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គសចកតីគផ្តើម 

ការអភិវឌឍសហរោសតាមសហគមៃ៍ (C-BED) 

ការអភិវឌឍសហរោសតាមសហគមៃ៍ (C-BED) គឺជាកមមវធីិបណតុ ះបណាត ល
ជដលចំណាយតិ្ច ៃិងបគងកើត្ថមីជដលគរៀបចំគឡើងគោយអងគការអៃតរជាតិ្ខាងការងារ (ILO) 
គដើមបីោំរទ្ការអភិវឌឍជំនាញ ៃិងការបគងកើៃសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមៃ៍មូលោា ៃកនុងការ
ជកលមអជីវភាពរស់គៅ  ផ្លិត្ភាព  ៃិងលកខខណឌ ការងារកាៃ់ជត្របគសើរគឡើង។ 

កនុងនាមជាវធីិសស្រសតមួយនៃវគគបណតុ ះបណាត លកមមវធីិ C-BED ាៃលកខណៈពិគសស 
គពាលគឺកមមវធីិគៃះរត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើងតាមរគបៀបមិត្តអប់រមិំត្ត ការសិកាជផ្អកតាមសកមម 
ភាព គោយមិៃាៃតួ្នាទី្រគបូគរងៀៃ អនកជំនាញ ឬទី្របឹកាខាងគរៅជដលាៃជំនាញ
តាមជផ្នកគឡើយ។ ផ្ទុយគៅវញិ សិកាខ កាមកនុងកមមវធីិ C-BED សហការោន គធវើសកមម ភាព 
ៃិងកិចាពិភាកាជាបៃតបនាទ ប់ គោយាៃការជណនំាតាមជំហាៃសមញ្ាៗកនុងគសៀវគៅ 
ជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល។ ចំគណះដឹង ជំនាញ ៃិងសមត្ថភាពថមីៗរត្ូវបាៃបគងកើត្ គឡើង
តាមរយៈការបងាា ត់្បងាា ញរបស់សិកាខ កាម ៃិងការជចករជំលកចំគណះដឹង ៃិង 
បទ្ពិគសធៃ៍ផ្លទ ល់ខលួៃ។ តាមវធីិគៃះ កមមវធីិគៃះគឺជាជគរមើសជដលចំណាយតិ្ច ៃិងាៃ 
ៃិរៃតរភាពសរាប់អងគភាព ឬសហគមៃ៍នានា។ 

កមមវធីិ C-BED រត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើងគោយជផ្អកគលើករមងវគគបណតុ ះបណាត លសនូល
ចំៃួៃ ២ ជដលគរៀបចំគឡើងគដើមបអីភិវឌឍសមត្ថភាពសរាប់ការចាប់គផ្តើមអាជីវកមម ៃិងការ
ដំគណើ រការអាជីវកមម តាមរយៈការគផ្លត ត្សំខាៃ់គលើការគធវើទី្ផ្ារ ការរគប់រគងហិរញ្ាវត្ថុ ៃិង
ការគរៀបចំជផ្ៃការសកមមភាព។ ទំាងគៃះសុទ្ធជត្ជាចំណុចសំខាៃ់កនុងកមមវធីិ C-BED 
សរាប់អនកជដលចង់កាល យជាសហរគិៃ ៃិងកមមវធីិ C-BED សរាប់អនកគធវើអាជីវកមមខាន ត្ 
តូ្ច។ មយ៉ងវញិគទ្ៀត្ កមមវធីិគៃះកំពុងបគងកើត្ករមងឧបករណ៍ជាគរចើៃសរាប់ពរងឹងសមត្ថ 
ភាព ៃិងបគងកើៃជំនាញអាជីវកមមសរាប់វស័ិយមួយចំៃួៃ។ ករមងឧបករណ៍ទំាងគៃះអាច
យកមកអៃុវត្តកនុងវគគបណតុ ះបណាត លោច់គោយជឡក ឬចរមរះកនុងទ្រមង់ជាមូ៉ឌុល រចួ 
បញ្ាូ លគៅកនុងកមមវធីិជដលាៃស្សប់។ 
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វស័ិយសិបបកមម 
សិបបកមមគឺជាផ្លិត្ផ្លជដលផ្លិត្គោយសិបបករ។ ាៃផ្លិត្ផ្លជាគរចើៃរបគភទ្

ជដលអាចផ្លិត្គឡើង គោយសរជត្សិបបកមមរមួាៃតំាងពីសាា រតុ្បជត្ងលមអ រហូត្ដល់
សាា របំគពញមុខងារ។ កនុងនាមជាជផ្នកមួយនៃវស័ិយឧសាហកមមគទ្សចរណ៍ សិបបកមម
ជត្ងជត្រមួបញ្ាូ លផ្លិត្ផ្លគធវើកនុងស្សរកជាគរចើៃ ជដលគភាៀវគទ្សចរណ៍អាចជាវបាៃពី
តំ្បៃ់គទ្សចរណ៍នានា។ ទី្ផ្ារសិបបកមម ៃិងហាងគឺជារបភពដ៏សំខាៃ់មួយនៃការ
កំសៃតសរាប់គភាៀវគទ្សចរណ៍ គហើយការទិ្ញគរគឿងសិបបកមមាៃគុណភាពអាចចូលរមួ
ចំជណកដល់បទ្ពិគសធៃ៍របស់គភាៀវគទ្សចរណ៍។ 

ករមងវគគបណតុ ះបណាត លសរាប់វស័ិយសិបបកមម 

ករមងវគគបណតុ ះបណាត លសរាប់វស័ិយសិបបកមមគួររត្ូវបាៃគរបើរបាស់ គដើមបជួីយដល់
ាា ស់សិបបកមម ៃិងអនកជដលចង់កាល យជាាា ស់សិបបកមមកនុងការចាប់គផ្តើម ៃិងជកលមអ
អាជីវកមមរបស់ខលួៃ។ វគគបណតុ ះបណាត លទំាងគៃះគផ្លត ត្គលើគោលការណ៍អាជីវកមមសំខាៃ់ៗ
សរាប់ជាមូលោា ៃ គោយជផ្អកគលើអវីជដលសិកាខ កាមបាៃដឹងពីមុៃអំពីការរគប់រគង
សិបបកមមរបស់ខលួៃ ៃិងជួយពួកគគឲ្យជសវងយល់បជៃថម។ មយ៉ងគទ្ៀត្ វាអាចគរបើរបាស់ជា
មូលោា ៃនៃការសិកាពីឧបករណ៍កមមវធីិ C-BED គផ្សងគទ្ៀត្ ដូចជា SBO ឬ AE។ 
សិកាខ កាមជចករជំលកបទ្ពិគសធៃ៍ ៃិងផ្តល់ជផ្ៃការសកមមភាពអាទិ្ភាព (ោ៉ងគហាច
ណាស់ សកមមភាព ៣ សរាប់បងាា ញពីការជកលមអអាជីវកមមរបស់ពួកគគ)។ គៅគពល
បញ្ា ប់វគគបណតុ ះបណាត ល សិកាខ កាមៃឹង ៖ 

 ពរងឹង ៃិងបគងកើៃចំគណះដឹងាៃស្សប់សតីពីការអភិវឌឍវស័ិយសិបបកមម 

 ាៃសមត្ថភាពកនុងការវភិាគជផ្នកការងារ ឬសថ ៃភាពការងារបចាុបបៃន 

 ាៃសកាត ៃុពលនៃការអភិវឌឍសហរោស 

 កំណត់្បាៃៃូវជំហាៃ ៃិងសកមមភាពនានាគដើមបីជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួៃ ឬ
ចាប់គផ្តើមគំៃិត្អាជីវកមមថមី 

 គធវើគសចកតីសគរមចពីសកមមភាពគៅគពលអនាគត្ 

 ចាប់គផ្តើមគរៀបចំជផ្ៃការកិចាសហការ ៃិងទំ្នាក់ទំ្ៃងរបកបគោយរបសិទ្ធភាព។ 



ILO - កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ x 

គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ (GPG) ៖ 
គោលការណ៍គៃះរត្ូវបាៃគរៀបចំគឡើង គដើមបជួីយដល់ាា ស់សិបបកមមទំាងអស់កនុងការ

ចាប់គផ្តើម ៃិងជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួៃ។ សិកាខ កាមកនុងវគគបណតុ ះបណាត លគៃះៃឹងទ្ទួ្ល
បាៃព័ត៌្ាៃ ៃិងចំគណះដឹងសតីពីគោលការណ៍គៃះ។ ោ៉ងគៃះកតី សិកាខ កាមជដលមិៃបាៃ
ចូលរមួកនុងវគគបណតុ ះបណាត ល ក៏អាចគរបើរបាស់គោលការណ៍គៃះបាៃផ្ងជដរ។ គោល
ការណ៍គៃះាៃឧបករណ៍អៃុវត្ត គៃលឹះ ៃិងលំហាត់្ជាគរចើៃសរាប់ជួយដល់អាជីវកមម 
ឬអនកជដលចង់កាល យជាាា ស់សិបបកមម។ 

រគបៀបគរបើរបាស់គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ 

 
ឧបករណ៍នៃការអៃុវត្តលអ 

លំហាត់្ 

 

ករណីសិកា 

 

ៃិយមៃ័យ 

 

គៃលឹះ 
 

ព័ត៌្ាៃបជៃថមជដលរត្ូវកត់្សាគ ល់ 
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ការបស្កើតប្បព័នធ 



កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
ាា ស់សិបបកមម ៖ គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ   
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១. ការបគងកើត្របព័ៃធ  

 

គត្ើរបព័ៃធជាអវី? 

របព័ៃធគឺជាករមងៃីតិ្វធីិលមអិត្ជដលគរៀបចំគឡើងគដើមបសីគរមចកិចាការមួយ បំគពញ
សកមមភាពជាក់លាក់មួយ បំគពញភារកិចាមួយ ឬគោះស្សយបញ្ញា របកបគោយរបសិទ្ធភាព
គោយាៃគុណភាពជត្មួយ។ 

របព័ៃធដ៏លអមិៃចាំបាច់ាៃលកខណៈសមុគសម ញគនាះគឡើយ គពាលគឺរត្វូាៃលកខណៈ 
ងាយស្សួលកនុងការអៃុវត្តតាម។ ជាទូ្គៅ របព័ៃធមួយាៃតារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ជដលាៃ
ចំណុចចាស់លាស់ ៃិងតាមជំហាៃ។ របព័ៃធដ៏លអមួយៃឹងជួយអនកកនុងការដំគណើ រការ
អាជីវកមម ៃិងសគរមចគោលគៅរបស់អនកគោយសមស្សប អាចគធវើគឡើងវញិបាៃ ៃិងាៃ 

របសិទ្ធភាព ៃិងាៃផ្លលំបាកតិ្ចតួ្ចបំផុ្ត្។ 

គត្ើរបព័ៃធអាចជួយអនកគលើចំណុចអវីខលះ? 

ជផ្នកមួយចំៃួៃជដលរបព័ៃធអាចជួយដល់សិបបករឲ្យទ្ទួ្លបាៃគជាគជ័យរមួាៃ ៖ 

 ការវាយត្នមលពីលកខណៈរបស់អនក ៃិងអវីជដលអនកអាចផ្លិត្បាៃ 

 រគបៀបកំណត់្ទី្ផ្ារលអបំផុ្ត្ ៃិងការជសវងរកអតិ្ថិជៃគោលគៅរបស់អនក 

 រគបៀបសិកា ៃិងជសវងយល់ពីទី្ផ្ារ ៃិងអតិ្ថិជៃរបស់អនក 

 រគបៀបអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លគៅតាមទី្ផ្ារ 

 ការជកលមអផ្លិត្កមម ៃិងការរគប់រគងគុណភាព 

គោលបំណង ៖ 

 ជួយឲ្យអនកជសវងយល់ពីរបព័ៃធ 

 ជួយឲ្យអនកដឹងពីចំណុចជដលរបព័ៃធអាចជួយអនកបាៃ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ២។  



កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
ាា ស់សិបបកមម ៖ គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ   
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 ការគធវើកំណត់្រតា 

 ការគណនាចំណាយ ៃិងការកំណត់្នថលរបស់អនក 

 គសវាអតិ្ថិជៃរបកបគោយរបសិទ្ធភាព ៃិងអាចទុ្កចិត្តបាៃ 

 ការសគរមចចិត្តថាគត្ើរត្ូវទ្ទួ្លយក ឬបដិគសធការបញ្ញា ទិ្ញ។ 



កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
ាា ស់សិបបកមម ៖ គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ   
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ផលតិផលរបេអ់្នក្ 
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២. ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក 

 

២.១. ការវាយត្នមលពីលកខណៈរបស់អនក ៃិងអវីជដលអនកអាចផ្លិត្បាៃ 

អវីជដលអនកអាចផ្លិត្បាៃគឺអាស្ស័យគលើអវីជដលអនកាៃ។ គត្ើអនកអាចផ្លិត្អវីខលះ
សរាប់លក់? គត្ើវត្ថុធាតុ្អវីជដលអនកាៃលទ្ធភាពទ្ទួ្លបាៃ? គត្ើអនកាៃគពលគវលា
គរចើៃបុ៉ណាណ ?   គធវើលំហាត់្ទំាងគៃះគដើមបសិីកាបជៃថមពីលកខណៈរបស់អនក   ៃិងអវីជដលអនក
អាចផ្លិត្បាៃ។ 

 
១.  បំគពញកនុងតារាង ២.១ គោយគឆលើយសំណួរជដលាៃ។ 

២. គៅគពលអនកបាៃបំគពញតារាងរចួរាល់ សូមគូសពណ៌បងាា ញពីចំណុចខាល ំងរបស់
អនក ឬចំណុចជដលគធវើឲ្យអនកាៃលកខណៈគលចគធាល រជាងនដគូរបកួត្របជជង។ 

៣. គូសពណ៌គផ្សងបងាា ញពីចំណុចគខាយ ឬចំណុចខវះខាត្របស់អនក (ចំណុចជដល
បងកការលំបាកដល់អនកកនុងការទ្ទួ្លបាៃគជាគជ័យ)។ 

៤. គៅចុងបញ្ា ប់ សគងខបអវីជដលអនករកគឃើញកនុងតារាង។ ឧ.  “ខាុំគឺជាជាងចាល ក់គឈើ
ដ៏សទ ត់្ជំនាញបំផុ្ត្កនុងតំ្បៃ់គៃះ បុ៉ជៃតខាុំខវះខាត្គឈើលអ គហើយវាជត្ងជត្រមួល 
ៃិងគរបះ។ 

៥.  ខាងគរកាមជាចំណុចមួយចំៃួៃជដលអនករត្វូពិចារណាកនុងគពលបំគពញតារាង ៖ 

គោលបំណង ៖ 

 ពិចារណាពីចំណុចខាល ំង ៃិងធៃធាៃរបស់អនក គៅគពលគផ្លត ត្គលើអវីជដលអនកអាចផ្លិត្បាៃ 

 ជួយអនកកនុងការពិៃិត្យគមើលផ្លិត្ផ្លគចញពីទ្សសៃៈរបស់អនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយ។ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ៣ ៃិងទី្ ៤។ 
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 គត្ើអនកជាៃរណា? គត្ើៃរណាខលះគធវើការជាមួយអនក? 

   គត្ើអនកគធវើការជត្ឯង ជាមួយបតី ឬរបពៃធ ឬាៃៃិគោជិត្បគរមើការ? គត្ើាៃ
សាជិករគួសរគផ្សងគទ្ៀត្ជួយដល់ការងារអនក ឬគទ្? 

 គត្ើអនកផ្លិត្អវី? 

 គត្ើអនកផ្លិត្សគមលៀកបំពាក់ គរគឿងអលងាក រ សមូៃឆ្ន ំងជមៃគទ្? 

 គត្ើផ្លិត្ផ្លគនាះគឺសរាប់បំគពញមុខងារ តុ្បជត្ង ឬសរាប់សរមៃទីរ? គត្ើ
អនកផ្លិត្គរចើៃ ាៃករមិត្ ឬផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លជត្មួយរបគភទ្ ឬ? 

 គត្ើអនកាៃជំនាញអវីខលះ? 

   ឧ. របសិៃគបើអនកផ្លិត្វាយៃភណឌ  គត្ើអនកអាចគដរគោយា៉សីុៃ គដរ
គោយនដ ប៉ាក់ឌិៃបាៃជដរ ឬគទ្? 

   គត្ើអនកអាចផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លជដលាៃគំរសូមុគសម ញបាៃជដរ ឬគទ្? 

   គត្ើអនកអាចគដរ ៃិងនចនរបឌិត្សគមលៀកបំពាក់បាៃជដរ ឬគទ្? 

   គត្ើអនកអាចត្ាញ ៃិងលាបពណ៌រកណាត់្គោយខលួៃឯងបាៃជដរ ឬគទ្? គត្ើ
អនកអាចគដរគហារគ ៉ ៃិងោក់រតូ្បាៃជដរ ឬគទ្? 

   គរៀបរាប់ពីជំនាញជាគរចើៃជដលអនកៃឹកគឃើញ។ ាៃឱកាសជាគរចើៃគដើមបី
រករបាក់ពីជំនាញនានាជដលអនកមិៃទាៃ់បាៃគរបើរបាស់។ 

   គត្ើអនកគរបើរបាស់វត្ថុធាតុ្អវី? 

៦. បគងកើត្តារាងមួយបងាា ញពីវត្ថុធាតុ្គដើមសរាប់ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក។ 

 កជៃលងការងាររបស់អនក ៖ 

   គត្ើអនកគធវើការកនុងផ្ទះ ឬកនុងកជៃលងការងារមួយ? 

   គរៀបរាប់ពីគរគឿងបរកិាខ រ ៃិងឧបករណ៍របស់អនក។ កំុគភលចតុ្ការងារ គធនើ ៃិង 
កជៃលងសតុកគផ្សងគទ្ៀត្។ គរៀបរាប់ពីសាា រជដលអនកគរបើ។ គត្ើអនកាៃោៃត
ជំៃិះគដើមបដឹីកជញ្ាូ ៃផ្លិត្ផ្លគៅទី្ផ្ារ ឬគទ្? 
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 គត្ើអនកគធវើការគៅគពលណា? យូរបុ៉ណាណ ? 

   គត្ើអនកគធវើការគពញមួយឆ្ន ំ តាមរដូវកាល គពញគា៉ង ឬគរៅគា៉ង? 

   គត្ើអនកាៃរបភពរបាក់ចំណូលគផ្សងគទ្ៀត្ ឬគទ្? 

 

តារាង ២. ១ (១) ៖ គត្ើអនកជាៃរណា? គត្ើអនកអាចផ្លិត្អវីបាៃខលះ? 

គត្ើអនកជា
ៃរណា? គត្ើ
ៃរណាខលះ
គធវើការ
ជាមួយអនក? 

គត្ើអនក
ផ្លិត្អវី? 

គត្ើអនកាៃ
ជំនាញ
អវីខលះ? 

គត្ើអនកគរបើ
របាស់
វត្ថុធាតុ្អវី
ខលះ? 

ទី្ធាល ការងារ
របស់អនក ៖ 
គរគឿងបរកិាខ រ 
ឧបករណ៍ ៃិង
សាា រជដល
អនកាៃ ៃិង
គរបើរបាស់? 

គត្ើអនកគធវើការ
គពញមួយឆ្ន ំ 
តាមរដូវកាល 
គពញគា៉ង ឬ
គរៅគា៉ង? 

គត្ើអនកាៃ 

របភពរបាក់
ចំណូលគផ្សង
គទ្ៀត្ជដរ 
ឬគទ្? 
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ចំណុចខាល ងំ ៃិងចំណុចគខាយ 

តាមរយៈការវភិាគពីចំណុចខាល ំង ៃិងចំណុចគខាយរបស់អនក អនកអាចសិកាពីចំណុច
ជដលអនកាៃអត្ថរបគោជ៍របកួត្របជជង ជដលអនកអាចគរបើរបាស់គដើមបទី្ទួ្លបាៃចំជណក 

ទី្ផ្ារជដលគូរបកួត្របជជងាៃភាពទ្ៃ់គខាយ ឬគដើមបជំីរញុអាជីវកមមរបស់អនក។ គរៅពី 

គៃះ អនកអាចដឹងពីចំណុចជដលអនកាៃភាពទ្ៃ់គខាយ ៃិងរត្ូវជកលមអ ឬសគរមចចិត្តថា
ជលងផ្លិត្ត្គៅគទ្ៀត្ ឬោ៉ងណា។ 

របសិៃគបើអនកាៃអត្ថរបគោជៃ៍គរចើៃគលើសគូរបកួត្របជជង អនកៃឹងមិៃចាំបាច់
របកួត្របជជងគលើនថលទាបគឡើយ គពាលគឺអនកៃឹងកាល យជារបភពដ៏លអបំផុ្ត្សរាប់អាជីវកមម
គនាះ។ ដូចោន គៃះជដរ របសិៃគបើគូរបកួត្របជជងសំខាៃ់របស់អនកខាល ំងជាងអនកគលើជផ្នកណា
មួយ ដូចជា គគាៃគរាងជាងដ៏ធំ ជដលអាចផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លគោយចំណាយទាប អនកអាច
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សគរមចចិត្តមិៃបៃតអាជីវកមមគៅមុខគដើមបរីបកួត្របជជង ៃិងបជងវរទិ្សគៅអាជីវកមមរបស់
អនកគៅជផ្នកជដលអនកអាចឈាៃមុខបាៃ។ បនាទ ប់ពីគៃះ គយើងៃឹងគផ្លត ត្គលើការជកជរប
គុណវបិត្តិគៅជាគុណសមបត្តិ។ 

អនកអាចគរបើរបាស់របព័ៃធគៃះ ៃិងផ្លល ស់បតូររបធាៃបទ្គដើមបីវភិាគចំណុចខាល ំង ៃិង 

ចំណុចគខាយរបស់អនកកនុងជផ្នកមួយចំៃួៃ ដូចជា ៖ 

 គត្ើខាុំចំណាយគលើអវីខលះ? គត្ើខាុំកំពុងបគងកើត្របាក់ចំគណញ ឬ? 

 គត្ើអវីជាចំណាយ ៃិងនថលគដើមសរបុរបស់ខាុំកនុងការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លមួយ? 

 គហតុ្អវីបាៃជាខាុំលក់ផ្លិត្ផ្លគនាះ? 

 គត្ើខាុំលក់កនុងបរាិណបុ៉នាម ៃ? ញឹកញាប់បុ៉ណាណ ? គៅគពលណា? ៃិងកជៃលងណា? 

 គត្ើខាុំាៃសច់របាក់ផ្លទ ល់គដើមបទិី្ញអវីចំាបាច់ ៃិងគៅគពលាៃត្រមវូការ ឬគទ្? 

 គត្ើខាុំបាៃសៃសំសំនចបាៃបុ៉នាម ៃសរាប់គរគឿងបរកិាខ រថមី? 

 គត្ើអវីជាចំណុចរាងំសទះចមបងបំផុ្ត្សរាប់ផ្លិត្កមមរបស់ខាុំ? 

 
១.  កនុងលំហាត់្គៃះ អនកៃឹងសគងខបពីចំណុចខាល ំង ៃិងចំណុចគខាយរបស់អនក។ 

២. គរបើរបាស់ចគនាល ះខាងគរកាមសរាប់កត់្រតាចំណុចខាល ំង ៃិងចំណុចគខាយរបស់
អនក។ 
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តារាង ២. ១ (២) ៖ ការសគងខបពីចំណុចខាល ំង ៃិងចំណុចគខាយ 

ចំណុចខាល ំង ចំណុចគខាយ 

 

 
១.  បំគពញកនុងទ្រមង់គៃះសរាប់គូរបកួត្របជជងរបស់អនកផ្ងជដរ។ 

២. គផ្លត ត្គលើទ្រមង់គៃះមតងគទ្ៀត្ គៅគពលជដលអនកចង់ផ្លល ស់បតូរអាជីវកមមរបស់អនក។ 
ថត្ចមលងចាប់ថមី គោយបំគពញចូលៃូវវឌឍៃភាព ៃិងបញ្ញា របឈមរបស់អនក 

គដើមបជួីយអនកកនុងការពរងឹងចំណុចខាល ំង ៃិងជមនះចំណុចគខាយ។ 

២.២ ផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគចញពីទ្សសៃៈរបស់អនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយ 

អនកអាចាៃផ្លិត្ផ្លគលចគធាល របំផុ្ត្កនុងពិភពគលាក បុ៉ជៃតរបសិៃគបើវាមិៃជមៃជា
ផ្លិត្ផ្លជដលគគរត្ូវការ ៃិងចង់ចំណាយរបាក់ទិ្ញ គនាះអនកមិៃអាចលក់វាគោយទ្ទួ្ល
បាៃរបាក់ចំគណញគនាះគទ្។ គៃះជាមូលគហតុ្ជដលអនករត្ូវដឹងចាស់ពីអតិ្ថិជៃគោលគៅ 
ៃិងអនកទិ្ញ ៃិងអនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយ។ 

អនករត្ូវជត្អាចគឆលើយសំណួរដូចខាងគរកាម ៖ 

 គហតុ្អវីបាៃជាមៃុសសទិ្ញផ្លិត្ផ្ល? 

 គត្ើអវីជាការចង់បាៃ ៃិងត្រមូវការរបស់អតិ្ថិជៃ ៃិងអនកទិ្ញចុងគរកាយរបស់អនក? 

 គត្ើអវីខលះជាត្រមូវការទូ្គៅ? គត្ើផ្លិត្ផ្លរបស់អនកបាៃបំគពញត្រមវូការអវីខលះ? 

 គត្ើអតិ្ថិជៃៃឹងគរបើផ្លិត្ផ្លអនកគោយរគបៀបណា? 

 គត្ើលកខណៈផ្លិត្ផ្លអវីខលះជដលបំគពញតាមការចង់បាៃ ៃិងត្រមូវការទំាងគៃះ? 

គៃលឹះ 
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 គត្ើផ្លិត្ផ្លរបស់អនកាៃលកខណៈខុសជបលក (លអ) ជាងគូរបកួត្របជជងគោយ
រគបៀបណា? 

 គត្ើអនកអាចគធវើអវីខលះគដើមបជីកលមអផ្លិត្ផ្ល ៃិងភាពទាក់ទាញរបស់វា? 

គហតុ្អវីបាៃជាមៃុសសទិ្ញផ្លិត្ផ្ងជដលពួកគគផ្លិត្? 

ចគមលើយគៃះគឺ ៖ មៃុសសមិៃទិ្ញផ្លិត្ផ្លគឡើយ បុ៉ជៃតពួកគគទិ្ញដំគណាះស្សយ
សរាប់បញ្ញា របស់ខលួៃ ជដលរមួាៃ អវីជដលពួកគគយល់ ឬគិត្ថា ពួកគគរត្ូវការ ឬអវីជដល
ពួកគគចង់បាៃ។ 

ឧទាហរណ៍ ពួកគគអាចាៃត្រមូវការពយួរអវីមួយគលើជញ្ញា ងំ។ ត្រមូវការគៃះមិៃត្រមវូ
ឲ្យពួកគគទិ្ញជដកគោល កាវបិទ្ ឬបង់សអិត្គឡើយ បុ៉ជៃតរត្ូវាៃដំគណាះស្សយលអបំផុ្ត្
ជដលៃឹងភាា ប់វត្ថុគៅៃឹងជញ្ញា ងំគោយបងកការខូចខាត្តិ្ចតួ្ចបំផុ្ត្។ 

ពិៃិត្យគមើលផ្លិត្ផ្លមួយរបស់អនក ៃិងគធវើការវភិាគគចញពីទ្សសៃៈរបស់អនកគរបើ
របាស់។ សូមគរបើរបាស់ជខសកអងាក ំជាគំរ។ូ ខាងគរកាមគៃះជាតារាងមួយជដលបងាា ញពី
មូលគហតុ្បីនៃការទិ្ញជខសក ៃិងលកខណៈចំាបាច់របស់វាគដើមបបំីគពញតាមការគរបើរបាស់
ៃីមួយៗ។ តារាងគៃះៃឹងគរបៀបគធៀបលកខណៈនៃផ្លិត្ផ្លរបស់អនកផ្លិត្គដើមបឲី្យដឹងថា 
វារត្ូវោន លអ ឬោ៉ងណា។ 

តារាង ២.២ ៖ ឧទាហរណ៍ ៖ ជខសកអងាក  ំ
ត្រមូវការជដល
រត្ូវបំគពញ 

រគបៀបនៃការ
គរបើរបាស់ 

លកខណៈចំាបាច់ ផ្លិត្ផ្លរបស់ខាុំ រត្ូវោន ? 

សរមស់ មូ៉ត្ 
ពាក់កនុងពិធី
មងគលការ 

គដើមបីឲ្យអនកពាក់យល់ថា 
ខលួៃាៃសរមស់ 

វាជាមូ៉ត្ ៃិងពណ៌
ចុងគរកាយ  

បាទ្/ចាស 
មិៃជបកបាក់ គៅគពល
គកមងចាប់ទាញ! 

ាៃជខសរងឹាំ គហើយ
អងាក ំៃីមួយៗភាា ប់ោន លអ 

ជផ្នកសសនា ពាក់កនុងពិធីបុណយ 
ៃិមិត្តសញ្ញា  ៃិងពណ៌
រតឹ្មរត្ូវ! 

មូ៉ត្គពញៃិយម គទ្ 

ជាអំគណាយ 
ជាអំគណាយសរាប់
មៃុសសពិគសស 

រត្ូវជត្សមស្សបសរាប់
អនកទ្ទួ្ល 

ហាក់ដូចជាាៃត្នមលនថល 
គវចខាប់កនុងរបអប់កាដូដ៏
ស្សស់សអ ត្ 

បាទ្/ចាស 
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គត្ើៃរណាៃឹងទិ្ញជខសកគៃះ គៅគពលជដលពួកគគគឃើញវាកនុងហាង? 

អនកជដលដឹងពីមូ៉ត្ថមីបំផុ្ត្ អនកជដលដឹងពីការផ្លិត្ជដលាៃគុណភាពខពស់ ៃិងអនក
ជដលាៃរបាក់ទិ្ញ។ វាអាចជាៃរណាាន ក់ជដលទិ្ញវាសរាប់ខលួៃឯង ឬវាអាចជាបុរស ឬ
ស្រសតីជដលទិ្ញវាសរាប់របគល់ជូៃជាអំគណាយពិគសសគៅមៃុសសពិគសស។ 

គត្ើៃរណាខលះជដលអាចជាអនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយ? 

វាអាចជាអនកជដលាៃចំណង់ចំណូលចិត្តពិគសសជដលយល់ពីគុណភាពខពស់ ៃិង
យកចិត្តទុ្កោក់គលើមូ៉ត្ចុងគរកាយ ៖ ភាគគរចើៃគឺស្រសតីគពញវយ័ មិៃជមៃមៃុសសជំទ្ង់គនាះ
គទ្។ វាមិៃសមស្សបសរាប់ៃរណាាន ក់ជដលរត្ូវការជខសកសរាប់ពាក់កនុងពិធីសសនា
គឡើយ។ រត្ូវចងចំាថា បុរសអាចជាអនកទិ្ញជខសករបស់ខាុំ បុ៉ជៃតោត់្អាចមិៃជមៃជាអនក
គរបើរបាស់ចុងគរកាយគនាះគឡើយ។ គយើងរត្ូវយល់ពីអនកទិ្ញ ៃិងអនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយ ៖ 
រគបៀបជដលបុរសគធវើការសគរមចចិត្តទិ្ញគរគឿងអលងាក រ ៃិងអវីជដលៃឹងគធវើឲ្យស្រសតីជដលោត់្
ជូៃអំគណាយគៃះចង់ពាក់វា។ 

គយើងាៃអនកទិ្ញាន ក់គទ្ៀត្ជដលរត្ូវគិត្ពិចារណា។ គនាះគឺាា ស់ហាងជដលទិ្ញ
ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក ជដលៃឹងលក់ផ្លិត្ផ្លគៃះបៃតគៅឲ្យបុរស ជាអនកជដលៃឹងជូៃវាគៅ
ឲ្យស្រសតី។ គយើងៃឹងពិភាកាពីចំណុចគៃះគៅជផ្នកបនាទ ប់។ 

គយើងរត្វូដឹងឲ្យបាៃគរចើៃពីមៃុសសគផ្សងៗជដលៃឹងកាល យជាាា ស់បគណាត ះអាសៃន ៃិង
ាា ស់អចិន្ៃតយ៍នៃផ្លិត្ផ្លគៃះ។ គយើងរត្ូវដឹងពីបញ្ញា របស់ពួកគគ ៃិងរគបៀបជដលគយើង
អាចគោះស្សយឲ្យពួកគគបាៃ។ គយើងរត្វូយល់ពីត្រមូវការ ៃិងការចង់បាៃរបស់ពួកគគ។ 

 
 អនកក៏អាចគធវើការវភិាគដូចោន ពីផ្លិត្ផ្លនដគូរបកួត្របជជងរបស់អនកផ្ងជដរ។ 

 អនកគួរបៃតពិចារណាពីអវីជដលអនកអាចគធវើបាៃគដើមបីជកលមអផ្លិត្ផ្ល ៃិងចំណង់
ចំណូលចិត្តរបស់អនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយ។ 

គៃលឹះ 
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ទីផារសោលសៅរបេអ់្នក្ 
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៣. ទី្ផ្ារគោលគៅរបស់អនក 

 

របសិៃគបើអនកលក់ផ្លិត្ផ្លរាយ ៃិងលក់គោយផ្លទ ល់ដល់អនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយ 
អនកអាចៃឹងលក់ដំុគៅាា ស់ហាង ជដលៃឹងលក់វាគៅអនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយ ឬគៅ
ៃរណាាន ក់ជដលទិ្ញអវីមួយសរាប់ផ្តល់ជាអំគណាយ។ ពួកគគាៃត្រមូវការ ៃិងការចង់ 
បាៃខុសៗោន  គហើយគយើងរត្ូវយល់ពីអតិ្ថិជៃរបស់គយើង ៃិងអតិ្ថិជៃរបស់ពួកគគគដើមបី
ទ្ទួ្លបាៃគជាគជ័យ។ 

 
 

របសិៃគបើាា ស់ហាង ៃិងអនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយសុទ្ធជត្ជាអនកទិ្ញ គត្ើពួកគគ
ាៃត្រមូវការខុសោន គោយរគបៀបណា? អតិ្ថិជៃចុងគរកាយរបស់អនកទិ្ញផ្លិត្ផ្លជដល
ពួកគគរត្ូវការ ឬចង់បាៃ។ អនកលក់រាយទិ្ញផ្លិត្ផ្ល ជដលគគអាចលក់បៃតគដើមបទី្ទួ្ល
បាៃរបាក់ចំណូល។ ាា ស់ហាងលក់រាយកំពុងគធវើអាជីវកមមដូចអនកជដរ ៃិងាៃបញ្ញា
អាជីវកមមដូចោន ។ ដូចរបូអនកជដរ ាា ស់ហាងលក់រាយគធវើអាជីវកមមគដើមបីទ្ទួ្លបាៃរបាក់
ចំគណញ ៃិងរត្ូវការទំ្ៃិញ ឬផ្លិត្ផ្លរតឹ្មរត្ូវ ជដលទី្ផ្ារគោលគៅៃឹងទិ្ញ។ គៃះជា
អតិ្ថិជៃចុងគរកាយ ជដលគយើងបាៃបងាា ញកៃលងមក។ សូមពិចារណាពីផ្លិត្ផ្លរបស់
អនកកនុងលកខណៈជាវត្ថុធាតុ្គដើមរបស់អនកលក់រាយ។ ពួកគគរត្ូវការផ្លិត្ផ្លរបគភទ្រតឹ្ម
រត្ូវ ាៃគុណភាព ត្នមល សតង់ោ ៃិងភាពអាចរកបាៃសមស្សប។ 

គោលបំណង ៖ 

 កំណត់្ទី្ផ្ារគោលគៅ  ៃិងគផ្លត ត្គលើភាពខុសោន រវាងអតិ្ថិជៃ ៃិងអនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយ

របស់អនក។ 

 ផ្តល់ខលឹមសរសគងខបពីរបគភទ្ទី្ផ្ារគផ្សងៗ។ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ៤។ 

កំណត់្សាគ ល់ 
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អនកអាចៃឹងភាា ក់គផ្អើលជដលបាៃដឹងថា អនកលក់រាយអាចៃឹងមិៃចូលចិត្តផ្លិត្

ផ្លជដលពួកគគលក់ ឬចង់កាៃ់កាប់គោយខលួៃឯង។ ពួកគគរោៃ់ជត្រត្ូវការផ្លិត្ផ្ល
រតឹ្មរត្ូវសរាប់អតិ្ថិជៃជដលជាទី្ផ្ាររបស់ខលួៃ ដូចអនកជដរ។ ដូគចនះ អាជីវកមមរបស់
ពួកគគៃឹងទ្ទួ្លបាៃគជាគជ័យ។ 

 
ទី្ផ្ារគោលគៅរបស់អនកគឺជាអនកជដលទិ្ញផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគោយផ្លទ ល់។ ការ

គរជើសគរ ើសទី្ផ្ាររតឹ្មរត្វូគដើមបលីក់ផ្លិត្ផ្ល ាៃសរៈសំខាៃ់ដូចការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្ល
រតឹ្មរត្ូវជដរ។ 

៣.១. របគភទ្នៃទី្ផ្ារលក់រាយ ៃិងអតិ្ថិជៃទិ្ញរាយ 

ទី្ផ្ារកនុងតំ្បៃ់ជត្ងជត្លក់ផ្លិត្ផ្លជាគរៀងរាល់នថៃ ឬសបាត ហ៍ ជដលរមួាៃចាប់ពី
អាហាររហូត្ដល់ឧបករណ៍ ៃិងសាា រកនុងរគសួរ រហូត្ដល់សគមលៀកបំពាក់ ជដលរគួសរ
ៃឹងទិ្ញគៅតាមភាពចាំបាច់របចំានថៃរបស់ខលួៃ ដូចជា វត្ថុសិបបកមមធមមតា ជដលាៃត្នមល
ទាប។ គៃះជាកជៃលងលក់សាា រជដលបំគពញមុខងារ ជាប់ធៃ់ ៃិងាៃត្នមលសមស្សបដូចជា 
កគញ្ា ើ/លអីសរាប់ោក់អងករ/ស្សូវ ៃិងផ្លិត្ផ្លគផ្សងគទ្ៀត្ រកណាត់្សរាប់ផ្លិត្
ជាសគមលៀកបំពាក់ ៃិងគរគឿងឆ្ន ំង។ 

ហាងលក់វត្ថុអៃុសាវរយ៍ី ៃិងសាា រផ្ទះកនុងភូមិរបស់អនក លក់ទំ្ៃិញជដលាៃ
អត្ថរបគោជៃ៍ ស្សស់សអ ត្ ៃិងអាចជូៃជាអំគណាយបាៃ។ វត្ថុសិបបកមមទំាងគៃះរត្ូវាៃ
គុណភាពខពស់ ៃិងាៃការតុ្បជត្ង ៃិងគៅបៃតរកាអត្ថរបគោជៃ៍ ៃិងត្នមលសមស្សប។ 
ថូផ្លក  ចាៃគោម ៃិងថាស សុ៊មរបូភាព ៃិងវត្ថុបុរាណជបបសសនាអាចរកបាៃតាមហាង
លក់វត្ថុអៃុសាវរយ៍ីកនុងភូមិ។ 

ហាងលក់រាយជដលសថិត្កនុងទី្រករងធំៗគឺជាទី្ផ្ារមួយរបគភទ្គទ្ៀត្។ ហាងទាំងគៃះ
លក់ផ្លិត្ផ្លឲ្យអនកជដលាៃរបាក់ចំណូលគរចើៃ ៃិងអនកទី្រករងជដលចាប់អារមមណ៍គលើ
មូ៉ត្អៃតរជាតិ្ ៃិងការរចនាពិត្របាកដជដលាៃគុណភាពខពស់។ ហាងជដលាៃឯកគទ្ស

កំណត់្សាគ ល់ 

ៃិយមៃ័យ ៖ ទី្ផ្ារគោលគៅ 
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គលើទំ្ៃិញទំាងគៃះអាចជាហាងលក់រាយចល័ត្    ៃិងអាចជាហាងធំជដលសថិត្កនុងផ្ារ
ទំ្គៃើប។ 

គរៅពីគៃះ គភាៀវគទ្សចរណ៍ ៃិងអនកាៃរទ្ពយសតុកសតមាៃឹងទិ្ញទំ្ៃិញកនុងហាង
សណាា ោរ វចិិរត្សល ៃិងហាងកនុងសរមៃទីរ។ វត្ថុសិបបកមមរត្វូាៃគុណភាពខពស់បំផុ្ត្ 
ៃិងាៃការរចនាជបបសិលបៈ គដើមបីោក់បងាា ញកនុងកជៃលងជដលាៃកិត្យៃុភាពទំាងគៃះ។ 
គៅទី្គៃះ អនកៃឹងលក់ផ្លិត្ផ្លតិ្ចតួ្ច បុ៉ជៃតាៃត្នមលខពស់បៃតិច។ របសិៃគបើអនកផ្លិត្
ផ្លិត្ផ្លជត្មួយរបគភទ្ ឬផ្លិត្ផ្លគំរជូត្មួយ គៃះអាចជាទី្ផ្ារដ៏សមស្សបបំផុ្ត្។ 
ផ្លទ ំងគំៃូរពយួរជដលគូរគោយនដ ឬបាក់ឌិៃ សគមលៀកបំពាក់ ៃិងគរគឿងអលងាក រជដលាៃមូ៉ត្
ពិគសស ៃិងវត្ថុបុរាណរបនពណីសុទ្ធលអ ៃឹងអាចជសវងរកទី្ផ្ារលក់គចញ ៃិងអនកទិ្ញកនុងទី្
ផ្ារពិគសសៗទំាងគៃះ។ 

ពិធីបុណយវបបធម៌ ៃិងរពឹត្តិការណ៍ពិគសសៗគផ្សងគទ្ៀត្សុទ្ធជត្ជាទី្ផ្ារលក់វត្ថុ
សិបបកមមកនុងស្សរកដ៏អសា រយ។ មៃុសសជត្ងជត្ទិ្ញវត្ថុអៃុសាវរយ៍ី ជដលាៃចាប់ពីគរគឿង
អលងាក រាៃត្នមលគថាក រហូត្ដល់វត្ថុសិលបៈសុទ្ធជដលាៃគុណភាពខពស់។ វត្ថុសិបបកមម
ជដលលក់ោច់បំផុ្ត្គឺជាវត្ថុសរាប់អនកទិ្ញគោយឥត្គរោងទុ្ក ជដលាៃការតុ្បជត្ង  
ៃិងផ្តល់ភាពរកីរាយ ឬពិគសស ដូចជា សគមលៀកបំពាក់ ៃិងគរគឿងបនាទ ប់បៃសផំ្លទ ល់ខលួៃ 
ឧបករណ៍ត្្ៃតី ទំ្ៃិញសរាប់នថៃឈប់សរាក ៃិងសសនា ៃិងវត្ថុជដលពាក់ព័ៃធៃឹង
របធាៃបទ្នៃរពឹត្តិការណ៍។ គរៅពីគៃះ វត្ថុគនាះរត្ូវងាយស្សួលគវចខាប់ ៃិងយកគៅផ្ទះ។ 

៣.២. រគបៀបជដលទី្ផ្ារគផ្សងៗគធវើការទូ្ទាត់្អនកផ្គត់្ផ្គង់ 

របគភទ្ទី្ផ្ារៃីមួយៗ ាៃមគធយបាយនៃការទូ្ទាត់្សតង់ោរមួមធយមសរាប់អនក
ផ្គត់្ផ្គង់របស់ខលួៃ។ អនកៃឹងរពមគរពៀងជាមួយអនកទិ្ញចំគពាះការទូ្ទាត់្គផ្សងៗ។ មិៃរត្ូវ
យល់ថា អនកៃឹងទ្ទួ្លបាៃការទូ្ទាត់្តាមវធីិណាមួយគឡើយ គរពាះអនកទិ្ញអាចៃឹងាៃ
ការសៃនិោា ៃគផ្សងពីគៃះ។ រត្ូវធានាថា អនកាៃភាពចាស់លាស់ចំគពាះការទូ្ទាត់្ ៃិង
យល់ពីផ្លវបិាកទំាងអស់។ 

របការសំខាៃ់បំផុ្ត្រត្ូវសរគសរចំណុចទំាងអស់ គដើមបឲី្យគៅគពលាៃបញ្ញា  ឬជគាល ះ 
អនកអាចគោងតាមកិចារពមគរពៀង ឬការបញ្ញា ទិ្ញបាៃ។ គៅគពលជដលអនកសរគសរ
កិចារពមគរពៀងកាៃ់ជត្រគប់រជរងគរជាយ គនាះអនកៃឹងមិៃសូវាៃជគាល ះ ៃិងការខាត្បង់
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គលើការលក់។ 

គៅគពលអនកលក់គោយផ្លទ ល់ អនកៃឹងទ្ទួ្លបាៃការទូ្ទាត់្ជាសច់របាក់សុទ្ធ គទាះបី
ជាអតិ្ថិជៃមួយចំៃួៃអាចៃឹងសួររកឥណទាៃក៏គោយ។ 

ាា ស់ហាងអាចៃឹងទិ្ញផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគោយបង់របាក់សុទ្ធគៅគពលបញ្ាូ ៃ ឬ
អាចៃឹងបង់គៅគពលលក់ោច់ផ្លិត្ផ្លគនាះ។ អនករត្ូវរពមគរពៀងគលើលកខខណឌ មួយចំៃួៃ 
មុៃគពលគធវើអាជីវកមម។ ឧទាហរណ៍ រយៈគពលយូរបុ៉ណាណ  គរកាយពីបាៃលក់ោច់ ជដល
អនកៃឹងទ្ទួ្លបាៃការទូ្ទាត់្ ៃិងបរាិណ។ ចំណុចមួយចំៃួៃជដលរត្ូវពិចារណារមួាៃ ៖ 

 គត្ើហាងគនាះអាចរកាទុ្កផ្លិត្ផ្លរបស់អនកយូរបុ៉ណាណ  របសិៃគបើមិៃទាៃ់លក់
ោច់ មុៃគពលជដលអនកអាចរបមូលមកវញិបាៃ? 

 គត្ើាៃអវីគកើត្គឡើង របសិៃគបើាា ស់ហាងលក់ផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគោយបញ្ាុ ះ
ត្នមល? 

 គត្ើការទូ្ទាត់្របស់អនកៃឹងរត្ូវបាៃកាត់្បៃថយ ឬក៏គត្ើហាងៃឹងកាត់្យកទំាងអស់ ឬ? 

វចិិរត្សល ៃិងទី្ផ្ារលក់ផ្លិត្ផ្លគុណភាពខពស់គផ្សងគទ្ៀត្អាចលក់តាមការ
បញ្ាូ ៃ។ ាៃៃ័យថា អនកាៃផ្លិត្ផ្ល ៃិងមិៃទ្ទួ្លបាៃការទូ្ទាត់្ រហូត្ទាល់ជត្លក់
ោច់។ គរៅពីគៃះ អនកៃឹងទ្ទួ្លបាៃភាគរយនៃត្នមលលក់ ជាជាងត្នមលគថរ គៅតាម
បរាិណទំ្ៃិញជដលវចិិរត្សលលក់ោច់។ ការបញ្ាូ ៃទំ្ៃិញាៃលកខណៈសមុគសម ញ 
គហើយអនកគួរទ្ទួ្លបាៃការជណនំាផ្លូវចាប់គពញគលញមុៃគពលលក់តាមវធីិគៃះ។ 

 
 របការសំខាៃ់រត្ូវជសវងយល់ពីរគបៀប ៃិងគពលគវលាជដលអនកៃឹងទ្ទួ្លបាៃការ
ទូ្ទាត់្ ៃិងរត្ូវាៃការការពារ របសិៃគបើអនកៃឹងទ្ទួ្លបាៃការទូ្ទាត់្ជត្គៅគរកាយ
គពលលក់ោច់ ឬរបសិៃគបើាៃការខូចខាត្ គៅគពលោក់លក់កនុងហាង។ 

 រត្ូវរបាកដថា អនកគៅជត្ជាាា ស់វត្ថុសិបបកមម ៃិងអាចយកមកវញិបាៃ របសិៃគបើ
ហាងបិទ្ទាវ រ ឬអាជីវកមមដួលរលំ។ 

គៃលឹះ 
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សេវាអ្តិថិជន 
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៤. គសវាអតិ្ថិជៃ 

 

៤.១. ភាពអាចទុ្កចិត្តបាៃ គុណភាពជត្មួយ ទំ្នាក់ទំ្ៃងពិគសស 

គៅជផ្នកគលើបំផុ្ត្នៃតារាងរករមហុ៊ៃៃីមួយៗ គឺត្រមូវការកនុងការបំគពញការងារជាមួយ
អនកផ្គត់្ផ្គង់ជដលអាចទុ្កចិត្តបាៃ។ ាា ស់ហាងជត្ងជត្ខិត្ខំរបឹងជរបងគោយមិៃទ្ទួ្លបាៃ
របាក់ចំគណញរគប់រោៃ់ ៃិងាៃការរបកួត្របជជងខាល ំង ជដលពួកគគរត្ូវជត្ឈាៃមុខ។ 
ករមិត្នៃភាពអាចទុ្កចិត្តបាៃនៃអនកផ្គត់្ផ្គង់គឺជាចំណុចសំខាៃ់សរាប់ពួកគគ ដូចរបូអនក
ជដរ ៃិងអាចកាៃ់ជត្ាៃសរៈសំខាៃ់ជាងការរចនាចុងគរកាយគៅគទ្ៀត្។ 

 
 អវីជដលអនកអាចផ្លិត្បាៃ គដើមបគីធវើឲ្យជីវតិ្របស់អតិ្ថិជៃអនកកាៃ់ជត្ងាយស្សួល 
ៃឹងផ្តល់ឲ្យអនកៃូវគុណសមបត្តិគលើសគូរបកួត្របជជង។ រត្ូវគធវើជានដគូអាជីវកមមលអ 
គនាះគគៃឹងចង់គធវើអាជីវកមមជាមួយអនកជាងអនកដនទ្។ 

 រត្ូវគធវើតាមការសៃយរបស់អនក។ បញ្ាូ ៃទំ្ៃិញឲ្យបាៃរតឹ្មរត្ូវ ៃិងទាៃ់គពលគវលា។  
គៅគពលមិៃាៃផ្លិត្ផ្លរតឹ្មរត្ូវ មិៃាៃៃរណាាន ក់ៃឹងទិ្ញផ្លិត្ផ្លជដល
អនករត្ូវលក់គនាះគទ្។ គៅគពលមិៃាៃការបញ្ាូ ៃជដលអាចទុ្កចិត្តបាៃ មិៃាៃ
ៃរណាាន ក់ចង់ាៃបញ្ញា កនុងការទិ្ញផ្លិត្ផ្លពីអនកគឡើយ មិៃថាផ្លិត្ផ្ល
របស់អនកអសា រយបុ៉ណាណ គនាះគទ្ ឬមិៃទិ្ញគទ្ៀត្ជត្មតង។ 

 បងាា ញពីបញ្ញា ទំាងអស់ ៃិងរពឹត្តិការណ៍នចដៃយជដលៃឹងគកើត្ាៃគឡើងភាល មៗដល់
អនកទិ្ញរបស់អនក។ មិៃរត្ូវគធវើការផ្លល ស់បតូរគោយខលួៃឯង គោយមិៃាៃការយល់

គោលបំណង ៖ 

 កំណត់្ពីគសវាអតិ្ថិជៃលអរបគសើរ 

 ផ្តល់ខលឹមសរសគងខបពីរគបៀបស្សវរជាវទី្ផ្ារ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ៤។ 

គៃលឹះ 
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រពមពីអតិ្ថិៃជៃរបស់អនកគឡើយ។ 

 របសិៃគបើអនកមិៃចាស់លាស់ពីអវីមួយ រត្ូវសកសួរ មិៃរត្វូសៃនិោា ៃគឡើយ។ 

 មិៃាៃៃរណាាន ក់ៃឹងទិ្ញផ្លិត្ផ្លពីអនកគឡើយ  គរពាះអនកគផ្លត ត្ជត្គលើការលក់
ផ្លិត្ផ្ល។ ពួកគគៃឹងទិ្ញផ្លិត្ផ្លពីអនក របសិៃគបើផ្លិត្ផ្លគនាះាៃគុណ
ភាពលអ គហើយអនកជាអនកផ្គត់្ផ្គង់ជដលអាចទុ្កចិត្តបាៃ ៃិងជានដគូអាជីវកមមដ៏លអ។ 
រត្ូវធានាថា ការគធវើអាជីវកមមជាមួយអនកាៃភាពងាយស្សួលជាងអនកដនទ្។ បជៃថម
គលើគៃះគឺភាពាៃវជិាា ជីវៈ។ 

 
១. គរបើរបាស់តារាងខាងគរកាមគដើមបជួីយអនកកំណត់្ពីទី្ផ្ារលអបំផុ្ត្ ៃិងអតិ្ថិជៃ
គោលគៅរបស់អនក។ 

២.  បំពេញតារាងខាងពរោមព ើមបីជួយអ្នកកំណត់ទីផ្សារពោលពៅរបស់អ្នក។ 
 

តារាង ៤.១ ៖ ទី្ផ្ារលអបំផុ្ត្ ៃិងអតិ្ថិជៃគោលគៅ 

អនកទិ្ញផ្លិត្ផ្លរបស់ខាុំ?  

អនកគរបើរបាស់ផ្លិត្ផ្ល
របស់ខាុំ (អនកគរបើរបាស់
ចុងគរកាយ)? 

 

ទី្ផ្ារគោលគៅរបស់ខាុំ ៖ 
របគភទ្ហាង? 

 

ទី្តំាងទី្ផ្ារគោលគៅ
របស់ខាុំ? 

 

អត្ថរបគោជៃ៍របកួត្របជជង
របស់ខាុំ? 

 

វធិាៃការរបស់ខាុំកនុងការ
ជកលមអអាជីវកមមរបស់ខាុំ? 
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៤.២. ការស្សវរជាវទី្ផ្ារ 

របការសំខាៃ់រត្ូវទ្ទួ្លបាៃព័ត៌្ាៃពីទី្ផ្ារគោលគៅរបស់អនក ៃិងអតិ្ថិជៃគោល
គៅរបស់ពួកគគ។ វធីិដ៏លអបំផុ្ត្មួយគដើមបសិីកាពីផ្លិត្ផ្លជដលទី្ផ្ាររបស់អនកៃឹង
ទិ្ញគឺរត្ូវសួរ។ របសិៃគបើអនកជាអនកផ្លិត្ជដលអាចទុ្កចិត្តបាៃ ៃិងជានដគូអាជីវកមមលអ 
អនកលក់ដំុ ឬអនកទិ្ញរបស់អនកៃឹងរកីរាយផ្តល់ព័ត៌្ាៃដល់អនកគដើមបជីកលមអផ្លិត្ផ្ល 
គពលគវលាជដលផ្លិត្ផ្លរបស់អនកលក់បាៃគរចើៃ គពលគវលាជដលពួកគគលក់បាៃគរចើៃ 
គហើយអនកទំាងពីរៃឹងរករបាក់ចំគណញបាៃគរចើៃ។ គរៅពីគៃះ ពួកគគៃឹងាៃចំណាប់
អារមមណ៍គលើភាពរបកបគោយវជិាា ជីវៈរបស់អនក ៃិងចង់សិកា ៃិងពិចារណាអនកជានដគូ
អាជីវកមមដ៏លអ។ 

គៅគពលអនកបាៃបគងកើត្ទំ្នាក់ទំ្ៃងដ៏គជាគជ័យ ៃិងគួរឲ្យទុ្កចិត្ត អនកទិ្ញរបស់អនក
ៃឹងកាៃ់ជត្ចង់ផ្តល់ព័ត៌្ាៃកាៃ់ជត្រតឹ្មរត្ូវពីអតិ្ថិជៃរបស់ពួកគគ ការរបកួត្របជជង ៃិង
ៃិនាន ការឧសាហកមម គដើមបីជួយអនកកនុងការផ្តល់ផ្លិត្ផ្លលអរបគសើរសរាប់អតិ្ថិជៃ
របស់ពួកគគ។ ចំណុចមួយចំៃួៃជដលអនកអាចៃឹងចង់សកសួររមួាៃ ៖ 

 គត្ើៃរណាៃឹងចង់ទិ្ញអវីជដលអនកអាចផ្លិត្បាៃ? គហតុ្អវី? គត្ើអវីជាជបបបទ្ជីវតិ្
របស់ពួកគគ? គត្ើពួកគគរស់គៅទី្ណា? 

 គត្ើផ្លិត្ផ្លទូ្គៅអវីខលះជដលពួកគគចូលចិត្តទិ្ញបំផុ្ត្? គហតុ្អវី? 

 គត្ើរត្ូវាៃការផ្លល ស់បតូរអវីខលះ គដើមបឲី្យផ្លិត្ផ្លរបស់អនកកាៃ់ជត្ទាក់ទាញ? 

 គត្ើៃឹងាៃមៃុសសរគប់រោៃ់ចង់ទិ្ញផ្លិត្ផ្លរបស់អនក គដើមបធីានាការផ្លិត្
របស់អនក ឬគទ្? 

 គត្ើគូរបកួត្របជជងរបស់អនកកំពុងផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លអវី? គត្ើអនកអាចផ្លិត្អវីជដល
ខុសជបលក ៃិងលអជាង? 

 គត្ើអវីជាអរតាត្នមលទូ្គៅសរាប់របគភទ្ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក? គត្ើវាៃឹងលក់បាៃ
បរាិណបុ៉នាម ៃ កនុងគពលគវលាកំណត់្មួយ? 

 គត្ើអវីខលះជាលកខខណឌ នៃការលក់ ៃិងការទូ្ទាត់្ទូ្គៅ? 
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គយើងពិភាកាពីគសវាអតិ្ថិជៃមុៃការស្សវរជាវទី្ផ្ារ គរពាះថា គៅគពលជដលគសវា

អតិ្ថិជៃរបស់អនកកាៃ់ជត្របគសើរ គនាះភាពជានដគូអាជីវកមមរបស់អនកៃឹងកាៃ់ជត្រងឹាំ 
គហើយអនកទិ្ញរបស់អនកកាៃ់ជត្គរចើៃៃឹងចង់ជួយអនកផ្តល់ព័ត៌្ាៃទី្ផ្ារលអរបគសើរ។ 

 
១. សគងខបគំៃិត្គផ្សងគទ្ៀត្ពីរគបៀបជដលអនកអាចទ្ទួ្លបាៃព័ត៌្ាៃពីទី្ផ្ារ ៃិង
អនកទិ្ញចុងគរកាយរបស់អនក។ 

២. គត្ើព័ត៌្ាៃរបគភទ្អវីគផ្សងគទ្ៀត្ជដលៃឹងផ្តល់សរៈរបគោជៃ៍ដល់អនក? គត្ើអនក
អាចទ្ទួ្លបាៃព័ត៌្ាៃទំាងគនាះពីទី្ណា? 

៣.  កត់្រតាគំៃិត្របស់អនកកនុងចគនាល ះខាងគរកាម។ 
 

តារាង ៤.២ (១) ៖ ការស្សវរជាវទី្ផ្ារ 

 

 

 
១. គរបើរបាស់តារាងគៃះសរាប់ផ្លិត្ផ្លៃីមួយៗជដលអនកចង់លក់ គដើមបជួីយអនក
សិកាបជៃថមគទ្ៀត្ពីទី្ផ្ាររបស់អនក ៃិងសគរមចពីត្រមូវការទី្ផ្ារ ៃិង
សគរមចចិត្តថាគត្ើវារតឹ្មរត្ូវសរាប់អនក ឬោ៉ងណា។ 

២.  គឆលើយសំណួរកនុងកូគោៃទី្ ១ ៃិងគធវើដជដលៗសរាប់ផ្លិត្ផ្លគផ្សងគទ្ៀត្។ 

កំណត់្សាគ ល់ 
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តារាង ៤.២. (២) ៖ គត្ើទី្ផ្ារមួយណាជដលសមស្សបសរាប់ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក? 

ផ្លិត្ផ្ល 

 អនកទិ្ញទី្ ១ អនកទិ្ញទី្ ២ អនកទិ្ញទី្ ៣ អនកទិ្ញទី្ ៤ 
បាទ្/ចាស/ 
គទ្ 

គត្ើអនកគរបើរបាស់ចុង
គរកាយណាៃឹងទិ្ញ
ផ្លិត្ផ្លគៃះ? 

     

គត្ើខាុំរត្ូវគធវើការផ្លល ស់បតូរ
អវីខលះគដើមបីឲ្យលក់បាៃ
កាៃ់ជត្គរចើៃ? 

     

គត្ើទី្ផ្ារគៃះាៃ
លកខណៈធំរគប់រោៃ់ 
ឬគទ្? 

     

គត្ើរត្ូវកំណត់្ត្នមល
បុ៉នាម ៃ? 

     

គត្ើខាុំៃឹងទ្ទួ្លបាៃ
របាក់ចំគណញបុ៉នាម ៃ? 

     

គត្ើផ្លិត្ផ្លបុ៉នាម ៃ
បាៃលក់ោច់កនុង
រយៈគពលកំណត់្មួយ? 

     

គត្ើអវីជាផ្លិត្ផ្ល
របកួត្របជជងខាល ំង
បំផុ្ត្? 

     

គត្ើៃរណាជាគូរបកួត្
របជជងរបស់ខាុំ? 

     

គត្ើហាងអាចលក់អវី
បាៃគទ្ៀត្ ជដលមិៃ
ទាៃ់ាៃ គហើយខាុំអាច
ផ្លិត្បាៃ? 
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គផ្សងៗ 

 

     

គផ្សងៗ 

 
     

 

 

គផ្សងៗ 

 

     

 

 

គផ្សងៗ 
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ការអ្ភិវឌ្ឍផលតិផល 
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៥. ការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្ល 

 

៥.១. ការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លគៅតាមទី្ផ្ារ 

ការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លគៅតាមទី្ផ្ារ ៃិងការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លគៅតាមផ្លិត្ផ្ល 

ការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លគៅតាមទី្ផ្ារពាក់ព័ៃធៃឹងការគរជើសគរ ើស ៃិងជសវងយល់ពី
ទី្ផ្ាររបស់អនកជាមុៃ បនាទ ប់មកគរៀបចំសរាប់ទី្ផ្ារ ចំជណកការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លគៅ
តាមផ្លិត្ផ្លពាក់ព័ៃធៃឹងការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លជាមុៃ បនាទ ប់មកជសវងរកទី្ផ្ារគោល
គៅ។ ការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លគៅតាមទី្ផ្ារគផ្លត ត្គលើទី្ផ្ារគោលគៅ។ 

 
១.  ជផ្អកគលើអវីជដលអនកបាៃសិកាកនុង GPG កៃលងមក គត្ើវធីិសស្រសតមួយណាជដល
អនកយល់ថាលអជាង? គហតុ្អវី? 

២.  កត់្រតាគំៃិត្របស់អនកកនុងតារាង ៥.១។ 

គោលបំណង ៖ 

 ជួយឲ្យអនកទ្ទួ្លបាៃការយល់ដឹងពីរគបៀបអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លថមី 

 ផ្តល់ខលឹមសរសគងខបពីរគបៀបបគងកើៃគុណត្នមលផ្លិត្ផ្ល គោយមិៃបគងកើៃនថលគដើម។ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ៥។ 
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តារាង ៥.១ ៖ កាអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លគៅតាមទី្ផ្ារ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥.២. ការជកសរមលួគៅតាមទី្ផ្ាររបស់អនក 

ការចង់បាៃ ៃិងត្រមូវការទី្ផ្ារ ៃិងអតិ្ថិជៃ ជត្ងជត្ជរបរបួលពីគពលមួយគៅគពល
មួយ។ 

 ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៃិងៃិនាន ការផ្លល ស់បតូរពីគពលមួយគៅគពលមួយ។ អវីជដលគពញ
ៃិយមគៅនថៃគៃះៃឹងជលងគពញៃិយមគៅនថៃជសអក។ 

 សថ ៃភាពគសដាកិចាផ្លល ស់បតូរ គហើយអតិ្ថិជៃអាចៃឹងចំណាយតិ្ច ឬគរចើៃ។ 

 ពួកគគរត្ូវការអវីមួយសរាប់រពឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់មួយ ដូចជា អំគណាយខួប
កំគណើ ត្ ឬនថៃឈប់សរាក។ 

 មៃុសសកាៃ់ជត្ចាស់ ៃិងរត្ូវការវត្ថុគផ្សងៗ។ 

 មៃុសសចង់បាៃអវីជដលថមី ឬជបលក។ 
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សូមចាំថា ៖ មៃុសសមិៃទិ្ញផ្លិត្ផ្លគឡើយ បុ៉ជៃតពួកគគទិ្ញដំគណាះស្សយ
សរាប់បញ្ញា របស់ខលួៃ។ 

៥.៣. ការជកសរមលួគៅតាមការជរបរបលួកនុងអាជីវកមមរបស់អនក 

គរៅពីគៃះ អនករបជហលជារត្ូវអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លថមីៗ គោយសរជត្ការជរបរបលួកនុង
អាជីវកមមរបស់អនក ដូចជា ៖ 

 អស់វត្ថុធាតុ្គដើមមួយចំៃួៃ គរពាះវាកាៃ់ជត្នថល ឬបាៃផ្លល ស់បតូរ 

 កាល ំងពលកមមរបស់អនកកាៃ់ជត្តិ្ច ឬកាៃ់ជត្គរចើៃ គហើយមៃុសសាៃជំនាញកាៃ់
ជត្គរចើៃ ឬកាៃ់ជត្តិ្ច។ 

 អនករត្ូវគធវើឲ្យាៃលកខណៈខុសជបលកពីគូរបកួត្របជជង។ 

 អនករត្ូវទូ្ទាត់្សងការលក់តាមរដូវកាល (ផ្លិត្ផ្លជដលអាចលក់បាៃជត្កនុង
អំឡុងគពលណាមួយនៃឆ្ន ំ)។ 

តារាង ៥.៣ ៖ ការជកសរមលួផ្លិត្ផ្លរបស់អនក 

 បាទ្/ចាស/គទ្ មូលគហតុ្ ដំគណាះស្សយ 

គត្ើផ្លិត្ផ្លរបស់ខាុំគៅជត្
លក់ោច់ ឬគទ្? 

   

គត្ើខាុំកំពុងទ្ទួ្លបាៃរបាក់
ចំគណញរគប់រោៃ់ ឬគទ្? 

   

គត្ើាៃបញ្ញា គុណភាព ឬ
ការផ្គត់្ផ្គង់វត្ថុធាតុ្គដើម ឬគទ្? 

   

គផ្សងៗ    

គផ្សងៗ    

គផ្សងៗ    
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៥.៤. គុណត្នមលរពឹំងទុ្ក 

គុណត្នមលរពឹំងទុ្កគឺជាអវីជដលគគយល់ថាាៃគុណត្នមល អវីជដលវាគួរជត្ាៃត្នមល 
ៃិងអវីជដលមៃុសសជត្ងជត្ចង់ចំណាយរបាក់ទិ្ញ។ វាអាចមិៃាៃទំ្នាក់ទំ្ៃងជាមួយត្នមល
ពិត្ គោយជផ្អកគលើនថលគដើម។ 

គុណត្នមលរពឹំងទុ្កអាចខពស់ជាង ឬទាបជាងត្នមលពិត្។ ឧទាហរណ៍ ទឹ្កអប់ាៃគុណ
ត្នមលរពឹំងទុ្កខពស់ បុ៉ជៃតធាតុ្ផ្សរំបស់វាគឺាៃរតឹ្មជត្ ២% នៃត្នមលលក់បុ៉គណាណ ះ។  រករមហុ៊ៃ
ផ្លិត្ទឹ្កអប់បាៃផ្តល់ជំគៃឿចិត្តដល់ទី្ផ្ារថា ទឹ្កអប់ាៃត្នមលកាៃ់ជត្គរចើៃ គហើយមៃុសស
ៃឹងចំណាយរបាក់គរចើៃ ៃិងចង់បង់ត្នមលខពស់។ តាមពិត្ របសិៃគបើអនកបាៃគឃើញទឹ្កអប់
ជដលលក់គៅត្នមលទាប អនកៃឹងសងសយ័ ៃិងយល់ថា វាជកលងកាល យ ឬមិៃលអមិៃខាៃ។ 

កគញ្ា ើ/លអីគធវើគោយនដ ាៃគុណត្នមលរពឹំងទុ្កទាប។ គទាះបីជាវារត្ូវការជំនាញខាល ំង 
ៃិងចំណាយគពលគរចើៃគដើមបីគធវើ បុ៉ជៃតមៃុសសជាគរចើៃមិៃផ្តល់ត្នមលវាខពស់គឡើយ ៃិងមិៃ
ចំណាយគៅតាមត្នមលជាក់ជសតងគនាះគទ្។ 

វត្ថុពិគសសៗរត្ូវបាៃចាត់្ទុ្កថាាៃត្នមលនថល។ គៅគពលាៃវត្ថុដូចោន ជាគរចើៃ វាៃឹង
ជលងពិគសសគទ្ៀត្គហើយ។ វារត្ូវបាៃចាត់្ទុ្កថា ាៃត្នមលទាប ៃិងគថាក។ វាជាគៃលឹះកនុង
ការគធវើឲ្យរបូអនកលអរបគសើរជាងគូរបកួត្របជជង ៃិងគធវើឲ្យផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគលចគធាល រ។ 

៥.៥. ការបគងកើៃគុណត្នមល 

គដើមបបីគងកើៃគុណត្នមលផ្លិត្ផ្លរបស់អនកកនុងរកជសជភនកអតិ្ថិជៃ អនកអាចជកលមអ
គុណភាពផ្លិត្ផ្ល ៃិងគធវើសកមមភាពគផ្សងគទ្ៀត្ជដលគធវើឲ្យផ្លិត្ផ្លទំាងគនាះ
ហាក់ាៃត្នមលកាៃ់ជត្នថល បុ៉ជៃតបគងកើៃនថលគដើមរបស់អនកកនុងករមិត្ទាប។ ត្នមលបជៃថមគឺជា
គពលជដលគុណត្នមលរពឹំងទុ្ករបស់អវីមួយរត្ូវបាៃបគងកើៃកាៃ់ជត្គរចើៃ ជាងនថលគដើមបជៃថម។ 
របសិៃគបើគយើងបគងកើៃនថលគដើមរបស់គយើងគៅតាមកំគណើ ៃគុណត្នមលរបស់គយើង គយើងៃឹង
មិៃទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញអវីគឡើយ។ 

 
ចំណុចជដលបជៃថមគុណត្នមល ឬបគងកើៃគុណត្នមលរពឹំងទុ្ក គោយមិៃបគងកើៃនថលគដើម

គៃលឹះ 



កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
ាា ស់សិបបកមម ៖ គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ   
 

33 

របស់អនកគរចើៃ រមួាៃ ៖ 

 ការគធវើបចាុបបៃនភាពការរចនា ៃិងមូ៉ត្ គោយគធវើឲ្យផ្លិត្ផ្លរបស់អនកទាៃ់សម័យ 
អាចចំណាយតិ្ច បុ៉ជៃតការរចនាចុងគរកាយាៃត្នមលគរចើៃជាងគៃះ។ 

 ផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លជដលបំគពញមុខងារគរៅពីការតុ្បជត្ង។ គស្សមគខនើយបំគពញ
មុខងារ ៃិងផ្តល់ភាពតុ្បជត្ង។ របអប់ដ៏សអ ត្មួយក៏ាៃសរៈរបគោជៃ៍ ៃិងអាច
ទុ្កោក់វត្ថុបាៃ។ វត្ថុជដលអាចគរបើគឡើងវញិបាៃក៏ាៃគុណត្នមលរពឹំងទុ្កខពស់ 
ផ្ងជដរ។ 

 គរបើរបាស់វត្ថុធាតុ្ ឬគំរជូាគរចើៃ បគចាកគទ្សផ្លិត្ ឬគរគឿងបនាល ស់ចល័ត្គលើស
ពីមួយកនុងផ្លិត្ផ្លមួយ។ 

 ផ្លិត្អវីជដលខុសជបលកពីអនកផ្លិត្គផ្សងគទ្ៀត្។ គៅគពលរគប់ោន ផ្លិត្អវីដូចោន  
វាៃឹងាៃលកខណៈទូ្គៅ ៃិងហាក់ដូចជាោម ៃត្នមល។ វត្ថុគលចគធាល រៃឹងាៃត្នមល
ខពស់។ 

 ធានាថា ផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគធវើគឡើងគោយនដោ៉ងវចិិរត្។ គុណភាព ៃិងផ្លិត្
ផ្លសគរមចគឺាៃសរៈសំខាៃ់បំផុ្ត្ សូមបីជត្សរាប់វត្ថុជដលមិៃាៃត្នមលនថល។ 
វាបងាា ញពីគពលគវលាជដលវត្ថុរត្ូវបាៃផ្លិត្គឡើងគោយផ្ាិត្ផ្ាង់។ វត្ថុទំាងគនាះ
សអ ត្ ៃិងគមើលគឃើញថាាៃត្នមល។ 

 ការផ្សពវផ្ាយជដលពៃយល់ពីផ្លិត្ផ្លរបស់អនកផ្តល់ព័ត៌្ាៃដល់អតិ្ថិជៃ ៃិងគធវើ
ឲ្យពួកគគចង់ទិ្ញផ្លិត្ផ្លគនាះ។ គរបើរបាស់សល កពយួរគដើមបីគរៀបរាប់ពីសរៈសំខាៃ់ 
ជផ្នកវបបធម៌នៃការរចនា ពៃយល់ពីរគបៀបនៃការផ្លិត្ ៃិងការគរបើរបាស់ជបប 
របនពណី។ ពៃយល់ពីរគបៀបគរបើរបាស់ផ្លិត្ផ្ល។ ផ្លិត្ ៃិងរចនាសល កគៅតាម
ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក។ 

 សំបក ៃិងរបអប់គវចខាប់ដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញជួយបគងកើៃគុណត្នមលរពឹំងទុ្ក បុ៉ជៃតមិៃ 
រត្ូវគធវើឲ្យនថលគដើមគកើៃគរចើៃគនាះគទ្។ 

 បណតុំ វត្ថុ ឬសាា រជដលរត្ូវោន  ក៏អាចគធវើឲ្យគគយល់ថា ាៃត្នមលគរចើៃជដរ។ 

 រគបៀបតំាងបងាា ញក៏ជះឥទ្ធិពលដល់ត្នមលវត្ថុជដរ។ គរៀបចំបទ្បងាា ញ ៃិងការតំាង
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បងាា ញឲ្យបាៃលអ។ 

៥.៦. ការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លថមី 

គរកាយពីអនកបាៃបញ្ា ប់ការស្សវរជាវទី្ផ្ារ គហើយអនកដឹងពីត្រមូវការ ៃិងការ
ចង់បាៃរបស់អតិ្ថិជៃ អនករត្ូវអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លថមី ឬជកសរមួលផ្លិត្ផ្លថមីៗគដើមបគីធវើ
ឲ្យវាកាៃ់ជត្ទាក់ទាញ ៃិងលក់ោច់។ វធីិមួយគដើមបីសគរមចគោលគៅគៃះគឺរត្ូវជផ្អកគលើការ
រចនាថមីគលើផ្លិត្ផ្លជដលាៃស្សប់ ៖ 

 ផ្លិត្ផ្លចាស់អាចជកលមអ ៃិង/ឬគធវើបចាុបបៃនភាព 

 ពរងីកបណាត ញផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគៅជាបណតុំ  ករមង ឬការពរងីកជខសបណាត ញ 

 ជកលមអគុណភាពផ្លិត្ផ្លាៃស្សប់ 

 បជៃថមពណ៌ របូរាង ៃិងទំ្ហំថមី 

 ផ្លិត្អវីជដលជួយសរមលួដល់ផ្លិត្ផ្លដនទ្ (ប្ងគប់ មិៃជមៃផ្គូរផ្គងគឡើយ)។ 

ការបគងកើត្ការរចនាថមី 

គពលខលះ អនកអាចៃឹងចង់អភិវឌឍផ្លិត្ផ្លថមីជត្មតង។ គផ្លត ត្គលើអវីជដលអនកាៃស្សប់ 
ជដលគធវើឲ្យអនកគលចគធាល រជាងគូរបកួត្របជជង ដូចខាងគរកាម ៖ 

 ការរចនា ធៃធាៃវបបធម៌ ៃិងរបនពណី ៃិងសិលបៈ 

 វត្ថុធាតុ្គដើម 

 ជំនាញ ៃិងធៃធាៃមៃុសស 

 គរគឿងា៉សីុៃ ៃិងបគចាកវទិ្យ 

 គត្ើអនកអាចជរបកាល យគុណវបិត្តិគៅជាគុណសមបត្តិបាៃជដរ ឬគទ្? 

គដើមបីជសវងរកគំៃិត្ថមីៗ សូមរកគឡកគមើលហួសពីអាជីវកមមរបស់អនក ៃិងជសវងរក
ជំៃួយពីធៃធាៃខាងគរៅ ៖ 

 ពិៃិត្យគមើលៃិនាន ការនានាកនុងទ្សសនាវដតី គសៀវគៅកាតាឡុក ហាង ពិពណ៌ពាណិជា 
កមម ទូ្រទ្សសៃ៍ ៃិងតាមដងផ្លូវ 
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 ទ្ទួ្លបាៃព័ត៌្ាៃពីអនកទិ្ញ អតិ្ថិជៃ អនកគរបើរបាស់ ៃិងមិត្តភកតិ 

 សគងខបគំៃិត្ជាមួយសិបបករគផ្សងគទ្ៀត្ 

 ជួលទី្របឹកា ៃិងអនករចនាពីខាងគរៅ។ 

ការអភិវឌឍ ៃិងការគធវើគត្សត 

គៅគពលអនកាៃគំៃិត្ថមី អនករត្ូវអភិវឌឍ ៃិងគធវើគត្សតទី្ផ្ារ ៖ 

 រពាងគំៃិត្របស់អនក 

 គធវើគំរគូដើម 

 សកសួរគោបល់រត្ឡប់ពីអនកទិ្ញ មិត្តភកតិ ៃិងសហគសវកិ 

 វាយត្នមលថាគត្ើផ្លិត្កមមអាចគៅរចួ ឬោ៉ងណា។ របការគៃះរមួបញ្ាូ លការាៃវត្ថុ
ធាតុ្គដើម ពលកមមជំនាញ ៃិងសមត្ថភាពផ្លិត្លអរបគសើរ។ 

 គធវើគត្សតទី្ផ្ារគដើមបពិីៃិត្យគមើលថាគត្ើអនកទ្ទួ្លបាៃគជាគជ័យ ឬោ៉ងណា 
មុៃគពលវៃិិគោគគលើធៃធាៃចំាបាច់សរាប់ផ្លិត្កមម។ រត្ូវធានារបសិទ្ធភាព។ 

ការគណនាចំណាយសរាប់ផ្លិត្ផ្លថមីៗ 

អនករត្ូវដឹងពីចំណាយគលើផ្លិត្ផ្លថមីៃីមួយៗកនុងអាជីវកមមរបស់អនក។ សរាប់
ផ្លិត្ផ្លថមី អនករត្ូវ ៖ 

 គរៀបចំសតុកវត្ថុធាតុ្គដើមថមី ជដលអនករត្ូវទិ្ញ ៃិងទូ្ទាត់្របាក់ជាមុៃ។ 

 ទ្ទួ្លបាៃការបណតុ ះបណាត លសរាប់បគចាកគទ្សផ្លិត្កមមថមី ដូចជា រចនាបទ្
គំៃូរថមី រគបៀបគរបើរបាស់វត្ថុធាតុ្គដើមថមី ឬរគបៀបគរបើរបាស់គរគឿងា៉សីុៃថមី (ជដលអនក
អាចៃឹងរត្ូវទិ្ញ)។ 

 ការគវចខាប់ថមីជដលរត្ូវរចនា ទិ្ញ គរៀបចំសៃនិធិ ៃិងសតុកទុ្ក។ 

 តាមោៃផ្លិត្ផ្លបជៃថមៃីមួយៗ គរពាះវាបគងកើៃបរាិណនៃកំណត់្រតា-ការ
គរៀបចំបញ្ា ីជដលអនករត្ូវគធវើ។ 

ចំណុចទំាងគៃះសុទ្ធជត្បគងកើៃចំណាយគលើការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លថមី។ រត្ូវធានាថា វា
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សមៃឹងចំណាយ ៃិងកិចាខិត្ខំរបឹងជរបងបជៃថម ៖ 

 គណនាចំណាយគលើផ្លិត្ផ្លគដើមបីដឹងថាទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញ ឬោ៉ងណា 

 ពយករទំ្ហំនៃការលក់ ៃិងសកាត ៃុពលទី្ផ្ារ 

 ពយករលំហូរសច់របាក់ ថវកិា ផ្លិត្កមម ៃិងគពលគវលារង់ចំាការបញ្ាូ ៃ 

 វាយត្នមលហាៃិភ័យ។ ការផ្លល ស់បតូរៃីមួយៗៃឹងជះឥទ្ធិពលគលើអាជីវកមមរបស់អនក 
ទំាងចំណុចលអ ៃិងចំណុចអារកក់។ 

គត្ើអនកអាចជរបកាល យគុណវបិត្តិគៅជាគុណសមបត្តិបាៃជដរ ឬគទ្? 

វធីិជដលផ្តល់របាក់ចំគណញគរចើៃ ៃិងភាពរកីរាយកនុងការគធវើអាជីវកមមគឺរត្ូវពិចារណា
ពីជផ្នកជដលអនកាៃជំនាញ ៃិងឯកគទ្ស គពាលគឺការគរបើរបាស់ជំនាញ វត្ថុធាតុ្ ឬធៃធាៃ
ជដលអនកាៃ ជដលពិគសសសរាប់អនក ឬជដលអនកអាចគធវើបាៃលអជាងអនកគផ្សង។ 

ឧទាហរណ៍ ហាងផ្លិត្កមមដ៏ធំមួយាៃសថ ៃភាពខុសោន ពីអាជីវកមមរគួសរ។ ហាង
ធំអាចាៃមៃុសសគធវើការគរចើៃ ជដលាៃជំនាញមូលោា ៃ ជដលរត្វូរកាឲ្យគធវើការគពញ
គា៉ង។ គរៅពីគៃះ វាអាចាៃបណាត ញឥណទាៃ ៃិងសមត្ថភាពទិ្ញ ៃិងសតុកសាា រ
ផ្គត់្ផ្គង់។ អាជីវកមមគៃះៃឹងាៃរបសិទ្ធភាពបំផុ្ត្ គៅគពលាៃការបញ្ញា ទិ្ញរទ្ង់រទាយធំ 
ៃិងគថរនៃផ្លិត្ផ្លសមញ្ាៗពាក់ព័ៃធ។ 

ផ្ទុយគៅវញិ អាជីវកមមរគួសរអាចាៃជំនាញសិលបៈករម ជដលបៃសល់ទុ្កពីដូៃតា 
ឬជាការរចនាជបបរបនពណីពិគសស ជដលាៃលកខណៈសមុគសម ញ ៃិងគរបើរបាស់កាល ំង
ពលកមមគរចើៃ។ គរៅពីគៃះ អាជីវកមមគៃះអាចៃឹងផ្លិត្វត្ថុសិបបកមមគោយនដគរៅគា៉ង
ផ្ងជដរ។ អាជីវកមមគៃះជផ្អកគលើការបញ្ញា ទិ្ញតិ្ចតួ្ចជដលាៃគុណភាពខពស់បំផុ្ត្ ជដល
រត្ូវចំណាយគពលគធវើយូរ បុ៉ជៃតលក់កនុងត្នមលនថល ៃិងរត្ូវរង់ចំាយូរ។ 

អនកអាចជសវងយល់ពីឧទាហរណ៍គៃះពីរគបៀប ជដលអាជីវកមមទំាងពីរគៃះសុទ្ធជត្ាៃ
ចំណុចខាល ំង ៃិងចំណុចគខាយ គហើយអាជីវកមមៃីមួយៗៃឹងរកីចគរមើៃជាងោន  តាមរយៈការ
ផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លខុសោន ខាល ំង។ គទាះបីជាអាជីវកមមទំាងគៃះអាចផ្លិត្វត្ថុគោយនដតាមវធីិ
ជត្មួយ ៃិងគរបើរបាស់វត្ថុធាតុ្ជត្មួយ បុ៉ជៃតវាាៃទី្ផ្ារ ៃិងអតិ្ថិជៃខុសោន  ៃិងមិៃរបកួត្
របជជងោន គឡើយ។ 
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ការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្ល ៖ 

 អវីទំាងអស់ជដលអនកគធវើគួរគផ្លត ត្គលើការបគងកើៃការលក់ផ្លិត្ផ្ល។ អនកមិៃាៃមូល
គហតុ្សរាប់ការគធវើអាជីវកមមគៃះគឡើយ របសិៃគបើវាមិៃអាចជួយអនកឲ្យចំគណញ
របាក់គរចើៃ មិៃថា គោយផ្លទ ល់ ឬគោយរបគោលគឡើយ។ 

 ផ្លិត្អវីជដលមៃុសសចង់ទិ្ញ។ ផ្លិត្ផ្លរត្ូវជត្ាៃភាពទាក់ទាញ។ 

 ផ្លិត្អវីជដលអនកាៃជំនាញ  ៃិងដឹងចាស់  ជដលជំរញុគោយវបបធម៌របស់អនក។ 
ផ្លិត្អវីគោយផ្ាិត្ផ្ាង់បំផុ្ត្ ជាពិគសសផ្លិត្ផ្លសគរមច។ 

 កាលណាផ្លិត្ផ្លរបស់អនកកាៃ់ជត្អៃ់ ៃិងមិៃសូវទាក់ទាញ គនាះអនកៃឹងកាៃ់ជត្
រត្ូវបញ្ាូ ះត្នមលទាប គរពាះវាអាចផ្លិត្គោយកមមករគរាងចរកជដលាៃត្នមលគថាក
ជាង។ កាលណាទឹ្កនដកាៃ់ជត្លអ គនាះត្នមលផ្លិត្ផ្លរបស់អនកកាៃ់ជត្របគសើរ។ 

 មិៃរត្ូវចមលងសន នដសិបបករគផ្សងគទ្ៀត្គឡើយ។ របសិៃគបើអនកពយោមផ្លិត្វត្ថុ
សិលបៈ អនកៃឹងមិៃអាចគធវើដូចាា ស់គដើមបាៃគឡើយ។ 

 បងាា ញអនកទិ្ញពីការគបតជាា របស់អនកកនុងការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លគុណភាពខពស់ ជដល
គធវើឲ្យអនកាៃគាទ្ៃភាព ៃិងឆៃទៈរបស់អនកកនុងការជកសរមួលទំ្ៃិញរបស់អនកគដើមបី
បំគពញតាមត្រមូវការរបស់អនកទិ្ញ។ អនកទិ្ញដឹងពីអវីជដលោត់្អាចលក់បាៃ ៃិង
រកីរាយៃឹងរបាប់អនកពីព័ត៌្ាៃសតីពីការរចនា ៃិងពណ៌ គៅគពលជដលអនកបាៃ
បគងកើត្ទំ្នាក់ទំ្ៃងការងារគជឿជាក់ោន ។ 

 រត្ូវផ្លិត្អវីជដលាៃគុណភាពខពស់ជាៃិចា សូមបីជត្វត្ថុាៃត្នមលគថាក។ រត្ូវ
ពយោមជកលមអគុណភាពជាៃិចា។ 

គៃលឹះ 
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ការបញ្ជា ទិញ 
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៦. ការបញ្ញា ទិ្ញ 

 

ការបញ្ញា ទិ្ញគឺជាកិចាសៃយជាលាយលកខណ៍អកសររវាងអនកទិ្ញ ៃិងអនកលក់។ វា
គរៀបរាប់លមអិត្ពីផ្លិត្ផ្លជដលអនកទិ្ញចង់បាៃ ៃិងាៃបញ្ាូ លការគរៀបរាប់ពីផ្លិត្ផ្ល 
បរាិណ លកខខណឌ បង់របាក់ កាលបរគិចេទ្បញ្ាូ ៃ ៃិងការដឹកជញ្ាូ ៃ ឬព័ត៌្ាៃលមអិត្នៃការ
បញ្ាូ ៃ។ 

ការបញ្ញា ទិ្ញគឺជាការផ្តល់ជូៃផ្លូវចាប់គដើមបទិី្ញផ្លិត្ផ្ល។ ោ៉ងគៃះកតី មិៃាៃ
កិចាសៃយគឡើយ រហូត្ទាល់ជត្អនកទិ្ញបញ្ញា ក់ពីការទ្ទួ្លយកការបញ្ញា ទិ្ញ។ គៅគពល
ាៃការរពមគរពៀង ពួកគគរត្ូវបញ្ាូ ៃទំ្ៃិញគៅតាមការបញ្ញា ក់កនុងការបញ្ញា ទិ្ញ តាម
កាលបរគិចេទ្កំណត់្ ៃិងតាមត្នមលកំណត់្។ គៃះជាមូលគហតុ្ជដលមុៃគពលបញ្ញា ក់ការ
ទ្ទួ្លយកការបញ្ញា ទិ្ញ របការសំខាៃ់រត្ូវពិៃិត្យលអិត្លអៃ់គដើមបីធានាថា លកខខណឌ ទំាង
អស់នៃការបញ្ញា ទិ្ញអាចទ្ទួ្លយកបាៃ គហើយអនកអាចផ្លិត្ ៃិងបញ្ាូ ៃទំ្ៃិញទំាង 
គនាះ។ របសិៃគបើាៃសំណួរ ឬបញ្ញា ពាក់ព័ៃធៃឹងការបញ្ញា ទិ្ញ ឬការជកលមអនានា របការ
សំខាៃ់រត្ូវបងាា ញឲ្យបាៃចាស់ដល់អនកទិ្ញជាមុៃសិៃ។ វាជាការរបគសើរជដលរត្ូវយល់ 
ចាស់ពីដំបូង គដើមបបីគញ្ា ៀសជគាល ះគៅគពលគរកាយ។ 

៦.១. ជំហាៃសរាប់ការទ្ទួ្លយក ៃិងបញ្ញា ក់ការបញ្ញា ទិ្ញ 

១. ពិៃិត្យការបញ្ញា ទិ្ញគោយរបរងរបយ័ត្ន 

 គត្ើត្នមលរតឹ្មរត្វូ ឬគទ្? 

 គត្ើាៃចមៃល់ ឬបញ្ញា ពាក់ព័ៃធៃឹងផ្លិត្ផ្លជដលបាៃបញ្ញា ទិ្ញ ឬគទ្? គត្ើាៃ
សំគណើ ឲ្យគធវើការផ្លល ស់បតូរ ឬគទ្? 

គោលបំណង ៖ 

 ផ្តល់ៃូវការយល់ដឹងពីការបញ្ញា ទិ្ញ 

 បងាា ញពីចំណុចនានាកនុងការបញ្ញា ទិ្ញ  ៃិងរគបៀបទ្ទួ្លយក ៃិងបញ្ញា ក់ការបញ្ញា ទិ្ញ។ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 គៃះជាព័ត៌្ាៃបជៃថម ៃិងមិៃាៃបញ្ាូ លកនុងគសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត លគឡើយ។ 
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 គត្ើអនកអាចផ្លិត្បាៃតាមកាលបរគិចេទ្កំណត់្នៃការបញ្ាូ ៃជដរ ឬគទ្? គត្ើអនកាៃ
វត្ថុធាតុ្ ៃិងកាល ំងពលកមមចំាបាច់គដើមបផី្លិត្បាៃតាមការបញ្ញា ទិ្ញទាៃ់គពល 
ឬគទ្? 

 គត្ើលកខខណឌ នៃការទូ្ទាត់្ ៃិងវធីិទូ្ទាត់្សមស្សប ឬគទ្? 

 គត្ើាៃការជណនំាពិគសសពាក់ព័ៃធៃឹងការបិទ្សល ក ការគវចខាប់ ឬការដឹកជញ្ាូ ៃ
ជដលអនករត្ូវដឹង ឬជដលអាចបជៃថមនថលគដើមរបស់អនក ឬគពលគវលាចំាបាច់គដើមបី
ផ្លិត្តាមការបញ្ញា ទិ្ញ ឬគទ្? 

២. បងាា ញពីកតីបារមា សំណួរ ឬបញ្ញា លំបាក 

របសិៃគបើាៃអវីជដលអនកបារមាពាក់ព័ៃធៃឹងការបញ្ញា ទិ្ញ សូមពិភាកាជាមួយអនក
ទិ្ញភាល ម។ របសិៃគបើអនករត្ូវការផ្លល ស់បតូរការបញ្ញា ទិ្ញ សូមពិភាកា គោយពៃយល់ពី
ការផ្លល ស់បតូរទំាងគនាះ។ មិៃរត្ូវបញ្ាូ ៃការបញ្ញា ក់ការបញ្ញា ទិ្ញគោយាៃការផ្លល ស់បតូរ
គឡើយ។ អនករត្ូវធានាថា អនកទិ្ញយល់ ៃិងទ្ទួ្លយកការផ្លល ស់បតូររបស់អនក។ អនកទិ្ញៃឹង
គចញការបញ្ញា ទិ្ញថមីជដលអាចទ្ទួ្លយកបាៃ។ 

៣. បញ្ញា ក់ពីការបញ្ញា ទិ្ញ 

គៅគពលអនកបាៃគឃើញថា ចំណុចទំាងអស់កនុងការបញ្ញា ទិ្ញអាចទ្ទួ្លយកបាៃ 
គហើយអនកចាស់ថា អនកអាចបំគពញបាៃតាមកាលបរគិចេទ្កំណត់្ ៃិងព័ត៌្ាៃលមអិត្នានា 
សូមបញ្ញា ក់ជាលាយលកខណ៍អកសរពីការទ្ទួ្លយករបស់អនក។ បញ្ាូ លគលខការបញ្ញា ទិ្ញ 
កនុងការទ្ទួ្លយករបស់អនក។ 

ការបញ្ញា ទិ្ញអាចាៃទ្រមង់ខុសោន  បុ៉ជៃតវាគួររមួបញ្ាូ លព័ត៌្ាៃខាងគរកាម ៖ 

 គឈាម ះអនកទិ្ញ អាសយោា ៃ ៃិងព័ត៌្ាៃទាក់ទ្ងគពញគលញ 

 កជៃលងជដលការបញ្ញា ទិ្ញរត្ូវបញ្ាូ ៃ ឬដឹកជញ្ាូ ៃគៅ ៃិងកាលបរគិចេទ្កំណត់្ 

 បុគគល ៃិងកជៃលងជដលការបញ្ញា ទិ្ញរត្ូវគចញវកិកយបរត្ ៖ កជៃលងជដលរត្ូវ
បញ្ាូ ៃវកិកយបរត្ 

 គលខការបញ្ញា ទិ្ញ 
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 កាលបរគិចេទ្គចញការបញ្ញា ទិ្ញ 

 គឈាម ះរបស់អនកលក់ ៃិងអាសយោា ៃ ៃិងព័ត៌្ាៃទំ្នាក់ទំ្ៃងគពញគលញ។ 

 សរាប់ផ្លិត្ផ្លៃីមួយៗ គឈាម ះផ្លិត្ផ្ល កូដផ្លិត្ផ្លអនកទិ្ញ ៃិងអនកលក់ 
ៃិងការគរៀបរាប់លមអិត្ ៖ 

 វត្ថុធាតុ្ 

 ផ្លិត្ផ្ល/ការបរោិយ 

 កូដរចនាបទ្ 

 ពណ៌ 

 ទំ្ហំ/ទ្មៃៃ់/ វសិលភាព/រងាវ ស់រងាវ ល់ 

 របូថត្ របសិៃគបើាៃ។ 

 បរាិណបញ្ញា ទិ្ញ ត្នមលកនុងមួយឯកតា ៃិងចំណាយសរបុសរាប់ផ្លិត្ផ្លមួយ 

 ចំៃួៃផ្លិត្ផ្លសរបុកនុងការបញ្ញា ទិ្ញ 

 ការគិត្នថលបជៃថម ដូចជា ការបញ្ាូ ៃ ការគវចខាប់ពិគសស។ល។ 

 ត្នមលសរបុសរាប់ការបញ្ញា ទិ្ញ 

 មគធយបាយ ៃិងព័ត៌្ាៃលមអិត្នៃការបញ្ាូ ៃ 

 មគធយបាយទូ្ទាត់្ ៃិងលកខខណឌ  

 ការជណនំាពិគសសសរាប់សល កសញ្ញា  ការគរៀបចំ ការគវចខាប់ ឯកសរ ការធានា
រ៉ាប់រង (របសិៃគបើចំាបាច់) 

 ហត្ថគលខារបស់អនកទិ្ញ។ 

ខណៈជដលការបញ្ញា ទិ្ញាៃព័ត៌្ាៃគរចើៃ វាមិៃចាបំាច់សមុគសម ញគនាះគទ្។ កាៃ់
ជត្ងាយស្សួលយល់គឺកាៃ់ជត្របគសើរ។ 
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សកសួរពីការបញ្ញា ទិ្ញជាលាយលកខណ៍អកសរ គហើយរបសិៃគបើអនកទិ្ញមិៃាៃ

ឯកសរគៃះ អនករត្វូផ្តល់ជូៃភាល ម។ 

ការបញ្ញា ទិ្ញជាលាយលកខណ៍អកសរជដលអាចពិគរោះគោបល់ ៃិងពិៃិត្យគឡើងវញិ
បាៃគឺជាការធានារបស់អនកចំគពាះការជខវងគំៃិត្ោន ។ 

គៃលឹះ 
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ការកក្លមអផលតិក្មម 
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៧. ការជកលមអផ្លិត្កមម 

 

រាល់អាជីវកមមផ្លិត្ទំាងអស់ រមួទាំងសិបបកមមខាន ត្តូ្ច រត្ូវផ្តល់ផ្លិត្ផ្លគុណភាព
ខពស់ នំាយកផ្លិត្ផ្លរបស់ខលួៃគៅទី្ផ្ារឲ្យបាៃទាៃ់គពលគវលា កាត់្បៃថយចំណាយ 
រគប់រគងការផ្លល ស់បតូរកនុងរោអាសៃន ៃិងរត្ូវទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញ។ ផ្លិត្កមមសំគៅ 
គលើជំហាៃទំាងអស់ជដលពាក់ព័ៃធៃឹងការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្ល ចាប់ពីការគរបើរបាស់វត្ថុធាតុ្ 
គដើមដំបូង រហូត្ដល់ផ្លិត្ផ្លសគរមចសរាប់គវចខាប់ ៃិងដឹកជញ្ាូ ៃ។ 

ផ្លិត្កមមរបកបគោយរបសិទ្ធភាពៃឹងជួយអនកកនុងការរបកួត្របជជង។ គៅគពលាៃ 
ការគរៀបចំកាល ំងការងារ  ៃិងលំហូរការងាររបស់អនកគដើមបរីបសិទ្ធភាពខពស់   អនកៃឹងផ្លិត្
ផ្លិត្ផ្លជត្មួយជដលាៃការរគប់រគងគុណភាព គោយគរបើគពលគវលា ៃិងចំណាយ
តិ្ចបំផុ្ត្ ៃិងបគងកើៃរបាក់ចំគណញរបស់អនក។ 

៧.១. សុវត្ថិភាពជាចមបង 

សុខភាព ៃិងសុវត្ថិភាពរបស់អនក ៃិងបុគគលិករបស់អនកគួរជត្ជាអាទិ្ភាព ៃិងកតីបារមា
ដំបូងរបស់អនក។ មិៃរត្វូគធវើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់បុគគលិក ៃិងអតិ្ថិជៃ ផ្លិត្
ផ្ល គរាងជាងរបស់អនក ឬបរសិថ ៃគដើមបកីារលក់គឡើយ។ ការទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញ
រយៈគពលខលីមិៃសមៃឹងផ្លវបិាករយៈគពលជវងគឡើយ។ 

គោលបំណង ៖ 

 ផ្តល់គៃលឹះសុខភាព ៃិងសុវត្ថិភាព 

 បងាា ញអនកពីរគបៀបវាយត្នមលរបព័ៃធផ្លិត្កមមបចាុបបៃនរបស់អនក ៃិងរគបៀបជកលមអរបព័ៃធតាម

រយៈការគរៀបចំកាលវភិាគ ការតាមោៃ ៃិងការរគប់រគងផ្លិត្កមមលអរបគសើរ។ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ៦។ 
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 ាៃៃីតិ្វធីិលមអិត្ រតឹ្មរត្ូវ ៃិងជាជំហាៃសរាប់ដំគណើ រការៃីមួយៗ។ រត្ូវធានាថា 
បុគគលិករគប់របូដឹង ៃិងយល់ពីៃីតិ្វធីិទំាងគនាះ ៃិងអៃុវត្តតាម។ 

 រត្ូវសត ប់សញ្ញា ោស់គត្ឿៃសុវត្ថិភាពគៅគលើគរគឿងបរកិាខ រ សរធាតុ្គីមីទំាងអស់
។ល។ 

 ធានាថា ាៃជត្កមមករជដលាៃការបណតុ ះបណាត ល ៃិងជំនាញបុ៉គណាណ ះជដល
ដំគណើ រការគរគឿងា៉សីុៃ ឬគរៀបចំអវីៗជដលអាចបងកគរោះថាន ក់។ ធានាថា ពួកគគ
ាៃការការពារសមស្សប។ 

 សតុកទុ្ក ៃិងគបាះគចាលវត្ថុធាតុ្បាៃរតឹ្មរត្ូវ 

 រត្ូវាៃសាា រសគ្ងាគ ះបឋមជាៃិចា ៃិងាៃៃីតិ្វធីិជាជំហាៃសរាប់ទ្ទួ្លបាៃ
ជំៃួយគវជាសស្រសត។ 

 រកាគរាងជាងឲ្យាៃអនាម័យ សណាត ប់ធាន ប់ ៃិងសុខភាព។ ាៃរបព័ៃធបំភលឺ ៃិង
ខយល់អាកាសគចញចូលលអ។ល។ 

 ធានាថា កមមករាៃសុខភាពលអសរាប់ការងារ ៃិងាៃគពលសរាក ៃិងមិៃាៃ
ជំងឺ។ 

 រកាគកមងឲ្យគៅឆ្ៃ យពីអវីជដលអាចបងកគរោះថាន ក់។ ការពាររបគសើរជាងពយបាល។ 
រត្ូវការពារកំុឲ្យគកមងគចញចូលកនុងគរាងជាង។ 

៧.២. ការវាយត្នមលរបព័ៃធផ្លិត្កមមបចាុបបៃន 

គរៅពីការកំណត់្កាលវភិាគ ៃិងការតាមោៃការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្ល អនករត្ូវដឹង 
ៃិងតាមោៃព័ត៌្ាៃទំាងអស់សតីពីការបញ្ញា ទិ្ញៃីមួយៗ។ 

គដើមបីជកលមអផ្លិត្កមម អាជីវកមមមួយរត្ូវវាយត្នមលរបព័ៃធផ្លិត្កមមបចាុបបៃនរបស់
ខលួៃជាមុៃសិៃ មុៃគពលវាអាចសគរមចបាៃរបសិទ្ធខពស់បំផុ្ត្។ អនកបាៃដឹងពីជផ្នកពាក់
ព័ៃធៃឹងផ្លិត្កមម បុ៉ជៃតការគរៀបរាប់ជំហាៃៃីមួយៗធានាថា អនកមិៃគភលចគពលគវលាកំណត់្ 

គៃលឹះ 
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ៃិងវត្ថុធាតុ្គដើមចាំបាច់គឡើយ។ 

 សរាប់ផ្លិត្ផ្លៃីមួយៗ សូមកំណត់្ជំហាៃចាំបាច់នានាកនុងផ្លិត្កមម មិៃថាវា
តូ្ចករមិត្ណាគនាះគទ្ ការបញ្ញា ទិ្ញជដលរត្ូវបំគពញឲ្យបាៃ ៃិងរយៈគពលនៃ 
កិចាការៃីមួយៗ។ 

 កំណត់្ចំណុចទំាងអស់ជដលពាក់ព័ៃធៃឹងផ្លិត្កមម ៖ វត្ថុធាតុ្គដើម គរគឿងបរកិាខ រ 
ឧបករណ៍ ទី្ធាល  (បៃទប់ តុ្ គធនើ។ល។) ការបណតុ ះបណាត ល កាល ំងពលកមម គពលគវលា 
ទឹ្ក  ៃិងគភលើង ការគរៀបចំ វត្ថុធាតុ្សរាប់គវចខាប់។ល។ 

 កំណត់្បញ្ញា ការរគប់រគងគុណភាព ចំណុចរាងំសទះជដលរត្ូវាៃការជកលមអ
ផ្លិត្ផ្ល ៃិងចំណុចជដលអាចបងកជាឧបសគគ ឬអាចជកលមអបាៃ។ 

 វាយត្នមលរបសិទ្ធភាពរបព័ៃធផ្លិត្កមមបចាុបបៃនរបស់អនក។ 

 

តារាង ៧.២ ៖ ការវាយត្នមលផ្លិត្កមម 

វត្ថុធាតុ្
គដើម 

ឧបករ
ណ៍ 

គរគឿង 

បរកិាខ រ 

ទី្ធាល  កាល ំងព
លកមម
/រត្ូវការ
ការ
បណតុ ះ
បណាត
ល 

បាទ្/ចា
ស/គទ្ 

ទឹ្ក ៃិង
គភលើង 

ការ
គរៀបចំ 

ការគវច
ខាប់ 

គផ្សងៗ គផ្សងៗ រត្ូវជកល
មអ 
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គៅគពលអនកបាៃយល់ដឹងចាស់ពីរបព័ៃធបចាុបបៃនរបស់អនក អនកអាចដឹងពីជផ្នកជដល
រត្ូវជកលមអ ៃិងអភិវឌឍ ៃិងអៃុវត្តរបព័ៃធផ្លិត្កមមលអបំផុ្ត្សរាប់ផ្លិត្ផ្លៃីមួយៗ។ 

៧.៣. ការគរៀបចំជផ្ៃការ ៃិងការកំណត់្កាលវភិាគផ្លិត្កមម 

អាជីវកមមភាគគរចើៃគរបើរបាស់រកាហវ ៃិងគពលគវលាកំណត់្គដើមបីជួយដល់ការ
គរៀបចំជផ្ៃការ ៃិងពយករពីរគបៀបជដលពួកគគៃឹងបំគពញបាៃតាមការបញ្ញា ទិ្ញ។ គោយ
ចាប់គផ្តើមពីកាលបរគិចេទ្បញ្ាូ ៃគៅអតិ្ថិជៃ ៃិងការរលឹំកពីជំហាៃដំបូងកនុងការផ្លិត្តាម
ការបញ្ញា ទិ្ញ រត្ូវគរៀបចំជំហាៃទំាងអស់ជដលរត្ូវបំគពញ ការបញ្ញា ទិ្ញជដលពួកគគរត្ូវ
បំគពញតាម ៃិងគពលគវលាសរាប់ជំហាៃៃីមួយៗ។ 

១. គរៀបចំរបតិ្ទិ្ៃ 

ដំបូង កំណត់្នថៃជដលមិៃាៃការបញ្ញា ទិ្ញ ដូចជា នថៃចុងសបាត ហ៍ នថៃឈប់សរាក 
ៃិងគពលគវលាសរាប់ការបញ្ញា ទិ្ញគផ្សងគទ្ៀត្ ៃិងការគបតជាា របស់អនកកៃលងមក។ 

២. គរៀបចំតារាងសរាប់ជំហាៃៃីមួយៗ ៃិងអវីជដលរត្វូផ្លិត្តាមការបញ្ញា ទិ្ញ។ 
មិៃរត្វូរលំងចំណុចណាមួយគឡើយ មិៃថា សមញ្ា ឬរហ័សោ៉ងណាគនាះគទ្។ ចំណុចគៃះ
រមួបញ្ាូល បុ៉ជៃតមិៃកំណត់្រតឹ្ម ៖ 

 វត្ថុធាតុ្គដើម ៖ គត្ើអនកាៃអវីខលះ? គត្ើអនករត្ូវបញ្ញា ទិ្ញអវីខលះ? គត្ើវាសុទ្ធជត្អាច
គរបើរបាស់បាៃ ឬគទ្? 

 ពលកមមជំនាញរគប់រោៃ់ ៖ គត្ើកមមករទំាងអស់ទ្ទួ្លបាៃការបណតុ ះបណាត ល 
ឬ? គត្ើអនករត្ូវចំណាយគពលគរជើសគរ ើសកមមករ ឬ? 

 គរគឿងបរកិាខ រ ៖ គត្ើអវីៗាៃដំគណើ រការលអ ឬគទ្? គត្ើអនករត្ូវការគរគឿងបនាល ស់ 
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ឬគទ្? 

 ទី្ធាល ការងារ ៃិងកជៃលងសតុក ៖ គត្ើាៃទី្ធាល សរាប់បំគពញតាមការបញ្ញា ទិ្ញ 
ឬគទ្? 

 កំណត់្គពលគវលា ៖ គត្ើអនករត្ូវការអវីគដើមបគីរត្ៀមខលួៃសរាប់ផ្លិត្កមម? 

 សច់របាក់ ៖ គត្ើអនករត្ូវបង់របាក់ជាមុៃសរាប់វត្ថុធាតុ្គដើម ឬរបាក់គបៀវត្សរ ៍
បជៃថម ឬគទ្? 

 ការសរគសរសល កសាគ ល់ ការគរៀបចំ ៃិងការគវចខាប់ ៖ គត្ើអនកាៃអវីៗទំាងអស់
តាមត្រមូវការ ឬ? 

 គពលគវលាសរាប់ការគរៀបចំ ៃិងការបញ្ា ប់ជំហាៃផ្លិត្កមមៃីមួយៗ 

 គពលគវលាសរាប់ការគវចខាប់ ៃិងការបញ្ាូ ៃតាមការបញ្ញា ទិ្ញ 

 គពលគវលាសរាប់ការគធវើកំណត់្រតា ៃិងការបំគពញឯកសរ។ 

៣. ប៉ាៃ់របាណរយៈគពលសរាប់ជំហាៃៃីមួយៗគដើមបបំីគពញតាមការបញ្ញា ទិ្ញ 

អនករត្ូវប៉ាៃ់សម ៃរយៈគពលសរាប់បំគពញតាមការបញ្ញា ទិ្ញ។ កនុងករណីសមស្សប 
អនកអាចបំគពញជំហាៃៃីមួយៗនៃដំគណើ រការ សរាប់បិរាណទំាងអស់នៃផ្លិត្ផ្ល
ជត្មួយ រចួគទ្ើបបៃតគធវើជំហាៃបនាទ ប់ ជំៃួសឲ្យការគធវើផ្លិត្ផ្លមួយពីគដើមរហូត្ដល់ចប់ រចួ
គទ្ើបគធវើផ្លិត្ផ្លមួយគទ្ៀត្។ សកមមភាពមួយចំៃួៃ ដូចជា ការបញ្ញា ទិ្ញសាា រផ្គត់្ផ្គង់ 
ៃិងការរង់ចំាការបញ្ាូ ៃ គៅជត្ចំណាយគពលគសមើោន  មិៃថាអនកផ្លិត្វត្ថុមួយ ឬគរចើៃ 
គនាះគទ្។ ខណៈជដលជំហាៃគផ្សងគទ្ៀត្ៃឹងរត្ូវចំណាយគពលយូរ អនករត្ូវផ្លិត្
ផ្លិត្ផ្លឲ្យបាៃ កាៃ់ជត្គរចើៃ។ រត្ូវចាប់គផ្តើមពីកាលបរគិចេទ្បញ្ាូ ៃ ៃិងរលឹំកគឡើងវញិ
គដើមបជីសវងរកកាល បរគិចេទ្ជដលអនករត្ូវចាប់គផ្តើមការបញ្ញា ទិ្ញ។ 

៤. បគងកើត្រកាហវតាមោៃ 

អនកអាចបគងកើត្រកាហវមួយគដើមបពីយករពីជំហាៃចំាបាច់នានាសរាប់ផ្លិត្កមម ការ
បញ្ញា ទិ្ញជដលរត្ូវបំគពញតាម ៃិងរយៈគពលនៃជំហាៃៃីមួយៗ។ រកាហវតាមោៃ គឺជា
រកាហវសសរ ឬរកាហវបនាទ ត់្ជដលាៃបងាា ញគពលគវលាគៅអ័កសគដក ៃិងកិចាការគៅគលើ
អ័កសឈរ។ រកាហវគៃះាៃផ្លរបគោជៃ៍សរាប់ការគរៀបចំជផ្ៃការ ៃិងពយករពីរគបៀប
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ដំគណើ រការផ្លិត្កមម។ ខាងគរកាមគៃះជារកាហវគំរមួូយជដលបងាា ញពីចំណុចជដលរត្វូ
បំគពញ គដើមបបំីគពញតាមការបញ្ញា ទិ្ញមួយ។ 

 
តារាង ៧.៣ ៖ រកាហវតាមោៃ 

ចំៃួ
ៃ
នថៃ 

សកមមភាព សបាត
ហ៍ទី្ ១ 

សបាត
ហ៍ទី្ ២ 

សបាត
ហ៍ទី្ ៣ 

សបាត ហ៍
ទី្ ៤ 

សបាត
ហ៍ទី្ ៥ 

សបាត
ហ៍ទី្ ៦ 

សបាត
ហ៍ទី្ ៧ 

សបាត ហ៍
ទី្ ៨ 

កាលបរគិចេទ្កំ
ណត់្ 

14 1. បញ្ញា
ទិ្ញ 
ទ្ទួ្ល
គរ ើ
សាា រ
ផ្គត់្ផ្គ
ង់ 

        

6 2.          

2 3.           

5 4.           

3 5.           

6 6.          

8 7.           

3 8. ការ
គវចខាប់ 

          

2 9. ការ
បញ្ាូ ៃ 

          

 

រកាហវគៃះបងាា ញអនកថា ៖  

 កិចាការនានារត្ូវចំណាយគពលខុសៗោន ។ កិចាការខលះគឺសកមម ចំជណកកិចាការខលះគឺ
មិៃសកមមគឡើយ ដូចជា ការរង់ចំាការបញ្ាូ ៃសាា រផ្គត់្ផ្គង់។ 

 កិចាការខលះរត្ួត្ោន ។ 

រកាហវតាមោៃ 
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 រត្ូវចំណាយគពល ២ សបាត ហ៍គដើមបទី្ទួ្លបាៃសាា រផ្គត់្ផ្គង់។ អនកមិៃទាៃ់អាច
ចាប់គផ្តើមផ្លិត្កមមបាៃគឡើយ រហូត្ដល់សបាត ហ៍ទី្ ៣។ 

 សបាត ហ៍ទី្ ៥ គឺគៅទំ្គៃរ។ មិៃាៃសកមមភាពសរាប់ការបញ្ញា ទិ្ញគៃះគទ្។ វាអាច
ជានថៃឈប់សរាក ឬនថៃវសិសមកាលជដលបាៃកំណត់្ ឬអាចជាគពលជដលរត្ូវបាៃ
កំណត់្សរាប់បំគពញកិចាការគផ្សង។ 

 សបាត ហ៍ទី្ ៤ ជាសបាត ហ៍រវល់ខាល ំង គរពាះរត្ូវបំគពញសកមមភាពបីរមួោន  ៖ ការចាប់
គផ្តើម ៃិងការបញ្ា ប់គៅគពលខុសៗោន ។  គៃះជាសបាត ហ៍ជដលអាចបងកជាបញ្ញា  
គហើយអនករត្ូវាៃការគរត្ៀមគរៀបចំបជៃថម ៃិងរបរងរបយ័ត្ន។ 

 ការបញ្ញា ទិ្ញរត្ូវបញ្ា ប់គៅសបាត ហ៍ទី្ ៧ ៃិងគវចខាប់គៅគដើមសបាត ហ៍ទី្ ៨ បុ៉ជៃត
មិៃទាៃ់អាចបញ្ាូ ៃបាៃគឡើយ រហូត្ដល់រយៈគពល ៣ នថៃគរកាយគៅសបាត ហ៍ទី្ ៩។ 
គៃះជាឧបសគគជដលអនកផ្លិត្បាៃជបងជចកជាចំណុច គដើមបីគរៀបចំគពលគវលា
បជៃថមកនុងករណីជដលាៃបញ្ញា គកើត្គឡើង ឬរត្ូវចំណាយគពលយូរជាងការ
ពយករទុ្ក។ 

៧.៤. ការតាមោៃផ្លិត្កមម 

ការតាមោៃផ្លិត្កមម ពាក់ព័ៃធៃឹងការរកាព័ត៌្ាៃលមអិត្ទំាងអស់នៃការបញ្ញា ទិ្ញ 
ៃិងដំគណើ រការផ្លិត្កមម។ វាគផ្លត ត្គលើការតាមោៃការបញ្ញា ទិ្ញគៅរគប់ដំណាក់កាល
ផ្លិត្កមមទាំងអស់ ចាប់ពីការបញ្ញា ទិ្ញរហូត្ដល់ការបញ្ាូ ៃ ការគចញវកិកយបរត្ ៃិង
ដំណាក់កាលចុងគរកាយ គៅគពលទ្ទួ្លបាៃការទូ្ទាត់្។ គរៅពីគៃះ វាផ្តល់ៃូវកំណត់្រតា
គពញគលញពីបទ្ពិគសធៃ៍ផ្លិត្កមម ជដលអនកអាចគរបើរបាស់គដើមបកំីណត់្ចំណុចរាងំសទះ 
ៃិងជផ្នកជដលាៃបញ្ញា កនុងរបព័ៃធផ្លិត្កមមបចាុបបៃន។ តាមវធីិគៃះ វាអាចទ្ទួ្លបាៃ
ការជកលមអគៅនថៃខាងមុខ ៃិងកាៃ់ជត្ផ្តល់របាក់ចំគណញគរចើៃសរាប់អាជីវកមមរបស់អនក។ 

រាល់ឯកសរ វកិកយបរត្ ប័ណណបង់របាក់ ៃិងទំ្នាក់ទំ្ៃងសរាប់ការបញ្ញា ទិ្ញសុទ្ធជត្
រត្ូវរកាទុ្ករមួោន គៅកជៃលងជត្មួយ។ គៅគពលាៃព័ត៌្ាៃទំាងគៃះ អនកៃឹងាៃ
កំណត់្រតាគពញគលញនៃរបវត្តិការបញ្ញា ទិ្ញ ៃិងអាចគណនាចំណាយសរបុ គដើមបបំីគពញ
តាមការបញ្ញា ទិ្ញ (ៃិងពិៃិត្យគមើលថាគត្ើវាផ្តល់របាក់ចំគណញ ឬោ៉ងណា) ៃិងដឹង
ពីរគបៀបជកលមអរបព័ៃធផ្លិត្កមមរបស់អនកគៅនថៃខាងមុខ។ គៅគពលាៃរបព័ៃធតាមោៃ
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ជដលាៃការគរៀបចំ អនកអាចាៃព័ត៌្ាៃលមអិត្ទំាងអស់កនុងនដ ៃិងមិៃចាំបាច់ជសវងរក
ព័ត៌្ាៃអវីគឡើយ គៅគពលាៃសំណួរពាក់ព័ៃធៃឹងការបញ្ញា ទិ្ញ។ 

ាៃវធីិគផ្សងគទ្ៀត្កនុងការរបមូល ៃិងគរៀបចំព័ត៌្ាៃទាំងអស់គៃះ ជដលរត្ូវពិចារណា 
ៃិងចំណាយគពលយូរគដើមបីជសវងរករបព័ៃធតាមោៃជដលសមស្សបបំផុ្ត្។ របព័ៃធគៃះាៃ
ចាប់ពីរកាហវធមមតារហូត្ដល់កមមវធីិកំុពយូទ័្រសមុគសម ញ ៖ 

 គពលខលះ ផ្លិត្កមមនៃការបញ្ញា ទិ្ញធមមតាមួយរត្ូវបាៃតាមោៃគោយផ្លទ ល់កនុង
របតិ្ទិ្ៃ ៃិងរកាហវជដលបគងកើត្គឡើងគដើមបីគរោងផ្លិត្កមម។ វាផ្តល់ភាពងាយ
ស្សួល របសិៃគបើរកាហវទំាងគៃះរត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើងគលើកាត រគខៀៃដីស ឬបិ៊ចហវឺត្ធំ 
ជដលពយួរគលើជញ្ញា ងំ ជដលរគប់ោន អាចបជៃថម ឬពិៃិត្យព័ត៌្ាៃបាៃ។ អនកគៅជត្រត្វូ
ការចគនាល ះសរាប់ការបញ្ញា ទិ្ញ ៃិងទំ្នាក់ទំ្ៃងគផ្សងគទ្ៀត្។ 

 ការងាររកាហវ ៃិងអាជីវកមមគបាះពុមពគរបើរបាស់សំបុរត្ការងារ (ឬសំបុរត្ផ្លិត្កមម)
គដើមបកីត់្រតាព័ត៌្ាៃលមអិត្ទាំងអស់នៃការបញ្ញា ទិ្ញ។ គសៀវគៅកត់្រតាជដលអាច
ជហកគចញបាៃក៏ាៃរបសិទ្ធភាពជដរ។ 

 គរាងចរកខាន ត្ធំគរបើរបាស់កមមវធីិ   ជដលអាចជកសរមលួបាៃកនុងរបព័ៃធកំុពយូទ័្រត្ជា
បណាត ញ។ 

៧.៥. ការរគប់រគងវត្ថុធាតុ្គដើម 

វត្ថុធាតុ្គដើមគឺជាធាតុ្ផ្សសំំខាៃ់ជដលផ្លិត្បាៃជាផ្លិត្ផ្ល រមួទាំង ផ្លិត្ផ្ល
ជដលគមើលមិៃគឃើញ ៖ កាវ ៃិងជដកគោល។ មិៃរត្ូវគរបើរបាស់វត្ថុធាតុ្គដើមជដលហាម
ឃាត់្ លួច ឬរបមូលបាៃគោយខុសចាប់កនុងផ្លិត្ផ្លគឡើយ។ រត្ូវពយោមគរបើវត្ថុធាតុ្
គដើមសុវត្ថិភាពជំៃួសឲ្យវត្ថុធាតុ្គដើមជដលគរោះថាន ក់ ពុល ឬបងកគរោះថាន ក់ដល់បរសិថ ៃ។ 

អនកទិ្ញពឹងជផ្អកគលើការាៃការផ្គត់្ផ្គង់ផ្លិត្ផ្លជដលអាចទុ្កចិត្តបាៃ ចំជណក
អាជីវកមមរបស់អនកពឹងជផ្អកខាល ំងគលើការផ្គត់្ផ្គង់វត្ថុធាតុ្គដើមជដលាៃគុណភាព ជដលអាច
ទុ្កចិត្តបាៃជារបចំា។ អនកមិៃអាចផ្លិត្តាមការបញ្ញា ទិ្ញបាៃរតឹ្មរត្ូវ ឬបញ្ាូ ៃទំ្ៃិញ
ទាៃ់គពលគឡើយ របសិៃគបើវត្ថុធាតុ្គដើមរបស់អនកមិៃទាៃ់មកដល់ ឬមិៃគពញសតង់ោ។ 
វត្ថុធាតុ្គដើមមិៃលអអាចគធវើឲ្យអនកចំណាយគរចើៃ មិៃជមៃបណាត លមកជត្ពីនថលគដើមគនាះគទ្។ 
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 ទិ្ញពីអនកផ្គង់ផ្គង់លអ។ របសិៃគបើអនកទិ្ញពីអនកផ្គត់្ផ្គង់លអជដលអាចទុ្កចិត្តបាៃ ២ ឬ 
៣ អនកៃឹងបគងកើត្ជាទំ្នាក់ទំ្ៃងរងឹាំ ៃិងកាល យជាអតិ្ថិជៃដ៏លអ ៃិងអាចទុ្កចិត្ត
បាៃរបស់ពួកគគ។ តាមវធីិគៃះ អនកជត្ងជត្អាចទ្ទួ្លបាៃត្នមលលអបំផុ្ត្ ទ្ៃទឹមៃឹង
ការាៃរបភពផ្គត់្ផ្គង់រងឹាំកនុងករណីជដលអនកផ្គត់្ផ្គង់ាន ក់ាៃបញ្ញា ។ របសិៃគបើ
អនកបញ្ញា ទិ្ញជារបចំា ៃិងបង់របាក់គទ្ៀងគពល ពួកគគៃឹងជួយដល់អនក គៅគពល
អនកាៃបញ្ញា បនាទ ៃ់។ 

អនកផ្គត់្ផ្គង់លអ 

គត្ើអនកផ្គត់្ផ្គង់របស់អនករត្ូវាៃលកខណៈសមបត្តិសំខាៃ់ៗអវីខលះ? រត្ូវចំាថា គៅគពល
អនកទិ្ញរត្ូវការគសវាអតិ្ថិៃជៃជត្មួយពីអនក អនកៃឹងាៃសិទ្ធិរពឹំងដូចោន គៃះចំគពាះ
អនកផ្គត់្ផ្គង់របស់អនក។ 

អនកផ្គត់្ផ្គង់លអ អនកផ្គត់្ផ្គង់មិៃលអ 

 បញ្ាូ ៃទំ្ៃិញទាៃ់គពលកនុងបរាិណរតឹ្មរត្ូវ 

 ផ្គត់្ផ្គង់វត្ថុធាតុ្គដើមជដលាៃគុណភាពជត្
មួយ 

 កំណត់្ត្នមល ៃិងលកខខណឌ សមស្សប 

 សហការគោះស្សយបញ្ញា  

 

 បញ្ាូ ៃទំ្ៃិញយឺត្ ឬមុៃគពល ៃិងខុស
បរាិណ 

 ផ្គត់្ផ្គង់វត្ថុធាតុ្គដើមមិៃលអ ឬខូចគុណភាព 

 កំណត់្ត្នមលខពស់ ឬលកខខណឌ មិៃលអ 

 មិៃចង់ជួយគោះស្សយបញ្ញា ។ 

 

រគបៀប ៃិងគពលជដលអនកបញ្ញា ទិ្ញវត្ថុធាតុ្គដើមគឺអាស្ស័យគលើសថ ៃភាពអាជីវកមម 
របស់អនក ៃិងផ្លិត្កមមបចាុបបៃន។ បរាិណវត្ថុធាតុ្គដើមលអបំផុ្ត្ជដលរត្ូវសតុកទុ្កគឺរត្ូវ
ាៃតុ្លយភាពរគប់រោៃ់គដើមបីបំគពញតាមការបញ្ញា ទិ្ញបចាុបបៃន បូករមួៃឹងបរាិណបជៃថម
សរាប់ការខូចខាត្ ៃិងខូចគុណភាព បុ៉ជៃតមិៃរត្វូគរចើៃគពករហូត្ប៉ះពាល់ដល់លំហូរ
សច់របាក់ ៃិងបគងកើត្បញ្ញា ដល់ការសតុកទុ្កគឡើយ។ ករមៃឹងាៃគពល ឬវធីិលអបំផុ្ត្គដើមបី
ទ្ទួ្លទិ្ញវត្ថុធាតុ្គដើមណាស់។ ោ៉ងគៃះកតី អនករត្ូវពិចារណាកតាត ជាគរចើៃ ៖ 

គៃលឹះ 
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១. គពលគវលារង់ចំាការបញ្ញា ទិ្ញ 

 គត្ើគៅយូរបុ៉ណាណ ជដលអនករត្ូវការបញ្ញា ទិ្ញវត្ថុធាតុ្គដើម មុៃគពលបញ្ាូ ៃមកដល់? 

២. ការជកនចនវត្ថុធាតុ្គដើម  

 គត្ើអនករត្ូវជកនចនវត្ថុធាតុ្គដើម មុៃគពលអនកអាចគរបើរបាស់វាកនុងផ្លិត្ផ្ល ឬគទ្? (ឧ. 
គត្ើអនករត្ូវលាបពណ៌ ឬលាងសាអ ត្រកណាត់្ ឬគទ្?) 

 គត្ើរត្ូវចំណាយគពលយូរបុ៉ណាណ ? 

៣. ភាពអាចរកបាៃតាមរដូវកាល 

 របសិៃគបើវត្ថុធាតុ្គដើមអាចរកបាៃតាមរដូវកាល អនករត្ូវពយករពីត្រមូវការអនាគត្ 
ៃិងបញ្ញា ទិ្ញឲ្យបាៃរគប់រោៃ់សរាប់គរបើរបាស់ រហូត្ទាល់ជត្ាៃជាថមីគទ្ៀត្។ 

៤. រយៈគពលគរបើរបាស់ (ការផុ្ត្អាយុគរបើរបាស់ ៃិងខូចគុណភាព) 

 គត្ើាៃវត្ថុធាតុ្គដើមណាជដលាៃអាយុកាលកំណត់្ ៃិងជលងអាចគរបើរបាស់គកើត្
កនុងអំឡុងគពលមួយ ឬគទ្? គត្ើាៃវត្ថុធាតុ្គដើមជដលហួសអាយុគរបើរបាស់ ឬគទ្? 
របសិៃគបើាៃ សូមបញ្ញា ទិ្ញជត្វត្ថុធាតុ្គដើមជដលអនកអាចគរបើរបាស់កនុងអំឡុង
គពលអាចគរបើរបាស់បាៃ។ 

៥. កជៃលងសតុក 

 គត្ើអនកាៃកជៃលងសតុកទុ្ករគប់រោៃ់ដូចជា ទី្ធាល  ៃិងលកខខណឌ សមស្សបគដើមបីសតុក
វត្ថុធាតុ្គដើមឲ្យាៃគុណភាពលអ រហូត្ដល់គពលាៃត្រមូវការ ឬគទ្? 

៦. ហិរញ្ាបបទាៃវត្ថុធាតុ្គដើម 

 អនករត្ូវាៃលំហូរសច់របាក់គដើមបទូី្ទាត់្នថលវត្ថុធាតុ្គដើម រហូត្ទាល់ជត្អនកទ្ទួ្ល
បាៃការទូ្ទាត់្ពីការបញ្ញា ទិ្ញ។ ការបញ្ញា ទិ្ញដំុរត្ូវចំណាយគរចើៃ បុ៉ជៃតអនកអាច
ទ្ទួ្លបាៃការបញ្ាុ ះត្នមលគរចើៃ។ សូមពិចារណាពីការរបមូលផ្តុំការបញ្ញា ទិ្ញរបស់
អនកជាមួយសិបបករដនទ្គទ្ៀត្។ 

៧. ការខូចគុណភាព 

 គៅទី្បំផុ្ត្ គៅគពលជដលអនកគរត្ៀមខលួៃបញ្ញា ទិ្ញ សូមគណនាបរាិណ វត្ថុ 
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ធាតុ្គដើមចំាបាច់ រមួទំាង ការខូចគុណភាព ៃិងបជៃថមបរាិណបជៃថមគដើមប ី
រគបដណត ប់គលើការខូចខាត្ ៃិងការខូចគុណភាព ទំាងកនុងការផ្គត់្ផ្គង់វត្ថុធាតុ្គដើម 
ៃិងកនុងផ្លិត្កមម។ 

៧.៦. កាល ងំពលកមមជំនាញរគប់រោៃ់ 

មិៃថាផ្លិត្ផ្លរបស់អនករត្ូវបាៃផ្លិត្គោយរបូអនកផ្លទ ល់ រគួសរ ឬកមមករជំនាញ
គឡើយ រគប់ោន រត្ូវាៃជំនាញរតឹ្មរត្ូវកនុងការផ្លិត្ គរត្ៀមខលួៃជាៃិចាកនុងករណីចំាបាច់ ៃិង
អាចទុ្កចិត្តបាៃ។ 

វភិាគកាល ំងពលកមមរបស់អនក ៖ 

 គត្ើជំនាញអវីខលះជដលចំាបាច់គដើមបីផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក? 

 គត្ើៃរណាខលះចូលរមួកនុងដំគណើ រការផ្លិត្កមម? 

 គត្ើសិបបកររបស់អនកាៃការបណតុ ះបណាត លរគប់រោៃ់ ឬគទ្? គត្ើពួកគគរត្ូវការការ
បណតុ ះបណាត លបជៃថមគលើជផ្នកខលះ ឬគទ្? 

 គត្ើជំហាៃផ្លិត្កមមរត្ូវបាៃជបងជចកសរាប់កមមករគោយរគបៀបណា? 

 គត្ើកមមករដជដលអាចគធវើកិចាការគលើសពីមួយ ឬគទ្? 

 គត្ើពួកគគាៃភាពបត់្ជបៃ ៃិងអាច “បតូរសពឺ” បាៃគលឿៃ ៃិងបំគពញកិចាការគផ្សង
គទ្ៀត្កនុងករណីចំាបាច់ ឬគទ្? 

 គត្ើកមមកររបស់អនករត្ូវការការរគប់រគងករមិត្ណា? 

 គត្ើៃរណាសគរមចចិត្តពីរគបៀបគោះស្សយបញ្ញា ភាល មៗ? គត្ើាៃអនកគផ្សងគទ្ៀត្
ជដលអាចសគរមចចិត្តជដរ ឬគទ្? 

 គត្ើាៃៃរណាាន ក់រត្ូវបាៃបណតុ ះបណាត លគដើមបីជួសជុលគរគឿងា៉សីុៃ ឬគទ្? គត្ើ
ពួកគគជត្ងជត្អាចជួយបាៃជដរ ឬគទ្? 

 គៅគពលណាជដលអនករត្ូវការកមមករសរាប់ជំហាៃៃីមួយៗ? គពញគា៉ង គរៅ
គា៉ង ឬតាមរដូវកាល? 

 គត្ើកាល ំងពលកមមរបស់អនកបំគពញបាៃតាមត្រមូវការបចាុបបៃន ឬមិៃាៃរគប់រោៃ់? 
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គត្ើអនកអាចពរងីកផ្លិត្កមមគោយគរបើកាល ំងពលកមមបចាុបបៃន ឬរត្ូវជួល ៃិងបណតុ ះ
បណាត លសិបបករបជៃថម? 

៧.៧. គរគឿងា៉សីុៃ ៃិងឧបករណ៍ 

ការាៃគរគឿងា៉សីុៃ ៃិងឧបករណ៍រតឹ្មរត្ូវជាចំណុចសំខាៃ់សរាប់ផ្លិត្កមម។ 
រត្ូវវភិាគពីគរគឿងបរកិាខ ររបស់អនក ៖ 

 គត្ើអនករត្ូវការគរគឿងា៉សីុៃ ៃិងឧបករណ៍អវីខលះសរាប់ការផ្លិត្? 

 គត្ើសិបបកររបស់អនកាៃការបណតុ ះបណាត លរគប់រោៃ់ គដើមបីគរបើរបាស់គរគឿង
ា៉សីុៃ ៃិងឧបករណ៍រតឹ្មរត្ូវ ឬគទ្? 

 គត្ើគរគឿងបរកិាខ រទំាងអស់របស់អនកាៃដំគណើ រការលអ ឬគទ្? 

 គត្ើអនកាៃកាលវភិាគពិៃិត្យ ៃិងជួសជុលជារបចំាគដើមបីបងាក រកនុងគពលខូចដំគណើ រ
ការ ឬគទ្? 

 គត្ើអនកាៃគរគឿងបនាល ស់រគប់រោៃ់ ៃិងឧបករណ៍ជំៃួសគដើមបបីគញ្ា ៀសការរខំាៃ
ដល់ផ្លិត្កមម ឬគទ្? 

 គត្ើៃរណាៃឹងជួសជុលគរគឿងបរកិាខ ររបស់អនក? 

 គត្ើគរគឿងបរកិាខ ររបស់អនករត្ូវការការរគប់រគងករមិត្ណា? 

 គត្ើាៃគរគឿងបរកិាខ រជដលអាចបំគពញកិចាការគលើសពីមួយ ឬគទ្? 

 គត្ើបំជណកៃីមួយៗរត្ូវបាៃគរបើរបាស់គោយរគបៀបណា? គៅរគប់គពល គពលខលះ 
តាមរដូវកាល? គត្ើអនកទ្ទួ្លបាៃការគរបើរបាស់លអបំផុ្ត្ ឬគទ្? 

 គត្ើអនកាៃគរបងឥៃធៃៈ ៃិងសំភារផ្គត់្ផ្គង់រគប់រោៃ់គដើមបរីកាឲ្យគរគឿងបរកិាខ រ
ដំគណើ រការ ឬគទ្? គត្ើអនកាៃរបភពថាមពលគរត្ៀមកនុងរោអាសៃន ឬគទ្? 

 គត្ើអនកាៃគរគឿងបរកិាខ រសុវត្ថិភាពរតឹ្មរត្ូវ ឬគទ្? ឧបករណ៍បិទ្សុវត្ថិភាព?  គរគឿង
បរកិាខ រអាសៃនជដលងាយគរបើរបាស់? គត្ើបុគគលិករគប់របូបាៃដឹងពីរគបៀបគរបើរបាស់ 
ៃិងអវីជដលរត្ូវគធវើ របសិៃគបើាៃបញ្ញា  ឬគទ្? 

 គត្ើគរគឿងបរកិាខ ររបស់អនកបំគពញបាៃតាមត្រមូវការបចាុបបៃន ឬគទ្? គត្ើអនកអាចពរងីក
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ផ្លិត្កមមគោយគរបើរបាស់គរគឿងា៉សីុៃបចាុបបៃន ឬគទ្? 

៧.៨. ទី្ធាល ការងារ ៃិងកជៃលងសតកុ 

ការគរៀបចំគរាងជាងរបស់អនកសរាប់លំហូរការងារលអបំផុ្ត្ ៃឹងជួយជំរញុផ្លិត្កមម 
ជកលមអការរគប់រគងគុណភាព ៃិងកាត់្បៃថយការជបកបាក់ ៃិងការខូចខាត្ផ្លិត្ផ្ល។ 
រត្ូវពិចារណាពីសុវត្ថិភាព ៃិងសុខភាពកមមករជាចមបង ៃិងមិៃរត្ូវរលំងវគគបណតុ ះបណាត ល
សមស្សប គរគឿងបរកិាខ រសុវត្ថិភាព របព័ៃធបំភលឺ របព័ៃធខយល់អាកាស ៃិងការការពារពីសាា រ
គរោះថាន ក់គឡើយ។ មិៃថាគរាងជាងរបស់អនកាៃទំ្ហំ ឬការគរៀបចំោ៉ងណាគឡើយ រត្ូវ
អៃុវត្តការគរៀបចំលអ គោយរកាអនាម័យ មិៃាៃសំរាម វត្ថុធាតុ្គដើមគលើស គរគឿងបនាល ស់ 
ឧបករណ៍ សាា រផ្លទ ល់ខលួៃ វត្ថុខូចខាត្ ៃិងមៃុសសជដលមិៃពាក់ព័ៃធកនុងផ្លិត្កមម ៃិង
រកាឲ្យគរាងជាងាៃការគរៀបចំ គោយោក់វត្ថុតាមកជៃលងគដើមគរកាយគពលគរបើរបាស់។  

បុ៉សតិ៍ការងារគួរាៃលំហូរលអកនុងលំោប់ជត្មួយគៅតាមលំោប់ផ្លិត្កមម។ វាៃឹងផ្តល់
ភាពងាយស្សលួកនុងការតាមោៃផ្លិត្កមម គៅគពលដំគណើ រការកនុងទិ្សគៅមួយ គោយ
មិៃាៃការតាមោៃថយគរកាយ។ ការគរៀបចំគរាងជាងទូ្គៅមួយាៃលកខណៈលីជៃជអ៊ 
ជដលវត្ថុធាតុ្គដើមចូលតាមរចកមួយ ចំជណកផ្លិត្ផ្លសគរមចគចញតាមរចកមួយគទ្ៀត្ 
ឬរបសិៃគបើាៃរចកចូល ៃិងរចកគចញរមួមួយ គពាលគឺ ការគរៀបចំ “ជារងវង់” ជដល
ផ្លិត្កមមគធវើចលនាជំុវញិគរាងជាង។ គរាងជាងជាគរចើៃ ជដលខិត្ខំបគងកើៃទី្ធាល  ៃិងការ
គរបើរបាស់គរគឿងបរកិាខ រ បាៃគរបើរបាស់ទី្ធាល  ៃិងគរគឿងបរកិាខ សរាប់កិចាការគលើសពីមួយ។ 
របសិៃគបើអនកបំគពញកិចាការគៃះ អនករត្ូវាៃការរបរងរបយ័ត្នខពស់ គោយសរជត្ “កិចាការ
គទ្វរ” អាចបងកជាកំហុសកនុងផ្លិត្កមម ៃិងអាចបញ្ឈប់ជំហាៃបនាទ ប់មិៃឲ្យដំគណើ រការបាៃ 
រហូត្ទាល់ជត្ជផ្នក ឬគរគឿងបរកិាខ រចំាបាច់គៅទំ្គៃរ ៃិងសអ ត្ ជដលគធវើឲ្យផ្លិត្កមមយឺត្។ 

ខណៈជដលមិៃាៃកជៃលងការងាណាជដលលអរបគសើរបំផុ្ត្គនាះ សូមពយោម
បញ្ាូ លចំណុចខាងគរកាម ៖ 

 ការសតុកទុ្កគោយជឡក ៃិងជផ្នកការងារសរាប់វត្ថុធាតុ្គដើម ដំណាក់កាលៃីមួយៗ
នៃផ្លិត្កមម ផ្លិត្ផ្លសគរមច ៃិងសាា រគវចខាប់ 

 ចមលងឧបករណ៍ជដលគរបើរបាស់កនុងដំណាក់កាលផ្លិត្គលើសពីមួយ ដូចជា កន្ៃត 
ញញួរ រងាវ ស់រងាវ ល់។ល។ ដូគចនះ វាមិៃចំាបាច់រត្ូវរត្ឡប់មកគរកាយ ៃិងគៅមុខ
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កនុងគរាងជាងគឡើយ ៃិងគួរអាចគរបើរបាស់បាៃគៅបុ៉សតិ៍ការងារមួយ គៅគពលចំាបាច់
គៅកជៃលងគផ្សង។ ពំុគនាះគទ្ៃឹងបងកបញ្ញា មិៃខាៃ។ 

 រចកគដើរធំលមម គដើមបីកំុឲ្យកមមករ ឬគរគឿងបរកិាខ របុកោន  ជាពិគសសគៅគពលកាៃ់/យួរ 

 កជៃលងសតុករគប់រោៃ់ មិៃជណៃតាៃ់តាប់ ាៃការគរៀបចំ ៃិងបិទ្សល ករតឹ្មរត្វូ 
គដើមបងីាយស្សួលរកវត្ថុគផ្សងៗ 

 កជៃលងសតុកវត្ថុធាតុ្គដើមគៅជិត្រចកចូល ៃិងកជៃលងគវចខាប់គៅជិត្រចកគចញ 

 ការរគប់រគងអាកាសធាតុ្លអបំផុ្ត្ (សីតុ្ណា ភាព សំគណើ ម ពៃលឺ ធូលី។ល។) គដើមបី
បគងកើៃអាយុកាលគរបើរបាស់របស់សាា រ 

 ាៃគភលើងបំភលឺលអ ាៃខយល់អាកាសលអ កជៃលងរគប់រគងអាកាសធាតុ្សរាប់ការរគប់
រគង ៃិងសុវត្ថិភាពកមមករ 

 គរាងជាងជដលងាយស្សលួសាអ ត្ ៃិងាៃអនាម័យ។ 

៧.៩. ផ្លិត្កមមទាៃ់គពលគវលា 

ផ្លិត្កមមទាៃ់គពលគវលា (JIT) គឺជាការរគប់រគងជដលសំគៅគធវើឲ្យផ្លិត្កមម
កាៃ់ជត្ាៃរបសិទ្ធភាព គោយផ្លិត្ជត្ផ្លិត្ផ្លរតឹ្មរត្ូវគៅគពលចំាបាច់។ របព័ៃធគៃះ
បគងកើៃរបាក់ចំណូលគោយកាត់្បៃថយទំាងករមិត្សតុកផ្លិត្ផ្លសគរមច ៃិងវត្ថុធាតុ្គដើម 
ៃិងចំណាយ ជដលៃឹងជួយជកលមអគុណភាពផ្លិត្ផ្ល កាត់្បៃថយផ្លិត្កមម ៃិងគពល
គវលារង់ចំាការបញ្ាូ ៃ ៃិងកាត់្បៃថយចំណាយ។ 

របព័ៃធ JIT អាចជួយគរាងជាងសិបបកមមឲ្យដំគណើ រការគោយរបសិទ្ធភាព ៃិងបគងកើៃ
របាក់ចំគណញ។ គោលការណ៍រគឹះនៃរបព័ៃធគៃះគឺគដើមបី ៖ 

១. ផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លជត្គៅគពលជដលាៃត្រមូវការ (គធៀបៃឹងការផ្លិត្ទុ្កជាមុៃ
កនុងការបញ្ញា ទិ្ញប៉ាៃ់សម ៃ) 

២. កាត់្បៃថយចំណាយគោយកាត់្បៃថយការខូចខាត្ ៃិងបគងកើៃគុណភាព។ 

របព័ៃធ JIT ឬរបព័ៃធទាញរត្ូវការ ៖ 

 ផ្លិត្កមមគលឿៃ ៃិងអាចបត់្ជបៃបាៃ គដើមបីឲ្យអនកអាចគឆលើយត្បគលឿៃគៅៃឹងការ
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ផ្លល ស់បតូរតាមត្រមូវការផ្លិត្ផ្ល។ 

 ទំ្នាក់ទំ្ៃងលអរបគសើរ គដើមបីឲ្យអនកដឹងពីត្រមូវការបាៃរហ័ស។ 

 
 ទំាងគៃះជាសមត្ថភាពលអបំផុ្ត្សរាប់អាជីវកមមទំាងអស់ជដលរត្ូវាៃ គោយ
មិៃគិត្ពីរបព័ៃធផ្លិត្កមម។ 

 ទាញយកអត្ថរបគោជៃ៍ពីរដូវកាលជដលាៃការបញ្ញា ទិ្ញយឺត្ ៃិងរកាឲ្យកមមករ
ាៃការងារគធវើ។ 

 ទាញរបគោជៃ៍គោយចាប់គផ្តើមមុៃគលើការបញ្ញា ទិ្ញដជដលៗ ៃិងរទ្ង់រទាយធំ 
ជដលអនកជត្ងជត្ទ្ទួ្លបាៃពីអតិ្ថិជៃាន ក់របស់អនក។ 

 ផ្លិត្សរាប់រពឹត្តិការណ៍ខាងមុខ។ 

 បំគពញជាថមីគលើហាងលក់រាយរបស់អនក  របសិៃគបើអនកាៃ។ 

ាៃហាៃិភ័យកនុងការផ្លិត្សរាប់សៃនិធិគោយមិៃាៃការបញ្ញា ទិ្ញ ដូចជា 
ផ្លិត្ផ្លជដលអាចៃឹងលក់មិៃោច់ គហើយលំហូរសច់របាក់របស់អនករត្ូវបាៃជាប់ោំង
រហូត្ទាល់ជត្ដំគណើ រការមតងគទ្ៀត្។ ផ្ទុយគៅវញិ គៅគពលជដលអនករត្ូវបគងកើៃសមត្ថភាព
ផ្លិត្កមមបគណាត ះអាសៃន ឬរបសិៃគបើអនកទ្ទួ្លយកការបញ្ញា ទិ្ញដ៏ធំមួយ សូមសក
លបងគរបើរបាស់ការកំណត់្កាលវភិាគគលើសគា៉ង ការបជៃថមបុគគលិកបគណាត ះអាសៃន ៃិង
ការចុះកិចាសៃយបៃតគដើមបីជួយអនកកនុងសថ ៃភាពាៃសាព ធ។ 

៧.១០. ការគោះស្សយចំណុចរាងំសទះ ៃិងគរោះមហៃតរាយ 

ចំណុចរាងំសទះគឺជាសថ ៃភាពជដលពៃយឺត្ ឬបញ្ឈប់ដំគណើ រការ ឬវឌឍៃភាព។ ចំណុច
រាងំសទះកនុងផ្លិត្កមមជត្ងបណាត លមកពីដំគណើ រការផ្លិត្កមម មៃុសស ៃិងកតាត ខាងគរៅ
ជដលមិៃអាចរគប់រគងបាៃ ដូចជា ធាតុ្អាកាស ឬគរោះមហៃតរាយធមមជាតិ្។ ផ្លិត្កមម
ៃឹងរត្ូវជាប់ោំង របសិៃគបើ ៖ 

 អនកមិៃាៃវត្ថុធាតុ្គដើមគរត្ៀមកនុងបរាិណរគប់រោៃ់ គៅគពលអនករត្ូវការ។ 

 អនកមិៃាៃសិបបករ ឬក៏ពួកគគមិៃាៃជំនាញជដលផ្លិត្ផ្លរត្ូវការ។ 

គៃលឹះ 
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 អនកមិៃាៃលំហូរសច់របាក់ ឬហិរញ្ាបបទាៃគដើមបីទូ្ទាត់្គលើវត្ថុធាតុ្គដើម ឬកមមករ 

 ាៃគរោះមហៃតរាយធមមជាតិ្ ៃិងសថ ៃភាពៃគោបាយជដលបងាអ ក់ដំគណើ រការ
គរាងជាងរបស់អនក។ 

ផ្លិត្កមមៃឹងយឺត្ោ៉វ របសិៃគបើ ៖ 

 ទី្ធាល ការងាររបស់អនកមិៃរត្ូវបាៃគរៀបចំសរាប់ចលនារបស់មៃុសស ៃិងផ្លិត្ផ្ល
លអរបគសើរគទ្គនាះ។ 

 ឧបករណ៍ ៃិងគរគឿងបរកិាខ ររបស់អនកមិៃអាចបំគពញកិចាការជាប់នដ ឬរត្ូវការជួស
ជុល។ 

 មិៃាៃការរគប់រគង ៃិងមិៃាៃៃរណាអាចគធវើគសចកតីសគរមចបាៃ។ 

 របតិ្ទិ្ៃគពញគោយនថៃឈប់សរាក ឬនថៃមិៃគធវើការគផ្សងគទ្ៀត្។ 

 កមមករាៃទំ្ៃួលខុសរត្វូគផ្សងគទ្ៀត្ ដូចជា កិចាការកសិកមម។ 

 កមមករបារមាពីសុវត្ថិភាពរបស់ខលួៃ ៃិងាៃការរបរងរបយ័ត្នខាល ំង ៃិងគធវើចលនាយឺត្ៗ 

សូមបីជត្របព័ៃធផ្លិត្កមមលអបំផុ្ត្ក៏រត្ូវជកសរមួលគៅតាមគហតុ្ការនចដៃយ ៃិង
គរោះមហហៃតរាយជដរ។ អនកអាចៃឹងជួបគរោះទឹ្កជំៃៃ់ ឬក៏វត្ថុធាតុ្គដើមមួយចំៃួៃជដល
បញ្ាូ ៃមកដល់មិៃអាចគរបើបាៃ ឬមិៃាៃ។ ខណៈជដលអនកមិៃអាចដឹងពីសថ ៃភាពជដល
អាចគកើត្ាៃនានា សូមពយោមគរៀបចំជផ្ៃការបងាក រសរាប់ជំហាៃសំខាៃ់។   អនកគួរ
ាៃ ៖ 

 អនកផ្គត់្ផ្គង់វត្ថុធាតុ្គដើមជាគរចើៃ 

 ាៃវត្ថុធាតុ្គដើមគរចើៃកនុងសតុកជាងត្រមូវការ ៃិងគលើសពីករមិត្ខូចខាត្បៃតិច (បុ៉ជៃត
មិៃរត្ូវគរចើៃគពក រហូត្គធវើឲ្យអនកាៃបញ្ញា លំហូរសច់របាក់កនុងសៃនិធិវត្ថុធាតុ្គដើម
គរចើៃគលើសករមិត្គនាះគទ្)។ 

 សិបបករជដលាៃការបណតុ ះបណាត លបជៃថម ៃិងសិបបករជដលបាៃបណតុ ះបណាត ល
សរាប់កិចាការគលើសពីមួយ។ 

 គរគឿងបនាល ស់សរាប់គរគឿងា៉សីុៃ 
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 របភពថាមពលបងាក រ 

 របភពហិរញ្ាបបទាៃចំាបាច់ 

 ទំ្នាក់ទំ្ៃងជារបចំាជាមួយអនកទិ្ញ។ 

គរោះមហៃតរាយប៉ះពាល់ដល់អនក ៃិងអតិ្ថិជៃរបស់អនក។ មិៃថាាៃបញ្ញា អវីគនាះគទ្ 
រត្ូវផ្តល់ដំណឹងភាល មដល់អនកទិ្ញ។ ជាទូ្គៅ សថ ៃភាពអាចរត្ូវបាៃរកគឃើញ ៃិងាៃការ
រកាទុ្កការបញ្ញា ទិ្ញ។ អនកទិ្ញៃឹងគោរពភាពាៃវជិាា ជីវៈ ភាពគសម ះរត្ង់ ៃិងភាពទាៃ់
គពលគវលារបស់អនកកនុងទំ្នាក់ទំ្ៃង។ ដូគចនះ គទាះបីការបញ្ញា ទិ្ញមិៃអាចរកាទុ្កបាៃ
ក៏គោយ អនករត្វូរកាទំ្នាក់ទំ្ៃង ៃិងអាចទ្ទួ្លបាៃការបញ្ញា ទិ្ញមួយគទ្ៀត្
គៅនថៃខាងមុខ។ 

របសិៃគបើសំគណើ របស់អនកទិ្ញាៃការលំបាកសរាប់អនកកនុងការបំគពញតាម ឬក៏
អនកាៃការគសនើសំុគផ្សងគទ្ៀត្ សូមទាក់ទ្ងអនកទិ្ញ រចួសកសួរបជៃថម។ មិៃរត្វូគធវើការ
សគរមចចិត្ត ឬផ្លល ស់បតូរជំៃួសមុខឲ្យអនកទិ្ញគឡើយ គរពាះអនកអាចៃឹងមិៃបាៃដឹងពី
មូលគហតុ្នៃសំគណើ គនាះ ឬសរៈសំខាៃ់របស់វា។ អនកទំាងពីររបជហលជាអាចជសវងរក
ជគរមើសមួយគទ្ៀត្ជដលអាចទ្ទួ្លយកបាៃ។ មិៃដូគចាន ះគទ្ សូមបដិគសធការបញ្ញា ទិ្ញ
ភាល ម មុៃគពលអនកចំណាយគពល ៃិងរបាក់គលើអវីជដលមិៃអាចគៅរចួ គហើយអនកទិ្ញៃឹង
ាៃគពលគវលាទ្ទួ្លយកផ្លិត្ផ្លគផ្សងគទ្ៀត្។ 

របសិៃគបើាៃអវីនចដៃយគកើត្គឡើង ជដលរារាងំអនកមិៃឲ្យបញ្ាូ ៃទំ្ៃិញតាមកាល
បរគិចេទ្ អនករបជហលជាអាចរកាទុ្កការបញ្ញា ទិ្ញបាៃ។ វាយត្នមលថាគត្ើចំណាយរបស់អនក
សមៃឹងកិចាការគៃះ ឬោ៉ងណា គោយចងចំាថា ការាៃសុឆៃទៈ ៃិងគករ ិ៍ តគឈាម ះរបស់អនក
សរាប់ភាពអាចទុ្កចិត្តបាៃ ៃិងភាពាៃវជិាា ជីវៈាៃសរៈសំខាៃ់បំផុ្ត្ គហើយៃឹង
ជះឥទ្ធិពលគលើអាជីវកមមគៅនថៃខាងមុខ។ ចំណុចទំាងគៃះាៃសរៈសំខាៃ់ជាងចំណាយ
រយៈគពលខលីបជៃថម។ ជាថមីមតងគទ្ៀត្ សូមទាក់ទ្ងគៅអនកទិ្ញភាល ម ៃិងសម័រគចិត្តគធវើអវីមួយ
គដើមបធីានាឲ្យអនកទិ្ញរកាការបញ្ញា ទិ្ញ ដូចជា ៖ 

 ការបញ្ាូ ៃតាមវធីិសស្រសតជដលគលឿៃ បុ៉ជៃតរត្ូវចំណាយគរចើៃជាង 

 ការបញ្ាុ ះត្នមលជាថនូរៃឹងការបញ្ាូ ៃទំ្ៃិញយឺត្ 
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 ការបំជបកការបញ្ញា ទិ្ញជាការដឹកជញ្ាូ ៃពីរ ឬបី។ 
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ការប្រប់ប្រ្រុណភាព 
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៨. ការរគប់រគងគុណភាព 

 

ការរគប់រគងគុណភាពគឺជារគបៀបជដលអនកធានាថា ផ្លិត្ផ្លាៃសតង់ោជត្មួយ (
គុណភាពជត្មួយ) ៃិងបំគពញតាម ឬគលើសពីសតង់ោកំណត់្គោយអតិ្ថិជៃ។ ចំណុច
ទំាងគៃះ រមួាៃ លកខណៈលមអិត្ទំាងអស់ ដូចជា ត្នមល ទឹ្កនដ វត្ថុធាតុ្ ការរចនា ពណ៌ 
ទំ្ហំ រចនាបទ្ វាយភាព ទ្មៃៃ់ ផ្លិត្ផ្លសគរមច ការបិទ្សល កសញ្ញា  ការគរៀបចំ ៃិង
គវចខាប់ ៃិងមគធយបាយដឹកជញ្ាូ ៃ។ 

ផ្លិត្កមមាៃរបសិទ្ធភាព ៃិងរបព័ៃធរគប់រគងគុណភាពរតឹ្មរត្ូវៃឹងជួយឲ្យអនក
បំគពញតាមការចង់បាៃ ៃិងត្រមូវការរបស់អតិ្ថិជៃ ៃិងបគងកើៃអាជីវកមមរបស់អនក។ 
របការសំខាៃ់រត្ូវបគងកើត្សតង់ោ ៃិងរបព័ៃធគុណភាពចាស់លាស់គដើមបធីានាសតង់ោរមួ 
ជាពិគសសរបសិៃគបើអនកគធវើកិចាសៃយការងារបៃតឲ្យអនកផ្លិត្ខាងគរៅ។ គុណភាពផ្លិត្
កមមរត្ូវសីុោន ៃឹងគុណភាពគំរនូៃការបញ្ញា ទិ្ញ។ ផ្លិត្ផ្លជដលាៃបញ្ញា  ឬមិៃរត្ូវ
សតង់ោគធវើឲ្យខាត្បង់វត្ថុធាតុ្គដើម គពលគវលា របាក់ ៃិងការរបឹងជរបង គរពាះវាមិៃអាចលក់
គចញបាៃគឡើយ ឬរបសិៃគបើវារត្ូវបាៃលក់គចញ ៃឹងាៃការមិៃគពញចិត្ត ឬរត្ូវជំៃួសថមី
មិៃខាៃ ៃិងអាចគធវើឲ្យអនកទិ្ញមិៃចង់បញ្ញា ទិ្ញជាថមីគទ្ៀត្។ អនកទិ្ញាៃសិទ្ធិបជងវរទំ្ៃិញ 
ជដលមិៃរត្ូវៃឹងការបញ្ញា ទិ្ញ ឬប៉ាៃ់គំរជូដលអនកបាៃបងាា ញពួកគគមកវញិ។ 

ការរគប់រគងគុណភាពគួរគធវើគឡើងគៅរគប់ដំណាក់កាលផ្លិត្កមម គោយចាប់គផ្តើមពី
វត្ថុធាតុ្គដើម។ គៅគពលអនកកំណត់្បញ្ញា បាៃឆ្ប់រហ័ស អនកៃឹងអាចគោះស្សយវាបាៃ
ឆ្ប់ ៃិងបងាក រមិៃឲ្យបញ្ញា រកីធំ ឬបំផ្លល ញផ្លិត្កមមរបស់អនក។  របសិៃគបើអនកាៃបញ្ញា
គុណភាពជដលមិៃអាចគោះស្សយបាៃ ការកំណត់្បញ្ញា ឆ្ប់រហ័សគធវើឲ្យអនកអាចបញ្ឈប់

គោលបំណង ៖ 

 ផ្តល់ខលឹមសរសគងខបពីការរគប់រគងគុណភាពកនុងដំគណើ រការផ្លិត្កមម 

 គរោងចំណុចសំខាៃ់ៗមួយចំៃួៃគដើមបីធានាគុណភាពជត្មួយ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ៦។ 
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ផ្លិត្កមមបាៃភាល មៗ  ជំៃួសឲ្យការបៃតវៃិិគោគគលើផ្លិត្ផ្លជដលមិៃអាចលក់គចញ
បាៃ។ ការរគប់រគងគុណភាពជាបៃតបនាទ ប់ ៃឹងបងាក រមិៃឲ្យអនកបំផ្លល ញការងារលអគៅ
ដំណាក់កាលផ្លិត្កមមចុងគរកាយ។ គរៅពីគៃះ ការរគប់រគងគុណភាពជួយធានាថា 
ផ្លិត្កមមដំគណើ រការោ៉ងរលូៃ។ 

គដើមបីធានាគុណភាព អនករត្ូវការរបព័ៃធជដលអាចដំគណើ រការបាៃគោយាៃមៃុសស
ចាត់្តំាង ជដលទ្ទួ្លខុសរត្ូវគលើគុណភាពគៅដំណាក់កាលៃីមួយៗនៃដំគណើ រការផ្លិត្
កមម។ រកាហវតាមោៃជដលអនកបាៃបគងកើត្គឡើង អាចជួយអនកកនុងការកំណត់្ចំណុចជដល
រត្ូវពិៃិត្យគុណភាព គហើយចំណុចទំាងគៃះអាចរត្ូវបាៃកំណត់្កាលវភិាគគលើរបតិ្ទិ្ៃ
ផ្លិត្កមមរបស់អនក ៃិងតាមោៃគលើសំបុរត្ការងារ។ 

៨.១. វត្ថុធាតុ្គដើម 

ជំហាៃដំបូងកនុងការរកាគុណភាព គឺការគរជើសគរ ើសវត្ថុធាតុ្ជដលរត្ូវគរបើោ៉ងរបរង
របយ័ត្ន។ វត្ថុធាតុ្គួរាៃគុណភាពជត្មួយ ដូចោន ៃឹងប៉ាៃ់គំរជូដលបាៃបញ្ាូ ៃគៅអនកទិ្ញ។ 
របសិៃគបើមិៃាៃវត្ថុធាតុ្ដូចោន  ឬរត្ូវជំៃួសថមី រត្ូវផ្តល់ដំណឹងដល់អនកទិ្ញ។ វត្ថុធាតុ្
ទំាងអស់គួរាៃការពិៃិត្យគុណភាព។ ឧ. គឈើគួររត្ូវបាៃសំងួត្រតឹ្មរត្ូវ។ ពំុគនាះគទ្ 
ផ្លិត្ផ្លសគរមចៃឹងគរបះ ចំជណកសគមលៀកបំពាក់គួរាៃការពិៃិត្យកំហាប់ពណ៌ ៃិងការ
រញួ គហើយគរគឿងបំពាក់ ៃិងភាា ប់គួរបំគពញមុខងាររតឹ្មរត្ូវ ៃិងអាចគរបើរបាស់យូរអជងវង។ 
រាល់វត្ថុធាតុ្ជដលគរបើរបាស់ទំាងអស់គួរាៃគុណភាព ៃិងពណ៌ជត្មួយ។ ជាទូ្គៅ អនក
មិៃគួរជកសរមលួគុណភាពគៅតាមចំណាយ គោយគរបើរបាស់វត្ថធាតុ្មិៃសូវលអ ៃិងាៃ
ត្នមលគថាកគឡើយ។   ការចំណាយគរចើៃបៃតិចសរាប់វត្ថុធាតុ្ាៃគុណភាពលអ  ៃឹងផ្តល់
ផ្លកនុងរយៈគពលជវង តាមរយៈការបគងកើត្ទំ្ៃុកចិត្តអនកទិ្ញគលើផ្លិត្ផ្លរបស់អនក។ 

៨.២. ដំគណើ រការផ្លិត្កមម 

អនកទិ្ញមួយចំៃួៃអាចៃឹងគសនើឲ្យបញ្ាូ ៃគំរផូ្លិត្កមម (របូថត្ ឬផ្លិត្ផ្លជាក់ជសតង) 
គដើមបទី្ទួ្លបាៃការយល់ស្សបជាមុៃ មុៃគពលផ្តល់ការបញ្ញា ទិ្ញ គដើមបីធានាថា វារត្ូវោន
ៃឹងលកខណៈពិគសសរបស់ផ្លិត្ផ្ល។ ការរគប់រគងគុណភាពកនុងផ្លិត្កមមអាចជួយ
កំណត់្កំហុសឆគង ៃិងជកលមអ មុៃគពលវាគធវើឲ្យអស់ចំណាយគរចើៃ។ គរបើរបាស់តារាងរត្ួត្
ពិៃិត្យការរគប់រគងគុណភាពលមអិត្សរាប់ពិៃិត្យតាមោៃសតង់ោ ៃិងគុណភាពផ្លិត្
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កមម។ សូមអាៃជផ្នកសតីពីការចមលងប៉ាៃ់គំរ ូ(ជផ្នក ៨.៦) គដើមបទី្ទួ្លបាៃព័ត៌្ាៃបជៃថម។ 

៨.៣. ការបណតុ ះបណាត លបុគគលិក 

វត្ថុសិបបកមមជត្ងជត្រត្ូវបាៃផ្លិត្កនុងគរាងជាងតូ្ចៗ គហើយការបញ្ញា ទិ្ញរទ្ង់រទាយ
ធំអាចរត្ូវបាៃបំគពញគោយអនកផ្លិត្គផ្សងោន ជាគរចើៃ។ កនុងករណីគៃះ រត្ូវាៃការ
របរងរបយ័ត្នបជៃថមគដើមបធីានាថា ផ្លិត្ផ្លសគរមចាៃលកខណៈដូចោន ៃឹងប៉ាៃ់គំរ។ូ ការ
បណតុ ះបណាត ល ៃិងទំ្នាក់ទំ្ៃងលអជាមួយសិបបករជារបការសំខាៃ់។ សិបបករគួរយល់ពី
ចំណុចពាក់ព័ៃធ ៃិងរគបៀបបំគពញតាមលកខខណឌ គុណភាព។ សិបបករទំាងអស់គួរទ្ទួ្ល
បាៃការបណតុ ះបណាត លពីរគបៀបពិៃិត្យបញ្ញា គុណភាព គោយសរពួកគគជាអនកផ្លិត្ ៃិង
រត្ូវាៃតារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ពីអវីជដលរត្ូវគផ្លត ត្សំខាៃ់     គៅពិៃិត្យតាមោៃគុណភាព
ផ្លិត្កមម។ 

៨.៤. លកខខណឌ ការងារ 

គុណភាពលអក៏ជាកតាត នៃលកខខណឌ ការងាររបស់សិបបករផ្ងជដរ។ លកខខណឌ ការងារ
រមួាៃ របាក់ឈនួលយុត្តិធម៌ ជផ្នក ៃិងគរគឿងបរកិាខ រការងារសមស្សប ៃិងគរគឿងគលើក
ទឹ្កចិត្តកមមករ។ ត្នមលជដលបង់ជូៃសិបបករអាចប៉ះពាល់ដល់គុណភាពផ្លិត្កមម ៃិងគពល
គវលាជដលពួកគគរត្ូវបំគពញតាមការបញ្ញា ទិ្ញមួយ។ របសិៃគបើសិបបកររត្ូវផ្លិត្តាម
ការបញ្ញា ទិ្ញគរចើៃកនុងរយៈគពលខលី វាៃឹងគធវើឲ្យាៃការជកសរមួលគុណភាព។ របសិៃគបើ
សិបបករទ្ទួ្លបាៃរបាក់ឈនូលទាប ពួកគគាៃគរគឿងគលើកទឹ្កចិត្តតិ្ចតួ្ចគដើមបចំីណាយ
គពលគធវើផ្លិត្ផ្លជដលាៃគុណភាព។ 

គៅទី្បំផុ្ត្ ផ្លិត្កមមជដលាៃគុណភាពលអក៏រត្ូវពឹងជផ្អកលកខខណឌ ការងារផ្ងជដរ។ 
កជៃលងការងារគួរាៃអនាម័យ គហើយសិបបករគួរាៃឧបករណ៍ចំាបាច់ទំាងអស់។ គពលខលះ 
កិចាការសមញ្ាៗ ដូចជា ការធានាថា សិបបករាៃជម៉រត្វាស់  អាចគធវើឲ្យាៃភាពខុសោន
ខាល ំង។ 

៨.៥. ការគរៀបចំ ៃិងការគវចខាប់ជដលាៃការការពារ 

គុណភាពក៏អាចរត្ូវបាៃជកសរមលួផ្ងជដរ របសិៃគបើផ្លិត្ផ្លមិៃរត្ូវបាៃគរៀបចំ
សមស្សបសរាប់ការដឹកជញ្ាូ ៃគទ្គនាះ។ ផ្លិត្ផ្លមួយអាចផ្លិត្គឡើងបាៃលអ បុ៉ជៃត
អាចខូចខាត្កនុងគពលដឹកជញ្ាូ ៃ ជដលគធវើឲ្យខាត្បង់។ របអប់ផ្លិត្ផ្លទំាងមូលអាច
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ខូចខាត្គៅគពលគៅដល់ គោយសរជត្រត្ូវបាៃគរៀបចំទំាងគៅគសើម គរៀបចំជណៃគពក ឬ
ោម ៃការការពាររគប់រោៃ់។ ការរគប់រគងគុណភាពក៏រមួបញ្ាូ លការគវចខាប់ផ្លិត្ផ្ល
ផ្ងជដរ គដើមបឲី្យវាាៃការការពារពីការខូចខាត្ រហូត្ទាល់ជត្បញ្ាូ ៃដល់អនកទិ្ញ។ ការ
គវចខាប់រតឹ្មរត្វូគឺជាទំ្ៃួលខុសរត្ូវរបស់អនកផ្លិត្។ 

៨.៦. ការចមលងប៉ាៃ់គំរ ូ

គៅគពលអនកគធវើប៉ាៃ់គំរមួូយ អនករត្ូវចមលងមួយគទ្ៀត្ ជដលប៉ាៃ់គំរមួូយអាចបញ្ាូ ៃគៅ
អតិ្ថិជៃ ចំជណកមួយគទ្ៀត្គឺសរាប់អនករកាទុ្កសរាប់ការរគប់រគង កំណត់្រតា ៃិង
កំណត់្សាគ ល់លមអិត្ពីរគបៀបផ្លិត្។ តាមវធីិគៃះ អនកអាចគោង ៃិងគរបៀបគធៀបផ្លិត្
ផ្លរបស់អនកគៅៃឹងប៉ាៃ់គំរគូៅដំណាក់កាលៃីមួយៗគដើមបីធានាថា ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក
រត្ូវោន ៃឹងលកខណៈលមអិត្តាមការកំណត់្របស់អនកទិ្ញ។ គៃះជារបការសំខាៃ់នៃការរគប់
រគងគុណភាព។ សូមបជីត្គៅគពលអនករត្ូវផ្លិត្ ៃិងបញ្ាូ ៃគំរគូោយរបញាប់របញាល់ រត្ូវ
គធវើប៉ាៃ់គំរពីូរកនុងគពលជត្មួយ បិទ្សល កសញ្ញា ប៉ាៃ់គំរចូមលងគោយាៃព័ត៌្ាៃរបស់អនក
ទិ្ញ។ គៅគពលាៃប៉ាៃ់គំរចូមលងកនុងនដ អនកអាចពិភាកាគោយងាយស្សួលពីការផ្លល ស់បតូរ
ជាមួយអនកទិ្ញ ៃិងផ្លិត្បាៃរតឹ្មរត្ូវ។ ឧ. របសិៃគបើអនករត្ូវបាៃគសនើឲ្យគរបើស្សគាល
ពណ៌នបត្ងចាស់ អនកអាចគមើលគឃើញពីស្សគាលគដើមជដលអនកបាៃបញ្ាូ ៃគៅអនកទិ្ញ។ 
រត្ូវចំាថា អនកទិ្ញាៃប៉ាៃ់គំរ។ូ ដូគចនះរបសិៃគបើមិៃរត្វូៃឹងការបញ្ញា ទិ្ញ  ពួកគគៃឹងាៃ
ភសតុតាង។ អនករត្ូវាៃភសតុតាងបញ្ញា ក់ថា អនកអៃុវត្តតាមប៉ាៃ់គំរជូដលរពមគរពៀង គោយ
រកាទុ្កប៉ាៃ់គំរចូមលងជាក់ជសតង។ 

៨.៧. ការរគប់រគងគុណភាពរបកបគោយរបសិទ្ធភាព ៖ ការពិៃិត្យគឡើងវញិ 

កតាត សំខាៃ់ៗមួយចំៃួៃនៃការរគប់រគងគុណភាពរមួាៃ ៖ 

 ការតាមោៃការពិៃិត្យគុណភាពគៅចំណុចជាគរចើៃកនុងដំគណើ រការផ្លិត្កមម 

 ការគរបើរបាស់តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ការរគប់រគងគុណភាពលមអិត្ សរាប់តាមោៃ
គុណភាព ៃិងសតង់ោជត្មួយកនុងផ្លិត្កមម 

 ការផ្តល់តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្សរាប់ដំណាក់កាលទំាងអស់នៃផ្លិត្កមម ៃិងធានាថា
សិបបករទំាងអស់ដឹងពីរគបៀបពិៃិត្យរកបញ្ញា គុណភាព កនុងគពលផ្លិត្ផ្លិត្ផ្ល។ 
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 ការផ្លិត្ ៃិងរកាទុ្កប៉ាៃ់គំរចូមលងជដលរត្ូវបញ្ាូ ៃគៅអនកទិ្ញ។ 

 ការតាមោៃ ៃិងរគប់រគងគុណភាព ៖ 

 វត្ថុធាតុ្គដើម 

 ដំគណើ រការផ្លិត្កមម 

 ការបណតុ ះបណាត លកមមករ 

 លកខខណឌ ការងារ 

 ការគរៀបចំ ៃិងការគវចខាប់ជដលាៃការការពារ 

 
តារាង ៦ គ ៖ គំរតូារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ការរគប់រគងគុណភាព បាទ្/ចាស/គទ្ 

 

ពណ៌ 

គត្ើពណ៌រត្ូវោន ៃឹងពណ៌ជដលកំណត់្កនុងការបញ្ញា ទិ្ញ ឬគទ្? 

គត្ើពណ៌ទំាងគនាះរត្ូវោន ៃឹងប៉ាៃ់គំរូ ឬគទ្? 

គត្ើាៃពណ៌ដូចោន សរាប់រគប់ផ្លិត្ផ្ល ឬគទ្? គត្ើពណ៌គរបះ សឹក ឬគហើរ
ពណ៌ ឬគទ្? 

 

វត្ថុធាតុ្ 

គត្ើគុណភាពវត្ថុធាតុ្ដូចោន ៃឹងគុណភាពប៉ាៃ់គំរូ ឬគទ្? 

គត្ើាៃគុណភាពជត្មួយសរាប់ផ្លិត្ផ្លទំាងអស់ជដលផ្លិត្បាៃ
សរាប់ការបញ្ញា ទិ្ញ ឬគទ្? 

 

កលិៃ 

គត្ើផ្លិត្ផ្លរបស់អនកាៃកលិៃរបោក់ កលិៃថាល ំ កលិៃថាន ំកាា ត់្សត្វលអិត្ កលិៃ
ទឹ្កថាន ំ កលិៃដី កលិៃថាន ំបគណត ញសត្វលអិត្ កលិៃផ្សិត្ ឬកលិៃជផ្សងបារ ីឬគទ្? ាៃ
ឱកាសជាគរចើៃជដលអនកទិ្ញៃឹងកត់្សាគ ល់ការបញ្ញា ទិ្ញទំាងគៃះ ៃិង
មិៃគពញចិត្ត។ រត្ូវធានាថាបាៃផ្លុំខយល់ផ្លិត្ផ្លរគប់រោៃ់ មុៃគពល
គវចខាប់សរាប់បញ្ាូ ៃ។ 

 

ទំ្ហំ ៃិងខាន ត្ 

គត្ើផ្លិត្ផ្លាៃទំ្ហំជត្មួយតាមគំរូគដើម ឬការបញ្ញា ទិ្ញ ឬគទ្? 

គត្ើខាន ត្ផ្លិត្ផ្លរត្ូវបាៃចមលងរតឹ្មរត្ូវកនុងផ្លិត្កមម ឬគទ្? 

គត្ើទ្មៃៃ់ផ្លិត្ផ្លសគរមចដូចោន ៃឹងគំរគូដើម ឬគទ្? 

 

ផ្លិត្ផ្លសគរមច គត្ើផ្លិត្ផ្លសគរមចជដលបាៃគសនើ ៃិងការតុ្បជត្ងរត្ូវបាៃបជៃថម ឬគទ្?  

តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ 
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គត្ើវាដូចោន ៃឹងផ្លិត្ផ្លកនុងគំររូគប់រគង ៃិងការបញ្ញា ទិ្ញ ឬគទ្? 

ការផ្លិត្ 
គត្ើអនកជួលសិបបករជដលាៃការបណតុ ះបណាត ល ៃិងជំនាញ ៃិងឧបករណ៍ 
ៃិងបគចាកវទិ្យរតឹ្មរត្ូវ គដើមបីផ្តល់ផ្លិត្ផ្លាៃគុណភាព ឬគទ្? 

 

ការសតុកទុ្ក 
គត្ើាៃការរគប់រគងធាតុ្អាកាសកនុងកជៃលងសតុក ឬគទ្? គត្ើាៃផ្សិត្ ៃិង
សត្វលអិត្ ឬគទ្? គត្ើាៃករមិត្សំគណើ មរគប់រោៃ់ ឬគទ្? 

 

ការគរៀបចំ 
គត្ើគុណភាពនៃសល កសញ្ញា  សទិចគ័រ ៃិងគសាង ឬសំបកដូចោន ៃឹងការ
បញ្ញា ទិ្ញ ឬគទ្? 

 

ការគវចខាប់ 
គត្ើវត្ថុធាតុ្គវចខាប់ាៃសភាពលអ ឬគទ្? គត្ើរបអប់រងឹាំរគប់រោៃ់គដើមបីធៃ់
ៃឹងការគរៀបចំធៃៃ់ៗ ឬគទ្? គត្ើសាសធាតុ្ខាងកនុងាៃសុវត្ថិភាពពីទឹ្ក 
ឬគទ្? 

 

ការបញ្ញា ទិ្ញ
គោយរបញាប់
របញាល់ 

របសិៃគបើអនកកំពុងគធវើការឲ្យទាៃ់កាលបរគិចេទ្កំណត់្ គត្ើវាៃឹងជកសរមួល
គុណភាពផ្លិត្ផ្ល ឬគទ្? 

 

គផ្សងៗ   

គផ្សងៗ   

គផ្សងៗ   
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ការរណនាចំណាយ និ្
ការក្ំណត់ថ្ថៃ 
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៩. ការគណនាចំណាយ ៃិងការកំណត់្នថល    

 

៩.១. ភាពខុសោន រវាងការគណនាចំណាយ ៃិងការកំណត់្នថល    

ចំណាយាៃលកខណៈគណិត្វទិ្យ។ ចំណាយជានថលគដើមសរាប់ផ្លិត្ផ្លិត្ផ្ល។ 
នថលាៃលកខណៈសិលបៈ។ នថលជាអរតាជដលអនកអាចលក់ផ្លិត្ផ្លបាៃ ៃិងអរតាជដល
កំណត់្កនុងទី្ផ្ារ។ គរៅពីគៃះ វាជាការគរបៀបគធៀបគៅៃឹងត្នមលរបស់គូរបកួត្របជជង។ 
គដើមបអីាចកំណត់្នថល   ផ្លិត្ផ្ល ៃិងធានាថាអនកបាៃទូ្ទាត់្នថលគដើម ៃិងទ្ទួ្លបាៃ
របាក់ចំគណញ អនករត្ូវដឹងពីចំណាយសរាប់ផ្លិត្ផ្ល។ គៃះជារបការសំខាៃ់បំផុ្ត្។ 

៩.២. ការគណនា         

ការគណនា        គឺជា    បូកសរបុចំណាយទំាងអស់កនុងការផ្លិត្ ៃិងការលក់
ផ្លិត្ផ្ល។ ចំណាយរបស់អនកជានថលគដើមនៃការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្ល ៃិងការ
ដំគណើ រការអាជីវកមម។ 

ចំណាយផ្លទ ល់ ៃិងចំណាយមិៃផ្លទ ល់ 

ចំណាយផ្លទ ល់គឺជាវត្ថុធាតុ្របូវៃ័តសរាប់ផ្លិត្ផ្លិត្ផ្ល ៃិងជាចំណាយគលើកាល ំង
ពលកមម ៃិងទឹ្ក & គភលើងកនុងការផ្លិត្ ជដលរមួាៃ ៖ 

 វត្ថុធាតុ្គដើម ដូចជា ថាន ំលាប កាវ ៃិងមាុលជដលអនកទិ្ញសរាប់ផ្លិត្ផ្លជាគរចើៃ 

 គរគឿងបរកិាខ រ គរគឿងា៉សីុៃ ៃិងឧបករណ៍ជដលគរបើរបាស់គោយផ្លទ ល់គដើមបីផ្លិត្
ផ្លិត្ផ្ល 

គោលបំណង ៖ 

 ផ្តល់ខលឹមសរសគងខបពីរបគភទ្ចំណាយគផ្សងៗ 

 គផ្លត ត្គលើរគបៀបកំណត់្នថល   ផ្លិត្ផ្ល 

 ផ្តល់ខលឹមសរសគងខបពីការរគប់រគងលំហូរហិរញ្ាវត្ថុតាមរយៈការគធវើកំណត់្រតាលអរបគសើរ។ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ៧។ 
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 កាល ំងពលកមម ឬគពលគវលា ៃិងរបាក់ឈនួលៃិគោជិត្ 

 ការខូចខាត្ ៖ អវីជដលអនកបង់ចំណាយ បុ៉ជៃតរត្វូគបាះគចាល ឬមិៃអាចគរបើបាៃ 

 សាា រផ្សពវផ្ាយ ៖ ការគវចខាប់ សល កសញ្ញា  សទិចគ័រ។ល។ 

ចំណាយមិៃផ្លទ ល់គឺជាចំណាយជដលអនកគរបើរបាស់គដើមបដំីគណើ រការអាជីវកមម ជដល
អនកមិៃាៃគឡើយ របសិៃគបើអនកគធវើការឲ្យអនកដនទ្ ឬមិៃគធវើការ។ ភាគគរចើៃ ចំណាយមិៃ
ផ្លទ ល់របស់អនកគឺជាចំណាយទូ្គៅ។ ឧ. ទឹ្ក ៃិងអ   សៃីរបស់អនកមួយចំៃួៃរត្ូវបាៃគរបើ
របាស់គដើមបផី្លិត្ផ្លិត្ផ្ល ៃិងមួយចំៃួៃសរាប់ដំគណើ រការអាជីវកមម។ ចំណាយមិៃ
ផ្លទ ល់រមួាៃ ៖ 

 ចំណាយទូ្គៅ ៖ ការជួល ទឹ្ក&គភលើង ពៃធ ៃិងរបាក់ឈនួល អាជាា ប័ណណ ការធានា
រ៉ាប់រង។ល។ 

 ការជួសជុលគរគឿងា៉សីុៃ 

 ចំណាយរដាបាល ដូចជា ការកត់្បញ្ា ី ការដឹកជញ្ាូ ៃ ៃិងនរបសណីយ៍ 

 សាា រការោិល័យ ៖ រកោស បិ៊ច កំុពយូទ័្រ ា៉សីុៃហាវ ក់ 

 មគធយបាយគធវើដំគណើ រ ៃិងគរបងឥៃធៃៈសរាប់ដឹកជញ្ាូ ៃវត្ថុធាតុ្ ៃិងបញ្ាូ ៃ
ផ្លិត្ផ្ល 

 ចំណាយគលើការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លថមី (វត្ថុធាតុ្គដើម កាល ំងពលកមម ចំណាយទូ្គៅ) 

 ចំណាយគលើការលក់ ៃិងការជបងជចក ៖ ចំណាយគលើការគធវើទី្ផ្ារ ៃិងផ្សពវផ្ាយ 
ដូចជា ការចូលរមួពិពណ៌ ៃិងកមមវធីិ ឬចំណាយគលើការបញ្ាូ ៃផ្លិត្ផ្លគៅទី្ផ្ារ 
ឬអនកទិ្ញ 

 ចំណាយគលើការគរៀបចំ 

 ចំណាយគលើសៃតិសុខសងគម 

 របសិៃគបើអនកបញ្ាូ លចំណាយគលើការដឹកជញ្ាូ ៃកមមករគៅគរាងជាង 

 ចំណាយពាក់ព័ៃធៃឹងការចូលរមួពិពណ៌សិបបកមម ៃិងរពឹត្តិការណ៍លក់ ៃិងផ្សពវ 
ផ្ាយគផ្សងគទ្ៀត្។ 
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ចំណាយគថរ ៃិងចំណាយអគថរ 

ចំណាយគថរគឺមិៃជរបរបលួគឡើយ គទាះជាាៃការផ្លល ស់បតូរគលើផ្លិត្កមម ដូចជា ការ
ជួល របាក់គបៀវត្សរគ៍ថរ ៃិងរបាក់ធានារ៉ាប់រងក៏គោយ។ ចំណាយគៃះគៅរកាដជដល
កនុងកំណត់្រតារបស់អនករាល់គលើក។ 

ចំណាយអគថរគឺជរបរបលួគៅតាមផ្លិត្កមម ៖ វត្ថុធាតុ្គដើម របាក់ឈនួលគា៉ង ឬនថៃ 
ជដលបង់សរាប់ជត្គា៉ងគធវើការ ៃិងទឹ្ក&គភលើង ដូចជា អ   សៃីជដលអាចគកើៃ ឬថយចុះ។ 
រត្ូវគណនាចំណាយទំាងគៃះរាល់គពលជដលអនកគធវើកំណត់្រតាកនុងបញ្ា ី។ 

៩.៣. ការគធវើកំណត់្រតាកនុងបញ្ា  ី

គៅគពលោម ៃកំណត់្រតាសមស្សប អនកៃឹងមិៃដឹងថាគត្ើអនកបាៃបញ្ាូ លចំណាយ
ទំាងអស់ គៅគពលអនកលក់ផ្លិត្ផ្ល ឬោ៉ងណាគទ្។ អនកអាចទូ្ទាត់្ចំណាយទំាងអស់
កនុងអាជីវកមម គោយគរៀបចំគណគៃយយសរាប់ចំណាយគលើនថលនៃការលក់ផ្លិត្ផ្ល។ 
របសិៃគបើអនកមិៃកំណត់្នថលអ   សៃីគៅកនុងត្នមលលក់ អនកអាចៃឹងមិៃាៃរបាក់បង់
វកិកយប័រត្គភលើងគឡើយ។ អនករត្ូវគណនាចំណាយទំាងអស់ គហើយរបព័ៃធកត់្រតាកនុងបញ្ា ី
រតឹ្មរត្ូវ ៃិងជត្មួយៃឹងអាចឲ្យអនក ៃិងគណគៃយយករ ឬអនកកាៃ់បញ្ា ីកនុងការបំគពញកិចាការ
គៃះ។ 

ាៃវធីិពីរគដើមបជីបងជចកវកិកយបរត្អ   សៃីរបចំាជខសរាប់ផ្លិត្ផ្លៃីមួយៗ ៖ 

 ការបជៃថមបរាិណជដលបាៃកំណត់្គៅគលើត្នមលលក់ផ្លិត្ផ្លៃីមួយៗ ឬ 

 ការបជៃថមភាគរយចំណាយមិៃផ្លទ ល់គលើផ្លិត្ផ្លៃីមួយៗ 

៩.៤. លំហូរសច់របាក់ 

លំហូរសច់របាក់ជាចលនារបាក់គចញ ៃិងចូលកនុងអាជីវកមម។ 

 សច់របាក់ទ្ទួ្លបាៃអតិ្ថិជៃជដលទិ្ញផ្លិត្ផ្ល។ របសិៃគបើអតិ្ថិជៃមិៃបង់
របាក់គៅគពលទិ្ញ លំហូរសច់របាក់មួយចំៃួៃរបស់អនកៃឹងទ្ទួ្លបាៃពីការ
របមូលរបាក់ជំពាក់ពីមុៃ។ 

 សច់របាក់គចញគៅវញិកនុងទ្រមង់ជាការទូ្ទាត់្ចំណាយ ដូចជា វត្ថុធាតុ្គដើម ការ
ជួល របាក់គបៀវត្សរ ៍ការទូ្ទាត់្របាក់កមាីរបចំាជខ ៃិងរបាក់ជំពាក់គផ្សងគទ្ៀត្។ 



កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
ាា ស់សិបបកមម ៖ គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ   
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របសិៃគបើាៃសច់របាក់ចូលគរចើៃជាងគចញ អនកៃឹងាៃលំហូរសច់របាក់វជិាាៃ 
ៃិងាៃសច់របាក់រគប់រោៃ់កនុងនដគដើមបីទូ្ទាត់្វកិកយបរត្។ របសិៃគបើាៃសច់របាក់
គចញគរចើៃជាងចូល អនកៃឹងាៃគរោះថាន ក់នៃការដកសច់របាក់គរចើៃហួសករមិត្។ 
គទាះបីជាអាជីវកមមរបស់អនកទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញក៏គោយ ក៏អនកៃឹងាៃលំហូរសច់
របាក់អវជិាាៃជដរ របសិៃគបើអនករង់ចំាការទូ្ទាត់្។ វធីិសមញ្ាមួយកនុងការវភិាគលំហូរ
សច់របាក់គឺការគរបៀបគធៀបការទិ្ញជដលមិៃទាៃ់បាៃបង់របាក់សរបុ ៃិងការលក់សរបុ
ជដលជំពាក់គៅបំណាច់ជខៃីមួយៗ។ របសិៃគបើការទិ្ញជដលមិៃទាៃ់បាៃបង់របាក់សរបុ 
ាៃទំ្ហំធំជាងការលក់សរបុជដលជំពាក់ អនករបាកដជារត្វូចំណាយរបាក់គរចើៃជាង
ទ្ទួ្លបាៃរបាក់គៅជខបនាទ ប់ ជដលបងាា ញពីបញ្ញា លំហូរសច់របាក់។ 

៩.៥. របាក់ចំគណញ 
អនកទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញ គៅគពលការលក់សរបុគលើសចំណាយសរបុកនុងអំឡុង

គពលជាក់លាក់មួយ។ របាក់ចំគណញមិៃដូចោន ៃឹងរបាក់គបៀវត្សររ៍បស់ាា ស់អាជីវកមម
គឡើយ។ របាក់គបៀវត្សរជ៍ាចំណាយផ្លទ ល់ គៅគពលពាក់ព័ៃធៃឹងការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្ល ៃិង
ចំណាយមិៃផ្លទ ល់គៅគពលទូ្ទាត់្សរាប់ការដំគណើ រការអាជីវកមម។ 

របាក់ចំគណញជារបាក់ជដលរកបាៃពីការលក់ផ្លិត្ផ្ល គរកាយពីការផ្លត់្គចញ
ចំណាយទំាងអស់។ គៅគពលទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញ ាា ស់អាជីវកមមាៃជគរមើស
កនុងការ ៖ 

 ដកយករបាក់ចំគណញគចញពីអាជីវកមម ឬ 

 រកាទុ្ករបាក់ចំគណញកនុងអាជីវកមមជាសច់របាក់ ឬការវៃិិគោគរបាក់ចំគណញកនុង
រទ្ពយសកមមថមី។ 

សហរគិៃភាគគរចើៃវៃិិគោគ ឬរកាទុ្ករបាក់ចំគណញកនុងអាជីវកមម។ របាក់ចំគណញ
ជារបភពហិរញ្ាវត្ថុដ៏សំខាៃ់បំផុ្ត្សរាប់អាជីវកមម គរពាះវាសថិត្គរកាមការរគប់រគង
អាជីវកមម គៅគពលជដលអនកខាងគរៅមិៃបាៃផ្តល់ឲ្យ។ អនកាៃរបាក់កនុងនដ កនុងករណី
ចំាបាច់ គោយមិៃចាំបាច់ពឹងជផ្អកគលើធនាោរ ឬរបាក់កមាីពីៃរណាគឡើយ។ មូលគហតុ្មួយ
គទ្ៀត្គនាះគឺរបាក់ចំគណញជារបភពសច់របាក់អាជីវកមមជដលាៃត្នមលទាប គរពាះអនកមិៃ
រត្ូវបង់ការរបាក់សរាប់កមាីធនាោរ ឬការដករបាក់គលើសរបាក់បគញ្ាើគឡើយ។ 



កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
ាា ស់សិបបកមម ៖ គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ   
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របាក់ចំគណញអាចគរបើរបាស់ជារបំាងការពារសច់របាក់ គដើមបទូី្ទាត់្ចំណាយនចដៃយ
ភាល មៗ ឬរោអាសៃន ដូចជា ការជួសជុលគរគឿងបរកិាខ រខូចខាត្ ឬការខូចខាត្គោយសរ
ទឹ្កជំៃៃ់។ របាក់ចំគណញក៏អាចវៃិិគោគគឡើងវញិគដើមបជួីយដល់កំគណើ ៃអាជីវកមមផ្ងជដរ 
ដូចជា ៖ 

 ការទិ្ញសតុកវត្ថុធាតុ្គដើម ៃិងឧបករណ៍កនុងបរាិណគរចើៃសរាប់ការគរបើរបាស់នថៃ
ខាងមុខ ជាពិគសសទ្ទួ្លបាៃការបញ្ាុ ះត្នមល 

 ការបគងកើត្សមត្ថភាពផ្លិត្បជៃថម 

 ការទិ្ញសំខាៃ់ៗ ដូចជា រថយៃតថមីសរាប់ដឹកជញ្ាូ ៃ 

 ការជំរញុការបណតុ ះបណាត ល ឬការអប់រកំនុងអាជីវកមម។ 

៩.៦. ការកំណត់្នថល    

ការកំណត់្នថល   ជាដំគណើ រការនៃការគណនាត្នមលរបស់ផ្លិត្ផ្ល ជដល
អនកអាចលក់បាៃ ៃិងរបាក់ចំគណញជដលអនកអាចទ្ទួ្លបាៃ។ វាជាសិលបៈ។ គដើមបី
កំណត់្នថលលក់ អនករត្ូវបញ្ាូ លចំណាយទំាងអស់នៃការផ្លិត្ ៃិងការគធវើទី្ផ្ារផ្លិត្ផ្ល 
បជៃថមភាគរយរបាក់ចំគណញសរបុ ៃិងពយោមជសវងរកចំណុចកណាត លរវាងត្នមលជដល
អនកចង់បាៃ ត្នមលកនុងទី្ផ្ារ ៃិងត្នមលរបស់គូរបកួត្របជជងសរាប់ផ្លិត្ផ្លស្សគដៀងោន ។ 

ការកំណត់្នថល    ជាចំណាយគលើការផ្លិត្ ៃិងការគធវើទី្ផ្ារផ្លិត្ផ្លគធៀបៃឹង
ត្នមលកនុងទី្ផ្ារ ៃិងត្នមលរបស់គូរបកួត្របជជង។ 

រត្ូវចំាថា ត្នមលរពឹំងទុ្កអាចមិៃទាក់ទ្ងៃឹងចំណាយជាក់ជសតង! អនកអាចៃឹងរក
គឃើញថាគដើមបីទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញ អនករត្ូវកំណត់្នថលខពស់ជាងទី្ផ្ារ។ ាៃៃ័យថា 
ទី្ផ្ារមិៃបាៃផ្តល់ត្នមលរគប់រោៃ់ដល់ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក គៅតាមការចង់បាៃរបស់អនក
គឡើយ។ គៃះជាគរឿងទូ្គៅ គហើយអនកមិៃគួរបារមាគពកគឡើយ គរពាះវាជត្ងគកើត្គឡើងរគប់
គពលចំគពាះសិបបករ ៃិងអាជីវកមមទំាងអស់។ រគប់ោន ចង់បាៃត្នមលធូរ ចំណាយរបាក់តិ្ច 
ៃិងទិ្ញបាៃគរចើៃ បុ៉ជៃតអនកចង់បាៃផ្ទុយពីគៃះ គពាលគឺចំគណញរបាក់គរចើៃសរាប់ការងារ
តិ្ច! ដូគចនះ គត្ើអនកអាចបគងកើៃត្នមលកនុងទី្ផ្ារគោយរគបៀបណា? ដំបូង រត្ូវបៃថយចំណាយ
ជាមុៃសិៃ គោយមិៃផ្លល ស់បតូរគុណភាព ឬសុវត្ថិភាព។ 
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៩.៧. ការកាត់្បៃថយចំណាយ 

ការកាត់្បៃថយចំណាយអាចជួយអនកឲ្យសៃសំរបាក់ គដើមបបីាៃរបាក់ចំគណញគរចើៃ។ 
ខាងគរកាមគៃះជាវធីិមួយចំៃួៃគដើមបកីាត់្បៃថយចំណាយ ៖ 

 កាត់្បៃថយចំណាយមិៃផ្លទ ល់ ជដលមិៃប៉ះពាល់គុណភាព  ដូចជា សាា រការោិ
ល័យ (ទិ្ញកនុងបរាិណគរចើៃ របសិៃគបើអាច)។ 

 កាត់្បៃថយចំណាយគលើវត្ថុធាតុ្គដើម គោយគរបើរបាស់វត្ថុធាតុ្មិៃគិត្នថល ការទិ្ញពី
អនកផ្គត់្ផ្គង់ជដលគិត្ត្នមលទាប ទិ្ញដំុ ឬទិ្ញរមួៃឹងសិបបករគផ្សងគទ្ៀត្ គដើមបី
ទ្ទួ្លបាៃការបញ្ាុ ះត្នមល។ 

 កាត់្បៃថយចំណាយគលើកាល ំងពលកមម គោយបណតុ ះបណាត លឲ្យគធវើការគលឿៃ ៃិង
ឈាល សនវ គដើមបបីគងកើៃរបសិទ្ធភាព ៃិងផ្លិត្ភាព បុ៉ជៃតមិៃប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព។ 

 ជសវងរកវធីិគដើមបគីធវើឲ្យផ្លិត្កមមាៃលកខណៈងាយស្សួល។ មិៃរត្វូផ្លិត្ផ្លិត្
ផ្លមួយកនុងមួយគលើកគឡើយ រត្ូវផ្លិត្ជផ្នកគរចើៃកនុងគពលជត្មួយ ដូចជា នដអាវ
ស្រសតីរមួោន  បនាទ ប់មកផ្លិត្ជផ្នកគផ្សង ដូចជា ជផ្នកខាងមុខ រចួគទ្ើបផ្គុំបំជណកទំាង
អស់រមួោន ។ 

 បញ្ាុ ះភាគរយរបាក់ចំគណញសរបុ កនុងករណីចំាបាច់។ 

សិបបករជាគរចើៃយល់ថា ពួកគគសៃសំរបាក់គោយគធវើ ឬផ្លិត្គោយខលួៃឯង។ ោ៉ង
គៃះកតី គពលគវលារបស់អនកក៏ាៃត្នមលជដរ គហើយអនកគួរគរបើគពលគវលាសរាប់គធវើកិចាការ
គផ្សងគទ្ៀត្កនុងអាជីវកមម ជដលគធវើឲ្យអនកចំគណញរបាក់គរចើៃ។ ឧ. អនកគួរទិ្ញវត្ថុធាតុ្គដើម
ជកនចន គដើមបាីៃគពលផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លសគរមច។ គណនាចំណាយតាមវធីិពីរ។ ដំបូង 
អនករបជហលជាមិៃអាចនលលកបាៃគឡើយ អនករបជហលជារត្វូគធវើការងាររគប់ោ៉ង បុ៉ជៃត
គៅគពលគរកាយ គពាលគឺគពលជដលអនកអាចគធវើបាៃ អនកៃឹងដឹងថា អនកទ្ទួ្លបាៃរបាក់
ចំគណញគរចើៃគៅគពលឲ្យអនកខាងគរៅគធវើកិចាការមួយចំៃួៃ។ 

៩.៨. ការបគងកើៃនថល 

អនកអាចសកលបងបគងកើៃនថលគដើមបបីគងកើៃរបាក់ចំគណញ គោយ ៖ 

 បគងកើៃគុណត្នមលរពឹំងទុ្ករបស់ផ្លិត្ផ្លអនក 
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 បគងកើៃគុណភាព ទ្ៃទឹមៃឹងការបគងកើៃចំណាយបៃតិច។ 

នថលសមស្សប ៃិងនថលទាបគពក 

នថលសមស្សបមិៃសំគៅគលើការផ្លិត្អវីជដលគថាកគនាះគទ្ បុ៉ជៃតគឺជាការកំណត់្
ត្នមលរពមគរពៀងសមស្សប គពាលគឺសមៃឹងត្នមលរបស់ផ្លិត្ផ្ល ឬត្នមលរពឹំងទុ្ករបស់វា។ 
ត្នមលលអបំផុ្ត្សំគៅគលើត្នមលទាបបំផុ្ត្កនុងចំគណាមអនកផ្លិត្ គោយជផ្នកគផ្សងគទ្ៀត្
ាៃករមិត្គសមើោន  (គុណភាព លកខខណឌ នៃការលក់ ៃិងការបញ្ាូ ៃ។ល។)។ 

គោលបំណងនៃការបគងកើៃគុណត្នមលផ្លិត្ផ្លគឺគដើមបីបគងកើៃនថល ៃិងរបាក់ចំគណញ
របស់អនក។ របសិៃគបើអនកមិៃអាចបគងកើៃនថលបាៃ រត្ូវពិៃិត្យគឡើងវញិថាគត្ើអនកអាចបញ្ាុ ះ
ចំណាយគោយមិៃបងកបញ្ញា ដល់សុវត្ថិភាព ឬប៉ះពាល់គុណភាពផ្លិត្ផ្លរបស់អនក ឬ
ត្នមលលក់ ឬោ៉ងណា។ លទ្ធផ្លចុងគរកាយៃឹងផ្តល់ដល់អនកៃូវរបាក់ចំគណញគរចើៃ។ 

៩.៩. ត្នមលលក់ដំុ ៃិងត្នមលលក់រាយ 
ត្នមលលក់ដំុជាត្នមលជដលកំណត់្គោយអាជីវកមម គៅគពលលក់ផ្លិត្ផ្លគៅ

អាជីវកមមមួយគទ្ៀត្។ អនកលក់ដំុលក់ផ្លិត្ផ្លកនុងបរាិណគរចើៃ ជដលជួយបញ្ាុ ះនថល
គដើម។ បនាទ ប់ពីការទូ្ទាត់្ការលក់ដំុ អនកលក់រាយរត្ូវបជៃថមនថលគដើមនៃការចំណាយ ៃិង
របាក់គបៀវត្សរគ៍លើចំណាយជដលទូ្ទាត់្ឲ្យអនកផ្គត់្ផ្គង់ បូកៃឹងភាគរយរបាក់ចំគណញសរបុ
របស់ពួកគគ គដើមបីឲ្យពួកគគអាចទូ្ទាត់្ចំណាយទំាងអស់ ៃិងចំគណញរបាក់។ ត្នមលជដល
ាា ស់ហាងលក់ឲ្យសធារណៈជៃជាត្នមលលក់រាយ។ 

អនកលក់រាយលក់ផ្លិត្ផ្លជត្មួយ ឬពីរបុ៉គណាណ ះគៅគពលមួយ ជដលបគងកើៃនថលគដើម
របស់ខលួៃ។ ជាទូ្គៅ ត្នមលលក់រាយៃឹងគកើៃគទ្វរគធៀបៃឹងត្នមលលក់ដំុ។ អនកលក់រាយរបជហល
ជាមិៃាៃចំណាយគលើផ្លិត្កមមដូចអនកផ្លិត្គឡើយ បុ៉ជៃតចំណាយរបស់ពួកគគ រមួាៃ 
នថលគដើមផ្លិត្ផ្លជដលពួកគគលក់ ជដលគសមើៃឹងវត្ថុធាតុ្គដើមរបស់អនកផ្លិត្ ៃិងចំណាយ
ទូ្គៅ ដូចជា ការជួលហាង របាក់គបៀវត្សរស៍រាប់បុគគលិកលក់ ចំណាយគលើការគធវើទី្ផ្ារ 
ៃិងការផ្ាយពាណិជាកមម ៃិងការផ្សពវផ្ាយ ជដលសុទ្ធជត្ាៃត្នមលខពស់។ 

របសិៃគបើអនកលក់ដំុ ៃិងរាយ ត្នមលលក់រាយគួររបហាក់របជហលៃឹងអនកលក់រាយ
គផ្សងគទ្ៀត្ គដើមបកីារពារខលួៃឯង ៃិងទី្ផ្ារសំខាៃ់របស់ខលួៃ។ របសិៃគបើសធារណៈជៃ
អាចទិ្ញផ្លិត្ផ្លពីអនកកនុងត្នមលលក់ដំុ ពួកគគៃឹងមិៃទិ្ញគៅហាងលក់រាយគឡើយ។ 
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អនកៃឹងជំរញុអាជីវកមមរបស់អតិ្ថិជៃសំខាៃ់ ជដលទិ្ញផ្លិត្ផ្លដំុពីផ្លិត្កមមរបស់អនក 
ដួលរលំ ជដលៃឹងគធវើឲ្យអនកបាត់្បង់ទី្ផ្ារ។ ការលក់រាយ ៃិងលក់ដំុអាចាៃៃ័យថា អនក
កំពុងគធវើអាជីវកមមពីរខុសោន  គោយាៃចំណាយ ៃិងៃិគោជិត្ពីររករមគផ្សងោន ។ 

 

ការគណនា        ៃិងការកំណត់្នថល      គជាគជ័យ ៖ 

 គណនាចំណាយឲ្យបាៃរតឹ្មរត្ូវ 

 បញ្ាូ លចំណាយទំាងអស់ ៃិងទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញ 

 ផ្តល់ត្នមលសមស្សប ឬលអរបគសើរដល់អតិ្ថិជៃគោលគៅ 

 របកួត្របជជងគោយាៃរបសិទ្ធភាព ជាមួយនថលផ្លិត្ផ្លស្សគដៀងោន គផ្សងគទ្ៀត្
កនុងទី្ផ្ារ 

 គរបើរបាស់របាក់កមាីគដើមបវីៃិិគោគសរាប់កំគណើ ៃគៅនថៃអនាគត្ ៃិងរបាក់
ចំគណញ មិៃជមៃសរាប់ចំណាយភាល មៗគនាះគទ្ 

 រកាទុ្ករបាក់ផ្លទ ល់ខលួៃ ៃិងរបាក់អាជីវកមមគៅោច់ពីោន  

 រត្ូវចំាថា របាក់គបៀវត្សរ ៍ៃិងរបាក់ចំគណញរបស់អនកមិៃដូចោន គឡើយ។ 

គៃលឹះ 
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ការបដិសេធការបញ្ជា ទិញ 
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១០. ការបដិគសធការបញ្ញា ទិ្ញ 

 

ៃឹងាៃគពលជដលអនកគួរបដិគសធគចាលការលក់មួយ។ ខាងគរកាមគៃះជាមូលគហតុ្ 

មួយចំៃួៃនៃការបដិគសធការបញ្ញា ទិ្ញ ៖ 

 មិៃទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញ។ ករណីគលើកជលងមួយគឺគដើមបរីកាឲ្យគរាងចរករបស់
អនកបៃតការផ្លិត្ ៃិងមិៃបិទ្ទាវ រ ៃិងរកាទុ្កបុគគលិកជដលាៃការបណតុ ះបណាត ល
គៅគពលាៃការបញ្ញា ទិ្ញថមីជដលផ្តល់របាក់ចំគណញ។ វាៃឹងរត្វូចំណាយគរចើៃ
កនុងការជសវងរក ៃិងបណតុ ះបណាត លបុគគលិកថមី ៃិងចាប់គផ្តើមគឡើងវញិ។ 

 អនកទិ្ញជំពាក់របាក់អនក។ វាមិៃជមៃជាកិចាការរបស់អនកកនុងការផ្តល់ហិរញ្ាបបទាៃ
លំហូរសច់របាក់អតិ្ថិជៃរបស់អនកគឡើយ។ ដូចោន គៃះជដរ អនកផ្គត់្ផ្គង់ៃឹងមិៃ
បៃតផ្គត់្ផ្គង់អនកៃូវវត្ថុធាតុ្គដើមកាៃ់ជត្គរចើៃគឡើយ របសិៃគបើអនកមិៃបាៃបង់របាក់
សរាប់ការផ្គង់ផ្តង់ពីមុៃ។ រាល់របាក់ជំពាក់ពីមុៃសរាប់ការបញ្ញា ទិ្ញពីមុៃរត្ូវ
ទូ្ទាត់្ទំាងអស់ មុៃគពលអនកបញ្ាូ ៃទំ្ៃិញបៃត។ 

 ការបញ្ញា ទិ្ញាៃទំ្ហំធំគពកសរាប់អនក ៖ វាាៃទំ្ហំធំគពក ៃិងសមុគសម ញ
សរាប់ជំនាញរបស់អនក គហើយអនកអាចៃឹងាៃកំហុសឆគងកនុងការផ្លិត្។ 

 វាជាការបញ្ញា ទិ្ញជត្មតងដ៏ធំ ៖   អនករបជហលជារត្ូវជួលបុគគលិក   ៃិងវៃិិគោគ
គលើការបណតុ ះបណាត ល ៃិងគរគឿងបរកិាខ រជដលអនកមិៃរត្វូការគរបើរបាស់ជាថមី។ 

 វាជាអនកទិ្ញ ឬចំជណកទី្ផ្ារខុសសរាប់អនក។ 

 លកខខណឌ នៃការទូ្ទាត់្មិៃលអសរាប់អនក។ 

 លកខខណឌ  ៃិងត្នមលលអគពក ៖ គៃះអាចជាសញ្ញា មិៃលអ? 

គោលបំណង ៖ 

 ផ្តល់ខលឹមសរសគងខបពីគពលជដលរត្ូវបដិគសធការបញ្ញា ទិ្ញ 

 ជួយឲ្យអនកយល់ថា ការបដិគសធគៃះអាចផ្តល់ផ្លរបគោជៃ៍ដល់អាជីវកមមរបស់អនក។ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផ្នកគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី្ ៨។ 
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 អនកមិៃាៃសមត្ថភាពផ្តល់ហិរញ្ាវត្ថុដល់ផ្លិត្កមម ៃិងរត្ូវជំពាក់បំណុល។ 

 អនកមិៃាៃគពលកនុងកាលវភិាគផ្លិត្កមម គដើមបបីញ្ាូ ៃឲ្យបាៃទាៃ់គពល។ 

 វាបងកបញ្ញា ដល់ការបញ្ញា ទិ្ញជដលាៃស្សប់គផ្សងគទ្ៀត្។ 

 វាបំពាៃគលើកិចារពមគរពៀងគោយជឡករបស់អនកជាមួយអនកទិ្ញគផ្សងគទ្ៀត្។ 

 វាមិៃជមៃជាអវីជដលអនកផ្លិត្។ អនកមិៃាៃជំនាញ។ 

 អនកកំពុងបញ្ឈប់ការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លគនាះ។ 

 អនកមិៃអាចបំគពញចិត្តអតិ្ថិជៃបាៃ។ 
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អ្តថប្បសោជន៍ប្បក្តួប្បកជ្ 
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១១. អត្ថរបគោជៃ៍របកួត្របជជង 

 

អត្ថរបគោជៃ៍របកួត្របជជង គឺជាកតាត គៃលឹះជដលអាចឲ្យអនកលក់ផ្លិត្ផ្លកនុងត្នមល
ខពស់ ៃិងមិៃរបកួត្របជជងសរាប់ត្នមលទាបបំផុ្ត្។ វាជាអវីជដលអនកាៃ ៃិងជាការផ្តល់ជូៃ
ពិគសស ាៃគុណត្នមល ៃិងគលចគធាល រកនុងទី្ផ្ារគលើសផ្លិត្ផ្ល ៃិងអនកផ្លិត្ស្សគដៀង
ោន គផ្សងគទ្ៀត្។ វាអាចជា ៖ 

 ផ្លិត្ផ្លលអ ឬការរចនាពិគសសជដលអនកដនទ្មិៃអាចផ្លិត្បាៃ 

 គុណភាពលអផ្លត ច់គគ 

 នថល/គុណត្នមល ៖ គុណត្នមលលអផ្លត ច់សរាប់ត្នមលមួយ 

 វត្ថុធាតុ្គដើម ឬជំនាញគលចគធាល រខុសពីគគ។ 

វាគួរជត្ជា ៖ 

 គសវាអតិ្ថិជៃលអបំផុ្ត្ ជដលរមួាៃ ភាពាៃវជិាា ជីវៈ ទំ្នាក់ទំ្ៃងពិគសស 
គុណភាពជត្មួយ ៃិងការបញ្ាូ ៃទាៃ់គពលគវលា ៃិងអាចទុ្កចិត្តបាៃ។ 

គោលបំណង ៖ 

 ផ្តល់ខលឹមសរសគងខបពីអត្ថរបគោជៃ៍របកួត្របជជង 

 ផ្តល់គៃលឹះមួយចំៃួៃពីរគបៀបសគរមចបាៃអត្ថរបគោជៃ៍គៃះ 

 ផ្តល់តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្សរាប់ដំគណើ រការអាជីវកមមដ៏គជាគជ័យ។ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 គៃះជាព័ត៌្ាៃបជៃថម ជដលមិៃាៃបញ្ាូ លកនុងវគគបណតុ ះបណាត លគឡើយ។ 
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តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្សរាប់ការដំគណើ រការអាជីវកមមដ៏គជាគជ័យ  

ផ្លិត្ផ្ល ៖ គត្ើអនកជាៃរណា? គត្ើអនកផ្លិត្អវី? 
សគរមច
បាៃ 

 គត្ើអនកជាៃរណា? គត្ើៃរណាខលះគធវើការជាមួយអនក?  

 
គត្ើអនកគធវើការាន ក់ឯង ជាមួយបតី/របពៃធ ឬ? គត្ើអនកាៃៃិគោជិត្ ឬគទ្? គត្ើកូៃៗរបស់អនកជួយ
កនុងអាជីវកមម ឬគទ្? 

 

 គត្ើអនកផ្លិត្អវី?  

 គត្ើអនកាៃជំនាញអវីខលះ?  

 គត្ើអនកគរបើរបាស់វត្ថុធាតុ្អវីខលះ?  

 គត្ើអនកាៃទី្ធាល ការងាររគប់រោៃ់ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកាៃសាា រ ៃិងឧបករណ៍ចំាបាច់ទំាងអស់ ៃិងលទ្ធភាពគរបើរបាស់គរចើៃ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកាៃោៃតជំៃិះគដើមបីដឹកជញ្ាូ ៃផ្លិត្ផ្លគៅទី្ផ្ារ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកគធវើការគៅគពលណា? ៃិងករមិត្ណា?  

 គត្ើអនកគធវើការគពញមួយឆ្ន ំ ឬតាមរដូវកាល? គពញគា៉ង ឬគរៅគា៉ង?  

 គត្ើអនកាៃរបភពរបាក់ចំណូលគផ្សងគទ្ៀត្ ឬគទ្?  

 ផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគចញពីទ្សសៃៈរបស់អនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយ  

 គត្ើអតិ្ថិជៃ ៃិងអនកគរបើរបាស់ចុងគរកាយរបស់អនកចង់បាៃ ៃិងរត្ូវការអវី?  

 គត្ើអវីខលះជាត្រមូវការទូ្គៅ? គត្ើផ្លិត្ផ្លរបស់អនកបំគពញត្រមូវការអវីខលះ?   

 គត្ើអតិ្ថិជៃៃឹងគរបើរបាស់ផ្លិត្ផ្លអនកោ៉ងដូចគមតច?  

 គត្ើលកខណៈផ្លិត្ផ្លអវីខលះជដលៃឹងបំគពញតាមត្រមូវការ ៃិងការចង់បាៃទំាងគៃះ?  

 គត្ើផ្លិត្ផ្លរបស់អនកខុសជបលក (លអ) ជាងគូរបកួត្របជជងគោយរគបៀបណា?  

 គត្ើអនកអាចគធវើអវីបាៃខលះគដើមបីជកលមអផ្លិត្ផ្ល ៃិងភាពទាក់ទាញរបស់វា?  

 

តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្កនុងការដំគណើ រការអាជីវកមមដ៏គជាគជ័យ 
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ទី្កជៃលង ៖ ទី្ផ្ារគោលគៅរបស់អនក ៖ គត្ើអវីជាទី្ផ្ារ ៃិងអតិ្ថិជៃដ៏លអបំផុ្ត្សរាប់អនក?  

 គត្ើៃរណាខលះទិ្ញផ្លិត្ផ្លរបស់អនក? គត្ើអនកដឹងអវីខលះពីត្រមូវការរបស់ពួកគគ?  

 
គត្ើៃរណាខលះគរបើរបាស់ផ្លិត្ផ្លរបស់អនក? គត្ើអនកដឹងអវីខលះពីត្រមូវការ ៃិងការចង់បាៃរបស់
ពួកគគ? 

 

 គត្ើទី្ផ្ារគោលគៅរបស់អនកគៅកជៃលងណា?  

 គត្ើអនកដឹងពីរគបៀបនៃការទូ្ទាត់្កនុងទី្ផ្ាររបស់អនក ឬគទ្?  

 គត្ើអវីជាអត្ថរបគោជៃ៍របកួត្របជជងរបស់អនក?  

 

ការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្ល  

 គត្ើអនកកំពុងអៃុវត្តការអភិវឌឍផ្លិត្ផ្លគៅតាមទី្ផ្ារជមៃ គទ្?  

 គត្ើអនករត្ូវផ្លល ស់បតូរផ្លិត្ផ្លរបស់អនកសរាប់ទី្ផ្ារ ឬគទ្? គោយរគបៀបណា?  

 គត្ើអនករត្ូវផ្លល ស់បតូរផ្លិត្ផ្លរបស់អនកសរាប់អាជីវកមម ឬគទ្? គោយរគបៀបណា?  

 
គត្ើអនកអាចបគងកើៃគុណត្នមលរពឹំងទុ្កសរាប់ផ្លិត្ផ្លរបស់អនកបាៃជដរ ឬគទ្? គោយ
រគបៀបណា? 

 

 ការរចនាថមី ៖ គត្ើអនកាៃអវីខលះជដលគលចគធាល រ ឬលអជាងគូរបកួត្របជជង?  

 គត្ើអនកអាចជកជរបគុណវបិត្តគៅជាគុណសមបត្តិបាៃជដរ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកបាៃគធវើគំរូគដើម ៃិងសលលបងផ្លិត្ផ្លរបស់អនក ៃិងទ្ទួ្លបាៃគោបល់រត្ឡប់ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកបាៃវភិាគផ្លប៉ះពាល់នៃការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លកនុងអាជីវកមមរបស់អនក ឬគទ្?  

 

ផ្លិត្កមម  

 សុវត្ថិភាពជាចមបង ៖ គត្ើអនកាៃកជៃលងការងារជដលាៃសុវត្ថិភាពបំផុ្ត្ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកបាៃវភិាគ ៃិងជកលមអរបព័ៃធផ្លិត្កមមរបស់អនកសរាប់បគងកើៃរបសិទ្ធភាព ឬគទ្?  

 គត្ើអនកបាៃវភិាគការបញ្ញា ទិ្ញគដើមបីធានាថា វារតឹ្មរត្ូវសរាប់អាជីវកមមរបស់អនក ឬគទ្?  

 គត្ើការបញ្ញា ទិ្ញាៃលកខណៈគពញគលញ រតឹ្មរត្ូវ ៃិងសមស្សប ឬគទ្?  

 
គត្ើអនកបាៃរលឹំកគឡើងវញិគដើមបីគរៀបចំជផ្ៃការ ៃិងកំណត់្កាលវភិាគផ្លិត្កមម ឬគទ្? គត្ើអនកបាៃ
បជៃថមគពលគវលា ឬគទ្? 
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 គត្ើអនកាៃរបព័ៃធរតឹ្មរត្ូវគដើមបីតាមោៃផ្លិត្កមម ឬគទ្?  

 
គត្ើអនកាៃវត្ថុធាតុ្គដើមចំាបាច់ ឬគទ្? គត្ើអនកអាចទ្ទួ្លបាៃវត្ថុធាតុ្គដើមគៅគពលាៃត្រមូវការ 
ឬគទ្? 

 

 គត្ើអនកាៃកាល ំងពលកមមជំនាញរគប់រោៃ់ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកាៃគរគឿងា៉សីុៃ ៃិងឧបករណ៍ចំាបាច់ ឬគទ្? គត្ើវាាៃដំគណើ រការលអ ឬគទ្?  

 
គត្ើអនកាៃទី្ធាល ការងារ ៃិងកជៃលងសតុករគប់រោៃ់ ជដលាៃអនាម័យ ាៃការគរៀបចំ ៃិងសុវត្ថិភាព 
ឬគទ្? 

 

 គត្ើអនកាៃលំហូរសច់របាក់រគប់រោៃ់គដើមបីទិ្ញសាា រផ្គត់្ផ្គង់ ៃិងហិរញ្ាបបទាៃផ្លិត្កមម ឬគទ្?  

 គត្ើអនកាៃរបព័ៃធកត់្រតារតឹ្មរត្ូវ ៃិងគពញគលញ ៃិងគធវើបចាុបបៃនភាពពីគដើមដល់ចប់ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកកំពុងអៃុវត្តតាមគោលការណ៍នៃផ្លិត្កមមទាៃ់គពលគវលា ឬគទ្?  

 គត្ើអនកអាចគោះស្សយចំណុចរាងំសទះ ៃិងគរោះមហៃតរាយបាៃជដរ ឬគទ្?  

 គត្ើអនករគប់រគងគុណភាពគោយរបរងរបយ័ត្ន ឬគទ្?  

 គត្ើវត្ថុធាតុ្គដើមរត្ូវបាៃសតុកទុ្ករតឹ្មរត្ូវ ៃិងមិៃាៃបញ្ញា  ឬគទ្?  

 គត្ើអនកាៃការរត្ួត្ពិៃិត្យគុណភាពកនុងដំគណើ រការផ្លិត្កមម ឬគទ្?  

 គត្ើកមមកររបស់អនកទ្ទួ្លបាៃការបណតុ ះបណាត លលអិត្លអៃ់ ឬគទ្?  

 គត្ើលកខខណឌ ការងាររបស់អនកាៃលកខណៈលអរបគសើរ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកាៃការគរៀបចំ ៃិងការគវចខាប់ជដលាៃការការពារគៅគពលបញ្ាូ ៃ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកផ្លិត្ ៃិងរកាទុ្កប៉ាៃ់គំរូចមលងជាក់ជសតង ឬគទ្?  

 

ត្នមល ៖ គត្ើអនកអាចលក់បាៃត្នមលបុ៉នាម ៃ ៃិងទ្ទួ្លបាៃរបាក់ចំគណញបុ៉នាម ៃ?   

 គត្ើអនកបាៃគណនាចំណាយជាក់ជសតងនៃការផ្លិត្ ៃិងលក់ផ្លិត្ផ្លបាៃរតឹ្មរត្ូវ ឬគទ្?  

 ចំណាយផ្លទ ល់ ៃិងចំណាយមិៃផ្លទ ល់?  

 ចំណាយគថរ ៃិងចំណាយអគថរ?  

 គត្ើអនកបាៃស្សវរជាវពីត្នមលរបស់គូរបកួត្របជជងសរាប់ផ្លិត្ផ្លស្សគដៀងោន  ឬគទ្?  

 គត្ើអនកបាៃសិកាពីវធីិកាត់្បៃថយចំណាយ ឬគទ្?  



កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
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 គត្ើអនកបាៃបញ្ាូ លភាគរយរបាក់ចំគណញសរបុកនុងត្នមល ឬគទ្?  

 គត្ើអនកអាចបគងកើៃត្នមលគោយបគងកើៃគុណត្នមលរពឹំងទុ្ក ឬគទ្?  

 

ការផ្សពវផ្ាយ ៖ គត្ើអនកបញ្ាុ ះបញ្ាូ លអតិ្ថិជៃឲ្យទិ្ញផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគោយរគបៀបណា?  

 គត្ើអនកាៃការគវចខាប់ស្សស់សអ ត្គដើមបីទាក់ទាញអតិ្ថិជៃ ឬគទ្?  

 
ការផ្ាយពាណិជាកមម ៃិងការផ្សពវផ្ាយ ៖ សល កសញ្ញា  ការគវចខាប់ ការគផ្ាើរ ប័ណណផ្ាយពាណិជា
កមម គសៀវគៅកាតាឡុក គគហទំ្ព័រ 

 

 
គត្ើអនក ឬអនកលក់រាយបងាា ញពីផ្លិត្ផ្លរបស់អនកគៅគពលលក់គោយរគបៀបណា? ៖ បៃទប់
តំាងបងាា ញ តូ្ប ឆ្ក គភលើងបំភលឺ 

 

 ព័ត៌្ាៃផ្លិត្ផ្ល ៖ ងាយស្សួលអាៃ ៃិងាៃសញ្ញា  ៃិងត្នមលទាក់ទាញ  

 អាកបបកិរោិ ៃិងសគមលៀកបំពាក់ាៃលកខណៈអាជីព  

 ការបងាា ញពីរគបៀបគរបើរបាស់ផ្លិត្ផ្ល  

 

មៃុសស ៖ គត្ើអនកគធវើការជាមួយៃរណាខលះ? គត្ើអនកគធវើទំ្នាក់ទំ្ៃងគោយរគបៀបណា?  

 
គត្ើអនកាៃទំ្នាក់ទំ្ៃងលអបំផុ្ត្ជាមួយនដគូអាជីវកមម ឬគទ្? ៖ អនកផ្គត់្ផ្គង់ កមមករ ៃិងអនកលក់រាយ
របស់អនក? 

 

 គសវាអតិ្ថិជៃ ៖ គត្ើអនក  

 អាចទុ្កចិត្តបាៃ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកជត្ងជត្ផ្តល់ផ្លិត្ផ្លជដលាៃគុណភាពលអបំផុ្ត្ ៃិងគុណភាពជត្មួយ ឬគទ្?  

 គត្ើអនកាៃទំ្នាក់ទំ្ៃងពិគសស ឬគទ្?  

 

ចំណុចគផ្សងគទ្ៀត្?  

   

   

   

   



កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
ាា ស់សិបបកមម ៖ គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ   
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