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ការអភិវឌ្ណសហរាសតាមសហគមន៍ (C-BED) 

ការអភិវឌ្ណសហរាសតាមសហគមន៍ (C-BED) គឺជាកមមវធីិបណថុ ះបណាថ ល
ដដលចំណាយតិច និងបទងកើតថមីដដលទរៀបចំទឡើងទោយអងគការអនថរជាតិខាងការងារ 
(ILO) ទដើមផីាំរទការអភិវឌ្ណជំនាញ និងការបទងកើនសិទនិអំណាចដល់សហគមន៍
មូលោឌ នកបុងការដកលមអជីវភាពរស់ទៅ  ផលិតភាព  និងលកខខណឍ ការងារកាន់ដត
របទសើរទឡើង។ 

កបុងនាមជាវធីិសស្រសថមួយម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល កមមវធីិ C-BED ានលកខណៈ
ពិទសស ទពាលគឺកមមវធីិទនះរតូវបានបទងកើតទឡើងតាមរទបៀបមិតថអប់រមិំតថ 
ការសិកាដផអកតាមសកមមភាព ទោយមិនានតួនាទីរគូបទរងៀន អបកជំនាញ ឬទីរបឹកា
ខាងទរៅដដលានជំនាញតាមដផបកទឡើយ។ ផធុយទៅវញិ សិកាខ កាមកបុងកមមវធីិ C-BED 
សហការាប ទធវើសកមមភាព និងកិចចពិភាកាជាបនថបនាធ ប់ ទោយានការដណនំាតាម
ជំហានសមញ្ដៗកបុងទសៀវទៅដណនំាវគគបណថុ ះបណាថ ល។ ចំទណះដឹង ជំនាញ និង
សមតទភាពថមីៗរតូវបានបទងកើតទឡើងតាមរយៈការបងាា ត់បងាា ញរបស់សិកាខ កាម និងការ
ដចករដំលកចំទណះដឹង និងបទពិទសធន៍ផ្លធ ល់ខលួន។ តាមវធីិទនះ កមមវធីិទនះគឺ 
ជាជទរមើសដដលចំណាយតិច និងាននិរនថរភាពសរាប់អងគភាព ឬសហគមន៍នានា។ 

កមមវធីិ C-BED រតូវបានបទងកើតទឡើងទោយដផអកទលើករមងវគគបណថុ ះបណាថ លសបូល
ចំនួន ២ ដដលទរៀបចំទឡើងទដើមផីអភិវឌ្ណសមតទភាពសរាប់ការចប់ទផថើមអាជីវកមម 
និងការដំទណើ រការអាជីវកមម តាមរយៈការទផ្លថ តសំខាន់ទលើការទធវើទីផារ ការរគប់រគង
ហិរញ្ដវតទុ និងការទរៀបចំដផនការសកមមភាព។ ទំងទនះសុទនដតជាចំណុចសំខាន់កបុង
កមមវធីិ C-BED សរាប់អបកដដលចង់កាល យជាសហរគិន និងកមមវធីិ C-BED 
សរាប់អបកទធវើអាជីវកមមខាប តតូច។ មយ៉ងវញិទទៀត កមមវធីិទនះកំពុងបទងកើតករមង
ឧបករណ៍ជាទរចើនសរាប់ពរងឹងសមតទភាព និងបទងកើនជំនាញអាជីវកមមសរាប់វស័ិយ
មួយចំនួន។ ករមងឧបករណ៍ទំងទនះអាចយកមកអនុវតថកបុងវគគបណថុ ះបណាថ ល
ោច់ទោយដឡក ឬចរមះុកបុងទរមង់ជាមូ៉ឌុ្ល រួចបញ្ចូ លទៅកបុងកមមវធីិដដលានស្សប់។ 

ករមងវគគបណថុ ះបណាថ លសរាប់អបកដដលចង់កាល យជាសហរគិនកបុងវស័ិយទទសចរណ៍ 

កមមវធីិការអភិវឌ្ណសហរាសតាមសហគមន៍ (C-BED) សរាប់អបកដដលចង់កាល យ



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបដជងវស័ិយអាជីវកមមខាប តតូចទៅអាស៊ន vii 

ជាសហរគិនគឺជាវគគបណថុ ះបណាថ លដំបូងដ៏សមស្សបសរាប់សិកាខ កាម ដដលទចះ
អកសរតិចតួច និងានសររបទោជន៍សរាប់រគប់ាប ដដលចង់ទទួលបានចំទណះដឹង
មូលោឌ នពីការបទងកើត និងដំទណើ រការអាជីវកមម។ សិកាខ កាមនឹងដសវងរកឱកាសទដើមផី
ទធវើការផ្លល ស់បថូរកបុងជីវតិរបស់ខលួន តាមរយៈការដសវងរក ឬផ្លល ស់បថូរមុខរបរ ឬ
ដកលមអលកខខណឍ ការងាររបស់ខលួន។ ពួកទគនឹងទទួលបានសមតទភាពសំខាន់ៗកបុង
ដំទណើ រការអាជីវកមម និងការសិកាសំខាន់ៗ។ សរាប់ព័ត៌ានសថីពីលកខណវនិិចឆ័យ
កបុងការទរជើសទរ ើស សិកាខ កាម សូមអានគទរាងកមមវធីិសិកា C-BED។  បនាធ ប់ពីបញ្ច ប់
វគគបណថុ ះបណាថ ល សិកាខ កាមនឹង ៖ 

 ទទួលបានចំទណះដឹងសថីពីការអភិវឌ្ណសហរាស 

 ទទួលជំនាញសំខាន់ៗកបុងការពិចរណាពីការងារសកាថ នុពល ឬសទ នភាព
ការងារបចចុបផនប 

 បទងកើនចំទណះដឹងសថីពីការអភិវឌ្ណសហរាស 

 ដសវងយល់ពីជំហានទផសងៗកបុងការចប់ទផថើម ឬដកលមអអាជីវកមម 

 ពរងឹងទំនុកចិតថកបុងការសទរមចចិតថ ទរៀបចំដផនការ និងចត់វធិានការទៅម្ថៃ
ខាងមុខ 

 ដឹងពីសកាថ នុពលម្នទំនាក់ទំនង និងកិចចសហការ។ 

សកាថ នុពលសរាប់អាជីវកមមកបុងវស័ិយទទសចរណ៍ទៅរបទទសឥណឍូ ទនសីុ 

សកាថ នុពល សរាប់ការឈានទជើងចូលកបុងឧសាហកមមទទសចរណ៍ទៅរបទទ
សឥណឍូ ទនសីុមិនដដលានភាពរបទសើរទឡើងទឡើយ។ 

ភាពសមផូរដបបម្នសមផតថិធមមជាតិ សតវម្រព ទឆបរសមុរទដ៏ដវងអនាល យ និងរបជំុទកាះ
ដ៏ទរចើន រមណីយោឌ ន សកមមភាពកំសនថ និងផសងទរពង ទីរកុងដដលជាបណថុំ
វបផធម៌ចរមុះ និងមុខមាូបដបលកៗកបុងរបទទសឥណឍូ ទនសីុ សុទនដតជាចំណុចទក់ទញទភញៀវ
ទទសចរណ៍ជាទរចើនពីតំបន់អាស៊ន និងបរទទស។ ទោងតាមទីភាប ក់ងារសទិតិជាតិ 
(BPS)  របទទសទនះានចំនួនទភញៀវទទសចរណ៍រហូតដល់ ៨,៨ លាននាក់កាលពីឆ្ប ំមុន 
ជាតួទលខដដលទកើនទឡើងទថរកបុងរយៈទពលបុ៉នាម នឆ្ប ំកនលងមកទនះ។     របាក់ចំណូលពី



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបដជងវស័ិយអាជីវកមមខាប តតូចទៅអាស៊ន viii 

វស័ិយទទសចរណ៍កាលពីឆ្ប ំមុនានរបាណ ១០ ពាន់លានដុលាល រកបុងរបាក់ចំណូលពី
ការទូទត់បរទទស ទពាលគឺបានទកើនទឡើង ១ ពាន់លានដុលាល រទលើសឆ្ប ំ ២០១២។ 

កំណត់រតាចំនួនទភញៀវទទសចរណ៍បចចុបផនប បងាា ញពីឱកាសសរាប់សហរគិន
កបុងការទផ្លថ តទលើអាជីវកមមកបុងវស័ិយទទសចរណ៍ និងទោយានដផនការ
អាជីវកមមទជាគជ័យ ទដើមផីទទួលបានរបាក់ចំទណញខពស់។ ករមង
វគគបណថុ ះបណាថ លទនះគឺសរាប់ជួយដល់សហរគិនកបុងការបទងកើតដផនការអាជីវកមម
លអិតលអន់ ដដលជាដផបកដ៏សំខាន់ម្នភាពទជាគជ័យកបុងការទទួលបានហិរញ្ដវតទុ 
ទដើមផីរគប់រគងអាជីវកមម និងជួយអបកឲ្យានដំទណើ រការរបកបទោយរបសិទនភាពទឆ្ព ះ
ទៅសទរមចទាលទៅ។ វានឹងផថល់គំនិតលអៗទដើមផីជំរុញឲ្យអបកទញយករបទោជន៍ពី
ឱកាសនានាកបុងឧសាហកមមទទសចរណ៍ដដលកំពុងានកំទណើ នទនះ និងកាត់បនទយ
ឱកាសម្នភាពបរាជ័យ។ 

សរចំទពាះរកមុសិកាខ កាម 

ទរកាយទពលបញ្ច ប់វគគបណថុ ះបណាថ លកមមវធីិ C-BED អបកនឹងានដផនការចាស់
លាស់សរាប់ជំហានជាក់ដសថងមួយចំនួនដដលអបកអាចទរបើរបាស់ទដើមផីចប់ទផថើម 
ឬដកលមអអាជីវកមមរបស់អបក។ អបកនឹងានការយល់ដឹងកាន់ដតទរចើនពីទាលការណ៍
រគឹះម្នការទធវើអាជីវកមម ទហើយអបកនឹងបានចប់ទផថើមបទងកើតទំនាក់ទំនងជាមួយ
អបកទផសងទទៀតកបុងសហគមន៍ ដដលអាចជួយ ឬសហការជាមួយអបកទដើមផីសទរមចបាន
ទជាគជ័យរួមទៅទពលខាងមុខ។ 

វធីិសស្រសថម្នវគគបណថុ ះបណាថ លទនះ ានលកខណៈខុសដបលកពីវធីិសស្រសថអប់រ ំ
របម្ពណី ទពាលគឺមិនានរគូបទរងៀន រគូឧទទធស ឬអបកជំនាញទដើមផីជួយអបកទឡើយ។ 
ផធុយទៅវញិ អបកនឹងរតូវសហការាប ទធវើការជារកុម ទដើមផីអនុវតថតាមការដណនំាជា
ជំហានសមញ្ដៗសរាប់កិចចពិភាកា និងសកមមភាពកបុងទសៀវទៅដណនំា
វគគបណថុ ះបណាថ លទនះ។ ទោយសរដតមិនានរបធានរកុម សាជិករកុមទំងអស់គួរ
បថូរទវនាប អានព័ត៌ាន និងការដណនំាឲ្យសាជិករកុមសថ ប់ ទហើយ
សាជិករកុមទំងអស់នឹងដចករដំលកការទទួលខុសរតូវទលើការតាមោនទពលទវលា។ 
តាមវធីិថមីទនះ ទយើងនឹងសិកាពីាប ទៅវញិទៅមក តាមរយៈការដចករដំលកមតិទោបល់ 
ជំនាញ ចំទណះដឹង និងបទពិទសធន៍។ ទដើមផីសទរមចកិចចការទនះ 



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបដជងវស័ិយអាជីវកមមខាប តតូចទៅអាស៊ន ix 

សាជិករកុមទំងអស់រតូវចូលរួមកបុងកិចចពិភាកា។  

មុនទពល និងទរកាយទពលវគគបណថុ ះបណាថ ល អបកនឹងរតូវបានទសបើឲ្យបំទពញការ
       មួយទដើមផីដសវងយល់ពី      ម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល។ ព័ត៌ានទំងទនះនឹង
រតូវរកាជាសាៃ ត់ និងទរបើរបាស់ទដើមផីដកលមអឯកសរវគគបណថុ ះបណាថ ល       ការ
ទរៀបចំកមមវធីិទៅម្ថៃខាងមុខ។ សិកាខ កាមមួយចំនួនអាចនឹងរតូវបានទក់ទងទៅម្ថៃ
ខាងមុខ ទរកាយរយៈទពល ៣ ៦ ឬ ១២ ដខ ទដើមផីបំទពញការ       មួយទទៀតសរាប់
ការសិកាពីដផនការអាជីវកមមរបស់អបក។ 

ការដណនំាកបុងទសៀវទៅដណនំាវគគបណថុ ះបណាថ លទនះ ានលកខណៈងាយស្សួល
អនុវតថតាម និងបានផថល់ទពលទវលាកំណត់សរាប់ជំហាននីមួយៗផងដដរ។ សូម
     សញ្ញដ ទំងទនះ ៖ 

 

 

 

 

 

 

មុនទពលអបកចប់ទផថើមវគគបណថុ ះបណាថ ល សូមអនុវតថតាមជំហានសមញ្ដៗខាង
ទរកាមទដើមផីទរតៀមទរៀបចំ។ 

 បំទពញការ       មុនទពលចប់ទផថើមវគគបណថុ ះបណាថ ល។ សួរអបកទរៀបចំ 
របសិនទបើអបកមិនានឯកសរចមលង ឬមិនទន់បានបំទពញការ       ទនាះ។ 

 ដបងដចកជារកុមតូចៗដដលានសាជិក ៥-៧ នាក់។ អបកទរៀបចំនឹងដណនំាអបក
ពីវធីិសទរមចការងារទនះបានលអបំផុត។ 

ទរបើរបាស់រកោសផ្លធ ំងធំដដលានកបុងឧបសមព័នន ១។ របសិនទបើអបកមិនាន

រកោសផ្លធ ំងធំ សូមទរបើរកោសបដនទម ឬទសៀវទៅដណនំាវគគបណថុ ះបណាថ ល។ 

 
 

សញ្ញដ ទនះបងាា ញអបកពីទពលទវលាប៉ាន់សម នម្នវគថបណថុ ះបណាថ ល។ 

 
 

             សូមអានឲ្យឮៗ។ 

 
 ទៅទពលអបកទឃើញសញ្ញដ ទនះ ានន័យថា អបកកំពុងអានការដណនំា និងទធវើសកមមភាព។ 

 
 

ទៅទពលអបកទឃើញសញ្ញដ ទនះ សូមដចករដំលកព័ត៌ានកបុងរកុម។ 

 
 



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបដជងវស័ិយអាជីវកមមខាប តតូចទៅអាស៊ន x 

 ទរ ើសសាជិករកុមាប ក់សរាប់សម័រគចិតថចប់ទផថើមវគគបណថុ ះបណាថ ល ឲ្យទធវើជា “
អបកអានកបុងរកុម”។ “អបកអានកបុងរកុម” ានតួនាទីអានព័ត៌ាន និងការដណនំា
សកមមភាពឲ្យសាជិករកុមសថ ប់។ រាល់សាជិករកុមដដលទចះអកសរអាចទធវើជា 
“អបកអានកបុងរកុម” បាន ទហើយអបកគួរបថូរទវនសាជិករកុមឲ្យទធវើជា 
“អបកអានកបុងរកុម” កបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទនះ។  

សាជិករកុមទំងអស់រតូវទទួលខុសរតូវទលើការពិនិតយទពលទវលា 
បុ៉ដនថសាជិករកុមាប ក់គួររតូវបានទរជើសទរ ើសសរាប់វគគបណថុ ះបណាថ លនីមួយៗ ទដើមផី
រលឹំករកុម  ទពលទវលាកំណត់សរាប់ជំហានមួយ        ។ អបកមិនចំបាច់
អនុវតថតាមទពលទវលាកំណត់តឹងរងឹទពកទនាះទទ បុ៉ដនថអបករតូវរគប់រគងទពលទវលា
សរាប់វគគបណថុ ះបណាថ លទំងមូល។ របសិនទបើសកមមភាពមួយានរយៈទពលយូរ
ជាងទពលទវលាកំណត់ សូមពយោមសនសំសំម្ចទពលទវលាកបុងសកមមភាពទផសងទទៀត
ទដើមផីរកាតុលយភាព។ 

សាជិករកុមទំងអស់ នឹងទទួលបានទសៀវទៅដណនំាវគគបណថុ ះបណាថ លដូចាប ។ 
សាជិកអាចនឹងបំទពញការងារជាបុគគលកបុងការដណនំាទំងទនះ  ទនធឹមនឹងការងារ 
រកុម។ រកុមអាចបំទពញសកមមភាពរួមាប ទលើរកោសផ្លធ ំងធំ របសិនទបើាន។ 

 
សូមចូលរួមកបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទោយរកីរាយ! 

  



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបដជងវស័ិយអាជីវកមមខាប តតូចទៅអាស៊ន xi 

 

 

 

 
 

វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ១ ៖ 
សេចក្្ីសផ្ើម 



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបដជងវស័ិយអាជីវកមមខាប តតូចទៅអាស៊ន 1 

វគគបណថុ ះបណាថ លទី ១ ៖ ទសចកថីទផថើម 

 
 
 

កបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទនះ ទយើងនឹងទធវើសកមមភាពពីរទដើមផឲី្យសិកាខ កាមសគ ល់ាប  និង
យល់ដឹងពីវធីិសស្រសថម្នវគគបណថុ ះបណាថ លកមមវធីិ C-BED។ វគគទនះានទាលបំណង
សិកាពីាប ទៅវញិទៅមកកបុងទពលទធវើសកមមភាពកបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទំង ៧។ ទយើង
សិកាទោយមិនានរគបូទរងៀនទឡើយ។ ដូទចបះ ទយើងគួរជួយាប ដចករដំលកគំនិត 
និងបទពិទសធន៍ទផសងៗ និងសួរសំណួរកបុងរកមុ របសិនទបើទយើងមិនយល់ទាលគំនិត ឬ
សកមមភាពណាមួយ។ 
សកមមភាព ១ ក ៖ ការសគ ល់ាប  

កបុងសកមមភាព ១ ក ទយើងនឹងបានសគ ល់សាជិកកបុងរកុម និងសិកាពីគំនិតអាជីវកមមទរៀងៗខលួន។ 
ទដើមផីទធវើសកមមភាពទនះ ទយើងរតូវានបិ៊ច និងរកោសដដលអាចដហកទចញបាន។ 

ដំបូង ទយើងនឹងអានការដណនំាទំងអស់មុនទពលចប់ទផថើមជំហានទី ១។ ទៅទពល
អស់ទពលសរាប់ជំហាននីមួយៗ អបកអានកបុងរកុមនឹងបងាា ញពីទពលទវលាទៅសល់ ទដើមផី
ឲ្យសាជិកអាចបនថទៅជំហានបនាធ ប់ រហូតដល់បញ្ច ប់សកមមភាពទំងមូល។ 

 

   គូររបូភាពបងាា ញពីអាជីវកមមបចចុបផនប ឬគំនិតអាជីវកមមថមី (៥ នាទី)។ 

   សិកាខ កាមាប ក់ៗនឹងដណនំាខលួនកបុងរកុម ទោយបងាា ញពីទឈាម ះ កដនលងកំទណើ ត រចួ
បងាា ញរបូភាពអាជីវកមម និងពនយល់ចំណុចសំខាន់ៗ។ សិកាខ កាមាប ក់ៗានទពល
មួយនាទីទដើមផីដណនំាខលួន (៥ នាទី)។ 

   បងាា ញគំនូរទលើជញ្ញជ ងំជិតទនាះ ឬោក់កណាថ លតុ (៥ នាទី)។ 

កបុងសកមមភាពទី ១ ទនះ ទយើងបានសគ ល់សាជិកកបុងរកុម និងដចករដំលកគំនូរ និងពិភាកាពីគំនិត
អាជីវកមម។ ឥឡូវទនះ ទយើងអាចបនថទៅសកមមភាពបនាធ ប់បាន។ 

  

៥០ នាទី 

ខលឹមសរសទងខបម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល 

១៥ នាទី 
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សកមមភាព ១ ខ ៖ ការវាយតម្មលកតាថ ជះឥទនិពល 

កបុងសកមមភាព ១ ខ ទយើងនឹងវាយតម្មលកតាថ ជះឥទនិពលទផសងៗដដលជំរញុទឹកចិតថរបស់ទយើង
កបុងការទធវើអាជីវកមម។ ចំណុចដដលទយើងចង់ដឹង បទពិទសធន៍ពីមុនរបស់ទយើង និងបុគគល

សំខាន់ៗកបុងជីវតិរបស់ទយើងសុទនដតជះឥទនិពលទលើទយើង។ ការដឹងពីកតាថ ជះឥទនិពលទំងទនះអាចជួយទយើ
ងឲ្យានការយល់ដឹងទរចើនពីអាទិភាពរបស់ទយើង និងរទបៀបដដលអាទិភាពទំងទនាះជះឥទនិពលទលើជទរមើ
សអាជីវកមមរបស់ទយើង។ 

ដំបូង ទយើងនឹងអានការដណនំាទំងអស់មុនទពលចប់ទផថើមជំហានទី ១ ម្នសកមមភាព
ទនះ។ អបកអានកបុងរកមុនឹងតាមោនទពលទវលា និងរលឹំកទយើងពីទពលដដលរតូវបនថទៅ
ជំហានបនាធ ប់។ ឥឡូវទនះ ទយើងអាចចប់ទផថើមសកមមភាព ១ ខ បាន។ 

 

 សាជិកាប ក់ៗគួរបំទពញសនលឹកសវ័យវាយតម្មលទោយខលួនឯង។ រកុមនឹងជួយដល់
សាជិករកុមដដលមិនទចះអកសរ (៥ នាទី)។ 

 សាជិករកុមាប ក់ៗទរបើរបាស់សនលឹកសវ័យវាយតម្មល ទដើមផបីងាា ញរកុមពីកតាថ ជះឥទនិ
ពលទលើខលួន (១០ នាទី)។ 

 ពិភាកាកបុងរកមុពីរទបៀប ដដលកតាថ ជះឥទនិពលទំងទនះពាក់ព័នននឹងគំនិតអាជីវកមម 
និងការជំរញុទឹកចិតថរបស់ទយើង (១៥ នាទី)។ 

  

៣៥ នាទី 
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តារាង ១ ខ ៖ ការវាយតម្មលកតាថ ជះឥទនិពលរបស់ខញុំ 
 
ចំណាប់អារមមណ៍របស់ខញុំ - ការងារដដលខញុំចង់ដឹង និងចូលចិតថទធវើ (ទទួលបាន ឬមិនទទួលបាន
របាក់កម្រម) 
 
_________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________  
  
 
បទពិទសធន៍របស់ខញុំ ៖ ខញុំានបទពិទសធន៍ការងារ (ដូចជា ការបណថុ ះបណាថ ល និងការអប់រ)ំ ៖ 
_________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________  
 
បុគគលគំរូរបស់ខញុំ  ៖ ខញុំ ទកាតសរទសើរមនុសសមួយចំនួនដដលខញុំសគ ល់ (រគួសរ មិតថភកថិ  រគូបទរងៀន អបក
ជំនួញ អបកដឹកនាំសហគមន៍។ល។) 
_________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________  
 

 
កបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទី ១ ទយើងបានសិកាបដនទមទទៀតពីសាជិករកុម និងដសវងយល់ពី
កតាថ ជះឥទនិពលទផសងៗទលើការជំរញុទឹកចិតថរបស់ទយើងកបុងការទធវើអាជីវកមម។ ទយើងានការ
យល់ដឹងទរចើនពីចំណាប់អារមមណ៍របស់ទយើង និងរទបៀបដដលចំណាប់អារមមណ៍ទំងទនាះ

ពាក់ព័នននឹងគំនិតអាជីវកមមដដលបានកំណត់កនលងមក។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ២ ៖ 
ការស្រើេសរ ើេគ្ំនិតអារីវក្មម 
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វគគបណថុ ះបណាថ លទី ២ ៖ ការទរជើសទរ ើសគំនិតអាជីវកមម 

 

 

 

កបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទី ២ ទយើងនឹងទធវើសកមមភាព ៣ ទដើមផីជួយដល់ការបទងកើត 
និងវាយតម្មលគំនិតអាជីវកមមទផសងៗ និងកំណត់គំនិតអាជីវកមមដដលានសកាថ នុពល
បំផុត។ ទៅទពលបញ្ច ប់វគគបណថុ ះបណាថ ល សាជិករកុមនឹងទរជើសទរ ើសបនថទធវើការរួមាប
ទលើគំនិតអាជីវកមមរួមមួយ ឬជួយាប បទងកើតដផនការសរាប់ចំណាប់អារមមណ៍អាជីវកមម
ផ្លធ ល់ខលួន។ តាមរយៈការទធវើការរួមាប កបុងវគគទផសងៗ សាជិករកុមាប ក់ៗនឹងអភិវឌ្ណ
ជំនាញសំខាន់ៗសរាប់ការទរៀបចំដផនការអាជីវកមម។ 

សកមមភាព ២ ក ៖ ការ     គំនិតអាជីវកមម 
កបុងសកមមភាពទនះ ទយើងនឹងទធវើការជារកុមទដើមផី     គំនិតអាជីវកមមថមីៗ និងគំនិតម្ចបរបឌិ្ត
ជាទរចើន។ ទយើងគួរទផ្លថ តទលើការកំណត់គំនិតដបលកៗជាទរចើនដដលមិនធាល ប់ានកបុងសហគមន៍ 
ទរពាះទយើងអាចានការលំបាកកបុងការសទរមចបានទជាគជ័យ របសិនទបើានមនុសសទរចើនទពកទធវើ

អាជីវកមមដូចាប កបុងកដនលងដតមួយ។ 

ទៅទពល     គំនិត របការសំខាន់គួរពិចរណាពីរបទភទអាជីវកមម និងសកមមភាព
ទផសងៗ។ កបុងអំឡុងទពល     គំនិត អបកគួរពិចរណាពីដផបកម្នវស័ិយទទសចរណ៍ដដល
ពាក់ព័ននបំផុតនឹងសហគមន៍របស់អបក។ គិតពីតរមូវការ និងអវីដដលអបកអាចផគត់ផគង់ទោយ
ងាយ និងកបុងតម្មលសមស្សប។ 

ភាគទរចើម្នចំណុចទំងទនះពឹងដផអកទលើទីតំាង។ ានអបកផថល់ទសវា
ទទសចរណ៍ជាទរចើនទៅជំុវញិតំបន់ទទសចរណ៍លផីៗជាងទៅតំបន់ទីរកងុ។ ឧ. អាចាន
ឱកាសជាទរចើនសរាប់សណាឌ ារ និងហាងតូចៗកបុងទីរកុង។ អបករតូវឆលុះបញ្ញជ ងទលើតរមូវ
ការដដលអបកអាចផថល់ជូនបាន ទោយដផអកទលើធនធានកបុងសហគមន៍។ គំនិតអាជីវកមមអាច
ផុសទចញពីដផបកខុសៗាប កបុងវស័ិយទទសចរណ៍ ដូចជា ៖ 

 ទភាជនីយោឌ ន 

 ផធះសំណាក់ 

១២០ នាទី 

ខលឹមសរសទងខបម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល 
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 ការផថល់ទសវា 

 រកុមហុ៊នទទសចរណ៍ 

 ការដឹកជញ្ជូ ន។ 

 

 

1. ទធវើការជារកុមទដើមផបីទងកើតតារាងគំនិតអាជីវកមម និងកត់រតាទលើរកោស។ រតវូ
ពយោមកំណត់គំនិតអាជីវកមមថមីៗ និងគំនិតម្ចបរបឌិ្តនានា។ គំនិតទំងទនាះគួរ
សរទសរ ឬបងាា ញទលើរកោសផ្លធ ំងធំ របសិនទបើាន ឬទរបើរបាស់រកោស A4។ 
សាជិករកុមាប ក់ៗគួរផថល់គំនិតោ៉ងទហាចណាស់ ៣ និងផថល់ការពនយល់ខលីពី
គំនិតនីមួយៗ មុនទពលកត់រតា (១០ នាទី)។ 

2. បនាធ ប់ពីការបំផុសគំនិតអាជីវកមមតាមវធីិទនះ ជំហានបនាធ ប់គឺការវាយតម្មល
ទលឿន និងទោយទរបើញាណទលើសកាថ នុពលទជាគជ័យម្នគំនិតនីមួយៗ។ 
ោក់សញ្ញដ  + សរាប់គំនិតដដលរកុមយល់ថាានសកាថ នុពលខពស់ 
ឬោក់សញ្ញដ  - សរាប់គំនិតដដលានសកាថ នុពលទប។ របការ
សំខាន់រតូវពិភាកាពីមូលទហតុដដលគំនិតមួយានសកាថ នុពលទប ឬខពស់ 
មុនទពលរកុមទធវើការសទរមចចិតថ (១៥ នាទី)។ 

3. ជំហានចុងទរកាយគឺការបងាា ញតារាងទនាះឲ្យរកមុបានទឃើញ។ 

កបុងសកមមភាពទនះ ទយើងបានបទងកើតគំនិតអាជីវកមមទផសងៗ និងទធវើការវាយតម្មលទោយទរបើញាណ
ទលើសកាថ នុពលម្នគំនិតនីមួយៗ។ ការវាយតម្មលទោយញាណដតងដតទទួលឥទនិពលពី
ចំណាប់អារមមណ៍ផ្លធ ល់ខលួន និងទំនុកចិតថរបស់ទយើងទលើគំនិតទំងទនាះ។ ោ៉ងទនះកថី ការ

វាយតម្មលរបទភទទនះអាចនឹងមិនបានទផ្លថ តទលើលកខខណឍ ចំបាច់មួយចំនួនសរាប់ទជាគជ័យកបុងអាជីវកមម។ 
កបុងសកមមភាពបនាធ ប់ ទយើងនឹងសិកាពីលកខណវនិិចឆ័យដដលគួរទរបើរបាស់ទដើមផីទរជើសទរ ើសគំនិត
អាជីវកមមដដលានសកាថ នុពលខពស់។ 

សកមមភាព ២ ខ ៖ ការទរជើសទរ ើសលកខណវនិិចឆ័យសរាប់គំនិតអាជីវកមម 

អាជីវកមមទជាគជ័យលក់អវីដដលអតិថិជនរតូវការ ឬចង់បាន កបុងតម្មលដដលសមស្សបសរាប់ពួកទគ 
បុ៉ដនថអាជីវកមមទជាគជ័យក៏គួរបទងកើតរបាក់ចំណូលរគប់រាន់ និងទធវើឲ្យអបកទពញចិតថផងដដរ។ 

សរាប់មូលទហតុទំងទនះ របការសំខាន់អបករតូវវាយតម្មលលអិតលអន់ទលើគំនិតអាជីវកមមដដលបានទរជើសទរ ើស។ 

២៥ នាទី 
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កបុងសកមមភាពទនះ ទយើងនឹងសិកាពីកតាថ សំខាន់ៗបីសរាប់ការទរជើសទរ ើសគំនិត
អាជីវកមមលអរបទសើរ។ 

1. ជំនាញ  

ជំនាញទផសងៗកបុងដផបកជាទរចើន អាចជាកតាថ ចំបាច់កបុងការដំទណើ រការ
អាជីវកមមទោយទជាគជ័យ។ ជំនាញទំងទនះអាចរួមានចំទណះដឹងជាក់ដសថង ឬ
សមតទភាពកបុងការទធវើកិចចការមួយចំនួន ឬអាចជាជំនាញទូទៅកបុងការទធវើទំនាក់ទំនង
ជាមួយអបកដម្ទ និងទរៀបចំសកមមភាព។ ការទចះទធវើមាូប កាត់សក់ ឬជួសជុលា៉សីុន 
សុទនដតជាឧទហរណ៍ម្នជំនាញជាក់ដសថង។ ការានសមតទភាពរគប់រគងទពលទវលា
ទោយរបសិទនភាព ទរៀបចំកិចចការ និោយភាសទផសង ឬទធវើការបានលអជាមួយអបកដម្ទ 
សុទនដតជាឧទហរណ៍ម្នជំនាញទូទៅដដលអាចផថល់របទោជន៍ដល់អាជីវកមម។ 
អបករបដហលជាបានទរបើរបាស់ជំនាញទំងទនះទៅផធះ សលាទរៀន កដនលងទធវើការ ឬកបុង
សហគមន៍។  

2. ធនធាន 

អបកមិនអាចដំទណើ រការអាជីវកមមទជាគជ័យទោយមិនានវតទុធាតុទដើម ដី ទរគឿងបរកិាខ រ 
ទុន បុគគលិក និងកិចចការចំបាច់ទផសងទទៀតបានទឡើយ។ ទៅទពលទរៀបចំដផនការ
អាជីវកមមថមី អបករបដហលជាមិនទន់ានធនធានចំបាច់ទំងអស់ បុ៉ដនថរបការសំខាន់
អបករតូវានលទនភាពទទួលបានធនធានទំងទនះពីកបុង និងជំុវញិសហគមន៍។ 

3. តរមូវការ 

អាជីវកមមទំងអស់ផលិតទំនិញ ឬផថល់ទសវាទៅតាមតរមូវការ។   ខណៈដដល
សហរគិនអាចនឹងបទងកើតតរមូវការទោយបទងកើតផលិតផលថមី អាជីវកមមទផសងទទៀតនឹង
ទផ្លថ តទលើការបំទពញតរមវូការានស្សប់កបុងសហគមន៍។ កបុងករណីណាក៏ទោយ របការ
សំខាន់អាជីវកមមរតូវផលិតអវីដដលអតិថិជនរតូវការ ឬចង់បាន។  

អបកអានកបុងរកមុនឹងអានជំហាននានាសរាប់សកមមភាព ២ ខ។ 
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1. អានតារាងគំរដូដលទរៀបរាប់ពីជំនាញ  ធនធាន   និងតរមូវការកំណត់ទោយរកុមកបុង
វគគបណថុ ះបណាថ ល C-BED ពីមុន។ អបកអានកបុងរកមុនឹងអានដផបកដដលបងាា ញកបុង
តារាងមថងមួយៗ ទហើយរកុមនឹងពិភាកាពីចំណុចស្សទដៀងាប  និងចំណុចខុសាប ម្នអវី
ដដលានកបុងសហគមន៍របស់អបក (១០ នាទី)។ 

2. បទងកើតរកុមដដលានសាជិក ២ ឬ ៣ នាក់ទដើមផីបំទពញជំហានបនាធ ប់។ 

3. ទរបើរបាស់តារាង ២ ខ (១) ទដើមផីទរៀបរាប់ជំនាញដដលអបកាន។ បងាា ញពីជំនាញរបស់
អបក ដដលអាចមិនពាក់ព័ននទោយផ្លធ ល់នឹងចំណាប់អារមមណ៍អាជីវកមមរបស់អបក (៥ នាទី) 

4. បនាធ ប់មក ទរៀបរាប់ពីធនធានដដលអបកានលទនភាពទទួលបាន ដូចជា ធនធានដដល
អាចនឹងមិនពាក់ព័ននទោយផ្លធ ល់នឹងចំណាប់អារមមណ៍អាជីវកមមរបស់អបក (៥ នាទី)។ 

5. ទរៀបរាប់ពីទំនិញ និងទសវាកបុងកូទោនតរមវូការ ដដលសហគមន៍រតូវការ ឬចង់បាន។ 
ទរៀបរាប់ពីទំនិញ និងទសវាដដលអាចនឹងមិនពាក់ព័ននទោយផ្លធ ល់នឹងចំណាប់អារមមណ៍
អាជីវកមមរបស់អបក (៥ នាទី)។ 

6. រតឡប់ចូលរកុមធំវញិ និងកត់រតាគំនិតអាជីវកមមដដលានសកាថ នុពលខពស់ពីសកមម
ភាព ២ ក ទៅកបុងតារាង ២ ខ (២) (៥ នាទី)។ 

7. ទធវើការជារកុមទដើមផីទរបៀបទធៀបជំនាញដដលអបកបានកំណត់ និងកំណត់ចំណុចចំបាច់
កបុងគំនិតអាជីវកមមដដលបានទរៀបរាប់។   សាជិករកមុាប ក់ៗគួរចូលរមួកបុងកិចច
ពិភាកា។ របសិនទបើជំនាញជាទរចើនកបុងរកុមរបស់អបករតូវាប នឹងគំនិតអាជីវកមម 
សូមគូស  កបុងកូទោនជំនាញ។ របសិនានដតជំនាញមួយរតូវាប នឹង
គំនិតអាជីវកមម សូមគូស កបុងកូទោនជំនាញ។ របសិនទបើមិនានជំនាញណា
រតូវាប នឹងគំនិតអាជីវកមម សូមគូស  កបុងកូទោនជំនាញ (១០ នាទី)។ 

8. បនថទធវើការជារកុម និងទធវើដំទណើ រការទនះទឡើងវញិទដើមផកំីណត់ធនធាន និងតរមូវការ 
(១០ នាទី)។ 

9. ទធវើការជារកុមទដើមផីពិភាកាពីសំណួរខាងទរកាម ៖ 

៥៥ នាទី 
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    ទតើគំនិតអាជីវកមមណាដដលានសកាថ នុពលបំផុត ទោយដផអកទលើការវាយតម្មល
ជំនាញ ធនធាន និងតរមូវការ?  

    ទតើវាដូចាប នឹងអាជីវកមមដដលបានកំណត់ថាានសកាថ នុពលខពស់កបុងសកមមភាព ២ 
ក ឬទទ? (៥ នាទី)។ 

 
គំរូ ៖ លកខណវនិិចឆ័យសរាប់ការទរជើសទរ ើសគំនិតអាជីវកមម 

ជំនាញ ធនធាន តរមូវការ 

កាត់ទដរ 
ចមអិនរតី 
ទធវើផអកបងាគ រ 
ោំបដនល 
និោយពីរភាស 
ជួសជុលមូ៉តូ 
ជំនាញគណទនយយ 
 

ដផលទឈើ និងបដនល 
ផលិតផលម្រពទឈើ 
សញ្ញដ បរតពីសលាបទចចកទទស 
របាក់កមចីមីរកូហិរញ្ដវតទុពីធនាារ 
ដីសរាប់ជួលទៅជិតផារកបុង
មូលោឌ ន 
 

ឱសថបុរាណ 
សច់ស្សស់ 
បដនលសររីាងគ 
អបករចនាទគហទំព័រ 
មគគុទទសន៍ទទសចរណ៍ 
ជាងជួសជុលកង់ 
 

 
តារាង ២ ខ (១) ៖ លកខណវនិិចឆ័យសរាប់ការទរជើសទរ ើសគំនិតអាជីវកមម 

 
ជំនាញ ជំនាញ ជំនាញ 
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តារាង ២ ខ (២) ៖ ការផគូរផគងលកខណវនិិចឆ័យអាជីវកមមទៅនឹងជំនាញ ធនធាន និងតរមូវការរបស់អបក 

     

(រតូវាប ទំងអស់ ឬ ២ នឹង
ជំនាញ ធនធាន ឬតរមូវការ
របស់អបក)  

(រតូវាប  ១ នឹងជំនាញ ធនធាន ឬ
តរមូវការរបស់អបក) 

(មិនរតូវាប នឹងជំនាញ ធន
ធាន ឬតរមូវការរបស់អបក) 

គំនិតអាជីវកមមកបុង 

វស័ិយទទសចរណ៍ 
ជំនាញ ធនធាន តរមូវការ 

    

    

    

    

 
កបុងសកមមភាពទនះ ទយើងបានវាយតម្មលគំនិតអាជីវកមមទផសងៗទោយពិចរណាពីកតាថ សំខាន់ៗបី
ដដលកំណត់ទជាគជ័យកបុងអាជីវកមម ៖ ជំនាញ ធនធាន និងតរមូវការ។ ការ
វាយតម្មលរបទភទទនះានសរៈសំខាន់សរាប់ការពិនិតយតថភាពម្នគំនិតអាជីវកមម ដដលអបក

ចប់អារមមណ៍ និងទទួលបានចំទណះដឹងទរចើនពីគំនិតដដលានសកាថ នុពលខពស់បំផុត។ កបុងសកមមភាពបនាធ ប់ 
ទយើងនឹងសិកាពីជំហានចុងទរកាយម្នការវាយតម្មលគំនិតអាជីវកមម។ 

សកមមភាព ២ គ ៖ ការវភិាគ SWOT  
ការវភិាគ SWOT គឺជាវធីិសមញ្ដ បុ៉ដនថានរបសិទនភាពកបុងការវាយតម្មលចំណុចខាល ំង និងចំណុច
ទខាយម្នអាជីវកមមសកាថ នុពលរបស់អបក និងឱកាស និងការគំរាមកំដហងដដលអបកនឹងរបឈម។ 
ការវភិាគ SWOT អាចទរបើរបាស់សរាប់របទភទម្នការសទរមចចិតថទំងអស់។ 

អតទន័យម្ន SWOT ៖ 

 ចំណុចខាល ំង (S)  

 ចំណុចទខាយ (W) 

 ឱកាស (O) 
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 ការគំរាមកំដហង (T) 

ចំណុចខាល ងំ ជាលកខណៈសមផតថិរបស់អបក ឬកបុងអាជីវកមមរបស់អបក ដដលផថល់
អតទរបទោជន៍ទលើគូរបកួតរបដជង និងទក់ទញអតិថិជន។ ឧ. ផលិតផលានគុណភាព
លអ អាចបទរមើអតិថិជនទោយនិោយភាសអង់ទគលស ឬភាសកបុងតំបន់ ឬមិនានគូរបកួត
របដជងកបុងមូលោឌ ន។  

ចំណុចទខាយ ជាលកខណៈសមផតថិរបស់អបក ឬកបុងអាជីវកមមរបស់អបកដដលមិនលអ និង
អាចដកលអបាន។ ឧ. ទីតំាងអាជីវកមមទៅឆ្ៃ យពីអបកផគត់ផគង់ដដលបទងកើនចំណាយទលើការដឹក
ជញ្ជូ នវតទុធាតុទដើម បុគគលិកមិនទទួលបានការបណថុ ះបណាថ លដផបកទសវាអតិថិជន ឬក៏អបក
ានជំនាញហិរញ្ដវតទុទខាយកបុងការរគប់រគងគណនីអាជីវកមម។ 

ឱកាស ជាអវីដដលទកើតានទរៅអាជីវកមមរបស់អបក ដដលអបកអាចទញរបទោជន៍
ទដើមផីទទួលបានទជាគជ័យ។ ឧ. មហាវថីិថមីមួយបានបទងកើនចំនួនទភញៀវទទសចរណ៍មកកាន់
ភូមិរបស់អបក ឬក៏អងគការមិនដមនរោឌ ភិបាលកបុងមូលោឌ នចប់ទផថើមផថល់កមចីមីរកូហិរញ្ដវតទុ
ដល់សហរគិន។ 

ការគំរាមកំដហង ជាអវីដដលទកើតានទរៅអាជីវកមមរបស់អបក ដដលអាចបងកឧបសគគ
ដល់ទជាគជ័យអាជីវកមម និងកាត់បនទយរបាក់ចំទណញ។ ឧ. អាជីវកមមរបស់អបកអាចានការ
ទពញនិយមខាល ំង។ ទហតុទនះ អបកដម្ទអាចចប់ទផថើមអាជីវកមមស្សទដៀងាប  និងានការ
របកួតរបដជងទរចើន ឬក៏សាជិករគួសររបស់អបកមិនទូទត់សរាប់ទំនិញ និងទសវាដដល
ពួកទគទិញពីអាជីវកមមរបស់អបក។ 

ទៅទពលចំណុចខាល ងំ និងឱកាសានទរចើនជាងចំណុចទខាយ និងការគំរាមកំដហង 
អបកអាចានទំនុកចិតថកាន់ដតខាល ំងថា គំនិតអាជីវកមមរបស់អបកនឹងទទួលបានទជាគជ័យ 
ទហើយអបកនឹងកាន់ដតយល់ដឹងពីហានិភ័យនានា។ កបុងករណីខលះ ចំណុចទខាយ និងការ
គំរាមកំដហងានលកខណៈធៃន់ធៃរ រហូតដល់អបករតូវពិចរណាពីគំនិតអាជីវកមមថមី។ 

បនាធ ប់មក ទយើងនឹងអានការដណនំាទំងអស់មុនទពលចប់ទផថើមជំហានទី ១ ម្នសកមម
ភាពទនះ។ រតូវចំថា សាជិករកុមាប ក់គួរទទួលខុសរតូវទលើការតាមោនទពលទវលា និង
រលឹំករកមុពីទពលដដលរតូវបនថទៅជំហានបនាធ ប់។ ឥឡូវទនះ ទយើងអាចបនថទៅសកមមភាព 
២ គ បាន។ 
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1. ពិនិតយឧទហរណ៍ម្នការវភិាគ SWOT សរាប់អបកលក់វតទុសិបផកមមទឡើងវញិ។ 
អបកអានកបុងរកុមនឹងអានដផបកនីមួយៗឲ្យរកុមសថ ប់ (៣ នាទី)។ 

2. ទធវើការជារកុមទដើមផអីាន ពិភាកា និងទឆលើយសំណួរពាក់ព័នននឹង SWOT ៖ 

 ទតើានចំណុចខាល ំងទរចើនជាងចំណុចទខាយ ឬទទ?  

 ទតើានឱកាសទរចើនជាងការគំរាមកំដហង ឬទទ?  

 ទតើទយើងអាចទោះស្សយចំណុចទខាយ និងការគំរាមកំដហងបានទោយរទបៀប
ណា? (៧ នាទី)។ 

3. បំទពញតារាង ២ គ  ៖   សាជិករកុមអាចទធវើកិចចការទនះកបុងទសៀវទៅដណនំាវគគ
បណថុ ះបណាថ ល ឬទលើរកោសផ្លធ ំងធំ របសិនទបើាន (៣ នាទី)។ 

4. ទធវើការជារកុមទដើមផទីផ្លថ តទលើសកមមភាព ២ ខ និងទរជើសទរ ើសគំនិតអាជីវកមម ២ ដដល
ានសកាថ នុពលបំផុត (២ នាទី)។ 

5. ទធវើការជារកុមទដើមផវីភិាគ  SWOT   សរាប់គំនិតអាជីវកមមនីមួយៗដដលបានទរជើស
ទរ ើស។ ព័ត៌ានដដលអបកបានកំណត់កបុងសកមមភាព ២ ក និង ២ ខ អាចជួយអបកបាន។ 
បនាធ ប់ពីបំទពញតារាងនីមួយៗ រតូវពិភាកា និងទឆលើយសំណួរម្នការវាយតម្មល ៖  

 ទតើានចំណុចខាល ំងទរចើនជាងចំណុចទខាយ ឬទទ?  

 ទតើានឱកាសទរចើនជាងការគំរាមកំដហង ឬទទ?  

 ទតើទយើងអាចទោះស្សយចំណុចទខាយ និងការគំរាមកំដហងបានទោយរទបៀប
ណា? (២០ នាទី)។ 

6. បនាធ ប់ពីបញ្ច ប់ការវភិាគ SWOT និងសំណួរវាយតម្មល រកុមរតូវសទរមចពីគំនិត
អាជីវកមមដដលានសកាថ នុពលខពស់បំផុត និងគួរបទងកើតទឡើងកបុងសកមមភាពបនាធ ប់ 
(១០ នាទី)។  

៤៥ នាទី 



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបដជងវស័ិយអាជីវកមមខាប តតូចទៅអាស៊ន 13 

គំរូ ៖ ការវភិាគ SWOT សរាប់អបកលក់វតទុសិបផកមម 

ចំណុចខាល ំង ចំណុចទខាយ 

ទីតំាងដំបូងកបុងផាររារតីសរាប់ទភញៀវទទសចរណ៍ 
នឹងលក់ចាល ក់ទឈើចរមះុមុខ 
សគ ល់អបកផលិតលអៗ ទដើមផទិីញចាល ក់គុណភាពលអពី
ទីជិតៗ 

 
ាម នបទពិទសធន៍កបុងការលក់វតទុសិបផកមម 
 
 
 

ឱកាស ការគំរាមកំដហង 

 
មិនសូវានអបកលក់វតទុសិបផកមមចរមះុមុខកបុង
ភូមិជិតខាង 
ម្ថៃឈប់សរាកទៅម្ថៃខាងមុខនឹងបទងកើនការលក់ 
 

គូរបកួតរបដជងអាចចប់ទផថើមអាជីវកមមដូចាប ទនះ 
ដដលទធវើឲ្យការលក់ធាល ក់ចុះ។ 

 

ទតើានចំណុចខាល ំងទរចើនជាងចំណុចទខាយ ឬទទ?  បាទ/ចស  ទទ  

 

ទតើានឱកាសទរចើនជាងការគំរាមកំដហង ឬទទ? បាទ/ចស  ទទ  

 

ទយើងអាចទោះស្សយចំណុចទខាយ និងការគំរាមកំដហងបានទោយរទបៀបណា? 

ខញុំ នឹងលក់វតទុសិបផកមមកាន់ដតទរចើនមុខទដើមផីកាន់ដតានលកខណៈរបកួតរបដជង។ 

 

ខញុំ នឹងពិភាកាជាមួយមិតថភកថិ  និងរគួសរទដើមផីដសវងយល់ពីរទបៀបលក់កបុងទីផារ។ 
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តារាង ២ គ ៖ ការវភិាគ SWOT របស់អបក 

ចំណុចខាល ំង ចំណុចទខាយ 

  

ឱកាស ការគំរាមកំដហង 

  

ទតើានចំណុចខាល ំងទរចើនជាងចំណុចទខាយ ឬទទ?  បាទ/ចស  ទទ  

ទតើានឱកាសទរចើនជាងការគំរាមកំដហង ឬទទ? បាទ/ចស  ទទ  

ទតើខញុំអាចទោះស្សយចំណុចទខាយ និងការគំរាមកំដហងបានទោយរទបៀបណា? 

 
កបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទី ២ អបកបានសិកាពីដំទណើ រការម្នការវាយតម្មលគំនិតអាជីវកមមថមីទធៀបនឹង
ចំណាប់អារមមណ៍របស់ទយើង និងជំនាញ ធនធាន និងតរមូវការដដលាន។ របសិនទបើគំនិត
អាជីវកមមទនាះានចំណុចខាល ំង និងឱកាសទរចើនជាងចំណុចទខាយ ឬការគំរាមកំដហង 

វាជាចំណុចលអរបទសើរ។ កបុងវគគបនាធ ប់ ទយើងនឹងបទងកើតគំនិតអាជីវកមមបដនទម និងចប់ទផថើម
ទរៀបចំដផនការលមអិត។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ២.៥ ៖ 
វដ្្រីវិតរបេ់មនតេស 
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វគគបណថុ ះបណាថ លទី ២.៥ ៖ វដឋជីវតិរបស់មនុសស 

 

 
 

សហរគិនជាស្រសថីកំពុងរបឈមនឹងបញ្ញា ថមីៗទរចើនជាងបុរសកបុងការចប់ទផថើម 
និងរគប់រគងអាជីវកមមផ្លធ ល់ខលួន។ ជាញឹកញាប់ ស្រសថីានការទទួលខុសរតូវជា
របម្ពណីកបុងការចត់ដចងការងាររគួសរ និងដថទំកូន។ ស្រសថីអាចានការលំបាក
កបុងការានទពលទវលារគប់រាន់ទដើមផីទផ្លថ តទលើការចប់ទផថើមអាជីវកមម។ វគគទនះាន
ទាលបំណងកំណត់ និងពិភាកាពីបញ្ញា របឈមទំងទនះ                 រ   រ 
វធីិ    ដដលស្រសថីអាចរគប់រគងរគួសរ និងអាជីវកមមរបស់ខលួន។ 

សកមមភាព ២.៥ ៖ វដថជីវតិ 

សកមមភាព ២.៥ នឹងទផ្លថ តទលើវដថជីវតិរបស់មនុសស និងភាពខុសាប រវាងស្រសថី និងបុរសកបុង
ដំណាក់កាលនីមួយៗម្នជីវតិ។ សិកាខ កាមគួរពិភាកាពីភាពខុសាប ម្នបនធុកការងារ 
ការទទួលខុសរតូវ របាក់ចំណូល និងការសទរមចចិតថ។ 

 

1. ទធវើការជារកុមទដើមផីកំណត់ដំណាក់កាលកបុងវដថជីវតិរបស់មនុសស។ សរទសរ
ដំណាក់កាលទំងទនះទលើរកោស់ផ្លធ ំងធំ របសិនទបើាន ឬកត់រតាកបុងតារាង ២.៥ 
ក ខាងទរកាម (១០ នាទី)។ 

2. *ចំណំា ៖ សរាប់ជាការដណនំា ដំណាក់កាលទំងអស់ដដលអាចកំណត់បាន 
រួមាន ទពលទកើត កុារភាព វយ័ជំទង់ ទពញវយ័ មជឈិមវយ័ ចូលនិវតថន៍ និង
សល ប់។ 

3. ទធវើការជាគូ។ គូនីមួយៗរតូវទផ្លថ តទលើវដថមួយ។ ទធវើការជាគូទដើមផីកត់រតា
ភាពស្សទដៀងាប  និងភាពខុសាប រវាងស្រសថី និងបុរសកបុងវដថនីមួយៗ (១៥ នាទី)។ 

៤០ នាទី 

 

ខលឹមសរសទងខបម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល 

 

៤០ នាទី 
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4. ទធវើការជារកុមទដើមផីពិភាកាពីភាពស្សទដៀងាប  និងភាពខុសាប ដដលគូនីមួយៗ
បានកំណត់។      គំនិតពីរទបៀបរគប់រគងភាពខុសាប ទំងទនះ។ សទងខបពីវធីិ
ដដលស្រសថីអាចដថទំរគួសរ និងកូន និងានទពលទធវើអាជីវកមម (១៥ នាទី)។ 

 

តារាង ២.៥ ក ៖ វដឋជីវតិ 

 

 

 

 

 

 
កបុងវគគទនះ ទយើងបានទផ្លថ តទលើវដថជីវតិរបស់ស្រសថី និងបុរស និងបញ្ញា របឈមរបស់ស្រសថីកបុងការ
ទធវើអាជីវកមម និងដំទណាះស្សយបញ្ញា ទំងទនះ។ 

  

 

 

ានដតបុរស 

ានដតស្រសថី 

ភាពស្សទដៀងាប  
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ៣ ៖  
ការក្ំណត់គ្ំនិតអារីវក្មម  
និងអតិថិរនេក្ានតពល 
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វគគបណថុ ះបណាថ លទី ៣ ៖ ការកំណត់គំនិតអាជីវកមម និងអតិថិជនសកាថ នុពល 

 

 

 

ឥឡូវទនះ ទយើងបានទរជើសទរ ើសគំនិតអាជីវកមមរចួរាល់ទហើយ។ ជំហានបនាធ ប់គឺការ
ចប់ទផថើមដផនការអាជីវកមម។ ចំណុចទនះនឹងជួយអបកកបុងការទរៀបចំគំនិត និងយល់ដឹង
ទរចើនពីរទបៀបបទងកើតអាជីវកមម។ របសិនទបើសាជិករកុមានគំនិតអាជីវកមមរមួ ពួកទគអាច
បញ្ច ប់វគគបណថុ ះបណាថ លដដលទៅសល់ ទោយពរងីកគំនិតទនាះ។ សាជិករកុមអាច
បំទពញវគគដដលទៅសល់ទោយទផ្លថ តទលើគំនិតអាជីវកមមផ្លធ ល់ខលួនជាមួយរកុម។ 

ទៅទពលបញ្ច ប់វគគទនះ អបកនឹងអាចទរៀបរាប់ពីគំនិតអាជីវកមមលមអិត យល់ពីវធីិ
ស្សវរជាវទីផារមូលោឌ ន និងកំណត់ចាស់ពីអតិថិជនសកាថ នុពលរបស់អបក។ 

សកមមភាព ៣ ក ៖ ការទរៀបរាប់ពីគំនិតអាជីវកមមរបស់អបក 
កបុងសកមមភាពបនាធ ប់ អបកនឹងបទងកើតទរាងធមមតាម្នដផនការអាជីវកមម។ ចំណុចទនះនឹងទរៀបរាប់ពី
អាជីកមមទោយលមអិត ទដើមផីឲ្យអបកដម្ទយល់បានចាស់ពីអវីដដលអាជីវកមមរបស់អបកផលិត និង
អតិថិជនសកាថ នុពលរបស់អបក។ 

ានគំនិតអាជីវកមមចាស់លាស់ 

របការសំខាន់រតូវានការទរៀបរាប់ពីអាជីវកមមពាក់ព័នននឹងវស័ិយទទសចរណ៍ ដដល
រគប់រជុងទរជាយ។ ការានទសសនវស័ិយចាស់លាស់នឹងជួយអបកបងាា ញខលឹមសរ
ពិតរបាកដម្នទិដឌភាពអាជីវកមមរបស់អបកចំទពាះអបកដម្ទ ជួយអបកឲ្យដឹងពីអតទ
ន័យទពញទលញម្នគំនិតរបស់អបក និងរកាឲ្យអបកទផ្លថ តទលើទាលទៅ និង
ទាលបំណង។ ទៅទពលបទងកើតដផនការ សូមពយោមទរៀបរាប់លមអិត។ ឧ. ការ
ទបើកហាងលក់វតទុអនុសាវរយ៍ីគួរអាចកំណត់ជាក់លាក់ជាហាង ដដលផគង់ផគង់តរមូវការ
របស់រកុមរគួសរទៅម្ថៃវសិសមកាលទៅទឆបរសមុរទ ការលក់ផលិតផលពាក់ព័នននឹងទឆបរ
សមុរទ។ 

៤០ នាទី 

 
ខលឹមសរសទងខបម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល 
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1) អបកអានកបុងរកមុនឹងអានទរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញដ  Koodo ឲ្យរកុមសថ ប់ (៥ នាទី)។ 

2) ទធវើការជារកុមទដើមផពិីនិតយទឡើងវញិទលើទរាងដផនការអាជីវកមម សរាប់ហាងនំប័ុង 
Miss K’s Delicious Bread  និងពិនិតយភាពរតឹមរតូវម្នព័ត៌ានទំងទនាះ (៥ នាទី)។ 

3) ទោយទរបើរបាស់តារាង ៣ ក ជួយាប បំទពញទរាងដផនការអាជីវកមមសរាប់គំនិត
អាជីវកមមដដលានសកាថ នុពលខពស់ដដលបានទរជើសទរ ើស បនាធ ប់ពីសកមមភាព ២ គ 
(១៥ នាទី)។ 

ទរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញដ  Koodo 

កញ្ញដ  Koodo រស់ទៅកបុងភូមិមួយមិនឆ្ៃ យពីទីរកុង។ ទរកាយទពលទរៀនចប់ ាត់បាន
ចប់ទផថើមអាជីវកមមលក់នំប័ុងទៅតូបកបុងផារ។ មិនានហាងនំកបុងភូមិទឡើយ។ ដូទចបះ កញ្ញដ  
Koodo យល់ថា នំប័ុងរបស់ាត់នឹងានតរមូវការខពស់។ ទរៅពីទនះ ាត់ចង់លក់នំប័ុងទៅ
អាជីវករទផសងទទៀត ដដលអាចទរបើរបាស់នំប័ុងរបស់ាត់ជាទរគឿងផសជំាមួយមុខមាូបរបស់
ពួកទគ។ 

ាថ យរបស់កញ្ញដ  Koodo ានភាពលផីលាញកបុងការដុតនំ ទហើយាត់នឹងជួយបទរងៀន
កញ្ញដ  Koodo ពីរបូមនថសាៃ ត់មួយចំនួន និងអនុញ្ញដ តឲ្យកញ្ញដ ទរបើរបាស់ចង្រ្ងាក ន និងទរគឿង
បរកិាខ ររបស់ាត់សរាប់ដុតនំ។ កញ្ញដ  Koodo ានសំណាង ទរពាះមីងរបស់ាត់ានតូប
លក់ដផលទឈើដ៏ទជាគជ័យកបុងផារ។ អបកមីងបានអនុញ្ញដ តឲ្យកញ្ញដ ជួលដផបកខលះម្នតូប
ទដើមផីលក់នំប័ុង។ កញ្ញដ  Koodo នឹងោក់ទឈាម ះអាជីវកមមថា “Ms. K’s Delicious Breads”។ 
ទទះបីជាកញ្ញដ មិនានបទពិទសធន៍អាជីវកមម បុ៉ដនថាត់ទជឿជាក់ថា ាត់អាច
ទរៀនសូរតោ៉ងទលឿនពីាថ យ និងមីងរបស់ាត់។ 

  

២៥ នាទី 
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គំរូ ៖ គំរូឯកសរគំនិតអាជីវកមមរបស់ Koodo 

ទឈាម ះអាជីវកមម Ms. K’s Delicious Breads 

របទភទអាជីវកមម 
  អបកផលិត   អបកផថល់ទសវា 

  អបកលក់រាយ   អបកលក់ដំុ 

តរមូវការទំនិញ/ទសវាដដលរតូវបំពញ  នំដុតកបុងភូមិ 

ទំនិញ/ទសវាដដលរតូវផលិត/ផថល់ នំប័ុង 

អតិថិជនទាលទៅ អបកភូមិ អាជីវករកបុងផារ 

រទបៀបលក់ ផារកបុងមូលោឌ ន 

 
តារាង ៣ ក ៖ ការទរៀបរាប់ពីអាជីវកមមរបស់អបក 

ទឈាម ះអាជីវកមម 

 

 

 

របទភទអាជីវកមម 

 អបកលក់រាយ 

  អបកលក់ដំុ 

  អបកផលិត 

  អបកផថល់ទសវា 

  កសិកមម 

 

ផលិតផលដដលរតូវផលិត 
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ទសវាដដលរតូវផថល់ឲ្យ 

 

 

 

 

 

 

អតិថិជនទាលទៅ 

 

 

 

 

 

ទីតំាងអាជីវកមម 

 

 

 

 

 

 

 

កបុងសកមមភាពទនះ អបកបានបទងកើតទរាងទាលមួយម្នគំនិតអាជីវកមមដដលានសកាថ នុពលខពស់។ 
ទរាងទនះគឺសរាប់ដចករដំលកគំនិតទាលម្នអាជីវកមមរបស់អបកជាមួយអបកដម្ទ និងជា

ទាលការណ៍ដណនំាសរាប់ដផបកទផសងៗម្នអាជីវកមម ដដលរតូវបញ្ញជ ក់លមអិតកបុងដផនការអាជីវកមម។ 

សកមមភាព ៣ ខ  ៖ ការស្សវរជាវទីផារ 

បនាធ ប់ពីបានទរាងគំនិតអាជីវកមមរបស់អបក ជំហានបនាធ ប់គឺបទងកើតដផនការពីរទបៀបលក់
ផលិតផល ឬទសវា។ ទដើមផីទទួលបានទជាគជ័យកបុងដផនការអាជីវកមមទំងទនះ អបករតូវអាច
កំណត់អតិថិជនសកាថ នុពល តរមូវការ និងការចង់បានរបស់ពួកទគ និងតម្មលសមស្សប

សរាប់ពួកទគ។ សកមមភាពទំងអស់កបុងអាជីវកមមទដើមផីដសវងរកព័ត៌ានទំងទនះទៅថា ការស្សវរជាវ
ទីផារ។ 
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ការស្សវរជាវទីផារអាចានលកខណៈសមញ្ដ ៖ 

១. ពិភាកាជាមួយអតិថិជនសកាថ នុពល ៖ 

 ទតើពួកទគចង់ទិញផលិតផល/ទសវាអវី? 

 ទតើតរមូវការពិទសស ឬការរពឹំងទុកអវីខលះពីទំនិញ និងទសវាទំងទនះ ដដល
ទក់ទញពួកទគ? 

 ទតើពួកទគយល់ោ៉ងណាចំទពាះអាជីវកមមទផសងទទៀត ដដលលក់ផលិតផល 
និងទសវាស្សទដៀងាប ទនះ? 

២. អទងកតអាជីវកមមរបស់គូរបកួតរបដជង ៖ 

 ទតើទំនិញ ឬទសវារបស់ពួកទគានគុណភាពលអ ឬទទ? 

 ទតើពួកទគកំណត់ម្ថលបុ៉នាម ន? 

 ទតើអវីជាភាពខុសាប រវាងអាជីវកមមដដលទជាគជ័យបំផុត និងទជាគជ័យតិច
បំផុត? 

 ទតើពួកទគទក់ទញអតិថិជនទោយរទបៀបណា? 

៣. សកសួរមិតថភកថិ  រគួសរ និងអបកជំនួញទផសងទទៀត ៖ 

 ទតើពួកទគយល់ោ៉ងណាពីគំនិតអាជីវកមមរបស់អបក? 

 ទតើផលិតផល និងទសវាអវីដដលលក់ោច់? 

 ទតើពួកទគយល់ោ៉ងណាចំទពាះផលិតផលគូរបកួតរបដជងរបស់អបក? 

ព័ត៌ានដដលរបមូលបានកបុងការស្សវរជាវទីផារ គួររតូវបានកត់រតាកបុងតារាងវភិាគ
ទីផារ។ ទរៅពីទនះ អបកគួរពិចរណាពី ៖ 

 តរមូវការដដលផលិតផល/ទសវារបស់អបកបំទពញឲ្យ? 

 ទហតុអវីបានជាទភញៀវទទសចរណ៍ចង់ទិញទំនិញ/ទសវាពីអាជីវកមមរបស់អបក? ទតើផលិត
ផលរបស់អបកអាចផថល់របទោជន៍ដល់អតិថិជនទោយរទបៀបណា? 

 ទតើផលិតផល ឬទសវារបស់អបកានតរមវូការទពញមួយឆ្ប ំ តាមរដូវកាល ឬ
មិនទទៀងទត់? 
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 ទតើនឹងានការលក់បានទរចើនបំផុតតាមរដូវកាល និងការដរបរបលួចំនួនទភញៀវ
ទទសចរណ៍ និងរបាក់ចំណូល ឬទទ? 

 ទតើនរណាខលះជាគូរបកួតរបដជងរបស់អបក? ទតើពួកទគទក់ទញទភញៀវ
ទទសចរណ៍ទោយរទបៀបណា? ទតើផលិតផលរបស់អបកានទៅកដនលងទផសងទទៀតកបុង
ទីផារតំបន់របស់អបក ឬទទ? 

 ទតើអវីជាចំណុចទលចទធាល រម្នផលិតផលរបស់អបក (ភាពងាយស្សលួ គុណភាព ទសវា 
តម្មល)? 

 ទតើអតិថិជនទូទត់ទោយរទបៀបណា? (រតូវានា៉សីុនឆូតប័ណតឥណទន ឬ
គណទនយយករ) 

 ទតើនឹងានកំទណើ នចំនួនអតិថិជន ឬទទ? 

ការដឹងពីអតិថិជនទាលទៅរបស់អបក និងការកំណត់ទីផារទាលទៅក៏ជារបការ
សំខាន់កបុងការផថល់ផលិតផល ឬទសវារបស់អបកផងដដរ។ អបករតូវសគ ល់អបកដដលនឹង
ទិញផលិតផលរបស់អបក និងអវីដដលពួកទគចង់បាន ទដើមផីកំណត់ពីរទបៀបទក់ទញ
ពួកទគ។ សូមពិចរណាចំណុចខាងទរកាម ៖ 

 ទតើនរណានឹងទិញផលិតផល ឬទសវារបស់អបក? 

 ទតើអតិថិជនរបស់អបកានទៅទីណាខលះ? ទតើពួកទគមកពីណា? ទហតុអវី? ទតើ
ពួកទគទធវើដំទណើ រឆ្ៃ យបុ៉ណាត ? ទតើពួកទគនឹងចំណាយទពល និងរបាក់បុ៉នាម នកបុង
តំបន់របស់អបក? 

 ទតើទភញៀវទទសចរណ៍កបុងតំបន់របស់អបកមកទីទនះទដើមផីកំសនថ សិកា វសិសមកាល
ជារកុម ឬអាជីវកមម? 

 ទតើអតិថិជននឹងមកពីអាជីវកមមកបុងវស័ិយទទសចរណ៍ទូទៅកបុងតំបន់របស់អបក ឬ
ពួកទគនឹងរតូវបានទក់ទញឲ្យចូលមកកាន់អាជីវកមមរបស់អបក ទោយ
រពឹតថិការណ៍ពិទសស ឬការផសពវផាយ? ទតើតំបន់របស់អបកជាតំបន់ទក់ទញទភញៀវ
ទទសចរណ៍ ឬជាតំបន់ឆលងកាត់? 

 ទតើនរណានឹងទធវើការសទរមចចិតថទិញផលិតផលរបស់អបក (ឪពុក/ាថ យ)? ទតើ
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នរណាជះឥទនិពលទលើការសទរមចិតថទិញ (កុារ)? 

 

1. មុនទពលចប់ទផថើមសកមមភាពទនះ អបកអានកបុងរកុមនឹងអានការស្សវរជាវទីផាររបស់
កញ្ញដ  Koodo ឲ្យរកមុសថ ប់។ ទធវើការជារកមុទដើមផពិីភាកាពីរទបៀបដដលកញ្ញដ អាច
ទរបើរបាស់ព័ត៌ានកបុងការទរៀបចំដផនការអាជីវកមមរបស់ាត់។ ព័ត៌ានដដលាត់
របមូលបានសថីពីម្ថលសមស្សបសរាប់អតិថិជន និងម្ថលរបស់គូរបកួតរបដជង រតូវបាន
កត់រតាកបុងតារាងមួយទទៀតដដលអបកនឹងពិនិតយទឡើងវញិទៅទពលទរកាយ (១០ នាទី)។ 

2. ទធវើការជាមួយសាជិក ១-២ នាក់ទផសងទទៀតកបុងរកមុទដើមផពិីភាកាពីគំនិតអាជីវកមម
របស់អបក និងបំទពញព័ត៌ានការស្សវរជាវទីផារកបុងតារាង ៣ ខ ម្នទសៀវទៅដណនំា
វគគបណថុ ះបណាថ ល។ 

    កបុងកូទោនទី ១ ទរៀបរាប់ពីអតិថិជនទាលទៅ។ 

    កបុងកូទោនទី ២ កំណត់របភពផថល់ព័ត៌ានសថីពីទីផាររបស់អបក។ 

    កបុងកូទោនទី ៣ ទរៀបរាប់របទភទទំនិញ និងទសវាដដលជាតរមូវការរបស់អតិថិជន។ 

    កបុងកូទោនទី ៤ ទរៀបរាប់ពីតរមវូការ និងចំណង់ចំណូលចិតថរបស់អតិថិជន។ 
ពិចរណាពីការជំរញុទឹកចិតថ និងទីកដនលង រទបៀប និងភាពញឹកញាប់ម្នការទិញរបស់
ពួកទគ។ 

    កបុងកូទោនទី ៥ ទរៀបរាប់ព័ត៌ានពាក់ព័នននឹងគូរបកួតរបដជង (១៥ នាទី)។ 

3. ទធវើការជារកុមទដើមផដីចករដំលកលទនផលម្នការស្សវរជាវទីផាររបស់អបក ទដើមផីកំណត់
ថាទតើានភាពខុសាប  ឬោ៉ងណា។ សាជិកាប ក់ៗគួរចូលរមួកបុងកិចចពិភាកា និងគួរ
ទធវើបចចុបផនបភាពកំណត់រតារបស់អបកទោយបដនទមព័ត៌ានថមី ដដលទទួលបានពីកបុងរកមុ 
(១៥ នាទី)។ 

  

៤ ៥  នា ទ  ី
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តារាងគំរ ូ៖ ការស្សវរជាវទីផាររបស់កញ្ញដ  Koodo 

 

អតិថិជន 
សកាថ នុពល 

របភពផថល់
ព័ត៌ានទីផារ 

ទំនិញ 
និងទសវា
ដដលាន 
តរមូវការ 

តរមូវការ និង
ចំណង់
ចំណូលចិតថ
របស់អតិថិជន 

ការវភិាគគូរបកួតរបដជង 

សាជិក
សហគមន៍
មូលោឌ ន 
ជាពិទស
សអបកដដលា
នសា 
ជិករគួសរ 
វយ័ទកមង 

ការអទងកត
គូរបកួតរបដជង 
និងការពិភាកា
ជាមួយ
អតិថិជន
សកាថ នុពល  

នំប័ុងសរាប់
ទធវើសន់វចិ 

ចង់ទិញនំប័ុង
ដុតថមី
ទរៀងរាល់ម្ថៃ 

 
ហាងនំជិតបំផុតគឺសទិតទៅចាៃ យ 
៣០ គីឡូដម៉រតពីទីរកុង។ 
ទៅកបុងភូមិ ទគអាចទិញនំប័ុងតាម
ហាង ៧១១ កបុងមូលោឌ ន បុ៉ដនថវា
មិនដុតថមីទទ។ ហាង ៧១១ 
ក៏លក់នំដុតជាទរចើន ដូចជា នំទខក 
និងនំបី៊សគីតផងដដរ។ 

អាជីវករកបុងភូមិ 
និងមីងរបស់ខញុំ 

ការអទងកត
គូរបកួតរបដជង 
និងការពិភាកា
ជាមួយអបក
ជំនួញកបុង
មូលោឌ ន 

នំប័ុងសរាប់
ទធវើបដងអមកបុង
មូលោឌ ន 
នំប័ុងសៃួត
លក់តាម
របាសទ
សរាប់ទធវើ
ចំណីរតី 
 

ចង់បាន
ការផគង់ផគង់
ដដលានតម្មល
ទថាក 
បំផុត 

អាជីវករកបុងមូលោឌ នសហការាប
ទដើមផីទិញនំប័ុងទរចើនពីហាងនំកបុង
ទីរកុង។ អបកលក់កបុងមូលោឌ ន
បញ្ជូ ននំទោយគិតម្ថលទប   (មថង/
សបាថ ហ៍)។ 
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តារាង ៣.២ ៖ ព័ត៌ានការស្សវរជាវទីផារបស់អបក 

អតិថិជន 
សកាថ នុពល 

របភពផថល់
ព័ត៌ានទីផារ 

ទំនិញ 
និងទសវា
ដដលាន 
តរមូវការ 

តរមូវការ និង
ចំណង់
ចំណូលចិតថ
របស់អតិថិជន 

ការវភិាគគូរបកួតរបដជង 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
ការស្សវរជាវទីផារជាអវីដដលអាជីវកមមទជាគជ័យរតូវអនុវតថជារបចំ។ តរមូវការ 
និងចំណង់ចំណូលចិតថរបស់អតិថិជនដតងដតផ្លល ស់បថូរ ទហើយគូរបកួតរបដជងដតងដតពយោម
បំទពញតរមូវការទនាះ។ វគគបណថុ ះបណាថ លទី ៣ បានជួយអបកអភិវឌ្ណជំនាញបទងកើតទរាងដផនការ

អាជីវកមម និងការស្សវរជាវទីផារ។ កបុងវគគបនាធ ប់ អបកនឹងទរបើរបាស់ព័ត៌ានទនះទដើមផីបទងកើតដផនការទីផារ។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ៤ ៖ 
ការសធវើទីផារ 
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វគគបណថុ ះបណាថ លទី ៤ ៖ ការទធវើទីផារ 

 

 

 

ដផនការទីផារកំណត់ពីយុទនសស្រសថអាជីវកមមទដើមផីទធវើឲ្យទំនិញ និងទសវាទក់ទញ
អតិថិជនសកាថ នុពល។ អបកបទងកើតដផនការទីផារជាជំហានមថងមួយៗ ទោយសទរមចចិតថពី
យុទនសស្រសថដដលអបកនឹងទរបើរបាស់កបុងដផបកទផសងៗម្នអាជីវកមមរបស់អបក។ ដផបកសទរមច
ចិតថទំងទនះទៅថា 4 P ៖  

 P ->ផលិតផល ៖ ទំនិញ ឬទសវាដដលអបកនឹងលក់ឲ្យអតិថិជន 

 P ->ទីកដនលង ៖ រទបៀប និងកដនលងដដលអបកនឹងលក់ផលិតផលឲ្យអតិថិជន 

 P ->ការផសពវផាយ ៖ រទបៀបដដលអបកបងាា ញអតិថិជនពីផលិតផល ឬទសវារបស់អបក 
និងរទបៀបដដលអបកទក់ទញអតិថិជន 

 P ->ម្ថល ៖ ករមិតម្ថលរបស់ទំនិញ និងទសវារបស់អបកសរាប់អតិថិជន។ 

ដផបកសថីពីការទធវើទីផារកបុងដផនការអាជីវកមមរបស់អបក គួរដតានលកខណៈរងឹាំ
បំផុត។ អបករតូវអាចបងាា ញគំនិតរបស់អបកបានចាស់លាស់ និងទោយសទងខបទៅ
អតិថិជន។ គំនិតដដលមិនានការផសពវផាយលក់ដដលានរបសិទនភាព និងការ
បងាា ញដ៏ទក់ទញ នឹងមិនទទួលបានទជាគជ័យទឡើយ។ អបករតូវបទងកើតទករ ថិ៍ទឈាម ះ 
សប ម្ដ និងមូលោឌ នអតិថិជន។ អបករតូវពិចរណាចំណុចខាងទរកាម ៖ 

 ទតើអបកចង់បងាា ញពីអាជីវកមមរបស់ខលួនកបុងទីផារទោយរទបៀបណា? (លក់តម្មល
ទថាក បុ៉ដនថានគុណភាពលអ ទផ្លថ តទលើអតិថិជន គុណភាពខពស់ ងាយស្សួល 
ទលចទធាល រ) 

 ទតើរកុមហុ៊នអបកានទឈាម ះ និងផ្លល កសញ្ញដ អវី? ទតើអបកនឹងានអារ ឬទទ? ទតើវា
ានលកខណៈដូចទមថច? ទតើអបកនឹងពាក់ឯកសណាឌ ន ឬទទ? 

 ទតើអបកនឹងទផ្លថ តទលើលកខណៈសំខាន់អវីខលះសរាប់អតិថិជន? 

១២០ នាទី 

 

ខលឹមសរសទងខបម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល 
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 រតូវចងចំពីអាយុ ទភទ របាក់ចំណូល ករមិតអប់រ ំ និងសទ នភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អតិថិជន។ 

 កំណត់កតាថ ដដលអាចជះឥទនិពលទលើសមតទភាពអាជីវកមមអបក កបុងការបទងកើតការ
លក់ (ធាតុអាកាស ការផ្លល ស់បថូរបទបផញ្ដតថិសថីពីចាប់ ឬបរសិទ ន 
ទហោឌ រចនាសមព័ននរូបវន័ថ ការផ្លល ស់បថូរដផបកបទចចកវទិយ)។ 

 ទតើអបកនឹងទក់ទញ រកា និងបទងកើនអតិថិជនទោយរទបៀបណា? 

 ទតើអបកនឹងកំណត់ម្ថល ផាយពាណិជជកមម និងផសពវផាយផលិតផល ទសវា ឬការ
ទក់ទញរបស់អបកទោយរទបៀបណា? 

 ទតើនរណានឹងកាល យជាម្ដគូផាយពាណិជជកមម? ទតើការោិល័យទភញៀវ
ទទសចរណ៍កបុងស្សុកានហិរញ្ដបផទនសរាប់ការផាយពាណិជជកមម ឬទទ? 

 ទតើអបកគួរផាយពាណិជជកមបទៅកដនលងណាខលះ (ផ្លល កពាណិជជកមម វទិយុ កាដសត 
សល កតាមផលូវ ប័ណតព័ត៌ាន អីុនទធើរណិត)? ទតើការផាយនីមួយៗរតូវចំណាយ
បុ៉នាម ន? ទតើការផាយណាដដលទលចទធាល របំផុតកបុងសហគមន៍របស់អបក? 

កបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទនះ ទយើងនឹងសិកាពីផលិតផល ទីតំាង និងការផសពវផាយ។ 
ទយើងនឹងសិកាពីម្ថលកបុងវគគមួយទផសងទទៀត។ 

សកមមភាព ៤ ក ៖ កំណត់លកខណៈផលិតផលរបស់អបក 
ទយើងនឹងចប់ទផថើមដផនការទីផារទោយកំណត់លកខណៈមួយចំនួនម្នផលិតផល និងទសវា
របស់អបក និងការទរៀបរាប់ពីចំណុចដដលទធវើឲ្យផលិតផល និងទសវាទំងទនាះានលកខណៈ

ពិទសស ឬខុសដបលកពីគូរបកួតរបដជង។ 

 

 

1) សថ ប់អបកអានកបុងរកុមអានដផនការផលិតផលរបស់កញ្ញដ  Koodo និងពិភាកាពីរទបៀប
ដដលដផនការទនាះានលកខណៈខុសដបលក របសិនទបើអាជីវកមមរបស់កញ្ញដ  Koodo ផថល់
ទសវាជំនួសឲ្យផលិតផល (៥ នាទី)។ 

២៥ នាទី 
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2) បទងកើតតារាង ៤ ក ទឡើងវញិ ៖ គំរឯូកសរដផនការទីផារផលិតផល
ទលើរកោសផ្លធ ំងធំ។  របសិនទបើមិនានរកោសទនះ   សាជិករកុមអាចទធវើការ
កបុងទសៀវទៅដណនំាវគគបណថុ ះបណាថ ល (៣ នាទី)។ 

3) ទធវើការជារកុមទដើមផបំីទពញដផនការទីផារផលិតផលសរាប់ទំនិញ ឬទសវារបស់អបក។ 
អបកអាចទរៀបរាប់ពីផលិតផលខុសៗាប  ១-៣ បុ៉ដនថផលិតផលនីមួយៗគួររតូវបានទរៀប
រាប់កបុងតារាងទរៀបចំដផនការទោយដឡក ដដលអបករតូវបទងកើតទឡើងវញិទលើរកោស
ទោយដឡក (១៥ នាទី)។ 

 

 
គំរ ូ៖ ដផនការទីផាររបស់កញ្ញដ  Koodo 

 
ផលិតផល 
(ទំនិញ ឬទសវា) 

នំប័ុង 

គុណភាព នំប័ុងដុតស្សស់ៗ ទធវើទោយម្ដ និងានសំបកស្សួយ 

ពណ៌ សច់នំប័ុងស សំបករកទ ៉ 

ទំហំ ទំហំមធយម (១២ ចំណិត) 

ការទវចខចប់ ទសាងថាល  
លកខណៈទលចទធាល រ
របស់ផលិតផល
ទធៀបនឹង
គូរបកួតរបដជង 

ទធវើទោយម្ដ និងដុតស្សស់ៗទរៀងរាល់ម្ថៃ។ 
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តារាង ៤ ក ៖ ដផនការទីផារផលិតផល 
 

ផលិតផល 
(ទំនិញ ឬទសវា) 

 
 
 
 
 
 

គុណភាព 

 
 
 
 
 
 

ពណ៌ 

 
 
 
 
 
 

ទំហំ 

 
 
 
 
 
 

ការទវចខចប់ 

 
 
 
 
 
 

លកខណៈទលចទធាល រ
របស់ផលិតផល
ទធៀបនឹង
គូរបកួតរបដជង 
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កបុងសកមមភាពទនះ អបកបានទផ្លថ តទលើការកំណត់លកខណៈផលិតផលរបស់អបក និង
សរៈសំខាន់ម្នការទធវើទីផារ។  

សកមមភាព ៤ ខ ៖ ការទរជើសទរ ើសទីតំាង 
ជំហានបនាធ ប់ម្នដផនការទីផាររបស់អបក គឺការសទរមចទរជើសទរ ើសទីតំាងសរាប់អាជីវកមម។ ការ
ានទីតំាងរតឹមរតូវ អាចានលកខណៈខុសដបលកាប រវាងភាពទជាគជ័យ និងបរាជ័យ បុ៉ដនថ
សរៈសំខាន់របស់ទីតំាងគឺអាស្ស័យទលើរបទភទអាជីវកមមរបស់អបក ទរគឿងបរកិាខ រ ការផគត់ផគង់ និង

ធនធានដដលអបករតូវការ និងទីតំាងរបស់អតិថិជន។ 

អបកគួរពិចរណាពីទីតំាងអាជីវកមមរបស់ឲ្យបានលអិតលអន់។ អបកគួរគិតពីភាព
ងាយស្សួលម្នការទទួលបាន (ទតើផលិតផលរបស់អបកនឹងអាចផថល់ជូនអតិថិជនទោយ
ងាយស្សួល និងទលឿនទោយរទបៀបណា?) ការបងាា ញពីអាជីវកមម (ទតើវានឹងសទិតតាម
មហាវថីិដដលទភញៀវទទសចរណ៍ទធវើដំទណើ រឆលងកាត់ ឬ?) លំហូរចរាចរណ៍ ចំណត អារ 
និងអាជីវកមមទផសងទទៀតដដលទៅជំុវញិទីតំាងអាជីវកមមរបស់អបក (ទតើអាជីវកមមអបកនឹង
ទទួលបានអតទរបទោជន៍ពីការសទិតទៅជិតអាជីវកមមទផសងទទៀត ឬទទ?) ទតើវានឹង
ទទួលបានអតទរបទោជន៍ពីលំហូរចរាចរណ៍ និងចំដណកម្នចំណាយទលើការ
ផាយពាណិជជកមម និងការផសពវផាយ ឬទទ?)។ 

របការសំខាន់រតូវពិចរណាពីសំណួរសថីពីដំទណើ រការ ៖ 

 ទតើនរណានឹងរគប់រគងអាជីវកមមរបស់អបក? ទតើអបកនឹងជួលបុគគលិក ឬទទ? 
របសិនទបើជួល ទតើនរណាដដលអបកទុកចិតថឲ្យបទរមើការងារទនះ? 

 ទតើខញុំ រតូវានអាជាញ ប័ណត និងលិខិតអនុញ្ញដ ត និងបង់ម្ថលឈបួលអវីខលះទដើមផីចុះបញ្ជ ី
អាជីវកមម? 

 ទតើអបករតូវការទលខទូរស័ពធ ទីធាល ការោិល័យ ឬទគហទំព័រ ឬទទ? 
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1) អានកបុងរកុមនូវដផនការទីតំាងសរាប់អាជីវកមមរបស់ Koodo។ ទៅទពលអបកពិនិតយ
ទឡើងវញិទលើដផនការទនាះ សូមពិភាកាថាទតើសាជិករកមុយល់ស្សបនឹងជទរមើស
របស់ាត់ ឬោ៉ងណា និងចំណុចដដលអបកនឹងទធវើខុសពីទនះ របសិនទបើអបកជារបូាត់ 
(៥ នាទី)។ 

2) ទធវើការជាគូទដើមផបំីទពញដផនការទីតំាងសរាប់អាជីវកមមផ្លធ ល់ខលួន (១០ នាទី)។ 

3) រតឡប់ចូលរកុមធំវញិ និងបថូរទវនាប ដចករដំលកដផនការទីតំាង។ សាជិករកុមគួរផថល់
មតិទោបល់លអៗ សថីពីដផនការនីមួយៗ មុនទពលបនថទៅជំហានបនាធ ប់ (១០ នាទី)។ 

4) មុនទពលបនថទៅដផបកបនាធ ប់ សូមពិភាកាទោយសទងខបកបុងរកុមពីរបទភទទីតំាងទផសងៗ 
ដដលសហរគិនអាចទរជើសទរ ើស និងដដលានលកខណៈទូទៅកបុងសហគមន៍របស់អបក។ 
ទតើទីតំាងទំងទនះានចំណុចខាល ំង និងឱកាសអវីខលះ? ទតើទីតំាងទំងទនះាន
ទំនាក់ទំនងដូចទមថចទៅនឹងសុវតទិភាពកដនលងទធវើការ? (៥ នាទី)។ 

  

២៥ នាទី 
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តារាង ៤ ខ ៖ ដផនការទីតំាងសរាប់ទីតំាងអាជីវកមមរបស់ Koodo 
 

ទីតំាងអាជីវកមម 
 
 
 

របទភទទីតំាង  

 
សទ នភាព 
 

ជួល 

ជាាច ស់ 

រតូវសងសង់ 

ទផសងទទៀត (សូមបញ្ញជ ក់) 

មូលទហតុម្នការទរជើសទរ ើស 

 
 
 
 

គុណសមផតថិរបស់ទីតំាង 

 
 
 
 

គុណវបិតថិរបស់ទីតំាង 

 
 
 
 

សុវតទិភាពកដនលងទធវើការ-
ការគំរាមកំដហង/មុខសញ្ញដ
ទរាះថាប ក់ 

 
 
 
 

តម្មលជួល/ដខ 
 
 
 

ចំណាយ
ទំងទនះរាប់បញ្ចូ ល 
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គំរ ូ៖ ដផនការទីតំាងសរាប់អាជីវកមមរបស់ Koodo 
 

ទីតំាងអាជីវកមម 
 
ខញុំនឹងជួលដផបកខលះម្នតូបរបស់មីងខញុំកបុងផារ។ 
 

របទភទទីតំាង 
 
កដនលងលក់រាយ/ខាប តធំ (តូបកបុងផារ) 
 

សទ នភាព 

ជួល  

ជាាច ស់ 

រតូវសងសង់ 

ទផសងទទៀត (សូមបញ្ញជ ក់) 

មូលទហតុម្នការ
ទរជើសទរ ើស 

 
ានទីតំាងលអ ចំកដនលងដដលអតិថិជនរបស់ខញុំទិញមាូប។ 
 

គុណសមផតថិរបស់
ទីតំាង 

ទីតំាងទនះានតម្មលទថាក ទរពាះខញុំជួលបនថពីមីង។ 

គុណវបិតថិរបស់ទីតំាង តូបអាហារសទិតទៅទរកាយផារ ៖ មិនានអតិថិជនទរចើនទដើរកាត់។ 

សុវតទិភាពកដនលងទធវើការ
-ការគំរាមកំដហង
/មុខសញ្ញដ ទរាះថាប ក់ 

ាម នបំពង់ពនលត់អគគិភ័យ ឬទរគឿងបរកិាខ រ 
កដនលងអូ៊អរ ដដលមិនសូវានខយល់អាកាសលអ 
ទៅថ  

ម្ថលជួល/ដខ 
 
៣០ ដុលាល រ 
 

ចំណាយទំងទនះ
រាប់បញ្ចូ ល 

 
ដតទលើ   ជួល 
 

 

ទយើងបានសិកាពីកតាថ សំខាន់ៗដដលរតូវពិចរណា ទៅទពលទរជើសទរ ើសទីតំាងសរាប់អាជីវកមម
របស់អបក។ ឥឡូវទនះ ទយើងអាចបនថទៅសកមមភាពបនាធ ប់ ៖ ការផសពវផាយ។ 
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សកមមភាព ៤ គ ៖ ការផសពវផាយពីអាជីវកមមរបស់អបក 
កបុងសកមមភាពទនះ ទយើងនឹងសិកាពីរទបៀបបទងកើតដផនការទដើមផីទក់ទញអតិថិជនទោយ
ផសពវផាយពីអាជីវកមម និងផលិតផលរបស់ទយើង។ ទយើងរបដហលជាានគំនិតមួយចំនួនពីការ

ផាយពាណិជជកមម បុ៉ដនថរបការសំខាន់រតូវចំថា ការផាយពាណិជជកមមរាន់ដតជាវធីិមួយម្នការផសពវផាយពី
អាជីវកមមបុ៉ទណាត ះ។ 

ការផាយពាណិជជកមម ជាការផថល់ព័ត៌ានដល់អតិថិជនទដើមផីឲ្យពួកទគចប់អារមមណ៍
ទិញផលិតផល ឬទសវារបស់អបក។ វាដតងដតទផ្លថ តទលើលកខណៈផលិតផលដដលខុសដបលក 
ឬលអជាងគូរបកួតរបដជង។ 

យុទនសស្រសថលក់ ទផ្លថ តសំខាន់ទលើអវីដដលអបកអាចទធវើបានទដើមផជំីរញុអតិថិជនឲ្យទិញ 
ឬទិញផលិតផលរបស់អបកកាន់ដតទរចើន ទៅទពលចូលមកកាន់អាជីវកមមរបស់អបក។ 

ទៅទពល     គំនិតសរាប់ដផនការផសពវផាយរបស់អបក របការសំខាន់រតូវ
ពិចរណាពីចំណាយ និងចំថា អបកមិនចំបាច់ទធវើទំងពីរ ឬមួយណាទនាះទទ។ ចំណុច
សំខាន់បំផុតគឺរតូវសទរមចចិតថពីដផនការដដលនឹងទធវើឲ្យានកំទណើ នរបាក់ចំទណញ ឬការ
លក់។ ដផនការទំងទនះអាចានរយៈទពលខលី ៖ ពីរ/បីទា៉ង ឬម្ថៃ ឬរយៈទពលដវងជាទរចើន
សបាថ ហ៍ ដខ ឬឆ្ប ំ។ 

 

 

1. អានកបុងរកុមនូវដផនការផសពវផាយសរាប់អាជីវកមមរបស់ Koodo។ ទៅទពលអបក
ពិនិតយទឡើងវញិទលើដផនការទនះ សូមពិភាកាថាទតើអបកយល់ស្សបទលើជទរមើស
របស់ាត់ ឬោ៉ងណា និងអវីដដលអបកនឹងទធវើខុសពីទនះ របសិនទបើអបកជាាត់ (៥ 
នាទី)។ 

2. រមួាប បំទពញតារាង ៤ គ ទោយទរបើរបាស់វធីិសស្រសថទផសងៗសរាប់ការផាយពាណិជជ
កមម និងការជំរញុការលក់ ដដលសាជិករកុមបានដឹង និងានបទពិទសធន៍។ 
ានការបញ្ចូ លឧទហរណ៍ពីអាជីវកមមរបស់ Koodo រចួជាទស្សច។ ទៅទពលអបកទទួល
បានគំនិតទំងទនះ សូមពយោមបញ្ចូ លទំងវធីិសស្រសថដដលានលកខណៈទូទៅកបុង
សហគមន៍ និងវធីិសស្រសថថមីៗ និងម្ចបរបឌិ្ត (៥ នាទី)។ 

២៥ នាទី 
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3. ទធវើការជាគូទដើមផបីទងកើតដផនការផសពវផាយសរាប់អាជីវកមមរបស់អបក។ អបកអាចទរបើ
របាស់តារាង ៥ គ ទដើមផទីរៀបចំដផនការ (១៥ នាទី)។ 

4. រតឡប់ចូលរកមុធំវញិ  និងបថូរទវនាប ដចករដំលកដផនការផសពវផាយរបស់អបកជាមួយ
រកុម។ សាជិករកុមគួរផថល់មតិទោបល់លអៗ សថីពីដផនការនីមួយៗ មុនទពលបនថទៅ
ជំហានបនាធ ប់ (១០ នាទី)។ 

គំរ ូ៖ ដផនការផសពវផាយសរាប់ Koodo 
 

ដផនការផាយពាណិជជកមម 
វធីិសស្រសថ ព័ត៌ានលមអិត រយៈទពលកំណត់ 

សញ្ញដ ខាងមុខតូប 
ោក់សញ្ញដ ទៅខាងមុខតូបទោយផសពវផាយពី
ទឈាម ះអាជីវកមម និងរបទភទនំប័ុង 

អចិម្ង្រ្នថយ៍ 

ប័ណតអាជីវកមម 

បទងកើតប័ណតអាជីវកមមដដលានទឈាម ះរបស់ខញុំ 
អាសយោឌ នទំនាក់ទំនង សរាប់ដចកជូន
អតិថិជន ទៅទពលពួកទគចប់អារមមណ៍ទលើ
ហាងនំទនះ ឬទៅទពលពួកទគទិញនំ។ 

រតូវានផថល់ប័ណត
អាជីវកមមជានិចច 

ព័ត៌ានទំនាក់ទំនងទៅទលើ
សល កផលិតផល 

ទបាះពុមពទលខទូរស័ពធទលើសល កផលិតផល 
រតូវានសល កទលើ
ផលិតផលជានិចច 

ដផនការលក់ 
យុទនសស្រសថ ព័ត៌ានលមអិត រយៈទពលកំណត់ 

ទិញ ៣ ដំុ ទទួលបានដំុទី ៤ 
កបុងតម្មល ៥០% 

របសិនទបើអតិថិជនទិញ ៣ ដំុ ពួកទគនឹង
ទទួលបានដំុទី ៤ កបុងតម្មល ៥០%។ 

មថង/សបាថ ហ៍ 

គំរមូ្នការផាយពាណិជជកមម និងការជំរុញការលក់ 
វធីិសស្រសថផាយពាណិជជកមម ការជំរញុការលក់ 

សញ្ញដ  
ប័ណតអាជីវកមម 
សល កផលិតផល 

ទិញ ១ ដថម ១ 
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ទយើងបានបញ្ច ប់សកមមភាពចុងទរកាយម្នវគគបណថុ ះបណាថ លទី ៤។  កបុងវគគទនះ ទយើងបាន
សិកាពីរទបៀបបទងកើតដផនការផលិតផល ទីតំាង និងការផសពវផាយកបុងអាជីវកមម។ ដផបក
ចុងទរកាយម្នដផនការទីផារគឺការបទងកើតដផនការកំណត់ម្ថល។ ទនះជាដផបកដ៏សំខាន់បំផុតមួយ

ម្នដផនការអាជីវកមម និងពាក់ព័នននឹងការគណនាចំណាយកបុងអាជីវកមម។   

 

តារាង ៤ គ ៖ ដផនការផសពវផាយអាជីវកមមរបស់អបក 

ដផនការផាយពាណិជជកមម 

វធីិសស្រសថ ព័ត៌ានលមអិត រយៈទពលកំណត់ 

 

   

 .  

   

ដផនការលក់ 

   

   

គំរូម្នការផាយពាណិជជកមម និងការជំរុញការលក់ 

វធីិសស្រសថផាយពាណិជជកមម ការជំរុញការលក់ 

សញ្ញដ  

ប័ណតអាជីវកមម 

សល កផលិតផល 

 

 

ទិញ ១ ដថម ១ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ៥ ៖ 
ការក្ំណត់ថ្ថៃ    
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វគគបណឋុ ះបណាឋ លទី ៥ ៖ ការកំណត់ម្ថល    

 

 

 

ម្ថលគឺជាអរតាតម្មលដដលអបកកំណត់សរាប់អតិថិជនដដលទិញទំនិញ  ឬទសវារបស់
អបក។ អាជីវកមមទជាគជ័យលក់ទំនិញ ឬទសវាដដលអតិថិជនរតូវការ ឬចង់បានកបុងតម្មល
សមស្សបសរាប់ពួកទគ    ទនធឹមនឹងការធានាថា   តម្មលទនះខពស់ជាងចំណាយរបស់អបក
កបុងការផលិតផលិតផល។ 

ទដើមផីកំណត់ម្ថល អបករតវូ ៖ 

 ដឹងពីម្ថលសមស្សបសរាប់អតិថិជនសកាថ នុពល 

 ដឹងពីម្ថលរបស់គូរបកួតរបដជង 

 ដឹងពីចំណាយរបស់អបក។ 

វគគបនាធ ប់ម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល នឹងបងាា ញពីរទបៀបគណនាថាទតើអាជីវកមមរបស់អបក
ចំទណញ ឬខាត។ រកមុរតូវទធវើសកមមភាពទផសងៗទដើមផីប៉ាន់សម នម្ថលរបកួតរបដជង ពយករការ
លក់ និងផលិតកមមរបចំដខ និងលមអិតចំណាយនានាកបុងអាជីវកមម។ 

របការសំខាន់រតូវចងចំពីរទបៀប ដដលរដូវកាលនានាម្នវស័ិយទទសចរណ៍នឹង
ជះឥទនិពលទលើលំហូរចូលសច់របាក់ និងរទបៀបដដលអបកអាចទូទត់កបុងអំឡុងទពល
ានតរមូវការទប (ទោយជួលបុគគលិកតិច ឬផថល់ផលិតផលទផសងទទៀត)។ ឥឡូវទនះ 
ទយើងនឹងចប់ទផថើមទធវើសកមមភាពជាមួយាប ។ 

សកមមភាព ៥ ក ៖ អតិថិជន និងការរបកួតរបដជង 
កបុងសកមមភាពដំបូងទនះ អបកនឹងដសវងយល់ពីកតាថ ដដលរតូវពិចរណាទៅទពលកំណត់ម្ថល
លក់ផលិតផល ឬទសវា។ 

 

 

១២០ នាទី 

ខលឹមសរសទងខបម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល 
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បនាធ ប់មក ទយើងនឹងអានការដណនំាទំងអស់ មុនទពលចប់ទផថើមសកមមភាពកបុង
ជំហានទី១។ អបកអានកបុងរកុមនឹងតាមោនទពលទវលា និងរលឹំកទយើងទៅទពលរតូវបនថ
ទៅជំហានបនាធ ប់។ ឥឡូវទនះ ទយើងអាចចប់ទផថើមសកមមភាព ៥ ក បាន។ 

 

1. ទធវើការកបុងរកុម ទដើមផពិីនិតយទឡើងវញិទលើការស្សវរជាវការកំណត់ម្ថលផលិតផលរបស់ 
Koodo ពីម្ថលសមស្សបសរាប់អតិថិជន និងម្ថលរបស់គូរបកួតរបដជង។ ពិភាកាពីរទបៀប
ដដលាត់របមូលព័ត៌ានទំងទនះ និងអវីដដលអបកអាចទធវើបានទដើមផី
របមូលព័ត៌ានទំងទនះ ទៅទពលទរៀបចំដផនការអាជីវកមមផ្លធ ល់ខលួន (៥ នាទី)។ 

2. ជួយាប បំទពញតារាងការស្សវរជាវការកំណត់ម្ថលលក់ផលិតផល សរាប់
គំនិតអាជីវកមមផ្លធ ល់ខលួន កបុងតារាង ៥ ក។ របការសំខាន់រតូវានលកខណៈរបាកដរបជា
ពីម្ថលទំងទនះ។ របសិនទបើអបកមិនដឹងពីម្ថលសមស្សបសរាប់អតិថិជន រតូវសួរ
សាជិករកុមពីម្ថលសមស្សបសរាប់ពួកទគ (១៥ នាទី)។ 

3. បថូរទវនាប បងាា ញពីតារាងការស្សវរជាវការកំណត់ម្ថលផលិតផលដល់រកុម។ សាជិក
រកុមនឹងផថល់ទោបល់រតឡប់ និងមតិទោបល់លអទដើមផដីកលមអបដនទម មុនទពលបនថ
ទៅសកមមភាពបនាធ ប់ (១០ នាទី)។ 

 
គំរូ ៖ យុទនសស្រសថកំណត់ម្ថលលក់របស់ Koodo 

របទភទ 
ផលិតផល  
(ទំនិញ 
ឬទសវា) 

ម្ថលមធយម
កបុង 
ទីផារ 

ម្ថលខពស់បំផុតរបស់គូរបកួតរបដជង 
ម្ថលទប

បំផុតរបស់គូរបកួតរបដជង 
ម្ថលរបស់ខញុំ 

នំប័ុង $3.50 /ដំុ 4 /ដំុ  ពីហាងនំកបុងភូមិជិតខាង $2 / ដំុ  ពីហាង 711 $3.00 /ដំុ 

 

  

៣៥ នាទី 
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តារាង ៥ ក ៖ យុទនសស្រសថកំណត់ម្ថលលក់របស់អបក 
 

របទភទផលិតផល  
(ទំនិញ ឬទសវា) 

ម្ថលមធយម
កបុង 
ទីផារ 

ម្ថលខពស់បំផុតរបស់គូរបកួតរបដជង 
ម្ថលទបបំផុត 

របស់គូរបកួតរបដជង 
ម្ថលរបស់ខញុំ 

  

 

 

 

   

 
ទៅទពលម្ថលរបកួតរបដជងរតូវបានកំណត់រចួរាល់ ជំហានបនាធ ប់ម្នការកំណត់ម្ថលគឺការប៉ាន់សម ន
បរាិណដដលអបកអាចលក់បាន/ដខ និងបរាិណដដលអបកគួរផលិតទដើមផីបំទពញតរមូវការទនះ។ 
ព័ត៌ានទំងទនះនឹងអាចឲ្យអបកកំណត់របាក់ចំណូលរពឹំងទុកទោយដផអកទលើម្ថលទសបើទឡើងរបស់អបក។ 

សកមមភាព ៥ ខ ៖ ការប៉ាន់សម នតរមវូការផលិតកមម និងការលក់របចំដខ 

កបុងសកមមភាពទនះ ទយើងនឹងសិកាពីវធីិគណនាផលិតកមម និងការលក់របចំដខ។ ទដើមផី
សទរមចទាលទៅទនះ ទយើងរតូវានគំនិតរបាកដរបជាពីបរាិណដដលទយើងអាចលក់បានទៅ
ទពលចប់ទផថើមអាជីវកមម។ កបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទនះ សាជិករកុមនឹងជួយាប ពយករតួទលខ

លក់ជាក់ដសថង បុ៉ដនថសហរគិនដដលទផ្លថ តសំខាន់ទលើការចប់ទផថើមអាជីវកមមថមី គួរទធវើសកមមភាពទនះទឡើងវញិ
ទោយទរបើរបាស់ព័ត៌ានដដលរបមូលបានតាមវធីិមួយ ឬទរចើនខាងទរកាម។ 

1) ទរបៀបទធៀបជាមួយអាជីវកមមស្សទដៀងាប  តាមរយៈការអទងកត ឬសកសួរាច ស់អាជីវកមម 

2) ស្សវរជាវទីផារ ទោយអទងកតអតិថិជនសកាថ នុពលពីផលិតផល ម្ថលសមស្សប និង
បរាិណ និងភាពញឹកញាប់ដដលពួកទគទិញផលិតផលរបស់អបក។ 

3) សកលផងទលើការលក់របស់អបកទោយចប់ទផថើមអាជីវកមមកបុងរទង់រទយតូច ទដើមផីវាយ
តម្មលម្ថលសមស្សបសរាប់អតិថិជន និងបរាិណដដលអបកអាចលក់បាន។ 

4) ការកមមង់ជាមុន ជាវធីិសស្រសថកបុងការទទួលបានការធានាពីអតិថិជនម្ថៃអនាគតកបុងការ
ទិញផលិតផលរបស់អបក មុនទពលទធវើការផលិត។ រតូវចំថា កិចចសនយទិញជាលាយ
លកខណ៍អកសរគឺលអជាការសនយជាពាកយសំដី។ 
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បនាធ ប់មក អបកអានកបុងរកុមនឹងអានការដណនំាខាងទរកាម មុនទពលរកុមចប់ទផថើម
ជំហានទី ១ ម្នសកមមភាពទនះ។ 

 

1. អានកបុងរកុមនូវតារាងប៉ាន់សម នការលក់ និងផលិតកមមសរាប់អាជីវកមមរបស់ 
Koodo។ ទោយសរដតអាជីវកមមរបស់ាត់ទទើបដតចប់ទផថើម ាត់បានប៉ាន់សម ន
សរាប់រយៈទពល ៦ ដខបុ៉ទណាត ះ។ ពិភាកាពីរទបៀបដដលាត់គណនា
មធយមភាគរបចំដខ និងអវីដដលាត់អាចទធវើបានចំទពាះផលិតកមមទលើស 
របសិនទបើមិនានការខូចខាតផលិតផល ឬតរមូវការខពស់ (១០ នាទី)។ 

2. ទធវើការជាគូទដើមផីបំទពញដផនការប៉ាន់សម នការលក់ និងផលិតកមមរបចំដខសរាប់
អាជីវកមមរបស់អបកកបុងតារាង ៥ ខ (១៥ នាទី)។ 

3. ទធវើការជារកុមទដើមផីបងាា ញពីការប៉ាន់សម នសរាប់អាជីវកមមនីមួយៗ និងពិភាកាពី
ភាគរយដដលទរបើរបាស់សរាប់ការពយករផលិតផលខូច ឬតរមូវការខពស់ ៖ ទតើ
រគប់ាប ទរបើរបាស់តួទលខ ២០% ដូចឧទហរណ៍ ឬទទ? ទតើអបកអាចទធវើអវីបាន
ទដើមផីធានាថាអបកបានទរបើរបាស់ភាគរយរតឹមរតូវសរាប់អាជីវកមមរបស់អបក (១០ 
នាទី)។ 

គំរ ូ៖ ដផនការប៉ាន់សម នការលក់ និងផលិតកមមរបចំដខរបស់ Koodo 
 

ផលិតផល 
(ទំនិញ ឬទសវា) 

ផលិតកមម/ការលក់របចំដខ 
ផលិត 
កមមសរបុ 

មធយមភាគ/ដខ 
(សរបុរបចំ
ដខ/ចំនួនដខ) 

1 2 3 4 5 6 

ពយករចំនួនដំុ 
នំប័ុងកបុង
តូបដដលអាច
លក់ឲ្យអតិថិជន
បាន 

ការលក់ប៉ាន់សម ន 100 150 150 200 200 250 1050 
នំប័ុង 175 ដំុ
/ដខ 

ទដើមផីគណនាផលិតផលខូច ឬតរមូវការខពស់ រតូវផលិត ២០% បដនទមទទៀតទលើសការលក់ប៉ាន់សម ន* 

ចំនួនដំុនំប័ុងកបុង
តូបដដលរតវូ 

បរាិណដដលរតូវ 
ផលិត 

120 180 180 240 240 300 1260 210 ដំុ/ដខ 

៣៥ នាទី 
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ផលិតលក់ឲ្យ
អតិថិជន 
*កំណត់សាគ ល់ ៖ ភាគរយទនះអាចផ្លល ស់បឋូរទៅតាមអវីដដលអបកទជឿជាក់ថា
សមស្សបសរាប់អាជីវកមមរបស់អបក។  

តារាង ៥ ខ ៖ ដផនការប៉ាន់សម នការលក់ និងផលិតកមមរបចំដខរបស់អបក 
 

ផលិតផល 
(ទំនិញ ឬទសវា) 

ផលិតកមម/ការលក់របចំដខ ផលិត 
កមមសរបុ 

 

មធយមភាគ/ដខ 
(សរបុរបចំ
ដខ/ចំនួនដខ) 

1 2 3 4 1 2 

 ការលក់ប៉ាន់សម ន           

 ការលក់ប៉ាន់សម ន            

 ការលក់ប៉ាន់សម ន           

ទដើមផីគណនាផលិតផលខូច ឬតរមូវការខពស់ រតូវផលិត ....% បដនទមទទៀតទលើសការលក់ប៉ាន់សម ន* 

 បរាិណដដលរតូវ 

ផលិត 

        

 បរាិណដដលរតូវ 

ផលិត 

        

 បរាិណដដលរតូវ 

ផលិត 

        

 
ទយើងបានកំណត់ម្ថលរបកួតរបដជងសរាប់ផលិតផល ប៉ាន់សម នបរាិណដដលអាចលក់បាន និង
គណនាបរាិណដដលរតូវផលិតទដើមផីបំទពញតរមូវការ។ អបករបដហលជាានគំនិតមួយចំនួនសថីពី
របាក់ចំណូលដដលអបកអាចរកបានកបុងអាជីវកមមពីការលក់ បុ៉ដនថទដើមផីដឹងពីបរាិណរបាក់ចំទណញ 

អបករតូវគណនាចំណាយកបុងអាជីវកមម។ 

សកមមភាព ៥ គ ៖ ដឹងពីចំណាយរបស់អបក 
កបុងសកមមភាពទនះ  អបកនឹងដសវងយល់ពីកតាថ សំខាន់ៗម្នចំណាយ និងរទបៀបប៉ាន់សម នចំណាយ។ 

ឥឡូវទនះ ទយើងនឹងអានពីរបទភទចំណាយនានាកបុងអាជីវកមមរបស់អបក។ 

ចំណាយអទថរ 
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ចំណាយទនះផ្លល ស់បថូរទៅតាមបរាិណទំនិញ និងទសវាដដលបានផលិត និងដតងដត
ពាក់ព័នននឹងវតទុធាតុទដើម ឬកាល ំងពលកមម។ សរាប់ការកាត់សក់ ចំណាយអទថរ រមួាន 
សបូ៊ ឬដជលលាបសក់ ចំដណកចំណាយទលើកាល ំងពលកមមគឺការកាត់សក់ និងការ
លាងសាអ តសក់។ 

វតទុធាតុទដើម 

វតទុធាតុសំខាន់សរាប់ផលិតផលិតផល ឬទសវាចុងទរកាយ។ ឧ. វតទុធាតុទដើមកបុង
ហាងអុ៊តសក់រមួាន សបូ៊ និងដរកមលាងសាអ តសក់។ ទំងទនះជាចំណាយអទថរ ទរពាះ
វានឹងផ្លល ស់បថូរទៅតាមបរាិណទំនិញ និងទសវាដដលផលិត។ 

ចំណាយទលើកាល ងំពលកមម 

ចំណាយទំងទនះជាបរាិណរបាក់ឈបួលដដលអបកបង់ឲ្យនិទោជិត និងទឹករបាក់
ដដលអបករកបានពីអាជីវកមមកបុងនាមជាាច ស់។ ទំងទនះជាចំណាយអទថរ ទរពាះរបាក់ដដល
អបកទបើកឲ្យនិទោជិត និងខលួនឯង ផ្លល ស់បថូរទៅតាមបរាិណទំនិញ ឬទសវាដដលផលិត។ 

ចំណាយទថរ 
ចំណាយទនះគឺទៅដដដល ទោយមិនដផអកទលើបរាិណទំនិញ និងទសវាដដលផលិត។ 

សរាប់ហាងអុ៊តសក់ ចំណាយទថរ រមួាន ចំណាយទលើការជួល កម្ង្រ្នថ និងទៅអី។ 

ទយើងបានអានពីរបទភទចំណាយនានា។ ឥឡូវទនះ ទយើងនឹងពយោមប៉ាន់សម ន
ចំណាយនានាកបុងអាជីវកមម។ បនាធ ប់មក ទយើងនឹងអានការដណនំាទំងអស់មុនទពល
ចប់ទផថើមជំហានទី ១ ម្នសកមមភាពទនះ។ 

  



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបដជងវស័ិយអាជីវកមមខាប តតូចទៅអាស៊ន 47 

 

1) អានតារាងគំរខូាងទរកាមសថីពីវតទុធាតុទដើមសរាប់អាជីវកមមរបស់ Koodo និងពិភាកសពី
រទបៀបម្នការគណនានីមួយៗ (១៥ នាទី)។ 

2) ជួយាប បំទពញការដបងដចកចំណាយទលើវតទុធាតុទដើមសរាប់ទំនិញ ឬទសវាមួយដដល
រតូវផលិតកបុងគំនិតអាជីវកមមនីមួយៗ-តារាង ៥ គ (១) (១០ នាទី)។ 

3) អានតារាងគំរសូថីពីកាល ំងពលកមមសរាប់អាជីវកមមរបស់ Koodo និងពិភាកាពីរបាក់
ទបៀវតសរ ៍ឬរបាក់ចំណូលសមស្សបសរាប់ាច ស់អាជីវកមម- តារាង ៥ គ (២) (៥ នាទី)។ 

4) ជួយាប បំទពញការដបងដចកចំណាយទលើកាល ំងពលកមមសរាប់ទំនិញ ឬទសវាមួយ
ដដលផលិតកបុងគំនិតអាជីវកមមនីមួយៗ តារាង ៥ គ (៣) (៥ នាទី)។ 

 

គំរ ូ៖ ចំណាយអទថររបស់ Koodo  ទលើវតទុធាតុទដើម 
 

វតទុធាតុ 
បរាិណ

ចំបាច់/ផលិតផល (ដំុ) 
ម្ថល/ឯកតា 

ចំណាយ/ផលិត 
ផល (ដំុ) ($) 

ដំដប 0.1 kg 1 ដុលាល រ/ kg $0.10 

អំបិល 0.5 kg 2 ដុលាល រ/ kg $0.01 

ទរបង 0.5 ounces 10 ទសន/ounce $0.05 

សុ៊ត  3 រាប់  10 ទសន/រាប់ $0.30 

ទមៅ 0.5 kg 1 ដុលាល រ/ kg $0.50 

ចំណាយសរបុ
សរាប់នំប័ុងមួយដំុ 

$0.96 /ដំុ 

ផលិតកមមសរបុ/ដខ* 210 ដំុ/ដខ 

ចំណាយសរបុ/ដខ** $201.60/ដខ 

* តម្មលទនះយកទចញពីតារាងគំរូកបុងសកមមភាព ៥ ខ។ 
**ទដើមផីគណនាចំណាយសរុប/ដខ ៖ ចំណាយសរបុសរាប់នំប័ុង ១ ដំុ x ផលិតកមម/ដខ 

៥០ នាទី 
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តារាង ៥ គ (១) ៖ ចំណាយអទថររបស់អបកទលើវតទុធាតុទដើមសរាប់ផលិតផលមួយ (ទំនិញ ឬទសវា) 

 

វតទុធាតុ 
បរាិណ

ចំបាច់/ផលិតផល 
(ដំុ) 

ម្ថល/ឯកតា 
ចំណាយ/ផលិត 
ផល (ដំុ) 

    

    

    

    

    

ចំណាយសរបុ
សរាប់ផលិតផលមួយ 

 

ផលិតកមមសរបុ/ដខ*  

ចំណាយសរបុ/ដខ**  
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គំរ ូ៖ ចំណាយអទថររបស់ Koodo ទលើកាល ំងពលកមម 
 

មនុសស ចំនួនទា៉ង/ដខ ចំណាយ/ទា៉ង ចំណាយ/ដខ 

Koodo 120 $2 $240 

ចំណាយសរបុ/ដខ $240/ដខ 

 
តារាង ៥ គ (២) ៖ ចំណាយអទថររបស់អបកទលើកាល ំងពលកមមសរាប់ផលិតផលមួយ (ទំនិញ ឬទសវា) 

 

មនុសស ចំនួនទា៉ង/ដខ ចំណាយ/ទា៉ង ចំណាយ/ដខ 

    

    

    

ចំណាយសរបុ/ដខ $240/ដខ 

 
គំរ ូ៖ ចំណាយទថររបស់ Koodo (ទធវើនំប័ុង) 

 

សាា រ ម្ថលទិញ អាយុកាលទរបើរបាស់ (ដខ) 
ចំណាយ/ដខ 
(ម្ថលទិញ/ចំនួនដខ) 

កំាបិត $18 12 ដខ $1.50 

ចនទាម $12 24 ដខ $0.50 

ា៉សីុនរកឡុក $36 24 ដខ $1.50 

ដវកទឈើ $3 12 ដខ $0.25 

ជួល/ដខ* - - $60 

ការដឹកជញ្ជូ ន/ដខ - - $15 

ចំណាយសរបុ/ដខ   $78.75/ដខ 
 

*ចំណាយទំងពីរទនះទៅថា “ចំណាយទូទៅ”។ 
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តារាង ៥ គ (៣) ៖ ចំណាយទថររបស់អបកទលើផលិតផលមួយ (ទំនិញ ឬទសវា) 

សាា រ ម្ថលទិញ អាយុកាលទរបើរបាស់ (ដខ) 
ចំណាយ/ដខ 

(ម្ថលទិញ/ចំនួនដខ) 

    

    

    

    

    

    

ចំណាយសរុប/ដខ    

 
គំរូ ៖ ចំណាយសរុបរបស់ Koodo កបុងការផលិតនំប័ុងមួយដំុ 

របទភទចំណាយ ចំណាយសរុប/ដខ 

ចំណាយអទថរទលើវតទុធាតុទដើម $201.60 

ចំណាយអទថរទលើកាល ំងពលកមម $240 

ចំណាយទថរ ៖ ឧបករណ៍ និង “ចំណាយទូទៅ” $78.75 

ចំណាយសរុប/ដខ $520.35 

 
តារាង ៥ គ (៤) ៖ ចំណាយសរុបរបស់អបកសរាប់ផលិតផលមួយ (ទំនិញ ឬទសវា)  

របទភទចំណាយ ចំណាយសរុប/ដខ 

ចំណាយអទថរទលើវតទុធាតុទដើម  

ចំណាយអទថរទលើកាល ំងពលកមម  

ចំណាយទថរ ៖ ឧបករណ៍ និង “ចំណាយទូទៅ”  

ចំណាយសរុប/ដខ $520.35 
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កបុងសកមមភាពទនះ ទយើងបានសិកាពីរទបៀបប៉ាន់សម នចំណាយរបចំដខសរាប់
អាជីវកមមដដលផលិតទំនិញ ឬទសវាមួយ ទោយគណនាចំណាយសរាប់វតទុធាតុទដើម កាល ំង

ពលកមម សាា រ និងទីតំាង។ មុនទពលសហរគិនអនុវតថតាមដផនការអាជីវកមមរបស់ខលួន របការសំខាន់
រតូវានការគណនាទំងទនះសរាប់ទំនិញ ឬទសវាមួយ និងបូកសរុបចាស់លាស់។ 

សកមមភាព ៥ ឃ ៖ ការបទងកើតរបាក់ចំទណញ  

ជំហានចុងទរកាយកបុងការកំណត់ម្ថលលក់ផលិតផលគឺរតូវកំណត់ថាទតើអបកចំទណញ ឬខាត 
ទោយដផអកទលើការប៉ាន់សម នម្ថល ការលក់ ផលិតកមម និងចំណាយរបស់អបក។ 

អបកទទួលបានរបាក់ចំទណញទៅទពលរបាក់ចំណូលពីការលក់ទរចើនជាងចំណាយ។ 

អបកខាតបង់ទៅទពលចំណាយទរចើនជាងរបាក់ចំណូលពីការលក់។ 

របសិនទបើអបកដឹងថា អបកកំពុងខាតបង់ អបករតូវទផ្លថ តទលើចំណុចខាងទរកាមទដើមផី
ទធវើការដកលមអ ៖ 

 ម្ថល ៖ ទតើអបកអាចកំណត់ម្ថលលក់ខពស់ជាងទនះបានដដរ ឬទទ? 

 ការលក់ ៖ ទតើអបកអាចលក់បានទរចើនជាងទនះដដរ ឬទទ? ទតើានការផសពវផាយណា
ដដលនឹងជួយឲ្យលក់បានទរចើន ឬទទ? 

 ចំណាយ ៖ ទតើានវធីិកាត់បនទយចំណាយដដរ ឬទទ? 

របសិនទបើអបកមិនអាចដកលមអបាន ឬក៏អបកអាចដកលមអបាន បុ៉ដនថទៅដតខាតបង់ 
របការសំខាន់រតូវពិចរណាពីគំនិតអាជីវកមមថមី។ 

ទដើមផីគណនារបាក់ចំទណញ អបករតូវទរបៀបទធៀបម្ថលសមស្សបសរាប់អតិថិជន 
និងការលក់ និងចំណាយសរាប់អាជីវកមម។ សកមមភាពបនាធ ប់នឹងបងាា ញអបកពីរទបៀប
សទរមចទាលទៅទនះ ទោយទរបើរបាស់អវីដដលអបកបានសិកាកបុងសកមមភាព ៥ ក ៥ ខ និង 

៥ គ។ 

 

1) អានកបុងរកុមនូវគំរសូនលឹករបាក់ចំទណញសរាប់អាជីវកមមរបស់ Koodo និងពិភាកាពី
រទបៀបគណនា (១០ នាទី)។ 

៣៥ នាទី 
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2) ទធវើការជាគូទដើមផីបំទពញសនលឹករបាក់ចំទណញ   សរាប់គំនិតអាជីវកមមរបស់សាជិក
ាប ក់ៗ ទោយទរបើរបាស់ការគណនាកបុងសកមមភាពមុនៗ (១៥ នាទី)។ 

3) រតឡប់ចូលរកមុធំវញិ និងដចករដំលកការគណនារបាក់ចំទណញ ឬការខាតបង់របស់
សាជិកាប ក់ៗ។ ពិភាកាពីអវីដដលសាជិកបានសិកាពីវគគបណថុ ះបណាថ លទនះ និង
ការដកលមអនានាកបុងដផនការអាជីវកមមទោយទរបើរបាស់ចំទណះដឹងថមីទនះ (១០ នាទី)។ 

គំរូ ៖ សនលឹករបាក់ចំទណញសរាប់អាជីវកមមរបស់ Koodo 

ជំហានទី 
១ 

ម្ថលរបស់ Koodo  
(សកមមភាព ៥ ក) 

X ការលក់របស់ Koodo  
(មធយមភាពរបចំដខកបុង
សកមមភាព ៥ ខ) 

= ការលក់របចំដខ 

$3.50 / ដំុ 175 ដំុ $612.50 

ជំហានទី 
២ 

ការលក់របចំដខ 
 

 ចំណាយរបស់ Koodo 
(សកមមភាព ៥ គ) 

 របាក់ចំទណញ 

$612.50  $520.35  $92.15 

 
តារាង ៥ ឃ ៖ សនលឹករបាក់ចំទណញសរាប់អាជីវកមមរបស់ Koodo 

ជំហានទី 
១ 

ម្ថលរបស់អបក 
(សកមមភាព ៥ ក) 

X ការលក់របស់អបក 
 (មធយមភាគរបចំដខកបុង
សកមមភាព ៥ ខ) 

= ការលក់របចំដខ 

   

ជំហានទី 
២ 

ការលក់របចំដខ 
 

 ចំណាយរបស់អបក 
 (សកមមភាព ៥ គ) 

 ចំទណញ/ខាត? 

     

 
វគគបណថុ ះបណាថ លសថីពីការកំណត់ម្ថលលក់បានបងាា ញពីឧបករណ៍ និងយុទនសស្រសថទផសងៗដដល
សហរគិនអាចទរបើរបាស់ទដើមផីកំណត់ម្ថលលក់សមរមយ សរាប់ផលិតផល។ របការសំខាន់រតូវ
ចំថា ចំណាយកបុងអាជីវកមមរបស់អបក និងចំណាយរបស់គូរបកួតរបដជង នឹងជះឥទនិពលទលើអរតា

ម្ថលដដលអបករតូវកំណត់សរាប់អតិថិជន។ មុនទពលចប់ទផថើមអាជីវកមមថមី សហរគិនគួរចំណាយទពល
របមូលព័ត៌ាន និងគណនាចំណាយម្នផលិតផល ឬទសវានីមួយៗរបស់ខលួន។ ោ៉ងទនះកថី ការ
ទទួលបានរបាក់ចំទណញមិនដមនជាសូចនាករដតមួយគត់ម្នអាជីវកមមទជាគជ័យទឡើយ។  



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបដជងវស័ិយអាជីវកមមខាប តតូចទៅអាស៊ន 53 

  

វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ៦ ៖ 
ក្ត្្តក្ំណត់សោគ្រ័យក្នតងអារីវក្មម 
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វគគបណថុ ះបណាថ លទី ៦ ៖ កតាថ កំណត់ទជាគជ័យកបុងអាជីវកមម 

 

 

 

វគគបណថុ ះបណាថ លទី ៦ នឹងអាចឲ្យអបកពិចរណាពីអាជីវកមមទជាគជ័យដដលអបកបាន
ដឹង និងកំណត់កតាថ សំខាន់ៗដដលកំណត់ទជាគជ័យអាជីវកមមទំងទនាះ។ 

ឧទហរណ៍មួយចំនួនរមួាន ៖ 

 ដផនការអាជីវកមមចាស់លាស់ 

 ថាប ក់រគប់រគងានឥរោិបថលអចំទពាះបុគគលិក និងអតិថិជន 

 ថាប ក់រគប់រគងានសមតទភាពរបឈមនឹងហានិភ័យ 

 ផលិតផលានតរមូវការខពស់ 

 យុទនសស្រសថទីផារម្ចបរបឌិ្ត 

 ការរចនាផលិតផលបានលអ 

 ទីតំាងរបកបអាជីវកមមរបកបទោយយុទនសស្រសថ។ 

ទំងទនះសុទនសឹងជាទាលការណ៍ទូទៅបំផុតម្នអាជីវកមមទជាគជ័យ ដដលអបករតូវ
ពិចរណាសរាប់អាជីវកមមផ្លធ ល់ខលួន បុ៉ដនថទៅានកតាថ ជាទរចើនទទៀត។ បនាធ ប់មក ទយើងនឹង
អានការដណនំាទំងអស់ មុនទពលចប់ទផថើមជំហានទី ១ ម្នសកមមភាពទនះ។ 

សកមមភាព ៦ ក ៖ កតាថ កំណត់ទជាគជ័យកបុងអាជីវកមម 

កបុងសកមមភាពទនះ អបកនឹងកំណត់កតាថ កំណត់ទជាគជ័យកបុងអាជីវកមម ទហើយអបកនឹងអាច
កំណត់កតាថ សរាប់ទរបើរបាស់កបុងអាជីវកមមរបស់អបក។ 

 

 

៣៥ នាទី 

 
ខលឹមសរសទងខបម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល 
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1. កបុងជំហានដំបូងទនះ អបកទធវើការជារកុម ទហើយទយើងនឹងទរបើរបាស់រកោសផ្លធ ំងធំ ឬ
រកោសធមមតាមួយសនលឹក។ សាជិកាប ក់ៗបងាា ញរកុមពីឧទហរណ៍ម្ន
អាជីវកមមទជាគជ័យមួយ។ របាក់រកុមពីមូលទហតុដដលអបកយល់ថាអាជីវកមម
ទនាះទជាគជ័យ។ សរទសរព័ត៌ានទលើរកោសផ្លធ ំងធំ ឬរកោសសមួយសនលឹក (១០ 
នាទី)។ 

2. ពិភាកាកបុងរកុមថាទតើកតាថ កំណត់ទជាគជ័យនីមួយៗម្នអាជីវកមម ដដលអបកបាន
ទរជើសទរ ើស អាចសទរមចបានតាមរយៈវគគបណថុ ះបណាថ ល និងសកមមភាពមួយចំនួន
កបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទនះ ឬោ៉ងណា។ របសិនទបើមិនដមន ទតើរតូវានវធីិអវី
ទផសងទទៀត? (១០ នាទី)។ 

3. ឥឡូវទនះ អបករតូវចំណាយទពលទរជើសទរ ើសកតាថ សំខាន់ៗបីដដលទយើងចង់សទរមច
បានកបុងអាជីវកមម។ សរទសរកតាថ ទំងទនាះកបុងតារាង ៦ ក និងសរទសរអវីដដល
អបករតូវទលើកទឡើងពីកតាថ ទំងទនះ។ ទយើងនឹងរួមាប ទលើកទឡើងពីកតាថ ទំងទនះ (១០ 
នាទី)។ 

តារាង ៦ ក ៖ កតាថ កំណត់ភាពទជាគជ័យកបុងអាជីវកមមរបស់ខញុំ 
 

កតាថ កំណត់ទជាគជ័យរបស់ខញុំ 
សកមមភាពដដលខញុំអាចទធវើទឡើងទដើមផ ី

សទរមចចំណុចទនះ 
  

  

  

  

 
កបុងសកមមភាព   ៦ ក   ទយើងបានពិចរណាពីកតាថ មួយចំនួនដដលកំណត់ទជាគជ័យកបុង

៣០ នាទី 
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អាជីវកមម។ ទយើងបានពិចរណាពីអាជីវកមមទជាគជ័យរបស់មនុសសដដលទយើងសគ ល់។ 

ទយើងអាចរួមបញ្ចូ លកតាថ ទំងទនះជាមួយជំនាញ ដដលទយើងបានសិកាកនលងមក។ 
ចប់តំាងពីវគគបណថុ ះបណាថ លទី ១ មក ទយើងបានសិកាពី ៖ 

 រទបៀបទរជើសទរ ើស និងវាយតម្មលគំនិតអាជីវកមមលអៗ 

 រទបៀបស្សវរជាវទីផារ និងវភិាគអតិថិជន 

 រទបៀបកំណត់ព័ត៌ានលមអិតម្នអាជីវកមមរបស់អបក ៖ ផលិតផល ទីតំាង 
ការផសពវផាយ និងម្ថល 

 រទបៀបកំណត់ម្ថលលក់ទដើមផីទទួលបានរបាក់ចំទណញកបុងអាជីវកមម។ 

កបុងវគគបណថុ ះបណាថ លចុងទរកាយទនះ ទយើងនឹងទផ្លថ តទលើជំនាញនានាដដលទយើង
បានសិកា និងសទរមចចិតថពីសកមមភាពដដលអាចទធវើទឡើងសរាប់គំនិតអាជីវកមមរបស់
ទយើង បនាធ ប់ពីបញ្ច ប់វគគបណថុ ះបណាថ ល។  
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ៧ ៖ 
ផផនការេក្មមភាព 
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វគគបណថុ ះបណាថ លទី ៧ ៖ ដផនការសកមមភាព 

 

 

វគគបណថុ ះបណាថ លចុងទរកាយទនះនឹងពិនិតយទឡើងវញិទលើជំនាញទំងអស់ ដដលរតូវ
បានបទងកើតទឡើងកបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទដើមផកំីណត់ជំហានបនាធ ប់របស់អបក។ វគគនីមួយៗ
កបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទនះរតូវាប នឹងជំហានមួយដដលអបកអាចទធវើបាន របសិនទបើ
អបកសទរមចចិតថចប់ទផថើមអាជីវកមម។ 

សកមមភាព ៧ ក ៖ ការចត់វធិានការ 

កបុងសកមមភាពចុងទរកាយទនះ ទយើងនឹងទផ្លថ តទលើជំហាននីមួយៗ និងសទរមចថាទតើទយើងបាន
ទរតៀមខលួនទដើមផីចត់វធិានការ ឬក៏ទយើងរតូវបំទពញកិចចការបដនទមទទៀត ទរកាយទពល

បញ្ច ប់វគគបណថុ ះបណាថ ល។ 

 

1) ទៅកបុងរកុម សថ ប់អបកអានកបុងរកុមអានពីជំហាននីមួយៗកបុងសនលឹកកិចចការទរៀបចំដផន
ការសកមមភាព។ កបុងទពលសថ ប់ រតូវសរទសរ បាទ/ចស ឬ ទទ ទដើមផបីងាា ញថាទតើអបក
បានបញ្ច ប់សកមមភាពទនាះ ឬោ៉ងណា (៥ នាទី)។ 

2)  ទធវើការជាបុគគល    ឬជាគូ   ទដើមផីពិនិតយទមើលកិចចការដដលអបកបានបញ្ច ប់កបុងវគគបណថុ ះ
បណាថ លទនះ និងកត់រតាព័ត៌ានលមអិតសំខាន់ៗពាក់ព័នននឹងជំហានទផសងៗដដលអបក
រតូវឆលុះបញ្ញច ងំទៅទពលទរកាយ។ ទនះអាចជាចំណុចថមីដដលអបកបានសិកា ការសទរមច
ចិតថកនលងមក ឬព័ត៌ានបដនទមទទៀតដដលចំបាច់ (១៥ នាទី)។ 

3) ទធវើការកបុងរកុមទដើមផជួីយាប កំណត់ជំហានបនថបនាធ ប់ដដលអាចទធវើទឡើង ទដើមផអីនុវតថ
ដផនការជាក់ដសថង។ សាជិករកុមាប ក់ៗគួរដចករដំលកដផនការសកមមភាពជាមួយរកមុ 
(១៥ នាទី)។ 

៤០ នាទី 

 
ខលឹមសរសទងខបម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល 

៣០ នាទី 
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របសិនទបើសាជិករកុមចប់អារមមណ៍ ទយើងអាចទរាងជួបាប
ជាទទៀងទត់ទដើមផីពិភាកាពីអវីដដលទយើងសទរមចបានទដើមផីបញ្ច ប់សកមមភាពទំងទនះ។ 

 

តារាង ៧ ក ៖ ការទរៀបចំសកមមភាព 

ជំហាននានាកបុងការចប់ទផថើម
អាជីវកមម 

បានបញ្ច ប់? 
បាទ/ចស/ទទ 

ព័ត៌ានលមអិត ជំហានបនាធ ប់ 

ទរជើសទរ ើសគំនិតអាជីវកមមរបស់
អបក 

  

 

 

 

កំណត់គំនិតអាជីវកមមរបស់អបក 

 

 

 

  

សគ ល់អតិថិជនទាលទៅរបស់
អបក 

 

 

 

 

 

 

សទរមចចិតថពីលកខណៈផលិត
ផលរបស់អបក (ពណ៌ ទំហំ 
គុណភាព) 

   

ទរជើសទរ ើសទីតំាង 

 

 

 

  

ទរជើសទរ ើសយុទនសស្រសថផាយ
ពាណិជជកមម និងការជំរញុការ
លក់របស់អបក 

 

 

 

  

ដឹងពីម្ថលរបស់គូរបកួតរបដជង 

 

 

 

  



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបដជងវស័ិយអាជីវកមមខាប តតូចទៅអាស៊ន 60 

ដឹងពីម្ថលសមស្សបសរាប់
អតិថិជន 

 

 

 

  

ប៉ាន់សម នចំណាយ
ទលើវតទុធាតុទដើម ទរគឿងបរកិាខ រ 
កាល ំងពលកមម និងចំណាយ
ទូទៅ 

 

 

 

  

សទរមចយកកតាថ កំណត់ទជាគ
ជ័យកបុងអាជីវកមមរបស់អបក 

   

 
ការទរៀបចំដផនការសកមមភាព      ដដលជាសកមមភាពដដលអបកបានបំទពញទៅទពលបញ្ច ប់

វគគបណថុ ះបណាថ ល គឺជាជំហានដ៏សំខាន់។ វានឹងជំរុញឲ្យអបកសទរមចចិតថពីរទបៀបអនុវតថ

អវីដដលបានទរៀនកបុងវគគបណថុ ះបណាថ លទនះកបុងការងារ និងជីវតិរបចំម្ថៃ។ អបកអាចទរបើរបាស់វា

រួមជាមួយទសៀវទៅដណនំាវគគបណថុ ះបណាថ លទដើមផីដកសរមួល និងទលើកទឹកចិតថខលួនឯងកបុងការ

ចត់វធិានការនានា។ 

 

ទនះជាចំណុចបញ្ច ប់ម្នវគគបណថុ ះបណាថ ល។ ឥឡូវទនះ អបកអាចបញ្ច ប់ការ
វាយតម្មលបាន។ កបុងរយៈទពលពីរបីដខទរកាយ នឹងានសកមមភាពតាមោនបនថទទៀត។ 


