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អារមភកថា 
 

សហគ្រិនស្តសរី រឺជាកមាល ាំង្ជ្ាំរតញមួយសគ្មាប់ច្ធវើច្អាយមានការផ្លល ស់បរូរសង្គមជាវជិ្ាមាន។  សហគ្រិនស្តសរីភារ

ច្គ្ចើន រឺមានភាពនចនគ្បឌិ្ត ច្បរជាា យកឈ្នុះច្លើរាល់ឧបសរគ និង្ច្ៅដតបនរការច្រៀនសូគ្តអស់ច្ពញមួយជី្វតិ។ 

ភាពច្ជារជ័្យរបស់ពួកច្របនជ្ាំរតញនូវការបច្ង្កើនគ្បសិទ្យាភាព ពីការកាំច្ណ្ើ នច្ ើង្នូវគ្បក់សនសាំសគ្មាប់

គ្រួស្មរ និង្ការវនិិច្ោរច្ៅកនតង្ការដែទាាំសតខភាព និង្ការអប់រ ាំសគ្មាប់កតមារច្ ើមបីជ្ាំរតញការបច្ង្កើតការងារ និង្

កាំច្ណ្ើ នផ្លិតផ្លជាតិសរតបច្ៅកនតង្ស្សុក។ 
 

ខណ្ៈច្ពលដ លតាំបន់អាសតីប៉ាសតីហវិក បនបិទ្យរមាល តច្យនឌ័្រមួយចាំនួនច្ៅកនតង្វស័ិយសតខាភិបល និង្ការ

អប់រ ាំ  ស្តសរីមានច្ៅដតគ្តូវបនប ិច្សធច្គ្ចើនជាង្បតរសកនតង្ឱកាសចូលរមួកនតង្វស័ិយច្ស ាកិចេ  ច្ដ្ឋយបនដ្ឋក់

កាំណ្ត់ច្ៅច្លើកមាល ាំង្ពលកមា គ្បក់ឈ្នួលទាប ការងារដ លមានភាពងាយរង្ច្គ្គុះ ឬ ការទ្យទូ្យលបននូវ 

ហិរញ្ញវតាត និង្ឥណ្ទានដ លមានកាំរតិទាប។ 
 

រច្បៀបវារៈ ឆ្ន ាំ ២០៣០ សគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍គ្បកបច្ដ្ឋយចីរភាព រឺជាច្គលការណ៍្សកលសគ្មាប់វស័ិយ

ច្ស ាកិចេ និង្សង្គម នាច្ពលអនារត និង្ធានាបននូវនិរនររភាពបរសិ្មា នដ លច្យើង្ចង់្បនសគ្មាប់កិចេការ

ច្នុះ និង្គ្រប់ជ្ាំនាន់នាច្ពលអនារត។  ជាមួយនឹង្រមាល តច្យនឌ័្រ បនច្ធវើច្អាយមានការផ្លល ស់បរូរតិចតួច

សគ្មាប់រយៈច្ពលជាង្ ២០ ឆ្ន ាំកនលង្មកច្នុះច្ទាុះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ច្ដ្ឋយ ក៏សមិទ្យធផ្លដ លសាំច្រចបនតាមចកខតវ ិ

ស័យ ច្ៅកនតង្តាំបន់អាសតីប៉ាសតីហវិកនឹង្មានឧបសរគកាន់ដតច្គ្ចើនច្ ើង្ៗ។  វសិមភាពបនរារាាំង្កមាល ាំង្ច្ស ា

កិចេ និង្ច្ធវើឱយប៉ាុះពាល់ ល់ការផ្ារភាា ប់សង្គមដ លច្ធវើច្អាយមានភាពរាាំង្សទុះ ល់ការអភិវឌ្ឍន៍បរសិ្មា ន

គ្បកបច្ដ្ឋយចីរភាព។   ាំច្ណ្តុះស្ស្មយដ លច្ឆលើយតបច្ៅនឹង្វសិមភាព រឺតគ្មូវឱយច្យើង្គ្តូវច្ដ្ឋុះស្ស្មយនូវឬ

សរល់ននភាពគ្កីគ្ក ការច្រ ើសច្អើង្ និង្ច្ ើមបីផ្រល់ការគាំពារសង្គមឱយបនគ្រប់គ្គន់នូវបញ្ា ដ លងាយរង្

ច្គ្គុះបាំផ្តត។ ទាាំង្ច្នុះតគ្មូវឱយមានការបច្ង្កើនច្លើ ដផ្នកវទិ្យាស្មស្តសរ  បច្ចេកវទិ្យា និង្រាំនិតនចនគ្បឌិ្តគ្ពមទាាំង្

បច្ង្កើនឥទ្យធិពលននបច្ចេកវទិ្យារមនារមន៍និង្ ព័ត៌មាន (ICT) ច្ ើមបីបច្ង្កើនឱកាសកនតង្ការអភិវឌ្ឍច្លើគ្រប់វស័ិ

យ។ 
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ICTs រឺជាឧបករណ៍្ដ លច្ធវើឱយមានតនមលសគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍច្ស ាកិចេសង្គម ការចូលរមួកនតង្សង្គមនិង្ផ្រល់

ភាពអង់្អាច សូមបីដតភាពជាក់ោក់ននចាំនួនគ្បជាជ្ន ក៏ច្ៅដតបនរគ្បឈ្មមតខនឹង្រតណ្វបិតរិដ លជាលទ្យធ

ផ្លបនមកពីការកង្វុះនន ាំច្ណ្ើ រការ និង្សមតាភាពកនតង្ការច្គ្បើគ្បព័នាបច្ចេកវទិ្យាទាាំង្ច្នុះរបស់ពួកច្រ។ ច្ ើមបី

ជាមធាបយននការដចកចយ និង្ច្ ើមបីជួ្យច្ដ្ឋុះស្ស្មយនូវរមាល តច្យនឌ័្រដ លច្ៅសល់  មជ្ឈមណ្ឌ លប

ណ្រត ុះបណ្តរ លអាសតី -ប៉ាសតីហវិកសគ្មាប់ ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្និង្បច្ចេកវទិ្យាច្ ើមបីការអភិវឌ្ឍន៍(APCICT) គ្តូវបន

អភិវឌ្ឍន៍ ស្តសរី និង្ការផ្រួចច្ផ្រើមច្លើវស័ិយ ICT ( WIFI) ច្ ើមបីគាំគ្ទ្យ ល់ស្តសរីជាសហគ្រិនដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹង្ជា

មូលដ្ឋា នកនតង្ការគ្រប់គ្រង្អាជី្វកមា ជ្ាំនាញ ICT និង្គ្បភពធនធានតាមរយៈគ្បព័នាអនឡាញ។ កមាវធីិច្នុះ

បនជ្ាំរតញោ៉ាង្សកមាច្ៅច្លើបរសិ្មា ន ននច្គលនច្ោបយដ លនឹង្អាចមានជា ាំច្ណ្តុះស្ស្មយោ៉ាង្

ពិច្សសចាំច្ពាុះរបាំង្នានារបស់ស្មា ប័ន កនតង្ការផ្រល់រតណ្តនមល ល់ស្តសរីកនតង្មធាបយដ លមិនគ្តឹមគ្តូវ។ 

 

ម៉ាូឌ្តល WIFI ជាដផ្នកមួយដ លបនឆលតុះបញ្េ ាំង្ពីការអភិវឌ្ឍន៍ទាាំង្ជ្ាំនាញ ICT និង្ចាំច្ណ្ុះ ឹង្សហគ្រិនភាព 

ដ លមានស្មរៈសាំខាន់ច្ ើមបីដកលមអជី្វភាពរស់ច្ៅ និង្ការជ្ាំរតញច្ស ាកិចេទាាំង្មូល ទ្យទួ្យលបននូវភាពរតង្ច្រឿង្ 

និង្សតខតមាលភាពសគ្មាប់ស្តសរី។ សញ្ញ របស់WIFI រឺការបងាា ញពីការ ចូលរមួ កនតង្ការកស្មង្ដផ្នការ និង្ការ

ទ្យទួ្យលបននូវនិរនរភាពនាច្ពលអនារត ជាមួយនឹង្ឱកាសច្សាើភាពគន  កនតង្ការទ្យទួ្យលបននូវផ្លគ្បច្ោជ្ន៍

សគ្មាប់ទាាំង្អស់គន ។ 

 

បណ្ឌិ ត ហតីអតន សតករ ី 
នាយិកា  

UN-APCICT/ESCA



 

 iii 

អាំពីម៉ាូឌ្តល 
ច្គលបាំណ្ង្សាំខាន់ននម៉ាូឌ្តលច្នុះរឺ ច្ ើមបីដណ្នាាំពីស្មរៈសាំខាន់ និង្ចង់្ឲ្យសហគ្រិនស្តសរី ច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា 
និង្ច្ ើមបីច្គ្បើគ្បស់ឧបករណ៍្បច្ចេកវទិ្យាពត័មាន និង្រមនារមន៍ (lCT) សគ្មាប់ការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា។ 
 
ម៉ាូឌ្តលច្នុះបនផ្រល់នូវច្គលរាំនិតជាមូលដ្ឋា នសគ្មាប់ច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា ឧបករណ៍្វភិារ និង្កមាវធីិ ICT 
សគ្មាប់ការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា។ ម៉ាូឌ្តលច្នុះរឺមានបាំណ្ង្តគ្មង់្ទិ្យសស្តសរីដ លច្ចុះច្គ្បើគ្បស់គ្បព័នធ ICT 
ដ លបនច្គ្បើគ្បស់ ICTs សគ្មាប់ដតភារកិចេគ្បចាំនែៃ (ឧទា ការច្ៅទូ្យរស័ពទ ស្មរជាអកសរ អតីដម៉ាល) និង្មាន
ចាំណ្តប់អារមាណ៍្កនតង្ការច្គ្បើ ICTs សាំរាប់មតខងារអាជី្វកមាកគ្មិតខពស់បដនាមច្ទ្យៀត (ឧទា. ទី្យផ្ារអនឡាញ និង្
លក់) ។ ច្ទាុះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ច្ដ្ឋយ មិនដមនអនកច្គ្បើគ្បស់វស័ិយ ICT សតទ្យធដតអាចទ្យទួ្យលគ្បច្ោជ្ន៍ពីម៉ាូឌ្តល
ច្នាុះច្ទ្យ។ 
 
ច្ៅកនតង្ការពិចរណ្តននតគ្មូវការ និង្ចាំណ្ង់្ចាំណូ្លចិតររបស់សហគ្រិនស្តសរី ម៉ាូឌ្តលច្នុះមិនគ្តឹមដតផ្រល់នូវ
ការយល់ ឹង្ និង្ចាំច្ណ្ុះ ឹង្ច្នាុះច្ទ្យប៉ាតដនរបនច្សនើផ្ង្ដ រសគ្មាប់សកមាភាពសហគ្រិនស្តសរីកនតង្ការចប់ច្ផ្រើម
អនតវតររាំនិត និង្ឧបករណ៍្ច្ៅនឹង្អាជី្វកមាដ លបនច្គ្គង្ទ្យតករបស់ខលួន។ 

 
មរគតច្ទ្យសក៍របស់អនកសគ្មបសគ្មួល ច្ៅចតង្បញ្េ ប់ននម៉ាូឌ្តលដ លបនផ្រល់នូវ ច្ោបល់ច្លើ ការបណ្រត ុះបណ្តរ ល
 ល់សហគ្រិនស្តសរី និង្ការផ្រល់ផ្លឲ្យកាន់ដតគ្បច្សើរច្ ើង្ ននសមាភ រៈច្នុះច្ៅកនតង្ការកាំណ្ត់កនតង្តាំបន់មួយ។ 
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ទ្យសសនិកជ្នច្គលច្ៅ 
សហគ្រិនស្តសរីដ លមានសការ នតពល និង្សហគ្រិនស្តសរីទាាំង្អស់ច្ៅកនតង្ ាំណ្តក់កាល ាំបូង្ននអាជី្វកមារបស់
ពួកច្រ 

រយៈច្ពល 
8 ច្មា៉ាង្ច្ៅច្លើអនកដ លបនបច្ង្កើតឲ្យរាលដ្ឋលជាមូលដ្ឋា ន កនតង្ច្ៅសបរ ហ៍ ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើ 2 ច្មា៉ាង្ដ លអាច
រកបនជាច្រៀង្រាល់នែៃននអនកចូលរមួជាស្តសរី 

លទ្យធផ្លសិកា 
ច្គ្កាយច្ពលបញ្េ ប់វរគបណ្រត ុះច្នុះអនកសិកានឹង្ទ្យទួ្យលបននូវ៖ 

1. យល់ ឹង្ពីការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្រវាង្ការផ្រល់អាទិ្យភាព ល់ស្តសរី និង្ភាពជាសហគ្រិន និង្ការច្គ្បើគ្បស់វស័ិ
យ ICTs កនតង្ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជី្វកមារបស់ស្តសរី 

2. ច្ពញចិតរកនតង្ការបច្ង្កើតអាជី្វកមា បញ្ា គ្បឈ្មរបស់ស្តសរីច្ៅកនតង្អាជី្វកមា ស្មរៈសាំខាន់ននការច្រៀបចាំ
ដផ្នការ និង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការ 

3. កាំណ្ត់ និង្វភិារពីរាំនិតអាជី្វកមាទាក់ទ្យង្នឹង្ភាពខាល ាំង្ និង្ភាពច្ខាយរបស់សហគ្រិន និង្ការ
ទាក់ទ្យង្ច្ៅនឹង្ឱកាស និង្ឧបសរគច្ផ្សង្ៗច្ៅកនតង្បរសិ្មា នអាជី្វកមា រួមបញ្េូ លទាាំង្ការច្គ្បើគ្បស់វ ិ
ស័យ ICTs ផ្ង្ដ រ។ 

4. ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ស្មរៈសាំខាន់ននការយល់ ឹង្ពីបរោិកាសអាជី្វកមា កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្អតិែិជ្ន និង្
ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ច្ៅកនតង្ទី្យផ្ារអាជី្វកមា និង្យល់ពីរច្បៀបដ ល ICTs អាចមានគ្បច្ោជ្ន៍សាំខាន់
ច្ៅកនតង្ ាំច្ណ្ើ រការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ 

5. យល់ ឹង្ពីការបច្ង្កើតតនមលអាជី្វកមា និង្ការច្គ្បើគ្បស់វស័ិយ ICTs កនតង្ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា 
6. យល់ចាស់ពីស្មរៈសាំខាន់ននច្គលច្ៅអាជី្វកមា និង្ការកាំណ្ត់ទិ្យសច្ៅការបច្ង្កើតអាជី្វកមា 
7. កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ និង្វភិារតគ្មូវការធនធានននអាជី្វកមាមួយ ច្ហើយយល់ពីរច្បៀបច្គ្បើគ្បស់ 

ICTs ដ លអាចជួ្យកនតង្ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ននតគ្មូវការអាជី្វកមាច្នុះបន។ 
8. យល់ពីតនមលននការច្រៀបចាំដផ្នការហិរញ្ញវតាតរបស់អាជី្វកមា និង្យល់ពីរច្បៀបដ ល ICTs អាចជួ្យកនតង្

ការច្រៀបចាំដផ្នការច្នុះបន។ 
9. ទ្យទួ្យលស្មគ ល់គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្ៗ ននហានិភ័យអាជី្វកមា និង្យល់ពីផ្លវបិកនន ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា និង្

ការបច្ង្កើតផ្លិតផ្ល។ 
10. យល់ពីច្គលរាំនិតអាជី្វកមាដ លគ្តូវបនអនតវតរច្ៅកនតង្ការសរច្សរដផ្នការអាជី្វកមាមួយ 



 

 v 

ការទ្យទូ្យលស្មគ ល់ 

 
UN-APCICT ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ន រូជាច្គ្ចើនដ លបនចូលរមួកនតង្គ្បជ្តាំជាច្គ្ចើន ង្ននការពិនិតយច្ ើង្វញិននមាតិកា 
ការបណ្រត ុះបណ្តរ ល និង្អនកដ លបនផ្រល់ធាតតចូល ៏សាំខាន់ដ លមិនអាចកាត់នែលបនកនតង្ខណ្ៈច្ពលកាំពតង្
អភិវឌ្ឍន៍ម៉ាូឌ្តលច្នុះ។ 

ច្យើង្សូមដែលអាំណ្រអររតណ្ ល់វទិ្យាស្មា នប៉ា រីស្មា ននន ICTs សាំរាប់ការអភិវឌ្ន៍ (PIID) និង្ស្មកលវទិ្យាល័យ
ននគ្បច្ទ្យសហវីលីពីន Diliman- Extension Program in Pampanga (UP Clark). ។ 

UN-APCICT បនទ្យទួ្យលស្មគ ល់ផ្ង្ដ រពីការចូលរមួវភិារទានោ៉ាង្ជាក់ោក់របស់ 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
បនជួ្យបច្ង្កើតម៉ាូឌ្តលច្នុះ។ 

ច្យើង្ក៏សូមដែលង្អាំណ្រអររតណ្ ល់អនកដ លបនចូលរមួពីកិចេគ្បជ្តាំ ពិច្គ្គុះច្ោបល់ កិចេគ្បជ្តាំគ្កុមអនកជ្ាំនាញ 
សិកាខ ស្មោ និង្ការច្ធវើច្តសរ ច្ហើយទី្យបញ្េ ប់សូមដែលង្អាំណ្រអររតណ្ ល់ Christine Apikul សគ្មាប់ការជួ្យ
ដកសគ្មួលម៉ាូឌ្តលច្នុះ។ 
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UNEVOC មជ្ឈមណ្ឌ លអនររជាតិសគ្មាប់ការអប់រ ាំបច្ចេកច្ទ្យសនិង្វជិាា ជី្វៈនិង្បណ្រត ុះបណ្តរ ល 
UN WOMEN អង្គការសហគ្បជាជាតិអង្គភាពសគ្មាប់សមភាពច្យនឌ័្រនិង្ការពគ្ងឹ្ង្សិទ្យធិអាំណ្តចស្តសរី  
W1 សហគ្រិនបទ្យស្តសរី - ម៉ាូឌ្តល W១: ការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បស់ ICT 
W2 សហគ្រិនបទ្យស្តសរី - ម៉ាូឌ្តលW២: គ្រប់គ្រង្អាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បស់ ICT 
WIFI   ការផ្រួចច្ផ្រើមចាំច្ណ្ុះ ឹង្ដផ្នកបច្ចេកវទិ្យារមនារមន័ពត៌មាន ល់ស្តសរី  
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I. ធសចកតីផែនាំ 
មាតិកាសនូល C1 -Module: ការផ្រល់អាទិ្យភាព ល់ស្តសរីច្លើវស័ិយ SDGs និង្ ICT និង្ម៉ាូឌ្តល C2: ការអនតញ្ញ ត

តួនាទី្យរបស់វស័ិយ ICT សគ្មាប់សហគ្រិនស្តសរី  បនពនយល់ពីស្មរៈសាំខាន់ននការផ្រល់អាទិ្យភាព និង្ការចូលរមួ

របស់ស្តសរីកនតង្វស័ិយច្ស ាកិចេ និង្នច្ោបយសគ្មាប់ការសច្គ្មចបននូវច្គលច្ៅអភិវឌ្ឍន៍។ ច្ទាុះបីជាោ៉ាង្

ណ្តក៏ច្ដ្ឋយ ស្តសរីគ្តូវដតអាចយកឈ្នុះច្លើឧបសរគននការផ្រល់សិទ្យធិអាំណ្តចដផ្នកច្ស ាកិចេច្នុះ ច្ហើយមា៉ាង្ច្ទ្យៀត

រដ្ឋា ភិបល និង្ស្មា ប័នច្ផ្សង្ៗគ្តូវដតអាចផ្រល់នូវបរោិកាសច្ ើមបីច្លើកទឹ្យកចិតរ ល់ស្តសរីច្ ើមបីទ្យទួ្យលបននូវ

ការចូលរមួ ាំច្ណ្ើ រការ ហិរញ្ញវតាត ទី្យផ្ារ  បណ្តរ ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ និង្រកីរាយនឹង្សិទ្យធិមនតសសដ លជាមូលដ្ឋា ន

របស់ពួកច្រ។  ូចគន ច្នុះផ្ង្ដ រការច្គ្បើគ្បស់ននបច្ចេកវទិ្យា និង្ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ (ICT) កនតង្សកមាភាពច្ស ាកិចេ 

និង្នច្ោបយដ លអាចជួ្យសគ្មួល និង្រមួចាំដណ្កច្ ើមបីសច្គ្មចបននូវការអភិវឌ្ឍគ្បកបច្ដ្ឋយនិរនររភាព

ដ លជាច្គលច្ៅ (SDGs) រួមបញ្េូ លទាាំង្ច្គលច្ៅទី្យគ្បាំច្ ើមបីសច្គ្មចបននូវសមភាពច្យនឌ័្រ និង្ការផ្រល់

អាំណ្តច ល់ស្តសរី និង្ច្កាង្ស្សីទាាំង្អស់។ 

 

ចាំច្ពាុះស្តសរី  ការទ្យទួ្យលបនការចូលច្ៅកនតង្អាជី្វកមាមួយមានទាាំង្រងាវ ន់ និង្ការគ្បកួតគ្បដជ្ង្។ រងាវ ន់ រឺមាន

ច្គ្ចើន ូចជា ការច្កើនច្ ើង្ននតនមលច្លើខលួនឯង្ និង្ទ្យាំនតកចិតរ ច្ៅច្ពលដ លនាង្អាចច្គ្បើច្ទ្យពច្កាសលយ និង្

ជ្ាំនាញរបស់នាង្ច្ ើមបីទ្យទួ្យលបននូវឯករាជ្យភាពច្ស ាកិចេច្ៅច្ពលដ លនាង្អាចបច្ង្កើតគ្បក់ចាំណូ្លផ្លទ ល់

ខលួនរបស់នាង្ និង្ច្ធវើច្អាយជី្វភាព គ្រួស្មររបស់នាង្នឹង្កាន់ដតលអគ្បច្សើរច្ ើង្ច្ៅច្ពលដ លនាង្អាច

បច្ង្កើតជី្វភាពរស់ច្ៅគ្បកបច្ដ្ឋយនិរនររភាព។ វាជាបញ្ា គ្បឈ្មខណ្ៈច្ពលដ លនាង្អាចជួ្បគ្បទ្យុះបញ្ា

ច្ស ាកិចេ សង្គម និង្វបបធម៍ដ លច្ធវើឱយមានការលាំបកសគ្មាប់នាង្ច្ ើមបីកាល យជាសហគ្រិនដ លទ្យទួ្យលបន

ច្ជារជ័្យមាន ក់។ ឧបសរគទាាំង្ច្នុះរមួទាាំង្អាកបបកិរោិអវជិ្ាមានចាំច្ពាុះស្តសរីច្ៅកនតង្ការងារ  តួនាទី្យជាច្គ្ចើន ូច

ជា កូនស្សី  កូនគ្បស្មរស្សី គ្បពនធនិង្មារ យ និង្ការទ្យទួ្យលបនឱកាសតិចតួចច្ ើមបី ាំច្ណ្ើ រការ ហិរញ្ញវតាត ច្គ្បើ

គ្បស់ បច្ចេកវទិ្យា និង្ឱកាសបណ្រត ុះបណ្តរ លច្ផ្សង្ៗ។ 

 

សហគ្រិនភាពស្តសរី-Module W1: ការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើវស័ិយ ICT និង្ ម៉ាូឌ្តល W2: ការគ្រប់គ្រង្

អាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើវស័ិយ ICT ដ លគ្តូវបនរចនាច្ ើង្ជាពិច្សសសគ្មាប់សហគ្រិនស្តសរីសការ នតពល និង្អនក
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ដ លគ្តូវបនចប់ច្ផ្រើមអាជី្វកមារបស់ខលួន។ ម៉ាូឌ្តលច្នុះបនបច្គ្មើជាមរគតច្ទ្យសក៍សាំរាប់ស្តសរីដ លចង់្បច្ង្កើន និង្

ច្ធវើឱយគ្បច្សើរច្ ើង្នូវចាំច្ណ្ុះ ឹង្ ជ្ាំនាញ និង្សមតាភាពរបស់ពួកច្រកនតង្ការបច្ង្កើតរច្គ្មាង្អាជី្វកមា និង្ការ

គ្រប់គ្រង្អាជី្វកមារបស់ខលួន។ ម៉ាូឌ្តលច្នុះរមួបញ្េូ លទាាំង្ករណី្ ឧទាហរណ៍្ ការច្ធវើលាំហាត់ និង្ឧបករណ៍្វភិារ

ច្ ើមបបីច្ង្កើត និង្បច្ង្កើនការយល់ ឹង្របស់សហគ្រិនស្តសរីននអាជី្វកមានិង្បរកិាសរបស់ខលួន។ 

 

ខណ្ៈច្ពលដ លម៉ាូឌ្តលបនផ្រល់នូវមរគតច្ទ្យសក៍ ល់សហគ្រិនស្តសរីជាមាន ក់ៗ វាជាការច្លើកទឹ្យកចិតដ ល់ពួកច្រ 

ច្ ើមបីច្ធវើច្អាយពួកច្រចូលរមួចាំដណ្ក និង្គាំគ្ទ្យគន ច្ៅវញិច្ៅមកជាគ្កុមការងារផ្ង្ដ រ។ ម៉ាូឌ្តល: ច្ៅច្ពល

ដ លបនច្គ្បើច្ដ្ឋយអនកសគ្មបសគ្មួលសគ្មាប់ការបណ្រត ុះបណ្តរ ល រឺជាទូ្យច្ៅវាមានលកខណ្ៈគ្រប់គ្គន់

ច្ ើមបីផ្រល់ឧទាហរណ៍្កនតង្តាំបន់ និង្លាំហាត់ជាច្គ្ចើនច្ទ្យៀតដ លមានគ្បច្ោជ្ន៍សគ្មាប់ទ្យសសនិកជ្នច្គល

ច្ៅ។ 

 

1.1 ច្តើម៉ាូឌ្តល W1 និោយអីពីអវី? 
ម៉ាូឌ្តលច្នុះច្ផ្លរ តច្លើការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បស់វស័ិយ ICT ច្នុះគ្តូវបនរចនាច្ ើង្

សគ្មាប់ស្តសរីដ លមានបាំណ្ង្ចប់ច្ផ្រើមច្ធវើអាជី្វកមា ឬបច្ង្កើនអាជី្វកមាផ្លទ ល់ខលួនរបស់ពួកច្រ។ ម៉ាូឌ្តល

ច្នុះរឺផ្រល់នូវរាំនិត និង្នីតិវធីិ កនតង្ការចប់ច្ផ្រើមអាជី្វកមា។ វាផ្ដល់នូវរាំនិតអាជី្វកមា ជាមូលដ្ឋា ន 

ឧបករណ៍្វភិារ និង្កមាវធីិ ICT ជាមូលដ្ឋា នកនតង្ការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា។ ច្ៅកនតង្ការពិចរណ្តនន

តគ្មូវការ និង្ចាំណ្ង់្ចាំណូ្លចិតររបស់សហគ្រិនស្តសរី ម៉ាូឌ្តលច្នុះបនផ្រល់នូវការសិកាជាមួយនឹង្ការ

មិនគ្តឹមដតយល់ ឹង្ និង្ចាំច្ណ្ុះ ឹង្ អាំពីការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមាប៉ាតច្ណ្តណ ុះច្ទ្យ ដែមទាាំង្បនច្សនើ

សកមាភាពច្ផ្សង្ៗសគ្មាប់ស្តសរីកនតង្ការចប់ច្ផ្រើមអនតវតរ ICT និង្ឧបករណ៍្មិនដមនជាវស័ិយ ICT ច្ ើមបី

អាជី្វកមារបស់ពួកច្រ។ 

ច្គលបាំណ្ង្សាំខាន់ននការច្រៀនសូគ្តម៉ាូឌ្តលច្នុះរឺ: 
 ច្ ើមបីច្ធវើបទ្យបងាា ញពីច្គលរាំនិតច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា និង្ឧបករណ៍្វភិារកនតង្ការច្រៀបចាំននការ

ខិតខាំគ្បឹង្ដគ្បង្បច្ង្កើតអាជី្វកមា 
 ច្ ើមបីដណ្នាាំពីការច្សនើរសតាំកមាវធីិជាក់ោក់ ច្លើវស័ិយ ICT ច្ ើមបី ច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា 

 
ជាពិច្សស គ្ទ្យង់្គ្ទាយច្នុះនឹង្មានការច្រៀនសូគ្តជាក់ដសរង្និង្អនររកមាដ លមាន ូចជា៖ 
 ច្គលរាំនិត និង្បច្ចេកច្ទ្យសអាជី្វកមាស្មមញ្ញ សគ្មាប់ការច្ធវើអាជី្វកមាគ្រប់គ្បច្ភទ្យ 
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 ឧទាហរណ៍្ ច្ ើមបីបងាា ញពីរាំនិតនិង្បច្ចេច្ទ្យស 
 ស្មកលបង្ច្ធវើអាជី្វកមា ច្ហើយច្ធើវការពិភាកាច្ ើមបីអាចឲ្យអនកសិកាយកច្គលរាំនិតទាាំង្ច្នាុះ

ច្ៅច្ធវើអាជី្វកមាគ្បក គ្បជារបស់ពួកច្របន 
 

លទ្យធផ្លការសិកា 

យល់ ឹង្ពីទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ រវាង្ការផ្រល់អាទិ្យភាព ល់ស្តសរី និង្ភាពជាសហគ្រិន ច្ហើយ និង្ការច្គ្បើគ្បស់វស័ិយ 
ICTs កនតង្ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជី្វកមារបស់ស្តសរី 

 

1.2 ច្តើអាជី្វកមាជាអវី? 
អាជី្វកមា រឺជាសាំណ្តាំ ននសកមាភាពមួយច្ ើមបីផ្រល់ជូ្ននូវទ្យាំនិញ និង្ច្សវាកមាច្ៅកនតង្ការផ្លល ស់បរូរ 

គ្បក់ ឬទ្យាំនិញ និង្ច្សវាកមា។ វាអាចគ្តូវបនរកគ្បក់ចាំច្ណ្ញ ឬមិនរកគ្បក់ចាំច្ណ្ញ។ អាជី្វកមា

មួយអាចគ្តូវបនបច្ង្កើតច្ ើង្ និង្ ាំច្ណ្ើ រការច្ដ្ឋយមនតសសមាន ក់ ជាគ្កុម ភាពជាន រូ ឬស្មជី្វកមា 

មួយ។ បណ្តរ គ្បច្ទ្យសនីមួយៗ មានចាប់ និង្ច្គលនច្ោបយសរីពីការគ្រប់គ្រង្គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្ៗគន

ននអាជី្វកមា។ 

ជាលកខណ្:បតរគលដ លចប់ច្ផ្រើមកាន់កាប់ និង្ការគ្បតិបតរិការអាជី្វកមា និង្ការគ្រប់គ្រង្ និង្ការ

ទ្យទួ្យលខតសគ្តូវច្នាុះដ លចត់ទ្យតកថាជាសហគ្រិន។ ជ្ាំនួសឱយការច្ធវើការងារជាបតរគលិកមាន ក់ ដ ល

នាង្ច្ធវើអាជី្វកមា ច្ហើយ ឹកនាាំអាជី្វកមាខាន តតូច និង្បនរិតទ្យតកជាមតន នូវហានិភ័យទាាំង្អស់ 

និង្ផ្លដ លទ្យទួ្យលបន ទាាំង្គ្បែតយគ្បថាន។ សហគ្រិនគ្តូវបនច្រច្មើលច្ ើញជាទូ្យច្ៅ ថាជា

អនកបច្ង្កើតរាំនិតែាី និង្ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមាមួយ។1 សូមច្មើលគ្បអប់ 1: សគ្មាប់ឧទាហរណ៍្ននស្តសរី

ដ លបនបច្ង្កើតរាំនិតនចនគ្បឌិ្តែាីៗ (ឧទាហរណ៍្: ផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមា ដ លបនផ្រល់នូវ 

វធីិស្មស្តសរ ឬ ាំច្ណ្តុះស្ស្មយននការច្ធវើអវីដ លែាីៗ) ។ 

 

គ្បអប់ 1 ឧទាហរណ៍្ននសហគ្រិននារជីាមួយនឹង្រាំនិតនចនគ្បឌិ្តែាី 
 

                                                           
1 Investopedia, “Entrepreneur”. Available from http://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp. 
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ដ លមានរយៈច្ពល 10 នាទី្យ បងាា ញពី "សហគ្រិនស្តសរី: អានតភាព សគ្មាប់ការ ផ្លល ស់បរូរ"  

(https:l/youtu.be!gnDCH4sfwd8)  និង្ការបងាា ញសហគ្រិនស្តសរី ដ លទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យ ចាំនួនគ្បាំច្ៅ

កនតង្តាំបន់អាសតីអាច្រនយ៍។ ស្តសរីទាាំង្ច្នុះ បននិោយអាំពីឧបសរគ ដ លពួកច្រគ្បឈ្ម និង្រច្បៀបដ ល

ពួកច្របនយកឈ្នុះឧបសរគទាាំង្ច្នាុះ ។ 

ច្សៀវច្ៅមួយ ដ លមានចាំណ្ង្ច្ជ្ើង្ថា "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

បងាា ញឲ្យច្ ើញដតមួយដភលតនូវច្រឿង្រា៉ា វរបស់ពួកច្រ។ 

អតាបទ្យដ លមានចាំណ្ង្ច្ជ្ើង្ថា: "1 0 Filipino women entrepreneurs  who  smashed the glass ceiling" 
( https:/1 www techinasia.comlfilipino-women-entrepreneurs-who-smashed-g/ass-ceiling) បនច្រៀបរាប់ពី
លកខណ្ៈពិច្សសសហគ្រិនស្តសរីចាំនួន ១០ រូបដ លមកពីគ្បច្ទ្យសហវីលីពីន។  

មានករណី្សិកាននសហគ្រិនស្តសរីទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យច្ៅកនតង្វស័ិយវារវីបបកមាច្ៅពីគ្បច្ទ្យឥណ្តឌ Tamil 
Nadu at https:l/genderaquafish.files.wordpress.com/2011 /04/25-dr-b shanthi-successfu/-
women-entrepreneurs-tami/-nadu.pdf. 

 
 អវីៗដ លគ្តូវច្ធវើ 

លាំហាត់: ច្តើអនកស្មគ ល់សហគ្រិនស្តសរីដ លទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យណ្តមាន ក់មកពី គ្បច្ទ្យសរបស់អនក
ឬច្ទ្យ? និោយ ឬ សរច្សរអាំពីអវីដ លពួកច្របនច្ធវើ និង្រច្បៀបដ លពួកច្រទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យ។ 
ដចករ ាំដលកច្រឿង្រា៉ា វរបស់ពួកច្រជាមួយអនក នទ្យច្ទ្យៀត។ 

 

សហគ្រិនស្តសរី មិនរួរច្ធវើការងារដតមាន ក់ឯង្ច្នាុះច្ទ្យ។ អនកអាចបច្ង្កើតជាគ្កុម ឬជាដផ្នកមួយននគ្កុមដ លអាច

ជួ្យគន ច្ៅវញិច្ៅមកច្ ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ ហិរញ្ញវតាតឬការច្ធវើអាជី្វកមារបស់ពួកច្រ។ ឧទាហរណ៍្: ច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យស

មួយចាំនួន មានសមារមសា័គ្រចិតរតូចមួយននគ្បជាជ្ន បនមករបួរមួគន កនតង្ច្គលបាំណ្ង្ជួ្យច្ដ្ឋុះស្ស្មយ

បញ្ា រមួ របស់ពួកច្រតាមរយៈការជួ្យខលួនឯង្ និង្ជួ្យគន ច្ៅវញិច្ៅមក។ សមារមទាាំង្ច្នុះគ្តូវបនច្ៅថា 

“គ្កុមជួ្យខលួនឯង្”។ មនតសសមួយចាំនួនននគ្កុមទាាំង្ច្នុះគ្តូវបនជាប់ច្ៅកនតង្រច្គ្មាង្ការគាំពារជី្វតិ សកមាភាព

សិកា និង្ការច្កើនច្ ើង្ននការសនសាំហិរញ្ញវតាតច្ ើមបីបច្ង្កើតទ្យតនសគ្មាប់អាជី្វកមារបស់ពួកច្រ។ សូមច្មើល 

អតាបទ្យ និង្វចី្ អូ តាំណ្កនតង្គ្បអប់ទី្យ 2 : ជាឧទាហរណ៍្ននគ្កុមជួ្យខលួនឯង្ច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសឥណ្តឌ ។ 
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សហករណ៍្ពហតបាំណ្ង្ និង្អង្គការមិនដមនរដ្ឋា ភិបលមកពីគ្បច្ទ្យសជាច្គ្ចើនគ្តូវបនចូលរមួផ្ង្ដ រកនតង្ការ

ផ្រួចច្ផ្រើមដ លមានលកខណ្ៈស្សច្ ៀង្គន ច្នុះ។ 

 

គ្បអប់ 2 ឧទាហរណ៍្គ្កុមដ លជួ្យខលួនឯង្ ច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសឥណ្តឌ  

 

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- grains-
starving-villagers.html) 

 
 អវីៗដ លគ្តូវច្ធវើ 

លាំហាត់: រកឲ្យច្ ើញ គ្បសិនច្បើមានរាំនិតផ្រួចច្ផ្រើមស្សច្ ៀង្គន ច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសរបស់អនកដ លអាចគាំគ្ទ្យ
 ល់សហគ្រិនស្តសរី? ដចករ ាំដលកការរកច្ ើញរបស់អនកជាមួយអនក នទ្យ។ 

 

1.3 ច្តើ ាំណ្តក់កាលនីមួយៗននអាជី្វកមាមានអវីខលុះ? 
ពិនទតអកសរស្មស្តសរអាជី្វកមាច្ៅនឹង្វ រជី្វតិននអាជី្វកមា។ ច្ៅទី្យច្នុះមានបួន ាំណ្តក់កាលននអាជី្វកមា 
១ - ច្គលរាំនិត  ២ - ការចប់ច្ផ្រើមច្ ើង្  ៣ - កាំច្ណ្ើ ន និង្  ៤ -  ាំណ្តក់កាលបនាទ ប់ ។ 
របូភាពទី្យ 1 ផ្ដល់នូវឧទាហរណ៍្អាំពី ាំណ្តក់កាលអាជី្វកមាច្នុះ។ 
 

 
 

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-venture 

capital-investors-that-depends-on-your-stage-a f-company-development/ 
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 ាំណ្តក់កាលច្គលរាំនិត 

ច្គលរាំនិត ឬគ្គប់ពូជ្ននវ រជី្វតិអាជី្វកមារឺ ច្ៅច្ពលដ លអាជី្វកមារបស់អនករឺគ្គន់ដតជារាំនិត ឬរាំនិត 

មួយ។ វាជាទ្យសសនៈ ឬកាំច្ណ្ើ តននអាជី្វកមាែាី។ ច្ៅកនតង្ ាំណ្តក់កាលច្នុះច្ផ្លរ តជាសាំខាន់ច្លើការផ្គូផ្គង្នឹង្ 

ឱកាសអាជី្វកមា មានជ្ាំនាញសហគ្រិនច្នុះ    បទ្យពិច្ស្មធ  និង្ ចាំណ្ង់្ចាំនូលចិតរ។ វារឺជា  ាំណ្តក់កាលនន

ការច្ធវើដផ្នការច្នុះផ្ង្ដ រ  ការទ្យទួ្យលបនព័ត៌លអនិង្ការច្ធវើការសច្គ្មចចិតរច្ៅច្លើរចនាសមព័នធកមាសិទ្យធិអាជី្វ

កមា គ្បភពហិរញ្ញវតាត និង្វធីិលអបាំផ្តតច្ ើមបីបច្ង្កើតផ្លិតផ្ល ឬផ្រល់នូវច្សវាកមា។ ដផ្នការអាជី្វកមាច្នុះរឺជា

ចាំណ្ត ច ៏ធាំបាំផ្តតច្ៅកនតង្ ាំណ្តក់កាលរាំនិតច្នុះ។ 

ច្ៅ ាំណ្តក់កាលរាំនិតច្នុះវាជាការសាំខាន់កនតង្ការរិតពីលទ្យធផ្លនិង្ការគ្បច្មើលច្មើលអវជិ្ាមាននិង្វជិ្ាមាន

និង្បញ្ា គ្បឈ្មដ លអនកបនជាសហគ្រិនស្តសរីគ្តូវដតច្ដ្ឋុះស្ស្មយជាមួយ។ តួនាទី្យរបស់ស្តសរីជាច្គ្ចើនច្ៅកនតង្

ផ្ទុះទាមទារឱយមានច្គ្ចើនននច្ពលច្វោនិង្ធនធានមួយ។ ច្ៅកនតង្លកខណ្ៈ ូចគន ច្នុះដ រការច្ធវើឱយ ាំច្ណ្ើ រការ

អាជី្វកមាផ្ង្ដ រទាមទារឱយមានការយកចិតរទ្យតកដ្ឋក់, ច្ពលច្វោនិង្ធនធាន។ ស្តសរីគ្តូវការការគាំគ្ទ្យ។ អនក

អាចគ្តូវបនជួ្យច្ដ្ឋយគ្បជាជ្នច្ដ្ឋយច្គ្បើធនធានដ លមាននិង្រមួគន ។ ច្ដ្ឋយ ឹង្ថាច្នុះពីការចប់ច្ផ្រើម

ច្រៀបចាំនិង្ជួ្យអនកគ្បច្មើលច្មើលពីរច្បៀបកនតង្ការជួ្បបញ្ា គ្បឈ្មអាជី្វកមា។ 

ច្ៅ ាំណ្តក់កាលច្នុះ ការច្គ្បើគ្បស់ឧបករណ៍្ ICT និង្កមាវធីិ ូចជា ទូ្យរស័ពទន  កមាវធីិកតាំពយូទ័្យរ និង្កមាវធីិ 

ច្ផ្សង្ៗច្ទ្យៀត ច្ហើយនិង្អតីនធឺណិ្តអាចមានគ្បច្ោជ្ន៍ខាល ាំង្ណ្តស់កនតង្ការជួ្យអនកគ្រប់គ្រង្ច្ពលច្វោនិង្

ធនធានរបស់អនក ទាាំង្ច្ៅផ្ទុះ និង្សគ្មាប់អាជី្វកមារបស់អនក។ 

ការទ្យទួ្យលខតសគ្តូវរបស់អនកច្ៅផ្ទុះរឺមិនគ្តូវបនបញ្េ ប់ច្នាុះច្ទ្យ។ ការច្ធវើដផ្នការសកមាភាព និង្ការទ្យាំនាក់

ទ្យាំនង្ផ្លទ ល់ខលួនរបស់អនក ជាមួយនឹង្គ្កុមគ្រួស្មរ និង្ស្មច់ញាតិរបស់អនក វាជាច្រឿង្សាំខាន់ដ លអនកគ្តូវដត 

ដែរកាជាច្រៀង្រាល់នែៃ។ អនកអាចគ្តូវបនជួ្យច្ដ្ឋយឧបករណ៍្ ICT និង្កមាវធីិរច្គ្មាង្ និង្ការគ្បស្ស័យ

ទាក់ទ្យង្បញ្ា ផ្លទ ល់ខលួន។ 

ស្សច្ ៀង្គន ច្នុះដ រច្ៅកនតង្អាជី្វកមា ការច្ធវើដផ្នការ និង្ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្វាច្ ើរតួជាដផ្នកមួយ ៏សាំខាន់កនតង្ការ

ច្រៀបចាំ និង្ការគ្បតិបតដិការសកមាភាពអាជី្វកមា និង្ការកស្មង្ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្សគ្មាប់អាជី្វកមា។ ច្ៅកនតង្

 ាំណ្តក់កាលច្ធវើដផ្នការ ឧបករណ៍្ និង្កមាវធីិ ICT អាចជួ្យច្ ើមបីគ្បមូលព័ត៌មានអាជី្វកមាសាំខាន់ៗតាម 

រយៈអតីនច្ធើដណ្ត និង្តាមរយៈមនតសសដ លអនកអាចទាក់ទ្យង្ជាមួយគន ច្ដ្ឋយការដចកចយច្គ្បើឧបករណ៍្ 

ICT ។ 
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 ាំណ្តក់កាលចប់ច្ផ្រើម 

កនតង្ ាំណ្តក់កាលច្នុះអាជី្វកមារឺ គ្តូវច្ធវើច្ ើង្ច្ដ្ឋយស្សបចាប់។ អនកគ្តូវរកឲ្យច្ ើញថា ច្តើអនកអាចបាំច្ពញ

តាមតគ្មូវការបទ្យបបញ្ញតរិរបស់រដ្ឋា ភិបលសគ្មាប់ការបច្ង្កើតអាជី្វកមាច្ហើយឬច្ៅ មតនច្ពលដ លអនកសច្គ្មច

ចិតរកនតង្ការបនរ និង្ការចប់ច្ផ្ដើមវាច្ ើង្ច្ដ្ឋយយថាច្ហតត។ 

 ូចគន ផ្ង្ដ រច្ៅកនតង្ ាំណ្តក់កាលច្នុះផ្លិតផ្ល និង្ច្សវាកមាដ លមានការអភិវឌ្ឍន៍ និង្បច្ង្កើតផ្លិតផ្ល

រឺច្ៅកដនលង្ជាមួយនឹង្អតិែិជ្ន ាំបូង្របស់អនក។ ច្នុះរឺជា ាំណ្តក់កាលដ លអនកច្រៀបចាំគ្បព័នធ និង្នីតិវធីិ

ច្ ើមបីច្ធវើឱយអាជី្វកមារបស់អនកច្ពារច្ពញច្ដ្ឋយមានសមតាភាព និង្មានគ្បសិទ្យធិភាព។ គ្បព័នធនឹង្រមួបញ្េូ ល

ជាមួយវធីិដ លអនកទិ្យញសមាភ រ: និង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង់្ ជួ្ល និង្គ្រប់គ្រង្នាក់ដ លច្ធវើគ្បតិបតរិការអាជី្វកមាច្ ើមបី

ផ្លិត និង្ទ្យទួ្យលបនការលក់កាន់ដតច្គ្ចើន រកាដ្ឋនននហិរញ្ញវតាត និង្ច្គរពតាមលកខខណ្ឌ ដ លតគ្មូវតាម

បទ្យបញ្ញតរិរបស់រដ្ឋា ភិបល។ 

ច្ៅ ាំណ្តក់កាលច្នុះសហគ្រិនស្តសរីគ្តូវការ ការគាំគ្ទ្យជាច្គ្ចើន។ ការទាមទារច្ៅច្លើច្ពលច្វោកនតង្ការ

គ្បស្ស័យទាក់ទ្យង្ និង្ការច្ធវើការសច្គ្មចចិតរកាំពតង្ច្កើនច្ ើង្។ អនកនឹង្គ្តូវការមនតសស និង្ធនធានច្ ើមបីជួ្យ

ឱយអនកបច្ង្កើតអាជី្វកមា។ យនរការគាំគ្ទ្យពីស្មច់ញាតិ និង្មិតរភករិ គ្កុមជួ្យខលួនឯង្ និង្បណ្តរ ញសង្គមអាចជួ្យ

កនតង្ការច្ដ្ឋុះស្ស្មយបញ្ា គ្បឈ្មនិង្ការទ្យទួ្យលបននូវឱកាសអាជី្វកមាកាន់ដតច្គ្ចើន។ ជាឧទាហរណ៍្ ការ

ចូលច្ៅកាន់មណ្ឌ លដែទាាំសគ្មាប់មារ យ ដ លជាសហគ្រិន អាចជួ្យផ្រល់ច្ពលច្វោឲ្យនាង្ ច្ ើមបីបាំច្ពញ

កាតពវកិចេការងារ និង្តគ្មូវការផ្លទ ល់ខលួនរបស់នាង្។ ICTs អាចជួ្យកនតង្ការគ្រប់គ្រង្ច្ពលច្វោធនធាននិង្

បញ្ា ផ្លទ ល់ខលួនបន។ 

 ាំណ្តក់កាលកាំច្ណ្ើ ន 

 ាំណ្តក់កាលច្នុះ ជា ាំនាក់កាលដ លអតិែិជ្ន គ្តូវបនច្កើនច្ ើង្ គ្បក់ចាំណូ្ល ការលក់ និង្គ្បក់ 

ចាំច្ណ្ញ។ ប៉ាតដនរការគ្បកួតគ្បដជ្ង្គ្តូវបនច្កើនច្ ើង្ ។  ាំណ្តក់កាលកាំច្ណ្ើ នច្នុះរឺ ទាមទារោ៉ាង្ខាល ាំង្ជាមួយ

នឹង្ការបច្ង្កើនអាជី្វកមា និង្បញ្ា គ្បឈ្មផ្លទ ល់ខលួនជាង្ច្នុះច្ៅច្ទ្យៀតគ្បសិនច្បើអនករឺជាអនកដ លមិនអាច

ច្រៀបចាំរច្គ្មាង្ និង្ការច្គ្បើគ្បស់ធនធានរបស់អនក មានគ្បសិទ្យធិភាពបនច្ទ្យច្នាុះ។ ជាែាីមរង្ច្ទ្យៀត 

អាជី្វកមាច្នុះ អាចគ្តូវបនជួ្យច្ដ្ឋយការទ្យទួ្យលបនការគាំគ្ទ្យកាន់ដតច្គ្ចើន ពីបតរគល និង្បណ្តរ ញ ច្ហើយ

ច្ដ្ឋយច្ធវើឱយការច្គ្បើគ្បស់នន ICTs ដ លអាចជួ្យការបច្ង្កើតអាជី្វកមារបស់អនកមានគ្បសិទ្យធិភាព។ ជាញឹក
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ញាប់សហគ្រិនគ្តូវការច្ ើរតួនាទី្យជាច្គ្ចើន (ជាអនកគ្រប់គ្រង្ អនកកាន់បញ្ា ី អនកគ្បតិបតរិ អនកវភិារ អនកហិរញ្ញវតាត 

អនកទី្យផ្ារ និង្ជាអនកទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ស្មធារណ្ៈ) ។ អនកគ្តូវដត កាំណ្ត់ និង្បនច្រៀបចាំការផ្លល ស់បរូរច្ៅកនតង្ជី្វតិ

របស់អនក។ 

 

 ាំណ្តក់កាលបនារ ប់ 

ច្ៅ ាំណ្តក់បនាទ ប់មកច្ទ្យៀត  ជី្វតិអាជី្វកមាអាចគ្តូវបនចត់ទ្យតកថាជាទ្យមាល ប់ និង្ការកាល យខលួនដ លមានភាព

ចស់ទ្យតាំ។ ភារច្គ្ចើនបន បនរជាបញ្ា គ្បឈ្មសគ្មាប់ការពគ្ងី្កច្ៅចាំណ្ត ចច្នុះ។ រាំនិតអាជី្វកមាច្នុះអាចរក

ច្មើលឱកាសបដនាមច្ទ្យៀតច្ហើយច្នុះតគ្មូវឱយមាន ការច្ធវើដផ្នការឲ្យកាន់ដតច្គ្ចើន  ការដសវង្រកព័ត៌មាន ការ

ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ និង្ការច្ធវើឱយទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ ច្ ើមបីទ្យទួ្យលបនព័ត៌មានលអៗ  ដ លនឹង្មានលទ្យធផ្ល ច្ៅកនតង្ 

ការសច្គ្មចចិតរច្ធវើអាជី្វកមាឲ្យកាន់ដតលអ។ ជាែាីមរង្ច្ទ្យៀតអាជី្វកមាច្ៅ ាំណ្តក់កាលបនាទ ប់ទាាំង្ច្នុះអាចគ្តូវ

បនជួ្យ ច្គ្បើគ្បស់ច្ដ្ឋយកមាវធីិ ICT ។ 
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II. ការអភវិឌ្ឍផែនការអាជវីកម្មររសអ់នក 
 

លទ្យធផ្លការសិកា 
 ច្ពញចិតរកនតង្ការស្មរ ប់ ាំណ្តក់កាលអាជី្វកមា បញ្ា គ្បឈ្មរបស់ស្តសរីច្ៅកនតង្អាជី្វកមា ស្មរៈសាំខាន់នន

ការច្រៀបចាំដផ្នការ និង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការ 

 កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ និង្វភិាររាំនិតអាជី្វកមាទាក់ទ្យង្នឹង្ភាពខាល ាំង្ និង្ភាពច្ខាយរបស់សហគ្រិន និង្

កនតង្ការទាក់ទ្យង្នឹង្ឱកាស និង្ឧបសរគច្ៅកនតង្បរសិ្មា នអាជី្វកមាច្នុះរមួបញ្េូ លទាាំង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs 
 ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ស្មរៈសាំខាន់ននការយល់ ឹង្បរោិកាសពាណិ្ជ្ាកមា កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្អតិែិជ្ន និង្ 

ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ច្ៅកនតង្ទី្យផ្ារអាជី្វកមានិង្យល់ពីរច្បៀប ICTs អាចមានគ្បច្ោជ្ន៍ច្ៅកនតង្ ាំច្ណ្ើ រ 

ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ 

 យល់ ឹង្ពីការបច្ង្កើតអាជី្វកមា និង្ការច្គ្បើគ្បស់តនមលនន ICTs កនតង្ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា 

 យល់ចាស់ពីស្មរៈសាំខាន់ននច្គលច្ៅអាជី្វកមានិង្ការកាំណ្ត់ទិ្យសច្ៅអាជី្វកមា 

 កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្និង្វភិារតគ្មូវការធនធានននអាជី្វកមាមួយនិង្យល់ពីរច្បៀប ICTs អាចជួ្យកនតង្

ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ននតគ្មូវការអាជី្វកមា 

 យល់តនមលននការច្រៀបចាំដផ្នការហិរញ្ញវតាតអាជី្វកមានិង្យល់ពីរច្បៀប ICTs អាចជួ្យកនតង្ការច្រៀបចាំ 

 ទ្យទួ្យលស្មគ ល់គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្គន ននហានិភ័យអាជី្វកមានិង្ផ្លវបិកននការ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមានិង្ការ

បច្ង្កើតផ្លិតផ្ល 

 
ករណី្ននសហគ្រិនស្តសរីដ លកាល យជាទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យកនតង្អាជី្វកមារបស់ខលួន (សូមច្មើលអប់ទី្យ 1) បន

ចប់ច្ផ្រើមជាមួយនឹង្រាំនិតអាជី្វកមាជាច្គ្ចើន។ អាជី្វកមារបស់ពួកច្រគ្តូវបនដផ្អកច្លើអវីដ លពួកច្របនស្មគ ល់

ោ៉ាង្ចាស់; ច្ហើយពួកច្រកាន់ដតសតីជ្ច្គ្ៅយល់ ឹង្ននផ្លិតផ្លរបស់ខលួននិង្បរោិកាសអាជី្វកមារបស់ 

ខលួន។ សហគ្រិនស្តសរីជាច្គ្ចើនបនជួ្បគ្បទ្យុះបញ្ា គ្បឈ្មនិង្ការបរាជ័្យកនតង្អាជី្វកមាប៉ាតដនរពួកច្របនច្កើន

ច្ ើង្ច្លើសពីការច្បរជាា ចិតរនិង្ការទាាំង្ច្នុះជាមួយនឹង្ការច្រៀនពីកាំហតស។ 
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អាំពីអកសរសិលប៍អាជី្វកមានិង្ច្រឿង្ ាំណ្តលពីសហគ្រិន មានកតារ ខាង្កនតង្និង្ខាង្ច្គ្ៅដ លបនរមួចាំដណ្ក

 ល់ការបរាជ័្យកនតង្អាជី្វកមា។ មួយចាំនួនននកតារ នផ្ទកនតង្ច្នុះអាចរមួមាន ូចខាង្ច្គ្កាម2: 

 កង្វុះននច្គលច្ៅអាជី្វកមាខពស់និង្ចកខតវស័ិយ 

 កង្វុះននការច្ផ្លរ តអារមាណ៍្ 
 កង្វុះននការច្លើកទឹ្យកចិតរ 
 ចាំច្ណ្ុះ ឹង្មិនគ្រប់គ្គន់និង្សមតាភាពច្ៅច្លើអាជី្វកមាច្នុះ 
 ការភ័យខាល ចននការបរាជ័្យ (ភ័យខាល ចនូវអវីដ លអនក នទ្យនិោយ) 
 កច្មាយច្លើការគ្រប់គ្រង្ែវកិារ 
 ខវុះច្ ើមទ្យន់  
 កាំណ្ត់ ឬគា នការងារជាគ្កុម និង្ការដចករ ាំដលកជាមួយមនតសសច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត 

កតារ ខាង្ច្គ្ៅច្ផ្សង្ៗដ លអាចរិតថាវាជាពីការបរាជ័្យកនតង្អាជី្វកមាមាន ូចខាង្ច្គ្កាម3: 
 ការរតឹបនរឹង្និង្ឧបសរគកនតង្បរោិកាសអាជី្វកមា 
 កង្វុះននការគាំគ្ទ្យដផ្នកហិរញ្ញវតាតពីរដ្ឋា ភិបល ឬឧសាហកមាច្នុះ 
 ច្កើតច្ ើង្មិនគ្បគ្កតីច្ៅកនតង្តាំបន់ឬគ្បច្ទ្យសដ លកាំពតង្គ្បតិបតរិការអាជី្វកមា  ូចជាគ្ពឹតរិការណ៍្ដ លមិន

មានការគ្តួតពិនិតយច្លើអាជី្វកមា ឧទាហរណ៍្ ទ្យតកខលាំបក វបិតរិហិរញ្ញវតាត ការផ្លល ស់បរូរបច្ចេកវទិ្យាជាច្ ើម 
 ការផ្លល ស់បរូរលាំនាាំននការទិ្យញ 
 ែយចតុះច្ៅកនតង្អាំណ្តចទិ្យញរបស់អតិែិជ្ន 
 កង្វុះវតាតធាតតច្ ើម 
 កូ កមាអតិែិជ្ន 
 តនមលទាបរបស់ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ 

 ការជ្ាំនួសផ្លិតផ្ល 

ជាសហគ្រិនមាន ក់ អនកគ្តូវដតគ្បច្មើលច្មើលហានិភ័យអាជី្វកមា និង្បញ្ា គ្បឈ្ម។ សូមច្មើលដផ្នកទី្យ 2.10 

សគ្មាប់ច្សចករីលមអិតបដនាមច្លើហានិភ័យអាជី្វកមា។ 

ការមានដផ្នការលអមានន័យថាការរិតអាំពីច្គលបាំណ្ង្និង្ចកខតវស័ិយននអាជី្វកមាខពស់របស់អនកច្ផ្លរ តសាំខាន់

មាន ូចជារច្គ្មាង្ការគ្រប់គ្រង្ធនធានអាជី្វកមានិង្ហិរញ្ញវតាតរបស់អនក និង្ការច្រៀបចាំសគ្មាប់កតារ ខាង្កនតង្

                                                           
2 2 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. 
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និង្ខាង្ច្គ្ៅននអាជី្វកមា។ អនកណ្តដ លចង់្ចូលរមួច្ៅកនតង្អាជី្វកមាមួយ គ្តូវដតមានដផ្នការលអច្ៅកនតង្ 

ច្គលបាំណ្ង្ច្ ើមបី: (1) គ្តូវបនចាស់ោស់ ច្ៅច្លើអវីដ លអនកនឹង្ចូលរមួ(2) ការ ឹង្អាំពីខលួនអនក និង្

បរោិកាសអាជី្វកមារបស់អនក និង្ (3) កស្មង្ទ្យាំនតកចិតរបដនាមច្ទ្យៀតកនតង្ទិ្យសច្ៅអាជី្វកមារបស់អនក។ 

 

2.1 ដផ្នការអាជី្វកមារឺជាអវី? 
ដផ្នការអាជី្វកមាជាមូលដ្ឋា ន រឺជាឯកស្មរដ លគ្តូវបនដផ្អកច្លើ ាំច្ណ្ើ រការ ននការដ្ឋក់ច្ៅកនតង្ 

សាំណ្តាំ ដបបបទ្យដ លបនសរច្សរនូវអវីដ លអនកមានរច្គ្មាង្កនតង្ការច្ធវើអាជី្វកមារបស់អនក វភិារនន

កតារ ដ លប៉ាុះពាល់អាជី្វកមាច្នុះ និង្រច្បៀបដ លអនកមានរច្គ្មាង្ច្ ើមបីផ្រល់ហិរញ្ញវតាត និង្តិបតរិការវា4

។ ច្ៅច្ពលដ លអនកមានរច្គ្មាង្អនកច្រៀបចាំសគ្មាប់សកមាភាព។ មិនចាំបច់ខិតខាំច្រៀបចាំការផ្រួល

ណ្តមួយច្ ើយ។  

ដផ្នការអាជី្វកមាមួយដ លគ្បប់អាំពីរច្បៀបជាមូលដ្ឋា នននអាជី្វកមា។ វាច្រៀបរាប់អាំពី: 

 ច្គលច្ៅនិង្រាំនិតអាជី្វកមារបស់អនក 
 រច្បៀបដ លអនកយល់ពីទី្យផ្ាររបស់អនកនិង្រច្បៀបដ លអនកមានរច្គ្មាង្កនតង្ការលក់ផ្លិតផ្ល 

ឬច្សវាកមារបស់អនក 

 ហានិភ័យការគ្បកួតគ្បដជ្ង្និង្អាជី្វកមារបស់អនក 

 ការរចនានិង្ការអភិវឌ្ឍននផ្លិតផ្លនិង្ច្សវាកមារបស់អនកច្ ើមបីច្ធវើឱយវាលអគ្បច្សើរជាង្ន រូ

គ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក 

 ច្តើអនកនឹង្ច្ធវើគ្បតិបតរិការនិង្គ្រប់គ្រង្អាជី្វកមារបស់អនកោ៉ាង្ ូចច្មរច? 

 ព័តមានហិរញ្ញវតាត ដ លនឹង្ច្ធវើឱយមាន ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមារបស់អនក និង្ច្ធវើឱយវា ទ្យទួ្យលបន 

ផ្លចាំច្ណ្ញ 

ដផ្នការអាជី្វកមាមិនគ្តូវបនទាមទារដតកនតង្អាំ តង្ច្ពល ាំណ្តក់កាលរាំនិតអាជី្វកមាច្នាុះច្ទ្យប៉ាតដនរទាាំង្ច្នុះ

គ្តូវដតគ្តូវបនពិនិតយនិង្ដកសាំរួលច្ៅគ្រប់ ាំណ្តក់កាលននអាជី្វកមា។ ដផ្នការអាជី្វកមារឺគ្តូវបនទាមទារ

ច្ៅច្ពលដ លអនកដ្ឋក់ពាកយច្សនើសតាំគ្បក់កមេីអាជី្វកមាឬច្ៅច្ពលដ លអនកដសវង្រកការផ្រល់មូលនិធិពី 

វនិិច្ោរិន។ 

                                                           
4 4 Investopedia, “What is a Business Plan”. Available from http://www.investopedia.com/terms/b/business-plan.asp 
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ពីចាំណ្ត ច 2.3 តច្ៅច្គលរាំនិតអាជី្វកមាដ លគ្តូវបនច្គ្បើជាទូ្យច្ៅច្ៅកនតង្ដផ្នការអាជី្វកមាមួយដ លគ្តូវ

បនពិភាកាច្ៅច្ពលជាមួយនឹង្ការច្លើកជាឧទាហរណ៍្ និង្លាំហាត់រាំរចូ្ផ្សង្ៗ។ ការផ្រល់ច្ោបល់ច្លើការ

ច្គ្បើគ្បស់កមាវធីិ ICT មួយចាំនួននឹង្គ្តូវបនផ្រល់ជូ្ន។ 

 

2.2 ការច្គ្បើគ្បស់នន ICTs កនតង្ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជី្វកមា 
ICTs រមួមានឧបករណ៍្ ូចជាកតាំពយូទ័្យរ និង្ទូ្យរស័ពទន ដ លមានកមាវធីិរចួច្ៅច្ហើយដ លអាចមានសមតាភាព

កនតង្ការ ាំច្ ើង្កមាវធីិបដនាមច្ទ្យៀតសគ្មាប់ច្គ្បើគ្បស់ច្ៅកនតង្អាជី្វកមា។ ច្គ្ៅពីឧបករណ៍្ច្នុះមានច្សវាកមា ូច

ជាបណ្តរ ញទូ្យររមនារមន៍អតីនធឺណិ្តនិង្ឧបករណ៍្ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត ច្ ើមបីទ្យទួ្យលបនបទ្យពិច្ស្មធន៍ ពីអតា

គ្បច្ោជ្ន៍បដនាមននការច្គ្បើគ្បស់ ICTs ច្ៅកនតង្អាជី្វកមា។ 

ច្ ើមបីជួ្យអនកកនតង្ការច្រៀបចាំនិង្បច្ង្កើតដផ្នការអាជី្វកមា កមាវធីិ ICT ជាមូលដ្ឋា ន ូចខាង្ច្គ្កាមច្នុះអាចច្ធវើឱយ

 ាំច្ណ្ើ រការច្ធវើដផ្នការកាន់ដតងាយស្សួល និង្ការរមួចាំដណ្ក ល់តតលយភាពការងារជាជី្វតិសហគ្រិនស្តសរី: 

 កមាវធីិ EXCEL (Spreadsheet) រឺជាតារាង្កិចេការ។ វាមានជួ្រច្ កនិង្ជួ្រឈ្រដ លជួ្យច្រៀបចាំនិង្

តច្គ្មៀបទិ្យននន័យបនចាំនួនច្គ្ចើន។ កមាវធីិកតាំពយូទ័្យរ ឬកមាវធីិ Spreadsheet រឺស្សច្ ៀង្គន ច្ៅសនលឹកធាំមួយនន

គ្កដ្ឋសគ្កច្ោណ្ (columnar) មានជួ្រឈ្ររណ្ច្នយយនិង្ជួ្រច្ កដ លបនបងាា ញច្ៅច្លើ      ច្អគ្កង់្កតាំ

ពយូទ័្យរ។ មិន ូចជា Spreadsheet គ្កដ្ឋសច្គ្បើច្ដ្ឋយន ច្នាុះច្ទ្យ Spreadsheet ច្អ ិចគ្តូនិចច្ដ្ឋយ

សវ័យគ្បវតរិអាចច្ធវើការរណ្នានិង្សូមបីដតការបច្ង្កើតរបយការណ៍្គ្កាហវិក ូចជាតារាង្និង្គ្កាហវិក។ 

 Google Microsoft Excel និង្ Open Office Calc រឺជាកមាវធីិដ លអនកអាចច្គ្បើច្ ើមបីបច្ង្កើត

ដផ្នការច្ពលច្វោមួយឬច្ធវើបញ្ា ីទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្។ ឧទាហរណ៍្មួយននកមាវធីិ Spreadsheet ដ លច្គ្បើសាំរាប់

ច្ធវើដផ្នការកមាវធីិ Microsoft Excel អាចរកបនពី http://analysistabs.com/exceltemplates/project-plan-

free-download/ ។ គ្បសិនច្បើ មានកមាវធីិ Microsoft Office រឺមិនអាច ច្គ្បើបនច្ទ្យ។ 

កនតង្កតាំពយូទ័្យររបស់អនក អាចច្គ្បើកមាវធីិ Open Office suites ដ លមានកមាវធីិ Open Office Calc ។  

របូែតច្អគ្កង់្កនតង្របូភាពទី្យ 2 ច្នុះរឺជាការដគ្បគ្បួលពី http កមាវធីិមួយ: llwww.mymoneycoach.ca/ បន

ច្បើកនិង្បនដកសគ្មួលតាមរយៈកមាវធីិ Open Office Calc។ 
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 ឯកស្មរឬ word processor កមាវធីិវាយអតាបទ្យរឺ ូចជាមា៉ាសតីនអង្គតលីច្លខនិង្គ្កដ្ឋសរបស់អនក 

ប៉ាតដនរច្ៅច្លើកតាំពយូទ័្យរដ លវាអាចមានមតខងារកាន់ដតច្គ្ចើន និង្លកខណ្ៈពិច្សស។ Google Microsoft 

Word និង្កមាវធីិ OpenOffice Writer អាចជួ្យឱយសរច្សរនិង្គ្បស្ស័យទាក់ទ្យង្ដផ្នការអាជី្វកមាបន។ 

ដផ្នការអាជី្វកមាមួយតគ្មូវឱយមានឯកស្មរជាច្គ្ចើន។ វាជាការរកីចច្គ្មើនច្ដ្ឋយសរច្សររាំនិតនិង្ច្សចករី

លមអិតននដផ្នការមួយអាចជួ្យបន។ ការកត់គ្តារាំនិតនិង្តួច្លខអាចជួ្យអនកកនតង្ការចង្ចាំ វភិារនិង្ 

ដកសគ្មួលព័ត៌មានដ លបនសរច្សរ និង្ជួ្យសគ្មួល ល់ការបច្ង្កើតសាំច្ណ្ើ រច្គ្មាង្ឬការសិកាពីលទ្យធភាព

ដ លដតង្ដតជាតគ្មូវការមួយ ច្ៅច្ពលដ លអនកដសវង្រកមូលនិធិពីវនិិច្ោរិន ឬដ្ឋក់ពាកយសតាំគ្បក់កមេី ពី 

ធនាគរ។ 

ច្ ើមបីបច្ង្កើតឯកស្មរ ូចជាការសរច្សរលិខិតអាជី្វកមានិង្ច្ ើមបីបាំច្ពញច្ៅកនតង្សាំណ្តាំ ដបបបទ្យឬច្ធវើរបយ
ការណ៍្ ូចជាកមាវធីិ OpenOffice Writer អាចរកបនច្ដ្ឋយឥតរិតនែលពីកមាវធីិ Apache. com ឬ CNET 
(http://download.cnet.com/Apache-OpenOffice/3001-18483_4-10263109 ។ html? hlndr = 1) ។  
សូមច្មើលរូបភាពទី្យ 3 សគ្មាប់របូែតច្អគ្កង់្របស់ OpenOffice Writer  

របូែតច្អគ្កង់្ននកមាវធីិ Spreadsheet  
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 ស្មល យបទ្យឧច្ទ្យទសនាម Presentation Slides ច្ ើមបីច្ធវើបទ្យបងាា ញរាំនិត និង្ដផ្នការអាជី្វកមារបស់

អនក អនកអាចច្គ្បើ Google ស្មល យពី Microsoft PowerPoint ឬ OpenOffice Impress ។ បទ្យបងាា ញអាច

បងាា ញពីរបូភាពច្ផ្សង្ៗ ូចជា របូែត គ្កាហវិក និង្វចី្ អូច្ ើមបីពនយល់និង្បងាា ញពីរាំនិតរបស់មនតសសមួយ

គ្កុមសគ្មាប់ច្គលបាំណ្ង្ច្ធវើច្អាយមានឥទ្យធិពល ច្លើការសច្គ្មចចិតរ និង្ការបងាា ញភសរតតាង្ ឬលទ្យធភាព

ននរាំនិតមួយ។ 

 

  

 

 Basic visual aids and graphs ច្ៅច្ពលដ លអនកច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមារបស់អនក ច្ពលខលុះវារឺមាន
គ្បច្ោជ្ន៍កនតង្ការច្គ្បើរូបភាព គ្កាហវិក និង្របូែតដ លអាចបងាា ញពីរាំនិតរបស់អនក។ ទូ្យរស័ពទកតាំពយូទ័្យរនិង្

របូែតច្អគ្កង់្ននកមាវធីិវាយអតាបទ្យ 

 

រ៉ូបថតតេញពីតអ្ក្កង់ននកមមវធីិបទបង្ហា ញ 
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ទូ្យរស័ពទន ដ លអាច ាំច្ ើង្កមាវធីិ ដ លអាចគ្តូវបនច្គ្បើ ច្ ើមបីបច្ង្កើតជ្ាំនួយដ លអាចច្មើលច្ ើញ          
របូភាព។ ឧទាហរណ៍្កមាវធីិច្សៀវច្ៅបញ្ា ីដ លអាចអភិវឌ្ឍនិង្គ្កាហវិកពីរាំនូសតាង្ទិ្យននន័យរបស់អនក។ 
ការបច្ង្កើតកាតអាជី្វកមាមួយ ឧទាហរណ៍្អាចគ្តូវបនច្ធវើច្ដ្ឋយច្គ្បើកមាវធីិវាយអតាបទ្យ word processors 
និង្កមាវធីិច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត ូចជាកមាវធីិ Adobe  ។ កមាវធីិកតាំពយូទ័្យរដ លអាចច្គ្បើបន ូចជា Paint  សាំរាប់រូរអាច
ចប់យក និង្ដកសគ្មួលរបូភាព។ ឧបករណ៍្ចល័តអាច មានសមតាភាពផ្ង្ដ រកនតង្ការ ាំច្ ើង្ច្ ើមបី    
ចប់យក និង្ដកសគ្មួលរបូភាព។ ឧទាហរណ៍្មួយចាំនួនមានទូ្យរស័ពទន មួយ ដ លកមាវធីិ 
របូែតអនតញ្ញ តឱយអនកអាចដកសគ្មួលរបូភាពបន។ 

 អតីនធឺណិ្ត វារឺជាបណ្តរ ញតាំបន់ ៏ធាំទូ្យោយច្ៅទូ្យទាាំង្ពិភពច្ោកដ លតភាា ប់គ្បព័នធកតាំពយូទ័្យររបស់អនក
ច្ៅកាន់បណ្តរ ញទូ្យទាាំង្ពិភពច្ោក។ ការតភាា ប់ច្ៅកាន់អតីនធឺណិ្តអនកនឹង្ចាំបច់គ្តូវមានការចូល
 ាំច្ណ្ើ រការច្ៅកាន់អនកផ្រល់ច្សវាកមាអតីនធឺណិ្ត។ 

 Web browser រឺជាកមាវធីិមួយដ លគ្តូវបនច្គ្បើច្ ើមបីចូល ាំច្ណ្ើ រការ និង្សាំ រាប់ច្មើលច្វបស្មយច្ផ្ស
ង្ៗច្ទ្យៀត។ កមាវធីិរតករកតាំបន់បណ្តដ ញរមួមាន Google Chrome, Internet Explorer របស់គ្កុមហ តន 
Microsoft, គ្កុមហ តន Mozilla Firefox និង្ Safari របស់ Apple ។ 

 

 
Source:  http://imarketdentists.com/dental-online-marketing/dental-seo/ http://news.techgenie.com/latest/are-students-web-

savvy-or-search-engine-savvy/ https://sambridge.wordpress.com/2011/03/18/97/ http://www.bravonc.com/web/link-
bulding-services/ https://www.linkedin.com/pulse/20140926034247-126344576-search-engines-in-worldcomplete-
list-of-all-search-engines-in-world http://library.austincc.edu/help/InfogameDevelopment/searching/2_search-
engines.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-engines-
that-could/” \l “.V79A9_l97rc” http://noworriesit.net/ little-search-engines-that-could/#.V79A9_l97rc 
http://makemoneyonlineareality.com/seo/ 

 

មា៉ាកននមា៉ាសតីនដសវង្រក  
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 Search engines មា៉ាសតនីដសវង្រក ដ លគ្តូវបនច្គ្បើច្ ើមបីរកច្មើលព័ត៌មានច្ៅច្លើអតីនធឺណិ្ត។ ច្ៅ
ច្ពលដ លអនកអាចចូល ាំច្ណ្ើ រការអតីនធឺណិ្តតាមរយៈកមាវធីិរតករកអតីនធឺណិ្ត មា៉ាសតីនដសវង្រកណ្តរ ញ 
ទូ្យទាាំង្ពិភពច្ោក ូចជា AltaVista, Bing, Excite, Google, lnfoseek, Lycos និង្គ្កុមហ តន Yahoo! អាច
គ្តូវបនច្គ្បើច្ ើមបីដសវង្រកព័ត៌មានដ លគ្តូវការច្ដ្ឋយអាជី្វកមារបស់អនក។ អនកអាចដសវង្យល់បដនាមអាំពី
បរោិកាសអាជី្វកមាតាមរយៈការដសវង្រកនិង្ដសវង្រកការច្ធវើបចេតបបននភាពអាំពីផ្លិតផ្លនិង្ច្សវាកមាច្ៅ
ច្លើបណ្តរ ញ។ 

 បច្ង្កើតអតីដមលសគ្មាប់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ សាំបតគ្តច្អ ិចគ្តូនិឬអតីដម៉ាលរឺជាវធីិននការផ្លល ស់បរូរស្មរ 
ឌី្ជី្ែលពីមនតសសមួយជាមួយនឹង្អាសយដ្ឋា នអតីដមលច្ៅអនកទ្យទួ្យលមួយឬច្គ្ចើនដ លមានអាសយដ្ឋា ន 
អតីដម៉ាលមួយ។ វាច្ធវើគ្បតិបតរិការតាមរយៈការច្គ្បើគ្បស់អតិនធឺណិ្តឬបណ្តរ ញកតាំពយូទ័្យរច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត។ អតីដមល
គ្តូវបនបញ្ាូ នកនតង្ច្លបឿនច្លឿនខាល ាំង្ណ្តស់ច្បើច្គ្បៀបច្ធៀបច្ៅនឹង្ការច្ផ្ាើតាមរច្បៀបគ្បនពណី្។ ទ្យទួ្យល
បនអតាគ្បច្ោជ្ន៍មួយច្ទ្យៀតអាំពីការច្គ្បើអតីដមលរឺវាមានសមតាភាពច្ ើមបីច្ផ្ាើឯកស្មរភាា ប់ជាច្គ្ចើនតាម
ស្មរអតីដមលច្នុះ។ 

 
 
ច្រហទ្យាំព័រ ដ លជាកដនលង្ដ លអនកអាចបច្ង្កើតរណ្នីអតីដម៉ាលរបស់អនក អាចមានកមាវធីិច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតដ លជា
កដនលង្ដ លអនកអាចរកាទ្យតកនិង្យកឯកស្មរ និង្មានផ្ទតកគ្រប់គ្គន់សគ្មាប់ឯកស្មររបស់អនក។ ការមានការ
ចូល ាំច្ណ្ើ រការច្ៅកាន់តាំបន់បណ្តដ ញទាាំង្ច្នុះច្ ើមបីអនតញ្ញ តឱយអនកច្គ្បើ "កតាំពយូទ័្យរពពក" ដ លជាកដនលង្ដ ល
អនកអាចរកាទ្យតកនិង្ទិ្យននន័យការចូល ាំច្ណ្ើ រការនិង្កមាវធីិតាមរយៈអតីនច្ធើដណ្ជ្ាំនួសច្ដ្ឋយការច្គ្បើកតាំពយូទ័្យរ
ផ្លទ ល់ខលួនរបស់អនក។ ការផ្រល់ច្សវាអតីដម៉ាល របស់បណ្តរ ញ ដ លមានមូលដ្ឋា ន ូចជា Gmail, Mail 
Outlook.com និង្ Yahoo mail រឺជាឧទាហរណ៍្នន កតាំពយូទ័្យរពពកដ លអនតញ្ញ តឱយអនកច្ផ្ាើនិង្ទ្យទួ្យលអតីដម៉ាលពី 
កតាំពយូទ័្យរណ្តមួយដ លមានការតភាា ប់អតីធឺណិ្ត។ 

របូែតច្អគ្កង់្ននស្មរអតីដម៉ាលដ លផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្ល  
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 Social Media បណ្តដ ញសង្គម អាចផ្រល់នូវឱកាសសគ្មាប់ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្និង្ការច្លើកកមពស់ផ្លិត
ផ្ល។ ឧទាហរណ៍្ ច្ហវសប តកអនតញ្ញ តឱយអនកផ្ទតករូបែតជាច្គ្ចើនរបស់ទ្យាំនិញច្ ើមបីផ្សពវផ្ាយលក់។          
វាមានលកខណ្ៈពិច្សសមានគ្បច្ោជ្ន៍ជាច្គ្ចើនរមួទាាំង្ការច្ផ្ាើស្មរផ្លទ ល់ខលួន (កមាវធីិច្ផ្ាើស្មរ) និង្ដសវង្រក
គ្កុមណ្តមួយដ លជាដផ្នកមួយរបស់អនក។ 

 

 
 
គ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម បនកាល យច្ៅជាច្វទិ្យកាគ្បសិទ្យធិភាពសគ្មាប់ទី្យផ្ារ។ បណ្តរ ញសង្គម ដ លមាន

គ្បជាគ្បិយភាពបនច្គ្បើសគ្មាប់ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្និង្ទី្យផ្ាររមួមាន5: 

- ច្ហវសប តក ដ លជាបណ្តរ ញសង្គមធាំជាង្ច្របាំផ្តត សគ្មាប់អាជី្វកមាខាន តតូច និង្មធយមការផ្ាយ 
ពាណិ្ជ្ាកមា-មានសរតបចាំនួនអនកច្គ្បើគ្បស់សកមាគ្បចាំនែៃ 1,09 ពាន់ោនមួយ 

- Twitter សគ្មាប់ធវីតខលីដតមានអនតភាពមានអនកច្គ្បើគ្បស់ 310 ោននាក់ 
- LinkedIn បនសគ្មាប់អនកជ្ាំនាញដផ្នកមាន 332 ោននាក់ 
- Google+ មានអនកច្គ្បើគ្បស់ 300 ោននាក់ 
- ច្រហទ្យាំព័រ YouTube ដ លជាច្រហទ្យាំព័រដចករ ាំដលកវចី្ អូមានអនកច្គ្បើគ្បស់ចាំនួន 1 ពាន់ោន និង្ 6 ពាន់

ោនច្មា៉ាង្ច្មើលវចី្ អូកនតង្មួយដខ 

- Pinterest សគ្មាប់ការដចករ ាំដលករបូភាពនិង្វចី្ អូដ លមានអនកច្គ្បើគ្បស់ 100 ោននាក់ដ លកនតង្ច្នាុះ 

80 ភាររយជាស្តសរី 

- Instagram បនសគ្មាប់ការដចករ ាំដលកច្រឿង្រា៉ា វជារបូភាពច្មើលច្ ើញមានអនកច្គ្បើគ្បស់ជាង្ 300 ោន
នាក់ 

                                                           
5 5 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/. 

របូែតច្អគ្កង់្ននបណ្តដ ញសង្គមមួយដ លជាទី្យផ្ារលក់បណ្តរ ផ្លិតផ្លច្ផ្សង្ៗ  
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- គ្កុមហ តន Tumblr, ច្វទិ្យកាកាំណ្ត់ច្ហតតបណ្តរ ញខាន តតូចសគ្មាប់ការដចករ ាំដលករបូែត, វចី្ អូ, អូឌី្យ៉ាូនិង្
អតាបទ្យសគ្មាប់ទី្យផ្ារមាន 420 ោននាក់ 

- Flickr ដ លជាច្រហទ្យាំព័រសង្គមរបូភាពនិង្វចី្ អូបច្ងាា ុះច្ដ្ឋយមានរូបភាពបនផ្ទតកច្ ើង្ 3,5 ោននាក់
មានអនកច្គ្បើគ្បស់ 112 ោននាក់ 

- Reedit ច្សចករីតាំបន់បណ្តរ ញគ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គមដ លអនកច្គ្បើដចករ ាំដលកតាំណ្ភាា ប់មាតិកានិង្

ច្ដ្ឋយផ្លទ ល់, 36 ោននាក់អនកច្គ្បើគ្បស់មាន 

 

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 
 
 កមាវធីិទូ្យរស័ពទចល័ត ឧបករណ៍្ចល័តអាចច្ធវើការជាច្គ្ចើនច្គ្ៅពីការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ជាមួយមនតសស។អនក

អាចដសវង្យល់អាំពីឧបករណ៍្របស់អនកច្ដ្ឋយការរតករកមតឺនតយច្ៅច្លើឧបករណ៍្របស់អនក។ ទូ្យរស័ពទន 
ភារច្គ្ចើននឹង្មានមតខងារអាជី្វកមាធមាតា (សូមច្មើលរបូទី្យ 9) ។ 

 
មតខងារ: ការច្ផ្ាើស្មរខលីឬច្ផ្ាើស្មរជាអកសរ ច្ពលច្វោនិង្កាលវភិារ ការរ ាំលឹក ការរណ្នា និង្ច្សៀវច្ៅបញ្ា ីស្មមញ្ញ 

ឥ ូវច្នុះ រឺមានទូ្យរស័ពទ Android ដ លមានសមតាភាពននកមាវធីិកតាំពយូទ័្យរចល័តច្កាសិកា និង្ការតភាា ប់ 

អតីនធឺណិ្តនិង្កគ្មិតខពស់បដនាមច្ទ្យៀតច្ដ្ឋយការច្គ្បើអតីនធឺណិ្ត។ ទូ្យរស័ពទន ច្គ្ចើនឥ ូវច្នុះមានមា៉ាសតីនែត

ដ លអាចែតរបូោ៉ាង្ងាយស្សួលនិង្ទាាំង្ច្នុះអាចគ្តូវបនដកដគ្បដកដគ្បបនបច្ងាា ុះនិង្បញ្ាូ ន។ 

របូតាំណ្តង្គ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គមដ លច្ពញនិយមមួយចាំនួន
 

 

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

 

 ការច្រៀនច្ៅតាមច្រហទ្យាំព័រ មានច្រហទ្យាំព័រសាំរាប់ច្រៀនជាច្គ្ចើនដ លអនកអាចច្គ្បើនិង្ចតុះច្ ា្ ុះច្ៅ

កនតង្វរគសិកាច្ដ្ឋយឥតរិតនែល។ ឧទាហរណ៍្ ូចជាច្រហទ្យាំព័រ e-learning sites are: Coursera 

(http://www.coursera.org), edX (http://www.edx.org), Udacity (http://www.udacity.com) និង្ 

ច្រហទ្យាំព័រច្រៀនតាមរយ:ច្អ ិចគ្តូនិច local e-learning  ូចមានកនតង្របូភាពទី្យ 11។ 

ឧទាហរណ៍្ននមតឺនតយទូ្យរស័ពទន   

របូែតច្អគ្កង់្ននតាំបន់សិកាតាមរយៈច្អ ិចគ្តូនិកកនតង្ស្សុកមួយ  
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 ការលក់និង្ទិ្យញតាមច្រហទ្យាំព័រ តាំបន់បណ្តដ ញទាាំង្ច្នុះអាចមានតនមលសាំរាប់លក់ផ្លិតផ្លនិង្

ច្សវាកមារបស់អនក។ អនកអាចផ្ទតកច្ ើង្របូែតននផ្លិតផ្លនិង្ច្សវាកមារបស់អនកច្ៅច្លើតាំបន់

បណ្តដ ញទាាំង្ច្នុះរបស់អនកច្ៅច្ពលដ លអនកបនចតុះច្ ា្ ុះ និង្បនយល់គ្ពមច្ៅនឹង្លកខខណ្ឌ

របស់ពួកច្រ។ ច្គ្ៅពីច្ហវសប តកមានបណ្តដ ញជាច្គ្ចើនច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតសាំរាប់លក់ និង្ទិ្យញទ្យាំនិញតាមរយ:

អនឡាញ ូចជាច្ៅច្លើបណ្តដ ញ ូចជា eBay មានកនតង្រូបភាពទី្យ ១២ (Figure 12). បណ្តរ ញលក់ច្ផ្សង្

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 និង្មានច្គ្ចើនច្ទ្យៀតពីគ្បច្ទ្យស នទ្យច្ផ្សង្ៗដ លមាន

ផ្ារលក់តាមអនឡាញកនតង្ស្សុក ូចជាច្ៅគ្បច្ទ្យសហវីលីពីនរឺ Harbest កនតង្របូទី្យ១២ និង្ ១៣ (Figure 

12 & 13). 

 

របូភាពទី្យ 12 និង្ទី្យ 13 របូែតច្អគ្កង់្និង្ការអនដរជាតិ (EBAY) 
និង្ផ្ារអតីមូលដ្ឋា ន )harbest.com.ph) 
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 ច្សវាកមាច្អ ិចគ្តនិូករបស់រដ្ឋា ភិបល ។ រដ្ឋា ភិបលភារច្គ្ចើនច្បុះពតមពផ្ាយពីអាំពីច្សវាកមា

ដ លពួកច្របនផ្រល់ជូ្នច្ ើមបីគ្បជាពលរ ា។ ច្នុះជាញឹកញាប់មានរួមបញ្េូ លទាាំង្ព័ត៌មាននិង្តគ្មូវការ

ច្លើការផ្រល់អាជាា ប័ណ្ណអាជី្វកមា Cនធដ្ឋរនិង្តនមលការចតុះបញ្ា ីអាជី្វកមា និង្ការចតុះបញ្ា ីអាជី្វកមា 

អនឡាញ។ ច្ៅច្ពលដ លអនក ឹង្ពីរច្បៀបច្ ើមបីរតករកនិង្ការដសវង្រកអាំពីអតិនធឺណិ្ត អនកគ្បក ជាបន

រកច្ ើញបដនាមច្ទ្យៀតច្សវាកមាច្ផ្សង្ៗច្ទ្យៀតរបស់រដ្ឋា ភិបលសគ្មាប់ជាផ្លគ្បច្ោជ្ន៍សហគ្រិន។ 

 

 

 

 ការផ្រល់ច្សវាហិរញ្ញវតាត។ ធនាគរនិង្ស្មា ប័នហិរញ្ញវតាតជាច្គ្ចើនមានវបិស្មយផ្លទ ល់របស់ពួកច្រដ ល
ជាកដនលង្ដ លអនកអាចរកច្ ើញអាំពីរច្បៀបសគ្មាប់ការផ្រល់គ្បក់កមេីនិង្ការច្បើករណ្នីធនាគរឬ
រណ្នីការវនិិច្ោរ។ ឧទាហរណ៍្ ស្មា ប័នហិរញ្ញវតាតច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសហវីលីពីនមានការទាញយក 
សាំណ្តាំ ដបបបទ្យកមាវធីិគ្បក់កមេីដ លសហគ្រិនអាចយកមកច្គ្បើបន(សូមច្មើលរបូភាពទី្យ 1 5) ។ 

 

 

 

 

របូែតច្អគ្កង់្ននច្សវាកមាច្អ ិចគ្តូនិចរបស់រដ្ឋា ភិបលសគ្មាប់អាជី្វកមា  
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ពីនផ្ទខាង្ច្គ្កាយច្នុះសច្ង្ខបអាំពីការអាជី្វកមា ដផ្នការអាជី្វកមានិង្កមាវធីិ ICT និង្កមាវធីិ ច្ផ្សង្ៗដ លអាចគាំ

គ្ទ្យ ល់មតខងារអាជី្វកមានិង្ការបច្ង្កើតដផ្នការច្នុះ អនកនឹង្អាច ឹង្អាំពី អាំណ្តចរបស់ ICTs គ្បសិនច្បើអនកអាច

ទាញយកថាមពលច្នុះសគ្មាប់អាជី្វកមារបស់អនក។ ច្រៀនពីរច្បៀបច្គ្បើគ្បស់ ICTs អាចមានគ្បច្ោជ្ន៍ណ្ត

ស់។ មានភាន ក់ងារនិង្អង្គការដ លផ្រល់នូវការបណ្រត ុះបណ្តរ វស័ិយ ICT អកខរកមា (សូមច្មើលឧបសមព័នធ) និង្ការ

ច្គ្បើគ្បស់កគ្មិតខពស់បដនាមច្ទ្យៀតចាំច្ពាុះវសិយ័ ICTs សគ្មាប់អាជី្វកមារបស់អនក។ 

ច្ៅចាំណ្ត ចច្នុះវាជាការសាំខាន់ច្ ើមបីរ ាំលឹកអនកឱយមានការគ្បុង្គ្បយ័តនកនតង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs ជាពិច្សសអតីនធឺ

ណិ្ត។ អនកគ្តូវច្រៀនអាំពីការការពារខលួនអនក អតរសញ្ញ ណ្ និង្ព័ត៌មានដ លមានស្មរ:សាំខាន់ផ្លទ ល់ខលួនរបស់

អនក និង្អាជី្វកមារបស់អនក ូចជាច្សចកដីលមអិតរណ្នីធនាគរអាជី្វកមារបស់អនក ជាពិច្សសច្ៅច្ពលដ ល

អនកច្គ្បើគ្បស់ការបង់្គ្បក់តាមគ្បពនធ័អតីនធឺណិ្ត online payments ។ ច្សចកដីលមអិតបដនាមអាំពីសនរិសតខច្លើ

បណ្តដ ញគ្តូវបនផ្ដល់ឱយច្ៅកនតង្ម៉ាូឌ្តល W2: គ្រប់គ្រង្ពាណិ្ជ្ាកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើ ICT ។ 

សគ្មាប់ស្តសរីដ លមានកាំណ្ត់ឬគា នចាំច្ណ្ុះ ឹង្ដផ្នកវសិយ័ ICT គ្តូវដតដសវង្រកការគាំគ្ទ្យអាំពីអនក នទ្យ។ 

សមាជិ្កគ្រួស្មរដ លមានអនកច្គ្បើគ្បស់ ICT ក៏អាចជួ្យអនកបនដ រ។ សមាជិ្កននបណ្តរ ញគាំគ្ទ្យឬគ្កុមជួ្យ

ខលួនឯង្ក៏អាចនឹង្ជួ្យអនកផ្ង្ដ រ។ ច្បើសិនជាមិនអាចរកបន គ្កុមដបបច្នុះបនពិចរណ្តបច្ង្កើតគ្កុមគាំគ្ទ្យ

ផ្លទ ល់របស់អនកជាមួយសហគ្រិនស្តសរី នទ្យច្ទ្យៀត។ 
 

សាំណ្តាំ ដបបបទ្យកមាវធីិគ្បក់កមេីរាំរទូាញយកពីច្រហទ្យាំព័រមួយ  
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ច្យើង្នាាំគន ច្ធវើច្ៅតាមជ្ាំហានសគ្មាប់ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជី្វកមាមួយ។ 

 

2.3 បច្ង្កើតរាំនិតអាជី្វកមា 
មានគ្បភពជាច្គ្ចើនននរាំនិតអាជី្វកមា។ មានអនកធាំគ្គន់ដតច្ៅជ្តាំវញិអនក។ រាំនិតអាជី្វកមាមួយអាចនឹង្គ្តូវបន

លក់ផ្លិតផ្លដ លអនក ឹង្ពីរច្បៀបច្ ើមបីច្ធវើ វាអាចជាការទ្យទួ្យលបន ការលក់ច្ ើង្វញិផ្លិតផ្លដ លគ្តូវ

បនច្ធវើច្ដ្ឋយមនតសសច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត វាអាចគ្តូវបនដផ្អកច្លើច្ទ្យពច្កាសលយដ លអនកមាន វាអាចជាច្សវាកមាដ ល

អនកចង់្ច្ធវើ វាអាចជាការចប់អារមាណ៍្មួយឬករីសតបិនរមួយជី្វតិ វាអាចជាអវីដ លអនកពិតជាច្ជ្ឿថាដ លអាច

ច្ដ្ឋុះស្ស្មយបញ្ា ច្ៅកនតង្សហរមន៍របស់អនកបន វាអាចជាអវីមួយដ លច្សនើច្ ើង្ច្ដ្ឋយគ្កុមគ្រួស្មរឬមិតរភករិ

របស់អនក អវីមួយដ លអនកចង់្ចមលង្ឬច្ធវើរាំរតូាម ប៉ាតដនរចង់្ច្ធវើឱយគ្បច្សើរច្ ើង្ ឬអវីមួយដ លអនកសច្ង្កតច្ ើញ

អាចជួ្យវធីិផ្លល ស់បរូរននការច្ធវើអវីមួយ។ 

រាំនិតអាជី្វកមាអាចគ្តូវបនដផ្អកច្លើការច្ធវើពាណិ្ជ្ាកមា (ធមាតា) គ្បនពណី្ ូចជាការគ្បមូលផ្រតាំច្ៅកនតង្ចាំច្ណ្តម

ស្តសរីច្ៅកនតង្តាំបន់ជ្នបទ្យឬវាអាចច្ធវើតាមរយ:ការនចនគ្បឌិ្តែាីច្នុះ ូចជាអនកដ លបនច្ធវើបទ្យបងាា ញច្ៅកនតង្ការ

ពិភាកាមតនច្នុះ។ រាំនិតអាជី្វកមាមួយចាំនួនអាចគ្តូវបនយកនិង្ការអភិវឌ្ឍច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើដខសសងាវ ក់ផ្គត់ផ្គង់្
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ននអាជី្វកមាឬឧសាហកមាធាំ។ ដខសចងាវ ក់ផ្គត់ផ្គង់្រមួមានអាជី្វកមានិង្អនកចូលរមួទាាំង្អស់ ច្ៅកនតង្ការបច្ង្កើត

ផ្លិតផ្លច្រៀង្ៗខលួនដ លបនមកពីវតាតធាតតច្ ើម កនតង្ការបញ្េ ប់ទ្យាំនិញ។ ទាាំង្ច្នុះអាចរមួបញ្េូ លការច្ធវើ

កសិកមា ចគ្មាញ់ច្គ្បង្ ការរចនា ផ្លិត ការច្វចខេប់និង្ការ ឹកជ្ញ្ាូ ន6។ អនកអាចដសវង្រកឱកាសអាជី្វកមាពីស

ងាវ ក់ផ្គត់ផ្គង់្មួយននអាជី្វកមា ឬឧសាហកមាធាំ។ ឧទាហរណ៍្ច្ៅកនតង្ឧសាហកមាអាហារនិង្ច្ភសជ្ាៈ អនកអាច

ផ្រល់នូវផ្លិតផ្លដ លមានការគាំគ្ទ្យពីគ្បភព ឹកជ្ញ្ាូ នភសរតភារច្ៅកាន់តាំបន់ផ្លិតឬពីតាំបន់ផ្លិតច្ ើមបី

ដ្ឋក់ច្ៅកាន់កដនលង្លក់។ អនកអាចផ្រល់នូវទ្យាំនិញ ឧទាហរណ៍្សមាភ រៈតតបដតង្សគ្មាប់ការបងាា ញផ្លិតផ្ល

លអគ្បច្សើរជាង្មតនឬជាការអភិរកសមាូបអាហារ។ 

2.3.1. ច្តើអវីច្ៅជារាំនិតអាជី្វកមារបស់អនក? 
អនកអាចមានរាំនិតច្ធវើអាជី្វកមាជាច្គ្ចើន។ ច្ទាុះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ច្ដ្ឋយក៏អនកចាំបច់គ្តូវច្ផ្លរ តជាសាំខាន់និង្

ការគ្តង្រាំនិតអាជី្វកមាច្ ើមបីអវីមួយដ លនឹង្អាចច្ធវើច្ៅបនច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើស្មា នភាពបចេតបបននរបស់អនក។ 

ច្តើការច្ធវើលាំហាត់ខាង្ច្គ្កាមច្ ើមបីបច្ង្កើតរាំនិតអាជី្វកមានិង្ការច្គ្ជ្ើសច្រ ើស។ 

 
 ច្រឿង្ដ លគ្តូវច្ធវើ 

ការបាំផ្តសរាំនិត 

វាមានភាពខតសគន ននបច្ចេកច្ទ្យសច្ ើមបីបច្ង្កើតរាំនិតអាជី្វកមា។ បច្ចេកច្ទ្យសទាាំង្ច្នុះគ្តូវបនច្រច្ៅថា 
"ការបាំផ្តសរាំនិត" ។ ការរុិះរករាំនិតច្គ្បើជ្ាំហានទាាំង្បីច្ ើមបីបច្ង្កើតរាំនិត: (1) ការចតុះបញ្ា ី (2) ការបញ្េ ាំង្
ពួកច្រច្ដ្ឋយច្រៀបរាប់អាំពីការនិង្វភិារច្ៅវញិច្ៅមកច្ដ្ឋយច្គ្បើសាំណួ្រមរគតច្ទ្យសក៍និង្  (3) ការច្គ្ជ្ើស
ច្រ ើស ាំបូង្ច្ដ្ឋយការច្គ្ជ្ើសច្រ ើសអនកដ លអាចច្ធវើបន។ អនកអាចច្ធវើសកមាភាពច្គ្ជ្ើសច្រ ើសច្នុះជាបនរ
ច្ទ្យៀតសគ្មាប់អនកដ លជាប់រហូត ល់អនកអាចច្គ្ជ្ើសបនជ្ច្គ្មើស ៏លអបាំផ្តតសគ្មាប់អនក។ 
គ្បសិនច្បើអនករកវាច្ ើញការលាំបកកនតង្ការច្ធវើការច្នុះច្ដ្ឋយខលួនអនក សូមសួរមិតរភករិ ឬស្មច់ញាតិច្ ើមបី

ជួ្យអនក។ 

ច្ ើមបីអនកសគ្មបសគ្មួល: អនកអាច ច្គ្បើច្សចករីដណ្នាាំពីអង្គការពលកមាអនររជាតិច្យនឌ័្រនិង្ 
សហគ្រិនភាពរមួគន : Gender and Entrepreneurship Together: GET Ahead  for Women in Enterprise – 
Training Package and Resource Kit (Bangkok, Berlin and Geneva, 2004). 
អាចរកបនពីច្រហទ្យាំព័រ  

                                                           
6 6  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 

http://retailindustry.about.com/od/storeoperations/f/
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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 ពគ្ងី្កនិង្ការបច្ង្កើតរាំនិត 
a. អនកអាចមានរាំនិតច្គ្ចើនរចួច្ៅច្ហើយ។ រាយអាំពីបញ្ា ីរាំនិតអាជី្វកមារបស់អនក។ សូមច្មើលតារាង្ទី្យ 1 

សគ្មាប់បញ្ា ីរាំរ។ូ 

 
» អាជី្វកមាមាូបអាហារ 
» ហាង្អ តតសក់និង្ផ្លត់មតខ 
» ទិ្យញនិង្លក់ 
» ហាង្សហរមន៍ 
» ច្សវាកមាតាមផ្ទុះ 
» ការលក់តាមអនឡាញ 
» ការច្ធវើកាបូប 
» សិលបៈតតបដតង្មតខ 
» លក់ទឹ្យកស្មអ ត 
» ការនឆនម៉ាូត 
»  តតនាំនិង្លក់ cupcakes 
»  តតនាំនិង្លក់ខូ ីស៍ 
» ហាង្កាច្ហវ 
» ការពាបលសក់/បរូរពណ៌្សក់ 
» លក់សច្មលៀកបាំពាក់ច្កាង្ៗ និង្សច្មលៀកបាំពាក់ស្តសរី 
» សច្មលៀកបាំពាក់និង្ច្គ្រឿង្សមាភ រ: របស់ទារក 

 
b. បនាទ ប់ពីអនកបនរាយបញ្ា ីរាំនិតរបស់អនក គ្កុមរាំនិតដ លស្សច្ ៀង្គន និង្ពាក់ព័នធគន ជាគ្កុម ច្ដ្ឋយ

ដផ្អកច្លើបញ្ា ីច្ ា្ ុះដ លបនផ្ដល់ឱយកនតង្តារាង្ទី្យ 1 រាំនិតដ លអាចច្ៅជាមួយគន មាន ូចខាង្
ច្គ្កាម: 

 បញ្ា ីននរាំនិតអាជី្វកមាមួយ 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
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 ហាង្ដែរកាសមផសស ច្សវាតាមផ្ទុះ សិលបៈតតបដតង្មតខ និង្ ការពាបលសក់ 
 ហាង្ដែរកាសមផសស ច្សវាតាមផ្ទុះ សិលបៈតតបដតង្មតខ សច្មលៀកបាំពាក់និង្ច្គ្រឿង្

សមាភ រ:របស់ទារក 
 ទិ្យញនិង្លក់ ហាង្សហរមន៍ លក់ទឹ្យកស្មអ ត 
 cupcakes អាជី្វកមាមាូបអាហារ តតនាំនិង្លក់ ខូរី ហាង្កាច្ហវ 

 
c. បនាទ ប់ពីបនបញ្ាូ លជាគ្កុមរួច ផ្រល់ច្ ា្ ុះច្អាយច្ៅរាំនិតនិមួយៗ ឧទាហរណ៍្: 
 ហាង្បច្គ្មើច្សវាកមាដែរកាសមផសសតាមផ្ទុះ 
 លក់សច្មលៀកបាំពាក់និង្ច្គ្រឿង្សគ្មាប់ស្តសរីនិង្កតមារតាមបណ្តរ ញអនឡាញ 
 ហាង្ទ្យាំនិញច្ៅកនតង្សហរមន៍និង្លក់ទឹ្យកស្មអ ត 
 ពាណិ្ជ្ាកមាមាូបអាហារ   តតនាំ និង្ ការលក់ Cupcakes 

 
d. បនាទ ប់មកច្ទ្យៀត ច្រៀបរាប់អាំពីរាំនិតអាជី្វកមារបស់អនកច្ដ្ឋយសួរខលួនឯង្នូវសាំណួ្រជាមូលដ្ឋឌ ន មួយ

ចាំនួន (ច្ដ្ឋយច្គ្បើពាកយ អវី ទី្យកដនលង្ណ្ត នរណ្ត ច្ពលណ្ត ច្ហតតអវី និង្រច្បៀបណ្ត សគ្មាប់ច្ចទ្យសួរ) 

 ូចជា: 

 ច្តើអនកអាជី្វកមានឹង្គ្តូវច្ធវើអវីខលុះ? 
 ច្តើខាតាំគ្តូវផ្លិតអវី និង្លក់អវី? 
 ច្តើកដនលង្ណ្តដ លនឹង្គ្តូវច្ធវើអាជី្វកមា? 
 ច្តើច្ពលណ្ត ដ លអាជី្វកមាច្នុះចប់ ាំច្ណ្ើ រការ ឬច្ពលណ្ត ដ លជាតគ្មូវការរបស់អតិែិជ្នខាល ាំង្

បាំផ្តត? 
 ច្តើខាតាំគ្តូវផ្លិតវាច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត លក់ច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត ច្ហើយអនកណ្តខលុះដ លនឹង្ទិ្យញផ្លិតផ្ល

ច្នាុះ? 
 ច្តើមានចាំនួនប៉ាតនាា នដ លគ្តូវបនផ្លិត និង្លក់? 
 ច្តើផ្លិតផ្លច្នុះមានតនមលប៉ាតនាា ន? 
 ច្តើផ្លិតផ្លច្នុះខតសដបលកពីផ្លិតផ្ល នទ្យច្ទ្យៀតច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត? 

 
ពាោមច្គ្បើពាកយ ឬ ាំច្ណ្ើ រការច្សៀវច្ៅបញ្ា ី ច្ ើមបីសរច្សររាំនិតរបស់អនក។ ឧទាហរណ៍្មួយគ្តូវបន 
ផ្រល់ជូ្នច្ៅកនតង្តារាង្ទី្យ 2 ។ 
 

 
Name of the business idea Description of the business idea 

1. ហាង្បច្គ្មើច្សវាកមាដែរកា 
សមផសសតាមផ្ទុះ។ 

ហាង្ដកសមផសសច្នុះនឹង្ផ្រល់ជូ្ននូវការកាត់សក់ ស្មប ូកក់សក់ ច្សវា
កមាផ្លតាំសៃួត ច្សវាសទីលម៉ាូ សក់និង្ការពាបលសក់។ ខាតាំនឹង្ច្គ្បើគ្បស់

 ឧទាហរណ៍្: ននរាំនិតអាជី្វកមា និង្ការច្រៀបរាប់របស់ពួកច្រ 
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ផ្ទុះរបស់ខាតាំជាកដនលង្ចប់ច្ផ្រើម។ ខាតាំអាចផ្រល់ច្សវាទាាំង្ច្នុះច្ៅតាមផ្ទុះ
របស់អតិែិជ្ន 

2. លក់សច្មលៀកបាំពាក់និង្ច្គ្រឿង្
ច្គ្បើគ្បស់សគ្មាប់ស្តសរី និង្កតមារ
ច្លើបណ្តរ ញអតិនធឺដណ្ត 

ខាតាំនឹង្លក់សច្មលៀកបាំពាក់ និង្ច្គ្រឿង្ច្គ្បើគ្បស់សគ្មាប់ស្តសរីនិង្កតមារច្ៅ
ច្លើបណ្តដ ញបណ្តរ ញអតិនធឺដណ្តតាមរយៈគ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម 
និង្ច្រហទ្យាំព័រលក់ 

3. ហាង្ទ្យាំនិញច្ៅកនតង្សហរមន៍
និង្លក់ទឹ្យកស្មអ ត 

ហាង្សហរមន៍ច្នុះនឹង្លក់ផ្លិតផ្លជាមូលដ្ឋា ននិង្ទឹ្យកស្មអ ត 

4. អាជី្វកមាមាូបអាហារ -  តតនាំ
និង្លក់ Cupcakes 

ខាតាំនឹង្លក់ cupcakes លក់ តាំនិង្រាយដ លមានតាំនលច្ថាក ល់សិសស
ស្មោច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បស់ផ្ទុះរបស់ខាតាំដ លជាកដនលង្ផ្លិតកមាច្ហើយខាតាំនឹង្
ច្បើកហាង្កាច្ហវមួយច្ទ្យៀត 

  

 
ការច្គ្បើគ្បស់អតីនធឺណិ្តនិង្មា៉ាសតីនដសវង្រកដ លអនកអាចទ្យទួ្យលបដនាមច្ទ្យៀតអាំពីផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា 
ជ្ាំនួញ។ ច្រហទ្យាំព័រវចី្ អូមួយចាំនួនអាចជួ្យអនកបនច្មើលច្ ើញអាជី្វកមាច្ផ្សង្ៗ។ 
 
Step 2 តាមដ្ឋនរាំនិតអាជី្វកមា 
ការសួរសាំណួ្ររឺជាការអនតវតរលអកនតង្ការវាយតនមលពីរាំនិតនិង្ដផ្នការរបស់អនក។ ច្ ើមបីគ្តង្រាំនិតជាច្គ្ចើនដ ល
បនចតុះបញ្ា ីច្ៅកនតង្ជ្ាំហានទី្យ 1 សាំណួ្រ ូចខាង្ច្គ្កាមច្នុះអាចគ្តូវបនច្លើកច្ ើង្សគ្មាប់រាំនិតអាជី្វកមា 
និមួយៗ: 

a. ជ្ាំនាញផ្លទ ល់ខលួន : ច្តើខាតាំមានមាន...គ្រប់គ្គន់ឬច្ៅ 
 ចាំច្នុះ ឹង្ ការយល់ ឹង្និង្ស្មគ ល់អាំពីអាជី្វកមា ? 
 ជ្ាំនាញ ច្ ើមបី ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា ដ លជាសមតាភាព ច្ ើមបីបច្ង្កើតផ្លិតផ្លអាជី្វកមា ឬផ្រល់ 

ច្សវាកមា? 

 សមតាកិចេឬសមតាភាពកនតង្ការអនតវតរចាំច្ណ្ុះ ឹង្និង្ជ្ាំនាញ និង្មានឥរោិបទ្យកនតង្ការច្ធវើការងារច្នុះ

ច្ ើមបទី្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យនិង្មានគ្បសិទ្យធិភាព? 

ច្ ើមបីបដនាមច្ៅកនតង្ដផ្នកច្នុះរឺជាសាំណួ្រច្លើ: 

 ច្ពលច្វោ  ច្តើខាតាំមានច្ពលច្វោច្ ើមបីច្ធវើការនិង្ការចូលរួមច្ៅកនតង្អាជី្វកមាច្នុះ? ស្តសរីជាច្គ្ចើនមាន
ការងារជាច្គ្ចើនច្ដ្ឋយស្មរដតមានតួនាទី្យច្ផ្សង្គន របស់ពួកច្រ។ ច្នុះជាកតារ សាំខាន់មួយដ លគ្តូវការ
ពិនិតយច្មើលច្ៅកនតង្អាំ តង្ច្ពល ាំណ្តក់កាល ាំបូង្ច្នុះ។ សូមពិចរណ្តកាលវភិារគ្បចាំនែៃរបស់អនក
ច្ហើយវាយតនមលថាច្តើអនកអាចមានច្ពលច្វោសគ្មាប់អាជី្វកមាអនកដ រឬច្ទ្យ។ ច្គ្បើកមាវធីិគ្បតិទិ្យនមួយ
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ឬបច្ង្កើតច្សៀវច្ៅបញ្ា ីផ្លទ ល់របស់អនកដ លច្ធវើច្អាយអនកអាចវភិារការច្គ្បើគ្បស់ច្ពលច្វោរបស់អនក
សគ្មាប់អាជី្វកមារបស់អនកបន។ 

 ចាំណ្តប់អារមាណ៍្: ច្តើច្នុះរឺជាអវីដ លអនកពិតជាចូលចិតរច្ធវើដមនឬច្ទ្យ?  
 លកខណ្ៈរបស់សហគ្រិនទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យ។ ច្តើខាតាំមានលកខណ្ៈជាសហគ្រិនដ លទ្យទួ្យលបន

ច្ជារជ័្យមានឆនទៈច្ ើមបីច្ធវើការអភិវឌ្ឍន៍ការងារអាជី្វកមាច្នុះច្អាយមាន ាំច្ណ្ើ រការច្ៅមតខដ រឬច្ទ្យ? 

លកខណ្ៈននសហគ្រិន ដ លទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យ (ពិភាកាច្ៅកនតង្ម៉ាូឌ្តល C2: ការអនតញ្ញ ត តួនាទី្យរបស់ ICT 
សគ្មាប់សហគ្រិនស្តសរីដ លមាន ូចខាង្ច្គ្កាម៖ 

 ការដសវង្រកព័ត៌មាន (ចង់្ ឹង្ចង់្ច្ ើញនិង្ដសវង្រកចច្មលើយ) 
 ការដសវង្រកឱកាស (សូមច្មើលលទ្យធភាពនិង្យកឱកាសច្នុះច្ ើមបីច្ធវើអវីមួយ) 
 ការតស ូ (ការច្បរជាា ចិតរច្ ើមបីទ្យទួ្យលបនលទ្យធផ្ល) 
 តគ្មូវការសគ្មាប់រតណ្ភាពនិង្គ្បសិទ្យធភាព (មិនច្ពញចិតរនឹង្លទ្យធផ្លតិចតួចនិង្មធយម 
 ការកាំណ្ត់ច្គលច្ៅ (ការច្បរជាា ចិតរ) 
 ការច្ធវើដផ្នការគ្បព័នធ 
b. គ្បក់: ច្តើខាតាំបនមូលនិធិសគ្មាប់ការចប់ច្ផ្រើមអាជី្វកមាច្នុះ ច្ ើមបីទិ្យញធនធានដ លជាតគ្មូវការ 

ចាំបច់ ូចជា  ីឬកដនលង្សាំរាប់ការដចកចយ ឧបករណ៍្ច្ ើមបីផ្លិតផ្លិតផ្លនិង្វតាតធាតតច្ ើមបន

ដ រឬច្ទ្យ? ច្តើខាតាំមានែវកិាច្ ើមបីជួ្លបតរគលិកដ លនឹង្ជួ្យកនតង្ការគ្បតិបតដិការអាជី្វកមាដ រឬច្ទ្យ? 

c. លទ្យធភាពរកបនននធនធាន: ធនធានមាន ូចជាឧបករណ៍្ វតាតធាតតច្ ើមនិង្ធនធានមនតសសច្តើ

អាចច្គ្បើបន? 

d. តគ្មវូការ: អតិែិជ្ននឹង្ទិ្យញផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា? ច្តើផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាពិតជាតគ្មូវការរបស់

អតិែិជ្ន ឬច្ភាៀវ ? អតិែិជ្នឬច្ភាៀវអាចមានលទ្យធភាពទិ្យញវាច្ទ្យ? 

e. ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្: ច្តើមានមនតសសច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត ដ លលក់ផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមា ូចគន ?  
មានប៉ាតនាា ន? 

 
ច្ ើមបីជួ្យអនកកនតង្ការវាយតនមលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ ច្គ្បើចាំណ្តត់ថាន ក់ ូចខាង្ច្គ្កាម (សូមច្មើលតារាង្ 3): 

 ខពស់ណ្តស់ 
 ខពស់លាម 
 ទាប់លាម 
 ទាបណ្ស់ 
 មិនមាន 
 មិន ឹង្ 
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ដ្ឋក់ចាំណ្តត់ថាន ក់សាំណួ្រសគ្មាប់ចាំណ្ង្ច្ជ្ើង្អាជី្វកមានិមួយៗច្ដ្ឋយដ្ឋក់សញ្ញ ធីក (ឬច្ដ្ឋយស្សច្មាល) ការ

វាយតនមលផ្លទ ល់ខលួនរបស់អនក។ អនកអាចច្ធវើឱយកាំណ្ត់គ្តាច្ៅច្លើទិ្យ ាភាពននសាំណួ្រអាជី្វកមាច្នុះដ លអាចមាន

គ្បច្ោជ្ន៍សគ្មាប់ជ្ាំហានទី្យបី -  ាំច្ណ្ើ រការច្គ្ជ្ើសច្រ ើសច្នុះ។ 

អនកអាចច្គ្បើពាកយឬ ាំច្ណ្ើ រការច្សៀវច្ៅបញ្ា ី word processor or spreadsheet ច្ ើមបីបច្ង្កើតតារាង្មួយ ូចកនតង្
តារាង្ទី្យ 3 ច្ ើមបីជួ្យអនកវភិារនិង្បញ្េ ាំង្រាំនិតអាជី្វកមានិមួយៗ។ 
 

 
រាំនិតពាណិ្ជ្ាកមាទី្យ 1: ហាង្បច្គ្មើច្សវាកមាដែរកាសមផសសតាមផ្ទុះ 
សច្ង្ខបខលី: ហាង្ដកសមផសសច្នុះនឹង្ផ្រល់ជូ្ននូវការកាត់សក់ ស្មប ូកក់សក់ ច្សវាកមាផ្លតាំសៃួត ច្សវាសទីលម៉ាូ សក់និង្ការពាបលស
ក់។ ខាតាំនឹង្ច្គ្បើគ្បស់ផ្ទុះរបស់ខាតាំជាកដនលង្ចប់ច្ផ្រើម។ ខាតាំអាចផ្រល់ច្សវាទាាំង្ច្នុះច្ៅតាមផ្ទុះរបស់អតិែិជ្ន 

 

Questi ons/Rating 
Very 

high 

Quite 

high 

Quite 

low 

Very 

low 
None Don't 

know 

Notes (strengths, constraints and action 

plan) 

a. ច្តើខាតាំមាន(ផ្លទ ល់ខលួន)        

ចាំច្ណ្ុះ ឹង្(អវីដ លអាជី្វកមា…)       ខាតាំ ឹង្ ដតខាតាំគ្តវូការ ឹង្បដនាមច្ទ្យៀត 

ជ្ាំនាញ(សមតាភាពច្រៀន) 
      ខាតាំមានបទ្យពិច្ស្មធន៍ ដតខាតាំគ្តូវការអនតវតរន៍បដនាមជាមួយនឹង្

អនកមានបទ្យពិច្ស្មធន៍ នទ្យច្ទ្យៀត 

សមតាភាព(សមតាភាពនិង្
ឥរោិបែ) 

      មិនមានចាំច្ណ្ុះ ឹង្អាំពីការពាបលសក់ 

លកខណ្ៈសគ្មាប់សហគ្រិន
ដ លទ្យទួ្យលបន
ច្ជារជ័្យ 

      ខាតាំគ្តូវដតច្រៀន និង្អនតវតរន៍បដនាម 

ចាំណ្តប់អារមាណ៍្ 

      ខាតាំចប់អារមាណ៍្ោ៉ាង្ខាល ាំង្ 

ច្ពលច្វោ 

      ខាតាំអាចទ្យទួ្យលបនជ្ាំនួយពីស្មច់ញាតិរបស់ខាតាំ
ច្ ើមបីច្ធវើការងារមួយចាំនួនកនតង្ស្សុករបស់ខាតាំ 

b.  ច្តើខាតាំមានគ្បក់….ឬច្ទ្យ? 
(ច្ ើមទ្យតន) 

      ខាតាំមានការសនសាំគ្បក់ច្ហើយខាតាំអាចទ្យទួ្យលបន
ជ្ាំនួយពីស្មច់ញាតិ 
 

c. Are these available7 

(resources) 

       

វតាតធាតតច្ ើម 

      ខាតាំគ្តូវការតនមលច្ ើមបីច្គ្បៀបច្ធៀបការចាំណ្តយនន
ផ្លិតផ្លសក់ 

 ការពិនិតយសាំនួរសគ្មាប់រាំនិតអាជី្វកមានិង្ចច្មលើយរាំរូ
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បរកិាខ រ 
      ខាតាំគ្តូវទិ្យញគ្កាសសិតសក់ កន្នរែាីមួយរូ 

មា៉ាសតីនសមៃួតសក់ 

មនតសសដ លគ្តូវជួ្ល 
      ខាតាំមិនទាន់គ្តូវការច្ៅច្ ើយដតច្ៅទី្យច្នាុះមាន

មនតសសមួយចាំនួនដ លខាតាំអាចសួរ 

d. ច្តើគ្បជាជ្ន នឹង្ទិ្យញ
ផ្លិតផ្លរបស់ខាតាំ ឬ
ក៏ជួ្លច្សវាកមា៧
(តគ្មវូការ) 

      ខាតាំនឹង្គ្តូវច្ធវើបញ្ា ីទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្គ្បជាជ្ន និង្អតិែិ
ជ្នដ លអាចទិ្យញផ្លិតផ្ល  

e.  ច្តើមានអនកច្ផ្សង្
ច្ទ្យៀតដ លផ្រល់ជូ្ន
នូវផ្លិតផ្លឬច្ស
វាកមា 7 (ន រូគ្បកួត
គ្បដជ្ង្) 

      ខាតាំនឹង្ពិនិតយច្មើលអនករស់ច្ៅកនតង្តាំបន់ជាមួយគន
ដ លបនផ្រល់នូវច្សវាកមា ូចគន ច្នុះ 

f. លកខណ្ៈវនិិចឆ័យច្ផ្សង្
ច្ទ្យៀត 

.កង្វល់អាំពីសតខភាពកនតង្ការច្គ្បើ
គ្បស់ផ្លិតផ្ល 

      ខាតាំនឹង្ពិនិតយច្មើលគ្បសិនច្បើទី្យច្នាុះមានបញ្ា សតខភាព 

ច្តើអាជី្វកមាមានតគ្មូវការ
កមាសិទ្យធបញ្ញ ៧ឬច្ទ្យ… 

      ខាតាំនឹង្ពិនិតយច្មើល 

 

 
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) 

       

 Screening questions for business ideas and sample answers 
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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 

 

 
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 available7 

(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 service7 

(demand) 

      Not sure 

 Screening questions  for business ideas and sample  
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e. Are there  others  who 

offer the product or 

service 7 (competitors) 

      There are many stores in the 

community 

f. Other criteria 

•  Franchise for clean 

water 

•  Legal requirements 

(food and drug license 

for the water) 

      I still have to check, especially 

about franchising, and the food and 

drug license to sell 

 
Step 3  ាំច្ណ្ើ រការច្គ្ជ្ើសច្រ ើស 
ច្ៅច្ពលដ លអនក បនដ្ឋក់បងាា ញរាំនិតរបស់អនក វារឺជាច្ពលច្វោ ច្ ើមបីច្ធវើការច្គ្ជ្ើសច្រ ើស។ សគ្មាប់ 

ច្គលបាំណ្ង្ននការច្រៀនច្ៅកនតង្សកមាភាពច្នុះដ លជាឧទាហរណ៍្ករណី្របស់ច្ោកស្សីរូនគ្តូវបនបច្ង្កើត 

(សូមច្មើលឧបសមព័នធ) ច្ហើយនាង្បនសច្គ្មចចិតរច្គ្ជ្ើសច្រ ើស “រាំនិតអាជី្វកមា១: ហាង្បច្គ្មើច្សវាកមាដែរកា

សមផសសតាមផ្ទុះ" ច្ដ្ឋយស្មរដតរាំនិតច្នុះដ លនាង្មានចាំណ្តត់ថាន ក់ខពស់ច្ៅច្លើជ្ាំនាញ ការចប់អារមាណ៍្ 

ច្ពលច្វោ គ្បក់ និង្លទ្យធភាពធនធានដ លនឹង្អាចចប់ច្ផ្រើមតិបតរិការអាជី្វកមាច្នុះបន។ 

ច្ៅកនតង្តារាង្បញ្េ ាំង្ (តារាង្ 3) ជួ្រឈ្រមួយគ្តូវបនដ្ឋក់សគ្មាប់ចាំណ្តាំ។ ច្នុះរឺច្ដ្ឋយស្មរដតអនកគ្តូវរិតតាម

រយៈការវាយតនមលរបស់អនក អវីដ លជាការយល់ច្ ើញរបស់អនក។  កនតង្លាំហាត់ច្នុះ មានចច្មលើយនិង្ 

កាំណ្ត់គ្តាដ លបនសរច្សរអាំពីការកាំណ្ត់ចាំច្ណ្ុះ ឹង្ជ្ាំនាញ និង្សមតាភាពច្ៅកនតង្អាជី្វកមាច្នុះ។ ច្គ្បើ 

ឱកាសច្នុះច្ ើមបីចាំណ្តាំឧបសរគរបស់អនកនិង្អវីដ លអនកមានរច្គ្មាង្កនតង្ការច្ធវើឱយគ្បច្សើរច្ ើង្នូវចាំច្ណ្ុះ ឹង្

ជ្ាំនាញនិង្សមតាភាពរបស់អនក។ ការច្នុះនឹង្រមួចាំដណ្ក ល់ការច្ធវើ ាំច្ណ្ើ រទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យរបស់អនក

ជាសហគ្រិន។ ការកស្មង្ចាំច្ណ្ុះ ឹង្អាជី្វកមានិង្ជ្ាំនាញរបស់អនកគ្តូវដតកាល យច្ៅជាដផ្នកមួយននដផ្នការ

ផ្លទ ល់ខលួនរបស់អនក។ សូមច្ធវើការកត់គ្តាចាំណ្តាំនិង្បច្ង្កើតដផ្នការផ្លទ ល់ខលួនរបស់អនករមួជាមួយនឹង្ការអភិវឌ្ឍ

ននដផ្នការអាជី្វកមារបស់អនក។ 

ការផ្រល់ចាំណ្តត់ថាន ក់ច្ៅច្លើចាំច្ណ្ុះ ឹង្អាំពីអតិែិជ្ននិង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ច្ៅច្លើធនធានដ លអនកនឹង្ច្គ្បើ

ច្ៅកនតង្អាជី្វកមានិង្ច្ៅច្លើតគ្មូវការរបស់រដ្ឋា ភិបលតគ្មូវឱយមានការច្ចញអាជាា ប័ណ្ណ ូចជាវញិ្ញ បនបគ្ត័

អាជី្វកមា និង្តគ្មូវការសតខភាពគ្តូវបនរមួបញ្េូ ល។ មានព័ត៌មានអាំពីទិ្យ ាភាពទាាំង្ច្នុះ ជាដផ្នកមួយននការវាយ

តនមលននបរសិ្មា នខាង្ច្គ្ៅ។ វាជាការសាំខាន់កនតង្ការរិតខាង្មតខនិង្ការ ឹង្ថាអវីដ ល គ្តូវបនច្កើតច្ ើង្ច្ៅ

ខាង្ច្គ្ៅអាជី្វកមាដ លទ្យាំនង្ជាអាចមានឥទ្យធិពលច្លើអាជី្វកមាដ លអនកចង់្បនរដ រ។ 



ការអភិវឌ្ឍដផ្នការអាជី្វកមារបស់អនក 

 33 

 

2.4 ការយល់ ឹង្ពីបរសិ្មា នអាជី្វកមានិង្ឱកាស 
អាជី្វកមាមួយ រឺ ូចជាមនតសសមាន ក់ដ លរស់ច្ៅកនតង្សហរមន៍មួយ។ វាគ្តូវបនរង្ផ្លប៉ាុះពាល់ច្ដ្ឋយ
បរោិកាសខាង្ច្គ្ៅ។ សហគ្រិនបនកាល យច្ៅជាមានគ្បសិទ្យធភាពបដនាមច្ទ្យៀតច្ៅកនតង្ការបច្ង្កើត ការច្ធវើច្តសរ
ស្មកលបង្ និង្ការច្ធវើដផ្នការរាំនិតអាជី្វកមាែាីគ្បសិនច្បើនាង្យល់ចាស់អាំពីស្មា នភាពនផ្ទកនតង្របស់នាង្ក៏ ូច
ជាអវីដ លកាំពតង្ច្កើតច្ ើង្ច្ៅខាង្ច្គ្ៅអាជី្វកមារបស់នាង្។ ច្គ្កាយមកច្ទ្យៀត គ្តូវបនច្រច្ៅថាបរសិ្មា ន
អាជី្វកមា។ 

បរសិ្មា នអាជី្វកមា អាចគ្តូវបនសាំច្ៅ ល់គ្បព័នធច្អកូសហគ្រិន។ ច្នុះរមួបញ្េូ លទាាំង្ធាតតច្ៅខាង្ច្គ្ៅ 
សហគ្រិនបតរគល (ឬគ្កុម) ដ លមានអាំច្ណ្តយផ្ល ឬមិនអាំច្ណ្តយផ្ល និង្ប៉ាុះពាល់ ល់ការរ ាំពឹង្ទ្យតកនន 
ភាពច្ជារជ័្យមួយច្ៅកនតង្អាជី្វកមា។ 
រាំរគូ្បព័នធច្អកូភាពជាសហគ្រិន7 មាន ូចខាង្ច្គ្កាម: 
 ភាពជាអនក ឹកនាាំ គាំគ្ទ្យអាជី្វកមា ភាពស្សបចាប់ ការតស ូមតិ យតទ្យធស្មស្តសរ ភាពបនាទ ន់ 
 ច្គលនច្ោបយរដ្ឋា ភិបល (ចាប់ បទ្យបញ្ា  តគ្មូវការ អាជី្វកមាដផ្នកចាប់), ចាប់ ការគាំគ្ទ្យពី 

វទិ្យាស្មា នស្ស្មវគ្ជាវ និង្ស្មា បន័អភិវឌ្ឍន៍ 

 ការអត់ឱនហានិភ័យ Culture- ការនចនគ្បឌិ្ត រាំនិតនចនគ្បឌិ្ត ពិច្ស្មធន៍ ស្មា នភាពសង្គម  
 ច្រឿង្រា៉ា វទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យ ដ លអាចច្មើលច្ ើញពីភាពច្ជារជ័្យ ការបច្ង្កើនគ្ទ្យពយសមបតរិ ច្ករ រិ៍ច្ ា្ ុះ 
 ធនធានមនតសស ជ្ាំនាញនិង្គា នជ្ាំនាញ សហគ្រិនតាមច្សរតី ី ជ្ាំនាន់ច្គ្កាយ 
                                                           
7 7 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-the-
entrepreneurship-ecosystem-fourdefining-characteristics/#796e566b38c4. 
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 ធនធានហិរញ្ញវតាត ធនាគរ ស្មា ប័នមីគ្កូហិរញ្ញវតាត វនិិច្ោរិនធាំៗ មិតរភករិនិង្គ្កុមគ្រួស្មរ មូលនិធិមូលធន
បណ្តរ ក់ទ្យតន ទី្យផ្ារមូលធនស្មធារណ្ៈ បាំណ្ត ល 

 ស្មា បន័មិនដមនរដ្ឋា ភិបលកនតង្ការមិនរកគ្បក់ចាំច្ណ្ញអាជី្វកមា ការគ្បលង្គ្បដជ្ង្ដផ្នការ សននិសិទ្យ
សមារមមិតរភាព 

 ស្មា បន័អប់រ ាំសិកា ជ្ាំនាញវជិាា ជី្វៈនិង្ច្ផ្លរ តច្ៅគ្រឹុះស្មា នបណ្រត ុះបណ្តរ លសគ្មាប់សហគ្រិន 
 ច្ហដ្ឋា រចនាទូ្យររមនារមន៍ ថាមពល ការ ឹកជ្ញ្ាូ ន និង្ ឹកជ្ញ្ាូ ន 
 ច្ស ាកិចេ clusters- មហាជ្នសាំខាន់ននគ្កុមហ តនច្ករ រិ៍ច្ ា្ ុះគ្បច្ទ្យសជាក់ោក់ជ្ាំនាញជាក់ោក់របស់ដ ន

, បច្ចេកវទិ្យា 
 បណ្តរ ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ បណ្តរ ញសហរមន៍ បណ្តរ ញ diaspora ស្មជី្វកមាអាជី្វកមា 
 ការផ្រល់ច្សវាការគាំគ្ទ្យ ដផ្នកចាប់ រណ្ច្នយយ ធនាគរវនិិច្ោរ អនកជ្ាំនាញបច្ចេកច្ទ្យស ទី្យគ្បឹកា 

សមាជិ្កគ្កុមគ្បឹកាភិបល 
 អតិែិជ្ន ាំបូង្ អនតម័ត ាំបូង្ននភសរតតាង្រាំនិត ជ្ាំនាញ អតិែិជ្នជាឯកស្មរច្ោង្ ពិនិតយ បណ្តរ ញដចក

ចយ 

 
 

ecosystem  

 

 
services 
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2.4.1. បរសិ្មា នវភិារ 
ដផ្នកមួយននឧបករណ៍្វភិារដ លមានគ្បច្ោជ្ន៍ច្ ើមបីយល់ ឹង្ពីបរសិ្មា នអាជី្វកមាមួយរឺបរសិ្មា នវភិារ។ 

ច្ៅច្ពលដ លអនកវភិារ បរសិ្មា នវាមានន័យថា អនកគ្តូវការព័ត៌មានបដនាម អាំពីឱកាសនិង្ឧបសរគរបស់ 

អនក។ អនកគ្បដហលជាគ្តូវការអាំពីមនតសសកនតង្តាំបន់ច្នាុះនិង្គ្ពឹតរិការណ៍្ច្កើតមានច្ផ្សង្ៗ និង្ ាំណឹ្ង្អាំពី

គ្បច្ទ្យសច្នុះ អាំពីចាប់និង្វន័ិយ និង្អាំពីការអភិវឌ្ឍែាីដ លអាចប៉ាុះពាល់ ល់អាជី្វកមារបស់អនក។ច្ ើមបី

កាន់ដតគ្បច្សើរជាង្ច្នុះច្ទ្យៀត អនកគ្តូវការព័ត៌មានគ្រប់គ្ជ្ុង្ច្គ្ជាយសគ្មាប់អាជី្វកមារបស់អនក។ 

ឧទាហរណ៍្អនកបន ឹង្ថាមានយតវវយ័ជាង្មនតសសច្ពញវយ័ច្ៅកនតង្សហរមន៍របស់អនក ( )គ្បជាស្មស្តសរ  ។ 

អនករកច្ ើញថាអាជី្វកមាែាីគ្តូវបនមកច្ៅកនតង្តាំបន់ជិ្តខាង្អាជី្វកមារបស់អនក )សង្គម(  ។ អនកបនលឺពី

ការចក់ផ្ាយ ាំណឹ្ង្ដ លថាមានការច្កើនច្ ើង្តនមលច្គ្បង្ឥនធនៈ (ច្ស ាកិចេ) និង្គ្តូវបនអនតម័តចាប់ែាី

អាំពីការចតុះបញ្ា ីអាជី្វកមាអនឡាញ (រដ្ឋា ភិបលនិង្បច្ចេកវទិ្យា) ។ ទាាំង្អស់ច្នុះបច្ង្កើតបនជាព័ត៌មាន

ដ លជាដផ្នកមួយននបរសិ្មា នអាជី្វកមា។ សហគ្រិនគ្តូវដតមានការច្សតើបអច្ង្គត (ដសវង្រកព័ត៌មាន) ច្ ើមបី

យល់ពីឱកាសនិង្ឧបសរគច្ៅកនតង្បរសិ្មា នអាជី្វកមា។ 

ការច្សកនបរសិ្មា នគ្តូវដតគ្រប ណ្រ ប់ ូចខាង្ច្គ្កាម: 

 តគ្មូវការ ច្ភាៀវ ឬអតិែិជ្ន និង្តគ្មូវការរបស់ពួកច្រនិង្ការចង់្បន 
 ផ្គត់ផ្គង់្ រតណ្ភាពនិង្បរមិាណ្របស់វតាតធាតតច្ ើម 
 ឱកាស ឬការចាំណ្តយច្ដ្ឋយស្មរដតភូមិស្មស្តសរជិ្ត ឬចមាៃ យឆ្ៃ យ 
 រូគ្បរួតគ្បដជ្ង្ សាំរាប់បចេតបបនន និង្អនារត  
 តួនាទី្យននស្មា ប័នអាជី្វកមាដ លបនការគាំគ្ទ្យ 
 តួនាទី្យនន សហរមន៍ និង្ស្មា ប័នសហរមន៍ 
 តួនាទី្យរបស់បណ្តរ ញនិង្ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ 

ច្ ើមបីយល់កាន់ដតលអគ្បច្សើរខាង្ច្លើច្នុះរឺជាសាំណួ្រជាមូលដ្ឋា នមួយចាំនួនច្ដ្ឋយច្គ្បើឧទាហរណ៍្ករណី្របស់
ច្ោកស្សីរូនដ លជាអនកមានរាំនិតអាជី្វកមាមួយច្ ើមបីបច្ង្កើតជាហាង្បច្គ្មើច្សវាកមាដែរកាសមផសសតាម
ផ្ទុះ។ សូមអានករណី្របស់ច្ោកស្សីរូន (ករណី្សិកា 1) ច្ៅកនតង្ឧបសមព័នធច្នុះ។ 
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Questions to ask Sample answers based on the 

case of Mrs. Kuhn  (Case Study 

1) 

The opportunities and 

constraints that are revealed by 

answering the questions 

1. How many people are there 

in the community and 

nearby? (disaggregate data by 

gender, age and income 

levels, if available) 

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 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 

 Environment scans (and sample answers from Mrs. Kuhn’s case) 
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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 

   

 
ច្តើអនកទ្យទួ្យលបនព័ត៌មាន ដ លបនតគ្មូវច្ៅកនតង្បរសិ្មា នវភិារោ៉ាង្ ូចច្មដច? ការសួរមនតសស ដ លមាន

ចាំច្ណ្ុះ ឹង្អាំពីសហរមន៍និង្អាជី្វកមាច្នុះរឺជាវធីិមួយ។ អនកក៏អាចច្ធវើឱយការសច្ង្កត ច្ដ្ឋយចូលច្ៅកាន់ 

បណ្តណ ល័យ រូរដផ្នទី្យនិង្ែតរបូ។ 

រូសដផ្នទី្យឬការរូរដផ្នទី្យននសហរមន៍របស់អនកនិង្តាំបន់ជ្តាំវញិច្នុះអាចជួ្យអនកកនតង្ការដ្ឋក់ទី្យតាាំង្អាជី្វកមា

របស់អនកច្ៅកនតង្ការទាក់ទ្យង្នឹង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្និង្អតិែិជ្នដ លអាចច្ធវើបនរបស់អនក។ រូរដផ្នទី្យបងាា ញ

ពីគ្រឹុះស្មា នអាជី្វកមាជាច្គ្ចើនដ លអាចផ្ដល់ឱយអនកនូវការយល់ ឹង្ច្លើកដនលង្សាំខាន់ដ លអនកអាចច្គ្បើច្ ើមបី

ច្លើកកមពស់អាជី្វកមារបស់អនក។ វាអាចបងាា ញអាំពីឱកាសនិង្ឧបសរគននអាជី្វកមារបស់អនក។ របូភាពទី្យ 17 

បងាា ញដផ្នទី្យសហរមន៍មួយ ដ លរូរច្ដ្ឋយន ច្ ើមបីចង្អតលបងាា ញអាំពី ី ស្មា ប័ន បណ្តរ ញផ្លូវ ការបច្ង្កើត 

អាជី្វកមានិង្កដនលង្ដ លជាកដនលង្សាំរាប់គ្បជាជ្នជួ្បជ្តាំ។ 

ច្តើច្ធវើ ូចច្មរច ICTs អាចជួ្យអនកវភិារបរសិ្មា ន? កនតង្ករណី្របស់ច្ោកស្សី Kuhn ច្នាុះនាង្គ្តូវបន 

ច្រច្គ្បើអតីនធឺណិ្ត និង្ដសវង្រកច្រហទ្យាំព័ររបស់រដ្ឋា ភិបល ច្ ើមបីរកឱយច្ ើញអាំពីចាំនួនគ្បជាជ្នសរតបច្ៅកនតង្ 

សហរមន៍របស់នាង្។ នាង្អាចរកច្ ើញដផ្នទី្យច្ដ្ឋយច្គ្បើកមាវធីិបណ្តរ ញមួយ (ដផ្នទី្យ Google) ច្ ើមបីបងាា ញ

ពីទី្យតាាំង្ននសហរមន៍របស់នាង្  ី និង្ផ្លូវែនល់ជាច្គ្ចើនដ លបនភាា ប់ច្ៅវា។ 
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គ្បភព: អង្គការពលកមាអនររជាតិច្យនឌ័្រនិង្សហគ្រិនភាពរមួគន : 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. ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្អតិែិជ្ននិង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ 
អាជី្វកមាមួយមានន័យថា មិនគ្តឹមដត ឹង្ថាផ្លិតផ្លរបស់អនកប៉ាតច្ណ្តណ ុះច្ទ្យ ប៉ាតដនរអនកគ្តូវ ឹង្ថាអនកណ្ត

ដ លនឹង្ទិ្យញផ្លិតផ្លរបស់អនក អតិែិជ្នរបស់អនក។ អតិែិជ្នរឺជាមនតសសមាន ក់ឬអង្គការដ លបន

ទិ្យញនិង្ទ្យទួ្យលបនទ្យាំនិញឬច្សវាកមាដ លបនមកពីអាជី្វកមារបស់អនក។ អតិែិជ្នរឺជាអនកច្គ្បើគ្បស់ផ្ង្

ដ រ។ គត់មានជ្ច្គ្មើសនិង្សមតាភាពកនតង្ការច្គ្ជ្ើសពីផ្លិតផ្លច្ផ្សង្គន និង្ការទិ្យញពីគ្កុមហ តនផ្គត់ផ្គង់្

ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត8។ ច្គ្កាយមកច្ទ្យៀតរឺជាន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក។ 

គ្បសិនច្បើអនកបន ឹង្ថាអនកណ្តដ លជាអតិែិជ្នរបស់អនក, អនកអាចដកសគ្មួលផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា

របស់អនកបនលអគ្បច្សើរច្ ើមបីឱយសមនឹង្ពួកច្រ។ ច្ដ្ឋយ ឹង្ថាអតិែិជ្នរបស់អនកអនតញ្ញ តឱយអនកមាន

រច្គ្មាង្ច្ ើមបីបច្ង្កើតផ្លិតផ្លឬច្សវាកមា ច្ ើមបីកាំណ្ត់ច្គលច្ៅនិង្រច្បៀបច្ ើមបីដកលមអផ្លិតផ្លឬ

ច្សវាកមារបស់អនកច្ ើមបីច្អាយអតិែិជ្នកាន់ដតច្គ្ចើនទ្យទួ្យលបនការច្ពញចិតរ។ 

ច្ៅច្ពលជាមួយគន ច្នុះដ រអាជី្វកមាមួយគ្តូវដត ឹង្ថាការគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់ខលួន។ ការគ្បកួតគ្បដជ្ង្ រឺ

ជាអវី? វាមានន័យថារូគ្បដជ្ង្របស់អនកច្ៅកនតង្អាជី្វកមាដ លច្រផ្រល់ជូ្ននូវផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាដ ល 

                                                           
8 8 BusinessDictionary.com, “Customer”. Available from http://www.businessdictionary.com/definition/customer. 
html#ixzz42kIR0LnT. 

ឧទាហរណ៏្ពីដផ្នទី្យសហរមន៏  
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ស្សច្ ៀង្គន និង្គ្តូវបនកាំណ្ត់ច្គលច្ៅអតិែិជ្ន ូចគន ។ ជាមួយនឹង្ការគ្បកួតគ្បដជ្ង្ អតិែិជ្នអាច

មានជ្ច្គ្មើសច្គ្ចើនច្ ើមបីច្គ្ជ្ើសច្រ ើស។ ការគ្បកួតគ្បដជ្ង្កាន់ដតច្គ្ចើនផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនកក៏គ្តូវ

ដតមានការដកលមអកាន់ដតច្គ្ចើនដែមច្ទ្យៀត។ 

អតិែិជ្ន 
អតិែិជ្នគ្បច្ភទ្យណ្តក៏មាន។ ជ្ាំនាញសហគ្រិន ច្ទាុះបីោ៉ាង្ក៏ច្ដ្ឋយក៏អនកអាចរកគ្បក់បនចាំច្ណ្ញ
ច្គ្ចើនច្ៅច្ពលដ លអនកកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្តនមលរបស់អតិែិជ្ន។ ការដ លអនកបន ឹង្អាំពីតគ្មូវការ
របស់ពួកច្រ វាជាការងាយស្សួលកាំណ្ត់ឧកាសកនតង្ការលក់ផ្លិតផ្លែាីរបស់អនក និង្កាំណ្ត់ច្គលច្ៅ
ពួកច្រជាមួយការផ្រល់ជូ្ននូវតនមលសមរមយ។ វាមានគ្បច្ោជ្ន៍កនតង្ការអភិវឌ្ឍទ្យគ្មង់្អតិែិជ្ន។ ច្ដ្ឋយ ឹង្
ថាអតិែិជ្នរបស់អនកអាចជួ្យអនកកនតង្ការច្ធវើដផ្នការរបស់អនកលអគ្បច្សើរជាង្មតន ទ្យសសន៍ទាយអវីដ លពួក
ច្រនឹង្ទិ្យញ និង្ជួ្យអនកកនតង្ការប៉ា ន់ស្មា នអាំពីទ្យាំហាំននការសរតកទ្យតករបស់អនក9។ វាមានគ្បច្ោជ្ន៍ផ្ង្ដ រ
ច្ ើមបីរកាកាំណ្ត់គ្តាលាំអិតអតិែិជ្ន និង្ការលក់ និង្ច្ ើមបីកាត់បនាយកាំហតសរបស់អនក និង្គ្បតិបតរិការ
បនឆ្ប់រហស័។ វធីិច្នុះអនកអាចច្ធវើឱយ ច្សវាបច្គ្មើអតិែិជ្នបនលអគ្បច្សើរជាង្មតន និង្ច្ដ្ឋុះស្ស្មយ
ជាមួយអតិែិជ្នរបស់អនកបនគ្បច្សើរច្ ើង្។ 

ការសមាគ ល់អតិែិជ្ន ៏មានតនមលរបស់អនក អាចមិនដមនជាការងារងាយស្សួលច្ទ្យ។ សូមស្មកលបង្ច្ធវើ 
លាំហាត់ ូចខាង្ច្គ្កាមច្ ើមបីជួ្យអនកកនតង្ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ពួកច្រ។ 
 

 
 ច្រឿង្ដ លគ្តូវច្ធវើ 

ច្ធវើលាំហាត់: កាំណ្ត់អតិែិជ្នដ លមានតនមលបាំផ្តតរបស់អនក 

ច្ៅច្លើគ្កដ្ឋសមួយ (ឬច្គ្បើកមាវធីិរបស់អនកកតាំពយូទ័្យរ drawing application and word processor) រូរមនតសសមាន

ក់។ វាអាចមានលកខណ្ៈស្មមញ្ញ ូចជាតួច្លខដ លបនភាា ប់មក។ បនាទ ប់មកជាមួយអតិែិជ្នលអបាំផ្តត

របស់អនកច្ៅកនតង្ចិតរ ចប់ច្ផ្រើមច្ ើមបីបាំច្ពញច្ៅកនតង្លមអិតជាប់នឹង្រាំនូរ។ ចាំណ្ត ចមួយននការច្ធវើលាំហាត់ច្នុះ

រឺសគ្មាប់ច្អាយអនក ឹង្ថាអនកច្តើអតិែិជ្នពិតរបស់អនកជានរណ្ត? 

 

 

 

                                                           
9 9 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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ច្រៀបរាប់ពីអតិែិជ្នធមាតារបស់អនក 

ចាំនួនសរតបគ្បជាជ្ន (រមួបញ្េូ ល
ទាាំង្កតារ ពាក់ព័នធ ូចជាអាយត 
ច្ភទ្យ កគ្មិតអប់រ ាំជាតិ ជាតិ
ស្មសន៍និង្កគ្មិតគ្បក់ចាំណូ្ល) 

ច្តើបតរគលច្នុះ: 
•ស្តសរីឬបតរស 
•ចស់ឬច្កាង្ និង្ច្ៅកនតង្គ្កុមអាយត (ឧ, 0-15, 16-30, 31-45, 46 និង្ជាង្) 
•ការអប់រ ាំច្ ើង្ច្ៅស្មោបឋមសិកា វទិ្យាល័យឬមហាវទិ្យាល័យ 
•ច្ធវើការងារ និង្មានគ្បក់ចាំណូ្លគ្បចាំឆ្ន ាំរបស់គត់រឺ (ឧ, ចាំនួន USD1,000 - 
5,000  USD6,000 – US$10.000, USD10.000 និង្ច្គ្ចើនជាង្) 

ទី្យតាាំង្ភូមិស្មស្តសរ (ដ លជាកដនលង្
ដ លពួកច្ររស់ច្ៅ) 

ច្តើជាមនតសសមាន ក់ដ លរស់ច្ៅកនតង្: 
•ទី្យគ្កុង្ 
•តាំបន់ជាយគ្កុង្ 
•សហរមន៍របស់អនក 
•លាំបក 
ច្តើពួកច្ររស់ច្ៅឆ្ៃ យពីកដនលង្អាជី្វកមារបស់អនក? 
•ជាអនកជិ្តខាង្របស់អនក 
• 500-900 ដម៉ាគ្ត 
• 1-2 រី ូដម៉ាគ្ត 

ការដបង្ដចក (រច្បៀបរស់ច្ៅនិង្
អាកបបកិរោិ) 

ច្តើអតិែិជ្នរបស់អនកជា: 
•មានជ្ាំនាញវជិាា ជី្វៈ 
•កមាករជ្ាំនាញឬគា នជ្ាំនាញ 
•សិសស 
•ច្ៅលីវ ឬច្រៀបការ 
•មារ យជាមួយកូន 
•បិតាជាមួយកូន 

ពិចរណ្តទិ្យញ (អតិែិជ្នច្ហតត
ផ្លចមបង្ដ លទិ្យញផ្លិតផ្លប 
ឬច្សវាកមារបស់អនក) 

•អតាគ្បច្ោជ្ន៍ 
•តនមល 
•ភាពងាយស្សួល 
•ច្សវា 

 •ស្មា នភាព 

ការច្រៀបរាប់ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតរបស់អតិែិ
ជ្ន 

អភិរកស 
•Mainstream 
•ច្បយជ្ន៍ 

 •អនកដ លផ្សង្ច្គ្ពង្ 

ច្ផ្សង្ៗ 

•ច្តើពួកច្របនច្ៅកនតង្សង្គមណ្ត? 
•ស្មោ 
•ទី្យផ្ារ 

 •ស្មសនាគ្រឹុះ 

 សាំណួ្រច្ ើមបីកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្អតិែិជ្នដ លមានតនមល 
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ច្ ើមបីទ្យទួ្យលបន ឹង្ថាជាអតិែិជ្នរបស់អនក អនកអាចចូលរមួកនតង្គ្ពឹតរការណ៍្កនតង្ស្សុក បននិោយជាមួយ

អតិែិជ្ន សួរសាំណួ្រ ឬច្ធវើឱយការសទង់្មតិស្មមញ្ញ។ ច្ដ្ឋយការ ឹង្ថាអតិែិជ្នរបស់អនកជានរណ្ត វាជាការលអ

គ្បច្សើរជាង្មតន ដ លច្ធវើច្អាយអនកអាចផ្រល់នូវលទ្យធផ្លគ្បច្សើរជាង្មតនតាមរយៈផ្លិតផ្ល ការច្ធវើទី្យផ្ារនិង្

ការនចនគ្បឌិ្ត10។ 

ច្ោកស្សីរូនដ លបនកាំណ្ត់អតិែិជ្នមានតនមលបាំផ្តតរបស់នាង្មានលកខណ្ៈ ូចខាង្ច្គ្កាម: 

 ស្តសរីដ លច្រៀបការរចួនិង្ជាមារ យរបស់កតមារ 

 អាយតគ្បដហលចប់ពី៣១ ច្ៅ ៤៥ ឆ្ន ាំ 

 សិសសវទិ្យាល័យ និង្សិសសបញ្េ ប់មហាវទិ្យាល័យ 

 ជាមួយនឹង្គ្បក់ចាំណូ្លជាមធយមពី ៦០០០ ច្ៅ ១០០០០  តោល រកនតង្មួយឆ្ន ាំ 

 រស់ច្ៅកនតង្សហរមន៏ 

 ការទិ្យញច្ដ្ឋយពិចរណ្តអាំពីតនមលវាមិនដមនគ្រប់គន់ច្ទ្យគ្តូវរិតរូរពីភាពងាយស្សួលនិង្ច្សវាកមាដែម

ច្ទ្យៀត 

 អនតភាព និង្ការអនតវតរជាក់ដសរង្ច្ៅកនតង្ការរិត 

 ទ្យាំនង្ជាសង្គមនិយម ច្ៅស្មោច្រៀន ទី្យផ្ារ និង្គ្ពុះវហិា រ 
 

ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ 
ច្ហតតអវីបនជា អនកគ្តូវ ឹង្អាំពីន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ អាជី្វកមារបស់អនក? ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ អាចផ្រល់ឱយអនក 

ច្មច្រៀនពីអតីតកាល អនកអាចច្គ្បើការច្រៀនសូគ្តពីកាំហតសរបស់ពួកច្រ ច្ ើមបីបច្ង្កើនការអនតវតរអាជី្វកមារបស់ 

អនក។ អនកអាចច្រៀនពីន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្អាំពីអវីការងារអីវដ លច្រច្ធវើបន ាំច្នើរការលអ សគ្មាប់ពួកច្រនិង្អវីដ ល

ជាការអនតវតរន៍លអរបស់ពួកច្រ។ ច្ដ្ឋយ ឹង្ថាន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនកអាចបងាា ញពីឱកាសច្ៅកនតង្ទី្យផ្ារ។ 
11ោ៉ាង្ច្ហាចណ្តស់ ច្រៀនពីន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ធាំៗចាំនួនបី និង្ច្ធវើឱយទាន់សម័យច្ៅច្លើសកមាភាពរបស់ពួក

ច្រ។ 

 ូច្ចនុះអនកចង់្ ឹង្អវីអាំពីន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក? 
o សិកាអាំពីទី្យផ្ារន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក។ កាំណ្ត់សាំគល់នូវអវីដ 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 ដសវង្យល់ពីច្ហតតអវីបនអតិែិជ្នចូលចិតរផ្លិតផ្លច្រជាង្ផ្លិតផ្លរបស់អនក។ 
o ច្តើអវីច្ៅជាភាពខាល ាំង្និង្ភាពច្ខាយរបស់ខលួន? ដសវង្យល់ពីអវីដ លអនកអាចបដនាមច្លើផ្លិតផ្ល ឬច្សវា

កមាដ លន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនកមិនអាចច្ធវើបន។ 

o ជាមាេ ស់អាជី្វកមាខាន តតូច អនកអាចមានការចាំណ្តយទាបនិង្ចាំណ្តយនែលច្ ើមទាប។  ូច្ចនុះអនកអាចច្គ្បើ

ការសនសាំការចាំណ្តយទាាំង្ច្នុះបនច្ធវើឱយគ្បច្សើរចាំច្ពាុះផ្លិតផ្លនិង្ 

ច្សវាកមាសគ្មាប់អតិែិជ្នរបស់អនក។ ច្នុះផ្ដល់អតាគ្បច្ោជ្ន៍ោ៉ាង្ខាល ាំង្ ល់អនកកនតង្ការគ្បរួតគ្បដជ្ង្ជាមួយ

ន រូរបស់អនក។ ច្ដ្ឋយ ឹង្ថាផ្លគ្បច្ោជ្ន៍កនតង្ការគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនកមានច្គ្បៀបច្លើន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្

របស់អនកដ លច្ធវើឱយអនកមានទ្យាំនតកចិតរោ៉ាង្ខាល ាំង្អាំពីអាជី្វកមារបស់អនក។ ប៉ាតដនរគ្បសិនច្បើអាជី្វកមារបស់អនកច្ៅ

ហួសពីសហរមន៍របស់អនក អនកអាចនឹង្មានផ្លពិបកកនតង្ការសមាគ ល់ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក។ 

សាំណួ្រច្ៅកនតង្តារាង្ទី្យ 6 នឹង្ជួ្យអនកកនតង្ការរិតអាំពីន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក។ 

 

 
ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ 2: ជ្ាំនាន់ X  អ តតសក់ដ លមានទី្យតាាំង្សាិតច្ៅតាមបច្ណ្តរ យផ្លូវច្ៅកាន់ទី្យគ្កុង្ 
•ផ្លិតផ្ល: ផ្លិតផ្លដែរកាសមផសសសគ្មាប់ស្តសរីវយ័ច្កាង្និង្បតរស 
•ច្សវាកមា: ច្សវាសក់និង្គ្កចក កាត់សក់ទាន់សម័យ ពនាល សក់គ្តង់្ ោបពណ៌្សក់និង្ការពាបលសក់ 
•របូភាព: សម័យទ្យាំច្នើបនិង្ការផ្សង្ច្គ្ពង្ ផ្រល់ជូ្ននូវច្សវាកមាអតីនធឺណិ្ត 
•អតិែិជ្នទូ្យច្ៅ: ស្តសរីវយ័ច្កាង្និង្បតរសដ លមានអាយតពី 20 ច្ៅ 30 
•តនមល: មធយម 
•ទី្យផ្ារ: ស្មល កសាំគល់ស្មា ប័ន ផ្លទ ាំង្ប៉ាណូ្ច្គ្បើគ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម 
•តនមលដតមួយរត់: ម៉ាូ ទាន់សម័យនិង្ទាក់ទាញអនកជ្ាំនាញវយ័ច្កាង្ 
•ច្តើអវីដ លពួកច្រច្ធវើបនលអបាំផ្តត? រឺ ការកាត់សក់ទាន់សម័យ 
•ច្ខាយ: ទី្យកដនលង្មានភាពអ ូអរច្ពក 
 

ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ 3: ហង្ដកសមផសសច្ ា្ ុះ JJ  

•ផ្លិតផ្ល: ច្គ្បើផ្លិតផ្លដ លមានតាំនលច្ថាកសគ្មស់ 
•ច្សវាកមា: ច្សវាសក់និង្គ្កចក 
•របូភាព: ធមាតា 

 សាំណួ្រច្ ើមបីកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ (និង្ចច្មលើយរាំរពីូ
ករណី្របស់ច្ោកស្សី Mrs.Kunh) (បនរ) 
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•អតិែិជ្នទូ្យច្ៅ: ថាន ក់ច្ធវើការនិង្ អនកលក់ច្ៅផ្ារ 
•តនមល: តនមលច្ថាកជាង្ការគ្បកួតគ្បដជ្ង្ 2 
•ទី្យផ្ារ: គា ន 
•តនមលដតមួយរត់: តនមលច្ថាក 
•ច្តើអវីដ លពួកច្រច្ធវើបនលអបាំផ្តត: សក់កាត់ខលី 
•ច្ខាយ: កខវក់និង្ការរ ាំខានច្ដ្ឋយស្មរដតទី្យតាាំង្ច្ៅជិ្តទី្យផ្ារ 
 

ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ 4: ផ្រល់ច្សវាកមាតាមផ្ទុះ Dodang ទី្យតាាំង្ច្ៅភូមិច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត 

•ផ្លិតផ្ល: ផ្លិតផ្លច្គ្បើគ្បស់កនតង្ផ្ទុះ 
•ច្សវា: កាត់សក់ អប់ពណ៌្សក់ ោបថាន ាំសក់ 
•របូភាព: ដតង្ដតអាចរកបនច្ៅច្ពលដ លគ្តូវការ 
•អតិែិជ្នទូ្យច្ៅ: ស្តសរីវយ័ចាំណ្តស់ច្ៅកនតង្សហរមន៍ 
•តនមល: មធយម 
•ទី្យផ្ារ: គា ន 
•តនមលដតមួយរត់: មានច្សវាតាមផ្ទុះសាំរាប់មនតសសវយ័ចាំណ្តស់ 
•ច្តើអវីដ លពួកច្រច្ធវើបនលអបាំផ្តត: កាត់សក់ និង្ោបពណ៌្សក់ 
•ច្ខាយ: មានដតមនតសសមាន ក់ច្ហើយមិនមានហាង្ច្ទ្យ 

 

ច្ដ្ឋយស្មរមានព័តមាន ច្នុះច្ោកស្សីរូន បនកាល យច្ៅជាសតទិ្យ ាិនិយម អាំពីរាំនិតអាជី្វកមារបស់នាង្។ 

ឥ ូវច្នុះនាង្គ្តូវបនងាកច្ៅរកអាជី្វកមាច្បើកហាង្ដកសគ្មស់របស់នាង្ប៉ាតដនរជា ាំបូង្ ាំច្ណ្ើ រការច្ៅកនតង្

ផ្ទុះរបស់នាង្។ នាង្គ្តូវរិតពីការច្បើកហាង្ដកសមផសសមួយកដនលង្ ដ លនាង្នឹង្ផ្រល់ជូ្នសាំរាប់ឪពតកមារ យ

សិសសក៏ ូចជាជាច្សវាសគ្មាប់មនតសសចស់ផ្ង្ដ រ។ 

គ្បសិនច្បើអាជី្វកមារបស់អនក រឺមិនស្សច្ ៀង្គន ច្ៅនឹង្ករណី្សិកាច្នុះច្ទ្យ វធីិច្ ើមបីកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ 

អតិែិជ្ននិង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្រឺច្ដ្ឋយការសច្ង្កតនិង្សួរមនតសសអាំពីអាជី្វកមាច្នុះ។ ការច្ធវើការសិកាទី្យផ្ារ

មួយនឹង្គ្តូវបនពិភាកាបដនាមច្ទ្យៀតច្ៅកនតង្ម៉ាូឌ្តល W2: គ្រប់គ្រង្ពាណិ្ជ្ាកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បស់ ICT ។ 

ច្តើវសិយ័ ICTs អាចជួ្យកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្អតិែិជ្ន មតខជ្ាំនួញ និង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ បន ូច

ច្មរច? ពីមា៉ាសតីនដសវង្រក ូចជា Google ឬ Bing អនកអាចវាយពាកយរនលឹុះ ច្ ើមបីដសវង្រក ន រូគ្បកួត
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គ្បដជ្ង្ច្ៅកនតង្ ទី្យផ្ាររបស់អនក។ សិកា ការផ្សពវផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមា របស់ពួកច្រ កិចេខិតខាំគ្បឹង្ដគ្បង្

ច្រៀនអវី ដ លជាការផ្សពវផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមាគ្តឹមគ្តូវសគ្មាប់អនក។ គ្បសិនច្បើអនក កាំពតង្សមលឹង្រកច្មើលន 

រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ ច្គ្ចើនជាង្ច្នុះ អនកអាចច្គ្បើ គ្បភពខាង្ច្គ្កាមច្នុះ ច្ ើមបីកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ 

គ្កុមហ តនពាក់ព័នធ៖ 12 

 ច្សៀវច្ៅរាយរាយទូ្យរសពទ័ (អាជី្វកមាកនតង្ស្សុក) 

 សភាពាណិ្ជ្ាកមាកនតង្ស្សុក 

 ទ្យសសនាវ ដីច្សៀវច្ៅរាយរាយទូ្យរសពទ័  

 ច្សៀវច្ៅរាយរាយទូ្យរសពទ័សមាជិ្កននសមារម 

 មរគតច្ទ្យសក៍អនកទិ្យញឬគ្កុមហ តនផ្គត់ផ្គង់្ 

 តារាង្ចាំណ្តត់ថាន ក់ 

 ការផ្សពវផ្ាយពាណិ្ជ្ាកមា 

 ច្សចករីរាយការណ៍្ 

 តាាំង្ពិព័រណ៍្និង្ពិព័រណ៍្ពាណិ្ជ្ាកមា 

 សាំណួ្រច្ផ្សង្ៗ 

 ដសវង្រកច្ៅច្លើអតីនធឺណិ្តសគ្មាប់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាដ លស្សច្ ៀង្គន  

 ព័ត៌មានបនផ្រល់ច្ដ្ឋយអតិែិជ្ន 

 គ្កដ្ឋសដចកផ្សពវផ្ាយនិង្អកសរស្មស្តសរទី្យផ្ារដ លគ្តូវបនច្ផ្ាើច្ៅអនក  

 ដសវង្រកផ្លិតផ្លដ លមានលកខណ្:ស្សច្ ៀង្គន នឹង្ផ្លិតផ្លដ លអនកមានស្ស្មប់ 

 ការកស្មង្ដផ្នការនិង្កមាវធីិការងារកនតង្វឌ្ឍនភាព 

 

 

 

                                                           
12 MaRS, “How do I identify competitors”, 31 March 2014. Available from https://www.marsdd.com/mars-
library/identifycompetitors/; and Info Entrepreneurs, “Understand Your Competitors”. Available from 
http://www.infoentrepreneurs.org/ en/guides/understand-your-competitors/. 
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អនកអាចរកាការច្ធវើឱយទាន់សម័យ អាំពីន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្និង្អតិែិជ្នរបស់អនកច្ដ្ឋយច្គ្បើកមាវធីិ ICT និង្ 

អតីនធឺណិ្ត។ 

 គ្កុមហ តន Google បនជូ្ន ាំណឹ្ង្រឺជាច្សវាឥតរិតនែលដ លនឹង្គ្បប់អនកច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើពាកយរនលឹុះដ ល

អនកបនច្គ្ជ្ើសច្ហើយច្ៅច្ពលដ លច្រហទ្យាំព័រជាមួយពាកយរនលឹុះទាាំង្ច្នាុះកាល យជាអាចច្គ្បើបនជា 

ស្មធារណ្ៈនិង្អាចច្មើលបន។ ឧទាហរណ៍្អនកចង់្លក់ "ក្នរកអាំច្ណ្តយអនតសារយ៍ី" ។ ច្ពលច្វោ

មួយឧបបតរិច្ហតតែាីននពាកយដ លបនបងាា ញច្ ើង្ច្ៅច្លើច្រហទ្យាំព័រឬកាំណ្ត់ច្ហតតបណ្តដ ញណ្តមួយ

ដ លអនកទ្យទួ្យលបនជូ្ន ាំណឹ្ង្តាមរយៈអតីដមល។ អនកអាចចូលច្ៅកាន់ច្រហទ្យាំព័រនិង្ការច្មើលច្ ើញ 

នូវអវីដ លកាំពតង្ច្កើតច្ ើង្។ 

 សូមពិនិតយច្សចករីដែលង្ការណ៍្ ច្ៅច្លើច្រហទ្យាំព័រឬគ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គមននរណ្នីរបស់ ន រូគ្បកួត

គ្បដជ្ង្របស់អនកនិង្ច្ៅដតមានកមាភាពរបស់ពួកច្រច្ធវើឱយទាន់សម័យ។ ច្គ្បើគ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម ូចជា 

Facebook និង្ Twitter ច្ ើមបីច្មើលពីរច្បៀប ដ លន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនកគ្តូវបនច្ធវើ និង្ច្រៀន 

ពីច្ជារជ័្យនិង្បរាជ័្យរបស់ពួកច្រ។ 

 សូមពិនិតយច្មើលច្រហទ្យាំព័រ អនកដ លបនច្គ្បើគ្បស់ផ្លិតផ្លអនក និង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ ដ លមាន

គ្បជាគ្បិយភាពអាំពីការច្អាយច្ោបល់ ការតវា៉ា ឬការសរច្សើរ។ អនកអាចផ្លល ស់បរូរឬការដកលមអការអនតវតរ

អាជី្វកមារបស់អនកច្ ើមបីទាញយកគ្បច្ោជ្ន៍ពីច្ោបល់ទាាំង្ច្នុះ។ 

តគ្មង្រាំនិតអាជី្វកមា  
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 មានច្រហទ្យាំព័រច្សតើបការណ៍្គ្បកួតគ្បដជ្ង្មួយដ លផ្ដល់ព័ត៌មានច្អាយអនកច្ ើមបីតាមដ្ឋនការអនតវតររបស់

ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក។13 

សាំណួ្របដនាមច្ទ្យៀតដ លនឹង្ផ្ដល់ឱយអនកបដនាមច្ទ្យៀតអាំពីបរសិ្មា នអាជី្វកមារួមបញ្េូ លទាាំង្អនកដ ល

ច្រៀបរាប់ ពីស្មា នភាពននឧសាហកមាច្នុះ។ សាំណួ្រទាាំង្ច្នុះរួមមាន ូចខាង្ច្គ្កាម: 

 ច្តើអនករិតថានឹង្មានចិតដគ្បថាន និង្តគ្មូវការរបស់អតិែិជ្នរបស់អនកសគ្មាប់ផ្លិតផ្លឬ 

ច្សវាកមា របស់អនករយ:ច្ពលគ្បាំឆ្ន ាំចប់ពីឥ ូវច្នុះ? ច្តើឆនទៈរបស់ពួកច្រច្ ើមបីនឹង្មានការ

ផ្លល ស់បរូរ ចាំណ្តយគ្បក់សគ្មាប់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនកកនតង្រយៈច្ពលគ្បាំឆ្ន ាំច្គ្កាយ?  

ច្ហតតអវី? 

 ច្តើអវីច្ៅជានិនាន ការឬការអភិវឌ្ឍដ លនឹង្ប៉ាុះពាល់ ល់តគ្មូវការមានអវីខលុះ? 

 ច្តើអវីច្ៅជានិនាន ការនិង្ការអភិវឌ្ឍនឹង្ប៉ាុះពាល់ ល់វធីិដ លអនកច្ធវើអាជី្វកមា? 

 ច្តើលកខខណ្ឌ ច្ស ាកិចេសង្គមប៉ាុះពាល់ ល់តគ្មូវការននគ្បច្ភទ្យផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមារបស់អនក? 

ឧទាហរណ៍្ គ្បក់ចាំណូ្លននចាំនួនគ្បជាជ្នច្នុះនឹង្ប៉ាុះពាល់ ល់តនមលននផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមា

ច្នុះ 

ច្ ើមបីច្ឆលើយសាំណួ្រទាាំង្ច្នុះសូមពិចរណ្តអាំពីគ្បជាស្មស្តសរច្នុះ (ទ្យគ្មង់្របស់អតិែិជ្ន) ច្ស ាកិចេ

(ចាំណូ្លនិង្គ្បច្ទ្យសច្ស ាកិចេ) បទ្យបបញ្ញតដិ (ចាប់ចាប់និង្ច្គលនច្ោបយ) និង្ការផ្លល ស់បរូរប

ច្ចេកវទិ្យានិង្និនាន ការអាជី្វកមាសកលដ លអាចប៉ាុះពាល់ ល់តគ្មូវការនិង្វធីិដ លអនកច្ធវើអាជី្វកមា

របស់អនក ។ 

បរសិ្មា នអាជី្វកមាកាំពតង្ច្កើនច្ ើង្ដ លបនផ្ដល់ឱយច្កើនច្ ើង្ចាំច្ពាុះម៉ាូដ លននអាជី្វកមាច្ផ្សង្គន ។ 

រាំរអូាជី្វកមាមួយដ លមានគ្បជាគ្បិយភាពរឺ "សិទ្យធិអាជី្វកមា»។ វារឺជាការវនិិច្ោរច្ ើមបីអាជី្វកមា

ដ លមានស្ស្មប់រចួច្ៅច្ហើយដ លជាកដនលង្ដ លអនកច្គ្បើមា៉ាកអាជី្វកមា វធីិស្មស្តសរននការច្ធវើ 

អាជី្វកមា និង្គ្បព័នធទី្យផ្ារនិង្ដចកចយគ្បសិទ្យធភាពរបស់ខលួន។ កនតង្នាមជាសិទ្យធិច្ធវើអាជី្វកមាផ្លរ ច់

មួយដ លអនកបនកាល យច្ៅជាដផ្នកមួយននបណ្តរ ញអាជី្វកមាលក់មា៉ាកផ្លិតផ្ល ូចគន ជាមួយនឹង្

សិទ្យធិច្ធវើអាជី្វកមាផ្លរ ច់ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតដ លអនកមិនបនចត់ទ្យតកថាជាន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ប៉ាតដនរវាជា

                                                           
13 13 See http://www.bizmove.com. 
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សមាជិ្កគ្កុមននបណ្តរ ញផ្លិតផ្លមា៉ាក ូចគន ។ ជាធមាតាច្នុះតគ្មូវឱយមានការចាំណ្តយវនិិច្ោរ

ខពស់និង្ការទូ្យទាត់របស់អនកច្អាយបនច្ទ្យៀង្ទាត់ច្ៅអនកលក់ដ លជាមាេ ស់មា៉ាក។ 

 

2.4.3. ការបច្ង្កើតអតាគ្បច្ោជ្ន៍គ្បកួតគ្បដជ្ង្និង្តនមលដតមួយរត់សគ្មាប់
អាជី្វកមារបស់អនក 

ច្ ើមបី ឹង្ថាអតាគ្បច្ោជ្ន៍គ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនករឺច្ ើមបីច្ដ្ឋុះស្ស្មយភាពខាល ាំង្របស់អនកនិង្អវីដ លច្ធវើឱយ

អាជី្វកមារបស់អនកខតសគន ពីអនក នទ្យ14។  គ្បសិនច្បើអនកច្ជ្ឿថាអនកមានអវីដ លមានតនមលច្ ើមបីគ្បកាសថាវា

ជាអវីដ លច្ធវើឱយអាជី្វកមារបស់អនកដតមានមួយរត់។ សរច្សរចតុះថាច្តើផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនករឺ

អាចផ្រល់នូវ ាំច្ណ្តុះស្ស្មយច្ៅនឹង្បញ្ា របស់អតិែិជ្នរបស់អនកឬរច្បៀបដ លអនកអាចច្ធវើច្អាយស្មា ន

ភាពរបស់ពួកច្រគ្បច្សើរច្ ើង្។ កាំណ្ត់នូវអវីដ លមានគ្បច្ោជ្ន៍ជាពិច្សសច្ៅកនតង្លកខខណ្ឌ កាំណ្ត់

អតិែិជ្នរបស់អនកនឹង្ទ្យទួ្យលបនពីផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនក។ សូមពិចរណ្តសួរសាំណួ្រ ូចខាង្

ច្គ្កាមសគ្មាប់អនកច្ ើមបីកាំណ្ត់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាតនមលដតមួយរត់របស់អនក: 

▪ ជាមួយនឹង្ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាដ លអនកកាំពតង្លក់ច្តើអតិែិជ្ននឹង្ទ្យទួ្យលបនអតាគ្បច្ោជ្ន៍អវីខលុះ
ច្ៅច្ពលពួកច្រច្គ្បើវា? 

▪ ច្តើនរណ្តជាអតិែិជ្នច្គលច្ៅរបស់អនកសគ្មាប់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាច្នុះ? 
▪ ច្តើអវីខលុះដ លច្ធវើឱយផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនកមានលកខណ្:ពិច្សសនិង្ខតសដបលកពីច្រ? 
▪ ច្តើសាំច្ណ្ើ រសតាំតនមលរបស់អនកចាស់ោស់និង្ងាយស្សួលកនតង្ការយល់ដ ររចឺ្ទ្យ? 
▪ ច្តើផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនកមានភាពខតសដបលកឬលអគ្បច្សើរជាង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក

ោ៉ាង្ ូចច្មរចខលុះ? 
ច្តើអាយសតីធី ជួ្យអនក ូចច្មរចខលុះ? រកច្មើលអតីនធឺណិ្តនិង្ច្មើលពីរច្បៀបដ លន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក

បញ្ា ក់សាំច្ណ្ើ រតនមលរបស់ពួកច្រ។ ចូលច្ៅកាន់ច្រហទ្យាំព័រទិ្យញលក់ អនឡាញ ច្ ើមបីច្មើលពីរច្បៀបអនកលក់

ច្រៀបរាប់អាំពីលកខណ្ៈពិច្សសរបស់ផ្លិតផ្លរបស់ខលួន។ កនតង្ការដ្ឋក់តនមលអនកអាចទ្យទួ្យលរាំនិតពីផ្លិតផ្ល

អាជី្វកមាស្សច្ ៀង្គន ច្ៅកនតង្កដនលង្ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត។ 

កនតង្ករណី្ច្នុះអនកស្សី Kuhn បនច្ឆលើយសាំណួ្រខាង្ច្លើ ូចតច្ៅ៖ 
▪ នាង្បនកាំណ្ត់ អតាគ្បច្ោជ្ន៍ននផ្លិតផ្លច្សវាកមារបស់នាង្ជា: ច្សវាកមាកាត់សក់ ដ លមាន 

អនាម័យជាលកខណ្ៈគ្រួស្មរ និង្ច្សវាកមាដផ្នកសគ្មស់ដ លស្តសរីជាមារ យ ឪពតកកូននិង្ជី្ ូនជី្តារបស់

                                                           
14 14 Entrepreneur.com, “How to Identify Your Competitive Strengths for Your Business Plan”, 8 January 2015. Available from 

https://www.entrepreneur.com/article/239414. 
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ពួកច្រអាចទ្យទួ្យកបនខណ្ៈដ លសាិតច្ៅផ្ទុះរបស់ពួកច្រកនតង្តនមលសមរមយ។ ច្សវាកមាបាំច្រ ើ ល់ផ្ទុះអាចគ្តូវ
បនផ្រល់ច្អាយជាមួយការចាំណ្តយបដនាមទាបបាំផ្តត។ 

▪ ហាង្ដកសមផសសច្ៅផ្ទុះនិង្ច្សវាកមាដកសមផសសបាំច្រ ើ ល់ផ្ទុះមានភាពខតសគន គ្តង់្តនមលនិង្រតណ្ភាពនន
ច្សវាកមា។ វាមានលកខណ្ៈគ្រួស្មរនិង្មានអនាម័យ។ ច្សវាកមារបស់នាង្ក៏អាចច្លើកច្ ើង្ពីបញ្ា ការ
ចល័តរបស់ស្តសរីនិង្ពលរ ាដ លមានវយ័ចាំណ្តស់ (ជី្ ូនជី្តា) ។  

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 

 
 
 
 

  

 SCAMPER Model process definition 
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2.5 ច្គលច្ៅអាជី្វកមា 
កមាវធីិអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាពស្តសរីរបស់អង្គការពលកមាអនររជាតិនារចី្សនើម៉ាូដ លSCAMPER15 ច្នុះច្ ើមបីជួ្យ

កាំណ្ត់តនមលផ្លិតផ្លច្អាយមានលកខណ្ៈដបលកពីច្រ។ រាំនិតផ្លិតផ្លអាចគ្តូវបនគ្តាប់តាម ដែមទាាំង្ច្ធវើ

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

to other  use, Eliminate and Rearrange factors to come up with a unique product ។ ម៉ាូដ លច្នុះអាច

នាាំច្អាយអនកជាមួយនឹង្ជ្ច្គ្មើសែាីៗ ជាមួយនឹង្ការចាំណ្តយនិង្អតាគ្បច្ោជ្ន៍ខតសៗគន ។ 

ច្យើង្ទាាំង្អស់គន ចង់្ទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យ។ ច្តើអនកអាចស្សនមច្ ើញខលួនឯង្ទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យដ រឫច្ទ្យ? ករី

សតបិនររឺជាទ្យសសនៈវស័ិយរបស់អនកនាច្ពលអនារត-អវីដ លអនកចង់្កាល យច្ៅជា។ ច្គលច្ៅរឺជាជ្ាំហានធាំៗ

ដ លអនកគ្តូវច្ ើរច្ ើមបី្ន ល់ទ្យសសនៈវស័ិយរបស់អនក។ ឧទាហរណ៍្ច្គលច្ៅរបស់អនករឺច្ ើមបីកាល យជា 

សហគ្រិន ៍ច្ជារជ័្យមាន ក់។ ច្ ើមបីកាល យជាមនតសសដបបច្នុះអនកគ្តូវដតមានអាជី្វកមា ៍ច្ជារជ័្យមួយ។ អនក

បនកាំណ្ត់ច្គលច្ៅសគ្មាប់មតខជ្ាំនួញរបស់អនកនិង្ច្ធវើដផ្នការសកមាភាព-ជ្ាំហានតូចដ លនាាំអនកខិតច្ៅ

ជិ្តការសាំច្រចបនច្គលច្ៅនិង្ទ្យសសនៈវស័ិយរបស់អនក។ 

ច្ ើមបីកាំណ្ត់ច្គលច្ៅរបស់អនក អនកគ្តូវវភិារស្មា នភាពបចេតបបននរបស់អនក។ អនកចង់្ផ្លល ស់បរូរស្មា នភាពច្នុះ 

បង្វិលវាជ្តាំវញិច្ ើមបីច្ធវើឱយគ្បច្សើរជាង្មតនបនរិចនាច្ពលអនារត។ 

សូមច្លើកយកឧទាហរណ៍្ករណី្របស់អនកស្សី Kuhn។ នាង្ស្សនមចង់្មានបនសគ្មាប់កូនរបស់នាង្។ នាង្

មានបាំណ្ង្ថាច្ៅនែៃអនារតនាង្អាចជួ្យឱយពួកច្រទ្យទួ្យលបនសញ្ញ ប័គ្តពីមហាវទិ្យាល័យនិង្ច្គ្កាយមក

កាល យច្ៅជាអនកជ្ាំនាញទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យ។ នាង្ចង់្សច្គ្មចបននូវអវីមួយដ លខលួននាង្ផ្លទ ល់អាចមាន

ច្មាទ្យនភាពចាំច្ពាុះវា។ នាង្បនមានអារមាណ៍្ថាច្ៅកនតង្ស្មា នភាពបចេតបបននគ្បក់ចាំណូ្លគ្កុមគ្រួស្មររបស់

នាង្រឺមិនគ្រប់គ្គន់ច្ទ្យៀតច្ទ្យ។ នាង្ចង់្ផ្លល ស់បរូរស្មា នភាពច្នុះច្ដ្ឋយការចូលរមួកនតង្អាជី្វកមាមួយដ លអាច

រកគ្បក់ចាំណូ្លនិង្អាចបច្ង្កើនគ្បក់ចាំណូ្លគ្រួស្មរ។ ច្គលច្ៅរបស់នាង្រឺមានអាជី្វកមាដ លអាចរកគ្បក់

ចាំណូ្លបដនាមបន។ ច្ទាុះជាោ៉ាង្ណ្តករីនាង្គ្តូវដតច្ធវើច្អាយច្គលច្ៅមានភាពចាស់ោស់និង្ឆ្ល ត។ 

ច្គលច្ៅមួយគ្តូវដតមានភាពឆ្ល ត (SMART) - មានភាពជាក់ោក់ ដ លអាចវាស់ដវង្បន ដ លអាចទ្យទួ្យល

បន មានភាពគ្បក និយមនិង្ចង្ជាប់ជាមួយច្ពលច្វោ ។ ទាាំង្ច្នុះ ូចគន ដ 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 គ្តូវមានការកាំណ្ត់ជាក់ោក់ ដ លអាចវាស់ដវង្បន 

ដ លអាចទ្យទួ្យលបន មានភាពគ្បក និយមនិង្ចង្ជាប់ជាមួយច្ពលច្វោ។ សហគ្រិនគ្តូវដតកាំណ្ត់ 

ច្គលច្ៅទាាំង្ច្នុះនិង្ដផ្នការជាក់ោក់ននសកមាភាពដ លគ្តូវបនច្រៀបរាប់ច្ៅកនតង្ដផ្នការអាជី្វកមា។ 

តារាង្ទី្យ 8 បងាា ញឧទាហរណ៍្មួយននច្គលបាំណ្ង្ឆ្ល តនវ 

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 – Time-

bound 
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 អាចអនតវតរចាំច្ពាុះជី្វតិផ្លទ ល់ខលួនរបស់អនក។ ឧទាហរណ៍្គ្បសិនច្បើច្គលច្ៅចតង្

ច្គ្កាយរបស់អនករឺច្ ើមបី កាល យជាសហគ្រិនដ លទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យ អនកអាចវភិារស្មា នភាពបចេតបបននរបស់

អនកច្ហើយរិតអាំពីឧបសរគដ លរារាាំង្អនកមិនច្អាយទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យ។ គ្បសិនច្បើចាំច្នុះ ឹង្មានកគ្មិតនិង្

ជ្ាំនាញច្លើការច្គ្បើគ្បស់ននកមាវធីិ ICT ដ លជាឧបសរគមួយដ លអនកចង់្ផ្លល ស់បរូរ អនកអាចបច្ង្កើតជាច្គល

ច្ៅ SMART សគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍចាំច្ណ្ុះ ឹង្  ICT និង្ជ្ាំនាញរបស់អនក, បញ្ា ីសកមាភាពដ លអនកនឹង្យកច្ៅ

សច្គ្មចបននូវច្គលច្ៅច្នុះនិង្ការវាស់សទង់្ការរកីចាំច្រ ើនរបស់អនកច្ៅចច្នាល ុះច្ពលនីមួយៗ។ 

ច្ដ្ឋយច្ហតតថាមានសហគ្រិនជាច្គ្ចើន ចូលច្ៅកនតង្អាជី្វកមា សគ្មាប់សនរិសតខហិរញ្ញវតាត ចូរពិចរណ្ត 

ឧទាហរណ៍្ ច្តើអនកចង់្បនគ្បក់ចាំណូ្លប៉ាតនាា នកនតង្អាំ តង្ច្ពលប៉ាតនាា នឆ្ន ាំ ាំបូង្ននគ្បតិបតដិការរបស់អនក។ ការ

មានភាពគ្បក និយមមានន័យថាអនកគ្តូវដតពិចរណ្តដផ្នកជាច្គ្ចើនននជី្វតិរបស់អនក ូចជារច្បៀបរស់ច្ៅ 

ច្មា៉ាង្ននការងារកនតង្កនតង្ផ្ទុះច្ធៀបនឹង្ការងារ លាំនាាំការចាំណ្តយ កគ្មិតននការវនិិច្ោរ កដនលង្និង្មនតសសដ ល

អនកនឹង្ច្ធវើការជាមួយ។ កនតង្ការកាំណ្ត់ច្គលច្ៅអាជី្វកមារបស់អនកគ្តូវមានភាពច្ស្មា ុះគ្តង់្ច្ៅច្ពលដ ល

 ឧទាហរណ៍្មួយននច្គលបាំណ្ង្ឆ្ល តនវ 
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ពិចរណ្តភាពខាល ាំង្និង្ភាពច្ខាយរបស់អនក។ ច្គលច្ៅជ្ាំនួញរបស់អនកគ្តូវដតផ្ារភាា ប់ជាមួយនឹង្ច្គល

ច្ៅផ្លទ ល់ខលួនរបស់អនក។ 

 
 ច្រឿង្ដ លគ្តូវច្ធវើ 

ចូរស្សនមច្គលច្ៅនិង្សតបិនរអាជី្វកមា 
សូមសតបិនរសគ្មាប់អាជី្វកមារបស់ច្យើង្ច្ដ្ឋយច្ឆលើយសាំណួ្រ ូចខាង្ច្គ្កាមច្នុះ៖ 
•ច្តើអាជី្វកមាដ លអនកពិតជាចង់្បនរជាអវី? 
•ច្តើករីសតបិនររបស់អនកសគ្មាប់អាជី្វកមាច្នុះរឺជាអវី? 
•ច្តើអនកចង់្ឱយករីសតបិនររបស់អនកច្កើតច្ ើង្ច្ៅច្ពលណ្ត? 
•ច្តើអនកចង់្ឱយអាជី្វកមាច្នុះគ្តូវបនបច្ង្កើតច្ ើង្ច្ៅកដនលង្ណ្ត? 
•ប៉ា ន់ស្មា នចាំនួនទឹ្យកគ្បក់ដ លនឹង្គ្តូវការច្ ើមបីសច្គ្មចករីសតបិនច្នុះ។ 
•ច្តើអនកចង់្រកគ្បក់ចាំណូ្លបនពីអាជី្វកមាច្នុះចាំនួនប៉ាតនាា នជាគ្បចាំដខ (និង្គ្បចាំឆ្ន ាំ)? 
•ច្តើអនកគ្តូវមានអវីខលុះច្ ើមបី្នច្ៅ ល់ច្គលច្ៅ? 
•ច្តើអនកគ្តូវច្ធវើអវីខលុះច្ ើមបី្នច្ៅ ល់ច្គលច្ៅរបស់អនក? 

 
តារាង្ទី្យ 9 ច្ឆលើយសាំណួ្រទាាំង្ច្នុះច្ដ្ឋយច្គ្បើករណី្របស់ច្ោកស្សី Kuhn (ករណី្សិកទី្យ 1) ។ 

Business  
name 

Type of 

business 
Dream for 

the 

business 

When and 
where  
it will  
happen 

Dream 
goal:  
Income 

per 

month 

Things to 

have to 

reach goal 

Things to do to reach 

dream 

DK 

Home  
Service  
Beauty  
Shop 

Service – 

single 

proprietor 

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

2018 

Homebased 
in the  
community 

USD  
2,400.00 

 Capital 
 Business 

plan 
 Staff 
 Equipment 
 Building 
 Organized 

shop 

 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. 

 ឧទាហរណ៍្មួយននច្គលបាំណ្ង្ឆ្ល តនវ 
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 ូច្ចនុះច្តើច្យើង្បនច្សចករីដែលង្ការណ៍្ច្គលច្ៅតាមរបស់ច្ោកស្សីKuhn? វាបនមកពីព័ត៌មានដ លគ្តូវ

បនគ្បមូលពីចច្មលើយនិង្ពីការច្ធវើលាំហាត់មតនៗ។ 

គ្បក់ចាំណូ្លសរតបគ្តូវបនរណ្នា ូចខាង្ច្គ្កាម: ចាំនួនច្គលច្ៅអតិែិជ្នជាមធយម កនតង្មួយនែៃ កនតង្មួយដខ

ច្ហើយកនតង្មួយឆ្ន ាំ រតណ្នឹង្តនមលជាមធយមននផ្លិតផ្ល (ច្សវាកមា)។ ទាាំង្ច្នុះអាចពាករទិ្យននផ្លការលក់ 

គ្បចាំនែៃ គ្បចាំដខនិង្គ្បចាំឆ្ន ាំ។ 

 

2.6 ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ធនធានអាជី្វកមា 
2.6.1. ច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាជី្វកមា  
ច្តើអាជី្វកមាមួយ គ្តូវការឧបករណ៍្ និង្ច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធអវីខលុះ? វាអាស្ស័យច្ៅច្លើ អាជី្វកមា
របស់អនក ទាាំង្ច្នុះរឺជាបញ្ា ីននច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធដ លអាជី្វកមារបស់អនកអាចនឹង្គ្តូវការ៖ 
 អគរនិង្ទី្យកដនលង្ - យីច្ហា កដនលង្ច្ធវើការ គ្ចកដ្ឋក់ោង្ បនទប់តាាំង្បងាា ញ ផ្ទុះបយ បនទប់សរតក 

បនទប់ទឹ្យក អាគរផ្លិតកមា ទូ្យរទឹ្យកកក 
 ឧបករណ៍្- ឧបករណ៍្ មា៉ាសតីនរិតលតយ ច្គ្រឿង្សងាា រមឹការោិល័យ ឧបករណ៍្សទូច ជ្ច្ណ្រើ រ ច្ៅអី

ច្ធវើការ 
 ច្គ្រឿង្ចគ្ក- ច្គ្រឿង្ចគ្កសគ្មប់កាយ ច្គ្រឿង្ចគ្កសាំណ្ង់្និង្ផ្លិតកមាឬច្គ្រឿង្មា៉ាសតីនផ្លិត។ 
 ពត៌មានវទិ្យា- កតាំពយូទ័្យរដផ្នករងឹ្និង្កមាវធីិ កមាវធីិជ្ាំនាញ មូលដ្ឋា នទិ្យននន័យ ទូ្យររមនារមន៍សគ្មាប់

ច្សវាទូ្យរស័ពទនិង្អតីនច្ធើដណ្ចល័ត 
 សរតក វតាតធាតតច្ ើម និង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង់្ - ស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ  សមាភ រផ្លិត សមាភ រការោិល័យ ច្គ្រឿង្

សាំណ្ង់្ ច្គ្បង្ឥនធនៈ 
 ោនយនរ- រែយនរ ឹកដចកចយ រែសច្នាដ ង្ រែយនរសគ្មាប់ជិ្ុះជួ្បអតិែិជ្ន ឡាន គ្តាក់ទ័្យរ។ 

 
ច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធ ឧបករណ៍្ និង្សរតកវតាតធាតតច្ ើមនិង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង់្ជាដផ្នកមួយននច្ ើមទ្យតនអាជី្វកមា។ ច្គ្ៅពី
គ្ទ្យពយសមបតរិទាាំង្ច្នុះ ច្ ើមទ្យតនរមួបញ្េូ លស្មច់គ្បក់និង្គ្ទ្យពយច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតគ្រប់គ្រង្ច្ដ្ឋយអាជី្វកមា។ 
ច្តើអវីច្ៅជាច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាជី្វកមាដ លអាជី្វកមាហាង្ដកសមផសសរបស់ច្ោកស្សី Kuhnគ្តូវការ? តារាង្ទី្យ 

១០ បងាា ញបញ្ា ីននច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធឧបករណ៍្និង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង់្ដ លអាជី្វកមារបស់គត់គ្តូវការ។ ច្គ្ៅពី

ការកត់តគ្មូវការរបស់នាង្ នាង្បនបនច្ធវើបញ្ា ីមួយច្ ើមបីបងាា ញពីអវីដ លនាង្គ្តូវការច្ ើមបីទិ្យញច្ពលច្នុះ

និង្ច្ពលច្គ្កាយ និង្ការប៉ា ន់គ្បមាណ្ការចាំណ្តយននឧបករណ៍្និង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង់្។ 
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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 

 តារាង្ទី្យ10 បញ្ា ីដឆកច្មើលឧបករណ៍្របស់ច្ោកស្សី Kuhn 
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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 

 
ច្តើអាយសតធីីអាចជួ្យកនតង្ការកាំណ្ត់ឧបករណ៍្និង្ការចាំណ្តយ ូចច្មរចខលុះ?  

អតីនធឺណិ្ត និង្មា៉ាសតីនដសវង្រក អាចជួ្យអនកកនតង្ការដសវង្រក និង្ច្គ្បៀបច្ធៀបព័ត៌មាន។ ជាមួយនិង្បញ្ា ី

ចាស់ោស់ននធនធានដ លគ្តូវការច្ ើមបី ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមារបស់អនក ចប់ច្ផ្រើមរិតអាំពីចាំណ្តយដ លអនក

គ្តូវការច្ ើមបីពគ្ងី្កអាជី្វកមា និង្ពិចរណ្តវសិ្មលភាពននការគ្រប់គ្រង្គ្ទ្យពយសមបតរិនិង្ការចាំណ្តយ ៏មាន

គ្បសិទ្យធិភាព។16 
 

Equipment and supplies list 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 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/. 

 តារាង្ទី្យ10 បញ្ា ីដឆកច្មើលឧបករណ៍្របស់ច្ោកស្សី Kuhn 



ការអភិវឌ្ឍដផ្នការអាជី្វកមារបស់អនក 

 55 

Handheld mirror X  20 2 

Geyser  X   

Rubber glove X  10  

Plastic glove X  10  

Hair steamer/Hair processor  X   

Hood dryer  X   

Shampoo bowl 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 

Reception desk  X   

Waiting area chair X  100 Check used ones of good 

condition 
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2.6.2. ធនធានមនតសស 
ចាំនួនមនតសសដ លអនកគ្តូវការច្ ើមបីជួ្លច្ៅកនតង្អាជី្វកមារបស់អនកនឹង្អាស្ស័យច្លើថាច្តើអនកចង់្ច្ធវើ
អាជី្វកមាច្នុះច្លើមូលដ្ឋា នច្ពញច្មា៉ាង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ាង្ សកមាភាពដ លទាមទារ ច្ៅកនតង្គ្បតិបតដិការ 
អាជី្វកមារបស់អនក  ាំច្ណ្ើ រការសគ្មាប់ផ្លិតកមានិង្ការដចកចយ និង្ សកមាភាពច្ធវើទី្យផ្ាររបស់ 
អនក។ ខណ្ៈច្ពលដ លវាជាការលអបាំផ្តតកនតង្ការមានធនធានមនតសសដ លអាចជួ្យអនក ាំច្ណ្ើ រការ
អាជី្វកមា អនកគ្តូវដតគ្បក និយមច្គ្ពាុះវាមានអានតភាពធាំច្ៅច្លើដផ្នកហិរញ្ញវតាតរបស់អាជី្វកមា។ វាជា
ការសាំខាន់ច្ ើមបីកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ មនតសសដ លអនកមិនអាចច្ធវើការច្ដ្ឋយមិនមានពួកច្រ។ ច្តើអនក
ជ្ាំនួយ ូចខាង្ច្គ្កាមឫច្ទ្យ? 
o ការច្រៀបចាំបច្ង្កើតអាជី្វកមា - ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការច្មធាវឬីរណ្ច្នយយករដ លអនកអាចបង់្គ្បក់ច្ៅ

ច្លើមូលដ្ឋា នច្គ្ៅច្មា៉ាង្ដ រឫច្ទ្យ? 
o ការច្រៀបចាំច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាជី្វកមា 

- ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការវសិវករ ស្មា បតយករ និង្កមាករសាំណ្ង់្សគ្មាប់ការបច្ង្កើតច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធ
ដ រឫច្ទ្យ? 

- ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការទិ្យញច្សវាសគ្មាប់បច្ចេកវទិ្យាដ លអនកនឹង្គ្តូវការមួយរយៈដ រឫច្ទ្យ? 
- ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការបតរគលិកដែទាាំមួយដ រឫច្ទ្យ? 

o ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លិតផ្ល - ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការមនតសសឬច្សវាកមាច្ ើមបីច្ធវើការស្ស្មវគ្ជាវនិង្ការ
អភិវឌ្ឍផ្លិតផ្លរបស់អនកសគ្មាប់មួយរយៈច្ពលដ រឫច្ទ្យ? 

o គ្បតិបតដិការពាណិ្ជ្ាកមា - ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការមនតសសច្ៅច្ពលដ លអនកផ្លិតផ្លិតផ្លឬច្សវា
កមាទាមទារច្ ើមបីច្ធវើគ្បតិបតរិការអាជី្វកមាគ្បចាំនែៃដ រឫច្ទ្យ? 

o ការលក់និង្ការដចកចយ - ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការមនតសសនិង្ច្សវាកមាកនតង្ការលក់និង្ដចកចយ
ផ្លិតផ្ល ច្ពញច្មា៉ាង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ាង្? 

o រ ាបលនិង្ហិរញ្ញវតាត - ច្តើអនកនឹង្គ្តូវការមានអនកកត់គ្តាឯកស្មរនិង្គ្បក់ចាំណូ្ល និង្ការ
ចាំណ្តយ ច្ពញច្មា៉ាង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ាង្? 

 
ច្តើអនករួរលុះបង់្ច្ពលច្វោប៉ាតនាា នច្ៅកនតង្អាជី្វកមាច្នុះ? ច្តើអនកនឹង្ច្ធវើការងារច្ពញច្មា៉ាង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ាង្? ច្តើ
គ្តូវចាំណ្តយប៉ាតនាា នគ្បសិនទាាំង្ច្នុះគ្តូវបនជួ្លច្ពញច្មា៉ាង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ាង្? 
ច្ោកស្សី Kuhn បនច្រៀបចាំបញ្ា ីមួយ (តារាង្ទី្យ 11) និង្ប៉ា ន់ស្មា នតគ្មូវការធនធានមនតសសរបស់នាង្ 
កាំណ្ត់មតខនាទី្យរបស់នាង្ ថាច្តើគ្តូវច្ធវើការច្ពញច្មា៉ាង្ឬច្គ្ៅច្មា៉ាង្ ការចាំណ្តយ ច្ហើយថាគ្តូវការធនធាន
ទាាំង្ច្នុះដ រឫច្ទ្យ។ 
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Business 

activity 

Human resource Full-

time 

Part-

time 

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  Not yet 

Business 

operations 

 Workers  
1 

 
2 

10/day Second month  

Sales and 

distribution 

 Sales   
1 

10/day Third month  

Administration 

and finance 

 Manager 

 Bookkeeper 

  

  

20/day 

10/day 

Fourth month  

Others  Customer 

service 

X X  Not yet 

      

 
ធនធានមនតសសកនតង្គ្បតិបតដិការអាជី្វកមានិង្រ ាបលបច្ង្កើតជាដផ្នកមួយននការចាំណ្តយននអាជី្វកមាច្នុះ។ អនក

គ្តូវដតបញ្េូ លទាាំង្ខលួនអនកច្ៅកនតង្បញ្ា ីននធនធានមនតសស។ ប៉ា ន់គ្បមាណ្ការចាំណ្តយននធនធានមនតសសច្ៅ

កនតង្សកមាភាពអាជី្វកមាទាាំង្អស់រឺសាំខាន់ណ្តស់ច្ៅកនតង្ការច្ធវើដផ្នការហិរញ្ញវតាតអាជី្វកមា។ 

ច្តើអាយសតធីីអាចជួ្យកនតង្ការច្ធវើដផ្នការធនធានមនតសសបន ូចច្មរចខលុះ?  ច្ដ្ឋយច្គ្បើច្សៀវច្ៅ
បញ្ា ីមួយអនកអាចរណ្នានិង្ប៉ា ន់ស្មា ន ចាំនួនមនតសស ចាំនួននែៃឬច្មា៉ាង្ និង្ការចាំណ្តយគ្បក់ឈ្នួលនិង្ 
គ្បក់ដខដ លអនកនឹង្តគ្មូវឱយមានដផ្អកច្ៅច្លើកាលវភិារការងារនិង្គ្បតិទិ្យន។ 
អតិនធឺណិ្តអាចជួ្យកនតង្ការច្គ្ជ្ើសច្រ ើសបតរគលិកនិង្ ាំច្ណ្ើ រការជួ្ល។ អនកអាចដសវង្យល់អាំពីគ្បក់ដខបចេតបបនន

និង្នែលឈ្នួលអនកជ្ាំនាញ និង្ការគ្បស្ស័យទាក់ទ្យង្ជាមួយអនកជ្ាំនាញអាំពីការងារដ លពួកច្រអាចច្ធវើបន

សគ្មាប់អនក។ 

 តារាង្ 11 ឧទាហរណ៍្ននបញ្ា ីធនធានមនតសស 
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ចតុះការគ្រប់គ្រង្ច្ពលច្វោវញិ? កនតង្នាមជាដផ្នកមួយននធនធានសាំខាន់ននសហគ្គសរបស់អនក អនកគ្តូវដត

កាំណ្ត់ច្អាយបនអាំពី ចាំនួនច្មា៉ាង្ដ លអនកអាចលុះបង់្ច្អាយច្ៅអាជី្វកមារបស់អនក។ អនកអាចច្គ្បើកមាវធីិ

កាំណ្ត់ច្ពលគ្បតិទិ្យន ឬទាញយកកមាវធីិជាច្គ្ចើនច្ ើមបីជួ្យអនកកនតង្ការគ្រប់គ្រង្ច្ពលច្វោរបស់អនក។ 

 

2.7 ការអភិវឌ្ឍន៍ដផ្នការហិរញ្ញវតាតអាជី្វកមា 
ទិ្យននន័យហិរញ្ញវតាត រឺដតង្ដតច្ៅពីច្គ្កាយដផ្នការអាជី្វកមា ប៉ាតដនរវា រឺសាំខាន់ ូចជា ការច្រៀបរាប់ននរាំនិត 

អាជី្វកមានិង្ការគ្រប់គ្រង្។ បច្ង្កើតរាំនូសតាង្ តារាង្ រូបមនរ និង្ច្សៀវច្ៅបញ្ា ី ច្ៅកនតង្ដផ្នកហិរញ្ញវតាតនន

ដផ្នការអាជី្វកមា បងាា ញពីស្មា នភាពរបស់អាជី្វកមា។ អនកអាចគ្បមូលផ្រតាំព័ត៌មាន និង្ច្គ្បើច្សៀវច្ៅបញ្ា ី ឬ 

កមាវធីិហិរញ្ញវតាត ច្ ើមបីបច្ង្កើតច្សៀវច្ៅបញ្ា ីរបស់អនក។ អនកនឹង្ច្ ើញថា ពួកវាអាចច្គ្បើបនច្ៅកនតង្កមាវធីិ

ដផ្នការអាជី្វកមាភារច្គ្ចើន កមាវធីិទាាំង្ច្នុះអាចច្ធវើការរណ្នាបនផ្ង្ដ រ។ 

ដផ្នការហិរញ្ញវតាតផ្ដល់នូវការប៉ា ន់គ្បមាណ្ននការពាករការលក់សាំរាប់អាជី្វកមា និង្ការសដមរង្ការចាំណ្តយ

របស់អនក។ សហគ្រិនអាចទ្យទួ្យលគ្បច្ោជ្ន៍ពីការយកច្ពលច្វោច្ ើមបីច្ធវើការោ៉ាង្ច្ហាចណ្តស់ដផ្នការ

ហិរញ្ញវតាតគ្បចាំឆ្ន ាំ។ ដផ្នការច្នុះបនជួ្យឱយមាេ ស់អាជី្វកមាខាន តតូចគ្រប់គ្រង្លអគ្បច្សើរជាង្មតនលាំហូរស្មច់

គ្បក់ច្ដ្ឋយច្រៀបចាំសគ្មាប់ស្មា នភាពដ លអាចមានលទ្យធផ្លច្ៅកនតង្ការខវុះខាតស្មច់គ្បក់ ូចជាការច្ ើង្ចតុះ

តាមរ ូវកាលច្ៅកនតង្គ្បក់ចាំណូ្ល។ ដផ្នការហិរញ្ញវតាតជាធមាតាគ្តូវបនច្រៀបចាំជាដផ្នកមួយនន ាំច្ណ្ើ រការច្ធវើ

ដផ្នការអាជី្វកមាជារមួផ្ង្ដ រកនតង្អាំ តង្ច្ពលដ លច្គលច្ៅដ លគ្តូវបនកាំណ្ត់និង្យតទ្យធស្មស្តសរគ្តូវបន

ច្គ្ជ្ើសច្រ ើសច្ ើមបីជួ្យឱយអាជី្វកមាច្នុះច្កើនច្ ើង្ច្ៅកនតង្ឆ្ន ាំខាង្មតខ។17 

ច្ ើមបីយកមកជាមួយនឹង្ដផ្នការហិរញ្ញវតាតគ្បក និយម ជាច្លើក ាំបូង្រិតពីរច្បៀបដ លអនកនឹង្ចាំណ្តយ

សគ្មាប់សកមាភាពចប់ច្ផ្រើមច្ ើង្របស់អនក។ ការច្នុះនឹង្រួមបញ្េូ លទាាំង្ ឧបករណ៍្ច្គ្រឿង្សងាា រមឹច្គ្រឿង្ផ្គត់

ផ្គង់្គ្បក់ដខរបស់មនតសសដ លនឹង្ច្ធវើគ្បតិបតរិការអាជី្វកមា (រមួទាាំង្អនក) ការទិ្យញវតាតធាតតច្ ើមឬការផ្គត់ផ្គង់្ 

(ស្មរច្ពើភ័ណ្ឌ  ាំបូង្) ស្មល កសញ្ញ  ច្ ើមទ្យតនគ្បតិបតរិការនិង្តគ្មូវការដផ្នកចាប់ ូចជាការចតុះបញ្ា ីអាជី្វកមា

សគ្មាប់អាជាា ប័ណ្ណនិង្តគ្មូវការពនធ។ 

អនកអាចដសវង្យល់ អាំពីលិខិតពីទី្យភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបល ដ លទ្យទួ្យលបនទតក ចតុះបញ្ា ីពាណិ្ជ្ាកមា និង្ 

ឧសាហកមាច្នុះ។ គ្បសិនច្បើអាជី្វកមារបស់អនក ជាមាូបអាហារ វាអាចតគ្មូវឱយមានការចតុះបញ្ា ីមួយច្ផ្សង្

ច្ទ្យៀតសគ្មាប់អាហារ និង្ថាន ាំច្ពទ្យយ។ មានគ្កុមហ តនឯកជ្នមួយចាំនួន ដ លអាចជួ្យសគ្មួលការចតុះបញ្ា ី

                                                           
17 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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អាជី្វកមា និង្អាជាា ប័ណ្ណសគ្មាប់គ្តូវបង់្នែលច្សថា។ ប៉ាតដនរជាការពិតណ្តស់អនកមានជ្ច្គ្មើសច្ ើមបីច្ធវើការ

ច្នុះច្ដ្ឋយខលួនអនកផ្លទ ល់ ូច្ចនុះអនកនឹង្ ឹង្ថាអវីដ លរដ្ឋា ភិបលតគ្មូវឱយមានពីសហគ្រិនឬមាេ ស់អាជី្វកមា

ខាន តតូចច្នុះ។ 

ជាដផ្នកមួយននការចប់ច្ផ្រើមចាំណ្តយការ ការប៉ា ន់ស្មា នថាច្តើអនកនឹង្ចាំណ្តយច្លើច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធសគ្មាប់

អាជី្វកមាជាឧទាហរណ៍្ច្ៅច្លើការជួ្សជ្តលហាង្ឬកដនលង្ដ លអនកនឹង្កាន់កាប់ថាច្តើមានច្ៅកនតង្ផ្ទុះរបស់

អនកឬច្ៅកនតង្កដនលង្មួយច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតសគ្មាប់ជួ្ល។ ឧទាហរណ៍្មួយរឺគ្តូវបនបងាា ញច្ៅកនតង្តារាង្ទី្យ 12 ។ 

 

ការចាំណ្តយចប់ច្ផ្រើម តនមល (USD)  
ការជួ្សជ្តល  350 
សមាភ រ:  600 
ច្គ្រឿង្សងាា រមឹ  500 
អាជាា បណ្ណ័  ការអនតញាត 350 
ស្មល កសញ្ញ   100 
ស្មច់គ្បក់សាំរាប់:  (1,300) 
 ផ្លិតផ្ល  800 
 រ ាបល  250 
 ច្ធវើទី្យផ្ារ 250 

 

បនាទ ប់មករិតពីសកមាភាពទី្យផ្ារ ូចជាខិតរប័ណ្ណ tarpaulins និង្ស្មល កសញ្ញ ? ការប៉ា ន់ស្មា នថាការចាំណ្តយ

សគ្មាប់សកមាភាពទី្យផ្ាររបស់អនក។ តារាង្ 13 បនបងាា ញជាឧទាហរណ៍្ធមាតា។ 

 

Marketing cost items  Monthly cost (USD) Yearly cost (USD) 
    Flyer

s 
 10 120 

Tarpauli
n 

 100 1,200 
Website hosting  10 120 

Subtota
l 

 120 1,440 
 

 តារាង្ទី្យ 12 រាំរនូនការចាំណ្តយកនតង្បញ្ា ីចប់ច្ផ្រើម 

 បញ្ា ីរាំរនូនការចាំណ្តយការច្ធវើទី្យផ្ារ 



Planning a Business Using ICT  

 60 

ទី្យពីរច្ធវើឱយការប៉ា ន់ស្មា នននគ្បក់ចាំណូ្លរបស់អនក (សូមច្មើលតារាង្ 14) ។ ប៉ា ន់ស្មា នថាច្តើមានការលក់

ប៉ាតនាា នដ លអនកនឹង្ច្ធវើកនតង្មួយនែៃ កនតង្មួយដខ ឬកនតង្មួយឆ្ន ាំ។ ច្តើមានអតិែិជ្នប៉ាតនាា នសាំរាប់រាំច្រាង្របស់អនក? 

ច្តើអវីជាតនមលននផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនក? បញ្េូ លកនតង្កតាំពយូទ័្យរច្ដ្ឋយពាករណ៍្គ្បក់ចាំណូ្លរបស់អនក

ច្ដ្ឋយការច្គ្បើសនាត់ (ការលក់ អតិែិជ្ន តនមល ផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមា) ។ ច្ធវើឱយការពាករណ៍្របស់អនកគ្បក 

និយមនិង្ទ្យទួ្យលយកបន។ 

 

 

 

 

 

ទី្យបី ប៉ា ន់ស្មា នថាច្តើអនកនឹង្ចាំណ្តយច្លើការផ្រល់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមាបញ្ាូ ន និង្រណ្នាការចាំណ្តយរបស់

វាមួយមតខៗ (សូមច្មើលតារាង្ទី្យ 15) ។ 

 

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 

 
ទី្យបួនប៉ា ន់ស្មា នថាការចាំណ្តយទូ្យច្ៅនិង្ចាំណ្តយដផ្នករ ាបល ូចជាការជួ្ល ឧបករណ៍្ការធានារា៉ាប់រង្ 

និង្ចាប់ (ពនធនិង្អាជាា ប័ណ្ណ) (សូមច្មើលតារាង្ទី្យ 16) 

 

 តារាង្14 រាំរូននការពាករណ៍្ការលក់ 

 តារាង្15 ការរណ្នារាំរូនែលសគ្មាប់ផ្លិតផ្លឬច្សវា 
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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  

 
ទី្យគ្បាំ ច្រៀបចាំការពាករណ៍្ចាំណ្តយសគ្មាប់តគ្មូវការធនធានមនតសសរបស់អនក (សូមច្មើលតារាង្ទី្យ 17) ។ 

 រមួបញ្េូ លទាាំង្ការប៉ា ន់ស្មា នននការគាំគ្ទ្យការងារបដនាម។ សូមគ្បក ថាអនកមានរមួបញ្េូ លផ្លទ ល់ (គ្បក់ដខ

របស់អនក) កនតង្ការប៉ា ន់ស្មា នច្នុះ។ 

 

Human resource Qty. Monthly 

salary 
No. of 

days 
M1 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 

Administration           

 Bookkeeper 1 50 21 50 50 50 50 50 50 600 

 Marketing and sales 1 70 21 70 70 70 70 70 70 840 

 
Part-time staff 

 

 តារាង្16 ការប៉ា ន់គ្បមាណ្រាំរនូនការចាំណ្តយរ ាបល 

 តារាង្17 រាំរូននការប៉ា ន់គ្បមាណ្ការចាំណ្តយតគ្មូវឱយមានធនធានមនតសស 
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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 

 
Professionals 

 Lawyer/Accountant  
when needed 
(hourly  
rate) 

 1 20 ½ 100 100 100 100 100 100 1,200 

Total cost 8   650 650 650 650 650 650 7,800 

 
ប៉ា ន់ស្មា នគ្បសិនច្បើអនកនឹង្មានការចាំណ្តយសគ្មាប់ការដកលមអច្ៅកនតង្អាជី្វកមារបស់អនកណ្តមួយ ូចជា

ការទិ្យញឧបករណ៍្ែាី ការជួ្សជ្តលនិង្ដកលមអែាី។ 

ជាចតង្ច្គ្កាយពិនិតយច្ ើង្វញិនិង្ច្មើលសរតបច្ហើយច្មើលថាច្តើរច្គ្មាង្របស់អនកមានភាពគ្បក និយមនិង្

បនាទ ប់មកបនបញ្េ ប់វា។ 

តារាង្18 បងាា ញពីរច្បៀបប៉ា ន់ស្មា នរបស់ច្ោកស្សី Kuhn ដ លអាចច្មើលច្ៅ ូច 

 

Start-up (1 month)  Costs 

(USD) 
Total 

Renovation  1,000.00  

Equipment  600.00   

Furniture  500.00   

License, permits, registration  350.00   

Signage  100.00   

Initial cash for:      

 Production  800.00   

 Administration  1,670.00   

 Marketing  250.00   

Total start-up cost     5,270 

Production  Monthly  Yearly Type 
Production materials and supplies 320   3,840   Variable 

Production/People 230  2,760  Fixed 

 តារាង្ 18 រាំរកូារប៉ា ន់គ្បមាណ្ការចាំណ្តយសរតប 
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Subtotal   550  6,600   

Administration Monthly Yearly   

Personnel 420   5040     
Rent 80   960   Fixed 

Utilities 45   540   Fixed 

Insurance           

 Business 20   240   Fixed 

 Health 20   240   Fixed 

Taxes 20   240   Fixed 

Internet 30   360   Fixed 

Supplies 10   120   Variable 

Shipping or transport 25   300   Variable 

Subtotal   670   8,040    

Marketing Monthly Yearly   
Supplies 10   120   Variable 

Product training 120   1440   Fixed 

Research and development (6 

months) 
120   720   Variable 

Web hosting 10   120   Fixed 

Subtotal   250   2,280.00    

Total cost with start-up cost         

Total cost for regular year   1,470    
 

  

 
ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ននការចាំណ្តយកនតង្ធាតតមួយៗកនតង្ជ្ាំហានទី្យបីច្នុះគ្តូវបនសរច្សរកនតង្ច្គលបាំណ្ង្
ច្ ើមបីពនយល់ពីរាំនិតហិរញ្ញវតាតច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត ូចជាការចាំណ្តយច្ែរ ចាំណ្តយអច្ែរនិង្ចាំណ្ត ចជួ្ប។ 
 ការចាំណ្តយច្ែរសាំច្ៅច្ៅច្លើការចាំណ្តយនិង្ការចាំណ្តយដ លមិនខតសគន ច្បើច្ទាុះបីជាទ្យាំហាំននការលក់

និង្ការផ្លល ស់បរូរផ្លិតកមា។ ជួ្ល ឧបករណ៍្ ច្សវាអតីនធឺណិ្តនិង្ការធានារា៉ាប់រង្រឺជាឧទាហរណ៍្ននការ
ចាំណ្តយច្លើការជួ្សជ្តល។ 

 ការចាំណ្តយអច្ែរសាំច្ៅច្ៅច្លើការចាំណ្តយដ លបនផ្លល ស់បរូរអាស្ស័យច្លើការលក់និង្ផ្លិតកមា។ 
ឧទាហរណ៍្ ូចជាការចាំណ្តយននការផ្លិត និង្វតាតធាតតច្ ើមនិង្ច្គ្រឿង្ផ្គត់ផ្គង់្ផ្លិតផ្លច្គ្បើគ្បស់ច្ៅ
កនតង្ការផ្លិតឬការផ្រល់ច្សវាកមា។ 

 ចាំណ្ត ចជួ្ប ជាការរិតននការចាំណ្តយច្លើការចប់ច្ផ្រើមច្ ើង្ ការចាំណ្តយច្ែរ ចាំណ្តយ អច្ែរនិង្តនមល
លក់ននផ្លិតផ្ល ឬច្សវាកមាច្ ើមបីរកឱយច្ ើញចាំនួនលក់រាល់ដខច្ ើមបីទ្យប់ទ្យល់នឹង្ការចាំណ្តយគ្បចាំ
ដខ។ 

បនចប់ច្ផ្រើម គ្បតិបតរិការអាជី្វកមារបស់អនក អនកអាចច្គ្បៀបច្ធៀបលទ្យធផ្លពិតគ្បក  ជាមួយដផ្នការ 
ហិរញ្ញវតាត ាំបូង្។ ដសវង្យល់ពីកង្វុះច្ហើយច្មើលថាច្តើមានព័តមានសាំខាន់ដ លអនកបនខកខាន។ អនក
គ្បដហលជាអាចពិចរណ្តកាត់បនាយការចាំណ្តយគ្បសិនច្បើគ្បក់ចាំណូ្លមានទាបជាង្ការប៉ា ន់ស្មា ន។ 
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ច្គ្ៅពីដផ្នការហិរញ្ញវតាតច្ៅរយៈច្ពលជាក់ោក់មួយននច្ពលច្វោឬច្ៅចតង្បញ្េ ប់ននឆ្ន ាំ សហគ្រិនគ្តូវដត
ច្រៀបចាំរបយការណ៍្ហិរញ្ញវតាតអាជី្វកមាច្ទាុះបីជាទាាំង្ច្នុះមិនគ្តូវបនទាមទារសគ្មាប់អាជី្វកមាដ លកាំពតង្ដត
ចប់ច្ផ្រើម។ វានឹង្មានស្មរៈសាំខាន់ច្ ើមបី ឹង្ថាច្ៅការចប់ច្ផ្រើមច្នុះពីស្មរៈសាំខាន់ននការច្រៀបចាំរបយការណ៍្
ហិរញ្ញវតាតច្ៅច្លើមូលដ្ឋា នគ្បចាំគ្តីមាសឬគ្បចាំឆ្ន ាំដ លផ្រល់របយការណ៍្អាំពីការអនតវតរអាជី្វកមាច្នុះ។ 
របយការណ៍្ទាាំង្ច្នុះបនចូលមកភារច្គ្ចើនច្ៅកនតង្ដផ្នកហិរញ្ញវតាតចាំនួនបីរឺ: របយការណ៍្គ្បក់ចាំណូ្ល 
តារាង្តតលយការនិង្របយការណ៍្លាំហូរស្មច់គ្បក់។ 
 របយការណ៍្គ្បក់ចាំណូ្ល រឺជាគ្បក់ចាំណូ្ល ចាំច្ណ្ញនិង្ការចាំណ្តយសច្ង្ខបននអាជី្វកមាធមាតាគ្តូវ

បនច្រៀបចាំជាច្រៀង្រាល់ឆ្ន ាំ។ ការរណ្នារបស់អនកផ្ដល់ឱយអនកនូវរាំនិតអាំពីការអនតវតរអាជី្វកមារបស់អនក។ 
 តារាង្តតលយការរឺជាការរណ្នានិង្របយការណ៍្ននអាជី្វកមា "គ្ទ្យពយសមបតរិបាំណ្ត លនិង្មូលធន។ វា

ផ្ដល់នូវច្សចកដីលមអិតច្ៅច្លើសមតតលយននគ្បក់ចាំណូ្លនិង្ការចាំណ្តយច្ៅចាំណ្ត ចច្ពលច្វោជាក់ោក់
មួយ ។ 

 របយការណ៍្លាំហូរស្មច់គ្បក់ របយការណ៍្ស្មច់គ្បក់ពិតគ្បក ដ លបនបច្ង្កើតឬបនទ្យទួ្យលនិង្
បនច្គ្បើច្ៅរយៈច្ពលជាក់ោក់មួយននច្ពលច្វោ។ អនកអាចច្រៀបចាំរបយការណ៍្មួយច្ៅគ្បចាំដខគ្បចាំ
គ្តីមាសឬគ្បចាំឆ្ន ាំមូលដ្ឋា នដ លជាគ្បច្ោជ្ន៍សគ្មាប់សហគ្រិន។ ច្នុះផ្រល់ឱយអនកនូវរាំនិតអាំពីគ្បក់
ដ លបនមកច្ៅកនតង្និង្ច្គ្ៅអាជី្វកមាមួយ។ 

បនយកការរមួគន  ជារបយការណ៍្ទាាំង្ច្នុះ ផ្រល់នូវរបូភាពគ្តឹមគ្តូវននអាជី្វកមាមួយ តនមលបចេតបបននបូក 
សមតាភាពរបស់ខលួនច្ ើមបីទូ្យរទាត់វក័ិយប័គ្តរបស់ខលួនច្ៅនែៃច្នុះនិង្ទ្យទួ្យលបនគ្បក់ចាំច្ណ្ញមួយច្ឆ្ព ុះច្ៅ
មតខច្ទ្យៀត។ ព័តមានច្នុះ រឺមានស្មរៈសាំខាន់ខាល ាំង្ណ្តស់ សគ្មាប់ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជី្វកមា នាច្ពល 
អនារត។ ឧទាហរណ៍្ននដផ្នការហិរញ្ញវតាតមួយគ្តូវបនបងាា ញច្ៅកនតង្តារាង្19។ 
 

Start-up (1 month)  Costs 

(USD) 
Total 

Renovation  1,000.00  

Equipment  600.00   

Furniture  500.00   

License, permits, registration  350.00   

Signage  100.00   

Initial cash for:      

 Production  800.00   

 Administration  1,670.00   

 Marketing  250.00   

 តារាង្19 ឧទាហរណ៍្ននដផ្នការហិរញ្ញវតាត 
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Total start-up cost     5,270 

Production  Monthly  Yearly Type 
Production materials and supplies 320   3,840   Variable 

Production/People 230  2,760  Fixed 

Subtotal   550  6,600   

Administration Monthly Yearly   

Personnel 420   5040     
Rent 80   960   Fixed 

Utilities 45   540   Fixed 

Insurance           

 Business 20   240   Fixed 

 Health 20   240   Fixed 

Taxes 20   240   Fixed 

Internet 30   360   Fixed 

Supplies 10   120   Variable 

Shipping or transport 25   300   Variable 

Subtotal   670   8,040    

Marketing Monthly Yearly   
Supplies 10   120   Variable 

Product training 120   1440   Fixed 

Research and development (6 

months) 
120   720   Variable 

Web hosting 10   120   Fixed 

Subtotal   250   2,280.00    

Total cost with start-up cost         

Total cost for regular year   1,470    
 

  

 
រដ្ឋា ភិបលភារច្គ្ចើនតគ្មូវឱយមានការច្ធវើរបយការណ៍្ហិរញ្ញវតាតខាង្ច្លើពីមាេ ស់អាជី្វកមាដ លគ្តូវបនដ្ឋក់

ជូ្នច្ៅច្ពលអនកបង់្ពនធ។ គ្បសិនច្បើអនកគ្តូវដ្ឋក់ពាកយសតាំគ្បក់កមេីច្គ្ៅពីរបយការណ៍្ហិរញ្ញវតាតដ លបន

ច្លើកច្ ើង្ច្នាុះអនកអាចគ្តូវបនសួរច្ ើមបីផ្រល់នូវរបយការណ៍្ហិរញ្ញវតាតផ្លទ ល់ខលួនគ្បសិនច្បើអនកគ្តូវបនធានា

គ្បក់កមេីច្ដ្ឋយខលួនឯង្។ ការយល់ ឹង្ពីតគ្មូវការហិរញ្ញវតាតនិង្ គ្បសិនច្បើអាចច្ធវើច្ៅបនគ្បសប់ពួកច្រនឹង្

ជួ្យអនកកនតង្ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមារបស់អនកកាន់ដតរលូន18។ 

 

 

                                                           
18 18 See http://www.entrepreneur.com/article/241077. 
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2.8 កាលវភិារននសកមាភាពចប់ច្ផ្រើមអាជី្វកមានិង្សកមាភាពជាធមាតា 
ដផ្នការអាជី្វកមាមួយដ លលអគ្តូវដតមានច្ពលច្វោមួយននរច្គ្មាង្ធាំនិង្សកមាភាពអាជី្វកមាច្ទ្យៀង្ទាត់។ 

មានគ្បតិទិ្យនននសកមាភាពទាាំង្ច្នុះនិង្ការប៉ា ន់ស្មា នននចាំនួនច្មា៉ាង្និង្នែៃដ លសកមាភាពទាាំង្ច្នុះគ្តូវបន

បញ្េ ប់ច្ ើមបីជួ្យផ្រល់អភិវឌ្ឍច្អាយមានគ្បសិទ្យធិភាពននលទ្យធផ្លការងារ។ 

ច្តើ ICTs អាចជួ្យ ូចច្មរច?  ូចដ លអនកអាចច្ ើញច្ៅកនតង្ការពិភាកាមតនច្នុះកមាវធីិរឺមានគ្បច្ោជ្ន៍ខាល ាំង្

ណ្តស់ច្សៀវច្ៅបញ្ា ីច្រៀបចាំដផ្នការហិរញ្ញវតាតកនតង្អាជី្វកមានិង្របយការណ៍្ហិរញ្ញវតាត។ ច្ដ្ឋយច្គ្បើច្សៀវច្ៅ

បញ្ា ីមួយដ លអនកអាចបច្ង្កើតកាលវភិារនិង្រណ្នាចាំនួនច្មា៉ាង្និង្នែៃបនទាមទារច្ ើមបីច្ធវើសកមាភាពការងារ

មួយឬចច្ងាក មននសកមាភាពការងារ។ សហគ្រិនជាច្គ្ចើនជាធមាតាច្រៀបចាំរបយការណ៍្ច្នុះច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បស់ 

កមាវធីិច្សៀវច្ៅបញ្ា ី ូចជា GNU Cash ដ លអាចគ្តូវបនទាញយកច្ដ្ឋយឥតរិតនែលឬ QuickBooks ដ ល

អាចគ្តូវបនទិ្យញតាមអតីនធឺណិ្ត ឬច្ៅហាង្កតាំពយូទ័្យរ។ មតនច្ពលទិ្យញកមាវធីិទាាំង្ច្នុះ ច្គ្បៀបច្ធៀបតនមលនិង្ 

អតាគ្បច្ោជ្ន៍ននកមាវធីិច្នុះច្ ើមបីអាជី្វកមារបស់អនក។ 

 

2.9 គ្បភពច្ ើមទ្យតន 
ច្ ើមបីផ្រល់នូវគ្បក់ ាំបូង្អាជី្វកមារបស់អនក អនកនឹង្ច្គ្បើច្ ើមបីផ្រល់ហិរញ្ញវតាត ល់ការចប់ច្ផ្រើមអាជី្វកមា អនកនឹង្

គ្តូវការច្ ើមបីច្ធវើបញ្ា ីននគ្បភព ដ លអនកអាចទាញយកជាគ្បច្ោជ្ន៍ច្ៅច្ពលចាំបច់។ ខាង្ច្គ្កាមច្នុះជា

សាំណួ្រសាំរាប់រិតអាំពី: 

 ច្តើអនកមានគ្បក់សនសាំដ លអនកអាចច្គ្បើ? 
 ច្តើមានសមាជិ្កច្ៅកនតង្គ្រួស្មររបស់អនក ឬមិតរភករិដ លអាចច្អាយអនកខេីគ្បក់បន? ពិភាកាជាមួយ

សមាជិ្កគ្កុមគ្រួស្មររបស់អនកនិង្មិតរភករិអាំពីលទ្យធភាពននការជួ្យអនកផ្រល់ហិរញ្ញវតាត ល់អាជី្វកមារបស់ 
អនក។ 

 ច្តើអនកបន ឹង្អាំពីកមាវធីិរបស់រដ្ឋា ភិបល ស្មា ប័នមីគ្កូហិរញ្ញវតាត អង្គការមិនដមនរដ្ឋា ភិបល និង្កមាវធីិ
ធនាគរដ លអាចផ្រល់គ្បក់មូលនិធិកមេីការគ្បក់ទាប ? 

 ច្តើមានស្មា ប័ន មិនដមនហិរញ្ញវតាត ឧទាហរណ៍្ angel funders គ្កុមជួ្យខលួនឯង្ ពហតបាំណ្ង្ឬ 

សហករណ៍្ឥណ្ទានគ្កុមអនដរជាតិ ឬគ្បភព crowdfunding ដ លអនកអាចពិចរណ្ត? 

សិកា និង្ច្រៀនបដនាមច្ទ្យៀតអាំពីគ្បភពននមូលនិធិទាាំង្ច្នុះនិង្ែលឹង្ដែលង្អាំពី រតណ្សមបតរិ និង្រតណ្វបិតរិរបស់
ពួកច្រ 
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ច្តើ ICTs អាចជួ្យកនតង្ការដសវង្រកព័ត៌មានច្លើស្មា ប័នហិរញ្ញវតាតនិង្ធនធានមូលនិធិ ូចច្មរច? អនកអាចដសវង្

រកអតិនធឺណិ្តអាំពីធនាគរនិង្គ្កុមហ តនផ្រល់គ្បក់កមេីច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត ូចជាស្មា ប័នមីគ្កូហិរញ្ញវតាតកនតង្គ្បច្ទ្យស

របស់អនក។ ច្រហទ្យាំព័ររបស់ពួកច្រអាចផ្ដល់ព័ត៌មានច្លើតគ្មូវការផ្រល់គ្បក់កមេី ទ្យគ្មង់្កមាវធីិ អគ្តាការគ្បក់ 

និង្លកខខណ្ឌ  និង្ការដ្ឋក់ទ្យណ្ឌ កមា (អនករួរដតពនាច្ពលការបង់្ការគ្បក់ បិទ្យរណ្នីរបស់អនកជាមតន ឬ

គ្បសិនច្បើអនកមិនអាចបាំច្ពញកាតពវកិចេរបស់អនក) 

គ្រឹុះស្មា នមីគ្កូហិរញ្ញវតាតរឺជាអង្គការដ លផ្រល់ជូ្ននូវច្សវាហិរញ្ញវតាត ល់គ្បជាជ្នដ លមានគ្បក់ចាំណូ្ល 

ទាប។ ច្សទើរដតទាាំង្អស់ផ្រល់គ្បក់កមេី ល់សមាជិ្ករបស់ខលួននិង្ការធានារា៉ា ប់រង្ច្លើការផ្រល់ជូ្នជាច្គ្ចើន 

ការដ្ឋក់គ្បក់និង្ច្សវាកមាច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត។ ស្មា ប័នទាាំង្ច្នុះអាចជាដផ្នកបដនាមននធនាគរទី្យភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបល

ឬកមាវធីិបច្ង្កើតច្ ើង្ច្ដ្ឋយអង្គការមិនដមនរដ្ឋា ភិបលមួយ។ មនតសសជាច្គ្ចើនននស្មា ប័នទាាំង្ច្នុះផ្រល់ការ    

គាំគ្ទ្យ ល់ស្តសរីសគ្មាប់កមាវធីិការចិញ្េ ឹមជី្វតិ និង្ការបណ្តរ ក់ទ្យតនសង្គមច្ស ាកិចេស្សច្ ៀង្គន  ូចជាគ្កុមជួ្យ

ខលួនឯង្។ រកច្មើលគ្បច្ភទ្យននអង្គការច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសរបស់អនកដ លងាយស្សួលអាចផ្រល់ការគាំគ្ទ្យ ល់សហ

គ្រិនស្តសរី។ 

ច្តើអនកបនឮពី crowdfunding? វាជាវធីិស្មស្តសរននការបច្ង្កើនច្ ើមទ្យតនតាមរយៈគ្កុមរបស់មិតរភករិគ្កុមគ្រួស្មរ 

អតិែិជ្ន និង្វនិិច្ោរិនជាបតរគលមួយ។ វាគា នបញ្ា ច្ទ្យថាមូលនិធិតូចៗគ្តូវបនបញ្េូ លគន ច្ ើមបីច្ធវើឱយច្កើន

ច្ ើង្នូវចាំនួនទឹ្យកគ្បក់ ដ លគ្តូវការសគ្មាប់ការចប់ច្ផ្រើមអាជី្វកមា។ មួយចាំនួនគ្បតិបតរិការ  ូចជាការ

បរចិេ រ អនកច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតរ ាំពឹង្ថាជា "រងាវ ន់"  ូចរាំរផូ្លិតផ្លមួយចាំនួនច្នាុះច្ទ្យប៉ាតដនរមួយចាំនួនច្ទ្យៀតបនរ ាំពឹង្

ថានឹង្ទ្យទួ្យលបនមកវញិគ្បក់របស់ពួកច្រឬការរ ាំពឹង្ថានឹង្មានអនកវនិិច្ោរ ច្ៅកនតង្អាជី្វកមារបស់អនក។ 

ទាាំង្ច្នុះគ្តូវបនសគ្មបសគ្មួល តាមរយៈគ្កុមបណ្តរ ញ និង្គ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម។ ច្ធវើការដសវង្រក 

បណ្តរ ញមួយច្ៅច្លើ "crowdfunding" ច្ ើមបីដសវង្យល់បដនាមច្ទ្យៀត។ 

បនាទ ប់ពីឆលង្កាត់ការច្ធវើលាំហាត់ ដ លអនកអាចនឹង្បន ឹង្ថា ការបច្ង្កើតអាជី្វកមាមួយ រឺពិតជាភារកិចេ 

លាំបក។ ប៉ាតដនរគ្គន់ដត ូចជាការងារណ្តមួយក៏ដតង្ដតមានបញ្ា គ្បឈ្មច្ៅតាមផ្លូវ។ បញ្ា គ្បឈ្ម       

ទាាំង្ច្នុះអាចគ្តូវបនច្រច្ៅថាហានិភ័យឬផ្លវបិកអច្ចតនា។  

 

ការយល់ ឹង្ពីហានិភ័យសកលនិង្អាជី្វកមា 
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អាជី្វកមាទាាំង្អស់ នឹង្គ្បឈ្មមតខ នឹង្ហានិភ័យ ដ លអាចបណ្តដ លឱយបត់បង់្ននគ្បក់ចាំណូ្ល និង្ 

គ្ទ្យពយសមបតរិ។ ច្ៅកនតង្អាជី្វកមា ហានិភ័យគ្តូវដតគ្តូវបនគ្រប់គ្រង្។ ការគ្រប់គ្រង្ហានិភ័យ គ្តូវបន

កាំណ្ត់ជា "មច្ធាបយមួយននការកាំណ្ត់ និង្ច្រៀបចាំវាស់សទង់្ហានិភ័យ និង្ការអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រង្និង្ការ

ច្គ្ជ្ើសជ្ច្គ្មើសសគ្មាប់ការគ្រប់គ្រង្ហានិភ័យទាាំង្ច្នុះ" ។ ច្លើសពីច្នុះច្ទ្យៀត "ការគ្រប់គ្រង្ហានិភ័យឱយ

បនគ្តឹមគ្តូវបង្កប់ន័យការគ្តួតពិនិតយ ននគ្ពឹតរិការណ៍្នាច្ពលអនារត ដ លអាចច្ធវើបន។ ការគ្រប់គ្រង្ 

ហានិភ័យបនគ្តឹមគ្តូវនឹង្ជួ្យកាត់បនាយមិនគ្តឹមដតលទ្យធភាពននគ្ពឹតរិការណ៍្ដ លច្កើតច្ ើង្ច្នាុះច្ទ្យប៉ាតដនដ

ទ្យាំហាំននផ្លប៉ាុះពាល់របស់វា19 "។ 

គ្បច្ភទ្យននហានិភ័យកនតង្អាជី្វកមារមួមាន: 

 ហានិភ័យហិរញ្ញវតាត - គ្បក់បណ្តរ ក់ទ្យតនច្ៅកនតង្អាជី្វកមាមួយអាចគ្តូវបនបត់បង់្ឬគ្ត ប់មកវញិ

អាចមានតិចជាង្ការរ ាំពឹង្ទ្យតកឬតិចជាង្ការវនិិច្ោរមួយច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតដ លនឹង្ផ្រល់ជូ្ន។ អាជី្វកមាណ្ត

មួយក៏អាចគ្បឈ្មនឹង្ហានិភ័យហិរញ្ញវតាត រួមបញ្េូ លទាាំង្ការច្ធវើដផ្នការសាំច្ ង្ កាត់បនាយផ្លប៉ាុះ

ពាល់ហិរញ្ញវតាត ការរាយការណ៍្និង្ការគ្តួតពិនិតយទិ្យននន័យដ លអាចច្ធវើឱយមានការ គ្ពមាន ឬច្ដ្ឋយការ

សច្គ្មចចិតរខតសនិង្ការខាតបង់្ដផ្នកហិរញ្ញវតាតបដនាមច្ទ្យៀត។ ការមានអនករកានូវឯកស្មរហិរញ្ញវតាត និង្

មានអនកជ្ាំនាញដផ្នកហរញិ្ញវតាត វានឹង្មានតនមលខាល ាំង្ណ្តស់ចាំច្ពាុះគ្បតិបតរិការច្ធវើអាជី្វកមាច្នុះ។ កមាវធីិ 

ICT អាចកត់គ្តា តាមដ្ឋន ឯកស្មរហិរញ្ញវតាត និង្ការអនតវតរ។ 

 រូបិយវតាត (ឬបរូរគ្បក់បរច្ទ្យស) ហានិភ័យ - ការវនិិច្ោរឬស្តសទីមននការបង់្គ្បក់អាចនឹង្បត់បង់្តនមល

ច្ដ្ឋយស្មរ ការធាល ក់នែលដគ្បគ្បួលរូបិយប័ណ្ណ។ វតាតធាតតច្ ើមមួយចាំនួន ឬទ្យាំនិញដ លសាំរាប់ផ្លិត 

ផ្លិតផ្លមួយអាចពឹង្ដផ្អកច្លើការនាាំចូល។ គ្បសិនច្បើមានតនមលផ្លល ស់បរូររូបិយប័ណ្ណច្ពលច្គ្កាយគ្តូវ

ដតមានការគ្តួតពិនិតយជាបនរ។ ច្ពលច្វោពិតគ្បក  និង្ព័ត៌មាន ច្លើបណ្តរ ញអតីនច្ធើដណ្ អាច 

ច្ជ្ឿទ្យតកចិតរបនពីគ្បភព ដ លអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបន ឱយទាន់សម័យច្ៅច្លើទី្យផ្ារបរច្ទ្យស និង្តនមល 

រូបិយប័ណ្ណ។ 

 ហានិភ័យឥណ្ទាន - អនកគ្បដហលជាមិនអាចបង់្ការគ្បក់និង្ចាំនួនទឹ្យកគ្បក់ច្ ើមច្លើការផ្រល់កមេី

ច្ៅឱយគ្កុមហ តនអនកផ្រល់គ្បក់កមេីគ្បក់សគ្មាប់ទ្យាំនិញដ លលក់ច្ៅច្លើឥណ្ទានឬសគ្មាប់ការខេីគ្បក់។ 

                                                           
19 19 Tom Gorman, “Finance 101: Understanding Risk Management”, Idiot’s Guides, undated. Available from 

http://www.idiotsguides.com/business-and-law/general-business/finance-101-understanding-risk-management/. 
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អសមតាភាពកនតង្ការបង់្គ្បក់ច្អាយទាន់ច្វោអាចបណ្តរ លច្ៅកនតង្កាំណ្ត់គ្តាមិនលអមួយកនតង្ការចង់្ 

អនតវតរសគ្មាប់ឥណ្ទានឬគ្បក់កមេីច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតច្ៅកនតង្ច្ពលអនារត។ គ្បសិនច្បើអនកបនផ្រល់នូវការ 

ផ្រល់គ្បក់កមេី អនកនឹង្គ្បឈ្មមតខនឹង្ហានិភ័យការមិនគ្តូវបនបង់្គ្ត ប់មកវញិច្ដ្ឋយអតិែិជ្នរបស់

អនក។ តាមដ្ឋនអតិែិជ្នច្លើស្មា នភាពនិង្ឥណ្ទានជ្ាំហររបស់ខលួនរឺមានស្មរៈសាំខាន់។ ច្គ្ៅពីការច្សតើប

អច្ង្កតឥណ្ទាន ការវាយតនមលនផ្ទខាង្ច្គ្កាយ អាចគ្តូវបនច្ធវើច្ ើង្ច្ដ្ឋយច្គ្បើទិ្យននន័យពីគ្បភព 

អតីនច្ធើណិ្ត។ 

 ហានិភយ័សនរិសតខ- អនកអាចនឹង្គ្បឈ្មមតខនឹង្ការរាំរាមកាំដហង្ននការច្កង្បនលាំ ការលួចបនលាំលួច ឬ

ខតសច្គលច្ៅននមូលនិធិ ទ្យាំនិញឬគ្ទ្យពយសកមាច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតរបស់អាជី្វកមា ។ អនកគ្តូវដតមានលទ្យធភាពវាយ

តនមលនិង្ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ហានិភ័យសនដិសតខច្ៅកនតង្បរសិ្មា នខាង្កនតង្និង្ខាង្ច្គ្ៅរបស់ 

អនក។ បនច្ធវើឱយទាន់សម័យ ច្ៅច្លើអាជី្វកមា និង្និនាន ការព័ត៌មានអាចគ្តូវបនគាំគ្ទ្យច្ចញពីគ្បភព

ព័ត៌មានដ លអាចទ្យតកចិតរបននិង្មានច្ ា្ ុះលបីលាញតាមអតីធឺណិ្ត។ 

 ហានិភ័យអចលនគ្ទ្យពយភាពរបស់អនកអចលនគ្ទ្យពយឬអាជី្វកមាគ្ទ្យពយសមបតរិអាចនឹង្គ្តូវបាំផ្លល ញ

ច្ដ្ឋយច្ភលើង្ ទឹ្យកជ្ាំនន់ ការរញ្ាួ យ ី ពយតុះ ស្ងាគ មច្ភរវកមាឬមូលច្ហតតស្សច្ ៀង្គន ។ ការវនិិច្ោរច្ៅកនតង្

គ្កុមហ តនធានារា៉ាប់រង្ដ លរមួទាាំង្ អាំច្ពើននធមាជាតិ អាចជាដផ្នកមួយននវធិានការបនធូរបនាយសគ្មាប់

គ្បច្ភទ្យននហានិភ័យច្នុះ។ គ្កុមហ តនធានារា៉ា ប់រង្លបីច្ ា្ ុះជាច្គ្ចើនមានដវបស្មយដ លផ្រល់នូវអាំពី

កាំណ្ត់គ្តាបទ្យរបស់គ្កុមហ តនច្នុះ។ 

 ហានិភ័យបញ្ញតរិ- អនកគ្តូវដតអាចកាំណ្ត់ និង្តគ្មូវការបទ្យបបញ្ញតរិទាាំង្អស់សគ្មាប់គ្បច្ភទ្យនន 

អាជី្វកមាដ លអនកបនសច្គ្មចចិតរកនតង្ការវនិិច្ោរនិង្គ្បតិបតរិការ។ ច្រហទ្យាំព័ររបស់រដ្ឋា ភិបលបន 

ផ្រល់នូវគ្បច្ភទ្យព័ត៌មានទាាំង្ច្នុះ។ សូមគ្បក ថាអនកបនអានទាាំង្អស់តាមរយៈតគ្មូវការទាាំង្ច្នុះដ ល

បនច្រៀបរាប់ច្ៅច្លើច្រហទ្យាំព័រ  ូច្ចនុះអនកនឹង្មិនគ្តូវបនដ្ឋក់ច្ទាសចាំច្ពាុះការមិនច្គរពតាមបទ្យបបញ្ញតរិ

ឬជាមួយតគ្មូវការ។ 

 ហានិភ័យចាប់ - អតិែិជ្ន អនកផ្គត់ផ្គង់្ និច្ោជិ្ត ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ វនិិច្ោរិនឬភារីច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត

អាចចប់ច្ផ្រើមពាកយបណ្រឹ ង្ ឬអនកដ លជាន រូ ឬអតិែិជ្នរបស់អនកអាចច្ធវើឱយមិនច្គរពចាប់។ កិចេគ្ពម

ច្គ្ពៀង្ផ្លូវការមួយជាមួយរណ្បកសមួយច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត ូចជាការផ្គត់ផ្គង់្ឬអតិែិជ្នច្ៅច្ពលដ លមានភាព
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មិនចាស់ោស់និង្ឬមិនគ្តូវបនដ្ឋក់ច្ៅកនតង្ការសរច្សរអាចជាគ្បភពននការយល់គ្ច ាំមួយ។ រាំនូរ

កិចេសនាជាមួយន រូនិង្អនកផ្គត់ផ្គង់្សាំខាន់។ អាជី្វកមាច្នុះគ្តូវដតអាចជួ្លច្មធាវលីអដ លនឹង្ជួ្យគាំគ្ទ្យ

ការចប់អារមាណ៍្ ៏លអបាំផ្តតរបស់អនកផ្ង្ដ រ។ 

 ហានិភ័យបច្ចេកវទិ្យាព័ត៌មាន - ការផ្លល ស់បរូរដ លមានច្លបឿនច្លឿនរបស់បច្ចេកវទិ្យារឺជា 

ហានិភ័យមួយ ជាពិច្សសសគ្មាប់អាជី្វកមាដ លមានការពឹង្ដផ្អកច្លើ ICT ។ គ្បព័នធច្ធវើឱយទាន់សម័យ

និង្ឧបករណ៍្គ្តូវដតបនកាំណ្ត់ច្ពលច្វោច្ ើមបីរកាការពិតច្ៅកនតង្អាជី្វកមា។ ស្មា នភាពមួយច្ទ្យៀត

ដ លអាចបង្កឱយមានហានិភ័យរឺច្ៅច្ពលដ លមានគ្បព័នធ ICT អាជី្វកមាច្នុះគ្តូវបនសគ្មបសគ្មួល 

ឬច្គ្បើគ្បស់មិនគ្តឹមគ្តូវ មានបាំណ្ង្ពាបទ្យ ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ របស់អតិែិជ្ន ឬអនកច្គ្បើគ្បស់ 

អតីនធឺណិ្ត។ វាជាការសាំខាន់ច្ ើមបីឱយមានការយល់ ឹង្អាំពីគ្បច្ភទ្យនន malpractices ទាាំង្ច្នុះនិង្ ICT 

ដ លធានាថាអនកសច្ង្កតការអនតវតរន៍បនលអច្ៅកនតង្សនដិសតខអតីនធឺណិ្ត (ឧទាហរណ៍្ មិនដចករ ាំដលក

ព័ត៌មានសាំខាន់និង្ពាកយសមាៃ ត់និង្ការផ្លល ស់បរូរពាកយសមាៃ ត់របស់អនកជាច្ទ្យៀង្ទាត់) ។ 

 ហានិភ័យ គ្បច្ទ្យស (ឬនច្ោបយ) - រដ្ឋា ភិបលបរច្ទ្យសមួយអាចសមរមយឬច្ធវើជាតូបនីយកមា 

អាជី្វកមាឬគ្ទ្យពយសមបតរិរបស់ខលួនឬច្បើមិន ូច្ចនុះច្ទ្យការបច្ង្កើតការខាតបង់្។ ច្គលនច្ោបយដ លបន

កាំណ្ត់ច្ដ្ឋយបណ្តរ គ្បច្ទ្យសច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតអាចប៉ាុះពាល់ ល់អាជី្វកមាច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសរបស់អនក (អាស្ស័យ

ច្លើគ្បច្ភទ្យននការអាជី្វកមាច្នុះ) ។ ការរកាតាមដ្ឋនច្ធវើឱយទាន់សម័យចាំច្ពាុះព័ត៌មានទាក់ទ្យង្ច្ៅនឹង្

នច្ោបយជាវធីិមួយច្ ើមបីការពារគ្បឆ្ាំង្នឹង្គ្បច្ភទ្យននហានិភ័យច្នុះ។ 

 ហានិភ័យច្ករ រិ៍ច្ ា្ ុះ - ច្សចករីដែលង្ការណ៍្ឬសកមាភាពរបស់បតរគលិក អាជី្វកមា ភាន ក់ងារឬជាអនក 

នាាំពាកយអាចប៉ាុះពាល់ ល់គ្កុមហ តនមា៉ាកលបីមួយរបស់អង្គការឬច្ករ រិ៍ច្ ា្ ុះ។ ច្នុះអាចរមួបញ្េូ លទាាំង្អវី

ដ លអតិែិជ្នរិតអាំពីអាជី្វកមារបស់អនក។ មានទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្លអនិង្ការគ្តួតពិនិតយការយល់ច្ ើញរបស់

អតិែិជ្នអាំពីអាជី្វកមារបស់អនកអាចជួ្យច្រៀបចាំសគ្មាប់វធិានការកាត់បនាយផ្លប៉ាុះពាល់ដ លអាច

តគ្មូវឱយមានការច្ចញផ្ាយព័ត៌មានលអៗតាមកាដសត ឬពាកយលអៗមកពីបតរគលិកដ លមានទ្យាំនតកចិតរ។ 

 

កាំណ្ត់ហានិភ័យជាក់ោក់ដ លអាជី្វកមារបស់អនកទ្យាំនង្ជាគ្បឈ្មមតខនឹង្ការប៉ា ន់គ្បមាណ្ទ្យាំហាំនិង្ភាព

ញឹកញាប់ននហានិភ័យច្កើតច្ ើង្នឹង្ជួ្យកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្រច្គ្មាង្ការកាត់បនាយផ្លប៉ាុះពាល់ កាត់

បនាយហានិភ័យច្នុះឬកាត់បនាយការច្កើតច្ ើង្ហានិភយ័ច្ផ្សង្ៗ។ 
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ផ្លវបិកដ លមិនច្ៅកនតង្អាជី្វកមា 
អាជី្វកមាបច្ង្កើតលទ្យធផ្លបាំណ្ង្សគ្មាប់ការរកគ្បក់ចាំច្ណ្ញ។ ច្ទាុះជាោ៉ាង្ណ្តមានផ្លវបិកដ លមិន

បនច្មើលច្ ើញទ្យតកជាមតន ច្ពលខលុះគ្បសិនច្បើអាជី្វកមាច្នុះមិនគ្តូវបនច្ធវើដផ្នការច្គ្គង្ទ្យតក ឬច្ធវើការ

ស្ស្មវគ្ជាវច្អាយបនលអ។ 

ច្ៅកនតង្វទិ្យាស្មស្តសរសង្គមផ្លវបិក (ច្ពលខលុះច្រស្មគ ល់ផ្ង្ដ រថាជាផ្លវបិកដ លមិនបនច្មើលច្ ើញ

ទ្យតកជាមតន ឬunanticipated) ជាលទ្យធផ្លដ លមិនគ្តូវបនពាករណ៍្និង្ការបគ្មុង្ទ្យតកច្ដ្ឋយសកមាភាព

ច្គលបាំណ្ង្។ ពាកយច្នុះគ្តូវបនគ្បជាគ្បិយភាពកនតង្សតវតសទី្យ twentieth ច្ដ្ឋយសង្គមវទូិ្យអាច្មរកិច្ោក 

Robert K Merton 20។ 

ផ្លវបិកដ លមិនអាចគ្តូវបនដ្ឋក់ជាគ្កុមជាបីគ្បច្ភទ្យរឺ: 
 ទ្យទួ្យលបនអតាគ្បច្ោជ្ន៍ដ លមិនរ ាំពឹង្ទ្យតក - មួយវជិ្ាមាន ផ្លគ្បច្ោជ្ន៍មិនបនរ ាំពឹង្ទ្យតក (ការ

ច្គ្បើគ្បស់ឧទាហរណ៍្ ននផ្លិតផ្លសគ្មាប់មតខងារ ច្ដ្ឋយអច្ចតនាច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត) ។ ឧទាហរណ៍្

ផ្លិតផ្លរតកខជាតិសគ្មាប់ច្គលបាំណ្ង្រកច្ ើញភាពស្សស់ស្មអ ត ឱសែមានតនមលសគ្មាប់ពាបល 

ជ្ាំងឺ្។ 

 រតណ្វបិតរិដ លមិនរ ាំពឹង្ទ្យតក - អវជិ្ាមាន ច្គ្គុះថាន ក់មិនបនរ ាំពឹង្ទ្យតកច្កើតច្ ើង្ច្ៅកនតង្ការបដនាមច្ៅ
នឹង្គ្បសិទ្យធិភាពចង់្បន។ ឧទាហរណ៍្អាជី្វកមាច្សវាផ្រល់ទឹ្យកជារច្គ្មាង្ដ លជាកដនលង្ដ លគ្បជាជ្ន
អាចច្គ្បើទឹ្យកសគ្មាប់វស័ិយកសិកមាច្ទាុះជាោ៉ាង្ណ្តទឹ្យកគ្តូវបនច្រច្គ្បើបនច្កើនច្ ើង្ ជ្ាំងឺ្ច្កើតច្ចញពី
ទឹ្យកដ លមានផ្លប៉ាុះពាល់ បាំផ្លិចបាំផ្លល ញសតខភាព។ 

 លទ្យធផ្លអាគ្កក់- មានគ្បសិទ្យធិភាពផ្ទតយច្ៅនឹង្អវីដ លជាច្គលបាំណ្ង្ច្ ើម (ច្ៅច្ពលដ លមាន

ច្គលបាំណ្ង្ច្ធវើឱយមាន ាំច្ណ្តុះស្ស្មយបញ្ា មួយដ លកាន់ដតអាគ្កក់) ។ ច្ពលខលុះគ្តូវបនសាំច្ៅ ល់

ថាជា«ច្គ្គុះថាន ក់វញិ"។ ឧទាហរណ៍្ការដ្ឋាំច្ ើម ូង្ែាីគ្តូវ មានច្គលបាំណ្ង្ច្ ើមបីច្គ្បើសគ្មាប់កមាវធីិ

បច្ង្កើនការចិញ្េ ឹមជី្វតិ ។ វាគ្តូវបនច្រដណ្នាាំឱយកសិករសហគ្រិនសគ្មាប់ការបច្ង្កើនទិ្យននផ្ល ូង្និង្ 

ផ្លិតកមា។ ច្ទាុះជាោ៉ាង្ណ្តី រដ្ឋាំច្ ើម ូង្ែាីបនទាក់ទាញសតវលអិតដ លបនបាំផ្លល ញសតខភាពច្ ើម

 ូង្ និង្ច្ធវើច្អាយកសិកររង្ផ្លប៉ាុះពាល់ោ៉ាង្ខាល ាំង្ ។ 

                                                           
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-versatile-
sociologistand-father-of-the-focus-group-dies-at-92.html. 
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ការការពារននអវជិ្ាមាន "ផ្លវបិកអច្ចតនា" ដ លតគ្មូវឱយមានការសិកាបដនាមច្លើរច្គ្មាង្និង្អាជី្វកមា។ 

ឧទាហរណ៍្ននករណី្ច្ៅកនតង្ហានិភ័យនិង្ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ផ្លវបិកច្ៅកនតង្ការកាំណ្ត់មូលដ្ឋា ន

របស់អនក។ ការទ្យទួ្យល ាំណឹ្ង្ពីភាន ក់ងារបណ្តរ ញនិង្ ាំណឹ្ង្អាចជាគ្បភពលអននគ្បច្ភទ្យននហានិភ័យអាជី្វកមា

និង្លទ្យធផ្លទាាំង្ច្នុះ។ 

អាជី្វកមារបស់ច្ោកស្សី Kuhn ដ លមានផ្លប៉ាុះពាល់ច្លើសតខភាពនិង្សតខតមាលភាពរបស់អតិែិជ្ន។  

ខណ្ៈច្ពលដ លនាង្ច្ធវើវបនគ្តឹមគ្តូវច្ ើមបីធានាឱយបនថាឧបករណ៍្ដ លនាង្បនច្គ្បើរឺមានអនាម័យ 

នាង្គ្តូវដត ឹង្ផ្ង្ដ រអាំពីរច្បៀបននផ្លិតផ្លដ លនាង្បនច្គ្បើសគ្មាប់ហាង្ដកសមផសសច្នុះមិនបនរាំរាម

កាំដហង្ ល់សតខភាពនិង្សតវតាិភាពរបស់អតិែិជ្នរបស់នាង្។ នាង្គ្តូវដតបនអានោ៉ាង្ហាត់ចត់សិនច្បើ

ផ្លិតផ្លដកសមផសសរបស់នាង្មានគ្បតិកមាអាដ សតីច្ៅច្លើដសបកនិង្នាង្គ្តូវដត ឹង្អាំពីរច្បៀបកនតង្ការច្ធវើ

ការផ្រល់ជ្ាំនួយជាច្លើក ាំបូង្ គ្បសិនច្បើអតិែិជ្នរបស់នាង្បនបងាា ញពីសញ្ញ ននគ្បតិកមាអាដ ហសត ី ឬ

គ្បសិនច្បើផ្លិតផ្លទាាំង្ច្នាុះគ្តូវបនប៉ាុះបល់ច្ដ្ឋយនច នយច្ដ្ឋយកតមារវយ័ច្កាង្។ 

អនកដ លជាសហគ្រិនគ្តូវដតធានាថាផ្លិតផ្លរបស់អនកមិនមានផ្លប៉ាុះពាល់អវជិ្ាមានណ្តមួយច្ៅច្លើ

សតខភាពមនតសសនិង្បរសិ្មា ន។ ផ្លិតផ្លនិង្ច្សវាកមាែាីគ្តូវដតគ្តូវបនស្ស្មវគ្ជាវនិង្ស្មកលបង្មតនច្ពល

ការច្ចញលក់ច្ៅទី្យផ្ារ។ ការច្គ្បើគ្បស់ ICT ច្ៅកនតង្ការស្ស្មវគ្ជាវច្នុះអាចជួ្យសគ្មួល ល់ការដចកចយ

ច្ៅមានគ្បសិទ្យធិភាពននលទ្យធផ្ល។ 
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III. ការសរធសរផែនការអាជវីកម្មររសអ់នក 

លទ្យធផ្លការសិកា 

យល់ពីរច្បៀបដ លច្គលរាំនិតអាជី្វកមារឺគ្តូវបនអនតវតរច្ៅកនតង្ការសរច្សរដផ្នការអាជី្វកមាមួយ 
 

 

ច្ទាុះបីជាដផ្នការអាជី្វកមាខតសគន ច្ៅកនតង្លកខខណ្ឌ ននគ្បដវង្និង្ទ្យាំហាំ ដផ្នការអាជី្វកមាទាាំង្អស់ដ លទ្យទួ្យល

បនច្ជារជ័្យមានសមាសធាតតជាធមាតា។ ដផ្នការច្នុះរួរដតយកច្ៅពិចរណ្តអាជី្វកមាពិច្សសរបស់អនក

និង្បរសិ្មា នរបស់ខលួន។ ខាង្ច្គ្កាមច្នុះជាដផ្នកមួយចាំនួនដ លអនកអាចនឹង្ចង់្រមួបញ្េូ លកនតង្ដផ្នការអាជី្វកមា

របស់អនក: 

1. ច្សចករីសច្ង្ខប - វាផ្រល់នូវទិ្យ ាភាពទូ្យច្ៅននចាំណ្ត ចសាំខាន់ដ លមានច្ៅកនតង្ដផ្នការអាជី្វកមារបស់អនកនិង្

ច្ពលខលុះគ្តូវបនចត់ទ្យតកថាជាដផ្នកសាំខាន់បាំផ្តត។ 

2. យតទ្យធស្មស្តសរពាណិ្ជ្ាកមា - វាផ្រល់នូវច្គលបាំណ្ង្និង្ច្គលបាំណ្ង្ននអាជី្វកមារយៈច្គលបាំណ្ង្ច្ពលខលី 

(1 ឆ្ន ាំ) និង្រយៈច្ពលដវង្ (3-5 ឆ្ន ាំ) ផ្លិតផ្លនិង្ឬច្សវាកមាដ លនឹង្គ្តូវបនផ្រល់ជូ្ន អតាគ្បច្ោជ្ន៍

គ្បកួតគ្បដជ្ង្របស់អនក ដផ្នការកាំច្ណ្ើ នកាំណ្ត់ច្ពលច្វោនិង្ចាំណ្ត ចច្គលច្ៅ។ បញ្េូ លព័ត៌មានផ្ង្

ដ រអាំពីការចតុះបញ្ា ីពាណិ្ជ្ាកមា ច្ ា្ ុះននអាជី្វកមាអាសយដ្ឋា ននិង្ព័ត៌មានទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្។ 

3. យតទ្យធស្មស្តសរទី្យផ្ារ - វារមួបញ្េូ លទាាំង្សកមាភាពដ លនឹង្ច្លើកកមពស់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនក 

គ្រប ណ្រ ប់ 5 P បនននលាយទី្យផ្ារ 

- ផ្លិតផ្ល - ច្តើផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនកបាំច្ពញតាមតគ្មូវការននទី្យផ្ារច្គលច្ៅរបស់អនក

ោ៉ាង្ ូចច្មដច? 

- តនមល - ច្តើអនកនឹង្រិតតនមលប៉ាតនាា នសគ្មាប់ផ្លិតផ្លឬច្សវាកមារបស់អនក?ច្ហតតអវី? 

- ទី្យកដនលង្ - អនកនឹង្ផ្រល់ផ្លិតផ្លរបស់អនកច្ៅច្អាយអតិែិជ្នរបស់អនកោ៉ាង្ ូចច្មរច? 

- ការផ្រល់រងាវ ន់ - ច្តើអនកនឹង្តភាា ប់ជាមួយទី្យផ្ារច្គលច្ៅរបស់អនកោ៉ាង្ ូចច្មរចនិង្ថាច្តើអនកនឹង្

ចាំណ្តយសគ្មាប់ច្ធវើទី្យផ្ារនិង្ការលក់ចាំនួនប៉ាតនាា ន? 

- គ្បវតរិរបូរបស់អតិែិជ្នដ លមានតនមលលអបាំផ្តតរបស់អនក - រួមបញ្េូ លទាាំង្អាយតរបស់ពួកច្រ ទី្យតាាំង្និង្

កគ្មិតគ្បក់ចាំណូ្ល។ ផ្រល់ការស្ស្មវគ្ជាវទី្យផ្ាររងឹ្មាាំ និង្ទិ្យននន័យពីគ្បភពដ លអាចទ្យតកចិតរ 

បន។ 
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4. ដផ្នការគ្បតិបតរិ - វាជាលមអិតអាំពីការអាជី្វកមាលកខខណ្ឌ គ្បតិបតរិការពីបីច្ៅគ្បាំឆ្ន ាំ។ រមួបញ្េូ លការ

ពនយល់ទូ្យច្ៅននគ្បតិបតដិការមួយនែៃច្ៅមួយនែៃននអាជី្វកមា ឧទាហរណ៍្ ច្មា៉ាង្ននការគ្បតិបតដិការ រ ូវកាល

ននអាជី្វកមា អនកផ្គត់ផ្គង់្និង្លកខខណ្ឌ ឥណ្ទាន តគ្មូវការច្ផ្សង្ៗ គ្បព័នធគ្រប់គ្រង្ព័ត៌មាន និង្តគ្មូវការវ ិ

ស័យ ICT ។ 

5. ការវភិារភាពខាល ាំង្ ភាពច្ខាយ ឱកាស និង្ការរាំរាមកាំដហង្ (SWOT) - របយការណ៍្ពីលទ្យធផ្លននការ

វភិារ SWOT ច្ធវើច្ ើង្ច្ ើមបីច្ធវើឱយការសច្គ្មចចិតរសាំច្ ង្និង្ដផ្នការនាច្ពលអនារត។ 

6. ដផ្នការធនធានមនតសស - វាបងាា ញពីរច្បៀប ដ លអនកមានរច្គ្មាង្កនតង្ការគ្រប់គ្រង្ធនធានមនតសស  

រមួបញ្េូ លទាាំង្រចនាសមព័នធចត់តាាំង្សច្ង្ខបននការបងាា ញអាជី្វកមាដ លច្ធវើអវីជាមួយនឹង្ការច្រៀបរាប់

សច្ង្ខបននតួនាទី្យនិង្មតខងារ។ 

7. ការពាករហិរញ្ញវតាតនិង្ព័ត៌មានច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត វាផ្រល់នូវរច្គ្មាង្ហិរញ្ញវតាតសគ្មាប់អាជី្វកមារបស់អនកសគ្មាប់

ឆ្ន ាំ ាំបូង្ច្ហើយសគ្មាប់ 3 ច្ៅ 5 ឆ្ន ាំននអាជី្វកមា។ វារួរដតរមួបញ្េូ លរបយការណ៍្លាំហូរស្មច់គ្បក់ 

ចាំច្ណ្ញនិង្ការខាតបង់្ ការពាករនិង្ការពាករណ៍្ការលក់។ 

 
 ច្រឿង្ដ លគ្តូវច្ធវើ 

ការសរច្សរដផ្នការអាជី្វកមារបស់អនកខាន តតូច 
ច្គ្បើកមាវធីិ ាំច្ណ្ើ រការឯកស្មរឬ word processor program សរច្សរច្ចញពីរាំនិតរបស់អនកច្ៅកនតង្

ច្សចករីគ្ពាង្ននដផ្នកដ លបនរាយរាប់ខាង្ច្លើ។ កតាំបរមភអាំពីច្វយាករណ៍្ឬការច្គ្បើពាកយសាតគ្រ

ស្មា ញ។ ការសរច្សរស្មមញ្ញ ូចជាអនកអាចច្ធវើឱយវាមានរាំនិតចាស់ោស់ ល់អនកគ្រប់គន ដ ល

អនកចង់្បងាា ញ។ ច្ធវើបទ្យបងាា ញពីដផ្នការច្នុះច្ៅឱយមិតរភករិនិង្មិតររមួការងាររបស់អនកច្ហើយសតាំ

ការផ្ដល់ច្ោបល់និង្ការដកលមអច្លើដផ្នការរបស់អនក។ ចូរនឹកចាំពីដផ្នការអាជី្វកមារឺជា "ការ

រស់ច្ៅ" ឯកស្មរ។ វាអាចច្ធវើឱយគ្បច្សើរច្ ើង្នូវរាំនិតរបស់អនកនិង្អាជី្វកមារបស់អនក។ 
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IV. សធខេរ 
1. ស្តសរីដ លចូលរមួកនតង្សហគ្គសមានច្ហតតផ្លខតសគន ជាច្គ្ចើន។ ឯករាជ្យភាពច្ស ាកិចេជាមូលច្ហតត

មួយ។ ពួកច្រគ្តូវបនការច្លើកទឹ្យកចិតរឱយមានការគ្តួតពិនិតយច្លើគ្បក់ចាំណូ្លនិង្ច្ពលច្វោរបស់

ពួកច្រច្ហើយពួកច្រចង់្បនរច្ ើមបីអភិវឌ្ឍខលួនឯង្និង្បនកាល យច្ៅជាអនកមានទ្យាំនតកចិតរខលួនឯង្ និង្

បាំច្ពញបដនាមច្ទ្យៀត។ 

2. ការចូលរមួកនតង្អាជី្វកមា ច្ទាុះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ច្ដ្ឋយស្តសរីច្ៅកនតង្ស្មា នការណ៍្ដ លមានការគ្បកួត

គ្បដជ្ង្បដនាមច្ទ្យៀត ូចជាពួកច្រជាញឹកញាប់គ្តូវបនច្ររ ាំពឹង្ថានឹង្បាំច្ពញតួនាទី្យជាច្គ្ចើនច្ៅកនតង្

ជី្វតិគ្រួស្មររបស់ពួកច្រ។ ការសច្គ្មចបននូវតតលយភាពការងារជី្វតិរឺជាដផ្នកមួយននច្គលច្ៅចតង្

ច្គ្កាយនិង្ការគ្បឈ្មរបស់នាង្។ ស្តសរីដ លកាល យច្ៅជាមានគ្បសិទ្យធភាពបដនាមច្ទ្យៀតច្ៅច្ពលដ ល

ពួកច្របនច្ធវើការជាមួយនឹង្អនក នទ្យច្ទ្យៀត។ ការគាំគ្ទ្យពីគ្រួស្មរនិង្មិតរភករិ គ្កុមជួ្យខលួនឯង្និង្ 

បណ្តរ ញសង្គមអាចបច្ង្កើនយនដការគាំគ្ទ្យរបស់នាង្។ 

3. ICTs  ូចជាកមាវធីិច្សៀវច្ៅបញ្ា ី កមាវធីិវាយអតាបទ្យ មា៉ាសតីនដសវង្រកអនឡាញ បណ្តរ ញសង្គមនិង្កមា

វធីិទូ្យរស័ពទរឺជាឧបករណ៍្សាំខាន់សគ្មាប់ការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា រមួទាាំង្ការច្ធវើការស្ស្មវគ្ជាវ 

ទី្យផ្ារ ការច្ធវើដផ្នការហិរញ្ញវតាតនិង្ការតភាា ប់ជាមួយនឹង្ការផ្គត់ផ្គង់្មានសការ នតពលនិង្អតិែិជ្ន។ 

4. សហគ្រិនស្តសរីគ្តូវដតមានដផ្នការអាជី្វកមាលអច្ ើមបី ឹង្ថាអវីដ លពួកច្រកាំពតង្ដតទ្យទួ្យលបន ច្រៀនអាំពី

ភាពខាល ាំង្និង្ភាពច្ខាយរបស់ពួកច្រផ្លទ ល់និង្បរោិកាសអាជី្វកមាខាង្ច្គ្ៅ និង្កាំណ្ត់ទិ្យសច្ៅនិង្

ឱកាសអាជី្វកមារបស់ខលួន។ 

5. សហគ្រិនស្តសរីគ្តូវដតមានលទ្យធភាពច្ ើមបីច្ធវើបញ្ា ី ពិនិតយច្មើលនិង្បនាទ ប់មកច្គ្ជ្ើសរាំនិតអាជី្វកមារបស់

ខលួន។ ពួកច្រគ្តូវដតមានសតបិនរមួយ ចកខតវស័ិយមួយ និង្កាំណ្ត់ច្គលច្ៅ។ បនាទ ប់មកពួកច្រគ្តូវដត

បនច្ ើមបី ឹង្បរសិ្មា នអាជី្វកមា ស្មា នភាពទី្យផ្ារនិង្រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្និង្អតិែិជ្នរបស់ពួកច្រច្ៅកនតង្

ច្គលបាំណ្ង្ច្ ើមបីបច្ង្កើតផ្លិតផ្លអាជី្វកមា ឬច្សវាដតមួយរត់របស់ពួកច្រដ លនឹង្សច្គ្មចបន

នូវច្គលច្ៅនិង្ទ្យសសនៈវស័ិយរបស់ខលួន។ 

6. ច្ៅកនតង្ការបដនាមច្ៅនឹង្ការអភិវឌ្ឍននផ្លិតផ្លដតមួយរត់របស់ពួកច្រ កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ 

អាជី្វកមា ូចជា ច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធ សមាភ រៈ តគ្មូវការធនធានមនតសស ច្ពលច្វោនិង្កាលវភិារ ច្ ើមបី

អាចច្អាយសហគ្រិនស្តសរីច្រៀបចាំដផ្នការនិង្បច្ង្កើតយនរការហិរញ្ញវតាតដ លរមួមានគ្បភពច្ ើមទ្យតករបស់

ពួកច្រ និង្វធីិននការកត់គ្តា និង្ការគ្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតាត។ 
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7. ការគ្បច្មើច្មើល បញ្ា គ្បឈ្ម (និង្ការបរាជ័្យច្គ្ចើន ង្) ដ លរមួមានគ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្គន ននហានិភ័យ

អាជី្វកមានិង្ផ្លវបិកអាជី្វកមាច្រៀបចាំសហគ្រិនស្តសរីនិង្អនតញ្ញ តឱយពួកច្រច្ ើមបីមានរច្គ្មាង្

សគ្មាប់សកមាភាពកាត់បនាយហានិភ័យកនតង្ការទ្យប់ទ្យល់និង្ផ្លវបិក។ 

8. បញ្ា គ្បឈ្មនិង្ការបរាជ័្យរឺជាច្មច្រៀនដ លអាចនាាំមកនូវចាំច្ណ្ុះ ឹង្និង្ការយល់ ឹង្បដនាម

ច្ទ្យៀតច្ ើមបីច្ធវើឱយអាជី្វកមាមួយបនលអគ្បច្សើរជាង្មតន។ 

9. សហគ្រិនស្តសរីគ្តូវដតបនទ្យទួ្យលព័ត៌មាន ៏លអច្ៅកនតង្ច្គលបាំណ្ង្ច្ ើមបីច្ធវើការសច្គ្មចចិតរបនគ្តឹម

គ្តូវច្ៅកនតង្អាជី្វកមានិង្កនតង្ជី្វតិ។ ច្ៅច្ពលដ លច្យើង្ច្គ្បើគ្បស់ ICTs បនគ្តឹមគ្តូវវាអាចផ្ដល់

ព័ត៌មានទាន់ច្ពលច្វោដ លអាចជួ្យបច្ង្កើនអាជី្វកមារបស់ពួកច្រ។ 
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ឧបសមព័នធ 

ឧបសមព័នធ 1 ករណី្សគ្មាប់ការពិភាកា 
 ករណី្សិកា 1. ករណី្របស់ច្ោកស្សី Kuhn កិចេពិភាកាសគ្មាប់ការច្ ើរតាម 

 
ច្ោកស្សី Kuhn ចង់្បច្ង្កើតអាជី្វកមាផ្លទ ល់ខលួនរបស់នាង្។ នាង្ ឹង្ពីរច្បៀបកនតង្ការកាត់សក់និង្ រចនាម៉ាូ 
សក់ដ លនាង្ធាល ប់បនច្រៀនច្ហើយចូលចិតរច្ធវើច្ៅកនតង្ស្មោមធយមសិកា។ នាង្មានចាំច្នុះ ឹង្មួយចាំនួន
អាំពីការោបពណ៌្សក់និង្ពាបលសក់ខូចច្ដ្ឋយស្មរដតនាង្ធាល ប់បនច្ធវើច្អាយមិតរភករិនិង្ស្មច់ញាតិ
របស់នាង្ជាពិច្សសមាដ យច្កាករបស់នាង្និង្បង្នែលស្សី។គ្កុមគ្រួស្មររបស់នាង្បនចូល ាំច្ណ្ើ រការច្ៅ 
អតីនធឺណិ្តច្ដ្ឋ យ ស្មរដតបរីរបស់នាង្គ្តូវការវាសាំរាប់ច្ធវើការងាររបស់គត់។     នាង្រឺពិតជាស្មត ាំជាមួយ 
បណ្តរ ញអនឡាញច្គ្ពាុះបង្ស្សីរបស់នាង្ទិ្យញទ្យាំនិញមួយចាំនួន ូចជាសច្មលៀកបាំពាក់និង្កាបូបតាមរយៈ 
ច្រហទ្យាំព័រទិ្យញនិង្លក់។ 
កូនពីរនាក់របស់នាង្ (កូនស្សីអាយត 12 ឆ្ន ាំនិង្កូនគ្បុសមាន ក់មានអាយត 7ឆ្ន ាំ) ដ លពួកច្រធាំច្ ើង្ោ៉ាង្ឆ្ប់
រហ័ស ច្ហើយគ្បក់ចាំណូ្លបរីរបស់នាង្ដ លជាអនកលក់ននផ្លិតផ្លកសិកមារឺមិនគ្រប់គ្គន់ច្ ើមបីគាំគ្ទ្យ
 ល់ច្សចករីគ្តូវការរបស់គ្កុមគ្រួស្មរដ លកាំពតង្ច្កើនច្ ើង្ច្នាុះច្ ើយ។ នាង្ស្សនមចង់្បនការបញ្ាូ នកូន
ច្ៅច្រៀនច្ៅមហាវទិ្យាល័យច្ៅកនតង្ស្មោលអច្ៅកនតង្ទី្យគ្កុង្ច្នុះច្ ើមបីច្អាយពួកច្រអាចកាល យជាអនកមាន
ជ្ាំនាញទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យ។ នាង្មានអារមាណ៍្ថាមានច្មាទ្យនភាពចាំច្ពាុះខលួនឯង្ដ លនាង្អាចសច្គ្មច
បននូវអវីមួយច្ផ្សង្ច្ទ្យៀតជាង្ការច្ធវើជាច្មផ្ទុះ។ នាង្បន្ន ល់មហាវទិ្យាល័យប៉ាតដនរមិនអាចច្ ើមបី
បញ្េ ប់ការសិការបស់នាង្។ ច្ ើមបីបច្ង្កើតគ្បក់ចាំណូ្លកនតង្គ្កុមគ្រួស្មរនាង្ចង់្ចូលរួមច្ៅកនតង្អាជី្វកមា
មួយ ច្ហើយច្ៅទី្យបាំផ្តតបនកាល យច្ៅជាអនកទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យកនតង្ការងារដ លនាង្នឹង្ច្ធវើបនរច្ទ្យៀត។ 
នាង្គ្តូវបនកាំពតង្រិតននអាជី្វកមាជាច្គ្ចើន។ ប៉ាតដនរនាង្មានការចប់អារមាណ៍្បាំផ្តតកនតង្ការបច្ង្កើតហាង្ 
ដកសមផសសរបស់នាង្ច្ដ្ឋយបដមលង្កដនលង្មួយដផ្នកច្ៅឯផ្ទុះរបស់នាង្ ច្ហើយកនតង្ច្ពល ូចគន ផ្ង្ដ រមាន
ការផ្រល់ច្ៅតាមច្សវាកមាសគ្មាប់អតិែិជ្នដ លរស់ច្ៅឆ្ៃ យពីកដនលង្របស់នាង្។ នាង្មានរច្គ្មាង្ច្ៅ
ច្ធវើការងារផ្ទុះពីច្មា៉ាង្ 5:00 គ្ពឹក ល់ច្មា៉ាង្ 12 នែៃគ្តង់្ និង្ច្បើកហាង្របស់នាង្ជាច្រៀង្រាល់នែៃចប់ពីច្មា៉ាង្ 
1:00 រច្សៀល ល់ច្មា៉ាង្ 7:00 ោៃ ចនែៃច័នទ ល់នែៃសតគ្ក។ នាង្មានរច្គ្មាង្ផ្រល់ច្សវាច្ៅតាមផ្ទុះ ច្ៅចតង្
សបរ ហ៍សគ្មាប់ឱកាសពិច្សស ូចជាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និង្កមាវធីិស្សច្ ៀង្គន  (ច្បើបដីនិង្បង្នែលស្សីរបស់
នាង្យល់គ្ពម ច្គ្ពាុះស្តសរីដ លច្រៀបការរចួមិនសូវមានការច្ពញចិតរចាំច្ពាុះការច្ធវើ ាំច្ណ្ើ រច្ៅឆ្ៃ យពីផ្ទុះ) ។ 
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គ្កុមគ្រួស្មររបស់នាង្រស់ច្ៅកនតង្សហរមន៍មួយ (គ្កុង្ននភូមិ 10) អនតតាំបន់កសិកមាច្ៅទី្យគ្កុង្និង្ពាក់ 
កណ្តរ លជាកដនលង្ដ លមាន ីកសិកមា  សគ្មាប់ការច្ធវើកសិកមាស្សូវ និង្ច្ ើមច្ឈ្ើដផ្លច្ឈ្ើ fruit-bearing 
trees ។ 
តាមរយៈការដសវង្រកបណ្តដ ញដ លនាង្បនរកច្ ើញ ូចខាង្ច្គ្កាមច្នុះអាំពីសហរមន៍របស់នាង្: 
 វាមានច្រាង្ចគ្ក 6 សគ្មាប់ recycling ដ កដែប 1 សគ្មាប់ឧសាហកមាឧសា័នចាំនួន 1 ច្គ្រឿង្សាូន  

កសិដ្ឋា នចិញ្េ ឹមសតវចាំនួន 3 និង្ស្មា នីយឧសា័នមួយ។ វាមានស្មោច្រៀនស្មធារណ្ៈពីបឋម ល់

កគ្មិតអនតវទិ្យាល័យច្ៅគ្រប់ភូមិ ស្មោឯកជ្នច្ៅជិ្តផ្លូវធាំចូលច្ៅកាន់ទី្យគ្កុង្ច្នុះចាំនួន 2 មណ្ឌ ល

សតខភាពចាំនួន 5 ផ្ារតូចមួយដ លមានមនតសសច្គ្ចើនច្ៅចតង្សបរ ហ៍ កដនលង្សគ្មាប់ច្គរពបូជា 

ធនាគររដ្ឋា ភិបល ស្មា នីយ៍ប៉ាូលីសមួយ និង្ស្មលគ្កុង្។ មានហាង្ជាច្គ្ចើនច្ទ្យៀត ូចជា ស្មា នីយ៍

ទឹ្យកមាន 1, ហាង្អ តតសក់និង្ផ្លត់មតខចាំនួន 3 ច្ៅជិ្តផ្លូវធាំចូលច្ៅកាន់ទី្យគ្កុង្ច្នុះ ច្រាង្មា៉ាសតីនកិន 

ស្សូវចាំនួន 1 និង្ច្ភាជ្នីយដ្ឋា នចាំនួន 2 

 សហរមន៍របស់នាង្រឺអាចចូលតាមរយៈផ្លូវហាយច្វ ៉ាធាំៗចាំនួន2 ច្ៅ: ទី្យគ្កុង្ (1 5 រី ូដម៉ាគ្ត) រាជ្

ធានី (50 រី ូដម៉ាគ្ត) គ្ពោនយនរច្ហាុះកនតង្ស្សុក (2 5 kiIom etres) និង្គ្ពោនយនរច្ហាុះអនររជាតិ 

(65 រី ូដម៉ាគ្ត) ។ ផ្លូវតភាា ប់សាំខាន់ពីរបនបនរច្ៅ ល់ផ្លូវលាំទាាំង្អស់ននភូមិ។ ផ្លូវែនល់ទាាំង្អស់គ្តូវ

បនគ្តួសគ្តាយ។ រែយនរគ្កុង្និង្រែយនរ ឹកអនក ាំច្ណ្ើ រធតនតូចឆលង្កាត់ផ្លូវហាយច្វ ៉ាធាំ។ 

មច្ធាបយអនក ាំច្ណ្ើ រច្ផ្សង្ច្ទ្យៀ ដ លសាំរាប់បាំច្រ ើ ល់ស្មធារណ្ជ្ន ាំច្ណ្ើ រការច្ដ្ឋយម៉ាូតូរឺមានជា

គ្បចាំ ទាាំង្ច្ពលនែៃ និង្ច្ពលយប់។ 

 សហរមន៍របស់នាង្មានគ្បជាជ្នគ្បដហល 50,000 ពាក់កណ្តរ លននអនកទាាំង្ច្នាុះរឺជាស្តសរីនិង្

ពាក់ 

កណ្តរ លរឺជាបតរស។ កតមារនិង្យតវជ្នមានច្សទើរពាក់កណ្តរ លននចាំនួនគ្បជាជ្នច្សាើនឹង្ (46 ភារ

រយ) ។ ចាំនួនគ្បជាជ្នននមនតសសច្ពញវយ័ដ លមានអាយតពីអាយត 20 ឆ្ន ាំ ល់ 29 ឆ្ន ាំរឺមាន 8.500 

នាក់ (17 ភាររយ) មនតសសច្ពញវយ័ដ លមានអាយតពី 30 ច្ៅ 39 ឆ្ន ាំរឺ 6500 (13 ភាររយ) និង្អនក

ដ លមានអាយតច្លើសពី 40 និង្ជាង្រឺ 12.000 (24 ភាររយ) ។ 

 សហរមន៍គ្កីគ្កដ លមានគ្បក់ចាំណូ្លមធយមគ្បចាំឆ្ន ាំគ្បដហល 3.000  តោល រ ល់ 5.000  តោល រ

កនតង្មួយគ្រួស្មរ។ រដ្ឋា ភិបលកនតង្តាំបន់បនអុះអាង្ថាជាកដនលង្ដ លមានកមាករជ្ាំនាញច្គ្ចើន។ ភារ

ច្គ្ចើនននអនកដ លច្ៅកនតង្គ្កុមអាយតដ លច្ធវើការ រឺមាននិសសិតបញ្េ ប់ការសិកាវទិ្យាល័យមានចាំនួន 

(20 ភាររយ) ដ លបន្ន ល់បនបញ្េ ប់ការសិកាច្ៅថាន ក់ឧតរមសិកា (វទិ្យាល័យ) ។ 
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 តាមរយៈការអច្ង្កតនាង្អាចកាំណ្ត់ថាចាំណ្ត ចជួ្ប របស់ស្តសរីនិង្បតរសភារច្គ្ចើនមានច្ៅទី្យផ្ារដ លល

ជាកដនលង្ច្គរពបូជា ស្មោច្រៀន និង្ស្មលសហរមន៍។ 

សហរមន៍ច្នុះរឺច្ៅជិ្តទ្យច្នលច្នុះបនច្កើនច្ ើង្កនតង្អាំ តង្ច្ពលមានជ្ាំច្នារខពស់និង្អាចជ្ន់លិចគ្កុង្ច្ៅ
តាម ង្ជាក់ោក់មួយននឆ្ន ាំច្នុះច្ដ្ឋយស្មរដតមានច្ភលៀង្ធាល ក់ខាល ាំង្។ 

 

 ករណី្សិកា 1.អាជី្វកមាលក់ច្ ើង្វញិរបស់ច្ោកស្សី Brenda និង្ទី្យផ្ារគ្បព័នធ
ផ្សពវផ្ាយសង្គមរបស់នាង្ 
 
ច្ោកស្សី Brenda ធាល ប់បនច្ធវើជាអនកលក់មាន ក់ច្ៅហាង្លក់មួយច្ៅកនតង្នាយកដ្ឋា ន metropolis ននទី្យ

គ្កុង្ច្នុះ។ កាលពីមួយឆ្ន ាំមតននាង្បនច្រៀបការនិង្បនស្មន ក់ច្ៅផ្ទុះខណ្ៈច្ពលដ លបដីរបស់នាង្បន

បច្គ្មើការងារច្ៅកនតង្ការោិល័យ។ ច្ោកស្សី Brenda មិនសកប់ចិតរ ច្គ្ពាុះនាង្ចង់្ឱយមានផ្លិតភាពជាង្

ច្នុះច្ដ្ឋយមានមតខជ្ាំនួញផ្លទ ល់ខលួនរបស់នាង្និង្គ្បក់ផ្លទ ល់ខលួនរបស់នាង្។ ច្ោង្តាមបទ្យពិច្ស្មធរបស់

នាង្ជាអនកលក់មាន ក់ នាង្មានបាំណ្ង្ចង់្ច្បើកហាង្លក់សច្មលៀកបាំពាក់របស់ស្តសរី។ ច្ទាុះជាោ៉ាង្ណ្តការ

មាននផ្ទច្ពាុះរបស់នាង្បនច្ធវើឱយការរិត ននអាជី្វកមារបស់នាង្ច្ៅផ្ទុះវាគ្បច្សើរបាំផ្តតច្ៅនឹង្ស្មា នភាព

របស់ 

នាង្។ 

ការច្គ្បើគ្បក់សនសាំរបស់នាង្តិចតួចនិង្លតយខេីពីបង្ស្សីរបស់នាង្បនវនិិច្ោរច្លើកតាំពយូទ័្យរយួរន ដ ល
មានតាំនលច្ថាក ទូ្យរសពទ័ស្មា តហវូននិង្ការតភាា ប់គ្បព័នធ Wi-Fi ។ បនាទ ប់ពីការងារផ្ទុះរបស់នាង្ នាង្បន
ចាំណ្តយច្ពលច្វោរបស់នាង្រកច្មើលនិង្អានអតាបទ្យអាំពីម៉ាូ សច្មលៀកបាំពាក់។ នាង្បនគ្តួតពិនិតយ 
 ច្រហទ្យាំព័រទិ្យញនិង្លក់ (eBay និង្ច្រហទ្យាំព័រការលក់កនតង្ស្សុក) ។ ទី្យបាំផ្តតនាង្បនសច្គ្មចចិតរច្ ើមបី
បច្ង្កើតអាជី្វកមាមួយច្ ើមបីទិ្យញនិង្លក់ សច្មលៀកបាំពាក់ ស្តសរី អនឡាញ 
ច្រហទ្យាំព័រ Brenda បនផ្ារភាា ប់ជាមួយនឹង្កាលក់ តាំកនតង្ស្សុកនិង្បនចរចរកិចេគ្ពមច្គ្ពៀង្បញ្ា ទិ្យញ  
សច្មលៀកបាំពាក់។ ច្ោកស្សីបនពិច្ស្មធន៍ជាច្លើក ាំបូង្ច្ដ្ឋយបច្ងាា ុះរូបែតននសាំច្លៀកបាំពាក់ទាន់
សម័យច្ៅច្លើ Facebook ស្តសរី។ បង្ស្សីរបស់នាង្បនជួ្យទិ្យញទ្យាំនិញនាង្ពីទី្យផ្ារលក់ តាំ។ មនតសសជា
ច្គ្ចើនននស្មច់ញាតិរបស់នាង្ មិតរភករិនិង្អនកស្មគ ល់ច្ោកស្សី Brenda បនចូលចិតដម៉ាូ ដ លបនបច្ងាា ុះ
និង្បញ្ា ទិ្យញពីនាង្។ ទី្យបាំផ្តតគត់បនបច្ង្កើតទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្លអជាមួយនឹង្គ្កុមហ តនផ្គត់ផ្គង់្របស់នាង្និង្
បនពគ្ងី្ក  បណ្តរ ញរបស់អតិែិជ្នរបស់នាង្តាមរយៈច្រហទ្យាំព័រលក់ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត។ 



Planning a Business Using ICT  

 80 

បនាទ ប់ពីនាង្បនសច្គ្មចចិតរច្ ើមបីពគ្ងី្កអាជី្វកមារបស់នាង្ច្ៅច្គ្រឿង្ច្ធវើពីគ្កណ្តត់ច្ទ្យសឯកច្គ្បើកនតង្ផ្ទុះ

 ូចជា ច្ស្ស្មមច្ខនើយ កាំរាលពូក កដនសង្ងូ្តទឹ្យក វាាំង្ននបង្អួចនិង្កដនសង្ផ្ទុះបយ។ ច្ោកស្សី Brenda មាន

ការភាា ក់ច្ផ្អើលជាខាល ាំង្ដ លថាច្ៅកនតង្រយៈច្ពលពីរឆ្ន ាំប៉ាតច្ណ្តណ ុះដ លនាង្បនទ្យទួ្យលបនគ្បក់ចាំច្ណ្ញ

ច្គ្ចើនជាង្គ្បក់ដខដ លនាង្ធាល ប់បនទ្យទួ្យលច្ៅច្ពលដ លនាង្ច្ធវើជាអនកលក់មាន ក់។ គ្បក់ចាំច្ណ្ញទ្យទួ្យល

បនពីអាជី្វកមារបស់នាង្ បនជួ្យនាង្និង្បរីរបស់នាង្បនបង់្គ្បក់សគ្មាប់គ្រួស្មរនិង្វក័ិយប័គ្តច្ពទ្យយ

បនាទ ប់ពីសាំរាលកូនរបស់នាង្។ ប៉ាតដនរច្ោកស្សី Brenda មិនមានគ្បព័នធរណ្ច្នយយ  ូច្ចនុះនាង្មិនអាច  ឹង្

ចាស់ោស់អាំពីរច្បៀបរកគ្បក់ចាំច្ណ្ញពិតគ្បក បនច្ទ្យ។ មា៉ាង្ច្ទ្យៀតនាង្មិនមានលិខិតអនតញ្ញ ត ច្បើក

អាជី្វកមា អាជាា ប័ណ្ណ និង្មិនបនបង់្ពនធច្លើគ្បក់ចាំណូ្លទ្យទួ្យលបនពីអាជី្វកមារបស់នាង្។ 

 

ឧបសមព័នធ 2 មរគតច្ទ្យទសក៍របស់អនកសគ្មបសគ្មួល 
A. ច្គលបាំណ្ង្ននម៉ាូឌ្តល 

ច្គលបាំណ្ង្ននម៉ាូឌ្តលច្នុះរឺច្ ើមបីដណ្នាាំពីសការ នតពលរបស់សហគ្រិនស្តសរី ច្ ើមបីច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា 

និង្រច្បៀបដ លកមាវធីិ ICTs អាចជួ្យច្ៅកនតង្ ាំច្ណ្ើ រការច្នុះ។ វាផ្ដល់នូវរាំនិតអាជី្វកមាជាមូលដ្ឋា ន 

ឧបករណ៍្វភិារ និង្កមាវធីិ ICT ជាមូលដ្ឋា នកនតង្ការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា។ ច្ៅកនតង្ការពិចរណ្តននតគ្មូវ

ការ និង្ចាំណ្ង់្ចាំណូ្លចិតររបស់សហគ្រិនស្តសរី ម៉ាូឌ្តលច្នុះបនផ្រល់នូវករណី្ឧទាហរណ៍្ និង្

សកមាភាពមួយចាំនួន ដ លបនច្សនើសគ្មាប់ស្តសរីច្ ើមបីចប់ច្ផ្រើមអនតវតរឧបករណ៍្ICT និង្មិនដមនជា      វ ិ

ស័យ ICT ច្ ើមបីអាជី្វកមារបស់ពួកច្រ។ ច្គលបាំណ្ង្សាំខាន់ៗននការសិកាម៉ាូឌ្តលរឺ: 

O1. ច្ ើមបីច្ធវើបទ្យបងាា ញពីច្គលរាំនិតកនតង្ការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា និង្ឧបករណ៍្វភិារកនតង្ការច្រៀបចាំ

ននការពាោមបច្ង្កើតអាជី្វកមា 

O2. ច្ ើមបីដណ្នាាំការអនតវតរកមាវធីិវស័ិយ ICT ឲ្យមានភាពជាក់ោក់ចាំច្ពាុះការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា 

 

B. លទ្យធផ្លសិកា 
ច្ពលបញ្េ ប់ននម៉ាូឌ្តលច្នុះអនកចូលរមួនឹង្អាចទ្យទួ្យលបន: 
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L1. យល់ ឹង្ពីការផ្ារភាា ប់រវាង្ការផ្រល់អាំណ្តច ល់ស្តសរី និង្ភាពជាសហគ្រិន ច្ហើយនិង្ការច្គ្បើ

គ្បស់ ICTs កនតង្ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជី្វកមារបស់ស្តសរី 

L2. ច្ ើញតាមរតណ្តនមលចាំច្ពាុះការបច្ង្កើតអាជី្វកមា បញ្ា គ្បឈ្មរបស់ស្តសរីច្ៅកនតង្អាជី្វកមា ស្មរៈ

សាំខាន់ននការច្រៀបចាំដផ្នការ និង្ការច្គ្បើគ្បស់ននវស័ិយ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា 

L3. កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ និង្វភិាររាំនិតអាជី្វកមាទាក់ទ្យង្នឹង្ភាពខាល ាំង្ និង្ភាពច្ខាយរបស់ 

សហគ្រិន និង្កនតង្ការទាក់ទ្យង្ច្ៅនឹង្ឱកាស និង្ឧបសរគច្ៅកនតង្បរោិកាសអាជី្វកមាច្នុះរមួ

បញ្េូ លទាាំង្ការច្គ្បើគ្បស់វស័ិយ ICTs 

L4. ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ស្មរៈសាំខាន់ននការយល់ ឹង្បរោិកាសពាណិ្ជ្ាកមា កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ 

អតិែិជ្ន និង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ច្ៅកនតង្ទី្យផ្ារអាជី្វកមា និង្យល់ពីរច្បៀប ICTsអាចមាន

គ្បច្ោជ្ន៍ច្ៅកនតង្ ាំច្ណ្ើ រការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ 

L5. យល់ ឹង្ពីការបច្ង្កើតអាជី្វកមា និង្ការច្គ្បើគ្បស់តនមលននការ ICTs កនតង្ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមាច្នុះ 

L6. យល់ចាស់ពីស្មរៈសាំខាន់ននច្គលច្ៅអាជី្វកមា និង្ការកាំណ្ត់ទិ្យសច្ៅអាជី្វកមា 

L7. កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ និង្វភិារតគ្មូវការធនធានននអាជី្វកមាមួយ និង្យល់ពីរច្បៀប 

ដ លICTs អាចជួ្យកនតង្ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ននតគ្មូវការអាជី្វកមា 

L8. យល់ពីតនមលននការច្រៀបចាំដផ្នការហិរញ្ញវតាតអាជី្វកមា និង្យល់ពីរច្បៀប 

ដ លICTs អាចជួ្យកនតង្ការច្រៀបចាំ 

L9. ទ្យទួ្យលស្មគ ល់គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្គន ននហានិភ័យអាជី្វកមា និង្ផ្លវបិកនន ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមានិង្ការ

បច្ង្កើតផ្លិតផ្ល 

L10. យល់ពីរច្បៀបដ លច្គលរាំនិតអាជី្វកមារឺគ្តូវបនអនតវតរច្ៅកនតង្ការសរច្សរដផ្នការអាជី្វកមា

មួយ 

 

ចាំណ្តាំ: ច្នុះមិនដមនជាវរគបណ្រត ុះបណ្តរ លអកខរកមាច្លើវស័ិយ ICT ច្ទ្យ។ រឺទី្យច្នាុះមានកមាវធីិមួយចាំនួន

ដ លច្ផ្លរ តច្លើការបណ្រត ុះបណ្តរ ល ល់អនកមិនទាន់ច្ចុះច្គ្បើគ្បស់វស័ិយ ICT ។ អនកសគ្មបសគ្មួល

បនសហការជាមួយស្មា ប័នសិកាមួយដ លជាស្មា ប័នរ ា ឬអង្គការច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបលអាចច្គ្បើគ្បស់

បននូវកមាវធីិមួយចាំនួន មតនច្ពលការគ្បគ្ពឹតដកមាវធីិននម៉ាូឌ្តលណ្រត ុះបណ្តរ លច្នុះ។ 

 



Planning a Business Using ICT  

 82 

 

C. ច្គលបាំណ្ង្ អតិែិជ្ន និង្យៈច្ពលដ លបនច្សនើរសតាំ 

ចាំច្ពាុះអនកបច្ង្កើតច្គលនច្ោបយ 
គ្បសិនច្បើច្គលបាំណ្ង្រឺច្ ើមបីសច្ង្ខបពីអនកបច្ង្កើតច្គលនច្ោបយអាំពីម៉ាូឌ្តល ច្នាុះបទ្យបងាា ញច្នុះ

អាចច្គ្បើច្ពល ៣០នាទី្យច្ៅ ១ច្មា៉ាង្។ 

សគ្មាប់ការបណ្រត ុះបណ្តរ លអនកសគ្មបសគ្មលួ 
គ្បសិនច្បើច្គលបាំណ្ង្ននការបណ្រត ុះបណ្តរ លរឺច្ ើមបីច្ធវើការបណ្រត ុះបណ្តរ លគ្រូ  ច្នាុះរយៈច្ពលននការ

បណ្រត ុះបណ្តរ លច្នុះនឹង្ដគ្បគ្បួលអាស្ស័យច្លើចាំនួនននអនកចូលរមួកនតង្ការបណ្រត ុះបណ្តរ ល។ អនកទាាំង្

ច្នាុះមានភាពស្មត ាំជាមួយនឹង្ការច្គ្បើកតាំពយូទ័្យច្លើតត និង្កមាវធីិទូ្យរស័ពទន នឹង្មានច្ពលច្វោងាយស្សួល

ដសវង្រកសមាភ រៈ និង្ការច្ធវើលាំហាត់ ។ ចាំច្ពាុះអនកដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹង្មានកគ្មិត ឬមិនទាន់ច្ចុះ 

ច្គ្បើគ្បស់វស័ិយ ICTច្ទ្យ វានឹង្មានគ្បច្ោជ្ន៍សគ្មាប់ពួកច្រកនតង្ការចូលរមួបណ្រត ុះបណ្តរ លអកខរកមាICT 

មតនច្ពលកមាវធីិបណ្រត ុះបណ្តរ ល WIF ។ កនតង្វរគបណ្រត ុះបណ្តរ លច្នុះ វាអាចមានគ្បច្ោជ្ន៍ច្ ើមបីបញ្េូ ល

គន រវាង្អនកដ លច្ចុះខលុះ ឬអនកមិនទាន់ច្ចុះជាមួយនឹង្អនកដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹង្ច្លើវស័ិយ ICT ។ វានឹង្

មានគ្បច្ោជ្ន៍គ្បសិនច្បើអនកចូលរមួកនតង្វរគបណ្រត ុះបណ្តរ លច្នុះ (អាចជាអនកសគ្មបសគ្មួល) មានបទ្យ

ពិច្ស្មធអាជី្វកមាមួយចាំនួនច្ៅកនតង្ការលក់ផ្លិតផ្ល ឬផ្រល់ច្សវាទាាំង្កនតង្វស័ិយផ្លូវការ ឬមិន 

ផ្លូវការ។ រយៈច្ពលននការបណ្រត ុះបណ្តរ លអាចច្គ្បើរយៈច្ពលពី 1 ច្ៅ 2 នែៃឬ 8 ច្ៅ 16 ច្មា៉ាង្។ 

សគ្មាប់ការបណ្រត ុះបណ្តរ លសហគ្រិនស្តសរី 
គ្បសិនច្បើច្គលបាំណ្ង្ននការបណ្រត ុះបណ្តរ លច្នុះរឺ ច្ ើមបីបណ្រត ុះបណ្តរ សហគ្រិនស្តសរី  ច្នាុះរយៈច្ពល

ននការបណ្រត ុះបណ្តរ ល នឹង្ដគ្បគ្បួលជាែាីមរង្ច្ទ្យៀតអាស្ស័យច្លើចាំនួនននសហគ្រិនស្តសរី។ វាគ្តូវបនទាម

ទាឲ្យអនកដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹង្ ICT ច្ៅមានកគ្មិត ឬគា នចូលរមួបណ្រត ុះបណ្តរ លអកខរកមាច្លើវស័ិយICT 

មតនច្ពលចូលរមួសិកាពីកមាវធីិ WIFI ។ កនតង្វរគបណ្រត ុះបណ្តរ ល វាអាចមានគ្បច្ោជ្ន៍ច្ ើមបីបញ្េូ លគន

រវាង្អនកដ លច្ចុះខលុះ ឬអនកមិនទាន់ច្ចុះជាមួយនឹង្អនកដ លមានចាំច្ណ្ុះ ឹង្ច្លើវស័ិយ ICT ។ រយៈ

ច្ពលននការបណ្រត ុះបណ្តរ លច្នុះអាចច្គ្បើរយៈច្ពលពី 8 ច្មា៉ាង្ on staggered  ច្ហើយច្គ្បើរយៈ 2 ច្មា៉ាង្
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ោ៉ាង្ កនតង្រយៈច្ពលមួយ ឬពីរសបរ ហ៍ច្ ើមបីធានាថាស្តសរីអាចយកច្ពលច្វោ ពីការទ្យទួ្យលខតសគ្តូវគ្បចាំ

នែៃរបស់ពួកច្រច្ ើមបីការចូលរួមកនតង្វរគសិកាច្នុះ។ 

 

D. ការច្រៀបចាំការបណ្រត ុះបណ្តរ ល 
ការគ្បគ្ពឹតដច្ៅននការបណ្រត ុះបណ្តរ លគ្តវូការវភិារ:  
អនកដ លជាអនកសគ្មបសគ្មួលមួយ គ្តូវដតពិនិតយច្មើលគ្បវតរិរបូរបស់អនកចូលរួម។ ដសវង្យល់អាំពី 

អាយតរបស់ពួកច្រ និង្ស្មា នភាពគ្រួស្មរ (ថាច្តើច្រៀបការ ឬច្ៅលីវ) បទ្យពិច្ស្មធសហគ្រិនរបស់ពួកច្រ 

និង្គ្បវតរិវស័ិយ ICT (ថាច្តើពួកច្រច្គ្បើទូ្យរស័ពទន  ឬកតាំពយូទ័្យរច្ហើយ ច្តើពួកច្រ ឹង្អាំពីរច្បៀបច្គ្បើកមាវធីិ

ស្មមញ្ញដ រឬច្ទ្យ?) ។ វានឹង្មានស្មរគ្បច្ោជ្ន៍គ្បសិនច្បើអនកចូលរួមអាចដចករ ាំដលកការរ ាំពឹង្ទ្យតករបស់

ពួកច្រមតនច្ពលបណ្រត ុះបណ្តរ ល។ ច្នុះនឹង្ជួ្យអនកឲ្យច្រៀបរច្គ្មាង្បណ្រត ុះបណ្តរ លច្ ើមបីផ្ារភាា ប់ច្ៅ

នឹង្ការរ ាំពឹង្ទ្យតករបស់អនកចូលរមួ 

ផ្ង្ដ រ។ ការបណ្រត ុះបណ្តរ លមួយគ្តូវការវភិារ ដ លអាចគ្តូវបនច្ធវើច្ ើង្តាមរយៈសាំណួ្រស្មទ ប 

សទង់្មតិខលីៗ ថាអនកចូលរមួបណ្រត ុះបណ្តរ លចាំបច់គ្តូវបាំច្ពញ មតនច្ពលបណ្រត ុះបណ្តរ ល។ 

មូលដ្ឋា នីយកមា:  
ម៉ាូឌ្តលច្នុះគ្តូវបនសរច្សរជាភាស្មអង់្ច្រលស។ការបកដគ្បននច្គលរាំនិតនិង្ការច្ធវើលាំហាត់ អាចគ្តូវ

បនទាមទារច្ធវើច្ ើង្ច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសមួយចាំនួន។អនកគ្តូវដតមានគ្បវតរិ ធាល ប់បនចូលរមួ កនតង្ការបណ្រត ុះប

ណ្តរ ល ខាង្ច្ស ាកិចេ សង្គម និង្វបបធម៍ដ ល និង្ ូច្ចនុះគ្តូវច្រៀបចាំការបណ្រត ុះបណ្តរ ល ច្ៅតាមបរបិទ្យ

កនតង្មូលដ្ឋា នរបស់ខលួន។ ច្នុះជាប់ពាក់ព័នធនឹង្ការអភិវឌ្ឍ និង្ការច្គ្បើគ្បស់ផ្លិតផ្លកនតង្ស្សុក និង្ការ

ច្ធវើលាំហាត់ និង្បតតកមាននកមាវធីិកនតង្ស្សុក និង្ច្រហទ្យាំព័រដ លមានមាតិកាភាស្មកនតង្មូលដ្ឋា ន។ ហវឹក

ហាត់ ច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បស់គ្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម ដ លមានគ្បជាគ្បិយភាព ឬច្វបស្មយ ដ លអាចជា

សកមាភាពចប់ច្ផ្រើម សគ្មាប់អនកចូលរមួ។ ឧទាហរណ៍្គ្បសិនច្បើរដ្ឋា ភិបល មានច្រហទ្យាំព័រដ លផ្រល់

នូវព័ត៌មានអាំពីការចតុះបញ្ា ីពាណិ្ជ្ាកមា និង្ការទ្យទួ្យលបនអាជាា ប័ណ្ណ អាចគ្តូវបនបងាា ញ និង្ការ

ពិភាកាច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ច្ៅកនតង្ច្រហទ្យាំព័រច្នុះ។  

 ូចគន ច្នុះ ការដ លច្គ្បើគ្បស់បណ្តរ ញសង្គម ដ លមានគ្បជាគ្បិយភាពច្ ើមបីបងាា ញពីរច្បៀបច្ធវើ អាជី្វ

កមា ទី្យផ្ារផ្លិតផ្លកនតង្ស្សុករបស់ពូកច្រ នឹង្កាន់ដតមានអតាន័យ ល់អនកចូលរមួនិង្បនអនតញ្ញ ត

ឱយពួកច្រច្ ើមបីយល់ ឹង្ពាក់ព័នធនឹង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs ោ៉ាង្ឆ្ប់រហ័ស។ 
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ការច្គ្តៀមច្រៀបចាំសគ្មាប់ការគ្បគ្ពឹតដសមយតទ្យធច្នុះតគ្មវូឱយមានការអនតវតរនិង្ ការច្ធវើច្ត

សរជាមតន។ មានគ្កុមមួយននមិតររមួការងារច្ ើមបីជួ្យអនកកនតង្ការច្ធវើច្តសរមតនការច្ធវើសមយតទ្យធបនច្ធវើ

មូលដ្ឋា នីយកមាននការផ្ដល់ឱយអនកនូវមតិអនកច្គ្បើនិង្ការផ្ដល់ច្ោបល់សគ្មាប់ការដកលមអការច្ធវើលាំហាត់

ច្នុះ។ គ្បសិនច្បើមានសមាភ រៈនិង្ឧបករណ៍្គ្តូវបនគ្តូវការច្ៅកនតង្មួយចាំនួនននការច្ធវើលាំហាត់ ច្ធវើឱយ

គ្បក ថាទាាំង្ច្នុះរឺច្គ្តៀមខលួនជាច្ស្សចមតនច្ពលដ លច្ធវើសកមាភាពច្នុះ។ 

 

E.  ឹកជ្ញ្ាូ ននិង្ការគ្បគ្ពឹតរច្ៅននការបណ្រត ុះបណ្តរ ល 
ការច្គ្បើគ្បស់ននភាស្មមូលដ្ឋា ន 

គ្តូវបនច្ពញចិតរនិង្បនរកច្ ើញថាមានគ្បសិទ្យធិភាពបដនាមច្ទ្យៀត 

 

ច្ ើមបជី្ាំរតញការពិភាកាច្គលការណ៍្មួយចាំនួនននការអប់រ ាំមនតសសច្ពញវយ័ 
គ្តូវបនរកច្ ើញមានគ្បច្ោជ្ន៍និង្មានគ្បសិទ្យធិភាព ជាពិច្សសអនកជាអនកសគ្មបសគ្មួលគ្តូវផ្រល់

ច្ពលច្វោសគ្មាប់អនកចូលរួមច្ ើមបីការពិភាកាចាំច្ណ្ុះ ឹង្និង្បទ្យពិច្ស្មធផ្លទ ល់ខលួនរបស់ពួកច្រ។ អនក

គ្តូវដតអាចបនាយការភ័យខាល ចរបស់អនកចូលរមួពីថាន ក់ច្រៀនធមាតា ឬការពិភាកាតាមចាប់ទ្យាំោប់របស់

ស្មោ និង្ច្ធវើឱយចាស់ោស់ថាការបណ្រត ុះបណ្តរ លច្នុះរឺជាឱកាសច្ ើមបីស្មកលបង្រាំនិតរបស់ពួកច្រ

ជាមួយនឹង្កមាវធីិច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ ល់ជី្វតិរបស់ពួកច្រ។ ច្លើកទឹ្យកចិតរឱយពួកច្រដចករ ាំដលករាំនិតនិង្បទ្យ

ពិច្ស្មធច្ផ្សង្ៗ និង្ជួ្យអនកកនតង្ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្បរបិទ្យនិង្កគ្មិតននបទ្យពិច្ស្មធន៍។ ការច្នុះ

នឹង្ផ្ដល់ឱយអនក ឹង្នូវទិ្យសច្ៅនិង្សមតាភាពកនតង្ការ ឹកនាាំបណ្រត ុះបណ្តរ លច្ ើមបីបាំច្ពញនូវតគ្មូវការ

រ ាំពឹង្ទ្យតករបស់អនកចូលរួម និង្ច្ៅច្ពលជាមួយគន ច្នុះការបាំច្ពញច្គលបាំណ្ង្ម៉ាូឌ្តល។ ដផ្នកមួយននការ

ច្រៀបចាំជាកមាវធីិ សគ្មាប់ការបណ្រត ុះបណ្តរ លរបស់អនកច្នុះ រឺមានសាំណួ្រស្មមញ្ញមួយចាំនួនច្គ្តៀម 

ជាច្ស្សចច្ ើមបីផ្រួចច្ផ្រើមការពិភាកា។ 

 

វធីិស្មស្តសរច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត 

ដ លបនច្សនើ រមួបញ្េូ ល: 

- ការនិទានច្រឿង្និង្ការច្គ្បើគ្បស់ននច្រឿង្ ាំណ្តល 
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វធីិស្មស្តសរច្នុះរឺមានអនតភាពខាល ាំង្ណ្តស់និង្ទ្យទួ្យលបនការយកចិតរទ្យតកដ្ឋក់របស់អនកចូលរមួ។ 

គ្បសិនច្បើអនកមានបទ្យពិច្ស្មធសហគ្រិន ការដចករ ាំដលកច្រឿង្រា៉ា វផ្លទ ល់ខលួនរបស់អនកនឹង្គ្តូវបនជ្ក់ចិតរ

ចប់អារមាណ៍្ច្ៅកាន់អនកចូលរមួ។ 

- ការច្គ្បើគ្បស់ករណី្ដ លទ្យទួ្យលបនច្ជារជ័្យច្លើអាជី្កមាកនតង្ស្សុក និង្ការច្ធវើលាំ

ហាត់ 
មានករណី្កនតង្ស្សុក និង្លាំហាត់ោ៉ាង្ច្ហាចណ្តស់ចាំនួនបី ដ លបនច្គ្តៀមខលួនជាច្ស្សចច្ ើមបីពនយល់

ពីច្គលរាំនិត និង្ស្មរសាំខាន់ៗ ននគ្បធានបទ្យដ លនឹង្គ្តូវពិភាកាកនតង្អាំ តង្ច្ពល បណ្រត ុះបណ្តរ ល។ 

គ្បសិនច្បើមានកតាំពយូទ័្យរ និង្កដនលង្អតីនធឺណិ្តដ លអាចរកបន រចួបងាា ញវចី្ អូខលីអាំពីដ លទ្យទួ្យលបន

ច្ជារជ័្យច្លើអាជី្កមាកនតង្ស្សុក របស់សហគ្រិនស្តសរី។ គ្បសិនច្បើទី្យកដនលង្មិនមានកតាំពយូទ័្យរ ឬគា ន 

អតីនធឺណិ្តច្ទ្យ អនកអាចបកដគ្បឧបករណ៍្មួយចាំនួនននវចី្ អូជាភាស្មរបស់អនក។ វាគ្តូវបនច្រច្លើកទឹ្យក

ចិតរផ្ង្ដ រថាអនកផ្លិតវចី្ អូខលី និង្របូែតដ លបងាា ញពីបរបិទ្យមូលដ្ឋា ន។ 

- ការផ្រល់សិទ្យធិអាំណ្តច និង្ច្រឿង្រា៉ា វសហគ្រិនរបស់អនកចូលរមួ 

គ្បសិនច្បើអនកចូលរមួមានការផ្រល់សិទ្យធិអាំណ្តច និង្បទ្យពិច្ស្មធន៍ជាសហគ្រិន ច្នាុះអនតញ្ញ តឱយពួក

គត់ដចករ ាំដលកបទ្យពិច្ស្មធន៍ទាាំង្ច្នុះកនតង្អាំ តង្ច្ពលពិភាកា។ ពួកច្រអាចជាធនធានមនតសសរបស់អនក

ោ៉ាង្ងាយច្លើគ្បធានបទ្យដ លជាក់ោក់។ អនកអាចកាំណ្ត់សមាគ ល់ពួកច្របនោ៉ាង្ងាយ ច្ៅច្ពល

ដ លការបណ្រត ុះបណ្តរ លគ្តូវការវភិារ។ 

- ការច្គ្បើគ្បស់ដលបង្សិកា និង្សកមាភាពជាគ្កមុ 

មានការគ្បកួតដលបង្សិកាតាមគ្កុម និង្សកមាភាពសដមរង្ច្ផ្សង្ៗ កនតង្អាំ តង្ច្ពលបណ្រត ុះបណ្តរ ល

ច្ ើមបីច្ធវើឱយអនកចូលរមួមានភាពសបាយរកីរាយ។ 

- សកមាភាពគ្កមុ 

ជាធមាតាការចូលរមួរបស់ស្តសរីមានអារមាណ៍្ថាមានភាពងាយស្សួល និង្ទ្យាំនតកចិតរកនតង្គ្កុម ជាពិច្សស

ច្ៅកនតង្ការច្ធវើលាំហាត់ច្នុះ។ អនកគ្បដហលជាអាចពិចរណ្តបច្ង្កើតគ្កុមចគ្មុុះច្ដ្ឋយោយបញ្េូ លគន អនក

ដ លមាន និង្មិនមានចាំច្ណ្ុះ ឹង្ ICT និង្អនកដ លមាន និង្គា នបទ្យពិច្ស្មធសហគ្រិន។ អារមាណ៍្ 

និង្បរោិកាសកនតង្អាំ តង្ច្ពលបណ្រត ុះបណ្តរ លអាចគ្តូវបនបច្ង្កើតច្ ើង្ និង្បនច្រៀបចាំច្ ើង្ច្ៅកនតង្
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វធីិ ដ លអនកទាាំង្ច្នាុះ ដ លបន ឹង្ច្គ្ចើននឹង្ដចករ ាំដលកកិចេការជាមួយអនកច្ ើមបីជួ្យអនកដ លច្ចុះ ឹង្

តិចតួចអាំពីគ្បធានបទ្យច្ធវើការពិភាកាជាមួយគន ។ 

- ដលបង្កមានរ ឬច្រឿង្កាំដបលង្ខលីៗ 
មានសកមាភាពដលបង្កមានរ ឬច្រឿង្កាំដបលង្ខលីៗច្គ្តៀមខលួនជាច្ស្សចកនតង្ករណី្អនកចូលរួមមានអារមាណ៍្

ង្ង្តយច្រង្ ឬធតញ។ 

- ពិនិតយច្ ើង្វញិ និង្ច្សចករីសច្ង្ខបននស្មរដ លមានស្មរសាំខាន់ និង្គ្បធានបទ្យច្ផ្ស

ង្ៗ 
វាជាការសាំខាន់ច្ ើមបីច្ធវើច្ ើង្វញិ ពិនិតយច្ ើង្វញិ និង្សច្ង្ខបទិ្យ ាភាពសាំខាន់ៗននគ្បធានបទ្យ។ សូមឱយ

អនកចូលរមួ ច្ធវើកិចេការច្នុះគ្បសិនច្បើពួកច្រមានឆនទៈ និង្ដតង្ដតផ្រល់នូវឱកាសសគ្មាប់អនកចូលរមួកនតង្

ការដចករ ាំដលកការយល់ ឹង្របស់ពួកច្រដ លទាក់ទ្យង្ច្ៅនឹង្គ្បធានបទ្យច្នុះនិង្ស្មរសាំខាន់ៗ។ 

 

F. ការវាយតនមលច្លើការបណ្រត ុះបណ្តរ ល 
ច្ ើមបីវាយតនមលពីច្គលបាំណ្ង្និង្លទ្យធផ្លការច្រៀនសិការបស់វរគបណ្រត ុះបណ្តរ ល និង្ការវាយតាំនល

មួយគ្តូវដត គ្តូវបនច្ធវើច្ ើង្ភាល មៗ ច្ៅចតង្បញ្េ ប់ននការបណ្រត ុះបណ្តរ លច្នុះ។ UN-APCICT មាន ទ្យគ្មង់្

ននការវាយតនមលច្លើសកមាភាពបណ្រត ុះបណ្តរ លនានា។ ច្នុះអាចគ្តូវបនច្ធវើមូលដ្ឋា នីយកមានិង្បនច្គ្បើ

ច្ ើមបីទ្យទួ្យលបនមតិគ្បតិកមាគ្តលប់មកវញិដ លមានលកខណ្ៈរមួ ពីអនកចូលរមួ។ ច្នុះនឹង្អនតញ្ញ តឲ្យ

ច្ធវើកាន់គ្បច្សើរច្ ើង្ននការមាតិកា និង្វធីិស្មស្តសរននសកមាភាពបណ្រត ុះបណ្តរ ល។ 

 

G. ការគ្តតួពិនិតយ  សាំណួ្រវាយតនមលចតង្វរគ និង្ការវាយតនមល 

គ្បសិនច្បើការបណ្រត ុះបណ្តរ លបច្ង្កើតបនជាដផ្នកមួយននកមាវធីិរបស់ស្មា ប័នមួយ (មិនជារដ្ឋា ភិបល ឬ

អង្គការមិនដមនរដ្ឋា ភិបល) សកមាភាពនានា ូចខាង្ច្គ្កាមគ្តូវបនច្សនើឱយអនតវតរតាមអនកចូលរមួននកមា

វធីិច្នុះ: 

ការតាមដ្ឋនវតរមាន 
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វរគបណ្រត ុះបណ្តរ លច្នុះ គ្តូវការវភិារអាចគ្តូវបនយកជាទិ្យននន័យមូលដ្ឋា ន សគ្មាប់កមាវធីិបណ្រត ុះ 

បណ្តរ ល។ កមាវធីិ UN-APCICT WIFI នឹង្មានការចប់អារមាណ៍្កនតង្ការ ឹង្ពីគ្បសិទ្យធភាព និង្ផ្ល នន

ការបណ្រត ុះបណ្តរ ច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យសច្ផ្សង្ៗគន   ជាពិច្សសការគ្តួតពិនិតយច្លើកមាវធីិបណ្រត ុះបណ្តរ លម៉ាូឌ្តល

នានាច្ៅកនតង្ជី្វតិពិតរបស់អនកចូលរមួផ្ង្ដ រ។ ស្មា ប័នបណ្រត ុះបណ្តរ ល ឬកមាវធីិបណ្រត ុះបណ្តរ ល អាច

ច្រៀបចាំសណួ្រវាយតដមលបញ្េ ប់វរគ ច្ ើមបីវាស់សទង់្ពីគ្បសិទ្យធភាពននកមាវធីិ។ 

ច្រៀបចាំសហរមន៍ស្តសរ ី
ការគាំគ្ទ្យសគ្មាប់សហគ្រិនស្តសរីច្ៅកនតង្សហរមន៍អាចរមួបញ្េូ លអង្គការរបស់ស្តសរីកនតង្ការបនរការពគ្ងឹ្ង្

អាំណ្តចសកមាភាពច្ស ាកិចេោ៉ាង្សកមារបស់ពួកច្រ។ ពួកច្រអាចបច្ង្កើតលកខណ្ៈជួ្យខលួនឯង្ ឬគាំគ្ទ្យ

គ្កុមដ លនឹង្ផ្រល់នូវកដនលង្មួយសគ្មាប់សហគ្រិនស្តសរីច្ ើមបីដចករ ាំដលកចាំច្ណ្ុះ ឹង្និង្បទ្យពិច្ស្មធ និង្

ការគាំគ្ទ្យគន ច្ៅវញិច្ៅមកច្ៅកនតង្បញ្ា អាជី្វកមា និង្ច្រឿង្រា៉ា វផ្លទ ល់ខលួន។ 

ការហវកឹហាត់ និង្ការដណ្នាាំ 
ស្តសរីអាចគ្តូវបនគាំគ្ទ្យ ច្ដ្ឋយផ្រល់ឱយពួកច្របដនាមច្ទ្យៀត  ូចជា៖ ការបង្វឹក និង្ការដណ្នាាំ ពី 

សហគ្រិនភាព និង្ការច្គ្បើគ្បស់កមាវធីិ ICT ។ កនតង្ការបង្វឹក សហគ្រិនស្តសរីនឹង្គ្តូវបនច្ធវើការសគ្មប

សគ្មួលច្ ើមបីអនតវតរសកមាភាពច្គលច្ៅ ទាក់ទ្យង្នឹង្ការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមារបស់ពួកច្រ ច្ហើយ 

អាជី្វកមាខាន តតូច និង្ការគ្រប់គ្រង្បនចប់ច្ផ្រើមច្ ើង្ ។ ច្ៅកនតង្ការផ្ដល់គ្បឹកា សហគ្រិនស្តសរីនឹង្ 

គ្តូវបនផ្រល់ឱយកាន់ដតជាក់ោក់បដនាមច្ទ្យៀតនូវ ាំបូនាា ននិង្ការដណ្នាាំ  ូច្ចនុះពួកច្រអាចអនតវតរន៍

សកមាភាពរបស់ពួកច្រច្ ើមបី្នច្ៅ ល់កគ្មិតខពស់ៗច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត។ 

ការវាយតនមលននលទ្យធផ្លសិកា 
វានឹង្កាល យជាការលអបាំផ្តតច្បើសិនជាស្មា ប័នបណ្រត ុះបណ្តរ ឬកមាវធីិអាចរមួបញ្េូ លទាាំង្កមាវធីិ WIFI ដ ល

ជាដផ្នកមួយននសកមាភាពវាយតនមលរបស់ស្មា ប័ន ឬរបស់កមាវធីិច្នាុះ។ លទ្យធផ្លននការសិកាអាចគ្តូវ

បនច្គ្បើជាមាគ៌មួយច្ ើមបីវាស់សទង់្ពីផ្លប៉ាុះពាល់ននការបណ្រត ុះបណ្តរ ល។ APCICT អាចគ្តូវបនសួរ 

ច្ ើមបីការគាំគ្ទ្យកនតង្ការអភិវឌ្ឍសាំណួ្រវាយតនមល សគ្មាប់ច្គលបាំណ្ង្ច្នុះ។ 
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H. កាលបបវតរិបងាា ញ ការព័ណ៌្នា និង្រយៈច្ពលននគ្បធានបទ្យច្មច្រៀន 

ដផ្នក A  
ច្សចករីដណ្នាាំអាំពីការច្ធវើដផ្នការអាជី្វកមា ការផ្រល់អាំណ្តច ល់ស្តសរី និង្ភាពជាសហគ្រិន និង្វស័ិយ ICTs 

ដផ្នកទី្យ ១ : 
ច្សចករីច្ផ្រើមនិង្
ទិ្យ ាភាពទូ្យច្ៅ 
(រយៈច្ពលដ ល
បនច្សនើ30 mn) 

លទ្យធផ្លសិកា 
 
L1 – យល់ពីការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្រវាង្ការផ្រល់អាំណ្តច ល់ស្តសរី និង្ភាពជាសហគ្រិននិង្ការច្គ្បើគ្បស់ 
ICTs កនតង្ការច្រៀបចាំដផ្នការអាជី្វកមារបស់ស្តសរី 
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ 
 ពិនិតយច្ ើង្វញិននស្មរសាំខាន់ៗរបស់សហគ្រិនភាពស្តសរី និង្រច្បៀប ICTs អាចរមួចាំដណ្ក

 ល់ការពគ្ងឹ្ង្សិទ្យធិអាំណ្តចស្តសរីនិង្ច្រៀបចាំអាជី្វកមា 
 ការតាំរង់្ទិ្យសច្ៅច្លើ ម៉ាូឌ្តល 
អនកដ លជាអនកសគ្មបសគ្មួលនឹង្ជ្ាំរតញឲ្យអនកចូលរមួច្ធវើការសច្ង្ខបនូវអវីដ លពួកច្របនច្រៀនពីម៉ាូ
ឌ្តលសាំខាន់ៗ ច្លើការផ្រល់អាំណ្តច ល់ស្តសរី សហគ្រិនភាព និង្តួនាទី្យរបស់ ICTs ។ អនកចូលរមួ
អាចនឹង្គ្តូវបនដបង្ដចកជាបីគ្កុមច្ ើមបីពិភាកា និង្សច្ង្ខប (1) ការផ្រល់សិទ្យធិអាំណ្តច ល់ស្តសរី 
(2) ភាពជាសហគ្រិន និង្ (3)តួនាទី្យរបស់ ICTs ។ អនកនឹង្ភាា ប់ច្សចកដីសច្ង្ខបននម៉ាូឌ្តលច្ ើមបីច្ធវើ
ដផ្នការអាជី្វកមា និង្រច្បៀបដ ល ICTs អាចគាំគ្ទ្យ ល់ការច្រៀបចាំអាជី្វកមារបស់ស្តសរីច្ដ្ឋយច្គ្បើ
គ្បស់ឧទាហរណ៍្ជាក់ដសរង្កនតង្ជី្វភាពរស់ច្ៅ។ 

ដផ្នកទី្យ ២ : 
 ាំណ្តក់កាល
នីមួយៗននអាជី្វកមា 
បញ្ា គ្បឈ្មរបស់
ស្តសរី  ការច្គ្បើគ្បស់
ដផ្នការអាជី្វកមា 
និង្ឧបករណ៍្ ICT  
(រយៈច្ពលដ ល
បនច្សនើ45 mn) 

លទ្យធផ្លសិកា 
 
L2 – ាំណ្តក់កាលច្កើនច្ ើង្ននអាជី្វកមា មានបញ្ា គ្បឈ្មរបស់ស្តសរីច្ៅកនតង្អាជី្វកមា។ ស្មរៈ
សាំខាន់ននការច្រៀបចាំដផ្នការ និង្ការច្គ្បើគ្បស់ឧបករណ៍្ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការ។ 
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ 
 ច្តើ អាជី្វកមាជាអវី ច្ហើយអវីច្ៅជា ាំណ្តក់កាលនីមួយៗរបស់វា? 
 បញ្ា គ្បឈ្មនានារបស់ស្តសរីកនតង្អាជី្វកមា 
អនកនឹង្ពិភាកានិង្ច្ធវើឱយធាតតចូលពីអនកចូលរមួពីការច្ធវើអាជី្វកមា និង្ ាំណ្តក់កាលច្ផ្សង្ៗគន
របស់វា និង្បញ្ា គ្បឈ្មដ លស្តសរីនឹង្ជួ្បគ្បទ្យុះកនតង្ ាំណ្តក់កាលទាាំង្ច្នុះ។ 
 ដផ្នការអាជី្វកមា និង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការ 
អនកនឹង្ជ្ាំរតញឲ្យអនកចូលរមួ ពិភាកាគន ច្លើការច្ធវើដផ្នការ ច្គលបាំណ្ង្របស់អាជី្វកមា និង្ការ
ច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ការច្ធវើដផ្នការ។ 

ដផ្នក B 
ការអភិវឌ្ឍ ដផ្នការអាជី្វកមា 

ដផ្នកទី្យ ៣ : 
បច្ង្កើតរាំនិតអាជី្វ
កមា 

លទ្យធផ្លសិកា 
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(រយៈច្ពលដ ល
បនច្សនើ60 mn) 

L3 –កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ និង្វភិាររាំនិតអាជី្វកមាទាក់ទ្យង្នឹង្ភាពខាល ាំង្និង្ភាពច្ខាយរបស់
សហគ្រិននិង្ច្ៅកនតង្ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង្ច្ៅនឹង្ឱកាសនិង្ឧបសរគច្ៅកនតង្បរសិ្មា នអាជី្វកមាច្នុះរមួ
បញ្េូ លទាាំង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTsផ្ង្ដ រ។ 
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ 
 ច្តើរាំនិតអាជី្វកមាជាអវី? 
 ការច្គ្បើគ្បស់ឧបករណ៍្ការរុិះរករាំនិតច្ ើមបីបច្ង្កើតរាំនិតអាជី្វកមា 
 ច្តើ ICTs អាចជួ្យកនតង្ការបច្ង្កើតរាំនិតអាជី្វកមាច្នុះច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត? 
អនកនឹង្ដណ្នាាំពីគ្បភពជាច្គ្ចើនននរាំនិតអាជី្វកមា និង្រច្បៀបដ ល ICTs អាចគ្តូវបនច្គ្បើច្ ើមបី
បច្ង្កើតរាំនិតទាាំង្ច្នុះ។ ឧទាហរណ៍្ មួយ ឬ ពីរករណី្នឹង្គ្តូវបនដណ្នាាំច្ៅគ្តង់្ចាំណ្ត ចច្នុះ 
ដ លហាក់បី ូចជាករណី្មួយដ លអនកបនច្ ើរឆលង្កាត់អញ្េ ឹង្។ 
អនកនឹង្ដណ្នាាំឧបករណ៍្បាំផ្តសរាំនិត និង្ការជ្ាំរតញឲ្យរមួចូលរមួច្ៅកនតង្ជ្ាំហានច្ផ្សង្ៗគន នន
សកមាភាពបាំផ្តសរាំនិតច្ ើមបីយកច្ៅបច្ង្កើតរាំនិតអាជី្វកមា គ្បមូលផ្រតាំ និង្ចត់ជាគ្កុមននរាំនិត
អាជី្វកមាទាាំង្ច្នុះរចួបងាា ញរាំនិតទាាំង្ច្នុះ ច្ហើយច្គ្ជ្ើសច្រ ើសរាំនិតដ លមានអាទិ្យភាពបាំផ្តតពីប
ញ្ា ី។ កនតង្ការបងាា ញរាំនិតទាាំង្ច្នាុះ អនកនឹង្ដណ្នាាំពីលកខណ្ៈវនិិចឆ័យដ លបនពិនិតយ  ភាពខាល ាំង្ 
និង្ភាពច្ខាយរបស់សហគ្រិន ច្ហើយនិង្កតារ បរោិកាសអាជី្វកមាច្ៅកនតង្ការវាយតនមលរាំនិត
អាជី្វកមា។ 
ច្ៅតាមគ្កុមតូចៗ អនកចូលរមួទាាំង្អស់នឹង្សិកាតាមពីរាំនិតដ លបនបាំផ្តសមក និង្ការ
បងាា ញលាំហាត់ និង្ច្ឆ្ព ុះច្ៅបញ្េ ប់ននការច្ធវើលាំហាត់ ច្ហើយអនកនឹង្សួរអនកចូលរមួច្ ើមបីដចក
រ ាំដលកចាំច្ណ្ុះ ឹង្របស់ពួកច្រដ លទ្យទួ្យលបនពីការច្ធវើលាំហាត់ ។ អនកនឹង្បច្ង្កើនកិចេពិភាកា 
ច្ដ្ឋយការផ្រល់នូវឧទាហរណ៍្បដនាមច្ទ្យៀត ច្លើការច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ការបច្ង្កើតរាំនិតអាជី្វកមា។ 

នផ្នកទី្យ ៤ : 
ការយល់ ឹង្ពិបរ ិ
ោកាសអាជី្វកមា 
(រយៈច្ពលដ ល
បនច្សនើ: 60mn) 

លទ្យធផ្លសិកា 
 
L4 –ទ្យទួ្យលស្មគ ល់ស្មរៈសាំខាន់ននការយល់ ឹង្ពីបរោិកាសអាជី្វកមា ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្
អតិែិជ្ន និង្ន រូគ្បកួតគ្បដជ្ង្ច្ៅកនតង្ទី្យផ្ារអាជី្វកមា និង្យល់ពីរច្បៀបដ ល ICTs មានរតណ្
គ្បច្ោជ្ន៍ជួ្យនូវកនតង្ ាំច្ណ្ើ រការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្អតិែិជ្ន។ 
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ 
 ការយល់ ឹង្ពីបរោិកាសអាជី្វកមា 
អនកនឹង្ច្ធវើបទ្យបងាា ញពីកតារ ខាង្ច្គ្ៅដ លជាគ្បភពននឱកាសនិង្ឧបសរគដ លប៉ាុះពាល់ ល់
អាជី្វកមា។ អនកចូលរមួនឹង្គ្តូវបនដណ្នាាំឱយច្គ្បើគ្បស់ឧបករណ៍្វភិារបរោិកាសដ លផ្រល់នូវ
សាំណួ្រមរគតច្ទ្យសក៍ច្ ើមបីវភិារបរោិកាសអាជី្វកមា។ អនកនឹង្ច្គ្បើករណី្ដ លបនឆលង្កាត់ច្ ើមបី
ពនយល់ពីឧបករណ៍្វភិារបរោិកាសច្នុះ។ 
ច្ៅតាមគ្កុមតូចៗ អនកចូលរមួនឹង្ច្ៅសិកាពីការច្ធវើលាំហាត់ វភិារបរោិកាស និង្ច្ឆ្ព ុះច្ៅ
បញ្េ ប់ការច្ធវើលាំហាត់ ច្ហើយអនកនឹង្សួរអនកចូលរមួ ច្ ើមបីដចករ ាំដលកចាំច្ណ្ុះ ឹង្របស់ពួកច្រដ ល
ទ្យទួ្យលបនពីការច្ធវើលាំហាត់។ បនាទ ប់មកច្ទ្យៀតអនកនឹង្បច្ង្កើនកិចេពិភាកា ច្ដ្ឋយការផ្រល់នូវ
ឧទាហរណ៍្បដនាមច្ទ្យៀតអាំពីការច្គ្បើ ICTs កនតង្ការវភិារបរោិកាសអាជី្វកមា។ 
ដផ្នកមួយននការវភិារបរោិកាសអាជី្វកមារឺការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្របស់អតិែិជ្ននិង្ន រូ
គ្បកួតគ្បដជ្ង្។ អនកចូលរមួនឹង្គ្តូវបនដណ្នាាំឱយច្គ្បើឧបករណ៍្កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្និង្រច្បៀប 
ICTs អាចច្គ្បើច្ៅកនតង្ ាំច្ណ្ើ រការច្លើករណី្ ដ លបនច្ ើរឆលង្កាត់រចួ។ 
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ដផ្នកទី្យ ៥ : 
ការបច្ង្កើតតនមលអាជី្វ
កមា 

លទ្យធផ្លសិកា 
 
L5 –យល់ ឹង្ពីការបច្ង្កើតតដមលអាជី្វកមា និង្ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs កនតង្ ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា។ 
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ 
 ការបច្ង្កើតតនមលអាជី្វកមា និង្អតាគ្បច្ោជ្ន៍ននការគ្បកួតគ្បដជ្ង្ដតមួយ  
អនកនឹង្ដណ្នាាំពីអតាន័យននការបច្ង្កើត ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ផ្លគ្បច្ោជ្ន៍កនតង្ការគ្បកួត
គ្បដជ្ង្ និង្តនមលអាជី្វកមាដតមួយច្នុះ។ ច្គលរាំនិតននម៉ាូដ ល SCAMPER ច្នុះនឹង្គ្តូវបន
ពិភាកាជាមួយនឹង្ការច្គ្បើគ្បស់ឧទាហរណ៍្ច្ផ្សង្ៗ។ អនកចូលរមួនឹង្គ្តូវបនដណ្នាាំច្ៅនឹង្
សាំណួ្រដ លដណ្នាាំអនកចូលរមួកនតង្ការអភិវឌ្ឍនូវតនមលននសាំច្ណ្ើ រដតមួយរត់របស់ពួកច្រ រមួទាាំង្
ការច្គ្បើគ្បស់ ICTs ផ្ង្ដ រ។ 
អនកនឹង្ផ្រល់ជាឧទាហរណ៍្ច្ដ្ឋយការច្គ្បើករណី្ដ លបនឆលង្កាត់កនលង្មក។ 

ដផ្នកទី្យ ៦ : 
ច្គលច្ៅអាជី្វកមា 
(រយៈច្ពលដ ល
បនច្សនើ 60mn) 

លទ្យធផ្លសិកា 
 
L6 –យល់ចាស់ពីស្មរៈសាំខាន់ននច្គលច្ៅអាជី្វកមា និង្ការកាំណ្ត់ទិ្យសច្ៅអាជី្វកមា។ 
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ 
 ច្គលច្ៅអាជី្វកមា - ច្តើច្ធវើោ៉ាង្ណ្តច្ ើមបីបច្ង្កើតច្អាយមានភាពវយ័ឆ្ល ត SMART ? 
អនកនឹង្ច្ធវើបទ្យបងាា ញពីស្មរៈសាំខាន់ននច្គលច្ៅកាំណ្ត់ច្ៅកនតង្ដផ្នការអាជី្វកមាណ្តមួយ និង្
ធានាថាដផ្នការទាាំង្ច្នុះរឺ SMART ។ អនកចូលរមួនឹង្គ្តូវបនច្ធវើបទ្យបងាា ញជាមួយនឹង្
ឧទាហរណ៍្ច្លើករណី្ដ លបនឆលង្កាត់កនលង្មក។ 
 ករីស្សនមដ លបននឹករិតកនតង្ចិតរ និង្ច្គលច្ៅ 
អនកនឹង្ដណ្នាាំឲ្យអនកចូលរមួច្ធវើលាំហាត់កនតង្ករីស្សនមដ លបននឹករិតកនតង្ចិតរ និង្ច្គលច្ៅរបស់
ពួកច្រ។ ច្ដ្ឋយច្គ្បើសាំនួរមរគតច្ទ្យសក៍ដ លអនកចូលរមួ 
នឹង្យល់ពីស្មរៈសាំខាន់ននការមានករីសតបិនរ ៏ឆ្ល តនវ និង្ការមានច្គលច្ៅចាស់ោស់។ 

ដផ្នកទី្យ ៧ : 
ការកាំណ្ត់អតរ
សញ្ញ ណ្ធនធាន
អាជី្វកមា 
(រយៈច្ពលដ ល
បនច្សនើសតាំ 60mn) 

លទ្យធផ្លសិកា 
 
L7 –កាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ និង្វភិារតគ្មូវការធនធានននអាជី្វកមាមួយ និង្យល់ពីរច្បៀបដ ល 
ICTs អាចជួ្យកនតង្ការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្ននតគ្មូវការអាជី្វកមា 
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ 
 ច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នអាជី្វកមា 
 ធនធានមនតសស 
 គ្បភពននច្ ើមទ្យតន 
អនកនឹង្ដណ្នាាំពីស្មរៈសាំខាន់ននការកាំណ្ត់អតរសញ្ញ ណ្គ្បភពធនធានច្ៅកនតង្អាជី្វកមាច្នុះ។ 
អនកចូលរមួនឹង្គ្តូវបនតគ្មង់្ទិ្យសច្លើគ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្គន ននធនធាន ូចជា ច្ហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាជី្វ
កមាដ លរមួមានទាាំង្ឧបករណ៍្ និង្សមាភ រៈ  ធនធានមនតសសដ លរមួទាាំង្មនតសសដ លនឹង្ជួ្យ
កនតង្ការគ្បតិបតដិការទី្យផ្ារ និង្ការគ្រប់គ្រង្  និង្គ្បភពននការផ្រល់មូលនិធិសគ្មាប់ការច្ធវើច្ ើម
ទ្យតនអាជី្វកមា។ ការពិភាកាច្នុះនឹង្គ្តូវបនបច្ង្កើនច្ ើង្ច្ដ្ឋយការច្គ្បើគ្បស់បទ្យពិច្ស្មធដ ល
ធាល ប់បនឆលង្កាត់កនលង្មក។ 
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អនកចូលរមួនឹង្គ្តូវសួរថា ច្ ើមបីចូលរមួកនតង្ការច្ធវើលាំហាត់ ជាគ្កុមដ លនឹង្ជួ្យឱយពួកច្រកាំណ្ត់
អតរសញ្ញ ណ្ធនធានច្ដ្ឋយច្គ្បើ ICT និង្ឧបករណ៍្ដ លមិនដមនជាវស័ិយ ICT ។ 

ដផ្នកទី្យ ៨ : 
ការអភិវឌ្ឍដផ្នការ
ហិរញ្ញវតាតអាជី្វកមា 
(រយៈច្ពលដ ល
បនច្សនើរ 60mn) 

លទ្យធផ្លសិកា 
 
L8 –ច្ពញចិតរចាំច្ពាុះតនមលននការច្រៀបចាំដផ្នការហិរញ្ញវតាតអាជី្វកមានិង្យល់ពីរច្បៀបដ ល ICT 
អាចជួ្យកនតង្ការច្រៀបចាំអាជី្វកមា 
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ 
  ាំច្ណ្ើ រការដផ្នការអាជី្វកមា 
 ភាពខតសគន រវាង្តនមលច្ែរ  និង្តនមលដគ្បគ្បួល 
 ច្តើអវីជាចាំណ្ត ចច្ ើមននអាជី្វកមា 
 ច្តើអវីជារបយការហិរញ្ញវតាត 
អនកនឹង្ពិភាកាគន អាំពីស្មរៈសាំខាន់ននការច្ធវើដផ្នការហិរញ្ញវតាតអាជី្វកមានិង្ពនយល់ពីជ្ាំហាន
នីមួយៗច្ ើមបីអភិវឌ្ឍដផ្នការហិរញ្ញវតាតអាជី្វកមា។ អនកចូលរមួនឹង្គ្តូវបនដណ្នាាំពីច្គលរាំនិត
មូលដ្ឋា នហិរញ្ញវតាត និង្ឧបករណ៍្ដ លបនច្គ្បើកនតង្ការច្ធវើដផ្នការហិរញ្ញវតាត។ កិចេពិភាកាច្នុះនឹង្
គ្តូវច្ធវើឲ្យកាន់ដតលអ ច្ដ្ឋយភាា ប់ជាមួយឧទាហរណ៍្រាំរ ូច្ហើយច្គ្បើគ្បស់ការពនយល់ច្ដ្ឋយគ្បុង្
គ្បយ័តនបាំផ្តត ច្ហើយនិង្ បងាា ញបាំភលឺននការច្គ្បើគ្បស់កមាវធីិ ICT ច្ៅកនតង្ការបច្ង្កើតដផ្នការហិរញ្ញ
វតាត។ 
សកមាភាពសាំខាន់ៗអាចគ្តូវបនផ្រល់ឱយបដនាមគ្បសិនច្បើច្ពលច្វោអាចនឹង្គ្តូវបនច្គ្តៀមទ្យតក
សគ្មាប់ច្មច្រៀនច្នុះ។ 

ដផ្នកទី្យ ៩ : 
ការរិតទ្យតកជាមតននូវ
បញ្ា គ្បឈ្ម 
នានាច្ៅកនតង្ការច្ធវើ
អាជី្វកមា 

លទ្យធផ្លសិកា 
 
L9 –ទ្យទួ្យលស្មគ ល់គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្ៗគន ននហានិភ័យអាជី្វកមា និង្ផ្លវបិកនន ាំច្ណ្ើ រការអាជី្វកមា 
និង្ការបច្ង្កើតផ្លិតផ្ល 
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ 
 ហានិភ័យអាជី្វកមា និង្គ្បច្ភទ្យច្ផ្សង្ៗច្ទ្យៀត 
 ផ្លវបិកច្ដ្ឋយគា នច្ចតនា 
អនកនឹង្ពិភាកាគន អាំពីបញ្ា គ្បឈ្មកនតង្អាជី្វកមាច្ដ្ឋយច្គ្បើតាមរយៈការករណី្ឆលង្កាត់រចួ។ ហា
និភ័យពាណិ្ជ្ាកមា និង្ផ្លវបិកច្ដ្ឋយអច្ចតនានឹង្គ្តូវបនកាំណ្ត់ និង្ពនយល់ច្ដ្ឋយ
ឧទាហរណ៍្ច្ៅកនតង្ជី្វតិពិត។ អនកចូលរមួនឹង្គ្តូវបនសួរច្ ើមបីផ្រល់ជាឧទាហរណ៍្ច្ផ្សង្ច្ទ្យៀត
ច្ដ្ឋយដផ្អកច្លើការសច្ង្កតរបស់ពួកច្រ។ អនកនឹង្កាំណ្ត់ចាំណ្តាំពីការច្គ្បើគ្បស់ ICT និង្ឧបករណ៍្
មិនដមនជាវស័ិយ ICT ច្ ើមបីជួ្យកាំណ្ត់ហានិភ័យអាជី្វកមានិង្ដផ្នការ និង្ ផ្លវបិកដ ល
ច្កើតច្ ើង្ច្ដ្ឋយមិនបនច្គ្គង្ទ្យតក។ 

ដផ្នក C 
ការសរច្សរដផ្នការអាជី្វកមា 

ដផ្នក ១០ : 
ការសរច្សរដផ្នការ
អាជី្វកមា 

លទ្យធផ្លសិកា 
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(រយៈច្ពលច្សនើរសតាំ 
75 នាទី្យ) 

L10 – យល់ពីរច្បៀបដ លច្គលរាំនិតអាជី្វកមារឺគ្តូវបនអនតវតរច្ៅកនតង្ការសរច្សរដផ្នការ
អាជី្វកមាមួយ។ 
គ្បធានបទ្យរនលឹុះ 
 ការសរច្សរដផ្នការអាជី្វកមា 
ចាំណ្ត ចច្នុះនឹង្កាល យជាច្សចករីសច្ង្ខបមួយននច្គលរាំនិតទាាំង្អស់ដ លបនច្រៀនច្ៅកនតង្ចាំណ្ត ច
មតន។ អនកនឹង្ច្ធវើបទ្យបងាា ញពីដផ្នកច្ផ្សង្ៗននដផ្នការអាជី្វកមា និង្រាំរ ូរច្បៀបសរច្សរដផ្នការ
អាជី្វកមាមួយ។ 
អនកចូលរមួនឹង្គ្តូវបនសួរច្ ើមបីច្ធវើការសច្ង្ខបកិចេការគ្បតិបតរិននដផ្នការអាជី្វកមាមួយច្ៅកនតង្
គ្កុមច្ ើមបីឲ្យការពិភាកាកនលង្មកច្នុះកាន់ដតលអគ្បច្សើរ និង្ការច្រៀនពីការច្ធវើលាំហាត់ ។ គ្កុម
នីមួយៗ នឹង្ច្ធវើបទ្យបងាា ញ ដផ្នការអាជី្វកមារបស់ពួកច្រច្ៅកនតង្គ្កុមរមួ។ 

 

I. ច្សៀវច្ៅការងារខាន តតូច 
ច្ៅកដនលង្ដ លគា នកាំពយូទ័្យរ និង្អតីនច្ធើដណ្ត ច្ហើយមានអនកចូលរមួជាច្គ្ចើនដ លចូលចិតរច្គ្បើគ្បស់ ICT 

ច្ហើយច្ ើមបីឲ្យពួកច្រច្ធវើលាំហាត់ច្ដ្ឋយន ផ្លទ ល់បនច្នាុះអនកអាចច្រៀបចាំ និង្ចមលង្តារាង្ដ លអាចផ្រល់នូវការ

វភិារដ លមានគ្បច្ោជ្ន៍បាំផ្តត ល់ពួកច្រ។ អនកអាចបច្ង្កើតច្សៀវច្ៅលាំហាត់ខាន តតូចដ លអនកចូលរមួអាច

ច្គ្បើគ្បស់ ូចជាកតាំពយូទ័្យរយួរន របស់ពួកច្រ ច្ ើមបីបងាា ញពីភាពរកីចច្គ្មើនរបស់ពួកច្រច្ៅកនតង្ម៉ាូឌ្តលច្នុះ។ 

 

J. ធនធានបដនាមសគ្មាប់ការបណ្រត ុះបណ្តរ ល ឬការច្គ្តៀមច្រៀបចាំ 
មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្តរ ញពត៌មានស្តសរីគ្បចាំអាសតីប៉ាសតីហវិក យតទ្យធស្មស្តសររាំនិតនចនគ្បឌិ្តសាំរាប់ការចូលរមួរបស់ 

ស្តសរីAndean កនតង្វស័ិយច្ស ាកិចេ (២០១២-២០១៤) វរគបណ្រត ុះបណ្តរ ល eBiz (វរគបណ្រត ុះបណ្តរ លគ្រូបច្ងាគ ល

សគ្មាប់សហគ្រិនស្តសរីច្ៅតាមជ្នបទ្យ) ។ សគ្មាប់សមាភ រៈបណ្រត ុះបណ្តរ លសូមទាក់ទ្យង្ APWINC ។ 
http://www.women.or.kr/ 

 

ច្ោកស្សី Catherine Lang និង្ ច្ោកស្សី Marina Biasutti វរគបណ្រត ុះបណ្តរ លភាពជាសហគ្រិន "ច្ធវើជាមាេ ស់

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

 

ច្ោកDandy Victa ច្ធវើការច្ៅផ្ទុះ ភាពជាសហគ្រិន: មរគតច្ទ្យទសជាក់ដសរង្សគ្មាប់គ្បជាជ្នហវីលីពីនដ លមាន

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

http://www.women.or.kr/
http://www.ncda.gov.ph/wp-content/uploads/2015/01/e-copy-Work-At-Home-EBook.pdf
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អង្គការច្សបៀង្អាហារនិង្កសិកមា ការច្លើកកមពស់សហគ្បតិបតរិការអាជី្វកមារបស់ស្តសរីជ្នបទ្យកនតង្គ្បច្ទ្យសនែ: 

កញ្េ ប់បណ្រត ុះបណ្តរ ល (បង្កក, ២០០៤) ។ អាចរកបនពី 
http://www.fao.org/docrep/004/ ad499e / ad499e00.htm 

 

គ្កុមហ តន Hewlett-Packard (HP) ជី្វតិ វរគបណ្តរ ញសគ្មាប់សហគ្រិន។ អាចរកបនពី 
http://www. life-global.org/ 

 

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

 

គ្កុមហ តន Intel មូលដ្ឋា នននភាពជាសហគ្រិន (E-Basics) ។ អាចរកបនពី 
https://educate.intel.com/ employability/e-basics/ 

 

គ្កុមហ តន Intel ស្តសរីនិង្បណ្តរ ញ តភាា ប់ចច្នាល ុះអតីនធឺណិ្តនិង្បច្ង្កើតឱកាសជាសកលែាីមួយច្ៅកនតង្គ្បច្ទ្យស

មានគ្បក់ចាំណូ្លទាបនិង្មធយម (២០១២) ។ អាចរកបនពី 
http://www.intel.com/content/ www/us/en/technology-in-education/women-in-the-web.html 

 

អង្គការពលកមាអនររជាតិ ច្តើវស័ិយ ICTs ពិតជាអាចជួ្យខាតាំច្ធវើអាជី្វកមាឱយកាន់ដតលអគ្បច្សើរដមនឬ? ច្សៀវច្ៅ

អាជី្វកមាសច្ង្ខប សគ្មាប់សហគ្រិនខាន តតូចបាំផ្តត និង្ខាន តតូចពីអាច្មរកិឡាទី្យន និង្ តាំបន់ការបី ីន។ អាចរក

បនពី 
http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/canicthelp.pdf. 

 

អង្គការពលកមាអនររជាតិ ច្យនឌ័្រ និង្សហគ្រិនភាពទាាំង្អស់គន :  ាំច្ណ្ើ រច្ឆ្ព ុះច្ៅមតខសគ្មាប់ស្តសរី កនតង្ការ

ចប់ច្ផ្រើមច្ធវើអាជី្វកមា - កញ្េ ប់បណ្រត ុះបណ្តរ ល និង្កញ្េ ប់ធនធាន (ទី្យគ្កុង្បង្កក ទី្យគ្កុង្ដប កឡាាំង្ និង្ទី្យ

គ្កុង្ហសឺដណ្វ ឆ្ន ាំ2004) ។ អាចរកបនពី 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---edemp/---

empent/documents/publication/wcms_116100.pdf. 

 

គ្កុមហ តន Microsoft និង្មូលនិធិអាស្ម ន កមាវធីិសិកា ICT ច្ៅឆ្ន ាំ 2013: កមាវធីិបណ្ដត ុះបណ្តដ ល ICT 

សគ្មាប់សហគ្គសខាន តតូច និង្មធយម។ អាចរកបនពី 
http://www.unapcict.org/ecohub/resources/ ict-for-sme/training-programs-guidelines/microsoft-asean-

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

 

http://www.intel.com/content/www/us/en/education/intel-easy-steps.html
http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/canicthelp.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---edemp/---empent/documents/publication/wcms_116100.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---edemp/---empent/documents/publication/wcms_116100.pdf
http://www.unapcict.org/ecohub/resources/
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រណ្ៈកមាា ការរបស់គ្បច្ទ្យសហវីលីពីនច្ៅច្លើស្តសរី ការអភិវឌ្ឍន៍ច្យនឌ័្រនិង្ម៉ាូឌ្តលអកខរកមាហិរញ្ញវតាត គា នកាល

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

between-pcw-great-women-project-and-napc  

 

ច្ោក Steve Mariotti ភាពជាសហគ្រិន: ច្ធវើជាមាេ ស់អនារតរបស់អនក, ច្បុះពតមពច្លើកទី្យ ប់មួយ (គ្កុង្ញូវយ៉ា

ក បណ្តរ ញសាំរាប់ការបច្គ្ង្ៀនភាពជាសហគ្រិននិង្ Pearson ការអប់រ ាំ ២០១០) ។ ដ លអាចច្គ្បើបនពី 
http://assets. pearsonschool.com/asset_mgr/current/201323/entrepreneurship_se_final_pdf. 

 

សននិសិទ្យាអង្គការសហគ្បជាជាតិសរីពីពាណិ្ជ្ាកមានិង្ការអភិវឌ្ឍន៍ ពគ្ងឹ្ង្អាំណ្តច ស្តសរីជាសហគ្រិនតាមរយៈប

ច្ចេកវទិ្យារមនារមន៍និង្ពត៌មាន មរគតច្ទ្យសក៍ អនតវតរន៍ (ញូវយ៉ាកនិង្គ្កុង្ហសឺដណ្វឆ្ន ាំ ២០១៤) ។ អាចរកបន

ពី http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d2_ en.pd 

 

UNESCO-UNEVOC ការចប់ច្ផ្រើមអាជី្វកមាខាន តតូចផ្លទ ល់ខលួនរបស់ខាតាំ: កញ្េ ប់បណ្រត ុះបណ្តរ លសរីពីភាពជាសហគ្រិ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pcw.gov.ph/publication/development-gender-andfinancial-literacy-module-results-partnership-between-pcw-great-women-project-and-napc
http://pcw.gov.ph/publication/development-gender-andfinancial-literacy-module-results-partnership-between-pcw-great-women-project-and-napc
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d2_%20en.pd
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UN-APCICT 
មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្រត ុះបណ្តរ លបច្ចេកវទិ្យាសហរមន៍ព័ត៌មាន ច្ ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ននអង្គការសហគ្បជាជាតិគ្បចាំ

តាំបន់អាសតីនិង្ប៉ាសតីហវិក (UN APCICT  (សមព័នធរណ្ៈកមាការច្ស ាកិចេនិង្សង្គមសហការជាមួយគ្កុមហ តន

របស់អង្គការសហគ្បជាជាតិគ្បចាំតាំបន់អាសតីនិង្ប៉ាសតីហវិក (ESCAP) ។ UN-APCICT មានច្គលបាំណ្ង្

ពគ្ងឹ្ង្កិចេខិតខាំគ្បឹង្ដគ្បង្ននគ្បច្ទ្យសជាសមាជិ្កនន ESCAP ច្ ើមបីច្គ្បើគ្បស់បច្ចេកវទិ្យាពត័មាននិង្ការ

គ្បស្ស័យទាក់ទ្យង្តាមរយៈ )ICT) ច្ៅកនតង្ការអភិវឌ្ឍច្ស ាកិចេសង្គមរបស់ខលួនតាមរយៈការកស្មង្សមតាភាព

របស់មនតសសនិង្ស្មា ប័នការងារ។ ការងាររបស់ UN-APCICT ច្ផ្លរ តច្លើកតារ គ្រឹុះទាាំង្បី ូចខាង្ច្គ្កាម៖ 

1. បណ្រត ុះបណ្តរ ល-ច្ ើមបីបច្ង្កើនចាំច្ណ្ុះ ឹង្ និង្ជ្ាំនាញរបស់អនកបច្ង្កើតច្គលនច្ោបយ និង្អនកជ្ាំនាញ 

 វស័ិយ ICT និង្ច្ ើមបីពគ្ងឹ្ង្សមតាភាពរបស់អនកបណ្រត ុះបណ្តរ ល ICT និង្គ្រឹុះស្មា នបណ្រត ុះបណ្តរ លកនតង្

វសិយ័ ICT ច្នុះ 

2. ការស្ស្មវគ្ជាវ-ច្ ើមបីអនតវតរការវភិារដ លទាក់ទ្យង្នឹង្ការអភិវឌ្ឍ ធនធានមនតសសច្ៅកនតង្វសិយ័ ICT; និង្ 

3. ការដណ្នាាំ- ច្ ើមបីផ្រល់ច្សវាគ្បឹកាច្លើកមាវធីិអភិវឌ្ឍធនធានមនតសស ល់សមាជិ្ក ESCAP និង្សមាជិ្ក

ដ លពាក់ព័នធ។ 

 

 

UN-APCICT មានទី្យតាាំង្សាិតច្ៅទី្យគ្កុង្អតីនចតន lncheon ននស្មធារណ្រ ាកូច្រ ៉ា 
http://www.unapcict.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.unapcict.org/
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ESCAP រណ្ៈកមាការច្ស ាកិចេនិង្សង្គមសគ្មាប់តាំបន់អាសតីនិង្ប៉ាសតីហវិក 
ESCAP គឺជានៃអ្ភិវឌឍន៍កនុងតំបន់របស់អ្ងគការសហក្បជាជាតិនិងបតក្មើការជាមជឈមណ្ឌ លអ្ភិវឌឍន៍សងគម
និងតសៃឋកិេចសំខាន់សក្ាប់អ្ងគការសហក្បជាជាតិតៅតំបន់អាសីុនិងប សីុហវិក។ អាណ្តតិរបស់ខ្លួនគឺតៃើមបី
ជំរញុកិេចសហក្បតិបតតិការរវាងសាជិកេំនួន ៥៣ និងសាជិកពាក់ព័នធេំនួន ៩ ។ ESCAP ផ្ដល់ន៉ូវ      តំណ្
ភ្ជា ប់យុទធសាស្រសតរវាងកមមវធីិនិងបញ្ហា ថ្នន ក់ក្បតទសនិងថ្នន ក់សកល ។ វាគំក្ទនិងពក្ងឹងទីតំងរដ្ឋឋ ភិបលនន
ក្បតទសកនុងតំបន់និងតៃើមបីគំក្ទកិេចក្បជំុរបស់បញ្ហា ក្បឈមតសៃឋកិេចសងគមរបស់តំបន់ តនេះតៅកនុងពិភព
សកលភ្ជវ៉ូបនីយកមម។ ការយិាល័យ ESCAP ានទីតំងសថិតតៅទីក្កុងបងកកក្បតទសនថ។ 
ការោិល័យ ESCAP មានទី្យតាាំង្សាិតច្ៅទី្យគ្កុង្បង្កក គ្បច្ទ្យសនែ។ 

 
http://www.unescap.org 

 

http://www.unescap.org/
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