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  ប់នាំា ប់ពី់ីបានុសៀ�ែ�ការយ៉ាា ងជិំត់�និទីធជាម�យនុះង��ស្រាគិនុជាសៀស្រាចំ�នុ
សៀ�កនុងស្រាប់សៀទី�កមុុជា ស្រាកុមការងារ�ីុ អុំនិុសៀវ�មនិុ ដំះងពីីត់ស្រាមូវការរប់�់
��ស្រាគិនុសៀដំ�មបបី់សៀងើ�ត់ នុិងពីស្រាងីកអាជំីវកមមម�យឲ្យយបានុសៀជាគជំយ័។
 ការចាប់ស់ៀ�ើ�ម ការប់សៀងើ�ត់ នុងិការអំភិវិឌ្ឍឍនុអ៍ាជំវីកមមគជឺាឧប់�គគដំ�៏ំ
ម�យ ប់ាណុែនុើគឺជាសៀរឿងណែដំលអំនកអាចំសៀ�ែ�បានុ។ ការបំ់សៀរ �សៀ�វាកមមរប់�់អំនក
សៀ�កានុអ់ំតិ់ថិជិំនុដំំប់ងូរប់�់អំនក (អំនកណែដំលមនិុណែមនុជា�ចំញ់ាត់ ិឬមតិ់ើ
ភិកិើរប់�់អំនក) វាគឺជាអារមម�៍ម�យដំអ៏ំ�ា រយបំ់�ុត់។ ការសៀម�លសៀ��ញ
ពីកីារនាំយំកគុ�ត់នៃមៃរប់�់�លិត់�ល ឬសៀ�វាកមមរប់�់អំនកសៀ�កានុ់
អំតិ់ថិជិំនុរប់�់អំនកពីតិ់ជាសៀរឿងម�យដំព៏ីសិៀ��ខ្លាំៃ ងំណា�់។ ស្រាប់�ិនុសៀប់�
ការប់សៀងើ�ត់អាជំវីកមមម�យជាសៀរឿងថិមសី្រា�ឡាង�ស្រាមាប់អ់ំនក សៀនាំះមានុនុយ័ថា
អំនកកពុំីងណែត់�ុិត់សៀ�ជំំ�នុដំំប់ងូនៃនុការដំំសៀ�� រការអាជំវីកមម សៀ��យ
សៀ�ៀវសៀ�សៀនុះនុះងជំ�យណែ�នាំអំំនកប់ណែនុុម។

 
  មនិុមានុការក�ំត់ជ់ាកល់ាកណ់ាម�យ�ស្រាមាប់ប់់សៀងើ�ត់អាជំវីកមម

សៀនាំះសៀទី ប់ាណុែនុើសៀយ�ងបានុណែ�ែងរកសៀ��ញចំំនុុចំម�យចំំនុ�នុណែដំល��ស្រាគិនុ
សៀជាគជំយ័ទាំងំឡាយធ្លាៃ ប់ប់ានុសៀ�ែ� នុិងឆ្លៃងកាត់៖់ ពី�កសៀគ គឺជាអំនក
សៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា  នុងិជាអំនកគិត់ស្រាប់កប់សៀ�យភាពីនៃចំនស្រាប់ឌិ្ឍត់។ ពី�កសៀគ
សៀរៀនុពីអីំនកណែដំលសៀ�ជំុំវញិខ្លួៃ�នុ សៀ��យពិីសៀ��ជាងសៀនុះសៀ�សៀទីៀត់ ពី�កសៀគ
មានុការទាំងំការ�ងំចិំត់ើខុ្លួ�់ នុងិខិ្លួត់ខំ្លួសៀដំ�មប�ីសៀស្រាមចំបានុនូុវអំែណីែដំលសៀគ

អំំពីី សៀ�ៀវសៀ�
ណែ�នាំ ំ
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ចំងប់ានុ។ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកកំពុីងអានុ សៀ��យកពុំីងគិត់ថា “ខំុំ្លួមនិុពូីណែកកនុង
ការសៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា  សៀ��យកម៏និុមានុភាពីនៃចំនស្រាប់ឌិ្ឍត់ទាំល់ណែត់សៀ�ះ
” កំុបារមភ! សៀ�ៀវសៀ�ណែ�នាំ�ំស្រាមាប់�់�ស្រាគិនុម�យសៀនុះនុះងជំ�យអំនក
អំភិវិឌ្ឍឍនុជំ៍ំនាំញទាំងំសៀនុះ។

  កចិំាការចំំប់ងណែដំលអំនកស្រាត់វូសៀ�ែ�សៀនាំះគ ឺស្រាតូ់វយកស្រាទីះ�ើីទាំងំសៀនុះ
មកអំនុុវត់ើនុ។៍ ប់នាំា ប់ព់ីីសៀ��ញ��ស្រាគិនុជាសៀស្រាចំ�នុបានុសៀជាគជំយ័សៀល�
អាជីំវកមមរប់�់ពី�កសៀគ សៀយ�ងអាចំនុិយ៉ាយបានុយ៉ាា ងសៀជំឿជាកថ់ាក�ើ
�ំខ្លាំនុប់់ំ�ុត់សៀដំ�មបសីៀ�កានុភ់ាពីសៀជាគជំយ័គឺ កិចំាខិ្លួត់ខំ្លួស្រាប់ះងណែស្រាប់ង។ 
អំនករ ះត់ណែត់ស្រាប់ះងណែស្រាប់ង សៀនាំះអំនកនុះងទីទី�លបានុលទីធ�លរ ះត់ណែត់�ប់ច់ំតិ់ើ។ 
ដំរាប់ណាអំនកបានុ�ងំចិំត់ើមុត់មា ំនុងិរ�ចំរាល់កនុងការសៀរៀនុ�ូស្រាត់ សៀនាំះ
វានុះង�ម នុអំែណីែដំលអំនកស្រាតូ់វបារមភសៀទីៀត់សៀទី។

  សៀ�ៀវសៀ�ណែ�នាំ�ំស្រាមាប់�់�ស្រាគិនុម�យសៀនុះបានុ�កប់់ញ្ញាូ ល
នូុវគំនុតិ់ លំ�ត់ ់នុងិឧប់ករ�៍ម�យចំំនុ�នុសៀដំ�មបជីំ�យដំល់អំនកកនុងការ
ចាប់ស់ៀ�ើ�ម គិត់�ងំពីីការអំភិវិឌ្ឍឍនុទ៍ី�សនុៈវ�័ិយ�ស្រាមាប់អ់ាជំីវកមម
រប់�់អំនក រ�ចំប់នុើសៀ�កានុក់ារសៀ�ែ�ឲ្យយ�លិត់�ល ឬសៀ�វាកមមរប់�់អំនកមានុ
លកខ�ៈពីសិៀ��។ សៀ�ៀវសៀ�សៀនុះរចំនាំសៀ��ងឲ្យយមានុភាពីងាយអានុ 
នុងិងាយយល់ ដូំចំសៀនុះសៀយ�ង�ូមសៀល�កទីះកចិំត់ើឲ្យយអំនកអានុពីីសៀដំ�មដំល់
ចំប់។់ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកមានុស្រាប់ធ្លានុប់ទីណាម�យណែដំលសៀ�ែ�ឲ្យយអំនកមនិុ�ូវ
យល់ អំនកអាចំរលំង�ិនុបានុ! ប់នាំា ប់ពី់ីអំនកបានុអានុសៀ�ៀវសៀ�សៀនុះចំប់់
 អំនកនុះងយល់ពីីការសៀ�ែ�របាយការ�៍លំ�ូរ�ចំស់្រាបាក ់ការស្រាគប់ស់្រាគង
�រិញ្ញា វត់ុុរប់�់អំនក ការដំះកនាំខំ្លួៃ�នុអំនក (និុងស្រាកុមរប់�់អំនក) នុងិរសៀប់ៀប់
�រសៀ�រណែ�នុការអាជីំវកមមងាយៗណែដំលខ្លួៃសី្រាត់ះម២ទំីពីរ័។
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សៀយ�ងបានុរចំនាំសៀ�ៀវសៀ�សៀនុះសៀ��ងកនុង
សៀ�លសៀ�ចំំប់ង�ស្រាមាប់�់�ស្រាគិនុស្រ្ត�ើី 
ណែដំលកំពុីងណែត់មានុអាជីំវកមមស្រា�ប់ ់ណែត់
កពុំីងស្រាតូ់វការជំនំុ�យប់ណែនុុម។ សៀល��ពីសីៀនុះ
សៀ�សៀទីៀត់ វាកជ៏ំ�យដំល់អំនកទាំងំឡាយ
ណាណែដំលកពុំីងណែត់ចំងច់ាប់ស់ៀ�ើ�មអាជំវីកមម

ថិមី�ងណែដំរ សៀទាំះបី់ជាអំនកសៀទី�ប់ណែត់មានុគំនុិត់
អាជំីវកមមកើី។

សៀ�លសៀ�រប់�់សៀយ�ងគឺចំង�់ើល់�នុធ្លានុ នុិង
ឧប់ករ�៍ដំល់��ស្រាគនិុស្រ្ត�ើី ដូំចំសៀនុះពី�កសៀគអាចំពីស្រាងីក

អាជំវីកមមរប់�់ពី�កសៀគ សៀ��យកអ៏ាចំអំភិវិឌ្ឍឍនុព៍ី�ី�ស្រា��ខ្លាំន ត់
តូ់ចំបំ់�ុត់សៀ�ដំល់ទី�ំ�ំ�ស្រា���នុតូ់ចំ នុងិម�យម។ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកកពុំីងណែត់
ស្រាប់កប់អាជំីវកមមណែដំលមានុខ្លាំន ត់តូ់ចំបំ់�ុត់មាន កឯ់ង អំនកសៀ�ណែត់រាប់ប់់ញ្ញាូ លជា
��ស្រាគិនុម�យរូប់ សៀ��យសៀ�ៀវសៀ�ម�យសៀនុះគឺ�ស្រាមាប់អ់ំនក។

សៀត់�សៀ�ៀវសៀ�ណែ�នាំំ
សៀនុះចាបំាចំ�់ស្រាមាប់់
នុរណា?

សៀ�តុ់អំែីបានុជា
ស្រ្ត�ើីគ�រណែត់ស្រាប់កប់
អាជំីវកមម?

សៀ�កនុងស្រាប់សៀទី�កមុុជា ៦០%នៃនុវ�័ិយ�ុរៈ
កិចំាស្រាតូ់វបានុដំំសៀ�� រការសៀ�យស្រ្ត�ើី សៀ��យ

ភាគសៀស្រាចំ�នុនៃនុអាជំវីកមមសៀនាំះគឺជាអាជីំវកមម
ខ្លាំន ត់តូ់ចំបំ់�ុត់ នុងិខ្លាំន ត់តូ់ចំ សៀ��យពី�កសៀគ
បានុរ�មចំំណែ�កយ៉ាា ង�ំសៀ�ងសៀ�កនុ ង
វ�័ិយសៀ�ដំាកិចំាជាតិ់ជាសៀរៀងរាល់ឆ្នាំន ំ
ដូំចំជា៖ ការប់សៀងើ�នុឱកា�ការងារ ជំ�យ
ឲ្យយស្រាគួ�រជាសៀស្រាចំ�នុអាចំណែ�ែងរកចំំ�ូល

�ស្រាមាប់់ស្រាគួ�របានុ ជំ�យឲ្យយស្រ្ត�ើីមានុ
សៀ�រភីាពីណែ�នក�ិរញ្ញា វត់ុុ  សៀ��យណែថិមទាំំង

ជំ�យឲ្យយស្រ្ត�ើីកាៃ យជាជំនុគំរូ នុិងអំនកដំះកនាំកំនុង
��គមនុរ៍ប់�់ពី�កសៀគណែថិមសៀទីៀត់�ង។
ពីីទីំសៀនុៀមទីំលាប់ម់ក ស្រ្ត�ើីស្រាតូ់វបានុសៀគរពំីះងទុីកឲ្យយ
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សៀ��ាះ ឬត់ស្រាមូវឲ្យយសៀ�ែ�ណែត់កិចំាការងារ�ាះដូំចំជា សៀម�លណែថិកូនុ ជូំត់�មាា ត់�ាះ នុិង
សៀ�ែ�មាូប់�ស្រាមាប់ស់្រាគួ�រ សៀ��យត់�នាំទីីណែ�ែងរកស្រាបាកចំ់ំ�ូល�ស្រាមាប់ស់្រាគួ�រគឺ
ទុីកឲ្យយប់ុរ�។ ធ្លាតុ់ពីិត់ អាជំីវកមមភាគសៀស្រាចំ�នុគឺជាអាជំីវកមមណែប់ប់ស្រាគួ�រ សៀ��យ
ស្រ្ត�ើីគឺជាអំនកស្រាគប់ស់្រាគងណែ�នកភាគសៀស្រាចំ�នុនៃនុអាជំីវកមម។ វាពិីត់ជា�ំខ្លាំនុណ់ា�់
�ស្រាមាប់ប់់ុរ� នុិងស្រ្ត�ើីកនុងការដំះងថានុរណា កអ៏ាចំស្រាប់កប់អាជំីវកមមបានុណែដំរ
 សៀទាំះបី់ជាអំនកជាប់ុរ� ឬស្រ្ត�ើី មានុកាយ�មបទាំស្រាគប់ស់្រា�នុ ់ឬមានុពិីការភាពី
 រ�់សៀ�កនុងទីីស្រាកុង ឬសៀ��មជំនុប់ទី ជាអំនកមានុ ឬអំនកស្រាកកើី។ សៀ�ៀវសៀ�សៀនុះ
រចំនាំសៀ��ងសៀដំ�មប�ីើល់ជាពីត័់ម៌ានុ ឧប់ករ�៍ នុងិគនុៃះះ�ស្រាមាប់ក់ារស្រាប់កប់អាជំវីកមម 
សៀទាំះជាអំនក�ុិត់កនុង�ុនុការ�៍ណាកស៏ៀ�យ ជាពីសិៀ��ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកជាស្រ្ត�ើី 
អំនកនុះងស្រាត់ូវបានុសៀល�កទីីកចិំត់ើឲ្យយសៀស្រាប់�ស្រាបា�់វា។

�ីុ អំុិនុសៀវ�មនិុ
 នុិង គសៀស្រាមាង
��ស្រាគិនុនាំរ ី
�កមមស្រាប់ចាំ
ស្រាប់សៀទី�កមុុជា

�នុធ្លានុទាំំងសៀនុះស្រាត់ូវបានុអំភិិវឌ្ឍឍនុ៍សៀ�យ
 ��ស្រា���ងគម �ីុ អុំីនុសៀវ�មនិុ នុិង

�សំ្រាទីសៀ�យ គសៀស្រាមាង��ស្រាគិនុនាំរសី្រាប់ចាំ
ស្រាប់សៀទី�កមុុជា គសៀស្រាមាងណែដំលសៀផ្ទាើ ត់សៀល�
ការពីស្រាងះង�ិទីធអំំណាចំ��ស្រាគិនុស្រ្ត�ើី
វយ័សៀកមងសៀ�កនុងស្រាប់សៀទី�កមុុជា សៀស្រាកាម
ជំំនុ�យពីីទីីភាន ក់ងារជំំនុ�យអាសៀមរកិ។ 
រ�ម�ន សៀ�យ��ស្រា���ងគម �ីុ អុំនីុសៀវ

�មនិុ នុិងគសៀស្រាមាង��ស្រាគិនុនាំរសី្រាប់ចាំ
ស្រាប់សៀទី�កមុុជា ពី�កសៀយ�ងសៀជំឿជាកថ់ា ស្រ្ត�ើី

វយ័សៀកមងសៀ�កនុងស្រាប់សៀទី�កមុុជាមានុឥទីធពិីលកនុង
ការប់សៀងើ�ត់អាជីំវកមម នុិងពីស្រាងីក��ស្រាគិនុភាពី

ណែដំលអាចំប់សៀងើ�ត់�លប់ាះពាល់វជិំជមានុ�ស្រាមាប់ព់ី�កសៀគផ្ទាា ល់ �ស្រាមាប់ស់្រាគួ�រ
រប់�់ពី�កសៀគ នុងិ��គមនុរ៍ប់�់ពី�កសៀគ។ សៀ�ៀវសៀ�សៀនុះគជឺា�នុធ្លានុម�យណែដំល
ប់សៀងើ�ត់សៀ��ងសៀស្រាកាមការ��ការ�៍រប់�់ពី�កសៀយ�ង សៀដំ�មប�ីើល់ជូំនុឲ្យយសៀស្រាប់�ស្រាបា�់
�ស្រាមាប់�់�ស្រាគិនុទូីទាំងំស្រាប់សៀទី�។
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ការសៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា
 ��ស្រាគិនុទាំងំអំ�់ ជាអំនកសៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា  ។ �លិត់�ល ឬសៀ�វាកមម
រប់�់អំនក វាគ�រណែត់ជាដំំសៀណាះស្រា�យសៀ�សៀល�នុរណាមាន ក ់សៀ��យមាន កស់ៀនាំះ នុះង
កាៃ យជាអំតិ់ថិិជំនុរប់�់អំនក។ ខ្លាំងសៀស្រាកាមសៀនុះជា ឧទាំ�រ�៍ម�យចំំនុ�នុ៖ 
 សៀលាកស្រា�ី�នុ ់ស្រា�ីសៀ� ណែដំលជា�ុប់នុកិនៃនុ�ងកាសៀ�ែអា�គ សៀប់ាសៀ�
ភិនសំៀពីញ សៀ�យ�រណែត់�ត់ប់ានុ�សៀងើត់សៀម�លសៀ��ញស្រាប់ជាជំនុកមុុជាជាសៀស្រាចំ�នុ
ណែដំលបានុ�ូប់កាសៀ�ែណែដំល “មកពីីស្រាប់ភិពីមនិុចំា�់លា�់” ឬ “ស្រា�ប់ក់ាសៀ�ែ
ណែកៃងកាៃ យ” ណែដំលកាសៀ�ែទាំងំសៀនាំះមានុត់នៃមៃ�ូរនៃថិៃ។ ស្រា�ីសៀ� ក�៏សៀស្រាមចំចិំត់ើថា
�ត់ស់្រាតូ់វណែត់ជាណែ�នកម�យនៃនុដំំសៀណាះស្រា�យសៀនុះ សៀ�យប់សៀងើ�ត់�ងកាសៀ�ែណែដំល
យកស្រា�ប់ក់ាសៀ�ែណែដំលមានុស្រាប់ភិពីចំា�់លា�់�ស្រាមាប់អ់ំនកណែដំលចូំលចំតិ់ើ�ូប់
កាសៀ�ែ សៀ��យមានុត់នៃមៃ�មស្រា�ប់សៀ�នុះងស្រាប់ជាជំនុកមុុជាសៀយ�ង ចាប់ព់ី ី១$ សៀ� 
១.៥០$ កនុងកាសៀ�ែ ១ណែកវ។ 
 សៀលាកស្រា�ី វ�ុុ វចិំិ�កា ជា�ុប់និុក នៃនុ �ិប់បកមមនៃដំណែខ្លួមរកនុងទីីស្រាកុងភិនសំៀពីញ
។ �ត់ស់ៀ��ញមានុ�លិត់�ល�ស្រាម�់ម�យចំំនុ�នុ គឺសៀស្រាប់�លាយជាម�យនុះងជាត់ិ 
គមី ីនុងិសៀស្រា�ប់សៀ�យបាៃ �ាិក។ �ត់ក់�៏សៀងើត់សៀ��ញថា សៀ�ទីីស្រាកុងភិនសំៀពីញមានុ
បាៃ �ាិកស្រាគប់ទី់ីកណែនុៃង នុងិវាពិីត់ជាមានុ�លប់ាះពាល់ដំល់ប់រ�ុិនុខ្លាំៃ ងំណែមនុណែទីនុ
។ �ត់ដ់ំះងថាមានុមនុុ�សជាសៀស្រាចំ�នុខ្លួែល់ពីីវា ប់ាុណែនុើជំ�នុកាលពី�កសៀគមនិុដំះងថា
គ�រចាប់ស់ៀ�ើ�មសៀ�យរសៀប់ៀប់ណា ដូំចំសៀនុះ�ត់ក់ប៏់សៀងើ�ត់អាជំីវកមមម�យណែដំលលក់
�លិត់�លណែថិរកា�ស្រាម�់ ណែដំល�លិត់សៀ�យសៀស្រាប់�ណែត់សៀស្រាគឿង�ស�ំមមជាតិ់�ុទីធ 
នុិងមនិុសៀស្រាប់�ស្រាបា�់បាៃ �ាិក ១០០% ។ 

ជំំពូីកទីី ១: 

ចំំនុុចំ
ចាប់ស់ៀ�ើ�ម
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 កំ�ុងសៀពីលការរាត់ត់ាត់ កូវដីំ ១៩ កនុងឆ្នាំន  ំ២០២០ មានុមនុុ�សជា
សៀស្រាចំ�នុ�ន កស់ៀ��ាះ នុងិមនិុសៀ�ទីកីណែនុៃង�ធ្លារ�ៈសៀនាំះសៀទី។ សៀដំ�មបសីៀ�ះស្រា�យ
ប់ញ្ហាា សៀនុះ �ារទំីសៀនុ�ប់ នុិងសៀភាជំនីុយ�ា នុម�យចំំនុ�នុគឺចាប់់�ើល់សៀ�វាកមម
ដំះកជំញ្ញជូ នុ នុះង កមមវ�ិីសៀ�សងៗសៀដំ�មបឲី្យយការលករ់ប់�់�ត់ស់ៀ�ដំល់អំតិ់ថិិជំនុ 
សៀ�យអំនុុវត់ើនុស៍ៀ�លការ�៍សៀ��ាះ នុះងរកាគនាំៃ ត់�ន ។ សៀនុះដូំចំជាការសៀប់�ក
ដំំសៀ�� រការសៀ�វាកកមមដំះកជំញ្ញជូ នុថិមីសៀ�ទីីស្រាកុងភិនសំៀពីញ សៀ��យសៀទាំះបី់សៀស្រាកាយពីី
កូវដីំ ១៩ អំតិ់ថិិជំនុជាសៀស្រាចំ�នុសៀ�ណែត់អាចំប់នុើការសៀស្រាប់�ស្រាបា�់សៀ�វាកមមប់ញ្ហាជ ទិីញ
�មអំនុឡាញ ពីីសៀស្រាពាះវាងាយស្រា�ួល�ស្រាមាប់ព់ី�ក�ត់។់  
 �ីុអុំិនុសៀវ�មិនុ បានុចាប់់សៀ�ើ�មសៀ��ងសៀ�យ�រណែត់មិនុមានុកមមវ�ិី
ប់�ើុ ះប់ណាើ លអាជំីវកមមថាន កម់ូល�ា នុ នុិងម�យមកនុងស្រាប់សៀទី�កមុុជា ណែដំល
ជាភា�ណែខ្លួមរ នុិងសៀ�ែ�សៀ��ងសៀដំ�មប�ីសំ្រាទីស្រ្ត�ើីណែខ្លួមរ។ ពី�កសៀយ�ងបានុសៀ�ះស្រា�យ
ប់ញ្ហាា សៀនុះសៀ�យ ចាប់ស់ៀ�ើ�មសៀប់�កដំំសៀ�� រការ កមមវ�ិបី់�ើុ ះប់ណាើ លអាជំវីកមមថាន ក់
មូល�ា នុ នុិងម�យមសៀល�កដំំប់ូង�ស្រាមាប់ស់្រ្ត�ើីណែខ្លួមរកនុងឆ្នាំន  ំ២០១៥ សៀ��យ�ងំពីី
សៀពីលសៀនាំះមកបានុ�សំ្រាទីដំល់��ស្រាគិនុស្រ្ត�ើីជាសៀស្រាចំ�នុរយ នាំក ់កនុងការពីស្រាងីក
អាជីំវកមមរប់�់ពី�កសៀគ។ 
 ដូំចំសៀនុះអាជំីវកមមរប់�់អំនកអាចំសៀ�ះស្រា�យសៀ�សៀល�ប់ញ្ហាា ណាម�យ
ណែដំលសៀក�ត់មានុសៀ��ង។ ខ្លាំងសៀស្រាកាមសៀនុះជា�ំនុ�រណែដំលជំ�យឲ្យយអំនកអាចំគិត់ពីី
ប់ញ្ហាា ណាម�យណែដំលមានុសៀ�កនុង��គមនុរ៍ប់�់អំនក។  
 • សៀត់�មានុអំែខី្លួៃះណែដំលអំនកគតិ់ថា វាសៀ�ែ�មនិុ�ូវលា សៀ��យអំនកអាចំសៀ�ែ�ឲ្យយ

វាកានុណ់ែត់លាជាងសៀនុះសៀទីៀត់បានុ? 
 • សៀត់�អំនកធ្លាៃ ប់គ់តិ់ថា អំនកចំងប់ានុអំែណីែដំលអំនកមនិុមានុ សៀ��យអំនកមនិុ

អាចំរកវាបានុ? 
 • ជាញះកញាប់ ់សៀត់�អំនក នុិងមតិ់ើភិកើិរប់�់អំនក ណែត់ងណែត់ត់ាូញណែត់ារអំំពីីអំែី

ម�យ ណែដំលអំនកអាចំសៀ�ះស្រា�យជាម�យនុះង�លិត់�ល ឬសៀ�វាកមម 
ម�យ បានុណែដំរសៀទី? 

 • សៀត់�អំនកធ្លាៃ ប់ស់ៀ��ញអាជំវីកមមណាម�យ ណែដំលអំនកគតិ់ថាអំនកអាចំសៀ�ែ�
បានុលាជាងសៀនុះណែដំរសៀទី? 

 • សៀត់�អំនកធ្លាៃ ប់ស់ៀ��ញអាជំីវកមមម�យចំំនុ�នុ កំពុីងណែត់ជំ�ប់ស្រាប់ទីះប់ញ្ហាា
អំែមី�យណែដំលអំនកគតិ់ថាអំនកអាចំសៀ�ែ�ឲ្យយមានុភាពីងាយស្រា�លួ�ស្រាមាប់់
ពី�កសៀគ? 
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ចាប់ស់ៀ�ើ�មសៀ�យរសៀប់ៀប់ណា 

 សៀត់�អំនកចំងដ់ំះងអំត់ ់ថាសៀត់�ស្រាតូ់វសៀ�ែ�ដូំចំសៀមើចំសៀដំ�មបកីាៃ យខ្លួៃ�នុជា ��ស្រាគិនុ? 
�កមមភាពី វាមានុភាពីខុ្លួ��ន រវាងនុរណាមាន កណ់ែដំលមានុណែត់គំនិុត់ នុិង អំនក
ណែដំលជា��ស្រាគិនុពិីត់ស្រាបាកដំ។ មនុុ�សមាន កណ់ែត់ងណែត់មានុគំនិុត់ ប់ាុណែនុើមនិុមានុ
មនុុ�សសៀស្រាចំ�នុសៀទីណែដំលកាៃ �នុស្រាគប់ស់្រា�នុក់នុងការ យកគំនិុត់សៀចំញមកជា�កមម
ភាពី។ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកមានុគំនិុត់ សៀ��យចំងច់ាប់ស់ៀ�ើ�ម ឥ�ូវសៀនុះដំល់សៀពីលសៀ��យ

 គនុៃះះណែដំលសៀរៀនុបានុគនុៃះះណែដំលសៀរៀនុបានុ 
 កំុខ្លាំៃ ចំកនុងការចាប់ស់ៀ�ើ�ម ។ សៀ�ែ��កមមភាពី សៀទាំះបី់ស្រា�នុណ់ែត់ជា�កមម
ភាពីតូ់ចំម�យកស៏ៀ�យ។ សៀប់�មានុណែត់គំនិុត់សៀ�យមនិុមានុ�កមមភាពី វាស្រា�នុណ់ែត់
ជាការ�ុប់ិនុើម�យណែត់ប់ាុសៀណាះ ះ។
 



ែស�ងរកករជួយ 

ចាបេ់ផ�ើមតូច និងមុជឲ្យេ្រជ 
មានចំនុចមយួែដលងយ្រស�ល
ក�ុងករចាបេ់ផ�ើមអជីវកម� គឺ
ចាបេ់ផ�ើមេធ�ើពីចំនុចតូចមយួ 
េហើយវអចេទរចួ ។ េតើវជ
េសវកម�ថ�ីឬេទ? បេង�ើតេហ�សប៊ុ
កេផក ។ មានគំនិតស្រមាប់
ផលិតផលមយួ? បេង�ើតជគ្រម� 
ផលិតផល។ ចូរគិតពីចំនុចតូច
មយួែដលអ�កគិតថាអចេធ�ើបាន
ក�ុងអទិត្យនឹង េហើយេធ�ើវ។ 

ករេធ�ើអជីវកម�គឺមានករ្របកួត្របែជង។ អ�ក្រត�វែតេធ�ើយ៉ាងេមច៉ឲ្យវពិេសស
។ វអចជផលិតផល ឬេសវកម�របស់អ�ក ឬ្របែហលជវធិីស�ស�ក�ុង
ករែចកចាយផលិតផលរបស់អ�ក ឬវអចជអតិថិជនជចំនុចពិេសសកថ៏ា
បាន។ ចូរអនវបែន�មេទៀតេនជំពូកទី៣ 

កំុគិតថាអ�កដឹងពីអ�ីៗទាងំអស់។ 
ែស�ងរកករជួយ និងពត័ម៌ាន្រតឡប់
ពីមតិ�ភក�ិ ្រគ�សរ មា� ស់អជីវកម�េផ្សង
ៗ  តមសមាគម ។ល។ ចូរសំេយាគបទ
ពេិសធនរ៍បស់អ�កទាងំេនះេដើម្បជីករ
នផំ�ូវក�ុងករេធ�ើអជីវកម�របស់អ�ក។ 

ចាបេ់ផ�ើមករលកដំ់បូង 

ចំនុចពិេសស 

ចាបេ់ផ�ើមេដយរេបៀបណា 

ែផនករ

មានផលិតផលជេ្រចើនែដលមនិ
ចាបំាចទ់ាល់ែតល�ឥតេខា� ះ
េទ បានចាបេ់ផ�ើមលក ់អ�កអច
អភវិឌ្ឍនវ៍បន� បព់ីករលក់
េលើកដំបូងេហើយ។ េ្រកយេពល
ែដលអ�កលកេ់លើកដំបូងេហើយ 
ទាយេមើលថានឹងមានេរឿងអ�ី 
េកើតេឡើង? អ�កមានអជីវកម�
េហើយ។ 

េ្របើ្របាស់េសៀវេភ
េនះ េដើម្បេីធ�ើែផនករ
េឆ� ះេទកនេ់គាលេដ
របស់អ�ក ករកំណត់
េពលេវលាទុកជមុនង
គតិេទេលើ េតើអ�កនឹង្រត�វ
េធ�ើអ� ីេហើយេធ�ើវេនេពល
ណា។ ្របាបអ់�កេផ្សង
អំពីែផនកររបស់អ�ក 
ដូចជ មតិ�ភក�ិ 
្រគ�សរ ឬកន៏រណាមា� ក ់
ែដល នឹងសបអ់ក។ វ
នងឹជួយឲ្យអ�កមានទំនួល
ខុស្រត�វ និងភពជមា� ស់េទ
ករងរទាងំអស់េនះ។ 
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ែស�ងរកករជួយ 

ចាបេ់ផ�ើមតូច និងមុជឲ្យេ្រជ 
មានចំនុចមយួែដលងយ្រស�ល
ក�ុងករចាបេ់ផ�ើមអជីវកម� គឺ
ចាបេ់ផ�ើមេធ�ើពីចំនុចតូចមយួ 
េហើយវអចេទរចួ ។ េតើវជ
េសវកម�ថ�ីឬេទ? បេង�ើតេហ�សប៊ុ
កេផក ។ មានគំនិតស្រមាប់
ផលិតផលមយួ? បេង�ើតជគ្រម� 
ផលិតផល។ ចូរគិតពីចំនុចតូច
មយួែដលអ�កគិតថាអចេធ�ើបាន
ក�ុងអទិត្យនឹង េហើយេធ�ើវ។ 

ករេធ�ើអជីវកម�គឺមានករ្របកួត្របែជង។ អ�ក្រត�វែតេធ�ើយ៉ាងេមច៉ឲ្យវពិេសស
។ វអចជផលិតផល ឬេសវកម�របស់អ�ក ឬ្របែហលជវធិីស�ស�ក�ុង
ករែចកចាយផលិតផលរបស់អ�ក ឬវអចជអតិថិជនជចំនុចពិេសសកថ៏ា
បាន។ ចូរអនវបែន�មេទៀតេនជំពូកទី៣ 

កំុគិតថាអ�កដឹងពីអ�ីៗទាងំអស់។ 
ែស�ងរកករជួយ និងពត័ម៌ាន្រតឡប់
ពីមតិ�ភក�ិ ្រគ�សរ មា� ស់អជីវកម�េផ្សង
ៗ  តមសមាគម ។ល។ ចូរសំេយាគបទ
ពេិសធនរ៍បស់អ�កទាងំេនះេដើម្បជីករ
នផំ�ូវក�ុងករេធ�ើអជីវកម�របស់អ�ក។ 

ចាបេ់ផ�ើមករលកដំ់បូង 

ចំនុចពិេសស 

ចាបេ់ផ�ើមេដយរេបៀបណា 

ែផនករ

មានផលិតផលជេ្រចើនែដលមនិ
ចាបំាចទ់ាល់ែតល�ឥតេខា� ះ
េទ បានចាបេ់ផ�ើមលក ់អ�កអច
អភវិឌ្ឍនវ៍បន� បព់ីករលក់
េលើកដំបូងេហើយ។ េ្រកយេពល
ែដលអ�កលកេ់លើកដំបូងេហើយ 
ទាយេមើលថានឹងមានេរឿងអ�ី 
េកើតេឡើង? អ�កមានអជីវកម�
េហើយ។ 

េ្របើ្របាស់េសៀវេភ
េនះ េដើម្បេីធ�ើែផនករ
េឆ� ះេទកនេ់គាលេដ
របស់អ�ក ករកំណត់
េពលេវលាទុកជមុនង
គតិេទេលើ េតើអ�កនឹង្រត�វ
េធ�ើអ� ីេហើយេធ�ើវេនេពល
ណា។ ្របាបអ់�កេផ្សង
អំពីែផនកររបស់អ�ក 
ដូចជ មតិ�ភក�ិ 
្រគ�សរ ឬកន៏រណាមា� ក ់
ែដល នឹងសបអ់ក។ វ
នងឹជួយឲ្យអ�កមានទំនួល
ខុស្រត�វ និងភពជមា� ស់េទ
ករងរទាងំអស់េនះ។ 
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�ងលក�ម��ប��រ

�ង��ហ�

�ងលក�ស��រ�ក��

�ងលក���គ�ង�ទស
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 ទី�សនុៈវ�័ិយនៃនុអាជីំវកមមរប់�់អំនក 
 ទី�សនុៈវ�័ិយ រប់�់អំនកជាសៀ�តុ់�លម�យណែដំលអំនកចាប់ស់ៀ�ើ�មអាជំវីកមម
 (សៀស្រា�ពីីថិវកិា� ) ។ វាគឺជា  “មូលសៀ�តុ់” ណែដំលសៀ�ពីីសៀស្រាកាយអាជំីវកមមរប់�់អំនក 
សៀត់�អំនកចំងស់ៀ�ដំល់កណែនុៃងណា មានុប់�ំងស្រាបាថាន សៀ�លប់�ំង នុងិសៀ�លសៀ�
សៀ�ដំល់ចំំនុុចំណា។ 

សៀនុះជា ៣ ជំំ�នុ កនុងការប់សៀងើ�ត់ទី�សនុៈវ�័ិយនៃនុសៀនុះជា ៣ ជំំ�នុ កនុងការប់សៀងើ�ត់ទី�សនុៈវ�័ិយនៃនុ
អាជំីវកមមរប់�់អំនក អាជំីវកមមរប់�់អំនក 

ជំំ�នុទីី១៖ គិត់សៀម�លពីីរូប់ភាពីនៃនុអាជីំវកមមរប់�់អំនកកនុងរយៈសៀពីល ១០ឆ្នាំន ំជំំ�នុទីី១៖ គិត់សៀម�លពីីរូប់ភាពីនៃនុអាជីំវកមមរប់�់អំនកកនុងរយៈសៀពីល ១០ឆ្នាំន ំ
សៀទីៀត់ ។ សៀត់�អំនកសៀម�លសៀ��ញអំែី? សៀទីៀត់ ។ សៀត់�អំនកសៀម�លសៀ��ញអំែី? 
 • សៀត់�វាមានុទីំ�ំ�ំប់ាុនុណា? 
 • សៀត់�អំតិ់ថិិជំនុគិត់យ៉ាា ងសៀមាចំណែដំរចំំសៀពាះអាជីំវកមមរប់�់អំនក?
 • សៀត់�អាជំីវកមមរប់�់អំនកសៀ�ឯណា? សៀ�ទីីស្រាកុង ទូីទាំងំស្រាប់សៀទី� ឬ

ពីិភិពីសៀលាក? 
 • ស្រា�នៃមសៀម�លស្រាប់�ិនុសៀប់�មានុពីត័់ម៌ានុចុំះ�ាយពីីអាជំវីកមមរប់�់អំនក

សៀ�សៀល�ស្រាកប់ទីំពីរ័ដំំប់ូង សៀត់�សៀគនុះង�រសៀ�រអំំពីីអំែី? 
 �រសៀ�រ  ឬគូររូប់សៀ�ចំសៀមៃ�យរប់�់អំនកណែដំលសៀឆ្លៃ�យត់ប់សៀ�នុះង�ំនុ�រ
ខ្លាំងសៀល�។ 

ជំំ�នុទីី២៖ គិត់អំំពីី មូលសៀ�តុ់ រប់�់អំនក ជំំ�នុទីី២៖ គិត់អំំពីី មូលសៀ�តុ់ រប់�់អំនក 
 មូលសៀ�តុ់ណែដំលសៀ�ែ�ឲ្យយមានុវត់ើមានុអាជំីវកមមរប់�់អំនក គឺជាសៀ�តុ់�ល
ម�យណែដំលមានុ�រៈ�ំខ្លាំនុ�់ស្រាមាប់ស់ៀជាគជំយ័រប់�់អំនក។   វាជំ�យសៀស្រាទាំ�ស្រាទាំយ
អំនកកនុងការ�សៀស្រាមចំចិំត់ើ នុិងជាសៀ�តុ់�លម�យ�ស្រាមាប់អ់ំតិ់ថិិជំនុណែដំលទិីញ
�លិត់�លពីីអំនក។ 
 • សៀ�តុ់អំែីបានុជាមានុវត់ើមានុអាជំីវកមមរប់�់អំនក?
 • សៀត់�ភាពីខុ្លួ��ន អំែខី្លួៃះណែដំលអំនកចំងស់ៀ�ែ��ស្រាមាប់អ់ំតិ់ថិជិំនុ ��គមនុ ៍

នុិងស្រាប់សៀទី�រប់�់អំនក? 
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 • ជាចុំងសៀស្រាកាយ ស្រាប់�ិនុសៀប់�នុរណាមាន ក�់�រអំនកថា សៀត់�អាជីំវកមមរប់�់
អំនកសៀជំឿសៀ�សៀល�អំែី សៀត់�អំនកនុះងសៀឆ្លៃ�យយ៉ាា ងដូំចំសៀមើចំ? 

សៀ��ីុអុំនិុសៀវ�មនិុ ពី�កសៀយ�ងសៀជំឿថា ការវនិុសិៀយ៉ាគជាម�យស្រ្ត�ើី ជាឱកា�មនិុណែមនុ
ជា�ប់បុរ��ម ៌។ 

ជំំ�នុទីី៣៖ ការប់សៀងើ�ត់ឃ្លាៃ ទី�សនុៈវ�័ិយនៃនុអាជីំវកមមរប់�់អំនក ជំំ�នុទីី៣៖ ការប់សៀងើ�ត់ឃ្លាៃ ទី�សនុៈវ�័ិយនៃនុអាជីំវកមមរប់�់អំនក 
 ឥលូវសៀនុះ អំនកមានុគំនិុត់ម�យចំំនុ�នុថាសៀ�តុ់អំែីបានុជាមានុវត់ើមានុ
អាជំវីកមមរប់�់អំនក សៀ��យកណែនុៃងណាណែដំលអំនកចំងស់ៀ�ដំល់ ប់នាំា ប់ម់កសៀទីៀត់គឺ
អំនកសៀ�ែ�ការ�កវ់ាប់ញ្ញាូ ល�ន ស្រាប់សៀយ៉ាគខ្លួៃមី�យ។ សៀនុះគជឺាទី�សនុៈវ�័ិយនៃនុអាជីំវកមម
រប់�់អំនក។  សៀ� �ីុអំុិនុសៀវ�មនិុ អំែីណែដំលសៀយ�ងសៀជំឿ នុិងមូលសៀ�តុ់ណែដំលមានុ
វត់ើមានុអាជីំវកមមរប់�់សៀយ�ង គឺពីតិ់ជាបានុឆ្លៃុះពីីទី�សនុៈវ�័ិយរប់�់សៀយ�ង៖
ពីិភិពីសៀលាកម�យណែដំលសៀ�ែ�ការរវនិុិសៀយ៉ាគជាម�យស្រ្ត�ើីស្រាត់ូវបានុសៀម�លសៀ��ញថាជា
ឱកា� មនិុណែមនុ�ប់បុរ��ម៌
សៀ�សៀពីលណែដំលអំនកមានុទី�សនុៈវ�័ិយនៃនុអាជំីវកមម ចូំរណែចំករណំែលកវាសៀ�សៀល�
សៀគ�ទីពំីរ័សៀ�ែ�ប់ុុក សៀ��យ �ៃ ក(tag) @sheinvestments។  ពី�កសៀយ�ង
ពីតិ់ជាចំងស់ៀម�លសៀ��ញទី�សនុៈវ�័ិយរប់�់អំនកណា�់ ។ 

គនុៃះះណែដំលសៀរៀនុបានុ គនុៃះះណែដំលសៀរៀនុបានុ 
 ចាប់ស់ៀ�ើ�មជាម�យនុះង សៀ�តុ់អំែី ។ សៀ�តុ់អំែីមានុជាមានុអាជំីវកមមរប់�់
អំនក? សៀ�តុ់អំែីបានុជាអំនកចាប់ស់ៀ�ើ�មអាជំីវកមមរប់�់អំនក?
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កំ�ត់ស់ៀ�លសៀ� 
 

ខ្លួ �ៈ
សៀពី ល ណែដំ ល

ទី�សនុៈវ�័ិយអាជំវីកមម
រប់�់អំនក�ើល់ ទីិ�សៀ�រ�ម

ម�យ សៀ�លសៀ�ណែដំល�ើល់នូុវជំំ�នុ
ជាក់ណែ�ើង�ស្រាមាប់់អំនក សៀដំ�មបី�នុដំល់

ទី�សនុៈវ�័ិយសៀនាំះ។ ប់ាុណែនុើសៀដំ�មបឲី្យសៀ�លសៀ�សៀនាំះ
កានុណ់ែត់ចំា�់លា�់ ពី�កសៀគស្រាតូ់វណែត់ជាសៀ�លសៀ�ណែដំលជាកល់ាក ់វា�់ណែវង

បានុ អាចំ�សៀស្រាមចំបានុកនុងសៀពីលណែដំលកំ�ត់ណ់ាម�យ ណែដំលសៀយ�ងសៀ�ថា 
សៀ�លសៀ�ឆ្នាំៃ ត់នៃវ (SMART GOAL)  ។

�កមមភាពី�កមមភាពី
 ចូំរអំនកគិត់អំំពីី�ំនុ�រខ្លាំងសៀស្រាកាម៖
 • សៀត់�អំនកកំពុីងសៀ�ែ�អំែី? សៀត់�អំនកនុះងសៀ��ញខ្លួៃ�នុឯងសៀដំ�រសៀ�ដំល់ណា

កនុងរយៈសៀពីល ៣ឆ្នាំន សំៀទីៀត់? 
 • សៀត់�អំនកចំងទ់ីទី�លបានុសៀជាគជំយ័អំែខី្លួៃះកនុងរយៈសៀពីល ៦ ណែខ្លួសៀទីៀត់? 
 • សៀត់�អំនកវា�់ណែវងសៀ�លសៀ�រប់�់អំនកបានុសៀ�យរសៀប់ៀប់ណា? 

សៀត់�អំនកដំះងអំត់?់ សៀត់�អំនកដំះងអំត់?់ 
 ការណែចំករណំែលកសៀ�លសៀ�រប់�់អំនក ជាម�យនុះងមតិ់ើភិកើ ិនុងិស្រាកុមស្រាគួ�រ
រប់�់អំនក វាអាចំប់សៀងើ�នុឱកា�នៃនុការ�សៀស្រាមចំបានុសៀជាគជំយ័កានុណ់ែត់សៀស្រាចំ�នុ។



កំណតេ់គលេដ េគលេដឆា� តៃវ 
ជាកល់ក ់

អាចវាស់ែវងបន 

េពលេវល

សកម�ភាពែដលអាចេធ�ើបន េធ�ើយ៉ងេមច៉ឲ្យេគលេដរបស់អ�កច្បោស់ ខ�ីខ�ឹម េហើយ
្រតឹម្រត�វ មននយ័ថក�ុងេគលេដគួរែត ប�� កពី់ចំនួន នឹង
អតិថិជនេគលេដឲ្យបនច្បោស់លស់ ។ល។ កំុនិយយថ 
“ខ�ុ ំចងប់នអតិថិជនេ្រចើន” គួរែតនិយយថ “ខ�ុ ំចងប់ន ១០ 
អតិថិជនជាេរៀងរល់ៃថ�។ 

េតើអ�កអាចវាស់ែវងវាបនែដររេឺទ? េតើអ�កអាចវាស់ែវងវាបន
េដាយរេបៀបណ? កំុនិយយថ “ខ�ុ ំចងក់ា� យជាអ�កមន” 

គួរែតនិយយថ “ខ�ុ ំចងប់នលុយ ១០០០$ ក�ុងរយៈេពល 
៦ ែខ”។    

េ្រគងការណ៍ៃនការេធ�ើ ឲ្យេគលេដឆា� តៃវ៖  េគលេដមយួ
អាចសេ្រមចេទបនលុះ្រតាែត អ�កអាចេធ�ើសកម�ភាពណមយួ
េឆា� ះេទរកវា។ េនះមននយ័ថ “ខ�ុ ំចងស់ន្សឲំ្យបនលុយ $
១០០០ ក�ុងរយៈេពល ៦ែខ េដាយសន្សលុំយ ១០% ពី
្របកែ់ខរបស់ខ�ុ ំ ជាេរៀងរល់ែខ។” 

េនះជាចំនុចែដល
សំខនណ់ស់ស្រមប់
េគលេដរបស់អ�ក។ េតើ
េនេពលណែដលអ�កនឹង
ទទួលេជាគជយ័ស្រមប់
េគលេដរបស់អ�ក? ៃថ�ែស�ក
? ក�ុងែខេនះ? ៦ ែខេ្រកាយ? 
៣ឆា� េំទៀត?

េតើវាអាចទទួលេជាគជយ័ែដរឬេទ
? េគលេដែដលល�គឺវាពិបក 

ប៉ុែន�អាចេទរចួ ។ វធិីមយួែដលល�
អំពីចំនុចេនះ គឺសួរខ�ួនឯង 

“េតើខ�ុ ំអាចទទួលបនេជាគជយ័ ៧០
% ែដរឬេទ?”

ភាពជាកល់ក ់ឬការពិត
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កំណតេ់គលេដ េគលេដឆា� តៃវ 
ជាកល់ក ់

អាចវាស់ែវងបន 

េពលេវល

សកម�ភាពែដលអាចេធ�ើបន េធ�ើយ៉ងេមច៉ឲ្យេគលេដរបស់អ�កច្បោស់ ខ�ីខ�ឹម េហើយ
្រតឹម្រត�វ មននយ័ថក�ុងេគលេដគួរែត ប�� កពី់ចំនួន នឹង
អតិថិជនេគលេដឲ្យបនច្បោស់លស់ ។ល។ កំុនិយយថ 
“ខ�ុ ំចងប់នអតិថិជនេ្រចើន” គួរែតនិយយថ “ខ�ុ ំចងប់ន ១០ 
អតិថិជនជាេរៀងរល់ៃថ�។ 

េតើអ�កអាចវាស់ែវងវាបនែដររេឺទ? េតើអ�កអាចវាស់ែវងវាបន
េដាយរេបៀបណ? កំុនិយយថ “ខ�ុ ំចងក់ា� យជាអ�កមន” 

គួរែតនិយយថ “ខ�ុ ំចងប់នលុយ ១០០០$ ក�ុងរយៈេពល 
៦ ែខ”។    

េ្រគងការណ៍ៃនការេធ�ើ ឲ្យេគលេដឆា� តៃវ៖  េគលេដមយួ
អាចសេ្រមចេទបនលុះ្រតាែត អ�កអាចេធ�ើសកម�ភាពណមយួ
េឆា� ះេទរកវា។ េនះមននយ័ថ “ខ�ុ ំចងស់ន្សឲំ្យបនលុយ $
១០០០ ក�ុងរយៈេពល ៦ែខ េដាយសន្សលុំយ ១០% ពី
្របកែ់ខរបស់ខ�ុ ំ ជាេរៀងរល់ែខ។” 

េនះជាចំនុចែដល
សំខនណ់ស់ស្រមប់
េគលេដរបស់អ�ក។ េតើ
េនេពលណែដលអ�កនឹង
ទទួលេជាគជយ័ស្រមប់
េគលេដរបស់អ�ក? ៃថ�ែស�ក
? ក�ុងែខេនះ? ៦ ែខេ្រកាយ? 
៣ឆា� េំទៀត?

េតើវាអាចទទួលេជាគជយ័ែដរឬេទ
? េគលេដែដលល�គឺវាពិបក 

ប៉ុែន�អាចេទរចួ ។ វធិីមយួែដលល�
អំពីចំនុចេនះ គឺសួរខ�ួនឯង 

“េតើខ�ុ ំអាចទទួលបនេជាគជយ័ ៧០
% ែដរឬេទ?”

ភាពជាកល់ក ់ឬការពិត
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ការកំ�ត់ឱ់កា� 
 ការកំ�ត់ឱ់កា� �ស្រាមាប់អ់ាជំវីកមមរប់�់អំនក គឺជាណែ�នកម�យណែដំល
គ�រឱយចាប់អ់ារមម�៍ប់�ុំត់នៃនុដំំសៀ�� រកនុងភាពីជា��ស្រាគិនុរប់�់អំនក។ សៀត់�អំនក
អាចំសៀ�ែ�អំែី ណែដំលខុ្លួ��ន ពីីអាជំីវកមមសៀ�សងសៀទីៀត់? ការវភិាគ �ែត់ SWOT គឺមានុ
លកខ�ៈ�មញ្ញា  នុិងមានុស្រាប់�ិទីធិភាពី សៀដំ�មបជីំ�យ�អំនកសៀឆ្លៃ�យ�ំ�� រទាំងំសៀនុះ។
 

យុទីធ�ស្រ្ត�ើ យុទីធ�ស្រ្ត�ើ 
 សៀ�សៀពីលណែដំលអំនកបានុប់ញ្ញាប់ក់ារវភិាគ �ែត់ SWOT សៀ��យ អំនក
នុះងអាចំប់សៀងើ�ត់យុទីធ�ស្រ្ត�ើ ៥ �ស្រាមាប់អ់ាជំីវកមមរប់�់អំនក។  សៀត់�ឱកា�រប់�់
អំនកសៀ�ឯណា សៀ��យសៀត់�អំនកសៀស្រាប់�ស្រាបា�់ចំនុំុចំខ្លាំៃ ងំរប់�់អំនកបានុយ៉ាា ងដូំចំសៀមើចំ 
សៀដំ�មបឲី្យយអំ�់�កាើ នុុពីល�ស្រាមាប់ភ់ាពីសៀជាគជំយ័រប់�់អំនក? 

គនុៃះះណែដំលសៀរៀនុបានុ គនុៃះះណែដំលសៀរៀនុបានុ 
 ចូំរ គិត់ទាំងំណែ�នកខ្លាំងកនុង នុះងខ្លាំងសៀស្រា�នៃនុអាជីំវកមមសៀដំ�មបកំី�ត់ប់ានុ
នូុវឱកា�។ សៀត់�អំែីខ្លួៃះណែដំលមនិុទាំនុម់ានុសៀ�កនុងទីី�ារប់ចំាុប់បនុន? 

Product?



ករកំណតឱ់កស 
ករវភិគ ស�ត SWOT 

ជធម�ត វស�ិតេន ខាងក�ុងរបស់អជីវកម�របស់អ�ក 
• េតើអ�ីែដលអ�កេធ�ើបានល�?
• េតើអ�ែីដលេធ�ើឲ្យអ�កខុសពីៃដគូ្របកួត្របែជងេផ្សងៗេទៀត?  
• េតើអ�កមានធនធនសំខានអ់�ីខ�ះែដលអ�កមាន? គិតអំពី៖ 

បុគ�លិក យីេហ ករឌីហ្សោញផលិតផល ។ល។ 

ភពខា� ងំ

ភពេខ្សោយ

ឱកស

កត� គំរាមកំែហងកំែហង

វ្រសេដៀងេទនឹងភពខា� ងំ េដយសរភពេខ្សោយកស៏�ិតេនខាងក�ុងរបស់
អជីវកម�របស់អ�កផងែដរ។ េតើអ�ីែដលអជីវកម�របស់អ�កេធ�ើមនិល�? 

• េតើអ�ីែដលជចំនុចខ�ះខាតរបស់អ�ក?
• េតើអ�ីែដលៃដគូ្របកួត្របែជងរបស់អ�ក េធ�ើបានល�ជងអ�ក?
• េតើអ�ីែដលជែដនកំណតរ់បស់អ�ក? លុយ? ឧបករណ៍? ចំេណះដឹង? 

ឱកស គឺអ�ែីដលជចំនុចខាងេ្រក។ អ�ែីដលអ�កេមើលេឃើញថាអចេទរចួស្រមាបអ់ជីវកម�
របស់អ�ក? 

• េតើអ�ែីដលជឱកសធំស្រមាបអ់ជីវកម�របស់អ�ក ក�ុងករបេង�ើន្របាក្់របាកចំ់ណូល
? េតើវេនក�ុងកររក្សោអតិថិជនែដរឬេទ? ជផលិតផលថ�ី? ជអតិថិជនថ�ី? 

• េតើអ�កអចេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវអន�រកម�អជីវកម�ជមយួអតិថិជនេនទីណាខ�ះ?
• េតើមានអតិថិជនែដលអ�កអចបេ្រមើ ែតអ�កមនិបានផ�ល់េនេឡើយ? 

េតើអ�ែីដលអ�កអចេឃើញនេពលអនគតេហើយវផ�ល់ផលអចបះ៉ពាល់ដល់
ស� បន័របស់អ�ក? 

• េតើអ�ីែដលជកត�  គំរាមកំែហងកំែហងែផ�កហិរ�� វត�ុ? 
• េតើអ�ីែដលជកត� គំរាមកំែហងកំែហងេទកនអ់តិថិជនរបស់អ�ក? 
• េតើអចនឹងមានកត� គំរាមកំែហងកំែហងែដលអចទាកទ់ងប��

េសដ�កិច� ឬបរសិ� នែដរឬេទ? 
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ណែ�នុការ�កមមភាពី 

 អំនកបានុប់សៀងើ�ត់សៀ�លសៀ�រប់�់អំនក ប់ញ្ញាប់ន់ៃនុការវភិាគ �ែត់ SWOT 
សៀ��យនុះងមានុទិី�សៀ�យុទីធ�ស្រ្ត�ើម�យចំំនុ�នុ។ សៀត់�ឥលូវស្រាតូ់វសៀ�ែ�អំែសីៀទីៀត់? ឥ�ូវ
ដំល់សៀពីលណែដំលអំនកស្រាតូ់វសៀ�ែ�ណែ�នុការ�កមមភាពីម�យចំំនុ�នុ។ សៀនុះគជឺាសៀពីលណែដំល
ទី�សនុៈវ�័ិយរប់�់អំនកចាប់ស់ៀ�ើ�មកាៃ យជាការពីតិ់។ សៀត់��កមមភាពីអំែខី្លួៃះណែដំលអំនក
នុះងស្រាតូ់វសៀ�ែ� សៀដំ�មបធី្លានាំថាអំនកអាចំសៀ�ដំល់សៀ�លសៀ�យុទីធ�ស្រ្ត�ើរប់�់អំនក។ 
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៦ ជំំ�នុកនុងការប់សៀងើ�ត់ណែ�នុការ�កមមភាពី ៦ ជំំ�នុកនុងការប់សៀងើ�ត់ណែ�នុការ�កមមភាពី 

ជំំ�នុទីី១ : ជំំ�នុទីី១ : រលំះកពីីសៀ�លសៀ� នុិងការវភិាគ�ែត់ (SWOT) រប់�់អំនក។ សៀត់�វា
សៀម�លយ៉ាា ងសៀមាចំណែដំរ? សៀត់�មានុអំែីខ្លួៃះណែដំលសៀលចំសៀធ្លាៃ រ? 

ជំំ�នុទីី២ :ជំំ�នុទីី២ :ចូំរ�រសៀ�រ�កមមភាពីទាំងំអំ�់ណែដំលអំនកស្រាតូ់វសៀ�ែ�សៀដំ�មបសីៀ�ដំល់
យុទីធ�ស្រ្ត�ើសៀ�លសៀ�រប់�់អំនក? 

ជំំ�នុទីី៣ :ជំំ�នុទីី៣ :នុរណាជាអំនកទីទី�លខុ្លួ�ស្រាតូ់វ�ស្រាមាប់�់កមមភាពីនុីម�យៗ? ជា
អំនក? ជានុរណាមាន កស់ៀ�កនុងស្រាកុមការងាររប់�់អំនក? 

ជំំ�នុទីី៤ :ជំំ�នុទីី៤ : សៀត់��នុធ្លានុអំែីខ្លួៃះណែដំលអំនកស្រាតូ់វការសៀដំ�មប�ីសៀស្រាមចំសៀ��កមមភាពី 
នុីម�យៗ? សៀត់�មានុអំែីសៀទីៀត់ណែដំលអំនកស្រាត់ូវការ? 

ជំំ�នុទីី៥ :ជំំ�នុទីី៥ : សៀ�សៀពីលណា ណែដំលអំនកស្រាត់ូវសៀ�ែ�កនុង�កមមភាពីនីុម�យៗ? 
ជំំ�នុទីី៦:ជំំ�នុទីី៦: ជាសៀរៀងរាល់�បាើ �៍ ចូំរសៀម�លណែ�នុការ�កមមភាពី សៀត់�វាសៀដំ�រដំល់ណា

សៀ��យ។ ការសៀ�ែ�ណែ�នុការ គងឺាយស្រា�លួ ណែត់ការអំនុុវត់ើនុគ៍មឺនិុណែមនុ
ជាសៀរឿងងាយស្រា�លួសៀទី។ ស្រាតូ់វស្រាបាកដំថាអំនកកពុំីងប់សំៀពីញ�កមមភាពី
 សៀ��យស្រាតូ់វសៀ�ែ�ឲ្យយខ្លួៃ�នុអំនកជាអំនកទីទី�លខុ្លួ�ស្រាតូ់វសៀល��កមមភាពី
ទាំងំសៀនាំះ។

 
គនុៃះះណែដំលសៀរៀនុបានុគនុៃះះណែដំលសៀរៀនុបានុ 
 ការសៀ�ែ� ណែ�នុការស្រា�នុ់ណែត់នាំំអំនកឲ្យយសៀម�លសៀ��ញបានុណែវងឆ្នាំា យ។ 
�កមមភាពីគឺជាចំំនុុចំយ៉ាា ង�ំខ្លាំនុប់់ំ�ុត់នៃនុការសៀប់�កអាជំីវកមម។
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ដំំសៀ�� រការនៃនុការសៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាាដំំសៀ�� រការនៃនុការសៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា

ណែ�ែងរក ឬ�គល់នៃនុប់ញ្ហាា (សៀ�តុ់អំែី៥ដំង សៀដំ�មសៀ��ប់ញ្ហាា ) 

 

ការណែ�ែងរកដំំសៀណាះស្រា�យណែដំលអាចំសៀ�រ�ចំ
(ការប់ំ�ុ�គំនុិត់ ការគិត់ខុ្លួ�)

សៀស្រាជំ��សៀរ ��ដំំសៀណាះស្រា�យ នុិង�កលបងវា

 ការសៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា
 គឺជាជំំនាំញ�ំខ្លាំនុ់ម�យ�ំរាប់់
��ស្រាគិនុទាំងំអំ�់។ មនុុ�សភាគសៀស្រាចំ�នុ
ណែត់ងណែត់យល់សៀ��ញថាសៀទីពីសៀកា�លយ រជឺំនំាំញ
សៀនុះមានុ�ងំពីីកសំៀ�� ត់ ប់ាណុែនុើសៀយ�ងអាចំសៀរៀនុ នុងិអំនុុវត់ើនុ៍
វា ដូំចំនុះងជំំនាំញដំន៏ៃទីសៀទីៀត់ណែដំរ។ វាគដូឺំចំជាការ�ត់យ់ក�ចំដុ់ំណំែដំរ ជំនំាំញ
នុះងចាប់ស់ៀ�ើ�មរកី�ំសៀ��ង នុិងខ្លាំៃ ងំសៀ��ង សៀ�សៀពីលអំនកបានុសៀ�ែ�ការ�ត់ព់ីត់ស់ៀ�
ការសៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា រប់�់អំនក។
 ជា��ស្រាគនិុ អំនកនុះងស្រាប់�មមុខ្លួប់ញ្ហាា ជាសៀស្រាចំ�នុ។ ប់ញ្ហាា ខ្លួៃះតូ់ចំ សៀ��យ
ប់ញ្ហាា ខ្លួៃះសៀទីៀត់ក�៏ំ។ �ម នុអាជីំវកមមម�យណា មនិុណែដំលជំ�ប់នុះងប់ញ្ហាា សៀនាំះសៀទី។ 
មានុនុយ័ថា សៀប់�អំនកខ្លាំៃ ងំកនុងការសៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា  ឱកា��ំរាប់អ់ាជីំវកមមរប់�់
អំនកនុះងរកីចំសៀស្រាម�នុកានុណ់ែត់ស្រាប់សៀ��រ។

ជំំពូីកទីី ២

ការសៀ�ះស្រា�យ
ប់ញ្ហាា
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េហតុអ�ី ៥ដង
េនចុងអទិត្យៃន

សបា� ហ៍នីមយួៗ េយើង
ែតងែតអស់លុយសំរាប់

ទិញម�ូបអហរ។

េហតុអ�ីបានជេយើង
ែតងែតអស់លុយ?

ពីេ្រពាះេយើងមនិបាន
ចាយលុយឲ្យឆ�ង

សបា� ហ៍

េហតុអ�បីានជេយើង
មនិបានចាយលុយ
ឲ្យឆ�ងសបា� ហ៍?

ពីេ្រពាះេពលេយើង
បានលុយមក េយើង
ចាយវេលឿនេពក

េហតុអ�ីបានជ
េយើងចាយវ
េលឿនេម�ះ៉?

ពីេ្រពាះេយើង
មនិបានគិតពីៃថ�ែដល
េនសល់ក�ុងសបា� ហ៍

។

េហតុអ�ីបានជ
េយើងមនិគិតពីៃថ�ែដល
េនសល់ក�ុងសបា� ហ៍

េនះ?

ពីេ្រពាះេយើងមនិដឹងថា
ចំនួនលុយប៉ុន� នែដល

េយើងបានទទួល។

េហតុអ�ីបានជេយើង
មនិដឹងពីចំនួនលុយែដល

េយើងបានទទួល?

ពីេ្រពាះេយើងមនិបាន
កត្់រតចំនួនលុយែដល

េយើងរកបាន។

េហតុអ�ី?

េហតុអ�ី?

េហតុអ�ី?

េហតុអ�ី?

េហតុអ�ី?
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ការណែ�ែងរកឬ�គល់នៃនុប់ញ្ហាា  

 ការណែ�ែងរកឬ�គល់នៃនុប់ញ្ហាា  គឺជាជំំ�នុដំំប់ូងកនុងការសៀ�ះស្រា�យ
ប់ញ្ហាា ។ សៀប់��ិនុជាអំនកមនិុកំ�ត់ឬ់�គល់នៃនុប់ញ្ហាា សៀទី អំនកបានុស្រាត់ះមណែត់ពីាបាល
សៀរាគ�ញ្ហាា ណែត់ប់ាុសៀណាះ ះ។ សៀយ�ងមានុឧប់ករ�៍២ សៀដំ�មបណីែ�ែងរកឬ�គល់នៃនុ
ប់ញ្ហាា កនុងអាជីំវកមម៖ សៀ�តុ់អំែី ៥ និុង ការគូ�សៀដំ�មសៀ��ប់ញ្ហាា ។

ឧប់ករ�៍ទីី១៖ សៀ�តុ់អំែី ៥ដំងឧប់ករ�៍ទីី១៖ សៀ�តុ់អំែី ៥ដំង
 ឧប់ករ�៍សៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា ដំ�៏មញ្ញាម�យ គសឺៀ�តុ់អំែ៥ីដំង ណែដំលអាចំ
ជំ�យឲ្យយអំនកអាចំសៀ�ដំល់ឬ�គល់នៃនុប់ញ្ហាា បានុ។ ប់នាំា ប់ពី់ី�រសៀ�រនូុវប់ញ្ហាា រប់�់
អំនកសៀ��យ អំនកស្រាតូ់វ��រ នុិងសៀឆ្លៃ�យ “សៀ�តុ់អំែី?” ចំំនុ�នុ៥ដំង សៀដំ�មបឲី្យយសៀ�ដំល់ឬ
�គល់។ ចាប់ស់ៀ�ើ�ម�រសៀ�រអំំពីីប់ញ្ហាា ណែដំលមានុ។ ឧប់ករ�៍ សៀ�ចុំងអាទិីត់យ
នៃនុប់ញ្ញន ីម�យៗ សៀយ�ងណែត់ងណែត់អំ�់លុយ�ំរាប់ទ់ីិញមាូប់អា�រ។

 �ំនុ�រ៖�ំនុ�រ៖ សៀ�តុ់អំែីបានុជាសៀយ�ងណែត់ងណែត់អំ�់លុយ?
 ចំសៀមៃ�យ៖ចំសៀមៃ�យ៖ ពីីសៀស្រាពាះសៀយ�ងមនិុបានុចាយលុយឲ្យយឆ្លៃង�បាើ �៍

 �ំនុ�រ៖  �ំនុ�រ៖  សៀ�តុ់អំែីបានុជាសៀយ�ងមនិុបានុចាយលុយឲ្យយឆ្លៃង
�បាើ �៍?

 ចំសៀមៃ�យ៖ចំសៀមៃ�យ៖ ពីីសៀស្រាពាះសៀពីលសៀយ�ងបានុលុយមក សៀយ�ងចាយវា
សៀលឿនុសៀពីក

 �ំនុ�រ៖�ំនុ�រ៖ សៀ�តុ់អំែីបានុជាសៀយ�ងចាយវាសៀលឿនុសៀមៃាះ?

សៀ�តុ់អំែី?សៀ�តុ់អំែី?

សៀ�តុ់អំែី?សៀ�តុ់អំែី?
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 ចំសៀមៃ�យ៖ចំសៀមៃ�យ៖ ពីីសៀស្រាពាះសៀយ�ងមនិុបានុគិត់ពីនីៃថិាណែដំលសៀ��ល់កនុង
�បាើ �៍។

 �ំនុ�រ៖ �ំនុ�រ៖ សៀ�តុ់អំែីបានុជាសៀយ�ងមនិុគិត់ពីីនៃថិាណែដំលសៀ��ល់
កនុង�បាើ �៍សៀនាំះ?

 ចំសៀមៃ�យ៖ ចំសៀមៃ�យ៖ ពីីសៀស្រាពាះសៀយ�ងមនិុដំះងថាចំំនុ�នុលុយប់ាុនាំម នុណែដំល
សៀយ�ងបានុទីទី�ល។

 �ំនុ�រ៖ �ំនុ�រ៖ សៀ�តុ់អំែីបានុជាសៀយ�ងមនិុដំះងពីីចំំនុ�នុលុយណែដំល
សៀយ�ងបានុទីទី�ល?

 ចំសៀមៃ�យ៖ ចំសៀមៃ�យ៖ ពីីសៀស្រាពាះសៀយ�ងមិនុបានុកត់់ស្រា�ចំំនុ�នុលុយណែដំល
សៀយ�ងរកបានុ។

ដំំសៀណាះស្រា�យ៖ដំំសៀណាះស្រា�យ៖  ខំុំ្លួស្រាតូ់វណែត់កត់ស់្រា�រាល់ចំំណាយរប់�់ខ្លួំុ ំដូំចំសៀនុះខំុំ្លួអាចំមានុ
គសៀស្រាមាងចំំណាយរប់�់ខ្លួំុ ំ។

 សៀនុះគឺជាឧប់ករ�៍ម�យដំ�៏មញ្ញា  ប់ាុណែនុើវ�ិីសៀ�តុ់អំែី៥ដំង អាចំជំ�យឲ្យយ
អំនកសៀ�កានុអ់ំែណីែដំលសៀ�ែ�ឲ្យយមានុប់ញ្ហាា ។ �ូម�កលបងវាជាម�យនុះងប់ញ្ហាា ម�យ
រប់�់អំនក។

ឧប់ករ�៍ទីី២៖ សៀដំ�មសៀ��ប់ញ្ហាា  ឧប់ករ�៍ទីី២៖ សៀដំ�មសៀ��ប់ញ្ហាា  

សៀ�តុ់អំែី?សៀ�តុ់អំែី?

សៀ�តុ់អំែី?សៀ�តុ់អំែី?

សៀ�តុ់អំែី?សៀ�តុ់អំែី?



29

 សៀដំ�មសៀ��ប់ញ្ហាា គឺជាឧប់ករ�៍�មម�ម�យណែដំល សៀយ�ងអាចំសៀស្រាប់�ស្រាបា�់
�ំរាប់ជ់ំ�យសៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា រប់�់សៀយ�ង។ វ�ិីសៀនុះគឺជំ�យប់សៀងើ�ត់រូប់ភាពីរប់�់
ប់ញ្ហាា  សៀ�យរ�មប់ញ្ញាូ លកំ�ត់ប់់ញ្ហាា (សៀដំ�ម) �លវបិាកនៃនុប់ញ្ហាា  (ណែមកធ្លាង) នុងិ
ឬ�គល់នៃនុប់ញ្ហាា  (ឬ�គល់)។
 ពីីឧទាំ�រ�៍សៀនុះ អំនកអាចំសៀម�លសៀ��ញពីីសៀដំ�មសៀ�តុ់ណែដំលអាចំសៀក�ត់
មានុសៀ�សងៗពីី�ន ។ សៀប់��ិនុជាសៀយ�ងសៀស្រាជំ��សៀរ ��ម�យ សៀ��យប់សំៀពីញវ�ិ៥ីសៀ�តុ់អំែី 
សៀយ�ងនុះងយល់ដំះងចំា�់ពីីឬ�គល់នៃនុប់ញ្ហាា  និុងដំំសៀណាះស្រា�យណែដំលមានុ៖

 • មនុុ�សមនិុ�គ ល់�លិត់�លរប់�់ខ្លួំុ ំ។ សៀ�តុ់អំែី?
 • ខ្លួំុ ំមនិុបានុសៀ�ែ�ការ�សពីែ�ាយ រ ឺស្រាប់ូមាូត់សៀ��យ។ សៀ�តុ់អំែី?
 • ខ្លួំុ ំគឺរវល់ខ្លាំៃ ងំជាម�យនុះងការងារ�ាះ ដូំចំសៀនុះខ្លួំុ ំមនិុអាចំមានុសៀពីល

ស្រាគប់ស់្រា�នុស់ៀដំ�មបគីិត់ពីីវាសៀទី។ សៀ�តុ់អំែី?
 • ខ្លួំុ ំមនិុអាចំស្រាគប់ស់្រាគងសៀពីលសៀវលារប់�់ខ្លួំុ ំបានុលា។ សៀ�តុ់អំែី?
 
  



េដាយរមួប��ូ លកំណតប់
�� (េដើម) 

ផលវបិកៃនប��  
(ែមកធាង)

និងឬសគល់ៃនប��  (ឬសគល់)។

• មនុស្សមនិសា� ល់ផលិតផលរបស់ខ�ុ ំ។ េហតុអ�ី?

• ខ�ុ ំមនិបនេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយ រ ឺ្រប�ម៉ូតេឡើយ។ េហតុអ�ី?

• ខ�ុ ំគឺរវល់ខ� ងំជាមយួនឹងការងារផ�ះ ដូចេនះខ�ុ ំមនិអាចមនេពល្រគប្់រគន់

េដើម្បគីិតពីវាេទ។ េហតុអ�ី?

• ខ�ុ ំមនិអាច្រគប្់រគងេពលេវលរបស់ខ�ុ ំបនល�។ េហតុអ�ី?

ឧបករណ៍ទី២៖ េដើមេឈើប��  
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េដាយរមួប��ូ លកំណតប់
�� (េដើម) 

ផលវបិកៃនប��  
(ែមកធាង)

និងឬសគល់ៃនប��  (ឬសគល់)។

• មនុស្សមនិសា� ល់ផលិតផលរបស់ខ�ុ ំ។ េហតុអ�ី?

• ខ�ុ ំមនិបនេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយ រ ឺ្រប�ម៉ូតេឡើយ។ េហតុអ�ី?

• ខ�ុ ំគឺរវល់ខ� ងំជាមយួនឹងការងារផ�ះ ដូចេនះខ�ុ ំមនិអាចមនេពល្រគប្់រគន់

េដើម្បគីិតពីវាេទ។ េហតុអ�ី?

• ខ�ុ ំមនិអាច្រគប្់រគងេពលេវលរបស់ខ�ុ ំបនល�។ េហតុអ�ី?

ឧបករណ៍ទី២៖ េដើមេឈើប��  
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ការណែ�ែងរកដំំសៀណាះស្រា�យ 
 ប់នាំា ប់ព់ីណីែ�ែងរកឬ�គល់នៃនុប់ញ្ហាា សៀ��យ ជំំ�នុប់នាំា ប់គ់កឺារណែ�ែងរក
ដំំសៀណាះស្រា�យ។ សៀពីលខ្លួៃះដំំសៀណាះស្រា�យគឺសៀ�នុះងមុខ្លួ សៀ��យការរកសៀ��ញ
ឬ�គល់នៃនុប់ញ្ហាា  អំនកអាចំដំះងពីីដំំសៀណាះស្រា�យបានុភាៃ មៗ។ ប់ាុណែនុើសៀពីលខ្លួៃះ
ដំសំៀណាះស្រា�យអាចំពិីបាកនុះងកនំុត់។់ ឧប់ករ�៍ប់នាំា ប់ន់ុះងជំ�យអំនកសៀ�ះស្រា�យ
ប់ញ្ហាា ណែដំលពិីបាក និុងមានុភាពី�មុគ�ម ញ។ 

ឧប់ករ�៍ទីី១៖ ការប់ំ�ុ�គំនុិត់ ឧប់ករ�៍ទីី១៖ ការប់ំ�ុ�គំនុិត់ 
 មូល�ា នុស្រាគះះ�ំខ្លាំនុន់ៃនុការប់�ុំ�គំនុតិ់ 
គថឺាវា�ម នុគំនុតិ់ណែដំលអាស្រាកកស់ៀនាំះសៀទី។ អំំណាចំ
នៃនុការបំ់�ុ�គំនិុត់ គឺបានុមកពីីគំនុិត់ជាសៀស្រាចំ�នុ
រប់�់អំនកដំន៏ៃទី។

 មានុជំំ�នុ៣ណែដំលអាយស្រា�លួកនុងការ
ប់ំ�ុ�គំនិុត់៖
 1. កំ�ត់់ការប់ំ�ុ�គំនិុត់រប់�់អំនក

ស្រាត់ះម២០នាំទីីបានុសៀ��យ
 2. �រសៀ�រគនំុតិ់ រ�ចំប់ងាា ញវាសៀ�កានុ់

ស្រាកុម ដូំចំសៀនុះអំនកសៀ�សងអាចំចូំលរ�ម
ប់ំ�ុ�គំនុិត់

 3. �ូមកំុ�ប់ក់ារប់ំ�ុ�គំនុិត់

 សៀ�ចុំងប់ញ្ញា ប់ន់ៃនុការប់ំ�ុ�គំនិុត់ អំនក
អាចំ�សៀងខប់ និុងវភិាគគំនិុត់សៀ�សងសៀទីៀត់រ�ម�ន ។
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ឧប់ករ�៍ទីី២៖ ការគិត់ខុ្លួ�ឧប់ករ�៍ទីី២៖ ការគិត់ខុ្លួ� 
 វ�ិ�ីស្រ្ត�ើដំស៏ៀពីញនុយិម
ម�យសៀទីៀត់ សៀដំ�មបគីិត់សៀស្រា�ស្រាប់អំប់់
 (មានុគំនុិត់ថិមីៗ) គឺការស្រាប់សៀម�
សៀម�លនូុវវ�ិណីែដំលអាស្រាកកប់់�ុំត់កនុង
សៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា រប់�់អំនក។ ការ
គិត់ពីីប់ញ្ហាា �មវ�ិីសៀនុះ សៀពីលខ្លួៃះ
អាចំជំ�យឲ្យយអំនករកសៀ��ញនូុវដំំ
សៀនាំះស្រា�យ�មសៀ�តុ់�លម�យ។
 �ូមស្រាកសៀ�កសៀម�លឧទាំ�រ�៍
ខ្លាំងសៀស្រាកាមសៀនុះ៖
 ប់ញ្ហាា ៖ ប់ុគគលិករប់�់ខ្លួំុ ំមនិុបានុប់សៀស្រាម�អំតិ់ថិិជំនុ ដូំចំអំែីណែដំលខំុំ្លួចំងឲ់្យយ
ពី�កសៀគសៀ�ែ�សៀនាំះសៀទី។
 ដំំសៀណាះស្រា�យនៃនុការគិត់ខុ្លួ�៖ ណែស្រា�កគំ�ក�ក់ពី�កសៀគ។ 
គំរាមកំណែ�ងពី�កសៀគរ�ូត់ដំល់ពី�កសៀគសៀ�ែ�ការងារឲ្យយបានុស្រាត់ះមស្រាត់ូវ។
 ដំំសៀណាះស្រា�យពីិត់ស្រាបាកដំណែដំលអាចំសៀ�រ�ចំ៖ នុិយ៉ាយសៀ�កានុប់់ុគគលិក
ទាំងំអំ�់�ន  កនុងកាយវកិារ�មរមយ នុិងការសៀ�រពី។ ការសៀ�ែ�វាសៀ��ងជាស្រាកុម អំែី
ណែដំលពី�កសៀគស្រាតូ់វការ សៀដំ�មបបី់សៀស្រាម�អំតិ់ថិជិំនុបានុស្រាត់ះមស្រាតូ់វ (ឧ៖ ដំសំៀ�� រការ ការ
ប់�ើុ ះប់ណាើ ល ការ�សំ្រាទី ។ល។)
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ការសៀស្រាជំ��សៀរ ��នូុវដំំសៀណាះស្រា�យ នុិង
ការ�កលបង 
 ឥ�ូវសៀនុះអំនកមានុដំំសៀណាះស្រា�យម�យចំំនុ�នុណែដំលអាចំសៀស្រាប់�បានុ ដូំចំសៀនុះ
ដំល់សៀពីលណែដំលអំនកស្រាត់ូវសៀស្រាជំ��សៀរ ��ម�យ រ�ចំអំនុុវត់ើនុវ៍ា។ អំញ្ញា ះង សៀត់�សៀ�ែ�ដូំចំសៀមើចំ
សៀទី�ប់អំនកដំះងថាអំនកសៀស្រាជំ��សៀរ ��ដំំសៀណាះស្រា�យស្រាត់ះមស្រាត់ូវ?
 វា�ម នុវ�ិណីែដំលស្រាតូ់វ រខុឺ្លួ�កនុងការសៀ�ែ�វាសៀនាំះសៀទី។ សៀ�សៀពីលខ្លួៃះអារមម�៍
រប់�់អំនកនុះងប់ងាា ញអំនកសៀ�កានុដំ់ំសៀណាះស្រា�យសៀនាំះ។ សៀពីលខ្លួៃះអំនកស្រាតូ់វណែត់
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វភិាគឲ្យយបានុលាិត់លានុ។់ សៀរឿង�ំខ្លាំនុ់ៗ ម�យចំំនុ�នុណែដំលអំនកស្រាតូ់វសៀពីលគតិ់ពីកីារ
សៀស្រាជំ��សៀរ ��ដំំសៀណាះស្រា�យគឺ៖
 • សៀត់�វាងាយស្រា�ួលកនុងការអំនុុវត់ើនុឬ៍សៀទី?
 • សៀត់�មានុ�នុិភិយ័អំែីសៀប់��ិនុវាមនិុទីទី�លបានុ�ល?
 • សៀត់�វាចំំណាយសៀស្រាចំ�នុសៀដំ�មបអីំនុុវត់ើនុវ៍ា?
 • សៀត់�សៀយ�ងអាចំវា�់ណែវងពីីភាពីសៀជាគជំយ័រប់�់ដំំសៀណាះស្រា�យបានុ

យ៉ាា ងដូំចំសៀមើចំ?

 ការគិត់នូុវ�ំនុ�រទាំងំសៀនុះ នុះង�ស្រាមួចំការគិត់ នុិងជំ�យអំនកកំ�ត់់
ដំំសៀណាះស្រា�យណែដំលមានុអាទីិភាពី។

ការ�កលបង ការ�កលបង 
 ជំំ�នុចុំងសៀស្រាកាយសៀនាំះគឺ ការ�កលបងដំំសៀណាះស្រា�យ។ វា�ម នុ
ស្រាប់សៀយ៉ាជំនុក៍នុងការអំនុុវត់ើនុដំ៍ំសៀណាះស្រា�យថិមី សៀ��យមនិុបានុពិីនុិត់យសៀម�លថា
សៀត់�វាសៀជាគជំយ័ ឬអំត់ស់ៀនាំះសៀទី។ ការ�កលបងគ�រណែត់ សៀ�ែ�សៀ�យចំំណាយត់ិចំ
 នុិងសៀលឿនុប់ំ�ុត់ ពីីសៀស្រាពាះសៀប់��ិនុជាវាមនិុសៀជាគជំយ័សៀទី អំនកនុះងស្រាត់ូវណែត់ស្រាត់លប់់
សៀស្រាកាយសៀ�កានុជំ់ំ�នុណែ�ែងរកដំំសៀណាះស្រា�យមើងសៀទីៀត់។



េតើនរណាជអតិថិជនរបស់អ�ក?  

េតើប�� អ�ីែដលអ�កកំពុងេដះ្រសយ? 

គុណតៃម�ៃនផលិតផល/េសវកម� 

បណា� ញែចកចាយ
ករទិញយក 

ករែចកចាយ 

េតើអ�កណាជអតិថិជនសំខានប់ំផុតរបស់អ�ក?

េតើអ�កកំពុងព្យោយាមបេង�ើតគុណតៃម�ស្រមាបអ់�កណា?

េតើអតិថិជនរបស់អ�កមានេ្រចើនជងមយួ្របេភទ ឬេទ?

ពិពណ៌នពីអតិថិជនរបស់អ�កឲ្យច្បោស់លាស់ ពីអយុ 
ស� នភព ទីតងំ េភទ ។ល។

េតើមានអ�ីែដលដំេណើ រករមនិល� ឬគួរែតេធ�ើឲ្យមាន្របសិទ�ិភព
ជងេនះ? 
េតើអ�កធ� បច់ងប់ានអ�ីែដលអ�កមនិអចបានែដររេឺទ ពីេ្រពាះអ�ក
មនិអចែស�ងរកវបាន?
ជេរឿយៗ េតើអ�កនិងមតិ�ភក�ិរបស់អ�កែតងែតត�ូញែត�ពី
ផលិតផល ឬ េសវកម�ែដលអ�កអចេដះ្រសយបានឬេទ?
 េតើអ�កធ� បេ់ឃើញករេធ�ើអជីវកម�អ�ីមយួែដលអ�ក
គិតថាវអចេធ�ើឲ្យល�ជងេនះេទៀតឬេទ?

េតើអ�កកំពុងេដះ្រសយប�� អ�ីខ�ះស្រមាបអ់តិថិជន
របស់អ�ក?
េហតុអ�ីបានជអតិថិជនគួរែតទិញពីអ�ក?
េតើផលិតផល ឬ េសវកម�អ�ីែដលអ�កកំពុងផ�ល់ជូន?
េតើផលិតផល ឬ េសវកម�របស់អ�កផ�ល់ជូនេទកន់
អតិថិជន មានលក�ណៈពិេសសអ�ីខ�ះ?
េតើអតិថិជននឹងទទួលបានអត�្របេយាជនអ៍�ីខ�ះ?
េតើអតិថិជននឹងមានបទពិេសធនអ៍�ីខ�ះ?

េតើអតិថិជនរបស់អ�កចំណាយេពលេនឯណា 
(ទាងំេនេលើអុិនេធើេណត និង អតអ់ុិនេធើេណត )?
េតើពកួេគេ្របើេហ�សប៊កុែដរឬេទ? េបើេ្របើ េតើេគហទំពរ័េហ�សប៊កុ
អ�ីខ�ះែដលពួកេគតមដន? េតើពួកេគទិញតមកម� វធិីអុីនធឺ
ែណត ឬ្រគានែ់តេ្របើ្របាស់េដើម្បែីស�ងរកពត័ម៌ានធម�ត?
េតើពួកេគស� បវ់ទិ្យែុដរឬេទ?
េតើភគេ្រចើន ពួកេគទទូលបានពត័ម៌ានពីមតិ�ភក�ិនិង្រក�ម
្រគ�សរែមនេទ? េតើអ�កអចេ្របើពាក្យសំដីផ� ល់ពីមាតម់យួ
េទមាតម់យួេដើម្បទីទួលបានមនុស្សកនែ់តេ្រចើនែដររេឺទ?
េតើអ�កអចេ្របើអជវីកម� ឬស� បន័េផ្សងេទៀតេដើម្បទីទួលបាន
អតិថិជនរបស់អ�កេទ?

េតើអ�កអចែចកចាយផលិតផល ឬ េសវកម�របស់អ�កតមអីុនធឺណិត
បានែដរឬេទ? េ្រពាះវអចកតប់ន�យដល់ៃថ�ជួលកែន�ង។
េតើអ�កអចែចកចាយផលិតផល ឬ េសវកម�របស់អ�កតមរយៈ
អជីវកម�មយួេផ្សងេទៀត (ឧទាហរណ៍ ករយកផលិតផលេទដក់
លកេ់នហងណាមយួ (consignment) ឬលកដំុ់)?
េតើអ�ក្រត�វករេគហទំពរ័ែដរឬេទ? េតើអ�កេឃើញអជីវកម�មយួចំនួនពិបាកក�ុងករេធ�ើអ�ីមយួ ែដលអ�កអចេធ�ើឲ្យវ

មានភពងយ្រស�លជងេនះស្រមាបព់ួកេគឬេទ?

គុណតៃម�ៃនផលិតផល/
េសវកម�
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គំ រូ អា ជំី វ ក មម  គឺ ជា
សៀស្រា�ងការ�៍�ស្រាមាប់់ដំះង

ថា សៀត់� អា ជំី វ ក មម ម�យ អា ចំ
ដំំសៀ�� របានុយ៉ាា ងដូំចំសៀមើចំ។

 សៀត់�មានុប់ញ្ហាា អំែីខ្លួៃះណែដំល អំនក
កំពុីង សៀ�ះស្រា�យសៀ��យ �ស្រាមាប់់

អំនកណា? សៀត់�គុ�ត់នៃមៃ អំែីណែដំលអំនក
�ើល់ឲ្យយសៀ�ពី�កសៀគ? សៀ��យអំនកសៀ�ែ�សៀមាចំ

សៀដំ�មបឲី្យយពី�កសៀគដំះងពីី�លិត់�ល ឬសៀ�វាកមម
រប់�់អំនក?  សៀ�ពីីរប់ីទីំពីរ័ប់នាំា ប់ស់ៀទីៀត់ សៀយ�ងនុះង

សៀស្រាជំ��សៀរ ��ចំំនុុចំ�ំខ្លាំនុ់ៗ ម�យចំំនុ�នុនៃនុគំរូអាជីំវកមមរប់�់អំនក។



េតើនរណាជអតិថិជនរបស់អ�ក?  

េតើប�� អ�ីែដលអ�កកំពុងេដះ្រសយ? 

គុណតៃម�ៃនផលិតផល/េសវកម� 

បណា� ញែចកចាយ
ករទិញយក 

ករែចកចាយ 

េតើអ�កណាជអតិថិជនសំខានប់ំផុតរបស់អ�ក?

េតើអ�កកំពុងព្យោយាមបេង�ើតគុណតៃម�ស្រមាបអ់�កណា?

េតើអតិថិជនរបស់អ�កមានេ្រចើនជងមយួ្របេភទ ឬេទ?

ពិពណ៌នពីអតិថិជនរបស់អ�កឲ្យច្បោស់លាស់ ពីអយុ 
ស� នភព ទីតងំ េភទ ។ល។

េតើមានអ�ីែដលដំេណើ រករមនិល� ឬគួរែតេធ�ើឲ្យមាន្របសិទ�ិភព
ជងេនះ? 
េតើអ�កធ� បច់ងប់ានអ�ីែដលអ�កមនិអចបានែដររេឺទ ពីេ្រពាះអ�ក
មនិអចែស�ងរកវបាន?
ជេរឿយៗ េតើអ�កនិងមតិ�ភក�ិរបស់អ�កែតងែតត�ូញែត�ពី
ផលិតផល ឬ េសវកម�ែដលអ�កអចេដះ្រសយបានឬេទ?
 េតើអ�កធ� បេ់ឃើញករេធ�ើអជីវកម�អ�ីមយួែដលអ�ក
គិតថាវអចេធ�ើឲ្យល�ជងេនះេទៀតឬេទ?

េតើអ�កកំពុងេដះ្រសយប�� អ�ីខ�ះស្រមាបអ់តិថិជន
របស់អ�ក?
េហតុអ�ីបានជអតិថិជនគួរែតទិញពីអ�ក?
េតើផលិតផល ឬ េសវកម�អ�ីែដលអ�កកំពុងផ�ល់ជូន?
េតើផលិតផល ឬ េសវកម�របស់អ�កផ�ល់ជូនេទកន់
អតិថិជន មានលក�ណៈពិេសសអ�ីខ�ះ?
េតើអតិថិជននឹងទទួលបានអត�្របេយាជនអ៍�ីខ�ះ?
េតើអតិថិជននឹងមានបទពិេសធនអ៍�ីខ�ះ?

េតើអតិថិជនរបស់អ�កចំណាយេពលេនឯណា 
(ទាងំេនេលើអុិនេធើេណត និង អតអ់ុិនេធើេណត )?
េតើពកួេគេ្របើេហ�សប៊កុែដរឬេទ? េបើេ្របើ េតើេគហទំពរ័េហ�សប៊កុ
អ�ីខ�ះែដលពួកេគតមដន? េតើពួកេគទិញតមកម� វធិីអុីនធឺ
ែណត ឬ្រគានែ់តេ្របើ្របាស់េដើម្បែីស�ងរកពត័ម៌ានធម�ត?
េតើពួកេគស� បវ់ទិ្យែុដរឬេទ?
េតើភគេ្រចើន ពួកេគទទូលបានពត័ម៌ានពីមតិ�ភក�ិនិង្រក�ម
្រគ�សរែមនេទ? េតើអ�កអចេ្របើពាក្យសំដីផ� ល់ពីមាតម់យួ
េទមាតម់យួេដើម្បទីទួលបានមនុស្សកនែ់តេ្រចើនែដររេឺទ?
េតើអ�កអចេ្របើអជវីកម� ឬស� បន័េផ្សងេទៀតេដើម្បទីទួលបាន
អតិថិជនរបស់អ�កេទ?

េតើអ�កអចែចកចាយផលិតផល ឬ េសវកម�របស់អ�កតមអីុនធឺណិត
បានែដរឬេទ? េ្រពាះវអចកតប់ន�យដល់ៃថ�ជួលកែន�ង។
េតើអ�កអចែចកចាយផលិតផល ឬ េសវកម�របស់អ�កតមរយៈ
អជីវកម�មយួេផ្សងេទៀត (ឧទាហរណ៍ ករយកផលិតផលេទដក់
លកេ់នហងណាមយួ (consignment) ឬលកដំុ់)?
េតើអ�ក្រត�វករេគហទំពរ័ែដរឬេទ? េតើអ�កេឃើញអជីវកម�មយួចំនួនពិបាកក�ុងករេធ�ើអ�ីមយួ ែដលអ�កអចេធ�ើឲ្យវ

មានភពងយ្រស�លជងេនះស្រមាបព់ួកេគឬេទ?

គុណតៃម�ៃនផលិតផល/
េសវកម�
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សៀត់�នុរណាជាអំតិ់ថិិជំនុរប់�់អំនក?  

 សៀនុះ គឺជា�ំនុ�រដំ�ំ៏ខ្លាំនុប់់ំ�ុត់ណែដំលអំនកស្រាតូ់វសៀឆ្លៃ�យ�ស្រាមាប់អ់ាជីំវកមម
រប់�់អំនក។ កំ�ុ�ដំ�៏ំប់ំ�ុត់ណែដំល សៀយ�ងបានុសៀ��ញពីី��ស្រាគិនុម�យចំំនុ�នុ គឺ
ពី�កសៀគកំពុីងពីាយ៉ាម�ើល់សៀ�វាកមម ឬ �លិត់�លសៀ�ដំល់មនុុ�សស្រាគប់�់ន ។ 
ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកពីាយ៉ាមសៀ�ែ�ឱយមនុុ�សស្រាគប់�់ន �ប់ាយចិំត់ើ សៀនាំះនុះង �ម នុនុរណា
មាន ក�់ប់ាយចិំត់ើសៀ��យ។
 �ំនុ�រទីី១ណែដំលអំនកស្រាត់ូវសៀឆ្លៃ�យសៀនាំះគឺ សៀត់�អំត់ិថិិជំនុរប់�់អំនកជាអំនកសៀ�ែ�
អាជំវីកមម ឬ ជាអំនកទីញិចុំងសៀស្រាកាយ? សៀ�សៀពីលណែដំលអំនក�ំសៀរចំចិំត់ើ សៀ��យ�ូម
��រខ្លួៃ�នុឯងថាៈ

 • សៀត់�អំនកណាជាអំតិ់ថិិជំនុ�ំខ្លាំនុប់់ំ�ុត់រប់�់អំនក?
 • សៀត់�អំនកកំពុីងពីាយ៉ាមប់សៀងើ�ត់គុ�ត់នៃមៃ�ស្រាមាប់អ់ំនកណា?
 • សៀត់�អំតិ់ថិិជំនុរប់�់អំនកមានុសៀស្រាចំ�នុជាងម�យស្រាប់សៀភិទី ឬសៀទី?
 • ពិីពី�៌នាំពីអីំតិ់ថិជិំនុរប់�់អំនកឲ្យយចំា�់លា�់ ពីីអាយុ �ុនុភាពី 

ទីី�ងំ សៀភិទី ។ល។
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សៀត់�ប់ញ្ហាា អំែីណែដំលអំនកកំពុីងសៀ�ះស្រា�យ? 
 ឥ�ូវសៀនុះ អំនក�គ ល់អំតិ់ថិិជំនុរប់�់អំនក សៀត់�ប់ញ្ហាា អំែីខ្លួៃះណែដំលអំនកកំពុីង
សៀ�ះស្រា�យឲ្យយពី�កសៀគ? កនុងនាំមជា��ស្រាគិនុមាន ក ់អំនកស្រាតូ់វណែត់សៀ�ះស្រា�យ
ប់ញ្ហាា �ស្រាមាប់ន់ុរណាមាន ក។់ សៀយ�ងបានុសៀ��ញ��ស្រាគិនុជាសៀស្រាចំ�នុ�លិត់សៀ�
 �លិត់�លណែដំលខុ្លួ�សៀ�នុះងត់ស្រាមូវការ  សៀ�យ�រពី�កសៀគមនិុយល់ពីីប់ញ្ហាា  
ឬកម៏និុពីាយ៉ាមសៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា ទាំល់ណែត់សៀ�ះ។ ចូំរពិីចារណា៖
 
 



េតើប�� អ�ីែដលអ�កកំពុង
េដាះ្រសាយ? 

• េតើមនអ�ែីដលដេំណើ រការ
មនិល� ឬគួរែតេធ�ើឲ្យមន្របសិទ�ភិាព
ជាងេនះ? 

• េតើអ�កធា� បច់ងប់នអ�ែីដល
អ�កមនិអាចបនែដររេឺទ ពីេ្រពះអ�ក
មនិអាចែស�ងរកវាបន?

• េតើអ�កេឃើញអាជីវកម�មយួចំនួន
ពបិកក�ុងការេធ�ើអ�មីយួ ែដលអ�កអាចេធ�ើឲ្យ
វាមនភាពងាយ្រស�លជាងេនះស្រមប់
ពួកេគឬេទ?

• ជាេរឿយៗ េតើអ�កនិងមតិ�ភក�ិ
របស់អ�កែតងែតត�ូញែត�ពីផលិតផល 
ឬ េសវាកម�ែដលអ�កអាចេដាះ្រសាយ
បនឬេទ?

• េតើអ�កធា� បេ់ឃើញការេធ�ើអាជីវកម�
អ�ីមយួែដលអ�កគិតថវាអាចេធ�ើឲ្យល�ជាងេនះ
េទៀតឬេទ?
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គុ�ត់នៃមៃនៃនុ�លិត់�ល/សៀ�វាកមម 
 គុ�ត់នៃមៃនៃនុ�លិត់�ល ឬសៀ�វាកមម គឺជាដំំសៀណាះស្រា�យរប់�់អំនក
ចំំសៀពាះប់ញ្ហាា ។ វាចាបំាចំស់្រាត់ូវមានុ ភាពីចំា�់លា�់ នុិង�សៀងខប់ សៀ��យគ�រណែត់
នុិយ៉ាយពីីលកខ�ៈពីិសៀ�� អំត់ុស្រាប់សៀយ៉ាជំនុ ៍នុិងប់ទីពិីសៀ��នុរ៍ប់�់អំតិ់ថិិជំនុ
។ គុ�ត់នៃមៃនៃនុ�លិត់�ល ឬសៀ�វាកមម គឺចំងាុលប់ងាា ញពីី ប់ញ្ហាា ណែដំលមានុកនុង
អាជីំវកមមរប់�់អំនក សៀ��យអំនកចំងស់ៀ�ះស្រា�យវា។ គុ�ត់នៃមៃនៃនុ�លិត់�ល ឬ
សៀ�វា កមមស្រាត់ូវបានុ កំ�ត់ថ់ាជា ការនៃចំនស្រាប់ឌិ្ឍត់ សៀ�វាកមម ឬ លកខ�ៈពិីសៀ��
អំែីម�យ កនុងសៀ�លប់ំ�ង សៀ�ែ�ឱយអាជីំវកមម ឬ �លិត់�លមានុភាពីទាំកទ់ាំញ។
 គុ�ត់នៃមៃនៃនុ�លិត់�ល ឬសៀ�វាកមមគ�រណែត់ស្រាតូ់វបានុភាជ ប់ស់ៀ�យផ្ទាា ល់
សៀ�អំតិ់ថិិជំនុណែដំលអំនកបានុ សៀស្រាជំ��សៀរ ��។

 សៀដំ�មបកីំ�ត់់ គុ�ត់នៃមៃនៃនុ�លិត់�ល ឬសៀ�វាកមមរប់�់អំនក�ូម
សៀឆ្លៃ�យ�ំនុ�រខ្លាំងសៀស្រាកាម៖
 • សៀត់�អំនកកំពុីងសៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា អំែីខ្លួៃះ�ស្រាមាប់អ់ំតិ់ថិិជំនុរប់�់អំនក?
 • សៀ�តុ់អំែីបានុជាអំត់ិថិិជំនុគ�រណែត់ទិីញពីីអំនក?
 • សៀត់��លិត់�ល ឬ សៀ�វាកមមអំែីណែដំលអំនកកំពុីង�ើល់ជូំនុ?
 • សៀត់��លិត់�ល ឬ សៀ�វាកមមរប់�់អំនក�ើល់ជូំនុសៀ�កានុអ់ំតិ់ថិិជំនុ 

មានុលកខ�ៈពិីសៀ��អំែីខ្លួៃះ?
 • សៀត់�អំតិ់ថិិជំនុនុះងទីទី�លបានុអំត់ុស្រាប់សៀយ៉ាជំនុអ៍ំែីខ្លួៃះ?
 • សៀត់�អំតិ់ថិិជំនុនុះងមានុប់ទីពិីសៀ��នុអ៍ំែីខ្លួៃះ?
 �ូមសៀ�ែ�ការប់សំៀពីញស្រាប់សៀយ៉ាគសៀនុះ៖ ស្រាកុម�ុុនុខំុំ្លួសៀ�ះស្រា�យ _______ 
សៀ�យ _______ ។

គនុៃះះគនុៃះះ
 ពីាយ៉ាមសៀជំៀ�វាងការកំ�ត់ ់‘ត់នៃមៃ’ សៀ�កនុងគុ�ត់នៃមៃនៃនុ�លិត់�ល
 ឬសៀ�វាកមម រប់�់អំនក។ សៀប់�អំនកពីះងណែ�ាកកានុណ់ែត់សៀស្រាចំ�នុសៀល� ‘ត់នៃមៃ’ ជាជាង គុ�
ត់នៃមៃនៃនុ�លិត់�ល ឬសៀ�វាកមម វាជាឱកា��ស្រាមាប់ក់ារស្រាប់ក�ត់ស្រាប់ណែជំងសៀល�ត់នៃមៃ
កានុណ់ែត់សៀស្រាចំ�នុ។ សៀនុះគជឺាការកាត់ប់់នុុយស្រាបាក ់ចំំសៀ�ញ �ស្រាមាប់ម់នុុ�សស្រាគប់�់ន  
នុិងកាត់ប់់នុុយឱកា�សៀជាគជំយ័។ 
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ប់ណាើ ញណែចំកចាយ 
 ណែ�នកនៃនុប់ណាើ ញណែចំកចាយ Channels គជឺាត់�ំភាជ ប់រ់វាង អំតិ់ថិជិំនុ
 នុងិគុ�ត់នៃមៃនៃនុ�លិត់�លឬ សៀ�វាកមម។ វាស្រាតូ់វបានុសៀឆ្លៃ�យត់ប់នុះង�ំនុ�រចំំនុ�នុ
ពីីរ៖ សៀត់�អំនកណែ�ែងរកអំតិ់ថិិជំនុសៀ�យរសៀប់ៀប់ណា? សៀត់�អំនកនុះងណែចំកចាយ គុ�
ត់នៃមៃនៃនុ�លិត់�លឬសៀ�វាកមម ដំល់អំតិ់ថិិជំនុយ៉ាា ងដូំចំសៀមើចំ?

ការទីិញយកការទីិញយក
 ការទីិញយក គឺស្រាគប់ដំ�ើ ប់ស់្រាគប់ណ់ែ�នកទាំងំអំ�់នៃនុដំំសៀ�� រ�ៃូវរប់�់
អំតិ់ថិជិំនុ ចាប់�់ងំពីីការមនិុដំះងពីីអាជីំវកមមរប់�់អំនក រ�ូត់ �នុដំល់ការទីញិ
�លិត់�លរប់�់អំនក។ ចូំរគិត់ពីី៖
 • សៀត់�អំតិ់ថិជិំនុរប់�់អំនកចំំណាយសៀពីលសៀ�ឯណា (ទាំងំសៀ�សៀល�អុំនិុ

សៀ��សៀ�ត់ និុង អំត់អ់ំុិនុសៀ��សៀ�ត់ )?
 • សៀត់�ពី�កសៀគសៀស្រាប់�សៀ�ែ�ប់ុុកណែដំរឬសៀទី? សៀប់�សៀស្រាប់� សៀត់�សៀគ�ទីំពីរ័សៀ�ែ�ប់ុុ

កអំែីខ្លួៃះណែដំលពី�កសៀគ�ម�នុ? សៀត់�ពី�កសៀគទិីញ�មកមម វ�ិីអុំីនុ�ឺ
ណែ�ត់ ឬស្រា�នុណ់ែត់សៀស្រាប់�ស្រាបា�់សៀដំ�មបណីែ�ែងរកពីត័់ម៌ានុ�មម�?

 • សៀត់�ពី�កសៀគ�ើ ប់វ់ទិីយុណែដំរឬសៀទី?
 • សៀត់�ភាគសៀស្រាចំ�នុ ពី�កសៀគទីទី�លបានុពីត័់ម៌ានុពីមីតិ់ើភិកើនិុងិស្រាកុមស្រាគ�ួរ

ណែមនុសៀទី? សៀត់�អំនកអាចំសៀស្រាប់�ពាកយ�ំដំផី្ទាា ល់ពីីមាត់ម់�យសៀ�មាត់ម់�យ
សៀដំ�មបទីីទី�លបានុមនុុ�សកានុណ់ែត់សៀស្រាចំ�នុណែដំររសឺៀទី?

 • សៀត់�អំនកអាចំសៀស្រាប់�អាជំីវកមម ឬ�ុប់ន័ុសៀ�សងសៀទីៀត់សៀដំ�មបទីីទី�លបានុ
អំតិ់ថិិជំនុរប់�់អំនកសៀទី?
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ការណែចំកចាយ 

 សៀនុះគឺ�ំសៀ�សៀ�ពីីរវ�ិី�ស្រ្ត�ើណែដំលអំនកសៀ�ែ�ការប់ញ្ញជូ នុ គុ�ត់នៃមៃនៃនុ
�លិត់�ល ឬសៀ�វាកមមរប់�់អំនកសៀ�កានុអ់ំតិ់ថិិជំនុ។ �ស្រាមាប់អ់ាជីំវកមមខ្លួៃះវា
មានុភាពីងាយស្រា�ួល។ វាអាចំមានុលកខ�ៈ�មញ្ញា  ដូំចំជា�ង ឬ សៀ�យ
ផ្ទាា ល់ ប់ាណុែនុើអំែណីែដំល�ំខ្លាំនុស់ៀនាំះគគឺតិ់ពីវី�ិ�ីស្រ្ត�ើណែដំលលាបំ់�ុត់កនុងការ�ើល់ជូំនុ
គុ�ត់នៃមៃនៃនុ�លិត់�ល ឬសៀ�វាកមមរប់�់អំនក។ ចូំលគិត់ពីី:
 • សៀត់�អំនកអាចំណែចំកចាយ�លិត់�ល ឬ សៀ�វាកមមរប់�់អំនក�ម

អុំីនុ�ឺ�ិត់បានុណែដំរឬសៀទី? សៀស្រាពាះវាអាចំកាត់ប់់នុុយដំល់នៃថិៃជំ�ល
កណែនុៃង។

 • សៀត់�អំនកអាចំណែចំកចាយ�លិត់�ល ឬ សៀ�វាកមមរប់�់អំនក�មរយៈ
អាជំីវកមមម�យសៀ�សងសៀទីៀត់ (ឧទាំ�រ�៍ ការយក�លិត់�លសៀ�
�កល់កស់ៀ��ងណាម�យ (consignment) ឬលកដុ់ំំ)?

 • សៀត់�អំនកស្រាត់ូវការសៀគ�ទីំពីរ័ណែដំរឬសៀទី? 
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ជំំពូីកទីី៤

មូល�ា នុស្រាគះះនៃនុការ
សៀ�ែ�ទីី�ារ

 ការសៀ�ែ�ទី�ីារ គជឺាស្រាប់ធ្លានុប់ទីដំទូ៏ីលំទូីលាយ នុងិ�មុគ�ម ញម�យ សៀ��យ
សៀ�ជំំពូីកប់នាំា ប់ស់ៀនុះ សៀយ�ងនុះងជំ�យអំនកសៀ�យចាប់ស់ៀ�ើ�មពីីកស្រាមតិ់មូល�ា នុសៀ�។
 កនុងជំំពូីកសៀនុះសៀយ�ងនុះងនិុយ៉ាយអំំពីី វ�ិីកនុងការសៀស្រាជំ��សៀរ ��សៀ�ម ះយីសៀ�  វ�ិី
ប់សៀងើ�ត់មាា កយីសៀ� នុិងណែ�នាំអំំនកអំំពីីយុទីធ�ស្រ្ត�ើម�យចំំនុ�នុសៀដំ�មបទីីទី�លបានុ
អំតិ់ថិិជំនុថិមីៗជាសៀស្រាចំ�នុ។ 



មូលដ� ន្រគឹះៃនករេធ�ើទីផ្សោរ 
ករេ្រជើសេរ ើសេឈ� ះយីេហ 
្រប�ង្របយត័�ក�ុងករេ្របើេឈ� ះទីតងំស្រមាប់
ដកេ់ឈ� ះយីេហរបស់អ�ក។
ព្យោយាមដកេ់ឈ� ះអជីវកម�របស់អ�កឱ្យខ�ី។ 
ព្យោយាមគិតពីអ�ីែដលែប�ក មនិដូចេគ។ 
សូមមានកររកីរាយជមយួនឹងករដកេ់ឈ� ះ។ 

ករបេង�ើតម៉ាកយេីហស្រមាបអ់�ក
េទើបចាបេ់ផ�ើម 

ែស�ងរកអតិថិជន 

េឈ� ះរបស់អជីវកម� 
ស� កស��    
ពណ៌ែដលបានេ្របើក�ុង
ម៉ាកយីេហេនះ 
សរេទកនអ់តិថិជន  
(ឧ.រេបៀបែដលអ�ករា្រស័
យទាកទ់ងជមយួអតិ
ថិជនរបស់អ�ក) 
 

ជួលអ�ករចនម៉ូដមា� ក។់ 
្របាបអ់�ករចនម៉ូដអំពីអជីវកម�
របស់អ�ក និងអំពីអ�ីែដលអ�កចងឱ់្យ
អជីវកម�អ�កតំណាងឲ្យ។ 
គិតអំពីរបូរាងរបស់ស� កស��  េតើវ
សមនឹងផលិតផលរបស់អ�កេទ? 
េ្រជើសេរ ើសពណ៌ និងស� ល់េលខកូដ
របស់ពណ៌េនះ។. 

យុទ�ស�ស�ក�ុងករកំណតត់ៃម� 
សកគិតថាអតិថជិនអ�ក
គឺគិតពីតៃម�ជចម្បង  
េ្រជើសេរ ើសយុទ�ស�ស�
កំណតត់ៃម�របស់អ�ក  
េធ�ើករកំណតត់ៃម�របស់
អ�ក  

េហ�សប៊ុក 
្រត�វ្របាកដថាអ�កបេង�ើត
ទំពរ័េហ�សប៊ុកស្រមាប់
អជីវកម� េហើយវមនិែមន
ជទំពរ័េហ�សប៊កុផ� ល់ខ�ួន
េទ។ 
េ្របើស� កស��  និង
េឈ� ះ្រក�មហុ៊នរបស់អ�ក
េនេលើទំពរ័េហ�សប៊ុ
ករបស់អ�ក
េរៀនពីរេបៀបេ្របើ្របាស់
ទំពរ័េហ�សប៊ុកឱ្យបាន
្រតឹម្រត�វ។ 
េរៀនពីរេបៀបេ្របើស� តហ�ូ
នេដើម្បថីតរបូ និងវេីដអូ 
្រត�វដឹងពី្របេភទអតិថិជន
របស់អ�ក។ 
កំុគិតែត ផ្សព�ផ្សោយពី
ផលិតផលរបស់ខ�នួរាល់ករ
ពីបេង� ះសរទាងំអស់។  

េ្រជើសេរ ើសទីផ្សោររបស់
អ�ក 
េតើទីផ្សោររបស់អ�ក 
ស� ល់អ�កេហើយ ឬេន? 
េ្រជើសេរ ើសយុទ�ស�ស�ក�ងុ
ករផ្សព�ផ្សោយ 
េ្រជើសេរ ើសសររបស់អ�ក 
វយតំៃលេទេលើករេធ�ើ
ទីផ្សោររបស់អ�ក 

យុទ�ស�ស�ក�ុងករេធ�ើ
្រប�ម៉ូសិន 
ករផ្សព�ផ្សោយ
ពាណិជ�កម� 
ករលក្់រប�ម៉ូសិន 
ទំនកទ់ំនង
សធរណៈ 
ករនិយាយតៗគា�  
និង ករលកេ់ដយ
ផ� ល់   

រេបៀបបេង�ើតស� កស��  
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មូលដ� ន្រគឹះៃនករេធ�ើទីផ្សោរ 
ករេ្រជើសេរ ើសេឈ� ះយីេហ 
្រប�ង្របយត័�ក�ុងករេ្របើេឈ� ះទីតងំស្រមាប់
ដកេ់ឈ� ះយីេហរបស់អ�ក។
ព្យោយាមដកេ់ឈ� ះអជីវកម�របស់អ�កឱ្យខ�ី។ 
ព្យោយាមគិតពីអ�ីែដលែប�ក មនិដូចេគ។ 
សូមមានកររកីរាយជមយួនឹងករដកេ់ឈ� ះ។ 

ករបេង�ើតម៉ាកយេីហស្រមាបអ់�ក
េទើបចាបេ់ផ�ើម 

ែស�ងរកអតិថិជន 

េឈ� ះរបស់អជីវកម� 
ស� កស��    
ពណ៌ែដលបានេ្របើក�ុង
ម៉ាកយីេហេនះ 
សរេទកនអ់តិថិជន  
(ឧ.រេបៀបែដលអ�ករា្រស័
យទាកទ់ងជមយួអតិ
ថិជនរបស់អ�ក) 
 

ជួលអ�ករចនម៉ូដមា� ក។់ 
្របាបអ់�ករចនម៉ូដអំពីអជីវកម�
របស់អ�ក និងអំពីអ�ីែដលអ�កចងឱ់្យ
អជីវកម�អ�កតំណាងឲ្យ។ 
គិតអំពីរបូរាងរបស់ស� កស��  េតើវ
សមនឹងផលិតផលរបស់អ�កេទ? 
េ្រជើសេរ ើសពណ៌ និងស� ល់េលខកូដ
របស់ពណ៌េនះ។. 

យុទ�ស�ស�ក�ុងករកំណតត់ៃម� 
សកគិតថាអតិថជិនអ�ក
គឺគិតពីតៃម�ជចម្បង  
េ្រជើសេរ ើសយុទ�ស�ស�
កំណតត់ៃម�របស់អ�ក  
េធ�ើករកំណតត់ៃម�របស់
អ�ក  

េហ�សប៊ុក 
្រត�វ្របាកដថាអ�កបេង�ើត
ទំពរ័េហ�សប៊ុកស្រមាប់
អជីវកម� េហើយវមនិែមន
ជទំពរ័េហ�សប៊កុផ� ល់ខ�ួន
េទ។ 
េ្របើស� កស��  និង
េឈ� ះ្រក�មហុ៊នរបស់អ�ក
េនេលើទំពរ័េហ�សប៊ុ
ករបស់អ�ក
េរៀនពីរេបៀបេ្របើ្របាស់
ទំពរ័េហ�សប៊ុកឱ្យបាន
្រតឹម្រត�វ។ 
េរៀនពីរេបៀបេ្របើស� តហ�ូ
នេដើម្បថីតរបូ និងវេីដអូ 
្រត�វដឹងពី្របេភទអតិថិជន
របស់អ�ក។ 
កំុគិតែត ផ្សព�ផ្សោយពី
ផលិតផលរបស់ខ�នួរាល់ករ
ពីបេង� ះសរទាងំអស់។  

េ្រជើសេរ ើសទីផ្សោររបស់
អ�ក 
េតើទីផ្សោររបស់អ�ក 
ស� ល់អ�កេហើយ ឬេន? 
េ្រជើសេរ ើសយុទ�ស�ស�ក�ងុ
ករផ្សព�ផ្សោយ 
េ្រជើសេរ ើសសររបស់អ�ក 
វយតំៃលេទេលើករេធ�ើ
ទីផ្សោររបស់អ�ក 

យុទ�ស�ស�ក�ុងករេធ�ើ
្រប�ម៉ូសិន 
ករផ្សព�ផ្សោយ
ពាណិជ�កម� 
ករលក្់រប�ម៉ូសិន 
ទំនកទ់ំនង
សធរណៈ 
ករនិយាយតៗគា�  
និង ករលកេ់ដយ
ផ� ល់   

រេបៀបបេង�ើតស� កស��  
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ការសៀស្រាជំ��សៀរ ��សៀ�ម ះយីសៀ� 
 ការសៀស្រាជំ��សៀរ ��សៀ�ម ះ គឺជាសៀរឿងម�យដំគ៏�រសៀអាយរសំៀភិ�ប់ណា�់។ ជា
�មម� សៀ�ម ះ ជាជំំ�នុដំំប់ូងសៀគប់ងា�់កនុងការប់សៀងើ�ត់មាា កយីសៀ�ម�យ ដូំសៀចំនះ 
វាពិីត់ជាចាបំាចំណ់ា�់ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកចំងឲ់្យយមនុុ�សជាសៀស្រាចំ�នុ�គ ល់។ សៀ�សៀពីល
អំនកចាប់ស់ៀ�ើ�មគិត់ពីីសៀ�ម ះ ចូំរគិត់អំំពីីអំែី ណែដំលអំនកចំងស់ៀអាយមាា កយីសៀ�រប់�់
អំនកត់ំណាងឲ្យយ។
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គនុៃះះ៖ គនុៃះះ៖ 
 • ស្រាប់ងុស្រាប់យត័់នកនងុការសៀស្រាប់�សៀ�ម ះ

ទីី�ំង�ស្រាមាប់់�ក់សៀ�ម ះ
យសីៀ�រប់�់អំនក។ ស្រាប់�ិនុសៀប់�
�ងមានុសៀ�ម ះ  �ងនុបុំ់ង័
សៀ�ៀមរាប់ សៀនាំះសៀ�សៀពីល
ណែដំលអំនក ពីស្រាងីក�ងសៀនុះ
  សៀ�ទីីស្រាកុងភិនសំៀពីញអាចំជា
ការពីបិាក។ 

 • ស្រាបុ់ងស្រាប់យត័់នកនុងការសៀស្រាប់�សៀ�ម ះផ្ទាា ល់ខ្លួៃ�នុរប់�់អំនកសៀ�កនុងសៀ�ម ះ
អាជីំវកមម។ អាជីំវកមមម�យណែដំលមានុសៀ�ម ះថា �ងលក់
ណែ�បកសៀជំ�ងមងី�ុភា សៀ�សៀពីលណែដំលចំងល់កអ់ាជំីវកមមរប់�់អំនក
សៀ�អំនកសៀ�សងសៀទីៀត់ ស្រាប់ណែ�លជាសៀរឿងណែដំលពិីបាកសៀ�ែ�ណែដំរ។ 

 • ពីាយ៉ាមសៀជំៀ�វាង ការពីពិី�៌នាំ���សៀ�តុ់សៀពីកសៀ�កនុងសៀ�ម ះ
អាជំវីកមមរប់�់អំនក។ កនុងសៀ�ម ះអាជំវីកមម អំនកមនិុចាបំាចំព់ីពិី�៌នាំ
ចំា�់លា�់សៀពីកសៀទី អំពីំីអំែណីែដំលអាជីំវកមមរប់�់អំនកសៀ�ែ�។ មានុមាា
ក�ំៗ  ត់ចិំត់�ចំណា�់ណែដំលមានុសៀ�ម ះជាលកខ�ះពិីពី�៌នាំណែវង
ៗណែប់ប់សៀនុះ។ 

 • ពីាយ៉ាម�កស់ៀ�ម ះអាជំីវកមមរប់�់អំនកឱយខ្លួៃី។ សៀ�ម ះសៀស្រាកាម ៤ 
ពាកយ គឺជាសៀ�លការ�៍លាណែដំលស្រាត់ូវស្រាប់កានុខ់្លាំជ ប់។់ 

 • ពីាយ៉ាមគតិ់ពីអីំែណីែដំលណែប់ៃក មនិុដូំចំសៀគ។ ពីាយ៉ាមគតិ់អំែណីែដំលអំនក
ចំងឲ់្យយអាជីំវកមមរប់�់អំនកសៀលចំសៀធ្លាៃ ។ សៀត់�អំនកចំងឲ់្យយមាា កយីសៀ�
រប់�់អំនកត់ំណាងឲ្យយអំែី? 

 • �ូមមានុការរកីរាយជាម�យនុះងការ�កស់ៀ�ម ះ។ �ូមចំងចាំ
ថា ទាំំងអំ�់សៀនុះស្រា�នុ់ណែត់ជាការគនុៃះះណែ�នាំំប់ាុសៀណាះ ះ។ មិនុ
មានុសៀ�ម ះណា ណែដំល ស្រាត់ះមស្រាតូ់វ ឬខុ្លួ�សៀទី ដូំសៀចំនះសៀស្រាជំ��សៀរ ��អំែី
ណែដំលអំនកគិត់ថាស្រាត់ះមស្រាត់ូវចុំះ!
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ការប់សៀងើ�ត់មាា កយីសៀ��ស្រាមាប់អ់ំនកសៀទី�ប់
ចាប់ស់ៀ�ើ�ម 

 ការប់សៀងើ�ត់មាា កយសីៀ� អាចំជាគនិំុត់ណែដំលពិីបាកយល់ ប់ាណុែនុើសៀប់�ពីនុយល់
ឲ្យយខ្លួៃ ីគវឺាមានុនុយ័ថា ថាសៀត់�អាជំវីកមមរប់�់អំនកត់ណំាងឱយអំែ ីសៀ�កានុអ់ំតិ់ថិជិំនុ។ 
វ�ិមី�យសៀទីៀត់សៀដំ�មបឲី្យយងាយស្រា�លួកនុងការយល់ ចូំរអំនកគតិ់ ថាសៀត់�គនិំុត់ ឬរបូ់ភាពី
អំែ ីណែដំលអំតិ់ថិជិំនុរប់�់អំនកសៀម�លសៀ��ញសៀ�សៀពីលពី�កសៀគគិត់ដំល់អាជំវីកមមរប់�់
អំនក។ 
 ការប់សៀងើ�ត់មាា កយសីៀ� មនិុណែមនុស្រា�នុណ់ែត់ប់សៀងើ�ត់�ៃ ក�ញ្ហាា សៀនាំះសៀទី វា
ស្រាត់ូវមានុចំំ�ុចំសៀ�សងសៀទីៀត់ដូំចំជា៖ 
 • សៀ�ម ះរប់�់អាជីំវកមម 
 • �ៃ ក�ញ្ហាា    
 • ពី�៌ណែដំលបានុសៀស្រាប់�កនុងមាា កយីសៀ�សៀនាំះ 
 • �រសៀ�កានុអ់ំតិ់ថិិជំនុ  (ឧ.រសៀប់ៀប់ណែដំលអំនកស្រាបាស្រា�័យទាំកទ់ីង

ជាម�យអំត់ិថិិជំនុរប់�់អំនក) 



ករបេង�ើតម៉ាកយីេហ
ស្រមាបអ់�កេទើបចាបេ់ផ�ើម 
ពិនិត្យេមើលទស្សនៈវស័ិយរបស់អ�កេឡើងវញិ

េតើអ�កអចេធ�ើករទំនកទ់ំនងទស្សនៈវស័ិយេនះ េទ
អតិថិជនរបស់អ�កយ៉ាងដូចេម�ច? េតើវតំណាងឱ្យ
អជីវកម�របស់អ�កេទ? 

គិតពីទំនកទ់ំនងែដលអ�កចងម់ានជមយួអតិថិជនរបស់អ�ក។ 
េតើវជទំនកទ់ំនងែដលមានលក�ណៈរសួរាយរាកទ់ាកេ់ទ
?លក�ណៈេលងេសើច ? លក�ណៈសប្បោយ សប្បោយ ? ឬជ
លក�ណៈែបបវជិ� ជីវៈ?

សរេទកនអ់តិថិជន

េ្រជើសេរ ើសស� កស��  និងពណ៌ស្រមាបម៉់ាកយីេហអ�ក

េធ�ើឲ្យបានជបល់ាប់
េនេពលអ�កមានគំនិតអំពីអ�ីែដលអ�កចងឱ់្យអជីវកម�របស់
អ�កតំណាងឱ្យ េទកនអ់តិថិជនរបស់អ�កេហើយ សូមរក្សោភព
ជបល់ាបនូ់វអ�ី ្រគបយ៉់ាងែដលអ�កេធ�ើ ទាងំស� កស�� ៃន
អជីវកម� ពណ៌ែដលបានេ្របើក�ុងម៉ាកយីេហេនះ  មាតិកេហ�
សប៊ុក និងសូម្បែីតរេបៀបែដលអ�កេឆ�ើយទូរស័ព�កេ៏ដយ។ 

ម៉ាកយីេហ

ជួលអ�ករចនម៉ូដមា� ក។់ 
្របាបអ់�ករចនម៉ូដអំពីអជីវកម�របស់អ�ក និងអំពីអ�ីែដលអ�កចងឱ់្យ
អជីវកម�អ�កតំណាងឲ្យ។ 
គិតអំពីរបូរាងរបស់ស� កស��  េតើវសមនឹងផលិតផលរបស់អ�កេទ? 
េ្រជើសេរ ើសពណ៌ និងស� ល់េលខកូដរបស់ពណ៌េនះ។  
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រសៀប់ៀប់ប់សៀងើ�ត់�ៃ ក�ញ្ហាា  
 �ៃ ក�ញ្ហាា  (Logo)រប់�់
អំនក គឺជានុិមតិ់ើ�ញ្ហាា ណែដំល�មាគ ល់
ពីីអាជំីវកមមសៀ�ដំល់អំតិ់ថិិជំនុរប់�់
អំនក។ ដូំសៀចំនះសៀត់�អំនកប់សៀងើ�ត់វាសៀ�យ
រសៀប់ៀប់ណា? 
 1. ជំ�លអំនករចំនាំមាដូំមាន ក។់

 ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកមនិុមានុ
ស្រាបាក់�ស្រាមាប់់ជំ�លល
អំនករចំនាំមាដូំ �ូម��រ
មិត់ើភិកើិ ឬ�មាជំិក
ស្រាគួ�រណែដំលអាចំគូរ
 ឬប់សៀងើ�ត់�ៃ ក�ញ្ហាា
សៀ�សៀល�កំុពីយូទីរ័។ អំនកនុះងមានុការភំាកស់ៀ�ា�លចំំសៀពាះមនុុ�សណែដំល
អំនកនុះង�ំុឲ្យយជំ�យអំនក។ 

 2. ស្រាបាប់អ់ំនករចំនាំមាដូំអំំពីីអាជំវីកមមរប់�់អំនក នុងិអំំពីីអំែណីែដំលអំនកចំងឱ់យ
អាជីំវកមមអំនកត់ំណាងឲ្យយ។ 

 3. គិត់អំំពីីរូប់រាងរប់�់�ៃ ក�ញ្ហាា  សៀត់�វា�មនុះង�លិត់�លរប់�់
អំនកសៀទី? 

 4. សៀស្រាជំ��សៀរ ��ពី�៌ នុិង�គ ល់សៀលខ្លួកូដំរប់�់ពី�៌សៀនាំះ។ ស្រាគប់់
ពី�៌ទាំងំអំ�់ �ុទីធណែត់មានុសៀលខ្លួកូដំភាជ ប់ជ់ាម�យពី�កវា សៀនុះជា
ការ�ំខ្លាំនុណ់ែដំលស្រាតូ់វចា ំដូំសៀចំនះអំនកអាចំសៀស្រាប់�ពី�៌ដូំចំ�ន �ស្រាមាប់់
�ៃ ក�ញ្ហាា  នុងិយសីៀ�រប់�់អំនក។ សៀដំ�មបរីកសៀលខ្លួកូដំពី�៌រប់�់
អំនក �ូមចូំលទីីសៀនុះ www.coolors.co 
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ណែ�ែងរកអំតិ់ថិិជំនុ 
 រាល់អាជំវីកមមទាំងំអំ�់ �ុទីធណែត់ចំងប់ានុអំត់ថិិជិំនុសៀស្រាចំ�នុ ប់ាណុែនុើសៀត់�អំនកសៀ�ែ�
យ៉ាា ងសៀមាចំសៀទី�ប់ទីទី�លបានុពី�កសៀគ? សៀនុះគជឺាជំំ�នុទាំងំស្រាបាយំ៉ាា ង សៀដំ�មបណីែ�ែងរក
អំតិ់ថិិជំនុប់ណែនុុមសៀទីៀត់៖ 
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ជំំ�នុទីី ១៖ សៀស្រាជំ��សៀរ ��ទីី�ាររប់�់អំនក ជំំ�នុទីី ១៖ សៀស្រាជំ��សៀរ ��ទីី�ាររប់�់អំនក 
 សៀត់�អំនកកំពុីងពីាយ៉ាមសៀ�ែ�ទីំនាំកទ់ីំនុងជាម�យទីី�ារថិមី ឬទីី�ារណែដំល
មានុស្រា�ប់?់ សៀត់�រសៀប់ៀប់កនុងការសៀ�ែ�ទីី�ារសៀ�ដូំចំមុនុណែដំរ ឬសៀទី? អំនកស្រាតូ់វយល់
ចំា�់អំំពីី ស្រាកុមមនុុ�សណែដំលអំនកកំពុីងសៀ�ែ�ទីី�ារជាម�យ។ 
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ជំំ�នុទីី ២ សៀត់�ទីី�ាររប់�់អំនក �គ ល់អំនកសៀ��យ ឬសៀ�? ជំំ�នុទីី ២ សៀត់�ទីី�ាររប់�់អំនក �គ ល់អំនកសៀ��យ ឬសៀ�? 
 មានុសៀ�លសៀ�ពីីសៀ�សង�ន គឺ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំតិ់ថិិជំនុអំនកមនិុទាំនុ�់គ ល់
យសីៀ�រប់�់អំនកសៀទី អំនកស្រាតូ់វសៀផ្ទាើ ត់សៀល�វ�ិ�ីស្រ្ត�ើសៀ�ែ�ឲ្យយពី�កសៀគ �គ ល់មាា កយីសៀ�
រប់�់អំនក សៀ��យ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំតិ់ថិិជំនុអំនក�គ ល់អំនកសៀ��យ អំនកស្រាតូ់វសៀផ្ទាើ ត់សៀល�
វ�ិី�ស្រ្ត�ើឱយពី�កសៀគទីិញ�លិត់�ល/សៀ�វាកមមអំនក។ ទាំងំសៀនុះគឺជាសៀ�លសៀ�
ពីីរសៀ�សង�ន ។ 

ជំំ�នុទីី ៣៖ សៀស្រាជំ��សៀរ ��យុទីធ�ស្រ្ត�ើកនុងការ�សពីែ�ាយ ជំំ�នុទីី ៣៖ សៀស្រាជំ��សៀរ ��យុទីធ�ស្រ្ត�ើកនុងការ�សពីែ�ាយ 
 �ូមសៀម�លយុទីធ�ស្រ្ត�ើ�សពីែ�ាយសៀ�ទីំពីរ័ប់នាំា ប់។់ យុទីធ�ស្រ្ត�ើកនុង
ការ�សពីែ�ាយ អំនកអាចំយកវាសៀ�សៀស្រាប់�ទាំងំអំ�់ ឬសៀផ្ទាើ ត់សៀ�សៀល�យុទីធ�ស្រ្ត�ើ
ណាម�យ ណែដំលមានុស្រាប់�ិទីធភាពី ណែដំល វាអាស្រា�័យសៀល�ថិវកិា នុិងទីី�ារ
សៀ�លសៀ�រប់�់អំនក
 
ជំំ�នុទីី ៤៖ សៀស្រាជំ��សៀរ ���ររប់�់អំនក ជំំ�នុទីី ៤៖ សៀស្រាជំ��សៀរ ���ររប់�់អំនក 
 សៀត់��រ ឬការ�សពីែ�ាយអំែណីែដំលអំនកនុះងសៀ�ែ�ការទំីនាំកទ់ីនំុងសៀ�អំត់ថិិជិំនុ
រប់�់អំនក? សៀ��យវាមានុរយៈសៀពីលប់ាុនាំម នុ? 

ជំំ�នុទីី ៥: វាយត់ំនៃលសៀ�សៀល�ការសៀ�ែ�ទីី�ាររប់�់អំនក ជំំ�នុទីី ៥: វាយត់ំនៃលសៀ�សៀល�ការសៀ�ែ�ទីី�ាររប់�់អំនក 
 សៀត់�វាដំំសៀ�� រការបានុដូំចំការរពំីះងទុីកណែដំរឬសៀទី? សៀត់� អំនកដំះង សៀ�យ 
រសៀប់ៀប់ណា? សៀត់�អំនកគ�រផ្ទាៃ �់ប់ើូរអំែី? 
ការណែ�ែងរកអំតិ់ថិជិំនុគឺជា�ិលបៈម�យសៀ��យស្រាតូ់វការអំនុុវត់ើសៀស្រាចំ�នុ ប់ាណុែនុើសៀ�យសៀស្រាប់�
ជំ�ំនុដូំចំខ្លាំងសៀស្រាកាម សៀនាំះអំនកនុះង�គ ល់ចំា�់អំំពីីអំែណីែដំលអំនកកពុំីងពីាយ៉ាម
�សៀស្រាមចំឲ្យយបានុ សៀ��យ អំនកនុះងអាចំទីទី�លបានុលទីធ�លលាជាកជ់ាពុីំខ្លាំនុ។ 
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យុទីធ�ស្រ្ត�ើកនុងការសៀ�ែ�ស្រាប់ូមាូ�ិនុ 

 មានុយុទីធ�ស្រ្ត�ើ�សពីែ�ាយ�ំខ្លាំនុ់ៗ ចំំនុ�នុប់�នុទីស្រាមងណ់ែដំលអាជំីវកមម
អាចំសៀស្រាប់�សៀដំ�មបទីីទី�លបានុអំតិ់ថិិជំនុថិមីៗ៖ 
  



យុទ�ស�ស�ក�ុងករេធ�ើ្រប�ម៉ូ

សិន
ករផ្សព�ផ្សោយពាណិជ�កម� 

ករលក្់រប�ម៉ូសិន 

ករផ្សព�ផ្សោយពាណិជ�កម�គឺជអ�ែីដលមនុស្សភគេ្រចើនគិត
េនេពលពួកេគចងេ់ធ�ើ្រប�ម៉សិូនេហើយវអចជវធិដីល៏�េដើម្បី

បេង�ើតេអយអ�កេផ� តេលើករបេង�ើតឲ្យមានេគស� ល់ម៉ាក
យេីហរបស់អ�ក។ េនក�ុង្របេទសកម�ូជ ភគេ្រចើន

ពាណិជ�កម�ខា� តតូចនឹងេធ�ើេឡើងតមរយៈេហ�សប៊កុ។ សូម
េមើល្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�មេនទំពរ័បន� បស់្រមាបក់រយល់
ដងឹកនែ់តច្បោស់អំពីរេបៀបេ្របើេហ�សប៊កុក�ុងករផ្សព�ផ្សោយ។ 

យុទ�ស�ស�េនះេ្របើករលកប់��ុ ះតៃម� ឬគូប៉ុងេដើម្បទីទួលបាន
អតថិជិនថ�ីៗ ឲ្យស� ល់ពីម៉ាកយេីហរបស់អ�ក ឬផ្សោភ� បទំ់នកទំ់នង
ជមយួអតិថិជនចាស់។ 

ទំនកទ់ំនងសធរណៈ 

ករនិយាយតៗគា�  និង ករលកេ់ដយផ� ល់   

ឧទាហរណ៍ដល៏�មយួៃនទំនកទ់ំនងសធរណៈ គឺអត�បទ 
នងិប�ុក។ ជធម�តអ�កកែសតែតងែតែស�ងរក្របធនបទែដល

មាននយ័េដើម្បេីធ�ើករចុះផ្សោយ ដូចេនះមាននយ័ថាអ�កមនិ
ចំណាយ្របាកេ់្រចើន េដើម្ប ីេធ�ើករផ្សោយអជីវកម� ឬគេ្រមាង
ថ�ីរបស់អ�កេនេលើកែសត ទស្សនវដ�ី ឬេគហទំពរ័នន។ 

េទាះបីជវធិសី�ស�េនះមនិអចេទដល់មនុស្សេ្រចើនទូលំទូលាយ
កេ៏ដយ ែតវជវធិសី�ស�ែដលមានឥទ�ពិលបំផុតេ្រពាះអតិថជិនែដល
ទទួលបានពីវធិសី�ស�េនះគឺអចជអតថិជិនេពញមយួជីវតិ។ ចូរ
គតិ េបើ មតិ�ភក�អិ�កែណនជំងជុសជួល ឬជងម៉ាសីុនឱ្យអ�កេនះ 
អ�កនឹងទុកចិត�ពួកេគភ� ម េហើយ្របសិនេបើជងទាងំេនះេធ�ើករបាន
ល� អ�កនឹងទំទាកទំ់នងគ់ាតេ់នេពលេ្រកយេទៀត។

ពត័ម៌ាន

ករលក់
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យុទ�ស�ស�ក�ុង
ករកំណតត់ៃម� 

សកគិតថាអតិថិជនអ�កគឺគិតពីតៃម�ជចម្បង  
a. េបើអ�កតេម�ើងតៃម� េតើអតិថិជនអ�កនឹងធ� កចុ់ះខា� ងំែដរឬេទ? 
b. េបើអ�កប��ុ ះតៃម� េតើអតិថិជនអ�កនឹងេកើនេឡើងខា� ងំែដរឬេទ?  
េបើសិនជអ�កយល់្រសប ចំេពាះសំណួរទាងំពីរេនះ   ដូចេនះអតិថិជន
របស់អ�កជអតិថិជនគិតពីតៃម�ជចម្បង ដូេច�ះអ�ក្រត�វ្រប�ង្របយត័�េនេពល
អ�កតេម�ើងតៃម�ក�ុងលកេ់្រចើនេពក។  

េ្រជើសេរ ើសយុទ�ស�ស�កំណតត់ៃម�របស់អ�ក       
a. តៃម�ែដលែផ�កេទេលើគុណតៃម�_អ�កកំណតត់ៃម�េទេលើអ�ីែដលអ�ក
គិតថាអតិថិជនរបស់អ�កឲ្យតៃម�េទេលើផលិតផល េហើយវជផលិតផល
ែដលមានភព្របណិត។ 
b. តៃម�ែផ�កេទេលើៃថ�េដើម− អ�កកំណតត់ៃម�េទេលើៃថ�េដើមៃនផលិតផល 
េហើយបូកប��ូ ល ្របាកច់ំេនញដុលែដលអ�កបានកំណត ់ 
c. តៃម�្របកួត្របែជង− អ�កកំណតត់ៃម�ែផ�កេលើអ�ីែដលជករ្របកួត្របែជង
។ េនះគឺជយុទ�ស�ស�ដល៏�មយួ េបើសិនជអ�កដកេ់ស�ើតៃម�បានល� 
(សូមេមើលជំពូកទី៣)  ពីេ្រពាះអ�កនឹង្របកួតេទេលើគុណតៃម�ៃនផលិតផល 
ឬេសវកម� មនិែមនតៃម�។

េធ�ើករកំណតត់ៃម�របស់អ�ក  
a.ឥឡូវេនះអ�កដឹងេហើយថាអតិថិជនអ�កជអ

តិថិជនេផ� តេទេលើតៃម� េហើយអ�កកប៏ាន
េ្រជើសេរ ើសយុទ�ស�ស�កំណតត់ៃម�ដូចគា�   
េពលេនះជេពលែដលអ�កគួរែតកំណត់
តៃម�ផលិតផលរបស់អ�កេហើយ។ សូមចង់
ចាថំា អ�កេនែតអចផ� ស់ប�ូរតៃម�បាន  
្របសិនេបើអ�កេឃើញថាវមនិ្រតឹម្រត�វ។ 

ជំ ហ
នទី

១
៖ 

ជំ ហ
នទី

 ២
៖ 

ជំ ហ
នទី

 ៣
៖ 
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យុទ�ស�ស�ក�ុង
ករកំណតត់ៃម� 

សកគិតថាអតិថិជនអ�កគឺគិតពីតៃម�ជចម្បង  
a. េបើអ�កតេម�ើងតៃម� េតើអតិថិជនអ�កនឹងធ� កចុ់ះខា� ងំែដរឬេទ? 
b. េបើអ�កប��ុ ះតៃម� េតើអតិថិជនអ�កនឹងេកើនេឡើងខា� ងំែដរឬេទ?  
េបើសិនជអ�កយល់្រសប ចំេពាះសំណួរទាងំពីរេនះ   ដូចេនះអតិថិជន
របស់អ�កជអតិថិជនគិតពីតៃម�ជចម្បង ដូេច�ះអ�ក្រត�វ្រប�ង្របយត័�េនេពល
អ�កតេម�ើងតៃម�ក�ុងលកេ់្រចើនេពក។  

េ្រជើសេរ ើសយុទ�ស�ស�កំណតត់ៃម�របស់អ�ក       
a. តៃម�ែដលែផ�កេទេលើគុណតៃម�_អ�កកំណតត់ៃម�េទេលើអ�ីែដលអ�ក
គិតថាអតិថិជនរបស់អ�កឲ្យតៃម�េទេលើផលិតផល េហើយវជផលិតផល
ែដលមានភព្របណិត។ 
b. តៃម�ែផ�កេទេលើៃថ�េដើម− អ�កកំណតត់ៃម�េទេលើៃថ�េដើមៃនផលិតផល 
េហើយបូកប��ូ ល ្របាកច់ំេនញដុលែដលអ�កបានកំណត ់ 
c. តៃម�្របកួត្របែជង− អ�កកំណតត់ៃម�ែផ�កេលើអ�ីែដលជករ្របកួត្របែជង
។ េនះគឺជយុទ�ស�ស�ដល៏�មយួ េបើសិនជអ�កដកេ់ស�ើតៃម�បានល� 
(សូមេមើលជំពូកទី៣)  ពីេ្រពាះអ�កនឹង្របកួតេទេលើគុណតៃម�ៃនផលិតផល 
ឬេសវកម� មនិែមនតៃម�។

េធ�ើករកំណតត់ៃម�របស់អ�ក  
a.ឥឡូវេនះអ�កដឹងេហើយថាអតិថិជនអ�កជអ

តិថិជនេផ� តេទេលើតៃម� េហើយអ�កកប៏ាន
េ្រជើសេរ ើសយុទ�ស�ស�កំណតត់ៃម�ដូចគា�   
េពលេនះជេពលែដលអ�កគួរែតកំណត់
តៃម�ផលិតផលរបស់អ�កេហើយ។ សូមចង់
ចាថំា អ�កេនែតអចផ� ស់ប�ូរតៃម�បាន  
្របសិនេបើអ�កេឃើញថាវមនិ្រតឹម្រត�វ។ 

ជំ ហ
នទី

១
៖ 

ជំ ហ
នទី

 ២
៖ 

ជំ ហ
នទី

 ៣
៖ 
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យុទីធ�ស្រ្ត�ើកនុងការកំ�ត់ត់់នៃមៃ 
ការកំ�ត់ត់់នៃមៃរប់�់អំនកអាចំពិីបាក។ វាមានុវ�ិីសៀ�សងជាសៀស្រាចំ�នុណែដំលអំនកអាចំ
សៀ�ែ�ការកំ�ត់ត់់នៃមៃបានុ។  សៀយ�ងសៀល�កយក ៣ជំំ�នុងាយៗកនុងការកំ�ត់់
ត់នៃមៃ៖
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សៀ�ែ�ប់ុុក 
 សៀយ�ងដំះងសៀ��យថាស្រាប់ជាជំនុកមុុជាភាគសៀស្រាចំ�នុសៀស្រាប់�សៀ�ែ�ប់ុុកជាស្រាប់ភិពី
ពីត័់ម៌ានុ�ំខ្លាំនុប់់ំ�ុត់សៀ�សៀល�អុំិនុ�ឺសៀ�ត់។  ដូំសៀចំនះវាពីិត់ជាពិីសៀ���ស្រាមាប់់
អំនកកនុងការ�សពីែ�ាយដំល់មនុុ�សជាសៀស្រាចំ�នុបានុយ៉ាា ងងាយស្រា�ួល  ណែត់អំនកក៏
ស្រាតូ់វមានុភាពីចំា�់លា�់ នុិងជំំនាំញកនុងការសៀស្រាប់�ស្រាបា�់សៀ�ែ�ប់ុុក�ងណែដំល
 ពីីសៀស្រាពាះអំនកកំពុីងការស្រាប់ក�ត់ស្រាប់ណែជំងជាម�យអាជីំវកមមសៀ�សងជាសៀស្រាចំ�នុសៀទីៀត់�ង
ណែដំរ។ 
 

េឈ� ះេហ�សប៊ុកេផក

អ�ព�
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គនុៃះះខ្លួៃះៗ៖  គនុៃះះខ្លួៃះៗ៖  
 • ស្រាតូ់វស្រាបាកដំថាអំនកប់សៀងើ�ត់ទំីពីរ័សៀ�ែ�ប់ុកុ�ស្រាមាប់អ់ាជីំវកមម សៀ��យវា

មនិុណែមនុជាទំីពីរ័សៀ�ែ�ប់ុកុផ្ទាា ល់ខ្លួៃ�នុសៀទី។ គ�នីុទាំងំពីីរសៀនុះមានុ
ភាពីខុ្លួ��ន ខ្លាំៃ ងំណា�់។ 

 • សៀស្រាប់��ៃ ក�ញ្ហាា  នុិងសៀ�ម ះស្រាកុម�ុុនុរប់�់អំនកសៀ�សៀល�ទីំពីរ័សៀ�ែ
�ប់ុុករប់�់អំនក សៀដំ�មបឲី្យយអំតិ់ថិិជំនុថិមីៗឆ្នាំប់�់គ ល់ពីីមាា កយីសៀ�
រប់�់អំនក 

 • សៀរៀនុពីីរសៀប់ៀប់សៀស្រាប់�ស្រាបា�់ទីំពីរ័សៀ�ែ�ប់ុុកឱយបានុស្រាត់ះមស្រាតូ់វ។ ស្រាតូ់វ
ស្រាបាកដំថាអំនកដំះងពីីរសៀប់ៀប់ប់ុូត់សៀ�ក ប់សៀងាា ះ�រ នុិងសៀចំះវភិាគពីី
ការចូំលរ�មនៃនុអំតិ់ថិិជំនុអំនក សៀរៀនុថិត់រូប់ឲ្យយលា សៀស្រាពាះសៀ�សៀពីល
មនុុ�សសៀស្រាប់�ទីំពីរ័សៀ�ែ�ប់ុុក ពី�កសៀគអំូ�ចុំះអំូ�សៀ��ងយ៉ាា ងសៀលឿនុ
 សៀនុះមានុនុ័យថាអំនកមានុសៀពីលណែត់ពីីរបី់វនិាំទីីប់ាុសៀណាះ ះសៀដំ�មបី
ទាំកទ់ាំញចំំណាប់អ់ារមម�៍រប់�់ពី�កសៀគ។ សៀរៀនុពីីរសៀប់ៀប់សៀស្រាប់��ម
ត់�ែូនុសៀដំ�មបថីិត់រូប់ នុិងវសីៀដំអំូ សៀដំ�មបទីីទី�លបានុការចាប់អ់ារមម�៍
ពីីអំតិ់ថិិជំនុរប់�់អំនក។ 

 • ស្រាត់ូវដំះងពីីស្រាប់សៀភិទីអំតិ់ថិិជំនុរប់�់អំនក។ ការប់សៀងាា ះ�រគឺស្រាតូ់វណែត់
សៀផ្ទាើ ត់សៀ�សៀល�អំតិ់ថិជិំនុសៀ�លសៀ�រប់�់អំនក សៀស្រាពាះអំនកនុះងមនិុអាចំ
�ាយសៀ�ដំល់មនុុ�សស្រាគប់�់ន សៀទី  ដូំសៀចំនះរាល់�រប់សៀងាា ះទាំងំអំ�់
គឺប់សៀងើ�ត់សៀ��ង�ស្រាមាប់ណ់ែត់ពី�កសៀគ។

 • កំុគិត់ណែត់ �សពីែ�ាយពីី�លិត់�លរប់�់ខ្លួៃ�នុរាល់ការពីីប់សៀងាា ះ�រ
ទាំងំអំ�់។  ស្រាតូ់វប់សៀងើ�ត់�រប់សៀងាា ះណែដំល ណែដំលមានុស្រាប់សៀយ៉ាជំនុ ៏
នុងិគុ�ត់នៃមៃសៀនាំះ មនុុ�សនុះងចូំលចិំត់ើ។ ចូំរគតិ់អំំពីីស្រាប់ធ្លានុប់ទីអំែី
ណែដំលពី�ក�ត់អ់ាចំចាប់អ់ារមម�៍។ ឧទាំ�រ�៍ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកលក់
ណែ�ៃសៀ���ររីាងគ អំនកអាចំ�រសៀ�រស្រាប់ធ្លានុប់ទីណែដំលពីនុយល់ពីីមូល
សៀ�តុ់លាៗរប់�់អា�រ�ររីាងគ។ ប់សៀងើ�ត់ស្រាប់ធ្លានុប់ទីណាណែដំល
អំតិ់ថិជិំនុអំនកអាចំចូំលរ�មបានុសៀស្រាចំ�នុកនុងទំីពីរ័សៀ�ែ�ប់ុកុអំនក។



េនផ�ះ េនករយិាល័យ

65

ជំំពូីកទីី ៥ 

ស្រាគប់ស់្រាគង�ិរញ្ញា វត់ុុ
អាជំីវកមមរប់�់អំនក
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 ��ស្រាគនិុ នុងិមាា �់អាជីំវកមមភាគសៀស្រាចំ�នុមនិុធ្លាៃ ប់ប់ានុ�ិកាពីីជំនំាំញ
ណែ�នកគ�សៀនុយយពីីមុនុមកសៀទី។ �ស្រាមាប់ម់ាា �់អាជីំវកមមខ្លាំន ត់តូ់ចំ អាចំសៀ�ែ�ការ
ស្រាគប់ស់្រាគង�ិរញ្ញា វត់ុុបានុងាយស្រា�ួលសៀ�យស្រា�នុណ់ែត់សៀស្រាប់�ស្រាបា�់សៀ�លការ�៍
�មញ្ញាម�យចំំនុ�នុ។
 

ការណែប់ងណែចំក�ិរញ្ញា វត់ុុផ្ទាា ល់ខ្លួៃ�នុ និុង 
�ិរញ្ញា វត់ុុអាជំីវកមម
 សៀនុះជាសៀ�លការ�៍យ៉ាា ង�ំខ្លាំនុក់នុងស្រាប់ធ្លានុប់ទី នៃនុការស្រាគប់ស់្រាគង
�រិញ្ញា វត់ុុសៀ�កនុងសៀ�ៀវសៀ�សៀនុះ។ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកចំងដ់ំះងពី�ុីនុភាពីនៃនុ�រិញ្ញា វត់ុុ
រប់�់អាជីំវកមមអំនកថាសៀត់�អាជំីវកមមរប់�់អំនកខ្លាំត់ ឬចំំសៀ�ញ ដូំចំសៀនុះអំនកស្រាតូ់វ
ណែប់ងណែចំកឲ្យយ�ចំនូ់ុវ�ិរញ្ញា វត់ុុស្រាគួ�រ និុង�ិរញ្ញា វត់ុុអាជំីវកមម។

មូលសៀ�តុ់ណែដំលអំនកស្រាត់ូវសៀ�ែ�ការណែប់ងណែចំក�ិរញ្ញា វត់ុុរប់�់អំនក:
 • ជំ�យអំនកឲ្យយដំះងពីី�ុនុភាពីនៃនុ�ិរញ្ញា វតុុ់រប់�់អាជំីវកមមអំនកថាសៀត់�

អាជីំវកមមរប់�់អំនកខ្លាំត់ ឬចំំសៀ�ញ
 • អំនកអាចំដំះងថា�ចំស់្រាបាករ់ប់�់អំនកបាត់ស់ៀ�ណាខ្លួៃះ
 • អំនកអាចំដំះងចំា�់ពីីចំំណាយនៃនុអាជំវីកមមរប់�់អំនកបានុលាស្រាប់សៀ��រ
 • អំនកអាចំដំះងចំា�់ពីី�ិរញ្ញា វត់ុុស្រាគួ�ររប់�់អំនកបានុលាស្រាប់សៀ��រ

 ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកមនិុដំះងចំា�់ថាអាជីំវកមមរប់�់អំនកខ្លាំត់ ឬចំំសៀ�ញសៀទី
 សៀនាំះអំនកនុះងមនិុអាចំសៀ�ែ�ការ�សៀស្រាមចំចំតិ់ើដំស៏្រាត់ះមស្រាតូ់វ�ស្រាមាប់អ់ាជំវីកមមរប់�់អំនក
សៀ��យ។
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មូល�ា នុស្រាគះះកនុងការកត់ស់្រា�១០១ 
 �ស្រាមាប់�់�ស្រាគិនុ វ�ិី�ស្រ្ត�ើណែដំលងាយស្រា�ួលបំ់�ុត់កនុងការកត់ស់្រា�
�ិរញ្ញា វតុុ់រប់�់អំនកគឺ ការសៀ�ែ�ការកត់់ស្រា�ផ្ទាា ល់សៀ�សៀល��ចំ់ស្រាបាក់រប់�់អំនក 
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មានុនុយ័ថាអំនកស្រាត់ូវកត់ស់្រា�រាល់សៀពីលណែដំលអំនកចាយ�ចំស់្រាបាក(់ចំំណាយ) ឬ
រាល់សៀពីលណែដំលអំនកទីទី�លបានុ�ចំស់្រាបាក(់ចំំំំំ

ំ
�ូល)។ វាមានុភាពីងាយស្រា�លួ 

ណែមនុសៀទី?
 សៀដំ�មបសីៀ�ែ�ការកត់់ស្រា��ិរញ្ញា វត់ុុ រប់�់អំនកឲ្យយបានុលា អំនកគ�រណែត់មានុ
សៀ�ៀវសៀ�ចំំនុ�នុ២កាល: ១�ស្រាមាប់ក់ត់ស់្រា�ចំំ�ូល នុងិ១សៀទីៀត់�ស្រាមាប់ក់ត់ស់្រា�
ចំំណាយ 
 
សៀ�ៀវសៀ�កត់ស់្រា�ចំំ�ូល សៀ�ៀវសៀ�កត់ស់្រា�ចំំ�ូល 
 អំនកសៀស្រាប់�ស្រាបា�់សៀ�ៀវសៀ�សៀនុះ�ស្រាមាប់ក់ត់ស់្រា�ចំំ�ូលស្រាប់ចានំៃថិារប់�់
អំនក។ សៀយ�ងសៀល�កទីះកចំិត់ើឲ្យយអំនក រកាទុីកនូុវវកិយ័ប់ស្រាត់ណែដំលអំនកទីទី�លបានុ
ជាសៀរៀងរាល់នៃថិា សៀ��យ សៀ�ែ�ការកត់ស់្រា�ពីត័់ម៌ានុទាំងំសៀនាំះចូំលសៀ�កានុស់ៀ�ៀវសៀ�
ចំំ�ូលរប់�់អំនក។ ចំំ�ុចំ�ំខ្លាំនុម់�យចំំនុ�នុសៀ�កនុងសៀ�ៀវសៀ�កត់ស់្រា�ចំំ�ូល
រ�មមានុ៖
 • កាលប់រសិៀចំ�ទី
 • សៀ�ចំកើីប់រយិ៉ាយ
 • ចំំនុ�នុ�ចំស់្រាបាក�់រុប់
 • សៀលខ្លួវកិយ័ប់ស្រាត់ (ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកមានុ)

សៀ�ៀវសៀ�កត់ស់្រា�ចំំណាយ សៀ�ៀវសៀ�កត់ស់្រា�ចំំណាយ 
 សៀ�ៀវសៀ�កត់ស់្រា�ចំំណាយគសឺៀស្រាប់�ស្រាបា�់ស្រា�សៀដំៀងសៀ�នុះងសៀ�ៀវសៀ�កត់ស់្រា�
ចំំ�ូលណែដំរ ណែត់វាសៀស្រាប់��ស្រាមាប់ក់ត់ស់្រា�ចំំណាយអាជំវីកមម។ ជាសៀរៀងរាល់នៃថិា អំនក
អាចំសៀ�ែ�ការកត់ស់្រា�ពីត័់ម៌ានុពីីវកិយ័ប់ស្រាត់ចូំលកនុងសៀ�ៀវសៀ�ចំំណាយរប់�់អំនក។ 
ចំំ�ុចំ�ំខ្លាំនុម់�យចំំនុ�នុសៀ�កនុងសៀ�ៀវសៀ�កត់ស់្រា�ចំំណាយរ�មមានុ៖
 • កាលប់រសិៀចំ�ទី
 • សៀ�ចំកើីប់រយិ៉ាយ
 • ចំំនុ�នុ�ចំស់្រាបាក�់រុប់
 • សៀលខ្លួវកិយ័ប់ស្រាត់ (ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកមានុ)
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សៀត់�អំនកកត់ស់្រា�បានុស្រាត់ះមស្រាត់ូវសៀ��យឬសៀ�? 
 ស្រាគប់�់ន ចំងប់ានុការកត់ស់្រា�ណែដំលស្រាត់ះមស្រាតូ់វចំា�់លា�់។ សៀរឿង�ំខ្លាំនុ់
ប់�ុំត់ណែដំលអំនកអាចំសៀ�ែ�បានុគឺស្រាតូ់វធ្លានាំថាអំនកបានុសៀ�ែ�ការកត់ស់្រា�បានុចំា�់លា�់
 គឺស្រាតួ់ត់ពិីនុិត់យសៀម�លកំ�ត់ស់្រា�សៀ��ងវញិ។ ការស្រាតួ់ត់ពិីនុិត់យសៀម�លកំ�ត់ស់្រា�
សៀ��ងវញិនូុវក�ំត់ស់្រា��រិញ្ញា វត់ុុសៀដំ�មបធី្លានាំបានុថាអំនកពីតិ់ជាមនិុបានុខ្លួកខ្លាំនុ
ការកត់ស់្រា�ចំំ�ូល ឬ ចំំណាយរប់�់អំនក។ វាកជ៏ាមសៀ�ាយបាយម�យសៀដំ�មបី
ធ្លានាំបានុថា�ចំស់្រាបាករ់ប់�់អំនកមនិុបានុបាត់ ់សៀ��យអំនកកអ៏ាចំដំះងចំា�់�ង
ណែដំរថាអាជីំវកមមរប់�់អំនកដំំសៀ�� រការយ៉ាា ងដូំចំសៀមើចំ។

៣ ជំំ�នុងាយៗកនុងការស្រាតួ់ត់ពិីនុិត់យសៀម�លកំ�ត់់ស្រា�៣ ជំំ�នុងាយៗកនុងការស្រាតួ់ត់ពិីនុិត់យសៀម�លកំ�ត់់ស្រា�
�ចំស់្រាបាករ់ប់�់អំនកសៀ��ងវញិ�ចំស់្រាបាករ់ប់�់អំនកសៀ��ងវញិ

 1. ចាប់់សៀ�ើ�មនៃនុនៃថិានីុម�យៗ៖ រាប់់�ចំ់ស្រាបាក់រប់�់អំនក។ សៀនុះ 
មានុនុយ័ថា�ចំស់្រាបាកណ់ែដំលអំនកមានុទាំងំអំ�់�ស្រាមាប់អ់ាជំវីកមម
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រប់�់អំនក រ�មប់ញ្ញាូ លទាំងំ�ចំស់្រាបាកក់នុងធ្លានាំ�រ គ�នីុវងី ឬ
ថិត់�កស់្រាបាកស់ៀ��ាះរប់�់អំនក។ អំនកស្រាតូ់វស្រាបាកដំចិំត់ើថាអំនកបានុ
រាប់ច់ំា�់នូុវ�ចំស់្រាបាក�់រុប់រប់�់អំនក រ�ចំកត់ស់្រា�ចំំនុ�នុស្រាបាក់
សៀនាំះទុីកឲ្យយបានុចំា�់លា�់។

 2. សៀពីលចំប់់សៀមាា ងអាជំីវកមម៖ ពីិនុិត់យសៀម�លការកត់់ស្រា�ចំំ�ូល
 នុិងចំំណាយរប់�់អំនក។ រ�ចំយកចំំ�ូលពីីការលករ់ប់�់អំនក
ដំកចំំណាយ�រុប់�ស្រាមាប់់អាជីំវកមម សៀនាំះអំនកនុះងរកសៀ��ញ
ស្រាបាក់ចំំសៀ�ញ ឬការខ្លាំត់ពីិត់ស្រាបាកដំពីីអាជំីវកមមរប់�់អំនក។ 
ប់នាំា ប់ម់កអំនកអាចំកត់ស់្រា�ថាសៀត់�អាជំវីកមមនៃថិាសៀនុះខ្លាំត់ ឬចំំសៀ�ញ
 សៀ�យសៀយ៉ាងសៀ��មពី័ត់៌មានុណែដំលអំនកកត់់ស្រា�កាលពីីសៀពីល
ចាប់ស់ៀ�ើ�មនៃនុនៃថិា។ សៀ�ែ�ការរាប់�់ចំស់្រាបាក�់របុ់រប់�់អំនកមើងសៀទីៀត់ថា
សៀត់�ចំំនុ�នុ�ចំស់្រាបាកស់ៀនាំះស្រាត់ះមស្រាតូ់វសៀ�នុះងចំំនុ�នុ�ចំស់្រាបាកណ់ែដំលអំនក
បានុកត់ណ់ែដំររសឺៀទី? លាណា�់ការកត់ស់្រា�រប់�់អំនកពិីត់ជាស្រាត់ះមស្រាត់ូវ
សៀ��យ។ ណែត់ស្រាប់�ិនុសៀប់�វាមានុភាពីខុ្លួ��ន  កំុបារមភ! អំនកអាចំសៀ�
ពីិនុិត់យរបាយការ�៍រប់�់អំនកថាសៀត់�អំនកបានុសៀភិៃចំ ឬរលំងចំំនុុចំ
ណាណែដំរឬសៀទី។ 

 3. ស្រាប់�ិនុសៀប់��ចំស់្រាបាកជ់ាកណ់ែ�ើងខុ្លួ��ន ពីរីបាយការ�៍ណែដំលបានុ
កត់ស់្រា�៖ អំនកស្រាតូ់វរាប់�់ចំស់្រាបាកណ់ែដំលចំំសៀ�ញ ឬខ្លាំត់ សៀ��យ
�រសៀ�រចុំះនូុវចំំនុ�នុណែដំលខុ្លួ�សៀនាំះសៀ�កនុងសៀ�ៀវសៀ�ចំំណាយ (
ស្រាប់�ិនុសៀប់��ចំលុ់យសៀនាំះត់ិចំជាងការកត់ស់្រា�) ឬកនុងសៀ�ៀវសៀ�
ចំំ�ូល(ស្រាប់�ិនុសៀប់��ចំស់្រាបាកស់ៀនាំះសៀស្រាចំ�នុជាងការកត់ស់្រា�) សៀ�
ថា�ុនុភាពីជាកណ់ែ�ើង។ ណែត់ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកសៀ�ណែត់មានុរកសៀ��ញ
ចំំនុ�នុខុ្លួ��ន សៀស្រាចំ�នុដំង អំនកស្រាតូ់វពិីនុិត់យសៀ��ងវញិនូុវដំំសៀ�� រការនៃនុ
ការកត់ស់្រា�រប់�់អំនក សៀដំ�មបធី្លានាំបានុថាអំនកអាចំស្រាគប់ស់្រាគង�រិញ្ញា វត់ុុ
អាជីំវកមមរប់�់អំនកបានុលា។

គនុៃះះ៖គនុៃះះ៖ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកកំពុីងសៀស្រាប់�ស្រាបា�់ទូីរ�័ពីាទីំសៀនុ�ប់ អំនកអាចំសៀស្រាប់�ស្រាបា�់កមមវ�ិី
កត់ស់្រា�សៀរៀល ណែដំលមានុភាពីងាយស្រា�ួលកនុងការកត់ស់្រា�ចំំណាយ ចំំ�ូល 
សៀ��យអំនកអាចំសៀ�ែ�ការស្រាត់ួត់ពិីនុិត់យសៀ��ងវញិបានុយ៉ាា ងងាយ ។

 



71

ការឲ្យយស្រាបាកណ់ែខ្លួខ្លួៃ�នុឯង 
 ��ស្រាគិនុជាសៀស្រាចំ�នុបានុសៀភិៃចំពីីការឲ្យយស្រាបាកណ់ែខ្លួខ្លួៃ�នុឯង �ាុយសៀ�វញិពី�កសៀគ
ណែប់រជាដំកស្រាបាកពី់ីអាជំីវកមមមកសៀ�ែ�ការចាយវាយ�ស្រាមាប់ចំ់ំណាយផ្ទាា ល់ខ្លួៃ�នុ
ស្រាប់ចានំៃថិារប់�់ពី�កសៀគសៀ�វញិ។ �ស្រាមាប់ក់ាររកីចំសៀស្រាម�នុនៃនុអាជំីវកមមរប់�់អំនក 
ចំំ�ុចំសៀនុះពិីត់ជាមានុ�រៈ�ំខ្លាំនុណ់ា�់ សៀ��យអំនកអាចំចាប់ស់ៀ�ើ�មអំនុុវត់ើនុ៍
ចំំ�ុចំសៀនុះ�ងំពីីអាជំវីកមមរប់�់អំនកសៀទី�ប់ណែត់ចាប់ស់ៀ�ើ�មពីីដំបំ់ងូ។ ការឲ្យយស្រាបាកណ់ែខ្លួ
ខ្លួៃ�នុឯង�ើល់�លស្រាប់សៀយ៉ាជំនុឲ៍្យយអំនកដូំចំជា អំនកអាចំដំះងចំា�់ពីីដំំសៀ�� រការ
អាជំវីកមមរប់�់អំនក សៀ��យវានុះងជំ�យឲ្យយអំនក មានុភាពីងាយស្រា�លួកនុងការសៀរៀប់ចំំ
ណែ�នុការថិវកិារ�ស្រាមាប់ស់្រាគួ�រ នុិងអាជីំវកមម ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកអាចំ�ើល់ចំំនុ�នុ
ស្រាបាកណ់ែខ្លួ�ស្រាមាប់ខ់្លួៃ�នុអំនកជាសៀទីៀងទាំត់។់



72

វ�ិី�ស្រ្ត�ើកំ�ត់ស់្រាបាកណ់ែខ្លួខ្លួៃ�នុឯង វ�ិី�ស្រ្ត�ើកំ�ត់ស់្រាបាកណ់ែខ្លួខ្លួៃ�នុឯង 
 ជាទូីសៀ� ចំំនុ�នុនៃនុស្រាបាក់ណែខ្លួសៀនាំះគ�រណែត់សៀ�ម� រនុះងចំំនុ�នុទីះកស្រាបាក់
ណែដំលអំនកនុះង�ើល់សៀ�ឲ្យយនុរណាមាន កណ់ែដំលសៀ�ែ�កិចំាការកនុងត់�នាំទីីរប់�់អំនក។ 
សៀទាំះជាយ៉ាា ងណាកើី វាពិីត់ជាមានុការពីិបាកខ្លាំៃ ងំ�ស្រាមាប់អ់ាជំីវកមមខ្លាំន ត់តូ់ចំ ឬ
អាជំីវកមមណែដំលសៀ�មានុស្រាបាកចំ់ំ�ូលសៀ�ត់ិចំសៀ�សៀ��យ។ ដំំសៀណាះស្រា�យគឺ
 អំនកគ�រចាប់ស់ៀ�ើ�មកំ�ត់ចំ់ំនុ�នុស្រាបាកណ់ែខ្លួសៀនាំះសៀ��មលទីធភាពីណែដំលអាជំីវកមម
រប់�់អំនកអាចំ�ើល់ជូំនុបានុ។ 
 ចុំះគិត់យ៉ាា ងសៀមាចំសៀប់�ណែខ្លួសៀនុះអាជំវីកមមរប់�់អំនករកចំំ�ូលបានុសៀស្រាចំ�នុជាង
ណែខ្លួមុនុៗ? សៀត់�អំនកគ�រណែត់ណែថិមស្រាបាកណ់ែខ្លួឲ្យយខ្លួៃ�នុឯង�ស្រាមាប់ណ់ែខ្លួសៀនុះឬ? អំនកស្រាប់ណែ�លជា
ចំង់ដំកស្រាបាក់ណែខ្លួសៀស្រាចំ�នុសៀ�សៀពីលណែដំលអំនកអាចំរកបានុចំំ�ូលកានុ់ណែត់សៀស្រាចំ�នុ
 ណែត់សៀយ�ង�ូមណែ�នាំអំំនកឲ្យយសៀ�រកាចំំនុ�នុស្រាបាកណ់ែខ្លួរប់�់អំនកឲ្យយសៀ�ដំណែដំល។
 ជំំនុ��សៀ�យការដំកស្រាបាកស់ៀ��មការសៀ��ងចុំះនៃនុអាជំីវកមមរប់�់អំនក អំនក
គ�រណែត់ពីិនុិត់យសៀម�ល�ចំស់្រាបាក ់នុិងរបាយការ�៍ចំំសៀ�ញ ខ្លាំត់រប់�់អំនកជា
សៀរៀងរាល់៣ណែខ្លួមើង សៀដំ�មបសីៀម�លថាសៀត់�អំនកអាចំដំកស្រាបាកច់ំំសៀ�ញខ្លួៃះពីីអាជំីវកមម
បានុណែដំររសឺៀទី។ គ�រសៀជំៀ�វាងការដំក ស្រាបាកចំ់ំសៀ�ញពីីអាជំីវកមមសៀលឿនុសៀពីក
 សៀ��យចា�ំកស់្រាបាកចូ់ំលកនុង អាជីំវកមមវញិសៀស្រាពាះ វាពិីបាកកនុងការស្រាគប់ស់្រាគង។  
ចូំរសៀម�លការពីាករ�៍លំ�ូរ�ចំស់្រាបាកស់ៀដំ�មបមីានុពីត័់ម៌ានុ�ស្រាមាប់ក់ារសៀរៀប់ចំំ
ណែ�នុការ�ិរញ្ញា វត់ុុ។ 
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ការពីាករ�៍លំ�ូរ�ចំស់្រាបាក ់
 លំ�ូរ�ចំ់ស្រាបាក់ គឺជាចំំនុ�នុ�ចំ់ស្រាបាក់�ូរចូំល នុិង�ូរសៀចំញពីី
អាជំវីកមមរប់�់អំនក។ ការស្រាគប់ស់្រាគងលំ�ូរ�ចំស់្រាបាកម់ានុ�រៈ�ំខ្លាំនុណ់ា�់
សៀដំ�មបធី្លានាំថាអាជំីវកមមខ្លាំន ត់តូ់ចំអាចំដំំសៀ�� រការបានុ។ អាជីំវកមមម�យចំំនុ�នុ
ប់រាជំយ័សៀ�យ�រពី�កសៀគមនិុស្រាគប់ស់្រាគង�ចំស់្រាបាករ់ប់�់ពី�កសៀគឱយបានុស្រាត់ះមស្រាតូ់វ 
សៀ��យមនិុណែមនុ�ំសៀ�សៀ�សៀល�ស្រាបាកចំ់ំសៀ�ញណែត់ម�យមុខ្លួសៀទី ពីីសៀស្រាពាះថាអាជំវីកមម
ម�យចំំនុ�នុមានុស្រាបាកចំ់ំសៀ�ញប់ាណុែនុើពី�កសៀគមនិុមានុ�ចំស់្រាបាកក់នុងការដំសំៀ�� រការ
អាជីំវកមម។

ការ�ាងស់ៀម�លចំំ�ូល ការ�ាងស់ៀម�លចំំ�ូល 
 ជំំ�នុដំំប់ូងនៃនុការពីាករ�៍លំ�ូរ�ចំស់្រាបាកគ់ឺស្រាតូ់វបាា នុស់្រាប់មា�
ចំំ�ូលរប់�់អំនក (លុយចូំល) �ស្រាមាប់ប់់ីណែខ្លួប់នាំា ប់។់ អំនកអាចំប់ំណែប់កវាសៀ�ជា
សៀស្រាចំ�នុណែខ្លួ ឬសៀស្រាចំ�នុ�បាើ �៍អាស្រា�័យសៀល�អាជំីវកមមរប់�់អំនកសៀ��យអំនកគិត់មានុ
ភាពីងាយស្រា�ួល�ស្រាមាប់អ់ំនក។ 



វធិីសា�ស�៤ យ៉ងេដើម្បបីេង�ើន
្របកច់ំណូល 

បេង�ើនចំនួនអតិថិជនែដលអ�កមន
វាមននយ័ថ អ�ក្រត�វេផា� តេលើការព្យោយមេធ�ើឱ្យមនអតិថិជនកានែ់តេ្រចើនចូលក�ុងហាងរបស់
អ�ក។ ្របសិនេបើអ�កមនអតិថិជនកានែ់តេ្រចើន េនាះចំណូលអ�កនឹងេកើនេឡើងែដរ។ 

បេង�ើនទំហំ្របតិបត�ិការជាមធ្យម
វាមននយ័ថ អ�ក្រត�វេផា� តេលើចំនួនអតិថិជនម� ក់ៗ ថេតើ
ពួកេគចំណយប៉ុនា� នេនេពលែដលពួកេគចូលហាងរបស់
អ�ក។ ្របសិនេបើពួកេគ ជាធម�តាចំណយ ្រតឹមែត៣ ដុល� រ 
េនេពលែដលពួកេគចូលហាងរបស់អ�ក េហើយអ�កអាចរក
វធិីសា�ស�ឲ្យពួកេគបេង�ើនការចំណយេទដល់ ៥ ដុល� រ
េនាះអ�កនឹងរក្របកប់នេ្រចើនបែន�មេទៀត។

 ្របសិនេបើអ�កកំពុងែស�ងរកវធិីសា�ស�ក�ុងការបេង�ើន្របកច់ំណូល េនះគឺជាវធិីសា�ស� ៤យ៉ង 
ែដលអ�កអាចេធ�ើបន។ អ�កអាចេ្រជើសេរ ើសយកមយួក�ុងចំេណមវធិីសា�ស�ទងំបនួេដើម្បេីផា� តេលើ
អាជីវកម�របស់អ�ករយៈេពលពីរ ឬបីែខខងមុខេទៀត។

បេង�ើនចំនួនដងៃន្របតិបត�ិការេទេលើអតិថិជនម� ក់ៗ
វាមននយ័ថ អ�ក្រត�វេផា� តេលើការឲ្យអតិថិជនរបស់អ�កទិញទំនិញពីអ�កញឹកញាប។់ 
្របសិនេបើអតិថិជនរបស់អ�កជាធម�តា មកហាងរបស់អ�កម�ងក�ុងមយួែខ ចូលេធ�ើឲ្យ
ពួកេគចូលមកហាងរបស់អ�កពីរឬបីដងក�ុងមយួែខ េនាះអ�កនឹងរក្របកច់ំណូលបន
កានែ់តេ្រចើន។

បេង�ើនតៃម�
ចូរេធ�ើការសន�តថអ�កមនិបនបតប់ងអ់តិថិជនរបស់អ�ក
េដាយសារែតបេង�ើនតៃម�ៃនផលិតផល/េសវាកម�េនាះេទ 
េបើអ�� ឹងការបេង�ើនតៃម�គឺេធ�ើឲ្យអ�កនឹងរក្របកច់ំណូលបន
កានែ់តេ្រចើន។
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 អំនកស្រាត់វូគតិ់យ៉ាា ងស្រាបុ់ងស្រាប់យត័់ន ពីីសៀពីលសៀវលានៃនុការ�ូរចូំល នៃនុ�ចំស់្រាបាក់
សៀ�កនុងអាជីំវកមមរប់�់អំនក។ សៀត់�អំនកទីទី�លបានុ�ចំស់្រាបាកភ់ាៃ មៗសៀ�សៀពីល
អំនកសៀ�ែ�ការលកណ់ែដំររសឺៀទី? ឬ សៀត់�អំនកនុះងទីទី�លបានុ�ចំស់្រាបាកក់នុងរយះសៀពីល
ពីីរ�បាើ �៍សៀស្រាកាយប់នាំា ប់ព់ីីការលក?់ ការដំះងចំា�់ពីីសៀពីលសៀវលានៃនុការ�ូរ
ចូំល នៃនុ�ចំស់្រាបាក ់គឺពីិត់ជា�ំខ្លាំនុណ់ា�់។ 

ការ�ាងស់ៀម�លចំំណាយ ការ�ាងស់ៀម�លចំំណាយ 
 • �ូម�រសៀ�រចុំះរាល់ការចំំណាយ�ំខ្លាំនុ់ៗ ទាំងំអំ�់ (ឧទាំ�រ�៍

៖ នៃថិៃជំ�ល នៃថិៃទីះកសៀភិៃ�ង វត់ុុធ្លាតុ់សៀដំ�មជាសៀដំ�ម) ។ 
 • គិត់អំំពីីចំំនុ�នុ�ចំស់្រាបាកណ់ែដំលអំនកនុះងចំំណាយកនុងរយៈសៀពីលប់ី

ណែខ្លួប់នាំា ប់។់ 
 • ជាថិមមីើងសៀទីៀត់អំនកស្រាតូ់វគិត់យ៉ាា ងស្រាបុ់ងស្រាប់យត័់ន ពីសីៀពីលសៀវលានៃនុការ

�ូរសៀចំញ នៃនុ�ចំស់្រាបាកព់ីីអាជំីវកមមរប់�់អំនក។ សៀត់�សៀ�សៀពីលណា
ណែដំលអំនកនុះងស្រាត់ូវប់ងលុ់យសៀ�សៀល�ការចំំណាយរប់�់អំនក?

សៀ�ែ�ការរាប់�់ចំស់្រាបាករ់ប់�់អំនក  សៀ�ែ�ការរាប់�់ចំស់្រាបាករ់ប់�់អំនក  
 សៀត់�អំនកមានុ�ចំស់្រាបាកប់់ានុាំម នុ
សៀ�សៀពីលសៀនុះ?

សៀ�ែ�ការគ�នាំ�ចំស់្រាបាករ់ប់�់សៀ�ែ�ការគ�នាំ�ចំស់្រាបាករ់ប់�់
អំនក អំនក 
 • �ចំស់្រាបាកណ់ែដំលអំនកមានុសៀដំ�ម

ស្រា� + ស្រាបាកច់ំំ�ូល(ពីីការលក់
) - ស្រាបាកច់ំំណាយ = �ចំស់្រាបាក់
សៀ��ល់ចុំងណែខ្លួ / �បាើ �៍ 

 • រកា នុិងប់នុើការគ�នាំជាស្រាប់ចាំ
 សៀដំ�មបសី្រាបាកដំថាអំនកណែត់ងណែត់
មានុ�ចំស់្រាបាកស់្រាគប់ស់្រា�នុស់ៀដំ�មបី
ប់នុើអាជីំវកមមរប់�់អំនកសៀ�មុខ្លួ



វធិីសា�ស�៤ យ៉ងេដើម្បបីេង�ើន
្របកច់ំណូល 

បេង�ើនចំនួនអតិថិជនែដលអ�កមន
វាមននយ័ថ អ�ក្រត�វេផា� តេលើការព្យោយមេធ�ើឱ្យមនអតិថិជនកានែ់តេ្រចើនចូលក�ុងហាងរបស់
អ�ក។ ្របសិនេបើអ�កមនអតិថិជនកានែ់តេ្រចើន េនាះចំណូលអ�កនឹងេកើនេឡើងែដរ។ 

បេង�ើនទំហំ្របតិបត�ិការជាមធ្យម
វាមននយ័ថ អ�ក្រត�វេផា� តេលើចំនួនអតិថិជនម� ក់ៗ ថេតើ
ពួកេគចំណយប៉ុនា� នេនេពលែដលពួកេគចូលហាងរបស់
អ�ក។ ្របសិនេបើពួកេគ ជាធម�តាចំណយ ្រតឹមែត៣ ដុល� រ 
េនេពលែដលពួកេគចូលហាងរបស់អ�ក េហើយអ�កអាចរក
វធិីសា�ស�ឲ្យពួកេគបេង�ើនការចំណយេទដល់ ៥ ដុល� រ
េនាះអ�កនឹងរក្របកប់នេ្រចើនបែន�មេទៀត។

 ្របសិនេបើអ�កកំពុងែស�ងរកវធិីសា�ស�ក�ុងការបេង�ើន្របកច់ំណូល េនះគឺជាវធិីសា�ស� ៤យ៉ង 
ែដលអ�កអាចេធ�ើបន។ អ�កអាចេ្រជើសេរ ើសយកមយួក�ុងចំេណមវធិីសា�ស�ទងំបនួេដើម្បេីផា� តេលើ
អាជីវកម�របស់អ�ករយៈេពលពីរ ឬបីែខខងមុខេទៀត។

បេង�ើនចំនួនដងៃន្របតិបត�ិការេទេលើអតិថិជនម� ក់ៗ
វាមននយ័ថ អ�ក្រត�វេផា� តេលើការឲ្យអតិថិជនរបស់អ�កទិញទំនិញពីអ�កញឹកញាប។់ 
្របសិនេបើអតិថិជនរបស់អ�កជាធម�តា មកហាងរបស់អ�កម�ងក�ុងមយួែខ ចូលេធ�ើឲ្យ
ពួកេគចូលមកហាងរបស់អ�កពីរឬបីដងក�ុងមយួែខ េនាះអ�កនឹងរក្របកច់ំណូលបន
កានែ់តេ្រចើន។

បេង�ើនតៃម�
ចូរេធ�ើការសន�តថអ�កមនិបនបតប់ងអ់តិថិជនរបស់អ�ក
េដាយសារែតបេង�ើនតៃម�ៃនផលិតផល/េសវាកម�េនាះេទ 
េបើអ�� ឹងការបេង�ើនតៃម�គឺេធ�ើឲ្យអ�កនឹងរក្របកច់ំណូលបន
កានែ់តេ្រចើន។
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ជំំពូីកទីី៦ 

សៀ�ែ�ស្រាប់តិ់ប់ត់ើិការ
អាជំីវកមមរប់�់
អំនក 
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ណែ�ែងរកអំនក
ស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់ 

 ការសៀ�ែ�អាជំវីកមមគឺពីបិាក។  វាណែត់ងណែត់មានុប់ញ្ហាា ស្រាប់�ម មានុសៀរឿង
ជាសៀស្រាចំ�នុណែដំលស្រាតូ់វសៀរៀនុប់ណែនុុម សៀ��យមនុុ�សណែដំលអំនកស្រាតូ់វស្រាគប់ស់្រាគង។ �ម នុ
សៀ�តុ់�លអំែណីែដំលអំនកស្រាតូ់វសៀ�ែ�សៀរឿងទាំងំអំ�់ណែត់មាន កឯ់ងសៀនាំះសៀទី ។ អំនកស្រាប់ះកា
សៀយ៉ាប់ល់ មនិុស្រាត់ះមណែត់អាចំជំ�យ�អំនកឲ្យយប់សៀញ្ញាញសៀ�គំនិុត់ប់ណែនុុមសៀនាំះសៀទី ប់ាណុែនុើ
ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកសៀស្រាជំ��សៀរ ��មនុុ�សស្រាត់វូ ពី�កសៀគអាចំជំ�យ�ណែ�នាំ ំនុិង�ើល់សៀយ៉ាប់ល់
ឲ្យយអំនកបានុយ៉ាា ងលា។ 
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៥ គនុៃះះណែដំលអាចំណែ�ែងរកអំនកស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់ �ស្រាមាប់អ់ំនក 

 • • ស្រាប់ះងណែស្រាប់ងសៀ�ែ�ការ ស្រាប់ះងណែស្រាប់ងសៀ�ែ�ការ
  អំនកស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់ នុះងចំងស់ៀ�ែ�ការជាម�យនុរណាមាន កណ់ែដំលពី�កសៀគ

គិត់ថាអាចំទីទី�លបានុសៀជាគជំយ័ នុិងស្រាប់ះងណែស្រាប់ងកនុងការងារ�ស្រាមាប់់
សៀ�លសៀ�រប់�់សៀគ។ វា�ំខ្លាំនុណ់ា�់ណែដំលអំនកស្រាប់ះងណែស្រាប់ងសៀ�ែ�ការសៀដំ�មបី
ភាពីសៀជាគជំយ័រប់�់អំនក។ 

 • • កំ�ត់ស់ៀ�លសៀ�ណែដំលចំា�់លា�់  កំ�ត់ស់ៀ�លសៀ�ណែដំលចំា�់លា�់ 
  ដូំចំណែដំលសៀយ�ងបានុប់ញ្ហាជ កព់ីីខ្លាំងសៀដំ�មសៀ�កនុង សៀ�លសៀ�ឆ្នាំៃ ត់នៃវវា

ពីិត់ជាមានុ�រៈ�ំខ្លាំនុខ់្លាំៃ ងំណែមនុណែទីនុកនុងការកំ�ត់ស់ៀ�លសៀ�  វា
មនិុស្រាត់ះមណែត់�ស្រាមាប់អ់ាជំីវកមមសៀនាំះសៀទី ប់ាុណែនុើវាក�៏ស្រាមាប់អ់ំនក�ងណែដំរ។ 
សៀនុះនុះង�ើល់នូុវភាពីចំា�់លា�់�ស្រាមាប់អ់ំនក ថាសៀត់�អំនកស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់ 
ណែប់ប់ណាណែដំលនុះងជំ�យអំនកឱយ�នុដំល់សៀ�លសៀ�ទាំងំសៀនាំះ។

 • • សៀ�ះញុាំកាសៀ�ែម�យ  សៀ�ះញុាំកាសៀ�ែម�យ 
  សៀ�សៀពីលណែដំលអំនកដំះងថា ស្រាប់សៀភិទីអំនកស្រាប់ះកាណែប់ប់ណាណែដំលអំនកចំងប់ានុ

 សៀនាំះអំនកនុះង ចាប់ស់ៀ�ើ�មប់សៀងើ�ត់ប់ណាើ ញជាម�យ�ត់ ់សៀ��យណាត់ជ់ំ�ប់
�ត់ស់ៀ�ញុាកំារសៀ�ែជាម�យ�ន ។ ទីនំាំកទ់ីនំុងណែដំលលាជាសៀស្រាចំ�នុរវាង អំនក
ស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់ នុិង អំនកទីទី�លការស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់ គឺការញុាំកាសៀ�ែ
ជាម�យ�ន សៀដំ�មបសីៀ�ែ�ការ�គ ល់�ន សៀ�វញិសៀ�មក។  

 • • ការក�ងទីំនាំកទ់ីំនុង  ការក�ងទីំនាំកទ់ីំនុង 
  ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកណែ�ែងរកនុរណាមាន កណ់ែដំលអំនកពីតិ់ជាចំងឲ់្យយ�ត់ក់ាៃ យជា

 អំនកស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់ រប់�់អំនក  ចូំរក�ងទីំនាំកទ់ីំនុងជាម�យ�ត់។់
 ចាប់ស់ៀ�ើ�មណែចំករណំែលកសៀ�ពីត់ម៌ានុថិមីៗជាម�យ�ត់ ់��រ�ំនុ�រសៀ��ត់ ់
នុិងណាត់�់ត់ញុ់ាំការសៀ�ែប់នុើសៀទីៀត់។  

 • • ��រ�ត់ថ់ាសៀត់��ត់ច់ំងក់ាៃ យជាអំនកស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់រប់�់អំនក  ឬអំត់ ់ ��រ�ត់ថ់ាសៀត់��ត់ច់ំងក់ាៃ យជាអំនកស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់រប់�់អំនក  ឬអំត់ ់
  មានុអំនកម�យចំំនុ�នុណែដំលចូំលចិំត់ើកនុងការក�ងទីំនាំកទ់ីំនុងជាអំនក

ស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់  នុិង អំនកទីទី�លការស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់ ជាលកខ�ៈ
�ៃូវការសៀ�យការ�ំុឲ្យយ�ត់ក់ាៃ យជា អំនកស្រាប់ះកាសៀយ៉ាប់ល់ រប់�់អំនក។ 
ស្រាប់�ិនុសៀប់�សៀនាំះជា អំនក ពីិត់ជាលាខ្លាំៃ ងំណា�់! ប់ាុណែនុើមនុុ�សម�យចំំនុ�នុ
សៀទីៀត់គឺចូំលចិំត់ើរកាទំីនាំកទ់ីនំុងសៀ�យមនិុចាបំាចំជ់ាលកខ�ៈ�ៃូវការ
អំីសៀនាំះសៀទី គឺ�មម�ៗសៀ�កប៏ានុណែដំរ។ 



ករ្រគប្់រគងេពលេវលា 

• ជេរៀងរាល់ៃថ� សរេសរករងរ ១ 
ែដលជអទិភពស្រមាបអ់�ក ែដលអ�ក្រត�វែត
ប��បវ់។ ករងរេនះ្រត�វែតជករងរែដល
សំខាន ់ែដលអ�ក្រត�វែតប��បវ់ក�ុងៃថ�នឹង។ 

• ទុកេពលេវលា  ២-៣ េម៉ាងជេរៀងរាល់ៃថ�ក�ុងករ
េធ�ើេទេលើករងរែដលអទិភព និងមនិមានកររខំានពីអ�ី
េផ្សង។ បិទសេម�ងទូរស័ព� កំុទានអ់លែឆកេមើលអុែីមល៉ បទិ
រាល់ករជូនដំណឹងេផ្សងៗេលើទូរស័ព�ៃដ េហើយេផ� តេទេលើ
ករងររបស់អ�ក។ 

 សហ្រគិន្រគបរ់ូបសុទ�ែតមានប�� ជមយួនឹងករ្រគប្់រគងេពលេវលា និង
ផលិតភពករងរ។ ស្រមាបអ់�កខ�ះ វមកពីករពន្យោេពលក�ុងករេធ�ើអ�ីមយួ 
េហើយអ�កេផ្សងេទៀត មកពីកររខំានពី្រគ�សរ ឬកេ៏្រពាះែតពួកេគជបរ់វល់ក�ុងករ
បំេពញភរកិច�មនិសូវសំខានជ់ជងអ�ីែដលពិតជសំខាន។់

ករ្រគប្់រគងេពលេវលា គឺដូចជករកសងទមា� ប។់ ចូរេមើលេទេលើគន�ឹះខាងេ្រកម 
េហើយេ្រជើសេរ ើស១ ស្រមាបខ់�ួងឯង េហើយេធ�ើវឲ្យេទជទមា� បរ់បស់អ�ក។ ្របសិនេបើ
មានេហើយ េ្រជើសេរ ើសចំនុចេផ្សងេទៀត៖

• េ្របើប�� ីករងរ (to-do-list) សរេសរអ�ី
ៗទាងំអស់ចុះ ទាងំេនះអចជួយឲ្យខួរក្បោលរបស់អ�ក
ច្បោស់ជងមុន េដយអ�កមនិចាបំាចប់ារម�ណ៍ថានឹង
េភ�ចអ�ីមយួេនះេទ។ 

• ទុកេពលេវលា
របស់អ�ក េដយមនិ
មានកររខំានពីអ�ីទាងំ។ 
ព្យោយាមកំុមាន្របជំុ 
រហូតដល់មយួៃថ�េពញ។ 
ទុកេពលេវលាខ�ះស្រមាប់
្របជំុ ករងរគេ្រមាង នឹង
ករងររដ�បាលជេដើម 
(ឧទាហរណ៍៖. អុីែមល៉ 
សរ)។ 

• េរៀបចំែផនករស្រមាបេ់រៀងរាល់
សបា� ហ៍។ អ�កអចេ្របើ្របាស់្របតិទិន 
េហើយេរៀបចំែផនករតមសបា� ហ៍ ថា
សបា� ហ៍េនះនឹងេធ�ើអ� ីសបា� ហ៍េ្រកយអ�ក
នឹងេធ�ើអ�ី ។ បន� បម់កេទៀតពិនិត្យេមើល
កលវភិគរបស់អ�កេនេពលចាបេ់ផ�ើម
េនៃថ�បន� ប ់ដូេច�ះអ�កដឹងពីអ�ីែដលជ
កររពំឹងទុក។

• ទុកេពលស្រមាប់
ស្រមាកខ�ះ េហើយ្រត�វ
្របាកដថាអ�កស្រមាក
ពិត្របាកដ។ចូរេផ� តេលើ
េរឿងអ�ី ែដលអ�កកំពុងេធ�ើ ។ 
្របសិនេបើអ�កស្រមាក 
មាននយ័ថាអ�កនងឹមនិេឆ�ើយ
េលើអុីែមល៉ សរ និយាយរមួ
េទគឺអតេ់មើលបណា� ញ
សង�មែតម�ង ។ ចូររកីរាយ
នឹងករស្រមាករបស់អ�ក។ 

• េ្របើ្របាស់កម�វធិី រារាងំ
អ�កក�ុងករចូលេទកនប់ណា� ញ
សង�មេផ្សងៗ វអចជកម�វធិមីយួ
ែដលជួយឲ្យអ�កេជៀសវងកររ ំ
ខានេផ្សងៗក�ុងេពលេវលាែដល
បានកំណតណ់ាមយួ។
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ករ្រគប្់រគងេពលេវលា 

• ជេរៀងរាល់ៃថ� សរេសរករងរ ១ 
ែដលជអទិភពស្រមាបអ់�ក ែដលអ�ក្រត�វែត
ប��បវ់។ ករងរេនះ្រត�វែតជករងរែដល
សំខាន ់ែដលអ�ក្រត�វែតប��បវ់ក�ុងៃថ�នឹង។ 

• ទុកេពលេវលា  ២-៣ េម៉ាងជេរៀងរាល់ៃថ�ក�ុងករ
េធ�ើេទេលើករងរែដលអទិភព និងមនិមានកររខំានពីអ�ី
េផ្សង។ បិទសេម�ងទូរស័ព� កំុទានអ់លែឆកេមើលអុែីមល៉ បទិ
រាល់ករជូនដំណឹងេផ្សងៗេលើទូរស័ព�ៃដ េហើយេផ� តេទេលើ
ករងររបស់អ�ក។ 

 សហ្រគិន្រគបរ់ូបសុទ�ែតមានប�� ជមយួនឹងករ្រគប្់រគងេពលេវលា និង
ផលិតភពករងរ។ ស្រមាបអ់�កខ�ះ វមកពីករពន្យោេពលក�ុងករេធ�ើអ�ីមយួ 
េហើយអ�កេផ្សងេទៀត មកពីកររខំានពី្រគ�សរ ឬកេ៏្រពាះែតពួកេគជបរ់វល់ក�ុងករ
បំេពញភរកិច�មនិសូវសំខានជ់ជងអ�ីែដលពិតជសំខាន។់

ករ្រគប្់រគងេពលេវលា គឺដូចជករកសងទមា� ប។់ ចូរេមើលេទេលើគន�ឹះខាងេ្រកម 
េហើយេ្រជើសេរ ើស១ ស្រមាបខ់�ួងឯង េហើយេធ�ើវឲ្យេទជទមា� បរ់បស់អ�ក។ ្របសិនេបើ
មានេហើយ េ្រជើសេរ ើសចំនុចេផ្សងេទៀត៖

• េ្របើប�� ីករងរ (to-do-list) សរេសរអ�ី
ៗទាងំអស់ចុះ ទាងំេនះអចជួយឲ្យខួរក្បោលរបស់អ�ក
ច្បោស់ជងមុន េដយអ�កមនិចាបំាចប់ារម�ណ៍ថានឹង
េភ�ចអ�ីមយួេនះេទ។ 

• ទុកេពលេវលា
របស់អ�ក េដយមនិ
មានកររខំានពីអ�ីទាងំ។ 
ព្យោយាមកំុមាន្របជំុ 
រហូតដល់មយួៃថ�េពញ។ 
ទុកេពលេវលាខ�ះស្រមាប់
្របជំុ ករងរគេ្រមាង នឹង
ករងររដ�បាលជេដើម 
(ឧទាហរណ៍៖. អុីែមល៉ 
សរ)។ 

• េរៀបចំែផនករស្រមាបេ់រៀងរាល់
សបា� ហ៍។ អ�កអចេ្របើ្របាស់្របតិទិន 
េហើយេរៀបចំែផនករតមសបា� ហ៍ ថា
សបា� ហ៍េនះនឹងេធ�ើអ� ីសបា� ហ៍េ្រកយអ�ក
នឹងេធ�ើអ�ី ។ បន� បម់កេទៀតពិនិត្យេមើល
កលវភិគរបស់អ�កេនេពលចាបេ់ផ�ើម
េនៃថ�បន� ប ់ដូេច�ះអ�កដឹងពីអ�ីែដលជ
កររពំឹងទុក។

• ទុកេពលស្រមាប់
ស្រមាកខ�ះ េហើយ្រត�វ
្របាកដថាអ�កស្រមាក
ពិត្របាកដ។ចូរេផ� តេលើ
េរឿងអ�ី ែដលអ�កកំពុងេធ�ើ ។ 
្របសិនេបើអ�កស្រមាក 
មាននយ័ថាអ�កនងឹមនិេឆ�ើយ
េលើអុីែមល៉ សរ និយាយរមួ
េទគឺអតេ់មើលបណា� ញ
សង�មែតម�ង ។ ចូររកីរាយ
នឹងករស្រមាករបស់អ�ក។ 

• េ្របើ្របាស់កម�វធិី រារាងំ
អ�កក�ុងករចូលេទកនប់ណា� ញ
សង�មេផ្សងៗ វអចជកម�វធិមីយួ
ែដលជួយឲ្យអ�កេជៀសវងកររ ំ
ខានេផ្សងៗក�ុងេពលេវលាែដល
បានកំណតណ់ាមយួ។

79



80

ការសៀស្រាជំ��សៀរ ��ស្រាកុមការងាររប់�់អំនក 
 �ុប់ន័ុរប់�់អំនកចាប់ស់ៀ�ើ�មរកីចំសៀស្រាម�នុ ដូំសៀចំនះអំនកស្រាតូ់វការជំនំុ�យខ្លួៃះ។ ការ
សៀស្រាជំ��សៀរ ��ស្រាកុមការងាររប់�់អំនក គវឺាមានុទាំងំការរសំៀភិ�ប់ នុងិភិយ័។ សៀត់�អំនកស្រាតូ់វ
សៀ�ែ�យ៉ាា ងដូំចំសៀមើចំសៀដំ�មបសីៀស្រាជំ��សៀរ ��មនុុ�សឲ្យយបានុស្រាត់ះមស្រាតូ់វ? ការសៀរ ��បុ់គគលិកគឺ
មានុ ២ណែ�នក៖ សៀរ ��មនុុ�សឲ្យយស្រាត់ូវនុះង�ុប់ន័ុ នុិងសៀរ ��មនុុ�សឲ្យយស្រាត់ូវការងារ។
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ណែ�នកទីី១៖ សៀរ ��មនុុ�សឲ្យយស្រាត់ូវនុះង�ុប់ន័ុណែ�នកទីី១៖ សៀរ ��មនុុ�សឲ្យយស្រាត់ូវនុះង�ុប់ន័ុ
 ការសៀរ ��មនុុ�សឲ្យយស្រាតូ់វនុះង�ុប់ន័ុគឺជាការសៀ�ែ�ឲ្យយស្រាបាកដំថារាល់ការ
សៀស្រាជំ��សៀរ ��បុ់គគលិកថិមីឲ្យយស្រាត់ូវនុះងវប់ប�មស៌្រាកុមនៃនុអាជំីវកមមរប់�់អំនកណែដំលមានុ
ប់គុគលិកលកខ�ៈ នុងិអាកប់បកិរយិ៉ាណែដំលអំនកចំងប់ានុមកសៀ�ែ�ការជាម�យ។ ណែ�នក
សៀនុះគឺមនិុសៀផ្ទាើ ត់សៀ�សៀល�ជំនំាំញសៀនាំះសៀទី គសឺៀផ្ទាើ ត់សៀ�សៀល�អាកប់បកិរយិ៉ា នុងិគុ�
ត់នៃមៃនៃនុពី�កសៀគនីុម�យៗ។

គុ�ត់នៃមៃរប់�់�ុប់ន័ុ គុ�ត់នៃមៃរប់�់�ុប់ន័ុ 
 ការកំ�ត់គុ់�ត់នៃមៃ�ុប់ន័ុឲ្យយបានុចំា�់លា�់ នុះងជំ�យឲ្យយអំនកសៀម�ល
សៀ��ញយ៉ាា ងចំា�់ថា អំនកចំងប់ានុមនុុ�សណែប់ប់ណាមកសៀ�ែ�ការកនុង�ុប់ន័ុរប់�់
អំនក។ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកមានុគុ�ត់នៃមៃ�ុប់ន័ុចំា�់លាល់ សៀនាំះអំនកស្រាតូ់វសៀ�ែ�ឲ្យយ
ស្រាបាកដំថាប់ុគគលិករប់�់អំនកបានុប់ងាា ញគុ�ត់នៃមៃទាំងំអំ�់សៀនាំះ។ 

៣ ជំំ�នុសៀដំ�មបសីៀ�ែ�ឲ្យយស្រាបាកដំថាអំនកសៀរ ��មនុុ�សបានុស្រាត់ះមស្រាតូ់វ៣ ជំំ�នុសៀដំ�មបសីៀ�ែ�ឲ្យយស្រាបាកដំថាអំនកសៀរ ��មនុុ�សបានុស្រាត់ះមស្រាតូ់វ
ជំំ�នុទីី ១ជំំ�នុទីី ១
 �ូមសៀ�ែ�ការរកនុះកមនុុ�ស ៥នាំក ់ណែដំលអាចំកាៃ យជាបុ់គគលិកកនុងកើី
ស្រា�នៃមារប់�់អំនក។ �ូម�រសៀ�រ ៥ពាកយណែដំលពី�៌នាំពីីចំរកិលកខ�ៈ នៃនុអំនក
ទាំងំសៀនាំះ។  សៀ�តុ់អំែបីានុជាអំនកសៀស្រាជំ��សៀរ ��ពី�កសៀគ? សៀត់�ពី�កសៀគមានុភាពីសៀ�ម ះស្រាត់ង់
ណែដំរឬសៀទី? ឧ�ា�៍ពីាយ៉ាមណែដំរឬសៀទី? មានុភាពីយុត់ើិ�មណ៌ែដំរឬសៀទី? សៀត់�ពី�កសៀគ
មានុចំំ�ុចំពិីសៀ��អំែីខ្លួៃះ ណែដំលសៀ�ែ�ឲ្យយអំនកចំងស់ៀ�ែ�ការជាម�យពី�កសៀគ?

ជំំ�នុទីី ២ ជំំ�នុទីី ២ 
 �ូមសៀស្រាជំ��សៀរ �� ៣ សៀ� ៧ ពាកយ ពីីប់ញ្ញជ ីខ្លាំងសៀល� ណែដំលអំនកគិត់ថា ជា
អាកប់បកិរយិ៉ា នុិងចំរតិ់លកខ�ៈ ណែដំលអំនកចំងស់ៀ��ញសៀ��ុប់ន័ុរប់�់អំនក។ 
ទាំងំសៀនុះសៀ��យជាគុ�ត់នៃមៃ�នូលរប់�់�ុប់ន័ុរប់�់អំនក។

ជំំ�នុទីី ៣ជំំ�នុទីី ៣
 សៀស្រាប់�ស្រាបា�់គុ�ត់នៃមៃ�នូលទាំងំសៀនុះ សៀដំ�មបសីៀ�ែ�ជាការវា�់�ាងថ់ា មនុុ�ស
ណែដំលអំនកសៀរ ��ជាប់ុគគលិក អាចំទីទី�លយក នុិង�ស្រាមប់ខ្លួៃ�នុបានុ�មវប់ប�មន៌ៃនុ
ស្រាកុម�ុុនុរប់�់អំនកណែដំរឬសៀទី។
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សៀរ ��មនុុ�សណែដំលស្រាត់ូវនុះងការងារ 
 ការសៀ�ែ�ឲ្យយស្រាបាកដំថានុរណាមាន កណ់ែដំលស្រាតូ់វនុះង�ុប់ន័ុរប់�់អំនកគសឺ្រា�នុណ់ែត់
ជាដំំសៀណាះស្រា�យពាកក់ណាើ លប់ានុុសៀណាះ។ ណែ�នកទីីពីរីសៀនុះគសឺៀ�ែ�ឲ្យយស្រាបាកដំថា
មនុុ�សសៀនាំះ�ក�មនុះងការងារត់�នាំទីរីប់�់ពី�កសៀគ។ អំនកស្រាតូ់វសៀម�លថា ពី�កសៀគ
មានុជំនំាំញ នុងិប់ទីពិីសៀ��នុណ៍ែដំលចាបំាចំក់នុងការបំ់សៀពីញការងារឲ្យយបានុលាសៀទី។ 
សៀដំ�មបឲី្យយយល់ឲ្យយកានុណ់ែត់សៀស្រាចំ�នុពីចំីំនុុចំសៀនុះ សៀយ�ង�ូមណែ�នាំអំំនកអាចំសៀ�ៀវសៀ� 
“Traction” by Gino Wick

៥ ជំំ�នុសៀដំ�មបសីៀរ ��មនុុ�សណែដំលស្រាត់ូវនុះងការងារ៥ ជំំ�នុសៀដំ�មបសីៀរ ��មនុុ�សណែដំលស្រាត់ូវនុះងការងារ
ជំំ�នុទីី ១ជំំ�នុទីី ១
 ស្រាតូ់វមានុការណែប់ងណែចំកត់�នាំទីី នុងិទីនំុ�លខុ្លួ�ស្រាត់វូឲ្យយបានុចំា�់លា�់។
 ស្រាតូ់វប់ញ្ហាជ កឲ់្យយចំា�់ថាកិចំាការអំែីខ្លួៃះណែដំលចាបំាចំ�់ស្រាមាប់ត់់ំណែ�ងជាកល់ាក់
ណាម�យ។ សៀត់�ការងារសៀនាំះមានុត់ណំែ�ងជាអំែ?ី សៀ��យទីទី�លបានុស្រាបាកស់ៀប់ៀវត់ស
នុប៍់ាុនាំម នុ? 
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ជំំ�នុទីី ២ជំំ�នុទីី ២
 ស្រាត់ួត់ពិីនុិត់យជីំវស្រាប់វតិ់ើ�សៀងខប់ ។ សៀត់�សៀប់កខជំនុ ឬសៀប់កខនាំរមី�យណាណែដំល
មានុជំំនាំញ និុងប់ទីពិីសៀ��នុណ៍ែដំលអាចំ�សៀស្រាមចំកិចំាការសៀនុះបានុ?

ជំំ�នុទីី ៣ជំំ�នុទីី ៣
 សៀ�សៀពីល�មាភ �នុ ៍សៀ�លសៀ�អំនកស្រាត់ូវណែ�ែងរកចំំ�ុចំ ២យ៉ាា ង៖ 
 • សៀត់�ពី�កសៀគ�ក�មនុះង�ុប់ន័ុរប់�់សៀយ�ងណែដំរឬសៀទី? សៀត់�ពី�កសៀគ

មានុគុ�ត់នៃមៃដូំចំនុះងគុ�ត់នៃមៃស្រាកុម�ុុនុអំនកណែដំរឬសៀទី?
 • សៀត់��ត់ជ់ាមនុុ�សណែដំល�មនុះងត់ំណែ�ងសៀនុះណែដំរឬសៀទី? សៀត់�ពី�ក�ត់់

មានុជំំនាំញណែដំល អាចំប់ំសៀពីញការងារបានុណែដំររសឺៀទី?

 សៀដំ�មបកំី�ត់ថ់ាសៀត់�ពី�កសៀគ�ក�មទាំងំ�ុប់ន័ុ នុិងការងារ អំនកអាចំ
��រ�ំ�� រលាៗដូំចំខ្លាំងសៀស្រាកាម៖
 • សៀ�តុ់អំែីបានុជាអំនកចាប់អ់ារមម�៍�កព់ាកយការងារសៀនុះ?
 • សៀ�តុ់អំែីអំនកមានុប់ំ�ងចំងស់ៀ�ែ�ការសៀ��ុប់ន័ុសៀនុះ?
 • សៀត់�អំនកគិត់ថា អំែីសៀ�ណែដំលជាការងារពីិបាកជាងសៀគ កនុងការ

ប់ំសៀពីញការងារនៃនុត់ំណែ�ងសៀនុះ?

ជំំ�នុទីី ៤ជំំ�នុទីី ៤
 ស្រាតួ់ត់ពិីនុតិ់យឯក�រសៀយ៉ាង សៀ��យសៀ�ែ�ការទាំកទ់ីងអំនកធ្លានាំណែដំលសៀប់កខជំនុ
/សៀប់កខនាំរបីានុ�កក់នុងពាកយ�ំុការងាររប់�់ពី�កសៀគ។  �ូមកំុសៀម�លរលំងចំំនុុចំ
សៀនុះឲ្យយសៀ�ះ! ស្រាតូ់វសៀ�ែ�ការទាំកទ់ីងសៀ�យផ្ទាា ល់សៀ�អំនកស្រាគប់ស់្រាគង សៀ�កណែនុៃងការងារ
ពីមីនុុរប់�់សៀប់កខជំនុ ឬសៀប់កខនាំរ ីថាសៀត់�ពី�ក�ត់ស់ៀ�ែ�ការយ៉ាា ងដូំចំសៀមើចំណែដំរ កាលពីីមនុុ
។ ស្រាប់�ិនុសៀប់�មានុឱកា� សៀត់��ត់ន់ុះងសៀ�ណែត់ទីទី�លបុ់គគលិកចា�់រប់�់�ត់ស់ៀ�
សៀ�ែ�ការវញិណែដំរឬសៀទី? 

ជំំ�នុទីី ៥ជំំ�នុទីី ៥
 �ើល់ឱកា�ការងារឲ្យយ�ត់ ់សៀ��យ��រ�ត់ព់ីកីាលប់រសិៀចំ�ទី ណែដំល�ត់់
អាចំចាប់ស់ៀ�ើ�មសៀ�ែ�ការសៀ�កណែនុៃងអំនកបានុ។ �ូមអំប់អំរ�ទីរ! អំនកមានុ�មាជំកិ
ថិមីសៀ��យ!
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បុគ�លិក

អ�ក
ដឹក

ន
ំ

ការណែថិរកាប់ុគគលិក 
 សៀ�សៀពីលសៀនុះអំនកមានុស្រាកុមការងារសៀ��យ។  សៀត់�អំនកស្រាត់ូវណែថិរកាពី�កសៀគ
យ៉ាា ងដូំចំសៀមើចំ? ការសៀស្រាជំ��សៀរ �� នុងិការប់សៀស្រាងៀនុប់គុគលិកគឺពីតិ់ជាចំំណាយសៀស្រាចំ�នុ 
ដូំសៀចំនះការណែថិរកាប់គុគលិកគមឺានុ�រៈ�ំខ្លាំនុខ់្លាំៃ ងំណា�់  សៀដំ�មបទីីប់�់ើ ត់ក់ារ
ចំំណាយសៀស្រាចំ�នុ សៀ��យណែថិមទាំងំរកាបានុសៀ�វប់ប�មរ៌ប់�់�ុប់ន័ុ�ងណែដំរ។  

�គ ល់ស្រាកុមរប់�់អំនក�គ ល់ស្រាកុមរប់�់អំនក
 មនុុ�សមាន ក់ៗ �ុទីធណែត់ខុ្លួ�ៗ�ន  នុិងមានុភាពីខ្លាំៃ ងំសៀរៀងៗខ្លួៃ�នុ។ ចូំរ
ណែ�ែងរកចំំ�ុចំខ្លាំៃ ងំនៃនុបុ់គគលិករប់�់អំនកសៀរៀងៗខ្លួៃ�នុ សៀ��យសៀ�ែ�ការសៀផ្ទាើ ត់សៀល�
ការសៀស្រាប់�ស្រាបា�់ភាពីខ្លាំៃ ងំរប់�់�ត់ក់នុងកណែនុៃងការងារសៀដំ�មបទីីទី�លបានុលទីធ�ល
លាប់ំ�ុត់ពីីពី�កសៀគ។

ប់ងាា ញពីីភាពីទីនុស់ៀខ្លួាយរប់�់អំនកសៀ�ពី�កសៀគប់ងាា ញពីីភាពីទីនុស់ៀខ្លួាយរប់�់អំនកសៀ�ពី�កសៀគ
 អំនកដំះកនាំ ំកជ៏ាមនុុ�ស ដូំសៀចំនះវាជាសៀរឿង�មម� ណែដំល
សៀពីលខ្លួៃះសៀយ�ងជំ�ប់ស្រាប់ទីះសៀរឿងពីិបាកចំិត់ើ ចូំរស្រាបាប់់សៀ�យ
សៀ�ម ះស្រាត់ងស់ៀ�កានុស់្រាកុមរប់�់អំនក (ប់ាណុែនុើ�ូមសៀ�ែ�យ៉ាា ងណា 
ឲ្យយសៀ�ណែត់រកាបានុភាពីណែដំលមានុវជិាជ ជីំវៈ)។ កាលណា
សៀយ�ងសៀល�កទីះកចំិត់ើឲ្យយមានុភាពីសៀប់�កទូីលាយ នុិង
ការប់ងាា ញពីីអារមម�៍ទីនុ់សៀខ្លួាយសៀ�យ
សៀ�ម ះស្រាត់ងស់ៀ�កណែនុៃងការងារ  សៀនាំះ
អំនកនុះង អំភិិវឌ្ឍឍនុ៍ខ្លួៃ�នុកាៃ យជា
អំនកដំះកនាំដំំរ៏ ះងមា ំជាម�យនុះង
ស្រាកុមការងារដំរ៏ ះងមា។ំ

 អំែីណែដំលស្រាត់ូវសៀ�ែ�៖ អំែីណែដំលស្រាត់ូវសៀ�ែ�៖
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ពីនុយល់សៀ�តុ់�លរាល់ការ�សៀស្រាមចំចិំត់ើសៀ�ែ�អំែីម�យពីនុយល់សៀ�តុ់�លរាល់ការ�សៀស្រាមចំចិំត់ើសៀ�ែ�អំែីម�យ
 សៀ�សៀពីលអំនកពីះងនុរណាមាន កឲ់្យយសៀ�ែ�កិចំាការអំែីម�យ ឬសៀ�ែ�ការផ្ទាៃ �់ប់ើូរ
សៀ�លការ�៍ ឬស្រាប់ពី័នុធអំែីម�យអំនកស្រាតូ់វសៀល�កសៀ�តុ់�លជាក់លាក់ នុិងអាចំ
ទីទី�លយកបានុ សៀដំ�មបសី្រាបាប់ស់ៀ�ស្រាកុមការងាររប់�់អំនក។
 
សៀរៀប់ចំំការស្រាប់ជំុំជាម�យប់ុគគលិកឲ្យយបានុសៀទីៀត់ទាំត់់សៀរៀប់ចំំការស្រាប់ជំុំជាម�យប់ុគគលិកឲ្យយបានុសៀទីៀត់ទាំត់់
�ូមចំំណាយសៀពីលកនុងការជំ�ប់និុយ៉ាយជាម�យស្រាកុមការងារររប់�់អំនក  កនុងទីស្រាមង់
ជា ការស្រាប់ជំុំម�យទីល់ម�យ។ ចូំរ��រពីីអារមម�៍រប់�់ពី�កសៀគទាំកទ់ីងនុះងការងារ
 សៀ��យថាសៀត់�ពី�កសៀគមានុ�ំសៀ�� រ ឬប់ញ្ហាា អំែីណែដំលចំងឲ់្យយអំនកជំ�យសៀ�ះស្រា�យ
ណែដំរឬសៀទី។

សៀល�កទីះកចិំត់ើឲ្យយមានុគ�សៀនុយយភាពីសៀល�កទីះកចិំត់ើឲ្យយមានុគ�សៀនុយយភាពី
 នុរណាកម៏ានុក�ុំ�ណែដំរ អំែណីែដំល�ំខ្លាំនុគ់ពឺី�កសៀគស្រាតូ់វសៀចំះទីទី�លខុ្លួ�ស្រាត់វូ
សៀល�ការងារ�ស្រាមាប់់ត់�នាំទីីរប់�់ពី�កសៀគសៀ�កនុងស្រាកុម ។ សៀដំ�មបបី់សៀងើ�នុ�ម រត់ី
ទីទី�លខុ្លួ�ស្រាតូ់វសៀនុះបានុ សៀយ�ងស្រាតូ់វធ្លានាំថា ត់�នាំទីី នុងិទីនំុ�លខុ្លួ�ស្រាតូ់វរប់�់ពី�កសៀគ 
ស្រាតូ់វបានុប់ញ្ហាជ កច់ំា�់លា�់�ងំពីីនៃថិាដំំប់ងូណែដំល�ត់ច់ាប់ស់ៀ�ើ�មការងារ។

កំុសៀល�កទីះកចិំត់ើឲ្យយមានុការស្រាទាំសំ្រាទីនុះង�ំពា�សៀស្រាចំ�នុសៀពីកកំុសៀល�កទីះកចិំត់ើឲ្យយមានុការស្រាទាំសំ្រាទីនុះង�ំពា�សៀស្រាចំ�នុសៀពីក
 សៀ�ែ�ការជាស្រាកុម អំនកស្រាតូ់វអំនុុញ្ហាា ត់ឲ្យយខ្លួៃ�នុឯង នុិងស្រាកុមការងារ មានុ
សៀពីល�ស្រាមាកលំណែ� ជាពីិសៀ�� ប់នាំា ប់ពី់ីរដូំវកាលណែដំលមានុការងារ ឬប់ញ្ហាា
ស្រាប់�មសៀស្រាចំ�នុណែដំលស្រាតូ់វសៀ�ះស្រា�យ។ សៀនុះជាវ�ិ�ីស្រ្ត�ើកនុងអាចំរកាកមាៃ ងំកាយ 

អំែីណែដំលគ�រសៀចំៀ�វាង៖ អំែីណែដំលគ�រសៀចំៀ�វាង៖ 
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នុងិកមាៃ ងំចិំត់ើកនុងការសៀ�ែ�ការរប់�់អំនក និុងសៀល�កទីះកចិំត់ើស្រាកុមការងាររប់�់អំនក។

កំុប់សៀនាំា �អំនកដំនៃទីកំុប់សៀនាំា �អំនកដំនៃទី
 កនុងនាំមជាអំនកដំះកនាំមំាន ក ់ សៀយ�ងស្រាតូ់វ�ុនុទីទី�លខុ្លួ�ស្រាត់ូវនូុវការងារ
ណែដំលដំំសៀ�� រការសៀ�មនិុបានុលា។ ស្រាប់�ិនុសៀប់�ប់ុគគលិកសៀ�ែ�ការមនិុ�ុនុឲ្យយមានុ
កំ�ុ� សៀនាំះប់ុគគលិកនុះងមនិុសៀ�ែ�អំែីសៀដំ�មបកីាររកីចំសៀស្រាម�នុសៀ��យ។ 

សៀម�លរលំងការ�ំុជំំនុ�យរប់�់ស្រាកុមការងារសៀម�លរលំងការ�ំុជំំនុ�យរប់�់ស្រាកុមការងារ
 ស្រាប់�ិនុសៀប់�ស្រាកុមការងាររប់�់អំនក ស្រាត់ូវការជំំនុ�យពីីអំនក អំនកស្រាត់ូវស្រាបាកដំ
ថាអំនក�ើ ប់ព់ី�កសៀគ។ សៀប់��ិនុជាពី�កសៀគពីាយ៉ាមសៀ�ម ះស្រាត់ងជ់ាម�យអំនកពីីប់ញ្ហាា
ស្រាប់�មរប់�់ពី�កសៀគ សៀ��យសៀយ�ងមនិុបានុយកចិំត់ើទុីក�ក ់ សៀនាំះអំនកនុះងបាត់ប់់ង់
ការទុីកចិំត់ើសៀពីលសៀស្រាកាយ។

សៀចំៀ�វាងការផ្ទាៃ �់ប់ើូរសៀស្រាចំ�នុកនុងសៀពីលណែត់ម�យសៀចំៀ�វាងការផ្ទាៃ �់ប់ើូរសៀស្រាចំ�នុកនុងសៀពីលណែត់ម�យ
 ជា�មម� ស្រាកុមការងារមានុការលំបាកកនុងការ�ស្រាមប់នុះងការផ្ទាៃ �់ប់ើូរ
ណែដំលមានុចំំនុ�នុសៀស្រាចំ�នុកនុងសៀពីលណែត់ម�យ។ ជំំនុ��មកវញិ អំនកស្រាត់វូណែកត់ស្រាមូវមើងប់នុើចិំ
 នុិងផ្ទាៃ �់ប់ើូរមើងម�យ រាល់ចំំ�ុចំណែដំលអំនកចំងប់់ើូរ។ ចូំរសៀ�ែ�ការ�ើល់ពីត័់ម៌ានុ
សៀ�កានុស់្រាកុមរប់�់អំនក ពីីអំែីណែដំលអំនកកំពុីងសៀ�ែ� នុិងសៀ�លសៀ�រប់�់កិចំាការ។ 
��ររកមតិ់�ុប់នាំប់ណែនុុមសៀទីៀត់ពីីស្រាកុមការងារ មុនុសៀពីលអំនកសៀ�ែ�ការ�សៀស្រាមចំចិំត់ើ
�ំអំែីម�យ។

សៀភិៃចំថាអំនកជាជំនុគស្រាមូសៀភិៃចំថាអំនកជាជំនុគស្រាមូ
 កនុងនាំមជាអំនកដំះកនាំមំាន ក ់ស្រាកមុការងាររប់�់អំនកណែត់ងណែត់ សៀម�លអំនកជា
នុចិំា។ អំនកស្រាតូ់វក�ំត់ក់ាររពំីះងទុីកថា អាកប់បករិយិ៉ាណែប់ប់ណាកនុងកណែនុៃងការងារ
 អាចំជាការសៀ�ៃៀកពាក ់ឬរសៀប់ៀប់កនុងការស្រាបាស្រា�័យទាំកទ់ីងជាម�យអំនកដំនៃទី។ 
ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកចំងឲ់្យយស្រាកុមការងារអំនកមកសៀ�ែ�ការទាំនុស់ៀមាា ង មានុអាកប់បកិរយិ៉ា
ស្រាប់កប់សៀ�យវជិាជ ជីំវៈ មានុទីនំាំកទ់ីនំុងលាជាម�យអំនកដំនៃទី សៀ��យ�សៀស្រាមចំកិចំាការ
�មសៀ�លសៀ�ការងារ សៀនាំះអំនកស្រាត់វូចាប់ស់ៀ�ើ�មពីខី្លួៃ�នុអំនកជាមនុុ។  ស្រាតូ់វស្រាបាកដំថា
អំនកដំះកនាំសំៀ�យសៀ�ែ�ជាជំនុគស្រាមូ។



ទស្សនៈវស័ិយ
 
ែផ�កដំបូងៃនគេ្រមងអាជីវកម�អ�ក 
គឺជាការសរេសរឃ� ៃនទស្សនៈ
វស័ិយអ�ក។ សូមេមើលជំពូកទី ១ 
្របសិនេបើអ�កមនិទនប់នបំេពញ
ឃ� ទស្សនៈវស័ិយ អ�កេនេឡើយ។

្របកច់ំណូល 

េនះជាេគលេដៃន្របកច់ំណូលអ�ក
ស្រមបឆ់ា� េំនះ។ សូមសរេសរចុះ េតើអ�ក
ចងប់នចំណូលប៉ុនា� នស្រមប១់២ែខ
ខងមុខ េហើយ្រត�វចថំ វាអាចនឹងពិបក
ប៉ុែន�កអ៏ាចសេ្រមចបនែដរ។

្របកច់ំេណញ 

េនះជាេគលេដៃន្របកច់ំេណញអ�ក
ស្រមបឆ់ា� េំនះ។ វធិីែដលងាយ្រស�ល
េដើម្បកីំណត ់គឺ្រត�វគិតេចញពីភាគរយ
ៃន្របកច់ំណូលអ�កសិន។ ថេតើ
អ�កចងប់ន្របកច់ំេណញ ១០% 
ឬ ១៥% ឬ ២០%ៃន្របកច់ំណូល
?បនា� បម់ក បែម�ងវាេទជាតួេលខ។

េគលេដសំខន់ៗ  

េគលេដទងំេនះទកទ់ងនឹងសមទិិ�
ផលសំខន់ៗ របស់អ�ក។ េតើអ�ខី�ះែដល
្រត�វការេដើម្បេីដើរេទដល់េគលេដ
សមទិិ�ផលែដលអ�កបនកំណតទុ់ក? 
េតើេគលេដតូចៗអ�ខី�ះែដលអ�ក្រត�វការ
េដើម្បេីដើរេទដល់េគលេដធំេនាះ?

សមទិ�ិផល 

ទងំេនះជាអាទិភាពចម្បងៗ
ស្រមបឆ់ា� េំនះ។ េគលេដៃន
សមទិ�ិផលមយួ ្របែហលអាចជាការ
េបើកហាងថ�ីមយួ ឬព្រងីកការលក់
អ�កេទកានេ់ខត�េផ្សងេទៀត។ វា
អាចជាអ�ីកប៏នែដរ េទតាមអ�ីែដល
អ�កចងប់ន។ សូមសរេសរចុះ 
១េទ៣ចំនុច នូវអ�ែីដលសំខនបំ់ផុត
ែដលអ�កចងឲ់្យអាជីវកម�សេ្រមចបន
ក�ុងរយះេពល១២ែខខងមុខ។

ប��  

ដូចែដលអ�កបនដឹងេហើយថ 
្រគបអ់ាជីវកម�ទងំអស់្រត�វចូលរមួ
េដាះ្រសាយប�� ណមយួ។ ្រត�វ
្របកដពីប�� ែដលអាជីវកម�អ�កចង់
េដាះ្រសាយ។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែន�ម 
សូម្រតឡបេ់ទកានជំ់ពូកទី ៣។

អាជីវកម�របស់ពួកេយើង 

េនះជារូបភាពៃនគំរូអាជីវកម�អ�ក។ 
សូមសរេសរចុះនូវ ទីផ្សោរេគលេដ 
តៃម� បណ� ញ និងផលិតផលឬ
េសវាកម�អ�ក។ សូមេមើលជំពូកទី ៣ 
្របសិនេបើអ�ក្រត�វការពត័ម៌នបែន�ម
ទកទ់ងនឹងែផ�កេនះ។

យុទ�សា�ស�ទីផ្សោរ 

ែផ�កបនា� បេ់នះ គឺជាយុទ�សា្រស្
ដទីផ្សោរ។ េតើនរណខ�ះជាេគលេដ
ទីផ្សោររបស់អ�ក? េតើសារអ�ីខ�ះែដល
អ�កព្យោយមផ�ល់ឲ្យអតិថជិនរបស់អ�ក
? េតើអ�ីេទជាយុទ�សា�ស�្រប៉�ម៉ូសិនអ�ក
? េហើយចុងេ្រកាយ េតើអ�កកំណត់
យក យុទ�សា�ស�តៃម�មយួណ? សូម
េមើលជំពូកទី ៤ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វការ
ពត័ម៌នបែន�មទកទ់ងនឹងទីផ្សោរ។

អាជីវកម�របស់អ�ក 

ការេ្រគង និងការព្យោករណ៍ 

88

ជំំពូីកទីី ៧  

ណែ�នុការអាជីំវកមមពីីរ
ទីំពីរ័  



ទស្សនៈវស័ិយ
 
ែផ�កដំបូងៃនគេ្រមងអាជីវកម�អ�ក 
គឺជាការសរេសរឃ� ៃនទស្សនៈ
វស័ិយអ�ក។ សូមេមើលជំពូកទី ១ 
្របសិនេបើអ�កមនិទនប់នបំេពញ
ឃ� ទស្សនៈវស័ិយ អ�កេនេឡើយ។

្របកច់ំណូល 

េនះជាេគលេដៃន្របកច់ំណូលអ�ក
ស្រមបឆ់ា� េំនះ។ សូមសរេសរចុះ េតើអ�ក
ចងប់នចំណូលប៉ុនា� នស្រមប១់២ែខ
ខងមុខ េហើយ្រត�វចថំ វាអាចនឹងពិបក
ប៉ុែន�កអ៏ាចសេ្រមចបនែដរ។

្របកច់ំេណញ 

េនះជាេគលេដៃន្របកច់ំេណញអ�ក
ស្រមបឆ់ា� េំនះ។ វធិីែដលងាយ្រស�ល
េដើម្បកីំណត ់គឺ្រត�វគិតេចញពីភាគរយ
ៃន្របកច់ំណូលអ�កសិន។ ថេតើ
អ�កចងប់ន្របកច់ំេណញ ១០% 
ឬ ១៥% ឬ ២០%ៃន្របកច់ំណូល
?បនា� បម់ក បែម�ងវាេទជាតួេលខ។

េគលេដសំខន់ៗ  

េគលេដទងំេនះទកទ់ងនឹងសមទិិ�
ផលសំខន់ៗ របស់អ�ក។ េតើអ�ខី�ះែដល
្រត�វការេដើម្បេីដើរេទដល់េគលេដ
សមទិិ�ផលែដលអ�កបនកំណតទុ់ក? 
េតើេគលេដតូចៗអ�ខី�ះែដលអ�ក្រត�វការ
េដើម្បេីដើរេទដល់េគលេដធំេនាះ?

សមទិ�ិផល 

ទងំេនះជាអាទិភាពចម្បងៗ
ស្រមបឆ់ា� េំនះ។ េគលេដៃន
សមទិ�ិផលមយួ ្របែហលអាចជាការ
េបើកហាងថ�ីមយួ ឬព្រងីកការលក់
អ�កេទកានេ់ខត�េផ្សងេទៀត។ វា
អាចជាអ�ីកប៏នែដរ េទតាមអ�ីែដល
អ�កចងប់ន។ សូមសរេសរចុះ 
១េទ៣ចំនុច នូវអ�ែីដលសំខនបំ់ផុត
ែដលអ�កចងឲ់្យអាជីវកម�សេ្រមចបន
ក�ុងរយះេពល១២ែខខងមុខ។

ប��  

ដូចែដលអ�កបនដឹងេហើយថ 
្រគបអ់ាជីវកម�ទងំអស់្រត�វចូលរមួ
េដាះ្រសាយប�� ណមយួ។ ្រត�វ
្របកដពីប�� ែដលអាជីវកម�អ�កចង់
េដាះ្រសាយ។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែន�ម 
សូម្រតឡបេ់ទកានជំ់ពូកទី ៣។

អាជីវកម�របស់ពួកេយើង 

េនះជារូបភាពៃនគំរូអាជីវកម�អ�ក។ 
សូមសរេសរចុះនូវ ទីផ្សោរេគលេដ 
តៃម� បណ� ញ និងផលិតផលឬ
េសវាកម�អ�ក។ សូមេមើលជំពូកទី ៣ 
្របសិនេបើអ�ក្រត�វការពត័ម៌នបែន�ម
ទកទ់ងនឹងែផ�កេនះ។

យុទ�សា�ស�ទីផ្សោរ 

ែផ�កបនា� បេ់នះ គឺជាយុទ�សា្រស្
ដទីផ្សោរ។ េតើនរណខ�ះជាេគលេដ
ទីផ្សោររបស់អ�ក? េតើសារអ�ីខ�ះែដល
អ�កព្យោយមផ�ល់ឲ្យអតិថជិនរបស់អ�ក
? េតើអ�ីេទជាយុទ�សា�ស�្រប៉�ម៉ូសិនអ�ក
? េហើយចុងេ្រកាយ េតើអ�កកំណត់
យក យុទ�សា�ស�តៃម�មយួណ? សូម
េមើលជំពូកទី ៤ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វការ
ពត័ម៌នបែន�មទកទ់ងនឹងទីផ្សោរ។

អាជីវកម�របស់អ�ក 

ការេ្រគង និងការព្យោករណ៍ 
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 ណែ�នុការអាជីំវកមមពីីរទីំពីរ័ គឺជាចំំនុុចំចំងាុលប់ងាា ញណែដំលងាយស្រា�ួល
សៀស្រាប់��ស្រាមាប់អ់ាជំវីកមមរប់�់អំនក។ វា�ើល់នូុវរូប់ភាពីនៃនុណែ�នក�ំខ្លាំនុ់ៗ  នៃនុអាជំវីកមម
រប់�់អំនក នុិងជំ�យគូ�វា�គសៀស្រាមាង�ស្រាមាប់ឆ់្នាំន សំៀស្រាកាយ។ សៀនុះជាវ�ិីម�យដំល៏ា
�ស្រាមាប់អ់ាជំវីកមមអំនក ឲ្យយសៀដំ�រស្រាត់វូ�ៃូវ នុងិអាចំ�ម�នុដំំសៀ�� រការអាជំវីកមមអំនក
បានុសៀទីៀត់�ង។

អាជំីវកមមរប់�់អំនក 
ទី�សនុៈវ�័ិយ ទី�សនុៈវ�័ិយ 
 ណែ�នកដំំប់ូងនៃនុគសៀស្រាមាងអាជីំវកមមអំនក គឺជាការ�រសៀ�រឃ្លាៃ នៃនុទី�សនុៈ
វ�័ិយអំនក។ �ូមសៀម�លជំពូំីកទីី ១ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកមនិុទាំនុប់ានុបំ់សៀពីញឃ្លាៃ ទី�សនុៈ
វ�័ិយ អំនកសៀ�សៀ��យ 

ប់ញ្ហាាប់ញ្ហាា
 ដូំចំណែដំលអំនកបានុដំះងសៀ��យថា ស្រាគប់អ់ាជំីវកមមទាំងំអំ�់ស្រាតូ់វចូំលរ�ម
សៀ�ះស្រា�យប់ញ្ហាា ណាម�យ។ ស្រាតូ់វស្រាបាកដំពីីប់ញ្ហាា ណែដំលអាជីំវកមមអំនកចំង់
សៀ�ះស្រា�យ។ �ស្រាមាប់ព់ីត័់ម៌ានុប់ណែនុុម �ូមស្រាត់�ប់ស់ៀ�កានុជំ់ំពូីកទីី ៣។ 

អាជីំវកមមរប់�់ពី�កសៀយ�ង អាជីំវកមមរប់�់ពី�កសៀយ�ង 
 សៀនុះជារបូ់ភាពីនៃនុគំរូអាជំវីកមមអំនក។ �ូម�រសៀ�រចុំះនូុវ ទីី�ារសៀ�លសៀ� 
ត់នៃមៃ ប់ណាា ញ នុងិ�លិត់�លឬសៀ�វាកមមអំនក។ �ូមសៀម�លជំំពូីកទីី ៣ ស្រាប់�ិនុសៀប់�
អំនកស្រាត់ូវការពីត័់ម៌ានុប់ណែនុុមទាំកទ់ីងនុះងណែ�នកសៀនុះ។ 

យុទីធ�ស្រ្ត�ាទីី�ារ យុទីធ�ស្រ្ត�ាទីី�ារ 
 ណែ�នកប់នាំា ប់ស់ៀនុះ គឺជាយុទីធ�ស្រ្ត�ាទីី�ារ។ សៀត់�នុរណាខ្លួៃះជាសៀ�លសៀ�
ទីី�ាររប់�់អំនក? សៀត់��រអំែីខ្លួៃះណែដំលអំនកពីាយ៉ាម�ើល់ឲ្យយអំតិ់ថិិជំនុរប់�់អំនក? 
សៀត់�អំែីសៀ�ជាយុទីធ�ស្រ្ត�ាស្រាប់ាូមាូ�ិនុអំនក? សៀ��យចុំងសៀស្រាកាយ សៀត់�អំនកកំ�ត់យ់ក 
យុទីធ�ស្រ្ត�ាត់នៃមៃម�យណា? �ូមសៀម�លជំពូំីកទីី ៤ ស្រាប់�ិនុសៀប់�អំនកស្រាតូ់វការពីត័់ម៌ានុ
ប់ណែនុុមទាំកទ់ីងនុះងទីី�ារ។
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ការសៀស្រា�ង និុងការពីាករ�៍ 
គសៀស្រាមាង១ឆ្នាំន  ំគសៀស្រាមាង១ឆ្នាំន  ំ
 គសៀស្រាមាង១ឆ្នាំន  ំគជឺាវ�ិដីំម៏ានុភាពីងាយស្រា�លួសៀដំ�មបសី្រាបាដំកថាអាជំវីកមម
អំនកមានុសៀ�លប់�ំង នុងិទិី�សៀ�ចំា�់លា�់។ វាជំ�យឲ្យយអំនកសៀដំ�រស្រាតូ់វ�ៃូវនុងិ
មនិុស្រាត់ូវបានុរខំ្លាំនុសៀ�យការងារណាណែដំលមនិុ�ូវចាបំាចំ។់

ស្រាបាកច់ំំ�ូល ស្រាបាកច់ំំ�ូល 
 សៀនុះជាសៀ�លសៀ�នៃនុស្រាបាកចំ់ំ�ូលអំនក�ស្រាមាប់ឆ់្នាំន សំៀនុះ។ �ូម�រសៀ�រ
ចុំះ សៀត់�អំនកចំងប់ានុចំំ�ូលប់ាុនាំម នុ�ស្រាមាប់១់២ណែខ្លួខ្លាំងមុខ្លួ សៀ��យស្រាត់ូវចាថំា វា
អាចំនុះងពិីបាកប់ាុណែនុាកអ៏ាចំ�សៀស្រាមចំបានុណែដំរ។ 

ស្រាបាកច់ំំសៀ�ញ ស្រាបាកច់ំំសៀ�ញ 
 សៀនុះជាសៀ�លសៀ�នៃនុស្រាបាកចំ់ំសៀ�ញអំនក�ស្រាមាប់ឆ់្នាំន សំៀនុះ។ វ�ិីណែដំល
ងាយស្រា�លួសៀដំ�មបកី�ំត់ ់គសឺ្រាតូ់វគិត់សៀចំញពីភីាគរយនៃនុស្រាបាកចំ់ំ�ូលអំនក�ិនុ។ 
ថាសៀត់�អំនកចំងប់ានុស្រាបាកច់ំំសៀ�ញ ១០% ឬ ១៥% ឬ ២០%នៃនុស្រាបាកច់ំំ�ូល
?ប់នាំា ប់ម់ក ប់ណែមៃងវាសៀ�ជាត់�សៀលខ្លួ។



ែផនករអជីវកម�របស់អ�ក
ពីរទំពរ័

េឈ� ះអជីវកម�:
ចក�ុវស័ិយ

េយើងេដះ្រសយ(ប�� )

ៃថ�េទអនគត 
្របាកច់ំណូលេគាលេដ 
្របាកច់ំេណញេគាលេដ

សមទិ�ិផលសំខាន់ៗ

េគាលេដ

អតិថិជនេគាលេដ

គុណតៃម�ផលិតផល/េសវកម�

បណា� ញែចកចាយ

ផលិតផល / េសវកម�របស់េយើង 

ទីផ្សោរេគាលេដ 

 សរ

យុទ�ស�ស�ផ្សព�ផ្សោយ

យុទ�ស�ស�កំណតត់ៃម�

ែផនករ
មយួឆ� ំ

ប��

អជីវកម�របស់
េយើង

យុទ�ស�ស�
ទីផ្សោរ
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�មទិីធិ�ល �មទិីធិ�ល 
ទាំងំសៀនុះជាអាទីិភាពីចំមបងៗ�ស្រាមាប់ឆ់្នាំន សំៀនុះ។ សៀ�លសៀ�នៃនុ�មទិីធិ�លម�យ
 ស្រាប់ណែ�លអាចំជាការសៀប់�ក�ងថិមីម�យ ឬពីស្រាងីកការលក់អំនកសៀ�កានុ់សៀខ្លួត់ើ
សៀ�សងសៀទីៀត់។ វាអាចំជាអំែកីប៏ានុណែដំរ សៀ��មអំែណីែដំលអំនកចំងប់ានុ។ �ូម�រសៀ�រ
ចុំះ ១សៀ�៣ចំំនុុចំ នូុវអំែីណែដំល�ំខ្លាំនុប់់ំ�ុត់ណែដំលអំនកចំងឲ់្យយអាជំីវកមម�សៀស្រាមចំ
បានុកនុងរយះសៀពីល១២ណែខ្លួខ្លាំងមុខ្លួ។. 

សៀ�លសៀ��ំខ្លាំនុ់ៗ  សៀ�លសៀ��ំខ្លាំនុ់ៗ  
សៀ�លសៀ�ទាំងំសៀនុះទាំកទ់ីងនុះង�មទិីិធ�ល�ំខ្លាំនុ់ៗ រប់�់អំនក។ សៀត់�អំែីខ្លួៃះណែដំល
ស្រាតូ់វការសៀដំ�មបសីៀដំ�រសៀ�ដំល់សៀ�លសៀ��មទិីិធ�លណែដំលអំនកបានុកំ�ត់ទុ់ីក? សៀត់�
សៀ�លសៀ�តូ់ចំៗអំែីខ្លួៃះណែដំលអំនកស្រាត់ូវការសៀដំ�មបសីៀដំ�រសៀ�ដំល់សៀ�លសៀ��ំសៀនាំះ?

គសៀស្រាមាងស្រាប់ចាសំ្រាតី់មា� គសៀស្រាមាងស្រាប់ចាសំ្រាតី់មា� 
វាស្រា�សៀដំៀងនុះងគសៀស្រាមាង១ឆ្នាំន ណំែដំរ ខុ្លួ�ស្រាត់ងថ់ាអំនកស្រាតូ់វប់ណំែប់កសៀ�លសៀ�១ឆ្នាំន សំៀ�
ជាសៀ�លសៀ�តូ់ចំៗ ណែដំលអាចំ�សៀស្រាមចំបានុកនុងរយះសៀពីល៣ណែខ្លួខ្លាំងមខុ្លួ។ �ូម
ប់ំសៀពីញស្រាតី់មា�ដំំប់ូង ប់នាំា ប់ម់កសៀ�ចុំងណែខ្លួនៃនុស្រាតី់មា�នុីម�យៗស្រាត់ូវស្រាត់ួត់ពិីនុិត់យ
ដំសំៀ�� រការអំនកសៀ��ងវញិសៀ��យកនំុត់ស់ៀ�លសៀ�នុងិស្រាបាកចំ់ំ�ូល�ស្រាមាប់៣់ណែខ្លួ
ប់នាំា ប់ស់ៀទីៀត់។



ែផនករអជីវកម�របស់អ�ក
ពីរទំពរ័

េឈ� ះអជីវកម�:
ចក�ុវស័ិយ

េយើងេដះ្រសយ(ប�� )

ៃថ�េទអនគត 
្របាកច់ំណូលេគាលេដ 
្របាកច់ំេណញេគាលេដ

សមទិ�ិផលសំខាន់ៗ

េគាលេដ

អតិថិជនេគាលេដ

គុណតៃម�ផលិតផល/េសវកម�

បណា� ញែចកចាយ

ផលិតផល / េសវកម�របស់េយើង 

ទីផ្សោរេគាលេដ 

 សរ

យុទ�ស�ស�ផ្សព�ផ្សោយ

យុទ�ស�ស�កំណតត់ៃម�

ែផនករ
មយួឆ� ំ

ប��

អជីវកម�របស់
េយើង

យុទ�ស�ស�
ទីផ្សោរ
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ឆា� ខំងមុខរបស់អ�ក
្រតីមសទីមយួ ្រតីមសទី ២ ្រតីមសទីបី ្រតីមសទីបនួ

ៃថ�េទអនាគត
 
្របកច់ំណូលេគលេដ
 
្របកច់ំេណញេគលេដ
 
សមទិ�ិផលសំខន់ៗ

េគលេដសំខនៃ់ន្រតីមស                             

1.

2.2.

3.

4.

5.

6.

7.

ៃថ�េទអនាគត
 
្របកច់ំណូលេគលេដ
 
្របកច់ំេណញេគលេដ
 
សមទិ�ិផលសំខន់ៗ

េគលេដសំខនៃ់ន្រតីមស                              

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ៃថ�េទអនាគត
 
្របកច់ំណូលេគលេដ
 
្របកច់ំេណញេគលេដ
 
សមទិ�ិផលសំខន់ៗ

េគលេដសំខនៃ់ន្រតីមស                              

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ៃថ�េទអនាគត
 
្របកច់ំណូលេគលេដ
 
្របកច់ំេណញេគលេដ
 
សមទិ�ិផលសំខន់ៗ

េគលេដសំខនៃ់ន្រតីមស                        

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ឆា� ខំងមុខរបស់អ�ក
្រតីមសទីមយួ ្រតីមសទី ២ ្រតីមសទីបី ្រតីមសទីបនួ

ៃថ�េទអនាគត
 
្របកច់ំណូលេគលេដ
 
្របកច់ំេណញេគលេដ
 
សមទិ�ិផលសំខន់ៗ

េគលេដសំខនៃ់ន្រតីមស                             

1.

2.2.

3.

4.

5.

6.

7.

ៃថ�េទអនាគត
 
្របកច់ំណូលេគលេដ
 
្របកច់ំេណញេគលេដ
 
សមទិ�ិផលសំខន់ៗ

េគលេដសំខនៃ់ន្រតីមស                              

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ៃថ�េទអនាគត
 
្របកច់ំណូលេគលេដ
 
្របកច់ំេណញេគលេដ
 
សមទិ�ិផលសំខន់ៗ

េគលេដសំខនៃ់ន្រតីមស                              

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ៃថ�េទអនាគត
 
្របកច់ំណូលេគលេដ
 
្របកច់ំេណញេគលេដ
 
សមទិ�ិផលសំខន់ៗ

េគលេដសំខនៃ់ន្រតីមស                        

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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អំពីេសៀវេភែណនសំ្រមាប់
សហ្រគិន�ស�ី

េសៀវេភេនះ្រត�វបានផលិតេឡើង េដយ សីុអិនេវសមនិ េដយទទួល
បាន ជំនួយពី ភ� កង់រជំនួយអេមរកិេនកម�ុជ ែដលេហកតថ់ា 
UASID នឹងមានករគា្ំរទេដយ អង�ករ េផកកម�ុជេនក�ុងគំេរាង 
WE Act ែដលមានេបសកម�ក�ុងករ ជួយព្រងឹងសិទ�អំណាច ដល់

សហ្រគិន�ស�ីវយ័េក�ង េនក�ុង្របេទសកម�ុជ។

សីុអិនេវសមនិ នឹង WE Act បានរមួសហករណ៍គា�  េហើយបាន
េជឿជកថ់ា សហ្រគិន�ស�ីវយ័េក�ង េនក�ុង្របេទសកម�ុជ គឺជកំលំាង
ចលករ ក�ុងករចាបេ់ផ�ើមនឹងព្រងីងសក� នុពលៃនសហ្រគិនភព មនិ

ែតប៉ុេណា� ះ អចជះផលវជិ�មានដល់ ខ�ួនពួកេគផ� ល់ ្រក�ម្រគ�សរ 
សហគមន ៍នឹង សង�មកម�ុជទាងំមូលផងែដរ។

កំណតច់ំណាំ
េសៀវេភវេនះ្រត�វបានផលិតេឡើងេ្រកមជំនួយសប្បរុស របស់

្របជពលរដ�អេមរកិ តមរយៈទីភ� កង់រសហរដ�អេមរកិស្រមាប់
ករអភវិឌ្ឍអន�រជតិ(USAID)។ ខ�ឹមសរក�ុងេសៀវេភវេនះ គឺជ

ករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កនិពន� និងមនិឆ�ុះប�� ំងពីទស្សនៈរបស់ 
USAID រ ឺរដ� ភបិាលសហរដ�អេមរកិេឡើយ។

អំពីេស
ៀវេភ

ែណ
ន
សំ
្រមា

បស់
ហ
្រគិ ន�ស

�ី

��ក �ជមស�វ�លស��ន ន�ង អ�ក�ស� ល�ម ល��


