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(ILO) េដើមបីTំរទ�រអភិវឌឍជំ�ញ និង�របេងកើនសិទធិអំ�ចដល់សហគមន៍មូល9ឋ នកនុង�រែកលមអជីវ`ពរស់េ,  ផលិត`ព  និងលកខខណឌ �រ$រ�ន់ែតរបេសើរេឡើង។ 

កនុង�ម!វិធី-រសតមួយៃនវគគបណតុ ះប�ត ល កមមវិធី C-BED 3នលកខណៈពិេសស េRលគឺកមមវិធីេនះរតូវ:នបេងកើតេឡើងJមរេបៀបមិតតអប់រំមិតត �រសិកcែផអកJម

សកមម`ព េ9យមិន3នតួ�ទីរគូបេរងៀន អនកជំ�ញ ឬទីរបឹកc#ងេរ|ែដល3នជំ�ញJមែផនកេឡើយ។ ផទុយេpវិញ សិ�ខ �មកនុងកមមវិធី C-BED សហ�រTន េធវើសកមម`ព និងកិចច
ពិ`កc!បនតប�ទ ប់ េ9យ3ន�រែណ�ំJមជំ~ន-មញញៗកនុងេសៀវេ�ែណ�វំគគបណតុ ះប�ត ល។ ចំេណះដឹង ជំ�ញ និងសមតថ`ពថមីៗរតូវ:នបេងកើតេឡើងJមរយៈ�រប$ហ ត់ប$ហ ញរបស់

សិ�ខ �ម និង�រែចករំែលកចំេណះដឹង និងបទពិេ-ធន៍Wទ ល់ខលួន។ Jមវិធីេនះ កមមវិធីេនះគឺ!ជេរមើសែដលចំ�យតិច និង3ននិរនតរ`ពសរ3ប់អងគ`ព ឬសហគមន៍��។ 

កមមវិធី C-BED រតូវ:នបេងកើតេឡើងេ9យែផអកេលើករមងវគគបណតុ ះប�ត លសនូលចំនួន ២ ែដលេរៀបចំេឡើងេដើមបអីភិវឌឍសមតថ`ពសរ3ប់�រ�ប់េផតើម(ជីវកមម និង�រដំេណើរ

�រ(ជីវកមម Jមរយៈ�រេWត តសំ#ន់េលើ�រេធវើទីផcរ �ររគប់រគងហិរញញវតថុ និង�រេរៀបចំែផន�រសកមម`ព។ �ំងេនះសុទធែត!ចំណុចសំ#ន់កនុងកមមវិធី C-BED សរ3ប់អនកែដលចង់

�ល យ!សហរគិន និងកមមវិធី C-BED សរ3ប់អនកេធវើ(ជីវកមម#ន តតូច។ មt៉ងវិញេទៀត កមមវធីិេនះកំពុងបេងកើតករមងឧបករណ៍!េរចើនសរ3ប់ពរងឹងសមតថ̀ ព និងបេងកើនជំ�ញ(ជីវកមម
សរ3ប់វិស័យមួយចំនួន។ ករមងឧបករណ៍�ំងេនះ(ចយកមកអនុវតតកនុងវគគបណតុ ះប�ត ល9ច់េ9យែឡក ឬចរមុះកនុងទរមង់!មូ៉ឌុល រួចបញចូលេpកនុងកមមវិធីែដល3នរ-ប់។ 

ករមងវគគបណតុ ះប�ត លករមងវគគបណតុ ះប�ត លករមងវគគបណតុ ះប�ត លករមងវគគបណតុ ះប�ត លសរ3ប់សរ3ប់សរ3ប់សរ3ប់វិស័យវិស័យវិស័យវិស័យសិបបកមមសិបបកមមសិបបកមមសិបបកមម 

ករមងវគគបណតុ ះប�ត លករមងវគគបណតុ ះប�ត លករមងវគគបណតុ ះប�ត លករមងវគគបណតុ ះប�ត ល ៖៖៖៖ 
ករមងវគគបណតុ ះប�ត លសរ3ប់វិស័យសិបបកមមគួររតូវ:នេរបើរ:ស ់ េដើមបជួីយដល់3ច ស់សិបបកមម និងអនកែដលចង់�ល យ!3ច ស់សិបបកមមកនុង�រ�ប់េផតើម និងែកលមអ(ជីវកមមរបស់ខលួន។ 

វគគបណតុ ះប�ត ល�ំងេនះេWត តេលើេTល�រណ៍(ជីវកមមសំ#ន់ៗសរ3ប់!មូល9ឋ ន េ9យែផអកេលើអវីែដលសិ�ខ �ម:នដឹងពីមុនអំពី�ររគប់រគងសិបបកមមរបស់ខលួន និងជួយពួកេគឲយែសវងយល់បែនថ

ម។ មt៉ងេទៀត k(ចេរបើរ:ស!់មូល9ឋ នៃន�រសិកcពីឧបករណ៍កមមវិធី C-BED េផសងេទៀត ដូច! SBO ឬ AE។ ស�ិខ �មែចករែំលកបទពិេ-ធន៍ និងផតលែ់ផន�រ

សកមម`ព(ទិ`ព (B៉ងេ~ច�ស ់សកមម`ព ៣ សរ3ប់ប$ហ ញពី�រែកលមអ(ជីវកមមរបសពួ់កេគ)។      េ,េពលបញចប់វគគបណតុ ះប�ត ល សិ�ខ �មនឹង ៖ 

• ពរងឹង និងបេងកើនចំេណះដឹង3នរ-ប់សតីពី�រអភិវឌឍវិស័យសិបបកមម 

• 3នសមតថ`ពកនុង�រវិ`គែផនក�រ$រ ឬ-ថ ន`ព�រ$របចចុបបនន 

• 3នស�ត នុពលៃន�រអភិវឌឍសហរTស 

• កំណត់:ននូវជំ~ន និងសកមម`ព��េដើមបីែកលមអ(ជីវកមមរបស់ខលួន ឬ�ប់េផតើមគំនិត(ជីវកមមថមី 

• េធវើេសចកតីសេរមចពីសកមម`ពេ,េពលអ�គត 

• �ប់េផតើមេរៀបចំែផន�រកិចចសហ�រ និងទំ�ក់ទំនងរបកបេ9យរបសិទធ`ព។ 

េTល�រណ៍េTល�រណ៍េTល�រណ៍េTល�រណ៍ៃនៃនៃនៃន�រ�រ�រ�រអនវុតតអនវុតតអនវុតតអនវុតតលអលអលអលអ (GPG) ៖៖៖៖ 

កនុងេពលបណតុ ះប�ត ល សិ�ខ �មនឹងទទួល:នព័ត៌3ន និង3នចំេណះដឹងសតីពីេTល�រណ៍េនះ ែដលពួកេគនឹង(ចយកេpេរបើរ:សេ់ដើមបជំីរញុ�រសកិc និងTរំទពួកេគកនងុបេងកើត 
ឬែកលមអ(ជីវកមមរបស់ខលួន។ េTល�រណ៍េនះេរៀបjប់ពី�រអនុវតតលអបំផុត  ឧបករណ៍  និងសកមម`ព!េរចើនេទៀត ែដលបំេពញបែនថមេលើអវ ី  ែដល3នប$ហ ញកនុងវគគបណតុ ះប�ត លេដើមបី!

ជំនួយបែនថមដល់សិ�ខ �មកនុង�របេងកើត ឬែកលមអ(ជីវកមមរបស់ខលួន។ លំ~ត់�ំងេនះ(ច(រស័យេលើេTល�រណ៍ៃន�រអនុវតតលអ បុ៉ែនតរបសិនេបើសិ�ខ �មមិន3នេTល�រណ៍េនះេទ ពួកេគេ,



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 2

ែត(ចដំេណើរ�រេpមុខ:ន េហើយកនុងករណី�ំ:ច់ ពួកេគរតូវរំលងសកមម`ពេ�ះ។ សូមស3គ លស់>ញ #ងេរ�ម ៖ 

 

 

----ររររចំេRះរកុមសិ�ខ �មចំេRះរកុមសិ�ខ �មចំេRះរកុមសិ�ខ �មចំេRះរកុមសិ�ខ �ម 

េរ�យេពលបញចប់វគគបណតុ ះប�ត លកមមវិធី C-BED អនកនឹង3នែផន�រច�ស់�ស់សរ3ប់ជំ~ន!ក់ែសតងមួយចំនួនែដលអនក(ចេរបើរ:សេ់ដើមប�ីប់េផតើម ឬែកលមអ(ជីវកមម

របស់អនក។ អនកនឹង3ន�រយល់ដឹង�ន់ែតេរចើនពីេTល�រណ៍រគឹះៃន�រេធវើ(ជីវកមម េហើយអនកនឹង:ន�ប់េផតើមបេងកើតទំ�ក់ទំនង!មួយអនកេផសងេទៀតកនុងសហគមន៍ ែដល(ចជួយ ឬសហ�រ

!មួយអនកេដើមបីសេរមច:នេ!គជ័យរួមេ,េពល#ងមុខ។ 

វិធី-រសតៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ 3នលកខណៈខុសែបលកពីវិធី-រសតអប់រំរបៃពណី េRលគឺមិន3នរគូបេរងៀន រគូឧេទទស ឬអនកជំ�ញេដើមបជួីយអនកេឡើយ។ ផទុយេpវិញ អនកនឹងរតូវ
សហ�រTន េធវើ�រ!រកុម េដើមបីអនុវតតJម�រែណ�ំ!ជំ~ន-មញញៗសរ3ប់កិចចពិ`កc និងសកមម`ពកនុងេសៀវេ�ែណ�ំវគគបណតុ ះប�ត លេនះ។ េ9យ-រែតមិន3នរប�នរកុម ស3ជិក

រកុម�ំងអស់គួរបតូរេវនTន (នព័ត៌3ន និង�រែណ�ំឲយស3ជិករកុម-ត ប់ េហើយស3ជិករកុម�ំងអស់នឹងែចករំែលក�រទទួលខុសរតូវេលើ�រJម9នេពលេវ�។ Jមវិធីថមីេនះ េយើងនឹងសិកcពី

Tន េpវិញេpមក Jមរយៈ�រែចករំែលកមតិេBបល ់ជំ�ញ ចំេណះដឹង និងបទពិេ-ធន៍។ េដើមបីសេរមចកិចច�រេនះ ស3ជិករកុម�ំងអស់រតូវចូលរួមកនុងកិចចពិ`កc។  

មុនេពល និងេរ�យេពលវគគបណតុ ះប�ត ល អនកនឹងរតូវ:នេសនើឲយបំេពញ�រសទង់មតិមួយេដើមបីែសវងយលពី់ឥទធិពល ៃនវគគបណតុ ះប�ត ល។ ព័ត៌3ន�ំងេនះនឹងរតូវរកc!ស3ង ត់ និង
េរបើរ:សេ់ដើមបីែកលមអឯក-រវគគបណតុ ះប�ត ល និង�រេរៀបចំកមមវិធីេ,ៃថង#ងមុខ។ សិ�ខ �មមួយចំនួន(ចនឹងរតូវ:ន�ក់ទងេ,ៃថង#ងមុខ េរ�យរយៈេពល ៣ ៦ ឬ ១២ ែខ េដើមបីបំេពញ
�រសទង់មតិមួយេទៀតសរ3ប់�រសិកcពីែផន�រ(ជីវកមមរបស់អនក។ 

�រែណ�ំកនុងេសៀវេ�ែណ�វំគគបណតុ ះប�ត លេនះ 3នលកខណៈ$យរសួលអនុវតតJម និង:នផតល់េពលេវ�កំណត់សរ3ប់ជំ~ននីមួយៗផងែដរ។ សូមស3គ លស់>ញ #ងេរ�ម

�ំងេនះ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

មុន េពលអនក�ប់

េផតើមវគគបណតុ ះប�ត ល សូមអនុវតតJមជំ~ន-មញញៗ#ងេរ�មេដើមបី េរតៀមេរៀបចំ។ 

ស>ញ េនះ3នន័យG អនកគួរ(នេTល�រណ៍ៃន�រអនុវតតលអេដើមបីទទួល:នព័ត៌3នបែនថម។ 

េរបើរ:ស់រក9សWទ ំងធំែដល3នកនុងឧបសមព័នធ ១។ របសិនេបើអនកមិន3នរក9សWទ ំងធំ សូមេរបើរក9សបែនថម ឬេសៀវេ�ែណ�ំវគគបណតុ ះប�ត ល។ 
 

ស>ញ េនះប$ហ ញអនកពីេពលេវ�:៉ន់-ម នៃនវគតបណតុ ះប�ត ល។ 
 

េ,េពលអនកេឃើញស>ញ េនះ សូម(នឲយឮៗ 
 

េ,េពលអនកេឃើញស>ញ េនះ 3នន័យG អនកកំពុង(ន�រែណ�ំ និងេធវើសកមម`ព។ 
 
 

េ,េពលអនកេឃើញស>ញ េនះ សូមែចករំែលកព័ត៌3នកនុងរកមុ។ 
 



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 3

• បំេពញ�រសទង់មតិមុនេពល�ប់េផតើមវគគបណតុ ះប�ត ល។ សួរអនកេរៀបចំ របសិនេបើអនកមិន3នឯក-រចមលង ឬមិន�ន់:នបំេពញ�រសទង់មតិេ�ះ។ 

• ែបងែចក!រកុមតូចៗែដល3នស3ជិក ៥-៧ �ក់។ អនកេរៀបចំនឹងែណ�ំអនកពីវិធីសេរមច�រ$រេនះ:នលអបំផុត។ 

• េរីសស3ជិករកុម3ន ក់សរ3ប់សម័រគចិតត�ប់េផតើមវគគបណតុ ះប�ត លឲយេធវើ! “អនក(នកនុងរកុម”។ “អនក(នកនុងរកុម” 3នតួ�ទី(នព័ត៌3ន និង�រែណ�ំសកមម`ពឲយស3ជិក

រកុម-ត ប់។ jល់ស3ជិករកុមែដលេចះអកសរ(ចេធវើ! “អនក(នកនុងរកុម” :ន េហើយអនកគួរបតូរេវនស3ជិករកុមឲយេធវើ! “អនក(នកនុងរកុម” កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ។  

ស3ជិករកុម�ំងអស់រតូវទទួលខុសរតូវេលើ�រពិនិតយេពលេវ� បុ៉ែនតស3ជិករកុម3ន ក់គួររតូវ:នេរជើសេរីសសរ3ប់វគគបណតុ ះប�ត លនីមួយៗ េដើមបីរំលឹករកុមេ,េពលេវ�កំណត់

សរ3ប់ជំ~នមួយ :នមកដល់។ អនកមិន�ំ:ច់អនុវតតJមេពលេវ�កំណត់តឹងរឹងេពកេ�ះេទ បុ៉ែនតអនករតូវរគប់រគងេពលេវ�សរ3ប់វគគបណតុ ះប�ត ល�ងំមូល។ របសនិេបើសកមម̀ ពមួយ3នរ
យៈេពលយូរ!ងេពលេវ�កំណត់ សូមពtBមសនសំសំៃចេពលេវ�កនុងសកមម`ពេផសងេទៀតេដើមបរីកcតុលយ`ព។ 

ស3ជិករកុម�ំងអស់ នឹងទទួល:នេសៀវេ�ែណ�ំវគគបណតុ ះប�ត លដូចTន ។ ស3ជិក(ចនឹងបំេពញ�រ$រ!បុគគលកនុង�រែណ��ំំងេនះ ទនទឹមនឹង�រ$រ!រកុម។ រកុម(ច

បំេពញសកមម`ពរួមTន េលើរក9សWទ ំងធំ របសិនេបើ3ន។ 

 

សូមចូលសូមចូលសូមចូលសូមចូលរួមកនុងរួមកនុងរួមកនុងរួមកនុងវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លេ9យរីកjយេ9យរីកjយេ9យរីកjយេ9យរីកjយ! 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ១ ៖ 
េសចកតីេផតើម 

 



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 6

វគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទី ១១១១ ៖៖៖៖ េសចកតីេផតើមេសចកតីេផតើមេសចកតីេផតើមេសចកតីេផតើម 

 

 

 

 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនកនឹង:ន-គ ល់ស3ជិកេផសង និងវិធី-រសតៃន�រសិកcកនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ។ េយើងសិកcេ9យមិន3នរគូបេរងៀនេឡើយ។ អនកជួយTន ែចករំែលកបទ

ពិេ-ធន៍េផសងៗ និងសួរសំណួរ របសិនេបើអនកមិនយល់ពីសកមម`ព�មួយ។ េTលបំណងៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះគឺ ៖ 

• កំណត់វគគបណតុ ះប�ត ល �រកំណត់េពលេវ�សរ3ប់វគគ កតី រំ ពឹងទុក (ឧ. �រេរៀបចំសកមម`ព) និង�រេរៀបចំសិ�ខ -� (ឧ. �រសរ3ក ទឹក) 

• េរៀបjប់េ�ម ះរបស់សិ�ខ �មមួយចំនួន 

• យល់ពីវិធី-រសតៃន�រសិកcកនុងវគគបណតុ ះប�ត ល ដូច! សកមម`ព និង�រ$ររកុម 

• យល់ពី-រៈសំ#ន់ៃន�រផតល់មតិេBបល់�� 

• យល់ពីអតថរបេBជន៍របកួតរបែជងេលចេ�ល ររបស់អនក និងរេបៀបប$ហ ញពីអតថរបេBជន៍េ�ះ និងរេបៀបែដលអតថរបេBជន៍េ�ះជួយអនកឲយទទួល:នេ!គជ័យ។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ១១១១ កកកក ៖៖៖៖ ����ររររ-គ ល់Tន-គ ល់Tន-គ ល់Tន-គ ល់Tន  

 

 

 

១. សិ�ខ �ម3ន ក់ៗែណ�ំខលួន េ9យផតល់ព័ត៌3នពី ៖ 

• េ�ម ះេពញ និងេ�ម ះេ�េរ| ែដលអនកចូលចិតតេរបើកនុងវគគបណតុ ះប�ត ល 

• (សយ9ឋ ន(ជីវកមម 

• រយៈេពលេបើក(ជីវកមម (របសិនេបើ(ច) 

• េTលបំណងរបស់អនកកនុង�រចូលរួមវគគបណតុ ះប�ត ល និងកតីរំពឹងទុករបស់អនកេដើមបីជួយដល់(ជីវកមមរបស់ខលួន។ 

២.  សិ�ខ �ម3ន ក់ៗែចករំែលករូបថត វតថុសិបបកមម �មប័ណណ ឬគំនូរផលិតផលលក់9ច់បំផុតរបស់ខលួនដល់សិ�ខ �មេផសងេទៀត។   ប$ហ ញព័ត៌3ន�ំងេនះេលើជ>ជ ំង   ឬេ,ក

�ត លតុ ឬប$ហ ញJមទូរស័ពទចល័ត។ របេសើរបំផុត សិ�ខ �ម3ន ក់ៗគួរ�ំយកផលិតផលរបស់ខលួនចំនួនពីរមកកនុងវគគបណតុ ះប�ត ល។ ប$ហ ញផលិតផល�ំងេនះដល់រកុម។ 
េយើងនឹងេរបើរ:ស់kកនុងលំ~ត់មួយចំនួនេ,េពលេរ�យ។ 

៣. បំេពញកនុងសនលឹក#ងេរ�ម (របសិនេបើមិនេធវើេពលេនះ អនក(ចេធវើកនុងេពលសរ3ក�ំុ(~រសរមន់ និងសរ3ក�ំុ:យៃថងរតង់:ន) 

ខលមឹ-ខលមឹ-ខលមឹ-ខលមឹ-រសេងខបរសេងខបរសេងខបរសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 
 

២០២០២០២០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
 

២០២០២០២០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
 

កនុងសកមម`ព ១ ក អនករតូវែណ�ំខលួនេ9យសេងខបេដើមបី!�រ-គ ល់Tន ។ 
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Jjង ១ ក ៖ ព័ត៌3នរបស់សិ�ខ �ម 

េ�ម ះសិ�ខ �ម (សយ9ឋ ន(ជីវកមម េលខទូរស័ពទ/អុីែម៉ល 

   

   

   

   

   

   

   

   

កនុងសកមម`ពេនះ អនក:ន-គ ល់ស3ជិករកុម និងព័ត៌3នមួយចំនួនពី(ជីវកមមរបស់ពួកេគ។ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ២ ៖  
�របេងកើតរបព័នធ 

 



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 10

វគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទី ២២២២ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�របេងកើតរបព័នធបេងកើតរបព័នធបេងកើតរបព័នធបេងកើតរបព័នធ 

 

 

 

 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនកនឹង-ត ប់ឧ�ហរណ៍ពីរែដលប$ហ ញេយើងពីគុណតៃមលៃន�រេរបើរ:ស់របព័នធ េដើមបី ដំេណើរ�រ(ជីវកមមសិបបកមម េ9យេ!គជ័យ។ 
ឧ�ហរណ៍�ំងេនះនឹងជួយេយើង កនុង�រពិ`កcពីអតថរបេBជន៍ៃន�រេរបើរ:ស់របព័នធ។ េយើងនឹងេរបៀបេធៀបដំេណើរ�រ(ជីវកមម ពីរ ែដល(ជីវកមម មួយេរបើរ:ស់របព័នធ និង(ជីវ

កមមមួយែដលមិន3នរបព័នធ។ េរឿងj៉វ�ំងពីរ េនះនឹងប$ហ ញពីគុណតៃមលៃន�រេរបើរ:ស់របព័នធេដើមបី េរៀបចំ និងដំេណើរ�រ(ជីវកមមសិបបកមម េ9យេ!គជ័យ និង�នដល់កិចច

ពិ`កcពីអតថរបេBជន៍ៃន�រេរបើរ:ស់របព័នធ។ អនករតូវេធវើសកមម`ព ៥។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ២២២២ កកកក ៖៖៖៖ ករណីសិកcទីករណីសិកcទីករណីសិកcទីករណីសិកcទី ១១១១ 

េតើ3នេតើ3នេតើ3នេតើ3ននរ�ចង់នរ�ចង់នរ�ចង់នរ�ចង់(ន(ន(ន(នេរឿងj៉វេរឿងj៉វេរឿងj៉វេរឿងj៉វទីទទីីទី ១១១១ ែដរែដរែដរែដរ ឬេទឬេទឬេទឬេទ? 

 

[៥ �ទី] 9j៉ ែដល!3ច ស់េjង!ងសិបបកមមមួយែដល3ននិេBជិត ៤ �ក់ អស់ក3ល ំងB៉ង#ល ំង។ Tត់េធវើ�រ!រប�ំ បុ៉ែនតមិនGTត់របឹងែរបងB៉ង�េ�ះ

េទ Tត់េ,ែតបjជ័យ   និងជំRក់បំណុលេគ។  Tត់បនតបែនថមផលិតផលថមី េpកនុងែខសស$វ ក់ បុ៉ែនតTត់មិន(ចដឹងពីមូលេហតុែដលTត់ែតងែតរតូវខចី រ:ក់េដើមបី ទូ�ត់វិកកយបរត

េឡើយ។ Tត់មិន~៊នសរុបរ:ក់ែដលTត់ជំRក់េឡើយ និងមិន�ំពី3ច ស់បំណុលេទៀតផង។ ឥឡូវេនះ អនកលក់jយរបស់Tត់កំពុង�ប់េផតើមឈប់យកទំនិញពីTត់ ចំែណកអនកផគត់

ផគង់�ម�រឲយTត់ទូ�ត់រ:ក់ជំRក់ពីមុន មុនេពលពួកេគបញជូនវតថុ�តុេដើមេរចើនបែនថមេទៀត។ របសិនេបើTត់មិន(ចទទួល:នេឈើ!េរចើនេ�ះេទ Tត់របែហល!រតូវលប់េ�ល

�រប>ជ ទិញែដល3នមិន#ន េហើយអនកលក់jយរបស់Tត់និBយG របសិនេបើTត់េធវើ ដូេចនះមតងេទៀត េគនឹងែលងទិញផលិតផលTត់េទៀតេហើយ។ 

ខណៈែដលTត់មិន:នដឹងពីេឈើេផសងៗ ឬមិន3នជំ�ញ�ល ក់េឈើ-ទ ត់ជំ�ញ 9j៉3នជំ�ញតិច និង:នជួល!ងច3ល ក់ែដល3នបទពិេ-ធន៍។ របសិនេបើពួកេគ

�ឈប់ Tត់មិន(ចផលិតតេpេទៀត:នេឡើយ។ �លពីែខមុន Tត់:ន�ប់េផតើមផលិតែខសកអ$ក ំកញចក់ េរ�យពី:នលឺG រសតី�ន់សម័យមួយចំនួនពិ`កcពីតៃមលខពស់ែដល

ពួកេគ~៊នចំ�យសរ3ប់ែខសក ែដលពួកេគ:នទិញកនុង~ងទំនិញកនុងទីរកុង។ និេBជិតរបស់Tត់មិនចូលចិតត េធវើ ែខសកេឡើយ េ9យរអូ៊G ពួកេគេមើលមិនេឃើញរនធមជុល េហើយ

រ3មៃដរបស់ពួកេគធំេពកមិន(ច�ន់រTប់អ$ក ំកនុងេពលពtBមេ9តមជុលេឡើយ។ េរ|ពីេនះ ពួកេគេធវើឲយរជុះរTប់អ$ក ំ ៃថលៗេលើករ3ល!បនតប�ទ ប់។ Tត់មិនដឹងGTត់#តបង់

បុ៉�ម នេ�ះេទ បុ៉ែនតយល់G kេរចើន#ល ំង�ស់។ �លពីស:ត ហ៍មុន កូនរបុសរបស់Tត់:នចូលមកកនុង~ង និង!ន់រTប់អ$ក ំ រអិលដួល បុ៉ែនតមិន3នរបួសធងន់េឡើយ។ 

�លពីមសិលមិញ Tត់:នេឃើញេខនើយអំេ:ះេវញេ9យៃដដ៏រសស់-អ តមួយចំនួនកនុង~ង និងយល់G Tត(ច�ត់បនថយ�រ#តបង់ពីែខសកេ9យេធវើ េខនើយ។ Tត់មិន

3ន3៉សុីនេដរ េហើយ!ងច3ល ក់របស់Tត់សុទធែតមិនេចះេដរ បុ៉ែនតTត់មិនយល់G កិចច�រេនះពិ:កេឡើយ។ kរTន់ែត3នេថនរបួនបុ៉េ�ណ ះ! 

�លពីស:ត ហ៍មុន !ងច3ល ក់ដ៏-ទ ត់ជំ�ញ3ន ក់របស់Tត់:ន�ឈប់េ9យមិន:នរ:ប់ េ�ះបី!9j៉ជំRក់រ:ក់ឈនួលTត់ក៏េ9យ។ Tត់លឺG !ងេ�ះេធវើ�រ

កនុងេjង!ងថមី និងទទួល:នរ:ក់េបៀវតសរ៍ខពស់។ 9j៉សងស័យG កមមករេផសងេទៀតនឹង�ឈប់ែដរ។ ពួកេគ�ល ប់េសនើឲយ3ន�ររច�េឈើថមី និងជួយTត់សំងួតេឈើ េដើមបី�រRរ

កំុឲយេរបះ ឬរមួល បុ៉ែនតពួកេគែលងពិ`កc!មួយTត់េទៀតេហើយ។ Tត់យល់G Tត់របែហល!រតូវពនtរ�រេបើករ:ក់ឈនួលដល់ពួកេគ ដូេចនះ ពួកេគនឹងេ,បនត េធវើ�រេទៀត 
របសិនេបើពួកេគរតូវ�ររ:ក់េ,េពលេរ�យ។ 

  

២២២២ 
១១១១ ២២២២ & ៣៣៣៣ 

ខលមឹ-រខលមឹ-រខលមឹ-រខលមឹ-រសេងខបសេងខបសេងខបសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 
 

៤៥៤៥៤៥៤៥ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
 



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 11

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ២២២២ ខខខខ ៖៖៖៖ ករណីសិកcទីករណីសិកcទីករណីសិកcទីករណីសិកcទី ២២២២ 

េតើេតើេតើេតើ3ន3ន3ន3ននរ�នរ�នរ�នរ�ចង់ចង់ចង់ចង់(នេរឿងj៉វ(នេរឿងj៉វ(នេរឿងj៉វ(នេរឿងj៉វទីទទីីទី ២២២២ ែដរែដរែដរែដរ ឬេទឬេទឬេទឬេទ? 

 

[៥ �ទី] �លពីេ,េកមង នូ:នេរៀនពីរេបៀប�បពណ៌ និងេ:ះពុមពេលើរក�ត់ពី3ត យ និងBយរបស់Tត់។ Tត់:នសិកcពី�រ�បពណ៌ និង�ររច�ែបប

របៃពណីេ,-� េហើយរគួ-ររបស់Tត់3នេករដំែណលករមង�ររច�េដើមពីBយទួតែដលរគប់Tន កនុងភូមិេTរពjប់(ន។ Tត់:នេបើកេjង!ងេ:ះពុមព!មួយ3ត យ និង

Bយរបស់Tត់ ប�ទ ប់ពី:នពិ`កc!មួយេ�កពូរបស់Tត់ ែដល!(ជីវករ3ន ក់ដ៏3នកិតតិ�ម។ េ�កពូ:នយល់រពមបណតុ ះប�ត លTត់កនុង(ជីវកមម របស់Tត់ េហើយេរ�យ

ពី:នេធវើ�រេរ�ម�រែណ�ំ ៦ ែខ Tត់:នសិកcពី-រៈសំ#ន់ៃន�រ3នរបព័នធ ែដល(ចបេងកើតេឡើង:ន រេបៀបកត់រJចូលបញជី និងរេបៀបរ-វរ!វទីផcរ។  េ,េពលពួក

េគ�ំងពីរយល់G  Tត់:នេរតៀមខលួនសរ3ប់�ប់េផតើមេjង!ង ពួកេគ:នេរៀបចំកិចចសនtែដលRក់ព័នធនឹងេបៀបែដលTត់(ចទូ�ត់រ:ក់ែដលខចី ពី េ�កពូេដើមបី ទិញស3ភ រផគត់ផគង់

!េលើកដំបូង។ 

រសតី�ំងបី�ក់:នយល់រសបG នូរតូវទទួលខុសរតូវេលើដំេណើរ�រ(ជីវកមម ចំែណក3ត យTត់រគប់រគង�រេ:ះពុមព េហើយេ�កBយ!រប�នអនករច�។ េ,�ន ំ ដំបូង 
នូ:នចំ�យេពល!េរចើនេ,#ងេរ|េjង!ងេដើមបី ជួប!មួយអនកផគត់ផគង់ និងអនកលក់jយ និងបេងកើតទំ�ក់ទំនង និងសិកcពីចំណុចេផសងេទៀតកនុងទីផcរ និងរេបៀបលក់ផលិតផ

ល។ រយៈេពល ៦ ែខដំបូង3ន�រលំ:ក#ល ំង រហូត�ល់ែត�រលក់:នដំេណើរ�រលអ េហើយ�រទូ�ត់េកើត3ន!រប�ំ។ បុ៉ែនត រសតី�ំងបី�ក់3នគេរ3ង និង:នសនសំរ:ក់

សរ3ប់កិចច�រេនះ។ ដូេចនះ ពួកេគ(ចទូ�ត់វិកកយបរត:ន។ ពួកេគ3នេ3ទន`ពែដល(ចទទួល:នរ:ក់ចំេណញតិចតួចេ,�ន ំដំបូង និងមិនែដលទូ�ត់រ:ក់ឲយេ�កពូយឺត

B៉វេឡើយ។ 

េ9យ-រែតរសតី�ំងបី�ក់:នដឹងពីរេបៀបរច� និង�បពណ៌ 3ត យ និងេ�កBយ:នជួយTន េpវិញេpមក ចំែណកនូ(ចជួយពួកេគ�ំងពីរេ,េពល3ន�រប>ជ

ទិញេរចើន ឬរប�ប់រប�ល់។ កនលងមក ពួកេគ�ល ប់3ន�រប>ជ ទិញដ៏ធំមួយ ែដលពួកេគ:ន:នបញជូនទំនិញ:នមុនពីរៃថង។ អនកលក់jយនិBយG ផលិតផល�ំងេនះគឺដូច

នឹង�រប>ជ ទិញ េហើយអតិថិនជនេពញចិតត#ល ំង�ស់។ Tត់ចង់9ក់�រប>ជ ទិញដែដល េ,េពលTត់:នទូ�ត់ចុងេរ�យសរ3ប់�រប>ជ ទិញេនះ។ េរ|ពីេនះ Tត់:ន

-កសួរGេតើ នូ(ចេធវើ-បូ៊េ9យៃដ ែដលកំពុងេពញនិយមសរ3ប់េកមងរសីជំទង់ ឬB៉ង� បុ៉ែនតនូ:នពនយល់េ9យគួរសមG េ�ះបីk!ផលិតផលេនះផតល់ រ:ក់ចំេណញ

េរចើន បុ៉ែនតTត់មិន3នជំ�ញេឡើយ និង:នផតល់េ�ម ះអនកេផសងែដល(ចេធវើ កិចច�រេនះ:ន េហើយអនកលក់jយ:នអរគុណTត់B៉ង#ល ំង។ 

B៉ងេនះកតី នូ�ប់(រមមណ៍េលើ�រពរងីក�រេ:ះពុមពេលើរក�ត់។ េ,េពលTត់:នបញចប់�រទូ�ត់រ:ក់កមចីដល់េ�កពូ Tត់3នគេរ3ងខចី រ:ក់ពីធ�Tរេដើមបី ទិញ

3៉សុីនេដរមួយេរគឿង។ េ�កពូ:ន��ចុះហតថេល#អមេលើកមចី រ:ក់ េហើយធ�TរនិBយG របវតតិ�រទូ�ត់រ:ក់កមចី របស់Tត់3ន~និភ័យឥណ�នលអរបេសើរ។ ទនទឹមនឹង
េ�ះ Tត់:នចូលេរៀនកនុងGន ក់!ងេដរដ៏3នជំ�ញបំផុតកនុងតំបន់។ !ងេដរនិBយG Tត់ចង់េធវើ�រឲយនូ េ,េពលនូចង់ជួល!ងេដរ។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ២២២២ គគគគ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រេរបៀបេធៀបេរបៀបេធៀបេរបៀបេធៀបេរបៀបេធៀបរបព័នធរបព័នធរបព័នធរបព័នធ 

 

 

១. េរៀបjប់ពីចំណុច!េរចើនែដល9j៉កំពុងេធវើឲយ3នកំហុសកនុង(ជីវកមម និងេរៀបjប់ចំណុចែដលនូេធវើ រតឹមរតូវកនុង(ជីវកមម។ សរេសរចំណុច�ំងេនះេលើរក9សWទ ំង

ធំ។  

កនុងសកមម`ពេនះ េយើងនឹងពិ`កcពីអតថន័យរបព័នធ និងេរបៀបេធៀបេរឿងj៉វ�ំងពី រ េនះ។ 

 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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២. ប�ទ ប់ពីេយើងបញចប់កិចច�រេនះ េយើង(ចចូលេpែផនកទី ២ ៃន GPG េដើមបី ែសវងយល់បែនថមពីរបព័នធ។ អនក(នកនុងរកុមនឹង(នព័ត៌3នសតីពីរបព័នធដូច#ង

េរ�ម ៖ 

របព័នធគឺ!ករមងនីតិវិធីលមអិតែដលេរៀបចំេឡើងេដើមបីសេរមចកិចច�រមួយ បំេពញសកមម`ព!ក់�ក់មួយ បំេពញ`រកិចចមួយ ឬេ9ះរ-យប>ហ របកបេ9យរបសិទធ`ពេ9យ3នគុណ

`ពែតមួយ។ របព័នធដ៏លអមិន�ំ:ច់3នលកខណៈសមុគ-ម ញេ�ះេឡើយ េRលគឺរតូវ3នលកខណៈ$យរសួលកនុង�រអនុវតតJម។ !ទូេp របព័នធមួយ3នJjងេផទៀងWទ ត់ែដល3ន

ចំណុចច�ស់�ស់ និងJមជំ~ន។ របព័នធដ៏លអមួយនឹងជួយអនកកនុង�រដំេណើរ�រ(ជីវកមម និងសេរមចេTលេmរបស់អនកេ9យសមរសប (ចេធវើេឡើងវញិ:ន និង3នរបសិទធ`ព 
និង3នផលលំ:កតិចតួចបំផុត។ 

៣. ពិ`កcកនុងរកុមពីរបព័នធែដលនូកំពុងេរបើរ:សក់នុង(ជីវកមម រួចសរេសរចំណុច�ំងេនះេលើរក9សWទ ំងធំទី ២។ 

៤. ពិ`កcពីរបព័នធែដល9j៉(ច�ប់េផតើមអនុវតត:ន ល̀ មៗកនុង(ជីវកមម េដើមបីែក លមអ។ េតើ3នរបព័នធេផសងេទៀតែដលTត់រតូវ�រេដើមបីអនុវតតពីេពលមួយេpេពលមួយ ឬេទ? 
កត់រJចំណុច�ំងេនះេលើរក9សWទ ំងធំទី ៣។ 

កនុងសកមម`ពេនះ េយើង:នេរបៀបេធៀប(ជីវកមមមួយែដលេរបើរ:ស់របព័នធ េpនឹងរបព័នធមួយែដលមិន3នរបព័នធ និង:នកត់ស3គ ល់របព័នធមួយចំនួនែដលកំពុងរតូវ:ន

េរបើរ:ស់ និងែដល(ចេរបើរ:ស់:ន។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ២២២២ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រេរបើរ:ស់េរបើរ:ស់េរបើរ:ស់េរបើរ:ស់របព័នធរបព័នធរបព័នធរបព័នធ 

 

 

១. េ9យបនត(នដល់Rក់ក�ត លទំព័រ#ងេរ�ម  េយើងនឹងដឹងពីែផនកមួយចំនួនែដលរបព័នធ(ចជួយសិបបករឲយទទួល:នេ!គជ័យ។ េតើ3ននរ�3នរបព័នធ

ែដលពួកេគកំពុងេរបើរ:ស់បចចុបបននកនុងែផនក�ំងេនះ ឬេទ? 

២.  ពិ`កc និងកត់រJកិចចពិ`កcេលើរក9សWទ ំងធំ។ 

៣.  រតូវពិ`កcពីរេបៀបែដលរបព័នធ:នជួយដល់អនកផងែដរ។ 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ េយើង:នេWត តេលើអតថ ន័យរបព័នធ រេបៀបេរបើរ:ស់ និងរេបៀបែដលរបព័នធ(ចជួយេយើង:ន។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ២២២២ ងងងង ៖៖៖៖ ែផន�រែផន�រែផន�រែផន�រសសសសកមម`ពWទ ល់ខលួនកមម`ពWទ ល់ខលួនកមម`ពWទ ល់ខលួនកមម`ពWទ ល់ខលួន 

កនុងសកមម`ពចុងេរ�យៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ េយើងនឹងសេរមចចិតត េលើសកមម`ព!ក់�ក់មួយចំនួន េដើមបីែកលមអ ឬបេងកើតរបព័នធកនុង(ជីវកមម របស់េយើង។ េ9យចង�ំនូវjល់ចំណុចែដល

េយើង:នពិ`កcកនលងមកអំពី�របេងកើតរបព័នធ សូមចំ�យេពលពីរបី�ទី េដើមបីកត់ រJមតិរបស់អនក។ 

១.  សិ�ខ �ម3ន ក់ៗេរបើរ:សJ់jង ២ ង ៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនេដើមបីសរេសរពី�រWល ស់បតរូ ១-៣ ែដលេយើងចង់:នេដើមបីែកលមអរបព័នធ

កនុង(ជីវកមមរបស់េយើង។ េ9យែផអកេលើអវីែដលអនក:នសិកcកនុងសកមម`ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ3ន�រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ3ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធែដលអនកនឹង

អនុវតត ឬែកលមអ។ 

២.  កត់រJរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី

កនុងសកមម`ពេនះ េយើងនឹងពិ`កcពីចំណុចមួយចំនួនែដលេយើង(ចេរបើ រ:ស់របព័នធ:ន។ 

 



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 13

៣.  កត់រJពីេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

៤.  េ,ទីបំផុត ប>ជ ក់ពីអនកែដលនឹងទទួលខុសរតូវេលើ�រWល ស់បតូរេនះ។ 

 

JjងJjងJjងJjង ២២២២ ងងងង ៖៖៖៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួន 

�រWល ស់បតូរ វិធី-រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនក:នដឹងពីករណីសិកcពីរ ែដលប$ហ ញពីគុណតៃមល ៃន�រ3នរបព័នធ!េរសចេដើមបីដំ េណើរ�រ(ជីវកមមសិបបកមម។ របព័នធគួ រ3នលកខណៈ-មញញ និង$យរសួលអនុ

វតតJម។ សូម(នែផនកទី ១ ៃន GPG េដើមបីទទួល:នព័ត៌3នបែនថម។ 

  



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 14

 

 

 

 

វគគបណតុ ះប�ត លទី ៣ ៖  
អនក និងផលិតផលរបស់អនក 



 

 

វគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លទីទទីីទី ៣៣៣៣ ៖៖៖៖ អនកអនកអនកអនក និងនិងនិងនិងផលិតផលផលិតផលផលិតផលផលិតផលរបស់របស់របស់របស់អនកអនកអនកអនក 

 

 

ខលឹម-រសេងខបខលឹម-រសេងខបខលឹម-រសេងខបខលឹម-រសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ េយើងនឹង�ប់េផតើមkយតៃមលចំណុច#ល ំង និងចំណុចេខcយកនុង(ជីវកមមេដើមបី:៉ន់រប3នឲយ:នលអពីចំណុច�ំងេនះ និងផលិតផលរបស់េយើង។ 
កនុងឧ�ហរណ៍�ំងេនះ េយើងេឃើញG នូ:នរកcរ�ររគប់រគងកំេណើន(ជីវកមម េ9យkយតៃមល ជំ�ញ និងធន�នរបស់ខលួនេ9យរបុងរបយ័តន មុនេពល�ប់េផតើមពរងីក(ជីវកមម។ 
អនករតូវេធវើសកមម`ព ៤។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៣៣៣៣ កកកក ៖៖៖៖ ចំណុចចំណុចចំណុចចំណុច#ល ំង#ល ំង#ល ំង#ល ំង និងនិងនិងនិងជំ�ញជំ�ញជំ�ញជំ�ញរបស់របស់របស់របស់អនកអនកអនកអនក 

កនុងសកមម`ពេនះ អនកនឹងេរៀបjប់ពីចំណុច#ល ំង និងជំ�ញសំ#ន់ៗរបស់អនក។ 

 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

១. ឥឡូវ សូមេរៀបjប់ពីជំ�ញ និងចំណុច#ល ំងរបស់អនកឲយ:ន ១ ឬ ២ កនុងកូេ�ននីមួយៗ។ អនក(ច(នទំព័រមុនដtរ�មកនុង GPG េដើមបីទទួល:ន

គំនិតមួយចំនួនពីរបេភទព័ត៌3នែដលរតូវបញចូលកនុងដtរ�ម។  

៦០៦០៦០៦០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី ២២២២ 

 



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 16

JjងJjងJjងJjង ៣៣៣៣ កកកក ៖៖៖៖ ចំណុច#ល ំងចំណុច#ល ំងចំណុច#ល ំងចំណុច#ល ំង និងនិងនិងនិងចំណុចេខcយចំណុចេខcយចំណុចេខcយចំណុចេខcយ 

េតើអនក!នរ�? េតើនរ�

ខលះេធវើ�រ!មួយអនក? 
េតើអនកផលិតអវី? េតើអនក3នជំ�ញអវីខលះ? 

េតើអនកេរបើរ:ស់វតថុ�តុអវី

ខលះ? 

ទី�ល �រ$ររបស់អនក ៖ េរគឿង
បរិ�ខ រ ឧបករណ៍ ស3ភ រែដល

អនក3ន និងេរបើរ:ស់? 

េតើអនកេធវើ�រេពញមួយ�ន  ំJមរដូ

វ�ល េពញេ3៉ង ឬេរ|េ3៉ង? 
េតើអនក3នរបភពរ:កច់ំណូល

េផសងេទៀតែដរ ឬេទ? 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

កនុងសកមម`ពេនះ េយើង:នេរៀបjប់ពីជំ�ញ និងចំណុច#ល ំងមូយចំនួនរបស់េយើង។ 

 
សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៣៣៣៣ ខខខខ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រសេងខបសេងខបសេងខបសេងខបពីពពីីពីចំណុចចំណុចចំណុចចំណុច#ល ំង#ល ំង#ល ំង#ល ំង និងនិងនិងនិងចំណុចចំណុចចំណុចចំណុចេខcយេខcយេខcយេខcយ 



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 17

១. កនុងJjង ៣ ខ (ែដល3នកនុង GPG) សូមសេងខបពីអវី ែដលអនក:នសិកcពីសមតថ`ពដ៏សំ#ន់បំផុតមួយរបស់អនក និងប>ហ ។ ឧ. ខញុំ!!ងច3ល ក់

េឈើែដល3នជំ�ញបេចចកេទសបំផុតកនុងរសុកេនះ បុ៉ែនតខញុំខវះ#តេឈើលអ េហើយkែតងែតរមួល និងេរបះ។ សូមពtBមគិតពីសមតថ`ពសំ#ន់ៗបំផុតរបស់អន

ក។ 

 

JjងJjងJjងJjង ៣៣៣៣ ខខខខ ៖៖៖៖ ចំណុចចំណុចចំណុចចំណុច#ល ំង#ល ំង#ល ំង#ល ំង និងចំណុចេខcយនិងចំណុចេខcយនិងចំណុចេខcយនិងចំណុចេខcយរបស់របស់របស់របស់អនកអនកអនកអនក 

ចំណុច#ល ំង ចំណុចេខcយ 

  

 

សកមម̀ ពសកមម̀ ពសកមម̀ ពសកមម̀ ព ៣៣៣៣ គគគគ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រពិ̀ កcពិ̀ កcពិ̀ កcពិ̀ កcពីពពីីពីចណុំចចណុំចចណុំចចណុំច#ល ំង#ល ំង#ល ំង#ល ំង នងិនងិនងិនងិចំណុចេខcយចំណុចេខcយចំណុចេខcយចំណុចេខcយ 

កនុងសកមម`ពេនះ េយើងនឹងពិ`កcរួមពីចំណុច#ល ំង និងចំណុចេខcយរបស់អនក។ 

៥៥៥៥ �ទី�ទី�ទី�ទ ី

កនុងសកមម`ពេនះ េយើងនឹងេWត តេលើចំណុច#ល ំង និងចំណុចេខcយរបស់េយើង។ 

កនុងសកមម`ពេនះ េយើង េWត តេលើចំណុច#ល ំង និងចំណុចេខcយរបស់េយើង។ 

 



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 18

 

៣០៣០៣០៣០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី

 

១.  ប$ហ ញTន េpវិញេpមក ពីអវីែដលអនក:នបំេពញកនុងសនលឹក�រ$រពីមុន។ រតូវរ:កដG សិ�ខ �ម3ន ក់ៗ3នសកមម`ពែដល:នបញចប់េ9យសិ�ខ �មដៃទ។ 

២. សិកcពីចំណុច#ល ំង និងចំណុចេខcយរបសស់ិ�ខ �ម3ន ក់ៗ។ 

៣. បំផុតសគំនិតបែនថម�ំងអស់Tន  ពីចំណុច#ល ំងសំ#ន់ៗេផសងេទៀតែដលអនក(ចេមើលរំលង បុ៉ែនត(ចេរបើរ:ស់សរ3ប់!អតថរបេBជន៍របសអ់នក។ 

៤.  កត់រJពីគំនិតេសនើ េឡើងែដលអនក(ចនឹងទទួល:ន។ 

៥.  អនក(ចេធវើ កិចច�រេនះ!មួយសិ�ខ �មេផសងកនុងរកុមេដើមបីទទួល:នគំនិត!េរចើន។ េធវើ�រ!មួយសិ�ខ �មថមី េរៀងjល់ ២ ឬ ៣ �ទី។ 

កនុងសកមម`ពេនះ េយើងេWត តេលើចំណុច#ល ំងេផសងេទៀតរបស់េយើង និងចំណុចែដលរតូ វពិ`កc។ េតើ3ននរ�3ន ក់3នគំនិតថមីៗសរ3ប់(ជីវកមម ឬេទ? រប�រសំ#ន់ សិបបកររតូ វ ែចក

រំ ែលកគំនិតរបស់ខលួនសរ3ប់!�រេលើកទឹកចិតត។  

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៣៣៣៣ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ ែផន�រែផន�រែផន�រែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនសកមម`ពWទ ល់ខលួនសកមម`ពWទ ល់ខលួនសកមម`ពWទ ល់ខលួន 

កនុងសកមម`ពចុងេរ�យៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ េយើងនឹងសេរមចចិតត េលើសកមម`ព!ក់�ក់មួយចំនួន េដើមបីែកលមអ ឬបេងកើតរបព័នធកនុង(ជីវកមម របស់េយើង។ េ9យចង�ំនូវjល់ចំណុចែដល

េយើង:នពិ`កcកនលងមកអំពី(ជីវកមម របស់េយើង សូមចំ�យេពលពីរបី�ទី េដើមបីកត់ រJមតិរបស់អនក។ 
១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

១.  សិ�ខ �ម3ន ក់ៗេរបើរ:សJ់jង ៣ ឃ ៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនេដើមបសីរេសរពី�រWល ស់បតូរ ១-៣ ែដលេយើងចង់:នេដើមបីែកលមអរបព័នធកនុង(ជីវកមមរបស់េយើង។ 

េ9យែផអកេលើអវីែដលអនក:នសិកcកនុងសកមម`ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ3ន�រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ3ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែកលមអ។ 

២.  កត់រJរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

៣.  កត់រJពីេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

៤.  េ,ទីបំផុត ប>ជ ក់ពីអនកែដលនឹងទទួលខុសរតូវេលើ�រWល ស់បតូរេនះ។ 

 

Jjង ៣ ឃ ៖ ែផន�រសកមម`ព(ទិ`ព 

�រWល ស់បតូរ វិធី-រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូវ 
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កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនក:នេWត តេលើចំណុច#ល ំង និងចំណុចេខcយរបស់អនក និងអវី ែដលអនក3ន!េរសចេដើមបីជួយអនកឲយទទួល:នេ!គជ័យកនុង(ជីវកមម។ អនក(ចែសវងរកព័ត៌3ន

បែនថមកនុងែផនក ២.១ ៃន GPG។ 

 

  



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 20

  

វគគបណតុ ះប�ត លទី ៤ ៖ 
ផលិតផលរបស់អនកេចញពីទសសនៈ 
របស់អនកេរបើរ:ស់ចុងេរ�យ 



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 21

វគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទី ៤៤៤៤ ៖៖៖៖ ផលិតផលផលិតផលផលិតផលផលិតផលរបស់របស់របស់របស់អនកអនកអនកអនកេចញពីទសសនៈរបស់េចញពីទសសនៈរបស់េចញពីទសសនៈរបស់េចញពីទសសនៈរបស់អនកអនកអនកអនកេរបើរ:ស់េរបើរ:ស់េរបើរ:ស់េរបើរ:ស់ចុងេរ�យចុងេរ�យចុងេរ�យចុងេរ�យ 

 

 

 

េTលបំណងៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ គឺេដើមបី ែសវងយល់ពីមូលេហតុពិតរ:កដែដលមនុសសទិញផលិតផល េ9យពិ�រ�ពីផលិតផលេចញពីទសសនៈរបស់អនកេរបើរ:ស់

ចុងេរ�យ។ អនករតូវេធវើសកមម`ព ៧។ វគគបណតុ ះប�ត លេនះ3នេTលបំណង ៖ 

• គិតពីតរមូវ�រ និង�រចង់:នរបស់អនកេរបើរ:ស់ចុងេរ�យ មុនេពលអភិវឌឍផលិតផល 

• េរជើសេរីសទីផcរេTលេm និងដឹងពី`ពខុសTន រkងទីផcរេTលេm និងអតិថិជនចុងេរ�យ 

• យល់ពី-រៈសំ#ន់ៃនេសkអតិថិជនពិេសស 

• ដឹងពីរេបៀបរ-វរ!វទីផcរ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៤៤៤៤ កកកក ៖៖៖៖ អនកេរបើរ:ស់អនកេរបើរ:ស់អនកេរបើរ:ស់អនកេរបើរ:ស់ចុងេរ�យចុងេរ�យចុងេរ�យចុងេរ�យ 

កនុងសកមម`ព ៤ ក  អនកនឹងែសវងយល់ពីអនកេរបើ រ:ស់ចុងេរ�យ !អនកែដលនឹងេរបើ រ:ស់ និង!3ច ស់ផលិតផលរបស់អនកB៉ងពិតរ:កដ។ 

េហតុអវី:ន!មនុសសទិញផលិតផលែដលពួកេគផលិត? ចេមលើយេនះគឺ ៖ មនុសសមិនទិញផលិតផលេឡើយ បុ៉ែនតពួកេគទិញដំេ�ះរ-យសរ3ប់ប>ហ របស់ខលួន 
ែដលរួម3ន អវីែដលពួកេគយល ់ឬគិតG ពួកេគរតូវ�រ ឬអវែីដលពួកេគចង់:ន។ ឧ�ហរណ៍ ពួកេគ(ច3នតរមូវ�រពយួរអវីមួយេលើជ>ជ ំង។ តរមូវ�រេនះមិនតរមូវឲយពួកេគទិញែដកេTល �វ
បិទ ឬបង់សអិតេឡើយ បុ៉ែនតរតូវ3នដំេ�ះរ-យលអបំផុតែដលនឹង ជ̀ ប់វតថុេpនឹងជ>ជ ំងេ9យបងក�រខូច#តតិចតួចបំផុត។ 

អនក(ច3នផលិតផលេលចេ�ល របំផុតកនុងពិភពេ�ក បុ៉ែនត របសិនេបើkមិនែមន!ផលិតផលែដលេគរតូវ�រ និងចង់ចំ�យរ:ក់ទិញ េ�ះអនកមិន(ចលក់kេ9យ

ទទួល:នរ:ក់ចំេណញេ�ះេទ។ េនះ!មូលេហតុែដលអនករតូវ ដឹងច�ស់ពីអតិថិជនេTលេm និងអនកទិញ និងេរបើរ:ស់ចុងេរ�យ។ េយើងរតូវដឹងឲយ:នេរចើនពីមនុសសេផសងៗ

ែដលនឹង�ល យ!3ច ស់បេ�ត ះ(សនន និង3ច ស់អចិៃរនតយ៍ៃនផលិតផលេនះ។ េយើងរតូវ ដឹងពីប>ហ របស់ពួកេគ និងរេបៀបែដលេយើង(ចេ9ះរ-យឲយពួកេគ:ន។ េយើងរតូវយល់ពី

តរមូវ�រ និង�រចង់:នរបស់ពួកេគ។ 

 

 

១. ពិ`កcកនុងរកុមនូវគំនិតរបស់អនកពីចំណុចេនះ 

២. េតើអនក3នបទពិេ-ធន៍អវីខលះ ចំេRះមូលេហតុ ែដលមនុសសទិញផលិតផលែដលពួកេគផលិត? 

៣. អនក(ចែចករំែលកបទពិេ-ធន៍របស់អនកកនុង�ម!អនកលក់ និងអតិថិជន។ 

កនុងសកមម`ពេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពីតរមូ វ�រ និង�រចង់:នរបស់អតិថិជនចុងេរ�យរបស់អនក និងយល់G រប�រសំ#ន់រតូ វដឹងពីតរមូ វ�រ និង�រចង់:នរបស់អនកទិញ�ំងអស់ មិន

Gពួកេគ!អនកេរបើ រ:ស់បេ�ត ះ(សនន ឬ!អនកេរបើ រ:ស់ចុងេរ�យេឡើយ។ សូម(នែផនក ២.២. ៃន GPG េដើមបីទទួល:នព័ត៌3នបែនថម។ 

៧៥៧៥៧៥៧៥ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
២២២២ ៣៣៣៣ & ៤៤៤៤ 

ខលមឹ-រខលមឹ-រខលមឹ-រខលមឹ-រសេងខបសេងខបសេងខបសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៤៤៤៤ ខខខខ ៖៖៖៖ អនកេរបើរ:ស់អនកេរបើរ:ស់អនកេរបើរ:ស់អនកេរបើរ:ស់ចុងេរ�យចុងេរ�យចុងេរ�យចុងេរ�យ និងនិងនិងនិងអនកលក់jយអនកលក់jយអនកលក់jយអនកលក់jយ 

កនុងសកមម`ព ៤ ខ  អនកនឹងឆលុះប>ច ំងពី`ពខុសTន រkងអនកេរបើ រ:ស់ចុងេរ�យ និងអនកលក់jយ។ 

អនកេរបើរ:ស់ចុងេរ�យទិញផលិតផលែដលពួកេគចូលចិតត ចង់:ន ឬរតូវ�រ។ អនកលក់jយទិញផលិតផលែដលTត់(ចលក់:នរ:ក់ចំេណញ។ 
របសិនេបើអនកមិនែមន!អនកលក់jយ និងមិនលក់Wទ ល់េpអនកេរបើរ:ស់ចុងេរ�យេទេ�ះ អនករបែហល!(ចលក់ដំុេp3ច ស់~ង ែដលនឹងលក់បនតឲយអនកេរបើ

រ:ស់ចុងេរ�យ ឬអនកែដលទិញយកផលិតផលេ�ះ េដើមបី េធវើ!អំេ�យ។ ពួកេគ3នតរមូវ�រ និង�រចង់:នខុសTន  េហើយអនករតូវយល់ពីអតិថិជនរបស់អនក និងអតិថិជន

របស់3ច ស់~ងេដើមបីទទួល:នេ!គជ័យ។ 3ច ស់~ងលក់jយកំពុងដំេណើរ�រ(ជីវកមម ដូចអនកែដរ និង3នរបេភទ(ជីវកមម ដូចTន ។ ដូចអនកែដរ 3ច ស់~ងេធវើ(ជីវកមមេដើមបី រក

រ:ក់ចំេណញ និងរតូវ�រលទធ`ពទទួល:នទំនិញ ឬផលិតផលរតឹមរតូវ ែដលទីផcរេTលេmនឹងទិញ េRលគឺអតិថិជនចុងេរ�យែដលេយើង:នពិ`កcកនលងមក។ អនក(ច

�ត់ទុកផលិតផលរបស់អនក!វតថុ�តុេដើមរបស់~ងលក់jយ ៖ វតថុ�តុេដើមរតូវ3នរបេភទ គុណ`ព តៃមល សតង់9ែតមួយ និង`ព(ចរក:នរតឹមរតូវ។ 

ទីផcរេTលេmរបស់អនក គឺ!អនកែដលទិញផលិតផលរបស់អនកេ9យWទ ល់។ �រេរជើសេរីសទីផcររតឹមរតូវេដើមបីលក់ផលិតផល 3ន-រៈសំ#ន់ដូច�រផលិតផលិតផល

រតឹមរតូវែដរ។ 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

១. បំេពញJjង ៤ ខ េដើមបី ជួយអនកពិ�រ�ពីអតិថិជនរបស់អនក 

២.  រក`ពខុសTន រkងអនកេរបើរ:ស់ចុងេរ�យ និងអនកលក់jយ 

៣.  ពិ�រ�ពីចំណង់ចំណូលចិតតរបស់ពួកេគ េដើមបី បំេពញកនុងJjង 

៤. ពtBមចង�ំពីែផនក��ែដលេយើង:នពិ`កc ដូច! `ព(ចទុកចិតត:ន តៃមល និងសតង់9ែតមួយ 

៥. កំណត់ទីផcរេTលេmរបស់អនក េ9យែផអកេលើលទធផលលំ~ត់េនះ។ 

 

JjងJjងJjងJjង ៤៤៤៤ ខខខខ ៖៖៖៖ ទីផcរទីផcរទីផcរទីផcរ េTលេmេTលេmេTលេmេTលេm 

 អនកលក់jយ អនកេរបើ រ:ស់ចុងេរ�យ 

េតើអនក3នអតិថិជន�ំងេនះ ឬេទ? � :ទ/�ស � េទ � :ទ/�ស � េទ 

េតើពួកេគចូលចិតតអវីខលះពីផលិតផលរបស់អនក?   

េតើពួកេគចូលចិតតអវីខលះពី េសkរបស់អនក?   
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េតើអនក(ចេឆលើយតបនឹងតរមូ វ�ររបស់ពួកេគេ9យរេបៀប� (

Rក់ព័នធនឹងផលិតផល)? 
  

េតើអនក(ចេឆលើយតបនឹងតរមូ វ�ររបស់ពួកេគេ9យរេបៀប� (

Rក់ព័នធនឹងេសk)? 
  

 

កនុងសកមម`ពេនះ អនកេWត តេលើទីផcរេTលេmរបស់អនក និងបុគគលែដលអនករតូ វែសវងយល់បែនថម។ GPG 3នព័ត៌3នបែនថមកនុងែផនកទី ៣។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៤៤៤៤ គគគគ ៖៖៖៖ េសkេសkេសkេសkអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជន 

កនុងសកមម`ព ៤ គ អនកនឹងពិនិតយេឡើងវិញេលើ-រៈសំ#ន់ ៃនេសkអតិថិជនលអសរ3ប់(ជីវកមមសិបបកមមដ៏ េ!គជ័យ។ 

(៥៥៥៥ �ទី�ទី�ទី�ទី) 

េ,ែផនកេលើបំផុតៃនJjងរកុមហ៊ុននីមួយៗ គឺតរមូវ�រកនុង�របំេពញ�រ$រ!មួយអនកផគត់ផគង់ ែដល(ចទុកចិតត:ន។ 3ច ស់~ងែតងែតខិតខំរបឹងែរបងេ9យមិនទទួល

:នរ:ក់ចំេណញរគប់រTន់ និង3ន�ររបកួតរបែជង#ល ំង ែដលពួកេគរតូវ ែត�នមុខ។ ករមិតៃន`ព(ចទុកចិតត:នៃនអនកផគត់ផគង់ គឺ!ចំណុចសំ#ន់សរ3ប់ពួកេគ ដូចរូបអនក

ែដរ និង(ច�ន់ែត3ន-រៈសំ#ន់!ង�ររច�ចុងេរ�យេpេទៀត។ 

កនុងសកមម`ពេនះ អនក(នកនុងរកុមនឹង(នព័ត៌3ន!េរចើនសតី ពី នូ និងរេបៀបែដលTត់េធវើឲយ(ជីវកមម របស់Tត់េ!គជ័យ មុនេពលអនកេធវើលំ~ត់េនះ។ 

នូទទួល-គ ល់G ទំ�ក់ទំនងលអរបេសើរ!មួយអនកទិញ 3ន-រៈសំ#ន់បំផុត និងចង់��G Tត់!អនកផគត់ផគង់ដ៏លអ។ Tត់3នអតិថិជនដ៏ធំ3ន ក់េ�ម ះេ�ក គូ� 

ែដល:នទិញរហូតដល់ ៧០% ៃនផលិតផលរបស់Tត់។ គនលឹះេ!គជ័យរបស់Tត់ គឺTត់ដឹងG េ�ក គូ� សថិតកនុងឧសcហកមមដ៏របកួតរបែជង េហើយេ,េពលែដលTត់

រច�ផលិតផលថមី Tត់:នេធវើ ដូេចនះសរ3ប់អនកទិញចុងេរ�យ ែដលជួយឲយេ�កគូ�េ,ែត�នមុខគូរបកួតរបែជង។ 

!ធមមJ េ�កគូ� េធវើ�រប>ជ ទិញធំៗ ែដលេពលខលះេសទើ រ ែតេកើនេទវរេលើសអរJផលិតកមម!មធយមរបស់Tត់។ សរ3ប់ឱ�សេនះ នូ3នរបព័នធែដល:នអនុវតត!

រប�ំ។ Tត់:នរពមេរពៀង!មួយេ�ក គូ� G គូ�នឹងជូនដំណឹងB៉ងតិច ១ ែខមុនពី�លបរិេចឆទបញជូនរំ ពឹងទុក របសិនេបើTត់ចង់ប>ជ ទិញេលើសពីអរJផលិតកមម របស់

Tត់ ជំនួសឲយ�រជូនដំណឹងរយៈេពល ២ ស:ត ហ៍Jមទ3ល ប់។ នូនឹងផតល់�របញចុះតៃមលសរ3ប់�រប>ជ ទិញេរចើន។ េ,េពលខលះ នូផតល់ឲយTត់នូវ�របញចុះតៃមលកនុងលកខខណឌ

ទូ�ត់ ៖ Tត់(ចទូ�ត់រ:ក់រយៈេពលពីរស:ត ហ៍េរ�យ ជំនួសឲយរយៈេពល ១ ស:ត ហ៍។ េ9យ`គី�ំងពីរ:នរពមេរពៀងលកខខណឌ េនះ នូ(ចរ:កដG Tត់(ចបញជូន

ទំនិញរតឹមរតូវ�ន់េពលេវ�។ Tត់ចង់បញជូនផលិតផលរតឹមរតូវ និង(ចទុកចិតត:នសរ3ប់�របញជូន េដើមបី កំុឲយអនកទិញខកចិតត។ េ,េពលនូមិន(ចសេរមចចំណុចេmេនះ:ន 
Tត់ជូនដំណឹងដល់គូ� ឬអនកទិញេផសងេទៀត!មុន េ9យពនយល់ពីប>ហ ៃចដនយ ឬ េហតុ�រណ៍ែដលេកើត3នេឡើង េដើមបីឲយអនកទិញ(ចែសវងរកអនកផគត់ផគង់េផសង�ន់េពល។ េ,
េពលនូមិនច�ស់ពី�ររំពឹងទុករបស់អនកទិញមួយចំនួន Tត់មិនរួញjកនុង�រ-កសួរេឡើយ។ Tត់មិន:នសនtេ�លេ�ះេទ និងចង់េធវើឲយជីវិតរបស់អនកទិញ�ន់ែត$យរសួល។ 
ឥឡូវេនះ នូ3នេករ� តេ�ម ះលអ េ9យ-រែតផលិតផល3នគុណ`ព និង�របញជូនទំនិញែដល(ចទុកចិតត:ន។ 
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១.  ពិ`កcកនុងរកុមពីគំនិតលអៗសរ3ប់ខលួនអនក និងសិបបករេផសងេទៀតេដើមបី រកcេករ� តេ�ម ះ!អនកផគត់ផគង់លអ។ 

២.  េរបើរ:ស់Rកយគនលឹះ#ងេរ�មេដើមបីបេងកើត�រែណ�ំរបស់អនក។ អនក(នកនុងរកុមនឹង(នRកយ�ំងេនះ។ 

៣. េរបើរ:ស់RកយគនលឹះB៉ងេ~ច�ស់ ៤ និងកត់រJគំនិតរបស់អនកកនុងJjង ៤ គ។ 

  

JjងJjងJjងJjង ៤៤៤៤ គគគគ ៖៖៖៖ េសkេសkេសkេសkអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជន 
Rកយគនលឹះ ៖ 

• `ព(ចទុកចិតត:ន 
• �រេជឿ!ក់ 
• គំនិតបេងកើតថមី 
• ជួយទំនុកបរមុង/3នធន�ន 
• េឆលើយតប 
• គុណ`ព 
• ទំ�ក់ទំនង 
• េករ� តេ�ម ះ 

�រែណ�ំ ៖ 

 

 

 

 

៦០៦០៦០៦០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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កនុងសកមម`ពេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពចីំណុចែដលេធវើឲយអនក�ល យ!អនកផគតផ់គង់លអ និងរេបៀបផតល់េសkអតិថិជនលអរបេសើរ និងទទួល:នេករ� តេ�ម ះលអ។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៤៤៤៤ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ ទីផcរេTលេmទីផcរេTលេmទីផcរេTលេmទីផcរេTលេm និងនិងនិងនិងអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនេTលេmេTលេmេTលេmេTលេm 

កនុងសកមម`ពេនះ អនកនឹងពិនិតយេមើលទីផcរេTលេm និងអតិថិជនេTលេmរបស់អនក េ9យ��G �រកំណត់រតឹមរតូ វនឹងជួយ��ដល់�រផគត់ផគង់លអ របេសើរ។ 

 

១. េរបើ រ:ស់Jjង ៤ ឃ #ងេរ�មេដើមបីជួយអនកកំណត់ទីផcរ និងអតិថិជនេTលេm។ 

២. បំេពញJjង#ងេរ�មេដើមបីជួយអនកកំណត់ទីផcរេTលេm។ 

  

JjងJjងJjងJjង ៤៤៤៤ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ ទីផcរទីផcរទីផcរទីផcរដ៏របេសើរដ៏របេសើរដ៏របេសើរដ៏របេសើរ និងអតិថិជនេTលេmនិងអតិថិជនេTលេmនិងអតិថិជនេTលេmនិងអតិថិជនេTលេm 

នរ�ទិញផលិតផលរបស់ខញុំ?  

នរ�េរបើ រ:ស់ផលិតផលរបស់ខញុំ? (អនកេរបើ

រ:ស់ចុងេរ�យ) 
 

ទីផcរេTលេmរបស់ខញុំ  ៖ របេភទ~ង?  

ទីJំងទីផcរេTលេmរបស់ខញុំ?  

អតថរបេBជន៍របកួតរបែជងរបស់ខញុំ?  

េតើខញុំ(ចេធវើអវី:នខលះេដើមបី ែកលមអ(ជីវកមម?  
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បូករួមនឹងលំ~ត់ែដលអនក:នបញចប់ពីមុន អនកនឹង3នគំនិតលអៗពីចំណុចែដលេធវើឲយ(ជីវកមម េលចេ�ល រ និងរេបៀបែដលអនក(ចផតល់េសkលអដល់អតិថិជនេ9យដឹងច�ស់ពីទីផcររបស់អនក។ 

(នែផនក ៤.១. ៃន GPG េដើមបីទទួល:នព័ត៌3នបែនថម។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៤៤៤៤ ងងងង ៖៖៖៖ ����ររររ រ-វរ!វទីផcររ-វរ!វទីផcររ-វរ!វទីផcររ-វរ!វទីផcរ 

កនុងសកមម`ពេនះ អនកនឹងឆលុះប>ច ំងពីរ េបៀបែដលអនក(ចែសវងយល់បែនថមពីអតិថិជនរបស់ខលួនJមរយៈ�ររ-វរ!វទីផcរ។ 

វិធីដ៏លអបំផុតមួយេដើមបីសិកcពីផលិតផល ែដលទីផcររបសអ់នកនឹងទិញគឺរតូវសួរ។ របសិនេបើអនក!អនកផលិតែដល(ចទុកចិតត:ន និង!ៃដគូ(ជីវកមមលអេ�ះ អនក
លក់ដំុ ឬអនកទិញរបស់អនកនឹងរីកjយផតល់ព័ត៌3នដល់អនកេដើមបីែកលមអផលិតផល េរRះេ,េពល ផលិតផលរបស់អនកលក់:នេរចើន េ�ះពួកេគនឹងលក់:នេរចើនដូចTន  េហើយ

អនក�ំងពីរនឹងរករ:ក់ចំេណញ:នេរចើន។ េរ|ពីេនះ ពួកេគនឹង3នចំ�ប់(រមមណ៍!មួយ វិ!ជ ជីវៈរបសអ់នក និងចង់សិកc ក៏ដូច!�ត់ទុកអនក!ៃដគូ(ជីវកមមលអ។ 

េ,េពលអនក:នបេងកើតទំ�ក់ទំនងដ៏េ!គជ័យ និងគួរឲយទុកចិតត អនកទិញរបស់អនកនឹង�ន់ែតចង់ផតល់ព័ត៌3ន�ន់ែតរតឹមរតូវពីអតិថិជនរបសពួ់កេគ �ររបកួតរបែជង និងនិ�ន �រឧសcហ

កមម េដើមបីជួយអនកកនុង�រផតល់ផលិតផលលអរបេសើរសរ3ប់អតិថិជនរបស់ពួកេគ។ ចំណុចមួយចំនួនែដលអនក(ចនឹងចង់-កសួររួម3ន ៖ 

• េតើនរ�នឹងចង់ទិញអវីែដលអនក(ចផលិត:ន? េហតុអវី? េតើអវី!ែបបបទជីវិតរបសពួ់កេគ? េតើពួកេគរស់េ,ទី�? 

• េតើផលិតផលទូេpអវីខលះែដលពួកេគចូលចិតតទិញបំផុត? េហតុអវី? 

• េតើរតូវ3ន�រWល ស់បតូរអវីខលះ េដើមបីឲយផលិតផលរបសអ់នក�ន់ែត�ក់�ញ? 

• េតើនឹង3នមនុសសរគប់រTន់ចង់ទិញផលិតផលរបស់អនក េដើមបី���រផលិតរបស់អនក ឬេទ? 

• េតើគូរបកួតរបែជងរបស់អនកកំពុងផលិតផលិតផលអវី? េតើអនក(ចផលិតអវីែដលខុសែបលក និងលអ!ង? 

• េតើអវី!អរJតៃមលទូេpសរ3ប់របេភទផលិតផលរបសអ់នក? េតើkនឹងលក់:នបរិ3ណបុ៉�ម ន កនុងេពលេវ�កំណត់មួយ? 

• េតើអវីខលះ!លកខខណឌ ៃន�រលក់ និង�រទូ�ត់ទូេp? 

 

១. បំផុសគំនិតេផសងេទៀតកនុងរកុមពីរេបៀបែដលអនក(ចទទួល:នព័ត៌3នពីទីផcរ និងអនកទិញចុងេរ�យរបស់អនក។ 

២. េតើ ព័ត៌3នរបេភទអវី េផសងេទៀតែដលនឹងផតល់-រៈរបេBជន៍ដល់អនក? េតើអនក(ចទទួល:នព័ត៌3ន�ំងេ�ះពីទី�? 

៣. កត់រJគំនិតរបស់អនកកនុងចេ�ល ះ#ងេរ�ម។ 

 

JjងJjងJjងJjង ៤៤៤៤ ងងងង ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រ រ-វរ!វទីផcររ-វរ!វទីផcររ-វរ!វទីផcររ-វរ!វទីផcរ 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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កនុងសកមម`ពេនះ អនកេWត តេលើ�ររ-វរ!វទីផcរ និងរេបៀបែដលk(ចជួយអនកេដើមបី ែសវងយល់បែនថមពីអតិថិជនរបស់អនក។ អនក:នសេងខបគំនិតមួយចំនួនសតីពីចំណុចែដលរតូ វ-កសួរ 
និងរេបៀបទទួល:នព័ត៌3ន�ំងេនះ។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៤៤៤៤ ចចចច ៖៖៖៖ ទីផcរេTលេmទីផcរេTលេmទីផcរេTលេmទីផcរេTលេmសរ3ប់ផលិតផលសរ3ប់ផលិតផលសរ3ប់ផលិតផលសរ3ប់ផលិតផលរបស់របស់របស់របស់អនកអនកអនកអនក 

ឥឡូវេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពីទីផcររបស់អនក។ រប�រសំ#ន់អនករតូ វ េរជើសេរីសទីផcរេ9យរបុងរបយ័តនសរ3ប់ផលិតផល។ សកមម`ព ៤ ច នឹងផតល់គំនិតមួយពីរបេភទសំណួរ ែដលអនកគួ រ

េឆលើយ េដើមបី ែសវងយល់ពីផលិតផលសមរសបសរ3ប់អនកទិញ។ 

 

 

១.  េធវើ�រ!រកុមែដល3នស3ជិក ២ ឬ ៣ �ក់។ 

២.  ជួយTន េធវើលំ~ត់េនះ។ 

៣. េរបើរ:ស់Jjង ៤ ច សរ3ប់ផលិតផលនីមួយៗែដលអនកចង់លក់ េដើមបី ជួយអនកកនុង�រសិកcបែនថមេទៀតពីទីផcររបស់អនក និងសេរមចពីតរមូវ�រទីផcរ និង
សេរមចចិតតGេតើkរតឹមរតូវសរ3ប់អនក ឬB៉ង�។ 

៤.  េឆលើយសំណួរកនុងកូេ�នទី ១ និងេធវើដែដលៗសរ3ប់ផលិតផលេផសងេទៀត។ 

 

JjងJjងJjងJjង ៤៤៤៤ ចចចច ៖៖៖៖ េតើេតើេតើេតើទីផcរទីផcរទីផcរទីផcរមួយ�ែដលសមរសបមួយ�ែដលសមរសបមួយ�ែដលសមរសបមួយ�ែដលសមរសបសរ3ប់ផលិតផលរបស់សរ3ប់ផលិតផលរបស់សរ3ប់ផលិតផលរបស់សរ3ប់ផលិតផលរបស់អនកអនកអនកអនក? 

ផលិតផលផលិតផលផលិតផលផលិតផល 

 អនកទិញទី ១ អនកទិញទី ២ អនកទិញទី ៣ អនកទិញទី ៤ :ទ/�ស/ េទ 

េតើអនកេរបើរ:ស់ចុងេរ�យ�នឹងទិញ

ផលិតផលេនះ?      

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
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េតើខញុរំតូវេធវើ�រWល ស់បតូរអវីខលះេដើមបឲីយ

លក់:ន�ន់ែតេរចើន?      

េតើទីផcរេនះ3នលកខណៈធំរគប់រTន់ 

ឬេទ?      

េតើរតូវកំណត់តៃមលប៉ុ�ម ន?      

េតើខញុំនឹងទទួល:នរ:ក់ចំេណញ

ប៉ុ�ម ន?      

េតើផលិតផលប៉ុ�ម ន:នលក់9ច់កនុងរ

យៈេពលកំណត់មួយ?      

េតើអវី!ផលិតផលរបកួតរបែជង#ល ំង

បំផុត?      

េតើនរ�!គូរបកតួរបែជងរបស់ខញុ?ំ 

 

 

 

 

 

 

 

    

េតើ~ង(ចលក់អវី:នេទៀត ែដលមិន

�ន់3ន េហើយខញុ(ំចផលិត:ន? 
អនកទិញទី ១ អនកទិញទី ២ អនកទិញទី ៣ អនកទិញទី ៤ :ទ/�ស/ េទ 
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េផសងៗ 

 

     

េផសងៗ 

 
     

 

 

េផសងៗ 

 

     

 

 

េផសងៗ 

 

     

 

កនុងសកមម`ពេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពី�រ��`ពរតឹមរតូ វ រkងទីផcរេTលេm និងផលិតផលរបស់អនក។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៤៤៤៤ ឆឆឆឆ ៖៖៖៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួន 

កនុងសកមម`ពចុងេរ�យៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ េយើងនឹងសេរមចចិតតេលើសកមម`ព!ក់�ក់មួយចំនួន េដើមបីែកលមអ េសkអតិថិជនេ9យែផអកេលើ�រយល់ដឹង�ន់ែតរបេសើ រពីទីផcររបស់អនក។ 
េ9យចង�ំនូវjល់ចំណុចែដលេយើង:នពិ`កcកនលងមក សូមចំ�យេពលពីរបី�ទី េដើមបីកត់ រJមតិរបស់អនក។ 

 

១. សិ�ខ �ម3ន ក់ៗេរបើរ:សJ់jង ៤ ឆ ៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនេដើមបីសរេសរពី�រWល ស់បតូរ ១-៣ ែដលអនកចង់:នេដើមបីែកលមអេសkអតិថិជនកនុង(ជីវ

ក

មមរបស់អនក។ េ9យែផអកេលើអវីែដលអនក:នសិកcកនុងសកមម`ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ3ន�រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ3ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែក
លមអ។ 

២.  កត់រJរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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៣.  កត់រJពីេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

៤.  េ,ទីបំផុត ប>ជ ក់ពីអនកែដលនឹងទទួលខុសរតូវេលើ�រWល ស់បតូរេនះ។ 

 

JjងJjងJjងJjង ៤៤៤៤ ឆឆឆឆ ៖៖៖៖ ែផន�រសកមម`ពែផន�រសកមម`ពែផន�រសកមម`ពែផន�រសកមម`ព(ទិ`ព(ទិ`ព(ទិ`ព(ទិ`ព 

�រWល ស់បតូរ វិធី-រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពីទីផcរេTលេm និង េWត តG េតើk3ន អតថន័យB៉ង� សរ3ប់េសkអតិថិជន។ អនក(ចែសវងរកព័ត៌3នបែនថមពីចំណុចេនះកនុងែផនកទី ៣ 

និងទី ៤ ៃន GPG។ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ៥ ៖ 
�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមទីផcរ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទី ៥៥៥៥ ៖៖៖៖ �រអភិវឌឍ�រអភិវឌឍ�រអភិវឌឍ�រអភិវឌឍផលិតផលផលិតផលផលិតផលផលិតផលេpJមេpJមេpJមេpJមទីផcរទីផcរទីផcរទីផcរ 

 

ខលឹម-រខលឹម-រខលឹម-រខលឹម-រសេងខបសេងខបសេងខបសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

េTលបំណងៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ គឺេដើមបី ែសវងយល់ពីគុណតៃមល ៃន�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមទីផcរ និង�ប់េផតើមេធវើ�រអនុវតត។  អនករតូវេធវើសកមម`ព ៨។ វគគ
បណតុ ះប�ត លេនះ3នេTលបំណង ៖ 

• ែសវងយល់ពី`ពខុសTន រkង�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមទីផcរ និង�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមផលិតផល។ 

• (ចសេរមចGេតើអនករតូវWល សបតូ រផលិតផលរបស់អនក ឬB៉ង� និងរេបៀប។ 

• យល់ពីគុណតៃមល រំ ពឹងទុក និងរេបៀបសេរមចេTលបំណងេនះ។ 

• យល់ពីវិ ធីកនុង�របេងកើនៃថល ែដលអនកេរបើរ:ស់ចង់ចំ�យ។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៥៥៥៥ កកកក ៖៖៖៖ �រអភិវឌឍ�រអភិវឌឍ�រអភិវឌឍ�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមផលិតផលេpJមផលិតផលេpJមផលិតផលេpJមទីផcរទីផcរទីផcរទីផcរ និងនិងនិងនិង�រ�រ�រ�រអភិវឌឍផលិតផលអភិវឌឍផលិតផលអភិវឌឍផលិតផលអភិវឌឍផលិតផលេpJមេpJមេpJមេpJមផលិតផលផលិតផលផលិតផលផលិតផល 

កនុងសកមម`ពេនះ អនកនឹងេWត តេលើ`ពខុសTន រkង�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមទីផcរ និង�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមផលិតផល។ 

�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមទីផcរRក់ព័នធនឹង�រេរជើសេរីស និងែសវងយលពី់ទីផcររបស់អនក!មុន ប�ទ ប់មកេរៀបចំសរ3ប់ទីផcរ ចំែណក�រអភិវឌឍផលិតផលេp

JមផលិតផលRក់ព័នធនឹង�រផលិតផលិតផល!មុន ប�ទ ប់មកែសវងរកទីផcរេTលេm។ �រអភិវឌឍផលិតផលេpJមទីផcរេWត តេលើទីផcរេTលេm។ 

 

១. ពិ`កcកនុងរកុមពីឧ�ហរណ៍មួយចំនួនៃន�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមទីផcរ និង�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមផលិតផល។ 

២. 
ពិ

�រ�េឡើងវញិពីករណីសិកcរបស់9j៉ និងនូ ែដលអនក:ន(នេ,េពល�ប់េផតើមវគគបណតុ ះប�ត ល និងពិ�រ�ពីរេបៀបែដលពួកេគអភិវឌឍផលិតផលរបស់ខលួន។ 

កនុងសកមម`ពេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពី̀ ពខុសTន រkង�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមទីផcរ និង�រអភិវឌឍផលិតផលេpJមផលិតផល។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៥៥៥៥ ខខខខ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រkយតៃមលផលិតផលkយតៃមលផលិតផលkយតៃមលផលិតផលkយតៃមលផលិតផលរបស់របស់របស់របស់អនកេឡើងវិញអនកេឡើងវិញអនកេឡើងវិញអនកេឡើងវិញ 

កនុងសកមម`ព ៥ ខ អនកនឹងេWត តេលើGេតើអនករតូវWល ស់បតូរផលិតផលរបស់អនក ឬB៉ង�។ 3នមូលេហតុខុសTន !េរចើនែដលអនករតូវWល ស់បតូរផលិតផលរបស់អនក េហើយចំណុច�ំងេនះ(ចRក់ព័នធនឹងទីផcរ ឬ
(ជីវកមម។ 

�រ�រ�រ�រចង:់នចង:់នចង:់នចង:់ន នងិនងិនងិនងិតរមវូ�រតរមវូ�រតរមវូ�រតរមវូ�រទីផcរទីផcរទីផcរទីផcរ នងិនងិនងិនងិអតថិជិនអតថិជិនអតថិជិនអតថិជិនែតងែតែតងែតែតងែតែតងែតែរបរបលួពេីពលមយួេpេពលមយួែរបរបលួពេីពលមយួេpេពលមយួែរបរបលួពេីពលមយួេpេពលមយួែរបរបលួពេីពលមយួេpេពលមយួ ៖៖៖៖ 

• ចំណង់ចំណូលចិតត និងនិ�ន �រWល ស់បតូរពីេពលមួយេpេពលមួយ។ អវីែដលេពញនិយមេ,ៃថងេនះនឹងែលងេពញនិយមេ,ៃថងែសអក។ 

• -ថ ន`ពេសដឋកិចចWល ស់បតូរ េហើយអតិថិជន(ចនឹងចំ�យតិច ឬេរចើន។ 

១២០១២០១២០១២០ �ទី�ទី�ទី�ទី ៥៥៥៥ 

៥៥៥៥ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
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• ពួកេគរតូវ�រអវីមួយសរ3ប់រពឹតតិ�រណ៍!ក់�ក់មួយ ដូច! អំេ�យខួបកំេណើត ឬៃថងឈប់សរ3ក 

• មនុសស�ន់ែត�ស ់និងរតូវ�រវតថេុផសងៗ 

• មនុសសចង់:នអវីែដលថម ីឬែបលក។ 

�រែកសរមួល�រែកសរមួល�រែកសរមួល�រែកសរមួលេpេpេpេpJមJមJមJម�រែរបរបួល�រែរបរបួល�រែរបរបួល�រែរបរបួលកនុង(ជីវកមមរបស់កនុង(ជីវកមមរបស់កនុង(ជីវកមមរបស់កនុង(ជីវកមមរបស់អនកអនកអនកអនក 

េរ|ពីេនះ អនករបែហល!រតូវអភិវឌឍផលិតផលថមីៗ េ9យ-រែត�រែរបរបួលកនុង(ជីវកមមរបស់អនក ដូច! ៖ 

• អស់វតថុ�តុេដើមមួយចំនួន េរRះk�ន់ែតៃថល ឬ:នWល ស់បតូរ។ 

• ក3ល ំងពលកមមរបស់អនក�ន់ែតតិច ឬ�ន់ែតេរចើន េហើយមនុសស3នជំ�ញ�ន់ែតេរចើន ឬ�ន់ែតតិច។ 

• អនករតូវេធវើឲយ3នលកខណៈខុសែបលកពីគូរបកួតរបែជង។ 

• អនករតូវៃលលកេធវើ�រលក់Jមរដូវ�ល (ផលិតផលែដល(ចលក់:នកនុងអំឡុងេពល�មួយៃន�ន )ំ។ 

 

១. ពិ`កcកនុងរកុមពីចំណុចនីមួយៗកនុងJjង៥ ខ។ 

២. សេរមចចិតតGេតើអនករតូវWល ស់បតូ រផលិតផលេ9យ-រ�រWល ស់បតូ រកនុង(ជីវកមម ឬទីផcរ ឬB៉ង�។ 

៣.  បំេពញJjង ៥ ខ េ9យគូសធីកកូេ�នទីផcរ ឬ(ជីវកមម។ 

 

JjងJjងJjងJjង ៥៥៥៥ ខខខខ ៖៖៖៖ �រែកសរមួល�រែកសរមួល�រែកសរមួល�រែកសរមួលJមJមJមJម�រWល ស់បតូ រ�រWល ស់បតូ រ�រWល ស់បតូ រ�រWល ស់បតូ រ 

អនករតូ វWល ស់បតូ រផលិតផលេ9យ-រ�រWល ស់បតូ រ េលើ ៖ ទីផcរ (ជីវកមម 

ឧ. ចំណង់ចំណូលចិតត និងនិ�ន �រWល ស់បតូរពីេពលមួយេpេពលមួយ។ អវីែដលេពញមនិយមេ,ៃថងេនះនឹងែលងេពញនិយមេ,ៃថងែសអក។   

អនករតូវេធវើឲយ3នលកខណៈខុសែបលកពីគូរបកួតរបែជង។   

-ថ ន`ពេសដឋកិចចWល ស់បតូរ េហើយអតិថិជន(ចនឹងចំ�យតិច ឬេរចើន។   

ពួកេគរតូវ�រអវមីួយសរ3ប់រពឹតតិ�រណ៍!ក់�ក់មួយ ដូច! អំេ�យខួបកំេណើត ឬៃថងឈប់សរ3ក។   

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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ក3ល ំងពលកមមរបស់អនក�ន់ែតតិច ឬ�ន់ែតេរចើន េហើយមនុសស3នជំ�ញ�ន់ែតេរចើន ឬ�ន់ែតតិច។   

ចំណង់ចំណូលចិតត និងនិ�ន �រWល ស់បតូរពីេពលមួយេpេពលមួយ។ អវីែដលេពញមនិយមេ,ៃថងេនះនឹងែលងេពញនិយមេ,ៃថងែសអក។   

មនុសស�ន់ែត�ស់ និងរតូវ�រវតថេុផសងៗ។   

អស់វតថុ�តុេដើមមួយចំននួេរRះk�ន់ែតៃថល ឬ:នWល ស់បតូរ។   

មនុសសចង់:នអវីែដលថម ីឬែបលក។   

អនករតូវទូ�ត់សង�រលក់Jមរដូវ�ល (ផលិតផលែដល(ចលក់:នែតកនុងអំឡុងេពល�មួយៃន�ន )ំ។   

 

កនុងសកមម`ពេនះ អនក:នឆលុះប>ទ ំងពី�រWល ស់បតូ រកនុង(ជីវកមម របស់អនក ឬទីផcរ និងរេបៀបែដលពួកេគជំ រុញឲយ3ន�រWល ស់បតូ រផលិតផល។ អនកគួ រឆលុះប>ច ំងេលើសំណួរ�ំងេនះេ,ផទះ 
េដើមបីសេរមចGេតើ រតូ វWល ស់បតូ រផលិតផលរបស់អនក ឬB៉ង�។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៥៥៥៥ គគគគ ៖៖៖៖ គុណតៃមលរំពឹងទុកគុណតៃមលរំពឹងទុកគុណតៃមលរំពឹងទុកគុណតៃមលរំពឹងទុក 

កនុងសកមម`ពេនះ អនកនឹងយល់ដឹងបែនថមពីគុណតៃមល រំពឹងទុក និងអវី ែដលអនក(ចេធវើ:នេដើមបីបេងកើនគុណតៃមល រំ ពឹងទុកេលើផលិតផលរបស់អនក ែដល(ចេធវើឲយ3ន�របេងកើនចំ�យបែនថម

បនតិចបនតួច។ 

គុណតៃមលរំពឹងទុកគឺ!អវីែដលេគយល់G3នគុណតៃមល អវីែដលkគួរែត3នតៃមល និងអវីែដលមនុសសែតងែតចង់ចំ�យរ:ក់ទិញ។ k(ចមិន3នទំ�ក់ទំនង!មួយ

តៃមលពិត េ9យែផអកេលើៃថលេដើម។ 

េតើអនក(ចេធវើឲយផលិតផលរបសអ់នក�ន់ែត3នតៃមលកនុងរកែសែភនកអតិថិជន និងកំណត់ៃថល�ន់ែតខពស់េ9យរេបៀប�? អនក(ចែកលមអគុណ`ពផលតិផល និងេធវើសកមម̀ ពេផសងេទៀត

ែដលេធវើឲយផលិតផល�ំងេ�ះ~ក់3នតៃមល�ន់ែតៃថល បុ៉ែនតបេងកើនៃថលេដើមរបស់អនកកនុងករមិត�ប។ តៃមលបែនថមគឺ!េពលែដលគុណតៃមលរំពឹងទុករបសអ់វីមួយរតូវ:នបេងកើន�ន់ែតេរចើន!ងៃថលេដើមបែនថ

ម។ របសិនេបើេយើងបែនថមៃថលេដើមរបសេ់យើងេpJមកំេណើនតៃមលរបស់េយើង េយើងនឹងមិនទទួល:នរ:ក់ចំេណញអវីេឡើយ។ ចំណុចែដលបែនថមគុណតៃមល ឬបេងកើនគុណតៃមលគិតទុក េ9យមិនបេងកើន

ៃថលេដើមរបស់អនកេរចើន រួម3ន ៖  

• �រេធវើបចចុបបនន`ព�ររច� និងមូ៉ត 

• ផលិតផលិតផលែដលបំេពញមុខ$រេរ|ពី�រតុបែតង 

• េរបើរ:ស់វតថុ�តុេដើម ឬគំរូ!េរចើន បេចចកេទសផលិតេលើសពីមួយ  

• ផលិតអវី ែដលខុសែបលកពីអនកផលិតេផសងេទៀត 

• ��G ផលិតផលរបស់អនកេធវើ េឡើងេ9យៃដB៉ងវិចិរត។ គុណ`ព និងផលិតផលសេរមចគឺ3ន-រៈសំ#ន់បំផុត។ 

• �រផសពវផcយ ែដលពនយល់ពីផលិតផលរបស់អនកផតល់ ព័ត៌3នដល់អតិថិជន និងេធវើឲយពួកេគចង់ទិញផលិតផលេ�ះ។ េរបើរ:ស់-ល កពយួរេដើមបី េរៀបjប់ពី-រៈសំ#ន់

ែផនកវបបធម៌ៃន�ររច� ពនយល់ពីរេបៀបៃន�រផលិត និង�រេរបើរ:ស់ែបបរបៃពណី។  
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• សំបក និងរបអប់េវចខចប់ដ៏គួរឲយ�ក់�ញជួយបេងកើនគុណតៃមលរំពឹងទុក បុ៉ែនតមិនរតូវេធវើឲយៃថលេដើមេកើនេរចើនេ�ះេទ។ 

• បណតុ ំ វតថុ ឬស3ភ រែដលរតូវTន   

• �រJំងប$ហ ញក៏ជះឥទធិពលេលើតៃមលរំ ពឹងទុកផងែដរ។ 

 

 

១. ពិ`កcកនុងរកុមពីរេបៀបែដលអនក:នបេងកើនតៃមលរំ ពឹងទុករបស់ផលិតផល។ 

២. ែចករំែលកកនុងរកុមពីអវី ែដលអនក:នេធវើ និងអវី ែដលអតិថិជនចូលចិតត ចំេRះអវី ែដលអនក:នេធវើ។ 

៣. កត់រJេដើមបីឆលុះប>ច ំងេឡើងវិញកនុងកិចចពិ`កcេនះ េ9យេរបើចេ�ល ះ#ងេរ�ម។  

  

១៥១៥១៥១៥ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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JjងJjងJjងJjង ៥៥៥៥ គគគគ ៖៖៖៖ គុណតៃមលគុណតៃមលគុណតៃមលគុណតៃមល រំពឹងទុករំពឹងទុករំពឹងទុករំពឹងទុក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងសកមម`ពេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពីគុណតៃមល រំពឹងទុក និងរេបៀបែដលk(ចបេងកើនៃថលែដលអនក(ចWល ស់បតូ រ:ន េ9យមិនបេងកើនៃថល េដើមេរចើន។ ពិ�រ�ពីរេបៀបែដលអនក(ចអនុវតត

ចំណុចេនះសរ3ប់ផលិតផលWទ ល់ខលួន។  

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៥៥៥៥ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�របេងកើតបេងកើតបេងកើតបេងកើត�ររច�ថមី�ររច�ថមី�ររច�ថមី�ររច�ថមី 

ប�ទ ប់ពីអនក:នរ-វរ!វទីផcរ និង:នដឹងពីតរមូ វ�រ និង�រចង់:នរបស់អតិថិជន េតើអនកអភិ វឌឍផលិតផលថមី និងែកសរមួលផលិតផលថមីៗរបស់អនកេដើមបីឲយ�ន់ែត�ក់�ញ និងលក់

9ច់េ9យរេបៀប�? សកមម`ព ៥ ឃ នឹងប$ហ ញពីរ េបៀបបេងកើត�ររច�ថមី។ 

គំនិតមួយចំនួនសរ3ប់បេងកើត�ររច�ថមីេ9យែផអកេលើ�ររច��ស់រួម3ន ៖ 

• ផលិតផល�ស់(ចែកលមអ និង/ឬេធវើបចចុបបនន`ព។ 

• ពរងីកប�ត ញផលិតផលរបស់អនកេp!បណតុ  ំករមង ឬ�រពរងីកែខសប�ត ញ។ 

• ែកលមអគុណ`ពផលិតផល3នរ-ប់។ 
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• បែនថមពណ៌ រូបjង និងទំហំថមី។ 

• ផលិតអវីែដលជួយសរមួលដល់ផលិតផលដៃទ (បរងគប់ មិនែមនផគូរផគងេឡើយ)។ 

េរ|ពីេនះ អនក(ចអភិវឌឍផលិតផលថមី ែតមតង។ េតើអវីខលះ ែដលអនក3នរ-ប់ ែដលេធវើឲយអនកេលចេ�ល រ!ងគូរបកួតរបែជង? 

• �ររច� ធន�នវបបធម៌ និងរបៃពណី និងសិលបៈ 

• វតថុ�តុេដើម 

• ជំ�ញ និងធន�នមនុសស 

• េរគឿង3៉សុីន និងបេចចកវិទt 

• េតើអនក(ចែរប�ល យគុណវិបតតិេp!គុណសមបតតិ:នែដរ ឬេទ? 

• េតើអនក(ចបេងកើនគុណតៃមលរំពឹងទុក:នែដរ ឬេទ? 

េយើង:នរបមូលផតុំផលិតផល�ំងអស់ែដលអនក:ន�ំយកមកេ,ៃថងេនះ។ អនកនឹងពិ`កcពីផលិតផល�ំងេ�ះ។ េដើមបី�ប់េផតើមសកមម`ព ៥ ឃ េយើងនឹង(ន�រ

ែណ�ំ#ងេរ�ម។ 

 

១.  រំលងេpតុែដល3ន�ររបមូលផតុំផលិតផល។ 

២. ពិ`កcពីផលិតផលមួយ�ែដលអនកយល់Gនឹងលក់9ច់ និងផលិតផលែដលលក់មិន9ច់។ 

៣. េ,េពលអនក:នរពមេរពៀងកនុងរកុម ែញកផលិតផលែដលអនកយល់Gនឹងលក់មិន9ច់េpរជុង3ខ ង និងផលិតផលែដលនឹងលក់9ច់េpរជុង3ខ ង។ 

៤. សិបបករ3ន ក់ៗនឹងប$ហ ញពីផលិតផល�ែដលលក់9ច់ និងផលិតផល�ែដលលក់មិន9ច់។ របសិនេបើអនកយល់Gសមរសប សូមប$ហ ញពីតៃមលលក់ៃន

ផលិតផលរបស់អនក។ -កសួររកុមេដើមបីទទួល:ន�រែណ�ំ និងមតិេដើមបី ែកលមអផលិតផលរបស់អនក េដើមបីឲយផលិតផល�ំងេ�ះលក់9ច់។ កត់រJមតិ�ំង

េ�ះកនុងJjង ៥ ឃ (១) និង៥ ឃ (២)។ អនក:នេរបើរ:ស់Jjង�ំងេនះរួចមកេហើយ បុ៉ែនតឥឡូវេនះ អនក(ចទទួល:នព័ត៌3នបែនថមេទៀតពីរកុម

េដើមបី ែកលមអផលិតផល និង�រkយតៃមល ទីផcរ។ 

៥. រកុមនីមួយៗគួរឆលុះប>ច ំងពីមូលេហតុែដលពួកេគ(ចនឹង9ក់ផលិតផលេ,េលើរជុងខុស ដូច! និBយG kនឹងមិនលក់9ច់េឡើយ េ,េពលែដលផលិតផលេ�ះ

លក់9ច់កនុង-ថ ន`ព!ក់ែសតង។ 

៦. េ,េពលែដលស3ជិក3ន ក់ៗរតូវបតូ រ េវនTន  អនក(ចចំ�យេពលេដើមបីសេងខបគំនិតពីផលិតផលថមី។ �រែផអកេលើគំនិតរបស់អនកដៃទគឺ!វិធីដ៏លអ បំផុតៃន�រជំរុញ

ទឹកចិតត។ បនតឆលុះប>ច ំងេឡើងវិញេលើព័ត៌3នែដលអនក:នដឹងេ,េពល�ប់េផតើមសកមម`ពសតី ពី�ររច�ថមី។ 

  

៦០៦០៦០៦០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
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JjងJjងJjងJjង ៥៥៥៥ ឃឃឃឃ (១១១១) ៖៖៖៖ ទីផcរទីផcរទីផcរទីផcរ និងអតិថិជនេTលេmនិងអតិថិជនេTលេmនិងអតិថិជនេTលេmនិងអតិថិជនេTលេm 

នរ�ទិញផលិតផលរបស់ខញុំ?  

នរ�េរបើ រ:ស់ផលិតផលរបស់ខញុំ? (អនកេរបើ

រ:ស់ចុងេរ�យ) 
 

ទីផcរេTលេmរបស់ខញុំ  ៖ របេភទ~ង?  

ទីJំងទីផcរេTលេmរបស់ខញុំ?  

អតថរបេBជន៍របកួតរបែជងរបស់ខញុំ?  

េតើខញុំ(ចេធវើអវី:នខលះេដើមបី ែកលមអ(ជីវកមម?  
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JjងJjងJjងJjង៥៥៥៥ ឃឃឃឃ (២២២២) ៖៖៖៖ េតើេតើេតើេតើទីផcរទីផcរទីផcរទីផcរ�ែដលសមរសប�ែដលសមរសប�ែដលសមរសប�ែដលសមរសបសរ3ប់ផលិតផលរបស់សរ3ប់ផលិតផលរបស់សរ3ប់ផលិតផលរបស់សរ3ប់ផលិតផលរបស់អនកអនកអនកអនក? 

ផលិតផលផលិតផលផលិតផលផលិតផល 

 អនកទិញទី ១ អនកទិញទី ២ អនកទិញទី ៣ អនកទិញទី ៤ :ទ/�ស/ េទ 

េតើអនកេរបើរ:ស់ចុងេរ�យ�នឹងទិញផ

លិតផលេនះ?      

េតើខញុរំតូវេធវើ�រWល ស់បតូរអវីខលះេដើមបឲីយលក់

:ន�ន់ែតេរចើន?      

េតើទីផcរេនះ3នលកខណៈធំរគប់រTន់ 

ឬេទ?      

េតើរតូវកំណត់តៃមលប៉ុ�ម ន?      

េតើខញុំនឹងទទួល:នរ:ក់ចំេណញប៉ុ�ម ន?      

េតើផលិតផលប៉ុ�ម ន:នលក់9ច់កនុងរយៈ

េពលកំណត់មួយ?      

េតើអវី!ផលិតផលរបកួតរបែជង#ល ំង

បំផុត?      
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េតើនរ�!គូរបកតួរបែជងរបស់ខញុ?ំ      

េតើ~ង(ចលក់អវី:នេទៀត ែដលមិន

�ន់3ន េហើយខញុ(ំចផលិត:ន?      

 

េផសងៗ 

 

     

េផសងៗ 

 
     

 

 

េផសងៗ 

 

     

 

 

េផសងៗ 

 

     

 

 

កនុងសកមម`ពេនះ ស3ជិក3ន ក់ៗ3នឱ�សពិ`កcពីផលិតផលពីរែដលពួកេគ:នយកមក។ េ9យ3នជំនួយពីស3ជិករកុម សកមម`ពេនះជួយអនកឲយយល់ដឹងេរចើនពីមូលេហតុែដល

ផលិតផលមួយចំនួនរបស់អនកលក់9ច់!ងផលិតផលេផសង។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៥៥៥៥ ងងងង ៖៖៖៖ ែផន�រែផន�រែផន�រែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនសកមម`ពWទ ល់ខលួនសកមម`ពWទ ល់ខលួនសកមម`ពWទ ល់ខលួន 

កនុងសកមម`ពចុងេរ�យៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ េយើងនឹងសេរមចចិតតេលើសកមម`ព!ក់�ក់មួយចំនួន េដើមបីែកលមអ�រ រច�ផលិតផល។ េ9យចង�ំនូវjល់ចំណុចែដលេយើង:នពិ`កc

កនលងមក សូមចំ�យេពលពីរបី�ទី េដើមបីកត់ រJមតិរបស់អនក។ 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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១. សិ�ខ �ម3ន ក់ៗេរបើរ:សJ់jង ៥ ង ៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនេដើមបីសរេសរពី�រWល ស់បតូរ ១-៣ ែដលអនកចង់:នេដើមបីែកលមអ�ររច�ផលិតផលរបស់អនក។ េ9យែផអក

េលើអវីែដលអនក:នសិកcកនុងសកមម`ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ3ន�រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ3ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែកលមអ។ 

២.  កត់រJរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

៣.  កត់រJពីេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

៤.  េ,ទីបំផុត ប>ជ ក់ពីអនកែដលនឹងទទួលខុសរតូវេលើ�រWល ស់បតូរេនះ។ 
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JjងJjងJjងJjង ៥៥៥៥ ងងងង ៖៖៖៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួន 

�រWល ស់បតូរ វិធី-រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពីផលិតផល និងរេបៀបែដលអនក(ចែកលមអផលិតផលេដើមបីឲយលក់:នេរចើន។ អនក:នេធវើ�រ!រកុមេដើមបីទទួល:នេBបល់រតឡប់ពីផលិតផលរបស់អនក ពិ`កcពី

មូលេហតុ ែដលផលិតផលមួយចំនួនលក់9ច់!ងផលិតផលេផសង និងែសវងយល់ពីរ េបៀបរច�ផលិតផលថមីសរ3ប់ទីផcរ។ សរ3ប់ព័ត៌3នបែនថម សូម(នែផនកទី ៥ ៃន GPG។ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ៦ ៖ 
�រែកលមអផលិតកមម និង�ររគប់រគងគុណ`ព 
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វគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លទីទទីីទី ៦៦៦៦ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រែកលមអផលិតកមមែកលមអផលិតកមមែកលមអផលិតកមមែកលមអផលិតកមម និង�ររគប់រគងនិង�ររគប់រគងនិង�ររគប់រគងនិង�ររគប់រគងគុណ`ពគុណ`ពគុណ`ពគុណ`ព 

 

 

ខលឹម-រសេងខបខលឹម-រសេងខបខលឹម-រសេងខបខលឹម-រសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

 

េTលបំណងៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ គឺេដើមបី ែសវងយល់ពីរបព័នធែដលជួយែកលមអផលិតកមម និង-រៈសំ#ន់ៃន�ររគប់រគងគុណ`ព។ អនករតូវេធវើសកមម`ព ៦។ វគគប
ណតុ ះប�ត លេនះ3នេTលបំណង ៖ 

េTលបំណងេTលបំណងេTលបំណងេTលបំណង ៖៖៖៖ េ,េពលបញចប់េ,េពលបញចប់េ,េពលបញចប់េ,េពលបញចប់ វគគេនះវគគេនះវគគេនះវគគេនះ សិ�ខ �មនឹងសិ�ខ �មនឹងសិ�ខ �មនឹងសិ�ខ �មនឹង(ច(ច(ច(ច ៖៖៖៖ 

• យល់G សុវតថិ`ព!(ទិ`ពសំ#ន់េ,រគប់�លៈេទសៈ 

• យល់ពីរេបៀបរំលឹកេឡើងវិញេដើមបី កំណត់�លវិ`គផលិតកមម 

• 3នគំនិតមួយចំនួនពីរេបៀបរគប់រគងេរTះមហនតjយ និងចំណុចjំងសទះ 

• យល់ពីរបព័នធ និងឧបករណ៍រគប់រគងគុណ`ព 

• េធវើ និងរកcទុក:៉ន់គំរូចមលង!និចច។ 

េ,េពលពិ`កcពី�រែកលមអផលិតកមម និងគុណ`ពកនុងវគគេនះ រតូវេWត តេលើសុវតថិ`ព!ចមបង។ 

jល់(ជីវកមមផលិត�ំងអស់ រួម�ំងសិបបកមម#ន តតូច រតូវផតលផ់លិតផលគុណ`ពខពស់ �ំយកផលិតផលរបសខ់លួនេpទីផcរឲយ:ន�ន់េពលេវ� �ត់បនថយចំ�យ រគប់រគង�រ

Wល ស់បតូរកនុងរT(សនន និងរតូវទទួល:នរ:ក់ចំេណញ។ “ផលិតកមម” សំេmេលើជំ~ន�ំងអស់ែដលRក់ព័នធនឹង�រផលិតផលិតផល �ប់ពី�រេរបើរ:សវ់តថុ�តុេដើមដំបូង រហូតដល់ផលិតផល

សេរមចសរ3ប់េវចខចប់ និងដឹកជញជូន។ 

ផលិតកមមរបកបេ9យរបសិទធ`ពនឹងជួយអនកកនុង�ររបកួតរបែជង។ េ,េពល3ន�រេរៀបចំក3ល ំង�រ$រ  និងលំហូរ�រ$ររបស់អនកេដើមបីរបសិទធ`ពខពស់   អនកនឹងផលិតផលិតផល

ែតមួយែដល3ន�ររគប់រគងគុណ`ព េ9យេរបើេពលេវ� និងចំ�យតិចបំផុត និងបេងកើនរ:ក់ចំេណញរបសអ់នក។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៦៦៦៦ កកកក ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រកំណត់�លកំណត់�លកំណត់�លកំណត់�លវិ`គវិ`គវិ`គវិ`គផលិតកមមផលិតកមមផលិតកមមផលិតកមម និននិិនិង�រង�រង�រង�រេរបើេរបើេរបើេរបើ រ:ស់រ:ស់រ:ស់រ:ស់ដtរ�មដtរ�មដtរ�មដtរ�មJម9នJម9នJម9នJម9ន 

កនុងសកមម`ពេនះ អនកនឹងេWត តេលើទសស��នៃន�ររំលឹកេឡើងវិញេដើមបីកំណត់�លវិ`គផលិតកមម   និងយល់ដឹងពី�រេរបើ រ:ស់ដtរ�មJម9នេដើមបីកំណត់�លវិ`គផលិតកមម។ 

េហតុអវីរតូវរំលឹកេឡើងវិញ?  េ9យ�ប់េផតើមពី�លបរិេចឆទបញជូនរបស់អតិថិជន និង�ររំលឹកពីជំ~នដំបូងបំផុតកនុង�រផលិតJម�រប>ជ ទិញ អនក(ចបេងកើតបលង់

សរ3ប់ជំ~ន�ំ:ច់�ំងអស់ែដលរតូវបំេពញ �រប>ជ ទិញែដលរតូវបំេពញJម និងរយៈេពលៃនជំ~ននីមួយៗ។  

ដtរ�មJម9នគឺ!ដtរ�មរ: ឬ ដtរ�មប�ទ ត់ ែដល3នប$ហ ញេពលេវ�េ,អ័កសេដក និងកិចច�រេ,េលើអ័កសឈរ។ េ9យ�ប់េផតើមពី�លបរិេចឆទបញជូន និង�ររំលឹកពីេពល

ែដលអនករតូវប>ជ ទិញ�រផគត់ផគង់ និងេរៀបចំេjង!ងរបស់អនក ដtរ�មេនះនឹងជួយអនកកនុង�រេរៀបចំែផន�រ និងពtករពីជំ~ន�ំ:ច់េដើមបីផលិតផលិតផល �រប>ជ ទិញែដលរតូវបំេពញJម រ
យៈេពលៃនជំ~ននីមួយៗ និងសំ#ន់បំផុតគឺេពលេវ�ែដលអនករតូវ�ប់េផតើមេដើមបីបញចប់�រផលិតផលិតផល�ន់េពល។ 

 

៥០៥០៥០៥០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
៧៧៧៧&៨៨៨៨ 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
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១. បំែបក!រកុមែដល3នស3ជិក ៣ �ក់។ 

២. អនក(នកនុងរកុមនឹង(នេស�រីយ៉ូ#ងេរ�ម េហើយអនករតូវបំេពញដtរ�មJម9នសរ3ប់នូ។  

េនះ!ៃថងទី១៥ ែខវិចឆិ�  នូចង់បេងកើត!ដtរ�មJម9នរហូតដល់បំ�ច់�ន ំ។ 

បចចុបបនន Tត់កំពុងេធវើថង់េ:ះពុមពសរ3ប់រកុមហ៊ុន ក េហើយTត់កំពុងចរ�េដើមបី��កិចចរពមេរពៀង!មួយរកុមហ៊ុន ខ សរ3ប់�រប>ជ ទិញ(វយឺត3ន-ល កបុណយ

ណូែអ៊លចំនួន ១.០០០ េ,ចុងែខធនូ។ សរ3ប់�រប>ជ ទិញរបស់រកុមហ៊ុន ក បចចុបបនន Tត់កំពុងបញចប់�ររច� និង9ក់េសនើឲយអតិថិជន េហើយេរ�យេពលរពម

េរពៀង នឹង�ប់េផតើមដំេណើរ�រផលិត។ សរ3ប់ដំេណើរ�រផលិត Tត់រតូវេរៀបចំពុមព រយៈេពល ៣ ៃថង ទិញវតថុ�តុេដើម ១ ៃថង េ:ះពុមព�ររច�េលើរក�ត់ធំ ៣ 
ៃថង �ត់រក�ត់េpJម�ររច� រួចេដរភជិត ៣ ៃថង។ ដំេណើរ�រផលិត�ំងមូល(ចចំ�យេពល ១០ ៃថង េហើយផលិតផលនឹងរតូវេវចខចប់ និងបញជូនេpអតិថិជ

ន។ �របញជូន3នរយៈេពល ៥ ៃថង េហើយរកុមហ៊ុនរំ ពឹងG ផលិតផលនឹងេpដល់េ,ៃថងទី ១៥ ែខធនូ។ រកុមហ៊ុន ខ តរមូវឲយបញជូន(វយឺតរតឹមៃថងទី ៣០ ែខធនូ។ 
ដំេណើរ�រផលិតរតូវចំ�យរយៈេពលដូចTន  បុ៉ ែនត(វនីមួយៗរតូវ9ក់-ល ក និងេវចខចប់កនុងថង់ ែដលរតូវចំ�យេពលយូរបនតិច។ េដើមបី ទិញវតថុ�តុេដើម Tត់រតូវរង់�ំ

�រទូ�ត់ដំបូង។ េរ|ពីេនះ Tត់ដឹងG 3នៃថងឈប់សរ3កមួយេ,ស:ត ហ៍ទី ១ (ៃថងរពហសបត�)។ Tត់រំពឹងG កមមករមួយចំនួននឹងឈប់សរ3កេ,ៃថងសុរក។ 

នឹង3នៃថងឈប់សរ3កេ,ៃថងបុណយណូែអ៊ល (២៥-២៦)។ Tត់3នកមមករមួយចំនួនែដលេធវើ�រេ:ះពុមព េហើយអនកខលះេធវើ គំរូ និង�ត់ ចំែណកអនកេផសងេទៀតរតូវ

េដរភជិត។ េតើ េ,េពល�ែដលពួកេគគួរ�ប់េផតើម�រផលិត(វយឺត? 

៣. បំេពញដtរ�មJម9ន កនុងJjង ៦ ក េpJមព័ត៌3ន#ងេលើ ឬេរបើរ:ស់រក9សទេទមួយសនលឹក។ 

៤.  េ,េពលបញចប់កិចច�រេនះ សូមេរបៀបេធៀបដtរ�មរបស់អនកនឹងស3ជិកដៃទ 

៥.  េតើចំណុចសំ#ន់អវីខលះែដលនូគួរេWត តសំ#ន់? 

 

JjងJjងJjងJjង ៦៦៦៦ កកកក ៖៖៖៖ ដtរ�មដtរ�មដtរ�មដtរ�មJម9នJម9នJម9នJម9ន 

ចំនួនៃថង សកមម`ព ស:ត ហ៍ទី ១ ស:ត ហ៍ទី 
២ 

ស:ត ហ៍ទី 
៣ 

ស:ត ហ៍ទី 
៤ 

ស:ត ហ៍ទី ៥ ស:ត ហ៍ទី ៦ ស:ត ហ៍ទី ៧ ស:ត ហ៍ទី ៨ �លបរិេចឆទ

កំណត់ 

 1          

 2.          

 3.          

 4.          

 5.          

 6.          

 7.          
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 8.           

 9.           

 

កនុងសកមម`ពេនះ    អនក:នេWត តេលើ�រ េរបើ រ:ស់ដtរ�មJម9នេដើមបីកំណត់�លវិ`គផលិតកមម។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៦៦៦៦ ខខខខ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រេ9ះរ-យេ9ះរ-យេ9ះរ-យេ9ះរ-យចំណុចចំណុចចំណុចចំណុចjំងសទះjំងសទះjំងសទះjំងសទះ 

កនុងសកមម`ពេនះ អនកនឹងេWត តេលើ រ េបៀបេ9ះរ-យចំណុចjំងសទះកនុងផលិតកមម។  

 

ចំណុចjំងសទះកនុងផលិតកមម ែតងប�ត លមកពីដំេណើរ�រផលិតកមម មនុសស និងកJត #ងេរ|ែដលមិន(ចរគប់រគង:ន ដូច! �តុ(�ស ឬេរTះមហនតjយធមម!

តិ។ 

េរTះមហនតjយប៉ះRល់ដល់អនក និងអតិថិជនរបស់អនក។ មិនG3នប>ហ អវី េ�ះេទ រតូវផតល់ ដំណឹង ល̀ មដល់អនកទិញ។ រតូវ�ំពីរេបៀបែដលេយើងេWត តេលើ-រៈសំ#ន់ៃន

េសkអតិថិជន េRលគឺ “`ព(ចទុកចិតត:ន គុណ`ពែតមួយ និងទំ�ក់ទំនងពិេសស”។ របសិនេបើអនកអនុវតតJមចំណុចេនះ អនកទិញនឹងេTរព`ព3នវិ!ជ ជីវៈ `ពេ-ម ះ

រតង់ និង`ពរហ័សរហួនរបស់អនកកនុងទំ�ក់ទំនង េហើយនឹងរកcទុក�រប>ជ ទិញរបសិនេបើ(ច។ បុ៉ែនត េ�ះបីមិន(ចរកcទុក�រប>ជ ទិញេនះក៏េ9យ ក៏អនកនឹងរកcទំ�ក់ទំនង

លអ និង(ចទទួល:ន�រប>ជ ទិញេ,ៃថង#ងមុខមិន#ន។ 
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១. េធវើ�រកនុងរកុមេដើមបីសេងខបពីមូលេហតុមួយចំនួនែដលបងក!ចំណុចjងំសទះកនុងផលិតកមម។ 

២. សេងខបវិធីមួយចំនួនេដើមបីេ9ះរ-យចំណុចjងំសទះ ឬអវីែដលរតូវេធវើ។ កត់រJចំណុច�ំងេនះកនុងJjង ៦ ខ។ 

៣. ែចករំែលកបទពិេ-ធន៍របស់អនកRក់ព័នធនឹងចំណុចjំងសទះ និងពិ`កcពីរេបៀបេ9ះរ-យ។ 

៤. ប$ហ ញGេតើអនករតូវេធវើអវីេផសងពីេនះ េ9យែផអកេលើអវីែដលអនក:នសិកc ឬ:នដឹង ឬB៉ង�។ 

 

JjងJjងJjងJjង ៦៦៦៦ ខខខខ ៖៖៖៖ ចំណុចចំណុចចំណុចចំណុចjំងសទះកនុងផលិតកមមjំងសទះកនុងផលិតកមមjំងសទះកនុងផលិតកមមjំងសទះកនុងផលិតកមម 

មូលេហតុទូ េp ៖ 

 

 

 

 

 

 

ដំេ�ះរ-យ ឬអវី ែដលរតូ វេធវើ ៖ 

 

 

 

 

 

កនុងសកមម`ព អនក:នសិកcពីចំណុចjំងសទះកនុងផលិតកមម និងែចករំ ែលកបទពិេ-ធន៍Rក់ព័នធនឹងចំណុចេនះ!មួយរកុមេដើមបីសិកcពីស3ជិក និង ែកលមអេសkអតិថិជន។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៦៦៦៦ គគគគ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�ររគប់រគងរគប់រគងរគប់រគងរគប់រគងគុណ`ពគុណ`ពគុណ`ពគុណ`ព 

កនុងសកមម`ពេនះ អនកនឹងពិនិតយេឡើងវិញេលើទសស��នៃន�ររគប់ រគងគុណ`ព និងេWត ត េលើJjងេផទៀងWទ ត់ េដើមបី ែកលមអ�រ រគប់ រគងគុណ`ព។ 

�ររគប់រគងគុណ`ពគឺ!រេបៀបែដលអនក��G ផលិតផល3នសតង់9ែតមួយ ( គុណ`ពែតមួយ) និងបំេពញJម ឬេលើសពីសតង់9កំណត់
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េ9យអតិថិជន។ របសិនេបើអនកទិញមិន(ចទទួល:នអវីJម�រប>ជ ទិញេ,េពល3នតរមូវ�រ �ររច�ផលិតផល និងតៃមលនឹងអត់របេBជន៍! ផលិតកមមរបកបេ9យរបសិទធ

`ព និងរបព័នធរគប់រគងគុណ`ពរតឹមរតូវ នឹងជួយឲយអនកបំេពញ:នJម�ររំពឹងទុក និងតរមូវ�ររបស់អនកទិញ ក៏ដូច!បេងកើន(ជីវកមមរបស់អនកេទៀតផង។ 

�ររគប់រគងគុណ`ពគួរេធវើ េឡើងេ,រគប់ដំ�ក់�លផលិតកមម េ9យ�ប់េផតើមពីវតថុ�តុេដើម និងមិនែមនរតឹមែតេ,ចុងបញចប់ៃនែខសស$វ ក់ផលិតកមមេឡើយ។  េ,េពល

អនកកំណត់ប>ហ :ន�ប់រហ័ស អនកនឹង(ចេ9ះរ-យk:ន�ប់ និងប$ក រ មិនឲយប>ហ រីកធំ ឬបំWល ញផលិតកមមរបស់អនក។  របសិនេបើអនក3នប>ហ គុណ`ពែដលមិន(ចេ9ះ

រ-យ:ន �រកំណត់ប>ហ �ប់រហ័សេធវើឲយអនក(ចបញឈប់ផលិតកមម:ន ល̀ មៗ ជំនួសឲយ�របនតវិ និេBគេលើផលិតផលែដលមិន(ចលក់េចញ:ន។ 

គនលឹះមួយៃន�ររគប់រគងគុណ`ពគឺ�រេធវើ:៉ន់គំរូចមលង។ Jមវិធីេនះ អនក(ច��G អតិថិជនទទួល:នអវី េpJម�ររំពឹងទុក និងសនសំសំៃចេពលេវ�។ 

 

១. ពិនិតយេឡើងវិញកនុងរកុមេលើJjងេផទៀងWទ ត់កនុងJjង ៦ គ។ 

២. ពិ`កcពីចំណុចែដលអនកមិនយល់ និងពtBមបែនថមចំណុចេផសងេទៀតកនុងJjង។ 

 

Jjង ៦ គ ៖ គំរូJjងេផទៀងWទ ត�់ររគប់រគងគុណ`ព :ទ/�ស/េទ 

 

ពណ៌ 

េតើពណ៌រតូវTន នឹងពណ៌ែដលកំណត់កនុង�រប>ជ ទិញ ឬេទ? 

េតើពណ៌�ំងេ�ះរតូវTន នឹង:៉ន់គំរូ ឬេទ? 

េតើ3នពណ៌ដូចTន សរ3ប់រគប់ផលិតផល ឬេទ? េតើពណ៌េរបះ សឹក ឬេហើរពណ៌ ឬេទ? 

 

វតថុ�តុ 
េតើគុណ`ពវតថុ�តដុូចTន នឹងគុណ`ព:៉ន់គំរ ូឬេទ? 

េតើ3នគុណ`ពែតមួយសរ3ប់ផលិតផល�ំងអស់ែដលផលិត:នសរ3ប់�រប>ជ ទិញ ឬេទ? 

 

កលិន 
េតើផលិតផលរបស់អនក3នកលិនGន ំ�ប កលិនGល ំពណ៌ កលិនGន ំក3ច ត់សតវលអិត កលិនទឹកGន ំ កលិនដី កលិនGន ំបេណត ញសតវលអិត កលិនផសិត ឬកលិនែផសង:រី ឬេទ? 
អនកទិញទំនង!នងឹកត់ស3គ ល់�រប>ជ ទិញ�ំងេនះ និងមិនេពញចិតត។ រតូវ��G ផលិតផលរកcទុកេ,កែនលង3នខយល់េចញចូលរគប់រTន ់មុនេពល
េវចខចប់សរ3ប់បញជូន។ 

 

ទំហំ និង#ន ត 

េតើផលិតផល3នទំហំែតមួយJមគំរេូដើម ឬ�រប>ជ ទិញ ឬេទ? 

េតើ#ន តផលិតផលរតូវ:នចមលងរតឹមរតូវកនុងផលិតកមម ឬេទ? 

េតើទមងនផ់លិតផលសេរមចដូចTន នឹងគំរូេដើម ឬេទ? 
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�រតុបែតង#ងេរ| 
េតើ�រតបុែតង#ងេរ| និង�រលមអ ែដល:នេសនើ រតូវ:នបែនថម ឬេទ? 

េតើkដូចTន នឹងផលិតផលកនុងគំរូរគប់រគង នងិ�រប>ជ ទិញ ឬេទ? 

 

�រផលិត 
េតើអនកជួលសិបបករែដល3ន�របណតុ ះប�ត ល និងជំ�ញ និងឧបករណ៍ និង 

បេចចកវទិtរតឹមរតូវេដើមបផីតល់ផលិតផល3នគុណ`ព ឬេទ? 

 

�រសតុកទុក េតើ3ន�ររគប់រគង�តុ(�សកនុងកែនលងសតុក ឬេទ? េតើ3នផសិត និងសតវលអិត ឬេទ? េតើ3នករមិតសំេណើមរគប់រTន់ ឬេទ?  

�រេរៀបច ំ េតើគុណ`ពៃន-ល កស>ញ  សទិចគ័រ និងស3ភ រេវចខចប់ ឬ ថង់រចក ដូចTន នងឹ�រប>ជ ទិញ ឬេទ?  

�រេវចខចប ់
េតើវតថុ�តុេវចខចប3់នស`ពលអ ឬេទ? េតើរបអបរ់ឹង3ំរគប់រTន់េដើមបធីនន់ឹង�រេរៀបចធំងន់ៗ ឬេទ? េតើស3ស�តុ#ងកនុង(ច�រRរពី�ររ!បទឹក 

ឬេទ? 

 

�រប>ជ ទិញេ9យរប�ប់រប�ល់ របសិនេបើអនកកំពុងេធវើ�រឲយ�ន់�លបរិេចឆទកំណត់ េតើ�ររប�ប់រប�លេនះ (ចេធវើឱយប៉ះRល់ដល់គុណ`ពផលិតផល ឬេទ?  

េផសងៗ   

េផសងៗ   

េផសងៗ   

 

កនុងសកមម`ពេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពី-រៈសំ#ន់ៃន�ររគប់ រគងគុណ`ព។ 

 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៦៦៦៦ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ ែផន�រែផន�រែផន�រែផន�រសមម`ពWទ ល់ខលួនសមម`ពWទ ល់ខលួនសមម`ពWទ ល់ខលួនសមម`ពWទ ល់ខលួន 

េ,កនុងសកមម`ពចុងេរ�យៃនវគគេនះ េយើងនឹងសេរមចចិតតពសីកមម`ព!ក់�ក់មួយចំនួនេដើមបីែកលមអផលិតកមម និង�ររគប់រគងគុណ`ព។ េ9យចង�ំពីចំណុច�ំងអស់ែដលេយើង:នពិ`កcកនលងមក សូម
ចំ�យេពលពីរបី�ទេីដើមបីកត់រJមតិរបស់អនក។ 
 

១

.

 សិ�ខ �ម3ន ក់ៗេរបើរ:សJ់jង ៦ ឃ ៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួន េដើមបសីរេសរពី�រWល ស់បតូរ ១-៣ ែដលអនកចង់:នេដើមបែីកលមអដំេណើរ�រផលតិកមម និង�រ

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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រគប់រគងគុណ`ពរបស់អនក។ េ9យែផអកេលើអវីែដលអនក:នសិកcកនុងសកមម`ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ3ន�រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ3ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធែដល

អនកនឹងអនុវតត ឬែកលមអ។ 

២.  កត់រJពីរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតរូ 

៣.  កត់រJេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតរូ 

៤. េ,ទីបញចប់ ប>ជ ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរ3ប់�រWល ស់បតូរេនះ។ 

JjងJjងJjងJjង ៦៦៦៦ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួន 

�រWល ស់បតូរ វិធី-រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពីផលិតកមម និង�ររគប់ រគងគុណ`ព។ េ9យពិ�រ�G សុវតថិ`ពគួរ ែត!(ទិ`ពសំ#ន់ អនក:នេWត តេលើ�រេរៀបចំ ែផន�រផលិតកមម 

និង�រ��គុណ`ពកនុងដំ េណើរ�រ�ំងមូល។ សរ3ប់ ព័ត៌3នបែនថម សូម(នែផនកទី៧ និងទី ៨ ៃន GPG។ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ៧ ៖ 
�រគណ�ៃថលេដើម  និងៃថលលក់ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទី ៧៧៧៧ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រគណ�គណ�គណ�គណ�ៃថលេដើមៃថលេដើមៃថលេដើមៃថលេដើម និងនិងនិងនិងៃថលៃថលៃថលៃថលលក់លក់លក់លក់ 

 

 

ខលឹម-រខលឹម-រខលឹម-រខលឹម-រសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

 

េTលបំណងៃនវគគេនះ គឺេដើមបី ែសវងយល់ពីរេបៀបគណ�ៃថលេដើមឱយ:នរតឹមរតូវ និងកំណត់ៃថលលក់េ9យេ!គជ័យ។ អនករតូវេធវើសកមម`ព ៦។ វគគេនះ3នេTលបំណង 
៖ 

• ដឹងពីចំណុចខុសTន រkង�រគណ�ៃថលេដើម និងៃថលលក់ 

• យល់ពី-រៈសំ#ន់ៃន�រកត់រJចូលបញជី:នរតឹមរតូវ 

• យល់ពីវិ ធីកនុង�របនថយៃថលេដើម និងបេងកើនៃថលលក់ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៧៧៧៧ កកកក ៖៖៖៖ ចំណុចខុសTន រkងចំណុចខុសTន រkងចំណុចខុសTន រkងចំណុចខុសTន រkងៃថលេដើមៃថលេដើមៃថលេដើមៃថលេដើម និងនិងនិងនិងៃថលៃថលៃថលៃថលលក់លក់លក់លក់ [៥ �ទី]  

មុនេពលអនកលក់ផលិតផលកនុងទីផcរ អនករតូ វដឹងពីចំ�យ��កនុង�រផលិត េដើមបីឲយអនក(ចកំណត់ៃថលលក់េដើមបីទទួល:នរ:ក់ចំ េណញ។ 

របសិនេបើអនកមិនដឹងពីៃថលេដើមពិតរ:កដ កនុង�រផលិតផលិតផលេទេ�ះ អនកមិន(ចដឹងពីរ:ក់ចំេណញេ,េពលលក់េចញ ឬរ:ក់ចំេណញ!ក់ែសតង 
ឬ�រ#តបង់េឡើយ។ របសិនេបើអនក:៉ន់-ម នៃថលេដើមខុស អនក(ចនឹងយល់G ខលួន ទទួល:នៃថលលអសរ3ប់ផលិតផល បុ៉ែនតJម�រពិត អនក(ចនឹងកំពុង#តបង់រ:ក់េpវិញ។ 

េតើអនកគិតG អនកកំពុងលក់9ច់ បុ៉ែនត មិន3នសល់រ:ក់ចំេណញ ឬេទ? ៃថលេដើមរបស់អនក(ចខពស់!ង�រគិត។ 

�រគណ�ៃថលេដើម គឺ!វិធីបូកសរុបចំ�យ�ំងអស់កនុង�រផលិត និង�រលក់ផលិតផល។ ចំ�យរបស់អនក!ៃថលេដើមៃន�រផលិតផលិតផល និង�រដំេណើរ�រ(ជីវកមម។ 

  

៦០៦០៦០៦០ ����ទីទទីីទី ៩៩៩៩ 
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សកមម̀ ពសកមម̀ ពសកមម̀ ពសកមម̀ ព ៧៧៧៧ ខខខខ ៖៖៖៖ ៃថលេដើមៃថលេដើមៃថលេដើមៃថលេដើម [១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទ]ី 

ចំ�យមិនWទ ល់គឺ!ចំ�យែដលអនកេរបើ រ:ស់េដើមបីដំ េណើរ�រ(ជីវកមម។ ចំ�យ�ំងេនះ នឹងមិនេកើត3នេឡើយ របសិនេបើអនកេធវើ�រឲយអនកដៃទ ឬមិនេធវើ�រ។ `គេរចើន ចំ�យមិន

Wទ ល់របស់អនកគឺ!ចំ�យទូេp។ ឧ. ទឹកនិងេភលើងរបស់អនកមួយចំនួនរតូ វ:នេរបើ រ:ស់េដើមបីផលិតផលិតផល និងមួយចំនួនេទៀតសរ3ប់ដំ េណើរ�រ(ជីវកមម។ 

េតើអនក3នចំ�យមិនWទ ល់អវីខលះេទៀត? េតើអនកទូរស័ពទេចញសរ3ប់(ជីវកមម ឬេទ? េតើអនកេផញើ រលិខិតេចញ ( កំុេភលចរក9ស) ឬេទ? េតើអនកជិះ�នរកុងេpទីរកុង 

ឬេបើក�នWទ ល់ខលួនេpលក់ផលិតផល? �ំងេនះ!ចំ�យែដលអនកចង់ទទួល:នមកវិញេ,េពលលក់ផលិតផល។ 

• ចំ�យទូេp ៖ ៃថលជួល ទឹក & េភលើង ពនធ និងរ:ក់ឈនួល (!ញ ប័ណណ �រ��j៉ប់រង។ល។ 

• �រជួសជុល និងតំែហ�ំេរគឿង3៉សុីន 

• ចំ�យរដឋ:ល ដូច! �រកត់បញជី �រដឹកជញជូន និងៃរបសណីយ៍ 

• ស3ភ រ�រិBល័យ ៖ រក9ស បិ៊ច កំុពយូទ័រ 3៉សុនី~វ ក់ 

• មេធt:យេធវើដំេណើរ និងេរបងឥនធនៈសរ3ប់ដឹកជញជូនវតថុ�តុ និងបញជូនផលិតផល 

• ចំ�យេលើ�រអភិវឌឍផលិតផលថមី (វតថុ�តុេដើម ក3ល ំងពលកមម ចំ�យទូេp) 

• ចំ�យេលើ�រលក់ និង�រែចក�យ ៖ ចំ�យេលើ�រេធវើទីផcរ និងផសពវផcយ ដូច! �រចូលរមួពិពណ៌ និង�រJងំប$ហ ញផលតិផល  ចំ�យេលើ�រដឹកជញជនូ ឬ �រ
បញជូនផលិតផលេpទីផcរ ឬអនកទិញ 

• ចំ�យេលើ�រេរៀបចំ 

• ចំ�យេលើសនតិសុខសងគម 

• របសិនេបើអនកបញចូលចំ�យេលើ�រដឹកជញជូនកមមករេpេjង!ង 

• ចំ�យRក់ព័នធនឹង�រចូលរួមពិពណ៌សិបបកមម និងរពឹតតិ�រណ៍លក់ និងផសពវផcយេផសងេទៀត។ 

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យេថរេថរេថរេថរ ៖៖៖៖ គឺេ,ែតដែដល េ9យមិនប៉ះRល់េ9យ�រWល ស់បតូ រកនុងផលិតកមម ដូច! ៃថល ជួល រ:ក់េបៀវតសរ៍ េថរ និងៃថល��j៉ប់រង។ បរិ3ណេថរែតមួយនឹងរតូវ

បញចូលកនុងបញជី របស់អនកេ,រគប់េពល�ំងអស់។ 

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យអេថរអេថរអេថរអេថរ ៖៖៖៖ ចំ�យេនះWល ស់បតូ រ េpJមផលិតកមម ៖ វតថុ�តុេដើម រ:ក់ឈនួលកនុង១េ3៉ង ឬ ១ៃថងែដលទូ�ត់សរ3ប់េ3៉ងបំេពញ�រ$រ និង ៃថលទឹកនិងេភលើង
ែដល(ចេឡើង ឬចុះ។ ចំ�យ�ំងេនះរតូវបញចូលកនុងបញជី របស់អនកេ,រគប់េពល�ំងអស់។ 

៥៥៥៥ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

១. ពិ`កcកនុងរកុមពីមូលេហតុែដលអនកយល់G រប�រសំ#ន់រតូវយលពី់`ពខុសTន ៃនរបេភទចំ�យ។ 

២. េតើ ចំណុចេនះនឹងជួយឲយ(ជីវកមម របស់អនកទទួល:នេ!គជ័យេ9យរេបៀប�? 
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សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៧៧៧៧ គគគគ ៖៖៖៖ -រៈសំ#ន់-រៈសំ#ន់-រៈសំ#ន់-រៈសំ#ន់ៃន�រៃន�រៃន�រៃន�រកត់រJកត់រJកត់រJកត់រJចូលចូលចូលចូលបញជីបញជីបញជីបញជី [១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី] 

េតើk!រប�រ�ំ:ច់ឬេទ កនុង�រែបងែចកចំ�យេpJមរបេភទ និងរកcកំណត់រJរតឹមរតូ វ? េតើអនកមិនចង់ចំ�យេពលរច� និងផលិតផលិតផលែដលផតល់រ:ក់ចំ េណញេទ ឬ? 

េ,េពលTម នកំណត់រJរតឹមរតូវ េតើអនកដឹងG អនកកំពុងទូ�ត់ចំ�យ�ំងអស់ និងទទួលរ:ក់ចំេណញេ,េពលលក់ផលិតផលេ9យរេបៀប�? 

អនក(ចទូ�ត់jល់ចំ�យ(ជីវកមម�ំងអស់ េ9យេរៀបចំគណេនយយសរ3ប់ចំ�យេលើៃថលៃន�រលក់ផលិតផល។ របសិនេបើអនកមិនកំណត់ៃថលអគគីសនីេpកនុងតៃមលលក់ 

អនក(ចនឹងមិន3នរ:ក់បង់វិកកយបរតេភលើងេឡើយ។ េតើអនកនឹងដំេណើរ�រេjង!ងេ9យមិន3នេភលើងបំភលឺ និងេរគឿង3៉សុីនេ9យរេបៀប�? 

ដូេចនះ េតើអនកដឹងពីចំ�យេលើវិកកយបរតេភលើងរប�ំែខេដើមបី ែបងែចកេលើផលិតផលនីមួយៗេ9យរេបៀប�? #ងេរ�មេនះ!វិធី-រសតេTលពីរ ៖ 

• �របែនថមបរិ3ណែដល:នកំណត់េpេលើតៃមលលក់ផលិតផលនីមួយៗ ឬ 

• �របែនថម`គរយចំ�យមិនWទ ល់េលើផលិតផលនីមួយៗ។ 

ចំណុចេនះគឺអនករតូវ ទូ�ត់ចំ�យ�ំងអស់ េហើយរបព័នធកត់រJរតឹមរតូវ និង!រប�ំនឹងជួយឲយអនក និងគណេនយយករ ឬអនក�ន់បញជី បំេពញកិចច�រេនះ:ន។ 

សកមម̀ ពសកមម̀ ពសកមម̀ ពសកមម̀ ព ៧៧៧៧ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រកំណត់កំណត់កំណត់កំណត់ៃថលៃថលៃថលៃថលលក់លក់លក់លក ់

�រកំណត់ៃថលលក់ !វិធីគណ�តៃមលរបស់ផលិតផល ែដលអនក(ចលក់:ន និងរ:ក់ចំេណញែដលអនក(ចទទួល:ន។ k!សិលបៈ។ េដើមបកីំណត់ៃថលលក ់ អនករតវូបញចលូច�ំយ�ំងអស់ៃន�រផលិត នងិ�រ
េធវើទីផcរផលិតផល បូកនងឹ`គរយរ:ក់ចំេណញ និងពtBមែសវងរកចំណុចក�ត លរkងតៃមលែដលអនកចង់:ន តៃមលកនុងទផីcរ និងតៃមលរបស់គូរបកតួរបែជងសរ3ប់ផលិតផលរសេដៀងTន ។ 

រតូវ�ំG តៃមលរំ ពឹងទុក(ចមិន�ក់ទងនឹងចំ�យ!ក់ែសតង! អនក(ចគិតGេដើមបីទទួល:នរ:ក់ចំេណញ អនករតូវកំណត់ៃថលលក់ខពស់!ងទីផcរ។ 
េនះ3នន័យG ទីផcរមិនឱយតៃមលរគប់រTន់ដល់ផលិតផលរបស់អនក េpJម�រចង់:នរបស់អនកេឡើយ។ េនះ!េរឿងទូេp េហើយអនកមិនគួរ:រមភេពកេឡើយ េរRះkែតងេកើតេឡើង

រគប់េពលចំេRះសិបបករ និង(ជីវកមម�ំងអស់។ រគប់Tន ចង់:នតៃមលធូរ ចំ�យរ:ក់តិច និងទិញ:នេរចើន បុ៉ែនតអនកចង់:នផទុយពីេនះ េRលគឺចំេណញរ:ក់េរចើនសរ3ប់

�រ$រតិច! ដូេចនះ េតើអនក(ចបេងកើនៃថលលក់កនុងទីផcរេ9យរេបៀប�? ដំបូង រតូវបនថយៃថល េដើម!មុនសិនេ9យមិនWល ស់បតូ រ គុណ`ព ឬសុវតថិ`ព។ 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី

 

១.  របមូលផលិតផល9ក់េលើតុមតងេទៀត។ 

២. េធវើ�រកនុងរកុមេដើមបី បំផុសគំនិតរិះរកវិធី-រសត េដើមបីបនថយចំ�យ និងបេងកើនៃថលលក់ផលិតផលេ,េលើតុ។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៧៧៧៧ ងងងង ៖៖៖៖ ែផន�រែផន�រែផន�រែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនសកមម`ពWទ ល់ខលួនសកមម`ពWទ ល់ខលួនសកមម`ពWទ ល់ខលួន 

កនុងសកមម`ពចុងេរ�យៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនកនឹងសេរមចចិតត េលើសកមម`ព!ក់�ក់មួយចំនួនេដើមបីែកលមអ�រគណ�ៃថលេដើម និង�រកំណត់ ៃថលលក់ផលិតផលរបស់អនក។ េ9យចង

�ំនូវjល់ចំណុចែដលេយើង:នពិ`កcកនលងមក សូមចំ�យេពលពីរបី�ទី េដើមបីកត់ រJមតិរបស់អនក។ 
១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

១. សិ�ខ �ម3ន ក់ៗេរបើរ:សJ់jង ៧ ង ៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនេដើមបីសរេសរពី�រWល ស់បតូរ ១-៣ ែដលអនកចង់:នេដើមបីែកលមអ�រគណ�ៃថលេដើម និង�រកំណត់ៃថលលក់

របស់អនក។ េ9យែផអកេលើអវីែដលអនក:នសិកcកនុងសកមម`ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ3ន�រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ3ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែក
លមអ។ 
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២.  កត់រJរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

៣.  កត់រJពីេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

៤.  េ,ទីបំផុត ប>ជ ក់ពីអនកែដលនឹងទទួលខុសរតូវេលើ�រWល ស់បតូរេនះ។ 

 

JjងJjងJjងJjង ៧៧៧៧ ងងងង ៖៖៖៖ ែផន�រែផន�រែផន�រែផន�រសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពWទ ល់ខលួនWទ ល់ខលួនWទ ល់ខលួនWទ ល់ខលួន 

�រWល ស់បតូរ វិធី-រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពី�រគណ�ៃថលេដើម និងៃថលលក់។ សរ3ប់ព័ត៌3នបែនថម សូម(នែផនកទី ៩ ៃន GPG។ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ៨ ៖ 
មូលេហតុៃន�របដិេសធ�រប>ជ ទិញ 
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វគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លទីទទីីទី ៨៨៨៨ ៖៖៖៖ មូលេហតុៃន�រមូលេហតុៃន�រមូលេហតុៃន�រមូលេហតុៃន�របដិេសធបដិេសធបដិេសធបដិេសធ�រ�រ�រ�រប>ជ ទិញប>ជ ទិញប>ជ ទិញប>ជ ទិញ 

 

 

ខលឹម-រខលឹម-រខលឹម-រខលឹម-រសេងខបសេងខបសេងខបសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

 

េTលបំណងៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះគឺេដើមបី ែសវងយល់G3នេពលខលះ អនករតូវបដិេសធ�រប>ជ ទិញ។ ចំណុចេនះ(ចផទុយនឹង�ររំពឹងទុកទូេp បុ៉ែនតk(ច!ដំេ�ះ

រ-យលអបំផុតសរ3ប់(ជីវកមម។ 

សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៨៨៨៨ កកកក ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�របដិេសធ�របដិេសធ�របដិេសធ�របដិេសធ�រប>ជ ទិញប>ជ ទិញប>ជ ទិញប>ជ ទិញ 

#ងេរ�មេនះ!មូលេហតុមួយចំនួនៃន�របដិេសធ�រប>ជ ទិញ ៖ 

• មិនទទួល:នរ:ក់ចំេណញ។ េលើកែលងកនុងករណី ែដលរតូវរកcឲយេjងចរករបស់អនកបនត�រផលិត និងមិនបិទ�វ រ និងរកcទុកបុគគលិកែដល3ន�របណតុ ះប�ត លេ,េពល3ន�រ

ប>ជ ទិញថមីែដលផតល់រ:ក់ចំេណញ។ មូលេហតុ គឺេ9យ-រkនឹងរតូវចំ�យេរចើនកនុង�រែសវងរក និងបណតុ ះប�ត លបុគគលិកថមី និង�ប់េផតើមេឡើងវិញ-រ!ថមី។ 

• អនកទិញជំRក់រ:ក់អនក។ kមិនែមន!កិចច�ររបសអ់នកកនុង�រផតល់ហិរញញបប�នលំហូរ-ច់រ:ក់អតិថិជនរបស់អនកេឡើយ។ ដូចTន េនះែដរ អនកផគត់ផគង់នឹងមិនបនតផគត់ផគង់អនកនូវវតថុ�តុ

េដើម�ន់ែតេរចើនេឡើយ របសិនេបើអនកមិន:នបង់រ:ក់សរ3ប់�រផគត់ផតង់ពីមុន។ jល់រ:ក់ជំRក់ពីមុនសរ3ប់�រប>ជ ទិញពីមុនរតូវទូ�ត់�ំងអស់ មុនេពលអនកបញជូនទំនិញប�ទ ប់។ 

• �រប>ជ ទិញ3នទំហំធំេពកសរ3ប់អនក ៖ k3នទំហំធំេពក និងសមុគ-ម ញសរ3ប់ជំ�ញរបស់អនក េហើយអនក(ចនឹង3នកំហុសឆគងកនុង�រផលិត។ 

• k!�រប>ជ ទិញដ៏ធំកនុងមួយេលើក ៖   អនករបែហល!រតូវជួលបុគគលិក   និងវិនិេBគេលើ�របណតុ ះប�ត ល និងេរគឿងបរិ�ខ រែដលអនកមិនរតូវ�រេរបើរ:សម់ដងេទៀត។ 

• k!�រប>ជ ទិញ/ចំែណកទីផcរខុសសរ3ប់អនក។ 

• លកខខណឌ ៃន�រទូ�ត់មិនលអសរ3ប់អនក។ 

• លកខខណឌ  និងតៃមលលអេពកមិនគួរឱយេជឿ ៖ េនះ(ច!ស>ញ មិនលអ? 

• អនកមិន3នសមតថ`ពផតល់ហិរញញវតថដុល់ផលិតកមម និងរតូវជំRក់បំណុល។ 

• អនកមិន3នេពលកនុង�លវិ`គផលិតកមម េដើមបបីញជូនឲយ:ន�ន់េពល។ 

• kបងកប>ហ ដល់�រប>ជ ទិញែដល3នរ-ប់េផសងេទៀត។ 

• kបំRនេលើកិចចរពមេរពៀងេ9យែឡករបស់អនក!មួយអនកទិញេផសងេទៀត។ 

• kមិនែមន!អវីែដលអនកផលិត។ អនកមិន3នជំ�ញ។ 

• អនកកំពុងបញឈប់�រផលិតផលិតផលេ�ះ។ 

• អនកមិន(ចបំេពញចិតតអតិថិជន:ន។ 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី ១០១០១០១០ 
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១.  ែចករំែលកបទពិេ-ធន៍កនុងរកុមRក់ព័នធ នឹង�របដិេសធ�រប>ជ ទិញ។ 

២. េតើ3នករណីែដលអនកទទួលយក�រប>ជ ទិញែដលអនកគួរែត:នបដិេសធេ�ល ឬេទ? 

៣. រRង�រេឆលើយតបចំេRះអតិថិជនែដលអនករតូវបដិេសធ�រប>ជ ទិញ។ 

៤. កត់រJមតិ និងចេមលើយរបស់អនកកនុងJjង ៨ ក។  
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JjងJjងJjងJjង ៨៨៨៨ កកកក ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�របដិេសធបដិេសធបដិេសធបដិេសធ�រ�រ�រ�រប>ជ ទិញប>ជ ទិញប>ជ ទិញប>ជ ទិញ 

�រពិ`កc ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រRង�រេឆលើយតបចំេRះអតិថិជនែដលអនករតូ វបដិ េសធ�រប>ជ ទិញ ៖ 
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សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ៨៨៨៨ ខខខខ ៖៖៖៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួន 

កនុងសកមម`ពចុងេរ�យៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនកនឹងសេរមចចិតតេលើសកមម`ព!ក់�ក់មួយចំនួនពី េពលែដលរតូ វបដិ េសធ�រប>ជ ទិញ។ េ9យចង�ំនូវjល់ចំណុចែដលេយើង:ន

ពិ`កcកនលងមក សូមចំ�យេពលពីរបី�ទី េដើមបីកត់ រJមតិរបស់អនក។ 

 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

១. សិ�ខ �ម3ន ក់ៗេរបើរ:សJ់jង ៨ ខ ៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនេដើមបីសរេសរពី�រWល ស់បតូរ ១-៣ Rក់ព័នធនឹងេពលែដលរតូវបដិេសធ�រប>ជ ទិញ។ េ9យែផអកេលើអវីែដល

អនក:នសិកcកនុងសកមម`ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ3ន�រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ3ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែកលមអ។ 

២.  កត់រJរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

៣.  កត់រJពីេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ�រWល ស់បតូរ 

៤. េ,ទីបំផុត ប>ជ ក់ពីអនកែដលនឹងទទួលខុសរតូវេលើ�រWល ស់បតូរេនះ។  

JjងJjងJjងJjង ៨៨៨៨ ខខខខ ៖៖៖៖ ែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួនែផន�រសកមម`ពWទ ល់ខលួន 

�រWល ស់បតូរ វិធី-រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូវ 
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កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនក:នឆលុះប>ច ំងពី េពលែដលនឹងផតល់ផលរបេBជន៍ខពស់បំផុតដល់(ជីវកមម របស់អនកកនុង�របដិ េសធ�រប>ជ ទិញ។ អនក(ចែសវង រកព័ត៌3នបែនថមអំពីចំណុចេនះ

កនុងែផនកទី ១០ ៃន GPG។ 

  



 

កមម វិធី�រ របកួតរប ែជង វិស័យ(ជី វកមម#ន តតូច េ,(-៊ន 64

 

 

  

វគគបណតុ ះប�ត លទី ៩ ៖ 
ែផន�រសកមម`ព(ទិ`ព 
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វគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លទីទទីីទី ៩៩៩៩ ៖៖៖៖ ែផន�រសកមម`ពែផន�រសកមម`ពែផន�រសកមម`ពែផន�រសកមម`ព(ទិ`ព(ទិ`ព(ទិ`ព(ទិ`ព 

៤០៤០៤០៤០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

ខឹលម-រសេងខបខឹលម-រសេងខបខឹលម-រសេងខបខឹលម-រសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

េ9យ-របនទុក�រ$រ បូករួមនឹង�រដំេណើរ�រ(ជីវកមម#ន តតូច kមិនែមន!�រ$យរសួលកនុង�រអនុវតត�រWល ស់បតូ រ េpJម�រចង់:នរបស់អនកេឡើយ។ កនុងវគគេនះ 
អនកនឹងពិនិតយេមើល�រ$រែដលអនកសេរមច:នកនុងអំឡុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ និងបេងកើត!ែផន�រសកមម`ព-មញញមួយេដើមបី ែកលមអ(ជីវកមមរបស់អនក។ អនករតូវេធវើសកមម`ព 
១។ 

សកមម`ពទីសកមម`ពទីសកមម`ពទីសកមម`ពទី ៩៩៩៩ ៖៖៖៖ សកមម`ព(ទិ`ពសកមម`ព(ទិ`ពសកមម`ព(ទិ`ពសកមម`ព(ទិ`ព 

អនកនឹងរតូ វ េធវើ�រ!ជំ~ន េpJមវគគនីមួយៗ េដើមបី េWត ត(ទិ`ពេលើសកមម`ពែដលអនក:នេរៀបjប់កនុងវគគមុនៗ។ 

៤០៤០៤០៤០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

១. អនកពិ`កc!រកុម។ ស3ជិករគប់រូបនិBយពីអវីែដលពួកេគយល់ដឹងកនុងសកមម `ពនីមួយៗ។ អនក�ប់េផតើមពីសកមម`ពទីមួយេនះ។ 

២. សរ3ប់ជំ~នប�ទ ប់ អនកេរបើរ:ស់Jjង ៩ ក ៖ ែផន�រសកមម`ព(ទិ`ព។ អនកពិនិតយេមើលែផន�រសកមម`ពែដលអនក:នបំេពញសរ3ប់វគគនីមួយៗ និងេរជើសេរីស�រ

Wល ស់បតូរ�មួយែដលអនកនឹង�ប់េផតើមមុនេគ   និងេពលេវ�  ៖  កនុងរយៈេពល ១ ស:ត ហ៍ ១ ែខ ឬ ២ ែខ? េរៀបjប់សកមម`ពB៉ងេ~ច�ស ់៣ (១៥ 

�ទី)។ 

៣. ស3ជិក3ន ក់ៗប$ហ ញពីែផន�រសកមម`ព(ទិ`ពរបស់ខលួន ចំែណករកុមែចករំែលកគំនិតរបស់ខលួនGេតើែផន�រសកមម`ព�ំងេ�ះគួរWល ស់បតូរ ឬក៏k!វិធីដ៏លអ។ សិ�ខ �ម3ន ក់ៗ

3នេពល ៥ �ទី (២៥ �ទី)។ 

៤. កនុងរកុម អនក(ចេរបើរ:សេ់ពលេវ�បែនថមេដើមបីសេរមចGេតើអនករតូវជួបមតងេទៀត ឬB៉ង� ប�ទ ប់ពីវគគបណតុ ះប�ត លេដើមបីអនុវតតសកមម`ពមួយចំនួន ដូច! �រកំណត់ៃថលេដើ

ម។ អនក(ចេរៀបចំ�រជួបរបជំុ!រប� ំនិងពិ`កcពីរេបៀបរបឈមនឹង�រWល ស់បតូរែដលអនកចង់:ន។ 

  

JjងJjងJjងJjង ៩៩៩៩ កកកក ៖៖៖៖ ែផន�រែផន�រែផន�រែផន�រសកមម`ព(ទិ`ពសកមម`ព(ទិ`ពសកមម`ព(ទិ`ពសកមម`ព(ទិ`ព 

�រWល ស់បតូរ!(ទិ`ព វិធី-រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូវ 
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�រផតល់(ទិ`ពសកមម`ព       ែដល!សកមម`ពែដលអនក:នបំេពញេ,េពលបញចប់ វគគបណតុ ះប�ត លគឺ!ជំ~នដ៏សំ#ន់។ kនឹងជំ រុញឲយអនកសេរមចចិតតពី រ េបៀបអនុវតត ែដល:នេរៀនកនុងវគគបណតុ ះប

�ត លេនះកនុង�រ$រ និងជី វិតរប�ំៃថង។ អនក(ចេរបើ រ:ស់k រួម!មួយេសៀវ េ�ែណ�ំវគគបណតុ ះប�ត ល និង េTល�រណ៍ៃន�រអនុវតតលអ េដើមបី ែកសរមួល និង េលើកទឹកចិតតខលួនឯងកនុង�រ�ត់

វិ�ន�រ��។ ៃថង េនះ េយើងមិន3នេពលេវ�េដើមបីបញចូលែផនក�ំងអស់កនុង GPG េឡើយ។ អនកនឹងេឃើញ3នែផនកបែនថមសតីពី�រប>ជ ទិញ និងអតថរបេBជន៍របកួតរបែជង ែដលអនក

(ចេរៀនសូរតេ9យខលួនឯង។  

េនះ!ចំណុចបញចប់ៃនវគគបណតុ ះប�ត ល។ ឥឡូវេនះ អនក(ចបញចប់�រkយតៃមល:ន។ កនុងរយៈេពលពីរបីែខេរ�យ នឹង3នសកមម`ពJម9នបនតេទៀត។ 
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រក9សWទ ំងធំរក9សWទ ំងធំរក9សWទ ំងធំរក9សWទ ំងធំ ៖៖៖៖ 
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សកមម`ពសកមម`ពសកមម`ពសកមម`ព ២២២២ គគគគ 

រក9សWទ ំងធំទីរក9សWទ ំងធំទីរក9សWទ ំងធំទីរក9សWទ ំងធំទី ១១១១  

េតើនូកំពុងេធវើ ចំណុចរតឹមរតូវអវីខលះ? េតើ9j៉កំពុងេធវើ ចំណុចខុសឆគងអវីខលះ? 
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9j៉9j៉9j៉9j៉ 
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6. 

7. 

 

រក9សWទ ំងធំទីរក9សWទ ំងធំទីរក9សWទ ំងធំទីរក9សWទ ំងធំទី ២២២២ 

របព័នធ របស់នូ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

រក9សWទ ំងធំរក9សWទ ំងធំរក9សWទ ំងធំរក9សWទ ំងធំទីទទីីទី ៣៣៣៣ 

អវី ែដល9j៉(ចេធវើ:ន ៖ 
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បចចុបបនន 
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ពីេពលមួយេpេពលមួយ 
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សកមម̀ ពសកមម̀ ពសកមម̀ ពសកមម̀ ព ២២២២ ឃឃឃឃ 
រក9សWទ ំងធំរក9សWទ ំងធំរក9សWទ ំងធំរក9សWទ ំងធំទីទទីីទី ៤៤៤៤ 

េរបើរ:ស់របព័នធេដើមបី ៖ 
• kយតៃមល ពីលកខណៈរបស់អនក និងអវី ែដលអនក(ចផលិត:ន 
• កំណត់ទីផcរ និងអតិថិជនេTលេmរបស់អនក 
• ែសវងយល់ និងយល់ដឹងពីទីផcរ និងអតិថិជនរបស់អនក 
• អភិវឌឍផលិតផលេpJមទីផcរ 
• ែកលមអផលិតកមម និង�ររគប់រគងគុណ`ព 
• �រកត់រJចូលបញជី 
• គណ�ៃថលេដើម និងៃថលលក់របស់អនក 
• េសkអតិថិជនែដល3នរបសិទធ`ព និង(ចទុកចិតត:ន 
• សេរមចGេតើរតូវទទួលយក ឬបដិេសធ�រប>ជ ទិញ។ 

 


