื่อลกูคา้โดยตัง้เปา้ใหบ้รรลผุลตามที่ก าหนดไว ้  

ธุรกิจในกลุ่มบริษัทพานาโซนิคจ านวนมาก ไดร้บัการพัฒนาต่อยอดภายใตแ้นวคิดที่ว่านี ้อาทิ ธุรกิจ
มอเตอร ์ในช่วงปี 1930 ผูก้่อตัง้บรษิัทไดจ้ินตนาการถึงอนาคตว่าหลงัจากนีแ้ต่ละครวัเรือน จะใชม้อเตอรโ์ดยเฉลี่ย
จ านวน 10 ตวั และจากวิสยัทศันน์ีเ้ขาจึงเปิดตวัธุรกิจมอเตอรข์ึน้มา อีกทัง้ในขณะเดียวกนั เขาไดต้ัง้เปา้หมายไวว้่า
จะสง่มอบวิทยุใหก้บัหลายครวัเรือนในราคาเพียงครึง่เดียวจากราคาปกติ เพื่อให ้“ผูค้นเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารไดง้่าย
ยิ่งขึน้” และเขาก็ประสบความส าเรจ็ในการลดตน้ทนุใหเ้หลือเพียงครึง่เดียว  

หนทางสู่อนาคตที่ควรจะเป็นนัน้ยาวไกลและสูงชัน ในความเป็นจริงธุรกิจมอเตอรท์ี่เริ่มต้นจากศูนยน์ัน้
ยงัคงซบเซาในช่วงแรก แมแ้ต่ภายในบรษิัทเองก็มีการสง่เสียงแสดงความคิดเห็นว่า “ควรปิดโรงงาน”  

อย่างไรก็ตาม นายอาราทาโร่ ทาคาฮาชิ อดีตประธานกรรมการได้กล่าวกับพนักงานในหน่วยธุรกิจ
มอเตอรท์กุคนว่า ใหน้ านโยบายขัน้พืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจมาปฏิบติัจรงิ กลา่วอีกนยัหนึ่งคือ การสรา้งคณุภาพ 
ตน้ทุน และบริการที่ไม่มีใครเทียบได ้ซึ่งทุกคนในฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายขายต่างใหก้ารตอบรบัและ  
ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจมอเตอรเ์ฟ่ืองฟูเป็นอย่างมากจนผลิตไม่พอ เราต้องใช้เวลา
ประมาณ 20 ปีกว่าจะถึงจุดนัน้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาธุรกิจมอเตอรม์ีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาเครื่องใช้
ภายในบา้นที่เกิดขึน้ในภายหลงั 



เราตอ้งจินตนาการถึงอนาคตที่ควรจะเป็นส าหรบัธุรกิจแต่ละรายการของเราในลกัษณะเช่นนี ้ตลอดจน
แสวงหาคณุค่าแทจ้รงิที่ลกูคา้จะไดร้บั  

(2) แนวปฏิบติัส าหรบัแนวคิดเรื่อง “ความเป็นธรรมทางสงัคม” และ “การอยู่ร่วมกนัและการเจริญรุ่งเรือง
รว่มกนั”  

ตราบใดที่เราด าเนินธุรกิจโดยใช้ทรพัยากรการบริหารจัดการที่ไดร้ับมอบหมายจากสังคม เราตอ้งใช้
ทรพัยากรเหล่านีอ้ย่างเหมาะสมเพื่อสงัคม และเติมเต็มความรบัผิดชอบของเราต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียนัน้ดงักล่าว
อย่างเต็มที่เช่นกนั  

นอกเหนือจากการไม่ละเมิดกฎหมายและศีลธรรมทางสงัคมแลว้ เราตอ้งพิจารณาเสมอว่า “อะไรคือสิ่งที่
ถูกตอ้งส าหรบัสงัคม” แสวงหาความรูท้ี่ถูกตอ้ง และน าไปใชป้ฏิบติัจริง ผูก้่อตัง้บริษัทเนน้ย า้ถึงความส าคัญของ
การกระท าดงักลา่วดว้ยค าว่า “ความเป็นธรรมทางสงัคม” การดแูลสขุภาพกายและสขุภาพจิตของพนกังานถือเป็น
ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ การปฏิบติัตามแนวคิด “ความเป็นธรรมทางสงัคม” อย่างไม่รูจ้กัเหน็ดเหนื่อย จะมีส่วนช่วยใน
การพฒันาสงัคม อตุสาหกรรม และพนัธมิตรทางธุรกิจของเราอย่างแทจ้รงิ  

นอกจากนี ้ในส่วนที่เก่ียวกับบริษัทที่จัดหาวัสดุ บริษัทคู่ค้า บริษัทจัดหาแรงงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน
จ าหน่ายและผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้ ฯลฯ ซึ่งมีความเก่ียวขอ้งอย่างใกลช้ิดกับธุรกิจของเราโดยเฉพาะ เราตอ้งน า
แนวคิดที่ว่า มุ่งสูค่วามเจรญิพฒันาไปดว้ยกนั  

ในฐานะผูร้่วมอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นพัฒนาสงัคม จ าเป็นตอ้งมีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและมีความ
เขา้ใจซึ่งกนัและกันระหว่างผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเหล่านี ้นอกจากนีก้ารพฒันาร่วมกันในดา้นผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยี
และการปรบัปรุงการท างานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได ้ดว้ยการด าเนินการเช่นนี ้แต่ละฝ่ายจะร่วมมือซึ่งกันและ
กันในขณะที่ยังรกัษาไวซ้ึ่งความอิสระของตนเอง ส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นจุดแข็งในภาพรวม ซึ่งจะน าไปสู่การ
แสดงบทบาทต่อสงัคมมากยิ่งขึน้ นี่คือแนวคิดพืน้ฐานของ “การอยู่ร่วมกันและการเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” ในกลุ่ม
บรษิัทพานาโซนิค 

(3) ก าจดัความสญูเปลา่ การหยดุชะงกั และการท างานซ า้  

จากแนวคิดเรื่องผลก าไรของเราตามที่กล่าวไวใ้น “1. พันธกิจของบริษัท” เราตอ้งถือว่าการขาดทุนคือ 
“ความผิด” แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่สรา้งผลก าไรไดม้หาศาลเพียงใด หากธุรกิจดงักล่าวมีความสูญ
เปล่า และการหยุดชะงกัเกิดขึน้เป็นจ านวนมาก นั่นย่อมไม่ต่างอะไรกบัการพอใจในผลลพัธด์งักล่าวทัง้ที่ในความ
เป็นจริงเราสามารถสรา้งผลก าไรไดม้ากกว่านัน้ นี่ ก็ยังถือเป็น “ความผิด” เมื่อมองถึงการพลาดโอกาสในการหา
รายไดเ้พื่อคืนก าไรให้กับพนักงาน ผูถื้อหุน้ และสังคม ตลอดจนการอุทิศตนให้กับลูกค้าและสังคมในอนาคต
ไดม้ากยิ่งขึน้  

ย่อมเป็นเรื่องปกติที่การขาดทุนคือ ความผิด แต่ยิ่งไปกว่านัน้ การปลอ่ยใหม้ีความสญูเปลา่ การหยดุชะงกั 
และการท างานซ า้เกิดขึน้ในธุรกิจเองก็ถือเป็น “ความผิด” ดว้ยเช่นกนั เพราะไม่ว่างานของแต่ละคนจะเป็นงานที่
เล็กนอ้ยเพียงใด งานเหลา่นัน้ลว้นมีอยู่เพื่อผูค้นในสงัคม และเชื่อมโยงไปสูก่ารพฒันาสงัคมอยู่เสมอ  



เมื่อพิจารณาในลกัษณะเช่นนี ้อนัที่จริงแลว้เราไม่ควรปล่อยใหม้ีความสูญเปล่าแมแ้ต่จุดเดียวเกิดขึน้ใน
กิจกรรมทางธุรกิจของเรา ทุก ๆ วนั แต่ละคนตอ้งตระหนกัถึงความสญูเปล่าในทุกวินาที และด าเนินการปรบัปรุง
เพื่อก าจดัความสญูเปล่าเหล่านัน้ใหห้มดไป ดงันัน้เราควรเขา้ใจว่า แมแ้ต่การจดัการกบัสกรูหนึ่งตวั หรือกระดาษ
หนึ่งแผ่น งานเหลา่นัน้ก็ควรน าไปสูก่ารพฒันาสงัคม และควรทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อใหง้านออกมาดีที่สดุอยู่เสมอ  

แน่นอนว่าวิธีการท างานย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใด เราก็ตอ้งเพิ่มความ
รวดเรว็ในการท างานและธุรกิจ เสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของหนา้งาน และอทุิศตนเพื่อสงัคมดว้ยการ
ก าจดัความสญูเปลา่ การหยดุชะงกั และการท างานซ า้อย่างจรงิจรงั 

(4) รบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม  

สังคมเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน อีกทั้งความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงก็เพิ่มขึน้ทุกปี ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากบางสิ่งเสื่อมโทรมและล่มสลายไป ในทางตรงกันขา้มบางสิ่งย่อมเกิดขึน้ใหม่ได ้แต่
โดยรวมแลว้อาจกลา่วไดว้่าสงัคมมีการกา้วหนา้และพฒันาอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี ้ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ยงัมีปัญหาสงัคมเกิดขึน้มากมาย อนัเนื่องมาจากปฏิกิริยาตอบโตท้ี่มีต่อ
การพฒันา อาทิ ปัญหาสิ่งแวดลอ้มโลก อย่างไรก็ตาม หากเราเห็นตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาดงักล่าวในฐานะสิ่งที่
ควรไดร้บัการแก้ไข และมุ่งมั่นสู่การรบัมือที่ดียิ่งขึน้หรือการคน้หา้เสน้ทางใหม่ ๆ ในกรณีนีส้ามารถกล่าวไดว้่า
สงัคมของเรายงัคงพฒันาอย่างต่อเนื่องไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในทุก ๆ วนั ผูก้่อตัง้บริษัทของเรา
เชื่อว่าหลกัการ “Growth and Development (เติบโตและพฒันา)” นัน้ใชไ้ดก้บัทกุสรรพสิ่งในโลก  

เพื่อใหเ้กิด “สังคมในอุดมคติ” ที่มีความมั่งคั่งทั้งทางวัตถุและทางจิตวิญญาณ เราตอ้งจินตนาการถึง
อนาคตที่ควรจะเป็นในแต่ละธุรกิจของเรา คาดการณอ์นาคตของลกูคา้ ตลอดจนน าเสนอผลิตภณัฑ์ และบริการที่
เป็นประโยชนต่์อลกูคา้ของเราอย่างแทจ้รงิ ในขณะเดียวกนั เราตอ้งเผชิญหนา้กบัการเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็นไดท้ัง้
เป็นโอกาส และภยัคกุคามส าหรบัเรา  

ในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง และสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สิ่งส าคัญมิใช่การ
พิจารณาสิ่งที่ เกิดขึน้อย่างผิวเผิน แต่เป็นพิจารณาอย่าง เป็นกลางตามที่ควรจะเป็น และเผชิญหน้าอย่าง
ตรงไปตรงมา จบัใหไ้ดว้่าแนวโนม้ส าคญัที่อยู่เบือ้งหลงัคืออะไร นอกจากนีเ้พื่อรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลง บางครัง้
เราตอ้งพิจารณายกเลิกแมว้่าจะเคยเป็นวิธีที่ไดผ้ลในอดีตมาก่อนก็ตาม  

เราตอ้งมีความกลา้มากขึน้ในการละทิง้สิ่งที่ควรยกเลิก กา้วต่อไปขา้งหนา้ในแต่ละวนัดว้ยความรูส้กึใหม่ๆ 
และวิธีการใหม่ ๆ ใหอ้ยู่ในรูปแบบของ “start anew every day” หรือการเริ่มตน้สิ่งใหม่ ๆ ทกุวนั ทศันคติเช่นนี ้ จะ
ท าใหเ้ราตอ้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของสงัคม และทา้ทายกบัความเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ดว้ยความกระตือรือรน้
อยู่เสมอ 
 
 
 



7. ลูกค้าต้องมาก่อน  

ธุรกิจทัง้หมดของเราเกิดจากการที่ลกูคา้เลือกและซือ้ผลิตภณัฑ ์หรือบรกิารของเรา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์
ที่ขายขาด หรือบรกิารท่ีลกูคา้ตอ้งท าสญัญาเพื่อใหบ้ริการเป็นประจ า ทัง้หมดลว้นเกิดขึน้ในลกัษณะเดียวกนั  

ดงันัน้จึงเป็นเรื่องปกติของการท าธุรกิจที่จะตอ้งพิจารณาจากมมุมองของลกูคา้เสมอ ใหบ้ริการดว้ยความ
จรงิใจ และตอบสนองต่อลกูคา้ที่ส  าคญัดงักล่าวอย่างรวดเรว็และเหมาะสมเมื่อมีอะไรเกิดขึน้  

หากเราสามารถน าทศันคติดงักลา่วไปปฏิบติัจรงิไดเ้ป็นอย่างดีกว่าคนอ่ืน เราก็จะไดร้บัความไวว้างใจจาก
ลกูคา้และลกูคา้ก็ยงัคงเลือกใชเ้ราต่อไป นอกจากนี ้หากลกูคา้จ านวนมากพดูว่า “ดีใจที่เลือกพานาโซนิค” แสดง
ว่าธุรกิจของเราไดร้บัการยอมรบัใหเ้ติบโตและพฒันาต่อไปได ้ 

ผูก้่อตัง้บรษิัทไดฝ้ากค าพดูไวม้ากมายเก่ียวกบัทศันคติที่จ  าเป็นต่อการท าธุรกิจ ซึ่งแนวคิดที่ว่า “ลกูคา้ตอ้ง
มาก่อน” ถือเป็นหนึ่งในนัน้ โดยเขาไดก้ลา่วไวด้งัต่อไปนี ้ 

• การมอบความสขุแก่ลกูคา้คือคณุค่าในการด ารงอยู่ของธุรกิจ  

การจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์หก้ับลูกค้าไม่ไดห้มายถึงแค่การโนม้น้าวใจลูกคา้ใหย้อมรบัเก่ียวกับราคาของ
ผลิตภัณฑเ์ท่านัน้ แต่ยังรวมถึงการท าใหลู้กคา้รูส้ึกมีความสุขและสบายใจอีกดว้ย ความสุขที่ว่านีม้ีค่ามหาศาล 
ดงันัน้เราตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบเก่ียวกบัวิธีสื่อสาร และการใหบ้รกิาร การท างานในลกัษณะเช่นนีจ้ะท าใหเ้รารบั
ความสขุนอกเหนือจากผลก าไร  

• เราตอ้งเป็นหวัหนา้เสมียนของลกูคา้  

ในการท าธุรกิจ สิ่งส าคัญคือ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เราต้องจัดการอย่างละเอียดถ่ีถ้วน และขาย
ผลิตภณัฑน์ัน้ดว้ยความมั่นใจ อย่างไรก็ตามสิ่งส าคญัอีกอย่างหนึ่งที่ควรใส่ใจในช่วงเวลานัน้คือ การสวมบทบาท
เป็นผูซ้ือ้ และตรวจสอบอย่างละเอียดถ่ีถว้นราวกบัว่าเราเป็นหวัหนา้เสมียนของลกูคา้ หากเราคิดว่าเราเป็นหวัหนา้
เสมียนของลูกคา้ เราจะตอ้งตรวจสอบผลิตภัณฑโ์ดยรูว้่าลูกคา้ตอ้งการอะไร  ตอ้งการผลิตภัณฑร์ะดับใด และ
ตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด ช่วยใหพ้ิจารณาถึงผลประโยชนต่์อลกูคา้ไดง้่ายขึน้ 

*หวัหนา้เสมียน: ผูท้ี่ท าหนา้ที่ดูแลรา้นทัง้หมด เช่น การขายและการบญัชี ฯลฯ จากคนงาน (พนกังาน) 
ทัง้หมดในรา้น  

• การเติบโตเกิดจากหวัใจที่ใหค้วามส าคญักบัลกูคา้  

ความสุขที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ลูกค้าซือ้ผลิตภัณฑ์ก็คือ ความสุขเมื่อได้รับค าชมจากลูกค้าเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑท์ี่ท าขึน้มาดว้ยความตัง้ใจนั่นเอง ไม่ว่าบริษัทจะใหญ่โตแค่ไหน สิ่งส าคญัคือพนกังานทุกคนตอ้งรบัฟัง
ความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตน การท าเช่นนีจ้ะท าใหเ้ราไดร้บัการสนบัสนุนค า้จุนจากลูกคา้
มากยิ่งขึน้ เมื่อการสนบัสนนุค า้จนุแพรก่ระจายจากลกูคา้สูล่กูคา้ บรษิัทของเราก็จะเติบโต  

 



• บรษิัทที่ไม่ดแูลลกูคา้จะลม่สลาย  

สมมติว่ามีรา้นอดุง้สองรา้นที่ขายในราคาเท่ากนั ร้านหนึ่งใจดีและเอาใจใสล่กูคา้ ส่วนอีกรา้นหนึ่งไม่ดแูล
ลูกคา้เลย หากถามว่ารา้นไหนจะเรียกลูกคา้ไดม้ากกว่าย่อมตอ้งเป็นรา้นที่เอาใจใส่ลกูคา้ ไม่ว่าบริษัท มัตสุชิตะ 
อิเล็คทริค จะใหญ่โตเพียงใด ตวัตนที่แทจ้ริงดงักล่าว ตอ้งไม่เปลี่ยนไปจากทศันคติของรา้นอุดง้ที่ใหค้วามส าคัญ
กบัลกูคา้ หากทุกคนประมาทโดยใส่ใจแค่เรื่องจ านวนลูกคา้หรือยอดขาย และไม่ดแูลลกูคา้ บริษัทย่อมล่มสลาย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ 

ไม่ว่าบริษัทจะเติบโต และมีผังองคก์รที่ซับซอ้นมากเพียงใด เราทุกคนตอ้งท างานในแต่ละวันดว้ยการ
เตรียมพรอ้มที่จะดแูลลกูคา้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้หากธุรกิจแต่ละอย่างของเราไม่เติบโต เราตอ้งไตร่ตรองดวู่าเรา
ไม่สามารถด าเนินธุรกิจภายใตแ้นวคิดที่ว่า ลกูคา้ตอ้งมาก่อน ไดอ้ย่างแทจ้ริง หรือมีขอ้บกพร่องบางอย่างที่ท าให้
เราไม่ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้อย่างเต็มที่ ในกรณีนีเ้ราตอ้งตรวจสอบสาเหตแุละด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 
 
8. การบริหารรับผิดชอบแบบเอกเทศ  

ในกลุ่มบริษัทพานาโซนิค การบริหารจดัการมิไดเ้ป็นเพียงความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารเท่านัน้ พนกังาน
ทุกคนตอ้งท างานโดยมองว่าตนเองเป็นผูร้บัผิดชอบ และเป็นผูบ้ริหารงานของตนเอง ตลอดจนรบัผิดชอบและ
บรหิารจดัการอย่างเป็นเอกเทศ ในขณะที่ยงัคงตอ้งปฏิบติัตามนโยบายของบริษัทไปดว้ย นี่เป็นแนวคิดพืน้ฐานของ
การบรหิารรบัผิดชอบแบบเอกเทศ  

ในทุกองคก์ร นอกจากปฏิบติัตามปรชัญาและนโยบายของผงัองคก์รระดบัสงูแลว้ ทุกคนตอ้งท างานโดย
ตระหนกัว่านี่เป็นธุรกิจของตนเองและด าเนินการปรบัปรุงใหดี้ยิ่งขึน้ดว้ยตนเองอยู่เสมอ การบรหิารรบัผิดชอบแบบ
เอกเทศเป็นหนึ่งในรากฐานของการบริหารจดัการภายในกลุ่มบริษัทพานาโซนิค และเป็นวฒันธรรมองคก์รในการ
พฒันาทรพัยากรบคุคลของเราอีกดว้ย  

ผูก้่อตัง้บริษัทไดก้ล่าวถึงกุญแจส าคัญในการบริหารรบัผิดชอบแบบเอกเทศส าหรบัธุรกิจไวว้่า “ประการ
แรก ตวัผูบ้รหิารเองควรตระหนกัในหนา้ที่ และปรชัญาการบรหิารจดัการอย่างแน่วแน่ เพื่อถ่ายทอดและปลกูฝังสิ่ง
เหลา่นัน้ใหก้บัพนกังาน” รวมถึง “อย่าลงัเลที่จะมอบหมายงานใหล้กูนอ้ง ควรปลอ่ยใหพ้วกเขาท างานภายใตค้วาม
รบัผิดชอบและอ านาจหนา้ที่ของตนเอง”  

เมื่อมนุษยเ์ล็งเห็นถึงสิ่งที่ตนเองควรท า ตระหนักถึงความส าคัญของการท าใหส้  าเร็จลุล่วง และรูส้ึกถึง
แรงจูงใจอนัแรงกลา้ พวกเขาจะดึงสติปัญญาของตนออกมา ตลอดจนพลิกแพลงวิธีการต่าง ๆ เพื่อสรา้งพลงัอัน
ยิ่งใหญ่ ดงันัน้หวัหนา้ตอ้งพยายามสรา้งแรงจูงใจดงักล่าวเมื่อมอบหมายงานใหก้บัลกูนอ้ง การท าเช่นนีจ้ะท าให้
แต่ละคนรูส้ึกถึงความคุม้ค่าในการท างาน ตลอดจนก่อใหเ้กิดความปีติยินดีและความสขุผ่านการท างาน แนวคิด
ที่ว่านีถื้อเป็นรากฐานของการบรหิารรบัผิดชอบแบบเอกเทศ  



ผูก้่อตัง้บริษัทใชถ้อ้ยค าว่า “Employee Entrepreneurship (การเป็นผูป้ระกอบการโดยตัวพนักงานเอง)” 
เพื่ออธิบายวิธีเผชิญหนา้กบัการท างานของพนกังานแต่ละคน เขาเรียกรอ้งใหพ้นกังานท างาน พิจารณาสิ่งต่าง ๆ 
และตดัสินใจดว้ยความมุ่งมั่นที่ว่า “เราต่างเป็นตวัละครหลกัหรือเป็นผูบ้รหิารองคก์รอิสระแห่งหนึ่ง”  

เมื่อใชแ้นวคิด “Employee Entrepreneurship (การเป็นผูป้ระกอบการโดยตวัพนักงานเอง)” พนัธกิจของ
แต่ละคนที่ปฏิบัติหนา้ที่ย่อมเป็นการน าความสามารถทัง้หมดของตนมาใชก้ับการสรา้งวิธีการ  และขัน้ตอนที่ดี
กว่าเดิม ตลอดจนวิธีการและขัน้ตอนเหล่านัน้ไปปฏิบติัดว้ยความกลา้หาญเพื่อใหบ้รรลผุลส าเร็จมากยิ่งขึน้ การ
รูส้กึถึงความรบัผิดชอบเช่นนีคื้อสิ่งส าคญัที่ขาดไม่ได ้ 

เก่ียวกบัความรูส้กึรบัผิดชอบที่ว่านี ้คณุโมรมิาสะ โอกาวะ ผูร้บัผิดชอบธุรกิจเตาอบไมโครเวฟมาตัง้แต่ช่วง
ก่อตัง้หน่วยธุรกิจ รวมทัง้ท าใหธุ้รกิจดงักลา่วเติบโตเป็นธุรกิจระดบัโลก และกา้วขึน้มาด ารงต าแหน่งประธานบริษัท 
Matsushita Housing Equipment ในภายหลงั เขาเป็นผูน้ิยามค าว่า “ความรูส้ึกรบัผิดชอบแบบเอกเทศ” ขึน้มา 
เราทุกคนตอ้งมีความรูส้ึกรบัผิดชอบแบบเอกเทศ และด าเนินการตามแนวคิดเรื่อง Employee Entrepreneurship 
(การเป็นผูป้ระกอบการโดยตวัพนกังานเอง)  

นอกจากนี ้เมื่อผูก้่อตัง้บรษิัทถ่ายทอดแนวคิดเรื่อง Employee Entrepreneurship (การเป็นผูป้ระกอบการ
โดยตวัพนกังานเอง) แก่พนกังานรุ่นเยาว ์เขาไดเ้ปรียบเทียบว่าองคก์รธุรกิจอิสระก็เหมือนกบั “รา้นโยะนาคิอดุง้*” 
เจา้ของรา้นตัง้ใจขายอดุง้ดว้ยตนเอง มีการสอบถามลกูคา้ว่า “วนันีร้สชาติเป็นอย่างไร” และปรบัปรุงรา้นใหดี้ยิ่งขึน้
ตามค าติชมของลกูคา้ เขาขอใหพ้นกังานมีความพยายาม และความกระตือรือรน้เช่นเดียวกบัเจา้ของรา้นอดุง้  

แมว้่าคุณจะเป็นสมาชิกขององคก์รขนาดใหญ่ก็ตาม การท างานตามที่ไดร้บัมอบหมาย หรือปฏิบติัตาม
ระบบและขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ สิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้คือ  เราทุกคนต้องคิด และ
ด าเนินการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อยกระดบัใหดี้ยิ่งขึน้  

ในสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และพฒันาอยู่ตลอดเวลา ลกูคา้จะไม่เลือกเราอีกต่อไป หากเราท างานตาม
วิธีคิดและมมุมองของเราเพียงอย่างเดียว เราตอ้งตัง้เป้าหมายใหส้งูขึน้เสมอ ภายใตค้วามคิดที่ว่า “สิ่งที่ดีที่สดุใน
วนันีย้่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สดุอีกต่อไปเมื่อวนัพรุง่นีม้าถึง พรุง่นีจ้ะตอ้งสรา้งสิ่งที่ดีที่สดุของวนัพรุง่นีข้ึน้มาใหม่” 

* รา้นอดุง้รถเข็นทีเ่ปิดใหบ้ริการช่วงกลางคืน เสียงขลุ่ยทีเ่จา้ของรา้นใชเ้ป่าเรียกลูกคา้เรียกว่า “โยะนาคิ" 
หรือเสยีงรอ้งตอนกลางคนืนั่นเอง  

“ระบบหน่วยธุรกิจ” ที่น ามาใชใ้นปี พ.ศ. 2476 คือการน าแนวคิดการบริหารรบัผิดชอบแบบเอกเทศมาท า
ใหเ้ป็นรูปเป็นรา่ง ระบบหน่วยธุรกิจเป็นระบบองคก์รที่สรา้งผลก าไรอย่างอิสระ โดยมีการแบ่งบริษัทออกเป็นหน่วย
ธุรกิจตามผลิตภณัฑแ์ละรบัผิดชอบทกุอย่างแบบเบ็ดเสรจ็ตัง้แต่การพฒันาไปจนถึงการผลิต การจ าหน่าย และการ
จัดการรายรบัรายจ่าย หน่วยธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีการบริหารรบัผิดชอบแบบเอกเทศ สิ่งนีเ้องที่น าไปสู่การพัฒนา
ผูจ้ดัการและพนกังานของหน่วยธุรกิจนัน้ ๆ และดว้ยวิธีการนีเ้อง กลุม่บรษิัทพานาโซนิคในปัจจบุนัจึงถือก าเนิดขึน้  

เพื่อใหไ้ดค้ณุภาพ ตน้ทนุ และบรกิารที่ไม่เป็นสองรองใคร ตลอดจนผ่านการคัดเลือกโดยลกูคา้ของเรา สิ่ง
ส าคญัคือ การใหท้กุคนมีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการดว้ยภมูิปัญญาร่วมที่แทจ้รงิในทุกแผนกของกลุม่บริษัท 



 
9. ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านภูมิปัญญาร่วม  

เพื่อใหม้ั่นใจว่า “การบรหิารรบัผิดชอบแบบเอกเทศ” ไดร้บัการปฏิบติัอย่างทั่วถึง กลุม่บรษิัทพานาโซนิคได้
เนน้ย า้ความส าคญัของการลงมือท าตามแนวคิดเรื่อง Employee Entrepreneurship (การเป็นผูป้ระกอบการโดย
ตวัพนกังานเอง) ซึ่งพนกังานแต่ละคนจะตอ้งท างานโดยตระหนกัว่าตนเองเป็นผูร้บัผิดชอบ  หรือผูบ้ริหารงานของ
ตนเอง ควบคู่ไปกบัการบริหารจัดการโดยรวบรวมความรูจ้ากทุกปัจเจกบุคคลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ การน าภมูิปัญญารว่ม หรือความรูส้าธารณะมาใชใ้นการบริหารจดัการนั่นเอง ผูก้่อตัง้บรษิัทยงัทิง้ค าพูดไว้
อีกดว้ยว่า “การบรหิารจดัการท่ียอดเยี่ยมที่สดุ คือการบรกิารจดัการโดยใชภ้มูิปัญญาร่วม”  

การท างานดว้ย “ความรูส้ึกรบัผิดชอบแบบเอกเทศ” เป็นสิ่งที่ขาดไม่ไดใ้นการปฏิบัติตามแนวคิดเรื่อง 
Employee Entrepreneurship (การเป็นผูป้ระกอบการโดยตวัพนกังานเอง) ทกุคนตอ้งมุ่งมั่นสู่การท างานที่ไม่เป็น
สองรองใคร และขัดเกลาตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคนคนหนึ่งจะมีความสามารถมาก
เพียงใด สติปัญญาของคนคนเดียวย่อมมีขีดจ ากัด การบริหารจัดการ  และการท างานแบบยึดมั่นในตนเองว่ามี
เพียงตนเองเท่านัน้ที่คิดถูกอาจใชไ้ดใ้นชั่วขณะหนึ่ง แต่สดุทา้ยแลว้การยึดมั่นในตวัเองจะสง่ผลลบ และไม่สามารถ
คงอยู่ไดต้ลอดไป 

ในทางกลบักนั การรวบรวมภูมิปัญญามากมายเพื่อใหส้ามารถตัดสินใจอย่างแม่นย าและรวดเร็วจะช่วย
ใหเ้ราอทุิศตนแก่สงัคมไดเ้รว็กว่าคนอื่น ๆ  

เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาร่วมหรือความรูส้าธารณะ สิ่งส าคญัประการแรกคือ  ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งร่วมมือกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการน าจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์เพื่อใหทุ้กคนไดแ้สดงความสามารถสูงสุด
ออกมา ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเชื่อมั่นในผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มอบหมายความรบัผิดชอบและอ านาจหนา้ที่แก่พวกเขาให้
มากที่สดุ ตลอดแจง้ความตอ้งการของตนอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ ส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชาแต่ละคนไดแ้สดง
ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคอ์ย่างกระตือรือรน้ในหนา้งานของตนเอง นี่คือสิ่งผูบ้งัคบับญัชาพงึตระหนกัถึง  

ผูบ้งัคบับญัชาควรฟังค าแนะน า และขอ้เสนอของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างจรงิจงั และพยายามน าค าแนะน า
เหลา่นัน้มาใชใ้หม้ากที่สดุ หากไม่สามารถรบัขอ้เสนอแนะดงักลา่วได ้ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งอธิบายเหตผุลใหค้รบถว้น 
เพื่อไม่ใหผู้ใ้ตบ้ังคับบัญชาสูญเสียแรงจูงใจ  และความเป็นอิสระในการท างาน อีกทั้งสามารถท างานได้อย่าง
กระตือรือรน้มากขึน้  

เพื่อเป็นการปลูกฝังนโยบายของบริษัทหรือองค์กร จ าเป็นต้องมี “การสื่อส ารจากบนลงล่าง” โดย
ผูบ้งัคับบญัชาจะสื่อสารเนือ้หาเหล่านั้นกับผูใ้ตบ้งัคับบญัชาของตน อย่างไรก็ตาม หากผูบ้งัคับบญัชาเพียงแต่
สั่งงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีหนา้ที่เพียงปฏิบติัตามเท่านัน้ องคก์รก็จะไม่พฒันา นอกจากนีเ้พื่อใหทุ้กคนมีส่วน
รว่มในการบรหิารจดัการผ่านภูมิปัญญาร่วม สิ่งส าคญัที่ขาดไม่ไดคื้อวฒันธรรมองคก์รในรูปแบบของ “การสื่อสาร
จากลา่งขึน้บน” กลา่วคือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถสื่อสารทกุสิ่งที่พวกเขาควรพดูกบัผูบ้งัคบับญัชาไดน้ั่นเอง 



แมแ้ต่พนกังานใหม่ที่เพิ่งเขา้มาท างาน ทกุคนควรถือแนวคิดเรื่อง Employee Entrepreneurship (การเป็น
ผู้ประกอบการโดยตัวพนักงานเอง) ที่ ว่าเราเป็นตัวละครหลักหรือผู้บริหารขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ ง 
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเองก็ตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านการตัดสินใจของตนเอง เช่น การเสนอแนะสิ่งที่
จ  าเป็นตอ้งปรบัปรุง ฯลฯ  

นอกจากนี ้การรวบรวมความคิดเห็นและการตระหนกัรูท้ี่หลากหลายก็เป็นสิ่งที่ส  าคญัเช่นกนั ทัง้นีส้  าหรบั
พวกเราที่ตอ้งเผชิญหนา้กับลกูคา้ในตลาดทั่วโลก เพื่อใหเ้รายังคงไดร้บัเลือกจากลกูคา้ต่อไปในสงัคมที่กา้วหนา้
และพฒันาไปอย่างรวดเร็ว เราตอ้งเขา้หาการท างานดว้ยมมุมอง  และแนวคิดที่หลากหลาย บุคลิกที่หลากหลาย
ก่อใหเ้กิดความคิดเห็น และการตระหนกัรูท้ี่หลากหลาย ดงันัน้เราตอ้งยอมรบั และเคารพในความเป็นปัจเจกของ
แต่ละบคุคล  

การน าบุคลิกภาพที่หลากหลายมาใชใ้หเ้กิดประโยชนน์ัน้ ช่วยใหเ้ราสามารถรวบรวมภูมิปัญญาไดแ้ละ
องคก์รเองก็สามารถพฒันาต่อไปได ้กล่าวคือ ความหลากหลายน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัที่เพิ่มมากขึน้ 
นอกจากนี ้เพื่อใหไ้ดป้ระโยชนส์ูงสุดจากความหลากหลาย ผูบ้งัคับบญัชาตอ้งก าจัดสิ่งกีดขวางที่แตกต่างกันไป
ตามบคุลิกของเฉพาะตวัของแต่ละคน และสนบัสนนุใหพ้วกเขาไดร้บัโอกาสในการทา้ทายตนเอง  

ทัง้นีเ้พื่อเผยแพร่ “การสื่อสารจากล่างขึน้บน” ไปในวงกวา้ง และใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายได้
อย่างเต็มที่ในองคก์ร ทุกคนในองคก์รตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานที่สามารถแสดงความรูส้ึกอนัแทจ้ริง
ของตนเองได ้ว่า “เราสามารถพูดในสิ่งที่จ  าเป็นตอ้งพูดไดเ้สมอในองคก์ร” แนวทางการสื่อสารจากล่า งขึน้บนจะ
ช่วยใหเ้กิดการแบ่งปันประเด็นปัญหาระหว่างกันโดยไม่ค านึงถึงต าแหน่ง มีการอภิปรายอย่างเปิดกวา้งเก่ียวกบั
รูปแบบองคก์รที่ควรจะเป็น รวมถึงนโยบายและขัน้ตอนที่ควรด าเนินการ ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่าง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ถูกตอ้งอยู่เสมอ ไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง และนโยบายขององคก์รอย่างสุ่มสี่สุม่หา้ นี่คือแก่น
ของการรวบรวมภมูิปัญญารว่ม 

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ในการรวบรวมภมูิปัญหารว่มคือ ทัง้ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งเผชิญหนา้
กบัสถานการณอ์ย่างเป็นกลางตามที่ควรจะเป็นโดยปราศจากอคติและความรูส้ึกสว่นตวั กล่าวอีกนยัหนึ่งคือ การ
ท างานดว้ย “หวัใจที่ซื่อตรง” ถือเป็นสิ่งที่ส  าคญั  

เพื่อใหไ้ดค้ณุภาพ ตน้ทนุ และบรกิารที่ไม่เป็นสองรองใคร ตลอดจนผ่านการคัดเลือกโดยลกูคา้ของเรา สิ่ง
ส าคญัคือ การใหท้กุคนมีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการดว้ยภมูิปัญญาร่วมที่แทจ้รงิในทุกแผนกของกลุม่บริษัท  
 
10. พัฒนาคนและใช้ศักยภาพของคนให้เกิดประโยชนส์ูงสุด  

(1) แนวคิดในการใหค้วามส าคญักบัผูค้นของกลุม่บรษิัทพานาโซนิค  

ความสามารถโดยรวมขององค์กรคือ  การรวบรวมความสามารถของแต่ละคน ดังนั้นเพื่อยกระดับ
ความสามารถโดยรวมขององค์กร ทุกคนต้องค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ เราควรท าในการท างานของตนเอง ใช้
ความสามารถดงักลา่วอย่างเต็มที่ และด าเนินการปรบัปรุงใหดี้ขึน้อยู่เสมอ  



เมื่อเปา้หมายของพนกังานแต่ละคนและทิศทางที่บริษัทตัง้เป้าไว ้มีความสอดคลอ้งกนั หรือกลา่วใหล้ึกลง
ไปกว่านัน้ก็คือ หากเป้าหมายของบริษัทเป็นส่วนต่อขยายของเป้าหมายส่วนบุคคล เราจะสามารถรวบรวมความ
พยายามของแต่ละคนใหเ้ป็นหนึ่งเดียวได ้และสามารถท างานไดอ้ย่างดีเยี่ยมไม่เป็นสองรองใครในฐานะองคก์รจน
ท าใหล้กูคา้เลือกเรา  

เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่กล่าวไปข้างต้น ผู้บังคับบัญชาควรเข้าใจเก่ียวกับบุคลิก  และคุณสมบัติของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนอย่างถ่องแท ้เปิดโอกาสใหแ้ต่ละคนไดแ้สดงจุดที่ยอดเยี่ยมของตนเอง และท าใหแ้น่ใจ
ว่าพวกเขาสามารถใชศ้ักยภาพของตนเองดว้ยความรูส้ึกว่าคุม้ค่าที่จะท าได ้ในขณะเดียวกันผูใ้ตบ้งัคับบญัชาก็
ตอ้งเชื่อมั่นในศกัยภาพของตนเองและขดัเกลาตวัเองอยู่เสมอดว้ยเช่นกนั  

กล่าวคือ พนกังานแต่ละคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบต่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค กลุ่มพานาโซนิค
จะสามารถอุทิศตนใหก้ับสงัคมต่อไปในอนาคตต่อไปไดห้รือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน
แต่ละคนที่ท างาน 

จากภูมิหลงันี ้รากฐานส าคญัในการบริหารจดัการของเราคือ  การพฒันาและน า “ทรพัยากรบุคคล” อนัมี
ค่าที่สงัคมมอบใหก้บัเรามาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ดงัที่ผูก้่อตัง้บริษัทไดก้ล่าวไวว้่า “A company is its people 
(ธุรกิจคือบุคคล)”  

“A company is its people (ธุรกิจคือบุคคล)” ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการประเภทใดก็ตาม การ
หาคนที่เหมาะสมคือก้าวแรกสู่การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีประวัติและต านานที่ย่ิงใหญ่เพียงใด 
หากไม่สามารถหาคนมาสืบทอดต านานดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง บริษัทก็จะค่อย ๆ เส่ือมถอยในที่สุด 
แน่นอนว่าองค์กรและวิธีบริหารจัดการมีความส าคัญมาก แต่ผู้ที่น าองค์กรหรือวิธีการมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ก็คือคนน่ันเอง  ดังน้ัน ในการบริหารจัดการธุรกิจ ก่อนอื่นเราต้องจัดหาคนและพัฒนาคน
ให้มีศักยภาพ  

 
(2) เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง  

ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค เราตอ้งตัดสินคุณค่าที่ถูกตอ้งดว้ย “หัวใจที่ซื่อตรง” 
ตามนโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจอยู่เสมอ ยกระดบัความสามารถของเราดว้ยการปฏิบติัตามนโยบายอย่าง
เขม้งวดในทกุ ๆ วนั และพิจารณาทบทวนประสบการณด์งักลา่วดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “จิตวิญญาณอันสมควรปฏิบัติตาม (อนุสติ 7 ประการ)” นี่เป็นแนวทางส าหรบัการ
พฒันาตนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุม่บรษิัทพานาโซนิค ในขณะเดียวกนัก็เป็นแนวทางเพื่อการด ารงชีวิตที่
ดียิ่งขึน้ในฐานะนกัธุรกิจที่ตัง้ใจจะอทุิศตนใหก้บัสงัคมอีกดว้ย นายอาราทาโร ่ทาคาฮาชิ อดีตประธานกรรมการได้
กลา่วถึงความส าคญัของการน าแนวคิดดงักลา่วไปปฏิบติัจรงิไวด้งันี ้ 

“อนุสติ 7 ประการ” คือจิตวิญญาณอันเป็นรากฐานของนโยบายพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจ 
ตัวอย่างเช่น เนื้อหาของ “การมีส่วนช่วยเหลือสังคม” คือ แนวปฏิบัติของ “วัตถุประสงค์พืน้ฐานในการ
บริหารงาน” การน าส่ิงเหล่านี้มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หมายถึงการท างานที่ไม่เป็นสองรองใครใน



ด้านคุณภาพ ต้นทุน และบริการ ท าให้ลูกค้าเลือกเรา หากมีความเข้าใจไปในทิศทางนี้ เราก็ต้อง
พิจารณาทบทวนอยู่เสมอว่า “ผลิตภัณฑ์ที่เราท าขึ ้นมาสามารถมีส่วนช่วยเหลือสังคมได้จริงหรือไม่ 
วิธีการผลิตในปัจจุบันของเราเหมาะสมหรือไม่” หากทบทวนและพิจารณาเช่นนี้เป็นประจ าทุกวัน
ตลอดจนส่ังสมส่ิงเหล่านี้ไปอย่างต่อเน่ืองก็จะก่อให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ นโยบายพืน้ฐานก็จะ
สะท้อนให้เห็นในการท างานได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างคนโดยไม่มีนโยบาย
พืน้ฐาน 

บริษัทมีหนา้ที่พฒันาบุคลากรอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในทางตรงกนัขา้ม เราทุกคนตอ้งมี
ความทะเยอทะยาน ตั้งเป้าหมายว่าตัวเราควรเป็นแบบไหน สิ่งที่เราตอ้งการเป็นคืออะไร และพยายามอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายดงักลา่วดว้ยเช่นกนั  

 
(3) แนวคิดในการพฒันาบคุลากร  

ผูก้่อตัง้บริษัทไดอ้ธิบายถึงบทบาทของการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มบริษัทพานาโซนิคไวด้ว้ยถ้อยค าที่ว่า 
“ก่อนสรา้งผลิตภณัฑต์อ้งสรา้งคนก่อน” เขาคิดว่าการจะสรา้งผลิตภณัฑท์ี่ดีขึน้มาไดน้ัน้จ าเป็นตอ้งสรา้งบุคลากรที่
เหมาะสมขึน้มาก่อน  

ถ้าเช่นนั้น เราจะสรา้งบุคลากร และใชศ้ักยภาพของพวกเขาใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดไดอ้ย่างไร แนวคิด
พืน้ฐานคือการพัฒนา “ทรพัยากรบุคคล” โดยท าความเขา้ใจถึงนโยบายพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจอย่างถ่องแท ้
ปฏิบติังานอย่างจริงจงัตามนโยบายดงักล่าว พิจารณาทบทวนอย่างอ่อนนอ้มถ่อมตน และมุ่งมั่นที่ยกระดบัตนเอง
ใหดี้ขึน้ในทกุ ๆ วนั  

สิ่งส าคัญในการพัฒนาบุคลากรคือ การมอบหมายงานใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชาอย่างไม่ลังเล นี่คือกุญแจ
ส าคญัของ “การบรหิารรบัผิดชอบแบบเอกเทศ” สว่นที่ท าหนา้ที่พฒันาบุคลากรคือ หนา้งาน ทัง้นีเ้พื่อใหพ้วกเขามี
ความสามารถในการท างานดว้ยตวัเองไดเ้ป็นอย่างดี เราตอ้งใหพ้วกเขาด าเนินกิจกรรมที่หนา้งานโดยถือว่านั่นเป็น
ปัญหาของพวกเขา ใหคิ้ดพิจารณาดว้ยตวัเอง เรียนรูพ้รอ้มกบัลงมือปฏิบติัจรงิดว้ยตวัเอง  

การมอบหมายงานมิไดห้มายความว่าจะโยนทุกอย่างใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชารบัผิดชอบ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้ง
ตระหนกัว่าตวัเองเป็นผูร้บัผิดชอบในขัน้สดุทา้ย ตลอดจนกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชาคิดพิจารณาอย่างเป็นอิสระ
และด าเนินการปรบัปรุงใหดี้ขึน้อย่างต่อเนื่อง สิ่งส าคญัคือไม่ตอ้งสอนทุกอย่าง แต่เป็นการสื่อสารที่ท าใหพ้วกเขา
ไดคิ้ดเอง ตระหนกัรูด้ว้ยตวัเอง จนสิ่งเหลา่นัน้แทรกซมึอยู่ในตวัของพวกเขา 

แมว้่าบางครัง้จะตอ้งปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเขม้งวด แต่สิ่งที่ส  าคญัที่สดุคือการปฏิบติัต่อพวกเขา
ดว้ยความจริงใจและความเมตตา เพื่อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนไวว้างใจในตวัผูบ้งัคบับญัชา และท างานเพื่อการ
เติบโตของตนเองไดอ้ย่างไดส้บายใจนั่นเอง  

เมื่อตอ้งแสดงความรบัผิดชอบในฐานะผูบ้งัคบับญัชาโดยการไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่า “มอบหมายงาน
แต่ไม่มอบหมายทุกอย่าง” ในลกัษณะเช่นนี ้ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งน าร่องใหก้ับผูใ้ตบ้งัคับบญัชาของตนเอง  และคิด



ให้ละเอียดถ่ีถ้วนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต นอกจากนี ้ ผู ้บังคั บบัญชาเองก็ต้องเรียนรู้จาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยเช่นกนั สิ่งนีจ้ะน าไปสูก่ารเติบโตของตวัผูบ้งัคบับญัชาเองดว้ย  

ตัวอย่างหนึ่งของการน าแนวคิดไปลงมือปฏิบัติจริงคือ ช่วงก่อตั้งโรงงานซากะ ในการก่อตั้งโรงงาน
แบตเตอรี่แหง้ของ คิวช ู มตัสชุิตะ อิเล็คทรคิ ช่วงครึง่หลงัของปี พ.ศ. 2498 ที่ตนเองรบัผิดชอบอยู่ในขณะนัน้ นาย 
อาราทาโร ่ทาคาฮาชิ อดีตประธานกรรมการไดค้ดัเลือกพนกังานหนุ่มสาวอายปุระมาณ 30 ปี สองคน โดยพวกเขา
ไม่มีประสบการณใ์นการก่อตัง้โรงงานมาก่อน เขามอบหมายใหท้ัง้สองคนรบัผิดชอบทัง้หมด ตัง้แต่การก่อสรา้ง
อาคารใหม่ การสรา้งเครื่องจกัรอปุกรณ ์จนถึงเริ่มการผลิต  

นายอาราทาโร่ ทาคาฮาชิ อดีตประธานกรรมการอธิบายเพียงแนวคิดพืน้ฐานโดยมิไดบ้อกกล่าวเงื่อนไข
รายละเอียดใด ๆ และในขณะเดียวกันก็แสดงความตอ้งการที่เขม้งวด เช่น ออกค าสั่งใหพ้นักงานทัง้สองคนลด
งบประมาณลงครึ่งหนึ่งจากแผนตน้ทุนในการก่อสรา้งอาคารตอนแรก ฯลฯ ทัง้สองคนจึงพยายามอย่างเต็มที่และ
น าความคิดริเริ่มต่าง ๆ เขา้มาประยุกตใ์ช ้ดว้ยเหตุนีพ้วกเขาจึงสามารถก่อตัง้โรงงานไดโ้ดยใชต้น้ทุนน้อยกว่า
งบประมาณที่วางไวใ้นตอนแรก หลงัจากนัน้ทัง้สองคนก็ไดม้ีสว่นรว่มกบัการเริ่มตน้โรงงานในต่างประเทศ และการ
บรหิารจดัการกลุม่บรษิัทในฐานะผูบ้รหิาร 

การพฒันาบคุลากรเป็นงานที่ส  าคญัที่สดุของผูบ้งัคบับญัชา กลุม่บรษิัทพานาโซนิคมุ่งมั่นที่จะอทุิศตนเพื่อ
การพฒันาของสงัคมไปสู ่“สงัคมในอดุมคติ” ต่อไป แมว้่าเราจะสรา้งอดุมคติและเป้าหมายอย่างยิ่งใหญ่เช่นนี ้แต่
อาจกล่าวไดว้่าระยะเวลาที่เราแต่ละคนสามารถมีส่วนร่วมในธุรกิจไดน้ัน้เป็นเวลาเพียงชั่วครู่ ดงันัน้เมื่อพิจารณา
จากมุมมองที่ว่าเราตอ้งการจะรกัษาธุรกิจของเราใหด้ ารงอยู่ตลอดไป นั่นหมายความว่าผูบ้ังคับบญัชาจะต้อง
พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่สามารถฝากฝังอนาคตในรุน่ต่อไปไดน้ั่นเอง  

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีหนา้ที่ชีแ้นะใหผู้บ้งัคบับญัชาพฒันาแซงหนา้ตวัคณุเอง เมื่อสงัคมวิวฒันาการไปอย่าง
รวดเร็วยิ่งขึน้ ย่อมเป็นเรื่องยากที่วิธีการแบบเดิม ๆ จะใช้ได้ผลส าหรับรุ่นถัดไป ดังนั้นเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของตน ผูบ้ังคับบัญชาตอ้งพัฒนาพวกเขาใหส้ามารถรบัมือกับปัญหาที่
เกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้ ๆ ไดโ้ดยการปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัสถานการณเ์ฉพาะหนา้ไดอ้ย่างเหมาะสม  

นอกจากนี ้คนรุน่ก่อนยงัไดฝ้ากคติพจนอี์กมากมายทิง้ไวเ้ก่ียวกบัการสรา้งคนและการใชศ้กัยภาพของคน

ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ เราหวงัว่าทกุคนจะน าสิ่งเหล่านีม้าประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาบุคลากรและขดัเกลาตวัเองให้

เติบโตยิ่งขึน้อยู่เสมอ 

 

 


