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វ
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ចាំបច់ ប្តូវបនចត់ទ្យុកថាជ្ញការឆលុុះបញ្
េ ាំងពីទ្យសសនៈ ឬការ អនុម័តិរបស់អងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិ ច្

ើយ។

ការរចនាទាំងច្នុះប្តូវបនច្ប្បើ ប្បស់ និងច្្វើការបងាាញជ្ញស្មធារណ្ៈ ច្ៅកៃុងការច្បុះពុមភច្នុះ មិនបនបញ្
ា ក់បងាាញ

ពីទ្យសសនៈណ្តម៉ូយននច្លខា្ិការដ្ឋានននអងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិ សីអ
ដ ាំពីស្មានភាពដផ្ៃកចាប់ននប្បច្ទ្យសណ្តមួ យ ទ្យឹ ក ី
ទ្យីប្កុង ឬតាំបន់ ឬអាជ្ញា្ររបស់ខួន
ល ឬពាក់ព័នាការកាំណ្ត់ប្ពាំដ ន ឬប្ពាំដ នរបស់ខួនច្
ល

ើយ។

ការនិោយពី ច្្ាុះប្កុមហុន និងផ្លិតផ្លពាណ្ិជ្ាកមា មិនបនបញ្
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បកដប្បច្ដ្ឋយអៃកសា័ប្គចិត្ និ ងគណ្ៈកមា្ិការជ្ញតិជ្ាំរញ
ុ ភ៉ូ មិផ្លិតផ្លមួយ (OVOP CAMBODIA)
បនច្បុះពុមពច្ៅកៃុងប្ពុះជ្ញណ្តចប្កកមពុជ្ញឆ្ៃាំ២០១៦

អារមភកថា
សហប្គិ នស្តស្ី គឺ ជ្ញកមាលាំងជ្ាំ រញ
ុ មួ យសប្មាប់ ច្្វើច្អាយមានការផ្លលស់ប៉ូរ្ សងគមជ្ញវ ិជ្ាមាន។ សហប្គិ នស្តស្ីភាគ

ច្ប្ចើន គឺ មានភាពនចៃប្បឌិត ច្ប្ជ្ញាយកឈ្ៃុះច្លើរាល់ឧបសគគ និងច្ៅដតបន្ការច្រៀនស៉ូប្តអស់ច្ពញមួ យជ្ី វ ិ
ត។

ភាពច្ជ្ញគជ្័ យរបស់ពួកច្គបនជ្ាំរញ
ុ ន៉ូ វការបច្ងកើនប្បសិទ្យាភាព

ពីការកាំ ច្ណ្ើនច្

ើងន៉ូវប្បក់សនសាំ

សប្មាប់ ប្គួស្មរ និងការវ ិនិ ច្ោគច្ៅកៃុងការដែទាំសុខភាព និងការអប់រ ាំសប្មាប់ កុមារច្ ើមបីជ្ាំរញ
ុ ការបច្ងកើត
ការងារ និងកាំច្ណ្ើនផ្លិតផ្លជ្ញតិ សរុបច្ៅកៃុងស្សុក។

ខណ្ៈច្ពលដ ល តាំបន់ អាសុីបសុីហិក
វ បនបិ ទ្យគមាលតច្យនឌ័ រមួ យចាំ នួនច្ៅកៃុងវ ិស័យសុខាភិ បល និ ងការ
អប់រ ាំ ស្តស្ីប្តូវបនមានការប ិច្ស្ច្ប្ចើនជ្ញងបុ រស កៃុងឱកាសច៉ូ លរួមកៃុងវ ិស័យច្ស ាកិចេ ច្ដ្ឋយបនដ្ឋក់

កាំ ណ្ត់ច្ៅច្លើ កមាលាំងពលកមា ប្បក់ឈ្ួលទប
ៃ
ការងារដ លមានភាពងាយរងច្ប្គុះ ឬ ការទ្យទ្យ៉ូ លបនន៉ូវ
ហិរញ្ញ វតាុ និ ងឥណ្ទនដ លមានកាំ រ ិតទប។

រច្បៀបវារៈ ឆ្ៃាំ ២០៣០ សប្មាប់ ការអភិ វឌឍន៍ ប្បកបច្ដ្ឋយចី រភាព គឺ ជ្ញច្គលការណ្៍សកលសប្មាប់ វ ិស័យ
ច្ស ាកិចេ និ ងសងគម នាច្ពលអនាគត និងធានាបនន៉ូ វនិ រន្រភាពបរ ិស្មានដ លច្យើងចង់ បនសប្មាប់កិចកា
េ រ
ច្នុះ និ ងប្គប់ ជ្ាំនាន់ នាច្ពលអនាគត។

ជ្ញមួ យនឹងគមាលតច្យនឌ័រ បនច្្វើច្អាយមានការផ្លលស់ប៉ូរតិ
្ ចតួច

សប្មាប់ រយៈច្ពលជ្ញង ២០ ឆ្ៃាំកនលងមកច្នុះ ច្ទុះជ្ញោងណ្តក៏ ច្ដ្ឋយ ក៏

តាមចកខុវ ិស័យ ច្ៅកៃុងតាំបន់ អាសុីបសុីហិក
វ នឹងមានឧបសគគកាន់ ដតច្ប្ចើនច្

សមិ ទ្យធផ្លដ លសាំច្រចបន

ើងៗ។

វ ិសមភាពបនរារាាំង

កមាលាំងច្ស ក
ា ិ ចេ និងច្្វើឱយបុះពាល់ ល់ការផ្ារភាាប់សងគមដ លច្្វើច្អាយមានភាពរាាំងសទុះ

ល់ការអភិ វឌឍន៍

បរ ិស្មាន ប្បកបច្ដ្ឋយចី រភាព។

ាំ ច្ណ្តុះស្ស្មយដ លច្ឆលើយតបច្ៅនឹងវ ិសមភាព គឺ តប្មូវឱយច្យើងប្តូវច្ដ្ឋុះ

ស្ស្មយន៉ូ វឬសគល់ននភាពប្កី ប្ក

ការច្រ ើសច្អើ ង

និងច្ ើ មបីផ្្ល់ការគាំពារសងគមឱយបនប្គប់ ប្គន់ន៉ូវបញ្
ា

ដ លងាយរងច្ប្គុះបាំ ផ្ុត។ ទាំងច្នុះតប្មូវឱយមានការបច្ងកើនច្លើ ដផ្ៃកវ ិទ្យាស្មស្តស្ បច្ចេកវ ិទ្យា និ ងគាំនិតនចៃ
ប្បឌិ តប្ពមទាំងបច្ងកើនឥទ្យធិពលនន

បច្ចេកវ ិទ្យាគមនាគមន៍ និង ព័ ត៌មាន (ICT) ច្ ើ មបីបច្ងកើនឱកាសកៃុងការអភិ វឌឍច្លើប្គប់វ ិស័យ។
ICTs គឺ ជ្ញឧបករណ្៍ដ លច្្វើឱយមានតនមលសប្មាប់ ការអភិវឌឍច្ស ក
ា ិចេសងគម ការច៉ូ លរួមកៃុងសងគម និងផ្្ល់

ភាពអង់ អាច ស៉ូមបីដតភាពជ្ញក់ ោក់ ននចាំ នួនប្បជ្ញជ្ន ក៏ ច្ៅដតបន្ប្បឈ្មមុ ខនឹ ងគុ ណ្វ ិបត្ិដ លជ្ញលទ្យធ
ផ្លបនមកពី ការកងវុះនន ាំច្ណ្ើរការ និ ងសមតាភាពកៃុងការច្ប្បើប្បព័ នប
ា ច្ចេកវ ិទ្យា ទាំងច្នុះរបស់ពួកច្គ។
ច្ ើមបីជ្ញម្ាបយននការដចកចយ
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លអាសុី

និងច្ ើ មបីជ្ួយច្ដ្ឋុះស្ស្មយន៉ូវគមាលតច្យនឌ័ រ

-បសុីហិក
វ សប្មាប់

ដ លច្ៅសល់

ទ្យាំ នាក់ ទ្យាំនងនិងបច្ចេកវ ិទ្យាច្ ើ មបី

ន៍ (APCICT) ប្តូវបនអភិ វឌឍន៍ ស្តស្ី និ ងការផ្្ួចច្ផ្្ើមច្លើវ ិស័យ ICT ( WIFI) ច្ ើមបី

ការអភិ វឌឍ

i
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គាំប្ទ្យ ល់ស្តស្ីជ្ញសហប្គិន ដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹងជ្ញម៉ូ លដ្ឋាន កៃុងការប្គប់ប្គងអាជ្ី វកមា ជ្ាំ នាញ ICT និង
ប្បភព្នធានតាមរយៈប្បព័ នអ
ា នឡាញ។

កមាវ ិ្ី ច្នុះបនជ្ាំ រញ
ុ ោងសកមា

ច្ៅច្លើបរ ិស្មាន

ននច្គល

នច្ោបយដ លនឹងអាចមានជ្ញ ាំ ច្ណ្តុះស្ស្មយោងពិច្សស ចាំ ច្ពាុះរបាំងនានារបស់ស្មាប័ ន កៃុងការផ្្ល់
គុ ណ្តនមល ល់ស្តស្ីកុងម្ាបយដ
ៃ
លមិនប្តឹមប្តូវ។

WIFI ម៉ូឌុល ជ្ញដផ្ៃកមួ យដ លបនឆលុុះបញ្
េ ាំង ពី ការអភិវឌឍន៍ ទាំងជ្ាំ នាញ ICT និ ង ចាំ ច្ណ្ុះ ឹង

សហប្គិ នភាព ដ លមានស្មរៈសាំខាន់ ច្ ើមបីដកលមអជ្ីវភាពរស់ច្ៅ និងការជ្ាំរញ
ុ ច្ស ាកិចេទាំងម៉ូ ល ទ្យទ្យួល
បនន៉ូ វភាពរុងច្រឿង និ ងសុខុមាលភាពសប្មាប់ ស្តស្ី។ សញ្ញរបស់WIFI គឺ ការបងាាញពី ការ ច៉ូ លរួម កៃុងការក

ស្មងដផ្នការ និងការទ្យទ្យួលបនន៉ូ វនិ រន្ភាពនាច្ពលអនាគត ជ្ញមួ យនឹ ងឱកាសច្សាើភាពគៃ កៃុងការទ្យទ្យួ ល
បនន៉ូ វផ្លប្បច្ោជ្ន៍ សប្មាប់ ទាំងអស់គៃ។

បណ្ិឌ ត ហុីអុន សុករ ី
នាយិកា

UN-APCICT/ESCAP

ii

អាំពីម៉ូឌុល
ម៉ូឌុលច្នុះ
ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង

ជ្ញម៉ូឌុលដ លទក់ទ្យង

ច្ៅនឹង

និងបច្ចេកវ ិទ្យាព័ត៌មាន។

ដ លមានស្ស្មប់

និងសហប្គិនស្សី្

ម៉ូឌុល

W1:

ច្លើការច្្វើដផ្នការអាជ្ី វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ការ

ច្គលបាំណ្ងបឋមននម៉ូឌុល

ដ លចង់បច្ងកើត

ច្នុះគឺ ច្ ើ មបីដណ្នាាំ

និ ងប្គប់ប្គងអាជ្ី វកមាមួយ

ស្តស្ីជ្ញសហប្គិ ន

និ ងម្ាបយកៃុងការច្ប្បើ ប្បស់

បច្ចេកវ ិទ្យាព័ត៌មាន និងការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងវ ិសយ័(ICT)ដ លអាចជ្ួយច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើរការទាំងអស់ច្នុះបន។

ម៉ូឌុលលច្នុះបនផ្្ល់ន៉ូវច្គលគាំនិត ននការប្គប់ ប្គងអាជ្ី វកមាជ្ញម៉ូ លដ្ឋាន ឧបករណ្៍វ ិភាគ និងកមាវ ិ្ី ICT សប្មាប់ ការ
បច្ងកើត និងការចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ី វកមា។ ម៉ូឌុលច្នុះគឺមានច្គលបាំណ្ងច្អាយស្តស្ីដ លច្ចុះច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT ដ លអាច
ច្ប្បើ ប្បស់ ICT សប្មាប់ ដតការងារជ្ញម៉ូលដ្ឋាន ៉ូចជ្ញ ការនិ ោយទ្យ៉ូរស័ពទ ច្ផ្ាើរស្មរ អុី ដមល និងមានចាំ ណ្តប់អារមាណ្៍កៃុង
ការច្ប្បើ ប្បស់ ICT សាំរាប់មុខងារអាជ្ីវកមាច្ផ្សងៗបដនាមច្ទ្យៀត ៉ូចជ្ញ ការលក់និងការផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លតាមរយៈ
អនឡាញ ជ្ញច្ ើ ម។ ច្ទុះជ្ញោងណ្តក៏ ច្ដ្ឋយ អៃកដ លដ លមិនច្ប្បើ ប្បស់ប្បព័ នា ICT ក៏អាចទ្យទ្យួ លផ្លប្បច្ោជ្ន៍ ពី
ម៉ូឌុលច្នុះផ្ងដ រ។ ច្ៅកៃុងការពិ ចរណ្តននតប្មូវការ និ ងចាំណ្ង់ចាំណ្៉ូលចិត្របស់សហប្គិនស្តស្ី ម៉ូឌុលច្នុះមិនប្តឹ មដត
ផ្្ល់ ន៉ូ វការយល់ ឹ ងនិងចាំច្ណ្ុះ ឹងអាំពី ICT ច្នាុះច្ទ្យ ក៏ បុដន្វាក៏បនច្្វើអាយសហប្គិ នជ្ញស្តស្ី មានគាំនិតចប់ ច្ផ្្ើមច្ប្បើ
ប្បស់ ន៉ូ វឧបករណ្៍ច្ផ្សងៗ សប្មាប់ច្្វើអាជ្ី វកមារបស់ពួកច្គផ្ងដ រ។
ច្ៅចុងបញ្េប់ ននម៉ូឌុលច្នុះ

នឹងមានការដណ្នាាំ ល់អៃកសប្មបសប្មួលដ លផ្្ល់ច្ោបល់ច្លើការដចកចយបន្

សប្មាប់ការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល ល់សហប្គិ នស្តស្ី និងមានការវ ិភាគលាំអិតច្ៅកៃុងចាំនុចច្ផ្សងមួយច្ដ្ឋយដ

ក។

លទ្យធផ្លននការសិកា
ច្ប្កាយច្ពលបញ្េប់ននម៉ូឌុលខាងច្លើ អៃកសិកានឹងទ្យទ្យួលបន៖
1.

អាចភាាប់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាងការផ្្ល់អាំណ្តច ល់ស្តស្ីជ្ញមួយនឹងស្តស្ីជ្ញសហប្គិន កៃុងការច្ប្បើប្បស់ ICT ច្ ើមបីច្្វើការចប់ ច្ផ្្ើម
និងការប្គប់ប្គងអាជ្ីវកមា។

2.
3.

រ ីករាយចាំច្ពាុះការភាាប់បណ្ត
្ ញស្តស្ី

ជ្ញសហប្គិន

ជ្ញមួយនឹ ងដ នទ្យ៉ូច្ៅននអាជ្ីវកមា

ពិច្សសច្លើការច្រៀបចាំ

ដផ្នការ

ការចប់ច្ផ្្ើម និង ការប្គប់ប្គងសហប្គស ថាច្តើ ICT អាចមានអតាប្បច្ោជ្ន៍អីខ
វ លុះច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើរការទាំងច្នាុះ។
រ ីករាយចាំច្ពាុះស្មរៈសាំខាន់

ននការច្លើកទ្យឹកចិត្ច្លើសហប្គិន

និងតប្មូវការច្ពលច្វោ

សប្មាប់បន្ការប្គប់ប្គង

អាជ្ីវកមាមួយ។
4.

ទ្យទ្យួលស្មគល់ពីស្មរៈសាំខាន់នន

ការអនុវត្ជ្ញមួយនឹង

បទ្យបបញ្ញតិ្របស់រដ្ឋាភិបល

និងអាជ្ីវកមា

ដ លមានលកខណ្ៈ

ស្ង់ដ្ឋ។
5.
6.
7.

យល់ ឹងពីអីដវ លជ្ញទ្យីផ្ារ និងតនមលននការច្រៀបចាំ និងច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមា។
កាំណ្ត់និងវ ិភាគ ាំច្ណ្ើរការនន្នធាននិងការច្កៀងគរម៉ូលនិ្ិ កៃុងការបច្ងកើតអាជ្ីវកមាមួយ។

យល់ ឹងពីភាពខុសគៃរវាងមុខងារអាជ្ីវកមា ច្ៅកៃុងការប្គប់ប្គងអាជ្ីវកមាមួយ និង ថាច្តើ ICT អាចប្តូវបនអនុវត្កុងការ
ៃ
សប្មួល ល់មុខងារទាំងច្នុះោង ៉ូចច្ម្ច។

8.

រ ីករាយន៉ូវតនមល ននការការពារអាជ្ីវកមាមួយដ លទក់ នឹងដផ្ៃកចាប់ រ៉ូបបវ ័ន្ និងការគាំរាមកាំដហងច្លើប្បព័ នា Online

9.

យល់ ឹងពីស្មរៈសាំខាន់ននការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតនមលននការអនុវត្អាជ្ីវកមា។

10. ទ្យទ្យួលស្មគល់ការតភាាប់រវាងការប្តួតពិនិតយ និងការវាយតាំនល និងការបិទ្យអាជ្ីវកមា។

iii

Managing a Business Using ICT

ច្គលច្ៅសិកាខកាម
សកា្នុពលននសហប្គិ នស្សី្ និ ង សហប្គិ នស្តស្ីច្ៅ ាំ ណ្តក់ កាល ាំប៉ូងននការចប់ ច្ផ្្ើមអាជ្ី វកមារបស់ពួកច្គ

រយៈច្ពល
12 ច្មាងច្ៅច្លើម៉ូលដ្ឋានដ លបនរាលដ្ឋលច្ចញច្ៅច្លើការផ្លិតកៃុងមួ យសប្ហ៍ច្ដ្ឋយដផ្អកច្ៅច្លើ 2 ច្ៅ 3 ច្មាងអាចរក
បនជ្ញច្រៀងរាល់នែៃននអៃកច៉ូ លរួមជ្ញស្តស្ី។

ការទ្យទ្យួលស្មគល់
UN-APCICT ទ្យទ្យួ លស្មគល់ន៉ូវន គ៉ូដ លបនច៉ូ លរួម កៃុងការពិនិតយច្

ើងវ ិញជ្ញច្ប្ចើនស្មរ ននមាតិ កាននឯក

ស្មរបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល និ ងដ លបនផ្្ល់ ន៉ូ វមតិ ៏ មានស្មរសាំខាន់ មិនអាចកាត់នែល បនកៃុងខណ្ៈច្ពលដ ល

កាំ ពុងអភិ វឌឍន៍ម៉ូ ឌុលច្នុះ។ ច្យើងស៉ូមអរគុ ណ្ ល់វ ិទ្យាស្មានបគី ស្មាននន ICTs សាំរាប់ ការអភិ វឌឍន៍ (PIID)
និ ងស្មកលវ ិទ្យាល័យ ននប្បច្ទ្យសហវីលីពីន

University of the Philippines Diliman ច្ៅកៃុងកមាវ ិ្ី បន្

Pampanga (UP Clark)។ UN-APCICT បនទ្យទ្យួ លស្មគល់ផ្ងដ រពី ការច៉ូ លរួមចាំដណ្កពិតប្បក 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 លពិ តជ្ញជ្ួ យបច្ងកើតម៉ូ ឌុលច្នុះច្ ើង។ ច្យើងស៉ូមអរគុ ណ្អៃកច៉ូ លរួម ពីកិចេ
ប្បជ្ុាំ ពិច្ប្គុះច្ោបល់ កិចេប្បជ្ុាំប្កុមអៃកជ្ាំ នាញ សិកាខស្មោ និ ងការចុ ុះអនុវត្ន៍ ច្ៅម៉ូ លដ្ឋាលផ្លទល់ ច្ហើយទ្យី
បញ្េប់ ក៏ ស៉ូមដែលងអាំ ណ្អរគុ ណ្ចាំច្ពាុះច្ោក Christine Apikul សប្មាប់ ដកសប្មួលច្លើម៉ូឌុលច្នុះ។
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្ ល

ធ ាំណ្តចស្តស្ី
UN WOMEN អងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិ អងគភាពសប្មាប់ សមភាពច្យនឌ័រនិងការពប្ងឹ ងសិទ្យិ អ
W1

សហប្គិ នបទ្យស្តស្ី - ម៉ូឌុល W១: ការច្្វើដផ្នការអាជ្ីវកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើ ប្បស់ ICT

W2

សហប្គិ នបទ្យស្តស្ី - ម៉ូឌុលW២: ប្គប់ ប្គងអាជ្ី វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើ ប្បស់ ICT

WIFI

ការផ្្ួចច្ផ្្ើមចាំ ច្ណ្ុះ ឹ ងដផ្ៃកបច្ចេកវ ិទ្យាគមនាគមន័ពត៌ មាន ល់ស្តស្ី

ix

ច្សចក្ីច្ផ្្ើម

I. ដសចកតីដ្តើម្
លាំអានសហប្គិនស្តស្ី - ម៉ូឌុល WJ: ការច្្វើដផ្នការអាជ្ី វកមា ច្ដ្ឋយច្ប្បើ ប្បស់ប្បព័នា ICT ម៉ូឌុលW2 និងការ ប្គប់ប្គង
ពាណ្ិជ្ាកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើ ICT ដ លប្តូវបនរចនាច្

ើង ោងពិច្សសសប្មាប់ សកា្នុពលរបស់សហប្គិនស្តស្ី និ ងអៃក

ដ លប្តូវបនចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ី វកមារបស់ខួលន។ ម៉ូឌុលច្នុះបនច្ប្បើ ជ្ញមគគុច្ទ្យសច្ៅនឹ ងស្តស្ីដ លចង់បច្ងកើននិងច្្វើឱយប្បច្សើរ
ច្

ើងន៉ូ វចាំច្ណ្ុះ ឹង ជ្ាំ នាញ និងសមតាភាព របស់ពួកច្គចង់បន កៃុងការបច្ងកើតគច្ប្មាងអាជ្ី វកមា និងការប្គប់ប្គង

អាជ្ីវកមារបស់ពួកច្គ។ ម៉ូឌុលច្នុះរួមបញ្៉ូេ លទាំង ឧទហរណ្៍ច្លើករណ្ីសិកា ការច្្វើលាំហាត់ និង ឧបករណ្៍វ ិភាគ
ច្ ើមបីកស្មងនិងបច្ងកើនការយល់ ឹងននអាជ្ី វកមារបស់អៃក និងបរ ិស្មានជ្ុាំ វ ិញ។

ម៉ូឌុល WJ: គឺ ជ្ញការច្រៀបចាំ ដផ្នការអាជ្ីកមា ច្ដ្ឋយការច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT ផ្ដល់គាំនិតអាជ្ីវកមា ជ្ញម៉ូ លដ្ឋាន
ឧបករណ្៍វ ិភាគនិងកមាវ ិ្ី ICT ជ្ញម៉ូ លដ្ឋានច្ៅកៃុងការច្្វើដផ្នការអាជ្ី វកមា។ ម៉ូ ឌុលស្ីពីការប្គប់ប្គងអាជ្ី វកមាច្ដ្ឋយ
ច្ប្បើ ប្បស់ប្បព័នា ICT គឺជ្ញម៉ូឌុលដ លតភាាប់ច្ៅនឹងម៉ូឌុល WJ ។ ម៉ូឌុលច្នុះមានច្គលបាំណ្ងច្ ើមបីច្លើកកមពស់
សហប្គិនស្តស្ីបច្ងកើនការយល់ ឹងននជ្ាំនាញ និងចាំ ច្ណ្ុះ ឹ ង ឥរ ិោបែ និងតនមល ដ លច្ឆ្ពុះច្ៅរកភាពពិត និង
សកមាភាពប្បតិបត្ិការអាជ្ី វកមា។ ឧទហរណ្៍ករណ្ីសិកា និងការច្្វើលាំហាត់ ច្ដ្ឋយការអនុវត្ន៍កមាវ ិ្ី ICT ប្តូវ
បនបងាាញច្ ើមបីសប្មបសប្មួល ល់ ការច្ប្បើប្បស់កមាវ ិ្ី ICT កៃុងការប្គប់ ប្គងសកមាភាពអាជ្ី វកមា។

ជ្ញពិច្សសបទ្យដ្ឋានននការសិកានឹងប្តូវបនអនុ វត្ជ្ញក់ដស្ងនិងអន្រកមា ៉ូចខាងប្កាម:
» ច្គលគាំនិត និ ងអាជ្ី វកមាស្មមញ្ញ ច្ៅនឹងប្បច្ភទ្យទាំងអស់ននអាជ្ី វកមា
» ឧទហរណ្៍ករណ្ីសិកាខលុះៗច្ ើមបីច្ដ្ឋុះស្ស្មយន៉ូ វច្គលគាំ និត និងបច្ចេកច្ទ្យស
» ការច្្វើលាំហាត់ និងការពិ ភាកា ច្្វើឱយអៃកសិកាអាចអនុ ត្ន៍ន៉ូវច្គលគាំនិតច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមាជ្ញក់ោក់ របស់ពួកច្គ។

1.1. ច្តើម៉ូឌុល W2 ជ្ញអវី?
ច្គលបាំណ្ងននការច្រៀនស៉ូប្តម៉ូឌុលច្នុះគឺ:
» ផ្្ល់ជ្ញច្គលការណ្៍ដណ្នាាំ ច្លើការចប់ ច្ផ្្ើមអាជ្ី វកមា
» ច្ ើមបីច្្វើបទ្យបងាាញពីទ្យិ ាភាពនានាននប្បតិបតដិការអាជ្ីវកមា

» ច្ ើមបីដណ្នាាំពីផ្លប្បច្ោជ្ន៍ននកមាវ ិ្ី កមាវ ិ្ី ICT ច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមនិងការច្រៀបចាំ អាជ្ីវកមា
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ទ្យាំហាំននការដណ្នាាំ រួមបញ្៉ូេ លទាំងប្បធានបទ្យសាំខាន់ៗ ចាំនួនពីរគឺ: (១) ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក (រច្បៀបននការ
ចប់ច្ផ្្ើម); និង(២)

ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អៃក (រច្បៀបននការប្គប់ប្គងសហប្គស) ។

ច្ៅច្ពលដ លអៃក ចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមា វាមានន័យថា អៃកបនសច្ប្មចចិត្ច្ ើមបីបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក និងអនុ វត្
ដផ្នការរបស់អៃកដ លមាន ៉ូ ចខាងច្ប្កាម៖

ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារ

(ថាច្តើអៃកច្្វើវាច្ដ្ឋយខលួនឯងឬអៃកសួរអៃក នទ្យ)

ច្រៀបចាំទ្យិនៃន័យច្លើចាំនួនមនុ សស ផ្លិតផ្ល ទ្យីកដនលង តនមល និងការផ្សពវផ្ាយ ច្កៀងគរ្នធានដ លអាជ្ី វកមារបស់អៃក
តប្មូវឱយ និងធានាការប្បប្ពឹត្ោងប្តឹមប្តូវច្ៅតាមចាប់ ជ្ញតិនិងតាមតាំបន់ននទ្យី តាាំងអាជ្ីវកមារបស់អៃក។

ច្ៅច្ពលដ លអាជ្ី វកមារបស់អៃក កាំពុង ាំច្ណ្ើរការ អៃកដ លជ្ញមាេស់អាជ្ី វកមា និងសហប្គិន នឹងប្តូវការវា ច្ ើ មបី
ប្គប់ប្គងអាជ្ី វកមារបស់អៃក

៉ូចជ្ញ ការច្្វើបញ្ាីស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ ប្គប់ ប្គងស្ុក និង ការទ្យិញវតាុធាតុច្ ើម ប្តួតពិនិតយ

ាំច្ណ្ើរការផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា ច្ហើយក៏ ប្តូវបនពាក់ព័នាចាំច្ពាុះដផ្ៃកទ្យីផ្ារនិ ងការលក់ ការប្គប់ ប្គង្នធានមនុសស
ហិរញ្ញ វតាុនិ ងរ ាបល។

វាជ្ញដផ្ៃកមួ យននតួនាទ្យី របស់អៃកដ លជ្ញមាេស់អាជ្ីវកមា និ ងជ្ញសហប្គិន កៃុងការចិ ញ្េឹមបីបច់និងការការពារអាជ្ី វកមា
របស់អៃក

៉ូ ច្ចៃុះវានឹងទ្យទ្យួ លបន ច្ជ្ញគជ្័យជ្ញក់ ជ្ញមិនខាន។

អៃកនឹងចាំបច់ ប្តូវបច្ងកើតច្

ច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើរការ ននការប្គប់ ប្គងអាជ្ីវកមារបស់អៃក

ើងច្ ើមបីវាស់សង
ទ ់ ច្លើ ាំ ច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមា ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើម៉ូលដ្ឋានមួយដ លច្ទ្យៀងទត់

ដ លច្ឆលើយតបនឹងលិទ្យាផ្ល និងច្រៀនពីច្មច្រៀនច្លើអីវដ លអៃកបនច្្វើនិងពីអីវដ លអៃកមិ នបនច្្វើ។ ការឆលុុះបញ្
េ ាំងទាំង
ច្នុះកាលយជ្ញដផ្ៃកមួ យននឧបករណ្៍ ដ លអៃកច្ប្បើច្ ើមបីច្្វើឱយអាជ្ីវកមារបស់អៃកបនរ ីកល៉ូតោស់។

លិទ្យាផ្លននការសិកា
ការតភាាប់ននការផ្្ល់ភាពអង់ អាច ល់ស្តស្ីជ្ញមួ យ នឹ ងសហប្គិនភាពនិ ងការច្ប្បើ ប្បស់ប្បព័ នា ICT កៃុងការ
ចប់ ច្ផ្្ើមនិ ងប្គប់ ប្គងអាជ្ីកមា។

1.2. ការច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ICT ច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមនន
អាជ្ីវកមា និងការប្គប់ប្គង
ICT

បនច៉ូ លរួមចាំ ដណ្កោងសាំខាន់កុងការបច្ងក
ៃ
ើន ាំច្ណ្ើរការច្ៅច្លើព័ត៌មាន

និ ងបច្ងកើនប្បសិទ្យធភាពននអាជ្ី វកមា។

ច្ៅកៃុងម៉ូឌុល WJ: ការច្្វើដផ្នការអាជ្ី វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ ICT ការដបងដចក ICT និងកមាវ ិ្ីដ លមានប្បច្ោជ្ន៍

សប្មាប់ការច្្វើដផ្នការអាជ្ី វកមាប្តូវបនចុុះបញ្ាី និងពិព័ណ្៌នា។ ស្សច្ ៀងគៃច្នុះដ រកមាវ ិ្ី ICT និងកមាវ ិ្ីដ លមាន
ប្បច្ោជ្ន៍ សប្មាប់ ការចប់ ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមា និងការប្គប់ប្គងនឹងប្តូវបនច្លើកច្
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ើងច្ៅទ្យីច្នុះ។

ច្សចក្ីច្ផ្្ើម
អៃកដ លប្បកបអាជ្ីវកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ ICT ច្ៅកៃុងបណ្ត
្ ប្បច្ទ្យសមួយចាំនួនបនអភិវឌឍន៍ន៉ូវបទ្យដ្ឋានច្ៅតាមតាំ បន់

និងដផ្ៃកននបណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគម និងច្ប្បើប្បស់ភាស្មតាមតាំបន់ គឺពួកច្គពិ ចរណ្ត ច្លើការអនុវត្ន៍ ច្ៅតាម
វបប្ម៍ សងគមននប្បច្ទ្យស ច្ៅកៃុងការទក់ទ្យងច្លើការផ្ាពវផ្ាយអាជ្ីវកមា និងការលក់។

ឧបករណ្៍មួ យចាំនួនននប្បព័នា ICT ដ លប្តូវបនច្គបងាាញរួច ច្ហើយច្ៅកៃុងម៉ូឌុល W1: ការច្្វើដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយ

ច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ប្បព័នា ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង និងបច្ចេកវ ិទ្យា ។ ឧបករណ្៍ ICT បដនាមដ លមានប្បច្ោជ្ន៍ច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើម
និងការប្គប់ ប្គងអាជ្ី វកមាមួយរួមមាន:

» ការសទង់មតិ ច្លើប្បព័ នា Online (ឧទ្យ. SurveyMonkey)
» ប្បព័ នធទ្យាំនាក់ ទ្យាំនងសងគម ឧទហរណ្៍ ៉ូ ចជ្ញ Facebook, Twitter, lnstagram, Pinterest, គេហទំព័រ YouTube)
» ឧបករណ្៍កៃុងការប្គប់ ប្គងបញ្ាីស្មរច្ពើ ភ័ណ្ឌ (ឧទហរណ្៍ ៉ូ ចជ្ញ Skyware, Inventory Box, Brightpearl,
Megaventory)
» ម៉ូ លដ្ឋានននទ្យិ ន័ៃយ និ ង Cloud storage
» កដនលងទ្យី ផ្ារ Online (ឧទហរណ្៍

៉ូ ចជ្ញប្កុមហុន Alibaba)

» ឧបករណ្៍ននការទ្យាំ នាក់ ទ្យាំនង និ ង សហប្បត្ិបិត្ការណ្៍ (ឧទហរណ្៍ ៉ូ ចជ្ញប្កុមហុន Google)
» ឧបករណ្៍ប្គប់ ប្គងគច្ប្មាង (ឧទហរណ្៍ ៉ូ ចជ្ញ គច្ប្មាង Libre)

1.3. ការអនុវត្ន៍ច្លើករណ្ីសិកាមួយ
ការច្្វើករណ្ីសិកា (ប្បអប់ទ្យី 1) និងឧទហរណ្៍នឹងប្តូវបនច្ប្បើច្ ើ មបីពនយល់អាំពីគាំនិតនិងគាំនិតសាំខាន់ដណ្នាាំច្ៅកៃុង
ម៉ូឌុលច្នុះ។

ប្បអប់ទ្យី 1. ករណ្ីននសហប្គិនជ្ញមាេស់អាជ្ីវកមាច្្វើនាំ ុត

វ ិចត៉ូរ ីោ ជ្ញមា្យមាៃក់ ដ លស្មៃក់ច្ៅផ្ទុះ។ នាងបនច្រៀបការ និងមានក៉ូនចាំនួនពីរនាក់ ច្ហើយនាងមានបាំណ្ងចង់រួម
ចាំដណ្កកៃុងការរកចាំណ្៉ូលសប្មាប់ ប្គួស្មរ
ប្គួស្មរដតបុ ច្ណ្ណ ុះ។
រច្បៀប ុតនាំ

ច្ប្ពាុះប្បក់ចាំណ្៉ូលបដី

របស់នាងប្គន់ដតបនប្គប់ សាំរាប់ចាំណ្តយកៃុង

គត់ ចង់ឱយប្គួស្មររបស់គត់ មានប្បក់កាក់ ច្ៅសល់សាំរាប់សនសាំខលុះ។ វ ិចត៉ូ រ ីោ បន ឹងអាំ ពី

ដ លជ្ញជ្ាំនាញមួយដ លមា្យនិងជ្ី ៉ូនរបស់គត់ បនបច្ប្ងៀនច្ៅច្ពលដ លគត់្ាំ ឹងក្ីច្

ើង

គត់

បនសច្ប្មចចិត្ថា គត់ អាចលក់នាំដ លគត់ច្្វើច្ៅផ្ទុះបន ច្ ើមបីបច្ងកើនន៉ូវប្បក់ចាំណ្៉ូល។ គត់បនច្រៀបចាំ ចប់ច្ផ្្ើម
ច្្វើអាជ្ី វកមាផ្លទល់ខួនរបស់
ល
គត់ ដ លអាចឱយគត់ ច្្វើអាចកាំ ណ្ត់ច្ពលច្វោកៃុងការចាំអិននាំ គត់ អាចច្្វើការងារច្ផ្សងៗ

ច្ៅជ្ុាំ វ ិញផ្ទុះ ច្ហើយគត់ ក៏ អាចរកប្បក់ចាំន៉ូលសប្មាប់ ប្គួស្មរ បនបដនាមច្ទ្យៀតផ្ង គត់ មានអារមាណ្៍ថា គឺជ្ញ
គុណ្សមបត្ិមួយសប្មាប់ គត់ ជ្ញជ្ញងគត់ ដសវងរកការងារច្ប្ៅច្មាងច្្វើ។
ច្ ើមបីទ្យទ្យួ លបនមតិ និងច្ោបល់រ ិុះគន់ ច្ ើមបីស្មាបនាអាំពីរស់ជ្ញតិនាំ ុ តរបស់គត់ អាំពីមនុសសច្ផ្សងៗច្ទ្យៀត
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វ ិចត៉ូរ ីោ បនសច្ប្មចចិត្ច្្វើនាំ ុត ច្ ើមបីដចកជ្៉ូនច្ភាៀវទាំងអស់ ដ លអច្ញ្ាើញច៉ូលរួមកៃុងកមាវ ិ្ីខួបកាំច្ណ្ើតក៉ូនស្សី
របស់គត់ច្ដ្ឋយឥតគិតនែល។ គត់បនទ្យទ្យួលន៉ូ វការច្ឆលើយតបោងលអពីមនុ សសជ្ញច្ប្ចើនអៃកដ លបនភលក់រស់ជ្ញតិនាំ ុត
របស់គត់។

វ ិចត៉ូ រ ីោ

បនទ្យទ្យួលន៉ូវការបញ្
ា ទ្យិ ញជ្ញច្ប្ចើន

ពីមិត្ភក្ិរបស់គត់

សាំរាប់កមាវ ិ្ីជ្ប់ច្លៀងច្ផ្សងៗ

របស់ក៉ូនៗពួកច្គ។ គត់បនច្ផ្ល្តអារមាណ្៍ោងខាលាំង ច្ៅច្លើការលក់នាំ ុតរបស់គត់ ច្ហើយបនសួរច្ៅកាន់មិត្ភក្ិ
របស់គត់ ថាច្តើតនមលបុ នាានដ រគួរដតគិតលុយពីពួកច្គ។
ម៉ូលនិ្ិដ ល វ ិចត៉ូរ ីោ បនច្ប្បើ ប្បស់ច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមារបស់នាង គឺបនមកពីប្បក់ សនសាំច្ៅ្នាគររបស់
ប្កុមប្គួស្មរនាង។ នាងនិងស្មវមីនាងបនវ ិនិ ច្ោគប្បក់ របស់ពួកច្គកៃុងកិចេសហប្បតិ បត្ិការកៃុងតាំបន់។ នាងបន
កាលយជ្ញសមាជ្ិកននមួ យននប្គឹុះស្មានមីប្កូហិរញ្ញ វតាុមួ យ និ ងមានភាពសកមាច្ៅកៃុងសហគមន៍របស់នាង។

ាំប៉ូង វ ិចត៉ូរ ីោ បនកាត់ប្តាននការចាំ ណ្តយនិងចាំណ្៉ូលដ លទក់ទ្យងនឹងការ ុតនាំ របស់នាងច្ៅកៃុងច្សៀវច្ៅមួ យ។

ច្ទុះជ្ញោងណ្ត

ច្ៅច្ពលដ លការបញ្
ា ទ្យិញច្នុះបនចប់ច្ផ្្ើមច្កើនច្

ើង នាងមានច្ពលតិចតួ ចច្ ើមបីតាមដ្ឋនថា

ច្តើនាង ពិតជ្ញទ្យទ្យួ លបនប្បក់ចាំច្ណ្ញឬ អត់។ ច្លើសពីច្នុះច្ៅច្ទ្យៀត ច្ពលខលុះនាងបនច្ប្បើប្បស់ន៉ូវការទ្យ៉ូ ទត់
សប្មាប់ការចាំ ណ្តយកៃុងប្គួស្មរ បុដន្នាងច្ភលចកត់ប្តាច៉ូ ល ច្ៅកៃុងច្សៀវច្ៅ ។ ច្នុះជ្ញច្ពលដ ល វ ិចត៉ូរ ីោ បន ឹង
ថាអាជ្ី វកមារបស់នាង ប្តូវបនរ ីកល៉ូតោស់ច្ហើយនាងបនច្រៀបចាំ ាំច្ណ្ើរការវាបនប្តឹ មប្តូវផ្ងដ រ។ នាងទ្យទ្យួ លន៉ូវ
ភាពរ ីកចាំ ច្រ ើននិង មានភាពរ ាំច្ភើបោងខាលាំង ជ្ញមួយការងារពីមុនកៃុងការច្រៀបចាំ អាជ្ី វកមាមួយ។
នាងមិនមានបទ្យពិច្ស្ម្ច្ៅកៃុងការច្រៀបចាំ អាជ្ីវកមាមួយច្ទ្យ បុដន្នាងបនច្ដ្ឋុះស្ស្មយន៉ូវបញ្
ា ទាំងច្នាុះច្ ើមបីច្រៀនពី អីវ
ដ លជ្ញតប្មូវការ ច្ ើ មបីកាលយជ្ញសហប្គិ ន ដ លទ្យទ្យួលបនច្ជ្ញគជ្័ យោងខាលាំង

មួ យ។ នាងបន ឹងថានាងប្តូវការ

ជ្ញចាំបច់ ច្ ើមបីកាំណ្ត់ ច្គលច្ៅោងចាស់ ចាំ ច្ពាុះអវីដ លនាងចង់បនមុខជ្ាំ នួញ

ុតនាំច្ៅផ្ទុះរបស់នាង។ ច្ ើ មបី

រកាហិរញ្ញ វតាុរបស់នាងច្ៅតាមលាំដ្ឋប់ វ ិចត៉ូ រ ីោ បនអានច្សៀវច្ៅ ច្លើកាប្គប់ប្គងហិរញ្ញ វតាុ យកមុខវ ិជ្ញា Online
ច្្វើជ្ញបញ្
ា ច្ហើយបនសួរសហប្គិន ច្ៅកៃុងសហគមន៍របស់នាង អាំពីរច្បៀបដ លពួកច្គច្ដ្ឋុះស្ស្មយ ហិរញ្ញ វតាុច្លើ
អាជ្ីវកមារបស់ខួន។
ល
នាងបនទ្យទ្យួលស្មគល់ថា នាងប្តូវការជ្ញចាំបច់ ច្ ើមបីដសវងរក ច្អាយច្
អាជ្ីវកមា ុ តនាំលក់កុងតាំ
ៃ
បន់ អាចនឹងច្្វើបនសប្មាប់ ការពប្ងីក ឬវានឹងជ្ញការប្បច្សើរច្

ើញថា ច្តើ ការបច្ងកើត

ើង ប្បសិនច្បើ នាងដ លមាន

ទ្យីតាាំងអាជ្ី វកមាច្ៅ តាំបន់មួយផ្ងច្ទ្យៀត។ នាងបនសួរអៃកច្ៅជ្ុាំ វ ិញខលួនសប្មាប់កដនលងដ លលអបាំផ្ុតដ លជ្ញកដនលង
ដ លនាងអាចទ្យទ្យួលបនន៉ូ វវតាុធាតុច្ ើមលអបាំផ្ុត សប្មាប់ តនមលទបបាំ ផ្ុត

៉ូ ច្ចៃុះ នាងអាចរកាបនន៉ូ វ ប្បសិទ្យិធភាពនន

នែលច្ ើម។

វ ិចត៉ូរ ីោ ជ្ញដផ្ៃកមួយននបណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងោងសកមាជ្ញមួយមា្យៗច្ៅតាមស្មោច្រៀន និងសហគមន៍។ គត់
បនទ្យទ្យួលការចប់ ច្ផ្្ើមច្ឆលើយតបពីបណ្ត
្ ញននមា្យទាំងច្នាុះ

គត់ បនច្ប្បើប្បស់បណ្ត
្ ញទាំងច្នុះច្ ើមបីសុាំពត៌ មាន

អាំពីទ្យីកដនលង ដ លអាចច្្វើកិចេប្ពមច្ប្ពៀងសប្មាប់ ហាងនាំរបស់គត់ ច្ ើមបីច្អាយ ៉ូចជ្ញហាងកាច្ហវ ស្មោច្រៀន និ ង
ហាងបយច្ៅមនទីរច្ពទ្យយ។ គត់បនចប់ ច្ផ្្ើមសមលឹងច្មើ លមនុសសដ លគត់ អាចនិ ោយបនអាំពីបញ្
ា ច្នុះ។ មិត្ភក្ិ
របស់គត់ បនដណ្នាាំឱយគត់ ចប់ច្ផ្្ើមច្្វើកាំណ្ត់ ច្ហតុបណ្ត
ដ ញមួ យតាមបទ្យពិច្ស្ម្ន៍របស់គត់កុងការចប់
ៃ
ច្ផ្្ើមច្្វើ
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ច្សចក្ីច្ផ្្ើម
អាជ្ីវកមាមួយ និងច្ៅច្ពល ៉ូចគៃច្នុះបងាាញពី ពត៌មានទក់ទ្យងច្ៅនឹងទ្យីកដនលងដ លអាចទ្យិញផ្លិតផ្លរបស់គត់។

ទ្យនទឹមនឹងច្នុះផ្ងដ រ វ ិចត៉ូ រ ីោ ប្តូវបនច្គដណ្នាាំឱយច្ប្បើ ប្បស់ប្បព័ នធផ្សពវផ្ាយតាមប្បពនធ័ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមច្ ើមបីច្អា
យអតិែិជ្នបន ឹង និងច្ ើមបីដសវងរកន គ៉ូ សហការដ លមានសកា្នុ ពល។
វ ិចត៉ូរ ីោ បន ឹងថា គត់ គួរដតទ្យទ្យួ លបនន៉ូវប្បភពននពត៌មាន ដ លគត់ ប្តូវការ ច្ ើមបីច្្វើឱយការ សច្ប្មចចិត្ច្លើ
អាជ្ីវកមាទ្យទ្យួលបនការគាំប្ទ្យ និង ការដសវងរកការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង ច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមា ការផ្្ល់ជ្ាំនួយបដនាម ប្បភពនន
ឧបករណ្៍និងវតាុធាតុ ច្ ើម និ ងប្បពភនន្នធានមនុ សសជ្ញច្ ើម។ គត់បនពប្ងឹងន៉ូ វជ្ាំ នាញរបស់គត់ ច្ៅកៃុងការទ្យាំ នាក់

ទ្យាំនង ការច្រៀបចាំ ដផ្នការអាជ្ី វកមា និងការរកាច្លើការ កត់ប្តាហិរញ្ញ វតាុរបស់គត់ច្ៅតាមលាំដ្ឋប់ លាំច្ដ្ឋយ។ វាជ្ញការ
សាំខាន់ ដ លគត់ បនច្្វើការច្លើជ្ាំនាញកៃុងការប្គប់ ប្គងច្ពលច្វោនិងការច្រៀបចាំ ដ លអាចជ្ួ យច្អាយគត់ ច្្វើការងារ
ជ្ញអាទ្យិ ភាពដ លទក់ទ្យងច្ៅនឹងអាជ្ីវកមានិងប្គួស្មររបស់គត់ផ្ងដ រ។

វ ិចត៉ូរ ីោ បនច្្វើការច្សុើបសួរទក់ទ្យងនឹង ាំ ច្ណ្ើរការននការបច្ងកើតអាជ្ីវកមាមួយ។ គត់បនសួរមិត្ភក្ិរបស់គត់ថា
ប្បសិនច្បើពួកច្គបន ឹ ងអវីទាំងអស់អាំពីការបច្ងកើតអាជ្ីវកមាច្ៅនឹងផ្ទុះ។ វ ិចត៉ូ រ ីោ បនច្ៅហាងកាច្ហវអុីន្ឺណ្ិតមួ យ

ច្ ើមបីច៉ូលច្ៅច្មើលច្លើ ប្បព័ នាអនឡាញ និងពិនិតយច្មើល ប្បសិនច្បើ មានការផ្្ល់ច្សវា ពីរដ្ឋាភិបល ដ លមាន ការ
ចុុះបញ្ាីអាជ្ី វកមាច្ៅច្លើបណ្ត
ដ ញអនឡាញ។ គត់ បនពិនិតយច្មើ លច្ៅច្លើវគគសិកាច្លើអាជ្ី វកមាតាមប្បព័នាអនឡាញ
ច្ដ្ឋយឥតគិតនែល ច្ ើមបីបច្ងកើនចាំច្នុះ ឹងរបស់គត់ ច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមា ជ្ញពិ ច្សសច្ៅច្លើទ្យីផ្ារ ការអភិវឌឍន៍ផ្លិតផ្ល
ការច្្វើដផ្នការអាជ្ី វកមា ការផ្្ល់អាជ្ញាប័ណ្ណសុវតាិភាពអាហារ និង យីច្ហា។ គត់ បនពិនិតយច្មើ លតាមរយៈវ ីច្ អ៉ូច្លើ

រច្បៀបននការ ុតនាំរបស់ច្គតាម អនឡាញ។ វ ិចត៉ូ រ ីោ បនទ្យិញន៉ូវច្សៀវច្ៅច្បុះពុមពផ្ាយ ជ្ញលកខណ្ឌី ជ្ីែល ដ ល
មានរ៉ូបភាពចាស់លអ

៉ូច្ចៃុះ គត់អាចច្រៀននិង ដសវងយល់បដនាម អាំពី ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមា និងរច្បៀបននការ ុតនាំជ្ញ

ច្ ើម។
ច្ដ្ឋយការច្ប្ជ្ញាចិត្កុងការអភិ
ៃ
វឌឍន៍ បច្ងកើតគាំ និតអាជ្ី វកមាមួយនិងឥរ ិោបទ្យដ លសហប្គិនទ្យទ្យួ លបនភាពច្ជ្ញគជ្័យ

វ ិចត៉ូរ ីោ បនច្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សច ច្ ើ មបីចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ី វកមាលក់នាំ ុត ដ លច្្វើច្ៅផ្ទុះច្អាយមានគុណ្ភាពខពស់ នឹ ង
ដ លប្តូវបនច្គទ្យទ្យួលស្មគល់ច្ៅទ្យ៉ូ ទាំងប្បច្ទ្យស។
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II. ការបដងកត
ើ អាជីវកម្មរបស់អ្នក
លទ្យធផ្លននការសិកា
» ច្ពញចិត្កុងការភា
ៃ
ា ប់បណ្ត
្ ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនង រវាងសហប្គិ នស្តស្ី ជ្ញមួយនឹងវ ិស័យទ្យ៉ូ ច្ៅ ននអាជ្ីវកមា ពិច្សសការ
ច្រៀបចាំដផ្នការ និងការប្គប់ប្គងសហប្គស និងថាច្តើការច្ប្បើ ប្បស់ប្បព័នា ទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង និង បច្ចេកវ ិទ្យាអាចមាន
ប្បច្ោជ្ន៍ អីខ
វ លុះច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើរការទាំងច្នាុះ។

» ច្ពញចិត្ចាំច្ពាុះស្មរៈសាំខាន់ កៃុងការច្លើកទ្យឹកចិត្សហប្គិន និងតប្មូវការច្ពលច្វោសប្មាប់ ការប្គប់ ប្គងច្ ើមបី
បន្អាជ្ីវកមាមួយច្អាយមាន ាំច្ណ្ើរការ។

» ទ្យទ្យួលស្មគល់ពីស្មរៈសាំខាន់ ននការអនុ វត្តាមបទ្យបបញ្ញ តិ្របស់រដ្ឋាភិ បលនិងស្ង់ដ្ឋច្ៅកៃុងអាជ្ី វកមា
» ដសវងយល់ពីអីជ្ញ
វ ទ្យីផ្ារ និ ង តនមលននការច្រៀបចាំ និងច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យី ផ្ារច្ៅកៃុងអាជ្ី វកមា
» កាំណ្ត់និងវ ិភាគ ាំច្ណ្ើរការនន្នធាននិងការច្កៀងគរម៉ូ លនិ្ិកុងការបច្ងក
ៃ
ើតអាជ្ីវកមាមួយ

ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើការច្សៃើរច្លើច្សចក្ីដណ្នាាំពីការផ្ដល់គាំនិតច្ោបល់ គឺ បនបងាាញច្ៅកៃុងម៉ូ ឌុល W1: ឥ

៉ូវច្នុះ អៃកគួរ

ដតមានដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយច្ដ្ឋយការច្្វើដផ្នការអាជ្ី វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើ ប្បស់ប្បព័ នា ICT ។ ដផ្នការអាជ្ីវកមាច្នុះគឺជ្ញ
ឯកស្មរមួ យដ លច្អាយអាជ្ី វកមាអាច ាំ ច្ណ្ើរការបន ច្ហើយវាប្តូវដតប្តូវបនពិនិតយច្

ើងវ ិញជ្ញច្ទ្យៀងទត់ និ ងការ

ដកលាំអច្ដ្ឋយដផ្អក ច្ៅច្លើវឌឍនៈភាពននសកមាភាព អាជ្ីវកមា របស់អៃក និងលទ្យធផ្លននហិរញ្ញ វតាុរបស់សហប្គស
កតា្ខាងកៃុង និងខាងច្ប្ៅ ៏ នទ្យច្ផ្សងច្ទ្យៀត។

៉ូ ច្ចៃុះគឺវាអាចច្្វើច្អាយមានការតភាាប់រវាងដផ្នការអាជ្ីវកមា ការចប់

ច្ផ្្ើមអាជ្ី វកមានិងការប្គប់ ប្គងននសកមាភាពអាជ្ីវកមា (ស៉ូមច្មើលតួ ច្លខទ្យី ១) ។

អាជ្ីវកមា។
ដផ្នការអាជ្ីវកមា

៉ូចដ លបញ្ាក់ ពីខាងច្ ើម គឺ បនផ្្ល់ច្អាយអៃកច្ដ្ឋយផ្លទល់ សប្មាប់អាជ្ីវកមារបស់អៃកជ្ញមួយនឹ ង

ចកខុវ ិស័យ ច្គលច្ៅ យុទ្យាស្មស្តស្ និងច្គលបាំណ្ង។ ច្ ើមបីដ្ឋក់ដផ្នការអាជ្ី វកមាកុៃងអារមាណ្៍ អៃកប្តូវដ្ឋក់ន របស់

អៃកជ្ញមួយនឹងពត៌មាន ច្ប្ចើនបដនាមច្ទ្យៀត និងបច្ងកើតដផ្នការ ច្អាយលាំអិតបដនាម ច្ ើ មបីច្្វើច្អាយ ការសច្ប្មចចិត្ច្លើ
អាជ្ីវកមាមានការចប់ច្ផ្្ើម និ ង ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមាច្កើតមានច្

ើង។

ការចប់ច្ផ្្ើម និងការប្គប់ប្គង: ច្នុះគឺជ្ញការអនុវត្ជ្ញក់ដស្ង ននដផ្នការអាជ្ីវកមា។ អាជ្ីវកមាគឺ បច្ងកើតច្ ើង
ច្ដ្ឋយ តប្មូវច្អាយមានការប្គប ណ្្ប់ ច្លើទ្យិ ាភាពទាំងអស់ ច្ ើមបីលក់ផ្លិតផ្ល។ ទាំងច្នុះ រួមបញ្៉ូេ លទាំង
ការអនុ ច្ោមតាមលកខខណ្ឌចាប់ និងការផ្សពវផ្ាយច្ដ្ឋយផ្លទល់ ននអាជ្ី វកមា ដ លផ្លិតផ្លប្តូវបនលក់ ល់ន
អតិែិជ្ន និងការប្បកួតប្បដជ្ង ច្កើតមានច្
លាំអិតទាំងកៃុងនិងច្ប្ៅននអាជ្ីវកមា។
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ើងច្ៅច្លើទ្យីផ្ារ។ សហប្គិន ប្តូវការភាពរ ឹងមាាំ កៃុងការប្គប់ប្គងោង

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

ពិនិតយតាមដ្ឋននិងវាយតនមល: ច្នុះបនផ្្ល់ន៉ូវច្្វើការបន់ប្បមាណ្ ននការអនុវត្អាជ្ីវកមា ច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ន៉ូវ
ស៉ូចនាករ (indicator) គនលឹុះសប្មាប់វាស់សុងភាពល៉ូ
ទ
តោស់និងការច្រ ើកចាំ ច្រ ើន។ ការតាមដ្ឋនប្តួតពិនិតយ និងការវាយតាំ
នល ផ្្ល់ន៉ូវការយល់ ឹងច្លើការបដងវរច្ៅរកទ្យិ សច្ៅ និ ងការផ្លលស់ប៉ូ្រយុទ្យធស្មស្តស្សប្មាប់អាជ្ី វកមា។

ការបិទ្យអាជ្ីវកមា: សហប្គិនអាចសច្ប្មចចិត្ ច្ ើមបីបិទ្យអាជ្ីវកមា ច្ដ្ឋយច្ហតុផ្លជ្ញច្ប្ចើន។ លទ្យធផ្លននការប្តួត
ពិនិតយនិងការវាយតនមលអាចផ្ដល់ពត៌មានស្ីពីថាច្តើ ប្តូវបន្ឬបិទ្យអាជ្ីវកមា។

វ ្ននអាជ្ីវកមាច្នុះច្កើតច្

ើង ច្ៅប្គប់ ាំ ណ្តក់កាលននអាជ្ីវកមា។ ជ្ាំហានទាំងបួនននអាជ្ីវកមាប្តូវបនដណ្នាាំច្ៅកៃុង

ម៉ូឌុល W1: ការច្្វើដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយច្ដ្ឋយច្ប្បើ ប្បស់ប្បព័នា ICT ។ ពួកច្គរួមបញ្៉ូេ លជ្ាំហានននការគិត ជ្ាំ ហាននន

ការចប់ច្ផ្្ើមនិង ជ្ាំហានននការល៉ូតោស់ជ្ញជ្ាំហានចុងច្ប្កាយ។ ជ្ាំហាននីមួយៗមាន ាំច្ណ្ើរការជ្ញរងវង់ដ លមាន
ការច្្វើដផ្នការ ការអនុ វត្ន៍ ការប្តួតពិនិតយ និងវាយតនមល និងការបិទ្យ ឬក៏បន្អាជ្ីវកមា ច្ ើមបី ាំច្ណ្ើរការច្ៅជ្ាំហាននន
អាជ្ីវកមាបនាទប់ ច្ទ្យៀត។

2.1. ច្តើការចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមាច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្តខលុះ?
បញ្ាីច្ផ្ទៀងផ្លទត់ខាងច្ប្កាមផ្ដល់ន៉ូវបញ្ាីននសកមាភាពមួ យសប្មាប់ អាជ្ីវកមាចប់ ច្ផ្្ើមច្

ើងរបស់អៃក។ វារួមបញ្៉ូេ លផ្ង

ដ រននឧទហរណ្៍ ICT ដ លអៃកអាចច្ប្បើ សប្មាប់សកមាភាពនីមួយៗ បញ្ាីប្តួតពិនិតយច្នុះគឺមិនទ្យ៉ូលាំទ្យ៉ូោយ អៃកអាច
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បដនាមច្ប្ចើនច្ទ្យៀតច្ៅកៃុងបញ្ាីច្ដ្ឋយច្ប្បើ MS Word ឬ Excel។ ច្ទុះជ្ញោងណ្តក៍ ច្ដ្ឋយ បញ្ាីប្តួតពិនិតយច្នាុះ ប្តូវរួម
បញ្៉ូេ លបទ្យបបញ្ញ តិន
្ ិងចាប់ ច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសរបស់អៃក។

Table 1
Check List of activities
item

when

បញ្ាីច្ផ្ទៀងផ្លទត់ននសកមាភាពច្ ើមបីចប់ ច្ផ្្ើមសប្មាប់ អាជ្ី វកមា
Use of ICTs

Schedule

Cost for start-

(device,

(Start and

up

Internet,

done

Notes

finish dates)

program
applications)
Generation of business idea
Jot

- Filter

observation

Assess how

Business idea
Use spreadsheet

- Test

many working

Assess the

hours

the activity

days

and cost of doing

to complete

down

notes;

the

information
may help in
recall

and

decisionmaking

Business plan

Use word processor

- Writing plan

and spreadsheet

1 week

need not be

- Revising plan

perfect

Market

Use word

Conducting

spreadsheet.

research research

- Marketing plan

processor and
Browse web

resources for
secondary data
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Writing the plan

2-3 weeks

The research
can be made
simple

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

Use word

Personal plan
-

processor and

Time

management-

spreadsheet.

support group

engine to find

Use search

Create
-

1 week

information.

Build

Use

network- Build

communication

knowledge

device and

e.g. further

applications.

studies

Business name registration and other legal requirements
List all legal

Use search engine

Find out how Find out cost

requirements:

to find government

many working of business

village

websites that

days and

requirements,

provide information hours to

district

The

requirements

will depend on

registration

country,
district,

complete

city,

requirements,

village

regulations on

provincial and

business

national
requirements

Check item

List of activities

when done

Decide on legal
business

structures
-

part of

self-help group

Use of ICTs (device,

Schedule

Cost for

Internet, program

(Start and

start-up

applications)

finish dates)

Notes

Use search engine

Set aside funds for

to find the

business start-up

description of each
structure, as well as

-

sole trader requirements

-

partner

-

corporation
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Decide on the
name of your

business - have
at least five

names to choose
from

- make sure that

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

there are no other
businesses with
the same name to
avoid legal
implications
Decide on location Browse property
of business for

websites and business

start-up

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

Locate government

name (and logo)

websites to find
application form and
registration
requirements, and the
possibility of
registering online

10
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Tax registration for Look for government
business (e.g.

websites that can

value added tax)

provide information
on requirements,
and the possibility of
registering online
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ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

ការច្្វើដផ្នការលមអិតច្ដ្ឋយច្ប្បើបញ្ាីប្តួតពិនិតយមួ យអាចជ្ួ យឱយអៃកកាំ ណ្ត់អាទ្យិ ភាពនិងប្គប់ប្គងច្ពលច្វោរបស់អៃក
បនកៃុងការអនុ វត្ន៍ដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់ខួន។
ល

2.1.1. ការច្លើកទ្យឹ កចិត្ និងច្ពលច្វោដ លសហប្គិ នអាចច្្វើច្ៅបន
អវីជ្ញការច្លើកទ្យឹកចិត្របស់អៃកកៃុងការចប់ ច្ផ្្ើមអាជ្ី វកមារបស់អៃក?
ការច្លើកទ្យឹ កចិត្ មានន័ យថា ជ្ញការជ្ាំ រុញ ដផ្ៃកខាងកៃុងចិត្របស់អៃក ច្ ើមបីបច្ងកើតន៉ូវអាជ្ី វកមា។ ច្តើវា គឺជ្ញវ ិស័យ
ច្ស ាកិចេ ច្ ើមបីបច្ងកើនចាំន៉ូលកៃុងប្គួស្មរ? ច្តើវា គឺ ច្ ើមបីបងាាញពីចាំណ្ង់ចាំណ្៉ូលចិត្បដនាមច្ទ្យៀតច្ដ្ឋយច្សរ ីឬ? ច្តើវា
ទក់ទ្យងច្ៅនឹងច្គលបាំណ្ងននជ្ីវ ិតឬ? ជ្ញឧទហរណ្៍ មនុសសមួ យចាំនួន ពាោមបាំ ច្ពញតប្មូវការកៃុងការជ្ួ យអៃក

នទ្យច្ទ្យៀត។ ការច្លើកទ្យឹកចិត្ច្នុះទក់ទ្យង ជ្ញមួ យនឹងច្គលច្ៅអាជ្ី វកមារបស់អៃក យុទ្យធស្មស្តស្ ច្តើអៃកនឹងប្តូវអនុ វត្
សកមាភាពអាជ្ី វកមារបស់អៃកោង ៉ូចច្ម្ច? ជ្ញឧទហរណ្៍ច្ៅកៃុងច្គលច្ៅផ្លទល់ខួលនរបស់អៃកអាចបញ្៉ូេ លបដនាមន៉ូវ
កាំច្ណ្ើនននប្បក់ចាំណ្៉ូលសប្មាប់ប្គួស្មរ ច្ ើមបីផ្្ល់ែវ ិកា កៃុងការផ្្ល់ន៉ូវការអប់ រ ាំខពស់ សប្មាប់ក៉ូនៗចប់ពីរយៈច្ពល
ប្បាំឆ្ៃាំ ពីឥ

៉ូវច្នុះច្ៅ និងច្ ើមបីផ្្ល់ន៉ូវ ការងារសប្មាប់ សមាជ្ិក ននប្កុមប្គួស្មររបស់អៃកបដនាមច្ទ្យៀត។ ការច្លើក

ទ្យឹកចិត្របស់អៃកនឹងជ្ាំរុញឱយអៃក ច្ ើមបីច្្វើឱយការងារអាជ្ីវកមារបស់អៃក វាអាចរស់បន និង ាំច្ណ្ើរការបនច្ដ្ឋយដផ្អក
ច្ៅច្លើច្គលបាំណ្ង និងច្គលច្ៅននប្បក់ចាំច្ណ្ញរបស់អៃក។
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ច្តើអៃក មានមនុសសដ លមានស្មរៈសាំខាន់ ៗ សប្មាប់ អាជ្ីវកមារបស់អៃក ដ លមានការវាយតនមល ច្ដ្ឋយមានភាព
៍ សាំខាន់បាំផ្ុតរបស់អៃក។ ច្ ើ មបីចប់ ច្ផ្្ើម ច្រៀបចាំ កាលវ ិភាគ

ច្ស្មាុះប្តង់ ដ លជ្ញប្បភព្នធាន និងច្ពលច្វោ

៏ស្មមញ្ញ មួយ ៉ូច្ចៃុះ អៃកអាចផ្្ល់ន៉ូវច្ពលច្វោ សប្មាប់ អាជ្ីវកមារបស់អៃក ៉ូចជ្ញការងារ ផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អៃក (ការងារ
ផ្ទុះ)ជ្ញច្ ើម។.
Table 2 តារាងទ្យី 2 បងាាញពី ឧទហរណ្៍ននទ្យមាលប់ ប្បចាំនែៃរបស់ វ ិចត៉ូ រ ីោ។

Table 2
Time

ឧទហរណ្៍ននតារាងច្ពលច្វោប្បចាំនែៃ

Monday

Tuesday

Wednesday Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Wake up.

Wake up.

Wake up.

Wake up.

Wake up.

Wake up.

Wake up.

Clean self

Clean self

Clean self

Clean self

Clean self

Clean self

Clean self

Prepare

Prepare

Prepare

Prepare

Prepare

breakfast

breakfast

breakfast

breakfast

breakfast

Wake up

Wake up

Wake up

Wake up

Wake up

children.

children.

children.

children.

children.

Serve

Serve

Serve

Serve

Serve

breakfast

breakfast

breakfast

breakfast

breakfast

AM
5:00
5:15
5:30

Prepare Prepare breakfast breakfast
Wake up
children.
Serve

Serve

breakfast

breakfast

6:00

Fetch water Fetch water Fetch water Fetch water Fetch water Fetch water Fetch water

6:30

Wash

Wash

Wash

Wash

Wash

Wash dishes.

dishes.

dishes.

dishes.

dishes.

dishes.

house Clean house

Clean

Clean

Clean house Clean

Clean

house

house

house

house

Bring

Bring

Bring

Bring

Bring

children to

children to

children to

children to

children to

school

school

school

school

school

Attend to

Attend to

Attend to

Attend to

Attend to

Attend to

preparation

7:00

7:30

of business of business of business of business of business activity
activity
8:00

activity

activity

activity

Iron

Do

dried

laundry

activity
the Do
laundry

Wash dishes. Clean

Attend to family activities

preparation preparation preparation preparation preparation of business
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Wake up children.

the Attend to
children’s
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11:00 Do

the Do

the laundry

Pick up

Pick up

school

Pick up

children

children

needs

laundry

laundry

Pick up

Pick up

children

children

11:30 Prepare

Prepare

Prepare

Prepare

Prepare

lunch

lunch

lunch

lunch

lunch

children

Prepare lunchPrepare lunch

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

Wash

dishes

dishes

1:00

Attend to

Attend to

2:00

business/

3:00
3:30

Wash dishes Wash

Wash

Wash dishes Wash dishes

dishes

dishes

Attend to

Attend to

Attend to

Attend to

Rest or Attend to family

business/

business/

business/

business/

business/

activities

sales

sales

sales

sales

sales

sales

activity

activity

activity

activity

activity

activity

Go to small Go to small Go to small Go to small Go to small Go to big
market

market

market

market

market

market

Buy fresh

Buy fresh

Buy fresh

Buy fresh

Buy fresh

food

food

food

food

food

Travel time
to market

4:00

Travel back Travel back Travel back Travel back Travel back Travel back

5:00

Business

Order and

Stock

stock

buy

inventory

ingredients

Prepare

Bake and

Packing

and

arrangement packaging

pack

distribution

and labelling materials

cookies

Packing

and

distribution

for business
6:00

Prepare for Prepare for Prepare for Prepare for Prepare for Prepare for Prepare for
dinner

dinner

dinner

dinner

dinner

dinner

Attend to

Attend to

Attend to

Attend to

Attend to

Attend to

children’s

children’s

children’s

children’s

children’s

homework

homework

homework

homework

homework

homework

Serve

Serve

Serve dinner Serve

Serve

Serve dinner Serve dinner

dinner

dinner

dinner

dinner

8:00

Attend to

Attend to

Attend to

Attend to

Attend to

Attend to Attend to business/ business/

9:00

business/

business/

business/

business/

business/

project activityproject activity

6:30

7:00

dinner
Attend to children’s

children’s
homework

10:00
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project

project

project

project

project

activity

activity

activity

activity

activity

Close and

Close and

Close and

Close and

rest

rest

rest

rest

11:00 Close and
rest
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Close and restClose and rest

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

អវីដ លប្តូវច្្វើ
លាំហាត់ ៈ តារាងកាលវ ិភាគរបស់អៃក
ច្ប្បើកមាវ ិ្ី Excel ច្ ើមបីបច្ងកើតតារាងកាលវ ិភាគច្ៅកៃុងតារាងទ្យី៣ ឬទញយកកមាវ ិ្ីប្បតិ ទ្យិនមួយដ លអាច
បងាាញពី កាលវ ិភាគប្បចាំនែៃ ប្បចាំសបដហ៍ ប្បចាំដខ និងប្បចាំឆ្ៃាំ (ឧទ.ប្បតិទ្យិនរបស់ Google និងប្បតិទ្យិន
ប្កុមហុន Yahoo) ។

1. .
2. បាំច្ពញច្ៅកៃុងកាលវ ិភាគច្ដ្ឋយស្សង់យកច្្ាុះសកមាភាពជ្ញប្បចាំរបស់អៃក។
Table 3. តារាងកាលវ ិភាគសកមាភាពប្បចាំនែៃនិង 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

18
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អវីដ លប្តូវច្្វើ (បន្)
3. ច្ៅច្ពលច្្វើរច
ួ វាយតនមលពីរច្បៀបដ លអៃកច្ប្បើច្ពលច្វោរបស់ អៃកច្ដ្ឋយច្ឆលើយន៉ូ វសាំណ្ួរ ៉ូចខាងច្ប្កាមច្នុះ ៖


កាំណ្ត់ពីតប្មូវការងារអវីដ លជ្ញតប្មូវការចាំបច់ចាំច្ពាុះច្ពលច្វោដ លអៃកប្តូវយកចិត្ទ្យុកដ្ឋក់ច្ប្ចើនច្ៅ
ផ្ទុះ។



កាំណ្ត់ន៉ូវសកមាភាពអាជ្ី វកមាអីវ ដ លអៃកប្តូវការចាំ ណ្តយច្ពលច្វោច្ប្ចើន



ច្តើមានបញ្
ា អវីខលុះ ដ លច្កើតច្

ើងកៃុងការកាំណ្ត់ច្ពលច្វោ រវាងសកមាភាពច្ៅផ្ទុះ និ ងសកមាភាពអាជ្ី វ

កមាដ រឬច្ទ្យ? កាំណ្ត់ សកមាភាពទាំងច្នាុះ។


ច្តើគុណ្ភាព ននសកមាភាពរបស់អៃក និងការងារច្ៅឯផ្ទុះ និងច្ៅកដនលងអាជ្ី វកមា មានលកខណ្ៈោង
៉ូច្ម្ច?



ច្តើសកមាភាពអវីដ លអាចប្តូវបនច្កើតច្

ើងច្ ើមបីច្គចពីច្ពលច្វោ និងជ្ាំ ច្ោុះច្ៅផ្ទុះ?

> ច្តើសកមាភាពឬ ការងារអាចប្តូវបនច្គច្្វើជ្ាំនួស?
> ច្តើការងារ ឬសកមាភាពអវីខលុះដ លតប្មូវច្អាយយកចិត្ទ្យុកដ្ឋក់បាំផ្ុត?

4. បនាទប់ពីការវ ិភាគននការច្ប្បើ ប្បស់ច្ពលច្វោរបស់អៃក បច្ងកើតប្បតិទ្យិនែាីដ លជ្ញកដនលងដ លអៃកពិ ចរណ្តច្លើ
មច្្ាបយច្ ើមបីបនាយឬបច្ងកើនច្ពលច្វោសប្មាប់ ច្្ៀបនឹងសកមាភាពអាជ្ី វកមាផ្លទល់ខួន។
ល

លាំហាត់ច្នុះអាចច្្វើឱយអៃក ឹងថាច្តើអៃកច្្វើឱយការច្ប្បើប្បស់ច្ពលច្វោរបស់អៃក និងច្តើអៃកអាចប្គប់ ប្គងសកមាភាព
ប្បចាំនែៃរបស់អៃកមានប្បសិទ្យិធភាពច្ ើមបីផ្្ល់ឱយច្ៅជ្ញច្រឿងសាំខាន់

កៃុងជ្ី វ ិតរបស់អៃក និងសច្ប្មចបនតុលយភាព

រវាងការងារ និ ងបញ្
ា ផ្លទល់ខួលន (ច្ពលខលុះច្គច្ៅថា«តុលយភាពការងារ ") ។

2.1.2. អនុវត្តាមបទ្យបបញ្ញ តិ្ជ្ញតិនិងតាមម៉ូលដ្ឋាន
សហប្គិនប្តូវដតយល់

អាំពីតប្មូវការដផ្ៃកចាប់

និងបទ្យបបញ្ញ តិក
្ ុងការបច្ងក
ៃ
ើត

និ ងរកាបនន៉ូវ

អាជ្ី វកមាខាៃតត៉ូ ច។

ប្បច្ទ្យសនិមួយៗមានចាប់ ច្គលនច្ោបយ និងតប្មូវការច្ផ្សងៗគៃ។

សហប្គិនប្តូវដតអាចបាំ ច្ពញន៉ូវតប្មូវការទាំងច្នុះ មាន ៉ូ ចជ្ញកិចេសនា លិខិតអនុ ញ្ញត្ិ

តប្មូវការពនធអាជ្ី វកមា និង

កមាសិទ្យិធបញ្ញ កៃុងការដ្ឋក់ ច្្ាុះមួយចាំនួន។.

ឧទហរណ្៍ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមាជ្ញផ្ល៉ូវការច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសមួ យចាំនួនតប្មូវឱយមាន ៉ូ ចខាងច្ប្កាម:
» ករចុុះបញ្ាីច្្ាុះអាជ្ីវកមាច្ៅទ្យីភាៃក់ ងារពាណ្ិជ្ាកមានិងឧសាហកមាច្ ើមបីពិ និតយច្មើ លសប្មាប់ ច្្ាុះដ លស្ស
ច្ ៀងគៃច្ ើ មបីច្ជ្ៀសវាងការចមលងនិងការរ ាំច្ោភបាំពានកៃុងការសិទ្យិធបញ្ញ
» ការចុុះបញ្ាីពាណ្ិជ្ាកមាឬលិខិតអនុញ្ញតអាជ្ី វកមា កប្មិតប្កុងឬ តាមភ៉ូមិ;

ាំច្ណ្ើរការច្នុះអាចរយៈមួ យនែៃ
ាំ ច្ណ្ើរការច្នុះអាចចាំណ្តយរយៈច្ពល

15 នែៃប្បសិនច្បើទ្យីភាៃក់ ងារច្នុះមិនមានប្បព័នធកាំពយ៉ូទ្យ័ រ
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» ការចុុះបញ្ាីពនធសប្មាប់អាជ្ី វកមា ការបង់ពនធអាស្ស័យច្លើប្បក់ចាំណ្៉ូលបនទញពី អាជ្ីវកមា និងដ្ឋក់បញ្៉ូេ លច្ៅ
ប់មកវ ិញ។

កៃុងពនធច្លើប្បក់ចាំណ្៉ូលប្បចាំឆ្ៃាំប្ត

ាំ ច្ណ្ើរការច្នុះអាចចាំ ណ្តយច្ពលមួយនែៃឬពី រនែៃអាស្ស័យច្លើ

ប្បច្ភទ្យអាជ្ី វកមា។
» ការចុុះបញ្ាីច្ៅសុខាភិ បល ប្បសិនច្បើបញ្ាីអាជ្ី វកមាច្នុះពាក់ព័នទ ច្ៅនឹងចាំ ណ្ីអាហារ ទ្យឹក ឬទ្យឹកថាៃាំ ច្នុះអាច
ចាំណ្តយច្ពលមួយនែៃ ឬច្ប្ចើ នជ្ញងច្នុះអាស្ស័យច្លើអាជ្ី វកមា។
» តប្មូវការច្ផ្សងច្ទ្យៀត

អាស្ស័យច្លើប្បច្ភទ្យអាជ្ីវកមា

(ឧទហរណ្៍

បុគគលដ លប្គប់ ប្គង,

បណ្ត
្ ក់ទ្យុនសហ

ប្បតិបត្ិការ ស្មជ្ីវកមាឬភាពជ្ញន គ៉ូ)

អវីដ លប្តូវច្្វើ
ការច្ប្បើ ប្បស់ឧបករណ្៍វ ិស័យ ICT
ច្ប្បើ មាសុីនដសវងរកច្ ើមបីរកឱយច្

ើញអាំពីតប្មូវការសប្មាប់ ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមាច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសរបស់អៃក។

ជ្ញ្មាតាអាចអាចផ្ទុកច្ៅកៃុងច្គហទ្យាំព័ររបស់រដ្ឋាភិ បល (ឧទហរណ្៍កៃុងច្គហទ្យាំ ព័រ ប្កសួងពាណ្ិជ្ាកមា
និងឧសាហកមា អាជ្ញា្រអភិ វឌឍន៍ សហគមន៍ អាជ្ញា្រកៃុងតាំបន់) ។

ច្ៅកៃុង MS Word ឬ MS Excel បច្ងកើតបញ្ាីប្តួតពិនិតយននតប្មូវការដ លអៃកប្តូវអនុវត្តាមជ្ញមាេស់

អាជ្ីវកមាមួយ។ ច្លើសពី ច្នុះច្ទ្យៀត បច្ងកើតកាលវ ិភាគននសកមាភាពមួ យសប្មាប់ ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃ
ក។

2.2. ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារច្ ើមបីអភិវឌឍន៍ន៉ូវដផ្នការ
អាជ្ីវកមានិងការអនុវត្ន៍
ម៉ូឌុល W1 ការច្្វើដផ្នការអាជ្ីវកមាច្ដ្ឋយប្បប្បស់ប្បព័ នាICT ច្មើ លថាច្តើប្តូវច្រៀបចាំ យុទ្យធស្មស្តស្ទ្យីផ្ារ ច្ដ្ឋយការ
កាំណ្ត់ពីអតិែិជ្ន និងន គ៉ូ ប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក ៉ូចច្ម្ច។ ច្ៅទ្យីច្នុះអៃកអាចដសវងយល់បដនាមអាំពីច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវ
ទ្យីផ្ារច្ ើមបីដកលមអដផ្នការអាជ្ីវកមានិងការអនុវត្ ន៍របស់អៃក។

2.2.1. ច្តើពាកយ “ទ្យីផ្ារ” ច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមាជ្ញអវី?
ទ្យីផ្ារ គឺ ជ្ញកដនលងណ្តមួយដ លអៃកលក់ និងអៃកទ្យិញ បនជ្ួបច្ដ្ឋយផ្លទល់ ឬច្ដ្ឋយប្បច្ោល ច្ ើមបីច្្វើ ពាណ្ិជ្ាកមា
ផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមា។ 1 ច្ដ្ឋយផ្លទល់មានន័ យថា ការផ្លលស់ប៉ូ្រផ្លិតផ្លឬច្សវា និងការទ្យ៉ូ ទត់ ដ លច្កើតច្
1
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ើងច្ៅ

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

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក
កៃុងទ្យីកដនលងច្នាុះជ្ញក់ដស្ង។ វាអាចជ្ញច្ដ្ឋយប្បច្ោលតាមរយៈ ការច្ប្បើអន្រការ ី ឬអៃកលក់ច្ផ្សងច្ទ្យៀត។ ការច្្វើ
ពាណ្ិជ្ាកមាច្លើទ្យាំនិញ និ ងច្សវាកមាអាចច្កើតច្

ើងកៃុងទ្យី ផ្ារដ លច្សើមឬសៃួត ច្ៅហាងតាមផ្ល៉ូវឬក៏ច្ៅតាមច្លើច្គហ

ទ្យាំព័រ។ បុដន្ពាកយទ្យី ផ្ារច្ៅកៃុង អាជ្ី វកមារម
ួ បញ្៉ូេ លផ្ងដ រ ន៉ូវម្ាបយច្ ើមបីកាំណ្ត់

ពីតនមលននផ្លិតផ្ល ឬច្សវា

ការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងពីតនមល ការជ្ួ យសប្មួល ល់ប្បតិបត្ិការ និងផ្លបុះពាល់ច្លើការដចកចយ។
ទ្យីផ្ារសប្មាប់ផ្លិតផ្លពិ ច្សសមួ យ ប្តូវបនបច្ងកើតច្

ើង សប្មាប់អតិែិជ្នសកា្នុពល ដ លមានស្ស្មប់ ដ លមាន

សមតាភាព និងឆនទៈកៃុងការចាំណ្តយសប្មាប់វា។ វារួមបញ្៉ូេ ល ទាំងការប្បកួតប្បដជ្ងច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លមាន ច្ៅកៃុង
អាជ្ីវកមាដ លស្សច្ ៀងគៃ។2
កៃុងនាមជ្ញសហប្គិន

អៃកប្តូវដតច្រៀនអាំពីទ្យីផ្ារ ដ លជ្ញការកាំណ្ត់ ន៉ូវច្សចក្ីប្តូវការនិងការចង់ បនរបស់ អតិែិជ្ន

កប្មិតប្បក់ចាំណ្៉ូល

របស់ពួកច្គ

និងបាំច្ពញចិត្ចាំច្ពាុះប្បក់ចាំច្ណ្ញរបស់ពួកច្គ។ ច្ ើមបី ឹ ងពីទ្យីផ្ារគឺ ឹងពី ដផ្ៃកននតប្មូវការ អតិែិជ្នការរបស់ពួកច្គ
យុទ្យធស្មស្តស្លក់របស់ពួកច្គ)3
ច្លើសហប្គិន

ទ្យីផ្ារ

និងដផ្ៃកនន

ការផ្គត់ផ្គង់

(ន គ៉ូ ប្បកួតប្បដជ្ង

ការផ្្ល់ជ្៉ូនរបស់ពួកច្គ

ាំច្ណ្ើរការននការប្គប់ប្គងទ្យី ផ្ាររបស់អៃក ប្តូវដតមានកា រច្ផ្ល្តអារមាណ្៍

និងដផ្នការទ្យីផ្ារប្តូវដតជ្ញដផ្ៃកមួ យ្មាតាននការច្រៀបចាំ ដផ្នការអាជ្ីវកមានិងការពិនិតយច្

ើងវ ិញនន

ដផ្នការអាជ្ីវកមា។
ជ្ាំហានទាំង ៥(Ps) ននការច្្វើទ្យីផ្ារគឺ:
» មនុសស ច្តើនរណ្តជ្ញអតិែិជ្នច្គលច្ៅរបស់អៃក? ច្តើនរណ្តនឹងទ្យិ ញផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក?
» ផ្លិតផ្ល ច្តើរបស់អីវ ដ លនឹងលក់ កៃុងការបាំច្ពញតាមតប្មូវការ សប្មាប់ទ្យីផ្ារច្គលច្ៅ របស់អៃក? ច្តើ
ផ្លិតផ្លរបស់អៃក

ខុសគៃោង ៉ូចច្ម្ច

ពី ន គ៉ូ ប្បកួតប្បដជ្ង

ដ លបនផ្ដល់ច្ដ្ឋយនាច្ពលបចេុបបនៃ?

ច្តើ

ផ្លិតផ្លរបស់អៃក មានគុ ណ្ភាពោងច្មចដ រ? ច្តើ ការច្វចខេប់្មាតា ឬច្លើមានតនមលខពស់? ច្តើអៃកផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវ
ច្សវាកមាបដនាមច្ទ្យៀតច្ទ្យ? ច្តើ ផ្លិតផ្លអៃកច្មើ លច្ៅ ៉ូចជ្ញអវី?
» តនមល

ចាំច្ពាុះផ្លិតផ្ល ឬ ច្សវាកមារបស់អៃក ច្តើតនមលបុនាាន ដ លសមនឹង ទ្យី ផ្ារ ច្គលច្ៅរបស់អៃក?

ច្តើតនមលផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់កុងតនមល
ៃ
ទបឬតនមលខពស់នាច្ពលបចេុបបនៃ? អៃកផ្្ល់ន៉ូវការបញ្ុេ ុះតនមលដ រឬ? ច្តើ ការ
ទ្យ៉ូទត់តាមកាលកាំណ្ត់ ៉ូចច្ម្ចដ រ? ច្តើតនមលផ្លិតផ្លវាឆលុុះបញ្
េ ាំងពីគុណ្ភាពផ្លិតផ្លរបស់អៃកឬ?
» ទ្យីកដនលង - ច្តើផ្លិតផ្ល ដ លផ្្ល់ ល់ អតិែិជ្នរបស់អៃកទ្យទ្យួ លបន ច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត? កដនលងណ្តដ ល
អតិែិជ្ន របស់អៃកនឹងអាចទ្យិ ញឬទ្យទ្យួលបនផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក ? ច្តើអៃកនឹ ងស្ុកប្គប់ ប្គន់ ប្តូវច្រៀបចាំ
បញ្ាីស្មរច្ពើភ័ណ្ឌឬទ្យាំនិញឬ? ច្តើអីវ ាំ ច្ណ្ើរការននការច្រៀបចាំតាមលាំដ្ឋប់ របស់អៃក ? ច្ៅកដនលងណ្តដ លច្គអាចរក
ច្

2
3

ើញន៉ូវផ្លិតផ្លរបស់អៃក? ច្តើ ច្គអាចរកច្

ើញផ្លិតផ្លរបស់អៃកច្ៅតាមបណ្ត
ដ ញអនឡាញដ រឬច្ទ្យ?

BusinessDictionary.com, “Market”. Available from http://www.businessdictionary.com/definition/market.html#ixzz41elEDD9x.
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.
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» ការផ្ាពវផ្ាយ ច្តើអតិែិជ្នរបស់អៃកបន ឹងឬយល់ ឹងអាំ ពីផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃកោង ៉ូចច្ម្ច ? ច្តើអៃក
នឹងប្តូវទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងច្ៅអតិែិជ្នរបស់អៃក

អាំពីផ្លិតផ្លនិងច្សវាកមារបស់អៃកោង ៉ូចច្ម្ច ?

ច្តើអៃកនឹងច្្វើការ

ផ្សពវផ្ាយ ដចកចយខិត្ប័ណ្ណ ការផ្សពវផ្ាយពិច្សស ឬក៏ច៉ូលរួមន៉ូវប្ពឹតិ្ការណ្៍ ? ច្តើអៃកនឹងច្រៀបចាំន៉ូវ ច្គហទ្យាំព័រ
មួយឬ ច្ប្បើ ប្បស់បណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគមសប្មាប់ផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃកឬ? 4

2.2.2. ច្តើអីជ្ញ
វ ការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារ?
ការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារគឺ ជ្ញសកមាភាពននការដសវងរក ការប្បម៉ូលផ្្ាំុ ការវ ិភាគនិងការបកស្ស្មយអាំពីពត៌ មានទ្យីផ្ារមួយ
អាំពីផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា ដ លនឹងផ្្ល់សប្មាប់ លក់ ច្ៅច្លើទ្យីផ្ារ អាំពីន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងដ លអៃកនឹងជ្ួបប្បទ្យុះនិ ង

អាំពីអតិែិជ្នសកា្នុពល។ បនាទប់មកច្នុះគឺ ពាក់ព័នធនឹងការច្រៀនអាំពីលកខណ្ៈរបស់អតិែិជ្នសកា្នុ ពល ចរ ិកលកខណ្ៈ
ទ្យមាលប់ការចាំ ណ្តយ ទ្យីតាាំង និ ងតប្មូវការរបស់ពួកច្គ។
កៃុងនាមជ្ញសហប្គិនមាៃក់ អៃកប្តូវដតយល់ពីឥរ ិោបែរបស់ទ្យីផ្ារ។ ច្នុះគឺ ច្ដ្ឋយស្មរដតការប្បកួ តប្បដជ្ងដ លច្ៅរួម
ជ្ញមួយវា។ ការ ាំ ច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមារបស់អៃកច្ដ្ឋយគានការច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារប្បដហលជ្ញន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់
អៃកអាចមានដតមច្លើអាជ្ី វកមារបស់អៃក។
កៃុងនាមជ្ញសហប្គិនមាៃក់ អៃកប្តូវដតយល់ពីឥរ ិោបែរបស់ទ្យីផ្ារ។ ច្នុះគឺច្ដ្ឋយស្មរដតការប្បកួតប្បដជ្ងដ លច្ៅរួម
ជ្ញមួយវា។

ការ ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមារបស់អៃកច្ដ្ឋយគានការច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារប្បដហលជ្ញន គ៉ូ ប្បកួតប្បដជ្ង

របស់អៃកអាចមានដតមច្លើអាជ្ីវកមារបស់អៃក។ 5

ច្តើអីជ្ញ
វ ផ្លប្បច្ោជ្ន៍ននការសិកាច្លើទ្យីផ្ារ?

ការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារអាចច្្វើឱយអៃកច្មើ លច្

ើញន៉ូវរ៉ូបភាពនន

អតិែិជ្នរបស់អៃកទ្យិញន៉ូវផ្លិតផ្ល និងច្សវាកមារបស់អៃកដ លនឹ ងនាាំមកន៉ូ វប្បក់ចាំច្ណ្ញពី អាជ្ី វកមាច្នុះ។ វាអាច
ប្បប់ ច្យើងថាច្តើផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់អៃកប្តូវបនបាំច្ពញតប្មូវការ និងការរ ាំពឹ ងទ្យុករបស់អតិែិជ្នរបស់អៃក។
ការសិកាច្នុះអាចជ្ួ យអៃកកៃុងការសច្ប្មចចិត្ថាច្តើ ការច្វចខេប់ផ្លិតផ្ល និងវ ិ្ីស្មស្តស្កុងការ
ៃ
ដចកចយរបស់អៃក
ប្តូវការការផ្លលស់ប៉ូរប្បសិ
្
នច្បើ អៃកប្តូវការច្ ើមបីផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវផ្លិតផ្ល និងច្សវាកមាបដនាមច្ទ្យៀត។
លទ្យធផ្លននការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារច្នុះនឹងផ្ដល់ឱយអៃកន៉ូវពត៌ មានសប្មាប់ដផ្នការទ្យី ផ្ាររបស់អៃក។

វាអាចវាស់ពីកប្មិត

ននភាពច្ជ្ញគជ្័យននអាជ្ីវកមារបស់អៃក។ បុ ដន្ច្ ើមបីទ្យទ្យួ លបនលទ្យធផ្លទាំងច្នុះ អៃកប្តូវដតសួរសាំណ្ួរ ៏ ប្តឹមប្តូវ តាម
ម្ាបយដ លប្តឹមប្តូវ ចាំ ច្ពាុះអតិែិជ្នច្គលច្ៅ ច្នាុះគឺជ្ញការសាំខាន់ ននការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារ ៏ លម
អ ួយ។

Entrepreneur Media, “Small Business Encyclopedia: Market Research”. Available from https://www.entrepreneur.com/
encyclopedia/market-research.
4
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Lesley Spencer Pyle, “How to Do Market Research - The Basics”, Entrepreneur Media, 23 September 2010. Available from
https://www.entrepreneur.com/article/217345.

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

ច្តើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារច្្វើបនោង ៉ូចច្ម្ច? ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវបឋមច្លើអតិែិជ្ននាច្ពលបចេុបបនៃ និងអតិែិ
ជ្នសកា្នុ ពល និងន គ៉ូ ប្បកួ តប្បដជ្ងរបស់អៃក។ ការស្ស្មវប្ជ្ញវបឋមអាចបញ្៉ូេ លមដនាម ច្លើការសាំភាស (ច្ដ្ឋយផ្លទល់

តាមរយៈទ្យ៉ូ រស័ពទ) បញ្ាីសាំនួរសប្មាប់ សាំភាស (តាមរយៈអនឡាញឬតាមអុឺ ដមល)ច្ដ្ឋយច្ផ្ល្ តច្ៅច្លើការពិ ភាកាជ្ញ
ប្កុម ច្្វើច្អាយចាស់ថា មនុ សសដ លអៃកច្ប្ជ្ើសច្រ ើសយក សប្មាប់យកជ្ញពត៌ មានគឺមិនបនកាំណ្ត់ ច្ៅច្លើប្កុមប្គួស្មរ
ឬជ្ញមិត្ភក្ិអៃកច្នាុះច្ទ្យ។

អៃកគួរដតច្ប្ជ្ើ សច្រ ើស

ន៉ូវពត៌មានោងច្ហាចណ្តស់ ៣០នាក់ ច្ ើមបីទ្យទ្យួ លបនន៉ូ វ

លិទ្យាផ្លលអប្បច្សើរ។.
ច្ៅកៃុងឧទហរណ្៍ករណ្ីច្នុះ Victoria បនផ្្ល់ជ្៉ូនខ៉ូ
ប្បម៉ូលគាំនិតរបស់ពួកច្គ អាំ ពីផ្លិតផ្លដ លថា

ីស៍ច្ ើមបីមិត្ភក្ិរបស់នាងជ្ញគាំរជ្ញ
៉ូ វ ិ្ីមួយសប្មាប់ នាងច្ ើ មបី

នាងនឹងប្តូវបនដ្ឋក់ច្ចញច្នាុះ។

ច្ោបល់ច្ៅច្លើរសជ្ញតិ និងការតាក់ដតងច្ស្មភ័ណ្ភាព ខ៉ូ
ច្លើរច្បៀបដ លលអបាំផ្ុតច្ ើមបីខេប់ខ៉ូ

មិត្ភក្ិរបស់នាង

បនផ្ដល់

ីស៍របស់នាង ។ មិត្ភក្ិរបស់ Victoria បនផ្្ល់គាំនិត

ីស៍និងរច្បើបននការលក់ ៉ូរ ។

សាំណ្ួរដ លសាំខាន់ច្ៅកៃុងការស្ស្មវប្ជ្ញវរបស់អៃកនឹងរួមបញ្៉ូេ លទាំងទ្យិ ាភាពទ្យីផ្ារ ពិ ច្សស Ps។ សាំណ្ួរប្តូវដតមាន
លកខណ្ៈស្មមញ្ញ ។ កប្មងសាំណ្ួរទ្យីផ្ារខាៃតត៉ូចរបស់ Victoria ប្តូវបនបងាាញបនកៃុងប្បអប់ទ្យី 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
____ Others

____ More than once in a month

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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ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក
ច្ៅកៃុងឧទហរណ្៍ករណ្ី វ ិចត៉ូរ ីោ បនសមាភសអតិែិជ្នសកា្នុពលរបស់នាងច្ដ្ឋយបនបនលាំច្្វើជ្ញផ្្ល់នាំគាំរឱ
៉ូ យច្ៅ

ពួកច្គ។ នាងបនប្បម៉ូ លផ្្ាំុន៉ូវមតិរ ិុះគន់ពីពួកច្គអាំពីអីវដ លអាចប្តូវបនច្្វើដកលាំអច្លើនាំ ុតរបស់នាង និ ងអវីដ លអាច

ប្តូវបនរកាទ្យុក។ នាងក៏ បនប្បម៉ូលន៉ូ វ គាំនិតសាំខាន់ ៗសប្មាប់អភិ វឌឍន៍ផ្លិតផ្លនាច្ពលអនាគត ៉ូចជ្ញរសជ្ញតិ នាំ
អាចច្្វើច្ៅបន និងពប្ងីកចងាវក់ផ្លិតផ្លរបស់នាងច្ ើ មបីរម
ួ បញ្៉ូេ ល នាំ cupcakes, macaroons និងCake ជ្ញច្ ើ ម។
cakes.

អវីដ លប្តូវច្្វើ
បច្ងកើតការសទង់មតិច្លើប្បពនធ័
ច្ប្បើ

SurveyMonkey.com

ច្ ើមបីបច្ងកើតការសទង់មតិ ច្លើបណ្ត
្ ញស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារស្មមញ្ញ សប្មាប់អៃកច្ហើយ

បនាទប់មកអច្ញ្ាើញអៃកច្ផ្សងច្ទ្យៀតមកច៉ូ លរួមច្ៅកៃុងវគគបណ្ុដ ុះបណ្ត
ដ ល ច្ ើមបីបាំច្ពញការសទង់មតិ ដ លអៃកបន

បច្ងកើត។ អៃកអាចច្្វើ ៉ូច្ចៃុះបន ច្ដ្ឋយការច្ផ្ាើភាាប់ ច្ៅកាន់ ការសទង់មតិតាមរយៈ អុី ដមល ឬច្ដ្ឋយការផ្ុ សច្ៅ
ច្លើច្គហទ្យាំ ព័រ

បណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគម។

ស៉ូមពិនិតយច្មើ លលទ្យធផ្ល

ននការសទង់មតិ

របស់អៃកច្ៅច្លើ

SurveyMonkey.com ។
ដសវងយល់បដនាម

អាំពីរច្បៀបបច្ងកើតការអច្ងកតច្លើបណ្ត
ដ ញ

//www.surveymonkeycomlmp
SurveyMonkey.com

ច្តើ ច្្វើ ៉ូចច្ម្ចច្ ើមបី

ច្ៅច្លើ

SurveyMonkey.com

បច្ងកើតការសទង់មតិ។

គឺថាលទ្យធផ្លច្នុះប្តូវបនច្រៀបចាំ ច្ដ្ឋយសវ័យប្បវត្ិ

ច្ៅ

អតាប្បច្ោជ្ន៍

http:

ននការច្ប្បើ

និងជ្ញកមាសិទ្យិធផ្លទល់សប្មាប់អៃក។

ឧបសគគច្នាុះគឺថាអៃកច៉ូលរួមការស្មទបសទង់មតិ ច្គលច្ៅរបស់អៃកមិនអាចមានសិទ្យិច
ធ ៉ូ ល ាំច្ណ្ើរការច្ៅកុាំពយ៉ូទ្យ័ រ
ឬឧបករណ្៍ចល័ត និងអុីន្ឺ ណ្ិតច្ ើមបីបាំច្ពញការសទង់មតិច្នុះច្

ើយ។

កៃុងការបដនាមច្លើការស្ស្មវប្ជ្ញវបឋម ប្តូវច្ប្បើប្បស់ការស្ស្មវប្ជ្ញវច្លើពត៌មានដ លមានស្ស្មប់ច្ ើ មបីវ ិភាគទ្យិនៃន័យច្ៅ
ច្លើន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ង និងអតិែិជ្ន ដ លប្តូវផ្ាពវផ្ាយជ្ញស្មធារណ្ៈរួចច្ៅច្ហើយ។ តាមរយៈការស្ស្មវប្ជ្ញវច្លើ
ពត៌មាន ដ លមានស្ស្មប់ អៃកប្បដហលជ្ញអាចរកច្
រស់ច្ៅ និ ងលាំនាាំឥរ ិោបែ។ អៃកនឹងអាចរកច្

ើញពត៌មាន អាំពីទ្យប្មង់ ប្បជ្ញស្មស្តស្ននអតិែិជ្ន

រច្បៀបននការ

ើញពីទ្យប្មង់ ន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក យុទ្យធស្មស្តស្និងដផ្នការ។

ទ្យិនៃន័យច្លើពត៌ មានដ លមានស្ស្មប់អាចជ្ួយផ្ដល់ន៉ូវរ៉ូបភាពដ លមានទ្យាំហាំ្ាំ ល់ប្កុមស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ាររបស់អៃក។
ការស្ស្មវប្ជ្ញវច្លើពត៌ មាន ដ លមានស្ស្មប់ រម
ួ បញ្៉ូេ ល ទាំងការច្ប្បើ ប្បស់្នធាន ដ លអៃកអាចរកបនច្ៅ តាម
បណ្តណល័យច្ៅមហាវ ិទ្យាល័យ ឬភាៃក់ងាររដ្ឋាភិ បល និងអៃកអាច ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវតាម បណ្ត
្ ញច្គហទ្យាំព័រសប្មាប់
ដសវងរកពត៌ មាន។
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អវីដ លប្តូវច្្វើ
ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវច្លើពត៌មានដ លមានស្ស្មប់ច្ៅច្លើអតិែិជ្ននិងន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក
ដសវងយល់អាំពីអតិែិជ្ន

និងន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក

ច្ដ្ឋយច្្វើការដសវងរកតាម

ប្បព័នាអនឡាញ។

សិកាពី

ផ្លិតផ្លន គ៉ូ ប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក និងសច្ងកតច្មើលពី រច្បៀបដ លពួកច្គច្្វើបទ្យ បងាាញពីផ្លិតផ្លរបស់ខួនតាម
ល
រយៈការច្្វើពាណ្ិជ្ាកមា និងពិ និតយច្មើ ល ច្ដ្ឋយផ្លទល់ច្ហើយដចករ ាំដលកន៉ូវ បទ្យពិ ច្ស្ម្ន៍ននពត៌មាន ដ លមានស្ស្មប់

និងដសវងរកជ្ញមួយទ្យិន័ៃយច្ផ្សងៗច្ទ្យៀត។ សាំណ្ួរច្ផ្សងច្ទ្យៀតច្ ើមបីពិចរណ្តអាំពីអតិែិជ្ន និងន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់
អៃកគឺ:

សាំណ្ួរច្ផ្សងច្ទ្យៀតច្ ើមបីពិចរណ្តអាំពីអតិែិជ្ន និងន គ៉ូ ប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក:
» អវីដ លជ្ញប្បច្ភទ្យននឧបករណ្៍ ICT ដ លន គ៉ូ ប្បកួតប្បដជ្ង និងអតិែិជ្នរបស់អៃកច្ប្បើ ? សប្មាប់អៃកដ លមាន
គច្ប្មាងកៃុងការលក់ផ្លិតផ្ល និងច្សវាកមារបស់ច្គតាមអនឡាញ សាំណ្ួរច្នុះនឹងប្តូវបនអនុ វត្។

» ច្តើអីវច្ៅជ្ញភាគរយននទ្យី ផ្ារដ លអៃកនឹងបញ្ជ្ញ្
ា បច៉ូ ល ឬការកាំណ្ត់ ច្គលច្ៅ? ច្នុះជ្ញការដបងដចកននចាំនួនសរុប
របស់អតិែិជ្នសកា្នុពល ដ លអៃកនឹងកាំណ្ត់ន៉ូវ ច្ៅកៃុងច្គលច្ៅរបស់អៃក។ ឧទហរណ្៍ ប្បសិនច្បើអៃកមាន
អតិែិជ្នសកា្នុពលចាំ នួន ១០០០ នាក់ច្ហើយបនាទប់ពីការស្ស្មវប្ជ្ញវច្ដ្ឋយ ប្បុងប្បយ័តៃរច
ួ មក អៃកអាចនឹង ឹងថា

ន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃកទ្យទ្យួលបន ៧០ ភាគរយននអតិ ែិជ្នទាំងអស់ច្ហើយ វាច្ៅសល់ភាគ ៣០ ភាគរយដ ល
អៃកអាចបញ្ជ្ញ្
ា បច៉ូលឬកាំណ្ត់ច្គលច្ៅច្ៅច្លើអតិ ែិជ្នទាំងច្នាុះ។
បនាទប់ពីបនច្្វើការសទង់មតិ ច្នុះ វ ិចត៉ូរ ីោ បនវ ិភាគច្លើលទ្យធផ្លកៃុងតារាងទ្យី 4 ។

Table 4.

ការវ ិភាគលទ្យធផ្លពីការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យី ផ្ារ
Victoria’s Home-style Baked Cookies
Questions

Results

Describe the profile of your customer
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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

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

Location: Where is your

City and suburbs

market?
Buying patterns: What kind of

They are busy mothers and usually need to have accessible products in

products and services do they

the local bakery and supermarket

like to purchase?

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?
Geographically describe your
trading

area:

provincial,

(i.e.

local,

national,

and

Nutritious (with dried fruits and nuts, and less sugar)
Colorful and fun for children
A gift that can be customized
Local and provincial

international)
Do your customers have e-mail
addresses?

Do

they

buy

online?
How large is the market?

Less than 10
Very few have tried buying online
Half a million

What could be the benchmark

G: USD 10,000

to indicate that your market is

S: USD 5,000

growing (G), steady (S) or
decreasing (D)?

D: USD 2,000
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ការវ ិភាគលទ្យធផ្លពីការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យី ផ្ារ (ត)

Table 4.

Victoria’s Home-style Baked Cookies
Questions

Results

Who is your competition?
Who are the nearest ones? List

Local bakeshops in the community and the province (addresses

names, addresses, and products

listed in directories)

and services

Commercial biscuits and cookies sold in supermarkets

How are their businesses similar or

Similarities:

competitive to yours? Different from

Product appearance and size

yours?

Cheaper
Differences:
Nutritional value
Tastes
Packaging

What do the customers not like in

Not nutritious or attractive enough

their products and services? Are

Does not taste good

customers complaining about any

Not much of a gift item

specific issue?
What will the customers prefer in

The special taste

your product? Do you have a unique

The nutritious value of the product

“niche”? Describe it.

It can be used as gifts for friends and families
It can be an alternative snack

How will your service or product be

Personal approach since it is home-baked and fresh

better or more saleable than your

More family-oriented – can be shared

competitors?

Gift idea

Are your competitors’ businesses • Stable because these businesses have been there for a long-time
growing, stable or declining? Why?
What

can

learned

from

Their operations are larger than this business

observing their operations and/or

Higher frequency of product use

talking to their present or former

Strategic location and availability of goods

customers?
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be

now

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

2.2.3. ផ្លិតផ្លៈ ច្តើអីគ
វ ុណ្សមបត្ិននការប្បកួតប្បដជ្ងនិងសាំច្ណ្ើរច្លើតនមលរម
ួ ?
បនាទប់ ពី ”ប្បជ្ញជ្ន” ទ្យី ពីរគឺ ទ្យីផ្ារ គឺ ជ្ញ ”ផ្លិតផ្ល” ច្ហតុ អីវបនជ្ញអតិ ែិជ្នប្តូវដតប្តូវការផ្លិតផ្ល ឬ
ច្សវាកមារបស់អៃក? ច្តើ អៃកផ្្ល់ជ្៉ូនផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់អៃក កៃុងតនមលបុ នាាន? ច្តើ អៃកអភិ វឌឍន៍ ន៉ូ វតនមលរម
ួ
ដតមួ យច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត?
ិ គមួ យឬច្សចក្ីបញ្
សាំច្ណ្ើរតនមលគឺជ្ញការវភា
េ ក់ អាំពីទ្យាំនិញ និ ងច្សវាកមាដ លបនផ្្ល់ជ្៉ូនច្ដ្ឋយសហប្គិ ន ល់
អតិ ែិជ្នរបស់ពួកគត់ ច្ៅកៃុងការផ្លលស់ប៉ូ្រសប្មាប់ ការទ្យ៉ូ ទត់ ។6

ច្តើអីជ្ញ
វ សាំច្ណ្ើរច្លើតនមលរម
ួ
ននអាជ្ីវកមារបស់ វ ិចត៉ូរ ីោ ? វ ិចត៉ូ រោ
ី
មានគច្ប្មាង ច្ ើ មបីច្្វើឱយ
ផ្លិតផ្លរបស់ខួលន មានតនមលរម
ួ ដតមួ យ និ ងខពស់បន្ិចច្ៅច្លើន គ៉ូ ប្បកួ តប្បដជ្ងរបស់នាង ច្ៅកៃុងលកខខណ្ឌ
ពិ ច្សសចាំ ច្ពាុះ ច្លើដផ្ៃកគុ ណ្ភាព ច្លើតនមលរប
៉ូ រាង និ ងការផ្្ល់អាហារ៉ូបតាមភជ្ញច្ ើ ម។ ច្គលច្ៅរបស់នាងគឺ ច្ ើ មបី
ឱយមានសុខភាពលអ

(អាហារ៉ូបតាមភ)

នាំ ុ តមិ នប្តឹ មដតជ្ញអាហារសប្មន់ បុ ច្ណ្តណុះច្ទ្យ

បុ ដន្វាជ្ញរបស់សប្មាប់ ច្្វើ

អាំ ច្ណ្តយផ្ងដ រ

ិ ត៉ូរោ
បនាទប់ ពីការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យី ផ្ារ វច
ី
បនពិ និតយច្មើ លច្ៅតនមលរម
ួ ដតមួ យ ននផ្លិតផ្លរបស់នាង ច្មើ លតារាងទ្យី
(ស៉ូម5)។ បនាទប់ មកនាងបនច្ៅច្មើ លច្លើប្បព័ នាអនឡាញ ច្ ើ មបីដសវងយល់បដនាមអាំ ពីជ្ញតិ ច្មៅ

ដ មមិ នមាន

ជ្ញតិ សិត
អ
និ ងការផ្លលស់ប៉ូ្រច្្វើនាំច្ដ្ឋយពុាំ ច្ប្បើ ស្មរជ្ញតិ គីមី។ នាងបនច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវចាំ ច្ពាុះការច្វចខេប់ (កពាេប់ )
ដ លអាចច្បើ កបិ ទ្យបន និ ងអាចច្ប្បើ ច្

Table 5.

ិ បន។
ើ ងវ ញ

ការបរ ិោយតនមលដតមួយគត់
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 familyoriented restaurants or leisure parks

6

BusinessDictionary.com, “Value Proposition”. Available from http://www.businessdictionary.com/definition/value-proposition.
html#ixzz41fOIos5p.

29

Managing a Business Using ICT

Others
(e.g. If food items, consider nutritional

Nutritional value

value and availability; if machines or

Baked fresh

software products, consider performance,

Can be customized for special occasions

speed, and ease of operation,
maintenance and installation)
Victoria បនបនអនុវត្គាំរក
៉ូ ុៃងការច្្វើឱយប្បច្សើរច្

ើង SCAMPER ននផ្លិតផ្លរបស់នាង (ស៉ូមច្មើ លតារាងទ្យី 6) ។

Table 6. ការដកលមអ និ ង ាំច្ណ្ើរការផ្លលស់ប៉ូរសងា
្
វ ក់ ផ្លិតមា
Factor for

Change process

Example

Replace one or several

Sugar substitution (replace refined sugar with

components of the product

brown or raw sugar)

Merge one or several elements of

Use of local and imported raw materials

change
Substitution

Combination

the product
Amplify

Enlarge or make the product more

Add gluten-free and more organic ingredients

sophisticated
Minimize

Make the product more simple

Put to other use Use the product for different

Eliminate

Use of biodegradable materials for packaging
Product as a gift item and for customized

purpose

occasions, e.g. wedding souvenirs

Delete unnecessary parts

Take out the non-biodegradable materials in the
packaging

Re-arrange

Revise the order of the elements

Not applicable

contained in the product

សាំរាប់ពត៌ មានបដនាម ច្លើ SCAMPER ម៉ូឌុល ស៉ូមច្មើលម៉ូ ឌុល W1
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ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

អវីដ លប្តូវច្្វើ
សាំច្ណ្ើរច្លើតនមលរម
ួ របស់អៃកគឺជ្ញអវី?

ច្តើអីវជ្ញផ្លិតផ្ល 'ឬច្សវាកមា' និងអតាប្បច្ោជ្ន៍ ននការប្បកួតប្បដជ្ង (ឬគុណ្វ ិបត្ិ) របស់អៃក? ច្ដ្ឋយច្ឆលើយ
សាំណ្ួរច្ៅកៃុងតារាងទ្យី ៧ អៃកនឹងទ្យទ្យួលបនជ្ញគាំនិតអាំពីរច្បៀបននការអភិវឌឍន៉ូវ សាំច្ណ្ើរច្លើតនមលរម
ួ ។

សាំណ្ួរសប្មាប់ ការអភិវឌឍន៉ូវសាំច្ណ្ើរច្លើតនមលរម
ួ

Table 7.

Intermediaries
Customers

distributing your

Competitors

Online trend

products/services
Why do your

What is the

How are your

• Concerning

target customers

reputation of your

competitors

what

need your

potential

marketing and

online?

products/services?

intermediaries/

packaging their

What would

consignees? Is it

products/services?

convince your

positive?

How can your

target customers

What type of

products/services

to buy your

products/services

be better than what

products or use

are they known to

they are offering?

your services?

provide?

is

your

product,

currently

trending

2.2.4. ការបច្ងកើតតនមលសប្មាប់អាជ្ីវកមារបស់អក
ៃ
ការបច្ងកើតតនមលសប្មាប់ អាជ្ី វកមារបស់អៃកមានន័ យថាការដសវងរកវ ិ្ី ច្ ើមបីច្្វើឱយអតិែិជ្នរបស់អៃកសបាយចិត្ និ ង
ច្ពញចិត្ជ្ញមួ យនឹងផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក
បនទ្យិញផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក។

លទ្យធផ្លទាំងច្នុះជ្ញឱកាសបដនាមច្ទ្យៀតសប្មាប់អតិែិជ្នដ ល

អតិែិជ្នជ្ញច្ប្ចើនច្ទ្យៀតបនទ្យិញផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃកកាន់ ដត

ច្ប្ចើន និ ងផ្ដល់ផ្លប្បច្ោជ្ន៍កុងការដសវ
ៃ
ងរកពីតនមលផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក។ ច្ៅច្ពលដ លច្សណ្តរ ីយ៉ូច្នុះ
ច្កើតច្

ើង អៃកប្តូវដតសួរសាំណ្ួរច្នុះច្តើដផ្ៃកមួ យណ្តច្ៅកៃុងអាជ្ីកមា ដ លអាចច្្វើច្អាយផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់

អៃកអាចផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវតនមល ៏ស្មកសមបាំផ្ុតសប្មាប់អតិែិជ្នរបស់អៃក?
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មុនច្ពលផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមាប្តូវបនទ្យិ ញ ច្ដ្ឋយអតិ ែិជ្នមួយ

ជ្ញច្លើក ាំប៉ូង អៃកប្តូវដតបច្ងកើត ផ្លិតផ្ល ឬ

ច្សវាកមាច្ៅមុនច្ពលដ លអៃកបនចាំ ណ្តយវា។ វាមានជ្ាំ ហានជ្ញច្ប្ចើន ាំ ណ្តក់ ការ ( ាំច្ណ្ើរការ) រហ៉ូត ល់ចាំណ្ុច
ដ លអតិែិជ្នប្តូវចាំ ណ្តយប្បក់។
ជ្ញឧទហរណ្៍ ប្បសិនច្បើ អៃក ុតនាំនិងលក់នាំខ៉ូ
អវីខលុះមុនច្ពលដ លអៃកអាចលក់នាំខ៉ូ

ីស៍ដ លមានសកមាភាព ាំប៉ូង និងសកមាភាពគាំប្ទ្យ ថាច្តើអៃកប្តូវច្្វើ

ីស៍ច្នុះបន។

ដខសសងាវក់ ផ្លិតកមា

Figure 2.

សកមាភាព ាំប៉ូង
» ច្រៀបចាំច្ប្គឿងផ្សាំនិងឧបករណ្៍សប្មាប់ ុតនាំ
»

ុតនាំខ៉ូ

ីស៍

» កញ្េប់នាំខ៉ូ

ីស៍

» ការប្តួតពិនិតយគុណ្ភាពនិងច្លើផ្លិតផ្លសច្ប្មច
» ការដចកចយនាំខ៉ូ

ីស៍ច្ៅតាមហាង

» ផ្ាពវផ្ាយនិងប្បប់មនុសសច្អាយស្មគល់អាំពីនាំខ៉ូ

ីស៍

» ការភលក់ច្ដ្ឋយឥតគិតនែល និ ងការទ្យទ្យួ លយកន៉ូវមតិ ប្ត

ប់ ពីអៃកទ្យិញវ ិញ

សកមាភាពគាំប្ទ្យ
» ទ្យិញច្ប្គឿងផ្សាំនិងឧបករណ្៍
» ការពិ ច្ស្ម្ន៍ ជ្ញមួយនឹ ងរ៉ូបមន្នាំខ៉ូគីែីាទាំងពី រ ទាំងសុខភាពលអនិងរស់ជ្ញតិឆ្ៃញ់
» ការពិ ច្ស្ម្ន៍ ជ្ញមួយនឹ ងការច្វចខេប់ែីា
» ជ្ួលនិងប្គប់ប្គងមនុ សសច្ ើមបីជ្ួយ ុតនាំ និងលក់នាំខ៉ូគី
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ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក
»

ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមា ច្្វើដផ្នការអាជ្ីវកមា ហិរញ្ញ វតាុនិងរ ាបល

» ការច្ប្បើ ប្បស់ប្បព័នIា CTច្ ើមបីបច្ងកើនប្បសិទ្យិធភាពនន ាំ ច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមា
ច្តើជ្ាំហានខាងច្លើមួយណ្ត
ស្មរៈប្បច្ោជ្ន៍

ដ លអតិែិជ្នច្ពញចិត្បាំផ្ុត?

សប្មាប់បងាាញពី រច្បៀប

ការវ ិភាគដខសសងាវក់ តនមល

គឺជ្ញឧបករណ្៍ដ លមាន

ដ លអៃកអាចបច្ងកើតតនមលសប្មាប់អតិែិជ្នបន។

ច្ ើមបីច្្វើការវ ិភាគច្លើ

សងាវក់តនមល ចប់ច្ផ្្ើមបន្ច្ដ្ឋយច៉ូ លតាមរយៈជ្ាំ ហាននិ មួយៗននផ្លិតផ្លរបស់អៃក និងការកាំណ្ត់ជ្ាំហានដ លប្តូវ
បនលុបចល ឬក៏ជ្ាំហានននការច្្វើឱយប្បច្សើរច្

ើង ននអាជ្ីកមា។ ការលុបបាំ បត់ និ ងការច្្វើឱយ ប្បច្សើរច្

ើងគឺវានឹង

បងាាញលិទ្យាផ្លច្ៅកៃុងបញ្ាីនែលច្ ើម។7

ការសនសាំ ឬការបច្ងកើនសមតាភាពផ្លិតឱយប្បច្សើរច្
ផ្លិតផ្លមានតនមលច្ថាកជ្ញងមុន

ើង។ ច្ៅទ្យីបញ្េប់ អតិ ែិជ្ននឹងអាចទ្យទ្យួលបន ប្បច្ោជ្ន៍ ពី

និងប្បច្សើរជ្ញងមុន

ការសនសាំចាំណ្តយនែលច្ ើមដ រអាចមានន័ យថាអៃកនឹងទ្យទ្យួល

បនប្បក់ចាំច្ណ្ញខពស់សប្មាប់អៃក។

ច្ៅកៃុងការវ ិភាគដខសសងាវក់តនមលមួយ វ ិចត៉ូ រ ីោ បនសិកាច្លើសកមាភាព ាំប៉ូង និងសកមាភាពគាំប្ទ្យរបស់នាងពី ខាង
ច្លើ។ នាងបនសមលឹងច្មើ លសកមាភាពនិមួយៗច្ ើមបីច្មើ លច្លើកដនលងដ លនាងអាចដកលមអន៉ូវច្សវាកមារបស់នាង ៉ូច្ចៃុះ
អតិែិជ្នរបស់នាងនឹងទ្យិញន៉ូ វនាំខ៉ូ

ីស៍របស់នាងម្ងច្ទ្យៀត។ នាងមានដផ្នការ ច្ ើមបីផ្្ល់ជ្៉ូនការភលក់រសជ្ញតិនាំខ៉ូ គី

ច្ដ្ឋយឥតគិតនែល ល់អតិែិជ្នដ លច្បុះបង់នាំខ៉ូ

ីស៍របស់នាងកនលងមក និងផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវកាច្ហវនិងដតផ្ងដ រ។ នាង

នឹងច្្វើឱយប្បក ថាហាងរបស់នាង ឧបករណ្៍និងប្បដ្ឋប់ ប្បដ្ឋរទាំងអស់ស្មអតលអ ច្ហើយនាងមានបាំណ្ងច្ៅកៃុងការត
ភាាប់កុាំពយ៉ូទ្យ័ រនិងអុីនច្្ើដណ្ត ច្ ើមបីប្គប់ប្គងហិរញ្ញ វតាុរបស់នាងនិងការអភិ វឌឍន៍ ដវបស្មយផ្ងដ រ។

ច្តើប្បព័នIា CTអាចជ្ួយអៃកកៃងការបច្ងក
ើតតនមលសប្មាប់អាជ្ីវកមារបស់អក
ៃ ោង ៉ូច្ម្ច? មានម្ាបយជ្ញ
ុ
ច្ប្ចើនដ ល ប្បព័នIា CT អាចជ្ួយច្្វើឱយអាជ្ីវកមារបស់អៃក កាន់ដតមានប្បសិទ្យិធភាព កៃុងករណ្ីវ ិចត៉ូ រ ីោ នាងអាចច្្វើឱយ
ការទ្យិ ញបនច្លឿនជ្ញងមុនច្ដ្ឋយការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងជ្ញមួ យប្កុមហុនផ្គត់ផ្គង់របស់នាង ច្ដ្ឋយបញ្
ា ទ្យិញន៉ូ វ ច្ប្គឿងផ្សាំនិង
ឧបករណ្៍តាមរយៈប្បព័នាអនឡាញ។ នាងមិនចាំបច់ ច្្វើ ាំ ច្ណ្ើរច្ៅកាន់កដនលងផ្គត់ផ្គង់ផ្លទល់ច្ៅកៃុងទ្យីប្កុងច្នាុះច្ទ្យ ទាំង
ច្នុះ គឺជ្ួយកាត់បនាយការចាំ ណ្តយច្លើការច្្វើអាជ្ីវកមា 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.
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បនាយផ្ងដ រ។

2.2.5. តនមល: ច្តើអីជ្ញ
វ តនមលដ លសមច្ហតុផ្លសប្មាប់ទ្យីផ្ារច្គលច្ៅរបស់អក
ៃ ?
ច្ៅកៃុងការច្្វើការ ស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារ វាមានស្មរៈសាំខាន់ ច្ ើមបីរកឱយច្

ើញអាំពីតនមលននផ្លិតផ្លដ លស្សច្ ៀងគៃនិ ង

អាចច្ប្បៀបច្្ៀបពួកវាជ្ញមួយនឹងការដ្ឋក់តនមលលក់ផ្លិតផ្លរបស់អៃក ៉ូចច្ម្ច។ ច្ ើមបីរកឱយច្
ននផ្លិតផ្លមួ យប្តូវបនកាំ ណ្ត់ចប់ច្ផ្្ើមជ្ញ មួយនឹងរ៉ូបមន្្មាតាដ លបនពិ ភាកា

ើញពី រច្បៀបផ្្ល់តនមល

៉ូចខាងច្ប្កាម។ តារាងដ ល

បងាាញន៉ូ វរ៉ូបមន្និមួយៗខាងច្ប្កាមគឺពនយល់អាំពីរច្បៀបដ ល វ ិចត៉ូរ ីោ បនគណ្នាតនមលផ្លិតផ្លនាំខ៉ូគីរបស់នាង
មួយ។

រ៉ូបមន្កាំណ្ត់តនមល
a. តនមលននសមាភរៈច្ដ្ឋយផ្លទល់
ដសវងយល់ពីការចាំណ្តយសរុប ននវតាុធាតុច្ ើ មដ លអៃកបនច្ប្បើច្ ើ មបី ផ្លិតផ្លិតផ្លរបស់អៃក។

បនាទប់មកការ

ចាំណ្តយច្នុះប្តូវបនដបងដចកជ្ញមួយចាំ នួនសរុបននរបស់ ច្ ើមបីដសវងរកតនមលកុងមួ
ៃ
យឯកតា។ ច្ពលខលុះការចាំ ណ្តយ
ច្លើទ្យាំនិញច្

ើងចុុះវាជ្ញការសាំខាន់ច្ ើមបីយកកាំណ្ត់ប្តាននការដប្បប្បួលតនមលននវតាុធាតុ ច្ ើម។ រ៉ូបមន្:

» តនមលននវតាុធាតុច្ ើម -; - ចាំនួនមុខទ្យាំនិញផ្លិត= តនមលននសមាភរៈច្ដ្ឋយផ្លទល់កុងមួ
ៃ
យឯកតា

គាំរប្៉ូ តូវបនបងាាញកៃុងតារាងទ្យី 8 A sample is shown in Table 8.8

Table 8

ការគណ្នាននការចាំណ្តយសមាភរៈច្ដ្ឋយផ្លទល់

RECIPE: BABY
BEAR’S COOKIES

RECIPE

24 DESIRED

YIELD

YIELD
YIELD
DIFFERENCE

8

34

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.

65

2.71

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

INGREDIENTS

TOTAL

TOTAL

QUANTITY PRICE

PER

UNITS IN

UNITS

INGREDIENTS COST

UNIT ORIGINAL REQUIRED
PRICE

RECIPE

FOR
DESIRED
YIELD

All-purpose flour (in

400 13.99

0.035

5.25

14.22

0.184

ounces)
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

32

2.89

0.9

1.2

3.25

0.108

12

1.99

0.166

0.5

1.35

0.083

12

2.87

0.239

0.5

1.35

0.12

12

3.69

0.308

4

10.83

1.23

8 13.99

1.749

0.25

0.68

0.437

0.99

0.062

0.25

0.68

0.015

54.45

4.445

ounces)
Dried cherries (in
ounces)
Dried blueberries (in
ounces)
Chocolate chips (in
ounces)
Vanilla extract (in
liquid ounces)
Baking soda (in

16

ounces)
Total

3.67
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b. តនមលកាំោង
ាំ ពលកមា
រកច្អាយច្

ើញ ថាច្តើអៃកប្តូវបង់ប្បក់ចាំនួនបុនាាន សប្មាប់មនុសសដ លជ្ួយកៃុងការផ្លិតផ្លិតផ្លរបស់អៃក។ អៃក

ប្តូវដតផ្ដល់តនមលច្លើ ប្បក់ច្បៀវតស-ប្បក់ឈ្ួល
ៃ
(ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើច្គលការណ្៍ ដណ្នាាំច្គលនច្ោបយការងាររបស់
រដ្ឋាភិ បល)

ស៉ូមបីដតមានដតមនុសសមាៃក់

(ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើអប្តាននច្មាងច្្វើការ)

គឺ ជ្ញអៃកផ្លិតផ្លិតផ្លក៏ច្ដ្ឋយ។

អៃកចាំណ្តយច្អាយនរណ្តមាៃក់

គណ្នាប្បក់ ច្បៀវតសរ ៍ប្បចាំសប្ហ៍

ច្ ើមបីផ្លិតបនរបស់ចាំនួនបុនាានចាំបច់ប្តូវ

ដចកនឹងចាំនួនសរុបននរបស់ទាំងអស់ច្ហើយប៉ូកបដនាមតួ ច្លខការចាំ ណ្តយច្លើវតាុធាតុច្ ើមច្ដ្ឋយផ្លទល់កុងមួ
ៃ
យឯកតា។

រ៉ូបមន្:
»

ប្បក់ឈ្ួៃល ប្បក់ដខ ÷ ចាំនួនមុខទ្យាំនិញផ្លិត = តនមលននការងារកៃុងមួ យឯកតា

» ការចាំ ណ្តយននការសមាភរៈច្ដ្ឋយផ្លទល់កុងមួ
ៃ
យឯកតា+តនមលននកមាលាំងពលកមាកុងមួ
ៃ
យឯកតា = តាំ នលកាំោាំងពល
កមាច្ដ្ឋយផ្លទល់កុងមួ
ៃ
យឯកតា

តារាងទ្យី៩ បងាាញពីគាំរ៉ូននការគណ្នាពីតនមលកាំោាំងពលកមាផ្លទល់កុងមួ
ៃ
យឯកតាកៃុងការផ្លិតនាំខ៉ូ

ីស៍

របស់ វ ិចត៉ូ រ ីោ.9

Table 9.

តារាងទ្យី៩ ការគណ្នា នននែលកាំោង
ាំ ពលកមាផ្លទល់

DIRECT LABOUR COST PER UNIT
PER UNIT INGREDIENT COSTS
Batch ingredient cost

3.67

Minutes required for preparation (one batch)
Preparation labor hourly rate

35
11.50

Original recipe yield
Per piece cost

24
0.43

Total units/items in each package
Total ingredient cost (one package)

9

36

Ibid.

3
1.30

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

c. ការចាំណ្តយបដនាម
ការចាំ ណ្តយទាំងច្នុះរួមមានការជ្ួ លឧសា័ន និងអគគិសនី ទ្យ៉ូ រស័ពទសប្មាប់ អាជ្ីវកមា ការផ្គត់ផ្គង់ ការគិតប្បក់ច្លើការដចក
ចយផ្លិតផ្ល ការសមាអត ការធានារាប់រង ការផ្គត់ផ្គង់សមាភរៈការ ិោល័យ នប្បសណ្ីយ៍ ពនធបញ្ាីច្លើប្បក់ ដខ ការ
ជ្ួសជ្ុលនិ ងដែទាំ។ ប្បសិនច្បើអៃកចង់ ឹងការពិ តប្តឹមប្តូវជ្ញមួយនឹងការចាំណ្តយរបស់អៃក ច្្វើការបន់ស្មានថាចាំនួន
ទ្យឹកប្បក់ ប្បក សប្មាប់ប្បច្ភទ្យទាំងអស់ននការចាំ ណ្តយ។

ប្បសិនច្បើអៃកកាំពុងច្្វើការច្ៅផ្ទុះ

កាំណ្ត់ ច្ដ្ឋយដ

កន៉ូវ

ចាំនួនទ្យឹកប្បក់ច្ៅដផ្ៃកមួយននការជ្ួ លរបស់អៃកឬការទ្យ៉ូទត់ប្បក់កមេីទ្យិញផ្ទុះ(សមាមាប្តច្ៅនឹងទ្យាំ ហាំននកដនលងការងារ
និងតាំបន់ននហាង) ចត់ ដចងន៉ូវតនមលជ្ួលដ លសមច្ហតុផ្លសប្មាប់ ប្បច្ភទ្យននទ្យាំ ហាំ ) កត់ច៉ូលកៃុងបញ្ាីការរាល់ការ
ចាំណ្តយទាំងអស់ និងបញ្៉ូេ លបដនាមច្លើមុខច្ផ្សងច្ទ្យៀត។ ដបងដចកតួ ច្លខសរុបច្ដ្ឋយចាំនួនតាមមុខទ្យាំនិញកៃុងមួ យដខ
(ឬកាំ

ុងច្ពលច្ពលច្វោដ លអៃកបនច្ប្បើសប្មាប់ ការគណ្នាពីមុនរបស់អៃក)

ចច្មលើយគឺ ការចាំណ្តយរបស់អៃកបនកៃុងមួ យឯកតា។

រ៉ូបមន្:
» ការចាំ ណ្តយច្លើចាំណ្តយច្ផ្សងៗ ÷ ចាំនួនមុខទ្យាំនិញផ្លិតផ្ល = តនមលននការចាំណ្តយកៃុច្ផ្សងៗកៃុងមួយឯកតា
» ការចាំ ណ្តយច្លើវតាុធាតុ ច្ ើមច្ដ្ឋយផ្លទល់កុងមួ
ៃ
យឯកតា+តនមលននកាំោាំងពលកមាកុៃងមួយឯកតា+តនមលននការ
ចាំណ្តយដផ្សងៗកៃុងមួ យឯកតា= សរុបតនមលកុងមួ
ៃ
យឯកតា

តារាងទ្យី១០បងាាញពីគាំរន៉ូ នការគណ្នាននការចាំណ្តយច្ផ្សងៗកៃុងមួយឯកតា10

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
មានចាំនួនទ្យឹកប្បក់បដនាមច្ៅច្លើតនមលសរុបកៃុងមួ យឯកតាសប្មាប់ប្បក់ចាំណ្៉ូល
ច្ៅច្

ើយច្ទ្យ។ ស៉ូមពិនិតយច្មើលន គ៉ូ ប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក និងរកច្អាយច្

៉ូ ច្ចៃុះអៃកនឹងមិនបនច្រៀបចាំវាបនលអ

ើញពី ការច្រៀបចាំ ន៉ូវតនមលរបស់ពួកច្គ (អៃក

លក់រាយ ជ្ញ្មាតាបច្ងកើនតនមល២ ងជ្ញងអៃកលក់ ុាំ)ច្បើ សិនជ្ញផ្លិតផ្លរបស់អៃកប្បច្សើរជ្ញងគ៉ូ ប្បកួតប្បដជ្ង អៃកអាច
គិតតនមលច្លើសជ្ញងនឹងបន្ិចបដនាមច្ទ្យៀត។ ច្បើ សិនជ្ញផ្លិតផ្លរបស់អៃក ប្បហាក់ ប្បដហលជ្ញមួយន គ៉ូបន អៃកគួរ
ពិចរណ្តច្លើតនមលដ លប្បហាក់ប្បដហលគៃបន។
អៃកប្តូវដតចងចាំថាច្ ើមបីដ្ឋក់ ច្

ើងន៉ូ វប្បក់ចាំច្ណ្ញពីការលក់និមួយៗ កៃុងការបដនាមច្លើចាំណ្៉ូលននប្បក់ ច្បៀវតសរបស់

អៃក។ បដនាមតួ ច្លខននប្បក់ ចាំច្ណ្ញ ដ លអៃកបនច្ប្ជ្ើ ស ច្ ើមបីការចាំ ណ្តយសរុបកៃុងមួយឯកតាច្ ើមបីទ្យទ្យួ លបន
តនមលសរុបរបស់អៃកកៃុងមួយឯកតាផ្លិតផ្ល។

រ៉ូបមន្::
» ប្ប ក់ ចាំ ច្ណ្ ញ + តនមលសរុបកៃុងមួ យឯកតា = តនមលសរុបកៃុងមួ យឯកតា

តារាងទ្យី១១ បងាាញពីគាំរ៉ូននការគណ្នាននតនមលសរុបកៃុងមួយឯកតា

Table 11.

តារាងទ្យី១១ ការគណ្នាននតនមលសរុបកៃុងមួយឯកតា

PER UNIT PRODUCT PRICING
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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

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

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 អាចជ្ួយតនមលផ្លិតផ្លរបស់អក
ៃ បនោង ៉ូចច្ម្ច? ច្ៅកៃុងកមាវ ិ្ីននតារាងបញ្ាី រ៉ូបមន្ដ លបន
ផ្ដល់ឱយកៃុងការគណ្នាខាងច្លើច្នុះអាចប្តូវបនបច្ងកើតច្

ើងកៃុងការគណ្នារបស់អៃកច្ដ្ឋយសវយ័ប្បវ ិត្ ច្ៅច្ពលដ ល

មានការផ្លលស់ប៉ូ្រតនមលវតាុធាតុច្ ើម កមាលាំងពលកមា ឬការចាំ ណ្តយច្ផ្សងៗ។

2.2.6. ការកាំណ្ត់តនមល និងលកខខណ្ឌការលក់
អៃកអាចសច្ប្មចចិត្ កៃុងការកាំណ្ត់តនមលព ឬការបញ្ុេ ុះតនមល) ច្ ើមបីទក់ ទញអតិ ែិជ្ន សប្មាប់អាជ្ី វកមារបស់អៃក ឬ
សប្មាប់ការ

លក់ផ្លិតផ្លរហ័សរបស់អៃក។

រកច្

ើញ

ប្បសិនច្បើ

ការទ្យិញរបស់អតិែិជ្នប្តូវបនដផ្អកច្លើតនមល

គុណ្ភាព ឬទាំងពី រ។ តប្មូវការអាចផ្លលស់ប៉ូ្រច្ៅកៃុងរ ៉ូវកាលច្ផ្សងគៃននឆ្ៃាំច្ដ្ឋយទ្យី តាាំង ឬតាមប្បច្ភទ្យននអតិែិជ្ន។
ច្តើអៃកនឹងកាំណ្ត់តនមលខុសគៃឬ?
ការពិ ចរណ្ត ាំប៉ូងច្លើការកាំ ណ្ត់តនមលផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមាគឺជ្ញតនមលមួយដ លជ្ញតាំ ណ្តងឱយច្ៅអតិែិជ្ន។ ច្បើ សិន
ជ្ញផ្លិតផ្លរបស់អៃកគឺជ្ញផ្លិតែាីច្លើក ាំប៉ូងមានច្ៅច្លើទ្យីផ្ារអៃកអាចដ្ឋក់តនមលខពស់ ។ មាងវ ិញច្ទ្យៀតប្បសិនច្បើវាគឺ
ជ្ញផ្លិតផ្ល "ស្សច្ ៀងគៃ"

អៃកប្បដហលជ្ញប្តូវចាំបច់ទ្យទ្យួលបនចាំដណ្កននទ្យីផ្ារសិន មុនច្ពលដ លអៃកបច្ងកើន

តនមលរបស់វា។ កបួនមួ យច្ៅកៃុងការច្្វើអាជ្ីវកមាគឺ: ច្ៅកៃុងការវ ិភាគចុ ងច្ប្កាយ វាជ្ញទ្យីផ្ារដ លកាំណ្ត់តនមល។

39

Managing a Business Using ICT

អវីដ លប្តូវច្្វើ
ច្តើអីជ្ញ
វ ផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់អក
ៃ ?
ច្្វើការគណ្នាពីតនមលននផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក។
នច្ោបយរបស់ន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃក។
រកឱយច្
ច្

ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវច្ ើ មបីដសវងយល់អាំពីតនមល និងច្គល

បញ្៉ូេ នមិ ត្ភក្ិមួយច្ៅហាងដ លស្សច្ ៀង ៉ូចហាង របស់អៃក។

ើញប្បសិនច្បើពួកច្គបនផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវតនមលពិច្សស ឬការបញ្ុេ ុះតនមលសប្មាប់ផ្លិតផ្លរបស់ពួកច្គ។ រកឱយ

ើញប្បសិនច្បើមានតនមលនាាំមុខច្ៅកៃុងឧសាហកមា?

បនាទប់ពីការរកច្

ើញរបស់អៃកប្តូវច្្វើច្គលនច្ោបយ

លមអិតច្លើតនមល។
12

2.2.7. ទ្យីកដនលងៈ ទ្យីណ្ត និងកដនលងណ្តដ លអតិែិជ្នរបស់អក
ៃ ទ្យិញឬទ្យទ្យួល
ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អក
ៃ ?
ការលក់ច្ដ្ឋយផ្លទល់

គឺ ជ្ញការលក់ននផ្លិតផ្លច្ដ្ឋយផ្លទល់ច្ៅអតិែិជ្នរបស់អៃក។

ជ្ញមួយការលក់ ច្ដ្ឋយអន្រការ ី ច្អាយមនុ សសមាៃក់
អៃក។

លក់ ប្បច្ោលអាចរួមបញ្៉ូេ ល

ឬស្មាប័នណ្តមួ យដ លអាចបងាាញ

និងលក់ផ្លិតផ្លរបស់

ការលក់ ប្បច្ោលរ រួមបញ្៉ូេ លទាំងការលក់ ច្ៅច្លើច្គហទ្យាំព័រឬបណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគមផ្ងដ រ ដ លជ្ញ

កដនលងដ លប្បជ្ញជ្នអាចដ្ឋក់

ការបញ្
ា ទ្យិញ

ផ្លិតផ្លច្ោងតាមកិចេប្ពមច្ប្ពៀង។

ននផ្លិតផ្លរបស់អៃក

តាមបណ្ត
្ ញអនឡាញ

និងដចកចយ

អៃកអាចផ្្ល់ន៉ូវការលក់ទាំងពីរច្ដ្ឋយផ្លទល់និងប្បច្ោលននផ្លិតផ្ល ៉ូចគៃ។

ទ្យាំរង់ខាងច្ប្កាមច្នុះគឺជ្ញមតិខលុះៗសប្មាប់អនុវត្ន៍ :
» ការលក់ច្ដ្ឋយផ្លទល់តាមទ្យ៉ូរស័ពទ ឬការលក់ ផ្លទល់ខួន
ល អៃកអាចសួរនរណ្តមាៃក់ច្ ើ មបីលក់ផ្លិតផ្លរបស់អៃក ឬអៃក
អាចលក់ពីផ្ទុះមួយច្ៅផ្ទុះមួ យ។
» សិទ្យាលក់ ៉ូ រ(ប័ណ្ណបតង់) អៃកអាចសច្ប្មចចិត្កុងការទ្យិ
ៃ
ញសិទ្យិក
ា ុងការលក់
ៃ
៉ូ រពីនរណ្តមាៃក់ ច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លមាន
សិទ្យិធ ច្្វើអាជ្ី វកមាផ្ល្ច់មុខ ឬបច្ងកើតសិទ្យិា កៃុងការលក់ច្ដ្ឋយខលួនអៃកផ្លទល់ដ លជ្ញសិទ្យិអា
ធ ជ្ីវកមាកុងការលក់
ៃ
ច្ ើមបី
បញ្
េ ក់ពីទ្យីកដនលងចាស់ោស់ ឬភាាប់បណ្ត
្ ញផ្លិតផ្លច្ៅកដនលង ៏នទ្យច្ទ្យៀត។

ាំ ច្ណ្ើរការនិមួយៗតប្មូវឱយមាន

ជ្ាំនួយការចាប់ ហិរញ្ញ វតាុ និ ងទ្យីផ្ារការស្ស្មវប្ជ្ញវបដនាមច្ទ្យៀត។
» សិទ្យាលក់ ៉ូ រ(ប័ណ្ណបតង់) អៃកអាចសច្ប្មចចិត្កុងការទ្យិ
ៃ
ញសិទ្យិក
ា ុងការលក់
ៃ
៉ូ រពីនរណ្តមាៃក់ ច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លមាន
សិទ្យិធ ច្្វើអាជ្ី វកមាផ្ល្ច់មុខ ឬបច្ងកើតសិទ្យិា កៃុងការលក់ច្ដ្ឋយខលួនអៃកផ្លទល់ដ លជ្ញសិទ្យិអា
ធ ជ្ីវកមាកុងការលក់
ៃ
ច្ ើមបី
បញ្
េ ក់ពីទ្យីកដនលងចាស់ោស់ ឬភាាប់បណ្ត
្ ញផ្លិតផ្លច្ៅកដនលង ៏នទ្យច្ទ្យៀត។
ជ្ាំនួយការចាប់ ហិរញ្ញ វតាុ និ ងទ្យីផ្ារការស្ស្មវប្ជ្ញវបដនាមច្ទ្យៀត។
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ាំ ច្ណ្ើរការនិមួយៗតប្មូវឱយមាន

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក
» អៃកដចកចយ- អៃកប្បដហលជ្ញអាចសច្ប្មចចិត្កុងការច្្វ
ៃ
ើ ការជ្ញអៃកដចកចយកៃុងតាំបន់ ឬអៃកដចកចយតាមតាំបន់
ន៉ូវដខសចងាវក់ផ្លិតផ្ល ៏ នទ្យជ្ញច្ប្ចើនច្ទ្យៀត។13
ការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារអាចជ្ួយឱយអៃកសច្ប្មចចិត្ច្លើវ ិ្ីលប
អ ាំ ផ្ុតកៃុងការលក់ និងដចកចយផ្លិតផ្លរបស់អៃក។ ច្ដ្ឋយ
អាស្ស័យច្លើផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់អៃកមានកតា្ជ្ញច្ប្ចើនច្ ើមបីពិចរណ្តកៃុងការសច្ប្មចចិត្ន៉ូវ ាំច្ណ្ើរការ និ ង
ការដចកចយ និងការលក់ទ្យីតាាំងដ លមាន។ ឧទហរណ្៍ច្ៅកៃុងករណ្ីរបស់ វ ិចត៉ូរ ីោ ផ្លិតផ្លរបស់នាងគឺ ជ្ញមុ ខ
ទ្យាំនិញដ លអាចខ៉ូចបន នាងបនពិចរណ្តអាំពីវត្ជ្ីវ ិតននផ្លិតផ្លថាច្តើរយៈច្ពលបុនាាននែៃ ដ លគុណ្ភាពរបស់
ផ្លិតផ្លនឹងផ្ុតកាំ ណ្ត់? ច្ៅកៃុងលកខខ័ណ្ឌច្នាុះននសីតុណ្ាភាពបុ នាានដ លវានឹងខ៉ូច? ច្ពលដ លបនពត៌មាន នាង
នឹងមានវ ិ្ី កុងការគិ
ៃ
តច្ ើមបីច្្វើឱយប្បក ថាផ្លិតផ្លរបស់នាងរយៈច្ពលបុ នាានដ លផ្លិតផ្លអាចសាិតច្ៅស្សស់
សប្មាប់កាំ

ល
ប្បស់
ុងច្ពលជ្ញក់ោក់មួយ ។ នាងបនច្ ើ មបីពិចរណ្តពី ការ កាលសច្សផ្លិតផ្លរបស់ខួនច្ដ្ឋយច្ប្បើ

ទ្យ៉ូរទ្យឹកកក ប្បសិនច្បើនាងសច្ប្មចចិត្ច្ ើមបីដ្ឋក់ ច្ៅកដនលងដ លមនុ សសអាចច្មើលផ្លិតផ្លរបស់នាងបន នាងអាច
ពិចរណ្តច្លើការច្វចខេប់ដ លនឹងជ្ួយរកាឱយផ្លិតផ្លច្ៅបនយ៉ូរនិងស្សស់ស្មអត។ នាងនឹងប្តូវយកមកពិ ចរណ្ត
ច្លើការសច្ប្មចចិត្ច្លើ ាំច្ណ្ើរការដចកចយផ្លិតផ្ល ៉ូចនែៃ ដ លប្បសិនច្បើជ្ញមានការបញ្
ា ទ្យិ ញពីអតិ ែិជ្ន។

គិតអាំពីរច្បៀបដ លអតិ ែិជ្នរបស់អៃកអាច ទ្យិ ញផ្លិតផ្លរបស់អៃក។ តារាង 12 មានសាំណ្ួរមួ យចាំនួនដ លអាច
ឹកនាាំអៃកកៃុងការច្្វើឱយការសច្ប្មចចិត្អាំពីកដនលងច្ ើមបីលក់ ផ្លិតផ្លឬច្សវារបស់អៃក។

Table 12.

សាំណ្ួរច្ ើមបីកាំណ្ត់ទ្យីតាាំងដ្ឋក់លក
Direct

Indirect

ICT component

Where would the customers

Who would be the best

Would you want your product to be available

need to go to buy your

sales persons to sell your

online?

product?

product?

• How would you evaluate

• Consider how fast your

• If you want your product to be available

the places where your

intermediaries can deliver

online, would you have your own website

product will be sold?

your product

or would you look for a website that you
can consign your product to?
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• Consider style and

• Consider style and

demographics of

demographics of

customers

customers

• Consider which customer

• Consider how your

group would be best

competitors are

suited for each product

distributing their products

• Consider style and demographics of
customers

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

delivery method

Table 12

សាំណ្ួរច្ ើមបីកាំណ្ត់ទ្យីតាាំងដ្ឋក់លក (ត)
Direct

Indirect

ICT component

• Consider the convenience

Consider the reputation

Consider your capacity to answer

intermediaries/

Look at online stores (e.g., Alibaba,

of your potential

of customers—walking
distance, availability of

questions online and fulfill online orders.

consignees.

parking space, proximity

Lazada, Zalora) and consider the look

Is it positive? What type

to other business

and feel of their sites. Learn how they are

of products are they

establishments

fulfilling orders online, how much they are

known to provide?

charging and with whom they are
partnering with

•

Consider

government

ordinances in relation to
direct selling
• Consider cost (e.g., rent,
franchising costs)

•

Consider

government

ordinances in relation to
indirect selling

• Consider cost (e.g., sales

•

Consider

government

ordinances

in

relation to online selling

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

commissions)

អវីដ លប្តូវច្្វើ
ដសវងយល់ពីរច្បៀបដ លន គ៉ូប្បកួ តប្បដជ្ងរបស់អក
ៃ លក់ និងដចកចយផ្លិតផ្លរបស់ខួន។
ល
ច្រៀបរាប់
ពី រច្បៀបដ លអៃកនឹងលក់ និ ងដចកចយផ្លិតផ្លរបស់អក
ៃ ? ប្តូវមានភាពជ្ញក់ ោក់។

42

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

2.2.8. ការផ្សពវផ្ាយ: ច្តើអតិែិជ្នរបស់អក
ៃ នឹងបន ឹងឬយល់ ឹងអាំពីផ្លិតផ្ល
ឬច្សវាកមារបស់អក
ៃ ោង ៉ូចច្ម្ច?
ការផ្សពវផ្ាយមានន័ យថាការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជ្ញមួ យអតិែិជ្នរបស់អៃកអាំ ពីផ្លិតផ្ល ឬច្សវារបស់អៃក។ ច្គលបាំណ្ង
ននការផ្សពវផ្ាយច្នុះ គឺច្ ើមបីជ្៉ូន ាំណ្ឹង និងការបញ្ុេ ុះបញ្៉ូេ ល អតិែិជ្នរបស់អៃក ច្ ើមបីទ្យិញផ្លិតផ្ល

របស់អៃក ឬ

ច្ប្បើ ច្សវាកមារបស់អៃក អៃកនឹ ងមានការចាំ ណ្តយច្លើការផ្សពវផ្ាយច្នុះផ្ងដ រ។ ការផ្សពវផ្ាយជ្ញញឹកញាប់ ពាក់ព័នធ
នឹងប្បច្ភទ្យមួយចាំនួន

ននការផ្សពវផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមា

ដ លជ្ញទ្យប្មង់ ននការចាំ ណ្តយច្លើ

ការផ្សពវផ្ាយមិនដមនជ្ញ

លកខណ្ៈផ្លទល់ខួនដ
ល
លអាចទក់ទ្យងមួ យចាំនួន្ាំច្ៅនឹងអតិែិជ្នសកា្នុពល ច្ៅកៃុងច្ពល ៉ូចគៃផ្ងដ រ។ ច្ៅច្ពល
ដ លអៃកទ្យទ្យួលយកន៉ូវ វ ិ្ី ស្មស្តស្មួយច្នុះអៃកប្តូវដតមានយុទ្យធស្មស្តស្ននការផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមា និងច្គលច្ៅរបស់អៃក
ច្ហើយការអភិ វឌឍន៍ យុទ្យធស្មស្តស្ច្នុះគឺ មានការចាំ ណ្តយច្លើអីវដ លចាំបច់ផ្ងដ រ។.
សកមាភាពផ្សពវផ្ាយ គឺរាប់ ពីការរចនាស្មលកសញ្ញច្បុះពុមព និងដចកចយនាមប័ណ្ណ ការបិតប្បកាសជ្៉ូន ាំ ណ្ឹងច្ៅ
ច្លើកា្រច្ៅកៃុងហាង និងការ ិោល័យ និងការច្ៅទ្យ៉ូរស័ពទច្ៅអតិែិជ្នសកា្នុពលនិងអតិែិជ្នដ លមានស្ស្មប់ ។
បណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគមអាចមានតនមលោងទ្យ៉ូ លាំទ្យ៉ូោយសប្មាប់ ការផ្សពវផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមាផ្លិតផ្ល។ ច្ ើមបីជ្ួយ
កៃុងការកាំ ណ្ត់ប្បច្ភទ្យននការផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមាដ លមានលកខណ្ៈសមរមយ និងសាិតច្ៅកៃុងគច្ប្មាងែវ ិការបស់អៃក វា
នឹងចាំបច់ ប្តូវពិនិតយច្

ើងវ ិញច្ដ្ឋយប្បុងប្បយ័តៃន៉ូវប្បវត្ិននអតិែិជ្នរបស់អៃក។

ច្តើICT អាចជ្ួយអៃកផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លរបស់អក
ៃ ោង ៉ូចច្ម្ច? ប្បសិនច្បើអតិែិជ្នរបស់អៃកប្តូវបន
ច្ប្បើ ប្បស់បណ្ត
្ ញ ទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគមច្ទ្យៀងទត់ អៃកអាចពិចរណ្ត កៃុងការច្ប្បើប្បស់បណ្ត
្ ញច្នុះច្ ើមបីផ្សពវផ្ាយ
ផ្លិតផ្លរបស់អៃក។ អតាប្បច្ោជ្ន៍ននការច្ប្បើប្បស់បណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគមសប្មាប់កា រផ្សពវផ្ាយច្នុះនឹងមាន
ពីរផ្ល៉ូវកៃុងការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជ្ញមួ យអតិែិជ្នរបស់អៃក

មិន ៉ូ ចបណ្ត
្ ញផ្សពវផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមាភាគច្ប្ចើនអនុញ្ញតឱយការ

ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងមាន វ ិ្ីដតមួយផ្ល៉ូវ ពីអៃកច្ៅអតិែិជ្នរបស់អៃកបុច្ណ្តណុះ។ ការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងពីរផ្ល៉ូវអាចឱយអៃកទ្យទ្យួ លបនមតិ
ច្ោបល់ប្ត

ប់ច្ដ្ឋយផ្លទល់និងឆ្ប់រហស័ពីអតិែិជ្នរបស់អៃក។ ឧបករណ្៍បណ្ត
្ ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមដ លអាចប្តូវ

បនច្ប្បើសប្មាប់ការផ្សពវផ្ាយប្តូវបនពិភាកាច្ៅកៃុងប្បអប់ទ្យី 3 ។
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ឧបករណ្៍បណ្ត
្ ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមសប្មាប់ការផ្ាពវផ្ាយ
ជ្ញមួយនឹងការច្កើនច្

ើង ននចាំនួនមនុសសដ លច្ប្បើប្បស់បណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគម ច្ៅច្លើម៉ូលដ្ឋាន្មាតាជ្ញមួយ

បណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគមបនផ្្ល់ឱកាសោង្ាំ ច្្ងច្ ើមបីច្លើកកមពស់ផ្លិតផ្ល ឬ ច្សវាកមារបស់អៃក និងដសវង
រកពីអតិែិជ្នែាីតាមរយៈប្បព័ នាអនឡាញ។ វាមានដផ្ៃកននបណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគមច្ផ្សងៗគៃ និងជ្ញជ្ច្ប្មើសដ ល
ជ្ញដផ្ៃកមួ យច្ដ្ឋយច្ផ្ល្តច្លើ និងពឹងដផ្អកច្លើនរណ្ត ដ លជ្ញច្គលច្ៅសប្មាប់អៃក ជ្ញឧទហរណ្៍មួយ វាមានដផ្ៃក
ដ លច្ពញនិយម ៏ ខាលាំងកៃុងចាំ ច្ណ្តមស្តស្ីឬក៏ពលរ ាវ ័យច្កាង។ ជ្ច្ប្មើ សរបស់អៃកនឹងអាស្ស័យផ្ងដ រច្ៅច្លើ្មាជ្ញតិនន
ស្មររបស់អៃក និង្មាជ្ញតិ ននអាជ្ីវកមារបស់អៃក។

Facebook គឺមក

ល់ច្ពលច្នុះគឺ ជ្ញច្សវាកមាននបណ្ត
្ ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមដ លមានប្បជ្ញប្បិ យភាពបាំផ្ុតច្ៅច្លើ

អុីន្ឺណ្ិត។ ច្ហវសបុក សមរមយបាំផ្ុតសប្មាប់ :


ច្រៀបចាំជ្ញប្បប្ពិតិ្ការណ្៍ច្ផ្សងៗននការច្្វើពាណ្ិជ្ាកមា



ច្គលច្ៅម៉ូ លដ្ឋានរបស់អៃកច្ប្បើប្បស់ និងទ្យាំព័រជ្ញក់ោក់



ដ លគួ រច្អាយចប់ចិត្ និងការច្្វើច្អាយច្គ ឹងឮច្ប្ចើនជ្ញមួយអតិែិជ្ននាច្ពលបចេុបបនៃនិងអនាគត



ច៉ូលរួមដចករ ាំដលកច្លើការសាំដ ងន៉ូវលកខណ្ៈរបស់អៃក ល់សងគម ច្ៅច្លើច្គហទ្យាំព័ររបស់អៃក

Google Plus គឺជ្ញប្បព័នាបណ្ត
្ ញរបស់សងគមច្ដ្ឋយប្កុមហុន Google ។ Google Plus គឺសមរមយសប្មាប់ :


ការបច្ងកើត ឬការច្្វើឱយទន់ សម័យច្លើការចុុះបញ្ាីរបស់អៃកច្ៅច្លើ Google Mapនិងលទ្យធផ្លននការដសវងរកតាម
តាំបន់



ការពិនិតយ ន៉ូ វការទ្យទ្យួ លយកន៉ូវអតិែិជ្នច្ ើមបីបងាាញច្



ជ្ញប្បប្ពិតិ្ការណ្៍ននការច្្វើពាណ្ិជ្ាកមាកុងតាំ
ៃ
បន់ដ លមានចាំនួនច្ប្ចើនសនាឹកសនាាប់



អាជ្ីវកមាដ លជ្ញមាេស់ផ្ទុះប្ពឹ តិកា
្ រណ្៍កៃុងស្សុក



ច្គលច្ៅម៉ូ លដ្ឋានរបស់អៃកច្ប្បើប្បស់ និងអាជ្ីវកមា

Twitter

ើងច្ៅកៃុងលទ្យធផ្លននការដសវងរក

គឺជ្ញប្បព័នាបណ្ត
្ ញសងគមមួ យដ លអនុ ញ្ញតឱយអៃកច្ប្បើប្បស់ច្ ើមបីច្្វើការបងាាញស្មរច្ៅកៃុង 140 តួអកស

រ។ វាគឺ ជ្ញការច្ពញនិយមកៃុងចាំច្ណ្តមទ្យសសនិកជ្នវ ័យច្កាង។ ចប់តាាំងពី បនបច្ងកើតច្

ើងច្ៅកៃុងឆ្ៃាំ 2006 Twitter បន

ទ្យទ្យួលប្បច្ោជ្ន៍ អាជ្ីវកមាោងខាលាំង ច្ដ្ឋយការផ្្ល់ឱយពួកច្គច្វទ្យិ កាផ្សពវផ្ាយមួ យ ដ លមានអនុភាពកៃុងការទ្យាំ នាក់

44

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក
ទ្យាំនងជ្ញមួ យអតិែិជ្នរបស់អៃក

ដ លអៃកមិនអាចមានលទ្យធភាព

កៃុងការនិោយច្ៅច្ពលពីមុន។

Twitter

គឺ

សមរមយសប្មាប់:


ច្្វើអន្រកមាជ្ញមួ យអតិែិជ្ននាច្ពលបចេុបបនៃនិងអនាគត



សាំណ្ួរចច្មលើយ និងការទ្យទ្យួ លមតិច្ោបល់ប្ត



ការច្ចញផ្ាយ ាំណ្ឹងែាីចុងច្ប្កាយបាំផ្ុតដ លទក់ទ្យងនឹងប្កុមហុនរបស់អៃក



ការច្ចញផ្ាយទក់ទ្យងនឹងប្កុមហុនរបស់អៃក



ការច្ប្បើ ប្បស់ច្គលច្ៅកៃុងការផ្សពវផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមា ជ្ញមួយអៃកច្ប្បើប្បស់ជ្ញក់ោក់និងទ្យសសនិកជ្ន

YouTube គឺជ្ញម៉ូលដ្ឋានច្គហទ្យាំព័រវ ីច្

ប់ពីអតិែិជ្ន

អ៉ូននប្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម្ាំបាំផ្ុត និងច្ពញនិយមបាំ ផ្ុតច្ៅច្លើប្បព័នាអុីន

្ឺណ្ិត។ ច្គហទ្យាំព័រ YouTube គឺសមរមយសប្មាប់ :


បងាាញច្

ើងច្ៅកៃុងលទ្យធផ្លដសវងរកជ្ញមួយនឹងកាំ ណ្តត់ វ ីច្ អ៉ូសមប៉ូរដបប



ការកាំណ្ត់ ច្គលច្ៅអៃកច្ប្បើប្បស់ជ្ញមួ យនឹងម៉ូលដ្ឋានននមាតិកាវ ីច្ អ៉ូ



កាំណ្ត់ច្គលច្ៅ វ ីច្ អ៉ូភ៉ូមិស្មស្តស្ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើទ្យីតាាំងរបស់អៃក



សមាហរណ្កមា និងបងកប់វ ីច្ អ៉ូច្ៅច្លើច្គហទ្យាំព័ររបស់អៃក

Pinterest គឺជ្ញច្គហទ្យាំព័របណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគមដ

លជ្ញម៉ូ លដ្ឋានជ្ញរ៉ូបភាពដ លមានអាំ ណ្តចមួ យនឹងមាន

ការច្ពញនិ យមជ្ញមួយនឹងស្តស្ី។ Pinterest គឺ សមរមយសប្មាប់:


ការែតរ៉ូប ការច្្វើ ាំ ច្ណ្ើរ និងឧសាហកមាដ លពាក់ ព័នធច្ផ្សងច្ទ្យៀត



រ៉ូបភាពទក់ទ្យងនឹងការដចករ ាំដលកនែៃឈ្ប់សប្មាក



ការតុបដតងផ្ទុះ បងាាញម៉ូ



ច្ៅ ល់ស្តស្ី ស្តស្ីជ្ញមា្យ និងអៃកច្ប្បើ ប្បស់សមប៉ូរដបបជ្ញច្ប្ចើនច្ទ្យៀត



សិលបៈនិងសិបបកមា

ការច្ផ្សពវផ្ាយច្លើការភាាប់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនាក់ តាមប្បព័នាច្អ

lnstagram

ិចប្ទ្យនិចច្ៅកាន់អៃកច្ប្បើប្បស់ច្គលច្ៅ

ម៉ូលដ្ឋានននអៃកច្ប្បើ ប្បស់ ដ លភាគច្ប្ចើ នប្តូវបនបច្ងកើតច្

ើងសប្មាប់មនុសសច្ពញវ ័យ។ lnstagram

គឺសមរមយសប្មាប់ :


រ៉ូបភាពដចករ ាំដលក និងឈ្ុតវ ីច្ អ៉ូខីល



ច្ភាជ្នី យដ្ឋាន ការលក់រាយ និងឧសាហកមាច្ផ្សងច្ទ្យៀតច្លើប្បព័នធផ្សពវផ្ាយដ លអាចច្មើលច្



ការដកសប្មួលរ៉ូបភាពជ្ញមួយតប្មងពនលឺដ លបនកាំណ្ត់ ជ្ញមុន



ការដចករ ាំដលកវបប្ម៌របស់ប្កុមហុន និងការយល់ ឹងទ្យ៉ូ លាំទ្យ៉ូោយ"ច្ៅពី ច្ប្កាយឈ្ុតឆ្ក"

LinkedIn គឺជ្ញបណ្ត
្ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងសងគមដ

លមានជ្ាំ នាញវ ិជ្ញាជ្ី វៈ និងជ្ញបណ្ត
្ ញនន ច្គហទ្យាំព័រ

ើញ

៏ មាន

ប្បជ្ញប្បិយភាពបាំផ្ុត។ ច្ដ្ឋយស្មរដត្មាជ្ញតិដ លមានជ្ាំនាញវ ិជ្ញាជ្ីវៈរបស់ខួន
ល អាជ្ី វកមាប្តូវបនច្ប្បើប្បស់បណ្ត
្ ញ
ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមដ លមានប្បជ្ញប្បិ យភាពកៃុងការដសវងរកបុគគលិកែាីនិងអតិែិជ្នសកា្នុពលជ្ញមួ យនឹងកមាវ ិ្ីការ
ផ្សពវផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមាច្គលច្ៅរបស់ពួកច្គ។ LinkedIn គឺ សមរមយសប្មាប់:
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ជ្ញបណ្ត
្ ញជ្ញមួយជ្ាំ នាញវ ិជ្ញាជ្ីវៈកៃុងស្សុក

ភាាប់ជ្ញមួ យនឹងប្បជ្ញជ្នច្ៅកៃុងឧសាហកមាដ លស្សច្ ៀងគៃ
ិ៍ ្
ការប្គប់ប្គង់ការបច្ងកើតការនាាំមុខ និងមានច្ករច្្
ា ុះ



ការបងាាញរបស់ប្កុមហុនដ លទក់ទ្យង និងសាិតិ



មានទ្យិនៃន័យរបស់អៃកផ្លទល់ខួលន និង ឬពត៌ មានអាជ្ីវកមាដ លបនច្រៀបចាំ ច្ៅកៃុងមាសុីនដសវងរក

Craigslist គឹជ្ញដផ្ៃកមួយដ

លផ្្ល់ន៉ូវការចាំ ណ្តត់ ថាៃក់ កុងស្សុ
ៃ
ក និងច្វទ្យិ កាច្ៅទ្យីប្កុងចាំនួនជ្ញង៧០០ច្ៅកៃុង

ប្បច្ទ្យសជ្ញង៧០ប្បច្ទ្យស។ ពី ច្គហទ្យាំព័រតាមពាណ្ិជ្ាកមាច្អ

ិចប្ទ្យិច ច្ ើមបីលក់ ុាំច្ប្គឿងសងាារ ឹម អាជ្ីវកមាខាៃតត៉ូចទាំង

បណ្ត
្ ញអនឡាញនិងបណ្ត
្ ញផ្លទល់ គឺ Craigslist បនសច្ប្មចន៉ូ វអាំ ណ្តចននទ្យីផ្ាររបស់ខួន
ល ។ Craigslist គឺវាអស្មេ
រយសប្មាប់ ការបច្ងាាុះច្ដ្ឋយឥតគិតនែលច្ៅ ល់អតិែិជ្នច្គលច្ៅនិងច្គលច្ៅននការផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមាច្ៅទ្យីប្កុង ៏
ជ្ញក់ោក់មួយ។
អាជ្ីវកមាជ្ញច្ប្ចើនមានការរួមបញ្៉ូេ លគៃននវត្មានននបណ្ត
្ ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមដ លឧទហរណ្៍ រួមមាន Facebook,
Twitter, Pinterest និង lnstagram ។ Hootsuite គឺ ជ្ញកមាវ ិ្ី ដ លច្្វើឱយវាមានភាពងាយស្សួលសប្មាប់ អាជ្ីវកមាច្ ើមបី

ប្គប់ប្គងគណ្នីចាំរុះ
ុ ននបណ្ត
្ ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមជ្ញច្ប្ចើនរួមទាំងស្មរននកាលវ ិភាគការច៉ូលរួមពីទ្យសសនិកជ្នរបស់
អៃក និងការវាស់ដវងប្ត

ប់មកវ ិញច្ៅច្លើការវ ិនិ ច្ោគពីកមាវ ិ្ី មួយបន។.

អវីដ លប្តូវច្្វើ
ដសវងរក ពី រឬបី ដផ្ៃកននបណ្ត
្ ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគម។ បច្ងកើតគណ្នីមួយច្ៅច្លើដផ្ៃកដ លអៃកបនច្ប្ជ្ើសច្រ ើស
និងយល់ឱយបនចាស់ពីខួនអៃ
ល
កជ្ញមួយនឹងមុខងារពិ ច្សសដ លជ្ញដផ្ៃកដ លបនផ្្ល់ច្អាយ។ ស៉ូមគិតអាំពី
រច្បៀបដ លអៃកអាចច្ប្បើ ប្បស់ ពី លកខណ្ៈពិច្សស និងមុ ខងារទាំងច្នុះ ច្ ើមបីផ្សពវផ្ាយពីផ្លិតផ្ល ឬ
ច្សវាកមារបស់អៃក។
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អវីដ លប្តូវច្្វើ
អភិវឌឍន៍ យុទ្យធស្មស្តស្ននការផ្សពវផ្ាយរបស់អៃកសរច្សរន៉ូវអវីដ លអៃកចង់ឱយយុទ្យធស្មស្តស្ននការផ្សពវផ្ាយរបស់
អៃកសច្ប្មចបនច្ជ្ញគជ្័ យ។ ស៉ូម ពិចរណ្តអាំពីសាំណ្ួរ ៉ូ ចខាងច្ប្កាមច្នុះដ លវានឹងអាចជ្ួយអៃកបន:


ស្មរច្តើអីវដ លគួរនិោយអាំពីផ្លិតផ្លននអាជ្ីវកមារបស់អៃក និងថាច្តើវាគួ រដតប្តូវបនបញ្
ា ក់ោងណ្ត? ច្តើ
អវីច្ៅជ្ញឃ្លលននអតាបទ្យរបស់អៃក ឬ ពាកយដ លអាចងាយចប់បនដ លភាាប់ច្ៅជ្ញមួយនឹ ងផ្លិតផ្ល ឬ
ច្សវាកមាដ លអតិែិជ្នអាចចាំបនោងងាយស្សួលរបស់អៃកឬ?



ទ្យីផ្ារច្គលច្ៅ ច្តើអៃកមានគច្ប្មាងច្ ើ មបីបច្ប្មើឬលក់ ច្ៅជ្ញទ្យីផ្ារឧសាហកមាដ លជ្ញទ្យីផ្ារជ្ញតិ

ទ្យីផ្ារ

ជ្ិតខាង ឬទ្យីផ្ារឯកច្ទ្យសមួ យ?


ចាំណ្ង់ចាំណ្៉ូលចិត្របស់អតិ ែិជ្ន ច្តើអីវដ លអតិែិជ្នរបស់អៃកអានឬស្ម្ប់ ?
ច្ៅកដនលងណ្ត? ញឹកញាប់បុ ណ្តណ?
•ប្បព័នធផ្សពវផ្ាយ ច្ដ្ឋយពឹងដផ្អកច្លើចាំណ្ង់ចាំណ្៉ូលចិត្របស់អតិែិជ្នរបស់អៃក ច្តើ ប្បព័នាផ្សពវផ្ាយអវី ដ ល
គួរដតប្តូវច្ប្បើ?



ច្តើអីវជ្ញការតាមដ្ឋនកាំណ្ត់ ប្តាសប្មាប់ ការច្ប្បើប្បស់ម្យមដ លអៃកអាចពិ ចរណ្តសប្មាប់ប្បច្ភទ្យនន
អាជ្ី វកមារបស់អៃក? ច្តើ ន គ៉ូ ប្បកួតប្បដជ្ងរបស់អៃកច្ប្បើ ប្បព័នាផ្ាពវផ្ាយអវី ? ច្តើការច្សៃើពីបណ្ត
្ ញមិត្ភក្ិ
និងសមាគមពាណ្ិជ្ាកមារបស់អៃកច្លើប្បព័នាផ្ាពវផ្ាយអវីដ រ?
•ែវ ិកា ច្តើចាំនួនននទ្យឹកប្បក់បុ នាានដ លអៃកនឹងចាំ ណ្តយសប្មាប់ ការច្ប្បើប្បស់ប្បព័នធផ្សពវផ្ាយដ លមាន
ដ នកាំណ្ត់ ដ លអៃកអាចច្ប្បើ ប្បស់បន? ច្តើអៃកអាចចាំ ណ្តយែវ ិការបស់អៃកជ្ញងមួ យឆ្ៃាំច្ ើមបីផ្្ល់ច្លើការ
បន្ច្ផ្ាើស្មរ ដ ល ដ លោង ៉ូចច្ម្ច?



ខណ្ៈច្ពលដ លអៃកអាចនឹងប្តូវចាំ ណ្តយច្ប្ចើ នបដនាមច្ៅច្ពលចប់ ច្ផ្្ើម ជ្ញច្គលការណ្៍ដណ្នាាំដ លកាំពុង
ប្បប្ពឹត្ច្ៅលអ ការផ្សពវផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមាគឺមិនគួ រច្លើសពី មួយឬពីរភាគរយននការលក់ច្នាុះច្



ច្ចញថាច្តើ អៃកនឹងមានការវ ិនិ ច្ោគបុនាានច្ៅច្លើការផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមារបស់អៃកកៃុងឆ្ៃាំ ាំប៉ូង។

ើយ កាំណ្ត់

ការបន្ស្មរ ច្តើ ប្បច្ភទ្យននផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា ទ្យប្មង់ ននអតិែិជ្ន និងលាំនាាំននការទ្យិ ញតាមរ ៉ូវកាលដ ល
បនបុះពាល់ ល់ជ្ច្ប្មើសននប្បព័នធផ្សពវផ្ាយរបស់អៃក និ ងភាពញឹកញាប់ដ លអៃកបនផ្សពវផ្ាយច្នាុះដ រ
ឬច្ទ្យ?



យុទ្យធនាការរច្មៀលច្ចញ ច្តើ យុទ្យធនាការផ្សពវផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមាអាចប្តូវបនអនុវត្ោង ៉ូចច្ម្ច?
ច្តើវាអាចប្តូវបនវាស់ដវងន៉ូ វប្បសិទ្យិធភាពរបស់វាោង ៉ូចច្ម្ច?

2.3. ការច្កៀងគរ្នធាន
្នធានចាំបច់ សប្មាប់ អាជ្ីវកមាណ្តមួ យច្ ើមបីចប់ ច្ផ្្ើម ឬប្បតិបត្ិការ។ ្នធានច្ោងច្ៅច្លើសមាភរៈ បរ ិកាខរ និង
មនុសស

និងតប្មូវការហិរញ្ញ វតាុសប្មាប់ អាជ្ី វកមា។

ការច្កៀងគរប្បភព្នធានសាំច្ៅច្ៅច្លើ ាំច្ណ្ើរការននការដ ល

អាចច្្វើបនប្គប់សកមាភាពដ លពាក់ព័នធច្ៅនឹងការធានានន្នធានសប្មាប់ អាជ្ី វកមារបស់អៃក។ វាពាក់ព័នធនឹងការ
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ច្្វើឱយការច្ប្បើប្បស់កាន់ ដតប្បច្សើរច្

ើង និងបច្ងកើន្នធានដ លមានស្ស្មប់។11

2.3.1. ការដសវងរកពត៌មាន
ច្ប្ៅពីការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារ មានប្បច្ភទ្យច្ផ្សងច្ទ្យៀតននពត៌ មានដ លអៃកនឹងប្តូវការដ លអាចប្តូវបនដសវងរកពី ប្បភព
ននការសប្មបសប្មួលពីមនុ សស និងបច្ចេកវ ិទ្យាច្ ើ មបីយកន៉ូវសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបនពត៌ មាន ច្ៅច្ពលដ លទ្យទ្យួ លបនន៉ូវសិទ្យា
ទ្យទ្យួលបនចាំច្ណ្ុះ ឹង និងជ្ាំ នាញ។
ច្ ើមបីបច្ងកើនចាំ ច្នុះ ឹងននការច្្វើអាជ្ីវកមាមួយ វ ិត៉ូរ ីោ បនច្មើលន៉ូ វ្នធានទាំង្នធានច្លើប្បព័នាអនឡាញ និងច្ៅ
កៃុងច្សៀវច្ៅ។

នាងបនសមលឹងច៉ូលច្ៅកៃុងការចុុះច្្ាុះច៉ូលច្រៀនកៃុងវគគអាជ្ីវកមាអនឡាញច្ដ្ឋយឥតគិតនែល

នាង

បនបដនាមន៉ូវចាំ ច្ណ្ុះ ឹងដ លមានស្ស្មប់ របស់នាងជ្ញមួ យច្សៀវច្ៅរច្បៀប ុតនាំ ច្ផ្សងច្ទ្យៀត។
កៃុងច្សៀវច្ៅ និងបណ្ត
្ ញអនឡាញ និងច្មើ លវ ីច្ អ៉ូពីច្ចេកច្ទ្យសសប្មាប់ ុតនាំែីា។

ច្តើ ICT អាចជ្ួយអៃកកៃងការដសវ
ងរកពត៌មានបនោង ៉ូចច្ម្ច? ការច្ប្បើប្បស់ មាសុីនដសវងរកច្ៅច្លើ
ុ
អុីន្ឺណ្ិត អាចជ្ួ យអៃករកច្

ើញពត៌ មាន អៃកនឹងចាំបច់ប្តូវធានាថា ច្ពលដ លបនច្ប្ជ្ើ សពីប្បភពពត៌មានដ ល

អាចទ្យុកចិត្បន ៉ូច្ចៃុះអៃកប្តូវការវាយតនមលច្លើជ្ាំនាញច្ ើមបីទ្យទ្យួលបនពត៌មានដ លមានសុពលភាព។
សហប្គិនអាចបច្ងកើនចាំ ច្ណ្ុះ ឹងនិងជ្ាំនាញរបស់ពួកច្គច្ដ្ឋយចុុះច្្ាុះច៉ូ លច្រៀនកៃុងវគគសិកាច្លើបណ្ត
្ ញអនឡាញ
ច្បើកចាំហរោង្ាំឥតគិ តនែលដ លច្ផ្ល្តច្លើវ ិស័យឧសាហកមាឬវ ិស័យអាជ្ីវកមាមួយចាំនួន។ រកច្មើលតាមរយៈ

Coursera (http: // www coursera.org), edX (http: // www edx.org) និង Udacity (http: ។ com & ‧; //
www Udacity) សប្មាប់ វគគសិកាដ លអាចសមនឹ ងអៃក។
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October 2014. Available from http://healthcommcapacity.org/resource-mobilization-important/.

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក

អវីដ លប្តូវច្្វើ
ដសវងរកពត៌មានច្លើបណ្ត
្ ញអនឡាញ

ស្សច្ ៀងគៃច្ៅនឹងអវីដ ល វ ិចត៉ូរ ីោ បនច្្វើច្ដ្ឋយច្ប្បើ មាសុីនដសវងរកច្ ើមបីរកច្មើ លប្បភព្នធានច្លើ
បណ្ត
្ ញអនឡាញច្ៅច្លើការ ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមាដ លមានលកខណ្ៈស្សច្ ៀងគៃច្ៅនឹ ងអាជ្ីកមារបស់អៃក។
ដសវងរកសប្មាប់វគគសិកាតាមបណ្ត
្ ញអនឡាញច្ដ្ឋយឥតគិតនែលដ លអាចជ្ួយអៃកជ្ញមួយនឹង ាំច្ណ្ើរការ
អាជ្ីវកមារបស់អៃក។ អៃកអាចចង់ច្មើលច្ៅច្លើបណ្ត
្ ញអនឡាញ ច្លើ្នធានបច្ចេកច្ទ្យស និងច្ប្គឿងសមាភរនិង
វតាុធាតុ ច្ ើមដ លអៃកមានអាជ្ីវកមាស្សច្ ៀងគៃនឹងអៃកកាំពុងច្ប្បើ នាច្ពលបចេុបបនៃ។ កាត់ប្តាននបច្ចេកច្ទ្យស

ទាំងច្នុះ ឧបករណ្៍ និងវតាុធាតុច្ ើមនិងន៉ូ វអវីដ លអៃកនឹងអាចអនុវត្ចាំច្ពាុះអាជ្ី វកមារបស់អៃកច្ៅច្ពលច្នុះ និង
អវីដ លអៃកប្បដហលជ្ញចង់អនុវត្ច្ៅច្លើមុខជ្ាំនួញរបស់អៃកច្ៅច្ពលច្ប្កាយ។ អៃកប្បដហលជ្ញចង់កត់ ចាំណ្តាំ
ច្លើច្សចក្ីច្ោងទាំងច្នុះច្ៅកៃុងឯកស្មរច្សៀវច្ៅតារាងបញ្ាីឬអៃកច្្វើបញ្ាី។

2.3.2. បណ្ត
្ ញទ្យាំនាក់ ទ្យាំនង
ស្តស្ីជ្ញច្ប្ចើនទ្យទ្យួ លបន ផ្លប្បច្ោជ្ន៍ ពីបណ្ត
្ ញមិត្ភក្ិ និងស្មច់ញាតិ របស់ពួកច្គ។ បណ្ត
្ ញគឺ ជ្ញប្កុមននអន្រ
សងគមជ្ញច្ប្ចើន និងទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងផ្លទល់ខួលន ដ លបនបច្ងកើតច្

ើងច្ៅច្លើច្ពលច្វោកនលងមក។ បណ្ត
្ ញផ្្ល់ន៉ូវពត័

មាន និងវាអាចផ្្ល់ន៉ូវការគាំប្ទ្យផ្ងដ
ឧទហរណ្៍ច្ៅកៃុងករណ្ីននវ ិត៉ូរ ីោ

ងាកច្ៅរកពីស្មច់ ញាតិ

ស្មោច្រៀនរបស់ក៉ូននាង។ នាងបនផ្ដល់ឱយពួកច្គន៉ូវគាំ រ៉ូនាំខ៉ូ
គុណ្ភាពនននាំខ៉ូ

ីស៍របស់នាង។

និងមិត្ភក្ិចស់ដ លនាងបនរាប់ អានមិត្ភក្ិែីាច្ៅ
ីស៍របស់នាង ដ លបនច្្វើឱយពួកច្គ ឹងពី រស់ជ្ញតិ និង

ពួកច្គបនកាលយជ្ញអតិែិជ្ន ាំប៉ូងរបស់នាង។

បណ្ត
្ ញច្នុះអាចកាលយច្ៅជ្ញ្ាំ

ជ្ញងមុនចប់តាាំងពីមិត្ភក្ិែីារបស់នាង មានស្មច់ញាតិ និងមិត្ភក្ិរបស់ពួកច្គផ្លទល់ និងអាំពីពត៌ មាននននាំ ខ៉ូគីរបស់
នាងរាលដ្ឋលច្ៅជ្ុាំវ ិញ។ បណ្ត
្ ញគឺ ជ្ញជ្ាំ នាញសាំខាន់ចាំបច់។ មានជ្ាំ នាញគឺ ជ្ញអតាប្បច្ោជ្ន៍មួយច្ដ្ឋយស្មរដតវា
ផ្្ល់ឱយអៃកន៉ូវសមតាភាពកៃុងការអភិ វឌឍច្ហើយច្ប្បើទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសប្មាប់ អាជ្ីវកមារបស់អៃក។ ឧបមា ៉ូចជ្ញ អៃកអាចសួរ
អតិែិជ្នសប្មាប់ ច្្ាុះរបស់អៃក នទ្យដ លអាចនឹងប្តូវចប់អារមាណ្៍ច្ៅកៃុងផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អៃក។ ច្ ើមបី
ច្្វើឱយអាជ្ីវកមា របស់អៃកច្កើ នច្

ើង អៃកប្តូវការចាំបច់ ច្ ើមបីបច្ងកើតទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងបដនាមច្ទ្យៀត ច្ ើមបីអាចប្បស្ស័យ

ទក់ទ្យងអាំពីផ្លិតផ្លរបស់អៃក។
ច្ ើមបីច្្វើឱយបណ្ត
្ ញរបស់អៃកមានទ្យាំហាំ្ាំ អៃកនឹងប្តូវការច្ ើ មបីច៉ូលរួមប្ពឹតិ្ការណ្៍។ អាជ្ី វកមាបនបច្ងកើតច្

ើងច្ៅកៃុង

ឧសាហកមាបណ្ត
្ ញជ្ញច្ប្ចើ នបនកាំណ្ត់ ច្ពលប្ពឹតិ្ការណ្៍សាំរាប់ សហប្គិនច្ ើ មបីទញយកអតាប្បច្ោជ្ន៍ ពីវា។ អៃក
ប្តូវច្រៀនពីរច្បៀបកៃុងការភាាប់ បណ្ត
្ ញច្អាយមានប្បសិទ្យិធភាព។ បណ្ត
្ ញគឺ ជ្ញការទ្យទ្យួ លយកច្ប្ចើ នជ្ញងការចកច្ចញ
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និងការជ្ួបជ្ញមួ យមនុ សស។ បណ្ត
្ ញគឺ ជ្ញយុទ្យធស្មស្តស្មួយដ លអៃកនឹងចាំបច់ ប្តូវអភិវឌឍដផ្នការននការរចនាសមព័នធ
ច្ ើមបីបន ឹងថាមនុសសដ លនឹងច្្វើអាជ្ី វកមាជ្ញមួយអៃក។
ទ្យី១ច្ៅច្ពលដ លអៃកមានដផ្នការច្រៀបចាំ បណ្ត
្ ញរបស់អៃក ច្ប្ជ្ញាចិត្ច្្វើវា ច្រៀនពីជ្ាំនាញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងនិង
ជ្ាំនាញននការបច្ងកើត បណ្ត
្ ញ និងអនុ វត្ដផ្នការរបស់អៃក។ កៃុងការច្្វើដផ្នការរបស់អៃក ស៉ូមសួរខលួនអៃកថា:
» ច្តើអីវច្ៅជ្ញច្គលច្ៅអាជ្ី វកមាច្តើខាំុច
ា ង់ សច្ប្មចបនឬច្ទ្យ?
» ច្តើអតិែិជ្នអនាគតបុ នាានដ លខាុាំចង់បនកៃុងមួយដខ?
» ច្តើអតិែិជ្នរបស់ខាំុាច្ៅឯណ្តនិងកដនលងណ្តដ លពួកច្គភាាប់បណ្ត
្ ញ?
» ច្តើអងគភាពអាជ្ី វកមាអីខ
វ ុាំន
ា ឹងអាចទ្យទ្យួលបនអតាប្បច្ោជ្ន៍ពីវា?
» ច្តើខាំុក
ា ស្មងរ៉ូបភាពននអាជ្ីវកមារបស់ខាំុាបនោង ៉ូចច្ម្ច?
» ច្តើសកមាភាពអវីច្ៅកៃុងសហគមន៍ដ លអាចជ្ួ យខាាំុកុងការជ្ាំ
ៃ
រញ
ុ អាជ្ីវកមារបស់ខាំុាបន?
ការបច្ងកើតបណ្ត
្ ញការងារ គឺច្្វើឱយកាលយច្ៅជ្ញសកមា ច្នុះមានន័យថាទ្យទ្យួ លយកការប្តួតពិនិតយននស្មានភាពជ្ាំនួស
ការតបច្ៅវ ិញ។ ការច្្វើបណ្ត
្ ញនឹងតប្មូវឱយអៃករួចផ្ុតពីឧបសគគរបស់អៃក និងបន្ទ្យទ្យួលបនន៉ូវភាពកក់ច្ៅ្ផ្ងដ
រ។12
បណ្ត
្ ញរបស់អៃក ចាំច្ពាុះមិ ត្ភក្ិ និងសហការ ី អាចជ្ញប្បភពននពត៌ មាន សប្មាប់ ការច្្វើបចេុបបនៃភាពពត៌ មាន ដ ល
ទក់ទ្យងច្ៅនឹងតាំបន់ អាជ្ី វកមារបស់អៃក និងសប្មាប់ការផ្្ល់ហិរញ្ញ បបទន និងតប្មូវការ្នធានមនុសសរបស់អៃក។
ច្ៅការចប់ ច្ផ្្ើមននអាជ្ី វកមា

វ ិចត៉ូ រ ីោ បនសវុះដសវងរកបណ្ត
្ ញដ លបនមកពីមា្យរបស់នាងច្ៅកៃុងសហគមន៍

និងអៃកជ្ិតខាង កៃុងសហគមន៍របស់គត់។ បណ្ត
្ ញច្នុះ បនផ្្ល់ពត៌មាន ល់នាង ជ្ញមួយនឹងផ្លល់លទ្យធភាពច្អាយ
នាងអាចរកកដនលង

ដ លនាងអាចលក់

និងច្្វើឱយនាំខ៉ូគីរបស់នាងបន។

ចប់ តាាំងពី

នាងមានភាពសកមាច្ៅកៃុង

សកមាភាពរបស់សហគមន៍ នាងអាចជ្ួ បមនុសស ដ លមានអាជ្ី វកមាស្សច្ ៀងនាង នាងបនសួរ បន ឹងពី ការច្្វើ
អាជ្ីវកមា ឬការអភិ វឌឍផ្លិតផ្លរបស់នាង។

វ ិចត៉ូរ ីោ បនច៉ូ លរួមប្ពឹតិដការណ្៍នានាដ លទក់ ទ្យងច្ៅនឹងអាជ្ី វកមា និងផ្លប្បច្ោជ្ន៍របស់នាង។ នាងអាចច៉ូល
រួមកៃុងអងគការទាំងផ្ល៉ូវការ និងមិនផ្ល៉ូវការច្ ើមបីដសវងរកមនុ សសដ លច្ៅកៃុងប្បព័នាននអាជ្ីវកមា ៉ូចគៃ។ នាងអាចផ្លលស់ប៉ូរ្
រ៉ូបមន្ជ្ញមួ យនឹងពួកច្គ ដ លអាចទ្យទ្យួ លបនពត៌ មានអាំ ពីបញ្
ា ដ លបនជ្ួបប្បទ្យុះទាំង បញ្
ា ផ្លទល់ខួន
ល និងគាំនិតនន
អាជ្ីវកមា។ មិត្ភក្ិរបស់នាង បនដណ្នាាំឱយនាងចប់ ច្ផ្្ើមច្ប្បើ ប្បស់ ប្បពនធ័ផ្សពវផ្ាយ និង ច្ប្បើ ប្បស់ឧបករណ្៍
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Entrepreneur Media, “Networking”. Available from http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/networking.

ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក
បណ្ត
្ ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមនានា ច្ ើមបីបច្ងកើន ការយល់ ឹ ងននផ្លិតផ្ល និងបទ្យពិច្ស្ម្ន៍របស់នាង។
វ ិត៉ូរ ីោ

បនបច្ងកើតពី ច្រៀបននការសរច្សឬក៏ការច្ប្បើ ប្បស់ពត៌មានច្នាុះមិត្ភក្ិ

ប្បសិនច្បើ

និងអៃកច្ ើរតាមនាងអាចទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង

និងដចករ ាំដលកគាំនិតនិងការសិការបស់ពួកច្គជ្ញមួ យនាងពីរច្បៀបននការសរច្សឬក៏ ការច្ប្បើ ប្បស់ពត៌ មានរបស់នាង។
ច្សៀវច្ៅទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង របស់ វ ិចត៉ូរ ីោ គឺ ជ្ញឯកស្មរោងសាំខាន់ សប្មាប់ អាជ្ីវកមារបស់គត់។

ច្តើអីច្វ ៅជ្ញធាតុ សាំខាន់ កុងច្សៀវច្ៅ
ៃ
ទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង? តារាងទ្យី 13 បនបងាាញពី ការច្សៃើយកពត៌ មានដ ល
អៃកប្តូវការច្ៅកៃុងច្សៀវច្ៅ ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរបស់អៃក។

Table 13.

តារាងទ្យាំនាក់ទ្យាំនង

Basic

First

Contact information:

Information

name

Home number

Last

Mobile number

Notes:
• Where and how you met the person

name
Optional

Home Address

• Birthdays and anniversaries (important

information

Office Address

events)

Advanced

Age

E-mail address

Network and organization affiliations

Information

Marital

Social media

The products or services that the person

status

address

prefer

Website
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អវីដ លប្តូវច្្វើ
បច្ងកើតច្សៀវច្ៅននការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងមួយ

ច្ប្បើ ប្បស់ច្សៀវច្ៅបញ្ាី ឬកមាវ ិ្ីវាយអត្បទ្យដ លច្រៀបចាំ ជ្ញច្សៀវច្ៅននការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង។ អៃកប្បដហលជ្ញអាច
ប្តូវដបងដចកច្ដ្ឋយច្ោងតាមការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងផ្លទល់ខួន
ល និ ងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសាំរាប់ អាជ្ីវកមា។
ការច្ប្បើ ប្បស់មាសុីនដសវងរក ដសវងរកសមាគមន៍ដ លនឹងអាចជ្ួយអៃកច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមារបស់អៃក។

អៃកក៏អាចនឹងចង់ ដសវងរកសមាគមន៍ដ លអាជ្ីវកមារបស់អៃកអាចនឹងជ្ួ យពួកច្គវ ិញបន។ កត់ប្តាបដនាមពួកច្គ
ច្ៅកៃុងច្សៀវច្ៅទ្យាំនាក់ ទ្យាំនងរបស់អៃក។

ច្រៀបចាំដផ្នការននបណ្ត
្ ញ
សច្ងកតច្មើ លថាច្តើនរណ្តដ លអាចជ្ញបណ្ត
្ ញច្ៅកៃុងម៉ូ លដ្ឋាន ឬសហគមន៍ របស់អៃក។

ច្តើអៃកជ្ញសមាជ្ិកមាៃក់ ននប្កុមសហគមន៍ណ្តមួ យឬ? មានប្កុមសហគមន៍ ណ្តដ លអៃកអាចច៉ូលរួមជ្ញមួយ ឬ
ជ្ញលកខណ្ៈបុគគល

ដ លអាចជ្ួយបច្ងកើនជ្ាំ នាញអាជ្ី វកមារបស់អៃកនិងជ្ួយផ្ាពវផ្ាយផ្លិតផ្លរបស់អៃក?

ច្ៅច្ពលដ លអៃកបនកាំណ្ត់អត្សញ្ញណ្ប្កុម ឬបុគគលមួយ អៃកប្បដហលជ្ញចង់ ចត់ថាៃក់ ពួកច្គច្ៅជ្ញប្កុម
តាមប្បច្ភទ្យអាស្ស័យច្លើទ្យិ ាភាពននផ្លិតផ្លរបស់អៃកដ លអៃកចង់ពិភាកាជ្ញមួយពួ កច្គ (ឧទហរណ្៍

ុតនាំ

ការដចកចយផ្លិតផ្ល ការផ្្ល់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ី វកមា ការច្វចខេប់ ។ល។ អៃកប្បដហលជ្ញចង់ ពិភាកាអាំពី
ផ្លិតផ្ល និងអនុ វត្ការនិ ោយអាំពីផ្លិតផ្ល មុនច្ពលច៉ូលជ្ិតពួកច្គ។ អៃកអាចនឹងចង់ ច្្វើបញ្ាីសាំណ្ួរដ ល
អៃកចង់សួរពួកច្គ។
រកច្មើ លច្ៅជ្ុាំ វ ិញ ឬសួរអាំពីពិព័រណ្៍ពាណ្ិជ្ាកមា និងកដនលងទ្យីផ្ារកៃុងស្សុកដ លអៃកអាចលក់ផ្លិតផ្លរបស់
អៃក។ អៃកប្បដហលជ្ញ ចង់បច្ងកើតសនទរកថាមួយ ឬច្ ើមបីច្អាយសច្ប្មចបន ការលក់ផ្លិតផ្លរបស់អៃក

ប្បសិនច្បើអៃក កាំពុងច៉ូលរួមកៃុងប្ពឹតិកា
្ រណ្៍ទាំងច្នុះ។ ច៉ូ រគិតអាំពីសាំណ្ួរដ លប្តូវបនសួរជ្ញញឹកញាប់ ច្ដ្ឋយ
អតិែិជ្នរបស់អៃកនិងច្រៀបចាំ ចច្មលើយសប្មាប់ពួកច្គ។

ដផ្នននបណ្ត
្ ញរបស់អៃកនឹងអាស្ស័យច្ៅច្លើ្នធានសមតាភាពរបស់អៃក។ អៃកប្តូវដតច្ប្ជ្ើសច្រ ើសបណ្ត
្ ញច្ៅ
កៃុងប្ពឹតិ្ការណ្៍ណ្តដ លអៃកបនច៉ូលរួម។ សួរខលួនឯងថាច្តើអតិែិជ្ននិងការរ ាំពឹងទ្យុករបស់ខាំុាច្ៅជ្ញបណ្ត
្ ញ

ច្ៅកដនលងណ្ត? ច្តើអងគការពាណ្ិជ្ាកមាអីវនឹងយកចាំ ច្ណ្ញពីអាជ្ី វកមារបស់ខាំុា? ច្តើអងគការពាណ្ិជ្ាកមាអីវដ ល
នឹងអាចជ្ួ យពប្ងីកអាជ្ី វកមារបស់ខាំុប
ា នលអបាំផ្ុត?

2.3.3. ការផ្្ល់ហិរញ្ញ បបទន ល់អាជ្ីវកមារបស់អក
ៃ : ការច្្វើឱយប្បក់ដ លអាចច្ប្បើ
ប្បស់បន
ការទ្យទ្យួ លប្បក់ ច្ ើមបីចប់ ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមារបស់អៃកគឺ ជ្ញសកមាភាពលាំបកមួ យ។ ជ្ញញឹកញាប់ វាប្តូវបនច្គចត់ទ្យុកថា
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ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក
ជ្ញឧបសគគោង្ាំបាំផ្ុតកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមការអាជ្ី វកមា។ ច្ទុះជ្ញោងណ្ត សហប្គិនជ្ញច្ប្ចើន អាចជ្ាំនុះបញ្
ា ប្បឈ្ម
នានាបន។

ាំ ច្ណ្តុះស្ស្មយសប្មាប់ការផ្្ល់ហិរញ្ញ បបទនច្លើអាជ្ីវកមាខលុះ គឺ ការប្បែុ យច្ដ្ឋយគានហានិភយ័ ច្ហើយ

ាំច្ណ្តុះស្ស្មយ នទ្យច្ទ្យៀតគួ រដតប្តូវបនច្ប្បើ ប្បស់ច្ដ្ឋយប្បុងប្បយ័តៃ។13

ស៉ូមពិចរណ្ត ៉ូចខាងច្ប្កាមប្បភពននជ្ាំនួយ:

a. ប្បម៉ូលប្បភពហិរញ្ញវតាផ្ល
ុ ទ ល់ខន
ួល
ការបញ្៉ូេ លប្បក់សនសាំផ្លទល់ខួលន របស់អៃក បុ ដន្គួរអាចយក វាច្ៅច្ពលមានស្មានភាពបនាទន់បុច្ណ្តណុះ។ អៃកអាចច្្វើ
ការងារច្ប្ៅច្មាង ច្ ើមបីផ្្ល់ែវ ិកាគាំប្ទ្យ ល់ អាជ្ី វកមារបស់អៃក។ ច្នុះមានន័ យថា ការចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ី វកមារបស់អៃក
ច្ប្ៅច្មាង រហ៉ូត ល់អៃកអាចទ្យទ្យួលបនែវ ិកាប្គប់ ប្គន់ច្ ើមបីប្បតិបត្ិការអាជ្ី វកមារបស់អៃកច្ពញច្មាង។ ប្បសិនច្បើ
អៃកច្្វើការច្អាយច្គ អៃកប្តូវដតច្្វើការបន្ច្ទ្យៀត រហ៉ូត ល់អាជ្ីវកមាអៃកមានសាិរភាពលាំហ៉ូរននអតិែិជ្ន និងមានប្បក់
ចាំច្ណ្ញ។
ច្ ើមបីកាត់បនាយ កៃុងការចាំ ណ្តយ អៃកប្បដហលជ្ញអាចពិចរណ្ត ច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមារបស់អៃកច្ៅផ្ទុះរហ៉ូត ល់
អៃកប្បក ថាមានប្បក់ចាំណ្៉ូល និងប្បក់ចាំច្ណ្ញអាំពីអាជ្ីវកមាច្នុះ។ ការ ិោល័យនិ ងឧបករណ្៍ច្ប្បើ ប្បស់គឺជ្ញដផ្ៃក
មួយ្ាំននការចាំណ្តយសប្មាប់អាជ្ីវកមាជ្ញច្ប្ចើន។ អៃកអាចលក់របស់របរផ្លទល់ខួលនដ លអៃកមិនប្តូវការ និងច្ប្បើ ស្មច់
ប្បក់ សប្មាប់ អាជ្ីវកមារបស់អៃក។

អៃកអាចពិ ចរណ្តពីការជ្ួ លឬទ្យិ ញឧបករណ្៍ចស់ៗដ លបនច្គច្ប្បើ ប្បស់រួច

ច្ ើមបីកាត់បនាយម៉ូលនិ ្ិ រហ៉ូត ល់អៃកមានប្បក់ប្គប់ប្គន់ច្ ើមបីទ្យិញរបស់របរសាំខាន់ ចាំបច់ែីាៗ។14
ប្កុមប្គួស្មររបស់ វ ិត៉ូរ ីោ មានប្បក់ សនសាំមួយចាំនួនដ លនាងបនច្ប្បើសាំរាប់ផ្្ល់ហិរញ្ញ វតាុ ល់ការចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ី វកមា
ុតនាំខ៉ូគី របស់នាង។ ច្ដ្ឋយស្មរដតនាង និ ងស្មវមីរបស់នាងជ្ញសមាជ្ិកកៃុងកិចេសហប្បតិបត្ិការកៃុងតាំបន់ ច្ហើយ
នាងជ្ញសមាជ្ិកភាពច្ៅកៃុងស្មាប័នមីប្កូហិរញ្ញ វតាុ នាងអាចច្ប្បើប្បស់ប្បភពផ្្ល់ម៉ូលនិ្ិជ្ញច្ប្ចើនដ លច្្វើច្អាយនាង
សច្ប្មចចិត្មិនច្ប្បើ ប្បស់ប្បក់សនសាំរបស់ប្គួស្មរនាង។

នាងអាចសួរ្នាគរថាច្តើនាងប្តូវដ្ឋក់ ប្បក់ សនសាំចាំនួន

បុនាានសប្មាប់សងប្បក់កមេីច្ៅ្នាគ?វ ិត៉ូរ ីោ នឹងពិ ចរណ្តកៃុងការច៉ូលច្ៅជ្ិ តមិត្ភក្ិ និងស្មច់ញាតិ របស់នាង
ច្ហើយសុាំឱយពួកច្គកាលយជ្ញន គ៉ូច្ៅកៃុងអាជ្ី វកមារបស់គត់ច្ហើយពួកច្គមានការរួមចាំដណ្កន៉ូវច្ ើមទ្យុ នកៃុងអាជ្ី វកមា
របស់គត់។

នាងអាចនឹងខេីប្បក់

ពីប្កុមប្គួស្មរនិងមិត្ភក្ិ

ដ លមានការប្បក់ទប។

នាងអាច

ទញយក

អតាប្បច្ោជ្ន៍ននកាតឥណ្ទនធានារាប់ រង និងច្គលការណ្៍របបសន្ិសុខសងគមរបស់រដ្ឋាភិ បល។ វ ិត៉ូ រ ីោ 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.
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រស់ច្ៅតាម ដបបសនសាំសាំនចបាំផ្ុត ច្ ើមបីច្្វើច្អាយនាងអាចបង់ប្បក់ កមេីរបស់នាងរួមទាំងការប្បក់ រហ៉ូត ល់ច្ពល
ដ លអាជ្ីវកមារបស់គត់បនទ្យទ្យួលន៉ូវ ផ្លចាំច្ណ្ញកាន់ដតច្ប្ចើន ។

អវីដ លប្តូវច្្វើ
ការច្ប្បើ មាសុីនដសវងរក រកច្អាយច្

ើញន៉ូ វអវីដ លជ្ញយនដការសប្មាប់ ហិរញ្ញ វតាុឬការច្លើកទ្យឹកចិត្ពីរដ្ឋាភិ បល

របស់អៃកច្ ើមបីផ្ដល់ ល់ មាេស់អាជ្ី វកមាខាៃតត៉ូច និងសហប្គិន។ ស៉ូមពិនិតយច្មើលថាច្តើអៃកមានសិទ្យិធទ្យទ្យួ លបន
ការច្លើកទ្យឹ កចិត្ទាំងច្នុះ? ច្ហើយច្តើអៃកទ្យទ្យួ លបនអតាប្បច្ោជ្ន៍អីវខលុះពី ពួកច្គ?

b. ខេីប្បក់ពី្នាគរនិងស្មាប័នមីប្កូហិរញ្ញវតាុ
អនុវត្សប្មាប់ប្បក់កមេីអាជ្ីវកមាត៉ូចតាមរយៈ្នាគរឬស្មាប័នមីប្កូហិរញ្ញ វតាុដ លផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវអប្តាការប្បក់ ទប។
ការច្ប្បៀបច្្ៀបអប្តាការប្បក់កុងចាំ
ៃ
ច្ណ្តម្នាគរនិងស្មាប័នមីប្កូហិរញ្ញ វតាុ។

ច្ ើមបីអនុ វត្សប្មាប់ប្បក់កមេី្នាគរពត៌ មាន ទ្យ៉ូ ច្ៅដ លអៃកនឹងប្តូវការច្ ើមបីផ្្ល់ឱយ្នាគររាប់បញ្៉ូេ លន៉ូ វសកមាភាព
៉ូចខាងច្ប្កាម:
» ច្គលបាំណ្ងននប្បក់កមេី
» តារាងតុលយការពាករ ដែៃច្បើ កគណ្នី(សប្មាប់ អាជ្ីវកមាែីា)
» ច្សចកដីលមអិត
» ចាំនួនទ្យឹកប្បក់ននការវ ិនិ ច្ោគច្ៅកៃុងអាជ្ី វកមាច្ដ្ឋយមាេស់ (s)
» ការពាករននប្បក់ចាំណ្៉ូល
» ការចាំ ណ្តយនិងលាំហ៉ូរស្មច់ប្បក់
» របយការណ្៍ននការចុុះហតាច្លខាហិរញ្ញ វតាុផ្លទល់ខួន
ល
» ទ្យាំរង់ប្បវត្ិរ៉ូបរបស់អៃក
អៃកអាចប្តូវការដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយជ្ញផ្ល៉ូវការ។

ប្បសិនច្បើអៃកកាំពុងដតពាោមច្ ើមបីទ្យទ្យួលបនជ្ាំនួយច្ ើមបីភាពរ ីក

ចាំច្រ ើននន អាជ្ី វកមារបស់អៃក បនចប់ ច្ផ្្ើមរួចច្ៅច្ហើយច្នាុះ អៃកនឹងប្តូវការរាយការណ្៍ ពី អាជ្ីវកមាហិរញ្ញ វតាុសប្មាប់
រយៈច្ពលបី ឆ្ៃាំចុងច្ប្កាយច្នុះអាំពីការទ្យទ្យួ លប្បក់ពីអតិែិជ្ន ការសងអៃកផ្គត់ផ្គង់ និងបាំណ្ុល។ កុាំ មានការភាាក់ច្ផ្អើល
ប្បសិនច្បើ ្នាគរច្នុះបនប ិច្ស្មិ នច្អាយអៃកខេី ច្ប្ពាុះ្នាគរជ្ញទ្យ៉ូរច្ៅ មានការប្បុងប្បយ័តៃជ្ញមួយនឹងការផ្្ល់
ប្បក់កមេីចាំច្ពាុះការចប់ ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមាទាំងច្នុះ។
្នាគរមួ យចាំនួន ផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូវឥណ្ទនទ្យិញផ្ទុះច្ដ្ឋយច្សាើភាពគៃ ដ លអនុញ្ញត ឱយអៃកខេីបនច្ប្ចើន អាច ល់ច្ៅ
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ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក
75 ភាគរយននតនមល វាយតនមលននផ្ទុះរបស់អៃក ច្ដ្ឋយអាស្ស័យច្លើតនមលននផ្ទុះរបស់អៃកនិងអវីដ លអៃកច្ៅជ្ាំពាក់ច្ៅច្លើ
កមេីទ្យិញផ្ទុះច្នាុះ ជ្ច្ប្មើសច្នុះអៃកអាចច្្វើការផ្្ល់ន៉ូវចាំនួនប្បក់ កៃុងការច្ប្បើ ប្បស់ សប្មាប់ការចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមារបស់
អៃក។ អៃកនឹងប្តូវប្បឈ្ម ជ្ញមួយហានិភយ័ខាលាំងណ្តស់ដ លបនដ្ឋក់ផ្ទុះបញ្
ា ាំច្ៅ្នាគ អៃកនឹងអាចបត់បង់ ផ្ទុះ
របស់អៃក

ប្បសិនច្បើមុខជ្ាំនួញបរាជ្័យច្ហើយអៃកមិ នអាចសងប្បក់កមេីច្នាុះច្ៅធានាគវ ិញបន

។

ប្បសិនច្បើ អៃក

សច្ប្មចចិត្ច្ៅផ្ល៉ូវមួយច្នុះ អៃកប្តូវ អានពត៌ មានចាប់អាំពីឥណ្ទនទ្យិ ញផ្ទុះច្អាយបនចាស់ោស់។
ច្ៅប្បច្ទ្យសខលុះ ប្បនពណ្ី និ ងការប្បប្ពឹ តដ អាចកាំណ្ត់ ថាស្តស្ីមិនប្តូវបនអនុញ្ញតឱយខេី ច្ដ្ឋយគានការយល់ប្ពមពី បី្
របស់ខួន។
ល

៉ូចគៃច្នុះដ រពួ កច្គអាចនឹ ងមិនប្តូវបនអនុ ញ្ញតឱយច្្វើការស្មកសួរទ្យល់មុខគៃឬអាំ

ច្ៅកៃុង្នាគរច្ដ្ឋយគានស្មវមីរបស់ពួកច្គច្
ន៉ូវស្មានភាពច្នុះ

ការអនុ វត្ទាំងច្នុះអាច

ុងច្ពលប្បតិបត្ិការ

ើយ ។ ខណ្ៈច្ពលដ លច្គលនច្ោបយប្បច្ទ្យស អាចជ្ួយសប្មាល
ជ្ញការសាំខាន់ ដ លអៃកនិ ោយជ្ញមួ យន គ៉ូ ររបស់អៃក

និងសមាជ្ិកប្កុម

ប្គួស្មរ ប្ពមទាំងប្កុមគាំប្ទ្យ និងបុគគលគួ រឱយច្គរព គួ រឱយទ្យុកចិត្ច្ៅកៃុងសហគមន៍អាំពីការដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់អៃក
ច្ ើមបីទ្យទ្យួ លបនន៉ូវការគាំប្ទ្យរបស់ពួកច្គមុនច្ពលការអនុ វត្ន៍ននអាជ្ី វកមាចប់ច្ផ្្ើមច្

ើងរបស់អៃក។ ប្តូវបញ្
ា ក់ ច្អាយ

បនចាស់អាំពីផ្លប្បច្ោជ្ន៍នន អាជ្ីវកមាច្នុះច្ ើ មបីប្កុមប្គួស្មរ និងសហគមន៍របស់អៃក។

អវីដ លប្តូវច្្វើ
ការច្ប្បើ ប្បស់មាសុីនដសវងរក

ច្មើ លច្ៅច្លើ្នាគរដ លកាំពុងផ្្ល់ម៉ូលនិ្ិសប្មាប់ មាេស់អាជ្ីវកមាខាៃតត៉ូចនិង

សហប្គិន។ ច្ប្បៀបច្្ៀបអប្តាការប្បក់ របស់្នាគរទាំងច្នុះ ប្បសិនច្បើអៃកជ្ញសមាជ្ិកននប្គឹុះស្មានមី ប្កូហិរញ្ញ វតាុ

ឬសហប្បតិបត្ិការមួ យ ច្ប្បៀបច្្ៀបអប្តាការប្បក់ ននស្មាប័នហិរញ្ញ វតាុ ទាំងច្នុះជ្ញមួ យ នឹងអប្តាការប្បក់របស់
្នាគរ។

ប្បសិនច្បើអៃកកាំពុងពិ ចរណ្តច្លើ ប្បក់កមេី ច្ដ្ឋយមានស្មាប័នហិរញ្ញ វតាុណ្តមួ យ បនាទប់មកសិកាតប្មូវការ ប្បក់ កមេី
និងលកខខណ្ឌការទ្យ៉ូ ទត់ របស់ពួកច្គ។ ស៉ូមពិ ចរណ្ត
» ថាច្តើ ច្ប្បើ ប្បស់នន

ាំ ច្ណ្ើរការឥណ្ទនបន្ឬក៏ ហិរញ្ញ បបទនឥណ្ទនសប្មាប់ មួយ ង

» ប្បសិនច្បើន គ៉ូឬបុគគលិករបស់អៃកប្តូវការន៉ូ វ

ាំ ច្ណ្ើរការននឥណ្ទន

» ប្បសិនច្បើអៃកចង់កាំណ្ត់កាលវ ិភាគន៉ូវការសងប្ត

ប់មួយ

» ថាច្តើ ថាអប្តាការប្បក់ ច្ែរឬ អាចដប្បប្បួល
» ប្បសិនច្បើអៃកអាចយកតដមលននការសងប្បក់ ប្ត

ប់ ពីកមេីឬបណ្ត
្ ញឥណ្ទន

c. ការផ្្លែ
់ វ ិកាពីរដ្ឋាភិបល និងជ្ាំនួយពីអងគការច្ប្ៅរដ្ឋាភិបល ឬប្បក់កមេីដ លមាន អប្តាការ
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ប្បក់ទប

រដ្ឋាភិ បលអាចមានកមាវ ិ្ីផ្្ល់ែវ ិកាសប្មាប់ការចិ ញ្េឹមជ្ីវ ិតនិងគច្ប្មាងសហប្គសខាៃតត៉ូចសប្មាប់ ស្តស្ី។

អៃកអាច

ដសវងយល់បដនាម អាំពីបញ្
ា ច្នុះច្ដ្ឋយដសវករកច្លើច្គហទ្យាំ ព័រពី ស្មាប័នរដ្ឋាភិ បល និងមិនដមនរដ្ឋាភិ បល។ ប្កុមអៃក
គាំប្ទ្យកៃុងស្សុកនិងសហប្បត្ិបត្ិការអាចមានពត៌មានអាំពីជ្ាំនួយឬប្បក់កមេីមានអប្តាការប្បក់ ទប។

d. ម៉ូល្
ិ ិទ្យ៉ូលទ្យ
ាំ ៉ូោយ
ការផ្្ល់ច្សវា

crowdfunding

ផ្ដល់ន៉ូវជ្ច្ប្មើ សដ លអាចសច្ប្មចបនសប្មាប់ អាជ្ី វកមាខាៃតត៉ូចច្ ើមបី ច្សៃើន៉ូវជ្ាំនួយ

ច្វទ្យិ កា crowdfunding ដ លមានភាពជ្ញក់ោក់ច្ៅនឹងវ ិស័យឧសាហកមាដ លខុសគៃៗ។ ច្គហទ្យាំព៍រកាំពុងមានការ
ចប់អារមាណ្៍ ពី សាំណ្តក់ សហប្គិនស្តស្ី: HTTPS: llwww.funddreamer.com/ ។ ច្នុះគឺជ្ញcrowdfunding ច្វទ្យិកា
សប្មាប់ស្តស្ី និងប្កុមជ្នជ្ញតិ ភាគតិច។ វាអាចច្សៃើន៉ូវទ្យឹកប្បក់មួយចាំ នួនត៉ូច ពីមនុសសជ្ញច្ប្ចើនប្បសិនច្បើអៃកអាចចប់
អារមាណ្៍ពួ កច្គច្ៅកៃុងគច្ប្មាងអាជ្ីវកមារបស់អៃក។ ចប់ តាាំងពីច្ពលច្នុះគឺជ្ញការបណ្ត
្ ក់ទ្យុនស្មធារណ្ៈច្នាុះអៃកនឹង
ោតប្តដ្ឋង បងាាញផ្លិតផ្លអាជ្ី វកមារបស់អៃកជ្ញស្មធារណ្ៈ ច្នុះអាចជ្ញជ្ច្ប្មើ ស ៏ អាប្កក់ប្បសិនច្បើអៃកប្តូវការ
រការការសមាៃត់ ពី អាជ្ី វកមារបស់អៃក។ អៃកប្តូវដតពិចរណ្តពីកមាសិទ្យិធបញ្ញ ទ្យិ ាភាពផ្ល៉ូវចាប់ ដ លនឹងតប្មូវឱយមាន
ច្សវាកមារបស់ច្មធាវ ីសប្មាប់ បតង់ និងការប្ពួយបរមភស្សច្ ៀងគៃច្នុះដ រ។

អវីដ លប្តូវច្្វើ
ស៉ូមច្មើ លច្ៅ https://www.funddreamer.com, https://www.gofundme.com/ និង

http://crowdrise.com/ ។ ច្មើលប្បសិនច្បើ មានផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាដ លស្សច្ ៀងគៃច្ៅនឹងអាជ្ីកមារបស់
អៃកនិងថាច្តើពួកច្គបនទ្យទ្យួ លច្ជ្ញគជ្័ យច្ៅកៃុងការច្សៃើប្បក់សប្មាប់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់ពួកច្គ។ សិកា

អាំពីរច្បៀបដ លយុទ្យធនាការទាំងច្នុះបនច្លើកសទួយផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់ពួកច្គច្ ើ មបីស្មាបនិកសកា្នុពល
និងការច្ប្បៀបច្្ៀបពួកច្គនឹងយុទ្យធស្មស្តស្របស់អៃក។

2.3.4. ការច្្វើដផ្នការ្នាគរ និងច្រៀបចាំរបយការណ្៍ហិរញ្ញ
ច្ៅច្ពលដ លអៃកទ្យទ្យួ លបនទ្យុនសប្មាប់ ច្្វើអាជ្ី វកមារបស់អៃកពីប្បភពផ្លទល់ខួននិ
ល
ងខាងច្ប្ៅ អៃកនឹងចាំបច់ប្តូវមាន
វ ិ្ីច្ ើមបីរកាែវ ិកាសប្មាប់អាជ្ីវកមារបស់អៃក ច្ៅកៃុងកដនលងមានសុវតាិភាពមួយ។ ការច្បើកគណ្នី្នាគរ សប្មាប់
អាជ្ីវកមារបស់អៃកនឹងជ្ួ យអៃក កៃុងការប្តួតពិនិតយហិរញ្ញ វតាុ អាជ្ី វកមារបស់អៃក។ ស៉ូមប្បក ថា អៃកបនដបងដចក
គណ្នី្នាគរអាជ្ីវកមារបស់អៃក ពីគណ្នី្នាគរផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អៃក។ សិកាពីគុណ្សមបត្ិ និងគុ ណ្វ ិបត្ិននការ
ច្ប្ជ្ើ សច្រ ើស្នាគរ ដ លច្ៅដកបរអាសយដ្ឋានអាជ្ីវកមារបស់អៃក។ រកាកាំណ្ត់ប្តា្នាគរសប្មាប់ឯកស្មរអាជ្ីវកមា
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ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមារបស់អៃក
ការរកាកាំណ្ត់ ប្តានិងច្គលបាំណ្ងគណ្ច្នយយ។ ច្ប្ៅពី ការរកាកាំណ្ត់ ប្តាតាមប្បនពណ្ី ពិចរណ្តពី ការច្ប្បើ ប្បស់
កមាវ ិ្ី ICT សប្មាប់ការប្គប់ ប្គងហិរញ្ញ វតាុ។
ច្ៅឯការចប់ ច្ផ្្ើមច្នុះ Victoria បនមានការពិបកកៃុងការបាំដបកម៉ូលនិ្ិផ្លទល់ខួនរបស់
ល
នាងពីម៉ូលនិ្ិអាជ្ី វកមារបស់
នាង។ នាងបនចត់វ ិធានការ ច្ ើមបីច្ដ្ឋុះស្ស្មយបញ្
ា ច្នុះ តាមរយៈការសិកាតាមប្បពនធ័អនឡាញ ការប្គប់ ប្គង
ហិរញ្ញ វតាុពាណ្ិជ្ាកមា ច្ហើយសួរច្ៅកាន់អៃកដ លធាលប់ ច្្វើអាជ្ីវកមារច្បៀបច្នុះច្ ើមបីច្ដ្ឋុះស្ស្មយបញ្
ា ហិរញ្ញ វតាុ។
កៃុងការបច្ងកើតកាំណ្ត់ប្តាហិរញ្ញវតាុននការចប់ច្ផ្្ើមច្

ើងរបស់អៃកមានប្បព័នធកត់ប្តាពាក់ព័នធ ៉ូចខាងច្ប្កាមច្នុះ

ច្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សច:
» កាំណ្ត់ប្តាបញ្ាីស្មរច្ពើ ភ័ណ្ឌងាយស្សួលកៃុងការប្តួតពិនិតយស្ុកទ្យាំនិញ
» ពាករណ្៍ការលក់ច្ ើមបីច្្វើដផ្នការននផ្លិតកមា
» ប្បព័នធគណ្ច្នយយស្ង់ដ្ឋប្តូវបនទ្យទ្យួលស្មគល់ច្ដ្ឋយចាប់
» តប្មូវការរបយការណ្៍ហិរញ្ញ វតាុ

អវីដ លប្តូវច្្វើ

ប្បព័នា្នាគរអនឡាញ
ស៉ូមពិ និតយច្មើ លការជ្ញមួ យ្នាគរច្ ើ មបីច្មើ លថាប្បសិនច្បើ មានជ្ញជ្ច្ប្មើ សច្លើប្បព័ នា្នាគរអនឡាញ
និ ងការដសវងយល់ពីការផ្្ល់ច្សវាដ លពួ កច្គបនផ្្ល់ជ្៉ូននិ ងការគិ តលុយច្សវាសប្មាប់ អាជ្ី វកមាខាៃត
ត៉ូ ចច្នុះ។ ស៉ូមពាោមបាំ ច្ពញច្ៅកៃុងច្សចកដីតប្មូវការលមអិត ច្ៅកៃុងតារាង 14 ។

Table 14. តារាងបង់ប្បក់ច្ៅ្នាគរតាមតាមអុីន្ឺណ្ិត
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. ការទ្យិញឧបករណ្៍សមាភរៈនិងវតាុធាតុច្ ើម
ច្ៅច្ពលដ លដផ្នការអាជ្ី វកមា ប្តូវបនសរច្សរ និង្នធានសប្មាប់អាជ្ី វកមា អាចរកបន សាំភារៈ និងឧបករណ្៍
ដ លចាំបច់ច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមា

ប្តូវដតទ្យិ ញមុនច្ពលការចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ី វកមា

និងផ្លិតកមា។

ច្នុះរួមបញ្៉ូេ លតប្មូវការ

កាំណ្ត់សាំគល់ អត្សញ្ញណ្ប្កុមហុនផ្គត់ផ្គង់ ការចរចនិងផ្្ល់រងាវន់ ការប្គប់ ប្គងការ ឹកជ្ញ្៉ូា ន និងការ ាំ ច្

ើងនន

ច្ប្គឿងមាសុីន និងឧបករណ្៍រួមទាំងប្បពនធ័ច្ប្បើ ប្បស់ទ្យឹក ច្ភលើង និងការតុបដតងច្ផ្សងៗ ។ កៃុងដផ្នការច្នុះអៃកអាច
ពិចរណ្តលទ្យធកមាននការដបងដចកឧបករណ្៍ ICT បន (កុាំពយ៉ូទ្យ័រ ទ្យ៉ូ រស័ពទន

ជ្ញមួយសមាភាពននច្លបឿន អុីន្ឺ ណ្ិត

មាសុីនប្ពីន និងមាសុីនែត) និងកមាវ ិ្ីកុាំពយ៉ូទ្យរ ័មួ យចាំនួន ៉ូ ចជ្ញ (for word

processing, spreadsheets, drawing

tools, etc.) ដ លនឹងមានប្បច្ោជ្ន៍សប្មាប់អៃកច្្វើអាជ្ីវកមា។
វ ិចត៉ូរ ីោ បនរកច្

ើញន៉ូវច្ប្គឿងផ្សាំ ៏ លដអ លមានតនមលទបបាំផ្ុត។ អវីដ លនាងអាចច្្វើបនច្ប្ៅពី ការស្មកសួរច្ៅ

តាមទ្យីផ្ារ និងបនបច្ងកើតអាជ្ីវកមា ដ លជ្ញកដនលងដ លពួ កច្គទ្យទ្យួលបនច្ប្គឿងផ្សាំតាមរយ: បណ្ត
ដ ញអនឡាញច្ ើមបី
រកច្មើ លប្បភពច្ផ្សងច្ទ្យៀតសប្មាប់វតាុធាតុ ច្ ើមរបស់នាង។

ដ លប្តូវច្្វើ
ដសវងរកបណ្ត
្ ញអនឡាញសប្មាប់ប្បភព និងដចកចយវតាុធាតុច្ ើម និងតប្មូវការឧបករណ្៍ច្ៅកៃុងអាជ្ី វកមា

របស់អៃក។ ច្រៀបចាំ លិខិតសដង់ដ្ឋរច្ ើមបីច្សៃើរច្គលការណ្៍ច្ដ្ឋយ ច្ប្បើ ប្បស់អុីដមលច្ ើមបីបច្ងកើតស្មរ។ ដសវងរកច្អា
យច្

ើញប្បសិនច្បើ ប្កុមហុនផ្គត់ផ្គង់ច្ប្បើ ប្បស់តាមប្បពនធ័អុីន្ឺណ្ិតច្ដ្ឋយឥតគិ តនែល ៉ូ ចជ្ញ កមាវ ិ្ី Skype Viber

ឬ WhatsApp ច្ ើមបីប្បស្ស័យទក់ទ្យងជ្ញមួ យអតិែិជ្នរបស់ខួន។
ល
កដនលងទ្យីផ្ារអនឡាញ ៉ូចជ្ញ Alibaba.com និងមាសុីនស្ស្មវប្ជ្ញវ ៉ូ ចជ្ញ Google.com អាចប្តូវបនច្ប្បើច្ ើមបីដសវងរក
រហ័សសប្មាប់អៃកផ្គត់ផ្គង់មានសកា្នុពលតាមប្បព័ នាអនឡាញ។ បណ្ត
្ ញស្ស្មវប្ជ្ញវអនឡាញ អាចសនសាំ ច្ពលច្វោ
និងប្បក់ កាក់ ច្ដ្ឋយស្មរដតពត៌មានដ លអាចទ្យទ្យួលបន ច្ដ្ឋយមិនចាំបច់ ច្្វើ ាំច្ណ្ើរច្ៅកាន់តាំបន់ច្ផ្សងច្ទ្យៀត ច្ ើ មបី
ដសវងរកប្កុមហុនផ្គត់ផ្គង់។
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ការប្បស្ស័យទក់ទ្យងជ្ញមួយប្កុមហុនផ្គត់ផ្គង់ សប្មាប់ ការសប្មបសប្មួល ការ ឹកជ្ញ្៉ូា ន និងការដចកចយអាចប្តូវ
បនច្្វើច្

ើងច្ៅកៃុងច្លបឿនច្លឿន និងប្បកបច្ដ្ឋយប្បសិទ្យធភាពកៃុងការចាំ ណ្តយ (ច្បើ ច្ប្បៀបច្្ៀបច្ៅនឹងមច្្ាបយ

ដ លមានវ ័យចាំ ណ្តស់ ៉ូចជ្ញននការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងច្ដ្ឋយជ្ួបផ្លទល់ ការសរច្សរសាំបុប្តឬទ្យ៉ូរស្មរ) តាមរយៈកមាវ ិ្ី ដ ល
អនុញ្ញតសប្មាប់ ការច្ៅទ្យ៉ូ រស័ពទជ្ញសាំច្

ងឬវ ីច្ អ៉ូ ច្ៅច្លើអុីន្ឺណ្ិត ។ ឧទហរណ្៍ននកមាវ ិ្ីទាំងច្នុះរួមមានកមាវ ិ្ី

Skype, Viber និង WhatsApp ។

2.3.6. ការជ្ួល្នធានមនុសស
ច្ដ្ឋយសាំច្ៅច្ៅច្លើដផ្នការផ្លិតកមានិងទ្យីផ្ាររបស់អៃក កាំណ្ត់អត្សញ្ញណ្និងការចុុះបញ្ាីន៉ូវចាំនួននិងគុណ្ភាព
នន្នធានមនុសសដ លអៃកប្តូវការ។ វានឹងកាលយជ្ញឧត្មគតិច្ ើមបី:
a. ច្រៀបចាំតារាងស្មមញ្ញ ដ លច្្វើបញ្ាីពីភារកិចេជ្ញក់ោក់និងប្បច្ភទ្យននមនុសសដ លអៃកនឹងប្តូវការ។ ច្្វើបញ្ាីច្្ាុះ
និងច្រៀបរាប់អាំពីភារកិចេចាស់ោស់ និងការទ្យទ្យួលខុ សប្តូវ សប្មាប់តាំដណ្ងនិមួយៗដ លនឹងបច្ប្មើ ជ្ញមគគុច្ទ្យសក៍
របស់អៃកកៃុងការច្រៀបចាំ កិចេសនាជ្ញមួយ។
b. សប្មាប់តាំដណ្ងនិមួយៗច្ៅច្លើតារាង ច្្វើបញ្ាីពីរាយប្បក់ ឈ្ួល
ៃ ប្បក់ ដខ អតាប្បច្ោជ្ន៍និងដ លបនទមទរ
សាំណ្ងច្ផ្សងច្ទ្យៀតច្ដ្ឋយចាប់។
C. ច្្វើតារាងទ្យ៉ូ ច្ៅននតប្មូវការសប្មាប់ ការច្ប្ជ្ើសច្រ ើសនិងការជ្ួ លបុគគលិក រួមបញ្៉ូេ លទាំងពត៌មានដ លអៃកនឹងតប្តូវ
ការ ពីទ្យាំរង់ ដបបបទ្យ

៉ូចជ្ញលិខិតច្ោង ប្បវត្ិរប
៉ូ និងច្សចក្ីច្ោង។

d. ផ្្ល់អាទ្យិ ភាពមុខតាំ ដណ្ងដ លអៃកប្តូវការច្ ើមបីជ្ួលបុគគលិកកៃុងអាំ

ុងច្ពលចប់ច្ផ្្ើមរបស់អៃក។

e. កាំណ្ត់្នធានមនុ សសដ លមានជ្ាំនាញអាជ្ីពច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លអាចជ្ួ យ អាជ្ីវកមាបន។ ពួកច្គរួមមាន :
គណ្ច្នយយករ ច្មធាវ ី ប្កុមហុនធានារាប់ រងនិង្នាគរ ិក។ ច្រៀបរាប់ពីទ្យាំនាក់ទ្យាំនងនន្នធានដ លមានជ្ាំនាញវ ិជ្ញា
ជ្ីវៈនិមួយៗច្ៅនឹងអាជ្ី វកមារបស់អៃក។ ឧទហរណ្៍ "គណ្ច្នយយករអាចច្ប្បើ បនច្ៅច្លើម៉ូលដ្ឋានច្មាងច្ប្ៅច្មាង
ច្ពលដ លប្តូវការ កិចេប្ពមច្ប្ពៀង ាំប៉ូងអាំ ពាវនាវឱយផ្្ល់ច្សវាមិនឱយច្លើសពី X ច្មាងកៃុងមួយដខច្ៅ xx.xx $ កៃុង
មួយច្មាង»។
f. ច្ ើមបីដណ្នាាំអៃកបដនាមច្ទ្យៀតកៃុងការច្រៀបចាំតប្មូវការ្នធានមនុសសរបស់អៃក ច្ឆលើយសាំណ្ួរ ៉ូចខាងច្ប្កាមច្នុះ:
»ច្តើអីច្វ ៅជ្ញតប្មូវការផ្លទល់ខួលនរបស់អៃកច្ៅច្ពលច្នុះ?
»ច្តើជ្ាំនាញអវីដ លមនុ សសសាំខាន់មាៃក់ៗប្តូវដតមាន?
»ច្តើមនុសសដ លច្យើងប្តូវការអាចមានដ រច្ទ្យ? ចុុះច្្ាុះពួ កច្គ បញ្
ា ក់ពីការងារច្ពញច្មាងឬក៏ច្ប្ៅច្មាងជ្ញមួ យ
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នឹងអប្តាននប្បក់ ដខផ្ងដ រ។
g. ច្្វើរបយការណ្៍លាំអិតច្លើកាលវ ិភាគច្លើការងារប្បចាំ សប្ហ៍ និងប្បចាំដខោងច្ហាចណ្តស់ច្្វើសាំរាប់ឆ្ៃាំ ាំ ប៉ូង។
ប្បសិនច្បើអៃកមានគមាលតណ្តមួយច្ៅកៃុងជ្ាំ នាញផ្លទល់ខួន
ល នឹងបញ្
ា ក់ថាច្តើបញ្
ា ទាំងច្នុះអាចឈ្ៃុះបន ច្ដ្ឋយ
វគគបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល ការទ្យិញច្សវាកមាពីខាងច្ប្ៅ ឬពីអៃកច្

ការបន្។

បណ្ត
្ ប្បច្ទ្យសមួយចាំនួនមានបណ្ត
្ ញច្គហទ្យាំព័រការងារជ្ញតិឬម៉ូលដ្ឋានដ លនិច្ោជ្កអាចប្បកាស ាំណ្ឹងច្ប្ជ្ើ ស
ច្រ ើសបុគគលិក។ មាសុីនស្ស្មវប្ជ្ញវរកអាចជ្ួយឱយរកច្
បនទមទរសាំរាប់ អាជ្ី វកមារបស់អៃក។
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ើញបញ្ាីច្្ាុះទ្យាំនាក់ទ្យាំនង ច្សវាកមា វ ិជ្ញាជ្ីវៈជ្ាំ នាញដ លគួ រប្តូវ

ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អៃក

III. ដំដ

ើ រការអាជីវកម្មរបស់អ្ក
ន

លទ្យធផ្លននការសិកា
» បងាាញន៉ូ វមុខងារអាជ្ី វកមាច្នុះមានភាពខុ សគៃច្ៅកៃុងការប្គប់ ប្គងអាជ្ីវកមាមួយនិងថាច្តើICT អាចប្តូវបនអនុវត្
ច្ ើមបីសប្មួល ល់មុខងារទាំងច្នុះបនោង ៉ូចច្ម្ច?
» ច៉ូរយល់តនមលននការការពារអាជ្ីវកមាមួយច្ៅកៃុងការទក់ ទ្យងច្ៅនឹងដផ្ៃកចាប់ រាងកាយនិង
ការគាំរាមកាំ ដហងតាមបណ្ត
្ ញអនឡាញ
» យល់ ឹងពីស្មរៈសាំខាន់ ននការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតនមលននការអនុ វត្អាជ្ី វកមា

មុខជ្ាំនួញដ លចប់ច្ផ្្ើម ាំប៉ូងតប្មូវឱយសហប្គិនប្គប់ប្គងច្ដ្ឋយផ្លទល់។ មុខងារអាជ្ី វកមាទ្យ៉ូច្ៅមានចាំនួនប្បាំបីច្ៅកៃុង
ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមាមួយ។

មុខងារចាំនួនប្បាំបីស្សបនឹ ងដផ្នការអាជ្ី វកមាច្នុះ បនច្រៀបចាំមុនច្ពលការចប់ ច្ផ្្ើម

អាជ្ីវកមា។ មុខងារទាំងច្នុះរួមមាន:
1. ការប្គប់ ប្គងទ្យ៉ូ ច្ៅ
2. ការទ្យិ ញ
3. ផ្លិតកមា
4. ទ្យីផ្ារ
5. ទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងស្មធារណ្ៈ
6. ្នធានមនុ សស
7. រ ាបល
8 ហិរញ្ញ វតាុ
មុខងារច្នុះអាចប្តូវបនរួមបញ្៉ូេ លច្ៅកៃុងការអនុវត្អាស្ស័យច្លើទ្យាំហាំននអាជ្ីវកមា។ ដផ្ៃកច្នុះបនពិ ភាកាគៃននមុខងារ
ទាំងច្នុះនិងពិនិតយច្មើលពី រច្បៀបអាយសុី្ីអាចជ្ួ យអៃកឱយអនុវត្មុខងារទាំងច្នុះច្អាយបនលអប្បច្សើរជ្ញងមុន។
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3.1. មុខងារអាជ្ីវកមា
3.1.1. ការប្គប់ប្គងទ្យ៉ូច្ៅ
ការប្គប់ប្គងទ្យ៉ូច្ៅ មានន័ យថា នរណ្តមាៃក់ ប្តូវដតច្មើ លការខុ សប្តូវច្លើអាជ្ីវកមា។ ការប្គប់ប្គងតប្មូវឱយមានការច្្វើ
ដផ្នការ ច្រៀបចាំ បុគគលិក សាំរបសាំរួល និងការប្តួតពិនិតយ។

សហប្គិនជ្ញ្មាតាច្្វើបនទាំងអស់ននការប្គប់ ប្គងអាជ្ីវកមាច្នុះ។ ច្គលច្ៅ និងច្គលបាំណ្ងគឺ ប្តូវបនកាំណ្ត់ ច្ៅ
កៃុងដផ្នការអាជ្ីវកមា។

ច្ទុះបីជ្ញមានកតា្ជ្ញច្ប្ចើនដ លអាចប្បកួតប្បដជ្ងដផ្នការនិ ងសកមាភាពជ្ាំនួស

ប្តូវដតប្តូវ

បនទ្យទ្យួលយកោងណ្តក៏ ច្ដ្ឋយ ក៏អៃកប្តូវដតអាចច្្វើឱយ មានតុលយភាពការប្គប់ ប្គង និងភាពបត់ដបនអាស្ស័យច្លើ
បរ ិស្មានខាងកៃុងនិងខាងច្ប្ៅអាជ្ីវកមា។

ភាពជ្ញអៃក ឹកនាាំ

និងការសច្ប្មចចិត្ គឺ ជ្ញការងារសៃ៉ូលននមុខងារននការ

ប្គប់ប្គងច្នុះ។

ច្បើច្ទុះបីជ្ញសហប្គសអាជ្ីវកមាត៉ូច រចនាសមព័នធននសកមាភាពអាជ្ី វកមាមួយប្តូវដតមានច្ៅកៃុងកដនលងរួមមានភារកិ ចេ
និងការទ្យទ្យួ លខុ សប្តូវ របស់បុគគលិក និងដខសសងាវក់ ននបទ្យបញ្
ា នផ្ទកុងស្ម
ៃ
ា បន័ អាជ្ី វកមា។ សហប្គិនប្តូវដតអាចជ្ួ ល
មនុសសដ លប្តឹមប្តូវ សមស្សបនឹងការងារច្ ើមបីសច្ប្មចបន ល់ច្គលច្ៅ របស់កមាវតាុអាជ្ី វកមា។

មុខងារសាំរបសាំរល
ួ
ននការប្គប់ប្គងពាក់ព័នធ នឹងការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង ការប្តួតពិនិតយ និងទ្យិសច្ៅននអាជ្ី វកមា។ មុ ខងារ
ប្គប់ប្គងននការប្គប់ប្គង ការសដម្ងតាមស្ង់ដ្ឋរពាក់ព័នធ នឹងការបច្ងកើត និងការប្តួតពិនិតយ ននការផ្លិតភាពនិង
ទ្យិនៃផ្លននអាជ្ី វកមា។

ការច្ប្បើ ប្បស់កមាវ ិ្ី ICT ដ លអាចមានប្បច្ោជ្ន៍ ល់អៃកប្គប់ប្គង កៃុងការច្្វើដផ្នការមួ យសាំរបសាំរួល និងអនុ វត្
មុខងារអាជ្ី វកមាទាំងអស់។ ច្នុះរួមបញ្៉ូេ លទាំងការច្រៀបចាំ ការពាករណ្៍ការលក់ ការប្គប់ប្គងស្មរច្ពើ ភ័ណ្ឌ ច្រៀបចាំ ការ
ទ្យិញនិងផ្លិត សប្មបសប្មួល និងទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងជ្ញមួយបុ គគលិកប្កុមហុនផ្គត់ផ្គង់ និងអតិែិជ្ន និងការ ច្លើកកមពស់
ផ្លិតផ្ល ផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លនិងច្សវាកមា ។

វាជ្ញការសាំខាន់ ណ្តស់សប្មាប់អាជ្ីវកមាដ លបន រកាទ្យុ កទ្យិនៃនយ័របស់អាជ្ីវកមា ច្ៅដផ្ៃកណ្ត
្ ល រួមទាំងឯកស្មរ
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ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អៃក
អាជ្ីវកមាច្ផ្សងៗ ។ Web-based គឺ ជ្ញ ាំច្ណ្តុះស្ស្មយ ៏ លដអ លមានម៉ូលដ្ឋានដ លអាចរកបនច្ដ្ឋយឥតគិតនែល ឬ
សប្មាប់ការចុុះច្្ាុះជ្ញវប្បចាំដខដ លអនុញ្ញតប្គប់អាជ្ី វកមាច្ ើមបីរកាទ្យុកនិងដចករ ាំដលកឯកស្មរ។

ាំ ច្ណ្តុះស្ស្មយ

ទាំងច្នុះរួមបញ្៉ូេ លទាំងប្បអប់ Dropbox និង Google Drive ច្ទ្យ។

មានឈ្ុតមួ យននកមាវ ិ្ី ដ លគាំប្ទ្យ ល់ប្បតិបត្ិការននអាជ្ី វកមា ៉ូចជ្ញការគឺ :

» http://appsoncloud.com/ – ឧបករណ្៍ច្នុះអាចជ្ួ យឱយអៃករកាទ្យុកកាំណ្ត់ប្តា្នធានមនុ សសការច្រៀបចាំទ្យាំនាក់
ទ្យាំនងប្គប់ប្គងស្មានភាពអតិ ែិជ្ននិងគច្ប្មាងការទាំងច្នាុះ

» http://www.apptivo.com – ច្នុះគឺជ្ញការប្បម៉ូ លននកមាវ ិ្ី ដ លប្គប ណ្្ការប្គប់ប្គងគច្ប្មាងការចាំ នួន 40
ប្គប់ប្គងទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងអតិែិជ្ន តារាងច្ពលច្វោ, ស្មរច្ពើ ភ័ណ្ឌនិងច្ប្ចើនច្ទ្យៀត

3.1.2. បញ្ាីស្មរច្ពើភ័ណ្ឌនិងការទ្យិញវតាុធាតុច្ ើមនិងឧបករណ្៍
អៃកអាចច្រៀបចាំច្សៀវច្ៅបញ្ាីស្មរច្ពើភ័ណ្ឌមួយច្ ើមបីជ្ួយប្គប់ប្គងប្គប់ទ្យាំនិញច្ចញន៉ូវទ្យាំ និញឬធាតុ ប្គប់ ច្ពល ច្ៅកៃុង
អាជ្ីវកមារបស់អៃក។ វានឹងជ្ញប្បច្ោជ្ន៍ ច្ ើមបីរម
ួ បញ្៉ូេ លការចាំណ្តយបចេុបបនៃននវតាុធាតុច្ ើមច្ៅកៃុងច្សៀវច្ៅបញ្ាី
ស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ (ស៉ូមច្មើ លតារាងទ្យី 15) ។ អៃកប្បដហលជ្ញចង់ស្មកលបងជ្ញកមាវ ិ្ីប្គប់ប្គងស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ ៉ូចជ្ញ
Skywareinventory.com ។

Date of

List of

inventory

raw

Supplier

Current
quantity

Cost of

Date of

Date of

Notes

purchase purchase expiration

materials

កៃុងការទ្យិ ញវតាុធាតុច្ ើម ច្សៀវច្ៅបញ្ាីសប្មាប់អៃកផ្គត់ផ្ង
គ ់ ជ្ញមួ យនឹងពត៌ មានដ លពាក់ពនធ័នឹងការផ្គត់ផ្ង
គ ់
របស់ពួកច្គ តនមល គុណ្ភាព លកខណ្ៈពិ ច្សស និងច្លខទ្យាំ នាក់ ទ្យាំនង គឺ មានប្បច្ោជ្ន៍ ណ្តស់ (ស៉ូមច្មើល
តារាងទ្យី 16) ។
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List of suppliers

Suppli
es

Price list

Quality

(wholesale or retail)

Contact information

Note

and

s

specificatio
ns

៉ូចគៃច្នុះដ រកមាវ ិ្ី ច្សៀវច្ៅបញ្ាីដ លអាចប្តូវបនច្ប្បើច្ ើ មបីច្រៀបរាប់ ពីសមាភរ: និងឧបករណ្៍ ការបញ្ាក់ឬល័កខខ័ណ្ឌ
របស់ពួកច្គ និ ងពត៌មានច្ផ្សងច្ទ្យៀតច្ ើមបីតាមដ្ឋនស្មានភាពរបស់ពួកច្គ (ស៉ូមច្មើ លតារាងទ្យី 17)

Table 17.

បញ្ាីសាំភារៈនិងឧបករណ្៍

Equipment Specifications Cost Date of
and tools

of purchase
unit

Cost Date Status Inspection Recommendation Notes
of

of

date

repair repair

3.1.3. ផ្លិតកមា
ផ្លិតកមាប្គប ណ្្ប់ ាំ ច្ណ្ើរការ និងច្ប្បើប្បស់វ ិ្ីស្មស្តស្ច្ ើមបីផ្លលស់ប៉ូ្រន៉ូវវតាុធាតុ ច្ ើម ទ្យាំនិញបញ្េប់ពាក់ កណ្ត
្ ល
សច្ប្មច ការប្បជ្ុាំ រង និងធាតុ ច៉ូលអរ៉ូបី ៉ូ ចជ្ញគាំនិតការនិងចាំច្ណ្ុះ ឹងច៉ូលច្ៅកៃុងទ្យាំនិញនិងច្សវាកមា។ ្នធានប្តូវ
បនច្គច្ប្បើ ច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើរការច្នុះច្ ើមបីបច្ងកើតលទ្យធផ្លមួយសប្មាប់ ការច្ប្បើ ប្បស់ឬការផ្លលស់ប៉ូ្រតនមល។.15

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

ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អៃក
ច្ ើមបីសច្ប្មចបនន៉ូវវ ិ្ីស្មស្តស្សង
ដ ់ ដ្ឋរមួយ វាជ្ញការសាំខាន់ច្ ើមបីចុុះបញ្ាីកុៃង ាំច្ណ្ើរការផ្លិតនិងការកាំណ្ត់ច្ពល
ច្វោដ លបនទមទរន៉ូ វវតាុធាតុច្ ើមនិ ងបរ ិមាណ្ដ លប្តូវការ ប្តូវការពលកមា និងការចាំ ណ្តយដ លប្តូវគៃច្ ើមបី
ផ្លិតផ្លិតផ្លមួ យ។ តារាងទ្យី 18 អាចបញ្េក់ ច្ ើមបីចងប្កងឯកស្មរ ាំ ច្ណ្ើរការពីជ្ាំហានមួយច្ៅជ្ាំហានមួ យច្ៅ
កៃុងផ្លិតកមា។

Table 18.
Process (steps)

ឯកស្មរនន ាំច្ណ្ើរការផ្លិតកមា
Time

Raw material and
quantity required

Cost of

Labour

materials (personnel)

Cost of
labor

Outputs

Notes

(quantity)

required
Prepare and

20 min ½ cup unsalted

Total

1 assistant 11 per

measure

butter, room

3.67 per

for

ingredients

temperature ¾

batch

preparation

cup brown sugar

and

¾ cup white sugar

packing

65 pieces

hour

2 eggs
1 teaspoon vanilla
extract
12 ounces chocolate
chips
2 ¼ cups flour
½ teaspoon salt
½ teaspoon baking
soda
Clean and

5 min

prepare

Preheat oven to 350°F Cost of
or 180°C

electricity

equipment
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.
Process (steps)

ឯកស្មរនន ាំច្ណ្ើរការផ្លិតកមា (ត)
Time

Raw material and
quantity required

Cost of

Labour

materials (personnel)

Cost of

Outputs

labor

(quantity)

Notes

required
Stir in flour

5 min

mixture
Mix in chocolate 5 min
chips or dried
fruits
Drop spoonful of 5 min
batter onto
baking sheet
Bake cookies

15 min

Remove

15 min

cookies to cool
Decorate

15 min

Pack

15 min

ច្ ើមបីធានាថាខ៉ូ

ីស៍របស់ វ ិត៉ូរ ីោ គឺ មានបទ្យដ្ឋានននគុ ណ្ភាពស្ង់ដ្ឋរាល់ច្ពលដ លនាងបនផ្លិតនាំវគគែីា នាងមាន

ឯកស្មរបញ្ាក់ពី ាំណ្តក់កាលមួយច្ៅ ាំណ្តក់ កាលមួយច្ទ្យៀតដ លនាងបនច្្វើ
បនច្ប្បើតាមនីតិវ ិ្ី របស់នាង។

រួមទាំងការវាស់ដវងច្ពលច្វោដ ល

នាងច្ប្បើកមាវ ិ្ីច្សៀវច្ៅបញ្ាីចាំច្ពាុះឯកស្មរដ លមានស្មរសាំខាន់ តាម ាំណ្តក់កាល

និមួយៗសាំរាប់ការផ្លិតរបស់នាង

៉ូ ចដ លបនបងាាញ កៃុងតារាងទ្យី 18 ច្ប្ៅពី សង
្ ់ដ្ឋរ ការកាំណ្ត់ឯកស្មរតាម

ាំណ្តក់កាល ច្នុះអាចជ្ួ យនាងកៃុងការកាំណ្ត់អត្សញ្ញណ្ការងារខលុះ ដ លនាងអាចកាត់បនាយច្ពលច្វោនិងការ
ចាំណ្តយ។

ការអភិវឌឍផ្លិតផ្ល
ច្ ើមបីច្្វើឱយអាជ្ី វកមារបស់នាង កាន់ ដតស្មវហាប់ ដែមច្ទ្យៀត

វ ិត៉ូរ ីោបនគិត ពី វ ិ្ីច្ ើមបីដកលមអផ្លិតផ្លរបស់នាង។

នាងបនចាំ ណ្តយច្ពលច្វោ ច្ៅកៃុងការអភិវឌឍផ្លិតផ្ល។ នាងប្តូវការឯកស្មរ ច្ ើមបី ាំច្ណ្ើរការកត់ ប្តាននកាំ ដណ្
ភាស្មច្ផ្សងគៃននផ្លិតផ្លផ្ងដ រ។ នាងអាចច្្វើឱយការច្ប្បើប្បស់កមាវ ិ្ី ច្សៀវច្ៅបញ្ាីនិងកមាវ ិ្ីវាយអតាបទ្យច្ ើមបីចង
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ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អៃក
ប្កងឯកស្មរ ាំច្ណ្ើរការច្នុះ។ តារាងទ្យី 19 អាចប្តូវបនច្ប្បើ ច្ ើមបីរាយការណ្៍ច្ៅច្លើជ្ច្ប្មើសផ្លិតផ្លែាីនិងជ្ួ យ
សប្មួល ល់ការចាំណ្តយនិងការទ្យទ្យួ លបនអតាប្បច្ោជ្ន៍ វ ិភាគែលឹងដែលងពីគុណ្សមបត្ិនិងគុណ្វ ិបត្ិននជ្ច្ប្មើ ស។

ការចាំ ណ្តយនិងអតាប្បច្ោជ្ន៍ ការវ ិភាគននជ្ច្ប្មើសផ្លិតផ្លែាី

Table 19.
Factors

Existing

New option

Costs

Benefits

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

3.1.4. ទ្យីផ្ារនិងការលក់
ច្ៅកៃុងការ ឹកជ្ញ្៉ូា នទ្យី ផ្ារ

ដ លពាក់ព័នធនឹងការច្្វើដផ្នការ

ការផ្្ល់និងប្គប់ប្គងលាំហ៉ូរ

ននទ្យាំនិញអៃកអាចរកា

ច្សៀវច្ៅបញ្ាីនិងទ្យីផ្ារច្ៅច្លើកមាវ ិ្ីវាយអតាបទ្យ ដ លនឹងជ្ួយច្អាយការវ ិភាគពត៌ មានដ លបនកត់ប្តារួច និ ងការ
ច្្វើរបយការណ្៍បនោងឆ្ប់រហស័។

ចាំច្ពាុះការផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លនិងច្សវាកមាដ លមានកមាវ ិ្ី ICT សប្មាប់ ការបច្ងកើតនិងការច្រៀបចាំ

៉ូចជ្ញខិត្ប័ណ្ណ

ក៉ូនច្សៀវច្ៅ និងប័ ណ្ណអាជ្ី វកមាមាន។ ផ្លិតផ្ល អាចប្តូវបនទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងតាមរយៈ ការច្ប្បើ ប្បស់ស្មរអុីដមលការ
បច្ងកើតច្គហទ្យាំព័រ តាមប្បពនធ័ច្ផ្ាើស្មរជ្ញអកសរ តាមប្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម។
វ ័យចាំ ណ្តស់
អាចរកច្

បុ ដន្កុាំច្ភលច បច្ចេកវ ិទ្យា ដ លមាន

៉ូចជ្ញការច្ប្បើប្បស់ននវ ិទ្យយុទ្យ៉ូ រទ្យសសន៍ និងប្បព័នធផ្សពវផ្ាយច្បុះពុមពសប្មាប់ការផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមា។ អៃក

ើញថាប្បព័នធផ្សពវផ្ាយទាំងច្នុះមានការច្ពញនិ យមកាន់ ដតច្ប្ចើនជ្ញមួ យនឹងអតិែិជ្នដ លអៃកមានបាំណ្ង

ច្ ើមបីកាំណ្ត់ច្គលច្ៅច្នុះ។

67

Managing a Business Using ICT

មានច្គហទ្យាំព័រមួយប្តូវបនកាលយជ្ញការចាំបច់ ណ្តស់

កៃុងទ្យីផ្ារអាជ្ី វកមា

វាជ្ញច្គហទ្យាំព័រ

ដ លប្តូវបនច្្វើឱយ

ទន់សម័ យកៃុងតនមលោងច្ថាក ច្បើច្្ៀបច្ៅនឹងសមាភរៈទ្យីផ្ារដ លបនច្បុះពុមព វាបនផ្្ល់ពត៌មានអាំពី អាជ្ី វកមាអៃក
ច្ៅ ល់អតិែិជ្ន

ច្ ើមបីមានចាំណ្តប់ អារមាណ្៍រយ:ច្ពល

24

ច្មាងកៃុងមួ យនែៃ។

ច្គហទ្យាំព័រច្នុះ

៉ូចជ្ញ ៉ូ ចជ្ញ

Blogger.com, Wordpress.com ច្ហើយ Wix.com អាចប្តូវបនច្ប្បើ ច្ ើមបីបច្ងកើតច្វបស្មយអាជ្ីវកមាម៉ូលដ្ឋាន។
បណ្ត
្ ញសងគម ៉ូចជ្ញច្ហវសបុកអាចប្តូវបនច្ប្បើច្ ើ មបីច្លើកកមពស់អាជ្ីវកមាផ្ងដ រ។

សប្មាប់អាជ្ីវកមាជ្ញមួ យ ដ លប្តូវបនដកនឆៃ នឹងប្តូវការែវ ិការច្ប្ចើនបដនាមច្ទ្យៀត

99designs.com

គឺជ្ញជ្ច្ប្មើសទក់ ទញសាំរាប់ ការ

បច្ងកើតអាជ្ី វកមា

រួមទាំង

៉ូចជ្ញ ច្សវាកមាច្លើ បណ្ត
ដ ញ
អតដសញ្ញណ្ច្គហទ្យាំព័រមួ យ។

99designs.com អនុញ្ញតឱយអាជ្ី វកមាច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើមការប្បកួតរចនាម៉ូ ដ លមានរ៉ូបភាពជ្ញងមួ យោន របស់អៃកនឆៃ
ម៉ូតច្ៅច្លើពិភព។ អៃកនឆៃម៉ូ តបនដ្ឋក់ បញ្៉ូេ លន៉ូវម៉ូ តរបស់ពួកច្គ ច្ហើយអាជ្ីវករអាចច្ប្ជ្ើ សច្រ ើសច្ៅតាមការច្ពញចិត្
របស់ខួន។
ល

ជ្ញជ្ច្ប្មើសឬច្ៅកៃុងការបដនាមច្ៅច្គហទ្យាំព័រ

(អាស្ស័យច្លើសមតាភាពរបស់អៃក)

របស់អៃកនិ ងច្ៅតាមផ្ារអនឡាញច្ពញនិ យមដ លអៃកអាចរកច្
ជ្ញពិច្សសប្បសិនច្បើ

អៃកអាចជ្ាំរុញការលក់ផ្លិតផ្ល

ើញប្បសិទ្យធភាពជ្ញងច្គហទ្យាំព័រផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អៃ ក

អតិែិជ្នច្គលច្ៅជ្ញច្ប្ចើនរបស់អៃកកាំពុងទ្យសសនាផ្ារទាំងច្នាុះ។

ទ្យីផ្ារច្ៅច្លើអុីន្ឺណ្ិត

គឺជ្ញប្បច្ភទ្យមួ យ ននច្គហទ្យាំ ព័រ ដ លជ្ញកដនលងដ លផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមាប្តូវបនផ្្ល់ច្ដ្ឋយអៃកលក់ ជ្ញច្ប្ចើន និង
ប្បតិបត្ិការប្តូវបន ាំច្ណ្ើរការច្ដ្ឋយប្បតិបត្ិករទ្យី ផ្ារ។ មានផ្ារបណ្ត
្ ញអនឡាញ សប្មាប់ការច្កើនច្

ើងចាំនួននន

ផ្លិតផ្លនិងច្សវាកមា ជ្ញមួយនឹងការ្ន ល់ជ្ញតិនិងអន្រជ្ញតិ ។ ឧទហរណ្៍ននទ្យីផ្ារអនឡាញច្ពញនិ យមរួម
មានប្កុមហុន Alibaba ។ COM, AliExpress.com, Amazon.com, Lazada.com, Rakuten.com និង Zalora.com
និង ebay.com ។ ច្ប្ៅពី ច្នុះមានផ្ារអនឡាញដ លអនុ ញ្ញតឱយអាជ្ីវកមាច្ ើមបីប្បកាសនិងការច្លើកកមពស់កិចេប្ពម
ច្ប្ពៀងពិច្សស ៉ូចជ្ញ Groupon.com ។

ច្ៅកៃុងការលក់ ច្ដ្ឋយផ្លទល់ និងការច្្វើទ្យីផ្ារ ការបច្ងកើតចាំណ្ុច ននការប្បតិបត្ិការរាងកាយការលក់ ច្នុះអាចប្តូវបន
បច្ងកើតកៃុងភាពជ្ញន គ៉ូ ជ្ញមួយអៃកផ្្ល់ច្សវាដ លអាចជ្ួ យកៃុងការច្លើកកមពស់អាជ្ី វកមាច្នុះននផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា។
Ezetap.com និង Square.com គឺជ្ញចាំណ្ុចននកមាវ ិ្ីលក់ ដ លអនុញ្ញតឱយអៃក ច្ ើ មបីទ្យទ្យួលយកការបង់ ប្បក់ច្លើ
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ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អៃក
កាតឥណ្ទននិងឥណ្ពនធច្ៅច្លើឧបករណ្៍យួរន របស់អៃក។

3.1.5. ការប្គប់ប្គងមនុសស
កៃុងវគគននការប្បតិបតដិការមួយនែៃច្ៅមួយនែៃននអាជ្ី វកមា ការប្គប់ ប្គងមនុ សសច្ពលខលុះជ្ញដផ្ៃកមួយោង្ាំ របស់វា។ ច្នុះ
រួមបញ្៉ូេ លទាំងការប្គប់ ប្គងបុ គគលិក ការប្គប់ ប្គងប្កុមហុនផ្គត់ផ្គង់ និងទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងអតិែិជ្ន ។ ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងគឺ ជ្ញ
ដផ្ៃកមួយច្ហើយច្ពលខលុះទាំងម៉ូលននការប្គប់ ប្គង។ ច្ហតុ ៉ូច្ចៃុះច្ហើយ ការទ្យាំនាក់ ទ្យាំនងមានប្បសិទ្យិធភាព ចាំបច់ ប្តូវ
ច្រៀបចាំដផ្នការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង

គឺជ្ញកតា្ចាំបច់ច្ ើមបី

បច្ងកើតទ្យាំនាក់ទ្យាំនង

មាននិរន្រភាពជ្ញមួយមនុសស

មិនប្តឹមដត

ច្ដ្ឋុះស្ស្មយជ្ញមួយដតប្ពឹតិ្ការណ្៍ម៉ូលដ្ឋានមួ យបុច្ណ្តណុះច្ទ្យបុដន្វាសាំរាប់ជ្ញច្រៀងរាល់នែៃ។

អៃកអាចច្្វើឱយការច្ប្បើ ប្បស់ឧបករណ្៍ ICT និងកមាវ ិ្ីច្ផ្សងៗច្ ើមបីច្្វើការទក់ទ្យងជ្ញមួយមនុសស។ បញ្
ា ប្បឈ្មច្នុះគឺ
ជ្ញរច្បៀបច្ ើមបីច្្វើការអភិវឌឍមាតិកាប្បស្ស័យទក់ទ្យងោងចាស់ច្ ើ មបីធានាថាអៃកអាចបងាាញន៉ូ វច្ចតនាឬស្មររបស់
អៃកច្ៅកៃុងការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង។

កៃុងការប្គប់ ប្គងបុគគលិក, ការច្រៀបចាំរបស់ពុមព អាចប្តូវបនអភិវឌឍសប្មាប់ការអភិ វឌឍ ដ លមានប្បសិទ្យិធភាពបដនាម
ច្ទ្យៀតននមាតិកាសប្មាប់ជ្ួល, ការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លនិងច្ភលើង។

៉ូចគៃច្នុះដ រ, ច្នុះអាចជ្ញការអនុ វត្ច្ៅកៃុងការអភិវឌឍនន

កិចេសនាសប្មាប់បុគគលិកនិ ងការផ្គត់ផ្គង់ច្នុះ។ ច្ៅកៃុងទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងអតិែិជ្ន, ការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងគឺ មានស្មរៈសាំខាន់ កុង
ៃ
ការរកានិងពប្ងីកប្បតិ បត្ិការអាជ្ី វកមារបស់អៃក។

3.1.6. ហិរញ្ញ វតាុនិងរ ាបល
ក្ីបរមភចមបងរបស់សហប្គិន គឺបនាទត់បត និងប្បក់ចាំច្ណ្ញ។

អៃកមិនអាច ឹង ពី រច្បៀបរកប្បក់ចាំច្ណ្ញជ្ញច្ប្ចើន

ដ លអៃកប្តូវបនច្គច្្វើច្ទ្យ លុុះប្តាដតអៃកមានការច្្វើ ដផ្នការហិរញ្ញ វតាុបនប្តឹមប្តូវ និងរកាកាំណ្ត់ ប្តា។ ការច្រៀបចាំ
ែវ ិកាជ្ញការរកាបនន៉ូ វគណ្នី្នាគរអាជ្ីវកមានិងចងប្កងឯកស្មរស្ីពី ាំច្ណ្ើរការទ្យ៉ូ ទត់ គណ្នីបង់ ប្បក់ច្អាយច្គ
គណ្នីទ្យទ្យួលប្បក់ពីច្គសង និងការបង់ ពនធច្ផ្សងៗ ប្តូវដតមានច្ៅកៃុងប្បព័នធអាជ្ី វកមា។

៉ូចដ លបនបងាាញច្ៅកៃុងដផ្ៃកមុន ច្សៀវច្ៅបញ្ាីអាចប្តូវបនច្ប្បើ ការសប្មាប់ ការងារជ្ញច្ប្ចើនច្ៅកៃុងអាជ្ី វកមារបស់
អៃក។ ពួកច្គ គឺ ជ្ញឧបករណ្៍ដ លអស្មេរយសប្មាប់គណ្ច្នយយតាមដ្ឋនហិរញ្ញ វតាុ របស់អៃក និងការគណ្នាបញ្ាីច្បើ ក
ប្បក់ ដខ និងសប្មាប់ ច្ប្បើ ប្បស់កុងការងារ
ៃ
នទ្យច្ទ្យៀត។
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មានច្លខ និងតនមលច្ៅកៃុងរ៉ូបិយប័ណ្ណ ដ លប្តូវបនបកដប្ប កៃុងសកមាភាពអាជ្ីវកមាទាំងអស់។ ទាំងច្នុះ ប្តូវបនឆលុុះ
បញ្
េ ាំងច្ៅកៃុងការច្្វើដផ្នការ និងសកមាភាពចប់ ច្ផ្្ើមច្

ើង ច្ៅកៃុងផ្លិតកមា ការលក់ ស៉ូមបីដតច្ៅកៃុងការផ្សពវផ្ាយ

ការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនងអតិែិជ្ន ការជ្ួលបុគគលិកនិងកៃុងការដចកចយផ្លិតផ្ល។ ទាំងច្នុះជ្ញច្ហតុផ្លដ លសហប្គិនប្តូវ
ដតមានការប្គប់ ប្គងនិងប្តួតពិនិតយអាជ្ី វកមារបស់ខួលន។

អៃកប្តូវដតយល់ពីរបយការណ្៍ និងរបយការណ្៍ហិរញ្ញ វតាុ ប្ពមទាំងការរកាកាំណ្ត់ ប្តាស្មរៈសាំខាន់ ន៉ូ វប្បតិបត្ិការ
ហិរញ្ញ វតាុច្នុះ។ ហិរញ្ញ វតាុប្បចាំនែៃប្តូវដតប្តូវបនប្គប់ប្គងច្ទុះបី ជ្ញអាជ្ី វកមាច្នុះត៉ូចក៏ច្ដ្ឋយ។ អៃកអាចច្ប្បើឧបករណ្៍
ហិរញ្ញ វតាុបនច្ប្ចើន ជ្ញងច្នុះច្ៅច្ទ្យៀត វាជ្ញឱកាសដ លច្្វើច្អាយ អាជ្ី វកមារបស់អៃក នឹងច្ៅដត ាំ ច្នើរការ និងរ ីកល៉ូត
ោស់ខពស់ជ្ញងច្នុះ និងទ្យទ្យួ លបនច្ជ្ញគជ្័យនិងបនផ្លចាំច្ណ្ញសាំរាប់អាជ្ី វកមារបស់អៃក។

ច្តើ ICTs អាចជ្ួយអៃកប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតាុរបស់ច្ោកអៃកបនោង ៉ូចច្ម្ច?

សប្មាប់ ការពាករណ្៍

ហិរញ្ញ វតាុអាជ្ី វកមា អាចច្ប្បើកមាវ ិ្ីច្សៀវច្ៅបញ្ាីច្ ើមបីគណ្នាស្មច់ច្រឿងច្ផ្សងគៃ។ ពុមពដ លអាចច្ប្បើបនច្ដ្ឋយឥតគិ ត
នែលពាករច្ៅកៃុងកមាវ ិ្ី អាជ្ី វកមាដ លលបី។ Google Docs បនផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូ វទ្យប្មុងដ លអាចប្តូវបនដចករ ាំដលកនិងការ
ដកសប្មួល។

កត់ប្តាហិរញ្ញវតាុនិងឯកស្មរ
ដផ្ៃកសាំខាន់បាំផ្ុតននដផ្នការពាណ្ិជ្ាកមារបស់អៃក

គឺជ្ញដផ្នការហិរញ្ញ វតាុ។

កៃុងការបច្ងកើតដផ្ៃកមួយ

ននឯកស្មរច្្វើ

ដផ្នការច្នុះ អៃកនឹងបច្ងកើតកាលវ ិភាគសាំខាន់ណ្តស់ដ លថា នឹង ឹកនាាំសុខភាពហិរញ្ញ វតាុននអាជ្ី វកមារបស់អៃកតាមរ
យៈបញ្
ា ប្បឈ្មច្ៅកៃុងឆ្ៃាំ ាំ ប៉ូង និងឆ្ៃាំបនាទប់។ កៃុងនាមជ្ញសហប្គិ នមាៃក់ វាជ្ញការសាំខាន់ដ លអៃកមានចាំច្ណ្ុះ ឹង
ម៉ូលដ្ឋានមួ យដផ្ៃកគណ្ច្នយយ។
អាជ្ីវកមាខាៃតត៉ូចភាគច្ប្ចើន បនច្ប្បើវ ិ្ី ស្មស្តស្គណ្ច្នយយជ្ញ"ស្មច់ប្បក់ " ច្ ើមបីកត់ប្តាច្ៅកៃុងប្បព័នធ មានតិចតួ ច
ណ្តស់ដ លច្ប្បើប្បស់ជ្ញដសកច្ដ្ឋយប្បុងប្បយ័តៃបាំផ្ុត
ដ លតប្មូវច្អាយមានឯកស្មរចាប់ច្ ើម
ដ លអាជ្ីវកមារបស់អៃក
គណ្ច្នយយ។

ច្ហើយដ លប្តូវបនកត់ ប្តាទ្យុ ក

រាល់ការចាំ ណ្តយទាំងអស់

៉ូចជ្ញ វ ិក័យប័ ប្ត វ ិក័ យប័ប្តទ្យទ្យួ លប្បក់ សាំបុប្តស្មច់ប្បក់។ល។ ច្ៅច្ពល

មាន ាំច្ណ្ើរការកាន់ លអ

អៃកនឹ ងប្តូវមាន

ការសាុគស្មាញកាន់ដតច្ប្ចើ នច្

ើង

ចាំច្ពាុះដផ្ៃក

ប្បព័នធគណ្ច្នយយអាជ្ីវកមាខាៃតត៉ូចជ្ញច្ប្ចើ ន គឺមានភាពងាយស្សួល ជ្ញមួយនឹងទ្យិនានុបបវត្ិស្មមញ្ញ

និងច្សៀវច្ៅ ដ លមានការដណ្នាាំលមអិតជ្ញភាស្មដ លអាចយល់បន និងអាចរកទ្យិ ញបនច្ៅតាមហាងលក់កុាំពយ៉ូទ្យ័រ
នានា។ ប្បសិនច្បើអៃកមានអារមាណ្៍ថាចាំ ច្នុះ ឹងរបស់អៃកគឺ មិនប្គប់ប្គន់ចាំច្ពាុះដផ្ៃកគណ្ច្នយយ អៃកប្តូវដតមានជ្ាំនួយ
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ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អៃក
ការដ លមានជ្ាំ នាញវ ិជ្ញាជ្ីវៈកៃុងការបច្ងកើតប្បព័នធគណ្ច្នយយរបស់អៃក

អៃកអាចច្អាយពួកច្គជ្ួ យច្្វើការសាំរាប់ការងារ

ច្ប្ៅច្មាងរបស់ច្គក៏បន ច្ ើ មបីច្្វើច្អាយ អៃកមានទ្យាំនុកចិ ត្ និងការធានាកៃុងអាជ្ីវកមារបស់អៃក។

អៃកអាច ដសវងរក

ច្សវាកមាអាជ្ី វកមាខាៃតត៉ូចរបស់ពួកគត់ បនតាមរយ:ទ្យ៉ូ រស័ពទ ឬច្វបស្មយកៃុងស្សុក ដ លពួកច្គអាចផ្្ល់ជ្៉ូនន៉ូ វច្សវា
កមាគណ្ច្នយយប្គប់ដបបោងទាំងអស់។16

a.

ដផ្នការហិរញ្ញវតាអាជ្ី
វកមា ចប់ច្ផ្្ើមច្ដ្ឋយការច្្វើដផ្នការហិរញ្ញ វតាុ assumptions- ច្សចក្ីដែលងការណ្៍
ុ

ទាំងច្នុះគឺ ជ្ញលកខខណ្ឌខលីច្ប្កាមគច្ប្មាងច្ ើមបីច្្វើប្បតិ បត្ិការរបស់អៃក។ ទាំងច្នុះរួមបញ្៉ូេ លទាំង:
» ស្មានភាពសុខភាពទ្យីផ្ារ
» កាលបរ ិច្ចេទ្យននការចប់ ច្ផ្្ើមច្

ើង

» ការលក់ច្ដ្ឋយច្ប្បើរប
៉ូ ិ យប័ណ្ណកុងប្បច្ទ្យស
ៃ
» ប្បក់ចាំច្ណ្ញសរុប
» សមាភរៈ ច្ប្គឿងសងាារ ឹម និងការប្បកួតប្បដជ្ង
» ប្បក់ ច្បៀវតស និងការចាំ ណ្តយសាំខាន់ច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លនឹ ងបុះពាល់ ល់ដផ្នការហិរញ្ញ វតាុ

b.

ដផ្នការប្បតិ បតិ្ការច្ដ្ឋយប្បក់ ចាំច្ណ្ញនិ ងការខាតបង់ projection - ជ្ញ្មាតាបន

ច្រៀបចាំ ជ្ញច្រៀងរាល់ ឆ្ៃាំ ច្ៅច្លើម៉ូ ល ដ្ឋា នកៃុងមួ យដខ។ បច្ងកើត តារាងមួ យ ៉ូ ច ជ្ញច្ៅកៃុងតារាង 20 សប្មាប់ ប្បក់
ចាំ ច្ណ្ញនិ ង ការខាតបង់ ការពាកររបស់អៃក ។ 17

Table 20.
Sales

ការពាករពី ប្បក់ ចាំច្ណ្ញនិ ងការបត់បង់ កុងមួ
ៃ
យដខ
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.
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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

c.

xxxx

កាលវ ិភាគប្បភពម៉ូលនិ្ិ schedule- ច្នុះបងាាញពី ប្បភពននម៉ូលនិ្ិរបស់អៃក ច្ ើមបីបច្ងកើនទ្យុន

អាជ្ីវកមា និងរច្បៀបដ លពួកច្គនឹងប្តូវបនដចកចយច្ៅកៃុងចាំច្ណ្តមប្ទ្យពយអសកមារបស់អៃក និងម៉ូ ល្ន។ ច្ ើមបី
បច្ងកើតកាលវ ិភាគច្នុះអៃកនឹងចាំបច់ ប្តូវបច្ងកើតបញ្ាី ននប្ទ្យពយសមបត្ិទាំងអស់ដ លអៃកមានបាំណ្ងច្ ើមបីច្ប្បើ ប្បស់ច្ៅ
កៃុង ជ្ីវកមារបស់អៃក ថាច្តើ ការបណ្ត
្ ក់ទ្យុននិមួយៗ មានតនមលបុនាាន ច្ ើមបីច្្វើជ្ញ ប្បភពម៉ូ លនិ្ិននប្បក់ចាំច្នញ។
ច្ៅកៃុងកាលវ ិភាគននប្បភពម៉ូ លនិ្ិរបស់អៃក បងាាញពីចាំនួនដខដ លប្បច្ោជ្ន៍ សប្មាប់ រ ាំលស់រ ាំច្ោុះននប្ទ្យពយអសកមា
។ ច្ៅកៃុងឧទហរណ្៍របស់ Victoria

ុតនាំ មាសុីនច្វចខេប់ តុសាំរាប់ ការផ្លិត និងច្ប្គឿងបរ ិកាខការ ិោល័យក៏ នឹងប្តូវ

មានការកាត់រ ាំលស់ផ្ងដ រ។ អៃកនឹងប្តូវការទ្យិនៃន័យច្នុះ ច្ ើមបីបញ្៉ូេ លរ ាំលស់ប្បចាំដខ
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៉ូ ចជ្ញ ច្ៅច្លើការពាករណ្៍ច្លើ

ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អៃក
ប្បក់ចាំច្ណ្ញ និងការខាតបង់របស់អៃក។ ទ្យិនៃន័យទាំងអស់ កាលវ ិភាគននប្បភពម៉ូ លនិ្ិនឹង ប្តូវការចាំបច់ច្ ើ មបី
បច្ងកើតតារាងតុលយការ។

d.

គាំប្ទ្យសាំណ្ុាំដបបបទ្យ sheet- តុលយភាព" ការគាំប្ទ្យសាំណ្ុាំដបបបទ្យ "សាំច្ៅច្ៅច្លើការពិតដ លថាតុលយការ

គឺច្កើតមុនការពិត

ដតវាមិនពិតប្បក ។

សាំណ្ុាំដបបបទ្យច្នុះរួមបញ្៉ូេ លប្ទ្យពយសកមា

(ប្គប់ សមាភរ:ទាំងអស់បនទ្យិញ

សាំរាប់ច្ប្បើ ច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមា បាំណ្ុល (អវីទាំងអស់ ដ លប្តូវបនទ្យិញច្ដ្ឋយឥណ្ទន ច្ ើមទ្យុន (ការវ ិនិច្ោគទ្យុន
ទាំងអស់ដ លមានកៃុងអាជ្ី វកមា)។ ច្សចក្ីដែលងការណ្៍ច្នុះ បនជ្ួ យបញ្
ា ក់ ច្អាយច្យើង ឹងប្បសិនច្បើច្យើងមិនមាន
្នធានប្គប់ប្គន់

សាំរាប់ច្្វើអាជ្ីវកមា

ថាការវ ិនិ ច្ោគច្នុះប្តូវការច្ ើមទ្យុនសរុបចាំនួនបុនាាន

ច្ហើយច្យើង

ប្តូវការ

ម៉ូលនិ្ិចាំនួនបុ នាានកៃុងការច្្វើប្បតិបតដិការអាជ្ីវកមារបស់ខួនជ្ញប្បចាំ
ល
។

e.

លាំហ៉ូរស្មច់ប្បក់ projection- ច្នុះនឹងបនពាករលាំហ៉ូរស្មច់ ប្បក់ច៉ូលច្ៅកៃុងនិ ងច្ប្ៅននអាជ្ី វកមារបស់

អៃកកៃុងរយៈច្ពលមួ យឆ្ៃាំ។ វាអាចជ្ួយអៃកមានគច្ប្មាងកាលវ ិភាគននការទ្យិ ញទ្យាំនិញ និងកាំណ្ត់ដខបរ ិមាណ្ខពស់និង
រយៈច្ពលយឺត។

ការអនុវត្ការប្គប់ប្គងអាជ្ី វកមាមួយដ លមានប្បច្ោជ្ន៍គឺ

សាំរាប់អាជ្ី វកមាជ្ញជ្ញងការចាំបច់ច្ ើមបីច្្វើប្បតិបត្ិការ

រកាស្មច់ប្បក់ ច្អាយបនប្គប់ប្គន់

ច្ហើយការពារវាពីច្ប្គុះមហន្រាយ។

ច្ប្ចើនប្តូវបនប្បឈ្មមុខនឹងការមិនមាន ស្មច់ប្បក់ប្គប់ ប្គន់។

អាជ្ីវកមាខាៃតត៉ូចភាគ

ការពាករលាំហ៉ូរស្មច់ប្បក់ ប្តូវបនច្រៀបចាំច្ ើមបី

រកាដ្ឋនននចាំនួនទ្យឹកប្បក់ជ្ញស្មច់ប្បក់ ដ លប្តូវបនច្ប្បើ សាំរាប់ច្្វើប្បតិបតដិការអាជ្ី វកមា ច្ហើយច្្ៀបច្ៅនឹងចាំនួនទ្យឹក
ប្បក់ ដ លនឹងអាចរកបន។

3.1.7. ច្តើប្តូវការប្បក់បដនាមច្ទ្យៀតដ រឬច្ទ្យ?
ទ្យុនបងវិលប្គប់ប្គន់
ច្ជ្ញគជ្័ យ។

ជ្ញនិ ចេកាលសាំរាប់ ការច្្វើអាជ្ីវកមា

គឺមានភាពចាំបច់ ណ្តស់

ចប់ តាាំងពីការកត់ប្តាហិរញ្ញ វតាុអៃកនឹងអាចកាំណ្ត់ថាច្តើអាជ្ី វកមារបស់អៃក

ចាំច្ពាុះការទ្យទ្យួ លបនន៉ូ វភាព
នឹងប្តូវការប្បក់ ច្ប្ចើនជ្ញង

ប្បក់ ដ លប្តូវបនមកច្ដ្ឋយស្មរការលក់។ ច្តើអៃកប្តូវច្្វើ ៉ូចច្ម្ច? អៃកអាចប្តូវការទ្យទ្យួ លការ វ ិនិច្ោគិន ខេីកមេីបដនាម
ឬឥណ្ទនពី្នាគរច្ ើមបីបាំច្ពញន៉ូ វតប្មូវការអាជ្ីវកមារបស់អៃកកៃុងអាំ

ុងបុនាានដខដ លពុាំទន់ មាន ាំ ច្ណ្ើរការលអ

ច្នុះ ច្ហើយប្បក់កមេីច្នុះ អៃកប្តូវសង្នាគរវ ិញច្ៅកៃុងដខដ លការលក់របស់អៃក បនច្ប្ចើនជ្ញងការចាំ ណ្តយរបស់
អៃក។

សហប្គិនប្តូវដតមានែវ ិកាច្ ើ មបីច្ប្បើែវ ិកានិងច្ ើមបីច្្វើប្បតិ បត្ិការអាជ្ី វកមា។

អៃកប្តូវដតប្តូវយល់ ឹងអាំពី សមាភរៈ និ ង

ច្សវាកមាដ លសាំខាន់ ចាំបច់ បាំផ្ុត ច្ ើមបីច្្វើប្បតិបត្ិការអាជ្ីវកមា។ កត់ ប្តាច្្ាុះសមាភរៈទាំងអស់ ជ្ញមួ យតនមលដ ល
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បនចាំណ្តយ វាអាចជ្ួ យអៃកច្អាយ ឹងចាស់ការប្គប់ប្គងការចាំ ណ្តយរបស់អៃក។

កៃុងចាំច្ណ្តមបញ្
ា ប្បឈ្មដ លបនជ្ួបប្បទ្យុះជ្ញញឹកញាប់ ច្ដ្ឋយសហប្គិនគឺការច្ប្បើ ប្បស់ម៉ូលនិ្ិផ្លទល់ខួនោយ
ល

ាំ

ជ្ញមួយនឹងអាជ្ី វកមា។ ប្បសិនច្បើ អាចច្្វើច្ៅបនអៃកគួ រដតច្ជ្ៀសវាងការអនុ វត្ដបបច្នុះ។ ការច្្វើលាំហាត់ អនុ វត្ដ ល
អាចជ្ួយអៃកកៃុងការច្្វើបញ្ាីដ្ឋច់ច្ដ្ឋយដ
មានគណ្នី្នាគរដ្ឋច់ច្ដ្ឋយដ

កសប្មាប់ការចាំណ្តយផ្លទល់ខួន
ល និងអាជ្ី វកមា។ ជ្ច្ប្មើសមួយច្ទ្យៀតគឺ ប្តូវ

កសប្មាប់ម៉ូលនិ ្ិផ្លទល់ខួននិ
ល
ងអាជ្ីវកមា។ សហប្គិនប្តូវដតបច្ងកើតប្បព័នធសាំច្

ងនន

ការែតហិរញ្ញ វតាុច្ដ្ឋយន ឬច្ដ្ឋយសវ័យប្បវត្ិថាច្តើ ការច្ប្បើ ប្បស់កុាំពយ៉ូទ្យ័រច្ ើមបីបងាាញកាំ ណ្ត់ប្តាននការផ្្ល់ម៉ូលនិ្ិ
និងចាំណ្តយ។

Figure 3.

ការដបងដចកម៉ូលនិ្ិផ្លទល់ខួន
ល និងអាជ្ីវកមា

ែវ ិកាគឺជ្ញអវី? ែវ ិកាគឺជ្ញដផ្នការចាំណ្តយមួយ។ ែវ ិកាគឺជ្ញ ាំ ច្ណ្ើរការមួយដ លជ្ួយបន់ស្មានអាំពីចាំនួនទ្យឹកប្បក់
ដ លនឹងប្តូវចាំណ្តយសប្មាប់តប្មូវការច្ផ្សងៗ ជ្ញមួយនឹ ងប្បក់ចាំណ្៉ូលរបស់អៃក។ ការច្រៀបចាំែវ ិកាជ្ួ យអៃកឱយ អាច
រ ាំពឹងទ្យុកការច្ប្បើ ប្បស់ប្បក់ សប្មាប់តប្មូវការផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អៃក និងអាជ្ី វកមារបស់អៃក។18

ែវ ិកាអាជ្ីវកមាគឺជ្ញការបន់ ប្បមាណ្លមអិតននការចាំ ណ្តយទាំងអស់ដ លប្តូវការច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមារបស់អៃក។

តនមលនន

ការចាំ ណ្តយអាចប្តូវបនទ្យទ្យួ លពីប្កុមហុនផ្គត់ផ្គង់ច្ផ្សងៗគៃ ច្ ើមបីច្ប្បៀបច្្ៀបអាំពីតនមលរបស់វា។ តនមលច្ពលខលុះ អាច
ខុសគៃច្ៅកៃុងែវ ិកាពាករទ្យុ ក

យកតនមលដ លខពស់បាំផ្ុតច្ ើមបីការពារការច្កើនច្

ើងតនមលចាំច្ពាុះទ្យាំនិញ។

អៃកអាចរួម

បញ្៉ូេ លដផ្នការជ្ញមួយែវ ិការបាំរង
ុ ចាំនួនពី 5 ច្ៅ 10 ភាគរយននការចាំ ណ្តយសរុប។ច្តើ អីវច្ៅជ្ញប្បភពននការផ្្ល់ម៉ូលនិ
្ិសប្មាប់ អាជ្ីវកមារបស់អៃក?

ការច្្វើែវ ិកាមិនដមនច្ផ្ល្តច្ៅច្លើការចាំណ្តយបុ ច្ណ្តណុះច្ទ្យ

របស់គច្ប្មាងដ លជ្ញច្ ើមទ្យុ នសាំរាប់អនុ វត្គច្ប្មាងរបស់អៃក។

គឺ ប្តូវកត់ប្តាអាំពីម៉ូលនិ្ិ

៉ូចបនច្រៀបរាប់ ខាងច្លើច្នុះប្បភពននម៉ូ លនិ្ិអាចប្តូវ

បនយកច្ចញពីប្បក់ សនសាំផ្លទល់ខួន
ល តាមរយៈការផ្្ល់ប្បក់កមេី ឬប្បក់បនមកអាំ ពីវ ិនិច្ោគិនរបស់អៃក។
18
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For more information on personal budgeting see http://www.mymoneycoach.ca/.

ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អៃក

ច្តើ ICTs ជ្ួយអៃកកៃងច្រៀបចាំ
ការែវ ិកាោង ៉ូច្ម្ច? កុាំពយ៉ូទ្យ័រមួយដ លមានកមាវ ិ្ីច្ផ្សងៗ ៉ូចជ្ញ Google Sheets
ុ
Microsoft Excel និងកមាវ ិ្ី ការ ិោល័យ Calc អាចជ្ួ យអៃកកៃុងការកត់ ប្តាការចាំ ណ្តយែវ ិកានិងការចាំ ណ្តយរបស់
អៃក។ អៃកអាចច្ប្បើកមាវ ិ្ី ICT ទាំងច្នុះចាំច្ពាុះការច្្វើែវ ិកានិងតាមដ្ឋនការចាំ ណ្តយអាជ្ីវកមានិងផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អៃ ក
ច្ដ្ឋយដ

កពី គៃ។

ចាំច្ពាុះគណ្ច្នយយ និងរកាបញ្ាីមានច្សវាកមាច្ៅតាមបណ្ត
ដ ញអនឡាញ ៉ូចជ្ញ Freshbooks.com និង Xero.com
ដ លអនុ ញ្ញតឱយអាជ្ីវកមាច្ ើ មបីច្្វើការកត់ប្តាប្បតិបត្ិការរបស់ខួន។
ល

3.2. ការការពារខលួន និងអាជ្ីវកមារបស់អៃក
3.2.1. ការអនុច្ោមតាមចាប់ និងបទ្យបបញ្ញ តិ្
សហប្គិនស្តស្ីដ លជ្ញមាេស់អាជ្ីវកមាខាៃតត៉ូចប្តូវដតអនុ វត្តាមចាប់ ដ លផ្្ល់អាជ្ញាប័ ណ្ណអាជ្ីវកមារបស់ប្បច្ទ្យស
ច្នាុះ។ ការបច្ងកើតប្កុមហុនអាជ្ីវកមាត៉ូចមួ យ ច្ ើមបីបច្ងកើតកិ ចេសនាតាមផ្ល៉ូវចាប់ អៃកប្តូវដតមានការយល់ចាស់ជ្ញមួ យ
ចាប់ច្្វើជ្ាំនួញច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសរបស់អៃកនិងមានសិទ្យិច
ធ ៉ូល ាំច្ណ្ើរការច្ៅជ្ញមួ យច្មធាវ ីច្បើមានបញ្
ា ផ្ល៉ូវចាប់ច្កើ តច្
ជ្ញមួយអតិ ែិជ្ន ឬបុគគលិក។ អៃកប្តូវសរច្សរ រួចពិ និតយច្
កិចេប្ពមច្ប្ពៀងលក់។ ច្ៅច្ពលដ លបញ្
ា ចាប់ ច្កើតមានច្

ើង

ើងវ ិញ និងចុុះហតាច្លខា ច្លើកិចេសនាដផ្ៃកចាប់ និ ង
ើង អៃកនឹងប្តូវការច្សវាកមាច្មធាវ ីជ្ញការចាំបច់។

3.2.2. ធានារាប់រងសប្មាប់អាជ្ីវកមានិងខលួនអៃកផ្លទល់
ិ៍ ្
ការទ្យទ្យួ លបនច្គលការណ្៍ពីប្កុមហុនធានារាប់រងអាចការពារច្ករច្្
ា ុះអាជ្ី វកមារបស់អៃកបនច្ៅច្ពលដ លមាន
ច្ប្គុះមហន្រាយ្មាជ្ញតិ និ ងហិរញ្ញ វតាុច្កើតច្

ើង។ ច្ប្ជ្ើ សច្រ ើសយកច្គលនច្ោបយធានារាប់ រងដ លលអបាំផ្ុតដ ល

អាចការពារអាជ្ីវកមារបស់អៃកច្ដ្ឋយច្ប្បៀបច្្ៀបលកខខណ្ឌនិងតនមល។
ធានារាប់ រង និ ងការរកច្អាយច្

រកច្មើ លច្ៅកៃុងកាំណ្ត់ ប្តាបទ្យរបស់ប្កុមហុន

ើញន៉ូវអវីដ លសហប្គិនច្ផ្សងច្ទ្យៀតគិតអាំពីប្កុមហុនធានារាប់រងទាំងច្នុះ។

អវីដ លប្តូវច្្វើ
ដសវងរកសប្មាប់ភាៃក់ ងារធានារាប់រងោងច្ហាចណ្តស់ចាំនួនបីដ លផ្្ល់ន៉ូវការការពារលកខណ្ៈសមបត្ិនិង
ជ្ីវ ិត។ ច្ប្បៀបច្្ៀបការចាំណ្តយនិងអតាប្បច្ោជ្ន៍ របស់ពួកច្គ។
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3.2.3. សន្ិសុខកៃុងបណ្ត
្ ញអនឡាញនិងច្ៅច្ប្ៅបណ្ត
ដ ញ
មានបញ្
ា ដ លសាំខាន់ ដ លអៃកប្តូវរកាទ្យុកច្ៅកៃុងចិត្ច្ៅច្ពលដ លអៃកសច្ប្មចចិត្ច្ ើមបីច្ប្បើ ICTច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមា
របស់អៃក។
ប្បសិនច្បើអៃក សច្ប្មចចិត្កុៃងការច្ប្បើ ប្បស់កុាំពយ៉ូទ្យ័រ និង ICT ទ្យ៉ូច្ៅរបស់អៃក កៃុងការប្គប់ប្គងហិរញ្ញ វតាុរបស់អៃក
្នធានមនុ សស ស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ និងឯកស្មរជ្ញច្ប្ចើនសប្មាប់ អាជ្ីវកមារបស់អៃក កុាំ ច្ភលចសុវតាិភាពកុាំពយ៉ូទ្យ័រគឺ សាំខាន់ បាំផ្ុត។
វាគឺជ្ញការដណ្នាាំ ៏ លច្អ ើមបី ាំ ច្

ើង និងការច្ប្បើកមាវ ិ្ីកាំចត់ច្មច្រាគ។ ច្ៅច្លើបណ្ត
ដ ញអុីន្ឺណ្ិតអៃកអាចរកច្

ើញការ

ជ្ាំច្រ ើសលអៗ ការវ ិភាគននការកាំចត់ច្មច្រាគជ្ញច្ប្ចើននិងឧបករណ្៍សន្ិសុខអុីន្ឺ ណ្ិតដ លអាចច្ប្បើ បន និងច្ដ្ឋយឥត
គិតនែល ។
ច្ដ្ឋយច្ប្បើ មាសុីនស្ស្មវប្ជ្ញវ អៃកនឹងរកច្

ើញការវ ិភាគលអននឧបករណ្៍ឥតគិតនែល ដ លអាចច្ប្បើបនប្ពមទាំងភាាប់ច្ៅ

កដនលងដ លជ្ញកដនលងដ លអៃកអាចទញយកផ្លិតផ្លននជ្ច្ប្មើ សរបស់អៃក។

បញ្
ា សនដិសុខផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អៃកថាច្តើ តាមប្បព័នាអនឡាញឬច្ប្ៅបណ្ត
ដ ញ។
ច្លើបណ្ត
្ ញអនឡាញ ច្ជ្ៀសវាងការបនលាំ និងការលួចបនលាំ និងពីស្មរននអុី ដមលរបស់អៃក និងតាមគណ្នី ច្លើបណ្ត
្ ញ
ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសងគមអាចតប្មូវឱយអៃកច្ ើមបីបងាាញពាកយសមាៃត់របស់អៃក (ការលួចអត្សញ្ញណ្) និងពត៌មានដ លមាន
ស្មរៈសាំខាន់ច្ផ្សងច្ទ្យៀត ៉ូចជ្ញ ច្លខគណ្នី្នាគរ កាតឥណ្ទន និងអវីដ ល ៉ូច ។ ប្តូវប្បុងប្បយ័តៃចាំច្ពាុះស្មរ "អៃក
មានរហ័ស" និងការផ្សពវផ្ាយពាណ្ិជ្ាកមានានា។

ច្ប្ៅបណ្ត
្ ញ អៃកប្តូវដតការពារននបរ ិច្វណ្អាជ្ី វកមារបស់អៃក។ ធានាឱយបនន៉ូវការបាំភឺលច្អាយបនចាស់ និងដកតប្មូវ
ឬការ ាំ ច្

ើងដខសអគគិសនី។ ប្បសិនច្បើ អៃកអាចមានលទ្យធភាពទ្យិញវា បណ្ត
្ ក់ទ្យុនច្ៅកៃុងមាសុីនែតកុាំពយ៉ូទ្យ័ រ (CCTV)

ដ លអៃកអាចប្តួតពិនិតយច្លើសកមាភាពអាជ្ី វកមារបស់អៃកបន។

កមាសិទ្យិប
ធ ញ្ញ (IPR)
សហប្គិនប្តូវដតយល់ ឹងអាំពីកមាសិទ្យិធបញ្ញ។ ច្ៅច្ពលដ លអៃកបនបច្ងកើតផ្លិតផ្លដ លមានដតមួ យគត់និងជ្ញដផ្ៃក
មួយននប្បច្ភទ្យរបស់ខួន
ល ដ លអៃកអាចអនុវត្សប្មាប់ សិទ្យិធកមាសិទ្យិធបញ្ញ។ វាមានន័ យថា អៃកអាចរ ីករាយជ្ញមួ យនិង
ការការពារការច្ប្បើប្បស់ននការបច្ងកើតអវីមួយរបស់អៃក

76

កៃុងរយៈច្ពលមួ យដ លអៃកអាចទមទរសិទ្យិធអាជ្ីវកមាច្លើវា។

ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អៃក
ច្ៅតាមបណ្ត
្ ប្បច្ទ្យសមានចាប់ ជ្ញច្ប្ចើន ដ លបនប្គប់ប្គងច្លើកមាសិទ្យិធបញ្ញ។ ច្ប្ៅពីការបច្ងកើតែាីទាំងច្នុះអាចរួម
បញ្៉ូេ លដផ្ៃកអកសរស្មស្តស្ ការងារសិលបៈ ការរចនា និមិត្សញ្ញ ច្្ាុះនិងរ៉ូបភាព ដ លប្តូវបនច្ប្បើច្ដ្ឋយមាក
អាជ្ីវកមា19 ដសវងរកច្អាយច្

ើញពីបញ្
ា ច្នុះ ៉ូច្ចៃុះអៃកអាចធានាថាផ្លិតផ្លរបស់អៃកប្តូវបនការពារ។

ច្ៅច្ពល ៉ូ ចគៃច្នុះដ រ អៃកនឹងប្តូវមានការប្បុងប្បយ័តៃចាំច្ពាុះការច្្វើប្តាប់តាម ឬមានយីច្ហាដកលងកាលយ ជ្ញពិច្សស
ប្បសិនច្បើអៃកគឺ ជ្ញអៃកលក់បន្ច្ៅកៃុងអាជ្ី វកមា។ អៃកប្តូវដតមានការប្បុងប្បយ័តៃអាំពីបញ្
ា ច្នុះ ៉ូច្ចៃុះថាអៃកនឹងមិនមាន
ច្រឿងផ្លវ ិបក ច្ៅច្លើផ្៉ូវចាប់
ល
ច្នាុះច្ទ្យើបយ។ ស៉ូមប្បក ថា អៃកមិនប្តូវរ ាំច្ោភចាប់ណ្តមួយដ លទក់ទ្យងច្ៅនឹង
កមាសិទ្យិធបញ្ញ ច្ ើមបីច្ជ្ៀសវាងន៉ូវផ្លវ ិបកទាំងឡាយណ្តដ លមិនចាំបច់។

អវីដ លប្តូវច្្វើ
ច្ ើមបី

ឱយមានការយល់ ឹងអាំពីចាប់

ហទ្យាំព័រ

និងបច្ងកើនចាំ ច្ណ្ុះ ឹង

របស់កមាសិទ្យិធបញ្ញច្ៅប្បច្ទ្យសរបស់អៃក

តាមរយៈការអានបញ្ញ តិពាណ្ិជ្ាកមាពាណ្ិជ្ាកមា

ស្ស្មវប្ជ្ញវច្លើបណ្ត
្ ញច្គ
របស់រដ្ឋាភិ បលកៃុងការ

ទក់ទ្យងច្ៅនឹងកមាសិទ្យិធបញ្ញ.

3.3. ការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតាំនល
ការតាមដ្ឋនប្តួតពិនិតយ និងការវាយតាំនលប្បប់អៃកពីរច្បៀបអាជ្ីវកមារបស់អៃកកាំពុងបន ាំច្ណ្ើរការ ដផ្នការអាជ្ី វកមា
របស់អៃកដ លច្រៀបរាប់ អាំពីមុខងារ
(indicator)

ច្ ើមបីវាយតនមលពី

និងសកមាភាពដ លសាិតច្ៅច្ប្កាមមុខងារជ្ញច្រៀងរាល់ប្តូវដតរួមបញ្៉ូេ លស៉ូចនាករ

ភាពច្ជ្ញគជ្័ យអាជ្ីវកមារបស់អៃក។

អៃកនឹងប្តូវការច្ ើមបីអភិវឌឍវ ិធានការសដម្ងនិង

បទ្យដ្ឋានកៃុងប្បតិបតដិការអាជ្ីវកមារបស់អៃក។

ឧទហរណ្៍ ស៉ូចនាករ (indicator) សាំខាន់សប្មាប់ការប្បតិបត្ិទ្យីផ្ារ អាចវាយតនមល ពីសកមាភាពទ្យីផ្ារ និងការ
ចាំណ្តយរបស់អៃកបុះពាល់ ល់ការលក់ និងគណ្នីចាំណ្តយរបស់អៃក។ ជ្ញមួយពត៌មានច្នុះអៃកអាចសច្ប្មចចិត្កដនលង
ដ លប្តូវបច្ងកើន ឬបនាយការចាំណ្តយ និងកាំណ្ត់ ច្អាយ ឹងអាំពីការទ្យទ្យួលមកវ ិញការវ ិនិច្ោគរបស់អៃក។ ការអភិវឌឍ
និងការតាមដ្ឋនស៉ូចនាករ (indicator) ប្បតិបត្ិការរបស់អៃកសាំខាន់គឺការច្លើកទ្យឹកចិត្ការលក់ជ្ញច្ប្ចើន ៉ូចជ្ញការបញ្ុេ ុះ
តនមល និងការផ្សពវផ្ាយប្ពមទាំងការបាំច្រ ើច្សវាអតិែិជ្នរបស់អៃក វាអាចប្បប់អៃកពីរច្បៀបដ លពួកច្គបនរួមចាំ ដណ្ក
ច្្វើឱយមានការច្កើនច្
19

ើងឬែយចុុះកៃុងការលក់ និងអាំពីប្បក់ចាំច្ណ្ញ។

http://www.wipo.int/about-ip/en/
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ប្តួតពិនិតយនិងវាយតនមលផ្្ល់ផ្ងដ រន៉ូ វអៃកបនរ ីកចច្ប្មើនស៉ូចនាករ

(indicator) ទក់ទ្យងនឹងច្គលច្ៅនានាប្បចាំឆ្ៃាំ

យុទ្យធស្មស្តស្របស់អៃក ច្គលច្ៅ និងអាចប្បប់អៃកពីទ្យិ ាភាពននអាជ្ី វកមារបស់អៃកដ លអៃកប្តូវការច្ ើមបីដកលមអ។ វា
អាចវាយតនមលពីការច្ពញចិត្របស់អតិែិជ្ន គុ ណ្ភាពផ្លិតផ្ល និងរ៉ូបភាពអាជ្ី វកមារបស់អៃកច្ៅច្លើទ្យីផ្ារ។ វាអាច
ប្បប់អៃកថាច្តើអៃកកាំពុងទ្យទ្យួ លបនច្ជ្ញគជ្យ័កុងការលក់
ៃ
ឬបត់បង់ ច្គលច្ៅលក់ និ ងប្បក់ចាំច្ណ្ញរបស់អៃក។

ការអច្ងគតមានរួមបញ្៉ូេ លទាំងការសច្ងកត និ ងការតាមដ្ឋនពិនិតយច្មើ លកតា្ហានិភ័យច្ៅកៃុងអាជ្ី វកមា។ ច្ៅកៃុងម៉ូឌុល
W1: ការច្្វើដផ្នការអាជ្ី វកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើ ICT មានហានិភ័យជ្ញច្ប្ចើនប្បច្ភទ្យប្តូវបនច្លើកច្
ហានិភ័យទាំងច្នុះដ លនឹងបុះពាល់ ល់អាជ្ី វកមារបស់អៃក។

ើង។ អៃកប្តូវដត ឹងអាំពីកតា្

ការប្តួតពិនិតយខាងច្ប្ៅសាំច្ៅច្ៅច្លើការច្្វើឱយទន់

សម័យចាំ ច្នុះ ឹងរបស់អៃក អាំពីនិនាៃការដ លនឹងបុះពាល់ ល់អាជ្ី វកមារបស់អៃក។ ឧទហរណ្៍ការច្កើនច្

ើងច្ៅកៃុង

ការចាំ ណ្តយឬតនមលថាមពលច្ប្បងឥនធនៈ នឹ ងបុះពាល់ ល់តនមល និងការចាំ ណ្តយច្លើវតាុធាតុច្ ើម។ ជ្ញលទ្យធផ្លច្នាុះ
តនមលននផ្លិតផ្លរបស់អៃកនឹ ងប្តូវបនរងផ្លបុះពាល់។

កៃុងករណ្ីជ្ញច្ប្ចើន ការប្តួតពិ និតយនិងការវាយតាំនលប្តូវបនទ្យុកច្ៅកៃុងអាជ្ី វកមា។ វាប្តូវដតប្តូវបនចងអុលបងាាញថាក
ដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់អៃក ៉ូ ចជ្ញការកាំណ្ត់ ច្គលច្ៅប្តូវបនភាាប់ ជ្ញមួ យនឹងការប្តួតពិនិតយ
ប្បតិបត្ិការអាជ្ីវកមា។

និងការវាយតាំ នលននប

៉ូច្ចៃុះច្គលច្ៅចាស់របស់អៃកគឺច្គលបាំណ្ងនិងច្គលច្ៅ ៏ ឆ្លតនវ លអប្បច្សើរជ្ញងច្នុះអៃក

អាចកាំណ្ត់ ស៉ូចនាករ (indicator) ច្លើការអនុ វត្វ ិធានការគនលឹុះ។

ឧទហរណ្៍ននស៉ូចនាករ (indicator) ច្លើប្បតិបត្ិការសាំខាន់ៗដ លប្តូវបនទក់ទ្យងច្ៅនឹងការងារជ្ញប្បចាំនែៃ ប្បចាំដខ
និងប្បចាំឆ្ៃាំច្្ៀបនឹងទ្យិ នៃផ្លការលក់របស់អៃក ជ្ញមួ យច្គលច្ៅលក់ របស់អៃក។ គុណ្ភាពផ្លិតផ្ល ការតវាពីអតិ ែិ
ជ្ន ឬការច្កាតសរច្សើរអាំពីអតិែិជ្ន គឺជ្ញដផ្ៃកមួ យច្ផ្សងច្ទ្យៀតដ លអៃកអាចកាំ ណ្ត់ច្គលច្ៅ និងពិនិតយច្មើ លលទ្យធ
ផ្លច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើមតិ

និ ងការប្បម៉ូលផ្្ុាំទ្យិនៃន័យ។

ច្ៅកៃុងដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់អៃក

អៃកអាចកាំណ្ត់ ស៉ូចនាករ

(indicator) សាំខាន់របស់អៃកច្ៅកៃុងច្គលបាំណ្ងច្ ើ មបីបច្ងកើតយនដការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតនមលរបស់អៃក (រួមបញ្៉ូេ ល
ទាំងរបយការណ្៍លក់ មតិ របស់អតិែិជ្ន និងរបយការណ្៍ពីប្កុមការងារ)
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ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អៃក
ដផ្នការសវនកមា

ប្តូវដតប្តូវបនកាំណ្ត់ច្ពលច្វោ

ច្ ើ មបីជ្ួយអៃកកៃុងការតាមដ្ឋន

វាយច្គលច្ៅ

និងវាស់សង
្ ់

ប្បតិបត្ិការរបស់អៃក។ ការប្តួតពិនិតយប្តូវដតរួមបញ្៉ូេ លទាំងបរ ិោកាសអាជ្ីវកមា និងរច្បៀបផ្លិតផ្ល និងន គ៉ូ ប្បកួ ត
ប្បដជ្ងរបស់អៃកប្តូវ បនអនុវត្ច្ៅច្លើទ្យីផ្ារច្ៅកៃុងលកខខណ្ឌហិរញ្ញ វតាុ។ កមាវ ិ្ីកាំណ្ត់ច្ពលច្វោ និងឧបករណ្៍
សប្មាប់ការវាយតនមល ៉ូ ចជ្ញរបយការណ្៍ហិរញ្ញ វតាុ និងប្បតិបត្ិការផ្លិតផ្លអាចប្តូវបនច្ប្បើ សប្មាប់ ច្គលបាំណ្ង
ច្នុះ។

Table 21 ផ្្ល់ន៉ូវឧទហរណ្៍មួយនន កិចេសហប្បតិបត្ិការស៉ូចនាករអាជ្ីវកមា ស្មជ្ីវកមា Tesco20

Table 21.

ការតាមដ្ឋន និងវាយតនមលច្ដ្ឋយសច្ងខប

Goal focus

Key performance

Buying and selling

Supplier viewpoint: % of scores that are

products

positive to the question “I am treated with

responsibly

respect”

Caring for the

Reduction in carbon emissions from our

environment

stores built before 2006 year on year

Creating good jobs

% of staff being trained for their next job

and careers

using the Options Scheme

Providing

Colleagues and customers are active with

colleagues and

the company

Target

Actual

Variance

74%

71%

-3%

3.5%

4.9%

+1.4%

6%

5.8%

-0.2%

9.3

9.5

+0.2

million

million

million

customers with
healthy options
ច្តើ ICT អាចជ្ួ យអៃកច្ ើមបីតាមដ្ឋននិ ងវាយតាំ នលអាជ្ី វកមារបស់អៃកបន ៉ូចច្ម្ច? មានទ្យិនៃន័យពាណ្ិជ្ាកមារបស់អៃក
ផ្លទល់ច្ៅច្លើកមាវ ិ្ី software អាចអនុញ្ញតឱយអៃកច្ ើមបីពិនិតយនិងតាមដ្ឋនន៉ូ វការអនុ វត្អាជ្ី វកមារបស់អៃក។ កមាវ ិ្ី
កុាំពយ៉ូទ្យរ ័ច្ផ្សងៗ អាចផ្្ល់ពត៌ មានសច្ងខបឱយអៃកបនោងងាយស្សួល ដ លអាចជ្ួយអៃកកៃុងការតាមដ្ឋនការរ ីកចាំច្រ ើន
ននអាជ្ី វកមារបស់អៃក។
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IV. ការបិទអាជីវកម្ម
លទ្យធផ្លននការសិកា
ទ្យទ្យួលស្មគល់ការតភាាប់រវាងការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតាំនលនិងការបិទ្យអាជ្ីវកមាមួយច្នុះ

ការប្តួតពិនិតយ និងការវាយតាំ នលរបយការណ្៍លអមួយ ដ លអាចប្បប់អៃក ថាច្តើ អាជ្ី វកមារបស់អៃកប្តូវដតមក ល់ទ្យី
បញ្េប់

៉ូចដ លបនច្រៀបរាប់ ច្ៅកៃុងម៉ូឌុល WJ: ការច្្វើដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយច្ដ្ឋយច្ប្បើ បច្ចេកវ ិទ្យា ICT ម៉ូលច្ហតុមួយ

ចាំនួនននអាជ្ីវកមា

ការបរាជ្័ យច្នុះ គឺ ច្ដ្ឋយស្មរដតច្ហតុផ្ល ៉ូចខាងច្ប្កាម: មិនមានច្គលច្ៅអាជ្ីវកមា

និងចកខុវ ិស័យខពស់ជ្ញងមុន

ចាំច្ណ្ុះ ឹងមិនប្គប់ ប្គន់ និ ងខវុះសមតាភាពច្ៅកៃុងអាជ្ី វកមា កងវុះននការច្ផ្ល្តអារមាណ្៍ ការភ័យខាលចននការបរាជ្័យ
ការភ័ យខាលចននអវីដ ល ដ លអៃកឯច្ទ្យៀតនឹងនិោយ កងវុះននការច្លើកទ្យឹកចិត្ ខវុះការប្គប់ប្គងស្មច់ប្បក់ ការច្ប្បើ
ប្បស់ច្ ើមទ្យុនមិនប្គប់ គន់ undercapitalization និង គានការងារជ្ញប្កុម ឬមានតិចតួ ច និងខវុះការដចករ ាំដលកជ្ញមួយ
នឹងមនុសសច្ផ្សងច្ទ្យៀត។21

៉ូច្ចៃុះ

អាជ្ីវកមាបនចប់ច្ផ្្ើម

ច្ហើយកៃុងរយៈច្ពលពីរឆ្ៃាំច្នុះ

ដ លជ្ញ ាំ ណ្តក់ កាលសាំខាន់បាំផ្ុត

អាជ្ីវកមារបស់អៃកនឹងអាច្នច្ៅកាន់ ាំណ្តក់ កាលរ ីកចាំច្រ ើនច្កើតច្

ការបិទ្យអាជ្ី វកមាមួយ

អាចនឹងមិនចាំបច់មាន

ើងបន។

ច្ដ្ឋយស្មរដតការបរាជ្័យរបស់សហប្គិនច្ទ្យ។

ច្ដ្ឋយស្មរដតនរណ្តមាៃក់ចង់ ទ្យិញអាជ្ី វកមារបស់អៃក
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វាអាចច្កើតច្

ឬការបញ្៉ូេ លគៃជ្ញមួយនឹ ងអាជ្ី វកមារបស់ខួនរបស់
ល
ច្គ។

Tito Philips, Jnr, “7 Reasons why most entrepreneurs fail in business”, Naijapreneur, undated. Available from
http://www.naijapreneur.com/why-entrepreneurs-fail/.
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មុនច្ពលដ ល

ើង

ម៉ូ ល

ការបិទ្យអាជ្ី វកមា
ច្ហតុ ច្ផ្សងច្ទ្យៀតអាចនឹ ងមាន

ដ លមិនពាក់ពនធ័ជ្ញមួយ

ការប្គប់ប្គងរបស់សហប្គិនច្ទ្យ ៉ូចជ្ញវ ិបត្ិច្ស ាកិចេរបស់

ប្បច្ទ្យសមួ យ កងវុះវតាុធាតុ ច្ ើ ម ការផ្លលស់ប៉ូរច្គលនច្ោបយជ្ញច្
្
ើ ម។

ច្ពលដ លអាជ្ី វកមាមួយបិទ្យ គឺវា ៉ូចច្ៅច្ពលដ លច្បើកដ រ គឺ មានច្រឿងសាំខាន់ៗដ លប្តូវដតទ្យទ្យួលស្មគល់ន៉ូវអវីដ ល
ច្យើងបនច្្វើកនលងមក។
សាំរាប់ច្្វើអាជ្ី វកមាច្នុះ។

មានច្គលនច្ោបយ

ឬលកខខណ្ឌចាប់ខលុះៗដ លអៃកប្តូវដតប្បកាន់ ខាាប់ ច្ៅនឹងទ្យី កដនលង

៉ូច្ចៃុះការបិទ្យតប្មូវឱយរាយការណ្៍ច្ៅអាជ្ញា្រ បង់ប្បក់ដខ ល់បុគគលិករបស់អៃក លក់ឧបករណ្៍

និងការផ្គត់ផ្គង់ច្ផ្សងៗ ច្ហើយធានាថាអៃកបនច្្វើតាមទាំងអស់ន៉ូវរាល់តប្មូវការដផ្ៃកចាប់និងសងគមច្ផ្សងច្ទ្យៀត។
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V. ដសចកដីសដងេប
ម៉ូឌុលច្នុះផ្ដល់ន៉ូវច្គលការណ្៍ដណ្នាាំជ្ញម៉ូលដ្ឋានស្ីពីការបច្ងកើតអាជ្ីវកមាមួយនិងបងាាញពីទ្យិ ាភាពនានាននមុខងារអាជ្ីវ
កមានិងប្បតិបតដិការ។ ម៉ូឌុលច្នុះផ្ដល់ជ្៉ូនផ្ងដ រអាំពីការច្ប្បើប្បស់ ICTs អាចជ្ួយជ្ញច្ប្ចើនកៃុងការច្្វើឱយអាជ្ីវកមាអៃកច្អាយ
មានប្បសិទ្យិធភាព និងច្ ើមបីច្អាយសហប្គិនសច្ប្មចបនន៉ូវច្គលច្ៅរបស់ពួកច្គ។

ការចប់ច្ផ្្ើម ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមាមួយតប្មូវឱយមានច្ប្ចើនននការច្រៀបចាំផ្៉ូវចិ
ល ត្ ច្លើកទ្យឹកចិត្និងច្ពលច្វោមួយ។ វាអាចជ្ញការ
សាុគស្មាញច្ៅច្ពល ាំប៉ូងចប់តាាំងពីវាតប្មូវឱយមានច្ប្ចើន ននការច្រៀបចាំនិងភាពអាចរកច្ពលច្វោមួយ, ការច្្វើច្តស្ចាំណ្ង់
ចាំណ្៉ូលចិត្និងភាពអត់្ាត់ននសហប្គិនស៉ូមបីដតច្បើអាជ្ីវកមាច្នុះគឺជ្ញខាៃតត៉ូចក៏ច្ដ្ឋយ។
ច្នុះ,

៉ូចដ លបនបងាាញច្ៅកៃុងម៉ូឌុល

មានឱកាសច្ ើមបីទ្យទ្យួលបនច្ជ្ញគជ្័យច្ៅច្ពលដ លអៃកដ្ឋក់ចិត្និងច្បុះ ៉ូងរបស់អៃកច្ៅវាមាន។

បុដន្ប្បសិនច្បើ

ច្ទុះបីជ្ញអៃកបរាជ្័យច្ៅច្លើក ាំប៉ូង, វាមិនដមនមានន័យថាអាជ្ីពច្នុះបនបញ្េប់។ ច្មច្រៀនននការបរាជ្័យច្នុះអាចច្្វើឱយសុី
ជ្ច្ប្

ននការយល់ ឹងពីអាជ្ីវកមារបស់អៃក។

មួយចាំនួនននច្មច្រៀនដ លបនច្រៀនពីការបរាជ្័យនិងទ្យទ្យួលបនច្ជ្ញគជ្័យរួមមាន:
»

ដសវងរកច្គលបាំណ្ងខពស់និងប្តូវបនចាស់ោស់ននទ្យសសនៈវ ិស័យរបស់អៃក

»

ការមានចាំច្នុះ ឹងប្គប់ប្គន់និងសមតាភាពច្ៅច្លើអាជ្ីវកមាច្នុះ

»

ការដ្ឋក់ការច្ផ្ល្តអារមាណ្៍បដនាមច្ទ្យៀតច្លើការអាជ្ីវកមាការកាត់បនាយនិងការប្បឈ្មមុខនឹង »ការភ័យខាលចននការ
បរាជ្័យច្នុះ

»

ការច្លើកទ្យឹកចិត្ដឱខលួនអៃកនិង ឹងថាអវីដ លជ្ាំរញ
ុ ឱយអៃកច្ ើមបីឱយមានកាន់ដតច្ប្ចើនច្ស្មាុះនិងការខៃុះដខៃងបន្
ច្គលច្ៅនិងកមាវតាុអាជ្ីវកមារបស់អៃក

»

ការច្រៀនពីរច្បៀបច្ ើមបីប្គប់ប្គងម៉ូលនិ្ិរបស់អៃក

»

ការច្្វើឱយមនុសសកាន់ដតច្ប្ចើនច្ ើមបីច្ជ្ឿថាច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមារបស់អៃក

»

ស៉ូមច្អាយមនុសសជ្ួយអៃកកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមារបស់អៃក

ការច្រៀនពីអាជ្ីវកមា មួយច្នុះគឺជ្ញ ាំច្ណ្ើរការដ លកាំពុងបន្មួយ។ ច៉ូលរួមច្ៅកៃុងប្កុមជ្ួយខលួនឯងនិងបនកាលយជ្ញសមាជ្ិក
របស់សមាគមអាជ្ីវកមានិងបណ្ត
្ ញអាចសាំច្លៀងជ្ាំនាញរបស់អៃក។ អៃកអាចទ្យទ្យួលបនននវគគសិកាច្ដ្ឋយឥតគិតនែលច្ ើមបី
បច្ងកើនចាំច្ណ្ុះ ឹងនិងជ្ាំនាញរបស់អៃកច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមា។

ពីទ្យសសនៈវ ិស័យចាស់ោស់និងយុទ្យធស្មស្តស្អាជ្ីវកមាប្តូវដតមានដផ្នការដ លមិនប្តូវច្ ញច្ៅកៃុងែាបុដន្មួយដ លជ្ញ
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ច្សចកដីសច្ងខប
ថាមវន្ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើអីដវ លអៃកបនច្រៀនពីបរ ិស្មានខាងកៃុងនិងខាងច្ប្ៅរបស់អៃក។

គាំច្រាងជ្ញដផ្ៃកមួយននវ ្ច្ៅកៃុងប្គប់

ាំណ្តក់កាលននអាជ្ីវកមាមួយ: ច្ៅច្លើ Envisioning និងការច្្វើដផ្នការលមអិតអៃកចប់ច្ផ្្ើមច្
បនតាមដ្ឋននិងវាយតនមល ៉ូច្ចៃុះអៃកជ្ញែាីម្ងច្ទ្យៀតអាចច្្វើដផ្នការនិងច្្វើឱយប្បច្សើរច្

ើងនិងការអនុវត្និងបនាទប់មក

ើងសកមាភាព

អាជ្ីវកមាកុងវ
ៃ
្ច្នុះ។

ពីម៉ូឌុលច្នុះច្យើងបនច្រៀនពី :
»

មានសកមាភាពជ្ញច្ប្ចើន

ដ លប្តូវបនតប្មូវ

កៃុងការបច្ងកើតអាជ្ីវកមា។

ការច្្វើបញ្ាីមួយ

និងការច្ប្បើការដបងដចក

ច្ប្បើប្បស់ប្បព័ នា ICT និង ដបបបទ្យននកមាវ ិ្ីដ លអាចសប្មួល ល់ការងារ។
»

ជ្ញសហប្គិនមាៃក់អៃកប្តូវដតអនុវត្តាមតប្មូវការដផ្ៃកចាប់ច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមា

ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមានិងការបិទ្យ

អាជ្ីវកមា។
»

ច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារជ្ួយអៃកឱយកៃុងការកាំណ្ត់ពីជ្ាំហានទាំង៥PS:

អតិែិជ្នរបស់អក
ៃ

(មនុសស);

តនមលដតមួយគត់

ផ្លិតផ្លរបស់អៃក! តនមលសមច្ហតុផ្លផ្លិតផ្លអាចប្តូវបនលក់ច្ៅកៃុងទ្យីផ្ារ; រច្បៀបផ្លិតផ្លអាច្ន ល់
អតិែិជ្ន (កដនលង); និងរច្បៀបដ លអតិែិជ្នអាច ឹងថាអវីដ លជ្ញការផ្្ល់ជ្៉ូន (ការផ្សពវផ្ាយ) ។
»

្នធានគឺមានស្មរៈសាំខាន់ច្ ើមបីច្រៀបចាំនិងប្បម៉ូលផ្្ុាំច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមច្

ើងច្ហើយច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមា។

្នធានទាំងច្នុះ ប្តូវបនកាំណ្ត់អត្សញ្ញណ្ ច្ប្បើប្បស់ប្បព័នាតុោការ និងប្តូវបនរាប់បញ្៉ូេ ល ។ ច្ៅកៃុងការច្គៀងគរ
ននប្បភព្នធានច្នុះវាជ្ញការសាំខាន់ដ លអៃកអាចដសវងរកពត៌មានលអកុងការអភិ
ៃ
វឌឍដផ្នការនិងអនុវត្សកមាភាពអាជ្ីវ
កមារបស់អៃក។ មនុសសគឺដផ្ៃកមួយសាំខាន់ ននអាជ្ីវកមារបស់អៃក, មិនប្តឹមដតជ្ញអតិែិជ្នច្នាុះច្ទ្យ ច្ទ្យបុដន្ជ្ញប្កុមគាំប្ទ្យ
របស់អៃក។ អៃកប្តូវការច្ ើមបីបច្ងកើនន៉ូវជ្ាំនាញសងគមរបស់អៃកច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមាទក់ទ្យងនឹងការច្លើកកមពស់ពាណ្ិជ្ាកមា, ប
ណ្ត
្ ញ, ្នធានអគរនិងច្ ើមទ្យុនច្ហើយប្គប់ប្គងប្កុមអាជ្ីវកមារបស់អៃក។
»

ការដសវងរកពអាចទ្យុកចិត្បននិងមានតនមលគឺជ្ញគនលឹុះកៃុងការច្រៀនពីរច្បៀបដ លអៃកអាចច្គៀងគរ្នធានអាជ្ីវកមារបស់អៃ
ក។

»

អៃកប្តូវដតអត់ ្ាត់

កៃុងការកត់ប្តាហិរញ្ញ វតាុរបស់អៃក

ិ របស់ អៃក។
ការច្រៀបចាំដផ្នការែវកា
របយការណ្៍ហិរញ្ញ វតាុ

រួមបញ្៉ូេ លទាំងការចាំ ណ្តយ

អៃកអាចពិ ចរណ្ត

និងការលក់របស់អៃកនិ ង

ច្លើការច្រៀបចាំច្លើប្បព័ នធគណ្ច្នយយ

ច្ ើ មបីជ្ួយអៃកប្គប់ប្គងហិរញ្ញ វតាុរបស់ច្ោកអៃក។

និ ងប្បព័ នា

អៃកប្តូវដតដចកម៉ូ លនិ ្ិផ្លទល់ខួលននិ ង

អាជ្ីវកមារបស់អៃក។
»

អៃកប្តូវដតអាចប្តួតពិ និតយ និងវាយតនមលននការអនុវត្អាជ្ីវកមា, ច្រៀនពី វា និងច្្វើឱយលទ្យធផ្លននការប្តួតពិ និតយនិ ងការ
វាយតនមលជ្ញម៉ូ លដ្ឋានសប្មាប់ ច្្វើដផ្នការស្មរច្ពើ ពនធច្ប្កាយនិ ងវ ្ននអាជ្ីវកមា។
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ច្សចកដីដណ្នាាំ ល់អៃកសប្មបសប្មួល
A. ច្គលបាំណ្ងននម៉ូឌុល
ច្គលបាំណ្ងននម៉ូឌុលច្នុះគឺច្ ើមបីដណ្នាាំសហប្គិនស្តស្ីដ លមានសកា្នុពលច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើម និងប្គប់ប្គងមុខជ្ាំនួញមួយនិង
ថាច្តើ ICTs អាចជ្ួយអវីច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើរការច្នុះ។ វាផ្ដល់ន៉ូវគាំនិតអាជ្ីវកមាជ្ញម៉ូលដ្ឋាន, ឧបករណ្៍វ ិភាគនិងកមាវ ិ្ី ICT ជ្ញម៉ូល
ដ្ឋានច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមនិងការប្គប់ប្គងអាជ្ីវកមា។ ច្ៅកៃុងការពិចរណ្តននតប្មូវការនិងចាំណ្ង់ចាំណ្៉ូលចិត្របស់សហប្គិ
នស្តស្ីម៉ូឌុលច្នុះបនផ្្ល់ន៉ូវឧទហរណ្៍ជ្ញករណ្ីសិកានិងសកមាភាពច្សៃើសប្មាប់ស្តស្ីច្ ើមបីចប់ច្ផ្្ើមអនុវត្ ICT និងមិនដមន
ជ្ញឧបករណ្៍ននវ ិស័យ ICT ច្ ើមបីអាជ្ីវកមារបស់ខួន។
ល
ច្គលបាំណ្ងសាំខាន់ននការច្រៀនស៉ូប្តម៉ូឌុលគឺ:
O1

ច្ ើមបីផ្្ល់ន៉ូវច្គលការណ្៍ដណ្នាាំជ្ញម៉ូលដ្ឋានស្ីពីការចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមាមួយ

O2

ច្ ើមបីច្្វើបទ្យបងាាញពីទ្យិ ាភាពនានាននប្បតិបតដិការអាជ្ីវកមា

O3

ច្ ើមបីដណ្នាាំប្បច្ោជ្ន៍ននកមាវ ិ្ី ICT ច្ៅកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមច្

ើងនិងការប្គប់ប្គងអាជ្ីវកមាមួយ

B.លទ្យធផ្លននការសិកា
ច្ពលបញ្េប់ននម៉ូឌុលច្នុះអៃកច៉ូលរួមនឹងអាច:
L1- ការទ្យទ្យួលបនមកវ ិញពីការផ្្ល់អាំណ្តច ល់ស្តស្ីជ្ញមួយនឹងសហប្គិននិងការច្ប្បើប្បស់ICTកៃុងការចប់ច្ផ្្ើមច្

ើងនិង

ប្គប់ប្គងអាជ្ីវកមាមួយ
L2 - ច្រ ើករាយចាំច្ពាុះទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរបស់ស្តស្ីភាពជ្ញសហប្គិនជ្ញមួយនឹងដ នទ្យ៉ូច្ៅននអាជ្ីវកមា , ពិច្សសមានគច្ប្មាងច្រៀបចាំនិង
ការប្គប់ប្គងរបស់សហប្គសមួយនិង ICT អាចមានប្បច្ោជ្ន៍ច្ៅកៃុង ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមា។
L3 - ស្មរៈសាំខាន់ននការច្លើកទ្យឹកចិត្ឱយតនមលចាំច្ពាុះសហប្គិន និងប្តូវការសប្មាប់ ការប្គប់ប្គងច្ពលច្វោច្ៅកៃុងការបន្
អាជ្ីវកមាមួយ
L4- ទ្យទ្យួលស្មគល់ពីស្មរៈសាំខាន់ននការអនុវត្តាមបទ្យបបញ្ញ តិរ្ ដ្ឋាភិបលនិងស្ង់ដ្ឋច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមាL5- យល់ ឹងពីអីវដ លទ្យី
ផ្ារនិងតនមលននការច្រៀបចាំនិងច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារច្ៅកៃុងអាជ្ីវកមា
L6- កាំណ្ត់និងវ ិភាគ ាំច្ណ្ើរការនន្នធាននិងការច្កៀងគរម៉ូលនិ្ិច្នុះកៃុងការបច្ងកើតអាជ្ីវកមាមួយ
L7- យល់ន៉ូវមុខងារអាជ្ីវកមាច្នុះមានភាពខុសគៃច្ៅកៃុងការប្គប់ប្គងអាជ្ីវកមាមួយនិងរច្បៀបអាយសុីី្ីអាចប្តូវបនអនុ
វត្ច្ ើមបីសប្មួល ល់មុខងារទាំងច្នុះ
L8-

ឹងគុណ្ចាំច្ពាុះតនមលននការការពារអាជ្ីវកមារបស់មួយច្ៅកៃុងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងច្ៅនឹងការគាំរាមកាំដហងដផ្ៃកចាប់ ,

រាងកាយនិងច្លើបណ្ត
្ ញ
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L9- យល់ ឹងពីស្មរៈសាំខាន់ននការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតនមលននការអនុវត្អាជ្ីវកមាច្នុះ
L10- ទ្យទ្យួលស្មគល់ការតភាាប់រវាងការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតាំនលនិងការបិទ្យអាជ្ីវកមាមួយច្នុះ

ចាំណ្តាំ: ច្នុះមិនដមនជ្ញការពិតណ្តស់អកខរកមាវ ិស័យ ICT ។ មានកមាវ ិ្ីដ លច្ផ្ល្តច្លើអកខរភាព ICT គឺជ្ញអៃកបណ្ុ្ ុះ
បណ្ត
្ ល។ អៃកសប្មបសប្មួលតភាាប់ជ្ញមួយស្មាប័នសិកាមួយដ លអងគការរដ្ឋាភិបលមួយរដ្ឋាភិបលឬមិនដមនជ្ញអាច
ទ្យទ្យួលបនននកមាវ ិ្ីមុនច្ពលបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ប្បប្ពឹតដម៉ូឌុលច្នុះ។

C. ច្គលបាំណ្ងទ្យសសនិកជ្ននិងរយៈច្ពលច្សៃើ
ចាំច្ពាុះច្គលនច្ោបយ
សប្មាប់អៃកតាក់ដតងច្គលនច្ោបយននច្គលបាំណ្ងច្នុះគឺច្ ើមបីសច្ងខបច្គលនច្ោបយអាំពីម៉ូឌុលបទ្យបងាាញច្នុះអាច
រត់បនប្បដហល 30 នាទ្យីច្ៅមួយច្មាង។

សប្មាប់ការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្លើអៃកសប្មបសប្មួល
ប្បសិនច្បើមានច្គលបាំណ្ងននការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្នុះគឺច្ ើមបីច្្វើការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្លើប្គូបច្ងាគល សិការយៈច្ពលននការ
បណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្នុះនឹង អាស្ស័យច្លើម៉ូលដ្ឋានច្លើការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល ច្លើអៃកច៉ូលរួម។ អៃកទាំងច្នាុះបនស្មុាំជ្ញមួយការច្ប្បើ
ប្បស់កមាវ ិ្ីកុាំពយ៉ូទ្យ័រច្លើតុនិងទ្យ៉ូរស័ពទន នឹងមានច្ពលច្វោងាយស្សួលរុករកសមាភរៈនិងការច្្វើ
លាំហាត់។ ចាំច្ពាុះអៃកដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹងមានកប្មិតឬគានចាំច្ណ្ុះ ឹងច្លើICT វានឹងមានប្បច្ោជ្ន៍សប្មាប់ពួកច្គកៃុងការ
ទ្យទ្យួលយកការបច្ប្ងៀនអកខរកមា ICT ដ លមានមុនច្ពលកមាវ ិ្ីបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល WIF ។ កៃុងវគគបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លអាចមាន
ប្បច្ោជ្ន៍ច្ ើមបីបញ្៉ូេ លគៃន៉ូវមានចាំច្ណ្ុះ ឹងមានកប្មិតឬគានចាំច្ណ្ុះ ឹងច្លើ ICT ជ្ញមួយនឹងអៃកដ លច្ចុះអក ឹងច្លើវ ិស័
យ ICT ។ វានឹងមានប្បច្ោជ្ន៍ប្បសិនច្បើអៃកច៉ូលរួមកៃុងវគគបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្នុះ (ដ លនឹងមានអៃកសប្មបសប្មួល) ដ ល
មានបទ្យពិច្ស្ម្ន៍ច្លើអាជ្ីវកមាមួយចាំនួនច្ៅកៃុងការលក់ផ្លិតផ្លឬបញ្៉ូា នច្សវាកមាទាំងកៃុងនឹងវ ិស័យផ្ល៉ូវការឬមិនផ្ល៉ូវការ។
រយៈច្ពលននការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ អាចចាំណ្តយរយៈច្ពល 1 ច្ៅ 2 នែៃឬ 8 ច្ៅ 16 ច្មាង។

សប្មាប់ការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ សហប្គិនស្តស្ី
ប្បសិនច្បើមានច្គលបាំណ្ងននការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្នុះគឺច្ ើមបីបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ សហប្គិនស្តស្ី, បណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ រយៈច្ពលននការនឹង
ជ្ញែាីម្ងច្ទ្យៀត អាស្ស័យច្លើម៉ូលដ្ឋានននចាំច្ណ្ុះ ឹងរបស់សហប្គិនស្តស្ី។ វាប្តូវបនច្គដណ្នាាំថាអៃកដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹង
ICT ច្ៅមានកប្មិតឬគានចាំច្ណ្ុះ ឹងច្លើ ICTច្ដ្ឋយ ជ្ញការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ អកខរភាពICT មុនច្ពលកមាវ ិ្ីដខស WIFI ច្នុះ។ កៃុង
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វគគបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល វាអាចមានប្បច្ោជ្ន៍ច្ ើមបីបញ្៉ូេ លគៃន៉ូវអស់អៃកដ លចាំច្ណ្ុះ ឹង ICT ច្ៅមានកប្មិតឬគានចាំច្ណ្ុះ ឹង
ច្លើ ICT ជ្ញមួយនឹងអៃកដ លច្ចុះអកសរវ ិស័យ ICT ។ រយៈច្ពលននការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្នុះអាចច្ប្បើរយៈច្ពល 12 ច្មាងច្ៅ
ម៉ូលដ្ឋាន 2 ច្មាងច្ប្ចើនហួសកាំណ្ត់កុងរយៈច្ពលមួ
ៃ
យឬពីរសប្ហ៍ច្ ើមបីធានាថាស្តស្ីអាចយកច្ពលច្វោច្ចញពីការទ្យទ្យួល
ខុសប្តូវប្បចាំនែៃរបស់ពួកច្គកៃុងការច៉ូលរួមច្ៅកៃុងវគគសិកាច្នុះ។

D. ការច្រៀបចាំវគគបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល
ការប្បប្ពឹតដបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ប្តូវការវ ិភាគ។ អៃកដ លជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលមួយប្តូវដតពិនិតយច្មើលនផ្ទខាងច្ប្កាយននអៃកច៉ូល រួម។
ដសវងយល់អាំពីអាយុរបស់ពួកច្គនិងស្មានភាពសុីវ ិល (ថាច្តើការច្រៀបការឬច្ៅលីវ), បទ្យពិច្ស្ម្
សហប្គិនរបស់ពួកច្គនិងនផ្ទខាងច្ប្កាយវ ិស័យ ICT (ថាច្តើពួកច្គច្ប្បើទ្យ៉ូរស័ពទន និង / ឬកុាំពយ៉ូទ្យ័រច្តើពួកច្គ ឹងអាំពីរច្បៀបច្ប្បើកមា
វ ិ្ីស្មមញ្ញ ) ។ វានឹងមានប្បច្ោជ្ន៍ប្បសិនច្បើអៃកច៉ូលរួមអាចដចករ ាំដលកការរ ាំពឹងទ្យុ ករបស់ពួកច្គមុនច្ពល
បណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល។ ច្នុះនឹងជ្ួយអៃកមានគច្ប្មាងបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ច្ ើមបីផ្៉ូផ្គ
គ ងការរ ាំពឹងទ្យុករបស់អៃកច៉ូលរួមផ្ងដ រ។ បណ្ុ្ ុះបណ្ត
្
លប្តូវការវ ិភាគអាចប្តូវបនច្្វើច្

ើងតាមរយៈការស្មទបសទង់មតិសាំណ្ួរខលីថាអៃកច៉ូលរួមបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ចាំបច់ប្តូវបាំច្ពញមុន

ច្ពលបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល។

ម៉ូលដ្ឋានីយកមា។ បចេុបបនៃអងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិ APCICTWIFI សមាភី រៈមានដចងទ្យុកកៃុងភាស្មអង់ច្គលស។ ការបកដប្បនន
គាំនិតនិងការច្្វើលាំហាត់ប្បណ្ច្នុះអាចប្តូវបនទមទរច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសមួយចាំនួន។ អៃកប្តូវដតមានស្មុាំជ្ញមួយប្បវត្ិច្ស ា
កិចេសងគមនិងវបប្ម៍ដ លជ្ញអៃកច៉ូលរួមកៃុងការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លនិងការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល ល់ដកសប្មួលច្ៅតាមបរ ិបទ្យកៃុង
ម៉ូលដ្ឋានរបស់ខួន។
ល
ច្នុះជ្ញប់ពាក់ព័នធនឹងការអភិវឌឍនិងការច្ប្បើប្បស់កុងស្សុ
ៃ
កនិងការច្្វើលាំហាត់ប្បណ្ករណ្ីនិងបតុកមា
ននកមាវ ិ្ីកុងស្សុ
ៃ
កនិងច្គហទ្យាំព័រដ លមានមាតិកាភាស្មកៃុងម៉ូលដ្ឋាន។ លាំហាត់ច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ប្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម
ដ លមានប្បជ្ញប្បិយភាពឬច្វបស្មយអាចជ្ញសកមាភាពចប់ច្ផ្្ើមសប្មាប់អៃកច៉ូលរួម។ ឧទហរណ្៍ប្បសិនច្បើរដ្ឋាភិបល
របស់ប្បច្ទ្យសច្នុះមានច្គហទ្យាំព័រដ លផ្្ល់ន៉ូវអាំពីការចុុះបញ្ាីពាណ្ិជ្ាកមានិងការទ្យទ្យួលបនអាជ្ញាប័ណ្ណបងាាញនិងការ
ពិភាកាច្ដ្ឋយផ្លទល់ច្ៅច្គហទ្យាំព័រច្នុះ។

៉ូចគៃច្នុះដ រការច្ប្បើប្បស់

បណ្ត
្ ញសងគមដ លមានប្បជ្ញប្បិយភាពច្ ើមបីបងាាញពីរច្បៀបអាជ្ីវកមាកុងស្សុ
ៃ
កទ្យីផ្ារផ្លិតផ្លរបស់ខួននឹ
ល
ងកាន់ដតមាន
អតាន័យ ល់អៃកច៉ូលរួមនិងបនអនុញ្ញតឱយពួកច្គច្ ើមបីយល់ពាក់ព័នធនិងការច្ប្បើប្បស់របស់អាយសុីី្ីោងឆ្ប់រហ័ស។

ការច្ប្តៀមច្រៀបចាំសប្មាប់ការអនុវត្ន៍លាំហាត់ តប្មូវឱយមានការអនុវត្និងការច្្វើច្តស្មុន។ មានប្កុមមួយននមិត្រម
ួ ការងារ
ច្ ើមបីជ្ួយអៃកកៃុងការច្្វើច្តស្មុនការច្្វើលាំហាត់ ននច្្វើម៉ូលដ្ឋានីយកមាននការផ្ដល់ឱយអៃកន៉ូវមតិ ប្ត

86

ប់ និងការផ្ដល់ច្ោបល់

ឧបសមព័នធ
សប្មាប់ការដកលមអការច្្វើលាំហាត់។ ប្បសិនច្បើមានសមាភរៈនិងឧបករណ្៍ប្តូវបនប្តូវការមួយចាំនួនននការច្្វើលាំហា ត់ ច្្វើឱយ
ប្បក ថាទាំងច្នុះគឺច្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សចមុនច្ពលច្្វើសកមាភាពច្នុះ។

E. ការដចកចយនិងការប្បប្ពឹត្ច្ៅននការបណ្ុ្ ុះបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល
ការច្ប្បើប្បស់ននភាស្មម៉ូលដ្ឋានប្តូវបនច្ពញចិត្និងបនរកច្

ើញថាមានប្បសិទ្យិធភាពបដនាមច្ទ្យៀត។

ច្ ើមបីជ្ាំរញ
ុ ការពិភាកាច្គលការណ្៍មួយចាំនួនននការអប់រ ាំមនុសសច្ពញវ ័យប្តូវបនរកច្

ញ
ើ មានប្បច្ោជ្ន៍និងមានប្បសិទ្យិភា
ធ

ព។ ជ្ញពិច្សសអៃកជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលប្តូវផ្្ល់ច្ពលច្វោសប្មាប់អៃកច៉ូលរួមច្ ើមបីទ្យទ្យួលបន ការពិភាកាពីចាំច្ណ្ុះ ឹង
និងបទ្យពិច្ស្ម្ផ្លទល់ខួនរបស់
ល
ពួកច្គ។

អៃកប្តូវដតអាចបនាយការភ័យខាលចរបស់អៃកច៉ូលរួមពីថាៃក់្មាតាឬការពិភាកាតាម

ប្បនពណ្ីនិងច្្វើឱយចាស់ោស់ថាការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្នុះគឺជ្ញឱកាសច្ ើមបីស្មកលបងគាំនិតរបស់ពួកច្គជ្ញមួយនឹងកមាវ ិ្ី
ច្ដ្ឋយផ្លទល់ ល់ជ្ីវ ិតរបស់ពួកច្គ។

ច្លើកទ្យឹកចិត្ឱយពួកច្គច្ ើមបីដចករ ាំដលកគាំនិតនិងបទ្យពិច្ស្ម្នឹងជ្ួយអៃកកៃុងការកាំណ្ត់

អត្សញ្ញណ្បរ ិបទ្យនិងកប្មិតននបទ្យពិច្ស្ម្ន៍ច្ផ្សងៗ។ ការច្នុះនឹងផ្ដល់ឱយអៃកន៉ូវអារមាណ្៍ច្ដ្ឋយផ្លទល់ និងអាច បណ្ុ្ ុះប
ណ្ត
្ លច្ ើមបីបាំច្ពញន៉ូវការរ ាំពឹងទ្យុករបស់អៃកច៉ូលរួម និងច្ៅច្ពលជ្ញមួយគៃច្នុះការបាំច្ពញន៉ូវច្គលបាំណ្ងននម៉ូឌុល។ ដផ្ៃក
មួយននការច្រៀបចាំរបស់អៃកសប្មាប់ការបណ្ុ្ ុះ
បណ្ត
្ ច្នុះគឺច្ ើមបីមានសាំណ្ួរមួយចាំនួនស្មមញ្ញ ច្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សចនិងមិនបាំភិតបាំភ័យននការផ្្ួចច្ផ្្ើមច្លើការពិភាកា។

ការច្សៃើន៉ូវវ ិ្ីស្មស្តស្ ៏នទ្យច្ផ្សងច្ទ្យៀត រួមបញ្៉ូេ ល:
ការនិទនច្រឿងនិងការច្ប្បើប្បស់ននបទ្យពិច្ស្ម្ន៍ផ្លទល់ខួន។
ឡ
វ ិ្ីស្មស្តស្ច្នុះគឺមានអនុភាពខាលាំងណ្តស់និងទ្យទ្យួលបនការយក
ចិត្ទ្យុកដ្ឋក់របស់អៃកច៉ូលរួម។ ប្បសិនច្បើអៃកមានបទ្យពិច្ស្ម្សហប្គិន អៃកអាចដចករ ាំដលកច្រឿងរាវផ្លទល់ខួលនរបស់អៃកច្្វើច្អា
យអៃកច៉ូលរួមានការជ្ក់ចិត្ជ្ញមិនខាន។

ការច្ប្បើប្បស់ករណ្ីសិកាកៃុងស្សុកនិងការច្្វើលហា
ាំ ត់។ ោងច្ហាចណ្តស់មានលាំហាត់ករណ្ីសិកាច្ៅកៃុងស្សុកចាំនួន៣
ច្ ើមបីច្លើកមកសិកា និងច្្វើលាំហាត់ ច្ដ្ឋយច្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សចច្ ើមបីពនយល់ពីគាំនិតនិងស្មរសៃ៉ូលននប្បធានបទ្យដ លនឹងប្តូវ
ពិភាកាកៃុងវគគបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្នុះ។ ប្បសិនច្បើមានកុាំពយ៉ូទ្យ័រនិងមានច្សវាអុីន្ឺច្ណ្តច្ៅនឹងកដនលងដ លអាច បងាាញវ ីច្ អ៉ូខីល
អាំពីករណ្ីរបស់សហប្គិនស្តស្ីកុងស្សុ
ៃ
កដ លទ្យទ្យួលបនច្ជ្ញគជ្័យ។ ប្បសិនច្បើការទាំងច្នុះគឺមិនអាចច្ប្បើបនច្ៅច្

ើយច្ទ្យ

អៃកអាចបកដប្ប វ ីច្ អ៉ូមួយចាំនួនជ្ញភាស្មរបស់អៃក។ វាប្តូវបនច្គច្លើកទ្យឹកចិត្ផ្ងដ រចាំច្ពាុះការ ផ្លិតវ ីច្ អ៉ូខីល និងរ៉ូបែត
ខលុះៗដ លឆលុុះបញ្ាាំងពីបរ ិបទ្យច្ៅកៃុងស្សុក។
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ការផ្្លស
់ ិទ្យិអ
ធ ាំណ្តច និងការច៉ូលរួមបទ្យពិច្ស្ម្ន៍ននការងារជ្ាំនួញ។ ប្បសិនច្បើអៃកច៉ូលរួមមានការផ្្ល់សិទ្យិធអាំណ្តច និងបទ្យ
ពិច្ស្ម្ន៍កុងការងារជ្ាំ
ៃ
នួញ ស៉ូមអនុញ្ញត្ិច្អាយពួកគត់ដចករ ាំដលកបទ្យពិច្ស្ម្ន៍កុងអាំ
ៃ

ុងច្ពលពិភាកា។ ពួកច្គអាចជ្ញ

្នធានមនុសសរបស់អៃកបន ច្ៅច្លើប្បធានបទ្យជ្ញក់ ដស្ង ច្ហើយច្្វើច្អាយមានភាពងាយស្សួលសាំរាប់ច្អាយអៃកអាចច្្វើការ
វ ិភាគតប្មូវច្ផ្សងៗកៃុងការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លរបស់អៃក។

ការច្ប្បើប្បស់ននការប្បកួត និងសកមាភាពជ្ញប្កុម។ ច្ៅមានការប្បកួតជ្ញប្កុម និងសកមាភាពច្លងតួនាទ្យីកុងអាំ
ៃ

ុងច្ពលហវឹក

ហាត់ច្ ើមបីផ្ដល់ជ្ីវ ិតឱយច៉ូលរួម។

សកមាភាពជ្ញប្កុម។ ជ្ញ្មាតាការច៉ូលរួមរបស់ស្តស្ីមានអារមាណ្៍ថាមានភាពងាយស្សួលនិងទ្យាំនុកចិត្ ច្ៅកៃុងប្កុមជ្ញពិច្សស
ច្ៅកៃុងការច្្វើសមយុទ្យធច្នុះ។ អៃកប្បដហលជ្ញអាចពិចរណ្តបច្ងកើតប្កុមចប្មុុះច្ដ្ឋយបននាាំមកន៉ូវអៃកដ លមាន និងមិនមាន
ចាំច្ណ្ុះ ឹងដផ្ៃកវ ិសយ័ ICT ច្ហើយអៃកដ លមាន និងគានបទ្យពិច្ស្ម្កៃុងការច្្វើជ្ាំនួញ។ អារមាណ្៍និងបរ ិោកាសកៃុងអាំ
ច្ពលបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ អាចប្តូវបនចាំច្

ើងបច្ងកើតច្

ុង

ើងច្ ើមបីច្អាយអៃកដ លបន ឹងច្ប្ចើនជ្ួយច្្វើការដចករ ាំដលកការទ្យទ្យួលខុស

ចាំច្ពាុះអៃកដ លអាច ឹងតិចតួចអាំពីប្បធានបទ្យដ លប្តូវបនច្លើកមកពិភាកា។

ទ្យ៉ូកទ្យឹកកក។ មានសកមាភាពរយៈច្ពលខលីនិងសច្ងខបខលុះច្ ើមបីច្ប្តៀមខលួនជ្ញច្ស្សចកៃុងការបាំបត់ករណ្ីអៃកច៉ូលរួមមាន
អារមាណ្៍ងងុយច្គងឬការរ ាំច្ភើបចិត្។

ពិនិតយនិងច្សចក្ីសច្ងខបននស្មរសាំខាន់និងប្បធានបទ្យ។ វាជ្ញការសាំខាន់ច្ ើមបីច្្វើច្

ើងវ ិញ ពិនិតយច្

ើងវ ិញនិងសច្ងខបទ្យិ ាភាព

សាំខាន់ននប្បធានបទ្យច្នុះ។ ស៉ូមឱយអៃកច៉ូលរួមបនច្្វើការច្នុះប្បសិនច្បើពួកច្គមានឆនទៈនិងដតងដតផ្្ល់ន៉ូវឱកាសសប្មាប់
អៃកច៉ូលរួមកៃុងការដចករ ាំដលកការយល់ ឹងរបស់ពួកច្គដ លទក់ទ្យងច្ៅនឹងប្បធានបទ្យច្នុះនិងស្មរសៃ៉ូល។
F. ការប្តួតពិនិតយច្មើលការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លនិងការវាយតនមល
ប្បសិនច្បើការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ បច្ងកើតបនជ្ញដផ្ៃកមួយននកមាវ ិ្ីរបស់ស្មាប័នមួយ (មិនថាជ្ញអងគការរដ្ឋាភិបលឬមិនដមន
រដ្ឋាភិបល) សកមាភាព ៉ូចខាងច្ប្កាមប្តូវបនច្សៃើឱយអនុវត្តាមអៃកច៉ូលរួមននកមាវ ិ្ីច្នុះ:
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G. ការប្តួតពិនិតយច្មើលការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លនិងការវាយតនមល
ប្បសិនច្បើការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ បច្ងកើតបនជ្ញដផ្ៃកមួយននកមាវ ិ្ីរបស់ស្មាប័ នមួយ

(មិនថាជ្ញអងគការរដ្ឋាភិបលឬមិនដមន

រដ្ឋាភិបល) សកមាភាព ៉ូចខាងច្ប្កាមប្តូវបនច្សៃើឱយអនុវត្តាមអៃកច៉ូលរួមននកមាវ ិ្ីច្នុះ:
ការតាមដ្ឋនននការច៉ូលរួម។ វគគបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្នុះប្តូវការវ ិភាគអាចប្តូវបនយកជ្ញទ្យិនៃន័យម៉ូលដ្ឋានសប្មាប់កមាវ ិ្ីបណ្ុ្ ុះ
បណ្ត
្ ល។ កមាវ ិ្ី WIFI របស់ UN-APCICT នឹងមានការចប់អារមាណ្៍កៃុងការ ឹងពីប្បសិទ្យភា
ធ ព និងផ្លបុះពាល់ននការប
ណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសច្ផ្សងគៃ ជ្ញពិច្សសកមាវ ិ្ីបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លម៉ូឌុលច្ៅកៃុងជ្ីវ ិតរបស់អៃកច៉ូលរួមផ្ងដ រ។ ស្មាប័
នបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លឬកមាវ ិ្ីអាចរចនាច្មលបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លស្មមញ្ញ ច្ ើមបីវាស់សង
ទ ់ពីប្បសិទ្យធភាពននកមាវ ិ្ីច្នុះ។
សហគមន៍ ឬ ការច្រៀបចាំស្តស្ី។ ការគាំប្ទ្យសប្មាប់សហប្គិនស្តស្ីច្ៅកៃុងសហគមន៍អាចរួមបញ្៉ូេ លជ្ញមួយអងគការរបស់ស្តស្ីកុង
ៃ
ការបន្ការពប្ងឹងអាំណ្តចច្ស ាកិចេសកមាភាពោងសកមារបស់ពួកច្គ។ ពួកច្គអាច បច្ងកើតការជ្ួយខលួនឯង ឬប្កុមគាំប្ទ្យដ ល
នឹងផ្្ល់ន៉ូវកដនលងមួយសប្មាប់សហប្គិ នស្តស្ីច្ ើមបីដចករ ាំដលកចាំច្ណ្ុះ ឹង

បទ្យពិច្ស្ម្

និងការ

គាំប្ទ្យគៃច្ៅវ ិញច្ៅមកច្ៅកៃុងបញ្
ា អាជ្ីវកមា និងបញ្
ា ផ្លទល់ខួនផ្សងៗ។
ល
ការហវឹកហាត់

និងការដណ្នាាំ។

ស្តស្ីអាចប្តូវបនគាំប្ទ្យបដនាមច្ទ្យៀត ល់ពួកច្គ

៉ូចជ្ញការ

ផ្្ល់ច្សវាការច្្វើ

អាជ្ីវកមា និង ការបងវឹកវ ិសយ័ ICT និងការដណ្នាាំ។ ច្ៅកៃុងប្គូបងវឹកសហប្គិនស្តស្ីនឹងប្តូវបនច្្វើការសប្មបសប្មួលច្ ើមបីអនុ
វត្ច្គលច្ៅសកមាភាពទក់ទ្យងនឹងការច្្វើដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់ខួន
ល
ចប់ច្ផ្្ើមច្

ើង និងការប្គប់ប្គង។ ច្ៅកៃុងការផ្ដល់

ប្បឹកា សហប្គិនស្តស្ីនឹងប្តូវបនផ្្ល់ ាំប៉ូនាាននិងការដណ្នាាំបដនាមច្ទ្យៀតឱយបនជ្ញក់ោក់

៉ូច្ចៃុះពួកច្គអាចយកសកមាភាព

របស់ពួកច្គច្ ើមបី្នច្ៅកាន់កប្មិតបដនាមច្ទ្យៀត។
ការវាយតនមលននលទ្យធផ្លសិកា។ វានឹងកាលយជ្ញការលអបាំផ្ុត ច្បើសិនជ្ញស្មាប័នបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល ឬកមាវ ិ្ីសិកាអាចរួមបញ្៉ូេ ល
ទាំងកមាវ ិ្ី WIFI ជ្ញដផ្ៃកមួយននសកមាភាពវាយតនមលស្មាប័នច្នុះឬកមាវ ិ្ីច្នាុះ។ លទ្យធផ្លននការសិកាអាចប្តូវបនច្ប្បើជ្ញការ
ដណ្នាាំមួយច្ ើមបីវាស់សង
ទ ់ពីផ្លបុះពាល់ននការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លច្នុះ។ UN-APCICT អាចប្តូវបនច្សៃើសប្មាប់ការគាំប្ទ្យ ការ
អភិវឌឍន៍សាំណ្ួរច្ផ្សងៗសាំរាប់ការវាយតាំនលច្គលបាំណ្ងច្នុះ។

H. កាលបបវត្ិដ លបនច្សៃើ ការច្រៀបរាប់ និង រយៈច្ពលននប្បធានបទ្យសម័យ
ដផ្ៃកទ្យីមួយ:
ច្សចក្ីច្ផ្្ើមច្ ើមបីប្គប់ប្គងអាជ្ីវកមាច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ ICTs
ដផ្ៃកទ្យី 1:

លទ្យធផ្លសិកា:

ច្សចក្ីច្ផ្្ើមនិង
ទ្យិ ាភាពទ្យ៉ូច្ៅ

L1 - ស៉ូមនឹកចាំអាំពីទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាងការផ្្ល់សិទ្យិធអាំណ្តច ល់ស្តស្ីជ្ញមួយភាពជ្ញសហប្គិន
និងការច្ប្បើប្បស់ប្បពនធ័ ICTs កៃុងការចប់ច្ផ្្ើមច្្វើអាជ្ីវកា និងប្គប់ប្គងអាជ្ីវកមាមួយ
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(រយៈច្ពលដ លបន
ច្សៃើ: 30 នាទ្យី)

ប្បធានបទ្យគនលឹុះ:
ការដណ្នាាំច្ៅកាន់ម៉ូឌុល
អៃកដ លជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលនឹងច៉ូលរួមអៃកកៃុងការរ ាំលឹកច្

ើងវ ិញន៉ូវអវីដ លពួកច្គបន

ច្រៀនអាំពីម៉ូឌុលសៃ៉ូលច្លើអាំណ្តច ល់ស្តស្ី ភាពជ្ញសហប្គិន ការច្្វើដផ្នការអាជ្ីវកមា និងតួ
នាទ្យីរបស់ ICTs ។
L2 -

ឹងគុណ្ចាំច្ពាុះការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជ្ញទ្យ៉ូច្ៅតាមបណ្ត
្ ញអនឡាញច្ផ្សងៗរបស់អាជ្ីវកមា

៉ូចជ្ញការច្្វើគច្ប្មាងោងជ្ញក់ោក់ ការចប់ច្ផ្្ើមច្្វើអាជ្ីវកមា និងការប្គប់ប្គងអាជ្ីវកមា
និងថាច្តើ ICTs អាចមានស្មរ: ប្បច្ោជ្ន៍ោង ៉ូចច្ម្ចសាំរាប់ ាំច្ណ្ើរការប្បត្ិការអាជ្ីវកមា
អៃកនឹងពនយល់ពីវ ្ ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមា និងការទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាងដផ្នការអាជ្ីវកមា ការចប់
ច្ផ្្ើមច្្វើអាជ្ីវកមា និងការប្គប់ប្គងសកមាភាពអាជ្ីវកមាច្នុះ។ អៃកនឹងបងាាញជ្ញឧទហរណ្៍
មួយចាំនួនជ្ីវ ិតពិតននរច្បៀបសហប្គិនស្តស្ីកាំពុងច្ប្បើអាយ ICTs ច្ៅ ាំណ្តក់កាលច្ផ្សងគៃ
ទាំងច្នុះននវ ្។

វគគ 2:

លទ្យធផ្លសិកា:

ការច្លើកទ្យឹកចិត្និង
ច្ពលច្វោដ លអាច

L3 - ស្មរៈសាំខាន់ននការច្លើកទ្យឹកចិត្ឱយតនមលចាំច្ពាុះសហប្គិន និងតប្មូងការសប្មាប់ការ

រកបន

ប្គប់ប្គងច្ពលច្វោច្ៅកៃុងការបន្អាជ្ីវកមាមួយ

(រយៈច្ពលដ លបន

ប្បធានបទ្យគនលឹុះ:

ច្សៃើ: 45 នាទ្យី)

ការច្លើកទ្យឹកចិត្និងច្ពលច្វោអាចរកបនរបស់សហប្គិនស្តស្ី
អៃកនឹង ឹកនាាំអៃកច៉ូលរួមកៃុងការពិនិតយច្

ើងវ ិញអាំពីលកខណ្ៈរបស់សហប្គិនដ លចង់បន

(ពីប្បធានបទ្យសៃ៉ូល) និងជ្ួយសប្មួល ល់ការពិភាកាស្ីពីការច្លើកទ្យឹកចិត្និងការ

ប្គប់ប្គងច្ពលច្វោមួយ។ អៃកច៉ូលរួមនឹងប្តូវបនដណ្នាាំច្ប្បើប្បស់ឧបករណ្៍ ICT ច្ៅកៃុង
ការប្គប់ប្គងច្ពលច្វោ។

ដផ្ៃកខ: B
ការបច្ងកើតអាជ្ីវកមា
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វគគ 3:

លទ្យធផ្លសិកា:

ច្គរពតាមបទ្យ
បបញ្ញ តិ្ជ្ញតិនិងថាៃក់
ម៉ូលដ្ឋាន

L4 - ទ្យទ្យួលស្មគល់ពីស្មរៈសាំខាន់ននការអនុវត្តាមបទ្យបបញ្ញ តិរ្ ដ្ឋាភិបលនិងស្ង់ដ្ឋច្ៅកៃុង
អាជ្ីវកមា

(រយៈច្ពលដ លបន

ប្បធានបទ្យគនលឹុះ:

ច្សៃើ: 60 នាទ្យី)

អនុវត្តាមបទ្យបបញ្ញ តិ្អាជ្ីវកមាជ្ញតិនិងថាៃក់ម៉ូលដ្ឋាន
អៃកដ លជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលនឹងបងាាញពីស្មរៈសាំខាន់ននការអនុច្ោមតាមលកខខណ្ឌ
តប្មូវរបស់រដ្ឋាភិបល។ ប្បធានបទ្យច្នុះនឹងប្តូវបនភាាប់ជ្ញមួយវគគសិកាច្ៅច្លើការការពារ
អាជ្ីវកមា។
ច្បើសិនជ្ញប្បច្ទ្យសមាេស់ផ្ុះ
ទ ច្នុះមានច្គហទ្យាំព័រជ្ញមួយនឹងការពារច្លើតប្មូវការឧសាហកមា
អាជ្ីវកមា ពនធ តប្មូវការសុខភាព។ល។ អៃកនឹងដណ្ច្គហទ្យាំព័រច្នាុះ ច្ៅ ល់អៃកច៉ូលរួមកៃុង
កិចេប្បជ្ុាំច្នុះ។
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វគគទ្យី 4:

លទ្យធផ្លសិកា:

ការច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យី
ផ្ារ

L5 - យល់ ឹងពីអីដវ លទ្យីផ្ារនិងតនមលននការច្រៀបចាំនិងច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារច្ៅកៃុងអាជ្ីវ
កមា

(រយៈច្ពលដ លបន
ច្សៃើ: 180 នាទ្យី)

ប្បធានបទ្យគនលឹុះ:
ច្តើអីវច្ៅគឺជ្ញទ្យីផ្ារមួយ
ច្តើអីវជ្ញការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារ
អៃកនឹងពិភាកា និងច្្វើឱយអៃកច៉ូលរួមបន ឹងអាំពីបរ ិោកាសការច្្វើអាជ្ីវកមាច្ៅម៉ូឌុល W1:
ការច្្វើដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយដ លច្ប្បើ ICT ។ ការពិភាកានឹងច្ផ្ល្តច្លើធាតុច្ផ្សងៗននទ្យីផ្ារ
និងផ្លប្បច្ោជ្ន៍ននការច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារ។ អៃកនឹងច្ប្បើករណ្ីច្ ើរតាម និងករណ្ី

ឧទហរណ្៍ច្ផ្សងៗច្ ើមបីច្លើកជ្ួបបច្ងកើនការយល់ ឹងរបស់អក
ៃ អាំពីគាំនិតនិងវ ិ្ីស្មស្តស្គនលឹុះ។
ច្តើច្្វើ ៉ូចច្ម្ចច្ ើមបីច្្វើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារ

អៃកនឹងច៉ូលរួមអៃកច៉ូលរួមច្ៅកៃុងជ្ាំហាននិងវ ិ្ីច្ផ្សងគៃននការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារច្ដ្ឋយបងាាញ

ឧទហរណ្៍ជ្ញច្ប្ចើន។ អៃកនឹងច៉ូលរួមច្ៅកៃុងការច្រៀបចាំរបស់មគគុច្ទ្យសក៍សាំភាសន៍និងសាំណ្ួរ
សទង់មតិមួយដ លបនប្គប ណ្្ប់ច្ដ្ឋយ 5Ps ច្ៅកៃុងទ្យីផ្ារ។ អៃកនឹងពិភាកាអាំពីរច្បៀប
ដ លអៃកច៉ូលរួមនឹងច្្វើការសាំភាសន៍ច្នុះ។ បនាទប់មកនឹងប្តូវបនដ្ឋក់ជ្ញប្កុមច្ោងតាម

5Ps សប្មាប់សមយុទ្យធច្លើការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យីផ្ារមួយច្នុះ។ ពិភាកាច្លើរច្បៀប វ ិភាគទ្យិនៃន័យ
និងការច្ប្បើប្បស់កុងការស្ស្មវប្ជ្ញវទ្យី
ៃ
ផ្ារច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ ICTs នឹងច្ ើមបីអនុវត្តាម។
5Ps ច្ៅកៃុងទ្យីផ្ារ

អៃកនឹងនាាំអៃកច៉ូលរួមកៃុងការពិភាកានន 5Ps ច្នុះ: ប្បជ្ញជ្ន ផ្លិតផ្ល តនមល ទ្យីកដនលងនិង

ការផ្សពវផ្ាយ។ ការច្ប្បើច្មច្រៀនពីសកមាភាពដ លប្កុមច្នុះរួមទាំងករណ្ីនិងការច្្វើលាំហាត់
រួមគៃ ច្ដ្ឋយច្ប្បើកមាវ ិ្ី ICTs ជ្ញច្ប្ចើនច្ ើមបីនាាំមកន៉ូវជ្ញមួយនឹងដផ្នការទ្យីផ្ារកាន់ដតប្បច្សើរ
សប្មាប់ជ្ញករណ្ីជ្ាំនួញ (s) ។
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ដផ្ៃកទ្យី 5:
ការច្កៀងគរ្នធាន
(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ:
90 នាទ្យី)

លទ្យធផ្លសិកា:
L6 - កាំណ្ត់និងវ ិភាគ ាំច្ណ្ើរការនន្នធាននិងការច្កៀងគរម៉ូលនិ្ិកុងការបច្ងក
ៃ
ើតអាជ្ីវ
កមាមួយ

ប្បធានបទ្យគនលឹុះ:
ព័ត៌មានដសវងរក
ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង
ការផ្្ល់ហិរញ្ញ បបទន ល់អាជ្ីវកមាច្នុះ: ការច្្វើឱយប្បក់ដ លអាចច្ប្បើបន
ដផ្នការ្នាគរ និងច្រៀបចាំរបយការណ្៍ហិរញ្ញ វតាុ
ការទ្យិញឧបករណ្៍សមាភរៈនិងវតាុធាតុច្ ើម
ជ្ួល្នធានមនុសស

អៃកនឹងពិភាកាពីប្បធានបទ្យនិមួយៗជ្ញមួយនឹងការច្ប្បើប្បស់ននករណ្ីច្ ើរតាម និងទ្យិនៃ
ផ្លពីបទ្យពិច្ស្ម្ន៍របស់អៃកច៉ូលរួម។
អៃកច៉ូលរួមនឹងប្តូវបនដណ្នាាំអាំពីស្មរ:ប្បច្ោជ្ន៍ននច្គហទ្យាំព័រមួយចាំនួននិងកមាវ ិ្ី ICT
ខលុះៗ និងព័ត៌មានច្ផ្សងៗច្ទ្យៀតដ លពាក់ព័នធច្ៅនឹងការច្្វើអាជ្ីវកមាជ្ញច្ ើម។
ដផ្ៃកគ: C
ការច្្វើអាជ្ីវកមា
ដផ្ៃកទ្យី 6:

លទ្យធផ្លសិកា:

មុខងារពាណ្ិជ្ាកមា
(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ:
180 នាទ្យី)

L7 - យល់ន៉ូវមុខងារអាជ្ីវកមាច្នុះមានភាពខុសគៃច្ៅកៃុងការប្គប់ប្គងអាជ្ីវកមាច្នុះ និង
រច្បៀបច្ប្បើប្បស់ប្បពនធ័ ICTs ច្ ើមបីជ្ួយសប្មួល ល់មុខងារទាំងច្នុះ
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ:
មុខងារអាជ្ីវកមា
ច្តើប្បពនធ័ ICTs អាចប្តូវបនច្ប្បើប្បស់កុៃងការប្គប់ប្គងទ្យ៉ូច្ៅ ការប្គប់ប្គងស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ
ផ្លិតកមា ទ្យីផ្ារនិងលក់ ្នធានមនុសស ហិរញ្ញ វតាុនិងរ ាបលបនោង ៉ូចច្ម្ច ?
អៃកដ លជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលនឹងដណ្នាាំមុខងារអាជ្ីវកមាច្ផ្សងគៃនិងអវីដ លជ្ញ
ទ្យិ ាភាពទាំងច្នុះ។ អៃកច៉ូលរួមនឹងប្តូវបនផ្្ល់ន៉ូវគាំរច្៉ូ ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ករណ្ីច្នុះតាមរយៈ
ការបងាាញពីការច្ប្បើប្បស់កមាវ ិ្ី ICTs និង ការច្្វើលាំហាត់រម
ួ គៃច្ៅច្លើអនុគមន៍ដ ល
បនច្ប្ជ្ើស។
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ដផ្ៃកទ្យី 7:

លទ្យធផ្លសិកា:

ការការពារអាជ្ីវកមារបស់អៃក
(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ: 45

L8 - ច៉ូរយល់អាំពីគុណ្តនមលននការការពាររបស់អាជ្ីវកមាមួយច្ៅកៃុងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងច្ៅ
នឹងការគាំរាមកាំដហងដផ្ៃកចាប់ រាងកាយ និងច្ៅច្លើបណ្ត
្ ញអនឡាញ

នាទ្យី)
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ:
ការអនុច្ោមតាមចាប់ផ្៉ូវចាប់
ល
្មាតា

ការវ ិនិច្ោគច្ៅកៃុងការធានារាប់រងសប្មាប់អាជ្ីវកមា
សន្ិសុខបណ្ត
្ ញនិងច្ៅច្ប្ៅបណ្ត
ដ ញ

ការដ្ឋក់ពាកយសុាំនិងការសច្ងកតសិទ្យិធកមាសិទ្យិធបញ្ញ
អៃកនឹងភាាប់ច្ៅច្លើការអនុច្ោមតាមចាប់ពីប្បធានបទ្យចាប់ច្ៅវគគ 3 ច្លើការអនុវត្
តាមបទ្យបបញ្ញ តិ្ជ្ញតិនិងថាៃក់ម៉ូលដ្ឋាន។ ប្បធានបទ្យស្ីពីការវ ិនិច្ោគការធានារាប់រង

ច្នុះនឹងប្តូវបនពិភាកាច្ៅកៃុងការទក់ទ្យងច្ៅច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធរប
៉ូ រាងនិងសុវតាិភាព

ការងាររបស់ប្បជ្ញជ្ន។ សន្ិសុខបណ្ត
្ ញនឹងប្តូវបនពិភាកាច្ៅកៃុងការទក់ទ្យងច្ៅ
នឹងការគាំរាមកាំដហងននការច្ប្បើកុាំពយ៉ូទ្យ័រនិងអុីន្ឺណ្ិត។ អៃកច៉ូលរួមនឹងប្តូវបនផ្្ល់ការ
ដណ្នាាំសីព
្ ីរច្បៀបការពារខលួននិងអាជ្ីវកមារបស់ពួកច្គតាមអនឡាញ។ បញ្
ា ដ ល
ទក់ទ្យងជ្ញមួយការដ្ឋក់ពាកយសុាំនិងអៃកសច្ងកតការណ្៍ នឹងប្តូវបនដចករ ាំដលកនិង
ពិភាកាច្ៅកៃុងកិចេប្បជ្ុាំច្នុះផ្ងដ រ។
ដផ្ៃកទ្យី 8:

លទ្យធផ្លសិកា:

ការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតាំ
នល

L9 - យល់ ឹងពីស្មរៈសាំខាន់ននការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតនមលននការអនុវត្អាជ្ីវកមា

(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ: 30

ប្បធានបទ្យគនលឹុះ:

នាទ្យី)

ការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតាំនល (ច្ៅកៃុងការទក់ទ្យងច្ៅនឹងដផ្នការអាជ្ីវកមា)
អៃកនឹងដណ្នាាំមុខងារននការប្តួតពិនិតយនិងការវាយតនមល និងស្មរៈសាំខាន់របស់ខួន
ល
សប្មាប់តាមដ្ឋនការអនុវត្ននអាជ្ីវកមា។

អៃកច៉ូលរួមនឹងប្តូវបនច្សៃើច្ ើមបីច៉ូលរួមកៃុងការច្្វើលាំហាត់ជ្ញប្កុមដ លនឹងជ្ួយឱយពួក
ច្គកាំណ្ត់អត្សញ្ញណ្្នធានច្ដ្ឋយច្ប្បើប្បស់ឧបករណ្៍វ ិសយ័ ICT និងមិនច្ប្បើ
ប្បស់វ ិស័យ ICT
ដផ្ៃកទ្យី 9:
បិទ្យអាជ្ីវកមាច្នុះ
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L10 - ទ្យទ្យួលស្មគល់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាងការប្តួតពិនិតយនិ ងការវាយតាំនល និងការបិទ្យអាជ្ីវ
(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ: 30

កមាមួយ

នាទ្យី)
ប្បធានបទ្យគនលឹុះ:
ការបិទ្យអាជ្ីវកមា
អៃកនឹងភាាប់ប្បធានបទ្យការបិទ្យអាជ្ីវកមា ច្ ើមបីប្តួតពិនិតយនិងវាយតនមល ជ្ញមួ យ កតា្
មួយចាំនួនដ លពាក់ពនធ័ ល់ការបិទ្យអាជ្ីវកមានិងការបរាជ្័យ។
អៃកច៉ូលរួមនឹងប្តូវបនបញ្ួា លអាំពីតប្មូវការដផ្ៃកចាប់ច្ៅកៃុងការបិទ្យអាជ្ីវកមារបស់ខួល
ន។
សម័យប្បជ្ុាំច្លើកទ្យី 11:
ច្សចកដីសច្ងខបនិងការ
សនៃិដ្ឋាន

ច្ៅកៃុងវគគច្នុះ ស៉ូមសួរច្ៅកាន់អៃកច៉ូលរួមច្អាយច្គបងាាញថាច្តើពួកច្គបនច្រៀនអវីខលុះ
អាំពីពីម៉ូឌុលច្នុះ។ ការច្រៀនស៉ូប្តច្នុះនឹងប្តូវបនសច្ងខបទក់ទ្យងនឹងលទ្យធផ្លសិកា
ជ្ញច្គលច្ៅដ លបនរ ាំពឹងទ្យុកននម៉ូឌុល។

(រយៈច្ពលដ លបនច្សៃើ: 30
នាទ្យី)
I. ច្សៀវច្ៅលាំហាត់ខាៃតត៉ូច
សប្មាប់ទ្យីកដនលងដ លគានកុាំពយ៉ូទ្យ័រនិងអុីនច្្ើដណ្ត និងសប្មាប់សិកាខកាមដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹង ICT មានកប្មិត និងចង់ច្្វើលាំ
ហាត់ច្ដ្ឋយន អៃកអាចច្រៀបចាំច្សៀវច្ៅលាំហាត់ខាៃតត៉ូចនិងចមលងតារាងដ លអាចផ្្ល់ន៉ូវការវ ិភាគដ លមានប្បច្ោជ្ន៍ ល់
សិកាខកាម។ អៃកអាចបច្ងកើតច្សៀវច្ៅលាំហាត់ខាៃតត៉ូចដ លសិកាខកាមអាចច្ប្បើប្បស់ជ្ញច្សៀវច្ៅកត់ប្តាច្ ើមបីបងាាញពីការរ ីក
ចច្ប្មើនរបស់ពួកច្គច្ៅកៃុងម៉ូឌុលច្នុះ។

J. ការប្បកួតសហប្គិន WIFI
ច្គលបាំណ្ង: ច្ ើមបីបងាាញពីប្បព័នធច្អក៉ូននភាពជ្ញសហប្គិននិងបរ ិស្មានអាជ្ីវកមាតាមរយៈការប្បកួតមួយ។

បរ ិោយ: ការប្បកួតច្នុះជ្ញការច្រៀនអនុវត្។ វានឹងប្តូវបនច្្វើច្

ើងតាមរយៈសកមាភាពច្លងច្ ើរតួ ។ វាមានកាលវ ិភាគតឹង។

ការច្្វើលាំហាត់ប្បណ្ទាំងម៉ូលនឹងប្តូវបនច្្វើច្

៣០នាទ្យីតាមពីច្ប្កាយច្ដ្ឋយវគគ

ើងសរុបចាំនួន

២០នាទ្យីមួយសប្មាប់អក
ៃ

ច៉ូលរួមច្ ើមបីដចករ ាំដលកការសិការបស់ពួកច្គ។

1. សិកាខកាមមាៃក់ៗនឹងមានតួនាទ្យីមួយកៃុងការច្លង (សិកាខកាមមួយចាំនួនច្ទ្យៀតនឹងប្តូវច្ ើរតួនាទ្យីច្ប្ចើន) ។ សហប្គិនលក់
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រាយនឹងមានតួនាទ្យី ដ លៗច្ៅកៃុងជ្ុាំទាំង៥ ។ សប្មាប់អៃក នទ្យច្ទ្យៀតនឹងប្តូវបនផ្្ល់តួនាទ្យីច្ប្ចើន។

2. សកមាភាពសរុបមាន៥ជ្ុាំដ លជ្ុាំនីមួយៗជ្ញម្យមមាន ៥នាទ្យី
»ជ្ុាំទ្យី ០ - ៥ នាទ្យី - ការដណ្នាាំទ្យ៉ូច្ៅ
»ជ្ុាំទ្យី ១ - ៥ នាទ្យី - អៃកលក់រាយទ្យិញពីអៃកលក់ ុាំ
»ជ្ុាំទ្យី ២ - ៥ នាទ្យី - អៃកលក់រាយខេីលុយពី្នាគរ/ស្មាប័នមីប្កូហិរញ្ញ វតាុ
»ជ្ុាំទ្យី ៣ - ៥ នាទ្យី - ផ្លិតកមា
»ជ្ុាំទ្យី ៤ - ៧ នាទ្យី - មច្្ាបយលក់
»ជ្ុាំទ្យី ៥ - ៥ នាទ្យី - អតិែិជ្នទ្យិញពីអៃកលក់រាយ

Preparation of materials:

1. វតាុធាតុច្ ើមសប្មាប់សហប្គិនលក់រាយ (ទាំងច្នុះនឹងប្តូវបនលក់ច្ដ្ឋយអៃកលក់ ុាំ)
» Cupcakes ឬនាំបុ័ង (២៤

ុាំ)

» ច្ប្គឿងបដនាម:

o

សដណ្្ក ីសួត
ៃ ១កញ្េប់ ២៥ ប្កាម ខេប់ទ្យុក ១០ ច្ៅ ១៥

ង

o

Marshmallows- ១កញ្េប់ ២០ ប្កាម ខេប់ទ្យុក ១០ ច្ៅ ១៥

ង

o

បនទុះឈ្ីបស៉ូក៉ូឡាឬ M&Ms ២០ ប្កាម ខេប់ទ្យុក ១០ ច្ៅ ១៥

o

ជ្ីអងាកមបនឬសករប្គប់ sprinkles ១៥ ប្កាម ខេប់ទ្យុក ១០ ច្ៅ ១៥

o

Raisins ១០កញ្េប់ ៥ ប្កាមគៃ ខេប់ទ្យុក ១០ ច្ៅ ១៥

ង
ង

ង

2. ឧបករណ្៍សប្មាប់សហប្គិនលក់ រាយ (ទាំងច្នុះនឹងប្តូវបនលក់ច្ដ្ឋយអៃកលក់ ុាំ)
» ស្មលបប្ពា សមនិងកាាំបិត (៥ ឈ្ុត)
» ថាសឬចនប្កដ្ឋស (៥ ឈ្ុត) ខេប់ច្ោងច្ៅតាមចាំនួនអៃកលក់ ុាំ
» កនញ្ជ្ន្ (5 គ៉ូ) ខេប់ច្ោងច្ៅតាមចាំនួនអៃកលក់ ុាំ
» សកុតថាល (៥ ុាំ) ខេប់ច្ោងច្ៅតាមចាំនួនអៃកលក់ ុាំ
» ប្កដ្ឋសស (៥ ឈ្ុត- ១ឈ្ុតមាន៣) ខេប់ច្ោងច្ៅតាមចាំនួនអៃកលក់ ុាំ
» បិចច្ហវើត ច្មាន ឬបិច ខេប់ច្ោងច្ៅតាមចាំនួនអៃកលក់ ុាំ
» ែង់ប្កដ្ឋសសប្មាប់ច្ប្បើច្ ើមបី ខេប់ច្ប្គឿងបដនាម២ប្កាម -សរច្សរច្ោងច្ៅតាមវតាុធាតុច្ ើមឬឧបករណ្៍
» ច្ស្ស្មមន
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» របាំងមុខ (៥ ឈ្ុត- ១ឈ្ុតមាន២)
» សាំណ្តញ់សក់ (៥ ឈ្ុត- ១ឈ្ុតមាន២)

3. សកមាភាពច្នុះ នឹងប្តូវការតុ្ាំ១ និងច្ៅអីចាំនួន១០តុ និង ច្ៅអីច្រៀបជ្ុាំវ ិញជ្ញរងវង់។ ដ្ឋក់តុ និងច្ៅអី៥ឈ្ុតច្ៅដផ្ៃកមាខង
ននរងវង់និង

៥ឈ្ុតច្ៅច្លើដផ្ៃកមាខងច្ទ្យៀតជ្ញមួយឃ្លលតពីគៃ។

ច្ៅច្លើតុ្ាំសមាភរៈទាំងអស់

នឹងប្តូវបនដ្ឋក់បងាាញ

សប្មាប់សិកាខកាម ច្ប្ជ្ើសច្រ ើសច្ោងច្ៅតាមតួនាទ្យីរបស់ពួកច្គ។

4. ច្បុះពុមពតួនាទ្យីដ លបនផ្ដល់ឱយខាងច្ប្កាម។ បត់ប្កដ្ឋស់តួនាទ្យីច្ផ្សងៗគៃដ លកាត់រច
ួ
បនាទប់មកដ្ឋក់វាច្ៅកៃុងចន
ថាល។

5. រ៉ូបិយប័ណ្ណ WIFI - ច្ប្បើប្កដ្ឋស ៣ ពណ្៌ច្ ើមបីបច្ងកើតរ៉ូបិយប័ណ្ណ WIFI ។ ផ្ដល់តនមល សប្មាប់ ពណ្៌នីមួយៗ ៉ូចខាងច្ប្កាម:
ដខស WIFI ១.០០ WIFI ១០.០០ និង WIFI ០.២៥ (កាក់) ។ ចាំនួន រ៉ូបិយប័ណ្ណ WIFI ដ លនឹងប្តូវបនផ្លិត អាស្ស័យច្លើ
ចាំនួនននសិកាខកាម។ ដ្ឋក់ប្បក់ច្ៅកៃុងច្ស្ស្មមសាំបុប្តសរច្សរស្មលកច្ោងតាមតួនាទ្យី។

ច្សចក្ីដណ្នាាំ: អៃកដ លជ្ញអៃកសប្មបសប្មួលនឹង-

i.

ដណ្នាាំការប្បកួតច្ដ្ឋយដចករ ាំដលកច្គលបាំណ្ងននសកមាភាព។

ii.

ច្អាយសិកាខកាមដសវងរកន គ៉ូ។

iii.

ចត់តាាំងអៃកប្តួតពិនិតយច្ពលច្វោកៃុងមួយជ្ុាំៗ។

iv.

ច្អាយសិកាខកាមមួយគ៉ូៗ ច្ប្ជ្ើសច្រ ើសតួនាទ្យីពីចនថាល។ គ៉ូនីមួយមិនប្តូវប្បប់គ៉ូច្ផ្សងច្ទ្យៀពីតួនាទ្យីរបស់ពួកច្គ។

v.

គ៉ូនិមួយៗប្តូវច្ ើររកតុរបស់ពួកច្គ។ ដផ្ៃកខាងច្ឆវងគឺសប្មាប់សហប្គិនលក់រាយនិងដផ្ៃកខាងស្ម្ាំគឺសប្មាប់
សហប្គិនលក់ ុាំ ្នាគរ ស្មាប័នមីប្កូហិរញ្ញ វតាុនិងអ្ិការកិចេអាជ្ីវកមា, ពនធនិងសុខភាព។

vi. ច្អាយគ៉ូនីមួយៗ អានច្សចកដីដណ្នាាំដ លបនផ្ដល់ឱយច្ៅច្លើប្កដ្ឋសដ លពួកច្គបនច្ប្ជ្ើសច្រ ើស។ គ៉ូនីមួយៗមាន ៣
នាទ្យីច្ ើមបីពិភាកាអាំពីតួនាទ្យីរបស់ពួកច្គ។

vii. ដចកប្បក់ WIFI ច្ៅច្ពលដ លតួនាទ្យីទាំងអស់ ប្តូវបនកាំណ្ត់ ។

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

Role
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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
Business, tax and health
inspector

150 (plus 50 for
consumer role in
Round 5)

17

25

20

50

3

15

20

viii. ជ្ុាំនីមួយៗនឹងប្តូវបនកាំណ្ត់ច្ពលច្វោ ច្ហើយអៃកនឹងប្បកាសពីជ្ុាំនីមួយៗ។
ix.

ច្ៅជ្ុាំចុងច្ប្កាយ អៃកនឹងសួរសហប្គិនចាំនួនប្បក់ដ លពួកច្គទ្យទ្យួលបន។

x.

បនាទប់ពីការច្លងតួនាទ្យីច្នុះ អៃកនឹង ឹកនាាំសិកាខកាមកៃុងការពិភាកាច្ ើមបីដចករ ាំដលកការយល់ ឹងរបស់ពួកច្គ។

កាំណ្ត់សគ
ាំ ល់
សហប្គិនលក់ ុាំ 1. ផ្លិតផ្លច្ផ្សងច្ទ្យៀតរបស់អៃកគឺមានលក់ ុាំ cupcakes (លក់ ុាំគឺោងច្ហាចណ្តស់មានចាំនួន
៥ បាំដណ្កកៃុងការលក់ម្ងៗ)។ តនមលចាំណ្តយនន cupcakes មួយច្នុះគឺច្ៅ WIFI 1.00 ។ អៃកលក់ ុាំនឹងលក់
cupcakes ច្ៅចច្នាលុះ WIFI 3.00- WIFI 5.00 ។

ផ្លិតផ្លច្ផ្សងច្ទ្យៀតរបស់អៃកគឺ toppings cupcakes (លក់ ុាំគឺោងច្ហាចណ្តស់ 3 កញ្េប់កុងការលក់
ៃ
មដង) ។
តនមលការចាំណ្តយនន toppings cupcakes កៃុងមួយ ុាំគឺ WIFI 0.50 ។ អៃកនឹងលក់ toppings cupcakes លក់ ុាំ WIFI
1.00 - WIFI 2.00 ។

អៃកទ្យិញរបស់អៃកគឺជ្ញសហប្គិនលក់រាយ។ ពួកច្គនឹងជ្ដជ្កតនែលជ្ញមួយអៃក ច្ហើយវាអាស្សយ័ច្ៅច្លើអៃកកៃុងការ
កាំណ្ត់តនមលលក់ ុាំច្ ើមបីច្អាយទ្យទ្យួលបនប្បក់ចាំច្ណ្ញ។

ច្ៅជ្ុាំទ្យី
អតិែិជ្ន

5
A

អៃកនឹងប្តូវកាលយជ្ញអៃកបនច្ប្បើប្បស់។

អៃកនឹងកាលយជ្ញប្កុមមួយ

ដ លមានចាំណ្តត់ថាៃក់

ដ លមានន័យថាអៃកគឺជ្ញអៃកច្ប្ជ្ើសច្រ ើសោងខាលាំងននផ្លិតផ្លដ លអៃកទ្យិញច្ដ្ឋយដផ្អកច្ៅច្លើ

គុណ្ភាពផ្លិតផ្ល។ អៃកនឹងប្តូវបនទ្យិញផ្លិតផ្លរបស់អក
ៃ លក់រាយនឹង cupcakes ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើសដ ល
លអបាំផ្ុតននអៃកលក់រាយ មួយដ លមានគុណ្ភាពសមច្ៅនឹងលកខណ្ៈវ ិនិច័យ
េ របស់អៃកច្ដ្ឋយមិនខវល់អាំពីតនមលច្
យ។

សហប្គិនលក់ ុាំ 2 . ផ្លិតផ្លសាំខាន់របស់អៃកគឺ cupcakes toppings (លក់ ុាំគឺោងច្ហាចណ្តស់មានចាំនួន ៣
កញ្េប់កុងការលក់
ៃ
ម្ងៗ)។ តនមលចាំណ្តយនន cupcakes toppings កៃុងមួយកញ្េប់គឺច្ៅWIFI 0.50 ។ អៃកលក់ ុាំនឹង
លក់ cupcakes ច្ៅចច្នាលុះ WIFI1.00- WIFI 2.00 ។
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ើ

ឧបសមព័នធ
ផ្លិតផ្លច្ផ្សងច្ទ្យៀតរបស់អៃកគឺមានលក់ ុាំ cupcakes (លក់ ុាំគឺោងច្ហាចណ្តស់មានចាំនួន ៥ បាំដណ្កកៃុងការ
លក់ម្ងៗ)។ តនមលចាំណ្តយនន cupcakes មួយច្នុះគឺច្ៅ WIFI 1.00 ។ អៃកលក់ ុាំនឹងលក់ cupcakes ច្ៅចច្នាលុះ
WIFI 3.00- WIFI 5.00 ។
អៃកទ្យិញរបស់អៃកគឺជ្ញសហប្គិនលក់រាយ។ ពួកច្គនឹងជ្ដជ្កតនែលជ្ញមួយអៃក ច្ហើយវាអាស្សយ័ច្ៅច្លើអៃកកៃុងការ
កាំណ្ត់តនមលលក់ ុាំច្ ើមបីច្អាយទ្យទ្យួលបនប្បក់ចាំច្ណ្ញ។

ច្ៅជ្ុាំទ្យី 5 អៃកនឹងប្តូវកាលយជ្ញអៃកបនច្ប្បើប្បស់។ អៃកនឹងកាលយជ្ញប្កុមមួយដ លមានចាំណ្តត់ថាៃក់អតិែិជ្ន A
ដ លមានន័យថាអៃកគឺជ្ញអៃកច្ប្ជ្ើសច្រ ើសោងខាលាំងននផ្លិតផ្លដ លអៃកទ្យិញច្ដ្ឋយដផ្អកច្ៅច្លើគុណ្ភាពផ្លិតផ្
ល។ អៃកនឹងប្តូវបនទ្យិញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនឹង cupcakes ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើសដ លលអបាំផ្ុតននអៃក
លក់រាយ មួយដ លមានតនមលសមច្ៅនឹងលកខណ្ៈវ ិនិច័យ
េ របស់អៃកច្ដ្ឋយមិនខវល់អាំពីតនមលច្

ើ យ។

សហប្គិនលក់ ុាំ 3. ផ្លិតផ្លរបស់អៃកគឺជ្ញ cupcakes toppings (លក់ ុាំគឺោងច្ហាចណ្តស់មានចាំនួន ៣
បាំដណ្កកៃុងការលក់ម្ងៗ)។ តនមលការចាំណ្តយ cupcakes toppings ច្នុះគឺច្ៅ WIFI 0 50. អៃកលក់ ុាំនឹងលក់

cupcakes ច្ៅ WIFI1.00- ដខស WIFI 2.00 ។ អៃកទ្យិញរបស់អៃកគឺជ្ញសហប្គិនលក់ រាយ។ ពួកច្គនឹងជ្ដជ្កតនែល
ជ្ញមួយអៃក

ច្ហើយវាអាស្សយ័ច្ៅច្លើអៃក

ចាំច្ណ្ញ។

កៃុងការកាំណ្ត់តនមលលក់ ុាំច្ ើមបីច្អាយទ្យទ្យួលបនប្បក់

ច្ៅជ្ុាំទ្យី 5 អៃកនឹងប្តូវបនច្ប្បើប្បស់។ អៃកនឹងកាលយជ្ញអតិែិជ្នថាៃក់ B ដ លមានន័យថាអៃកពិតបនច្ប្ជ្ើសច្រ ើសទ្យិញ
ផ្លិតផ្លច្ដ្ឋយដផ្អកច្ៅច្លើគុណ្ភាពផ្លិតផ្ល។

អៃកនឹងប្តូវបនទ្យិញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនឹង

cupcakes ច្នុះ។ អៃកនឹងប្តូវបនទ្យិញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនឹង cupcakes ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើសដ លលអ
បាំផ្ុតននអៃកលក់រាយ

មួយដ លមានគុណ្ភាពសមច្ៅនឹងលកខណ្ៈវ ិនិច័យ
េ របស់អៃកច្ដ្ឋយមិនខវល់អាំពីតនមលច្

ើ

យ។

សហប្គិនលក់ ុាំ 4. ផ្លិតផ្លរបស់អៃកគឺជ្ញឧបករណ្៍សប្មាប់ cupcakes (លក់ ុាំគឺោងច្ហាចណ្តស់ ោងច្ហាច
ណ្តស់មានចាំនួន 2 បាំដណ្កកៃុងការលក់ម្ងៗ)។ ។ តនមលចាំណ្តយ សាំរាប់មួយបាំដណ្កននឧបករណ្៍គឺ WIFI 0.50 ។
អៃកនឹងលក់ឧបករណ្៍លក់ ុាំច្ៅចច្នាលុះ WIFI 1.00 - WIFI 2.00 ។ អៃកទ្យិញរបស់អៃកគឺជ្ញសហប្គិនលក់រាយ។ ពួក

ច្គនឹងជ្ដជ្កតនែលជ្ញមួយអៃក ច្ហើយវាអាស្សយ័ច្ៅច្លើអៃកកៃុងការកាំណ្ត់តនមលលក់ ុាំច្ ើមបីច្អាយទ្យទ្យួលបនប្បក់ចាំ
ច្ណ្ញ។
ច្ៅជ្ុាំទ្យី

5

អៃកនឹងប្តូវបនច្ប្បើប្បស់នឹង

cupcakes

មួយ។

អៃកនឹងកាលយជ្ញថាៃក់

C

និង

D

បនទ្យាំនិញ

ច្ប្បើប្បស់ដ លមានន័យថាអៃកគឺជ្ញអៃកច្ប្ជ្ើសច្រ ើសោងខាលាំងននផ្លិតផ្លដ លអៃកទ្យិញច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើតនមល

(តនមល

ច្ថាកបាំផ្ុតច្ៅច្លើទ្យីផ្ារ) ។ អៃកនឹងប្តូវបនទ្យិញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនឹង cupcakes ច្នុះ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើស
ច្រ ើសដ លលអបាំផ្ុតននអៃកលក់រាយ, មួយដ លមានតនមលសមនឹងលកខណ្ៈវ ិនិច័យ
េ របស់អៃក។
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សហប្គិនលក់ ុាំ 5. ផ្លិតផ្លរបស់អៃកគឺជ្ញឧបករណ្៍សុខភាពសប្មាប់កមាករអាហារ ការលក់ ុាំ ឬ លក់រាយ ោង
ច្ហាចណ្តស់មានចាំនួន 2 បាំដណ្កកៃុងការលក់ម្ងៗ)។ តនមលចាំណ្តយននឧបករណ្៍មួយ ច្នុះគឺច្ៅ WIFI 0.50 ។ តនមល

របស់ឧបករណ្៍ច្ៅចច្នាលុះ WIFI 1.00 - WIFI 2.00 ។ អៃកទ្យិញរបស់អៃកគឺជ្ញសហប្គិនលក់រាយ។ ពួកច្គនឹងជ្ដជ្កត
នែលជ្ញមួយអៃក ច្ហើយវាអាស្សយ័ច្ៅច្លើអៃកកៃុងការកាំណ្ត់តនមលលក់ ុាំច្ ើមបីច្អាយទ្យទ្យួលបនប្បក់ ចាំច្ណ្ញ។
ច្ៅជ្ុាំទ្យី 5 អៃកនឹងប្តូវបនជ្ញអតិែិជ្នននការច្ប្បើប្បស់ cupcakes មួយ។ អៃកនឹងកាលយជ្ញអតិែិជ្នថាៃក់ C និង D
ដ លមានន័យថាអៃកគឺជ្ញអៃក ច្ជ្ើងោងខាលាំងកៃុងការច្ប្ជ្ើសច្រ ើសផ្លិតផ្លដ លអៃកទ្យិញច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើតនមល (តនមល
ច្ថាកបាំផ្ុតច្ៅច្លើទ្យីផ្ារ) ។ អៃកនឹងប្តូវបនទ្យិញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់ រាយនឹង cupcakes ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើស
ដ លលអបាំផ្ុតននអៃកលក់រាយ មួយដ លមានតនមលសមច្ៅនឹងលកខណ្ៈវ ិនិច័យ
េ របស់អៃក។

(ចាំណ្តាំ: ច្នុះជ្ញតួនាទ្យីសហប្គិនលក់រាយនឹងប្តូវបនច្បុះពុមព 5

ង និងគួរប្តូវបន raffled ច្ៅ 3 ច្ៅ 5 គ៉ូអាស្ស័យ

ច្លើទ្យាំហាំននថាៃក់ )
សហប្គិនលក់រាយ។

អៃកគឺជ្ញសហប្គិនcupcakes

មួយ។

ផ្លិតផ្លអាហារ។ អៃកមានន គ៉ូប្បកួតប្បដជ្ងច្ផ្សងច្ទ្យៀត
របស់អៃក

(ច្ ើមបីច្្វើឱយផ្លិតផ្លអៃក

អៃកនឹងប្តូវដតទ្យិញវតាុធាតុច្ ើមនិងឧបករណ្៍ច្ ើមបី

៉ូច្ចៃុះអៃកនឹងចាំបច់ប្តូវបច្ងកើតច្សវាតនមលច្លើអាជ្ីវកមា

មានភាពខុសគៃពីអៃក នទ្យ)

។

អៃកនឹងប្តូវការោង

ច្ហាចណ្តស់ WIFI 70.00 ដ លអៃកអាចឬមិនអាចមាន។ ប្បសិនច្បើអៃកមិនមានចាំនួនទ្យឹកប្បក់ច្នុះច្ទ្យ អៃកនឹងប្តូវ
ការខេីប្បក់ពី្នាគរឬស្មាប័នមីប្កូហិរញ្ញ វតាុ។
ជ្ុាំទ្យី

1

-

អៃកនឹងប្តូវទ្យិញសមាភរៈ

និងឧបករណ្៍ច្ប្បើប្បស់ច្ផ្សងៗ

ពីសហប្គិនលក់ ុាំ។

អៃកនឹងប្តូវបន

ប្បតិបតដិការជ្ញមួយច្ ើមទ្យុនដ លមានកាំណ្ត់អៃកប្តូវដតទ្យទ្យួលបនតនមលលប
អ ាំផ្ុតកៃុងច្គលបាំណ្ងច្ ើមបីទ្យទ្យួលបន
ប្បក់ចាំច្ណ្ញច្ប្ចើន។

ប្បសិនច្បើអៃកមិនមានប្បក់ប្គប់ប្គន់

ប្តូវរង់ចាំសប្មាប់ការប្បកួតជ្ុាំទ្យី

ខេីប្បក់ពី្នាគរ ឬប្គឹុះស្មានមីប្កូហិរញ្ញ វតាុ។ សកមាភាពច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើរការរយៈច្ពល 5 នាទ្យី។

2

កៃុងការ

ជ្ុាំទ្យី 2 - ប្បសិនច្បើអៃក មិនមានច្ ើមទ្យុនប្គប់ប្គន់ អៃកអាចចរច និង ខេីប្បក់ពី្នាគរឬ ប្គឹុះស្មាន
មីប្កូហិរញ្ញ វតាុ។ សកមាភាពច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើរការរយៈច្ពល 5 នាទ្យី។
ជ្ុាំទ្យី 3- អៃកនឹងបច្ងកើតផ្លិតផ្លរបស់អៃកច្ដ្ឋយច្ប្បើវតាុធាតុច្ ើមនិងឧបករណ្៍ដ លអៃកបនទ្យិញ។ ខណ្ៈច្ពល

ដ លការច្រៀបចាំផ្លិតផ្លែាី អៃកប្តូវច្ផ្ល្តអារមាណ្៍ច្ៅកៃុងចិ តអ
្ ាំពីបញ្
ា សុវតាិភាពដផ្ៃកចាប់និងបញ្
ា សុខភាព។
សកមាភាពច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើរការរយៈច្ពល 5 នាទ្យី។

ជ្ុាំទ្យី 4- អៃកនឹងប្តូវបនគិតពីច្្ាុះសប្មាប់ផ្លិតផ្លរបស់អៃកនិងរច្បៀបដ លអៃកនឹងលក់វា។ ច្រៀបចាំការលក់
ចាំនួនមួយនាទ្យីច្ ើមបីពនយល់អាំពីតនមលដតមួយគត់ផ្លិតផ្លរបស់អៃកច្ៅឱយអៃកច្ប្បើប្បស់ ។ អៃ កអាច
ច្ប្បើប្បស់ ICTកៃុងការលក់ផ្លិតផ្លរបស់អៃកច្ៅកាន់អៃកច្ប្បើប្បស់។
ជ្ុាំទ្យី 5 - អតិែិជ្ននឹងទ្យិញពីអៃក។ ការច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើការសប្មាប់ 5 នាទ្យី។ បញ្ុេ ុះបញ្៉ូេ លអតិែិជ្នច្ ើមបីទ្យិញពីអៃក។
ច្ៅកៃុងជ្ុាំទ្យីច្នុះអៃកនឹងប្តូវ ឹងពី ប្បក់ចាំច្ណ្ញដ លអៃកទ្យទ្យួលបន ឬមិនបនចាំនួនបុនាាន ?

្នាគរ អៃកគឺជ្ញ្នាគរមួយច្ៅជ្ុាំទ្យី 2។ សហប្គិនអៃកលក់រាយនឹងខេីប្បក់ពីអៃក អៃកតឹងរ ឹងនិងប្បប់អៃកលក់រាយ

100

ឧបសមព័នធ
ន៉ូវអវីដ លជ្ញតប្មូវការរបស់អៃកទក់ទ្យងនឹងអប្តាការប្បក់និងកាលវ ិភាគននទ្យ៉ូទត់ប្ត

ប់ច្ហើយអៃកនឹងចរច

ជ្ញមួយអៃកច្នាុះ។ អៃកនឹងកាត់ការប្បក់ 10 ភាគរយពីចាំនួនប្បក់កមេីននការរវាង WIFI 50.00 ច្ៅ WIFI100.00 ។
សកមាភាពច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើរការរយៈច្ពល 5 នាទ្យី។
ច្ៅជ្ុាំទ្យី 5 អៃកនឹងប្តូវបនច្ប្បើប្បស់នឹង cupcakes ។ អៃកនឹងកាលយជ្ញអតិែិជ្នថាៃក់ C និង D ដ លមានន័យថាអៃក
គឺជ្ញអៃកច្ប្ជ្ើសច្រ ើសោងខាលាំងននផ្លិតផ្លដ លអៃកទ្យិញច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើតនមល (តនមលច្ថាកបាំផ្ុតច្ៅច្លើទ្យីផ្ារ) ។ អៃក
នឹងប្តូវបនទ្យិញផ្លិតផ្លរបស់អៃកលក់រាយនន cupcakes ច្នុះ។ អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើសអៃកលក់រាយដ លលអបាំផ្ុត
មួយ ដ លមានតនមលសមនឹងលកខណ្ៈវ ិនិច័យ
េ របស់អៃក។

ប្គឹុះស្មានមីប្កូហិរញ្ញ វតាុ។

អៃកគឺជ្ញប្គឹុះស្មានមីប្កូហិរញ្ញ វតាុកៃុងជ្ុាំទ្យី

2

ច្ោកអៃកគឺជ្ញស្មាប័នមួយដ ល

ជ្ិតសៃិទ្យធជ្ញមួយស្តស្ី។ សហប្គិនលក់រាយនឹងខេីប្បក់ពីអៃក។ ខណ្ៈច្ពលដ លអៃកតឹងរុង
ឹ អៃកនឹងប្តូវបនដណ្នាាំ

សហប្គិនអាំពីអប្តាការប្បក់និងកាលវ ិភាគទ្យ៉ូទត់សងវ ិញ។ អៃកអាចផ្្ល់ប្បក់កមេីច្ៅឱ WIFI 30.00 ច្ៅខេីគៃ
50.00 រាល់ងៃកច្ៅខេីប្បក់ ។ សកមាភាពច្នុះនឹង ាំច្ណ្ើរការរយៈច្ពល 5 នាទ្យី។
ច្ៅជ្ុាំទ្យី 5 អៃកនឹងជ្ញអតិែិជ្នននអៃកច្ប្បើប្បស់ cupcakes ។ អៃកនឹងកាលយជ្ញអតិែិជ្នថាៃក់ B និង C ដ លមានន័យ
ថាអៃកគឺជ្ញអៃកដ លមានជ្ាំនាញបាំផ្ុត កៃុងការច្ប្ជ្ើសច្រ ើសផ្លិតផ្លដ លអៃកទ្យិញដផ្អកច្ៅច្លើគុណ្ភាពនិងតនមល។
អៃកនឹងប្តូវបនទ្យិញផ្លិតផ្លពីអៃកលក់រាយនន

cupcakes

ច្នុះ។

អៃកនឹងច្ប្ជ្ើសច្រ ើសអៃក

លក់រាយមួយដ លលអជ្ញងច្គបាំផ្ុត ដ លមានតនមលស្មកសមច្ៅនឹងលកខណ្ៈវ ិនិច័យ
េ របស់អក
ៃ ។

សាំណ្ួរច្ ើមបីជ្ួយសប្មួល ល់ការពិភាកា និងការយល់ ឹង:
១.ច្តើមានអវីច្កើតច្

ើង? ច្តើអៃករកចាំណ្៉ូលបនបុនាាន?

២.ច្តើអីវខលុះបនជ្ួយ ល់សហប្គិន?
៣.ច្តើអីវខលុះដ លមិនបនជ្ួយ?
៤.ច្តើអៃកបនច្រៀនច្ចុះអវីខុះ
ល ពីការច្្វើលាំហាត់ច្នុះ?
៥. ច្តើឧបករណ្៍និងកមាវ ិ្ី ICT អាចជ្ួយ ល់សហប្គិន ៉ូចច្ម្ចខលុះ?

K. ្នធានបដនាមសប្មាប់ការបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល/ការច្ប្តៀមច្រៀបចាំ
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ត
្ ញពត៌មានស្តស្ី ប្បចាំអាសុីបសុីហិក
វ យុទ្យស្ម
ធ
ស្តស្គាំនិតនចៃប្បឌិត សាំរាប់ការច៉ូលរួមរបស់ ស្តស្ី Andean កៃុង
វ ិស័យច្ស ាកិចេ

(២០១២-២០១៤)

វគគបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល

eBiz

(វគគបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លប្គូបច្ងាគលសប្មាប់

សហប្គិនស្តស្ីច្ៅតាមជ្នបទ្យ) ។ សប្មាប់សមាភរៈបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លស៉ូមទក់ទ្យង APWINC ។
http: // www.women.or.kr/
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ច្ោកស្សី Catherine Lang និ ង ច្ោកស្សី Marina Biasutti វគគបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លភាពជ្ញសហប្គិន "ច្្វើជ្ញមាេស់អនាគតរបស់
អៃក" ។ អាចរកបនពី
http://www.slideshare.net/JacquelineRichardson/entrepreneurial-trainingmanual-owning-your-future
ច្ោកDandy
ពិការភាព)

ច្្វើការច្ៅផ្ទុះ

Victa
ទ្យីប្កុង

Quezon,

ភាពជ្ញសហប្គិន:

ប្កុមប្បឹកាជ្ញតិទ្យទ្យួលបនទុក

មគគុច្ទ្យទសជ្ញក់ដស្ង
កិចេការជ្នពិការ

សប្មាប់ ប្បជ្ញជ្នហវីលីពីនដ លមាន
ឆ្ៃាំ

២០១៤)

។

អាចរកបនពី

http://www.ncda.gov.ph/wp-content/uploads/2015/01/e-copy-Work-At-Home-EBook.pdf
អងគការច្សបៀងអាហារនិងកសិកមា

ការច្លើកកមពស់សហប្បតិបត្ិការអាជ្ីវកមារបស់ស្តស្ីជ្នបទ្យកៃុងប្បច្ទ្យសនែ:

កញ្េប់

បណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល (បងកក, ២០០៤) ។ អាចរកបនពី
http://www.fao.org/docrep/004/ ad499e / ad499e00.htm ។
ប្កុមហុន Hewlett-Packard (HP) ជ្ីវ ិត វគគបណ្ត
្ ញសប្មាប់សហប្គិន។ អាចរកបនពី
http://www. life-global.org/
ប្កុមហុន Intel ការច្រៀនជ្ាំហានងាយៗ។ អាចរកបនពី
http://www.intel.com/content/www/us/en/education/intel-easy-steps.html.
ប្កុមហុន Intel ម៉ូលដ្ឋានននភាពជ្ញសហប្គិន (E-ម៉ូលដ្ឋាន) ។ អាចរកបនពី
https://educate.intel.com/ employability/e-basics/
ប្កុមហុន Intel, ស្តស្ីនិងបណ្ត
្ ញ តភាាប់ចច្នាលុះអុីន្ឺណ្ិតនិងបច្ងកើតឱកាសជ្ញសកលែាីមួយច្ៅកៃុងប្បច្ទ្យសមានប្បក់
ចាំណ្៉ូលទបនិងម្យម (២០១២) ។ អាចរកបនពី http://www.intel.com/content/ www/us/en/technology-ineducation/women-in-the-web.html
អងគការពលកមាអន្រជ្ញតិ

ច្តើបច្ចេកវ ិទ្យាគមនាគមន៍និងពត៌មានអាចជ្ួយឱយអាជ្ីវកមារបស់ច្យើងខាាំុ

ប្បច្សើរច្

ើងបនច្ទ្យ:

ច្សៀវច្ៅដណ្នាាំសច្ងខបសប្មាប់សហប្គិនខាៃតត៉ូចបាំផ្ុតនិងខាៃតត៉ូចពីអាច្មរ ិកឡាទ្យីននិងតាំបន់ការ ីបី។ អាចរកបនពី
http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/canicthelp.pdf
អងគការពលកមាអន្រជ្ញតិ ច្យនឌ័រនិងភាពជ្ញសហប្គិនរួមគៃ: ខិតច្ៅមុខសប្មាប់ស្តស្ីច្ៅកៃុងសហប្គស- កញ្េប់ បណ្ុ្ ុះប
ណ្ត
្ ល និងកញ្េប់្នធាន (ទ្យីប្កុងបងកកទ្យីប្កុងដបកឡាាំងនិងទ្យីប្កុងហសឺដណ្វ ឆ្ៃាំ២០០៤) ។ អាចរកបនពី
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf.
ប្កុមហុន Microsoft និងម៉ូលនិ ្ិអាស្មន កមាវ ិ្ីសិកា ICT ច្ៅឆ្ៃាំ ២០១៣: កមាវ ិ្ីបណ្ុដ ុះបណ្ត
ដ ល ICT សប្មាប់សហប្គស
ខាៃតត៉ូចនិងម្យម។ អាចរកបនពី
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ឧបសមព័នធ
http://www.unapcict.org/ecohub/resources/ ict-for-sme/training-programs-guidelines/microsoft-asean-foundationict-curriculum-icttraining-programs-for-small-and-medium-sized-enterprises-smes.
អកខរកមាឌីជ្ីែលរបស់ប្កុមហុន Microsoft ។ អាចរកបនពី
https://www.microsoft.com/en-us/DigitalLiteracy
គណ្ៈកមាាការរបស់ប្បច្ទ្យសហវីលីពីនច្ៅច្លើស្តស្ី ការអភិវឌឍន៍ច្យនឌ័រនិងម៉ូឌុលអកខរកមាហិរញ្ញ វតាុ គាន
កាលបរ ិច្ចេទ្យ។ អាចរកបនពី
http://pcw.gov.ph/publication/development-gender-andfinancial-literacy-module-results-partnership-between-pcwgreat-women-project-and-napc
ច្ោក Steve Mariotti ភាពជ្ញសហប្គិន: ច្្វើជ្ញមាេស់អនាគតរបស់អៃក, ច្បុះពុមពច្លើកទ្យី ប់មួយ (ប្កុងញ៉ូវយក,
បណ្ត
្ ញសាំរាប់ការបច្ប្ងៀនភាពជ្ញសហប្គិននិង Pearson ការអប់រ ាំ, ២០១០) ។ ដ លអាចច្ប្បើបនពី
http://assets.pearsonschool.com/asset_mgr/current/201323/entrepreneurship_se_final_pdf.
សនៃិសិទ្យាអងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិសីព
្ ីពាណ្ិជ្ាកមានិងការអភិវឌឍន៍ ពប្ងឹងអាំណ្តច ស្តស្ីជ្ញសហប្គិនតាមរយៈបច្ចេកវ ិទ្យា
គមនាគមន៍និងពត៌មាន: មគគុច្ទ្យសក៍អនុវត្ន៍ (ញ៉ូវយកនិងប្កុងហសឺដណ្វឆ្ៃាំ ២០១៤) ។ អាចរកបនពី
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d2_ en.pdf
UNESCO-UNEVOC ការចប់ច្ផ្្ើមអាជ្ីវកមាខាៃតត៉ូចផ្លទល់ខួនរបស់
ល
ខាំុា: កញ្េប់បណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លស្ីពីភាពជ្ញសហប្គិន ។ អាចរក
បនពី
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Starting%20my%20own%20 small%20business
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អាំពីអៃកនិពនធ
UN-APCICT
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លបច្ចេកវ ិទ្យាសហគមន៍ព័ត៌មាន ច្ ើមបីអភិវឌឍន៍ននអងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិប្បចាំតាំបន់ អាសុីនិងប
សុីហិក
វ (UN APCICT) សហការជ្ញមួយប្កុមហុនសមព័នធគណ្ៈកមាការច្ស ាកិចេនិងសងគមរបស់អងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិប្បចាំ
តាំបន់អាសុីនិងបសុីហិក
វ (ESCAP) ។ UN-APCICT មានច្គលបាំណ្ងពប្ងឹងកិចេខិតខាំ ប្បឹងដប្បងននប្បច្ទ្យសជ្ញសមាជ្ិកនន
ESCAP ច្ ើមបីច្ប្បើប្បស់បច្ចេកវ ិទ្យាពត័មាននិងការប្បស្ស័យទក់ទ្យងតាមរយៈ (ICT) ច្ៅកៃុងការអភិវឌឍច្ស ាកិចេសងគម
របស់ខួនតាមរយៈការកស្មងសមតា
ល
ភាពរបស់មនុសសនិងស្មាប័នការងារ។ ការងាររបស់ UN-APCICT ច្ផ្ល្តច្លើកតា្ប្គឹុះទាំង
បី ៉ូចខាងច្ប្កាម៖

១.

បណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល-ច្ ើមបីបច្ងកើនចាំច្ណ្ុះ ឹង និងជ្ាំនាញរបស់អៃកបច្ងកើតច្គលនច្ោបយ និងអៃកជ្ាំនាញ វ ិស័យ ICT និង
ច្ ើមបីពប្ងឹងសមតាភាពរបស់អក
ៃ បណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល ICT និងប្គឹុះស្មានបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ លកៃុងវ ិសយ័ ICT ច្នុះ

២.

ការស្ស្មវប្ជ្ញវ-ច្ ើមបីអនុវត្ការវ ិភាគដ លទក់ទ្យងនឹងការអភិវឌឍ ្នធានមនុសសច្ៅកៃុង វ ិសយ័ ICT

៣.

ការដណ្នាាំ- ច្ ើមបីផ្្ល់ច្សវាប្បឹកាច្លើកមាវ ិ្ីអភិវឌឍ្នធានមនុសស ល់សមាជ្ិក ESCAP និងសមាជ្ិកដ លពាក់
ព័នធ។

UN-APCICT មានទ្យីតាាំងសាិតច្ៅទ្យីប្កុងអុីនចុន lncheon ននស្មធារណ្រ ាក៉ូច្រ
http://www.unapcict.org
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ESCAP
គណ្ៈកមាការច្ស ាកិចេនិងសងគមសប្មាប់តាំបន់អាសុីនិងបសុីហិវក
ESCAP

គឺជ្ញន គ៉ូ

អភិវឌឍន៍កុងតាំ
ៃ
បន់របស់អងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិ

និងបច្ប្មើការជ្ញមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌឍន៍សងគមនិង

ច្ស ាកិចេសាំខាន់សប្មាប់អងគការសហប្បជ្ញជ្ញតិ ច្ៅតាំបន់អាសុីនិងបសុីហិក
វ ។ អាណ្ត្ិរបស់ខួន
ល
គឺច្ ើមបីជ្ាំរញ
ុ កិចេសហ
ប្បតិបត្ិការរវាងសមាជ្ិកចាំនួន ៥៣ និងសមាជ្ិកពាក់ព័នធចាំនួន ៩ ។ ESCAP ផ្ដល់ន៉ូវតាំណ្ភាាប់យុទ្យធស្មស្តស្រវាងកមាវ ិ្ីនិង
បញ្
ា ថាៃក់ប្បច្ទ្យសនិងថាៃក់សកល ។ វាគាំប្ទ្យនិងពប្ងឹងទ្យីតាាំងរដ្ឋាភិបលននប្បច្ទ្យសកៃុងតាំបន់និងច្ ើមបីគាំប្ទ្យកិចេប្បជ្ុាំរបស់
បញ្
ា ប្បឈ្មច្ស ាកិចេសងគមរបស់តាំបន់ច្នុះច្ៅកៃុងពិភពសកលភាវ៉ូបនីយកមា។ ការ ិោល័យ ESCAP មានទ្យីតាាំងសាិតច្ៅទ្យី
ប្កុងបងកកប្បច្ទ្យសនែ។
http://www.unescap.org

105

Managing a Business Using ICT

106

107

