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ការអភិវឌ្ឍសហរោសតាមសហគមន៍ (C-BED) 
ការអភិវឌ្ឍសហរោសតាមសហគមន៍ (C-BED) គឺជាកមមវធីិបែតុ ុះបណ្តត ល

ជដលចាំណ្តយតិច និងបនងកើតថមីជដលនរៀបចាំនឡើងនោយអងគការអនតរជាតិខ្នងការងារ 
(ILO) នដើមបីោាំរទការអភិវឌ្ឍជាំនញ និងការបនងកើនសិទធិអាំណ្តចដល់សហគមន៍
មូលោា នកនុងការជកលមអជីវភាពរស់នៅ  ផលិតភាព  និងលកខខែឌ ការងារកាន់ជត
របនសើរនឡើង។ 

កនុងនមជាវធីិសស្រសតមួយម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត ល កមមវធីិ C-BED ានលកខែៈ
ពិនសស នពាលគឺកមមវធីិននុះរតូវបានបនងកើតនឡើងតាមរនបៀបមិតតអប់រ ាំមិតត 
ការសិកាជផអកតាមសកមមភាព នោយមិនានតួនទីរគូបនរងៀន អនកជាំនញ ឬទីរបឹកា
ខ្នងនរៅជដលានជាំនញតាមជផនកនឡើយ។ ផទុយនៅវញិ សិកាខ កាមកនុងកមមវធីិ C-BED 
សហការោន នធវើសកមមភាព និងកិចចពិភាកាជាបនតបនទ ប់ នោយានការជែនាំតាម
ជាំហានសមញ្ាៗកនុងនសៀវនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ ចាំនែុះដឹង ជាំនញ និង
សមតថភាពថមីៗរតូវបានបនងកើតនឡើងតាមរយៈការបងាា ត់បងាា ញរបស់សិកាខ កាម និងការ
ជចករ ាំជលកចាំនែុះដឹង និងបទពិនសធន៍ផ្លទ ល់ខលួន។ តាមវធីិននុះ កមមវធីិ
ននុះគឺជាជនរមើសជដលចាំណ្តយតិច និងាននិរនតរភាពសរាប់អងគភាព ឬ
សហគមន៍នន។ 

កមមវធីិ C-BED រតូវបានបនងកើតនឡើងនោយជផអកនលើករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនូល
ចាំនួន ២ ជដលនរៀបចាំនឡើងនដើមបីអភិវឌ្ឍសមតថភាពសរាប់ការចាប់នផតើមអាជីវកមម 
និងការដាំនែើ រការអាជីវកមម តាមរយៈការនផ្លត តសាំខ្នន់នលើការនធវើទីផារ ការរគប់រគង
ហិរញ្ាវតថុ និងការនរៀបចាំជផនការសកមមភាព។ ទាំងននុះសុទធជតជាចាំែុចសាំខ្នន់កនុង
កមមវធីិ C-BED សរាប់អនកជដលចង់កាល យជាសហរគិន និងកមមវធីិ C-BED 
សរាប់អនកនធវើអាជីវកមមខ្នន តតូច។ មយ៉ា ងវញិនទៀត កមមវធីិននុះកាំពុងបនងកើតករមង
ឧបករែ៍ជានរចើនសរាប់ពរងឹងសមតថភាព និងបនងកើនជាំនញអាជីវកមមសរាប់វស័ិយ
មួយចាំនួន។ ករមងឧបករែ៍ទាំងននុះអាចយកមកអនុវតតកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល
ោច់នោយជឡក ឬចរមុុះកនុងទរមង់ជាម៉ាូឌុ្ល រួចបញ្ចូ លនៅកនុងកមមវធីិជដលាន
ស្សប់។ 
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ករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសរាប់អាជីវករ 

ករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

ករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសរាប់អាជីវករគួររតូវបាននរបើរបាស់ នដើមបីជួយដល់
អាជីវករ ឬអនកជដលចង់កាល យជាអាជីវករកនុងការចាប់នផតើម និងជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួន
។ វគគបែតុ ុះបណ្តត លទាំងននុះនផ្លត តនលើនោលការែ៍អាជីវកមមសាំខ្នន់ៗសរាប់ជា
មូលោា ន នោយជផអកនលើអវីជដលសិកាខ កាមបានដឹងពីមុនអាំពីការរគប់រគងអាជីវកមមរបស់
ខលួន និងជួយពួកនគឲ្យជសវងយល់បជនថម។ មយ៉ា ងនទៀត វាអាចនរបើរបាស់ជាមូលោា ន
ម្នការសិកាពីឧបករែ៍កមមវធីិ C-BED នផសងនទៀត ដូចជា SBO ឬ AE។ សិកាខ កាម
ជចករ ាំជលកបទពិនសធន៍ និងផតល់ជផនការសកមមភាពអាទិភាព (ោ៉ា ងនហាចណ្តស់ 
សកមមភាព ៣ សរាប់បងាា ញពីការជកលមអអាជីវកមមរបស់ពួកនគ)។ នៅនពលបញ្ច ប់
វគគបែតុ ុះបណ្តត ល សិកាខ កាមនឹង ៖ 

 ពរងឹង និងបនងកើនចាំនែុះដឹងានស្សប់សតីពីការនធវើអាជីវកមមកនុងទីផារ 

 ានសមតថភាពកនុងការវភិាគជផនកការងារ ឬសថ នភាពការងារបចចុបបនន 

 ានសកាត នុពលម្នការអភិវឌ្ឍសហរោស 

 កាំែត់បាននូវជាំហាន និងសកមមភាពនននដើមបីជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួន ឬ
ចាប់នផតើមគាំនិតអាជីវកមមថមី 

 នធវើនសចកតីសនរមចពីសកមមភាពនៅនពលអនគត 

 ចាប់នផតើមនរៀបចាំជផនការកិចចសហការ   និងទាំនក់ទាំនងរបកបនោយ
របសិទធភាព។ 

នោលការែ៍ម្នការអនុវតតលអ (GPG) ៖ 

កនុងនពលបែតុ ុះបណ្តត ល សិកាខ កាមនឹងទទួលបានព័ត៌ាន និងានចាំនែុះដឹង
សតីពីនោលការែ៍ននុះ ជដលពួកនគនឹងអាចយកនៅនរបើរបាស់នដើមបីជាំរុញការសិកា និង
ោាំរទពួកនគកនុងបនងកើត ឬជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួន។ នោលការែ៍ននុះនរៀបរាប់ពី
ការអនុវតតលអបាំផុត ឧបករែ៍  និងសកមមភាពជានរចើននទៀត ជដលបាំនពញបជនថមនលើអវី
ជដលានបងាា ញកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លនដើមបីជាជាំនួយបជនថមដល់សិកាខ កាមកនុងការ
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បនងកើត ឬជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួន។ លាំហាត់ទាំងននុះអាចអាស្ស័យនលើ
នោលការែ៍ម្នការអនុវតតលអ ប៉ាុជនតរបសិននបើសិកាខ កាមមិនាននោលការែ៍ននុះនទ 
ពួកនគនៅជតអាចដាំនែើ រការនៅមុខបាន នហើយកនុងករែីចាាំបាច់ ពួកនគរតូវរ ាំលង
សកមមភាពននុះ។  សូមសាគ ល់សញ្ញា ខ្នងនរកាម ៖ 

 

សរចាំនពាុះរកមុសិកាខ កាម 

នរកាយនពលបញ្ច ប់វគគបែតុ ុះបណ្តត លកមមវធីិ C-BED អនកនឹងានជផនការចាស់
លាស់សរាប់ជាំហានជាក់ជសតងមួយចាំនួនជដលអនកអាចនរបើរបាស់នដើមបីចាប់នផតើម 
ឬជកលមអអាជីវកមមរបស់អនក។ អនកនឹងានការយល់ដឹងកាន់ជតនរចើនពីនោលការែ៍
រគឹុះម្នការនធវើអាជីវកមម នហើយអនកនឹងបានចាប់នផតើមបនងកើតទាំនក់ទាំនងជាមួយ
អនកនផសងនទៀតកនុងសហគមន៍ ជដលអាចជួយ ឬសហការជាមួយអនកនដើមបីសនរមចបាន
នជាគជ័យរួមនៅនពលខ្នងមុខ។ 

វធីិសស្រសតម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ ានលកខែៈខុសជបលកពីវធីិសស្រសតអប់រ ាំ
របម្ពែី នពាលគឺមិនានរគូបនរងៀន រគូឧនទទស ឬអនកជាំនញនដើមបីជួយអនកនឡើយ។ 
ផទុយនៅវញិ អនកនឹងរតូវសហការោន នធវើការជារកុម នដើមបីអនុវតតតាមការជែនាំជា
ជាំហានសមញ្ាៗសរាប់កិចចពិភាកា     និងសកមមភាពកនុងនសៀវនៅជែនាំ
វគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ។ នោយសរជតមិនានរបធានរកុម សាជិករកុមទាំងអស់គួរ
បតូរនវនោន អានព័ត៌ាន និងការជែនាំឲ្យសាជិករកុមសត ប់ នហើយ
សាជិករកុមទាំងអស់នឹងជចករ ាំជលកការទទួលខុសរតូវនលើការតាមោននពលនវលា។ 
តាមវធីិថមីននុះ នយើងនឹងសិកាពីោន នៅវញិនៅមក តាមរយៈការជចករ ាំជលកមតិនោបល់ 
ជាំនញ ចាំនែុះដឹង និងបទពិនសធន៍។ នដើមបីសនរមចកិចចការននុះ 
សាជិករកុមទាំងអស់រតូវចូលរួមកនុងកិចចពិភាកា។  

មុននពល និងនរកាយនពលវគគបែតុ ុះបណ្តត ល អនកនឹងរតូវបាននសនើឲ្យបាំនពញការ
សទង់មតិមួយនដើមបីជសវងយល់ពីផលប៉ាុះពាល់ម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ ព័ត៌ានទាំងននុះ
នឹងរតូវរកាជាសាា ត់ និងនរបើរបាស់នដើមបីជកលមអឯកសរវគគបែតុ ុះបណ្តត ល និងការ

សញ្ញា ននុះានន័យថា អនកគួរអាននោលការែ៍ម្នការអនុវតតលអ
នដើមបីទទួលបានព័ត៌ានបជនថម។ 



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
 

ix 

នរៀបចាំកមមវធីិនៅម្ថាខ្នងមុខ។ សិកាខ កាមមួយចាំនួនអាចនឹងរតូវបានទក់ទងនៅម្ថា
ខ្នងមុខ នរកាយរយៈនពល ៣ ៦ ឬ ១២ ជខ នដើមបីបាំនពញការសទង់មតិមួយនទៀតសរាប់
ការសិកាពីជផនការអាជីវកមមរបស់អនក។ 

ការជែនាំកនុងនសៀវនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ ានលកខែៈងាយស្សួល
អនុវតតតាម និងបានផតល់នពលនវលាកាំែត់សរាប់ជាំហាននីមួយៗផងជដរ។ សូមសាគ ល់
សញ្ញា ខ្នងនរកាមទាំងននុះ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មុននពលអនកចាប់នផតើមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល សូមអនុវតតតាមជាំហានសមញ្ាៗខ្នង
នរកាមនដើមបីនរតៀមនរៀបចាំ។ 

 បាំនពញការសទង់មតិមុននពលចាប់នផតើមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ សួរអនកនរៀបចាំ 
របសិននបើអនកមិនានឯកសរចមលង ឬមិនទន់បានបាំនពញការសទង់មតិននុះ។ 

 ជបងជចកជារកុមតូចៗជដលានសាជិក ៥-៧ នក់។ អនកនរៀបចាំនឹងជែនាំអនក
ពីវធីិសនរមចការងារននុះបានលអបាំផុត។ 

 នរ ើសសាជិករកុមាន ក់សរាប់សម័រគចិតតចាប់នផតើមវគគបែតុ ុះបណ្តត លឲ្យនធវើជា “
អនកអានកនុងរកុម”។ “អនកអានកនុងរកុម” ានតួនទីអានព័ត៌ាន និងការជែនាំ
សកមមភាពឲ្យសាជិករកុមសត ប់។ រាល់សាជិករកុមជដលនចុះអកសរអាចនធវើជា 

នរបើរបាស់រកោសផ្លទ ាំងធាំជដលានកនុងឧបសមព័នធ ១។ របសិននបើអនកមិនាន

រកោសផ្លទ ាំងធាំ សូមនរបើរកោសបជនថម ឬនសៀវនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ 

 

សញ្ញា ននុះបងាា ញអនកពីនពលនវលាបា៉ា ន់សម នម្នវគតបែតុ ុះបណ្តត ល។ 

 

នៅនពលអនកនឃើញសញ្ញា ននុះ សូមអានឲ្យឮៗ។ 

 

នៅនពលអនកនឃើញសញ្ញា ននុះ ានន័យថា អនកកាំពុងអានការជែនាំ និងនធវើសកមមភាព។ 

 

នៅនពលអនកនឃើញសញ្ញា ននុះ សូមជចករ ាំជលកព័ត៌ានកនុងរកុម។ 
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“អនកអានកនុងរកុម” បាន នហើយអនកគួរបតូរនវនសាជិករកុមឲ្យនធវើជា 
“អនកអានកនុងរកុម” កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ។  

សាជិករកុមទាំងអស់រតូវទទួលខុសរតូវនលើការពិនិតយនពលនវលា 
ប៉ាុជនតសាជិករកុមាន ក់គួររតូវបាននរជើសនរ ើសសរាប់វគគបែតុ ុះបណ្តត លនីមួយៗ នដើមបី
រ ាំលឹករកុម នៅ នពលនវលាកាំែត់សរាប់ជាំហានមួយ បានមកដល់។ អនកមិនចាាំបាច់
អនុវតតតាមនពលនវលាកាំែត់តឹងរងឹនពកននុះនទ ប៉ាុជនតអនករតូវរគប់រគងនពលនវលា
សរាប់វគគបែតុ ុះបណ្តត លទាំងមូល។ របសិននបើសកមមភាពមួយានរយៈនពលយូរ
ជាងនពលនវលាកាំែត់ សូមពយោមសនសាំសាំម្ចនពលនវលាកនុងសកមមភាពនផសងនទៀត
នដើមបីរកាតុលយភាព។ 

សាជិករកុមទាំងអស់ នឹងទទួលបាននសៀវនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត លដូចោន ។ 
សាជិកអាចនឹងបាំនពញការងារជាបុគគលកនុងការជែនាំទាំងននុះ ទនទឹមនឹងការងារ
ជារកុម។ រកុមអាចបាំនពញសកមមភាពរួមោន នលើរកោសផ្លទ ាំងធាំ របសិននបើាន។ 

 
សូមចូលរួមកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លនោយរកីរាយ! 



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
 

xi 
   



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
 

xii 

 
 

វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ១ ៖ 
សេចក្្ីសផ្ើម 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ១ ៖ នសចកតីនផតើម 

 

 

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ អនកនឹងបានសគ ល់សាជិកនផសង និងវធីិសស្រសតម្នការ
សិកាកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ។ នយើងសិកានោយមិនានរគូបនរងៀននឡើយ។ 
អនកជួយោន ជចករ ាំជលកបទពិនសធន៍នផសងៗ និងសួរសាំែួរ របសិននបើអនកមិនយល់
ពីសកមមភាពណ្តមួយ។ អនករតូវនធវើសកមមភាព ១។ នោលបាំែង
ម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះគឺ ៖ 

 កាំែត់វគគបែតុ ុះបណ្តត ល ការកាំែត់នពលនវលាសរាប់វគគបែតុ ុះបណ្តត ល ការ
រ ាំពឹងទុក និងការនរៀបចាំសិកាខ សលា 

 សគ ល់ន ម្ ុះសិកាខ កាមមួយចាំនួន 

 យល់ពីវធីិសស្រសតម្នការសិកាកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល ដូចជា សកមមភាព និង
ការងាររកុម។ 

សកមមភាព ១ ក ៖ ការសគ ល់ោន  

កនុងសកមមភាព ១ ក អនករតូវជែនាំខលួននោយសនងខបនដើមបីជាការសគ ល់ោន ។ 

 

 

 

១. សិកាខ កាមាន ក់ៗជែនាំខលួន នោយផតល់ព័ត៌ានពី ៖ 

 ន ម្ ុះនពញ និងន ម្ ុះនៅនរៅ ជដលអនកចូលចិតតនរបើកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 អាសយោា នហាង ឬផារ 

 រយៈនពលនបើកអាជីវកមម (របសិននបើអាច) 

២០ នទី 

 

 

ខលឹមសរសនងខបម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 

 

២០ នទី 
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 នោលបាំែងរបស់អនកកនុងការចូលរួមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល និងកតីរ ាំពឹងទុករបស់
អនកនដើមបីជួយដល់អាជីវកមមរបស់ខលួន។ 

២. សិកាខ កាមាន ក់ៗជចករ ាំជលករូបថត ឬគាំនូរផលិតផលរបស់ខលួនជដល
លក់ោច់បាំផុតដល់សិកាខ កាមនផសងនទៀត។ បងាា ញព័ត៌ានទាំងននុះនលើជញ្ញា ាំង ឬ
នៅកណ្តត លតុ ឬបងាា ញតាមទូរស័ពទចល័ត។ 

៣. បាំនពញកនុងសនលឹកខ្នងនរកាម (របសិននបើមិននធវើនពលននុះ អនកអាច
នធវើកនុងនពលសរាកញុាំអាហារសរមន់ និងសរាកញុាំបាយម្ថារតង់បាន)។ 

 

កនុងវគគននុះ អនកបានសគ ល់សាជិករកុម និងព័ត៌ានមួយចាំនួនពីអាជីវកមមរបស់ពួកនគ។ 

 

 

តារាង ១ ក ៖ ព័ត៌ានរបស់សិកាខ កាម 

ន ម្ ុះសិកាខ កាម អាសយោា នហាង ឬផារ នលខទូរស័ពទ/អីុជម៉ាល 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី២ ៖  
ការវាយតម្មៃអាជីវក្មមរបេអ់្នក្ 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ២ ៖ ការវាយតម្មលអាជីវកមមរបស់អនក 

 

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ អនកនឹងនធវើសកមមភាពមួយចាំនួននដើមបី
វាយតម្មលអាជីវកមមរបស់អនក។ អនករតូវនធវើសកមមភាព ៣។ វគគននុះាននោលបាំែង ៖ 

 យល់ពីកតាត ជដលជុះឥទធិពលដល់អាជីវកមមរបស់អនក 

 យល់ពីកតាត ជដលកាំែត់នជាគជ័យកនុងអាជីវកមមរបស់អនក 

 នរបើរបាស់ SWOT ជាឧបករែ៍សរាប់ជសវងយល់ពីកតាត នជាគជ័យខ្នងកនុង និង
ឱកាសខ្នងនរៅ ឬការគាំរាមកាំជហងនលើអាជីវកមមរបស់អនក។ 

សកមមភាព ២ ក ៖ កតាត កាំែត់នជាគជ័យកនុងអាជីវកមម 

កនុងសកមមភាព ២ ក អនកនឹងនផ្លត តនលើកតាត សាំខ្នន់ៗមួយចាំនួនជដលកាំែត់ភាពនជាគជ័យ
កនុងអាជីវកមម។ ការពិភាកាកនុងចាំនណ្តមសាជិករកុមនឹងជួយអនកកាំែត់កតាត ជុះឥទធិពលនលើ

អាជីវកមមរបស់អនក។ 

 

១. ពិភាកាកនុងរកុមពីពាកយគនលឹុះកនុងតារាងពាកយកនុងតារាង ២ ក ខ្នងនរកាម។ 
នរជើសនរ ើសពាកយសាំខ្នន់ៗចាំនួន ៥ សរាប់រកុមរបស់អនក។ ពិភាកាពីលាំោប់ពាកយ
រហូតដល់រពមនរពៀងោន  (៥ នទី)។ 

២. រកុមនីមួយៗបងាា ញពីលកខែៈសាំខ្នន់ៗទាំង ៥ របស់ខលួននលើរកោសផ្លទ ាំងធាំ ឬ
រកោសធាំ (៥ នទី)។ 

៣. សួរសាំែួរខ្នងនរកាម (១០ នទី) ៖ 

 តាមរកុមទាំងអស់ានលកខែៈដូចោន អវីខលុះ? 

 នតើពាកយណ្តខលុះជដលរតូវបានពិភាកានរចើនបាំផុត? នហតុអវី? 

១ 

 

៩០ នទី 

 

ខលឹមសរសនងខបម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 

 

៤៥ នទី 
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 នតើានពាកយណ្តជដលទក់ទងជតនឹងស្រសតី ឬនទ? នហតុអវី? 

៤. នៅនពលអនកបញ្ច ប់សកមមភាពននុះ សូមវាយតម្មលអាជីវកមមរបស់អនក និង
រូបអនកផ្លទ ល់កនុងនមជាពាែិជាករមួយរូប។ 

៥. ពិភាកាការវាយតម្មលរបស់អនកកនុងរកុម និងឆលុុះបញ្ញច ាំងនលើចាំែុចខ្នងនរកាម ៖ 

 នតើអនកអាចនរៀបពាកយទាំងននុះជារកុមបានជដរ ឬនទ? ឧ. ពាកយ
ជដលពាក់ព័នធនឹងហិរញ្ាវតថុ ការនធវើទីផារ បុគគលិក។ល។ 

 នតើអនកអាចគិតពីការនរៀបលាំោប់ពាកយទាំងននុះ នៅតាមករមិតភាព
ងាយស្សួល-លាំបាក កនុងការនលើកនឡើងបានជដរ ឬនទ? 

 នតើអនកអាចគិតពីរនបៀបជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ ឬនទ? នតើអនកដឹងពីអវី
ជដលរតូវនធវើ  ឬនទ? (ឧ. ានការនរៀបចាំរបនសើរជាងមុន ជសវងរកការជែនាំពី
អនកដម្ទ ឬស្សវរជាវរកឯកសរនរៀនសូរត ដូចជា នសៀវនៅ ទសសនវដតី 
អីុននធើរែិត)។ 

 
តារាង ២ ក ៖ កតាត កាំែត់នជាគជ័យកនុងអាជីវកមម 

 

ពាកយគនលឹុះ 

កជនលងរបកបអាជីវកមម/លក់ ដឹងពីតរមូវការរបស់អតិថិជន តម្មលលក់លអរបនសើរ 

ដឹងពីចាំណ្តយកនុង
អាជីវកមមរបស់ខាុាំ 

ម្ថលនដើមផលិតផល ការឧបតថមភពីរគួសរ 

ផលិតផលានគុែភាពលអ បុគគលិក/និនោជិតជដលរវល់ បនចចកនទសនធវើទីផារលអរបនសើរ 

ការទក់ទញអតិថិជន ផលិតផលជដលាន និនោជិតជាំនញ 

ការសតុកទុកបានលអ មិនានផលិតផល
ខូចគុែភាព 

ភាពអាចរកបានម្នរបាក់កមចី 

ដឹងពីកិចចការរបចាាំម្ថារបស់អនក លកខខែឌ ការងារលអរបនសើរ ការនរៀបចាំលអរបនសើរ 

កជនលងនធវើការសអ ត អតិថិជនរគប់រោន់ ការតាមោនសច់របាក់ 

កជនលងនធវើការានការនរៀបចាំ  ដឹងពីរបនភទចាំណ្តយរបស់អនក អនកជាំនួញដ៏លអ 
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នពញចិតតនឹងអាជីវកមមរបស់អនក ផលិតផលានសភាពលអ ការដឹងពីចាំែូលរបស់អនក 

នរគឿងបរកិាខ រានដាំនែើ រការលអ ដឹងពីកិចចការរបស់និនោជិត ការដឹងពីបាំែុលរបស់អនក  

អតិថិជនរតឡប់មករកអនកវញិ   

កតាត សាំខ្នន់ៗទាំង ៥ ជដលកាំែត់នជាគជ័យកនុងអាជីវកមម 

កតាត សាំខ្នន់ៗទាំង ៥ 
កនុងអាជីវកមម 

មូលនហតុម្នការនរជើសនរ ើស 

 

នតើអនកនធវើកិចចការននុះ
បានលអរបនសើរ ឬនទ? ោក់ពិនទុ  ៖ 

 លអ 

 ធមមតា 

 រតូវជកលមអ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 

 

ការវាយតម្មលអាជីវកមមរបស់អនក 

 កតាត កាំែត់នជាគជ័យ   

លអ  

  

ធមមតា 

  

មិនលអ 
នតើខាុាំអាចនធវើអវីបានខលុះ? 

1. កជនលងរបកបអាជីវកមម/លក់     

2. ដឹងពីចាំណ្តយកនុង
អាជីវកមមរបស់ខាុាំ 

    

3. គុែភាពផលិតផល     

4. អតិថិជន     

5. ការសតុកទុកផលិតផល     
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6. កិចចការរបចាាំម្ថា និងទាល ប់     

7. កជនលងនធវើការសអ ត     

8. កជនលងនធវើការានការនរៀបចាំ     

9. នពញចិតតនឹងអាជីវកមម     

10. ដាំនែើ រការនរគឿងបរកិាខ រ     

11. ដឹងពីបាំែុលរបស់អនក     

12. ដឹងពីតរមូវការអតិថិជន     

13. ម្ថលនដើមផលិតផល     

14. តម្មលលក់     

15. ផលិតផលជដលាន     

16. ផលិតផលខូចគុែភាព     

17. ផលិតភាពរបស់បុគគលិក     

18. លកខខែឌ ការងារបុគគលិក     

19. អតិថិជនរគប់រោន់     

20. ចាំណ្តយសរុប     

21. ផលិតផលានសភាពលអ     

22. ដឹងពីកិចចការរបស់បុគគលិក     

23. អតិថិនជនរតឡប់មកវញិ      

24. តម្មលលក់     

25. រគួសរជួយឧបតថមភអនក     

26. បនចចកនទសនធវើទីផារ     

27. បុគគលិកជាំនញ និងគួរឲ្យ
ទុកចិតត 

    

28. ភាពអាចរកបានម្នរបាក់កមចី      

29. ការកត់រតាចូលបញ្ា ី     

30. ការតាមោនលាំហូរ     
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សច់របាក់ 

31. អនកជាំនួញលអ     

32 ដឹងពីរបាក់ចាំែូលរបស់អនក     
 

 

កនុងសកមមភាពននុះ អនកបាននផ្លត តនលើកតាត ជានរចើនជដលជុះឥទធិពលនលើអាជីវកមម និង
បងាា ញពីពាកយគនលឹុះសាំខ្នន់ៗមួយចាំនួន។ នរៅពីននុះ អនកបានវាយតម្មលខលួនឯងកនុងនមជា
អនកជាំនួញាន ក់ និងអាជីវកមមរបស់អនកនធៀបនឹងកតាត ទាំងននុះ។ ានកតាត ជានរចើនជដលនឹង

ជុះឥទធិពលនលើអាជីវកមមរបស់អនក នហើយរបសិននបើអនកអាចជសវងរកកតាត ជដលជុះឥទធិពលអវជិាាននលើ
អាជីវកមមរបស់អនក និងនធវើការផ្លល ស់បតូ រ ននុះអាជីវកមមរបស់អនកនឹងរបនសើរនឡើង។ 

សកមមភាព ២ ខ ៖ ការវភិាគ SWOT 

កនុងសកមមភាព ២ ខ អនកនឹងបាំនពញការវភិាគ SWOT ជដលជាឧបករែ៍នរបើរបាស់សរាប់
ជសវងរកបញ្ញា កនុងអាជីវកមម ដូចជា ចាំែុចខ្នល ាំង ចាំែុចនខាយ និងកតាត ខ្នងនរៅជដលជាំរុញ
អាជីវកមម ឬហានិភ័យជដលអាចបាំផ្លល ញអាជីវកមមរបស់អនក។ 

SWOT ៖ 

 ចាំែុចខ្នល ាំង (S) ៖ កនុងអាជីវកមម 

 ចាំែុចនខាយ (W) ៖ កនុងអាជីវកមម 

 ឱកាស (O) ៖ មកពីខ្នងនរៅអាជីវកមម 

 ការគាំរាមកាំជហង (T) ៖ មកពីខ្នងនរៅអាជីវកមម 

ចាំែុចខ្នល ាំង ៖ នធវើឲ្យអាជីវកមមអនកទទួលបានគុែរបនោជន៍នលើ
អាជីវកមមស្សនដៀងោន ។ ឧ. ផលិតផលានគុែភាព ឬទីតាាំងលអសរាប់ការលក់។ 

ចាំែុចនខាយ ៖ ជផនកជដលអនក និងអាជីវកមមរបស់អនកមិនានលកខែៈលអរបនសើរ។ 
ឧ. អនកផគត់ផគង់មិនថិតនថរ ឬម្ថលនដើមខពស់នលើការដឹកជញ្ាូ នផលិតផល។ 

ឱកាស ៖ ជាអវីជដលនកើតាននរៅអាជីវកមមរបស់អនក ជដលអាចជួយដល់អនកបាន។ ឧ. 
ផទុះសាំណ្តក់ថមីកនុងតាំបន់ ឬអនកនទសចរែ៍ជដលនរបើរបាស់ចាំែតឡានរកុង។ 
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ការគាំរាមកាំជហង ៖ ជាអវីជដលសថិតនៅខ្នងនរៅអាជីវកមម ជដលអាចបងកបញ្ញា ដល់
អាជីវកមមរបស់អនក និងកាត់បនថយរបាក់ចាំនែញ។ ឧ. គាំនិតអាជីវកមមរបស់អនកានការ
នពញនិយម នហើយអនកនផសងនទៀតចមលងគាំនិតននុះ  ឬាននភាៀវនទសចរែ៍តិចតួចជដលនឹង
ទិញផលិតផលរបស់អនក។ 

នៅនពលចាំែុចខ្នល ាំង និងឱកាសាននរចើនជាងចាំែុចនខាយ និងការគាំរាមកាំជហង 
អនកានភាពាច ស់ការនលើអាជីវកមម និងអាចរបឈមនឹងហានិភ័យរ ាំពឹងទុកបាន។ នៅនព
លចាំែុចនខាយ និងការគាំរាមកាំជហងាននរចើនជាងចាំែុចខ្នល ាំង និងឱកាស អនករតូវ
ចាត់វធិានការនោយរបុងរបយ័តននដើមបសីនរងាគ ុះអាជីវកមម។ 

ខ្នងនរកាមននុះជាឧទហរែ៍មួយម្នការវភិាគ SWOT។ 

 

ចាំែុចខ្នល ាំង ចាំែុចនខាយ 

ទីតាាំងដាំបូងនគកនុងទីផារមូលោា ន 

លក់ផលិតផលនរចើនរបនភទ 

សគ ល់អនកផលិតវតថុសិបបកមមជានរចើន 

ានជាំនញផគត់ផគង់ផលិតផល និងចរចា
តម្មលផលិតផលបានលអ 

ការរគប់រគងហិរញ្ាវតថុ មិនថិតនថរ 

មិនានការនធវើ ទីផារ ឬជផនការអភិវឌ្ឍន៍ 

ឱកាស ការគាំរាមកាំជហង 

នភាៀវនទសចរែ៍ជានរចើនមកកាន់តាំបន់ននុះ 

ានសណ្តា ោរ និងផទុះសាំណ្តក់កាន់ជតនរចើន 

ានទាំនក់ទាំនងលអជាមួយរបជាជនមូលោា ន និង
អាជីវកមមជានរចើន 

គូរបកួតរបជជងអាចចាប់នផតើមអាជីវកមម 

ស្សនដៀងោន បាននោយងាយ ជដលអាច
នធវើឲ្យការលក់ថយចុុះ។ 

 

ានចាំែុចខ្នល ាំងនរចើនជាងចាំែុចនខាយ?                 បាទ/ចាស   នទ  

ានឱកាសនរចើនជាងការគាំរាមកាំជហង?                    បាទ/ចាស   នទ  

នតើខាុាំអាចជកលមអចាំែុចនខាយ និងការគាំរាមកាំជហងបានោ៉ា ងដូចនមតច? 

ខាុាំ នឹងជកលមអអាជីវកមមនោយយកចិតតទុកោក់ខ្នល ាំងនលើហរញិ្ាវតថុ  និងការនធវើទីផារ។ 
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ខាុាំ នឹងផតល់នសវាលអដល់អនកផលិត និងអតិថិជននដើមបីឲ្យខាុាំ នៅជតអាចបនត្នមុខកនុងអាជីវកមមបាន។ 

ខាុាំ នឹងនរបើរបាស់មិតតភកតិ  រគួសរ និងបណ្តត ញរបស់ខាុាំ នដើមបីោាំរទ និងជាំរុញអាជីវកមមរបស់ខាុាំ។ 

 

 

១. តាមរយៈការគិតពីអាជីវកមមរបស់អនក សរនសរចាំែុចជានរចើនសតីពីចាំែុចខ្នល ាំង 
ចាំែុចនខាយ ឱកាស និងការគាំរាមកាំជហង (៥ នទី)។ 

២. ធ្វើការជាគូក្នុងក្កុ្ម។ ធោយធក្រើក្ាសល់ក្ខណវិនិច្ឆ័យក្នុងសក្មមភាព ២ ក្ (ក្ត្តា សំខាន់ៗទំង ៥ ដែលក្ំណត់ធជាគជ័យ) ពិនិតយពាក្យដែលក្គរែណា រ់ធក្ច្ើនរំផុត រួច្ពិភាក្ាពីពាក្យ
ទំងធនេះ (១០ នាទី)។ 
៣. សួរសំណួរខាងធក្កាមធែើមបីរង្ហា ញពីភាពក្សធែៀងគ្នន  និងធោេះក្ាយរញ្ហា ក្នុងក្កុ្ម (១០ នាទី) ៖ 

 នតើគូណ្តជដលានអាំែុះអាំណ្តងស្សនដៀងោន ? ពាកយណ្តខលុះ? 

 នតើគូណ្តានបញ្ញា របឈមជដលពួកនគមិនដឹងរនបៀបនោុះស្សយ? របសិន
នបើាន នតើគូនផសងកនុងរកុមនោុះស្សយបញ្ញា របឈមននុះនោយរនបៀបណ្ត? 

 នតើអនកកាំពុងទទួលបានគាំនិត សតីពីបញ្ញា របឈមមួយចាំនួនកនុងអាជីវកមមរបស់
អនក ឬ? 

  

២៥ នទី 
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តារាង ២ ខ ៖ ការវភិាគ SWOT 

ចាំែុចខ្នល ាំង ចាំែុចនខាយ 

  

ឱកាស ការគាំរាមកាំជហង 

  

 

ានចាំែុចខ្នល ាំងនរចើនជាងចាំែុចនខាយ?                 បាទ/ចាស   នទ  

ានឱកាសនរចើនជាងការគាំរាមកាំជហង?                     បាទ/ចាស   នទ  

នតើខាុាំអាចជកលមអចាំែុចនខាយ និងការគាំរាមកាំជហងបានោ៉ា ងដូចនមតច? 

ខាុាំ នឹង 

ខាុាំ នឹង  

ខាុាំ នឹង 

 

កនុងសកមមភាពននុះ អនកបាននរបើរបាស់ឧបករែ៍ទី ២ នដើមបីកាំែត់កតាត ខ្នងកនុង និងខ្នងនរៅ 
ជដលជុះឥទធិពលវជិាាន និងអវជិាាននលើអាជីវកមម។ ានកតាត ជានរចើនជដលជុះឥទធិពលនលើ
អាជីវកមម នហើយរបសិននបើអនកអាចរកនឃើញ និងផ្លល ស់បតូ រ អាជីវកមមរបស់អនកនឹងរបនសើរនឡើង។ 
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សកមមភាព ២ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

កនុងសកមមភាពចុងនរកាយម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ អនកនឹងសនរមចចិតតនលើ
សកមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួនពាក់ព័នធនឹងអាជីវកមមរបស់អនក។ នោយចងចាាំនូវរាល់

ចាំែុចជដលអនកបានពិភាកាកនលងមក សូមចាំណ្តយនពលពីរបីនទីនដើមបីកត់រតាមតិរបស់អនក។ 

 

 

១. សិកាខ កាមាន ក់ៗនរបើរបាស់តារាង ២ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួននដើមបី
សរនសរពីការផ្លល ស់បតូរ ១-៣ ជដលអនកចង់បាននដើមបីជកលមអអាជីវកមមរបស់អនក។ 
នោយជផអកនលើអវីជដលអនកបានសិកាកនុងសកមមភាពពីមុន នតើអនកចង់ឲ្យានការ
ជកលមអជដរ ឬនទ? របសិននបើាន សូមសនរមចចិតតពីរបព័នធជដលអនកនឹងអនុវតត 
ឬជកលមអ។ 

២. កត់រតារនបៀបជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៣. កត់រតាពីនពលនវលាជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៤. នៅទីបាំផុត បញ្ញា ក់ពីអនកជដលនឹងទទួលខុសរតូវនលើការផ្លល ស់បតូរននុះ។ 

តារាង ២ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ២ អនកបាននផ្លត តនលើការវាយតម្មលអាជីវកមមរបស់អនក ជដលជួយ
អនកកនុងការកាំែត់កតាត ជដលជួយដល់អាជីវកមមឲ្យនជាគជ័យ និងកាំែត់ចាំែុចខ្នល ាំង 

និងចាំែុចនខាយខ្នងកនុង និងឱកាស និងការគាំរាមកាំជហងខ្នងនរៅ។ សូមអានជផនកទី ១ ម្ន GPG 
នដើមបីទទួលបានព័ត៌ានបជនថម។ 

១០ នទី 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ៣ ៖ 
ការសធវើទីផារអាជីវក្មមរបេ់អ្នក្ 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៣ ៖ ការនធវើទីផារអាជីវកមមរបស់អនក 

 
 

 

 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះនផ្លត តនលើភាពចាាំបាច់ម្នជផនការទីផារ និងផតល់សកមមភាព
កនុងការបនងកើតជផនការមួយសរាប់អាជីវកមមរបស់អនក។ ជផនការទីផាររតូវបាន
បនងកើតនឡើងពីការវភិាគអតិថិជន និងការវភិាគទីផារ និងរួមបញ្ចូ ល
នោលការែ៍ម្នការនធវើទីផារ “4 P” ៖ ផលិតផល ទីកជនលង ការផសពវផាយ និងម្ថល។ 
អាជីវកមមជដលានរបសិទធភាពទាំងអស់សុទធជតរតូវការជផនការទីផារ  នដើមបីឲ្យ
អាជីវកមមទទួលបានអតិថិជននរចើន។ ជផនការទីផារជាកតាត ចាាំបាច់ របសិននបើអនករតូវ
សរនសរជផនការអាជីវកមម។ ជផនការអាជីវកមមជាឯកសរនរៀបរាប់លមអិត និងពនយល់ពី
អាជីវកមមរបស់អនក។ ការសរនសរជផនការអាជីវកមមជាលាំហាត់ដ៏ានរបនោជន៍សរាប់
អនក នរពាុះវាជួយនរៀបចាំគាំនិត របស់អនក និងនរៀបចាំជផនការសរាប់ការលូតលាស់
អាជីវកមម។ អនករតូវនធវើសកមមភាព ៤។ វគគននុះាននោលបាំែង ៖ 

 នរៀបរាប់ពីអាជីវកមមរបស់អនក នោយនរបើពាកយគនលឹុះនដើមបីឲ្យអនកដម្ទនទៀតយល់ពី
សកមមភាពរបស់អនក និងវធីិរបស់អនក 

 នផ្លត តនលើជផនកសាំខ្នន់ៗម្នជផនការអាជីវកមម 

 ទទួលបានខលឹមសរសនងខបម្នជផនការទីផារ និងទសសនទនសាំខ្នន់ៗម្នការនធវើ
ទីផារ។ 

សកមមភាព ៣ ក ៖ នរៀបរាប់ពីអាជីវកមមរបស់អនក 

កនុងសកមមភាពននុះ អនកនឹងសិកាពីរនបៀបនរៀបរាប់ពីអាជីវកមមរបកបនោយរបសិទធភាព។ 
ដាំបូង នយើងនឹងអានករែីសិកា និងឧទហរែ៍ មុននពលបាំនពញការនរៀបរាប់ពីអាជីវកមម 
នោយនរបើរបាស់ឯកសរគាំរូ។ ការនរៀបរាប់អាជីវកមមជួយអនកនឆលើយសាំែួរខ្នងនរកាម ៖ 

 

២ ៩៥ នទី 

 

ខលឹមសរសនងខបម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
 

16 

 ផលិតផលជដលជាតរមូវការរបស់អតិថិជន? 

 ផលិតផលជដលរតូវលក់? 

 អតិថិជននោលនៅ? 

 រនបៀបលក់ផលិតផល? 

 

 

(៥ នទី) ផុមសីុទុវរីស់នៅកនុងទីរកុងតូចមួយ ជាមួយកូនៗវយ័ជាំទង់ពីរនក់
របស់ោត់។ ោត់ទិញ និងលក់វតថុសិបបកមមផលិតកនុងស្សុក កនុងផារនថមើរនជើងមួយនៅម្ថា
នៅរ។៍ អាជីវកមមននុះានដាំនែើ រការលអកនុងរយៈនពលពីរឆ្ន ាំកនលងមក។ ផុមអាចទទួល
បានវតថុសិបបកមមរគប់រោន់ពីភូមិជុាំវញិ នហើយោត់ានការផ្លល ស់បតូរសតុកោ៉ា ងលអ។ 
ោត់កាំពុងគិតចង់ពរងីកអាជីវកមមនោយរាប់បញ្ចូ លជនរមើសនផសងនទៀតសរាប់ការលក់ 
នោយសរោត់បានកត់សាគ ល់ថា ាននភាៀវនទសចរែ៍កាន់ជតនរចើនកនុងតាំបន់ជដល
សន ក់នៅកនុងផទុះសាំណ្តក់ និងផទុះអនកស្សុក។ ផុមបានវាយតម្មលអាជីវកមមបចចុបបនន
របស់ខលួន និងចង់ជកលមអការនធវើទីផារ និងការរគប់រគងហិរញ្ាវតថុ។ នរៅពីននុះ ោត់ចង់
ខចីរបាក់ពីពូរបស់ោត់ ជដលផតល់លកខខែឌ សងរបាក់ដ៏លអ ដូចជា អរតា
ការរបាក់ទបបាំផុត។ មុននពលោត់វនិិនោគ ោត់ចង់ដឹងពីសុវតថិភាពសច់របាក់
របស់ោត់ និងចង់ដឹងថានតើផុមអាចសងរបាក់ឲ្យោត់តាមជខបានជដរ ឬោ៉ា ងណ្ត។ 
ដូនចនុះ ោត់បានតរមូវឲ្យផុមនរៀបចាំជផនការអាជីវកមមនោយានការពយករមួយចាំនួន។ 

 

ការនរៀបរាប់ពីអាជីវកមមរបស់ផុមសីុទុវ  ី

ន ម្ ុះអាជីវកមម  

របនភទអាជីវកមម   អនកផលិត  អនកផតល់នសវា 

  អនកលក់រាយ  អនកលក់ដុាំ 

នតើផលិតផលបាំនពញតរមូវការអវីខលុះ?  វតថុសិបបកមមសរាប់របជាជនមូលោា ន អនកដាំនែើ រ និង
នភាៀវនទសចរែ៍នដើមបីោាំរទសិបបករកនុងមូលោា ន (ឧ. 
ការទទួលខុសរតូវកនុងសងគម) អាំនណ្តយសរាប់

ករែីសិកា 
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ពិធីបុែយ និងរពឹតតិការែ៍ពិនសស (ឧ. ទិវាបុែយាត យ 
និងប័ែណសរាប់ម្ថាទទួលសញ្ញា បរត) និងវតថុ
អនុសាវរយី៍ពីម្ថាឈប់សរាក/ដាំនែើ រកាំសនតរបស់
ពួកនគ។ 

នតើអាជីវកមមននុះនឹងផលិតផលិតផល
អវី? 

ោម ននទ។ ផលិតផលរតូវបានទិញពីសិបបករកនុងមូលោា ន 

អតិថិជននោលនៅ? អនកជដលរស់នៅ នធវើការ ឬនធវើដាំនែើ រកាំសនតកនុងទីរកុង។   

រនបៀបលក់ផលិតផល? កនុងទីផារ ផទុះសាំណ្តក់ ចាំែតឡានរកុង ហាងកានហវ 
និងកនុងទីផារជដលាន “រពឹតតិការែ៍” ពិនសស (ឧ. 
ការទទួលសញ្ញា បរត ៖ នរៅសលានៅម្ថាទទួល
សញ្ញា បរត) 

 

និយមន័យមួយចាំនួន ៖ 

 អនកផលិត ៖ នធវើ /ផលិតផលិតផល 

 អនកលក់ដុាំ ៖ ផគត់ផគង់ផលិតផលកនុងបរាិែនរចើន (ដុាំ)  និងលក់ឲ្យ
អនកលក់រាយ។ ពួកនគមិនលក់នោយផ្លទ ល់ដល់សធារែៈជននឡើយ។ 
របសិននបើអនកលក់រាយអាចឈប់ទិញពីអនកលក់ដុាំ    (ឧ.  ពួកនគទទួលបាន
ផលិតផលពីអនកផលិត) ពួកនគមិនចាាំបាច់បង់ចាំណ្តយរបស់អនកលក់ដុាំនឡើយ។ 
ដូនចនុះ ផលិតផលជតងជតានតម្មលនថាក។ នគនឹងរតូវការអនកលក់ដុាំ របសិននបើ
អនកលក់មិនអាចទទួលបានផលិតផលពីអនកផលិត។ 

 អនកផតល់នសវា ៖ មិនលក់ផលិតផល ប៉ាុជនតលក់នសវា (ឧ. ការជួសជុល
ា៉ា សីុននដរ ការកាត់សក់)។ 

 

១. ពិភាកាពីចាំែងនជើងនីមួយៗម្នជផនការអាជីវកមម។ សូមអាន
តារាងនផទៀងផ្លទ ត់ជផនការអាជីវកមមខ្នងនរកាម និងជផនកទី ១ ម្ន GPG។ 

២. អានការពនយល់ខ្នងនរកាមពីតារាងនផទៀងផ្លទ ត់ជផនការអាជីវកមម។ អនក

៣០ នទី 
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មិនចាាំបាច់អានព័ត៌ានទាំងអស់នរកាមចាំែងនជើងនីមួយៗនឡើយ នរពាុះព័ត៌ាន
ភាគនរចើននឹងរតូវបានបងាា ញលមអិតកនុងម៉ាូឌុ្លនៅនពលនរកាយ។ អនកគួរ
នផ្លត តសាំខ្នន់នលើជផនកសតីការវភិាគទីផារ និងជផនការទីផារ។ 

៣. នយើងបានអានពីករែីសិការបស់ផុម។ ឥឡូវននុះ នយើងនឹងបាំនពញការនរៀប
រាប់ពីអាជីវកមមរបស់អនកកនុងតារាង ៣ ក។ នធវើការជាគូ (១០ នទី)។ 

៤. ជចករ ាំជលកការនរៀបរាប់របស់អនកកនុងរកុម (១០ នទី)។ 

៥. ពិភាកាកនុងរកុមពីសាំែួរខ្នងនរកាម (៥ នទី) 

 នតើគូពិភាកាទាំងបីានចាំែុចខុសោន  និងចាំែុចស្សនដៀងោន អវីខលុះ? 

 នតើអនកយល់ថា សកមមភាពននុះនឹងជួយអនកនធវើអវីខលុះ? 

 

តារាងនផទៀងផ្លទ ត់ជផនការអាជីវកមម* 

នសចកតីសនងខបរបតិបតតិ  ៖ 

 ន ម្ ុះអាជីវកមម 

 ន ម្ ុះាច ស់ 

 ទសសនៈវស័ិយ (កនុងរយៈនពល ៥ ឆ្ន ាំខ្នងមុខ) 

 រចនសមព័នធអាជីវកមម អនកចូលរួម និងទីកជនលង 

 នរៀបរាប់ពីផលិតផល និងរនបៀបផលិត/នធវើ  

 ឱកាសទីផារសរាប់ការលក់ 

 នោលនៅការលក់កនុងរយៈនពល ១, ២, ៣ ឆ្ន ាំខ្នងមុខ 

 នៅនពលខចីរបាក់ ៖ រាប់បញ្ចូ លចាំនួន រនបៀបនរបើរបាស់ និងរនបៀប
ជដលអនកធានការទូទត់សង នោយជផអកនលើនជាគជ័យអាជីវកមមរបស់អនក។ 

 

ការនរៀបរាប់ពីអាជីវកមម 

 លកខែៈរបស់ផលិតផល ជាពិនសសនធៀបនឹងគូរបកួតរបជជង 

 ខលឹមសរសនងខបម្នអាជីវកមម ដូចជា ការកាំែត់ម្ថលលក់ និងការនធវើទីផារ 

 

ការវភិាគទីផារ  
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 ការនរៀបរាប់ជាក់លាក់ពីផលិតផល ដូចជា ទាំហាំ វតថុធាតុ ទមាន់ 

 ការនរៀបរាប់ពីអតិថិជន និងមូលនហតុជដលពួកនគទិញផលិតផលរបស់អនក 

 ការវាយតម្មលសកាត នុពលទីផារ (ឧ. នភាៀវនទសចរែ៍នរចើន ឬសណ្តា ោរ
ថមីៗ) 

 ទីផារលក់របកួតរបជជង មូលនហតុជដលអនកនឹងាននរបៀបជាអនកដម្ទ 

 ចាំែុចលក់នលចនធាល រ (ឧ. របភពកនុងមូលោា ន សររីាងគ ឬាននិរនតរភាព) 

ជផនការរគប់រគង 

 រចនសមព័នធអាជីវកមម អនកទទួលខុសរតូវ និងអនកោាំរទអាជីវកមម 

 

ជផនការទីផារ 

 ម្ថលសមស្សបសរាប់អតិថិជន និងម្ថលរបស់គូរបកួតរបជជង 

 ការជចកចាយ (ឧ. កជនលងលក់ ការកមមង់តាមម្របសែី។ល។) 

 ការផាយពាែិជាកមម និងការផសពវផាយ។ 

 

ជផនការហិរញ្ាវតថុ 

 ទឹករបាក់កមចីចាាំបាច់សរាប់ការអភិវឌ្ឍ (ឬចាប់នផតើម) អាជីវកមម  

 ហិរញ្ាបបទនម្ថាខ្នងមុខ នៅនពលអស់របាក់កមចី  នោយជផអកនលើកាំនែើ ន
របាក់ចាំនែញ 

 ការពយកររបសិទធភាពការងារ ដូចជា តួនលខបា៉ា ន់សម ននដើមបីបងាា ញ
ពីកាំនែើ ន 

 របាយការែ៍ហិរញ្ាវតថុ  ការបា៉ា ន់សម នរបាក់ចាំែូលសរុប ចាំណ្តយសរុប 
និងការវនិិនោគសរុបរបស់អនក (រួមទាំងរទពយសកមម) 

 របាយការែ៍របាក់ចាំែូលជដលបងាា ញពីរបសិទធភាពការងារបា៉ា ន់សម នកនុង
រយៈនពលចាប់ពី ៣ ឆ្ន ាំនឡើងនៅ របាក់ចាំែូលសរុប និងចាំណ្តយសរុប 

 ការវភិាគចាំែុចស្សង់នដើមជដលបងាា ញថា របាក់ចាំែូលពីការលក់គឺខពស់
ជាងចាំណ្តយ (ឧ. ចាំណ្តយកនុងអាជីវកមម និងទុនចាំណ្តយ) 

 ការពយករលាំហូរសច់របាក់នដើមបីបងាា ញពីធនធានហិរញ្ាវតថុចាាំបាច់ 

 មូលធន (រទពយសកមម) ដូចជា សាំាំភារៈកនុងអាជីវកមម វតថុធាតុ និង
នរគឿងបរកិាខ ររបស់អនក។ 
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តារាង ៣ ក ៖ ការនរៀបរាប់ពីអាជីវកមម 

ន ម្ ុះអាជីវកមម  

របនភទអាជីវកមម   អនកផលិត  អនកផតល់នសវា 

  អនកលក់រាយ  អនកលក់ដុាំ    នផសងៗ 

នតើផលិតផលបាំនពញតរមូវការអវីខលុះ?  

នតើអាជីវកមមននុះនឹងផលិតផលិតផល
អវី? 

 

អតិថិជននោលនៅ?  

រនបៀបលក់ផលិតផល?  

 

ការនរបើរបាស់ឯកសរគាំរូដូចកនុងសកមមភាព ៣ ក នឹងផតល់រកបខែឌ មួយដល់អនកកនុងការ
រួមបញ្ចូ លព័ត៌ានពាក់ព័នធចាាំបាច់ទាំងអស់នដើមបីនរៀបរាប់លមអិតពីអាជីវកមមរបស់អនក។ សកមម

ភាពជានរចើនកនុងម៉ាូឌុ្លននុះ     នឹងនផ្លត តនលើជាំនញកនុងការសរនសរជផនការលមអិតសរាប់អាជីវកមម
របស់អនក។ 

សកមមភាព ៣ ខ ៖ ការវភិាគទីផារ 

កនុងសកមមភាព ៣ ខ អនកនឹង្នដល់ចាំែុចបនតបនទ ប់កនុងការសរនសរជផនការទីផារ។ 

 

(៥ នទី) ជាំហានបនទ ប់កនុងការសរនសរជផនការទីផារគឺរតូវវភិាគទីផារ នពាលគឺការជសវងយល់ពី
អតិថិជន និងគូរបកួតរបជជងរបស់អនក។ នតើអនកនធវើសកមមភាពននុះនោយរនបៀបណ្ត? 

១. ពិភាកាជាមួយអតិថិជនជដលានសកាត នុពល ៖ 

 នតើពួកនគចង់ទិញផលិតផលអវី? 

 នតើពួកនគយល់ោ៉ា ងណ្តចាំនពាុះអនកនផសងនទៀតជដលលក់ផលិតផល
ស្សនដៀងោន ? 
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២. អនងកតអាជីវកមមរបស់គូរបកួតរបជជង ៖ 

 នតើពួកនគលក់ផលិតផលជដលានគុែភាព របនភទ ទាំហាំ។ល។ អវីខលុះ? 

 នតើពួកនគកាំែត់ម្ថលលក់ប៉ាុនម ន? 

 នតើពួកនគទក់ទញអតិថិជននោយរនបៀបណ្ត? នតើពួកនគានការផតល់ជូន 
និងការបញ្ចុ ុះតម្មលអវីខលុះ? 

៣. សកសួរមិតតភកតិ  រគួសរ និងអនកជាំនួញនផសងនទៀត ៖ 

 នតើផលិតផលអវីជដលលក់ោច់? 

 នតើពួកនគយល់ោ៉ា ងណ្តចាំនពាុះអាជីវកមមរបស់អនក? 

 នតើពួកនគយល់ោ៉ា ងណ្តចាំនពាុះផលិតផលគូរបកួតរបជជងរបស់អនក? 

 នតើពួកនគទក់ទញអតិថិជននោយរនបៀបណ្ត? 

 

១. ពិភាកាពីរកាហវសរាប់អាជីវកមមសិបបកមមរបស់ផុមសីុទុវ។ី នតើនរណ្តខលុះ
ជដលជាអតិថិជនរបស់ោត់? នតើពួកនគានតរមូវការ និងចាំែង់ចាំែូល
ចិតតអវីខលុះ? (៥ នទី)។ 

២. នធវើការជាគូនដើមបីបាំនពញរកាហវទនទរស្សនដៀងោន សរាប់អាជីវកមមរបស់អនក 
(១០ នទី)។ 

៣. សួរសាំែួរខ្នងនរកាមនដើមបីជាំរុញការពិភាកា (១០ នទី)។ 

 នតើអនកបានទទួលអតិថិជនថមីៗ ជដលមិនជមនជាបុគគល ឬអាជីវករនផសងនទៀត 
ឬនទ? 

 ចុុះតរមូវការ (ឧ. របនភទវតថុសិបបកមម) និងចាំែង់ចាំែូលចិតតរបស់ពួកនគ
វញិ  (ឧ. ទាំហាំ រទង់រទយ ពែ៌ តាមនយនឌ័្រ រពឹតតិការែ៍តាមរដូវកាល 
ដូចជា ទិវាបុែយាត យ និងរពឹតតិការែ៍ពិនសសៗ ដូចជា ម្ថាទទួល
សញ្ញា បរត ឬសរងាក ន)? នតើអនកអាចផគត់ផគង់ដល់រពឹតតិការែ៍ពិនសសៗ និង

២៥ នទី 
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បុែយអវីខលុះ? 

 

អតិថិជនសកាត នុពលរបស់ផុមសីុទុវ  ី

ចាំជែកទីផារ អតិថិជនសកាត នុពល 
តរមូវការ និងចាំែង់
ចាំែូលចិតតរបស់
អតិថិជន 

ការវភិាគគូរបកួតរបជជង 

1. 

បុគគល (ាច ស់តូបកនុងផារ) 

ស្សល និងងាយនវចខចប់ 
នៅនពលនធវើដាំនែើ រ 

ងាយនផាើនៅបរនទស 

វតថុអនុសាវរយ៍ីម្ន
ដាំនែើ រកាំសនត 

 

អនកលក់វតថុសិបបកមម
តិចតួចកនុងទីផារ 
ឬកជនលង
អាជីវកមមនផសងនទៀត។ 

 

ចាំណ្តយខពស់នលើការ
ដឹកជញ្ាូ នទាំនិញពី
របនទសនផសង (លក់
ជតកនុងស្សុក) 

 

នពលនវលាតិចកនុងការ
ទិញ ចាំណ្តយ
នពលនរចើននលើ
អាជីវកមមសាំខ្នន់ 
(ឧ.ផទុះសាំណ្តក់) 

2. 

អាជីវកមមនផសងនទៀត (ឧ. 
ផទុះសាំណ្តក់ ចាំែត
ឡានរកុង ហាងលក់វតថុ
សិបបកមមកនុងស្សុក 
វចិិរតសល និង
ហាងកានហវ) 

 

ថមីៗននុះ ផគត់ផគង់ផលិត
ផលនោយខលួនឯង 

(ចាំណ្តយនពលនរចើន 
នោយសរវាមិនជមនជា
អាជីវកមមសាំខ្នន់ នហើយ
ពួកនគមិនអាចចាកនចញ
ពីហាងបាន) 

ជាទូនៅ ពួកនគមិនសគ ល់
កជនលងជសវងរកផលិតផល 

3. សលានរៀន 
សកលវទិយល័យ (សិសស 
រគូបនរងៀន ាតាបិតាជដល
រង់ចាាំកូនរបស់ខលួន) 

សិសសាននពល
ជាក់លាក់កនុងការទិញ
ផលិតផល និងាន
ថវកិាតិច។ 

ានគូរបកួតរបជជង
តិចបាំផុតកនុងបរនិវែ
សលា 
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តារាង ៣ ខ ៖ ការវភិាគទីផារ 

ចាំជែកទីផារ អតិថិជនសកាត នុពល 
តរមូវការ និងចាំែង់
ចាំែូលចិតតរបស់
អតិថិជន 

ការវភិាគគូរបកួតរបជជង 

1.    

2.    

 

3. 

   

 

កនុងសកមមភាពននុះ អនកបាននផ្លត តនលើការវភិាគទីផារសរាប់អាជីវកមមរបស់អនក។ ការវភិាគពី
អតិថិជនសកាត នុពលរបស់អនកអាចជួយអនកកនុងការជសវងយល់ពីឱកាសអាជីវកមមថមី  និងបនងកើន
អតិថិជនរបស់អនក។ អាចានចាំជែកទីផារជានរចើន។ ដូនចនុះ រតូវជសវងរកលទធភាពថមីៗ 

ដូចជា ទីកជនលង និងរនបៀបជដលអនកលក់ផលិតផល។ ឧ. លក់ពីតូបរបស់អនកកនុងផារនថមើរនជើង។ 
អនកអាចទុកផលិតផលជាមួយអាជីវកមមនផសងនទៀតនដើមបីលក់ ឬអនកអាចជសវងរកទីផារតាមអីុននធើរែិត 
ឬការកមមង់តាមម្របសែី។ ានន័យថា ការលក់ពីប័ែណផាយពាែិជាកមម ឬនគហទាំព័រ។ បនទ ប់មក 
អនកវភិាគ និងនរៀបរាប់ពីតរមូវការ និងចាំែង់ចាំែូលចិតតរបស់ពួកនគ។ អនករតូវសួរពួកនគ ស្សវរជាវ
នរឿងពិតមួយចាំនួននដើមបីទទួលបានចនមលើយ។ នៅទីបាំផុត អនករតូវដឹង និងវភិាគគូរបកួតរបជជងនដើមបី
ជកលមអអាជីវកមមឲ្យបានរបនសើរ។ 

សកមមភាព ៣ គ ៖ ផលិតផល ទីកជនលង ការផសពវផាយ 

កនុងសកមមភាព ៣ គ អនកនឹងជសវងយល់ពីចាំែុចសាំខ្នន់ ៣ កនុង 4 P ម្នការនធវើទីផារ។ នយើង
នឹងអានតារាងសតីពីផលិតផល ទីកជនលង ការផសពវផាយ និងម្ថលខ្នងនរកាម និងនផ្លត តនលើ

ឯកសរគាំរូជដលបានបាំនពញមួយចាំនួន មុននពលនធវើលាំហាត់។ 
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ផលិតផល ៖ នតើអនកលក់ផលិតផលអវីខលុះឲ្យអតិថិជន?   

 របនភទ ៖ កាបូប មួក កជនសងបង់ក នស្សមម្ដ កាបូបលុយ។ល។ 

 ទាំហាំ ៖ កាបូបធាំ កាបូបតូច កាបូបលុយ ខ្នន តតូច/មធយម/ធាំ។ល។ 

 ម៉ាូត ៖ សព យខ្នងនរកាយ ពាក់នលើសម  យួរម្ដ។ល។ 

 នយនឌ័្រ ឬអាយុ ៖ សមស្សបសរាប់ទរក កុារ មនុសសចាស់ បុរស និង/ឬ 
ស្រសតី 

 គុែភាព ៖ នថាក និងម្ថលនដើមទប របនភទមធយម ម្ថល និងម្ថលនដើមខពស់ 

 ពែ៌ ៖ ចាស់ ខចី  ចរមុុះ ទាំននើប របម្ពែី។ល។ 

 ការនវចខចប់ ៖ ថង់ផារទាំននើបជដលនរបើរបាស់នឡើងវញិ ថង់រកោសជដល
នបាុះពុមពជាពិនសស ថង់រកណ្តត់សរាប់ផលិតផលម្ថលៗ ដូចជា នរគឿងអលងាក រ
។ 

ទីកជនលង ៖ នតើអនកលក់ផលិតផលឲ្យអតិថិជននៅកជនលងណ្ត? នោយរនបៀបណ្ត? 

 អតិថិជនមកទិញផលិតផលនៅតូប ឬសតង់របស់អនក 

 អនកលក់ផលិតផលឲ្យអាជីវកមមនផសង ជដលនឹងានទាំនក់ទាំនងជាមួយនភាៀវ
នទសចរែ៍ និងអនកដាំនែើ រ 

 ចុុះការកមមង់តាមម្របសែីវញិ? (ឧ. សរាប់អតិថិជននដើរកាំសនតជដលបាន
រតឡប់នៅផទុះវញិ) 

 នតើអនកបានគិតពីការលក់តាមបណ្តត ញអីុននធើរែិត ឬនហវសប៊ាុក ឬនទ? 
(ការកមមង់តាមម្របសែី) 

 នតើទីតាាំងណ្តជដលលអបាំផុតសរាប់អតិថិជនរបស់អនក? 

 នតើអតិថិជននឹងនៅកាំសនតនៅទីណ្តខលុះ? 

 នតើខាុាំអាចដឹកជញ្ាូ នផលិតផលនៅតូបបានជដរ ឬនទ? 

 នតើាននសវានផសងនទៀត ដូចជា ទឹក អគគិសនី បនទប់ទឹក ឬ
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បនទប់ផ្លល ស់សនមលៀកបាំពាក់ ឬនទ? (សរាប់សកសនមលៀកបាំពាក់ថមី) 

 នតើខាុាំ រតូវពិចារណ្តពីអនកផគត់ផគង់នៅនពលនរជើសនរ ើសទីតាាំង ឬនទ? 

 នតើខាុាំ នៅជតអាចរករបាក់ចាំនែញបាន ឬនទ របសិននបើខាុាំ នៅឆ្ា យពីអនកផលិត? 

 នតើខាុាំអាចលក់តាមកជនលងរបស់អនកនផសងនទៀតបានជដរ ឬនទ? (ឧ. ទូកនុងចាំែត
ឡានរកុង ការតាាំងបងាា ញនលើជញ្ញា ាំងកនុងផទុះសាំណ្តក់ ឬតូបកនុង
ការោិល័យរកុង) 

 នតើការជួលានតម្មលប៉ាុនម ន? 

ការផសពវផាយ ៖ នតើអនកនឹងអាចឲ្យអតិថិជនដឹងពីផលិតផលរបស់អនកនោយ
រនបៀបណ្ត? នតើអនកនឹងជាំរុញពួកនគឲ្យទិញនោយរនបៀបណ្ត? 

 សញ្ញា នៅតូបសាំខ្នន់របស់អនក (ឧ. នា៉ា ងបិទ និងនបើក នលខទូរស័ពទ ន ម្ ុះរបស់
អនក ន ម្ ុះអាជីវកមម និងអីុជម៉ាល) 

 នតើអនកពនយល់នលើប័ែណអាជីវកមម ប័ែណព័ត៌ាន ឬសល ក ពីនដើមកាំនែើ ត
ផលិតផលរបស់អនក និងរនបៀបជដលអនកកាំពុងោាំរទអនកផលិតកនុងមូលោា ន 
និងជាំរុញវបបធម៌ និងសិបបកមមជនជាតិ ឬនទ? នតើអវីជាចាំែុចលក់នលចនធាល រ
របស់អនក (USP)? 

 នតើអនកានការជូនដាំែឹង ឬប័ែណព័ត៌ានជដលបងាា ញពីការបញ្ចុ ុះតម្មល
សរាប់ការទិញចាប់ពី ១០ ម្នផលិតផលជតមួយ ឬការនលើកទឹកចិតត ដូចជា 
“ទិញ ២ ជថម ១” ឬនទ? 

 ចុុះការធានគុែភាពវញិ? 

ម្ថល ៖ នតើអនកនឹងកាំែត់ម្ថលលក់ប៉ាុនម ន? ម្ថលានសរៈសាំខ្នន់បាំផុត។ 
របសិននបើកាំែត់ខពស់នពក អនកនឹងលក់មិនោច់  ប៉ាុជនតរបសិននបើកាំែត់ទបនពក 
អនកនឹងមិនបានរបាក់ចាំនែញនឡើយ។ ការកាំែត់ម្ថលានកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៣។ 
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គាំរូ 

ផលិតផល 

 ឧ. កាបូបយួរម្ដ ឧ. កាបូបលុយនធវើ ពីបាវអងករ 

គុែភាព រកណ្តត់កបាសលាបពែ៌ 

ធមមជាតិ នដរនោយម្ដ 

នរបើរបាស់នឡើងវញិ បាវជដលបាន
លាងសាអ ត នដរនថនរពីរជាន់នដើមបី
ភាពជាប់ មិនរជាបទឹក 

ពែ៌ នមម /រកហម ខុសោន នៅតាមបាវជដលនរបើរបាស់
កនុងនពលផលិត 

ទាំហាំ 14” x 9” x 22” 6” x 3” 

ការនវចខចប់ Cellophane  សល កអាជីវកមម 

ចាំែុចលក់នលចនធាល រ 

(អវីជដលនលចនធាល រ) 

រចនកនុងស្សុក នធវើ នោយម្ដ ម្ថលនដើមទបបាំផុតសរាប់វតថុធាតុ 
បាវអងករជកម្ចននឡើងវញិ របភពរបកប
នោយនិរនតរភាព 

ទីកជនលង 

ទីតាាំងននុះ ៖     ជួល          ជាាច ស់         ជួលបនត           លក់/នសង         នផសងៗ 

 

ទីតាាំង ចាំែតឡានរកុងធាំ ផទុះសាំណ្តក់ Lucky’s  

នហតុអវី? 

 

អនកដាំនែើ រ និងនភាៀវ
នទសចរែ៍ជានរចើននធវើដាំនែើ រតាម
ឡានរកុង។ ខាុាំ មិនចាាំបាច់លក់នទ គឺ
រោន់ជតផគត់ផគង់ និងរបមូលរបាក់
នរៀងរាល់សបាត ហ៍។ 

មិតតភកតិ នធវើការទីននុះ ផទុះសាំណ្តក់រវល់ 
មិនចាាំបាច់លក់ គឺរោន់ជតផគត់ផគង់ 
របមូលរបាក់/ជខ នឹងនសនើរកសតុកបជនថម 

គុែវបិតតិ? 

 

បាត់សញ្ញា  ផលិតផលខលុះរតូវបាននចារ
លួច/បាត់ 

ោម ន 

ការជួល 

 

នទ។ បង់កម្រមនជើងសរ (៥% ម្ន
ទាំនិញលក់ទាំងអស់) 

មិនគិតម្ថល។ ពួកនគោាំរទអាជីវកមមកនុង
ស្សុក។ 

ការផសពវផាយ 

ការផាយពាែិជាកមម 
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របនភទ ព័ត៌ានលមអិត ម្ថលនដើម 

សញ្ញា សរាប់
តូបកនុងផារ 

 

អនករចនសល ក
ជដលានន ម្ ុះអាជីវកមម ាច ស់ នលខ
ទូរស័ពទ 

$30 

ប័ែណអាជីវកមម 

 

ដូចខ្នងនលើជដរ ប៉ាុ ជនតរាប់បញ្ចូ ល USP 
(ឧ. ាននិរនតរភាព កនុងស្សុក នធវើ នោយ
ម្ដ។ល។) 

$12 

សល កផលិតផល 

(ដូចខ្នងនលើ ឬាន
ជតសល ក) 

 

សល កតូចសអិតជដលអាចបកនចញ
បាននលើសាំបកនវចខចប់ ានន ម្ ុះ និង
នលខទូរស័ពទ 

$5 

ការផសពវផាយ 

របនភទ ព័ត៌ានលមអិត ម្ថលនដើម 

ការបញ្ចុ ុះតម្មលតាម 

រដូវកាល 

បញ្ចុ ុះតម្មល ១០% សរាប់ទិវាបុែយ 

ាត យ បញ្ចុ ុះតម្មល ២០% 
សរាប់ការលក់លាងឃ្ល ាំងរដូវរ ាំនហើយ 

១០% ម្នរបាក់ចាំែូលសរាប់
អាំឡុងនពលដូចោន   

ទិញដុាំ 

 

បញ្ចុ ុះតម្មល ២០% សរាប់ការទិញ
ផលិតផលជតមួយចាប់ពី ៥ នឡើងនៅ 
នផាើតាមម្របសែីនោយឥតគិតម្ថល
សរាប់ការទិញនលើសពី ១០០ ដុលាល រ 

ម្ថលនផាើតាមម្របសែី ២ ដុលាល រ/១០០  

១/៥ 

ទិញ ២ ជថម ១ 

(រាល់នពល) 

 

រគប់នពលទាំងអស់ រាប់ទាំង 
នពលានតរមូវការទប រដូវនភលៀង 
បុែយចូលឆ្ន ាំចិន 

១/៣ 

ឧទហរែ៍ 

ផលិតផល 

 ឧ. កាបូបយួរម្ដ ឧ. កាបូបលុយនធវើ ពីបាវអងករ 

គុែភាព រកណ្តត់កបាសលាប នរបើរបាស់នឡើងវញិ បាវជដលបាន
លាងសាអ ត នដរនថនរពីរជាន់នដើមបី
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ពែ៌ធមមជាតិ នដរនោយម្ដ ភាពជាប់ មិនរជាបទឹក 

ពែ៌ នមម /រកហម ខុសោន នៅតាមបាវជដលនរបើរបាស់
កនុងនពលផលិត 

ទាំហាំ 14” x 9” x 22” 6” x 3” 

ការនវចខចប់ Cellophane  សល កអាជីវកមម 

ចាំែុចលក់នលចនធាល រ 

(អវីជដលនលចនធាល រ) 

រចនកនុងស្សុក នធវើ នោយម្ដ ម្ថលនដើមទបបាំផុតសរាប់វតថុធាតុ 
បាវអងករជកម្ចននឡើងវញិ របភពរបកប
នោយនិរនតរភាព 

ទីកជនលង 

ទីតាាំងននុះ ៖     ជួល          ជាាច ស់         ជួលបនត           លក់/នសង         នផសងៗ 

 

ទីតាាំង ចាំែតឡានរកុងធាំ ផទុះសាំណ្តក់ Lucky’s  

នហតុអវី? 

 

អនកដាំនែើ រ និងនភាៀវ
នទសចរែ៍ជានរចើននធវើដាំនែើ រតាម
ឡានរកុង។ ខាុាំ មិនចាាំបាច់លក់នទ គឺ
រោន់ជតផគត់ផគង់ និងរបមូលរបាក់
នរៀងរាល់សបាត ហ៍។ 

មិតតភកតិ នធវើការទីននុះ ផទុះសាំណ្តក់រវល់ 
មិនចាាំបាច់លក់ គឺរោន់ជតផគត់ផគង់ 
របមូលរបាក់/ជខ នឹងនសនើរកសតុកបជនថម 

គុែវបិតតិ? 

 

បាត់សញ្ញា  ផលិតផលខលុះរតូវបាននចារ
លួច/បាត់ 

ោម ន 

ការជួល 

 

នទ។ បង់កម្រមនជើងសរ (៥% ម្ន
ទាំនិញលក់ទាំងអស់) 

មិនគិតម្ថល។ ពួកនគោាំរទអាជីវកមមកនុង
ស្សុក។ 

ការផសពវផាយ 

ការផាយពាែិជាកមម 

របនភទ ព័ត៌ានលមអិត ម្ថលនដើម 

សញ្ញា សរាប់
តូបកនុងផារ 

 

អនករចនសល ក
ជដលានន ម្ ុះអាជីវកមម ាច ស់ នលខ
ទូរស័ពទ 

$30 
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ប័ែណអាជីវកមម 

 

ដូចខ្នងនលើជដរ ប៉ាុ ជនតរាប់បញ្ចូ ល USP 
(ឧ. ាននិរនតរភាព កនុងស្សុក នធវើ នោយ
ម្ដ។ល។) 

$12 

សល កផលិតផល 

(ដូចខ្នងនលើ ឬាន
ជតសល ក) 

 

សល កតូចសអិតជដលអាចបកនចញ
បាននលើសាំបកនវចខចប់ ានន ម្ ុះ និង
នលខទូរស័ពទ 

$5 

ការផសពវផាយ 

របនភទ ព័ត៌ានលមអិត ម្ថលនដើម 

ការបញ្ចុ ុះតម្មលតាម
រដូវកាល 

បញ្ចុ ុះតម្មល ១០% សរាប់ទិវាបុែយ 

ាត យ បញ្ចុ ុះតម្មល ២០% 
សរាប់ការលក់លាងឃ្ល ាំងរដូវរ ាំនហើយ 

១០% ម្នរបាក់ចាំែូលសរាប់
អាំឡុងនពលដូចោន   

ទិញដុាំ 

 

បញ្ចុ ុះតម្មល ២០% សរាប់ការទិញ
ផលិតផលជតមួយចាប់ពី ៥ នឡើងនៅ 
នផាើតាមម្របសែីនោយឥតគិតម្ថល
សរាប់ការទិញនលើសពី ១០០ ដុលាល រ 

ម្ថលនផាើតាមម្របសែី ២ ដុលាល រ/១០០  

១/៥ 

ទិញ ២ ជថម ១ 

(រាល់នពល) 

 

រគប់នពលទាំងអស់ រាប់ទាំង 
នពលានតរមូវការទប រដូវនភលៀង 
បុែយចូលឆ្ន ាំចិន 

១/៣ 
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១. នធវើការជារកុមនដើមបីបាំនពញគាំរូឯកសរសតីពីផលិតផលគាំរូ និងទីកជនលងកនុង
តារាង ៣ គ។ 

២. បនទ ប់មក ពិភាកាពីគាំនិតមួយចាំនួនសរាប់ការផសពវផាយរបស់អនក ដូចជា 
ការផាយពាែិជាកមម។ 

៣. នធវើការជាបុគគលនដើមបីនរៀបចាំផ្លទ ាំងរូបភាពទាំហាំ A4 នដើមបីផសពវផាយពី
អាជីវកមមរបស់អនក។ វាអាចានព័ត៌ានអាំពីអាជីវកមម ឬការផតល់ជូនពិនសស។ 
រតូវចាាំថា ផ្លទ ាំងរូបភាពរតូវជតអាចអានបានពីចាា យ (ឧ. ពីរជុងាខ ងម្នផលូវ)។ 
ដូនចនុះ រតូវនរៀប ចាំគាំនូរ និងសាំនែរជដលងាយអាន ានរចនបទសអ ត 
ពាកយសរនសររតូវ ពែ៌នមម  និងចាស់លាស់។  នៅនពលអនកបញ្ច ប់រួចរាល់ ពយួរ
ផ្លទ ាំងរូបភាពរបស់អនកនលើជញ្ញា ាំង។ 

តារាង ៣ គ ៖ ផលិតផល ទីកជនលង ការផសពវផាយ 

ផលិតផល 

 ផលិតផលទី ១ ផលិតផលទី ២ 

គុែភាព   

ពែ៌   

ទាំហាំ   

ការនវចខចប់   

ចាំែុចលក់នលចនធាល រ 

(អវីជដលនលចនធាល រ) 

  

ទីកជនលង 

ទីតាាំងននុះ ៖     ជួល          ជាាច ស់         ជួលបនត           លក់/នសង         នផសងៗ 

 

 ទីតាាំងទី ១ ទីតាាំងទី ២ (ជនរមើស) 

៣០ នទី 
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សកមមភាពននុះបានបងាា ញពីរនបៀបសរនសរព័ត៌ានពាក់ព័នធនឹងផលិតផល ទីកជនលង និងការ
ផសពវផាយ នហើយអនកានឱកាសនរៀបចាំសាំភារ/ឯកសរផសពវផាយមួយចាំនួនសរាប់អាជីវកមម។ 
នោលការែ៍ 4 P គឺជាសាសធាតុសាំខ្នន់បាំផុតម្នជផនការទីផារ។ កនុងជផនក ២.៣ ម្ន GPG អនក

អាចរកបាននូវឯកសរគាំរូទនទរ (ជដលានឧទហរែ៍) សរាប់ការវភិាគ 4P។ សូមនរបើរបាស់ឯកសរ
គាំរទូាំងននុះនដើមបីនធវើការវាយតម្មលលអរបនសើរពីអាជីវកមមនៅម្ថាខ្នងមុខ។ 

សកមមភាព ៣ ឃ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

កនុងសកមមភាពចុងនរកាយម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ អនកនឹងសនរមចចិតតនលើ
សកមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួនពាក់ព័នធនឹងអាជីវកមមរបស់អនក។ នោយចងចាាំនូវរាល់

ចាំែុចជដលអនកបានពិភាកាកនលងមក សូមចាំណ្តយនពលពីរបីនទីនដើមបីកត់រតាមតិរបស់អនក។ 

 

១. សិកាខ កាមាន ក់ៗនរបើរបាស់តារាង ៣ ឃ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួននដើមបី
សរនសរពីការផ្លល ស់បតូរ ១-៣ ជដលអនកចង់បាននដើមបីជកលមអអាជីវកមមរបស់អនក។ 
នោយជផអកនលើអវីជដលអនកបានសិកាកនុងសកមមភាពពីមុន នតើអនកចង់ឲ្យានការ
ជកលមអជដរ ឬនទ? របសិននបើាន សូមសនរមចចិតតពីរបព័នធជដលអនកនឹងអនុវតត 
ឬជកលមអ។ 

២. កត់រតារនបៀបជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៣. កត់រតាពីនពលនវលាជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៤. នៅទីបាំផុត បញ្ញា ក់ពីអនកជដលនឹងទទួលខុសរតូវនលើការផ្លល ស់បតូរននុះ។ 

នហតុអវី?  

 

 

 

គុែវបិតតិ?  

 

 

 

ការជួល  

 

 

 

១០ នទី 



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
 

33 

តារាង ៣ ឃ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ អនកបានជសវងយល់ និងនរៀបរាប់ពីអតិថិជន និងវភិាគទីផាររបស់
អនក ៖ រនបៀប និងទីកជនលងសរាប់លក់ផលិតផល។ ជារួម វគគននុះបានជួយអនកឲ្យពិចារណ្តពី
ការបនងកើតជផនការទីផារសរាប់អាជីវកមម។ ជផនកទី ២ ម្ន GPG ានព័ត៌ានបជនថមនទៀត។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ៤ ៖ 
ការសរៀបចំថវិកា និងការក្ំណត់ម្ថៃលក្់ 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៤ ៖ ការនរៀបចាំថវកិា និងការកាំែត់ម្ថលលក់ 

 
 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ ាននោលបាំែងជសវងយល់ពីរបនភទនផសងៗម្ន
ចាំណ្តយកនុងអាជីវកមមពាក់ព័នធនឹងតម្មលលក់ផលិតផលនដើមបីទទួលបានរបាក់ចាំនែញ។ 
វគគននុះនផ្លត តនលើចាំណ្តយ និងការគែនរបាក់ចាំនែញ។ អនករតូវនធវើសកមមភាព ៣។ 
វគគននុះាននោលបាំែង ៖ 

១. ជសវងយល់ពីចាំណ្តយនថរ និងចាំណ្តយអនថរ 

២. នរបើរបាស់ចាំណ្តយសរុបនដើមបីកាំែត់ម្ថលលក់ 

៣. គែនរបាក់ចាំនែញកនុងអាជីវកមម។ 

សកមមភាព ៤ ក ៖ ដឹងពីចាំណ្តយ ម្ថល និងរបាក់ចាំនែញរបស់អនក 

កនុងសកមមភាព ៤ ក អនកនឹងបានដឹងពីរនបៀបរគប់រគងហិរញ្ាវតថុ  ជដលរួមានចាំណ្តយកនុង
អាជីវកមម និងការកាំែត់ម្ថលលក់ផលិតផល។ នដើមបីទទួលបានតួនលខទាំងននុះ នយើងរតូវ

ចាប់នផតើមពីការបា៉ា ន់សម នបរាិែម្នការលក់របចាាំជខ។ 

ចាំែុចនីមួយៗកនុងជផនកននុះនឆលើយតបនឹងឧទហរែ៍មួយជដលានបងាា ញកនុងរកោសផ្លទ ាំងធាំ (ឬ
រកោសនលើតុរបស់អនក)។ នយើងនឹងអានចាំែុចននុះ និងពិនិតយនមើលរកោសផ្លទ ាំងធាំ។ 

១. ការបា៉ា ន់សម នម្ថលផលិតផល ៖ 

[១០ នទី] នតើអនកនឹងកាំែត់ម្ថលប៉ាុនម នសរាប់អតិថិជន? នដើមបីបាន
របាក់ចាំនែញ ម្ថលជដលសមស្សបសរាប់អតិថិជន រតូវខពស់ជាងចាំណ្តយរបស់អនក 
និងនធៀបនឹងម្ថលរបស់គូរបកួតរបជជង។ នដើមបីកាំែត់ម្ថលលក់ អនករតូវដឹងពី ៖ 

 ម្ថលសមស្សបសរាប់អតិថិជនសកាត នុពលរបស់អនក 

 ម្ថលរបស់គូរបកួតរបជជង ៖ ខពស់បាំផុត និងទបបាំផុតកនុងទីផារសរាប់ផលិត
ផលរបនភទជតមួយ 

៣ ១ ៦០ នទី 

 

ខលឹមសរសនងខបម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 
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 ចាំណ្តយរបស់អនកកនុងការដឹកជញ្ាូ នផលិតផលនៅចាំែុចលក់ ដូចជា ទីផារ។ 

នរបើរបាស់រកោសផ្លទ ាំងធាំទី ១ នដើមបីបងាា ញឧទហរែ៍ននុះ។ 

២. ការបា៉ា ន់សម នការលក់របចាាំជខ 

នៅនពលអនកបានបា៉ា ន់សម ន អនកអាចគែនការលក់របចាាំជខបាន។ អនកអាច
សនរមចនោលនៅននុះតាមវធីិជានរចើន ៖ 

 ការនរបៀបនធៀបនឹងតួនលខលក់សរាប់អាំឡុងនពលជតមួយកាលពីឆ្ន ាំមុន 

 ការនរបៀបនធៀបនឹងអនកលក់វតថុសិបបកមមនផសងនទៀត 

 ការអនងកតជាមួយអតិថិជនសកាត នុពល 

 ការសកលបងតាមមូលោា ន នោយានរបនភទផលិតផលមួយចាំនួន
តូចសរាប់សកលបង ៖ អវីជដលលក់ឆ្ប់ោច់ បរាិែ។ល។ 
(ននុះមិនជមនជាវធីិលអនឡើយ របសិននបើរតូវចាំណ្តយខពស់) 

 ការកមមង់ទុកមុន ៖ កិចចរពមនរពៀងជាលាយលកខែ៍អកសរជតងជតលអជាង
ការរពមនរពៀងជាពាកយសាំដី។ 

នរបើរបាស់រកោសផ្លទ ាំងធាំទី ១ នដើមបីបងាា ញឧទហរែ៍ននុះ (៥ នទី)។ 

កនុងសកមមភាពននុះ អនកបាននផ្លត តនលើរនបៀបបា៉ា ន់សម នតម្មលសរាប់ផលិតផល និងបរាិែ
ផលិតផលជដលអនកអាចលក់/ជខ។ នៅនពលអនកានតួនលខទាំងពីរននុះ អនកអាចនផ្លត តនលើការ

គែនម្ថលនដើមបាន។ 

សកមមភាព ៤ ខ ៖ ដឹងពីចាំណ្តយរបស់អនក (អនថរ/នថរ) 

(១០ នទី) ឥឡូវននុះ អនកបានដឹងពីបរាិែផលិតផលជដលអនកនឹងអាចលក់បាន និងការ
បា៉ា នសម នពីតម្មលលក់ ប៉ាុជនតអនកមិនអាចបញ្ញា ក់តួនលខទាំងននុះបាននឡើយ រហូតទល់ជតអនក
បានគែនម្ថលនដើមម្នការលក់ផលិតផល។ ានរបនភទចាំណ្តយពាក់ព័នធខុសៗោន ជានរចើន។ 

កនុងសកមមភាព ៤ ខ នយើងនឹងអាននិយមន័យម្នរបនភទចាំណ្តយនផសងៗ។ 

តារាងននុះាននិយមន័យរបនភទចាំណ្តយជានរចើន។ នយើងនឹងអាន
និយមន័យទាំងននុះនដើមបីជួយអនកនធវើសកមមភាពបនទ ប់។ អនកគួរចងចាាំពី ៖ 

 ចាំណ្តយអនថរ ៖ នកើននឡើង និងថយចុុះនៅតាមបិរាែការងារ ឬបរាិែ   
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លក់។ 

 ចាំណ្តយនថរ ៖ នៅដជដល នោយមិនអាស្ស័យនឹងអវីជដលអនកនធវើ /ផលិត និងអវី
ជដលអនកលក់នឡើយ។ 

 

 

 

១. ឥឡូវននុះ នយើងនឹងនធវើលាំហាត់ខលីមួយ។ 

២. របសិននបើសិកាខ កាមអាចនរកាកឈរបាន (ឧ. មិនានអនកជិុះរនទុះរុញ ឬ
ពិបាកនដើរ ឬឈរកនុងរយៈនពលខលី) សូមចាប់នផតើមលាំហាត់នោយ

ពាកយគនលឹុះ និយមន័យ 

ចាំណ្តយអនថរ ចាំណ្តយអនថរជរបរបួលនៅតាមបរាិែលក់ និងរួមបញ្ចូ លម្ថលនដើម
វតថុធាតុនដើម និងកាល ាំងពលកមម។ អនកលក់វតថុសិបបកមមនឹងបញ្ចូ លចាំណ្តយ
ដូចជា ការដឹកជញ្ាូ ន និងការនផាើផលិតផលតាមម្របសែីឲ្យអតិថិជន។ល។ 
ឧ. ការនៅទូរស័ពទជាចាំណ្តយអនថរ ប៉ាុ ជនតមិនជមននលើទូរស័ពទនឡើយ នរពាុះ
ចាំណ្តយននុះជរបរបួលនៅតាមភាពញឹកញប់ និងរយៈនពលម្នការនៅ
ទូរស័ពទ។ 

វតថុធាតុនដើម សាំនៅនលើវតថុធាតុចាាំបាច់សរាប់ផលិតផលិតផលចុងនរកាយ។ ឧ. សាំបក
នវចខចប់នរគឿងអលងាក រ ឬសល កសរាប់ផលិតផល។ វតថុធាតុនដើមចាត់ទុកជា
ចាំណ្តយអនថរ នរពាុះវាជរបរបួលនៅតាមបរាិែផលិតផលលក់។ 

ចាំណ្តយនលើ
កាល ាំងពលកមម 

ចាំណ្តយនលើកាល ាំងពលកមមគឺរបាក់ឈនួលជដលអនកបង់ឲ្យខលួនឯង និនោជិត ឬ
កម្រមនជើងសរជដលនបើកឲ្យអនកលក់ (ឧ. អនករគប់រគងទូកនុងចាំែត
ឡានរកុង)។ ចាំណ្តយនលើកាល ាំងពលកមមចាត់ទុកជាចាំណ្តយអនថរ នរពាុះវា
ជរបរបួលនៅតាមអវីជដលអនកលក់ (ឧ. អនករគប់រគងទូ ៖ 
មិនទទួលបានរបាក់ឈនួលនទៀងទត់ ប៉ាុជនតទទួលបានកម្រមតាមភាគរយម្នការ
លក់)។ ដូចោន ននុះជដរ របាក់ឈនួលរបស់អនកគួរអាស្ស័យនលើ
របសិទធភាពការងាររបស់អនក។ 

ចាំណ្តយនថរ ចាំណ្តយនថរនៅដជដល នោយមិនអាស្ស័យនឹងបរាិែលក់នឡើយ។ ឧ. 
ចាំណ្តយនលើការជួលតូបកនុងផាររារតីម្ថានៅរ ៍ទូរស័ពទ។ល។ 

១០ នទី 
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តរមូវឲ្យរគប់ោន នរកាកឈរ។ 

៣. អនកអានកនុងរកុមនឹងអានរបនោគ និងជសវងរកចនមលើយរតឹមរតូវ។ របសិននបើ
អនកយល់ថា ចាំណ្តយជដលនរៀបរាប់ខ្នងនលើជាចាំណ្តយនថរ សូមអងគុយចុុះ។ 
របសិននបើយល់ថាជាចាំណ្តយអនថរ សូមនរកាកឈរ។ 

៤. អនកជដលនឆលើយខុសគួរចាកនចញពីរកុមធាំ។ 

៥. អនកឈនុះជាអនកជដលបនតនរកាកឈរបនទ ប់ពីសាំែួរចុងនរកាយ។ 

៦. ពិនិតយនមើលសនលឹកចនមលើយខ្នងនរកាម នៅនពលអនកនធវើលាំហាត់រួច នដើមបី
រកនមើលចាំែុចជដលអនកនឆលើយខុស។ 

៧. នៅនពលអនកបានបញ្ច ប់លាំហាត់ននុះ អនកអានកនុងរកុមនឹងអានឧទហរែ៍ម្ន
ការនរៀបចាំថវកិារ និងការគែនម្ថលនដើមឲ្យអនកសត ប់។ 

 

ជផនក/មុខ អនថរ នថរ 

ការជួលតូបរបចាាំជខ 

 

  

កម្រមនជើងសរសរាប់ទូកនុងចាំែតឡានរកុង 

 

  

ការទូទត់របាក់កមចី នលើការទិញម៉ាូតូ 

 

  

កានហវសរាប់បុគគលិក 

 

  

អគគិសនីកនុងតូប 

 

  

កាតទូរស័ពទ 

 

  

ផលិតផលសាអ ត   
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ជតម និងការនវចខចប់ផលិតផលសរាប់នផាើ នៅបរនទស 

 

  

ការទូទត់សនតិសុខសងគមរបស់ាច ស់អាជីវកមម 

 

  

ការទូទត់របាក់ខចីពីនលាកពូ 

 

  

ការទូទត់ម្ថាឈប់សរាកសរាប់ាច ស់អាជីវកមម 

 

  

ចាំណ្តយនលើការដឹកជញ្ាូ ននដើមបីរបមូលផលិតផលតាមភូមិ 

 

  

ចាំណ្តយនលើកជនលងសន ក់នៅនដើមបីអនងកតពិពែ៌ពាែិជាកមមវតថុសិបបកមមកនុង
ទីរកុង 

 

  

ករាលតុថមីកនុងតូប 

 

  

កម្រនត 

 

  

សញ្ញា ថមីសរាប់ទូតាាំង 

 

  

ប័ែណអាជីវកមមជដលានសល ក 

 

  

របអប់ជ័រានគរមបនដើមបីដឹកជញ្ាូ នផលិតផលនៅផារ 

 

  

ការនវចខចប់ផលិតផល 
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សនលឹកចនមលើយ 

ជផនក/មុខ 
អនថរ នថរ 

ការជួលតូបរបចាាំជខ 

 
   

កម្រមនជើងសរសរាប់ទូកនុងចាំែតឡានរកុង 

 
   

ការទូទត់របាក់កមចី នលើការទិញម៉ាូតូ 

 
   

កានហវសរាប់បុគគលិក 

 
   

អគគិសនីកនុងតូប 

 
   

កាតទូរស័ពទ 

 
   

ផលិតផលសាអ ត 

 
   

ជតម និងការនវចខចប់ផលិតផលសរាប់នផាើ នៅបរនទស 

 
   

ការទូទត់សនតិសុខសងគមរបស់ាច ស់អាជីវកមម 

 
   

ការទូទត់របាក់ខចីពីនលាកពូ 

 
   

ការទូទត់ម្ថាឈប់សរាកសរាប់ាច ស់អាជីវកមម 
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ចាំណ្តយនលើការដឹកជញ្ាូ ននដើមបីរបមូលផលិតផលតាមភូមិ 

 
   

ចាំណ្តយនលើកជនលងសន ក់នៅនដើមបីអនងកតពិពែ៌ពាែិជាកមមវតថុសិបបកមមកនុង
ទីរកុង 

 

   

ករាលតុថមីកនុងតូប 

 
   

កម្រនត 

 
   

សញ្ញា ថមីសរាប់ទូតាាំង 

 
   

ប័ែណអាជីវកមមជដលានសល ក 

 
   

របអប់ជ័រានគរមបនដើមបីដឹកជញ្ាូ នផលិតផលនៅផារ 

 
   

ការនវចខចប់ផលិតផល 

 
   

 

(២០ នទី) ឥឡូវននុះ នយើងនឹងអានឧទហរែ៍ និងឯកសរគាំរូមួយចាំនួនជដលនឹងជួយ
អនកកនុងការគែនម្ថលនដើម និងរបាក់ចាំែូលរបស់អនក នោយជផអកនលើចាំណ្តយនថរ 
និងចាំណ្តយអនថររបស់អនក។ របសិននបើអនកមិនអាចស្សង់នដើមបាន នពាលគឺការរគបដែត ប់នលើ

ចាំណ្តយទាំងអស់ជដលអាជីវកមមអាចបរាជ័យ។ បនទ ប់មក អនករតូវបនថយចាំណ្តយ ឬបនងកើនម្ថល និងការ
លក់។ ឧទហរែ៍ចាំណ្តយទាំងននុះដកស្សង់ពីអាជីវកមមរបស់ផុមសីុទុវ។ី 
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ចាំណ្តយនលើវតថុធាតុនដើម (អនថរ) 

វតថុធាតុនដើម បរាិែ ម្ថល/ឯកតា ចាំណ្តយ/ផលិតផល 

នសាងពែ៌នតាន ត
ាននបាុះពុមពសល ក 

1 $10 សរាប់ 100 $0.10 

សល កបកបិទ 1 $5 សរាប់ 100 $0.05 

ចាំណ្តយសរុប
នលើផលិតផលមួយ 

$0.15 

សរុប/ជខ 18.8 (យកនចញពីការគែនពីមុន) 

ចាំណ្តយ/ជខ $2.28 សរាប់ចាំណ្តយអនថរនលើវតថុធាតុនដើម 

 

ចាំណ្តយនលើកាល ាំងពលកមម (អនថរ) 

នរណ្តខលុះ? 

 
កនុងមួយជខ អរតា ចាំណ្តយ/ជខ 

ខាុាំ 

5 នា៉ា ង/ម្ថា x 6 ម្ថា/ 

សបាត ហ៍ x 4 
សបាត ហ៍/ជខ = 120 
នា៉ា ង 

$1 /នា៉ា ង $120 

អនករគប់រគងទូកនុង
ចាំែតឡានរកុង 

បា៉ា ន់សម នការលក់ 
10/ជខម្នផលិតផល
ជដលានតម្មល $1.5 
(នចញពីការគែន
ពីមុន) = $15 

10% ម្នទាំនិញលក់ $1.50 

ចាំណ្តយ/ជខ $121.50 សរាប់ចាំណ្តយអនថរនលើកាល ាំងពលកមមអនថរ 

ភាគរយសរាប់អនករគប់រគងទូកនុងចាំែតឡានរកុងអាចបញ្ចូ លកនុងការគែន “
ចាំណ្តយនលើវតថុធាតុនដើម” ប៉ាុ ជនតលអបាំផុតរតូវបញ្ចូ លកនុង “ចាំណ្តយនលើកាល ាំងពលកមម”។ 
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ចាំណ្តយនថរ (រាប់បញ្ចូ លចាំណ្តយទូនៅ) 

ជផនក តម្មលទិញ ចាំនួនជខ ចាំណ្តយ/ជខ 

ការជួលរបចាាំជខ
សរាប់បុគគលិកផារ  

- - $4.00 

ការជួលទូតាាំងរបចាាំជខ
កនុងហាងកានហវ 

- - $1.00 

តុសរាប់តូបកនុងផារ $10 24 $0.4 

ប័ែណព័ត៌ានអាជីវកមម $5 12 $0.2 

សញ្ញា សរាប់តូបកនុង
ផារ 

$10 24 $0.4 

សញ្ញា សរាប់ហាង
កានហវ 

$2 24 $0.8 

សញ្ញា សរាប់ទូកនុង
ចាំែតឡានរកុង 

$2 24 $0.8 

នធវើដាំនែើ រនៅអនកផលិត 
(មតង/ជខ) 

- - $8.00 

ចាំណ្តយ/ជខ $15.6/ជខ សរាប់ចាំណ្តយនថរ 
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ចាំណ្តយសរុប/ជខ* 

របនភទចាំណ្តយ ចាំណ្តយសរុប/ជខ 

វតថុធាតុនដើម (អនថរ) $2.26 

ចាំណ្តយនលើកាល ាំងពលកមម (អនថរ) $121.50 

ចាំណ្តយទូនៅ (នថរ) $15.6 

ចាំណ្តយសរុប/ជខ $139.36 

ម្ថលលក់ x ការលក់ - ចាំណ្តយ = របាក់ចាំនែញ 

 

  

នយើងនរបើរបាស់ជតការលក់របស់អនកនៅផាររារតីម្ថានៅរប៍៉ាុនណ្តណ ុះ។ អនករតូវនធវើការគែនស្សនដៀងោន
សរាប់ទូកនុងចាំែតឡានរកុង និងទូតាាំងបងាា ញកនុងហាងកានហវ។ 

ជាំហានទី ១ 

ម្ថល 

 
X 

ការលក់ 

 
= ការលក់របចាាំជខ 

$1.50  104  $156.00 

ជាំហានទី ២ 

ការលក់របចាាំ
ជខ 

_ 
ចាំណ្តយ 

 
= របាក់ចាំនែញ 

$156.00  $139.36  $17.00 

 

នយើងបានពិភាកាពីចាំណ្តយសរាប់អាជីវកមមរបស់ផុមសីុទុវ ី នោយនរបើរបាស់គាំរូជដលបាន
នរៀបចាំជាមុន។ នៅនពលរតឡប់នៅផទុះវញិ អនកគួរបាំនពញឯកសរគាំរូទនទរជដលានកនុងជផនក 
៣.២ ម្ន GPG។ បូកសរុបនោយគែនរបាក់ចាំនែញរបស់អនក។ 

 

ានព័ត៌ានជានរចើនសតីពីការនរៀបចាំថវកិា និងការកាំែត់ម្ថលលក់កនុង GPG។ សូមអានជផនកទី 
៣ នោយលអិតលអន់ នរពាុះវាជាជផនកសាំខ្នន់។ កនុងសកមមភាពននុះ នយើងបានសិកាបជនថមនទៀត

ពីរបនភទខុសៗោន ម្នចាំណ្តយ និងពិនិតយនលើឧទហរែ៍ម្នរនបៀបគែនរបាក់ចាំនែញនោយ
នោងតាមករែីសិការបស់ផុមសីុទុវ។ី 
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សកមមភាព ៤ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

កនុងសកមមភាពចុងនរកាយម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ អនកនឹងសនរមចចិតតនលើសកមមភាពជាក់ លាក់ 
មួយ ចាំនួនពាក់ព័នធនឹងអាជីវកមមរបស់អនក។ នោយចងចាាំនូវរាល់

ចាំែុចជដលអនកបានពិភាកាកនលងមក សូមចាំណ្តយនពលពីរបីនទីនដើមបីកត់រតាមតិរបស់អនក។ 

 

 

១. សិកាខ កាមាន ក់ៗនរបើរបាស់តារាង ៤ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួននដើមបី
សរនសរពីការផ្លល ស់បតូរ ១-៣ ជដលអនកចង់បាននដើមបីជកលមអអាជីវកមមរបស់អនក។ 
នោយជផអកនលើអវីជដលអនកបានសិកាកនុងសកមមភាពពីមុន នតើអនកចង់ឲ្យានការ
ជកលមអជដរ ឬនទ? របសិននបើាន សូមសនរមចចិតតពីរបព័នធជដលអនកនឹងអនុវតត 
ឬជកលមអ។ 

២. កត់រតារនបៀបជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៣. កត់រតាពីនពលនវលាជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៤. នៅទីបាំផុត បញ្ញា ក់ពីអនកជដលនឹងទទួលខុសរតូវនលើការផ្លល ស់បតូរននុះ។ 

តារាង ៤ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

ននុះជាវគគបែតុ ុះបណ្តត លដ៏លាំបាក។ សូមពយោមអានកាំែត់សាគ ល់របស់អនក និង GPG 
កនុងជផនកទី ៣ របសិននបើអនករតូវការអនុវតតបជនថមនទៀតនលើរបធានបទននុះ។ វគគននុះ

ផតល់ខលឹមសរសនងខបពីរបនភទចាំណ្តយពាក់ព័នធ និងនផ្លត តនលើការបា៉ា ន់សម នម្ថល និងការលក់របចាាំជខ។ 

១០ នទី 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ៥ ៖ 
ប្បព័នធេប្ាប់ការកក្លមអ 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៥ ៖ របព័នធសរាប់ការជកលមអ 

 

 

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ នយើងនឹងបងាា ញពីសរៈសាំខ្នន់ម្នរបព័នធអាជីវកមម
មូលោា ននដើមបីរគប់រគងផលិតផល/សតុក និងសច់របាក់។ អនករតូវនធវើសកមមភាព ២។ 
វគគននុះាននោលបាំែង ៖ 

 ទទួលបានខលឹមសរសនងខបម្នរបនភទរបព័នធ ជដលអនកអាចនរបើរបាស់សរាប់ការ
តាមោន និងកត់រតាលាំហូរសច់របាក់ និងផលិតផល។ 

 ជួយអនកវភិាគបញ្ញា ទូនៅមួយចាំនួនកនុងអាជីវកមម និងបងាា ញពីរបព័នធជដលអាច
នរបើរបាស់បាននដើមបីនោុះស្សយ ឬជកលមអបញ្ញា ទាំងននុះ។ 

សកមមភាព ៥ ក ៖ ការនោុះស្សយបញ្ញា ទូនៅកនុងអាជីវកមម 

កនុងសកមមភាព ៥ ក អនកនឹងនផ្លត តនលើឧបករែ៍មួយចាំនួនជដលនយើងបានពិភាកាកនលងមក 
និងនផ្លត តនលើរនបៀបជដលឧបករែ៍ទាំងននុះអាចនរបើរបាស់ នដើមបីជួយនោុះស្សយបញ្ញា
ទូនៅកនុងអាជីវកមម។ នយើងនឹងអាននសណ្តរយី៉ាូ ៤ និងបាំនពញសកមមភាពននុះ។ 

 

នសណ្តរយី៉ាទីូ ១ 

បងស្សីរបស់អនក     ជដលលក់វតថុសិបបកមមនៅតូបកនុងផារកនុងរមែីយោា ននឆនរ
សមុរទមួយបានរបាប់អនកថា ោត់បានជួបមនុសសាន ក់ជដលនឹងវនិិនោគ
របាក់មួយចាំនួនកនុងអាជីវកមមរបស់ោត់។ ោត់នឹងអាចផ្លល ស់បតូរពីការលក់
កនុងទីផារកណ្តត លវាល នៅជាការលក់កនុងតូបផារានដាំបូល និងចាក់នសរបាន។ 
វនិិនោគិនបានសុាំឲ្យោត់នធវើកាំែត់សាគ ល់សមញ្ាៗមួយចាំនួនកនុងទរមង់ជាជផនការ
អាជីវកមម នោយសរជតោត់ចង់របាកដថា អាជីវកមមបងស្សីរបស់អនកនឹងទទួលបាន
នជាគជ័យ។ 

៣ ២ ៣៥ នទី 

 

ខលឹមសរសនងខបម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 
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នសណ្តរយី៉ាទីូ ២ 

មិតតរបស់អនកបានរបាប់អនកថា ោត់យល់ថាដល់នពលពរងីកអាជីវកមមនហើយ ប៉ាុជនត
ោត់មិនដឹងពីរនបៀប ឬចាំែុចចាប់នផតើមនឡើយ។ ោត់ដឹងថា ានការអភិវឌ្ឍជានរចើន
កនុងតាំបន់ នហើយអាជីវកមមថមីៗខលុះបានចាប់នផតើមនៅនហើយ។ បញ្ញា សាំខ្នន់របស់ោត់គឺ
ោត់មិនដឹងថានតើោត់កាំពុងទទួលបានរបាក់ចាំនែញ ឬោ៉ា ងណ្តនទ។ នតើោត់គួរ
ពរងីកអាជីវកមម ឬនទ? 

 

នសណ្តរយី៉ាូទី ៣ 

ស្រសតីជដលបានជួយអនកលក់ផលិតផលរបស់អនកនៅទូកនុងចាំែតឡានរកុងបាននសនើ
សុាំកមមង់កាបូបលុយបជនថមនទៀត នរពាុះោត់បានលក់ោច់អស់នហើយ។ នៅនពលអនក
បញ្ាូ នកាបូប និងនសនើសុាំរបាក់ជដលបានពីការលក់កាបូបពីមុន ោត់បានផតល់របាក់ ១២ 
ដុលាល រ (ឧ. ោត់លក់បានកាប៉ាូប ៨ កនុងតម្មល ១,៥០ ដុលាល រ)។ អនកហាក់ភ័នតភាាំងបនតិច 
នោយសរជតអនកជតងជតផតល់កាបូប ១០ ឲ្យោត់លក់ ប៉ាុជនតោត់និោយថា អនកបានឲ្យ
ោត់ជត ៨ ប៉ាុនណ្តណ ុះ។ 

 

នសណ្តរយី៉ាូទី ៤ 

អនករតូវបាននសនើឲ្យផតល់បទបងាា ញខលីមួយ ដល់របជាជនកនុងមូលោា នមួយរកុម។ 
ពួកនគបាននសនើឲ្យអនកនិោយពី “ការកត់រតារបតិបតតិការ នចញ និងចូលកនុងអាជីវកមម”។ 

 

 

១. នលើរកោសផ្លទ ាំងធាំទី ២ ឬរកោសនលើតុ អនកនឹងនឃើញ
ឯកសរគាំរូជានរចើនជដលអនកបានពិភាកានៅម្ថាននុះ។ 

២. កាំែត់បញ្ញា  និងនឆលើយសាំែួរខ្នងនរកាមសរាប់នសណ្តរយី៉ាូនីមួយៗ ៖ 

 នតើអនកនឹងនរបើរបាស់ឯកសរមួយណ្ត? 

 នហតុអវី? 

២៥ នទី 
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៣. នធវើការជាគូនដើមបីផគូរផគងរបព័នធជដលានបងាា ញនលើរកោសផ្លទ ាំងធាំ ឬនលើឯកសរ
ជចកជូនចាំនពាុះបញ្ញា កនុងតារាង ៥ ក។ 

៤. របសិននបើអនកានគាំនិតខុសពីនគ សូមពនយល់ពីមូលនហតុ។ 

៥. អនកអាចរកបានឯកសរគាំរកូនុងជផនកទី ៣ ម្ន GPG និងជផនកទី ១។ 

 

តារាង ៥ ក ៖ របព័នធសរាប់ការជកលមអ 

ឯកសរគាំរូ
ជដលខាុាំកាំែត់បាន/ទាំព័រ 

ខាុាំានរួចនហើយ ខាុាំ រតូវការ 

  បាទ/ចាស  នទ  បាទ/ចាស  នទ 

  បាទ/ចាស  នទ  បាទ/ចាស  នទ 

  បាទ/ចាស  នទ  បាទ/ចាស  នទ 

  បាទ/ចាស  នទ  បាទ/ចាស  នទ 

  បាទ/ចាស  នទ  បាទ/ចាស  នទ 

  បាទ/ចាស  នទ  បាទ/ចាស  នទ 

  បាទ/ចាស  នទ  បាទ/ចាស  នទ 

  បាទ/ចាស  នទ  បាទ/ចាស  នទ 

 

អាជីវកមមទាំងអស់ជដលនជាគជ័យ និងានការរគប់រគងលអរតូវានឯកសរ របព័នធ 
និងកាំែត់រតាមួយចាំនួន នដើមបីឲ្យាច ស់អាជីវកមមដឹងពីដាំនែើ រការ ៖ ការតាមោនផលិតផល 
(សតុក) និងកាំែត់រតារបតិបតតិការហិរញ្ាវតថុ  (របាក់នចញ និងចូល)។ 

របការសាំខ្នន់បាំផុតរតូវានឯកសរអាជីវកមម របសិននបើអនកចង់បានរបាក់កមចី ឬការោាំរទហិរញ្ាវតថុ
នផសងនទៀត។ សកមមភាពននុះជួយនយើងកនុងការនផ្លត តនលើរបព័នធជដលអនកាន និងរបព័នធជដលអនកអាច
នរបើរបាស់បាន1។   

សកមមភាព ៥ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

                                                
1ចនមលើយរតឹមរតូវសរាប់សកមមភាពននុះគឺ នសណ្តរយី៉ាូទី ១ ៖ ឯកសរគាំរជូផនការអាជីវកមម នសណ្តរយី៉ាូទី ២ ៖ ចាំណ្តយ
សរបុ/ជខ នសណ្តរយី៉ាូទី ៣ ៖ ប័ែណសតុកផលិតផល នសណ្តរយី៉ាូទី ៤ ៖ ការកត់រតាចូលបញ្ា ីធមមតា។ 
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កនុងសកមមភាពចុងនរកាយម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ អនកនឹងសនរមចចិតតនលើ
សកមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួនពាក់ព័នធនឹងអាជីវកមមរបស់អនក។ នោយចងចាាំនូវរាល់

ចាំែុចជដលអនកបានពិភាកាកនលងមក សូមចាំណ្តយនពលពីរបីនទីនដើមបីកត់រតាមតិរបស់អនក។ 

 

១. សិកាខ កាមាន ក់ៗនរបើរបាស់តារាង ៥ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួននដើមបី
សរនសរពីការផ្លល ស់បតូរ ១-៣ ជដលអនកចង់បាននដើមបីជកលមអអាជីវកមមរបស់អនក។ 
នោយជផអកនលើអវីជដលអនកបានសិកាកនុងសកមមភាពពីមុន នតើអនកចង់ឲ្យានការ
ជកលមអជដរ ឬនទ? របសិននបើាន សូមសនរមចចិតតពីរបព័នធជដលអនកនឹងអនុវតត 
ឬជកលមអ។ 

២. កត់រតារនបៀបជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៣. កត់រតាពីនពលនវលាជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៤. នៅទីបាំផុត បញ្ញា ក់ពីអនកជដលនឹងទទួលខុសរតូវនលើការផ្លល ស់បតូរននុះ។ 

 

តារាង ៥ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

កនុងសកមមភាពននុះ អនកបានពិនិតយនមើលឯកសរគាំរូមួយចាំនួនជដលអនកាន និងដឹងពីរនបៀប
ជដលឯកសរគាំរូទាំងននុះនធវើឲ្យានភាពខុសោន កនុងអាជាីវកមម។ នរៅពីននុះ វគគននុះជួយ

អនកកាំែត់ឯកសរគាំរូជដលអនកអាចនរបើរបាស់ពី GPG នដើមបីអនុវតតកនុងអាជីវកមម
បនទ ប់ពីវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ ឯកសរគាំរូក៏ានកនុងជផនកទី ៣.៣ ម្ន GPG ផងជដរ។ 

១០ នទី 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ៦ ៖ 
កផនការេក្មមភាពអាទិភាព 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៦ ៖ ជផនការសកមមភាពអាទិភាព 

 

 

នោយសរបនទុកការងារម្នការរគប់រគងអាជីវកមមសិបបកមម វាមិនជមនជាការងាយស្សួល
កនុងការអនុវតតការផ្លល ស់បតូរនៅតាមការចង់បានរបស់អនកនឡើយ។ កនុងវគគននុះ អនកនឹងពិនិតយ

នមើលការងារជដលអនកសនរមចបានកនុងអាំឡុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ និងបនងកើតជាជផនការសកមមភាព
សមញ្ាមួយនដើមបីជកលមអអាជីវកមមរបស់អនក។ អនករតូវនធវើសកមមភាពមួយ។ 

សកមមភាព ៦ ក ៖ ជផនការសកមមភាពអាទិភាព 

អនកនឹងនធវើការជាជាំហានៗ និងតាមវគគនីមួយៗនដើមបីឆលុុះបញ្ញច ាំងសកមមភាព និងជផនការ

សកមមភាពជដលអនកបាននរៀបចាំនឡើង។ 

 

 

១. អនកពិភាកាជារកុម។ សាជិករគប់រូបនិោយពីអវីជដលពួកនគយល់ដឹង
កនុងសកមមភាពនីមួយៗ។ អនកចាប់នផតើមពីសកមមភាពទីមួយននុះ។ 

២. សរាប់ជាំហានបនទ ប់ អនកនរបើរបាស់តារាង ៦ ក ៖ ជផនការសកមមភាព
អាទិភាព។ អនកពិនិតយនមើលជផនការសកមមភាពជដលអនកបានបាំនពញ
សរាប់វគគនីមួយៗ និងនរជើសនរ ើសការផ្លល ស់បតូរណ្តមួយជដលអនកនឹងចាប់នផតើម
មុននគ និងនពលនវលា ៖ កនុងរយៈនពល ១ សបាត ហ៍ ១ ជខ ឬ ២ ជខ? 
នរៀបរាប់សកមមភាពោ៉ា ងនហាចណ្តស់ ៣ (១៥ នទី)។ 

៣. សាជិកាន ក់ៗបងាា ញពីជផនការសកមមភាពអាទិភាពរបស់ខលួន ចាំជែករកុម
ជចករ ាំជលកគាំនិតរបស់ខលួនថានតើជផនការសកមមភាពទាំងននុះគួរផ្លល ស់បតូរ ឬក៏វាជា
វធីិដ៏លអ។ សិកាខ កាមាន ក់ៗាននពល ៥ នទី (២៥ នទី)។ 

៤. កនុងរកុម អនកអាចនរបើរបាស់នពលនវលាបជនថមនដើមបីសនរមចថានតើអនករតូវ
ជួបមតងនទៀត ឬោ៉ា ងណ្ត បនទ ប់ពីវគគបែតុ ុះបណ្តត លនដើមបីអនុវតត
សកមមភាពមួយចាំនួន ដូចជា ការកាំែត់ចាំណ្តយជានដើម។ អនកអាចនរៀបចាំការជួប
របជុាំជារបចាាំ និងពិភាកាពីរនបៀបរបឈមនឹងការផ្លល ស់បតូរជដលអនកចង់បាន។  

៤០ នទី 

 

៤០ នទី 
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តារាង ៦ ក ៖ ជផនការសកមមភាពអាទិភាព 

ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

    

    

    

 

ការផតល់អាទិភាពសកមមភាព      ជដលជាសកមមភាពជដលអនកបានបាំនពញនៅនពលបញ្ច ប់

វគគបែតុ ុះបណ្តត ល គឺជាជាំហានដ៏សាំខ្នន់។ វានឹងជាំរុញឲ្យអនកសនរមចចិតតពីរនបៀបអនុវតត

អវីជដលបាននរៀនកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះកនុងការងារ និងជីវតិរបចាាំម្ថា។ អនកអាចនរបើរបាស់វា 

រួមជាមួយនសៀវនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត លនដើមបីជកសរមួល និងនលើកទឹកចិតតខលួនឯងកនុងការ

ចាត់វធិានការនន។ 

 

ននុះជាចាំែុចបញ្ច ប់ម្នវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ ឥឡូវននុះ អនកអាចបញ្ច ប់ការ
វាយតម្មលបាន។ កនុងរយៈនពលពីរបីជខនរកាយ នឹងានសកមមភាពតាមោនបនតនទៀត។ 
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ប្ក្ដាេផ្ទ ងំធំ 
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រកោសផ្លទ ាំងធាំ 

រកោសផ្លទ ាំងធាំសរាប់សកមមភាព ៤ ក 

 

 

ការបា៉ា ន់សម នម្ថលផលិតផល* 

 1: កាបូបលុយនធវើ
ពីបាវអងករ 

2: 3: 

ម្ថលសមស្សបសរាប់អតិថិជន $1.50   

ម្ថលខពស់បាំផុត និងទបបាំផុត
របស់គូរបកួតរបជជង 

$2.25 
(លក់កនុងហាងទីរកុង
)  

$1.25 (លក់តាមផទុះ) 

  

ម្ថលរបស់ខាុាំ  (មុននពល
បញ្ចុ ុះតម្មល) 

$1.50   

 

 

ការបា៉ា ន់សម នការលក់របចាាំជខ 

ជខ ផលិតផលទី 
១ 

ផលិតផលទី 
២ 

ផលិតផលទី 
៣ 

ផលិតផលទី 
៤ 

ផលិតផលទី 
៥ 

1  80     

2 90     

3 100     

4 150     

5 100     

6  100     

សរុប (កនុង 620     

១ 
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រយៈនពល ៦ 
ជខ) 

មធយមភាគរបចាាំ
ជខ 

104 

 

 

    

 

រកោសផ្លទ ាំងធាំសរាប់សកមមភាព ៥ ក 

 

 

សាគ ល់ ៖ ចាំែុចទាំងននុះអាចរតូវការរកោសផ្លទ ាំងធាំនលើសពីមួយ ប៉ាុជនតរតូវ
នរបើរបាស់នៅនពលអនកបាននឃើញសញ្ញា  និងនលខខ្នងនលើ។ 

ឯកសរគាំរូទី ១ ៖ ការវាយតម្មលអាជីវកមមរបស់ខាុាំ 

 

 កតាត កាំែត់នជាគជ័យ   

លអ  

  

ធមមតា 

  

មិនលអ 
នតើខាុាំអាចនធវើអវីបានខលុះ? 

1. កជនលងរបកបអាជីវកមម/លក់     

2. ដឹងពីចាំណ្តយកនុង
អាជីវកមមរបស់ខាុាំ 

    

3. គុែភាពផលិតផល     

4. អតិថិជន     

5. ការសតុកទុកផលិតផល     

6. កិចចការរបចាាំម្ថា និងទាល ប់     

7. កជនលងនធវើការសអ ត     

8. កជនលងនធវើការានការនរៀបចាំ     

២ 
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9. នពញចិតតនឹងអាជីវកមម     

10. ដាំនែើ រការនរគឿងបរកិាខ រ     

11. ដឹងពីបាំែុលរបស់អនក     

12. ដឹងពីតរមូវការអតិថិជន     

13. ម្ថលនដើមផលិតផល     

14. តម្មលលក់     

15. ផលិតផលជដលាន     

16. ផលិតផលខូចគុែភាព     

17. ផលិតភាពរបស់បុគគលិក     

18. លកខខែឌ ការងារបុគគលិក     

19. អតិថិជនរគប់រោន់     

20. ចាំណ្តយសរុប     

21. ផលិតផលានសភាពលអ     

22. ដឹងពីកិចចការរបស់បុគគលិក     

23. អតិថិនជនរតឡប់មកវញិ      

24. តម្មលលក់     

25. រគួសរជួយឧបតថមភអនក     

26. បនចចកនទសនធវើទីផារ     

27. បុគគលិកជាំនញ និងគួរឲ្យ
ទុកចិតត 

    

28. ភាពអាចរកបានម្នរបាក់កមចី      

29. ការកត់រតាចូលបញ្ា ី     

30. ការតាមោនលាំហូរ
សច់របាក់ 

    

31. អនកជាំនួញលអ     

32 ដឹងពីរបាក់ចាំែូលរបស់អនក     
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ឯកសរគាំរូទី ២ ៖ ការនរៀបរាប់ពីអាជីវកមម 

 

ការនរៀបរាប់ពីអាជីវកមម 

ន ម្ ុះអាជីវកមម  

របនភទអាជីវកមម   អនកផលិត  អនកផតល់នសវា 

  អនកលក់រាយ  អនកលក់ដុាំ 

  នផសងៗ 

នតើផលិតផលបាំនពញតរមូវការអវីខលុះ?   

នតើអាជីវកមមននុះនឹងផលិតផលិតផលអវី?  

អតិថិជននោលនៅ?  

រនបៀបលក់ផលិតផល?  
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ឯកសរគាំរូទី ៣ ៖ តារាងនផទៀងផ្លទ ត់ជផនការអាជីវកមម 

 

តារាងនផទៀងផ្លទ ត់ជផនការអាជីវកមម   

១. នសចកតីសនងខបរបតិបតតិ  (១-៥ ខ្នងនរកាម) 

 ន ម្ ុះអាជីវកមម 

 ន ម្ ុះាច ស់ 

 ទសសនៈវស័ិយ (កនុងរយៈនពល ៥ ឆ្ន ាំខ្នងមុខ) 

 រចនសមព័នធអាជីវកមម អនកចូលរួម និងទីកជនលង 

 នរៀបរាប់ពីផលិតផល និងរនបៀបផលិត/នធវើ  

 ឱកាសទីផារសរាប់ការលក់ 

 នោលនៅការលក់កនុងរយៈនពល ១, ២, ៣ ឆ្ន ាំខ្នងមុខ 

 នៅនពលខចីរបាក់ ៖ រាប់បញ្ចូ លចាំនួន រនបៀបនរបើរបាស់ និងរនបៀបជដលអនកធានការ
ទូទត់សង នោយជផអកនលើនជាគជ័យអាជីវកមមរបស់អនក។ 

 

២. ការនរៀបរាប់ពីអាជីវកមម 

 លកខែៈរបស់ផលិតផល ជាពិនសសនធៀបនឹងគូរបកួតរបជជង 

 ខលឹមសរសនងខបម្នអាជីវកមម ដូចជា ការកាំែត់ម្ថលលក់ និងការនធវើទីផារ 

 

៣. ការវភិាគទីផារ 

 ការនរៀបរាប់ជាក់លាក់ពីផលិតផល ដូចជា ទាំហាំ វតថុធាតុ ទមាន់ 

 ការនរៀបរាប់ពីអតិថិជន និងមូលនហតុជដលពួកនគទិញផលិតផលរបស់អនក 

 ការវាយតម្មលសកាត នុពលទីផារ (ឧ. នភាៀវនទសចរែ៍នរចើន ឬសណ្តា ោរថមីៗនរចើន) 

 ទីផារលក់របកួតរបជជង មូលនហតុជដលអនកនឹងាននរបៀបជាអនកដម្ទ 

 ចាំែុចលក់នលចនធាល រ (ឧ. របភពកនុងមូលោា ន សររីាងគ ឬាននិរនតរភាព) 

 

៤. ជផនការរគប់រគង 

 រចនសមព័នធអាជីវកមម អនកទទួលខុសរតូវ និងអនកោាំរទអាជីវកមម 

 

៥. ជផនការទីផារ  
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 ម្ថលសមស្សបសរាប់អតិថិជន និងម្ថលរបស់គូរបកួតរបជជង 

 ការជចកចាយ (ឧ. កជនលងលក់ ការកមមង់តាមម្របសែី។ល។) 

 ការផាយពាែិជាកមម និងការផសពវផាយ។ 

៦. ជផនការហិរញ្ាវតថុ 

 ទឹករបាក់កមចីចាាំបាច់សរាប់ការអភិវឌ្ឍ (ឬចាប់នផតើម) អាជីវកមម  

 ហិរញ្ាបបទនម្ថាខ្នងមុខ នៅនពលអស់របាក់កមចី  នោយជផអកនលើកាំនែើ ន
របាក់ចាំនែញ 

 ការពយកររបសិទធភាពការងារ ដូចជា តួនលខបា៉ា ន់សម ននដើមបីបងាា ញពីកាំនែើ ន 

 របាយការែ៍ហិរញ្ាវតថុ  ការបា៉ា ន់សម នរបាក់ចាំែូលសរុប ចាំណ្តយសរុប និងការ
វនិិនោគសរុបរបស់អនក (រួមទាំងរទពយសកមម) 

 របាយការែ៍របាក់ចាំែូលជដលបងាា ញពីរបសិទធភាពការងារបា៉ា ន់សម ន កនុង
រយៈនពលចាប់ពី ៣ ឆ្ន ាំនឡើងនៅ របាក់ចាំែូលសរុប និងចាំណ្តយសរុប 

 ការវភិាគចាំែុចស្សង់នដើមជដលបងាា ញថា របាក់ចាំែូលពីការលក់គឺខពស់ជាង
ចាំណ្តយ (ឧ. ចាំណ្តយកនុងអាជីវកមម និងទុនចាំណ្តយ) 

 ការពយករលាំហូរសច់របាក់នដើមបីបងាា ញពីធនធានហិរញ្ាវតថុចាាំបាច់ 

 មូលធន (រទពយសកមម) ដូចជា សាំាំភារៈកនុងអាជីវកមម វតថុធាតុ និងនរគឿងបរកិាខ ររបស់
អនក។ 

 

 

ឯកសរគាំរូទី ៤ ៖ ការបា៉ា ន់សម នម្ថលផលិតផល 

 

ការបា៉ា ន់សម នម្ថលផលិតផល* 

 1: កាបូបលុយនធវើ
ពីបាវអងករ 

2: 3: 

ម្ថលសមស្សបសរាប់អតិថិជន    

ម្ថលខពស់បាំផុត និងទបបាំផុត
របស់គូរបកួតរបជជង 

 

 

  

ម្ថលរបស់ខាុាំ  (មុននពល    
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បញ្ចុ ុះតម្មល) 

 

ឯកសរគាំរូទី ៥ ៖ ការបា៉ា ន់សម នការលក់របចាាំជខ 

 

ការបា៉ា ន់សម នការលក់របចាាំជខ 

ជខ ផលិតផលទី 
១ 

ផលិតផលទី 
២ 

ផលិតផលទី 
៣ 

ផលិតផលទី 
៤ 

ផលិតផលទី 
៥ 

1       

2      

3      

4      

5      

6       

សរុប (កនុង 

រយៈនពល ៦ 
ជខ) 

     

មធយមភាគរបចាាំ
ជខ 
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ឯកសរគាំរូទី ៦ ៖ ចាំណ្តយសរុប/ជខ 

 

ចាំណ្តយសរុប/ជខ 

របនភទចាំណ្តយ ចាំណ្តយសរុប/ជខ 

វតថុធាតុនដើម (អនថរ)  

ចាំណ្តយនលើកាល ាំងពលកមម (អនថរ)  

ចាំណ្តយទូនៅ (នថរ)  

ចាំណ្តយសរុប/ជខ  

ម្ថល x ការលក់ - ចាំណ្តយ = របាក់ចាំនែញ 

  
 

ជាំហានទី ១ 

ម្ថល 

 
X 

ការលក់ 

 
= ការលក់របចាាំជខ 

     

ជាំហានទី ២ 

ការលក់របចាាំ
ជខ 

_ 
ចាំណ្តយ 

 
= របាក់ចាំនែញ 

     

 

ឯកសរគាំរូទី ៧ ៖ ប័ែណសតុកផលិតផល 

 

ប័ែណសតុកផលិតផល 

 

ន ម្ ុះផលិតផល ៖ 

កូដផលិតផល ៖   

អាសយោា នទាំនក់ទាំនងរបស់អនកផគត់ផគង់/អនកផលិត ៖ 
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ការនរៀបរាប់ ៖ តម្មល និងតម្មលលក់ មតិនោបល់ ៖ 

   

កាលបរនិចេទ ចូល (B/F) នចញ សមតុលយ មតិនោបល់ ៖ 

     

     

     

 

សរុប 

    

 

ឯកសរគាំរទីូ ៨ ៖ ការកត់រតាចូលបញ្ា ធីមមតា 

 

ការរគប់រគងសច់របាក់ 

ការកត់រតាចូលបញ្ា ីធមមតា ៖ បញ្ា ីសច់របាក់  

ជខ 

ឆ្ន ាំ 

ការនរៀបរាប់ របាក់ចូល
កនុង
អាជីវកមម 

របាក់នចញ
ពីអាជីវកមម 

ចាំណ្តយផ្លទ ល់ខលួន សមតុលយ 

01st      

2nd      

3rd      

4th      

5th      

6th      

7th      

8th      

9th      



ILO – កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
 

68 

10th      

11th      

12th      

13th      

14th      

15th      

16th      

17th      

18th      

19th      

20th      

21st      

22nd      

23rd      

24th      

25th      

26th      

27th      

28th      

29th      

30th      

31st      

សរុប      

 


