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គសចកតីគផ្តើម 

ការអភិវឌ្ឍសហរោសតាមសហគមៃ៍ (C-BED) 

ការអភិវឌ្ឍសហរោសតាមសហគមៃ៍ (C-BED) គឺជាកមមវធីិបណតុ ះបណាត ល

ជដលចំណាយតិ្ច ៃិងបគងកើត្ថមីជដលគរៀបចំគឡើងគោយអងគការអៃតរជាតិ្ខាងការងារ 

(ILO) គដើមបីោំរទ្ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ៃិងការបគងកើៃសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមៃ៍

មូលោា ៃកនុងការជកលមអជីវភាពរស់គៅ  ផ្លិត្ភាព  ៃិងលកខខណឌ ការងារកាៃ់ជត្

របគសើរគឡើង។ 

កនុងនាមជាវធីិសស្រសតមួយនៃវគគបណតុ ះបណាត ល កមមវធីិ C-BED ាៃលកខណៈ

ពិគសស គពាលគឺកមមវធីិគៃះរត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើងតាមរគបៀបមិត្តអប់រមិំត្ត 

ការសិកាជផ្អកតាមសកមមភាព គោយមិៃាៃតួ្នាទី្រគូបគរងៀៃ អនកជំនាញ ឬទី្របឹកា

ខាងគរៅជដលាៃជំនាញតាមជផ្នកគឡើយ។ ផ្ទុយគៅវញិ សិកាខ កាមកនុងកមមវធីិ C-BED 

សហការោន គធវើសកមមភាព ៃិងកិចចពិភាកាជាបៃតបនាទ ប់ គោយាៃការជណនំាតាម

ជំហាៃសមញ្ាៗកនុងគសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល។ ចំគណះដឹង ជំនាញ ៃិង

សមត្ថភាពថមីៗរត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើងតាមរយៈការបងាា ត់្បងាា ញរបស់សិកាខ កាម ៃិងការ

ជចករជំលកចំគណះដឹង ៃិងបទ្ពិគសធៃ៍ផ្លទ ល់ខលួៃ។ តាមវធីិគៃះ កមមវធីិ

គៃះគឺជាជគរមើសជដលចំណាយតិ្ច ៃិងាៃៃិរៃតរភាពសរាប់អងគភាព ឬ

សហគមៃ៍នានា។ 

កមមវធីិ C-BED រត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើងគោយជផ្អកគលើករមងវគគបណតុ ះបណាត លសនូល
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ចំៃួៃ ២ ជដលគរៀបចំគឡើងគដើមបីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសរាប់ការចប់គផ្តើមអាជីវកមម 

ៃិងការដំគណើ រការអាជីវកមម តាមរយៈការគផ្លត ត្សំខាៃ់គលើការគធវើទី្ផ្ារ ការរគប់រគង

ហិរញ្ាវត្ថុ ៃិងការគរៀបចំជផ្ៃការសកមមភាព។ ទំងគៃះសុទ្ធជត្ជាចំណុចសំខាៃ់កនុង

កមមវធីិ C-BED សរាប់អនកជដលចង់កាល យជាសហរគិៃ ៃិងកមមវធីិ C-BED 

សរាប់អនកគធវើអាជីវកមមខាន ត្តូ្ច។ មយ៉ងវញិគទ្ៀត្ កមមវធីិគៃះកំពុងបគងកើត្ករមង

ឧបករណ៍ជាគរចើៃសរាប់ពរងឹងសមត្ថភាព ៃិងបគងកើៃជំនាញអាជីវកមមសរាប់វស័ិយ

មួយចំៃួៃ។ ករមងឧបករណ៍ទំងគៃះអាចយកមកអៃុវត្តកនុងវគគបណតុ ះបណាត ល

ោច់គោយជឡក ឬចរមរះកនុងទ្រមង់ជាមូ៉ឌុ្ល រួចបញ្ចូ លគៅកនុងកមមវធីិជដលាៃ

ស្សប់។ 

អាជីវករ 

អាជីវករលក់ផ្លិត្ផ្ល ៃិងផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លសរាប់អតិ្ថិជៃ ៃិងអនកគរបើរបាស់

។ ពួកគគគដើរតួ្នាទី្សំខាៃ់កនុងតំ្បៃ់គទ្សចរណ៍ គោយសរជត្អនកគទ្សចរណ៍

ទិ្ញវត្ថុករម ៃិងវត្ថុសិបបកមមពីអាជីវករទំងគៃះ។ ចំណុចគៃះបាៃ

ជួយបគងកើៃបទ្ពិគសធៃ៍របស់អនកគទ្សចរណ៍ ៃិងបគងកើត្ជាឱកាសអាជីវកមមដ៏សំខាៃ់

សរាប់សហគមៃ៍មូលោា ៃ។ ការទិ្ញ ៃិងលក់ទំ្ៃិញទមទរការរគប់រគង

ហិរញ្ាវត្ថុគោយរបរងរបយ័ត្ន ការទិ្ញទំ្ៃិញ ៃិងការគធវើទី្ផ្ារសមស្សប

គដើមបីបគងកើត្អាជីវកមមគជាគជ័យ ៃិងរកាៃិរៃតរភាពជីវភាពរស់គៅ។ 
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ករមងវគគបណតុ ះបណាត លសរាប់អាជីវករ 

ករមងវគគបណតុ ះបណាត ល 

ករមងវគគបណតុ ះបណាត លសរាប់អាជីវករគួររត្ូវបាៃគរបើរបាស់ គដើមបីជួយដល់

អាជីវករថមីកនុងការចប់គផ្តើម ៃិងជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួៃ។ វគគបណតុ ះបណាត ល

ទំងគៃះគផ្លត ត្គលើគោលការណ៍អាជីវកមមសំខាៃ់ៗសរាប់ជាមូលោា ៃ គោយជផ្អកគលើអវី

ជដលសិកាខ កាមបាៃដឹងពីមុៃអំពីការរគប់រគងអាជីវកមមរបស់ខលួៃ ៃិងជួយពួកគគឲ្យ

ជសវងយល់បជៃថម។ មយ៉ងគទ្ៀត្ វាអាចគរបើរបាស់ជាមូលោា ៃនៃការសិកាពីឧបករណ៍

កមមវធីិ C-BED គផ្េងគទ្ៀត្ ដូចជា SBO ឬ AE។ សិកាខ កាមជចករជំលកបទ្ពិគសធៃ៍ 

ៃិងផ្តល់ជផ្ៃការសកមមភាពអាទិ្ភាព (ោ៉ងគហាចណាស់ សកមមភាព ៣ សរាប់

បងាា ញពីការជកលមអអាជីវកមមរបស់ពួកគគ)។ គៅគពលបញ្ច ប់វគគបណតុ ះបណាត ល 

សិកាខ កាមៃឹង ៖ 

 ពរងឹង ៃិងបគងកើៃចំគណះដឹងាៃស្សប់សតីពីការអភិវឌ្ឍរបស់អាជីវករ 

 ាៃសមត្ថភាពកនុងការវភិាគជផ្នកការងារ ឬសថ ៃភាពការងារបចចុបបៃន 

 ាៃសកាត ៃុពលនៃការអភិវឌ្ឍសហរោស 

 កំណត់្បាៃៃូវជំហាៃ ៃិងសកមមភាពនានាគដើមបីជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួៃ ឬ

ចប់គផ្តើមគំៃិត្អាជីវកមមថមី 

 គធវើគសចកតីសគរមចពីសកមមភាពគៅគពលអនាគត្ 

 ចប់គផ្តើមគរៀបចំជផ្ៃការកិចចសហការ   ៃិងទំ្នាក់ទំ្ៃងរបកបគោយ
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របសិទ្ធភាព។ 

គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ (GPG) ៖ 

គោលការណ៍គៃះរត្ូវបាៃគរៀបចំគឡើង គដើមបីជួយដល់អាជីវករទំងអស់កនុងការ

ចប់គផ្តើម ៃិងជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួៃ។ សិកាខ កាមកនុងវគគបណតុ ះបណាត លគៃះៃឹង

ទ្ទួ្លបាៃព័ត៌្ាៃ ៃិងចំគណះដឹងសតីពីគោលការណ៍គៃះ។ ោ៉ងគៃះកតី សិកាខ កាម

ជដលមិៃបាៃចូលរួមកនុងវគគបណតុ ះបណាត ល ក៏អាចគរបើរបាស់គោលការណ៍គៃះបាៃ

ផ្ងជដរ។ គោលការណ៍គៃះាៃឧបករណ៍អៃុវត្ត គៃលឹះ ៃិងលំហាត់្ជាគរចើៃសរាប់

ជួយដល់អាជីវករថមីៗ។ 

រគបៀបគរបើរបាស់គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ 

ឧបករណ៍នៃការអៃុវត្តលអ 

 

លំហាត់្ 

 

 
ករណីសិកា 

 

 ៃិយមៃ័យ 

 

 គៃលឹះ 

 

 ព័ត៌្ាៃបជៃថមជដលរត្ូវកត់្សាគ ល់ 
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ការបស្កើតផផនការអាជីវក្មម 
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១. ការបគងកើត្ជផ្ៃការអាជីវកមម 

 

ជផ្ៃការអាជីវកមមជាឯកសរដ៏សំខាៃ់សរាប់អាជីវកមមខាន ត្តូ្ចទំងអស់ គរពាះវា
ជួយឲ្យាច ស់អាជីវកមម ៖ 

 សរគសរគរៀបរាប់លមអិត្ពីអាជីវកមម ៃិងចងរកងព័ត៌្ាៃទំងអស់ 

 ពិៃិត្យជផ្នកទំងអស់នៃអាជីវកមមគដើមបីធានាដំគណើ រការ 

 បងាា ញអនកដនទ្ពីភាពគជាគជ័យនៃអាជីវកមម 

 ផ្តល់ភសតុតាងសរាប់របាក់កមចី ឬជំៃួយមូលៃិធិ។ 

 

 

របព័ៃធរគប់រគងជាករមងដំគណើ រការ ៃិងៃីតិ្វធីិជាជំហាៃសរាប់អាជីវកមម 
ៃិងរត្ូវបាៃគរបើរបាស់សរាប់ជួយអនកកនុងដំគណើ រការសកមមភាពរបចំនថៃគោយរលូៃ 
ៃិងបំគពញបាៃតាមគោលគៅអាជីវកមម។ អត្ថរបគោជៃ៍នៃរបព័ៃធគៃះរួមាៃ ៖ 

 ការគរបើរបាស់ធៃធាៃហិរញ្ាវត្ថុបាៃលអបំផុ្ត្ 

 ការរគប់រគងគពលគវលា 

 ការគពញចិត្តពីអតិ្ថិជៃ 

គោលបំណង ៖ 

 ជួយឲ្យអនកយល់ដឹងពីគោលបំណងនៃជផ្ៃការអាជីវកមម 

 គផ្លត ត្គលើចំណុចនានាកនុងជផ្ៃការអាជីវកមម 

 ជួយអនកកនុងការវាយត្នមលអាជីវកមមរបស់ខលួៃ។ 

គសៀវគៅជណនាំវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ២។  

ៃិយមៃ័យ ៖ របព័ៃធរគប់រគង 
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 ទំ្នាក់ទំ្ៃងលអជាមួយអនកផ្លិត្ ៃិងអនកផ្គត់្ផ្គង់។ 

ជផ្ៃការអាជីវកមម 

ការគរៀបចំជផ្ៃការអាជីវកមម ៃឹងផ្តល់ៃូវជផ្ៃទី្ចងអុលបងាា ញផ្លូវសរាប់ការ
អភិវឌ្ឍអាជីវកមម។ គៅគពលអនកបាៃអាៃ GPG អនករត្ូវបំគពញ
តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ខាងគរកាម គហើយអនកៃឹងអាច ៖ 

 វាយត្នមលអាជីវកមមរបស់ខលួៃ (ចំណុចលអ ចំណុចរត្ូវជកលមអ) 

 ដឹងពីពាកយគៃលឹះជដលរត្ូវគរបើរបាស់ 

 កំណត់្ជផ្នកជដលរត្ូវចត់្ជចង 

 ជបងជចកអនកទ្ទួ្លខុសរត្ូវ 

 គូសបញ្ញជ ក់ពីការជបងជចកគពលគវលាគដើមបីគធវើសកមមភាពនានា។ 

 

តារាង ១.១ ៖  តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ជផ្ៃការអាជីវកមម 

 លាយលកខណ៍អកេរ? 
រត្ូវជកលមអ? 
(បាទ្/ចស/គទ្) 

អនកទ្ទួ្ល
ខុសរត្ូវ 

គពលគវលា 

វាយត្នមលអាជីវកមមរបស់
អនក 

    

គរៀបរាប់
ពីអាជីវកមមរបស់អនក 

    

ការវភិាគទី្ផ្ារ     

ជផ្ៃការទី្ផ្ារ     

ជផ្ៃការរគប់រគង     

ជផ្ៃការហិរញ្ាវត្ថុ     
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សាគ ល់ ៖     

 

 

តារាង ១.២ ៖ តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ជផ្ៃការអាជីវកមម   

១. គសចកតីសគងខបរបតិ្បត្តិ  (១-៥ ខាងគរកាម) 

 គ ម្ ះអាជីវកមម 

 គ ម្ ះាច ស់ 

 ទ្សេៃៈវស័ិយ (កនុងរយៈគពល ៥ ឆ្ន ំខាងមុខ) 

 រចនាសមព័ៃធអាជីវកមម អនកចូលរួម ៃិងទី្កជៃលង 

 គរៀបរាប់ពីផ្លិត្ផ្ល ៃិងរគបៀបផ្លិត្/គធវើ  

 ឱកាសទី្ផ្ារសរាប់ការលក់ 

 គោលគៅការលក់កនុងរយៈគពល ១, ២, ៣ ឆ្ន ំខាងមុខ 

 គៅគពលខចីរបាក់ ៖ រាប់បញ្ចូ លចំៃួៃ រគបៀបគរបើរបាស់ ៃិងរគបៀបជដលអនកធានាការ
ទូ្ទត់្សង គោយជផ្អកគលើគជាគជ័យអាជីវកមមរបស់អនក។ 

 

២. ការគរៀបរាប់ពីអាជីវកមម 

 លកខណៈរបស់ផ្លិត្ផ្ល ជាពិគសសគធៀបៃឹងគូរបកួត្របជជង 

 ខលឹមសរសគងខបនៃអាជីវកមម ដូចជា ការកំណត់្នថល ៃិងការគធវើទី្ផ្ារ 

 

៣. ការវភិាគទី្ផ្ារ 

 ការគរៀបរាប់ជាក់លាក់ពីផ្លិត្ផ្ល ដូចជា ទំ្ហំ វត្ថុធាតុ្ ទ្មៃៃ់ 

 ការគរៀបរាប់ពីអតិ្ថិជៃ ៃិងមូលគហតុ្ជដលពួកគគទិ្ញផ្លិត្ផ្លរបស់អនក 

 ការវាយត្នមលសកាត ៃុពលទី្ផ្ារ (ឧ. គភាៀវគទ្សចរណ៍គរចើៃ ឬសណាា ោរថមីៗគរចើៃ) 

 ទី្ផ្ារលក់របកួត្របជជង មូលគហតុ្ជដលអនកៃឹងាៃគរបៀបជាអនកដនទ្ 

 ចំណុចលក់គលចគធាល រ (ឧ. របភពកនុងមូលោា ៃ សររីាងគ ឬាៃៃិរៃតរភាព) 

 

តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ 
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៤. ជផ្ៃការរគប់រគង 

 រចនាសមព័ៃធអាជីវកមម អនកទ្ទួ្លខុសរត្ូវ ៃិងអនកោំរទ្អាជីវកមម 

 

៥. ជផ្ៃការទី្ផ្ារ 

 នថលសមស្សបសរាប់អតិ្ថិជៃ ៃិងនថលរបស់គូរបកួត្របជជង 

 ការជចកចយ (ឧ. កជៃលងលក់ ការកមមង់តាមនរបសណីយ៍។ល។) 

 ការផ្ាយពាណិជជកមម ៃិងការផ្េពវផ្ាយ។ 

 

៦. ជផ្ៃការហិរញ្ាវត្ថុ 

 ទឹ្ករបាក់កមចីចំបាច់សរាប់ការអភិវឌ្ឍ (ឬចប់គផ្តើម) អាជីវកមម  

 ហិរញ្ាបបទៃនថៃខាងមុខ គៅគពលអស់របាក់កមចី  គោយជផ្អកគលើកំគណើ ៃ
របាក់ចំគណញ 

 ការពយកររបសិទ្ធភាពការងារ ដូចជា តួ្គលខប៉ាៃ់សម ៃគដើមបីបងាា ញពីកំគណើ ៃ 

 របាយការណ៍ហិរញ្ាវត្ថុ  ការប៉ាៃ់សម ៃរបាក់ចំណូលសរុប ចំណាយសរុប ៃិងការ
វៃិិគោគសរុបរបស់អនក (រួមទំងរទ្ពយសកមម) 

 របាយការណ៍របាក់ចំណូលជដលបងាា ញពីរបសិទ្ធភាពការងារប៉ាៃ់សម ៃ កនុង
រយៈគពលចប់ពី ៣ ឆ្ន ំគឡើងគៅ របាក់ចំណូលសរុប ៃិងចំណាយសរុប 

 ការវភិាគចំណុចស្សង់គដើមជដលបងាា ញថា របាក់ចំណូលពីការលក់គឺខពស់ជាង
ចំណាយ (ឧ. ចំណាយកនុងអាជីវកមម ៃិងទុ្ៃចំណាយ) 

 ការពយករលំហូរសច់របាក់គដើមបីបងាា ញពីធៃធាៃហិរញ្ាវត្ថុចំបាច់ 

 មូលធៃ (រទ្ពយសកមម) ដូចជា សំំភារៈកនុងអាជីវកមម វត្ថុធាតុ្ ៃិងគរគឿងបរកិាខ ររបស់
អនក។ 

 

 

 

 

១. ខាងគរកាមគៃះជាតារាងបងាា ញពីលកខណវៃិិចឆ័យនៃអាជីវកមមគជាគជ័យ។ អាៃ រចួ
ពៃយល់ពីអត្ថៃ័យតាមការយល់គឃើញរបស់អនក។ របសិៃគបើអនកមិៃដឹងពីអត្ថៃ័យ
របស់ឃ្លល  សូមសកសួរៃរណាាន ក់ ឬស្សវរជាវកនុងវចនាៃុរកម ឬគគហទំ្ព័រ។ 
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២. គរជើសគរ ើសលកខណវៃិិចឆ័យចំៃួៃ ៥ ជដលអនកយល់ថាាៃសរៈសំខាៃ់បំផុ្ត្ 
រចួសរគសរកនុងតារាងខាងគរកាម ៃិងពៃយល់ពីមូលគហតុ្របស់អនក។ 

៣. ោក់ពិៃទុអាជីវកមមរបស់អនក ៖ លអ ធមមតា ឬរត្ូវជកលមអ 
គោយគរបើរបាស់លកខណវៃិិចឆ័យទំងគៃះ។ 

៤. ោក់ពិៃទុខលួៃអនកគោយជផ្អកគលើលកខណវៃិិចឆ័យទំង ៣២។ ពយោមបញ្ចូ ល
សកមមភាពជដលអនកអាចគធវើបាៃគដើមបីជកលមអអាជីវកមមរបស់អនក។ 

 

តារាង ១.៣ ៖ កតាត កំណត់្គជាគជ័យកនុងអាជីវកមម 

ពាកយគៃលឹះ 

កជៃលងរបកបអាជីវកមម/លក់ ដឹងពីត្រមូវការរបស់អតិ្ថិជៃ ត្នមលលក់លអរបគសើរ 

ដឹងពីចំណាយកនុង
អាជីវកមមរបស់ខាុំ 

នថលគដើមផ្លិត្ផ្ល ការឧបត្ថមភពីរគួសរ 

ផ្លិត្ផ្លាៃគុណភាពលអ បុគគលិក/ៃិគោជិត្ជដលរវល់ បគចចកគទ្សគធវើទី្ផ្ារលអរបគសើរ 

ការទក់ទញអតិ្ថិជៃ ផ្លិត្ផ្លជដលាៃ ៃិគោជិត្ជំនាញ 

ការសតុកទុ្កបាៃលអ មិៃាៃផ្លិត្ផ្ល
ខូចគុណភាព 

ភាពអាចរកបាៃនៃរបាក់កមចី 

ដឹងពីកិចចការរបចំនថៃរបស់អនក លកខខណឌ ការងារលអរបគសើរ ការគរៀបចំលអរបគសើរ 

កជៃលងគធវើការសអ ត្ អតិ្ថិជៃរគប់រោៃ់ ការតាមោៃសច់របាក់ 

កជៃលងគធវើការាៃការគរៀបចំ ដឹងពីរបគភទ្ចំណាយរបស់អនក អនកជំៃួញដ៏លអ 

គពញចិត្តៃឹងអាជីវកមមរបស់អនក ផ្លិត្ផ្លាៃសភាពលអ ការដឹងពីចំណូលរបស់អនក 

គរគឿងបរកិាខ រាៃដំគណើ រការលអ ដឹងពីកិចចការរបស់ៃិគោជិត្ ការដឹងពីបំណុលរបស់អនក  

អតិ្ថិជៃរត្ឡប់មករកអនកវញិ   

លកខណវៃិិចឆ័យនៃភាពគជាគជ័យកនុងអាជីវកមមរបស់ខាុំ 

លកខណវៃិិចឆ័យសំខាៃ់ៗទំង 
៥ 

មូលគហតុ្នៃការគរជើសគរ ើស 

 

គត្ើអនកគធវើកិចចការគៃះ
បាៃលអរបគសើរ ឬគទ្? ោក់ពិៃទុ  ៖ 

 លអ 
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 ធមមតា 

 រត្ូវជកលមអ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

តារាង ១.៤ ៖ លកខណវៃិិចឆ័យនៃអាជីវកមមគជាគជ័យ 

 កតាត កំណត់្គជាគជ័យ   

លអ  

  

ធមមតា 

  

មិៃលអ 
គត្ើខាុំអាចគធវើអវីបាៃខលះ? 

1. កជៃលងរបកបអាជីវកមម/លក់     

2. ដឹងពីចំណាយកនុង
អាជីវកមមរបស់ខាុំ 

    

3. គុណភាពផ្លិត្ផ្ល     

4. អតិ្ថិជៃ     

5. ការសតុកទុ្កផ្លិត្ផ្ល     

6. កិចចការរបចំនថៃ ៃិងទ្ាល ប់     

7. កជៃលងគធវើការសអ ត្     

8. កជៃលងគធវើការាៃការគរៀបចំ     

9. គពញចិត្តៃឹងអាជីវកមម     

10. ដំគណើ រការគរគឿងបរកិាខ រ     

11. ដឹងពីបំណុលរបស់អនក     

12. ដឹងពីត្រមូវការអតិ្ថិជៃ     

13. នថលគដើមផ្លិត្ផ្ល     
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14. ត្នមលលក់     

15. ផ្លិត្ផ្លជដលាៃ     

16. ផ្លិត្ផ្លខូចគុណភាព     

17. ផ្លិត្ភាពរបស់បុគគលិក     

18. លកខខណឌ ការងារបុគគលិក     

19. អតិ្ថិជៃរគប់រោៃ់     

20. ចំណាយសរុប     

21. ផ្លិត្ផ្លាៃសភាពលអ     

22. ដឹងពីកិចចការរបស់បុគគលិក     

23. អតិ្ថិៃជៃរត្ឡប់មកវញិ      

24. ត្នមលលក់     

25. រគួសរជួយឧបត្ថមភអនក     

26. បគចចកគទ្សគធវើទី្ផ្ារ     

27. បុគគលិកជំនាញ ៃិងគួរឲ្យ
ទុ្កចិត្ត 

    

28. ភាពអាចរកបាៃនៃរបាក់កមចី      

29. ការកត់្រតាចូលបញ្ជ ី     

30. ការតាមោៃលំហូរ
សច់របាក់ 

    

31. អនកជំៃួញលអ     

32 ដឹងពីរបាក់ចំណូលរបស់អនក     

គត្ើអនកអាចគរៀបពាកយទំងគៃះជារករមបាៃជដរ ឬគទ្? ឧ. ពាកយជដលពាក់ព័ៃធៃឹងហិរញ្ាវត្ថុ  ការគធវើទី្ផ្ារ 
បុគគលិក។ល។ 

គត្ើអនកអាចគិត្ពីការគរៀបលំោប់ពាកយទំងគៃះគៅតាមករមិត្ភាពងាយស្សួល-លំបាក កនុងការគលើកគឡើង
បាៃជដរ ឬគទ្? 

គត្ើអនកអាចគិត្ពីរគបៀបជដលអនកៃឹងគធវើការផ្លល ស់បតូ រ ឬគទ្? គត្ើអនកដឹងពីអវី ជដលរត្ូវគធវើ  ឬគទ្? (ឧ. ាៃការ
គរៀបចំរបគសើរជាងមុៃ ជសវងរកការជណនំាពីអនកដនទ្ ឬស្សវរជាវរកឯកសរគរៀៃសូរត្ ដូចជា គសៀវគៅ 
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ទ្សេនាវដតី  អីុៃគធើរណិត្)។ 

 

 

 

 ចំណុចខាល ំង (S) ៖ កនុងអាជីវកមម 

 ចំណុចគខាយ (W) ៖ កនុងអាជីវកមម 

 ឱកាស (O) ៖ មកពីខាងគរៅអាជីវកមម 

 ការគំរាមកំជហង (T) ៖ មកពីខាងគរៅអាជីវកមម 

ចំណុចខាល ំង ៖ គធវើឲ្យអាជីវកមមអនកទ្ទួ្លបាៃគុណរបគោជៃ៍គលើ
អាជីវកមមស្សគដៀងោន ។ ឧ. ផ្លិត្ផ្លាៃគុណភាព ឬទី្តំាងលអសរាប់ការលក់។ 

ចំណុចគខាយ ៖ ជផ្នកជដលអនក ៃិងអាជីវកមមរបស់អនកមិៃាៃលកខណៈលអរបគសើរ។ 
ឧ. អនកផ្គត់្ផ្គង់មិៃថិត្គថរ ឬនថលគដើមខពស់គលើការដឹកជញ្ជូ ៃផ្លិត្ផ្ល។ 

ឱកាស ៖ ជាអវីជដលគកើត្ាៃគរៅអាជីវកមមរបស់អនក ជដលអាចជួយដល់អនកបាៃ។ ឧ. 
ផ្ទះសំណាក់ថមីកនុងតំ្បៃ់ ឬអនកគទ្សចរណ៍ជដលគរបើរបាស់ចំណត្ឡាៃរករង។ 

ការគំរាមកំជហង ៖ ជាអវីជដលសថិត្គៅខាងគរៅអាជីវកមម ជដលអាចបងកបញ្ញា ដល់
អាជីវកមមរបស់អនក ៃិងកាត់្បៃថយរបាក់ចំគណញ។ ឧ. គំៃិត្អាជីវកមមរបស់អនកាៃការ
គពញៃិយម គហើយមៃុសេចមលងគំៃិត្គនាះ ឬាៃគភាៀវគទ្សចរណ៍តិ្ចតួ្ចជដលៃឹងទិ្ញ
ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក។ 

គៅគពលចំណុចខាល ំង ៃិងឱកាសាៃគរចើៃជាងចំណុចគខាយ ៃិងការគំរាមកំជហង 
អនកាៃភាពាច ស់ការគលើអាជីវកមម ៃិងអាចរបឈមៃឹងហាៃិភ័យរពឹំងទុ្កបាៃ។ គៅគព
លចំណុចគខាយ ៃិងការគំរាមកំជហងាៃគរចើៃជាងចំណុចខាល ំង ៃិងឱកាស អនករត្ូវ
ចត់្វធិាៃការគោយរបរងរបយ័ត្នគដើមបសីគរងាគ ះអាជីវកមម។ 

ខាងគរកាមគៃះជាឧទហរណ៍មួយនៃការវភិាគ SWOT។ 

 

SWOT 
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តារាង ១.៥ ៖ ការវភិាគ SWOT  

ចំណុចខាល ំង ចំណុចគខាយ 

ទី្តំាងដំបូងគគកនុងទី្ផ្ារមូលោា ៃ 

លក់ផ្លិត្ផ្លគរចើៃរបគភទ្ 

សគ ល់អនកផ្លិត្វត្ថុសិបបកមមជាគរចើៃ 

ាៃជំនាញផ្គត់្ផ្គង់ផ្លិត្ផ្ល ៃិងចរច
ត្នមលផ្លិត្ផ្លបាៃលអ 

ការរគប់រគងហិរញ្ាវត្ថុ មិៃៃឹងៃរ 

មិៃាៃការគធវើ ទី្ផ្ារ ឬជផ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ 

ឱកាស ការគំរាមកំជហង 

គភាៀវគទ្សចរណ៍ជាគរចើៃមកកាៃ់តំ្បៃ់គៃះ 

ាៃសណាា ោរ ៃិងផ្ទះសំណាក់កាៃ់ជត្គរចើៃ 

ាៃទំ្នាក់ទំ្ៃងលអជាមួយរបជាជៃមូលោា ៃ ៃិង
អាជីវកមមជាគរចើៃ 

គូរបកួត្របជជងអាចចប់គផ្តើមអាជីវកមម 

ស្សគដៀងោន បាៃគោយងាយ ជដលអាច
គធវើឲ្យការលក់ថយចុះ។ 

ាៃចំណុចខាល ំងគរចើៃជាងចំណុចគខាយ?                 បាទ្/ចស   គទ្  

ាៃឱកាសគរចើៃជាងការគំរាមកំជហង?                     បាទ្/ចស   គទ្  

គត្ើខាុំអាចជកលមអចំណុចគខាយ ៃិងការគំរាមកំជហងបាៃោ៉ងដូចគមតច? 

ខាុំ ៃឹងជកលមអអាជីវកមមគោយគផ្លត ត្សំខាៃ់គលើហិរញ្ាវត្ថុ  ៃិងការគធវើទី្ផ្ារ។ 

ខាុំ ៃឹងផ្តល់គសវាលអដល់អនកផ្លិត្ ៃិងអតិ្ថិជៃគដើមបីឲ្យខាុំ គៅជត្អាចបៃត្ៃមុខកនុងអាជីវកមមបាៃ។ 

ខាុំ ៃឹងគរបើរបាស់មិត្តភកតិ  រគួសរ ៃិងបណាត ញរបស់ខាុំ គដើមបីោំរទ្ ៃិងជំរុញអាជីវកមមរបស់ខាុំ។ 
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តារាង ១.៦ ៖ ការវភិាគ SWOT  

ចំណុចខាល ំង ចំណុចគខាយ 

  

ឱកាស ការគំរាមកំជហង 

  

ាៃចំណុចខាល ំងគរចើៃជាងចំណុចគខាយ?                 បាទ្/ចស   គទ្  

ាៃឱកាសគរចើៃជាងការគំរាមកំជហង?                    បាទ្/ចស   គទ្  

 

គត្ើខាុំអាចជកលមអចំណុចគខាយ ៃិងការគំរាមកំជហងោ៉ងដូចគមតច? 

 

ខាុំ ៃឹង 

 

ខាុំ ៃឹង 

 

ខាុំ ៃឹង 
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ការបស្កើតផផនការទផីារ 
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២. ការបគងកើត្ជផ្ៃការទី្ផ្ារ 

 

២.១. ជផ្ៃការទី្ផ្ារ 

ជផ្ៃការទី្ផ្ារៃឹងជួយអនករបមូលព័ត៌្ាៃពីអាជីវកមម ៃិងគរៀបចំ
សកមមភាពទី្ផ្ារជដលាៃរបសិទ្ធភាព ៃិងជួយបគងកើៃការលក់របស់អនក។ 
កំណត់្សាគ ល់មួយចំៃួៃសរាប់ការគធវើជផ្ៃការទី្ផ្ាររួមាៃ ៖ 

 សរគសរគរៀបរាប់លមអិត្ពីអាជីវកមម ៃិងចងរកងព័ត៌្ាៃទំងអស់ 

 ពិៃិត្យជផ្នកទំងអស់នៃអាជីវកមមគដើមបីធានាដំគណើ រការ 

 បងាា ញអនកដនទ្ពីភាពគជាគជ័យនៃអាជីវកមម 

 ផ្តល់ភសតុតាងសរាប់របាក់កមចី ឬជំៃួយមូលៃិធិ។ 

 

 

ការគធវើទី្ផ្ារជាដំគណើ រការនៃការបងាា ញពីត្នមលរបស់ផ្លិត្ផ្ល ឬគសវាមួយ
ដល់អតិ្ថិជៃគដើមបីលក់ផ្លិត្ផ្ល ឬគសវាគនាះ។ ការគធវើទី្ផ្ារពាក់ព័ៃធៃឹង ៖  

 ការវភិាគទី្ផ្ារ 

 ការគរៀបរាប់ពីផ្លិត្ផ្ល 

 ការលក់ 

 ការផ្េពវផ្ាយ 

គោលបំណង ៖ 

 ជួយអនកឲ្យយល់ពីគោលបំណងនៃជផ្ៃការទី្ផ្ារ 

 គផ្លត ត្គលើសាសធាតុ្កនុងជផ្ៃការទី្ផ្ារ 

គសៀវគៅជណនាំវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ៣។ 

ៃិយមៃ័យ 
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 ការផ្ាយពាណិជជកមម 

 

 

ការគរបើរបាស់តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្គៃះ ៃឹងផ្តល់ឲ្យអនកៃូវជផ្ៃទី្ចងអុលបងាា ញផ្លូវ
សរាប់បគងកើត្ជផ្ៃការទី្ផ្ារ។ គៅគពលអនកបាៃអាៃជផ្នកសតីពីការគធវើទី្ផ្ារគៃះ 
អនកៃឹងអាចបំគពញតារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ខាងគរកាម។ វាៃឹងជួយអនកឲ្យដឹងពី ៖ 

 ផ្លិត្ផ្លជដលជាត្រមូវការរបស់អតិ្ថិជៃ 

 ផ្លិត្ផ្លជដលរត្ូវលក់ 

 អតិ្ថិជៃគោលគៅ 

 រគបៀបលក់ផ្លិត្ផ្ល 

 

តារាង ២.១.១ ៖ តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ជផ្ៃការទី្ផ្ារ 

 
លាយលកខណ៍
អកេរ? 

រត្ូវជកលមអ 
(បាទ្/ចស/គទ្) 

អនកទ្ទួ្ល
ខុសរត្ូវ 

គពលគវលា 

គរៀបរាប់ពីអាជីវកមម     

គោបល់រត្ឡប់
របស់អតិ្ថិជៃ 

    

គូរបកួត្របជជង     

ការវភិាគទី្ផ្ារ     

ផ្លិត្ផ្ល     

ទី្កជៃលង     

ការផ្េពវផ្ាយ 
ៃិងការផ្ាយ
ពាណិជជកមម 

    

តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ 
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សាគ ល់ ៖ 

 

 

 

ផុ្មសីុទុ្វរីស់គៅកនុងទី្រករងតូ្ចមួយ ជាមួយកូៃៗវយ័ជំទ្ង់ពីរនាក់របស់ោត់្។ 
ោត់្ទិ្ញ ៃិងលក់វត្ថុសិបបកមមផ្លិត្កនុងស្សរក កនុងផ្ារគថមើរគជើងមួយគៅនថៃគៅរ។៍ 
អាជីវកមមគៃះាៃដំគណើ រការលអកនុងរយៈគពលពីរឆ្ន ំកៃលងមក។ ផុ្មអាចទ្ទួ្លបាៃវត្ថុ
សិបបកមមរគប់រោៃ់ពីភូមិជំុវញិ គហើយោត់្ាៃការផ្លល ស់បតូរសតុកោ៉ងលអ។ 
ោត់្កំពុងគិត្ចង់ពរងីកអាជីវកមមគោយរាប់បញ្ចូ លជគរមើសគផ្េងគទ្ៀត្សរាប់ការលក់ 
គោយសរោត់្បាៃកត់្សាគ ល់ថា ាៃគភាៀវគទ្សចរណ៍កាៃ់ជត្គរចើៃកនុងតំ្បៃ់ជដល
សន ក់គៅកនុងផ្ទះសំណាក់ ៃិងផ្ទះអនកស្សរក។ ផុ្មបាៃវាយត្នមលអាជីវកមមបចចុបបៃន
របស់ខលួៃ ៃិងចង់ជកលមអការគធវើទី្ផ្ារ ៃិងការរគប់រគងហិរញ្ាវត្ថុ។ គរៅពីគៃះ ោត់្ចង់
ខចីរបាក់ពីពូរបស់ោត់្ ជដលផ្តល់លកខខណឌ សងរបាក់ដ៏លអ ដូចជា អរតា
ការរបាក់ទបបំផុ្ត្។ មុៃគពលោត់្វៃិិគោគ ោត់្ចង់ដឹងពីសុវត្ថិភាពសច់របាក់
របស់ោត់្ ៃិងចង់ដឹងថាគត្ើផុ្មអាចសងរបាក់ឲ្យោត់្តាមជខបាៃជដរ ឬោ៉ងណា។ 
ដូគចនះ ោត់្បាៃត្រមូវឲ្យផុ្មគរៀបចំជផ្ៃការអាជីវកមមគោយាៃការពយករមួយចំៃួៃ។ 

 

 

 អនកផ្លិត្ ៖ គធវើ /ផ្លិត្ផ្លិត្ផ្ល 

 អនកលក់ដំុ ៖ ផ្គត់្ផ្គង់ផ្លិត្ផ្លកនុងបរាិណគរចើៃ (ដំុ) ៃិងលក់ឲ្យអនកលក់រាយ
។ ពួកគគមិៃលក់គោយផ្លទ ល់ដល់សធារណៈជៃគឡើយ។ របសិៃគបើ
អនកលក់រាយអាចឈប់ទិ្ញពីអនកលក់ដំុ (ឧ. ពួកគគទ្ទួ្លបាៃផ្លិត្ផ្លពី
អនកផ្លិត្) ពួកគគមិៃចំបាច់បង់ចំណាយរបស់អនកលក់ដំុគឡើយ។ ដូគចនះ 

ករណីសិកា 

ៃិយមៃ័យ 
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ផ្លិត្ផ្លជត្ងជត្ាៃត្នមលគថាក។ គគៃឹងរត្ូវការអនកលក់ដំុ របសិៃគបើអនកលក់
មិៃអាចទ្ទួ្លបាៃផ្លិត្ផ្លពីអនកផ្លិត្ (មិៃសគ ល់បុគគល ឬទី្កជៃលងរត្ូវទិ្ញ 
ឬាៃត្នមលនថលកនុងការគធវើដំគណើ រគៅទិ្ញផ្លិត្ផ្លពីអនកផ្លិត្)។ 

 អនកផ្តល់គសវា (របតិ្បត្តិករ) ៖ មិៃលក់ផ្លិត្ផ្ល បុ៉ជៃតលក់គសវា (ឧ. ការ
ជួសជុលា៉សីុៃគដរ ការកាត់្សក់)។ 

 

តារាង ២.១.២ ៖ ការគរៀបរាប់ពីអាជីវកមមរបស់ផុ្មសីុទុ្វ  ី

គ ម្ ះអាជីវកមម  

របគភទ្អាជីវកមម   អនកផ្លិត្  អនកផ្តល់គសវា 

  អនកលក់រាយ  អនកលក់ដំុ 

គត្ើផ្លិត្ផ្លបំគពញត្រមូវការអវីខលះ?  វត្ថុសិបបកមមសរាប់របជាជៃមូលោា ៃ អនកដំគណើ រ ៃិងគភាៀវ
គទ្សចរណ៍គដើមបីោំរទ្សិបបករកនុងមូលោា ៃ (ឧ. 
ការទ្ទួ្លខុសរត្ូវកនុងសងគម) អំគណាយសរាប់ពិធីបុណយ 
ៃិងរពឹត្តិការណ៍ពិគសស (ឧ. ទិ្វាបុណយាត យ ៃិងប័ណណ
សរាប់នថៃទ្ទួ្លសញ្ញា បរត្) ៃិងវត្ថុអៃុសាវរយ៍ីពីនថៃឈប់
សរាក/ដំគណើ រកំសៃតរបស់ពួកគគ។ 

គត្ើអាជីវកមមគៃះៃឹងផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លអវី? ោម ៃគទ្។ ផ្លិត្ផ្លរត្ូវបាៃទិ្ញពីសិបបករកនុងមូលោា ៃ។ 

អតិ្ថិជៃគោលគៅ? អនកជដលរស់គៅ គធវើការ ឬគធវើដំគណើ រកំសៃតកនុងទី្រករង។   

រគបៀបលក់ផ្លិត្ផ្ល? កនុងទី្ផ្ារ ផ្ទះសំណាក់ ចំណត្ឡាៃរករង ហាងកាគហវ ៃិង
កនុងទី្ផ្ារជដលាៃ “រពឹត្តិការណ៍” ពិគសស (ឧ. ការទ្ទួ្ល
សញ្ញា បរត្ ៖ គរៅសលាគៅនថៃទ្ទួ្លសញ្ញា បរត្)។ 
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តារាង ២.១.៣ ៖ ការគរៀបរាប់ពីអាជីវកមម 

គ ម្ ះអាជីវកមម ៖  

របគភទ្អាជីវកមម ៖    អនកផ្លិត្  អនកផ្តល់គសវា 

  អនកលក់រាយ  អនកលក់ដំុ 

  គផ្េងៗ 

គត្ើផ្លិត្ផ្លបំគពញត្រមូវការអវីខលះ?   

គត្ើអាជីវកមមៃឹងផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លអវី?  

អតិ្ថិជៃគោលគៅ?  

រគបៀបលក់ផ្លិត្ផ្ល?  

 

២.២. ការវភិាគទី្ផ្ារ ៖ គោបល់រត្ឡប់របស់អតិ្ថិជៃ 

ជំហាៃបនាទ ប់នៃការសរគសរជផ្ៃការទី្ផ្ារគឺការវភិាគទី្ផ្ារ ៖ អតិ្ថិជៃ ៃិង
គូរបកួត្របជជងរបស់អនក។ 

១. ពិភាកាជាមួយអតិ្ថិជៃជដលាៃសកាត ៃុពល ៖ 

 គត្ើពួកគគចង់ទិ្ញផ្លិត្ផ្លអវី? 

 គត្ើពួកគគយល់ោ៉ងណាចំគពាះអនកគផ្េងគទ្ៀត្ជដលលក់ផ្លិត្ផ្ល
ស្សគដៀងោន ? 

២. អគងកត្អាជីវកមមរបស់គូរបកួត្របជជង ៖ 

 គត្ើពួកគគលក់ផ្លិត្ផ្លជដលាៃគុណភាព របគភទ្ ទំ្ហំ។ល។ អវីខលះ? 

 គត្ើពួកគគកំណត់្នថលបុ៉នាម ៃ? 

ការគរៀបរាប់ពីអាជីវកមម 
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 គត្ើពួកគគទក់ទញអតិ្ថិជៃគោយរគបៀបណា? គត្ើពួកគគាៃការផ្តល់ជូៃ 
ៃិងការបញ្ចុ ះត្នមលអវីខលះ? 

៣. សកសួរមិត្តភកតិ  រគួសរ ៃិងអនកជំៃួញគផ្េងគទ្ៀត្ ៖ 

 គត្ើផ្លិត្ផ្លអវីជដលលក់ោច់? 

 គត្ើពួកគគយល់ោ៉ងណាចំគពាះអាជីវកមមរបស់អនក? 

 គត្ើពួកគគយល់ោ៉ងណាចំគពាះផ្លិត្ផ្លគូរបកួត្របជជងរបស់អនក? 

 គត្ើពួកគគទក់ទញអតិ្ថិជៃគោយរគបៀបណា? 

៤. អនករត្ូវបៃតជកលមអគដើមបីធានាថា អាជីវកមមរបស់អនកគៅជត្ាៃគជាគជ័យ។ 
រូបភាពខាងគរកាមបងាា ញពីវដតនៃការអៃុវត្ត។ 

 

 
 

 

ទ្រមង់គៃះអាចគរបើរបាស់គដើមបីអគងកត្គលើអតិ្ថិជៃជាគរចើៃ។ សូមថត្ចមលងទ្រមង់
គៃះឲ្យបាៃគរចើៃចាប់គលើរកោស A4 គដើមបីសៃេំសំនចនថលថត្ចមលង។ 
  

គោះស្សយ ជក
លមអ ផ្លល ស់បតូរ 

លក់ផ្លិត្ ផ្ល ជដល
រត្ូវ បាៃជកលមអ 

វាយត្នមលវឌ្ឍៃភាព ៖ 
លក់ោច់? 

សកសួរអតិ្ថិជៃ 
ថាគត្ើ ពួកគគ ចូល
ចិត្ត ផ្លិត្ ផ្ល ថមី ឬ 
ោ៉ង ណា។ 

គសវាអតិ្ថិជៃ 
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តារាង ២.២.១ ៖ ការអគងកត្អតិ្ថិជៃ 

ការអគងកត្អតិ្ថិជៃ    

គុណភាពផ្លិត្ផ្លរបស់ខាុំ    

នថលផ្លិត្ផ្លរបស់ខាុំ    

ជដៃ ៃិងរបគភទ្ផ្លិត្ផ្លរបស់ខាុំ    

ទំ្ហំផ្លិត្ផ្លរបស់ខាុំ    

ផ្លិត្ផ្លស្សគដៀងោន របស់ពាណិជជករកនុងទី្ផ្ារ (គុណភាព នថល របគភទ្ ទំ្ហំ)    

សូមបគញ្ច ញមតិ្គោបល់របស់អនកពាក់ព័ៃធៃឹងសំណួរខាងគលើ ៖ 

 

 

គត្ើអនកាៃមតិ្អវីគដើមបីជួយខាុំ ជកលមអអាជីវកមមជដរ ឬគទ្?    

សូមបគញ្ច ញមតិ្គោបល់របស់អនកពាក់ព័ៃធៃឹងសំណួរខាងគលើ ៖ 

 

 

   

សូមអរគុណ! របសិៃគបើអនកចង់ផ្តល់អាសយោា ៃទំ្នាក់ទំ្ៃងរបស់អនក (អីុជម៉ល/គលខទូ្រស័ពទ) សូម
សរគសរកនុងចគនាល ះគៃះ ៖ 

 

អនកអាចគរបើរបាស់ទ្រមង់ខាងគរកាម គដើមបីរបមូលគោបល់រត្ឡប់អំពី
អាជីវកមមរបស់អនក ឬក៏អនកអាចគរបើវាគៅគពលពិភាកាជាមួយអតិ្ថិជៃ។ 

 

តារាង ២.២.១ ៖ គោបល់រត្ឡប់របស់អតិ្ថិជៃ 

១. មតិ្គោបល់ ៃិងគោបល់រត្ឡប់របស់អតិ្ថិជៃ 

គត្ើអនកចូលចិត្តផ្លិត្ផ្ល 
(របស់ខាុំ ) អវីខលះ? គហតុ្អវី? 

 

 

គត្ើាៃផ្លិត្ផ្លជដលអនកចង់  



អងគការអៃតរជាតិ្ខាងការងារ – កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
 

23 

ឲ្យខាុំសតុកទុ្កជដរ ឬគទ្? 

 

គត្ើអនកយល់ោ៉ងណាចំគពាះ
អាជីវកមមរបស់ខាុំ? សូមផ្តល់
ព័ត៌្ាៃពិត្។ 

 

 

គត្ើនថលផ្លិត្ផ្ល
របស់ខាុំសមស្សប ឬគទ្? ៖ 
មិៃនថលគពក មិៃគថាកគពក? 

 

 

២. ការអគងកត្របស់ខាុំ ពីអាជីវកមមសិបបកមមគផ្េងគទ្ៀត្ 

ការវាយត្នមលពីគុណភាព
ផ្លិត្ផ្លគូរបកួត្របជជង (ឧ. 
អនកលក់វត្ថុសិបបកមមគផ្េងគទ្ៀត្) 

 

គត្ើគុណភាពផ្លិត្ផ្លទំងគនាះ
ាៃលកខណៈដូចគមតចជដរ 
គធៀបៃឹងនថលគដើមផ្លិត្ផ្ល
គូរបកួត្របជជង? 

 

 

គត្ើគូរបកួត្របជជងគរបើរបាស់
បគចចកគទ្សទី្ផ្ារអវី? 

 

 

ចុះការកំណត់្នថលវញិ ៖ ខពស់ ឬ
ទបជាងខាុំ? (សូមផ្តល់
ឧទហរណ៍) 

 

 

៣. គោបល់រត្ឡប់ពីរគួសរ ៃិងសហគសវកិអាជីវកមមរបស់អនក 

គត្ើផ្លិត្ផ្លអវីលក់ោច់កនុង
អាជីវកមមរបស់អនក (គធៀបៃឹង
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អាជីវកមមស្សគដៀងោន )? 

គត្ើអនកយល់ោ៉ងណាចំគពាះ
អាជីវកមមរបស់ខាុំ? សូមផ្តល់ជា 

មតិ្។ 

 

 

គត្ើ
អនកសគ ល់ពាណិជជករគផ្េងគទ្ៀត្ 
ឬគទ្? គត្ើអនកយល់ោ៉ងណា
ពីផ្លិត្ផ្លរបស់ពួកគគ? 

 

 

គត្ើផ្លិត្ផ្ល (របស់ខាុំ ) មួយណា
ជដលាៃត្នមលនថល ឬគថាកខាល ំង? 
(ឧទហរណ៍) 

 

 

បទ្ពិគសធៃ៍ជដលខាុំទ្ទួ្លបាៃពីគោបល់រត្ឡប់ ៃិងការអគងកត្ ៖ 

 

 

គត្ើខាុំ ៃឹងគធវើការផ្លល ស់បតូរអវីខលះកនុងអាជីវកមម គរកាយពីការវភិាគគៃះ? 

 

 

 

២.៣. ការវភិាគទី្ផ្ារ ៖ ចំជណកទី្ផ្ារ ៃិងគូរបកួត្របជជង 

ចំជណកទី្ផ្ារ ៖ គផ្លត ត្គលើវធីិជដលអាចឲ្យគគគមើលគឃើញ/សគ ល់ផ្លិត្ផ្លរបស់
អនក ៃិងកជៃលងលក់ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក។ 

 ការលក់តាមផ្ទះ រករមផ្លិត្ផ្ល សបបុរសធម៌ ៃិងរពឹត្តិការណ៍នថៃឈប់សរាក 
គរៅសលា។ល។ 
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 កជៃលងជដលគភាៀវគទ្សចរណ៍គៅគលង (ផ្ទះសំណាក់ ហាងកាគហវ របាសទ្ ៃិង
សួៃចារ) 

 តាមនរបសណីយ៍ គពលខលះគៅថាការកមមង់តាមអីុជម៉លឬអីុៃគធើរណិត្ 

 អាជីវកមមជំនាញខាន ត្ធំ ជដលាៃបណាត ញទូ្ទំងសកលគលាក ៃិងលក់
ផ្លិត្ផ្លស្សគដៀងោន ៃឹងអនក (អនកៃឹងកាល យជាអនកផ្គត់្ផ្គង់ដល់អាជីវកមមខាន ត្ធំ) 

ត្រមូវការ ៃិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិ្ថិជៃ ៖ អនករត្ូវលក់អវី  ជដល
អតិ្ថិជៃរត្ូវការ មិៃជមៃជាអវីជដលអនកចូលចិត្ត ឬអវីជដលអនកយល់ថាៃឹង
លក់ោច់គឡើយ ៖ 

 អគងកត្ពីវត្ថុសិបបកមមជដលគូរបកួត្របជជងលក់ 

 សកសួរអតិ្ថិជៃាៃស្សប់  ៃិងអតិ្ថិជៃជដលាៃសកាត ៃុពល 

 ពិចរណាពីផ្លិត្ផ្លតាមរដូវកាល។ ឧ. គស្សមនដ/មួករដូវរគំហើយ អាវយឺត្ ឬ
កាបូបលុយសរាប់ឱកាសបុណយចូលឆ្ន ំថមី  

 មូ៉ត្ជារបការសំខាៃ់។ ឧ. ឆ្ន ំគៃះ អតិ្ថិជៃរត្ូវការពណ៌ផ្លក ឈូក។ ឆ្ន ំគរកាយ 
ពួកគគរត្ូវការពណ៌ចស់។ រត្ូវតាមោៃកនុងទ្សេនាវដតី មូ៉ត្ ៃិងគគហទំ្ព័រ
សិបបកមមអាសីុ។ 

 អាយុរបស់អតិ្ថិជៃ ៖ គត្ើពួកគគជាស្រសតីអាយុ ១៥-២៥ ឬ ២៥-៤០ ឆ្ន ំ? 

 គយៃឌ័្រ ៃិងវបបធម៌ជះឥទ្ធិពលគលើអវីជដលមៃុសេចូលចិត្ត។ ឧ. ស្រសតីវយ័
គកមងគៅអាសីុចូលចិត្តគ ម្ ះា៉កមួយចំៃួៃ ដូចជា D&G ចំជណកអនកគផ្េងគទ្ៀត្
ចូលចិត្តវត្ថុជបបសិបបកមម ៃិងគធវើគោយនដ។ 

 

  

ឧបករណ៍ខាងគរកាមៃឹងជួយអនកវភិាគពីចំជណកទី្ផ្ារ ត្រមូវការអតិ្ថិជៃ 
ៃិងគូរបកួត្របជជងរបស់អនក។ 

  

ចំជណកទី្ផ្ារ 
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តារាង ២.៣. ១ ៖ អតិ្ថិជៃសកាត ៃុពលរបស់ផុ្មសីុទុ្វ  ី

ចំជណកទី្ផ្ារ អតិ្ថិជៃសកាត ៃុពល 
ត្រមូវការ ៃិងចំណង់
ចំណូលចិត្តរបស់
អតិ្ថិជៃ 

ការវភិាគគូរបកួត្របជជង 

1. បុគគល (ាច ស់តូ្បកនុងផ្ារ) 

ស្សល ៃិងងាយគវចខចប់ 
គៅគពលគធវើ ដំគណើ រ 

ងាយគផ្ាើគៅបរគទ្ស 

វត្ថុអៃុសាវរយ៍ីនៃ
ដំគណើ រកំសៃត 

 

អនកលក់វត្ថុសិបបកមម
តិ្ចតួ្ចកនុងទី្ផ្ារ 
ឬកជៃលង
អាជីវកមមគផ្េងគទ្ៀត្។ 

 

ចំណាយខពស់គលើការ
ដឹកជញ្ជូ ៃទំ្ៃិញពី
របគទ្សគផ្េង (លក់
ជត្កនុងស្សរក) 

 

គពលគវលាតិ្ចកនុងការ
ទិ្ញ ចំណាយ
គពលគរចើៃគលើ
អាជីវកមមសំខាៃ់ 
(ឧ.ផ្ទះសំណាក់) 

2. 

អាជីវកមមគផ្េងគទ្ៀត្ (ឧ. 
ផ្ទះសំណាក់ ចំណត្
ឡាៃរករង ហាងលក់វត្ថុ
សិបបកមមកនុងស្សរក 
វចិិរត្សល ៃិង
ហាងកាគហវ) 

 

ថមីៗគៃះ ផ្គត់្ផ្គង់
ផ្លិត្ផ្លគោយខលួៃឯង (
ចំណាយគពលគរចើៃ 
គោយសរវាមិៃជមៃជា
អាជីវកមមសំខាៃ់ គហើយ
ពួកគគមិៃអាចចកគចញ
ពីហាងបាៃ) 

ជាទូ្គៅ ពួកគគមិៃសគ ល់
កជៃលងជសវងរកផ្លិត្ផ្ល
។ 

3. 

សលាគរៀៃ 
សកលវទិ្យល័យ (សិសេ 
រគូបគរងៀៃ ាតាបិតាជដល
រង់ចំកូៃរបស់ខលួៃ) 

សិសេាៃគពល
ជាក់លាក់កនុងការទិ្ញ
ផ្លិត្ផ្ល ៃិងាៃ
ថវកិាតិ្ច។ 

ាៃគូរបកួត្របជជង
តិ្ចបំផុ្ត្កនុងបរគិវណ
សលា។ 
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តារាង ២.៣.២ ៖ ការវភិាគត្រមូវការចំជណកទី្ផ្ារ 

ចំជណកទី្ផ្ារ អតិ្ថិជៃសកាត ៃុពល ត្រមូវការ ៃិងចំណង់
ចំណូលចិត្តរបស់
អតិ្ថិជៃ 

ការវភិាគគូរបកួត្របជជង 

1.    

2.   

 

3. 

  

 

២.៤. គោលការណ៍ “4 P” នៃការគធវើទី្ផ្ារ 

១. ផ្លិត្ផ្ល (Product) 

គត្ើអនកកំពុងលក់ផ្លិត្ផ្លអវីដល់អតិ្ថិជៃ? 

 របគភទ្ ៖ កាបូប មួក កជៃេងបង់ក គស្សមនដ កាបូបលុយ។ល។ 

 ទំ្ហំ ៖ កាបូបធំ កាបូបតូ្ច កាបូបលុយ ខាន ត្តូ្ច/មធយម/ធំ។ល។ 

 មូ៉ត្ ៖ សព យខាងគរកាយ ពាក់គលើសម  យួរនដ។ល។ 

 គយៃឌ័្រ ឬអាយុ ៖ សមស្សបសរាប់ទរក កុារ មៃុសេចស់ បុរស ៃិង/ឬ ស្រសតី 

 គុណភាព ៖ គថាក ៃិងនថលគដើមទប របគភទ្មធយម នថល ៃិងនថលគដើមខពស់ 

 ពណ៌ ៖ ចស់ ខចី  ចរមរះ ទំ្គៃើប របនពណី។ល។ 

 ការគវចខចប់ ៖ ថង់ផ្ារទំ្គៃើបជដលគរបើរបាស់គឡើងវញិបាៃ ថង់រកោសជដល
គបាះពុមពជាពិគសស ថង់រកណាត់្សរាប់ផ្លិត្ផ្លនថលៗ ដូចជា គរគឿងអលងាក រ
។ល។  
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តារាង ២.៤.១ ៖ ការគរៀបរាប់ពីផ្លិត្ផ្ល 

 1: កាបូបលុយគធវើ
ពីបាវអងករ 

2: 3: 4: 5: 

គុណភាព 

 

គរបើរបាស់គឡើងវញិ 
ជាប់ធៃ់ មិៃរជាប
ទឹ្ក 

    

ពណ៌ (សំខាៃ់/
បនាទ ប់បៃេំ) 

ជរកម/ស ការគរៀបចំ
ពណ៌ (ចរមរះ) 

    

ទំ្ហំ/ខាន ត្ 

 

6” x 3” 

 

    

ការគវចខចប់ 

 

មិៃាៃការគវចខចប់ 
ឬគរមប ាៃជត្
សល កអាជីវកមម 

    

ចំណុចលក់គលច 

គធាល រ 

 

អាចជកនចន
គឡើងវញិបាៃ 
ទៃ់សម័យ 
នថលគដើមទប 
ាៃៃិរៃតរភាព កនុង
ស្សរក 

    

 

 

 

 កត់្រតាពីរបគភទ្ផ្លិត្ផ្លទំងអស់។ បំគពញចំណាត់្ថាន ក់ទំង ៥ នៃផ្លិត្
ផ្ល (គុណភាព ពណ៌។ល។) សរាប់ផ្លិត្ផ្លៃីមួយៗ ដូចកនុងតារាង
ខាងគលើ។ 

 រត្ូវគរៀបរាប់លមអិត្ 

ការគរៀបរាប់ពីផ្លិត្ផ្ល 

គៃលឹះ 
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 ពយោមរកាឲ្យទំ្ហំាៃលកខណៈសមញ្ា។ ឧ. រ ៉ូបអាចាៃទំ្ហំតូ្ច មធយម ធំ 
ៃិងធំបំផុ្ត្ (ាៃបួៃទំ្ហំ)។ ជំៃួសឲ្យទំ្ហំ  ៨, ១០, ១២, ១៤, ១៦, ១៨, ២០ ( 
៧ ទំ្ហំ) គរពាះវាៃឹងបគងកើៃបរាិណសតុករបស់អនក។ 

 ការគវចខចប់អាចគធវើឲ្យអតិ្ថិជៃភាា ក់គផ្អើល ៃិងអាចចំណាយអស់តិ្ចបំផុ្ត្។ ឧ. 
គគអាចៃឹងគរបើរបាស់រកោសគវចខចប់ពណ៌សធមមតាសរាប់គវចខចប់ គសាង
ជដលាៃរូត្បិទ្ ៃិងសល កសញ្ញា មួយជដលាៃព័ត៌្ាៃទំ្នាក់ទំ្ៃង 
ៃិងចំណុចលក់គលចគធាល រកនុងអាជីវកមមរបស់អនក (ឧ. ាៃៃិរៃតរភាព សររីាងគ 
ជៃជាតិ្ គធវើកនុងស្សរក លាបពណ៌ធមមជាតិ្)។ 

 ជត្ងជត្ាៃបញ្ញា របឈមរវាងគុណភាព ៃិងនថលគដើម។ វត្ថុសិបបកមមគួរគធវើគឡើង
គោយវចិិរត្ ៃិងបំគពញតាមមុខងារបាៃលអ។ 

២. ទី្កជៃលង 

គត្ើអនកលក់ផ្លិត្ផ្លឲ្យអតិ្ថិជៃគៅកជៃលងណា? គោយរគបៀបណា? 

 អតិ្ថិជៃមកទិ្ញផ្លិត្ផ្លគៅតូ្ប ឬសតង់របស់អនក។ 

 អនកលក់ផ្លិត្ផ្លឲ្យអាជីវកមមគផ្េង ជដលៃឹងាៃទំ្នាក់ទំ្ៃងជាមួយគភាៀវ
គទ្សចរណ៍ ៃិងអនកដំគណើ រ។ 

 ចុះការកមមង់តាមនរបសណីយ៍វញិ? (ឧ. សរាប់អតិ្ថិជៃគដើរកំសៃតជដលបាៃ
រត្ឡប់គៅផ្ទះវញិ) 

 គត្ើអនកបាៃគិត្ពីការលក់តាមបណាត ញអីុៃគធើរណិត្ ឬគហវសបុ៊ក ឬគទ្?  
(ការកមមង់តាមនរបសណីយ៍) 

 គត្ើទី្តំាងណាជដលលអបំផុ្ត្សរាប់អតិ្ថិជៃរបស់អនក? 

 គត្ើអតិ្ថិជៃៃឹងគៅកំសៃតគៅទី្ណាខលះ? 

 គត្ើអនកអាចដឹកជញ្ជូ ៃផ្លិត្ផ្លគៅតូ្បបាៃជដរ ឬគទ្? 

 គត្ើាៃគសវាគផ្េងគទ្ៀត្ ដូចជា ទឹ្ក អគគិសៃី បៃទប់ទឹ្ក ឬ
បៃទប់ផ្លល ស់សគមលៀកបំពាក់ ឬគទ្? (សរាប់សកសគមលៀកបំពាក់ថមី) 
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 គត្ើអនករត្ូវពិចរណាពីអនកផ្គត់្ផ្គង់គៅគពលគរជើសគរ ើសទី្តំាង ឬគទ្? 

 គត្ើអនកគៅជត្អាចរករបាក់ចំគណញបាៃ ឬគទ្ របសិៃគបើខាុំ គៅឆ្ៃ យពីអនកផ្លិត្? 

 គត្ើអនកអាចលក់តាមកជៃលងរបស់អនកគផ្េងគទ្ៀត្បាៃជដរ ឬគទ្? (ឧ. ទូ្កនុងចំណត្
ឡាៃរករង ការតំាងបងាា ញគលើជញ្ញជ ំងកនុងផ្ទះសំណាក់ ឬតូ្បកនុង
ការោិល័យរករង) 

 គត្ើការជួលាៃត្នមលបុ៉នាម ៃ? 

  

 

តារាង ២.៤.២ ៖ គំរូជគរមើសទី្តំាង 

 ចំណត្ឡាៃរករង 
(ទូ្) 

ផ្ទះសំណាក់ 
Lucky’s 

ផ្ារគថមើ រគជើង   

គហតុ្អវី? 

 

 

អនកដំគណើ រ/គភាៀវ
គទ្សចរណ៍តាម
ឡាៃរករង ផ្គត់្ផ្គង់
ជត្បុ៉គណាណ ះ 
របមូលរបាក់
គរៀងរាល់សបាត ហ៍ 

អនកដំគណើ រ/គភាៀវ
គទ្សចរណ៍សន ក់គៅ 
ផ្គត់្ផ្គង់ជត្បុ៉គណាណ ះ 
របមូលរបាក់
គរៀងរាល់ 

សបាត ហ៍ 

អនកដំគណើ រ/គភាៀវ
គទ្សចរណ៍ 
រកាឲ្យខាុំ ដឹងពី
ត្រមូវការរបស់
អតិ្ថិជៃ 

ការគរបើរបាស់
គពលគវលាបាៃលអ 

  

គុណវបិត្តិ? 

 

 

បាត់្សល ក 
ផ្លិត្ផ្លមួយ
ចំៃួៃបាៃ
បាត់្/រត្ូវបាៃគគ
លួច 

ោម ៃ ដឹកជញ្ជូ ៃ គវចខចប់ 
រះុគរ ើ យួរ/កាៃ់ 
គភលៀង កគតត នថៃ 
ោម ៃអគគិសៃី 

  

នថលគដើម / ការជួល
? 

 

 

ោម ៃ។ បង់
កនរមគជើងសរ 
(៥% នៃទំ្ៃិញ
លក់) 

ោម ៃ។ ពួកគគោំរទ្
អាជីវកមមកនុងស្សរក 

$5 សរាប់តូ្បតូ្ច 

£10 សរាប់តូ្បធំ 

  

 

ទី្កជៃលង 
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តារាង ២.៤.៣ ៖ គំរូឯកសរជគរមើសទី្តំាង 

គត្ើទី្តំាងគនាះ ៖ 

 ជួល         ជាាច ស់        ជួលបៃត           លក់/គសង         គផ្េងៗ 

 1. 2. 3. 4. 5. 

គហតុ្អវី? 

 

     

គុណវបិត្តិ? 

 

     

នថលគដើម/ ការជួល? 

 

     

 

 

 

 ពិចរណា រួចវាយត្នមលពីកជៃលងជាគរចើៃ សកសួរមិត្តភកតិ  គៅកាៃ់ផ្ទះសំណាក់ 
ហាងកាគហវ ហាងលក់វត្ថុសិបបកមមគផ្េងគទ្ៀត្ 

 ពិចរណាពីគពលគវលារបស់អនក។ អនកមិៃអាចសថិត្គៅកនុងកជៃលងគលើសពីមួយ
កនុងគពលជត្មួយបាៃគឡើយ។ អនកអាចជួលៃរណាាន ក់ឲ្យគៅកជៃលងមួយ 
បុ៉ជៃតអនកគៅជត្រត្ូវទូ្ទត់្សរាប់គពលគវលារបស់ពួកគគ។ 

 ការលក់តាមភាគីទី្ ៣ (ឧ. ចំណត្ឡាៃរករង ហាងកាគហវ) ជត្ងជត្ជាវធីិ
ជដលាៃរបសិទ្ធភាពចំណាយ។ ជាទូ្គៅ អនករោៃ់ជត្បង់កនរមគជើងសរ 
ឬភាគរយនៃផ្លិត្ផ្លលក់បុ៉គណាណ ះ។ 

 ពាណិជជករទី្ផ្ារ ៃិងតាមដងផ្លូវរត្ូវាៃសុខភាពលអ។  ពួកគគរត្ូវយួរ/កាៃ់
វត្ថុធៃៃ់ៗជាគរចើៃ ៃិងរត្ូវគធវើការគរកាមកគតត នថៃ។ រត្ូវញុំទឹ្កឲ្យបាៃគរចើៃ
កនុងរដូវគៅត ។ 

 រគបៀបតំាងបងាា ញផ្លិត្ផ្លរបស់អនក ៖ គរបើរបាស់រកណាត់្តុ្ជដលសអ ត្ 

គៃលឹះ 
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ៃិងធមមតា។ ពយួរ បត់្ ៃិងគលើកវត្ថុមួយចំៃួៃគឡើង (ឧ. គរបើរបអប់ោក់គរកាម
រកណាត់្)។ ោក់កញ្ច ក់ឆលុះ សរាប់គរគឿងអលងាក រ។ 

៣. ការផ្េពវផ្ាយ 

គត្ើអនកៃឹងអាចឲ្យអតិ្ថិជៃសគ ល់ផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគោយរគបៀបណា? គត្ើ
អនកៃឹងជំរុញពួកគគឲ្យទិ្ញគោយរគបៀបណា? 

 អនកអាចគរបើរបាស់សញ្ញា គៅតូ្បសំខាៃ់របស់អនក (ឧ. គា៉ងបិទ្ ៃិងគបើក 
គលខទូ្រស័ពទ គ ម្ ះរបស់អនក គ ម្ ះអាជីវកមម ៃិងអីុជម៉ល)។ 

 គត្ើអនកពៃយល់គលើប័ណណអាជីវកមម ប័ណណព័ត៌្ាៃ ឬសល ក ពីគដើមកំគណើ ត្
ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក ៃិងរគបៀបជដលអនកកំពុងោំរទ្អនកផ្លិត្កនុងមូលោា ៃ 
ៃិងជំរុញវបបធម៌ ៃិងសិបបកមមជៃជាតិ្ ឬគទ្? 

 គត្ើអនកាៃការជូៃដំណឹង ឬប័ណណព័ត៌្ាៃជដលបងាា ញពីការបញ្ចុ ះត្នមល
សរាប់ការទិ្ញចប់ពី ១០ នៃផ្លិត្ផ្លជត្មួយ ឬការគលើកទឹ្កចិត្ត ដូចជា 
“ទិ្ញ ២ ជថម ១” ឬគទ្? 

 ចុះការធានាគុណភាពវញិ? 

 

 

តារាង ២.៤.៤ ៖ ការផ្ាយពាណិជជកមម 

របគភទ្ ព័ត៌្ាៃលមអិត្ នថលគដើម 

សញ្ញា សរាប់
តូ្បកនុងផ្ារ 

 

អនករចនាសល កជដលាៃគ ម្ ះអាជីវកមម ាច ស់ គលខ
ទូ្រស័ពទ 

$30 

ប័ណណអាជីវកមម 

 

ដូចខាងគលើជដរ បុ៉ជៃតរាប់បញ្ចូ ល USP (ឧ. 
ាៃៃិរៃតរភាព កនុងស្សរក គធវើគោយនដ។ល។) 

$12 

សល កផ្លិត្ផ្ល 

 

សល កតូ្ចសអិត្ជដលអាចបកគចញបាៃគលើសំបកគវចខចប់ 
ាៃគ ម្ ះ ៃិងគលខទូ្រស័ពទ 

$5 

ការផ្េពវផ្ាយ 
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ការផ្េពវផ្ាយ 

របគភទ្ ព័ត៌្ាៃលមអិត្ នថលគដើម 

ការបញ្ចុ ះត្នមលតាមរដូវ
កាល 

បញ្ចុ ះត្នមល ១០% សរាប់ទិ្វាបុណយាត យ បញ្ចុ ះត្នមល 
២០% សរាប់ការលក់លាងឃ្លល ំងរដូវរគំហើយ 

១០% នៃរបាក់
ចំណូល
សរាប់
អំឡុងគពល
ដូចោន   

ទិ្ញដំុ 

 

បញ្ចុ ះត្នមល ២០% សរាប់ការទិ្ញ
ផ្លិត្ផ្លជត្មួយចប់ពី ៥ គឡើងគៅ គផ្ាើតាម
នរបសណីយ៍គោយឥត្គិត្នថលសរាប់ការទិ្ញគលើសពី 
១០០ ដុលាល  

នថលគផ្ាើតាម
នរបសណីយ៍ ២ 
ដុលាល /១០០  

១/៥ 

ទិ្ញ ២ ជថម ១ 

(រាល់គពល) 

 

រគប់គពលទំងអស់ រាប់ទំង គពលាៃត្រមូវការទប  

រដូវគភលៀង បុណយចូលឆ្ន ំចិៃ 
១/៣ 
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 ការផ្ាយពាណិជជកមម ៃិងការផ្េពវផ្ាយាៃលកខណៈស្សគដៀងោន ។ ការ
ផ្ាយពាណិជជកមមគឺការលក់តាមរយៈការបងាា ញរបាប់ ចំជណកការផ្េពវផ្ាយ
អាចជាការលក់កនុងទ្រមង់ជាការផ្តល់ជូៃពិគសស។ 

 អនកគួរផ្តល់ព័ត៌្ាៃដល់អតិ្ថិជៃសតីពីផ្លិត្ផ្ល ៃិងចំណុចលក់គលចគធាល រ
របស់អនក ោក់ព័ត៌្ាៃគលើសញ្ញា  ៃិងាៃសល កតូ្ចមួយគបាះភាជ ប់ គដើមបីឲ្យអនក
ភាជ ប់ជាមួយោន ។ 

 អនកអាចបង់របាក់ (ឬពយោមទ្ទួ្លបាៃគោយមិៃអស់របាក់) 
សរាប់ការផ្ាយពាណិជជកមមកនុងកាជសត្ ទ្សេនាវដតី  ឬតាមវទិ្យុ។ គរៅពីគៃះ 
អនកអាចគធវើឲ្យការផ្ាយពាណិជជកមមរបស់អនកកាល យជារពឹត្តិការណ៍ព័ត៌្ាៃ (ឧ. 
ទី្តំាងថមី)។ 

 មយ៉ងគទ្ៀត្ អនកអាចបង់របាក់សរាប់ការផ្ាយពាណិជជកមមផ្េពវផ្ាយ 
គៅគពលអនកាៃការផ្តល់ជូៃថមីៗ។ រត្ូវដឹងថា អនករត្ូវចំណាយរបាក់
សរាប់សកមមភាពគៃះ។ បណាត ញ ៃិងការៃិោយតាមោន អាចលអរបគសើរជាង។ 

 ពយោមតាមោៃ ៃិងកត់្រតាការផ្េពវផ្ាយ ៃិងការផ្ាយពាណិជជកមមគដើមបីឲ្យ
អនកដឹងពីការខាត្បង់ ឬការចំគណញ។ ោ៉ងគហាចណាស់ អនកគួរគផ្លត ត្គលើ
ចំណាយកនុងការផ្េពវផ្ាយ/ការផ្ាយពាណិជជកមម។ 

៤.នថល 

គត្ើអនកៃឹងកំណត់្នថលបុ៉នាម ៃ? នថលាៃសរៈសំខាៃ់បំផុ្ត្។ 
របសិៃគបើកំណត់្ខពស់គពក អនកៃឹងលក់មិៃោច់  បុ៉ជៃតរបសិៃគបើកំណត់្ទបគពក 
អនកៃឹងមិៃបាៃរបាក់ចំគណញគឡើយ។ ការកំណត់្នថលាៃកនុងជផ្នកទី្ ៤។ 

គៃលឹះ 
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ការសរៀបចថំវិកា និ្ការក្ំណតថ់្ថៃ 
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៣. ការគរៀបចំថវកិា ៃិងការកំណត់្នថល 

 

របាក់គឺជាគៃលឹះនៃអាជីវកមមរបស់អនក។ ាៃចំណុចជាគរចើៃជដលរត្ូវគលើកគឡើង
កនុងជផ្ៃការសកមមភាពខាងគរកាមគដើមបីធានាថា អនកកំពុងដំគណើ រការអាជីវកមមគោយ
របសិទ្ធភាព ៃិងរបសិទ្ធផ្ល។ 

 របាក់សរាប់អាជីវកមមរត្ូវរកាទុ្កគោយជឡកពីរបាក់ផ្លទ ល់ខលួៃ 

 ត្នមលលក់របស់អនករត្ូវរាប់បញ្ចូ លចំណាយទូ្គៅកនុងអាជីវកមម ដូចជា ការជួល 
របាក់ឈនួល វត្ថុធាតុ្។ល។ 

 រកាឲ្យចំណាយគថរគៅទប គរពាះវាជាឧបសគគកនុងអាជីវកមម។ ចំណាយអគថរ
ៃឹងផ្លល ស់បតូរគៅតាមទំ្ហំនៃការលក់។ គទះបីចំណាយអគថរាៃសរៈសំខាៃ់ 
បុ៉ជៃតវាមិៃសូវបងកបញ្ញា ដល់របាក់ចំគណញរួមគឡើយ។ 

 កត់្រតារបតិ្បត្តិការសច់របាក់របស់អនកជាគរៀងរាល់នថៃ ៃិងវាយត្នមលគរៀងរាល់
ជខ។ 

 

 

មិៃាៃៃិយមៃ័យសមញ្ានៃការគរៀបចំថវកិាគឡើយ គរពាះាៃពាកយគពចៃ៍
ជាគរចើៃរត្ូវបាៃគរបើរបាស់កនុងអាជីវកមមសរាប់ការរគប់រគងសច់របាក់។ ោ៉ងគៃះកតី 
គយើងអាចរកាឲ្យវាាៃលកខណៈសមញ្ា គោយគរបើរបាស់បគចចកគទ្សកត់្រតាចូលបញ្ជ ី

គោលបំណង ៖  

 ជួយអនកឲ្យយល់ពីរគបៀបរគប់រគងលំហូរហិរញ្ាវត្ថុ  ៃិងរគបៀបកំណត់្នថល 

 យល់ពីចំណាយខុសៗោន  ៃិងរគបៀបគណនារបាក់ចំគណញ 

 ផ្តល់ឧបករណ៍ជាគរចើៃសរាប់កត់្រតាលំហូរហិរញ្ាវត្ថុ។ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ៤។ 

ៃិយមៃ័យ 
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មូលោា ៃ ៃិងឯកសរគំរូ រួមទំងចំណុចសំខាៃ់ៗខាងគរកាម ៖ 

 បញ្ជ ីសច់របាក់ 

 ឯកសរវកិកយបរត្លក់ 

 ឯកសរវកិកយបរត្ទិ្ញ 

 បញ្ជ ីចំណាយ 

 បញ្ជ ីសច់របាក់បនាទ ប់បៃេំ 

  

 

តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្គៃះ ៃឹងផ្តល់ជផ្ៃទី្ចងអុលបងាា ញផ្លូវសរាប់ការបគងកើត្
របព័ៃធផ្លទ ល់ខលួៃនៃការកត់្រតាចូលបញ្ជ ី។ អនកអាចបំគពញតារាងគៃះ គៅគពលបាៃអាៃ
ពីឧបករណ៍សំខាៃ់ៗ។  

 

តារាងទី្ ៣ ៖ តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្របព័ៃធហិរញ្ាវត្ថុ 

 លាយ
លកខណ៍អកេរ? 

រត្ូវជកលមអ 
(បាទ្/ចស/គទ្) 

អនកទ្ទួ្លខុសរត្ូវ គពលគវលា 

នថលផ្លិត្ផ្ល     

នថលលក់     

ចំណាយ (គថរ 
ៃិងអគថរ) 

    

របាក់ចំគណញ     

បញ្ជ ីសច់របាក់     

វកិកយបរត្លក់     

វកិកយបរត្ទិ្ញ     

ចំណាយ ៃិង
បងាក ៃ់នដ 

    

តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ 
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សច់របាក់បនាទ ប់បៃេំ     

ការរគប់រគងសតុក     

សាគ ល់ ៖ 

 

៣.១. ការប៉ាៃ់សម ៃនថលផ្លិត្ផ្ល ៃិងការលក់របចំជខ 

អនកមិៃអាចទ្ទួ្លបាៃគជាគជ័យកនុងការពយោមរគប់រគង ឬជកលមអ
អាជីវកមមរបស់អនកគឡើយ របសិៃគបើអនកមិៃរគប់រគងសច់របាក់។ ការរគប់រគងរបតិ្បត្តិ
ការអាជីវកមមគោយរបសិទ្ធភាព ាៃៃ័យថា អនកដឹងពី
ព័ត៌្ាៃហិរញ្ាវត្ថុលមអិត្កនុងអាជីវកមមគៅរគប់គពលទំងអស់ ដូចជា ៖ 

 គត្ើអនកបាៃទិ្ញផ្លិត្ផ្លបុ៉នាម ៃពីអនកផ្គត់្ផ្គង់? 

 គត្ើអនកកំណត់្នថលបុ៉នាម ៃពីអតិ្ថិជៃ? 

 គត្ើអនកាៃរទ្ពយសកមមអវីខលះ? (ឧ. ទិ្ញពីអនកផ្គត់្ផ្គង់ បុ៉ជៃតមិៃជមៃលក់គនាះគទ្ 
ៃិងគៅថា សតុក) 

 ថាគត្ើអនកកំណត់្នថលរគប់រោៃ់សរាប់ផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគដើមបី
ទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញ គរកាយពីបាៃទូ្ទត់្ចំណាយកនុងអាជីវកមម ឬោ៉ង
ណា។ 

កិចចការដំបូងរបស់គយើង គឺរត្ូវជសវងយល់ថាគត្ើអាជីវកមមទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញ 
ឬោ៉ងណា ឬោ៉ងគហាចណាស់រាប់បញ្ចូ លចំណាយកនុងអាជីវកមមទំងអស់។ គដើមបី
សគរមចកិចចការគៃះ គយើងរត្ូវពិៃិត្យនថលផ្លិត្ផ្លគធៀបៃឹងការលក់ ៃិងចំណាយ
របស់គយើង គោយគរបើរបាស់ឧបករណ៍ខាងគរកាម ៖ 

 ការប៉ាៃ់សម ៃនថលផ្លិត្ផ្ល 

 ការប៉ាៃ់សម ៃការលក់ផ្លិត្ផ្លរបចំជខ 
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 នថលគដើមវត្ថុធាតុ្គដើម (អគថរ) 

 ចំណាយគលើកាល ំងពលកមម (អគថរ) 

 ចំណាយគថរ (រួមបញ្ចូ លចំណាយទូ្គៅ) 

 ចំណាយសរុប/ជខ 

 នថល X ការលក់ - ចំណាយ = របាក់ចំគណញ 

១. ការប៉ាៃ់សម ៃនថលផ្លិត្ផ្ល 

[១០ នាទី្] គត្ើអនកៃឹងកំណត់្នថលបុ៉នាម ៃសរាប់អតិ្ថិជៃ? គដើមបីបាៃ
របាក់ចំគណញ នថលជដលសមស្សបសរាប់អតិ្ថិជៃ រត្ូវខពស់ជាងចំណាយរបស់អនក 
ៃិងគធៀបៃឹងនថលរបស់គូរបកួត្របជជង។ គដើមបីកំណត់្នថល អនករត្ូវដឹងពី ៖ 

 នថលសមស្សបសរាប់អតិ្ថិជៃសកាត ៃុពលរបស់អនក 

 នថលរបស់គូរបកួត្របជជង ៖ ខពស់បំផុ្ត្ ៃិងទបបំផុ្ត្កនុងទី្ផ្ារសរាប់ផ្លិត្
ផ្លរបគភទ្ជត្មួយ 

 ចំណាយរបស់អនកកនុងការដឹកជញ្ជូ ៃផ្លិត្ផ្លគៅចំណុចលក់ ដូចជា ទី្ផ្ារ។ 

២. ការប៉ាៃ់សម ៃការលក់របចំជខ 

គៅគពលអនកបាៃប៉ាៃ់សម ៃ អនកអាចគណនាការលក់របចំជខបាៃ។ អនកអាច
សគរមចគោលគៅគៃះតាមវធីិជាគរចើៃ ៖ 

 ការគរបៀបគធៀបៃឹងតួ្គលខលក់សរាប់អំឡុងគពលជត្មួយកាលពីឆ្ន ំមុៃ 

 ការគរបៀបគធៀបៃឹងអនកលក់វត្ថុសិបបកមមគផ្េងគទ្ៀត្ 

 ការអគងកត្ជាមួយអតិ្ថិជៃសកាត ៃុពល 

 ការសកលបងតាមមូលោា ៃ គោយាៃរបគភទ្ផ្លិត្ផ្លមួយចំៃួៃ
តូ្ចសរាប់សកលបង ៖ អវីជដលលក់ឆ្ប់ោច់ បរាិណ។ល។ 
(គៃះមិៃជមៃជាវធីិលអគឡើយ របសិៃគបើរត្ូវចំណាយខពស់) 

 ការកមមង់ទុ្កមុៃ ៖ កិចចរពមគរពៀងជាលាយលកខណ៍អកេរជត្ងជត្លអជាង
ការរពមគរពៀងជាពាកយសំដី។ 
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តារាង ៣.១. ១ ៖ គំរូការប៉ាៃ់សម ៃនថលផ្លិត្ផ្ល 

 1: កាបូបលុយគធវើ
ពីបាវអងករ 

2: 3: 

នថលសមស្សបសរាប់អតិ្ថិជៃ $1.50   

នថលខពស់បំផុ្ត្ ៃិងទបបំផុ្ត្
របស់គូរបកួត្របជជង 

$2.25 
(លក់កនុងហាងទី្រករង)  

$1.25 (លក់តាមផ្ទះ) 

  

នថលរបស់ខាុំ  (មុៃគពល
បញ្ចុ ះត្នមល) 

$1.50   

 

តារាង ៣.១.២ ៖ ការប៉ាៃ់សម ៃនថលផ្លិត្ផ្ល 

 1:  2: 3: 

នថលសមស្សបសរាប់អតិ្ថិជៃ    

នថលខពស់បំផុ្ត្ ៃិងទបបំផុ្ត្
របស់គូរបកួត្របជជង 

 

 

  

នថលរបស់ខាុំ  (មុៃគពល
បញ្ចុ ះត្នមល) 

   

 

  

ការប៉ាៃ់សម ៃនថល ៃិងការលក់ 
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តារាង ៣.១.៣ ៖ គំរូនៃការប៉ាៃ់សម ៃការលក់របចំជខ 

ជខ ផ្លិត្ផ្លទី្ 
១ 

ផ្លិត្ផ្លទី្ 
២ 

ផ្លិត្ផ្លទី្ 
៣ 

ផ្លិត្ផ្លទី្ 
៤ 

ផ្លិត្ផ្លទី្ 
៥ 

1  80     

2 90     

3 100     

4 150     

5 100     

6  100     

សរុប (កនុង 

រយៈគពល ៦ 
ជខ) 

620     

មធយមភាគរបចំ
ជខ 

104 

 

 

    

 

តារាង ៣.១.៤ ៖ ការប៉ាៃ់សម ៃការលក់របចំជខ 

ជខ ផ្លិត្ផ្លទី្ 
១ 

ផ្លិត្ផ្លទី្ 
២ 

ផ្លិត្ផ្លទី្ 
៣ 

ផ្លិត្ផ្លទី្ 
៤ 

ផ្លិត្ផ្លទី្ 
៥ 

1       

2      

3      

4      

5      

6       

សរុប (កនុង      
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រយៈគពល ៦ 
ជខ) 

មធយមភាគរបចំ
ជខ 

 

 

 

    

 

 

 សកមមភាពគៃះអាចពិបាក គៅគពលអនកចប់គផ្តើមអាជីវកមមថមី គរពាះអនកៃឹង
រត្ូវាៃការប៉ាៃ់សម ៃមួយចំៃួៃ មុៃគពលអនកបៃតគៅជំហាៃបនាទ ប់។ វាអាចជា
របការចំបាច់កនុងការបជៃថម ៥%-១០% គលើការប៉ាៃ់សម ៃរបស់អនកគដើមបីបញ្ចូ ល
ការខាត្បង់ផ្លិត្ផ្ល (ឧ. ការបំផ្លល ញគោយទឹ្ក គចរលួច។ល។)   ឬ
ការលក់ខពស់។ 

 ការលក់មធយម (សរុប ៦ ជខចូលោន  បនាទ ប់មកជចកៃឹង ៦ គដើមបីបាៃមធយមភាគ) 
គរពាះគៅគពលអាជីវកមមលូត្លាស់ ការលក់ៃឹងគកើៃគឡើង។ 

 អាជីវកមមមួយចំៃួៃាៃលកខណៈតាមរដូវកាល ាៃៃ័យថា ពួកគគៃឹងលក់
បាៃតិ្ច ឬគរចើៃគៅតាមគពលគវលាកនុងឆ្ន ំ។ មៃុសេទិ្ញវត្ថុសិបបកមម គៅគពល
ពួកគគឈប់សរាក។ ធាតុ្អាកាសក៏គចទ្ជាបញ្ញា ជដរ គរពាះមៃុសេមិៃចង់
គចញគរៅគឡើយ គៅគពលាៃគភលៀងខាល ំង។ 

៣.២. ដឹងពីចំណាយរបស់អនក 

ចំណាយគថរ ៃិងចំណាយអគថរ = ចំណាយសរុប 

ឥឡូវគៃះ អនកដឹងពីបរាិណផ្លិត្ផ្លជដលៃឹងរត្ូវលក់គចញ ៃិង
ការប៉ាៃ់សម ៃពីនថលលក់ បុ៉ជៃតអនកមិៃអាចបញ្ញជ ក់តួ្គលខទំងគៃះគឡើយ រហូត្ទល់ជត្
អនកគណនាចំណាយគលើការលក់ផ្លិត្ផ្ល ជដលាៃរបគភទ្ចំណាយគផ្េងៗ
ជាគរចើៃ។ ចំណាយរបស់អនកអាចគថរ ឬអគថរ។ ចំណាយគថរមិៃផ្លល ស់បតូរតាម
បរាិណលក់គឡើយ។ របសិៃគបើអនកលក់មិៃោច់ (ឧ. ាៃគភលៀង គហើយអនកមិៃអាច
គបើកតូ្បបាៃ) អនកគៅជត្រត្ូវទូ្ទត់្ចំណាយគថរ។ ចំណាយអគថរ (រាប់បញ្ចូ លនថលគដើម

គៃលឹះ 
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វត្ថុធាតុ្គដើម ៃិងកាល ំងពលកមម) គឺខុសពីគៃះ។ អនករត្ូវទូ្ទត់្ជត្គៅគពលលក់ោច់
បុ៉គណាណ ះ (ឧ. ការគវចខចប់ផ្លិត្ផ្ល)។ 

 

  

តារាង ៣.២.១ ៖ ៃិយមៃ័យចំណាយ 

ពាកយគៃលឹះ ៃិយមៃ័យ 

ចំណាយអគថរ ចំណាយអគថរជរបរបួលគៅតាមបរាិណលក់ ៃិងរួមបញ្ចូ លនថលគដើម
វត្ថុធាតុ្គដើម ៃិងកាល ំងពលកមម។ អនកលក់វត្ថុសិបបកមមៃឹងបញ្ចូ លចំណាយ
ដូចជា ការដឹកជញ្ជូ ៃ ៃិងការគផ្ាើផ្លិត្ផ្លតាមនរបសណីយ៍ឲ្យ
អតិ្ថិជៃ។ល។ ឧ. ការគៅទូ្រស័ពទជាចំណាយអគថរ បុ៉ជៃត
មិៃជមៃគលើទូ្រស័ពទគឡើយ គរពាះចំណាយគៃះជរបរបួលគៅតាមភាពញឹកញប់ 
ៃិងរយៈគពលនៃការគៅទូ្រស័ពទ។ 

វត្ថុធាតុ្គដើម សំគៅគលើវត្ថុធាតុ្ចំបាច់សរាប់ផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លចុងគរកាយ។ ឧ. សំបក
គវចខចប់គរគឿងអលងាក រ ឬសល កសរាប់ផ្លិត្ផ្ល។ វត្ថុធាតុ្គដើមចត់្ទុ្កជា
ចំណាយអគថរ គរពាះវាជរបរបួលគៅតាមបរាិណផ្លិត្ផ្លលក់។ 

ចំណាយគលើ
កាល ំងពលកមម 

ចំណាយគលើកាល ំងពលកមមគឺរបាក់ឈនួលជដលអនកបង់ឲ្យខលួៃឯង ៃិគោជិត្ ឬ
កនរមគជើងសរជដលគបើកឲ្យអនកលក់ (ឧ. អនករគប់រគងទូ្កនុងចំណត្
ឡាៃរករង)។ ចំណាយគលើកាល ំងពលកមមចត់្ទុ្កជាចំណាយអគថរ គរពាះវា
ជរបរបួលគៅតាមអវីជដលអនកលក់ (ឧ. អនករគប់រគងទូ្ ៖ 
មិៃទ្ទួ្លបាៃរបាក់ឈនួលគទ្ៀងទត់្ បុ៉ជៃតទ្ទួ្លបាៃភាគរយពីការលក់)។ 
ដូចោន គៃះជដរ របាក់ឈនួលរបស់អនកគួរអាស្ស័យគលើរបសិទ្ធភាពការងារ
របស់អនក។ 

ចំណាយគថរ ចំណាយគថរគៅដជដល គោយមិៃអាស្ស័យៃឹងបរាិណលក់គឡើយ។ ឧ. 
ចំណាយគលើការជួលតូ្បកនុងផ្ាររារតី្នថៃគៅរ ៍ទូ្រស័ពទ។ល។ 
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តារាង ៣.២.២ ៖ ចំណាយគថរ ៃិងចំណាយអគថរ 

ជផ្នក/មុខ អគថរ គថរ 

ការជួលតូ្បរបចំជខ 

 
   

កនរមគជើងសរសរាប់ទូ្កនុងចំណត្ឡាៃរករង 

 
   

ការទូ្ទត់្របាក់កមចី គលើការទិ្ញមូ៉តូ្ 

 
   

កាគហវសរាប់បុគគលិក 

 
   

អគគិសៃីកនុងតូ្ប 

 
   

កាត្ទូ្រស័ពទ 

 
   

ផ្លិត្ផ្លសាអ ត្ 

 
   

នរបសណីយ៍ ៃិងការគវចខចប់ផ្លិត្ផ្លសរាប់គផ្ាើគៅបរគទ្ស 

 
   

ការទូ្ទត់្សៃតិសុខសងគមរបស់ាច ស់អាជីវកមម 

 
   

ការទូ្ទត់្របាក់ខចីពីគលាកពូ 

 
   

ការទូ្ទត់្នថៃឈប់សរាកសរាប់ាច ស់អាជីវកមម 

 
   

ចំណាយគលើការដឹកជញ្ជូ ៃគដើមបីរបមូលផ្លិត្ផ្លតាមភូមិ   
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ចំណាយគលើកជៃលងសន ក់គៅគដើមបីអគងកត្ពិពណ៌ពាណិជជកមមវត្ថុសិបបកមមកនុង
ទី្រករង 

 

   

ករាលតុ្ថមីកនុងតូ្ប 

 
   

កនរៃត 

 
   

សញ្ញា ថមីសរាប់ទូ្តំាង 

 
   

ប័ណណអាជីវកមមជដលាៃសល ក 

 
   

របអប់ជ័រាៃគរមបគដើមបីដឹកជញ្ជូ ៃផ្លិត្ផ្លគៅផ្ារ 

 
   

ការគវចខចប់ផ្លិត្ផ្ល 

 
   

 

 

រត្ូវរកាចំណាយផ្លទ ល់ខលួៃគចញពីគណៃីអាជីវកមម។ ឧ. ាច ស់អាជីវកមមទិ្ញរ ៉ូបថមី
មួយពីតូ្បកនុងទី្ផ្ារ ៃិងដករបាក់គចញពីធុងរបាក់របស់ោត់្។ គៃះមិៃជមៃជាការ
អៃុវត្តលអគឡើយ របសិៃគបើអនកមិៃបាៃកត់្រតា ៃិងទូ្ទត់្សងវញិ។ ការទូ្ទត់្
សៃតិសុខសងគម ៃិងពៃធគលើអាជីវកមមគួរដកគចញពីគណៃី
អាជីវកមមសរាប់ាច ស់អាជីវកមម ៃិងៃិគោជិត្គពញគា៉ង។ 

កំណត់្សាគ ល់ 
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តារាង ៣.២.៣ ៖ ចំណាយអគថរ (វត្ថុធាតុ្គដើម) 

វត្ថុធាតុ្គដើម បរាិណ នថល/ឯកតា ចំណាយ/ផ្លិត្ផ្ល 

គសាងពណ៌គតាន ត្
ាៃគបាះពុមពសល ក 

1 $10 សរាប់ 100 $0.10 

សល កបកបិទ្ 1 $5 សរាប់ 100 $0.05 

ចំណាយសរុប
គលើផ្លិត្ផ្លមួយ 

$0.15 

សរុប/ជខ 18.8 (យកគចញពីការគណនាពីមុៃ) 

ចំណាយ/ជខ $2.28 សរាប់ចំណាយអគថរគលើវត្ថុធាតុ្គដើម 

ចំណាយអគថរ ៖ វត្ថុធាតុ្គដើម 
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តារាង ៣.២.៤ ៖ ចំណាយអគថរ (វត្ថុធាតុ្គដើម) 

វត្ថុធាតុ្គដើម បរាិណ នថល/ឯកតា ចំណាយ/ផ្លិត្ផ្ល 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ចំណាយសរុប
គលើផ្លិត្ផ្លមួយ 

 

សរុប/ជខ  

ចំណាយ/ជខ  
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 រកាកំណត់្រតាចំណាយទំងគៃះ 

 របសិៃគបើអនកអាចគៅទិ្ញវត្ថុធាតុ្ផ្លិត្ផ្លគៅទី្ផ្ារបាៃ (ឧ. បាវអងករ) 
អនកអាចផ្តល់ចំណាយសរាប់អនកផ្លិត្បាៃ (សិបបករ)។ រត្ូវដឹងពី
ចំណាយផ្លិត្កមម ៃិងចរច 

 ពិៃិត្យ ៃិងទ្ទួ្លបាៃសរមង់ត្នមលសរាប់វត្ថុនថលៗជដលអនករត្ូវទិ្ញ សំុ
បញ្ចុ ះត្នមលសរាប់ការទិ្ញដំុ 

 សរគសរ ឬគូរអវីជដលអនកចង់ផ្លិត្ ឬគបាះពុមព (សញ្ញា  ប័ណណព័ត៌្ាៃ សល ក)។ 
ដូគចនះ របសិៃគបើាៃកំហុស អនកមិៃចំបាច់ទូ្ទត់្សងគឡើយ។ ឧ. របសិៃគបើ
សញ្ញា ហាងខុសគលខទូ្រស័ពទ។ 

 

 

តារាង ៣.២.៥ ៖ ចំណាយអគថរ (កាល ំងពលកមម/របាក់ឈនួល) 

ៃរណាខលះ? 

 
កនុងមួយជខ អរតា ចំណាយ/ជខ 

ខាុំ 

5 គា៉ង/នថៃ x 6 
នថៃ/សបាត ហ៍ x 4 
សបាត ហ៍/ជខ = 120 
គា៉ង 

$1 /គា៉ង $120 

អនករគប់រគងទូ្កនុង
ចំណត្ឡាៃរករង 

ប៉ាៃ់សម ៃការលក់ 
10/ជខនៃផ្លិត្ផ្ល
ជដលាៃត្នមល $1.5 
(គចញពីការគណនា
ពីមុៃ) = $15 

10% នៃទំ្ៃិញលក់ $1.50 

ចំណាយអគថរគលើ
កាល ំងពលកមម/ជខ 

 

គៃលឹះ 

ចំណាយអគថរ ៖ កាល ំងពលកមម 
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តារាង ៣.២.៦ ៖ ចំណាយអគថរ (កាល ំងពលកមម/របាក់ឈនួល) 

ៃរណាខលះ? 

 
កនុងមួយជខ អរតា ចំណាយ/ជខ 

ខាុំ 

 
   

បុគគលិក 

 
   

ចំណុចលក់ទី្ ១     

ចំណុចលក់ទី្ ២    

ចំណុចលក់ទី្ ៣    

ចំណាយ/ជខ  

 

 

 

 ភាគរយសរាប់អនករគប់រគងទូ្ចំណត្ឡាៃរករង អាចបញ្ចូ លជាការគណនា
ចំណាយគលើវត្ថុធាតុ្គដើម បុ៉ជៃតវាគួរចត់្ទុ្កជាចំណាយគលើកាល ំងពលកមម។ 
តាមវធីិណាក៏គោយ វាគៅជត្ជាចំណាយអគថរ។ 

 រការបាក់ឈនួលរបស់អនកឲ្យគៅទប គៅគពលអនកបគងកើត្អាជីវកមមថមី  ៃិងគៅ
គពលជដលអនកពរងីកអាជីវកមមគៅកនុងតំ្បៃ់ ឬដំណាក់កាលថមី។ 

 បុគគលិកទ្ទួ្លបាៃរបាក់ឈនួលតាមគា៉ង គឺលអសរាប់អាជីវកមមជាងរបាក់
គបៀវត្េររ៍បចំជខ គរពាះអនករោៃ់ជត្ទូ្ទត់្គៅគពលគធវើការបុ៉គណាណ ះ។ 

 គៅគពលអនកបគងកើត្អាជីវកមម គហើយអនកចប់គផ្តើមទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញ 
សូមពិចរណាពីការផ្តល់របាក់គបៀវត្េរដ៍ល់បុគគលិកគសម ះរត្ង់។ អនកៃឹង
ទ្ទួ្លខុសរត្ូវគលើការផ្តល់ការទូ្ទត់្សរាប់នថៃឈប់សរាក ៃិង

គៃលឹះ 
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អត្ថរបគោជៃ៍ការងារគផ្េងគទ្ៀត្ (ឧ. សុខភាព សៃតិសុខសងគម សរាក
ាតុ្ភាព។ល។) បុ៉ជៃតអនកៃឹងគធវើគរឿងរតឹ្មរត្ូវ គហើយពួកគគៃឹងកាៃ់ជត្គធវើការ
គោយរបសិទ្ធភាព។ គរៅពីគៃះ អនកអាចពិចរណាពីរបាក់ឈនួលគោលតាមជខ 
គោយាៃភាគរយកនរមគជើងសរសរាប់ផ្លិត្ផ្លជដលលក់ោច់។ 

 

 

តារាង ៣.២.៧ ៖ ចំណាយគថរ 

ជផ្នក ត្នមលទិ្ញ ចំៃួៃជខ ចំណាយ/ជខ 

ការជួលរបចំជខ
សរាប់បុគគលិកផ្ារ  

- - $4.00 

ការជួលទូ្តំាងរបចំជខ
កនុងហាងកាគហវ 

- - $1.00 

តុ្សរាប់តូ្បកនុងផ្ារ $10 24 $0.4 

ប័ណណព័ត៌្ាៃអាជីវកមម $5 12 $0.2 

សញ្ញា សរាប់តូ្បកនុង
ផ្ារ 

$10 24 $0.4 

សញ្ញា សរាប់ហាង
កាគហវ 

$2 24 $0.8 

សញ្ញា សរាប់ទូ្កនុង
ចំណត្ឡាៃរករង 

$2 24 $0.8 

គធវើ ដំគណើ រគៅអនកផ្លិត្ 
(មតង/ជខ) 

- - $8.00 

ចំណាយគថរ/ជខ $15.6  

 

  

ចំណាយគថរ 
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តារាង ៣.២.៨ ៖ ចំណាយគថរ 

ជផ្នក ត្នមលទិ្ញ ចំៃួៃជខ ចំណាយ/ជខ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ចំណាយគថរ/ជខ  



អងគការអៃតរជាតិ្ខាងការងារ – កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
 

54 

 

 

 គៅគពលអនកចប់គផ្តើមអាជីវកមមជាគលើកដំបូង ឬពរងីកអាជីវកមម អនករត្ូវ
ចំណាយរបាក់គលើចំណាយគថរ។ ាៃៃ័យថា អនករត្ូវជបងជចកភាគរយ
ចំណាយសរាប់ផ្លិត្ផ្លៃីមួយៗ ជដលអនកលក់របកបគោយរបសិទ្ធភាព 
គោយបជៃថមវាគលើត្នមលលក់។ 

 របសិៃគបើអនកបជៃថមចំណាយរបស់អនក (គថរ ៃិងអគថរ) គលើត្នមលទិ្ញ អនក
ៃឹងបាៃដឹងពីគោលបំណងរបស់អនកកនុងការលក់ផ្លិត្ផ្ល គដើមបីឲ្យអនករាប់
បញ្ចូ លចំណាយទំងអស់។ 

 ចំណាយគថរមួយចំៃួៃរត្ូវបាៃជបងជចកគរៀងរាល់ជខ ឬសបាត ហ៍ ដូចជា ការជួល 
ឬការគធវើដំគណើ រ បុ៉ជៃតអនកគផ្េងគទ្ៀត្ជបងជចកគលើសពី ១ ជខ គដើមបីឲ្យអនកអាច
គណនាចំណាយគោយជផ្អកគលើអាយុកាលរបស់វត្ថុ (ឧ. តុ្អាចគរបើរបាស់បាៃ 
២-៣ ឆ្ន ំ)។ 

 

 

តារាង ៣.២.៩ ៖ គំរូចំណាយសរុប/ជខ 

របគភទ្ចំណាយ ចំណាយសរុប/ជខ 

វត្ថុធាតុ្គដើម (អគថរ) $2.26 

ចំណាយគលើកាល ំងពលកមម (អគថរ) $121.50 

ចំណាយទូ្គៅ (គថរ) $15.6 

ចំណាយសរុប/ជខ $139.36 

នថល x ការលក់ - ចំណាយ = របាក់ចំគណញ 

គៃលឹះ 

ចំណាយសរុប 
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ជំហាៃទី្ ១ 

នថល 

 
X 

ការលក់ 

 
= ការលក់របចំជខ 

$1.50  104  $156.00 

ជំហាៃទី្ ២ 

ការលក់របចំ
ជខ 

_ 
ចំណាយ 

 
= របាក់ចំគណញ 

$156.00  $139.36  $17.00 

 

 

 

គយើងរោៃ់ជត្បាៃគរបើរបាស់ការលក់របស់អនកគៅផ្ាររារតី្នថៃគៅរបុ៉៍គណាណ ះ។ អនករត្ូវ
គធវើការគណនាដូចោន គៃះសរាប់ចំណុចលក់គផ្េងគទ្ៀត្ (ឧ. ទូ្កនុងចំណត្ឡាៃរករង 
ៃិងទូ្តំាងកនុងហាងកាគហវ)។ 

 

តារាង ៣.២.១០ ៖ ចំណាយសរុប/ជខ 

របគភទ្ចំណាយ ចំណាយសរុប/ជខ 

វត្ថុធាតុ្គដើម (អគថរ)  

ចំណាយគលើកាល ំងពលកមម (អគថរ)  

ចំណាយទូ្គៅ (គថរ)  

ចំណាយសរុប/ជខ  

នថល x ការលក់ - ចំណាយ = របាក់ចំគណញ 

សាគ ល់ 
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ជំហាៃទី្ ១ 

នថល 

 
X 

ការលក់ 

 
= ការលក់របចំជខ 

     

ជំហាៃទី្ ២ 

ការលក់របចំ
ជខ 

_ 
ចំណាយ 

 
= របាក់ចំគណញ 

     

 

៣.៣. របព័ៃធតាមោៃ ៃិងកត់្រតា 

កនុងជផ្នកគៃះនៃឯកសរជំៃួយសម រតី្ គយើងៃឹងគផ្លត ត្គលើគំរូឯកសរហិរញ្ាវត្ថុ
មួយចំៃួៃជដលគយើងអាចគរបើរបាស់ជារបព័ៃធហិរញ្ាវត្ថុសរាប់អាជីវកមម ជដលរួមាៃ ៖ 

 ប័ណណសតុកផ្លិត្ផ្ល 

 របព័ៃធកត់្រតាចូលបញ្ជ ី 

 បញ្ជ ីសច់របាក់ 

 វកិកយបរត្លក់ 

 វកិកយបរត្ទិ្ញ 

 បញ្ជ ីចំណាយ 

 បញ្ជ ីសច់របាក់បនាទ ប់បៃេំ 

គហតុ្អវីបាៃជារបព័ៃធហិរញ្ាវត្ថុាៃសរៈសំខាៃ់? 

 ធានាថា អនកមិៃគភលចសច់របាក់ជដលគគជំពាក់ ឬរបាក់ជដលអនកជំពាក់
អនកផ្គត់្ផ្គង់ ឬអនកផ្លិត្ 

 ផ្តល់ព័ត៌្ាៃ ៃិងភសតុតាងនៃបរាជ័យ ឬគជាគជ័យកនុងអាជីវកមម 

 ជួយអនករគប់រគងកាៃ់ជត្ាៃរបសិទ្ធភាព មិៃខជះខាជ យគពលគវលា ឬរបាក់ 
ៃិងាៃរបសិទ្ធភាព។ 
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 ដឹងពីសតុកជដលអនកាៃ ៃិងគពលជដលរត្ូវកមមង់សតុកថមី  គដើមបីកំុឲ្យអនក
អស់សតុក គហើយអនកផ្តល់គពលគវលាដល់អនកផ្លិត្កនុងការបគងកើត្សតុកថមី 
ដូចជា ការផ្តល់ការជូៃដំណឹងមួយជខមុៃពីផ្លិត្ផ្លរត្ូវការ។ 

 បងាា ញពីៃិនាន ការពាណិជជកមម។ ឧ. សបាត ហ៍ ឬជខជដលបាៃ
របាក់ចំគណញគរចើៃបំផុ្ត្ (គៅគពលលក់បាៃគរចើៃបំផុ្ត្ ឬគជាគជ័យ
នៃយុទ្ធនាការគធវើទី្ផ្ារ)។ ព័ត៌្ាៃទំងគៃះជួយអនកកនុងការគផ្លត ត្គលើការ
លក់ ៃិងទ្ទួ្លបាៃរបសិទ្ធភាពបំផុ្ត្កនុងអាជីវកមម។ 

 ាៃសរៈសំខាៃ់ របសិៃគបើអនកចង់ខចីរបាក់ ឬការោំរទ្ជផ្នកហិរញ្ាវត្ថុ។ 

 

 

ការទ្ទួ្លបាៃព័ត៌្ាៃថមីៗពីឯកសរ ៃិងរបព័ៃធហិរញ្ាវត្ថុមិៃជមៃជាគរឿង
ងាយស្សួលគឡើយ។ 

 បគងកើត្ទ្ាល ប់លអគោយគរៀបចំឯកសរអាជីវកមម ៃិងបញ្ចូ លព័ត៌្ាៃរាល់នថៃ ឬ
ោ៉ងគហាចណាស់គរៀងរាល់សបាត ហ៍ 

 ចត់្ទុ្កឯកសរទំងគនាះជាជផ្នកមួយនៃអាជីវកមម ដូចជា ការដំគឡើងតូ្
បកនុងផ្ារ ៃិងការជបងជចកគពលគវលាសរាប់កិចចការគៃះ។ 

 គៅគពលបំគពញការងារគៃះកាៃ់ជត្គរចើៃ អនកៃឹងកាៃ់ជត្ាៃរបសិទ្ធភាព។ 

 ស្សវរជាវតាមអីុៃគធើរណិត្ គដើមបីដឹងពីការបងាា ញជាក់ជសតងមួយចំៃួៃអំពី
ការកត់្រតាចូលបញ្ជ ី ៃិងការគរៀបចំគណគៃយយ។ 

  

គៃលឹះ 
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តារាង ៣.២.១១ ៖ របព័ៃធតាមោៃ ៃិងកត់្រតា 

វធិាៃលអបំផុ្ត្នៃការរគប់រគងហិរញ្ាវត្ថុ  ៖ 

 រការបាក់អាជីវកមមឲ្យគៅោច់ពីរបាក់ផ្លទ ល់ខលួៃ 

 របសិៃគបើអនកាៃរបាក់កមចី  រត្ូវគរបើរបាស់សរាប់ជត្អាជីវកមមបុ៉គណាណ ះ 
មិៃជមៃផ្លទ ល់ខលួៃគនាះគទ្។ 

 កត់្រតារបតិ្បត្តិការហិរញ្ាវត្ថុរបស់អនក (គចញ-ចូល) គរៀងរាល់នថៃ។ 

 គណនារបាក់ចំគណញ ឬការខាត្បង់គរៀងរាល់ជខ។ 

 គរៀបចំជផ្ៃការទិ្ញ ៃិងចំណាយរបស់អនក គោយជបងជចករបាក់មួយចំៃួៃសរាប់ការ
ទូ្ទត់្វកិកយបរត្ធំៗរបចំជខ (ឧ. ការជួល)។ 

 រត្ូវដឹងពីសតុក ៃិងសច់របាក់ គដើមបីកំុឲ្យបាត់្បង់ ខូចខាត្ ឬគចរលួច។ 

 រគប់រគងការលក់តាមឥណទៃរបស់អនក (ឧ. កត់្រតាផ្លិត្ផ្ល ៃិងសតុកជដលផ្តល់ដល់
អនកគផ្េងគោយមិៃាៃការទូ្ទត់្ ដូចជា ការលក់កនុងហាងកាគហវ ឬចំណត្ឡាៃរករង)។ 

ការវៃិិគោគកនុងអាជីវកមម ៖ 

 របាក់កមចីអាចាៃសរៈរបគោជៃ៍គៅគពលចប់គផ្តើមអាជីវកមម ៃិងពរងីកអាជីវកមម។ រត្ូវខចី
របាក់សរាប់ជត្ករណីចំបាច់បុ៉គណាណ ះ។ 

 របាក់កមចី មិៃគួររត្ូវបាៃគរបើរបាស់គដើមបីបំគពញចគនាល ះខវះខាត្ គៅគពល
អាជីវកមមបរាជ័យគឡើយ គរពាះការទូ្ទត់្ការរបាក់ៃឹងបគងកើៃការខវះខាត្គនាះ។ 

 គរបើរបាស់របាក់គបៀវត្េររ៍បស់អនកមួយចំៃួៃគដើមបីវៃិិគោគគឡើងវញិកនុងអាជីវកមម ៃិងពរងីក។ 

គរបើរបាស់របព័ៃធគរៀបចំគណគៃយយជារបអប់គដើមបីរគប់រគងសច់របាក់ ៖ 

 ជួយគរៀបចំជផ្ៃការ តាមោៃ ៃិងរគប់រគងសច់របាក់ (អាជីវកមម ៃិងផ្លទ ល់ខលួៃ) 

 គរបើរបាស់របព័ៃធជារបអប់ ៣ 

 សច់របាក់ចូល 

 ចំណាយកនុងអាជីវកមម 

 ចំណាយផ្លទ ល់ខលួៃ 

 សូមគមើលឯកសរគំរូ។ 

ការតាមោៃ ៃិងរគប់រគងការខាត្បង់ - បញ្ញា ទូ្គៅ ៖ 

 ផ្លិត្ផ្លាៃគុណភាពមិៃលអ 
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 ផ្លិត្ផ្លខូចខាត្ជាកំហុសរបស់អនកផ្លិត្ ឬជាកំហុសរបស់អនក ពាក់ព័ៃធៃឹងការ
រកាទុ្កផ្លិត្ផ្លមិៃបាៃលអ 

 របាក់កមចី មិៃរត្ូវបាៃគរបើរបាស់សរាប់ជត្អាជីវកមមគនាះគទ្ (គរបើរបាស់ផ្លទ ល់ខលួៃ) 

 ផ្លិត្ផ្លលក់មិៃោច់ ឬាៃត្រមូវការទប (ការទិ្ញមិៃរតឹ្មរត្ូវ មិៃាៃការពិៃិត្យ
ត្រមូវការ) 

 ផ្លិត្ផ្ល ៃិង/ឬ របាក់រត្ូវបាៃគចរលួច។ រកាកំណត់្រតាជាលាយលកខណ៍អកេរ ចក់គសរ 
ៃិង/ឬ ទុ្ករបាក់ជាសាៃ ត់្ 

 របសិៃគបើអនកជំពាក់របាក់ សូមរពមគរពៀងគលើកាលបរគិចឆទ្ទូ្ទត់្សង បនាទ ប់មកតាមោៃ
ជារបចំ។ 

ការតាមោៃ ៃិងរគប់រគងឥណទៃ (ការលក់) ៖ 

 ទំងគៃះជាចំណុចសំខាៃ់ គរពាះគៅគពលអនកលក់ផ្លិត្ផ្លគោយមិៃទ្ទួ្លបាៃការទូ្ទត់្ 
ាៃៃ័យថា អនកខាត្បង់។ 

 ការលក់តាមឥណទៃបងកហាៃិភ័យ។ អនកគួរបគញ្ច ៀសការលក់របគភទ្គៃះ។ 

 របសិៃគបើអនករត្ូវផ្តល់ឥណទៃ សូមវាយត្នមលគៅតាមបុគគល ៃិងកាលៈគទ្សៈរបស់ពួកគគ។ 

 កត់្រតាឥណទៃ។ សរគសរពីបុគគល ទឹ្ករបាក់ ៃិងកាលបរគិចឆទ្សង។ 

 គសនើឲ្យបុគគលគនាះត្មកល់វត្ថុាៃត្នមលរបហាក់របជហលោន  (ឧ. នាឡិការនដ ឬឯកសរមូ៉តូ្)។ 

 ពិចរណាពីការកំណត់្នថលខពស់សរាប់ផ្លិត្ផ្លឥណទៃ ៃិងរកាទុ្កសច់របាក់បជៃថម
គោយជឡក កនុងករណីអនកទិ្ញមិៃសងរបាក់ជំពាក់។ 

ការរគប់រគងសតុកផ្លិត្ផ្ល ៖ 

 កត់្រតារាល់ការទិ្ញសតុកគដើមបីបញ្ចូ លកាលបរគិចឆទ្ គលខ ID ផ្លិត្ផ្ល ចំៃួៃផ្លិត្ផ្លទិ្ញ 

 កត់្រតារាល់ការលក់សតុកទំងអស់គដើមបីបញ្ចូ លកាលបរគិចឆទ្ អតិ្ថិជៃ 
របាក់ទ្ទួ្លបាៃ/ឥណទៃជដលផ្តល់ឲ្យ ៃិងចំៃួៃផ្លិត្ផ្ល 

 រកាឲ្យសតុកាៃតុ្លយភាព គដើមបីឲ្យអនកបាៃដឹងពីអវីជដលអនកបាៃទិ្ញរគប់គពល អវី ជដល
អនកបាៃលក់ ៃិងអវី ជដលអនកាៃកនុងសតុក 

 រត្ូវចំថា សតុកជដលាៃ (ទិ្ញ បុ៉ជៃតមិៃទៃ់បាៃលក់គចញ) គឺជារទ្ពយសកមមអាជីវកមម 
គហើយរទ្ពយសកមមជាជផ្នកនៃកមមសិទ្ធិកនុងអាជីវកមម។ ដូគចនះ សូមចត់្ទុ្កវាដូចសច់របាក់របស់
អនក។ 
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តារាង ៣.២.១២ ៖ របព័ៃធកក់ទុ្ក 

របព័ៃធកត់្រតាចូល
បញ្ជ ីសំខាៃ់ៗ 

ៃិយមៃ័យ 

បញ្ជ ីសច់របាក់ ជាវធីិកត់្រតាចូលបញ្ជ ីដ៏សំខាៃ់គដើមបីកត់្រតារបាក់ចំណូល ៃិងចំណាយ
ជដលរត្ូវាៃបញ្ជ ីសច់របាក់ ៃិងា៉សីុៃគិត្គលខ។ មិៃាៃការកត់្រតា
ពីរទ្ពយសកមម បំណុល ៃិងរទ្ពយាច ស់ដូចកនុងគសៀវគៅបញ្ជ ីធំគឡើយ។ ដូគចនះ វា
មិៃអាចគរបើរបាស់គដើមបីបគងកើត្ជាតារាងតុ្លយការហិរញ្ាវត្ថុបាៃគឡើយ។ គៃះ
មិៃជមៃជាបញ្ញា សរាប់អាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគឡើយ។ 

វកិកយបរត្លក់ ជាវធីិកត់្រតាចូលបញ្ជ ីដ៏សំខាៃ់គដើមបីកត់្រតាអនកទិ្ញផ្លិត្ផ្ល 
ៃិងអនកជំពាក់របាក់។ វកិកយបរត្លក់ៃឹងរត្ូវផ្តល់ឲ្យអនកជដលទិ្ញដំុពីអនក។ ឧ. 
មិៃជមៃជាអនកទិ្ញគោយបង់របាក់តាមទី្ផ្ារគឡើយ។ វាអាចគរបើរបាស់
សរាប់ផ្តល់ការបញ្ចុ ះត្នមលសរាប់ការទូ្ទត់្គលឿៃ។ អតិ្ថិជៃផ្តល់វកិកយបរត្
ទូ្ទត់្ គដើមបីឲ្យអនកដឹងពីអនកបង់របាក់។ របការលអបំផុ្ត្រត្ូវាៃឯកសរពីរ 
គចញ ៃិងទូ្ទត់្។ សរគសរវកិកយបរត្ ៃិងរកាចាប់ចមលងកនុងឯកសរគចញ។ 
គៅគពលអនកទ្ទួ្លបាៃការទូ្ទត់្ សូមសរគសរពាកយ “បង់របាក់” គលើ
វកិកយបរត្ រួចោក់វាកនុងឯកសរបង់របាក់។ 

ការបញ្ញជ ទិ្ញ ជាវធីិកត់្រតាចូលបញ្ជ ីដ៏សំខាៃ់គដើមបីកត់្រតាអវីជដលអនកបាៃទិ្ញ (ឧ. សតុក 
គរគឿងបរកិាខ រ) ៃិងរបាក់ជដលអនកជំពាក់ (ឧ. ចំណាយកនុងអាជីវកមម)។ អាជីវករ 
ឬអនកផ្គត់្ផ្គង់ (សិបបករ) ជដលអនកជំពាក់របាក់ គៅថា ឥណទយក។ អនកអាច
រកាចំណុចទំងគៃះកនុងឯកសរពីរ ៖ គចញ ៃិងបង់របាក់។ ាច ស់អាជីវកមមគួរ
រគប់រគងវកិកយបរត្ទិ្ញទំងអស់គោយធានាថា នថលរត្ូវបាៃរពមគរពៀងជាមួយ
អនកផ្គត់្ផ្គង់ជាមុៃ ៃិងរត្ូវបាៃពិៃិត្យគធៀបៃឹងវកិកយបរត្របស់អនកផ្គត់្ផ្គង់ 
គៅគពលទំ្ៃិញមកដល់ គពាលគឺវាគួរជត្រត្ូវោន ៃឹងការគរៀបរាប់ បរាិណ ៃិង
ត្នមល។ របសិៃគបើាៃភាពខុសោន  អនកគួរផ្តល់ដំណឹងដល់អនកផ្គត់្ផ្គង់ភាល ម។ 
អនកអាចគរបើរបាស់គំរូឯកសរគណៃីសរាប់បង់ គដើមបីសគងខបពីការបញ្ញជ ទិ្ញ
ជដលបងាា ញពីទឹ្ករបាក់ជំពាក់ ៃិងកាលបរគិចឆទ្ទូ្ទត់្។ 

បញ្ជ ីចំណាយ ៃិង
បងាក ៃ់នដ 

ជាវធីិកត់្រតាចូលបញ្ជ ីដ៏សំខាៃ់គដើមបីកត់្រតាពីការបង់របាក់កនុងអាជីវកមម
ពាក់ព័ៃធៃឹងចំណាយជដលរត្ូវទូ្ទត់្ជំៃួសមុខឲ្យអាជីវកមម។ ឧ. របសិៃគបើអនក
គសនើឲ្យមិត្តភកតិ របមូលការកមមង់របស់អនកពីអនកផ្គត់្ផ្គង់កនុងគពលជដលោត់្កំពុង
ចុះគៅតំ្បៃ់ជដលអនកៃឹងទូ្ទត់្ចំណាយគដើមបីរគបដណត ប់គលើចំណាយមួយ
ចំៃួៃរបស់ោត់្។ បងាក ៃ់នដ ដូចជាសំបុរត្ឡាៃរករងគួរាៃចំណាយ
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តារាង ៣.២.១៣ ៖ គំរូការកត់្រតាចូលបញ្ជ ី ៖ បញ្ជ ីសច់របាក់ 

របព័ៃធ ៣ របអប់ (របាក់គចញ ៃិងចូលកនុងអាជីវកមម ៃិងសច់របាក់ផ្លទ ល់ខលួៃ) 

ជខ: មករា 

ឆ្ន ំ: 2014 

ការគរៀបរាប់ របាក់ចូល
កនុង
អាជីវកមម 

របាក់គចញ
ពីអាជីវកមម 

ចំណាយផ្លទ ល់ខលួៃ សមតុ្លយ 

01.01 របាក់កមចី
គដើមបីបគងកើត្អាជីវកមម 

 

1000.00    

01.01 ការគធវើ ដំគណើ រគៅ
អនកផ្លិត្កនុងភូមិ 

 8.00 

 

  

ទំងគៃះ។ អាជីវកមមអាចគចញបងាក ៃ់នដសរាប់ទំ្ៃិញលក់គចញដល់អតិ្ថិជៃ
បាៃ។ 

សច់របាក់បនាទ ប់បៃេំ  ជាវធីិកត់្រតាចូលបញ្ជ ីដ៏សំខាៃ់គដើមបីកត់្រតាការទូ្ទត់្សច់របាក់
បនាទ ប់បៃេំសរាប់ជផ្នក/មុខកនុងអាជីវកមមរបចំនថៃ ដូចជា ជត្ ៃិងកាត្ទូ្រស័ពទ។ 
របអប់សច់របាក់បនាទ ប់បៃេំអាចគរបើរបាស់សរាប់រកា
ទុ្កសច់របាក់ទ្ទួ្លបាៃពីអតិ្ថិជៃ។ អនកចប់គផ្តើមពីលុយរាយកនុង
សច់របាក់បនាទ ប់បៃេំ (ឧ. ៥០ ដុលាល )។ រាល់របតិ្បត្តិការទំងអស់ (គចញ 
ៃិងចូល) រត្ូវបាៃកត់្រតាកនុងសកខីបរត្គបឡាជដលរត្ូវបាៃបញ្ចូ ល
គៅកនុងគសៀវគៅបញ្ជ ីសច់របាក់បនាទ ប់បៃេំ។ គៅចុងជខ អនក “បជៃថមចូល” 
របអប់សច់របាក់បនាទ ប់បៃេំឲ្យគៅរតឹ្មទឹ្ករបាក់រាយដំបូង (៥០ ដុលាល )។ 

ប័ណណរគប់រគងសតុក ជាវធីិកត់្រតាចូលបញ្ជ ីដ៏សំខាៃ់គដើមបីកត់្រតាព័ត៌្ាៃលមអិត្ពីសតុករបស់អនក (ឧ. 
វត្ថុ ជដលបាៃទិ្ញ)។ រត្ូវចំថា សតុកគឺជារបាក់។ ប័ណណសតុកៃឹងកត់្រតា
បរាិណសតុកជដលបាៃទិ្ញកនុងអំឡុងគពលមួយ គដើមបីឲ្យអនកាៃព័ត៌្ាៃពី
ផ្លិត្ផ្លលក់ោច់បំផុ្ត្។ វាៃឹងរលឹំកអនកពីគពលជដលរត្ូវកមមង់ 
គដើមបីកំុឲ្យោច់សតុក គហើយវាអាចគរបើរបាស់គដើមបីបងាា ញពីការលួច ឬការ
ខូចខាត្។ 

បញ្ជ ីសច់របាក់ 
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01.01 ទិ្ញផ្លិត្ផ្ល (80 x $1) 

 

 80.00   

03.01 ការជួលតូ្បគៅជខមករា 

 

 4.00   

03.01 ការជួលទូ្តំាងគៅជខមករា 

 

 1.00   

03.01 តុ្សរាប់លក់ផ្លិត្ផ្ល 

 

 10.00*   

03.01 ប័ណណផ្េពវផ្ាយពាណិជជកមម 

 

 5.00*   

03.01 សញ្ញា  ($10 ៃិង 2 x $2) 

 

 14.00*   

04.01 ការលក់ផ្លិត្ផ្ល 

សបាត ហ៍ទី្ 1 - 15 x $1.50 

22.50    

11.01 ការលក់ផ្លិត្ផ្ល 

សបាត ហ៍ទី្ 2 - 22 x $1.50 

33.00    

18.01 ការលក់ផ្លិត្ផ្ល 

សបាត ហ៍ទី្ 3 - 23 x $1.50 

34.50    

25.01 ការលក់ផ្លិត្ផ្ល 

សបាត ហ៍ទី្ 4 - 20 x £1.50 

30.00    

26.01 របាក់ឈនួលរបស់ខាុំ (5 គា៉ង 
x 6 នថៃ x 4 សបាត ហ៍ 
កនុងត្នមល $1/គា៉ង) 

  $120.00  

សរុប  $1120.00 $122.00 $120.00 $878.00 

 

គំរូ ៖ ការវភិាគហិរញ្ាវត្ថុ 
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 របាក់គចញគឺ ១២២ ដុលាល  (ចំណាយកនុងអាជីវកមម) + ១២០ ដុលាល  (របាក់ឈនួល) 

 ផ្លិត្ផ្លចំៃួៃ ៨០ រត្ូវបាៃលក់កនុងជខគៃះ។ អនកបង់ ១ ដុលាល /ផ្លិត្ផ្ល 
ៃិងលក់កនុងត្នមល ១,៥០ ដុលាល  ជដលគធវើឲ្យអនកចំគណញបាៃ ៤០ ដុលាល ។ 
បនាទ ប់មក អនករត្ូវដកចំណាយរបចំជខ (១៣៩,៣៦ ដុលាល  ជដលបាៃប៉ាៃ់សម ៃ
កនុងសកមមភាពមុៃ ៖ គៃះជាតួ្គលខជដលរួមបញ្ចូ លរបាក់ឈនួល ១២០ ដុលាល )។ 

 អនកាៃទុ្ៃវៃិិគោគ (១.០០០ ដុលាល ) ជដលអនកៃឹងអាចទូ្ទត់្សង គៅគពល
អាជីវកមមដំគណើ រការលអ គហើយអនកទ្ទួ្លបាៃរបាក់ឈនួល ១២០ ដុលាល ។ 
របសិៃគបើអនកមិៃគិត្របាក់ឈនួលសរាប់រយៈគពល ៣ ជខដំបូង ខណៈគពល
កំពុងបគងកើត្អតិ្ថិជៃ តួ្គលខគៃះមិៃគចទ្ជាបញ្ញា គឡើយ។ 

 គរៅពីគៃះ អនកបាៃបង់របាក់ ២៩ ដុលាល សរាប់ចំណាយគថរ (តុ្ សញ្ញា  ប័ណណ
ព័ត៌្ាៃ) ជដលអាចគរបើរបាស់ជាគរចើៃជខ បុ៉ជៃតវាាៃគៅជខជដលអនកបាៃទិ្ញ។ 

 គៅគពលអនកកត់្រតាចូលបញ្ជ ីសរាប់ជខបនាទ ប់ (កុមភៈ) សូមគណនា ៨៧៨ 
ដុលាល  ៃិងបញ្ចូ លកនុងជផ្នកគលើនៃកូគឡាៃទី្ ១ (ឧ. ទី្តំាងតួ្គលខ ១.០០០ ដុលាល
កនុងតារាងខាងគលើ)។ គៃះជាសមតុ្លយចប់គផ្តើមរបចំជខថមីរបស់អនក។ 

 

តារាង ៣.២. ១៤ ៖ ការកត់្រតាចូលបញ្ជ ី - បញ្ជ ីសច់របាក់ 

ជខ 

ឆ្ន ំ 

ការគរៀបរាប់ របាក់ចូល
កនុង
អាជីវកមម 

របាក់គចញ
ពីអាជីវកមម 

ចំណាយផ្លទ ល់ខលួៃ សមតុ្លយ 

01st      

2nd      

3rd      

4th      

5th      

6th      

7th      
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8th      

9th      

10th      

11th      

12th      

13th      

14th      

15th      

16th      

17th      

18th      

19th      

20th      

21st      

22nd      

23rd      

24th      

25th      

26th      

27th      

28th      

29th      

30th      

31st      

សរុប      
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តារាង ៣.២.១៥ ៖ វកិកយបរត្លក់ 

វកិកយបរត្លក់ 

កាលបរគិចឆទ្ ៖ គលខវកិកយបរត្ ៖ 

គផ្ាើជូៃ ៖ ពី ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

បរាិណ ការគរៀបរាប់ នថល/ឯកតា ចំណាយ 

    

    

    

    

    

    
 

មតិ្គោបល់ ៖ 

 

 

 

 

សរុបរង ៖ 

 

បញ្ចុ ះត្នមល ៖ 

 

ពៃធ ៖ 

វកិកយបរត្លក់ 
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របាក់ជំពាក់សរុប ៖ 

 

កាលបរគិចឆទ្បង់របាក់ ៖ 

គណៃីធនាោរ ៖ 

ការរបាក់ __% កនុងមួយឆ្ន ំៃឹងរត្ូវបាៃបូកបជៃថមគលើការទូ្ទត់្យឺត្។ 

កាត់្គចញ 

ការគផ្ាើ របាក់ គ ម្ ះអតិ្ថិជៃ ៖ 

 

គលខវកិកយបរត្ ៖ 

 

របាក់ជដលបាៃបង់ ៖ 

 

 

 

 

តារាង ៣.២.១៦ ៖ ការកត់្រតាចូលបញ្ជ ី ៖ ការបញ្ញជ ទិ្ញ 

 

(សល កសញ្ញា របស់អនក)                 ការកមមង់គលខ ៖……………………………….………….. 

 

កាលបរគិចឆទ្កមមង់ ៖ ……………………………………..………… 

 

កាលបរគិចឆទ្បញ្ជូ ៃដល់ ៖ ………………………………… 

 

ការបញ្ញជ ទិ្ញ 
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គលខផ្លិត្ផ្ល ការគរៀបរាប់ពីផ្លិត្ផ្ល បរាិណ នថល/ឯកតា សរុប 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

អនកផ្គត់្ផ្គង់ ៖ 

 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

អនកទិ្ញ (អនក) 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
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មតិ្គោបល់ ៖ 

 

 

 

 

សរុបរង ៖ 

 

 

ពៃធ (អរតា % របសិៃគបើ
អាចអៃុវត្តបាៃ) 

 

 

នរបសណីយ៍/ដឹកជញ្ជូ ៃ 

 

 

ជំពាក់សរុប ៖  
 

 

 

 

តារាង ៣.២.១៧ ៖ ទ្រមង់ចំណាយ ៃិងបងាក ៃ់នដ 

 

 

កាលបរគិចឆទ្ ……………………………… 

ព័ត៌្ាៃលមអិត្ ៖ 

 

បងាក ៃ់នដ 

បាទ្/ចស/គទ្ 

បរាិណ 

   

 

ទ្រមង់ចំណាយ ៃិងបងាក ៃ់នដ 
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សរុប 

 

 

 

 

បង់របាក់គោយ (ផ្តិត្គមនដ ៃិងចុះហត្ថគលខា) 
……………………………………………………………………………………………………  

 

ទ្ទួ្លរបាក់គោយ (ផ្តិត្គមនដ ៃិងចុះហត្ថគលខា) 
…………………………………………………………………………………………… 
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PE 

 

តារាង ៣.២.១៨ ៖ គសៀវគៅបញ្ជ ីសច់របាក់បនាទ ប់បៃេំ 

 

ជខ ៖ 

កាលបរគិចឆទ្  ព័ត៌្ាៃលមអិត្ របាក់ចូល របាក់គចញ សមតុ្លយ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

សច់របាក់បនាទ ប់បៃេំ 
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សច់របាក់សរុបគៅសល់ ៖  

របាក់រាយ  សច់របាក់សរុប
គៅសល់តិ្ច 

 = របាក់
បជៃថមចូល 

 

 

 

តារាង ៣.២.១៩ ៖ សកខីបរត្គបឡាបនាទ ប់បៃេំ 

 

សកខីបរត្គបឡាបនាទ ប់បៃេំ 

កាលបរគិចឆទ្  របាក់គចញ  

ព័ត៌្ាៃលមអិត្  របាក់ចូល  

  សរុប  

គលខសកខីបរត្    

    

សកខីបរត្គបឡាបនាទ ប់បៃេំ 

កាលបរគិចឆទ្  របាក់គចញ  

ព័ត៌្ាៃលមអិត្  របាក់ចូល  

  សរុប  

គលខសកខីបរត្    

សកខីបរត្គបឡាបនាទ ប់បៃេំ 

កាលបរគិចឆទ្  របាក់គចញ  

ព័ត៌្ាៃលមអិត្  របាក់ចូល  

  សរុប  

គលខសកខីបរត្    
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តារាង ៣.២.២០ ៖ ប័ណណសតុកផ្លិត្ផ្ល 

 

គ ម្ ះផ្លិត្ផ្ល ៖ កាបូបលុយបុរស 

 

កូដផ្លិត្ផ្ល ៖  MW1 

 

អាសយោា ៃទំ្នាក់ទំ្ៃងរបស់អនកផ្គត់្ផ្គង់/អនកផ្លិត្ ៖ 

 

 

ការគរៀបរាប់ ៖ ត្នមល ៃិងត្នមលលក់ មតិ្គោបល់ ៖ 

 ទិ្ញ 

លក់ 

 

កាលបរគិចឆទ្ ចូល (B/F) គចញ សមតុ្លយ មតិ្គោបល់ ៖ 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

សតុកផ្លិត្ផ្ល 
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សរុប 

    

 

 

 

 អនកអាចគរបើរបាស់សៃលឹកមួយសរាប់ផ្លិត្ផ្លមួយ ៃិងោក់កូដផ្លិត្ផ្ល
របសិៃគបើអនកាៃរបគភទ្ផ្លិត្ផ្លកាបូបបុរសគលើសពីមួយ។ 

 ោក់កូដធមមតាជដលអនកអាចចំបាៃ។ របសិៃគបើផ្លិត្ផ្លាៃទំ្ហំ 
តូ្ច/មធយម/ធំ អនកអាចសរគសរថា MWL។ 

 របសិៃគបើអនកផ្តល់ផ្លិត្ផ្លជាឥណទៃ ឬការលក់ ដូចជដលអនកផ្តល់ដល់អនក
លក់ផ្លិត្ផ្លរបស់អនកកនុងហាងរបស់ពួកគគ (ឧ.ហាងកាគហវ ឬ
ចំណត្ឡាៃរករង) អនកអាចគរបើរបាស់ប័ណណគៃះ ៃិងោក់ព័ត៌្ាៃលមអិត្ 
(ដូចខាងគលើ**)។ ពួកគគទូ្ទត់្របាក់ឲ្យអនក គៅគពលពួកគគបាៃលក់ផ្លិត្ផ្ល
ោច់ បុ៉ជៃតអនករត្ូវកត់្រតាសតុក។ 

 

គៃលឹះ 

របាយការណ៍របាក់ចំគណញ ៃិងការខាត្បង់ 
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តារាង ៣.២.២១ ៖ របាយការណ៍របាក់ចំគណញ ៃិងការខាត្បង់ 

របាក់ចំណូល 

ការគរៀបរាប់ បរាិណ 

  

  

  

  

 របាក់ចំណូលសរុប  

 

នថលគដើមទំ្ៃិញលក់គចញ 

ការគរៀបរាប់ (ឧ. សតុក សៃនិធិ វត្ថុធាតុ្
ជដលបាៃលក់ឲ្យអតិ្ថិជៃ។ល។) 

បរាិណ 

  

  

  

  

  

 ចំណាយសរុបគលើការលក់  

  របាក់ចំគណញដុល 

(របាក់ចំណូលសរុប
ដកចំណាយគលើការ
លក់) 

 

 

ចំណាយ 

ការគរៀបរាប់ (ឧ. ការផ្ាយពាណិជជកមម បរាិណ 
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នរបសណីយ៍ គរបងឥៃធៃៈ។ល។) 

  

  

  

  

  

 ចំណាយសរុប  

  របាក់ចំគណញសុទ្ធ 

(របាក់ចំគណញដុល 
ដកចំណាយ) 
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