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អារមភកថា 
សហប្គិនស្តស្ី គឺជ្ញកមាល ាំងជ្ាំរញុមួយសប្មាប់ច្្វើច្អាយមានការផ្លល ស់ប្៉ូរ សងគមជ្ញវជិ្ាមាន។ សហប្គិនស្តស្ីភាគ
ច្ប្ចើន គឺមានភាពនចៃប្បឌិត ច្ប្ជ្ញា យកឈ្ៃុះច្លើរាល់ឧបសគគ និងច្ៅដតបន្ការច្រៀនស៉ូប្តអស់ច្ពញមួយជី្វ ិ
ត។ ភាពច្ជ្ញគជ័្យរបស់ពួកច្គបនជ្ាំរញុន៉ូវការបច្ងកើនប្បសិទ្យាភាព ពីការកាំច្ណ្ើ នច្ ើងន៉ូវប្បក់សនសាំ
សប្មាប់ប្គួស្មរ និងការវនិិច្ោគច្ៅកៃុងការដែទាំសុខភាព និងការអប់រ ាំសប្មាប់កុមារច្ ើមបជី្ាំរញុការបច្ងកើត
ការងារ និងកាំច្ណ្ើ នផ្លិតផ្លជ្ញតិសរបុច្ៅកៃុងស្សុក។ 
 
ខណ្ៈច្ពលដ ល តាំបន់អាសីុប សីុហវិក បនបិទ្យគមាល តច្យនឌ័រមួយចាំនួនច្ៅកៃុងវស័ិយសុខាភិបល និងការ
អប់រ ាំ ស្តស្ីប្តូវបនមានការប ិច្ស្ច្ប្ចើនជ្ញងបុរស កៃុងឱកាសច៉ូលរមួកៃុងវស័ិយច្ស ាកិចេ ច្ដ្ឋយបនដ្ឋក់
កាំណ្ត់ច្ៅច្លើ កមាល ាំងពលកមា ប្បក់ឈ្ៃួលទប ការងារដ លមានភាពងាយរងច្ប្គុះ ឬ ការទ្យទ្យ៉ូលបនន៉ូវ 
ហិរញ្ញវតាុ និងឥណ្ទនដ លមានកាំរតិទប។ 
 
រច្បៀបវារៈ ឆ្ៃ ាំ ២០៣០ សប្មាប់ការអភិវឌឍន៍ប្បកបច្ដ្ឋយចីរភាព គឺជ្ញច្គលការណ៍្សកលសប្មាប់   វស័ិយ
ច្ស ាកិចេ និងសងគម នាច្ពលអនាគត និងធានាបនន៉ូវនិរនរ្ភាពបរសិ្មា នដ លច្យើងចង់បនសប្មាប់កិចេការ
ច្នុះ និងប្គប់ជ្ាំនាន់នាច្ពលអនាគត។  ជ្ញមួយនឹងគមាល តច្យនឌ័រ បនច្្វើច្អាយមានការផ្លល ស់ប្៉ូរតិចតួច 
សប្មាប់រយៈច្ពលជ្ញង ២០ ឆ្ៃ ាំកនលងមកច្នុះ ច្ទុះជ្ញោ ងណ្តក៏ច្ដ្ឋយ ក៏     សមិទ្យធផ្លដ លសាំច្រចបន 
តាមចកខុវស័ិយ ច្ៅកៃុងតាំបន់អាសីុប សីុហវិក នឹងមានឧបសគគកាន់ដតច្ប្ចើនច្ ើងៗ។  វសិមភាពបនរារាាំង
កមាល ាំងច្ស ាកិចេ និងច្្វើឱយប ុះពាល់ ល់ការផ្ារភាា ប់សងគមដ លច្្វើច្អាយមានភាពរាាំងសទុះ  ល់ការអភិវឌឍន៍
បរសិ្មា ន ប្បកបច្ដ្ឋយចីរភាព។   ាំច្ណ្តុះស្ស្មយដ លច្ឆលើយតបច្ៅនឹងវសិមភាព គឺតប្មូវឱយច្យើងប្តូវច្ដ្ឋុះ
ស្ស្មយន៉ូវឬសគល់ននភាពប្កីប្ក ការច្រ ើសច្អើង និងច្ ើមបផី្្ល់ការគាំពារសងគមឱយបនប្គប់ប្គន់ន៉ូវបញ្ា
ដ លងាយរងច្ប្គុះបាំផុ្ត។ ទាំងច្នុះតប្មូវឱយមានការបច្ងកើនច្លើ ដផ្ៃកវទិ្យាស្មស្តស ្  បច្ចេកវទិ្យា និងគាំនិតនចៃ
ប្បឌិតប្ពមទាំងបច្ងកើនឥទ្យធិពលនន  
បច្ចេកវទិ្យាគមនាគមន៍និង ព័ត៌មាន (ICT) ច្ ើមបបីច្ងកើនឱកាសកៃុងការអភិវឌឍច្លើប្គប់វស័ិយ។ 
 
ICTs គឺជ្ញឧបករណ៍្ដ លច្្វើឱយមានតនមលសប្មាប់ការអភិវឌឍច្ស ាកិចេសងគម ការច៉ូលរមួកៃុងសងគម និងផ្្ល់
ភាពអង់អាច ស៉ូមបដីតភាពជ្ញក់ោក់ននចាំនួនប្បជ្ញជ្ន ក៏ច្ៅដតបន្ប្បឈ្មមុខនឹងគុណ្វបិត្ិដ លជ្ញលទ្យធ
ផ្លបនមកពី ការកងវុះនន ាំច្ណ្ើ រការ និងសមតាភាពកៃុងការច្ប្បើប្បព័នាបច្ចេកវទិ្យា ទាំងច្នុះរបស់ពួកច្គ។ 
ច្ ើមបីជ្ញម្ាបយននការដចកចយ និងច្ ើមបីជួ្យច្ដ្ឋុះស្ស្មយន៉ូវគមាល តច្យនឌ័រ ដ លច្ៅសល់  
មជ្ឈមណ្ឌ លបណុ្្ុះបណ្្តលអាសីុ -ប សីុហវិកសប្មាប់ ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងនិងបច្ចេកវទិ្យាច្ ើមបី ការអភិវឌឍ
ន៍(APCICT) ប្តូវបនអភិវឌឍន៍ ស្តស្ី និងការផ្្ួចច្ផ្្ើមច្លើវស័ិយ ICT ( WIFI) ច្ ើមបី  
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គាំប្ទ្យ ល់ស្តស្ីជ្ញសហប្គិន ដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹងជ្ញម៉ូលដ្ឋា ន កៃុងការប្គប់ប្គងអាជី្វកមា ជ្ាំនាញ ICT និង
ប្បភព្នធានតាមរយៈប្បព័នាអនឡាញ។ កមាវ ិ្ ីច្នុះបនជ្ាំរញុោ ងសកមា ច្ៅច្លើបរសិ្មា ន ននច្គល
នច្ោបយដ លនឹងអាចមានជ្ញ ាំច្ណ្តុះស្ស្មយោ ងពិច្សស ចាំច្ពាុះរបាំងនានារបស់ស្មា ប័ន កៃុងការផ្ល់្
គុណ្តនមល ល់ស្តស្ីកៃុងម្ាបយដ លមិនប្តឹមប្តូវ។ 
 
WIFI ម ៉ូឌុល ជ្ញដផ្ៃកមួយដ លបនឆលុុះបញ្េ ាំង ពីការអភិវឌឍន៍ ទាំងជ្ាំនាញ ICT និង ចាំច្ណ្ុះ ឹង  
សហប្គិនភាព ដ លមានស្មរៈសាំខាន់ច្ ើមបីដកលមអជី្វភាពរស់ច្ៅ និងការជ្ាំរញុច្ស ាកិចេទាំងម៉ូល ទ្យទួ្យល
បនន៉ូវភាពរងុច្រឿង និងសុខុមាលភាពសប្មាប់ស្តស្ី។ សញ្ញ របស់WIFI គឺការបងាា ញពីការ ច៉ូលរមួ កៃុងការក
ស្មងដផ្នការ និងការទ្យទួ្យលបនន៉ូវនិរន្ភាពនាច្ពលអនាគត ជ្ញមួយនឹងឱកាសច្សាើភាពគៃ  កៃុងការទ្យទួ្យល
បនន៉ូវផ្លប្បច្ោជ្ន៍សប្មាប់ទាំងអស់គៃ ។ 
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អាំពីម ៉ូឌុល 
ម ៉ូឌុលច្នុះ ជ្ញម ៉ូឌុលដ លទក់ទ្យង ច្ៅនឹង ម ៉ូឌុល W1: ច្លើការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ការ 
ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង និងបច្ចេកវទិ្យាព័ត៌មាន។ ច្គលបាំណ្ងបឋមននម ៉ូឌុល ច្នុះគឺច្ ើមបីដណ្នាាំ ស្តស្ីជ្ញសហប្គិន 
ដ លមានស្ស្មប់ និងសហប្គិនស្សី ្ ដ លចង់បច្ងកើត និងប្គប់ប្គងអាជី្វកមាមួយ និងម្ាបយកៃុងការច្ប្បើប្បស់  
បច្ចេកវទិ្យាព័ត៌មាន និងការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងវសិយ័(ICT)ដ លអាចជួ្យច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើ រការទាំងអស់ច្នុះបន។ 

ម ៉ូឌុលលច្នុះបនផ្្ល់ន៉ូវច្គលគាំនិត ននការប្គប់ប្គងអាជី្វកមាជ្ញម៉ូលដ្ឋា ន ឧបករណ៍្វភិាគ និងកមាវ ិ្ ី ICT សប្មាប់ការ
បច្ងកើត និងការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមា។ ម ៉ូឌុលច្នុះគឺមានច្គលបាំណ្ងច្អាយស្តស្ីដ លច្ចុះច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT  ដ លអាច
ច្ប្បើប្បស់ ICT សប្មាប់ដតការងារជ្ញម៉ូលដ្ឋា ន ៉ូចជ្ញ ការនិោយទ្យ៉ូរស័ពទ ច្ផ្ាើរស្មរ អីុដម ល និងមានចាំណ្តប់អារមាណ៍្កៃុង
ការច្ប្បើប្បស់ ICT សាំរាប់មុខងារអាជី្វកមាច្ផ្សងៗបដនាមច្ទ្យៀត ៉ូចជ្ញ ការលក់និងការផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លតាមរយៈ
អនឡាញ ជ្ញច្ ើម។ ច្ទុះជ្ញោ ងណ្តក៏ច្ដ្ឋយ អៃកដ លដ លមិនច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT ក៏អាចទ្យទួ្យលផ្លប្បច្ោជ្ន៍ពី
ម ៉ូឌុលច្នុះផ្ងដ រ។ ច្ៅកៃុងការពិចរណ្តននតប្មូវការ និងចាំណ្ង់ចាំណ្៉ូ លចិត្របស់សហប្គិនស្តស្ី ម ៉ូឌុលច្នុះមិនប្តឹមដត
ផ្្ល់ ន៉ូវការយល់ ឹងនិងចាំច្ណ្ុះ ឹងអាំពី ICT ច្នាុះច្ទ្យ ក៏ប ុដន្វាក៏បនច្្វើអាយសហប្គិនជ្ញស្តស្ី មានគាំនិតចប់ច្ផ្្ើមច្ប្បើ
ប្បស់ ន៉ូវឧបករណ៍្ច្ផ្សងៗ សប្មាប់ច្្វើអាជី្វកមារបស់ពួកច្គផ្ងដ រ។ 

ច្ៅចុងបញ្េ ប់ននម ៉ូឌុលច្នុះ នឹងមានការដណ្នាាំ ល់អៃកសប្មបសប្មួលដ លផ្្ល់ច្ោបល់ច្លើការដចកចយបន្
សប្មាប់ការបណុ្្ុះបណ្្តល ល់សហប្គិនស្តស្ី និងមានការវភិាគលាំអិតច្ៅកៃុងចាំនុចច្ផ្សងមួយច្ដ្ឋយដ ក។ 

លទ្យធផ្លននការសិកា 
ច្ប្កាយច្ពលបញ្េ ប់ននម ៉ូឌុលខាងច្លើ អៃកសិកានឹងទ្យទួ្យលបន៖ 
1. អាចភាា ប់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាងការផ្ល់្អាំណ្តច ល់ស្តស្ីជ្ញមួយនឹងស្តស្ីជ្ញសហប្គិន កៃុងការច្ប្បើប្បស់ ICT ច្ ើមបីច្្វើការចប់ច្ផ្្ើម 

និងការប្គប់ប្គងអាជី្វកមា។ 
2. រកីរាយចាំច្ពាុះការភាា ប់បណ្្តញស្តស្ី ជ្ញសហប្គិន ជ្ញមួយនឹងដ នទ្យ៉ូច្ៅននអាជី្វកមា ពិច្សសច្លើការច្រៀបចាំ ដផ្នការ  

ការចប់ច្ផ្្ើម និង ការប្គប់ប្គងសហប្គស ថាច្តើ ICT អាចមានអតាប្បច្ោជ្ន៍អវីខលុះច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើ រការទាំងច្នាុះ។ 
3. រកីរាយចាំច្ពាុះស្មរៈសាំខាន់ ននការច្លើកទឹ្យកចិត្ច្លើសហប្គិន និងតប្មូវការច្ពលច្វោ សប្មាប់បន្ការប្គប់ប្គង 

អាជី្វកមាមួយ។ 
4. ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ពីស្មរៈសាំខាន់នន ការអនុវត្ជ្ញមួយនឹង បទ្យបបញ្ញត្ិរបស់រដ្ឋា ភិបល និងអាជី្វកមា ដ លមានលកខណ្ៈ 

សង់្ដ្ឋ។ 
5. យល់ ឹងពីអវីដ លជ្ញទី្យផ្ារ និងតនមលននការច្រៀបចាំ និងច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារច្ៅកៃុងអាជី្វកមា។ 
6. កាំណ្ត់និងវភិាគ ាំច្ណ្ើ រការនន្នធាននិងការច្កៀងគរម៉ូលនិ្ិ កៃុងការបច្ងកើតអាជី្វកមាមួយ។ 
7. យល់ ឹងពីភាពខុសគៃ រវាងមុខងារអាជី្វកមា ច្ៅកៃុងការប្គប់ប្គងអាជី្វកមាមួយ និង ថាច្តើ ICT អាចប្តូវបនអនុវត្កៃុងការ

សប្មួល ល់មុខងារទាំងច្នុះោ ង ៉ូចច្ម្ច។ 
8. រកីរាយន៉ូវតនមល ននការការពារអាជី្វកមាមួយដ លទក់ នឹងដផ្ៃកចាប់ រ៉ូបបវន័្ និងការគាំរាមកាំដហងច្លើប្បព័នា Online 
9. យល់ ឹងពីស្មរៈសាំខាន់ននការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតនមលននការអនុវត្អាជី្វកមា។ 
10. ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ការតភាា ប់រវាងការប្តួតពិនិតយ និងការវាយតាំនល និងការបិទ្យអាជី្វកមា។ 
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ច្គលច្ៅសិកាខ កាម 
សក្ានុពលននសហប្គិនស្សី្ និង សហប្គិនស្តស្ីច្ៅ ាំណ្តក់កាល ាំប៉ូងននការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមារបស់ពួកច្គ 

រយៈច្ពល 
12 ច្មា ងច្ៅច្លើម៉ូលដ្ឋា នដ លបនរាលដ្ឋលច្ចញច្ៅច្លើការផ្លិតកៃុងមួយសប្ហ៍ច្ដ្ឋយដផ្អកច្ៅច្លើ 2 ច្ៅ 3 ច្មា ងអាចរក
បនជ្ញច្រៀងរាល់នែៃននអៃកច៉ូលរួមជ្ញស្តស្ី។ 

ការទ្យទួ្យលស្មគ ល់ 
UN-APCICT ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ន៉ូវន គ៉ូដ លបនច៉ូលរមួ កៃុងការពិនិតយច្ ើងវញិជ្ញច្ប្ចើនស្មរ ននមាតិកាននឯក
ស្មរបណុ្្ុះបណ្្តល និងដ លបនផ្្ល់ ន៉ូវមតិ ៏មានស្មរសាំខាន់មិនអាចកាត់នែល បនកៃុងខណ្ៈច្ពលដ ល
កាំពុងអភិវឌឍន៍ម ៉ូឌុលច្នុះ។ ច្យើងស៉ូមអរគុណ្ ល់វទិ្យាស្មា នប គីស្មា ននន ICTs សាំរាប់ការអភិវឌឍន៍ (PIID) 
និងស្មកលវទិ្យាល័យ ននប្បច្ទ្យសហវីលីពីន  University of the Philippines Diliman ច្ៅកៃុងកមាវ ិ្ ីបន ្
Pampanga (UP Clark)។ UN-APCICT បនទ្យទួ្យលស្មគ ល់ផ្ងដ រពីការច៉ូលរមួចាំដណ្កពិតប្បក កៃុងការដចក
រ ាំដលករបស់  Marria Juanita R, Macapagal, Faheem Hussain បន Sayuri Cocco Okada, Okada, Thi Ngoc 

Thao Nguyen,  Maria Luisa S។ Concepcion, Therese Marie B. Rico, Emmy F. lman, Mina Lyn C. Peralta, 

Emmanuel C. Lallana, John J. Macasio, Usha Rani Vyasulu Reddy, Maria Anthonette Velasco Allones, 

and Grace Gorospe Jamon ដ លពិតជ្ញជួ្យបច្ងកើតម ៉ូឌុលច្នុះច្ ើង។ ច្យើងស៉ូមអរគុណ្អៃកច៉ូលរមួ ពីកិចេ
ប្បជុ្ាំពិច្ប្គុះច្ោបល់ កិចេប្បជុ្ាំប្កមុអៃកជ្ាំនាញ សិកាខ ស្មោ និងការចុុះអនុវតន៍្ ច្ៅម៉ូលដ្ឋា លផ្លទ ល់ ច្ហើយទី្យ
បញ្េ ប់ ក៏ស៉ូមដែលងអាំណ្អរគុណ្ចាំច្ពាុះច្ោក Christine Apikul សប្មាប់ដកសប្មួលច្លើម ៉ូឌុលច្នុះ។ 
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W2 សហប្គិនបទ្យស្តស្ី - ម ៉ូឌុលW២: ប្គប់ប្គងអាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ ICT 
WIFI ការផ្្ួចច្ផ្្ើមចាំច្ណ្ុះ ឹងដផ្ៃកបច្ចេកវទិ្យាគមនាគមន័ពត៌មាន ល់ស្តស្ី  
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I. ដសចកតីដ្តើម្ 
លាំអានសហប្គិនស្តស្ី - ម ៉ូឌុល WJ: ការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមា ច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT ម ៉ូឌុលW2 និងការ ប្គប់ប្គង

ពាណិ្ជ្ាកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើ ICT ដ លប្តូវបនរចនាច្ ើង ោ ងពិច្សសសប្មាប់ សក្ានុពលរបស់សហប្គិនស្តស្ី និងអៃក

ដ លប្តូវបនចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមារបស់ខលួន។ ម ៉ូឌុលច្នុះបនច្ប្បើជ្ញមគគុច្ទ្យសច្ៅនឹងស្តស្ីដ លចង់បច្ងកើននិងច្្វើឱយប្បច្សើរ

ច្ ើងន៉ូវចាំច្ណ្ុះ ឹង ជ្ាំនាញ និងសមតាភាព របស់ពួកច្គចង់បន កៃុងការបច្ងកើតគច្ប្មាងអាជី្វកមា និងការប្គប់ប្គង 

អាជី្វកមារបស់ពួកច្គ។ ម ៉ូឌុលច្នុះរួមបញ្េ៉ូ លទាំង ឧទហរណ៍្ច្លើករណី្សិកា ការច្្វើលាំហាត់ និង ឧបករណ៍្វភិាគ

ច្ ើមបីកស្មងនិងបច្ងកើនការយល់ ឹងននអាជី្វកមារបស់អៃក និងបរសិ្មា នជុ្ាំវញិ។ 

 

ម ៉ូឌុល WJ: គឺជ្ញការច្រៀបចាំដផ្នការអាជី្កមា ច្ដ្ឋយការច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT ផ្ដល់គាំនិតអាជី្វកមា ជ្ញម៉ូលដ្ឋា ន 

ឧបករណ៍្វភិាគនិងកមាវ ិ្ ី ICT ជ្ញម៉ូលដ្ឋា នច្ៅកៃុងការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមា។ ម ៉ូឌុលស្ីពីការប្គប់ប្គងអាជី្វកមាច្ដ្ឋយ

ច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT គឺជ្ញម ៉ូឌុលដ លតភាា ប់ច្ៅនឹងម ៉ូឌុល WJ ។ ម ៉ូឌុលច្នុះមានច្គលបាំណ្ងច្ ើមបីច្លើកកមពស់ 

សហប្គិនស្តស្ីបច្ងកើនការយល់ ឹងននជ្ាំនាញ និងចាំច្ណ្ុះ ឹង ឥរោិបែ និងតនមល ដ លច្ឆ្ព ុះច្ៅរកភាពពិត និង

សកមាភាពប្បតិបត្ិការអាជី្វកមា។ ឧទហរណ៍្ករណី្សិកា និងការច្្វើលាំហាត់ ច្ដ្ឋយការអនុវត្ន៍កមាវ ិ្ ី ICT ប្តូវ

បនបងាា ញច្ ើមបីសប្មបសប្មួល ល់ការច្ប្បើប្បស់កមាវ ិ្ ី ICT កៃុងការប្គប់ប្គងសកមាភាពអាជី្វកមា។ 

 

ជ្ញពិច្សសបទ្យដ្ឋា នននការសិកានឹងប្តូវបនអនុវត្ជ្ញក់ដសង្និងអន្រកមា ៉ូចខាងប្កាម: 

»  ច្គលគាំនិត និងអាជី្វកមាស្មមញ្ញ ច្ៅនឹងប្បច្ភទ្យទាំងអស់ននអាជី្វកមា 

» ឧទហរណ៍្ករណី្សិកាខលុះៗច្ ើមបីច្ដ្ឋុះស្ស្មយន៉ូវច្គលគាំនិត និងបច្ចេកច្ទ្យស 

»  ការច្្វើលាំហាត់ និងការពិភាកា ច្្វើឱយអៃកសិកាអាចអនុត្ន៍ន៉ូវច្គលគាំនិតច្ៅកៃុងអាជី្វកមាជ្ញក់ោក់របស់ពួកច្គ។ 

 

1.1. ច្តើម ៉ូឌុល W2 ជ្ញអវី? 
ច្គលបាំណ្ងននការច្រៀនស៉ូប្តម ៉ូឌុលច្នុះគឺ: 
» ផ្្ល់ជ្ញច្គលការណ៍្ដណ្នាាំ ច្លើការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមា 
» ច្ ើមបីច្្វើបទ្យបងាា ញពីទិ្យ ាភាពនានាននប្បតិបតដិការអាជី្វកមា 
» ច្ ើមបីដណ្នាាំពីផ្លប្បច្ោជ្ន៍ននកមាវ ិ្ ីកមាវ ិ្ ី ICT ច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមនិងការច្រៀបចាំអាជី្វកមា 
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ទ្យាំហាំននការដណ្នាាំ រមួបញ្េ៉ូ លទាំងប្បធានបទ្យសាំខាន់ៗ ចាំនួនពីរគឺ: (១) ការបច្ងកើតអាជី្វកមារបស់អៃក (រច្បៀបននការ 
ចប់ច្ផ្្ើម); និង(២)  ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមារបស់អៃក (រច្បៀបននការប្គប់ប្គងសហប្គស) ។ 
 
ច្ៅច្ពលដ លអៃក ចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមា វាមានន័យថា អៃកបនសច្ប្មចចិត្ច្ ើមបីបច្ងកើតអាជី្វកមារបស់អៃក និងអនុវត្
ដផ្នការរបស់អៃកដ លមាន ៉ូចខាងច្ប្កាម៖ ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារ (ថាច្តើអៃកច្្វើវាច្ដ្ឋយខលួនឯងឬអៃកសួរអៃក នទ្យ) 
ច្រៀបចាំទិ្យនៃន័យច្លើចាំនួនមនុសស ផ្លិតផ្ល ទី្យកដនលង តនមល និងការផ្សពវផ្ាយ ច្កៀងគរ្នធានដ លអាជី្វកមារបស់អៃក
តប្មូវឱយ និងធានាការប្បប្ពឹត្ោ ងប្តឹមប្តូវច្ៅតាមចាប់ជ្ញតិនិងតាមតាំបន់ននទី្យតាាំងអាជី្វកមារបស់អៃក។ 
 
ច្ៅច្ពលដ លអាជី្វកមារបស់អៃក កាំពុង ាំច្ណ្ើ រការ អៃកដ លជ្ញមាេ ស់អាជី្វកមា និងសហប្គិន នឹងប្តូវការវា ច្ ើមបី
ប្គប់ប្គងអាជី្វកមារបស់អៃក  ៉ូចជ្ញ ការច្្វើបញ្ា ីស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ  ប្គប់ប្គងស្ុក និង ការទិ្យញវតាុធាតុច្ ើម ប្តួតពិនិតយ  
 ាំច្ណ្ើ រការផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា ច្ហើយក៏ប្តូវបនពាក់ព័នាចាំច្ពាុះដផ្ៃកទី្យផ្ារនិងការលក់ ការប្គប់ប្គង្នធានមនុសស 
ហិរញ្ញវតាុនិងរ ាបល។ 
 
វាជ្ញដផ្ៃកមួយននតួនាទី្យរបស់អៃកដ លជ្ញមាេ ស់អាជី្វកមា និងជ្ញសហប្គិន កៃុងការចិញ្េ ឹមបីបច់និងការការពារអាជី្វកមា
របស់អៃក  ៉ូច្ចៃុះវានឹងទ្យទួ្យលបន ច្ជ្ញគជ័្យជ្ញក់ជ្ញមិនខាន។  ច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើ រការ ននការប្គប់ប្គងអាជី្វកមារបស់អៃក  
អៃកនឹងចាំបច់ ប្តូវបច្ងកើតច្ ើងច្ ើមបីវាស់សទង់ ច្លើ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើម៉ូលដ្ឋា នមួយដ លច្ទ្យៀងទត់
ដ លច្ឆលើយតបនឹងលិទ្យាផ្ល និងច្រៀនពីច្មច្រៀនច្លើអវីដ លអៃកបនច្្វើនិងពីអវីដ លអៃកមិនបនច្្វើ។ ការឆលុុះបញ្េ ាំងទាំង
ច្នុះកាល យជ្ញដផ្ៃកមួយននឧបករណ៍្ ដ លអៃកច្ប្បើច្ ើមបីច្្វើឱយអាជី្វកមារបស់អៃកបនរកីល៉ូតោស់។ 

 

លិទ្យាផ្លននការសិកា 
ការតភាា ប់ននការផ្្ល់ភាពអង់អាច ល់ស្តស្ីជ្ញមួយ នឹងសហប្គិនភាពនិងការច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT កៃុងការ
ចប់ច្ផ្្ើមនិងប្គប់ប្គងអាជី្កមា។ 

 

1.2. ការច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT ច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមនន 
អាជី្វកមា និងការប្គប់ប្គង 
ICT បនច៉ូលរមួចាំដណ្កោ ងសាំខាន់កៃុងការបច្ងកើន ាំច្ណ្ើ រការច្ៅច្លើព័ត៌មាន និងបច្ងកើនប្បសិទ្យធភាពននអាជី្វកមា។ 
ច្ៅកៃុងម ៉ូឌុល WJ: ការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ ICT ការដបងដចក ICT និងកមាវ ិ្ ីដ លមានប្បច្ោជ្ន៍
សប្មាប់ការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមាប្តូវបនចុុះបញ្ា ី និងពិព័ណ៌្នា។ ស្សច្ ៀងគៃ ច្នុះដ រកមាវ ិ្ ី ICT និងកមាវ ិ្ ីដ លមាន
ប្បច្ោជ្ន៍សប្មាប់ការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមា និងការប្គប់ប្គងនឹងប្តូវបនច្លើកច្ ើងច្ៅទី្យច្នុះ។ 
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អៃកដ លប្បកបអាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ ICT ច្ៅកៃុងបណ្្តប្បច្ទ្យសមួយចាំនួនបនអភិវឌឍន៍ន៉ូវបទ្យដ្ឋា នច្ៅតាមតាំបន់
និងដផ្ៃកននបណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគម និងច្ប្បើប្បស់ភាស្មតាមតាំបន់ គឺពួកច្គពិចរណ្ត ច្លើការអនុវត្ន៍ ច្ៅតាម 
វបប្ម៍ សងគមននប្បច្ទ្យស ច្ៅកៃុងការទក់ទ្យងច្លើការផ្ាពវផ្ាយអាជី្វកមា និងការលក់។ 
ឧបករណ៍្មួយចាំនួនននប្បព័នា ICT ដ លប្តូវបនច្គបងាា ញរចួ ច្ហើយច្ៅកៃុងម ៉ូឌុល W1:   ការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមាមួយ
ច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង និងបច្ចេកវទិ្យា ។ ឧបករណ៍្ ICT បដនាមដ លមានប្បច្ោជ្ន៍ច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើម
និងការប្គប់ប្គងអាជី្វកមាមួយរមួមាន: 
» ការសទង់មតិច្លើប្បព័នា Online (ឧទ្យ. SurveyMonkey) 
» ប្បព័នធទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគម ឧទហរណ៍្ ៉ូចជ្ញ Facebook, Twitter, lnstagram, Pinterest, គេហទំព័រ YouTube) 

» ឧបករណ៍្កៃុងការប្គប់ប្គងបញ្ា ីស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ  (ឧទហរណ៍្ ៉ូចជ្ញ Skyware, Inventory Box, Brightpearl, 

Megaventory) 

» ម៉ូលដ្ឋា នននទិ្យនៃ័យ និង Cloud storage 

» កដនលងទី្យផ្ារ Online (ឧទហរណ៍្  ៉ូចជ្ញប្កុមហ ុន Alibaba) 
» ឧបករណ៍្ននការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង និង សហប្បត្ិបិត្ការណ៍្ (ឧទហរណ៍្ ៉ូចជ្ញប្កុមហ ុន Google) 
» ឧបករណ៍្ប្គប់ប្គងគច្ប្មាង (ឧទហរណ៍្ ៉ូចជ្ញ គច្ប្មាង Libre) 

 

1.3. ការអនុវត្ន៍ច្លើករណី្សិកាមួយ 
ការច្្វើករណី្សិកា (ប្បអប់ទី្យ 1) និងឧទហរណ៍្នឹងប្តូវបនច្ប្បើច្ ើមបីពនយល់អាំពីគាំនិតនិងគាំនិតសាំខាន់ដណ្នាាំច្ៅកៃុង 
ម ៉ូឌុលច្នុះ។ 

 

វចិត៉ូរោី  ជ្ញម្ាយមាៃ ក់ដ លស្មៃ ក់ច្ៅផ្ទុះ។ នាងបនច្រៀបការ និងមានក៉ូនចាំនួនពីរនាក់ ច្ហើយនាងមានបាំណ្ងចង់រួម
ចាំដណ្កកៃុងការរកចាំណ្៉ូ លសប្មាប់ប្គួស្មរ ច្ប្ពាុះប្បក់ចាំណ្៉ូ លបដី របស់នាងប្គន់ដតបនប្គប់សាំរាប់ចាំណ្តយកៃុង
ប្គួស្មរដតប ុច្ណ្ណុះ។  គត់ចង់ឱយប្គួស្មររបស់គត់ មានប្បក់កាក់ច្ៅសល់សាំរាប់សនសាំខលុះ។ វចិត៉ូរោី  បន ឹងអាំពី
រច្បៀប ុតនាំ ដ លជ្ញជ្ាំនាញមួយដ លម្ាយនិងជី្ ៉ូនរបស់គត់បនបច្ប្ងៀនច្ៅច្ពលដ លគត់ ា្ំ ឹងក្ីច្ ើង គត់
បនសច្ប្មចចិត្ថា គត់អាចលក់នាំដ លគត់ច្្វើច្ៅផ្ទុះបន ច្ ើមបីបច្ងកើនន៉ូវប្បក់ចាំណ្៉ូ ល។ គត់បនច្រៀបចាំចប់ច្ផ្្ើម
ច្្វើអាជី្វកមាផ្លទ ល់ខលួនរបស់គត់ ដ លអាចឱយគត់ច្្វើអាចកាំណ្ត់ច្ពលច្វោកៃុងការចាំអិននាំ គត់អាចច្្វើការងារច្ផ្សងៗ
ច្ៅជុ្ាំវញិផ្ទុះ ច្ហើយគត់ ក៏អាចរកប្បក់ចាំន៉ូលសប្មាប់ប្គួស្មរ បនបដនាមច្ទ្យៀតផ្ង គត់មានអារមាណ៍្ថា គឺជ្ញ 
គុណ្សមបត្ិមួយសប្មាប់គត់ ជ្ញជ្ញងគត់ដសវងរកការងារច្ប្ៅច្មា ងច្្វើ។ 

ច្ ើមបីទ្យទួ្យលបនមតិ និងច្ោបល់រុិះគន់ច្ ើមបីស្មា បនាអាំពីរស់ជ្ញតិនាំ ុតរបស់គត់អាំពីមនុសសច្ផ្សងៗច្ទ្យៀត 

ប្បអប់ទី្យ 1. ករណី្ននសហប្គិនជ្ញមាេ ស់អាជី្វកមាច្្វើនាំ ុត 
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វចិត៉ូរោី  បនសច្ប្មចចិត្ច្្វើនាំ ុត ច្ ើមបីដចកជ្៉ូនច្ភាៀវទាំងអស់ ដ លអច្ញ្ា ើញច៉ូលរមួកៃុងកមាវ ិ្ ីខួបកាំច្ណ្ើ តក៉ូនស្សី
របស់គត់ច្ដ្ឋយឥតគិតនែល។ គត់បនទ្យទួ្យលន៉ូវការច្ឆលើយតបោ ងលអពីមនុសសជ្ញច្ប្ចើនអៃកដ លបនភលក់រស់ជ្ញតិនាំ ុត
របស់គត់។ វចិត៉ូរោី  បនទ្យទួ្យលន៉ូវការបញ្ា ទិ្យញជ្ញច្ប្ចើន ពីមិត្ភក្ិរបស់គត់ សាំរាប់កមាវ ិ្ ីជ្ប់ច្លៀងច្ផ្សងៗ 
របស់ក៉ូនៗពួកច្គ។ គត់បនច្ផ្្លតអារមាណ៍្ោ ងខាល ាំង ច្ៅច្លើការលក់នាំ ុតរបស់គត់ច្ហើយបនសួរច្ៅកាន់មិត្ភក្ិ
របស់គត់ថាច្តើតនមលប ុនាា នដ រគួរដតគិតលុយពីពួកច្គ។ 
 
ម៉ូលនិ្ិដ ល វចិត៉ូរោី  បនច្ប្បើប្បស់ច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមារបស់នាង គឺបនមកពីប្បក់សនសាំច្ៅ្នាគររបស់
ប្កុមប្គួស្មរនាង។ នាងនិងស្មវ មីនាងបនវនិិច្ោគប្បក់របស់ពួកច្គកៃុងកិចេសហប្បតិបត្ិការកៃុងតាំបន់។ នាងបន
កាល យជ្ញសមាជិ្កននមួយននប្គឹុះស្មា នមីប្កូហិរញ្ញវតាុមួយ និងមានភាពសកមាច្ៅកៃុងសហគមន៍របស់នាង។ 
 
 ាំប៉ូង វចិត៉ូរោី  បនកាត់ប្តាននការចាំណ្តយនិងចាំណ្៉ូ លដ លទក់ទ្យងនឹងការ ុតនាំរបស់នាងច្ៅកៃុងច្សៀវច្ៅមួយ។ 
ច្ទុះជ្ញោ ងណ្ត  ច្ៅច្ពលដ លការបញ្ា ទិ្យញច្នុះបនចប់ច្ផ្្ើមច្កើនច្ ើង នាងមានច្ពលតិចតួចច្ ើមបីតាមដ្ឋនថា
ច្តើនាង ពិតជ្ញទ្យទួ្យលបនប្បក់ចាំច្ណ្ញឬ អត់។ ច្លើសពីច្នុះច្ៅច្ទ្យៀត ច្ពលខលុះនាងបនច្ប្បើប្បស់ន៉ូវការទ្យ៉ូទត់ 
សប្មាប់ការចាំណ្តយកៃុងប្គួស្មរ ប ុដន្នាងច្ភលចកត់ប្តាច៉ូល ច្ៅកៃុងច្សៀវច្ៅ ។ ច្នុះជ្ញច្ពលដ ល វចិត៉ូរោី  បន ឹង
ថាអាជី្វកមារបស់នាង ប្តូវបនរកីល៉ូតោស់ច្ហើយនាងបនច្រៀបចាំ ាំច្ណ្ើ រការវាបនប្តឹមប្តូវផ្ងដ រ។ នាងទ្យទួ្យលន៉ូវ
ភាពរកីចាំច្រ ើននិង មានភាពរ ាំច្ភើបោ ងខាល ាំងជ្ញមួយការងារពីមុនកៃុងការច្រៀបចាំអាជី្វកមាមួយ។  
 
នាងមិនមានបទ្យពិច្ស្ម្ច្ៅកៃុងការច្រៀបចាំអាជី្វកមាមួយច្ទ្យ ប ុដន្នាងបនច្ដ្ឋុះស្ស្មយន៉ូវបញ្ា ទាំងច្នាុះច្ ើមបីច្រៀនពីអវី
ដ លជ្ញតប្មូវការ ច្ ើមបីកាល យជ្ញសហប្គិន ដ លទ្យទួ្យលបនច្ជ្ញគជ័្យោ ងខាល ាំង   មួយ។ នាងបន ឹងថានាងប្តូវការ
ជ្ញចាំបច់ ច្ ើមបីកាំណ្ត់ច្គលច្ៅោ ងចាស់ ចាំច្ពាុះអវីដ លនាងចង់បនមុខជ្ាំនួញ  ុតនាំច្ៅផ្ទុះរបស់នាង។  ច្ ើមបី
រកាហិរញ្ញវតាុរបស់នាងច្ៅតាមលាំដ្ឋប់  វចិត៉ូរោី  បនអានច្សៀវច្ៅ ច្លើកាប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតាុ  យកមុខវជិ្ញា  Online
ច្្វើជ្ញបញ្ា  ច្ហើយបនសួរសហប្គិន ច្ៅកៃុងសហគមន៍របស់នាង អាំពីរច្បៀបដ លពួកច្គច្ដ្ឋុះស្ស្មយ ហិរញ្ញវតាុច្លើ
អាជី្វកមារបស់ខលួន។ នាងបនទ្យទួ្យលស្មគ ល់ថា នាងប្តូវការជ្ញចាំបច់ ច្ ើមបីដសវងរក ច្អាយច្ ើញថា ច្តើការបច្ងកើត 
អាជី្វកមា ុតនាំលក់កៃុងតាំបន់ អាចនឹងច្្វើបនសប្មាប់ការពប្ងីក ឬវានឹងជ្ញការប្បច្សើរច្ ើង  ប្បសិនច្បើនាងដ លមាន 
ទី្យតាាំងអាជី្វកមាច្ៅ តាំបន់មួយផ្ងច្ទ្យៀត។ នាងបនសួរអៃកច្ៅជុ្ាំវញិខលួនសប្មាប់កដនលងដ លលអបាំផុ្តដ លជ្ញកដនលង
ដ លនាងអាចទ្យទួ្យលបនន៉ូវវតាុធាតុច្ ើមលអបាំផុ្ត សប្មាប់តនមលទបបាំផុ្ត   ៉ូច្ចៃុះ នាងអាចរកាបនន៉ូវ ប្បសិទ្យធិភាពនន
នែលច្ ើម។ 
 
វចិត៉ូរោី  ជ្ញដផ្ៃកមួយននបណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងោ ងសកមាជ្ញមួយម្ាយៗច្ៅតាមស្មោច្រៀន និងសហគមន៍។ គត់
បនទ្យទួ្យលការចប់ច្ផ្្ើមច្ឆលើយតបពីបណ្្តញននម្ាយទាំងច្នាុះ គត់បនច្ប្បើប្បស់បណ្្តញទាំងច្នុះច្ ើមបីសុាំពត៌មាន
អាំពីទី្យកដនលង ដ លអាចច្្វើកិចេប្ពមច្ប្ពៀងសប្មាប់ហាងនាំរបស់គត់ ច្ ើមបីច្អាយ ៉ូចជ្ញហាងកាច្ហវ ស្មោច្រៀន និង
ហាងបយច្ៅមនទីរច្ពទ្យយ។ គត់បនចប់ច្ផ្្ើមសមលឹងច្មើលមនុសសដ លគត់ អាចនិោយបនអាំពីបញ្ា ច្នុះ។  មិត្ភក្ិ
របស់គត់បនដណ្នាាំឱយគត់ចប់ច្ផ្្ើមច្្វើកាំណ្ត់ច្ហតុបណ្តដ ញមួយតាមបទ្យពិច្ស្ម្ន៍របស់គត់កៃុងការចប់ច្ផ្្ើមច្្វើ
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អាជី្វកមាមួយ និងច្ៅច្ពល ៉ូចគៃ ច្នុះបងាា ញពីពត៌មានទក់ទ្យងច្ៅនឹងទី្យកដនលងដ លអាចទិ្យញផ្លិតផ្លរបស់គត់។ 
ទ្យនទឹមនឹងច្នុះផ្ងដ រ វចិត៉ូរោី  ប្តូវបនច្គដណ្នាាំឱយច្ប្បើប្បស់ប្បព័នធផ្សពវផ្ាយតាមប្បពនធ័ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមច្ ើមបីច្អា
យអតិែិជ្នបន ឹង និងច្ ើមបីដសវងរកន គ៉ូសហការដ លមានសក្ានុពល។ 
 
វចិត៉ូរោី  បន ឹងថា គត់គួរដតទ្យទួ្យលបនន៉ូវប្បភពននពត៌មាន ដ លគត់ប្តូវការ ច្ ើមបីច្្វើឱយការ សច្ប្មចចិត្ច្លើ 
អាជី្វកមាទ្យទួ្យលបនការគាំប្ទ្យ និង ការដសវងរកការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង ច្ៅកៃុងអាជី្វកមា ការផ្្ល់ជ្ាំនួយបដនាម ប្បភពនន
ឧបករណ៍្និងវតាុធាតុច្ ើម និងប្បពភនន្នធានមនុសសជ្ញច្ ើម។ គត់បនពប្ងឹងន៉ូវជ្ាំនាញរបស់គត់ច្ៅកៃុងការទ្យាំនាក់
ទ្យាំនង ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជី្វកមា និងការរកាច្លើការ  កត់ប្តាហិរញ្ញវតាុរបស់គត់ច្ៅតាមលាំដ្ឋប់លាំច្ដ្ឋយ។ វាជ្ញការ
សាំខាន់ ដ លគត់បនច្្វើការច្លើជ្ាំនាញកៃុងការប្គប់ប្គងច្ពលច្វោនិងការច្រៀបចាំ ដ លអាចជួ្យច្អាយគត់ច្្វើការងារ
ជ្ញអាទិ្យភាពដ លទក់ទ្យងច្ៅនឹងអាជី្វកមានិងប្គួស្មររបស់គត់ផ្ងដ រ។ 
 
វចិត៉ូរោី  បនច្្វើការច្សុើបសួរទក់ទ្យងនឹង ាំច្ណ្ើ រការននការបច្ងកើតអាជី្វកមាមួយ។ គត់បនសួរមិត្ភក្ិរបស់គត់ថា
ប្បសិនច្បើពួកច្គបន ឹងអវីទាំងអស់អាំពីការបច្ងកើតអាជី្វកមាច្ៅនឹងផ្ទុះ។ វចិត៉ូរោី  បនច្ៅហាងកាច្ហវអីុន្ឺណិ្តមួយ
ច្ ើមបីច៉ូលច្ៅច្មើលច្លើ ប្បព័នាអនឡាញ និងពិនិតយច្មើល ប្បសិនច្បើមានការផ្្ល់ច្សវា ពីរដ្ឋា ភិបល ដ លមាន ការ 
ចុុះបញ្ា ីអាជី្វកមាច្ៅច្លើបណ្តដ ញអនឡាញ។ គត់បនពិនិតយច្មើលច្ៅច្លើវគគសិកាច្លើអាជី្វកមាតាមប្បព័នាអនឡាញ
ច្ដ្ឋយឥតគិតនែល ច្ ើមបីបច្ងកើនចាំច្នុះ ឹងរបស់គត់ ច្ៅកៃុងអាជី្វកមា ជ្ញពិច្សសច្ៅច្លើទី្យផ្ារ  ការអភិវឌឍន៍ផ្លិតផ្ល 
ការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមា ការផ្្ល់អាជ្ញា ប័ណ្ណសុវតាិភាពអាហារ និង យីច្ហា។ គត់បនពិនិតយច្មើលតាមរយៈវចី្ អ៉ូច្លើ
រច្បៀបននការ ុតនាំរបស់ច្គតាម អនឡាញ។ វចិត៉ូរោី  បនទិ្យញន៉ូវច្សៀវច្ៅច្បុះពុមពផ្ាយ ជ្ញលកខណ្ឌីជី្ែល ដ ល
មានរ៉ូបភាពចាស់លអ  ៉ូច្ចៃុះ គត់អាចច្រៀននិង ដសវងយល់បដនាម អាំពី ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា និងរច្បៀបននការ ុតនាំជ្ញ 
ច្ ើម។ 
 
ច្ដ្ឋយការច្ប្ជ្ញា ចិត្កៃុងការអភិវឌឍន៍ បច្ងកើតគាំនិតអាជី្វកមាមួយនិងឥរោិបទ្យដ លសហប្គិនទ្យទួ្យលបនភាពច្ជ្ញគជ័្យ 
វចិត៉ូរោី  បនច្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សច ច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមាលក់នាំ ុត ដ លច្្វើច្ៅផ្ទុះច្អាយមានគុណ្ភាពខពស់ នឹង
ដ លប្តូវបនច្គទ្យទួ្យលស្មគ ល់ច្ៅទ្យ៉ូទាំងប្បច្ទ្យស។ 

 
 
 



Managing a Business Using ICT  

 
6 

II. ការបដងកើតអាជីវកម្មរបសអ់្នក 
លទ្យធផ្លននការសិកា 
» ច្ពញចិត្កៃុងការភាា ប់បណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនង រវាងសហប្គិនស្តស្ី ជ្ញមួយនឹងវស័ិយទ្យ៉ូច្ៅ ននអាជី្វកមា ពិច្សសការ

ច្រៀបចាំដផ្នការ និងការប្គប់ប្គងសហប្គស និងថាច្តើការច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង និង បច្ចេកវទិ្យាអាចមាន
ប្បច្ោជ្ន៍អវីខលុះច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើ រការទាំងច្នាុះ។ 

» ច្ពញចិត្ចាំច្ពាុះស្មរៈសាំខាន់ កៃុងការច្លើកទឹ្យកចិត្សហប្គិន និងតប្មូវការច្ពលច្វោសប្មាប់ ការប្គប់ប្គងច្ ើមបី
បន្អាជី្វកមាមួយច្អាយមាន ាំច្ណ្ើ រការ។ 

» ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ពីស្មរៈសាំខាន់ននការអនុវត្តាមបទ្យបបញ្ញត្ិរបស់រដ្ឋា ភិបលនិងសង់្ដ្ឋច្ៅកៃុងអាជី្វកមា 
» ដសវងយល់ពីអវីជ្ញទី្យផ្ារ និង តនមលននការច្រៀបចាំ និងច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារច្ៅកៃុងអាជី្វកមា 
» កាំណ្ត់និងវភិាគ ាំច្ណ្ើ រការនន្នធាននិងការច្កៀងគរម៉ូលនិ្ិកៃុងការបច្ងកើតអាជី្វកមាមួយ 
 

ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើការច្សៃើរច្លើច្សចក្ីដណ្នាាំពីការផ្ដល់គាំនិតច្ោបល់ គឺបនបងាា ញច្ៅកៃុងម ៉ូឌុល W1:  ឥ ៉ូវច្នុះ អៃកគួរ
ដតមានដផ្នការអាជី្វកមាមួយច្ដ្ឋយការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT  ។ ដផ្នការអាជី្វកមាច្នុះគឺជ្ញ
ឯកស្មរមួយដ លច្អាយអាជី្វកមាអាច ាំច្ណ្ើ រការបន ច្ហើយវាប្តូវដតប្តូវបនពិនិតយច្ ើងវញិជ្ញច្ទ្យៀងទត់ និងការ 
ដកលាំអច្ដ្ឋយដផ្អក ច្ៅច្លើវឌឍនៈភាពននសកមាភាព អាជី្វកមា របស់អៃក និងលទ្យធផ្លននហិរញ្ញវតាុរបស់សហប្គស 
កត្ាខាងកៃុង និងខាងច្ប្ៅ ៏នទ្យច្ផ្សងច្ទ្យៀត។  ៉ូច្ចៃុះគឺវាអាចច្្វើច្អាយមានការតភាា ប់រវាងដផ្នការអាជី្វកមា ការចប់ 
ច្ផ្្ើមអាជី្វកមានិងការប្គប់ប្គងននសកមាភាពអាជី្វកមា (ស៉ូមច្មើលតួច្លខទី្យ ១) ។ 

អាជី្វកមា។  
ដផ្នការអាជី្វកមា  ៉ូចដ លបញ្ា ក់ពីខាងច្ ើម គឺបនផ្្ល់ច្អាយអៃកច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ សប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃកជ្ញមួយនឹង
ចកខុវស័ិយ ច្គលច្ៅ យុទ្យាស្មស្តស្ និងច្គលបាំណ្ង។ ច្ ើមបីដ្ឋក់ដផ្នការអាជី្វកមាកៃុងអារមាណ៍្ អៃកប្តូវដ្ឋក់ន របស់
អៃកជ្ញមួយនឹងពត៌មាន ច្ប្ចើនបដនាមច្ទ្យៀត និងបច្ងកើតដផ្នការ ច្អាយលាំអិតបដនាម ច្ ើមបីច្្វើច្អាយ ការសច្ប្មចចិត្ច្លើ 
អាជី្វកមាមានការចប់ច្ផ្្ើម និង ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមាច្កើតមានច្ ើង។ 
 
ការចប់ច្ផ្្ើម និងការប្គប់ប្គង: ច្នុះគឺជ្ញការអនុវត្ជ្ញក់ដសង្ ននដផ្នការអាជី្វកមា។ អាជី្វកមាគឺ បច្ងកើតច្ ើង

ច្ដ្ឋយ តប្មូវច្អាយមានការប្គប ណ្្ប់ ច្លើទិ្យ ាភាពទាំងអស់ ច្ ើមបីលក់ផ្លិតផ្ល។ ទាំងច្នុះ រមួបញ្េ៉ូ លទាំង 
ការអនុច្ោមតាមលកខខណ្ឌ ចាប់ និងការផ្សពវផ្ាយច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ ននអាជី្វកមា ដ លផ្លិតផ្លប្តូវបនលក់ ល់ន 
អតិែិជ្ន និងការប្បកួតប្បដជ្ង ច្កើតមានច្ ើងច្ៅច្លើទី្យផ្ារ។ សហប្គិន ប្តូវការភាពរងឹមាាំ កៃុងការប្គប់ប្គងោ ង
លាំអិតទាំងកៃុងនិងច្ប្ៅននអាជី្វកមា។ 
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ពិនិតយតាមដ្ឋននិងវាយតនមល: ច្នុះបនផ្្ល់ន៉ូវច្្វើការប ន់ប្បមាណ្ ននការអនុវត្អាជី្វកមា ច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ន៉ូវ 
ស៉ូចនាករ (indicator) គនលឹុះសប្មាប់វាស់សទុងភាពល៉ូតោស់និងការច្រ ើកចាំច្រ ើន។ ការតាមដ្ឋនប្តួតពិនិតយ និងការវាយតាំ
នល ផ្្ល់ន៉ូវការយល់ ឹងច្លើការបដងវរច្ៅរកទិ្យសច្ៅ និងការផ្លល ស់ប្៉ូរយុទ្យធស្មស្តស្សប្មាប់អាជី្វកមា។ 
 

ការបិទ្យអាជី្វកមា: សហប្គិនអាចសច្ប្មចចិត្ ច្ ើមបីបិទ្យអាជី្វកមា ច្ដ្ឋយច្ហតុផ្លជ្ញច្ប្ចើន។ លទ្យធផ្លននការប្តួត
ពិនិតយនិងការវាយតនមលអាចផ្ដល់ពត៌មានស្ីពីថាច្តើប្តូវបន្ឬបិទ្យអាជី្វកមា។ 
 
វ ្ននអាជី្វកមាច្នុះច្កើតច្ ើង ច្ៅប្គប់ ាំណ្តក់កាលននអាជី្វកមា។ ជ្ាំហា នទាំងបួនននអាជី្វកមាប្តូវបនដណ្នាាំច្ៅកៃុង
ម ៉ូឌុល W1: ការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមាមួយច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT ។ ពួកច្គរមួបញ្េ៉ូ លជ្ាំហា នននការគិត ជ្ាំហា ននន
ការចប់ច្ផ្្ើមនិង ជ្ាំហា នននការល៉ូតោស់ជ្ញជ្ាំហា នចុងច្ប្កាយ។ ជ្ាំហា ននីមួយៗមាន ាំច្ណ្ើ រការជ្ញរងវង់ដ លមាន 
ការច្្វើដផ្នការ ការអនុវត្ន៍ ការប្តួតពិនិតយ និងវាយតនមល  និងការបិទ្យ ឬក៏បន្អាជី្វកមា ច្ ើមបី ាំច្ណ្ើ រការច្ៅជ្ាំហា ននន
អាជី្វកមាបនាទ ប់ច្ទ្យៀត។ 

 

2.1. ច្តើការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមាច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្តខលុះ? 
បញ្ា ីច្ផ្ទៀងផ្លទ ត់ខាងច្ប្កាមផ្ដល់ន៉ូវបញ្ា ីននសកមាភាពមួយសប្មាប់ អាជី្វកមាចប់ច្ផ្្ើមច្ ើងរបស់អៃក។ វារមួបញ្េ៉ូ លផ្ង
ដ រននឧទហរណ៍្ ICT ដ លអៃកអាចច្ប្បើសប្មាប់សកមាភាពនីមួយៗ បញ្ា ីប្តួតពិនិតយច្នុះគឺមិនទ្យ៉ូលាំទ្យ៉ូោយ អៃកអាច
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បដនាមច្ប្ចើនច្ទ្យៀតច្ៅកៃុងបញ្ា ីច្ដ្ឋយច្ប្បើ MS Word ឬ Excel។ ច្ទុះជ្ញោ ងណ្តក៍ច្ដ្ឋយ បញ្ា ីប្តួតពិនិតយច្នាុះ ប្តូវរួម
បញ្េ៉ូ លបទ្យបបញ្ញត្ិនិងចាប់ច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសរបស់អៃក។ 

 
Table 1  បញ្ា ីច្ផ្ទៀងផ្លទ ត់ននសកមាភាពច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើមសប្មាប់អាជី្វកមា 
Check 
item  
when 
done 

List of activities Use of ICTs 
(device,  

Internet, 
program 
applications) 

Schedule  
(Start and 

finish dates) 

Cost for start-
up 

 Notes 

 Generation of business idea 

 

Business idea 
- Filter 
- Test 

Use spreadsheet 

Assess how 
many working  
days and 
hours  
to complete 

Assess the 
cost of doing  
the activity 

 Jot down 
observation 
notes; the 
information 
may help in 
recall and 
decision-
making 

 Business plan 
- Writing plan 
- Revising plan 

Use word processor 
and spreadsheet 

1 week   Writing the plan 
need not be 
perfect 

 Market 
research - 
Conducting 
research 
- Marketing plan 

 Use word 
processor and 
spreadsheet. 

 Browse web 
resources for 
secondary data 

2-3 weeks   The research 
can be made 
simple 
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 Personal plan  
- Time 
management- 
Create 
support group 
- Build 
network- Build 
knowledge 
e.g. further 
studies 

 Use word 
processor and 
spreadsheet. 

 Use search 
engine to find 
information. 

 Use 
communication 
device and 
applications. 

1 week    

 

 

 Business name registration and other legal requirements 
 List all legal 

requirements: 
village 
requirements, 
district 
requirements, 
provincial and 
national 
requirements  

Use search engine 
to find government 
websites that 
provide information  

Find out how 
many working 
days and 
hours to 
complete 

Find out cost 
of business 
registration 

 The 
requirements 
will depend on 
country, 
district,  
city, village 
regulations on 
business 

 
Check item 
when done 

List of activities Use of ICTs (device,  
Internet, program 

applications) 

Schedule  
(Start and 

finish dates) 

Cost for 
start-up 

Notes 

 Decide on legal 
business 
structures 
- part of 
self-help group 
- sole trader 
- partner 
- corporation 

Use search engine 
to find the 
description of each 
structure, as well as 
requirements 

  Set aside funds for 
business start-up 
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 Decide on the 
name of your 
business - have 
at least five 
names to choose 
from 
- make sure that 
there are no other 
businesses with 
the same name to 
avoid legal 
implications 

Use search engine to 
check business 
names, and find out 
about government 
requirements for name 
registration 

   

 Decide on location 
of business for 
start-up 

Browse property 
websites and business 
directories to identify 
business locations and 
compare cost of rent 

   

 Design a logo for 
your business 

 Use search engine 
to find logos of 
similar businesses.  

 Use drawing tools 
and design 
templates for 
business cards and 
marketing collaterals 

   

 Register business 
name (and logo) 

Locate government 
websites to find 
application form and 
registration 
requirements, and the 
possibility of 
registering online 
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 Tax registration for 
business (e.g. 
value added tax) 

Look for government 
websites that can 
provide information 
on requirements, 
and the possibility of 
registering online 
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ការច្្វើដផ្នការលមអិតច្ដ្ឋយច្ប្បើបញ្ា ីប្តួតពិនិតយមួយអាចជួ្យឱយអៃកកាំណ្ត់អាទិ្យភាពនិងប្គប់ប្គងច្ពលច្វោរបស់អៃក

បនកៃុងការអនុវត្ន៍ដផ្នការអាជី្វកមារបស់ខលួន។ 

 

2.1.1. ការច្លើកទឹ្យកចិត្ និងច្ពលច្វោដ លសហប្គិនអាចច្្វើច្ៅបន 
អវីជ្ញការច្លើកទឹ្យកចិត្របស់អៃកកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមារបស់អៃក? 

ការច្លើកទឹ្យកចិត្ មានន័យថា ជ្ញការជ្ាំរុញ ដផ្ៃកខាងកៃុងចិត្របស់អៃក ច្ ើមបីបច្ងកើតន៉ូវអាជី្វកមា។ ច្តើវា គឺជ្ញវស័ិយ 
ច្ស ាកិចេ ច្ ើមបីបច្ងកើនចាំន៉ូលកៃុងប្គួស្មរ? ច្តើវា គឺច្ ើមបីបងាា ញពីចាំណ្ង់ចាំណ្៉ូ លចិត្បដនាមច្ទ្យៀតច្ដ្ឋយច្សរឬី? ច្តើវា
ទក់ទ្យងច្ៅនឹងច្គលបាំណ្ងននជី្វតិឬ? ជ្ញឧទហរណ៍្ មនុសសមួយចាំនួន ពាោមបាំច្ពញតប្មូវការកៃុងការជួ្យអៃក
 នទ្យច្ទ្យៀត។ ការច្លើកទឹ្យកចិត្ច្នុះទក់ទ្យង ជ្ញមួយនឹងច្គលច្ៅអាជី្វកមារបស់អៃក  យុទ្យធស្មស្តស្ ច្តើអៃកនឹងប្តូវអនុវត្
សកមាភាពអាជី្វកមារបស់អៃកោ ង ៉ូចច្ម្ច? ជ្ញឧទហរណ៍្ច្ៅកៃុងច្គលច្ៅផ្លទ ល់ខលួនរបស់អៃកអាចបញ្េ៉ូ លបដនាមន៉ូវ
កាំច្ណ្ើ នននប្បក់ចាំណ្៉ូ លសប្មាប់ប្គួស្មរ ច្ ើមបីផ្្ល់ែវកិា កៃុងការផ្្ល់ន៉ូវការអប់រ ាំខពស់ សប្មាប់ក៉ូនៗចប់ពីរយៈច្ពល
ប្បាំឆ្ៃ ាំ ពីឥ ៉ូវច្នុះច្ៅ និងច្ ើមបីផ្្ល់ន៉ូវ ការងារសប្មាប់សមាជិ្ក ននប្កុមប្គួស្មររបស់អៃកបដនាមច្ទ្យៀត។ ការច្លើក 
ទឹ្យកចិត្របស់អៃកនឹងជ្ាំរុញឱយអៃក ច្ ើមបីច្្វើឱយការងារអាជី្វកមារបស់អៃក វាអាចរស់បន និង ាំច្ណ្ើ រការបនច្ដ្ឋយដផ្អក
ច្ៅច្លើច្គលបាំណ្ង និងច្គលច្ៅននប្បក់ចាំច្ណ្ញរបស់អៃក។ 
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ច្តើអៃក មានមនុសសដ លមានស្មរៈសាំខាន់ៗ សប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃក ដ លមានការវាយតនមល ច្ដ្ឋយមានភាព 
ច្ស្មា ុះប្តង់ ដ លជ្ញប្បភព្នធាន និងច្ពលច្វោ  ៍សាំខាន់បាំផុ្តរបស់អៃក។ ច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើម ច្រៀបចាំកាលវភិាគ 
 ៏ស្មមញ្ញមួយ  ៉ូច្ចៃុះ អៃកអាចផ្្ល់ន៉ូវច្ពលច្វោ សប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃក  ៉ូចជ្ញការងារ ផ្លទ ល់ខលួនរបស់អៃក (ការងារ
ផ្ទុះ)ជ្ញច្ ើម។. 

Table 2 តារាងទី្យ 2 បងាា ញពីឧទហរណ៍្ននទ្យមាល ប់ប្បចាំនែៃរបស់ វចិត៉ូរោី ។ 

 
Table 2  ឧទហរណ៍្ននតារាងច្ពលច្វោប្បចាំនែៃ 
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 
AM  

5:00 Wake up. 
Clean self 

Wake up. 
Clean self 

Wake up. 
Clean self 

Wake up. 
Clean self 

Wake up. 
Clean self 

Wake up. Wake up. 
Clean self Clean self 

5:15 Prepare 
breakfast 

Prepare 
breakfast 

Prepare 
breakfast 

Prepare 
breakfast 

Prepare 
breakfast 

Prepare Prepare breakfast breakfast 

5:30  Wake up 
children. 
Serve 
breakfast 

Wake up 
children. 
Serve 
breakfast 

Wake up 
children. 
Serve 
breakfast 

Wake up 
children. 
Serve 
breakfast 

Wake up 
children. 
Serve 
breakfast 

Wake up  Wake up children.
 children. 

Serve  Serve  
breakfast breakfast 

6:00 Fetch water Fetch water Fetch water Fetch water Fetch water Fetch water Fetch water 
6:30 Wash 

dishes. 
Clean 
house 

Wash 
dishes. 
Clean 
house 

Wash 
dishes. 
Clean house 

Wash 
dishes. 
Clean 
house 

Wash 
dishes. 
Clean 
house 

Wash dishes. Wash dishes. Clean 
house Clean house 

7:00 Bring 
children to 
school 

Bring 
children to 
school 

Bring 
children to 
school 

Bring 
children to 
school 

Bring 
children to 
school Attend to  

Attend to family activities 

7:30 Attend to 
preparation 
of business 
activity 

Attend to 
preparation 
of business 
activity 

Attend to 
preparation 
of business 
activity 

Attend to 
preparation 
of business 
activity 

Attend to 
preparation 
of business 
activity 

preparation 
of business 
activity 

8:00 Iron 
dried 

Do the 
laundry 

Do the 
laundry 

Attend to 
children’s 
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11:00 Do the 
laundry 

Pick up 
children 

Do the 
laundry 

Pick up 
children 

laundry 
Pick up 
children 

Pick up 
children 

Pick up 
children 

school 
needs 

11:30 Prepare 
lunch 

Prepare 
lunch 

Prepare 
lunch 

Prepare 
lunch 

Prepare 
lunch 

Prepare lunchPrepare lunch 

PM  

12:00 Serve lunch Serve lunch Serve lunch Serve lunch Serve lunch Serve lunch Serve lunch 
12:30 Wash 

dishes 
Wash 
dishes 

Wash dishes Wash 
dishes 

Wash 
dishes 

Wash dishes Wash dishes 

1:00 Attend to 
business/ 
sales 
activity 

Attend to 
business/ 
sales 
activity 

Attend to 
business/ 
sales 
activity 

Attend to 
business/ 
sales 
activity 

Attend to 
business/ 
sales 
activity 

Attend to 
business/ 
sales 
activity 

Rest or Attend to family 
activities 2:00 

3:00 

3:30 

Go to small 
market 
Buy fresh 
food 

Go to small 
market 
Buy fresh 
food 

Go to small 
market 
Buy fresh 
food 

Go to small 
market 
Buy fresh 
food 

Go to small 
market 
Buy fresh 
food 

Go to big 
market 
Travel time 
to market 

4:00 Travel back Travel back Travel back Travel back Travel back Travel back 
5:00 Business 

stock 
inventory  

Order and 
buy 
ingredients 
for business 

Stock 
arrangement 
and labelling 

Prepare 
packaging 
materials 

Bake and 
pack 
cookies 

Packing and Packing and distribution 
distribution 

6:00 Prepare for 
dinner 

Prepare for 
dinner 

Prepare for 
dinner 

Prepare for 
dinner 

Prepare for 
dinner 

Prepare for  Prepare for  
dinner dinner 

6:30 Attend to 
children’s  
homework 

Attend to 
children’s  
homework 

Attend to 
children’s  
homework 

Attend to 
children’s  
homework 

Attend to 
children’s  
homework 

Attend to  Attend to children’s 
 children’s  

homework homework 
7:00 Serve 

dinner 
Serve 
dinner 

Serve dinner Serve 
dinner 

Serve 
dinner 

Serve dinner Serve dinner 

8:00 Attend to 
business/ 

Attend to 
business/ 

Attend to 
business/ 

Attend to 
business/ 

Attend to 
business/ 

Attend to Attend to business/ business/ 
project activityproject activity 9:00 

10:00 
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project 
activity 

project 
activity 

project 
activity 

project 
activity 

project 
activity 

11:00 Close and 
rest 

Close and 
rest 

Close and 
rest 

Close and 
rest 

Close and 
rest 

Close and restClose and rest 
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 អវីដ លប្តូវច្្វើ 
លាំហាត់ៈ តារាងកាលវភិាគរបស់អៃក 

ច្ប្បើកមាវ ិ្ ី Excel ច្ ើមបីបច្ងកើតតារាងកាលវភិាគច្ៅកៃុងតារាងទី្យ៣ ឬទញយកកមាវ ិ្ ីប្បតិទិ្យនមួយដ លអាច
បងាា ញពីកាលវភិាគប្បចាំនែៃ ប្បចាំសបដ ហ៍ ប្បចាំដខ និងប្បចាំឆ្ៃ ាំ (ឧទ.ប្បតិទិ្យនរបស់ Google និងប្បតិទិ្យន 
ប្កុមហ ុន Yahoo) ។ 

1. . 

2. បាំច្ពញច្ៅកៃុងកាលវភិាគច្ដ្ឋយស្សង់យកច្ ា្ ុះសកមាភាពជ្ញប្បចាំរបស់អៃក។ 

Table 3. តារាងកាលវភិាគសកមាភាពប្បចាំនែៃនិង សប្ហ៍ 
Time Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun 
AM   

5:00        

6:00         

7:00        

8:00        

9:00        

10:00        

11:00        

PM   

12:00        

1:00        

2:00        
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3:00        

4:00        

5:00        

6:00        

7:00        

8:00        

9:00        

9:00        

10:00        

11:00        
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  អវីដ លប្តូវច្្វើ (បន)្ 

3. ច្ៅច្ពលច្្វើរចួវាយតនមលពីរច្បៀបដ លអៃកច្ប្បើច្ពលច្វោរបស់អៃកច្ដ្ឋយច្ឆលើយន៉ូវសាំណួ្រ ៉ូចខាងច្ប្កាមច្នុះ ៖ 
 កាំណ្ត់ពីតប្មូវការងារអវីដ លជ្ញតប្មូវការចាំបច់ចាំច្ពាុះច្ពលច្វោដ លអៃកប្តូវយកចិត្ទុ្យកដ្ឋក់ច្ប្ចើនច្ៅ

ផ្ទុះ។ 
 កាំណ្ត់ន៉ូវសកមាភាពអាជី្វកមាអវី ដ លអៃកប្តូវការចាំណ្តយច្ពលច្វោច្ប្ចើន 
 ច្តើមានបញ្ា អវីខលុះ  ដ លច្កើតច្ ើងកៃុងការកាំណ្ត់ច្ពលច្វោ រវាងសកមាភាពច្ៅផ្ទុះ និងសកមាភាពអាជី្វ

កមាដ រឬច្ទ្យ? កាំណ្ត់សកមាភាពទាំងច្នាុះ។ 
 ច្តើគុណ្ភាព ននសកមាភាពរបស់អៃក និងការងារច្ៅឯផ្ទុះ និងច្ៅកដនលងអាជី្វកមា មានលកខណ្ៈោ ង 

 ៉ូច្ម្ច? 
 ច្តើសកមាភាពអវីដ លអាចប្តូវបនច្កើតច្ ើងច្ ើមបីច្គចពីច្ពលច្វោ និងជ្ាំច្ោុះច្ៅផ្ទុះ? 
> ច្តើសកមាភាពឬ ការងារអាចប្តូវបនច្គច្្វើជ្ាំនួស? 
> ច្តើការងារ ឬសកមាភាពអវីខលុះដ លតប្មូវច្អាយយកចិត្ទុ្យកដ្ឋក់បាំផុ្ត? 

4.  បនាទ ប់ពីការវភិាគននការច្ប្បើប្បស់ច្ពលច្វោរបស់អៃក បច្ងកើតប្បតិទិ្យនែាីដ លជ្ញកដនលងដ លអៃកពិចរណ្តច្លើ
មច្្ាបយច្ ើមបីបនាយឬបច្ងកើនច្ពលច្វោសប្មាប់ច្្ៀបនឹងសកមាភាពអាជី្វកមាផ្លទ ល់ខលួន។   

លាំហាត់ច្នុះអាចច្្វើឱយអៃក ឹងថាច្តើអៃកច្្វើឱយការច្ប្បើប្បស់ច្ពលច្វោរបស់អៃក និងច្តើអៃកអាចប្គប់ប្គងសកមាភាព
ប្បចាំនែៃរបស់អៃកមានប្បសិទ្យធិភាពច្ ើមបីផ្្ល់ឱយច្ៅជ្ញច្រឿងសាំខាន់ កៃុងជី្វតិរបស់អៃក និងសច្ប្មចបនតុលយភាព
រវាងការងារ និងបញ្ា ផ្លទ ល់ខលួន (ច្ពលខលុះច្គច្ៅថា«តុលយភាពការងារ ") ។ 

2.1.2. អនុវត្តាមបទ្យបបញ្ញត្ិជ្ញតិនិងតាមម៉ូលដ្ឋា ន  
សហប្គិនប្តូវដតយល់ អាំពីតប្មូវការដផ្ៃកចាប់ និងបទ្យបបញ្ញត្ិកៃុងការបច្ងកើត និងរកាបនន៉ូវ អាជី្វកមាខាៃ តត៉ូច។  
ប្បច្ទ្យសនិមួយៗមានចាប់ ច្គលនច្ោបយ និងតប្មូវការច្ផ្សងៗគៃ ។ 
 
សហប្គិនប្តូវដតអាចបាំច្ពញន៉ូវតប្មូវការទាំងច្នុះ មាន ៉ូចជ្ញកិចេសនា លិខិតអនុញ្ញ ត្ិ  តប្មូវការពនធអាជី្វកមា និង 
កមាសិទ្យធិបញ្ញ  កៃុងការដ្ឋក់ច្ ា្ ុះមួយចាំនួន។. 
ឧទហរណ៍្ការបច្ងកើតអាជី្វកមាជ្ញផ្ល៉ូវការច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសមួយចាំនួនតប្មូវឱយមាន ៉ូចខាងច្ប្កាម: 

»  ករចុុះបញ្ា ីច្ ា្ ុះអាជី្វកមាច្ៅទី្យភាៃ ក់ងារពាណិ្ជ្ាកមានិងឧសាហកមាច្ ើមបីពិនិតយច្មើលសប្មាប់ច្ ា្ ុះដ លស្ស
ច្ ៀងគៃ ច្ ើមបីច្ជ្ៀសវាងការចមលងនិងការរ ាំច្ោភបាំពានកៃុងការសិទិ្យធបញ្ញ   ាំច្ណ្ើ រការច្នុះអាចរយៈមួយនែៃ 

»  ការចុុះបញ្ា ីពាណិ្ជ្ាកមាឬលិខិតអនុញ្ញ តអាជី្វកមា កប្មិតប្កុងឬ តាមភ៉ូមិ;  ាំច្ណ្ើ រការច្នុះអាចចាំណ្តយរយៈច្ពល 
15 នែៃប្បសិនច្បើទី្យភាៃ ក់ងារច្នុះមិនមានប្បព័នធកាំពយ៉ូទ័្យរ 
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»  ការចុុះបញ្ា ីពនធសប្មាប់អាជី្វកមា ការបង់ពនធអាស្ស័យច្លើប្បក់ចាំណ្៉ូ លបនទញពីអាជី្វកមា និងដ្ឋក់បញ្េ៉ូ លច្ៅ
កៃុងពនធច្លើប្បក់ចាំណ្៉ូ លប្បចាំឆ្ៃ ាំប្ត ប់មកវញិ។  ាំច្ណ្ើ រការច្នុះអាចចាំណ្តយច្ពលមួយនែៃឬពីរនែៃអាស្ស័យច្លើ
ប្បច្ភទ្យអាជី្វកមា។ 

»  ការចុុះបញ្ា ីច្ៅសុខាភិបល ប្បសិនច្បើបញ្ា ីអាជី្វកមាច្នុះពាក់ព័នទ ច្ៅនឹងចាំណី្អាហារ ទឹ្យក ឬទឹ្យកថាៃ ាំ ច្នុះអាច
ចាំណ្តយច្ពលមួយនែៃ ឬច្ប្ចើនជ្ញងច្នុះអាស្ស័យច្លើអាជី្វកមា។ 

»  តប្មូវការច្ផ្សងច្ទ្យៀត អាស្ស័យច្លើប្បច្ភទ្យអាជី្វកមា (ឧទហរណ៍្ បុគគលដ លប្គប់ប្គង, បណ្្តក់ទុ្យនសហ 
ប្បតិបត្ិការ ស្មជី្វកមាឬភាពជ្ញន គ៉ូ) 

 អវីដ លប្តូវច្្វើ 
ការច្ប្បើប្បស់ឧបករណ៍្វស័ិយ ICT 
ច្ប្បើមា សីុនដសវងរកច្ ើមបីរកឱយច្ ើញអាំពីតប្មូវការសប្មាប់ការបច្ងកើតអាជី្វកមាច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសរបស់អៃក។ 
ជ្ញ្មាតាអាចអាចផ្ទុកច្ៅកៃុងច្គហទ្យាំព័ររបស់រដ្ឋា ភិបល (ឧទហរណ៍្កៃុងច្គហទ្យាំព័រ ប្កសួងពាណិ្ជ្ាកមា 
និងឧសាហកមា អាជ្ញា ្រអភិវឌឍន៍សហគមន៍ អាជ្ញា ្រកៃុងតាំបន់) ។ 
ច្ៅកៃុង MS Word ឬ MS Excel បច្ងកើតបញ្ា ីប្តួតពិនិតយននតប្មូវការដ លអៃកប្តូវអនុវត្តាមជ្ញមាេ ស់ 
អាជី្វកមាមួយ។ ច្លើសពីច្នុះច្ទ្យៀត បច្ងកើតកាលវភិាគននសកមាភាពមួយសប្មាប់ការបច្ងកើតអាជី្វកមារបស់អៃ
ក។ 

 

2.2. ច្ វ្ើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារច្ ើមបីអភិវឌឍន៍ន៉ូវដផ្នការ 
អាជី្វកមានិងការអនុវត្ន៍ 
ម ៉ូឌុល W1 ការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមាច្ដ្ឋយប្បប្បស់ប្បព័នាICT ច្មើលថាច្តើប្តូវច្រៀបចាំយុទ្យធស្មស្តសទី្្យផ្ារ ច្ដ្ឋយការ
កាំណ្ត់ពីអតិែិជ្ន និងន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក ៉ូចច្ម្ច។ ច្ៅទី្យច្នុះអៃកអាចដសវងយល់បដនាមអាំពីច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវ
ទី្យផ្ារច្ ើមបីដកលមអដផ្នការអាជី្វកមានិងការអនុវត្ន៍របស់អៃក។ 

2.2.1. ច្តើពាកយ “ទី្យផ្ារ” ច្ៅកៃុងអាជី្វកមាជ្ញអវី?  
ទី្យផ្ារ គឺជ្ញកដនលងណ្តមួយដ លអៃកលក់ និងអៃកទិ្យញ បនជួ្បច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ ឬច្ដ្ឋយប្បច្ោល ច្ ើមបីច្្វើ ពាណិ្ជ្ាកមា
ផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមា។ 1  ច្ដ្ឋយផ្លទ ល់មានន័យថា ការផ្លល ស់ប្៉ូរផ្លិតផ្លឬច្សវា និងការទ្យ៉ូទត់ដ លច្កើតច្ ើងច្ៅ

                                                           
1  BBC, “Market Research”. Available from http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/business/marketing/marketresearchrev1. 

shtml. 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/business/marketing/marketresearchrev1.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/business/marketing/marketresearchrev1.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/business/marketing/marketresearchrev1.shtml
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កៃុងទី្យកដនលងច្នាុះជ្ញក់ដសង្។ វាអាចជ្ញច្ដ្ឋយប្បច្ោលតាមរយៈ ការច្ប្បើអន្រការ ី ឬអៃកលក់ច្ផ្សងច្ទ្យៀត។ ការច្្វើ
ពាណិ្ជ្ាកមាច្លើទ្យាំនិញ និងច្សវាកមាអាចច្កើតច្ ើងកៃុងទី្យផ្ារដ លច្សើមឬសៃួត ច្ៅហាងតាមផ្ល៉ូវឬក៏ច្ៅតាមច្លើច្គហ
ទ្យាំព័រ។ ប ុដន្ពាកយទី្យផ្ារច្ៅកៃុង អាជី្វកមារមួបញ្េ៉ូ លផ្ងដ រ ន៉ូវម្ាបយច្ ើមបីកាំណ្ត់   ពីតនមលននផ្លិតផ្ល ឬច្សវា 
ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងពីតនមល ការជួ្យសប្មួល ល់ប្បតិបត្ិការ និងផ្លប ុះពាល់ច្លើការដចកចយ។  

ទី្យផ្ារសប្មាប់ផ្លិតផ្លពិច្សសមួយ ប្តូវបនបច្ងកើតច្ ើង សប្មាប់អតិែិជ្នសក្ានុពល ដ លមានស្ស្មប់ដ លមាន
សមតាភាព និងឆនទៈកៃុងការចាំណ្តយសប្មាប់វា។ វារមួបញ្េ៉ូ ល ទាំងការប្បកួតប្បដជ្ងច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លមាន ច្ៅកៃុង 
អាជី្វកមាដ លស្សច្ ៀងគៃ ។2  

កៃុងនាមជ្ញសហប្គិន  អៃកប្តូវដតច្រៀនអាំពីទី្យផ្ារ ដ លជ្ញការកាំណ្ត់ន៉ូវច្សចក្ីប្តូវការនិងការចង់បនរបស់ អតិែិជ្ន 
និងបាំច្ពញចិត្ចាំច្ពាុះប្បក់ចាំច្ណ្ញរបស់ពួកច្គ។ ច្ ើមបី ឹងពីទី្យផ្ារគឺ ឹងពីដផ្ៃកននតប្មូវការ អតិែិជ្នការរបស់ពួកច្គ  
កប្មិតប្បក់ចាំណ្៉ូ ល របស់ពួកច្គ និងដផ្ៃកនន ការផ្គត់ផ្គង់ (ន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ង ការផ្្ល់ជ្៉ូនរបស់ពួកច្គ  
យុទ្យធស្មស្តស្លក់របស់ពួកច្គ)3   ទី្យផ្ារ  ាំច្ណ្ើ រការននការប្គប់ប្គងទី្យផ្ាររបស់អៃក ប្តូវដតមានកា រច្ផ្្លតអារមាណ៍្ 

រអាជី្វកមានិងការពិនិតយច្ ើងវញិននច្លើសហប្គិន  និងដផ្នការទី្យផ្ារប្តូវដតជ្ញដផ្ៃកមួយ្មាតាននការច្រៀបចាំដផ្នកា
ដផ្នការអាជី្វកមា។  
ជ្ាំហា នទាំង ៥(Ps) ននការច្្វើទី្យផ្ារគឺ: 
» មនុសស ច្តើនរណ្តជ្ញអតិែិជ្នច្គលច្ៅរបស់អៃក? ច្តើនរណ្តនឹងទិ្យញផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក? 

» ផ្លិតផ្ល ច្តើរបស់អវី ដ លនឹងលក់ កៃុងការបាំច្ពញតាមតប្មូវការ សប្មាប់ទី្យផ្ារច្គលច្ៅ របស់អៃក? ច្តើ

ផ្លិតផ្លរបស់អៃក ខុសគៃ ោ ង ៉ូចច្ម្ច ពីន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ង ដ លបនផ្ដល់ច្ដ្ឋយនាច្ពលបចេុបបនៃ? ច្តើ

ផ្លិតផ្លរបស់អៃក មានគុណ្ភាពោ ងច្ម ចដ រ? ច្តើការច្វចខេប់្មាតា ឬច្លើមានតនមលខពស់? ច្តើអៃកផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវ 

ច្សវាកមាបដនាមច្ទ្យៀតច្ទ្យ? ច្តើផ្លិតផ្លអៃកច្មើលច្ៅ ៉ូចជ្ញអវី? 

»  តនមល   ចាំច្ពាុះផ្លិតផ្ល ឬ ច្សវាកមារបស់អៃក ច្តើតនមលប ុនាា ន ដ លសមនឹង ទី្យផ្ារ ច្គលច្ៅរបស់អៃក? 

ច្តើតនមលផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់កៃុងតនមលទបឬតនមលខពស់នាច្ពលបចេុបបនៃ? អៃកផ្្ល់ន៉ូវការបញ្េុ ុះតនមលដ រឬ? ច្តើការ

ទ្យ៉ូទត់តាមកាលកាំណ្ត់ ៉ូចច្ម្ចដ រ? ច្តើតនមលផ្លិតផ្លវាឆលុុះបញ្េ ាំងពីគុណ្ភាពផ្លិតផ្លរបស់អៃកឬ? 

» ទី្យកដនលង - ច្តើផ្លិតផ្ល ដ លផ្្ល់ ល់ អតិែិជ្នរបស់អៃកទ្យទួ្យលបន ច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត? កដនលងណ្តដ ល   

អតិែិជ្ន របស់អៃកនឹងអាចទិ្យញឬទ្យទួ្យលបនផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក? ច្តើអៃកនឹងស្ុកប្គប់ប្គន់ ប្តូវច្រៀបចាំ

បញ្ា ីស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ ឬទ្យាំនិញឬ? ច្តើអវី ាំច្ណ្ើ រការននការច្រៀបចាំតាមលាំដ្ឋប់របស់អៃក? ច្ៅកដនលងណ្តដ លច្គអាចរក

ច្ ើញន៉ូវផ្លិតផ្លរបស់អៃក? ច្តើច្គអាចរកច្ ើញផ្លិតផ្លរបស់អៃកច្ៅតាមបណ្តដ ញអនឡាញដ រឬច្ទ្យ? 

                                                           
2 BusinessDictionary.com, “Market”. Available from http://www.businessdictionary.com/definition/market.html#ixzz41elEDD9x. 
3 International Labour Organization, Gender and Entrepreneurship Together: GET Ahead for Women in Enterprise – Training Package 

and Resource Kit (Bangkok, Berlin and Geneva, 2004). Available from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_emp/---
emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf. 

http://www.businessdictionary.com/definition/market.html#ixzz41elEDD9x
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf
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» ការផ្ាពវផ្ាយ ច្តើអតិែិជ្នរបស់អៃកបន ឹងឬយល់ ឹងអាំពីផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃកោ ង ៉ូចច្ម្ច? ច្តើអៃក

នឹងប្តូវទ្យាំនាក់ទ្យាំនងច្ៅអតិែិជ្នរបស់អៃក អាំពីផ្លិតផ្លនិងច្សវាកមារបស់អៃកោ ង ៉ូចច្ម្ច? ច្តើអៃកនឹងច្្វើការ

ផ្សពវផ្ាយ ដចកចយខិត្ប័ណ្ណ ការផ្សពវផ្ាយពិច្សស ឬក៏ច៉ូលរមួន៉ូវប្ពឹត្ិការណ៍្? ច្តើអៃកនឹងច្រៀបចាំន៉ូវ   ច្គហទ្យាំព័រ

មួយឬ ច្ប្បើប្បស់បណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមសប្មាប់ផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃកឬ? 4 

 
2.2.2. ច្តើអវីជ្ញការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារ?  
ការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារគឺជ្ញសកមាភាពននការដសវងរក  ការប្បម៉ូលផ្្ុាំ  ការវភិាគនិងការបកស្ស្មយអាំពីពត៌មានទី្យផ្ារមួយ 
អាំពីផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា ដ លនឹងផ្្ល់សប្មាប់លក់ច្ៅច្លើទី្យផ្ារ អាំពីន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងដ លអៃកនឹងជួ្បប្បទ្យុះនិង
អាំពីអតិែិជ្នសក្ានុពល។ បនាទ ប់មកច្នុះគឺពាក់ព័នធនឹងការច្រៀនអាំពីលកខណ្ៈរបស់អតិែិជ្នសក្ានុពល ចរកិលកខណ្ៈ 
ទ្យមាល ប់ការចាំណ្តយ ទី្យតាាំង និងតប្មូវការរបស់ពួកច្គ។ 
កៃុងនាមជ្ញសហប្គិនមាៃ ក់ អៃកប្តូវដតយល់ពីឥរោិបែរបស់ទី្យផ្ារ។ ច្នុះគឺច្ដ្ឋយស្មរដតការប្បកួតប្បដជ្ងដ លច្ៅរមួ
ជ្ញមួយវា។ ការ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមារបស់អៃកច្ដ្ឋយគា នការច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារប្បដហលជ្ញន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់
អៃកអាចមានដតមច្លើអាជី្វកមារបស់អៃក។ 
កៃុងនាមជ្ញសហប្គិនមាៃ ក់ អៃកប្តូវដតយល់ពីឥរោិបែរបស់ទី្យផ្ារ។ ច្នុះគឺច្ដ្ឋយស្មរដតការប្បកួតប្បដជ្ងដ លច្ៅរួម
ជ្ញមួយវា។ ការ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមារបស់អៃកច្ដ្ឋយគា នការច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារប្បដហលជ្ញន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ង
របស់អៃកអាចមានដតមច្លើអាជី្វកមារបស់អៃក។5 

ច្តើអវីជ្ញផ្លប្បច្ោជ្ន៍ននការសិកាច្លើទី្យផ្ារ? ការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារអាចច្្វើឱយអៃកច្មើលច្ ើញន៉ូវរ៉ូបភាពនន

អតិែិជ្នរបស់អៃកទិ្យញន៉ូវផ្លិតផ្ល និងច្សវាកមារបស់អៃកដ លនឹងនាាំមកន៉ូវប្បក់ចាំច្ណ្ញពីអាជី្វកមាច្នុះ។  វាអាច
ប្បប់ច្យើងថាច្តើផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់អៃកប្តូវបនបាំច្ពញតប្មូវការ និងការរ ាំពឹងទុ្យករបស់អតិែិជ្នរបស់អៃក។ 
ការសិកាច្នុះអាចជួ្យអៃកកៃុងការសច្ប្មចចិត្ថាច្តើការច្វចខេប់ផ្លិតផ្ល និងវ ិ្ ីស្មស្តសក្ៃុងការ ដចកចយរបស់អៃក
ប្តូវការការផ្លល ស់ប្៉ូរប្បសិនច្បើអៃកប្តូវការច្ ើមបីផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវផ្លិតផ្ល និងច្សវាកមាបដនាមច្ទ្យៀត។  

លទ្យធផ្លននការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារច្នុះនឹងផ្ដល់ឱយអៃកន៉ូវពត៌មានសប្មាប់ដផ្នការទី្យផ្ាររបស់អៃក។ វាអាចវាស់ពីកប្មិត
ននភាពច្ជ្ញគជ័្យននអាជី្វកមារបស់អៃក។ ប ុដន្ច្ ើមបីទ្យទួ្យលបនលទ្យធផ្លទាំងច្នុះ អៃកប្តូវដតសួរសាំណួ្រ  ៏ប្តឹមប្តូវ តាម
ម្ាបយដ លប្តឹមប្តូវ ចាំច្ពាុះអតិែិជ្នច្គលច្ៅ ច្នាុះគឺជ្ញការសាំខាន់ននការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារ ៏លអមួយ។  

                                                           
4 Entrepreneur Media, “Small Business Encyclopedia: Market Research”. Available from https://www.entrepreneur.com/ 

encyclopedia/market-research. 

5 Lesley Spencer Pyle, “How to Do Market Research - The Basics”, Entrepreneur Media, 23 September 2010. Available from 
https://www.entrepreneur.com/article/217345. 

https://www.entrepreneur.com/article/217345
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ច្តើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារច្្វើបនោ ង ៉ូចច្មច្? ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវបឋមច្លើអតិែិជ្ននាច្ពលបចេុបបនៃ និងអតិែិ
ជ្នសក្ានុពល និងន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក។ ការស្ស្មវប្ជ្ញវបឋមអាចបញ្េ៉ូ លមដនាម ច្លើការសាំភាស (ច្ដ្ឋយផ្លទ ល់
តាមរយៈទ្យ៉ូរស័ពទ) បញ្ា ីសាំនួរសប្មាប់សាំភាស (តាមរយៈអនឡាញឬតាមអឺុដមល)ច្ដ្ឋយច្ផ្្លតច្ៅច្លើការពិភាកាជ្ញ
ប្កុម ច្្វើច្អាយចាស់ថា មនុសសដ លអៃកច្ប្ជ្ើសច្រ ើសយក សប្មាប់យកជ្ញពត៌មានគឺមិនបនកាំណ្ត់ច្ៅច្លើប្កុមប្គួស្មរ 
ឬជ្ញមិត្ភក្ិអៃកច្នាុះច្ទ្យ។ អៃកគួរដតច្ប្ជ្ើសច្រ ើស ន៉ូវពត៌មានោ ងច្ហាចណ្តស់៣០នាក់ច្ ើមបីទ្យទួ្យលបនន៉ូវ 
លិទ្យាផ្លលអប្បច្សើរ។. 

ច្ៅកៃុងឧទហរណ៍្ករណី្ច្នុះ Victoria បនផ្្ល់ជ្៉ូនខ៉ូ ីស៍ច្ ើមបីមិត្ភក្ិរបស់នាងជ្ញគាំរ៉ូជ្ញវ ិ្ ីមួយសប្មាប់នាងច្ ើមបី
ប្បម៉ូលគាំនិតរបស់ពួកច្គ អាំពីផ្លិតផ្លដ លថា នាងនឹងប្តូវបនដ្ឋក់ច្ចញច្នាុះ។ មិត្ភក្ិរបស់នាង បនផ្ដល់
ច្ោបល់ច្ៅច្លើរសជ្ញតិ និងការតាក់ដតងច្ស្មភ័ណ្ភាព ខ៉ូ ីស៍របស់នាង ។ មិត្ភក្ិរបស់ Victoria បនផ្្ល់គាំនិត
ច្លើរច្បៀបដ លលអបាំផុ្តច្ ើមបីខេប់ខ៉ូ ីស៍និងរច្បើបននការលក់ ៉ូរ ។ 

សាំណួ្រដ លសាំខាន់ច្ៅកៃុងការស្ស្មវប្ជ្ញវរបស់អៃកនឹងរមួបញ្េ៉ូ លទាំងទិ្យ ាភាពទី្យផ្ារ ពិច្សស Ps។ សាំណួ្រប្តូវដតមាន
លកខណ្ៈស្មមញ្ញ។ កប្មងសាំណួ្រទី្យផ្ារខាៃ តត៉ូចរបស់ Victoria ប្តូវបនបងាា ញបនកៃុងប្បអប់ទី្យ 2 

 
Date of Survey: ____________________________ 

1. Personal Profile 

• Age (group)    ____________________________ 

• Sex      ____________________________ 

• Place of residence   ____________________________ 

• Mobile no.      ____________________________ 

• e-mail address:    ____________________________ 

2. Market Information 

2.1. How often do you buy cookies here? 

Please tick Frequency   Please tick Frequency 

____ Once a day    ____ More than once a day 

____ Once a week    ____ More than once in a week 

____ Once a month   ____ More than once in a month 

____ Others 

2.2. How much do you usually spend for cookies? ________________ 

2.3. Which times of the day do you usually buy cookies? 

Morning  ____________ 

Lunch time ____________ 

Afternoon ____________ 
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Evening  ____________ 

2.4. Which of the following is important to you when you buy your cookies? 

____ Price (Cost) 

____ Whether the cookie has nutritional value or not? 

____ Wide range of different types of cookies? 

____ Whether the cookie can be shared or not? 

____ Whether the cookie can be given as a gift or not? 

____ Others: ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

3. Product information 

3.1. What kind of cookie do you like? 

____ Less butter and less sugar 

____ With butter and sugar 

____ With fruits and nuts 

____ With chocolate 

____ With colorful design 

____ Others: ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

3.2. What cookie size do you prefer? 

____ Large 

____ Regular 

____ Small 

____ Bite size 

____ Others:  ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

4. Where do you usually buy your cookies? And why? 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
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ច្ៅកៃុងឧទហរណ៍្ករណី្  វចិត៉ូរោី  បនសមាភ សអតិែិជ្នសក្ានុពលរបស់នាងច្ដ្ឋយបនបនលាំច្្វើជ្ញផ្្ល់នាំគាំរ៉ូឱយច្ៅ
ពួកច្គ។ នាងបនប្បម៉ូលផ្្ុាំន៉ូវមតិរុិះគន់ពីពួកច្គអាំពីអវីដ លអាចប្តូវបនច្្វើដកលាំអច្លើនាំ ុតរបស់នាង និងអវីដ លអាច
ប្តូវបនរកាទុ្យក។ នាងក៏បនប្បម៉ូលន៉ូវ គាំនិតសាំខាន់ៗសប្មាប់អភិវឌឍន៍ផ្លិតផ្លនាច្ពលអនាគត ៉ូចជ្ញរសជ្ញតិនាំ
អាចច្្វើច្ៅបន និងពប្ងីកចងាវ ក់ផ្លិតផ្លរបស់នាងច្ ើមបីរមួបញ្េ៉ូ ល នាំ cupcakes, macaroons និងCake ជ្ញច្ ើម។ 
cakes.  
 

 អវីដ លប្តូវច្្វើ 

បច្ងកើតការសទង់មតិច្លើប្បពនធ័ 
ច្ប្បើ SurveyMonkey.com ច្ ើមបីបច្ងកើតការសទង់មតិច្លើបណ្្តញស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារស្មមញ្ញសប្មាប់អៃកច្ហើយ
បនាទ ប់មកអច្ញ្ា ើញអៃកច្ផ្សងច្ទ្យៀតមកច៉ូលរមួច្ៅកៃុងវគគបណ្ដុ ុះបណ្តដ ល ច្ ើមបីបាំច្ពញការសទង់មតិដ លអៃកបន
បច្ងកើត។  អៃកអាចច្្វើ ៉ូច្ចៃុះបន ច្ដ្ឋយការច្ផ្ាើភាា ប់ ច្ៅកាន់ ការសទង់មតិតាមរយៈ អីុដម ល ឬច្ដ្ឋយការផុ្សច្ៅ
ច្លើច្គហទ្យាំព័រ បណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគម។ ស៉ូមពិនិតយច្មើលលទ្យធផ្ល ននការសទង់មតិ របស់អៃកច្ៅច្លើ 
SurveyMonkey.com ។ 
ដសវងយល់បដនាម អាំពីរច្បៀបបច្ងកើតការអច្ងកតច្លើបណ្តដ ញ ច្ៅច្លើ SurveyMonkey.com ច្ៅ http: 
//www.surveymonkeycomlmp ច្តើច្្វើ ៉ូចច្ម្ចច្ ើមបី បច្ងកើតការសទង់មតិ។ អតាប្បច្ោជ្ន៍ ននការច្ប្បើ 
SurveyMonkey.com គឺថាលទ្យធផ្លច្នុះប្តូវបនច្រៀបចាំច្ដ្ឋយសវ័យប្បវត្ិ និងជ្ញកមាសិទ្យធិផ្លទ ល់សប្មាប់អៃក។ 
ឧបសគគច្នាុះគឺថាអៃកច៉ូលរមួការស្មទ បសទង់មតិច្គលច្ៅរបស់អៃកមិនអាចមានសិទ្យធិច៉ូល ាំច្ណ្ើ រការច្ៅកុាំពយ៉ូទ័្យរ 
ឬឧបករណ៍្ចល័ត និងអីុន្ឺណិ្តច្ ើមបីបាំច្ពញការសទង់មតិច្នុះច្ ើយ។ 

 
កៃុងការបដនាមច្លើការស្ស្មវប្ជ្ញវបឋម ប្តូវច្ប្បើប្បស់ការស្ស្មវប្ជ្ញវច្លើពត៌មានដ លមានស្ស្មប់ច្ ើមបីវភិាគទិ្យនៃន័យច្ៅ
ច្លើន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ង និងអតិែិជ្ន ដ លប្តូវផ្ាពវផ្ាយជ្ញស្មធារណ្ៈរចួច្ៅច្ហើយ។ តាមរយៈការស្ស្មវប្ជ្ញវច្លើ 
ពត៌មាន ដ លមានស្ស្មប់ អៃកប្បដហលជ្ញអាចរកច្ ើញពត៌មាន អាំពីទ្យប្មង់ប្បជ្ញស្មស្តសន្នអតិែិជ្ន  រច្បៀបននការ 
រស់ច្ៅ និងលាំនាាំឥរោិបែ។ អៃកនឹងអាចរកច្ ើញពីទ្យប្មង់ ន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក យុទ្យធស្មស្តសនិ្ងដផ្នការ។ 
ទិ្យនៃន័យច្លើពត៌មានដ លមានស្ស្មប់អាចជួ្យផ្ដល់ន៉ូវរ៉ូបភាពដ លមានទ្យាំហាំ ា្ំ ល់ប្កុមស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ាររបស់អៃក។ 

ការស្ស្មវប្ជ្ញវច្លើពត៌មាន ដ លមានស្ស្មប់រមួបញ្េ៉ូ ល ទាំងការច្ប្បើប្បស់្នធាន ដ លអៃកអាចរកបនច្ៅ តាម 
បណ្តណ ល័យច្ៅមហាវទិ្យាល័យ ឬភាៃ ក់ងាររដ្ឋា ភិបល និងអៃកអាច ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវតាម បណ្្តញច្គហទ្យាំព័រសប្មាប់
ដសវងរកពត៌មាន។ 
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 អវីដ លប្តូវច្្វើ 

ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវច្លើពត៌មានដ លមានស្ស្មប់ច្ៅច្លើអតិែិជ្ននិងន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក 
ដសវងយល់អាំពីអតិែិជ្ន និងន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក ច្ដ្ឋយច្្វើការដសវងរកតាម ប្បព័នាអនឡាញ។ សិកាពី
ផ្លិតផ្លន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក និងសច្ងកតច្មើលពីរច្បៀបដ លពួកច្គច្្វើបទ្យ បងាា ញពីផ្លិតផ្លរបស់ខលួនតាម 
រយៈការច្្វើពាណិ្ជ្ាកមា និងពិនិតយច្មើល ច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ច្ហើយដចករ ាំដលកន៉ូវ បទ្យពិច្ស្ម្ន៍ននពត៌មាន ដ លមានស្ស្មប់
និងដសវងរកជ្ញមួយទិ្យនៃ័យច្ផ្សងៗច្ទ្យៀត។ សាំណួ្រច្ផ្សងច្ទ្យៀតច្ ើមបីពិចរណ្តអាំពីអតិែិជ្ន និងន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់
អៃកគឺ: 

 

សាំណួ្រច្ផ្សងច្ទ្យៀតច្ ើមបីពិចរណ្តអាំពីអតិែិជ្ន និងន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក: 

»  អវីដ លជ្ញប្បច្ភទ្យននឧបករណ៍្ ICT ដ លន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ង និងអតិែិជ្នរបស់អៃកច្ប្បើ? សប្មាប់អៃកដ លមាន
គច្ប្មាងកៃុងការលក់ផ្លិតផ្ល និងច្សវាកមារបស់ច្គតាមអនឡាញ  សាំណួ្រច្នុះនឹងប្តូវបនអនុវត្។ 

» ច្តើអវីច្ៅជ្ញភាគរយននទី្យផ្ារដ លអៃកនឹងបញ្ជ្ញ្ា បច៉ូល ឬការកាំណ្ត់ច្គលច្ៅ? ច្នុះជ្ញការដបងដចកននចាំនួនសរបុ
របស់អតិែិជ្នសក្ានុពល ដ លអៃកនឹងកាំណ្ត់ន៉ូវ ច្ៅកៃុងច្គលច្ៅរបស់អៃក។ ឧទហរណ៍្ ប្បសិនច្បើអៃកមាន 
អតិែិជ្នសក្ានុពលចាំនួន ១០០០ នាក់ច្ហើយបនាទ ប់ពីការស្ស្មវប្ជ្ញវច្ដ្ឋយ ប្បុងប្បយ័តៃរចួមក អៃកអាចនឹង ឹងថា
ន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃកទ្យទួ្យលបន ៧០ ភាគរយននអតិែិជ្នទាំងអស់ច្ហើយ វាច្ៅសល់ភាគ ៣០ ភាគរយដ ល
អៃកអាចបញ្ជ្ញ្ា បច៉ូលឬកាំណ្ត់ច្គលច្ៅច្ៅច្លើអតិែិជ្នទាំងច្នាុះ។ 

 
បនាទ ប់ពីបនច្្វើការសទង់មតិច្នុះ វចិត៉ូរោី  បនវភិាគច្លើលទ្យធផ្លកៃុងតារាងទី្យ 4 ។ 
 
Table 4. ការវភិាគលទ្យធផ្លពីការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារ 

Victoria’s Home-style Baked Cookies 
Questions Results 

Describe the profile of your customer 
Age (or age group): Mothers with toddlers and school age children  
Sex: Female  
How many in a family: 3-5 people 
Annual family income: At least USD 5,000 
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Location: Where is your 
market? 

City and suburbs 

Buying patterns: What kind of 
products and services do they 
like to purchase? 

 They are busy mothers and usually need to have accessible products in 
the local bakery and supermarket 

 They want their children to have the best 

 They want to buy gifts for their children’s school friends and teachers 

 They want to have good rapport with their extended families especially 
during special occasions 

Reason to buy from you: What 
could be a good reason for 
them to buy my products or 
services? 

 Nutritious (with dried fruits and nuts, and less sugar) 

 Colorful and fun for children 

 A gift that can be customized 

Geographically describe your 
trading area: (i.e. local, 
provincial, national, and 
international) 

Local and provincial 

Do your customers have e-mail 
addresses? Do they buy 
online? 

 Less than 10 

 Very few have tried buying online 

How large is the market? 

What could be the benchmark 
to indicate that your market is 
growing (G), steady (S) or 
decreasing (D)? 

Half a million 

 G: USD 10,000 

 S: USD 5,000 

 D: USD 2,000 
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ការវភិាគលទ្យធផ្លពីការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារ (ត) 
Victoria’s Home-style Baked Cookies 

Questions Results 
Who is your competition?   
Who are the nearest ones? List 
names, addresses, and products 
and services 

 Local bakeshops in the community and the province (addresses 
listed in directories) 

 Commercial biscuits and cookies sold in supermarkets 
How are their businesses similar or 
competitive to yours? Different from 
yours? 

Similarities: 
 Product appearance and size 
 Cheaper 
Differences: 
 Nutritional value 
 Tastes 
 Packaging 

What do the customers not like in 
their products and services? Are 
customers complaining about any 
specific issue? 

 Not nutritious or attractive enough 
 Does not taste good 
 Not much of a gift item 

What will the customers prefer in 
your product? Do you have a unique 
“niche”? Describe it. 

 The special taste 
 The nutritious value of the product 
 It can be used as gifts for friends and families 
 It can be an alternative snack 

How will your service or product be 
better or more saleable than your 
competitors? 

 Personal approach since it is home-baked and fresh 
 More family-oriented – can be shared 
 Gift idea 

Are your competitors’ businesses 
growing, stable or declining? Why? 

•  Stable because these businesses have been there for a long-time 
now 

What can be learned from 
observing their operations and/or 
talking to their present or former 
customers? 

 Their operations are larger than this business 
 Higher frequency of product use 
 Strategic location and availability of goods  

Table 4.  
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2.2.3. ផ្លិតផ្លៈ ច្តើអវីគុណ្សមបត្ិននការប្បកួតប្បដជ្ងនិងសាំច្ណ្ើ រច្លើតនមលរមួ? 
បនាទ ប់ពី ”ប្បជ្ញជ្ន” ទី្យពីរគឺទី្យផ្ារ គឺជ្ញ ”ផ្លិតផ្ល” ច្ហតុអវីបនជ្ញអតិែិជ្នប្តូវដតប្តូវការផ្លិតផ្ល ឬ 
ច្សវាកមារបស់អៃក? ច្តើអៃកផ្្ល់ជ្៉ូនផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់អៃក កៃុងតនមលប ុនាា ន? ច្តើអៃកអភិវឌឍន៍ ន៉ូវតនមលរមួ
ដតមួយច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត? 
សាំច្ណ្ើ រតនមលគឺជ្ញការវភិាគមួយឬច្សចកី្បញ្េ ក់អាំពីទ្យាំនិញ និងច្សវាកមាដ លបនផ្្ល់ជ្៉ូនច្ដ្ឋយសហប្គិន ល់
អតិែិជ្នរបស់ពួកគត់ ច្ៅកៃុងការផ្លល ស់ប្៉ូរសប្មាប់ការទ្យ៉ូទត់។6 
ច្តើអវីជ្ញសាំច្ណ្ើ រច្លើតនមលរមួ ននអាជី្វកមារបស់ វចិត៉ូរោី  ? វចិត៉ូរោី  មានគច្ប្មាង ច្ ើមបីច្្វើឱយ
ផ្លិតផ្លរបស់ខលួន មានតនមលរមួដតមួយ និងខពស់បន្ិចច្ៅច្លើន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់នាង ច្ៅកៃុងលកខខណ្ឌ
ពិច្សសចាំច្ពាុះ ច្លើដផ្ៃកគុណ្ភាព ច្លើតនមលរ៉ូបរាង និងការផ្្ល់អាហារ៉ូបតាមភជ្ញច្ ើម។ ច្គលច្ៅរបស់នាងគឺច្ ើមបី
ឱយមានសុខភាពលអ (អាហារ៉ូបតាមភ) នាំ ុតមិនប្តឹមដតជ្ញអាហារសប្មន់ប ុច្ណ្តណ ុះច្ទ្យ ប ុដន្វាជ្ញរបស់សប្មាប់ច្្វើ
អាំច្ណ្តយផ្ងដ រ 
បនាទ ប់ពីការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារ វចិត៉ូរោី  បនពិនិតយច្មើលច្ៅតនមលរមួដតមួយ ននផ្លិតផ្លរបស់នាង  ច្មើលតារាងទី្យ
ស៉ូម ( 5)។ បនាទ ប់មកនាងបនច្ៅច្មើលច្លើប្បព័នាអនឡាញ ច្ ើមបីដសវងយល់បដនាមអាំពីជ្ញតិច្មៅ  ដ មមិនមាន

ជ្ញតិសអិត និងការផ្លល ស់ប្៉ូរច្ វ្ើនាំច្ដ្ឋយពុាំច្ប្បើស្មរជ្ញតិគីមី។ នាងបនច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវចាំច្ពាុះការច្វចខេប់ (កពាេ ប់) 
ដ លអាចច្បើកបិទ្យបន និងអាចច្ប្បើច្ ើងវញិបន។ 
 

Table 5.         ការបរោិយតនមលដតមួយគត់   
 Victoria’s Home-style Baked Cookies 

Price The price is a little bit higher than the local bakeshop and 
the commercial products 

Size, weight or color Comparable to the size of imported cookie products 
Appearance Round or square with fruits and nuts and colorful designs 

Location – accessibility Home-based but can be made available for display at family-
oriented restaurants or leisure parks 

                                                           
6 BusinessDictionary.com, “Value Proposition”. Available from http://www.businessdictionary.com/definition/value-proposition. 

html#ixzz41fOIos5p. 

http://www.businessdictionary.com/definition/value-proposition.html
http://www.businessdictionary.com/definition/value-proposition.html
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Others  
(e.g. If food items, consider nutritional 
value and availability; if machines or 
software products, consider performance, 
speed, and ease of operation, 
maintenance and installation) 

 Nutritional value 
 Baked fresh  
 Can be customized for special occasions 

 
 

Victoria បនបនអនុវត្គាំរ៉ូកៃុងការច្្វើឱយប្បច្សើរច្ ើង SCAMPER ននផ្លិតផ្លរបស់នាង (ស៉ូមច្មើលតារាងទី្យ 6) ។
 

 

Table 6. ការដកលមអ និង ាំច្ណ្ើ រការផ្លល ស់ប្៉ូរសងាវ ក់ផ្លិតមា 
Factor for 
change 

Change process Example 

Substitution Replace one or several 
components of the product 

Sugar substitution (replace refined sugar with 
brown or raw sugar) 

Combination Merge one or several elements of 
the product 

Use of local and imported raw materials 

Amplify Enlarge or make the product more 
sophisticated 

Add gluten-free and more organic ingredients 

Minimize Make the product more simple Use of biodegradable materials for packaging 

Put to other use Use the product for different 
purpose 

Product as a gift item and for customized 
occasions, e.g. wedding souvenirs 

Eliminate Delete unnecessary parts Take out the non-biodegradable materials in the 
packaging 

Re-arrange Revise the order of the elements 
contained in the product 

Not applicable 

 
 
សាំរាប់ពត៌មានបដនាម ច្លើ SCAMPER ម ៉ូឌុល  ស៉ូមច្មើលម ៉ូឌុល W1 
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Customers 
Intermediaries 

distributing your 
products/services 

Competitors Online trend 

 Why do your 
target customers 
need your 
products/services? 

 What would 
convince your 
target customers 
to buy your 
products or use 
your services? 

 What is the 
reputation of your 
potential 
intermediaries/ 
consignees? Is it 
positive? 

 What type of 
products/services 
are they known to 
provide? 

 How are your 
competitors 
marketing and 
packaging their 
products/services? 

 How can your 
products/services 
be better than what 
they are offering? 

• Concerning your product, 
what is currently trending 
online?  

 
 
2.2.4. ការបច្ងកើតតនមលសប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃក 
ការបច្ងកើតតនមលសប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃកមានន័យថាការដសវងរកវ ិ្ ី ច្ ើមបីច្្វើឱយអតិែិជ្នរបស់អៃកសបាយចិត្ និង

ច្ពញចិត្ជ្ញមួយនឹងផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក លទ្យធផ្លទាំងច្នុះជ្ញឱកាសបដនាមច្ទ្យៀតសប្មាប់អតិែិជ្នដ ល

បនទិ្យញផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក។ អតិែិជ្នជ្ញច្ប្ចើនច្ទ្យៀតបនទិ្យញផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃកកាន់ដត

ច្ប្ចើន  និងផ្ដល់ផ្លប្បច្ោជ្ន៍កៃុងការដសវងរកពីតនមលផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក។ ច្ៅច្ពលដ លច្សណ្តរយី ៉ូច្នុះ

ច្កើតច្ ើង អៃកប្តូវដតសួរសាំណួ្រច្នុះច្តើដផ្ៃកមួយណ្តច្ៅកៃុងអាជី្កមា ដ លអាចច្្វើច្អាយផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់

អៃកអាចផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវតនមល ៏ស្មកសមបាំផុ្តសប្មាប់អតិែិជ្នរបស់អៃក? 

 អវីដ លប្តូវច្្វើ 
សាំច្ណ្ើ រច្លើតនមលរមួ របស់អៃកគឺជ្ញអវី? 
ច្តើអវីជ្ញផ្លិតផ្ល 'ឬច្សវាកមា' និងអតាប្បច្ោជ្ន៍ននការប្បកួតប្បដជ្ង (ឬគុណ្វបិត្ិ) របស់អៃក? ច្ដ្ឋយច្ឆលើយ
សាំណួ្រច្ៅកៃុងតារាងទី្យ៧ អៃកនឹងទ្យទួ្យលបនជ្ញគាំនិតអាំពីរច្បៀបននការអភិវឌឍន៉ូវ   សាំច្ណ្ើ រច្លើតនមលរមួ។ 

Table 7.  សាំណួ្រសប្មាប់ការអភិវឌឍន៉ូវសាំច្ណ្ើ រច្លើតនមលរមួ 
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មុនច្ពលផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមាប្តូវបនទិ្យញ ច្ដ្ឋយអតិែិជ្នមួយ  ជ្ញច្លើក ាំប៉ូង អៃកប្តូវដតបច្ងកើត ផ្លិតផ្ល ឬ 
ច្សវាកមាច្ៅមុនច្ពលដ លអៃកបនចាំណ្តយវា។ វាមានជ្ាំហានជ្ញច្ប្ចើន ាំណ្តក់ការ ( ាំច្ណ្ើ រការ) រហ៉ូត ល់ចាំណុ្ច
ដ លអតិែិជ្នប្តូវចាំណ្តយប្បក់។ 

ជ្ញឧទហរណ៍្  ប្បសិនច្បើអៃក ុតនាំនិងលក់នាំខ៉ូ ីស៍ដ លមានសកមាភាព ាំប៉ូង និងសកមាភាពគាំប្ទ្យ ថាច្តើអៃកប្តូវច្្វើ
អវីខលុះមុនច្ពលដ លអៃកអាចលក់នាំខ៉ូ ីស៍ច្នុះបន។ 
 

 ដខសសងាវ ក់ផ្លិតកមា 

 
 

សកមាភាព ាំប៉ូង 
» ច្រៀបចាំច្ប្គឿងផ្សាំនិងឧបករណ៍្សប្មាប់ ុតនាំ 
»  ុតនាំខ៉ូ ីស៍ 
» កញ្េ ប់នាំខ៉ូ ីស៍ 
» ការប្តួតពិនិតយគុណ្ភាពនិងច្លើផ្លិតផ្លសច្ប្មច 
» ការដចកចយនាំខ៉ូ ីស៍ច្ៅតាមហាង  
» ផ្ាពវផ្ាយនិងប្បប់មនុសសច្អាយស្មគ ល់អាំពីនាំខ៉ូ ីស៍ 
» ការភលក់ច្ដ្ឋយឥតគិតនែល និងការទ្យទួ្យលយកន៉ូវមតិប្ត ប់ពីអៃកទិ្យញវញិ 

សកមាភាពគាំប្ទ្យ 
» ទិ្យញច្ប្គឿងផ្សាំនិងឧបករណ៍្ 
» ការពិច្ស្ម្ន៍ជ្ញមួយនឹងរ៉ូបមន្នាំខ៉ូគីែាីទាំងពីរ ទាំងសុខភាពលអនិងរស់ជ្ញតិឆ្ៃ ញ់ 
» ការពិច្ស្ម្ន៍ជ្ញមួយនឹងការច្វចខេប់ែាី 
» ជួ្លនិងប្គប់ប្គងមនុសសច្ ើមបីជួ្យ ុតនាំនិងលក់នាំខ៉ូគី 

Figure 2. 
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»  ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា ច្្វើដផ្នការអាជី្វកមា ហិរញ្ញវតាុនិងរ ាបល 
» ការច្ប្បើប្បស់ប្បព័នាICTច្ ើមបីបច្ងកើនប្បសិទ្យធិភាពនន ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា 
 
ច្តើជ្ាំហានខាងច្លើមួយណ្ត ដ លអតិែិជ្នច្ពញចិត្បាំផុ្ត? ការវភិាគដខសសងាវ ក់តនមល គឺជ្ញឧបករណ៍្ដ លមាន   

ស្មរៈប្បច្ោជ្ន៍ សប្មាប់បងាា ញពីរច្បៀប ដ លអៃកអាចបច្ងកើតតនមលសប្មាប់អតិែិជ្នបន។ ច្ ើមបីច្្វើការវភិាគច្លើ 

សងាវ ក់តនមល ចប់ច្ផ្្ើមបន្ច្ដ្ឋយច៉ូលតាមរយៈជ្ាំហាននិមួយៗននផ្លិតផ្លរបស់អៃក និងការកាំណ្ត់ជ្ាំហានដ លប្តូវ

បនលុបចល ឬក៏ជ្ាំហា នននការច្្វើឱយប្បច្សើរច្ ើង ននអាជី្កមា។ ការលុបបាំបត់ និងការច្្វើឱយ ប្បច្សើរច្ ើងគឺវានឹង

បងាា ញលិទ្យាផ្លច្ៅកៃុងបញ្ា ីនែលច្ ើម។7 

 

ការសនសាំ ឬការបច្ងកើនសមតាភាពផ្លិតឱយប្បច្សើរច្ ើង។ ច្ៅទី្យបញ្េ ប់ អតិែិជ្ននឹងអាចទ្យទួ្យលបន ប្បច្ោជ្ន៍ពី

ផ្លិតផ្លមានតនមលច្ថាកជ្ញងមុន និងប្បច្សើរជ្ញងមុន ការសនសាំចាំណ្តយនែលច្ ើមដ រអាចមានន័យថាអៃកនឹងទ្យទួ្យល

បនប្បក់ចាំច្ណ្ញខពស់សប្មាប់អៃក។ 

 

ច្ៅកៃុងការវភិាគដខសសងាវ ក់តនមលមួយ វចិត៉ូរោី  បនសិកាច្លើសកមាភាព ាំប៉ូង និងសកមាភាពគាំប្ទ្យរបស់នាងពីខាង

ច្លើ។ នាងបនសមលឹងច្មើលសកមាភាពនិមួយៗច្ ើមបីច្មើលច្លើកដនលងដ លនាងអាចដកលមអន៉ូវច្សវាកមារបស់នាង ៉ូច្ចៃុះ

អតិែិជ្នរបស់នាងនឹងទិ្យញន៉ូវនាំខ៉ូ ីស៍របស់នាងម្ងច្ទ្យៀត។ នាងមានដផ្នការ ច្ ើមបីផ្្ល់ជ្៉ូនការភលក់រសជ្ញតិនាំខ៉ូ គី

ច្ដ្ឋយឥតគិតនែល ល់អតិែិជ្នដ លច្បុះបង់នាំខ៉ូ ីស៍របស់នាងកនលងមក និងផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវកាច្ហវនិងដតផ្ងដ រ។ នាង

នឹងច្្វើឱយប្បក ថាហាងរបស់នាង ឧបករណ៍្និងប្បដ្ឋប់ប្បដ្ឋរទាំងអស់ស្មអ តលអ ច្ហើយនាងមានបាំណ្ងច្ៅកៃុងការត

ភាា ប់កុាំពយ៉ូទ័្យរនិងអីុនច្ ើ្ដណ្ត ច្ ើមបីប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតាុរបស់នាងនិងការអភិវឌឍន៍ដវបស្មយផ្ងដ រ។ 

 

ច្តើប្បព័នាICTអាចជួ្យអៃកកៃុងការបច្ងកើតតនមលសប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃកោ ង ៉ូច្មច្? មានម្ាបយជ្ញ

ច្ប្ចើនដ ល ប្បព័នាICT អាចជួ្យច្្វើឱយអាជី្វកមារបស់អៃក កាន់ដតមានប្បសិទ្យធិភាព  កៃុងករណី្វចិត៉ូរោី  នាងអាចច្្វើឱយ

ការទិ្យញបនច្លឿនជ្ញងមុនច្ដ្ឋយការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជ្ញមួយប្កុមហ ុនផ្គត់ផ្គង់របស់នាង ច្ដ្ឋយបញ្ា ទិ្យញន៉ូវ ច្ប្គឿងផ្សាំនិង

ឧបករណ៍្តាមរយៈប្បព័នាអនឡាញ។ នាងមិនចាំបច់ច្្វើ ាំច្ណ្ើ រច្ៅកាន់កដនលងផ្គត់ផ្គង់ផ្លទ ល់ច្ៅកៃុងទី្យប្កុងច្នាុះច្ទ្យ ទាំង

ច្នុះ គឺជួ្យកាត់បនាយការចាំណ្តយច្លើការច្្វើអាជី្វកមា និងចាំណ្តយនែលច្ ើមននផ្លិតផ្លរបស់នាង នឹងប្តូវបនកាត់

                                                           
7 Kristina Zucchi, “The Basics of Value Chain Analysis”, Investopedia, 10 November 2014. Available from http://www. 

investopedia.com/articles/investing/111014/basics-value-chain-analysis.asp#ixzz42mp15m00. 

http://www.investopedia.com/articles/investing/111014/basics-value-chain-analysis.asp
http://www.investopedia.com/articles/investing/111014/basics-value-chain-analysis.asp
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បនាយផ្ងដ រ។ 

2.2.5. តនមល: ច្តើអវីជ្ញតនមលដ លសមច្ហតុផ្លសប្មាប់ទី្យផ្ារច្គលច្ៅរបស់អៃក? 
ច្ៅកៃុងការច្្វើការ ស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារ វាមានស្មរៈសាំខាន់ ច្ ើមបីរកឱយច្ ើញអាំពីតនមលននផ្លិតផ្លដ លស្សច្ ៀងគៃ និង

អាចច្ប្បៀបច្្ៀបពួកវាជ្ញមួយនឹងការដ្ឋក់តនមលលក់ផ្លិតផ្លរបស់អៃក ៉ូចច្ម្ច។ ច្ ើមបីរកឱយច្ ើញពីរច្បៀបផ្្ល់តនមល

ននផ្លិតផ្លមួយប្តូវបនកាំណ្ត់ចប់ច្ផ្្ើមជ្ញ មួយនឹងរ៉ូបមន្្មាតាដ លបនពិភាកា  ៉ូចខាងច្ប្កាម។ តារាងដ ល

បងាា ញន៉ូវរ៉ូបមន្និមួយៗខាងច្ប្កាមគឺពនយល់អាំពីរច្បៀបដ ល វចិត៉ូរោី  បនគណ្នាតនមលផ្លិតផ្លនាំខ៉ូគីរបស់នាង 

មួយ។ 

រ៉ូបមនក្ាំណ្ត់តនមល  
a. តនមលននសមាភ រៈច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ 

ដសវងយល់ពីការចាំណ្តយសរុប ននវតាុធាតុច្ ើមដ លអៃកបនច្ប្បើច្ ើមបី ផ្លិតផ្លិតផ្លរបស់អៃក។ បនាទ ប់មកការ

ចាំណ្តយច្នុះប្តូវបនដបងដចកជ្ញមួយចាំនួនសរបុននរបស់ ច្ ើមបីដសវងរកតនមលកៃុងមួយឯកតា។ ច្ពលខលុះការចាំណ្តយ

ច្លើទ្យាំនិញច្ ើងចុុះវាជ្ញការសាំខាន់ច្ ើមបីយកកាំណ្ត់ប្តាននការដប្បប្បួលតនមលននវតាុធាតុច្ ើម។ រ៉ូបមន្: 

» តនមលននវតាុធាតុច្ ើម -; - ចាំនួនមុខទ្យាំនិញផ្លិត= តនមលននសមាភ រៈច្ដ្ឋយផ្លទ ល់កៃុងមួយឯកតា 

 

គាំរ៉ូប្តូវបនបងាា ញកៃុងតារាងទី្យ 8 A sample is shown in Table 8.8 

Table 8 ការគណ្នាននការចាំណ្តយសមាភ រៈច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ 
RECIPE: BABY 
BEAR’S COOKIES 

   RECIPE 
YIELD 

24 DESIRED 
YIELD 

65 

     YIELD  
DIFFERENCE 

2.71 

       

                                                           
8 The table is based on Jennifer Lewis, “The Food Product Cost and Pricing Calculator”, cited by the CookiePreneur blog.  

Available from http://cookieconnection.juliausher.com/blog/from-dough. 

http://cookieconnection.juliausher.com/blog/from
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INGREDIENTS TOTAL 
QUANTITY 

TOTAL 
PRICE 

PER 
UNIT 

PRICE 

UNITS IN  
ORIGINAL 
RECIPE 

UNITS  
REQUIRED  
FOR 

DESIRED 
YIELD 

INGREDIENTS COST 

All-purpose flour (in 
ounces) 

400 13.99 0.035 5.25 14.22 0.184 

Sugar (in ounces) 80 7.59 0.095 3 8.13 0.285 
Butter (in ounces) 16 2.99 0.187 4 10.83 0.748 
Eggs 12 2.69 0.224 2 5.42 0.448 
Salt (in ounces) 16 0.77 0.48 0.25 0.68 0.012 
Brown sugar (in 
ounces) 

32 2.89 0.9 1.2 3.25 0.108 

Dried cherries (in 
ounces) 

12 1.99 0.166 0.5 1.35 0.083 

Dried blueberries (in 
ounces) 

12 2.87 0.239 0.5 1.35 0.12 

Chocolate chips (in 
ounces) 

12 3.69 0.308 4 10.83 1.23 

Vanilla extract (in 
liquid ounces) 

8 13.99 1.749 0.25 0.68 0.437 

Baking soda (in 
ounces) 

16 0.99 0.062 0.25 0.68 0.015 

Total  54.45 4.445   3.67 
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b. តនមលកាំោាំងពលកមា 

រកច្អាយច្ ើញ ថាច្តើអៃកប្តូវបង់ប្បក់ចាំនួនប ុនាា ន សប្មាប់មនុសសដ លជួ្យកៃុងការផ្លិតផ្លិតផ្លរបស់អៃក។ អៃក

ប្តូវដតផ្ដល់តនមលច្លើ ប្បក់ច្បៀវតស-ប្បក់ឈ្ៃួល (ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើច្គលការណ៍្ ដណ្នាាំច្គលនច្ោបយការងាររបស់ 

រដ្ឋា ភិបល) ស៉ូមបីដតមានដតមនុសសមាៃ ក់ គឺជ្ញអៃកផ្លិតផ្លិតផ្លក៏ច្ដ្ឋយ។ គណ្នាប្បក់ច្បៀវតសរប៍្បចាំសប្ហ៍ 

(ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើអប្តាននច្មា ងច្្វើការ) អៃកចាំណ្តយច្អាយនរណ្តមាៃ ក់ ច្ ើមបីផ្លិតបនរបស់ចាំនួនប ុនាា នចាំបច់ប្តូវ 

ដចកនឹងចាំនួនសរបុននរបស់ទាំងអស់ច្ហើយប៉ូកបដនាមតួច្លខការចាំណ្តយច្លើវតាុធាតុច្ ើមច្ដ្ឋយផ្លទ ល់កៃុងមួយឯកតា។ 

រ៉ូបមន្: 
» ប្បក់ឈ្ៃួល ប្បក់ដខ ÷ ចាំនួនមុខទ្យាំនិញផ្លិត = តនមលននការងារកៃុងមួយឯកតា 

» ការចាំណ្តយននការសមាភ រៈច្ដ្ឋយផ្លទ ល់កៃុងមួយឯកតា+តនមលននកមាល ាំងពលកមាកៃុងមួយឯកតា = តាំនលកាំោាំងពល

កមាច្ដ្ឋយផ្លទ ល់កៃុងមួយឯកតា 

 
 
តារាងទី្យ៩ បងាា ញពីគាំរ៉ូននការគណ្នាពីតនមលកាំោាំងពលកមាផ្លទ ល់កៃុងមួយឯកតាកៃុងការផ្លិតនាំខ៉ូ ីស៍ 
របស់ វចិត៉ូរោី .9 
Table 9.  តារាងទី្យ៩ ការគណ្នា នននែលកាំោាំងពលកមាផ្លទ ល់ 
DIRECT LABOUR COST PER UNIT   
PER UNIT INGREDIENT COSTS   
Batch ingredient cost 3.67 
Minutes required for preparation (one batch) 35 
Preparation labor hourly rate 11.50 
Original recipe yield 24 
Per piece cost 0.43 
Total units/items in each package 3 
Total ingredient cost (one package) 1.30 

 

                                                           
9 Ibid. 
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c. ការចាំណ្តយបដនាម 
ការចាំណ្តយទាំងច្នុះរមួមានការជួ្លឧសា័ន និងអគគិសនី ទ្យ៉ូរស័ពទសប្មាប់អាជី្វកមា ការផ្គត់ផ្គង់ ការគិតប្បក់ច្លើការដចក

ចយផ្លិតផ្ល ការសមាអ ត ការធានារា ប់រង ការផ្គត់ផ្គង់សមាភ រៈការោិល័យ នប្បសណី្យ៍ ពនធបញ្ា ីច្លើប្បក់ដខ ការ

ជួ្សជុ្លនិងដែទាំ។ ប្បសិនច្បើអៃកចង់ ឹងការពិតប្តឹមប្តូវជ្ញមួយនឹងការចាំណ្តយរបស់អៃក ច្្វើការប ន់ស្មា នថាចាំនួន

ទឹ្យកប្បក់ប្បក សប្មាប់ប្បច្ភទ្យទាំងអស់ននការចាំណ្តយ។ ប្បសិនច្បើអៃកកាំពុងច្្វើការច្ៅផ្ទុះ កាំណ្ត់ច្ដ្ឋយដ កន៉ូវ

ចាំនួនទឹ្យកប្បក់ច្ៅដផ្ៃកមួយននការជួ្លរបស់អៃកឬការទ្យ៉ូទត់ប្បក់កមេីទិ្យញផ្ទុះ(សមាមាប្តច្ៅនឹងទ្យាំហាំននកដនលងការងារ 

និងតាំបន់ននហាង) ចត់ដចងន៉ូវតនមលជួ្លដ លសមច្ហតុផ្លសប្មាប់ប្បច្ភទ្យននទ្យាំហាំ ) កត់ច៉ូលកៃុងបញ្ា ីការរាល់ការ

ចាំណ្តយទាំងអស់ និងបញ្េ៉ូ លបដនាមច្លើមុខច្ផ្សងច្ទ្យៀត។ ដបងដចកតួច្លខសរបុច្ដ្ឋយចាំនួនតាមមុខទ្យាំនិញកៃុងមួយដខ 

(ឬកាំ ុងច្ពលច្ពលច្វោដ លអៃកបនច្ប្បើសប្មាប់ការគណ្នាពីមុនរបស់អៃក) 
 

ចច្មលើយគឺការចាំណ្តយរបស់អៃកបនកៃុងមួយឯកតា។ 

រ៉ូបមន្: 
» ការចាំណ្តយច្លើចាំណ្តយច្ផ្សងៗ ÷ ចាំនួនមុខទ្យាំនិញផ្លិតផ្ល = តនមលននការចាំណ្តយកៃុច្ផ្សងៗកៃុងមួយឯកតា 
» ការចាំណ្តយច្លើវតាុធាតុច្ ើមច្ដ្ឋយផ្លទ ល់កៃុងមួយឯកតា+តនមលននកាំោាំងពលកមាកៃុងមួយឯកតា+តនមលននការ

ចាំណ្តយដផ្សងៗកៃុងមួយឯកតា= សរបុតនមលកៃុងមួយឯកតា 
 

តារាងទី្យ១០បងាា ញពីគាំរ៉ូននការគណ្នាននការចាំណ្តយច្ផ្សងៗកៃុងមួយឯកតា10  
Table 10.  ការគណ្នានែលននការចាំណ្តយច្ផ្សងៗ 
OVERHEAD COST PER UNIT   
PER UNIT PACKAGING COSTS   
Packaging cost 0.254 
Minutes required for packaging (one package) 3 
Packaging labor hourly rate 9.00 
Total packaging cost 0.70 
  

Total per unit product cost 2.00 

                                                           
10 Ibid. 
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d. កាំណ្ត់ពីប្បក់ចាំច្ណ្ញ 

មានចាំនួនទឹ្យកប្បក់បដនាមច្ៅច្លើតនមលសរបុកៃុងមួយឯកតាសប្មាប់ប្បក់ចាំណ្៉ូ ល  ៉ូច្ចៃុះអៃកនឹងមិនបនច្រៀបចាំវាបនលអ

ច្ៅច្ ើយច្ទ្យ។ ស៉ូមពិនិតយច្មើលន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក និងរកច្អាយច្ ើញពីការច្រៀបចាំន៉ូវតនមលរបស់ពួកច្គ (អៃក

លក់រាយ ជ្ញ្មាតាបច្ងកើនតនមល២ ងជ្ញងអៃកលក់ ុាំ)ច្បើសិនជ្ញផ្លិតផ្លរបស់អៃកប្បច្សើរជ្ញងគ៉ូ ប្បកួតប្បដជ្ង អៃកអាច

គិតតនមលច្លើសជ្ញងនឹងបន្ិចបដនាមច្ទ្យៀត។ ច្បើសិនជ្ញផ្លិតផ្លរបស់អៃក ប្បហាក់ប្បដហលជ្ញមួយន គ៉ូបន អៃកគួរ

ពិចរណ្តច្លើតនមលដ លប្បហាក់ប្បដហលគៃ បន។ 

អៃកប្តូវដតចងចាំថាច្ ើមបីដ្ឋក់ច្ ើងន៉ូវប្បក់ចាំច្ណ្ញពីការលក់និមួយៗ កៃុងការបដនាមច្លើចាំណ្៉ូ លននប្បក់ច្បៀវតសរបស់

អៃក។ បដនាមតួច្លខននប្បក់ចាំច្ណ្ញ ដ លអៃកបនច្ប្ជ្ើស ច្ ើមបីការចាំណ្តយសរបុកៃុងមួយឯកតាច្ ើមបីទ្យទួ្យលបន 

តនមលសរបុរបស់អៃកកៃុងមួយឯកតាផ្លិតផ្ល។ 

រ៉ូបមន្:: 
» ប្ប ក់ ចាំ ច្ណ្ញ  + តនមលសរបុកៃុងមួយឯកតា = តនមលសរបុកៃុងមួយឯកតា 

 

តារាងទី្យ១១ បងាា ញពីគាំរ៉ូននការគណ្នាននតនមលសរុបកៃុងមួយឯកតា 

Table 11.  តារាងទី្យ១១  ការគណ្នាននតនមលសរបុកៃុងមួយឯកតា 
PER UNIT PRODUCT PRICING   
Your wholesale price 5.00 
Your profit from wholesale 3.00 
Your private label/Co-packer price 3.08 
Your profit from private label/Co-packer 1.08 
Your price to distributors 2.86 
Your profit from distribution sales 0.86 
Broker commission 0.25 
Your profit after broker fees 2.75 
Suggested retail price 10.01 
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END PRICE ANALYSIS  

If you want a retail price of  8.50 
Wholesale price would be 4.25 
Then product cost should be 1.70 

 

ច្តើ ICT អាចជួ្យតនមលផ្លិតផ្លរបស់អៃកបនោ ង ៉ូចច្មច្? ច្ៅកៃុងកមាវ ិ្ ីននតារាងបញ្ា ី រ៉ូបមន្ដ លបន

ផ្ដល់ឱយកៃុងការគណ្នាខាងច្លើច្នុះអាចប្តូវបនបច្ងកើតច្ ើងកៃុងការគណ្នារបស់អៃកច្ដ្ឋយសវយ័ប្បវតិ្ ច្ៅច្ពលដ ល

មានការផ្លល ស់ប្៉ូរតនមលវតាុធាតុច្ ើម កមាល ាំងពលកមា ឬការចាំណ្តយច្ផ្សងៗ។ 

 

2.2.6. ការកាំណ្ត់តនមល និងលកខខណ្ឌ ការលក់ 

អៃកអាចសច្ប្មចចិត្ កៃុងការកាំណ្ត់តនមលព )ឬការបញ្េុ ុះតនមល   ច្ ើមបីទក់ទញអតិែិជ្ន សប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃក ឬ

សប្មាប់ការ លក់ផ្លិតផ្លរហ័សរបស់អៃក។ រកច្ ើញ ប្បសិនច្បើ ការទិ្យញរបស់អតិែិជ្នប្តូវបនដផ្អកច្លើតនមល 

គុណ្ភាព ឬទាំងពីរ។ តប្មូវការអាចផ្លល ស់ប្៉ូរច្ៅកៃុងរ ៉ូវកាលច្ផ្សងគៃ ននឆ្ៃ ាំច្ដ្ឋយទី្យតាាំង ឬតាមប្បច្ភទ្យននអតិែិជ្ន។ 

ច្តើអៃកនឹងកាំណ្ត់តនមលខុសគៃ ឬ? 

ការពិចរណ្ត ាំប៉ូងច្លើការកាំណ្ត់តនមលផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមាគឺជ្ញតនមលមួយដ លជ្ញតាំណ្តងឱយច្ៅអតិែិជ្ន។ ច្បើសិន

ជ្ញផ្លិតផ្លរបស់អៃកគឺជ្ញផ្លិតែាីច្លើក ាំប៉ូងមានច្ៅច្លើទី្យផ្ារអៃកអាចដ្ឋក់តនមលខពស់។ មា ងវញិច្ទ្យៀតប្បសិនច្បើវាគឺ

ជ្ញផ្លិតផ្ល "ស្សច្ ៀងគៃ "  អៃកប្បដហលជ្ញប្តូវចាំបច់ទ្យទួ្យលបនចាំដណ្កននទី្យផ្ារសិន មុនច្ពលដ លអៃកបច្ងកើន

តនមលរបស់វា។ កបួនមួយច្ៅកៃុងការច្្វើអាជី្វកមាគឺ: ច្ៅកៃុងការវភិាគចុងច្ប្កាយ វាជ្ញទី្យផ្ារដ លកាំណ្ត់តនមល។ 
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 អវីដ លប្តូវច្្វើ 

ច្តើអវីជ្ញផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់អៃក? 
ច្្វើការគណ្នាពីតនមលននផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក។  ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវច្ ើមបីដសវងយល់អាំពីតនមល និងច្គល
នច្ោបយរបស់ន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក។  បញ្េ៉ូ នមិត្ភក្ិមួយច្ៅហាងដ លស្សច្ ៀង ៉ូចហាង របស់អៃក។ 
រកឱយច្ ើញប្បសិនច្បើពួកច្គបនផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវតនមលពិច្សស ឬការបញ្េុ ុះតនមលសប្មាប់ផ្លិតផ្លរបស់ពួកច្គ។ រកឱយ
ច្ ើញប្បសិនច្បើមានតនមលនាាំមុខច្ៅកៃុងឧសាហកមា? បនាទ ប់ពីការរកច្ ើញរបស់អៃកប្តូវច្្វើច្គលនច្ោបយ
លមអិតច្លើតនមល។ 

 

12 

2.2.7. ទី្យកដនលងៈ ទី្យណ្ត និងកដនលងណ្តដ លអតិែិជ្នរបស់អៃកទិ្យញឬទ្យទួ្យល
ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក? 

ការលក់ច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ គឺជ្ញការលក់ននផ្លិតផ្លច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ច្ៅអតិែិជ្នរបស់អៃក។ លក់ប្បច្ោលអាចរមួបញ្េ៉ូ ល

ជ្ញមួយការលក់ច្ដ្ឋយអន្រការ ី ច្អាយមនុសសមាៃ ក់ ឬស្មា ប័នណ្តមួយដ លអាចបងាា ញ និងលក់ផ្លិតផ្លរបស់ 

អៃក។  ការលក់ប្បច្ោលរ រមួបញ្េ៉ូ លទាំងការលក់ច្ៅច្លើច្គហទ្យាំព័រឬបណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមផ្ងដ រ ដ លជ្ញ

កដនលងដ លប្បជ្ញជ្នអាចដ្ឋក់ ការបញ្ា ទិ្យញ ននផ្លិតផ្លរបស់អៃក តាមបណ្្តញអនឡាញ និងដចកចយ

ផ្លិតផ្លច្ោងតាមកិចេប្ពមច្ប្ពៀង។ អៃកអាចផ្្ល់ន៉ូវការលក់ទាំងពីរច្ដ្ឋយផ្លទ ល់និងប្បច្ោលននផ្លិតផ្ល ៉ូចគៃ ។ 

ទ្យាំរង់ខាងច្ប្កាមច្នុះគឺជ្ញមតិខលុះៗសប្មាប់អនុវត្ន៍: 

» ការលក់ច្ដ្ឋយផ្លទ ល់តាមទ្យ៉ូរស័ពទ ឬការលក់ផ្លទ ល់ខលួន អៃកអាចសួរនរណ្តមាៃ ក់ច្ ើមបីលក់ផ្លិតផ្លរបស់អៃក ឬអៃក

អាចលក់ពីផ្ទុះមួយច្ៅផ្ទុះមួយ។ 

» សិទ្យាលក់ ៉ូរ(ប័ណ្ណប តង់) អៃកអាចសច្ប្មចចិត្កៃុងការទិ្យញសិទ្យាិកៃុងការលក់ ៉ូរពីនរណ្តមាៃ ក់ច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លមាន

សិទ្យធិ ច្្វើអាជី្វកមាផ្្លច់មុខ ឬបច្ងកើតសិទ្យាិ កៃុងការលក់ច្ដ្ឋយខលួនអៃកផ្លទ ល់ដ លជ្ញសិទ្យធិអាជី្វកមាកៃុងការលក់ច្ ើមបី

បញ្េ ក់ពីទី្យកដនលងចាស់ោស់ ឬភាា ប់បណ្្តញផ្លិតផ្លច្ៅកដនលង ៏នទ្យច្ទ្យៀត។  ាំច្ណ្ើ រការនិមួយៗតប្មូវឱយមាន

ជ្ាំនួយការចាប់ ហិរញ្ញវតាុ និងទី្យផ្ារការស្ស្មវប្ជ្ញវបដនាមច្ទ្យៀត។ 

» សិទ្យាលក់ ៉ូរ(ប័ណ្ណប តង់) អៃកអាចសច្ប្មចចិត្កៃុងការទិ្យញសិទ្យាិកៃុងការលក់ ៉ូរពីនរណ្តមាៃ ក់ច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លមាន

សិទ្យធិ ច្្វើអាជី្វកមាផ្្លច់មុខ ឬបច្ងកើតសិទ្យាិ កៃុងការលក់ច្ដ្ឋយខលួនអៃកផ្លទ ល់ដ លជ្ញសិទ្យធិអាជី្វកមាកៃុងការលក់ច្ ើមបី

បញ្េ ក់ពីទី្យកដនលងចាស់ោស់ ឬភាា ប់បណ្្តញផ្លិតផ្លច្ៅកដនលង ៏នទ្យច្ទ្យៀត។  ាំច្ណ្ើ រការនិមួយៗតប្មូវឱយមាន

ជ្ាំនួយការចាប់ ហិរញ្ញវតាុ និងទី្យផ្ារការស្ស្មវប្ជ្ញវបដនាមច្ទ្យៀត។ 
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» អៃកដចកចយ- អៃកប្បដហលជ្ញអាចសច្ប្មចចិត្កៃុងការច្្វើការជ្ញអៃកដចកចយកៃុងតាំបន់ឬអៃកដចកចយតាមតាំបន់

ន៉ូវដខសចងាវ ក់ផ្លិតផ្ល ៏នទ្យជ្ញច្ប្ចើនច្ទ្យៀត។13 

ការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារអាចជួ្យឱយអៃកសច្ប្មចចិត្ច្លើវ ិ្ ីលអបាំផុ្តកៃុងការលក់ និងដចកចយផ្លិតផ្លរបស់អៃក។ ច្ដ្ឋយ

អាស្ស័យច្លើផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់អៃកមានកត្ាជ្ញច្ប្ចើនច្ ើមបីពិចរណ្តកៃុងការសច្ប្មចចិត្ន៉ូវ ាំច្ណ្ើ រការ និង

ការដចកចយ និងការលក់ទី្យតាាំងដ លមាន។ ឧទហរណ៍្ច្ៅកៃុងករណី្របស់ វចិត៉ូរោី  ផ្លិតផ្លរបស់នាងគឺជ្ញមុខ

ទ្យាំនិញដ លអាចខ៉ូចបន នាងបនពិចរណ្តអាំពីវត្ជី្វតិននផ្លិតផ្លថាច្តើរយៈច្ពលប ុនាា ននែៃ ដ លគុណ្ភាពរបស់

ផ្លិតផ្លនឹងផុ្តកាំណ្ត់? ច្ៅកៃុងលកខខ័ណ្ឌ ច្នាុះននសីតុណ្ា ភាពប ុនាា នដ លវានឹងខ៉ូច? ច្ពលដ លបនពត៌មាន នាង

នឹងមានវ ិ្ ីកៃុងការគិតច្ ើមបីច្្វើឱយប្បក ថាផ្លិតផ្លរបស់នាងរយៈច្ពលប ុនាា នដ លផ្លិតផ្លអាចសាិតច្ៅស្សស់

សប្មាប់កាំ ុងច្ពលជ្ញក់ោក់មួយ ។ នាងបនច្ ើមបីពិចរណ្តពីការ កាល សច្សផ្លិតផ្លរបស់ខលួនច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ 

ទ្យ៉ូរទឹ្យកកក ប្បសិនច្បើនាងសច្ប្មចចិត្ច្ ើមបីដ្ឋក់ច្ៅកដនលងដ លមនុសសអាចច្មើលផ្លិតផ្លរបស់នាងបន នាងអាច

ពិចរណ្តច្លើការច្វចខេប់ដ លនឹងជួ្យរកាឱយផ្លិតផ្លច្ៅបនយ៉ូរនិងស្សស់ស្មអ ត។ នាងនឹងប្តូវយកមកពិចរណ្ត

ច្លើការសច្ប្មចចិត្ច្លើ ាំច្ណ្ើ រការដចកចយផ្លិតផ្ល ៉ូចនែៃ ដ លប្បសិនច្បើជ្ញមានការបញ្ា ទិ្យញពីអតិែិជ្ន។ 

 

គិតអាំពីរច្បៀបដ លអតិែិជ្នរបស់អៃកអាច ទិ្យញផ្លិតផ្លរបស់អៃក។ តារាង 12 មានសាំណួ្រមួយចាំនួនដ លអាច

 ឹកនាាំអៃកកៃុងការច្្វើឱយការសច្ប្មចចិត្អាំពីកដនលងច្ ើមបីលក់ផ្លិតផ្លឬច្សវារបស់អៃក។ 

 

Table 12. សាំណួ្រច្ ើមបីកាំណ្ត់ទី្យតាាំងដ្ឋក់លក 
Direct Indirect ICT component 

Where would the customers 
need to go to buy your 
product? 

Who would be the best 
sales persons to sell your 
product? 

Would you want your product to be available 
online? 

• How would you evaluate 
the places where your 
product will be sold? 

•  Consider how fast your 
intermediaries can deliver 
your product 

• If you want your product to be available 
online, would you have your own website 
or would you look for a website that you 
can consign your product to? 
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• Consider style and 
demographics of 
customers 

• Consider style and 
demographics of 
customers 

• Consider style and demographics of 
customers 

• Consider which customer 
group would be best 
suited for each product 
delivery method 

• Consider how your 
competitors are 
distributing their products 

• Consider how your target customers can 
reach you for orders or inquiries 

 

 

Table 12 សាំណួ្រច្ ើមបីកាំណ្ត់ទី្យតាាំងដ្ឋក់លក (ត) 
Direct Indirect ICT component 

• Consider the convenience 
of customers—walking 
distance, availability of 
parking space, proximity 
to other business 
establishments 

 Consider the reputation 
of your potential 
intermediaries/ 
consignees. 

 Is it positive? What type 
of products are they 
known to provide? 

 Consider your capacity to answer 
questions online and fulfill online orders. 

 Look at online stores (e.g., Alibaba, 
Lazada, Zalora) and consider the look 
and feel of their sites. Learn how they are 
fulfilling orders online, how much they are 
charging and with whom they are 
partnering with 

• Consider government 
ordinances in relation to 
direct selling 

• Consider government 
ordinances in relation to  
indirect selling 

• Consider government ordinances in 
relation to online selling 

• Consider cost (e.g., rent, 
franchising costs) 

• Consider cost (e.g., sales 
commissions) 

• Consider cost (e.g., utilities, connectivity) 

 
 អវីដ លប្តូវច្្វើ 

ដសវងយល់ពីរច្បៀបដ លន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃកលក់ និងដចកចយផ្លិតផ្លរបស់ខលួន។ ច្រៀបរាប់
ពីរច្បៀបដ លអៃកនឹងលក់ និងដចកចយផ្លិតផ្លរបស់អៃក? ប្តូវមានភាពជ្ញក់ោក់។ 
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2.2.8. ការផ្សពវផ្ាយ: ច្តើអតិែិជ្នរបស់អៃកនឹងបន ឹងឬយល់ ឹងអាំពីផ្លិតផ្ល  
ឬច្សវាកមារបស់អៃកោ ង ៉ូចច្មច្? 

ការផ្សពវផ្ាយមានន័យថាការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជ្ញមួយអតិែិជ្នរបស់អៃកអាំពីផ្លិតផ្ល ឬច្សវារបស់អៃក។ ច្គលបាំណ្ង

ននការផ្សពវផ្ាយច្នុះ គឺច្ ើមបីជ្៉ូន ាំណឹ្ង និងការបញ្េុ ុះបញ្េ៉ូ ល អតិែិជ្នរបស់អៃក ច្ ើមបីទិ្យញផ្លិតផ្ល    របស់អៃក ឬ

ច្ប្បើច្សវាកមារបស់អៃក អៃកនឹងមានការចាំណ្តយច្លើការផ្សពវផ្ាយច្នុះផ្ងដ រ។ ការផ្សពវផ្ាយជ្ញញឹកញាប់ពាក់ព័នធ

នឹងប្បច្ភទ្យមួយចាំនួន ននការផ្សពវផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមា ដ លជ្ញទ្យប្មង់ននការចាំណ្តយច្លើ ការផ្សពវផ្ាយមិនដមនជ្ញ 

លកខណ្ៈផ្លទ ល់ខលួនដ លអាចទក់ទ្យងមួយចាំនួន ា្ំច្ៅនឹងអតិែិជ្នសក្ានុពល ច្ៅកៃុងច្ពល ៉ូចគៃ ផ្ងដ រ។ ច្ៅច្ពល

ដ លអៃកទ្យទួ្យលយកន៉ូវ វ ិ្ ីស្មស្តសមួ្យច្នុះអៃកប្តូវដតមានយុទ្យធស្មស្តស្ននការផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមា និងច្គលច្ៅរបស់អៃក

ច្ហើយការអភិវឌឍន៍យុទ្យធស្មស្តសច្្នុះគឺមានការចាំណ្តយច្លើអវីដ លចាំបច់ផ្ងដ រ។. 

សកមាភាពផ្សពវផ្ាយ គឺរាប់ពីការរចនាស្មល កសញ្ញ ច្បុះពុមព និងដចកចយនាមប័ណ្ណ ការបិតប្បកាសជ្៉ូន ាំណឹ្ងច្ៅ

ច្លើក្ារច្ៅកៃុងហាង និងការោិល័យ និងការច្ៅទ្យ៉ូរស័ពទច្ៅអតិែិជ្នសក្ានុពលនិងអតិែិជ្នដ លមានស្ស្មប់។ 

បណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមអាចមានតនមលោ ងទ្យ៉ូលាំទ្យ៉ូោយសប្មាប់ការផ្សពវផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមាផ្លិតផ្ល។ ច្ ើមបីជួ្យ

កៃុងការកាំណ្ត់ប្បច្ភទ្យននការផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមាដ លមានលកខណ្ៈសមរមយ និងសាិតច្ៅកៃុងគច្ប្មាងែវកិារបស់អៃក វា

នឹងចាំបច់ប្តូវពិនិតយច្ ើងវញិច្ដ្ឋយប្បុងប្បយ័តៃន៉ូវប្បវត្ិននអតិែិជ្នរបស់អៃក។ 

ច្តើICT អាចជួ្យអៃកផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លរបស់អៃកោ ង ៉ូចច្មច្? ប្បសិនច្បើអតិែិជ្នរបស់អៃកប្តូវបន

ច្ប្បើប្បស់បណ្្តញ ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមច្ទ្យៀងទត់ អៃកអាចពិចរណ្ត កៃុងការច្ប្បើប្បស់បណ្្តញច្នុះច្ ើមបីផ្សពវផ្ាយ

ផ្លិតផ្លរបស់អៃក។ អតាប្បច្ោជ្ន៍ននការច្ប្បើប្បស់បណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមសប្មាប់ការផ្សពវផ្ាយច្នុះនឹងមាន

ពីរផ្ល៉ូវកៃុងការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជ្ញមួយអតិែិជ្នរបស់អៃក មិន ៉ូចបណ្្តញផ្សពវផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមាភាគច្ប្ចើនអនុញ្ញ តឱយការ

ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងមាន វ ិ្ ីដតមួយផ្ល៉ូវ ពីអៃកច្ៅអតិែិជ្នរបស់អៃកប ុច្ណ្តណ ុះ។ ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងពីរផ្ល៉ូវអាចឱយអៃកទ្យទួ្យលបនមតិ

ច្ោបល់ប្ត ប់ច្ដ្ឋយផ្លទ ល់និងឆ្ប់រហស័ពីអតិែិជ្នរបស់អៃក។ ឧបករណ៍្បណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមដ លអាចប្តូវ

បនច្ប្បើសប្មាប់ការផ្សពវផ្ាយប្តូវបនពិភាកាច្ៅកៃុងប្បអប់ទី្យ 3 ។ 
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ជ្ញមួយនឹងការច្កើនច្ ើង ននចាំនួនមនុសសដ លច្ប្បើប្បស់បណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគម ច្ៅច្លើម៉ូលដ្ឋា ន្មាតាជ្ញមួយ 

បណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមបនផ្្ល់ឱកាសោ ង ា្ំច្្ងច្ ើមបីច្លើកកមពស់ផ្លិតផ្ល ឬ ច្សវាកមារបស់អៃក និងដសវង

រកពីអតិែិជ្នែាីតាមរយៈប្បព័នាអនឡាញ។ វាមានដផ្ៃកននបណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមច្ផ្សងៗគៃ  និងជ្ញជ្ច្ប្មើសដ ល

ជ្ញដផ្ៃកមួយច្ដ្ឋយច្ផ្្លតច្លើ និងពឹងដផ្អកច្លើនរណ្ត ដ លជ្ញច្គលច្ៅសប្មាប់អៃក ជ្ញឧទហរណ៍្មួយ វាមានដផ្ៃក

ដ លច្ពញនិយម ៏ខាល ាំងកៃុងចាំច្ណ្តមស្តស្ីឬក៏ពលរ ាវយ័ច្កាង។ ជ្ច្ប្មើសរបស់អៃកនឹងអាស្ស័យផ្ងដ រច្ៅច្លើ្មាជ្ញតិនន

ស្មររបស់អៃក និង្មាជ្ញតិននអាជី្វកមារបស់អៃក។ 

 

Facebook គឺមក ល់ច្ពលច្នុះគឺជ្ញច្សវាកមាននបណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមដ លមានប្បជ្ញប្បិយភាពបាំផុ្តច្ៅច្លើ

អីុន្ឺណិ្ត។ ច្ហវសប ុក សមរមយបាំផុ្តសប្មាប់: 

 ច្រៀបចាំជ្ញប្បប្ពិត្ិការណ៍្ច្ផ្សងៗននការច្្វើពាណិ្ជ្ាកមា 

 ច្គលច្ៅម៉ូលដ្ឋា នរបស់អៃកច្ប្បើប្បស់ និងទ្យាំព័រជ្ញក់ោក់ 

 ដ លគួរច្អាយចប់ចិត្ និងការច្្វើច្អាយច្គ ឹងឮច្ប្ចើនជ្ញមួយអតិែិជ្ននាច្ពលបចេុបបនៃនិងអនាគត 

 ច៉ូលរមួដចករ ាំដលកច្លើការសាំដ ងន៉ូវលកខណ្ៈរបស់អៃក ល់សងគម ច្ៅច្លើច្គហទ្យាំព័ររបស់អៃក 

Google Plus គឺជ្ញប្បព័នាបណ្្តញរបស់សងគមច្ដ្ឋយប្កុមហ ុន Google ។ Google Plus គឺសមរមយសប្មាប់: 

 ការបច្ងកើត ឬការច្្វើឱយទន់សម័យច្លើការចុុះបញ្ា ីរបស់អៃកច្ៅច្លើ Google Mapនិងលទ្យធផ្លននការដសវងរកតាម

តាំបន់ 

 ការពិនិតយ ន៉ូវការទ្យទួ្យលយកន៉ូវអតិែិជ្នច្ ើមបីបងាា ញច្ ើងច្ៅកៃុងលទ្យធផ្លននការដសវងរក 

 ជ្ញប្បប្ពិត្ិការណ៍្ននការច្្វើពាណិ្ជ្ាកមាកៃុងតាំបន់ដ លមានចាំនួនច្ប្ចើនសនាឹកសនាា ប់ 

 អាជី្វកមាដ លជ្ញមាេ ស់ផ្ទុះប្ពឹត្ិការណ៍្កៃុងស្សុក 

 ច្គលច្ៅម៉ូលដ្ឋា នរបស់អៃកច្ប្បើប្បស់ និងអាជី្វកមា 

Twitter គឺជ្ញប្បព័នាបណ្្តញសងគមមួយដ លអនុញ្ញ តឱយអៃកច្ប្បើប្បស់ច្ ើមបីច្្វើការបងាា ញស្មរច្ៅកៃុង 140 តួអកស

រ។ វាគឺជ្ញការច្ពញនិយមកៃុងចាំច្ណ្តមទ្យសសនិកជ្នវយ័ច្កាង។ ចប់តាាំងពីបនបច្ងកើតច្ ើងច្ៅកៃុងឆ្ៃ ាំ 2006 Twitter បន

ទ្យទួ្យលប្បច្ោជ្ន៍អាជី្វកមាោ ងខាល ាំង ច្ដ្ឋយការផ្្ល់ឱយពួកច្គច្វទិ្យកាផ្សពវផ្ាយមួយ ដ លមានអនុភាពកៃុងការទ្យាំនាក់

 ឧបករណ៍្បណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមសប្មាប់ការផ្ាពវផ្ាយ 
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ទ្យាំនងជ្ញមួយអតិែិជ្នរបស់អៃក ដ លអៃកមិនអាចមានលទ្យធភាព កៃុងការនិោយច្ៅច្ពលពីមុន។ Twitter គឺ 

សមរមយសប្មាប់: 

 ច្្វើអន្រកមាជ្ញមួយអតិែិជ្ននាច្ពលបចេុបបនៃនិងអនាគត  

 សាំណួ្រចច្មលើយ និងការទ្យទួ្យលមតិច្ោបល់ប្ត ប់ពីអតិែិជ្ន 

 ការច្ចញផ្ាយ ាំណឹ្ងែាីចុងច្ប្កាយបាំផុ្តដ លទក់ទ្យងនឹងប្កុមហ ុនរបស់អៃក 

 ការច្ចញផ្ាយទក់ទ្យងនឹងប្កុមហ ុនរបស់អៃក 

 ការច្ប្បើប្បស់ច្គលច្ៅកៃុងការផ្សពវផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមា ជ្ញមួយអៃកច្ប្បើប្បស់ជ្ញក់ោក់និងទ្យសសនិកជ្ន 

YouTube គឺជ្ញម៉ូលដ្ឋា នច្គហទ្យាំព័រវចី្ អ៉ូននប្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម ា្ំបាំផុ្ត និងច្ពញនិយមបាំផុ្តច្ៅច្លើប្បព័នាអីុន
្ឺណិ្ត។ ច្គហទ្យាំព័រ YouTube គឺសមរមយសប្មាប់: 
 បងាា ញច្ ើងច្ៅកៃុងលទ្យធផ្លដសវងរកជ្ញមួយនឹងកាំណ្តត់វចី្ អ៉ូសមប៉ូរដបប 
 ការកាំណ្ត់ច្គលច្ៅអៃកច្ប្បើប្បស់ជ្ញមួយនឹងម៉ូលដ្ឋា នននមាតិកាវចី្ អ៉ូ 
 កាំណ្ត់ច្គលច្ៅ វចី្ អ៉ូភ៉ូមិស្មស្តស្ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើទី្យតាាំងរបស់អៃក 
 សមាហរណ្កមា និងបងកប់វចី្ អ៉ូច្ៅច្លើច្គហទ្យាំព័ររបស់អៃក 

Pinterest គឺជ្ញច្គហទ្យាំព័របណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមដ លជ្ញម៉ូលដ្ឋា នជ្ញរ៉ូបភាពដ លមានអាំណ្តចមួយនឹងមាន
ការច្ពញនិយមជ្ញមួយនឹងស្តស្ី។ Pinterest គឺសមរមយសប្មាប់: 
 ការែតរ៉ូប ការច្្វើ ាំច្ណ្ើ រ និងឧសាហកមាដ លពាក់ព័នធច្ផ្សងច្ទ្យៀត 
 រ៉ូបភាពទក់ទ្យងនឹងការដចករ ាំដលកនែៃឈ្ប់សប្មាក 
 ការតុបដតងផ្ទុះ បងាា ញម ៉ូ  សិលបៈនិងសិបបកមា 
 ច្ៅ ល់ស្តស្ី ស្តស្ីជ្ញម្ាយ និងអៃកច្ប្បើប្បស់សមប៉ូរដបបជ្ញច្ប្ចើនច្ទ្យៀត 
 ការច្ផ្សពវផ្ាយច្លើការភាា ប់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនាក់តាមប្បព័នាច្អ ិចប្ទ្យនិចច្ៅកាន់អៃកច្ប្បើប្បស់ច្គលច្ៅ 

lnstagram ម៉ូលដ្ឋា នននអៃកច្ប្បើប្បស់ ដ លភាគច្ប្ចើនប្តូវបនបច្ងកើតច្ ើងសប្មាប់មនុសសច្ពញវយ័។ lnstagram 
គឺសមរមយសប្មាប់: 
 រ៉ូបភាពដចករ ាំដលក និងឈ្ុតវចី្ អ៉ូខលី 
 ច្ភាជ្នីយដ្ឋា ន ការលក់រាយ និងឧសាហកមាច្ផ្សងច្ទ្យៀតច្លើប្បព័នធផ្សពវផ្ាយដ លអាចច្មើលច្ ើញ 
 ការដកសប្មួលរ៉ូបភាពជ្ញមួយតប្មងពនលឺដ លបនកាំណ្ត់ជ្ញមុន 
 ការដចករ ាំដលកវបប្ម៌របស់ប្កុមហ ុន និងការយល់ ឹងទ្យ៉ូលាំទ្យ៉ូោយ"ច្ៅពីច្ប្កាយឈ្ុតឆ្ក"  

LinkedIn គឺជ្ញបណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមដ លមានជ្ាំនាញវជិ្ញា ជី្វៈ និងជ្ញបណ្្តញនន ច្គហទ្យាំព័រ  ៏មាន
ប្បជ្ញប្បិយភាពបាំផុ្ត។ ច្ដ្ឋយស្មរដត្មាជ្ញតិដ លមានជ្ាំនាញវជិ្ញា ជី្វៈរបស់ខលួន អាជី្វកមាប្តូវបនច្ប្បើប្បស់បណ្្តញ
ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមដ លមានប្បជ្ញប្បិយភាពកៃុងការដសវងរកបុគគលិកែាីនិងអតិែិជ្នសក្ានុពលជ្ញមួយនឹងកមាវ ិ្ ីការ
ផ្សពវផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមាច្គលច្ៅរបស់ពួកច្គ។ LinkedIn គឺសមរមយសប្មាប់: 
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 ជ្ញបណ្្តញជ្ញមួយជ្ាំនាញវជិ្ញា ជី្វៈកៃុងស្សុក 
 ភាា ប់ជ្ញមួយនឹងប្បជ្ញជ្នច្ៅកៃុងឧសាហកមាដ លស្សច្ ៀងគៃ  
 ការប្គប់ប្គង់ការបច្ងកើតការនាាំមុខ និងមានច្ករ ្ិ៍ច្ ា្ ុះ  
 ការបងាា ញរបស់ប្កុមហ ុនដ លទក់ទ្យង និងសាិតិ 
 មានទិ្យនៃន័យរបស់អៃកផ្លទ ល់ខលួន និង ឬពត៌មានអាជី្វកមាដ លបនច្រៀបចាំច្ៅកៃុងមា សីុនដសវងរក 

Craigslist គឹជ្ញដផ្ៃកមួយដ លផ្្ល់ន៉ូវការចាំណ្តត់ថាៃ ក់កៃុងស្សុក និងច្វទិ្យកាច្ៅទី្យប្កុងចាំនួនជ្ញង៧០០ច្ៅកៃុង
ប្បច្ទ្យសជ្ញង៧០ប្បច្ទ្យស។ ពីច្គហទ្យាំព័រតាមពាណិ្ជ្ាកមាច្អ ិចប្ទិ្យច ច្ ើមបីលក់ ុាំច្ប្គឿងសងាា រមឹ អាជី្វកមាខាៃ តត៉ូចទាំង
បណ្្តញអនឡាញនិងបណ្្តញផ្លទ ល់ គឺ Craigslist បនសច្ប្មចន៉ូវអាំណ្តចននទី្យផ្ាររបស់ខលួន ។ Craigslist គឺវាអស្មេ
រយសប្មាប់ការបច្ងាា ុះច្ដ្ឋយឥតគិតនែលច្ៅ ល់អតិែិជ្នច្គលច្ៅនិងច្គលច្ៅននការផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមាច្ៅទី្យប្កុង ៏
ជ្ញក់ោក់មួយ។ 
 

អាជី្វកមាជ្ញច្ប្ចើនមានការរមួបញ្េ៉ូ លគៃ ននវត្មានននបណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមដ លឧទហរណ៍្ រមួមាន Facebook, 
Twitter, Pinterest និង lnstagram ។ Hootsuite គឺជ្ញកមាវ ិ្ ីដ លច្្វើឱយវាមានភាពងាយស្សួលសប្មាប់អាជី្វកមាច្ ើមបី
ប្គប់ប្គងគណ្នីចាំរុុះននបណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមជ្ញច្ប្ចើនរមួទាំងស្មរននកាលវភិាគការច៉ូលរមួពីទ្យសសនិកជ្នរបស់
អៃក និងការវាស់ដវងប្ត ប់មកវញិច្ៅច្លើការវនិិច្ោគពីកមាវ ិ្ ីមួយបន។. 
 

 អវីដ លប្តូវច្្វើ 
ដសវងរក ពីរឬបីដផ្ៃកននបណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគម។ បច្ងកើតគណ្នីមួយច្ៅច្លើដផ្ៃកដ លអៃកបនច្ប្ជ្ើសច្រ ើស 
និងយល់ឱយបនចាស់ពីខលួនអៃកជ្ញមួយនឹងមុខងារពិច្សសដ លជ្ញដផ្ៃកដ លបនផ្្ល់ច្អាយ។  ស៉ូមគិតអាំពី
រច្បៀបដ លអៃកអាចច្ប្បើប្បស់ ពីលកខណ្ៈពិច្សស និងមុខងារទាំងច្នុះ ច្ ើមបីផ្សពវផ្ាយពីផ្លិតផ្ល ឬ 
ច្សវាកមារបស់អៃក។ 
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 អវីដ លប្តូវច្្វើ 
អភិវឌឍន៍យុទ្យធស្មស្តស្ននការផ្សពវផ្ាយរបស់អៃកសរច្សរន៉ូវអវីដ លអៃកចង់ឱយយុទ្យធស្មស្តស្ននការផ្សពវផ្ាយរបស់
អៃកសច្ប្មចបនច្ជ្ញគជ័្យ។  ស៉ូម ពិចរណ្តអាំពីសាំណួ្រ ៉ូចខាងច្ប្កាមច្នុះដ លវានឹងអាចជួ្យអៃកបន: 
 ស្មរច្តើអវីដ លគួរនិោយអាំពីផ្លិតផ្លននអាជី្វកមារបស់អៃក និងថាច្តើវាគួរដតប្តូវបនបញ្ា ក់ោ ងណ្ត? ច្តើ

អវីច្ៅជ្ញឃ្លល ននអតាបទ្យរបស់អៃក ឬ ពាកយដ លអាចងាយចប់បនដ លភាា ប់ច្ៅជ្ញមួយនឹងផ្លិតផ្ល ឬ 
ច្សវាកមាដ លអតិែិជ្នអាចចាំបនោ ងងាយស្សួលរបស់អៃកឬ? 

 ទី្យផ្ារច្គលច្ៅ  ច្តើអៃកមានគច្ប្មាងច្ ើមបីបច្ប្មើឬលក់ច្ៅជ្ញទី្យផ្ារឧសាហកមាដ លជ្ញទី្យផ្ារជ្ញតិ    ទី្យផ្ារ
ជិ្តខាង ឬទី្យផ្ារឯកច្ទ្យសមួយ? 

 ចាំណ្ង់ចាំណ្៉ូ លចិត្របស់អតិែិជ្ន ច្តើអវីដ លអតិែិជ្នរបស់អៃកអានឬស្្មប់? 
ច្ៅកដនលងណ្ត? ញឹកញាប់ប ុណ្តណ ? 
•ប្បព័នធផ្សពវផ្ាយ ច្ដ្ឋយពឹងដផ្អកច្លើចាំណ្ង់ចាំណ្៉ូ លចិត្របស់អតិែិជ្នរបស់អៃក ច្តើប្បព័នាផ្សពវផ្ាយអវីដ ល
គួរដតប្តូវច្ប្បើ? 

 ច្តើអវីជ្ញការតាមដ្ឋនកាំណ្ត់ប្តាសប្មាប់ការច្ប្បើប្បស់ម្យមដ លអៃកអាចពិចរណ្តសប្មាប់ប្បច្ភទ្យនន 
 អាជី្វកមារបស់អៃក? ច្តើន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃកច្ប្បើប្បព័នាផ្ាពវផ្ាយអវី? ច្តើការច្សៃើពីបណ្្តញមិត្ភក្ិ 
និងសមាគមពាណិ្ជ្ាកមារបស់អៃកច្លើប្បព័នាផ្ាពវផ្ាយអវីដ រ? 
•ែវកិា ច្តើចាំនួនននទឹ្យកប្បក់ប ុនាា នដ លអៃកនឹងចាំណ្តយសប្មាប់ការច្ប្បើប្បស់ប្បព័នធផ្សពវផ្ាយដ លមាន
ដ នកាំណ្ត់ដ លអៃកអាចច្ប្បើប្បស់បន? ច្តើអៃកអាចចាំណ្តយែវកិារបស់អៃកជ្ញងមួយឆ្ៃ ាំច្ ើមបីផ្្ល់ច្លើការ
បន្ច្ផ្ាើស្មរ ដ ល ដ លោ ង ៉ូចច្ម្ច?  

 ខណ្ៈច្ពលដ លអៃកអាចនឹងប្តូវចាំណ្តយច្ប្ចើនបដនាមច្ៅច្ពលចប់ច្ផ្្ើម ជ្ញច្គលការណ៍្ដណ្នាាំដ លកាំពុង
ប្បប្ពឹត្ច្ៅលអ ការផ្សពវផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមាគឺមិនគួរច្លើសពីមួយឬពីរភាគរយននការលក់ច្នាុះច្ ើយ កាំណ្ត់
ច្ចញថាច្តើអៃកនឹងមានការវនិិច្ោគប ុនាា នច្ៅច្លើការផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមារបស់អៃកកៃុងឆ្ៃ ាំ ាំប៉ូង។ 

 ការបន្ស្មរ ច្តើប្បច្ភទ្យននផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា ទ្យប្មង់ននអតិែិជ្ន និងលាំនាាំននការទិ្យញតាមរ ៉ូវកាលដ ល
បនប ុះពាល់ ល់ជ្ច្ប្មើសននប្បព័នធផ្សពវផ្ាយរបស់អៃក និងភាពញឹកញាប់ដ លអៃកបនផ្សពវផ្ាយច្នាុះដ រ
ឬច្ទ្យ? 

 យុទ្យធនាការរច្មៀលច្ចញ ច្តើយុទ្យធនាការផ្សពវផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមាអាចប្តូវបនអនុវត្ោ ង ៉ូចច្ម្ច? 
ច្តើវាអាចប្តូវបនវាស់ដវងន៉ូវប្បសិទ្យធិភាពរបស់វាោ ង ៉ូចច្ម្ច? 

 

2.3. ការច្កៀងគរ្នធាន 
្នធានចាំបច់សប្មាប់អាជី្វកមាណ្តមួយច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើម ឬប្បតិបត្ិការ។ ្នធានច្ោងច្ៅច្លើសមាភ រៈ បរកិាខ រ និង
មនុសស និងតប្មូវការហិរញ្ញវតាុសប្មាប់អាជី្វកមា។ ការច្កៀងគរប្បភព្នធានសាំច្ៅច្ៅច្លើ ាំច្ណ្ើ រការននការដ ល
អាចច្្វើបនប្គប់សកមាភាពដ លពាក់ព័នធច្ៅនឹងការធានានន្នធានសប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃក។  វាពាក់ព័នធនឹងការ
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ច្្វើឱយការច្ប្បើប្បស់កាន់ដតប្បច្សើរច្ ើង និងបច្ងកើន្នធានដ លមានស្ស្មប់។11 

2.3.1. ការដសវងរកពត៌មាន 

ច្ប្ៅពីការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារ មានប្បច្ភទ្យច្ផ្សងច្ទ្យៀតននពត៌មានដ លអៃកនឹងប្តូវការដ លអាចប្តូវបនដសវងរកពីប្បភព

ននការសប្មបសប្មួលពីមនុសស និងបច្ចេកវទិ្យាច្ ើមបីយកន៉ូវសិទ្យធិទ្យទួ្យលបនពត៌មាន ច្ៅច្ពលដ លទ្យទួ្យលបនន៉ូវសិទ្យា 

ទ្យទួ្យលបនចាំច្ណ្ុះ ឹង និងជ្ាំនាញ។ 

ច្ ើមបីបច្ងកើនចាំច្នុះ ឹងននការច្្វើអាជី្វកមាមួយ វតិ៉ូរោី  បនច្មើលន៉ូវ្នធានទាំង្នធានច្លើប្បព័នាអនឡាញ និងច្ៅ

កៃុងច្សៀវច្ៅ។ នាងបនសមលឹងច៉ូលច្ៅកៃុងការចុុះច្ ា្ ុះច៉ូលច្រៀនកៃុងវគគអាជី្វកមាអនឡាញច្ដ្ឋយឥតគិតនែល នាង

បនបដនាមន៉ូវចាំច្ណ្ុះ ឹងដ លមានស្ស្មប់របស់នាងជ្ញមួយច្សៀវច្ៅរច្បៀប ុតនាំច្ផ្សងច្ទ្យៀត។ 

កៃុងច្សៀវច្ៅ និងបណ្្តញអនឡាញ និងច្មើលវចី្ អ៉ូពីច្ចេកច្ទ្យសសប្មាប់ ុតនាំែាី។ 

ច្តើ ICT អាចជួ្យអៃកកៃុងការដសវងរកពត៌មានបនោ ង ៉ូចច្មច្? ការច្ប្បើប្បស់ មា សីុនដសវងរកច្ៅច្លើ 

អីុន្ឺណិ្ត អាចជួ្យអៃករកច្ ើញពត៌មាន អៃកនឹងចាំបច់ប្តូវធានាថា ច្ពលដ លបនច្ប្ជ្ើសពីប្បភពពត៌មានដ ល

អាចទុ្យកចិត្បន ៉ូច្ចៃុះអៃកប្តូវការវាយតនមលច្លើជ្ាំនាញច្ ើមបីទ្យទួ្យលបនពត៌មានដ លមានសុពលភាព។ 

សហប្គិនអាចបច្ងកើនចាំច្ណ្ុះ ឹងនិងជ្ាំនាញរបស់ពួកច្គច្ដ្ឋយចុុះច្ ា្ ុះច៉ូលច្រៀនកៃុងវគគសិកាច្លើបណ្្តញអនឡាញ

ច្បើកចាំហរោ ង ា្ំឥតគិតនែលដ លច្ផ្្លតច្លើវស័ិយឧសាហកមាឬវស័ិយអាជី្វកមាមួយចាំនួន។ រកច្មើលតាមរយៈ 
Coursera (http: // www coursera.org), edX (http: // www edx.org) និង Udacity (http: ។ com & ‧; // 

www Udacity) សប្មាប់វគគសិកាដ លអាចសមនឹងអៃក។ 

 

                                                           
11 Judith B. Seltzer, “What is resource mobilization and why is it so important?” Health Communication Capacity Collaborative, 20 

October 2014. Available from http://healthcommcapacity.org/resource-mobilization-important/. 

http://healthcommcapacity.org/resource
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អវីដ លប្តូវច្្វើ 

ដសវងរកពត៌មានច្លើបណ្្តញអនឡាញ 
ស្សច្ ៀងគៃ ច្ៅនឹងអវីដ ល វចិត៉ូរោី  បនច្្វើច្ដ្ឋយច្ប្បើមា សីុនដសវងរកច្ ើមបីរកច្មើលប្បភព្នធានច្លើ 
បណ្្តញអនឡាញច្ៅច្លើការ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមាដ លមានលកខណ្ៈស្សច្ ៀងគៃ ច្ៅនឹងអាជី្កមារបស់អៃក។  
ដសវងរកសប្មាប់វគគសិកាតាមបណ្្តញអនឡាញច្ដ្ឋយឥតគិតនែលដ លអាចជួ្យអៃកជ្ញមួយនឹង ាំច្ណ្ើ រការ
អាជី្វកមារបស់អៃក។ អៃកអាចចង់ច្មើលច្ៅច្លើបណ្្តញអនឡាញ ច្លើ្នធានបច្ចេកច្ទ្យស និងច្ប្គឿងសមាភ រនិង
វតាុធាតុច្ ើមដ លអៃកមានអាជី្វកមាស្សច្ ៀងគៃ នឹងអៃកកាំពុងច្ប្បើនាច្ពលបចេុបបនៃ។  កាត់ប្តាននបច្ចេកច្ទ្យស 
ទាំងច្នុះ ឧបករណ៍្ និងវតាុធាតុច្ ើមនិងន៉ូវអវីដ លអៃកនឹងអាចអនុវត្ចាំច្ពាុះអាជី្វកមារបស់អៃកច្ៅច្ពលច្នុះ និង
អវីដ លអៃកប្បដហលជ្ញចង់អនុវត្ច្ៅច្លើមុខជ្ាំនួញរបស់អៃកច្ៅច្ពលច្ប្កាយ។ អៃកប្បដហលជ្ញចង់កត់ចាំណ្តាំ
ច្លើច្សចក្ីច្ោងទាំងច្នុះច្ៅកៃុងឯកស្មរច្សៀវច្ៅតារាងបញ្ា ីឬអៃកច្្វើបញ្ា ី។ 

2.3.2. បណ្្តញទ្យាំនាក់ទ្យាំនង 

ស្តស្ីជ្ញច្ប្ចើនទ្យទួ្យលបន ផ្លប្បច្ោជ្ន៍ពីបណ្្តញមិត្ភក្ិ និងស្មច់ញាតិរបស់ពួកច្គ។ បណ្្តញគឺជ្ញប្កុមននអន្រ

សងគមជ្ញច្ប្ចើន និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងផ្លទ ល់ខលួន ដ លបនបច្ងកើតច្ ើងច្ៅច្លើច្ពលច្វោកនលងមក។ បណ្្តញផ្្ល់ន៉ូវពត័

មាន និងវាអាចផ្្ល់ន៉ូវការគាំប្ទ្យផ្ងដ  

ឧទហរណ៍្ច្ៅកៃុងករណី្ននវតិ៉ូរោី  ងាកច្ៅរកពីស្មច់ញាតិ និងមិត្ភក្ិចស់ដ លនាងបនរាប់អានមិត្ភក្ិែាីច្ៅ

ស្មោច្រៀនរបស់ក៉ូននាង។ នាងបនផ្ដល់ឱយពួកច្គន៉ូវគាំរ៉ូនាំខ៉ូ ីស៍របស់នាង ដ លបនច្្វើឱយពួកច្គ ឹងពីរស់ជ្ញតិ និង

គុណ្ភាពនននាំខ៉ូ ីស៍របស់នាង។ ពួកច្គបនកាល យជ្ញអតិែិជ្ន ាំប៉ូងរបស់នាង។ បណ្្តញច្នុះអាចកាល យច្ៅជ្ញ ា្ំ

ជ្ញងមុនចប់តាាំងពីមិត្ភក្ិែាីរបស់នាង មានស្មច់ញាតិ និងមិត្ភក្ិរបស់ពួកច្គផ្លទ ល់ និងអាំពីពត៌មាននននាំខ៉ូគីរបស់

នាងរាលដ្ឋលច្ៅជុ្ាំវញិ។ បណ្្តញគឺជ្ញជ្ាំនាញសាំខាន់ចាំបច់។ មានជ្ាំនាញគឺជ្ញអតាប្បច្ោជ្ន៍មួយច្ដ្ឋយស្មរដតវា

ផ្្ល់ឱយអៃកន៉ូវសមតាភាពកៃុងការអភិវឌឍច្ហើយច្ប្បើទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃក។ ឧបមា ៉ូចជ្ញ អៃកអាចសួរ

អតិែិជ្នសប្មាប់ច្ ា្ ុះរបស់អៃក នទ្យដ លអាចនឹងប្តូវចប់អារមាណ៍្ច្ៅកៃុងផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក។ ច្ ើមបី

ច្្វើឱយអាជី្វកមា របស់អៃកច្កើនច្ ើង អៃកប្តូវការចាំបច់ ច្ ើមបីបច្ងកើតទ្យាំនាក់ទ្យាំនងបដនាមច្ទ្យៀត ច្ ើមបីអាចប្បស្ស័យ

ទក់ទ្យងអាំពីផ្លិតផ្លរបស់អៃក។ 

ច្ ើមបីច្្វើឱយបណ្្តញរបស់អៃកមានទ្យាំហាំ ា្ំ អៃកនឹងប្តូវការច្ ើមបីច៉ូលរមួប្ពឹត្ិការណ៍្។ អាជី្វកមាបនបច្ងកើតច្ ើងច្ៅកៃុង

ឧសាហកមាបណ្្តញជ្ញច្ប្ចើនបនកាំណ្ត់ច្ពលប្ពឹត្ិការណ៍្សាំរាប់សហប្គិនច្ ើមបីទញយកអតាប្បច្ោជ្ន៍ពីវា។ អៃក

ប្តូវច្រៀនពីរច្បៀបកៃុងការភាា ប់បណ្្តញច្អាយមានប្បសិទ្យធិភាព។ បណ្្តញគឺជ្ញការទ្យទួ្យលយកច្ប្ចើនជ្ញងការចកច្ចញ 
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និងការជួ្បជ្ញមួយមនុសស។ បណ្្តញគឺជ្ញយុទ្យធស្មស្តសមួ្យដ លអៃកនឹងចាំបច់ប្តូវអភិវឌឍដផ្នការននការរចនាសមព័នធ

ច្ ើមបីបន ឹងថាមនុសសដ លនឹងច្្វើអាជី្វកមាជ្ញមួយអៃក។ 

ទី្យ១ច្ៅច្ពលដ លអៃកមានដផ្នការច្រៀបចាំ បណ្្តញរបស់អៃក ច្ប្ជ្ញា ចិត្ច្្វើវា ច្រៀនពីជ្ាំនាញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងនិង 

ជ្ាំនាញននការបច្ងកើត បណ្្តញ និងអនុវត្ដផ្នការរបស់អៃក។ កៃុងការច្្វើដផ្នការរបស់អៃក ស៉ូមសួរខលួនអៃកថា: 

» ច្តើអវីច្ៅជ្ញច្គលច្ៅអាជី្វកមាច្តើខាុាំចង់សច្ប្មចបនឬច្ទ្យ? 

» ច្តើអតិែិជ្នអនាគតប ុនាា នដ លខាុាំចង់បនកៃុងមួយដខ? 

» ច្តើអតិែិជ្នរបស់ខាុាំច្ៅឯណ្តនិងកដនលងណ្តដ លពួកច្គភាា ប់បណ្្តញ? 

» ច្តើអងគភាពអាជី្វកមាអវីខាុាំនឹងអាចទ្យទួ្យលបនអតាប្បច្ោជ្ន៍ពីវា? 

» ច្តើខាុាំកស្មងរ៉ូបភាពននអាជី្វកមារបស់ខាុាំបនោ ង ៉ូចច្ម្ច? 

» ច្តើសកមាភាពអវីច្ៅកៃុងសហគមន៍ដ លអាចជួ្យខាុាំកៃុងការជ្ាំរញុអាជី្វកមារបស់ខាុាំបន? 

ការបច្ងកើតបណ្្តញការងារ គឺច្្វើឱយកាល យច្ៅជ្ញសកមា ច្នុះមានន័យថាទ្យទួ្យលយកការប្តួតពិនិតយននស្មា នភាពជ្ាំនួស

ការតបច្ៅវញិ។ ការច្្វើបណ្្តញនឹងតប្មូវឱយអៃករចួផុ្តពីឧបសគគរបស់អៃក និងបន្ទ្យទួ្យលបនន៉ូវភាពកក់ច្ៅ្ផ្ងដ 

រ។12 

បណ្្តញរបស់អៃក ចាំច្ពាុះមិត្ភក្ិ និងសហការ ី អាចជ្ញប្បភពននពត៌មាន សប្មាប់ការច្្វើបចេុបបនៃភាពពត៌មាន ដ ល

ទក់ទ្យងច្ៅនឹងតាំបន់អាជី្វកមារបស់អៃក និងសប្មាប់ការផ្្ល់ហិរញ្ញបបទន និងតប្មូវការ្នធានមនុសសរបស់អៃក។ 

ច្ៅការចប់ច្ផ្្ើមននអាជី្វកមា  វចិត៉ូរោី  បនសវុះដសវងរកបណ្្តញដ លបនមកពីម្ាយរបស់នាងច្ៅកៃុងសហគមន៍ 

និងអៃកជិ្តខាង កៃុងសហគមន៍របស់គត់។ បណ្្តញច្នុះ បនផ្្ល់ពត៌មាន ល់នាង ជ្ញមួយនឹងផ្លល់លទ្យធភាពច្អាយ

នាងអាចរកកដនលង ដ លនាងអាចលក់ និងច្្វើឱយនាំខ៉ូគីរបស់នាងបន។ ចប់តាាំងពី នាងមានភាពសកមាច្ៅកៃុង

សកមាភាពរបស់សហគមន៍ នាងអាចជួ្បមនុសស ដ លមានអាជី្វកមាស្សច្ ៀងនាង នាងបនសួរ បន ឹងពីការច្្វើ 

អាជី្វកមា ឬការអភិវឌឍផ្លិតផ្លរបស់នាង។ 

 

វចិត៉ូរោី  បនច៉ូលរមួប្ពឹតដិការណ៍្នានាដ លទក់ទ្យងច្ៅនឹងអាជី្វកមា និងផ្លប្បច្ោជ្ន៍របស់នាង។ នាងអាចច៉ូល

រមួកៃុងអងគការទាំងផ្ល៉ូវការ និងមិនផ្ល៉ូវការច្ ើមបីដសវងរកមនុសសដ លច្ៅកៃុងប្បព័នាននអាជី្វកមា ៉ូចគៃ ។ នាងអាចផ្លល ស់ប្៉ូរ

រ៉ូបមន្ជ្ញមួយនឹងពួកច្គ ដ លអាចទ្យទួ្យលបនពត៌មានអាំពីបញ្ា ដ លបនជួ្បប្បទ្យុះទាំង បញ្ា ផ្លទ ល់ខលួន និងគាំនិតនន

អាជី្វកមា។ មិត្ភក្ិរបស់នាង បនដណ្នាាំឱយនាងចប់ច្ផ្្ើមច្ប្បើប្បស់ ប្បពនធ័ផ្សពវផ្ាយ និង ច្ប្បើប្បស់ឧបករណ៍្ 

                                                           
12 Entrepreneur Media, “Networking”. Available from http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/networking. 

http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/networking
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បណ្្តទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមនានា ច្ ើមបីបច្ងកើន ការយល់ ឹងននផ្លិតផ្ល និងបទ្យពិច្ស្ម្ន៍របស់នាង។  ប្បសិនច្បើ  

វតិ៉ូរោី  បនបច្ងកើតពីច្រៀបននការសរច្សឬក៏ការច្ប្បើប្បស់ពត៌មានច្នាុះមិត្ភក្ិ និងអៃកច្ ើរតាមនាងអាចទ្យាំនាក់ទ្យាំនង 

និងដចករ ាំដលកគាំនិតនិងការសិការបស់ពួកច្គជ្ញមួយនាងពីរច្បៀបននការសរច្សឬក៏ការច្ប្បើប្បស់ពត៌មានរបស់នាង។ 

ច្សៀវច្ៅទ្យាំនាក់ទ្យាំនង របស់ វចិត៉ូរោី  គឺជ្ញឯកស្មរោ ងសាំខាន់សប្មាប់អាជី្វកមារបស់គត់។ 

 

ច្តើអវីច្ៅជ្ញធាតុសាំខាន់កៃុងច្សៀវច្ៅ ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង? តារាងទី្យ 13 បនបងាា ញពីការច្សៃើយកពត៌មានដ ល

អៃកប្តូវការច្ៅកៃុងច្សៀវច្ៅ ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរបស់អៃក។ 

 

Table 13.     តារាងទ្យាំនាក់ទ្យាំនង 
Basic 
Information 

 First 
name 

 Last 
name 

Contact information: 
 Home number  
 Mobile number 

Notes:  
• Where and how you met the person 

Optional 
information 

  Home Address 
 Office Address 

• Birthdays and anniversaries (important 
events) 

Advanced 
Information 

 Age 
 Marital 
status 

 E-mail address 
 Social media 
address 

 Website 

 Network and organization affiliations 
 The products or services that the person 
prefer  
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 អវីដ លប្តូវច្្វើ 

បច្ងកើតច្សៀវច្ៅននការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងមួយ 
ច្ប្បើប្បស់ច្សៀវច្ៅបញ្ា ី ឬកមាវ ិ្ ីវាយអត្បទ្យដ លច្រៀបចាំជ្ញច្សៀវច្ៅននការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង។ អៃកប្បដហលជ្ញអាច
ប្តូវដបងដចកច្ដ្ឋយច្ោងតាមការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងផ្លទ ល់ខលួន និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសាំរាប់អាជី្វកមា។ 
 
ការច្ប្បើប្បស់មា សីុនដសវងរក ដសវងរកសមាគមន៍ដ លនឹងអាចជួ្យអៃកច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមារបស់អៃក។ 
អៃកក៏អាចនឹងចង់ដសវងរកសមាគមន៍ដ លអាជី្វកមារបស់អៃកអាចនឹងជួ្យពួកច្គវញិបន។ កត់ប្តាបដនាមពួកច្គ
ច្ៅកៃុងច្សៀវច្ៅទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរបស់អៃក។ 
 
ច្រៀបចាំដផ្នការននបណ្្តញ 
សច្ងកតច្មើលថាច្តើនរណ្តដ លអាចជ្ញបណ្្តញច្ៅកៃុងម៉ូលដ្ឋា ន ឬសហគមន៍របស់អៃក។ 
ច្តើអៃកជ្ញសមាជិ្កមាៃ ក់ននប្កុមសហគមន៍ណ្តមួយឬ? មានប្កុមសហគមន៍ណ្តដ លអៃកអាចច៉ូលរមួជ្ញមួយ ឬ
ជ្ញលកខណ្ៈបុគគល ដ លអាចជួ្យបច្ងកើនជ្ាំនាញអាជី្វកមារបស់អៃកនិងជួ្យផ្ាពវផ្ាយផ្លិតផ្លរបស់អៃក?     
ច្ៅច្ពលដ លអៃកបនកាំណ្ត់អត្សញ្ញ ណ្ប្កុម ឬបុគគលមួយ អៃកប្បដហលជ្ញចង់ចត់ថាៃ ក់ពួកច្គច្ៅជ្ញប្កុម 
តាមប្បច្ភទ្យអាស្ស័យច្លើទិ្យ ាភាពននផ្លិតផ្លរបស់អៃកដ លអៃកចង់ពិភាកាជ្ញមួយពួកច្គ (ឧទហរណ៍្  ុតនាំ 
ការដចកចយផ្លិតផ្ល ការផ្្ល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជី្វកមា ការច្វចខេប់ ។ល។ អៃកប្បដហលជ្ញចង់ពិភាកាអាំពី
ផ្លិតផ្ល និងអនុវត្ការនិោយអាំពីផ្លិតផ្ល មុនច្ពលច៉ូលជិ្តពួកច្គ។ អៃកអាចនឹងចង់ច្្វើបញ្ា ីសាំណួ្រដ ល
អៃកចង់សួរពួកច្គ។ 
រកច្មើលច្ៅជុ្ាំវញិ ឬសួរអាំពីពិព័រណ៍្ពាណិ្ជ្ាកមា និងកដនលងទី្យផ្ារកៃុងស្សុកដ លអៃកអាចលក់ផ្លិតផ្លរបស់ 
 អៃក។ អៃកប្បដហលជ្ញ ចង់បច្ងកើតសនទរកថាមួយ ឬច្ ើមបីច្អាយសច្ប្មចបន ការលក់ផ្លិតផ្លរបស់អៃក 
ប្បសិនច្បើអៃក កាំពុងច៉ូលរមួកៃុងប្ពឹត្ិការណ៍្ទាំងច្នុះ។ ច៉ូរគិតអាំពីសាំណួ្រដ លប្តូវបនសួរជ្ញញឹកញាប់ ច្ដ្ឋយ
អតិែិជ្នរបស់អៃកនិងច្រៀបចាំចច្មលើយសប្មាប់ពួកច្គ។ 
ដផ្នននបណ្្តញរបស់អៃកនឹងអាស្ស័យច្ៅច្លើ្នធានសមតាភាពរបស់អៃក។ អៃកប្តូវដតច្ប្ជ្ើសច្រ ើសបណ្្តញច្ៅ
កៃុងប្ពឹត្ិការណ៍្ណ្តដ លអៃកបនច៉ូលរមួ។ សួរខលួនឯងថា  ច្តើអតិែិជ្ននិងការរ ាំពឹងទុ្យករបស់ខាុាំច្ៅជ្ញបណ្្តញ
ច្ៅកដនលងណ្ត? ច្តើអងគការពាណិ្ជ្ាកមាអវីនឹងយកចាំច្ណ្ញពីអាជី្វកមារបស់ខាុាំ? ច្តើអងគការពាណិ្ជ្ាកមាអវីដ ល
នឹងអាចជួ្យពប្ងីកអាជី្វកមារបស់ខាុាំបនលអបាំផុ្ត? 
 

2.3.3. ការផ្ល់្ហិរញ្ញបបទន ល់អាជី្វកមារបស់អៃក: ការច្្វើឱយប្បក់ដ លអាចច្ប្បើ
ប្បស់បន 

ការទ្យទួ្យលប្បក់ច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមារបស់អៃកគឺជ្ញសកមាភាពលាំបកមួយ។ ជ្ញញឹកញាប់ វាប្តូវបនច្គចត់ទុ្យកថា
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ជ្ញឧបសគគោ ង ា្ំបាំផុ្តកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមការអាជី្វកមា។ ច្ទុះជ្ញោ ងណ្ត សហប្គិនជ្ញច្ប្ចើន អាចជ្ាំនុះបញ្ា ប្បឈ្ម

នានាបន។  ាំច្ណ្តុះស្ស្មយសប្មាប់ការផ្្ល់ហិរញ្ញបបទនច្លើអាជី្វកមាខលុះ គឺការប្បែុយច្ដ្ឋយគា នហានិភយ័ ច្ហើយ

 ាំច្ណ្តុះស្ស្មយ នទ្យច្ទ្យៀតគួរដតប្តូវបនច្ប្បើប្បស់ច្ដ្ឋយប្បុងប្បយ័តៃ។13 

 

ស៉ូមពិចរណ្ត ៉ូចខាងច្ប្កាមប្បភពននជ្ាំនួយ: 

a. ប្បម៉ូលប្បភពហិរញ្ញវតាុផ្លទ ល់ខលួន  
ការបញ្េ៉ូ លប្បក់សនសាំផ្លទ ល់ខលួន របស់អៃក ប ុដន្គួរអាចយក វាច្ៅច្ពលមានស្មា នភាពបនាទ ន់ប ុច្ណ្តណ ុះ។ អៃកអាចច្្វើ

ការងារច្ប្ៅច្មា ង ច្ ើមបីផ្្ល់ែវកិាគាំប្ទ្យ ល់ អាជី្វកមារបស់អៃក។ ច្នុះមានន័យថា ការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមារបស់អៃក 

ច្ប្ៅច្មា ង រហ៉ូត ល់អៃកអាចទ្យទួ្យលបនែវកិាប្គប់ប្គន់ច្ ើមបីប្បតិបត្ិការអាជី្វកមារបស់អៃកច្ពញច្មា ង។ ប្បសិនច្បើ

អៃកច្្វើការច្អាយច្គ អៃកប្តូវដតច្្វើការបន្ច្ទ្យៀត រហ៉ូត ល់អាជី្វកមាអៃកមានសាិរភាពលាំហ៉ូរននអតិែិជ្ន និងមានប្បក់ 

ចាំច្ណ្ញ។ 

ច្ ើមបីកាត់បនាយ កៃុងការចាំណ្តយ អៃកប្បដហលជ្ញអាចពិចរណ្ត ច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមារបស់អៃកច្ៅផ្ទុះរហ៉ូត ល់

អៃកប្បក ថាមានប្បក់ចាំណ្៉ូ ល និងប្បក់ចាំច្ណ្ញអាំពីអាជី្វកមាច្នុះ។ ការោិល័យនិងឧបករណ៍្ច្ប្បើប្បស់គឺជ្ញដផ្ៃក

មួយ ា្ំននការចាំណ្តយសប្មាប់អាជី្វកមាជ្ញច្ប្ចើន។ អៃកអាចលក់របស់របរផ្លទ ល់ខលួនដ លអៃកមិនប្តូវការ និងច្ប្បើស្មច់

ប្បក់សប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃក។  អៃកអាចពិចរណ្តពីការជួ្លឬទិ្យញឧបករណ៍្ចស់ៗដ លបនច្គច្ប្បើប្បស់រួច

ច្ ើមបីកាត់បនាយម៉ូលនិ្ិ រហ៉ូត ល់អៃកមានប្បក់ប្គប់ប្គន់ច្ ើមបីទិ្យញរបស់របរសាំខាន់ចាំបច់ែាីៗ។14 

ប្កុមប្គួស្មររបស់ វតិ៉ូរោី  មានប្បក់សនសាំមួយចាំនួនដ លនាងបនច្ប្បើសាំរាប់ផ្្ល់ហិរញ្ញវតាុ ល់ការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមា

 ុតនាំខ៉ូគី របស់នាង។ ច្ដ្ឋយស្មរដតនាង និងស្មវ មីរបស់នាងជ្ញសមាជិ្កកៃុងកិចេសហប្បតិបត្ិការកៃុងតាំបន់ ច្ហើយ

នាងជ្ញសមាជិ្កភាពច្ៅកៃុងស្មា ប័នមីប្កូហិរញ្ញវតាុ នាងអាចច្ប្បើប្បស់ប្បភពផ្្ល់ម៉ូលនិ្ិជ្ញច្ប្ចើនដ លច្្វើច្អាយនាង

សច្ប្មចចិត្មិនច្ប្បើប្បស់ប្បក់សនសាំរបស់ប្គួស្មរនាង។ នាងអាចសួរ្នាគរថាច្តើនាងប្តូវដ្ឋក់ប្បក់សនសាំចាំនួន

ប ុនាា នសប្មាប់សងប្បក់កមេីច្ៅ្នាគ?វតិ៉ូរោី  នឹងពិចរណ្តកៃុងការច៉ូលច្ៅជិ្តមិត្ភក្ិ និងស្មច់ញាតិរបស់នាង

ច្ហើយសុាំឱយពួកច្គកាល យជ្ញន គ៉ូច្ៅកៃុងអាជី្វកមារបស់គត់ច្ហើយពួកច្គមានការរមួចាំដណ្កន៉ូវច្ ើមទុ្យនកៃុងអាជី្វកមា

របស់គត់។ នាងអាចនឹងខេីប្បក់ ពីប្កុមប្គួស្មរនិងមិត្ភក្ិ ដ លមានការប្បក់ទប។  នាងអាច ទញយក 

អតាប្បច្ោជ្ន៍ននកាតឥណ្ទនធានារា ប់រង និងច្គលការណ៍្របបសន្ិសុខសងគមរបស់រដ្ឋា ភិបល។ វតិ៉ូរោី  ប្តូវបន

                                                           
13 Janet Attard, “Where to get money to start a business”. Available from http://www.businessknowhow.com/money/startupmoney.htm. 
14 http://www.bizmove.com. 

http://www.bizmove.com/
http://www.bizmove.com/
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រស់ច្ៅតាម ដបបសនសាំសាំនចបាំផុ្ត ច្ ើមបីច្្វើច្អាយនាងអាចបង់ប្បក់កមេីរបស់នាងរមួទាំងការប្បក់ រហ៉ូត ល់ច្ពល

ដ លអាជី្វកមារបស់គត់បនទ្យទួ្យលន៉ូវ ផ្លចាំច្ណ្ញកាន់ដតច្ប្ចើន ។ 

 អវីដ លប្តូវច្្វើ 
ការច្ប្បើមា សីុនដសវងរក រកច្អាយច្ ើញន៉ូវអវីដ លជ្ញយនដការសប្មាប់ហិរញ្ញវតាុឬការច្លើកទឹ្យកចិត្ពីរដ្ឋា ភិបល
របស់អៃកច្ ើមបីផ្ដល់ ល់ មាេ ស់អាជី្វកមាខាៃ តត៉ូច និងសហប្គិន។ ស៉ូមពិនិតយច្មើលថាច្តើអៃកមានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបន
ការច្លើកទឹ្យកចិត្ទាំងច្នុះ? ច្ហើយច្តើអៃកទ្យទួ្យលបនអតាប្បច្ោជ្ន៍អវីខលុះពីពួកច្គ? 

 

b. ខេីប្បក់ពី្នាគរនិងស្មា ប័នមីប្កហិូរញ្ញវតាុ 
អនុវត្សប្មាប់ប្បក់កមេីអាជី្វកមាត៉ូចតាមរយៈ្នាគរឬស្មា ប័នមីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវអប្តាការប្បក់ទប។ 

ការច្ប្បៀបច្្ៀបអប្តាការប្បក់កៃុងចាំច្ណ្តម្នាគរនិងស្មា ប័នមីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ 

 

ច្ ើមបីអនុវត្សប្មាប់ប្បក់កមេី្នាគរពត៌មាន ទ្យ៉ូច្ៅដ លអៃកនឹងប្តូវការច្ ើមបីផ្្ល់ឱយ្នាគររាប់បញ្េ៉ូ លន៉ូវសកមាភាព

 ៉ូចខាងច្ប្កាម: 

» ច្គលបាំណ្ងននប្បក់កមេី 

» តារាងតុលយការពាករ ដែៃច្បើកគណ្នី(សប្មាប់អាជី្វកមាែាី)  

» ច្សចកដីលមអិត 

» ចាំនួនទឹ្យកប្បក់ននការវនិិច្ោគច្ៅកៃុងអាជី្វកមាច្ដ្ឋយមាេ ស់ (s) 

» ការពាករននប្បក់ចាំណ្៉ូ ល 

» ការចាំណ្តយនិងលាំហ៉ូរស្មច់ប្បក់ 

» របយការណ៍្ននការចុុះហតាច្លខាហិរញ្ញវតាុផ្លទ ល់ខលួន  

» ទ្យាំរង់ប្បវត្ិរ៉ូបរបស់អៃក 

អៃកអាចប្តូវការដផ្នការអាជី្វកមាមួយជ្ញផ្ល៉ូវការ។ ប្បសិនច្បើអៃកកាំពុងដតពាោមច្ ើមបីទ្យទួ្យលបនជ្ាំនួយច្ ើមបីភាពរកី 

ចាំច្រ ើននន អាជី្វកមារបស់អៃក បនចប់ច្ផ្្ើមរចួច្ៅច្ហើយច្នាុះ អៃកនឹងប្តូវការរាយការណ៍្ ពីអាជី្វកមាហិរញ្ញវតាុសប្មាប់ 

រយៈច្ពលបីឆ្ៃ ាំចុងច្ប្កាយច្នុះអាំពីការទ្យទួ្យលប្បក់ពីអតិែិជ្ន ការសងអៃកផ្គត់ផ្គង់ និងបាំណុ្ល។ កុាំមានការភាា ក់ច្ផ្អើល

ប្បសិនច្បើ ្នាគរច្នុះបនប ិច្ស្មិនច្អាយអៃកខេី ច្ប្ពាុះ្នាគរជ្ញទ្យ៉ូរច្ៅ មានការប្បុងប្បយ័តៃជ្ញមួយនឹងការផ្្ល់

ប្បក់កមេីចាំច្ពាុះការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមាទាំងច្នុះ។ 

្នាគរមួយចាំនួន ផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវឥណ្ទនទិ្យញផ្ទុះច្ដ្ឋយច្សាើភាពគៃ  ដ លអនុញ្ញ ត ឱយអៃកខេីបនច្ប្ចើន អាច ល់ច្ៅ  
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75 ភាគរយននតនមល វាយតនមលននផ្ទុះរបស់អៃក ច្ដ្ឋយអាស្ស័យច្លើតនមលននផ្ទុះរបស់អៃកនិងអវីដ លអៃកច្ៅជ្ាំពាក់ច្ៅច្លើ

កមេីទិ្យញផ្ទុះច្នាុះ ជ្ច្ប្មើសច្នុះអៃកអាចច្្វើការផ្្ល់ន៉ូវចាំនួនប្បក់ កៃុងការច្ប្បើប្បស់ សប្មាប់ការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមារបស់

អៃក។ អៃកនឹងប្តូវប្បឈ្ម ជ្ញមួយហានិភយ័ខាល ាំងណ្តស់ដ លបនដ្ឋក់ផ្ទុះបញ្ា ាំច្ៅ្នាគ អៃកនឹងអាចបត់បង់ផ្ទុះ

របស់អៃក ប្បសិនច្បើមុខជ្ាំនួញបរាជ័្យច្ហើយអៃកមិនអាចសងប្បក់កមេីច្នាុះច្ៅធានាគវញិបន ។ ប្បសិនច្បើអៃក

សច្ប្មចចិត្ច្ៅផ្ល៉ូវមួយច្នុះ អៃកប្តូវ អានពត៌មានចាប់អាំពីឥណ្ទនទិ្យញផ្ទុះច្អាយបនចាស់ោស់។ 

ច្ៅប្បច្ទ្យសខលុះ ប្បនពណី្ និងការប្បប្ពឹតដ អាចកាំណ្ត់ថាស្តស្ីមិនប្តូវបនអនុញ្ញ តឱយខេី ច្ដ្ឋយគា នការយល់ប្ពមពីប្ី 

របស់ខលួន។  ៉ូចគៃ ច្នុះដ រពួកច្គអាចនឹងមិនប្តូវបនអនុញ្ញ តឱយច្្វើការស្មកសួរទ្យល់មុខគៃ ឬអាំ ុងច្ពលប្បតិបត្ិការ

ច្ៅកៃុង្នាគរច្ដ្ឋយគា នស្មវ មីរបស់ពួកច្គច្ ើយ ។ ខណ្ៈច្ពលដ លច្គលនច្ោបយប្បច្ទ្យស អាចជួ្យសប្មាល

ន៉ូវស្មា នភាពច្នុះ ការអនុវត្ទាំងច្នុះអាច ជ្ញការសាំខាន់ដ លអៃកនិោយជ្ញមួយន គ៉ូររបស់អៃក និងសមាជិ្កប្កុម

ប្គួស្មរ ប្ពមទាំងប្កុមគាំប្ទ្យ និងបុគគលគួរឱយច្គរព គួរឱយទុ្យកចិត្ច្ៅកៃុងសហគមន៍អាំពីការដផ្នការអាជី្វកមារបស់អៃក 

ច្ ើមបីទ្យទួ្យលបនន៉ូវការគាំប្ទ្យរបស់ពួកច្គមុនច្ពលការអនុវត្ន៍ននអាជី្វកមាចប់ច្ផ្្ើមច្ ើងរបស់អៃក។ ប្តូវបញ្ា ក់ច្អាយ

បនចាស់អាំពីផ្លប្បច្ោជ្ន៍នន អាជី្វកមាច្នុះច្ ើមបីប្កុមប្គួស្មរ និងសហគមន៍របស់អៃក។ 

 អវីដ លប្តូវច្្វើ 
ការច្ប្បើប្បស់មា សីុនដសវងរក ច្មើលច្ៅច្លើ្នាគរដ លកាំពុងផ្្ល់ម៉ូលនិ្ិសប្មាប់មាេ ស់អាជី្វកមាខាៃ តត៉ូចនិង
សហប្គិន។ ច្ប្បៀបច្្ៀបអប្តាការប្បក់របស់្នាគរទាំងច្នុះ ប្បសិនច្បើអៃកជ្ញសមាជិ្កននប្គឹុះស្មា នមីប្កូហិរញ្ញវតាុ 
ឬសហប្បតិបត្ិការមួយ ច្ប្បៀបច្្ៀបអប្តាការប្បក់ននស្មា ប័នហិរញ្ញវតាុ ទាំងច្នុះជ្ញមួយ នឹងអប្តាការប្បក់របស់ 
្នាគរ។ 

 
ប្បសិនច្បើអៃកកាំពុងពិចរណ្តច្លើប្បក់កមេី ច្ដ្ឋយមានស្មា ប័នហិរញ្ញវតាុណ្តមួយ បនាទ ប់មកសិកាតប្មូវការ ប្បក់កមេី 

និងលកខខណ្ឌ ការទ្យ៉ូទត់របស់ពួកច្គ។ ស៉ូមពិចរណ្ត 

» ថាច្តើច្ប្បើប្បស់នន  ាំច្ណ្ើ រការឥណ្ទនបនឬ្ក៏ ហិរញ្ញបបទនឥណ្ទនសប្មាប់មួយ ង 

» ប្បសិនច្បើន គ៉ូឬបុគគលិករបស់អៃកប្តូវការន៉ូវ  ាំច្ណ្ើ រការននឥណ្ទន 

» ប្បសិនច្បើអៃកចង់កាំណ្ត់កាលវភិាគន៉ូវការសងប្ត ប់មួយ 

» ថាច្តើថាអប្តាការប្បក់ច្ែរឬ អាចដប្បប្បួល 

» ប្បសិនច្បើអៃកអាចយកតដមលននការសងប្បក់ប្ត ប់ពីកមេីឬបណ្្តញឥណ្ទន 

 

c. ការផ្ល់្ែវកិាពីរដ្ឋា ភិបល និងជ្ាំនួយពីអងគការច្ប្ៅរដ្ឋា ភិបល ឬប្បក់កមេីដ លមាន អប្តាការ
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ប្បក់ទប 
រដ្ឋា ភិបលអាចមានកមាវ ិ្ ីផ្្ល់ែវកិាសប្មាប់ការចិញ្េ ឹមជី្វតិនិងគច្ប្មាងសហប្គសខាៃ តត៉ូចសប្មាប់ស្តស្ី។ អៃកអាច

ដសវងយល់បដនាម អាំពីបញ្ា ច្នុះច្ដ្ឋយដសវករកច្លើច្គហទ្យាំព័រពី ស្មា ប័នរដ្ឋា ភិបល និងមិនដមនរដ្ឋា ភិបល។ ប្កុមអៃក 

គាំប្ទ្យកៃុងស្សុកនិងសហប្បត្ិបត្ិការអាចមានពត៌មានអាំពីជ្ាំនួយឬប្បក់កមេីមានអប្តាការប្បក់ទប។ 

 

d. ម៉ូលិ្ិទ្យ៉ូលាំទ្យ៉ូោយ 
ការផ្្ល់ច្សវា crowdfunding ផ្ដល់ន៉ូវជ្ច្ប្មើសដ លអាចសច្ប្មចបនសប្មាប់អាជី្វកមាខាៃ តត៉ូចច្ ើមបីច្សៃើន៉ូវជ្ាំនួយ 

ច្វទិ្យកា crowdfunding ដ លមានភាពជ្ញក់ោក់ច្ៅនឹងវស័ិយឧសាហកមាដ លខុសគៃ ៗ។ ច្គហទ្យាំព៍រកាំពុងមានការ

ចប់អារមាណ៍្ ពីសាំណ្តក់សហប្គិនស្តស្ី: HTTPS: llwww.funddreamer.com/ ។ ច្នុះគឺជ្ញcrowdfunding ច្វទិ្យកា

សប្មាប់ស្តស្ី និងប្កុមជ្នជ្ញតិភាគតិច។ វាអាចច្សៃើន៉ូវទឹ្យកប្បក់មួយចាំនួនត៉ូច ពីមនុសសជ្ញច្ប្ចើនប្បសិនច្បើអៃកអាចចប់

អារមាណ៍្ពួកច្គច្ៅកៃុងគច្ប្មាងអាជី្វកមារបស់អៃក។ ចប់តាាំងពីច្ពលច្នុះគឺជ្ញការបណ្្តក់ទុ្យនស្មធារណ្ៈច្នាុះអៃកនឹង

ោតប្តដ្ឋង បងាា ញផ្លិតផ្លអាជី្វកមារបស់អៃកជ្ញស្មធារណ្ៈ ច្នុះអាចជ្ញជ្ច្ប្មើស ៏ អាប្កក់ប្បសិនច្បើអៃកប្តូវការ

រការការសមាៃ ត់ ពីអាជី្វកមារបស់អៃក។ អៃកប្តូវដតពិចរណ្តពីកមាសិទ្យធិបញ្ញ  ទិ្យ ាភាពផ្ល៉ូវចាប់ ដ លនឹងតប្មូវឱយមាន 

ច្សវាកមារបស់ច្មធាវសីប្មាប់ប តង់ និងការប្ពួយបរមភស្សច្ ៀងគៃ ច្នុះដ រ។ 

         អវីដ លប្តូវច្្វើ 
ស៉ូមច្មើលច្ៅ https://www.funddreamer.com, https://www.gofundme.com/ និង 
http://crowdrise.com/ ។ ច្មើលប្បសិនច្បើមានផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាដ លស្សច្ ៀងគៃ ច្ៅនឹងអាជី្កមារបស់
អៃកនិងថាច្តើពួកច្គបនទ្យទួ្យលច្ជ្ញគជ័្យច្ៅកៃុងការច្សៃើប្បក់សប្មាប់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់ពួកច្គ។ សិកា
អាំពីរច្បៀបដ លយុទ្យធនាការទាំងច្នុះបនច្លើកសទួយផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់ពួកច្គច្ ើមបីស្មា បនិកសក្ានុពល 
និងការច្ប្បៀបច្្ៀបពួកច្គនឹងយុទ្យធស្មស្តស្របស់អៃក។ 

 

2.3.4. ការច្្វើដផ្នការ្នាគរ និងច្រៀបចាំរបយការណ៍្ហិរញ្ញ 

ច្ៅច្ពលដ លអៃកទ្យទួ្យលបនទុ្យនសប្មាប់ ច្្វើអាជី្វកមារបស់អៃកពីប្បភពផ្លទ ល់ខលួននិងខាងច្ប្ៅ អៃកនឹងចាំបច់ប្តូវមាន

វ ិ្ ីច្ ើមបីរកាែវកិាសប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃក ច្ៅកៃុងកដនលងមានសុវតាិភាពមួយ។ ការច្បើកគណ្នី្នាគរ សប្មាប់ 

អាជី្វកមារបស់អៃកនឹងជួ្យអៃក កៃុងការប្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតាុ អាជី្វកមារបស់អៃក។ ស៉ូមប្បក ថា អៃកបនដបងដចក 

គណ្នី្នាគរអាជី្វកមារបស់អៃក ពីគណ្នី្នាគរផ្លទ ល់ខលួនរបស់អៃក។ សិកាពីគុណ្សមបត្ិ និងគុណ្វបិត្ិននការ

ច្ប្ជ្ើសច្រ ើស្នាគរ ដ លច្ៅដកបរអាសយដ្ឋា នអាជី្វកមារបស់អៃក។ រកាកាំណ្ត់ប្តា្នាគរសប្មាប់ឯកស្មរអាជី្វកមា 
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ការរកាកាំណ្ត់ប្តានិងច្គលបាំណ្ងគណ្ច្នយយ។ ច្ប្ៅពីការរកាកាំណ្ត់ប្តាតាមប្បនពណី្ ពិចរណ្តពីការច្ប្បើប្បស់

កមាវ ិ្ ី ICT សប្មាប់ការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតាុ។ 

ច្ៅឯការចប់ច្ផ្្ើមច្នុះ Victoria បនមានការពិបកកៃុងការបាំដបកម៉ូលនិ្ិផ្លទ ល់ខលួនរបស់នាងពីម៉ូលនិ្ិអាជី្វកមារបស់

នាង។ នាងបនចត់វធិានការ ច្ ើមបីច្ដ្ឋុះស្ស្មយបញ្ា ច្នុះ តាមរយៈការសិកាតាមប្បពនធ័អនឡាញ ការប្គប់ប្គង 

ហិរញ្ញវតាុពាណិ្ជ្ាកមា ច្ហើយសួរច្ៅកាន់អៃកដ លធាល ប់ច្្វើអាជី្វកមារច្បៀបច្នុះច្ ើមបីច្ដ្ឋុះស្ស្មយបញ្ា ហិរញ្ញវតាុ។ 

កៃុងការបច្ងកើតកាំណ្ត់ប្តាហិរញ្ញវតាុននការចប់ច្ផ្្ើមច្ ើងរបស់អៃកមានប្បព័នធកត់ប្តាពាក់ព័នធ ៉ូចខាងច្ប្កាមច្នុះ

ច្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សច: 

» កាំណ្ត់ប្តាបញ្ា ីស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ ងាយស្សួលកៃុងការប្តួតពិនិតយស្ុកទ្យាំនិញ 

»  ពាករណ៍្ការលក់ច្ ើមបីច្្វើដផ្នការននផ្លិតកមា 

» ប្បព័នធគណ្ច្នយយសង់្ដ្ឋប្តូវបនទ្យទួ្យលស្មគ ល់ច្ដ្ឋយចាប់ 

» តប្មូវការរបយការណ៍្ហិរញ្ញវតាុ 

 អវីដ លប្តូវច្្វើ 
ប្បព័នា្នាគរអនឡាញ 
ស៉ូមពិនិតយច្មើលការជ្ញមួយ្នាគរច្ ើមបីច្មើលថាប្បសិនច្បើមានជ្ញជ្ច្ប្មើសច្លើប្បព័នា្នាគរអនឡាញ
និងការដសវងយល់ពីការផ្្ល់ច្សវាដ លពួកច្គបនផ្្ល់ជ្៉ូននិងការគិតលុយច្សវាសប្មាប់អាជី្វកមាខាៃ ត
ត៉ូចច្នុះ។ ស៉ូមពាោមបាំច្ពញច្ៅកៃុងច្សចកដីតប្មូវការលមអិត ច្ៅកៃុងតារាង 14 ។ 
Table 14. តារាងបង់ប្បក់ច្ៅ្នាគរតាមតាមអីុន្ឺណិ្ត 

Monthly plan fee  
Monthly transactions in 
plan fee 

 

Monthly items on deposit  
Excess per-item fees – in 
addition to monthly plan fee 

 

Transaction fees over plan 
limit 

 

Deposits over plan limit  
Deposits contents limit  
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- Notes on deposit  
- Coins on deposit  
- Cheques on deposit  
Monthly paper statement 
fee 

 
 

2.3.5. ការទិ្យញឧបករណ៍្សមាភ រៈនិងវតាុធាតុច្ ើម  

ច្ៅច្ពលដ លដផ្នការអាជី្វកមា ប្តូវបនសរច្សរ និង្នធានសប្មាប់អាជី្វកមា អាចរកបន សាំភារៈ និងឧបករណ៍្

ដ លចាំបច់ច្ៅកៃុងអាជី្វកមា ប្តូវដតទិ្យញមុនច្ពលការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមា និងផ្លិតកមា។ ច្នុះរមួបញ្េ៉ូ លតប្មូវការ

កាំណ្ត់សាំគល់ អត្សញ្ញ ណ្ប្កុមហ ុនផ្គត់ផ្គង់ ការចរចនិងផ្្ល់រងាវ ន់ ការប្គប់ប្គងការ ឹកជ្ញ្ា៉ូ ន និងការ ាំច្ ើងនន

ច្ប្គឿងមា សីុន និងឧបករណ៍្រមួទាំងប្បពនធ័ច្ប្បើប្បស់ទឹ្យក ច្ភលើង និងការតុបដតងច្ផ្សងៗ ។ កៃុងដផ្នការច្នុះអៃកអាច

ពិចរណ្តលទ្យធកមាននការដបងដចកឧបករណ៍្ ICT បន (កុាំពយ៉ូទ័្យរ ទ្យ៉ូរស័ពទន  ជ្ញមួយសមាភាពននច្លបឿន អីុន្ឺណិ្ត 

មា សីុនប្ពីន និងមា សីុនែត) និងកមាវ ិ្ ីកុាំពយ៉ូទ្យរមួ័យចាំនួន ៉ូចជ្ញ (for word  processing, spreadsheets, drawing 

tools, etc.) ដ លនឹងមានប្បច្ោជ្ន៍សប្មាប់អៃកច្្វើអាជី្វកមា។ 

វចិត៉ូរោី  បនរកច្ ើញន៉ូវច្ប្គឿងផ្សាំ ៏លអដ លមានតនមលទបបាំផុ្ត។ អវីដ លនាងអាចច្្វើបនច្ប្ៅពីការស្មកសួរច្ៅ

តាមទី្យផ្ារ និងបនបច្ងកើតអាជី្វកមា ដ លជ្ញកដនលងដ លពួកច្គទ្យទួ្យលបនច្ប្គឿងផ្សាំតាមរយ: បណ្តដ ញអនឡាញច្ ើមបី 

រកច្មើលប្បភពច្ផ្សងច្ទ្យៀតសប្មាប់វតាុធាតុច្ ើមរបស់នាង។ 

 ដ លប្តវូច្្វើ 
ដសវងរកបណ្្តញអនឡាញសប្មាប់ប្បភព និងដចកចយវតាុធាតុច្ ើម និងតប្មូវការឧបករណ៍្ច្ៅកៃុងអាជី្វកមា
របស់អៃក។ ច្រៀបចាំលិខិតសដង់ដ្ឋរច្ ើមបីច្សៃើរច្គលការណ៍្ច្ដ្ឋយ ច្ប្បើប្បស់អីុដម លច្ ើមបីបច្ងកើតស្មរ។ ដសវងរកច្អា
យច្ ើញប្បសិនច្បើប្កុមហ ុនផ្គត់ផ្គង់ច្ប្បើប្បស់តាមប្បពនធ័អីុន្ឺណិ្តច្ដ្ឋយឥតគិតនែល ៉ូចជ្ញ កមាវ ិ្ ី Skype Viber 
ឬ WhatsApp ច្ ើមបីប្បស្ស័យទក់ទ្យងជ្ញមួយអតិែិជ្នរបស់ខលួន។ 

 
កដនលងទី្យផ្ារអនឡាញ ៉ូចជ្ញ Alibaba.com និងមា សីុនស្ស្មវប្ជ្ញវ ៉ូចជ្ញ Google.com អាចប្តូវបនច្ប្បើច្ ើមបីដសវងរក

រហ័សសប្មាប់អៃកផ្គត់ផ្គង់មានសក្ានុពលតាមប្បព័នាអនឡាញ។ បណ្្តញស្ស្មវប្ជ្ញវអនឡាញ អាចសនសាំ ច្ពលច្វោ 

និងប្បក់កាក់ច្ដ្ឋយស្មរដតពត៌មានដ លអាចទ្យទួ្យលបន ច្ដ្ឋយមិនចាំបច់ច្្វើ ាំច្ណ្ើ រច្ៅកាន់តាំបន់ច្ផ្សងច្ទ្យៀត ច្ ើមបី

ដសវងរកប្កុមហ ុនផ្គត់ផ្គង់។ 
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ការប្បស្ស័យទក់ទ្យងជ្ញមួយប្កុមហ ុនផ្គត់ផ្គង់ សប្មាប់ការសប្មបសប្មួល ការ ឹកជ្ញ្ា៉ូ ន និងការដចកចយអាចប្តូវ

បនច្្វើច្ ើងច្ៅកៃុងច្លបឿនច្លឿន និងប្បកបច្ដ្ឋយប្បសិទ្យធភាពកៃុងការចាំណ្តយ (ច្បើច្ប្បៀបច្្ៀបច្ៅនឹងមច្្ាបយ

ដ លមានវយ័ចាំណ្តស់ ៉ូចជ្ញននការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងច្ដ្ឋយជួ្បផ្លទ ល់ ការសរច្សរសាំបុប្តឬទ្យ៉ូរស្មរ) តាមរយៈកមាវ ិ្ ីដ ល

អនុញ្ញ តសប្មាប់ការច្ៅទ្យ៉ូរស័ពទជ្ញសាំច្ ងឬវចី្ អ៉ូច្ៅច្លើអីុន្ឺណិ្ត ។ ឧទហរណ៍្ននកមាវ ិ្ ីទាំងច្នុះរមួមានកមាវ ិ្ ី 

Skype, Viber និង WhatsApp ។ 

 

2.3.6. ការជួ្ល្នធានមនុសស  

ច្ដ្ឋយសាំច្ៅច្ៅច្លើដផ្នការផ្លិតកមានិងទី្យផ្ាររបស់អៃក កាំណ្ត់អត្សញ្ញ ណ្និងការចុុះបញ្ា ីន៉ូវចាំនួននិងគុណ្ភាព

នន្នធានមនុសសដ លអៃកប្តូវការ។ វានឹងកាល យជ្ញឧត្មគតិច្ ើមបី: 

a. ច្រៀបចាំតារាងស្មមញ្ញដ លច្្វើបញ្ា ីពីភារកិចេជ្ញក់ោក់និងប្បច្ភទ្យននមនុសសដ លអៃកនឹងប្តូវការ។ ច្្វើបញ្ា ីច្ ា្ ុះ

និងច្រៀបរាប់អាំពីភារកិចេចាស់ោស់ និងការទ្យទួ្យលខុសប្តូវ សប្មាប់តាំដណ្ងនិមួយៗដ លនឹងបច្ប្មើជ្ញមគគុច្ទ្យសក៍

របស់អៃកកៃុងការច្រៀបចាំកិចេសនាជ្ញមួយ។ 

b. សប្មាប់តាំដណ្ងនិមួយៗច្ៅច្លើតារាង ច្្វើបញ្ា ីពីរាយប្បក់ឈ្ៃួល ប្បក់ដខ អតាប្បច្ោជ្ន៍និងដ លបនទមទរ

សាំណ្ងច្ផ្សងច្ទ្យៀតច្ដ្ឋយចាប់។ 

C. ច្្វើតារាងទ្យ៉ូច្ៅននតប្មូវការសប្មាប់ការច្ប្ជ្ើសច្រ ើសនិងការជួ្លបុគគលិក រមួបញ្េ៉ូ លទាំងពត៌មានដ លអៃកនឹងតប្តូវ

ការ ពីទ្យាំរង់ដបបបទ្យ  ៉ូចជ្ញលិខិតច្ោង ប្បវត្ិរ៉ូបនិងច្សចក្ីច្ោង។ 

d. ផ្្ល់អាទិ្យភាពមុខតាំដណ្ងដ លអៃកប្តូវការច្ ើមបីជួ្លបុគគលិកកៃុងអាំ ុងច្ពលចប់ច្ផ្្ើមរបស់អៃក។ 

e. កាំណ្ត់្នធានមនុសសដ លមានជ្ាំនាញអាជី្ពច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លអាចជួ្យ អាជី្វកមាបន។ ពួកច្គរមួមាន :

គណ្ច្នយយករ ច្មធាវ ីប្កុមហ ុនធានារា ប់រងនិង្នាគរកិ។ ច្រៀបរាប់ពីទ្យាំនាក់ទ្យាំនងនន្នធានដ លមានជ្ាំនាញវជិ្ញា

ជី្វៈនិមួយៗច្ៅនឹងអាជី្វកមារបស់អៃក។ ឧទហរណ៍្ "គណ្ច្នយយករអាចច្ប្បើបនច្ៅច្លើម៉ូលដ្ឋា នច្មា ងច្ប្ៅច្មា ង 

ច្ពលដ លប្តូវការ កិចេប្ពមច្ប្ពៀង ាំប៉ូងអាំពាវនាវឱយផ្្ល់ច្សវាមិនឱយច្លើសពី X ច្មា ងកៃុងមួយដខច្ៅ xx.xx $ កៃុង

មួយច្មា ង»។  

f. ច្ ើមបីដណ្នាាំអៃកបដនាមច្ទ្យៀតកៃុងការច្រៀបចាំតប្មូវការ្នធានមនុសសរបស់អៃក ច្ឆលើយសាំណួ្រ ៉ូចខាងច្ប្កាមច្នុះ: 

»ច្តើអវីច្ៅជ្ញតប្មូវការផ្លទ ល់ខលួនរបស់អៃកច្ៅច្ពលច្នុះ? 

»ច្តើជ្ាំនាញអវីដ លមនុសសសាំខាន់មាៃ ក់ៗប្តូវដតមាន? 

»ច្តើមនុសសដ លច្យើងប្តូវការអាចមានដ រច្ទ្យ? ចុុះច្ ា្ ុះពួកច្គ បញ្ា ក់ពីការងារច្ពញច្មា ងឬក៏ច្ប្ៅច្មា ងជ្ញមួយ
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នឹងអប្តាននប្បក់ដខផ្ងដ រ។ 

g. ច្្វើរបយការណ៍្លាំអិតច្លើកាលវភិាគច្លើការងារប្បចាំ សប្ហ៍ និងប្បចាំដខោ ងច្ហាចណ្តស់ច្្វើសាំរាប់ឆ្ៃ ាំ ាំប៉ូង។ 

ប្បសិនច្បើអៃកមានគមាល តណ្តមួយច្ៅកៃុងជ្ាំនាញផ្លទ ល់ខលួន នឹងបញ្ា ក់ថាច្តើបញ្ា ទាំងច្នុះអាចឈ្ៃុះបន ច្ដ្ឋយ 

វគគបណុ្្ុះបណ្្តល ការទិ្យញច្សវាកមាពីខាងច្ប្ៅ ឬពីអៃកច្  ការបន្។ 

បណ្្តប្បច្ទ្យសមួយចាំនួនមានបណ្្តញច្គហទ្យាំព័រការងារជ្ញតិឬម៉ូលដ្ឋា នដ លនិច្ោជ្កអាចប្បកាស ាំណឹ្ងច្ប្ជ្ើស

ច្រ ើសបុគគលិក។ មា សីុនស្ស្មវប្ជ្ញវរកអាចជួ្យឱយរកច្ ើញបញ្ា ីច្ ា្ ុះទ្យាំនាក់ទ្យាំនង ច្សវាកមា វជិ្ញា ជី្វៈជ្ាំនាញដ លគួរប្តូវ

បនទមទរសាំរាប់អាជី្វកមារបស់អៃក។ 
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III. ដំដ ើ រការអាជីវកម្មរបសអ់្នក 
លទ្យធផ្លននការសិកា 
» បងាា ញន៉ូវមុខងារអាជី្វកមាច្នុះមានភាពខុសគៃ ច្ៅកៃុងការប្គប់ប្គងអាជី្វកមាមួយនិងថាច្តើICT អាចប្តូវបនអនុវត្

ច្ ើមបីសប្មួល ល់មុខងារទាំងច្នុះបនោ ង ៉ូចច្ម្ច? 

» ច៉ូរយល់តនមលននការការពារអាជី្វកមាមួយច្ៅកៃុងការទក់ទ្យងច្ៅនឹងដផ្ៃកចាប់ រាងកាយនិង 

ការគាំរាមកាំដហងតាមបណ្្តញអនឡាញ 

» យល់ ឹងពីស្មរៈសាំខាន់ននការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតនមលននការអនុវត្អាជី្វកមា 

 

មុខជ្ាំនួញដ លចប់ច្ផ្្ើម ាំប៉ូងតប្មូវឱយសហប្គិនប្គប់ប្គងច្ដ្ឋយផ្លទ ល់។ មុខងារអាជី្វកមាទ្យ៉ូច្ៅមានចាំនួនប្បាំបីច្ៅកៃុង

 ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមាមួយ។     មុខងារចាំនួនប្បាំបីស្សបនឹងដផ្នការអាជី្វកមាច្នុះ បនច្រៀបចាំមុនច្ពលការចប់ច្ផ្្ើម 

អាជី្វកមា។ មុខងារទាំងច្នុះរួមមាន: 

1. ការប្គប់ប្គងទ្យ៉ូច្ៅ 
2. ការទិ្យញ 
3. ផ្លិតកមា 
4. ទី្យផ្ារ 
5. ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងស្មធារណ្ៈ 
6. ្នធានមនុសស 
7. រ ាបល 
8 ហិរញ្ញវតាុ 
 
មុខងារច្នុះអាចប្តូវបនរមួបញ្េ៉ូ លច្ៅកៃុងការអនុវត្អាស្ស័យច្លើទ្យាំហាំននអាជី្វកមា។ ដផ្ៃកច្នុះបនពិភាកាគៃ ននមុខងារ

ទាំងច្នុះនិងពិនិតយច្មើលពីរច្បៀបអាយសីុ្ីអាចជួ្យអៃកឱយអនុវត្មុខងារទាំងច្នុះច្អាយបនលអប្បច្សើរជ្ញងមុន។ 
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3.1. មុខងារអាជី្វកមា 
3.1.1. ការប្គប់ប្គងទ្យ៉ូច្ៅ 
ការប្គប់ប្គងទ្យ៉ូច្ៅ មានន័យថា នរណ្តមាៃ ក់ ប្តូវដតច្មើលការខុសប្តូវច្លើអាជី្វកមា។ ការប្គប់ប្គងតប្មូវឱយមានការច្្វើ

ដផ្នការ ច្រៀបចាំ បុគគលិក សាំរបសាំរួល និងការប្តួតពិនិតយ។ 

 

សហប្គិនជ្ញ្មាតាច្្វើបនទាំងអស់ននការប្គប់ប្គងអាជី្វកមាច្នុះ។ ច្គលច្ៅ និងច្គលបាំណ្ងគឺប្តូវបនកាំណ្ត់ច្ៅ

កៃុងដផ្នការអាជី្វកមា។ ច្ទុះបីជ្ញមានកត្ាជ្ញច្ប្ចើនដ លអាចប្បកួតប្បដជ្ងដផ្នការនិងសកមាភាពជ្ាំនួស ប្តូវដតប្តូវ

បនទ្យទួ្យលយកោ ងណ្តក៏ច្ដ្ឋយ ក៏អៃកប្តូវដតអាចច្្វើឱយ មានតុលយភាពការប្គប់ប្គង និងភាពបត់ដបនអាស្ស័យច្លើ  

បរសិ្មា នខាងកៃុងនិងខាងច្ប្ៅអាជី្វកមា។ ភាពជ្ញអៃក ឹកនាាំ និងការសច្ប្មចចិត្ គឺជ្ញការងារសៃ៉ូលននមុខងារននការ

ប្គប់ប្គងច្នុះ។ 

 

ច្បើច្ទុះបីជ្ញសហប្គសអាជី្វកមាត៉ូច រចនាសមព័នធននសកមាភាពអាជី្វកមាមួយប្តូវដតមានច្ៅកៃុងកដនលងរមួមានភារកិចេ 

និងការទ្យទួ្យលខុសប្តូវ របស់បុគគលិក និងដខសសងាវ ក់ននបទ្យបញ្ា នផ្ទកៃុងស្មា បន័អាជី្វកមា។ សហប្គិនប្តូវដតអាចជួ្ល

មនុសសដ លប្តឹមប្តូវ សមស្សបនឹងការងារច្ ើមបីសច្ប្មចបន ល់ច្គលច្ៅ របស់កមាវតាុអាជី្វកមា។ 

 

មុខងារសាំរបសាំរលួ ននការប្គប់ប្គងពាក់ព័នធ នឹងការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង ការប្តួតពិនិតយ និងទិ្យសច្ៅននអាជី្វកមា។ មុខងារ

ប្គប់ប្គងននការប្គប់ប្គង ការសដម្ងតាមសង់្ដ្ឋរពាក់ព័នធ នឹងការបច្ងកើត និងការប្តួតពិនិតយ ននការផ្លិតភាពនិង 

ទិ្យនៃផ្លននអាជី្វកមា។ 

 

ការច្ប្បើប្បស់កមាវ ិ្ ី ICT ដ លអាចមានប្បច្ោជ្ន៍ ល់អៃកប្គប់ប្គង កៃុងការច្្វើដផ្នការមួយសាំរបសាំរួល និងអនុវត្ 

មុខងារអាជី្វកមាទាំងអស់។ ច្នុះរមួបញ្េ៉ូ លទាំងការច្រៀបចាំការពាករណ៍្ការលក់ ការប្គប់ប្គងស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ  ច្រៀបចាំការ

ទិ្យញនិងផ្លិត សប្មបសប្មួល និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជ្ញមួយបុគគលិកប្កុមហ ុនផ្គត់ផ្គង់ និងអតិែិជ្ន និងការ ច្លើកកមពស់

ផ្លិតផ្ល ផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លនិងច្សវាកមា ។ 

 

វាជ្ញការសាំខាន់ណ្តស់សប្មាប់អាជី្វកមាដ លបន រកាទុ្យកទិ្យនៃនយ័របស់អាជី្វកមា ច្ៅដផ្ៃកណ្្តល រមួទាំងឯកស្មរ
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អាជី្វកមាច្ផ្សងៗ ។ Web-based គឺជ្ញ ាំច្ណ្តុះស្ស្មយ ៏លអដ លមានម៉ូលដ្ឋា នដ លអាចរកបនច្ដ្ឋយឥតគិតនែល ឬ

សប្មាប់ការចុុះច្ ា្ ុះជ្ញវប្បចាំដខដ លអនុញ្ញ តប្គប់អាជី្វកមាច្ ើមបីរកាទុ្យកនិងដចករ ាំដលកឯកស្មរ។  ាំច្ណ្តុះស្ស្មយ

ទាំងច្នុះរមួបញ្េ៉ូ លទាំងប្បអប់ Dropbox និង Google Drive ច្ទ្យ។ 

 

មានឈ្ុតមួយននកមាវ ិ្ ីដ លគាំប្ទ្យ ល់ប្បតិបត្ិការននអាជី្វកមា ៉ូចជ្ញការគឺ: 

» http://appsoncloud.com/ – ឧបករណ៍្ច្នុះអាចជួ្យឱយអៃករកាទុ្យកកាំណ្ត់ប្តា្នធានមនុសសការច្រៀបចាំទ្យាំនាក់

ទ្យាំនងប្គប់ប្គងស្មា នភាពអតិែិជ្ននិងគច្ប្មាងការទាំងច្នាុះ 

 » http://www.apptivo.com – ច្នុះគឺជ្ញការប្បម៉ូលននកមាវ ិ្ ី ដ លប្គប ណ្្ការប្គប់ប្គងគច្ប្មាងការចាំនួន 40 

ប្គប់ប្គងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអតិែិជ្ន តារាងច្ពលច្វោ, ស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ និងច្ប្ចើនច្ទ្យៀត 

 

3.1.2. បញ្ា ីស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ និងការទិ្យញវតាុធាតុច្ ើមនិងឧបករណ៍្ 
អៃកអាចច្រៀបចាំច្សៀវច្ៅបញ្ា ីស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ មួយច្ ើមបីជួ្យប្គប់ប្គងប្គប់ទ្យាំនិញច្ចញន៉ូវទ្យាំនិញឬធាតុប្គប់ច្ពល ច្ៅកៃុង

អាជី្វកមារបស់អៃក។ វានឹងជ្ញប្បច្ោជ្ន៍ច្ ើមបីរមួបញ្េ៉ូ លការចាំណ្តយបចេុបបនៃននវតាុធាតុច្ ើមច្ៅកៃុងច្សៀវច្ៅបញ្ា ី

ស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ  (ស៉ូមច្មើលតារាងទី្យ 15) ។ អៃកប្បដហលជ្ញចង់ស្មកលបងជ្ញកមាវ ិ្ ីប្គប់ប្គងស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ  ៉ូចជ្ញ 

Skywareinventory.com ។ 

 
Date of 

inventory 
List of 
raw 

materials 

 Supplier Current 
quantity 

Cost of 
purchase 

Date of 
purchase 

Date of 
expiration 

Notes 

         
         

 
 
កៃុងការទិ្យញវតាុធាតុច្ ើម ច្សៀវច្ៅបញ្ា ីសប្មាប់អៃកផ្គត់ផ្គង់ជ្ញមួយនឹងពត៌មានដ លពាក់ពនធ័នឹងការផ្គត់ផ្គង់

របស់ពួកច្គ តនមល គុណ្ភាព លកខណ្ៈពិច្សស និងច្លខទ្យាំនាក់ទ្យាំនង គឺមានប្បច្ោជ្ន៍ណ្តស់ (ស៉ូមច្មើល

តារាងទី្យ 16) ។ 

  

http://appsoncloud.com/
http://appsoncloud.com/
http://www.apptivo.com/app-pricing/
http://www.apptivo.com/app-pricing/
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List of suppliers Suppli

es 
Price list  

(wholesale or retail) 
Quality 

and 
specificatio
ns 

Contact information Note
s 

 
 

 
 

 
 

      
      

 
 
 ៉ូចគៃ ច្នុះដ រកមាវ ិ្ ីច្សៀវច្ៅបញ្ា ីដ លអាចប្តូវបនច្ប្បើច្ ើមបីច្រៀបរាប់ពីសមាភ រ: និងឧបករណ៍្ ការបញ្ា ក់ឬល័កខខ័ណ្ឌ  

របស់ពួកច្គ និងពត៌មានច្ផ្សងច្ទ្យៀតច្ ើមបីតាមដ្ឋនស្មា នភាពរបស់ពួកច្គ (ស៉ូមច្មើលតារាងទី្យ 17) 

 

Table 17. បញ្ា ីសាំភារៈនិងឧបករណ៍្ 

Equipment 
and tools 

Specifications Cost 
of 

unit 

Date of 
purchase 

Cost 
of 

repair 

Date 
of 

repair 

Status Inspection 
date 

Recommendation Notes 

          
          
          
          

 
3.1.3. ផ្លិតកមា 
ផ្លិតកមាប្គប ណ្្ប់ ាំច្ណ្ើ រការ និងច្ប្បើប្បស់វ ិ្ ីស្មស្តសច្្ ើមបីផ្លល ស់ប្៉ូរន៉ូវវតាុធាតុច្ ើម ទ្យាំនិញបញ្េ ប់ពាក់ កណ្្តល 

សច្ប្មច ការប្បជុ្ាំរង និងធាតុច៉ូលអរ៉ូបី ៉ូចជ្ញគាំនិតការនិងចាំច្ណ្ុះ ឹងច៉ូលច្ៅកៃុងទ្យាំនិញនិងច្សវាកមា។ ្នធានប្តូវ

បនច្គច្ប្បើច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើ រការច្នុះច្ ើមបីបច្ងកើតលទ្យធផ្លមួយសប្មាប់ការច្ប្បើប្បស់ឬការផ្លល ស់ប្៉ូរតនមល។.15 

                                                           
15 BusinessDictionary.com, “Production”. Available from http://www.businessdictionary.com/definition/production.html. 

  

http://www.businessdictionary.com/definition/production.html
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ច្ ើមបីសច្ប្មចបនន៉ូវវ ិ្ ីស្មស្តសស្ដង់ដ្ឋរមួយ វាជ្ញការសាំខាន់ច្ ើមបីចុុះបញ្ា ីកៃុង ាំច្ណ្ើ រការផ្លិតនិងការកាំណ្ត់ច្ពល

ច្វោដ លបនទមទរន៉ូវវតាុធាតុច្ ើមនិងបរមិាណ្ដ លប្តូវការ ប្តូវការពលកមា និងការចាំណ្តយដ លប្តូវគៃ ច្ ើមបី 

ផ្លិតផ្លិតផ្លមួយ។ តារាងទី្យ 18 អាចបញ្េ ក់ ច្ ើមបីចងប្កងឯកស្មរ ាំច្ណ្ើ រការពីជ្ាំហានមួយច្ៅជ្ាំហានមួយច្ៅ

កៃុងផ្លិតកមា។ 

 
Table 18.  ឯកស្មរនន ាំច្ណ្ើ រការផ្លិតកមា 
Process (steps) Time Raw material and 

quantity required 
Cost of 

materials 
Labour  

(personnel) 
required 

Cost of 
labor 

Outputs 
(quantity) 

Notes 

Prepare and 
measure 
ingredients  

20 min ½ cup unsalted 
butter, room 
temperature ¾ 
cup brown sugar 
¾ cup white sugar 
2 eggs 
1 teaspoon vanilla 
extract 
12 ounces chocolate 
chips 
2 ¼ cups flour 
½ teaspoon salt 
½ teaspoon baking 
soda 

Total 
3.67 per 
batch 

1 assistant 
for 
preparation 
and 
packing 

11 per 
hour 

65 pieces  

Clean and 
prepare 
equipment 

5 min Preheat oven to 350°F 
or 180°C 

Cost of 
electricity 

    

Mix and sift the dry 5 
min ingredients 

      

Cream the butter 
 10 min and 
sugars in a separate 
bowl 

      

Add eggs and  5 min 
vanilla 
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Table 18. ឯកស្មរនន ាំច្ណ្ើ រការផ្លិតកមា (ត) 
Process (steps) Time Raw material and 

quantity required 
Cost of 

materials 
Labour  

(personnel) 
required 

Cost of 
labor 

Outputs 
(quantity) 

Notes 

Stir in flour 
mixture 

5 min       

Mix in chocolate 
chips or dried 
fruits 

5 min       

Drop spoonful of 
batter onto 
baking sheet 

5 min       

Bake cookies 15 min       
Remove 
cookies to cool 

15 min       

Decorate 15 min       
Pack 15 min       

 
 

ច្ ើមបីធានាថាខ៉ូ ីស៍របស់ វតិ៉ូរោី  គឺមានបទ្យដ្ឋា នននគុណ្ភាពស្ង់ដ្ឋរាល់ច្ពលដ លនាងបនផ្លិតនាំវគគែាី នាងមាន

ឯកស្មរបញ្ា ក់ពី ាំណ្តក់កាលមួយច្ៅ ាំណ្តក់កាលមួយច្ទ្យៀតដ លនាងបនច្្វើ រមួទាំងការវាស់ដវងច្ពលច្វោដ ល

បនច្ប្បើតាមនីតិវ ិ្ ីរបស់នាង។ នាងច្ប្បើកមាវ ិ្ ីច្សៀវច្ៅបញ្ា ីចាំច្ពាុះឯកស្មរដ លមានស្មរសាំខាន់តាម ាំណ្តក់កាល 

និមួយៗសាំរាប់ការផ្លិតរបស់នាង  ៉ូចដ លបនបងាា ញ កៃុងតារាងទី្យ 18 ច្ប្ៅពីសង់្ដ្ឋរ ការកាំណ្ត់ឯកស្មរតាម

 ាំណ្តក់កាល ច្នុះអាចជួ្យនាងកៃុងការកាំណ្ត់អត្សញ្ញ ណ្ការងារខលុះ ដ លនាងអាចកាត់បនាយច្ពលច្វោនិងការ 

ចាំណ្តយ។ 

ការអភិវឌឍផ្លិតផ្ល 
ច្ ើមបីច្្វើឱយអាជី្វកមារបស់នាង កាន់ដតស្មវ ហាប់ដែមច្ទ្យៀត  វតិ៉ូរោី បនគិត ពីវ ិ្ ីច្ ើមបីដកលមអផ្លិតផ្លរបស់នាង។ 

នាងបនចាំណ្តយច្ពលច្វោ ច្ៅកៃុងការអភិវឌឍផ្លិតផ្ល។ នាងប្តូវការឯកស្មរ ច្ ើមបី ាំច្ណ្ើ រការកត់ប្តាននកាំដណ្

ភាស្មច្ផ្សងគៃ ននផ្លិតផ្លផ្ងដ រ។ នាងអាចច្្វើឱយការច្ប្បើប្បស់កមាវ ិ្ ីច្សៀវច្ៅបញ្ា ីនិងកមាវ ិ្ ីវាយអតាបទ្យច្ ើមបីចង
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ប្កងឯកស្មរ ាំច្ណ្ើ រការច្នុះ។ តារាងទី្យ 19 អាចប្តូវបនច្ប្បើ ច្ ើមបីរាយការណ៍្ច្ៅច្លើជ្ច្ប្មើសផ្លិតផ្លែាីនិងជួ្យ

សប្មួល ល់ការចាំណ្តយនិងការទ្យទួ្យលបនអតាប្បច្ោជ្ន៍វភិាគែលឹងដែលងពីគុណ្សមបត្ិនិងគុណ្វបិត្ិននជ្ច្ប្មើស។ 
 

Table 19.  ការចាំណ្តយនិងអតាប្បច្ោជ្ន៍ការវភិាគននជ្ច្ប្មើសផ្លិតផ្លែាី 
Factors Existing 

condition 
New option Costs Benefits 

Substitution     
Combination     
Amplify     
Minimize     
Put to other use     
Eliminate     
Re-arrange     

 

3.1.4. ទី្យផ្ារនិងការលក់ 
ច្ៅកៃុងការ ឹកជ្ញ្ា៉ូ នទី្យផ្ារ ដ លពាក់ព័នធនឹងការច្្វើដផ្នការ ការផ្្ល់និងប្គប់ប្គងលាំហ៉ូរ ននទ្យាំនិញអៃកអាចរកា

ច្សៀវច្ៅបញ្ា ីនិងទី្យផ្ារច្ៅច្លើកមាវ ិ្ ីវាយអតាបទ្យ ដ លនឹងជួ្យច្អាយការវភិាគពត៌មានដ លបនកត់ប្តារួច និងការ

ច្្វើរបយការណ៍្បនោ ងឆ្ប់រហស័។ 

 

ចាំច្ពាុះការផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លនិងច្សវាកមាដ លមានកមាវ ិ្ ី ICT សប្មាប់ការបច្ងកើតនិងការច្រៀបចាំ  ៉ូចជ្ញខិត្ប័ណ្ណ 

ក៉ូនច្សៀវច្ៅ និងប័ណ្ណអាជី្វកមាមាន។ ផ្លិតផ្ល អាចប្តូវបនទ្យាំនាក់ទ្យាំនងតាមរយៈ ការច្ប្បើប្បស់ស្មរអីុដមលការ

បច្ងកើតច្គហទ្យាំព័រ តាមប្បពនធ័ច្ផ្ាើស្មរជ្ញអកសរ តាមប្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម។  ប ុដន្កុាំច្ភលច បច្ចេកវទិ្យា ដ លមាន 

វយ័ចាំណ្តស់  ៉ូចជ្ញការច្ប្បើប្បស់ននវទិ្យយុទ្យ៉ូរទ្យសសន៍ និងប្បព័នធផ្សពវផ្ាយច្បុះពុមពសប្មាប់ការផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមា។  អៃក

អាចរកច្ ើញថាប្បព័នធផ្សពវផ្ាយទាំងច្នុះមានការច្ពញនិយមកាន់ដតច្ប្ចើនជ្ញមួយនឹងអតិែិជ្នដ លអៃកមានបាំណ្ង

ច្ ើមបីកាំណ្ត់ច្គលច្ៅច្នុះ។ 
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មានច្គហទ្យាំព័រមួយប្តូវបនកាល យជ្ញការចាំបច់ណ្តស់ កៃុងទី្យផ្ារអាជី្វកមា វាជ្ញច្គហទ្យាំព័រ ដ លប្តូវបនច្្វើឱយ 

ទន់សម័យកៃុងតនមលោ ងច្ថាក ច្បើច្្ៀបច្ៅនឹងសមាភ រៈទី្យផ្ារដ លបនច្បុះពុមព វាបនផ្្ល់ពត៌មានអាំពី អាជី្វកមាអៃក

ច្ៅ ល់អតិែិជ្ន ច្ ើមបីមានចាំណ្តប់អារមាណ៍្រយ:ច្ពល 24 ច្មា ងកៃុងមួយនែៃ។ ច្គហទ្យាំព័រច្នុះ  ៉ូចជ្ញ ៉ូចជ្ញ 

Blogger.com, Wordpress.com ច្ហើយ Wix.com អាចប្តូវបនច្ប្បើច្ ើមបីបច្ងកើតច្វបស្មយអាជី្វកមាម៉ូលដ្ឋា ន។  

បណ្្តញសងគម ៉ូចជ្ញច្ហវសប ុកអាចប្តូវបនច្ប្បើច្ ើមបីច្លើកកមពស់អាជី្វកមាផ្ងដ រ។ 

 

សប្មាប់អាជី្វកមាជ្ញមួយ ដ លប្តូវបនដកនឆៃ នឹងប្តូវការែវកិារច្ប្ចើនបដនាមច្ទ្យៀត  ៉ូចជ្ញ ច្សវាកមាច្លើ បណ្តដ ញ 

99designs.com គឺជ្ញជ្ច្ប្មើសទក់ទញសាំរាប់ការ បច្ងកើតអាជី្វកមា រមួទាំង អតដសញ្ញ ណ្ច្គហទ្យាំព័រមួយ។ 

99designs.com អនុញ្ញ តឱយអាជី្វកមាច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើមការប្បកួតរចនាម ៉ូ  ដ លមានរ៉ូបភាពជ្ញងមួយោន របស់អៃកនឆៃ

ម ៉ូតច្ៅច្លើពិភព។ អៃកនឆៃម ៉ូតបនដ្ឋក់បញ្េ៉ូ លន៉ូវម ៉ូតរបស់ពួកច្គ ច្ហើយអាជី្វករអាចច្ប្ជ្ើសច្រ ើសច្ៅតាមការច្ពញចិត្

របស់ខលួន។ 

 

ជ្ញជ្ច្ប្មើសឬច្ៅកៃុងការបដនាមច្ៅច្គហទ្យាំព័រ (អាស្ស័យច្លើសមតាភាពរបស់អៃក) អៃកអាចជ្ាំរុញការលក់ផ្លិតផ្ល

របស់អៃកនិងច្ៅតាមផ្ារអនឡាញច្ពញនិយមដ លអៃកអាចរកច្ ើញប្បសិទ្យធភាពជ្ញងច្គហទ្យាំព័រផ្លទ ល់ខលួនរបស់អៃក 

ជ្ញពិច្សសប្បសិនច្បើ អតិែិជ្នច្គលច្ៅជ្ញច្ប្ចើនរបស់អៃកកាំពុងទ្យសសនាផ្ារទាំងច្នាុះ។ ទី្យផ្ារច្ៅច្លើអីុន្ឺណិ្ត 

គឺជ្ញប្បច្ភទ្យមួយ ននច្គហទ្យាំព័រ ដ លជ្ញកដនលងដ លផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមាប្តូវបនផ្្ល់ច្ដ្ឋយអៃកលក់ជ្ញច្ប្ចើន និង 

ប្បតិបត្ិការប្តូវបន ាំច្ណ្ើ រការច្ដ្ឋយប្បតិបត្ិករទី្យផ្ារ។ មានផ្ារបណ្្តញអនឡាញ សប្មាប់ការច្កើនច្ ើងចាំនួននន

ផ្លិតផ្លនិងច្សវាកមា ជ្ញមួយនឹងការ្ន ល់ជ្ញតិនិងអន្រជ្ញតិ។ ឧទហរណ៍្ននទី្យផ្ារអនឡាញច្ពញនិយមរួម

មានប្កុមហ ុន Alibaba ។ COM, AliExpress.com, Amazon.com, Lazada.com, Rakuten.com និង Zalora.com 

និង ebay.com ។ ច្ប្ៅពីច្នុះមានផ្ារអនឡាញដ លអនុញ្ញ តឱយអាជី្វកមាច្ ើមបីប្បកាសនិងការច្លើកកមពស់កិចេប្ពម

ច្ប្ពៀងពិច្សស ៉ូចជ្ញ Groupon.com ។ 

 

ច្ៅកៃុងការលក់ច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ និងការច្្វើទី្យផ្ារ ការបច្ងកើតចាំណុ្ច ននការប្បតិបត្ិការរាងកាយការលក់ច្នុះអាចប្តូវបន

បច្ងកើតកៃុងភាពជ្ញន គ៉ូជ្ញមួយអៃកផ្្ល់ច្សវាដ លអាចជួ្យកៃុងការច្លើកកមពស់អាជី្វកមាច្នុះននផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា។ 

Ezetap.com និង Square.com គឺជ្ញចាំណុ្ចននកមាវ ិ្ ីលក់ ដ លអនុញ្ញ តឱយអៃក ច្ ើមបីទ្យទួ្យលយកការបង់ប្បក់ច្លើ 
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កាតឥណ្ទននិងឥណ្ពនធច្ៅច្លើឧបករណ៍្យួរន របស់អៃក។ 
 

3.1.5. ការប្គប់ប្គងមនុសស 
កៃុងវគគននការប្បតិបតដិការមួយនែៃច្ៅមួយនែៃននអាជី្វកមា ការប្គប់ប្គងមនុសសច្ពលខលុះជ្ញដផ្ៃកមួយោ ង ា្ំរបស់វា។ ច្នុះ

រមួបញ្េ៉ូ លទាំងការប្គប់ប្គងបុគគលិក ការប្គប់ប្គងប្កុមហ ុនផ្គត់ផ្គង់ និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអតិែិជ្ន ។ ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងគឺជ្ញ

ដផ្ៃកមួយច្ហើយច្ពលខលុះទាំងម៉ូលននការប្គប់ប្គង។ ច្ហតុ ៉ូច្ចៃុះច្ហើយ ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងមានប្បសិទ្យធិភាព ចាំបច់ប្តវូ

ច្រៀបចាំដផ្នការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង គឺជ្ញកត្ាចាំបច់ច្ ើមបី បច្ងកើតទ្យាំនាក់ទ្យាំនង មាននិរន្រភាពជ្ញមួយមនុសស មិនប្តឹមដត 

ច្ដ្ឋុះស្ស្មយជ្ញមួយដតប្ពឹត្ិការណ៍្ម៉ូលដ្ឋា នមួយប ុច្ណ្តណ ុះច្ទ្យប ុដន្វាសាំរាប់ជ្ញច្រៀងរាល់នែៃ។ 

 

អៃកអាចច្្វើឱយការច្ប្បើប្បស់ឧបករណ៍្ ICT និងកមាវ ិ្ ីច្ផ្សងៗច្ ើមបីច្្វើការទក់ទ្យងជ្ញមួយមនុសស។ បញ្ា ប្បឈ្មច្នុះគឺ

ជ្ញរច្បៀបច្ ើមបីច្្វើការអភិវឌឍមាតិកាប្បស្ស័យទក់ទ្យងោ ងចាស់ច្ ើមបីធានាថាអៃកអាចបងាា ញន៉ូវច្ចតនាឬស្មររបស់

អៃកច្ៅកៃុងការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង។ 

 

កៃុងការប្គប់ប្គងបុគគលិក, ការច្រៀបចាំរបស់ពុមព អាចប្តូវបនអភិវឌឍសប្មាប់ការអភិវឌឍ ដ លមានប្បសិទ្យធិភាពបដនាម

ច្ទ្យៀតននមាតិកាសប្មាប់ជួ្ល, ការបណុ្្ុះបណ្្តលនិងច្ភលើង។  ៉ូចគៃ ច្នុះដ រ, ច្នុះអាចជ្ញការអនុវត្ច្ៅកៃុងការអភិវឌឍនន

កិចេសនាសប្មាប់បុគគលិកនិងការផ្គត់ផ្គង់ច្នុះ។ ច្ៅកៃុងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអតិែិជ្ន, ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងគឺមានស្មរៈសាំខាន់កៃុង

ការរកានិងពប្ងីកប្បតិបត្ិការអាជី្វកមារបស់អៃក។ 

 

3.1.6. ហិរញ្ញវតាុនិងរ ាបល 
ក្ីបរមភចមបងរបស់សហប្គិន គឺបនាទ ត់បត និងប្បក់ចាំច្ណ្ញ។  អៃកមិនអាច ឹង ពីរច្បៀបរកប្បក់ចាំច្ណ្ញជ្ញច្ប្ចើន

ដ លអៃកប្តូវបនច្គច្្វើច្ទ្យ លុុះប្តាដតអៃកមានការច្្វើ ដផ្នការហិរញ្ញវតាុបនប្តឹមប្តូវ និងរកាកាំណ្ត់ប្តា។ ការច្រៀបចាំ

ែវកិាជ្ញការរកាបនន៉ូវគណ្នី្នាគរអាជី្វកមានិងចងប្កងឯកស្មរស្ីពី ាំច្ណ្ើ រការទ្យ៉ូទត់ គណ្នីបង់ប្បក់ច្អាយច្គ 

គណ្នីទ្យទួ្យលប្បក់ពីច្គសង និងការបង់ពនធច្ផ្សងៗ ប្តូវដតមានច្ៅកៃុងប្បព័នធអាជី្វកមា។ 

 

 ៉ូចដ លបនបងាា ញច្ៅកៃុងដផ្ៃកមុន ច្សៀវច្ៅបញ្ា ីអាចប្តូវបនច្ប្បើការសប្មាប់ការងារជ្ញច្ប្ចើនច្ៅកៃុងអាជី្វកមារបស់

អៃក។ ពួកច្គ គឺជ្ញឧបករណ៍្ដ លអស្មេ រយសប្មាប់គណ្ច្នយយតាមដ្ឋនហិរញ្ញវតាុ របស់អៃក និងការគណ្នាបញ្ា ីច្បើក 

ប្បក់ដខ និងសប្មាប់ច្ប្បើប្បស់កៃុងការងារ នទ្យច្ទ្យៀត។ 
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មានច្លខ និងតនមលច្ៅកៃុងរ៉ូបិយប័ណ្ណ ដ លប្តូវបនបកដប្ប កៃុងសកមាភាពអាជី្វកមាទាំងអស់។ ទាំងច្នុះ ប្តូវបនឆលុុះ

បញ្េ ាំងច្ៅកៃុងការច្្វើដផ្នការ និងសកមាភាពចប់ច្ផ្្ើមច្ ើង ច្ៅកៃុងផ្លិតកមា ការលក់ ស៉ូមបីដតច្ៅកៃុងការផ្សពវផ្ាយ 

ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអតិែិជ្ន ការជួ្លបុគគលិកនិងកៃុងការដចកចយផ្លិតផ្ល។ ទាំងច្នុះជ្ញច្ហតុផ្លដ លសហប្គិនប្តូវ

ដតមានការប្គប់ប្គងនិងប្តួតពិនិតយអាជី្វកមារបស់ខលួន។ 

 

អៃកប្តូវដតយល់ពីរបយការណ៍្ និងរបយការណ៍្ហិរញ្ញវតាុ ប្ពមទាំងការរកាកាំណ្ត់ប្តាស្មរៈសាំខាន់ ន៉ូវប្បតិបត្ិការ

ហិរញ្ញវតាុច្នុះ។ ហិរញ្ញវតាុប្បចាំនែៃប្តូវដតប្តូវបនប្គប់ប្គងច្ទុះបីជ្ញអាជី្វកមាច្នុះត៉ូចក៏ច្ដ្ឋយ។ អៃកអាចច្ប្បើឧបករណ៍្

ហិរញ្ញវតាុបនច្ប្ចើន ជ្ញងច្នុះច្ៅច្ទ្យៀត វាជ្ញឱកាសដ លច្្វើច្អាយ អាជី្វកមារបស់អៃក នឹងច្ៅដត ាំច្នើរការ និងរកីល៉ូត

ោស់ខពស់ជ្ញងច្នុះ និងទ្យទួ្យលបនច្ជ្ញគជ័្យនិងបនផ្លចាំច្ណ្ញសាំរាប់អាជី្វកមារបស់អៃក។ 

ច្តើ ICTs អាចជួ្យអៃកប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតាុរបស់ច្ោកអៃកបនោ ង ៉ូចច្មច្?    សប្មាប់ការពាករណ៍្ 

ហិរញ្ញវតាុអាជី្វកមា អាចច្ប្បើកមាវ ិ្ ីច្សៀវច្ៅបញ្ា ីច្ ើមបីគណ្នាស្មច់ច្រឿងច្ផ្សងគៃ ។ ពុមពដ លអាចច្ប្បើបនច្ដ្ឋយឥតគិត

នែលពាករច្ៅកៃុងកមាវ ិ្ ីអាជី្វកមាដ លលបី។ Google Docs បនផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវទ្យប្មុងដ លអាចប្តូវបនដចករ ាំដលកនិងការ

ដកសប្មួល។ 

 

កត់ប្តាហិរញ្ញវតាុនិងឯកស្មរ 
ដផ្ៃកសាំខាន់បាំផុ្តននដផ្នការពាណិ្ជ្ាកមារបស់អៃក គឺជ្ញដផ្នការហិរញ្ញវតាុ។ កៃុងការបច្ងកើតដផ្ៃកមួយ ននឯកស្មរច្្វើ

ដផ្នការច្នុះ អៃកនឹងបច្ងកើតកាលវភិាគសាំខាន់ណ្តស់ដ លថា នឹង ឹកនាាំសុខភាពហិរញ្ញវតាុននអាជី្វកមារបស់អៃកតាមរ

យៈបញ្ា ប្បឈ្មច្ៅកៃុងឆ្ៃ ាំ ាំប៉ូង និងឆ្ៃ ាំបនាទ ប់។ កៃុងនាមជ្ញសហប្គិនមាៃ ក់ វាជ្ញការសាំខាន់ដ លអៃកមានចាំច្ណ្ុះ ឹង

ម៉ូលដ្ឋា នមួយដផ្ៃកគណ្ច្នយយ។ 

អាជី្វកមាខាៃ តត៉ូចភាគច្ប្ចើន បនច្ប្បើវ ិ្ ីស្មស្តសគ្ណ្ច្នយយជ្ញ"ស្មច់ប្បក់" ច្ ើមបីកត់ប្តាច្ៅកៃុងប្បព័នធ មានតិចតួច

ណ្តស់ដ លច្ប្បើប្បស់ជ្ញដសកច្ដ្ឋយប្បុងប្បយ័តៃបាំផុ្ត ច្ហើយដ លប្តូវបនកត់ប្តាទុ្យក រាល់ការចាំណ្តយទាំងអស់

ដ លតប្មូវច្អាយមានឯកស្មរចាប់ច្ ើម  ៉ូចជ្ញ វក័ិយប័ប្ត វក័ិយប័ប្តទ្យទួ្យលប្បក់ សាំបុប្តស្មច់ប្បក់។ល។  ច្ៅច្ពល

ដ លអាជី្វកមារបស់អៃក មាន ាំច្ណ្ើ រការកាន់លអ អៃកនឹងប្តូវមាន ការសាុគស្មា ញកាន់ដតច្ប្ចើនច្ ើង ចាំច្ពាុះដផ្ៃក 

គណ្ច្នយយ។  ប្បព័នធគណ្ច្នយយអាជី្វកមាខាៃ តត៉ូចជ្ញច្ប្ចើន គឺមានភាពងាយស្សួល ជ្ញមួយនឹងទិ្យនានុបបវត្ិស្មមញ្ញ 

និងច្សៀវច្ៅ ដ លមានការដណ្នាាំលមអិតជ្ញភាស្មដ លអាចយល់បន និងអាចរកទិ្យញបនច្ៅតាមហាងលក់កុាំពយ៉ូទ័្យរ

នានា។ ប្បសិនច្បើអៃកមានអារមាណ៍្ថាចាំច្នុះ ឹងរបស់អៃកគឺមិនប្គប់ប្គន់ចាំច្ពាុះដផ្ៃកគណ្ច្នយយ អៃកប្តូវដតមានជ្ាំនួយ
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ការដ លមានជ្ាំនាញវជិ្ញា ជី្វៈកៃុងការបច្ងកើតប្បព័នធគណ្ច្នយយរបស់អៃក អៃកអាចច្អាយពួកច្គជួ្យច្្វើការសាំរាប់ការងារ

ច្ប្ៅច្មា ងរបស់ច្គក៏បន ច្ ើមបីច្្វើច្អាយ អៃកមានទ្យាំនុកចិត្ និងការធានាកៃុងអាជី្វកមារបស់អៃក។  អៃកអាច ដសវងរក 

ច្សវាកមាអាជី្វកមាខាៃ តត៉ូចរបស់ពួកគត់បនតាមរយ:ទ្យ៉ូរស័ពទ ឬច្វបស្មយកៃុងស្សុក ដ លពួកច្គអាចផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវច្សវា

កមាគណ្ច្នយយប្គប់ដបបោ ងទាំងអស់។16  

a. ដផ្នការហិរញ្ញវតាុអាជី្វកមា  ចប់ច្ផ្្ើមច្ដ្ឋយការច្្វើដផ្នការហិរញ្ញវតាុ assumptions- ច្សចក្ីដែលងការណ៍្

ទាំងច្នុះគឺជ្ញលកខខណ្ឌ ខលីច្ប្កាមគច្ប្មាងច្ ើមបីច្្វើប្បតិបត្ិការរបស់អៃក។ ទាំងច្នុះរមួបញ្េ៉ូ លទាំង: 

» ស្មា នភាពសុខភាពទី្យផ្ារ 

» កាលបរចិ្ចេទ្យននការចប់ច្ផ្្ើមច្ ើង 

» ការលក់ច្ដ្ឋយច្ប្បើរ៉ូបិយប័ណ្ណកៃុងប្បច្ទ្យស 

» ប្បក់ចាំច្ណ្ញសរបុ 

» សមាភ រៈ ច្ប្គឿងសងាា រមឹ និងការប្បកួតប្បដជ្ង 

» ប្បក់ច្បៀវតស និងការចាំណ្តយសាំខាន់ច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លនឹងប ុះពាល់ ល់ដផ្នការហិរញ្ញវតាុ 

 

b. ដផ្នការប្បតិបតិ្ការច្ដ្ឋយប្បក់ចាំច្ណ្ញនិងការខាតបង់ projection- ជ្ញ្មាតាបន

ច្រៀបចាំជ្ញច្រៀងរាល់ឆ្ៃ ាំច្ៅច្លើម៉ូលដ្ឋា នកៃុងមួយដខ។ បច្ងកើតតារាងមួយ ៉ូចជ្ញច្ៅកៃុងតារាង 20 សប្មាប់ប្បក់

ចាំច្ណ្ញនិងការខាតបង់ការពាកររបស់អៃក។17 

 

Table 20. ការពាករពីប្បក់ចាំច្ណ្ញនិងការបត់បង់កៃុងមួយដខ 

Sales Amount 
(-) Less: Cost of sales xxxxxx 
(=) Gross profit xxxxx 

Controllable expenses  
Operating supplies xxx 
Gross wages xxx 

                                                           
16 Bizmove Management Training Institute.  Available at www.bizmove.com/books/how-to-start-a-small-home-business. 

pdf 
17 Ibid. 

http://www.bizmove.com/books/how-to-start-a-small-home-business.pdf
http://www.bizmove.com/books/how-to-start-a-small-home-business.pdf
http://www.bizmove.com/books/how-to-start-a-small-home-business.pdf
http://www.bizmove.com/books/how-to-start-a-small-home-business.pdf
http://www.bizmove.com/books/how-to-start-a-small-home-business.pdf
http://www.bizmove.com/books/how-to-start-a-small-home-business.pdf
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Repairs and maintenance xxx 
Promotion and advertising xxx 
Transportation and delivery xxx 
Bad debts  xxx 
Administrative and legal xxx 
Outside labor  xxx 
Miscellaneous expenses xxx 
Total controllable expenses xxx 

Fixed expenses  
Rent xxx 
Utilities  xxx 
Insurance  xxx 
Taxes and licenses xxx 
Interest xx 
Depreciation  xxx 
Total fixed expenses xxxx 
Total expenses xxxxx 

Gross profit less expenses = Net profit xxxx 

 
 

c. កាលវភិាគប្បភពម៉ូលនិ្ិ schedule-   ច្នុះបងាា ញពី ប្បភពននម៉ូលនិ្ិរបស់អៃក ច្ ើមបីបច្ងកើនទុ្យន 

អាជី្វកមា និងរច្បៀបដ លពួកច្គនឹងប្តូវបនដចកចយច្ៅកៃុងចាំច្ណ្តមប្ទ្យពយអសកមារបស់អៃក និងម៉ូល្ន។  ច្ ើមបី

បច្ងកើតកាលវភិាគច្នុះអៃកនឹងចាំបច់ប្តូវបច្ងកើតបញ្ា ី ននប្ទ្យពយសមបត្ិទាំងអស់ដ លអៃកមានបាំណ្ងច្ ើមបីច្ប្បើប្បស់ច្ៅ

កៃុង ជី្វកមារបស់អៃក ថាច្តើការបណ្្តក់ទុ្យននិមួយៗ មានតនមលប ុនាា ន ច្ ើមបីច្្វើជ្ញ ប្បភពម៉ូលនិ្ិននប្បក់ចាំច្នញ។ 

ច្ៅកៃុងកាលវភិាគននប្បភពម៉ូលនិ្ិរបស់អៃក បងាា ញពីចាំនួនដខដ លប្បច្ោជ្ន៍សប្មាប់រ ាំលស់រ ាំច្ោុះននប្ទ្យពយអសកមា 

។ ច្ៅកៃុងឧទហរណ៍្របស់ Victoria   ុតនាំ មា សីុនច្វចខេប់ តុសាំរាប់ការផ្លិត និងច្ប្គឿងបរកិាខ ការោិល័យក៏នឹងប្តូវ

មានការកាត់រ ាំលស់ផ្ងដ រ។ អៃកនឹងប្តូវការទិ្យនៃន័យច្នុះ ច្ ើមបីបញ្េ៉ូ លរ ាំលស់ប្បចាំដខ  ៉ូចជ្ញ ច្ៅច្លើការពាករណ៍្ច្លើ
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ប្បក់ចាំច្ណ្ញ និងការខាតបង់របស់អៃក។ ទិ្យនៃន័យទាំងអស់ កាលវភិាគននប្បភពម៉ូលនិ្ិនឹង ប្តូវការចាំបច់ច្ ើមបី

បច្ងកើតតារាងតុលយការ។ 

d. គាំប្ទ្យសាំណុ្ាំ ដបបបទ្យ sheet- តុលយភាព  " ការគាំប្ទ្យសាំណុ្ាំ ដបបបទ្យ "សាំច្ៅច្ៅច្លើការពិតដ លថាតុលយការ

គឺច្កើតមុនការពិត ដតវាមិនពិតប្បក ។ សាំណុ្ាំ ដបបបទ្យច្នុះរមួបញ្េ៉ូ លប្ទ្យពយសកមា (ប្គប់សមាភ រ:ទាំងអស់បនទិ្យញ 

សាំរាប់ច្ប្បើច្ៅកៃុងអាជី្វកមា បាំណុ្ល (អវីទាំងអស់ ដ លប្តូវបនទិ្យញច្ដ្ឋយឥណ្ទន ច្ ើមទុ្យន (ការវនិិច្ោគទុ្យន 

ទាំងអស់ដ លមានកៃុងអាជី្វកមា)។ ច្សចក្ីដែលងការណ៍្ច្នុះ បនជួ្យបញ្ា ក់ច្អាយច្យើង ឹងប្បសិនច្បើច្យើងមិនមាន

្នធានប្គប់ប្គន់ សាំរាប់ច្្វើអាជី្វកមា ថាការវនិិច្ោគច្នុះប្តូវការច្ ើមទុ្យនសរបុចាំនួនប ុនាា ន ច្ហើយច្យើង ប្តូវការ 

ម៉ូលនិ្ិចាំនួនប ុនាា នកៃុងការច្្វើប្បតិបតដិការអាជី្វកមារបស់ខលួនជ្ញប្បចាំ។ 

e. លាំហ៉ូរស្មច់ប្បក់ projection- ច្នុះនឹងបនពាករលាំហ៉ូរស្មច់ប្បក់ច៉ូលច្ៅកៃុងនិងច្ប្ៅននអាជី្វកមារបស់

អៃកកៃុងរយៈច្ពលមួយឆ្ៃ ាំ។ វាអាចជួ្យអៃកមានគច្ប្មាងកាលវភិាគននការទិ្យញទ្យាំនិញ និងកាំណ្ត់ដខបរមិាណ្ខពស់និង 

រយៈច្ពលយឺត។ ការអនុវត្ការប្គប់ប្គងអាជី្វកមាមួយដ លមានប្បច្ោជ្ន៍គឺ រកាស្មច់ប្បក់ច្អាយបនប្គប់ប្គន់ 

សាំរាប់អាជី្វកមាជ្ញជ្ញងការចាំបច់ច្ ើមបីច្្វើប្បតិបត្ិការ ច្ហើយការពារវាពីច្ប្គុះមហន្រាយ។ អាជី្វកមាខាៃ តត៉ូចភាគ

ច្ប្ចើនប្តូវបនប្បឈ្មមុខនឹងការមិនមាន ស្មច់ប្បក់ប្គប់ប្គន់។  ការពាករលាំហ៉ូរស្មច់ប្បក់ ប្តូវបនច្រៀបចាំច្ ើមបី

រកាដ្ឋនននចាំនួនទឹ្យកប្បក់ជ្ញស្មច់ប្បក់ដ លប្តូវបនច្ប្បើសាំរាប់ច្្វើប្បតិបតដិការអាជី្វកមា ច្ហើយច្្ៀបច្ៅនឹងចាំនួនទឹ្យក

ប្បក់ដ លនឹងអាចរកបន។ 

 

3.1.7. ច្តើប្តូវការប្បក់បដនាមច្ទ្យៀតដ រឬច្ទ្យ? 
ទុ្យនបងវិលប្គប់ប្គន់ ជ្ញនិចេកាលសាំរាប់ការច្្វើអាជី្វកមា គឺមានភាពចាំបច់ណ្តស់ ចាំច្ពាុះការទ្យទួ្យលបនន៉ូវភាព 

ច្ជ្ញគជ័្យ។ ចប់តាាំងពីការកត់ប្តាហិរញ្ញវតាុអៃកនឹងអាចកាំណ្ត់ថាច្តើអាជី្វកមារបស់អៃក នឹងប្តូវការប្បក់ច្ប្ចើនជ្ញង

ប្បក់ដ លប្តូវបនមកច្ដ្ឋយស្មរការលក់។ ច្តើអៃកប្តូវច្្វើ ៉ូចច្ម្ច? អៃកអាចប្តូវការទ្យទួ្យលការ វនិិច្ោគិន ខេីកមេីបដនាម

ឬឥណ្ទនពី្នាគរច្ ើមបីបាំច្ពញន៉ូវតប្មូវការអាជី្វកមារបស់អៃកកៃុងអាំ ុងប ុនាា នដខដ លពុាំទន់មាន ាំច្ណ្ើ រការលអ

ច្នុះ ច្ហើយប្បក់កមេីច្នុះ អៃកប្តូវសង្នាគរវញិច្ៅកៃុងដខដ លការលក់របស់អៃក បនច្ប្ចើនជ្ញងការចាំណ្តយរបស់ 

អៃក។ 

 

សហប្គិនប្តូវដតមានែវកិាច្ ើមបីច្ប្បើែវកិានិងច្ ើមបីច្្វើប្បតិបត្ិការអាជី្វកមា។   អៃកប្តូវដតប្តូវយល់ ឹងអាំពី សមាភ រៈ និង

ច្សវាកមាដ លសាំខាន់ចាំបច់បាំផុ្ត ច្ ើមបីច្្វើប្បតិបត្ិការអាជី្វកមា។  កត់ប្តាច្ ា្ ុះសមាភ រៈទាំងអស់ ជ្ញមួយតនមលដ ល
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បនចាំណ្តយ វាអាចជួ្យអៃកច្អាយ ឹងចាស់ការប្គប់ប្គងការចាំណ្តយរបស់អៃក។ 

 

កៃុងចាំច្ណ្តមបញ្ា ប្បឈ្មដ លបនជួ្បប្បទ្យុះជ្ញញឹកញាប់ច្ដ្ឋយសហប្គិនគឺការច្ប្បើប្បស់ម៉ូលនិ្ិផ្លទ ល់ខលួនោយ ាំ

ជ្ញមួយនឹងអាជី្វកមា។ ប្បសិនច្បើអាចច្្វើច្ៅបនអៃកគួរដតច្ជ្ៀសវាងការអនុវត្ដបបច្នុះ។ ការច្្វើលាំហាត់អនុវត្ដ ល

អាចជួ្យអៃកកៃុងការច្្វើបញ្ា ីដ្ឋច់ច្ដ្ឋយដ កសប្មាប់ការចាំណ្តយផ្លទ ល់ខលួន និងអាជី្វកមា។ ជ្ច្ប្មើសមួយច្ទ្យៀតគឺប្តូវ

មានគណ្នី្នាគរដ្ឋច់ច្ដ្ឋយដ កសប្មាប់ម៉ូលនិ្ិផ្លទ ល់ខលួននិងអាជី្វកមា។ សហប្គិនប្តូវដតបច្ងកើតប្បព័នធសាំច្ ងនន

ការែតហិរញ្ញវតាុច្ដ្ឋយន ឬច្ដ្ឋយសវ័យប្បវត្ិថាច្តើការច្ប្បើប្បស់កុាំពយ៉ូទ័្យរច្ ើមបីបងាា ញកាំណ្ត់ប្តាននការផ្្ល់ម៉ូលនិ្ិ

និងចាំណ្តយ។ 

Figure 3. ការដបងដចកម៉ូលនិ្ិផ្លទ ល់ខលួន និងអាជី្វកមា 

 

ែវកិាគឺជ្ញអវី? ែវកិាគឺជ្ញដផ្នការចាំណ្តយមួយ។ ែវកិាគឺជ្ញ ាំច្ណ្ើ រការមួយដ លជួ្យប ន់ស្មា នអាំពីចាំនួនទឹ្យកប្បក់ 

ដ លនឹងប្តូវចាំណ្តយសប្មាប់តប្មូវការច្ផ្សងៗ ជ្ញមួយនឹងប្បក់ចាំណ្៉ូ លរបស់អៃក។ ការច្រៀបចាំែវកិាជួ្យអៃកឱយ អាច

រ ាំពឹងទុ្យកការច្ប្បើប្បស់ប្បក់សប្មាប់តប្មូវការផ្លទ ល់ខលួនរបស់អៃក និងអាជី្វកមារបស់អៃក។18 

 

ែវកិាអាជី្វកមាគឺជ្ញការប ន់ប្បមាណ្លមអិតននការចាំណ្តយទាំងអស់ដ លប្តូវការច្ៅកៃុងអាជី្វកមារបស់អៃក។ តនមលនន 

ការចាំណ្តយអាចប្តូវបនទ្យទួ្យលពីប្កុមហ ុនផ្គត់ផ្គង់ច្ផ្សងៗគៃ  ច្ ើមបីច្ប្បៀបច្្ៀបអាំពីតនមលរបស់វា។ តនមលច្ពលខលុះ អាច

ខុសគៃ ច្ៅកៃុងែវកិាពាករទុ្យក យកតនមលដ លខពស់បាំផុ្តច្ ើមបីការពារការច្កើនច្ ើងតនមលចាំច្ពាុះទ្យាំនិញ។ អៃកអាចរួម

បញ្េ៉ូ លដផ្នការជ្ញមួយែវកិារបាំរងុ ចាំនួនពី 5 ច្ៅ 10 ភាគរយននការចាំណ្តយសរបុ។ច្តើអវីច្ៅជ្ញប្បភពននការផ្្ល់ម៉ូលនិ

្ិសប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃក? ការច្្វើែវកិាមិនដមនច្ផ្្លតច្ៅច្លើការចាំណ្តយប ុច្ណ្តណ ុះច្ទ្យ គឺប្តូវកត់ប្តាអាំពីម៉ូលនិ្ិ

របស់គច្ប្មាងដ លជ្ញច្ ើមទុ្យនសាំរាប់អនុវត្គច្ប្មាងរបស់អៃក។  ៉ូចបនច្រៀបរាប់ខាងច្លើច្នុះប្បភពននម៉ូលនិ្ិអាចប្តូវ

បនយកច្ចញពីប្បក់សនសាំផ្លទ ល់ខលួន តាមរយៈការផ្្ល់ប្បក់កមេី ឬប្បក់បនមកអាំពីវនិិច្ោគិនរបស់អៃក។ 

                                                           
18 For more information on personal budgeting see http://www.mymoneycoach.ca/. 

http://www.mymoneycoach.ca/
http://www.mymoneycoach.ca/
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ច្តើ ICTs ជួ្យអៃកកៃុងច្រៀបចាំការែវកិាោ ង ៉ូច្មច្? កុាំពយ៉ូទ័្យរមួយដ លមានកមាវ ិ្ ីច្ផ្សងៗ ៉ូចជ្ញ Google Sheets 

Microsoft Excel និងកមាវ ិ្ ីការោិល័យ Calc អាចជួ្យអៃកកៃុងការកត់ប្តាការចាំណ្តយែវកិានិងការចាំណ្តយរបស់ 

អៃក។ អៃកអាចច្ប្បើកមាវ ិ្ ី ICT ទាំងច្នុះចាំច្ពាុះការច្្វើែវកិានិងតាមដ្ឋនការចាំណ្តយអាជី្វកមានិងផ្លទ ល់ខលួនរបស់អៃក

ច្ដ្ឋយដ កពីគៃ ។ 

 

ចាំច្ពាុះគណ្ច្នយយ និងរកាបញ្ា ីមានច្សវាកមាច្ៅតាមបណ្តដ ញអនឡាញ ៉ូចជ្ញ Freshbooks.com និង Xero.com 

ដ លអនុញ្ញ តឱយអាជី្វកមាច្ ើមបីច្្វើការកត់ប្តាប្បតិបត្ិការរបស់ខលួន។ 

3.2. ការការពារខលួន និងអាជី្វកមារបស់អៃក 
3.2.1. ការអនុច្ោមតាមចាប់ និងបទ្យបបញ្ញត្ិ 

សហប្គិនស្តស្ីដ លជ្ញមាេ ស់អាជី្វកមាខាៃ តត៉ូចប្តូវដតអនុវត្តាមចាប់ដ លផ្្ល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជី្វកមារបស់ប្បច្ទ្យស

ច្នាុះ។ ការបច្ងកើតប្កុមហ ុនអាជី្វកមាត៉ូចមួយ ច្ ើមបីបច្ងកើតកិចេសនាតាមផ្ល៉ូវចាប់ អៃកប្តូវដតមានការយល់ចាស់ជ្ញមួយ

ចាប់ច្្វើជ្ាំនួញច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសរបស់អៃកនិងមានសិទ្យធិច៉ូល ាំច្ណ្ើ រការច្ៅជ្ញមួយច្មធាវចី្បើមានបញ្ា ផ្ល៉ូវចាប់ច្កើតច្ ើង

ជ្ញមួយអតិែិជ្ន ឬបុគគលិក។ អៃកប្តូវសរច្សរ រចួពិនិតយច្ ើងវញិ និងចុុះហតាច្លខា ច្លើកិចេសនាដផ្ៃកចាប់ និង 

កិចេប្ពមច្ប្ពៀងលក់។ ច្ៅច្ពលដ លបញ្ា ចាប់ច្កើតមានច្ ើង អៃកនឹងប្តូវការច្សវាកមាច្មធាវជី្ញការចាំបច់។ 

3.2.2. ធានារា ប់រងសប្មាប់អាជី្វកមានិងខលួនអៃកផ្លទ ល់ 

ការទ្យទួ្យលបនច្គលការណ៍្ពីប្កុមហ ុនធានារា ប់រងអាចការពារច្ករ ្ិ៍ច្ ា្ ុះអាជី្វកមារបស់អៃកបនច្ៅច្ពលដ លមាន

ច្ប្គុះមហន្រាយ្មាជ្ញតិ និងហិរញ្ញវតាុច្កើតច្ ើង។ ច្ប្ជ្ើសច្រ ើសយកច្គលនច្ោបយធានារា ប់រងដ លលអបាំផុ្តដ ល

អាចការពារអាជី្វកមារបស់អៃកច្ដ្ឋយច្ប្បៀបច្្ៀបលកខខណ្ឌ និងតនមល។ រកច្មើលច្ៅកៃុងកាំណ្ត់ប្តាបទ្យរបស់ប្កុមហ ុន

ធានារា ប់រង និងការរកច្អាយច្ ើញន៉ូវអវីដ លសហប្គិនច្ផ្សងច្ទ្យៀតគិតអាំពីប្កុមហ ុនធានារា ប់រងទាំងច្នុះ។ 

 អវីដ លប្តូវច្្វើ 
ដសវងរកសប្មាប់ភាៃ ក់ងារធានារា ប់រងោ ងច្ហាចណ្តស់ចាំនួនបីដ លផ្្ល់ន៉ូវការការពារលកខណ្ៈសមបត្ិនិង

ជី្វតិ។ ច្ប្បៀបច្្ៀបការចាំណ្តយនិងអតាប្បច្ោជ្ន៍របស់ពួកច្គ។ 
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3.2.3. សន្ិសុខកៃុងបណ្្តញអនឡាញនិងច្ៅច្ប្ៅបណ្តដ ញ 

មានបញ្ា ដ លសាំខាន់ដ លអៃកប្តូវរកាទុ្យកច្ៅកៃុងចិត្ច្ៅច្ពលដ លអៃកសច្ប្មចចិត្ច្ ើមបីច្ប្បើICTច្ៅកៃុងអាជី្វកមា

របស់អៃក។ 

ប្បសិនច្បើអៃក សច្ប្មចចិត្កៃុងការច្ប្បើប្បស់កុាំពយ៉ូទ័្យរ និង ICT ទ្យ៉ូច្ៅរបស់អៃក កៃុងការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតាុរបស់អៃក 

្នធានមនុសស ស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ  និងឯកស្មរជ្ញច្ប្ចើនសប្មាប់អាជី្វកមារបស់អៃក កុាំច្ភលចសុវតាិភាពកុាំពយ៉ូទ័្យរគឺសាំខាន់បាំផុ្ត។ 

វាគឺជ្ញការដណ្នាាំ ៏លអច្ ើមបី ាំច្ ើង និងការច្ប្បើកមាវ ិ្ ីកាំចត់ច្មច្រាគ។ ច្ៅច្លើបណ្តដ ញអីុន្ឺណិ្តអៃកអាចរកច្ ើញការ

ជ្ាំច្រ ើសលអៗ  ការវភិាគននការកាំចត់ច្មច្រាគជ្ញច្ប្ចើននិងឧបករណ៍្សន្ិសុខអីុន្ឺណិ្តដ លអាចច្ប្បើបន និងច្ដ្ឋយឥត

គិតនែល ។ 

ច្ដ្ឋយច្ប្បើមា សីុនស្ស្មវប្ជ្ញវ  អៃកនឹងរកច្ ើញការវភិាគលអននឧបករណ៍្ឥតគិតនែល ដ លអាចច្ប្បើបនប្ពមទាំងភាា ប់ច្ៅ

កដនលងដ លជ្ញកដនលងដ លអៃកអាចទញយកផ្លិតផ្លននជ្ច្ប្មើសរបស់អៃក។ 

 

បញ្ា សនដិសុខផ្លទ ល់ខលួនរបស់អៃកថាច្តើតាមប្បព័នាអនឡាញឬច្ប្ៅបណ្តដ ញ។ 

ច្លើបណ្្តញអនឡាញ ច្ជ្ៀសវាងការបនលាំ និងការលួចបនលាំ និងពីស្មរននអីុដមលរបស់អៃក និងតាមគណ្នីច្លើបណ្្តញ

ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមអាចតប្មូវឱយអៃកច្ ើមបីបងាា ញពាកយសមាៃ ត់របស់អៃក (ការលួចអត្សញ្ញ ណ្) និងពត៌មានដ លមាន

ស្មរៈសាំខាន់ច្ផ្សងច្ទ្យៀត ៉ូចជ្ញ ច្លខគណ្នី្នាគរ កាតឥណ្ទន និងអវីដ ល ៉ូច ។ ប្តូវប្បុងប្បយ័តៃចាំច្ពាុះស្មរ "អៃក

មានរហ័ស" និងការផ្សពវផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមានានា។ 

 

ច្ប្ៅបណ្្តញ អៃកប្តូវដតការពារននបរចិ្វណ្អាជី្វកមារបស់អៃក។ ធានាឱយបនន៉ូវការបាំភលឺច្អាយបនចាស់ និងដកតប្មូវ 

ឬការ ាំច្ ើងដខសអគគិសនី។ ប្បសិនច្បើ អៃកអាចមានលទ្យធភាពទិ្យញវា បណ្្តក់ទុ្យនច្ៅកៃុងមា សីុនែតកុាំពយ៉ូទ័្យរ (CCTV) 

ដ លអៃកអាចប្តួតពិនិតយច្លើសកមាភាពអាជី្វកមារបស់អៃកបន។ 

 

កមាសិទ្យធិបញ្ញ  (IPR) 

សហប្គិនប្តូវដតយល់ ឹងអាំពីកមាសិទ្យធិបញ្ញ ។ ច្ៅច្ពលដ លអៃកបនបច្ងកើតផ្លិតផ្លដ លមានដតមួយគត់និងជ្ញដផ្ៃក

មួយននប្បច្ភទ្យរបស់ខលួន ដ លអៃកអាចអនុវត្សប្មាប់សិទ្យធិកមាសិទ្យធិបញ្ញ ។ វាមានន័យថា អៃកអាចរកីរាយជ្ញមួយនិង 

ការការពារការច្ប្បើប្បស់ននការបច្ងកើតអវីមួយរបស់អៃក កៃុងរយៈច្ពលមួយដ លអៃកអាចទមទរសិទ្យធិអាជី្វកមាច្លើវា។  
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ច្ៅតាមបណ្្តប្បច្ទ្យសមានចាប់ជ្ញច្ប្ចើន ដ លបនប្គប់ប្គងច្លើកមាសិទ្យធិបញ្ញ ។ ច្ប្ៅពីការបច្ងកើតែាីទាំងច្នុះអាចរមួ

បញ្េ៉ូ លដផ្ៃកអកសរស្មស្តស ្ ការងារសិលបៈ ការរចនា និមិត្សញ្ញ  ច្ ា្ ុះនិងរ៉ូបភាព ដ លប្តូវបនច្ប្បើច្ដ្ឋយមា ក 

អាជី្វកមា19 ដសវងរកច្អាយច្ ើញពីបញ្ា ច្នុះ ៉ូច្ចៃុះអៃកអាចធានាថាផ្លិតផ្លរបស់អៃកប្តូវបនការពារ។  

ច្ៅច្ពល ៉ូចគៃ ច្នុះដ រ អៃកនឹងប្តូវមានការប្បុងប្បយ័តៃចាំច្ពាុះការច្្វើប្តាប់តាម ឬមានយីច្ហាដកលងកាល យ ជ្ញពិច្សស

ប្បសិនច្បើអៃកគឺជ្ញអៃកលក់បន្ច្ៅកៃុងអាជី្វកមា។ អៃកប្តូវដតមានការប្បុងប្បយ័តៃអាំពីបញ្ា ច្នុះ ៉ូច្ចៃុះថាអៃកនឹងមិនមាន

ច្រឿងផ្លវបិក ច្ៅច្លើផ្ល៉ូវចាប់ច្នាុះច្ទ្យើបយ។ ស៉ូមប្បក ថា អៃកមិនប្តូវរ ាំច្ោភចាប់ណ្តមួយដ លទក់ទ្យងច្ៅនឹង  

កមាសិទ្យធិបញ្ញ  ច្ ើមបីច្ជ្ៀសវាងន៉ូវផ្លវបិកទាំងឡាយណ្តដ លមិនចាំបច់។ 

 

 អវីដ លប្តូវច្្វើ 
ច្ ើមប ី ឱយមានការយល់ ឹងអាំពីចាប់ របស់កមាសិទ្យធិបញ្ញ ច្ៅប្បច្ទ្យសរបស់អៃក ស្ស្មវប្ជ្ញវច្លើបណ្្តញច្គ

ហទ្យាំព័រ និងបច្ងកើនចាំច្ណ្ុះ ឹង តាមរយៈការអានបញ្ញតិពាណិ្ជ្ាកមាពាណិ្ជ្ាកមា របស់រដ្ឋា ភិបលកៃុងការ

ទក់ទ្យងច្ៅនឹងកមាសិទ្យធិបញ្ញ . 

 

3.3. ការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតាំនល 
ការតាមដ្ឋនប្តួតពិនិតយ និងការវាយតាំនលប្បប់អៃកពីរច្បៀបអាជី្វកមារបស់អៃកកាំពុងបន ាំច្ណ្ើ រការ ដផ្នការអាជី្វកមា

របស់អៃកដ លច្រៀបរាប់អាំពីមុខងារ និងសកមាភាពដ លសាិតច្ៅច្ប្កាមមុខងារជ្ញច្រៀងរាល់ប្តូវដតរមួបញ្េ៉ូ លស៉ូចនាករ

(indicator) ច្ ើមបីវាយតនមលពី ភាពច្ជ្ញគជ័្យអាជី្វកមារបស់អៃក។ អៃកនឹងប្តូវការច្ ើមបីអភិវឌឍវធិានការសដម្ងនិង

បទ្យដ្ឋា នកៃុងប្បតិបតដិការអាជី្វកមារបស់អៃក។ 

 

ឧទហរណ៍្ ស៉ូចនាករ (indicator) សាំខាន់សប្មាប់ការប្បតិបត្ិទី្យផ្ារ អាចវាយតនមល ពីសកមាភាពទី្យផ្ារ និងការ

ចាំណ្តយរបស់អៃកប ុះពាល់ ល់ការលក់និងគណ្នីចាំណ្តយរបស់អៃក។ ជ្ញមួយពត៌មានច្នុះអៃកអាចសច្ប្មចចិត្កដនលង

ដ លប្តូវបច្ងកើន ឬបនាយការចាំណ្តយ និងកាំណ្ត់ច្អាយ ឹងអាំពីការទ្យទួ្យលមកវញិការវនិិច្ោគរបស់អៃក។ ការអភិវឌឍ 

និងការតាមដ្ឋនស៉ូចនាករ (indicator) ប្បតិបត្ិការរបស់អៃកសាំខាន់គឺការច្លើកទឹ្យកចិត្ការលក់ជ្ញច្ប្ចើន ៉ូចជ្ញការបញ្េុ ុះ

តនមល និងការផ្សពវផ្ាយប្ពមទាំងការបាំច្រ ើច្សវាអតិែិជ្នរបស់អៃក វាអាចប្បប់អៃកពីរច្បៀបដ លពួកច្គបនរមួចាំដណ្ក

ច្្វើឱយមានការច្កើនច្ ើងឬែយចុុះកៃុងការលក់ និងអាំពីប្បក់ចាំច្ណ្ញ។ 

                                                           
19 http://www.wipo.int/about-ip/en/ 
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ប្តួតពិនិតយនិងវាយតនមលផ្្ល់ផ្ងដ រន៉ូវអៃកបនរកីចច្ប្មើនស៉ូចនាករ (indicator) ទក់ទ្យងនឹងច្គលច្ៅនានាប្បចាំឆ្ៃ ាំ

យុទ្យធស្មស្តស្របស់អៃក ច្គលច្ៅ និងអាចប្បប់អៃកពីទិ្យ ាភាពននអាជី្វកមារបស់អៃកដ លអៃកប្តូវការច្ ើមបីដកលមអ។ វា

អាចវាយតនមលពីការច្ពញចិត្របស់អតិែិជ្ន គុណ្ភាពផ្លិតផ្ល និងរ៉ូបភាពអាជី្វកមារបស់អៃកច្ៅច្លើទី្យផ្ារ។ វាអាច

ប្បប់អៃកថាច្តើអៃកកាំពុងទ្យទួ្យលបនច្ជ្ញគជ្យ័កៃុងការលក់ ឬបត់បង់ច្គលច្ៅលក់ និងប្បក់ចាំច្ណ្ញរបស់អៃក។ 

 

ការអច្ងគតមានរមួបញ្េ៉ូ លទាំងការសច្ងកត និងការតាមដ្ឋនពិនិតយច្មើលកត្ាហានិភ័យច្ៅកៃុងអាជី្វកមា។ ច្ៅកៃុងម ៉ូឌុល 

W1: ការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើ ICT មានហានិភ័យជ្ញច្ប្ចើនប្បច្ភទ្យប្តូវបនច្លើកច្ ើង។ អៃកប្តូវដត ឹងអាំពីកត្ា

ហានិភ័យទាំងច្នុះដ លនឹងប ុះពាល់ ល់អាជី្វកមារបស់អៃក។ ការប្តួតពិនិតយខាងច្ប្ៅសាំច្ៅច្ៅច្លើការច្្វើឱយទន់

សម័យចាំច្នុះ ឹងរបស់អៃក អាំពីនិនាៃ ការដ លនឹងប ុះពាល់ ល់អាជី្វកមារបស់អៃក។ ឧទហរណ៍្ការច្កើនច្ ើងច្ៅកៃុង

ការចាំណ្តយឬតនមលថាមពលច្ប្បងឥនធនៈ នឹងប ុះពាល់ ល់តនមល និងការចាំណ្តយច្លើវតាុធាតុច្ ើម។ ជ្ញលទ្យធផ្លច្នាុះ

តនមលននផ្លិតផ្លរបស់អៃកនឹងប្តូវបនរងផ្លប ុះពាល់។ 

 

កៃុងករណី្ជ្ញច្ប្ចើន ការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតាំនលប្តូវបនទុ្យកច្ៅកៃុងអាជី្វកមា។ វាប្តូវដតប្តូវបនចងអុលបងាា ញថាក

ដផ្នការអាជី្វកមារបស់អៃក ៉ូចជ្ញការកាំណ្ត់ច្គលច្ៅប្តូវបនភាា ប់ជ្ញមួយនឹងការប្តួតពិនិតយ និងការវាយតាំនលននប

ប្បតិបត្ិការអាជី្វកមា។  ៉ូច្ចៃុះច្គលច្ៅចាស់របស់អៃកគឺច្គលបាំណ្ងនិងច្គលច្ៅ ៏ឆ្ល តនវ លអប្បច្សើរជ្ញងច្នុះអៃក

អាចកាំណ្ត់ស៉ូចនាករ (indicator) ច្លើការអនុវត្វធិានការគនលឹុះ។ 

 

ឧទហរណ៍្ននស៉ូចនាករ (indicator) ច្លើប្បតិបត្ិការសាំខាន់ៗដ លប្តូវបនទក់ទ្យងច្ៅនឹងការងារជ្ញប្បចាំនែៃ ប្បចាំដខ 

និងប្បចាំឆ្ៃ ាំច្្ៀបនឹងទិ្យនៃផ្លការលក់របស់អៃកជ្ញមួយច្គលច្ៅលក់របស់អៃក។ គុណ្ភាពផ្លិតផ្ល ការតវា ពីអតិែិ

ជ្ន ឬការច្កាតសរច្សើរអាំពីអតិែិជ្ន គឺជ្ញដផ្ៃកមួយច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លអៃកអាចកាំណ្ត់ច្គលច្ៅ និងពិនិតយច្មើលលទ្យធ

ផ្លច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើមតិ និងការប្បម៉ូលផ្្ុាំទិ្យនៃន័យ។ ច្ៅកៃុងដផ្នការអាជី្វកមារបស់អៃក អៃកអាចកាំណ្ត់ស៉ូចនាករ

(indicator) សាំខាន់របស់អៃកច្ៅកៃុងច្គលបាំណ្ងច្ ើមបីបច្ងកើតយនដការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតនមលរបស់អៃក (រមួបញ្េ៉ូ ល

ទាំងរបយការណ៍្លក់ មតិរបស់អតិែិជ្ន និងរបយការណ៍្ពីប្កុមការងារ)  
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ដផ្នការសវនកមា ប្តូវដតប្តូវបនកាំណ្ត់ច្ពលច្វោ ច្ ើមបីជួ្យអៃកកៃុងការតាមដ្ឋន វាយច្គលច្ៅ និងវាស់សង់្ 

ប្បតិបត្ិការរបស់អៃក។ ការប្តួតពិនិតយប្តូវដតរមួបញ្េ៉ូ លទាំងបរោិកាសអាជី្វកមា និងរច្បៀបផ្លិតផ្ល និងន គ៉ូប្បកួត

ប្បដជ្ងរបស់អៃកប្តូវ បនអនុវត្ច្ៅច្លើទី្យផ្ារច្ៅកៃុងលកខខណ្ឌ ហិរញ្ញវតាុ។ កមាវ ិ្ ីកាំណ្ត់ច្ពលច្វោ និងឧបករណ៍្

សប្មាប់ការវាយតនមល ៉ូចជ្ញរបយការណ៍្ហិរញ្ញវតាុ និងប្បតិបត្ិការផ្លិតផ្លអាចប្តូវបនច្ប្បើសប្មាប់ច្គលបាំណ្ង

ច្នុះ។  

 

Table 21 ផ្្ល់ន៉ូវឧទហរណ៍្មួយនន កិចេសហប្បតិបត្ិការស៉ូចនាករអាជី្វកមា ស្មជី្វកមា Tesco20 

 
Table 21.  ការតាមដ្ឋន និងវាយតនមលច្ដ្ឋយសច្ងខប 

Goal focus Key performance Target Actual Variance 
Buying and selling 
products 
responsibly 

Supplier viewpoint: % of scores that are 
positive to the question “I am treated with 
respect” 

74% 71% -3% 

Caring for the 
environment 

Reduction in carbon emissions from our 
stores built before 2006 year on year 

3.5% 4.9% +1.4% 

Creating good jobs 
and careers 

% of staff being trained for their next job 
using the Options Scheme 

6% 5.8% -0.2% 

Providing 
colleagues and 
customers with 
healthy options 

Colleagues and customers are active with 
the company 

9.3 
million 

9.5 
million 

+0.2 
million 

 
ច្តើ ICT អាចជួ្យអៃកច្ ើមបីតាមដ្ឋននិងវាយតាំនលអាជី្វកមារបស់អៃកបន ៉ូចច្ម្ច? មានទិ្យនៃន័យពាណិ្ជ្ាកមារបស់អៃក

ផ្លទ ល់ច្ៅច្លើកមាវ ិ្ ី software អាចអនុញ្ញ តឱយអៃកច្ ើមបីពិនិតយនិងតាមដ្ឋនន៉ូវការអនុវត្អាជី្វកមារបស់អៃក។ កមាវ ិ្ ី 

កុាំពយ៉ូទ្យរច័្ផ្សងៗ អាចផ្្ល់ពត៌មានសច្ងខបឱយអៃកបនោ ងងាយស្សួល ដ លអាចជួ្យអៃកកៃុងការតាមដ្ឋនការរកីចាំច្រ ើន

ននអាជី្វកមារបស់អៃក។ 
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IV. ការបទិអាជីវកម្ម 
 

លទ្យធផ្លននការសិកា 

ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ការតភាា ប់រវាងការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតាំនលនិងការបិទ្យអាជី្វកមាមួយច្នុះ 

 
ការប្តួតពិនិតយ និងការវាយតាំនលរបយការណ៍្លអមួយ ដ លអាចប្បប់អៃក ថាច្តើអាជី្វកមារបស់អៃកប្តូវដតមក ល់ទី្យ

បញ្េ ប់  ៉ូចដ លបនច្រៀបរាប់ច្ៅកៃុងម ៉ូឌុល WJ: ការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមាមួយច្ដ្ឋយច្ប្បើបច្ចេកវទិ្យា ICT ម៉ូលច្ហតុមួយ

ចាំនួនននអាជី្វកមា 

 

ការបរាជ័្យច្នុះ គឺច្ដ្ឋយស្មរដតច្ហតុផ្ល ៉ូចខាងច្ប្កាម: មិនមានច្គលច្ៅអាជី្វកមា និងចកខុវស័ិយខពស់ជ្ញងមុន 

ចាំច្ណ្ុះ ឹងមិនប្គប់ប្គន់ និងខវុះសមតាភាពច្ៅកៃុងអាជី្វកមា កងវុះននការច្ផ្្លតអារមាណ៍្ ការភ័យខាល ចននការបរាជ័្យ 

ការភ័យខាល ចននអវីដ ល ដ លអៃកឯច្ទ្យៀតនឹងនិោយ កងវុះននការច្លើកទឹ្យកចិត្ ខវុះការប្គប់ប្គងស្មច់ប្បក់ ការច្ប្បើ

ប្បស់ច្ ើមទុ្យនមិនប្គប់គន់ undercapitalization និង គា នការងារជ្ញប្កុម ឬមានតិចតួច និងខវុះការដចករ ាំដលកជ្ញមួយ

នឹងមនុសសច្ផ្សងច្ទ្យៀត។21 

 

 ៉ូច្ចៃុះ អាជី្វកមាបនចប់ច្ផ្្ើម ច្ហើយកៃុងរយៈច្ពលពីរឆ្ៃ ាំច្នុះ ដ លជ្ញ ាំណ្តក់កាលសាំខាន់បាំផុ្ត មុនច្ពលដ ល 

អាជី្វកមារបស់អៃកនឹងអាច្នច្ៅកាន់ ាំណ្តក់កាលរកីចាំច្រ ើនច្កើតច្ ើងបន។ 

 

ការបិទ្យអាជី្វកមាមួយ អាចនឹងមិនចាំបច់មាន ច្ដ្ឋយស្មរដតការបរាជ័្យរបស់សហប្គិនច្ទ្យ។ វាអាចច្កើតច្ ើង

ច្ដ្ឋយស្មរដតនរណ្តមាៃ ក់ចង់ទិ្យញអាជី្វកមារបស់អៃក ឬការបញ្េ៉ូ លគៃ ជ្ញមួយនឹងអាជី្វកមារបស់ខលួនរបស់ច្គ។ ម៉ូល

                                                           
21 Tito Philips, Jnr, “7 Reasons why most entrepreneurs fail in business”, Naijapreneur, undated. Available from 

http://www.naijapreneur.com/why-entrepreneurs-fail/. 

http://www/
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ច្ហតុច្ផ្សងច្ទ្យៀតអាចនឹងមាន ដ លមិនពាក់ពនធ័ជ្ញមួយ ការប្គប់ប្គងរបស់សហប្គិនច្ទ្យ ៉ូចជ្ញវបិត្ិច្ស ាកិចេរបស់

ប្បច្ទ្យសមួយ កងវុះវតាុធាតុច្ ើម ការផ្លល ស់ប្៉ូរច្គលនច្ោបយជ្ញច្ ើម។ 

 

ច្ពលដ លអាជី្វកមាមួយបិទ្យ គឺវា ៉ូចច្ៅច្ពលដ លច្បើកដ រ គឺមានច្រឿងសាំខាន់ៗដ លប្តូវដតទ្យទួ្យលស្មគ ល់ន៉ូវអវីដ ល

ច្យើងបនច្្វើកនលងមក។ មានច្គលនច្ោបយ ឬលកខខណ្ឌ ចាប់ខលុះៗដ លអៃកប្តូវដតប្បកាន់ខាា ប់ច្ៅនឹងទី្យកដនលង 

សាំរាប់ច្្វើអាជី្វកមាច្នុះ។  ៉ូច្ចៃុះការបិទ្យតប្មូវឱយរាយការណ៍្ច្ៅអាជ្ញា ្រ បង់ប្បក់ដខ ល់បុគគលិករបស់អៃក លក់ឧបករណ៍្

និងការផ្គត់ផ្គង់ច្ផ្សងៗ ច្ហើយធានាថាអៃកបនច្្វើតាមទាំងអស់ន៉ូវរាល់តប្មូវការដផ្ៃកចាប់និងសងគមច្ផ្សងច្ទ្យៀត។ 
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V. ដសចកដីសដងេប 

ម ៉ូឌុលច្នុះផ្ដល់ន៉ូវច្គលការណ៍្ដណ្នាាំជ្ញម៉ូលដ្ឋា នស្ីពីការបច្ងកើតអាជី្វកមាមួយនិងបងាា ញពីទិ្យ ាភាពនានាននមុខងារអាជី្វ

កមានិងប្បតិបតដិការ។ ម ៉ូឌុលច្នុះផ្ដល់ជ្៉ូនផ្ងដ រអាំពីការច្ប្បើប្បស់ ICTs អាចជួ្យជ្ញច្ប្ចើនកៃុងការច្្វើឱយអាជី្វកមាអៃកច្អាយ

មានប្បសិទ្យធិភាព និងច្ ើមបីច្អាយសហប្គិនសច្ប្មចបនន៉ូវច្គលច្ៅរបស់ពួកច្គ។ 

 

ការចប់ច្ផ្្ើម ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមាមួយតប្មូវឱយមានច្ប្ចើនននការច្រៀបចាំផ្ល៉ូវចិត្ ច្លើកទឹ្យកចិត្និងច្ពលច្វោមួយ។ វាអាចជ្ញការ

សាុគស្មា ញច្ៅច្ពល ាំប៉ូងចប់តាាំងពីវាតប្មូវឱយមានច្ប្ចើន ននការច្រៀបចាំនិងភាពអាចរកច្ពលច្វោមួយ, ការច្្វើច្តសច្ាំណ្ង់

ចាំណ្៉ូ លចិត្និងភាពអត់្ាត់ននសហប្គិនស៉ូមបីដតច្បើអាជី្វកមាច្នុះគឺជ្ញខាៃ តត៉ូចក៏ច្ដ្ឋយ។  ៉ូចដ លបនបងាា ញច្ៅកៃុងម ៉ូឌុល

ច្នុះ, មានឱកាសច្ ើមបីទ្យទួ្យលបនច្ជ្ញគជ័្យច្ៅច្ពលដ លអៃកដ្ឋក់ចិត្និងច្បុះ ៉ូងរបស់អៃកច្ៅវាមាន។ ប ុដន្ប្បសិនច្បើ

ច្ទុះបីជ្ញអៃកបរាជ័្យច្ៅច្លើក ាំប៉ូង, វាមិនដមនមានន័យថាអាជី្ពច្នុះបនបញ្េ ប់។ ច្មច្រៀនននការបរាជ័្យច្នុះអាចច្្វើឱយសីុ

ជ្ច្ប្ ននការយល់ ឹងពីអាជី្វកមារបស់អៃក។ 

 

មួយចាំនួនននច្មច្រៀនដ លបនច្រៀនពីការបរាជ័្យនិងទ្យទួ្យលបនច្ជ្ញគជ័្យរមួមាន: 

» ដសវងរកច្គលបាំណ្ងខពស់និងប្តូវបនចាស់ោស់ននទ្យសសនៈវស័ិយរបស់អៃក 

» ការមានចាំច្នុះ ឹងប្គប់ប្គន់និងសមតាភាពច្ៅច្លើអាជី្វកមាច្នុះ 

» ការដ្ឋក់ការច្ផ្្លតអារមាណ៍្បដនាមច្ទ្យៀតច្លើការអាជី្វកមាការកាត់បនាយនិងការប្បឈ្មមុខនឹង»ការភ័យខាល ចននការ

បរាជ័្យច្នុះ 

» ការច្លើកទឹ្យកចិត្ដឱខលួនអៃកនិង ឹងថាអវីដ លជ្ាំរញុឱយអៃកច្ ើមបឱីយមានកាន់ដតច្ប្ចើនច្ស្មា ុះនិងការខៃុះដខៃងបន្ 

ច្គលច្ៅនិងកមាវតាុអាជី្វកមារបស់អៃក 

» ការច្រៀនពីរច្បៀបច្ ើមបីប្គប់ប្គងម៉ូលនិ្ិរបស់អៃក 

» ការច្្វើឱយមនុសសកាន់ដតច្ប្ចើនច្ ើមបីច្ជ្ឿថាច្ៅកៃុងអាជី្វកមារបស់អៃក 

» ស៉ូមច្អាយមនុសសជួ្យអៃកកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមារបស់អៃក 

 

ការច្រៀនពីអាជី្វកមា មួយច្នុះគឺជ្ញ ាំច្ណ្ើ រការដ លកាំពុងបន្មួយ។ ច៉ូលរមួច្ៅកៃុងប្កុមជួ្យខលួនឯងនិងបនកាល យជ្ញសមាជិ្ក

របស់សមាគមអាជី្វកមានិងបណ្្តញអាចសាំច្លៀងជ្ាំនាញរបស់អៃក។ អៃកអាចទ្យទួ្យលបនននវគគសិកាច្ដ្ឋយឥតគិតនែលច្ ើមបី

បច្ងកើនចាំច្ណ្ុះ ឹងនិងជ្ាំនាញរបស់អៃកច្ៅកៃុងអាជី្វកមា។ 

 

ពីទ្យសសនៈវស័ិយចាស់ោស់និងយុទ្យធស្មស្តសអ្ាជី្វកមាប្តូវដតមានដផ្នការដ លមិនប្តូវច្ ញច្ៅកៃុងែាប ុដន្មួយដ លជ្ញ
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ថាមវន្ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើអវីដ លអៃកបនច្រៀនពីបរសិ្មា នខាងកៃុងនិងខាងច្ប្ៅរបស់អៃក។ គាំច្រាងជ្ញដផ្ៃកមួយននវ ្ច្ៅកៃុងប្គប់

 ាំណ្តក់កាលននអាជី្វកមាមួយ: ច្ៅច្លើ Envisioning និងការច្្វើដផ្នការលមអិតអៃកចប់ច្ផ្្ើមច្ ើងនិងការអនុវត្និងបនាទ ប់មក

បនតាមដ្ឋននិងវាយតនមល ៉ូច្ចៃុះអៃកជ្ញែាីម្ងច្ទ្យៀតអាចច្្វើដផ្នការនិងច្្វើឱយប្បច្សើរច្ ើងសកមាភាព 

អាជី្វកមាកៃុងវ ្ច្នុះ។ 

 

ពីម ៉ូឌុលច្នុះច្យើងបនច្រៀនពី: 

» មានសកមាភាពជ្ញច្ប្ចើន ដ លប្តូវបនតប្មូវ កៃុងការបច្ងកើតអាជី្វកមា។ ការច្្វើបញ្ា ីមួយ និងការច្ប្បើការដបងដចក 

ច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT និង ដបបបទ្យននកមាវ ិ្ ីដ លអាចសប្មួល ល់ការងារ។ 

» ជ្ញសហប្គិនមាៃ ក់អៃកប្តូវដតអនុវត្តាមតប្មូវការដផ្ៃកចាប់ច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមា  ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមានិងការបិទ្យ

អាជី្វកមា។ 

» ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារជួ្យអៃកឱយកៃុងការកាំណ្ត់ពីជ្ាំហានទាំង៥PS: អតិែិជ្នរបស់អៃក (មនុសស); តនមលដតមួយគត់

ផ្លិតផ្លរបស់អៃក! តនមលសមច្ហតុផ្លផ្លិតផ្លអាចប្តូវបនលក់ច្ៅកៃុងទី្យផ្ារ; រច្បៀបផ្លិតផ្លអាច្ន ល់

អតិែិជ្ន (កដនលង); និងរច្បៀបដ លអតិែិជ្នអាច ឹងថាអវីដ លជ្ញការផ្្ល់ជ្៉ូន (ការផ្សពវផ្ាយ) ។ 

» ្នធានគឺមានស្មរៈសាំខាន់ច្ ើមបីច្រៀបចាំនិងប្បម៉ូលផ្្ុាំច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមច្ ើងច្ហើយច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា។ 

្នធានទាំងច្នុះ ប្តូវបនកាំណ្ត់អត្សញ្ញ ណ្  ច្ប្បើប្បស់ប្បព័នាតុោការ និងប្តូវបនរាប់បញ្េ៉ូ ល ។ ច្ៅកៃុងការច្គៀងគរ 

ននប្បភព្នធានច្នុះវាជ្ញការសាំខាន់ដ លអៃកអាចដសវងរកពត៌មានលអកៃុងការអភិវឌឍដផ្នការនិងអនុវត្សកមាភាពអាជី្វ

កមារបស់អៃក។ មនុសសគឺដផ្ៃកមួយសាំខាន់ ននអាជី្វកមារបស់អៃក, មិនប្តឹមដតជ្ញអតិែិជ្នច្នាុះច្ទ្យ ច្ទ្យប ុដន្ជ្ញប្កុមគាំប្ទ្យ

របស់អៃក។ អៃកប្តូវការច្ ើមបីបច្ងកើនន៉ូវជ្ាំនាញសងគមរបស់អៃកច្ៅកៃុងអាជី្វកមាទក់ទ្យងនឹងការច្លើកកមពស់ពាណិ្ជ្ាកមា, ប

ណ្្តញ, ្នធានអគរនិងច្ ើមទុ្យនច្ហើយប្គប់ប្គងប្កុមអាជី្វកមារបស់អៃក។ 

» ការដសវងរកពអាចទុ្យកចិត្បននិងមានតនមលគឺជ្ញគនលឹុះកៃុងការច្រៀនពីរច្បៀបដ លអៃកអាចច្គៀងគរ្នធានអាជី្វកមារបស់អៃ

ក។ 

» អៃកប្តូវដតអត់្ាត់ កៃុងការកត់ប្តាហិរញ្ញវតាុរបស់អៃក រួមបញ្េ៉ូ លទាំងការចាំណ្តយ និងការលក់របស់អៃកនិង 

ការច្រៀបចាំដផ្នការែវកិារបស់អៃក។ អៃកអាចពិចរណ្ត ច្លើការច្រៀបចាំច្លើប្បព័នធគណ្ច្នយយ និងប្បព័នា 

របយការណ៍្ហិរញ្ញវតាុ ច្ ើមបីជួ្យអៃកប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតាុរបស់ច្ោកអៃក។ អៃកប្តូវដតដចកម៉ូលនិ្ិផ្លទ ល់ខលួននិង

អាជី្វកមារបស់អៃក។ 

» អៃកប្តូវដតអាចប្តួតពិនិតយ និងវាយតនមលននការអនុវត្អាជី្វកមា, ច្រៀនពីវា និងច្្វើឱយលទ្យធផ្លននការប្តួតពិនិតយនិងការ

វាយតនមលជ្ញម៉ូលដ្ឋា នសប្មាប់ច្្វើដផ្នការស្មរច្ពើពនធច្ប្កាយនិងវ ្ននអាជី្វកមា។ 
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ច្សចកដីដណ្នាាំ ល់អៃកសប្មបសប្មួល 

A. ច្គលបាំណ្ងននម ៉ូឌុល  

ច្គលបាំណ្ងននម ៉ូឌុលច្នុះគឺច្ ើមបីដណ្នាាំសហប្គិនស្តស្ីដ លមានសក្ានុពលច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើម និងប្គប់ប្គងមុខជ្ាំនួញមួយនិង

ថាច្តើ ICTs អាចជួ្យអវីច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើ រការច្នុះ។ វាផ្ដល់ន៉ូវគាំនិតអាជី្វកមាជ្ញម៉ូលដ្ឋា ន, ឧបករណ៍្វភិាគនិងកមាវ ិ្ ី ICT ជ្ញម៉ូល

ដ្ឋា នច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមនិងការប្គប់ប្គងអាជី្វកមា។ ច្ៅកៃុងការពិចរណ្តននតប្មូវការនិងចាំណ្ង់ចាំណ្៉ូ លចិត្របស់សហប្គិ

នស្តស្ីម ៉ូឌុលច្នុះបនផ្្ល់ន៉ូវឧទហរណ៍្ជ្ញករណី្សិកានិងសកមាភាពច្សៃើសប្មាប់ស្តស្ីច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើមអនុវត្ ICT និងមិនដមន

ជ្ញឧបករណ៍្ននវស័ិយ ICT ច្ ើមបីអាជី្វកមារបស់ខលួន។ ច្គលបាំណ្ងសាំខាន់ននការច្រៀនស៉ូប្តម ៉ូឌុលគឺ: 

O1 ច្ ើមបីផ្្ល់ន៉ូវច្គលការណ៍្ដណ្នាាំជ្ញម៉ូលដ្ឋា នស្ីពីការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមាមួយ 

O2 ច្ ើមបីច្្វើបទ្យបងាា ញពីទិ្យ ាភាពនានាននប្បតិបតដិការអាជី្វកមា 

O3 ច្ ើមបីដណ្នាាំប្បច្ោជ្ន៍ននកមាវ ិ្ ី ICT ច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមច្ ើងនិងការប្គប់ប្គងអាជី្វកមាមួយ 

 

B.លទ្យធផ្លននការសិកា 

ច្ពលបញ្េ ប់ននម ៉ូឌុលច្នុះអៃកច៉ូលរមួនឹងអាច: 

L1- ការទ្យទួ្យលបនមកវញិពីការផ្្ល់អាំណ្តច ល់ស្តស្ីជ្ញមួយនឹងសហប្គិននិងការច្ប្បើប្បស់ICTកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមច្ ើងនិង

ប្គប់ប្គងអាជី្វកមាមួយ 

L2 - ច្រ ើករាយចាំច្ពាុះទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរបស់ស្តស្ីភាពជ្ញសហប្គិនជ្ញមួយនឹងដ នទ្យ៉ូច្ៅននអាជី្វកមា, ពិច្សសមានគច្ប្មាងច្រៀបចាំនិង

ការប្គប់ប្គងរបស់សហប្គសមួយនិង ICT អាចមានប្បច្ោជ្ន៍ច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា។ 

L3 - ស្មរៈសាំខាន់ននការច្លើកទឹ្យកចិត្ឱយតនមលចាំច្ពាុះសហប្គិន និងប្តូវការសប្មាប់ការប្គប់ប្គងច្ពលច្វោច្ៅកៃុងការបន្

អាជី្វកមាមួយ 

L4- ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ពីស្មរៈសាំខាន់ននការអនុវត្តាមបទ្យបបញ្ញត្ិរដ្ឋា ភិបលនិងសង់្ដ្ឋច្ៅកៃុងអាជី្វកមាL5- យល់ ឹងពីអវីដ លទី្យ

ផ្ារនិងតនមលននការច្រៀបចាំនិងច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារច្ៅកៃុងអាជី្វកមា 

L6- កាំណ្ត់និងវភិាគ ាំច្ណ្ើ រការនន្នធាននិងការច្កៀងគរម៉ូលនិ្ិច្នុះកៃុងការបច្ងកើតអាជី្វកមាមួយ 

L7- យល់ន៉ូវមុខងារអាជី្វកមាច្នុះមានភាពខុសគៃ ច្ៅកៃុងការប្គប់ប្គងអាជី្វកមាមួយនិងរច្បៀបអាយសុីី្ីអាចប្តូវបនអនុ

វត្ច្ ើមបីសប្មួល ល់មុខងារទាំងច្នុះ 

L8-  ឹងគុណ្ចាំច្ពាុះតនមលននការការពារអាជី្វកមារបស់មួយច្ៅកៃុងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងច្ៅនឹងការគាំរាមកាំដហងដផ្ៃកចាប់,  

រាងកាយនិងច្លើបណ្្តញ 
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L9- យល់ ឹងពីស្មរៈសាំខាន់ននការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតនមលននការអនុវត្អាជី្វកមាច្នុះ 

L10- ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ការតភាា ប់រវាងការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតាំនលនិងការបិទ្យអាជី្វកមាមួយច្នុះ 

 

ចាំណ្តាំ: ច្នុះមិនដមនជ្ញការពិតណ្តស់អកខរកមាវស័ិយ ICT ។ មានកមាវ ិ្ ីដ លច្ផ្្លតច្លើអកខរភាព ICT គឺជ្ញអៃកបណុ្្ុះ 

បណ្្តល។ អៃកសប្មបសប្មួលតភាា ប់ជ្ញមួយស្មា ប័នសិកាមួយដ លអងគការរដ្ឋា ភិបលមួយរដ្ឋា ភិបលឬមិនដមនជ្ញអាច

ទ្យទួ្យលបនននកមាវ ិ្ ីមុនច្ពលបណុ្្ុះបណ្្តប្បប្ពឹតដម ៉ូឌុលច្នុះ។ 

 

C. ច្គលបាំណ្ងទ្យសសនិកជ្ននិងរយៈច្ពលច្សៃើ  

ចាំច្ពាុះច្គលនច្ោបយ 

សប្មាប់អៃកតាក់ដតងច្គលនច្ោបយននច្គលបាំណ្ងច្នុះគឺច្ ើមបីសច្ងខបច្គលនច្ោបយអាំពីម ៉ូឌុលបទ្យបងាា ញច្នុះអាច

រត់បនប្បដហល 30 នាទី្យច្ៅមួយច្មា ង។ 

 

សប្មាប់ការបណុ្្ុះបណ្្តលច្លើអៃកសប្មបសប្មួល 

ប្បសិនច្បើមានច្គលបាំណ្ងននការបណុ្្ុះបណ្្តលច្នុះគឺច្ ើមបចី្្វើការបណុ្្ុះបណ្្តលច្លើប្គូបច្ងាគ ល សិការយៈច្ពលននការ

បណុ្្ុះបណ្្តលច្នុះនឹង អាស្ស័យច្លើម៉ូលដ្ឋា នច្លើការបណុ្្ុះបណ្្តល ច្លើអៃកច៉ូលរមួ។ អៃកទាំងច្នាុះបនសុ្មាំជ្ញមួយការច្ប្បើ

ប្បស់កមាវ ិ្ ីកុាំពយ៉ូទ័្យរច្លើតុនិងទ្យ៉ូរស័ពទន នឹងមានច្ពលច្វោងាយស្សួលរកុរកសមាភ រៈនិងការច្្វើ 

លាំហាត់។ ចាំច្ពាុះអៃកដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹងមានកប្មិតឬគា នចាំច្ណ្ុះ ឹងច្លើICT វានឹងមានប្បច្ោជ្ន៍សប្មាប់ពួកច្គកៃុងការ

ទ្យទួ្យលយកការបច្ប្ងៀនអកខរកមា ICT ដ លមានមុនច្ពលកមាវ ិ្ ីបណុ្្ុះបណ្្តល WIF ។ កៃុងវគគបណុ្្ុះបណ្្តលអាចមាន

ប្បច្ោជ្ន៍ច្ ើមបីបញ្េ៉ូ លគៃ ន៉ូវមានចាំច្ណ្ុះ ឹងមានកប្មិតឬគា នចាំច្ណ្ុះ ឹងច្លើ ICT ជ្ញមួយនឹងអៃកដ លច្ចុះអក ឹងច្លើវស័ិ

យ ICT ។ វានឹងមានប្បច្ោជ្ន៍ប្បសិនច្បើអៃកច៉ូលរមួកៃុងវគគបណុ្្ុះបណ្្តលច្នុះ (ដ លនឹងមានអៃកសប្មបសប្មួល) ដ ល

មានបទ្យពិច្ស្ម្ន៍ច្លើអាជី្វកមាមួយចាំនួនច្ៅកៃុងការលក់ផ្លិតផ្លឬបញ្ា៉ូ នច្សវាកមាទាំងកៃុងនឹងវស័ិយផ្ល៉ូវការឬមិនផ្ល៉ូវការ។ 

រយៈច្ពលននការបណុ្្ុះបណ្្តអាចចាំណ្តយរយៈច្ពល 1 ច្ៅ 2 នែៃឬ 8 ច្ៅ 16 ច្មា ង។  

 

សប្មាប់ការបណុ្្ុះបណ្្តសហប្គិនស្តស្ី 

ប្បសិនច្បើមានច្គលបាំណ្ងននការបណុ្្ុះបណ្្តលច្នុះគឺច្ ើមបបីណុ្្ុះបណ្្តសហប្គិនស្តស្ី, បណុ្្ុះបណ្្តរយៈច្ពលននការនឹង

ជ្ញែាីម្ងច្ទ្យៀត អាស្ស័យច្លើម៉ូលដ្ឋា នននចាំច្ណ្ុះ ឹងរបស់សហប្គិនស្តស្ី។ វាប្តូវបនច្គដណ្នាាំថាអៃកដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹង 

ICT ច្ៅមានកប្មិតឬគា នចាំច្ណ្ុះ ឹងច្លើ ICTច្ដ្ឋយ ជ្ញការបណុ្្ុះបណ្្តអកខរភាពICT មុនច្ពលកមាវ ិ្ ីដខស WIFI ច្នុះ។ កៃុង
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វគគបណុ្្ុះបណ្្តល វាអាចមានប្បច្ោជ្ន៍ច្ ើមបីបញ្េ៉ូ លគៃ ន៉ូវអស់អៃកដ លចាំច្ណ្ុះ ឹង ICT ច្ៅមានកប្មិតឬគា នចាំច្ណ្ុះ ឹង

ច្លើ ICT ជ្ញមួយនឹងអៃកដ លច្ចុះអកសរវស័ិយ ICT ។ រយៈច្ពលននការបណុ្្ុះបណ្្តលច្នុះអាចច្ប្បើរយៈច្ពល 12 ច្មា ងច្ៅ

ម៉ូលដ្ឋា ន 2 ច្មា ងច្ប្ចើនហួសកាំណ្ត់កៃុងរយៈច្ពលមួយឬពីរសប្ហ៍ច្ ើមបីធានាថាស្តស្ីអាចយកច្ពលច្វោច្ចញពីការទ្យទួ្យល

ខុសប្តូវប្បចាំនែៃរបស់ពួកច្គកៃុងការច៉ូលរមួច្ៅកៃុងវគគសិកាច្នុះ។ 

 

D. ការច្រៀបចាំវគគបណុ្្ុះបណ្្តល 

ការប្បប្ពឹតដបណុ្្ុះបណ្្តប្តូវការវភិាគ។ អៃកដ លជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលមួយប្តូវដតពិនិតយច្មើលនផ្ទខាងច្ប្កាយននអៃកច៉ូលរមួ។ 

ដសវងយល់អាំពីអាយុរបស់ពួកច្គនិងស្មា នភាពសីុវលិ (ថាច្តើការច្រៀបការឬច្ៅលីវ), បទ្យពិច្ស្ម្ 

សហប្គិនរបស់ពួកច្គនិងនផ្ទខាងច្ប្កាយវស័ិយ ICT (ថាច្តើពួកច្គច្ប្បើទ្យ៉ូរស័ពទន និង / ឬកុាំពយ៉ូទ័្យរច្តើពួកច្គ ឹងអាំពីរច្បៀបច្ប្បើកមា

វ ិ្ ីស្មមញ្ញ) ។ វានឹងមានប្បច្ោជ្ន៍ប្បសិនច្បើអៃកច៉ូលរមួអាចដចករ ាំដលកការរ ាំពឹងទុ្យករបស់ពួកច្គមុនច្ពល 

បណុ្្ុះបណ្្តល។ ច្នុះនឹងជួ្យអៃកមានគច្ប្មាងបណុ្្ុះបណ្្តច្ ើមបីផ្គ៉ូផ្គងការរ ាំពឹងទុ្យករបស់អៃកច៉ូលរមួផ្ងដ រ។ បណុ្្ុះបណ្្ត

លប្តូវការវភិាគអាចប្តូវបនច្្វើច្ ើងតាមរយៈការស្មទ បសទង់មតិសាំណួ្រខលីថាអៃកច៉ូលរមួបណុ្្ុះបណ្្តចាំបច់ប្តូវបាំច្ពញមុន

ច្ពលបណុ្្ុះបណ្្តល។ 

 

ម៉ូលដ្ឋា នីយកមា។ បចេុបបនៃអងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិ APCICTWIFI សមាភ ី រៈមានដចងទុ្យកកៃុងភាស្មអង់ច្គលស។ ការបកដប្បនន

គាំនិតនិងការច្្វើលាំហាត់ប្បណ្ច្នុះអាចប្តូវបនទមទរច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសមួយចាំនួន។ អៃកប្តូវដតមានសុ្មាំជ្ញមួយប្បវត្ិច្ស ា

កិចេសងគមនិងវបប្ម៍ដ លជ្ញអៃកច៉ូលរមួកៃុងការបណុ្្ុះបណ្្តលនិងការបណុ្្ុះបណ្្តល ល់ដកសប្មួលច្ៅតាមបរបិទ្យកៃុង

ម៉ូលដ្ឋា នរបស់ខលួន។ ច្នុះជ្ញប់ពាក់ព័នធនឹងការអភិវឌឍនិងការច្ប្បើប្បស់កៃុងស្សុកនិងការច្្វើលាំហាត់ប្បណ្ករណី្និងបតុកមា

ននកមាវ ិ្ ីកៃុងស្សុកនិងច្គហទ្យាំព័រដ លមានមាតិកាភាស្មកៃុងម៉ូលដ្ឋា ន។ លាំហាត់ច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ប្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម

ដ លមានប្បជ្ញប្បិយភាពឬច្វបស្មយអាចជ្ញសកមាភាពចប់ច្ផ្្ើមសប្មាប់អៃកច៉ូលរមួ។ ឧទហរណ៍្ប្បសិនច្បើរដ្ឋា ភិបល

របស់ប្បច្ទ្យសច្នុះមានច្គហទ្យាំព័រដ លផ្្ល់ន៉ូវអាំពីការចុុះបញ្ា ីពាណិ្ជ្ាកមានិងការទ្យទួ្យលបនអាជ្ញា ប័ណ្ណបងាា ញនិងការ

ពិភាកាច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ច្ៅច្គហទ្យាំព័រច្នុះ។  ៉ូចគៃ ច្នុះដ រការច្ប្បើប្បស់ 

បណ្្តញសងគមដ លមានប្បជ្ញប្បិយភាពច្ ើមបីបងាា ញពីរច្បៀបអាជី្វកមាកៃុងស្សុកទី្យផ្ារផ្លិតផ្លរបស់ខលួននឹងកាន់ដតមាន

អតាន័យ ល់អៃកច៉ូលរមួនិងបនអនុញ្ញ តឱយពួកច្គច្ ើមបីយល់ពាក់ព័នធនិងការច្ប្បើប្បស់របស់អាយសុីី្ីោ ងឆ្ប់រហ័ស។ 

 

ការច្ប្តៀមច្រៀបចាំសប្មាប់ការអនុវត្ន៍លាំហាត់  តប្មូវឱយមានការអនុវត្និងការច្្វើច្តសមុ្ន។ មានប្កុមមួយននមិត្រមួការងារ

ច្ ើមបីជួ្យអៃកកៃុងការច្្វើច្តសមុ្នការច្្វើលាំហាត់ ននច្្វើម៉ូលដ្ឋា នីយកមាននការផ្ដល់ឱយអៃកន៉ូវមតិប្ត ប់ និងការផ្ដល់ច្ោបល់
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សប្មាប់ការដកលមអការច្្វើលាំហាត់។ ប្បសិនច្បើមានសមាភ រៈនិងឧបករណ៍្ប្តូវបនប្តូវការមួយចាំនួនននការច្្វើលាំហាត់ ច្្វើឱយ

ប្បក ថាទាំងច្នុះគឺច្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សចមុនច្ពលច្្វើសកមាភាពច្នុះ។ 

 

E. ការដចកចយនិងការប្បប្ពឹត្ច្ៅននការបណុ្្ុះបណុ្្ុះបណ្្តល 

ការច្ប្បើប្បស់ននភាស្មម៉ូលដ្ឋា នប្តូវបនច្ពញចិត្និងបនរកច្ ើញថាមានប្បសិទ្យធិភាពបដនាមច្ទ្យៀត។ 

 

ច្ ើមបជី្ាំរញុការពិភាកាច្គលការណ៍្មួយចាំនួនននការអប់រ ាំមនុសសច្ពញវយ័ប្តវូបនរកច្ ើញមានប្បច្ោជ្ន៍និងមានប្បសិទ្យធិភា

ព។ ជ្ញពិច្សសអៃកជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលប្តូវផ្្ល់ច្ពលច្វោសប្មាប់អៃកច៉ូលរមួច្ ើមបីទ្យទួ្យលបន ការពិភាកាពីចាំច្ណ្ុះ ឹង

និងបទ្យពិច្ស្ម្ផ្លទ ល់ខលួនរបស់ពួកច្គ។ អៃកប្តូវដតអាចបនាយការភ័យខាល ចរបស់អៃកច៉ូលរមួពីថាៃ ក់្មាតាឬការពិភាកាតាម

ប្បនពណី្និងច្្វើឱយចាស់ោស់ថាការបណុ្្ុះបណ្្តលច្នុះគឺជ្ញឱកាសច្ ើមបីស្មកលបងគាំនិតរបស់ពួកច្គជ្ញមួយនឹងកមាវ ិ្ ី

ច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ ល់ជី្វតិរបស់ពួកច្គ។ ច្លើកទឹ្យកចិត្ឱយពួកច្គច្ ើមបីដចករ ាំដលកគាំនិតនិងបទ្យពិច្ស្ម្នឹងជួ្យអៃកកៃុងការកាំណ្ត់

អត្សញ្ញ ណ្បរបិទ្យនិងកប្មិតននបទ្យពិច្ស្ម្ន៍ច្ផ្សងៗ។ ការច្នុះនឹងផ្ដល់ឱយអៃកន៉ូវអារមាណ៍្ច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ និងអាច បណុ្្ុះប

ណ្្តលច្ ើមបីបាំច្ពញន៉ូវការរ ាំពឹងទុ្យករបស់អៃកច៉ូលរមួ និងច្ៅច្ពលជ្ញមួយគៃ ច្នុះការបាំច្ពញន៉ូវច្គលបាំណ្ងននម ៉ូឌុល។ ដផ្ៃក

មួយននការច្រៀបចាំរបស់អៃកសប្មាប់ការបណុ្្ុះ 

បណ្្តច្នុះគឺច្ ើមបីមានសាំណួ្រមួយចាំនួនស្មមញ្ញច្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សចនិងមិនបាំភិតបាំភ័យននការផ្្ួចច្ផ្្ើមច្លើការពិភាកា។ 

 

ការច្សៃើន៉ូវវ ិ្ ីស្មស្តស ្ ៏នទ្យច្ផ្សងច្ទ្យៀត រមួបញ្េ៉ូ ល: 

ការនិទនច្រឿងនិងការច្ប្បើប្បស់ននបទ្យពិច្ស្ម្ន៍ផ្លទ ល់ខឡួន។ វ ិ្ ីស្មស្តសច្្នុះគឺមានអនុភាពខាល ាំងណ្តស់និងទ្យទួ្យលបនការយក

ចិត្ទុ្យកដ្ឋក់របស់អៃកច៉ូលរមួ។ ប្បសិនច្បើអៃកមានបទ្យពិច្ស្ម្សហប្គិន អៃកអាចដចករ ាំដលកច្រឿងរា វផ្លទ ល់ខលួនរបស់អៃកច្្វើច្អា

យអៃកច៉ូលរមួានការជ្ក់ចិត្ជ្ញមិនខាន។ 

 

ការច្ប្បើប្បស់ករណី្សិកាកៃុងស្សកុនិងការច្្វើលាំហាត់។ ោ ងច្ហាចណ្តស់មានលាំហាត់ករណី្សិកាច្ៅកៃុងស្សុកចាំនួន៣

ច្ ើមបីច្លើកមកសិកា និងច្្វើលាំហាត់ ច្ដ្ឋយច្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សចច្ ើមបីពនយល់ពីគាំនិតនិងស្មរសៃ៉ូលននប្បធានបទ្យដ លនឹងប្តវូ

ពិភាកាកៃុងវគគបណុ្្ុះបណ្្តលច្នុះ។ ប្បសិនច្បើមានកុាំពយ៉ូទ័្យរនិងមានច្សវាអីុន្ឺច្ណ្តច្ៅនឹងកដនលងដ លអាច បងាា ញវចី្ អ៉ូខលី

អាំពីករណី្របស់សហប្គិនស្តស្ីកៃុងស្សុកដ លទ្យទួ្យលបនច្ជ្ញគជ័្យ។ ប្បសិនច្បើការទាំងច្នុះគឺមិនអាចច្ប្បើបនច្ៅច្ ើយច្ទ្យ 

អៃកអាចបកដប្ប វចី្ អ៉ូមួយចាំនួនជ្ញភាស្មរបស់អៃក។  វាប្តូវបនច្គច្លើកទឹ្យកចិត្ផ្ងដ រចាំច្ពាុះការ ផ្លិតវចី្ អ៉ូខលី និងរ៉ូបែត

ខលុះៗដ លឆលុុះបញ្ា ាំងពីបរបិទ្យច្ៅកៃុងស្សុក។ 
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ការផ្ល់្សិទ្យធិអាំណ្តច និងការច៉ូលរមួបទ្យពិច្ស្ម្ន៍ននការងារជ្ាំនួញ។ ប្បសិនច្បើអៃកច៉ូលរមួមានការផ្្ល់សិទ្យធិអាំណ្តច និងបទ្យ

ពិច្ស្ម្ន៍កៃុងការងារជ្ាំនួញ ស៉ូមអនុញ្ញ ត្ិច្អាយពួកគត់ដចករ ាំដលកបទ្យពិច្ស្ម្ន៍កៃុងអាំ ុងច្ពលពិភាកា។ ពួកច្គអាចជ្ញ

្នធានមនុសសរបស់អៃកបន ច្ៅច្លើប្បធានបទ្យជ្ញក់ដសង្ ច្ហើយច្្វើច្អាយមានភាពងាយស្សួលសាំរាប់ច្អាយអៃកអាចច្្វើការ

វភិាគតប្មូវច្ផ្សងៗកៃុងការបណុ្្ុះបណ្្តលរបស់អៃក។ 

 

ការច្ប្បើប្បស់ននការប្បកួត និងសកមាភាពជ្ញប្កមុ។ ច្ៅមានការប្បកួតជ្ញប្កុម និងសកមាភាពច្លងតួនាទី្យកៃុងអាំ ុងច្ពលហវឹក

ហាត់ច្ ើមបីផ្ដល់ជី្វតិឱយច៉ូលរមួ។ 

 

សកមាភាពជ្ញប្កមុ។ ជ្ញ្មាតាការច៉ូលរមួរបស់ស្តស្ីមានអារមាណ៍្ថាមានភាពងាយស្សួលនិងទ្យាំនុកចិត្ច្ៅកៃុងប្កុមជ្ញពិច្សស

ច្ៅកៃុងការច្្វើសមយុទ្យធច្នុះ។ អៃកប្បដហលជ្ញអាចពិចរណ្តបច្ងកើតប្កុមចប្មុុះច្ដ្ឋយបននាាំមកន៉ូវអៃកដ លមាន និងមិនមាន

ចាំច្ណ្ុះ ឹងដផ្ៃកវសិយ័ ICT ច្ហើយអៃកដ លមាន និងគា នបទ្យពិច្ស្ម្កៃុងការច្្វើជ្ាំនួញ។ អារមាណ៍្និងបរោិកាសកៃុងអាំ ុង

ច្ពលបណុ្្ុះបណ្្តអាចប្តូវបនចាំច្ ើងបច្ងកើតច្ ើងច្ ើមបីច្អាយអៃកដ លបន ឹងច្ប្ចើនជួ្យច្្វើការដចករ ាំដលកការទ្យទួ្យលខុស 

ចាំច្ពាុះអៃកដ លអាច ឹងតិចតួចអាំពីប្បធានបទ្យដ លប្តូវបនច្លើកមកពិភាកា។ 

 

ទ្យ៉ូកទឹ្យកកក។ មានសកមាភាពរយៈច្ពលខលីនិងសច្ងខបខលុះច្ ើមបចី្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សចកៃុងការបាំបត់ករណី្អៃកច៉ូលរមួមាន

អារមាណ៍្ងងុយច្គងឬការរ ាំច្ភើបចិត្។ 

 

ពិនិតយនិងច្សចក្ីសច្ងខបននស្មរសាំខាន់និងប្បធានបទ្យ។ វាជ្ញការសាំខាន់ច្ ើមបីច្្វើច្ ើងវញិ ពិនិតយច្ ើងវញិនិងសច្ងខបទិ្យ ាភាព

សាំខាន់ននប្បធានបទ្យច្នុះ។ ស៉ូមឱយអៃកច៉ូលរមួបនច្្វើការច្នុះប្បសិនច្បើពួកច្គមានឆនទៈនិងដតងដតផ្្ល់ន៉ូវឱកាសសប្មាប់

អៃកច៉ូលរមួកៃុងការដចករ ាំដលកការយល់ ឹងរបស់ពួកច្គដ លទក់ទ្យងច្ៅនឹងប្បធានបទ្យច្នុះនិងស្មរសៃ៉ូល។ 

 
F. ការប្តួតពិនិតយច្មើលការបណុ្្ុះបណ្្តលនិងការវាយតនមល  

ប្បសិនច្បើការបណុ្្ុះបណ្្តបច្ងកើតបនជ្ញដផ្ៃកមួយននកមាវ ិ្ ីរបស់ស្មា ប័នមួយ (មិនថាជ្ញអងគការរដ្ឋា ភិបលឬមិនដមន 

រដ្ឋា ភិបល) សកមាភាព ៉ូចខាងច្ប្កាមប្តូវបនច្សៃើឱយអនុវតត្ាមអៃកច៉ូលរមួននកមាវ ិ្ ីច្នុះ: 
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G. ការប្តួតពិនិតយច្មើលការបណុ្្ុះបណ្្តលនិងការវាយតនមល 

ប្បសិនច្បើការបណុ្្ុះបណ្្តបច្ងកើតបនជ្ញដផ្ៃកមួយននកមាវ ិ្ ីរបស់ស្មា ប័នមួយ (មិនថាជ្ញអងគការរដ្ឋា ភិបលឬមិនដមន 

រដ្ឋា ភិបល) សកមាភាព ៉ូចខាងច្ប្កាមប្តូវបនច្សៃើឱយអនុវតត្ាមអៃកច៉ូលរមួននកមាវ ិ្ ីច្នុះ: 

ការតាមដ្ឋនននការច៉ូលរមួ។ វគគបណុ្្ុះបណ្្តលច្នុះប្តូវការវភិាគអាចប្តូវបនយកជ្ញទិ្យនៃន័យម៉ូលដ្ឋា នសប្មាប់កមាវ ិ្ ីបណុ្្ុះ

បណ្្តល។ កមាវ ិ្ ី WIFI របស់ UN-APCICT នឹងមានការចប់អារមាណ៍្កៃុងការ ឹងពីប្បសិទ្យធភាព និងផ្លប ុះពាល់ននការប

ណុ្្ុះបណ្្តលច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសច្ផ្សងគៃ  ជ្ញពិច្សសកមាវ ិ្ ីបណុ្្ុះបណ្្តលម ៉ូឌុលច្ៅកៃុងជី្វតិរបស់អៃកច៉ូលរមួផ្ងដ រ។ ស្មា ប័

នបណុ្្ុះបណ្្តលឬកមាវ ិ្ ីអាចរចនាច្មលបណុ្្ុះបណ្្តលស្មមញ្ញច្ ើមបីវាស់សទង់ពីប្បសិទ្យធភាពននកមាវ ិ្ ីច្នុះ។ 

សហគមន៍ ឬ ការច្រៀបចាំស្តស្ី។ ការគាំប្ទ្យសប្មាប់សហប្គិនស្តស្ីច្ៅកៃុងសហគមន៍អាចរមួបញ្េ៉ូ លជ្ញមួយអងគការរបស់ស្តស្ីកៃុង

ការបន្ការពប្ងឹងអាំណ្តចច្ស ាកិចេសកមាភាពោ ងសកមារបស់ពួកច្គ។ ពួកច្គអាច បច្ងកើតការជួ្យខលួនឯង ឬប្កុមគាំប្ទ្យដ ល

នឹងផ្្ល់ន៉ូវកដនលងមួយសប្មាប់សហប្គិនស្តស្ីច្ ើមបីដចករ ាំដលកចាំច្ណ្ុះ ឹង បទ្យពិច្ស្ម្ និងការ 

គាំប្ទ្យគៃ ច្ៅវញិច្ៅមកច្ៅកៃុងបញ្ា អាជី្វកមា និងបញ្ា ផ្លទ ល់ខលួនផ្សងៗ។ 

ការហវឹកហាត់ និងការដណ្នាាំ។ ស្តស្ីអាចប្តូវបនគាំប្ទ្យបដនាមច្ទ្យៀត ល់ពួកច្គ  ៉ូចជ្ញការ ផ្្ល់ច្សវាការច្្វើ 

អាជី្វកមា និង ការបងវឹកវសិយ័ ICT និងការដណ្នាាំ។ ច្ៅកៃុងប្គបូងវឹកសហប្គិនស្តស្ីនឹងប្តូវបនច្្វើការសប្មបសប្មួលច្ ើមបីអនុ

វត្ច្គលច្ៅសកមាភាពទក់ទ្យងនឹងការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមារបស់ខលួន ចប់ច្ផ្្ើមច្ ើង និងការប្គប់ប្គង។ ច្ៅកៃុងការផ្ដល់

ប្បឹកា សហប្គិនស្តស្ីនឹងប្តូវបនផ្្ល់ ាំប៉ូនាា ននិងការដណ្នាាំបដនាមច្ទ្យៀតឱយបនជ្ញក់ោក់  ៉ូច្ចៃុះពួកច្គអាចយកសកមាភាព

របស់ពួកច្គច្ ើមបី្នច្ៅកាន់កប្មិតបដនាមច្ទ្យៀត។ 

ការវាយតនមលននលទ្យធផ្លសិកា។ វានឹងកាល យជ្ញការលអបាំផុ្ត ច្បើសិនជ្ញស្មា ប័នបណុ្្ុះបណ្្តល ឬកមាវ ិ្ ីសិកាអាចរមួបញ្េ៉ូ ល

ទាំងកមាវ ិ្ ី WIFI ជ្ញដផ្ៃកមួយននសកមាភាពវាយតនមលស្មា ប័នច្នុះឬកមាវ ិ្ ីច្នាុះ។ លទ្យធផ្លននការសិកាអាចប្តូវបនច្ប្បើជ្ញការ

ដណ្នាាំមួយច្ ើមបីវាស់សទង់ពីផ្លប ុះពាល់ននការបណុ្្ុះបណ្្តលច្នុះ។ UN-APCICT អាចប្តូវបនច្សៃើសប្មាប់ការគាំប្ទ្យ ការ

អភិវឌឍន៍សាំណួ្រច្ផ្សងៗសាំរាប់ការវាយតាំនលច្គលបាំណ្ងច្នុះ។ 

 

H. កាលបបវត្ិដ លបនច្សៃើ ការច្រៀបរាប់ និង រយៈច្ពលននប្បធានបទ្យសម័យ 

ដផ្ៃកទី្យមួយ: 
ច្សចក្ីច្ផ្្ើមច្ ើមបីប្គប់ប្គងអាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ ICTs 

ដផ្ៃកទី្យ 1: 
ច្សចក្ីច្ផ្្ើមនិង
ទិ្យ ាភាពទ្យ៉ូច្ៅ 
 

លទ្យធផ្លសិកា: 
 
L1 - ស៉ូមនឹកចាំអាំពីទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាងការផ្្ល់សិទ្យធិអាំណ្តច ល់ស្តស្ីជ្ញមួយភាពជ្ញសហប្គិន
និងការច្ប្បើប្បស់ប្បពនធ័ ICTs កៃុងការចប់ច្ផ្្ើមច្្វើអាជី្វកា និងប្គប់ប្គងអាជី្វកមាមួយ 
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(រយៈច្ពលដ លបន
ច្សៃើ: 30 នាទី្យ) 

 
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ: 
ការដណ្នាាំច្ៅកាន់ម ៉ូឌុល 
 
អៃកដ លជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលនឹងច៉ូលរមួអៃកកៃុងការរ ាំលឹកច្ ើងវញិន៉ូវអវីដ លពួកច្គបន
ច្រៀនអាំពីម ៉ូឌុលសៃ៉ូលច្លើអាំណ្តច ល់ស្តស្ី ភាពជ្ញសហប្គិន ការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមា និងតួ
នាទី្យរបស់ ICTs ។ 
L2 -  ឹងគុណ្ចាំច្ពាុះការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជ្ញទ្យ៉ូច្ៅតាមបណ្្តញអនឡាញច្ផ្សងៗរបស់អាជី្វកមា
 ៉ូចជ្ញការច្្វើគច្ប្មាងោ ងជ្ញក់ោក់ ការចប់ច្ផ្្ើមច្្វើអាជី្វកមា និងការប្គប់ប្គងអាជី្វកមា 
និងថាច្តើ ICTs អាចមានស្មរ: ប្បច្ោជ្ន៍ោ ង ៉ូចច្ម្ចសាំរាប់ ាំច្ណ្ើ រការប្បត្ិការអាជី្វកមា  
អៃកនឹងពនយល់ពីវ ្ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា និងការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាងដផ្នការអាជី្វកមា ការចប់
ច្ផ្្ើមច្្វើអាជី្វកមា និងការប្គប់ប្គងសកមាភាពអាជី្វកមាច្នុះ។ អៃកនឹងបងាា ញជ្ញឧទហរណ៍្
មួយចាំនួនជី្វតិពិតននរច្បៀបសហប្គិនស្តស្ីកាំពុងច្ប្បើអាយ ICTs ច្ៅ ាំណ្តក់កាលច្ផ្សងគៃ
ទាំងច្នុះននវ ្។ 

 

វគគ 2:  
ការច្លើកទឹ្យកចិត្និង
ច្ពលច្វោដ លអាច
រកបន 
 
(រយៈច្ពលដ លបន
ច្សៃើ: 45 នាទី្យ) 

លទ្យធផ្លសិកា: 
 
L3 - ស្មរៈសាំខាន់ននការច្លើកទឹ្យកចិត្ឱយតនមលចាំច្ពាុះសហប្គិន និងតប្មូងការសប្មាប់ការ
ប្គប់ប្គងច្ពលច្វោច្ៅកៃុងការបន្អាជី្វកមាមួយ 
 
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ: 
ការច្លើកទឹ្យកចិត្និងច្ពលច្វោអាចរកបនរបស់សហប្គិនស្តស្ី 
 
អៃកនឹង ឹកនាាំអៃកច៉ូលរមួកៃុងការពិនិតយច្ ើងវញិអាំពីលកខណ្ៈរបស់សហប្គិនដ លចង់បន 
(ពីប្បធានបទ្យសៃ៉ូល) និងជួ្យសប្មួល ល់ការពិភាកាស្ីពីការច្លើកទឹ្យកចិត្និងការ
ប្គប់ប្គងច្ពលច្វោមួយ។ អៃកច៉ូលរមួនឹងប្តូវបនដណ្នាាំច្ប្បើប្បស់ឧបករណ៍្ ICT ច្ៅកៃុង
ការប្គប់ប្គងច្ពលច្វោ។ 

ដផ្ៃកខ: B 
ការបច្ងកើតអាជី្វកមា 



ឧបសមព័នធ 

 
91 

វគគ 3:  
ច្គរពតាមបទ្យ
បបញ្ញត្ិជ្ញតិនិងថាៃ ក់
ម៉ូលដ្ឋា ន 
 
(រយៈច្ពលដ លបន
ច្សៃើ: 60 នាទី្យ) 

លទ្យធផ្លសិកា: 
 
L4 - ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ពីស្មរៈសាំខាន់ននការអនុវត្តាមបទ្យបបញ្ញត្ិរដ្ឋា ភិបលនិងសង់្ដ្ឋច្ៅកៃុង
អាជី្វកមា 
 
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ: 
អនុវត្តាមបទ្យបបញ្ញត្ិអាជី្វកមាជ្ញតិនិងថាៃ ក់ម៉ូលដ្ឋា ន 
 
អៃកដ លជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលនឹងបងាា ញពីស្មរៈសាំខាន់ននការអនុច្ោមតាមលកខខណ្ឌ
តប្មូវរបស់រដ្ឋា ភិបល។ ប្បធានបទ្យច្នុះនឹងប្តូវបនភាា ប់ជ្ញមួយវគគសិកាច្ៅច្លើការការពារ
អាជី្វកមា។ 
ច្បើសិនជ្ញប្បច្ទ្យសមាេ ស់ផ្ទុះច្នុះមានច្គហទ្យាំព័រជ្ញមួយនឹងការពារច្លើតប្មូវការឧសាហកមា
អាជី្វកមា ពនធ តប្មូវការសុខភាព។ល។ អៃកនឹងដណ្ច្គហទ្យាំព័រច្នាុះ ច្ៅ ល់អៃកច៉ូលរមួកៃុង
កិចេប្បជុ្ាំច្នុះ។ 
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វគគទី្យ 4:  
ការច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យ
ផ្ារ 
 
(រយៈច្ពលដ លបន
ច្សៃើ: 180 នាទី្យ) 

លទ្យធផ្លសិកា: 
 
L5 - យល់ ឹងពីអវីដ លទី្យផ្ារនិងតនមលននការច្រៀបចាំនិងច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារច្ៅកៃុងអាជី្វ
កមា 
 
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ: 
ច្តើអវីច្ៅគឺជ្ញទី្យផ្ារមួយ 
ច្តើអវីជ្ញការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារ 
 
អៃកនឹងពិភាកា និងច្្វើឱយអៃកច៉ូលរមួបន ឹងអាំពីបរោិកាសការច្្វើអាជី្វកមាច្ៅម ៉ូឌុល W1: 
ការច្្វើដផ្នការអាជី្វកមាមួយដ លច្ប្បើ ICT ។ ការពិភាកានឹងច្ផ្្លតច្លើធាតុច្ផ្សងៗននទី្យផ្ារ
និងផ្លប្បច្ោជ្ន៍ននការច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារ។ អៃកនឹងច្ប្បើករណី្ច្ ើរតាម និងករណី្
ឧទហរណ៍្ច្ផ្សងៗច្ ើមបីច្លើកជួ្បបច្ងកើនការយល់ ឹងរបស់អៃកអាំពីគាំនិតនិងវ ិ្ ីស្មស្តសគ្នលឹុះ។ 
 
ច្តើច្្វើ ៉ូចច្ម្ចច្ ើមបីច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារ 
អៃកនឹងច៉ូលរមួអៃកច៉ូលរមួច្ៅកៃុងជ្ាំហាននិងវ ិ្ ីច្ផ្សងគៃ ននការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារច្ដ្ឋយបងាា ញ
ឧទហរណ៍្ជ្ញច្ប្ចើន។ អៃកនឹងច៉ូលរមួច្ៅកៃុងការច្រៀបចាំរបស់មគគុច្ទ្យសក៍សាំភាសន៍និងសាំណួ្រ
សទង់មតិមួយដ លបនប្គប ណ្្ប់ច្ដ្ឋយ 5Ps ច្ៅកៃុងទី្យផ្ារ។ អៃកនឹងពិភាកាអាំពីរច្បៀប
ដ លអៃកច៉ូលរមួនឹងច្្វើការសាំភាសន៍ច្នុះ។ បនាទ ប់មកនឹងប្តូវបនដ្ឋក់ជ្ញប្កុមច្ោងតាម 
5Ps សប្មាប់សមយុទ្យធច្លើការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារមួយច្នុះ។ ពិភាកាច្លើរច្បៀប វភិាគទិ្យនៃន័យ
និងការច្ប្បើប្បស់កៃុងការស្ស្មវប្ជ្ញវទី្យផ្ារច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ ICTs នឹងច្ ើមបីអនុវត្តាម។ 
 
5Ps ច្ៅកៃុងទី្យផ្ារ 
អៃកនឹងនាាំអៃកច៉ូលរមួកៃុងការពិភាកានន 5Ps ច្នុះ: ប្បជ្ញជ្ន ផ្លិតផ្ល តនមល ទី្យកដនលងនិង
ការផ្សពវផ្ាយ។ ការច្ប្បើច្មច្រៀនពីសកមាភាពដ លប្កុមច្នុះរមួទាំងករណី្និងការច្្វើលាំហាត់
រមួគៃ  ច្ដ្ឋយច្ប្បើកមាវ ិ្ ី ICTs ជ្ញច្ប្ចើនច្ ើមបីនាាំមកន៉ូវជ្ញមួយនឹងដផ្នការទី្យផ្ារកាន់ដតប្បច្សើរ
សប្មាប់ជ្ញករណី្ជ្ាំនួញ (s) ។ 
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ដផ្ៃកទី្យ 5:  
ការច្កៀងគរ្នធាន 
 
(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ: 
90 នាទី្យ) 

លទ្យធផ្លសិកា: 
 
L6 - កាំណ្ត់និងវភិាគ ាំច្ណ្ើ រការនន្នធាននិងការច្កៀងគរម៉ូលនិ្ិកៃុងការបច្ងកើតអាជី្វ
កមាមួយ 
 
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ: 
 
ព័ត៌មានដសវងរក 
ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង 
ការផ្្ល់ហិរញ្ញបបទន ល់អាជី្វកមាច្នុះ: ការច្្វើឱយប្បក់ដ លអាចច្ប្បើបន 
ដផ្នការ្នាគរ និងច្រៀបចាំរបយការណ៍្ហិរញ្ញវតាុ 
ការទិ្យញឧបករណ៍្សមាភ រៈនិងវតាុធាតុច្ ើម 
ជួ្ល្នធានមនុសស 
 
អៃកនឹងពិភាកាពីប្បធានបទ្យនិមួយៗជ្ញមួយនឹងការច្ប្បើប្បស់ននករណី្ច្ ើរតាម និងទិ្យនៃ
ផ្លពីបទ្យពិច្ស្ម្ន៍របស់អៃកច៉ូលរមួ។ 
អៃកច៉ូលរមួនឹងប្តូវបនដណ្នាាំអាំពីស្មរ:ប្បច្ោជ្ន៍ននច្គហទ្យាំព័រមួយចាំនួននិងកមាវ ិ្ ី ICT 
ខលុះៗ និងព័ត៌មានច្ផ្សងៗច្ទ្យៀតដ លពាក់ព័នធច្ៅនឹងការច្្វើអាជី្វកមាជ្ញច្ ើម។ 

ដផ្ៃកគ: C 
ការច្្វើអាជី្វកមា 

ដផ្ៃកទី្យ 6:  
មុខងារពាណិ្ជ្ាកមា 
 
(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ: 
180 នាទី្យ) 

លទ្យធផ្លសិកា: 
 
L7 - យល់ន៉ូវមុខងារអាជី្វកមាច្នុះមានភាពខុសគៃ ច្ៅកៃុងការប្គប់ប្គងអាជី្វកមាច្នុះ និង
រច្បៀបច្ប្បើប្បស់ប្បពនធ័ ICTs ច្ ើមបីជួ្យសប្មួល ល់មុខងារទាំងច្នុះ 
 
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ: 
មុខងារអាជី្វកមា 
ច្តើប្បពនធ័ ICTs អាចប្តូវបនច្ប្បើប្បស់កៃុងការប្គប់ប្គងទ្យ៉ូច្ៅ ការប្គប់ប្គងស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ  
ផ្លិតកមា ទី្យផ្ារនិងលក់ ្នធានមនុសស ហិរញ្ញវតាុនិងរ ាបលបនោ ង ៉ូចច្ម្ច ? 
 
អៃកដ លជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលនឹងដណ្នាាំមុខងារអាជី្វកមាច្ផ្សងគៃ និងអវីដ លជ្ញ
ទិ្យ ាភាពទាំងច្នុះ។ អៃកច៉ូលរមួនឹងប្តូវបនផ្្ល់ន៉ូវគាំរ៉ូច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ករណី្ច្នុះតាមរយៈ
ការបងាា ញពីការច្ប្បើប្បស់កមាវ ិ្ ី ICTs និង ការច្្វើលាំហាត់រមួគៃ ច្ៅច្លើអនុគមន៍ដ ល
បនច្ប្ជ្ើស។ 
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ដផ្ៃកទី្យ 7:  
ការការពារអាជី្វកមារបស់អៃក 
 
(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ: 45 
នាទី្យ) 

លទ្យធផ្លសិកា: 
 
L8 - ច៉ូរយល់អាំពីគុណ្តនមលននការការពាររបស់អាជី្វកមាមួយច្ៅកៃុងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងច្ៅ
នឹងការគាំរាមកាំដហងដផ្ៃកចាប់ រាងកាយ និងច្ៅច្លើបណ្្តញអនឡាញ 
 
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ: 
ការអនុច្ោមតាមចាប់ផ្ល៉ូវចាប់្មាតា 
ការវនិិច្ោគច្ៅកៃុងការធានារា ប់រងសប្មាប់អាជី្វកមា 
សន្ិសុខបណ្្តញនិងច្ៅច្ប្ៅបណ្តដ ញ 
ការដ្ឋក់ពាកយសុាំនិងការសច្ងកតសិទ្យធិកមាសិទ្យធិបញ្ញ  
 
អៃកនឹងភាា ប់ច្ៅច្លើការអនុច្ោមតាមចាប់ពីប្បធានបទ្យចាប់ច្ៅវគគ 3 ច្លើការអនុវត្
តាមបទ្យបបញ្ញត្ិជ្ញតិនិងថាៃ ក់ម៉ូលដ្ឋា ន។ ប្បធានបទ្យស្ីពីការវនិិច្ោគការធានារា ប់រង
ច្នុះនឹងប្តូវបនពិភាកាច្ៅកៃុងការទក់ទ្យងច្ៅច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធរ៉ូបរាងនិងសុវតាិភាព
ការងាររបស់ប្បជ្ញជ្ន។ សន្ិសុខបណ្្តញនឹងប្តូវបនពិភាកាច្ៅកៃុងការទក់ទ្យងច្ៅ
នឹងការគាំរាមកាំដហងននការច្ប្បើកុាំពយ៉ូទ័្យរនិងអីុន្ឺណិ្ត។ អៃកច៉ូលរមួនឹងប្តូវបនផ្្ល់ការ
ដណ្នាាំស្ីពីរច្បៀបការពារខលួននិងអាជី្វកមារបស់ពួកច្គតាមអនឡាញ។ បញ្ា ដ ល
ទក់ទ្យងជ្ញមួយការដ្ឋក់ពាកយសុាំនិងអៃកសច្ងកតការណ៍្ នឹងប្តូវបនដចករ ាំដលកនិង
ពិភាកាច្ៅកៃុងកិចេប្បជុ្ាំច្នុះផ្ងដ រ។ 

ដផ្ៃកទី្យ 8:  
ការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតាំ
នល 
 
(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ: 30 
នាទី្យ) 

លទ្យធផ្លសិកា: 
 
L9 - យល់ ឹងពីស្មរៈសាំខាន់ននការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតនមលននការអនុវត្អាជី្វកមា 
 
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ: 
ការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតាំនល (ច្ៅកៃុងការទក់ទ្យងច្ៅនឹងដផ្នការអាជី្វកមា) 
 
អៃកនឹងដណ្នាាំមុខងារននការប្តតួពិនិតយនិងការវាយតនមល និងស្មរៈសាំខាន់របស់ខលួន
សប្មាប់តាមដ្ឋនការអនុវត្ននអាជី្វកមា។ 
 
អៃកច៉ូលរមួនឹងប្តូវបនច្សៃើច្ ើមបីច៉ូលរមួកៃុងការច្្វើលាំហាត់ជ្ញប្កុមដ លនឹងជួ្យឱយពួក
ច្គកាំណ្ត់អត្សញ្ញ ណ្្នធានច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ឧបករណ៍្វសិយ័ ICT និងមិនច្ប្បើ
ប្បស់វស័ិយ ICT  

ដផ្ៃកទី្យ 9:  
បិទ្យអាជី្វកមាច្នុះ 

លទ្យធផ្លសិកា: 
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(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ: 30 
នាទី្យ) 

L10 - ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាងការប្តួតពិនិតយនិ ងការវាយតាំនល និងការបិទ្យអាជី្វ
កមាមួយ 
 
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ: 
ការបិទ្យអាជី្វកមា 
 
អៃកនឹងភាា ប់ប្បធានបទ្យការបិទ្យអាជី្វកមា ច្ ើមបីប្តួតពិនិតយនិងវាយតនមល ជ្ញមួយ កត្ា
មួយចាំនួនដ លពាក់ពនធ័ ល់ការបិទ្យអាជី្វកមានិងការបរាជ័្យ។ 
អៃកច៉ូលរមួនឹងប្តូវបនបញ្ាួ លអាំពីតប្មូវការដផ្ៃកចាប់ច្ៅកៃុងការបិទ្យអាជី្វកមារបស់ខលួ
ន។ 

សម័យប្បជុ្ាំច្លើកទី្យ 11: 
ច្សចកដីសច្ងខបនិងការ
សនៃិដ្ឋា ន 
 
(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ: 30 
នាទី្យ) 

ច្ៅកៃុងវគគច្នុះ ស៉ូមសួរច្ៅកាន់អៃកច៉ូលរមួច្អាយច្គបងាា ញថាច្តើពួកច្គបនច្រៀនអវីខលុះ
អាំពីពីម ៉ូឌុលច្នុះ។  ការច្រៀនស៉ូប្តច្នុះនឹងប្តូវបនសច្ងខបទក់ទ្យងនឹងលទ្យធផ្លសិកា
ជ្ញច្គលច្ៅដ លបនរ ាំពឹងទុ្យកននម ៉ូឌុល។ 

I. ច្សៀវច្ៅលាំហាត់ខាៃ តត៉ូច 

សប្មាប់ទី្យកដនលងដ លគា នកុាំពយ៉ូទ័្យរនិងអីុនច្ ើ្ដណ្ត និងសប្មាប់សិកាខ កាមដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹង ICT មានកប្មិត និងចង់ច្្វើលាំ

ហាត់ច្ដ្ឋយន អៃកអាចច្រៀបចាំច្សៀវច្ៅលាំហាត់ខាៃ តត៉ូចនិងចមលងតារាងដ លអាចផ្្ល់ន៉ូវការវភិាគដ លមានប្បច្ោជ្ន៍ ល់

សិកាខ កាម។ អៃកអាចបច្ងកើតច្សៀវច្ៅលាំហាត់ខាៃ តត៉ូចដ លសិកាខ កាមអាចច្ប្បើប្បស់ជ្ញច្សៀវច្ៅកត់ប្តាច្ ើមបីបងាា ញពីការរកី

ចច្ប្មើនរបស់ពួកច្គច្ៅកៃុងម ៉ូឌុលច្នុះ។ 

 

J. ការប្បកួតសហប្គិន WIFI  

ច្គលបាំណ្ង: ច្ ើមបីបងាា ញពីប្បព័នធច្អក៉ូននភាពជ្ញសហប្គិននិងបរសិ្មា នអាជី្វកមាតាមរយៈការប្បកួតមួយ។ 

 

បរោិយ: ការប្បកួតច្នុះជ្ញការច្រៀនអនុវត្។ វានឹងប្តូវបនច្្វើច្ ើងតាមរយៈសកមាភាពច្លងច្ ើរតួ ។ វាមានកាលវភិាគតឹង។ 

ការច្្វើលាំហាត់ប្បណ្ទាំងម៉ូលនឹងប្តូវបនច្្វើច្ ើងសរបុចាំនួន ៣០នាទី្យតាមពីច្ប្កាយច្ដ្ឋយវគគ ២០នាទី្យមួយសប្មាប់អៃក

ច៉ូលរមួច្ ើមបីដចករ ាំដលកការសិការបស់ពួកច្គ។ 

 

1. សិកាខ កាមមាៃ ក់ៗនឹងមានតួនាទី្យមួយកៃុងការច្លង (សិកាខ កាមមួយចាំនួនច្ទ្យៀតនឹងប្តូវច្ ើរតួនាទី្យច្ប្ចើន) ។ សហប្គិនលក់
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រាយនឹងមានតួនាទី្យ ដ លៗច្ៅកៃុងជុ្ាំទាំង៥ ។ សប្មាប់អៃក នទ្យច្ទ្យៀតនឹងប្តូវបនផ្្ល់តួនាទី្យច្ប្ចើន។ 

2. សកមាភាពសរបុមាន៥ជុ្ាំដ លជុ្ាំនីមួយៗជ្ញម្យមមាន ៥នាទី្យ 

»ជុ្ាំទី្យ ០ -  ៥ នាទី្យ -   ការដណ្នាាំទ្យ៉ូច្ៅ 

»ជុ្ាំទី្យ ១ -  ៥ នាទី្យ -   អៃកលក់រាយទិ្យញពីអៃកលក់ ុាំ 

»ជុ្ាំទី្យ ២ -  ៥ នាទី្យ -   អៃកលក់រាយខេីលុយពី្នាគរ/ស្មា ប័នមីប្កូហិរញ្ញវតាុ 

»ជុ្ាំទី្យ ៣ -  ៥ នាទី្យ -   ផ្លិតកមា 

»ជុ្ាំទី្យ ៤ -  ៧ នាទី្យ -   មច្្ាបយលក់  

»ជុ្ាំទី្យ ៥ -  ៥ នាទី្យ -   អតិែិជ្នទិ្យញពីអៃកលក់រាយ 

 

Preparation of materials: 

1. វតាុធាតុច្ ើមសប្មាប់សហប្គិនលក់រាយ (ទាំងច្នុះនឹងប្តូវបនលក់ច្ដ្ឋយអៃកលក់ ុាំ) 

» Cupcakes ឬនាំប័ុង (២៤  ុាំ) 

» ច្ប្គឿងបដនាម: 

o សដណ្្ក ីសៃួត  ១កញ្េ ប់ ២៥ ប្កាម ខេប់ទុ្យក ១០ ច្ៅ ១៥  ង 

o Marshmallows- ១កញ្េ ប់ ២០ ប្កាម ខេប់ទុ្យក ១០ ច្ៅ ១៥  ង 

o បនទុះឈ្ីបស៉ូក៉ូឡាឬ  M&Ms ២០ ប្កាម ខេប់ទុ្យក ១០ ច្ៅ ១៥  ង  

o ជី្អងាក មបនឬសករប្គប់ sprinkles ១៥ ប្កាម ខេប់ទុ្យក ១០ ច្ៅ ១៥  ង 

o Raisins ១០កញ្េ ប់ ៥ ប្កាមគៃ  ខេប់ទុ្យក ១០ ច្ៅ ១៥  ង 

 

2. ឧបករណ៍្សប្មាប់សហប្គិនលក់រាយ (ទាំងច្នុះនឹងប្តូវបនលក់ច្ដ្ឋយអៃកលក់ ុាំ) 

» ស្មល បប្ពា សមនិងកាាំបិត (៥ ឈ្ុត) 

» ថាសឬចនប្កដ្ឋស (៥ ឈ្ុត) ខេប់ច្ោងច្ៅតាមចាំនួនអៃកលក់ ុាំ 

» កនញ្ជ្ន្ (5 គ៉ូ) ខេប់ច្ោងច្ៅតាមចាំនួនអៃកលក់ ុាំ 

» សកុតថាល  (៥ ុាំ) ខេប់ច្ោងច្ៅតាមចាំនួនអៃកលក់ ុាំ 

» ប្កដ្ឋសស (៥ ឈ្ុត- ១ឈ្ុតមាន៣) ខេប់ច្ោងច្ៅតាមចាំនួនអៃកលក់ ុាំ 

» ប ិចច្ហវើត ច្មា ន ឬប ិច ខេប់ច្ោងច្ៅតាមចាំនួនអៃកលក់ ុាំ 

» ែង់ប្កដ្ឋសសប្មាប់ច្ប្បើច្ ើមប ីខេប់ច្ប្គឿងបដនាម២ប្កាម -សរច្សរច្ោងច្ៅតាមវតាុធាតុច្ ើមឬឧបករណ៍្ 

» ច្ស្ស្មមន  (៥ ឈ្ុត- ១ឈ្ុតមាន២) 
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» របាំងមុខ (៥ ឈ្ុត- ១ឈ្ុតមាន២) 

» សាំណ្តញ់សក់ (៥ ឈ្ុត- ១ឈ្ុតមាន២) 

 

3. សកមាភាពច្នុះ នឹងប្តូវការតុ ា្ំ១ និងច្ៅអីចាំនួន១០តុ និង ច្ៅអីច្រៀបជុ្ាំវញិជ្ញរងវង់។ ដ្ឋក់តុ និងច្ៅអី៥ឈ្ុតច្ៅដផ្ៃកមាខ ង

ននរងវង់និង ៥ឈ្ុតច្ៅច្លើដផ្ៃកមាខ ងច្ទ្យៀតជ្ញមួយឃ្លល តពីគៃ ។ ច្ៅច្លើតុ ា្ំសមាភ រៈទាំងអស់ នឹងប្តូវបនដ្ឋក់បងាា ញ

សប្មាប់សិកាខ កាម ច្ប្ជ្ើសច្រ ើសច្ោងច្ៅតាមតួនាទី្យរបស់ពួកច្គ។ 

 

4. ច្បុះពុមពតួនាទី្យដ លបនផ្ដល់ឱយខាងច្ប្កាម។ បត់ប្កដ្ឋស់តួនាទី្យច្ផ្សងៗគៃ ដ លកាត់រចួ បនាទ ប់មកដ្ឋក់វាច្ៅកៃុងចន

ថាល ។ 

 

5. រ៉ូបិយប័ណ្ណ WIFI - ច្ប្បើប្កដ្ឋស ៣ ពណ៌្ច្ ើមបីបច្ងកើតរ៉ូបិយប័ណ្ណ WIFI ។ ផ្ដល់តនមល សប្មាប់ ពណ៌្នីមួយៗ ៉ូចខាងច្ប្កាម: 

ដខស WIFI ១.០០ WIFI ១០.០០ និង WIFI ០.២៥ (កាក់) ។ ចាំនួន រ៉ូបិយប័ណ្ណ WIFI ដ លនឹងប្តូវបនផ្លិត អាស្ស័យច្លើ

ចាំនួនននសិកាខ កាម។ ដ្ឋក់ប្បក់ច្ៅកៃុងច្ស្ស្មមសាំបុប្តសរច្សរស្មល កច្ោងតាមតួនាទី្យ។ 

 

ច្សចក្ីដណ្នាាំ: អៃកដ លជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលនឹង- 

i. ដណ្នាាំការប្បកួតច្ដ្ឋយដចករ ាំដលកច្គលបាំណ្ងននសកមាភាព។ 

ii. ច្អាយសិកាខ កាមដសវងរកន គ៉ូ។ 

iii. ចត់តាាំងអៃកប្តួតពិនិតយច្ពលច្វោកៃុងមួយជុ្ាំៗ។ 

iv. ច្អាយសិកាខ កាមមួយគ៉ូៗ ច្ប្ជ្ើសច្រ ើសតួនាទី្យពីចនថាល ។ គ៉ូនីមួយមិនប្តូវប្បប់គ៉ូច្ផ្សងច្ទ្យៀពីតួនាទី្យរបស់ពួកច្គ។ 

v. គ៉ូនិមួយៗប្តូវច្ ើររកតុរបស់ពួកច្គ។ ដផ្ៃកខាងច្ឆវងគឺសប្មាប់សហប្គិនលក់រាយនិងដផ្ៃកខាងស្្មាំគឺសប្មាប់ 

សហប្គិនលក់ ុាំ ្នាគរ ស្មា ប័នមីប្កូហិរញ្ញវតាុនិងអ្ិការកិចេអាជី្វកមា, ពនធនិងសុខភាព។ 

vi. ច្អាយគ៉ូនីមួយៗ អានច្សចកដីដណ្នាាំដ លបនផ្ដល់ឱយច្ៅច្លើប្កដ្ឋសដ លពួកច្គបនច្ប្ជ្ើសច្រ ើស។ គ៉ូនីមួយៗមាន ៣ 

នាទី្យច្ ើមបីពិភាកាអាំពីតួនាទី្យរបស់ពួកច្គ។ 

vii. ដចកប្បក់ WIFI ច្ៅច្ពលដ លតួនាទី្យទាំងអស់ ប្តូវបនកាំណ្ត់ ។ 

 

Role 
Total WIFI 

amount 

Number of 

WIFI 10.00 

Number of 

WIFI 1.00 

Number of 

WIFI 0.25 

Wholesale entrepreneur 1 150 12 25 20 

Wholesale entrepreneur 2 100 8 15 20 

Wholesale entrepreneur 3 70 5 15 20 
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Wholesale entrepreneur 4 50 3 15 20 

Wholesale entrepreneur 5 20 1 5 20 

Retail entrepreneur 1 70 5 15 20 

Retail entrepreneur 2 100 8 15 20 

Retail entrepreneur 3 50 3 15 20 

Retail entrepreneur 4 25 1 10 20 

Retail entrepreneur 5 10  5 20 

Bank and microfinance 

institution 

150 (plus 50 for 

consumer role in 

Round 5) 

17 25 20 

Business, tax and health 

inspector 

50 3 15 20 

 
viii. ជុ្ាំនីមួយៗនឹងប្តូវបនកាំណ្ត់ច្ពលច្វោ ច្ហើយអៃកនឹងប្បកាសពីជុ្ាំនីមួយៗ។ 
ix. ច្ៅជុ្ាំចុងច្ប្កាយ អៃកនឹងសួរសហប្គិនចាំនួនប្បក់ដ លពួកច្គទ្យទួ្យលបន។ 
x. បនាទ ប់ពីការច្លងតួនាទី្យច្នុះ អៃកនឹង ឹកនាាំសិកាខ កាមកៃុងការពិភាកាច្ ើមបីដចករ ាំដលកការយល់ ឹងរបស់ពួកច្គ។ 

 
កាំណ្ត់សាំគល់ 
 

សហប្គិនលក់ ុាំ 1. ផ្លិតផ្លច្ផ្សងច្ទ្យៀតរបស់អៃកគឺមានលក់ ុាំ cupcakes (លក់ ុាំគឺោ ងច្ហាចណ្តស់មានចាំនួន 
៥ បាំដណ្កកៃុងការលក់ម្ងៗ)។ តនមលចាំណ្តយនន cupcakes មួយច្នុះគឺច្ៅ WIFI 1.00 ។ អៃកលក់ ុាំនឹងលក់ 
cupcakes ច្ៅចច្នាល ុះ WIFI 3.00- WIFI 5.00 ។ 

ផ្លិតផ្លច្ផ្សងច្ទ្យៀតរបស់អៃកគឺ toppings cupcakes (លក់ ុាំគឺោ ងច្ហាចណ្តស់ 3 កញ្េ ប់កៃុងការលក់មដង) ។ 
តនមលការចាំណ្តយនន toppings cupcakes កៃុងមួយ ុាំគឺ WIFI 0.50 ។ អៃកនឹងលក់ toppings cupcakes លក់ ុាំ WIFI 
1.00 - WIFI 2.00 ។ 

អៃកទិ្យញរបស់អៃកគឺជ្ញសហប្គិនលក់រាយ។ ពួកច្គនឹងជ្ដជ្កតនែលជ្ញមួយអៃក ច្ហើយវាអាស្សយ័ច្ៅច្លើអៃកកៃុងការ
កាំណ្ត់តនមលលក់ ុាំច្ ើមបីច្អាយទ្យទួ្យលបនប្បក់ចាំច្ណ្ញ។ 

ច្ៅជុ្ាំទី្យ 5 អៃកនឹងប្តូវកាល យជ្ញអៃកបនច្ប្បើប្បស់។ អៃកនឹងកាល យជ្ញប្កុមមួយ ដ លមានចាំណ្តត់ថាៃ ក់ 
អតិែិជ្ន A ដ លមានន័យថាអៃកគឺជ្ញអៃកច្ប្ជ្ើសច្រ ើសោ ងខាល ាំងននផ្លិតផ្លដ លអៃកទិ្យញច្ដ្ឋយដផ្អកច្ៅច្លើ 
គុណ្ភាពផ្លិតផ្ល។ អៃកនឹងប្តូវបនទិ្យញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនឹង cupcakes ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើសដ ល
លអបាំផុ្តននអៃកលក់រាយ មួយដ លមានគុណ្ភាពសមច្ៅនឹងលកខណ្ៈវនិិចេ័យរបស់អៃកច្ដ្ឋយមិនខវល់អាំពីតនមលច្ ើ
យ។ 

 

សហប្គិនលក់ ុាំ 2 . ផ្លិតផ្លសាំខាន់របស់អៃកគឺ cupcakes toppings (លក់ ុាំគឺោ ងច្ហាចណ្តស់មានចាំនួន ៣ 
កញ្េ ប់កៃុងការលក់ម្ងៗ)។ តនមលចាំណ្តយនន cupcakes toppings កៃុងមួយកញ្េ ប់គឺច្ៅWIFI 0.50 ។ អៃកលក់ ុាំនឹង
លក់ cupcakes ច្ៅចច្នាល ុះ WIFI1.00- WIFI 2.00 ។ 
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ផ្លិតផ្លច្ផ្សងច្ទ្យៀតរបស់អៃកគឺមានលក់ ុាំ cupcakes (លក់ ុាំគឺោ ងច្ហាចណ្តស់មានចាំនួន ៥ បាំដណ្កកៃុងការ
លក់ម្ងៗ)។ តនមលចាំណ្តយនន cupcakes មួយច្នុះគឺច្ៅ WIFI 1.00 ។ អៃកលក់ ុាំនឹងលក់ cupcakes ច្ៅចច្នាល ុះ 
WIFI 3.00- WIFI 5.00 ។ 

អៃកទិ្យញរបស់អៃកគឺជ្ញសហប្គិនលក់រាយ។ ពួកច្គនឹងជ្ដជ្កតនែលជ្ញមួយអៃក ច្ហើយវាអាស្សយ័ច្ៅច្លើអៃកកៃុងការ
កាំណ្ត់តនមលលក់ ុាំច្ ើមបីច្អាយទ្យទួ្យលបនប្បក់ចាំច្ណ្ញ។ 

ច្ៅជុ្ាំទី្យ 5 អៃកនឹងប្តូវកាល យជ្ញអៃកបនច្ប្បើប្បស់។ អៃកនឹងកាល យជ្ញប្កុមមួយដ លមានចាំណ្តត់ថាៃ ក់អតិែិជ្ន A 
ដ លមានន័យថាអៃកគឺជ្ញអៃកច្ប្ជ្ើសច្រ ើសោ ងខាល ាំងននផ្លិតផ្លដ លអៃកទិ្យញច្ដ្ឋយដផ្អកច្ៅច្លើគុណ្ភាពផ្លិតផ្
ល។ អៃកនឹងប្តូវបនទិ្យញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនឹង cupcakes ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើសដ លលអបាំផុ្តននអៃក
លក់រាយ មួយដ លមានតនមលសមច្ៅនឹងលកខណ្ៈវនិិចេ័យរបស់អៃកច្ដ្ឋយមិនខវល់អាំពីតនមលច្ ើយ។ 

 

សហប្គិនលក់ ុាំ 3. ផ្លិតផ្លរបស់អៃកគឺជ្ញ cupcakes toppings (លក់ ុាំគឺោ ងច្ហាចណ្តស់មានចាំនួន ៣ 
បាំដណ្កកៃុងការលក់ម្ងៗ)។ តនមលការចាំណ្តយ cupcakes toppings ច្នុះគឺច្ៅ WIFI 0 50. អៃកលក់ ុាំនឹងលក់ 
cupcakes ច្ៅ WIFI1.00- ដខស WIFI 2.00 ។ អៃកទិ្យញរបស់អៃកគឺជ្ញសហប្គិនលក់រាយ។ ពួកច្គនឹងជ្ដជ្កតនែល
ជ្ញមួយអៃក ច្ហើយវាអាស្សយ័ច្ៅច្លើអៃក កៃុងការកាំណ្ត់តនមលលក់ ុាំច្ ើមបចី្អាយទ្យទួ្យលបនប្បក់ 
ចាំច្ណ្ញ។ 

ច្ៅជុ្ាំទី្យ 5 អៃកនឹងប្តូវបនច្ប្បើប្បស់។ អៃកនឹងកាល យជ្ញអតិែិជ្នថាៃ ក់ B ដ លមានន័យថាអៃកពិតបនច្ប្ជ្ើសច្រ ើសទិ្យញ
ផ្លិតផ្លច្ដ្ឋយដផ្អកច្ៅច្លើគុណ្ភាពផ្លិតផ្ល។ អៃកនឹងប្តូវបនទិ្យញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនឹង 
cupcakes ច្នុះ។ អៃកនឹងប្តូវបនទិ្យញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនឹង cupcakes ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើសដ លលអ
បាំផុ្តននអៃកលក់រាយ មួយដ លមានគុណ្ភាពសមច្ៅនឹងលកខណ្ៈវនិិចេ័យរបស់អៃកច្ដ្ឋយមិនខវល់អាំពីតនមលច្ ើ
យ។ 

 

សហប្គិនលក់ ុាំ 4. ផ្លិតផ្លរបស់អៃកគឺជ្ញឧបករណ៍្សប្មាប់ cupcakes (លក់ ុាំគឺោ ងច្ហាចណ្តស់ ោ ងច្ហាច
ណ្តស់មានចាំនួន 2 បាំដណ្កកៃុងការលក់ម្ងៗ)។ ។ តនមលចាំណ្តយ សាំរាប់មួយបាំដណ្កននឧបករណ៍្គឺ WIFI 0.50 ។ 
អៃកនឹងលក់ឧបករណ៍្លក់ ុាំច្ៅចច្នាល ុះ WIFI 1.00 - WIFI 2.00 ។ អៃកទិ្យញរបស់អៃកគឺជ្ញសហប្គិនលក់រាយ។ ពួក
ច្គនឹងជ្ដជ្កតនែលជ្ញមួយអៃក ច្ហើយវាអាស្សយ័ច្ៅច្លើអៃកកៃុងការកាំណ្ត់តនមលលក់ ុាំច្ ើមបីច្អាយទ្យទួ្យលបនប្បក់ចាំ
ច្ណ្ញ។ 

ច្ៅជុ្ាំទី្យ 5 អៃកនឹងប្តូវបនច្ប្បើប្បស់នឹង cupcakes មួយ។ អៃកនឹងកាល យជ្ញថាៃ ក់ C និង D បនទ្យាំនិញ 
ច្ប្បើប្បស់ដ លមានន័យថាអៃកគឺជ្ញអៃកច្ប្ជ្ើសច្រ ើសោ ងខាល ាំងននផ្លិតផ្លដ លអៃកទិ្យញច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើតនមល (តនមល
ច្ថាកបាំផុ្តច្ៅច្លើទី្យផ្ារ) ។ អៃកនឹងប្តូវបនទិ្យញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនឹង cupcakes ច្នុះ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើស
ច្រ ើសដ លលអបាំផុ្តននអៃកលក់រាយ, មួយដ លមានតនមលសមនឹងលកខណ្ៈវនិិចេ័យរបស់អៃក។ 
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សហប្គិនលក់ ុាំ 5. ផ្លិតផ្លរបស់អៃកគឺជ្ញឧបករណ៍្សុខភាពសប្មាប់កមាករអាហារ ការលក់ ុាំ ឬ  លក់រាយ ោ ង
ច្ហាចណ្តស់មានចាំនួន 2 បាំដណ្កកៃុងការលក់ម្ងៗ)។ តនមលចាំណ្តយននឧបករណ៍្មួយ ច្នុះគឺច្ៅ WIFI 0.50 ។ តនមល
របស់ឧបករណ៍្ច្ៅចច្នាល ុះ WIFI 1.00 - WIFI 2.00 ។ អៃកទិ្យញរបស់អៃកគឺជ្ញសហប្គិនលក់រាយ។ ពួកច្គនឹងជ្ដជ្កត
នែលជ្ញមួយអៃក ច្ហើយវាអាស្សយ័ច្ៅច្លើអៃកកៃុងការកាំណ្ត់តនមលលក់ ុាំច្ ើមបីច្អាយទ្យទួ្យលបនប្បក់ចាំច្ណ្ញ។ 

ច្ៅជុ្ាំទី្យ 5 អៃកនឹងប្តូវបនជ្ញអតិែិជ្នននការច្ប្បើប្បស់ cupcakes មួយ។ អៃកនឹងកាល យជ្ញអតិែិជ្នថាៃ ក់ C និង D 
ដ លមានន័យថាអៃកគឺជ្ញអៃក ច្ជ្ើងោ ងខាល ាំងកៃុងការច្ប្ជ្ើសច្រ ើសផ្លិតផ្លដ លអៃកទិ្យញច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើតនមល (តនមល
ច្ថាកបាំផុ្តច្ៅច្លើទី្យផ្ារ) ។ អៃកនឹងប្តូវបនទិ្យញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនឹង cupcakes ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើស
ដ លលអបាំផុ្តននអៃកលក់រាយ មួយដ លមានតនមលសមច្ៅនឹងលកខណ្ៈវនិិចេ័យរបស់អៃក។ 

 

(ចាំណ្តាំ: ច្នុះជ្ញតួនាទី្យសហប្គិនលក់រាយនឹងប្តូវបនច្បុះពុមព 5  ង និងគួរប្តូវបន raffled ច្ៅ 3 ច្ៅ 5 គ៉ូអាស្ស័យ
ច្លើទ្យាំហាំននថាៃ ក់) 

សហប្គិនលក់រាយ។ អៃកគឺជ្ញសហប្គិនcupcakes មួយ។ អៃកនឹងប្តូវដតទិ្យញវតាុធាតុច្ ើមនិងឧបករណ៍្ច្ ើមប ី
ផ្លិតផ្លអាហារ។ អៃកមានន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងច្ផ្សងច្ទ្យៀត  ៉ូច្ចៃុះអៃកនឹងចាំបច់ប្តូវបច្ងកើតច្សវាតនមលច្លើអាជី្វកមា
របស់អៃក (ច្ ើមបីច្្វើឱយផ្លិតផ្លអៃក មានភាពខុសគៃ ពីអៃក នទ្យ) ។ អៃកនឹងប្តូវការោ ង 
ច្ហាចណ្តស់ WIFI 70.00 ដ លអៃកអាចឬមិនអាចមាន។ ប្បសិនច្បើអៃកមិនមានចាំនួនទឹ្យកប្បក់ច្នុះច្ទ្យ អៃកនឹងប្តូវ
ការខេីប្បក់ពី្នាគរឬស្មា ប័នមីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ 

ជុ្ាំទី្យ 1 - អៃកនឹងប្តូវទិ្យញសមាភ រៈ និងឧបករណ៍្ច្ប្បើប្បស់ច្ផ្សងៗ ពីសហប្គិនលក់ ុាំ។ អៃកនឹងប្តូវបន 
ប្បតិបតដិការជ្ញមួយច្ ើមទុ្យនដ លមានកាំណ្ត់អៃកប្តូវដតទ្យទួ្យលបនតនមលលអបាំផុ្តកៃុងច្គលបាំណ្ងច្ ើមបីទ្យទួ្យលបន
ប្បក់ចាំច្ណ្ញច្ប្ចើន។ ប្បសិនច្បើអៃកមិនមានប្បក់ប្គប់ប្គន់ ប្តូវរង់ចាំសប្មាប់ការប្បកួតជុ្ាំទី្យ 2 កៃុងការ 
ខេីប្បក់ពី្នាគរ ឬប្គឹុះស្មា នមីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ សកមាភាពច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើ រការរយៈច្ពល 5 នាទី្យ។ 

ជុ្ាំទី្យ 2 - ប្បសិនច្បើអៃក មិនមានច្ ើមទុ្យនប្គប់ប្គន់ អៃកអាចចរច និង ខេីប្បក់ពី្នាគរឬ  ប្គឹុះស្មា ន 
មីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ សកមាភាពច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើ រការរយៈច្ពល 5 នាទី្យ។ 

ជុ្ាំទី្យ 3- អៃកនឹងបច្ងកើតផ្លិតផ្លរបស់អៃកច្ដ្ឋយច្ប្បើវតាុធាតុច្ ើមនិងឧបករណ៍្ដ លអៃកបនទិ្យញ។ ខណ្ៈច្ពល
ដ លការច្រៀបចាំផ្លិតផ្លែាី អៃកប្តូវច្ផ្្លតអារមាណ៍្ច្ៅកៃុងចិតអ្ាំពីបញ្ា សុវតាិភាពដផ្ៃកចាប់និងបញ្ា សុខភាព។ 
សកមាភាពច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើ រការរយៈច្ពល 5 នាទី្យ។ 

ជុ្ាំទី្យ 4- អៃកនឹងប្តូវបនគិតពីច្ ា្ ុះសប្មាប់ផ្លិតផ្លរបស់អៃកនិងរច្បៀបដ លអៃកនឹងលក់វា។ ច្រៀបចាំការលក់
ចាំនួនមួយនាទី្យច្ ើមបីពនយល់អាំពីតនមលដតមួយគត់ផ្លិតផ្លរបស់អៃកច្ៅឱយអៃកច្ប្បើប្បស់ ។ អៃកអាច 
ច្ប្បើប្បស់ ICTកៃុងការលក់ផ្លិតផ្លរបស់អៃកច្ៅកាន់អៃកច្ប្បើប្បស់។ 

ជុ្ាំទី្យ 5 -  អតិែិជ្ននឹងទិ្យញពីអៃក។ ការច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើ ការសប្មាប់ 5 នាទី្យ។ បញ្េុ ុះបញ្េ៉ូ លអតិែិជ្នច្ ើមបីទិ្យញពីអៃក។ 
ច្ៅកៃុងជុ្ាំទី្យច្នុះអៃកនឹងប្តូវ ឹងពី ប្បក់ចាំច្ណ្ញដ លអៃកទ្យទួ្យលបន ឬមិនបនចាំនួនប ុនាា ន ? 

 

្នាគរ  អៃកគឺជ្ញ្នាគរមួយច្ៅជុ្ាំទី្យ 2។  សហប្គិនអៃកលក់រាយនឹងខេីប្បក់ពីអៃក អៃកតឹងរងឹនិងប្បប់អៃកលក់រាយ
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ន៉ូវអវីដ លជ្ញតប្មូវការរបស់អៃកទក់ទ្យងនឹងអប្តាការប្បក់និងកាលវភិាគននទ្យ៉ូទត់ប្ត ប់ច្ហើយអៃកនឹងចរច
ជ្ញមួយអៃកច្នាុះ។ អៃកនឹងកាត់ការប្បក់ 10 ភាគរយពីចាំនួនប្បក់កមេីននការរវាង WIFI 50.00 ច្ៅ WIFI100.00 ។ 
សកមាភាពច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើ រការរយៈច្ពល 5 នាទី្យ។ 

ច្ៅជុ្ាំទី្យ 5 អៃកនឹងប្តូវបនច្ប្បើប្បស់នឹង cupcakes ។ អៃកនឹងកាល យជ្ញអតិែិជ្នថាៃ ក់ C និង D ដ លមានន័យថាអៃក
គឺជ្ញអៃកច្ប្ជ្ើសច្រ ើសោ ងខាល ាំងននផ្លិតផ្លដ លអៃកទិ្យញច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើតនមល (តនមលច្ថាកបាំផុ្តច្ៅច្លើទី្យផ្ារ) ។ អៃក
នឹងប្តូវបនទិ្យញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនន cupcakes ច្នុះ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើសអៃកលក់រាយដ លលអបាំផុ្ត
មួយ ដ លមានតនមលសមនឹងលកខណ្ៈវនិិចេ័យរបស់អៃក។ 

 

ប្គឹុះស្មា នមីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ អៃកគឺជ្ញប្គឹុះស្មា នមីប្កូហិរញ្ញវតាុកៃុងជុ្ាំទី្យ 2 ច្ោកអៃកគឺជ្ញស្មា ប័នមួយដ ល 
ជិ្តសៃិទ្យធជ្ញមួយស្តស្ី។ សហប្គិនលក់រាយនឹងខេីប្បក់ពីអៃក។ ខណ្ៈច្ពលដ លអៃកតឹងរុងឹ អៃកនឹងប្តូវបនដណ្នាាំ
សហប្គិនអាំពីអប្តាការប្បក់និងកាលវភិាគទ្យ៉ូទត់សងវញិ។ អៃកអាចផ្្ល់ប្បក់កមេីច្ៅឱ WIFI 30.00 ច្ៅខេីគៃ  
50.00 រាល់ងៃកច្ៅខេីប្បក់។ សកមាភាពច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើ រការរយៈច្ពល 5 នាទី្យ។ 

ច្ៅជុ្ាំទី្យ 5 អៃកនឹងជ្ញអតិែិជ្នននអៃកច្ប្បើប្បស់ cupcakes ។ អៃកនឹងកាល យជ្ញអតិែិជ្នថាៃ ក់ B និង C ដ លមានន័យ
ថាអៃកគឺជ្ញអៃកដ លមានជ្ាំនាញបាំផុ្ត កៃុងការច្ប្ជ្ើសច្រ ើសផ្លិតផ្លដ លអៃកទិ្យញដផ្អកច្ៅច្លើគុណ្ភាពនិងតនមល។ 
អៃកនឹងប្តូវបនទិ្យញផ្លិតផ្លពីអៃកលក់រាយនន cupcakes ច្នុះ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើសអៃក 
លក់រាយមួយដ លលអជ្ញងច្គបាំផុ្ត ដ លមានតនមលស្មកសមច្ៅនឹងលកខណ្ៈវនិិចេ័យរបស់អៃក។ 

 

សាំណួ្រច្ ើមបជួី្យសប្មលួ ល់ការពិភាកា និងការយល់ ឹង:  

១.ច្តើមានអវីច្កើតច្ ើង? ច្តើអៃករកចាំណ្៉ូ លបនប ុនាា ន? 

២.ច្តើអវីខលុះបនជួ្យ ល់សហប្គិន? 

៣.ច្តើអវីខលុះដ លមិនបនជួ្យ? 

៤.ច្តើអៃកបនច្រៀនច្ចុះអវីខលុះពីការច្្វើលាំហាត់ច្នុះ? 

៥. ច្តើឧបករណ៍្និងកមាវ ិ្ ី ICT អាចជួ្យ ល់សហប្គិន ៉ូចច្មច្ខលុះ?  

 
K. ្នធានបដនាមសប្មាប់ការបណុ្្ុះបណ្្តល/ការច្ប្តៀមច្រៀបចាំ 

មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្្តញពត៌មានស្តស្ី ប្បចាំអាសីុប សីុហវិក យុទ្យធស្មស្តសគ្ាំនិតនចៃប្បឌិត សាំរាប់ការច៉ូលរមួរបស់ ស្តស្ី Andean កៃុង

វស័ិយច្ស ាកិចេ (២០១២-២០១៤) វគគបណុ្្ុះបណ្្តល eBiz (វគគបណុ្្ុះបណ្្តលប្គូបច្ងាគ លសប្មាប់ 

សហប្គិនស្តស្ីច្ៅតាមជ្នបទ្យ) ។ សប្មាប់សមាភ រៈបណុ្្ុះបណ្្តលស៉ូមទក់ទ្យង APWINC ។ 
http: // www.women.or.kr/ 
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ច្ោកស្សី Catherine Lang និង ច្ោកស្សី Marina  Biasutti វគគបណុ្្ុះបណ្្តលភាពជ្ញសហប្គិន "ច្្វើជ្ញមាេ ស់អនាគតរបស់

អៃក" ។ អាចរកបនពី 
http://www.slideshare.net/JacquelineRichardson/entrepreneurial-trainingmanual-owning-your-future  

 

ច្ោកDandy Victa ច្្វើការច្ៅផ្ទុះ ភាពជ្ញសហប្គិន: មគគុច្ទ្យទសជ្ញក់ដសង្ សប្មាប់ប្បជ្ញជ្នហវីលីពីនដ លមាន 

ពិការភាព  ) ទី្យប្កុង Quezon, ប្កុមប្បឹកាជ្ញតិទ្យទួ្យលបនទុក កិចេការជ្នពិការ ឆ្ៃ ាំ ២០១៤) ។ អាចរកបនពី 
http://www.ncda.gov.ph/wp-content/uploads/2015/01/e-copy-Work-At-Home-EBook.pdf 

 

អងគការច្សបៀងអាហារនិងកសិកមា ការច្លើកកមពស់សហប្បតិបត្ិការអាជី្វកមារបស់ស្តស្ីជ្នបទ្យកៃុងប្បច្ទ្យសនែ: កញ្េ ប់ 

បណុ្្ុះបណ្្តល (បងកក, ២០០៤) ។ អាចរកបនពី 
http://www.fao.org/docrep/004/ ad499e / ad499e00.htm ។ 

 

ប្កុមហ ុន Hewlett-Packard (HP) ជី្វតិ វគគបណ្្តញសប្មាប់សហប្គិន។ អាចរកបនពី 
http://www. life-global.org/ 

 

ប្កុមហ ុន Intel ការច្រៀនជ្ាំហានងាយៗ។ អាចរកបនពី  
http://www.intel.com/content/www/us/en/education/intel-easy-steps.html. 

 

ប្កុមហ ុន Intel ម៉ូលដ្ឋា នននភាពជ្ញសហប្គិន (E-ម៉ូលដ្ឋា ន) ។ អាចរកបនពី 
https://educate.intel.com/ employability/e-basics/ 

 

ប្កុមហ ុន Intel, ស្តស្ីនិងបណ្្តញ តភាា ប់ចច្នាល ុះអីុន្ឺណិ្តនិងបច្ងកើតឱកាសជ្ញសកលែាីមួយច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសមានប្បក់

ចាំណ្៉ូ លទបនិងម្យម (២០១២) ។ អាចរកបនពី http://www.intel.com/content/ www/us/en/technology-in-

education/women-in-the-web.html 

 

អងគការពលកមាអន្រជ្ញតិ ច្តើបច្ចេកវទិ្យាគមនាគមន៍និងពត៌មានអាចជួ្យឱយអាជី្វកមារបស់ច្យើងខាុាំ ប្បច្សើរច្ ើងបនច្ទ្យ: 

ច្សៀវច្ៅដណ្នាាំសច្ងខបសប្មាប់សហប្គិនខាៃ តត៉ូចបាំផុ្តនិងខាៃ តត៉ូចពីអាច្មរកិឡាទី្យននិងតាំបន់ការបី ី។ អាចរកបនពី 
http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/canicthelp.pdf  

 

អងគការពលកមាអន្រជ្ញតិ ច្យនឌ័រនិងភាពជ្ញសហប្គិនរមួគៃ : ខិតច្ៅមុខសប្មាប់ស្តស្ីច្ៅកៃុងសហប្គស- កញ្េ ប់ បណុ្្ុះប

ណ្្តល និងកញ្េ ប់្នធាន (ទី្យប្កុងបងកកទី្យប្កុងដប កឡាាំងនិងទី្យប្កុងហសឺដណ្វ ឆ្ៃ ាំ២០០៤) ។ អាចរកបនពី 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf. 

 

ប្កុមហ ុន Microsoft និងម៉ូលនិ្ិអាស្ម ន កមាវ ិ្ ីសិកា ICT ច្ៅឆ្ៃ ាំ ២០១៣: កមាវ ិ្ ីបណ្ដុ ុះបណ្តដ ល ICT សប្មាប់សហប្គស

ខាៃ តត៉ូចនិងម្យម។ អាចរកបនពី 

http://www.slideshare.net/JacquelineRichardson/entrepreneurial-trainingmanual-owning-your-future
http://www.ncda.gov.ph/wp-content/uploads/2015/01/e-copy-Work-At-Home-EBook.pdf
http://www.intel.com/content/www/us/en/education/intel-easy-steps.html
http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/canicthelp.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf


ឧបសមព័នធ 

 
103 

http://www.unapcict.org/ecohub/resources/ ict-for-sme/training-programs-guidelines/microsoft-asean-foundation-

ict-curriculum-icttraining-programs-for-small-and-medium-sized-enterprises-smes. 

 

អកខរកមាឌីជី្ែលរបស់ប្កុមហ ុន Microsoft ។ អាចរកបនពី 
https://www.microsoft.com/en-us/DigitalLiteracy  

 

គណ្ៈកមាា ការរបស់ប្បច្ទ្យសហវីលីពីនច្ៅច្លើស្តស្ី ការអភិវឌឍន៍ច្យនឌ័រនិងម ៉ូឌុលអកខរកមាហិរញ្ញវតាុ គា ន 

កាលបរចិ្ចេទ្យ។ អាចរកបនពី 
http://pcw.gov.ph/publication/development-gender-andfinancial-literacy-module-results-partnership-between-pcw-

great-women-project-and-napc  

 

ច្ោក Steve Mariotti ភាពជ្ញសហប្គិន: ច្្វើជ្ញមាេ ស់អនាគតរបស់អៃក, ច្បុះពុមពច្លើកទី្យ ប់មួយ (ប្កុងញ៉ូ វយ ក,  

បណ្្តញសាំរាប់ការបច្ប្ងៀនភាពជ្ញសហប្គិននិង Pearson ការអប់រ ាំ, ២០១០) ។ ដ លអាចច្ប្បើបនពី 
http://assets.pearsonschool.com/asset_mgr/current/201323/entrepreneurship_se_final_pdf. 

 

សនៃិសិទ្យាអងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិស្ីពីពាណិ្ជ្ាកមានិងការអភិវឌឍន៍ ពប្ងឹងអាំណ្តច ស្តស្ីជ្ញសហប្គិនតាមរយៈបច្ចេកវទិ្យា

គមនាគមន៍និងពត៌មាន: មគគុច្ទ្យសក៍អនុវត្ន៍ (ញ៉ូ វយ កនិងប្កងុហសឺដណ្វឆ្ៃ ាំ ២០១៤) ។ អាចរកបនពី 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d2_ en.pdf 

 

UNESCO-UNEVOC ការចប់ច្ផ្្ើមអាជី្វកមាខាៃ តត៉ូចផ្លទ ល់ខលួនរបស់ខាុាំ: កញ្េ ប់បណុ្្ុះបណ្្តលស្ីពីភាពជ្ញសហប្គិន ។ អាចរក

បនពី 
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Starting%20my%20own%20 small%20business  

 

 

 

https://www.microsoft.com/en-us/DigitalLiteracy
http://pcw.gov.ph/publication/development-gender-andfinancial-literacy-module-results-partnership-between-pcw-great-women-project-and-napc
http://pcw.gov.ph/publication/development-gender-andfinancial-literacy-module-results-partnership-between-pcw-great-women-project-and-napc
http://assets.pearsonschool.com/asset_mgr/current/201323/entrepreneurship_se_final_pdf
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អាំពីអៃកនិពនធ 

UN-APCICT 

មជ្ឈមណ្ឌ លបណុ្្ុះបណ្្តលបច្ចេកវទិ្យាសហគមន៍ព័ត៌មាន ច្ ើមបីអភិវឌឍន៍ននអងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិប្បចាំតាំបន់អាសីុនិងប 

សីុហវិក (UN APCICT) សហការជ្ញមួយប្កុមហ ុនសមព័នធគណ្ៈកមាការច្ស ាកិចេនិងសងគមរបស់អងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិប្បចាំ

តាំបន់អាសីុនិងប សីុហវិក (ESCAP) ។ UN-APCICT មានច្គលបាំណ្ងពប្ងឹងកិចេខិតខាំប្បឹងដប្បងននប្បច្ទ្យសជ្ញសមាជិ្កនន 

ESCAP ច្ ើមបីច្ប្បើប្បស់បច្ចេកវទិ្យាពត័មាននិងការប្បស្ស័យទក់ទ្យងតាមរយៈ (ICT) ច្ៅកៃុងការអភិវឌឍច្ស ាកិចេសងគម

របស់ខលួនតាមរយៈការកស្មងសមតាភាពរបស់មនុសសនិងស្មា ប័នការងារ។ ការងាររបស់ UN-APCICT ច្ផ្្លតច្លើកត្ាប្គឹុះទាំង

បី ៉ូចខាងច្ប្កាម៖ 

 

១.  បណុ្្ុះបណ្្តល-ច្ ើមបីបច្ងកើនចាំច្ណ្ុះ ឹង និងជ្ាំនាញរបស់អៃកបច្ងកើតច្គលនច្ោបយ និងអៃកជ្ាំនាញ  វស័ិយ ICT និង

ច្ ើមបីពប្ងឹងសមតាភាពរបស់អៃកបណុ្្ុះបណ្្តល ICT និងប្គឹុះស្មា នបណុ្្ុះបណ្្តលកៃុងវសិយ័ ICT ច្នុះ 

២. ការស្ស្មវប្ជ្ញវ-ច្ ើមបីអនុវត្ការវភិាគដ លទក់ទ្យងនឹងការអភិវឌឍ ្នធានមនុសសច្ៅកៃុង វសិយ័ ICT 

៣.  ការដណ្នាាំ- ច្ ើមបផី្្ល់ច្សវាប្បឹកាច្លើកមាវ ិ្ ីអភិវឌឍ្នធានមនុសស ល់សមាជិ្ក ESCAP និងសមាជិ្កដ លពាក់

ព័នធ។ 

 

UN-APCICT មានទី្យតាាំងសាិតច្ៅទី្យប្កុងអីុនចុន lncheon ននស្មធារណ្រ ាក៉ូច្រ   
http://www.unapcict.org 

 

 

  

http://www.unapcict.org/
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ESCAP 

គណ្ៈកមាការច្ស ាកិចេនិងសងគមសប្មាប់តាំបន់អាសីុនិងប សីុហវិក 

ESCAP គឺជ្ញន គ៉ូ អភិវឌឍន៍កៃុងតាំបន់របស់អងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិ និងបច្ប្មើការជ្ញមជ្ឈមណ្ឌ លអភិវឌឍន៍សងគមនិង 

ច្ស ាកិចេសាំខាន់សប្មាប់អងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិ ច្ៅតាំបន់អាសីុនិងប សីុហវិក។ អាណ្ត្ិរបស់ខលួន គឺច្ ើមបីជ្ាំរញុកិចេសហ

ប្បតិបត្ិការរវាងសមាជិ្កចាំនួន ៥៣ និងសមាជិ្កពាក់ព័នធចាំនួន ៩ ។ ESCAP ផ្ដល់ន៉ូវតាំណ្ភាា ប់យុទ្យធស្មស្តសរ្វាងកមាវ ិ្ ីនិង

បញ្ា ថាៃ ក់ប្បច្ទ្យសនិងថាៃ ក់សកល ។ វាគាំប្ទ្យនិងពប្ងឹងទី្យតាាំងរដ្ឋា ភិបលននប្បច្ទ្យសកៃុងតាំបន់និងច្ ើមបីគាំប្ទ្យកិចេប្បជុ្ាំរបស់

បញ្ា ប្បឈ្មច្ស ាកិចេសងគមរបស់តាំបន់ច្នុះច្ៅកៃុងពិភពសកលភាវ៉ូបនីយកមា។ ការោិល័យ ESCAP មានទី្យតាាំងសាិតច្ៅទី្យ

ប្កុងបងកកប្បច្ទ្យសនែ។ 
http://www.unescap.org 

http://www.unescap.org/
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