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យុទធ សទងំ៦ ែដលករេធធុីរកចិចេលវីសិយ័ៃ បសណីយគ៍រួគតិគូរ 

 

អនគតរបស់ធុរកិចចេលីវសិ័យៃ បសណីយគ៍ឺ ស័យេលីករេចះទទួល គ ល់ និងករផល់ រសំខនេ់លី

ត មវកររបស់អតិថិជនែដលែតងែតមនករផស់បូរជប់ជ បច។ំ 

េយងីទងំអស់គន ែដលជអនកេធីករងរ ឬេធីធុរកិចចពក់ព័នធនឹងវសិ័យៃ បសណីយប៍នដឹងេហយីថ បចចុបបនន

េនះបរមិណៃនបេញញីៃ បសណីយម៍នករធកចុ់ះ េហយីនឹងបនធក់ចុះេទ ត។ ករធកថ់យចុះៃនបរមិណបេញញីេនះ 

នឹងមិនបងកឲយមនជផលប៉ះពល់ដល់ករងរធុរកិចចៃនវសិ័យៃ បសណីយេ៍ទ េបីករចុះថយៃនបរមិណបេញញីេនះ 

ប លមកពីករេកីនេឡងីៃនករទំនកទ់ំនង មរយៈ ករេ បី បស់ រេអឡចិ តនិច (E-mail) េ យឥតគិតៃថ 

ករេ បី បព័នធផ ពផ យសងគម (social media) ករេ បីេស ធនគរ ម Internet (online banking) ករេ បី

បណ័ឥណទនេអឡចិ តនិច (e-cards) ករេ បីខិតបណ និងទំនក់ទំនងេ យផទ ល់េនេលីទីផ រេ យេ បី email 

កេំណីនេសដកិចច បំ ស់បូរ បជ ស ករេ បីទូរស័ពទចល័ត ឬឧបករណ៍េអឡចិ តនិកេផ ងៗ េន គប់ទិសទី ឬក៏

មេធយបយេផ ងេទ ត។ ផទុយេទវញិ បករេនះ ជសញញ ែសងេចញពីករេកីនេឡងីៃនេសចកី តវករៃនករទំនក់ 

ទំនងែដលកំពុងែតេកីតមនេឡងីេនកនុងទិសេ មួយ េផ ងខុសពីមុន។ 

េសចកី តវករកនុងករទំនក់ទំនងរបស់មនុស ជតិ េនេពលេនះមនករេកីនេឡងីខពស់ជងេពល ៗ

ទងំអស់ េហយីមេធយបយថមីៗជេ ចីនស មបប់េ មីឲយករទំនកទ់ំនង ដូចជ e-mail, Twitter, Facebook ។ល។ 

តវបនបេងកីតេឡងី។   ធុរកិចចៃ បសណីយប៍នរងផលបះ៉ពល់េ យ រទីផ រមនករផស់បូរ កប៏៉ុែន មនធុរកិចច

ៃ បសណីយខ៍ះ មិនទទួល គ ល់ពីករែ ប បលេនះ េហយីេនែតបនេធី ជីវកមមេ យេផតេលីករ បឈមនឹងលំបក 

និងពយយមេធីករែកលម មរយៈករខិតខំករពរ និងព ងីកករផល់េស បេញញីសំបុ ត ែដល មពិតេទ ប

ធុរកិចចៃ បសណីយទ៍ងំេនះ េគ តវមនករយល់ចបស់អំពីករែ ប បលៃនទីផ ៃ បសណីយ ៍ េហយីធុរកិចចទងំេនះ

តវបែងរទិសេ ៃនយុទធ សរបស់ខួនេ យេផតេលីេសចកី តវករែដលមនករែ ប បលរបស់អតិថិជន។ 

េដីមបឲីយធុរកិចចៃ បសណីយទ៍ទួលបនេជគជយ័ េគ តវេចះបេងកីតផលិតផលថមីែដល តវេទនឹងទិសេ ៃនករ

ែ ប បលរបស់ទីផ រ មរយៈករយកចិតទុក កេ់ទេលីត មវកររបស់អនកេ បី បស់; ករេធីឯកជនភវូបនីយកមម 

និងករលក់ Franchise; ករែ បកយវបបធម៌ឲយកយជវបបធមន៌ នុវតន;៍ បេងកីតជ បពន័ធេអកូឡូសុីៃនករេធី

ពណិជជកមមេអឡចិ តនិចមួយែដលស មលដល់ករេធីពណិជជកមមេ យផទ ល់រ ងអនកលក់ និងអនកទិញ (an end-to-

end e-commerce ecosystem) និងជបេណីរៗែ បកយខួនជ បេភទធុរកិចចែដលមនលកខណៈកនែ់តចល័ត និង

មនែខ សងកែ់ចកចយច មះ ។ 
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បករចបំចេ់ដីមបេីជគជ័យកនុងកិចចករធុរកិចចៃ បសណីយ ៍ គឺករសេ មចចិតឲយបនរហ័ស និងចបស់ ស់

តវ មទិសេ  េពលគឺ តវេផតេលីករផល់ជូនអតិថិជននូវអីែដលេគ តវករ និងចងប់ន គឺមិនែមន តឹមែតផល់នូវ

េស ៃ បសណីយែ៍ដលែតងែតធប់បនផល់ជូនអតិថិជនេទ។ ធុរកិចច ែដលខកខនមិនបនបំេពញកិចចករេនះ 

ធុរកិចចេនះនឹង បឈមនឹង និភ័យខពស់ េ យ តវបតប់ងអ់តិថិជន េហយីនឹងឈនដល់ករដួលរលំ។  

ករបរយិយខងេដីមេនះ មិនែមនមននយ័ថ ៃ បសណីយម៍ិនបនេធីន នុវតនទ៍ល់ែតេ ះេនះេទ។ 

វសិ័យេនះបនេធីន នុវតន៍ ប៉ុែន គនែ់តករេធីន នុវតនម៍នលកខណៈបុ ណ េ យេផតេលី ផលិតផលសនូល, 

ដំេណីរករ បតិបតិករ, បសិទធភព, ផលិតភព, កសន សំំៃចៃថេដីម, ករបេងកីនផលិតផល ប៉ុែនមិនបនេផតេលី

េសចកី តវកររបស់អតិថិជន។ េដីមបេីជគជយ័េលីករងរធុរកិចចវសិ័យៃ បសណីយ ៍ េគចបំច់ តវគិតគូរេលីករបេងកីត

វបបធម៌ៃនករេធីន នុវតន៍, ករេ បី បស់ឲយមនជ បេយជន៍នូវធតុចូលទងំ យែដលផល់ជូនេ យនិេយជិត 

និងអតិថិជនរបស់ខួន, ែសងរកជំនួយពីអនកជំនញ, បេងកីត បេភទផលិតផលែដលងយនឹងេធីពណិជជកមមបន, និង

តវមនភពរសួ នទ់នេ់ពលេវ េឆីយតបេទនឹងករែ ប បលៃនទីផ រ។ 

ខងេ កមេនះជយុទធ សស មប់ករេធីធុរកិចចវសិ័យៃ បសណីយ ៍ េនកនុងសម័យកលរកីចេ មីនដ៏សមបូរ

ែបបៃនមេធយបយទំនកទ់ំនង ម បព័នធេអឡចិ តនិក៖   

1. ធុរកិចចៃ បសណីយ៍ តវេផតេលីអនកទទួល (focus of receiver) 

2. លក ់ឬេផទរសិទធនូវកញចប់ ឬែផនកៃនករេធីធុរកិចចៃ បសណីយ ៍(Franchise Effectively)  

3. ករេធីន នុវតន ៍(Innovate) 

4. បេងកីត បពន័ធេអកូឡូសុីស មបក់រទទួលែចកចយទំនិញែដលទិញ មអុិនែទេណត (Create an 

Ecosystem) 

5. ផល់េស ចល័ត (Go Mobile) 

6. សមហរណកមមេស ៃ បសណីយជ៍មួយេស េផ ងេទ ត (Integrate your channels)  

 

១- ធុរកចិចៃ បសណីយ៍ តវេផតេលីអនកទទួលបេញញី (Focus on the receiver) 

េយងីដឹងេហយីថសពៃថងេនះមនមនុស មិនេ ចីនេទ ែដលេននិយមចូលចិតករសរេសរសំបុ ត, ករេផញីវកិយ័ប័ ត 

ឬករទូទតវ់កិ័យប័ ត មរយៈករេផញីវកិ័យប ត មេស ៃ បសណីយេដីមបទូីទត់ (Physical Mail)។ ជកែ់សងគឺថ

ទីផ រៃ បសណីយក៍ំពុងផស់បូរ- មិនែមនទីផ រៃ បសណីយក៍ំពុងធកចុ់ះេទ។ េសចកី តវករកនុងករទំនកទ់ំនងរបស់

មនុស កំពុងេកីនេឡងីកន់ែតេ ចីន មិនែមនមនករធកចុ់ះេទ។ អីែដលមនុស តវករនេពលបចចុបបននគឺ ករ

ទំនកទ់ំនងដឆ៏បរ់ហ័សមួយ ែដលមនលកខណៈ ចបញជ បន និងមនលកខណៈជបុគគល ដូចជ មរយៈករេ បី E-

mail, Twitter, Facebook ជេដីម េហយីមនុស បចចុបបនន តវករករទំនកទ់ំនង មែបបផទ ល់ខួនរបស់េគ។ េគក៏ តវ
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ករមនសិទធកនុងករ តតពិនិតយេលីករដឹកជញជូ ន និងករែចកចយបេញញីរបស់េគែដរ។ ទីផ រក៏បនបូរេទកន់អតិថិជន

ែដលទិញទំនិញ ម ងំែទេណត េហយីែដលទំនិញេនះនឹង តវបនបញជូ នេទដល់ទីកែនងែដលអតិថិជនេនះកំពុង

ែតសថិតេន។ 

ធុរកិចចៃ បសណីយ៍ តវចប់េផីមេ យករគិតពិចរ  និងករេធីសកមមភពធុរៈកិចច ដូចជ ករេធីសកមមភព

ដូចអនកលក់ យ  និងកត់បនថយេចញ ល់ប សកមមភព ែដលមនចរកិជភន កង់ររ ភិបល។ 

 

២- ករលក ់ឬករេផទរសទិធនូវកញចប ់ឬែផនកៃនករេធធុីរកចិចៃ បសណីយ ៍(Franchise Effectively)  

េ យមនករេលីកែលង មរយៈចបប់ និងកតពកិចចេស សកល បតិបតិករៃ បសណីយឯ៍កជនេនអឺរ ៉ុប

បនទញយក បេយជននូ៍វកញចបេ់ស ធុរកិចចៃ បសណីយែ៍ដលមនសកនុពលចំណូលខពស់, េផតេលីតៃម

ផលិតផលេថក និងែបកៗគន  ត មវ មអតិថជនភគេ ចីន។ 

ៃ បសណីយ៍ តវបនកត់បនថយចំ យេលី បតិបតិករ, បេងកីន បសិទធិភពៃនករលក់ យ និង ដំេណីរករៃន

ករែចកចយ និងប ញ រមួទងំករេធីេសរភីវូបនីយកមម។ ករេធីេសរភីវូបនីយកមមៃ បសណីយប៍នជ មញផងែដរ

ឲយមនករ បកួត បែជង, ករេចញលក់ផលិតផលថមី ឬេស ថមីៗ, ករកតប់នថយចំ យ, ករេ បី បស់កន់ែតមន

បសិទធភពនូវបេចចកវទិយថមីៗ និងករបេងកីនផល បេយជនក៍នែ់តេ ចីន េទ មត មវករែដលអតិថិជនចង់បន។ 

មនមតិេផ ងេទ តបនេលីកេឡងីថ ករេធីឯកជនភវូបនីយកមម និងករេធីអនិយតកមមៃនេស ៃ បសណីយ៍

េនអឺរ ៉ុប បនេធីឲយេស មនករធកថ់យចុះ, តៃមេស េកីនេឡងី, េធីឲយលកខខ័ណករងររបស់និេយជិតកន់ែតមនិ

ល, ករកត់បនថយ បកេ់ប វត  និងករបកែ់បកៃនទំនកទ់ំនងពលកមម។ ែតេទះបីយ៉ង កវ៏សិ័យៃ បសណីយេ៍ន

ែតបននមំកនូវផល បេយជនេ៍សដកិចច បេទស។ 

ផល បេយជនមុ៍នេគបំផុតែដលៃ បសណីយន៍មំកគឺ ករទទួលខុស តវចំេពះភគហុ៊ន (ចំណូលថវកិជតិ) 

របស់រ ភិបល េហយីៃ បសណីយម៍នកតពកិចចចំេពះ បជជនកនុង បេទស កនុងករេធី បតិបតិករ បកបេ យ

កមសីលធម៌ និង បសិទធភពខពស់។ ៃ បសណីយក៍៏មនកតពកិចចកនុងករផល់េប វត ដល់និេយជិករបស់ខួនកនុងក មិត

សមរមយ, កែនងបំេពញករងរ បកបេ យបរ ិ ថ នសុវតថិភព, ផលិតភព, មនករគំ ទ និងករចូលរមួ។ 

ខណៈេពលែដល”ករយិល័យភន ក់ងរៃ បសណីយ”៍ មនករេពញនិយម ករេធីឯកជនភវូបនីយកមម ឫ ករ

លក ់ ឬករេផទរសិទធនូវកញចប់ ឬែផនកៃនករេធីធុរកិចចៃ បសណីយេ៍នមនដំេណីរករយតឺេនេឡយី។ មរបយករណ៍

របស់ ជីវកមមៃ បសណីយអ៍នជតិ (International Postal Corporation- IPC) បនបងញថ យ៉ងតិច៤០%ៃន

ៃ បសណីយក៍នុង បេទសឧស ហកមមមិនទនប់នេធីឯកជនភវូបនីយកមមករយិល័យលក់ យរបស់ខួនេពញេលញ

េនេឡយី។ ខណៈេពលែដលៃ បសណីយេ៍ន ម បេទសដៃទេទ តបនេ ត មផស់បូរ ឬេធីឯកជនភវូបនីយកមមនូវ

ករយិល័យ ជីវកមមៃ បសណីយរ៍បស់ពួកេគេ យករចុះកិចចសនយ ឬ កទ់ី ងំករយិល័យ ឬបញជ រេនកនុងអគរ 
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ឬបុកែដលមិនែមនជកមមសិទធរបស់ៃ បសណីយ;៍ ម៉ូែដលៃនករធីធុរកិចច និងលទធភពរកចំណូលរបស់េគក៏មនករខុស

ែបក។ 

កនុងពិភពៃនករលក់ យនេពលបចចុបបននេនះ ករេធីឯកជនភវូបនីយកមមែតមួយមុខេនមិនទន់ គប់ គនេ់ទ 

បតិបតិករៃ បសណីយច៍បំច់ តវមនគំរូសំ បក់រលក់ យមួយ បកបេ យ បសិទធភព និង បសិទធផលស មបជ់ួយ

ដល់ករខិតខំ បឹងែ បងរបស់ខួន។ ជក់ែសង ៃ បសណីយក៍  (Canada Post) បនបេងកីតគំរូៃនករេធីឯកជន

ភវូបនីយកមមករយិល័យៃ បសណីយម៍ួយ បកបេ យ បសិទធភពេសដកិចចខពស់។ 

 

៣- ករេធនី នុវតន ៍(Innovate) 

អីែដលនឲំយអនក គប់ គងៃ បសណីយម៍នករបរមភ ល់េពលយប់ ៃថង គឺមិនែមនជសមតថភពរបស់ៃ បសណីយ៍

េនះកនុងករប ញជ បខួនចូលេទកនុង បតិបតិករ និងករបញចុ ះៃថេស េនះេទ ផទុយេទវញិគឺករថេតីេគបនេ បី បស់

កមករងរ បកបេ យសមតថភពឬេន? េតី កមករងរមនទស នៈវសិ័យយ៉ង កនុងករទញយកឱកសែដល

កំពុងេកីតមន និងនឹងេកីតមននេពលអនគតេ យរេប ប ? និងថេតីអងគភព ឬ កមហុ៊ននឹងផល់សិទធដល់ពួក

េគកនុងករបត់ែបនេដីមបចីប់យក បេយជនព៍ីឱកសទងំេនះឬេទ។ 

ករេធនី នុវតនេ៍នកនុងវសិយ័ៃ បសណីយ ៍ មនដូចជ ករអនុវតយុទធ សែបប បៃពណីេ យករកតប់នថយ 

ចំ យ និងករតេមីងៃថេស , បសិទធភពៃនផលិតភព និងករេធីពិពិធកមមេស ឲយកយជេស មួយែដលមន

ភពចល័ត, េស ហរិញញវតថុ និងធនគរ, ករែកទ មង់ ថ បន័ បកបេ យភពសុីជេ មេដីមបេី ត មចប់យកករេកីន

េឡងីៃនបរមិណកញចប់បេញញី ឬៃ បសណីយភ៍ណ័ និងករផល់ជូនអតិថិជននូវេស ៃ បសណីយម៍ួយែដលអតិថិជនខួន

ឯង ច ម ន តតពិនិតយេលីករបញជូ ន និងែចកចយកញចបប់េញញី ឬៃ បសណីយភ៍័ណបនេ យខួនឯង។ 

ករេធនី នុវតនែ៍ដលមនលកខណៈជដេំណីរករៃនករនមំកនូវផលតិផល ឬេស ថម ី នងិមនលកខណៈ មញញេន 

កនុងទផី រ (disruptive innovation- is an innovation that helps create a new market and value network, and 

eventually disrupts an existing market and value network (over a few years or decades), displacing an earlier 

technology) ែតងែតនមំកនូវកំេណីនចំណូល។ កនងមកេយងីទងំអស់គន បនេឃញីករណីៃនករេធីន នុវតនជ៍

េ ចីនែដលនមំកេជគជយ័ និងកំេណីន ដូចជ កមហុ៊ន 3M, Nike, Starbucks, Amazon, Apple, Google, 

Cisco… ប៉ុែនេបី កេឡកមកេមីលខងវសិ័យៃ បសណីយវ៍ញិ ភគេ ចីនៃន កមហុ៊នធុរកិចចៃ បសណីយេនែតបន

េ បី បស់យុទធ សេ យេផតេលីករេធីន នុវតនេ៍ យករេធីន នុវតនេ៍លីមូល នបេចចកវទិយ និងទីផ រែដល

មន ប់ (sustaining innovation does not create new markets or value networks but rather only evolves 

existing ones with better value, allowing the firms within to compete against each other's sustaining 

improvements. Sustaining innovations may be either discontinuous)។ បករេនះេ យ រែតអនក គប់ គងបន



Page 5 
 

កំណត់េគលេ ស មប់ែតរយៈខី េ យមិនមន ភករអីស មប់ករកំណត់េគលេ ស មប់រយៈេពលែវង។ ករ

បនេធីឲយ បេសីរេឡងីនូវផលិតផល/េស  និងដំេណីរករធុរកិចចែដលមន បគ់ឺជករសំខន់ ែត មករពិតេទគឺករ

េធីន នុវតន៍ែដលមនលកខណៈជដំេណីរករៃនករនមំកនូវផលិតផល ឬេស ថមី និងមនលកខណៈ មញញេនកនុង

ទីផ រ េទវញិេទែដលជួយឲយមនជករបេងកីតនូវចំណូលថមី។ 

កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ចុំងេ កយេនះ េយងីេឃញីមនកររកីចេ មីនលំ បៃ់នករ បកួត បែជងធុរកិចច

ៃ បសណីយ។៍ េជគជ័យេនះគឺបនមកេ យ រែតធុរកិចចកិចចៃ បសណីយទ៍ងំេនះបនផល់ជូនដល់អតិថិជនរបស់

ខួននូវអីែដលធុរកិចចៃ បសណីយម៍ិនធប់បនផល់ ដូចជផលិតផលេស ថមីែដលមនេលប នែចកចយេល នជងមុន, 

ករ ម នបេញញី មេពលេវ កំណត់ ឬក មិតេផ ងៗគន ៃនេស ែដលផល់ជូនអតិថិជន មត មវកររបស់

អតិថិជន។ 

ពិត បកដ ស់ថ ធុរកិចចៃ បសណីយែ៍តងែតមនករេធីន នុវតន៍ជរហូតតមក កប៏៉ុែនភគេ ចីនៃន

ន នុវតន៍ទងំេនះមិនមនលកខណៈជករេធនី នុវតនែ៍ដលមនលកខណៈជដំេណីរករៃនករនមំកនូវផលិតផល ឬ

េស ថមី និងមនលកខណៈ មញញេនកនុងទីផ រ មិនបនេធីករផស់បូររេប បរបបៃនករគិត, ឥរយិបទ ឬរេប បៃនករ

េធីធុរកិចចរបស់េគដព៏ិត បកដេនេឡយីេទ។ េគក មេឃញីធុរកិចចៃ បសណីយប៍េងកីតអីែដលថមីទងំ សង ស់ ឬែដល

មន បសិទធភព ឬមនអតថ បេយជន៍ ឬេធីករគិតគូរ ជថមីេលីករងរៃ បសណីយ៍ មរយៈករបេងកីតឱកសថមី 

ដូចជទីផ រថមីមួយ ឬ បពន័ធតៃមថមីមួយ ស់។ 

ធុរកិចចៃ បសណីយែ៍ដលមនេជគជយ័ មនដូចជ ៃ បសណីយ៍ លឺមង៉ប់នទទួលេជគជ័យ មរយៈករ

េ បី បស់ករផស់បូរគំនិតកនុងករែកទ មង់ ថ បន័របស់ខួន និងករក ងខួនឲយខុសែបក, ករេក រគរធនធនក ម

របស់ខួន, ករបែនថមអតថ បេយជន៍ដល់អតិថិជនរបស់ខួន, ករកំណត់បននូវេសចកី តវករថមីៗរបស់អតិថិជន និងករ

កំណត់ េឡងីវញិនូវមូល នៃនករ បកួត បែជង- ែដលទងំេនះេ ថ ករេធីន នុវតន៍ មនលកខណៈជករេធី

ន នុវតន៍ែដលមនលកខណៈជដំេណីរករៃនករនមំកនូវផលិតផល ឬេស ថមី និងមនលកខណៈ មញញេនកនុង

ទីផ រ។ 

េនភូមិភគ សុី េគនយ ៍ ៃ បសណីយស៍ិងបូរ ី (SingPost) បនេ បី បស់វធិី សទក់ទញបននូវ

កំេណីនចំណូលយ៉ងគំហុក មរយៈករទិញទំនិញ ម ងំែទែណត េ យបនបេងកីតជ បព័នធេអកូឡូសុីៃនករេធី

ពណិជជកមមេអឡចិ តនិចមួយែដលស មលដល់ករេធីពណិជជកមមេ យផទ ល់រ ងអនកលក់ និងអនកទិញ (an end-to-

end e-commerce ecosystem)ស មបអ់នកលក់ យ ឬអនកផល់េស  រមួមនេគហទំព័រ, ក ឡូកសីពីែខ

សងកេ់ស , ករេធីម៉េឃតធីងេនេលីេគហទំពរ័, មជឈមណលេឆីយងឆង មទូរសពទស មប់អតិថិជន, ករបង់ បក់
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ស មប់េស ែដលមនលកខណៈ មញញ និងងយ សល, ករ គប់ គងករទូទត់បញជ ី, ករទុក កប់េញញី ឬទំនិញ, ករ

ដឹកជញជូ ន, ករែចកចយ និងករបញជូ នបេញញី តឡបវ់ញិ។ 

ករពិនិតយេមីលេឡងីវញិអំពីទំ ប់ (វបបធម៌) គឺជក ចំបងបំផុតស មប់ធនេជគជយ័។ មនសំណួរ

សួរថ េតីអងគភពែបប បៃពណីមួយែដលមន ននុ កមសមុ គ ម ញ មនឯកប៉ូលេនកនុងទីផ រ (ផចមុ់ខ) បកប

េ យករយិធិបេតយយ ភជ បរ់មួជមួយនឹងកតពកិចចផល់េស ដល់ ធរណៈ និងេស សកល ចបំែលងខួនែបប

ឲយេទជ កមហុ៊នែបបចំ ត់ថន កព់ិភពេ កមួយ, មនភពរងឹម,ំ ច បកួត បែជង, េធីធុរកិចចេទ មេសចកី

តវកររបស់អតិថិជនេ យេផតេលីករេធីន នុវតនជ៍យុទធ ស និងបំេពញករងរពិត បកដ មិន គនែ់តថៗឲយ

ែតបន? 

ជចេមីយគឺ អនកដឹកនេំពរេពញេ យមហចិឆិ  ែដលេផតសំខន់េលីកររកីចេ មីនរបស់អងគភព, នមុំខេគ

ជគំរូ និង បមូលផុំនិេយជតិ និងអតិថិជនេនជុំវញិខួន មរយៈទស នៈ ឬគំនិតចបស់ ស់ និងបុិន បសប់ ែដល

ែសងេចញនូវេសចកី តវករពិត បកដរបស់អងគភព ឬែសងេចញមកថ េតីអងគភពមនទិសេ េទ ? ចងក់យ

ខួនជអី? និងជ មញេលីកទឹកចិតេដីមបឲីយសេ មចបន មទិសេ ។  

បករសំខន់ផងែដរេនះ គឺករែ បកយេទជទំ ប ់ (វបបធម៌)មួយែដលលុបបំបត់េចលនូវក ងំ

ដល់ករេធីន នុវតន៍, ករ បមូលផុំេ បី បស់និេយជិតែដលែតងែតរមួចំែណកផល់នូវគំនិត ែដលនមំកេជគជ័យដល់

អងគភព, ករេចះ ប់ និងេរ នពីអនកដៃទ, ករបេងកីតេចញនូវផលិតផល ឬេស ថមីែដល ចេធីធុរកិចចបន េហយី ច

ចូលកនុងទីផ របនកនុងរយៈេពលខី និង តវេគរពអតិថិជន និងភគហុ៊ននិកទងំអស់ឲយបនមុឺងម៉ត។់ 

៤- បេងកីត បព័នធេអកូឡូសុសី មបក់រទទួលែចកចយទនំញិែដលទញិ មអុនិែទេណត (Create an 

Ecosystem) 

វសិ័យៃ បសណីយក៍ំពុងែតវវិតនេ៍ទកន់ករេធីសមហរណកមមរ ងៃ បសណីយ ៍នឹងម៉ូែដលែចកចយ និងែខ  

សងកផ់គត់ផគង់ មរយៈករលក់ យ មអុិនែទេណតលបីៗ - េនេពលែដល គប់ករបញជ ទិញ, ជេ មីសៃនករដឹក 

ជញជូ នទំនិញ និង បព័នធឃងំផទុកទំនិញ តវបនេធីសមហរណកមមបញចូ លគន េពញេលញ េនះ នឹងេធីឲយតៃម មន 

ករចុះេថក។ េន មទី កង ធុរកិចចៃ បសណីយន៍ឹង តវេ បី បស់នូវ បពន័ធែចកចយេ យែឡក និងមនតៃម 

េថកមួយ បកបេ យ បសិទធភព ស មបក់រែចកចយបេញញីទំនិញែដលទិញ មអុិនែទេណតឲយដល់ផទះ ឬ 

កែនងេធីករ ឬកែនងទទួលបេញញី េនកនុងៃថងែតមួយ។ 

មករ វ ជវបនឲយដឹងថ ករចំ យេលីករទិញទំនិញ មអុិនែទេណតនឹងមនករេកីនេឡងីេន 

បេទសចិន និងេន សុីប៉សុីហកិ។ ករចំ យេលីករទិញទំនិញ មអុិនែទេណតេន បេទសចិននឹងមនករ 

េកីនេឡងីពី ២៩៤ពន់ នដុ រេនឆន ២ំ០១៣ ដល់៦៧២ពន់ នដុ រេនឆន ២ំ០១៨។ បេទសចិន ជប៉ុន 

កូេរខ៉ងតបូង ឥ  និងអូ លី តវបនេគប៉ន់ ម នថនឹង ៉ ច់ បេទស េមរកិ និងអឺរ ៉ុបខងលិច េលីករ 
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ចំ យទិញទំនិញ មអុិនែទេណតែដលនឹងេកីនេឡងីពីរដង ពី៣៩៨ ពន់ នដុ រេនឆន ២ំ០១៣ ដល់ 

៨៥៨ ពន់ នដុ រេនឆន ២ំ០១៨។ 

ចំេពះប បេទសេនភូមិភគ សុី េគនយ ៍ បច់ប់ពី បេទសឥណូេណសុី ៃថ ម៉េឡសុី េវ ត ម និង

ហលីីពីន ជេដីមមន បជជន បមណ៦០០ ននក់ ែដលកំពុងមនទំេនរយ៉ងខងំេទរកករេ បី បស់

បេចចកវទិយទូរស័ពទចល័ត កនុងករបញជ ទិញទំនិញ មអុិនែទេណត។ 

៥- ផលេ់ស ចលត័ (Go Mobile) 

េយង មទស នវដី 100 People: A World Portrait បនេធីករបរយិយថ គិត តឹមឆន ២ំ០១៤ មន

បជជនពិភពេ ក ៧៥% ៃនចំនួនសរុប ៧ពន់ ននក់មនទូរស័ពទៃដ, 30%គឺជអនកសកមមេ បី បស់ បពន័ធ

អិុនែទែណត និង២០%មនកុំពយូទរ័េ បី បស់ ឬេ បីរមួគន ។ 

ទូរស័ពទ បេភទឆតៃវមន បមណ៤០%ៃនចំនួនទូរស័ពទចល័តទូទងំពិភពេ ក េហយីកំពុងមននិនន ករ

េកីនេឡងីយ៉ងឆបរ់ហ័ស។ អនកេ បី បស់ទូរស័ពទ បេភទឆតៃវមនកររពំឹងថ អីៗែដលេគចងប់ន ទងំេស  ទងំ

ពតម៌នគឺ តវែតមនភម មរយៈករេ បីទូរស័ពទរបស់ពួកេគ េនេពល កេ៏ យ កែនង កេ៏ យឲយែតេគចង់

បន គឹ តវែតមនេ សចកនុងៃដេគែតមង។ ពួកេគចង់មនករភជ បទ់ំនកទ់ំនងជ បច,ំ ករទទួលបនពត៌មន, ករ

ទំនកទ់ំនង, មិតភកិ, ផលិតផលនន និងករកំ ន។ 

បែនថមេលីេនះេទ តករេធនី នុវតិ និងករវនិិេយគកនុងវសិ័យទូរគមនគមនច៍ល័ត (រមួមន បពន័ធទិនននយ័

ចល័តេលប នេល ន, ៤G LTE,  Boadband និងករផទុកទិនននយ័ពពក បកបេ យសុវតថិភព ជេដីម), ករេកីនេឡងី

នូវចំនួនអនកចងេ់ បី បស់បេចចកវទិយថមីៗ និងពតម៌ន កដូ៏ចជចំនួន បជជនកនែ់តេ ចីនេឡងីៗេនកនុងប បេទស

កំពុងអភិវឌ ន៍េ បី បេសី ងំែទេណត មរយៈករេ បី បស់ទូរស័ព បេភទឆតៃវ។ 

បចចុបបននេនះ ទូរស័ពទ បេភតឆតៃវ តវបនេគេ បី បស់ជំនួសឲយ កបូបលុយ, េស វេភធនគរ, កូនេ រ, 

បពន័ធ តតពិនិតយសនិសុខ មផទះ, អតសញញ ណបណ័, បណ័សំគល់សមជិកភព និងេ កឌីតកត។ សពៃថងេនះមន

កមមវធិីេ ចីន បេភទស មបេ់ បី បស់កនុងទូរស័ពទឆតៃវ តវបនេគបេងកីតេឡងីេដីមបបីំេពញ មេសចកី តវកររបស់អនក

េ បី បស់ េហយីបនបងខំឲយវសិ័យដៃទេទ ត រមួទងំវសិ័យៃ បសណីយផ៍ងែដរ តវែតេធីករពិនិតយេឡងីវញិ នងិរុះេរ ី

រេប បរបបបំេពញករងរ និងករេធីធុរកិចច។ 

ស មបវ់សិ័យៃ បសណីយ ៍ េដីមបធីនឲយមនេជគជ័យកនុងធុរកិចចចបំច់ តវែត បកនយ់កករេធីន នុវតេលី

េស ចល័ត។ បចចុបបននេនះមនធុរកិចចៃ បសណីយជ៍េ ចីនបនបេងកីតឲយមនកមមវធិីកនុងទូរស័ពទឆតៃវែដលអនុញញ តជូន

អនកេ បី បស់េស ៃ បសណីយ៍ ចែសងរកេលខកូដៃ បសណីយ,៍ ករគណនៃថដឹកជញជូ ន, ករទទួលយកកញចប់

បេញញី, ករផល់ពតម៌នពកព់ន័ធនឹងផលិតផល, អនុញញ តជូនអតិថិជនទិញ/លក់ផលិតផល ម ងំែទេណត, ករ

ែសងរកបញជ រៃ បសណីយ ៍ ឬទី ងំ បអប់សំបុ ត, ករ ម នច ចរៃនបេញញី, ករបញជ ទិញកតប៉ូ ល់ែដលមន
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េបះពុមពរូបផទ ល់ខួនេនភជ ប់ជមួយ និងករេលងសន ែំតម ប។ ប៉ុែនមនធុរកិចចៃ បសណីយម៍ិនេ ចីនប៉ុនម នេទបន

េឃញីពីចំណុចខងំ និងេជគជយ័ៃនករផល់េស ៃ បសណីយច៍ល័ត។ 

កមហុ៊នសីសប៉ុសបនបេងកីតជកមមវធិី មទូរស័ពទឆតៃវេ យផល់ជូនអតិថិជនរបស់ខួននូវ បេភទធុរកិចច

ដូចបនេរ ប បខ់ងេដីម និងរមួទងំករផល់ជូនដល់អតិថិជន ច ចសំបុ តេលីទូរស័ពទឆតៃវ មរយៈ បអប់

សំបុ តេអឡចិ តវនិក និងករទូទត់ ពមទងំករពិនិតយ ច់ បក់េនកនុងគណនីយយរបស់ខួនេ យេ បីកមមវធិី 

ៃ បសណីយហ៍រិញញវតថុចល័ត (PostFinance Mobile)។ កមហុ៊ន The Swiss Post Solutions Group បនេសកន

ឯក រ រមួទងំសំបុ តចំនួន ប់ នទំពរ័ស មបអ់តិថិជន ែដលភគេ ចីនេ បី បអបស់ំបុ តសីសប៉ុស (Swiss Post 

Box) េហយី ច នសំបុ តរបស់ខួនជែបបឌីជី លេលីទូរស័ពទឆតៃវ ឬ ម ែំទេណតេន គប់ទិសទីៃន

ពិភពេ ក។ 

៧- សមហរណកមមេស ៃ បសណីយជ៍មយួេស េផ ងេទ ត (Integrate your channels)  

មន បេភទៃនករលក់ យថមីៗជេ ចីនបន និងកំពុងេពញនិយម េពលគឺបចចុបបននេនះអតិថិជននិយម

ចូលចិតករបញចូ លគន ៃនេស ននកនុងកែនងែតមួយ និងនិយមេ បី បស់េស លក់ យេ យមិនេរសីទី ងំមិនថជ

បញជ រៃ បសណីយ,៍ ជេគហទំពរ័, ជកមមវធិីទូរស័ពទឆតៃវចល័ត ឬជេស ស មបអ់តិថិជន។ អតិថិជនភគេ ចីន

ចងប់នកែនងមួយ ឬ កមមនុស មួយ កមែដល ចផល់េស គប់ែបបយ៉ងទងំអស់ៃន បពន័ធេអកូឡូសុីៃនករេធី

ពណិជជកមមេអឡចិ តនិចមួយែដលស មល ដល់ករេធីពណិជជកមមេ យផទ ល់រ ងអនកលក់ និងអនកទិញ។ 

ករេធីសមហរណកមមេស ៃ បសណីយជ៍មួយេស េផ ងេទ តគឺជករបេងកីតនូវបណំុេស ជូនអតិថិជន 

េ យជួយកនុងករបំេពញគន េទវញិេទមកៃនភពខងំរបស់េស មួយ ដល់ភពេខ យៃនេស នីមួយេទ ត។ ឧទហរណ៍ 

េ យយកេស ែដល តវករចំ យៃថេដីមខពស់ យកេទ ករ់មួគន ជមួយេស េផ ងេទ តែដល តវករចំ យៃថ

េដីមទប។ ករេធីែបបេនះ ធុរកិចចៃ បសណីយម៍ិន តឹមែត ចបំេពញបន មេសចកី តវកររបស់អតិថិជនប៉ុេ ះេទ

ែតេនបន បមូលផុំបននូវពតម៌នរបស់អតិថិជន និងស នៃនករទិញលក់ ែដលជពតម៌នមន រ បេយជន៍

ស មប់ករទទួលបនេជគជយ័, ស មបក់រេធីម៉ឃតីធីងកនែ់តមន បសិទធភព, កតប់នថយបនៃថចំ យេលី

ករជួលឃងំ និងករកត់ ទុក ក់ និងបេងកីនចំណូល និងករដេណីមបនទីផ រកនែ់តធំ។ 

 


