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ដ លមានស្មរៈសាំខាន់ ច្ ើមបីដកលមអជ្ីវភាពរស់ច្ៅ និង្ការជ្ាំរញ
ត ច្ស ាកិចេទាាំង្មូ ល ទ្យទ្យួ លបននូ វភាពរតង្ ច្រឿង្
និង្សតខតមាលភាពសគ្មាប់ស្តសរី។ សញ្ញរបស់WIFI រឺ ការបងាាញពី ការ ចូលរួម កនតង្ការកស្មង្ដផ្នការ និង្ការ
ទ្យទ្យួលបននូវនិ រនរភាពនាច្ពលអនារត ជាមួ យនឹង្ឱកាសច្សាើភាពគន កនតង្ការទ្យទ្យួលបននូវផ្លគ្បច្ោជ្ន៍
សគ្មាប់ទាាំង្អស់គន។

បណ្ិឌ ត ហតីអតន សតករ ី
នាយិកា
UN-APCICT/ESCA

ii

អាំពីម៉ាូឌ្តល
ច្គលបាំណ្ង្សាំខាន់ ននម៉ាូឌ្តលច្នុះរឺ ច្ ើមបីដណ្នាាំពីស្មរៈសាំខាន់ និង្ចង្់ឲ្យសហគ្រិ នស្តសរី ច្ធវើដផ្នការអាជ្ី វកមា
និង្ច្ ើមបីច្គ្បើគ្បស់ឧបករណ្៍បច្ចេកវ ិទ្យាពត័មាន និង្រមនារមន៍ (lCT) សគ្មាប់ ការច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមា។

ម៉ាូឌ្តលច្នុះបនផ្រល់នូវច្គលរាំនិតជាមូ លដ្ឋានសគ្មាប់ ច្ធវើដផ្នការអាជ្ី វកមា ឧបករណ្៍វ ិភារ និង្កមាវ ិធី ICT
សគ្មាប់ការច្ធវើដផ្នការអាជ្ី វកមា។

ម៉ាូឌ្តលច្នុះរឺ មានបាំ ណ្ង្តគ្មង្់ទ្យិសស្តសរីដ លច្ចុះច្គ្បើ គ្បស់គ្បព័នធ

ICT

ដ លបនច្គ្បើ គ្បស់ ICTs សគ្មាប់ ដតភារកិចេគ្បចាំនែៃ (ឧទា ការច្ៅទ្យូ រស័ពទ ស្មរជាអកសរ អតីដម៉ា ល) និង្មាន
ចាំណ្តប់អារមាណ្៍កនតង្ការច្គ្បើ ICTs សាំរាប់មតខងារអាជ្ី វកមាកគ្មិតខពស់បដនាមច្ទ្យៀត (ឧទា. ទ្យីផ្ារអនឡាញ និង្
លក់) ។ ច្ទាុះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ ច្ដ្ឋយ មិនដមនអនកច្គ្បើ គ្បស់វ ិស័យ ICT សតទ្យធដតអាចទ្យទ្យួ លគ្បច្ោជ្ន៍ពីម៉ាូឌ្តល
ច្នាុះច្ទ្យ។

ច្ៅកនតង្ការពិចរណ្តននតគ្មូវការ និង្ចាំណ្ង្់ចាំណ្ូលចិតររបស់សហគ្រិនស្តសរី ម៉ាូឌ្តលច្នុះមិនគ្តឹមដតផ្រល់នូវ
ការយល់ ឹ ង្

និង្ចាំ ច្ណ្ុះ ឹ ង្ច្នាុះច្ទ្យប៉ាតដនរបនច្សនើផ្ង្ដ រសគ្មាប់សកមាភាពសហគ្រិនស្តសរីកតនង្ការចប់ ច្ផ្រើម

អនតវតររាំនិត និ ង្ឧបករណ្៍ច្ៅនឹង្អាជ្ី វកមាដ លបនច្គ្គង្ទ្យតករបស់ខួន។
ល

មរគតច្ទ្យសក៍ របស់អនកសគ្មបសគ្មួល ច្ៅចតង្បញ្េប់ននម៉ាូឌ្តលដ លបនផ្រល់នូវ ច្ោបល់ច្លើ ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល
ល់សហគ្រិនស្តសរី និង្ការផ្រល់ផ្លឲ្យកាន់ដតគ្បច្សើរច្

ើង្ ននសមាភរៈច្នុះច្ៅកនតង្ការកាំ ណ្ត់កតង្តាំ
ន
បន់មួយ។
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លទ្យធផ្លសិកា
ច្គ្កាយច្ពលបញ្េប់ វរគបណ្តរ ុះច្នុះអនកសិកានឹង្ទ្យទ្យួ លបននូ វ៖
1. យល់ ឹង្ពី ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្រវាង្ការផ្រល់អាទ្យិភាព ល់ស្តសរី និង្ភាពជាសហគ្រិន និង្ការច្គ្បើ គ្បស់វ ិស័
យ ICTs កនតង្ការច្រៀបចាំ ដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់ស្តសរី
2. ច្ពញចិតរកតនង្ការបច្ង្កើតអាជ្ី វកមា បញ្
ា គ្បឈ្មរបស់ស្តសរីច្ៅកនតង្អាជ្ី វកមា ស្មរៈសាំខាន់ននការច្រៀបចាំ
ដផ្នការ និង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការ

3. កាំណ្ត់

និង្វ ិភារពី រាំនិតអាជ្ីវកមាទាក់ ទ្យង្នឹង្ភាពខាលាំង្

និង្ភាពច្ខាយរបស់សហគ្រិន

និ ង្ការ

ទាក់ទ្យង្ច្ៅនឹង្ឱកាស និង្ឧបសរគច្ផ្សង្ៗច្ៅកនតង្បរ ិស្មានអាជ្ីវកមា រួមបញ្ូេ លទាាំង្ការច្គ្បើ គ្បស់វ ិ
ស័យ ICTs ផ្ង្ដ រ។
4. ទ្យទ្យួលស្មគល់ស្មរៈសាំខាន់ ននការយល់ ឹ ង្ពីបរ ិោកាសអាជ្ីវកមា កាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្អតិែិជ្ន និង្
ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ច្ៅកនតង្ទ្យីផ្ារអាជ្ី វកមា និង្យល់ពីរច្បៀបដ ល ICTs អាចមានគ្បច្ោជ្ន៍សាំខាន់
ច្ៅកនតង្ ាំ ច្ណ្ើរការកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្
5. យល់ ឹង្ពី ការបច្ង្កើតតនមលអាជ្ីវកមា និង្ការច្គ្បើគ្បស់វ ិស័យ ICTs កនតង្ ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមា

6. យល់ចាស់ពីស្មរៈសាំខាន់ននច្គលច្ៅអាជ្ីវកមា និង្ការកាំ ណ្ត់ទ្យិសច្ៅការបច្ង្កើតអាជ្ីវកមា
7. កាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្

និង្វ ិភារតគ្មូវការធនធានននអាជ្ី វកមាមួយ

ច្ហើយយល់ពីរច្បៀបច្គ្បើគ្បស់

ICTs ដ លអាចជ្ួ យកនតង្ការកាំ ណ្ត់អតរសញ្ញណ្ននតគ្មូវការអាជ្ីវកមាច្នុះបន។
8. យល់ពីតនមលននការច្រៀបចាំដផ្នការហិរញ្ញ វតាតរបស់អាជ្ី វកមា និង្យល់ពីរច្បៀបដ ល ICTs អាចជ្ួយកនតង្
ការច្រៀបចាំដផ្នការច្នុះបន។
9. ទ្យទ្យួលស្មគល់គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្ៗ ននហានិភ័យអាជ្ីវកមា និង្យល់ពីផ្លវ ិបកនន ាំ ច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមា និង្
ការបច្ង្កើតផ្លិតផ្ល។

10. យល់ពីច្គលរាំនិតអាជ្ី វកមាដ លគ្តូវបនអនតវតរច្ៅកនតង្ការសរច្សរដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយ

ទ្យសសនិកជ្នច្គលច្ៅ
សហគ្រិនស្តសរីដ លមានសការនតពល
ពួកច្រ

និង្សហគ្រិនស្តសរីទាាំង្អស់ច្ៅកនតង្ ាំ ណ្តក់ កាល ាំ បូង្ននអាជ្ី វកមារបស់

រយៈច្ពល
8 ច្មា៉ា ង្ច្ៅច្លើអនកដ លបនបច្ង្កើតឲ្យរាលដ្ឋលជាមូ លដ្ឋាន កនតង្ច្ៅសបរហ៍ ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើ 2 ច្មា៉ា ង្ដ លអាច
រកបនជាច្រៀង្រាល់នែៃននអនកចូលរួមជាស្តសរី

iv

ការទ្យទ្យូលស្មគល់
UN-APCICT ទ្យទ្យួ លស្មគល់ន រូជាច្គ្ចើនដ លបនចូ លរួមកនតង្គ្បជ្តាំជាច្គ្ចើន ង្ននការពិនិតយច្
ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល

អភិវឌ្ឍន៍ម៉ាូឌ្តលច្នុះ។

ើង្វ ិញននមាតិ កា

និង្អនកដ លបនផ្រល់ធាតតចូល ៏ សាំខាន់ដ លមិនអាចកាត់ នែលបនកនតង្ខណ្ៈច្ពលកាំពតង្

ច្យើង្សូមដែលអាំណ្រអររតណ្ ល់វ ិទ្យាស្មានប៉ា រីស្មាននន ICTs សាំរាប់ការអភិវឌ្ន៍ (PIID) និង្ស្មកលវ ិទ្យាល័យ
ននគ្បច្ទ្យសហវីលីពីន Diliman- Extension Program in Pampanga (UP Clark). ។
UN-APCICT

បនទ្យទ្យួលស្មគល់ផ្ង្ដ រពី ការចូ លរួមវ ិភារទានោ៉ា ង្ជាក់ោក់របស់

Maria

Juanita

R.

Macapagal, Faheem Hussain, Sayuri Cocco Okada, Thi Ngoc Thao Nguyen, Maria Luisa S. Concepcion,
Therese Marie B. Rico, Emmy F. lman, Mina Lyn C. Peralta, Emmanuel C. Lallana, John J. Macasio,
Usha Rani Vyasulu Reddy, Maria Anthonette Velasco Allones, and Grace Gorospe Jamon ដ លពិតជា
បនជ្ួយបច្ង្កើតម៉ាូឌ្តលច្នុះ។
ច្យើង្ក៏ សូមដែលង្អាំណ្រអររត ណ្ ល់អនកដ លបនចូ លរួមពីកិចេគ្បជ្តាំ ពិ ច្គ្គុះច្ោបល់ កិចេគ្បជ្តាំគ្កុមអនកជ្ាំនាញ
សិកាខស្មោ និង្ការច្ធវើច្តសរ ច្ហើយទ្យីបញ្េប់ សូមដែលង្អាំ ណ្រអររត ណ្ ល់ Christine Apikul សគ្មាប់ ការជ្ួ យ
ដកសគ្មួលម៉ាូឌ្តលច្នុះ។
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ច្សចករីដណ្នាាំ

I. ធសចកតីផែន ាំ
មាតិកាសនូល C1 -Module: ការផ្រល់អាទ្យិភាព ល់ស្តសរីច្លើវ ិស័យ SDGs និង្ ICT និង្ម៉ាូ ឌ្តល C2: ការអនតញ្ញត
តួនាទ្យីរបស់វ ិស័យ ICT សគ្មាប់សហគ្រិនស្តសរី បនពនយល់ពីស្មរៈសាំខាន់ ននការផ្រល់អាទ្យិភាព និង្ការចូ លរួម
របស់ស្តសរីកតនង្វ ិស័យច្ស ាកិចេ និង្នច្ោបយសគ្មាប់ ការសច្គ្មចបននូវច្គលច្ៅអភិ វឌ្ឍន៍។ ច្ទាុះបីជាោ៉ា ង្
ណ្តក៏ច្ដ្ឋយ ស្តសរីគ្តូវដតអាចយកឈ្នុះច្លើឧបសរគននការផ្រល់សិទ្យិធអាំណ្តចដផ្នកច្ស ាកិចេច្នុះ ច្ហើយមា៉ា ង្ច្ទ្យៀត
រដ្ឋាភិ បល

និង្ស្មាប័នច្ផ្សង្ៗគ្តូវដតអាចផ្រល់នូវបរ ិោកាសច្ ើមបីច្លើកទ្យឹកចិតរ ល់ស្តសរីច្ ើមបីទ្យទ្យួ លបននូ វ

ការចូ លរួម ាំច្ណ្ើរការ ហិរញ្ញ វតាត ទ្យីផ្ារ
របស់ពួកច្រ។

បណ្ត
រ ញទ្យាំនាក់ ទ្យាំនង្ និង្រ ីករាយនឹង្សិទ្យិធមនត សសដ លជាមូ លដ្ឋាន

ូចគនច្នុះផ្ង្ដ រការច្គ្បើ គ្បស់ននបច្ចេកវ ិទ្យា និង្ទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង្ (ICT) កនតង្សកមាភាពច្ស ាកិចេ

និង្នច្ោបយដ លអាចជ្ួ យសគ្មួល និង្រួមចាំ ដណ្កច្ ើ មបីសច្គ្មចបននូ វការអភិ វឌ្ឍគ្បកបច្ដ្ឋយនិរនររភាព
ដ លជាច្គលច្ៅ (SDGs) រួមបញ្ូេ លទាាំង្ច្គលច្ៅទ្យី គ្បាំច្ ើមបីសច្គ្មចបននូវសមភាពច្យនឌ្័ រ និង្ការផ្រល់
អាំណ្តច ល់ស្តសរី និង្ច្កាង្ស្សីទាាំង្អស់។

ចាំច្ពាុះស្តសរី ការទ្យទ្យួ លបនការចូ លច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមាមួយមានទាាំង្រងាវន់ និ ង្ការគ្បកួតគ្បដជ្ង្។ រងាវន់ រឺ មាន
ច្គ្ចើន ូចជា ការច្កើនច្

ើង្ននតនមលច្លើខួនឯង្
ល
និង្ទ្យាំនតកចិតរ ច្ៅច្ពលដ លនាង្អាចច្គ្បើ ច្ទ្យពច្កាសលយ និង្

ជ្ាំនាញរបស់នាង្ច្ ើមបីទ្យទ្យួលបននូវឯករាជ្យភាពច្ស ាកិចេច្ៅច្ពលដ លនាង្អាចបច្ង្កើតគ្បក់ ចាំណ្ូលផ្លទល់
ខលួនរបស់នាង្

និង្ច្ធវើច្អាយជ្ីវភាព

គ្រួស្មររបស់នាង្នឹង្កាន់ដតលអគ្បច្សើរច្

បច្ង្កើតជ្ីវភាពរស់ច្ៅគ្បកបច្ដ្ឋយនិ រនររភាព។

ើង្ច្ៅច្ពលដ លនាង្អាច

វាជាបញ្
ា គ្បឈ្មខណ្ៈច្ពលដ លនាង្អាចជ្ួ បគ្បទ្យុះបញ្
ា

ច្ស ាកិចេ សង្គម និង្វបបធម៍ ដ លច្ធវើឱយមានការលាំបកសគ្មាប់ នាង្ច្ ើមបីកាលយជាសហគ្រិនដ លទ្យទ្យួ លបន
ច្ជារជ្័ យមានក់។ ឧបសរគទាាំង្ច្នុះរួមទាាំង្អាកបបកិ រ ិោអវ ិជ្ាមានចាំច្ពាុះស្តសរីច្ៅកនតង្ការងារ តួនាទ្យី ជាច្គ្ចើន ូច
ជា កូនស្សី កូនគ្បស្មរស្សី គ្បពនធនិង្មារយ និង្ការទ្យទ្យួ លបនឱកាសតិចតួចច្ ើមបី ាំច្ណ្ើរការ ហិរញ្ញ វតាត ច្គ្បើ
គ្បស់ បច្ចេកវ ិទ្យា និង្ឱកាសបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្ផ្សង្ៗ។

សហគ្រិនភាពស្តសរី-Module W1: ការច្ធវើដផ្នការអាជ្ី វកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើវ ិស័យ ICT និង្ ម៉ាូ ឌ្តល W2: ការគ្រប់ គ្រង្
អាជ្ីវកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើ វ ិស័យ ICT ដ លគ្តូវបនរចនាច្

ើង្ជាពិច្សសសគ្មាប់ សហគ្រិនស្តសរីសការនត ពល និង្អនក

1
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ដ លគ្តូវបនចប់ច្ផ្រើមអាជ្ី វកមារបស់ខួលន។ ម៉ាូឌ្តលច្នុះបនបច្គ្មើ ជាមរគតច្ទ្យសក៍ សាំរាប់ ស្តសរីដ លចង្់បច្ង្កើន និង្
ច្ធវើឱយគ្បច្សើរច្

ើង្នូវចាំ ច្ណ្ុះ ឹង្ ជ្ាំនាញ និង្សមតាភាពរបស់ពួកច្រកនតង្ការបច្ង្កើតរច្គ្មាង្អាជ្ី វកមា និង្ការ

គ្រប់គ្រង្អាជ្ី វកមារបស់ខួន។
ល
ម៉ាូឌ្តលច្នុះរួមបញ្ូេ លទាាំង្ករណ្ី ឧទាហរណ្៍ ការច្ធវើលាំហាត់ និង្ឧបករណ្៍វ ិភារ
ច្ ើមបីបច្ង្កើត និ ង្បច្ង្កើនការយល់ ឹង្របស់សហគ្រិនស្តសរីននអាជ្ីវកមានិង្បរ ិកាសរបស់ខួលន។

ខណ្ៈច្ពលដ លម៉ាូឌ្តលបនផ្រល់នូវមរគតច្ទ្យសក៍ ល់សហគ្រិនស្តសរីជាមានក់ៗ

វាជាការច្លើកទ្យឹកចិតដ ល់ពួកច្រ

ច្ ើមបីច្ធវើច្អាយពួកច្រចូ លរួមចាំដណ្ក និ ង្គាំគ្ទ្យគនច្ៅវ ិញច្ៅមកជាគ្កុមការងារផ្ង្ដ រ។ ម៉ាូឌ្តល: ច្ៅច្ពល
ដ លបនច្គ្បើ ច្ដ្ឋយអនកសគ្មបសគ្មួលសគ្មាប់ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល
ច្ ើមបីផ្រល់ឧទាហរណ្៍កនតង្តាំបន់

រឺ ជាទ្យូច្ៅវាមានលកខណ្ៈគ្រប់ គ្គន់

និង្លាំហាត់ ជាច្គ្ចើនច្ទ្យៀតដ លមានគ្បច្ោជ្ន៍ សគ្មាប់ទ្យសសនិកជ្នច្គល

ច្ៅ។

1.1 ច្តើម៉ាូឌ្តល W1 និោយអីពីអីវ?
ម៉ាូឌ្តលច្នុះច្ផ្លរតច្លើការច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បស់វ ិស័យ

ICT

ច្នុះគ្តូវបនរចនាច្

ើង្

សគ្មាប់ស្តសរីដ លមានបាំណ្ង្ចប់ច្ផ្រើមច្ធវើអាជ្ីវកមា ឬបច្ង្កើនអាជ្ីវកមាផ្លទល់ខួនរបស់
ល
ពួកច្រ។ ម៉ាូឌ្តល
ច្នុះរឺផ្រល់នូវរាំនិត និង្នី តិវ ិធី កនតង្ការចប់ ច្ផ្រើមអាជ្ីវកមា។ វាផ្ដល់នូវរាំនិតអាជ្ីវកមា ជាមូ លដ្ឋាន
ឧបករណ្៍វ ិភារ និង្កមាវ ិធី ICT ជាមូ លដ្ឋានកនតង្ការច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមា។ ច្ៅកនតង្ការពិចរណ្តនន
តគ្មូវការ និង្ចាំណ្ង្់ចាំណ្ូលចិតររបស់សហគ្រិនស្តសរី ម៉ាូឌ្តលច្នុះបនផ្រល់នូវការសិកាជាមួយនឹង្ការ
មិនគ្តឹមដតយល់ ឹង្

និង្ចាំច្ណ្ុះ ឹង្

អាំពីការច្ធវើដផ្នការអាជ្ី វកមាប៉ាតច្ណ្តណុះច្ទ្យ

ដែមទាាំង្បនច្សនើ

សកមាភាពច្ផ្សង្ៗសគ្មាប់ស្តសរីកតង្ការចប់
ន
ច្ផ្រើមអនត វតរ ICT និង្ឧបករណ្៍មិនដមនជាវ ិស័យ ICT ច្ ើមបី
អាជ្ីវកមារបស់ពួកច្រ។
ច្គលបាំណ្ង្សាំខាន់ ននការច្រៀនសូគ្តម៉ាូឌ្តលច្នុះរឺ:


ច្ ើមបីច្ធវើបទ្យបងាាញពី ច្គលរាំ និតច្ធវើដផ្នការអាជ្ី វកមា
ខិតខាំគ្បឹង្ដគ្បង្បច្ង្កើតអាជ្ីវកមា



និ ង្ឧបករណ្៍វ ិភារកនតង្ការច្រៀបចាំននការ

ច្ ើមបីដណ្នាាំពីការច្សនើរសតាំកមាវ ិធីជាក់ោក់ ច្លើវ ិស័យ ICT ច្ ើមបី ច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមា

ជាពិ ច្សស គ្ទ្យង្់ គ្ទាយច្នុះនឹង្មានការច្រៀនសូគ្តជាក់ ដសរង្និ ង្អនររកមាដ លមាន ូ ចជា៖


2

ច្គលរាំនិត និ ង្បច្ចេកច្ទ្យសអាជ្ីវកមាស្មមញ្ញ សគ្មាប់ ការច្ធវើអាជ្ីវកមាគ្រប់ គ្បច្ភទ្យ

ច្សចករីដណ្នាាំ


ឧទាហរណ្៍ ច្ ើមបីបងាាញពីរាំនិតនិង្បច្ចេច្ទ្យស



ស្មកលបង្ច្ធវើអាជ្ីវកមា

ច្ហើយច្ធើវការពិ ភាកាច្ ើមបីអាចឲ្យអនកសិកាយកច្គលរាំនិតទាាំង្ច្នាុះ

ច្ៅច្ធវើអាជ្ី វកមាគ្បក គ្បជារបស់ពួកច្របន

លទ្យធផ្លការសិកា
យល់ ឹង្ពី ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ រវាង្ការផ្រល់អាទ្យិ ភាព ល់ស្តសរី និ ង្ភាពជាសហគ្រិន ច្ហើយ និ ង្ការច្គ្បើ គ្បស់វ ិស័យ
ICTs កនតង្ការច្រៀបចាំ ដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់ស្តសរី

1.2 ច្តើអាជ្ីវកមាជាអវី?
អាជ្ីវកមា

រឺ ជាសាំណ្តាំននសកមាភាពមួ យច្ ើមបីផ្រល់ជ្ូននូវទ្យាំនិញ

និង្ច្សវាកមាច្ៅកនតង្ការផ្លលស់បូររ

គ្បក់ ឬទ្យាំនិញ និង្ច្សវាកមា។ វាអាចគ្តូវបនរកគ្បក់ចាំច្ណ្ញ ឬមិនរកគ្បក់ចាំច្ណ្ញ។ អាជ្ីវកមា
មួយអាចគ្តូវបនបច្ង្កើតច្

ើង្ និង្ ាំច្ណ្ើរការច្ដ្ឋយមនតសសមានក់ ជាគ្កុម ភាពជាន រូ ឬស្មជ្ីវកមា

មួយ។ បណ្ត
រ គ្បច្ទ្យសនីមួយៗ មានចាប់ និង្ច្គលនច្ោបយសរីពីការគ្រប់គ្រង្គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្ៗគន
ននអាជ្ី វកមា។
ជាលកខណ្:បត រគលដ លចប់ ច្ផ្រើមកាន់ កាប់ និង្ការគ្បតិ បតរិការអាជ្ីវកមា និង្ការគ្រប់ គ្រង្ និ ង្ការ
ទ្យទ្យួ លខត សគ្តូវច្នាុះដ លចត់ទ្យតកថាជាសហគ្រិ ន។ ជ្ាំ នួសឱយការច្ធវើការងារជាបត រគលិកមានក់ ដ ល
នាង្ច្ធវើអាជ្ី វកមា ច្ហើយ ឹ កនាាំអាជ្ី វកមាខានតតូច និ ង្បនរិ តទ្យត កជាមតន នូ វហានិភ័យទាាំង្អស់
និង្ផ្លដ លទ្យទ្យួ លបន ទាាំង្គ្បែត យគ្បថាន។ សហគ្រិ នគ្តូវបនច្រច្មើ លច្

ើញជាទ្យូ ច្ៅ ថាជា

អនកបច្ង្កើតរាំ និតែាី និង្ ាំ ច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមាមួយ។1 សូមច្មើ លគ្បអប់ 1: សគ្មាប់ឧទាហរណ្៍ននស្តសរី
ដ លបនបច្ង្កើតរាំនិតនចនគ្បឌ្ិតែាីៗ (ឧទាហរណ្៍: ផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមា ដ លបនផ្រល់នូវ
វ ិធី ស្មស្តសរ ឬ ាំ ច្ណ្តុះស្ស្មយននការច្ធវើអីវដ លែាីៗ) ។
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1

ឧទាហរណ្៍ននសហគ្រិ ននារ ីជាមួ យនឹ ង្រាំ និតនចនគ្បឌ្ិ តែាី

Investopedia, “Entrepreneur”. Available from http://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp.

3

Planning a Business Using ICT
ដ លមានរយៈច្ពល

10

នាទ្យី

បងាាញពី

"សហគ្រិ នស្តសរី:

អានត ភាព

សគ្មាប់ ការ

ផ្លលស់បូរ"
រ

(https:l/youtu.be!gnDCH4sfwd8) និ ង្ការបងាាញសហគ្រិ នស្តសរី ដ លទ្យទ្យួ លបនច្ជារជ្័ យ ចាំ នួនគ្បាំច្ៅ
កនតង្តាំ បន់ អាសតីអាច្រនយ៍។ ស្តសរីទាាំង្ច្នុះ បននិ ោយអាំ ពីឧបសរគ ដ លពួ កច្រគ្បឈ្ម និ ង្រច្បៀបដ ល
ពួ កច្របនយកឈ្នុះឧបសរគទាាំង្ច្នាុះ ។
ច្សៀវច្ៅមួ យ ដ លមានចាំ ណ្ង្ច្ជ្ើង្ថា "Follow

Every Rainbow: Inspiring Stories of 25 Women

Entrepreneurs whose Gentle Touch Created Strong Business" បនច្រៀបរាប់ ច្រឿង្រា៉ា វ អាំពីសហគ្រិន
ស្តសរី។ អតាបទ្យ ច្ៅកនតង្ច្រហទ្យាំព័រ at http:l/her.yourstory.com/25-women-entrepreneurs-0714 បន
បងាាញឲ្យច្

ើញដតមួ យដភលតនូវច្រឿង្រា៉ា វរបស់ពួកច្រ។

អតាបទ្យដ លមានចាំ ណ្ង្ច្ជ្ើ ង្ថា: "1 0 Filipino women entrepreneurs who smashed the glass ceiling"

( https:/1 www techinasia.comlfilipino-women-entrepreneurs-who-smashed-g/ass-ceiling) បនច្រៀបរាប់ពី
លកខណ្ៈពិ ច្សសសហគ្រិ នស្តសរីចាំនួន ១០ រូបដ លមកពី គ្បច្ទ្យសហវីលីពីន។
ិ ័យវារ ីវបបកមាច្ៅពី គ្បច្ទ្យឥណ្ត
មានករណ្ីសិកាននសហគ្រិ នស្តសរីទ្យទ្យួ លបនច្ជារជ្័ យច្ៅកនតង្វស
ឌ Tamil

Nadu at

https:l/genderaquafish.files.wordpress.com/2011 /04/25-dr-b- shanthi-successfu/-

women-entrepreneurs-tami/-nadu.pdf.

អវីៗដ លគ្តូវច្ធវើ
លាំហាត់: ច្តើអនកស្មគល់សហគ្រិ នស្តសរីដ លទ្យទ្យួ លបនច្ជារជ្័ យណ្តមានក់ មកពី គ្បច្ទ្យសរបស់អនក
ឬច្ទ្យ? និ ោយ ឬ សរច្សរអាំ ពីអីវដ លពួ កច្របនច្ធវើ និង្រច្បៀបដ លពួ កច្រទ្យទ្យួ លបនច្ជារជ្័ យ។
ដចករ ាំដលកច្រឿង្រា៉ា វរបស់ពួកច្រជាមួ យអនក នទ្យច្ទ្យៀត។

សហគ្រិនស្តសរី មិនរួរច្ធវើការងារដតមានក់ ឯង្ច្នាុះច្ទ្យ។ អនកអាចបច្ង្កើតជាគ្កុម ឬជាដផ្នកមួយននគ្កុមដ លអាច
ជ្ួយគនច្ៅវ ិញច្ៅមកច្ ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ ហិរញ្ញ វតាតឬការច្ធវើអាជ្ីវកមារបស់ពួកច្រ។ ឧទាហរណ្៍: ច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យស
មួយចាំនួន

មានសមារមសា័គ្រចិតរតូចមួ យននគ្បជាជ្ន

បនមករួបរួមគនកនតង្ច្គលបាំ ណ្ង្ជ្ួយច្ដ្ឋុះស្ស្មយ

បញ្
ា រួម របស់ពួកច្រតាមរយៈការជ្ួយខលួនឯង្ និង្ជ្ួ យគនច្ៅវ ិញច្ៅមក។ សមារមទាាំង្ច្នុះគ្តូវបនច្ៅថា
“គ្កុមជ្ួ យខលួនឯង្”។ មនតសសមួយចាំនួនននគ្កុមទាាំង្ច្នុះគ្តូវបនជាប់ ច្ៅកនតង្រច្គ្មាង្ការគាំពារជ្ីវ ិត សកមាភាព
សិកា

និង្ការច្កើ នច្

ើង្ននការសនសាំហិរញ្ញ វតាតច្ ើ មបីបច្ង្កើតទ្យតនសគ្មាប់ អាជ្ីវកមារបស់ពួកច្រ។

អតាបទ្យ និង្វ ីច្ អូ តាំណ្កនតង្គ្បអប់ទ្យី 2 : ជាឧទាហរណ្៍ននគ្កុមជ្ួយខលួនឯង្ច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសឥណ្ត
ឌ ។

4

សូមច្មើល

ច្សចករីដណ្នាាំ
សហករណ្៍ពហតបាំណ្ង្

និ ង្អង្គការមិ នដមនរដ្ឋាភិ បលមកពីគ្បច្ទ្យសជាច្គ្ចើនគ្តូវបនចូលរួមផ្ង្ដ រកនតង្ការ

ផ្រួចច្ផ្រើមដ លមានលកខណ្ៈស្សច្ ៀង្គនច្នុះ។
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ឧទាហរណ្៍គ្កុមដ លជ្ួយខលួនឯង្ ច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសឥណ្ត
ឌ

អតាបទ្យដ លមានចាំណ្ង្ច្ជ្ើង្ថា “‘No one should sleep hungry here’: Women’s self-help group in
Madhya Pradesh brings grains to starving villagers” (http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/
article-2560434/No-one-sleep-hungry-Womans-self-help-group-Madhya-Pradesh-bring- grainsstarving-villagers.html)

អវីៗដ លគ្តូវច្ធវើ
លាំហាត់: រកឲ្យច្

ើញ គ្បសិនច្បើមានរាំនិតផ្រួចច្ផ្រើមស្សច្ ៀង្គនច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសរបស់អនកដ លអាចគាំគ្ទ្យ

ល់សហគ្រិនស្តសរី? ដចករ ាំដលកការរកច្

ើញរបស់អនកជាមួ យអនក នទ្យ។

1.3 ច្តើ ាំណ្តក់កាលនីមួយៗននអាជ្ីវកមាមានអវីខុះល ?
ពិនតអកសរស្មស្តសរ
ទ
អាជ្ី វកមាច្ៅនឹង្វ រជ្ីវ ិតននអាជ្ីវកមា។ ច្ៅទ្យីច្នុះមានបួន ាំ ណ្តក់ កាលននអាជ្ីវកមា
១ - ច្គលរាំ និត ២ - ការចប់ច្ផ្រើមច្

ើង្ ៣ - កាំច្ណ្ើន និ ង្ ៤ -

ាំណ្តក់ កាលបនាទប់ ។

រូបភាពទ្យី 1 ផ្ដល់នូវឧទាហរណ្៍អាំពី ាំណ្តក់ កាលអាជ្ី វកមាច្នុះ។

Source: MaRS, "Stages of company development: Angel seed and venture capital investors", 6 December
2013. Available from https:llwww marsdd.com/mars-library/angel-investors-seed-or-venturecapital-investors-that-depends-on-your-stage-a f-company-development/
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ាំ ណ្តក់កាលច្គលរាំនិត
ច្គលរាំនិត ឬគ្គប់ពូជ្ននវ រជ្ីវ ិតអាជ្ី វកមារឺ ច្ៅច្ពលដ លអាជ្ី វកមារបស់អនករឺគ្គន់ដតជារាំនិត ឬរាំនិត
មួយ។ វាជាទ្យសសនៈ ឬកាំច្ណ្ើតននអាជ្ីវកមាែី។
ា
ច្ៅកនតង្ ាំណ្តក់ កាលច្នុះច្ផ្លរតជាសាំខាន់ ច្លើការផ្គូផ្គង្នឹង្
ឱកាសអាជ្ី វកមា មានជ្ាំ នាញសហគ្រិនច្នុះ
ការច្ធវើដផ្នការច្នុះផ្ង្ដ រ

បទ្យពិច្ស្មធ និង្ ចាំណ្ង្់ចាំនូលចិតរ។ វារឺជា

ាំណ្តក់កាលនន

ការទ្យទ្យួ លបនព័ត៌លន
អ ិ ង្ការច្ធវើការសច្គ្មចចិតរច្ៅច្លើរចនាសមព័នធកមាសិទ្យិធអាជ្ីវ

កមា គ្បភពហិរញ្ញ វតាត និង្វ ិធី លប
អ ាំផ្តតច្ ើ មបីបច្ង្កើតផ្លិតផ្ល ឬផ្រល់នូវច្សវាកមា។ ដផ្នការអាជ្ីវកមាច្នុះរឺ ជា
ចាំណ្តច ៏ធាំបាំផ្តតច្ៅកនតង្ ាំ ណ្តក់កាលរាំនិតច្នុះ។
ច្ៅ ាំ ណ្តក់ កាលរាំនិតច្នុះវាជាការសាំខាន់កតង្ការរិ
ន
តពីលទ្យធផ្លនិង្ការគ្បច្មើ លច្មើលអវ ិជ្ាមាននិង្វ ិជ្ាមាន
និង្បញ្
ា គ្បឈ្មដ លអនកបនជាសហគ្រិនស្តសរីគ្តូវដតច្ដ្ឋុះស្ស្មយជាមួ យ។ តួនាទ្យី របស់ស្តសរីជាច្គ្ចើនច្ៅកនតង្
ផ្ទុះទាមទារឱយមានច្គ្ចើនននច្ពលច្វោនិង្ធនធានមួ យ។ ច្ៅកនតង្លកខណ្ៈ ូចគនច្នុះដ រការច្ធវើឱយ ាំ ច្ណ្ើរការ
អាជ្ីវកមាផ្ង្ដ រទាមទារឱយមានការយកចិតរទ្យតកដ្ឋក់ , ច្ពលច្វោនិង្ធនធាន។ ស្តសរីគ្តូវការការគាំគ្ទ្យ។ អនក
អាចគ្តូវបនជ្ួយច្ដ្ឋយគ្បជាជ្នច្ដ្ឋយច្គ្បើធនធានដ លមាននិង្រួមគន។

ច្ដ្ឋយ ឹ ង្ថាច្នុះពី ការចប់ច្ផ្រើម

ច្រៀបចាំនិង្ជ្ួ យអនកគ្បច្មើ លច្មើ លពីរច្បៀបកនតង្ការជ្ួបបញ្
ា គ្បឈ្មអាជ្ី វកមា។
ច្ៅ ាំ ណ្តក់ កាលច្នុះ ការច្គ្បើគ្បស់ឧបករណ្៍ ICT និង្កមាវ ិធី ូចជា ទ្យូរស័ពទន
ច្ផ្សង្ៗច្ទ្យៀត

កមាវ ិធីកតាំពយូទ្យ័ រ និង្កមាវ ិធី

ច្ហើយនិង្អតី នធឺណ្ិតអាចមានគ្បច្ោជ្ន៍ ខាលាំង្ណ្តស់កតង្ការជ្ួ
ន
យអនកគ្រប់គ្រង្ច្ពលច្វោនិង្

ធនធានរបស់អនក ទាាំង្ច្ៅផ្ទុះ និង្សគ្មាប់ អាជ្ី វកមារបស់អនក។
ការទ្យទ្យួ លខត សគ្តូវរបស់អនកច្ៅផ្ទុះរឺមិនគ្តូវបនបញ្េប់ ច្នាុះច្ទ្យ។

ការច្ធវើដផ្នការសកមាភាព

និង្ការទ្យាំ នាក់

ទ្យាំនង្ផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អនក ជាមួយនឹង្គ្កុមគ្រួស្មរ និង្ស្មច់ញាតិរបស់អនក វាជាច្រឿង្សាំខាន់ ដ លអនកគ្តូវដត
ដែរកាជាច្រៀង្រាល់នែៃ។ អនកអាចគ្តូវបនជ្ួយច្ដ្ឋយឧបករណ្៍ ICT និង្កមាវ ិធីរច្គ្មាង្ និង្ការគ្បស្ស័យ
ទាក់ទ្យង្បញ្
ា ផ្លទល់ខួន។
ល
ស្សច្ ៀង្គនច្នុះដ រច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមា ការច្ធវើដផ្នការ និង្ការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង្វាច្ ើរតួ ជាដផ្នកមួយ ៏ សាំខាន់កតង្ការ
ន
ច្រៀបចាំ

និង្ការគ្បតិ បតដិការសកមាភាពអាជ្ី វកមា

និង្ការកស្មង្ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្សគ្មាប់អាជ្ីវកមា។

ច្ៅកនតង្

ាំណ្តក់កាលច្ធវើដផ្នការ ឧបករណ្៍ និង្កមាវ ិធី ICT អាចជ្ួយច្ ើមបីគ្បមូ លព័ត៌មានអាជ្ី វកមាសាំខាន់ៗតាម
រយៈអតីនច្ធើ ដណ្ត
ICT ។
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និង្តាមរយៈមនត សសដ លអនកអាចទាក់ទ្យង្ជាមួយគនច្ដ្ឋយការដចកចយច្គ្បើឧបករណ្៍

ច្សចករីដណ្នាាំ

ាំ ណ្តក់កាលចប់ច្ផ្រើម
កនតង្ ាំណ្តក់ កាលច្នុះអាជ្ី វកមារឺ គ្តូវច្ធវើច្

ើង្ច្ដ្ឋយស្សបចាប់។ អនកគ្តូវរកឲ្យច្

ើញថា ច្តើអនកអាចបាំ ច្ពញ

តាមតគ្មូវការបទ្យបបញ្ញ តិររបស់រដ្ឋាភិបលសគ្មាប់ ការបច្ង្កើតអាជ្ីវកមាច្ហើយឬច្ៅ មតនច្ពលដ លអនកសច្គ្មច
ចិតរកតង្ការបនរ
ន
និង្ការចប់ ច្ផ្ដើមវាច្

ើង្ច្ដ្ឋយយថាច្ហតត ។

ូចគនផ្ង្ដ រច្ៅកនតង្ ាំ ណ្តក់ កាលច្នុះផ្លិតផ្ល និង្ច្សវាកមាដ លមានការអភិ វឌ្ឍន៍ និង្បច្ង្កើតផ្លិតផ្ល
រឺច្ៅកដនលង្ជាមួយនឹង្អតិ ែិជ្ន ាំបូង្របស់អនក។

ច្នុះរឺជា ាំណ្តក់ កាលដ លអនកច្រៀបចាំគ្បព័នធ

ច្ ើមបីច្ធវើឱយអាជ្ី វកមារបស់អនកច្ពារច្ពញច្ដ្ឋយមានសមតាភាព

និង្មានគ្បសិទ្យិភា
ធ ព។

និង្នីតិវ ិធី

គ្បព័នធនឹង្រួមបញ្ូេ ល

ជាមួយវ ិធីដ លអនកទ្យិ ញសមាភរ: និង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង្់ ជ្ួល និ ង្គ្រប់គ្រង្នាក់ ដ លច្ធវើគ្បតិ បតរិការអាជ្ី វកមាច្ ើ មបី
ផ្លិត និ ង្ទ្យទ្យួលបនការលក់កាន់ដតច្គ្ចើន រកាដ្ឋនននហិរញ្ញ វតាត និង្ច្គរពតាមលកខខណ្ឌដ លតគ្មូវតាម
បទ្យបញ្ញ តិររបស់រដ្ឋាភិ បល។
ច្ៅ ាំ ណ្តក់ កាលច្នុះសហគ្រិ នស្តសរីគ្តូវការ

ការគាំគ្ទ្យជាច្គ្ចើន។

គ្បស្ស័យទាក់ទ្យង្ និ ង្ការច្ធវើការសច្គ្មចចិតរកាំពតង្ច្កើនច្

ការទាមទារច្ៅច្លើច្ពលច្វោកនតង្ការ

ើង្។ អនកនឹង្គ្តូវការមនតសស និ ង្ធនធានច្ ើមបីជ្ួយ

ឱយអនកបច្ង្កើតអាជ្ី វកមា។ យនរការគាំគ្ទ្យពី ស្មច់ញាតិ និង្មិ តរភករិ គ្កុមជ្ួយខលួនឯង្ និង្បណ្ត
រ ញសង្គមអាចជ្ួយ
កនតង្ការច្ដ្ឋុះស្ស្មយបញ្
ា គ្បឈ្មនិង្ការទ្យទ្យួលបននូ វឱកាសអាជ្ីវកមាកាន់ ដតច្គ្ចើន។ ជាឧទាហរណ្៍ ការ
ចូលច្ៅកាន់មណ្ឌលដែទាាំសគ្មាប់ មារយ ដ លជាសហគ្រិ ន អាចជ្ួ យផ្រល់ច្ពលច្វោឲ្យនាង្ ច្ ើមបីបាំច្ពញ
កាតពវកិចេការងារ និង្តគ្មូវការផ្លទល់ខួលនរបស់នាង្។ ICTs អាចជ្ួ យកនតង្ការគ្រប់ គ្រង្ច្ពលច្វោធនធាននិង្
បញ្
ា ផ្លទល់ខួនបន។
ល

ាំ ណ្តក់កាលកាំច្ណ្ើន
ាំណ្តក់កាលច្នុះ

ជា ាំ នាក់ កាលដ លអតិែិជ្ន

ចាំច្ណ្ញ។ ប៉ាត ដនរការគ្បកួតគ្បដជ្ង្គ្តូវបនច្កើនច្
នឹង្ការបច្ង្កើនអាជ្ីវកមា
ច្រៀបចាំរច្គ្មាង្

គ្តូវបនច្កើនច្

ើង្

គ្បក់ ចាំណ្ូល

ការលក់

និ ង្គ្បក់

ើង្ ។ ាំ ណ្តក់កាលកាំ ច្ណ្ើនច្នុះរឺ ទាមទារោ៉ា ង្ខាលាំង្ជាមួយ

និង្បញ្
ា គ្បឈ្មផ្លទល់ខួនជាង្ច្នុះច្ៅច្ទ្យៀតគ្បសិ
ល
នច្បើអនករឺជាអនកដ លមិនអាច

និង្ការច្គ្បើគ្បស់ធនធានរបស់អនក

មានគ្បសិទ្យិធភាពបនច្ទ្យច្នាុះ។

ជាែាីមរង្ច្ទ្យៀត

អាជ្ីវកមាច្នុះ អាចគ្តូវបនជ្ួយច្ដ្ឋយការទ្យទ្យួលបនការគាំគ្ទ្យកាន់ដតច្គ្ចើន ពីបតរគល និង្បណ្ត
រ ញ ច្ហើយ
ច្ដ្ឋយច្ធវើឱយការច្គ្បើ គ្បស់នន

ICTs ដ លអាចជ្ួយការបច្ង្កើតអាជ្ី វកមារបស់អនកមានគ្បសិទ្យិធភាព។ ជាញឹក
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ញាប់សហគ្រិនគ្តូវការច្ ើ រតួ នាទ្យី ជាច្គ្ចើ ន (ជាអនកគ្រប់ គ្រង្ អនកកាន់ បញ្ាី អនកគ្បតិ បតរិ អនកវ ិភារ អនកហិរញ្ញ វតាត
អនកទ្យីផ្ារ និង្ជាអនកទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង្ស្មធារណ្ៈ) ។ អនកគ្តូវដត កាំណ្ត់ និង្បនច្រៀបចាំ ការផ្លលស់បូរច្ៅកន
រ
តង្ជ្ីវ ិត
របស់អនក។

ាំ ណ្តក់កាលបនារប់
ច្ៅ ាំ ណ្តក់បនាទប់មកច្ទ្យៀត ជ្ីវ ិតអាជ្ី វកមាអាចគ្តូវបនចត់ទ្យតកថាជាទ្យមាលប់ និង្ការកាលយខលួនដ លមានភាព
ចស់ទ្យតាំ។ ភារច្គ្ចើនបន បនរជាបញ្
ា គ្បឈ្មសគ្មាប់ការពគ្ង្ីកច្ៅចាំណ្តចច្នុះ។ រាំនិតអាជ្ីវកមាច្នុះអាចរក
ច្មើលឱកាសបដនាមច្ទ្យៀតច្ហើយច្នុះតគ្មូវឱយមាន ការច្ធវើដផ្នការឲ្យកាន់ដតច្គ្ចើន
ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្

និ ង្ការច្ធវើឱយទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្

ការសច្គ្មចចិតរច្ធវើអាជ្ី វកមាឲ្យកាន់ ដតលអ។
បនជ្ួយ ច្គ្បើគ្បស់ច្ដ្ឋយកមាវ ិធី ICT ។
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ច្ ើមបីទ្យទ្យួលបនព័ត៌មានលអៗ

ការដសវង្រកព័ ត៌មាន ការ

ដ លនឹ ង្មានលទ្យធផ្ល

ច្ៅកនតង្

ជាែាីមរង្ច្ទ្យៀតអាជ្ីវកមាច្ៅ ាំណ្តក់ កាលបនាទប់ទាាំង្ច្នុះអាចគ្តូវ

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក

ី កម្មររស់អក
ការអភិវឌ្ឍផែនការអាជវ
ន

II.

លទ្យធផ្លការសិកា


ច្ពញចិតរកតនង្ការស្មរប់ ាំ ណ្តក់កាលអាជ្ី វកមា បញ្
ា គ្បឈ្មរបស់ស្តសរីច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមា ស្មរៈសាំខាន់ នន
ការច្រៀបចាំដផ្នការ និង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការ



កាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្ និង្វ ិភាររាំនិតអាជ្ី វកមាទាក់ទ្យង្នឹង្ភាពខាលាំង្ និង្ភាពច្ខាយរបស់សហគ្រិ ន និង្
កនតង្ការទាក់ទ្យង្នឹង្ឱកាស និ ង្ឧបសរគច្ៅកនតង្បរ ិស្មានអាជ្ីវកមាច្នុះរួមបញ្ូេ លទាាំង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs



ទ្យទ្យួលស្មគល់ស្មរៈសាំខាន់ ននការយល់ ឹ ង្បរ ិោកាសពាណ្ិជ្ាកមា
ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ច្ៅកនតង្ទ្យីផ្ារអាជ្ី វកមានិង្យល់ពីរច្បៀប

កាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្អតិែិជ្ន

ICTs

និង្

អាចមានគ្បច្ោជ្ន៍ច្ៅកនតង្ ាំ ច្ណ្ើរ

ការកាំណ្ត់ អតរសញ្ញណ្


យល់ ឹង្ពី ការបច្ង្កើតអាជ្ី វកមា និង្ការច្គ្បើគ្បស់តនមលនន ICTs កនតង្ ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមា



យល់ចាស់ពីស្មរៈសាំខាន់ននច្គលច្ៅអាជ្ីវកមានិង្ការកាំ ណ្ត់ទ្យិសច្ៅអាជ្ីវកមា



កាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្និ ង្វ ិភារតគ្មូវការធនធានននអាជ្ីវកមាមួយនិង្យល់ពីរច្បៀប ICTs អាចជ្ួ យកនតង្
ការកាំណ្ត់ អតរសញ្ញណ្ននតគ្មូវការអាជ្ី វកមា



យល់តនមលននការច្រៀបចាំ ដផ្នការហិរញ្ញ វតាតអាជ្ី វកមានិង្យល់ពីរច្បៀប ICTs អាចជ្ួ យកនតង្ការច្រៀបចាំ



ទ្យទ្យួលស្មគល់គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្គនននហានិភ័យអាជ្ីវកមានិង្ផ្លវ ិបកននការ ាំ ច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមានិង្ការ
បច្ង្កើតផ្លិតផ្ល

ករណ្ីននសហគ្រិនស្តសរីដ លកាលយជាទ្យទ្យួ លបនច្ជារជ្័យកនតង្អាជ្ីវកមារបស់ខួន
ល
(សូមច្មើលអប់ទ្យី 1) បន
ចប់ច្ផ្រើមជាមួ យនឹង្រាំនិតអាជ្ីវកមាជាច្គ្ចើន។ អាជ្ី វកមារបស់ពួកច្រគ្តូវបនដផ្អកច្លើអីវដ លពួកច្របនស្មគល់
ោ៉ា ង្ចាស់;
ខលួន។
ច្

ច្ហើយពួកច្រកាន់ដតសតីជ្ច្គ្ៅយល់ ឹង្ននផ្លិតផ្លរបស់ខួននិ
ល
ង្បរ ិោកាសអាជ្ី វកមារបស់

សហគ្រិនស្តសរីជាច្គ្ចើនបនជ្ួបគ្បទ្យុះបញ្
ា គ្បឈ្មនិង្ការបរាជ្័យកនតង្អាជ្ី វកមាប៉ាតដនរពួកច្របនច្កើន

ើង្ច្លើសពី ការច្បរជាាចិតរនិង្ការទាាំង្ច្នុះជាមួ យនឹង្ការច្រៀនពីកាំហតស។
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អាំពីអកសរសិលប៍អាជ្ីវកមានិង្ច្រឿង្ ាំ ណ្តលពីសហគ្រិ ន

មានកតារខាង្កនតង្និង្ខាង្ច្គ្ៅដ លបនរួមចាំ ដណ្ក

ល់ការបរាជ្័ យកនតង្អាជ្ីវកមា។ មួយចាំនួនននកតារនផ្ទកតង្ច្នុះអាចរួ
ន
មមាន ូចខាង្ច្គ្កាម2:
កង្វុះននច្គលច្ៅអាជ្ី វកមាខពស់និង្ចកខតវ ិស័យ
កង្វុះននការច្ផ្លរតអារមាណ្៍
កង្វុះននការច្លើកទ្យឹកចិតរ
ចាំច្ណ្ុះ ឹង្មិនគ្រប់ គ្គន់និង្សមតាភាពច្ៅច្លើអាជ្ី វកមាច្នុះ
ការភ័ យខាលចននការបរាជ្័យ (ភ័យខាលចនូ វអវីដ លអនក នទ្យនិ ោយ)
កច្មាយច្លើការគ្រប់ គ្រង្ែវ ិការ
ខវុះច្ ើមទ្យន់
កាំណ្ត់ ឬគានការងារជាគ្កុម និង្ការដចករ ាំដលកជាមួយមនតសសច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត
កតារខាង្ច្គ្ៅច្ផ្សង្ៗដ លអាចរិតថាវាជាពីការបរាជ្័ យកនតង្អាជ្ីវកមាមាន ូចខាង្ច្គ្កាម3:
ការរ ឹតបនរឹង្និង្ឧបសរគកតង្បរ
ន
ិោកាសអាជ្ីវកមា

កង្វុះននការគាំគ្ទ្យដផ្នកហិរញ្ញ វតាតពីរដ្ឋាភិ បល ឬឧសាហកមាច្នុះ
ច្កើតច្

ើង្មិនគ្បគ្កតី ច្ៅកនតង្តាំបន់ឬគ្បច្ទ្យសដ លកាំ ពតង្គ្បតិបតរិការអាជ្ី វកមា

ូចជាគ្ពឹ តិរការណ្៍ដ លមិន

មានការគ្តួតពិនិតយច្លើ អាជ្ី វកមា ឧទាហរណ្៍ ទ្យតកខលាំបក វ ិបតរិហិរញ្ញ វតាត ការផ្លលស់បូររបច្ចេកវ ិទ្យាជាច្ ើម
ការផ្លលស់បូររលាំនាាំននការទ្យិ ញ

ែយចតុះច្ៅកនតង្អាំ ណ្តចទ្យិញរបស់អតិែិជ្ន
កង្វុះវតាតធាតត ច្ ើម
កូ កមាអតិែិជ្ន

តនមលទាបរបស់ន រូ គ្បកួតគ្បដជ្ង្
ការជ្ាំនួសផ្លិតផ្ល
ជាសហគ្រិ នមានក់ អនកគ្តូវដតគ្បច្មើ លច្មើ លហានិភ័យអាជ្ីវកមា និង្បញ្
ា គ្បឈ្ម។ សូមច្មើលដផ្នកទ្យី 2.10
សគ្មាប់ច្សចករីលមអិតបដនាមច្លើហានិភ័យអាជ្ី វកមា។
ការមានដផ្នការលអមានន័ យថាការរិតអាំពីច្គលបាំណ្ង្និ ង្ចកខតវ ិស័យននអាជ្ី វកមាខពស់របស់អនកច្ផ្លរតសាំខាន់
មាន ូចជារច្គ្មាង្ការគ្រប់ គ្រង្ធនធានអាជ្ីវកមានិង្ហិរញ្ញ វតាតរបស់អនក

និង្ការច្រៀបចាំសគ្មាប់កតារខាង្កនតង្

Tito Philips, Jnr, “7 Reasons why most entrepreneurs fail in business”, Naijapreneur, undated. Available from
http://www.naijapreneur.com/why-entrepreneurs-fail/.
3 3
Zahra Arasti, Fahimeh Zandi and Neda Bahmani, “Business failure factors in Iranian SMEs: Do successful and unsuccessful
entrepreneurs have different viewpoints?” Journal of Global Entrepreneurship Research, vol. 4, no. 10 (December 2014).
Available from http://link.springer.com/article/10.1186/s40497-014-0010-7; and Mulugeta Chane Wube, “Factors Affecting the
Performance of Women Entrepreneurs in Micro and Small Enterprises (The Case of Dessie Town)”, August 2010. Available
from http://www.unevoc.unesco.org/e-forum/thesis%20final.pdf.
2 2
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និង្ខាង្ច្គ្ៅននអាជ្ីវកមា។

អនកណ្តដ លចង្់ចូលរួមច្ៅកនតង្អាជ្ី វកមាមួយ

គ្តូវដតមានដផ្នការលអច្ៅកនតង្

ច្គលបាំណ្ង្ច្ ើមបី: (1) គ្តូវបនចាស់ោស់ ច្ៅច្លើអីវដ លអនកនឹង្ចូលរួម(2) ការ ឹង្អាំពីខួនអន
ល
ក និង្
បរ ិោកាសអាជ្ីវកមារបស់អនក និង្ (3) កស្មង្ទ្យាំនតកចិតរបដនាមច្ទ្យៀតកនតង្ទ្យិ សច្ៅអាជ្ីវកមារបស់អនក។

2.1 ដផ្នការអាជ្ីវកមារឺជាអវី?
ដផ្នការអាជ្ីវកមាជាមូ លដ្ឋាន

រឺជាឯកស្មរដ លគ្តូវបនដផ្អកច្លើ ាំ ច្ណ្ើរការ

ននការដ្ឋក់ច្ៅកនតង្
វ ិភារនន

សាំណ្តាំដបបបទ្យដ លបនសរច្សរនូ វអវីដ លអនកមានរច្គ្មាង្កនតង្ការច្ធវើអាជ្ីវកមារបស់អនក

កតារដ លប៉ាុះពាល់អាជ្ីវកមាច្នុះ និង្រច្បៀបដ លអនកមានរច្គ្មាង្ច្ ើមបីផ្រល់ហិរញ្ញ វតាត និ ង្តិបតរិការវា4
។

ច្ៅច្ពលដ លអនកមានរច្គ្មាង្អនកច្រៀបចាំសគ្មាប់សកមាភាព។

ណ្តមួយច្

មិនចាំបច់ខិតខាំ ច្រៀបចាំការផ្រួល

ើយ។

ដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយដ លគ្បប់អាំពីរច្បៀបជាមូ លដ្ឋានននអាជ្ីវកមា។ វាច្រៀបរាប់អាំពី:



ច្គលច្ៅនិង្រាំនិតអាជ្ី វកមារបស់អនក



រច្បៀបដ លអនកយល់ពីទ្យីផ្ាររបស់អនកនិ ង្រច្បៀបដ លអនកមានរច្គ្មាង្កនតង្ការលក់ផ្លិតផ្ល
ឬច្សវាកមារបស់អនក



ហានិភ័យការគ្បកួតគ្បដជ្ង្និ ង្អាជ្ីវកមារបស់អនក



ការរចនានិ ង្ការអភិវឌ្ឍននផ្លិតផ្លនិ ង្ច្សវាកមារបស់អនកច្ ើមបីច្ធវើឱយវាលអគ្បច្សើរជាង្ន រូ
គ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក



ច្តើអនកនឹង្ច្ធវើគ្បតិបតរិការនិង្គ្រប់គ្រង្អាជ្ីវកមារបស់អនកោ៉ា ង្ ូចច្មរច?



ព័តមានហិរញ្ញ វតាត

ដ លនឹង្ច្ធវើឱយមាន ាំ ច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អនក

និង្ច្ធវើឱយវា

ទ្យទ្យួលបន

ផ្លចាំច្ណ្ញ
ដផ្នការអាជ្ីវកមាមិនគ្តូវបនទាមទារដតកនតង្អាំ

តង្ច្ពល ាំ ណ្តក់កាលរាំនិតអាជ្ីវកមាច្នាុះច្ទ្យប៉ាត ដនរទាាំង្ច្នុះ

គ្តូវដតគ្តូវបនពិនិតយនិ ង្ដកសាំរួលច្ៅគ្រប់ ាំណ្តក់ កាលននអាជ្ីវកមា។

ដផ្នការអាជ្ី វកមារឺគ្តូវបនទាមទារ

ច្ៅច្ពលដ លអនកដ្ឋក់ ពាកយច្សនើសតាំគ្បក់ កមេីអាជ្ី វកមាឬច្ៅច្ពលដ លអនកដសវង្រកការផ្រ ល់មូលនិធិពី
វ ិនិច្ោរិន។

4 4

Investopedia, “What is a Business Plan”. Available from http://www.investopedia.com/terms/b/business-plan.asp

11

Planning a Business Using ICT
ពីចាំណ្តច

2.3

តច្ៅច្គលរាំនិតអាជ្ីវកមាដ លគ្តូវបនច្គ្បើ ជាទ្យូច្ៅច្ៅកនតង្ដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយដ លគ្តូវ

បនពិភាកាច្ៅច្ពលជាមួយនឹង្ការច្លើកជាឧទាហរណ្៍ និង្លាំហាត់រាំរច្ូ ផ្សង្ៗ។ ការផ្រល់ច្ោបល់ច្លើការ
ច្គ្បើ គ្បស់កមាវ ិធី ICT មួយចាំ នួននឹង្គ្តូវបនផ្រល់ជ្ូន។

2.2 ការច្គ្បើគ្បស់នន ICTs កនតង្ការច្រៀបចាំ ដផ្នការអាជ្ី វកមា

ICTs រួមមានឧបករណ្៍ ូចជាកតាំពយូទ្យ័ រ និង្ទ្យូរស័ពទន ដ លមានកមាវ ិធី រច
ួ ច្ៅច្ហើយដ លអាចមានសមតាភាព
កនតង្ការ ាំ ច្

ើង្កមាវ ិធីបដនាមច្ទ្យៀតសគ្មាប់ច្គ្បើគ្បស់ច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមា។ ច្គ្ៅពីឧបករណ្៍ច្នុះមានច្សវាកមា ូច

ជាបណ្ត
រ ញទ្យូ ររមនារមន៍អតីនធឺណ្ិតនិ ង្ឧបករណ្៍ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត

ច្ ើមបីទ្យទ្យួ លបនបទ្យពិច្ស្មធន៍

ពីអតា

គ្បច្ោជ្ន៍ បដនាមននការច្គ្បើ គ្បស់ ICTs ច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមា។
ច្ ើមបីជ្ួយអនកកនតង្ការច្រៀបចាំនិង្បច្ង្កើតដផ្នការអាជ្ី វកមា កមាវ ិធី ICT ជាមូ លដ្ឋាន ូចខាង្ច្គ្កាមច្នុះអាចច្ធវើឱយ
ាំច្ណ្ើរការច្ធវើដផ្នការកាន់ដតងាយស្សួល និ ង្ការរួមចាំ ដណ្ក ល់តតលយភាពការងារជាជ្ីវ ិតសហគ្រិនស្តសរី:


កមាវ ិធី EXCEL (Spreadsheet) រឺជាតារាង្កិចេការ។ វាមានជ្ួរច្ កនិង្ជ្ួរឈ្រដ លជ្ួយច្រៀបចាំនិង្
តច្គ្មៀបទ្យិននន័យបនចាំ នួនច្គ្ចើន។ កមាវ ិធីកតាំពយូទ្យ័ រ ឬកមាវ ិធី Spreadsheet រឺស្សច្ ៀង្គនច្ៅសនលឹកធាំ មួយនន
គ្កដ្ឋសគ្កច្ោណ្ (columnar) មានជ្ួរឈ្ររណ្ច្នយយនិ ង្ជ្ួរច្ កដ លបនបងាាញច្ៅច្លើ
ពយូទ្យ័រ។ មិន ូចជា Spreadsheet គ្កដ្ឋសច្គ្បើ ច្ដ្ឋយន ច្នាុះច្ទ្យ Spreadsheet ច្អ

ច្អគ្កង្់កតាំ

ិចគ្តូនិចច្ដ្ឋយ

សវ័យគ្បវតរិអាចច្ធវើការរណ្នានិង្សូមបីដតការបច្ង្កើតរបយការណ្៍គ្កាហវិក ូចជាតារាង្និង្គ្កាហវិក។


Google Microsoft Excel និង្ Open Office Calc រឺជាកមាវ ិធីដ លអនកអាចច្គ្បើច្ ើ មបីបច្ង្កើត
ដផ្នការច្ពលច្វោមួ យឬច្ធវើបញ្ាីទ្យាំនាក់ ទ្យាំនង្។ ឧទាហរណ្៍មួយននកមាវ ិធី Spreadsheet ដ លច្គ្បើសាំរាប់
ច្ធវើដផ្នការកមាវ ិធី Microsoft Excel អាចរកបនពី http://analysistabs.com/exceltemplates/project-planfree-download/

។

គ្បសិនច្បើ

មានកមាវ ិធី

Microsoft

Office

រឺមិនអាច

ច្គ្បើ បនច្ទ្យ។

កនតង្កតាំពយូទ្យ័ររបស់អនក អាចច្គ្បើកមាវ ិធី Open Office suites ដ លមានកមាវ ិធី Open Office Calc ។
រូបែតច្អគ្កង្់កតង្រូ
ន បភាពទ្យី 2 ច្នុះរឺជាការដគ្បគ្បួលពី http កមាវ ិធីមួយ: llwww.mymoneycoach.ca/ បន
ច្បើកនិង្បនដកសគ្មួលតាមរយៈកមាវ ិធី Open Office Calc។
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រូបែតច្អគ្កង្់ ននកមាវ ិធី Spreadsheet



ឯកស្មរឬ word processor កមាវ ិធីវាយអតាបទ្យរឺ ូ ចជាមា៉ា សតីនអង្គតលីច្លខនិង្គ្កដ្ឋសរបស់អនក
ប៉ាតដនរច្ៅច្លើកតាំពយូទ្យ័រដ លវាអាចមានមតខងារកាន់ដតច្គ្ចើន

និង្លកខណ្ៈពិច្សស។

Google

Microsoft

Word និង្កមាវ ិធី OpenOffice Writer អាចជ្ួ យឱយសរច្សរនិង្គ្បស្ស័យទាក់ទ្យង្ដផ្នការអាជ្ី វកមា បន។
ដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយតគ្មូវឱយមានឯកស្មរជាច្គ្ចើន។
លមអិតននដផ្នការមួ យអាចជ្ួ យបន។

វាជាការរ ីកចច្គ្មើនច្ដ្ឋយសរច្សររាំនិតនិ ង្ច្សចករី

ការកត់ គ្តារាំនិតនិង្តួច្លខអាចជ្ួ យអនកកនតង្ការចង្ចាំ

វ ិភារនិង្

ដកសគ្មួលព័ត៌មានដ លបនសរច្សរ និង្ជ្ួ យសគ្មួល ល់ការបច្ង្កើតសាំច្ណ្ើរច្គ្មាង្ឬការសិកាពី លទ្យធភាព
ដ លដតង្ដតជាតគ្មូវការមួយ ច្ៅច្ពលដ លអនកដសវង្រកមូលនិធិពីវ ិនិច្ោរិន ឬដ្ឋក់ ពាកយសតាំគ្បក់កមេី ពី
ធនាគរ។
ច្ ើមបីបច្ង្កើតឯកស្មរ ូចជាការសរច្សរលិខិតអាជ្ីវកមានិង្ច្ ើមបីបាំច្ពញច្ៅកនតង្សាំណ្តាំដបបបទ្យឬច្ធវើរបយ

ការណ្៍ ូចជាកមាវ ិធី OpenOffice Writer អាចរកបនច្ដ្ឋយឥតរិ តនែលពីកមាវ ិធី Apache. com ឬ CNET
(http://download.cnet.com/Apache-OpenOffice/3001-18483_4-10263109 ។ html? hlndr = 1) ។
សូមច្មើ លរូបភាពទ្យី 3 សគ្មាប់រប
ូ ែតច្អគ្កង្់ របស់ OpenOffice Writer
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រូបែតច្អគ្កង្់ ននកមាវ ិធី វាយអតាបទ្យ



ស្មលយបទ្យឧច្ទ្យទសនាម Presentation Slides ច្ ើមបីច្ធវើបទ្យបងាាញរាំនិត និង្ដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់
អនក អនកអាចច្គ្បើ Google ស្មលយពី Microsoft PowerPoint ឬ OpenOffice Impress ។ បទ្យបងាាញអាច
បងាាញពី រប
ូ ភាពច្ផ្សង្ៗ ូចជា រូបែត គ្កាហវិក និង្វ ីច្ អូច្ ើមបីពនយល់និង្បងាាញពីរាំនិតរបស់មនត សសមួយ
គ្កុមសគ្មាប់ច្គលបាំ ណ្ង្ច្ធវើច្អាយមានឥទ្យធិពល ច្លើការសច្គ្មចចិតរ និង្ការបងាាញភសរតតាង្ ឬលទ្យធភាព
ននរាំនិតមួ យ។

រ៉ូបថតតេញពីតអ្ក្កង់ននកមមវ ិធីបទបង្ហាញ



Basic visual aids and graphs ច្ៅច្ពលដ លអនកច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់អនក ច្ពលខលុះវារឺមាន
គ្បច្ោជ្ន៍ កតង្ការច្គ្បើ
ន
រូបភាព គ្កាហវិក និង្រូបែតដ លអាចបងាាញពី រាំនិតរបស់អនក។ ទ្យូរស័ពទកតាំពយូទ្យ័ រនិង្
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
ទ្យូរស័ពទន ដ លអាច ាំច្

ើង្កមាវ ិធី

ដ លអាចគ្តូវបនច្គ្បើ

ច្ ើមបីបច្ង្កើតជ្ាំនួយដ លអាចច្មើ លច្

ើញ

រូបភាព។ ឧទាហរណ្៍កមាវ ិធី ច្សៀវច្ៅបញ្ាីដ លអាចអភិ វឌ្ឍនិង្គ្កាហវិកពីរាំនូសតាង្ទ្យិ ននន័យរបស់អនក។
ការបច្ង្កើតកាតអាជ្ី វកមាមួយ ឧទាហរណ្៍អាចគ្តូវបនច្ធវើច្ដ្ឋយច្គ្បើកមាវ ិធីវាយអតាបទ្យ word processors
និង្កមាវ ិធីច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត ូ ចជាកមាវ ិធី Adobe ។ កមាវ ិធីកតាំពយូទ្យ័ រដ លអាចច្គ្បើបន ូចជា Paint សាំរាប់រូរអាច
ចប់យក
ចប់យក

និង្ដកសគ្មួលរូបភាព។

ឧបករណ្៍ចល័តអាច

និង្ដកសគ្មួលរូបភាព។

មានសមតាភាពផ្ង្ដ រកនតង្ការ ាំ ច្

ឧទាហរណ្៍មួយចាំនួនមានទ្យូរស័ពទន មួយ

ើង្ច្ ើមបី

ដ លកមាវ ិធី

រូបែតអនតញ្ញតឱយអនកអាចដកសគ្មួលរូបភាពបន។


អតីនធឺណ្ិត វារឺជាបណ្ត
រ ញតាំបន់ ៏ធាំទ្យូោយច្ៅទ្យូ ទាាំង្ពិភពច្ោកដ លតភាាប់ គ្បព័នធកតាំពយូទ្យ័ររបស់អនក
ច្ៅកាន់បណ្ត
រ ញទ្យូ ទាាំង្ពិភពច្ោក។

ការតភាាប់ច្ៅកាន់អតីនធឺណ្ិតអនកនឹង្ចាំបច់គ្តូវមានការចូ ល

ាំច្ណ្ើរការច្ៅកាន់អនកផ្រល់ច្សវាកមាអតីនធឺណ្ិត។


Web browser រឺជាកមាវ ិធីមួយដ លគ្តូវបនច្គ្បើ ច្ ើមបីចូល ាំច្ណ្ើរការ និង្សាំ រាប់ច្មើលច្វបស្មយច្ផ្ស

ង្ៗច្ទ្យៀត។ កមាវ ិធីរក
ត រកតាំបន់បណ្ត
ដ ញរួមមាន Google Chrome, Internet Explorer របស់គ្កុមហតន
Microsoft, គ្កុមហតន Mozilla Firefox និង្ Safari របស់ Apple ។
មា៉ា កននមា៉ា សតីនដសវង្រក

Source:

http://imarketdentists.com/dental-online-marketing/dental-seo/ http://news.techgenie.com/latest/are-students-websavvy-or-search-engine-savvy/ https://sambridge.wordpress.com/2011/03/18/97/ http://www.bravonc.com/web/linkbulding-services/ https://www.linkedin.com/pulse/20140926034247-126344576-search-engines-in-worldcompletelist-of-all-search-engines-in-world http://library.austincc.edu/help/InfogameDevelopment/searching/2_searchengines.php http://www.vc2plus.com/what-are-the-differences-between-major-search-engines/
http://azedigital.com/servicios/posicionamiento-en-buscadores-google/ http://noworriesit.net/little-search-enginesthat-could/” \l “.V79A9_l97rc” http://noworriesit.net/ little-search-engines-that-could/#.V79A9_l97rc
http://makemoneyonlineareality.com/seo/
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Search engines មា៉ា សតន
ី ដសវង្រក ដ លគ្តូវបនច្គ្បើច្ ើមបីរកច្មើលព័ត៌មានច្ៅច្លើអតីនធឺណ្ិត។ ច្ៅ
ច្ពលដ លអនកអាចចូ ល ាំ ច្ណ្ើរការអតីនធឺណ្ិតតាមរយៈកមាវ ិធីរក
ត រកអតីនធឺណ្ិត

មា៉ា សតីនដសវង្រកណ្ត
រ ញ

ទ្យូទាាំង្ពិភពច្ោក ូចជា AltaVista, Bing, Excite, Google, lnfoseek, Lycos និង្គ្កុមហតន Yahoo! អាច
គ្តូវបនច្គ្បើ ច្ ើមបីដសវង្រកព័ត៌មានដ លគ្តូវការច្ដ្ឋយអាជ្ីវកមារបស់អនក។ អនកអាចដសវង្យល់បដនាមអាំពី
បរ ិោកាសអាជ្ីវកមាតាមរយៈការដសវង្រកនិង្ដសវង្រកការច្ធវើបចេតបបននភាពអាំពីផ្លិតផ្លនិង្ច្សវាកមាច្ៅ
ច្លើបណ្ត
រ ញ។


បច្ង្កើតអតីដមលសគ្មាប់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្

សាំបតគ្តច្អ

ិចគ្តូនិឬអតី ដម៉ាលរឺ ជាវ ិធីននការផ្លលស់បូរស្មរ
រ

ឌ្ីជ្ីែលពីមនត សសមួ យជាមួយនឹង្អាសយដ្ឋានអតីដមលច្ៅអនកទ្យទ្យួលមួ យឬច្គ្ចើនដ លមានអាសយដ្ឋាន
អតីដម៉ាលមួ យ។ វាច្ធវើគ្បតិបតរិការតាមរយៈការច្គ្បើគ្បស់អតិនធឺណ្ិតឬបណ្ត
រ ញកតាំពយូទ្យ័រច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត។ អតីដមល
គ្តូវបនបញ្ូា នកនតង្ច្លបឿនច្លឿនខាលាំង្ណ្តស់ច្បើ ច្គ្បៀបច្ធៀបច្ៅនឹង្ការច្ផ្ាើតាមរច្បៀបគ្បនពណ្ី។

ទ្យទ្យួល

បនអតាគ្បច្ោជ្ន៍មួយច្ទ្យៀតអាំពីការច្គ្បើ អតីដមលរឺវាមានសមតាភាពច្ ើ មបីច្ផ្ាើឯកស្មរភាាប់ ជាច្គ្ចើនតាម
ស្មរអតីដមលច្នុះ។
រូបែតច្អគ្កង្់ ននស្មរអតី ដម៉ា លដ លផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្ល

ច្រហទ្យាំព័រ

ដ លជាកដនលង្ដ លអនកអាចបច្ង្កើតរណ្នីអតីដម៉ាលរបស់អនក

អាចមានកមាវ ិធីច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតដ លជា

កដនលង្ដ លអនកអាចរកាទ្យតកនិង្យកឯកស្មរ និង្មានផ្ទតកគ្រប់គ្គន់ សគ្មាប់ឯកស្មររបស់អនក។ ការមានការ
ចូល ាំច្ណ្ើរការច្ៅកាន់តាំបន់ បណ្ត
ដ ញទាាំង្ច្នុះច្ ើមបីអនត ញ្ញតឱយអនកច្គ្បើ "កតាំពយូទ្យ័រពពក" ដ លជាកដនលង្ដ ល
អនកអាចរកាទ្យតកនិង្ទ្យិននន័យការចូ ល ាំច្ណ្ើរការនិង្កមាវ ិធី តាមរយៈអតី នច្ធើ ដណ្ជ្ាំនួសច្ដ្ឋយការច្គ្បើកតាំពយូទ្យ័ រ
ផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អនក។

ការផ្រល់ច្សវាអតីដម៉ាល

របស់បណ្ត
រ ញ

ដ លមានមូលដ្ឋាន ូចជា

Gmail,

Mail

Outlook.com និង្ Yahoo mail រឺជាឧទាហរណ្៍នន កតាំពយូទ្យ័រពពកដ លអនតញ្ញតឱយអនកច្ផ្ាើនិង្ទ្យទ្យួ លអតីដម៉ា លពី
កតាំពយូទ្យ័រណ្តមួ យដ លមានការតភាាប់អតីធឺណ្ិត។
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 Social Media បណ្ត
ដ ញសង្គម អាចផ្រល់នូវឱកាសសគ្មាប់ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្និង្ការច្លើកកមពស់ផ្លិត
ផ្ល។

ឧទាហរណ្៍

ច្ហវសបតកអនតញ្ញតឱយអនកផ្ទតករូបែតជាច្គ្ចើនរបស់ទ្យាំនិញច្ ើ មបីផ្សពវផ្ាយលក់។

វាមានលកខណ្ៈពិ ច្សសមានគ្បច្ោជ្ន៍ ជាច្គ្ចើនរួមទាាំង្ការច្ផ្ាើស្មរផ្លទល់ខួន
ល (កមាវ ិធីច្ផ្ាើស្មរ) និង្ដសវង្រក
គ្កុមណ្តមួ យដ លជាដផ្នកមួ យរបស់អនក។

រូបែតច្អគ្កង្់ ននបណ្ត
ដ ញសង្គមមួយដ លជាទ្យីផ្ារលក់បណ្ត
រ ផ្លិតផ្លច្ផ្សង្ៗ

គ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម

បនកាលយច្ៅជាច្វទ្យិ កាគ្បសិទ្យិធភាពសគ្មាប់ទ្យីផ្ារ។

បណ្ត
រ ញសង្គម

ដ លមាន

គ្បជាគ្បិយភាពបនច្គ្បើ សគ្មាប់ការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង្និង្ទ្យីផ្ាររួមមាន 5:
-

ច្ហវសបតក

ដ លជាបណ្ត
រ ញសង្គមធាំ ជាង្ច្របាំផ្តត

សគ្មាប់អាជ្ីវកមាខានតតូច

និង្មធយមការផ្ាយ

ពាណ្ិជ្ាកមា-មានសរតបចាំនួនអនកច្គ្បើ គ្បស់សកមាគ្បចាំនែៃ 1,09 ពាន់ោនមួ យ
-

Twitter សគ្មាប់ធីវតខលីដតមានអនតភាពមានអនកច្គ្បើគ្បស់ 310 ោននាក់

-

LinkedIn បនសគ្មាប់អនកជ្ាំ នាញដផ្នកមាន 332 ោននាក់

-

Google+ មានអនកច្គ្បើ គ្បស់ 300 ោននាក់

-

ច្រហទ្យាំព័រ YouTube ដ លជាច្រហទ្យាំព័រដចករ ាំដលកវ ីច្ អូមានអនកច្គ្បើ គ្បស់ចាំនួន 1 ពាន់ ោន និង្ 6 ពាន់
ោនច្មា៉ា ង្ច្មើ លវ ីច្ អូកតង្មួ
ន
យដខ

-

Pinterest សគ្មាប់ ការដចករ ាំដលករូបភាពនិង្វ ីច្ អូ ដ លមានអនកច្គ្បើ គ្បស់ 100 ោននាក់ដ លកនតង្ច្នាុះ
80 ភាររយជាស្តសរី

-

Instagram បនសគ្មាប់ការដចករ ាំដលកច្រឿង្រា៉ា វជារូបភាពច្មើលច្

ើញមានអនកច្គ្បើ គ្បស់ជាង្ 300 ោន

នាក់

Faiza Sareah, “Interesting Statistics for the Top 10 Social Media Sites”, Small Business Trends, 26 July 2015. Available from
http://smallbiztrends.com/2015/07/social-media-sites-statistics.html; and http://expandedramblings.com/.
5 5
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គ្កុមហតន Tumblr, ច្វទ្យិ កាកាំ ណ្ត់ច្ហតត បណ្ត
រ ញខានតតូចសគ្មាប់ការដចករ ាំដលករូបែត, វ ីច្ អូ, អូឌ្ីយ៉ាូនិង្

-

អតាបទ្យសគ្មាប់ទ្យីផ្ារមាន 420 ោននាក់
Flickr ដ លជាច្រហទ្យាំព័រសង្គមរូបភាពនិង្វ ីច្ អូបច្ងាាុះច្ដ្ឋយមានរូបភាពបនផ្ទតកច្

-

ើង្ 3,5 ោននាក់

មានអនកច្គ្បើ គ្បស់ 112 ោននាក់
-

Reedit ច្សចករីតាំបន់ បណ្ត
រ ញគ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គមដ លអនកច្គ្បើ ដចករ ាំដលកតាំណ្ភាាប់ មាតិកានិង្
ច្ដ្ឋយផ្លទល់, 36 ោននាក់ អនកច្គ្បើ គ្បស់មាន

រូបតាំណ្តង្គ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គមដ លច្ពញនិ យមមួ យចាំនួន

Source:
http://www.cowleyweb.com/sites/default/files/styles/lightbox_ful/public/sms.png?itok=JuTv9BAO
http://www.thinkingit.com.au/blog/top-10-social-networking-sites

 កមាវ ិធីទ្យូរស័ពច
ទ ល័ត

ឧបករណ្៍ចល័តអាចច្ធវើការជាច្គ្ចើនច្គ្ៅពី ការទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង្ជាមួយមនតសស។អនក

អាចដសវង្យល់អាំពីឧបករណ្៍របស់អនកច្ដ្ឋយការរតករកមតឺនតយច្ៅច្លើឧបករណ្៍របស់អនក។

ទ្យូរស័ពទន

ភារច្គ្ចើននឹង្មានមតខងារអាជ្ីវកមាធមាតា (សូមច្មើ លរូបទ្យី 9) ។
ឧទាហរណ្៍ននមតឺនតយទ្យូ រស័ពទន

មតខងារ: ការច្ផ្ាើស្មរខលីឬច្ផ្ាើស្មរជាអកសរ ច្ពលច្វោនិង្កាលវ ិភារ ការរ ាំលឹក ការរណ្នា និង្ច្សៀវច្ៅបញ្ាីស្មមញ្ញ

ឥ

ូវច្នុះ

រឺមានទ្យូ រស័ពទ

Android

ដ លមានសមតាភាពននកមាវ ិធីកតាំពយូទ្យ័រចល័តច្កាសិកា

អតីនធឺណ្ិតនិង្កគ្មិតខពស់បដនាមច្ទ្យៀតច្ដ្ឋយការច្គ្បើ អតីនធឺ ណ្ិត។

ទ្យូរស័ពទន ច្គ្ចើនឥ

ូវច្នុះមានមា៉ា សតីនែត

ដ លអាចែតរូបោ៉ា ង្ងាយស្សួលនិង្ទាាំង្ច្នុះអាចគ្តូវបនដកដគ្បដកដគ្បបនបច្ងាាុះនិង្បញ្ូា ន។
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និង្ការតភាាប់

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក

ឧទាហរណ្៍ននមតឺនតយទ្យូ រស័ពទន

Source: http://pinoydroid.net/android-news/install-official-android-403-samsung-galaxy-ii-xxlpqfirmware/ http://androidlooks.com/media/scr/t1952/iconia-android-theme-4.264x400.png

 ការច្រៀនច្ៅតាមច្រហទ្យាំព័រ
កនតង្វរគសិកាច្ដ្ឋយឥតរិតនែល។
(http://www.coursera.org),
ច្រហទ្យាំព័រច្រៀនតាមរយ:ច្អ

មានច្រហទ្យាំព័រសាំរាប់ ច្រៀនជាច្គ្ចើនដ លអនកអាចច្គ្បើ និង្ចតុះច្្ាុះច្ៅ
ឧទាហរណ្៍ ូចជាច្រហទ្យាំព័រ

edX

e-learning

(http://www.edx.org), Udacity

ិចគ្តូនិច local e-learning

រូបែតច្អគ្កង្់ ននតាំបន់ សិកាតាមរយៈច្អ

sites

are:

Coursera

(http://www.udacity.com)

និង្

ូ ចមានកនតង្រូបភាពទ្យី 11។
ិចគ្តូនិកកនតង្ស្សុកមួយ
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 ការលក់និង្ទ្យិញតាមច្រហទ្យាំព័រ តាំបន់បណ្ត
ដ ញទាាំង្ច្នុះអាចមានតនមលសាំរាប់ លក់ ផ្លិតផ្លនិង្
ច្សវាកមារបស់អនក។

អនកអាចផ្ទតកច្

ើង្រូបែតននផ្លិតផ្លនិ ង្ច្សវាកមារបស់អនកច្ៅច្លើតាំបន់

បណ្ត
ដ ញទាាំង្ច្នុះរបស់អនកច្ៅច្ពលដ លអនកបនចតុះច្្ាុះ

និង្បនយល់គ្ពមច្ៅនឹង្លកខខណ្ឌ

របស់ពួកច្រ។ ច្គ្ៅពីច្ហវសបត កមានបណ្ត
ដ ញជាច្គ្ចើនច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតសាំរាប់ លក់ និង្ទ្យិញទ្យាំ និញតាមរយ:
អនឡាញ ូចជាច្ៅច្លើបណ្ត
ដ ញ ូចជា eBay មានកនតង្រូបភាពទ្យី ១២ (Figure 12). បណ្ត
រ ញលក់ ច្ផ្សង្
ច្ទ្យៀតមាន ូចជា៖ Amazon marketplace, Artfire, Asos Marketplace, Bidstart, Bonanza, Cqout,
Delcampe, Ebid, eCRATER, Etsy, iOffer, Newegg, OnlineAuction.com, Rubylane, Storenevy, Swap,
Threadflip, TIAS, Tradesy, uBID.com, Webstore និង្មានច្គ្ចើនច្ទ្យៀតពី គ្បច្ទ្យស នទ្យច្ផ្សង្ៗដ លមាន
ផ្ារលក់ តាមអនឡាញកនតង្ស្សុក ូចជាច្ៅគ្បច្ទ្យសហវីលីពីនរឺ Harbest កនតង្រូបទ្យី១២ និ ង្ ១៣ (Figure
រូបភាពទ្យី 12 និង្ទ្យី 13 រូបែតច្អគ្កង្់និង្ការអនដរជាតិ (EBAY)
និង្ផ្ារអតីមូលដ្ឋាន )harbest.com.ph)

12 & 13).
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក

 ច្សវាកមាច្អ ច
ិ គ្តូនិករបស់រដ្ឋាភិបល

។ រដ្ឋាភិបលភារច្គ្ចើនច្បុះពតមពផ្ាយពីអាំពីច្សវាកមា

ដ លពួកច្របនផ្រល់ជ្ូនច្ ើមបីគ្បជាពលរ ា។ ច្នុះជាញឹកញាប់មានរួមបញ្ូេ លទាាំង្ព័ត៌មាននិង្តគ្មូវការ
ច្លើការផ្រល់អាជាាប័ណ្ណអាជ្ី វកមា

Cនធដ្ឋរនិង្តនមលការចតុះបញ្ាីអាជ្ី វកមា

និ ង្ការចតុះបញ្ាីអាជ្ីវកមា

អនឡាញ។ ច្ៅច្ពលដ លអនក ឹង្ពីរច្បៀបច្ ើមបីរតករកនិង្ការដសវង្រកអាំពីអតិនធឺ ណ្ិត អនកគ្បក ជាបន
រកច្

ើញបដនាមច្ទ្យៀតច្សវាកមាច្ផ្សង្ៗច្ទ្យៀតរបស់រដ្ឋាភិ បលសគ្មាប់ ជាផ្លគ្បច្ោជ្ន៍ សហគ្រិន។

រូបែតច្អគ្កង្់ ននច្សវាកមាច្អ

 ការផ្រល់ច្សវាហិរញ្ញវតាត។
ជាកដនលង្ដ លអនកអាចរកច្
រណ្នីការវ ិនិ ច្ោរ។

ិចគ្តូនិចរបស់រដ្ឋាភិ បលសគ្មាប់អាជ្ីវកមា

ធនាគរនិង្ស្មាប័នហិរញ្ញ វតាតជាច្គ្ចើនមានវ ិបស្មយផ្លទល់របស់ពួកច្រដ ល
ើញអាំពីរច្បៀបសគ្មាប់ ការផ្រល់គ្បក់កមេីនិង្ការច្បើករណ្នី ធនាគរឬ

ឧទាហរណ្៍

ស្មាប័នហិរញ្ញ វតាតច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសហវីលីពីនមានការទាញយក

សាំណ្តាំដបបបទ្យកមាវ ិធី គ្បក់កមេីដ លសហគ្រិនអាចយកមកច្គ្បើ បន(សូមច្មើ លរូបភាពទ្យី 1 5) ។
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សាំណ្តាំដបបបទ្យកមាវ ិធី គ្បក់កមេីរាំរទា
ូ ញយកពីច្រហទ្យាំព័រមួ យ

ពីនផ្ទខាង្ច្គ្កាយច្នុះសច្ង្ខបអាំ ពីការអាជ្ីវកមា ដផ្នការអាជ្ី វកមានិង្កមាវ ិធី ICT និង្កមាវ ិធី ច្ផ្សង្ៗដ លអាចគាំ
គ្ទ្យ ល់មតខងារអាជ្ី វកមានិង្ការបច្ង្កើតដផ្នការច្នុះ អនកនឹ ង្អាច ឹង្អាំពី អាំ ណ្តចរបស់ ICTs គ្បសិនច្បើអនកអាច
ទាញយកថាមពលច្នុះសគ្មាប់អាជ្ីវកមារបស់អនក។ ច្រៀនពីរច្បៀបច្គ្បើ គ្បស់ ICTs អាចមានគ្បច្ោជ្ន៍ ណ្ត
ស់។ មានភានក់ងារនិង្អង្គការដ លផ្រល់នូវការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ វ ិស័យ ICT អកខរកមា (សូមច្មើ លឧបសមព័នធ) និង្ការ
ច្គ្បើ គ្បស់កគ្មិតខពស់បដនាមច្ទ្យៀតចាំ ច្ពាុះវ ិសយ័ ICTs សគ្មាប់អាជ្ីវកមារបស់អនក។
ច្ៅចាំណ្តចច្នុះវាជាការសាំខាន់ច្ ើមបីរ ាំលឹកអនកឱយមានការគ្បុង្គ្បយ័តនកតង្ការច្គ្បើ
ន
គ្បស់ ICTs ជាពិ ច្សសអតីនធឺ
ណ្ិត។ អនកគ្តូវច្រៀនអាំពីការការពារខលួនអនក អតរសញ្ញណ្ និង្ព័ត៌មានដ លមានស្មរ:សាំខាន់ ផ្លទល់ខួលនរបស់
អនក និង្អាជ្ីវកមារបស់អនក ូ ចជាច្សចកដីលមអិតរណ្នីធនាគរអាជ្ី វកមារបស់អនក ជាពិច្សសច្ៅច្ពលដ ល
អនកច្គ្បើ គ្បស់ការបង្់ គ្បក់តាមគ្បពនធ័អតីនធឺណ្ិត online payments ។ ច្សចកដីលមអិតបដនាមអាំពីសនរិសតខច្លើ
បណ្ត
ដ ញគ្តូវបនផ្ដល់ឱយច្ៅកនតង្ម៉ាូឌ្តល W2: គ្រប់គ្រង្ពាណ្ិជ្ាកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើ ICT ។
សគ្មាប់ស្តសរីដ លមានកាំណ្ត់ ឬគានចាំច្ណ្ុះ ឹង្ដផ្នកវ ិសយ័

ICT

គ្តូវដតដសវង្រកការគាំគ្ទ្យអាំ ពីអនក នទ្យ។

សមាជ្ិកគ្រួស្មរដ លមានអនកច្គ្បើ គ្បស់ ICT ក៏អាចជ្ួ យអនកបនដ រ។ សមាជ្ិកននបណ្ត
រ ញគាំគ្ទ្យឬគ្កុមជ្ួ យ
ខលួនឯង្ក៏អាចនឹង្ជ្ួ យអនកផ្ង្ដ រ។ ច្បើសិនជាមិនអាចរកបន គ្កុមដបបច្នុះបនពិ ចរណ្តបច្ង្កើតគ្កុមគាំគ្ទ្យ
ផ្លទល់របស់អនកជាមួ យសហគ្រិនស្តសរី នទ្យច្ទ្យៀត។
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
ច្យើង្នាាំគនច្ធវើច្ៅតាមជ្ាំហានសគ្មាប់ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយ។

2.3 បច្ង្កើតរាំនិតអាជ្ីវកមា
មានគ្បភពជាច្គ្ចើនននរាំនិតអាជ្ីវកមា។ មានអនកធាំគ្គន់ដតច្ៅជ្តាំ វ ិញអនក។ រាំនិតអាជ្ីវកមាមួយអាចនឹង្គ្តូវបន
លក់ផ្លិតផ្លដ លអនក ឹង្ពីរច្បៀបច្ ើ មបីច្ធវើ វាអាចជាការទ្យទ្យួ លបន ការលក់ ច្

ើង្វ ិញផ្លិតផ្លដ លគ្តូវ

បនច្ធវើច្ដ្ឋយមនត សសច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត វាអាចគ្តូវបនដផ្អកច្លើច្ទ្យពច្កាសលយដ លអនកមាន វាអាចជាច្សវាកមាដ ល
អនកចង្់ច្ធវើ

វាអាចជាការចប់អារមាណ្៍មួយឬករីសតបិនរមួយជ្ីវ ិត

វាអាចជាអវីដ លអនកពិតជាច្ជ្ឿថាដ លអាច

ច្ដ្ឋុះស្ស្មយបញ្
ា ច្ៅកនតង្សហរមន៍របស់អនកបន វាអាចជាអវីមួយដ លច្សនើច្
របស់អនក អវីមួយដ លអនកចង្់ចមលង្ឬច្ធវើរាំរតា
ូ ម ប៉ាតដនរចង្់ ច្ធវើឱយគ្បច្សើរច្

ើង្ច្ដ្ឋយគ្កុមគ្រួស្មរឬមិតរភករិ

ើង្ ឬអវីមួយដ លអនកសច្ង្កតច្

ើញ

អាចជ្ួយវ ិធី ផ្លលស់បូររននការច្ធវើអីម
វ ួយ។
រាំនិតអាជ្ីវកមាអាចគ្តូវបនដផ្អកច្លើការច្ធវើពាណ្ិជ្ាកមា (ធមាតា) គ្បនពណ្ី ូចជាការគ្បមូលផ្រាំតច្ៅកនតង្ចាំ ច្ណ្តម
ស្តសរីច្ៅកនតង្តាំបន់ជ្នបទ្យឬវាអាចច្ធវើតាមរយ:ការនចនគ្បឌ្ិតែាីច្នុះ ូចជាអនកដ លបនច្ធវើបទ្យបងាាញច្ៅកនតង្ការ
ពិភាកាមតនច្នុះ។ រាំនិតអាជ្ី វកមាមួយចាំ នួនអាចគ្តូវបនយកនិង្ការអភិ វឌ្ឍច្ដ្ឋយដផ្អ កច្លើដខសសងាវក់ផ្គត់ផ្គង្់
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ននអាជ្ី វកមាឬឧសាហកមាធាំ។ ដខសចងាវក់ផ្គត់ផ្គង្់រម
ួ មានអាជ្ីវកមានិង្អនកចូលរួមទាាំង្អស់ ច្ៅកនតង្ការបច្ង្កើត
ផ្លិតផ្លច្រៀង្ៗខលួនដ លបនមកពីវតាតធាតតច្ ើម

កនតង្ការបញ្េប់ទ្យាំនិញ។

ទាាំង្ច្នុះអាចរួមបញ្ូេ លការច្ធវើ

កសិកមា ចគ្មាញ់ច្គ្បង្ ការរចនា ផ្លិត ការច្វចខេប់និង្ការ ឹកជ្ញ្ូា ន6។ អនកអាចដសវង្រកឱកាសអាជ្ី វកមាពីស
ងាវក់ផ្គត់ផ្គង្់មួយននអាជ្ី វកមា ឬឧសាហកមាធាំ។ ឧទាហរណ្៍ច្ៅកនតង្ឧសាហកមាអាហារនិង្ច្ភសជ្ាៈ អនកអាច
ផ្រល់នូវផ្លិតផ្លដ លមានការគាំគ្ទ្យពី គ្បភព ឹកជ្ញ្ូា នភសរតភារច្ៅកាន់តាំបន់ផ្លិតឬពីតាំបន់ផ្លិតច្ ើមបី
ដ្ឋក់ច្ៅកាន់កដនលង្លក់។ អនកអាចផ្រល់នូវទ្យាំនិញ ឧទាហរណ្៍សមាភរៈតតបដតង្សគ្មាប់ ការបងាាញផ្លិតផ្ល
លអគ្បច្សើរជាង្មតនឬជាការអភិរកសមាូបអាហារ។

2.3.1.

ច្តើអីច្វ ៅជារាំនិតអាជ្ីវកមារបស់អក
ន ?

អនកអាចមានរាំនិតច្ធវើអាជ្ី វកមាជាច្គ្ចើន។ ច្ទាុះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ច្ដ្ឋយក៏អនកចាំបច់ គ្តូវច្ផ្លរតជាសាំខាន់និង្
ការគ្តង្រាំនិតអាជ្ីវកមាច្ ើមបីអីម
វ ួយដ លនឹង្អាចច្ធវើច្ៅបនច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើស្មានភាពបចេតបបននរបស់អនក។
ច្តើការច្ធវើលាំហាត់ ខាង្ច្គ្កាមច្ ើមបីបច្ង្កើតរាំនិតអាជ្ី វកមានិង្ការច្គ្ជ្ើ សច្រ ើស។

ច្រឿង្ដ លគ្តូវច្ធវើ
ការបាំផ្តសរាំនិត
វាមានភាពខតសគនននបច្ចេកច្ទ្យសច្ ើមបីបច្ង្កើតរាំនិតអាជ្ីវកមា។ បច្ចេកច្ទ្យសទាាំង្ច្នុះគ្តូវបនច្រច្ៅថា
"ការបាំផ្តសរាំនិត" ។ ការរ ិុះរករាំនិតច្គ្បើជ្ាំហានទាាំង្បី ច្ ើមបីបច្ង្កើតរាំនិត: (1) ការចតុះបញ្ាី (2) ការបញ្
េ ាំង្
ពួកច្រច្ដ្ឋយច្រៀបរាប់អាំពីការនិង្វ ិភារច្ៅវ ិញច្ៅមកច្ដ្ឋយច្គ្បើសាំណ្ួរមរគតច្ទ្យសក៍និង្
ច្រ ើស ាំបូង្ច្ដ្ឋយការច្គ្ជ្ើ សច្រ ើសអនកដ លអាចច្ធវើបន។

(3) ការច្គ្ជ្ើ ស

អនកអាចច្ធវើសកមាភាពច្គ្ជ្ើសច្រ ើសច្នុះជាបនរ

ច្ទ្យៀតសគ្មាប់អនកដ លជាប់ រហូត ល់អនកអាចច្គ្ជ្ើ សបនជ្ច្គ្មើ ស ៏ លប
អ ាំផ្តតសគ្មាប់អនក។
គ្បសិនច្បើអនករកវាច្

ើញការលាំបកកនតង្ការច្ធវើការច្នុះច្ដ្ឋយខលួនអនក សូមសួរមិតរភករិ ឬស្មច់ញាតិច្ ើមបី

ជ្ួយអនក។
ច្ ើមបីអនកសគ្មបសគ្មួល:

អនកអាច

ច្គ្បើ ច្សចករីដណ្នាាំពីអង្គការពលកមាអនររជាតិ ច្យនឌ្័រនិង្

សហគ្រិនភាពរួមគន: Gender and Entrepreneurship Together: GET Ahead for Women in Enterprise –
Training Package and Resource Kit (Bangkok, Berlin and Geneva, 2004).
អាចរកបនពី ច្រហទ្យាំព័រ

About.com, “What is Supply Chain Management and What Are Examples In the Retail Industry?” 28 April
2016. Available from http://retailindustry.about.com/od/storeoperations/f/
supply_chain_management_retail_frequently_asked_questions_ answers.htm
6 6
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf or http://www.piqueroinc.
com/doc/BrainstormHtml.htm

Step 1 ពគ្ង្ីកនិង្ការបច្ង្កើតរាំនិត
a. អនកអាចមានរាំនិតច្គ្ចើនរួចច្ៅច្ហើយ។ រាយអាំពីបញ្ាីរាំនិតអាជ្ីវកមារបស់អនក។ សូមច្មើលតារាង្ទ្យី 1
សគ្មាប់បញ្ាីរាំរ។
ូ
បញ្ាីននរាំនិតអាជ្ី វកមាមួយ

» អាជ្ីវកមាមូបអាហារ
ា
» ហាង្អតតសក់និង្ផ្លត់មតខ
» ទ្យិញនិង្លក់
» ហាង្សហរមន៍
» ច្សវាកមាតាមផ្ទុះ
» ការលក់តាមអនឡាញ
» ការច្ធវើកាបូប
» សិលបៈតតបដតង្មតខ
» លក់ទ្យឹកស្មអត
» ការនឆនម៉ាូត
» តតនាំនិង្លក់ cupcakes
» តតនាំនិង្លក់ខូ

ីស៍

» ហាង្កាច្ហវ
» ការពាបលសក់/បរូរពណ្៌សក់
» លក់សច្មលៀកបាំ ពាក់ ច្កាង្ៗ និង្សច្មលៀកបាំ ពាក់ស្តសរី
» សច្មលៀកបាំពាក់និង្ច្គ្រឿង្សមាភរ: របស់ទារក
b. បនាទប់ពីអនកបនរាយបញ្ាីរាំនិតរបស់អនក គ្កុមរាំនិតដ លស្សច្ ៀង្គននិង្ពាក់ព័នធគនជាគ្កុម ច្ដ្ឋយ
ដផ្អកច្លើបញ្ាីច្្ាុះដ លបនផ្ដល់ឱយកនតង្តារាង្ទ្យី 1 រាំ និតដ លអាចច្ៅជាមួ យគនមាន ូ ចខាង្
ច្គ្កាម:
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ហាង្ដែរកាសមផសស ច្សវាតាមផ្ទុះ សិលបៈតតបដតង្មតខ និង្ ការពាបលសក់



ហាង្ដែរកាសមផសស ច្សវាតាមផ្ទុះ សិលបៈតតបដតង្មតខ សច្មលៀកបាំ ពាក់និង្ច្គ្រឿង្
សមាភរ:របស់ទារក




c.

ទ្យិញនិង្លក់ ហាង្សហរមន៍ លក់ទ្យឹកស្មអត
cupcakes អាជ្ី វកមាមូបអាហារ
ា
តតនាំនិង្លក់ ខូរី ហាង្កាច្ហវ
បនាទប់ពីបនបញ្ូា លជាគ្កុមរួច ផ្រល់ច្្ាុះច្អាយច្ៅរាំនិតនិមួយៗ ឧទាហរណ្៍:



ហាង្បច្គ្មើ ច្សវាកមាដែរកាសមផសសតាមផ្ទុះ



លក់សច្មលៀកបាំពាក់និង្ច្គ្រឿង្សគ្មាប់ស្តសរីនិង្កត មារតាមបណ្ត
រ ញអនឡាញ



ហាង្ទ្យាំនិញច្ៅកនតង្សហរមន៍និង្លក់ទ្យឹកស្មអត



ពាណ្ិជ្ាកមាមូបអាហារ
ា

តតនាំ និង្ ការលក់ Cupcakes

d. បនាទប់មកច្ទ្យៀត ច្រៀបរាប់អាំពីរាំនិតអាជ្ី វកមារបស់អនកច្ដ្ឋយសួរខលួនឯង្នូ វសាំណ្ួរជាមូ លដ្ឋឌន មួ យ
ចាំនួន (ច្ដ្ឋយច្គ្បើ ពាកយ អវី ទ្យីកដនលង្ណ្ត នរណ្ត ច្ពលណ្ត ច្ហតតអីវ និង្រច្បៀបណ្ត សគ្មាប់ច្ចទ្យសួរ)
ូចជា:


ច្តើអនកអាជ្ី វកមានឹង្គ្តូវច្ធវើអីវខលុះ?



ច្តើខាំតគ្ា តូវផ្លិតអវី និង្លក់អីវ?



ច្តើកដនលង្ណ្តដ លនឹង្គ្តូវច្ធវើអាជ្ីវកមា?



ច្តើច្ពលណ្ត ដ លអាជ្ីវកមាច្នុះចប់ ាំ ច្ណ្ើរការ ឬច្ពលណ្ត ដ លជាតគ្មូវការរបស់អតិែិជ្នខាលាំង្
បាំផ្តត?



ច្តើខាំតគ្ា តូវផ្លិតវាច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត លក់ ច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត ច្ហើយអនកណ្តខលុះដ លនឹង្ទ្យិ ញផ្លិតផ្ល
ច្នាុះ?



ច្តើមានចាំនួនប៉ាតនាានដ លគ្តូវបនផ្លិត និង្លក់?



ច្តើផ្លិតផ្លច្នុះមានតនមលប៉ាតនាាន?



ច្តើផ្លិតផ្លច្នុះខតសដបលកពី ផ្លិតផ្ល នទ្យច្ទ្យៀតច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត?

ពាោមច្គ្បើពាកយ

ឬ ាំ ច្ណ្ើរការច្សៀវច្ៅបញ្ាី

ច្ ើមបីសរច្សររាំនិតរបស់អនក។

ឧទាហរណ្៍មួ យគ្តូវបន

ផ្រល់ជ្ូនច្ៅកនតង្តារាង្ទ្យី 2 ។
ឧទាហរណ្៍: ននរាំនិតអាជ្ី វកមា និង្ការច្រៀបរាប់របស់ពួកច្រ
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Name of the business idea

Description of the business idea

1. ហាង្បច្គ្មើ ច្សវាកមាដែរកា

ហាង្ដកសមផសសច្នុះនឹង្ផ្រល់ជ្ូននូវការកាត់សក់ ស្មបូកក់ សក់ ច្សវា

សមផសសតាមផ្ទុះ។

កមាផ្ាំតស
ល ួត
ៃ ច្សវាសទីលម៉ាូ សក់និង្ការពាបលសក់ ។ ខាាំតនឹង្ច្គ្បើ គ្បស់

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
ផ្ទុះរបស់ខាំតាជាកដនលង្ចប់ ច្ផ្រើម។ ខាាំតអាចផ្រល់ច្សវាទាាំង្ច្នុះច្ៅតាមផ្ទុះ
របស់អតិែិជ្ន
2. លក់សច្មលៀកបាំ ពាក់និង្ច្គ្រឿង្

ខាាំតនឹង្លក់ សច្មលៀកបាំពាក់ និង្ច្គ្រឿង្ច្គ្បើគ្បស់សគ្មាប់ស្តសរីនិង្កតមារច្ៅ

ច្គ្បើ គ្បស់សគ្មាប់ស្តសរី និង្កត មារ

ច្លើបណ្ត
ដ ញបណ្ត
រ ញអតិនធឺ ដណ្តតាមរយៈគ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម

ច្លើបណ្ត
រ ញអតិនធឺដណ្ត

និង្ច្រហទ្យាំ ព័រលក់

3. ហាង្ទ្យាំនិញច្ៅកនតង្សហរមន៍

ហាង្សហរមន៍ច្នុះនឹង្លក់ ផ្លិតផ្លជាមូ លដ្ឋាននិង្ទ្យឹ កស្មអត

4. អាជ្ីវកមាមូបអាហារ
ា
-

ខាាំតនឹង្លក់ cupcakes លក់ តាំ និង្រាយដ លមានតាំនលច្ថាក ល់សិសស

និង្លក់ទ្យឹកស្មអត

តតនាំ

ស្មោច្ដ្ឋយច្គ្បើ គ្បស់ផ្ទុះរបស់ខាំតដា លជាកដនលង្ផ្លិតកមាច្ហើយខាាំតនឹង្

និង្លក់ Cupcakes

ច្បើកហាង្កាច្ហវមួយច្ទ្យៀត

ការច្គ្បើ គ្បស់អតីនធឺណ្ិតនិង្មា៉ា សតីនដសវង្រកដ លអនកអាចទ្យទ្យួលបដនាមច្ទ្យៀតអាំពីផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា
ជ្ាំនួញ។ ច្រហទ្យាំព័រវ ីច្ អូមួយចាំនួនអាចជ្ួ យអនកបនច្មើ លច្

ើញអាជ្ីវកមាច្ផ្សង្ៗ។

Step 2 តាមដ្ឋនរាំនិតអាជ្ីវកមា
ការសួរសាំណ្ួររឺជាការអនតវតរលក
អ តង្ការវាយតនមល
ន
ពីរាំនិតនិ ង្ដផ្នការរបស់អនក។ ច្ ើមបីគ្តង្រាំនិតជាច្គ្ចើនដ ល
បនចតុះបញ្ាីច្ៅកនតង្ជ្ាំហានទ្យី

1

សាំណ្ួរ ូចខាង្ច្គ្កាមច្នុះអាចគ្តូវបនច្លើកច្

ើង្សគ្មាប់រាំនិតអាជ្ីវកមា

និមួយៗ:
a.

ជ្ាំនាញផ្លទល់ខន
ា នមាន...គ្រប់គ្គន់ឬច្ៅ
ួល : ច្តើខាំតមា



ចាំច្នុះ ឹង្ ការយល់ ឹ ង្និង្ស្មគល់អាំពីអាជ្ីវកមា ?



ជ្ាំនាញ ច្ ើមបី ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមា

ដ លជាសមតាភាព

ច្ ើមបីបច្ង្កើតផ្លិតផ្លអាជ្ីវកមា

ឬផ្រល់

ច្សវាកមា?


សមតាកិចេឬសមតាភាពកនតង្ការអនតវតរចាំច្ណ្ុះ ឹង្និង្ជ្ាំ នាញ និង្មានឥរ ិោបទ្យកនតង្ការច្ធវើការងារច្នុះ
ច្ ើមបីទ្យទ្យួ លបនច្ជារជ្័ យនិ ង្មានគ្បសិទ្យិធភាព?

ច្ ើមបីបដនាមច្ៅកនតង្ដផ្នកច្នុះរឺជាសាំណ្ួរច្លើ:


ច្ពលច្វោ

ច្តើខាំតាមានច្ពលច្វោច្ ើមបីច្ធវើការនិង្ការចូ លរួមច្ៅកនតង្អាជ្ី វកមាច្នុះ? ស្តសរីជាច្គ្ចើនមាន

ការងារជាច្គ្ចើនច្ដ្ឋយស្មរដតមានតួនាទ្យី ច្ផ្សង្គនរបស់ពួកច្រ។ ច្នុះជាកតារសាំខាន់មួយដ លគ្តូវការ
ពិនិតយច្មើ លច្ៅកនតង្អាំ

តង្ច្ពល ាំណ្តក់ កាល ាំបូង្ច្នុះ។ សូមពិចរណ្តកាលវ ិភារគ្បចាំនែៃរបស់អនក

ច្ហើយវាយតនមលថាច្តើអនកអាចមានច្ពលច្វោសគ្មាប់ អាជ្ីវកមាអនកដ រឬច្ទ្យ។ ច្គ្បើកមាវ ិធី គ្បតិទ្យិនមួយ
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ឬបច្ង្កើតច្សៀវច្ៅបញ្ាីផ្លទល់របស់អនកដ លច្ធវើច្អាយអនកអាចវ ិភារការច្គ្បើគ្បស់ច្ពលច្វោរបស់អនក
សគ្មាប់អាជ្ីវកមារបស់អនកបន។


ចាំណ្តប់អារមាណ្៍: ច្តើ ច្នុះរឺ ជាអវីដ លអនកពិតជាចូ លចិតរច្ធវើដមនឬច្ទ្យ?



លកខណ្ៈរបស់សហគ្រិ នទ្យទ្យួ លបនច្ជារជ្័យ។

ច្តើខតាំាមានលកខណ្ៈជាសហគ្រិនដ លទ្យទ្យួលបន

ច្ជារជ្័ យមានឆនទៈច្ ើមបីច្ធវើការអភិ វឌ្ឍន៍ការងារអាជ្ីវកមាច្នុះច្អាយមាន ាំច្ណ្ើរការច្ៅមតខដ រឬច្ទ្យ?
លកខណ្ៈននសហគ្រិន ដ លទ្យទ្យួលបនច្ជារជ្័យ (ពិភាកាច្ៅកនតង្ម៉ាូ ឌ្តល C2: ការអនត ញ្ញត តួនាទ្យីរបស់ ICT
សគ្មាប់សហគ្រិនស្តសរីដ លមាន ូចខាង្ច្គ្កាម៖



ការដសវង្រកព័ត៌មាន (ចង្់ ឹង្ចង្់ច្ ើញនិង្ដសវង្រកចច្មលើយ)
ការដសវង្រកឱកាស (សូមច្មើ លលទ្យធភាពនិង្យកឱកាសច្នុះច្ ើមបីច្ធវើអីវមួយ)



ការតសូ (ការច្បរជាាចិតរច្ ើមបីទ្យទ្យួលបនលទ្យធផ្ល)



តគ្មូវការសគ្មាប់រតណ្ភាពនិ ង្គ្បសិទ្យធភាព (មិនច្ពញចិតរនឹង្លទ្យធផ្លតិចតួចនិង្មធយម



ការកាំណ្ត់ ច្គលច្ៅ (ការច្បរជាាចិតរ)



ការច្ធវើដផ្នការគ្បព័នធ

b.

គ្បក់: ច្តើខាំតប
ា នមូលនិធិសគ្មាប់ការចប់ច្ផ្រើមអាជ្ី វកមាច្នុះ ច្ ើមបីទ្យិញធនធានដ លជាតគ្មូវការ
ចាំបច់ ូចជា

ីឬកដនលង្សាំរាប់ការដចកចយ ឧបករណ្៍ច្ ើមបីផ្លិតផ្លិតផ្លនិង្វតាតធាតតច្ ើមបន

ដ រឬច្ទ្យ? ច្តើខាំតាមានែវ ិកាច្ ើមបីជ្ួលបតរគលិកដ លនឹង្ជ្ួយកនតង្ការគ្បតិបតដិការអាជ្ីវកមាដ រឬច្ទ្យ?
c.

លទ្យធភាពរកបនននធនធាន: ធនធានមាន ូចជាឧបករណ្៍ វតាតធាតត ច្ ើមនិង្ធនធានមនតសសច្តើ
អាចច្គ្បើបន?

d.

តគ្មូវការ: អតិែិជ្ននឹង្ទ្យិញផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា? ច្តើផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាពិតជាតគ្មូវការរបស់
អតិែិជ្ន ឬច្ភាៀវ ? អតិែិជ្នឬច្ភាៀវអាចមានលទ្យធភាពទ្យិញវាច្ទ្យ?

e.

ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្:

ច្តើមានមនតសសច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត

ដ លលក់ផ្លិតផ្ល

ឬច្សវាកមា ូចគន?

មានប៉ាតនាាន?
ច្ ើមបីជ្ួយអនកកនតង្ការវាយតនមលលកខណ្ៈវ ិនិច័ឆយ ច្គ្បើចាំណ្តត់ថានក់ ូចខាង្ច្គ្កាម (សូមច្មើលតារាង្ 3):
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ខពស់ណ្តស់



ខពស់លម
ា



ទាប់លម
ា



ទាបណ្ស់



មិនមាន



មិន ឹង្

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
ដ្ឋក់ចាំណ្តត់ថានក់ សាំណ្ួរសគ្មាប់ចាំណ្ង្ច្ជ្ើង្អាជ្ី វកមានិមួយៗច្ដ្ឋយដ្ឋក់ សញ្ញធីក (ឬច្ដ្ឋយស្សច្មាល) ការ
វាយតនមលផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អនក។ អនកអាចច្ធវើឱយកាំណ្ត់គ្តាច្ៅច្លើទ្យិ ាភាពននសាំណ្ួរអាជ្ីវកមាច្នុះដ លអាចមាន
គ្បច្ោជ្ន៍ សគ្មាប់ជ្ាំហានទ្យី បី -

ាំច្ណ្ើរការច្គ្ជ្ើ សច្រ ើសច្នុះ។

អនកអាចច្គ្បើ ពាកយឬ ាំ ច្ណ្ើរការច្សៀវច្ៅបញ្ាី word processor or spreadsheet ច្ ើមបីបច្ង្កើតតារាង្មួ យ ូចកនតង្
តារាង្ទ្យី 3 ច្ ើមបីជ្ួយអនកវ ិភារនិង្បញ្
េ ាំង្រាំនិតអាជ្ី វកមានិមួយៗ។

ការពិនិតយសាំនួរសគ្មាប់រាំនិតអាជ្ីវកមានិង្ចច្មលើយរាំរូ

រាំនិតពាណ្ិជ្ាកមាទ្យី 1: ហាង្បច្គ្មើច្សវាកមាដែរកាសមផសសតាមផ្ទុះ

សច្ង្ខបខលី: ហាង្ដកសមផសសច្នុះនឹង្ផ្រល់ជ្ូននូវការកាត់សក់ ស្មបូកក់សក់ ច្សវាកមាផ្តាំស
ល ួត
ៃ ច្សវាសទីលម៉ាូ សក់និង្ការពាបលស
ក់។ ខាាំតនឹង្ច្គ្បើគ្បស់ផ្ទុះរបស់ខាំតជា
ា កដនលង្ចប់ច្ផ្រើម។ ខាាំតអាចផ្រល់ច្សវាទាាំង្ច្នុះច្ៅតាមផ្ទុះរបស់អតិែិជ្ន

Questi ons/Rating
a.

Very
high

Quite Quite
high low

Very None
low

Don't
know

Notes (strengths, constraints and action
plan)

ច្តើខតាំមា
ា ន(ផ្លទល់ខួន)
ល

ចាំច្ណ្ុះ ឹ ង្(អវីដ លអាជ្ីវកមា…)

ជ្ាំនាញ(សមតាភាពច្រៀន)
សមតាភាព(សមតាភាពនិង្

ខាាំត ឹង្ ដតខាាំតគ្តូវការ ឹង្បដនាមច្ទ្យៀត
ខាតាំមានបទ្យពិច្ស្មធន៍ ដតខាតាំគ្តូវការអនតវតរន៍បដនាមជាមួយនឹង្
អនកមានបទ្យពិច្ស្មធន៍ នទ្យច្ទ្យៀត

មិនមានចាំច្ណ្ុះ ឹង្អាំពីការពាបលសក់

ឥរ ិោបែ)
លកខណ្ៈសគ្មាប់សហគ្រិន

ខាាំតគ្តូវដតច្រៀន និង្អនតវតរន៍បដនាម

ដ លទ្យទ្យួលបន
ច្ជារជ្័យ
ចាំណ្តប់អារមាណ្៍

ច្ពលច្វោ

b.

ច្តើខតាំមា
ា នគ្បក់….ឬច្ទ្យ?

(ច្ ើមទ្យតន)

ខាតាំចប់អារមាណ្៍ោ៉ា ង្ខាលង្
ាំ
ខាតាំអាចទ្យទ្យួលបនជ្ាំនួយពីស្មច់ញាតិរបស់ខតាំា
ច្ ើមបីច្ធវើការងារមួយចាំនួនកនតង្ស្សុករបស់ខតាំា
ខាាំតមានការសនសាំគ្បក់ ច្ហើយខាាំតអាចទ្យទ្យួលបន
ជ្ាំនួយពីស្មច់ញាតិ

c. Are these available7
(resources)
វតាតធាតតច្ ើម

ខាាំតគ្តូវការតនមលច្ ើមបីច្គ្បៀបច្ធៀបការចាំណ្តយនន
ផ្លិតផ្លសក់
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ខាាំតគ្តូវទ្យិញគ្កាសសិតសក់ កន្នរែីម
ា ួយរូ

បរ ិកាខរ

មា៉ា សតីនសមៃួតសក់

ខាតាំមិនទាន់គ្តូវការច្ៅច្

មនតសសដ លគ្តូវជ្ួល

d.

ើយដតច្ៅទ្យីច្នាុះមាន

មនតសសមួយចាំនួនដ លខាតាំអាចសួរ

ច្តើគ្បជាជ្ន នឹង្ទ្យិញ

ខាាំតនឹង្គ្តូវច្ធវើបញ្ាីទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្គ្បជាជ្ន និង្អតិែិ

ផ្លិតផ្លរបស់ខតាំា ឬ

ជ្នដ លអាចទ្យិញផ្លិតផ្ល

ក៏ជ្ួលច្សវាកមា៧
(តគ្មូវការ)

e.

ច្តើមានអនកច្ផ្សង្

ខាាំតនឹង្ពិនិតយច្មើលអនករស់ច្ៅកនតង្តាំបន់ជាមួយគន

ដ លបនផ្រល់នូវច្សវាកមា ូចគនច្នុះ

ច្ទ្យៀតដ លផ្រល់ជ្ូន
នូវផ្លិតផ្លឬច្ស
វាកមា 7 (ន រូគ្បកួត

f.

គ្បដជ្ង្)
លកខណ្ៈវ ិនិច័យ
ឆ ច្ផ្សង្

ខាាំតនឹង្ពិនិតយច្មើលគ្បសិនច្បើទ្យីច្នាុះមានបញ្ាសតខភាព

ច្ទ្យៀត

.កង្វល់អាំពីសតខភាពកនតង្ការច្គ្បើ
គ្បស់ផ្លិតផ្ល
ច្តើអាជ្ីវកមាមានតគ្មូវការ

ខាាំតនឹង្ពិនិតយច្មើល

កមាសិទ្យធបញ្ញ៧ឬច្ទ្យ…

Screening questions for business ideas and sample answers
Business Idea 2: Selling Clothes and Accessories for Ladies and Children Online
Short Description: I will sell clothes and accessories for ladies and children online through social media and
selling sites
Questions/Rating

Very
high

Quite
high

Quite
low

Very
low

None

Don’t
know

Notes (strengths, constraints and
action plan)

a. Do I have (personal)
• Knowledge

I know how it works

• Skills

But have not tried it

• Competency

Have not tried it

• Time

Can manage

• Traits

Need to learn more

• Interest

Having second thoughts, it
might bore me

b. Do I have money
(capital)

Savings but not enough to buy
products for resale

c. Are these available?
(resources)
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• Raw materials

I still have to find out what is
saleable

• Equipment

I must have my own computer, slow
Internet provider

• People to hire

I don’t think I need

d. Will people buy my
product or service?
(demand)

I may ask my sister-in-law

e. Are there others who
offer the product or
service? (competitors)

Yes, in the selling sites there are
many who are selling

f. Other criteria
• Legal requirements
• Payment to selling sites
• Suppliers with good
terms

I still have to find out

Screening questions for business ideas and sample
Business idea 3: A Convenience Store in the Community with Clean Water for Sale
Description: The community store will sell basic products and clean water

Questions/Rating

Very
high

Quite
high

Quite
low

Very
low

None

Don't
know

Notes (strengths, constraints and
action plan)

a. Do I have (personal)
• Knowledge

I see how people sell

• Skills

I can learn easily but I have no
experience

• Competency

I can learn easily but I have no
experience

• Time

Have time

• Interest

I may get bored

• Traits

Need to learn a lot

b. Do I have money
(capital)

Not enough

c. Are these available 7
(resources)
• Raw materials

There are many suppliers

• Equipment

There are suppliers

• People to hire

There are people needing work

d. Will people buy my
product or service 7
(demand)

Not sure
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e. Are there others who
offer the product or
service 7 (competitors)

There are many stores in the

f. Other criteria

I still have to check, especially
about franchising, and the food and
drug license to sell

community

• Franchise for clean
water
• Legal requirements
(food and drug license
for the water)

Step 3

ាំច្ណ្ើរការច្គ្ជ្ើសច្រ ើស

ច្ៅច្ពលដ លអនក បនដ្ឋក់បងាាញរាំ និតរបស់អនក វារឺជាច្ពលច្វោ ច្ ើមបីច្ធវើការច្គ្ជ្ើសច្រ ើស។ សគ្មាប់
ច្គលបាំណ្ង្ននការច្រៀនច្ៅកនតង្សកមាភាពច្នុះដ លជាឧទាហរណ្៍ករណ្ីរបស់ច្ោកស្សីរូនគ្តូវបនបច្ង្កើត
(សូមច្មើ លឧបសមព័នធ) ច្ហើយនាង្បនសច្គ្មចចិតរច្គ្ជ្ើសច្រ ើស “រាំនិតអាជ្ីវកមា១: ហាង្បច្គ្មើ ច្សវាកមាដែរកា
សមផសសតាមផ្ទុះ"

ច្ដ្ឋយស្មរដតរាំនិតច្នុះដ លនាង្មានចាំ ណ្តត់ថានក់ ខពស់ច្ៅច្លើជ្ាំនាញ

ការចប់អារមាណ្៍

ច្ពលច្វោ គ្បក់ និង្លទ្យធភាពធនធានដ លនឹង្អាចចប់ច្ផ្រើមតិបតរិការអាជ្ី វកមាច្នុះបន។
ច្ៅកនតង្តារាង្បញ្
េ ាំង្ (តារាង្ 3) ជ្ួរឈ្រមួយគ្តូវបនដ្ឋក់ សគ្មាប់ចាំណ្តាំ។ ច្នុះរឺ ច្ដ្ឋយស្មរដតអនកគ្តូវរិតតាម
រយៈការវាយតនមលរបស់អនក

អវីដ លជាការយល់ច្

ើញរបស់អនក។

កាំណ្ត់គ្តាដ លបនសរច្សរអាំពីការកាំ ណ្ត់ចាំច្ណ្ុះ ឹង្ជ្ាំ នាញ

កនតង្លាំហាត់ច្នុះ

និង្សមតាភាពច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមាច្នុះ។

ឱកាសច្នុះច្ ើមបីចាំណ្តាំឧបសរគរបស់អនកនិង្អវីដ លអនកមានរច្គ្មាង្កនតង្ការច្ធវើឱយគ្បច្សើរច្
ជ្ាំនាញនិង្សមតាភាពរបស់អនក។
ជាសហគ្រិ ន។

មានចច្មលើយនិង្
ច្គ្បើ

ើង្នូវចាំ ច្ណ្ុះ ឹង្

ការច្នុះនឹង្រួមចាំដណ្ក ល់ការច្ធវើ ាំច្ណ្ើរទ្យទ្យួ លបនច្ជារជ្័ យរបស់អនក

ការកស្មង្ចាំច្ណ្ុះ ឹង្អាជ្ី វកមានិង្ជ្ាំ នាញរបស់អនកគ្តូវដតកាលយច្ៅជាដផ្នកមួ យននដផ្នការ

ផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អនក។

សូមច្ធវើការកត់ គ្តាចាំណ្តាំនិង្បច្ង្កើតដផ្នការផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អនករួមជាមួយនឹង្ការអភិវឌ្ឍ

ននដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក។
ការផ្រល់ចាំណ្តត់ថានក់ ច្ៅច្លើចាំច្ណ្ុះ ឹង្អាំពីអតិែិជ្ននិង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ច្ៅច្លើធនធានដ លអនកនឹង្ច្គ្បើ
ច្ៅកនតង្អាជ្ី វកមានិង្ច្ៅច្លើតគ្មូវការរបស់រដ្ឋាភិបលតគ្មូវឱយមានការច្ចញអាជាាប័ណ្ណ ូ ចជាវ ិញ្ញបនបគ្ត័
អាជ្ីវកមា និ ង្តគ្មូវការសតខភាពគ្តូវបនរួមបញ្ូេ ល។ មានព័ត៌មានអាំពីទ្យិ ាភាពទាាំង្ច្នុះ ជាដផ្នកមួ យននការវាយ
តនមលននបរ ិស្មានខាង្ច្គ្ៅ។

វាជាការសាំខាន់កតង្ការរិ
ន
តខាង្មតខនិង្ការ ឹង្ថាអវីដ ល

ខាង្ច្គ្ៅអាជ្ី វកមាដ លទ្យាំនង្ជាអាចមានឥទ្យធិពលច្លើអាជ្ីវកមាដ លអនកចង្់បនរដ រ។
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ើង្ច្ៅ

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក

2.4 ការយល់ ឹង្ពីបរ ិស្មានអាជ្ី វកមានិង្ឱកាស
អាជ្ីវកមាមួយ

រឺ ូចជាមនតសសមានក់ដ លរស់ច្ៅកនតង្សហរមន៍មួយ។

វាគ្តូវបនរង្ផ្លប៉ាុះពាល់ច្ដ្ឋយ

បរ ិោកាសខាង្ច្គ្ៅ។ សហគ្រិនបនកាលយច្ៅជាមានគ្បសិទ្យធភាពបដនាមច្ទ្យៀតច្ៅកនតង្ការបច្ង្កើត ការច្ធវើច្តសរ
ស្មកលបង្ និង្ការច្ធវើដផ្នការរាំនិតអាជ្ី វកមាែីាគ្បសិនច្បើ នាង្យល់ចាស់អាំពីស្មានភាពនផ្ទកតង្របស់
ន
នាង្ក៏ ូច
ជាអវីដ លកាំពតង្ច្កើតច្

ើង្ច្ៅខាង្ច្គ្ៅអាជ្ី វកមារបស់នាង្។

ច្គ្កាយមកច្ទ្យៀត

គ្តូវបនច្រច្ៅថាបរ ិស្មាន

អាជ្ីវកមា។
បរ ិស្មានអាជ្ីវកមា

អាចគ្តូវបនសាំច្ៅ ល់គ្បព័នធច្អកូ សហគ្រិន។

ច្នុះរួមបញ្ូេ លទាាំង្ធាតត ច្ៅខាង្ច្គ្ៅ

សហគ្រិនបតរគល (ឬគ្កុម) ដ លមានអាំ ច្ណ្តយផ្ល ឬមិ នអាំច្ណ្តយផ្ល និង្ប៉ាុះពាល់ ល់ការរ ាំពឹង្ទ្យតកនន
ភាពច្ជារជ្័ យមួយច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមា។

រាំរគ្ូ បព័នធច្អកូ ភាពជាសហគ្រិ ន7 មាន ូចខាង្ច្គ្កាម:




ភាពជាអនក ឹកនាាំ គាំគ្ទ្យអាជ្ីវកមា ភាពស្សបចាប់ ការតសូមតិ យតទ្យធស្មស្តសរ ភាពបនាទន់
ច្គលនច្ោបយរដ្ឋាភិ បល (ចាប់ បទ្យបញ្
ា
តគ្មូវការ អាជ្ីវកមាដផ្នកចាប់ ), ចាប់ ការគាំគ្ទ្យពី
វ ិទ្យាស្មានស្ស្មវគ្ជាវ និង្ស្មាបន័អភិវឌ្ឍន៍



ការអត់ឱនហានិភ័យ Culture- ការនចនគ្បឌ្ិត រាំនិតនចនគ្បឌ្ិត ពិច្ស្មធន៍ ស្មានភាពសង្គម




ច្រឿង្រា៉ា វទ្យទ្យួ លបនច្ជារជ្័ យ ដ លអាចច្មើលច្

ិ៍ រ
ើញពី ភាពច្ជារជ្័យ ការបច្ង្កើនគ្ទ្យពយសមបតរិ ច្ករច្្
ា ុះ

ធនធានមនត សស ជ្ាំនាញនិង្គានជ្ាំនាញ សហគ្រិ នតាមច្សរតីី ជ្ាំនាន់ ច្គ្កាយ

Daniel Isenberg, “Introducing the Entrepreneurship Ecosystem: Four Defining Characteristics”, Forbes, 25
May 2011. Available from http://www.forbes.com/sites/danisenberg/2011/05/25/introducing-theentrepreneurship-ecosystem-fourdefining-characteristics/#796e566b38c4.
7 7

33

Planning a Business Using ICT



ធនធានហិរញ្ញ វតាត ធនាគរ ស្មាប័នមីគ្កូហិរញ្ញ វតាត វ ិនិ ច្ោរិនធាំៗ មិតរភករិនិង្គ្កុមគ្រួស្មរ មូ លនិធិមូលធន
បណ្ត
រ ក់ទ្យតន ទ្យី ផ្ារមូ លធនស្មធារណ្ៈ បាំណ្តល



ស្មាបន័មិនដមនរដ្ឋាភិ បលកនតង្ការមិនរកគ្បក់ចាំច្ណ្ញអាជ្ីវកមា ការគ្បលង្គ្បដជ្ង្ដផ្នការ សននិសិទ្យ
សមារមមិ តរភាព





ស្មាបន័អប់រ ាំសិកា ជ្ាំ នាញវ ិជាាជ្ីវៈនិង្ច្ផ្លរតច្ៅគ្រឹុះស្មានបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លសគ្មាប់ សហគ្រិន
ច្ហដ្ឋារចនាទ្យូ ររមនារមន៍ ថាមពល ការ ឹកជ្ញ្ូា ន និង្ ឹកជ្ញ្ូា ន

ិ៍ រ
ច្ស ាកិចេ clusters- មហាជ្នសាំខាន់ ននគ្កុមហតនច្ករច្្
ា ុះគ្បច្ទ្យសជាក់ោក់ជ្ាំនាញជាក់ោក់របស់ដ ន
, បច្ចេកវ ិទ្យា




បណ្ត
រ ញទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង្ បណ្ត
រ ញសហរមន៍ បណ្ត
រ ញ diaspora ស្មជ្ីវកមាអាជ្ី វកមា
ការផ្រល់ច្សវាការគាំគ្ទ្យ ដផ្នកចាប់ រណ្ច្នយយ ធនាគរវ ិនិ ច្ោរ អនកជ្ាំនាញបច្ចេកច្ទ្យស ទ្យី គ្បឹកា
សមាជ្ិកគ្កុមគ្បឹកាភិ បល



អតិែិជ្ន ាំបូង្ អនតម័ត ាំបូង្ននភសរតតាង្រាំនិត ជ្ាំនាញ អតិែិជ្នជាឯកស្មរច្ោង្ ពិ និតយ បណ្ត
រ ញដចក
ចយ

ecosystem

services
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក

បរ ិស្មានវ ិភារ

2.4.1.

ដផ្នកមួយននឧបករណ្៍វ ិភារដ លមានគ្បច្ោជ្ន៍ច្ ើ មបីយល់ ឹង្ពីបរ ិស្មានអាជ្ី វកមាមួយរឺបរ ិស្មានវ ិភារ។
ច្ៅច្ពលដ លអនកវ ិភារ បរ ិស្មានវាមានន័ យថា អនកគ្តូវការព័ត៌មានបដនាម អាំពីឱកាសនិង្ឧបសរគរបស់
អនក។ អនកគ្បដហលជាគ្តូវការអាំពីមនតសសកនតង្តាំបន់ ច្នាុះនិង្គ្ពឹតិកា
រ រណ្៍ច្កើតមានច្ផ្សង្ៗ និង្ ាំណ្ឹង្អាំពី
គ្បច្ទ្យសច្នុះ

អាំពីចាប់និង្វ ិន័យ

និង្អាំពីការអភិវឌ្ឍែាីដ លអាចប៉ាុះពាល់ ល់អាជ្ីវកមារបស់អនក។ច្ ើមបី

កាន់ដតគ្បច្សើរជាង្ច្នុះច្ទ្យៀត អនកគ្តូវការព័ត៌មានគ្រប់ គ្ជ្ុង្ច្គ្ជាយសគ្មាប់អាជ្ី វកមារបស់អនក។
ឧទាហរណ្៍អនកបន ឹង្ថាមានយតវវ ័យជាង្មនត សសច្ពញវ ័យច្ៅកនតង្សហរមន៍ របស់អនក (គ្បជាស្មស្តសរ) ។
អនករកច្

ើញថាអាជ្ីវកមាែីគ្ា តូវបនមកច្ៅកនតង្តាំបន់ជ្ិតខាង្អាជ្ីវកមារបស់អនក (សង្គម) ។ អនកបនលឺពី

ការចក់ផ្ាយ ាំណ្ឹង្ដ លថាមានការច្កើនច្

ើង្តនមលច្គ្បង្ឥនធនៈ (ច្ស ាកិចេ) និង្គ្តូវបនអនតម័តចាប់ែីា

អាំពីការចតុះបញ្ាីអាជ្ី វកមាអនឡាញ (រដ្ឋាភិបលនិង្បច្ចេកវ ិទ្យា) ។ ទាាំង្អស់ច្នុះបច្ង្កើតបនជាព័ត៌មាន
ដ លជាដផ្នកមួយននបរ ិស្មានអាជ្ីវកមា។ សហគ្រិនគ្តូវដតមានការច្សតើបអច្ង្គត (ដសវង្រកព័ត៌មាន) ច្ ើមបី
យល់ពីឱកាសនិង្ឧបសរគច្ៅកនតង្បរ ិស្មានអាជ្ី វកមា។
ការច្សកនបរ ិស្មានគ្តូវដតគ្រប ណ្រប់ ូចខាង្ច្គ្កាម:


តគ្មូវការ ច្ភាៀវ ឬអតិែិជ្ន និ ង្តគ្មូវការរបស់ពួកច្រនិង្ការចង្់បន



ផ្គត់ផ្គង្់ រតណ្ភាពនិង្បរ ិមាណ្របស់វតាតធាតតច្ ើម



ឱកាស ឬការចាំ ណ្តយច្ដ្ឋយស្មរដតភូមិស្មស្តសរជ្ិត ឬចមាៃយឆ្ៃយ



រូគ្បរួតគ្បដជ្ង្ សាំរាប់បចេតបបនន និង្អនារត



តួនាទ្យីននស្មាប័នអាជ្ី វកមាដ លបនការគាំគ្ទ្យ



តួនាទ្យីនន សហរមន៍ និង្ស្មាប័នសហរមន៍



តួនាទ្យីរបស់បណ្ត
រ ញនិ ង្ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្

ច្ ើមបីយល់កាន់ ដតលអគ្បច្សើរខាង្ច្លើច្នុះរឺ ជាសាំណ្ួរជាមូ លដ្ឋានមួ យចាំនួនច្ដ្ឋយច្គ្បើឧទាហរណ្៍ករណ្ីរបស់
ច្ោកស្សីរូនដ លជាអនកមានរាំនិតអាជ្ី វកមាមួយច្ ើមបីបច្ង្កើតជាហាង្បច្គ្មើ ច្សវាកមាដែរកាសមផសសតាម
ផ្ទុះ។ សូមអានករណ្ីរបស់ច្ោកស្សីរូន (ករណ្ីសិកា 1) ច្ៅកនតង្ឧបសមព័នធច្នុះ។
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Environment scans (and sample answers from Mrs. Kuhn’s case)
Questions to ask

1. How many people are there
in the community and
nearby? (disaggregate data by
gender, age and income
levels, if available)

36

Sample answers based on the
case of Mrs. Kuhn (Case Study
1)
Total population: 50,000
Female: 25,000
Male: 25,000
Children (1-9 years old):
12,500
Youths (10-19): 10,500
Young adults (20-29): 8,500
Adults (30-39): 6,500
Seniors (40 and over): 12,000

The opportunities and
constraints that are revealed by
answering the questions
The number of possible
customers where targets can be
identified

2. What are the most important
local institutions? (e.g.,
government, city and village
council halls, schools, health
centres, hospitals, banks, post
offices, places of worship)

Municipal hall – 1
Village council halls – 10
Schools – 14 primary and 4
secondary schools (3 are
privately owned)
Health centres – 5 (including a
big one at the municipal hall)
Hospital – 1
Bank – 1
Place of worship – 1

Potential places where the
business product can be
distributed or promoted, and
places that can provide support
for the business

3. What are the most important
production and trade places?
(e.g., markets, shops, craft and
repair workshops, agricultural
plots, factories)

Market - 1
Shops - 30 or more
Craft and repair workshops
Agricultural plots
Factories

Possible location of competitors

4. What are the distances by land,
water and air, as appropriate?
(provide information on the level
of access to main roads;
distances to nearby villages and
cities, and to the capital city; and
the level of access to rivers and
other waterways, and to airports)

Access to 2 major highways
To city (15 km)
To capital city (50 km)
To domestic airport (25 km)
To international airport (65
km)
Two main connecting roads
reach all the feeder roads of
the villages
All roads are paved

To identify and calculate
distribution and production
costs

5. What are the means of
transportation? (e.g., by bus,
train, taxi and others)

Buses and small passenger
vehicles pass through the
major highways
Several small passenger
vehicles run by motorcycles
are available to the public
throughout the day and night

To identify and calculate
distribution and production
costs, and to assess
customer’s convenience in
visiting your business location

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
6. What are the meeting points of
women, men and children? (e.g.,
schools, health centres, places of
worship, water wells, washing
areas, markets, women’s
associations, community halls,
parks)

Meeting points of women and
men are in the market, place
of worship, schools and
community halls

For promotion and distribution
of products and services

ច្តើអនកទ្យទ្យួ លបនព័ត៌មាន ដ លបនតគ្មូវច្ៅកនតង្បរ ិស្មានវ ិភារោ៉ា ង្ ូចច្មដច? ការសួរមនត សស ដ លមាន
ចាំច្ណ្ុះ ឹង្អាំពីសហរមន៍និង្អាជ្ីវកមាច្នុះរឺជាវ ិធីមួយ។

អនកក៏អាចច្ធវើឱយការសច្ង្កត

ច្ដ្ឋយចូលច្ៅកាន់

បណ្តណល័យ រូ រដផ្នទ្យីនិង្ែតរូប។
រូសដផ្នទ្យី ឬការរូរដផ្នទ្យី ននសហរមន៍ របស់អនកនិង្តាំបន់ ជ្តាំវ ិញច្នុះអាចជ្ួ យអនកកនតង្ការដ្ឋក់ទ្យីតាាំង្អាជ្ី វកមា
របស់អនកច្ៅកនតង្ការទាក់ទ្យង្នឹង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្និង្អតិ ែិជ្នដ លអាចច្ធវើបនរបស់អនក។ រូ រដផ្នទ្យី បងាាញ
ពីគ្រឹុះស្មានអាជ្ី វកមាជាច្គ្ចើនដ លអាចផ្ដល់ឱយអនកនូវការយល់ ឹង្ច្លើកដនលង្សាំខាន់ ដ លអនកអាចច្គ្បើ ច្ ើមបី
ច្លើកកមពស់អាជ្ីវកមារបស់អនក។ វាអាចបងាាញអាំពីឱកាសនិង្ឧបសរគននអាជ្ីវកមារបស់អនក។ រូបភាពទ្យី 17
បងាាញដផ្នទ្យី សហរមន៍មួយ ដ លរូរច្ដ្ឋយន ច្ ើ មបីចង្អតលបងាាញអាំពី ី ស្មាប័ន បណ្ត
រ ញផ្លូវ ការបច្ង្កើត
អាជ្ីវកមានិង្កដនលង្ដ លជាកដនលង្សាំរាប់ គ្បជាជ្នជ្ួបជ្តាំ។
ច្តើច្ធវើ ូចច្មរច

ICTs

អាចជ្ួយអនកវ ិភារបរ ិស្មាន?

កនតង្ករណ្ីរបស់ច្ោកស្សី

ច្រច្គ្បើអតីនធឺណ្ិត និង្ដសវង្រកច្រហទ្យាំព័ររបស់រដ្ឋាភិ បល ច្ ើមបីរកឱយច្
សហរមន៍ របស់នាង្។ នាង្អាចរកច្
ពីទ្យីតាាំង្ននសហរមន៍របស់នាង្

Kuhn

ច្នាុះនាង្គ្តូវបន

ើញអាំពីចាំនួនគ្បជាជ្នសរតបច្ៅកនតង្

ើញដផ្នទ្យីច្ដ្ឋយច្គ្បើកមាវ ិធីបណ្ត
រ ញមួ យ (ដផ្នទ្យី Google) ច្ ើមបីបងាាញ

ី និង្ផ្លូវែនល់ជាច្គ្ចើនដ លបនភាាប់ ច្ៅវា។
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ឧទាហរណ្៏ ពី ដផ្នទ្យី ស ហរមន៏

គ្បភព: អង្គការពលកមាអនររជាតិច្យនឌ្័រនិង្សហគ្រិនភាពរួមគន: GET Ahead for Women in Enterprise-

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

2.4.2.

ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្អតិែិជ្ននិង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្

អាជ្ីវកមាមួយមានន័យថា មិ នគ្តឹមដត ឹ ង្ថាផ្លិតផ្លរបស់អនកប៉ាតច្ណ្តណុះច្ទ្យ ប៉ាត ដនរអនកគ្តូវ ឹង្ថាអនកណ្ត
ដ លនឹង្ទ្យិ ញផ្លិតផ្លរបស់អនក

អតិែិជ្នរបស់អនក។

អតិែិជ្នរឺជាមនត សសមានក់ ឬអង្គការដ លបន

ទ្យិញនិង្ទ្យទ្យួ លបនទ្យាំនិញឬច្សវាកមាដ លបនមកពី អាជ្ីវកមារបស់អនក។ អតិែិជ្នរឺជាអនកច្គ្បើ គ្បស់ផ្ង្
ដ រ។ គត់ មានជ្ច្គ្មើ សនិង្សមតាភាពកនតង្ការច្គ្ជ្ើ សពីផ្លិតផ្លច្ផ្សង្គននិង្ការទ្យិញពីគ្កុមហតនផ្គត់ផ្គង្់
ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត8។ ច្គ្កាយមកច្ទ្យៀតរឺជាន រូ គ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក។
គ្បសិនច្បើអនកបន ឹង្ថាអនកណ្តដ លជាអតិែិជ្នរបស់អនក,
របស់អនកបនលអគ្បច្សើរច្ ើមបីឱយសមនឹង្ពួកច្រ។
រច្គ្មាង្ច្ ើ មបីបច្ង្កើតផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា

អនកអាចដកសគ្មួលផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា

ច្ដ្ឋយ ឹង្ថាអតិែិជ្នរបស់អនកអនតញ្ញតឱយអនកមាន

ច្ ើមបីកាំណ្ត់ច្គលច្ៅនិង្រច្បៀបច្ ើមបីដកលមអផ្លិតផ្លឬ

ច្សវាកមារបស់អនកច្ ើមបីច្អាយអតិែិជ្នកាន់ដតច្គ្ចើ នទ្យទ្យួ លបនការច្ពញចិតរ។
ច្ៅច្ពលជាមួ យគនច្នុះដ រអាជ្ីវកមាមួយគ្តូវដត ឹង្ថាការគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់ខួន។
ល
ការគ្បកួតគ្បដជ្ង្ រឺ
ជាអវី?

វាមានន័ យថារូគ្បដជ្ង្របស់អនកច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមាដ លច្រផ្រល់ជ្ូននូវផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាដ ល

BusinessDictionary.com, “Customer”. Available from http://www.businessdictionary.com/definition/customer.
html#ixzz42kIR0LnT.
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
ស្សច្ ៀង្គននិង្គ្តូវបនកាំណ្ត់ច្គលច្ៅអតិែិជ្ន ូ ចគន។ ជាមួ យនឹង្ការគ្បកួតគ្បដជ្ង្ អតិែិជ្នអាច
មានជ្ច្គ្មើ សច្គ្ចើនច្ ើមបីច្គ្ជ្ើ សច្រ ើស។ ការគ្បកួតគ្បដជ្ង្កាន់ដតច្គ្ចើ នផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនកក៏គ្តូវ
ដតមានការដកលមអកាន់ ដតច្គ្ចើ នដែមច្ទ្យៀត។

អតិែិជ្ន
អតិែិជ្នគ្បច្ភទ្យណ្តក៏ មាន។

ជ្ាំនាញសហគ្រិន

ច្ទាុះបី ោ៉ាង្ក៏ច្ដ្ឋយក៏អនកអាចរកគ្បក់បនចាំ ច្ណ្ញ

ច្គ្ចើនច្ៅច្ពលដ លអនកកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្តនមលរបស់អតិ ែិជ្ន។

ការដ លអនកបន ឹង្អាំពីតគ្មូវការ

របស់ពួកច្រ វាជាការងាយស្សួលកាំណ្ត់ឧកាសកនតង្ការលក់ផ្លិតផ្លែាីរបស់អនក និង្កាំណ្ត់ច្គលច្ៅ

ពួកច្រជាមួ យការផ្រល់ជ្ូននូ វតនមលសមរមយ។ វាមានគ្បច្ោជ្ន៍កតង្ការអភិ
ន
វឌ្ឍទ្យគ្មង្់អតិ ែិជ្ន។ ច្ដ្ឋយ ឹង្
ថាអតិែិជ្នរបស់អនកអាចជ្ួ យអនកកនតង្ការច្ធវើដផ្នការរបស់អនកលអគ្បច្សើរជាង្មត ន ទ្យសសន៍ ទាយអវីដ លពួក

ច្រនឹង្ទ្យិញ និង្ជ្ួយអនកកនតង្ការប៉ា ន់ស្មានអាំពីទ្យាំហាំននការសរតកទ្យតករបស់អនក9។ វាមានគ្បច្ោជ្ន៍ផ្ង្ដ រ
ច្ ើមបីរកាកាំណ្ត់ គ្តាលាំអិតអតិែិជ្ន និង្ការលក់ និង្ច្ ើ មបីកាត់បនាយកាំ ហតសរបស់អនក និង្គ្បតិបតរិការ
បនឆ្ប់ រហស័។

វ ិធីច្នុះអនកអាចច្ធវើឱយ

ជាមួយអតិ ែិជ្នរបស់អនកបនគ្បច្សើរច្
ការសមាគល់អតិែិជ្ន ៏ មានតនមលរបស់អនក

ច្សវាបច្គ្មើអតិ ែិជ្នបនលអគ្បច្សើរជាង្មតន

និង្ច្ដ្ឋុះស្ស្មយ

ើង្។
អាចមិនដមនជាការងារងាយស្សួលច្ទ្យ។

សូមស្មកលបង្ច្ធវើ

លាំហាត់ ូចខាង្ច្គ្កាមច្ ើមបីជ្ួយអនកកនតង្ការកាំណ្ត់ អតរសញ្ញណ្ពួកច្រ។

ច្រឿង្ដ លគ្តូវច្ធវើ
ច្ធវើលាំហាត់ : កាំណ្ត់អតិ ែិជ្នដ លមានតនមលបាំផ្តតរបស់អនក

ច្ៅច្លើគ្កដ្ឋសមួ យ (ឬច្គ្បើកមាវ ិធីរបស់អនកកតាំពយូទ្យ័រ drawing application and word processor) រូរមនតសសមាន
ក់។

វាអាចមានលកខណ្ៈស្មមញ្ញ ូចជាតួច្លខដ លបនភាាប់មក។

បនាទប់មកជាមួយអតិ ែិជ្នលអបាំផ្តត

របស់អនកច្ៅកនតង្ចិតរ ចប់ច្ផ្រើមច្ ើមបីបាំច្ពញច្ៅកនតង្លមអិតជាប់នឹង្រាំនូរ។ ចាំណ្តចមួ យននការច្ធវើលាំហាត់ច្នុះ
រឺសគ្មាប់ច្អាយអនក ឹង្ថាអនកច្តើអតិែិជ្នពិតរបស់អនកជានរណ្ត?

Info Entrepreneurs, “Identify and Sell More to Your Most Valuable Customers”. Available from http://www.infoentrepreneurs.
org/en/guides/identify-and-sell-more-to-your-most-valuable-customers/.
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សាំណ្ួរច្ ើមបីកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្អតិែិជ្នដ លមានតនមល
ច្រៀបរាប់ពីអតិែិជ្នធមាតារបស់អនក
ច្តើបតរគលច្នុះ:
ចាំនួនសរតបគ្បជាជ្ន (រួមបញ្ូេ ល

•ស្តសរីឬបតរស

ច្ភទ្យ កគ្មិតអប់រ ាំជាតិ ជាតិ

•ការអប់រ ាំច្

ទាាំង្កតារពាក់ព័នធ ូចជាអាយត

•ចស់ឬច្កាង្ និង្ច្ៅកនតង្គ្កុមអាយត (ឧ, 0-15, 16-30, 31-45, 46 និង្ជាង្)

ស្មសន៍និង្កគ្មិតគ្បក់ចាំណ្ូល)

ើង្ច្ៅស្មោបឋមសិកា វ ិទ្យាល័យឬមហាវ ិទ្យាល័យ

•ច្ធវើការងារ និង្មានគ្បក់ចាំណ្ូលគ្បចាំឆ្នាំរបស់គត់រឺ (ឧ, ចាំនួន USD1,000 5,000 USD6,000 – US$10.000, USD10.000 និង្ច្គ្ចើនជាង្)
ច្តើជាមនតសសមានក់ដ លរស់ច្ៅកនតង្:
•ទ្យីគ្កុង្

•តាំបន់ជាយគ្កុង្
ទ្យីតាាំង្ភូមិស្មស្តសរ (ដ លជាកដនលង្
ដ លពួកច្ររស់ច្ៅ)

•សហរមន៍របស់អនក
•លាំបក
ច្តើពួកច្ររស់ច្ៅឆ្ៃយពីកដនលង្អាជ្ីវកមារបស់អនក?
•ជាអនកជ្ិតខាង្របស់អនក
• 500-900 ដម៉ាគ្ត
• 1-2 រី

ូដម៉ាគ្ត

ច្តើអតិែិជ្នរបស់អនកជា:
•មានជ្ាំនាញវ ិជាាជ្ីវៈ

•កមាករជ្ាំនាញឬគានជ្ាំនាញ

ការដបង្ដចក (រច្បៀបរស់ច្ៅនិង្

•សិសស

អាកបបកិរ ិោ)

•ច្ៅលីវ ឬច្រៀបការ
•មារយជាមួយកូន
•បិតាជាមួយកូន
•អតាគ្បច្ោជ្ន៍

ពិចរណ្តទ្យិញ (អតិែិជ្នច្ហតត

•តនមល

ផ្លចមបង្ដ លទ្យិញផ្លិតផ្លប

•ភាពងាយស្សួល

ឬច្សវាកមារបស់អនក)

•ច្សវា


•ស្មានភាព
អភិរកស

ការច្រៀបរាប់ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតរបស់អតិែិ

•Mainstream

ជ្ន

•ច្បយជ្ន៍


•អនកដ លផ្សង្ច្គ្ពង្
•ច្តើពួកច្របនច្ៅកនតង្សង្គមណ្ត?
•ស្មោ

ច្ផ្សង្ៗ

•ទ្យីផ្ារ
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•ស្មសនាគ្រឹុះ

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
ច្ ើមបីទ្យទ្យួ លបន ឹង្ថាជាអតិ ែិជ្នរបស់អនក អនកអាចចូ លរួមកនតង្គ្ពឹតរការណ្៍កនតង្ស្សុក បននិ ោយជាមួយ
អតិែិជ្ន សួរសាំណ្ួរ ឬច្ធវើឱយការសទង្់មតិស្មមញ្ញ ។ ច្ដ្ឋយការ ឹង្ថាអតិែិជ្នរបស់អនកជានរណ្ត វាជាការលអ
គ្បច្សើរជាង្មតន ដ លច្ធវើច្អាយអនកអាចផ្រល់នូវលទ្យធផ្លគ្បច្សើរជាង្មតនតាមរយៈផ្លិតផ្ល ការច្ធវើទ្យីផ្ារនិង្
ការនចនគ្បឌ្ិ ត10។
ច្ោកស្សីរូនដ លបនកាំណ្ត់ អតិែិជ្នមានតនមលបាំផ្តតរបស់នាង្មានលកខណ្ៈ ូ ចខាង្ច្គ្កាម:


ស្តសរីដ លច្រៀបការរួចនិង្ជាមារយរបស់កតមារ



អាយតគ្បដហលចប់ពី៣១ ច្ៅ ៤៥ ឆ្នាំ



សិសសវ ិទ្យាល័យ និង្សិសសបញ្េប់មហាវ ិទ្យាល័យ



ជាមួយនឹង្គ្បក់ចាំណ្ូលជាមធយមពី ៦០០០ ច្ៅ ១០០០០



រស់ច្ៅកនតង្សហរមន៏



ការទ្យិ ញច្ដ្ឋយពិចរណ្តអាំពីតនមលវាមិនដមនគ្រប់ គន់ ច្ទ្យគ្តូវរិតរូរពី ភាពងាយស្សួលនិង្ច្សវាកមាដែម

តោលរកនតង្មួ យឆ្នាំ

ច្ទ្យៀត


អនតភាព និង្ការអនតវតរជាក់ ដសរង្ច្ៅកនតង្ការរិត



ទ្យាំនង្ជាសង្គមនិយម ច្ៅស្មោច្រៀន ទ្យីផ្ារ និង្គ្ពុះវ ិហារ

ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្
ច្ហតតអីវបនជា អនកគ្តូវ ឹង្អាំ ពីន រូគ្បកួ តគ្បដជ្ង្ អាជ្ីវកមារបស់អនក? ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ អាចផ្រល់ឱយអនក
ច្មច្រៀនពីអតីតកាល

អនកអាចច្គ្បើ ការច្រៀនសូគ្តពីកាំហតសរបស់ពួកច្រ

ច្ ើមបីបច្ង្កើនការអនតវតរអាជ្ី វកមារបស់

អនក។ អនកអាចច្រៀនពី ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្អាំពីអីវការងារអីវដ លច្រច្ធវើបន ាំច្នើ រការលអ សគ្មាប់ពួកច្រនិង្អវីដ ល
ជាការអនតវតរន៍លអរបស់ពួកច្រ។ ច្ដ្ឋយ ឹង្ថាន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនកអាចបងាាញពីឱកាសច្ៅកនតង្ទ្យីផ្ារ។
ោ៉ា ង្ច្ហាចណ្តស់ ច្រៀនពីន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ធាំៗចាំ នួនបី និង្ច្ធវើឱយទាន់សម័ យច្ៅច្លើសកមា ភាពរបស់ពួក

11

ច្រ។
ូច្ចនុះអនកចង្់ ឹង្អវីអាំពីន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក?
សិកាអាំពីទ្យីផ្ារន រូ គ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក។

o

កាំណ្ត់ សាំគល់នូវអវីដ លជាផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់

ពួកច្រ និង្ ឹង្អាំពីរច្បៀបច្គ្បៀបច្ធៀប ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនក។
10

10

Susan Payton, “How to Identify Your Customer”, Growth University, 15 August 2011. Available from

11

https://www.futuresimple. com/blog/identify-your-customer/.
11
Michael R. Hunter, “3 Reasons your Competitors are Your Best Friends”. Available from
michaelrhunter.com/why-knowingyour-competition-is-important.
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o

ដសវង្យល់ពីច្ហតតអីវបនអតិ ែិជ្នចូលចិតរផ្លិតផ្លច្រជាង្ផ្លិតផ្លរបស់អនក។

o

ច្តើអីច្វ ៅជាភាពខាលាំង្និង្ភាពច្ខាយរបស់ខួន?
ល
ដសវង្យល់ពីអីវដ លអនកអាចបដនាមច្លើផ្លិតផ្ល ឬច្សវា
កមាដ លន រូ គ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនកមិនអាចច្ធវើបន។

o

ជាមាេស់អាជ្ីវកមាខានតតូច អនកអាចមានការចាំណ្តយទាបនិង្ចាំណ្តយនែលច្ ើមទាប។

ូ ច្ចនុះអនកអាចច្គ្បើ

ការសនសាំការចាំណ្តយទាាំង្ច្នុះបនច្ធវើឱយគ្បច្សើរចាំ ច្ពាុះផ្លិតផ្លនិ ង្
ច្សវាកមាសគ្មាប់អតិែិជ្នរបស់អនក។ ច្នុះផ្ដល់អតាគ្បច្ោជ្ន៍ោ៉ាង្ខាលាំង្ ល់អនកកនតង្ការគ្បរួតគ្បដជ្ង្ជាមួយ
ន រូរបស់អនក។ ច្ដ្ឋយ ឹង្ថាផ្លគ្បច្ោជ្ន៍កតង្ការគ្បកួ
ន
តគ្បដជ្ង្របស់អនកមានច្គ្បៀបច្លើន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្
របស់អនកដ លច្ធវើឱយអនកមានទ្យាំនតកចិតរោ៉ាង្ខាលាំង្អាំពីអាជ្ី វកមារបស់អនក។ ប៉ាត ដនរគ្បសិនច្បើអាជ្ីវកមារបស់អនកច្ៅ
ហួសពី សហរមន៍របស់អនក អនកអាចនឹង្មានផ្លពិ បកកនតង្ការសមាគល់ន រូគ្បកួ តគ្បដជ្ង្របស់អនក។
សាំណ្ួរច្ៅកនតង្តារាង្ទ្យី 6 នឹង្ជ្ួយអនកកនតង្ការរិតអាំពីន រូ គ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក។

សាំណ្ួរច្ ើមបីកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្ន រូ គ្បកួតគ្បដជ្ង្ (និ ង្ចច្មលើយរាំ រព
ូ ី
ករណ្ីរបស់ច្ោកស្សី Mrs.Kunh) (បនរ)

ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ 2: ជ្ាំនាន់ X អតតសក់ ដ លមានទ្យីតាាំង្សាិតច្ៅតាមបច្ណ្ត
រ យផ្លូវច្ៅកាន់ទ្យីគ្កុង្
•ផ្លិតផ្ល: ផ្លិតផ្លដែរកាសមផសសសគ្មាប់ស្តសរីវ ័យច្កាង្និង្បតរស
•ច្សវាកមា: ច្សវាសក់និង្គ្កចក កាត់ សក់ ទាន់សម័ យ ពនាលសក់ គ្តង្់ ោបពណ្៌សក់ និង្ការពាបលសក់
•រូបភាព: សម័ យទ្យាំ ច្នើបនិង្ការផ្សង្ច្គ្ពង្ ផ្រល់ជ្ូននូ វច្សវាកមាអតីនធឺណ្ិត
•អតិែិជ្នទ្យូច្ៅ: ស្តសរីវ ័យច្កាង្និង្បតរសដ លមានអាយតពី 20 ច្ៅ 30
•តនមល: មធយម
•ទ្យីផ្ារ: ស្មលកសាំគល់ស្មាប័ ន ផ្លទាំង្ប៉ា ណ្ូច្គ្បើ គ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម
•តនមលដតមួ យរត់: ម៉ាូ ទាន់ សម័យនិង្ទាក់ទាញអនកជ្ាំ នាញវ ័យច្កាង្
•ច្តើអីវដ លពួកច្រច្ធវើបនលអបាំផ្តត? រឺ ការកាត់ សក់ទាន់សម័យ
•ច្ខាយ: ទ្យីកដនលង្មានភាពអូ អរច្ពក

ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ 3: ហង្ដកសមផសសច្្ាុះ JJ
•ផ្លិតផ្ល: ច្គ្បើផ្លិតផ្លដ លមានតាំ នលច្ថាកសគ្មស់
•ច្សវាកមា: ច្សវាសក់និង្គ្កចក
•រូបភាព: ធមាតា
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
•អតិែិជ្នទ្យូច្ៅ: ថានក់ច្ធវើការនិង្ អនកលក់ ច្ៅផ្ារ
•តនមល: តនមលច្ថាកជាង្ការគ្បកួតគ្បដជ្ង្ 2
•ទ្យីផ្ារ: គាន
•តនមលដតមួ យរត់: តនមលច្ថាក
•ច្តើអីវដ លពួកច្រច្ធវើបនលអបាំផ្តត: សក់ កាត់ខីល
•ច្ខាយ: កខវក់និង្ការរ ាំខានច្ដ្ឋយស្មរដតទ្យីតាាំង្ច្ៅជ្ិតទ្យី ផ្ារ

ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ 4: ផ្រល់ច្សវាកមាតាមផ្ទុះ Dodang ទ្យីតាាំង្ច្ៅភូមិច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត
•ផ្លិតផ្ល: ផ្លិតផ្លច្គ្បើ គ្បស់កតង្ផ្ទ
ន
ុះ
•ច្សវា: កាត់ សក់ អប់ ពណ្៌សក់ ោបថានាំសក់
•រូបភាព: ដតង្ដតអាចរកបនច្ៅច្ពលដ លគ្តូវការ
•អតិែិជ្នទ្យូច្ៅ: ស្តសរីវ ័យចាំ ណ្តស់ច្ៅកនតង្សហរមន៍
•តនមល: មធយម
•ទ្យីផ្ារ: គាន
•តនមលដតមួ យរត់: មានច្សវាតាមផ្ទុះសាំរាប់មនត សសវ ័យចាំ ណ្តស់
•ច្តើអីវដ លពួកច្រច្ធវើបនលអបាំផ្តត: កាត់ សក់ និង្ោបពណ្៌សក់
•ច្ខាយ: មានដតមនត សសមានក់ ច្ហើយមិនមានហាង្ច្ទ្យ

ច្ដ្ឋយស្មរមានព័តមាន ច្នុះច្ោកស្សីរូន បនកាលយច្ៅជាសតទ្យិ ិន
ា ិ យម អាំពីរាំនិតអាជ្ីវកមារបស់នាង្។
ឥ

ូវច្នុះនាង្គ្តូវបនងាកច្ៅរកអាជ្ីវកមាច្បើកហាង្ដកសគ្មស់របស់នាង្ប៉ាតដនរជា ាំ បូង្ ាំច្ណ្ើរការច្ៅកនតង្

ផ្ទុះរបស់នាង្។ នាង្គ្តូវរិតពីការច្បើ កហាង្ដកសមផសសមួ យកដនលង្ ដ លនាង្នឹង្ផ្រល់ជ្ូនសាំរាប់ឪពតកមារយ
សិសសក៏ ូចជាជាច្សវាសគ្មាប់មនត សសចស់ផ្ង្ដ រ។
គ្បសិនច្បើ អាជ្ីវកមារបស់អនក

រឺមិនស្សច្ ៀង្គនច្ៅនឹង្ករណ្ីសិកាច្នុះច្ទ្យ

វ ិធី ច្ ើ មបីកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្

អតិែិជ្ននិង្ន រូ គ្បកួតគ្បដជ្ង្រឺច្ដ្ឋយការសច្ង្កតនិ ង្សួរមនតសសអាំពីអាជ្ី វកមាច្នុះ។ ការច្ធវើការសិកាទ្យីផ្ារ
មួយនឹង្គ្តូវបនពិភាកាបដនាមច្ទ្យៀតច្ៅកនតង្ម៉ាូឌ្តល W2: គ្រប់គ្រង្ពាណ្ិជ្ាកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បស់ ICT ។
ិ យ័ ICTs អាចជ្ួ យ កាំ ណ្ ត់ អ តរ ស ញ្ញ ណ្អតិ ែិ ជ្ ន មត ខ ជ្ាំ នួ ញ និ ង្ ន រូ គ្បកួ ត គ្បដជ្ង្ បន ូ ច
ច្តើ វ ស
ច្មរ ច ? ពី មា៉ា សតី ន ដសវង្ រក ូ ច ជា Google ឬ Bing អន ក អាចវាយពាកយរនលឹុះ ច្ ើ មបី ដសវង្ រក ន រូ គ្បកួ ត
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គ្បដជ្ង្ច្ៅកនត ង្ ទ្យី ផ្ាររបស់ អន ក ។ សិ កា ការផ្សពវ ផ្ាយពាណ្ិ ជ្ា ក មា របស់ ពួ ក ច្រ កិ ចេ ខិ ត ខាំ គ្បឹ ង្ ដគ្បង្
ច្រៀនអវី ដ លជាការផ្សពវ ផ្ាយពាណ្ិ ជ្ា ក មា គ្តឹ ម គ្តូ វ សគ្មាប់ អន ក ។ គ្បសិ ន ច្បើ អន ក កាំ ពត ង្ សមលឹ ង្ រកច្មើ ល ន
រូ គ្បកួ ត គ្បដជ្ង្

ច្គ្ចើ ន ជាង្ច្នុះ

អន ក អាចច្គ្បើ

គ្បភពខាង្ច្គ្កាមច្នុះ

ច្ ើ មបី កាំ ណ្ ត់ អ តរ ស ញ្ញ ណ្

គ្កុ ម ហត ន ពាក់ ព័ នធ ៖ 12


ច្សៀវច្ៅរាយរាយទ្យូ រ សពទ័ (អាជ្ី វ កមា កតន ង្ស្សុ ក )



សភាពាណ្ិ ជ្ា ក មា កតន ង្ស្សុ ក



ទ្យសសនាវ ីដ ច្សៀវច្ៅរាយរាយទ្យូ រ សពទ័



ច្សៀវច្ៅរាយរាយទ្យូ រ សពទ័ ស មាជ្ិ ក ននសមារម



មរគត ច្ទ្យសក៍ អន ក ទ្យិ ញ ឬគ្កុ ម ហត ន ផ្គ ត់ ផ្គ ង្់



តារាង្ចាំ ណ្ត ត់ ថាន ក់



ការផ្សពវ ផ្ាយពាណ្ិ ជ្ា ក មា



ច្សចករី រា យការណ្៍



តាាំ ង្ ពិ ព័ រ ណ្៍ និ ង្ ពិ ព័ រ ណ្៍ ពាណ្ិ ជ្ា ក មា



សាំ ណ្ួ រច្ផ្សង្ៗ



ដសវង្ រកច្ៅច្លើ អតី ន ធឺ ណ្ិ តសគ្មាប់ ផ្ លិ ត ផ្លឬច្សវាកមា ដ លស្សច្ ៀង្គន



ព័ ត៌ មា នបនផ្រ ល់ ច្ដ្ឋយអតិ ែិ ជ្ ន



គ្កដ្ឋសដចកផ្សពវ ផ្ាយនិ ង្ អកសរស្មស្តសរទ្យី ផ្ារដ លគ្តូ វ បនច្ផ្ាើ ច្ៅអន ក



ដសវង្ រកផ្លិ ត ផ្លដ លមានលកខ ណ្ :ស្សច្ ៀង្គន នឹ ង្ ផ្លិ ត ផ្លដ លអន ក មានស្ស្មប់



ិ ី កា រងារកនត ង្វឌ្ឍនភាព
ការកស្មង្ដផ្នការនិ ង្ កមា វ ធ

MaRS, “How do I identify competitors”, 31 March 2014. Available from https://www.marsdd.com/marslibrary/identifycompetitors/; and Info Entrepreneurs, “Understand Your Competitors”. Available from
http://www.infoentrepreneurs.org/ en/guides/understand-your-competitors/.
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
តគ្មង្រាំនិតអាជ្ីវកមា

អនកអាចរកាការច្ធវើឱយទាន់សម័យ

អាំពីន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្និង្អតិែិជ្នរបស់អនកច្ដ្ឋយច្គ្បើកមាវ ិធី

ICT

និង្

អតីនធឺណ្ិត។


គ្កុមហតន Google បនជ្ូន ាំណ្ឹង្រឺជាច្សវាឥតរិ តនែលដ លនឹង្គ្បប់អនកច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើពាកយរនលឹុះដ ល
អនកបនច្គ្ជ្ើ សច្ហើយច្ៅច្ពលដ លច្រហទ្យាំព័រជាមួ យពាកយរនលឹុះទាាំង្ច្នាុះកាលយជាអាចច្គ្បើ បនជា
ស្មធារណ្ៈនិង្អាចច្មើ លបន។ ឧទាហរណ្៍អនកចង្់ លក់ "ក្នរកអាំ ច្ណ្តយអនត សារ ីយ៍" ។ ច្ពលច្វោ
មួយឧបបតរិច្ហតតែីាននពាកយដ លបនបងាាញច្

ើង្ច្ៅច្លើច្រហទ្យាំព័រឬកាំណ្ត់ច្ហតតបណ្ត
ដ ញណ្តមួ យ

ដ លអនកទ្យទ្យួលបនជ្ូន ាំណ្ឹង្តាមរយៈអតីដមល។
នូវអវីដ លកាំពតង្ច្កើតច្


អនកអាចចូលច្ៅកាន់ ច្រហទ្យាំព័រនិ ង្ការច្មើលច្

ើញ

ើង្។

សូមពិនិតយច្សចករីដែលង្ការណ្៍

ច្ៅច្លើច្រហទ្យាំព័រឬគ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គមននរណ្នីរបស់

ន រូគ្បកួត

គ្បដជ្ង្របស់អនកនិង្ច្ៅដតមានកមាភាពរបស់ពួកច្រច្ធវើឱយទាន់សម័ យ។ ច្គ្បើ គ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម ូចជា
Facebook

និង្

Twitter

ច្ ើមបីច្មើ លពី រច្បៀប

ដ លន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនកគ្តូវបនច្ធវើ

និង្ច្រៀន

ពីច្ជារជ្័ យនិង្បរាជ្័ យរបស់ពួកច្រ។


សូមពិនិតយច្មើ លច្រហទ្យាំព័រ

អនកដ លបនច្គ្បើ គ្បស់ផ្លិតផ្លអនក

និង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្

ដ លមាន

គ្បជាគ្បិយភាពអាំពីការច្អាយច្ោបល់ ការតវា៉ា ឬការសរច្សើរ។ អនកអាចផ្លលស់បូររឬការដកលមអការអនតវតរ
អាជ្ីវកមារបស់អនកច្ ើមបីទាញយកគ្បច្ោជ្ន៍ពីច្ោបល់ទាាំង្ច្នុះ។
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Planning a Business Using ICT
មានច្រហទ្យាំព័រច្សតើបការណ្៍គ្បកួតគ្បដជ្ង្មួយដ លផ្ដល់ព័ត៌មានច្អាយអនកច្ ើមបីតាមដ្ឋនការអនត វតររបស់



ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក។13
សាំណ្ួរបដនាមច្ទ្យៀតដ លនឹ ង្ផ្ដល់ឱយអនកបដនាមច្ទ្យៀតអាំ ពីបរ ិស្មានអាជ្ីវកមារួមបញ្ូេ លទាាំង្អនកដ ល
ច្រៀបរាប់ ពី ស្មានភាពននឧសាហកមាច្នុះ។ សាំណ្ួរទាាំង្ច្នុះរួមមាន ូ ចខាង្ច្គ្កាម:
 ច្តើអនករិ តថានឹង្មានចិ តដគ្បថាននិ ង្តគ្មូវការរបស់អតិែិជ្នរបស់អនកសគ្មាប់ផ្លិតផ្លឬ
ច្សវាកមា របស់អនករយ:ច្ពលគ្បាំឆ្នាំចប់ ពីឥ

ូវច្នុះ? ច្តើឆនទៈរបស់ពួកច្រច្ ើមបីនឹង្មានការ

ផ្លលស់បូររ ចាំ ណ្តយគ្បក់ សគ្មាប់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនកកនតង្រយៈច្ពលគ្បាំឆ្នាំច្គ្កាយ?
ច្ហតតអីវ?
 ច្តើអីច្វ ៅជានិ នានការឬការអភិវឌ្ឍដ លនឹង្ប៉ាុះពាល់ ល់តគ្មូវការមានអវីខលុះ ?
 ច្តើអីច្វ ៅជានិ នានការនិង្ការអភិវឌ្ឍនឹង្ប៉ាុះ ពាល់ ល់វ ិធី ដ លអនកច្ធវើអាជ្ីវកមា?
ច្តើលកខខណ្ឌច្ស ាកិចេសង្គមប៉ាុះពាល់ ល់តគ្មូវការននគ្បច្ភទ្យផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់អនក ?



ឧទាហរណ្៍ គ្បក់ចាំណ្ូលននចាំនួនគ្បជាជ្នច្នុះនឹង្ប៉ា ុះពាល់ ល់តនមលននផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមា
ច្នុះ
ច្ ើមបីច្ឆលើយសាំណ្ួរទាាំង្ច្នុះសូមពិ ចរណ្តអាំ ពីគ្បជាស្មស្តសរច្នុះ (ទ្យគ្មង្់របស់អតិែិ ជ្ន) ច្ស ាកិចេ
(ចាំណ្ូលនិង្គ្បច្ទ្យសច្ស ាកិចេ) បទ្យបបញ្ញ តិដ (ចាប់ចាប់និង្ច្គលនច្ោបយ) និង្ការផ្លលស់បូរប
រ
ច្ចេកវ ិទ្យានិ ង្និ នានការអាជ្ីវកមាសកលដ លអាចប៉ាុះពាល់ ល់តគ្មូវការនិង្វ ិធីដ លអនកច្ធវើអាជ្ីវកមា
របស់អនក ។
បរ ិស្មានអាជ្ីវកមាកាំពតង្ច្កើ នច្

ើង្ដ លបនផ្ដល់ឱយច្កើនច្

ើង្ចាំច្ពាុះម៉ាូដ លននអាជ្ីវកមាច្ផ្សង្គន។

រាំរអា
ូ ជ្ីវកមាមួយដ លមានគ្បជាគ្បិ យភាពរឺ "សិទ្យិធអាជ្ីវកមា »។ វារឺ ជាការវ ិនិច្ោរច្ ើ មបីអាជ្ីវកមា
ដ លមានស្ស្មប់រច
ួ ច្ៅច្ហើយដ លជាកដនលង្ដ លអនកច្គ្បើ មា៉ាកអាជ្ីវកមា វ ិធី ស្មស្តសរននការច្ធវើ
អាជ្ីវកមា និង្គ្បព័នធទ្យីផ្ារនិង្ដចកចយគ្បសិទ្យធភាពរបស់ខួន។
ល
កនតង្នាមជាសិទ្យិធច្ធវើអាជ្ីវកមាផ្លរច់
មួយដ លអនកបនកាលយច្ៅជាដផ្នកមួ យននបណ្ត
រ ញអាជ្ីវកមាលក់ មា៉ាកផ្លិតផ្ល ូ ចគនជាមួ យនឹង្
សិទ្យិច្ធ ធវើអាជ្ីវកមាផ្លរច់ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតដ លអនកមិ នបនចត់ទ្យតកថាជាន រូគ្បកួ តគ្បដជ្ង្ប៉ាតដនរវាជា

13
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See http://www.bizmove.com.

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
ិ ិច្ោរ
សមាជ្ិ កគ្កុមននបណ្ត
រ ញផ្លិតផ្លមា៉ា ក ូចគន។ ជាធមាតាច្នុះតគ្មូវឱយមានការចាំ ណ្តយវន
ខពស់និង្ការទ្យូ ទាត់របស់អនកច្អាយបនច្ទ្យៀង្ទាត់ច្ៅអនកលក់ដ លជាមាេស់មា៉ាក។

2.4.3. ការបច្ង្កើតអតាគ្បច្ោជ្ន៍គ្បកួតគ្បដជ្ង្និង្តនមលដតមួយរត់សគ្មាប់
អាជ្ីវកមារបស់អនក
ច្ ើមបី ឹង្ថាអតាគ្បច្ោជ្ន៍គ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនករឺច្ ើមបីច្ដ្ឋុះស្ស្មយភាពខាលាំង្របស់អនកនិង្អវីដ លច្ធវើឱយ
អាជ្ីវកមារបស់អនកខតសគនពីអនក នទ្យ 14។ គ្បសិនច្បើអនកច្ជ្ឿថាអនកមានអវីដ លមានតនមលច្ ើមបីគ្បកាសថាវា
ជាអវីដ លច្ធវើឱយអាជ្ីវកមារបស់អនកដតមានមួ យរត់។

សរច្សរចតុះថាច្តើផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា របស់អនករឺ

អាចផ្រល់នូវ ាំ ច្ណ្តុះស្ស្មយច្ៅនឹង្បញ្
ា របស់អតិែិជ្នរបស់អនកឬរច្បៀបដ លអនកអាចច្ធវើច្អាយស្មាន
ភាពរបស់ពួកច្រគ្បច្សើរច្

ើង្។

កាំណ្ត់នូវអវីដ លមានគ្បច្ោជ្ន៍ ជាពិច្សសច្ៅកនតង្លកខខណ្ឌកាំណ្ត់

អតិែិជ្នរបស់អនកនឹង្ទ្យទ្យួ លបនពីផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនក។

សូមពិ ចរណ្តសួរសាំណ្ួរ ូចខាង្

ច្គ្កាមសគ្មាប់អនកច្ ើមបីកាំណ្ត់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាតនមលដតមួយរត់របស់អនក:

▪

ជាមួយនឹង្ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាដ លអនកកាំពតង្លក់ ច្តើអតិ ែិជ្ននឹង្ទ្យទ្យួលបនអតាគ្បច្ោជ្ន៍អីវខលុះ
ច្ៅច្ពលពួ កច្រច្គ្បើវា?

▪

ច្តើនរណ្តជាអតិែិជ្នច្គលច្ៅរបស់អនកសគ្មាប់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាច្នុះ?

▪

ច្តើអីវខលុះដ លច្ធវើឱយផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនកមានលកខណ្:ពិច្សសនិង្ខត សដបលកពីច្រ?

▪

ច្តើសាំច្ណ្ើរសតាំតនមលរបស់អនកចាស់ោស់និង្ងាយស្សួលកនតង្ការយល់ដ ររ ឺច្ទ្យ?

▪

ច្តើផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនកមានភាពខត សដបលកឬលអគ្បច្សើរជាង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក
ោ៉ា ង្ ូចច្មរចខលុះ?

ច្តើអាយសតីធី

ជ្ួ យអនក ូចច្មរចខលុះ?

រកច្មើលអតីនធឺណ្ិតនិង្ច្មើលពីរច្បៀបដ លន រូ គ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់ អនក

បញ្
ា ក់សាំច្ណ្ើរតនមលរបស់ពួកច្រ។ ចូលច្ៅកាន់ ច្រហទ្យាំព័រទ្យិញលក់ អនឡាញ ច្ ើមបីច្មើលពីរច្បៀបអនកលក់
ច្រៀបរាប់អាំពីលកខណ្ៈពិ ច្សសរបស់ផ្លិតផ្លរបស់ខួន។
ល
កនតង្ការដ្ឋក់តនមលអនកអាចទ្យទ្យួ លរាំនិតពីផ្លិតផ្ល
អាជ្ីវកមាស្សច្ ៀង្គនច្ៅកនតង្កដនលង្ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត។
កនតង្ករណ្ីច្នុះអនកស្សី Kuhn បនច្ឆលើយសាំណ្ួរខាង្ច្លើ ូ ចតច្ៅ៖
នាង្បនកាំ ណ្ត់

▪

អតាគ្បច្ោជ្ន៍ននផ្លិតផ្លច្សវាកមារបស់នាង្ជា:

ច្សវាកមាកាត់សក់

ដ លមាន

អនាម័យជាលកខណ្ៈគ្រួស្មរ និង្ច្សវាកមាដផ្នកសគ្មស់ដ លស្តសរីជាមារយ ឪពតកកូននិ ង្ជ្ី ូនជ្ីតារបស់

14

Entrepreneur.com, “How to Identify Your Competitive Strengths for Your Business Plan”, 8 January 2015. Available from
https://www.entrepreneur.com/article/239414.
14
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ពួកច្រអាចទ្យទ្យួកបនខណ្ៈដ លសាិតច្ៅផ្ទុះរបស់ពួកច្រកនតង្តនមលសមរមយ។ ច្សវាកមាបាំច្រ ើ ល់ផ្ទុះអាចគ្តូវ
បនផ្រល់ច្អាយជាមួយការចាំ ណ្តយបដនាមទាបបាំផ្តត។

▪

ហាង្ដកសមផសសច្ៅផ្ទុះនិង្ច្សវាកមាដកសមផសសបាំ ច្រ ើ ល់ផ្ទុះមានភាពខត សគនគ្តង្់តនមលនិង្រតណ្ភាពនន
ច្សវាកមា។ វាមានលកខណ្ៈគ្រួស្មរនិង្មានអនាម័ យ។ ច្សវាកមារបស់នាង្ក៏អាចច្លើកច្
ចល័តរបស់ស្តសរីនិង្ពលរ ាដ លមានវ ័យចាំណ្តស់ (ជ្ី ូនជ្ី តា) ។

SCAMPER Model process definition
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Factor for Change

Change Process

Substitution

Replace one or several components of the product

Combination

Merge one or several elements of the product

Amplify

Enlarge or make the product more sophisticated

Minimize

Make the product more simple

Put to other use

Use the product for different purpose

Eliminate

Delete unnecessary parts

Rearrange

Revise the order of the elements contained in the product

ើង្ពីបញ្
ា ការ

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក

2.5 ច្គលច្ៅអាជ្ី វកមា

កមាវ ិធីអភិវឌ្ឍន៍ សហគ្រិនភាពស្តសរីរបស់អង្គការពលកមាអនររជាតិ នារ ីច្សនើម៉ាូដ លSCAMPER15 ច្នុះច្ ើមបីជ្ួយ
កាំណ្ត់តនមលផ្លិតផ្លច្អាយមានលកខណ្ៈដបលកពីច្រ។ រាំ និតផ្លិតផ្លអាចគ្តូវបនគ្តាប់តាម ដែមទាាំង្ច្ធវើ
ឱយផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាគ្បច្សើរច្

ើង្។ SCAMPER ឈ្រសគ្មាប់: Combination, Amplify, Minimize, Put

to other use, Eliminate and Rearrange factors to come up with a unique product ។ ម៉ាូ ដ លច្នុះអាច
នាាំច្អាយអនកជាមួ យនឹង្ជ្ច្គ្មើ សែាីៗ ជាមួយនឹង្ការចាំ ណ្តយនិង្អតាគ្បច្ោជ្ន៍ខតសៗគន។
ច្យើង្ទាាំង្អស់គនចង្់ទ្យទ្យួលបនច្ជារជ្័ យ។ ច្តើអនកអាចស្សនមច្

ើញខលួនឯង្ទ្យទ្យួ លបនច្ជារជ្័ យដ រឫច្ទ្យ? ករី

សតបិនររឺជាទ្យសសនៈវ ិស័យរបស់អនកនាច្ពលអនារត-អវីដ លអនកចង្់ កាលយច្ៅជា។
ដ លអនកគ្តូវច្ ើ រច្ ើមបី្ន ល់ទ្យសសនៈវ ិស័យរបស់អនក។
សហគ្រិន ៍ ច្ជារជ្័ យមានក់។

ច្គលច្ៅរឺ ជាជ្ាំហានធាំ ៗ

ឧទាហរណ្៍ច្គលច្ៅរបស់អនករឺច្ ើមបីកាលយជា

ច្ ើមបីកាលយជាមនត សសដបបច្នុះអនកគ្តូវដតមានអាជ្ី វកមា ៍ច្ជារជ្័យមួ យ។

អនក

បនកាំណ្ត់ ច្គលច្ៅសគ្មាប់មតខជ្ាំនួញរបស់អនកនិ ង្ច្ធវើដផ្នការសកមាភាព-ជ្ាំហានតូ ចដ លនាាំអនកខិតច្ៅ
ជ្ិតការសាំច្រចបនច្គលច្ៅនិង្ទ្យសសនៈវ ិស័យរបស់អនក។
ច្ ើមបីកាំណ្ត់ច្គលច្ៅរបស់អនក

អនកគ្តូវវ ិភារស្មានភាពបចេតបបននរបស់អនក។

អនកចង្់ ផ្លលស់បូររស្មានភាពច្នុះ

បង្វិលវាជ្តាំវ ិញច្ ើមបីច្ធវើឱយគ្បច្សើរជាង្មតនបនរិចនាច្ពលអនារត។
សូមច្លើកយកឧទាហរណ្៍ករណ្ីរបស់អនកស្សី Kuhn។ នាង្ស្សនមចង្់ មានបនសគ្មាប់ កូនរបស់នាង្។ នាង្
មានបាំណ្ង្ថាច្ៅនែៃអនារតនាង្អាចជ្ួ យឱយពួកច្រទ្យទ្យួលបនសញ្ញប័គ្តពីមហាវ ិទ្យាល័យនិង្ច្គ្កាយមក
កាលយច្ៅជាអនកជ្ាំ នាញទ្យទ្យួលបនច្ជារជ្័ យ។
ច្មាទ្យនភាពចាំ ច្ពាុះវា។

នាង្ចង្់ សច្គ្មចបននូវអវីមួយដ លខលួននាង្ផ្លទល់អាចមាន

នាង្បនមានអារមាណ្៍ថាច្ៅកនតង្ស្មានភាពបចេតបបននគ្បក់ចាំណ្ូលគ្កុមគ្រួស្មររបស់

នាង្រឺមិនគ្រប់គ្គន់ច្ទ្យៀតច្ទ្យ។

នាង្ចង្់ ផ្លលស់បូរស្ម
រ
ា នភាពច្នុះច្ដ្ឋយការចូ លរួមកនតង្អាជ្ីវកមាមួយដ លអាច

រកគ្បក់ចាំណ្ូលនិង្អាចបច្ង្កើនគ្បក់ចាំណ្ូលគ្រួស្មរ។ ច្គលច្ៅរបស់នាង្រឺមានអាជ្ី វកមាដ លអាចរកគ្បក់
ចាំណ្ូលបដនាមបន។ ច្ទាុះជាោ៉ា ង្ណ្តករីនាង្គ្តូវដតច្ធវើច្អាយច្គលច្ៅមានភាពចាស់ោស់និង្ឆ្លត។
ច្គលច្ៅមួ យគ្តូវដតមានភាពឆ្លត (SMART) - មានភាពជាក់ោក់ ដ លអាចវាស់ដវង្បន ដ លអាចទ្យទ្យួល
បន មានភាពគ្បក និយមនិង្ចង្ជាប់ ជាមួយច្ពលច្វោ ។ ទាាំង្ច្នុះ ូចគនដ រសគ្មាប់ច្គលបាំណ្ង្នន

15

15
International Labour Organization, Gender and Entrepreneurship Together: GET Ahead for Women in
Enterprise – Training Package and Resource Kit (Bangkok, Berlin and Geneva, 2004). Available from
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/- --ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf.
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ដផ្នការសកមាភាព។ ច្ ើមបីសច្គ្មចបនសមិទ្យធផ្ល គ្តូវមានការកាំណ្ត់ ជាក់ោក់ ដ លអាចវាស់ដវង្បន
ដ លអាចទ្យទ្យួ លបន

មានភាពគ្បក និ យមនិង្ចង្ជាប់ជាមួ យច្ពលច្វោ។

សហគ្រិនគ្តូវដតកាំណ្ត់

ច្គលច្ៅទាាំង្ច្នុះនិង្ដផ្នការជាក់ោក់ ននសកមាភាពដ លគ្តូវបនច្រៀបរាប់ ច្ៅកនតង្ដផ្នការអាជ្ីវកមា។
តារាង្ទ្យី 8 បងាាញឧទាហរណ្៍មួយននច្គលបាំណ្ង្ឆ្លតនវ
ឧទាហរណ្៍មួ យននច្គលបាំ ណ្ង្ឆ្លតនវ
SMART

Description

Goal Example

S – Specific

It is detailed and precise

To increase the number of female customers aged 21
to 30 years old

M–
Measurable

It is quantifiable

To increase the number of female customers aged 21
to 30 years old by 100%

A – Attainable

It is doable and attainable

To increase the number of female customers aged 21
to 30 years old by 70%

R – Realistic

It is based on real life

To increase the number of female customers aged 21
to 30 years old by 50%

T – Timebound

It is within a time frame

To increase the number of female customers aged 21
to 30 years old by 50% in 6 months

ការបច្ង្កើតដផ្នការ SMART អាចអនតវតរចាំច្ពាុះជ្ីវ ិតផ្លទល់ខួលនរបស់អនក។ ឧទាហរណ្៍គ្បសិនច្បើ ច្គលច្ៅចតង្
ច្គ្កាយរបស់អនករឺច្ ើមបី កាលយជាសហគ្រិនដ លទ្យទ្យួលបនច្ជារជ្័ យ អនកអាចវ ិភារស្មានភាពបចេតបបននរបស់
អនកច្ហើយរិតអាំពីឧបសរគដ លរារាាំង្អនកមិនច្អាយទ្យទ្យួ លបនច្ជារជ្័ យ។ គ្បសិនច្បើចាំច្នុះ ឹង្មានកគ្មិតនិង្
ជ្ាំនាញច្លើការច្គ្បើគ្បស់ននកមាវ ិធី ICT ដ លជាឧបសរគមួយដ លអនកចង្់ ផ្លលស់បូររ អនកអាចបច្ង្កើតជាច្គល
ច្ៅ SMART សគ្មាប់ការអភិ វឌ្ឍចាំ ច្ណ្ុះ ឹង្ ICT និង្ជ្ាំ នាញរបស់អនក, បញ្ាីសកមាភាពដ លអនកនឹ ង្យកច្ៅ
សច្គ្មចបននូវច្គលច្ៅច្នុះនិង្ការវាស់សង្
ទ ់ការរ ីកចាំច្រ ើនរបស់អនកច្ៅចច្នាលុះច្ពលនីមួយៗ។
ច្ដ្ឋយច្ហតត ថាមានសហគ្រិនជាច្គ្ចើន

ចូ លច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមា

ឧទាហរណ្៍ ច្តើអនកចង្់ បនគ្បក់ចាំណ្ូលប៉ាតនាានកនតង្អាំ

សគ្មាប់ សនរិសតខហិរញ្ញ វតាត

ចូរពិ ចរណ្ត

តង្ច្ពលប៉ាត នាានឆ្នាំ ាំបូង្ននគ្បតិបតដិការរបស់អនក។ ការ

មានភាពគ្បក និយមមានន័ យថាអនកគ្តូវដតពិ ចរណ្តដផ្នកជាច្គ្ចើនននជ្ីវ ិតរបស់អនក ូ ចជារច្បៀបរស់ច្ៅ
ច្មា៉ា ង្ននការងារកនតង្កនតង្ផ្ទុះច្ធៀបនឹង្ការងារ លាំនាាំការចាំណ្តយ កគ្មិតននការវ ិនិ ច្ោរ កដនលង្និង្មនតសសដ ល
អនកនឹង្ច្ធវើការជាមួយ។
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កនតង្ការកាំណ្ត់ច្គលច្ៅអាជ្ី វកមារបស់អនកគ្តូវមានភាពច្ស្មាុះគ្តង្់ច្ៅច្ពលដ ល

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
ពិចរណ្តភាពខាលាំង្និង្ភាពច្ខាយរបស់អនក។

ច្គលច្ៅជ្ាំនួញរបស់អនកគ្តូវដតផ្ារភាាប់ជាមួ យនឹង្ច្គល

ច្ៅផ្លទល់ខួលនរបស់អនក។

ច្រឿង្ដ លគ្តូវច្ធវើ
ចូរស្សនមច្គលច្ៅនិង្សតបិនរអាជ្ីវកមា
សូមសតបិនរសគ្មាប់ អាជ្ី វកមារបស់ច្យើង្ច្ដ្ឋយច្ឆលើយសាំណ្ួរ ូចខាង្ច្គ្កាមច្នុះ៖
•ច្តើអាជ្ី វកមាដ លអនកពិតជាចង្់បនរជាអវី?
•ច្តើកីរសតបិនររបស់អនកសគ្មាប់ អាជ្ីវកមាច្នុះរឺជាអវី ?
•ច្តើអនកចង្់ឱយករីសតបិនររបស់អនកច្កើតច្

ើង្ច្ៅច្ពលណ្ត?

•ច្តើអនកចង្់ឱយអាជ្ី វកមាច្នុះគ្តូវបនបច្ង្កើតច្

ើង្ច្ៅកដនលង្ណ្ត?

•ប៉ា ន់ស្មានចាំនួនទ្យឹកគ្បក់ ដ លនឹង្គ្តូវការច្ ើមបីសច្គ្មចករីសតបិនច្នុះ។
•ច្តើអនកចង្់រកគ្បក់ចាំណ្ូលបនពីអាជ្ី វកមាច្នុះចាំនួនប៉ាតនាានជាគ្បចាំដខ (និង្គ្បចាំឆ្នាំ)?
•ច្តើអនកគ្តូវមានអវីខលុះច្ ើមបី្នច្ៅ ល់ច្គលច្ៅ?
•ច្តើអនកគ្តូវច្ធវើអីវខលុះច្ ើមបី្នច្ៅ ល់ច្គលច្ៅរបស់អនក ?

តារាង្ទ្យី 9 ច្ឆលើយសាំណ្ួរទាាំង្ច្នុះច្ដ្ឋយច្គ្បើករណ្ីរបស់ច្ោកស្សី Kuhn (ករណ្ីសិកទ្យី 1) ។
ឧទាហរណ្៍មួ យននច្គលបាំ ណ្ង្ឆ្លតនវ
Business
name

Type of
business

Dream for
the
business

When and
where
it will
happen

Dream
goal:
Income
per
month

DK
Home
Service
Beauty
Shop

Service –
single
proprietor

Become
the most
soughtafter
beauty
shop and
home
service in
the
community

2018

USD
2,400.00

Homebased
in the
community

Things to
have to
reach goal

Capital
Business
plan
Staff
Equipment
Building
Organized
shop

Things to do to reach
dream

Save and apply for loan
for capital
Study sought-after
services
Develop pricing and
marketing plan
List possible customers
Find people who will
help in marketing
Purchase equipment
Start small home shop
and service business

Business goal: To become the most sought-after family-oriented beauty shop and home service in the
community earning USD 2,400 per month by the third year in business.
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ូច្ចនុះច្តើ ច្យើង្បនច្សចករីដែលង្ការណ្៍ច្គលច្ៅតាមរបស់ច្ោកស្សី Kuhn?

វាបនមកពីព័ត៌មានដ លគ្តូវ

បនគ្បមូ លពីចច្មលើយនិ ង្ពីការច្ធវើលាំហាត់មតនៗ។
គ្បក់ចាំណ្ូលសរតបគ្តូវបនរណ្នា ូចខាង្ច្គ្កាម: ចាំនួនច្គលច្ៅអតិែិជ្នជាមធយម កនតង្មួយនែៃ កនតង្មួ យដខ
ច្ហើយកនតង្មួ យឆ្នាំ រតណ្នឹង្តនមលជាមធយមននផ្លិតផ្ល (ច្សវាកមា)។ ទាាំង្ច្នុះអាចពាករទ្យិននផ្លការលក់
គ្បចាំនែៃ គ្បចាំដខនិង្គ្បចាំឆ្នាំ។

2.6 ការកាំ ណ្ត់អតរសញ្ញណ្ធនធានអាជ្ីវកមា
2.6.1. ច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធអាជ្ីវកមា
ច្តើ អាជ្ី វកមាមួយ គ្តូវការឧបករណ្៍ និ ង្ច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធអីវខលុះ? វាអាស្ស័យច្ៅច្លើ អាជ្ី វកមា
របស់អនក ទាាំង្ច្នុះរឺ ជាបញ្ាីននច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធដ លអាជ្ី វកមារបស់អនកអាចនឹ ង្គ្តូវការ៖


អគរនិង្ទ្យី កដនលង្ - យីច្ហា កដនលង្ច្ធវើការ គ្ចកដ្ឋក់ោង្ បនទប់តាាំង្បងាាញ ផ្ទុះបយ បនទប់សតក
រ
បនទប់ទ្យឹក អាគរផ្លិតកមា ទ្យូ រទ្យឹកកក



ឧបករណ្៍- ឧបករណ្៍ មា៉ា សតីនរិតលតយ ច្គ្រឿង្សងាារ ឹមការ ិោល័យ ឧបករណ្៍សទូច ជ្ច្ណ្ើរ រ ច្ៅអី
ច្ធវើការ



ច្គ្រឿង្ចគ្ក- ច្គ្រឿង្ចគ្កសគ្មប់កាយ ច្គ្រឿង្ចគ្កសាំណ្ង្់និង្ផ្លិតកមាឬច្គ្រឿង្មា៉ា សតីនផ្លិត។



ពត៌មានវ ិទ្យា- កតាំពយូទ្យ័រដផ្នករ ឹង្និង្កមាវ ិធី កមាវ ិធីជ្ាំនាញ មូ លដ្ឋានទ្យិននន័យ ទ្យូររមនារមន៍សគ្មាប់
ច្សវាទ្យូ រស័ពទនិង្អតីនច្ធើ ដណ្ចល័ត



សរតក វតាតធាតត ច្ ើម និង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង្់ - ស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ សមាភរផ្លិត សមាភរការ ិោល័យ ច្គ្រឿង្
សាំណ្ង្់ ច្គ្បង្ឥនធនៈ



ោនយនរ- រែយនរ ឹកដចកចយ រែសច្នាដង្ រែយនរសគ្មាប់ជ្ិុះជ្ួបអតិែិជ្ន ឡាន គ្តាក់ទ្យ័រ។

ច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធ ឧបករណ្៍ និង្សរតកវតាតធាតតច្ ើមនិង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង្់ជាដផ្នកមួយននច្ ើមទ្យតនអាជ្ីវកមា។ ច្គ្ៅពី
គ្ទ្យពយសមបតរិទាាំង្ច្នុះ ច្ ើមទ្យត នរួមបញ្ូេ លស្មច់ គ្បក់ និង្គ្ទ្យពយច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតគ្រប់គ្រង្ច្ដ្ឋយអាជ្ីវកមា។

ច្តើអីវច្ៅជាច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធអាជ្ីវកមាដ លអាជ្ី វកមាហាង្ដកសមផសសរបស់ច្ោកស្សី Kuhnគ្តូវការ? តារាង្ទ្យី
១០ បងាាញបញ្ាីននច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធឧបករណ្៍និង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង្់ដ លអាជ្ី វកមារបស់គត់គ្តូវការ។ ច្គ្ៅពី
ការកត់តគ្មូវការរបស់នាង្

នាង្បនបនច្ធវើបញ្ាីមួយច្ ើ មបីបងាាញពីអីវដ លនាង្គ្តូវការច្ ើមបីទ្យិញច្ពលច្នុះ

និង្ច្ពលច្គ្កាយ និង្ការប៉ា ន់ គ្បមាណ្ការចាំណ្តយននឧបករណ្៍និង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង្់។
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តារាង្ទ្យី10 បញ្ាីដឆកច្មើលឧបករណ្៍របស់ច្ោកស្សី Kuhn

Equipment and supplies list

To buy

Not yet
needed

Cost
estimate
(USD)

Notes (quantity, mode of
buying, when to buy)

Brushes and
combs
Square brush

X

10

Tail-end comb

X

5

Wide-toothed comb

X

5

5 Now

Round brush

X

10

2 Now

Vent brush

X

10

2 Now

Paddle brush

X

10

Smoothing brush

X

10

Thermal brush

X

10

Teasing comb

X

5

2 Now

Wide-tooth brush

X

10

2 Now

Rat-tail comb

X

5

2 Now

Two-tail comb

X

5

2 Now

Regular brush and comb

X

10

2 Now

Pitch fork

X

5

Rake hair brush and comb

X

20

2 Now

Grooming equipment
Trimming scissor

X

100

2 Now

Barber scissor

X

100

2 Now

Hair clipper

X

100

2 Now

Hairstyling tools
Hair straightener

X

100

1

Blow dryer

X

100

2

53

Planning a Business Using ICT

Hair curler

X

100

2

Ridged curling iron

X

100

1

Curling iron

X

100

1

Big barrel curler

X

50

1

Curling comb hair dryer

X

100

1

Hot roller

X

Multi-styling kit

X
Other supplies

Hair clip

X

20

Variety In bulk

Mixing bowl

X

20

2

Apron

X

10

2

Water sprayer

X

10

2

ច្តើអាយសតធ
ី ីអាចជ្ួយកនង្ការកាំ
ណ្ត់ឧបករណ្៍និង្ការចាំណ្តយ ូចច្មរចខលុះ?
ត
អតីនធឺណ្ិត និង្មា៉ា សតីនដសវង្រក អាចជ្ួ យអនកកនតង្ការដសវង្រក និង្ច្គ្បៀបច្ធៀបព័ត៌មាន។ ជាមួយនិង្បញ្ាី
ចាស់ោស់ននធនធានដ លគ្តូវការច្ ើមបី ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមារបស់អនក ចប់ច្ផ្រើមរិតអាំពីចាំណ្តយដ លអនក
គ្តូវការច្ ើមបីពគ្ង្ីកអាជ្ី វកមា

និង្ពិចរណ្តវ ិស្មលភាពននការគ្រប់ គ្រង្គ្ទ្យពយសមបតរិនិង្ការចាំ ណ្តយ ៏មាន

គ្បសិទ្យិធភាព។16

តារាង្ទ្យី10 បញ្ាីដឆកច្មើលឧបករណ្៍របស់ច្ោកស្សី Kuhn
Equipment and supplies list

16

To buy

Not yet
needed

Cost
estimate
(USD)

Notes (quantity, mode of
buying, when to buy)

Applicator brusher

X

20

1

Paper towel

X

10

In bulk

Towel

X

100

2 dozens

16

See http://www.smallbusinessbuilding.com.au/learn-with-an-online-course/course-certificate-iii-micro-business-operations/
determine-resource-requirements-for-a-micro-business/identifying-resource-requirements/.
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Handheld mirror

X

Geyser

20
X

Rubber glove

X

10

Plastic glove

X

10

Hair steamer/Hair processor

X

Hood dryer

X

Shampoo bowl

2

X

100

1

Professional haircare products
Shampoo

X

100

(1 month use)

Conditioner (1 month)

X

100

(1 month use)

Hair straightening and
perming kit

X

100

(1 month use)

Styling gel

X

100

(1 month use)

Serum

X

100

(1 month use)

Mousse

X

100

(1 month use)

Hair colour

X

100

(1 month use)

Hair dye

X

100

(1 month use)

Hair extension

X

Wig

X
Furniture

Hairstyling chair (variety of
colours)

X

200

Check used ones of good
condition

Hairstyling station: Mirror,
storage drawer, tool
compartment or tool holder,
electrical outlet

X

300

Check used ones of good
condition

Cart and trolley: Allows
hairdressers to have all tools
right next to them while
attending to a customer; easy
storage, portability, and helps
organize needed supplies

X

200

Check used ones of good
condition

100

Check used ones of good
condition

Reception desk
Waiting area chair

X
X
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2.6.2.

ធនធានមនត សស

ចាំនួនមនតសសដ លអនកគ្តូវការច្ ើមបីជ្ួលច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមារបស់អនកនឹង្អាស្ស័យច្លើថាច្តើ អនកចង្់ច្ធវើ
អាជ្ីវកមាច្នុះច្លើមូលដ្ឋានច្ពញច្មា៉ា ង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ា ង្
អាជ្ីវកមារបស់អនក
អនក។

សកមាភាពដ លទាមទារ

ច្ៅកនតង្គ្បតិបតដិការ

ាំ ច្ណ្ើរការសគ្មាប់ផ្លិតកមានិង្ការដចកចយ និង្ សកមាភាពច្ធវើទ្យីផ្ាររបស់

ខណ្ៈច្ពលដ លវាជាការលអបាំផ្តតកនតង្ការមានធនធានមនត សសដ លអាចជ្ួ យអនក ាំច្ណ្ើរការ

អាជ្ីវកមា អនកគ្តូវដតគ្បក និ យមច្គ្ពាុះវាមានអានតភាពធាំ ច្ៅច្លើដផ្នកហិរញ្ញ វតាតរបស់អាជ្ីវកមា។ វាជា
ការសាំខាន់ ច្ ើមបីកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្ មនត សសដ លអនកមិ នអាចច្ធវើការច្ដ្ឋយមិនមានពួ កច្រ។ ច្តើអនក
ជ្ាំនួយ ូចខាង្ច្គ្កាមឫច្ទ្យ?
o

ការច្រៀបចាំបច្ង្កើតអាជ្ី វកមា - ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការច្មធាវ ីឬរណ្ច្នយយករដ លអនកអាចបង្់គ្បក់ ច្ៅ
ច្លើមូលដ្ឋានច្គ្ៅច្មា៉ា ង្ដ រឫច្ទ្យ?

o

ការច្រៀបចាំច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធអាជ្ីវកមា
-

ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការវ ិសវករ ស្មាបតយករ និង្កមាករសាំណ្ង្់ សគ្មាប់ ការបច្ង្កើតច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធ
ដ រឫច្ទ្យ?

o

-

ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការទ្យិ ញច្សវាសគ្មាប់បច្ចេកវ ិទ្យាដ លអនកនឹង្គ្តូវការមួយរយៈដ រឫច្ទ្យ?

-

ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការបតរគលិកដែទាាំមួយដ រឫច្ទ្យ?

ការអភិ វឌ្ឍន៍ផ្លិតផ្ល

-

ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការមនតសសឬច្សវាកមាច្ ើមបីច្ធវើការស្ស្មវគ្ជាវនិង្ការ

អភិវឌ្ឍផ្លិតផ្លរបស់អនកសគ្មាប់មួយរយៈច្ពលដ រឫច្ទ្យ?
o

គ្បតិបតដិការពាណ្ិជ្ាកមា - ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការមនតសសច្ៅច្ពលដ លអនកផ្លិតផ្លិតផ្លឬច្សវា
កមាទាមទារច្ ើមបីច្ធវើគ្បតិបតរិការអាជ្ីវកមាគ្បចាំនែៃដ រឫច្ទ្យ?

o

ការលក់និង្ការដចកចយ

-

ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការមនត សសនិង្ច្សវាកមាកតង្ការលក់
ន
និង្ដចកចយ

ផ្លិតផ្ល ច្ពញច្មា៉ា ង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ា ង្?
o

រ ាបលនិង្ហិរញ្ញ វតាត

-

ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការមានអនកកត់គ្តាឯកស្មរនិង្គ្បក់ចាំណ្ូល

និង្ការ

ចាំណ្តយ ច្ពញច្មា៉ា ង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ា ង្?
ច្តើអនករួរលុះបង្់ច្ពលច្វោប៉ាត នាានច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមាច្នុះ? ច្តើអនកនឹង្ច្ធវើការងារច្ពញច្មា៉ា ង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ា ង្? ច្តើ
គ្តូវចាំ ណ្តយប៉ាតនាានគ្បសិនទាាំង្ច្នុះគ្តូវបនជ្ួ លច្ពញច្មា៉ា ង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ា ង្?

ច្ោកស្សី Kuhn បនច្រៀបចាំបញ្ាីមួយ (តារាង្ទ្យី 11) និង្ប៉ា ន់ស្មានតគ្មូវការធនធានមនតសសរបស់នាង្
កាំណ្ត់មតខនាទ្យី របស់នាង្ ថាច្តើគ្តូវច្ធវើការច្ពញច្មា៉ា ង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ា ង្ ការចាំ ណ្តយ ច្ហើយថាគ្តូវការធនធាន
ទាាំង្ច្នុះដ រឫច្ទ្យ។
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តារាង្ 11 ឧទាហរណ្៍ននបញ្ាីធនធានមនតសស

Business
activity

Human resource

Fulltime

Parttime

Cost (USD)

When needed

Setting up of
the business

Lawyer
Accountant



500/month
500/month

First month of
start-up

Setting up of
the business
infrastructure

Engineers
Architects
Construction
workers
Technicians
Maintenance



1,000/month

First month of
start-up only

Product
development

Researcher or
trainer

X

X

Business
operations

Workers


1


2

10/day

Sales and
distribution

Sales


1

10/day

Third month

Administration
and finance

Manager
Bookkeeper

20/day
10/day

Fourth month

Others

Customer
service

Not yet



X

Second month

X

Not yet

ធនធានមនត សសកនតង្គ្បតិបតដិការអាជ្ីវកមានិង្រ ាបលបច្ង្កើតជាដផ្នកមួ យននការចាំ ណ្តយននអាជ្ី វកមាច្នុះ។ អនក
គ្តូវដតបញ្ូេ លទាាំង្ខលួនអនកច្ៅកនតង្បញ្ាីននធនធានមនត សស។

ប៉ា ន់គ្បមាណ្ការចាំ ណ្តយននធនធានមនតសសច្ៅ

កនតង្សកមាភាពអាជ្ី វកមាទាាំង្អស់រឺសាំខាន់ ណ្តស់ច្ៅកនតង្ការច្ធវើដផ្នការហិរញ្ញ វតាតអាជ្ីវកមា។

ច្តើអាយសតធ
ី ីអាចជ្ួយកនង្ការច្ធវ
ើដផ្នការធនធានមនតសសបន ូចច្មរចខលុះ?
ត
បញ្ាីមួយអនកអាចរណ្នានិង្ប៉ា ន់ស្មាន

ចាំនួនមនតសស

ចាំនួននែៃឬច្មា៉ា ង្

ច្ដ្ឋយច្គ្បើច្សៀវច្ៅ

និ ង្ការចាំ ណ្តយគ្បក់ឈ្ួលនិ
ន
ង្

គ្បក់ ដខដ លអនកនឹង្តគ្មូវឱយមានដផ្អកច្ៅច្លើកាលវ ិភារការងារនិង្គ្បតិទ្យិន។

អតិនធឺណ្ិតអាចជ្ួ យកនតង្ការច្គ្ជ្ើសច្រ ើសបត រគលិកនិង្ ាំ ច្ណ្ើរការជ្ួ ល។ អនកអាចដសវង្យល់អាំពីគ្បក់ ដខបចេតបបនន
និង្នែលឈ្ួនលអនកជ្ាំនាញ

និង្ការគ្បស្ស័យទាក់ ទ្យង្ជាមួយអនកជ្ាំនាញអាំពីការងារដ លពួ កច្រអាចច្ធវើបន

សគ្មាប់អនក។
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ចតុះការគ្រប់គ្រង្ច្ពលច្វោវ ិញ? កនតង្នាមជាដផ្នកមួ យននធនធានសាំខាន់ ននសហគ្គសរបស់អនក អនកគ្តូវដត
កាំណ្ត់ច្អាយបនអាំពី

ចាំ នួនច្មា៉ា ង្ដ លអនកអាចលុះបង្់ច្អាយច្ៅអាជ្ី វកមារបស់អនក។

អនកអាចច្គ្បើ កមាវ ិធី

កាំណ្ត់ច្ពលគ្បតិទ្យិន ឬទាញយកកមាវ ិធី ជាច្គ្ចើនច្ ើមបីជ្ួយអនកកនតង្ការគ្រប់ គ្រង្ច្ពលច្វោរបស់អនក។

2.7 ការអភិ វឌ្ឍន៍ ដផ្នការហិរញ្ញ វតាតអាជ្ី វកមា
ទ្យិននន័យហិរញ្ញ វតាត

រឺ ដតង្ដតច្ៅពី ច្គ្កាយដផ្នការអាជ្ី វកមា

ប៉ាតដនរវា

រឺ សាំខាន់ ូ ចជា

ការច្រៀបរាប់ ននរាំនិត

អាជ្ីវកមានិង្ការគ្រប់ គ្រង្។ បច្ង្កើតរាំនូសតាង្ តារាង្ រូបមនរ និង្ច្សៀវច្ៅបញ្ាី ច្ៅកនតង្ដផ្នកហិរញ្ញ វតាតនន
ដផ្នការអាជ្ីវកមា បងាាញពី ស្មានភាពរបស់អាជ្ីវកមា។ អនកអាចគ្បមូលផ្រាំតព័ត៌មាន និ ង្ច្គ្បើ ច្សៀវច្ៅបញ្ាី ឬ
កមាវ ិធីហិរញ្ញ វតាត

ច្ ើមបីបច្ង្កើតច្សៀវច្ៅបញ្ាីរបស់អនក។

អនកនឹង្ច្

ពួកវាអាចច្គ្បើ បនច្ៅកនតង្កមាវ ិធី

ើញថា

ដផ្នការអាជ្ីវកមាភារច្គ្ចើ ន កមាវ ិធីទាាំង្ច្នុះអាចច្ធវើការរណ្នាបនផ្ង្ដ រ។
ដផ្នការហិរញ្ញ វតាតផ្ដល់នូវការប៉ា ន់គ្បមាណ្ននការពាករការលក់ សាំរាប់ អាជ្ីវកមា
របស់អនក។

និង្ការសដមរង្ការចាំណ្តយ

សហគ្រិនអាចទ្យទ្យួលគ្បច្ោជ្ន៍ពីការយកច្ពលច្វោច្ ើមបីច្ធវើការោ៉ា ង្ច្ហាចណ្តស់ដផ្នការ

ហិរញ្ញ វតាតគ្បចាំឆ្នាំ។

ដផ្នការច្នុះបនជ្ួ យឱយមាេស់អាជ្ី វកមាខានតតូ ចគ្រប់ គ្រង្លអគ្បច្សើរជាង្មតនលាំហូរស្មច់

គ្បក់ ច្ដ្ឋយច្រៀបចាំសគ្មាប់ ស្មានភាពដ លអាចមានលទ្យធផ្លច្ៅកនតង្ការខវុះខាតស្មច់គ្បក់ ូចជាការច្
តាមរ ូ វកាលច្ៅកនតង្គ្បក់ចាំណ្ូល។
ដផ្នការអាជ្ីវកមាជារួមផ្ង្ដ រកនតង្អាំ

ដផ្នការហិរញ្ញ វតាតជាធមាតាគ្តូវបនច្រៀបចាំ ជាដផ្នកមួយនន ាំ ច្ណ្ើរការច្ធវើ
តង្ច្ពលដ លច្គលច្ៅដ លគ្តូវបនកាំណ្ត់និង្យតទ្យធស្មស្តសរគ្តូវបន

ច្គ្ជ្ើ សច្រ ើសច្ ើមបីជ្ួយឱយអាជ្ីវកមាច្នុះច្កើនច្

ើង្ច្ៅកនតង្ឆ្នាំខាង្មតខ។17

ច្ ើមបីយកមកជាមួយនឹ ង្ដផ្នការហិរញ្ញ វតាតគ្បក និ យម
សគ្មាប់សកមាភាពចប់ ច្ផ្រើមច្

ជាច្លើក ាំបូង្រិតពីរច្បៀបដ លអនកនឹង្ចាំណ្តយ

ើង្របស់អនក។ ការច្នុះនឹង្រួមបញ្ូេ លទាាំង្ ឧបករណ្៍ច្គ្រឿង្សងាារ ឹមច្គ្រឿង្ផ្គត់

ផ្គង្់គ្បក់ ដខរបស់មនត សសដ លនឹង្ច្ធវើគ្បតិបតរិការអាជ្ី វកមា
(ស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ ាំបូង្)

ើង្ចតុះ

ស្មលកសញ្ញ

(រួមទាាំង្អនក)

ការទ្យិ ញវតាតធាតតច្ ើមឬការផ្គត់ផ្គង្់

ច្ ើ មទ្យតនគ្បតិបតរិការនិង្តគ្មូវការដផ្នកចាប់ ូចជាការចតុះបញ្ាីអាជ្ីវកមា

សគ្មាប់អាជាាប័ណ្ណនិង្តគ្មូវការពនធ។
អនកអាចដសវង្យល់

អាំ ពីលិខិតពីទ្យីភានក់ ងាររដ្ឋាភិ បល

ដ លទ្យទ្យួ លបនទតក

ចតុះបញ្ាីពាណ្ិជ្ាកមា

និ ង្

ឧសាហកមាច្នុះ។ គ្បសិនច្បើ អាជ្ី វកមារបស់អនក ជាមាូបអាហារ វាអាចតគ្មូវឱយមានការចតុះបញ្ាីមួយច្ផ្សង្
ច្ទ្យៀតសគ្មាប់ អាហារ និ ង្ថានាំច្ពទ្យយ។ មានគ្កុមហតនឯកជ្នមួ យចាំ នួន ដ លអាចជ្ួ យសគ្មួលការចតុះបញ្ាី
17

Brian Hill, “Developing a Financial Plan For a Small Business”. Available from
http://smallbusiness.chron.com/developingfinancial-plan-small-business-4714.html.
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
អាជ្ី វកមា និ ង្អាជាាប័ ណ្ណសគ្មាប់ គ្តូវបង្់ នែលច្សថា។ ប៉ាត ដនរជាការពិតណ្តស់អនកមានជ្ច្គ្មើ សច្ ើ មបីច្ធវើការ
ច្នុះច្ដ្ឋយខលួនអនកផ្លទល់ ូ ច្ចនុះអនកនឹ ង្ ឹ ង្ថាអវីដ លរដ្ឋាភិ បលតគ្មូវឱយមានពី សហគ្រិ នឬមាេស់អាជ្ី វកមា
ខានតតូ ចច្នុះ។
ជាដផ្នកមួ យននការចប់ ច្ផ្រើមចាំ ណ្តយការ

ការប៉ា ន់ស្មានថាច្តើអនកនឹ ង្ចាំណ្តយច្លើច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធសគ្មាប់

អាជ្ីវកមាជាឧទាហរណ្៍ច្ៅច្លើការជ្ួសជ្តលហាង្ឬកដនលង្ដ លអនកនឹ ង្កាន់ កាប់ ថាច្តើ មានច្ៅកនតង្ផ្ទុះរបស់
អនកឬច្ៅកនតង្កដនលង្មួ យច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតសគ្មាប់ជ្ួល។ ឧទាហរណ្៍មួយរឺគ្តូវបនបងាាញច្ៅកនតង្តារាង្ទ្យី 12 ។

តារាង្ទ្យី 12 រាំ រនូ នការចាំណ្តយកនតង្បញ្ាីចប់ ច្ផ្រើម

ការចាំ ណ្តយចប់ ច្ផ្រើម

តនមល (USD)

ការជ្ួ សជ្ត ល

350

សមាភរ:

600

ច្គ្រឿង្សងាារ ឹម

500

អាជាាបណ្ណ័ ការអនតញាត

350

ស្មលកសញ្ញ

100

ស្មច់គ្បក់ សាំរាប់:

(1,300)

 ផ្លិតផ្ល

800

 រ ាបល

250

 ច្ធវើទ្យីផ្ារ

250

បនាទប់មករិតពី សកមាភាពទ្យី ផ្ារ ូចជាខិតរប័ណ្ណ tarpaulins និង្ស្មលកសញ្ញ? ការប៉ា ន់ស្មានថាការចាំ ណ្តយ
សគ្មាប់សកមាភាពទ្យីផ្ាររបស់អនក។ តារាង្ 13 បនបងាាញជាឧទាហរណ្៍ធមាតា។

បញ្ាីរាំរនូ នការចាំណ្តយការច្ធវើទ្យីផ្ារ
Marketing cost items

Monthly cost (USD)

Yearly cost (USD)

Tarpauli
s
Website
hosting
n

100

1,200

120

1,440

Flyer

Subtota

10
10

120
120

l
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ទ្យីពីរច្ធវើឱយការប៉ា ន់ស្មានននគ្បក់ចាំណ្ូលរបស់អនក (សូមច្មើលតារាង្ 14) ។ ប៉ា ន់ ស្មានថាច្តើ មានការលក់
ប៉ាតនាានដ លអនកនឹង្ច្ធវើកតង្មួ
ន
យនែៃ កនតង្មួ យដខ ឬកនតង្មួ យឆ្នាំ។ ច្តើមានអតិែិជ្នប៉ាត នាានសាំរាប់រាំច្រាង្របស់អនក?
ច្តើអីវជាតនមលននផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនក ?

បញ្ូេ លកនតង្កតាំពយូទ្យ័រច្ដ្ឋយពាករណ្៍គ្បក់ចាំណ្ូលរបស់អនក

ច្ដ្ឋយការច្គ្បើ សនាត់ (ការលក់ អតិែិជ្ន តនមល ផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមា) ។ ច្ធវើឱយការពាករណ្៍របស់អនកគ្បក
និយមនិង្ទ្យទ្យួ លយកបន។

តារាង្14 រាំរូននការពាករណ្៍ការលក់

ទ្យីបី ប៉ា ន់ស្មានថាច្តើអនកនឹង្ចាំ ណ្តយច្លើការផ្រល់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាបញ្ូា ន និង្រណ្នាការចាំ ណ្តយរបស់
វាមួយមតខៗ (សូមច្មើ លតារាង្ទ្យី 15) ។

តារាង្15 ការរណ្នារាំរូនែលសគ្មាប់ផ្លិតផ្លឬច្សវា
Cost Items

Cost (USD)

Raw material

320

Cost of finished products

450

Total

770

Divide by:
Number of units produced

125

Cost of unit product

6.16

ទ្យីបួនប៉ា ន់ស្មានថាការចាំ ណ្តយទ្យូច្ៅនិង្ចាំ ណ្តយដផ្នករ ាបល ូចជាការជ្ួ ល ឧបករណ្៍ការធានារា៉ា ប់រង្
និង្ចាប់ (ពនធនិង្អាជាាប័ណ្ណ) (សូមច្មើ លតារាង្ទ្យី 16)
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក

តារាង្16 ការប៉ា ន់គ្បមាណ្រាំ រនូ នការចាំ ណ្តយរ ាបល
Cost Items

Monthly (USD)

Yearly (USD)

Cost Type

Rent

85

1,020

Fixed

Utilities

45

540

Fixed

Insurance

Fixed

Business

20

240

Health

20

240

Taxes

20

240

Fixed

Internet

30

360

Fixed

Supplies

10

120

Variable

Shipping or transport

25

300

Variable

Subtotal

255

3,060

ទ្យីគ្បាំ ច្រៀបចាំ ការពាករណ្៍ចាំ ណ្តយសគ្មាប់តគ្មូវការធនធានមនតសសរបស់អនក (សូមច្មើលតារាង្ទ្យី 17) ។
រួមបញ្ូេ លទាាំង្ការប៉ា ន់ស្មានននការគាំគ្ទ្យការងារបដនាម។ សូមគ្បក ថាអនកមានរួមបញ្ូេ លផ្លទល់ (គ្បក់ដខ
របស់អនក) កនតង្ការប៉ា ន់ ស្មានច្នុះ។

តារាង្17 រាំរូននការប៉ា ន់គ្បមាណ្ការចាំ ណ្តយតគ្មូវឱយមានធនធានមនត សស
Human resource

Qty. Monthly No. of M1
salary days

M2

M3

M4

M5

M6

Annual cost
(USD)

Full-time operations
Manager

1

200

21

200

200

200

200

200

200

2,400

Production staff

1

100

21

100

100

100

100

100

100

1,200

Bookkeeper

1

50

21

50

50

50

50

50

50

600

Marketing and sales

1

70

21

70

70

70

70

70

70

840

Administration

Part-time staff
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Worker (per unit)

1

5

12

50

50

50

50

50

50

600

Product developer

1

50

21

50

50

50

50

50

50

600

Maintenance (daily
rate)

1

3

10

30

30

30

30

30

30

360

1

20

100

100

100

100

100

100

1,200

650

650

650

650

650

650

7,800

Professionals
Lawyer/Accountant
when needed
(hourly
rate)
Total cost

½

8

ប៉ា ន់ស្មានគ្បសិនច្បើអនកនឹង្មានការចាំ ណ្តយសគ្មាប់ ការដកលមអច្ៅកនតង្អាជ្ី វកមារបស់អនកណ្តមួ យ ូចជា
ការទ្យិ ញឧបករណ្៍ែាី ការជ្ួ សជ្តលនិង្ដកលមអែីា។
ជាចតង្ច្គ្កាយពិនិតយច្

ើង្វ ិញនិង្ច្មើលសរតបច្ហើយច្មើ លថាច្តើរច្គ្មាង្របស់អនកមានភាពគ្បក និ យមនិង្

បនាទប់មកបនបញ្េប់វា។
តារាង្18 បងាាញពី រច្បៀបប៉ា ន់ស្មានរបស់ច្ោកស្សី Kuhn ដ លអាចច្មើ លច្ៅ ូច

តារាង្ 18 រាំ រកា
ូ រប៉ា ន់គ្បមាណ្ការចាំ ណ្តយសរតប
Start-up (1 month)
Renovation

Costs
(USD)
1,000.00

Equipment

600.00

Furniture

500.00

License, permits, registration

350.00

Signage

100.00

Total

Initial cash for:
Production

800.00

Administration

1,670.00

Marketing
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250.00

Total start-up cost
Production
Production materials and supplies

5,270
320

3,840

Type
Variable

Production/People

230

2,760

Fixed

Monthly

Yearly

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
Subtotal

550

Administration

6,600

Monthly

Yearly

Personnel
Rent

420
80

5040
960

Fixed

Utilities

45

540

Fixed

20
20

240
240

Fixed
Fixed

Taxes

20

240

Fixed

Internet
Supplies

30
10

360
120

Fixed
Variable

Shipping or transport

25

Insurance
Business
Health

300

Subtotal

Variable

670

8,040

Marketing
Supplies

Monthly
10

120

Product training

120

1440

Fixed

Research and development (6
months)
Web hosting

120

720

Variable

10

120

Fixed

Subtotal

Yearly

250

Variable

2,280.00

Total cost with start-up cost
Total cost for regular year

1,470

ការកាំណ្ត់ អតរសញ្ញណ្ននការចាំ ណ្តយកនតង្ធាតតមួយៗកនតង្ជ្ាំហានទ្យីបីច្នុះគ្តូវបនសរច្សរកនតង្ច្គលបាំណ្ង្
ច្ ើមបីពនយល់ពីរាំនិតហិរញ្ញ វតាតច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត ូចជាការចាំ ណ្តយច្ែរ ចាំ ណ្តយអច្ែរនិង្ចាំ ណ្តចជ្ួប។


ការចាំ ណ្តយច្ែរសាំច្ៅច្ៅច្លើការចាំ ណ្តយនិង្ការចាំណ្តយដ លមិនខត សគនច្បើច្ទាុះបី ជាទ្យាំហាំននការលក់
និង្ការផ្លលស់បូរផ្លិ
រ
តកមា។ ជ្ួល ឧបករណ្៍ ច្សវាអតីនធឺ ណ្ិតនិង្ការធានារា៉ា ប់រង្រឺជាឧទាហរណ្៍ននការ
ចាំណ្តយច្លើការជ្ួសជ្ត ល។



ការចាំ ណ្តយអច្ែរសាំច្ៅច្ៅច្លើការចាំ ណ្តយដ លបនផ្លលស់បូរអាស្ស័
រ
យច្លើការលក់និង្ផ្លិតកមា។
ឧទាហរណ្៍ ូចជាការចាំ ណ្តយននការផ្លិត



និង្វតាតធាតត ច្ ើមនិង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង្់ផ្លិតផ្លច្គ្បើគ្បស់ច្ៅ

កនតង្ការផ្លិតឬការផ្រល់ច្សវាកមា។

ចាំណ្តចជ្ួប ជាការរិតននការចាំណ្តយច្លើការចប់ ច្ផ្រើមច្
លក់ននផ្លិតផ្ល

ឬច្សវាកមាច្ ើមបីរកឱយច្

ើង្ ការចាំណ្តយច្ែរ ចាំណ្តយ អច្ែរនិង្តនមល

ើញចាំនួនលក់រាល់ដខច្ ើមបីទ្យប់ទ្យល់នឹង្ការចាំ ណ្តយគ្បចាំ

ដខ។
បនចប់ ច្ផ្រើម
ហិរញ្ញ វតាត ាំ បូង្។

គ្បតិបតរិការអាជ្ីវកមារបស់អនក

អនកអាចច្គ្បៀបច្ធៀបលទ្យធផ្លពិ តគ្បក

ជាមួ យដផ្នការ

ដសវង្យល់ពីកង្វុះច្ហើយច្មើ លថាច្តើមានព័តមានសាំខាន់ ដ លអនកបនខកខាន។

អនក

គ្បដហលជាអាចពិចរណ្តកាត់បនាយការចាំ ណ្តយគ្បសិនច្បើគ្បក់ចាំណ្ូលមានទាបជាង្ការប៉ា ន់ស្មាន។
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ច្គ្ៅពីដផ្នការហិរញ្ញ វតាតច្ៅរយៈច្ពលជាក់ោក់មួយននច្ពលច្វោឬច្ៅចតង្បញ្េប់ ននឆ្នាំ

សហគ្រិនគ្តូវដត

ច្រៀបចាំរបយការណ្៍ហិរញ្ញ វតាតអាជ្ីវកមាច្ទាុះបីជាទាាំង្ច្នុះមិ នគ្តូវបនទាមទារសគ្មាប់អាជ្ីវកមាដ លកាំពតង្ដត

ចប់ច្ផ្រើម។ វានឹង្មានស្មរៈសាំខាន់ ច្ ើមបី ឹង្ថាច្ៅការចប់ច្ផ្រើមច្នុះពីស្មរៈសាំខាន់ននការច្រៀបចាំ របយការណ្៍
ហិរញ្ញ វតាតច្ៅច្លើមូលដ្ឋានគ្បចាំគ្តី មាសឬគ្បចាំឆ្នាំដ លផ្រល់របយការណ្៍អាំពីការអនត វតរអាជ្ីវកមាច្នុះ។
របយការណ្៍ទាាំង្ច្នុះបនចូ លមកភារច្គ្ចើនច្ៅកនតង្ដផ្នកហិរញ្ញ វតាតចាំ នួនបីរឺ:

របយការណ្៍គ្បក់ចាំណ្ូល

តារាង្តតលយការនិង្របយការណ្៍លាំហូរស្មច់ គ្បក់។


របយការណ្៍គ្បក់ចាំណ្ូល រឺជាគ្បក់ចាំណ្ូល ចាំ ច្ណ្ញនិង្ការចាំ ណ្តយសច្ង្ខបននអាជ្ីវកមាធមាតាគ្តូវ
បនច្រៀបចាំ ជាច្រៀង្រាល់ឆ្នាំ។ ការរណ្នារបស់អនកផ្ដល់ឱយអនកនូវរាំនិតអាំពីការអនត វតរអាជ្ីវកមារបស់អនក។



តារាង្តតលយការរឺ ជាការរណ្នានិង្របយការណ្៍ននអាជ្ី វកមា

"គ្ទ្យពយសមបតរិបាំណ្តលនិង្មូលធន។

វា

ផ្ដល់នូវច្សចកដីលមអិតច្ៅច្លើសមតត លយននគ្បក់ចាំណ្ូលនិ ង្ការចាំ ណ្តយច្ៅចាំណ្តចច្ពលច្វោជាក់ោក់
មួយ ។


របយការណ្៍លាំហូរស្មច់ គ្បក់

របយការណ្៍ស្មច់គ្បក់ពិតគ្បក ដ លបនបច្ង្កើតឬបនទ្យទ្យួ លនិង្

បនច្គ្បើច្ៅរយៈច្ពលជាក់ ោក់មួយននច្ពលច្វោ។ អនកអាចច្រៀបចាំរបយការណ្៍មួ យច្ៅគ្បចាំដខគ្បចាំ
គ្តីមាសឬគ្បចាំឆ្នាំមូលដ្ឋានដ លជាគ្បច្ោជ្ន៍សគ្មាប់ សហគ្រិន។
ដ លបនមកច្ៅកនតង្និ ង្ច្គ្ៅអាជ្ីវកមាមួយ។

បនយកការរួមគន

ជារបយការណ្៍ទាាំង្ច្នុះ

ច្នុះផ្រល់ឱយអនកនូវរាំនិតអាំពីគ្បក់

ផ្រល់នូវរូបភាពគ្តឹមគ្តូវននអាជ្ី វកមាមួយ

តនមលបចេតបបននបូក

សមតាភាពរបស់ខួនច្
ល
ើ មបីទ្យូរទាត់វ ិក័ យប័ គ្តរបស់ខួនច្ៅនែៃ
ល
ច្នុះនិង្ទ្យទ្យួលបនគ្បក់ចាំច្ណ្ញមួយច្ឆ្ពុះច្ៅ
មតខច្ទ្យៀត។

ព័តមានច្នុះ

រឺមានស្មរៈសាំខាន់ ខាលាំង្ណ្តស់

សគ្មាប់ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជ្ីវកមា

អនារត។ ឧទាហរណ្៍ននដផ្នការហិរញ្ញ វតាតមួយគ្តូវបនបងាាញច្ៅកនតង្តារាង្19។
តារាង្19 ឧទាហរណ្៍ននដផ្នការហិរញ្ញ វតាត
Start-up (1 month)
Renovation

Costs
(USD)
1,000.00

Equipment

600.00

Furniture

500.00

License, permits, registration

350.00

Signage

100.00

Initial cash for:
Production
Administration
Marketing

64

800.00
1,670.00
250.00

Total

នាច្ពល

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
Total start-up cost

5,270

Production
Production materials and supplies

320

Monthly
3,840

Type
Variable

Production/People

230

2,760

Fixed

Subtotal

Yearly

550

Administration

6,600

Monthly

Yearly

Personnel
Rent

420
80

5040
960

Fixed

Utilities

45

540

Fixed

20
20

240
240

Fixed
Fixed

Taxes

20

240

Fixed

Internet
Supplies

30
10

360
120

Fixed
Variable

Shipping or transport
Subtotal

25

300

Variable

Insurance
Business
Health

670

8,040

Marketing
Supplies

10

Monthly
120

Yearly
Variable

Product training

120

1440

Fixed

Research and development (6
months)
Web hosting
Subtotal

120

720

Variable

10

120

Fixed

250

2,280.00

Total cost with start-up cost
Total cost for regular year

1,470

រដ្ឋាភិ បលភារច្គ្ចើនតគ្មូវឱយមានការច្ធវើរបយការណ្៍ហិរញ្ញ វតាតខាង្ច្លើពីមាេស់អាជ្ី វកមាដ លគ្តូវបនដ្ឋក់
ជ្ូនច្ៅច្ពលអនកបង្់ពនធ។
ច្លើកច្

គ្បសិនច្បើអនកគ្តូវដ្ឋក់ពាកយសតាំគ្បក់ កមេីច្គ្ៅពី របយការណ្៍ហិរញ្ញ វតាតដ លបន

ើង្ច្នាុះអនកអាចគ្តូវបនសួរច្ ើ មបីផ្រល់នូវរបយការណ្៍ហិរញ្ញ វតាតផ្លទល់ខួនគ្បសិ
ល
នច្បើអនកគ្តូវបនធានា

គ្បក់កមេីច្ដ្ឋយខលួនឯង្។

ការយល់ ឹ ង្ពីតគ្មូវការហិរញ្ញ វតាតនិង្

គ្បសិនច្បើ អាចច្ធវើច្ៅបនគ្បសប់ពួកច្រនឹង្

ជ្ួយអនកកនតង្ ាំ ច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមារបស់អនកកាន់ ដតរលូន18។

18

18

See http://www.entrepreneur.com/article/241077.
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2.8 កាលវ ិភារននសកមាភាពចប់ច្ផ្រើមអាជ្ីវកមានិង្សកមាភាពជាធមាតា
ដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយដ លលអគ្តូវដតមានច្ពលច្វោមួយននរច្គ្មាង្ធាំនិង្សកមាភាពអាជ្ីវកមាច្ទ្យៀង្ទាត់។

មានគ្បតិទ្យិនននសកមាភាពទាាំង្ច្នុះនិង្ការប៉ា ន់ ស្មានននចាំនួនច្មា៉ា ង្និង្នែៃដ លសកមាភាពទាាំង្ច្នុះគ្តូវបន
បញ្េប់ច្ ើមបីជ្ួយផ្រល់អភិវឌ្ឍច្អាយមានគ្បសិទ្យិធភាពននលទ្យធផ្លការងារ។
ច្តើ ICTs អាចជ្ួយ ូចច្មរច?

ូចដ លអនកអាចច្

ើញច្ៅកនតង្ការពិ ភាកាមតនច្នុះកមាវ ិធី រឺមានគ្បច្ោជ្ន៍ ខាលាំង្

ណ្តស់ច្សៀវច្ៅបញ្ាីច្រៀបចាំ ដផ្នការហិរញ្ញ វតាតកនតង្អាជ្ីវកមានិង្របយការណ្៍ហិរញ្ញ វតាត។

ច្ដ្ឋយច្គ្បើ ច្សៀវច្ៅ

បញ្ាីមួយដ លអនកអាចបច្ង្កើតកាលវ ិភារនិង្រណ្នាចាំនួនច្មា៉ា ង្និង្នែៃបនទាមទារច្ ើមបីច្ធវើសកមាភាពការងារ
មួយឬចច្ងាកមននសកមាភាពការងារ។

សហគ្រិនជាច្គ្ចើនជាធមាតាច្រៀបចាំ របយការណ្៍ច្នុះច្ដ្ឋយច្គ្បើ គ្បស់

កមាវ ិធីច្សៀវច្ៅបញ្ាី ូចជា GNU Cash ដ លអាចគ្តូវបនទាញយកច្ដ្ឋយឥតរិតនែលឬ QuickBooks ដ ល
អាចគ្តូវបនទ្យិញតាមអតីនធឺ ណ្ិត

ឬច្ៅហាង្កតាំពយូទ្យ័រ។

មតនច្ពលទ្យិញកមាវ ិធី ទាាំង្ច្នុះ

ច្គ្បៀបច្ធៀបតនមលនិង្

អតាគ្បច្ោជ្ន៍ននកមាវ ិធី ច្នុះច្ ើមបីអាជ្ី វកមារបស់អនក។

2.9 គ្បភពច្ ើមទ្យតន
ច្ ើមបីផ្រល់នូវគ្បក់ ាំបូង្អាជ្ីវកមារបស់អនក អនកនឹង្ច្គ្បើច្ ើ មបីផ្រល់ហិរញ្ញ វតាត ល់ការចប់ ច្ផ្រើមអាជ្ីវកមា អនកនឹង្
គ្តូវការច្ ើមបីច្ធវើបញ្ាីននគ្បភព

ដ លអនកអាចទាញយកជាគ្បច្ោជ្ន៍ ច្ៅច្ពលចាំបច់។

ខាង្ច្គ្កាមច្នុះជា

សាំណ្ួរសាំរាប់រិតអាំពី:


ច្តើអនកមានគ្បក់សនសាំដ លអនកអាចច្គ្បើ ?



ច្តើមានសមាជ្ិកច្ៅកនតង្គ្រួស្មររបស់អនក

ឬមិតរភករិដ លអាចច្អាយអនកខេីគ្បក់បន?

ពិភាកាជាមួ យ

សមាជ្ិកគ្កុមគ្រួស្មររបស់អនកនិង្មិតរភករិអាំពីលទ្យធភាពននការជ្ួ យអនកផ្រល់ហិរញ្ញ វតាត ល់អាជ្ី វកមារបស់
អនក។


ច្តើអនកបន ឹង្អាំពីកមាវ ិធីរបស់រដ្ឋាភិបល ស្មាប័នមីគ្កូហិរញ្ញ វតាត អង្គការមិនដមនរដ្ឋាភិបល និង្កមាវ ិធី
ធនាគរដ លអាចផ្រល់គ្បក់ មូលនិធិកមេីការគ្បក់ ទាប ?



ច្តើ មានស្មាប័ ន មិនដមនហិរញ្ញ វតាត ឧទាហរណ្៍ angel funders គ្កុមជ្ួ យខលួនឯង្ ពហតបាំណ្ង្ឬ
សហករណ្៍ឥណ្ទានគ្កុមអនដរជាតិ ឬគ្បភព crowdfunding ដ លអនកអាចពិ ចរណ្ត?

សិកា និ ង្ច្រៀនបដនាមច្ទ្យៀតអាំពីគ្បភពននមូ លនិ ធិទាាំង្ច្នុះនិ ង្ែលឹង្ដែលង្អាំពី រត ណ្សមបតរិ និ ង្រត ណ្វ ិបតរិរបស់
ពួកច្រ
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
ច្តើ ICTs អាចជ្ួ យកនតង្ការដសវង្រកព័ ត៌មានច្លើស្មាប័ នហិរញ្ញ វតាតនិង្ធនធានមូ លនិ ធិ ូ ចច្មរច? អនកអាចដសវង្
រកអតិ នធឺ ណ្ិតអាំ ពីធនាគរនិ ង្គ្កុមហតនផ្រល់គ្បក់ កមេីច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត ូ ចជាស្មាប័ នមី គ្កូហិរញ្ញ វតាតកនតង្គ្បច្ទ្យស
របស់អនក។ ច្រហទ្យាំ ព័ររបស់ពួកច្រអាចផ្ដល់ព័ត៌មានច្លើតគ្មូវការផ្រល់គ្បក់ កមេី ទ្យគ្មង្់កមាវ ិធី អគ្តាការគ្បក់
និង្លកខខណ្ឌ និង្ការដ្ឋក់ ទ្យណ្ឌកមា (អនករួ រដតពនាច្ពលការបង្់ ការគ្បក់ បិទ្យរណ្នី របស់អនកជាមត ន ឬ
គ្បសិនច្បើ អនកមិ នអាចបាំ ច្ពញកាតពវកិចេរបស់អនក)
គ្រឹុះស្មានមី គ្កូហិរញ្ញ វតាតរឺ ជាអង្គការដ លផ្រល់ជ្ូននូ វច្សវាហិរញ្ញ វតាត ល់គ្បជាជ្នដ លមានគ្បក់ ចាំណ្ូល
ទាប។

ច្សទើរដតទាាំង្អស់ផ្រល់គ្បក់ កមេី ល់សមាជ្ិ ករបស់ខួលននិង្ការធានារា៉ា ប់ រង្ច្លើ ការផ្រល់ជ្ូនជាច្គ្ចើន

ការដ្ឋក់ គ្បក់ និង្ច្សវាកមាច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត។ ស្មាប័ នទាាំង្ច្នុះអាចជាដផ្នកបដនាមននធនាគរទ្យី ភានក់ ងាររដ្ឋាភិ បល
ឬកមាវ ិធីបច្ង្កើតច្

ើង្ច្ដ្ឋយអង្គការមិនដមនរដ្ឋាភិ បលមួ យ។

មនត សសជាច្គ្ចើនននស្មាប័នទាាំង្ច្នុះផ្រល់ការ

គាំគ្ទ្យ ល់ស្តសរីសគ្មាប់ កមាវ ិធី ការចិ ញ្េឹមជ្ី វ ិត និង្ការបណ្ត
រ ក់ ទ្យតនសង្គមច្ស ាកិចេស្សច្ ៀង្គន ូ ចជាគ្កុមជ្ួ យ
ខលួនឯង្។ រកច្មើ លគ្បច្ភទ្យននអង្គការច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសរបស់ អនកដ លងាយស្សួលអាចផ្រល់ការគាំគ្ទ្យ ល់ សហ
គ្រិនស្តសរី។
ច្តើអនកបនឮពី crowdfunding? វាជាវ ិធី ស្មស្តសរននការបច្ង្កើនច្ ើ មទ្យត នតាមរយៈគ្កុមរបស់មិតរភករិគ្កុមគ្រួស្មរ
អតិ ែិជ្ន និ ង្វ ិនិ ច្ោរិ នជាបតរគលមួ យ។ វាគានបញ្
ា ច្ទ្យថាមូ លនិ ធិតូចៗគ្តូវបនបញ្ូេ លគនច្ ើ មបីច្ធវើឱយច្កើន
ច្

ើង្នូ វចាំ នួនទ្យឹ កគ្បក់

ដ លគ្តូវការសគ្មាប់ ការចប់ ច្ផ្រើមអាជ្ី វកមា។

បរ ិចេរ អនកច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតរ ាំពឹ ង្ថាជា "រងាវន់ "

មួ យចាំ នួនគ្បតិបតរិការ

ូ ចរាំ រផ្
ូ លិតផ្លមួ យចាំ នួនច្នាុះច្ទ្យប៉ាត ដនរមួយចាំ នួនច្ទ្យៀតបនរ ាំពឹ ង្

ថានឹ ង្ទ្យទ្យួ លបនមកវ ិញគ្បក់ របស់ពួកច្រឬការរ ាំពឹ ង្ថានឹ ង្មានអនកវ ិនិ ច្ោរ
ទាាំង្ច្នុះគ្តូវបនសគ្មបសគ្មួល

ូចជាការ

តាមរយៈគ្កុមបណ្ត
រ ញ

ច្ៅកនតង្អាជ្ី វកមារបស់អនក។

និ ង្គ្បព័ នធផ្សពវផ្ាយសង្គម។

ច្ធវើការដសវង្រក

បណ្ត
រ ញមួ យច្ៅច្លើ "crowdfunding" ច្ ើ មបីដសវង្យល់បដនាមច្ទ្យៀត។
បនាទប់ ពីឆលង្កាត់ ការច្ធវើលាំហាត់
លាំបក។

ដ លអនកអាចនឹ ង្បន ឹ ង្ថា

ការបច្ង្កើតអាជ្ី វកមាមួយ

រឺពិតជាភារកិ ចេ

ប៉ាត ដនរគ្គន់ ដត ូ ចជាការងារណ្តមួ យក៏ ដតង្ដតមានបញ្
ា គ្បឈ្មច្ៅតាមផ្លូវ។

បញ្
ា គ្បឈ្ម

ទាាំង្ច្នុះអាចគ្តូវបនច្រច្ៅថាហានិ ភ័យឬផ្លវ ិបកអច្ចតនា។

ការយល់ ឹង្ពីហានិភ័យសកលនិ ង្អាជ្ីវកមា
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អាជ្ី វកមាទាាំង្អស់ នឹង្គ្បឈ្មមតខ នឹ ង្ហានិ ភ័យ ដ លអាចបណ្ត
ដ លឱយបត់ បង្់ ននគ្បក់ ចាំណ្ូល និ ង្
គ្ទ្យពយសមបតរិ។ ច្ៅកនតង្អាជ្ី វកមា ហានិ ភ័យគ្តូវដតគ្តូវបនគ្រប់ គ្រង្។ ការគ្រប់ គ្រង្ហានិភ័យ គ្តូវបន
កាំ ណ្ត់ ជា "មច្ធាបយមួ យននការកាំ ណ្ត់ និ ង្ច្រៀបចាំវាស់សទង្់ហានិ ភ័យ និ ង្ការអភិ វឌ្ឍគ្រប់ គ្រង្និ ង្ការ
ច្គ្ជ្ើ សជ្ច្គ្មើ សសគ្មាប់ ការគ្រប់ គ្រង្ហានិ ភ័យទាាំង្ច្នុះ" ។ ច្លើសពី ច្នុះច្ទ្យៀត "ការគ្រប់ គ្រង្ហានិភ័យឱយ
បនគ្តឹមគ្តូវបង្កប់ន័យការគ្តួតពិ និតយ ននគ្ពឹ តិរការណ្៍នាច្ពលអនារត ដ លអាចច្ធវើបន។ ការគ្រប់ គ្រង្
ហានិ ភ័យបនគ្តឹ មគ្តូវនឹង្ជ្ួ យកាត់ បនាយមិ នគ្តឹ មដតលទ្យធភាពននគ្ពឹ តិរការណ្៍ដ លច្កើ តច្

ើង្ច្នាុះច្ទ្យប៉ាតដនដ

ទ្យាំ ហាំននផ្លប៉ា ុះពាល់របស់វា19 "។

គ្បច្ភទ្យននហានិភ័យកនតង្អាជ្ីវកមារម
ួ មាន:


ហានិភ័យហិរញ្ញ វតាត - គ្បក់បណ្ត
រ ក់ ទ្យតនច្ៅកនតង្អាជ្ី វកមាមួយអាចគ្តូវបនបត់ បង្់ ឬគ្ត ប់ មកវ ិញ
អាចមានតិ ចជាង្ការរ ាំពឹង្ទ្យត កឬតិ ចជាង្ការវ ិនិ ច្ោរមួ យច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតដ លនឹ ង្ផ្រល់ជ្ូន។ អាជ្ីវកមាណ្ត
មួ យក៏ អាចគ្បឈ្មនឹ ង្ហានិ ភ័យហិរញ្ញ វតាត រួមបញ្ូេ លទាាំ ង្ការច្ធវើដផ្នការសាំច្

ង្ កាត់ បនាយផ្លប៉ាុះ

ពាល់ ហិរញ្ញ វតាត ការរាយការណ្៍និ ង្ការគ្តួតពិ និតយទ្យិ ននន័យដ លអាចច្ធវើឱយមានការ គ្ពមាន ឬច្ដ្ឋយការ
សច្គ្មចចិ តរខតសនិង្ការខាតបង្់ ដផ្នកហិរញ្ញ វតាតបដនាមច្ទ្យៀត។ ការមានអនករកានូ វឯកស្មរហិរញ្ញ វតាត និ ង្
មានអនកជ្ាំ នាញដផ្នកហរ ិញ្ញ វតាត វានឹង្មានតនមលខាលាំង្ណ្តស់ ចាំច្ពាុះគ្បតិ បតរិការច្ធវើអាជ្ី វកមាច្នុះ។ កមាវ ិធី
ICT អាចកត់ គ្តា តាមដ្ឋន ឯកស្មរហិរញ្ញ វតាត និង្ការអនត វតរ។


រូបិយវតាត (ឬបរូរគ្បក់បរច្ទ្យស) ហានិភ័យ - ការវ ិនិ ច្ោរឬស្តសទីមននការបង្់គ្បក់ អាចនឹង្បត់ បង្់ តនមល
ច្ដ្ឋយស្មរ

ការធាលក់ នែលដគ្បគ្បួលរូបិយប័ ណ្ណ។

ផ្លិតផ្លមួ យអាចពឹ ង្ដផ្អកច្លើការនាាំចូល។
ដតមានការគ្តួតពិ និតយជាបនរ។

វតាតធាតត ច្ ើមមួ យចាំ នួន

ឬទ្យាំ និញដ លសាំរាប់ ផ្លិត

គ្បសិនច្បើ មានតនមលផ្លលស់បូរររូបិយប័ ណ្ណច្ពលច្គ្កាយគ្តូវ

ច្ពលច្វោពិ តគ្បក

និង្ព័ ត៌មាន

ច្លើបណ្ត
រ ញអតី នច្ធើ ដណ្

អាច

ច្ជ្ឿទ្យត កចិ តរបនពី គ្បភព ដ លអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបន ឱយទាន់ សម័ យច្ៅច្លើទ្យីផ្ារបរច្ទ្យស និង្តនមល
រូបិយប័ ណ្ណ។


ហានិភ័យឥណ្ទាន - អនកគ្បដហលជាមិនអាចបង្់ការគ្បក់និង្ចាំនួនទ្យឹកគ្បក់ច្ ើមច្លើការផ្រល់កមេី
ច្ៅឱយគ្កុមហតនអនកផ្រល់គ្បក់ កមេីគ្បក់ សគ្មាប់ទ្យាំនិញដ លលក់ច្ៅច្លើឥណ្ទានឬសគ្មាប់ការខេីគ្បក់។

19
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ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក
អសមតាភាពកនតង្ការបង្់ គ្បក់ ច្អាយទាន់ ច្វោអាចបណ្ត
រ លច្ៅកនតង្កាំណ្ត់ គ្តាមិ នលអមួយកនតង្ការចង្់
អនតវតរសគ្មាប់ឥណ្ទានឬគ្បក់កមេីច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតច្ៅកនតង្ច្ពលអនារត។

គ្បសិនច្បើអនកបនផ្រល់នូវការ

ផ្រល់គ្បក់កមេី អនកនឹង្គ្បឈ្មមតខនឹង្ហានិភ័យការមិនគ្តូវបនបង្់ គ្ត

ប់មកវ ិញច្ដ្ឋយអតិែិជ្នរបស់

អនក។ តាមដ្ឋនអតិែិជ្នច្លើស្មានភាពនិង្ឥណ្ទានជ្ាំ ហររបស់ខួនរឺ
ល
មានស្មរៈសាំខាន់ ។ ច្គ្ៅពី ការច្សតើប
អច្ង្កតឥណ្ទាន

ការវាយតនមលនផ្ទខាង្ច្គ្កាយ

អាចគ្តូវបនច្ធវើច្

ើង្ច្ដ្ឋយច្គ្បើទ្យិននន័យពី គ្បភព

អតីនច្ធើណ្ិត។


ហានិភយ័សនរិសតខ- អនកអាចនឹង្គ្បឈ្មមតខនឹង្ការរាំរាមកាំដហង្ននការច្កង្បនលាំ ការលួចបនលាំលួច ឬ
ខតសច្គលច្ៅននមូ លនិធិ ទ្យាំ និញឬគ្ទ្យពយសកមាច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតរបស់អាជ្ីវកមា ។ អនកគ្តូវដតមានលទ្យធភាពវាយ
តនមលនិង្ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្ហានិភ័យសនដិសតខច្ៅកនតង្បរ ិស្មានខាង្កនតង្និង្ខាង្ច្គ្ៅរបស់
អនក។

បនច្ធវើឱយទាន់ សម័ យ

ច្ៅច្លើអាជ្ី វកមា

និង្និនានការព័ត៌មានអាចគ្តូវបនគាំគ្ទ្យច្ចញពីគ្បភព

ព័ត៌មានដ លអាចទ្យតកចិតរបននិង្មានច្្ាុះលបីលាញតាមអតីធឺណ្ិត។


ហានិភ័យអចលនគ្ទ្យពយភាពរបស់អនកអចលនគ្ទ្យពយឬអាជ្ីវកមាគ្ទ្យពយសមបតរិអាចនឹង្គ្តូវបាំផ្លលញ
ច្ដ្ឋយច្ភលើង្ ទ្យឹកជ្ាំនន់ ការរញ្ួា យ ី ពយតុះ ស្ងាគមច្ភរវកមាឬមូលច្ហតតស្សច្ ៀង្គន។ ការវ ិនិច្ោរច្ៅកនតង្
គ្កុមហតនធានារា៉ា ប់រង្ដ លរួមទាាំង្
គ្បច្ភទ្យននហានិភ័យច្នុះ។

អាំ ច្ពើននធមាជាតិ

អាចជាដផ្នកមួ យននវ ិធានការបនធូរបនាយសគ្មាប់

គ្កុមហតនធានារា៉ា ប់រង្លបីច្្ាុះជាច្គ្ចើនមានដវបស្មយដ លផ្រល់នូវអាំពី

កាំណ្ត់គ្តាបទ្យរបស់គ្កុមហតនច្នុះ។


ហានិភ័យបញ្ញ តិរ-

អនកគ្តូវដតអាចកាំណ្ត់

និង្តគ្មូវការបទ្យបបញ្ញ តិរទាាំង្អស់សគ្មាប់ គ្បច្ភទ្យនន

ិនិ ច្ោរនិង្គ្បតិបតរិការ។
អាជ្ីវកមាដ លអនកបនសច្គ្មចចិតរកតង្ការវ
ន

ច្រហទ្យាំព័ររបស់រដ្ឋាភិបលបន

ផ្រល់នូវគ្បច្ភទ្យព័ត៌មានទាាំង្ច្នុះ។ សូមគ្បក ថាអនកបនអានទាាំង្អស់តាមរយៈតគ្មូវការទាាំង្ច្នុះដ ល
បនច្រៀបរាប់ច្ៅច្លើច្រហទ្យាំព័រ

ូ ច្ចនុះអនកនឹង្មិនគ្តូវបនដ្ឋក់ច្ទាសចាំច្ពាុះការមិនច្គរពតាមបទ្យបបញ្ញ តិរ

ឬជាមួយតគ្មូវការ។


ហានិភ័យចាប់ - អតិែិជ្ន អនកផ្គត់ផ្គង្់ និច្ោជ្ិ ត ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ វ ិនិច្ោរិនឬភារីច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត
អាចចប់ ច្ផ្រើមពាកយបណ្ឹរ ង្ ឬអនកដ លជាន រូ ឬអតិែិជ្នរបស់អនកអាចច្ធវើឱយមិនច្គរពចាប់។ កិចេគ្ពម
ច្គ្ពៀង្ផ្លូវការមួយជាមួ យរណ្បកសមួ យច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត ូចជាការផ្គត់ផ្គង្់ឬអតិែិជ្នច្ៅច្ពលដ លមានភាព
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មិនចាស់ោស់និង្ឬមិនគ្តូវបនដ្ឋក់ ច្ៅកនតង្ការសរច្សរអាចជាគ្បភពននការយល់គ្ច

ាំមួយ។

រាំ នូរ

កិចេសនាជាមួយន រូនិង្អនកផ្គត់ផ្គង្់សាំខាន់។ អាជ្ីវកមាច្នុះគ្តូវដតអាចជ្ួ លច្មធាវ ីលអដ លនឹង្ជ្ួយគាំគ្ទ្យ
ការចប់អារមាណ្៍ ៏ លប
អ ាំផ្តតរបស់អនកផ្ង្ដ រ។


ហានិភ័យបច្ចេកវ ិទ្យាព័ត៌មាន

ការផ្លលស់បូរដ
រ
លមានច្លបឿនច្លឿនរបស់បច្ចេកវ ិទ្យារឺ ជា

-

ហានិភ័យមួ យ ជាពិ ច្សសសគ្មាប់អាជ្ីវកមាដ លមានការពឹង្ដផ្អកច្លើ ICT ។ គ្បព័នធច្ធវើឱយទាន់ សម័យ
និង្ឧបករណ្៍គ្តូវដតបនកាំ ណ្ត់ច្ពលច្វោច្ ើមបីរកាការពិតច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមា។

ស្មានភាពមួ យច្ទ្យៀត

ដ លអាចបង្កឱយមានហានិភ័យរឺច្ៅច្ពលដ លមានគ្បព័ នធ ICT អាជ្ី វកមាច្នុះគ្តូវបនសគ្មបសគ្មួល
ឬច្គ្បើ គ្បស់មិនគ្តឹមគ្តូវ

មានបាំណ្ង្ពាបទ្យ

ន រូ គ្បកួ តគ្បដជ្ង្

របស់អតិែិជ្ន

ឬអនកច្គ្បើ គ្បស់

អតីនធឺណ្ិត។ វាជាការសាំខាន់ច្ ើមបីឱយមានការយល់ ឹង្អាំ ពីគ្បច្ភទ្យនន malpractices ទាាំង្ច្នុះនិង្ ICT
ដ លធានាថាអនកសច្ង្កតការអនតវតរន៍បនលអច្ៅកនតង្សនដិសតខអតីនធឺណ្ិត

(ឧទាហរណ្៍

មិនដចករ ាំដលក

ព័ត៌មានសាំខាន់និង្ពាកយសមាៃត់និង្ការផ្លលស់បូររពាកយសមាៃត់របស់អនកជាច្ទ្យៀង្ទាត់ ) ។


ហានិភ័យ គ្បច្ទ្យស (ឬនច្ោបយ) - រដ្ឋាភិបលបរច្ទ្យសមួយអាចសមរមយឬច្ធវើជាតូបនីយកមា
អាជ្ីវកមាឬគ្ទ្យពយសមបតរិរបស់ខួនឬច្បើ
ល
មិន ូ ច្ចនុះច្ទ្យការបច្ង្កើតការខាតបង្់។ ច្គលនច្ោបយដ លបន
កាំណ្ត់ច្ដ្ឋយបណ្ត
រ គ្បច្ទ្យសច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតអាចប៉ាុះពាល់ ល់អាជ្ីវកមាច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសរបស់អនក
ច្លើគ្បច្ភទ្យននការអាជ្ី វកមាច្នុះ)

។

(អាស្ស័យ

ការរកាតាមដ្ឋនច្ធវើឱយទាន់ សម័ យចាំច្ពាុះព័ត៌មានទាក់ទ្យង្ច្ៅនឹង្

នច្ោបយជាវ ិធីមួយច្ ើមបីការពារគ្បឆ្ាំង្នឹង្គ្បច្ភទ្យននហានិភ័យច្នុះ។


ិ៍ រ
ហានិភ័យច្ករច្្
ា ុះ - ច្សចករីដែលង្ការណ្៍ឬសកមាភាពរបស់បតរគលិក អាជ្ីវកមា ភានក់ងារឬជាអនក
ិ៍ រ
នាាំពាកយអាចប៉ាុះពាល់ ល់គ្កុមហតនមា៉ា កលបីមួយរបស់អង្គ ការឬច្ករច្្
ា ុះ។
ដ លអតិែិជ្នរិតអាំពីអាជ្ីវកមារបស់អនក។

ច្នុះអាចរួមបញ្ូេ លទាាំង្អវី

មានទ្យាំនាក់ ទ្យាំនង្លអនិង្ការគ្តួតពិនិតយការយល់ច្

ើញរបស់

អតិែិជ្នអាំពីអាជ្ី វកមារបស់អនកអាចជ្ួយច្រៀបចាំ សគ្មាប់ វ ិធានការកាត់បនាយផ្លប៉ាុះពាល់ដ លអាច
តគ្មូវឱយមានការច្ចញផ្ាយព័ត៌មានលអៗតាមកាដសត ឬពាកយលអៗមកពីបតរគលិកដ លមានទ្យាំនតកចិតរ។

កាំណ្ត់ហានិភ័យជាក់ោក់ ដ លអាជ្ី វកមារបស់អនកទ្យាំនង្ជាគ្បឈ្មមតខនឹង្ការប៉ា ន់គ្បមាណ្ទ្យាំហាំនិង្ភាព
ញឹកញាប់ននហានិភ័យច្កើតច្

ើង្នឹង្ជ្ួ យកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្រច្គ្មាង្ការកាត់បនាយផ្លប៉ាុះពាល់

បនាយហានិភ័យច្នុះឬកាត់បនាយការច្កើ តច្
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ើង្ហានិភយ័ច្ផ្សង្ៗ។

កាត់

ការអភិ វឌ្ឍដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនក

ផ្លវ ិបកដ លមិនច្ៅកនង្អាជ្ី
វកមា
ត

អាជ្ីវកមាបច្ង្កើតលទ្យធផ្លបាំ ណ្ង្សគ្មាប់ ការរកគ្បក់ចាំច្ណ្ញ។
បនច្មើ លច្

ើញទ្យតកជាមតន

ច្ទាុះជាោ៉ា ង្ណ្តមានផ្លវ ិបកដ លមិន

ច្ពលខលុះគ្បសិនច្បើអាជ្ី វកមាច្នុះមិនគ្តូវបនច្ធវើដផ្នការច្គ្គង្ទ្យតក

ឬច្ធវើការ

ស្ស្មវគ្ជាវច្អាយបនលអ។
ច្ៅកនតង្វ ិទ្យាស្មស្តសរសង្គមផ្លវ ិបក
ទ្យតកជាមតន

ឬunanticipated)

(ច្ពលខលុះច្រស្មគល់ផ្ង្ដ រថាជាផ្លវ ិបកដ លមិនបនច្មើ លច្

ើញ

ជាលទ្យធផ្លដ លមិនគ្តូវបនពាករណ្៍និង្ការបគ្មុង្ទ្យតកច្ដ្ឋយសកមាភាព

ច្គលបាំណ្ង្។ ពាកយច្នុះគ្តូវបនគ្បជាគ្បិ យភាពកនតង្សតវតសទ្យី twentieth ច្ដ្ឋយសង្គមវ ិទ្យូអាច្មរ ិកច្ោក
Robert K Merton

។

20

ផ្លវ ិបកដ លមិនអាចគ្តូវបនដ្ឋក់ជាគ្កុមជាបីគ្បច្ភទ្យរឺ:


ទ្យទ្យួលបនអតាគ្បច្ោជ្ន៍ដ លមិនរ ាំពឹង្ទ្យតក - មួយវ ិជ្ាមាន ផ្លគ្បច្ោជ្ន៍មិនបនរ ាំពឹង្ទ្យតក (ការ
ច្គ្បើ គ្បស់ឧទាហរណ្៍

ននផ្លិតផ្លសគ្មាប់មតខងារ

ផ្លិតផ្លរតកខជាតិសគ្មាប់ច្គលបាំណ្ង្រកច្

ច្ដ្ឋយអច្ចតនាច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត)

ើញភាពស្សស់ស្មអត

។

ឧទាហរណ្៍

ឱសែមានតនមលសគ្មាប់ ពាបល

ជ្ាំង្ឺ។


រតណ្វ ិបតរិដ លមិនរ ាំពឹង្ទ្យតក - អវ ិជ្ាមាន ច្គ្គុះថានក់ មិនបនរ ាំពឹ ង្ទ្យតកច្កើតច្ ើង្ច្ៅកនតង្ការបដនាមច្ៅ
នឹង្គ្បសិទ្យិធភាពចង្់ បន។

ឧទាហរណ្៍អាជ្ីវកមាច្សវាផ្រល់ទ្យឹកជារច្គ្មាង្ដ លជាកដនលង្ដ លគ្បជាជ្ន

អាចច្គ្បើទ្យឹកសគ្មាប់វ ិស័យកសិកមាច្ទាុះជាោ៉ា ង្ណ្តទ្យឹកគ្តូវបនច្រច្គ្បើ បនច្កើនច្

ើង្

ជ្ាំង្ឺច្កើតច្ចញពី

ទ្យឹកដ លមានផ្លប៉ាុះពាល់ បាំ ផ្ិលចបាំផ្លលញសតខភាព។


លទ្យធផ្លអាគ្កក់-

មានគ្បសិទ្យិភា
ធ ពផ្ទតយច្ៅនឹង្អវីដ លជាច្គលបាំណ្ង្ច្ ើម

(ច្ៅច្ពលដ លមាន

ច្គលបាំណ្ង្ច្ធវើឱយមាន ាំ ច្ណ្តុះស្ស្មយបញ្
ា មួ យដ លកាន់ដតអាគ្កក់) ។ ច្ពលខលុះគ្តូវបនសាំច្ៅ ល់
ថាជា«ច្គ្គុះថានក់ វ ិញ"។
បច្ង្កើនការចិ ញ្េឹមជ្ីវ ិត
ផ្លិតកមា។

ឧទាហរណ្៍ការដ្ឋាំច្ ើម ូ ង្ែាីគ្តូវ
។

មានច្គលបាំណ្ង្ច្ ើមបីច្គ្បើសគ្មាប់កមាវ ិធី

វាគ្តូវបនច្រដណ្នាាំឱយកសិករសហគ្រិនសគ្មាប់ ការបច្ង្កើនទ្យិននផ្ល ូង្និង្

ច្ទាុះជាោ៉ា ង្ណ្តី រដ្ឋាំច្ ើម ូង្ែាីបនទាក់ទាញសតវលិត
អ ដ លបនបាំ ផ្លលញសតខភាពច្ ើម

ូង្ និង្ច្ធវើច្អាយកសិកររង្ផ្លប៉ាុះពាល់ោ៉ាង្ខាលាំង្ ។

20

20
Michael T. Kaufman, “Robert K. Merton, Versatile Sociologist and Father of the Focus Group, Dies at 92”, The New York
Times, 24 February 2003. Available from http://www.nytimes.com/2003/02/24/nyregion/robert-k-merton-versatilesociologistand-father-of-the-focus-group-dies-at-92.html.
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ការការពារននអវ ិជ្ាមាន "ផ្លវ ិបកអច្ចតនា" ដ លតគ្មូវឱយមានការសិកាបដនាមច្លើរច្គ្មាង្និង្អាជ្ីវកមា។
ឧទាហរណ្៍ននករណ្ីច្ៅកនតង្ហានិភ័យនិង្ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្ផ្លវ ិបកច្ៅកនតង្ការកាំណ្ត់ មូលដ្ឋាន
របស់អនក។ ការទ្យទ្យួល ាំ ណ្ឹង្ពីភានក់ងារបណ្ត
រ ញនិង្ ាំណ្ឹង្អាចជាគ្បភពលអននគ្បច្ភទ្យននហានិភ័យអាជ្ីវកមា
និង្លទ្យធផ្លទាាំង្ច្នុះ។
អាជ្ីវកមារបស់ច្ោកស្សី

Kuhn

ដ លមានផ្លប៉ាុះពាល់ច្លើសតខភាពនិង្សតខតមាលភាពរបស់អតិែិជ្ន។

ខណ្ៈច្ពលដ លនាង្ច្ធវើវបនគ្តឹមគ្តូវច្ ើមបីធានាឱយបនថាឧបករណ្៍ដ លនាង្បនច្គ្បើរឺមានអនាម័យ
នាង្គ្តូវដត ឹង្ផ្ង្ដ រអាំពីរច្បៀបននផ្លិតផ្លដ លនាង្បនច្គ្បើ សគ្មាប់ហាង្ដកសមផសសច្នុះមិនបនរាំរាម
កាំដហង្ ល់សតខភាពនិ ង្សតវតាិភាពរបស់អតិែិជ្នរបស់នាង្។
ផ្លិតផ្លដកសមផសសរបស់នាង្មានគ្បតិកមាអាដ
ការផ្រល់ជ្ាំនួយជាច្លើក ាំបូង្

នាង្គ្តូវដតបនអានោ៉ា ង្ហាត់ចត់ សិនច្បើ

សតីច្ៅច្លើដសបកនិង្នាង្គ្តូវដត ឹ ង្អាំពីរច្បៀបកនតង្ការច្ធវើ

គ្បសិនច្បើអតិែិជ្នរបស់នាង្បនបងាាញពីសញ្ញននគ្បតិកមាអាដ

ហសតី

ឬ

គ្បសិនច្បើផ្លិតផ្លទាាំង្ច្នាុះគ្តូវបនប៉ាុះបល់ច្ដ្ឋយនច នយច្ដ្ឋយកត មារវ ័យច្កាង្។
អនកដ លជាសហគ្រិនគ្តូវដតធានាថាផ្លិតផ្លរបស់អនកមិនមានផ្លប៉ាុះពាល់អវ ិជ្ាមានណ្តមួយច្ៅច្លើ
សតខភាពមនតសសនិង្បរ ិស្មាន។

ផ្លិតផ្លនិង្ច្សវាកមាែីាគ្តូវដតគ្តូវបនស្ស្មវគ្ជាវនិ ង្ស្មកលបង្មតនច្ពល

ការច្ចញលក់ ច្ៅទ្យីផ្ារ។ ការច្គ្បើគ្បស់ ICT ច្ៅកនតង្ការស្ស្មវគ្ជាវច្នុះអាចជ្ួ យសគ្មួល ល់ការដចកចយ
ច្ៅមានគ្បសិទ្យិធភាពននលទ្យធផ្ល។
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ការសរច្សរដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់អនក

ី កម្មររស់អក
ការសរធសរផែនការអាជវ
ន

III.

លទ្យធផ្លការសិកា
យល់ពីរច្បៀបដ លច្គលរាំនិតអាជ្ីវកមារឺគ្តូវបនអនតវតរច្ៅកនតង្ការសរច្សរដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយ

ច្ទាុះបី ជាដផ្នការអាជ្ី វកមាខតសគនច្ៅកនតង្លកខខណ្ឌននគ្បដវង្និង្ទ្យាំហាំ ដផ្នការអាជ្ី វកមាទាាំង្អស់ដ លទ្យទ្យួល
បនច្ជារជ្័ យមានសមាសធាតតជាធមាតា។

ដផ្នការច្នុះរួរដតយកច្ៅពិចរណ្តអាជ្ី វកមាពិច្សសរបស់អនក

និង្បរ ិស្មានរបស់ខួន។
ល
ខាង្ច្គ្កាមច្នុះជាដផ្នកមួ យចាំនួនដ លអនកអាចនឹង្ចង្់រម
ួ បញ្ូេ លកនតង្ដផ្នការអាជ្ីវកមា
របស់អនក:
1. ច្សចករីសច្ង្ខប - វាផ្រល់នូវទ្យិ ាភាពទ្យូច្ៅននចាំណ្តចសាំខាន់ ដ លមានច្ៅកនតង្ដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់អនកនិង្
ច្ពលខលុះគ្តូវបនចត់ទ្យតកថាជាដផ្នកសាំខាន់បាំផ្តត។
2. យតទ្យធស្មស្តសរពាណ្ិជ្ាកមា - វាផ្រល់នូវច្គលបាំណ្ង្និ ង្ច្គលបាំណ្ង្ននអាជ្ី វកមារយៈច្គលបាំណ្ង្ច្ពលខលី
(1 ឆ្នាំ) និង្រយៈច្ពលដវង្ (3-5 ឆ្នាំ) ផ្លិតផ្លនិង្ឬច្សវាកមាដ លនឹង្គ្តូវបនផ្រល់ជ្ូន អតាគ្បច្ោជ្ន៍
គ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក ដផ្នការកាំ ច្ណ្ើនកាំណ្ត់ ច្ពលច្វោនិង្ចាំណ្តចច្គលច្ៅ។ បញ្ូេ លព័ត៌មានផ្ង្
ដ រអាំពីការចតុះបញ្ាីពាណ្ិជ្ាកមា ច្្ាុះននអាជ្ីវកមាអាសយដ្ឋាននិង្ព័ត៌មានទ្យាំនាក់ ទ្យាំនង្។
3. យតទ្យធស្មស្តសរទ្យីផ្ារ - វារួមបញ្ូេ លទាាំង្សកមាភាពដ លនឹង្ច្លើកកមពស់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនក
គ្រប ណ្រប់ 5 P បនននលាយទ្យីផ្ារ
-

ផ្លិតផ្ល -

ច្តើផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនកបាំច្ពញតាមតគ្មូ វការននទ្យីផ្ារច្គលច្ៅរបស់អនក

ោ៉ា ង្ ូចច្មដច?
-

តនមល - ច្តើអនកនឹង្រិតតនមលប៉ាតនាានសគ្មាប់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនក?ច្ហតតអីវ?

-

ទ្យីកដនលង្ - អនកនឹង្ផ្រល់ផ្លិតផ្លរបស់អនកច្ៅច្អាយអតិែិជ្នរបស់អនកោ៉ា ង្ ូចច្មរច ?

-

ការផ្រល់រងាវន់

-

ច្តើអនកនឹ ង្តភាាប់ជាមួយទ្យីផ្ារច្គលច្ៅរបស់អនកោ៉ា ង្ ូចច្មរចនិង្ថាច្តើអនកនឹ ង្

ចាំណ្តយសគ្មាប់ ច្ធវើទ្យីផ្ារនិ ង្ការលក់ចាំនួនប៉ាត នាាន?
-

គ្បវតរិរប
ូ របស់អតិែិជ្នដ លមានតនមលលប
អ ាំផ្តតរបស់អនក - រួមបញ្ូេ លទាាំង្អាយតរបស់ពួកច្រ ទ្យី តាាំង្និង្
កគ្មិតគ្បក់ចាំណ្ូល។

ផ្រល់ការស្ស្មវគ្ជាវទ្យីផ្ាររ ឹង្មាាំ

និង្ទ្យិននន័យពីគ្បភពដ លអាចទ្យតកចិតរ

បន។
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4. ដផ្នការគ្បតិបតរិ

-

វាជាលមអិតអាំពីការអាជ្ីវកមាលកខខណ្ឌគ្បតិបតរិការពីបីច្ៅគ្បាំឆ្នាំ។

រួមបញ្ូេ លការ

ពនយល់ទ្យូច្ៅននគ្បតិបតដិការមួ យនែៃច្ៅមួ យនែៃននអាជ្ី វកមា ឧទាហរណ្៍ ច្មា៉ា ង្ននការគ្បតិ បតដិការ រ ូវកាល
ននអាជ្ី វកមា អនកផ្គត់ផ្គង្់និង្លកខខណ្ឌឥណ្ទាន តគ្មូវការច្ផ្សង្ៗ គ្បព័នធគ្រប់ គ្រង្ព័ត៌មាន និ ង្តគ្មូវការវ ិ
ស័យ ICT ។
5. ការវ ិភារភាពខាលាំង្ ភាពច្ខាយ ឱកាស និង្ការរាំរាមកាំដហង្ (SWOT) - របយការណ្៍ពីលទ្យធផ្លននការ
វ ិភារ SWOT ច្ធវើច្

ើង្ច្ ើ មបីច្ធវើឱយការសច្គ្មចចិតរសាំច្

6. ដផ្នការធនធានមនតសស

-

វាបងាាញពី រច្បៀប

ង្និង្ដផ្នការនាច្ពលអនារត។

ដ លអនកមានរច្គ្មាង្កនតង្ការគ្រប់គ្រង្ធនធានមនត សស

រួមបញ្ូេ លទាាំង្រចនាសមព័នធចត់តាាំង្សច្ង្ខបននការបងាាញអាជ្ីវកមាដ លច្ធវើអីវជាមួ យនឹ ង្ការច្រៀបរាប់
សច្ង្ខបននតួ នាទ្យីនិង្មតខងារ។
7. ការពាករហិរញ្ញ វតាតនិង្ព័ត៌មានច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត វាផ្រល់នូវរច្គ្មាង្ហិរញ្ញ វតាតសគ្មាប់ អាជ្ីវកមារបស់អនកសគ្មាប់
ឆ្នាំ ាំបូង្ច្ហើយសគ្មាប់ 3 ច្ៅ 5 ឆ្នាំននអាជ្ី វកមា។ វារួរដតរួមបញ្ូេ លរបយការណ្៍លាំហូរស្មច់ គ្បក់
ចាំច្ណ្ញនិ ង្ការខាតបង្់ ការពាករនិង្ការពាករណ្៍ការលក់។

ច្រឿង្ដ លគ្តូវច្ធវើ
ការសរច្សរដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់អនកខានតតូច
ច្គ្បើកមាវ ិធី ាំ ច្ណ្ើរការឯកស្មរឬ word processor program សរច្សរច្ចញពីរាំនិតរបស់អនកច្ៅកនតង្
ច្សចករីគ្ពាង្ននដផ្នកដ លបនរាយរាប់ ខាង្ច្លើ។

កតាំបរមភអាំពីច្វយាករណ្៍ឬការច្គ្បើ ពាកយសាតគ្រ

ស្មាញ។ ការសរច្សរស្មមញ្ញ ូចជាអនកអាចច្ធវើឱយវាមានរាំនិតចាស់ោស់ ល់អនកគ្រប់គនដ ល
អនកចង្់បងាាញ។

ច្ធវើបទ្យបងាាញពី ដផ្នការច្នុះច្ៅឱយមិតរភករិនិង្មិតររម
ួ ការងាររបស់អនកច្ហើយសតាំ

ការផ្ដល់ច្ោបល់និង្ការដកលមអច្លើដផ្នការរបស់អនក។ ចូរនឹកចាំពីដផ្នការអាជ្ី វកមារឺជា "ការ
រស់ច្ៅ" ឯកស្មរ។ វាអាចច្ធវើឱយគ្បច្សើរច្
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ើង្នូ វរាំនិតរបស់អនកនិង្អាជ្ី វកមារបស់អនក។

សច្ង្ខប

IV.

សធខេរ
1. ស្តសរីដ លចូ លរួមកនតង្សហគ្គសមានច្ហតតផ្លខត សគនជាច្គ្ចើន។ ឯករាជ្យភាពច្ស ាកិចេជាមូលច្ហតត
មួយ។

ពួកច្រគ្តូវបនការច្លើកទ្យឹកចិតរឱយមានការគ្តួតពិ និតយច្លើគ្បក់ចាំណ្ូលនិង្ច្ពលច្វោរបស់

ពួកច្រច្ហើយពួកច្រចង្់ បនរច្ ើ មបីអភិវឌ្ឍខលួនឯង្និង្បនកាលយច្ៅជាអនកមានទ្យាំនតកចិតរខួលនឯង្

និង្

បាំច្ពញបដនាមច្ទ្យៀត។
2. ការចូ លរួមកនតង្អាជ្ី វកមា

ច្ទាុះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ ច្ដ្ឋយស្តសរីច្ៅកនតង្ស្មានការណ្៍ដ លមានការគ្បកួត

គ្បដជ្ង្បដនាមច្ទ្យៀត ូចជាពួកច្រជាញឹកញាប់ គ្តូវបនច្ររ ាំពឹ ង្ថានឹង្បាំច្ពញតួ នាទ្យី ជាច្គ្ចើ នច្ៅកនតង្
ជ្ីវ ិតគ្រួស្មររបស់ពួកច្រ។

ការសច្គ្មចបននូវតត លយភាពការងារជ្ី វ ិតរឺ ជាដផ្នកមួ យននច្គលច្ៅចត ង្

ច្គ្កាយនិង្ការគ្បឈ្មរបស់នាង្។ ស្តសរីដ លកាលយច្ៅជាមានគ្បសិទ្យធភាពបដនាមច្ទ្យៀតច្ៅច្ពលដ ល
ពួកច្របនច្ធវើការជាមួ យនឹង្អនក នទ្យច្ទ្យៀត។

ការគាំគ្ទ្យពីគ្រួស្មរនិ ង្មិតរភករិ

គ្កុមជ្ួយខលួនឯង្និង្

បណ្ត
រ ញសង្គមអាចបច្ង្កើនយនដការគាំគ្ទ្យរបស់នាង្។
3. ICTs ូចជាកមាវ ិធីច្សៀវច្ៅបញ្ាី កមាវ ិធីវាយអតាបទ្យ មា៉ា សតីនដសវង្រកអនឡាញ បណ្ត
រ ញសង្គមនិង្កមា
វ ិធីទ្យូរស័ពទរឺជាឧបករណ្៍សាំខាន់សគ្មាប់ការច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមា

រួមទាាំង្ការច្ធវើការស្ស្មវគ្ជាវ

ទ្យីផ្ារ ការច្ធវើដផ្នការហិរញ្ញ វតាតនិង្ការតភាាប់ ជាមួយនឹង្ការផ្គត់ផ្គង្់មានសការនតពលនិង្អតិែិជ្ន។
4. សហគ្រិនស្តសរីគ្តូវដតមានដផ្នការអាជ្ីវកមាលអច្ ើមបី ឹ ង្ថាអវីដ លពួកច្រកាំ ពតង្ដតទ្យទ្យួ លបន ច្រៀនអាំពី
ភាពខាលាំង្និ ង្ភាពច្ខាយរបស់ពួកច្រផ្លទល់និង្បរ ិោកាសអាជ្ី វកមាខាង្ច្គ្ៅ និង្កាំ ណ្ត់ទ្យិសច្ៅនិង្
ឱកាសអាជ្ី វកមារបស់ខួន។
ល
5. សហគ្រិនស្តសរីគ្តូវដតមានលទ្យធភាពច្ ើមបីច្ធវើបញ្ាី ពិនិតយច្មើ លនិង្បនាទប់មកច្គ្ជ្ើសរាំនិតអាជ្ីវកមារបស់
ខលួន។ ពួកច្រគ្តូវដតមានសតបិនរមួយ ចកខតវ ិស័យមួ យ និង្កាំ ណ្ត់ច្គលច្ៅ។ បនាទប់មកពួកច្រគ្តូវដត
បនច្ ើមបី ឹង្បរ ិស្មានអាជ្ីវកមា ស្មានភាពទ្យីផ្ារនិង្រូគ្បកួ តគ្បដជ្ង្និ ង្អតិែិជ្នរបស់ពួកច្រច្ៅកនតង្
ច្គលបាំណ្ង្ច្ ើមបីបច្ង្កើតផ្លិតផ្លអាជ្ី វកមា ឬច្សវាដតមួយរត់របស់ពួកច្រដ លនឹ ង្សច្គ្មចបន
នូវច្គលច្ៅនិង្ទ្យសសនៈវ ិស័យរបស់ខួន។
ល
6. ច្ៅកនតង្ការបដនាមច្ៅនឹ ង្ការអភិវឌ្ឍននផ្លិតផ្លដតមួ យរត់របស់ពួកច្រ

កាំណ្ត់ អតរសញ្ញណ្

អាជ្ីវកមា ូ ចជា ច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធ សមាភរៈ តគ្មូវការធនធានមនតសស ច្ពលច្វោនិង្កាលវ ិភារ ច្ ើមបី
អាចច្អាយសហគ្រិនស្តសរីច្រៀបចាំដផ្នការនិង្បច្ង្កើតយនរការហិរញ្ញ វតាតដ លរួមមានគ្បភពច្ ើមទ្យតករបស់
ពួកច្រ និង្វ ិធីននការកត់គ្តា និង្ការគ្តួតពិនិតយហិរញ្ញ វតាត។
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7. ការគ្បច្មើ ច្មើ ល បញ្
ា គ្បឈ្ម (និង្ការបរាជ្័ យច្គ្ចើន ង្) ដ លរួមមានគ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្គនននហានិ ភ័យ
អាជ្ីវកមានិង្ផ្លវ ិបកអាជ្ី វកមាច្រៀបចាំ សហគ្រិនស្តសរីនិង្អនតញ្ញតឱយពួកច្រច្ ើមបីមានរច្គ្មាង្
សគ្មាប់សកមាភាពកាត់បនាយហានិភ័យកនតង្ការទ្យប់ទ្យល់និង្ផ្លវ ិបក។
8. បញ្
ា គ្បឈ្មនិង្ការបរាជ្័យរឺជាច្មច្រៀនដ លអាចនាាំមកនូវចាំច្ណ្ុះ ឹង្និង្ការយល់ ឹ ង្បដនាម
ច្ទ្យៀតច្ ើមបីច្ធវើឱយអាជ្ី វកមាមួយបនលអគ្បច្សើរជាង្មតន។
9. សហគ្រិនស្តសរីគ្តូវដតបនទ្យទ្យួ លព័ត៌មាន ៏លអច្ៅកនតង្ច្គលបាំណ្ង្ច្ ើមបីច្ធវើការសច្គ្មចចិ តរបនគ្តឹម
គ្តូវច្ៅកនតង្អាជ្ី វកមានិង្កនតង្ជ្ី វ ិត។

ច្ៅច្ពលដ លច្យើង្ច្គ្បើគ្បស់

ព័ត៌មានទាន់ច្ពលច្វោដ លអាចជ្ួយបច្ង្កើនអាជ្ីវកមារបស់ពួកច្រ។
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ICTs

បនគ្តឹមគ្តូវវាអាចផ្ដល់

ឧបសមព័នធ

ឧបសមព័នធ
ឧបសមព័នធ 1 ករណ្ីសគ្មាប់ការពិភាកា
ករណ្ីសិកា 1. ករណ្ីរបស់ច្ោកស្សី Kuhn កិចេពិភាកាសគ្មាប់ការច្ ើរតាម
ច្ោកស្សី Kuhn ចង្់បច្ង្កើតអាជ្ីវកមាផ្លទល់ខួនរបស់
ល
នាង្។ នាង្ ឹង្ពី រច្បៀបកនតង្ការកាត់សក់និង្ រចនាម៉ាូ
សក់ដ លនាង្ធាលប់ បនច្រៀនច្ហើយចូ លចិតរច្ធវើច្ៅកនតង្ស្មោមធយមសិកា។ នាង្មានចាំច្នុះ ឹង្មួយចាំនួន
អាំពីការោបពណ្៌សក់ និង្ពាបលសក់ខូចច្ដ្ឋយស្មរដតនាង្ធាលប់ បនច្ធវើច្អាយមិតរភករិនិង្ស្មច់ញាតិ
របស់នាង្ជាពិច្សសមាដយច្កាករបស់នាង្និង្បង្នែលស្សី។គ្កុមគ្រួស្មររបស់នាង្បនចូ ល ាំច្ណ្ើរការច្ៅ
អតីនធឺណ្ិតច្ដ្ឋ យ ស្មរដតបរីរបស់នាង្គ្តូវការវាសាំរាប់ច្ធវើការងាររបស់គត់។

នាង្រឺពិតជាស្មតាំជាមួយ

បណ្ត
រ ញអនឡាញច្គ្ពាុះបង្ស្សីរបស់នាង្ទ្យិញទ្យាំនិញមួ យចាំនួន ូចជាសច្មលៀកបាំ ពាក់និង្កាបូបតាមរយៈ
ច្រហទ្យាំព័រទ្យិ ញនិង្លក់ ។
កូនពីរនាក់របស់នាង្ (កូនស្សីអាយត 12 ឆ្នាំនិង្កូនគ្បុសមានក់មានអាយត 7ឆ្នាំ) ដ លពួ កច្រធាំច្

ើង្ោ៉ា ង្ឆ្ប់

រហ័ស ច្ហើយគ្បក់ចាំណ្ូលបរីរបស់នាង្ដ លជាអនកលក់ននផ្លិតផ្លកសិកមារឺមិនគ្រប់គ្គន់ច្ ើ មបីគាំគ្ទ្យ
ល់ច្សចករីគ្តូវការរបស់គ្កុមគ្រួស្មរដ លកាំពតង្ច្កើនច្

ើង្ច្នាុះច្

ើយ។ នាង្ស្សនមចង្់បនការបញ្ូា នកូន

ច្ៅច្រៀនច្ៅមហាវ ិទ្យាល័យច្ៅកនតង្ស្មោលអច្ៅកនតង្ទ្យីគ្កុង្ច្នុះច្ ើមបីច្អាយពួកច្រអាចកាលយជាអនកមាន
ជ្ាំនាញទ្យទ្យួលបនច្ជារជ្័យ។ នាង្មានអារមាណ្៍ថាមានច្មាទ្យនភាពចាំច្ពាុះខលួនឯង្ដ លនាង្អាចសច្គ្មច
បននូវអវីមួយច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតជាង្ការច្ធវើជាច្មផ្ទុះ។
បញ្េប់ការសិការបស់នាង្។

នាង្បន្ន ល់មហាវ ិទ្យាល័យប៉ាតដនរមិនអាចច្ ើមបី

ច្ ើមបីបច្ង្កើតគ្បក់ចាំណ្ូលកនតង្គ្កុមគ្រួស្មរនាង្ចង្់ចូលរួមច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមា

មួយ ច្ហើយច្ៅទ្យីបាំផ្តតបនកាលយច្ៅជាអនកទ្យទ្យួលបនច្ជារជ្័យកនតង្ការងារដ លនាង្នឹង្ច្ធវើបនរច្ទ្យៀត។
នាង្គ្តូវបនកាំពតង្រិតននអាជ្ីវកមាជាច្គ្ចើន។

ប៉ាតដនរនាង្មានការចប់អារមាណ្៍បាំផ្តតកនតង្ការបច្ង្កើតហាង្

ដកសមផសសរបស់នាង្ច្ដ្ឋយបដមលង្កដនលង្មួយដផ្នកច្ៅឯផ្ទុះរបស់នាង្

ច្ហើយកនតង្ច្ពល ូចគនផ្ង្ដ រមាន

ការផ្រល់ច្ៅតាមច្សវាកមាសគ្មាប់អតិែិជ្នដ លរស់ច្ៅឆ្ៃយពីកដនលង្របស់នាង្។

នាង្មានរច្គ្មាង្ច្ៅ

ច្ធវើការងារផ្ទុះពីច្មា៉ា ង្ 5:00 គ្ពឹក ល់ច្មា៉ា ង្ 12 នែៃគ្តង្់ និ ង្ច្បើកហាង្របស់នាង្ជាច្រៀង្រាល់នែៃចប់ពីច្មា៉ា ង្
1:00 រច្សៀល ល់ច្មា៉ា ង្ 7:00 ោៃចនែៃច័នទ ល់នែៃសតគ្ក។ នាង្មានរច្គ្មាង្ផ្រល់ច្សវាច្ៅតាមផ្ទុះ ច្ៅចតង្
សបរហ៍សគ្មាប់ឱកាសពិច្សស ូចជាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និង្កមាវ ិធីស្សច្ ៀង្គន (ច្បើបីន
ដ ិង្បង្នែលស្សីរបស់
នាង្យល់គ្ពម ច្គ្ពាុះស្តសរីដ លច្រៀបការរួចមិនសូវមានការច្ពញចិតរចាំច្ពាុះការច្ធវើ ាំ ច្ណ្ើរច្ៅឆ្ៃយពីផ្ទុះ) ។
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គ្កុមគ្រួស្មររបស់នាង្រស់ច្ៅកនតង្សហរមន៍មួយ (គ្កុង្ននភូមិ 10) អនតតាំបន់កសិកមាច្ៅទ្យីគ្កុង្និ ង្ពាក់
កណ្ត
រ លជាកដនលង្ដ លមាន ីកសិកមា

សគ្មាប់ការច្ធវើកសិកមាស្សូវ និង្ច្ ើមច្ឈ្ើ ដផ្លច្ឈ្ើ fruit-bearing

trees ។
តាមរយៈការដសវង្រកបណ្ត
ដ ញដ លនាង្បនរកច្

ើញ ូ ចខាង្ច្គ្កាមច្នុះអាំពីសហរមន៍របស់នាង្:

 វាមានច្រាង្ចគ្ក 6 សគ្មាប់ recycling ដ កដែប 1 សគ្មាប់ឧសាហកមាឧសា័នចាំនួន 1 ច្គ្រឿង្សាូន
កសិដ្ឋានចិញ្េឹមសតវចាំនួន 3 និង្ស្មានីយឧសា័នមួយ។ វាមានស្មោច្រៀនស្មធារណ្ៈពី បឋម ល់
កគ្មិតអនតវ ិទ្យាល័យច្ៅគ្រប់ ភូមិ ស្មោឯកជ្នច្ៅជ្ិតផ្លូវធាំចូលច្ៅកាន់ទ្យីគ្កុង្ច្នុះចាំ នួន 2 មណ្ឌល
សតខភាពចាំនួន 5 ផ្ារតូចមួយដ លមានមនត សសច្គ្ចើនច្ៅចតង្សបរហ៍ កដនលង្សគ្មាប់ច្គរពបូ ជា
ធនាគររដ្ឋាភិ បល ស្មានីយ៍ប៉ាូលីសមួយ និង្ស្មលគ្កុង្។ មានហាង្ជាច្គ្ចើ នច្ទ្យៀត ូ ចជា ស្មានី យ៍
ទ្យឹកមាន 1, ហាង្អត តសក់ និង្ផ្លត់មតខចាំ នួន 3 ច្ៅជ្ិតផ្លូវធាំចូលច្ៅកាន់ទ្យីគ្កុង្ច្នុះ ច្រាង្មា៉ា សតីនកិ ន
ស្សូវចាំនួន 1 និ ង្ច្ភាជ្នីយដ្ឋានចាំនួន 2
 សហរមន៍ របស់នាង្រឺ អាចចូ លតាមរយៈផ្លូវហាយច្វ ៉ាធាំ ៗចាំ នួន2 ច្ៅ: ទ្យីគ្កុង្ (1 5 រី
ធានី (50 រី
(65 រី

ូដម៉ាគ្ត) រាជ្

ូដម៉ាគ្ត) គ្ពោនយនរច្ហាុះកនតង្ស្សុក (2 5 kiIom etres) និ ង្គ្ពោនយនរច្ហាុះអនររជាតិ

ូដម៉ាគ្ត) ។ ផ្លូវតភាាប់ សាំខាន់ ពីរបនបនរច្ៅ ល់ផ្ូលវលាំទាាំង្អស់ននភូ មិ។ ផ្លូវែនល់ទាាំង្អស់គ្តូវ

បនគ្តួសគ្តាយ។

រែយនរគ្កុង្និ ង្រែយនរ ឹ កអនក ាំ ច្ណ្ើរធត នតូ ចឆលង្កាត់ ផ្ូលវហាយច្វ ៉ាធាំ ។

មច្ធាបយអនក ាំ ច្ណ្ើរច្ផ្សង្ច្ទ្យៀ ដ លសាំរាប់ បាំច្រ ើ ល់ ស្មធារណ្ជ្ន ាំ ច្ណ្ើរការច្ដ្ឋយម៉ាូ តូរឺមានជា
គ្បចាំ ទាាំង្ច្ពលនែៃ និ ង្ច្ពលយប់ ។
 សហរមន៍ របស់នាង្មានគ្បជាជ្នគ្បដហល

50,000

ពាក់ កណ្ត
រ លននអនកទាាំង្ច្នាុះរឺ ជាស្តសរីនិង្

ពាក់
កណ្ត
រ លរឺ ជាបត រស។ កត មារនិ ង្យតវជ្នមានច្សទើរពាក់ កណ្ត
រ លននចាំ នួនគ្បជាជ្នច្សាើនឹង្ (46 ភារ
រយ) ។ ចាំ នួនគ្បជាជ្នននមនត សសច្ពញវ ័យដ លមានអាយតពីអាយត 20 ឆ្នាំ ល់ 29 ឆ្នាំរឺមាន 8.500
នាក់ (17 ភាររយ) មនត សសច្ពញវ ័យដ លមានអាយតពី 30 ច្ៅ 39 ឆ្នាំរឺ 6500 (13 ភាររយ) និង្អនក
ដ លមានអាយតច្លើសពី 40 និ ង្ជាង្រឺ 12.000 (24 ភាររយ) ។
 សហរមន៍ គ្កីគ្កដ លមានគ្បក់ ចាំណ្ូលមធយមគ្បចាំឆ្នាំគ្បដហល 3.000

ត ោលរ ល់ 5.000

ត ោលរ

កនតង្មួ យគ្រួស្មរ។ រដ្ឋាភិ បលកនតង្តាំ បន់ បនអុះអាង្ថាជាកដនលង្ដ លមានកមាករជ្ាំ នាញច្គ្ចើ ន។ ភារ
ច្គ្ចើ នននអនកដ លច្ៅកនតង្គ្កុមអាយតដ លច្ធវើការ រឺ មាននិ សសិតបញ្េប់ ការសិកាវ ិទ្យាល័យមានចាំ នួន
(20 ភាររយ) ដ លបន្ន ល់បនបញ្េប់ ការសិកាច្ៅថានក់ ឧតរមសិកា (វ ិទ្យាល័យ) ។
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ឧបសមព័នធ
 តាមរយៈការអច្ង្កតនាង្អាចកាំណ្ត់ថាចាំណ្តចជ្ួប របស់ស្តសរីនិង្បតរសភារច្គ្ចើនមានច្ៅទ្យីផ្ារដ លល
ជាកដនលង្ច្គរពបូ ជា ស្មោច្រៀន និង្ស្មលសហរមន៍។
សហរមន៍ ច្នុះរឺច្ៅជ្ិតទ្យច្នលច្នុះបនច្កើនច្

ើង្កនតង្អាំ

តង្ច្ពលមានជ្ាំ ច្នារខពស់និង្អាចជ្ន់លិចគ្កុង្ច្ៅ

តាម ង្ជាក់ោក់មួយននឆ្នាំច្នុះច្ដ្ឋយស្មរដតមានច្ភលៀង្ធាលក់ខាលាំង្។

ករណ្ីសិកា 1.អាជ្ីវកមាលក់ ច្

ើង្វ ិញរបស់ច្ោកស្សី Brenda និ ង្ទ្យី ផ្ារគ្បព័ នធ

ផ្សពវផ្ាយសង្គមរបស់នាង្
ច្ោកស្សី Brenda ធាលប់ បនច្ធវើជាអនកលក់ មានក់ច្ៅហាង្លក់មួយច្ៅកនតង្នាយកដ្ឋាន metropolis ននទ្យី
គ្កុង្ច្នុះ។

កាលពីមួយឆ្នាំមតននាង្បនច្រៀបការនិ ង្បនស្មនក់ច្ៅផ្ទុះខណ្ៈច្ពលដ លបដីរបស់នាង្បន

បច្គ្មើ ការងារច្ៅកនតង្ការ ិោល័យ។ ច្ោកស្សី Brenda មិ នសកប់ចិតរ ច្គ្ពាុះនាង្ចង្់ ឱយមានផ្លិតភាពជាង្
ច្នុះច្ដ្ឋយមានមតខជ្ាំនួញផ្លទល់ខួនរបស់
ល
នាង្និង្គ្បក់ ផ្លទល់ខួនរបស់
ល
នាង្។ ច្ោង្តាមបទ្យពិច្ស្មធរបស់
នាង្ជាអនកលក់ មានក់ នាង្មានបាំណ្ង្ចង្់ច្បើកហាង្លក់ សច្មលៀកបាំ ពាក់របស់ស្តសរី។ ច្ទាុះជាោ៉ា ង្ណ្តការ
មាននផ្ទច្ពាុះរបស់នាង្បនច្ធវើឱយការរិត

ននអាជ្ី វកមារបស់នាង្ច្ៅផ្ទុះវាគ្បច្សើរបាំផ្តតច្ៅនឹង្ស្មានភាព

របស់
នាង្។
ការច្គ្បើ គ្បក់សនសាំរបស់នាង្តិចតួចនិង្លតយខេីពីបង្ស្សីរបស់នាង្បនវ ិនិច្ោរច្លើកតាំពយូទ្យ័រយួរន ដ ល
មានតាំនលច្ថាក ទ្យូរសពទ័ស្មាតហវូននិង្ការតភាាប់គ្បព័ នធ Wi-Fi ។ បនាទប់ពីការងារផ្ទុះរបស់នាង្ នាង្បន
ចាំណ្តយច្ពលច្វោរបស់នាង្រកច្មើ លនិង្អានអតាបទ្យអាំពីម៉ាូ សច្មលៀកបាំ ពាក់។

នាង្បនគ្តួតពិនិតយ

ច្រហទ្យាំព័រទ្យិ ញនិង្លក់ (eBay និង្ច្រហទ្យាំព័រការលក់កតនង្ស្សុក) ។ ទ្យីបាំផ្តតនាង្បនសច្គ្មចចិតរច្ ើមបី
បច្ង្កើតអាជ្ី វកមាមួយច្ ើ មបីទ្យិញនិង្លក់ សច្មលៀកបាំពាក់ ស្តសរី អនឡាញ
ច្រហទ្យាំព័រ Brenda បនផ្ារភាាប់ ជាមួ យនឹង្កាលក់ ាំតកតនង្ស្សុកនិង្បនចរចរកិចេគ្ពមច្គ្ពៀង្បញ្
ា ទ្យិ ញ
សច្មលៀកបាំ ពាក់។

ច្ោកស្សី បនពិ ច្ស្មធន៍ជាច្លើក ាំបូង្ច្ដ្ឋយបច្ងាាុះរូបែតននសាំច្លៀកបាំ ពាក់ ទាន់

សម័យច្ៅច្លើ Facebook ស្តសរី។ បង្ស្សីរបស់នាង្បនជ្ួ យទ្យិញទ្យាំនិញនាង្ពីទ្យីផ្ារលក់ តាំ។ មនតសសជា
ច្គ្ចើនននស្មច់ញាតិ របស់នាង្ មិតរភករិនិង្អនកស្មគល់ច្ោកស្សី Brenda បនចូ លចិតដម៉ាូ ដ លបនបច្ងាាុះ
និង្បញ្
ា ទ្យិញពី នាង្។

ទ្យីបាំផ្តតគត់បនបច្ង្កើតទ្យាំ នាក់ទ្យាំនង្លអជាមួ យនឹង្គ្កុមហតនផ្គត់ផ្គង្់របស់នាង្និង្

បនពគ្ង្ីក បណ្ត
រ ញរបស់អតិែិជ្នរបស់នាង្តាមរយៈច្រហទ្យាំព័រលក់ ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត។
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Planning a Business Using ICT
បនាទប់ពីនាង្បនសច្គ្មចចិតរច្ ើមបីពគ្ង្ីកអាជ្ីវកមារបស់នាង្ច្ៅច្គ្រឿង្ច្ធវើពីគ្កណ្តត់ ច្ទ្យសឯកច្គ្បើកតង្ផ្ទ
ន
ុះ
ូចជា ច្ស្ស្មមច្ខនើយ កាំរាលពូ ក កដនសង្ង្ូតទ្យឹក វាាំង្ននបង្អួចនិង្កដនសង្ផ្ទុះបយ។ ច្ោកស្សី Brenda មាន
ការភាាក់ច្ផ្អើលជាខាលាំង្ដ លថាច្ៅកនតង្រយៈច្ពលពី រឆ្នាំប៉ាតច្ណ្តណុះដ លនាង្បនទ្យទ្យួ លបនគ្បក់ចាំច្ណ្ញ
ច្គ្ចើនជាង្គ្បក់ ដខដ លនាង្ធាលប់បនទ្យទ្យួលច្ៅច្ពលដ លនាង្ច្ធវើជាអនកលក់ មានក់។ គ្បក់ចាំច្ណ្ញទ្យទ្យួល
បនពីអាជ្ី វកមារបស់នាង្

បនជ្ួយនាង្និង្បរីរបស់នាង្បនបង្់គ្បក់ សគ្មាប់គ្រួស្មរនិង្វ ិក័យប័ គ្តច្ពទ្យយ

បនាទប់ពីសាំរាលកូនរបស់នាង្។ ប៉ាត ដនរច្ោកស្សី Brenda មិ នមានគ្បព័ នធរណ្ច្នយយ

ូ ច្ចនុះនាង្មិនអាច

ឹង្

ចាស់ោស់អាំពីរច្បៀបរកគ្បក់ចាំច្ណ្ញពិតគ្បក បនច្ទ្យ។ មា៉ា ង្ច្ទ្យៀតនាង្មិនមានលិខិតអនតញ្ញត ច្បើក
អាជ្ីវកមា អាជាាប័ណ្ណ និង្មិនបនបង្់ពនធច្លើគ្បក់ចាំណ្ូលទ្យទ្យួលបនពីអាជ្ី វកមារបស់នាង្។

ឧបសមព័នធ 2 មរគតច្ទ្យទសក៍របស់អនកសគ្មបសគ្មួល
A.

ច្គលបាំណ្ង្ននម៉ាូឌ្តល

ច្គលបាំណ្ង្ននម៉ាូឌ្តលច្នុះរឺច្ ើមបីដណ្នាាំពីសការនតពលរបស់សហគ្រិ នស្តសរី ច្ ើមបីច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមា
និង្រច្បៀបដ លកមាវ ិធី ICTs អាចជ្ួ យច្ៅកនតង្ ាំ ច្ណ្ើរការច្នុះ។ វាផ្ដល់នូវរាំនិតអាជ្ីវកមាជាមូលដ្ឋាន
ឧបករណ្៍វ ិភារ និង្កមាវ ិធី ICT ជាមូលដ្ឋានកនតង្ការច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមា។ ច្ៅកនតង្ការពិ ចរណ្តននតគ្មូវ
ការ

និង្ចាំណ្ង្់ចាំណ្ូលចិ តររបស់សហគ្រិនស្តសរី

ម៉ាូឌ្តលច្នុះបនផ្រល់នូវករណ្ីឧទាហរណ្៍

និង្

សកមាភាពមួយចាំនួន ដ លបនច្សនើសគ្មាប់ស្តសរីច្ ើ មបីចប់ច្ផ្រើមអនតវតរឧបករណ្៍ICT និ ង្មិនដមនជា

វិ

ស័យ ICT ច្ ើមបីអាជ្ី វកមារបស់ពួកច្រ។ ច្គលបាំណ្ង្សាំខាន់ៗននការសិកាម៉ាូឌ្តលរឺ :
O1.

ច្ ើមបីច្ធវើបទ្យបងាាញពី ច្គលរាំ និតកនតង្ការច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមា និង្ឧបករណ្៍វ ិភារកនតង្ការច្រៀបចាំ
ននការពាោមបច្ង្កើតអាជ្ីវកមា

O2.

B.

ច្ ើមបីដណ្នាាំការអនតវតរកមាវ ិធី វ ិស័យ ICT ឲ្យមានភាពជាក់ ោក់ចាំច្ពាុះការច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមា

លទ្យធផ្លសិកា
ច្ពលបញ្េប់ ននម៉ាូឌ្តលច្នុះអនកចូលរួមនឹង្អាចទ្យទ្យួ លបន:
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ឧបសមព័នធ
L1.

យល់ ឹង្ពី ការផ្ារភាាប់ រវាង្ការផ្រល់អាំណ្តច ល់ស្តសរី និង្ភាពជាសហគ្រិន ច្ហើយនិ ង្ការច្គ្បើ
គ្បស់ ICTs កនតង្ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់ស្តសរី

L2.

ច្

ើញតាមរតណ្តនមលចាំច្ពាុះការបច្ង្កើតអាជ្ីវកមា បញ្
ា គ្បឈ្មរបស់ស្តសរីច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមា ស្មរៈ

សាំខាន់ ននការច្រៀបចាំដផ្នការ និង្ការច្គ្បើ គ្បស់ននវ ិស័យ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមា
L3.

កាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្ និង្វ ិភាររាំនិតអាជ្ី វកមាទាក់ទ្យង្នឹង្ភាពខាលាំង្ និង្ភាពច្ខាយរបស់
សហគ្រិន និង្កនតង្ការទាក់ ទ្យង្ច្ៅនឹង្ឱកាស និង្ឧបសរគច្ៅកនតង្បរ ិោកាសអាជ្ី វកមាច្នុះរួម
បញ្ូេ លទាាំង្ការច្គ្បើ គ្បស់វ ិស័យ ICTs

L4.

ទ្យទ្យួលស្មគល់ស្មរៈសាំខាន់ ននការយល់ ឹ ង្បរ ិោកាសពាណ្ិជ្ាកមា កាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្
អតិែិជ្ន និង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ច្ៅកនតង្ទ្យីផ្ារអាជ្ីវកមា និ ង្យល់ពីរច្បៀប ICTsអា ច មាន
គ្បច្ោជ្ន៍ ច្ៅកនតង្ ាំច្ណ្ើរការកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្

L5.

យល់ ឹង្ពី ការបច្ង្កើតអាជ្ី វកមា និង្ការច្គ្បើគ្បស់តនមលននការ ICTs កនតង្ ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមាច្នុះ

L6.

យល់ចាស់ពីស្មរៈសាំខាន់ននច្គលច្ៅអាជ្ីវកមា និង្ការកាំ ណ្ត់ទ្យិសច្ៅអាជ្ីវកមា

L7.

កាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្ និង្វ ិភារតគ្មូវការធនធានននអាជ្ីវកមាមួយ និង្យល់ពីរច្បៀប
ដ លICTs អាចជ្ួ យកនតង្ការកាំ ណ្ត់អតរសញ្ញណ្ននតគ្មូវការអាជ្ីវកមា

L8.

យល់ពីតនមលននការច្រៀបចាំដផ្នការហិរញ្ញ វតាតអាជ្ី វកមា និង្យល់ពីរច្បៀប
ដ លICTs អាចជ្ួយកនតង្ការច្រៀបចាំ

L9.

ទ្យទ្យួលស្មគល់គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្គនននហានិភ័យអាជ្ីវកមា និង្ផ្លវ ិបកនន ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមានិង្ការ
បច្ង្កើតផ្លិតផ្ល

L10. យល់ពីរច្បៀបដ លច្គលរាំនិតអាជ្ីវកមារឺគ្តូវបនអនតវតរច្ៅកនតង្ការសរច្សរដផ្នការអាជ្ីវកមា
មួយ

ចាំណ្តាំ: ច្នុះមិនដមនជាវរគបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លអកខរកមាច្លើវ ិស័យ ICT ច្ទ្យ។ រឺទ្យីច្នាុះមានកមាវ ិធីមួយចាំ នួន
ដ លច្ផ្លរតច្លើការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល ល់អនកមិនទាន់ ច្ចុះច្គ្បើគ្បស់វ ិស័យ ICT ។ អនកសគ្មបសគ្មួល
បនសហការជាមួយស្មាប័នសិកាមួយដ លជាស្មាប័នរ ា ឬអង្គការច្គ្ៅរដ្ឋាភិបលអាចច្គ្បើ គ្បស់
បននូវកមាវ ិធីមួយចាំនួន មត នច្ពលការគ្បគ្ពឹតដកមាវ ិធីននម៉ាូឌ្តលណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្នុះ។
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C. ច្គលបាំណ្ង្ អតិែិជ្ន និង្យៈច្ពលដ លបនច្សនើរសតាំ
ចាំច្ពាុះអនកបច្ង្កើតច្គលនច្ោបយ
គ្បសិនច្បើច្គលបាំណ្ង្រឺ ច្ ើ មបីសច្ង្ខបពីអនកបច្ង្កើតច្គលនច្ោបយអាំពីម៉ាូឌ្តល

ច្នាុះបទ្យបងាាញច្នុះ

អាចច្គ្បើច្ពល ៣០នាទ្យីច្ៅ ១ច្មា៉ា ង្។

សគ្មាប់ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លអនកសគ្មបសគ្មួល
គ្បសិនច្បើច្គលបាំណ្ង្ននការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លរឺច្ ើមបីច្ធវើការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លគ្រូ

ច្នាុះរយៈច្ពលននការ

បណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្នុះនឹង្ដគ្បគ្បួលអាស្ស័យច្លើចាំនួនននអនកចូលរួមកនតង្ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល។
ច្នាុះមានភាពស្មតាំជាមួ យនឹង្ការច្គ្បើកតាំពយូទ្យ័ ច្លើតត
ដសវង្រកសមាភរៈ

និង្ការច្ធវើលាំហាត់

។

អនកទាាំង្

និង្កមាវ ិធីទ្យូរស័ពទន នឹង្មានច្ពលច្វោងាយស្សួល

ចាំច្ពាុះអនកដ លមានចាំ ច្ណ្ុះ ឹង្មានកគ្មិត

ឬមិនទាន់ ច្ចុះ

ច្គ្បើ គ្បស់វ ិស័យ ICTច្ទ្យ វានឹ ង្មានគ្បច្ោជ្ន៍ សគ្មាប់ពួកច្រកនតង្ការចូ លរួមបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លអកខរកមាICT
មតនច្ពលកមាវ ិធីបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល WIF ។ កនតង្វរគបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្នុះ វាអាចមានគ្បច្ោជ្ន៍ច្ ើមបីបញ្ូេ ល
គនរវាង្អនកដ លច្ចុះខលុះ ឬអនកមិនទាន់ច្ចុះជាមួ យនឹង្អនកដ លមានចាំ ច្ណ្ុះ ឹង្ច្លើវ ិស័យ ICT ។ វានឹង្
មានគ្បច្ោជ្ន៍ គ្បសិនច្បើអនកចូលរួមកនតង្វរគបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្នុះ (អាចជាអនកសគ្មបសគ្មួល) មានបទ្យ
ពិច្ស្មធអាជ្ីវកមាមួយចាំនួនច្ៅកនតង្ការលក់ផ្លិតផ្ល

ឬផ្រល់ច្សវាទាាំង្កនតង្វ ិស័យផ្លូវការ

ឬមិន

ផ្លូវការ។ រយៈច្ពលននការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លអាចច្គ្បើ រយៈច្ពលពី 1 ច្ៅ 2 នែៃឬ 8 ច្ៅ 16 ច្មា៉ា ង្។

សគ្មាប់ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លសហគ្រិនស្តសរី
គ្បសិនច្បើច្គលបាំណ្ង្ននការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្នុះរឺ ច្ ើមបីបណ្តរ ុះបណ្ត
រ សហគ្រិនស្តសរី ច្នាុះរយៈច្ពល
ននការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល នឹង្ដគ្បគ្បួលជាែាីមរង្ច្ទ្យៀតអាស្ស័យច្លើចាំនួនននសហគ្រិ នស្តសរី។ វាគ្តូវបនទាម
ទាឲ្យអនកដ លមានចាំ ច្ណ្ុះ ឹ ង្ ICT ច្ៅមានកគ្មិត ឬគានចូលរួមបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លអកខរកមាច្លើវ ិស័យICT
មតនច្ពលចូ លរួមសិកាពីកមាវ ិធី WIFI ។ កនតង្វរគបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល វាអាចមានគ្បច្ោជ្ន៍ច្ ើមបីបញ្ូេ លគន
រវាង្អនកដ លច្ចុះខលុះ ឬអនកមិនទាន់ច្ចុះជាមួយនឹង្អនកដ លមានចាំ ច្ណ្ុះ ឹង្ច្លើវ ិស័យ ICT ។ រយៈ
ច្ពលននការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្នុះអាចច្គ្បើរយៈច្ពលពី 8 ច្មា៉ា ង្ on staggered ច្ហើយច្គ្បើរយៈ 2 ច្មា៉ា ង្
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ឧបសមព័នធ
ោ៉ា ង្ កនតង្រយៈច្ពលមួ យ ឬពី រសបរហ៍ច្ ើមបីធានាថាស្តសរីអាចយកច្ពលច្វោ ពី ការទ្យទ្យួ លខតសគ្តូវគ្បចាំ
នែៃរបស់ពួកច្រច្ ើមបីការចូ លរួមកនតង្វរគសិកាច្នុះ។

D. ការច្រៀបចាំការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល
ការគ្បគ្ពឹតច្ដ ៅននការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លគ្តូវការវ ិភារ:
អនកដ លជាអនកសគ្មបសគ្មួលមួយ

គ្តូវដតពិនិតយច្មើ លគ្បវតរិរប
ូ របស់អនកចូ លរួម។

ដសវង្យល់អាំពី

អាយតរបស់ពួកច្រ និង្ស្មានភាពគ្រួស្មរ (ថាច្តើ ច្រៀបការ ឬច្ៅលីវ) បទ្យពិច្ស្មធសហគ្រិនរបស់ពួកច្រ
និង្គ្បវតរិវ ិស័យ ICT (ថាច្តើពួកច្រច្គ្បើទ្យូរស័ពទន

ឬកតាំពយូទ្យ័រច្ហើយ ច្តើពួកច្រ ឹង្អាំពីរច្បៀបច្គ្បើកមាវ ិធី

ស្មមញ្ញ ដ រឬច្ទ្យ?) ។ វានឹង្មានស្មរគ្បច្ោជ្ន៍គ្បសិនច្បើអនកចូលរួមអាចដចករ ាំដលកការរ ាំពឹង្ទ្យតករបស់
ពួកច្រមតនច្ពលបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល។

ច្នុះនឹង្ជ្ួ យអនកឲ្យច្រៀបរច្គ្មាង្បណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្ ើ មបីផ្ារភាាប់ ច្ៅ

នឹង្ការរ ាំពឹង្ទ្យតករបស់អនកចូលរួម
ផ្ង្ដ រ។

ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លមួ យគ្តូវការវ ិភារ

ដ លអាចគ្តូវបនច្ធវើច្

ើង្តាមរយៈសាំណ្ួរស្មទប

សទង្់មតិខីៗ
ល ថាអនកចូ លរួមបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លចាំបច់គ្តូវបាំច្ពញ មតនច្ពលបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល។

មូលដ្ឋានីយកមា:
ម៉ាូឌ្តលច្នុះគ្តូវបនសរច្សរជាភាស្មអង្់ច្រលស។ការបកដគ្បននច្គលរាំនិតនិង្ការច្ធវើលាំហាត់
បនទាមទារច្ធវើច្

អាចគ្តូវ

ើង្ច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសមួ យចាំនួន។អនកគ្តូវដតមានគ្បវតរិ ធាលប់បនចូ លរួម កនតង្ការបណ្តរ ុះប

ណ្ត
រ ល ខាង្ច្ស ាកិចេ សង្គម និង្វបបធម៍ដ ល និង្ ូច្ចនុះគ្តូវច្រៀបចាំ ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល ច្ៅតាមបរ ិបទ្យ
កនតង្មូលដ្ឋានរបស់ខួន។
ល
ច្នុះជាប់ពាក់ព័នធនឹង្ការអភិ វឌ្ឍ និង្ការច្គ្បើ គ្បស់ផ្លិតផ្លកនតង្ស្សុក និង្ការ
ច្ធវើលាំហាត់ និង្បតតកមាននកមាវ ិធីកតង្ស្សុ
ន
ក និង្ច្រហទ្យាំព័រដ លមានមាតិកាភាស្មកនតង្មូ លដ្ឋាន។ ហវឹក
ហាត់ ច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បស់គ្បព័ នធផ្សពវផ្ាយសង្គម ដ លមានគ្បជាគ្បិ យភាព ឬច្វបស្មយ ដ លអាចជា
សកមាភាពចប់ ច្ផ្រើម សគ្មាប់ អនកចូលរួម។ ឧទាហរណ្៍គ្បសិនច្បើ រដ្ឋាភិបល មានច្រហទ្យាំព័រដ លផ្រល់
នូវព័ត៌មានអាំពីការចតុះបញ្ាីពាណ្ិជ្ាកមា

និង្ការទ្យទ្យួ លបនអាជាាប័ ណ្ណ

អាចគ្តូវបនបងាាញ

និង្ការ

ពិភាកាច្ដ្ឋយផ្លទល់ច្ៅកនតង្ច្រហទ្យាំព័រច្នុះ។
ូចគនច្នុះ ការដ លច្គ្បើ គ្បស់បណ្ត
រ ញសង្គម ដ លមានគ្បជាគ្បិយភាពច្ ើមបីបងាាញពីរច្បៀបច្ធវើ អាជ្ីវ
កមា ទ្យីផ្ារផ្លិតផ្លកនតង្ស្សុករបស់ពូកច្រ នឹង្កាន់ដតមានអតាន័យ ល់អនកចូ លរួមនិង្បនអនតញ្ញត
ឱយពួកច្រច្ ើមបីយល់ ឹង្ពាក់ ព័នធនឹង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs ោ៉ា ង្ឆ្ប់រហ័ស។
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ការច្គ្តៀមច្រៀបចាំសគ្មាប់ការគ្បគ្ពឹតស
ដ មយតទ្យច្ធ នុះតគ្មូវឱយមានការអនតវតរនិង្
សរជាមតន។

ការច្ធវើច្ត

មានគ្កុមមួ យននមិតររម
ួ ការងារច្ ើមបីជ្ួយអនកកនតង្ការច្ធវើច្តសរមតនការច្ធវើសមយតទ្យធបនច្ធវើ

មូលដ្ឋានី យកមាននការផ្ដល់ឱយអនកនូវមតិអនកច្គ្បើនិង្ការផ្ដល់ច្ោបល់សគ្មាប់ ការដកលមអការច្ធវើលាំហាត់
ច្នុះ។

គ្បសិនច្បើ មានសមាភរៈនិង្ឧបករណ្៍គ្តូវបនគ្តូវការច្ៅកនតង្មួ យចាំនួនននការច្ធវើលាំហាត់

ច្ធវើឱយ

គ្បក ថាទាាំង្ច្នុះរឺ ច្គ្តៀមខលួនជាច្ស្សចមតនច្ពលដ លច្ធវើសកមាភាពច្នុះ។

E.

ឹកជ្ញ្ូា ននិង្ការគ្បគ្ពឹតរច្ៅននការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល
ការច្គ្បើគ្បស់ននភាស្មមូលដ្ឋាន
គ្តូវបនច្ពញចិតរនិង្បនរកច្

ើញថាមានគ្បសិទ្យិធភាពបដនាមច្ទ្យៀត

ច្ ើមបីជ្ាំរញ
ត ការពិភាកាច្គលការណ្៍មួយចាំនួនននការអប់រ ាំមនតសសច្ពញវ ័យ
គ្តូវបនរកច្

ើញមានគ្បច្ោជ្ន៍និង្មានគ្បសិទ្យិធភាព

ជាពិច្សសអនកជាអនកសគ្មបសគ្មួលគ្តូវផ្រល់

ច្ពលច្វោសគ្មាប់អនកចូលរួមច្ ើមបីការពិភាកាចាំ ច្ណ្ុះ ឹ ង្និង្បទ្យពិច្ស្មធផ្លទល់ខួនរបស់
ល
ពួកច្រ។ អនក
គ្តូវដតអាចបនាយការភ័ យខាលចរបស់អនកចូលរួមពីថានក់ច្រៀនធមាតា ឬការពិ ភាកាតាមចាប់ទ្យាំោប់របស់
ស្មោ និង្ច្ធវើឱយចាស់ោស់ថាការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្នុះរឺជាឱកាសច្ ើមបីស្មកលបង្រាំនិតរបស់ពួកច្រ
ជាមួយនឹង្កមាវ ិធី ច្ដ្ឋយផ្លទល់ ល់ជ្ីវ ិតរបស់ពួកច្រ។

ច្លើកទ្យឹកចិតរឱយពួកច្រដចករ ាំដលករាំនិតនិង្បទ្យ

ពិច្ស្មធច្ផ្សង្ៗ និង្ជ្ួយអនកកនតង្ការកាំ ណ្ត់អតរសញ្ញណ្បរ ិបទ្យនិង្កគ្មិតននបទ្យពិច្ស្មធន៍។ ការច្នុះ
នឹង្ផ្ដល់ឱយអនក ឹង្នូវទ្យិ សច្ៅនិង្សមតាភាពកនតង្ការ ឹកនាាំបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្ ើមបីបាំច្ពញនូវតគ្មូវការ
រ ាំពឹង្ទ្យតករបស់អនកចូ លរួម និង្ច្ៅច្ពលជាមួ យគនច្នុះការបាំច្ពញច្គលបាំណ្ង្ម៉ាូឌ្តល។ ដផ្នកមួយននការ
ច្រៀបចាំជាកមាវ ិធី

សគ្មាប់ ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លរបស់អនកច្នុះ

ជាច្ស្សចច្ ើមបីផ្ួចច្ផ្រ
រ
ើមការពិ ភាកា។

វ ិធីស្មស្តសរច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត
ដ លបនច្សនើ រួមបញ្ូេ ល:

-
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ការនិទានច្រឿង្និង្ការច្គ្បើគ្បស់ននច្រឿង្ ាំណ្តល

រឺមានសាំណ្ួរស្មមញ្ញ មួយចាំនួនច្គ្តៀម

ឧបសមព័នធ
វ ិធីស្មស្តសរច្នុះរឺមានអនត ភាពខាលាំង្ណ្តស់និង្ទ្យទ្យួ លបនការយកចិតរទ្យតកដ្ឋក់ របស់អនកចូ លរួម។
គ្បសិនច្បើអនកមានបទ្យពិ ច្ស្មធសហគ្រិន ការដចករ ាំដលកច្រឿង្រា៉ា វផ្លទល់ខួនរបស់
ល
អនកនឹង្គ្តូវបនជ្ក់ ចិតរ
ចប់អារមាណ្៍ច្ៅកាន់អនកចូ លរួម។

-

ការច្គ្បើគ្បស់ករណ្ីដ លទ្យទ្យួលបនច្ជារជ្័យច្លើអាជ្ីកមាកង្ស្សុ
ក និង្ការច្ធវើលាំ
តន
ហាត់

មានករណ្ីកនតង្ស្សុក និង្លាំហាត់ោ៉ាង្ច្ហាចណ្តស់ចាំនួនបី ដ លបនច្គ្តៀមខលួនជាច្ស្សចច្ ើមបីពនយល់
ពីច្គលរាំនិត និង្ស្មរសាំខាន់ៗ ននគ្បធានបទ្យដ លនឹង្គ្តូវពិភាកាកនតង្អាំ

រ ល។
តង្ច្ពល បណ្តរ ុះបណ្ត

គ្បសិនច្បើ មានកតាំពយូទ្យ័ រ និង្កដនលង្អតីនធឺណ្ិតដ លអាចរកបន រួចបងាាញវ ីច្ អូខីអ
ល ាំ ពីដ លទ្យទ្យួ លបន
ច្ជារជ្័ យច្លើអាជ្ីកមាកតង្ស្សុ
ន
ក

របស់សហគ្រិនស្តសរី។

គ្បសិនច្បើទ្យីកដនលង្មិនមានកតាំ ពយូទ្យ័រ

ឬគាន

អតីនធឺណ្ិតច្ទ្យ អនកអាចបកដគ្បឧបករណ្៍មួ យចាំនួនននវ ីច្ អូជាភាស្មរបស់អនក។ វាគ្តូវបនច្រច្លើកទ្យឹក
ចិតរផ្ង្ដ រថាអនកផ្លិតវ ីច្ អូ ខីល និង្រូបែតដ លបងាាញពីបរ ិបទ្យមូលដ្ឋាន។
-

ការផ្រល់សទ្យ
ិ ិអ
ធ ាំណ្តច និង្ច្រឿង្រា៉ា វសហគ្រិនរបស់អក
ន ចូលរួម

គ្បសិនច្បើអនកចូ លរួមមានការផ្រល់សិទ្យិធអាំណ្តច
គត់ដចករ ាំដលកបទ្យពិ ច្ស្មធន៍ ទាាំង្ច្នុះកនតង្អាំ

និង្បទ្យពិ ច្ស្មធន៍ជាសហគ្រិន

ច្នាុះអនតញ្ញតឱយពួក

តង្ច្ពលពិ ភាកា។ ពួកច្រអាចជាធនធានមនតសសរបស់អនក

ោ៉ា ង្ងាយច្លើគ្បធានបទ្យដ លជាក់ោក់។ អនកអាចកាំ ណ្ត់សមាគល់ពួកច្របនោ៉ា ង្ងាយ ច្ៅច្ពល
ដ លការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លគ្តូវការវ ិភារ។
-

ការច្គ្បើគ្បស់ដលបង្សិកា និង្សកមាភាពជាគ្កុម

មានការគ្បកួតដលបង្សិកាតាមគ្កុម និង្សកមាភាពសដមរង្ច្ផ្សង្ៗ កនតង្អាំ

រ ល
តង្ច្ពលបណ្តរ ុះបណ្ត

ច្ ើមបីច្ធវើឱយអនកចូលរួមមានភាពសបាយរ ីករាយ។

-

សកមាភាពគ្កុម

ជាធមាតាការចូលរួមរបស់ស្តសរីមានអារមាណ្៍ថាមានភាពងាយស្សួល និង្ទ្យាំនតកចិតរកតង្គ្កុ
ន
ម ជាពិ ច្សស
ច្ៅកនតង្ការច្ធវើលាំហាត់ច្នុះ។ អនកគ្បដហលជាអាចពិ ចរណ្តបច្ង្កើតគ្កុមចគ្មុុះច្ដ្ឋយោយបញ្ូេ លគនអនក
ដ លមាន និង្មិនមានចាំច្ណ្ុះ ឹង្ ICT និ ង្អនកដ លមាន និង្គានបទ្យពិច្ស្មធសហគ្រិ ន។ អារមាណ្៍
និង្បរ ិោកាសកនតង្អាំ

រ លអាចគ្តូវបនបច្ង្កើតច្
តង្ច្ពលបណ្តរ ុះបណ្ត

ើង្

និង្បនច្រៀបចាំច្

ើង្ច្ៅកនតង្
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វ ិធី ដ លអនកទាាំង្ច្នាុះ ដ លបន ឹង្ច្គ្ចើននឹង្ដចករ ាំដលកកិចេការជាមួ យអនកច្ ើមបីជ្ួយអនកដ លច្ចុះ ឹង្
តិចតួចអាំពីគ្បធានបទ្យច្ធវើការពិភាកាជាមួយគន។

-

ដលបង្កមានរ ឬច្រឿង្កាំដបលង្ខលីៗ

មានសកមាភាពដលបង្កមានរ

ឬច្រឿង្កាំ ដបលង្ខលីៗច្គ្តៀមខលួនជាច្ស្សចកនតង្ករណ្ីអនកចូលរួមមានអារមាណ្៍

ង្ង្តយច្រង្ ឬធត ញ។

-

ពិនិតយច្

ង្
ើ វ ិញ និង្ច្សចករីសច្ង្ខបននស្មរដ លមានស្មរសាំខាន់ និង្គ្បធានបទ្យច្ផ្ស

ង្ៗ
វាជាការសាំខាន់ ច្ ើមបីច្ធវើច្

ើង្វ ិញ ពិនិតយច្

ើង្វ ិញ និង្សច្ង្ខបទ្យិ ាភាពសាំខាន់ ៗននគ្បធានបទ្យ។ សូមឱយ

អនកចូលរួម ច្ធវើកិចេការច្នុះគ្បសិនច្បើពួកច្រមានឆនទៈ និង្ដតង្ដតផ្រល់នូវឱកាសសគ្មាប់ អនកចូលរួមកនតង្
ការដចករ ាំដលកការយល់ ឹង្របស់ពួកច្រដ លទាក់ទ្យង្ច្ៅនឹង្គ្បធានបទ្យច្នុះនិង្ស្មរសាំខាន់ៗ។

F.

ការវាយតនមលច្លើការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល
ច្ ើមបីវាយតនមលពីច្គលបាំណ្ង្និង្លទ្យធផ្លការច្រៀនសិការបស់វរគបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល
មួយគ្តូវដត គ្តូវបនច្ធវើច្

និ ង្ការវាយតាំ នល

ើង្ភាលមៗ ច្ៅចតង្បញ្េប់ននការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្នុះ។ UN-APCICT មាន ទ្យគ្មង្់

ននការវាយតនមលច្លើសកមាភាពបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លនានា។ ច្នុះអាចគ្តូវបនច្ធវើមូលដ្ឋានី យកមានិង្បនច្គ្បើ
ច្ ើមបីទ្យទ្យួ លបនមតិគ្បតិកមាគ្តលប់មកវ ិញដ លមានលកខណ្ៈរួម ពីអនកចូ លរួម។ ច្នុះនឹង្អនតញ្ញតឲ្យ
ច្ធវើកាន់ គ្បច្សើរច្

ើង្ននការមាតិកា និង្វ ិធីស្មស្តសរននសកមាភាពបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល។

G. ការគ្តួតពិនិតយ សាំណ្ួរវាយតនមលចតង្វរគ និង្ការវាយតនមល
គ្បសិនច្បើ ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លបច្ង្កើតបនជាដផ្នកមួយននកមាវ ិធីរបស់ស្មាប័នមួ យ (មិនជារដ្ឋាភិ បល ឬ
អង្គការមិនដមនរដ្ឋាភិ បល) សកមាភាពនានា ូចខាង្ច្គ្កាមគ្តូវបនច្សនើឱយអនតវតរតាមអនកចូ លរួមននកមា
វ ិធីច្នុះ:

ការតាមដ្ឋនវតរមាន
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ឧបសមព័នធ
វរគបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លច្នុះ

គ្តូវការវ ិភារអាចគ្តូវបនយកជាទ្យិននន័យមូលដ្ឋាន

សគ្មាប់កមាវ ិធី បណ្តរ ុះ

បណ្ត
រ ល។ កមាវ ិធី UN-APCICT WIFI នឹង្មានការចប់ អារមាណ្៍កនតង្ការ ឹង្ពី គ្បសិទ្យធភាព និង្ផ្ល នន
ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសច្ផ្សង្ៗគន ជាពិ ច្សសការគ្តួតពិនិតយច្លើកមាវ ិធីបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លម៉ាូឌ្តល
នានាច្ៅកនតង្ជ្ីវ ិតពិតរបស់អនកចូលរួមផ្ង្ដ រ។ ស្មាប័នបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល ឬកមាវ ិធី បណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល អាច
ច្រៀបចាំសណ្ួរវាយតដមលបញ្េប់ វរគ ច្ ើមបីវាស់សង្
ទ ់ពីគ្បសិទ្យធភាពននកមាវ ិធី។

ច្រៀបចាំសហរមន៍ស្តសរី
ការគាំគ្ទ្យសគ្មាប់ សហគ្រិនស្តសរីច្ៅកនតង្សហរមន៍ អាចរួមបញ្ូេ លអង្គការរបស់ស្តសរីកតង្ការបនរ
ន
ការពគ្ង្ឹង្
អាំណ្តចសកមាភាពច្ស ាកិចេោ៉ាង្សកមារបស់ពួកច្រ។ ពួ កច្រអាចបច្ង្កើតលកខណ្ៈជ្ួយខលួនឯង្ ឬគាំគ្ទ្យ
គ្កុមដ លនឹង្ផ្រល់នូវកដនលង្មួ យសគ្មាប់ សហគ្រិនស្តសរីច្ ើមបីដចករ ាំដលកចាំ ច្ណ្ុះ ឹង្និង្បទ្យពិច្ស្មធ និង្
ការគាំគ្ទ្យគនច្ៅវ ិញច្ៅមកច្ៅកនតង្បញ្
ា អាជ្ីវកមា និង្ច្រឿង្រា៉ា វផ្លទល់ខួន។
ល

ការហវក
ឹ ហាត់ និង្ការដណ្នាាំ
ស្តសរីអាចគ្តូវបនគាំគ្ទ្យ

ច្ដ្ឋយផ្រល់ឱយពួកច្របដនាមច្ទ្យៀត

ូចជា៖

ការបង្វឹក

និង្ការដណ្នាាំ

ពី

សហគ្រិនភាព និង្ការច្គ្បើ គ្បស់កមាវ ិធី ICT ។ កនតង្ការបង្វឹក សហគ្រិនស្តសរីនឹង្គ្តូវបនច្ធវើការសគ្មប
សគ្មួលច្ ើ មបីអនត វតរសកមាភាពច្គលច្ៅ

ទាក់ទ្យង្នឹង្ការច្ធវើដផ្នការអាជ្ី វកមារបស់ពួកច្រ

អាជ្ីវកមាខានតតូច និ ង្ការគ្រប់គ្រង្បនចប់ ច្ផ្រើមច្

ច្ហើយ

ើង្ ។ ច្ៅកនតង្ការផ្ដល់គ្បឹកា សហគ្រិនស្តសរីនឹង្

គ្តូវបនផ្រល់ឱយកាន់ដតជាក់ ោក់បដនាមច្ទ្យៀតនូ វ ាំបូនាាននិង្ការដណ្នាាំ

ូច្ចនុះពួ កច្រអាចអនតវតរន៍

សកមាភាពរបស់ពួកច្រច្ ើមបី្នច្ៅ ល់កគ្មិតខពស់ៗច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត។

ការវាយតនមលននលទ្យធផ្លសិកា
វានឹង្កាលយជាការលអបាំផ្តតច្បើ សិនជាស្មាប័នបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ឬកមាវ ិធីអាចរួមបញ្ូេ លទាាំង្កមាវ ិធី WIFI ដ ល
ជាដផ្នកមួ យននសកមាភាពវាយតនមលរបស់ស្មាប័ន ឬរបស់កមាវ ិធីច្នាុះ។ លទ្យធផ្លននការសិកាអាចគ្តូវ
បនច្គ្បើជាមាគ៌មួយច្ ើមបីវាស់សង្
ទ ់ពីផ្លប៉ាុះពាល់ននការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល។ APCICT អាចគ្តូវបនសួរ
ច្ ើមបីការគាំគ្ទ្យកនតង្ការអភិ វឌ្ឍសាំណ្ួរវាយតនមល សគ្មាប់ច្គលបាំណ្ង្ច្នុះ។
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H. កាលបបវតរិបងាាញ ការព័ណ្៌នា និង្រយៈច្ពលននគ្បធានបទ្យច្មច្រៀន
ដផ្នក A
ច្សចករីដណ្នាាំអាំពីការច្ធវើដផ្នការអាជ្ីវកមា ការផ្រល់អាំណ្តច ល់ស្តសរី និង្ភាពជាសហគ្រិន និង្វ ិស័យ ICTs
ដផ្នកទ្យី ១ :

លទ្យធផ្លសិកា

ច្សចករីច្ផ្រើមនិង្
ទ្យិ ាភាពទ្យូច្ៅ

L1 – យល់ពីការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្រវាង្ការផ្រល់អាំណ្តច ល់ស្តសរី និង្ភាពជាសហគ្រិននិង្ការច្គ្បើគ្បស់

(រយៈច្ពលដ ល

ICTs កនតង្ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់ស្តសរី

បនច្សនើ30 mn)

គ្បធានបទ្យរនលឹុះ


ពិនិតយច្

ើង្វ ិញននស្មរសាំខាន់ៗរបស់សហគ្រិនភាពស្តសរី និង្រច្បៀប ICTs អាចរួមចាំដណ្ក

ល់ការពគ្ង្ឹង្សិទ្យិធអាំណ្តចស្តសរីនិង្ច្រៀបចាំអាជ្ីវកមា


ការតាំរង្់ទ្យិសច្ៅច្លើ ម៉ាូឌ្តល

អនកដ លជាអនកសគ្មបសគ្មួលនឹង្ជ្ាំរញ
ត ឲ្យអនកចូលរួមច្ធវើការសច្ង្ខបនូវអវីដ លពួកច្របនច្រៀនពីម៉ាូ
ឌ្តលសាំខាន់ៗ ច្លើការផ្រល់អាំណ្តច ល់ស្តសរី សហគ្រិនភាព និង្តួនាទ្យីរបស់ ICTs ។ អនកចូលរួម
អាចនឹង្គ្តូវបនដបង្ដចកជាបីគ្កុមច្ ើមបីពិភាកា និង្សច្ង្ខប (1) ការផ្រល់សិទ្យិធអាំណ្តច ល់ស្តសរី
(2) ភាពជាសហគ្រិន និង្ (3)តួនាទ្យីរបស់ ICTs ។ អនកនឹង្ភាាប់ច្សចកដីសច្ង្ខបននម៉ាូឌ្តលច្ ើមបីច្ធវើ
ដផ្នការអាជ្ីវកមា និង្រច្បៀបដ ល ICTs អាចគាំគ្ទ្យ ល់ការច្រៀបចាំអាជ្ីវកមារបស់ស្តសរីច្ដ្ឋយច្គ្បើ
ដផ្នកទ្យី ២ :

គ្បស់ឧទាហរណ្៍ជាក់ដសរង្កនតង្ជ្ីវភាពរស់ច្ៅ។
លទ្យធផ្លសិកា

ាំណ្តក់កាល
នីមួយៗននអាជ្ីវកមា

L2 – ាំណ្តក់កាលច្កើនច្

បញ្
ា គ្បឈ្មរបស់

សាំខាន់ននការច្រៀបចាំដផ្នការ និង្ការច្គ្បើគ្បស់ឧបករណ្៍ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការ។

ស្តសរី ការច្គ្បើគ្បស់

ើង្ននអាជ្ីវកមា មានបញ្
ា គ្បឈ្មរបស់ស្តសរីច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមា។ ស្មរៈ

គ្បធានបទ្យរនលឹុះ

ដផ្នការអាជ្ីវកមា



ច្តើ អាជ្ីវកមាជាអវី ច្ហើយអវីច្ៅជា ាំណ្តក់កាលនីមួយៗរបស់វា?

និង្ឧបករណ្៍ ICT



(រយៈច្ពលដ ល

បញ្
ា គ្បឈ្មនានារបស់ស្តសរីកតង្អាជ្ី
ន
វកមា

អនកនឹង្ពិភាកានិង្ច្ធវើឱយធាតតចូលពីអនកចូលរួមពីការច្ធវើអាជ្ីវកមា និង្ ាំណ្តក់កាលច្ផ្សង្ៗគន

បនច្សនើ45 mn)

របស់វា និង្បញ្
ា គ្បឈ្មដ លស្តសរីនឹង្ជ្ួបគ្បទ្យុះកនតង្ ាំណ្តក់កាលទាាំង្ច្នុះ។


ដផ្នការអាជ្ីវកមា និង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការ

អនកនឹង្ជ្ាំរញ
ត ឲ្យអនកចូលរួម ពិភាកាគនច្លើការច្ធវើដផ្នការ ច្គលបាំណ្ង្របស់អាជ្ីវកមា និង្ការ
ច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការ។

ដផ្នក B
ការអភិវឌ្ឍ ដផ្នការអាជ្ីវកមា
ដផ្នកទ្យី ៣ :
បច្ង្កើតរាំនិតអាជ្ីវ
កមា
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លទ្យធផ្លសិកា

ឧបសមព័នធ
(រយៈច្ពលដ ល

L3 –កាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្ និង្វ ិភាររាំនិតអាជ្ីវកមាទាក់ទ្យង្នឹង្ភាពខាលាំង្និង្ភាពច្ខាយរបស់

បនច្សនើ60 mn)

សហគ្រិននិង្ច្ៅកនតង្ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ច្ៅនឹង្ឱកាសនិង្ឧបសរគច្ៅកនតង្បរ ិស្មានអាជ្ីវកមាច្នុះរួម
បញ្ូេ លទាាំង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTsផ្ង្ដ រ។
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ


ច្តើរាំនិតអាជ្ីវកមាជាអវី?



ការច្គ្បើគ្បស់ឧបករណ្៍ការរ ិុះរករាំនិតច្ ើមបីបច្ង្កើតរាំនិតអាជ្ីវកមា



ច្តើ ICTs អាចជ្ួយកនតង្ការបច្ង្កើតរាំនិតអាជ្ីវកមាច្នុះច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត?

អនកនឹង្ដណ្នាាំពីគ្បភពជាច្គ្ចើនននរាំនិតអាជ្ីវកមា និង្រច្បៀបដ ល ICTs អាចគ្តូវបនច្គ្បើច្ ើមបី
បច្ង្កើតរាំនិតទាាំង្ច្នុះ។ ឧទាហរណ្៍ មួយ ឬ ពីរករណ្ីនឹង្គ្តូវបនដណ្នាាំច្ៅគ្តង្់ចាំណ្តចច្នុះ
ដ លហាក់បី ូចជាករណ្ីមួយដ លអនកបនច្ ើរឆលង្កាត់អញ្េ ឹង្។
អនកនឹង្ដណ្នាាំឧបករណ្៍បាំផ្តសរាំនិត និង្ការជ្ាំរញ
ត ឲ្យរួមចូលរួមច្ៅកនតង្ជ្ាំហានច្ផ្សង្ៗគននន

សកមាភាពបាំផ្តសរាំនិតច្ ើមបីយកច្ៅបច្ង្កើតរាំនិតអាជ្ីវកមា គ្បមូលផ្រតាំ និង្ចត់ជាគ្កុមននរាំនិត

អាជ្ីវកមាទាាំង្ច្នុះរួចបងាាញរាំនិតទាាំង្ច្នុះ ច្ហើយច្គ្ជ្ើសច្រ ើសរាំនិតដ លមានអាទ្យិភាពបាំផ្តតពីប

ញ្ាី។ កនតង្ការបងាាញរាំនិតទាាំង្ច្នាុះ អនកនឹង្ដណ្នាាំពីលកខណ្ៈវ ិនិច័យ
ឆ ដ លបនពិនិតយ ភាពខាលាំង្
និង្ភាពច្ខាយរបស់សហគ្រិន ច្ហើយនិង្កតារបរ ិោកាសអាជ្ីវកមាច្ៅកនតង្ការវាយតនមលរាំនិត
អាជ្ីវកមា។

ច្ៅតាមគ្កុមតូចៗ អនកចូលរួមទាាំង្អស់នឹង្សិកាតាមពីរាំនិតដ លបនបាំផ្តសមក និង្ការ
បងាាញលាំហាត់ និង្ច្ឆ្ពុះច្ៅបញ្េប់ននការច្ធវើលាំហាត់ ច្ហើយអនកនឹង្សួរអនកចូលរួមច្ ើមបីដចក
រ ាំដលកចាំច្ណ្ុះ ឹង្របស់ពួកច្រដ លទ្យទ្យួលបនពីការច្ធវើលាំហាត់ ។ អនកនឹង្បច្ង្កើនកិចេពិភាកា
នផ្នកទ្យី ៤ :

ច្ដ្ឋយការផ្រល់នូវឧទាហរណ្៍បដនាមច្ទ្យៀត ច្លើការច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ការបច្ង្កើតរាំនិតអាជ្ីវកមា។
លទ្យធផ្លសិកា

ការយល់ ឹង្ពិបរ ិ
ោកាសអាជ្ីវកមា

L4 –ទ្យទ្យួលស្មគល់ស្មរៈសាំខាន់ននការយល់ ឹង្ពីបរ ិោកាសអាជ្ីវកមា ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្

(រយៈច្ពលដ ល

អតិែិជ្ន និង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ច្ៅកនតង្ទ្យីផ្ារអាជ្ីវកមា និង្យល់ពីរច្បៀបដ ល ICTs មានរតណ្

បនច្សនើ: 60mn)

គ្បច្ោជ្ន៍ជ្ួយនូវកនតង្ ាំច្ណ្ើរការកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្អតិែិជ្ន។
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ


ការយល់ ឹង្ពីបរ ិោកាសអាជ្ីវកមា

អនកនឹង្ច្ធវើបទ្យបងាាញពីកតារខាង្ច្គ្ៅដ លជាគ្បភពននឱកាសនិង្ឧបសរគដ លប៉ាុះពាល់ ល់

អាជ្ីវកមា។ អនកចូលរួមនឹង្គ្តូវបនដណ្នាាំឱយច្គ្បើគ្បស់ឧបករណ្៍វ ិភារបរ ិោកាសដ លផ្រល់នូវ
សាំណ្ួរមរគតច្ទ្យសក៍ច្ ើមបីវ ិភារបរ ិោកាសអាជ្ីវកមា។ អនកនឹង្ច្គ្បើករណ្ីដ លបនឆលង្កាត់ច្ ើមបី
ពនយល់ពីឧបករណ្៍វ ិភារបរ ិោកាសច្នុះ។

ច្ៅតាមគ្កុមតូចៗ អនកចូលរួមនឹង្ច្ៅសិកាពីការច្ធវើលាំហាត់ វ ិភារបរ ិោកាស និង្ច្ឆ្ពុះច្ៅ
បញ្េ ប់ការច្ធវើលាំហាត់ ច្ហើយអនកនឹង្សួរអនកចូលរួម ច្ ើមបីដចករ ាំដលកចាំច្ណ្ុះ ឹង្របស់ពួកច្រដ ល
ទ្យទ្យួលបនពីការច្ធវើលាំហាត់។ បនាទប់មកច្ទ្យៀតអនកនឹង្បច្ង្កើនកិចេពិភាកា ច្ដ្ឋយការផ្រល់នូវ
ឧទាហរណ្៍បដនាមច្ទ្យៀតអាំពីការច្គ្បើ ICTs កនតង្ការវ ិភារបរ ិោកាសអាជ្ីវកមា។

ដផ្នកមួយននការវ ិភារបរ ិោកាសអាជ្ីវកមារឺការកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្របស់អតិែិជ្ននិង្ន រូ
គ្បកួតគ្បដជ្ង្។ អនកចូលរួមនឹង្គ្តូវបនដណ្នាាំឱយច្គ្បើឧបករណ្៍កាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្និង្រច្បៀប
ICTs អាចច្គ្បើច្ៅកនតង្ ាំច្ណ្ើរការច្លើករណ្ី ដ លបនច្ ើរឆលង្កាត់រច
ួ ។
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Planning a Business Using ICT
ដផ្នកទ្យី ៥ :

លទ្យធផ្លសិកា

ការបច្ង្កើតតនមលអាជ្ីវ
កមា

L5 –យល់ ឹង្ពីការបច្ង្កើតតដមលអាជ្ីវកមា និង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ ាំច្ណ្ើរការអាជ្ីវកមា។
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ


ការបច្ង្កើតតនមលអាជ្ីវកមា និង្អតាគ្បច្ោជ្ន៍ននការគ្បកួតគ្បដជ្ង្ដតមួយ

អនកនឹង្ដណ្នាាំពីអតាន័យននការបច្ង្កើត ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្ផ្លគ្បច្ោជ្ន៍កតង្ការគ្បកួ
ន
ត
គ្បដជ្ង្ និង្តនមលអាជ្ីវកមាដតមួយច្នុះ។ ច្គលរាំនិតននម៉ាូដ ល SCAMPER ច្នុះនឹង្គ្តូវបន

ពិភាកាជាមួយនឹង្ការច្គ្បើគ្បស់ឧទាហរណ្៍ច្ផ្សង្ៗ។ អនកចូលរួមនឹង្គ្តូវបនដណ្នាាំច្ៅនឹង្
សាំណ្ួរដ លដណ្នាាំអនកចូលរួមកនតង្ការអភិវឌ្ឍនូវតនមលននសាំច្ណ្ើរដតមួយរត់របស់ពួកច្រ រួមទាាំង្
ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs ផ្ង្ដ រ។

អនកនឹង្ផ្រល់ជាឧទាហរណ្៍ច្ដ្ឋយការច្គ្បើករណ្ីដ លបនឆលង្កាត់កនលង្មក។
ដផ្នកទ្យី ៦ :

លទ្យធផ្លសិកា

ច្គលច្ៅអាជ្ី វកមា
(រយៈច្ពលដ ល

L6 –យល់ចាស់ពីស្មរៈសាំខាន់ននច្គលច្ៅអាជ្ីវកមា និង្ការកាំ ណ្ត់ទ្យិសច្ៅអាជ្ីវកមា។

បនច្សនើ 60mn)

គ្បធានបទ្យរនលឹុះ


ច្គលច្ៅអាជ្ី វកមា - ច្តើច្ធវើោ៉ាង្ណ្តច្ ើមបីបច្ង្កើតច្អាយមានភាពវយ័ឆ្លត SMART ?

អនកនឹង្ច្ធវើបទ្យបងាាញពីស្មរៈសាំខាន់ននច្គលច្ៅកាំណ្ត់ច្ៅកនតង្ដផ្នការអាជ្ីវកមាណ្តមួយ និង្
ធានាថាដផ្នការទាាំង្ច្នុះរឺ SMART ។ អនកចូលរួមនឹង្គ្តូវបនច្ធវើបទ្យបងាាញជាមួយនឹង្
ឧទាហរណ្៍ច្លើករណ្ីដ លបនឆលង្កាត់កនលង្មក។


ករីស្សនមដ លបននឹករិតកនតង្ចិតរ និង្ច្គលច្ៅ

អនកនឹង្ដណ្នាាំឲ្យអនកចូលរួមច្ធវើលាំហាត់កតង្ករ
ន ីស្សនមដ លបននឹករិតកនតង្ចិតរ និង្ច្គលច្ៅរបស់
ពួកច្រ។ ច្ដ្ឋយច្គ្បើសាំនួរមរគតច្ទ្យសក៍ដ លអនកចូលរួម

នឹង្យល់ពីស្មរៈសាំខាន់ននការមានករីសតបិនរ ៏ឆ្លតនវ និង្ការមានច្គលច្ៅចាស់ោស់។
ដផ្នកទ្យី ៧ :
ការកាំណ្ត់អតរ

លទ្យធផ្លសិកា

សញ្ញណ្ធនធាន

L7 –កាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្ និង្វ ិភារតគ្មូវការធនធានននអាជ្ីវកមាមួយ និង្យល់ពីរច្បៀបដ ល

អាជ្ីវកមា

ICTs អាចជ្ួយកនតង្ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្ននតគ្មូវការអាជ្ីវកមា

(រយៈច្ពលដ ល
បនច្សនើសតាំ 60mn)

គ្បធានបទ្យរនលឹុះ


ច្ហដ្ឋារចនាសមព័នអាជ្ីវកមា



ធនធានមនតសស



គ្បភពននច្ ើមទ្យតន

អនកនឹង្ដណ្នាាំពីស្មរៈសាំខាន់ននការកាំណ្ត់អតរសញ្ញណ្គ្បភពធនធានច្ៅកនតង្អាជ្ីវកមាច្នុះ។

អនកចូលរួមនឹង្គ្តូវបនតគ្មង្់ទ្យិសច្លើគ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្គនននធនធាន ូចជា ច្ហដ្ឋារចនាសមព័នធអាជ្ីវ
កមាដ លរួមមានទាាំង្ឧបករណ្៍ និង្សមាភរៈ ធនធានមនតសសដ លរួមទាាំង្មនតសសដ លនឹង្ជ្ួយ
កនតង្ការគ្បតិបតដិការទ្យីផ្ារ និង្ការគ្រប់គ្រង្ និង្គ្បភពននការផ្រល់មូលនិធិសគ្មាប់ការច្ធវើច្ ើម
ទ្យតនអាជ្ីវកមា។ ការពិភាកាច្នុះនឹង្គ្តូវបនបច្ង្កើនច្
ធាលប់បនឆលង្កាត់កនលង្មក។

90

ើង្ច្ដ្ឋយការច្គ្បើគ្បស់បទ្យពិច្ស្មធដ ល

ឧបសមព័នធ
អនកចូលរួមនឹង្គ្តូវសួរថា ច្ ើមបីចូលរួមកនតង្ការច្ធវើលាំហាត់ ជាគ្កុមដ លនឹង្ជ្ួយឱយពួកច្រកាំណ្ត់
អតរសញ្ញណ្ធនធានច្ដ្ឋយច្គ្បើ ICT និង្ឧបករណ្៍ដ លមិនដមនជាវ ិស័យ ICT ។
ដផ្នកទ្យី ៨ :

លទ្យធផ្លសិកា

ការអភិវឌ្ឍដផ្នការ
ហិរញ្ញវតាតអាជ្ីវកមា

L8 –ច្ពញចិតរចាំច្ពាុះតនមលននការច្រៀបចាំដផ្នការហិរញ្ញ វតាតអាជ្ីវកមានិង្យល់ពីរច្បៀបដ ល ICT

បនច្សនើរ 60mn)

គ្បធានបទ្យរនលឹុះ

(រយៈច្ពលដ ល

អាចជ្ួយកនតង្ការច្រៀបចាំអាជ្ីវកមា

ាំច្ណ្ើរការដផ្នការអាជ្ីវកមា




ភាពខតសគនរវាង្តនមលច្ែរ និង្តនមលដគ្បគ្បួល



ច្តើអីវជាចាំណ្តចច្ ើមននអាជ្ីវកមា



ច្តើអីជា
វ របយការហិរញ្ញវតាត

អនកនឹង្ពិភាកាគនអាំពីស្មរៈសាំខាន់ននការច្ធវើដផ្នការហិរញ្ញវតាតអាជ្ីវកមានិង្ពនយល់ពីជ្ាំហាន

នីមួយៗច្ ើមបីអភិវឌ្ឍដផ្នការហិរញ្ញវតាតអាជ្ីវកមា។ អនកចូលរួមនឹង្គ្តូវបនដណ្នាាំពីច្គលរាំនិត

មូលដ្ឋានហិរញ្ញវតាត និង្ឧបករណ្៍ដ លបនច្គ្បើកតង្ការច្ធវ
ន
ើដផ្នការហិរញ្ញវតាត។ កិចេពិភាកាច្នុះនឹង្
គ្តូវច្ធវើឲ្យកាន់ដតលអ ច្ដ្ឋយភាាប់ ជាមួយឧទាហរណ្៍រាំរូ ច្ហើយច្គ្បើគ្បស់ការពនយល់ច្ដ្ឋយគ្បុង្

គ្បយ័តនបាំផ្តត ច្ហើយនិង្ បងាាញបាំភឺនល នការច្គ្បើគ្បស់កមាវ ិធី ICT ច្ៅកនតង្ការបច្ង្កើតដផ្នការហិរញ្ញ
វតាត។

សកមាភាពសាំខាន់ៗអាចគ្តូវបនផ្រល់ឱយបដនាមគ្បសិនច្បើច្ពលច្វោអាចនឹង្គ្តូវបនច្គ្តៀមទ្យតក
សគ្មាប់ច្មច្រៀនច្នុះ។
ដផ្នកទ្យី ៩ :
ការរិតទ្យតកជាមតននូវ

លទ្យធផ្លសិកា

បញ្
ា គ្បឈ្ម

L9 –ទ្យទ្យួលស្មគល់គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្ៗគនននហានិភ័យអាជ្ីវកមា និង្ផ្លវ ិបកនន ាំច្ណ្ើរការអាជ្ី វកមា

នានាច្ៅកនតង្ការច្ធវើ

និង្ការបច្ង្កើតផ្លិតផ្ល

អាជ្ីវកមា

គ្បធានបទ្យរនលឹុះ



ហានិភ័យអាជ្ីវកមា និង្គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្ៗច្ទ្យៀត
ផ្លវ ិបកច្ដ្ឋយគានច្ចតនា

អនកនឹង្ពិភាកាគនអាំពីបញ្
ា គ្បឈ្មកនតង្អាជ្ីវកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើតាមរយៈការករណ្ីឆលង្កាត់រច
ួ ។ ហា
និភ័យពាណ្ិជ្ាកមា និង្ផ្លវ ិបកច្ដ្ឋយអច្ចតនានឹង្គ្តូវបនកាំណ្ត់ និង្ពនយល់ច្ដ្ឋយ

ឧទាហរណ្៍ច្ៅកនតង្ជ្ីវ ិតពិត។ អនកចូលរួមនឹង្គ្តូវបនសួរច្ ើមបីផ្រល់ជាឧទាហរណ្៍ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត

ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើការសច្ង្កតរបស់ពួកច្រ។ អនកនឹង្កាំណ្ត់ចាំណ្តាំពីការច្គ្បើគ្បស់ ICT និង្ឧបករណ្៍
មិនដមនជាវ ិស័យ ICT ច្ ើមបីជ្ួយកាំណ្ត់ហានិភ័យអាជ្ីវកមានិង្ដផ្នការ និង្ ផ្លវ ិបកដ ល
ច្កើតច្

ើង្ច្ដ្ឋយមិនបនច្គ្គង្ទ្យត ក។

ដផ្នក C
ការសរច្សរដផ្នការអាជ្ីវកមា
ដផ្នក ១០ :

លទ្យធផ្លសិកា

ការសរច្សរដផ្នការ
អាជ្ីវកមា

91

Planning a Business Using ICT
(រយៈច្ពលច្សនើរសតាំ
75 នាទ្យី)

L10 – យល់ពីរច្បៀបដ លច្គលរាំនិតអាជ្ីវកមារឺគ្តូវបនអនតវតរច្ៅកនតង្ការសរច្សរដផ្នការ
អាជ្ីវកមាមួយ។

គ្បធានបទ្យរនលឹុះ


ការសរច្សរដផ្នការអាជ្ីវកមា

ចាំណ្តចច្នុះនឹង្កាលយជាច្សចករីសច្ង្ខបមួយននច្គលរាំនិតទាាំង្អស់ដ លបនច្រៀនច្ៅកនតង្ចាំណ្តច
មតន។ អនកនឹង្ច្ធវើបទ្យបងាាញពីដផ្នកច្ផ្សង្ៗននដផ្នការអាជ្ីវកមា និង្រាំរូ រច្បៀបសរច្សរដផ្នការ
អាជ្ីវកមាមួយ។
អនកចូលរួមនឹង្គ្តូវបនសួរច្ ើមបីច្ធវើការសច្ង្ខបកិចេការគ្បតិបតរិននដផ្នការអាជ្ីវកមាមួយច្ៅកនតង្
គ្កុមច្ ើមបីឲ្យការពិភាកាកនលង្មកច្នុះកាន់ដតលអគ្បច្សើរ និង្ការច្រៀនពីការច្ធវើលាំហាត់ ។ គ្កុម
នីមួយៗ នឹង្ច្ធវើបទ្យបងាាញ ដផ្នការអាជ្ីវកមារបស់ពួកច្រច្ៅកនតង្គ្កុមរួម។

I.

ច្សៀវច្ៅការងារខានតតូច

ច្ៅកដនលង្ដ លគានកាំពយូទ្យ័រ និង្អតីនច្ធើដណ្ត ច្ហើយមានអនកចូលរួមជាច្គ្ចើនដ លចូលចិតរច្គ្បើ គ្បស់ ICT
ច្ហើយច្ ើមបីឲ្យពួកច្រច្ធវើលាំហាត់ច្ដ្ឋយន ផ្លទល់បនច្នាុះអនកអាចច្រៀបចាំ និង្ចមលង្តារាង្ដ លអាចផ្រល់នូវការ
វ ិភារដ លមានគ្បច្ោជ្ន៍បាំផ្តត ល់ពួកច្រ។ អនកអាចបច្ង្កើតច្សៀវច្ៅលាំហាត់ ខានតតូចដ លអនកចូ លរួមអាច
ច្គ្បើ គ្បស់ ូចជាកតាំពយូទ្យ័ រយួរន របស់ពួកច្រ ច្ ើមបីបងាាញពី ភាពរ ីកចច្គ្មើនរបស់ពួកច្រច្ៅកនតង្ម៉ាូឌ្តលច្នុះ។

J.

ធនធានបដនាមសគ្មាប់ការបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល ឬការច្គ្តៀមច្រៀបចាំ

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ត
រ ញពត៌ មានស្តសរីគ្បចាំអាសតីប៉ាសតីហិក
វ យតទ្យធស្មស្តសររាំនិតនចនគ្បឌ្ិតសាំរាប់ការចូ លរួមរបស់
ស្តសរីAndean កនតង្វ ិស័យច្ស ាកិចេ (២០១២-២០១៤) វរគបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល eBiz (វរគបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លគ្រូបច្ងាគល
សគ្មាប់សហគ្រិនស្តសរីច្ៅតាមជ្នបទ្យ) ។ សគ្មាប់សមាភរៈបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លសូមទាក់ទ្យង្ APWINC ។

http://www.women.or.kr/
ច្ោកស្សី Catherine Lang និង្ ច្ោកស្សី Marina Biasutti វរគបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លភាពជាសហគ្រិន "ច្ធវើជាមាេស់
អនារតរបស់អនក" ។ អាចរកបនពី

http://www.slideshare.net/JacquelineRichardson/entrepreneurial-trainingmanual-owning-your-future
ច្ោកDandy Victa ច្ធវើការច្ៅផ្ទុះ ភាពជាសហគ្រិន: មរគតច្ទ្យទសជាក់ដសរង្សគ្មាប់ គ្បជាជ្នហវីលីពីនដ លមាន
ពិការភាព) ទ្យី គ្កុង្ Quezon, គ្កុមគ្បឹកាជាតិទ្យទ្យួលបនទតកកិ ចេការជ្នពិ ការឆ្នាំ ២០១៤) ។ អាចរកបនពី

http://www.ncda.gov.ph/wp-content/uploads/2015/01/e-copy-Work-At-Home-EBook.pdf
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អង្គការច្សបៀង្អាហារនិង្កសិកមា ការច្លើកកមពស់សហគ្បតិបតរិការអាជ្ី វកមារបស់ស្តសរីជ្នបទ្យកនតង្គ្បច្ទ្យសនែ:
កញ្េប់បណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល (បង្កក, ២០០៤) ។ អាចរកបនពី

http://www.fao.org/docrep/004/ ad499e / ad499e00.htm
គ្កុមហតន Hewlett-Packard (HP) ជ្ីវ ិត វរគបណ្ត
រ ញសគ្មាប់សហគ្រិន។ អាចរកបនពី

http://www. life-global.org/
គ្កុមហតន Intel ការច្រៀនជ្ាំហានងាយៗ។ អាចរកបនពី

http://www.intel.com/content/www/us/en/education/intel-easy-steps.html.
គ្កុមហតន Intel មូ លដ្ឋានននភាពជាសហគ្រិន (E-Basics) ។ អាចរកបនពី

https://educate.intel.com/ employability/e-basics/
គ្កុមហតន Intel ស្តសរីនិង្បណ្ត
រ ញ តភាាប់ចច្នាលុះអតីនធឺណ្ិតនិ ង្បច្ង្កើតឱកាសជាសកលែាីមួយច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យស
មានគ្បក់ចាំណ្ូលទាបនិង្មធយម (២០១២) ។ អាចរកបនពី

http://www.intel.com/content/ www/us/en/technology-in-education/women-in-the-web.html
ិ ័យ ICTs ពិតជាអាចជ្ួ យខាាំត ច្ធវើអាជ្ីវកមាឱយកាន់ដតលអគ្បច្សើរដមនឬ? ច្សៀវច្ៅ
អង្គការពលកមាអនររជាតិ ច្តើវស
អាជ្ីវកមាសច្ង្ខប សគ្មាប់ សហគ្រិនខានតតូចបាំផ្តត និង្ខានតតូចពីអាច្មរ ិកឡាទ្យីន និង្ តាំបន់ការ ីបី ន។ អាចរក
បនពី

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/canicthelp.pdf.
អង្គការពលកមាអនររជាតិ ច្យនឌ្័រ និង្សហគ្រិនភាពទាាំង្អស់គន:

ាំច្ណ្ើរច្ឆ្ពុះច្ៅមតខសគ្មាប់ស្តសរី កនតង្ការ

ចប់ច្ផ្រើមច្ធវើអាជ្ីវកមា - កញ្េប់ បណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល និង្កញ្េប់ធនធាន (ទ្យី គ្កុង្បង្កក ទ្យី គ្កុង្ដបកឡាាំង្ និង្ទ្យី
គ្កុង្ហសឺដណ្វ ឆ្នាំ2004) ។ អាចរកបនពី

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---edemp/--empent/documents/publication/wcms_116100.pdf.
គ្កុមហតន Microsoft និង្មូលនិធិអាស្មន កមាវ ិធី សិកា ICT ច្ៅឆ្នាំ 2013: កមាវ ិធីបណ្តដ ុះបណ្ត
ដ ល ICT
សគ្មាប់សហគ្គសខានតតូច និង្មធយម។ អាចរកបនពី

http://www.unapcict.org/ecohub/resources/ ict-for-sme/training-programs-guidelines/microsoft-aseanfoundation-ict-curriculum-ict- training-programs-for-small-and-medium-sized-enterprises-smes.

93

Planning a Business Using ICT
រណ្ៈកមាាការរបស់គ្បច្ទ្យសហវីលីពីនច្ៅច្លើស្តសរី ការអភិវឌ្ឍន៍ច្យនឌ្័ រនិង្ម៉ាូឌ្តលអកខរកមាហិរញ្ញ វតាត គានកាល
បរ ិច្ចឆទ្យ។ អាចរកបនពី

http://pcw.gov.ph/publication/development-gender-andfinancial-literacy-module-results-partnershipbetween-pcw-great-women-project-and-napc
ច្ោក Steve Mariotti ភាពជាសហគ្រិ ន: ច្ធវើជាមាេស់អនារតរបស់អនក, ច្បុះពតមពច្លើកទ្យី ប់មួយ (គ្កុង្ញូវយ៉ា
ក បណ្ត
រ ញសាំរាប់ការបច្គ្ង្ៀនភាពជាសហគ្រិននិង្ Pearson ការអប់រ ាំ ២០១០) ។ ដ លអាចច្គ្បើ បនពី

http://assets. pearsonschool.com/asset_mgr/current/201323/entrepreneurship_se_final_pdf.
សននិសិទ្យាអង្គការសហគ្បជាជាតិសីព
រ ី ពាណ្ិជ្ាកមានិង្ការអភិវឌ្ឍន៍ ពគ្ង្ឹ ង្អាំណ្តច ស្តសរីជាសហគ្រិ នតាមរយៈប
ច្ចេកវ ិទ្យារមនារមន៍និង្ពត៌ មាន មរគតច្ទ្យសក៍ អនត វតរន៍ (ញូវយ៉ាកនិង្គ្កុង្ហសឺដណ្វឆ្នាំ ២០១៤) ។ អាចរកបន
ពី http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d2_ en.pd
UNESCO-UNEVOC ការចប់ច្ផ្រើមអាជ្ីវកមាខានតតូចផ្លទល់ខួនរបស់
ល
ខាំត:ា កញ្េប់បណ្តរ ុះបណ្ត
រ លសរីពីភាពជាសហគ្រិ
ន ។ អាចរកបនពី

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Starting%20my%20own%20 small%20business
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អាំពីអនកនិពនធ
UN-APCICT
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លបច្ចេកវ ិទ្យាសហរមន៍ព័ត៌មាន

ច្ ើមបីអភិ វឌ្ឍន៍ ននអង្គការសហគ្បជាជាតិ គ្បចាំ

តាំបន់អាសតីនិង្ប៉ា សតីហិក
វ
(UN APCICTសហការជាមួ យគ្កុមហតនសមព័នធរណ្ៈកមាការច្ស ាកិចេនិង្សង្គម (
របស់អង្គការសហគ្បជាជាតិគ្បចាំតាំបន់ អាសតីនិង្ប៉ា សតីហិក
វ
(ESCAP) ។ UN-APCICT មានច្គលបាំណ្ង្
ពគ្ង្ឹង្កិចេខិតខាំ គ្បឹង្ដគ្បង្ននគ្បច្ទ្យសជាសមាជ្ិកនន

ESCAP

ច្ ើមបីច្គ្បើគ្បស់បច្ចេកវ ិទ្យាពត័ មាននិង្ការ

គ្បស្ស័យទាក់ទ្យង្តាមរយៈ )ICT) ច្ៅកនតង្ការអភិវឌ្ឍច្ស ាកិចេសង្គមរបស់ខួនតាមរយៈការកស្មង្សមតា
ល
ភាព
របស់មនត សសនិង្ស្មាប័នការងារ។ ការងាររបស់ UN-APCICT ច្ផ្លរតច្លើកតារគ្រឹុះទាាំង្បី ូចខាង្ច្គ្កាម៖
1. បណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល-ច្ ើមបីបច្ង្កើនចាំច្ណ្ុះ ឹង្

និង្ជ្ាំ នាញរបស់អនកបច្ង្កើតច្គលនច្ោបយ

និង្អនកជ្ាំ នាញ

វ ិស័យ ICT និ ង្ច្ ើមបីពគ្ង្ឹ ង្សមតាភាពរបស់អនកបណ្តរ ុះបណ្ត
រ ល ICT និង្គ្រឹុះស្មានបណ្តរ ុះបណ្ត
រ លកនតង្
វ ិសយ័ ICT ច្នុះ
2. ការស្ស្មវគ្ជាវ-ច្ ើមបីអនត វតរការវ ិភារដ លទាក់ទ្យង្នឹង្ការអភិវឌ្ឍ ធនធានមនតសសច្ៅកនតង្វ ិសយ័ ICT; និង្
3. ការដណ្នាាំ- ច្ ើមបីផ្រល់ច្សវាគ្បឹកាច្លើកមាវ ិធីអភិ វឌ្ឍធនធានមនតសស ល់សមាជ្ិក ESCAP និង្សមាជ្ិក
ដ លពាក់ព័នធ។

UN-APCICT មានទ្យីតាាំង្សាិតច្ៅទ្យី គ្កុង្អតីនចតន lncheon ននស្មធារណ្រ ាកូច្រ ៉ា

http://www.unapcict.org
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ESCAP រណ្ៈកមាការច្ស ក
ា ិចន
េ ិង្សង្គមសគ្មាប់តាំបន់អាសតីនិង្ប៉ា សតីហិក
វ
ESCAP គឺជានៃអ្ភិ វឌឍន៍ កុនងតំបន់របស់អ្ងគការសហក្បជាជាតិនិងបតក្មើការជាមជឈមណ្ឌលអ្ភិវឌឍន៍ សងគម
និងតសៃឋកិេចសំខាន់សក្ាប់ អ្ងគការសហក្បជាជាតិ តៅតំ បន់អាសុីនិងបសុីហិក
វ ។ អាណ្តតិរបស់ខ្ួនគឺ
ល
តៃើមបី
ជំរញ
ុ កិេចសហក្បតិបតតិការរវាងសាជិកេំនួន ៥៣ និងសាជិកពាក់ ព័នធេំនួន ៩ ។ ESCAP ផ្ដល់ន៉ូវ

តំណ្

ភ្ជាប់យុទធសាស្រសតរវាងកមមវ ិធីនិងបញ្ហ
ា ថ្ននក់ ក្បតទសនិងថ្ននក់ សកល ។ វាគំក្ទនិងពក្ងឹ ងទីតំងរដ្ឋឋភិ បលនន
ក្បតទសកនុងតំបន់និងតៃើមបីគំក្ទកិេចក្បជុំ របស់បញ្ហ
ា ក្បឈមតសៃឋកិេចសងគមរបស់តំបន់

តនេះតៅកនុងពិភព

សកលភ្ជវ៉ូបនីយកមម។ ការ ិយាល័យ ESCAP ានទី តំងសថិតតៅទីក្កុងបងកកក្បតទសនថ។
ការ ិោល័យ ESCAP មានទ្យី តាាំង្សាិតច្ៅទ្យីគ្កុង្បង្កក គ្បច្ទ្យសនែ។

http://www.unescap.org
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