
នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
សមាហរណកម្មបច្ចេកវិទេយានៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ស្តេីនៅ

បេទេសកម្ពុជាសិង្ហបុរីមា៉េឡេសុីនិងភូមា



២

មាតិកា
លោកស្រី នុត សម្ផស្រស  
 អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន អិល អ្រស វី  (LSV)

លោកស្រី ច្រ ន សុភាព 
ស្ថ្របនិក ក្រុមហ៊ុនកី តម្របាញ ខ្ម្ររ   
(Keiy Tambanh Khmer)

លោកស្រី  រី ថាន ី
ស្ថ្របនិក សិប្របកម្ម ន រា អង្គរ  
(Norea Angkor Handicrafts)

លោកស្រី នាវ នារីបព្ច្រពិស ី
សហស្ថ្របនិក ក្រុមហ៊ុន អ ល ឌ្រី ម ខាម បូ ឌា

៣០

៤២

៣៤

៣៨

លោកជំទាវ ម៉ម ដាត្ថ្រលីណ្រត 
អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន ខ្រមភ្រយួរ(Campure)

លោកជំទាវ គង់ សូ រីត 
អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Ocen Technology - 
អនុប្រធាន សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា

លោកស្រី មាស សុភារម្រយ  
សហស្ថ្របនិកក្រុមហ៊ុន  Shoprunback

លោកស្រី ឃី មុន ី
សហ ស្ថ្របនិក និងអគ្គនាយិកា  
ក្រុមហ៊ុន អ្រ ម រុ រា៉្រ យស៍ Amru Rice

លោកស្រី ខ្រ ចិនា្ត្រ 
 ប្រធាន សមាគមន៍ សណ្ឋ្រគារ ក ម្ពុ ជា(CHA)   
និង ប្រធាន សមាគម អភិរក្រស ដំរី អ្រ រាវ ត្ត្រ

លោកស្រី ចម ក្រស្ន្រ 
អគ្គនាយិកា ក្រុមហ៊ុន សោ មា៉្រ គ្រុប

០៦

១០

២២

២៦
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លោកស្រី ជា សុខហៀក 
 អគ្គនាយិកា ផ្រសារ ទំនើប សូរិយា ស្រន ធ័រ ភ័នធ៍ 
(Sorya Center Point) និង ផ្រសារ ទំនើប រតនា 
ផ្ល្រហ្រសា (Ratanak Plaza)

៤៦

Woomentum, Cambodia, កម្ពុជា 
ផ្ទះល្រខ៦ ផ្លូវ៣៦ ពោស្រនជ័យ  
ភ្នំព្រញ  រាជាណចក្រ កម្ពុជា  
ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ១២ ៦៧១ ៣៦៧ 
អុីម៉្រល៖ touchsocheata2011@yahoo.com 
វ្របសយ៖ http://woomentum.com 
ហ្វ្រសប៊ុក៖ www.facebook.com/Woomentum

©រក្រសាសិទ្ធ២ិ០២០



៣

កញ្ញ្រ មាន សូនីត 
ស្ថ្របនិកផ្ទះ ស្រឡាញ់និង  តរា សម្ដ្រង 

លោកស្រី  ហ៊ូកូត អាណ្រស 
អគ្គនា យិកា ប្រតិបត្តិ   
Fast Track Trade (FTT)

លោកស្រី ឡៅ ជ្រននី  
ស្ថ្របនិក  និង មា្ច្រស់ ក្រុមហ៊ុន 
Sein Lan Lwin Pyin

លោកស្រី  ឌី ផន ភិរម្រយ 
ស្ថ្របនិក  និង  អគ្គនាយិ កា ក្រុមហ៊ុន 
មា៉្រច់ ម៉ូ បាល ហ៊្រល ឃ្រ រ   
(MUCH Mobile Health Care)

លោកស្រី  ស្រ ចាន់ឌ ី
ស្ថ្របនិកហាង ស្ត្រចអង្ករ  

លោកស្រី នាង សុវ៉្រតនា 
សហគ្រិន អ្នកនិពន្ធ និង Influencer

កញ្ញ្រ តន យ៉្រត់ម ី
 អគ្គនាយិកា ក្រុមហ៊ុន  Maypreen 
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លោកស្រី ច្រ វ សុ ឃុន 
ស្ថ្របនិក និងអគ្គនាយិកា 
ក្រុមហ៊ុន  KAT Apprisal

កញ្ញ្រ ថូង ធីត 
ស្ថ្របនិកសហគ្រ្រស ថូង អ៊ិនធ័តប្រ្រយស៌

លោកស្រី  សង ម្រត្ត្រ 
អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនច្រកចាយ 
សុីមកាតប្រចាំតំបន់

លោកស្រី ទូច សុភា 
 ស្ថ្របនិក ភោជនីយដ្ឋ្រន សឡា ត់ វី ហ្គូ 

លោកស្រី យ៉ុយ សុ ផានិត  
អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន NA Brimex

៥០
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ការ បដិស្រធ 

អត្ថបទ ដ្រល បា នបោះពុម្ពន្រះ  មិនបាន ឆ្លះុបញ្ច្រំង ពី យោបល់ និង ទស្រសនៈ របស់ ក្រុមការងារ  Woomentum  និងស្ថ្រនទូត បារាំង ទ្រ។ 
ហ្រតុដូច្ន្រះ ការ សន្មត ដ្រល បាន ធ្វើ នៅក្នុង អត្ថបទ ន្រះ មិន ឆ្លុះបញ្ច្រំង ពី អង្គភាព ណមួយ ផ្រស្រងទៀត ក្រ្រពី អ្នកនិពន្ធ ទ្រ  ហើយដោយ 
សរ ត្រ យើង ជា មនុស្រស ដ្រល មានការ គិត ប្រប សុជីម្រ្រ  ទស្រសនៈ ទាងំន្រះ ត្រងត្រ អាច មានការ ផ្ល្រស់ ប្តរូ  ពិនិត្រយ ឡើងវញិ និង គិត ឡើងវញិ ។

ប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី

ប្រទ្រសសិង្ហបុរី

ប្រទ្រសមីយា៉្រន់មា៉្រ



នៅព្រល ត្រូវបាន បោះឆ្ន្រត ជ្រើសរីស ជា ប្រធានាធិបតី ន្រ សធារណរដ្ឋ 

បារាំង ក្នុង ឆ្ន្រំ២០១៧ លោក អ្រមា៉្រ  នុយ អ៊្រ ល មា៉្រ ក្រុង បានសម្រ្រច ដក់ 

សមភាព យ្រ ន ឌ័ រ ជា «បុព្វហ្រតុ ជាតិ ដ៏ សំខាន់ មួយ» ក្នុងអំឡុង អាណត្តិ 

របស់លោក។ អាទិភាព ន្រះ ត្រវូបាន ដក់បញ្ចលូ ក្នងុ យុទ្ធសស្ត្រ អន្តរជាតិ របស់ 

ប្រទ្រស បារាងំ សម្រ្រប់ សមភាព រវាង ស្ត្រ ីនិង បុរស (ឆ្ន្រ២ំ០១៨-២០២២)។  

ក្នងុនាម ជា ឯកអគ្គរដ្ឋទូត បារាងំ ស្ត្រ ីដំបូង គ្រ នៅ កម្ពជុា ជា រឿង សម ហ្រតុផល 

ដ្រល ខ្ញុ ំត្រវូ ប្ត្រជា្ញ្រចតិ្ត គាទំ្រ ការ  ផ្តល ់សទិ្ធអិណំច ជនូ ស្ត្រ។ី តមរយៈគម្រ្រង  

នានា  ដ្រល ខ្ញុំ បាន អនុវត្ត ក្នុង ទស្រសន វិស័យន្រះខ្ញុំ បាន ជួប ជាមួយ ស្ត្រី ដ្រល 

គ្រប់គ្រង សហគ្រ្រស សង្គម Woomentumពួកគ្រ ពោរព្រញ ទៅដោយ ការ 

ប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត មាន ទំនុកចិត្ត ខ្ពស់ចង់ ធ្វើឱ្រយមាន ការផ្ល្រស់ប្តូរ និង ផ្តល់ការ គាំទ្រ 

ដល់ស្ត្រី ដទ្រទៀត។

ខ្ញុំ ជឿជាក់ យ៉ា្រង មុតមាំ ថា យើង ត្រូវការ ស្ត្រី គម្រូ ជាច្រើន ទៀត ដ្រល យើង 

អាច ផ្រសារភា្ជ្រប់ ទំនាក់ទំនង និង ដ្រល អាច បណ្តុះ គំនិត ដល់ យុវនារី យុវជន 

វ័យក្ម្រង។ ជាការ សំខាន់ ដ្រល ត្រូវ បងា្ហ្រញ ដល់ យុវនារី យុវជន វ័យក្ម្រង ថា 

ក្នុងនាម ជា ស្ត្រី យើង ក៏ អាច មានមុខ អាជីព ហើយយើង ក៏ អាចមាន  គ្រួសរ 

មួយ ផងដ្ររ។ យើង ត្រូវការ ស្ត្រី គម្រូ បន្ថ្រមទៀត ដ្រល ជួយ យុវនារី យុវជន 

វ័យក្ម្រង កំណត់ អត្តសញ្ញ្រណ របស់ខ្លនួឯង និងផ្តល់ ការគាទំ្រ ដល់ ពួកគាត់។ 

យើង រស់នៅ ក្នុងសម័យ កាល មួយ ដ្រល ពិភពលោក កំពុង ផ្ល្រស់ប្តូរ ពាក់ព័ន្ធ 

នឹង សមភាព យ្រនឌ័រ។ 

យើង កំពុង រស់នៅ ផងដ្ររ ក្នងុ ពិភពលោក មួយ ដ្រល កំពុង ផ្ល្រស់ប្តរូ ឥតឈប់ឈរ 

ដោយសរ បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មី។ នោះ គឺជា ឱកាស ដ៏ ធំធ្រង មួយ សម្រ្រប់ ស្ត្រី 

ដោយសរ បច្ច្រកវទិ្រយាថ្មីៗ មិន ធ្វើការ រសីអើង រវាង ស្ត្រ ីនិង បុរស នោះឡើយ។ 

បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ ផ្តល់ លទ្ធភាព កាន់ត្រច្រើន ដល់ ស្ត្រ ីក្នងុការ ទទួលបាន ព័ត៌មាន 

ចងក្រង ជា បណ្ត្រញ ដើម្របី ឱ្រយគ្រ  ស្គ្រល់ កាន់ត្រច្រើន។ ស្ត្រី ត្រូវ ត្រ ស្វ្រគមន៍ 

បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មី។ ទោះជា យា៉្រងន្រះ ក្តីស្ត្រី អាច ជួបប្រទះ ការលំបាក ច្រើនជាង 

មុន ក្នងុការ ទទួលបាន បច្ច្រក វទិ្រយាថ្មីៗ ឬ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវទិ្រយា ទាងំនោះ។ 

ជា ញកឹញាប់ វត្តមាន ស្ត្រ ីនៅមាន តិចតួច នៅឡើយ នៅក្នងុ វស័ិយ ឧ ត្ត ម សិក្រសា 

ដ្រល ផ្ត្រតទៅលើ STEM (វិទ្រយាសស្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយា វសិ្វកម្ម និង គណតិវទិ្រយា) 

និង ក្នុង  អាជីព ពាក់ព័ន្ធ នឹង«បច្ច្រកវិទ្រយា»។ 

លោកជំទាវ អ្រ វា៉្រ ង្វៀន ប៊ិ ញ 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា

បុព្វកថា

ខ្ញុំ មានជំនឿថា ការបងា្ហ្រញ អំពី រឿងរា៉្រវ និង សក្ខីកម្ម នានា អំពី ស្ត្រី ដ្រល 

បានជ្រើសរីស យក បច្ច្រក វិទ្រយាថ្មីៗនៅ កម្ពុជា និង នៅតម បណ្ត្រ ប្រទ្រស 

នានា ន្រ តំបន់ អាស៊្រន ហើយ ដ្រល បាន ត្រួស ត្រ្រយផ្លូវថ្មីៗ អាចជួយ ឱ្រយគ្រ 

មាន សុទិដ្ឋិនិយម ពាក់ព័ន្ធ នឹង សមភាព រវាង ស្ត្រី និង បុរសហើយនឹង ជួយ 

បណ្តុះ គំនិត ដល់ យុវនារី យុវជន វ័យក្ម្រង កម្ពុជា។ 

ខ្ញុ ំសង្រឃឹមថា ការបោះពុម្ពផ្រសាយ ន្រះ នឹង ផ្តល ់ដល់ យុវនារ ីនិង យុវជន វយ័ក្ម្រង នូវ 

របូភាព ន្រ ពិភពលោក មួយ ដ្រល បើកទូលាយ និង មាន ទំនាក់ទំនង ផ្រសារភា្ជ្រប់ 

គា្ន្រ ដ្រល ក្នុងនោះ សមភាព យ្រ នឌ័រ  ល្រង ជា គោលដៅ មួយ ស្ថិតនៅ ឆ្ង្រយ 

ប៉ុន្ត្រ គឺជា ការពិត មួយ។

៤



ជាបឋម នាង ខ្ញុំ សូម ថ្ល្រងអំណរគុណ យ៉ា្រង ជ្រ្រលជ្រ្រ ចំពោះ ការគាំទ្រ 

ដ៏រឹងមំា ពី ឪពុកមា្ត្រយ របស់ខ្ញុំ។ បើ គា្ម្រន ការគាំទ្រ របស់ ពួកគាត់គម្រ្រង ន្រះ 

ពិតជា មិនអាច ទៅរួច នោះទ្រ។ តមពិតទៅមា្ត្រយ របស់ខ្ញុំ មិនមាន ឱកាស 

បាន ទៅ សលារៀន ក្នុង អំឡុង ព្រល និង ក្រ្រយ សម័យ ខ្ម្ររ ក្រហម ទ្រ។ ត្រ 

ទោះយា៉្រងណ គាត់ នៅ ត្រ ជឿជាក់ ថា ការអប់រ ំអាច នាមំក នូវ អនាគត ភ្លសឺ្វ្រង 

សម្រ្រប់ កូនៗរបស់គាត់។ គាត់ បាន កាត់ បន្ថយ ការ ចំណយ ផ្ទ្រល់ខ្លនួ មួយ ចំនួន 

ហើយ ធ្វើការ ថ្រម ម៉្រង ដោយ មិន ស្ទ្រក់ស្ទើរ ដើម្របី រកប្រ្រក់ បញ្ជូនកូនៗទៅ 

សលារៀន។ ឪពុក របស់ខ្ញុ ំគឺជា គំរូ របស់ខ្ញុ ំនៅព្រល និយាយ អំពី សមភាពយ្រ 

ន ឌ័ រ។ គាត់ ត្រងត្រ លើកទឹកចិត្ត យើង ឱ្រយ បន្ត ការសិក្រសា ថា្ន្រក់ ឧ ត្ត មសិក្រសា ផ្ដល់ 

សិទ្ធិស្ររីភាពនិង ភាព ស្មើរ ភាព គា្ន្រ ចំពោះកូនៗគ្រប់រូប។

ខ្ញុ ំក៏ សូម ថ្ល្រងអំណរគុណ ចំពោះ បងស្រ ីច្របង ខ្ញុ ំ- កញ្ញ្រ ទូច សុជាតិ ត ដ្រល 

ផ្តល់ ការគាទំ្រ ផ្តល់ឱកាស ភាពជា មា្ច្រស់ការ លើ ខ្លនួនិង ការលើកទឹកចិត្ត តងំពី 

ខ្ញុំ មាន អាយុ១០ឆ្ន្រំ មកម្ល៉េះ។ ចាប់ពីព្រលនោះ រហូតមក  គាត់ បាន ជំរុញ និង 

លើកទឹកចិត្ត ខ្ញុំ ឱ្រយ កា្ល្រយជា អ្នកដឹកនាំ ស្ត្រី ដ៏ រឹងមាំ មា្ន្រក់។

ឥឡូវន្រះ យើង ស្ថិតនៅក្នុង យុគសម័យ ឌីជីថល ដ្រល គ្រប់គ្រង ដោយ 

បច្ច្រកវទិ្រយា។ មាន មនុស្រស មួយចំនួន គិតថា បច្ច្រកវទិ្រយា បាននិងកំពុង  ដណ្តើម 

ឱកាស ការងារ របស់ ពួកគ្រ។ តមពិត បច្ច្រកវទិ្រយា ត្រវូបាន បង្កើត ឡើង  និង  អភិវ 

ឌ្រឈន៍ដើម្របី គាំទ្រ និង សម្រួល ក្នុងការ ប្រកបការងារ និង អាជីវកម្ម របស់ យើង 

ដើម្របី ធ្វើឱ្រយ ការងារ របស់ ពួកយើង កាន់ត្រ ងាយស្រលួ និង មាន ផលិតភាពខ្ពស់។

មូលហ្រតុ ចម្របង ន្រ ការច្រករំល្រក រឿងរា៉្រវ របស់ “ស្ត្រ ីទាងំ២៣រូប នៅក្នងុ វស័ិយ 

អាជីវកម្ម និង បច្ច្រកវិទ្រយា” គឺ ដើម្រប ីបងា្ហ្រញថា យើងទាងំអស់គា្ន្រ ជាពិស្រស ស្ត្រ ី

អាច ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របី កា្ល្រយជា មនុស្រស ដ្រល ទទួលបាន ជោគជ័យ 

និង ផលិតបាន  សមិទ្ធិផល កាន់ត្រច្រើន នៅក្នុង សង្គម របស់ យើង។

 

ជា ចុងក្រ្រយ ខ្ញុំ សូម ថ្ល្រងអំណរគុណ ចំពោះ ក្រុមការងារ ដូចជា កញ្ញ្រ 

មាស លី គុន  កញ្ញ្រ ហ្រ ពុទា្ធ្រ ណ្រ ត លោកស្រី ពុធ ម៉ូ នី ត កញ្ញ្រ ត្រង លី 

លក្ខិណ លោក Jose Rodriguez T. Senase កញ្ញ្រ ប្រ្រក់ ចាន់រី និង 

លោក Robert E. Flinn

កញ្ញ្រ  ភោគ  ប៉ូវរចនា  
អនុប្រធានWoomentumប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជា

បុព្វកថា

៥



១. សូមលោកជំទាវជួយធ្វើការណ្រនាំខ្លួន

ខ្ញុំ កើត ក្នុង គ្រួសរ មួយ ដ្រល លោកបា៉្រ ខ្ញុំ ជា  វ្រជ្ជបណ្ឌិត  ហើយ មា្ដ្រយ ខ្ញុំ ជា 

គ្រពូ្រទ្រយ មធ្រយម។ ខ្ញុ ំមាន បងប្អនូ ស្រ ីពីរ នាក់ និង បងប្រសុ មា្ន្រក់។ ខ្ញុ ំបានបញ្ចប់ 

បរិញ្ញ្របត្រ វិទ្រយាសស្ត្រ ពី សកលវិទ្រយាល័យ វិទ្រយាសស្ត្រ សុខាភិបាល ក្នុង 

ឆ្ន្រ១ំ៩៩៨ ហើយ បាន ផ្ល្រស់ ទៅធ្វើ ការ នៅ ខ្រត្ត មួយរយៈ ព្រល ខ្ល។ី ក្រ្រយមក 

ខ្ញុ ំផ្ល្រស់ ទៅ រស់នៅ ទីក្រងុ វញិ ហើយ ធ្វើការ នៅ ក្រមុហុ៊ន ឯកជន អស់ រយៈព្រល 

ប្រហ្រល៥ឆ្ន្រំ។ ខ្ញុំ បាន ចាក ច្រញពី ប្រទ្រស ក្នុង ឆ្ន្រំ២០០១ ដើម្របី ទៅ បន្ត 

ការសិក្រសា នៅ ផ្ន្រក សណ្ឋ្រគារ និង ទ្រសចរណ ៍នៅ សហរដ្ឋ អាម្ររិក បនា្ទ្រប់មក 

បាន ទៅ បន្ត ការសិក្រសា នៅ ប្រទ្រស ស្វី ស និង ទទួលបាន វិញ្ញ្របនបត្រ ជា 

អ្នករៀបចំ កម្មវិធី។ មិនយូរបុ៉នា្ម្រន បនា្ទ្រប់ពី បញ្ចប់ ថា្ន្រក់ បរញិ្ញ្របត្រ វទិ្រយាសស្ត្រ 

ខ្ញុំ បាន បន្ត យក សញ្ញ្របត្រ អនុបណ្ឌិត នៅ នៅ សហរដ្ឋ អាម្ររិក។ បនា្ទ្រប់ពី 

បានបញ្ចប់ ការសិក្រសា ថា្ន្រក់អនុបណ្ឌិត នៅ ឆ្ន្រំ២០០៨ ខ្ញុំ បានធ្វើការ នៅក្នុង 

អ្នកដឹកនាំគួរមានជំនាញ 
បច្ច្រកវិទ្រយា តិចឫច្រើន ត្រ 
សំខាន់ បំផុតគឺ សមត្ថភាព 
ក្នុងការ ដឹកនាំការងារ ជាមួយ 
សហការីរបស់គាត់

ម៉ម ដាត្ថេលីណេត
អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន 
ខ្រមភ្រយួរ Campure

លោកជំទាវ

ផ្ន្រក ឧស្រសាហកម្ម លក់រាយ នៅ អាម្ររិក អស់ រយៈព្រល ពីរ បី ឆ្ន្រំ។ ខ្ញុំ បាន 

វិលត្រឡប់ មកកាន់ ប្រទ្រស កម្ពុជា វិញ ក្នុង ឆ្ន្រំ២០១២ ហើយ បានចាប់ផ្តើម 

បង្រៀន នៅ សកល វទិ្រយាល័យ កម្ពជុា។ ក្រ្រយមក ខ្ញុ ំបានធ្វើ ការឱ្រយ ក្រមុហុ៊ន 

DKSHក្នុង មុខតំណ្រង ជា ប្រធាន គ្រប់គ្រង មូ៉ដ និងសម្លៀកបំពាក់។ ខ្ញុំ 

ទទួលបាន កិត្តិយស យ៉ា្រងខា្ល្រំង ដោយសម្ត្រច  នរោត្តម សិរីវុឌ្រឍ   បានព្រះ 

ប្រទានតួនាទីឲ្រយនាង ខ្ញុំ ជាទីប្រឹក្រសា  ព្រះអង្គនៅក្រុម ប្រឹក្រសា ធម្មនុ ញ  ឋានៈ 

ស្មើ  អនុ រដ្ឋល្រខាធិការ  ហើយ ក្នុងព្រល ជាមួយគា្ន្រ នោះដ្ររ ខ្ញុំ ក៏ សម្រ្រច ចិត្ត 

ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ផ្ទ្រល់ខ្លួន គឺក្រុមហ៊ុន  Campure ដោយ ចាប់ ដ្រគូ ជាមួយ 

ក្រុមហុ៊ន កូរ៉្រ មួយ ដើម្របី នាំចូល ផលិតផល មា៉្រសុីនចម្រ្រះ ទឹកបរិសុទ្ធ ដើម្របី 

ច្រកចាយ នៅ កម្ពុជា។ នៅ ឆ្ន្រំ ២០១៨ បនា្ទ្រប់ពី ការបោះឆ្ន្រត ជ្រើសតំង 

តំណងរាស្ត្រ នីតិកាល ទី៦ ខ្ញុ ំត្រវូបានត្រងតងំ ដោយ រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួង ព័ត៌មាន 

ឯកឧត្ដម  ខៀវ  កញ្ញរទិ្ធ  ជាទី ប្រកឹ្រសា ក្រសួង ឋានៈស្មើអនុរដ្ឋល្រខាធិការ  ក្រសួង 

ព័ត៌មាន។ ទាក់ទង នឹង ការចូលរួម សហគមន៍ វិញ ខ្ញុំ ត្រង ជឿ លើ ការផ្តល់ឱ្រយ 

និង ការទទួលបាន។ ខ្ញុ ំបានធ្វើការ ស្មគ័្រចិត្ត ជាមួយ សមាគម អ្នកដឹកនា ំយុវជន 

អាសុ(ីAYLA Cambodia) ក្នងុនាម ជា ប្រធាន ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល សហគមន៍  

យុវជន អាសុី(AYC Singapore) ក្នុងនាម ជា ទីប្រឹក្រសានយោបាយ និង ជា 

សមាជិក ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ន្រ សមាគម សហគ្រិន ស្ត្រី កម្ពុជា(CWEA)។

២. តើលោកជំទាវឲ្រយនិយមន័យភាពជោគជ័យយ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើលោក 

ជំទាវបច្ចុប្របន្នឃើញខ្លួនឯងនៅចំណុចមួយណាន្រភាពជោគជ័យ?

និយមន័យ ន្រ ភាពជោគជ័យ របស់ខ្ញុំគឺ ការសម្រ្រចបាន នូវ ក្តី សុបិន របស់ខ្ញុំ 

និង សម្រ្រចបាន នូវ ប្រសកកម្ម របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ ធា្ល្រប់មាន ក្តី សុបិន ថា ថ្ង្រ ណមួយ 

ខ្ញុំ អាចធ្វើ អ្វីមួយ ដោយ ខ្លួនឯង មិន ត្រឹមត្រ ដើម្របី រូបខ្ញុំ ប៉ុណ្ណ្រះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ 

ថ្រមទាំង ជួយ ក្រុមគ្រួសរ ទាំងមូល ហើយ ជាពិស្រស អាចជួយ សហគមន៍ 

ឬ អ្នក ដ្រល ខ្វះខាត ផងដ្ររ។ មូលហ្រតុ ទី១ ការសម្រ្រចចិត្ត វិលត្រឡប់ ពី 

សហរដ្ឋ អាម្ររិក  មក ស្រុកកំណើត វិញ គឺជា បញ្ហ្រ ប្រឈម ដ៏ ធំ បំផុត មួយ 

នៅក្នុង ជីវិត របស់ខ្ញុំ។ ចាប់តំងពី ថ្ង្រ ដ្រល ខ្ញុំ សម្រ្រចចិត្ត ត្រឡប់មក ប្រទ្រស 

កម្ពុជា វិញ មិន ត្រឹមត្រ មា៉្រក់ ខ្ញុំ បុ៉ណ្ណ្រះ ទ្រមិត្តភក្តិ និង មិត្ត រួម ការងារ របស់ខ្ញុំ 

បាន សួរ ខ្ញុ ំនូវ សំណរួដដ្រលៗថា”ហ្រតុអ្វ ីបានជា ខ្ញុ ំត្រលប់ មកវញិ?”  ចម្លើយ 

របស់ខ្ញុ ំដោយ គា្ម្រន ការសង្រសយ័ គឺ ការធ្វើឱ្រយ ក្ត ីសុបិន របស់ខ្ញុ ំឲ្រយ កា្ល្រយជា ការពិត។ 

មានឱកាស ជាច្រើន ដ្រល ខ្ញុ ំអាច ជ្រើសរសី បាន បុ៉ន្ត្រ ខ្ញុ ំបានសម្រ្រច ចិត្ត ធ្វើជា 

គ្រូបង្រៀន នៅ សកលវិទ្រយាល័យ ដើម្របី បំព្រញ ក្តី សុបិន របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ ជឿជាក់ 

យា៉្រង មុតមាំ ថា ប្រសិនបើ យើង ចង់ឱ្រយ ប្រទ្រស របស់ យើង រីកចម្រើន យើង 

ត្រវូត្រ វនិិយោគ លើ ការអប់រំ ដើម្របី កសង ធនធានមនុស្រស ដ៏ ល្អ។ មូលហ្រតុ ទី២ 

គឺ ខ្ញុ ំសម្រ្រចចិត្ត បើក អាជីវកម្ម ដោយ ខ្លនួឯង ក្រ្រពី ទទួលបាន ប្រ្រក់ចំណ្រញ 

គឺ ជួយ បង្កើន អត្រ្រ ការងារ។ ក្រុមហុ៊ន ដ្រល ខ្ញុំ កំពុងដំណើរការ ឥឡូវន្រះ 

មិនធំ ទ្រ យ៉ា្រងហោចណស់ ខ្ញុំ អាចជួយ មនុស្រស ប្រហ្រល៣០នាក់ ឱ្រយមាន 

ការងារ ធ្វើ។ ការចូលរួមចំណ្រក តូចតច ន្រះ ប្រហ្រលជា មិនត្រូវ បាន រាប់ 

៦





ជា ភាគរយ នោះទ្រ ប៉ុន្ត្រ ខ្ញុំ ជឿ ថាបើ ប្រៀបធៀប ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ជាច្រើន 

ដ្រលមាន ទំហំ ដូចគា្ន្រ និង ខ្ញុំ ការចូលរួមចំណ្រករ បស់ ខ្ញុំ ក្នុង ការងារ ពិតជា 

ត្រូវបាន រាប់បញ្ចូលការ ជម្រុញ មនុស្រស ឲ្រយ មាន ការងា ធ្វើ ។ មូលហ្រតុ ទី៣គឺ 

ការជួយ សហគមន៍ ជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ប្រសកកម្ម របស់ខ្ញុំ។

៣. តើលោកជំទាវយល់ឃើញដូចម្ដ្រចចំពោះបច្ច្រកវិទ្រយានាព្រល 

បច្ចុប្របន្នន្រះ? តើបច្ច្រកវិទ្រយាអ្វីដ្រលអាចជួយជំរុញឱ្រយអាជីវកម្មរបស់

លោកជំទាវកាន់ត្ររីក ចម្រើន?មូលហ្រតុអ្វី?

សព្វថ្ង្រ បច្ច្រកវិទ្រយា មាន ឥទ្ធិពល មកលើ កិច្ចប្រតិបត្តិការ អាជីវ កម្ម។ មិន 

ថា ក្រុមហុ៊ន ខ្ញុំ មាន ទំហំ បុ៉នណ ទ្រ បច្ច្រកវិទ្រយា បាន ផ្តល់នូវ ផលចំណ្រញ 

ជាក់ស្ត្រង និង ដ្រល អាចជួយ ខ្ញុ ំរកលុយ និង បង្កើតជា លទ្ធផល ដើម្របី ឆ្លើយតប 

នឹង តម្រវូការ របស់ អតិថិជន ខ្ញុ។ំបច្ច្រកវិទ្រយា ជះឥទ្ធពិល ដល់ វប្របធម៌ ប្រសិទ្ធភាព 

និង ទំនាក់ទំនង របស់ អាជីវ កម្ម។ វា ក៏ ប៉ះពាល់ ដល់ ការរក្រសា ព័ត៌មាន សមា្ង្រត់ 

និង ផលប្រយោជន៍ ពាណិជ្ជកម្ម ផងដ្ររ។ លើសពីន្រះ ទៀត បច្ច្រកវិទ្រយា 

ជះឥទ្ធពិល ដល់ សមត្ថភាព របស់ ក្រមុហុ៊ន ក្នងុ ការធ្វើទំនាក់ទំនង ជាមួយអតិថិ 

ជនទាងំ ក្នងុ និង ក្រ្រ។ ក្នងុ ការធ្វើ អាជីវកម្ម វា ពិតជា ចាបំាច់ ណស់ សម្រ្រប់ 

បុគ្គលិក ធ្វើ ឆ្លើយតប ជាមួយ អតិថិជន ឱ្រយបាន លឿន បំផុត។ គ្រហទំព័រ ឬ ទំព័រ 

ហ្វ្រ ស បុ៊ ក អនុញ្ញ្រតឱ្រយ អតិថិជន ស្វ្រងរក ចម្លើយ តប នឹង សំណួរ របស់ ពួកគ្រ 

ក្នុង រយៈព្រល ពីរ បី ម៉្រង។ ជម្រើស ន្រ ការដឹកជញ្ជូន លឿន អាចឱ្រយ អាជីវកម្ម 

ដឹកជញ្ជូន ផលិតផល ទៅ តំបន់ ជាច្រើន។ នៅព្រល អតិថិជន ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ដើម្របី ធ្វើ អន្តរ កម្ម ជាមួយ អាជីវកម្ម អាជីវកម្ម នឹង ទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ 

ច្រើន ពីព្រ្រះ ទំនាក់ទំនង កាន់ត្រ ប្រសើរ ត្រូវបាន ផ្រសារភា្ជ្រប់ រវាង ក្រុមហុ៊ន 

និង អតិថិជន។

 

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នងុការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ លោកជំទាវ 

ម្រន ទ្រ?ហើយ តមរបៀប ណា?តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីខ្លះ ដ្រល  

លោកជំទាវ ប្រើប្រ្រស់?សូម ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាកស់្ដ្រង មួយចនំួន ផង។

មិនមាន ការបដិស្រធ ចំពោះ ការពិត ដ្រលថា បច្ច្រកវិទ្រយា មាន សរៈសំខាន់ 

សម្រ្រប់ អាជីវកម្ម គ្រប់ ប្រភ្រទ នោះទ្រ។ គុណភាព ន្រ ស្រវាកម្ម នឹង ជួយ 

បង្កើន ឬ បន្ថយ ភាពសោ្ម្រះត្រង់ របស់ អតិថិជន ចំពោះ យីហោ និង អាជីវកម្ម 

របស់ យើង។ អាជីវកម្ម ដ្រល ផ្តល់នូវ ការឆ្លើយតប ទៅនឹង សំណរួ របស់ អតិថិជន 

ការ ត្អញូត្អ្ររ ឬ តម្រវូការ ផ្រស្រងទៀត ទទួលបាន នូវ អត្ថប្រយោជន៍ ប្រកួតប្រជ្រង 

យា៉្រងច្រើន។ ជាពិស្រស ផលិតផល ដ្រល ក្រមុហុ៊ន ខ្ញុ ំនាចូំល គឺ សុទ្ធសឹងត្រ ជា 

គ្រឿង មា៉្រសីុន និង ឧបករណ ៍ដ្រល ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវទិ្រយា សម្រ្រប់ ទ្រទ្រង់ ជីវភាព 

ប្រចាថំ្ង្រ តមរយៈ ការ ផ្តល់នូវ ផលិតផល ដ្រល មានគុណ ភាពល្អ បំផុត យើង ត្រវូ 

គិត គ្រប់ ជ្រងុជ្រ្រយ ទាងំអស់ ទាក់ទង នឹង មូ៉ ដ្រល ចុងក្រ្រយ បំផុត បច្ច្រកវិទ្រយា 

ចុងក្រ្រយ ហើយ ត្រូវ ធ្វើឱ្រយ ប្រ្រកដថា វា បង្កើត ភាពងាយស្រួល សម្រ្រប់ 

អ្នកប្រើប្រ្រស់។ សម្រ្រប់ ប្រតិបត្តកិារ ខ្ញុ ំត្រង ប្រើ ស្រវាកម្ម របស់ Google Cloud 

និង Google Calendar ដ្រល ពិត ជាមាន ប្រយោជន៍ ណស់។ ដោយសរ 

យើង មាន គណន ីអតថិជិន រាបរ់យ ហើយ គរំូ អាជីវកម្ម របស់ យើង គ ឺគម្រ្រង 

ជួល និង បង់ រលំស់ Google Calendar ជួយ យើង ឲ្រយ ជូនដំណងឹ ដល ់អតិថិជន 

ឱ្រយទាន់ ព្រលវ្រលា ទាក់ទង នឹង ការទូទាត់ ប្រ្រក់ ក៏ដូចជា កាលវិភាគ ស្រវាកម្ម។ 

លើសពីន្រះទៅទៀត ចាប់តងំពី ចំនួន អតិថិជន នៅត្រ បន្ត កើនឡើង បុ៉នា្ម្រន 

ឆ្ន្រំ ចុងក្រ្រយ ន្រះ យើង បានធ្វើ អ្វី គ្រប់យា៉្រង ដោយ ដ្រ ដូចជា ការប្រើប្រ្រស់ 

កម្មវិធី Excelដើម្របី កត់ត្រ្រ រាល់ ព័ត៌មាន ទាំង អស់ហើយ ឯកសរ ទាំងអស់ 

ត្រវូបាន ធ្វើ នៅលើ ក្រដស ហើយ យើង រក្រសាទុក វា នៅក្នងុ បន្ទប់ ដក់ ទំនិញ។ 

បុ៉ន្ត្រ ឥឡូវន្រះ ដើម្រប ីធានាបាន នូវ ការ ផ្តល់នូវ ស្រវាកម្ម គុណភាព ខ្ពស់ ស្តង់ដរ 

ន្រ គុណភាព ស្រវាកម្ម យើង បានធ្វើឱ្រយ ប្រសើរឡើង នូវ ប្រព័ន្ធ រក្រសាទុក ឯក 

សរ អតិថិជន និង គ្រប់គ្រង (Customer Relation Management) របស់ 

យើង។ ការធ្វើ ដូច្ន្រះ វា ងាយស្រលួ ក្នងុការ រក្រសាទុក ព័ត៌មាន រក្រសាទុក ថ្ល្រដើម 

ខ្លះ ជា ឯកសរ និង ដើម្របី ចៀសវាង ការបាត់បង់ ទិន្នន័យ ទាំងនោះ។

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វី ដ្រល លោកជំទាវប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង  

និង ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក  និង ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក?

ជាធម្មត យើង នៅត្រ ប្រើ ប្រព័ន្ធ ទូទៅ ដូចជា អ៊ីម្រល  Outlook Express, 

Gmail, Google Cloud និង កម្មវធីិផ្រស្រងៗដើម្រប ីទាក់ទង គា្ន្រ។ ប្រ្រកដ ណស់ 

អី៊ម្រល មិនអាច ចៀសវាង បានទ្រ ពីព្រ្រះ យើង អាច គ្រប់គ្រង រាល់ ទំនាក់ទំនង 

ផ្លវូការ របស់ យើង។ លើសពីន្រះ ទៀត សម្រ្រប់ ការប្រ្រស្រយ័ ទាក់ទង ប្រចាថំ្ង្រ 

យើង ត្រងត្រ ប្រើ កម្មវិធី ដូចជា  Telegram, Line, and និង  WhatsApp 

ដើម្របី ទំនាក់ទំនង។ យើង កំពុង ប្រើ ម៉ា្រសុីន  Purchase Orders System 

ដើម្របី គ្រប់គ្រង ស្តុក របស់ យើង ដើម្របីឱ្រយ ផ្ន្រក លក់ និង ស្តុក អាច ពិនិត្រយមើល 

ផលិតផល យ៉ា្រង ងាយស្រួល។ ទោះយ៉ា្រងណ ក៏ដោយ សម្រ្រប់ ប្រព័ន្ធ 

គណន្រយ្រយ យើង ចៀសវាង ការបង្ក ការងារ ច្រើន របស់ គណន្រយ្រយករ យើង។

 

៦. តើអ្វជីាភាពដឹកនារំបស់លោកជំទាវ? ហើយលោកជំទាវមានភាព

ដឹកនាំប្របណាចំពោះការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដោយប្រើបច្ច្រកវិទ្រយា?

បើ និយាយ ពី ភាពជា អ្នកដឹកនាំ វា មិន តម្រូវឱ្រយ ខ្ញុំ ត្រូវត្រ ជា អ្នក ជំនាញ ខាង 

បច្ច្រកវិទ្រយា ទ្រ បុ៉ន្ត្រ យា៉្រងហោចណស់ ខ្ញុ ំត្រវូត្រ យល់ ឱ្រយបាន ច្របាស់ នូវ អ្វដី្រល 

ផ្តល់ ជា អត្ថប្រយោជន៍ ក្នុងការ សម្រ្រចចិត្ត ដោយ ផ្អ្រកលើទស្រសនៈ របស់ 

បច្ច្រកវទិ្រយា។ ទោះយា៉្រងណ ក៏ដោយ ប្រសិនបើ យើង និយាយ អំពី របៀប ន្រ 

ការដឹកនា ំវា មិនមាន បញ្ហ្រ ទ្រ ប្រសិនបើ មនុស្រស មា្ន្រក់ មានចំណ្រះដឹង បច្ច្រកវទិ្រយា 

ខ្ពស់ ឬ ជំនាញ បច្ច្រកវទិ្រយា ទាប ត្រ អ្នកដឹកនា ំសំខាន់ គួរត្រ រក្រសា នូវ គុណសម្របត្ត ិ

មួយចំនួន ដើម្រប ីដឹកនា ំនិង បំផុសគំនិត  អ្នកក្រ្រមបងា្គ្រប់ របស់ ពួកគ្រ។ សម្រ្រប់ 

ខ្ញុ ំរឿង មួយ ដ្រល ខ្ញុ ំចងចា ំគឺ ខ្ញុ ំធ្វើការ ជាមួយ មនុស្រស។ ដូច្ន្រះ ការយល់ដឹង ច្របាស់ 

ពី មនុស្រស គឺជា ប្រយោជន៍។ មិនម្រន របៀប ដឹកនា ំមួយ អាច គ្រប់គ្រ្រន់  ទាងំអស់ 

នោះទ្រ។ ដូច្ន្រះ ខ្ញុ ំត្រងត្រ ប្រើ វធីិសស្ត្រផ្រស្រងៗគា្ន្រ នៅព្រល ទំនាក់ទំនង ជាមួយ 

៨



បុគ្គលិក របស់ខ្ញុ។ំ លើសពីន្រះ ការផ្តល់ មធ្រយាបាយ ទំនាក់ទំនង ទៅវញិទៅមក 

គឺជា កត្ត្រចាបំាច់។ ខ្ញុ ំមិន ចង់ មាន ការរាងំស្ទះ  នៅក្នងុ ក្រមុហុ៊ន ដោយសរត្រ ខ្វះ 

ព័ត៌មាន ឬ ការទំនាក់ទំនង នោះឡើយ។ លើសពីន្រះ យើង ត្រវូ យល់ថា ដើម្រប ី

ដំណើរការ ក្រមុហុ៊ន យើង ត្រវូការ ទាងំ ធនធាន ហិរញ្ញវត្ថ ុនិង ធនធានមនុស្រស។ 

ដូច្ន្រះ ប្រសិនបើ យើង ផ្តល់នូវ ភាពសោ្ម្រះត្រង់ សម្រ្រប់ មនុស្រស របស់ យើង ពួកគ្រ 

នឹង ជួយ ឱ្រយ ក្រុមហ៊ុន របស់ យើង រីកចម្រើន។ 

 

៧.តើលោកជំទាវគិតយ៉្រងណាចំពោះតួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងអាជីវកម្ម  

និង បច្ច្រកវិទ្រយា ជាពិស្រសនៅក្នុងប្រទ្រសរបស់យើងដ្រល គំនិត ន ្រ 

ស្រដ្ឋកិច ្ចឌីជីថល ជា បរិបទ ថ្មហីើយវប្របធម៌ចាស់គំរិលនៅត្រជាឧបសគ្គ?

តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង អាជីវកម្ម កំពុង កើនឡើង គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់។ នៅក្នុង 

សម័យ ពីមុនមនុស្រស មាន និនា្ន្រការ ផ្តល ់តម្ល្រ តិច ដល់ ស្ត្រ។ី ស្ត្រ ីត្រវូបាន ទុកចោល 

ដោយសរត្រ គំនិត ដ្រលថាស្ត្រ ីត្រវូ មើលថ្ររក្រសា គ្រសួរ និង ផ្ទះបាយ ត្របុ៉ណ្ណ្រះ។ 

សព្វថ្ង្រ ទស្រសនៈ លើ ស្ត្រ ីបាន ផ្ល្រស់ប្ត ូរហើយ។ បច្ចបុ្របន្ន ស្ត្រ ីដើរតួនាទី យ៉ា្រងសំខាន់ 

ក្នងុ អាជីវកម្ម ក៏ដូចជា បច្ច្រកវិទ្រយា។ សព្វថ្ង្រ មាន ក្រមុហុ៊ន បច្ច្រកវិទ្រយា ជាច្រើន 

ដំណើរការ ដោយ ស្ត្រី។ ទោះបីជា នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង ការអភិវឌ្រឍ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ឬ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ខ្ពស់ នៅមានកម្រិត ក៏ដោយ ក៏ វា មិន 

បង្កើតជា ឧបសគ្គ ធំដុំ នោះដ្ររ។ គំនិត ន្រ ពាណិជ្ជកម្ម អ្រ ឡិច ត្រូ និ ច បាន រីក 

រាលដល នៅក្នុង ទីក្រុង របស់ យើង។ ឥឡូវ មនុស្រស មានគំនិត ច្ន្រ ប្រតិដ្ឋ ខ្ពស់ 

ហើយ យល់ កាន់ត្រច្របាស់ អំពី គុណសម្របត្តិ ន្របច្ច្រកវិទ្រយា។ ឧទាហរណ៍៖ 

ការលក់ តម អី៊ ន ធឺ ណ្រ ត(ហ្វ្រ ស បុ៊ ក)គឺជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា នៅក្នុង 

យុគសម័យ ឌីជីថល។ ឥឡូវន្រះវា មាន ប្រជាប្រិយ ភាពខា្ល្រំង ហើយ អ្នក លក់ 

តម អិ៊ន ធឺ ណ្រ ត ភាគច្រើន ជា ស្ត្រ។ី ការលក់ តម អី៊ ន ធឺ ណ្រ ត បាន ដើរតួនាទី 

យា៉្រងសំខាន់ ក្នងុ ការជួយ ស្ត្រ ីឱ្រយ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ផ្ទ្រលខ់្លនួ ដោយ មិនចាបំាច់ 

ចាក ច្រញពីផ្ទះ។ អាជីវកម្ម តម អន ឡាញ ទាងំន្រះ ជួយ បង្កើត ប្រ្រក់ចំណលូ 

ដើម្របី ផ្គត់ផ្គង់ គ្រួសរ របស់ ពួកគ្រ។ Youtubersជា និនា្ន្រការ ន្រ ការរក ប្រ្រក់ 

តមរយៈ Youtube ក៏ កំពុង ចាប់ផ្តើម រីកចម្រើន គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ផងដ្ររ។ 

មាន បណ្ត្រញ ផ្រស្រងគា្ន្រ នៅលើ Youtube ដ្រល ត្រូវបាន បង្កើតឡើង ហើយ 

ស្ថ្របនិក ជាច្រើន ន្រ បណ្ត្រញ ទាំងន្រះ ក៏ ទទួលបាន ប្រ្រក់ចំណូល ពី 

ការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម ដ្រល បាន បង្ហ្រះ នៅលើ ទំព័រ របស់ ពួកគ្រ ផងដ្ររ។

 

៨.តើ លោកជំទាវ យល់ ថា ការ ប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ផ្តល់ គុណសម្របត្តិ និង គុណវិបត្តិ ដូច ម្ដ្រច ខ្លះ?

វា ត្រងត្រមាន គុណសម្របត្តិ និង គុណវិបត្តិ ក្នុង ការធ្វើ អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ 

បច្ច្រកវិទ្រយា។ ប៉ុន្ត្រ ចំណុច សំខាន់ គឺថា ប្រសិនបើ យើង មានគុណ សម្របត្តិ 

ច្រើន ដើម្របី កាត់បន្ថយ គុណវបិត្ត ិវា ពិតជា ប្រសើរ។ ប្រសិនបើ យើង និយាយ 

អំពី គុណសម្របត្តិ បច្ច្រកវិទ្រយា អាចជួយ យើង បាន ច្រើន ដូចជា ផលិតភាព 

ការគ្រប់គ្រង ព្រលវ្រលា សុវត្ថភិាព និង រឿង ច្រើន ទៀត។ លើសពីន្រះ ទៀត 

តួនាទី ន្រ បច្ច្រកវទិ្រយា នៅក្នងុ អាជីវកម្ម មិនម្រនជា រឿង ថ្ម ីទ្រ បុ៉ន្ត្រ វា កំពុង ពង្រកី 

សកា្ដ្រនុពល។ ដោយហ្រតុ ផល ន្រះ បុគ្គលិក ភាគច្រើន រពឹំងថា ក្រមុហុ៊ន របស់ 

ពួកគ្រ នឹង ផ្តល់ឱ្រយ ពួកគ្រ នូវ បច្ច្រកវទិ្រយា ចុងក្រ្រយ និង អស្ច្ររ្រយ បំផុត ហើយ ជា 

លទ្ធផល បច្ច្រកវទិ្រយា ន្រះ ជួយ ពួកគ្រ ឱ្រយបំព្រញ ភារកិច្ច បាន ជោគជ័យ។ វា ជា 

ពិបាក ក្នុងការ ប្រកួតប្រជ្រង នឹង អាជីវកម្ម ដ្រល លើកកម្ពស់ ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយា 

ណស់ នៅព្រល អាជីវកម្ម របស់ យើង ទើបនឹង ឈាន ជើង ចូលក្នងុ ការប្រើប្រ្រស់ 

នូវ បច្ច្រកវិទ្រយា ន្រះ។ ទោះជា យ៉ា្រងណក៏ដោយ ថ្ល្រដើម ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា ខ្ពស់ 

ហើយ បច្ច្រកវទិ្រយា ខ្លះ ត្រវូការ ឱ្រយមាន ការបណ្តុះបណ្ត្រល ត្រមឹត្រវូ។ ប្រសិនបើ 

យើង ដោះស្រ្រយ ជាមួយ អតិថិជន យើង ត្រូវ ប្រ្រកដថា បច្ច្រកវិទ្រយា ប្រភ្រទ 

ណ ដ្រល នងឹត្រវូ ប្រើ ជាមយួ ពួកគ្រ ហើយ ពកួគ្រ ត្រៀមខ្លួន រួចរាល់ សម្រ្រប ់

ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ប្រភ្រទ ន្រះហើយ ឬ នៅ។

 

៩. ក្នងុនាមជាមា្ច្រស់អាជីវកម្ម តើលោកជំទាវត្រវូត្រៀមខ្លនួប្របណា

ដើម្របីធ្វើអាជីវកម្មក្នុងសម័យបច្ច្រកវិទ្រយា?

ក្នងុនាម ជា អ្នកជំនួញការ មាន ចក្ខវុស័ិយ ច្របាស់លាស់ គឺជា កត្ត្រចាបំាច់។ បុ៉ន្ត្រ ការ 

មាន ចក្ខវុស័ិយ ច្របាស់លាស់ ត្រ ម្រយា៉្រង គឺ មិន គ្រប់គ្រ្រន់ ទ្រមា្ច្រស់ អាជីវកម្ម ត្រវូត្រ 

អាចយ ល់ពី និនា្ន្រការ ន្រ បច្ច្រកវទិ្រយា។ ប្រសិន បើ យើង យល់ ពី និនា្ន្រការ បច្ច្រកវិទ្រយា 

វា នឹង ជួយ យើង ឱ្រយដឹងពី របៀប ដ្រល យើង អាច ទាញយក អត្ថប្រយោជន៍ 

ពី បច្ច្រកវិទ្រយា និង ធ្វើឱ្រយមាន ការផ្ល្រស់ប្តូ រយា៉្រ ងរ លូន។ ដោយហ្រតុ ផល ន្រះ 

ការអនុវត្ត សកម្មភាព នានា ពិតជា ចាបំាច់។ យើង ត្រវូ ពិនិត្រយមើល គ្រប់ ទិដ្ឋភាព 

រួមមាន ធនធានមនុស្រស គណន្រយ្រយ ការគ្រប់គ្រង សងា្វ្រក់ ផ្គត់ផ្គង់ ការលក់ 

និង ទីផ្រសារ និង រឿង ច្រើន ទៀត។

 

១០. តើ លោកជំទាវ មាន ដំបូនា្ម្រន អ្វី ខ្លះ សម្រ្រប់ អ្នក ដ្រល ចង់ ចាប់ ផ្តើម 

អាជីវកម្ម ផា្ទ្រល់ ខ្លួន?

ដោយសរ ប្រទ្រស របស់ យើង ស្ថិតនៅក្នុង ដំណក់កាល ន្រ ទីផ្រសារ ដំបូង ន្រ 

ការធ្វើ សមាហរណកម្ម អាស៊្រន វា ផ្តល់ឱ្រយ យើង នូវ ឱកាស ជាច្រើន ដើម្របី ធ្វើ 

ជំនួញ។ ដោយហ្រតុ ផល ន្រះ ដំបូនា្ម្រន របស់ខ្ញុ ំគឺ ត្រវូ ព្រយាយាម ពង្រងឹ ចំណ្រះដឹង 

ផ្ន្រក បច្ច្រកវទិ្រយា ដោយ ចូលរមួ សិកា្ខ្រសលា ឬ វគ្គ បណ្តុះបណ្ត្រលខ្ល។ី សូម ចងចា ំ

ថា បញ្ហ្រ ភាគច្រើន ត្រង ភា្ជ្រប់ នូវ ឱកាស ហើយ ការធ្វើ ជំនួញ គឺ ដើម្របី បំព្រញ នូវ 

តម្រវូការ របស់ អតិថិជន។ លើសពីន្រះ ទៀត ប្រសិនបើ យ យើង ក្រឡ្រកមើល 

ចំនួន ប្រជាជន កម្ពុជា គឺ ភាគរយ ន្រ យុវជន មាន អាយុ តិចជាង៤០ឆ្ន្រំមាន 

ចំនួន ច្រើន ហើយ និនា្ន្រការ ន្រ ការលក់ តម អី៊នធឺណិត កំពុងត្រ កើនឡើង 

គួរឱ្រយ កត់ សមា្គ្រល់។ ដូច្ន្រះ ប្រសិនបើ អ្នក គិត ចង់ ចាប់ផ្តើម បើក អាជីវកម្ម សូម 

គិត អំពី តម្រូវការ របស់ អតិថិជន គោលដៅ។ អ្វីដ្រល សំខាន់បំផុត នៅព្រល 

និយាយ ពី ការសម្រ្រចចិត្ត ធ្វើ ជំនួញ សូម ចាប់ផ្តើម ជាមួយ ផ្រនការអាជីវកម្ម 

ខា្ន្រតតូច។ ការនិយាយ មួយ បាន និយាយថា” ធ្វើ អាជីវកម្ម ដោយ គា្ម្រន ផ្រនការ 

មានន័យថា អ្នក កំពុងមាន ផ្រនការ ក្នុងការ បរាជ័យ”

៩



១. សូមលោកជំទាវជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន 

នាង ខ្ញុ ំឈ្ម្រះ គង់ សូ រតី ជា សហគ្រនិ ស្ត្រ ីមួយរបូ និង ជា មា្ត្រយ របស់ កូន២នាក់។ 

បើ និយាយ ពី ការសិក្រសា វិញ ខ្ញុំ រៀន បរិញ្ញ្របត្រ ផ្ន្រក ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ។ 

បនា្ទ្រប់ពី ប្រឡូក ក្នុង អាជីវកម្ម បាន រយៈព្រល៧ឆ្ន្រំ ខ្ញុំ យល់ឃើញថា យើង 

មិនអាច យកចំណ្រះ ដឹង ត្រឹម បរិញ្ញ្របត្រ មក ធ្វើការ បានទ្រ។ ដោយសរត្រ 

យើង បាន ដើរចូល ក្នុង ការធ្វើ អាជីវកម្ម ហើយ ខ្ញុំ ត្រូវ គិតពី បញ្ហ្រ គ្រប់គ្រង និង 

សហគ្រនិភាព។ ដូច្ន្រះ ខ្ញុ ំក៏ រៀន ថា្ន្រក់អនុបណ្ឌតិ ជាន់ខ្ពស់ ផ្ន្រក គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម 

បន្ថ្រមទៀត។ ខ្ញុ ំបានចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ជា ផ្លវូការ នៅ ឆ្ន្រ២ំ០១០ដោយ បើក 

ក្រុមហ៊ុន Ocean Technology ដ្រល នាំចូល បច្ច្រកវិទ្រយា Telematic បើ 

និយាយ ភាស សមញ្ញ គឺ ប្រព័ន្ធ GPS មកកាន់ ទីផ្រសារ កម្ពុជា ដំបូង គ្រ។ បើ 

និយាយ កាលពី១០ឆ្ន្រមុំន បច្ច្រកវទិ្រយា ន្រះ ថ្ម ីណស់ សម្រ្រប់ កម្ពជុា។ បុ៉ន្ត្រ ខ្ញុ ំ

គង់ សូ រីត
អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Ocean 
Technology - អនុប្រធាន 
សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា

លោកជំទាវ

មើលឃើញថា វា ជា ឱកាស ដោយសរ សកា្ត្រនុពលរ បស់ បច្ច្រកវទិ្រយា ជាពិស្រស 

ប្រព័ន្ធ GPS ជាតម្រូវការ ទីផ្រសារ នាព្រល អនាគត។ 

 

ថ្មីៗន្រះ ខ្ញុំ និង ដ្រគូ សហការ របស់ខ្ញុំ បាន បង្កើត សលារៀន២ គឺ សលា 

Bluebird British International School និង Edukidz Nursery 

School។ សលារៀន២ន្រះ ផ្ដ្រត សំខាន់ លើ គុណភាព ន្រ ការអប់រំ ផ្ន្រក 

ចំណ្រះដឹង និង ជំនាញ ទន់ ដោយ ផ្តល់ឱ្រយ ពួក គ្រ នូវ មូលដ្ឋ្រនគ្រឹះ ត្រឹមត្រូវ 

សម្រ្រប់ ការរីកចម្រើន នាព្រល អនាគត។ សម្រ្រប់ ខ្ញុំ វិស័យ បច្ច្រកវិទ្រយា និង 

វិស័យ អប់រំ គឺជា អ្វីដ្រល ប្រទ្រស កម្ពុជា ត្រូវការ សម្រ្រប់ ការអភិវឌ្រឍ ទៅ ថ្ង្រ 

អនាគត។ ការអប់រ ំគឺជា អ្វដី្រល ខ្ញុ ំស្រលាញ ់និង ចង់ បន្ត រៀនសូត្រ ឱ្រយបាន ច្រើន 

បុ៉ន្ត្រ ដោយសរត្រ កង្វះ ព្រលវ្រលា ក្នុងនាម ជា អ្នក មា្ត្រយនិង មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម 

ដូច្ន្រះ ជ ហំាន បន្តខ្ញុ ំប្រហ្រល ចុះឈ្ម្រះ ចូលរៀន តម អន ឡាញដើម្រប ីធ្វើ ពង្រកី 

ការយល់ របស់ខ្ញុ។ំ ដោយសរ ការស្រលាញ ់ការស្មគ័្រចិត្ត និង ការច្រករលំ្រក 

ចំណ្រះដឹង ក្រ្រពី អាជីវកម្ម ផ្ទ្រល់ខ្លួនខ្ញុំ បាន បង្កើត B-YooH (Be Your 

Own Hero) ដ្រលជា ក្រមុយុវជន ស្មគ័្រចិត្ត ដើម្រប ីរមួ ច្រករលំ្រក បទពិសោធ 

និង ពង្រឹងសមត្ថភាព យុវតី លើ ភាពជា អ្នកដឹកនាំ និង ជំនាញ ទន់ តមរយៈ 

សិកា្ខ្រសលា និង វគ្គ សិក្រសា ខ្លី។ លើសពីន្រះ ក្នុង រយៈព្រល ច្រើន ឆ្ន្រំ មកន្រះ ខ្ញុំ 

ត្រងត្រ ចូលរួម ការងារ សង្គម ជាច្រើន ផ្តល់ ប្រឹក្រសា និង ធ្វើជា វាគ្មិន ក្នុង វ្រទិកា 

ណ្រនាំ យុវជន ជាច្រើន មុឺន នាក់។

 

២.តើ លោកជំទាវឲ្រយ និយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើ 

លោកជំទាវ   ប ច្ចប្រប ន្ន ឃើញ ខ្លនួឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ? 

បើ និយាយ ពី ភាពជោគជ័យ ខ្ញុ ំមិនទាន់ ហ៊ា្រន និយាយថា ខ្ញុ ំទទួលបាន ជោគជ័យ 

នៅឡើយ ទ្រ បុ៉ន្ត្រ បច្ចបុ្របន្ន ខ្ញុ ំមើលឃើញថា ខ្ញុ ំបាន ទៅដល ់ចំណចុ មួយ ដ្រល 

ខ្ញុ ំព្រញចិត្ត និង អាច ទទួលយកបាន។ បុ៉ន្ត្រ ខ្ញុ ំនៅត្រ បន្តធ្វើ វា បន្តទៀត ព្រ្រះ 

ខ្ញុំ ជឿជាក់ថា ភាពជោគជ័យ មិនមាន ភាព ស្ថិតស្ថ្ររ ហើយ ភាពបរាជ័យ មិន 

បន្ត ជា រៀងរហូត នោះទ្រ។ ន្រះ មានន័យថា បើសិនជា យើង ចង់ ទទួលបាន 

ភាពជោគជ័យ រហូតលុះត្រ្រត្រ យើង តសូ៊ រហូត និង ព្រយាយាម រក្រសា លំនឹង 

ន្រ ភាព ស្ថិតស្ថ្ររ របស់ វា។ ភាពបរាជ័យ ក៏ ដូចគា្ន្រ បើសិនជា យើង ព្រយាយាម 

អភិវឌ្រឍ ខ្លនួឯង រហូតនោះ យើង នឹង ឆ្លង ផុត ភាពបរាជ័យ នោះ ហើយ។ រាល់ថ្ង្រ 

ក្នុងនាម ជា ពលរដ្ឋ ល្អ មា្ន្រក់ ខ្ញុំ បានធ្វើ រឿង ជាច្រើន ដ្រល ជួយ ដល់ សង្គមជាតិ 

និង បំព្រញ ក្ត ីស្រម្រ របស់ខ្ញុ ំដូចគា្ន្រ ដូចជា ការនិពន្ធ សៀវភៅ ដ្រលជា ក្ត ីស្រម្រ 

របស់ខ្ញុ ំតំងពីដើម មក។ សៀវភៅ ដំបូង របស់ខ្ញុ ំមាន ចំណងជើង ថា Leading 

Ladies ដ្រល និយាយ ពី ការកសង សមត្ថភាព ផ្ទ្រល់ខ្លនួនិង ការបង្កើត អាជីវកម្ម 

ដើម្រប ីបង្កើន ប្រសិទ្ធភាព ក្នងុការ រស់នៅ របស់ យើង ។ ភាពជោគជ័យ ក្នងុនាម 

ជា មា្ត្រយ គឺ ការអប់រំ កូន ឱ្រយ កា្ល្រយជា ក្ម្រង ល្អ ដូច ក្ម្រង ដទ្រ បាន។ ន្រះ ជា ផ្ន្រក មួយ 

ន្រ ស្រចក្តសុីខ ដ្រល យើង អាច ធ្វើបាន ដើម្រប ីគ្រសួរអាជីវកម្ម និង សង្គមជាតិ 

របស់ យើង។ ការណ ៍ដ្រល យើង បានធ្វើ អ្វ ីដ្រលជា ប្រយោជន៍ ដល់ សង្គមនិង 

មនុស្រសដ្រលរស់នៅដោយ
គា្ម្រនក្តីសុបិន្តគឺដូចជាមនុស្រស 
មា្ន្រក់ដ្រលដើរត្រមា្ន្រក់ ឯង 
ដោយគា្ម្រនទិសដៅ

១០





មិន ផ្តល់ ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន ដល់ សង្គម បរិស្ថ្រននិង មនុស្រស ជំុវិញខ្លួនក៏ ជា 

ភាពជោគជ័យ មួយ ដ្ររ ក្នុង ជីវិត របស់ សហគ្រិនមា្ន្រក់។

 

៣. តើ លោកជំទាវយល់ឃើញ ដូចម្ដ្រច ចំពោះ បច្ច្រកវិទ្រយា នាព្រល 

បច្ចុប្របន្នន្រះ? តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ 

លោកជំទាវ កាន់ត្រ រីកចម្រើន?មូលហ្រតុ អ្វី? 

បើ ប្រៀបធៀប ពី លំហូរ និង ការយល់ដឹង លើ បច្ច្រកវិទ្រយា រវាង បច្ចុប្របន្ន និង 

កាលពី១០ឆ្ន្រមុំន ពិតជា ខុសគា្ន្រ ឆ្ង្រយ ណស់។ បើ និយាយ ពី៤ទៅ៥ឆ្ន្រមុំន 

មិនសូវមាន អ្នក ស្គ្រល់ ប្រព័ន្ធ GPS ច្រើន ទ្រ។ អី៊ចឹង ហើយ បាន ខ្ញុ ំបាន កំណត់ថា 

ខ្ញុំ ត្រូវ ចំណយព្រល៥ឆ្ន្រំ ដើម្របី ផ្រសព្វផ្រសាយ ឱ្រយគ្រ ស្គ្រល់។ ដូចន្រះ យើង ត្រូវ 

ចំណយ ដើមទុន ដើម្របី ផ្រសព្វផ្រសាយ ឱ្រយបាន ទូលំទូលាយ។ ប៉ុន្ត្រ បរិបទ ន្រ 

ការធ្វើ អាជវីកម្ម ទាកទ់ង នឹង វិសយ័ បច្ច្រកវិទ្រយា យើង សង្ក្រតឃើញ ដចូគា្ន្រ ថា 

ទីផ្រសារ និង អតិថិជន ត្រវូការ ព្រលវ្រលា ដើម្រប ីទទួលយក។ ចំណចុ សំខាន់ គឺថា 

តើ យើង ពិតជា បាន ប្រើប្រ្រស់ នូវ បច្ច្រកវទិ្រយា បាន ត្រមឹត្រវូ ដើម្រប ីដោះស្រ្រយ 

និង ឆ្លើយតប ទៅនឹង បញ្ហ្រ ដ្រល កើតមាន ដ្ររ ឬ អត់។ ឧទាហរណ៖៍ ទាក់ទង 

នឹង បទពិសោធន៍ របស់ខ្លនួ ខ្ញុ ំផ្ទ្រល់ នៅព្រលដ្រល ខ្ញុ ំកំពុងមាន ផ្ទ្រពោះ កូន ទី១ 

ខ្ញុ ំមើលឃើញថា ស្ត្រ ីមានការ ងារ ធ្វើ ដូច បុរស ដ្ររ បុ៉ន្ត្រ ហ្រតុអ្វ ីនៅព្រល គាត់ 

មាន ទម្ងន់ គាត់ មិន អាចមាន ជម្រើស សម្លៀកបំពាក់ ស្អ្រតបាត ស្លៀក ពាក់បាន។ 

ហ្រតុអ្វី មិន ដំណះស្រ្រយ ចំពោះ បញ្ហ្រ ន្រះ។ ដោយសរ មាន Internet 

ព្រលនោះ ខ្ញុំ បានធ្វើការ ស្រ្រវជ្រ្រវ តម Internet ពី ប្រ្រ៊ន  បរទ្រស ជា ច្រើន 

ដ្រល អាច នាំ ចូលមក លក់ នៅក្នុង ស្រុក បាន។ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ សម្រ្រចយក ប្រ្រ៊ន 

កម្រតិ អន្តរជាតិ មួ យមក លក់ នៅក្នងុ ស្រកុ។ ខ្ញុ ំក៏ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម មួយទៀត 

គឺ ការទិញ ប្រ្រ៊ន សម្លៀកបំពាក់ សម្រ្រប់ អ្នកមាន ផ្ទ្រពោះ មក លក់ នៅក្នុង 

ទីផ្រសារ ក្នុងស្រុក។ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ សំខាន់ ណស់ ក្នុងការ ច្រកចាយ 

ព័ត៌មាន និង ប្រសិទ្ធភាព ផលិតកម្ម សម្រ្រប់ ការសិក្រសា ស្រ្រវជ្រ្រវ និង ការ អភិវឌ្រឈ  

សង្គមជាតិ និង ជាពិស្រស មា៉្រក អាជីវកម្ម  Spring របស់ខ្ញុំ នៅព្រលនោះ។

 

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នងុការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ លោកជំទាវ 

ម្រន ទ្រ?ហើយ តមរបៀប ណា?តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីខ្លះ ដ្រល 

លោកជំទាវប្រើប្រ្រស់?សូម ផ្តល់ ឧទាហរណ ៍ជាកស់្ដ្រង មយួចនំួន ផង។ 

សម្រ្រប់ វិស័យ អាជីវកម្ម យើង ត្រវូ ទាក់ទង ជាមួយ ក្រមុហុ៊ន ក្រ្រប្រទ្រស ដូច្ន្រះ វា 

ទាមទារ ឱ្រយ យើង ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា សម្រ្រប់ធ្វើ ទំនាក់ ទំនងជា ចំាបាច់ ដូចជា 

Email ឬ Telegram។ សម្រ្រប់ ការប្រជំុ ពិភាក្រសាភា្ល្រមៗ ជាមួយ ក្រមុ នៅក្រ្រ 

ប្រទ្រស យើង ប្រើប្រ្រស់ Skype។ ជាក់ស្ត្រង ក្នងុ សលា របស់ ពួក ខ្ញុ ំក៏មាន 

ការប្រើ ប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ផងដ្ររ សម្រ្រប់ ធ្វើការ ហើយ ថ្រមទំាង ដក់បញ្ចលូ 

មុខវិជា្ជ្រ ន្រះ ក្នងុការ អប់រំ របស់ កុមារ ផងដ្ររ។ទោះបី ការទទួលយក និង កម្រតិ 

ការយល់ដឹង របស់ ពួកគ្រ នៅមានកម្រតិ។ ថ្មីៗ ន្រះ យើង បានធ្វើ សហការ ជាមួយ 

ដ្រគូរ បង្កើត ថា្ន្រក់ ឱ្រយក្ម្រងៗសរស្ររ កូដ (coding) និង បង្កើត រូ៉បូត (robotic) 

ដើម្របីឱ្រយ ពួកគ្រ ច្រះ ត្រះិរិះ ពិចារណ ប្រប សីុជម្រ្រ (critical thinking) ក្នងុ 

ការច្ន្រ បង្កើត រូ៉បូត ជាដើម។ កម្មវិធី ថ្ម ីន្រះ គ្រ្រន់ត្រ ជា ចំណុច ចាប់ផ្តើម បុ៉ណ្ណ្រះ។ 

យើង ក៏ យកចិត្តទុកដក់ លើ ការបង្កើត បន្ទប់ វិទ្រយាសស្ត្រ (science room) និង 

បន្ទប់ ICT ប្រកបដោយ សមា្ភ្ររៈ បរិ កា្ខ្រ រទំនើបៗ ដើម្របីឱ្រយក្ម្រងៗបាន រៀនសូត្រ 

ដើម្របី អភិវឌ្រឍ ខួរ ក្របាល របស់ ពួកគ្រ។ រាល់ថ្ង្រ សូម្របីត្រ ឪពុកមា្ត្រយ ក៏ អាច ចូលក្នងុ 

ប្រព័ន្ធ (website) របស់ សលា ដើម្របី មើល ការវិវត្ត របស់កូនៗ ដោយ មិនចំាបាច់ 

ចំណយព្រល មើល ទូរស័ព្ទ ឬ មក សលារៀន ដោយផ្ទ្រល់ ដើម្របី ទទួល ព័ត៌មាន 

ទាក់ទង នឹង ការសិក្រសា របស់ កូន នោះទ្រ។

 

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល លោកជំទាវប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង 

និង ប្រតិបត្តកិារ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្មរ បស់ លោកជំទាវ? 

ការធ្វើទំនាក់ទំនង ជា ផ្លូវការ យើង ប្រើប្រ្រស់ Email ព្រ្រះ បើ មាន បញ្ហ្រ 

កើតឡើង យើង អាចរ កវា មក មើល ឡើងវញិ ម្ដងទៀត ថា តើ ដំណើរ ដើមរឿង 

យា៉្រងម៉្រច ខ្លះ។ ចំណ្រក ទំនាក់ទំនង ជាមួយ ដ្រគូ សហការ វញិ គឺ យើង បត់ប្រន 

ទៅតម ដ្រគូ នៅតម ប្រ ទសនីមួយៗ ដូចជា ដ្រគូ នៅ ប្រទ្រស ចិន យើង ប្រើ 

WeChat ដ្រគូ នៅ ប្រទ្រស ថ្រ យើង ប្រើ Line នៅ សិង្ហ បុរី យើង ប្រើ What-

sApp។ ដោយសរត្រ យើង ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ច្រើន យើង អាច សន្រស ំព្រលវ្រលា 

បាន ច្រើន។ យើង ដឹង ហើយ ថា ព្រលវ្រលា មានតម្ល្រ ដូច្ន្រះ វា ល្អ បើសិន យើង 

អាច ច្ន្រ ព្រលវ្រលា ឱ្រយមាន ប្រយោជន៍ សម្រ្រប់ យើង។ នៅព្រលដ្រល ខ្ញុំ មិន 

នៅក្នុង ស្រុក ខ្ញុំ ក៏មាន ប្រជំុ Conference Call តមរយៈ Skype ដ្ររ។ 

បុ៉ន្ត្រ ករណី Conference Call ន្រះ យើង ធ្វើ ត្រ លើ ការងារ បនា្ទ្រន់ ដ្រល 

គួរត្រ ធ្វើ ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ ការងារ ទាំងអស់ មិន ដ្រល រាំងស្ទះ ទ្រ នៅព្រលដ្រល 

យើង មាន បច្ច្រកវទិ្រយា ជួយ។ បើ មួយ មិន ដំណើរការ។ អ្វដី្រល សំខាន់ អាចជួយ 

ឱ្រយ ការងារ ទទួលបាន លទ្ធ ផល ជឿនលឿន។ ចំណ្រក ការគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក 

យើង ក៏ត្រូវ ការប្រើប្រ្រស់ តម បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្ររ។ ដើម្របីឱ្រយ ដឹងថា តើ បុគ្គលិក 

មក ធ្វើការ ទៀងទាត់ ឬ អត់ ក្រមុហុ៊ន យើង ត្រតួពិនិត្រយ តមរយៈ កម្មវធីិ finger 

print។ ហើយ យើង ក៏មាន ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង គណន្រយ្រយ ដើម្របី គ្រប់គ្រង 

ចំណលូ ចំណយ តម រយៈ កម្មវធីិ ទូរស័ព្ទ ធនាគារ (Mobile / iBanking)។

 

៦. តើ អ្វ ីជា ភាព ដឹកនា ំរបស់ លោកជំទាវ? ហើយ លោកជំទាវ មាន ភាព 

ដឹកនាំ ប្របណា ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

រាល់ថ្ង្រ ខ្ញុំ មិន ធ្វើ តួនាទី ជា អ្នកគ្រប់គ្រង ទ្រ ព្រ្រះ យើង មាន អ្នកគ្រប់គ្រង 

ទៅតម ផ្ន្រក រួចហើយ។ ដូច្ន្រះ ខ្ញុំ ដើរតួ ជា អ្នកដឹកនាំ វិញ ដើម្របី មើលថា តើ 

អ្នកគ្រប់គ្រង របស់ យើង កំពុង ដើរទៅ កាន់ ទិសដៅ ត្រឹមត្រូវ ឬ អត់។ បុ៉ន្ត្រ 

ដើម្របី ធ្វើដូច្ន្រះបាន យើង ត្រូវ រៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធ រប ស់ យើង ឱ្រយបាន ត្រឹមត្រូវ 

គោលការណ៍ និង បទបញ្ញត្តិ និង រៀបចំ ឱ្រយ អ្នកគ្រប់គ្រង ផ្ន្រកនីមួយៗដឹង ពី 

តួនាទី របស់គាត់ ឱ្រយបាន ច្របាស់លាស់។ បើកាលណ អ្នកគ្រប់គ្រង មិនបាន ដឹង 

ពី តួនាទី និង គោលការណ ៍របស់ ក្រមុហុ៊ន ច្របាស់ ទ្រ នោះ យើង នឹងមាន ការ រវល់ 

១២



ខា្ល្រងំ ហើយ បុគ្គលិក ថា្ន្រក់ក្រ្រម ក៏មាន ការលំបាក ខា្ល្រងំ ដ្ររ។ ការធ្វើ អាជីវកម្ម 

ដូចជា ការបង្កើត គ្រួសរ មួយ អី៊ចឹង វា ត្រូវការ ការចូលរួម ពី ក្រុមការងារ របស់ 

យើង ដើម្របឱី្រយ ការងារ រកីចម្រើន។ បើសិនជា យើង មាន អាជីវកម្ម ច្រើន យើង 

មិនអាច មើល អាជីវកម្ម ទាងំអស់ ក្នងុព្រល ត្រមួយ បានទ្រ យើង ត្រវូមាន អ្នកមាន 

សមត្ថភាព និង អាច ទុកចិត្ត បាន ក្នងុ ការជួយ គ្រប់គ្រង ដំណើរការ ទាងំមូល។

៧.តើ លោកជំទាវគិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង អាជីវកម្ម 

និង បច្ច្រកវិទ្រយា ជាពិស្រស នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ 

ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល ជា បរិបទ ថ្ម ីហើយ វប្របធម៌ ចាស់គំរិល នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ? 

ខ្ញុ ំរៀបការ តំងពី ឆ្ន្រ២ំ០១០ ហើយ បនា្ទ្រប់ពី រៀបការ បាន ប្រហ្រល៥ខ្រ ខ្ញុំ 

បានចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម។ តំងពី ដើមឡើយ ខ្ញុ ំមិនមាន ចំណង់ ក្នងុ ការធ្វើ 

អាជីវកម្ម ទាល់ត្រសោះ ដោយសរត្រ នៅ វ័យក្ម្រង ផង និង កង្វះ ព័ត៌មាន ក្នងុ 

ការធ្វើ អាជីវកម្ម ផង។ ជាក់ស្ត្រង គ្រសួរ របស់ខ្ញុ ំក៏ មិនម្រនជា អ្នករកសីុ ដ្ររ។ ឪពុក 

របស់ខ្ញុ ំជា មន្ត្ររីាជការ ចំណ្រក មា្ត្រយ របស់ខ្ញុ ំគឺជា ម្រផ្ទះ។ ដូច្ន្រះ បើ និយាយ ពី 

ការធ្វើ អាជីវកម្ម គឺ មិនមាន ឪពុកមា្ត្រយ គំាទ្រ បុ៉នា្ម្រន ទ្រ។ ព្រលនោះ មានត្រ ប្តី 

របស់ខ្ញុ ំមា្ន្រក់ គត់ ដ្រល គំាទ្រ ឱ្រយ ខ្ញុ ំបើក អាជីវកម្ម ដោយសរត្រ គាត់ មើលឃើញថា 

ខ្ញុ ំមាន ភាពជា អ្នកដឹកនំា។ ក្រសួង កិច្ចការនារី នៅព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ កំពុង បង្កើត 

គោលនយោបាយ ជាច្រើន ដើម្របី លើកកម្ពស់ ស្ត្រ ីហើយ ក្នងុនោះ ក្រសួង ក៏មាន 

ភា្ជ្រប់ នឹង បច្ច្រកវិទ្រយា ផងដ្ររ ព្រ្រះ បញ្ហ្រ បច្ច្រកវិទ្រយា គឺជា បញ្ហ្រ រសើប មួយ។ នៅក្នងុ 

មហាវិទ្រយាល័យស្ត្រ ីភាគច្រើន ជ្រើស រៀន ជំនាញ គណន្រយ្រយ ទីផ្រសារ រដ្ឋបាល ដ្រល 

គាត់ គិតថា ជា ជំនាញ ដ្រល អាច ធ្វើការ នៅក្នងុ ការិយាល័យ។ បុ៉ន្ត្រ បច្ចបុ្របន្នន្រះ 

ទំាង រាជរដ្ឋ្រភិបាលក្នងុស្រកុ  និង ពិភពលោក កំពុងត្រ លើកកម្ពស់ ការយល់ដឹង ពី 

បច្ច្រកវិទ្រយា ព្រ្រះ គ្រ មើលឃើញថា អនាគត យើង នឹង ត្រវូការ បច្ច្រកវិទ្រយា សម្រ្រប់ 

ការធ្វើ អាជីវកម្ម។ បើ បច្ច្រកវិទ្រយា មកដល់ ហើយ យើង ត្រវូ ដើរ ឱ្រយទាន់ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ហើយ ប្រើប្រ្រស់ វា ដើម្របី ជា ប្រយោជន៍។ ស្ត្រ ីមិនត្រវូ គិតថា ការងារ បច្ច្រកវិទ្រយា ន្រះ 

សម្រ្រប់ត្រ បុរស នោះទ្រ។ ហើយ ស្ត្រ ីត្រវូ ចាប់ផ្តើម ប្រមូល ព័ត៌មាន សម្រ្រប់ ខ្លនួឯង 

ទាក់ទង នឹង បច្ច្រកវិទ្រយា ធ្វើ អ្វដី្រល ថ្ម ីដ្រល អ្នកដទ្រ គិតថា ខ្លនួឯង ធ្វើ មិនបាន។ 

 

៨.តើ លោកជំទាវយល់ថា ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ផ្តល់ គុណសម្របត្តិ និង គុណវិបត្តិ ដូចម្ដ្រចខ្លះ? 

បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ សម្របត្តិ ច្រើន ដូចជា ការគ្រប់គ្រង ព្រលវ្រលា ជាដើម 

ព្រ្រះ បច្ចបុ្របន្ន យើង មិនអាច ធ្វើការ ដោយ គា្ម្រន បច្ច្រកវទិ្រយា បានទ្រ។ មួយទៀត 

យើង ក៏ អាចជួយ បរិស្ថ្រន បានដ្ររ ដោយ ព័ត៌មាន មួយចំនួន យើង អាច 

មើល នៅក្នុង ទូរ សព្ទ ឬក៏ ល្រប ថប ដោយ មិនបាច់ ព្រី ន ឯកសរ ហើយក៏ អាច 

កាត់បន្ថយ ការចំណយ ផងដ្ររ។ បច្ច្រកវិទ្រយា ច្រើន ផ្តល់ ភាពងាយស្រួល 

ហើយក៏ អាចធ្វើឱ្រយ មនុស្រស ខ្ជិល។ ធម្មត មនុស្រសមា្ន្រក់ៗត្រង ភ្ល្រចខ្លួន ក្នុង 

ប្រការ ណមួយ។ ដូ ច្នះ យើង មាន វិធីសស្ត្រ ផ្រស្រងទៀត ក្នុងការ គ្រប់គ្រង 

ធនធានមនុស្រស ដើម្រប ីធ្វើយា៉្រងណ ឱ្រយ គាត់ ខិតខំ ធ្វើការ។ ក្នងុនាម ជា អ្នកដឹកនា ំ

ត្រូវ រក វិធី ដោះស្រ្រយ យា៉្រងណ ដើម្របី លើកទឹកចិត្ត បុគ្គលិក ឱ្រយខិត ខំធ្វើការ 

វិញ។ មួយទៀត ព្រលខ្លះ បុគ្គលិក គាត់ ចូលចិត្ត ប្រើប្រ្រស់ បណ្ត្រញ សង្គម 

ណមួយ ដើម្របី បងា្ហ្រញ ពី អារម្មណ៍ របស់គាត់ ចំពោះ បរិយាកាស ការងារ។ 

ដូច្ន្រះ បើ យើង ដឹង យើង អាច ចាត់វិធានការ ដើម្របី ដោះស្រ្រយ ជាមួយ គាត់ 

ឬ ដើម្របី ជួយ ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ របស់គាត់ ព្រ្រះន្រះ ក៏ ជា វិធី មួយ ដ្រល យើង 

អាច ថ្ររក្រសា បុគ្គលិក បានដ្ររ។

 

៩. ក្នងុនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ លោកជំទាវ ត្រវូ ត្រៀមខ្លនួ ប្របណា 

ដើម្របី ធ្វើ អាជីវកម្ម ក្នុងសម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា? 

ដោយសរត្រ ខ្ញុំ មើលឃើញថា បច្ច្រកវិទ្រយា ល្អ ដូច្ន្រះ ទោះបីជា អាជីវកម្ម 

ទី១របស់ខ្ញុ ំផ្ត្រតទៅលើ បច្ច្រកវិទ្រយា ហើយក៏ ដោយ ក៏ ខ្ញុ ំនៅត្រ ចង់ ផ្ត្រតលើ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ទៀត ដដ្រល។ ព្រលន្រះ ខ្ញុំ កំពុងត្រ សម្លឹងមើល គំនិត អាជីវកម្ម 

Smart parking ដ្រល វា មាននៅ ស្រុក គ្រ ហើយ បុ៉ន្ត្រ មិនទាន់ មាននៅ 

ក្នុងស្រុក ខ្ម្ររ។ គំនិត ន្រះ កើតមាន ក៏ ដោយសរត្រ ខ្ញុំ ធា្ល្រប់ ដើរ ច្រញទៅ 

ក្រ្រប្រទ្រស ច្រើន ចូលក្នុង សង្គម ច្រើន។ ខ្ញុំ មើល លើ អ្វី ដ្រលមាន តម្រូវការ 

នៅក្នងុ ទីផ្រសារ ច្រើន មើល លើស កា្ក្រ នុព ល អាជីវកម្ម ដ្រល យើង ចង់ ធ្វើ រក ដ្រគូ 

វនិិយោគ ទាងំ ក្នងុស្រកុ និង ក្រ្រ ស្រកុ ដ្រលមាន ភាពខា្ល្រងំ លើ វិស័យ បច្ច្រកវិទ្រយា។ 

 

១០. តើ លោកជំទាវមាន ដំបូនា្ម្រន អ្វីខ្លះ សម្រ្រប់ អ្នក ដ្រល ចង់ ចាប់ផ្តើម 

អាជីវកម្ម ផា្ទ្រល់ខ្លួន? 

ពាក្រយ ថា ស្ត្រ ីបង្វលិ ចង្ក្រ្រន មិន ជំុ គឺជា រឿង សម័យមុន ទ្រ។ សម្រ្រប់ ស្ត្រ ីមិន ថា 

ការងារ ណមួយ ទ្រ សំខាន់ យើង ត្រវូ ពង្រងឹសមត្ថភាព របស់ យើង ឱ្រយ ខា្ល្រងំ។ ចូរ 

ស្រី្ត កំុ ខា្ល្រច ការងារ លំបាក ព្រ្រះ ការងារ លំបាក យ៉ា្រងណក៏ដោយ ក៏ វា គ្រ្រន់ត្រ 

លំបាក ក្នងុ រយៈព្រល ណមួយ បុ៉ណ្ណ្រះ។ មនុស្រស ខា្ល្រច បំផុត គឺ មិន ហ៊ា្រន ជម្នះ អ្វដី្រល 

លំបាក។ ដូច្ន្រះ រាល់ព្រល ដ្រលមាន ការលំបាក កើតឡើង គឺ គាត់ ត្រងត្រ រុញ រា 

ហើយ ព្រលដ្រល យើង រុញ រា ឬ ថយចុះ នោះ វា ធ្វើឱ្រយ យើង មិនអាច បោះជំហាន 

ទៅមុខទៀត បាន។ យើង ធ្វើ អ្វ ីក៏ដោយ ត្រវូធ្វើ ច្រញពី ចិត្ត ស្រលាញ់ និង ជំនឿ 

បុ៉ន្ត្រ បើ យើង ពិតជា មិន ស្រឡាញ់ នោះ យើង មិនចំាបាច់ បង្ខ ំខ្លនួឯង នោះដ្ររ។ 

ក្ម្រងៗបច្ចបុ្របន្ន ភាគច្រើន ចង់ រកសីុ អ្នកខ្លះ ចង់ ធ្វើជា CEO ឬ មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម 

ឬ អ្នកគ្រប់គ្រង បុ៉ន្ត្រ មិនដឹងថា ក្នងុចំណម អ្នក ទំាងអស់នោះ មាន បុ៉នា្ម្រន 

នាក់ ហ៊ា្រន ប្រឈម នឹង ហានិភ័យ ទ្រ និង ឆ្លងកាត់ ការលំបាក នោះទ្រ។ ដូច្ន្រះ 

បើសិនជា អ្នក ចង់ ច្រញ បើក អាជីវកម្ម ខ្ញុ ំលើកទឹកចិត្ត ថា អ្នក គួរ ចាប់ ផ្តើមធ្វើ 

ច្រញពី បុគ្គលិក គ្រ សិន។ ខ្ញុ ំបាន មើលឃើញ ឱកាស ទីផ្រសារ ដ៏ ធំ សម្រ្រប់ វិស័យ 

e-commerce នាព្រល បច្ចបុ្របន្ន។ ដូចន្រះ អ្នក ដ្រល កំពុង រកមើល ឱកាស អាច 

សិក្រសា ទៅលើ ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវិទ្រយា e-commerce។ ដោយឡ្រក មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម 

ប ច្ចប្រប ន្ន គួរត្រ មើលទៅ លើ បច្ច្រកវិទ្រយា បច្ចបុ្របន្ន ដ្រលមាន ភាពទូលំទូលាយ 

និង អាចជួយ ពង្រកី ការយល់ដឹង របស់ យើង ឱ្រយ បន្តទៀត ដើម្របី ឆ្លើយតប នឹង 

ការផ្ល្រស់ប្តរូ ដ្រល កើត ឡើងជា រៀងរាល់ថ្ង្រ។ 
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១. សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន របស់ អ្នក។

នាង ខ្ញុំ ឈ្ម្រះ ខ្រ ចិនា្ត្រ អាយុ ៤៦ ឆ្ន្រំ មានកូន ចំនួន៣ នាក់។ សព្វថ្ង្រន្រះ 

ខ្ញុំ ជា ប្រធាន សមាគមន៍ សណ្ឋ្រគារ ក ម្ពុ ជា(CHA) និងជា ប្រធាន សមាគម 

អភិរក្រស ដំរី អ្រ រាវ ត្ត្រ និង ជា មា្ច្រស់ Terres Rouges Collection ដ្រលមាន 

សណ្ឋ្រគារ នៅ កោះ ទ្រង់ ខ្រត្តក្រច្រះ ខ្រត្តរតនគិរី និង ចមា្ក្ររ ស្ររី រា ង្គ នៅ 

ខេ ចិន្តេ
 ប្រធាន សមាគមន៍ សណ្ឋ្រគារ 
ក ម្ពុ ជា(CHA) និងប្រធាន 
សមាគម អភិរក្រស ដំរី អ្រ រាវ ត្ត្រ

លោកស្រី

កាល ដឹង ពី ហានិភ័យ មុនមិនម្រន 
ឱ្រយ យើង បោះបង់ ក្តី ស្រម៉្រឬបោះ 
បង់ចោល អាជីវកម្ម យើង នោះ 
ទ្រ។  ត្រការដឹង មុន ទាំងនោះ 
អាចឱ្រយ យើង ត្រៀមខ្លួន ហើយ 
ស្វ្រងរក ដំណះស្រ្រយ ជាមុន 
ទើប អាជីវកម្ម របស់ យើង មាន 
សកា្ត្រនុពលនិងនិរន្ត ភាព

ខ្រត្ត ក្រប។ ដើមឡើយ កាលពី នៅ សិក្រសា ខ្ញុំ រៀន ផ្ន្រក អក្រសរសស្ត្រ ភាស 

បារាំង។ ប៉ុន្ត្រ ដោយសរ ការស្រលាញ់ ផ្ន្រក ទ្រសចរណ៍ ខ្ញុំ ក៏ ចាប់ផ្តើម 

អាជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធ នឹង សណ្ឋ្រគារ ទ្រសចរណ៍ និង បដិសណ្ឋ្រកិច្ច។ អ្វីដ្រល 

ទាក់ទង នឹង ដំណើរ កម្រសាន្ត គឺ ខ្ញុំ ចូលចិត្ត ត្រម្តង។ ដោយហ្រតុន្រះ ទើប ខ្ញុំ 

បង្វ្ររ ទៅ ចាប់យក ការធ្វើ អាជីវកម្ម ដ្រល ពាក់ព័ន្ធ នឹង បដិសណ្ឋ្រកិច្ច និង 

ទ្រសចរណ៍ ត្រម្តង។ អាជីវកម្ម ដំបូង ខ្ញុំ បើក នៅ ភ្នំព្រញ ដ្រល ជា សណ្ឋ្រគារ 

ខា្ន្រតតចូ។ ក្រ្រយមកទៀត អឡំងុ ឆ្ន្រ១ំ៩៩៩ខ្ញុ ំបាន បើក សណ្ឋ្រគារ មយួទៀត 

នៅខ្រត្តរតនគរី ីហើយ អាជវីកម្ម នោះ ក ៏ចាបផ់្តើម រកីលតូលាស ់នងឹ បើក សខា 

នៅតម បន្ត ខ្រត្ត នានា ផ្រស្រងទៀត។

២. ចំពោះ អ្នក តើ អ្វី ទៅជា និយមន័យ ន្រ ភាពជោគជ័យ? បើ និយយ ព ី

ភាពជោគជ័យ តើ អ្នក កំពុង ស្ថិតនៅ ចំនុច ណា?

ភាពជោគជ័យ ន្រ ការងារ គឺ ការធ្វើ អ្វីមួយ បានសម្រ្រច ដល់ គោលដៅ ដ្រល 

យើង ចងប់ាន។ វា អាចជា ស្រចក្ត ីបណំងប្រ្រថា្ន្រ ឬ ជា សបុនិ របស ់យើង ហើយ 

ភាពជោគជយ័ មាន របូភាពខសុៗគា្ន្រ។ ខ្ញុ ំដើរមក ដល ់ចណំចុ ន្រះ ខ្ញុ ំបានឃើញ 

ពន្ល ឺន្រ ភាពជោគជយ័ ខ្លះ ហើយ ព្រ្រះ មនសុ្រស បានឱ្រយ តម្ល្រ នវូ អ្វដី្រល ខ្ញុ ំធ្វើ។កាលព ី

ដើមឡើយ ការចាបផ់្តើម របសខ់្ញុ ំគ ឺខសុគ្រ។គ្រ មនិឱ្រយ តម្ល្រ ទ្រ។ គ្រ គតិថា គនំតិ 

របសខ់្ញុ ំចម្ល្រក ទៅធ្វើ អាជវីកម្ម នៅ ខ្រត្ត ដចស់្រយាល។ប៉នុ្ត្រ មកដលព់្រលន្រះ 

ខ្ញុំ បានបងា្ហ្រញ នូវ ជោគជ័យ ន្រ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំដោយមាន ការគាំទ្រ និង 

សរសើរ ព ីភ្ញៀវ អន្តរជាត ិនងិ ជាត ិព ីអាជវីកម្ម មយួ ន្រះ។ គោលបណំង ចម្របង 

របសខ់្ញុ ំគ ឺចង ់អភវិឌ្រឍ បដណិ្ឋ្រ កចិ្ច ដើម្រប ីទាកទ់ាញ ភ្ញៀវ ទ្រសចរណ ៍ព្រមទាងំ 

បងា្ហ្រញ ព ីរចនាបទ របស ់ខ្ម្ររ នងិ ប្រព្រណ ីវប្រប ធ ម ៍តមរយៈ អាជវីកម្ម របសខ់្ញុ ំ

ទៅកាន់ អន្តរជាតិ ដើម្របី ឱ្រយគ្រ ស្គ្រល់ ពី អត្តសញ្ញ្រណ ខ្ម្ររ។ ខ្ញុំ មិនទាន់ អាច 

សន្មត ថា ទទួលបាន ភាពជោគជ័យ ១០០% នៅឡើយ ទ្រ។

៣.តើ អ្នក យលឃ់ើញ ដចូម្ដ្រច ចពំោះ បច្ច្រកវទិ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន? មូលហ្រតុ អ្វី?

បច្ច្រកវទិ្រយា សព្វថ្ង្រន្រះ មាន ឥទ្ធពិល ខា្ល្រងំកា្ល្រ ហើយ កា្ល្រយជា ឧបករណ ៍មយួ ដ្រល 

យើង មនិអាច ជៀសផតុ ក្នងុការ ប្រើប្រ្រស។់ អ្នកណ ក ៏ត្រវូការ បច្ច្រកវទិ្រយា ក្នងុ 

ជវីភាព រសន់ៅ ដ្ររ ទាងំ អាជវីកម្ម នងិ ទនំាកទ់នំង។ បច្ច្រកវទិ្រយា បាន ជយួ ជរំញុ 

ឱ្រយ អាជីវកម្ម រីកចម្រើន ព្រ្រះ បច្ច្រកវិទ្រយា ជា មធ្រយាបាយ ទំនាក់ទំនង ជាមួយ 

អតថិជិន មនិ ថា ជតិ ឬ ឆ្ង្រយ នងិ គ្របព់្រលវ្រលា។ បច្ច្រកវទិ្រយា ធ្វើឱ្រយ ទនំាកទ់នំង 

ការងារ ក្នុង និង ក្រ្រប្រទ្រស បាន ឆប់រហ័ស ចំណ្រញ ព្រលវ្រលា និង ថវិកា 

ជាច្រើន។ សម្រ្រប ់អាជវីកម្ម របសខ់្ញុ ំបច្ច្រកវទិ្រយា បាន បន្ថ្រម កណំើន ភ្ញៀវ ដ្រល 

ចលូមក ស្ន្រកន់ៅ ដោយសរត្រ យើង បាន ផ្រសព្វផ្រសាយ តមរយៈ ប្រពន័្ធ បណ្ត្រញ 

សង្គម ឬ តមរយៈ គ្រហទំព័រ។ មនុស្រស រាប់លាន នាក់ បានឃើញ សណ្ឋ្រគារ 
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របស់ខ្ញុំ តមរយៈ កម្មវិធី ទាំងនោះ ហើយ ចាប់អារម្មណ៍ ចង់ មក ស្ន្រក់នៅ 

សណ្ឋ្រគារ ដ្រលមាន ទីតំង ឆ្ង្រយ ពី ទីប្រជុំជន។ ដូច្ន្រះ ការផ្រសព្វផ្រសាយ តម 

អ៊នីធណឺតិ មាន ប្រសទិ្ធភាព ខ្ពសជ់ាង មនុ។ បើ គា្ម្រន បច្ច្រកវទិ្រយា ទ្រ ប្រហ្រលជា 

ខ្ញុ ំអាចមាន អាជវីកម្ម ត្រមយួ កន្ល្រង នងិ មយួ ប្រភ្រទ ទ្រ។ ត្រ សព្វថ្ង្រន្រះ នាង 

ខ្ញុំ អាច គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ច្រើន កន្ល្រង និង ធ្វើ ទំនាក់ទំនង ការងារ តមរយៈ 

ប្រព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ និង អ៊ីនធឺណិត ស្ទើរត្រ ទាំងអស់។

៤.តើ បច្ច្រកវទិ្រយា ពតិជា ជយួ ក្នងុការ អភវិឌ្រឍ អាជវីកម្ម របស ់អ្នក ម្រន ឬទ្រ? 

ហើយ តមរបៀប ណា?តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវទិ្រយា អ្វខី្លះ ដ្រល អ្នកប្រើប្រ្រស?់

យើង ប្រើ បច្ច្រកវទិ្រយា មយួចនំនួ ដចូជា យើង បាន ប្រើ កាត ដោត ដើម្រប ីភា្ជ្រប ់ចរន្ត 

ឬដ កកាត ច្រញ ដើម្របី ផ្ត្រច់ ចរន្តអគ្គិសនី។ វិធី ន្រះ ជួយ ឱ្រយ យើង ចំណ្រញ ថិ វ 

កា ដោយ ការប្រើ ថាមពលអគ្គសីន ីសន្រសសំចំ្រ ខ្ពស ់ហើយ យើង កប៏ាន បពំាក ់

ប្រពន័្ធ កា ម៉្រ រា៉្រ សវុត្ថភិាព។ លើសពនី្រះទៅទៀត យើង ប្រើ បច្ច្រកវទិ្រយា ក្នងុការ 

គ្រប់គ្រង លើ បុគ្គលិក លើ ទំនាក់ទំនង រវាង អតិថិជន បុគ្គលិក អ្នកគ្រប់គ្រង 

ព្រមទាំង ខ្ញុំ ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម។ ដើម្របី ជួយ ឱ្រយមាន អតិថិជន ច្រើន យើង បាន 

ប្រើប្រ្រស់ កម្មវិធី ដូចជា Booking.com, Agoda និង Website របស់ 

សណ្ឋ្រគារ ដើម្របីឱ្រយ ក្រុមការងារ អាច ដឹង ពី ការ កក់ ទុក មុន និង ត្រៀម រៀបចំ 

បន្ទប់ រួចជាស្រ្រច។ម្រយា៉្រងវិញទៀត យើង អាច ដឹង ពី ទិន្នន័យ ច្របាស់លាស់ 

សម្រ្រប់ ភ្ញៀវ ចូលមក ដល់ទី កន្ល្រង ផ្ទ្រល់។ យើង អាចធ្វើ ការបា៉្រន់ស្ម្រន បាន 

ថា នឹងមាន ភ្ញៀវ ចំនួន ប៉ុនា្ម្រន ហើយ យើង អាចធ្វើ ការរៀបចំ ទុក មុន ដូចជា 

អាហារ ជាដើម។ វា ផ្តល ់ភាពងាយស្រលួ ដល ់ក្រមុការងារ ដើម្រប ីរៀបច ំបម្រើ។ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ជួយ សម្រួល ការងារ ជាច្រើន ប្រសិន ធ្វើកា របៀប ធៀប ទៅនឹង 

អតតីកាល វា ជយួ បង្កើន អតថិជិន ហើយ ជយួ ពង្រកី អាជវី កម្មបាន ច្រើន កន្ល្រង។ 

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និង 

ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្មរ បស់ អ្នក ដើម្របី 

ធ្វើឱ្រយ បង្កើន ផលិតកម្ម?

ចំពោះ ការបង្កើន ទីផ្រសារ យើង ធ្វើ នៅលើ គ្រហទំព័រ ផ្ទ្រល់ របស់ យើង និង 

តម កម្មវិធី Agoda, Booking.com និង គ្រហទំព័រ ជាច្រើន ប្រភ្រទ ទៀត 

ដើម្រប ីបង្កើន អតថិជិន។ ចពំោះ ទនំាកទ់នំង នងិ ការគ្របគ់្រង ធនធានមនសុ្រស 

វា ផ្តល ់ភាពងាយស្រលួ ដល ់អ្នកគ្រ ប ់គ្រង នងិ បគុ្គលកិ ពោលគ ឺការច្រក ចាយ 

ពតម៌ាន នងិ ទនំាកទ់នំង គ ឺមនិចាបំាច ់ទាលត់្រ ជបួ មខុ គា្ន្រ ផ្ទ្រល ់នោះទ្រ។ ត្រ 

យើង អាច ប្រើ នូវ កម្មវិធី Email Whatsapp Facebook Messenger 

Telegram និង ទូរស័ព្ទ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង។ ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក 

អ្នកគ្រប់គ្រង អាច ដឹង ពី វត្តមាន និង អវត្តមាន របស់ បុគ្គលិក។ ព្រល មានធុរៈ 

បនា្ទ្រន ់ពកួគាត ់អាច សុចំ្របាប ់តម សរ អ្រឡចិត្រនូកិ។ ហើយ យើង កម៏ាន ភា្ជ្រប ់

ប្រពន័្ធគ្របគ់្រង ប្រតបិត្តកិារ ហរិញ្ញវត្ថ ុនងិ ការងាររដ្ឋបាលមយួចនំនួៗផងដ្ររ។   

ប្រព័ន្ធ ទាំងនោះ ត្រូវបាន ត្រួតពិនិត្រយ និង តមដន ដោយ អ្នកបច្ច្រកទ្រស 

ព័ត៌មានវិទ្រយា។ ចំពោះ ប្រតិបត្តិការ ក្នុងការ បង់ប្រ្រក់ ភ្ញៀវ អាចធ្វើ ការទូទាត់ 

តម App ឬក៏ តម  Wing តមរយៈ ការផ្តល់ កូដ ឱ្រយទៅ បើក លុយ។ 

អតិថិជន មិនចាំបាច់ ធ្វើដំណើរ មក បង់ប្រ្រក់ ទ្រ។ ក្នុង សណ្ឋ្រគារ យើង មាន 

ផ្តល់ មា៉្រសុីន ឆូត កាត ចំពោះ ភ្ញៀវ ពុំបាន កាន់ សច់ប្រ្រក់ ឬក៏ អតិថិជន អាច 

បង់ប្រ្រក់ និង កក់ តម នោះបាន ជំនួស សច់ប្រ្រក់។ ឯ ប្រ្រក់ខ្រ របស់ បុគ្គលិក 

វិញ យើង បាន បញ្ជូន ផ្ទ្រល់ ទៅ គណនី ធនាគារ របស់ ពួកគាត់ លើកល្រងត្រ 

បុគ្គលិក ខ្លះ ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ 

 

៦.តើ អ្វ ីជា ភាព ដកឹនា ំរបស ់អ្នក?ហើយ អ្នក មានការ ភាព ដកឹនា ំប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ  បច្ច្រកវិទ្រយា?

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក ខ្ញុំ មិន កា្ត្រប់ សិទ្ធិអំណច ទាំងអស់ នោះទ្រ។ ខ្ញុំ 

ប្រងច្រក រាល់ សិទ្ធ អំណច។ ការសម្រ្រចចិត្ត កម្រិត តូច ត្រូវបាន ផ្តល់ សិទ្ធ 

ទៅ អ្នកគ្រប់គ្រង តម ផ្ន្រកគ្រប់ៗគា្ន្រ។ ឯ ការសម្រ្រច ចិត្តការ ងារធំៗ ដ្រល 

ត្រូវ ផ្តល់យោបល់ ឱ្រយ គា្ន្រ ទៅវិញទៅមក ទើប នាង ខ្ញុំ ធ្វើការ មានការ សម្រ្រច 

ជា ក្រ្រយ។ ទោះបី ខ្ញុំ ជា ប្រធាន ក្តី ប៉ុន្ត្រ ខ្ញុំ មិនដ្រល ដឹកនាំ ឬ បញ្ជ្រ បុគ្គលិក 

ឱ្រយធ្វើតម ខ្ញុំ រហូត នោះទ្រ។ រាល់ មានការ សម្រ្រចចិត្តនីមួយៗ ឬ ដើម្របី 

ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រនមីយួៗ ខ្ញុ ំត្រងត្រ ធ្វើការ សរួ យោបល ់ផ្ល្រសប់្តរូ បទពសិោធន ៏

យកគនំតិ ពគីា្ន្រ ទៅវញិទៅមក ដើម្របឱី្រយ ការគ្របគ់្រង ក្រមុហ៊នុ មាន ប្រសទិ្ធភាព។  

បរយិាកាស ប្របន្រះ នា ំឲ្រយ មាន ភាពសប្របាយ រកីរាយ ព្រ្រះ មនិ ថា បគុ្គលកិ តចូ 

ឬ ធ ំមនិ ខា្ល្រច ក្នងុការ បញ្ច្រញមត ិទៅកាន ់អ្នកដកឹនា ំហើយ គាត ់ក ៏អាច ចលូរមួ 

ផ្តល់ មតិយោបល់ ដើម្របី ភាព រីកចម្រើន របស់ ក្រុមហ៊ុន ផងដ្ររ។

៧.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម 

និង បច្ច្រកវិទ្រយា ជាពិស្រស នៅក្នុង ប្រទ្រស ដ្រលមាន គំនិត ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច 

ឌីជីថល ជា បរិបទ ថ្មី ហើយ ទំនៀម ទំលាប់ ពី បុរាណ នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ?

ឌជីថីល នងិ បច្ច្រកវទិ្រយា ទនំើប អាចជា បរបិទ ថ្ម ីសម្រ្រប ់កម្ពជុា ជាពសិ្រស អ្នក 

ដ្រលមាន វ័យ ចំណស់។ ពួកគ្រ អាច នឹង លំបាក ក្នុង ការរៀន និង យល់ដឹង 

អំពី ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ទាំងនោះ ជាពិស្រស ស្ត្រី ដ្រល ភាគច្រើន 

ត្រូវបាន បរិបទ សង្គម ប្រកាន់ ទំនៀមទមា្ល្រប់ និង គំនិត ចាស់គំរិល។ គ្រួសរ 

ខ្លះ បើ កូនស្រី ចង់ រៀន ផ្ន្រក ព័ត៌មាន បច្ច្រកវិទ្រយា គឺ មិនឱ្រយ រៀន ដោយ គិតថា 

ផ្ន្រក ន្រះ រៀន បានត្រ មនុស្រស ប្រុស ទ្រ។ កត្ត្រ សង្គម និង គ្រួសរ ជាច្រើន 

ទៀត បាន រារាំង ស្ត្រី យើង ពី ការចូលរួម ក្នុង ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា។ ប៉ុន្ត្រ យើង ក៏ 

សង្ក្រតឃើញថា បច្ចបុ្របន្នន្រះ មាន ស្ត្រ ីជោគជយ័ ក្នងុ វសិយ័ ជាច្រើន ក្នងុនោះ 

ក៏មាន វិស័យ អាជីវកម្ម និងប ច្ច្រ វិទ្រយា ផងដ្ររ។ មនុស្រស ជំនាន់ ថ្មី ចាប់ផ្តើម ឱ្រយ 

តម្ល្រ និង លើកកម្ពស់ ស្ត្រី និង អភិវឌ្រឍ វិស័យ បច្ច្រកវិទ្រយា បន្ថ្រម។ ដោយឡ្រក 

ចពំោះ មនសុ្រស ចាស ់ភាគច្រើន គតិថា បច្ច្រកវទិ្រយា មាន ភាពសញំាុ្រ ំហើយ មនិ 

ចង់ ប្រើប្រ្រស់។ តមពិតទៅដំបូងៗខ្ញុំ ក៏ គិត អ៊ីចឹង ដ្ររ ត្រ ព្រល សកល្របង 

យល់ ពី វា ខ្ញុំ ក៏ ចាប់ផ្តើម ដឹង ពី អត្ថប្រយោជន៍ របស់ វា ហើយក៏ ព្រយាយាម រៀន 

១៦



ខ្លះ។ យើង មិនចាំបាច់ ទាល់ត្រ ពូក្រ ខាង បច្ច្រកវិទ្រយា នោះទ្រ យើង គ្រ្រន់ត្រ 

ដឹងថា បច្ច្រកវិទ្រយា ណ គួរប្រើ ប្រ្រស់ ដើម្របី សម្រួល ជីវិត រស់នៅ និង អាជីវកម្ម 

របស់ យើង ឱ្រយ កាន់ត្រ ល្អប្រសើរ ទៅបាន ហើយ។ 

៨.តើ ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ ស ម្របិ ត្ត និង 

គុណវិបត្តិ ប្របណា?

ការប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុង អាជីវកម្ម មានគុណ សម្របត្តិ ដូចជា ការគ្រប់គ្រង លើ 

ទិន្នន័យ និង គ្រប់គ្រង ធនធានមនុស្រស មាន ភាពងាយស្រួល និង ឆប់រហ័ស។ 

តយួា៉្រង សណ្ឋ្រគារ របសខ់្ញុ ំរាល ់ទនិ្ននយ័ ន្រ ការបងប់្រ្រក ់នងិ ពត័ម៌ាន របស ់ភ្ញៀវ 

ទាងំ រយៈព្រល ស្ន្រកន់ៅ ទាងំ យោបលផ់្រស្រងៗ យើង បាន រក្រសាទកុ ក្នង ប្រពន័្ធ 

អ្រ ឡចិ ត្រ ូន ិច ហើយ ទនិ្ននយ័ ទាងំនោះ ជា មលូដ្ឋ្រន សម្រ្រប ់ថា្ន្រកដ់កឹនា ំនងិ 

បុគ្គលិក សិក្រសា និង យកមក ក្រលម្អ ព្រមទាំង បង្កើត យុទ្ធសស្ត្រថ្មីៗដើម្របីឱ្រយ 

អាជីវកម្ម របស់ យើង កាន់ត្រ មាន ភាព រីកចម្រើន។ លើសពីន្រះ វា ក៏ ផ្តល់នូវ 

គុណសម្របត្តិ ដល់ អតិថិជន ដ្ររ។ ពួកគាត់ មាន ភាពងាយស្រួល ក្នុង ការរក 

ទីតំង សណ្ឋ្រគារ ដោយ ប្រើ Google Map ជាដើម។សណ្ឋ្រគារ របស់ខ្ញុំ 

បាន សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Booking.com និង Agoda 

ផងដ្ររ។ក្រុមហ៊ុន ទាំងនោះ មានកម្ម វិធី ដ្រល អាចឱ្រយ អតិថិជន ស្វ្រងរក 

សណ្ឋ្រគារ ខ្ញុំ បាន ងាយស្រួល អាចធ្វើ ប្រតិបត្តិការ បង់ប្រ្រក់ ជាមុន និង 

អាច ដឹង ពី សោភ័ណភាព ន្រ បន្ទប់ ស្រវាកម្ម ដ្រល ផ្តល់ជូន ក៏ដូចជា បរិវ្រណ 

ន្រ សណ្ឋ្រគារ ជាមុន បាន។

ជា គុណវិបត្តិ វិញ យើង អាច កាត់បន្ថយ ចំនួន បុគ្គលិក ដូចន្រះ អាចឱ្រយ 

ពកួគាត ់ពបិាក រក ការងារ ធ្វើ។ ហើយ បើ ចពំោះ មា្ច្រស ់អាជវីកម្ម វញិ គ ឺខាតបង ់

ប្រ្រកច់ណំ្រញ ដោយសរត្រ ត្រវូ បងប់្រ្រក ់កម្រ្រជើងសរ ទៅដល ់ក្រមុហ៊នុ 

ដ្រល នាំ អតិថិជន មកឱ្រយ សណ្ឋ្រគារ មិន ថា ជា ក្រុមហ៊ុន Booking.com 

Agoda ឬក្រុមហ៊ុន ទ្រសចរណ៍ផ្រស្រងៗ ឬ ក្រុមហ៊ុន លក់ ស្រវាកម្ម តម អន 

ឡាញផ្រស្រងៗនោះទ្រ។ កម្រ្រ ស្រវា ប្រើប្រ្រស ់លើ កម្មវធិ ីទាងំនោះ មានតម្ល្រ 

ថ្ល្រ ផងដ្ររ។ 

សម្រ្រប់ ផលវិបាក លើ អា ជី វិក ម្ម របស់ខ្ញុំ គឺ ករណីខ្លះ មានការ ភាន់ច្រឡំ តម្ល្រ 

និង ការ កក់ បន្ទប់ ដោយសរ បញ្ហ្រ បច្ច្រកទ្រស ផងដ្ររ។ ព្រលខ្លះ អតិថិជន 

អាច ភាន់ច្រឡំ ព័ត៌មាន និង អាច ទទួលបាន ព័ត៌មាន មិន ពិត ដោយ អាច 

មើល មតិយោបល់ ដ្រល សរស្ររ ដោយ ជនខិលខូច ដ្រល ចង់ បង្ខូចឈ្ម្រះ 

សណ្ឋ្រគារ ជាដើម។ 

 

៩.ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ក្នុង ការយក 

បច្ច្រកវិទ្រយា មក ដំណើរ ក្នុង អាជីវកម្ម?តើ អ្នកស្រី យល់ យ៉្រងណាដ្ររ 

ចំពោះ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា និង ស្ត្រី?

ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម ខ្ញុំ បាន ត្រៀមខ្លួន រួចជាស្រ្រច ក្នុងការ ប្រើប្រ្រស់ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុង ការធ្វើ អាជីវកម្ម ដូចជា ប្រជុំ ក្រុមការងារ ដើម្របី ត្រៀមខ្លួន 

ប្រើប្រ្រស ់បច្ច្រកវទិ្រយា ថ្ម។ី យើង រសន់ៅ ក្នងុសមយ័ ន្រះ បើ មនិ យក បច្ច្រកវទិ្រយា 

មកប្រើប្រ្រស ់ទ្រ គ ឺយើង នងឹ រត ់មនិទាន ់គ្រ ទ្រ ហើយក ៏មនិអាច ឈរជើង ជាប ់

ក្នុង អាជីវកម្ម បានដ្ររ។ បើ ចង់បាន ជោគជ័យ គឺ យើង ត្រូវ ត្រៀមលក្ខណៈ 

ឱ្រយ ហើយ ក្នុងការ ទទួលយក បច្ច្រក វិទ្រយា ថ្មី។ នៅក្នុង ក្រុមការងារ យើង មាន 

អ្នកជំនាញ IT ដ្រលជា អ្នក ជួយ សម្របសម្រួល ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង បណ្ត្រញ 

អាជវីកម្ម។ ចណំ្រកឯ បគុ្គលកិ ទទូៅ វញិ សទុ្ធត្រ បាន ណ្រនា ំឱ្រយធ្វើ បច្ចបុ្របន្នភាព 

បច្ច្រកវិទ្រយា ទាំង កម្មវិធី កុំព្រយូទ័រ Software និង កម្មវិធី ទូរ សព្ទ Mobile Ap-

plication។ រីឯ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រក វិទ្រយា និង ស្ត្រី ខ្ញុំ គិតថា ឌីជីថល ជា បរិបទ 

ថ្មី សនា្ល្រង សម្រ្រប់ សង្គម ខ្ម្ររ។ ចំណ្រក វប្របធម៌ ចាស់ របស់ យើង នៅត្រ ជា 

ឧបសគ្គ មួយ ដ្ររ សម្រ្រប់ ស្ត្រី ព្រ្រះ ស្ត្រី មាន ទមា្ល្រប់ មិនសូវ ចង់ដឹង អ្វីដ្រល ថ្មី 

នងិ មនិ ធា្ល្រប ់ដងឹ ពមីនុមក ផង។ ដចូ្ន្រះ វា មនិទានម់ាន តលុ្រយភាព នៅឡើយ រវាង 

បច្ច្រកវិទ្រយា និង វប្របធម៌។ ទោះ យា៉្រងណក្តី បច្ច្រកវិទ្រយា ធ្វើឱ្រយ ស្ត្រី មានឱកាស 

ទទួលបាន ព័ត៌មាន ច្រើន សម្រ្រប់ អប់រំ។

 

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វីខ្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវក

ម្មផា្ទ្រល់ខ្លួន?

ដំបូង ខ្ញុំ ចង់ឱ្រយ ស្ត្រី ស្វ្រងយល់ ឱ្រយ ច្របាស់ នូវ ប្រភ្រទ ន្រ អាជីវកម្ម ដ្រល ខ្លួន ចង់ 

ចាប់ផ្តើម ថា តើ នោះ ជា អាជីវកម្ម ដ្រល ខ្លួន ស្រលាញ់ ពិតប្រ្រកដ ហើយ មាន 

តម្រវូការ ក្នងុ ទផី្រសារ ដ្ររឬទ្រ។ វា ក ៏ពាកព់ន័្ធ ផងដ្ររ លើ ទតីងំ នងិ ស្ថ្រនភាព ន្រ 

តបំន ់នមីយួ។ ហ្រតនុ្រះ ទាមទារ ឱ្រយ យើង ជា អ្នក ផ្តចួផ្តើម ដបំងូ នោះ សកិ្រសា ឱ្រយបាន 

ច្របាស ់មនុនងឹ ចាបផ់្តើម អាជវីកម្ម ណមយួ។ ហើយ ព្រលខ្លះ ការដ្រល យើង 

សកិ្រសា ត្រមា្ន្រកឯ់ង យើង អាច ជបួ នវូ ហានភិយ័ នងិ ជា កត្ត្រ ដ្រល នា ំយើង រញួរា 

ល្រង ចង ់ចាបផ់្តើម ហើយ សម្រ្រចចតិ្ត បោះបង វា ចោល ត្រម្តង។ ការពតិទៅ 

វា ទាមទារ ឱ្រយ យើង ផ្ទ្រល ់មាន ឆន្ទៈ ខ្ពស ់នងិ ជឿជាកថ់ា យើង អាច ដោះស្រ្រយ 

ព្រមទាងំ ហា៊្រន ប្រឈមមខុ នងឹ កត្ត្រ អវជិ្ជមាន ទាងំនោះ។លើសពនី្រះទៅទៀត 

ខ្ញុ ំចង ់ឲ្រយ ស្ត្រ ីចាបអ់ារម្មណ ៍បន្ថ្រម ទៅលើ ការប្រើប្រ្រស ់បច្ច្រកវទិ្រយា ក្នងុ អាជវីកម្ម 

មនិ ថា ជា អាជវីកម្ម ខា្ន្រតតចូ ឬ ធកំ្ត ីដោយ កុ ំគតិថា បច្ច្រកវទិ្រយា មាន ភាពសញំាុ្រ ំ

នងិ ត្រវូ ចណំយ ទនុ ច្រើន។ប្រសនិជា យើង មនិសវូ យលដ់ងឹ ព ីអត្ថប្រយោជន ៍

របស់ បច្ច្រក វិទ្រយា យើង គួរ រក អ្នក ជំនាញ ខាង បច្ច្រកវិទ្រយា ឱ្រយជួយ។ សំខាន់ 

យើង ត្រូវ ដឹង ឱ្រយ ច្របាស់ អំពី ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និង ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម 

ទាងំមលូ ដើម្រប ីពន្រយល ់ទៅ អ្នកបច្ច្រកទ្រស ទាងំនោះ នវូ អ្វដី្រល យើង ចងប់ាន 

និង អ្វីដ្រល បច្ច្រកវិទ្រយា អាចធ្វើ ឱ អាជីវកម្ម យើង រីកចម្រើន។ 

១៧



ចម កេស្នេ 
អគ្គនាយិកា ក្រុមហ៊ុន 
សោ មា៉្រ គ្រុប

លោកស្រី

១. សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន របស់ អ្នក។ 

នាង ខ្ញុំ ឈ្ម្រះ ចម ក្រស្ន្រ មាន អាយុ៣៤ឆ្ន្រំ។ ខ្ញុំ បាន រៀប អាពាហ៍ពិពាហ ៍

១២ឆ្ន្រំ ហើយ និង មាន កូនស្រី បីនាក់។ នាង ខ្ញុំ បាន ទៅ បន្ត ការសិក្រសា នៅ 

សហរដ្ឋអាម្ររិក តំងពី ខ្ញុំ មាន អាយុ៩ឆ្ន្រំហើយ បានបញ្ចប់ ការសិក្រសា ថា្ន្រក់ 

បរិញ្ញ្របត្រ ផ្ន្រក គ្រប់គ្រង ទីផ្រសារ បរិញ្ញ្របត្រ ផ្ន្រក ច្របាប់ ក្នុង អាជីវកម្ម និង 

ផ្ន្រក ស្រដ្ឋកិច្ច ទូទៅ។ នាង ខ្ញុំបាន ត្រឡប់មក រស់នៅនិង បំព្រញការងារ នៅ 

មាតបុ្រទ្រស វញិ ហើយ នៅ ឆ្ន្រ២ំ០១៨ ខ្ញុ ំត្រវូបាន ជ្រើសតងំ ជា អគ្គនាយកិា 

នៅ ក្រុមហ៊ុន សោ មា៉្រ គ្រុប។ សោ មា៉្រ គ្រុប មាន អាយុកាល ជាង១០ឆ្ន្រំ និង 

មាន ក្រុមហ៊ុន បុត្រ សម្ព័ន្ធ ចំនួន១០ ដោយ ផ្ត្រត សំខាន់ លើ វិស័យ អាជីវកម្ម 

 វា ពិតជា មានការ ចាំបាច់ 
បំផុត ក្នុងការមាន ទិន្នន័យ 
គ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់ ជា ជំនួយ 
ក្នុងការ ធ្វើ ការ សម្រ្រច ចិត្ត 
ឱ្រយមាន ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ និង 
ទាន់ព្រលវ្រលា

ចនំនួ៦ រមួមាន ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ កសកិម្ម ពាណជិ្ជកម្ម ការអបរ់ ំបច្ច្រកវទិ្រយា 

ព័ត៌មាន និង ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ បដិសណ្ឋ្ររកិច្ច និង អចលនទ្រព្រយ។ សោ មា៉្រ 

គ្រុប មាន និយោជិត សរុប ប្រហ្រលជា៣០០០នាក់។ ក្រុមហ៊ុន ទាំងន្រះ 

មានដូចជា៖ សោ មា៉្រ ហា្វ្រ ម ដ្រល ផ្ដ្រត សំខាន់ ទៅលើ ផលិតផល សច់គោ 

ស៊តុមាន ់ស្រស ់នងិ(ដងូ ក្នងុស្រកុ) ដ្រលមាន គណុភាព ខ្ពស ់នៅក្នងុ ប្រទ្រស 

កម្ពុជា។  ក្រុមហ៊ុន សោ មា៉្រ ខន ស្ត្រ្រ ក់សិន & ឌី វ្រឡុបមិន មាន ជំនាញ និង 

បទពិសោធ ខ្ពស់ ក្នុងការ រចនា ម៉ូដ ការប្រឹក្រសា យោបល់ ការជួសជុល ទាំង 

ពលកម្ម និង សមា្ភ្ររៈ។ សោ មា៉្រ ត្រ្រ ឌី ង បានចាប់ផ្តើម នាំច្រញ អង្ករ ក្នុង ឆ្ន្រំ 

២០១១ ហើយ ត្រូវបាន គ្រ ស្គ្រល់ ថា ជា ក្រុមហ៊ុននាំច្រញ អង្ករ ដ្រលមាន 

គុណភាព ល្អ បំផុត ពី ប្រទ្រស កម្ពុជា។ សោ មា៉្រ អ្រ នើ ជី  ជា ក្រុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង ់

ថាមពល អគ្គិសនី រួមមាន តមរយៈ មា៉្រសុីនភ្លើង និង ថាមពល ដ្រល អាច 

ប្រើប្រ្រស់ ឡើងវិញ តមរយៈ ការច្ន្រ ប្រតិដ្ឋ និង បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រលមាន 

តម្ល្រ សមរម្រយ នៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា។ អ្រស អឹម វ្រភ័ញ គឺជា ក្រុមហ៊ុន 

បច្ច្រកវិទ្រយា នាំមុខគ្រ នៅ កម្ពុជា ក្នុងការ ផ្តល់ជូន នូវ ដំណះស្រ្រយ ចាប់ 

សញ្ញ្រ ពី ចមា្ង្រយ តមរយៈ ការប្រើប្រ្រស់ ផ្ក្រយរណប និង យន្តហោះ គា្ម្រន 

មនុស្រស បើក(ដ្រូន)។ យើង ធ្វើការ ជាមួយ អតិថិជន របស់ យើង ក្នុង ផ្រនការ 

អភិវឌ្រឍ ដី កសិកម្ម ការរុករក រ៉្រ ការប្រើប្រ្រស់ និង បំ ឡ្រ ង ថាមពល និង ក្នុង 

វិស័យផ្រស្រងៗទៀត។  សកលវិទ្រយាល័យ ពុទ្ធិ សស្ត្រ ត្រូវបាន បង្កើតឡើង 

ក្នុង ឆ្ន្រំ២០០៧ ផ្តល់ជូន និស្រសិត នូវ ជំនាញ សុខាភិបាល និង បច្ច្រកវិទ្រយា  

ចំណ្រះដឹង ភាស អង់គ្ល្រស វិន័យ និង សីលធម៌ ទូទៅ ដ្រលជា គុណ 

តម្ល្រ ន្រ សតវត្រសរ៍ ទី២១ន្រះ។ (ខ្រមបឌា)ផៅ វ័រ ទ្រ្រ ន មី សិន ឡាញ 

ទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ ផ្ន្រក បំ ឡ្រ ង ថាមពល សម្រ្រប់ តំបន់ ភាគ 

ពាយ័ព្រយ ន្រ ប្រទ្រស កម្ពុជា។ C.A.D.I (សុី អ្រ ឌី អាយ) គឺជា ក្រុមហ៊ុន 

កសិកម្ម ខា្ន្រត ធំ ដ្រលជា ការវិនិយោគ រួមគា្ន្រ រវាង ក្រុមហ៊ុន សុី ភី និង សោ មា៉្រ 

គ្រុប។ វា នឹង កា្ល្រយជា ក្រុមហ៊ុន ដំបូង គ្រ នៅ តំបន់ អាសុីអាគ្ន្រយ៍ ដ្រលមាន 

កសិដ្ឋ្រន ទ្រង់ទ្រ្រយ ធំ និង ទំនើប ប្របន្រះ។ សោ មា៉្រ ខូ ប៊្រ ល កូ វ៉ ធើ រសឹប 

ផ្ល្រ យ ក្រុមហ៊ុន ដ្រលជា ការវិនិយោគ រួមគា្ន្រ រវាង ក្រុមហ៊ុន សូ មា៉្រ គ្រុប និង  

ក្រុមហ៊ុន ខូ ប៊្រលកូ អ្រកូ សូ លូ សិន (ប្រទ្រស ជប៉ុន)។ ក្រុមហ៊ុន នាំមក នូវ 

ចំណ្រះដឹង បទពិសោធ អន្តរជាតិ ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា ព្រយាបាល ទឹក និង ប្រព័ន្ធ 

ប្រព្រឹត្តិកម្ម ទឹក សម្រ្រប់ ប្រជាជន កម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន នៅ សងា្ក្រត់ កោះដច ់

បានផ្ដល់ លទ្ធភាព ឱ្រយ ប្រជាជន ប្រមាណ ១២០០០នាក់ ឬ៥០០០គ្រួសរ 

មាន ទឹកស្អ្រត ប្រើប្រ្រស់ គ្រប់គ្រ្រន់។

 ២. តើ អ្នក ឲ្រយ និយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច?

សម្រ្រប់ នាង ខ្ញុំ ផ្ទ្រល់ ភាពជោគជ័យ សំដៅ ទៅលើ ការរស់នៅ ក្នុង ជីវិត មួយ 

ដ្រលមាន ភាពសុខដុមរមនា មាន ភាពកក់ក្ដ្រ ពី ក្រុមគ្រួសរ ទទួលបាន 

ការទទួល ស្គ្រល់ គាំទ្រ និង គោរព ស្រឡាញ់ ពី មនុស្រស នៅ ជុំវិញខ្លួន បាន 

១៨





ចូលរួមចំណ្រក ផ្តល់ ប្រយោជន៍ ដល់ សង្គមជាតិ និង អាច ធ្វើជា គំរូ ដល់ 

អ្នកជំនាន់ក្រ្រយ។ ចំពោះ អាជីព ការងារ ការដឹកនាំ សោ មា៉្រ គ្រុប ទាំងមូល 

មិនម្រនជា ការងាយស្រួល នោះទ្រ។ រយៈព្រល ពីរ  ឆ្ន្រំ មកន្រះ ខ្ញុំ បាន ប្រឹង 

ប្រ្រង រៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុន ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ ប្រឈម ម្ដងមួយៗ  

ដើម្រប ី ដឹកនាំ ក្រុមហ៊ុន ឆ្ព្រះទៅរក ភាព រីកចម្រើន និង កសង ក្ររ្ដិ៍ឈ្ម្រះ 

ក្នុង វិស័យ ជំនួញ។ 

៣. តើ អ្នក យលឃ់ើញ ដចូម្ដ្រច ចពំោះ បច្ច្រកវទិ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន?មូលហ្រតុ អ្វី?

ពភិពលោក បាននងិកពំងុ ដើរ ឆ្ព្រះ យា៉្រង លឿន ទៅរក ទនំើប ភាវបូនយីកម្ម។ 

ដូចន្រះ វា ពិតជា មានការ ចាំបាច់ បំផុត ក្នុងការ មាន ទិន្នន័យ គ្រប់គ្រ្រន់ 

សម្រ្រប់ ជា ជំនួយ ក្នុងការ ធ្វើការ សម្រ្រចចិត្ត ឱ្រយមាន ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ និង 

ទាន់ព្រលវ្រលា។ ក្នុងការ គ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធ គណន្រយ្រយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង 

ឃ្ល្រំង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ធនធានមនុស្រស យើង បាន ប្រើប្រ្រស់ នូវ ប្រព័ន្ធ 

អ៊ី ន ត្រ្រ ណ្រ ត (Intranet) ដ្រលជា ប្រភ្រទ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Online 

មួយ មាន កម្មវិធី ជាច្រើន សមស្រប សម្រ្រប់ សោ មា៉្រ គ្រុប ក៏ដូចជា ក្រុមហ៊ុន 

ដ្រលជា បុត្រ សម្ព័ន្ធ របស់ យើង។ កម្មវិធី ទាំងអស់នោះ បាន ជួយ សម្រួល 

និង ព ន្លឿ ន ប្រតិបត្តិការ ក្រុមហ៊ុន ពិស្រស យើង អាច គ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ 

បាន គ្រប់ព្រលវ្រលា ហើយ បាន ចូលរួមចំណ្រក ការពារ បរិស្ថ្រន តមរយៈ 

ការកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រ្រស់ ឯកសរ ជា ក្រដស។ ជាក់ស្ដ្រង នៅ ក្រុមហ៊ុន 

សោ មា៉្រ ខន ស្ត្រ្រ កស់និ ការប្រើប្រ្រស ់ប្រពន័្ធ អ៊ ីន ត្រ្រ ណ្រ ត (Intranet) បាន 

ជយួ សម្រលួ ដល ់ក្រមុការងារ ក្នងុការ គ្របគ់្រង គម្រ្រង ការងាររដ្ឋបាល នងិ 

ការងារ បច្ច្រកទ្រស នងិ បា នព ន្លឿ ន ប្រសទិ្ធភាព ការងារ ជាង មនុ ជាច្រើន ដង។

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ជួយ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក 

ម្រន ទ្រ?ហើយ តមរបៀប ណា?តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីខ្លះ ដ្រល 

អ្នកប្រើប្រ្រស់? ចូរ ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ដ្រង មួយចំនួន។

យើង បាន ប្រើប្រ្រស់ កម្មវិធីផ្រស្រងៗពីគា្ន្រ ទៅតម ក្រុមហ៊ុន បុត្រ សម្ព័ន្ធ 

នីមួយៗ។សម្រ្រប់ ផ្ន្រក កសិកម្ម យើង បាន ប្រើប្រ្រស់ អា គ្រី ថាស (Agri 

Task) សម្រ្រប ់គ្របគ់្រង ការដដំុះ នងិ ផលតិកម្ម ទាងំមលូ យើង ប្រើប្រ្រស ់

ដ្រ ូន(Drone) សម្រ្របធ់្វើ ការត្រតួពនិតិ្រយ សខុភាព របស ់ដណំ ំតមរយៈ ពណ ៌

និង ពិនិត្រយ ទៅលើ តំបន់ ណ ដ្រល យើង ត្រូវ ការបន្ថ្រម ជី ឬ ថា្ន្រំ ត្រូវ បន្ថយ ឬ 

បន្ថ្រម ទកឹ អាចដក ់ជ ីស្រ្រច ទកឹ តម កម្រតិ ដ្រល ដណំ ំត្រវូការ។ ដចូន្រះ 

យើង អាច ចាត់វិធានការភា្ល្រមៗប្រសិន ជាមាន ផ្ន្រក ឬ តំបន់ ណមួយ មាន 

ភាព ខ្វះខាត ឬ ត្រូវបាន បំផ្ល្រញ ដោយ សត្វល្អិត។ លើសពីន្រះ យើង បាន 

បំពាក់ ឧបករណ៍ វាស់ ស្ទង់ ឧតុនិយម (Weather sensor) ដ្រល អាចឱ្រយ 

យើង ដឹង ច្របាស់ ជាមុន ពី អាកាសធាតុ នៅ តំបន់ របស់ យើង ហើយ អាច 

ត្រៀមខ្លួន ទុកជាមុន ចំពោះ បាតុភូតធម្មជាតិ ដ្រល អាច កើតមានឡើង។ 

ការប្រើប្រ្រស់ ឧបករណ៍ ទាំងន្រះ មិនត្រូវ ការ កមា្ល្រំង ពលកម្ម ច្រើន ដើម្របី 

ចូល ពិនិត្រយ តម តំបន់នីមួយៗនិង មិន ចំណយ ព្រលវ្រលា ច្រើន នោះទ្រ។  

យើង អាច កំណត់ បញ្ហ្រ បាន លឿន និង ចាត់វិធានការ បាន រហ័ស ដោយ 

គ្រ្រន់ ត្រមាន មនុស្រស មួយក្រុម សម្រ្រប់ បញ្ជ្រ ទៅលើ ឧបករណ៍ ទាំងនោះ។

 

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង? គ្រប់គ្រង និង 

ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្មរ បស់ អ្នក ដើម្របី ធ្វើ 

ឲ្រយ បង្កើន ផលិតកម្ម?

ពីមុនមក យើង បាន ប្រើប្រ្រស់ អី៊ ម៉្រ ល សម្រ្រប់ធ្វើ ការទាក់ទង ជាមួយ ក្រមុការងារ 

ក្នុង ក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជា មួយ ដ្រគូ សហការ។ ដោយសរ ភាពងាយស្រួល និង 

ឆប់រហ័ស យើង បាន ប្រើប្រ្រស់ បណ្ត្រញ ទំនាក់ទំនង សង្គម ត្រ ឡ្រ ក្រ្រម 

(Telegram) សម្រ្រប់ ការទាក់ទង រវាង គា្ន្រ នៅក្នុង ក្រុមហុ៊ន។ បុ៉ន្ត្រ យើង 

បានចាប់ផ្ដើម ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវទិ្រយា ថ្ម ីដ្រល កំណត់ មុខងារ ជាពិស្រស សម្រ្រប់ 

សោ មា៉្រ គ្របុ និង បុត្រ សម្ពន័្ធ របស់ យើង គឺ អូ ឌូ (Odoo)។ អូ ឌូ (Odoo) គឺជា 

កម្មវិធី ដ្រល យើង ទើបត្រ ចាប់ផ្តើម ប្រើប្រ្រស់ ហើយ ត្រវូបាន គ្រ ស្គ្រល់ ថា ជា 

Open source ERP (ផ្រនការ ធនធាន សហ គ្រ្រស)។ វា គឺជា វ្រទិកា មួយ 

ដ្រល ក្រមុហុ៊ន អាច ប្រើ ដើម្រប ីគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តកិារ នានា ដូចជាការគ្រប់គ្រង 

សមា្ភ្ររៈ និង ឃ្ល្រំង ធនធានមនុស្រស ហិរញ្ញវត្ថុ គណន្រយ្រយ ការលក់ ក្រុម ស 

នា្ទ្រ នា។ល។ ជា បញ្ហ្រ ប្រឈម អូ ឌូ (Odoo) ជា កម្មវិធី ថ្មី សម្រ្រប់ ទាំងអស់គា្ន្រ 

រមួទាងំ នាង ខ្ញុ ំផងដ្ររ។ វា ជា រឿង ធម្មត ដ្រល មនុស្រស ត្រងត្រ យល់ថា មានការ 

ពិបាក នៅព្រលដ្រល មានការ ផ្ល្រស់ប្ដូរ។ បុ៉ន្ត្រ ដើម្របី អភិវឌ្រឍ ខ្លួនឯង និង 

សម្រប ខ្លនួ ទៅនឹង ការរីកចម្រើន ន្រ ពិភពលោក ខ្ញុ ំជឿជាក់ថា ក្នងុ រយៈព្រល 

ខ្លី ខាងមុខន្រះ សោ មា៉្រ គ្រុប និង ក្រុមហុ៊ន បុត្រ សម្ព័ន្ធ អាច ទមា្ល្រប់ខ្លួន នឹង 

ការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយា ថ្មី របស់ អូ ឌូ (Odoo)។

៦.តើ អ្វ ីជា ភាព ដកឹនា ំរបស ់អ្នក?ហើយ អ្នក មានការ ភាព ដកឹនា ំប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

ក្នុង រយៈព្រល ពីរ ឆ្ន្រំ មកន្រះ នាង ខ្ញុំ បាន ចុះ ធ្វើការ ជាមួយ នាយក ប្រតិបត្តិ 

ប្រធាន ផ្ន្រក បុគ្គលិក គ្រប់ ជាន់ថា្ន្រក់ ដើម្របី ស្វ្រងយល់ ពី រាល់ ប្រតិបត្តិការ 

ន្រ ក្រុមហ៊ុននីមួយ។ ក្នុងនាម ជា គ្រុប មួយ ដ្រល ធ្វើការ លើ ច្រើន វិស័យ 

មាន ចំណុច ជាច្រើន ដ្រល ក្រុមហ៊ុន របស់ យើង អាច រៀន ពីគា្ន្រ។ នាង ខ្ញុំ 

បានរៀបចំ ឱ្រយ បុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន ទាំងអស់ អាចធ្វើ ទំនាក់ទំនង ផ្ដ្រះ ប្ដូរ 

យោបល់ គា្ន្រ និង បង្កើត បណ្ត្រញ ទំនាក់ទំនង រវាង គ្រុប និង ក្រុមហ៊ុន បុត្រ 

សម្ព័ន្ធ។ ចំពោះ ការដឹកនាំ ក្រុមហ៊ុន នាង ខ្ញុំ ដឹកនាំ ការងារ យា៉្រង លម្អិត បន្តិច 

ទៅលើ ការងារ ណ ដ្រល ទើបត្រ បង្កើត បនា្ទ្របម់ក ទើប ប្រគល ់សទិ្ធ ិសម្រ្រច 

២០



នានា ឱ្រយ ថា្ន្រកដ់កឹនា ំរបស ់ក្រមុនមីយួៗតម លដំបល់ដំោយ ដើម្របឱី្រយ ពកួគាត ់

មាន ឯករាជ្រយភាព។ ប៉ុន្ត្រ នាង ខ្ញុំ នឹង ស្វ្រគមន៍ ជានិច្ច នៅព្រលដ្រល ពួកគាត ់

ត្រវូការ ជនំយួ។ ដចូ្ន្រះ ការធ្វើទនំាកទ់នំង គ ឺពតិជា សខំាន ់ណស។់ ជាទទូៅ 

ពួកយើង ធ្វើការ ទាក់ទង គា្ន្រ តមរយៈ អូ ឌូ (Odoo)។ 

 

៧.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម 

និង បច្ច្រកវិទ្រយា ជាពិស្រស នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ 

ស្រដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល ជា បរបិទ ថ្ម ីហើយ វប្របធម ៌ចាសគ់រំលិ នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ?

ជា ការពិត វប្របធម៌ និង ប្រព្រណី របស់ យើង គឺ តម្រូវឱ្រយ ស្ត្រី មើលថ្ររក្រសា 

ទុកដក់ ផ្ទះសម្រប្រង និង កូនចៅ។ ស្ត្រី មាន តួនាទី ច្រើន ជា ប្រពន្ធ ជា មា្ត្រយ 

ជា គ្រូ របស់ កូន ជា កូន និង កូនប្រសរ ដ៏ ល្អ ជាពិស្រស គឺជា អ្នកទទួល រា៉្រប់រង 

កិច្ចការងារ ផ្ទះ ទាំងអស់។ ប៉ុន្ត្រ តមពិតទៅ ស្ត្រី គឺជា សភាវ ដ្រលមាន ភាព 

អស្ច្ររ្រយ ពី ធម្មជាតិ ដ្រល អាច គ្រប់គ្រង រាល់ ការងារ ក្នុង និង ក្រ្រ ផ្ទះ បាន 

យា៉្រង ល្អ ដចូគា្ន្រ។ ត្រ មនិម្រន ស្ត្រ ីទាងំអស ់សទុ្ធត្រ ហា៊្រន ប្រថយុ នងឹ ហានភិយ័ 

ដើម្របី ទទួលបាន ការគាំទ្រ ពី មនុស្រស នៅ ជុំវិញខ្លួន និង មាន ភាពកា្ល្រហាន 

គ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របី ដើរ ច្រញពី កញ្ចក់ មក បងា្ហ្រញ សមត្ថភាព ដ្រល ខ្លួន មាន 

នោះទ្រ។ ដូច្ន្រះ ពួកគាត់ សុខចិត្ត នៅផ្ទះ ធ្វើជា ស្ត្រី ម្រផ្ទះ ព្រញអង្គ។ នាង ខ្ញុ ំ

ចង់ លើកទឹកចិត្ត ស្ត្រីមា្ន្រក់ៗ បង្កើត មុខរបរ ឬ រៀន ជំនាញ អាជីព ជាពិស្រស 

ក្នុង វិស័យ បច្ច្រកវិទ្រយា ដោយ កុំ គិតថា វា ជំនាញ សម្រ្រប់ត្រ បុរស។

 

៨.តើ ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ ស ម្របិ ត ្ត 

និង គុណវិបត្តិ ប្របណា?

ជាការ ពតិ រាល ់បច្ច្រក វទិ្រយា ទាងំអស ់សទុ្ធត្រ មានគណុ សម្របត្ត ិនងិ គណុវបិត្ត។ិ 

ខ្ញុំ យល់ថា បច្ច្រកវិទ្រយា បានផ្តល់ ភាពងាយស្រួល ក្នុងការ ប្រមូល ព័ត៌មាន 

វិភាគ ទិន្នន័យ ស្តុក ឯកសរ ព ន្លឿ ន ការធ្វើការ។ លើសពីន្រះ យើង អាច 

កាត់បន្ថយ ការប្រើ កមា្ល្រំង ពលកម្ម ច្រើន មក បងា្ហ្រត់បង្រៀន ជំនាញ បន្ថ្រម 

ដើម្របី បង្កើន សមត្ថភាព ពួកគាត់ ពីមួយ កម្រិត ទៅមួយ កម្រិត ទៀត។ 

ជាងន្រះទៅទៀត បច្ច្រកវិទ្រយា ក៏ ជួយ ការពារ ដល់ បរិស្ថ្រន ដោយ កាត់ 

បន្ថយ ការបោះពុម្ព រាល់ ឯកសរ ដ្រល ត្រូវ ចុះហត្ថល្រខា ពី លំដប់ គ្រប់ 

ជាន់ថា្ន្រក់។ មួយវិញទៀត យើង អាច ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របី ក្រច្ន្រ 

របស់ ដ្រល យើង បាន ប្រើ ហើយ ឬ សំរាម មក ប្រើ ម្តងទៀត។ យា៉្រងណមិញ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ក៏មាន ភាពអវិជ្ជមាន មួយចំនួន ដ្ររ ដូចជា ទិន្នន័យ ដ្រល ប្រមូល 

មក ត្រូវការ ធនធានមនុស្រស ម ក បញ្ចូល ផ្ទៀងផ្ទ្រត់  ប្រសិនបើ មាន បញ្ហ្រ 

លើ ផ្ន្រក ណមួយ។  បច្ច្រកវិទ្រយាពុំមាន សមត្ថភាព ប្រង ច្រក ខុស និង ត្រូវ 

រឿង គួរ និង មិនគួរ បាន១០០% ដូច មនុស្រស នោះទ្រ។ ម្រយា៉្រងវិញទៀត 

នៅព្រលដ្រល យើង ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយាយូរៗទៅ មនុស្រសជាតិ អាច នឹង 

បាត់បង់ ការទាក់ទង ការយកចិត្តទុកដក់ រវាង គា្ន្រ នឹង គា្ន្រ។ 

 ៩.ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ក្នុង ការយក 

បច្ច្រកវិទ្រយា មក ដំណើរ ក្នុង អាជីវកម្ម? 

ដូច អ្នក ទាំងអស់គា្ន្រ បានដឹង រួចមកហើយ ថា ឥឡូវន្រះ យើង ស្ថិតនៅក្នុង 

វសិយ័ ឧស្រសាហកម្ម៤។ ក្នងុនាម នាង ខ្ញុ ំជា អគ្គនាយកិា សោ មា៉្រ គ្របុ ដ្រលមាន 

និ យោ ជិ ក ប្រមាណ៣០០០នាក់ ខ្ញុំ ត្រៀមខ្លួន រួចជាស្រ្រច ក្នុង ការយក 

បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗមក ដំណើរការ ក្នុង គ្រុប របស់ យើង នាព្រល អនាគត ដូចជា 

Big Data ជាដើម។ យើង អាចធ្វើ ការប្រមូល ព័ត៌មាន ពី គ្រប់ ក្រុមហ៊ុន 

បុត្រ សម្ព័ន្ធ របស់ សោ មា៉្រ គ្រុប ដូចជា ស ន្ទ ស្រសន៍ បៀវត្រស រន៍ ឋានានុក្រម 

ទិន្នន័យ របស់ អតិថិជន ក្នុង ដ្រ ពី អ្នកផ្គត់ផ្គង់ តម្ល្រ ផលិតផល ដ្រល យើង មាន 

និង ព័ត៌មាន នានា មក រក្រសាទុក និង វិភា គជា ទិន្នន័យ ដ្រលមាន ប្រយោជន៍ 

សម្រ្រប ់ច្រករលំ្រក ទៅកាន ់គ្រ ុ នងិ ក្រមុហ៊នុ បតុ្រ សម្ពន័្ធ វញិ ដើម្រប ីជយួ យើង 

ឲ្រយ កា្ល្រយជា ក្រុមហ៊ុន ឈានមុខ គ្រ មួយ នៅក្នុង វិស័យ ជំនួញ។

 

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វីខ្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវ

កម្មផា្ទ្រល់ខ្លួន?

នាង ខ្ញុ ំគតិថា ពកួគាត ់គរួ ធ្វើការ សកិ្រសា ទៅលើ ជនំាញ ណ ដ្រល គាត ់មាន នងិ 

អាចជយួ ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ សង្គម បាន។ ហើយ គាត ់អាច ចាបផ់្តើម ព ីអាជវីកម្ម 

ខា្ន្រតតូច ទៅ។ ប៉ុន្ត្រ ពួកគាត់ ត្រូវ គិតពី ការរៀប គម្រ្រង ផ្រនការអាជីវកម្ម 

ឱ្រយបាន វ្រង បន្តិច រួច ចាប់ផ្តើម ដក់ ព្រលវ្រលា ដើម្របី កំណត់ គោលដៅ 

និង ត្រៀម ចិត្តគំនិត ដើម្របី ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ដោះស្រ្រយ រាល់ព្រល មាន 

បញ្ហ្រ នានា។ ចំពោះបច្ច្រកវិទ្រយា គ្រ្រន់ត្រ ជា ជំនួយ ប៉ុណ្ណ្រះ។ យើង ពុំ អាច 

និយាយថា បច្ច្រកវិទ្រយា ណមួយ ល្អ ជាងគ្រ សម្រ្រប់ ជំនួញ នោះឡើយ។ វា 

មានគុណ សម្របត្តិ និង គុណវិបត្តិ អាស្រ័យទៅលើ តម្រូវការ ប្រើប្រ្រស់ របស ់

បុគ្គលមា្ន្រក់៕  

២១





១. សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន របស់ អ្នក។ 

នាង ខ្ញុ ំឈ្ម្រះ សុភា រម្រយ មាស អាយុ៣៦ឆ្ន្រ។ំ  ក្រ្រពី ជា សហគ្រនិ ស្ត្រ ីខ្ញុ ំក៏ ជា 

មា្ត្រយ ដ្រលមាន កូន២ នាក់ ផងដ្ររ។ ខ្ញុ ំត្រវូបាន ចិញ្ចមឹ បីបាច់ នៅ ប្រទ្រស កម្ពជុា 

ដោយ ឪពុក ខ្ញុ ំ(អតីត ឧ ត្ត ម ស្រនីយ៍ ឯកអគ្គ ម្របញ្ជ្រការរងន្រ កងយោធពល 

ខ្រមរភូមិន្ទ) និង មា្ត្រយ របស់ខ្ញុំ ដ្រលជា ស្ត្រី ម្រផ្ទះ។ ពួកគាត់ បាន ដើរតួនាទី 

យា៉្រងសំខាន់ ក្នងុការ បញ្ជនូ ខ្ញុ ំនិង បងប្អនូ ទៅ សិក្រសា នៅក្រ្រ ប្រទ្រស។ ខ្ញុ ំបាន 

បន្ត ការសិក្រសា នៅ ប្រទ្រស បារាំង តំងពី អាយុ១០ឆ្ន្រំ។ ខ្ញុំ ទទួល សញ្ញ្របត្រ 

អនុបណ្ឌិត ផ្ន្រក ជំនួញ អន្តរជាតិ និង អនុបណ្ឌិត ផ្ន្រក ទិញ និង ផ្គត់ផ្គង់ ពីស 

លា Ecole Supérieure de Gestion (ESG) នៅ ទីក្រងុ បា៉្ររសី។ បនា្ទ្រប់ពី 

បញ្ចប់ ការសិក្រសា ខ្ញុំ បាន ចំណយព្រល ជាង ១៤ឆ្ន្រំ នៅ  ប្រទ្រស បារាំង និង 

សហភាព អឺរ៉បុ។ ខ្ញុ ំបាន ចាប់ដ្រ ជាមួយ ប្ត ីរបស់ខ្ញុ ំបង្កើត ក្រមុហុ៊ន ShopRun-

Back  ដ្រលមាន ឯកទ្រស ខាង ដោះស្រ្រយ ផ្ន្រក ដឹកជញ្ជូន និងការផ្គត់ផ្គង់ 

មាស សុភារមេយ
សហស្ថ្របនិកក្រុមហ៊ុន  
ShopRunBack

លោកស្រី

ទំនិញសម្រ្រប់ ពាណជិ្ជកម្ម អ្រ ឡិច ត្រ ូនិ ច និង អ្នក លក់រាយដោយ ផ្តល់នូវ ប្រព័ន្ធ 

បច្ច្រកវិទ្រយា និង ជំនាញ ក្នងុការ ផ្តល់នូវ ស្រវាកម្ម ដើម្រប ីបំព្រញ តម ការព្រញចិត្ត 

របស់ អតិថិជន និង កាតព្វកិច្ច របស់ ពាណិជ្ជករ។ មកដល់ព្រលន្រះយើង 

បានផ្តល់ ស្រវាកម្ម ដល់ ប្រទ្រស ចំនួន ៧០នៅ ទូទាងំ ពិភពលោក។ ក្រមុហុ៊ន 

របស់យើងបានឈ្នះ រងា្វ្រន់ ទ្វ្រដង សម្រ្រប់ “Logistics Innovation” និង 

“Grand prix of the Jury” នៅParis Retail week ក្នុង ឆ្ន្រំ២០១៩។ 

ការរួមបញ្ចូល គា្ន្រ ន្រ ការផ្គត់ផ្គង់ និង បច្ច្រកវិទ្រយា បាន ជួយ យើង បង្កើត ការ 

សហការ ជាមួយ ដ្រគូ ដ៏ ធំ ពីរ៖ ផ្រសារ នាំមុខគ្រ នៅ បារាំង (Casino group)

និង ដ្រគូ មួយទៀត គឺ Shenzhen 4PX Express (Alibaba group) នៅ 

សហភាព អឺរ៉បុ និង ប្រទ្រស កម្ពជុា ដើម្របី ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ ប្រឈម នៅ វិស័យ 

ពាណិជ្ជកម្ម អ្រ ឡិច ត្រូ និ ច ដ្រល កំពុង កើនឡើង។

 

២. តើ អ្នក ឱ្រយនិយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើ អ្នក ប ច្ចប្រប ន្ន 

ឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

តម គំនិត របស់ខ្ញុំ ភាពជោគជ័យ គឺជា ស្ថ្រនភាព ន្រ គំនិត។ វា គឺជា លទ្ធផល 

ផ្ទ្រល់ ពី ការព្រញចិត្ត សម្រ្រប់ ខ្លនួឯង និង ការខិតខំ ប្រងឹប្រ្រង ក្នងុ សកម្មភាព 

ប្រចាថំ្ង្រដើម្រប ីកា្ល្រយជា អ្នក ដ្រល ល្អ បំផុត។ ភាពជោគជ័យ ពិត ប្រ្រកដ សម្រ្រប់ 

ខ្ញុំ គឺ ការសម្រ្រចបាន នូវ គោលដៅ ដ្រល សំខាន់បំផុត ក្នុង ជីវិត។ បនា្ទ្រប់ពី 

រយៈព្រល១៤ឆ្ន្រ ំនៅក្នងុ ពាណជិ្ជកម្ម តម ប្រព័ន្ធ អ្រ ឡិច ត្រ ូនិ ច និង ការផ្គត់ផ្គង់ 

ពាណិជ្ជកម្ម អ្រ ឡិច ត្រូ និ ច និង ទីផ្រសារ លក់រាយ នៅ សហភាព អឺរុ៉ប ខ្ញុំ អាច 

និយាយបានថា ភាពជោគជ័យ របស់ខ្ញុ ំថ្ង្រន្រះ គឺ ទាក់ទង នឹង ការនាយំក តម្ល្រ 

ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា ន្រះ មក ប្រទ្រស នៅ អាសីុ និង ជាពិស្រស ប្រទ្រស កម្ពុជា។ 

ក្នងុនាម ជា សហគ្រនិ ខ្ម្ររ មា្ន្រក់ខ្ញុ ំចង់ចូលរមួ ជា ចំណ្រក ក្នងុការ អភិវឌ្រឍ ប្រទ្រស 

តមរយៈ បច្ច្រកវិទ្រយា ថ្មី និង ឌីជីថល។ ជោគជ័យ របស់ខ្ញុំ នៅព្រលន្រះគឺ 

ជះឥទ្ធពិល ដល់ អាជីវករ និង អ្នកប្រើប្រ្រស់ ក្នងុការ ធ្វើឱ្រយ កាន់ត្រ ប្រសើរឡើង 

នូវ ការរស់នៅ ប្រចាំថ្ង្រ។

 

៣. តើ អ្នក យល់ឃើញ ដូចម្ដ្រច ចំពោះ បច្ច្រកវិទ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន?មូលហ្រតុ អ្វី? 

សព្វថ្ង្រន្រះ យើង ជួប និង ឆ្លងកាត់ នូវ បច្ច្រកវទិ្រយាថ្មីៗ នៅ គ្រប់ ទីកន្ល្រង ហើយ 

វា ជះឥទ្ធិពល យ៉ា្រងខា្ល្រំង ដល់ ការ រស់នៅ របៀប គិត និង របៀប ដ្រល យើង 

ប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទង គា្ន្រ។ សម្រ្រប់ ខ្ញុំបច្ច្រកវិទ្រយា ផ្ល្រស់ប្តូរ ការរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ 

របស់ យើង ទាងំស្រងុដោយ ជួយ ឱ្រយ យើង កាន់ ត្រមាន ប្រសិទ្ធភាព និង បង្កើន 

នូវ ផលិតភាព។ ក្រមុហុ៊ន របស់ យើង មាន ឯកទ្រស ខាង ពាណជិ្ជកម្ម  អ្រ ឡិច 

ត្រូ និច ដូច្ន្រះ បច្ច្រកវិទ្រយា គឺជា ផ្ន្រក សំខាន់ មួយ ន្រអាជីវកម្ម របស់ យើង។ 

បច្ច្រកវិទ្រយា អាចឱ្រយ យើង ផ្ល្រស់ប្តូរ បទពិសោធ តម អ៊ី ន ធឺ ណ្រ ត សម្រ្រប់ ទាំង 

ខ្ញុំ ចង់ឱ្រយ មនុស្រស គ្រប់គា្ន្រ ចងចា ំ 
ថា ខ្ញុំ ជាស្រ្តី  មា្ន្រក់ ដ្រល មិន ខា្ល្រច 
ធ្វើ អ្វី ដ្រល នាង ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ និង 
ជា ស្រ្តី មា្ន្រក់ ដ្រល ប្រថុយ នឹង 
គ្រ្រះថា្ន្រក់ ដើម្របី សំរ្រច គោល 
ដៅ របស់ នាងខ ្ញុំ

២៣



អតិថិជន និង អ្នកលក់រមួបញ្ចលូ គា្ន្រ នូវ បណ្ត្រញ ការផ្គត់ផ្គង់ ដ៏ រងឹមា ំជាមួយ ប្រព័ន្ធ 

កំុព្រយទ័ូរ ជំនាន់ ក្រ្រយ។ ក្រមុហុ៊នរបស់ យើង នៅ ប្រទ្រស បារាងំ ជួយ សម្រលួ 

ដល់ អ្នកលក់ រាយ តម អី៊នធឺណតិ និង នៅ ទីផ្រសារ ដោយ ផ្តល់ ដំណះស្រ្រយ 

តម អី៊នធឺណតិ ដ្រល ផ្តល់ ភាពងាយស្រលួ ដល់ អតិថិ ជន បង្កើន ការព្រញចិត្ត 

របស់ អតិថិជន និង ជំរញុ ការលក់។ បច្ច្រកវទិ្រយា មាន សរៈសំខាន់ ណស់ នៅក្នងុ 

អាជីវកម្ម របស់ យើង ដ្រល នៅ ក្នងុនោះ រមួមាន ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការដឹកជញ្ជនូ 

(Transportation Management System), ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ឃ្ល្រំង 

(Warehouse Management System) និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការផ្ទ្ររ 

ទំនិញ មកវិញ(Returns Management System)។ យើង បាន ផ្តល់នូវ 

គុណ តម្ល្រ និង ភាពល្អប្រសើរសម្រ្រប់ អតិថិជន ការគ្រប់គ្រង ទីផ្រសារ របស់ 

យើង និង ការ ផ្តល់នូវ ការបង្កើត ថ្មី ជា បន្តបនា្ទ្រប់លើ វិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម អ្រ 

ឡិច ត្រូ និ ច និង ការផ្គត់ផ្គង់។

 

៤. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ជយួ ដើរត ួក្នងុការ អភវិឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក 

ម្រន ឬទ្រ? ហើយដោយ របៀប ណា? តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វខី្លះ ដ្រល 

អ្នកប្រើប្រ្រស់? តើ អ្នក អាច ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ដ្រង មួយចំនួន បាន អត់?

បច្ច្រកវិទ្រយា គឺជា ផ្ន្រក សំខាន់បំផុត ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ និង ការរីកចម្រើន សម្រ្រប់ 

អាជីវកម្ម របស់ យើង។ នៅព្រល និយាយ អំពី ពាណជិ្ជកម្ម អ្រឡិចត្រនិូក វា មិន 

ត្រឹម ជា ដំណើរការ ក្នុងការ ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ បនា្ទ្រប់ពី ការបញ្ជ្រ ទិញ តម អ៊ិន 

ធឺ ណិ ត ប៉ុណ្ណ្រះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ វា ក៏ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ដល់ អតិថិជន 

ផងដ្ររ។ ការ បញ្ជូន ទំនិញ ត្រឡប់មកវិញ ទៅកាន់ រោងចក្រ ដោយសរត្រ 

កំហុស ក្នងុ ការដក់ បញ្ជនូ ឬ ការបញ្ជ្រទិញ ខុស។ ភា្ជ្រប់ ទៅនឹង ការអភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម 

របស់ យើង យើង បានធ្វើការ ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវទិ្រយាផ្រស្រងៗគា្ន្រ ដូចជា៖  

ដើម្របី គ្រប់គ្រង បណ្ត្រញ ក្រុមហុ៊ន ដឹកជញ្ជូន យើង ប្រើ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង 

ការដឹកជញ្ជូន (TMS)ជា ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវិទ្រយា ជួយ បង្កើន ប្រសិទ្ធភាព 

ការធ្វើផ្រនការ ដឹកជញ្ជូន រួមទាំង ការ បំប្រក ការបញ្ជ្រ ទិញ ប្រភ្រទ ផ្លូវ  ដឹក 

ជញ្ជូនការជ្រើសរីស ក្រុមហ៊ុន ដឹកជញ្ជូន និង ការដក់ ទំនិញ បញ្ចូល គា្ន្រ។

ដើម្របី គ្រប់គ្រង ប្រតិបត្ត ិការដឹក ជ ញ្ច ូន របស់ យើង យើង ប្រើ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង 

ឃ្ល្រងំ (WMS) ជាប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវទិ្រយា ដើម្រប ីគ្រប់គ្រង និង ត្រតួពិនិត្រយ ដំណើរការ 

ក្នងុ ឃ្ល្រងំតងំពី ព្រល ទំនិញ ចូលឃ្ល្រងំ រហូតដល់ ទំនិញ ត្រវូបាន ដឹកជញ្ជនូ ទៅ 

ដល់ដ្រ អ្នក លក់រាយ។

ដើម្របី គ្រប់គ្រង លំហូរ ត្រឡប់ របស់ យើង យើង ប្រើ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង 

ការវិលត្រឡប់ (RMS) ការរមួ បញ្ជនូ ប្រព័ន្ធ កម្មវិធី TMS & WMS ដើម្របី 

បង្កើន ប្រសិទ្ធិភាព ដំណើរការន្រ ការបញ្ជូន ទំនិញត្រឡប់មកវិញការសង 

ប្រ្រក់ ជូន អតិថិជន វិញ ក្នុង ព្រលវ្រលា ដ៏ លឿន និង បញ្ជូន ផលិតផលដ្រល 

ត្រមឹត្រវូ ទៅកាន់ ទីផ្រសារ លក់ ឱ្រយបាន លឿន បំផុត។ វស័ិយ ពាណជិ្ជកម្ម អ្រ ឡិច 

ត្រ ូនិ ច ខ្វះ ការជឿទុកចិត្តជាពិស្រស នៅ កម្ពជុា។ បច្ច្រកវទិ្រយា របស់ យើង ជួយ 

ឱ្រយ យើង ទទួលបាននូវ ការជឿទុកចិត្ត ន្រះដោយ ផ្តល់នូវ បទពិសោធន៍ 

ងាយស្រលួ សម្រ្រប់ អតិថិជន របស់ យើង។ដោយ មិនត្រវូការ ប្រើប្រ្រស់ អី៊ម្រល 

ការហៅ តម ទូរស័ព្ទ ឬ ការទាក់ទង ដោយផ្ទ្រល់បច្ច្រកវិទ្រយា របស់ យើង អាច 

ផ្តល់ឱ្រយ អតិថិជន នូវ ដំណើរការ ដោយ រលូន ពី A ដល់ Z។

 

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និង 

ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្មរ បស់ អ្នក ដើម្របី ធ្វើ ឲ្រយ 

បង្កើន ផលិតកម្ម?

សព្វថ្ង្រន្រះ យើង មាន ក្រមុការងារ នៅ ប្រទ្រស២ផ្រស្រងគា្ន្រគឺ កម្ពជុានិង បារាងំ។ 

ដូច្ន្រះ ដើម្រប ីឱ្រយមាន ប្រសិទ្ធភិាព ក្នងុ ទំនាក់ទំនង ផ្ទ្រក្នងុ របស់ យើង យើង ប្រើ 

ឧបករណ៍ ទំនាក់ ទំនងជា ក្រុម ដូចជា កម្មវិធី “SLACK” ឬ ការប្រជំុ តម វី 

ឌី អូ ដោយ ប្រើSKYPE ។ យើង ធ្វើការ ប្រក ច្រក ការងារ ជាក្រុមសម្រ្រប់ 

ការគ្រប់គ្រង គ ម្រ្រ ង នីមួយៗ ដើម្របី ជៀសវាង ការយល់ច្រឡំ និង បង្កើន 

ប្រសិទ្ធភាព ការងារ។ សម្រ្រប់ ទំនាក់ទំនង ខាងក្រ្រ ជាមួយ ដ្រគូ សហការ  របស់ 

យើងឧទាហរណ ៍សម្រ្រប់ ក្រមុហុ៊ន ចិន យើង ប្រើ កម្មវធីិ ផ្ញើ សរ WeChat។ 

សម្រ្រប់ ទ្វបី អឺ៊រ៉បុ យើង ប្រើប្រ្រស់ កម្មវធីិ WhatsApp ឬ Telegram។ កម្មវិធី 

ទាំងនោះ ជួយ យើង ក្នុងការ ប្រងច្រក តម គ ម្រ្រ ង និង ផ្ន្រកនីមួយៗដ្រល 

ងាយ ស្រយួ ក្នងុ គ្រប់គ្រង និង ផ្តល់ឱ្រយ យើង នូវ ប្រវត្ត ិន្រ ការជជ្រក ពីមុនដើម្របី 

ធ្វើការ ត្រួតពិនិត្រយ និង ឯកសរ យាង។

 

៦.តើ អ្វ ីជា ភាព ដឹកនា ំរបស់ អ្នក? ហើយ អ្នក មានការ ភាព ដឹកនា ំប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា? 

របៀប ដឹកនាំ របស់ខ្ញុំ គឺ ត្រូវ ទុក ផ្លូវ សម្រ្រប់ ការត្រួតពិនិត្រយ និង បង្កើត ទំនាក់ 

ទំនង ពី ថា្ន្រក់ក្រ្រម ដល់ លើដោយ ឆ្លងកាត់ បណ្ត្រញ គ្រប់ គ្រង់ ស្ថ្រប័ន 

ទាំងមូល ដោយមាន ការវាយតម្ល្រលើកទឹកចិត្ត និង ការដក់វិន័យសម្រ្រប់ 

ក្រុមការងារ របស់ខ្ញុំ ទាំងអស់។ ខ្ញុំ ត្រងត្រ ផ្ត្រតលើ ការដោះស្រ្រយ ចំពោះ 

បញ្ហ្រ ដ្រល កើតឡើង និង ជួយ បង្កើត នូវ វប្របធម៌ ដ្រល គួរឱ្រយ ចង់បាន នៅ ក្នងុ 

បរិយាកាស ធ្វើការ នៅ ក្រមុហុ៊ន។ សម្រ្រប់ សតវត្រសរ ៍ទី២១ ន្រះក្រមុហុ៊ន ចាបំាច់ 

ត្រវូ ផ្ល្រស់ប្តរូ ក្នងុ ល្របឿន លឿន ដើម្រប ីរក្រសា ការប្រកួតប្រជ្រង និង ឆ្លើយតប  នឹង 

បញ្ហ្រ និង បច្ច្រកវទិ្រយាថ្ម។ី ដូច្ន្រះ ក្នងុនាម ជា អ្នកដឹកនា ំរបស់ ក្រមុហុ៊ន វា ពិតជា 

សំខាន់ ណស់ ដ្រល យើង ត្រូវធ្វើ ការផ្ល្រស់ប្តូរ ទិសដៅ ទៅតម ស្ថ្រនភាព។  

ដូចន្រះភាពបត់ប្រន គឺជា គន្លឹះ។

 

៧.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រ ីក្នងុ វិស័យ អាជីវកម្ម និង 

បច្ច្រកវិទ្រយា ជាពិស្រស នៅក្នងុ ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច 

ឌីជីថល ជា បរិបទ ថ្មី ហើយ វប្របធម៌ ចាស់គំរិល នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ? 

ស្ត្រី គ្រប់រូប មាន កន្ល្រង របស់ នាង ហើយ មាន សមត្ថភាព ធ្វើ រឿង អស្ច្ររ្រយ ក្នុង 

២៤



វស័ិយ ណមួយ។ នាង គ្រ្រន់ត្រ ត្រវូការ ការលើកទឹកចិត្ត និង បណ្តុះបណ្ត្រល។ 

នៅក្នងុ ប្រទ្រស របស់ យើង ក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយ តំណងឱ្រយ ប្រជាជន ភាគច្រើន។ 

មនុស្រស ជំនាន់ ន្រះ ដឹង អំពី ការរៀន ហើយ អាច ទទួលបាន ឱកាស កាន់ត្រច្រើន 

នៅក្នុង ពិភព ឌីជីថល។ ឧទាហរណ៍ មួយចំនួនន្រ ឱកាសថ្មីៗដ្រល នាំមក 

ដោយ បច្ច្រកវទិ្រយា រមួមាន e-commerce, food delivery, e-payment និង 

កម្មវធីិ កក់ ការធ្វើដំណើរ ជាដើម។ ខ្ញុ ំជឿជាក់ថា យើង ត្រវូ ការអប់រ ំប្រជាជន 

តមរយៈ សកម្មភាព ដ្រល ពួកគ្រ ធា្ល្រប់ ស្គ្រល់។ ប្រសិនបើ “go digital” កាន់ត្រ 

មាន ភាព ងាយ ស្រលួ នោះ ប្រជាជន នឹង ព្រយាយាមសន្រសមឹៗ បុ៉ន្ត្រ ត្រងត្រមាន 

ការផ្ល្រស់ប្ត ូទៅមុខ។ ពួកគ្រនឹង យល់ព្រមទទួលយក និនា្ន្រការ ថ្ម ីនិង របៀប ន្រ 

ការរស់នៅដ្រល រួមចំណ្រក បង្កើន ដល់ ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ។

 

៨.តើ ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ ស ម្របិ ត្ត និង 

គុណវិបត្តិ ប្របណា? 

បច្ច្រកវិទ្រយា បាន ដើរតួនាទី យា៉្រងសំខាន់ ក្នុង ការជួយ និង ជំរុញ ការ អភិ វ ឌ្រឈ 

អាជីវកម្ម។តមរយៈ បច្ច្រកវិទ្រយាទំនើប នាព្រល បច្ចុប្របន្នន្រះ យើង អាច 

ទទួលបាន ព័ត៌មាន ងាយស្រួល បង្កើន ការបង្កើត ថ្មី និង ការច្ន្រ ប្រតិដ្ឋ និង 

ធ្វើឱ្រយ ប្រសើរឡើង នូវ ទំនាក់ទំនង និង ផលិតភាព។ យើង អាច សន្រសំសំច្រ 

ព្រលវ្រលា និង ទទួល បានការព្រញចិត្ត ពី អតិថិជន តមរយៈ ប្រព័ន្ធ 

បច្ច្រកវិទ្រយា តមដន ក្នុងកំឡុងព្រល ដំណើរការ ទាំងមូលតំងពី ការបញ្ជ្រ 

ទិញ ត្រួតពិនិត្រយ មើល លើ គុណភាព ល្អ ការ បញ្ជូនទៅ ឃ្ល្រំងទំនិញ ទៅដល់ 

ដ្រ របស់ អតិថិជនដោយ មិនចាំបាច់ ចំណយព្រល ធ្វើការ ត្រួតពិនិត្រយ 

ដោយផ្ទ្រល់ នៅ ហាង ឬ ទំនាក ់ទំនង មកកាន់ ក្រុមហ៊ុន ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយ 

ស្ថ្រនភាព ទំនិញ។ ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើ ការប្រើប្រ្រស់ មិនបាន ត្រឹមត្រូវ 

និង មិនបាន បំព្រញបន្ថ្រម ធនធានមនុស្រស នោះទ្រ វា នឹង ធ្វើឱ្រយ រញ៉្ររញ៉្រ នូវ 

ដណំើរការ ទាងំមលូដោយសរត្រ ប្រពន័្ធ ស្វយ័ប្រវត្តកិម្ម។ ប្រសនិបើ មនសុ្រស 

បញ្ចលូ ល្រខ កដូ ខសុប្រពន័្ធនងិ មា៉្រសុនី នងឹ ធ្វើតម ការណ្រនា ំទាងំនោះហើយ 

នៅ ចុងក្រ្រយគឺ ការប្រគល់ ផលិតផល ខុសដ្រល នាំទៅដល់ ការពន្រយារ 

ការច្រក ចាយ ទំនិញ ទៅឱ្រយ អតិថិជន។

 

៩.ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ក្នុង ការយក 

បច្ច្រកវិទ្រយា មក ដំណើរ ក្នុង អាជីវកម្ម? 

ក្រមុហុ៊ន របស់ យើង ផ្តល់នូវ វ្រទិកា បច្ច្រកវទិ្រយា និង ស្រវាកម្ម ដឹក ជ ញ្ច ូន ក្នងុព្រល 

ត្រមួយ។ ដើម្រប ីរក្រសា ការ ប្រកួតប្រជ្រង ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា មាន សរៈសំខាន់ 

ណស់ និង ជា យុទ្ធសស្ត្រ សំខាន់ សម្រ្រប់ យើង។ យើង បានធ្វើ ការវនិិយោគ 

លើ បច្ច្រកវទិ្រយា យ៉ា្រងច្រើន។ ក្រមុ បច្ច្រកវទិ្រយា របស់ យើង កំពុងធ្វើការ អភិវឌ្រឍ 

ផលិត ផល របស់ យើង ឱ្រយ កាន់ត្រ ល្អប្រសើរ ជា រៀងរាល់ថ្ង្រដើម្របី ក្រលម្អ 

និង ធ្វើតម តម្រូវការ ទីផ្រសារ បុ៉ន្ត្រ យើង ក៏ត្រូវប្រណំងប្រជ្រង ជាមួយ ដ្រគូ 

ប្រកួតប្រជ្រង របស់ យើងនៅក្នុង វិស័យ ត្រមួយ ផងដ្ររ។ ផ្រនការ អនាគត 

របស់ យើង គឺ ការបង្កើត បណ្ត្រញ ដឹកជញ្ជនូ នៅ តំបន់ អាសុអីាគ្ន្រយ៍។ យើង 

កំពុងស្ថតិ នៅក្នងុ ដំណក់កាល រៀបចំ ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវទិ្រយា ឱ្រយ សមស្រប ក្នងុការ 

ប្រើប្រ្រស់ សម្រ្រប់ ទីផ្រសារ អាសុអីាគ្ន្រយ៍ ជាមួយ ក្រមុ បច្ច្រកវទិ្រយា របស់ យើង។ 

ពិស្រស ជាងន្រះទៅទៀត គឺ ការសហការ របស់ យើង ជាមួយ ក្រមុហុ៊ន 4PX 

ដ្រលជា កម្មសិទ្ធ ិមួយផ្ន្រក របស់ ក្រមុហុ៊ន អា លី បា បា គ្របុ (Alibaba Group) 

និង ក្រមុហុ៊ន SingPost ដ្រលជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ក្រមុហុ៊ន Alibaba Cainiao 

Logistics ដ្រល ផ្តល់ ជាការ បើកផ្លវូ ឱ្រយ យើង ជួយ ឲ្រយ ប្រទ្រស កម្ពជុា កា្ល្រយជា 

មជ្រឈមណ្ឌល ប្រចា ំតំបន់ សម្រ្រប់ ពាណជិ្ជកម្ម អ្រ ឡិច ត្រ ូនិ ច នៅ អាសុអីាគ្ន្រយ៍។  

យើង នឹង ផ្តល់ ការបណ្តុះ បណ្ត្រល ដល់ សហគ្រ្រស ធុន តូច និ ង មធ្រយម របស់ 

កម្ពុជា ឱ្រយ ច្រះ លក់ ផលិតផល របស់ ពួកគ្រ តម អី៊នធឺណិត និង ជួយ បើកផ្លូវ 

ផលិតផល របស់ ពាណិជ្ជករ ពិភពលោក មក ក្នុង ទីផ្រសារ កម្ពុជា។ ផ្ន្រក មួយ ន្រ 

ផ្រនការ រយៈ ព្រល វ្រង របស់ យើង គឺ បង្កើត និង ពង្រងឹ ក្រមុការងារ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ក្នងុស្រកុ មួយ ដ្រល រងឹមា ំគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្រប ីប្រយុទ្ធ នឹង សមរភូមិ ន្រះ។ មូលហ្រតុ 

ន្រះហើយ ដ្រល ជំរុញ ឱ្រយ យើង ជួល អ្នកជំនាញ បរទ្រស មកពី ប្រទ្រស ចិន 

ឬ អឺរ៉ុប ដើម្របី ធ្វើការ បណ្តុះបណ្ត្រល ដល់ដ្រ គូ ក្នុងស្រុក និង ក្រុមការងារ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុងស្រុក របស់ យើង។

 

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វីខ្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវក

ម្មផា្ទ្រល់ខ្លួន?

មុនព្រល ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម វា ជាការ សំខាន់ ណស់ ដ្រល ត្រូវ ដឹងថា អ្នកជា 

នរណ ជំនាញ របស់ អ្នកហើយជាពិស្រស ព្រលវ្រលា ដ្រល អ្នកមាន។ ក្នងុនាម 

ជា សហគ្រិន ស្ត្រី អ្នក ត្រូវ ច្រះ គ្រប់គ្រង ព្រលវ្រលា របស់ អ្នក រវាងគ្រួសរ និង 

ការងារ របស់ អ្នក។ ជា ជំហាន ដំបូង គឺ ត្រវូ កំណត់ថា តើ អាជីវកម្ម ប្រភ្រទ ណ 

ដ្រល សក្តសិមនឹង អ្នកវិភាគ ទីផ្រសារ និង ធ្វើ ការវិភាគ រមួគា្ន្រ ជា ផ្រនការអាជីវកម្ម 

ដើម្រប ីកំណត់ថា តើ គំនិត របស់ អ្នក អាចមាននិរន្តរភាពចំណ្រញ ហើយ ជាពិស្រស 

អាច ជះឥទ្ធពិល និង ផ្ល្រស់ប្តរូ ជា វជិ្ជមាន សម្រ្រប់ ជីវតិ មនុស្រស ដទ្រ និង ដើម្របីឱ្រយ 

ប្រ្រកដថា បច្ច្រកវិទ្រយា អាច បើក ដំណើរការ និង អាច ផ្ល្រស់ប្តូរ ជា វិជ្ជមាន 

សម្រ្រប់ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក។ មិន ថា ឧស្រសាហកម្ម អ្វី ក៏ដោយ ដ្រល អ្នក កំពុង 

ធ្វើ អ្នក ត្រវូធ្វើ ការសិក្រសា ពី បច្ច្រកវទិ្រយា បច្ចបុ្របន្ន ដូចជា ការច្រក រលំ្រក ទិន្នន័យ 

ពីព្រ្រះ ភាពជោគជ័យ ន្រ ផលិតភាព បច្ចបុ្របន្ន អាចទាក់ទង នឹង ការច្រករំល្រក 

ព័ត៌មាន បាន ភា្ល្រម។ បច្ច្រកវិទ្រយា ផ្តល់ និង បង្កើន ផលិតភាព សម្រ្រប់ ពិភពលោក 

និង ទីផ្រសារ សកលភាវបូនីយកម្ម ន្រះ។ ឧទាហរណ ៍ការប្រើ សន្នសីិទ វីដ្រអូ និង 

ឧបករណ៍ ធ្វើការ សហការ ជារួមកម្មវិធី ធនាគារប្រើប្រ្រស់តម អិ៊នធឺណិត 

ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម ឬ Google ជួយ បង្កើន ការសហការ របស់ អ្នកជា 

មួយក្រមុ ការងារ រ ឱ្រយ ប្រសើរ ជាង មុន សម្រ្រប់ ការច្រករលំ្រក ឯកសរ អី៊ម្រល 

ឬ របៀបវារៈ។ 

២៥



១. សូមជួយធ្វើការណ្រនំាខ្លនួរបស់អ្នក។ 

នាង ខ្ញុ ំឈ្ម្រះ ឃី មុនី អាយុ៣៣ឆ្ន្រ ំជា មា្ត្រយ របស់ កូន៣នាក់។ នាង ខ្ញុ ំមាន 

បទពិសោធ ជាង១០ឆ្ន្រ ំលើ ផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថ ុផ្ន្រក គណន្រយ្រយ និង ផ្ន្រក នំាច្រញ 

រួមទំាង ផ្ន្រក ប្រតិបត្តកិារ។ បច្ចបុ្របន្ន នាង ខ្ញុ ំគឺជា អគ្គនាយិកា គ្រប់គ្រង និង ជា សហ 

ស្ថ្របនិក ន្រ ក្រមុហុ៊ន អ្រ ម រុ រ៉ា្រ យស៍ Amru Rice  ដ្រលជា ក្រមុហុ៊ន ដ្រល បាន 

វិនិយោគ លើ រោង ម៉ា្រសីុនកិនស្រវូ រោងចក្រ ក្រច្ន្រ អង្ករ និង រោងចក្រ វ្រច ខ្ចប់ អង្ករ 

សម្រ្រប់ នំាច្រញ និង ជា អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អង្ករ សរីរាង្គ កម្ពជុា ធំជាងគ្រ ក្នងុប្រទ្រស ទៅកាន់ 

ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ។ ដោយ បទពិសោធន៍ ដ៏ ច្រើន និង ភាព ឆ្ល្រត វ្រ ក្នងុ ការធ្វើ អាជីវកម្ម 

និង ការគ្រប់គ្រង មនុស្រស បច្ចបុ្របន្នន្រះ នាង ខ្ញុ ំមាន សមត្ថភាព ក្នងុការ គ្រប់គ្រង 

បុគ្គលិក ជំនាញ ជាន់ ខ្ពស់ជាង៣៥នាក់ និង បុគ្គលិក ធម្មត២៥០នាក់ នៅក្នងុ 

ឃី មុនី 
សហ ស្ថ្របនិក និងអគ្គនាយិកា  
ក្រុមហ៊ុន អ្រ ម រុ រា៉្រ យស៍  
Amru Rice

លោកស្រី

រោងចក្រ ចំនួន បី កន្ល្រង។ ជាងន្រះទៅទៀត Amru Rice រួមចំណ្រក បង្កើត 

ការងារ ជាង៦០០០កន្ល្រង សម្រ្រប់ គ្រសួរ កសិករ កម្ពជុា ដ្រលមាន ប្រ្រក់ចំណូល 

ទាប។ ការដឹកនំា ដោយមាន គោលដៅ និង ផ្រនការ ច្របាស់លាស់ ធ្វើ ឲ្រយ នាង ខ្ញុ ំឈ្នះ 

បាន ពានរងា្វ្រន់ សហគ្រនិ ស្ត្រ ីវ័យក្ម្រង ឆ្នើម កម្ពជុា ប្រចំាឆ្ន្រ២ំ០១៧ និង ជា ប្រក្ខជន 

សម្រ្រប់ កម្មវិធី Global Entrepreneurship ដ្រល រៀបចំឡើង ដោយ រដ្ឋ្រភិបាល 

អាម្ររិក និង ឥណ្ឌ្រ ឆ្ន្រ២ំ០១៧។ ជាងន្រះទៅទៀត នាង ខ្ញុ ំក៏ត្រវូ បានជ្រើសរីស 

ជា គណៈកមា្ម្រធិការ សមាជិក ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល ន្រ ក្រមុហុ៊ន សជីវកម្ម សហគម 

ន៍ក សិ កម្ម កម្ពជុា (Cambodia Agriculture Cooperative Cooperation) 

ដ្រលជា ក្រមុហុ៊ន ផ្រសារភា្ជ្រប់ រវាង អ្នក ផលិត ឯកជន និង រដ្ឋ (Model 4ps) ផងដ្ររ។

២. តើអ្នកឲ្រយនិយមន័យភាពជោគជ័យយ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើអ្នកបច្ចប្របន្នឃើ

ញខ្លនួឯងនៅចំណុចមួយណាន្រភាពជោគជ័យ? 

តំងពី នាង ខ្ញុ ំបាន ចាប់ ផ្ដើម អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុ ំនៅ ឆ្ន្រ២ំ០១០ រហូតមកដល់ 

បច្ចបុ្របន្ន ន្រះ អ្វដី្រល ធ្វើឱ្រយ នាង ខ្ញុ ំមាន យល់ថា ជោគជ័យ នោះ គឺ ខ្ញុ ំបាន 

ចូលរួមចំណ្រក ក្នងុការ អភិវឌ្រឍ Amru Rice ពី អាជីវកម្ម ដ្រលមាន ប្រប 

គ្រសួរ មកជា ក្រមុហុ៊ន ដ្រលមាន រចនាសម្ពន័្ធ និង ត្រវូបាន ទទួលស្គ្រល់ថា ជា 

ក្រមុហុ៊ន ដ្រលមាន ស្តង់ដ ក្នងុការ ការគ្រប់គ្រង ល្អ តមរយៈ ការធ្វើ សវនកម្ម 

រៀងរាល់ឆ្ន្រ ំដោយ ក្រមុហុ៊ន ធ្វើ សវនកម្ម អន្តរជាតិ (EY & PwC)។ Amru 

Rice ក៏ត្រវូ បានទទួល ស្គ្រល់ ថា ជា ក្រមុហុ៊ន ដ្រល ចូលរួម ទទួលខុសត្រវូ សង្គម 

(Corporate Social Responsibility) និង ត្រវូបាន ចុះផ្រសាយ ក្នងុ វ្រ ប សយ 

database GRI (Global Report Initiative) ផងដ្ររ ។ សូមបញ្ជ្រក់ថា 

នៅក្នងុ ប្រទ្រស កម្ព ុជាមាន ត្រ ពីរ ក្រមុហុ៊ន បុ៉ ណ្ណ្រះ ដ្រល ទទួលបាន ការទទួល 

ស្គ្រល់ ជាស កល គឺ ក្រមុហុ៊ន Amru Rice និង ធនាគារ Acleda Bank PLC។

៣. តើអ្នកយល់ឃើញដូចម្ដ្រចចំពោះបច្ច្រកវិទ្រយានាព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើបច្ច្រកវិទ្រយាអ្វីដ្រលអាចជួយជំរុញឱ្រយអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់ត្ររីក 

ចម្រើន?មូលហ្រតុអ្វី? 

ជាមួយនឹង បច្ច្រកវិទ្រយា ៤.០ គ្រប់យ៉ា្រង អាចធ្វើ បាន ទៅ លឿន ជាង មុន ដោយ សរ 

ប្រព ន្ធ ័បច្ច្រកវិទ្រយា អី៊ ន ធឺ ណ្រ ត ក្នងុការ ប្រ្រស្រយ័ ទាក់ទង គា្ន្រ ក៏ដូចជា ការគ្រប់គ្រង 

ទិន្នយ័ផ្រស្រង  ៗដ្រល អនុគ្រ្រះ ដល់ ការរៀប ចំ ប្រព័ន្ធ ការងារ បាន ស្រលួ និង រហ័ស។ 

បច្ច្រកវិទ្រយា បាន នំាមក នូវ ភាពងាយស្រលួ ក្នងុ ប្រតិ ប ត្ដ ិការ ការណ៍ ទំាង កិច្ចសន្រយា 

កសិកម្ម ការគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ ផលិតកម្ម និង ពិស្រស ការ គ្រប់គ្រង ព័ត៌មាន ក្រមុហុ៊ន 

និង កាត់បន្ថយ ដំណើរការ ន្រ ការងារ ស្មគុស្ម្រញ ជាច្រើន ពី ប្រតិបត្តកិារ ដោយ ដ្រ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ដូចជា កម្មវិធី Farmforce និង បច្ច្រកវិទ្រយា BlockRice ដើម្របី ភា្ជ្រប់ 

ខ្រស្រ សងា្វ្រក់ ទំាងអស់ (អ្នក ដំ ដុះ អ្នក នំាច្រញ និង អ្នកទិញ) រួមគា្ន្រ ជាមួយ ប្រព័ន្ធ 

ទិន្នន័យ រួមមួយ ដ្រល ឱ្រយ អ្នក ហូប ដឹង ពី ប្រភព ផលិតផល ដ្រល អាច ជឿជាក់ បាន។ 

ក្រ្រពីន្រះ យើង បាន វិនិយោគ ទៅលើ ម៉ា្រសីុន ស្វយ័ប្រវត្ត ិសម្រ្រប់ ប្រតិបត្តកិារ ន្រ 

ការផលិត ទំាងមូល ចាប់ពី ដំណើរការ ន្រ ការ កិនស្រវូ (ការ បំប្រក ស្រវូ ការធ្វើឱ្រយ 

ស ស្អ្រត ឬ ដុសខាត់ ការដក់បញ្ចលូ តម លំដប់ នូវ ភាព ស ន្រ អង្ករ និង ថ្លងឹ ទម្ងន់ 

ក្តសីង្រឃមឹគឺជាអាហារល្អបំផុត 
ដើម្របីបង្កើនថាមពល ភាព 
អត់ ធ្មត ់ គឺ ជា ឧបករណ ៍ល្អ 
បំផុត ដើម្រប ីទទួល បាន ភាព 
ជោគជ័យ។

២៦





អង្ករ) ដើម្របី ធ្វើការ វ្រច ខ្ចប់ ថ្ររក្រសា ទុក និង នំាច្រញ។ គួរឱ្រយ ចាប់អារម្មណ៍ សូម្របីត្រ 

របៀប ដ្រល យើង លក់ ផលិតផលនិង មធ្រយាបាយ ន្រ ការប្រ្រស្រយ័ ទាក់ទង 

ក៏បាន ផ្ល្រស់ប្តរូនិង មាន ភាព ងាយស្រលួ ជាង មុន ដោយសរត្រ វត្តមាន វ្រ ប សយ 

និង បណ្ត្រញ សង្គមដើម្របី ជួយ ផ្រសព្វផ្រសាយនិងបងា្ហ្រញថា យើង ជា នរណ ហើយ 

មាន អតិថិជន ថ្ម ីដ្រល ពួកគ្រ អាច ភា្ជ្រប់ ទំនាក់ទំនង មក យើង គ្រប់ព្រល។ ប្រព័ន្ធ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ទំាងន្រះ បាន ជំរុញ អាជីវកម្ម ទំាងអស់ បាន រីកចម្រើន ទៅក្នងុ ទីផ្រសារ។ 

អត្រ្រកំណើន៣០% ប្រចំាឆ្ន្រ២ំ០១៩ បាន នំា ក្រមុហុ៊ន យើង ឱ្រយ ឈានដល់ 

គោលដៅ ហើយហួស ពីការរំពឹងទុក។

៤.តើបច្ច្រកវិទ្រយាពិតជាដើរតួក្នងុការអភិវឌ្រឍអាជីវកម្មរបស់អ្នកម្រនទ្រ? 

ហើយតមរបៀបណា?តើប្រភ្រទបច្ច្រកវិទ្រយាអ្វខី្លះដ្រលអ្នកប្រើប្រ្រស់? 

សូម ផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដ្រងមួយចំនួនផង។ 

ប្រសិនបើ យើង ធ្វើការ ប្រៀបធៀប ប្រតិបត្តកិារ ដោយដ្រ កាលពី ព្រលមុន នឹង 

ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ថ្ម ីដ្រលមាន ឈ្ម្រះថា Farmforce នាព្រល ឥឡូវន្រះ 

យើង ឃើញថា ផលិតកម្ម បាន កើន ទ្វ្រ រដង។ កម្មវិធី ន្រះ ត្រវូបាន បង្កើតឡើង និង 

គំាទ្រ ដោយ IFC ( International Financail Corporation) ហើយ ផ្ល្រស់ប្តរូ 

ទៅតម ផលិតផល និង កិច្ច ប្រតិ ប ត្ដ ិការ របស់ យើង ដើម្របី ជួយ ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ 

ស្មគុស្ម្រញ ន្រ ការបំព្រញ ក្រដស ស្ន្រមដើម្របី សន្រសំសំច្រ ថ្ល្រដើមនិង ព្រលវ្រលា 

និង បង្កើន ផលិតភាព។ នៅក្រ្រម ការធ្វើ កសិកម្ម តម កិច្ចសន្រយាប្រកបដោយ 

ភាព ឆ្ល្រត វ្រកសិករ អាច ចុះ ព័ត៌មាន ទំាងអស់ អំពី ប្រភ្រទ គ្រ្រប់ពូជ និង ទំហំ 

ដី របស់ របស់ ពួកគ្រ និង ទិន្នផល ប៉ា្រន់ស្ម្រន ដ្រលមាន អត្ថប្រយោជន៍ ដល់ 

ការធ្វើផ្រនការ និង គ្រប់គ្រងថវិកាដើម្របី ផ្គរូ ផ្គង សមត្ថភាព ខ្រស្រសងា្វ្រក់ផ្គត់ផ្គង់ 

របស់ យើង ជាមួយ ខ្រស្រសងា្វ្រក់ទីផ្រសារ ទាក់ទងនឹង ការបំព្រញ តមច្របាប់ និង 

ស្តង់ដរតម្រវូការ របស់ សហ ភាព អឺរុ៉ប (សហភាព អឺរុ៉ប)។  ឧទាហរណ៍វា ជា 

ការ លំបាក សម្រ្រប់ កសិក រ ជាច្រើន ដ្រល មិនដឹង ពី របៀប សរស្ររ និងកត់ត្រ្រ 

ស្តកុ របស់ ពួកគ្របុ៉ន្ត្រ គួរឱ្រយ ចាប់អារម្មណ៍ កសិករ មាន ភាពងាយស្រលួ ក្នងុការ 

ប្រើប្រ្រស់ ទូរស័ព្ទ ដើម្របី បញ្ចលូ ព័ត៌មាន របស់ ពួកគ្រសូម្របីត្រ អ្នកខ្លះ ដ្រល មិនដឹង 

ពី របៀប ប្រើប្រ្រស់បុ៉ន្ត្រកូនៗរបស់ពួកគ្រ អាចជួយ បាន។

៥. តើបច្ច្រកវិទ្រយាអ្វដី្រលអ្នកប្រើដើម្របីទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង  និង 

ប្រតិបត្តកិារលើបុគ្គលិក និងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក? 

បច្ច្រកវិទ្រយាក្នងុការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថគុណន្រយ្រយ ERP (Enterprise Re-

source Planning) គឺជាកម្មវិធីដំណើរការបន្តដ្រលទាមទារឱ្រយគ្រប់ផ្ន្រកទំាង

អស់ដំណើរការបានល្អជាប្រព័ន្ធនិងបង្កើត របាយការណ៍ត្រមឹត្រវូដ្រលងាយ

ស្រលួធ្វើសវនកម្មប្រចំាថ្ង្រ។ បច្ចបុ្របន្នការប្រ្រស្រយ័ទាក់ទងគា្ន្រ មានភាពងាយ

ស្រលួនៅខាងក្នងុនិងខាងក្រ្រដោយសរត្រស្ម្រតហ្វនូមានកម្មវិធីផ្ញើសរជា

ច្រើន ដោយភា្ជ្រប់អី៊នធឺណិតហើយ យើងអាចប្រើដើម្របីផ្ញើសរឬហៅទូរស័ព្ទ 

ហើយថ្រមទំាងអាច បើកកិច្ចប្រជំុពី ចមា្ង្រយបានទៀតផងប្រសិនបើយើងមិន

មានព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់។ នៅក្នងុកម្មវិធី software របស់យើង មានកម្មវិធី

ច្រើនដើម្របីជជ្រកជាមួយក្រមុ ទំាងអស់សម្រ្រប់ ការប្រ្រស្រយ័ ទាក់ទងប្រចំា

ថ្ង្រនិងសម្រ្រប់ការបញ្ជ្រក់ចុងក្រ្រយដ្រលយើងប្រើអី៊ម្រល។ ទោះយ៉ា្រងណ 

ក៏ដោយ យើងពិតជាអាច បត់ប្រនបានសម្រ្រប់វិធីន្រការទំនាក់ទំនង 

ដោយផ្អ្រកលើចំណង់ចំណូល ចិត្ត របស់ដ្រគូដទ្រទៀត ដូចជាដ្រគូរុស្រសីុពួកគ្រចូ

លចិត្តទំនាក់ទំនងតមរយៈត្រឡ្រក្រ្រម។ នៅក្នងុ រោងចក្រខ្ញុបំ្រើស្វយ័ប្រវត្តកិម្ម

សម្រ្រប់រោងម៉ា្រសីុនកិនស្រវូរបស់យើងដ្រលអាចចូលប្រើបានជាមួយទូរស័ព្ទដើ

ម្របីងាយស្រលួក្នងុការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តកិារផលិតកម្មរបស់យើង។

៦. តើអ្វជីាភាពដឹកនំារបស់អ្នក? ហើយអ្នកមានភាពដឹកនំាប្របណាចំពោះ

ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដោយប្រើបច្ច្រកវិទ្រយា? 

យើង ដឹកនំា ដោយ ផ្ល្រស់ប្តរូ មនុស្រស ឱ្រយ កា្ល្រយជា អ្នកដឹកនំា ក្នងុការ បំព្រញការងារ 

របស់ ពួកគ្រ និង វិវឌ្រឍន៍ ភាពល្អ បំផុត ន្រ ពួកគ្រ។  នៅក្នងុ ចំណុច ន្រះ ការផ្ល្រស់ប្តរូ 

យើង សំដៅ ទៅលើ ដំណើរការ ន្រ ការផ្ល្រស់ប្តរូ ផ្នត់គំនិត របស់ ពួកគ្រ ពី របៀប 

ដ្រល ពួកគ្រ គិត ដោយមាន ភាពរឹងមំា វិជ្ជមាន និង ភាព រីកចម្រើន។ដូចដ្រល យើង 

បានដឹងហើយថា និ យោ ជិ ក កម្ពជុា វ័យក្ម្រង របស់ យើង សព្វថ្ង្រ មិនសូវ សកម្ម ឬ 

ប្រកាន់ គំនិត សុទិដ្ឋនិិយម ដូច ជំនាន់ មុន ទ្រ។ នោះ ហើយ ជា មូល ហ្រតុដ្រល 

យើង ដ ក់ប ញ្ជ ូល បច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របី ជួយ ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ ទំាងនោះ។ ជាមួយនឹង 

កម្មវិធីរ បស់ យើង ផ្ទ្រល់ - អ្រ អ៉ រ ភី - ធ្វើការ ជា ប្រព័ន្ធ ដ្រល អនុញ្ញ្រតអោយ និ យោ 

ជិ ក របស់ យើង មាន គណនី ចូល ប្រើប្រ្រស់ខុសៗគា្ន្រ ដោយ ផ្អ្រកលើ ភារកិច្ច មុខងារ 

របស់ ពួកគ្រ។ ដូច្ន្រះ ប្រសិនបើ អ្នកប្រើប្រ្រស់ ណ មា្ន្រក់ មិនបាន បំព្រញភារកិច្ច វា 

នឹង ប្រ្រប់ ដំណឹង ដល់ ក្រមុ ដ្រល ជួយ ធ្វើការ តមដន ក្នងុកំឡុងព្រល ជូនដំណឹង 

ដល់ សមាជិកនីមួយ។ សរៈសំខាន់ ន្រ ការរៀនសូត្រ និង ការអភិវឌ្រឍន៍ មិនអាច 

ត្រវូបាន គ្រ យកចិត្តទុកដក់ នោះទ្រ បុគ្គលិក សំខាន់ របស់ យើង ទទួលបាន 

ការបណ្តះុបណ្ត្រល និង ការតម្រង់ទិស ពី ការងារ ពី HR-Admin និង ថា្ន្រក់ដឹកនំា 

រៀងរាល់៣ខ្រម្តង។  យើង បានរៀបចំ ផ្រនការ ប្រចំា សបា្ត្រហ៍ និង ដក់ កិច្ច ប្រជំុ 

ប្រចំា សបា្ត្រហ៍ ដើម្របី និយាយ អំពី សមិទ្ធផិល ប្រចំា សបា្ត្រហ៍ មុន និង បញ្ហ្រ ប្រឈម 

ផ្រនការ សបា្ត្រហ៍ ខាងមុខ និង ការប្រជំុ ប្រចំាខ្រ ដ្រល តម្រវូ ឲ្រយ អ្នកគ្រប់គ្រង ទំាងអស់ 

ត្រវូត្រមាន របា យ ការណ៍ លទ្ធផល ប្រចំាខ្រ ដើម្របី បងា្ហ្រញ នៅក្នងុ ការប្រជំុ ពួកគ្រ 

ត្រវូ បងា្ហ្រញ លទ្ធផល ន្រ ការងារ របស់ ពួកគ្រ ដល់ ក្រមុ ទំាងអស់។

៧.តើអ្នកគិតយ៉្រងណាចំពោះតួនាទីរបស់ស្ត្រកី្នងុអាជីវកម្មនិងបច្ច្រក វិទ្រយា 

ជាពិស្រសនៅក្នងុប្រទ្រសរបស់យើងដ្រលគំនិតន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ជា បរិបទ 

ថ្មហីើយវប្របធម៌ចាស់គំរិលនៅត្រជាឧបសគ្គ? 

នៅAmru Riceយើង កំពុង ឈានមុខ គ្រ លើ សមភាព យ្រនឌ័រ។ បុគ្គលិក 

ដ្រល មុខងារសំខាន់ៗរបស់ យើង ភាគច្រើន គឺជា ស្ត្រ ីដូចជា៖ នាយក គ្រប់គ្រង 

ប្រធាន ផ្ន្រក លក់ និង ការនំាច្រញ អ្នកគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថ ុគណន្រយ្រយករប្រធាន 

ផ្ន្រក ទិញ អ្នកគ្រប់គ្រង គុណភាព និង មុខតំណ្រង ជាន់ខ្ពស់ ផ្រស្រងទៀត។  

២៨



ពួកគ្រ សុទ្ធត្រជា អ្នកប្រកួតប្រជ្រង មានការ ប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត និង មាន ឆន្ទៈ ក្នងុការ 

រៀនសូត្រ និង ដឹកនំា ក្រមុ របស់ ពួកគ្រ ឱ្រយបាន ល្អ ក្នងុការ គ្រប់គ្រង រាល់ ការងារ។ 

រីឯ ជាមួយ  សហគមន៍កសិករលើ ការអភិវឌ្រឍ ខ្រស្រសងា្វ្រក់ ផ្គត់ផ្គង់ យើង ធ្វើការ  ជា 

មួយ សហករណ៍ កសិកម្ម ចំនួន៦០ដ្រលមាន សមាជិក កសិករ១០០០០ គ្រសួរ 

ហើយ ក្នងុនោះសមាជិក កសិករ ជា ស្ត្រ ីមាន៦៥ភាគរយ។ យើង ឃើញថា 

កសិករ ស្ត្រ ីចូលរួម យ៉ា្រង ល្អ ជាមួយ សហគមន៍ និងខិតខំ ចូលរួម រាល់ ការបណ្តះុ 

បណ្ត្រលនិង អនុវត្ត ទៅ ការអនុវត្ត ជាក់ស្ត្រង របស់ ពួកគ្រ។

៨.តើអ្នកយល់ថាការប្រកបអាជីវកម្មដោយប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាផ្តល់គុ

ណសម្របត្តនិិងគុណវិបត្តដូិចម្ដ្រចខ្លះ?

បច្ច្រកវិទ្រយា បងា្ហ្រញ ពី ការងាយស្រលួ ក្នងុការ គ្រប់គ្រង ធ្វើឱ្រយមាន តមា្ល្រភាព និង 

ភាពងាយស្រលួ ក្នងុការ ទទួលបាន ហិរញ្ញវត្ថ ុនិង ទៅកាន់ ពិភពលោក។ បុ៉ន្ត្រ 

អ្វ ីជា អវិជ្ជមាន គឺថាអ្វីៗ ស្ថតិនៅក្រ្រមការគ្រប់គ្រង របស់ ម នុស្រស ដូច្ន្រះ យើង 

ត្រវូការ ធនធានមនុស្រស ដ្រលមាន ចំណ្រះដឹង ច្របាស់លាស់ ដឹង ពី វា ដើម្របី ធ្វើការ 

គ្រប់គ្រង។ ទោះយ៉ា្រងណ ក៏ដោយ យើង សង្ក្រតឃើញ គុណវិបត្ត ិមួយ ចំនួន ទាក់ 

ទង នឹង ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា។ បញ្ហ្រ ទី១៖ កង្វះ ការផ្គត់ផ្គង់ អគ្គសិនី ក្នងុស្រកុ 

និង តម្ល្រន្រ ការថ្រទំា និង បញ្ហ្រ បច្ច្រកទ្រស ដូចជា បញ្ហ្រ ម៉ា្រសីុន គឺមាន តម្ល្រ 

ថ្ល្រដោយសរត្រ ខ្វះ អ្នកជំនាញ ដូច្ន្រះ ប្រសិនបើ មាន បញ្ហ្រ ណមួយយើង ត្រវូ 

អញ្ជើញ អ្នកជំនាញ មកពី ប្រទ្រស ថ្រ ត្រវ៉ា្រន់ អាឡឺម៉ង់ និង វៀតណម ដើម្របី ជួយ 

មក ដោះស្រ្រយ។ បញ្ហ្រ ទី២៖ ដោយសរ ប្រព័ន្ធ ERP ដ្រល យើងប្រើប្រ្រស់ 

បច្ចបុ្របន្ន ត្រវូ គ្រប់គ្រង និង ពឹងផ្អ្រក ១០០% ពី ប្រទ្រស ផ្រស្រងទៀតដូច្ន្រះ យើង ត្រវូ 

បានប្រឈម ខា្ល្រងំ នូវ បញ្ហ្រ សន្តសុិខ តម អី៊នធឺណិត ដូចជា ការបាត់បង់ នូវ ព័ត៌មាន 

សមា្ង្រត់ របស់ យើង។ បញ្ហ្រ ទី៣៖ តំងពី ដំណើរ ការផលិត ប្រតិ ប ត្ដ ិការងារ និង 

ការប្រើ កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ទំនើប ដោយ កសិករ នៅលើ ស្រ្រ គឺ យើង សង្ក្រតឃើញថា 

កម្រតិ ន្រ យល់ដឹង ពី បច្ច្រកវិទ្រយា របស់ មនុស្រស យើង គឺ នៅមានកម្រតិ និង ជួប នូវ 

ផលវិបាក មួយចំនួន បុ៉ន្ត្រ វា មិនម្រនជា បញ្ហ្រ សម្រ្រប់ ពួកគាត់ ប្រសិនបើ យើង 

ផ្តល់នូវ ព្រលវ្រលា និង ការ ផ្តល់នូវ ជំនួយ ដល់ ពួកគ្រ សម្រ្រប់ ការប្រើប្រ្រស់ នូវ 

បច្ច្រក វិទ្រយា ក្នងុ ក្រមុហុ៊ន របស់ យើង។ បុ៉ន្ត្រ នៅព្រល និយាយ ដល់ ប្រជាកសិករ 

នៅ វាលស្រ្រ ដ្រល ពួកគាត់ ខ្វះ នូវ ចំណ្រះដឹង ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា ដូច្ន្រះ យើង ចំាបាច់ 

ត្រវូ ចំណយ ថវិកា កាន់ត្រច្រើន ទៅលើ អ្នក ជំនាញ ដើម្របី ផ្តល់នូវ ជំនួយ និង វគ្គ 

បណ្តះុបណ្ត្រល ដល់ ពួកគាត់ ពី របៀប ប្រើប្រ្រស់ និង វិធី ធ្វើ បច្ចបុ្របន្នភាព (អាប់ ដ្រត)

កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ។ បញ្ហ្រ ចុងក្រ្រយ គឺ ទាក់ទង នឹង ការប្រើប្រ្រស់ អិ៊ន ធឺ ណ្រ ត និង វិធី 

ក្នងុការ ទំនាក់ទំនង ដូចជា Facebook ឬ Telegram ដ្រល ងាយ នឹង ទទួល រង  

ការ វាយលុក និងលួច ពី ពួក Hacker ដូច្ន្រះ យើង ត្រវូការ អ្នកជំនាញ ដើម្របី ធ្វើការ 

ពិនិត្រយនិង ត្រតួពិនិត្រយ មុនព្រលធ្វើការប្រើប្រ្រស់។

៩. ក្នងុនាមជាមា្ច្រស់អាជីវកម្ម តើអ្នកត្រវូត្រៀមខ្លនួប្របណាដើម្របីធ្វើអាជី

វកម្មក្នងុសម័យបច្ច្រកវិទ្រយា?

ក្នងុនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម យើង ត្រងត្រ ស្វ្រងរក បច្ច្រកវិទ្រយា ជឿនលឿន ដ្រល 

អាច ជឿជាក់ បានដ្រល ស្រប និង ដំណើរការ ប្រតិបត្តកិារ របស់ យើងដើម្របី 

ធានាបាន នូវ លទ្ធផល ត្រមឹត្រវូ ដ្រល អាចគ្រប់គ្រង បាន ដោយ បុគ្គលិក របស់ 

យើង ប្រកបដោយ ភាពងាយស្រលួ ជាង មុន។  ក្នងុការ ទាញយក ភាពជឿជាក់ ពី 

ទីផ្រសារ យើង បានចាប់ផ្តើម កិច្ចសហការ ជាមួយ អតិថិជន របស់ យើង ប្រើប្រ្រស់ 

នូវ បច្ច្រកវិទ្រយា Blockchain ដ្រល ត្រវូបាន អនុវត្ត នៅក្នងុ កសិកម្ម ស្រវូ ដ្រល 

ត្រវូបាន គ្រ ហៅថា BlockRice ដោយមាន ការគំាទ្រ ពី Oxfam នៅ ប្រទ្រស 

កម្ពជុា។ BlockRice គឺជា កម្មវិធី បណ្ត្រញ ដ្រល បញ្ចលូ ធាតុ ផ្រសំ ទំាងអស់ នៅក្នងុ 

ខ្រស្រសងា្វ្រក់ ផ្គត់ផ្គង់ ចាប់ពី ដំណក់កាល ដំ ដោយ កសិករ រហូតដល់ ការផលិត 

ផលិតផល អង្ករ ដោយ អ្នក ផលិត ហើយ ចុងក្រ្រយ ដើម្របី ច្រកចាយ ទៅកាន់ ទីផ្រសារ 

សម្រ្រប់ អ្នកទិញ ដោយ បង្កើត ល្រខ កូដ សមា្គ្រល់ (QR កូដ) នៅលើ blockchain 

សម្រ្រប់ មូលដ្ឋ្រន ទិន្នន័យ ដ្រល បាន បើក និង ច្រករំល្រក។ បច្ច្រកវិទ្រយា ថ្ម ីន្រះ 

នឹង ជួយ ឱ្រយ ទទួលបាន ការជឿ ទុកចិត្ត ពី គ្រប់ភាគី អំពី ភាព សមភាព នៅក្នងុ 

អាជីវកម្ម ដ្រល អតិថិជន អាច ជឿជាក់ បាន លើ ផលិត ផលនីមួយៗដ្រលមាន 

ប្រភព ច្របាស់លាស់។នាព្រល អនាគត BlockRice នឹង កា្ល្រយជា បច្ច្រកវិទ្រយា 

ដ៏ មាន សកា្ត្រនុពល ក្នងុ ការធ្វើ មាត្រដ្ឋ្រន និង រីកចម្រើន ដោយសរត្រ វា ជួយ 

បង្កើត ការជឿទុកចិត្ត និង ផ្តល់ តម្ល្រ កាន់ត្រច្រើន សម្រ្រប់ អ្នកពាក់ព័ន្ធ ទំាងអស់ 

ជាពិស្រស អ្នកទិញ ដ្រល បាន ចំណយ ចំ គោលដៅ។ វា សំខាន់ ណស់ ក្នងុការ 

ធ្វើការ ច្ន្រប្រឌិត ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា នៅក្នងុ អាជីវកម្ម ពីព្រ្រះ ពិភពលោកកំពុង 

ផ្ល្រស់ប្តរូ រាល់ថ្ង្រ ជាមួយនឹង របស់ ថ្ម។ី ប្រសិនបើ យើង មិន ធ្វើ បច្ចបុ្របន្នភាព ខ្លនួឯង 

ទ្រនោះ វា នឹងយឺត ព្រល ក្នងុការ ប្រកួតប្រជ្រង នៅក្នងុ ពិភព ប្រកួតប្រជ្រង ន្រះ។

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វខី្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផា្ទ្រល់ខ្លនួ? 

ន្រះ ជា សរ ដល់ អ្នក ដ្រល ចង់ បើក អាជីវកម្ម។ ប្រសិនបើ អ្នក ចង់ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម 

អ្នក ត្រវូមាន គោលដៅ និង ផ្រនការអាជីវកម្ម ច្របាស់លាស់ និង កំុ ខា្ល្រច ការបរាជ័យ 

មិនមាន ភាពជោគជ័យ ណ ដ្រល មិន ឆ្លងកាត់ ការបរាជ័យ នោះទ្រ ត្រវូ មានចិត្ត 

អំនត់ អោយបាន ខ្ពស់។ បន្ត ការរៀនសូត្រ និង អនុវត្ត អ្នក ត្រវូ ដឹកនំា ក្រមុ កា ងារ 

របស់ខ្លនួ ប្រកបដោយ ភាព ផ្ល្រស់ប្តរូ វិជ្ជមាន នឹងធ្វើ ឲ្រយ ពួកគាត់ កា្ល្រយ ជា មនុស្រស ពូក្រ 

តម ការដ្រល ពួកគ្រ ធ្វើទៅបាន។ ដច់ខាត ត្រវូ ស្គ្រល់ ពី ទីផ្រសារ អោយ ច្របាស់លាស់ 

បើ អ្នក មិន ស្គ្រ ល់ពី ទីផ្រសារ ទ្រនោះ អ្នក ក៏ នឹងមិន អាច ផលិត ច្រញ នូវ ផលិតផល 

ដ្រល ត្រវូ នឹង ការចង់ បាន ន្រ អ្នកប្រើប្រ្រស់ នោះឡើយ។ នៅក្នងុ អាជីវកម្ម ប្រប 

Manufacturing មាន ផ្ន្រក សំខាន់ៗ ដូចជា៖  ទីផ្រសារ គឺជា ប្រះដូង ផលិតកម្ម 

គឺជា ខួរក្របាល  និ យោ ជិ ក គឺជា ដ្រជើង និង រាងកាយ ដើមទុន ធ្វើការ គឺជា ផ្លវូ ដ្រល 

ជំរុញ ឱ្រយអ្វីៗ មានជីវិត គ្រប់គ្រង ឱ្រយបាន ល្អ លើ ប្រព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថ ុនិង គណន្រយ្រយ 

ដោយ ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកទ្រស ដ្រល អាច ជឿ ទុកចិត្តបាន ដើម្របី កត់ត្រ្រ អំពី ការវិវត្ត 

ន្រ ក្រមុហុ៊ន របស់ អ្នក វា ពិត ជាមាន សរសំខាន់ ប្រសិនបើ អ្នក ចង់ បន្ត អាជីវកម្ម ឲ្រយ 

រីកចម្រើន យ៉ា្រងហោចណស់ អ្នកមាន ប ញ្ច ីរ ហិរញ្ញវត្ថ ុដ្រល ធ្វើអោយ អ្នក វិនិយោគ 

ជឿទុកចិត្ត បាន ក្នងុការ បោះទុន ចូលក្នងុ ក្រមុហុ៊ន របស់ អ្នក។ 

២៩





១. សូមជួយធ្វើការណ្រនំាខ្លនួរបស់អ្នក។

ភាគច្រើន គ្រ ស្គ្រល់ ថា ជា ក្រមុហុ៊ន Oka ព្រ្រះ ក្រមុហុ៊ន ន្រះ ផលិត ផលិតផល 

ម៉ា្រក Oka។ ក្រ្រពី ផលិតផល Oka ក្រមុហុ៊ន LSV Co.,Ltd ក៏មាន យីហោ 

ផ្រស្រងទៀត ដ្ររ ដ្រល សំដៅ ទៅលើ ការថ្ររក្រសា រាង និង ផលិតផល ប្រើប្រ្រស់ 

ក្នងុផ្ទះ។ យើង ចាប់ផ្តើម លក់ នៅ ចុងឆ្ន្រ ំ២០១៣ ព្រ្រះ យើង ចំណយព្រល ច្រើន 

ក្នងុការ រៀបចំ និង សិក្រសា ស្រ្រវជ្រ្រវ ផ្រស្រងៗពាក់ព័ន្ធ នឹង អាជីវកម្ម និង ផលិតផល របស់ 

យើង។ បច្ចបុ្របន្នន្រះ យើង មាន បុគ្គលិក មិន ក្រ្រម ៤០នាក់ ទ្រ។ ទាក់ទង នឹង ប្រវត្ត ិ

ការរៀនសូត្រ វិញ នៅ ស្រកុ ខ្ម្ររ នាង ខ្ញុ ំរៀន ផ្ន្រក គ្រប់គ្រង ពាណិជ្ជកម្ម និង ទីផ្រសារ។ 

បុ៉ន្ត្រ ចំណ្រះដឹង ដ្រល នាង ខ្ញុ ំអាច បើក អាជីវ កម្មបាន គឺ បានមកពី ការរៀន នៅក្រ្រ 

ភាពជោគជ័យ គឺ សម្រ្រប់ មនុស្រស 
គ្រប់គា្ន្រ និង មិន ប្រកាន់ ភ្រទ 
នោះទ្រ “អ្នក” មានឱកាស ដ៏ 
អស្ច្ររ្រយ ពីព្រ្រះ ភាពជោគជ័យ 
មិន ប្រកាន់ ថា អ្នក មកពី កន្ល្រង 
ណ នោះទ្រ។ វា គឺជា ការ 
អនុវត្តន៍ ផ្ទ្រល់ របស់ អ្នក

នុត សម្ផសេស
អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន  
អិល អ្រស  វី  (LSV)

លោកស្រី

ប្រទ្រស។ នាង ខ្ញុ ំរៀន ផ្ន្រក គីមី គ្រឿងសំអាង និង គ្រប់គ្រង ផ្ន្រក ផលិត។ នាង ខ្ញុំ 

បាន ទៅ រៀន នៅក្រ្រ ប្រទ្រស ដូចជា ប្រទ្រស ហ្វ៊ ីលី ពី ន ម៉ា្រឡ្រសីុ ចិន ត្រវ៉ា្រន់ 

ជបុ៉ន ស្វ ីស និង ប្រទ្រស ច្រើន ទៀត ដ្រល អាចឱ្រយ ខ្ញុ ំមានចំណ្រះដឹង គ្រប់គ្រ្រន់ 

ក្នងុ ការបើក ដំណើរការ អាជីវ កម្មន្រះ បាន។ សម្រ្រប់ តួនាទី ជា មា្ត្រយ វិញ នាង ខ្ញុំ 

មានកូន ស្រ ីមា្ន្រក់។រាល់ថ្ង្រ នាង កំពុង ចាប់អារម្មណ៍ នឹង ចំណ្រះដឹង ផ្ន្រក អាជីវកម្ម 

ដ្រល ខ្ញុ ំកំពុង ធ្វើ ដ្ររ។ទាក់ទង នឹង ការបើក អាជីវកម្ម វិញ គំនិត បង្កើត អាជីវកម្ម កើត 

មាននៅ ឆ្ន្រ២ំ០០៩។  ជា ទស្រសនៈ នាង ខ្ញុ ំមិន ចង់ឱ្រយអ្វីៗ គ្រប់យ៉ា្រង ពឹង ត្រ បរទ្រស ព្រក 

នោះទ្រ ព្រ្រះ បើទោះបីជា ផលិតផល នំាចូល មាន គុណភាព ប្របណក៏ដោយ ក៏ 

យើង ត្រវូត្រ ទទួល ប្រើ ដោយសរ យើង អត់ មាន ផលិតផល ក្នងុស្រកុ។ផលិតផល 

ដ្រល នំាចូល ពិតណស់ គឺ មិនបាន ធ្វើការ សិក្រសា លម្អតិ ពី ទីផ្រសារ ស្រកុ ខ្ម្ររ ទ្រ។គ្រ 

មិនដឹងថា អ្នកប្រើប្រ្រស់ ត្រវូការ ប្រភ្រទ ណ នោះទ្រ។  ឧទាហរណ៍ ផលិតផល 

ដ្រល ប្រើប្រ្រស់ លើ ស្រប្រក គ្រ មិន បានមក សិក្រសា ពី ប្រទ្រស យើង ដ្ររ។ ដូច្ន្រះហើយ 

បើ យើង ផលិត នៅក្នងុ ស្រកុ យើង យើង នឹងមាន ការសិក្រសា មួយ ដ្រលមាន ប្រភព 

ច្របាស់លាស់ ព្រមទំាង មានការ ទទួលស្គ្រល់ ពី ស្ថ្រប័ន ពាក់ព័ន្ធ ទំាងអស់ ដ្រលជា 

ចំណុច សុវត្ថភិាព ដល់ អ្នកប្រើប្រ្រស់ ដ្ររ។

 

២. តើ អ្នក ឲ្រយ និយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើ អ្នក បច្ចបុ្របន្ន 

ឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

ភាពជោគជ័យ មាន កត្ត្រ រួមផ្រសំ ទៅតម ការកំណត់ របស់ យើង។ វា ជាការ កំណត់ 

ពី ដើមទី មក ថា ត្រវូធ្វើ អ្វ ីឱ្រយបាន។ ភាពជោគជ័យ អាច ងាយ នឹង និយាយ ត្រ មិន 

ងាយ ទទួលបាន ព្រ្រះ វា ទាមទារ ភាព អត់ធ្មត់ និង ការមិន បោះបង់ គោលដៅ 

របស់ខ្លនួ។ សម្រ្រប់ ខ្ញុ ំពាក្រយ ថា ជោគជ័យ គឺ ការមិន បោះបង់ គោលដៅ។ 

ព្រលន្រះ ខ្ញុ ំមើលឃើញ ខ្លនួឯង ថា ស្ថតិនៅក្នងុ ដំណើរ ឆ្ព្រះទៅរក ជោគជ័យ។ 

ភាពជោគជ័យ ជា ដំណើរ ផូរផង់ ត្រ បើសិនជា គិត ងាយ ព្រក វា អាច នំា យើង ធា្ល្រក់ 

ទៅក្នងុ ហានិភ័យ។ សម្រ្រប់ ខ្ញុ ំគឺ ខ្ញុ ំត្រៀមខ្លនួ រួចស្រ្រច ដើម្របី ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ 

ព្រ្រះ យើង ត្រវូ ដឹងថា ផ្លវូ ទៅរក ភាពជោគជ័យ មាន ឧបសគ្គ ច្រើន។ ខ្ញុ ំយល់ថា 

ការត្រៀម លក្ខណៈ ជាមុន ជាការ ប្រសើរ ជាង ការប្រឈមមុខ នៅព្រល កើត បញ្ហ្រ 

ឡើង។ មកដល់ព្រលន្រះ ភាពជោគជ័យ ដ្រល ខ្ញុ ំចង់បាន ប្រហ្រលជា មកដល់ 

ពាក់ កណ្ត្រល ទី ហើយ ហើយ ចំណុច ន្រះហើយ ដ្រលជា កត្ត្រ ជំរុញ ទឹកចិត្ត ខ្ញុំ 

និង ក្រមុការងារ ឱ្រយមាន សន្ទះុ ទៅមុខ។ ព្រលន្រះ យើង មាន ភាពប្រសើរ ជាង 

អ្នក ដ្រល មិនទាន់បាន ចាប់ផ្តើម និង ប្រសើរ ជាង ព្រលដ្រល យើង មិនទាន់បាន 

ចាប់ផ្តើម។ ជាធម្មត បើ អាជីវកម្ម មួយ ដ្រល មិនបាន ត្រៀមលក្ខណៈ ដោះស្រ្រយ 

បញ្ហ្រ មិន ហ៊ា្រន ប្រឈមមុខ មិនមាន បំណង តសូ៊ ជាប់ នឹង គោលដៅ មួយ នោះ 

យើង ប្រហ្រលជា អាច ដច់ច្រញពី ផ្លវូ ដើរ នៅព្រល ណមួយ មិន ខាន ទ្រ។

៣. តើអ្នកយល់ឃើញដូចម្ដ្រចចំពោះបច្ច្រកវិទ្រយានាព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើបច្ច្រកវិទ្រយាអ្វដី្រលអាចជួយជំរុញឱ្រយអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់ត ្ររីក 

ចម្រើន?មូលហ្រតុអ្វ?ី 

៣១



បច្ច្រកវិទ្រយា បច្ចបុ្របន្នន្រះ មាន ភាពប្រសើរ ជាង មុន ខា្ល្រងំណស់។ នៅ បច្ចបុ្របន្នន្រះ 

បើ និយាយ ពី ទំនាក់ទំនង រវាង ក្រមុការងារ និង ជាមួយ អតិថិជន វា មាន 

ភាពងាយស្រលួ ច្រើនណស់ ដោយសរ បណ្ត្រញ សង្គម មាន ច្រើន ប្រភ្រទ 

ដ្រល យើង អាច ប្រើ បាន។ យើង អាច ចងក្រង ជា ក្រមុ ក្នងុ ទំនាក់ទំនង។ ពីមុន 

ត្រវូ ទាក់ទង ទៅមា្ន្រក់ៗដើម្របី ឆ្រក ការងារ ត្រ ព្រលន្រះ យើង អាច ចង ជា 

ក្រមុ។ដូច្ន្រះ ការងារ ដ្រល ពាក់ព័ន្ធ គា្ន្រ យើង អាច ផ្ញើ ព័ត៌មាន ទៅ ត្រម្ដង ជាការ 

ស្រ្រច។ វា ចំណ្រញ ព្រលវ្រលា និង ថវិកា ច្រើន។ ពីមុន យើង ត្រវូ ប្រើ ទូរទស្រសន៍ 

កាស្រត វិទ្រយុ ទស្រសនា វ ដ្ត ីដើម្របី ផ្រសព្វផ្រសាយ ព័ត៌មាន អ្វមួីយ ត្រ ព្រលន្រះ តមរយៈ 

បណ្ត្រញ សង្គម ត្រមួយ ក៏ គ្រប់គ្រ្រន់ ក្នងុការ ផ្រសព្វផ្រសាយ ហើយ ថ្រមទំាង អាច 

ទៅដល់ ក្រមុ គោលដៅ ដ្រល យើង ចង់ ផ្ញើ សរ ទៅ ក៏ កាន់ ផងដ្ររ។ ឧទាហរណ៍ 

ព្រលន្រះ ដោយសរ ក្រមុហុ៊ន កំពុង ខ្វះ កមា្ល្រងំ ច្រកចាយ ដូច្ន្រះ ព្រល អតិថិជន 

ត្រវូការ ផលិតផល គាត់ អាច chat មកកាន់ ក្រមុការងារ ហើយ ក្រមុការងារ 

អាច ដឹកជញ្ជនូ ជូន គាត់ ដោយ មិនចំាបាច់ ប្រើប្រ្រស់ បុគ្គលិក បន្ថ្រម ដើម្របី ទៅ 

សកសួរ អតិថិជន ដល់ទី កន្ល្រង ដូច ពីមុន។ មួយវិញទៀត យើង មិនបាច់ បង់ថ្ល្រ 

លើ ការប្រើប្រ្រស់ ស្រវាកម្ម របស់ បណ្ត្រញ សង្គម ច្រើន នោះ យើង គ្រ្រន់ត្រ បង់ថ្ល្រ 

អិ៊ន ធឺ ណ្រ ត រួចជាស្រ្រច ដ្រល វា មានតម្ល្រ ដូច ការប្រើប្រ្រស់ ស្រវា ទូរ សព្ទ ដ្ររ។

 

៤.តើបច្ច្រកវិទ្រយាពិតជាដើរតួក្នងុការអភិវឌ្រឍអាជីវកម្មរបស់អ្នកម្រនទ្រ? 

ហើយតមរបៀបណា?តើប្រភ្រទបច្ច្រកវិទ្រយាអ្វខី្លះដ្រលអ្នកប្រើប្រ្រស់?

សូម ផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដ្រងមួយចំនួនផង។ 

កាលពីមុន ព្រល មានត្រ ប្រព័ន្ធ ទូរ សព្ទ យើង ត្រវូ ទៅ សកសួរ បុគ្គល នៅ កន្ល្រង 

មួយ ទៅ កន្ល្រង មួយ ដោយផ្ទ្រល់ ក្រ្រយមក យើង អាច កាត់បន្ថយ ព្រលវ្រលា 

ន្រះ បាន ដោយសរ បច្ច្រកវិទ្រយា។ បច្ចបុ្របន្ន ការឆ្លើយ ឆ្លង ទំនាក់ទំនង ការងារ 

មាន ភាពងាយស្រលួ រហ័ស ហើយ មិន ចំណយព្រល ច្រើន។ បើ យើង ចង់ ទូរ 

សព្ទ ទៅរក អ្នកណមា្ន្រក់ នៅព្រល គ្រ បិទ ទូរ សព្ទ យើង អាច ផ្ញើ សរ ជា សំឡ្រង 

រូបភាព វីដ្រអូ ដូចគា្ន្រ នឹង ការផ្ញើ របាយការណ៍ រូបភាព វីដ្រអូ កាន់ត្រ ងាយស្រលួ 

ថ្រមទៀត។ យើង អាច chat រកគា្ន្រ ដ្រល អាចឱ្រយ យើង ឃើញ គា្ន្រផ្ទ្រល់ៗ ដ្រល 

អាចឱ្រយ យើង តម ដើរ ទាន់សភាពការណ៍។ និយាយ ដល់ ទំនាក់ទំនង ឧទាហរណ៍ 

ដូចជា ផ្ន្រក លក់ នាង ខ្ញុ ំប្រើ កម្មវិធី(App) មួយចំនួន ដ្ររ ដ្រល អាចជួយ ច្រើន។ 

ពីមុនមក បើសិនជា អតិថិជន ត្រវូការ ផលិតផល របស់ យើង យើង ត្រវូ រង់ចំា បុគ្គលិក 

ផ្ន្រក លក់ ចូល មកដល់ កន្ល្រងធ្វើកា រហើយ ព្រល លា្ង្រច ទើប យើង អាច ដឹង ពី ទិន្នន័យ 

បាន ហើយ អាចឱ្រយ អតិថិជន កុម្មង់៉ ឥ វ៉ា្រន់ បាន។ត្រ ព្រលន្រះ គឺ អត់ ទ្រ។ បុគ្គលិក 

ផ្ន្រក លក់ ច្រញទៅ ជួប អតិថិជន ម្រន ត្រ ព្រល អតិថិជន កុម្មង់៉ ផលិតផល យើង 

អាច ទទួល ការទិញ ន្រះ តម appបាន។ចំណ្រក នៅ ផ្ន្រក ការិយាល័យ យើង 

អាច រៀបចំ ផលិតផល រួចជាស្រ្រច សម្រ្រប់ ការដឹកជញ្ជនូ ច្រញទៅ ឱ្រយ អតិថិជន។  

 

៥. តើបច្ច្រកវិទ្រយាអ្វដី្រលអ្នកប្រើដើម្របីទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រង និង ប្រតិបត្តកិារ 

លើបុគ្គលិក និងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក? 

បច្ច្រកវិទ្រយាសម្រ្រប់ការទំនាក់ទំនង៖ យើង ប្រើ Telegram/Whatsapp/Line 

ជា app ទូទៅ ត្រ យើង អាចយ កវា មកប្រើប្រ្រស់ បាន លើសពី ទំនាក់ទំនង មិត្តភក្ត ិ

ក្រមុគ្រសួរ។ ថ្រម ពីន្រះ ទៀត យើង ក៏មាន app ផ្ទ្រល់ខ្លនួ ត្រ មិនទាន់ បើក ឱ្រយប្រើ 

ប្រ្រស់ ទ្រ។ វា ដូចគា្ន្រ នឹង telegram ដ្ររ ត្រ វា ទំនើប ជាង។ ពួកយើង សព្វថ្ង្រន្រះ បាន 

ប្រើប្រ្រស់ ប្រ ព័ ន្វ អី៊ ម៉្រ ល សម្រ្រប់ត្រ ការផ្ញើរ ពត៌មាន នឹង វិក័យប័ត្រធំៗដ្រលមាន 

តម្ល្រ។យើង ក៏ ប្រើប្រ្រស់ App ដើម្របី ទាក់ទង ជាមួយ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដ្ររ បុ៉ន្ត្រ កាល 

មុន ការទាក់ទង ពិតជា ពិបាក ជាង ហ្នងឹ បន្តចិ ម្រន។ ក្រ្រពី បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ  យើង 

នៅត្រ រក្រសា ការប្រជំុ ផ្ទ្រល់មាត់ ដើម្របី បង្កើន ភាពស្នទិ្ធស្ន្រល។ បច្ច្រកវិទ្រយា សម្រ្រប់ 

ការគ្រប់គ្រង៖យើង ប្រើប្រ្រស់ finger print នៅ ការិយាល័យ។ត្រ បុគ្គលិក ដ្រល 

ចុះ ទៅតម field យើង ប្រើ timestamp ដ្រល អាច ចាប់ ដឹង ពី ទីតំង ព្រលវ្រលា 

ច្របាស់លាស់ អាច មើលគា្ន្រ បាន អាច ដឹង ពិត ប្រ្រកដថា ព្រលវ្រលា ម៉្រង ន្រះ 

គាត់ នៅ ទីតំង ណ។ វា ជា pubic app នៅក្នងុ iOS និង Android ដ្រល 

ទំាងអស់នោះ យើង អាច ប្រើប្រ្រស់ បាន ដោយ មិនបាច់ ចំណយលុយ។ យើង 

ក៏ ប្រើ កាម្ររ៉ា្រ សុវត្ថភិាព ផងដ្ររ។ យើង បំពាក់ កាម្ររ៉ា្រ គ្រប់ ទិស គ្រប់ ជ្រងុ ថា តើ 

បុគ្គលិក តម ផ្ន្រក គាត់ ធ្វើ ការងារ ត្រមឹត្រវូ ឬ អត់។ បច្ច្រកវិទ្រយាសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថ៖ុទិន្នន័យ ហិរញ្ញវត្ថ ុយើង បញ្ចលូ ទៅក្នងុ quickbook រាល់ថ្ង្រ។ ដូច្ន្រះ 

យើង អាច ដឹង ទិន្នន័យ ថា តើ បុគ្គលិក ណ មាន ទទួល incentive ឬ commis-

sion ដោយ វា នឹង សរុប ឱ្រយ ជា រៀងរាល់ថ្ង្រ។ ឧទាហរណ៍ ថា បុគ្គលិក ផ្ន្រក លក់បាន 

ទទួល ប្រ្រក់ លើកទឹកចិត្ត។ដូច្ន្រះ នៅព្រលដ្រល យើង បញ្ចលូ ទិន្នន័យ វា នឹង ផ្តល់ 

ទិន្នន័យ ឱ្រយ យើង ជាប្រចំា ត្រម្ដង។ នៅព្រលដ្រល យើង សរុប បញ្ជ ីប្រ្រក់ខ្រ យើង 

មិន ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វ ីប្ល្រក ទ្រ គឺមាន នៅក្នងុ  excel ដ្រល អាច export ពី 

quickbook ទៅ excel ដូច្ន្រះ វា អត់ មានអី ពិបាក ទ្រ។ បច្ច្រកវិទ្រយាសម្រ្រប់ផ្ន្រក

ផលិតកម្ម៖ សម្រ្រប់ ផ្ន្រក ផលិត យើង មាន ប្រព័ន្ធ ម៉ា្រសីុន full automated។ 

វា ក៏ ជា ជំនួយ មួយ ដ្ររ ដោយ យើង អាច ប្រើ ធនធានមនុស្រស តិច ហើយ រហ័ស 

ជាង មុន។ យើង មិនបាន កាត់ ធនធានមនុស្រស ទ្រ ត្រ យើង អាច បន្ថ្រម ការផលិត 

ច្រើនជាង មុន នៅព្រល ប្រើ ម៉ា្រសីុន។ ក្រ្រពី ការផលិត យើង មិនមាន អ្វ ីប្ល្រក ក្រ្រពី 

quickbook និង excel ដ្រល ប្រើ សម្រ្រប់ រៀបចំ ផ្រនការ ផលិត ជា រៀងរាល់ថ្ង្រ 

នោះទ្រ។ យើង ត្រវូ រៀបចំ ផ្រនការ ផលិត ថា ថ្ង្រន្រះ ត្រវូ ផលិត បុ៉នា្ម្រន ដូច្ន្រះ យើង 

អាច រៀបចំ វត្ថធុាតុដើម អ្វខី្លះ ដើម្របី ផលិត បាន បរិមាណ កម្រតិ ណមួយ។ ម៉ា្រសីុន 

មាន ច្រើន ព្រ្រះ យើង ត្រវូការ ម៉ា្រសីុន ច្រក ម៉ា្រសីុនផ្រស្រងៗច្រើន។ យើង មាន 

ម៉ា្រសីុន បាញ់ កាលបរិច្ឆ្រទ ផុតកំណត់ មាន QR Code។ 

 ៦. តើអ្វជីាភាពដឹកនំារបស់អ្នក? ហើយអ្នកមានភាពដឹកនំាប្របណាចំ

ពោះការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដោយប្រើបច្ច្រកវិទ្រយា? 

ខ្ញុ ំមាន របៀប ដឹកនំា តមប្រប ប្រជាធិបត្រយ្រយ។ បុគ្គលិក របស់ខ្ញុ ំមាន ស្ររីភាព ច្រើន 

ព្រ្រះ ខ្ញុ ំបានប្រគល់ លទ្ធភាព ក្នងុការ សម្រ្រចចិត្ត ទៅតម តំណ្រង របស់ ពួកគាត់។ នាង 

ខ្ញុ ំលើកទឹកចិត្ត ឱ្រយ បុគ្គលិក ស្គ្រ ល់ពី តួនាទី របស់ខ្លនួ និង កាតព្វកិច្ច ដ្រល ត្រវូបំព្រញ។ នាង 

ខ្ញុ ំមិន ចាត់ទុក ពួកគាត់ ជា បុគ្គលិក ទ្រ ត្រ នាង ខ្ញុ ំចាត់ទុក គាត់ ជា ក្រមុការងារ។ពួកគាត់ 

ជា អ្នក មក ចូលរួម ជាមួយ យើង ដូច្ន្រះមា្ន្រក់ៗជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម ដូចគា្ន្រ ដ្ររ ហើយក៏ ជា 

ស្ថ្រ និក ន្រ ក្រមុហុ៊ន ដូចគា្ន្រ ដ្ររ។មួយវិញទៀត ការបង្ក បរិយាកាស ដ្រល ធ្វើឱ្រយ បុគ្គលិក 

៣២



គិតថា អាជីវ កម្មន្រះ ជា របស់គាត់ ទីកន្ល្រង ធ្វើការ ជា ផ្ទះ ទី២របស់គាត់។ ធម្មត យើង 

ដឹង ហើយ ថា ផ្ទះ គឺជា កន្ល្រង រស់នៅ មិនច្រះ ធុញទ្រ្រន់។ បុ៉ន្ត្រ ដើម្របី ចៀស ផុតពី 

ហានិភ័យ ក្នងុ ការងារ យើង ត្រវូ ធ្វើការ ប្រប ស្ររី ត្រមាន ការទទួលខុសត្រវូ តម 

តួនាទី។ យើង មិន ចង់ឱ្រយមាន ការសម្រ្រចចិត្ត ច្រើន ដំណក់កាល ទ្រ ដ្រលនំាឱ្រយ 

យឺតយ៉ា្រវ ការងារ។ នៅព្រលដ្រល ថា្ន្រក់លើ ផ្តល់ សិទ្ធ ការងារ ហើយ បុគ្គលិក ត្រវូមាន 

ភាពច្របាស់លាស់ ដោយ ដឹងថា គាត់ ត្រវូ ទទួលខុសត្រវូ កម្រតិ ណ។ នៅ ក្រមុហុ៊ន 

យើង យើង ត្រងត្រ ឱ្រយ បុគ្គលិក យល់ ពី ការទទួលខុសត្រវូរៀងៗខ្លនួ។ ការ តបស្នង 

ខ្ញុ ំមិនដ្រល ចាត់ទុក បុគ្គលិក ជា អ្នកសីុឈ្នលួ ហើយ យក ប្រ្រក់ខ្រ ត្រលប់ ទៅផ្ទះ វិញ 

ទ្រ។ ដោយសរត្រ គាត់ ក៏ ជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ក្រមុ ហើយ ដោយសរ ត្រមាន ពួកគាត់ 

ទើប យើង អាច សម្រ្រច ការងារធំៗបាន។   

 

៧.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រ ីក្នងុ អាជីវកម្ម និង បច្ច្រកវិទ្រយា 

ជាពិស្រស នៅក្នងុ ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល ជា 

បរិបទ ថ្ម ីហើយ វប្របធម៌ ចាស់គំរិល នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ?

ស្ត្រ ីរាល់ថ្ង្រ ក៏ ទទួលបាន ផល ពី បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើប បាន ច្រើន ដ្ររ។ ទោះបីជា 

សម័យកាល វិ វត្ត យ៉ា្រងណក៏ដោយ បុ៉ន្ត្រ តួនាទី របស់ ស្ត្រ ីនៅផ្ទះ មើលថ្រ កូនចៅ 

នៅត្រមាន ច្រើនជាង បុរស។បុ៉ន្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយា បាន ដើរតួ សំខាន់ ឱ្រយ ស្ត្រ ីអាច 

ចូលរួម ការងារ សង្គម ដដ្រល ដោយ មិនបាន បោះបង់ចោល ក្រមុគ្រសួរ ឬ សង្គម 

ទ្រ។ព្រលន្រះ គាត់ អាចធ្វើ ការ នៅ កន្ល្រង ណ ក៏បាន ជាមួយ បច្ច្រកវិទ្រយា។ទោះបី 

មានការ រវល់ ត្រ គាត់ អាច ឆ្រក កាម្ររ៉ា្រ ឬ អាច ប្រជំុ ដោយ Live តម video 

call ក៏បាន។ បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើប អាច ផ្តល់ ប្រយោជន៍ ដល់ ស្ត្រ ីបាន ច្រើនណស់។ 

បើ ពីមុន ព្រល ចង់ ទៅយក កូន នៅ សលា គឺ ស្ត្រ ីត្រវូ ផ្ត្រច់ ពី ការងារ ត្រម្ដង។ ត្រ 

ព្រលន្រះ ខុសគា្ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា ផ្តល់ជំនួយ ជាច្រើន ទៅកាន់ ការងារ ទំាងនោះ ដូចជា 

ការ កក់ ហៅ ផ្ន្រក ដឹកជញ្ជនូ និង តមដន ពី គោលដៅ ផងដ្ររ។ នៅមាន ទៀត 

ឧទាហរណ៍ ថា ស្ត្រ ីម្រផ្ទះ ចង់ រៀន ដំ ស្ល ត្រវូ ទិញ សៀវភៅ ត្រ ព្រលន្រះ មានការ 

ច្រករំល្រក លើ បណ្ត្រញ សង្គម ជាច្រើន។ ចំណ្រក ការថ្រទំា កូនចៅ វិញ ក៏ ស្ត្រី 

មិន រៀន តមត្រ ឪពុកមា្ត្រយ ទៀត ទ្រ។ ពីមុន ស្ត្រ ីម្រផ្ទះ មិន បានទទួល ព័ត៌មាន 

ទាន់ព្រលវ្រលា ទ្រ ត្រ ព្រលន្រះ គាត់ អាច ទទួលបាន ដូចគា្ន្រ។ បុ៉ន្ត្រ អ្វ ីក៏ដោយ សុទ្ធ 

ត្រមាន ចំណុច ល្អ និង អាក្រក់ ត្រ យើង ត្រវូត្រ ច្រះ ប្រើប្រ្រស់ វា ឱ្រយបាន ត្រមឹត្រវូ។

៨.តើ អ្នក យល់ថា ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ផ្តល់ 

គុណសម្របត្ត ិនិង គុណវិបត្ត ិដូចម្ដ្រចខ្លះ?

យើង ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នងុការ បញ្ជនូ ព័ត៌មាន ចំាបាច់ បំផុត។ ហើយក៏ មានការ បងា្ហ្រញ 

លទ្ធផល ការប្រជំុ នៅតម ខ្រត្តផ្រស្រង។ អ្វដី្រល ងាយស្រលួ គឺ យើង អាច ផ្ញើ សរ ជា 

សម្ល្រង។ បុ៉ន្ត្រ ចំណុច អវិជ្ជមាន នោះ គឺ ប្រព័ន្ធ អី៊នធឺណិត នៅតម តំបន់ មួយចំនួន 

មិនទាន់ ដំណើរ ការល្អ នំាឱ្រយមាន ការរអាក់រអួល។  គុណសម្របត្ត ិនិង គុណវិបត្ត ិមាន 

គ្រប់ វិស័យ។ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ សម្របត្ត ិល្អ ដោយសរ វា អាច ធ្វើការអ្វីៗ បាន 

លឿន ជាង មុន ចំណ្រញ ព្រលវ្រលា ថវិកា និងអ្វីៗ ច្រើន ទៀត។ ទាក់ទង នឹង 

គុណវិបត្ត ិវិញ បើ អ្នក ប្រើ យកទៅ ប្រើ ក្នងុ ផ្លវូ មួយ ដ្រល អត់ ប្រយោជន៍ វា ក៏ដូចជា 

ចំណយព្រល ដោយ អត់ ប្រយោជន៍ ដូចគា្ន្រ។ ដូច្ន្រះ វា អាស្រយ័ លើ ការប្រើប្រ្រស់ 

ឱ្រយមាន ប្រយោជន៍ អាស្រយ័ លើ ការណ្រនំា របស់ អ្នកដឹកនំា ឱ្រយ ច្រះ ប្រើព្រល វ្រលា 

ឲ្រយ មានតម្ល្រ ឱ្រយ កើតច្រញ ជា មាសប្រ្រក់។ ឧទាហរណ៍ ព្រល១ម៉្រង ដ្រល យើង 

ប្រើ Facebook បើ ប្រើ សម្រ្រប់ ផ្រសាយ ផលិតផល ទាក់ទង នឹង អ្នកទិញ ណ្រនំា 

ផលិតផល យើង បាន លទ្ធផល អ្វខី្លះ ហើយ បើ ចំណយព្រល១ម៉្រង ដូចគា្ន្រ 

តម Facebook ទៅ អង្គយុ មើល រឿង ឬ អ្វដី្រល អត់ ប្រយោជន៍ មិន ទាក់ទង នឹង 

ការងារ ក៏ វា អស់១ម៉្រង ដូចគា្ន្រ។ បច្ច្រកវិទ្រយា អាច ផ្តល់ឱ្រយ យើង នូវ អ្វដី្រល ល្អ ត្របើ 

យើង មិនច្រះ ប្រើ ក៏ វា មិនល្អ ដ្ររ។ដូច្ន្រះ យើង ត្រវូ ច្រះ ប្រើ វា ឱ្រយមាន តម្ល្រ និង មាន 

ប្រយោជន៍។ ថ្វតី្របិតត្រ មាន បច្ច្រកវិទ្រយា ម្រន ត្រ យើង មិនអាច កាត់ផ្ត្រច់ ថា មាន 

បច្ច្រកវិទ្រយា មិនចំាបាច់ មានការ គ្រប់គ្រង ដោយ មនុស្រស ដ្ររ។ បច្ច្រកវិទ្រយា គ្រ្រន់ត្រ 

ជា ជំនួយ មួយផ្ន្រក ដល់ ការងារ របស់ យើង ទ្រ ដូច្ន្រះ សូម ប្រើ ឱ្រយ វា ត្រមឹត្រវូ ផង។

 

៩. ក្នងុនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ អ្នក ត្រវូ ត្រៀមខ្លនួ ប្របណា ដើម្របី ធ្វើ 

អាជីវកម្ម ក្នងុសម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា?

យើង ត្រវូ តម ឱ្រយទាន់ បើតម មិនទាន់ យើង នឹង កា្ល្រយជា អ្នកដើរ ក្រ្រយ 

បច្ច្រកវិទ្រយា។ ក្នងុនាម ជា អ្នកដឹកនំា មា្ន្រក់ យើង ត្រវូ យល់ ពី បច្ច្រកវិទ្រយា ឱ្រយបាន 

មុន បុគ្គលិក។ អាច ថា ប្រសើរ ជាង ឬ យ៉ា្រងហោចណស់ ស្មើ ពួកគាត់ ដើម្របីឱ្រយ 

ការប្រើប្រ្រស់ បាន ស្របគា្ន្រ។ វា ជា រឿង សំខាន់ ក្នងុនាម ជា អ្នកដឹកនំា ដ្រល ត្រវូ 

ច្រករំល្រក បច្ច្រកវិទ្រយា ទៅ អ្នក រាល់គា្ន្រ ដោយសរត្រ វា ពាក់ព័ន្ធ គា្ន្រ ទៅវិញទៅមក។ 

បើសិនជា អ្នកដឹកនំា ច្រះត្រ មា្ន្រក់ ត្រ អ្នកផ្រស្រង មិនទាន់ ច្រះ ដូច្ន្រះ ការប្រើប្រ្រស់ 

អាច ច្របូកច្របល់។ ត្របើ សិន យើង ច្រករំល្រក ទំាងអស់គា្ន្រ វា ងាយស្រលួ 

សម្រ្រប់ យើងទំាងអស់គា្ន្រ។

 

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វខី្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផា្ទ្រល់ខ្លនួ? 

យើង ត្រវូមាន ការរៀបចំ កំណត់ថា អាជីវកម្ម ដ្រល ត្រវូធ្វើ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ចំណូលចិត្ត 

យើង ដ្ររ ឬ អត់។ការប្រកប អាជីវកម្ម មិនម្រនជា ការសម្ត្រង មួយរយៈ ព្រល ខ្លី 

ទ្រ។វា ជាការ ធ្វើដំណើរ ទៅមុខ ជានិច្ច ព្រ្រះ អាជីវកម្ម ជោគជ័យ អាច បន្ត ពីមួយ 

ជំនាន់ ទៅមួយ ជំនាន់។ បើ យើង ជ្រើសរីស អាជីវកម្ម ដ្រល យើង មិន ស្រលាញ់ 

នោះ ព្រល ណមួយ យើង នឹង អស់ ភាព អត់ធ្មត់។ នៅក្នងុ ដំណើរការ អាជីវកម្ម ខ្ញុ ំ

បាន ជួប ឧបសគ្គ ច្រើន ទំាង បញ្ហ្រ ហិរញ្ញវត្ថ ុនិង ទីផ្រសារ។ ដូច្ន្រះ យើង ត្រវូ កំណត់ 

ហើយ សរស្ររ ផ្រនទី សម្រ្រប់ អាជីវកម្ម ឱ្រយ ហើយ។យើង ត្រវូមាន ភាពបត់ប្រន 

មាន Backup Plan ដើម្របី ទប់ ស្ថ្រនការណ៍ ចំពោះមុខ ដ្រល មិនបាន ព្រ្រងទុក។ 

គ្រប់យ៉ា្រង ត្រងត្រមាន ផ្លវូ ហើយ មាន ច្រកច្រញ ជានិច្ច។ ដូច្ន្រះ យើង ត្រវូមាន 

ភាព អត់ធ្មត់ ត្រវូ តំងចិត្ត ថា យើង ជា កីឡាករ ឡើងលើ សង្វៀន។ បើ យើង ដើរ 

ដោយ អត់ មានកំណត់ ដោយ អត់ មាន ផ្លវូ ព្រ្រង ទៅរក គោលដៅ គឺ ដូចជា 

មាន់ អត់ ក្របាល។ ចំណ្រក ស្ត្រ ីក្នងុនាម ជា មា្ត្រយ និង ភរិយា មាន បន្ទកុ ជានិច្ច 

ដូច្ន្រះ បើសិន ជាយ ករឿង ទំាង នោះមក ពាក់ព័ន្ធ នឹង អាជីវកម្ម វា នឹងធ្វើ ឲ្រយ គា្ម្រន 

ភាពច្របាស់លាស់។អី៊ចឹង យើង ត្រវូមាន ភាពច្របាស់លាស់ ព្រ្រះ ក្រមុការងារ ត្រវូ 

លះបង់ ព្រលវ្រលា សម្រ្រប់ យើង ដ្ររ។ ដូច្ន្រះ យើង ត្រវូមាន ភាព ម៉ត់ចត់៕ 

៣៣



១. សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន របស់ អ្នក

នាង ខ្ញុ ំឈ្ម្រះ  រ ីថាន,ី អាយ ុ៣០ ឆ្ន្រ ំជា ស្ថ្របនកិ សបិ្របកម្ម ន រា អង្គរ (Norea 

Angkor Handicrafts)។ ន រា ត្រូវបាន បង្កើតឡើង ដោយ គោលបំណង 

សំខាន់២គឺ ដើម្របី ផ្រសព្វផ្រសាយ ផលិតផល សិប្របកម្ម ក្នុងស្រុក និង កាត់បន្ថយ 

ការធ្វើ ចំណកស្រុក។ រហូតមកដល់ ព្រលន្រះ ផលិតផល របស់ យើង ត្រូវ 

បានដក ់បងា្ហ្រញ នៅ សណ្ឋ្រគារ ផ្ក្រយ ប្រ្រ ំភោជនយីដ្ឋ្រន ប្រណតី នងិ ហាង 

កាហ្វ្រ ទំនើប មួយចំនួន នៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា។ ខ្ញុំ បានបញ្ចប់ បរិញ្ញ្របត្រ 

គ្របគ់្រង ពាណជិ្ជកម្ម ព ីសល វទិ្រយាលយ័ កម្ពជុា។ បនា្ទ្របព់ ីបញ្ចប ់ការសកិ្រសា ខ្ញុ ំ

បាន ទៅធ្វើ ការ នៅ ប្រទ្រស មា៉្រឡ្រសុ ីក្នងុ មខុតណំ្រង ជា បគុ្គលកិ ផ្ន្រក ទផី្រសារ 

អន្តរជាត។ិ ដោយបាន ត្រៀមខ្លនួ ទាងំ ផ្លវូចតិ្ត នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុខ្ញុ ំបានសម្រ្រច ចតិ្ត 

វិល ត្រឡប់មក ប្រទ្រស កម្ពុជា វិញ ជាមួយ មហិច្ឆត ក្នុងការ កសង ក្តីសុបិន្ត 

 រី ថានី
ស្ថ្របនិក សិប្របកម្ម ន រា អង្គរ 
(Norea Angkor Handicrafts)

លោកស្រី

បន្ត អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ។ ដោយសរត្រ ទ្រពកោសល្រយ ច្ន្រប្រឌិត ធម្មជាតិ ខ្ញុំ 

បាន ឈ្នះ ពានរងា្វ្រន ់សហគ្រនិ វយ័ក្ម្រង កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្ន្រ២ំ០១៨ជា “ពានរងា្វ្រន ់

សហគ្រិន ល្អ បំផុត” - “Best Startup Award”។ លើសពីន្រះទៅទៀត ខ្ញុ ំ

ត្រូវបាន គ្រ ជ្រើសរីសជា អ្នកតំណង ន្រ កម្មវិធី ត ភា្ជ្រប់ សហគ្រិន ស្ត្រី ជប៉ុន 

និង អាស៊្រនដ្រលជា ការជំរុញ និង លើកកម្ពស់ សហគ្រិន ស្ត្រី នៅ បណ្ត្រ 

ប្រទ្រស អាស៊្រន។ ធំធាត់ នៅក្នុង គ្រួសរ ក្រីក្រខ្ញុំ ត្រងត្រ បាត់បង់ ជំនឿ 

ចិត្ត ក្នុង ការបន្ត ការសិក្រសាកាល នៅ ពី ក្ម្រង។ ដូច្ន្រះហើយបានជា ខ្ញុំ ត្រងត្រ 

ចូលរួម ក្នុង សកម្មភាព សង្គមដើម្របី លើកកម្ពស់ សិស្រសជាពិស្រស ស្ត្រី ឱ្រយ បន្ត 

ការសិក្រសា កាន់ត្រ ខ្ពស់។

 

២. តើ អ្នក ឲ្រយ និយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើ អ្នក បច្ចបុ្របន្ន 

ឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

នៅក្នងុ នយិមនយ័ ផ្ទ្រលខ់្លនួ របសខ់្ញុ ំ“ជោគជយ័”គជឺា ការសម្រ្រច សមទិ្ធផិល 

ណមួយ ទោះបី វា ជា កិច្ចការ តូច ក៏ដោយ។ សម្រ្រប់ ខ្ញុំបច្ចុប្របន្នន្រះខ្ញុំ 

កំពុងត្រ ឈាន ជើង ដល់ ពាក់ កណ្ត្រលផ្លូវ ន្រ ក្តី សុ បិ ន្ត ធំ របស់ខ្ញុំ ហើយ។ 

ក្តី សុ បិ ន្ត របស់ខ្ញុំគឺ ចង់ នាំច្រញ“ផលិតផល ខ្ម្ររ”ទៅ ទីផ្រសារ ក្រ្រប្រទ្រស។ 

ដើម្របី សម្រ្រច ក្តី សុបិន ដ៏ ធំ មួយ ន្រះដោយ មិន បាត់បង់ នូវ ឆ ន្ទះក្នុង ដំណើរ  ដ ៏

លបំាក ន្រះ ខ្ញុ ំបានធ្វើការ សម្រ្រច នវូ ក្ត ីស ុប ិន្តតចូៗជាច្រើន ដ្រលជា កត្ត្រ ជយួ 

ជម្រុញ ឱ្រយ ខ្ញុំ បន្តដំណើរ មុខ ពីមួយ ជំហាន ទៅ មួយ ជំហានដើម្របី ឈានដល ់

គោលដៅ ធំ ដ្រល បានកំណត់ ក្នុង ជីវិត របស់ខ្ញុំ។

 

៣. តើ អ្នក យលឃ់ើញ ដចូម្ដ្រច ចពំោះ បច្ច្រកវទិ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន? មូលហ្រតុ អ្វី?

សព្វថ្ង្រន្រះ បច្ច្រកវទិ្រយា របស ់ពភិពលោក កពំងុត្របន្ត វវិឌ្រឍន ៍ឥត ឈបឈ់រ ជា 

រៀងរាល់ថ្ង្រដ្រល ការណ៍ ន្រះ ជួយ សម្រួល ដល់ អាជីវកម្មឬ ការរស់នៅ របស ់

យើង គ្រប់គា្ន្រ។ ដូច្ន្រះវា ពិតជា ការចាំបាច់ សម្រ្រប់ ខ្ញុំ ផ្ទ្រល់ និងអាជីវកម្មក្នុង 

ការបន្ត អភិវឌ្រឍ ឱ្រយទាន់ វិវឌ្រឍនៈ របស់បច្ច្រកវិទ្រយា។ តួនាទី របស់ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ដ្រល បានរួម ចំណ្រក យា៉្រងសំខាន់សម្រ្រប់ ការរីកចម្រើន ក្នុង អាជីវកម្ម 

របស់ខ្ញុំ ដ្រល រួមមាន៖

 

បង្កើន ការលក់ របស់ខ្ញុំ តមរយៈ ប្រព័ន្ធ អ៊ិន ធឺ ណិ ត

សន្រសំសំច្រ ព្រលវ្រលា ក្នុង ទំនាក់ទំនង ជាមួយ អតិថិជន

ផ្រសារភា្ជ្រប់ ខ្រស្រសងា្វ្រក់ ផ្គត់ផ្គង់ ជាមួយ អ្នកផ្គត់ផ្គង់

បង្កើន ទនំកុចតិ្ត ដល ់អតថិជិន ដោយ គ្រ្រនត់្រ មើល ប្រវត្ត ិក្រមុហ៊នុ របសខ់្ញុ ំ

នៅក្នុង គ្រហទំព័រ

ដើមទុន ដំបូង ន្រ ការ 
រកសុី  គឺ ស្ន្រមញញឹម និង 
ភាពជឿជាក់

៣៤





៤. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ សំខាន់ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស ់

អ្នក ម្រន ឬទ្រ? តមរបៀប ណា? តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីខ្លះ ដ្រល 

អ្នកប្រើប្រ្រស?់ តើ អ្នក អាច ផ្តល ់ឧទាហរណ ៍ជាកស់្ដ្រង មយួចនំនួ បាន អត?់

ខ្ញុំ យល់ឃើញថា បច្ច្រកវិទ្រយា កំពុងត្រ ដើរតួនាទី យា៉្រងសំខាន់ ក្នុង អាជីវកម្ម 

របសខ់្ញុ ំក្នងុការ សន្រសសំចំ្រ ព្រល វ្រលា កាតប់ន្ថយ ចណំយ ក្នងុការ ធ្វើដណំើរ 

កាតប់ន្ថយ ហានភិយ័ ន្រ គ្រ្រះថា្ន្រក ់ចរាចរណ ៍ការរក្រសា ទកុ ទនិ្ននយ័ ប្រកបដោយ 

សុវត្ថិភាព និង លុបបំបាត់ ការ ក្ល្រងបន្លំ។ បច្ចុប្របន្ន អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ ពឹងផ្អ្រក 

លើ បច្ច្រក វិទ្រយា ស្ទើរត្រ ៨០ភាគរយ ន្រ ប្រតិបត្តិការ ទាំងអស់៖

យើង ប្រើ បណ្ត្រញ សង្គម ដូចជា Facebook, Telegram, Email  ឬ 

Lineដើម្រប ីទនំាកទ់នំងជាមយួ បគុ្គលកិនងិ ការឆ្លើយតប ទៅកាន ់អតថិជិន

យើង ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ QuickBookដើម្របី គ្រប់គ្រង គណន្រយ្រយ និង 

ហិរញ្ញវត្ថុ ធនធានមនុស្រស របាយការណ៍ លក់ និង របាយការណ៍ ទទួល 

ឥ វា៉្រន់ ពី អ្នកផ្គត់ផ្គង់។

 

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និង 

ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្មរ បស់ អ្នក ដើម្របី ធ្វើ 

ឲ្រយ បង្កើន ផលិតកម្ម?

នៅក្នងុ គោលការណ ៍ក្រមុហ៊នុ របសខ់្ញុ ំTelegram គជឺា មធ្រយាបាយ ផ្លវូការ 

សម្រ្រប់ ការធ្វើទំនាក់ទំនង នៅ ក្នុង ក្រុមហ៊ុន ទាំងមូល ដោយសរត្រ 

Telegram មាននវូ ប្រពន័្ធ សវុត្ថភិាព បផំតុ ក្នងុការ រក្រសាទកុ ពត័ម៌ាន ទនិ្ននយ័ 

ការបញ្ជូន មាន ល្របឿន លឿន និង ងាយស្រួល ក្នុងការ ផ្ទុក ផ្ញើ និង ទាញយក 

ទិន្នន័យ។ ដើម្របី គ្រប់ គ្រង ប្រតិបត្តិការ របស់ ក្រុមហ៊ុន ទាំងមូល ឱ្រយ កាន់ត្រ 

ងាយស្រួល និង ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពយើង បានសហការ ជាមួយ ដ្រគូ 

បច្ច្រកវទិ្រយា ក្នងុស្រកុ ដើម្រប ីបង្កើត នវូ ប្រពន័្ធ កណ្ត្រល ដោយ ផ្អ្រក តម តម្រវូការ 

ផ្អ្រកលើប្រភ្រទ អាជីវកម្ម និង ប្រតិបត្តិការ របស់ យើងក្នុងការ គ្រប់គ្រង 

ការលក ់នងិ ចណំយ តលុ្រយភាព ហរិញ្ញវត្ថ ុនងិ គណន្រយ្រយ។ ប្រពន័្ធ កណ្ត្រល 

ន្រះ ជួយ ដល់ ដំណើរការ ប្រតិ ប ត្ដិ ការ ទាំងមូលដោយ បញ្ចូល របាយការណ ៍

និង ទិន្នន័យបង្កើត សម្រង់ តម្ល្រ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម សម្រ្រប់ អតិថិជនការ រំលឹក ព ី

ការ ណត់ជួប និង ការជូន ដំណឹង ពី ការលក់។ យើង បានកំណត់ ទៅលើ 

កម្រតិ នវូ ការចលូទៅ មើល នងិ ទាញយក ទនិ្ននយ័ ព ីប្រពន័្ធកណ្ត្រល សម្រ្រប ់

ផ្ន្រកមយួៗ ដោយ ផ្អ្រកលើ តនួាទ ីនងិ ការទទលួខសុត្រវូ រប ស ់បគុ្គលកិមយួ។ 

ប្រព័ន្ធ កណ្ត្រល ន្រះ គឺ ផ្តល់នូវ ការប្រើប្រ្រស់ ប្រកបដោយ ភាពងាយស្រួល 

តមរយៈ អ៊ីនធឺណិត។ មិន ថា នៅទីណនិង ព្រលណដ្រល យើង អាច 

ចលូទៅ ប្រើប្រ្រស ់វាដើម្រប ីត្រតួពនិតិ្រយ ហាង របស ់យើង ទាងំ នៅ ខ្រត្តសៀមរាប 

និង ភ្នំព្រញ។ នៅព្រល និយាយ អំពី បញ្ហ្រ ការគ្រប់គ្រង ធនធានមនុស្រស 

របាយការណ ៍វត្តមាន របស ់បគុ្គលកិមា្ន្រក់ៗ  ត្រវូបាន ត្រតួពនិតិ្រយ នងិ តមដន 

ដោយ ប្រើ មា៉្រសុនី ផ្តតិម្រដ្រ។ ឯ ការមើល លើ ការងារ របស ់បគុ្គលកិ របស ់យើង 

គ ឺប្រើប្រ្រស ់តម CCTV។ ទាកទ់ង នងឹ ការទទូាត ់ប្រ្រកខ់្រ នងិ ប្រ្រកឧ់បត្ថម្ភ 

របស់ បុគ្គ លិ ក យើង ទូទាត់ តម ធនាគារ ABA។ នៅព្រល និយាយ អំពី 

ដំណើរការ ន្រ ការទូទាត់ ប្រ្រក់ យើង ផ្តល់ជូន នូវ ជម្រើស ន្រ ការទូទាត់ តម 

អ្រឡចិត្រនូកិ ដចូជា កម្មវធិ ីទរូសព័្ទដ្រ ABA សម្រ្រប ់អ្នកផ្គតផ់្គង ់នងិ អតថិជិន 

របស់ យើង ព្រ្រះ បច្ច្រកវិទ្រយា ន្រះ ផ្តល់នូវ ភាព ទុកចិត្ត និង ងាយស្រួល ជាង 

មុន សម្រ្រប់ គ្រប់គា្ន្រ។ ដូច អ្នកដឹង ស្រ្រប់ ហើយ អាជីវកម្ម ស្នូល របស់ យើង 

គឺ ការលក់ ផលិតផល របស់។ ហ្រតុន្រះហើយ ការផ្រសព្វផ្រសាយរ ផលិតផល 

ដើម្របី ទាក់ទាញ អតិថិជន គឺ ពិតជា សំខាន់ ណស់។ សម្រ្រប់ ការទាក់ទាញ 

អតិថិជន តម ប្រព័ន្ធ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក និង ការ ផ្រសព្វផ្រសាយ តម គ្រហទំព័រ គឺ ផ្តល់នូវ 

ប្រសិទ្ធភាព ជាង មុន។ ដោយសរ ដឹង ពី បញ្ហ្រ ន្រះ យើង ត្រងមាន តម្រូវការ 

ខ្ពស់ ទាក់ទង នឹង ការ រចនា ផលិតផល របស់ យើង ដើម្របី ធានាថា គុណ តម្ល្រ 

ផលិតផល នឹងមាន ភាព ទាន់សម័យ តមរយៈ ការ រចនា ប្រប បុរាណ ដើម្របី 

ជម្រុញ និង ទាក់ទាញ ចំណប់អារម្មណ៍ របស់ អតិថិជន។ ដូច្ន្រះ ក្រុម អ្នក 

រចនា ក្រ្រ ហ្វិ ច របស់ យើង មាន ជំនាញ ខ្ពស់ ក្នុងការ ប្រើប្រ្រស់ ឧបករណ៍ រចនា 

ក្រ្រ ហ្វិ ច ដូចជា adobe photoshop ឬ adobe Illustrator(AI) ដើម្របី 

បង្កើត ការ រចនា ល្អ បំផុត។

៦.តើ អ្វ ីជា ភាព ដកឹនា ំរបស ់អ្នក? ហើយ អ្នក មានការ ភាព ដកឹនា ំប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

 ភាពជា អ្នកដកឹនា ំរបសខ់្ញុ ំគ ឺប្រើប្រ្រស ់ការដកឹនា ំដោយ បងា្ហ្រតប់ងា្ហ្រញ ដោយ 

ផ្តល់នូវ ការបង្រៀន ពី របៀប ធ្វើ ផលិតផល របស់ យើង ទៅកាន់ បុគ្គលិក។ 

បនា្ទ្របម់ក យើង បើក ឱ្រយ កាស ឱ្រយ ពកួគ្រ អនវុត្ត ផ្ទ្រល ់លើ ផលតិផល ពតិ ហើយ 

យើង នងឹធ្វើ ការត្រតួ ពនិតិ្រយមើល លើ គណុភាព នៅព្រល ចងុក្រ្រយ។យើង 

មិន ត្រឹមត្រ បង្វឹក ពួកគាត់ ឱ្រយ ច្រះ ធ្វើការ ប៉ុណ្ណ្រះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ យើង ក៏ ផ្តល់ 

ការគាំទ្រ ផ្ន្រក ស្ម្ររតី ដោយ ផ្តល់ឱ្រយ ពួកគាត់ នូវ បរិ យា-កាស ធ្វើការ ដ៏ ល្អ និង 

ក្រមុការងារ ល្អ ដ្រល អាចជយួ បង្កើន ផលតិភាព របស ់ពកួគាត ់ក្នងុការ ផលតិ 

នវូ ផលតិ ផល ដ្រល មានគណុ ភាពល្អ សម្រ្រប ់អតថិជិន របស ់យើង។  ក្នងុនាម 

ជា អ្នកដកឹនា ំបណ្តុះបណ្ត្រល ដើម្រប ីគ្របគ់្រង អាជវីកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវទិ្រយា 

ខ្ញុំ ត្រូវត្រ យល់ ពី បុគ្គលិក របស់ខ្ញុំ តើ បុគ្គលិក មួយណ ដ្រល ខា្ល្រំង ឬ ខ្រសាយ 

ក្នុងការ ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា។ បនា្ទ្រប់មក ខ្ញុំ ទុកព្រល ឱ្រយ ពួកគ្រ បន្ថ្រមទៀត 

ដើម្របី ទទួល បានការ បណ្តុះបណ្ត្រល ពិស្រស និង អនុវត្ត ការប្រើប្រ្រស់ នូវ 

ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រលមាន នៅក្នុង ក្រុមហ៊ុន របស់ខ្ញុំ។

ដើម្របី ធានាថា គ្រប់គា្ន្រ ស្ថិតនៅក្រ្រម ការគ្រប់គ្រង របស់ ក្រុមហ៊ុន ធ្វើការ 

និង មានការ រីកចម្រើន ព័ត៌មាន របស់ បុគ្គលិកមា្ន្រក់ៗ ត្រូវបាន កត់ចំណំ 

នៅក្នុង ប្រព័ន្ធ កណ្ត្រល របស់ យើង និង ការគ្រប់គ្រង ដោយផ្ទ្រល់ ពី ផ្ន្រក 

ធនធានមនុស្រស។

 

៣៦



៧.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម 

និង បច្ច្រកវិទ្រយា ជាពិស្រស នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ 

ស្រដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល ជា បរបិទ ថ្ម ីហើយ វប្របធម ៌ចាសគ់រំលិ នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ?

 ខ្ញុំ គិតថា ស្ត្រី មិន ខា្ល្រំង ដូច បុរស ដ្រល ពូក្រ ខាង បច្ច្រកវិទ្រយា ទ្រ។ ដូច្ន្រះ យើង 

ត្រូវការ ចំណយព្រល ច្រើន ដើម្របី សម្រប ខ្លួន ជាមួយនឹង បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ 

ដ្រល ជ្រ្រប ចូលក្នុង ក្រុមហ៊ុន ឬ សង្គម។ ប្រទ្រស កម្ពុជា គឺជា ប្រទ្រស 

មួយ ក្នុងចំណម ប្រទ្រស កំពុង អភិវឌ្រឍ ដ្រល ព្រយាយាម អភិវឌ្រឍ ខ្លួន ឱ្រយទាន់ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើប នាព្រល បច្ចុប្របន្ន។ ភាគច្រើន ន្រ ពលរដ្ឋ យើង មិនមាន 

ចំណ្រះដឹង អំពី បច្ច្រកវិទ្រយា ទ្រ។ ដូច្ន្រះ វា ពិបាក ក្នុងការ អនុវត្ត អ្វី ដ្រល ថ្មី 

នៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា។ វា ត្រូវការ ព្រលវ្រលា ការខិតខំ និង ការវិនិយោគ 

ដើម្របី អនុវត្ត បច្ច្រកវិទ្រយា មួយ ក្នុងព្រល ត្រមួយ។

 

៨. តើ ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ ស ម្របិ ត្ត 

និង គុណវិបត្តិ ប្របណា?

 ការធ្វើ ជនំញួ ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវទិ្រយា គ ឺផ្តល ់ទាងំ គណុសម្របត្ត ិនងិ គណុវបិត្ត។ិ 

គណុសម្របត្ត ិន្រ បច្ច្រកវទិ្រយា នៅទនី្រះ គ ឺសន្រសសំចំ្រ ព្រលវ្រលា កាតប់ន្ថយ 

ថ្ល្រដើម ក្នុងការ ធ្វើដំណើរ និង ហានិភ័យ ទាប ន្រ គ្រ្រះថា្ន្រក់ ចរាចរណ៍ 

ដោយ ប្រើ បណ្ត្រញ សង្គម ដើម្រប ីទាកទ់ង គា្ន្រ។ ឧទាហរណ៖៍ យើង អាច ដងឹ ព ី

លំហូរ ន្រ ការលក់ របស់ យើង ពី Quickbook និង ការដឹង ពី ចំនួន ទឹកប្រ្រក ់

ន្រ ការលក់ ពី អ្នកលក់នីមួយៗ ដោយ យើង អាច ការពារ ការ ក្ល្រងបន្លំ លើ 

វិក្កយបត្រ សម្រ្រប់ អតិថិជន ដោយ ការច្រញ នូវ សម្រង់ តម្ល្រ ស្វ័យប្រវត្តិ។ 

ដូចគា្ន្រន្រះ ដ្ររ បច្ច្រកវិទ្រយា ផ្តល់នូវ ការលំបាក សម្រ្រប់ បុគ្គលិក របស់ខ្ញុំ 

ក្នុងការ សម្រប ខ្លួន ក្នុងការ ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ថ្មី ដោយសរ សមត្ថភាពរ 

បស់ ពួកគាត់ នៅមានកម្រិត។ ដូច្ន្រះ ប្រសិនបើ យើង យក បច្ច្រកវិទ្រយា ថ្មី មក 

យើង ត្រវូ ការ ព្រលវ្រលា ក្នងុការ បង្វកឹ ពកួគាត ់ហើយ យើង ត្រវូធ្វើ ការបង្កើត 

ប្រពន័្ធ បច្ច្រកវទិ្រយា ដ្រល ងាយស្រលួ ក្នងុ សម្រ្រប ់ពកួគាត។់ ចងុក្រ្រយ ន្រះ 

ប្រព័ន្ធ កណ្ត្រល របស់ យើង គឺ ពឹងផ្អ្រក ទាំងស្រុង លើ អ៊ីនធឺណិត ដ្រល អា 

ចប ង្តើ ត នូវ ផលប៉ះពាល់ យា៉្រងខា្ល្រំង សម្រ្រប់ ដំណើរការ ទាំងមូល ក្នុងករណ ី

អ៊ីនធឺណិត ត្រូវបាន កាត់ផ្ដ្រច់ ហើយ ជាពិស្រស យើង ត្រូវ ចំណយ ប្រ្រក់ 

យា៉្រងច្រើន សម្រ្រប់ ការថ្ររក្រសា។

 

៩. ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ក្នុង ការយក 

បច្ច្រកវិទ្រយា មក ដំណើរ ក្នុង អាជីវកម្ម?

 ដោយសរត្រ បច្ច្រកវទិ្រយា ផ្តលន់វូ វវិឌ្រឍន ៍សម្រ្រប ់មនសុ្រស គ្របគ់ា្ន្រ ដចូ្ន្រះ យើង 

ត្រូវ ទាញយក ប្រយោជន៍ ឱ្រយអស់ ពី លទ្ធភាព។ ខ្ញុំ ត្រូវ ចូលរួម សិកា្ខ្រសលា ឬ 

ការតំងពិព័រណ៍ ជាច្រើន ដើម្របី ទទួលបាន ចំណ្រះដឹង ពី ការបង្កើត ថ្មី។ 

ដើម្របី បន្ត ធ្វើឱ្រយ ខ្លួន ខ្ញុំ តម ទាន់ នូវ ផ្ល្រស់ប្តូរ ឥតឈប់ឈរ ន្រ ការធ្វើ ទំនើបកម្ម 

បច្ច្រកវទិ្រយា ខ្ញុ ំត្រង ចលូរមួ សកិា្ខ្រសលា ឬ ពពិរ័ណ ៍ជាច្រើន ដើម្រប ីទទលួបាន 

ចណំ្រះដងឹ ទាកទ់ង បច្ច្រកវទិ្រយាថ្ម។ី បច្ចបុ្របន្នន្រះ ក្រមុហ៊នុ យើង កពំងុ រៀបច ំ

បង្កើត កម្ម វធិ ីទរូសព័្ទ ដ្រល អាចឱ្រយ យើង ដងឹ ព ីស្ថ្រនភាព ន្រ ការលក ់របស ់យើង 

និង ការផ្តល់ នូវ របាយការណ៍ ស្តុក របស់ យើង ដ្រល ជួយ ដល់ ការបញ្ជ្រទិញ 

និង នាំ ផលិតផល ចូល ឱ្រយបាន ទាន់ព្រលវ្រលា។ លើសពីន្រះទៅទៀត 

កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ន្រះ អាចជួយ រំលឹក ដល់ អ្នកលក់ ទាក់ ទង នឹង ព្រល វ្រលា 

ន្រ ការ ណត់ជួប ជាមួយ អតិថិជន។ ដូច្ន្រះ ប្រសិនបើ គាត់ មិនទាន់បាន 

ត្រៀមខ្លួន ឬ មាន បញ្ហ្រ ណ មួយ មិនអាច ទៅ ទាន់ព្រលវ្រលា យើង អាច 

បញ្ជូន អ្នកលក់ មា្ន្រក់ទៀត ទៅ ជំនួស។

១០. តើអ្នកមានដបំនូា្ម្រនអ្វខី្លះសម្រ្របអ់្នកដ្រលចងច់ាបផ់្តើម អាជវីកម្ម 

ផា្ទ្រល់ខ្លួន?

ចពំោះ យោបល ់របសខ់្ញុ ំស្ត្រ ីគ្របរ់បូ ដ្រល នងឹ ចាបផ់្តើម អាជវីកម្មឆប់ៗ ន្រះ ឬ 

អ្នក ដ្រល ស្ទ្រកស់្ទើរ ក្នងុការ ចាបផ់្តើម អាជវីកម្ម “ត្រវូ ចាបផ់្តើម វា នៅថ្ង្រន្រះ”។ 

ឱកាស មិនម្រន ច្រះត្រ កើតឡើង នោះទ្រ។ គំនិត របស់អ្នក អាច ត្រូវបាន គ្រ 

យក ឬ លួចហើយ មនុស្រស មា្ន្រក់ទៀត អាច នឹងធ្វើ បានល្អ ជាង។ បនា្ទ្រប់មក 

អ្នកនឹង មានការ សោកស្ត្រយ។ ប្រសិនបើ អ្នក ស្ទ្រក់ ស្ទើរនឹង គំនិត របស់ អ្នក 

អ្នក អាចធ្វើ ការស្រ្រវជ្រ្រវ តម អ៊និ ធ ឺណ ិត បន្ថ្រមទៀតដើម្រប ីទទលួបាន គនំតិ 

និង ទំនុកចិត្ត ក្នុង ការធ្វើ ជំនួញ ផ្ទ្រល់ខ្លួន។ 

៣៧



នវ នរីបព្ចេពិសី
សហស្ថ្របនិក ក្រុមហ៊ុន  
អ ល ឌ្រី ម ខាម បូ ឌា

លោកស្រី

ដោយសរត្រ ទំនើបកម្ម 
ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុងសម័យ 
ឧស្រសាហកម្ម ៤.០ ធ្វើឱ្រយ 
ពិភពលោក រួមទាំង 
ប្រទ្រស កម្ពុជាផង មានការ 
ផ្ល្រស់ប្ដូរ យា៉្រង លឿន 

១ សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន របស់ អ្នក 

នាង ខ្ញុំ ឈ្ម្រះ នាវ នារី បញ្ច ពិសី ជា អ្នកគ្រប់គ្រង ទូទៅ និង មា្ច្រស់ ភាគហ៊ុន 

ន្រ ក្រុមហ៊ុន អ ល ឌ្រី ម ខាម បូ ឌា ដ្រល បាន បង្កើត នៅ ឆ្ន្រំ២០១៣។ ខ្ញុំ 

បានចាប់ផ្តើម ការងារ ដំបូង នៅ អាយុ១៩ឆ្ន្រំស្រប ព្រលដ្រល ខ្ញុំ កំពុង 

សិក្រសា នៅ ឆ្ន្រំ ទី២ មុខជំនាញ គ្រប់គ្រង។ ដោយសរត្រ ការ ខា្ម្រសអៀន 

និង មាន ចំណប់អារម្មណ៍ ក្នុង ការធ្វើ ការងារហើយ បនា្ទ្រប់ពី ស្ដ្រប់ 

ការច្រករំល្រក បទពិសោធ ន៍ ការងារ ពី មិត្ត រួម ថា្ន្រក់ ដ្រល សុទ្ធត្រ អ្នកមាន 

ការងារ ធ្វើទើប ខ្ញុ ំ សម្រ្រចចិត្ត ចាប់ផ្តើម ការងារ របស់ ខ្ញុ ំ ដ្ររ។ ត្រឹមត្រ ជា 

និស្រសិត ឆ្ន្រំ ទី២ខ្ញុំ ក៏ សម្រ្រចចិត្ត ដក់ពាក្រយ ធ្វើការ នៅ ក្រុមហ៊ុន ទ្រសចរណ ៍

អន្តរជាតិ Asian Trials ទោះបី គា្ម្រន បទពិសោធន៍ ឬ ចំណ្រះដឹង ការងារ 

ក៏ដោយ។ត្រ សំណងល្អខ្ញុ ំ ទទួលបាន ឱកាស ការងារ ទោះបីជា បុគ្គលិក 

សកល្របង ក៏ដោយ។ ដោយសរ ការខិតខំ អភិវឌ្រឍ ខ្លួនបន្ត រៀនសូត្រ 

គ្រប់ព្រលវ្រលាធ្វើឱ្រយ ខ្ញុ ំ បាន ឡើង តំណ្រង ពី  បុគ្គលិក ធម្មត រហូត កា្ល្រយជា 

អ្នក គ្រប់គ្រង ទូទៅ របស់ ក្រុមហ៊ុន។ បទពិសោធនិង ការកោតសរសើរ ពី 

ក្រុមហ៊ុន បាន ជម្រុញ ឱ្រយ ខ្ញុ ំ មាន ទឹកចិត្តនិង ក្ដី ស្រម្រ ចង់ បង្កើត អាជីវកម្ម 

ដោយ ខ្លួនឯង នៅ ថ្ង្រ ណមួយ។ បទពិសោធន៍ ការងារ ទី១ក្នុង វិស័យ 

ទ្រសចរណ៍បានប្រ្រកា្ល្រយ ទៅជា ការចូល ចិត្ត និង ស្រលាញ់ របស់ខ្ញុ ំនិង 

ការមើលឃើញ ឱកាស ក្នុងស្រុកបូក បញ្ចូល ទាំង ការចង់ បើក អាជីវកម្ម 

ផ្ទ្រល់ខ្លួន ខ្ញុ ំ បានធ្វើឱ្រយ ក្តី សុបិន ភា្ល្រ យ ជាការ ពិត។ ខ្ញុ ំ បាន បង្កើត ក្រុមហ៊ុន 

ទ្រសចរណ ៍អ ល ឌ្រ ីម ខាម ប ូឌាជាមយួ ដ្រគ ូសហការ បនីាក ់ទៀត។ កាលនោះ 

មានត្រ បុគ្គលិក ត្រ៥នាក់ប៉ុណ្ណ្រះ។ ត្រ មកដល់ សព្វថ្ង្រ យើង មាន បុគ្គលិក 

បម្រើការ ជិត៥០នាក់ទាំង នៅ ភ្នំព្រញនិង សៀមរាប។ ទាក់ទង នឹង ជីវិត 

គ្រួសរ វិញ ខ្ញុ ំ បាន រៀបការ នៅ ឆ្ន្រំ២០០៣ហើយ កូន បីនាក់។ សំណង 

ដ្ររ ដោយសរត្រ ការច្រះ យោគយល់ និង ការច្រះ ជួយ ច្រករំល្រក ការងារ 

ផ្ទះ ពី ប្តី ខ្ញុ ំធ្វើឱ្រយ ខ្ញុ ំ អាច ប្រក ច្រកព្រល វ្រលាក្នុងនាមជា ប្រពន្ធជា មា្ត្រយ និង 

អ្នកគ្រប់គ្រង ទូទៅ របស់ ក្រុមហ៊ុន មួយ ផង បាន យា៉្រង ល្អ និងអាចបំព្រញ 

តួនាទីនីមួយៗបាន ជោគជ័យ។ 

 

២. តើ អ្នក ឲ្រយ នយិមនយ័ ភាពជោគជយ័ យ៉្រងដចូម្ដ្រច? តើ អ្នក បច្ចបុ្របន្ន 

ឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

ជាទូទៅ ភាពជោគជ័យ សំដៅ ទៅលើ ការសម្រ្រចបាន នូវ គោលដៅ ដ្រល  

យើង បាន កំណត់ទុកក្នុង កំឡុងព្រលណ មួយ។ ប៉ុន្ត្រ ព្រលទៅដល់ 

គោលដៅ នោះ ហើយសណំរួ មយួចនំនួ នងឹ ល្រចឡើង ថា តើគោលដៅយើង 

ត្រវូ ឈប ់ត្រមឹហ្នងឹឬ គរួត្រ កណំត ់នវូ មហចិ្ឆត ខ្ពសជ់ាង ន្រះ។ នយិមនយ័ ន្រ 

ភាពជោគជ័យត្រូវបានកំណត់ខុសៗគា្ន្រ តម បុគ្គល។ សម្រ្រប់ រូបខ្ញុំ ផ្ទ្រល់ 

ភាពជោគជ័យ ប្រងច្រក ជា ពីរ គឺ ភាពជោគជ័យ ក្នុង ផ្ន្រកអា ជីក ម្ម និង 

ភាពជោគជយ័ ក្នងុ ជវីតិ។ មកដល ់ព្រលបច្ចបុ្របន្ន ខ្ញុទំទលួបាន ភាពជោគជយ័ 

៣៨





ប្រមាណ ៨០% ន្រ គោលដៅ ដ្រល បានកណំត ់សម្រ្រប ់អាជវីកម្ម នងិ ទទលួ 

បាន  ជោគជ័យ យា៉្រងច្រើន សម្រ្រប់ ជីវិតដោយសរត្រមាន ការយោគយល ់

ពី សំណក់ ស្វ្រមីនិង ក្រុមគ្រួសរ។ ប៉ុន្ដ្រ មាន គោលដៅតូចៗជាច្រើន ទៀត 

ដ្រល ខ្ញុំ ត្រូវ ស ម្រ ច ដូចជា អនាគតកូន។ 

 ៣. តើ អ្នក យលឃ់ើញ ដចូម្ដ្រច ចពំោះ បច្ច្រកវទិ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន?មូលហ្រតុ អ្វី? 

ខ្ញុ ំយលឃ់ើញថា បច្ច្រកវទិ្រយា មានការ រកីចម្រើន ខា្ល្រងំ បើ ប្រៀបធៀប ទៅនងឹ 

ព្រលដ្រល ខ្ញុំ ទើបត្រ ចូល បម្រើ ការងារ ជា លើកដំបូង។ ភាព រីកចម្រើន 

ទាំងអស់ន្រះ បានធ្វើឱ្រយ ការរស់នៅ របស់ខ្ញុំ មានការ ផ្ល្រស់ប្ដូរ ទាំង ក្នុង វិស័យ 

អាជវីកម្ម នងិ ការប្រ្រស្រយ័ ទាកទ់ង គា្ន្រ។ ដោយសរត្រ ទនំើបកម្ម ន្រ បច្ច្រកវទិ្រយា 

ក្នុងសម័យ ឧស្រសាហកម្ម ៤.០ ធ្វើឱ្រយ ពិភពលោក រួមទាំង ប្រទ្រស កម្ពុជា 

ផង មានការ ផ្ល្រស់ប្ដូរ យា៉្រង លឿន។ ការណ៍ ន្រះ តម្រូវឱ្រយ យើងមា្ន្រក់ៗខិតខ ំ

ពង្រឹងសមត្ថភាព និង បន្ត អភិវឌ្រឍ ខ្លួន ជា រៀងរាល់ថ្ង្រ ដើម្របី ឆ្លើយតប នឹង 

ការផ្ល្រស់ប្តូរ និង ដើម្របីឱ្រយ អាជីវកម្ម នៅមាន លំនឹង ហើយ កាន់ត្រ រីកចម្រើន 

ទៅមខុ នៅក្នងុ ទផី្រសារ។ ឧទាហរណ៖៍ កាលពមីនុ ដណំើរការ អាជវីក ម្មទ្រស 

ចរណ៍ របស់ យើង  ពឹងផ្អ្រក ទាំងស្រុង លើ ការលក់ កញ្ចប់ ដំណើរ កម្រសាន្ត 

ទៅកាន់ ក្រុមហ៊ុន ដ្រគូ ក្រ្រប្រទ្រស ទាំងស្រុង។ ប៉ុន្ត្រ ប ច្ច ប្របន្ន ២០%ន្រ 

ចំណូល សរុប របស់ យើង គឺ បានមកពី ការលក់ កញ្ចប់ ស្រវាកម្ម ទ្រសចរណ៍ 

ដោយផ្ទ្រល់ ទៅកាន់ អតិថិជនមា្ន្រក់ៗឬ ក្រុមតូចៗ ដ្រល បានធ្វើការ កក់ 

ដោយផ្ទ្រល់ តមរយ: Website ឬ ទំព័រ Facebook របស់ យើង។

 

៤. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក 

ម្រន ឬទ្រ?ហើយ តមរបៀប ណា? តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីខ្លះ ដ្រល 

អ្នកប្រើប្រ្រស?់ តើ អ្នក អាច ផ្តល ់ឧទាហរណ ៍ជាកស់្ដ្រង មយួចនំនួ បានទ្រ? 

បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ សំខាន់ ណស់ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ ក្រុមហ៊ុន របស់ខ្ញុ ំ។ 

ជាក់ស្ដ្រង ភាព រីកចម្រើន ន្រ បច្ច្រក វិទ្រយា បាន ជួយ សម្រួល ដល់ អាជីវកម្ម 

របស់ យើង យា៉្រងខា្ល្រំង ជាពិស្រស ការប្រើប្រ្រស់ ប ណ្ត្រ ញ សង្គម Face-

book, Twitter និង Website។ ការផ្រសព្វផ្រសាយ មាន ប្រសិទ្ធភាព និង 

ទូលំទូលាយ ជាង មុន ដ្រល អតិថិជន គោលដៅ អាច ទទួលបាន ព័ត៌មាន 

ច្រើន និង ច្របាស់លាស់។ កាលពីមុន ដើម្របី ធ្វើ បទ បងា្ហ្រញ ទៅ កាន់ ដ្រគូ 

នៅក្រ្រ ប្រទ្រស នូវ កញ្ចប់ ទ្រស ចរណ៍ ក្នុងស្រុក យើង ត្រូវ ចំណយព្រល 

ចុះទៅ ដោយផ្ទ្រល់ ដើម្របី ថតរូប បោះពុម្ព សៀវភៅ មគ្គុទ្រសក៍ ដើម្របី ធ្វើ 

បទ បងា្ហ្រញ។ ជាងន្រះទៅទៀត នាង ខ្ញុំ ត្រូវ ដើរ អូស វា៉្រ លី ស ជាមួយ នឹង 

ឯកសរ ជាច្រើន សម្រ្រប់ ផ្រសព្វផ្រសាយ ពី ក្រុមហ៊ុន របស់ យើង រាល់ព្រល ត្រូវ 

ចុះ ប្រសកកម្ម នៅក្រ្រ ប្រទ្រស។  ប៉នុ្ត្រ បច្ចបុ្របន្ន យើង មាន ភាពងាយស្រលួ 

ក្នងុការ ស្វ្រងរក ពត័៌មាន ព ីGoogle ដូចជា អង្គរវត្ត ឬ ទ ីតំងផ្រស្រងៗនៅក្នុង 

ប្រទ្រស កម្ពុជា សម្រ្រប់ កញ្ចប់ថ្មី។ ការណ៍ ន្រះ ធ្វើឱ្រយ យើង ចំណ្រញ 

ព្រលវ្រលា និង ថវិកា មួយផ្ន្រកធំ។ ម្រយា៉្រងទៀត ដ្រគូ សហការ នៅក្រ្រ 

ប្រទ្រស ទាំងថ្មី និង ចាស់ របស់ យើង អាច ទាញយក ព័ត៌មាន និង ទទួលបាន 

ការធ្វើ បទ បងា្ហ្រញ ពី សកម្មភាព និង ស្រវាកម្ម ក្រុមហ៊ុន របស់ យើង ដោយ 

ពួកគ្រ គ្រ្រន់ត្រ ចូលទៅ  Website ឬ Facebook របស់ យើង ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ជឿនលឿ  បាន ជួយ កាត់បន្ថយ ការចំណយ លើ ការផលិត 

ខិត្តប័ណ្ណ ផ្រសព្វផ្រសាយ សៀវភៅ មគ្គុទ្រសក៍ ធនធានមនុស្រស និង ព្រលវ្រលា 

ជាច្រើន ដ្រល យើង អាច ប្រើប្រ្រស់ ការចំណយ ទាំងន្រះ ទៅ ពង្រីក ផ្ន្រក 

ផ្រស្រងទៀត ន្រ អាជីវ កម្មបាន។

 

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ធ្វើ ទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រងនិង 

ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរ ការធ្វើ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក ដើម្របី 

ធ្វើ ឲ្រយ បង្កើន ផលិតកម្ម? 

សម្រ្រប ់ក្រមុហ៊នុ យើង បានកណំត ់យក E-mail ជា វធិ ីក្នងុ ការធ្វើទនំាកទ់នំង 

ផ្លវូការ ក្នងុ ស្ថ្របន័។ យើង ប្រើប្រ្រស ់E-mail សម្រ្រប ់ការឆ្លើយតប ការងារ 

ទាំងអស់ រវាង បុគ្គលិក ទាំងអស់ និង ថា្ន្រក់ គ្រប់គ្រង ក្នុងស្ថ្រប័ន។ ដូចគា្ន្រ 

នោះដ្ររ E-mail ត្រូវបាន ប្រើប្រ្រស់ សម្រ្រប់ ការទាក់ទង គា្ន្រ ជាមួយ ដ្រគូ 

ពាណជិ្ជកម្ម ដ្រ គ ូសហការ នងិ អតថិជិន ផងដ្ររ។ ហើយ រាល ់ការកតត់្រ្រ គ្រប ់

ឯកសរ ឆ្លើយឆ្លង វិក្កយបត្រ និង ការ កក់ របស់ ភ្ញៀវ ត្រូវបាន រក្រសាទុក នៅក្នុង 

ប្រព័ន្ធ កុំព្រយូទ័រ ម្រ របស់ ក្រុមហ៊ុន។ សម្រ្រប់ ទំនាក់ទំនង លើកល្រងត្រ ករណ ី

ចាំបាច់ និង បនា្ទ្រន់ ទើប យើង ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ សង្គម ដូចជា Facebook។ 

ការផ្រសព្វផ្រសាយ លើ គ្រហទំព័រ និង ប្រព័ន្ធ សង្គម នានា បាន ជួយ ឱ្រយ ក្រុមហ៊ុន 

របស់ខ្ញុំ មាន ភាព រីកចម្រើន និង គ្រ ស្គ្រល់ កាន់ត្រច្រើន។ ក្រុមហ៊ុន ខ្ញុំ បាន 

ប្រើប្រ្រស ់បច្ច្រកវទិ្រយា  Fingerprint ដើម្រប ីគ្របគ់្រង វត្តមាន របស ់បគុ្គលកិ។ 

ជាមួយគា្ន្រន្រះ ផងដ្ររ យើង បាន សហការ ជាមួយ ធនាគារ ក្នុងស្រុក ដើម្របី 

ដំណើរការ ការបើកប្រ្រក់ បៀវត្រសរ៍ បុគ្គលិក ប្រចាំខ្រ និង ការ ជួយ សម្រួល 

ដល់ ការទូទាត់ ប្រ្រក់ របស់ ភ្ញៀវ ដោយ ប្រើប្រ្រស់ ស្រវាកម្ម តម ប្រព័ន្ធ E-

banking ឬ E-payment។

 

៦. តើ អ្វ ីជា ភាព ដកឹនា ំរបស ់អ្នក? ហើយ អ្នក មានការ ភាព ដកឹនា ំប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា? 

ភាពជា អ្នកដឹកនាំ របស់ខ្ញុំ គឺ ចៀស ឆ្ង្រយ ពី ការគ្រប់គ្រង ដោយ ផ្ដ្រច់ការ។ 

ខ្ញុំ ចូលចិត្ត ស្ត្រប់ ការបញ្ច្រញមតិ ពី សមាជិក នៅក្នុង ក្រុម និង បើកឱកាស 

ឱ្រយ ពួកគ្រ មាន អារម្មណ៍ សប្របាយចិត្ត ក្នុងការ ច្រករំល្រក គំនិត ដើម្របី ភាព 

៤០



រីកចម្រើន របស់ ក្រុមហ៊ុន។ ប៉ុន្ត្រ យើង ក៏ តម្រូវឱ្រយមាន ត្រួតពិនិត្រយ ពី ផ្ន្រក 

គ្រប់គ្រង ដើម្របី ធ្វើការ ក្រសម្រួល និង បន្ថ្រម ចំណុច ដ្រល ខ្វះខាត ដើម្របី 

ទទួលបាន លទ្ធផល កាន់ត្រ ល្អប្រសើរ និង អាច ពង្រីក ទស្រសនៈវិស័យរបស់ 

ពួកគាត់។ ជាពិស្រសខ្ញុំ ត្រង ផ្តល់នូវ ឱកាស ក្នុងការ លូតលាស់ សម្រ្រប់ អ្នក 

នៅក្នុង ក្រុម ដោយ ការ លើកទឹកចិត្ត និង ប្រ្រក់រងា្វ្រន់ សម្រ្រប់ អ្នក ខិតខំ 

ប្រឹងប្រ្រង។ ទាក់ទង នឹង ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ខ្ញុំ ប្រើប្រ្រស់ Email 

ក្នុងការ ប្រ្រ ស័ យ ទាក់ទង ពិភាក្រសា និង ចាត់ច្រង ការងារ សម្រ្រប់ បុគ្គលិក។

 

៧. តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម 

និង បច្ច្រកវិទ្រយា ជាពិស្រស នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ 

ស្រដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល ជា បរបិទ ថ្ម ីហើយ វប្របធម ៌ចាសគ់រំលិ នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ 

ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម និង បច្ច្រកវិទ្រយា? 

ភ្រទ ស្រ ីឬ ប្រសុ មនិម្រនជា បញ្ហ្រ សម្រ្រប ់ការប្រកប អាជវីកម្ម នងិ ការប្រើប្រ្រស ់

នវូ បច្ច្រកវទិ្រយា នោះទ្រ។ ប៉នុ្ត្រ បញ្ហ្រ គ ឺទាកទ់ង នងឹ បគុ្គល នោះ ផ្ទ្រល ់ថា តើ គាត ់

ស្រលាញ ់ចលូចតិ្ត អ្វ។ី តើ អាជវីកម្ម អ្វដី្រល គាត ់ចង ់ធ្វើ? តើ គាត ់ស្គ្រល ់វសិយ័ 

និង អាជីវកម្ម ដ្រល ចង់ បើក នោះ ច្របាស់ ឬ អត់? តើ គាត់ មាន បទពិសោធ និង 

ធនធាន គ្រប់ គ្រ្រន់ ក្នុង ការបើក អាជីវកម្ម នោះ ឬ អត់? បើ គាត់ ចង់ ប្រើប្រ្រស ់

បច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របី ជួយ សម្រួល ដល់ អាជីវកម្ម តើ គាត់ យល់ដឹង ពី បច្ច្រកវិទ្រយា 

នោះ កម្រិតណ ដ្ររ? ដូចន្រះ មិនម្រនជា បញ្ហ្រ ភ្រទ ឬ សង្គម នោះទ្រ ត្រ គឺ 

បគុ្គល នោះ ផ្ទ្រល។់ គាត ់ត្រវូ ដងឹ ច្របាស ់ថា ខ្លនួ គាត ់ចងប់ាន អ្វ ីហើយ ចណំ្រះដងឹ 

និង បទពិសោធ អ្វីដ្រល គាត់ ត្រូវខិតខំ កសង ទៅឱ្រយ ដល់ គោលដៅ ដ្រល 

បានកំណត់ ជាមួយ គម្រ្រង ផ្រនការអាជីវកម្ម ដ្រល ច្របាស់លាស់។

៨. តើ ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ ស ម្របិ ត្ត 

និង គុណវិបត្តិ ប្របណា? 

គុណសម្របត្តិ របស់ បច្ច្រក វិទ្រយា គឺ អាចជួយ សម្រួល ដល់ អាជីវកម្ម អាច ផ្ដល់ 

ព័ត៌មាន ច្របាស់លាស់ អាចបំព្រញ តម្រូវការ របស់ អតិថិជនការងារ កាន់ត្រ 

មាន ប្រសិទ្ធភាព ព្រ្រះ ការប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទង និង ការផ្ដល់ ព័ត៌មាន មាន 

ភាពងាយស្រួល និង រហ័សហើយ ពិស្រស គឺ រាល់ ទិន្នន័យ និង របាយការណ ៍

ទាំង អស ់ ត្រូវបាន កត់ ត្រ្រ និង រក្រសាទុក ដោយ សុវត្ថិភាព ។ ផ្ទុយទៅវិញ 

បច្ច្រកវិទ្រយា បានធ្វើឱ្រយ បាត់បង់ នូវ ទំនាក់ទំនង របស់ មនុស្រស ធ្វើឱ្រយមាន នូវ 

គមា្ល្រតរ វាង  គា្ន្រ និង  គា្ន្រ ដូច គ្រ និយាយថា“ឆ្ង្រយ ដូច នៅ ជិត ជិត ដូច នៅ 

ឆ្ង្រយ។ ការណ៍ ន្រះ គឺ ដោយសរត្រ មនុស្រសមា្ន្រក់ៗ ត្រងត្រ ផ្ដ្រតទៅលើ 

ការប្រើប្រ្រស់ ទូរស័ព្ទ និង ជាពិស្រស ការប្រើប្រ្រស់ បណ្ត្រ ញ សង្គម ដូចជា 

Facebook ច្រើន ហួស កម្រិត។

 

៩. ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ក្នុង ការយក 

បច្ច្រកវិទ្រយា មក ដំណើរ ក្នុង អាជីវកម្ម? 

នៅក្នងុ ទផី្រសារ ដ្រលមាន ការប្រកតួ ប្រជ្រង ទាងំ ក្នងុ នងិ ក្រ្រ ស្រកុព្រមទាងំ 

ការធ្វើ ទំនើបកម្ម ដ៏ ឆប់រហ័ស ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា បាន តម្រូវឱ្រយ ថា្ន្រក់ដឹកនាំ 

ជាន់ខ្ពស់ រួមទាំង ខ្ញុំ ផ្ទ្រល់ ត្រូវត្រ បន្ត អភិ វ ឌ្រឃ និង រៀនសូត្រ បន្ថ្រម លើ ស្រវា 

បម្រើ អតិថិជន លើ ចំណ្រះដឹង ផ្ន្រក ទ្រសចរណ៍ ដូចជា ការចូលរួម សិ កា្ខ្រ 

សលា ទាំង ក្នុងស្រុក ក្រ្រ ស្រុក និង តម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត។ ការ តម ទាន ់

នូវ ការរីកចម្រើន ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើប នាំឱ្រយ យើង អាច យកមកប្រើ ប្រ្រស់ 

នៅក្នុង អាជីវកម្ម របស់ យើង ឱ្រយ កាន់ត្រ រីកលូតលាស់ ទៅមុខ។ ដោយ ដឹង 

ពី សកា្ត្រនុពល ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា ខ្ញុំ បានធ្វើការ យា៉្រង ជិតដិត ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន 

បច្ច្រកវទិ្រយា ក្នងុ ស្រកុ អស  ់រយៈព្រល ជតិ២ឆ្ន្រ ំដើម្រប ីបង្កើត នវូ កម្មវធិ ីគ្របគ់្រង 

នវូ ប្រពន័្ធ ទនិ្ននយ័  ន្រ ប្រតបិត្តកិារ ទាងំមលូ របស ់ក្រមុហ៊នុ តងំព ីគណន្រយ្រយ 

វិក្ក យ ប័ត្រ ការ កក់ និង កិច្ចការផ្រស្រងៗទៀត ដោយ គំរូ ពី ក្រ្រប្រទ្រស។ ខ្ញុំ 

ជឿជាក់ថា បច្ច្រកវិទ្រយា របស់ កម្ម វិធី គ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធ ទិន្នន័យ ន្រ ប្រតិបត្តិការ 

ទាំងមូល ពិតជា អាចជួយ សម្រួល ដល់ ដំណើរការ ការងារ បស់ ក្រុមហ៊ុន 

ទាំងមូល ឱ្រយ កាន់ ល្អប្រសើរ និង រីកចម្រើន ទៅមុន។

 

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វីខ្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវ 

កម្ម ផា្ទ្រល់ខ្លួន? 

អ្នក ដ្រល ចង់ ចាប់ផ្ដើម អាជីវកម្ម គួរត្រ ស្វ្រងយល់ ពី ខ្លួនឯង ជាមុនសិន 

ថា អ្វី ជា គោលដៅ របស់ខ្លួន។ ពួកគាត់ ត្រូវ ស្គ្រល់ ពី សមត្ថភាព របស់ ខ្លួន 

ខិតខំ រៀនសូត្រ និង កសង នូវ បទពិសោធ ទាក់ទង នឹង វិស័យ ដ្រល ចង់ 

ធ្វើ។ ពួកគាត់ ត្រូវត្រ ស្គ្រល់ ឱ្រយ ច្របាស់ ពី អាជីវកម្ម នោះដោយ ការស្វ្រងយល់ 

បន្ថ្រម ពី អ៊ីនធឺណិត ឬ ពី គំរូ អ្នក ដ្រលធា្ល្រប់ បានធ្វើ ពីមុន។ ភាពជោគជ័យ និង 

ការបរាជយ័ របស ់អ្នក ធា្ល្រប ់បានធ្វើ ពមីនុ គជឺា ម្ររៀន ន្រ ការធ្វើ អាជវីកម្ម របស ់

យើង។ ហើយ ជាពិស្រស ពួកគាត់ ត្រូវ ច្រះ បច្ច្រកវិទ្រយាដ្រល អាចជា ជំនួយ 

ដល ់អាជវីកម្ម របសខ់្លនួ ពពី្រ្រះ បច្ច្រកវទិ្រយា មាន សកា្ដ្រនពុល ខា្ល្រងំណសដ់ល ់

ការរីកចម្រើន អាជីវកម្ម។  

៤១





១. សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន របស់ អ្នក។

នាង ខ្ញុំ ឈ្ម្រះ ច្រ ន សុភាព ជា ស្ថ្របនិក កី តម្របាញ ខ្ម្ររ (Keiy Tambanh 

Khmer) ដ្រលមាន មា៉្រក សញ្ញ្រ KTK។ នាង ខ្ញុំ បានចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម 

តំងពី ឆ្ន្រំ២០១៥ ដោយមាន គោលបំណង គឺ ចង់ ថ្ររក្រសា វប្របធម៌ ខ្ម្ររ យើង 

កាត់បន្ថយ ការធ្វើ ចំណកស្រកុ លុបបំបាត់ អំពី ហឹ ង្រសា ទាងំ ផ្លវូកាយ និង ផ្ន្រក 

ហិរញវត្ថុ ពី ស្ត្រី ម្រផ្ទះ។ ដើមឡើយ ខ្ញុំ ចូលចិត្ត ប្រើ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ខ្ម្ររ។  

បុ៉ន្ត្រ យើង មិនអាច ប្រើ ហូល និង ផមួង ប្រចាំថ្ង្រ បានទ្រ ព្រ្រះ វា មានតម្ល្រ 

ថ្ល្រ បន្តិច។ សុឹង ខ្ម្ររ គឺជា ក្រណត់ ម្រយា៉្រងដ្រ លអាច ប្រើ ប្រចាំថ្ង្រ បាន  បោក 

ចេ ន សុភាព
ស្ថ្របនិក កី តម្របាញ ខ្ម្ររ   
(Keiy Tambanh Khmer)  
ដ្រល មាន ម៉ា្រក សញ្ញ្រ KTK

លោកស្រី

ទឹក ក៏បាន បុ៉ន្ត្រ វា ពិបាក ក្នងុ ការរក នៅលើ ទីផ្រសារ ឯ គុណភាព និង ពណ ៌ក៏មាន 

កម្រិត។ ម្រយា៉្រងវិញទៀត អ្នក តម្របាញ ត្របាញ ត្រ ខ្រប្រ្រំង ឯ ខ្រវស្រសា គាត់ ត្រូវ 

ធ្វើស្រ្រ ហើយ ប្រជាជន ខ្ម្ររ យើង ត្រូវការ សម្លៀកបំពាក់ អស់ន្រះ ត្រ ព្រល 

បុណ្រយទាន។ ដូច្ន្រះ ធ្វើឱ្រយ នាង ខ្ញុំ ចាប់ផ្តើម ចង់ បង្កើត ការងារ ឱ្រយ ពួកគាត់ 

មាន ចំណូល ប្រចាំថ្ង្រ និង កាត់បន្ថយ ការធ្វើ ចំណកស្រុក ទៅធ្វើ ការ នៅ 

ប្រទ្រសក្រ្រ។ ក្រ្រពី ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម ខ្ញុំ ក៏ ជា ប្រធាន ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 

និង ភាគ ទុ និក ន្រ ក្រុមហុ៊ន ដ្រគូ ហា្វ្រ យ ណ្រន ភីអិលសីុ ( Fountain Part-

ners Plc.)។ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ជា គ្រូ បណ្តុះបណ្ត្រល ជំនាញ ទន់ និង អាជីវកម្ម នៅ 

វិទ្រយាស្ថ្រន សិក្រសា ដើម្របី ភាពជោគជ័យ និង ជា អ្នក ប្រឹក្រសា យោបល់ សហគ្រិន 

និង ជា ទូត សុ ឆន្ទៈ ភាព ក្នុង ភាពជា អ្នកដឹកនាំ ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧-២០១។ ខ្ញុំ 

មាន បទពិសោធ ធ្វើការ នៅ អង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលរ យៈ ព្រល១០ឆ្ន្រំ ផ្ន្រក 

សុខភាព សធារណៈ សុខភាព មាត និង ទារក ជំងឺអ្រដស៍ ពិការភាព និង 

ការអភិវឌ្រឍ សហគមន៍។

 

២. តើ អ្នក ឲ្រយ និយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើ អ្នក បច្ចបុ្របន្ន 

ឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

ភាពជោគជ័យ ដ្រល ខ្ញុ ំទទួលបាន គឺជា ការទទួលបាន នូវ អ្វដី្រល ខ្ញុ ំផ្រសារភា្ជ្រប់ 

យា៉្រង ជិតដិត ន្រ រស ជីវិត រប ស់ ខ្ញុំ ដ្រល រួមមាន៖ ក្តី ស្រឡាញ់ ឆន្ទៈ គុណធម៌ 

សីលធម៌ និង ការគាទំ្រ ពី ឪពុកមា្ត្រយ ក្រមុគ្រសួរ សហគមន៍ និង សង្គមជាតិ។ 

ទាងំអស់ ន្រះហើយ ដ្រល ធ្វើឱ្រយ សុបិន របស់ខ្ញុ ំសម្រ្រចបាន។ មនុស្រស មួយចំនួន 

គិតថា ភាពជោគជ័យ គឺ ទាល់ត្រ មាន លុយ ច្រើន មាន តួនាទី ខ្ពង់ ខ្ពស់ នៅក្នងុ 

សង្គម មាន ក្រុមហុ៊ន ធំ ទើប ហៅថា បុគ្គល ជោគជ័យ។ ន្រះ គឺជា ទស្រសនៈ 

របស់ បុគ្គល ដ្រល មិន ស្គ្រល់ ច្របាស់ ពី ភាពជោគជ័យ។ ខ្ញុំ លើក ឧទាហរណ៍ 

ជាក់ស្ត្រង តូច មួយ គឺ សិស្រស មា្ន្រក់ ប្រឡង បាក់ ឌុប ជាប់ តម ផ្រនការ ជីវិត ដ្រល 

គាត់ ចង់បាន គឺ និទ្ទ្រស A ឬ B នោះ ក៏ ហៅថា ភាព ជោគជ័យ សម្រ្រប់ ជីវិត 

គាត់ ដ្ររ។ និយាយ រមួ ភាពជោគជ័យ មិន សំខាន់ លើ តូច ឬ ធំ សំខាន់ គឺ បុគ្គល 

នោះ មាន ឆន្ទៈ តសូ៊ មិន បោះបង់ និង ខំប្រងឹ បានមក ដោយ ចំណ្រះ ជំនាញ 

និង សមត្ថភាព របស់ខ្លនួពិត។ ចំពោះ ខ្ញុ ំជោគជ័យ ដ្រល ខ្ញុ ំទទួលបានផ្រស្រងៗគា្ន្រ 

ពីព្រ្រះ ខ្ញុ ំឆ្លងកាត់ ជីវតិខុសៗគា្ន្រ តមរយៈ ការងារ ធុរកិច្ច ដ្រល ខ្ញុ ំបានធ្វើ និង 

កំពុង ធ្វើ។ ជាក់ស្ត្រង ខ្ញុំ បង្កើត សមាគម កី តម្របាញ ខ្ម្ររ ដើម្របី ធ្វើឱ្រយ សុឹង ខ្ម្ររ 

មានជីវតិ និង ការគាទំ្រ ឡើងវិញ តមរយៈ ការផលិត ប្រកបដោយ គុណភាព 

សោភ័ណភាពទំនុកចិត្ត និង ស្រចក្ត ីព្រញ ចិត្ត នៅក្នងុ សង្គម។ ទស្រស វិស័យ សំរាប់ 

អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ គឺ ធ្វើឱ្រយ ទីផ្រសារ សុឹង ខ្ម្ររ កក្រើក និង ទទួលស្គ្រល់គុណភាព 

ដោយ មិន គិតពី តម្ល្រ ហើយ មានការ ផ្ល្រស់ប្តរូ ទស្រសនៈ ដ្រលថាសឹុង ខ្ម្ររ អន់ និង 

សម្រ្រប់ត្រ ទិញ ច្រកជា អំណយ។ ខ្ញុំ ធ្វើ ដោយ ភាពជឿជាក់ជាមួយ គំនិត 

ច្ន្រ ប្រតិដ្ឋ ដ្រលមាន ផ្រនការ ច្របាស់លាស់រហូតមានការ គាំទ្រ យា៉្រងច្រើន ពី 

បងប្អនូ ប្រជាពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ ទាងំ ក្នងុ នងិ ក្រ្រប្រទ្រស។ បច្ចបុ្របន្ន មាន ក្រមុហ៊នុ 

អាកាសចរណធំ៍ៗចំនួន២ បាន ទិញ សុងឹ ពី សមាគម កី តម្របាញ ខ្ម្ររ យកទៅ កាត់ 

បើ អ្នក ចូលចិត្ត ធ្វើអ្វ ីជ្រើសរីសអ្វ ីត្រវូ 
ឲ្រយ  តម្ល្រ អ្វ ីដ្រល អ្នក កំពុង ធ្វើនិង ធ្វើឲ្រយ  
បាន ល្អ បំផុត។  បើ រវល់ ត្រ ប្រៀប ធៀប 
ខ្លនួឯង នឹង អ្នក ណ មា្ន្រក់ ឬ ក្រមុណ 
មួយ អ្នក មិន អាច ទទួល បាន លទ្ធផល 
គួរជា ទីគាប់ ចិត្ត នោះទ្រ

៤៣



ជា សម្លៀកបំពាក់ សម្រ្រប់ បុគ្គលិក បម្រើការ លើ យន្តហោះ និង ការយិាល័យ។ 

ខ្ញុ ំចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ដ្រល អ្នកដទ្រ មើលឃើញថា ដើរ បញ្ច្រ្រស ទីផ្រសារ មិនមាន 

ទីផ្រសារ។ ត្រ ខ្ញុ ំមើលឃើញថា ជា ឱកាស សម្រ្រប់ ចាប់យក ប្រះដូង អតិថិជន ដ្រល 

កំពុង ស្វ្រងរក ផលិតផល សុងឹ ខ្ម្ររ ពិស្រស សុងឹល្ៗអ ដ្រល ធ្វើ ដោយ ដ្រ និង កំពុង 

ប្រកួត ជាមួយ ផលិតផល នាចូំល ធ្វើ ពី មា៉្រសុនី និង ដក់លក់ ទូទាងំ ប្រទ្រស។ 

រហូតមកដល់ ព្រលន្រះ ខ្ញុំ មាន ស្ត្រី តម្របាញ តម តំបន់ ដ្រល ខ្ញុំ ធ្វើការ ជាមួយ 

ជតិ៣០០នាក់។ មយួ ក្នងុចំណម ភាពជោគជយ័ របស់ខ្ញុ ំគ ឺការជួយ បង្កើត 

ការងារ ដល់ ស្ត្រី ដ្រល ត្រូវការ ជំនួយ នៅក្នុង សហគមន៍។ បើ តម្ល្រ ផលិតផល 

មិន ធា្ល្រក់ ថ្ល្រ ហើយ ស្ត្រី មានការ សមគ្គី គា្ន្រ មាន ភាពមា្ច្រស់ការ នោះ ការងារ 

បស់ ពួកគាត់ នឹង រួមចំណ្រក ក្នុងការ អភិ វ ឌ្រឃ ជីវភាព គ្រួ សរបាន ប្រសើរ ជាង 

មុន និង កាត់បន្ថយ ការធ្វើ ចំណកស្រុក អំពើហិង្រសា ក្នុង គ្រួសរ ជាពិស្រស 

គឺ បាន ថ្ររក្រសា វប្របធម៌ ប្រព្រណី ខ្ម្ររ តមរយៈ តម្របាញ និង សម្លៀកបំពាក់ 

ខ្ម្ររ ដ្រល ធ្វើ ក្នុងស្រុក។ ជា បន្តបនា្ទ្រប់ ខ្ញុំ ក៏បាន បន្ថ្រម ផលិតផល ជាច្រើន 

ទៀត ដចូជា ផមងួ សតូ្រ សទុ្ធ លាយ ហលូ ព្រ្រក ចង្ក្រ្រន ហលូ បនា្ទ្រយស្រ ីនងិ 

ក្រមា ខ្ម្ររ គ្រប់ ប្រភ្រទ ផងដ្ររ ដើម្របី បំព្រញតម្រូវការ របស់ អតិថិជន ដ្រល 

ត្រងត្រ គាំទ្រ ផលិតផល គ្រប់ ប្រភ្រទ របស់ កី តម្របាញ ខ្ម្ររ ។

 

៣. តើ អ្នក យល់ឃើញ ដូចម្ដ្រច ចំពោះ បច្ច្រកវិទ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន? មូលហ្រតុ អ្វី? 

នៅក្នុង សម័យ ឌីជីថល ន្រះ បច្ច្រកវិទ្រយា បាន ជួយ ឱ្រយ រីកចម្រើន នូវ ការលក់ 

របស់ខ្ញុ ំបាន ច្រើនជាង មុន ប្រមាណ៣០%។  ការកើនឡើង ន្រះ គឺ តមរយៈ 

ការប្រើប្រ្រស់ បណ្ត្រញ សង្គម ដូចជា Facebook  Instagram និង លើ 

ឧបករណ៍ បច្ច្រកវិទ្រយាផ្រស្រងៗទៀត ដ្រល បង្កើតឱ្រយមាន ការ ការបញ្ជ្រទិញ  

កក់ និង លក់។ ខ្ញុំ ប្រើប្រ្រស់ ហ្វ្រ ស បុ៊ ក ផ្រ ក ដើម្របី ជួយ ជំរុញ ការលក់ ឱ្រយបាន 

ច្រើនជាង មុន ជាពិស្រស អាចធ្វើ ការទិញ លក់ ជាមួយ អតិថិជន ដោយផ្ទ្រល់។ 

ដោយសរ នៅ កម្ពជុា បណ្ត្រញ សង្គម មួយ ន្រះ ជា បណ្ត្រញ យក្រស ដ្រល មនុស្រស 

ជាច្រើន ចូលចិត្ត ប្រើ និង តមដន ព័ត៌មាន នានា ដូច្ន្រះ ខ្ញុ ំឆ្លៀត យក បណ្ត្រញ 

មួយ ន្រះ មកជួយ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ។   

 

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ សំខាន់ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ 

អ្នក ម្រនឬ?ហើយដោយ របៀប ណា? តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វខី្លះ ដ្រល 

អ្នកប្រើប្រ្រស់? តើ អ្នក អាច ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ដ្រង មួយចំនួន បាន ឬទ្រ? 

បច្ច្រកវិទ្រយា កំពុង ដើរតួនាទី យា៉្រងសំខាន់ សម្រ្រប់ កំណើន អាជីវកម្ម។ បុ៉ន្ត្រ 

វា នៅត្រ ជា គមា្ល្រត រវាង ការយល់ដឹង និង ការ សម្រប ខ្លួន របស់ មនុស្រស ចាស់ 

និង អាជីវកម្ម ប្រប គ្រសួរ។ បច្ច្រកវទិ្រយា នៅក្នងុ អាជីវកម្ម អាចធ្វើឱ្រយ ក្រមុហុ៊ន 

កាន់ត្រ ប្រសើរឡើង ហើយ ជួយ ឱ្រយ ប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្ម រីកចម្រើន បាន 

ឆប់រហ័ស និង មាន ប្រសិទ្ធភាព។ បច្ចបុ្របន្នន្រះ ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម ដូចជា 

Facebook  និង Instagram បាន ជួយ យើង ក្នុង ការឃោសនា ផ្រសព្វផ្រសាយ 

ដោយផ្ទ្រល់ ជាមួយ អតិថិជន គោលដៅ តមរយៈ ទីផ្រសារ ឌីជីថល។ ការទាក់ទង 

ទាំង ក្នុង និង ក្រ្រ ជាមួយ អតិថិជន និង ដ្រគូ កាន់ ត្រមាន ភាពងាយស្រួល 

តមរយៈ ការផ្ញើ សរ តម ហ្វ្រ ស បុ៊ ក និង Instagram។ ជាពិស្រស វត្តមាន 

របស់ iBanking / Mobile Banking ដូចជា ធនាគារ ABA បាន ជួយ 

ដល់ ប្រតិបត្តកិារ សច់ប្រ្រក់ ឱ្រយ កាន់ត្រ ងាយស្រលួ និង កាត់បន្ថយ ហានិភ័យ 

លើក ការបាត់បង់ សច់ប្រ្រក់។

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វដី្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តកិារ 

លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្មរ បស់ អ្នក ដើម្របី បង្កើន ផលិតកម្ម? 

អាកប្របកិរិយា របស់ អតិថិជន ក្នុង ការដើរ ទិញ ឥ វា៉្រន់ បាន ផ្ល្រស់ប្តូរ យា៉្រងខា្ល្រំង 

ក្នុង រយៈព្រល ប៉ុនា្ម្រន ឆ្ន្រំ ចុង ក្រ្រយន្រះ។ ពួកគ្រ ផ្ល្រស់ប្តូរ ពី ការទិញ ទំនិញ 

ដោយផ្ទ្រល់ នៅតម ផ្រសារ ទៅជា ការប្រើប្រ្រស់ ទូរស័ព្ទ ក្នុង ការបញ្ជ្រទិញ 

ទំនិញ តមរយៈ បណ្ត្រញ សង្គម ដូចជា ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក និង Instagram ។ ដើម្របី 

ឆ្លើយតប ទៅនឹង តម្រវូការ យើង បាន បង្កើត ទំព័រ ហ្វ្រ ស បុ៊ ក ផ្លវូការ របស់ យើង 

ដ្រលមាន ឈ្ម្រះថា Keiy Tambanh Khmer ដើម្របី ធ្វើការ ផ្រសព្វផ្រសាយ 

ឌីជីថល របស់ យើង ទៅដល់ អតិថិជន គោលដៅ ទាំងចាស់ និង ថ្មី របស់ 

យើង ឲ្រយ កាន់ ត្រមាន ប្រសិទ្ធភាព និង អស់ តម្ល្រ ទាប បើ ប្រៀបធៀប ទៅនឹង 

ការធ្វើ យុទ្ធសស្ត្រ ទីផ្រសារ ប្រព្រណី។ លើសពីន្រះទៅទៀត អតិថិជន អាច 

ពិនិត្រយមើល ស្ទីលថ្មីៗ និង សកម្មភាព របស់ យើង នៅក្នុង ទំព័រ Facebook 

ដ្រល អតិថិជន អាចធ្វើ ទំនាក់ទំនង ដោយផ្ទ្រល ់តម Facebook Messen-

ger ដ្រល ជួយ បង្កើន ការលក់ របស់ យើង យា៉្រងច្រើន និង បង្កើន ទំនាក់ទំនង 

យា៉្រង ជិតដិត ជាមួយ អតិថិជន។ម្រយា៉្រងវិញទៀត ការទាក់ទង គា្ន្រ ទាំង ក្នុង និង 

ខាងក្រ្រ ក្រុមហុ៊ន មានការ ចំណយ តិច និង មាន ប្រសិទ្ធភាព ជាង មុន 

តមរយៈ ការប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម ដូចជា Line, Telegram 

និង Facebook Messenger ។ នៅ ផ្ន្រក ខាងក្នុង ក្រុមហុ៊ន យើង ប្រើ 

Telegram ដើម្របី ទាក់ទង ជាមួយ បុគ្គលិក និង ក្រុម សមាគម ស្ត្រី នៅតម 

ខ្រត្ត។ យើង ប្រើ Quickbook ដើម្របី តមដន ប្រតិបត្តិការ គណនី និង 

របាយ ការណ៍ សច់ប្រ្រក់ ច្រញចូល ប្រចាំថ្ង្រ របស់ យើង។ កម្មវិធី ន្រះ មាន 

ភាព សុ ក្រិត ថោក និង មាន ប្រសិទ្ធភាព ជាង មុន។

         

៦. តើ អ្វី ជា ភាព ដឹកនាំ របស់ អ្នក? ហើយ អ្នកដឹកនាំ ប្របណា ចំពោះ 

ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា? 

ខ្ញុ ំជា អ្នកដឹកនា ំប្រប សក ម្ម និង ប្រជាធិបត្រយ្រយ។ ខ្ញុ ំឱ្រយ តម្ល្រ ទៅលើ ការចូលរមួ 

របស់ បុគ្គ លិ ក គ្រប់ កម្រតិ ពីព្រ្រះ គំនិតនីមួយៗសុទ្ធ ត្រមាន ប្រយោជន៍ ឱ្រយត្រ 

យើង មក ប្រើ បាន ត្រឹមត្រូវ តម ព្រលវ្រលា និង តម តម្រូវការ។ ខ្ញុ ំបង្រៀន 

បុគ្គលិក របស់ខ្ញុ ំឱ្រយ ច្រះ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រល ខ្ញុ ំសម្រ្រចចិត្ត យកមកប្រើ រួមមាន 

របាយការណ៍ លក់ ផ្រនការ ប្រចាំខ្រ និង ប្រចាំ សបា្ត្រហ៍ ព័ត៌មានផ្រស្រងៗ 

៤៤



ដ្រល ទាក់ទង នឹង អាជីវកម្ម និង ការ បណ្តុះបណ្ត្រល បន្ថ្រម ផងដ្ររ។ ខ្ញុ ំក៏ត្រវូ 

ការសិក្រសា បន្ថ្រម ផងដ្ររ ចំពោះ បច្ច្រកវិទ្រយាផ្រស្រងៗ ដ្រល ខ្ញុំ មិនទាន់ ច្រះ 

តមរយៈ ការស្រ្រវជ្រ្រវ និង សួរ អ្នក ដ្រល ជំនាញ និង ច្រះ ជាង ខ្ញុំ។

 

៧. តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម 

និង បច្ច្រកវិទ្រយា ជាពិស្រស នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ 

ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល ជា បរិបទ ថ្មី ហើយ វប្របធម៌ ចាស់ នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ? 

ស្ត្រី នៅត្រ ជា ឆ្អឹង កង ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ មិន ថា ស្ត្រី នោះ មាន តួនាទី ជា ស្ត្រី ម្រផ្ទះ 

ជា សហគ្រិន ជា បុគ្គលិក ក្រុម ហុ៊ន ជា នាយិកា ឬ បុគ្គលិក បម្រើការ នៅក្នុង 

ស្ថ្រប័នរដ្ឋ នោះទ្រ។ បច្ចុប្របន្នន្រះ ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម និង បច្ច្រកវិទ្រយា 

កំពុងមាន ភាពល្រច ធ្ល្រ ខា្ល្រំង ជាពិស្រស សហគ្រិន ស្ត្រី វ័យក្ម្រង ដ្រល កំពុង 

ចាប់ផ្តើម អាជីវ កម្ម ផ្ទ្រល់ខ្លួន និង មានចំណ្រះដឹង ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា បន្ថ្រម។ 

ទោះជា យ៉ា្រងណក៏ដោយ ក៏ ចំណ្រះដឹង ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា នៅមានកម្រិត 

ដ្រល តម្រវូឱ្រយ សហគ្រនិ ស្ត្រ ីត្រវូ រៀនសូត្រ បន្ថ្រម ដើម្រប ីជួយ អាជីវកម្ម របស់ខ្លនួ 

ឱ្រយ ដើរ ទាន់ សម័យកាល។ ក្រ្រពីន្រះ ក៏ គួរ រៀន បន្ថ្រម ទាំង ភាស អង់គ្ល្រស 

ផងដ្ររ ពីព្រ្រះ អាជីវកម្ម ខា្ន្រតតូច ភាគ ច្រើន ចាប់ផ្តើម ដោយមាន ដើមទុន 

តិច។ ដូច្ន្រះ ការចំណយ ថវកិា ក្នងុ ការជួល អ្នកជំនាញ ឱ្រយមក ជួយ ជាប់ ជាប្រចា ំ

គឺជា ការចំណយ ដ៏ ច្រើន មួយ ដ្ររ។ ខ្ញុ ំមិន គិតថា កម្ពជុា មានគំនិត ចាស់គំរលិ 

នោះទ្រ។ កម្ពជុា គ្រ្រន់ត្រ ត្រវូការ ព្រលវ្រលា ដើម្រប ីអភិវឌ្រឍ និង សិក្រសា បន្ថ្រម 

ឱ្រយបាន ខា្ល្រំងកា្ល្រ ដូច ប្រទ្រស អភិវឌ្រឍ និង ប្រទ្រស ជឿនលឿន ជាច្រើន។ ខ្ញុំ 

នៅត្រ មើលឃើញថា កម្ពុជា ដើរ លឿន ខា្ល្រំង ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា ជាពិស្រស 

ក្នុងចំណម យុវជន ដ្រលជា និស្រសិត។ 

 

៨.តើ ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ ស ម្របិ ត្ត និង 

គុណវិបត្តិ ប្របណា? 

ជាធម្មត អ្វី ក៏ដោយ ត្រងត្រមាន គុណសម្របត្តិ និង គុណវិបត្តិ  បើ យើង 

មិនច្រះ ប្រើប្រ្រស់ ឱ្រយបាន ត្រឹមត្រូវ និង សមស្រប។ បច្ច្រកវិទ្រយា នឹង ជួយ ឱ្រយ 

អាជីវកម្ម រកីចម្រើន បើសិនជា អ្នកច្រះ ប្រើប្រ្រស់ ឱ្រយបាន ត្រមឹត្រវូ ប្រកបដោយ 

ប្រសិទ្ធភាព និង បច្ច្រកវិទ្រយា អាចជួយ ផ្តល់នូវ សុវត្ថិភាព ន្រ ការប្រើប្រ្រស់។ 

ដូច យើង បានដឹង នូវ បញ្ហ្រ មួយចំនួន ដ្រល បាន ញាំញី បច្ច្រកវិទ្រយា ដូចជា 

សកម្មភាព បំផ្លិចបំផ្ល្រញ ដោយ ពួក Hacker។ ពួក Hacker បាន ចូលទៅ 

បំផ្ល្រញ ព័ត៌មាន របស់ មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម ចោល អស់។ ឯ ខ្លះទៀត បន្ល ំបោកប្រ្រស់ 

អតិថិជន តមរយៈ ការ វ្ររ លុយ ខ្ចីលុយ ឲ្រយ មុន ជាដើម។ បន្ថ្រម ជាង ន្រះ ពួក 

hacker មួយចំនួន អាច លួច យក ទិន្នន័យ របស់ អាជីវកម្ម ដោយ សរ ត្រ 

ការដក់ ល្រខ សមា្ង្រត់ មិនសូវ តឹង ជាដើម។

 

៩.ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ក្នុង ការយក 

បច្ច្រកវិទ្រយា មក ដ ណើ រ ក្នុង អាជីវកម្ម? 

ខ្ញុំ ជាម នុស្រស ចូលចិត្ត សិក្រសា ស្រ្រវជ្រ្រវ និង រៀន ឆប់ ច្រះ នូវ អ្វីដ្រល ខ្ញុំ ចង់ ច្រះ 

ចង់ដឹង។ ខ្ញុ ំត្រង សិក្រសា ស្រ្រវជ្រ្រវ សួរ អ្នក ដ្រលមាន ជំនាញ ផ្ន្រក ព័ត៌មានវិទ្រយា 

ជាមុន មុននឹង សម្រ្រចយក បច្ច្រកវទិ្រយា ណមួយ មក ប្រើ។ បើសិន ជា ខ្ញុ ំត្រវូការ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ហើយ ខ្ញុំ មិនអាច ធ្វើបាន ខ្ញុំ នឹង រក ជំនួយ ពី អ្នក ដ្រល ច្រះ។ ខ្ញុំ ដឹង 

ច្របាស់ ថា គា្ម្រនអ្វ ីដ្រល យើង រៀន មិនច្រះ នោះទ្រ ឱ្រយត្រ យើង ចង់ រៀននិង ចង់ 

ច្រះ ពិតប្រ្រកដ។  បងប្អនូ ស្ត្រ ីដ្រល ចង់ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្មត្រវូ ត្រៀមខ្លនួ ដើម្រប ី

យក បច្ច្រកវិទ្រយា ណមួយមកប្រើប្រ្រស់ ឱ្រយត្រូវ នឹង អាជីវកម្ម របស់ខ្លួន។ 

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វីខ្លះសម្រ្រប ់អ្នកដ្រល ចង ់ចាប់ ផ្តើម អាជីវកម្ម 

ផា្ទ្រល់ ខ្លួន?

ខ្ញុ ំសូម ចូលរមួ ជា អា នុ សសន៍ បន្ថ្រម ដល់ បងប្អនូ ស្ត្រ ីខ្ម្ររ យើង ដ្រល ចង់ ចាប់ផ្តើម 

អាជីវកម្ម ប៉ុន្ត្រ មិនដឹងថា ត្រូវ ចាប់ផ្តើម ពី កន្ល្រង ណ៖ 

ត្រូវ ស្គ្រល់ ខ្លួនឯង ឱ្រយបាន ច្របាស់ ជាមុនសិន និង ស្រឡាញ់ អាជីវកម្ម អ្វី 

ពិតប្រ្រកដ មិនម្រន ធ្វើតម គ្រ មិន ម្រន ដោយសរ គ្រ លក់ដច់ បាន 

លុយ ច្រើន មិនម្រន ដោយសរ គ្រ ធ្វើ ច្រើន គា្ន្រ មិនម្រន ដោយសរត្រ 

មិនដឹង ធ្វើ អ្វី ធ្វើ សិន ទៅ។ 

ត្រូវ រៀន ពីព្រ្រះ សម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា គឺ សម័យ កាលដ្រល ប្រ្រប្រួល លឿន 

ណស់។ ចង់ រកសុី ត្រូវ យើង ដឹងថា អ្វី ជាការ លក់ ការធ្វើ ទីផ្រសារ ការ គ្រប់ 

គ្រង់ ហិរញ្ញវត្ថ ុការគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក ការប្រថុយប្រថាន ដោយ ផ្អ្រកលើ 

ចំណ្រះដឹង និង ជំនាញ។   

ត្រវូមាន ឆន្ទៈ តសូ៊ និង មិន បោះបង់។ ត្រវូធ្វើ អ្វ ីដ្រលជា ជំនាញ និង  ចំណ្រះ 

ដឹង ដ្រល ខ្លួន។

ត្រូវ អភិវឌ្រឍ ភាពជា អ្នកដឹកនាំ របស់ អ្នក។ បើ អ្នក មិនច្រះ អ្នក ត្រូវ ចូលរៀន 

វគ្គ បណ្តុះបណ្ត្រល ត្រវូ អាន សៀវភៅ ទាក់ទង និង អាជីវកម្ម ដ្រល ខ្លនួ ចង់ 

បង្កើត និង កុំ ច្រះត្រ ហា៊្រន ធ្វើ ទាំង មិនដឹង មិនច្រះ។ 

ត្រវូ សិក្រសា ពី ទីផ្រសារ និង អតិថិជន។ ន្រះ ជា ចំណចុ សំខាន់ ពីព្រ្រះ អតិថិជន 

នៅ កម្ពជុា មានចិត្ត ប្រ្រប្រលួ ឆប់រហ័ស ក្នងុការ ប្រើប្រ្រស់ ផលិតផល និង 

ស្រវាកម្ម ដោយសរ ពួកគាត់ ត្រង ចង់ សក អ្វីដ្រលថ្មីៗរហូត។  

ត្រវូធ្វើ អាជីវកម្ម ដ្រល អតិថិជន កំពុង ត្រវូការ ត្រ មិនទាន់មាន ផលិតផល 

និង ស្រវាកម្ម នៅលើ ទីផ្រសារ។  

ត្រូវ រៀបចំ ផ្រនការអាជីវកម្មដោយមាន ទស្រសនវិស័យយុទ្ធសស្ត្រ និង 

គំនិត អាជីវកម្ម ច្របាស់លាស់ ជាមុនសិន។ ចូរ កំុ ធ្វើល្រងៗនិងលំ!យា៉្រង 

ហោចណស់ ក៏ ដឹងថា៣ឆ្ន្រ ំដំបូង អ្នក ចង់ សម្រ្រច អ្វ ីហើយ៥ឆ្ន្រ ំបនា្ទ្រប  ់អ្នក 

ចង់ សម្រ្រច អ្វី ដ្ររ។ 

ត្រវូត្រ ពូក្រ ទំនាក់ទំនង ដោយ ចូលរួម ជាមួយ បណ្ត្រញ និង ស្រពគប់ អ្នក 

ដ្រល ជួយ ឱ្រយ គំនិត អាជីវកម្មរីកដុះដល។ ត្រវូធ្វើ សកម្មភាព ពិតប្រ្រកដ 

ជាពិស្រស ត្រវូមាន ស្រចក្តកីា្ល្រហាន ក្នងុការ សម្រ្រចចិត្តនិង ត្រវូ ហ៊ា្រន 

បញ្ចះុបញ្ចលូ ក្រមុគ្រសួរ ឱ្រយ គំាទ្រ អ្វដី្រល ខ្លនួ ចង់ សម្រ្រចបាន ក្នងុ ជីវិត។

៤៥



១.  សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន របស់ អ្នក។

នាង ខ្ញុំ ឈ្ម្រះ ជា សុខ ហៀក ជា អគ្គនាយិកា ផ្រសារ ទំនើប សូរិយា ស្រន ធ័ រ 

ភ័ន ធ៍ (Sorya Center Point) និង ផ្រសារ ទំនើប រតនា ផ្ល្រ ហ្រសា (Ratanak 

Plaza)។ ខ្ញុ ំជា មា្ត្រយ របស់ កូនស្រ ីពី នាក់។ នាង ខ្ញុ ំបាន ចូល បម្រើ ការងារ នៅក្នងុ 

ក្រុមហុ៊ន ន្រះ អស់ រយៈព្រល ជាង១០ឆ្ន្រំ មកហើយ ដោយ ចាប់ផ្តើម តំងពី 

តួនាទី ជា បុគ្គលិក ធម្មត រហូត កា្ល្រយជា អគ្គនាយក ក្រមុហុ៊ន។ ក្នងុ រយៈព្រល 

ជាង១០ឆ្ន្រនំ្រះ ចំណ្រះដឹង ជំនាញ រឹង និង បទពិសោធ ដ្រល នាង ខ្ញុ ំទទួលបាន 

តមរយៈ ការងារ បាន បង្កើត នូវ ភាពជឿជាក់ លើ ខ្លនួឯង។ ន្រះ ជា កត្ត្រ ចម្របង 

ស្ត្រី គឺ ដូច ជាព្រះ អាទិត្រយ  នៅ 
ព្រល ដ្រល នាង កាន់ ត្រ មាន 
ពន្លឺ  នាង កាន់ ត្រ មាន ភាព 
ស្រស់ស្អ្រត។ 

ជា សុខហៀក
 អគ្គនាយិកា ផ្រសារ ទំនើប សូរិយា 
ស្រន ធ័ រ ភ័ន ធ៍ (Sorya Center 
Point) និង ផ្រសារ ទំនើប រតនា 
ផ្ល្រហ្រសា (Ratanak Plaza)

លោកស្រី 

ដ្រល ធ្វើឱ្រយ នាង ខ្ញុ ំទទួលបាន លទ្ធផល ដូច សព្វថ្ង្រ។ បច្ចបុ្របន្ន ក្រ្រពី តួនាទី ជា 

អគ្គនាយិកា ផ្រសារ ទំនើប ទាំង២ នាង ខ្ញុំ ក៏មាន តួនាទី មួយចំនួន ផ្រស្រងទៀត 

ដូចខាងក្រ្រម៖ អនុប្រធាន សមា គ មធុ រៈ កិច្ច អាស៊្រន (ASEAN Business 

Association - ABA) អនុប្រធាន គណៈកម្មកា រ “ខ្រស្ររ ក្រវា៉្រត់ មួយ ផ្លវូ មួយ” 

ន្រ សមាគម សហគ្រនិ វយ័ក្ម្រង កម្ពជុា(Young Entrepreneurs Associa-

tion of Cambodia - YEAC) សមាជិកសមាគម សហគ្រិន ស្ត្រី កម្ពុជា 

(Cambodian Women Entrepreneurs Association - CWEA) ទូត 

សុច្ឆន្ទៈ ភាពជា អ្នកដឹកនាំ ឆ្ន្រំ២០១៩ ជើងឯក វ្រទិកា ស្ត្រី ជជ្រក ដ្រញដោល 

ពី ភាពជា អ្នកដឹកនាំ ឆ្ន្រំ២០១៩

២. តើ អ្នក ឲ្រយ និយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើ អ្នក បច្ចបុ្របន្ន 

ឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

និយមន័យ ន្រ ភាពជោគជ័យ ចំពោះ នាង ខ្ញុ ំគឺជា ការវាស់វ្រង ទៅលើ លទ្ធផល 

ដ្រល យើង ទទួលបាន ធៀប ជា មួយ នឹង ផ្រនការ ឬ គោលបំណង ដ្រល 

យើង បាន រំពឹងទុក។ ប្រសិនបើ លទ្ធផល ដូចគា្ន្រ ទៅនឹង ការរំពឹងទុក នោះ 

យើង អាច កំណត់ថា ភាពជោគជ័យ។ ដោយឡ្រក ផ្រនការ ឬ គោលបំណង 

របស់ មនុស្រសមា្ន្រក់ៗត្រង មានការ ប្រ្រប្រួល ទៅតម វ័យ (អាយុ) និង បរិបទ 

សង្គម។ កាលពីមុន នាង ខ្ញុំ គិតថា មានគ្រួសរ តូច មួយ ដ៏ កក់ក្ត្រ ការងារ 

មួយ ដ្រលមាន ប្រ្រក់ចំណូល សមរម្រយ (មិន ច្រើនព្រក និង តិច ព្រក) មាន 

ជីវភាព រស់នៅ ដ៏ សមញ្ញ នោះ គឺជា ជីវិត ដ៏ ជោគជ័យ។ បុ៉ន្ត្រ គំនិត ន្រះ ត្រវូបាន 

ផ្ល្រស់ប្តូរ នៅព្រលដ្រល នាង ខ្ញុំ ចាប់ផ្តើម ចូលរួម ក្នុងសង្គម និង បាន រាប់អាន 

មនុស្រសល្ៗអ ជាច្រើន នៅ ជំុវិញខ្លនួ។ តមរយៈ សកម្មភាព និង ការ បំផុសគំនិត 

របស់ ពួកគាត់ នាង ខ្ញុ ំចាប់ផ្តើម យល់ឃើញថា តមពិតទៅ ក្រ្រ ពី ដើម្របី ខ្លនួឯង 

និង គ្រួសរ យើងមា្ន្រក់ៗ យើង គប្របី ធ្វើ កិច្ចការ ដ្រលមាន សរៈប្រយោជន៍ 

សម្រ្រប់ សង្គម និង ប្រជាជាតិ យើង ទាំងមូល ទើប ជា អាច កំណត់ បាន 

នូវ ភាពជោគជ័យ ពិតប្រ្រកដ សម្រ្រប់ ជិវិត។ ដោយ មូលហ្រតុ ន្រះហើយ 

ទើប នាង ខ្ញុំ សម្រ្រចចិត្ត ចូលរួម ក្នុង កម្មវិធី នានា ដ្រល រៀបចំឡើង ដើម្របី 

ជម្រុញឱ្រយមាន ការផ្ល្រស់ ប្តូរ ផ្នត់គំនិត ជា វិជ្ជមាន ជាពិស្រស គឺ ការលើកស្ទួយ 

តម្ល្រ របស់ ស្ត្រ ីនៅក្នងុ សង្គម ត្រម្តង។ ទោះជា យ៉ា្រងណក៏ដោយ វថីិ ទៅកាន់ 

ភាពជោគជ័យ មិន ងាយស្រួល នោះទ្រ។

៣.តើ អ្នក យល់ឃើញ ដូចម្ដ្រច ចំពោះ បច្ច្រកវិទ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ?តើ 

បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន?មូលហ្រតុ អ្វី?

អ្វីៗ ទាងំអស់ នៅលើ លោក ត្រងមាន ភាព វជិ្ជមាន និង អវិជ្ជមាន រឯី បច្ច្រកវទិ្រយា 

ក៏ ដូចគា្ន្រ ដ្ររ។ ដោយសរ ការរីកចម្រើន ន្រ បច្ច្រកវទិ្រយា យើង អាចទាក់ទង គា្ន្រ 

បាន ងាយស្រួល និង ឆប់រហ័ស ជាង មុន។ អ្នក ជម្ងឺ ជា ច្រើន អាច ទទួលយក 

ការព្រយាបាល ដ្រលមាន ប្រសិទ្ធិភាព តមរយៈ ឧបករណ៍ បច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបៗ 

៤៦





(ដូច ជា ជម្ងឺមហារីក ជាដើម)។ បច្ច្រកវិទ្រយា បាន បង្កលក្ខណៈ ងាយស្រួល 

ជាច្រើន ដល់ ការរស់នៅ ប្រចាំថ្ង្រ របស់ យើង និង ធ្វើឱ្រយ ជីវិត កាន់ ត្រមាន 

ភាពងាយស្រួល និង ស្រស់បំព្រង។ ទោះជា យា៉្រងណក្តី បច្ច្រក វិទ្រយា មាន 

លក្ខណៈ វិជ្ជមាន ឬ អវជិ្ជមាន អាស្រយ័ទៅលើ អ្នកប្រើប្រ្រស់។ ការប្រើប្រ្រស់ 

បច្ច្រកវទិ្រយា ក្នងុ ផ្លវូ ត្រវូ នឹងធ្វើ ឱ្រយ សង្គម យើង កាន់ត្រ ប្រសើរឡើង។ ផ្ទយុទៅវញិ 

ការប្រើប្រ្រស់ ក្នុង ផ្លូវខុស នឹងធ្វើ ឱ្រយ មា ន ផល អវិជ្ជមាន ដល់ សង្គម។ នៅក្នុង 

ផ្រសារ ទំនើប សូរិយា ស្រន ធ័ រ ភ័ន ធ៍ បច្ច្រកវទិ្រយា ដើរតួនាទី យ៉ា្រងសំខាន់ នៅក្នងុ 

ទំនាក់ទំនង និង ផ្តល់ ស្តង់ដរ ស្រវាកម្ម ទៅកាន់ អតិថិជន។ កាលពីមុន យើង 

ប្រើ សំបុត្រ ធម្មត ក្នុង ចំណតរថយន្ត ដ្រល ការណ៍ ន្រះ ចោទ ជា បញ្ហ្រ ស្គុ គ 

ស្ម្រញ ក្នងុការ គ្រប់គ្រង តមដន និង មានការ ចំណយ ច្រើន។ បុ៉ន្ត្រ យើង បាន 

ក្រប្រ្រ ដោយ បច្ចបុ្របន្ន យើង បាន ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា តម ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង ចំណត 

(Parking System) ដ្រល ចំណយ តិច ហើយ កាន់ត្រ ផ្តល់ ភាពងាយស្រលួ 

និង ផ្តល់ ទំនុក ចិត្ត ជូន អតិថិជន ពី សុ វត្ថ ភាព រថយន្ត។ ម្រយា៉្រងវិញទៀត យើង 

បាន ឈាន មួយ ជំហាន ទៀត ក្នុងការ ទូទាត់ នៅក្នុង អាហា រដ្ឋ្រ ន ដោយ 

ផ្ល្រស់ប្តូរ ពី ការប្តូរ លុយ យក គូ បុ៉ង ក្រដស ជំនួស ដោយ ការប្រើប្រ្រស់ កាត 

បញ្ចូល ទឹកប្រ្រក់ ភា្ជ្រប់ ជាមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង តម កំ ព្រយូ ទ័ រ។ 

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នងុការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក ម្រន ឬទ្រ 

ហើយ តមរបៀប ណា?តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វខី្លះ ដ្រល អ្នកប្រើប្រ្រស់? 

ចូរ ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ដ្រង មួយចំនួន ផង។

វា ជាការ ពិតណស់ ដ្រលថា បច្ច្រកវិទ្រយា ដើរតួនាទី យ៉ា្រងសំខាន់ ក្នងុការ អភិវឌ្រឍ 

អាជីវកម្ម របស់ ផ្រសារ ទំនើបសូរិយា ស្រន ធ័ រ ភ័ន ធ៍ប្រសិនបើ យើង ក្រឡ្រក ទៅ មើល 

ប្រសិទ្ធភិាព និង គុណ វឌ្រឍន៍ ដ្រល កើតច្រញពី បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រល បាន ដក់ច្រញ នូវ 

ការផ្តល់ជូន និង បម្រើ នូវ ពហុ ស្រវាកម្ម ជាច្រើន ប្រភ្រទ ដល់ អតិថិជន។ គ្រ្រន់ត្រ 

អតិថិជន ឈាន ជើង ចូល ផ្រសារ ភា្ល្រមស្រវាកម្ម គ្រប់ប្របយ៉ា្រង ត្រវូបាន បម្រើ ដោយ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ជំនួស ដោយ ជណ្តើរ ជើង បច្ចបុ្របន្ន ជណ្តើរយន្តជណ្តើរ ប្រអប់បាន 

សម្រលួ ដល់ អតិថិ ជនជាច្រើន ដ្រល ពិបាក ក្នងុការ ធ្វើដំណើរ។ ម្រយ៉ា្រងទៀត 

យើង ក៏បាន បំពាក់ បច្ច្រកវិទ្រយា ស ម្ង ួតដ្រ នៅក្នងុ បន្ទប់ទឹក ក្នងុ គោលបំណង 

ទទួលបាន អនាម័យ ខ្ពស់សន្រសំសំច្រ ធនធាន ក៏ដូចជា ថ្ររក្រសា បរិស្ថ្រន ក្នងុព្រល 

ត្រមួយ។ ទន្ទមឹនឹង គា្ន្រ ផងដ្ររ បទពិសោធន៍ ន្រ ការទិញ ទំនិញ និង ទទួលយក 

ការកម្រសាន្ត កាន់ត្រទំនើបនិង ងាយស្រលួ ជាង មុន ថ្រម មួយកម្រតិ ទៀត តមរយៈ 

បច្ច្រកវិទ្រយា។ ការគ្រប់គ្រង សុវត្ថភិាព ផ្រសារ ទំាងមូល បច្ច្រកវិទ្រយា ដើរតួ យ៉ា្រងសំខាន់ 

ក្នងុ ការត្រតួពិនិត្រយ ភា្ជ្រប់ ដោយ ប្រព័ន្ធ កាម្ររ៉ា្រ(CCTV) ដើម្របី ត្រតួពិនិត្រយ រាល់ 

សកម្មភាព ទំាងអស់ ដ្រល ដក់ច្រញ ឱ្រយ ផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ក្នងុការ បញ្ជៀ សប ញ្ហ្រ និង 

ទប់ស្ក្រត់ បញ្ហ្រ ដ្រល កើតមាន ជាយថាហ្រតុ។ យើង ក៏មាន ដក់ច្រញ ផងដ្ររ 

នូវ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង លំហូរ អតិថិជន ដ្រល អាចឱ្រយ យើង បានដឹង អំពី តួល្រខ 

អតិថិជន ច្រញចូល ផ្រសារ និង អាច ទទួលបាន របាយ ការណ៍ភា្ល្រមៗនៅព្រល 

បិទ ផ្រសារ។  

៥.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និង 

ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក ដើម្របី 

បង្កើន ផលិតកម្ម?

ដោយសរ ការរីកចម្រើន ន្រ ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវិទ្រយា និង ដើម្របី ធ្វើឱ្រយ ប្រសើរឡើង នូវ 

ប្រតិបត្តកិារ អាជីវ កម្ម ផ្រសារ ទំនើប សូរិយា ស្រន ធ័ រ ភ័ន ធ៍ បាននិងកំពុង ប្រ្រកា្ល្រយ 

រាល់ គ្រប់ ដំណក់កាល បញ្ចលូ នឹង ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នងុ គោលបំណង 

ជំរុញ និង សម្រលួ ដល់ ការគ្រប់គ្រង ផ្ទ្រល់។ តួយ៉ា្រង នៅក្នងុ ការប្រ្រស្រយ័ ទាក់ទង 

រវាង អតិថិជន ដ្រគូ ជំនួញ និង បុគ្គលិក យើង បាន ផ្ល្រស់ប្តរូ ដំណក់កាល ស្មគុស្ម្រញ 

ជាច្រើន។ កាល មុន ការប្រ្រស្រយ័ ទាក់ទង គា្ន្រ ត្រវូធ្វើឡើង តមរយៈ លិខិត ឬ 

តម្រវូឱ្រយមាន ការជួប គា្ន្រ ដោយផ្ទ្រល់ ឥឡូវ យើង ជំនួស ដោយ ការប្រើប្រ្រស់ អី៊ 

ម៉្រ ល និង ប្រព័ន្ធ ទាក់ទង ត្រ ល្រ ក្រ្រម (Telegram) ដើម្របី ផ្ញើ សម្ល ង រូបភាព 

បាន យ៉ា្រង រហ័ស ទាន់ ស្ថ្រនការណ៍។ ម្រយ៉ា្រងវិញទៀត បើ សម្លងឹ ទៅ មើល 

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក បច្ច្រកវិទ្រយា ក៏បាន រួមចំណ្រក ក្នងុការ ព ន្លឿ ន ដល់ 

ការងារ និង បង្កើន ភាពច្របាស់លាស់ តំងពី ដំណើរការ ន្រ ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ វត្តមាន 

តមរយៈ បច្ច្រកវិទ្រយា ស្ក្រ ន ម្រដ្រ ការទូទាត់ ប្រ្រក់ខ្រ តមរយៈ Quick Book និង 

Excel ដោយមាន ភាព រហ័ស និង ច្របាស់លាស់។ យើង ក៏ កំពុង សម្លងឹមើល ទៅលើ 

ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក ដោយ ស្វយ័ប្រវត្ត ិដើម្របី ជំនួស ឱ្រយ ដំណក់ កាលដ្រល 

រៀបរាប់ អស់ទំាង ន្រះ ដោយ ចំនួន វត្តមាន ប្រ្រកខ្រ និង ប្រ្រក់ បន្ថ្រមផ្រស្រងៗ 

ត្រវូបាន ដក់ច្រញ និង ទូទាត់ រៀងរាល់ ចុងខ្រ សម្រ្រប់ ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ដោយ 

ស្វយ័ប្រវត្ត។ិ បន្ថ្រម ពីន្រះ ទៅទៀត ក្នងុការ គ្រប់គ្រង ផ្ន្រក ជួល ទំាងស្រងុ នៅក្នងុ 

ផ្រសារ យើង ក៏មាន បច្ច្រកវិទ្រយា សម្រ្រប់ធ្វើ ការគ្រប់គ្រង ផងដ្ររ ដោយ ហៅថា 

ខន ត្រ្រក់ ម្រ ន្រ ជ មិន សីុ ស្ទ ិម (Contract Management System)។  រឹតត្រ 

សំខាន់ ដើម្របី ឆ្ព្រះទៅមុខ បន្តទៀត យើង បាននិងកំពុង សិក្រសា យ៉ា្រង យក ចិត្ត 

ទុកដក់ ទៅលើ បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រលមាន ឈ្ម្រះថា អិន ធឺ ប្រ្រយ រី ស្រសស ផ្ល្រ ន នី ង 

សូ ហ្វ វ្រ រ (ERP Enterprise Resource Planning) ដើម្របី ច្របាច់ បញ្ចលូ គា្ន្រ 

នូវ ទំាង ផ្ន្រក គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ផ្ន្រក គ្រប់ គ្រង ការលក់ គណន្រយ្រយ ហិរញ្ញវត្ថុ 

ផ្ន្រក គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និង ទំនាក់ទំនង អតិថិជន និង ផ្ន្រក គ្រប់គ្រង ទំាងអស់ 

ទៅក្នងុ បច្ច្រកទ្រស ត្រមួយ។

៦.តើ អ្វ ីជា ភាព ដឹកនា ំរបស់ អ្នក?ហើយ អ្នក មានការ ភាព ដឹកនា ំប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

ភាព ដឹកនាំ(Leadership Style) របស់ នាង ខ្ញុំ ត្រង ប្រ្រប្រួល ទៅតម 

ស្ថ្រនភាព ជាក់ស្ត្រង។ ស្ថ្រនភាព ខុសគា្ន្រ របៀប ន្រ ការដឹកនាំ ខុសគា្ន្រ។ 

ដោយឡ្រក ភាព ដឹកនាំ សម្រ្រប់ អាជីវកម្ម ដ្រល ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រក វិទ្រយា គឺ 

ត្រូវមាន លក្ខណៈ សម្របូរប្រប និង បត់ប្រន (Flexible) ដើម្របី ជំរុញឱ្រយមាន 

គំនិត ច្ន្រ ប្រតិដ្ឋ និង ការ ផ្ល្រស់ប្តូរ ជា វិជ្ជមាន។ ន្រះ ជា កត្ត្រ សំខាន់ សម្រ្រប់ 

ការអភិវឌ្រឍ ប្រកបដោយ ចីរភាព។ អ្នកដឹកនា ំនៅក្នងុ អាជីវកម្ម ដ្រល ប្រើប្រ្រស់ 

បច្ច្រកវទិ្រយា ជានិច្ចកាល គឺ ផ្ត្រត សំខាន់ ទៅលើ លទ្ធផល(Result Oriented) 

៤៨



ដោយ មិនសូវ ផ្ត្រតលើ ដំណើរការ(Process)នោះទ្រ ពោលគឺ អ្នកដឹកនាំ 

មិនចាបំាច់ ឃ្ល្រមំើល បុគ្គលកិ ធ្វើការ គ្រប់ព្រល នោះទ្រ។ ផ្ទយុទៅវញិ គួរផ្តល់ 

ព្រលវ្រលា ផ្ទ្រល់ខ្លួន ដល់ បុគ្គលិក ឱ្រយបាន ច្រើន ផ្តល់ លទ្ធភាព ឱ្រយ ពួកគាត់ ធ្វើ 

ការ តម អន ឡាញ (ពី ផ្ទះ ពី ហាង កាហ្វ្រ ឬ ទីកន្ល្រង ផ្រស្រង ក្រ្រពី ការយិាល័យ 

) ដ្រល ទាងំន្រះ អាច ជំរុញ ប្រសិទ្ធភិាព និង ផលិតភាព ការងារ បានល្អ ប្រសើរ 

ហើយ វា ក៏ ជា ការលើក ទឹក ចិត្ត ដល់ បុគ្គលិក ក្នងុ ក្រមុ ផងដ្ររ តម គោលការណ ៍

Work-life balance។ 

៧. តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម 

និង បច្ច្រកវិទ្រយា? ជាពិស្រស នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ 

ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល ជា បរិបទ ថ្ម ីហើយ វប្របធម៌ ចាស់គំរិល នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ?

តមរយៈ ការសិក្រសា ជាច្រើន បានបងា្ហ្រញ ថា អាជីវកម្ម ដ្រលមាន ការចូលរួម ពី 

ស្ត្រ ីជាទូទៅ ទទួលបាន ប្រ្រក់ចំណ្រញ និង ផលិតភាព ល្អប្រសើរ ជាង អាជីវកម្ម 

ដ្រល មិនមាន ការចូលរួម ពី ស្ត្រ។ី ដូចគា្ន្រ ដ្ររ ស្ថ្រប័ន ដ្រលមាន ថា្ន្រក់ដឹកនំា 

ភាគច្រើន ជា ស្ត្រ ីជានិច្ចកាល ជា ស្ថ្រប័ន ដ្រល ដំណើរការបាន ជោគជ័យ 

ជាង ស្ថ្រប័ន ដ្រលមាន ថា្ន្រក់ដឹកនំា ភាគច្រើន ជា បុរស។ ដូចន្រះ ស្ត្រ ីដើរតួនាទី 

សំខាន់ ក្នងុ វិស័យ អាជីវកម្ម និង បច្ច្រកវិទ្រយា។ ស្ត្រ ីគួរ ត្រវូបាន លើកទឹកចិត្ត ឱ្រយ 

ចូលរួម ក្នងុតួនាទី ជា អ្នកដឹកនំា និង ធ្វើ ស្រចក្ត ីសម្រ្រចចិត្ត ជាពិស្រស នៅក្នងុ 

បរិបទ ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល ដោយហ្រតុថា ភាពជឿនលឿន ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា បាន 

បង្កលក្ខណៈ ងាយស្រលួ កាន់ត្រច្រើន សម្រ្រប់ ស្ត្រ ីក្នងុ វិស័យ អាជីវកម្ម ដោយ 

ស្ត្រ ីអាចធ្វើ ការ តម អន ឡាញ(ពី ផ្ទះ) និង អាច មើលថ្រ គ្រសួរ ផង។

៨.តើ ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ ស ម្របិ ត្ត និង 

គុណវិបត្តិ ប្របណា?

ពិតម្រន ថា បច្ច្រកវិទ្រយា ដើរតួនាទី សំខាន់ សម្រ្រប់ អាជីវកម្ម ត្រ មិនម្រន 

អាជីវកម្ម ដ្រល ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រក វិទ្រយា ទាំងអស់ សុទ្ធត្រ ជោគជ័យ នោះទ្រ 

ជាពិស្រស អាជីវកម្ម ដ្រល ផ្តល់ ស្រវាកម្ម និង បដិសណ្ឋ្ររកិច្ច។ អាជីវកម្ម 

ទាំងន្រះ ទាមទារ ឱ្រយមាន ការយកចិត្តទុកដក់ ពី អ្នកផ្តល់ ស្រវាកម្ម ទោះ 

ជាមាន ប្រព័ន្ធ បច្ច្រក វិទ្រយា រចួហើយ ក្ត។ី បច្ច្រកវទិ្រយា អាចជា ចំណ្រក មួយ ដ្រល 

ធ្វើឱ្រយ អាជវីកម្ម រីកលតូលាស ់ប៉នុ្ត្រ យើង មិនអាច ពងឹផ្អ្រក ទាំងស្រុង ទៅលើ 

បច្ច្រកវិទ្រយា នោះទ្រ ដោយហ្រតុថា បច្ច្រកវិទ្រយា គឺ ដូចជា គ្រឿងចក្រ អ៊ីចឹង។ 

វា អាច ខូច គាំង មិន ដំណើរការ ឬ អាច បាត់បង់ ទិន្ន័យ និង ព័ត៌មានសំខាន់ៗ 

របស់ ក្រមុហុ៊ន ដោយសរ កំហុស ច្រតនា ឬ អ ច្រតនា របស់ អ្នកប្រើប្រ្រស់ និង 

ជនខិលខូច មួយចំនួន។ ម្រយា៉្រងវិញទៀត ការវិនិយោគ លើ ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ដ្រលមាន គុណភាព មកប្រើប្រ្រស់ គឺ តម្រវូឱ្រយមាន ការសិក្រសា យ៉ា្រង លម្អតិ ដ្រល 

ត្រវូ ចំណយព្រល យ៉ា្រងច្រើន និង ធនធាន ទៅតម នោះដ្ររ។ ន្រះ អាចជា 

ឧបសគ្គ ចំពោះ  អាជីវកម្ម ខា្ន្រត តូច និង មធ្រយម។ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា 

តម្រវូឱ្រយ មាន អ្នក មានចំណ្រះ ជំនាញ គ្រប់គ្រ្រន់ និង ត្រៀមខ្លនួ ជានិច្ច ក្នងុការ 

បញ្ជៀ ស និង ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ ដ្រល អាច កើតមានឡើង គ្រប់ កាលទ្រសៈ។ 

បើ មិន ដូចោ្ន្រះ ទ្រ ទំហំ ន្រ ការខាតបង់ នឹង កើតមានឡើង។

៩.ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ក្នុង ការយក 

បច្ច្រកវិទ្រយា មក ដំណើរ ក្នុង អាជីវកម្ម?

ការវិនិយោគ លើ បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រលមាន គុណភាព អាចមាន តម្ល្រ ខ្ពស់ ដូច្ន្រះ 

មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម គប្របី ស្វ្រង យល់ ពី បច្ច្រកវិទ្រយា នោះ ឱ្រយបាន ច្របាស់លាស់ 

មុនព្រល ចំណយធនធាន និង ព្រលវ្រលា ក្នុង ការយក វា មកប្រើប្រ្រស់ 

ក្នងុ ដំណើរការ អាជីវកម្ម។ ការវនិិយោគ ខុស មិន ត្រមឹត្រ ធ្វើឱ្រយ យើង ខាតបង់ 

ថវិកា និង ព្រលវ្រលា បុ៉ណ្ណ្រះ ទ្រ បុ៉ន្ត្រ វា អាចឈាន ទៅដល់ ការខាតបង់ 

ធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា សុវត្ថិភាព ន្រ ទិន្នន័យ របស់ ក្រុមហុ៊ន និង អតិថិជន ជាដើម។ 

ម្រយា៉្រងវញិទៀត ការផ្ល្រស់ប្តរូ បច្ច្រកវទិ្រយា(Technology Transfor-mation) 

គឺជា ការផ្ល្រស់ប្តូរ មួយ ដ្រល ទាមទារ ឱ្រយមាន ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត ការលះបង់ និង 

ខិតខំ ប្រងឹប្រ្រង ខ្ពស់ ជាពិស្រស ការផ្ល្រស់ប្តរូ ផ្នត់គំនិត ពី របៀប គ្រប់គ្រង ប្រប 

បូរាណ ទៅជា របៀប គ្រប់គ្រង ប្រប បច្ច្រកវិទ្រយា។ ម្រយា៉្រងទៀត ក្នុងនាម យើង 

ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម ផ្ទ្រល ់យើង ក៏ត្រវូ ស្វ្រងយល់ ទៅលើ បច្ច្រកវទិ្រយា និង ខិតខ ំ

នា ំយក បច្ច្រកវទិ្រយា ជឿនលឿន ទាន់សម័យ ដើម្របី អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម និង ផ្តល់ 

ទំនើបកម្ម ដល់ដ្រ គូ និង អតិថិជន។ ដូច្ន្រះហើយ បានជា បច្ចបុ្របន្ន យើង បាន 

សិក្រសា យា៉្រង លម្អិត ទៅលើ បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រល យើង នឹង ដក់ ដំណើរការ និង 

បាន ត្រៀមខ្លួន ជាស្រ្រច ដោយ សិក្រសា គ្រប់ ករណី ដ្រល អាច កើតមានឡើង 

និង ធ្វើ ការរៀបចំ ទប់ស្ក្រត់ ដើម្របី បញ្ជៀ ស បញ្ហ្រ ដ្រល អាច កើតមានឡើង 

ទៅក្នុង កម្រិត ស្រ្រល បំផុត។  

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វីខ្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម 

ផា្ទ្រល់ខ្លួន?

អាជីវកម្ម ដ្រល ជោគជ័យ គឺជា អាជីវកម្ម ដ្រល បង្កើតឡើង ដើម្របី ដោះស្រ្រយ 

បញ្ហ្រ ឬ កង្វល់ របស់ អ្នក ប្រើប្រ្រស់ មិនម្រន ដើម្របី ស្វ្រង រកត្រ ប្រ្រក់ចំណ្រញ 

នោះទ្រ។ អាជីវកម្ម ដ្រល បង្កើតឡើង តម គា្ន្រ និង មិនមាន ទស្រសនៈវិស័យ 

ច្របាស់លាស់ អាច ប្រឈម នឹង ការបិទទា្វ្ររ ទៅវិញ ដោយសរ មិនមាន 

អតិថិជន។ សហគ្រិន ដ្រល ជោគជ័យ គឺជា អ្នក ដ្រល បុិនប្រសព្វ ក្នុងការ 

សង្ក្រត បញ្ហ្រ នៅ ជុំវិញខ្លួន ហើយ ស្វ្រងរក   ឱកាស អាជីវកម្ម តមរយៈ ការ 

ផ្តល់នូវ ដំណះស្រ្រយ ចំពោះ បញ្ហ្រ ទាំងនោះ។ ដូចគា្ន្រ ដ្ររ ស្ត្រី ដ្រល ចង់ 

ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម បុ៉ន្ត្រ មិនដឹងថា ត្រវូ ចាប់ផ្តើម ពី កន្ល្រង ណ គួរស្វ្រងយល់ ពី 

ទីផ្រសារ តមរយៈ ការសង្ក្រត បញ្ហ្រ នានា ដ្រល នៅ ជំុវញិខ្លនួ។ បញ្ហ្រ ទាងំនោះ 

ហើយ គឺជា ឱកាស អាជីវកម្ម ដ្រល លោក លោកស្រ ីគួរ ចាប់យក។ ក្រ្រពីន្រះ 

នៅក្នុង បរិបទ ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល ដ្រល បច្ច្រកវិទ្រយា កំពុងមាន ការរីកចម្រើន 

ស្ត្រី ទាំងអស់ គួរស្វ្រងយល់ អំពី បច្ច្រកវិទ្រយា ទាំងនោះ និង ប្រើប្រ្រស់ វា ដើម្របី 

ជា ប្រយោជន៍ សម្រ្រប់ អាជីវកម្ម របស់ខ្លួន។   

៤៩





ចេ វ សុ ឃុន
 ស្ថ្របនិក  និង អគ្គនាយិកា   
ក្រុមហ៊ុន  KAT Apprisal

លោកស្រី

ចំណ្រះដឹង មួយ មុខ មិន គ្រប់ 
គ្រ្រន់ ទ្រ ក្នុង ការ កា្ល្រយ ជា អ្នក 
ជោគជ័យ និង ភាព ជា អ្នក 
ដឹកនាំ ត្រូវ មាន ភាព អត់ធ្មត់  
បទពិសោធន៍ ការ ដក់ខ្លួន  
ភាពសុច្ចរឹត និង ភាពនឹងនរ  
រួម ទាំង គុណធម៌  សីលធម៌  
សច្ចធម៌

១. សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន របស់ អ្នក។

នាង ខ្ញុំ ឈ្ម្រះ ច្រ វ សុ ឃុន អាយុ៣១ឆ្ន្រំ ជា Founder និង ជា CEO 

របស ់ក្រមុហ៊នុ KAT Apprisal។ ខ្ញុ ំបានបញ្ចប ់ថា្ន្រក ់បរញិ្ញ្របត្រ ផ្ន្រក ច្របាប ់

និង ថា្ន្រក់ បរិញ្ញ្របត្រ អប់រំ។ ដំបូង ឡើយ ខ្ញុំ ចាប់ផ្ដើម ធ្វើការ នៅ ក្រុមហ៊ុន 

អចលនទ្រព្រយ ផ្ន្រក វាយតម្ល្រ អស់ រយៈព្រល បី ឆ្ន្រំ។  បនា្ទ្រប់មកទៀត ខ្ញុំ 

ទទួល កាន់ គម្រ្រង មួយ ទាក់ទង ជាមួយ ការអភិវឌ្រឍ លំនៅដ្ឋ្រន។ ភារកិច្ច 

របស់ខ្ញុំ ផ្ដ្រតទៅលើ ការលក់ និង យុទ្ធសស្ត្រ ទីផ្រសារ។ នាង ខ្ញុំ ក៏បាន 

ចាប់ផ្ដើម អាជីវកម្ម ផ្ទ្រល់ខ្លួន និង បាន ចុះបញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង ឆ្ន្រំ២០១។ 

មូល ហ្រតុដ្រល នាង ខ្ញុំ សម្រ្រចចិត្ត ក្នុងការ បង្កើត អាជីវ កម្មន្រះ គឺ ដើម្របី 

ផ្ដល់ ស្រវា ទៅលើ ការវាយតម្ល្រ ទិញ ឬ ជួល និង ប្រឹក្រសា យោបល់ ដ្រល 

ប្រកបដោយ ជនំាញ វជិា្ជ្រជវីៈ។ ក្រ្រពនី្រះ អាជវីកម្ម ន្រះ ក ៏បង្កើតឡើង ដើម្រប ី

ផ្ដលឱ់កាស ដល ់នសិ្រសតិ ដ្រល ស្រលាញ ់វសិយ័ អចលនទ្រព្រយ ដើម្របឱី្រយ ពកួគ្រ 

ទទួលបាន ការរៀន សូត្រ ពី ការងារ ន្រះ នៅព្រល ពួកគ្រ ចង់ ចាប់ផ្ដើម 

អាជវីកម្ម ដោយ ខ្លនួឯង នៅក្នងុ វសិយ័ន្រះ។ ម្រយា៉្រង វញិ ទៀត នាង ខ្ញុ ំចង ់ជម្នះ 

ខ្លួនឯង ក៏ដូចជា សង្គម ខ្ម្ររ ទាំងមូល ដើម្របី ឱ្រយគ្រ ដឹងថា ស្ត្រី ក៏ អាចបង្កើត 

ក្រុមហ៊ុន ខ្លួនឯងបាន និង បង្កើត អ្នកមានចំណ្រះដឹង ផ្ន្រក អចលនទ្រព្រយ 

ក្នុងស្រុក ដ្រលមាន អាជា្ញ្រប័ណ្ណ ត្រឹមត្រូវ ឱ្រយបាន កាន់ត្រច្រើន ។ បន្ថ្រម 

ពីន្រះ ពួកគ្រ មាន ជំនាញ បន្ថ្រម  លើ ការមើល ប្លង់ ជូន អតិថិជន ច្រះ មើល 

ដីធ្លី និង អាច វាយតម្ល្រថា ដី នោះ មាន ប្លង់ មួយ ឬ ពីរ ឬ ដក់បញ្ច្រំ នៅ ធានា 

គារ ឬ យា៉្រងណ។ ដូច្ន្រះ ពួកយើង ដើរតួនាទី យា៉្រងសំខាន់ ក្នុងការ ធ្វើការ 

ប្រឹក្រសា យោបល់ ជូន អតិថិជន។

២. តើ អ្នក ឲ្រយ នយិមនយ័ ភាពជោគជយ័ យ៉្រងដចូម្ដ្រច? តើ អ្នក បច្ចបុ្របន្ន 

ឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

សម្រ្រប់ នាង ខ្ញុំ ភាពជោគជ័យ មិន សំដៅ ទៅលើ ភាព មានទ្រព្រយ សម្របត្តិ 

ហូរហៀរ ឬ ភាព មានចំណ្រះដឹង ខ្ពង់ខ្ពស់ នោះទ្រ ប៉ុន្ត្រ មានន័យថា ជាការ 

សម្រ្រចបាន ទៅលើ គោលដៅ អ្វីមួយ ដ្រល យើង បានកំណត់។ ហើយ 

ភាពជោគជ័យ ន្រះ ទាមទារ ឱ្រយ យើង មាន ភាពនឹងនរ អត់ធ្មត់ ព្រយាយាម 

សោ្ម្រះត្រង ់នងិ ទទលួស្គ្រល ់ព ីមនសុ្រស ជុវំញិខ្លនួ ថា យើង ពតិ ជាមាន សមត្ថភាព 

ពតិប្រ្រកដ។ មកដល ់ព្រលបច្ចបុ្របន្ន ន្រះ នាង ខ្ញុ ំយលឃ់ើញថា ខ្ញុ ំសម្រ្រចបាន 

ប្រមាណ៨០ភាគរយ ន្រ គោលដៅ របសខ់្ញុ។ំ ខ្ញុ ំមានលទ្ធភាព ក្នងុការ ដកឹនា ំ

ក្រុមការងារ និង ក្រុមហ៊ុន របស់ នាង ខ្ញុំ ផ្ទ្រល់។

៣. តើ អ្នក យលឃ់ើញ ដចូម្ដ្រច ចពំោះ បច្ច្រកវទិ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាច ជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន? មូលហ្រតុ អ្វី?

៥១



នាង ខ្ញុំ យល់ឃើញថា បច្ច្រកវិទ្រយា នាព្រល បច្ចុប្របន្ន មាន ការរីកចម្រើន ខា្ល្រំង 

នងិ ផ្ដល ់ភាពងាយស្រលួ ច្រើន ដល ់អ្នកប្រើប្រ្រស ់ទាងំ ការប្រ្រស្រយ័ ទាកទ់ង 

គា្ន្រ និង ការធ្វើ អាជីវកម្ម។ ឥឡូវន្រះ យើង ស្ថិតនៅ សតវត្រសរ៍ ទី២១ ដូច្ន្រះ 

បច្ច្រកវទិ្រយា ដើរ ត ូនាទ ីសខំានប់ផំតុ ដចូជា Facebook Line នងិ Telegram។  

ការ ទាកទ់ង ជាមយួ អតថិជិន លឿន ជាង មនុ នងិ មាន ប្រសទិ្ធភាព ខ្ពស ់ហើយ 

យើង ផ្ដល់ព័ត៌មាន ដល់ អតិថិជន គោលដៅ ឬ កសង ក្ររ្ដិ៍ឈ្ម្រះ ក្រុមហ៊ុន 

បាន ច្រើនជាង មុន។ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របី ធ្វើ ការផ្រសព្វផ្រសាយ 

មាន ចំណយ តិចជាង មុន ហើយ ថ្រមទាំង ទទួលបាន ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ ។

៤. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក 

ម្រន ឬទ្រ? ហើយ តមរបៀប ណា? តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីខ្លះ ដ្រល 

អ្នកប្រើប្រ្រស់? ចូរ ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ដ្រង មួយចំនួន។

បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ យា៉្រងសំខាន់ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម ឱ្រយ កាន់ត្រ 

ល្អប្រសើរ។ នាង ខ្ញុំ ភាគច្រើន គឺ ធ្វើការ ផ្រសព្វផ្រសាយ តម ប្រព័ន្ធ Facebook 

គឺ ដោយសរ វា អាច ណ្រនាំ និង បញ្ជូន ព័ត៌មាន ទៅកាន់ អតិថិជន បាន 

ច្រើន និង ឆប់រហ័ស។ ក្រ្រពី ការប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ Facebook ដើម្របី 

ធ្វើការ ផ្រសព្វផ្រសាយ ពួកយើង ក៏ ប្រើប្រ្រស់ Email និង Telegram សម្រ្រប ់

ការផ្ដល់ ជា ព័ត៌មាន ទាក់ទង នឹង ផលិតផល ទៅកាន់ អតិថិជន គោលដៅ។ 

បច្ចុប្របន្នន្រះ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ ក៏មាន ការប្រើប្រ្រស់ តម ប្រព័ន្ធ CRM 

ដ្រល ភា្ជ្រប់ ជាមួយនឹង website។ អតិថិជន អាច ស្វ្រងរក ផលិតផល នៅ 

ទីនោះ ហើយ CRM អាច ផ្ដល់ ទិន្នន័យ របស់ អតិថិជន ដូចជា ល្រខ 

ទូរស័ព្ទ ឬក៏ Email សម្រ្រប់ បញ្ជូន ព័ត៌មាន និង ធ្វើ ទំនាក់ទំនង ទៅ កាន់ 

អតិថិជន ដោយផ្ទ្រល់។

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និង 

ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក?

បច្ចុប្របន្នន្រះ ដើម្របី បង្កើន ផលិតកម្ម នៅក្នុង អាជីវកម្ម ពួកយើង ប្រើប្រ្រស់ 

ប្រព័ន្ធ Telegram Line WhatApp និង Massager ដើម្របី ធ្វើការ 

ប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទង រវាង បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្ម ដោយ មានការ 

បង្កើតជាក្រុមៗ ដ្រល អាចទាក់ទង គា្ន្រ បាន និង ផ្ញើ របាយការណ៍ ក្នុង រយៈ 

ខ្លី ហើយ មាន ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់។ យើង បាន ប្រើប្រ្រស់ មា៉្រសុីនថតរូប និង 

បច្ច្រកវទិ្រយា សម្រ្រប ់កាតត់ របូភាព ដើម្រប ីធ្វើការ ផ្រសព្វផ្រសាយ នងិ ក្រមុ បច្ច្រកវទិ្រយា 

សម្រ្រប ់ជយួផ្តល ់ស្រវាកម្ម បន្ថ្រម។ យើង ប្រើប្រ្រស ់តម ប្រពន័្ធ E-Banking 

ឬ E-payment ក្នុងការ ទូទាត់ ប្រ្រក់ ពី អតិថិជន និង បើកប្រ្រក់ បៀវត្រសរ៍ ឱ្រយ 

បុគ្គលិក។ បច្ចុប្របន្នន្រះ វា មាន ភាពងាយស្រួល និង ឆប់រហ័ស ជាង មុន។  

៦. តើ អ្វី ជា ភាព ដឹកនាំ របស់ អ្នក? ហើយ អ្នកមាន ការដឹកនាំ ប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

ការដឹកនាំ របស់ នាង ខ្ញុំ គឺ ធ្វើការ ប្រងច្រក ការងារ តម ផ្ន្រកនីមួយៗដូចជា 

ក្រុមការងារ ខាង ខុន ដូ ទទួលខុសត្រូវ លើផ្ទះ វីឡា និង គម្រ្រង កិច្ចសន្រយា 

ទញិ លកន់មីយួៗឱ្រយបាន ច្របាសល់ាស ់សម្រ្រប ់អតថិជិន គោលដៅ របសខ់្លនួ។ 

បន្ថ្រម ពីលើ ន្រះ ពួកគាត់ ត្រូវមាន ភាពជា មា្ច្រស់ កា រលើ ខ្លួនឯង និង ទំនួល 

ខុសត្រូវ ចំពោះ ការងារ របស់ខ្លួន។ គ្រប់ ការងារ របស់ ពួកគាត់ ទាំងអស់ គឺ ពឹង 

ផ្អ្រកទៅលើ ការបងា្ហ្រញ លទ្ធផល ន្រ ការងារ នីមួយៗជា ចម្របង។

៧. តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម 

និង បច្ច្រកវិទ្រយា? ជាពិស្រស នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត 

ន្រ ស្រដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល ជា បរបិទ ថ្ម ីហើយ វប្របធម ៌ចាស ់នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ។

ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម មាន តួនាទី សំខាន់ ណស់។ ពួកគាត់ ត្រូវធ្វើ 

ការសម្រ្រចចិត្ត ដោយ ខ្លួនឯង។ ភាគ ច្រើន ស្ត្រី ក្នុងសង្គម យើង ចង់ ពឹង 

ផ្អ្រកលើ ស្វ្រមី ប៉ុន្ត្រ ចំពោះ ខ្ញុំ ស្ត្រី អាចធ្វើ ការងារ ច្រើនជាង បុរស ទាំង 

ផ្ន្រក ធ្វើ អាជីវកម្ម ខាងក្រ្រ ការងារ ក្នុងផ្ទះ មើលថ្រទាំ កូន និង ផ្ទះសម្រប្រង។ 

ម្រយា៉្រងវិញទៀត ស្ត្រី អាចធ្វើ អាជីវកម្ម នៅផ្ទះ ខ្លួន បាន ដោយ ពឹង ផ្អ្រកលើ 

បច្ច្រកវិទ្រយា តម អន ឡាញ។

៨.តើ ការប្រកប អាជវីកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវទិ្រយា មានគណុ ស ម្រប ិត្ត នងិ 

គុណវិបត្តិ ប្របណា?

អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ ស ម្របិ ត្ត ជាច្រើន ដូចជា អាចឱ្រយ 

យើង ផ្រសព្វផ្រសាយ ផលិតផល តម តម្រូវការ របស់ អតិថិជន ហើយ អាច ផ្ដល ់

ជា ពត័ម៌ាន ជាកល់ាក ់នងិ ឆបរ់ហស័ ដល ់អតថិជិន គោលដៅ ដ្រល ក្រមុហ៊នុ 

ចង់បាន។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើ យើង ប្រើប្រ្រស់ ហួសកំណត់ ឬ មិនបាន 

កណំតព់្រល វ្រលា ជាកល់ាក ់ក្នងុការ ផ្ដលព់ត័ម៌ាន ទៅកាន ់អតថិជិន វា អាច 

ផ្ដល់ ជា ភាព រំខាន ទៅដល់ អតិថិ ជន ទៅវិញ ។ ម្រយា៉្រងវិញទៀត ទិន្នន័យ របស ់

យើង អាច នឹងមិន ត្រូវបាន ធានា សុវត្ថិភាព នោះទ្រ។ ដូចន្រះ វា តម្រូវឱ្រយ 

យើង មាន ភាព ប្រុងប្រយ័ត្ន ខ្ពស់ មុននឹង ធ្វើការ ច្រករំល្រក អ្វីមួយ ទៅ លើ 

ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម នានា។

៩.ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ក្នុង ការយក 

បច្ច្រកវិទ្រយា មក ដំណើរ ក្នុង អាជីវកម្ម ?

ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម យើង ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន រួចជាស្រ្រច ដើម្របី ពង្រីក និង 

អភិវឌ្រឍ ខ្លួន ដើម្របី បំព្រញ តម្រូវការ របស់ អតិថិជន។ យើងខ្ញុំ មាន គម្រ្រង 

៥២



បង្កើត កម្មវិធី ក្នុង ទូ ស័ព្ទ ដ្រ ដ្រលមាន បងា្ហ្រញ ពី ព័ត៌មាន និង ការទិញ លក់ 

អចលនទ្រព្រយ មានដូចជា ដីធ្លី ផ្ទះ និង អគារ។ លើសពីន្រះ អតិថិជន អាច 

ដងឹ ព ីការវាយតម្ល្រ ទៅ លើ អចលនទ្រព្រយ របស ់ពកួគាត ់ដោយ គ្រ្រនត់្រ វាយ 

បញ្ចូល ទិន្នន័យ សំណង់ របស់គាត់ដូចជា ឆ្ន្រំ សងសង់ ទំហំ...។ បនា្ទ្រប់មក  

ពួកគាត់ នឹង ទទួលបាន នូវ តម្ល្រ បា៉្រន់ស្ម្រន ន្រ អចលនទ្រព្រយ របស់គាត់។

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វីខ្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវ

កម្មផា្ទ្រល់ខ្លួន?

អ្នក ដ្រល ចង់ បង្កើត អាជីវកម្ម ផ្ទ្រល់ខ្លួន ទីមួយ គួរត្រ ធ្វើការ សិក្រសា ឱ្រយបាន 

ច្រើន ទៅលើ អាជីវកម្ម ដ្រល ខ្លួន ចង់ បង្កើត។ ការធ្វើ យា៉្រង ដូច្ន្រះ គឺ ដើម្របី 

ពង្រឹងសមត្ថភាព និង យក បទពិសោធ ជុំវិញ តម្រូវការ អាជីវកម្ម ហើយ 

បនា្ទ្របម់ក ត្រវូ កណំត ់គោលដៅ ជាកល់ាក ់មយួ ក្នងុអឡំងុព្រល៥ឆ្ន្រ ំបនា្ទ្រប។់ 

បនា្ទ្របម់កទៀត អ្នក អាច ចាបផ់្តើម តម ប្រពន័្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម ដ្រល មនិសវូ 

ចំណយ ច្រើន ដូចជា Facebook Line Instagram និង ប្រព័ន្ធ សង្គម 

ផ្រស្រងទៀត។ 

ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា 
ដើម្របី ធ្វើការផ្រសព្វផ្រសាយ 
ចំណយ តិចជាង មុន 
ហើយ ថ្រមទាំង ទទួលបាន 
ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់

៥៣





១. សូមជួយធ្វើការណ្រនាំខ្លួនរបស់អ្នក។ 

នាង ខ្ញុំ ឈ្ម្រះទូចសុភាជា មា្ដ្រយ  របស់ កូន បីនាក់។  ខ្ញុំ ជា ស្ថ្របនិក ន្រ 

ភោជនយីដ្ឋ្រន សឡា ត ់វ ីហ្គ ូសឡា តប់ា (Vego Salad Bar Restaurant)។ 

ភោជនយីដ្ឋ្រន យើង បង្កើតបាន១០ឆ្ន្រ ំហើយ គតឺងំព២ី០១០មកម្ល៉េះ ក្នងុ 

គោលបណំង ផ្តលជ់នូ អាហារ សខុភាព មាន គណុភាព ខ្ពស ់នងិ មាន រសជាត ិ

ឆ្ង្រញ ់ជាពសិ្រស សឡា ត។់ ក្រ្រពនី្រះខ្ញុ ំក ៏ជា អ្នកបង្កើតនងិ ជា អ្នកគ្របគ់្រង 

ទូច សុភា
 ស្ថ្របនិក ភោជនីយដ្ឋ្រន 
សឡា ត់ វី ហ្គូ

លោកស្រី

គ្រហទំព័រ Vbloger Facebook Page & Youtuber Sophea Life-

style ដ្រល បង្កើត នៅ ឆ្ន្រំ២០១៧ ផងដ្ររ។ បណ្ត្រញ សង្គម ទាំងន្រះ 

បង្កើតឡើង ដើម្រប ីផ្តល ់ស្រវាកម្ម ប្រកឹ្រសា យោបល ់ដោយ ផ្ត្រតជាសខំាន ់លើ 

ការ ស្លៀកពាក់ ម៉ូត សម្លៀកបំពាក់ ផ្ទ្រល់ខ្លួន និង របៀប រស់នៅ ទាន់សម័យ 

ដល់ ក្រុមហ៊ុន ធនាគារ សណ្ឋ្រគារ និង បុគ្គល។ ការធ្វើ វីដ្រអូ អប់រំ គឺជា 

ផ្ន្រក មួយ ន្រ ការបំព្រញ ក្តី សុបិន វ័យ កុមារ របស់ខ្ញុំ ដ្រល ចង់ កា្ល្រយជា អ្នក 

រចនា ម៉ូដ។ ត្រដោយសរ កាតព្វកិច្ច ជា មា្ត្រយ និង ភរិយា ធ្វើឱ្រយ ក្តី សុបិន 

ន្រះ ពិបាក ទៅដល់។ ខ្ញុំ ចាប់ផ្តើម គ្រហទំព័រ ន្រះ ដំបូង ដោយមាន ការជួយ 

ផ្ន្រក បច្ច្រកទ្រស ពី អង្គការ ជីវិត (Life organization) ដើម្របី ច្រករំល្រក 

ចំណ្រះដឹង អំពី របៀប រស់នៅ ការរក្រសា សម្រស់ និង ការ ស្លៀកពាក់ ដោយ 

មនិ រពំងឹថា នងឹ ទទលួបាន ប្រ្រកច់ណំ្រញ ព ីវា នោះទ្រ។ ប៉នុ្ត្រ ខ្ញុ ំមនិ នកឹស្ម្រន 

សោះ ថា ខ្ញុំ ទទួលបាន ការគាំទ្រ យា៉្រងច្រើន ទាំង ការលើកទឹកចិត្ត និង ទាំង 

ហិរញ្ញវត្ថុ ពី មនុស្រស ជាច្រើន ដ្រល ន្រះ ជា កត្ត្រ ជំរុញ ឱ្រយ ខ្ញុំ បន្ត ទៅមុខទៀត។

 

កើត នៅក្នុង គ្រួសរ មួយ ដ្រល យល់ថា ក្ម្រងស្រី មិនគួរ ឱ្រយ រៀន ច្រើន និង 

ដោយសរត្រ ត្រូវ ច្រញ រក ការងារ ធ្វើ ដើម្របី ជួយ រំល្រក បន្ទុកគ្រួសរ ខ្ញុំ 

បាន រៀនសូត្រ ត្រឹម ថា្ន្រក់ ទី១២។ ការបន្ត ការសិក្រសា ទៅ សកលវិទ្រយាល័យ 

មានត្រ នៅក្នងុ គនំតិ របសខ់្ញុ ំប៉ណុ្ណ្រះព្រ្រះ ព្រលវ្រលា ព្រញ មយួថ្ង្រ របសខ់្ញុ ំ

រវល់រ ក ព្រល សម្រ្រក គា្ម្រន។ ចាប់ផ្តើម ការងារ ដំបូងនៅ ភោជនីយដ្ឋ្រន ផ្ន្រក 

រត់តុ  ហើយ ខ្ញុំ ត្រូវ ផ្តល់ ប្រ្រក់ខ្រ ទាំងអស់ ឱ្រយទៅ ឪពុកមា្ត្រយ របស់ខ្ញុំ។ ត្រ ខ្ញុំ 

ក៏បាន លួច សន្រសំ ប្រ្រក់ មួយចំនួន ដ្រល រកបាន ពី លុយ ធីប របស់ ភ្ញៀវ ដើម្របី 

បង់ថ្ល្រ វគ្គ សិក្រសា ខ្លី ដូចជា ថា្ន្រក់ កុំព្រយូទ័រ ថា្ន្រក់ ភាស អង់គ្ល្រស និង ទំនាក់ទំនង 

អន្តរជាតិ ជាដើម។ដោយ ការចង់ រៀនសូត្រនិង ការរីកចម្រើន ទៅមុខខ្ញុំ 

បានដក់ ពាក្រយសុំ ការងារ អាជីព ផ្លូវការ ដំបូង របស់ខ្ញុំ ជា ល្រខាធិការ នៅ 

ក្រុមហ៊ុន រុករក រ៉្រ ក្នុងស្រុក មួយ។ កាលនោះ កិច្ចការ ចម្របង របស់ខ្ញុំ គឺ ការ 

វាយ អត្ថបទ អក្រសរ ខ្ម្ររ ទោះបីជា ខ្ញុំ ខ្វះ បទពិសោធ និង ជំនាញ ន្រះ ក៏ដោយ។ 

នៅ ឆ្ន្រំ១៩៩៩ ខ្ញុំ បានទទួល ឱកាស ចូលរួម វគ្គ បណ្តុះបណ្ត្រល ផ្ន្រក វិស្វកម្ម 

ម្រកា និក រយៈព្រល១ខ្រ នៅ ប្រទ្រស កាណដ។ នៅ ឆ្ន្រំ២០០១ ខ្ញុំ បាន 

លាឈប់ ពី ក្រុមហ៊ុន ដើម្របី រៀបការ ជាមួយ គ្រួសរ របស់ខ្ញុំហើយ ផ្ល្រស់ ទៅ 

រស់នៅក្នុង ខ្រត្តសៀមរាប  ហើយ គ្រប់គ្រង សណ្ឋ្រគារ រយៈព្រល៧ឆ្ន្រំ។ 

ឆ្ន្រំ២០១២ បាន ដឹកនាំ បុគ្គលិក ទៅតំងពិព័រណ៍ នៅ   យូសូ  ប្រទ្រស កូរ៉្រ  

និង ក្នុង ឆ្ន្រំ២០១៥ ខ្ញុំ ត្រូវបានដឹកនា ំបុគ្គលិកទៅតំង ពិព័រណ៍  នៅ ប្រទ្រស 

អុីតលី។  ឆ្ន្រំ២០១៨បាន ត្រលប់មករស់នៅទីក្រុងភ្នំព្រញវិញ។ខ្ញុំ ធា្ល្រប់ 

បើក ស្រវាកម្ម ស្របា៉្រ ភោជនីយដ្ឋ្រន ខ្ម្ររ និង សមា្ភ្ររៈ សំណង់ លក់រាយ ប៉ុន្ត្រ 

អ្វីៗទាំងអស់ បាន បរាជ័យ ដោយសរ កត្ត្រ ជាច្រើន ដូចជា បញ្ហ្រ ធនធាន 

មនុស្រស ការប្រកួត ប្រជ្រង ទីផ្រសារ និង ការចំណយ ខ្ពស់។ ខ្ញុំ បង្កើត កំហុស 

ជាច្រើន ដ្រល ខ្ញុំ ពិតជា អរគុណ និង កោតសរសើរ ចំពោះ បទពិសោធ 

ទាំងនោះ ក្នុង ការកសង ខ្លួន ខ្ញុំ ប ច្ច ប្របន្ន ន្រះ។

លក្ខណៈ ពិស្រស របស់ស្រ្តគឺី  
ការ តសូ៊   អត់ធ្មត់  ការ អត់ធ្មត់ 
គឺជាផ្លវូនំាទៅ រកភាព ជោគជ័យ! 
កំុ បោះបង់ ចោល នូវ អ្វ ីដ្រល អ្នក 
មិន អាច ធ្វើ បាន គា្ម្រន អ្វ ីដ្រល អ្នក 
មិន អាច ធ្វើ បាន ឡើយ
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២. តើ អ្នក ឲ្រយ នយិមនយ័ ភាពជោគជយ័ យ៉្រងដចូម្ដ្រច? តើ អ្នក បច្ចបុ្របន្ន 

ឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

ភាពជោគជយ័ សម្រ្រប ់ខ្ញុ ំគ ឺនៅព្រលដ្រល ខ្ញុ ំបានឃើញកនូៗ ជាទ ីស្រលាញ ់

របសខ់្ញុ ំនងិ ក្រមុគ្រសួរ របសខ្ញុ ំមាន សខុ ភាពល្អ ហើយ រសន់ៅក្នងុ ជវីតិ ដ្រល 

ពោរព្រញ ទៅដោយ សភុមង្គល ជាពសិ្រស ធ្វើ អ្វដី្រល ខ្ញុ ំស្រលាញ ់គជឺា ផ្ន្រក 

សខំានប់ផំតុ ន្រ ជវីតិ របសខ់្ញុ។ំ មយួ ក្នងុចណំម នោះ គ ឺការសម្រ្រច ក្ត ីសបុនិ 

កាលពី ក្ម្រង របស់ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ កំពុងត្រ ស្ថិតនៅ លើផ្លូវ ដើម្របី សម្រ្រច បំណង 

នោះ ហើយ។ ជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ក្តី សុបិន ន្រះ គឺ ខ្ញុំ នឹង ចាប់ផ្តើម បើក ស្រវាកម្ម 

ប្រឹក្រសា យោបល់ លើ ការ ស្លៀកពាក់ ម៉ូត សម្លៀកបំពាក់ ផ្ទ្រល់ខ្លួន និង របៀប 

រស់នៅ ទាន់សម័យ។ ចំពោះ ភាពជោគជ័យ រឿង ការងារ របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំ គិតថា ខ្ញុ ំ

ពុំទាន់ ឈានទៅដល់ កម្រិត នោះទ្រ ខ្ញុំ ត្រូវការ រៀនសូត្រ តទៅទៀត ដើម្រប ី

ទៅដល់ គោលដៅ។

៣. តើ អ្នក យលឃ់ើញ ដចូម្ដ្រច ចពំោះ បច្ច្រកវទិ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន?មូលហ្រតុ អ្វី? 

កើត នៅក្នងុ ឆ្ន្រ ំ១៩៧៩ វា ជា ព្រលវ្រលា ដ ៏លបំាក មយួ ក្នងុ ការទទលួ បានការ 

អប់រំ ដូច្ន្រះ កុំថាឡើយ ពី ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា។ ការងារ ទាំងអស់ ត្រូវ បាន 

បំព្រញ ដោយ កមា្ល្រំង ពលកម្ម និង ដោយ ដ្រ មនុស្រស ម្ដងមួយៗដ្រលមាន 

តម្ល្រ ថ្ល្រ និង ទទួលបាន ផលិតផល ទាប ហើយ ចំណយ ព្រលវ្រលា ច្រើន។ 

ខ្ញុំ គិតថា សព្វថ្ង្រន្រះ តមរយៈ បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើប ពិភពលោក កាន់ត្រ តូច 

ហើយ អាច ទទួលបាន ព័ត៌មាន កាន់ត្រ ងាយស្រួល។ លើសពីន្រះទៅទៀត 

បច្ច្រកវទិ្រយា អ៊នីធណឺតិ គជឺា កមា្ល្រងំ ដ ៏សខំាន ់ក្នងុ ការជយួ ជរំញុ អាជវីកម្ម របសខ់្ញុ ំ

ឱ្រយ រីកចម្រើន។ តមរយៈ បណ្ត្រញ ផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម ដូចជា Facebookឬ 

Youtube ព័ត៌មាន គា្ម្រន ដ្រន កំណត់ និង ល្របឿន ន្រ ការផ្រសព្វផ្រសាយ បាន 

ទៅដល ់ទស្រសនកិជន គោលដៅ យា៉្រង ឆបរ់ហស័។ អណំច របស ់អ៊នីធណឺតិ 

4G បាន ផ្ល្រស់ប្តូរ ឥរិយាបទ របស់ ប្រជាជន ពី ការប្រើប្រ្រស់ ទូរទស្រសន៍ ឬ 

វិទ្រយុ ទៅ ទទួល ព័ត៌មាន ពី Facebookឬ Youtubeបាន គ្រប់ ទីកន្ល្រង និង 

គ្រប់ព្រលវ្រលា។ គ្រ្រន់ត្រ ទំព័រ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ករ បស់ Sophea Lifestyle 

មាន អ្នកតមដន រហូតដល់២០,០០០នាក់។ ហើយ ការមើល វីដ្រអូ 

អបរ់នំមីយួៗរបស ់យើង ជា មធ្រយម ន្រ កើនឡើង ដល២់០,០០០ដង។ បើ មនិមាន 

អ៊ីនធឺណិត និង បណ្ត្រញ សង្គម ទំព័រ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ករ បស់ Sophea Lifestyle 

នឹងមិន អាច បន្ត ទៅមុខ ទៀត បានទ្រ។ ក៏ ដូចគា្ន្រន្រះដ្ររ ដើម្របី បំព្រញ តម 

ចំណង់ ចំណូលចិត្ត របស់ អតិថិជន យើង បាន បង្កើត ទំព័រ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក សឡា 

ត់ វី ហ្គូ សឡា ត់បា ដើម្របី ធ្វើការ ផ្រសព្វផ្រសាយ តមប្រប ឌីជីថល ដោយផ្ទ្រល់ 

ដល់ អតិថិជន គោលដៅ ហើយ ទទួលបាន ការ កក់ ពី អតិថិជន ដ្រល ការណ ៍

ន្រះ ជួយ កាត់បន្ថយ ចំណយ លើ ការផ្រសព្វផ្រសាយ តមប្រប ប្រព្រណី ដូចជា 

ទស្រសនា វ ដ្តី ឬ កាស្រត ដ្រលមាន តម្ល្រ ថ្ល្រ ហើយ មិនសូវមាន ប្រសិទ្ធភាព 

ក្នុងការ ទៅដល់ អតិថិជន គោលដៅ របស់ យើង។ ជាក់ស្ត្រង ទោះ មានការ 

កាត់បន្ថយ ការចំណយ ន្រ ការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម ប៉ុន្ត្រ តួល្រខ ន្រ ការលក ់

របស់ យើង បាន កើន ឡើងដល់២០%។ ជាមួយគា្ន្រន្រះ ភ្ញៀវ អាច រកឃើញ 

ហាង របស់ យើង យា៉្រង ងាយស្រួល ។

 

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក 

ម្រន ទ្រ?ហើយ តមរបៀប ណា?តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីខ្លះ ដ្រល 

អ្នកប្រើប្រ្រស់?សូម ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ដ្រង មួយចំនួន ផង។

បច្ច្រកវទិ្រយា ន្រ បណ្ត្រញ សង្គម ដចូជា Facebookនងិ Youtube ពតិជា បាន 

ជយួ រមួចណំ្រក យា៉្រងខា្ល្រងំ ដល ់ការរកីចម្រើន ក្នងុ មខុ ជនំញួ ទាងំពរី របសខ់្ញុ។ំ 

ដូចដ្រល អ្នក បានដឹង ហើយ ថា បណ្ត្រញ សង្គម Facebookគឺជា ស្នូល 

ន្រ Vbloger, Facebook Page និង Youtuber Sophea Lifestyle 

របស់ខ្ញុំ។ បើ គា្ម្រន វត្តមាន បច្ច្រកវិទ្រយា អ៊ីនធឺណិត ទ្រ អាជីវកម្ម ន្រះ ពិតជា 

មិនអាច ដំណើរការ ទៅមុខ បានទ្រ។ ការរៀបចំ ខ្លឹមសរ ប្រធានបទ និង 

ការប្រើប្រ្រស់ កាម្ររា៉្រ សម្រ្រប់ ថត វីដ្រអូ បនា្ទ្រប់ពី រួចរាល់ ខ្ញុំ គ្រ្រន់ត្រ ចុច 

បង្ហ្រះ វី ឌី អូ ចូលក្នុង Facebookនិង Youtube មនុស្រស រាប់ពាន់នាក់ នឹង 

បានឃើញ វា ក្នុង រយៈព្រល ដ៏ ខ្លី ។ ន្រះហើយ ជា ឥទ្ធិពល ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា អ៊ី ន 

ធឺ ណី ត និង បណ្ត្រញ សង្គម។ ត្រលប់ ទៅ ទំព័រ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក ភោជនីយដ្ឋ្រន 

សឡា ត់ វី ហ្គូ សឡា ត់បា របស់ខ្ញុំ វិញ តួនាទី ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា គឺ លើសពី 

ការធ្វើ ទីផ្រសារ ឌីជីថល។ អតិថិជន អាច ប្រើ ស្រវាកម្ម កក់ ទុកជាមុន ដោយ 

គ្រ្រន់ត្រ ផ្ញើ សរ មកកាន់ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក យើង។ ការសហការ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន 

បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុងស្រុក ដ្រល ផ្តល់ ស្រវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន Nham ២៤ អតិថិជន 

អាច បញ្ជ្រ ទិញអ្វីៗនៅក្នុង មឺ នុយ របស់ យើង បាន តមរយៈ កម្មវិធី ន្រះ បាន។ 

ក្រ្រម ភាពជា ដ្រគូ ន្រះ ការប្រើប្រ្រស់ កម្មវិធី បច្ច្រក វិទ្រយា ទូរស័ព្ទ នាំឱ្រយ យើង 

ទទលួបាន អត្ថប្រយោជន ៍ជាច្រើន ដោយ ការ កាត ់បន្ត យ ចណំយ ការច្រក 

ចាយ និង ចំណយ លើ មធ្រយាបាយ ធ្វើដំណើរ ដូចជា ម៉ូតូ ជាដើម។ ហើយ 

ជាពសិ្រស វា ជយួ បង្កើន បទពសិោធន ៍ល្អ សម្រ្រប ់អតថិជិន របស ់យើង ដោយ 

បង្ក ភាពងាយស្រួល និង ផ្តល់ ស្រវាកម្ម ឆប់រហ័ស។

 

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និង 

ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្មរ បស់ អ្នក?

នៅ កន្ល្រងធ្វើការ ខ្ញុំ បានធ្វើ ការកំណត់ យក ការប្រើប្រ្រស់ បណ្ត្រញ 

សង្គម ដូចជា Facebook និង Telegram ជា មធ្រយាបាយ ចម្របង ក្នុង 

ការធ្វើទំនាក់ទំនង និង គ្រប់គ្រង ការងារ ដោយសរ វា មាន ល្របឿន លឿន 

តម្ល្រថោក និង ងាយស្រួល ប្រើប្រ្រស់។ ឧទាហរណ៍៖ សូម្របីត្រ សមាជិក 

ក្រុម របស់ យើង នៅក្នុង ប្រទ្រស ពីរ ផ្រស្រងគា្ន្រ ក៏ អាចធ្វើ ការប្រជុំ តមរយៈ 

Telegramបានដ្ររ។ សម្រ្រប់ ផ្ន្រក អតិថិជន មធ្រយាបាយ ទំនាក់ទំនង 

របស់ខ្ញុំ គឺ តមរយៈ Facebook និង ដ្រគូ ច្រកចាយ Nham 24។ សម្រ្រប ់

៥៦



លំហូរ ប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មរ បស់ ហាង គឺ គ្រប់គ្រង ដោយ ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ 

CTV និង មា៉្រសុីន POS (Point of Sale)  ដ្រលជា ប្រព័ន្ធ សម្រ្រប់ ជួយ 

សម្រួល ក្នុង ដំណើរការ ទូទាត់ ប្រ្រក់ និង ងាយស្រួល សម្រ្រប់ ការកត់ត្រ្រ 

សច់ប្រ្រក់ ច្រញចូល ដោយ មិន ខា្ល្រច ការ ក្ល្រងបន្លំ និង បាត់បង់ ព័ត៌មាន។ 

សំខាន់ យើង អនុវត្ត ការទូទាត់ ដោយ គា្ម្រន សច់ប្រ្រក់ តម ប្រព័ន្ធ អ៊ិន ធឺ 

ណ្រ ត (E-payment) សម្រ្រប់ អតិថិជន និង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដើម្របី ធ្វើការ 

ទូទាត់ ដូចជា ការផ្ទ្ររ តម ធនាគារ ABA និង Pipay សម្រ្រប់ ទំនិញ 

និង ស្រវាកម្ម។ ការទូទាត់ ដោយ គា្ម្រន សច់ប្រ្រក់ តម ប្រព័ន្ធ អ៊ិន ធឺ ណ្រ 

ត បានផ្តល់ នូវ គុណសម្របត្តិ ជាច្រើន បើ ប្រៀបធៀប ទៅនឹង ការទូទាត់ 

តម ការឱ្រយ លុយ ផ្ទ្រល់។ វា ជួយ សន្រសំ ព្រលវ្រលា ការលក់ កើនឡើង និង 

កាត់បន្ថយ ថ្ល្រដើម ប្រតិបត្តិការ។

 

៦. តើ អ្វី ជា ភាព ដឹកនាំ របស់ អ្នក? ហើយ អ្នកមាន ភាព ដឹកនាំ ប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

របៀប ដកឹនា ំរបសខ់្ញុ ំគ ឺការបង្កើត អារម្មណ ៍ជា ក្រមុគ្រសួរ ដោយ ផ្តលឱ់កាស 

ទទលួ ស្ត្រប ់ការយលឃ់ើញ របសគ់ាត ់នងិ ការផ្តល ់ដបំនូា្ម្រន ដ្រល ប្រកានខ់ា្ជ្រប ់

នវូ ទកឹមខុ ញញមឹ នងិ ការយោគយល។់ ការដកឹនា ំដោយ ប្រះដងូ ការគោរព 

និង ការ ផ្តល់នូវ ចិត្ត ទុកដក់ គឺជា កញ្ចក់ ឆ្លុះបញ្ច្រំង ពីអ្វី ដ្រល ខ្ញុំ ចង់បាន ពី 

មនុស្រស គ្រប់គា្ន្រ ដូចគា្ន្រ។ គ្រប់គា្ន្រ គឺជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ការរីកចម្រើន របស់ ក្រុម 

ទាំងមូល ហើយ គ្រប់គា្ន្រ មាន តួនាទី សំខាន់ ណស់ ទោះបី ពួកគ្រ ជានរ 

ណក៏ដោយ ប្រសិនបើ ពួកគ្រ មាន ឆន្ទៈ ក្នុងការ រៀនសូត្រ និង ការចង់ បន្ត 

រីកចម្រើន។ ខ្ញុំ ត្រងត្រ ផ្តល់ឱកាស ឱ្រយ អ្នក គ្រប់គា្ន្រ ដ្រល ចង់ បង្កើន ជំនាញ 

និង បទពិសោធន៍ សម្រ្រប់ អភិវឌ្រឃន៍ ខ្លួន ពួកគ្រ ផ្ទ្រល់។

 

៧.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង អាជីវកម្ម និង 

បច្ច្រកវទិ្រយា ជាពសិ្រស នៅក្នងុ ប្រទ្រស របស ់យើង ដ្រល គនំតិ ន្រ ស្រដ្ឋកចិ្ច 

ឌីជីថល ជា បរិបទ ថ្មី ហើយ វប្របធម៌ ចាស់គំរិល នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ?

តម គំនិត របស់ខ្ញុំ សព្វថ្ង្រន្រះ គឺ មិនមាន ភាពខុសគា្ន្រ ទ្ររ វាង ស្ត្រី និង បុរស 

នៅព្រល នយិាយ អពំ ីចណំ្រះដងឹ ផ្ន្រក បច្ច្រកវទិ្រយា ដោយសរ មនសុ្រស គ្របគ់ា្ន្រ 

គ ឺសទុ្ធ ត្រមាន សមត្ថភាព។ ខ្ញុ ំជា អ្នកដកឹនា ំសមយ័ ទនំើប ដ្រល មនិ ចាញ ់បរុស 

ទ្រ បើ និយាយ ពី គំនិត បទពិសោធ និង ភាពជា អ្នកដឹកនាំ។ ខ្ញុំ ឱ្រយ តម្ល្រ ខ្លួន ខ្ញុ ំ

ជា អ្នកដកឹនា ំស្ត្រ ីដ ៏រងឹមា ំមា្ន្រក ់នៅក្នងុ ប្រទ្រស កពំងុ អភវិឌ្រឍ ដ្រល វសិមភាព 

យ្រ ន ឌ័ រ នៅត្រមាន និង ឧបសគ្គ វប្របធម៌ នៅត្រមាន សម្រ្រប់ យើង ជា ស្ត្រី។

 

៨.តើអ្នកយល់ថាការប្រកបអាជីវកម្មដោយប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាផ្

តល់គុណសម្របត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចម្ដ្រចខ្លះ?

ការ សន្រសំ ព្រលវ្រលា និង បង្កើន ដំណើរការ ការងារ ឱ្រយ កាន់ ត្រមាន 

ប្រសិទ្ធភាព និង ងាយស្រួល ជា អ្វីដ្រល បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើប បាន ផ្ល្រស់ប្តូរ 

ក្នុង ជីវិត ខ្ញុំ។ អ្វី គ្រប់យា៉្រង មាន ផលប៉ះពាល់ ទាំង វិជ្ជមាន និង អវិជ្ជមាន 

ប្រសនិបើ អ្នកប្រើប្រ្រស ់វា ដោយ មនិ ប្រងុប្រយត័្ន នងិ មនិ ត្រមឹត្រវូ។ សខំាន ់

ជាងន្រះទៀត ភាពទំនើប បច្ច្រកវិទ្រយា ដូចជា វត្តមាន ន្រ បណ្ត្រញ សង្គម 

បាន បង្កើន គមា្ល្រត ន្រ ទំនាក់ទំនង រវាង មនុស្រស និង ជាពិស្រស វា ជំ រុញឱ្រយ 

មនុស្រស បាត់បង់ ភាពជា ខ្លួនឯង។

 

៩. ក្នុងនាមជាមា្ច្រស់អាជីវកម្ម តើអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនប្របណាដើម្របី

ធ្វើអាជីវកម្មក្នុងសម័យបច្ច្រកវិទ្រយា?

ក្នងុនាម ជា មា្ច្រស ់អាជវីកម្ម មា្ន្រក ់ខ្ញុ ំឱ្រយ តម្ល្រ ទៅលើ តនួាទ ីន្រ បច្ច្រកវទិ្រយា ដ្រល 

ធ្វើឱ្រយ ខ្លួន ខ្ញុំ ទាន់សម័យ។ ការផ្ល្រស់ប្តូរ យា៉្រង លឿន ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា ត្រូវបាន 

យកមកអនុវត្ត នៅក្នុង អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ ដើម្របី ជួយ ដល់ ការរីកចម្រើន របស ់

អា ជីវ កម្ម និង ឈានដល់ គោលដៅ ដ្រល ខ្ញុំ បានកំណត់។ នាព្រល អនាគត 

ខ្ញុំ គ្រ្រង នឹង សហការ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុងស្រុក ដើម្របី បង្កើត 

កម្មវធិ ីតម តម្រវូការ សម្រ្រប ់វ៉ ូហោ្គ្រ នងិ ដើម្រប ីទទលួបាន បទពសិោធ អតថិជិន 

កានត់្រ ប្រសើរ តមរយៈ ការបញ្ជ្រទញិ តម អ៊នីធណឺតិ នងិ ការទទលួ ពត័ម៌ាន 

តមរយៈ កម្មវិធី របស់ យើង។

 

១០. តើអ្នកមានដបំនូា្ម្រនអ្វខី្លះសម្រ្រប អ់្នកដ្រល ចង ់ចាប ់ផ្តើម អាជវីកម្ម 

ផា្ទ្រល់ ខ្លួន?

ស្ត្រី ទាំងឡាយ ដ្រល ចង់ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម នឹង វិស័យ បច្ច្រកវិទ្រយា គួរត្រ 

ដឹង ពី គោលបំណង របស់ខ្លួន ឱ្រយបាន ច្របាស់ និង គួរប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា នោះ 

ឱ្រយ ត្រូវ ទៅនឹង អាជីវកម្ម របស់ខ្លួន។ គ្រ មិន គួរប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា នោះ ដោយ 

ឥតប្រយោជន៍ នោះទ្រ។ ដើម្របី ធ្វើឱ្រយជោគជ័យ នៅក្នុង ការប្រើប្រ្រស់ 

បច្ច្រក វិទ្រយា យើង ត្រូវ ដឹង ពី តម្ល្រ របស់ វា ជាម មុន សិន 

៥៧





យុ៉យ សុ ផានិត
អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន   
NA Brimex

កញ្ញ្រ

១. សូមកញ្ញ្រជួយ រៀបរាប់ ពី ខ្លួនឯង?

នាង ខ្ញុ ំឈ្ម្រះ យ៉យុ ស ុផនតិ មាន អាយ ុ២៨ឆ្ន្រ។ំ ខ្ញុ ំមាន បងប្អនូ បនីាក។់ខ្ញុ ំ

ជា កូនស្រី ច្របង និង មាន ប្អូនប្រុស ២នាក់ ទៀត។ ពួកយើង គឺ ធំធាត់ 

នៅក្នុង គ្រួសរ មន្ត្រីរាជការ។ ខ្ញុ ំ បាន បញ្ច្រ ប់ បរិញ្ញ្របត្រ ផ្ន្រក ច្របាប់ ជា 

ភាស ខ្ម្ររ និង ភាស អង់គ្ល្រស។បនា្ទ្រប់ពី បញ្ចប់ ការសិក្រសា ក្នុង ឆ្ន្រំ២០១៤ 

ខ្ញុំ បានច្រញ មករក សុី មិនម្រន ធ្វើការ ផ្ន្រក ច្របាប់ នោះទ្រ។ អ្វីដ្រល ជំរុញ ឱ្រយ 

នាង ខ្ញុំ បង្កើត ក្រុមហ៊ុន នាំចូល និង ច្រកចាយ ផ្ត្រច់មុខ ផលិតផល សម្រស់ 

អាហារ បំប៉ន សម្រ្រប់ សម្រស់ គ្រឿងសមា្អ្រង និង ការថ្ររក្រសា ស្រប្រក 

នោះ ព្រ្រះ ខ្ញុ ំមើលឃើញ ទីផ្រសារ និង ចង់ បង្កើន ប្រ្រក់ចំណូល ផ្ទ្រល់ខ្លួន 

ព្រមទាំង ចង់ឱ្រយ ប្រជាជន រស់នៅ បរិបទ មួយ ដ្រ មាន សុខភាព ល្អ និង ជីវិត 

ល្អប្រសើរ។ ការចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ដំបូង របស់ខ្ញុ ំ គឺ ផ្តើម ពី ចំណុច តូច ដ្រល 

មានត្រ បុគ្គលិក២នាក់ ទ្រ គឺ ខ្ញុ ំ ផ្ទ្រល់ និង បុគ្គលិក មា្ន្រក់ទៀត។  កាលនោះ 

យើង មាន កុំព្រយូទ័រ មួយ និង ការិយាល័យ តូច មួយ ហើយ ខ្វះ ទាំង ទុន និង 

បទពសិោធ ផង ទៀត។ការចាបផ់្តើម តចូ គជឺា រឿង ដ ៏ឈា្ល្រសវ្រ ពពី្រ្រះ ប្រសនិបើ 

អាជីវកម្ម បរាជ័យ ការខាតបង់ នឹងមិន មាន ច្រើន ទ្របើយ។ មុននឹង ចាប់ផ្តើម 

អាជីវកម្ម ន្រះ ខ្ញុ ំ បាន ទៅ ពិនិត្រយមើល រោងចក្រ នៅ ប្រទ្រស មា៉្រឡ្រសុី ដើម្រប ី

ពិនិត្រយមើល គុណភាព វត្ថុធាតុដើម ដ្រល នាំចូល ពី ប្រទ្រស ជប៉ុន និង ដើម្រប ី

ធានា ឱ្រយបាន នូវ ដំណើរ ការផលិត ដ្រលមាន គុណភាព។ហើយ មុននឹង 

ដក់លក់ ផលិតផល លក់ លើ ទីផ្រសារ ខ្ញុ ំ បាន សក ប្រើប្រ្រស់ និង ឱ្រយ បងប្អូន 

ខ្ញុ ំ សក ជាមុន ដើម្របីឱ្រយ ច្របាស់ ថា ផលិតផល នោះ មាន សុវត្ថិភាព និង មាន 

ប្រសិទ្ធិភាព ពិតប្រ្រកដ ម្រន។ ខ្ញុ ំ ដឹងថា ដើម្របីឱ្រយ ខ្ញុ ំ ទទួលបាន ជោគជ័យ ក្នុង 

អាជីវកម្ម ប្រកបដោយ និរន្តរភាព គុណភាព គឺជា កត្ត្រ សំខាន់។ អាជីវកម្ម 

ខ្លះ ថ្មី សម្រ្រប់ ប្រជាជន ខ្ម្ររ យើង ពោលគឺ មិនទាន់មាន ទីផ្រសារ ដូច្ន្រះ យើង 

ត្រូវបង្កើត ទីផ្រសារ។តួយា៉្រង កាលពី៦ឆ្ន្រំមុន អាហារ បំប៉ន សម្រ្រប់ សម្រស់ 

មនិសវូមាន នរណ ចាបអ់ារម្មណ ៍នងិ ដងឹ ព ីផលប្រយោជន ៍ន្រ ការប្រើប្រ្រស ់

នោះទ្រ។ហ្រតុន្រះ ខ្ញុ ំ មិនម្រន គ្រ្រន់ត្រ លក់ ផលិតផល នោះទ្រ ត្រ ខ្ញុ ំ ត្រូវ 

បងា្ហ្រញ ពី គុណប្រយោជន៍ ទៅ អ្នកប្រើប្រ្រស់ ផងដ្ររ ដើម្របី ពង្រីក ទីផ្រសារ។ 

ជាមួយ ផលិតផល មានគុណ ភាព និង ផ្រនការ ច្របាស់លាស់ អាជីវ កម្ម 

របស់ខ្ញុ ំ ចាប់ផ្តើម រីកចម្រើន។ហើយ បច្ចុប្របន្នន្រះ យើង មាន បុគ្គលិក រហូត 

ជាង២០នាក់ ហើយ យើង ក៏ត្រូវ បានទទួល  ស្គ្រល់ ពី មហាជន និង ក្រសួង 

ពាក់ព័ន្ធ ជាច្រើន ផងដ្ររ។

 

២.តើ អ្នក ឱ្រយនិយមន័យ យ៉្រងណាដ្ររ លើ ភាពជោគជ័យ?ឥឡូវន្រះ 

តើ អ្នក ស្ថិតនៅ ចំណុច ណា ដ្ររ ន្រ ភាពជោគជ័យ?

នយិមនយ័ ន្រ ភាពជោគជយ័ ចពំោះ របូខ្ញុ ំគជឺា សមទិ្ធផិល ដ្រល មនិអាច វាស ់

ដោយ ចំនួន ប្រ្រក់ចំណ្រញ ប៉ុន្ត្រ គឺ ការផ្តល់ ភាព សំខាន់ លើ ភាព រីករាយ ន្រ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ជួយ ឱ្រយ យើង 
បំព្រញ  ដំណើរ ការងារ បាន 
ឆប់រហ័ស ម៉្រយាង វិញ ទៀត 
ខ្ញុំ អាចមាន ព្រលវ្រលាដើរ 
កម្រសាន្ត នៅ ទី ឆ្ង្រយ បាននិង 
អាច គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម 
បាន ក្នុងព្រល ត្រមួយ

៥៩



ការងារ ជា ក្រុម ដ្រល ជំ រុញឱ្រយ សមាជិក គ្រប់គា្ន្រ ខិតខំ ធ្វើការ ដើម្របី ឈានដល ់

គោលដៅ រួម ការធ្វើឱ្រយ ប្រសើរឡើង ន្រ គ្រប់ភាគី ពាក់ព័ន្ធ និង ជាពិស្រស 

ការព្រញចិត្តរ បស់ អតិថិជន។ បើ និយាយ ពី ភាពជោគជ័យ ខ្ញុំ មិនទាន់ 

អាច និយាយថា ខ្ញុំ បាន ឈានដល់ ចំណុច ន្រ ភាពជោគជ័យ នៅឡើយ ទ្រ។ 

ប៉ុន្ត្រ ខ្ញុ ំ ដឹង ច្របាស់ ថា ខ្ញុំ កំពុង ដើរ លើផ្លូវ ដ្រល ត្រឹមត្រូវ។ ខ្ញុ ំ អាច ទាយ បាន ព ី

ភាពជោគជ័យ នាព្រល អនាគត ន្រះ ប្រ្រកដ ណស់។

៣.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ បច្ច្រកវិទ្រយា នាព្រល បច្ចុប្របន្នន្រះ?តើ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ជួយ ជំរុញ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក ឱ្រយ ឈានដល់ កម្រិត 

យ៉្រងដូចម្ត្រច? ហ្រតុអ្វី?

សម្រ្រប់ ខ្ញុ ំបច្ច្រកវទិ្រយា សព្វថ្ង្រន្រះ គឺ ដូចជា វ្រទមន្ត។ បច្ច្រកវទិ្រយា បានបងា្ហ្រញ 

ពី ភាព វ្រឆ្ល្រត របស់ មនុស្រស យើង ក្នុងការ ស្វ្រងរក វិធី កាន់ត្រ ល្អប្រសើរ ដើម្របី 

បំព្រញការងារ។ ខ្ញុ ំមិនអាច បដិស្រធ បាន ថា ផ្ន្រក មួយ ន្រ សមិទ្ធផិល របស់ខ្ញុ ំ

គឺ ផ្តល ់ដោយ ឱកាស ដ្រល កើតឡើង ដោយ សង្គម បច្ច្រកវទិ្រយា ដ្រល ខ្ញុ ំធំធាត់ 

ឡើង។ខ្ញុ ំត្រងត្រ ចូលទៅ Googleដើម្រប ីដោះស្រ្រយ ចម្ងល់ របស់ខ្ញុ។ំខ្ញុ ំត្រង ឃើញ 

ពិភពលោក តមរយៈ ទូរស័ព្ទ របស់ខ្ញុ។ំ ប្រ្រកដ ណស់ បច្ច្រកវទិ្រយា គឺជា ផ្ន្រក ដ៏ 

សំខាន់ មួយ នៅក្នងុ ដំណើរ ន្រ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុ។ំ បើ និយាយ ពី បច្ច្រកវទិ្រយា គឺ 

ធំ ទូលាយ ខា្ល្រងំ ដើម្របឱី្រយ ងាយស្រលួ យល់ ខ្ញុ ំសូម លើក ឧទាហរណ ៍ជាក់ស្ត្រង 

នៅក្នងុ អាជីវកម្ម បច្ចបុ្របន្ន របស់ខ្ញុ ំ(អាជីវកម្ម ច្រកចាយ ផលិតផល ថ្រ សម្រស់)។ 

ភាគច្រើន ខ្ញុំ ប្រើ បណ្ត្រញ សង្គម ដើម្របី ទាក់ទង ជាមួយ បុគ្គលិក របស់ខ្ញុំ គ្រប់ 

ព្រលដ្រល ខ្ញុំ ធ្វើដំណើរ ទៅ ស្រុក ក្រ្រ។ភាពជិតស្និទ្ធ និង ភាពងាយស្រួល 

ក្នុងការ គ្រប់គ្រង ការងារ ជា ក្រុម ការប្រជំុ តម វីដ្រអូ ការតមដន ការងារ 

យើង ប្រើប្រ្រស់ កម្មវិធី ដូចជា Wunderlist,Trello និង Slackជាដើម។ 

លើសពីន្រះទៅទៀត ប្រសិនបើ អ្នក និយាយ អំពី ទំនាក់ទំនង ការផ្គត់ផ្គង់ 

ផលតិផល ពី ក្រ្រប្រទ្រស ការសិក្រសា ស្រ្រវជ្រ្រវ នោះ អ្នក អាច ទទួលបាន ព័ត៌មាន 

ពី មនុស្រស ជំុវិញ ពិភពលោក។ ហើយ វា ការផ្តល់ នូវ ភាពងាយស្រួល សម្រ្រប់ 

ប្រព័ន្ធ គណន្រយ្រយ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រង ធនធានមនុស្រស ផងដ្ររ។ ខ្ញុំ 

ពិតជា សប្របាយចិត្ត ដ្រល បាន រស់នៅក្នុង យុគសម័យ បច្ច្រកទ្រស ហើយ 

ដ្រល ធ្វើឱ្រយ ខ្ញុំ ធ្វើការ កាន់ត្រ មាន ផលិតភាព។ ខ្ញុំ មិនអាច ស្រម្រ ពី ប្រតិបត្តិ 

ការងារ ដោយ គា្ម្រន អ៊ិន ធឺ ណិ ត និង បច្ច្រកវិទ្រយា នោះទ្រ។

 

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ សំខាន់ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស ់

អ្នក ដ្ររឬទ្រ? ហើយ តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ នៅក្នុង អាជីវកម្ម 

របស់ អ្នក?ដោយ វិធី ណា?

ជាក់ស្ត្រង បច្ច្រកវិទ្រយា ដើរតួ សំខាន់ ម្រនទ្រន ក្នងុ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុ។ំ ហ្រតុន្រះ 

បុគ្គលិក ដ្រល ខ្ញុំ ជ្រើសរីស មក ធ្វើការ ត្រូវ ចង់ ច្រះ ចង់ដឹង និង ចង់បាន 

ចំណ្រះដឹងថ្មីៗដ្រល ពាក់ព័ន្ធ នឹង បច្ច្រកវិទ្រយា មួយចំនួន ផងដ្ររ។ ប្រព័ន្ធ 

ផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម ដូចជា Telegram, WhatsApp, Messenger កម្មវិធី 

ទូរស័ព្ទផ្រស្រងៗ គ្រហទំព័រ អី៊ ម៉្រ ល ។ល។ គ្រប់ ព័ត៌មាន និង ការងារផ្រស្រងៗ 

យើង អាច ផ្ញើរ ជា សំឡ្រង និង ជា ឯកសរ តម ប្រព័ន្ធ ទាងំនោះ។ ហើយ រាល់ 

ការ ផ្តល់យោបល់ និង កិច្ចព្រមព្រៀង គ្រ អាចធ្វើ បាន តម digital សូម្របីត្រ 

ហត្ថល្រខា របស់ខ្ញុ។ំ ដូចន្រះ បច្ច្រកវទិ្រយា ជួយ ឱ្រយ យើងប ពំ្រញ  ដំណើរ ការងារ 

បាន ឆប់រហ័ស ម៉្រយាង វញិ ទៀត ខ្ញុ ំអាចមាន ព្រលវ្រលា ដើរ កម្រសាន្ត នៅ ទី ឆ្ង្រយ 

បាន និង អាច គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម បាន ក្នុងព្រល ត្រមួយ។ មួយវិញទៀត 

បច្ច្រកវិទ្រយា ក៏ ជួយ ក្នុងការ គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ខាងក្នុង ផងដ្ររ ដូចជា ពាក់ព័ន្ធ 

នឹង ការគ្រប់គ្រង  លំហូរសច់ប្រ្រក់  ទំនិញ ក្នុង ស្តុក ទំនិញ ដ្រល បាន លក់ 

ហើយ ប្រ្រក់  ចំណ្រញ អ្នកខ្លះ ជំពាក់ ប្រ្រក់ ថ្ង្រ ណ ដ្រល ត្រវូ ទៅយក ប្រ្រក់  ពី 

គ្រ ឬ ឱ្រយ ទំនិញ គ្រ។ គ្រប់ ការងារ ទាំងអស់ ខ្ញុំ អាច ដឹងបាន ដោយ មិនចាំបាច់ 

ទៅដល់ ក្រមុហុ៊ន ផ្ទ្រល់ និង ចំណយព្រល មិន ដល់១នាទី។ ខ្ញុ ំក៏បាន ប្រើប្រ្រស់ 

កម្មវិធីផ្រស្រងៗទៀត ដូចជា Quickbook  Quickzero និង កម្មវិធី ជាច្រើន 

ទៀត។ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុ ំមាន ផ្ន្រក ជាច្រើន ដូចជា ផ្ន្រក ទីផ្រសា ផ្ន្រក លក់ ផ្ន្រក 

កាន់ ស្តកុ ដូច្ន្រះ បើ គា្ម្រន បច្ច្រកវទិ្រយា នោះទ្រ ប្រហ្រលជា ផ្ន្រកទីមួយៗត្រវូ ជួបគា្ន្រ 

ដើម្រប ីទាញយក ព័ត៌មាន ពីគា្ន្រ ទៅវញិទៅមក ដ្រល ជាការ ចំណយព្រល វ្រលា 

និង ថវិកា ច្រើនណស់។ ប៉ុន្ត្រ ដោយសរ មាន បច្ច្រកវិទ្រយា ផ្ន្រកនីមួយៗអាច 

បញ្ចូល និង ទាញយក ទិន្នន័យ បាន យា៉្រង ងាយស្រួល។តួយា៉្រង បុគ្គលិក ផ្ន្រក 

ទីផ្រសារ ត្រូវ ដឹង ចំនួន ផលិតផល ដ្រល លក់បាន ហើយ ត្រូវធ្វើ យ៉ា្រងណ ឱ្រយ 

ទីផ្រសារ ឱ្រយ កាន់ត្រ ល្អប្រសើរ ដើម្រប ីបង្កើន ការលក់។រឯី ផ្ន្រក លក់ ត្រវូ ដឹងថា តើ 

ផលិតផល ក្នងុ ស្តកុ មាន បុ៉នា្ន្រ ន ត្រវូ ការបញ្ជ្រទិញ បន្ថ្រម បុ៉នា្ន្រ ន ទៀត។  រាល់ ព័ 

ត៌ ទាងំនោះ គឺ គ្រ អាច ដឹង ពីគា្ន្រ បាន យ៉ា្រង ឆប់រហ័ស តមរយៈ កម្មវធីិ គ្រប់គ្រង 

អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុ។ំពួកគ្រ គ្រ្រន់ត្រ ផ្ត្រតលើ ការងារ ក្នងុ ផ្ន្រក របស់គ្ររៀងៗខ្លនួ 

ដោយ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ មានការ រីកចំរីន យ៉ា្រង ឆប់រហ័ស។ ខ្ញុំ នឹង បន្ត 

ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា កាន់ត្រច្រើនឡើងៗដើម្របី ជួយ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ 

រីកចម្រើន យា៉្រង ឆប់រហ័ស។

 

៥.តើ បច្ច្រកវទិ្រយា អ្វដី្រល អ្នក ប្រើ ដើម្រប ីគ្របគ់្រង បគុ្គលកិ នងិ ប្រតបិត្តកិារ 

ដើម្របី បង្កើន ផលិតកម្ម?

ដូចដ្រល បាន រៀបរាប់ ក្នុង សំនួរ ខាងលើ  មាន កម្មវិធី មួយចំនួន ដ្រល ខ្ញុំ 

ប្រើ ក្នុង ទំនង ទំនាក់ គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និង ប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្ម ដូចជា 

Telegram, WhatsApp, Messenger , Email, និង មាន កម្មវិធី 

ជាច្រើន ទៀតផង ដ្ររ។ ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្ម ខ្ញុ ំ ឱ្រយ 

អ្នកបច្ច្រកទ្រស ផ្ន្រក Software program បង្កើតជា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង 

សម្រ្រប់ អាជីវកម្ម ខ្ញុ ំ ផ្ទ្រល់។ ន្រះ មានន័យថា រាល់ មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម គួរ ជ្រើស 

រសីយក កម្ម វ ីធ ីនងិ ប្រពន័្ធគ្របគ់្រង ឱ្រយ សក្តសិម នងឹ អាជវីកម្ម របសខ់្លនួ។ហើយ 

ប្រសិនបើ អ្នក មិនមាន ជំនាញ លើ បញ្ហ្រ បច្ច្រកទ្រស ទាំងអស់ន្រះ ទ្រ មា្ច្រស ់

អាជីវកម្ម គួរ រក អ្នកជំនាញ បច្ច្រកទ្រស មក ធ្វើការ ប្រឹក្រសា ឬ មក ធ្វើ ការងារ 

ជាមយួ ដើម្របឱី្រយ អាជវីកម្ម នោះ មាន លទ្ធផល ប្រកបដោយ ប្រសទិ្ធភាព ខ្ពស។់ 

៦០



 ៦. តើ អ្វី ជា ភាព ដឹកនាំ របស់ អ្នក? ហើយ អ្នកមាន ការដឹកនាំ ប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

ខ្ញុំ គឺជា ប្រភ្រទ អ្នកដឹកនាំ ដ្រល ផ្ត្រតលើ លទ្ធផល ចុងក្រ្រយ។ ខ្ញុ ំ មិន 

ផ្ត្រតលើ ព្រលវ្រលា ដ្រល បុគ្គលិក ចំណយ សម្រ្រប់ ក្រុមហ៊ុន ទ្រ។ប៉ុន្ត្រ 

ខ្ញុ ំ យកចិត្តទុកដក់ លើ លទ្ធផល ចុងក្រ្រយ ដើម្របី ឈានទៅដល់ គោលដៅ 

របស់ ក្រុមហ៊ុន។ ខ្ញុ ំ រវល់ ខា្ល្រំងណស់ ព្រ្រះ ត្រូវធ្វើ ជំនួញ ជាច្រើន ក្នុងព្រល 

ត្រមួយ។  ដូចន្រះ ខ្ញុ ំ បានកំណត់ Telegram ជា វិធី ក្នុង ទំនាក់ ទំនងជា 

ផ្លូវការ។ លើសពីន្រះទៅទៀត  បុគ្គលិក គ្រប់គា្ន្រ ត្រូវ ប្រើប្រ្រស់ កម្មវិធី 

ដក់ ស្នើ (Application) សម្រ្រប់ ការបើកប្រ្រក់ បៀវត្រស រ៍កា រងារ កម្មវិធី 

សម្រ្រប់ កំណត់ តរាង ការងារ និង ការប្រើ ប្រព័ន្ធ ប ទ្ច្រ ស វិទ្រយា ចុងក្រ្រយ 

សម្រ្រប់ ការគ្រប់គ្រង ស្ថ្រប័ន និង ការបញ្ជូន របាយការណ៍ តម អន ឡាញ 

និង ដោយផ្ទ្រល់។ ដំបូនា្ម្រន របស់ខ្ញុ ំ ទៅកាន់ បុគ្គលិក របស់ ទាំងអស់ គឺ ថា 

គ្រប់គា្ន្រ ពិតជា មានសំណង ដ្រល បាន កើតមក ក្នុង ជំនាន់ ន្រះ។ក្នុងនាម 

ជា អ្នកជំនាន់ក្រ្រយ អ្នក ត្រូវ ច្រះ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ឱ្រយ ល្អ បំផុត តម ដ្រល 

អាចធ្វើ ទៅបាន ព្រ្រះ វា នឹង អាចជួយ សម្រួល ដំណើរការ ការងារ សម្រ្រប ់

កាលវិភាគ មមារ ញឹក។

 ៧. តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម 

និង បច្ច្រកវិទ្រយា ជាពិស្រស នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ 

ស្រដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល ជា បរបិទ ថ្ម ីហើយ វប្របធម ៌ចាសគ់រំលិ នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ?

ប្រទ្រស កម្ពុជា គឺជា ទឹកដី ន្រ ឱកាស របស់ខ្ញុ ំ។ ហើយ ក្នុងនាម ជា សហគ្រិន 

ស្ត្រី មា្ន្រក់ នៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា ខ្ញុ ំ គិតថា ព្រលខ្លះ យើង កាន់ត្រ មាន ភាព 

វាយ សម្រុក បើ ប្រៀបធៀប ទៅនឹង បុរស។ ដូច្ន្រះ ខ្ញុ ំ គិតថា កមា្ល្រំង របស់ ស្ត្រ ី

នៅក្នងុ សង្គម ដើរតនួាទ ីយា៉្រងសខំាន ់ក្នងុការ បង្កើន ផលតិភាព ការងារ នងិ 

កណំើនស្រដ្ឋកចិ្ច ដ្រល មនិគរួ រលំង ឡើយ។ជាមយួគា្ន្រន្រះដ្ររ បច្ច្រកវទិ្រយា 

គឺជា មធ្រយាបាយ ដ៏ សំខាន់ ដើម្របី ជួយ ពួកគ្រ ឱ្រយសម្រ្រចបាន នូវ សកា្ត្រនុពល 

របស់ ពួកគ្រ។ ខ្ញុ ំ គិត ថាវ ស្ត្រី ខ្ម្ររ ជាច្រើន បាន ពង្រឹង ខ្លួនគ្រ ប្រកបដោយ 

ឥរិយាបថ ល្អ គួរឱ្រយ គោរព។ អ្វី គួរ ឲ្រយ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា អ្វីៗត្រងមាន 

ការផ្ល្រស់ប្តូរ បើ យើង រួបរួមគា្ន្រ ដើម្របី អនាគត ដ៏ ល្អប្រសើរ ខាង មុន។

 

៨. តើ ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ ស ម្របិ ត្ត 

និង គុណវិបត្តិ ប្របណា?

តម ទស្រសនៈ របស់ខ្ញុ ំ បច្ច្រកវិទ្រយា បាន ជួយ ក្រលម្អ ជីវិត ប្រចាំថ្ង្រ របស់ 

យើង  និង របៀប ដ្រល យើង ធ្វើ ការឱ្រយ កាន់ត្រ ល្អប្រសើរ។ខាងក្រ្រម ន្រះ 

គឺជា អត្ថប្រយោជន៍ ចម្របង ន្រ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា៖ ប្រភពព័ត៌មាន 

តំណរ ភា្ជ្រប់ ពិភពលោក ធ្វើឱ្រយ ល្អប្រសើរ នូវ ផលិតភាព ភាពត្រឹមត្រូវ និង 

ប្រសិទ្ធភាព ន្រ ការងារ។ ទោះយា៉្រងណ ក៏ដោយ វា បាន ផ្តល់នូវ លំហូរ 

ព័ត៌មាន និង ទិន្នន័យ ដ៏ ច្រើន ហួសប្រមាណ ដោយ គា្ម្រន ប្រភព ច្របាស់លាស ់

និង ការយល់ដឹង ជ្រ្រជ្រះ នៅលើ អ៊ីនធឺណិត។ ការណ៍ ន្រះ នាំឱ្រយ យើង អាច 

ទទលួ ពត័ម៌ាន មនិ ត្រមឹត្រវូ។តើ អ្នក ធា្ល្របម់ាន អារម្មណ ៍ថា យើង ពងឹ ផ្អ្រកលើ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ច្រើនព្រក ទ្រ?តើ នឹងមាន អ្វី កើតឡើង ប្រសិនបើ ថ្ង្រ ណមួយ 

យើង ភា្ញ្រក់ មក ដោយ មិនមាន ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត អគ្គិសនី ឬ ស្ម្រ ត ហ្វូ ន? 

សំណួរ ទាំងអស់ន្រះ គឺជា អនាគត ដ៏ គួរឱ្រយ ភ័យខា្ល្រច របស់ យើង ក្នុងការ នឹក 

ស្រម្រ នៅព្រលន្រះ។ សំខាន់ ជាងន្រះទៅទៀត ការពឹងផ្អ្រក ខា្ល្រំងព្រក ឬ 

មិនច្រះ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ដោយ ប្រុងប្រយ័ត្ន អាច បង្ក ជា ហានិភ័យ ខ្ពស់ លើ 

ការ លួច ទិន្នន័យ ផ្ទ្រល់ខ្លួន ពី ការវាយលុក តម អ៊ីនធឺណិត ឬ ពួក Hacker 

ដើម្របី ផលប្រយោជន៍ ផ្ទ្រល់ខ្លួន។

 

៩.ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ក្នុង ការយក 

បច្ច្រកវិទ្រយា មក ដំណើរ ក្នុង អាជីវកម្ម?

មាន អ្វ ីជាច្រើន ដ្រល ត្រវូ ត្រៀមខ្លនួ ក្នងុនោះ ខ្ញុ ំណ្រនា ំឱ្រយ អ្នក គ្របគ់ា្ន្រ ព្រយាយាម 

ចាប់យក គុណសម្របត្តិល្អៗដ្រល បច្ច្រកវិទ្រយា អាចធ្វើ បាន និង ត្រូវ ពង្រឹង ខ្លួន 

អ្នក ឱ្រយ តម ទាន់ សម័យកាល តមត្រ អាចធ្វើ ទៅបាន។ 

 

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វីខ្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវ

កម្មផា្ទ្រល់ខ្លួន?

ជា យោបល ់របសខ់្ញុ ំសមូកុ ំរងច់ា ំរហតូដល ់ហសួព្រល។ មនិមាន អ្វដី្រល ត្រៀម 

រួចជាស្រ្រច សម្រ្រប់ អ្នក ទ្រ។ អ្នក ត្រូវ ប្រឈមមុខ ឈង ចាប់ ខិតខំ ធ្វើការ 

និង រស់នៅ ជាមួយ គោលដៅ ដ្រល អ្នក បានកំណត់ រហូត ដល់ ព្រលដ្រល 

អ្នកទទួល បាន អ្វីដ្រល អ្នក ចង់បាន។ដើម្របី ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ក្នុង ព្រលន្រះ 

អ្នក អាច ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របី ស្វ្រងរក ព័ត៌មាន បន្ថ្រម អំពី អាជីវកម្ម 

ដ្រល អ្នក ចាបអ់ារម្មណ ៍ដោយ មើល លើ មតយិោបល ់ឬ ការប្រើប្រ្រស ់កម្មវធិ ី

អាជីវកម្ម ដូចជា WoomenTum ដ្រលជា កម្មវិធី គាំទ្រ ស្ត្រី ក្នុង ការប្រកប 

អាជីវកម្ម និង ការច្រករំល្រក បទពិសោធ ន៍ ជីវិត។ ម្ររៀន ដ្រលមាន តម្ល្រ 

ជាងគ្រ គ ឺការរៀនសតូ្រ ពបីទ ពសិោធន ៍របស ់អ្នកដទ្រ ដើម្រប ីជយួ អ្នក ទៅដល ់

ចំណុច ដ្រល អ្នក ចង់ ចាប់ផ្តើម។ខ្ញុំ ក៏ រីករាយ ច្រករំល្រក អ្វីដ្រល ខ្ញុំ អាច 

ធ្វើបាន ប្រសិន អាច ផ្ដល់ ប្រយោជន៍ ដល់ អ្នក រាល់គា្ន្រ។ហើយ ខ្ញុំ ទន្ទឹងរង់ចា ំ

ការរីកចម្រើន របស់ ស ង្គ ម ជាមួយ ជន ជោគជ័យ គ្រប់គា្ន្រ ដ្រល បាន ប្រកប 

អាជវីកម្ម ដោយ ច្រះ ប្រើ បច្ច្រកវទិ្រយា ដើម្រប ីបង្កើត នវូ ផលប្រយោជន ៍សម្រ្រប ់

ពិភពលោក។ដូច្ន្រះ យើង គ្រប់គា្ន្រ សក្តិសម នឹង រស់នៅក្នុង ពិភពលោក ដ្រល 

កាន់ត្រ ប្រសើរ ជាង ន្រះ។  

៦១



ថូង ធីត
ស្ថ្របនិកសហគ្រ្រសថូង 
អ៊ិនធ័តប្រ្រយស៌

កញ្ញ្រ 

១. តើ អ្នក អាច ណ្រនំា ខ្លនួ អ្នក ដោយ សង្ខ្រប បានទ្រ?

នាង ខ្ញុំ ជា យុវជន ខ្ម្ររ ជំនាន់ ក្រ្រយ (ហៅថា Generation-Y) ដ្រល 

ចូលចិត្ត ផ្ន្រក អាហារ ជាពិស្រស ការផលិត អំបិល សមុទ្រ ធម្មជាតិ។  នាង 

ខ្ញុំ កើតច្រញពី គ្រួសរ កសិករ ធ្វើ អំបិល ហើយ មាន ឈាម ជា អ្នកធ្វើ អំបិល 

យា៉្រងហោចណស់ ដឹង ពី ប្រព្រណី ន្រ ឧស្រសាហកម្ម និង របៀប ន្រ ការផលិត 

អំបិល។ ទោះបី ខ្ញុ ំ មកពី ផ្ន្រក ច្របាប់ និង ផ្ន្រក លក់ និង ទីផ្រសារ ក៏ដោយ 

ការយលដ់ងឹ របសខ់្ញុ ំគ ឺសនូ្រយ នៅក្នងុ វសិយ័ ម្ហបូអាហារ ប៉នុ្ត្រ ទោះយា៉្រងណ ក ៏

ផ្នតគ់នំតិ ន្រ ការស្រលាញ ់នងិ ចលូរមួចណំ្រក ជយួ សហគមន។៍ ខ្ញុ ំចាបផ់្តើម 

គម្រ្រង អាជីវកម្ម អំបិល នោះ គឺ នៅក្នុង ឆ្ន្រំ២០១៧ ដោយ ប្តូរ ពី អាជីវកម្ម 

ប្រប លក្ខណៈ គ្រួសរ ទៅជា សហគ្រ្រស។ ដោយ ខ្ញុំ ជា ក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយ 

ដ្រល ស្រលាញ់ ផ្ន្រក អាហារ និង មិន ចង់ឱ្រយ ទំនៀមទមា្ល្រប់ ន្រ ការផលិត 

អំបិល ជាង៣០ឆ្ន្រំន្រះ សបសូន្រយ ខ្ញុ ំ ក៏ ចាប់ផ្តើម បង្កើត គំរូ ន្រ ការអភិវឌ្រឍ 

កសិកម្ម ជា លក្ខណៈ គ្រួសរ ន្រះ។ ខ្ញុ ំ ខិតខំ ផលិត អំបិល ដ្រលមាន គុណភាព 

ល្អ និង នាំ ទៅកាន់ ទីផ្រសារ ជាមួយ តម្ល្រ សមរម្រយ ដ្រល អាចជួយ ឱ្រយ ការផលិត 

អំបិល ប្រកបដោយ និរន្តរភាព និង ការបង្កើន ប្រ្រក់ចំណូល សម្រ្រប់ កសិក 

រ របស់ យើង។ សហគ្រ្រស ថោង ជា កន្ល្រង ច្រករំល្រក អាជីវកម្ម ទៅកាន់ 

កសិករ ខ្ម្ររ។ គោលបំណង របស់ខ្ញុ ំ គឺ ចង់ ប្រគល់ កំណប់ទ្រព្រយ រប ស់ កម្ពុជា 

ទៅកាន ់ពភិពលោក នងិ លើកស្ទយួ ជវីភាព របស ់ប្រជាកសកិរ នៅ ខ្រត្តកពំត 

ព្រមទាំង ធ្វើជា គំរូ ន្រ ការធ្វើ កសិកម្ម ប្រកបដោយ និរន្តរភាព។  

២. តើ អ្នក ឲ្រយ និយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើ អ្នក 

បច្ចុប្របន្នឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

ពាក្រយ ជោគជ័យ មាន និយមន័យ ខុសគា្ន្រ អាស្រ័យ លើ បុគ្គលមា្ន្រក់។ អ្នកខ្លះ 

កំពុងត្រ ដក់ ភាពជោគជ័យ នឹង លុយ គ្រ រកបាន។ គ្រ គិតថា រកប្រ្រក់ បាន 

កាន់ត្រ ច្រើន ជោគជ័យ កាន់ត្រខា្ល្រំង។ អ្នកខ្លះ ផ្ត្រតលើ សុខុមាលភាព 

សភុមង្គល ក្នងុ គ្រសួរ ផ្តលឱ់្រយ ច្រើនជាង ការទទលួ ការចលូរមួ ផ្តល ់ភាព រកីរាយ 

នងិអ្វីៗ  ផ្រស្រងទៀត។ ចពំោះ ខ្ញុ ំវញិ ខ្ញុ ំបានដងឹថា ខ្លនួ ខ្ញុ ំគជឺា មនសុ្រស មា្ន្រក ់ដ្រល 

ទទលួបាន ជោគជយ័ នៅក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា ទាកទ់ង នងឹ ការចលូរមួចណំ្រក 

បន្ថ្រ ម ក្នងុ ជយួ សហគមន ៍ដ្រលជា កន្ល្រង កណំើត របស ់ខ្ញុ។ំ ចពំោះ អាជវីកម្ម 

ខ្ញុ ំ មាន ចក្ខុវិស័យ គឺ សមញ្ញ ណស់ គឺ យើង សង្រឃឹម និង សម្លឹងមើល អនាគត 

ថា បង្កើត គោលនយោបាយ អ្នក ច្រកចាយ និង អ្នកប្រើប្រ្រស់ យល់ និង ឱ្រយ 

តម្ល្រ លើ គុណប្រយោជន៍ ន្រ អំបិល ធម្មជាតិ របស់ ខ្រត្តកំពត។ លើសពីន្រះ 

ទៀត ប្រសកកម្ម របស់ យើង គឺមាន គោលបំណង ចម្របង ផ្តល់ជូន អតិថិជន 

នូវ អំបិល ធម្មជាតិ និង ផលិតផល ដ្រលមាន គុណភាព ខ្ពស់ ហើយ ជួយ 

ដល់ សុខុមាលភាព របស់ ពួកគ្រ។ យើង ប្ត្រជា្ញ្រ ចូលរួមចំណ្រក ជួយ និង 

ផ្តល់ឱ្រយ សហគមន៍ ច្រើនជាងយើងទទួលបាននិង ធ្វើយា៉្រងណ ថ្ររក្រសា 

នូវ លំនឹង កសិកម្ម។

ស្ត្រី កំពុង ព្រយាយាម ប្រឆំង 
នឹង ពាក្រយ ដ្រលថា ស្ត្រីធ្វើ អ្វី 
មិនបាន ដូច បុរស។ យើង 
ឃើញ ស្ត្រី ជំនាន់ ក្រ្រយ 
បានចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម 
ដ្រលមាន ច្ន្រ ប្រតិដ្ឋ ខ្ពស់និង 
ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុង 
អាជីវកម្ម របស់ ពួកគាត់

៦២





៣. តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ បច្ច្រកវិទ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? តើ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ជួយ ជំរុញ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក ឱ្រយ ឈានដល់ កម្រតិ មួយ 

យ៉្រងដូចម្ត្រច? ហ្រតុអ្វ?ី

បច្ច្រកវទិ្រយា បានធ្វើឱ្រយ ពភិពលោក ផ្ល្រសប់្តរូ។ បច្ច្រកវទិ្រយា បាន បង្កើត ឧបករណ ៍

នងិ ធនធាន ដ ៏អស្ច្ររ្រយ ដោយ ដក ់ពត័ម៌ាន ដ្រល យើង ត្រវូការ នៅ ចងុ ម្រ្រមដ្រ 

របស់ យើង។ យើង កំពុង ឈាន ទៅមុខ ជាមួយនឹង យុគសម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ជាពិស្រស នៅព្រលដ្រល យើង និយាយ អំពី ឧស្រសាហកម្ម ៤.០ ដ្រលជា 

បច្ច្រក វទិ្រយា ចាបំាច ់នៅ ជុវំញិ ពភិពលោក។ បច្ច្រកវទិ្រយា ឌជីថីល កប៏ាន ផ្ល្រសប់្តរូ 

អ្វីដ្រល មនុស្រស ហៅថា ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ ប្រព័ន្ធ សង្គម ចងា្វ្រក់ ផលិតកម្ម 

ការលក ់ជា លក្ខណៈ សកល ផ្រសារភាគហ៊នុ នងិ រមួទាងំ អាជវីកម្ម អបំលិ រប ស ់

ខ្ញុំ ផងដ្ររ។ នៅ ឆ្ន្រំ ២០១៧ ខ្ញុំ បានចាប់ផ្តើម មា៉្រក អំបិល B2C (អាជីវកម្ម 

ទៅ អតិថិជន) ជា លើកដំបូង នៅក្នុង ប្រវត្តិ កសិដ្ឋ្រន អំបិល នៅ កម្ពុជា។ ខ្ញុំ 

យលឃ់ើញថា បច្ច្រកវទិ្រយា ពតិ ជាមាន សរសខំាន ់ណស ់ក្នងុ ការបញ្ជនូសរ 

ទៅ អតិថិជន ក្នុងស្រុក និង ក្រ្រ ស្រុក ក្នុង រយៈព្រល ២ ឆ្ន្រំកន្លះ ន្រះ។

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នងុការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក ម្រន 

ដ្ររឬទ្រ? ហើយ ថា តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វ ីដ្រល អ្នក ប្រើ នៅក្នងុ អាជីវកម្ម របស់ 

អ្នក?  ក្នងុ ប្របណាខ្លះ សូមអ្នក ជួយ ផ្តល់នូវ ឧ ទា រណ៍ បញ្ជ្រក់?

ប្រ្រកដ ណស ់ថា បច្ច្រកវទិ្រយា កពំងុ ដើរត ួយា៉្រងសខំាន ់នៅក្នងុ អាជវីកម្ម របសខ់្ញុ ំ

ជាពិស្រស ផ្ន្រក ឌីជីថល។ យើង បាន បង្កើត នូវ អាជីវកម្ម B2B (អាជីវកម្ម 

ទៅ អាជីវកម្ម) និង B2C (អាជីវកម្ម ទៅ អតិថិជន) ដ្រល ឌីជីថល ទាំងនោះ 

កពំងុ ជរំញុ ការប្រ្រស្រយ័ ទាកទ់ង របស ់អតថិជិន របស ់យើង កានត់្រច្រើន។ 

ឧទាហរណ៍ យើង បាន លក់ តមរយៈ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក  គ្រហទំព័រ ឬ ប្រព័ន្ធ 

ពាណិជ្ជកម្ម អ្រ ឡិច ត្រូ និ ច ផ្រស្រងទៀត។ យើង បាន បង្កើត មា៉្រសុីន ស ម្ងួ ត 

អំបិល ដើម្របី ជួយ ព្រល រដូវវស្រសា មកដល់ ហើយ វា ជួយ បង្កើន ផលិតកម្ម 

របស់ យើង៥ដង បើ ប្រៀបធៀប នឹង កា រស ម្ងួ ត ដោយ ពន្លឺ ព្រះអាទិត្រយ។ 

យើង មាន មា៉្រសុីន សមា្អ្រត អំបិល មា៉្រសុីន វិច ខ្ចប់ ដ្រលមាន អនាម័យ ខ្ពស់។ 

ដើម្របី ឆ្លើយតប នឹង តម្រូវការ របស់ អតិថិជន យើង បាន សហការ ជាមួយ 

Joonnak ដ្រលជា ស្រវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន ក្នុងស្រុក ដើម្របី ជួយ សម្រួល ដល់ 

ការដឹកជញ្ជូន។យើង ផ្តល់ឱ្រយ អតិថិជន របស់ យើង តមរយៈ ការបញ្ជ្រទិញ 

ព្រមទាងំ ការប្រគល ់ផលតិផល ទៅក្នងុ ដ្រ របស ់ពកួគ្រ ក្នងុ រយៈព្រល កណំត ់

ជាក់លាក់។ ទន្ទឹមនឹងន្រះ យើង ក៏ សហការ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ដឹកជញ្ជូន 

អន្តរជាតិ ដើម្របី នាំច្រញ ផលិតផល របស់ យើង ទៅកាន់ ទី ផ្រសារ អន្តរជាតិ 

ផងដ្ររ។ ផ្ន្រក សំខាន់ មួយទៀត ន្រ ប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្ម គឺ ថវិកា។ យើង 

ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា E-banking ដ្រលជា មធ្រយាបាយ ទូទាត់ ទុកចិត្តបាន។ 

ពួកយើង ក្នុង ការធ្វើ ប្រតិបត្តិការ និង ដំណើរការ ទូទាត់ ប្រ្រក់ របស់ 

យើង ជាមួយ ដ្រគូ ផ្គត់ផ្គង់ និង អតិថិជន ដោយមាន ភាពងាយស្រួល និង 

ឆប់រហ័ស។ មុនព្រល ការទូទាត់ សច់ប្រ្រក់ អតិថិជន ត្រូវ ទូទាត់ ជាមួយ 

ត្រ អ្នក ដឹកជញ្ជូន ប៉ុន្ត្រ ឥឡូវន្រះ យើង មាន ជម្រើស ដោយ អាច ចរចា 

ជាមុន និង ទូទាត់ ប្រ្រក់ តម ក្រ្រយ ដោយ ការផ្ទ្ររ ប្រ្រក់ តមរយៈ កម្មវិធ ី

ទូរស័ព្ទ របស់ ធនាគា រ ABA។

៥.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វដី្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និង 

ប្រតិបត្តកិារ ក្នងុ អាជីវកម្ម ដើម្របី បង្កើន ផលិតកម្ម របស់ អ្នក?

យើង មាន គ្រឿង មា៉្រសុីន ដើម្របី ដំណើរការ នៅក្នុង មន្ទីរពិសោធន៍ ផលិតកម្ម 

របស ់យើង។ ដើម្រប ីទាកទ់ង ជាមយួ ក្រមុការងារ យើង អាច ភា្ជ្រប ់ទនំាកទ់នំង 

តម បច្ច្រកវិទ្រយា មួយចំនួន ដូចជា អ៊ី ម៉្រ ល ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ សង្គម និង 

Telegram, Facebook, Whatsapp និង Wechat។  ក្នុង ទំនាក់ទំនង 

ជាមួយ ដ្រគូ និង អតិថិជន របស់ យើង ទាំង ក្នុងស្រុក និង អន្តរជាតិ 

ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ទាំងអស់នោះ យើង ប្រើ ឱ្រយស្រប ទៅតម 

ការចូល ចិត្ត និង បរិបទ របស់ អ ថិ តិ ជន និង អាជីវកម្ម របស់ យើង ផងដ្ររ។ 

ឧទាហរណ៍ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក គឺជា ប្រព័ន្ធ ទំនាក់ទំនង ឈានមុខ គ្រ មួយ ដើម្របី 

នាំ យីហោ និង ផលិតផល របស់ យើង ទៅកាន់ អតិថិជន គោលដៅ របស់ 

យើង តមរយៈ ការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ ការដក់ បងា្ហ្រញ។  ហើយ យើង 

ប្រើ Wechat ដើម្របី ភា្ជ្រប់ ទំនាក់ទំនង ជាមួយ ដ្រគូ ចិន ព្រ្រះ ប្រជាជន 

ប្រទ្រស ចនិ គ ឺនយិម ប្រើប្រ្រស ់Wechat  រឯី Telegram នងិ Whatsapp 

គឺជា បណ្ត្រញ ទូទៅ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង ជាមួយ បុគ្គលិក ទូទៅ និង ប្រទ្រស 

មួយចំនួន ដូចជា សិង្ហ បុរី ថ្រ និង ប្រទ្រសផ្រស្រងៗទៀត។ ដើម្របី គ្រប់គ្រង 

ដណំើរ ប្រតបិត្តកិារ របស ់អាជវី កម្ម យើង ប្រើ Quickbook ដើម្រប ីគ្របគ់្រង 

ស្តុក ហើយ យើង ធ្វើការ ច្រករំល្រក ថ្ររក្រសា ទុក ឯកសរសំខាន់ៗនៅក្នុង 

Google Drive រវាង ក្រុម ថា្ន្រក់ដឹកនាំ ក្រុមហ៊ុន ហើយ យើង ប្រើ CCTV 

ដើម្របី គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និង គុណភាព ការងារ របស់ ពួកគ្រ ដើម្របីឱ្រយ ការងារ 

កាន់ត្រ មាន ប្រសិទ្ធភាព។ 

៦.តើ ការដឹកនំា របស់ អ្នកមាន លក្ខណៈ ដូចម្ត្រច? តើ អ្វ ីទៅជា ភាពជា 

អ្នកដឹកនំា របស់ អ្នក ក្នងុការ គ្រប់ គ្រង អាជីវកម្ម ដ្រល ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

យើង ច្រករលំ្រក ការទទលួខសុត្រវូ នងិ ការសម្រ្រចចតិ្ត រមួគា្ន្រ។ ខ្ញុ ំបានចាតទ់កុ 

ខ្លនួឯង ជា សមាជកិ ក្រមុ មនិម្រន ថៅក្រ នោះទ្រ។ យើង ច្រក ការងារ ទៅឱ្រយ 

ក្រមុនមីយួៗ ហើយ ពកួគ្រ មាន សទិ្ធអិណំច ផ្ទ្រលខ់្លនួ ក្នងុការ សម្រ្រចចតិ្ត។ 

ទន្ទឹមនឹងន្រះ យើង បាន ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនាក់ទំនង ដូចជា Tele-

gram ឬ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក ដ្រលជា ប្រព័ន្ធ ទំ ទាក់ ទំនងជា គោល សម្រ្រប់ បុគ្គលិក 

ទាំងអស់ រាយការណ៍ ជូន ដំណឹងថ្មីៗ និង ដើម្របី តម្រង់ ទិសដៅ រួមគា្ន្រ។

៧.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រ ីក្នងុ អាជីវកម្ម និង បច្ច្រកវិទ្រយា 

ជាពិស្រស នៅក្នងុ ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គោល គំនិត ន្រ ប្រើប្រ្រស់ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ហាក់បីដូចជា នៅ ថ្ម ីនៅឡើយ និង នៅត្រ ប្រកាន់ ភា្ជ្រប់ នូវ 

៦៤



វប្របធម៌ បុរាណ? 

ឥឡវូ យើង ឃើញថា ស្ត្រ ីចលូរមួ កានត់្រច្រើន នៅក្នងុ អាជវីកម្ម ហើយ ពកួគ្រ 

ផ្ត្រត ការយកចិត្ត ទុក ដក់ លើ អ្វីដ្រល ពួកគ្រ កំពុង ធ្វើ។ ឥឡូវន្រះ ស្ត្រី ឆ្ល្រត 

ជាង ពីមុន។ ពួកគាត់ រស់នៅ ទាន់សម័យ តម វិវឌ្រឍនៈ ន្រ ពិភពលោក និង 

ដឹង ពី វិវឌ្រឍនៈ របស់ បច្ច្រកវិទ្រយា នៅក្នុង អាជីវកម្ម។ ពិស្រស ស្ត្រី បានបងា្ហ្រញ 

ការគិតប្ល្រកៗ និង បង្កើត នូវ គំនិត ច្ន្រ ប្រតិដ្ឋ ដើម្របី បំព្រញ នូវ ស្រចក្តីត្រូវការ 

របស់ ទីផ្រសារ។ ខ្ញុ ំ អាច មើលឃើញ ការ ផ្ល្រស់ប្តូរ ជាច្រើន ចំពោះ ស្ត្រី ខ្ម្ររ 

បច្ចុប្របន្ន។ ប្រព្រណី ខ្ម្ររ ពីមុនមក ស្ត្រី បាន ត្រឹម ជា ម្រផ្ទះ ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ 

យា៉្រងណមិញ ពិភពលោក កំពុង ផ្ល្រស់ប្តូរ មនុស្រស ហាក់បីដូចជា បើកចំហ 

នងិ ទទលួស្គ្រលថ់ា ស្ត្រ ីខ្ម្ររ គរួត្រ ទទលួបាន នវូ អ្វដី្រល ពកួគ្រ សម នងឹ ទទលួ។ 

ស្ត្រី កំពុង ព្រយាយាម ប្រឆំងនឹង ពាក្រយ ដ្រលថា ស្ត្រី ធ្វើ អ្វី មិន បាន ដូច បុរស។ 

យើង ឃើញ ស្ត្រ ីជនំាន ់ក្រ្រយ បានចាបផ់្តើម អាជវីកម្ម ដ្រលមាន ច្ន្រ ប្រតដិ្ឋ 

ខ្ពស់ និង ប្រើ ប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុង អាជីវកម្ម របស់ ពួកគាត់។ 

៨. តើ ការធ្វើ ជំនួញ ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ សម្របត្ត ិនិង គុណវិបត្ត ិ

អ្វខី្លះ?

អត្ថប្រយោជន៍ ន្រ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុង អាជីវកម្ម៖

តម ទាន់ និនា្ន្រការ ន្រ ការ វិវឌ្រឍនៈ ពិភពលោក

ការងារ លឿន ជាង មុន សន្រសំសំច្រ ព្រលវ្រលា និង ចំណយ ព្រលវ្រលា 

តិច

បង្កើន ផលិតភាព និង ប្រសិទ្ធភាព

ទំនាក់ទំនង ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព

បច្ច្រកវិទ្រយា ចល័ត

គុណវិបត្តិ ន្រ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុង អាជីវកម្ម៖

វា នងឹ កា្ល្រយជា ការចណំយ ដ ៏ធ ំមយួ ផ្រស្រងទៀត សម្រ្រប ់ការដកប់ញ្ចលូ 

បច្ច្រកវិទ្រយា នៅក្នុង អាជីវកម្ម

បញ្ហ្រ ទំនាក់ទំនង ផ្ទ្រល់ខ្លួន នៅព្រល មនុស្រស គ្រប់គា្ន្រ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ដោយ ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវិទ្រយា ជំនួស ការប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទង រវាង មនុស្រស និង 

មនុស្រស ដោយផ្ទ្រល់។

បច្ច្រកវិទ្រយាជារឿយៗផ្តល់នូវ ចំណប់អារម្មណ៍ ន្រ ការច្ន្រប្រឌិត 

ប្រសិទ្ធភាព និង វឌ្រឍនភាព

អ្នកខ្លះ កំពុង ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ដោយ ខុសពី សីលធម៌ 

៩.ក្នងុនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ អ្នក រៀបចំខ្លនួ ដោយ របៀប ណា ដើម្របី 

ទាញយក អត្ថប្រយោជន៍ ពី បច្ច្រកវិទ្រយា សម្រ្រប់ ការធ្វើ ជំនួញ?

បច្ចុប្របន្នន្រះ យើង កំពុង រស់នៅក្នុង ឧស្រសាហកម្ម ៤.។ មនុស្រស គ្រប់គា្ន្រ 

កំពុងនិយាយ អំពី រឿងន្រះ ហើយ ការលក់ ក៏ត្រូវ ការ ផងដ្ររ។ ក្នុងនាម ជា 

មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម យើង ត្រៀមខ្លួន បញ្ចូល បច្ច្រកវិទ្រយា បន្ថ្រម ទៀត នៅក្នុង 

អាជីវកម្ម របស់ យើង។ តមពិត យើង កំពុង រៀបចំ ផ្រនការ ក្នុងការ បង្កើត 

កម្មវិធី សម្រ្រប់ អាជីវកម្ម របស់ យើង ដ្រល កម្មវិធី នោះ នឹង ច្រករំល្រក 

ចំណ្រះដឹង  គុណសម្របត្តិ និង គុណវិបត្តិ ន្រ ការ ប្រើប្រ្រស់ អំបិល 

ការបញ្ជ្រទិញ ពី អតិថិជន របស់ យើង ការទូទាត់ ប្រ្រក់ និង ប្រតិបត្តិ ការរួម 

ត្រមួយ ក្នុង កម្មវិធី នោះ។ យើង កំពុង រៀបចំ ធ្វើ សមាហរណកម្ម ផលិតកម្ម 

ការដក់ ពណ៌ លើ អំបិល និង បំពាក់ មា៉្រសុីន ស ម្ងួ ត ដ្រលមាន បច្ច្រកវិទ្រយា 

ខ្ពស់ ដើម្របី ជំរុញ ផលិតកម្ម របស់ យើង ឱ្រយ កាន់ ត្រមាន ប្រសិទ្ធភាព។ មិនយូរ 

មិនឆប់ ផលិតផល របស់ យើង នឹងមាន នៅលើ វ្រទិកា ពាណិជ្ជកម្ម អ្រ ឡិច 

ត្រូ និ ច Phzar ។

                                                                                                            

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វខី្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

ផា្ទ្រល់ខ្លនួ?

អ្វី ក៏ដោយ ត្រងត្រមាន កន្ល្រង ដ្រល ត្រូវ ចាប់ផ្តើម។ មនុស្រស គ្រប់គា្ន្រ អាច 

សុបិន ធំ ហើយ ចាប់ផ្តើម តូច ត្រ ដំបូង យើង ត្រូវ ចាប់ផ្តើម។ រៀន ពី កំហុស 

របស ់យើង កហំសុ នងឹធ្វើ ឱ្រយ អ្នក ឈចឺាប ់ប៉នុ្ត្រ ចា ំថា ឈចឺាប ់គ ឺល្អ។ វា នងឹ នា ំ

អ្នក ច្រញព ីប្រអប។់ ការចាប ់ផ្តើមធ្វើ អាជវីកម្ម វា មនិម្រនជា ការងាយស្រលួ 

ទ្រ។ ប៉ុន្ត្រ ប្រសិនបើ អ្នក ពិតជា មាន ក្តី សុបិន និង ចំណង់ ចំណូលចិត្ត ខាង 

ហ្នឹង សូម សកល្របង ធ្វើ វា ស្រ្រវជ្រ្រវ បន្ថ្រម រៀន ពី រៀមច្របង ដ្រលមាន 

បទពិសោធ។  សូម រៀបចំ ផ្រនការ របស់ អ្នក ដើម្របី ឱ្រយ អ្នកដឹង ពី ផ្លូវ ដ្រល 

ត្រូវ ដើរ។ រៀបចំ ផ្រនការ ឱ្រយបាន ល្អ មុនព្រល អ្នក ចាប់ផ្តើម ដូច្ន្រះ វា ជួយ 

កាតប់ន្ថយ ហានភិយ័ ការខាតបង ់ប្រ្រក ់ព្រលវ្រលា នងិ កមា្ល្រងំ។ សព្វថ្ង្រន្រះ 

មាន កន្ល្រង ជាច្រើន ទៀត ដ្រល យើង អាច ទទួលបាន ជំនួយ។ កុំ ខា្ល្រច ក្នុង 

ការសុំ ជំនួយ។ 

៦៥





១. សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន របស់ អ្នក។

នាង ខ្ញុំ ឈ្ម្រះ សង ម្រត្ត្រ។ខ្រត្តបាត់ដំបង ជា ទឹកដី កំណើត របស់ នាង ខ្ញុំ 

ហើយក ៏ជាទ ីកន្ល្រង ដ្រល ខ្ញុ ំបាន រៀនសតូ្រ នងិ ចាបផ់្តើម អាជវីកម្ម រហតូមកដល ់

សព្វថ្ង្រ ន្រះ។ ក្នុង ឆ្ន្រំ២០០៧ ខ្ញុំ បានបញ្ចប់ ការសិក្រសា ថា្ន្រក់ បរិញ្ញ្របត្រ នៅ 

សកលវិទ្រយាល័យ បៀ ល ប្រ្រយ ផ្ន្រក គណន្រយ្រយ និង ហិរញ្ញវត្ថុ។ហើយ 

ក្នុងព្រលថ្មីៗន្រះ នាង ខ្ញុំ ទើបបាន បញ្ចប់ ថា្ន្រក់ បរិញ្ញ្របត្រ ជាន់ខ្ពស់ ផ្ន្រក 

 ស្ត្រី ត្រូវត្រ ប្រឹងប្រ្រង 
រៀនសូត្រ បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ 
ត្រូវមាន ភាពរឹងមាំ និង ទំនួល 
ខុសត្រូវ ខ្ពស់ លើ វាសនា ខ្លួន 
ឯង  ដើម្របី រីបម្រះ ច្រញ ពី 
គំនាប សង្គម

 សង មេត្ត
អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន ច្រក 
ចាយ សុីមកាតប្រចាំ  តំបន់

លោកស្រី

គ្រប់គ្រង នៅ សកលវិទ្រយាល័យ ឯកទ្រស ន្រ កម្ពុជា (CUS)។ ទាក់ទង 

ទៅនឹង អាជីវកម្ម វិញ ក្នុង ឆ្ន្រំ២០០៨ នាង ខ្ញុំ បានចាប់ផ្តើម ឈានចូល វិស័យ 

ទរូគមនាគមន ៍ផ្ន្រក ច្រកចាយ នងិ ផ្គតផ់្គង ់សុមី កាត របស ់ក្រមុហ៊នុ StarCell 

ដ្រលមាន ទីតំង ក្រុមហ៊ុន នៅក្នុង ខ្រត្តបាត់ដំបង។ បច្ចុប្របន្នន្រះ ក្រុមហ៊ុន 

StarCell បាន បញ្ចូល ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Smart ហើយ នាង ខ្ញុំ បាន ពង្រីក 

សខា បាន ចំនួន ១០ខ្រត្ត ទូទាំងប្រទ្រស។ ក្រ្រពី អាជីវកម្ម ឯកជន នាង ខ្ញុ ំ

កប៏ាន ចលូ បម្រើ ការងារ ជា មន្ត្ររីាជការ នៅ ក្រសងួបរសិ្ថ្រន ក្នងុ មខុតណំ្រង 

ជា អនុប្រធាន ការិយាល័យ ថា្ន្រក់កណ្ត្រល។ 

 

២. តើ អ្នក ឲ្រយ និយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើ អ្នក ប ច្ចប្រប 

ន្ន ឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

ជាទូទៅ មនុស្រសមា្ន្រក់ៗមាន និយមន័យ ន្រ ភាពជោគជ័យផ្រស្រងៗគា្ន្រ វា 

អាស្រ័យទៅលើ មហិច្ឆត ដ្រល ពួកគ្រ មាន។ចំពោះ ខ្ញុំ ភាពជោគជ័យ 

គឺជា ការសម្រ្រចបាន នូវ គោលបំណង នានា ដ្រល ខ្ញុំ បានគ្រ្រង ទុក មិន 

ថា ជា គោលបំណង ធំ ឬ តូច ទ្រ។ ជា មនុស្រស មា្ន្រក់ ដ្រលមាន កាយសម្របទា 

គ្របគ់្រ្រន ់នងិ កមា្ល្រងំ ប្រ្រជា្ញ្រ សមរម្រយ ខ្ញុ ំត្រង ស្រម្រ ឃើញ នវូ រឿងថ្មីៗ ជាច្រើន 

ទាក់ទង ទៅនឹង ការអភិវឌ្រឍ ស្ថ្រនភាព រស់នៅ របស់ខ្ញុំ និង មនុស្រស ដ្រល 

រស់នៅ ជុំវិញខ្លួន។ ព្រល នៅ ក្ម្រង គោលដៅ របស់ខ្ញុំ គឺ ការសិក្រសា។មកដល់ 

វ័យ បច្ចុប្របន្នន្រះ គោលបំណង សំខាន់ គឺ ការពង្រឹង និង ពង្រីក អាជីវកម្ម 

ប្រកបដោយ ចិ រ ភាព។ហើយ គោលបំណង ចុងក្រ្រយ នៅព្រល ចូលដល ់

វយ័ចាស ់នាង ខ្ញុ ំបានគតិ នវូ គនំតិ ក្នងុ ការបង្កើត ចណំលូ សមរម្រយ មយួ នៅព្រល 

ចលូនវិត្តន។៍ខ្ញុ ំបាននងិកពំងុ រៀបច ំដចីមា្ក្ររ មយួកន្ល្រង នៅ ស្រកុ សឡំតូ សម្រ្រប ់

ដំ ដំណំផ្រស្រៗដូចជា ទុរ្រន សវមា៉្រវ និង ដំណំ ហូប ផ្ល្រផ្រស្រងៗទៀត ដ្រល 

អាចបង្កើត ចំណូល សមរម្រយ មួយ សម្រ្រប់ ព្រល ចូល និវត្ត។ និយាយ រួម ដើម្របី 

ទទួលបាន ជោគជ័យ ឬ ដើម្របី សម្រ្រចបាន គោលបំណង ទាំងនោះ យើង 

ត្រវូមាន មហចិ្ឆត បន្តទៅ មខុ នងិ សម្លងឹ រក ឱកាស នានា ដ្រល សមស្រប តម 

ធនធាន លទ្ធភាព និង សមត្ថភាព ដ្រល យើង មាន។ សំខាន់ ជាងន្រះទៀត 

ភាពជោគជ័យ នឹង អាច កើតឡើង បាន លុះត្រ្រត្រ មនុស្រសមា្ន្រក់ៗប្រឹងប្រ្រង 

ធ្វើ អ្វីមួយ ប្រកបដោយ ឆន្ទៈ និង ភាព អត់ធ្មត់។ 

៣. តើ អ្នក យលឃ់ើញ ដចូម្ដ្រច ចពំោះ បច្ច្រកវទិ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន?មូលហ្រតុ អ្វី? 

បើ ប្រៀបធៀប នឹង ព្រលមុន បច្ចុប្របន្នន្រះ បច្ច្រកវិទ្រយា មានការ រីកចម្រើន 

យា៉្រងខា្ល្រំង ដូចជា បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុងការ គ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការ ការគ្រប់គ្រង 

ផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថុ និង បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុង ការធ្វើទំនាក់ទំនង ជាមួយ បុគ្គលិក 

ខាងក្នុង និង អតិថិជន ខាងក្រ្រ។ គ្រ ហៅ សម័យកាល ន្រះ ថា ជា សម័យ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើប។ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបៗទាន់សម័យ ដូចជា 

៦៧



បណ្ត្រញ ទំនាក់ទំនង សង្គម និង កម្មវិធី មួយចំនួនទៀត បាន ជួយ ជំរុញ 

ការរីកលូតលាស់ ន្រ មុខ ជំនួញថ្មី។ បច្ច្រកវិទ្រយា បានផ្តល់ ភាពងាយស្រួល 

ក្នងុការ ផ្រសព្វផ្រសាយ ផលតិផល ឱ្រយដល ់អតថិជិន គ្រប ់ទកីន្ល្រង នងិ ច ំគោលដៅ 

ដ្រល យើង បានកណំត។់មនិត្រប៉ណុ្ណ្រះ បច្ច្រកវទិ្រយា កប៏ាន ជរំញុ ការរកីចម្រើន 

ន្រ អាជីវកម្ម តមរយៈ ការកាត់បន្ថយ ចំណយ និង ចំណ្រញ ព្រលវ្រលា។ 

នៅព្រលដ្រល ក្រុមហ៊ុន ចាប់ផ្តើម បញ្ចូល ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវិទ្រយា ចំណយ 

ប្រតិបត្តិការ មួយចំនួន នឹងត្រូវ កាត់បន្ថយ ដូចជា ចំនួន បុគ្គលិក ចំណយ 

សមា្ភ្ររៈ ការិយាល័យផ្រស្រងៗ ចំណយ ផ្រសព្វផ្រសាយ ផលិតផល និង ចំណយ 

រដ្ឋបាល មួយចំនួនទៀត។ ទន្ទឹមនឹង ការកាត់បន្ថយ ចំណយ ព្រលវ្រលា ន្រ 

ប្រតបិត្តកិារ កត៏្រវូ បានធ្វើឱ្រយ លឿន ជាង មនុ ដចូជា ទនំាកទ់នំង អតថិជិន ដ្រល 

ធ្វើឱ្រយ បទពិសោធ កាន់ត្រ ងាយស្រួល ខណៈព្រលដ្រល អ នុ ញ្ញ្រត ឱ្រយ មា្ច្រស់ 

អាជីវកម្ម អាច តមដន លើ ការដឹកជញ្ជូន និង ការបញ្ជូន ឯកសរ ជាដើម។ 

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក 

ម្រន ទ្រ?ហើយ តមរបៀប ណា?តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីខ្លះ ដ្រល 

អ្នកប្រើប្រ្រស់?សូម ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ដ្រង មួយចំនួន ផង។

ពីមុន ខ្ញុ ំត្រងត្រ សួរ ខ្លនួឯង ថា តើ ខ្ញុ ំមាន ព្រលវ្រលា គ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់ ត្រតួពិនិត្រយ 

អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុ ំដ្ររ ទ្រ ប្រសិនបើ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុ ំត្រវូបាន ពង្រកី បន្ថ្រម កាន់ 

ត្រ ធំ ជាង មុន។ស្រប ព្រលដ្រល បច្ច្រកវទិ្រយា មានការ រកីចម្រើន វា បានធ្វើឱ្រយ 

ខ្ញុំ អាចឆ្លើយតប ទៅនឹង សំណួរ ន្រះ បាន យ៉ា្រង ងាយស្រួល។ខ្ញុំ ពិតជា អាច 

គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ បាន យ៉ា្រង ទាន់ព្រលវ្រលា។ដោយសរ ត្រមាន 

ជំនួយ ពី បច្ច្រកវិទ្រយា ទើប ការលំបាក របស់ខ្ញុ ំត្រវូបាន ដោះស្រ្រយ យ៉ា្រងច្រើន។ 

ជាក់ស្ត្រង ក្នងុការ គ្រប់គ្រង គណន្រយ្រយ ហិរញ្ញវត្ថ ុយើង បាន ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ 

ODOO ដ្រលជា កម្មវិធី ទិញ មកពី ក្រមុហុ៊ន Software។ វា មាន មុខងារ ឱ្រយ ខ្ញុ ំ

អាច តមដន កត់ត្រ្រ ចរន្ត សច់ប្រ្រក់ ចំណលូ ចំណយ និង ការបញ្ច្រញ ឬ 

ទទួល សច់ប្រ្រក់ផ្រស្រងៗ បាន យ៉ា្រង សុក្រតឹ និង ច្របាស់លាស់។វា ធ្វើឱ្រយ ខ្ញុ ំរតឹត្រ 

មាន ភាពកក់ក្ត្រ និង ទំនុកចិត្ត លើ ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថ ុថ្រម មួយកម្រតិ ទៀត។ 

បើ ក្រឡ្រក ទៅ មើល ការផ្រសព្វផ្រសាយ វញិ យើង បាន ប្រើប្រ្រស់ បណ្ត្រញ សង្គម 

និង បាន បង្កើត គ្រហទំព័រ របស់ ក្រុមហុ៊ន ដ្រល ចូលរួមចំណ្រក យ៉ា្រងសំខាន់ 

ក្នងុការ ផ្តល់ព័ត៌មាន អំពី ផលិតផលថ្មីៗ ដល់ អតិថិជន បាន យ៉ា្រង លឿន និង មាន 

ភាពច្របាស់លាស់ ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភិាព។ មិនត្របុ៉ណ្ណ្រះ បណ្ត្រញ សង្គម 

ក៏ ផ្តល់ ភាពងាយស្រលួ ក្នងុការ ត្រតួពិនិត្រយ ប្រតិបត្តកិារ ការងារ ជាមួយ បុគ្គលកិ 

ការផ្ញើ របាយការណ ៍និង ទំនាក់ទំនង ផ្ន្រក អាជីវកម្ម របស់ សខាផ្រស្រងៗទៀត 

ដ្រល នៅ ឆ្ង្រយ។វា ជួយ កាត់បន្ថយ ព្រលវ្រលា ចំណយ ធ្វើដំណើរ និង 

ហានិភ័យ គ្រ្រះថា្ន្រក់ផ្រស្រងៗទៀត។ និយាយ រមួការ រកីចម្រើន ន្រ បច្ច្រកវទិ្រយា 

បាន ជួយ សម្រលួ ដល់ ការចាត់ច្រង គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក គ្រប់គ្រង ផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថ ុ

និង គ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការ បាន យា៉្រង ប្រសើរ។

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និង 

ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្មរ បស់ អ្នក? 

បច្ចុប្របន្ន ក្នុងការ គ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការ បុគ្គលិក ខ្ញុ ំ បាន ប្រើប្រ្រស់ កម្មវិធី 

Excel សមញ្ញ ស្របតម សមត្ថភាព របស ់បគុ្គលកិ។ហើយ ក្នងុ ព្រលអនាគត 

ខ្ញុ ំមាន គម្រ្រង ប្រើប្រ្រស ់ប្រពន័្ធ សម្រ្រប ់គ្របគ់្រង ធនធានមនសុ្រស ក្នងុការ 

ត្រួតពិនិត្រយ វាយតម្ល្រ ស្ថ្រនភាព ន្រ ការបំព្រញ ការងារ រប ស់ បុគ្គលិក ដូចជា 

ការគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រង ម៉្រង ធ្វើការ ថ្ង្រ ឈប់សម្រ្រក ដ្រល ពិស្រស 

គឺ ការ គណនា ប្រ្រក់ខ្រ ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ មក ជំនួស ឱ្រយ ដំណក់កាល ដ៏ 

ស្មគុស្ម្រញ ដ្រល កពំងុមាន នាព្រល ប ច្ច ប្របន្ន ដចូជា ការគ្របគ់្រង ប្រតបិត្តកិារ 

សម្រ្រប់ធ្វើ ការបន្ថ្រម ម៉្រង ការឈប់ សម្រ្រក និង ការវាយតម្ល្រ កម្រិត 

ការងារ របស់ បុគ្គលិក ដើម្របី ផ្តល់ជូន អត្ថប្រយោជន៍ បន្ថ្រម ឬ ការពិន័យ 

នានា និង រៀបចំ លំហូរ ន្រ ការងារ ឱ្រយ កាន់ត្រ ប្រសើរ និង មាន ប្រសិទ្ធភាព។ 

ចណំ្រកឯ ការគ្របគ់្រង ផ្ន្រក គណន្រយ្រយ ហរិញ្ញវត្ថ ុក្រមុហ៊នុ កពំងុ ប្រើប្រ្រស ់

ប្រព័ន្ធ ដ្រលមាន ឈ្ម្រះថា ODOO ដើម្របី កត់ត្រ្រ ចំណូល ចំណយ ន្រ 

ប្រតិបត្តិការ និង ចំណយ មូលធន នានា រៀបចំ របាយការណ៍ ប្រ្រក់ចំន្រញ 

តរាង តុល្រយការ និង របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ មួយចំនួនទៀត ដ្រល ចាំបាច ់

សម្រ្រប់ ការវិភាគ ដើម្របី ធ្វើការ សម្រ្រចចិត្ត នានា ក្នុង អាជីវកម្ម។ ក្នុង 

ការធ្វើទំនាក់ទំនង ក្រុមហ៊ុន បាន ប្រើប្រ្រស់ បណ្ត្រញ ទំនាក់ទំនង សង្គម 

ដូចជា Facebook Instagram Telegram និង អ៊ីម៉្រល ជាដើម។ យើង 

សង្ក្រតឃើញថា ក្នុងការ ប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទង គា្ន្រ ទាំង ផ្ន្រក ការងារ និង ផ្ន្រក 

អាជីវកម្ម គឺ ប្រព្រឹត្តទៅបាន យា៉្រង រហ័ស និង ទាន់ព្រលវ្រលា ដ្រល បង្កើន 

ប្រសិទ្ធភាព ការងារ និង កំណើន ផលិតកម្ម។

៦. តើ អ្វី ជា ភាព ដឹកនាំ របស់ អ្នក? ហើយ អ្នកមាន ភាព ដឹកនាំ ប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា? 

ក្នុងនាម ជា អ្នកគ្រប់គ្រង ខ្ញុ ំ ផ្ត្រត សំខាន់បំផុត ក្នុងការ រៀបចំ ផ្រនការ និង 

ចាតថ់ា្ន្រក ់ទ្រពកោសល្រយ របស ់បគុ្គលកិមា្ន្រក់ៗ ឱ្រយ សក័្តសិម តម មខុងារនមីយួ។ខ្ញុ ំ

ព្រយាយាម ផ្តល់ ឯករាជ្រយភាព និង ការសម្រ្រចចិត្ត ឱ្រយ បុគ្គលិក ត្រ តម្រូវឱ្រយ 

ពួកគាត់ មាន ទំនួល ខុសត្រូវ ការងារ ខ្ពស់ ចំពោះ លទ្ធផល ដ្រល បានមកពី 

ការសម្រ្រចចិត្ត ទាំងនោះ។ ការគ្រប់គ្រង និង ចាត់ច្រង ការងារ ប្របន្រះ 

បានផ្តល់ ត្រឡប់មកវិញ នូវ ការសម្រួល បន្ទុក ផ្ន្រក គ្រប់គ្រង ក៏ដូចជា 

ផ្តល់ឱកាស ឱ្រយ ពួកគ្រ ពង្រឹង និង អភិវឌ្រឍ សមត្ថភាព ក្នុងព្រល ជាមួយគា្ន្រ។  

ការសម្រ្រចបាន នូវ លទ្ធផល ដ្រល បាន រំពឹង ទុក្ខ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ពិត ជាមាន សរសំខាន់ ក្នុងការ ញាុ្រំងឱ្រយ ការគ្រប់គ្រង ន្រះ ដំណើរការ 

ទៅមខុ។តយួា៉្រង ការទទលួបាន របាយការណ ៍ប្រចាថំ្ង្រ បាន យា៉្រង ទៀងទាត ់

គឺ អាស្រ័យ ដោយមាន ប្រព័ន្ធ អ៊ីម្រល និង បណ្ត្រញ ទំនាក់ទំនង សង្គម 

ដូចជា Telegram និង Messenger ជាដើម។ 

៦៨



៧.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រ ីក្នងុ អាជីវកម្ម និង បច្ច្រកវិទ្រយា 

ជាពិស្រស នៅក្នងុ ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល ជា 

បរិបទ ថ្ម ីហើយ វប្របធម៌ ចាស់គំរិល នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ? 

ជាការ ពិត សមភាព រវាង បុរស និង ស្ត្រី ត្រូវត្រមាន នៅក្នុង ការធ្វើ អាជីវកម្ម 

និង កិច្ចការ មួយចំនួន។ស្ត្រី គ្រប់រូប ត្រូវត្រ ខិតខំ ប្រឹងប្រ្រង បង្កើន សមត្ថភាព 

ឱ្រយបាន ប្រសើរ ជាពិស្រស គឺ ការ ងាក ទៅរក ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ 

ដ្រល គ្រ បាន អភិវឌ្រឍ ឡើងជា ជំនួយ ការងារ ក្នុង សម័យកាល ស្រដ្ឋកិច្ច 

ឌីជីថល និង ដើម្របី ឆ្លើយតប ទៅនឹង តម្រូវការ នានា ក៏ដូចជា ការសម្រួល 

ដ ល់ ការងារធ្ងន់ៗ ដ្រល ពីមុន គ្រ ត្រង យល់ថា មានត្រ បុរស ទ្រ ដ្រល អាច 

ធ្វើបាន តួយា៉្រង ដូចជា ការងារ គ្រប់គ្រង និង ដឹកនាំ ជាដើម។ វប្របធម៌ របស់ 

សង្គម ខ្ម្ររ ដ្រល ត្រងត្រ ទុក ស្ត្រី ទាប ជាង បុរស គឺជា ឧបសគ្គ មួយ ក្នុងការ 

អភិវឌ្រឍ សមត្ថភាព របស់ ស្ត្រី ដូចជា ការកំណត់ ការរៀនសូត្រ ការចាកច្រញ 

ឆ្ង្រយ ព ីគ្រសួរ។គនំតិ ដ្រលថា ស្ត្រ ីត្រវូត្រ រស ់ដោយសរ ប្ត ីនងិ មនិត្រវូ ធ្វើការ 

ងារ ធំ ក្រ្រត្រពី ការងារ ផ្ទះ គឺជារ បាំងគំនិត ដ្រល មិន អាចឱ្រយ ស្ត្រី ឈង ចាប ់

តំណ្រងធំៗ នៅក្នុង ការងារ ឯកជ ន ឬ ការងារ សធារណៈ បាន។ ដូច្ន្រះ ស្ត្រ ី

ត្រូវត្រ ប្រឹងប្រ្រង រៀនសូត្រ បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ ត្រូវមាន ភាពរឹងមាំ និង ទំនួល 

ខុសត្រូវ ខ្ពស់ លើ វាសនា ខ្លួនឯង ដើម្របី រីបម្រះ ច្រញពី គំនាប សង្គម។ ប៉ុន្ត្រ 

ទោះជា យា៉្រងណកដ៏ោយ វប្របធម ៌ខ្ម្ររ ដ្រល បាន រតិ ត្របតិ សទិ្ធខិ្លះៗរបស ់ស្ត្រ ី

ដូចជា ស្ររីភាព ន្រ ទំនាក់ទំនង ស្ន្រហា ការ ដើរល្រង ស្រពគប់ ចោល ឆ្ង្រយ 

ព ីគ្រសួរ នងិ ទស្រសនៈ ន ំមនិធ ំជាង នាឡជិាដើម នៅត្រ ជា វប្របធម ៌ដ ៏ល្អ ប្រព្រ 

មយួ ដ្រល ជយួ លើកកម្ពស ់តម្ល្រ ន្រ ស្ត្រ ីខ្ម្ររ ឱ្រយបាន ខ្ពងខ់្ពស ់លើស សសន ៍ដទ្រ។

៨.តើ អ្នក យល់ថា ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ផ្តល់ គុណសម្របត្តិ និង គុណវិបត្តិ ដូចម្ដ្រចខ្លះ? 

ដូចដ្រល នាង ខ្ញុំ បានធ្វើ ការបកស្រ្រយ នៅ ខាងលើ បច្ច្រកវិទ្រយា បាន 

ជួយ សម្រួល យា៉្រងច្រើន ដល់ ប្រតិបត្តិការ ការងារ និង ព ន្លឿ ន លទ្ធផល 

ការងារ។ម្រយា៉្រងវញិទៀត វា បាន ដកច់្រញ ឱ្រយឃើញ ព ីភាពច្របាសល់ាស ់ដ្រល 

សម្រួល ដល់ ការគ្រប់គ្រង ការងារ រក្រសាបាន នូវ គុណ តម្ល្រ ការងារ និង ភា្ជ្រប់ 

ទនំាកទ់នំង បាន កាន ់ត្រមាន ប្រសទិ្ធភិាព នងិ ឆបរ់ហស័ ដ្រល ផ្តល ់លទ្ធផល 

ជាទី គាប់ចិត្ត។ ប៉ុន្ត្រ ទោះជា យា៉្រងណក្តី បច្ច្រកវិទ្រយា ក៏បានផ្តល់ មកវិញ នូវ 

លទ្ធផល អវិជ្ជមាន ផងដ្ររ ព្រ្រះ វា តម្រូវឱ្រយធ្វើ បច្ចុប្របន្នភាព ញឹកញាប់ ព្រក 

នៅព្រលដ្រល ប្រតិបត្តិការ មានការ ផ្ល្រស់ប្តូរ ឬ ដក់ បន្ថ្រម។ម្រយា៉្រងវិញទៀត 

បច្ច្រកវទិ្រយា នងឹ ដណំើរការ ទៅរក អ្វដី្រល គ្រ បាន កណំតទ់កុ ត្រប៉ណុ្ណ្រះ។ដចូ្ន្រះ 

នៅក្នងុ កាលទ្រសៈ បតប់្រន ខ្លះ បច្ច្រកវទិ្រយា នៅមាន កម្រ ត ិផងដ្ររ។ស្របគា្ន្រ 

ន្រះដ្ររ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រក វិទ្រយា ច្រើន វា ក៏បាន ទៅ ជំនួស វត្តមាន មនុស្រស 

ជាហ្រត ុធ្វើឱ្រយមាន ការកាតប់ន្ថយ តម្រវូការ ធនធានមនសុ្រស ក្នងុ កចិ្ចប្រតបិត្តកិារ 

ការងា រ មួយចំនួន។ដូច្ន្រះ យើង ត្រូវ សិក្រសា ឱ្រយបាន សុី?ម្រ្រ ពី ចំណុច វិជ្ជមាន 

និង អវិជ្ជមាន មួយចំនួន ដើម្របី ត្រៀមលក្ខណៈ ប្រឈម នឹង បញ្ហ្រ ដ្រល អាច 

កើតមានឡើង ពី កង្វះ ចនោ្ល្រះ ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយា ផងដ្ររ។

៩. ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ អ្នក ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ដើម្របី ធ្វើ 

អាជីវកម្ម ក្នុងសម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា?

ក្នុងការ ដក់ឱ្រយ ដំណើរការ ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗទៅក្នុង អាជីវកម្ម វា ពិត 

ជាមាន សរៈសខំាន ់ណស ់ក្នងុការ ត្រៀមខ្លនួ ជាមនុ ជាពសិ្រស គ ឺការរៀបច ំ

ការដំឡើង បច្ច្រកវិទ្រយា និង ការអភិវឌ្រឍ ធនធានមនុស្រស ឱ្រយមាន សមត្ថភាព 

ព្រញល្រញ ក្នុងការ គ្រប់គ្រង និង ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ ទាំងនោះ។ គ្រ ត្រូវ សិក្រសា 

ឱ្រយ សុជីម្រ្រ លើ ចណំចុ វជិ្ជមាន នងិ អវជិ្ជមាន ក្នងុការ ត្រៀមខ្លនួ ទបស់្ក្រត ់នងិ 

បញ្ជៀ សប ញ្ហ្រ ដ្រល នឹង កើតមានឡើង។ មុនព្រល ដក់ឱ្រយ ប្រើប្រ្រស់ ជា 

ផ្លវូការ យា៉្រងហោចណស ់ត្រវូដក ់ដណំើរការ សកល្របង ក្នងុការ ប្រើប្រ្រស ់

ប្រព័ន្ធ អស់ទាំងនោះ ជៀសវាង ករណី ដ្រល អាច កើតឡើង ជាយថាហ្រតុ 

បណ្ត្រលឱ្រយ អាជវីកម្ម ខចូ ខា ច ក្នងុ ទហំ ំធ។ំ ម្រយា៉្រងវញិទៀត យើង ត្រវូត្រ សកិ្រសា 

ស្រ្រវជ្រ្រវ ពី បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗដ្រល ដើរ ស្រប នឹង អាជីវកម្ម ដ្រល យើង កំពុង 

ធ្វើ ដើម្របីឱ្រយ កាន់ ត្រមាន ប្រសិទ្ធិភាព ការងារ និង ភាពងាយស្រួល ក្នុងការ 

គ្របគ់្រង ការងារ គ្របផ់្ន្រក ផងដ្ររ។ ជាពសិ្រស ប្រពន័្ធគ្របគ់្រង គណន្រយ្រយ 

ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការ គ្រប់គ្រង លំហូរ សច់ប្រ្រក់ ទាំងអស់ នៅក្នុង ប្រតិបត្តិការ 

ការងារ បូក រួមទាំង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ន្រក ធនធានមនុស្រស ដ្រល វា សំខាន់ 

សម្រ្រប់ ដំណើរការ អាជីវកម្ម។

 

១០. តើ អ្នកមាន ដបំនូា្ម្រន អ្វខី្លះ សម្រ្រប ់អ្នក ដ្រល ចង ់ចាបផ់្តើម អាជវីកម្ម 

ផា្ទ្រល់ខ្លួន?

ជា ចុងក្រ្រយ ខ្ញុំ សូម លើកទឹកចិត្ត ដល់ ស្ត្រី ជំនាន់ក្រ្រយៗ ចាប់ពី នាទី ន្រះ 

ទៅ បើ រកឃើញ គោលដៅ ខ្លនួ ហើយ ថា នងឹ ប្រលកូ ចលូក្នងុ ការធ្វើ អាជវីកម្ម 

គប្របី ត្រូវត្រ ព្រយាយាម រៀនសូត្រ បន្ថ្រម ដើម្របី ទទួលបាន ចំណ្រះ ជា មូលដ្ឋ្រន 

រចួហើយ ស្វ្រងរក បទពសិោធ ព ីការងារ ដ្រល កពំងុ ធ្វើ ឬ បទពសិោធថ្មីៗ តមរយៈ 

ការស្រ្រវជ្រ្រវ នានា ទៅលើ បទពិសោធន រៀមច្របងមុន។ ស្ត្រី ត្រូវមាន 

ភាពកា្ល្រហាន ជានិច្ច ក្នុង ការចាប់ ផ្តើមធ្វើ អាជីវកម្ម។ មុននឹង ចាប់ផ្តើម 

ជ្រើសរីស ធ្វើ អាជីវកម្ម ណមួយ ត្រូវ សិក្រសា ពី កត្ត្រ នានា ដ្រល អាច នាំ 

អាជីវកម្ម ទៅរក ភាពជោគជ័យ បាន ដូចជា ត្រូវ សិក្រសា អំពី តម្រូវការ ទីផ្រសារ 

ទីតំង ដ្រលមាន សកា្ត្រនុពល គោលដៅ អតិថិជន និង ធនធាន នានា ដ្រល 

យើង មាន ធៀប ទៅនឹង ធនធាន ដ្រល តម្រូវឱ្រយមាន។ ខ្ញុំ ចង់ ផ្ត្រត សំខាន់ 

ថា “មិនត្រូវ ភ័យខា្ល្រច ការបរាជ័យ ឡើយ នៅ វ័យក្ម្រង ការបរាជ័យ មិនជា 

បញ្ហ្រ នោះទ្រ សំខាន់ យើង ត្រូវ ច្រះ ក្រ្រក ឡើងវិញ”   

៦៩



១. សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនំា ខ្លនួ របស់ អ្នក។

ខ្ញុំ ឈ្ម្រះ ឌី ផន ភិរម្រយ ជា គិលានុបដ្ឋ្រក យិ កា បញ្ចប់ ការសិក្រសា តំងពី 

ឆ្ន្រំ២០០១ និង ចាប់ផ្តើម ធ្វើការ នៅក្នុង ស្ថ្រប័នរដ្ឋ និង ឯកជន រយៈព្រល 

១៥ឆ្ន្រំ មកហើយ។ សព្វថ្ង្រ ខ្ញុ ំ ជា ស្ថ្របនិក និង ជា នាយ កា ក្រុមហ៊ុន មា៉្រច់ ម៉ ូ

បាល ហ៊្រ ល ឃ្រ រ ឯ.ក  (MUCH Mobile Health Care Co.,LTD) 

ដ្រល ផ្តល់ ស្រវាកម្ម មើលថ្រ អ្នកជំងឺ នៅតម គ្រហដ្ឋ្រន។ ស្រវាកម្ម 

ប្រចាំថ្ង្រ របស់ យើង គឺ ស្រវាកម្ម មើលថ្រទាំ អ្នកជំងឺ ដោយ គិលានុបដ្ឋ្រក 

ឌី ផន ភិរមេយ
ស្ថ្របនិក និង  នាយិ កា 
ក្រុមហ៊ុនមា៉្រច់ ម៉ូ បាល ហ៊្រល 
ឃ្រ រ  (MUCH Mobile Health 
Care)

លោកស្រី

យិ កា។ អតិថិជន អាច ជ្រើសរីស គម្រ្រង ស្រវាកម្ម បាន ដូចជា៖ ១២ម៉្រង 

ថ្ង្រ ១២ម៉្រង យប់ ឬ២៤ម៉្រង។ ក ពា្ច្រ ប់ ន្រះ មាន១០ថ្ង្រ និង ប្រចាំខ្រ។ 

ក្រ្រពីន្រះ ស្រវាកម្ម យើង ក៏មាន ដូចជា Life support ២ម៉្រង ដ្រល 

ភាគច្រើន យើង ជួយ សម្រួល អតិថិជន ក្នុង ការត្រៀម ធ្វើដំណើរ សម្រួល 

ក្នុងការ ប្រើប្រ្រស់ បន្ទប់ទឹក ទទួលទាន ថា្ន្រំ និង ពិសរ អាហារ ជាដើម។

 

នាង ខ្ញុំ មានស្រុក កំណើត នៅ ខ្រត្តក្រច្រះ នៅ តំបន់ ដច់ស្រយាល 

ចំងាយ ៨០គីឡូម៉្រត្រ ពី ទី រួម ខ្រត្ត។ បនា្ទ្រប់ពី បញ្ចប់ ការសិក្រសា នៅ សលា 

មធ្រយមសិក្រសា សុខាភិបាល ភូមិភាគ កំពង់ចាម នៅ ឆ្ន្រំ២០០។ នាង ខ្ញុំ បាន 

មករក ការងារ ធ្វើ នៅ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ហើយ ការងារ ដំបូង របស់ខ្ញុ ំ ជា អ្នកលក ់

ថា្ន្រំព្រទ្រយ ហើយក៏ បាន ផ្ល្រស់ប្តូរ ការងារ បី ទៅ បួន កន្ល្រង ដ្ររ។បនា្ទ្រប់មក ខ្ញុ ំ

ផ្ល្រស់ប្តូរ ទៅធ្វើ ការ នៅ អង្គការ ផ្ន្រក សង្ក្រត ការ ការវាយតម្ល្រ និង ធ្វើការ 

នៅ ព្រទ្រយ កាល់ម៉្រត ហើយក៏ ឆ្លៀតព្រល សិក្រសា ផ្ន្រក គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម 

ផង។ ក្រ្រពីន្រះ ខ្ញុ ំ បាន ទៅ រៀន ជំនាញ លាង ឈាម រយៈព្រល ៥ខ្រ នៅ 

ប្រទ្រស ថ្រ។ រហូតដល់ ឆ្ន្រំ ២០១៥ ទើប ខ្ញុ ំ ឈប់ ធ្វើ ការងារ ព្រញ ម៉្រង 

ទាំងអស់ ហើយ ប្តូរ មក ធ្វើ freelance job។ 

 

ខ្ញុំ បាន រៀបការ ឆ្ន្រំ ២០០៤ ហើយ មានកូន២នាក់ និង ចាប់ផ្តើម បើក 

អាជីវកម្ម ផ្ទ្រល់ខ្លួន នៅ ដើមឆ្ន្រំ២០១។ ខ្ញុ ំ មានគំនិត អាជីវកម្ម យូរ មកហើយ 

ប៉ុន្ត្រ មិនដឹងថា ចាប់ផ្តើម របៀប ណ ផ្តើម ដើមទុន របៀប ណ និង បង្កើត 

ក្រុម ដោយ របៀប ណ នោះទ្រ។ ព្រលនោះ ខ្ញុំ គា្ម្រន ទុន ហើយ ណមួយ 

ក្រុមគ្រួសរ ក៏ មិនមាន អ្នកណ គាំទ្រ ឱ្រយធ្វើ អាជីវកម្ម ន្រះដ្ររ។ ប្រហ្រល 

ដោយសរ ខ្ញុំ មិនមាន បទពិសោធ រកសុី ទើប គ្រួសរ បារម្ភ ពិស្រស កូន 

នៅតូចៗដ្រល ត្រូវ ការចំណយ ច្រើន។ នៅក្នុង ឆ្ន្រំ២០១៥ ខ្ញុំ បាន បង្កើត 

ក្រុម ជាច្រើន ត្រ ទទួល បរាជ័យ ព្រ្រះ ព្រល ចាប់ផ្តើម ដំបូង ជា ព្រលវ្រលា 

ដ៏ លំបាក។ អាជីវកម្ម ដូចជា ពុំ សូវ មានការ រីកចម្រើន ហើយមា្ន្រក់ៗមិនមាន 

ឆន្ទៈ ហា៊្រន លំបាក ជាមួយ យើង។ ព្រលនោះ ខ្ញុំ ក៏ សម្រ្រចចិត្ត ធ្វើការ រំសយ 

ក្រុម ចោល បនា្ទ្រប់មក ក៏ ធ្វើការ ត្រមា្ន្រក់ឯង។ ក្រ្រយមក ខ្ញុំ ចាប់ផ្តើម រីស 

បគុ្គលកិ តម មតិ្តភក្ត ិនៅ មន្ទរីព្រទ្រយ ព ីSOS ជា កន្ល្រង ដ្រល ខ្ញុ ំធា្ល្របជ់ា បគុ្គលកិ។ 

SOS ជា កន្ល្រង ទទលួ អតថិជិន លដំប ់អភជិន ហើយ បគុ្គលកិ ដ្រល ខ្ញុ ំស្គ្រល ់

ភាគច្រើន គឺជា វ្រជ្ជបណ្ឌិត និង គិលានុបដ្ឋ្រក យិ កា។ ពួកគាត់ ជួយ ណ្រនា ំ

ស្រវា ថ្រទាំ សុខភាព ចល័ត របស់ មា៉្រច់ MUCH ទៅកាន់ អតិថិជន របស់ 

ពួកគាត់ ពី មាត់ មួយ ទៅ មាត់ មួយ។ដោយសរត្រ ការជួយជ្រ្រមជ្រ្រង ពី 

មិត្តភក្តិ និង អ្នក ស្គ្រល់ ធ្វើឱ្រយ ខ្ញុ ំ មាន អតិថិជន មក ទទួល ស្រវាកម្ម ដោយ មិន 

ប្រកាន ់ថា ជា ស្រវា ថ្ម ីឡើយ។ ហ្រតដុចូ្ន្រះ ហើយ ខ្ញុ ំមានឱកាស រកីចម្រើន ដល ់

បច្ចុប្របន្ន និង មាន កត្ត្រ រួមផ្រសំ ជាច្រើន រហូតដល់ ឆ្ន្រំ ២០១៩ទើប ចាប់ផ្តើម 

រីកចម្រើន គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់។

រាល់ការខកខាន 
មិនម្រនជាការបរាជ័យ

៧០





 ២.តើ អ្នកស្រ ីផ្តល់ និយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើ អ្នកស្រ ី

ឃើញ ខ្លនួឯង នៅ ចំណុច ណា ហើយ ន្រ ភាពជោគជ័យ?

វា ជាការ សប្របាយចិត្ត និង មទនភាព មួយ ដ្រល ព្រលន្រះ គ្រ ចាប់ផ្តើម 

ទទួលស្គ្រល់ ខ្ញុ ំ ថា ជា សហគ្រិន ស្ត្រី មា្ន្រក់ ដ្រលមាន ភាពជោគជ័យ 

បន្តចិបន្តចួ។សម្រ្រប ់ខ្ញុ ំផ្ទ្រល ់ភាពជោគជយ័ មយួ ដ ៏ធ ំគ ឺការដ្រល ក្រមុគ្រសួរ 

របសខ់្ញុ ំចាបផ់្តើម ផ្ល្រសប់្តរូ ការគតិ នងិ ជឿជាក ់លើ ការសម្រ្រចចតិ្ត ក្នងុ ការបើក 

អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុ ំ។ ហើយ អាជីវ កម្មន្រះ ទៀតសោធ វា មិន ត្រឹមត្រ អាចជួយ 

រកប្រ្រក ់ចណំលូ បន្ថ្រម ជនូ គ្រសួរ ប៉ណុ្ណ្រះ ទ្រ ប៉នុ្ត្រ ថ្រមទាងំ បាន ផ្តល ់គណុ 

តម្ល្រ ជួយ ដល់ សង្គមជាតិ ផងដ្ររ។ ការបងា្ហ្រញ ខ្លួន ដោយ ភាពជឿជាក់ ក្នុង 

គ្រប ់មជ្រឈដ្ឋ្រន នងិ ស្ថ្រនភាព នានា ក ៏ជា ចណំចុ ជោគជយ័ ដ្រល ខ្ញុ ំធា្ល្រប ់ស្រម្រ 

ដ្ររ។ ការឱ្រយ និយមន័យ ន្រ ភាពជោគជ័យ មានភាពខុសៗគា្ន្រ។សម្រ្រប់ ខ្ញុ ំ 

ត្រឹមត្រ បានរស់នៅ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ក៏ ជា ភាពជោគជ័យ មួយ ដ្ររ ព្រ្រះន្រះ 

ជា ក្តី ស្រម្រ របស់ខ្ញុ ំ តំងពី តូច។ អ្វីដ្រល ខ្ញុំ គិតថា ជា ជោគជ័យ មួយទៀត គ ឺ

ភ្ញៀវ ភាគច្រើន ត្រងត្រ បងថ់្ល្រ ស្រវាកម្ម ឱ្រយ យើង ជាមនុ ដោយសរ ការខតិខ ំ

ប្រឹង ប្រ្រង ផ្តល់ ស្រវាកម្ម ល្អ និង ទំនុកចិត្ត ជូន ភ្ញៀវ។ ភាពជោគជ័យ មួយ ដ ៏

សខំាន ់សម្រ្រប ់ខ្ញុ ំគជឺា ក្ត ីសខុ សភុមង្គល ក្នងុ គ្រសួរ ដោយ ការ ចណំយព្រល 

ជាមួយកូនៗនិង ឃើញ ពួកគាត់ លូតលាស់ កា្ល្រយជា ក្ម្រង រឹងមាំ កា្ល្រហាន 

និង រស់ រាយ ជាមួយ អ្នក ជុំវិញខ្លួន តម ការអប់រំ របស់ យើង និង ដោយមាន 

យើង ជា គំរូ ចំពោះ គាត់។ 

 

៣.តើ អ្នក យល់ឃើញ ដូចម្ដ្រច ចំពោះ បច្ច្រកវិទ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វដី្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន?មូលហ្រតុ អ្វ?ី

បច្ច្រកវិទ្រយា មាន វិវឌ្រឍន ភាពជា រៀងរាល់ថ្ង្រ ហើយ វា ជួយ សម្រួល 

ដល់ ការរស់នៅ និង ប្រសិទ្ធិភាព ការងារ របស់ យើង។បច្ច្រកវិទ្រយា មាន 

ភាពទូលំទូលាយ សម្រ្រប់ ការទទួល ចំណ្រះដឹងថ្មីៗពី បណ្ត្រញ សង្គម។ 

អ្នកប្រើប្រ្រស់ អាច ទទួល បាន ចំណ្រះដឹង ការរៀនសូត្រ ស្រប ព្រលដ្រល 

អ្នកខ្លះ គិតថា បានត្រឹមត្រ មើល កម្រសាន្ត ប៉ុណ្ណ្រះ។នាង ខ្ញុំ គិតថា បច្ច្រកវិទ្រយា 

ពិតជា ផ្តល់នូវ ប្រយោជន៍ ជាច្រើន។សព្វថ្ង្រ ខ្ញុ ំ គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និង ធ្វើ 

ទនំាកទ់នំង ទៅកាន ់ភ្ញៀវ ដោយ ការប្រើប្រ្រស ់បច្ច្រកវទិ្រយា។ ប្រសនិបើ គា្ម្រន 

បច្ច្រកវិទ្រយា ទ្រ ខ្ញុ ំ ក៏ មិនអាច ទទួលបាន ជោគជ័យ ជាជំហានៗដូច្ន្រះ ដ្ររ។

 

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នងុការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក ម្រន 

ទ្រ?ហើយ តមរបៀប ណា?តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វខី្លះ ដ្រល អ្នកប្រើប្រ្រស់?សូម 

ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ដ្រង មួយចំនួន ផង។

ការប្រើប្រ្រស ់បច្ច្រកវទិ្រយា ក្នងុ ការធ្វើ អាជវីកម្ម អាច ជរំញុ ល្របឿន ការងារ របសខ់្ញុ ំ

ឱ្រយ កានត់្រ ប្រសើរ ជាង មនុ។ខ្ញុ ំអាច នយិាយបានថា យើង ចណំ្រញ ព្រលវ្រលា 

រហូតដល់១០ដង ទៅ២០ដង ព្រ្រះ ខ្ញុ ំ មិន ចាំ បាច់ ចំណយព្រល ទៅ ទិញ 

សមា្ភ្ររៈ ឬ ប្រមូលប្រ្រក់ ដូច ពីមុន។ ឥឡូវន្រះ ខ្ញុ ំ អាច បញ្ជ្រ ទិញ សមា្ភ្ររៈ តម 

អ៊នីធណឺតិ ព ីអ្នកផ្គតផ់្គង ់នងិ ទទលួ សមា្ភ្ររៈ ព ីក្រមុហ៊នុ ដកឹជញ្ជនូ ដោយ ងាយ 

ស្រួយ។ខ្ញុំ អាច ទទួល ទំនិញ ដោយផ្ទ្រល់ ដល់ទី កន្ល្រង ហើយ ចំណយ ប្រ្រក ់

ក្នងុតម្ល្រ សមរម្រយ បើ ធៀប នងឹ ការលក ់នៅ ទផី្រសារ ទទូៅ។លើសពនី្រះទៅទៀត 

យើង ប្រើ កម្មវធិ ីធនាគារ អ្រឡចិត្រនូកិ / ស្រវា ធនាគារ ចលត័ ដចូជា កម្មវធិ ី

ABA Bank ដើម្របី ទូទាត់ ប្រ្រក់ ជាមួយ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ ការទូទាត់ របស់ 

អតិថិជន។កម្មវិធី ន្រះ ជួយ ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ ការ ក្ល្រងបន្លំ និង ដំណើរការ 

ស្មគុស្ម្រញ ន្រ ការទទូាត ់ប្រ្រក។់ដចូ្ន្រះ បើសនិជា គា្ម្រន បច្ច្រកវទិ្រយា ការងារ រ បស ់

ខ្ញុ ំប្រហ្រល មនិអាច ដណំើរការ បានល្អ ដចូ សព្វថ្ង្រន្រះ ទ្រ។មនិត្រប៉ណុ្ណ្រះ ខ្ញុ ំ

ក ៏ប្រហ្រលជា កានត់្រ ពបិាក ប្រសនិបើ ខ្ញុ ំមនិ ប្រើ បច្ច្រកវទិ្រយា ព្រ្រះ អតថិជិន 

ភាគច្រើន ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ស្ទើរ គ្រប់គា្ន្រ។ សម្រ្រប់ ក្រុម អ្នកគ្រប់គ្រង 

យើង ប្រើប្រ្រស់ Telegram។ក្រុម គិលានុបដ្ឋ្រយិកា ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ ហ្វ្រ 

ស បុក។ ចំណ្រកឯ ការកត់ត្រ្រ វ ត្ត មាន របស់ បុគ្គលិក យើង ក៏ ប្រើប្រ្រស់ តម 

ហ្វ្រ ស បុក ដ្ររ រួមទាំង ការរាយការណ៍ ពី ស្ថ្រនភាព របស់ អ្នកជំងឺ បានដ្ររ។

 

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វដី្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និង ប្រតិបត្តកិារ 

លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្មរ បស់ អ្នក?

នៅក្នុង ស្រវាកម្ម របស់ យើង យើង ប្រើប្រ្រស់ សុទ្ធត្រ សមា្ភ្ររៈ ស្ដង់ដរ ដូច 

នៅ មន្ទីរព្រទ្រយ ដូច្ន្រះ ដ្ររ។យើង មាន មា៉្រសុីន វាស់ សមា្ព្រធ ឈាម និង វាស់ 

ជាតិ ស្ករ ជាដើម ដើម្របី តមដន និង ថ្រទាំ អតិថិជន។ចំពោះ ការកត់ត្រ្រ 

របាយការណ៍ អ្នកជំងឺ យើង កត់ត្រ្រ ដោយ ដ្រ ព្រ្រះ យើង ទើបត្រ ចាប់ផ្តើម 

អាជីវកម្ម ពីមួយ ដំណក់ ទៅមួយ ដំណក់ ហើយ គិលានុបដ្ឋ្រក យិ ការបស ់

យើង ក ៏មនិទានម់ាន ជនំាញ ក្នងុការ ប្រើប្រ្រស ់បច្ច្រកវទិ្រយា ថ្ម ីនៅឡើយ។ បើ 

ស្ថ្រនភាព ភ្ញៀវ ធម្មត យើង គ្រ្រនត់្រ កតត់្រ្រ ក្នងុ សៀវភៅ ហើយ បើ អតថិជិន 

មាន អា ការៈផ្ល្រសប់្តរូ យើង ស្នើឱ្រយ គលិានបុដ្ឋ្រក យ ិកា ផ្ញើ របាយការណ ៍មកឱ្រយ 

យើង ពនិតិ្រយ ដើម្រប ីធានា នវូ ការប្រកឹ្រសា យោបល។់ សម្រ្រប ់បគុ្គលកិ វញិ យើង 

ប្រើ កម្មវិធី excel ដើម្របី គណនា ប្រ្រក់ខ្រ របស់គាត់ ព្រ្រះ ក្រុមហ៊ុន យើង 

ទើបត្រ ចាប់ផ្តើម ដ្ររ។ប៉ុន្ត្រ អ្វីដ្រល ធ្វើឱ្រយ យើង មាន ភាពងាយស្រួល នោះ 

គឺ ការប្រើប្រ្រស់ e-payment របស់ ធនាគារ ដើម្របី ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ទៅ គណនី 

របស់ ពួកគាត់។ បើ ប្រៀប ទៅនឹង ព្រលដ្រល បច្ច្រកវិទ្រយា មិនទាន់មាន 

ភាពជឿនលឿន នាង ខ្ញុំ ត្រូវ ចំណយព្រល យា៉្រងហោចណស់ ពី ៣ ទៅ 

៥ ថ្ង្រ ដើម្របី បើកប្រ្រក់ ខ្រ ឱ្រយ បុគ្គលិកម្ដង។ សម្រ្រប់ ទំនាក់ទំនង វិញ យើង 

ប្រើប្រ្រស់ បណ្ត្រញ សង្គមខុសៗគា្ន្រ ទៅតម ប្រទ្រស។ឧទាហរណ៍ ដូចជា 

អតិថិជន នៅ ប្រទ្រស អាម្ររិក យើង ប្រើ Viber អតិថិជន នៅ ប្រទ្រស 

ថ្រ យើង ប្រើ Line។ភាគច្រើន ពួកគាត់ សុទ្ធត្រជា អតិថិជន ដ្រលមាន 

គ្រួសរ ចាស់ជរា នៅ ស្រុក ខ្ម្ររ។ ចំណ្រក ជា ដ្រគូ ដូចជា មន្ទីរព្រទ្រយ នៅ 

Singapore យើង ប្រើ WhatsApp ។ 

៧២



៦. តើ អ្វ ីជា ភាព ដឹកនំា របស់ អ្នក? អ្នកមាន ភាព ដឹកនំា ប្របណា ចំពោះ 

ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

ខ្ញុំ ចូលចិត្ត ធ្វើ អ្វី ដ្រលជា ការច្រករំល្រក ដល់ បុគ្គលិក ដោយ ចិត្ត សោ្ម្រះត្រង ់

ទាំង បទពិសោធ ដឹកនាំ។ ប៉ុន្ត្រ ទមា្ល្រប់ ខ្ញុ ំ ក៏ ផ្ល្រស់ប្តូរ ទៅតម បុគ្គលិក 

អាស្រ័យទៅលើ ការយល់ដឹង និង ចំណ្រះដឹង របស់ ពួកគាត់។ ខ្ញុ ំ ត្រង 

ណ្រនាំ បុគ្គលិក ឱ្រយធ្វើ កិច្ច ការឱ្រយ ហើយ ចាំមើល លទ្ធផល ហើយ បុគ្គលិក 

ខ្លះ ត្រូវ ណ្រនាំ គាត់ ម្ដង មួយជំហាន។

 

៧.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រ ីក្នងុ អាជីវកម្ម និង បច្ច្រកវិទ្រយា 

ជាពិស្រស នៅក្នងុ ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល ជា 

បរិបទ ថ្ម ីហើយ វប្របធម៌ ចាស់គំរិល នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ?

ភាគច្រើន ផ្នត់គំនិត របស់ ឪពុកមា្ដ្រយ មិនសូវ ផ្ដលឱ់កាស ឱ្រយ កូនស្រ ីទទួលបាន 

ការសិក្រសា និង ការអប់រំ ច្រើន នោះទ្រ។  ត្រ សំណង ដ្ររ ដ្រល មា្ត្រយ ខ្ញុំ ជា 

គិលានុបដ្ឋ្រក យិ កា ដ្ររ ដូចន្រះ គាត់ ក៏បាន បង្រៀន ឱ្រយ ខ្ញុ ំច្រះ ធ្វើការ ខ្លនួឯង ពឹង 

លើ ខ្លនួឯង ទាងំ ផ្លវូចិត្ត និង ផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថ។ុ មា្ត្រយ ខ្ញុ ំបាន បង្រៀន ពី ភាពកា្ល្រហាន 

ក្រ្រពីនោះ គឺ ភាពរងឹមា ំផ្ន្រក ផ្លវូ ចិត្តបាន ច្រើន។ ហ្រតុន្រះ ទើប ខ្ញុ ំអាច រកឃើញ 

ក្តី ស្រម្រ របស់ខ្លួន ពិតប្រ្រកដ ហើយ បានសម្រ្រច ក្តី បំណង ដោយ បញ្ចូល 

ជំនាញ ទាំង២របស់ខ្ញុំ គឺ ជំនាញ ព្រទ្រយ និង ជំនាញ គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម បញ្ចូល 

គា្ន្រ បាន។ចំណ្រកឯ ការធ្វើ អាជីវកម្ម វិញ យើង ដឹង ហើយ ថា នៅក្នុង ការធ្វើ 

អាជីវកម្ម បច្ចបុ្របន្ន គឺ ជៀស មិន ផុត ទ្រពី បច្ច្រកវិទ្រយា ទ្រ។នៅក្នងុ វស័ិយ សុខាភិបាល 

តម្រូវការ ន្រ បច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបៗត្រងត្រ ត្រូវបាន បង្កើតឡើង ដើម្របី ជំរុញ ឱ្រយ 

ការព្រយាបាល និង ថ្រទាំ អ្នកជំងឺ កាន់ត្រ មាន ប្រសិទ្ធភាព។ស្ត្រី ក៏មាន តួនាទី 

សំខាន់ ក្នងុ ការជំរុញ សហគ្រនិភាព ក្នងុប្រទ្រស តមរយៈ បច្ច្រកវទិ្រយា ដូចគា្ន្រ។ 

ស្ត្រ ីភាគច្រើន ត្រង និយាយថា វា មាន ភាពស្មគុស្ម្រញ ក្នងុ ការប្រើ បច្ច្រកវទិ្រយា 

ថ្មី ប៉ុន្ត្រ ជាក់ស្ដ្រង ខ្ញុំ គិតថា អាចមកពី គាត់ មិនទាន់ ប្រើប្រ្រស់ ញឹកញាប់ និង 

មិនទាន់ បានដឹង ពី អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើន ដ្រល បច្ច្រកវិទ្រយា អាច ផ្តល់ឱ្រយ។ 

 

៨.តើ អ្នកស្រ ីយល់ថា ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ផ្តល់ គុណសម្របត្ត ិនិង គុណវិបត្ត ិដូចម្ដ្រចខ្លះ?

នាង ខ្ញុំ ទទួលបាន គុណសម្របត្តិ ច្រើន រហូតដល់៩០ភាគរយ ពី ការប្រើប្រ្រស ់

បច្ច្រកវិទ្រយា។ ទាំងនោះ មានដូចជា ការទាក់ទង ទៅនឹង ការរាយការណ៍ 

និង ទំនាក់ទំនង ជាមួយ អតិថិជន បុគ្គលិក និង អ្នកគ្រប់គ្រង។ប្រសិនបើ 

គា្ម្រន តិច ណូ ឡូ ជី យើង ប្រហ្រល ត្រូវ ប្រើ ធនធានមនុស្រស ច្រើន ព្រ្រះ យើង 

មិនអាច មានត្រ អ្នកគ្រប់គ្រង ត្រ មា្ន្រក់ ដើម្របី គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក ទាំងអស់ 

បានទ្រ។ សម្រ្រប់ ព្រលន្រះ ខ្ញុ ំ មិនទាន់ ជួបប្រទះ គុណវិបត្តិ នៅឡើយ ទ្រ 

ព្រ្រះ អាជីវកម្ម តូច ត្របើ ព្រល អាជីវកម្ម ធំ ប្រហ្រល អាច ប៉ះពាល់ ព្រ្រះ 

ការប្រើប្រ្រស់ តម social media អាច ងាយ នឹង ត្រូវគ្រ hack យក 

ព័ត៌មាន សមា្ង្រត់ របស់ យើង។ 

៩. ក្នងុនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ អ្នកស្រ ីត្រវូ ត្រៀមខ្លនួ ប្របណា ដើម្របី 

ធ្វើ អាជីវកម្ម ក្នងុសម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា?

ថ្ង្រក្រ្រយ ធនធានមនុស្រស ប្រហ្រលជា ខ្វះ ខ្ញុ ំ សង្រឃឹមថា ថ្ង្រ អនាគត តិច 

ណូ ឡូ ជី នឹង អាច រកឃើញ បច្ច្រកវិទ្រយា ថ្មី ដើម្របី បំព្រញតម្រូវការ។ បើ 

ធនធានមនសុ្រស នៅ ព្រញ ខ្ញុ ំនងឹមនិ ប្រើ robot ជនំសួ ទ្រ ព្រ្រះចាស់ៗ ឯកា 

ស្រ្រប់ ទៅហើយ បើ ឱ្រយ គាត់ រស់នៅ ជាមួយ robot វា ធ្វើឱ្រយ គាត់ កាន់ត្រ 

ឯកា ណស់ ទៅទៀត។ បើ យើង នៅត្រមាន ធនធានមនុស្រស គ្រប់គ្រ្រន់ ខ្ញុ ំ

នឹង នៅត្រ យក គិលានុបដ្ឋ្រក យិ កា ធ្វើការ ផ្ទ្រល់ ជាមួយ អ្នកជំងឺ។ ខ្ញុ ំ ក៏មាន 

គម្រ្រង បង្កើត systemខ្លនួឯង ដើម្រប ីទនំាកទ់នំង នងិ ចងក្រង របាយការណ ៍

អ្នកជំងឺ និង ចង់ឱ្រយ គិលានុបដ្ឋ្រក យិ កា កាន់ tablet មា្ន្រ ក់មួយ ដើម្របី ច្រក 

ព័ត៌មាន ស្រួល រក ព័ត៌មាន ដ្ររ។ ជំហាន បនា្ទ្រប់ ខ្ញុ ំ អាច នឹងដក់ camera 

center មួយ ដើម្របី ងាយស្រួល រាយការណ៍ និង ផ្តល់ព័ត៌មាន ឱ្រយ គា្ន្រ។ 

 

១០.តើ អ្នកស្រ ីមាន ដំបូនា្ម្រន អ្វខី្លះ សម្រ្រប់ អ្នក ដ្រល ចង់ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម 

ផា្ទ្រល់ខ្លនួ?

ស្ត្រ ីសទុ្ធ ត្រមាន ចណំចុខា្ល្រងំ ត្រ ភាគច្រើន ផ្ត្រកផ្តលួ ព្រល រៀបការ រចួហើយ។ 

អ្នកខ្លះ ស្វ្រមី មិន អនុញ្ញ្រតឱ្រយ ធ្វើការ។ ន្រះ ជា ទស្រសនៈ ផ្រស្រងគា្ន្រ ដ្រល ត្រូវការ 

ថ្លឹងថ្ល្រង។យើង ត្រូវ ប្រើ ធនធាន ខ្លួនឯង ឱ្រយអស់ ហើយ កុំ ទុកចោល ក្តី 

ស្រម្រ នៅក្នុង ប្រអប់ បិត ជិត។ក្នុងនាម ជា សហគ្រិន ស្ត្រី មួយរូប ទោះ គា្ម្រន 

អ្នកគាំទ្រ ក៏ ខ្ញុ ំ នៅត្រមាន កមា្ល្រំងចិត្ត ព្រ្រះ មាន ពាក្រយ មួយ ឃ្ល្រ ថា យើង ត្រូវ 

ច្រះ លើកទឹកចិត្ត ខ្លូន ឯង មិនត្រូវ រង់ចាំ អ្នកដទ្រ មក លើកទឹកចិត្ត យើង 

ទ្រ។  ការណ៍ ន្រះ ដូចជា ការរង់ចាំ ភាពបរាជ័យ។ដំបូង អ្នក ត្រូវ រៀនសូត្រ 

ឱ្រយដឹងថា អ្វី ជាការ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ត្រូវ ច្រញ ក្រ្រ ផ្ទះ រៀន ពី សង្គម ដើម្រប ី

ឱ្រយមាន ទំនុកចិត្ត លើ ខ្លួនឯង និង បង្កើន ទំនាក់ទំនង ឱ្រយបាន កាន់ត្រច្រើន 

ហើយក ៏អាច ច្រករំល្រក ព ីអាជីវកម្ម គា្ន្រ ទៅវិញទៅមក។ ត្រ ទោះយា៉្រងណ 

យើង ក៏ត្រូវ ច្រះ ជ្រើសរីស សង្គម មួយណ ដ្រល ត្រូវ ដើរចូល ដ្ររ។ សម្រ្រប ់

ស្ត្រី នៅផ្ទះ ត្រូវ អាន សៀវភៅ ការលើកទឹកចិត្ត និង រក្រសា សុខភាព ផ្លូវចិត្ត 

ធ្វើយា៉្រងណ កុឱំ្រយ បាក ់ទកឹចតិ្ត លើកទកឹចតិ្ត ខ្លនួឯង។ស្ត្រ ីម្រផ្ទះ ប្រហ្រលជា 

ច្រះ ប្រើ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក ច្រើនជាង ប្រព័ន្ធផ្រស្រង។ដូច្ន្រះ ប្រសិនបើ ពួកគាត់ ចង់ 

ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ណមួយ អ្នក អាច ព្រយាយាម ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក 

ន្រះ ហើយ ចា ំប្រើ បច្ច្រកវទិ្រយា ផ្រស្រង តម ក្រ្រយ ហើយ បើ អ្នកខ្លះ ច្រះ ច្រើន 

អាច ប្រើ telegram Instagram ឬ email បន្ថ្រមទៀត តម តម្រូវការ៕ 

៧៣





១.សូមអ្នក នាង ជួយ រៀបរាប់ ពី ខ្លនួឯង?

នាង ខ្ញុ ំឈ្ម្រះ នាង សុ វ៉ា្រត ណ មនុស្រស ជាច្រើន ស្គ្រល់ ខ្ញុ ំនិង ហៅ ខ្ញុ ំថា ឌី ជ្រ 

ណ ណ(DJ Nana) ដោយ សរ នាង ខ្ញុ ំធា្ល្រប់ ធ្វើការ ក្នងុ កម្មវិធី វិទ្រយុ ក្នងុអំឡុង ឆ្ន្រំ 

២០០។ បច្ចបុ្របន្នន្រះ ក្រ្រពី ធ្វើការ ក្នងុ កម្មវិធី វិទ្រយុ នាង ខ្ញុ ំប្រកប អាជីព ឯករាជ្រយ ជា 

អ្នក ប្រកឹ្រសា យោបល់ អ្នកដោះស្រ្រយ វិបត្ត ិអ្នក និយាយ សធារណៈ ជា សហគ្រនិ 

អ្នកនិពន្ធ និង ជា Influencer ដ្រល ខ្ម្ររ យើង ហៅថា បុគ្គល មាន ឥទ្ធពិល ក្នងុ 

បណ្ត្រញ សង្គម។ ការងារ មួយចំនួន ដ្រល ខ្ញុ ំធ្វើ ដូចជា ការផលិត វី ឌី អូ និយាយ 

វិទ្រយុ និង សរស្ររ សៀវភៅ ភាគច្រើន ខ្ញុ ំផ្ត្រតលើ ប្រធានបទ លើកទឹកចិត្ត ស្ត្រ។ី 

ធម្មត មនុស្រស យើង សុទ្ធត្រ មានរឿងរៀងៗខ្លនួ កើតឡើង ក្នងុ ជីវិត ដ្រល មិនអាច 

ជៀសផុត ។ បើ និយាយ អំពី ជីវិត ខ្ញុ ំវិញ តំងពី តូច មក ខ្ញុ ំមាន បញ្ហ្រ ច្រើន ដ្រល ត្រវូ 

ប្រឈមមុខ ដោះស្រ្រយ  ទាក់ទង នឹង វិបត្ត ិហិរញ្ញវត្ថ ុរបស់ គ្រសួរ រឿង ស្ន្រហា រឿង 

គ្រសួរ។ ត្រ ខ្ញុ ំជា ប្រភ្រទ មនុស្រស ដ្រល ប្រកាន់ គោលជំហរ ថា ខ្ញុ ំអាចធ្វើអ្វីៗ បាន 

គ្រប់យ៉ា្រង ដើម្របី ដោះ ស្រ្រយ បញ្ហ្រ ដ្រល កើតមានឡើង និង ជួយ ឱ្រយ ជីវិត របស់ខ្ញុំ 

នង សុវ៉េតន
សហគ្រិន  អ្នកនិពន្ធ 
 និង   Influencer

លោកស្រី

រឿង ដ្រលសំខាន់ របស់ 
បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើបគឺវា អាច ឱ្រយ 
ខ្ញុំ រៀន បន្ថ្រមច្រករំល្រក និង 
អភិវឌ្រឍ ខ្លួន ឱ្រយ កាន់ត្រ ប្រសើរ 
ជាង មុន

កាន់ត្រ ប្រសើរឡើង ដោយ ខ្លនួឯង ដោយ មិន ចូលចិត្ត រំពឹង លើ ឪពុកមា្ត្រយ 

រដ្ឋ្រភិបាល ដ្រគូ ជីវិត ឬ អ្នកដទ្រ នោះទ្រ។ ដូច្ន្រះ តំងពីក្ម្រង មក ខ្ញុ ំព្រយាយាម រក 

ដំណះស្រ្រយ រាល់ បញ្ហ្រ ហើយ ខ្ញុ ំត្រង ចោទសួរ ខ្លនួឯង ថា តើ ខ្ញុ ំអាចធ្វើ អ្វ ីបាន 

ដើម្របីឱ្រយ ការរស់នៅ របស់ខ្ញុ ំល្អប្រសើរ និង ងាយស្រលួ ជាង ហ្នងឹ។

 

២.  តើ អ្នកនាង ឱ្រយនិយមន័យ ន្រ ភាពជោគជ័យ ដូចម្ត្រច ដ្ររ? តើ 

មកដល់ព្រលន្រះ អ្នក នាង ស្ថតិនៅ ចំណុច ណា ន្រ ភាពជោគជ័យ ហើយ?

កាលពី ៥ឆ្ន្រមុំន ភាពជោគជ័យ របស់ខ្ញុ ំគឺអាច និយាយបានថា ជាការ រួច 

ផុតពី បំណុល ទំាងអស់ ដោយសរត្រ ស្ថ្រនភាព គ្រសួរ ខ្ញុ ំគឺ ជំពាក់ បំណុល គ្រ 

ច្រើនណស់ តំងពីក្ម្រង មក។  កាលនោះ គ្រសួរ នាង ខ្ញុ ំចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ធំ 

ខ្ចលុីយ គ្រ អាជីវកម្ម មិន ដំណើរការ បំណុល ច្រើន។ ត្រ ខ្ញុ ំមិន បនោ្ទ្រស គ្រសួរ ខ្ញុំ 

ទ្រ ព្រ្រះ ខ្ញុ ំដឹងថា អ្វដី្រល ពួកគាត់ ធ្វើ គឺ គ្រ្រន់ត្រ ចង់ឱ្រយ គ្រសួរ យើង មាន ជីវភាព 

ល្អប្រសើរ។ ត្រអ្វីៗ មិន ដូចនឹង ការរំពឹងទុក នោះទ្រ ហើយ រឿង ទំាងនោះ គឺជា ម្ររៀន 

ជីវិត សម្រ្រប់ ខ្ញុ ំនិង ជា ផ្ន្រក មួយ ដ្រល ធ្វើឱ្រយ ខ្ញុ ំកា្ល្រយជា ខ្ញុ ំនៅថ្ង្រន្រះ។ តមពិតទៅ 

ពីមុន ឡើយ ខ្ញុ ំមិន ដ្រលមាន គម្រ្រង ចង់ កា្ល្រយជា អ្នកដោះស្រ្រយ វិបត្ត ិអ្វ ីនោះទ្រ 

ហើយ ខ្ញុ ំក៏ មិនមាន ជំនាញ ខាង ដោះស្រ្រយ វិបត្ត ិអ្វ ីនោះដ្ររ។  ការណ៍ ដ្រល ខ្ញុ ំល្របី 

មក ដូច សព្វថ្ង្រន្រះ ក៏ មកពី មាន អ្នក គ្រ្រទំ្រ។ ហើយ មិនម្រន សម្ត ីរបស់ខ្ញុ ំសុទ្ធ ត្រវូ 

ទំាងអស់ នោះទ្រ ត្រ គឺ ដោយសរ អ្នក គ្រ្រទំ្រ គិត ដូច ខ្ញុ ំគ្រ្រន់ត្រ អ្នកខ្លះ មិនបាន 

និយាយ និង ធ្វើ នូវ អ្វដី្រល គាត់ បានគិត។ ដូចន្រះ អាច និយាយបានថា ពាក្រយសម្ត ី

របស់ខ្ញុ ំជា កមា្ល្រងំចិត្ត ដើម្របី លើក ទឹក ចិត្ត ពួកគាត់ ឱ្រយមាន ភាពកា្ល្រហាន បន្ថ្រម ទៀត 

ក្នងុការ ធ្វើ នូវ អ្វដី្រល ពួកគាត់ បានគិត។ ហើយ នៅព្រល ដ្រល ពួកគាត់ បានធ្វើ 

នូវ រឿង ទំាងអស់នោះ វា បាន ជួយ ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ របស់ ពួកគាត់ ម្រន។  បើ 

និយាយ ពី ការចាប់ ផើ្ត ម ដំបូង ន្រ អាជីព របស់ខ្ញុ ំគឺ ព្រលនោះ ដោយសរត្រ លុយ 

ខ្ញុ ំបានសម្រ្រច ចិត្ត និយាយ ក្នងុ វិទ្រយុ ដើម្របី រកប្រ្រក់ បន្ថ្រម ដោយ ធ្វើការ ក្រ្រ ម៉្រង 

ព្រលយប់។ កាលនោះ បាន ៣ (បី) ដុលា្ល្ររ ក្នងុ មួយ ម៉្រង។ កាលពីមុន ខ្ញុ ំគិតថា 

ការ រួច ផុតពី បំណុល គឺជា ជោគជ័យ របស់ខ្ញុ ំហើយ។ បុ៉ន្ត្រ បច្ចបុ្របន្ន កាលៈទ្រសៈ គឺ 

ខុសគា្ន្រ ពី អតីតកាល ពោល បំណុល ល្រង ជា បញ្ហ្រ ទៀតហើយ។ ដូច្ន្រះ បច្ចបុ្របន្ន បើ 

សួរ ខ្ញុ ំថា អ្វ ីទៅជា ភាពជោគជ័យ នោះ  ខ្ញុ ំសូម ឆ្លើយថា គឺជា ការរស់នៅ ប្រចំាថ្ង្រ 

ដោយមាន សុភមង្គល។ ម្រយ៉ា្រងវិញទៀត ខ្ញុ ំចង់ បញ្ជ្រក់ថា ខ្ញុ ំសប្របាយចិត្ត ដ្រល ខ្ញុ ំក៏ 

អាចធ្វើ ឱ្រយគ្រ ដឹងថា ទោះបី ខ្ញុ ំធ្វើ រឿង អប់រំ ក៏ដោយ ក៏ ខ្ញុ ំនៅត្រ អាច រកចំណូលបាន 

ហើយ បាន ច្រើន ដ្ររ។ លើសពីន្រះ ទៀត ខ្ញុ ំគិតថា ខ្ញុ ំជោគជ័យ ព្រ្រះ មាន អ្នក 

ស្អប់ ខ្ញុ ំតិច ហើយ អ្នក ដ្រល ស្រលាញ់ ខ្ញុ ំច្រើន។ មួយវិញទៀត  ភាពជោគជ័យ 

មួយ គឺជា ការដ្រល ខ្ញុ ំអាច រកឃើញ ទ្រព កោសល្ល ទំាង ដ្រល ខ្ញុ ំមិនដឹងថា ខ្លនួឯង 

មាន ដូចជា ទ្រព កោសល្ល ក្នងុការ និពន្ធ ហើយថ្មីៗ ន្រះ ខ្ញុ ំទើប បញ្ច្រញស្ន្រដ្រ 

ផលិត រឿង ខ្ល ីមួយ មាន ចំណងជើង ថា «ស្រ ីម្រម៉ា្រយ»។

៣. តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ បច្ច្រកវិទ្រយា បច្ចបុ្របន្ន?

បច្ច្រកវិទ្រយា បាន ផ្ល្រស់ ប្តរូជីវិត និង អាជីព របស់ខ្ញុ ំទំាងស្រងុ។ នៅក្នងុ យុគសម័យ 

៧៥



ឌីជីថល ន្រះ ការកើនឡើង ន្រ ប្រព័ន្ធ អី៊នធឺណិត និង បណ្ត្រញ សង្គម បាន ផ្ល្រស់ប្តរូ 

របៀប ន្រ ការធ្វើ អាជីវកម្ម និង ទីផ្រសារ ជាពិស្រស បច្ច្រកវិទ្រយា ទំាងនោះ បាន 

ផ្ដល់ឱ្រយ បុគ្គលមា្ន្រក់ៗនូវ គណនី ផ្ទ្រល់ខ្លនួ ក្នងុការ ផ្រសព្វផ្រសាយ ដូចជា Facebook 

និង Youtube ព្រមទំាង មាន ប្រសិទ្ធភាព ក្នងុការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ក្នងុ កម្រតិ ធំ ជាង មុន 

ទៀតផង។ តួយ៉ា្រង ក្នងុ Facebook Page របស់ខ្ញុ ំមាន ចំនួន Like ជាង ៧០ 

មឺុន ហើយ មាន Subscriber ប្រមាណ ជាង ៩០ មឺុន ក្នងុ ឆ ណ្រ ល Youtube 

របស់ខ្ញុ។ំ ហើយ អ្វ ីដ្រល គួរឱ្រយ ចាប់អារម្មណ៍ គឺ Youtubers, blogger, Social 

Media Influencer និង Vlogger ដ្រល យើង មិន ធា្ល្រប់ ស្គ្រល់ ពីមុន បានចាប់ផ្តើម 

ល្រចឡើង និង កើនឡើង នូវ ប្រជាប្រយិភាព ក្នងុ ស្រទាប់ យុវវ័យ នាព្រល បច្ចបុ្របន្ន។ 

ការកើនឡើង ន្រ បណ្ត្រញ សង្គម ដូចជា Facebook បាន ផ្ល្រស់ ប្តរូជីវិត របស់ខ្ញុ ំនិង 

ជួយ ឱ្រយ មាតិកា របស់ខ្ញុ ំត្រវូបាន ផ្រសព្វផ្រសាយ ដល់ មនុស្រស ជាច្រើន។ កាល ពិត ទៅខ្ញុំ 

សប្របាយចិត្តបំផុតនៅព្រលដ្រល ទទួលបាន ការឧបត្ថម្ភ ដើម្របី ផលិត វីដ្រអូ ប្រប 

អប់រំ។ កាលពីមុន ក្រមុហុ៊ន ចំណយ លុយ លើ ការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម ដោយ 

ផ្ត្រត ត្រ ទៅលើ ផលិតផល ឬ ស្រវាកម្ម របស់ខ្លនួ បុ៉ណ្ណ្រះ បុ៉ន្ត្រ នៅ ព្រល វី ឌី អូ ដំបូង 

របស់ខ្ញុ ំទទួលបាន ជោគជ័យ ខ្ញុ ំឃើញថា និនា្ន្រការ ន្រ ការផ្រសព្វផ្រសាយ ពាណិជ្ជកម្ម 

ចាប់ ផ្តើម មានការ ផ្ល្រស់ប្តរូ។ ដូច្ន្រះ មនុស្រស ដ្រល ត្រវូការ ខ្ញុ ំដើម្របី ផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម 

បានអនុញ្ញ្រត ឱ្រយ ខ្ញុ ំមាន ស្ររីភាព ក្នងុការ និយាយ អ្វដី្រលសំខាន់  ៗមាន ប្រយោជន៍ 

និង មាន ភាព ច្ន្រ ប្រតិដ្ឋ ផ្ទ្រល់ខ្លនួ។ 

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ជួយ ជំរុញ អាជីវកម្ម របស់ អ្នកនាង យ៉្រងណាខ្លះ?

ដោយសរ ត្រមាន បច្ច្រក វិទ្រយា ទើប ធ្វើឱ្រយ ខ្ញុ ំកា្ល្រយជា អ្នកធ្វើការ ឯករាជ្រយ និង 

ជា អ្នកបង្កើត មាតិកា អប់រំ តម អ្វ ីដ្រល ខ្ញុ ំចង់ ច្រករំល្រក បាន ដោយ ងាយ។ វា 

ក៏ ជួយ ក្នងុ ទំនាក់ទំនង ប្រចំាថ្ង្រ ព្រ្រះ មិន ថា ភ្ញៀវ ប្រភ្រទ ណ ក៏ ទំនាក់ទំនង 

ត្រវូធ្វើឡើង តម បណ្ត្រញ សង្គម ដូច គា្ន្រ ដ្ររ។ អាជីព របស់ខ្ញុ ំជា ធ្វើការ ឯករាជ្រយ 

និង ជា អ្នកបង្កើត មាតិកា អប់រំ ឯ រកប្រ្រក់ ចំណ្រញ ភាគច្រើន បានមកពី 

ការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម។ ដូច្ន្រះ បច្ច្រកវិទ្រយា គឺជា ប្រភព ដ៏ សំខាន់ ន្រ ប្រតិបត្តកិារ 

ប្រចំាថ្ង្រ របស់ ខ្ញុ។ំ ដោយមាន ចំណ្រះដឹង ជា មូលដ្ឋ្រន ក្នងុការ ប្រើប្រ្រស់ កាម្ររ៉ា្រ 

ឬ ស្ម្រ ត ហ្វ ូន ក្នងុ ការថត វីដ្រអូ និង មាន កម្មវិធី កាត់ត វីដ្រអូ ខ្ញុ ំអាច ផលិត វីដ្រអូ 

ដ្រលមាន គុណភាព ល្អ។ គួរឱ្រយ អស្ច្ររ្រយ គ្រ្រន់ត្រ ចុច ពីរ បី ដង នៅ ក្នងុ ទំព័រ ហ្វ្រ ស 

បុ៊ ក ខ្ញុ ំអាច ច្រករំល្រក វី ឌី អូ របស់ខ្ញុភំា្ល្រមៗទៅដល់ មនុស្រស រាប់ពាន់ នាក់។ ហើយ 

ខ្ញុ ំអាច កំណត់ព្រល វ្រលា ន្រ ការ បង្ហ្រះ វី ឌី អូ របស់ខ្ញុ ំនៅក្នងុ ព្រលវ្រលា កំណត់ 

ណមួយ។ កាលវិភាគ ដ៏ មមា ញឹក ការចូលរួម កម្មវិធី និង ការថត វីដ្រអូ របស់ខ្ញុំ 

ប្រ្រកដ ជាមាន បញ្ហ្រ ប្រសិនបើ ខ្ញុ ំគា្ម្រន បច្ច្រកវិទ្រយា ដូច ជា អី៊នធឺណិត ស្ម្រ ត ហ្វូ 

ន និង បណ្ត្រញ ទំនាក់ទំនង ដូចជា Telegram, Facebook messenger ឬ 

Email ជួយ នោះទ្រ។  ឧទាហរណ៍ថ្មីៗ  ន្រះ នៅព្រលដ្រល ខ្ញុ ំប្រ្រប់ថា ខ្ញុ ំចង់ 

ធ្វើ រឿង មាន ចំណងជើង ថា «ស្រ ីម្រម៉ា្រយ» ហើយ ត្រវូការ ជំនួយ ក៏មាន អ្នក ផ្ញើ 

លុយ មក តំងពី ១០០០រៀល ដល់ ១០០០ដុលា្ល្ររ តមរយៈ ប្រព័ន្ធ ផ្ទ្ររ ប្រ្រក់ 

តម ធនាគារ។ សក ស្រម្រ មើល៍ បើសិន គា្ម្រន បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើប ដ្រល យើង អាច 

ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ឱ្រយ គា្ន្រ ទៅវិញទៅមក បាន លឿន ប្របន្រះ តើ រយៈព្រល បុ៉នា្ម្រន ថ្ង្រ ទើប ខ្ញុ ំ

បានទទួល លុយ នោះ។ ប្រហ្រលជា អ្នក ដ្រល ចង់ ឧបត្ថម្ភ ត្រវូ កាន់ លុយ មកឱ្រយ ខ្ញុំ 

ផ្ទ្រល់ ចំណ្រក ខ្ញុ ំក៏ត្រវូ រង់ចំា ទទួល ប្រ្រក់ ពី គាត់ ដូចគា្ន្រ ដោយ មិនអាច ច្រករំល្រក 

ព្រលវ្រលា ទៅធ្វើ ការងារ ផ្រស្រង បាន ក្នងុព្រល ត្រមួយ បាន នោះទ្រ។

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វខី្លះ ដ្រល ជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នកនាង ដើរទៅ មុខ?

ខ្ញុ ំប្រើ Facebook Youtube Instagram សម្រ្រប់ធ្វើ ការផ្រសព្វផ្រសាយ ដូចដ្រល 

បានឃើញ វី ឌី អូ អប់រំ និង សរខ្លីៗ ដ្រល ខ្ញុ ំត្រងត្រ ច្រករំល្រក ជាប្រចំា។ ដោយសរត្រ 

ការច្រករំល្រក នៅលើ បណ្ត្រញ សង្គម ទំាង ន្រះហើយ ទើប គ្រ ស្គ្រល់ ខ្ញុ ំកាន់ត្រច្រើន 

ថ្រម មួយកម្រតិ ទៀត។ ក្នងុ ការធ្វើទំនាក់ទំនង ខ្ញុ ំប្រើ Whatsapp Line Telegram 

Messenger និង Viber ជាដើម។ ចំណ្រក នៅ ហាង លក់ សៀវភៅ ខ្ញុ ំមានកម្ម វិធី 

គ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ ឈ្ម្រះ ខាយ៍ (KYTE) ដ្រល ត្រវូ បង់ថ្ល្រ១ខ្រ ៥ដុលា្ល្ររ ដ្រល 

អាច គ្រប់គ្រង ស្តកុ ទំនិញ បាន ងាយស្រលួ។ កម្មវិធី ន្រះ អាច សម្រលួ ដល់ ខ្ញុ ំដ្រលជា 

មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម ដ្រលមាន ភាព មមា រញឹក អាច តមដន ការច្រញចូល ស្តកុ ទំនិញ 

របស់ ខ្លនួឯងបាន ងាយស្រលួ។ វា ងាយស្រលួ ជាង ការកត់ត្រ្រ ដោយ ដ្រ ហើយក៏ 

ងាយស្រលួ តមដន ថា តើ សៀវភៅ របស់ យើង នៅក្នងុ ស្តកុ ឬ បាន បញ្ច្រញ លក់ 

បាត់ ហើយ។ ចំណ្រក ផ្ន្រក ផលិតកម្ម វិញ ខ្ញុ ំប្រើ កាម្ររ៉ា្រ និង ប្រើ កម្មវិធី កាត់ត វីដ្រអូ 

ហៅថា អា ដប់ ព្រ ីមៀរ ប្រ ូ(Adobe Premier Pro) និង កម្មវិធី ក្រ រូប ដូចជា ឡាយ៍ 

រូ៉ម (Light room) ជាដើម។ ឧបករណ៍ និង បច្ច្រកវិទ្រយា ទំាងន្រះ ខ្ញុ ំសុទ្ធ ច្រះ ប្រើ 

ដោយ ខ្លនួឯង ដើម្របី ផលិត វីដ្រអូខ្លីៗ ដោយ មិនចំាបាច់ រង់ចំា ក្រមុការងារ មក ថត 

ឱ្រយ។ វា មិនសូវ ពិបាក ក្នងុការ ប្រើប្រ្រស់ បុ៉នា្ម្រន នោះទ្រ ដូច្ន្រះ អ្នក ដ្រល មិនសូវ 

ច្រះ សោះ ក៏ អាច រៀន ប្រើការ បាន ក្នងុ រយៈព្រល ខ្ល ីប្រសិនបើ យកចិត្តទុកដក់។

៦. តើ ភាព ដឹកនំា របៀប ណា ដ្រល អ្នកនាង ប្រើប្រ្រស់?

បើ ក្រឡ្រក ទៅ មើល ការដឹកនំា វិញ វា មាន ភាពខុសគា្ន្រ តម កាលៈទ្រសៈ។ បើ នៅ 

ក្នងុផ្ទះ ខ្ញុ ំជាម នុស្រស ផ្ត្រច់ការ ព្រ្រះ ខ្ញុ ំគា្ម្រន ព្រល អង្គយុ ពិភាក្រសា ហើយ អ្នកផ្ទះ របស់ខ្ញុ ំ

ស្ត្រប់ តម ខ្ញុ១ំ០០ភាគរយ។ ដូច្ន្រះ ធ្វើឱ្រយ ការសម្រ្រចចិត្ត មាន ភាពងាយស្រលួ។ បើ 

នៅក្នងុ ក្រមុការងារ ផលិតកម្ម ខ្ញុ ំគោរព ជំនាញ វិជា្ជ្រជីវៈ មិនម្រន តួនាទី ទ្រ ដោយ 

ខ្ញុ ំជា ផលិតករ ផង និង ជា វិនិយោគិន ផងដ្ររ។  ដោយហ្រតុ លុយ ដ្រល គ្រ ឧ ប ត្ត 

ម្ភ មក តមរយៈ ខ្ញុ ំដូច្ន្រះ ការដឹកនំា របស់ខ្ញុ ំត្រវូត្រមាន ភាពបត់ប្រន។ ខ្ញុ ំមើល តម 

ជំនាញ របស់ មនុស្រស ហើយ ន្រះ ជាហ្រតុ ផល ដ្រល អ្នកធ្វើការ ជាមួយ ខ្ញុ ំភាគច្រើន 

គឺ ធ្វើ ការងារ ឯករាជ្រយ។ អ្នកនឹង ទទួលបាន កម្រ្រ បើ សិន ជា អ្នកធ្វើការ ចប់ រួចរាល់។ 

ដូច្ន្រះ ខ្ញុ ំត្រងត្រ ឱ្រយប្រ្រក់ កម្រ្រភា្ល្រមៗ នៅព្រលដ្រល គាត់ បញ្ចប់ គម្រ្រង ឬ ការងារ 

របស់គាត់ ចប់។ ខ្ញុ ំត្រង ចងចំា មិន ភ្ល្រច នៅព្រលដ្រល ខ្ញុ ំខក ពាក្រយសន្រយា ជាមួយ 

ក្រមុការងារ ដោយ សន្រយាថា ខ្ញុ ំនឹង ឱ្រយ លុយ ទៅ គាត់ បនា្ទ្រប់ពី ខ្ញុ ំថត ពាណិជ្ជកម្ម ចប់។ 

ត្រ ផ្ទយុស្រឡះ ខ្ញុ ំបាន ខក សន្រយា ព្រ្រះ ព្រល ចប់ ការងារ ព្រ្រះ លុយ មិនទាន់ ធា្ល្រក់ 

ពី រដ្ឋបាល ហើយ ត្រវូ ពន្រយារព្រល ទៅ ថ្ង្រន្រះ ថ្ង្រនោះ។ ហ្រតុន្រះ អ្នកធ្វើការងារ 

ជាមួយ ខ្ញុ ំបើ ធ្វើការ រួច ភា្ល្រម គឺ ខ្ញុ ំរៀបចំ បង់ប្រ្រក់ ជូន ពួកគាត់ភា្ល្រមៗត្រម្តង។ ខ្ញុ ំគិតថា 

៧៦



ប្រសិនបើ អ្នកដឹកនំា យល់ ពី ចំណុចតូចៗទំាងន្រះ  វា អាចជា ចំណុច ធំ ដ្រល 

ធ្វើឱ្រយ បុគ្គលិក គោរព និង ស្រលាញ់ ព្រមទំាង ចូលចិត្ត ធ្វើ ការងារ ជាមួយ យើង។

៧.  តើ អ្នកនាង យល់ ដូចម្ដ្រច ចំពោះ តួនាទី ស្ត្រ ីក្នងុ វិស័យ អាជីវកម្ម និង 

បច្ច្រកវិទ្រយា?

ក្នងុ ការធ្វើ អាជីវកម្ម និង បច្ច្រកវិទ្រយា ខ្ញុ ំយល់ថា ស្ត្រ ីនៅ ខ្ម្ររ នៅត្រ មានឱកាស ច្រើន 

បើទោះបី វា អាច តិច ជាង ប្រទ្រស អភិវឌ្រឍន៍ ដទ្រទៀត ក៏ដោយ។ ឱកាសល្ៗអ ជាច្រើន 

នៅត្រមាន សម្រ្រប់ ស្ត្រ ីខ្ម្ររ ដើម្របី បងា្ហ្រញ សកា្ត្រនុពល របស់ ពួកគ្រ។ ស្ត្រ ីអាច ប្រើប្រ្រស់ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ដោយ ភាព ឆ្ល្រត វ្រ និង មាន ប្រសិទ្ធភាព ដើម្របី ជំរុញ ការងារ និង គោលដៅ 

របស់ ពួកគ្រ ជាពិស្រស នៅក្នងុ អាជីវកម្ម ផ្ទ្រល់ខ្លនួ។ តមរយៈ បទពិសោធ របស់ខ្ញុ ំ

ក្នងុការ ផ្តល់ ប្រកឹ្រសា លើ បញ្ហ្រ ស្ត្រ ីខ្ញុ ំសង្ក្រតឃើញ មាន ចំណុច មួយ គួរ ឲ្រយ កត់សមា្គ្រល់ 

គឺ ស្ត្រ ីមួយ ចំនួន ខា្ល្រច មិន ហ៊ា្រន ធ្វើ នូវ រឿង ជាច្រើន ដោយហ្រតុថា មិន ជឿ 

លើ ខ្លនួឯង។ ពួកគ្រ ត្រវូត្រ ហ៊ា្រន សកល្របង ដើម្របី ទទួលបាន បទពិសោធ និង 

ភាពបរាជ័យ ជំនួស ឱ្រយ ការ ស្ថតិនៅក្នងុ ស្ថ្រនភាព ដដ្រល។  ខ្ញុ ំចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម 

របស់ខ្ញុ ំដំបូង ជាមួយ ចំណ្រះដឹង និង ការជឿជាក់ លើ ខ្លនួឯង ផ្ទ្រល់។ ដូច្ន្រះ ខ្ញុ ំគិតថា 

ខ្ញុ ំអាច ចាប់ផ្តើម ពី ទំហំ តូច ពោល ខ្ញុ ំផ្តើម ពីអ្វ ីដ្រល ខ្ញុ ំមាន។ កាលនោះ ខ្ញុ ំមិនមាន 

ម៉ា្រសីុន ថត ទំនើប អ្វ ីនោះទ្រ បុ៉ន្ត្រ ខ្ញុ ំមិនបាន ដកថយ ក្រ្រយ ឡើយ។ ដូចន្រះ អ្នក 

គួរ ចាប់ផ្តើម ពី ចំនុច ដ្រល អ្នកមាន ព្រ្រះ ការចាប់ផ្តើម មិនម្រន ទាល់ត្រ មាន លុយ 

នោះទ្រ។ មិន ថា ស្ត្រ ីឬ បុរស ទ្រ ឱ្រយត្រ ឮថា បច្ច្រកវិទ្រយា គឺ ស្មគុស្ម្រញ មិន ចង់ រៀន 

មិន ចង់ ប្រើ គិតថា ពិបាក តមពិត បច្ច្រកវិទ្រយា បង្កើតឡើង ដើម្របី សម្រលួ ដល់ 

អ្នកប្រើប្រ្រស់។ អ្នក ដ្រល ពិបាក មិនម្រន អ្នកប្រើប្រ្រស់ វា នោះទ្រ គឺ អ្នក ដ្រល 

បង្កើត បច្ច្រក វិទ្រយា ទំាងនោះ ទៅវិញ ទ្រ បើ ពិនិត្រយ ឱ្រយដល់ ទៅ។ពួកយើង មិនគួរ 

ស្ទ្រក់ស្ទើរ ក្នងុការ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ថ្ម ីន្រះ សម្រ្រប់ អោយ ការរស់នៅ អាជីវកម្ម នឹង 

សង្គម អោយ កាន់ ត្រមាន ភាពប្រសើរ ជាង មុន។

៨.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ផ្តល់ គុណសម្របត្ត ិនិង គុណវិបត្ត ិអ្វខី្លះ?

និយយ ពី គុណសម្របត្ត ិវ ពិត ជាមាន ច្រើន។ ឧទាហរណ៍ បច្ច្រកវិទ្រយា ជួយ 

សម្រលួ ដល់ របៀប ដ្រល យើង ប្រ្រស្រយ័ ទាក់ទង គា្ន្រ ទៅវិញទៅមក នៅក្នងុ 

ជីវិត ប្រចំាថ្ង្រ របស់ យើង និង ក្នងុ អាជីវកម្ម ផងដ្ររ។ ចំពោះ គុណវិបត្ត ិខ្ញុ ំគិតថា 

បច្ច្រកវិទ្រយា មិនមាន គុណវិបត្ត ិអ្វ ីទ្រ លើកល្រងត្រ វិធី ដ្រល យើង ប្រើ វា។ ឧទាហរណ៍ 

វា អាច ត្រវូបាន ប្រើ ដើម្របី ផ្រសព្វផ្រសាយ ព័ត៌មាន ក្ល្រងកា្ល្រយ។ ក្នងុនាម ជា អ្នកជំនួញ 

សោ្ម្រះត្រង់ យើង ត្រវូ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ឱ្រយបាន ត្រមឹត្រវូ និង មិន ដើរ តម អ្នកដទ្រ ដ្រល 

ប្រើ វា ខុសច្របាប់ ឬ អសីលធម៌។ ដូច្ន្រះ យើង គួរត្រ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រល នឹង ផ្តល់ 

ផលប្រយោជន៍ ដល់ យើង និង មនុស្រស ផ្រស្រងទៀត។

៩. ក្នងុនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ អ្នកនាង ត្រៀមខ្លនួ យ៉្រងម៉្រច សម្រ្រប់ 

ទទួលយក បច្ច្រក វិទ្រយា ថ្ម?ី

ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម មួយរូប វា ជាការ សំខាន់ ណស់ ដ្រល យើង ត្រវូ បើក ចិត្ត ដើម្របី 

រៀន និង ទទួល ព័ត៌មាន ថ្មីៗ  ទាក់ទង នឹង និនា្ន្រការ បច្ច្រកវិទ្រយា និង អ្វដី្រល បានកើត 

ឡើង នៅ វិស័យ នោះ។ ហើយ ព្រយាយាម ដើរ ច្រញពី ភាព ស្រណុក ស្រលួ របស់ 

អ្នក។ ជាជាង យក ព្រល ដើរល្រង ជាមួយ មិត្តភក្ត ិចុង សបា្ត្រហ៍ យើង គួរ ត្រ ទៅ 

ចូលរួម សិកា្ខ្រសលាផ្រស្រងៗ ដើម្របី បង្កើត ទំនាក់ទំនង បន្ថ្រម ស្ត្រប់ និង រៀនសូត្រ 

ពី អ្នកដទ្រ។ ស្វ្រងយល់ បន្ថ្រម អំពី ការធ្វើ ទំនើបកម្ម របស់ បច្ច្រក វិទ្រយា នៅ ជំុវិញ 

ពិភពលោក ជាពិស្រស បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ  ទាក់ទង នឹង អាជីវកម្ម របស់ អ្នក ដោយ 

សិក្រសា ពី របៀប ប្រើប្រ្រស់ និង គោល គំនិត ន្រ បង្កើត បច្ច្រកវិទ្រយា ទំាងនោះ។ ដូច្ន្រះ 

យើង អាច ប្រើ ដើម្របី ទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ និង ប្រើ វា បាន ត្រមឹត្រវូ លើ គ្រប់ 

វិស័យ ន្រ ការគ្រប់គ្រង និង ប្រតិបត្តកិារ ន្រ អាជីវកម្ម របស់ យើង។

១០. តើ អ្នកនាង មាន ដំបូនា្ម្រន អ្វ ីសម្រ្រប់ អ្នក ចាប់ផ្តើម បើក អាជីវកម្ម?

សម្រ្រប់ អ្នក ចាប់ផ្តើម បើក អាជីវកម្ម ជំហាន ទី១ ខ្ញុ ំចង់ឱ្រយ គិតថា ការដ្រល យើង 

ចង់ រកលុយ វា មិន ធ្វើឱ្រយ យើង កា្ល្រយជា បិសច ទ្រ។ អាជីវកម្ម មិនម្រនជា កន្ល្រង 

សប្របុរសធម៌ ទ្រ វា ជា រឿង ត្រមឹត្រវូ ដ្រល អាជីវកម្ម មាន គោលដៅ ក្នងុការ 

ស្វ្រងរក ប្រ្រក់ចំណ្រញ។ គ្រប់ អាជីវកម្ម ទំាងអស់ ឱ្រយត្រ ស្របច្របាប់ សុទ្ធត្រ ធ្វើ 

ដើម្របី សង្គម។ ព្រលដ្រល ធ្វើ អាជីវកម្ម សូម គិតដល់ អាជីវក ម្មណ ដ្រល រកលុយ 

បាន។ បើ យើង រកលុយ មិនបាន វា នឹង គា្ម្រន និរន្ត ភាព ផ្ន្រក ស្រដ្ឋកិច្ច ហើយ វា នឹង 

បិទ នៅ ថ្ង្រ ណមួយ ជាក់ ជាពំុខាន។ ជំហាន ទី២ កំុ គិត អ្វដី្រល វ្រងឆ្ង្រយ ក្របាច់ក្របូរ 

ព្រក។ យើង ត្រវូ ផ្តើម ពី អាជីវកម្ម ដ្រល យើង អាច ធ្វើបាន ចាប់ផ្តើម ពី តូច ហើយ 

ធ្វើ វា ឱ្រយ រីកចម្រើន បន្តទៀត។ ប្រភ្រទ ជំនួញ ជោគជ័យ គឺ សុទ្ធត្រជា ជំនួញ ដ្រល 

ឆ្លើយតប នឹង តម្រវូការ របស់ មនុស្រស ដូចជា ទាក់ទង នឹង ម្ហបូអាហារ ចំណ្រះដឹង 

សម្លៀកបំពាក់ ការកម្រសាន្ត ជាដើម។ ដូច ន្រះហើយ ទើប យើង ត្រវូ សម្លងឹមើល 

ការរស់នៅ ប្រចំាថ្ង្រ ថា យើង មាន អ្វខី្លះ ដ្រលជា បញ្ហ្រ និង អ្វខី្លះ ដ្រល នៅត្រមាន 

ភាពខ្វះខាត។ បនា្ទ្រប់មក យក ចាប់ផ្តើម គិត រក ដំណះស្រ្រយ ចំពោះ បញ្ហ្រ 

ទំាងនោះ។ បនា្ទ្រប់មកទៀត ទើប យើង គិត អំពី ដំណះស្រ្រយ ទៅកាន់ បញ្ហ្រ 

ពិភពលោក តម ក្រ្រយ។  ជំហាន ទី៣ សម្រ្រប់ ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា វិញ ទិន្នន័យ 

ប្រចំា ថ្ង្រជា រឿង សំខាន់។ ការគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ ប្រចំាថ្ង្រ សំខាន់ ណស់ ដើម្របី 

ឱ្រយដឹងថា ថ្ង្រន្រះ មាន ចំណូល បុ៉នា្ម្រន ចំណយ បុ៉នា្ម្រន។ នៅព្រលដ្រល យើង 

កត់ត្រ្រ ការចំណយ ទើប យើង ដឹងថា ថ្ង្រស្អ្រក មិនអាច ចំណយ ច្រើន ទៀត ទ្រ។ 

តួល្រខ ពិតជា សំខាន់ ណស់ សម្រ្រប់ ធ្វើការ ដស់តឿន យើង នូវ អ្វដី្រល គួរ ធ្វើ និង 

មិនគួរ ធ្វើ។ សំុ កំុ គិតថា បច្ច្រកវិទ្រយា មាន ភាពស្មគុស្ម្រញ។ យើង គួរ ចាប់ផ្តើម ដោយ 

ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ណ ដ្រល មិន គិតថ្ល្រ ហើយ ប្រើ ដោយមាន ប្រសិទ្ធភាព។ ចំណ្រក 

ការងារ មួយចំនួន យើង អាច ប្រើប្រ្រស់ តម ប្រព័ន្ធ ឌីជីថល (digitalize) បាន។ 

យើង គួរត្រ ប្រើ ដោយ មិនចំាបាច់ ក្នងុការ ប្រើប្រ្រស់ ក្រដស ច្រើន។  វា ជួយ សន្រសំ 

ព្រលវ្រលា កាត់បន្ថយ ការចំណយ ក៏ដូចជា ជួយ ដល់ បរិស្ថ្រន ផងដ្ររ។ រួម ស្រចក្ត ី

មក នាង ខ្ញុ ំសង្រឃឹមថា ការច្រករំល្រក បទ ពិសោធ មួយ ន្រះ នឹង ជួយ ទៅដល់ ស្ត្រី 

យើង គ្រប់ ជំនាន់ ក្នងុការ ចាប់ផ្តើម ពង្រងឹ បន្ត ស្វ្រងរក ភាព ជោគ ជ័យ និង ជម្នះ 

រាល់ របំាង ទំាងឡាយ។ 

៧៧



១.សូម កញ្ញ្រ ជួយ រៀបរាប់ ពី ខ្លួនឯង។

នាង ខ្ញុំ មាន សុនី ត ជា ស្ថ្របនិក ន្រ ផ្ទះ ស្រឡាញ់ និង ជា តរា សម្ដ្រង 

មួយរូប ន្រ ប្រទ្រស កម្ពុជា។ «ផ្ទះ ស្រឡាញ់» ត្រូវបាន បង្កើត ដោយ រូបនាង 

ខ្ញុ ំផ្ទ្រល់ នៅ អំឡុង ឆ្ន្រ ំ២០១៤ ក្រ្រមរបូភាព ជា អង្គការ ហើយ មាន ទិសដៅ 

ដើម្របី ជួយ ទៅដល់ បុគ្គល ងាយ រងគ្រ្រះ ជាពិស្រស ស្ត្រី នៅក្នុង ប្រទ្រស 

កម្ពជុា។ដោយសរ ការពុះពារ ដើម្រប ីឱ្រយមាន ផ្ល្រផ្ក្រ និង មានការ គាទំ្រ ពី អតិថិជន 

ផង នោះ «ផ្ទះ ស្រឡាញ់» បាន បើកសម្ព្រធ ជា ផ្លូវការ នៅក្នុង ឆ្ន្រំ ២០១៦ 

មាន សូនីត
ស្ថ្របនិក ន្រផ្ទះ ស្រឡាញ់ 
និង  តរា សម្ដ្រង 

កញ្ញ្រ 

ដ្រល នាំមក នូវ ផលិតផល ដ្រលមាន គុណភាព ខ្ពស់។យើង មាន អ្នក រចនា 

ម៉ូដ ក្រមា ខ្ម្ររ ដ្រលមាន ម៉ូតប្ល្រកៗ ក្រឡា និង ពណ៌ថ្មីៗ និង បាន ក្រច្ន្រ ក្រមា 

បុរាណ ទៅជា សម្លៀកបំពាក់ សម័យ ថ្ម។ី ស្ថតិក្រ្រម ការរីកចម្រើន បន្តចិបន្តចួ 

ន្រ ការលក់ របស់ ហាង នាង ខ្ញុ ំ«ផ្ទះ ស្រឡាញ»់ កំពុង ជួយ ស្ត្រ ីដ្រល ត្រវូបាន គ្រ 

រលំោភបំពាន និង អ្នករកសីុ ផ្លវូភ្រទ ឱ្រយ រកប្រ្រក់ ចំណលូ ដោយ ផលិត និង ក្រច្ន្រ 

ក្រមា។ស្របគា្ន្រ ន្រះដ្ររ យើង បាន លើកកម្ពស់ ដោយ ប្រយោល នូវ តម្ល្រ ក្រមា 

ខ្ម្ររ នៅក្នុង ទីផ្រសារ ប្រទ្រស កម្ពុជា សជាថ្មី និង ជាពិស្រស យើង បានធ្វើការ 

ផ្រសព្វផ្រសាយ ទៅដល់ ជនបរទ្រស។ក្រ្រ ពីមុខ ជំនួញ និង អាជីព ជា តរា សម្ត្រង 

ខ្ញុ ំក៏ ជា អ្នកតំណង ផ្ល្រក យីហោ មួយចំនួន ទាងំ ក្នងុស្រកុ និង អន្តរជាតិ ផងដ្ររ។

         

២. តើ កញ្ញ្រ ឱ្រយនិយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច?

នយិមនយ័ ន្រ ភាពជោគជយ័ គជឺា អ្វដី្រល យើង ត្រវូ កណំតដ់ោយ ខ្លនួឯង។ 

បច្ចុប្របន្នន្រះ ខ្ញុំ គិតថា ខ្ញុំ បានទទួល ជោគជ័យ លើ ដំណើរ របស់ខ្ញុំ មួយ ន្រះ 

ព្រ្រះ ខ្ញុ ំគិតថា មនុស្រស មា្ន្រក់ ដ្រលមាន ក្ដ ីស្រឡាញ ់និង ក្ដ ីបំណង អ្វមួីយ ហើយ 

អាច បងា្ហ្រញ ឱ្រយ អ្នកដទ្រ បានឃើញ នោះ បានន័យថា វា ជា ភាពជោគជ័យ មួយ 

ក្នុង ជីវិត របស់ យើង ហើយ។មិន ថា វា តិច ឬក៏ ច្រើន បុ៉ន្ត្រ យា៉្រងហោចណស់ 

យើង បាន បង្កើត នូវ អ្វីដ្រល ខ្លួនឯង ស្រឡាញ់។ មនុស្រសមា្ន្រក់ៗមានការ 

គិតខុសៗគា្ន្រ។បើសិនជា យើង ស្រឡាញ ់អ្វ ីហើយ យើង បានគិត ហើយ បុ៉ន្ត្រ 

មិន ធ្វើ អ្វី សោះ លើ វា នោះ ក៏ មិន មានន័យ អ្វី ដ្ររ។

 

៣.តើ កញ្ញ្រ យល់ យ៉្រងណា ចំពោះ បច្ច្រកវិទ្រយា បច្ចុប្របន្ន?

បច្ច្រកវិទ្រយា គ្របដណ្តប់ លើ ឧបករណ៍ ជាច្រើន ដ្រល យើង ពិបាក នឹង យកមក 

រៀបរាប់ ឱ្រយអស់។ សម្រ្រប់ ខ្ញុ ំគិតថា បច្ច្រកវិទ្រយា បច្ចបុ្របន្ន ល្អ សម្រ្រប់ អតិថិជន និង 

អាជីវករ សម្រ្រប់ ការប្រកប អាជីវកម្ម ក៏ដូចជា អ្នកប្រើប្រ្រស់ ទូទៅ។មិនត្របុ៉ណ្ណ្រះ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ក៏ អាចធ្វើឱ្រយ មនុស្រស ទាក់ទង គា្ន្រ បាន ងាយ ជាង មុន។ ទោះ យើង មិន 

រស់នៅ ក្នងុប្រទ្រស ជាមួយគា្ន្រ ក៏ដោយ ក៏ យើង អាចទាក់ទង គា្ន្រ បាន គ្រប់ព្រលវ្រលា 

ហើយ ចំណយ តិច ទៀតផង តមរយៈ ការទាក់ទង គា្ន្រ ដោយ ប្រើ អិ៊ន ធឺ ណ្រ ត 

និង បណ្ត្រញ សង្គម។បច្ចបុ្របន្នន្រះ គ្រ្រន់ ត្រមាន ទូរ សព្ទ ស្ម្រ ត ហ្វ ូន មួយ នៅក្នងុ ដ្រ វា 

ដូចគា្ន្រ នឹងមាន ព័ត៌មាន ចម្រះុ នៅក្នងុ ដ្រ បាត់ទៅហើយ យើង អាចមាន ព័ត៌មាន 

និង អាច ស្រ្រយ ចម្ងល់ ដ្រល យើង ចង់ ដឹងបាន យ៉ា្រង ងាយស្រលួ រហ័ស និង មាន 

ភាពច្របាស់លាស់ ដោយ យើង គ្រ្រន់ត្រ ស្វ្រង នូវ ពាក្រយ គន្លះឹ នៅក្នងុ Google។ ថ្វ ី

ត្របិត ប្រទ្រស កម្ពជុា យើង ជា ប្រទ្រស កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ ក្ត ីបុ៉ន្ត្រ ចំណ្រះដឹង ក្នងុការ 

ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា របស់ ប្រជាជន យើង ស្ថតិក្នងុ កម្រតិ ល្អប្រសើរ បើ ធៀប 

ទៅនឹង ប្រទ្រសជិតខាង ដទ្រ ឬ បើ ប្រៀប ទៅ កាលពី១០ឆ្ន្រមុំន។ពួកគាត់ អាច 

រៀន ប្រើប្រ្រស់ ឧបករណ៍ ទាក់ទង នឹង បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ បាន យ៉ា្រង រហ័ស។ការ 

សម្រប ខ្លនួ និង ការយល់ដឹង របស់ ប្រជាជន កម្ពជុា អំពី របៀប ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ពិតជា មិនម្រនជា បញ្ហ្រ នោះទ្រ ពោលគឺ យើង អាច ទទួលបាន ព័ត៌មាន និង 

ចំណ្រះដឹង ន្រ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ទំាងនោះ បាន ដោយ ងាយ តមរយៈ 

អ្នកប្រើប្រ្រស់ ជាច្រើន នៅ ជំុវិញ យើង។ 

បច្ច្រកវិទ្រយា ធ្វើឱ្រយ ជីវិត របស់ 
យើង កាន់ ត ្រងាយ ស្រលួ 
ទៅៗ និងមាន ប្រសិទ្ធភិាព។ 
ដោយ  វា មាន ល្របឿន លឿន 
និង បង្កើន លទ្ធភាពខ្ពស់

៧៨





៤.  តើ កញ្ញ្រ យល់ យ៉្រងណា ចំពោះ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុង 

ការធ្វើ អាជីវកម្ម?

បច្ច្រកវិទ្រយា ឥឡូវ គ្របដណ្តប់ សឹងត្រ ៨០ភាគរយ ន្រ ការលក់ដូរ របស់ អាជីវ 

ករ។ យើង ពងឹផ្អ្រក ស្ទើរត្រ ទាងំស្រងុ ទៅលើ ការលក ់តម អន ឡាញ។ខសុព ី

ព្រលមុន ដ្រល យើង ពឹងផ្អ្រក ទៅលើ ការថត ពាណិជ្ជកម្ម ការផ្រសាយ 

តម ទូរទស្រសន៍ ការផ្រសាយ តម កាស្រត ឬ តម មធ្រយាបាយផ្រស្រងៗ ដ្រល 

ធ្វើអោយមាន ការចំណយ ច្រើន និង មិនសូវមាន ប្រសិទ្ធិភាព ទៅនឹង 

អតិថិជន ដ្រលជា គោលដៅ របស់ យើង។ ប៉ុន្ត្រ ឥឡូវ យើង ប្តូរ វិធីសស្ត្រ មក 

ធ្វើការ ផ្រសព្វផ្រសាយ ទៅលើ បណ្ត្រញ សង្គម ដូចជា ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក(Facebook) 

អ៊ី ន ស្ត្រ ក្រ្រម(Instagram) យូ ធូប(YouTube) និង ធី ក តុ ក(TikTok)

ជាដើម។វធិសីស្ត្រ ន្រ ការផ្រសាយពាណជិ្ជកម្ម រប ស ់យើង បាន ផ្ល្រសប់្តរូ១៨០ដ ឺ

ក្រ្រ។យើង ប្តូរ មក ប្រើ វិធីសស្ត្រងាយៗក្នុងការ ច្រករំល្រក និង ផ្រសព្វផ្រសាយ 

ផលតិផល នៅលើ គ្រហទពំរ័ ឬ គណន ីផ្ទ្រលខ់្លនួ ដ្រល យើង អាច ផ្រសព្វផ្រសាយ 

ដល់ អតិថិជន ជាច្រើន។ ជារួម បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើប បានធ្វើឱ្រយ ប្រតិបត្តិការ 

ន្រ អាជីវកម្ម កាន់ ត្រ ការចំណយ តិច និង ងាយស្រួល ជាង មុន បើ ធៀប 

ទៅនងឹ ការផ្រសព្វផ្រសាយ តម ទរូទស្រសន ៍នងិ កាស្រត។បច្ចបុ្របន្ន នៅក្នងុ ប្រទ្រស 

កម្ពុ ជាការ ផ្រសព្វផ្រសាយ តម បណ្ត្រញ សង្គម ដ្រលជា ទូទៅ យើង ស្គ្រល់ ថា 

ការទិញ ទំនិញ តម អ៊ិន ធឺ ណ្រ ត ដូចជា Facebook ឬ Instagram កំពុង 

ព្រញនិយម បំផុត នាព្រល បច្ចុប្របន្ន។តមរយៈ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក ផ្ទ្រល់ អ្នកលក់ អាច 

លក ់ផលតិផល បាន ក្នងុ ទ្រងទ់្រ្រយ ធ ំដោយ ចណំយព្រល ត្រមឹ ត្រមយួ យប ់

ប៉ុណ្ណ្រះ។ឥលូវ ន្រះ អ្នកលក់ មិន ថា ជាត រា ឬ ជា ក្រុមហ៊ុន នោះទ្រ ពួកគ្រ 

អាចមាន Page ហើយ អាច ប្រើប្រ្រស់ Page ដើម្របី Live លក់ ផលិតផល 

ដ្រលមាន ទាំង ផលិតផល ល្អ និង មិនល្អ លាយឡំ គា្ន្រ។

ជនួកាល ការផ្រសាយ ផលតិផល របសគ់ាត ់ដចូ ជាមាន របូភាព អត ់ក្ររ្ដិ៍ខា្ម្រស។បើ 

ការផ្រសាយ ទាំងនោះ មិនអាច គ្រប់គ្រង បានទ្រ នោះ គឺជា ផល អវិជ្ជមាន 

មួយ។ តួយា៉្រង ដូចជា ផលិតផល ក្ល្រង ក្ល្រ យ គឺ ទាមទារ ឱ្រយ អ្នកប្រើប្រ្រស់ 

ធ្វើការ ពិនិត្រយ និង ពិចារណ ដោយ ល្អិតល្អន់ ថា ផលិតផល នោះ ផ្តល់ ផល 

វិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមាន ។

 

៥.  តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វី សម្រ្រប់ គ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនង និង ធ្វើ អាជីវកម្ម 

ផា្ទ្រល់ខ្លួន?

របៀប ន្រ ការដើរ ទិញ ឥ វា៉្រន់ របស់ ប្រជាជនមាន ការផ្ល្រស់ប្តូរ យា៉្រងខា្ល្រំង។ 

បណ្ត្រញ សង្គម ជះឥទ្ធិពល ដល់ ប្រតិបត្តិការ ន្រ អាជីវកម្ម ពី ការទិញ ទំនិញ 

ដោយផ្ទ្រល ់ទៅជា ការទញិ ទនំញិ តម អ៊និ ធ ឺណ ិត។ ការណ ៍ន្រះ កើតមានឡើង 

មិន ចំពោះត្រ ទំនិញ ក្នុងប្រទ្រស ទ្រ គឺ ទំនិញ ជុំវិញ ពិភពលោក។កម្ពុជា 

កំពុងស្ថិត ក្នុងការ បរិ បទ ដ្រល ការទិញ ទំនិញ តម Facebook ឬ Insta-

gram ជា និនា្ន្រការ ដ្រលមាន ប្រសិទ្ធភាព និង ព្រញនិយម បំផុត។ដូចន្រះ 

ដើម្របី ឆ្លើយតប នឹង ការផ្ល្រស់ប្តូរ មួយ ន្រះ ក្រ្រពី ហាង ដ្រលមាន ទីតំងនៅ 

តំបន់ បឹង ក្រងកង នោះ ខ្ញុំ ក៏បាន បង្កើត ទំព័រ Facebook  និង គណនី 

Instagram សម្រ្រប់ ហាង «ផ្ទះ ស្រឡាញ់» ក្នុងការ ផ្រសព្វផ្រសាយ ផលិតផល 

និង ទទួល ការបញ្ជ្រទិញ ព្រមទាំង ទទួល កក់ ពី អតិថិជន ផងដ្ររ។ យើង 

ឃើញថា មតិយោបល់ និង អ្នក ផ្ញើ សរបាន ចូលរួមចំណ្រក យា៉្រងច្រើន 

ដល់ ការលក់ របស់ យើង។ នៅព្រល និយាយ អំពី ដំណើរការ ផលិតកម្មរ បស ់

ហាង នាង ខ្ញុ ំវា ពតិជា ឈកឺ្របាល ខា្ល្រងំណស ់ដោយសរត្រ បញ្ហ្រ ទនំាកទ់នំង 

ពាក់ ពន្ធ នឹង ភាស និង ការប្រើប្រ្រស់ ពាក្រយ តម តំបន់។ប៉ុន្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយា 

បាន ជួយ ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ ទាំងនោះ។តួ យា៉្រងដូច កាលពីមុន នៅព្រល 

និយាយ ទាក់ទង តម ទូរស័ព្ទ យើង អាច ស្ត្រប់ បានត្រ សំឡ្រង ត្រ មិនអាច 

មើលរូប ភាព ឬ វីដ្រអូ បានទ្រ។ដូច្ន្រះ នៅព្រលនោះ ការបញ្ជ្រទិញ ឥ វា៉្រន់ 

ពី អ្នកស្រុកឆ្ង្រយៗពិតជា លំបាក ខា្ល្រំងណស់ ជាពិស្រស ទាក់ទង ទៅនឹង 

ពណ៌ ។ ដូចជា ខ្ញុំ ហៅថា ពណ៌ លឿង ប៉ុន្ត្រ ពួកគ្រ ហៅថា “ស្រូវ ទុំ”។ ប៉ុន្ត្រ 

ឥឡូវន្រះ យើង មាន បណ្ត្រញ សង្គម ដូចជា Facebook ដ្រល អាច ផ្ញើ សរ 

និង Telegram ដ្រល យើង អាច ផ្ញើ រូបភាព និង សំល្រង ដើម្របី បញ្ជ្រក់ថា 

តើ ត្រឹមត្រូវ ច្របាស់លាស់ ឬ អត់។លើសពីន្រះ ទៀត រាល់ សំល្រង និង រូបភាព 

ទាងំនោះ នងឹ ត្រវូបាន រក្រសាទកុ ជា ឯកសរ ដ្រល យើង អាច រកមើល ម្តងទៀត 

ព្រលណ កប៏ាន។ព្រលខ្លះ យើង កមុ្មង៉ ់ទនំញិ១០០ មខុត្រ ទនំញិ ល្រខ ៦០ 

យើង មនិដងឹថា ជា អ្វ ីឱ្រយ ពតិប្រ្រកដ នោះទ្រ។ដចូ្ន្រះ យើង អាចមក បើក មើល 

ក្នុង កំណត់ត្រ្រ នោះ វិញ បាន។ ហើយ យើង អាច ដឹងថា តើ វា ជា អ្វី តើ យើង 

មាន ទំនិញ នោះ ឬ អត់ ឬក៏ លក់ អស់ហើយ។ ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង ការលក់ 

ក៏ ដូចគា្ន្រ ខ្ញុំ មាន មា៉្រសុីន កុំព្រយូទ័រ ដើម្របី គិតលុយ ព្រល ភ្ញៀវ ទិញ ទំនិញ។ដូច្ន្រះ 

ទោះបី ខ្ញុំ មិនបាន នៅ លក់ ផ្ទ្រល់ ក៏ ខ្ញុំ អាច ដឹងថា ក្នុង មួយថ្ង្រ ខ្ញុំ អាច លក់បាន 

ចំនួន ប៉ុនា្ម្រន។ រាល់ព្រល គិតលុយ ខ្ញុំ នឹង ដឹងថា តើ ផលិតផល នៅក្នុង ស្តុក 

របស់ខ្ញុំ មាន ប៉ុនា្ម្រន ដូច្ន្រះ ខ្ញុំ មិនបាច់ ពិបាក ពឹង ឱ្រយ បុគ្គលិក រាប់ ស្តុក ឡើងវិញ 

រាលថ់្ង្រ នោះទ្រ។ជារមួ បច្ច្រកវទិ្រយា មាន ចណំចុ ល្អ ម្រនទ្រន ហើយ វា ងាយស្រលួ 

ប្រើប្រ្រស់។ខ្ញុំ អាច បង្រៀន អ្នក នៅ សហគមន៍ ឱ្រយ ច្រះ ប្រើ បណ្ត្រញ សង្គម 

ដើម្របី ទាក់ទង គា្ន្រ ដូចជា បង្រៀន ថតរូប ផ្ញើ សំឡ្រង។ ពួកគាត់ អាច យល់ 

ព្រ្រះ វា មិនសូវ លំបាក ប្រើ ប៉ុនា្ម្រន ដង ទៅ ពួកគាត់ អាច សុ្រំ ដ្រ។ 

 

៦. តើ កញ្ញ្រ មាន របៀប ដឹកនាំ យ៉្រងដូចម្ដ្រច ដ្ររ?

ការដឹកនាំ មនុស្រស វា ជាការ លំបាក។ ប៉ុន្ត្រ អ្វីដ្រល សំខាន់ យុទ្ធសស្ត្រ ន្រ 

ការដកឹនា ំរបសខ់្ញុ ំគ ឺយក បញ្ហ្រ មក ដក ់លើ ត ុហើយ ដោះស្រ្រយ ទាងំអសគ់ា្ន្រ។ 

ខ្ញុំ មិន គិតថា ចង់ឱ្រយ ពួកគាត់ គិតថា ខ្ញុំ ជា ថៅក្រ ឬ ជា ម្រ នោះទ្រ។ ប៉ុន្ត្រ ខ្ញុំ 

ចង់ឱ្រយ គាត់ គិតថា ពួកយើង ទាំងអស់គា្ន្រ ជា គ្រួសរ ត្រមួយ ដូច្ន្រះ ព្រល មាន 

បញ្ហ្រ គាត ់អាចមក ពភិាក្រសា ជាមយួ ខ្ញុ។ំបើ ខ្ញុ ំមនិ នៅ ពកួគាត ់អាច ដោះស្រ្រយ 

ជាមួយ ជំនួយការ មា្ន្រក់ទៀត។ធ្វើ ដូច្ន្រះ វា ធ្វើឱ្រយមាន ភាពជិតស្និទ្ធ ដូចជា 

ក្រុមគ្រួសរ ត្រមួយ ជាង ការធ្វើការ ក្នុងនាម ជា ម្រ និង កូនចៅ។ 

៨០



៧.  តើ កញ្ញ្រ យល់ យ៉្រងណាដ្ររ ពី តួនាទី ស្ត្រី ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម និង 

បច្ច្រកវិទ្រយា?

កាលពីមុនមា្ន្រក់ៗគិតថា ស្ត្រ ីវលិ ច ង្ក្រ្រ ន្ត មិន ជំុ ស្ត្រ ីគួរ នៅផ្ទះ ដបំាយ ធ្វើ ម្ហបូ មើល 

កូន។បុ៉ន្ត្រ បច្ចបុ្របន្នមា្ន្រក់ៗច្រះ ច្រះ ឆ្រក Google ហើយ មានឱកាស បានឃើញ 

អ្វដី្រល គាត់ គួរត្រ ឃើញ ដូចជា បានឃើញ ស្ត្រលី្របីៗ មាន សមត្ថភាព។ដូច្ន្រះ 

ព្រល ឃើញ ហើយ គាត់ អាច គិតថា យើង អាចធ្វើ ការប្រកួតប្រជ្រង ថា តើ យើង 

អាចមាន សមត្ថភាព ដូច គ្រ ឬ អត់ អាចធ្វើ អ្វ ីក្នងុការ អភិវឌ្រឍន៍ សម ត្ថ ភាព ដើម្រប ី

ឆ្ព្រះទៅរក ភាពជោគជ័យ។ ន្រះ បាន បង្កើតជា ផ្នត់គំនិត មួយ ដ្រល ជំរុញ 

ឱ្រយ ពួកគាត់ ធ្វើតម ឬ ធ្វើ អ្វី តម ការស្រមើស្រម្រ របស់ ពួកគាត់។ អ្នកដឹកនាំ 

មួយចំនួន នៅតម ស្ថ្រប័ន ឬ ក្រុមហុ៊ន ដ្រលជា បុគ្គលិក ឆ្នើម ភាគច្រើន ក៏ 

ជា ស្ត្រី ដូចគា្ន្រ ដ្ររ។ដូច្ន្រះ គាត់ អាច យល់ថា ស្ត្រី ក៏មាន សមត្ថភាព ដូច បុរស 

ដ្ររ ហើយ បុរស និង ស្ត្រី មិនអាច ធ្វើការ ដោយ ខ្វះ គា្ន្រ បានឡើយ ពួកគាត់ 

អាចធ្វើ ការ ជាមួយគា្ន្រ ផ្ដ្រះផ្តង យោបល់ គា្ន្រ រួបរួមគា្ន្រ ក្នុងការ ទទួលបាន 

លទ្ធ ផល ល្អប្រសើរ ទាំង នៅក្នុង កន្ល្រង ការងារ ក៏ដូចជា សង្គម ទាំងមូល ដ្ររ។

         

៨. តើ កញ្ញ្រ យល់ថា បច្ច្រកវិទ្រយា ផ្តល់ គុណសម្របត្ត ិនិង គុណវិបត្ត ិដូចម្ដ្រចខ្លះ?

បច្ច្រកវិទ្រយា ធ្វើឱ្រយ ជីវតិ របស់ យើង កាន់ត្រងាយស្រលួៗទៅនិងមាន ប្រសិទ្ធភិាព។ 

ដោយ  វា មាន ល្របឿន លឿន និង បង្កើន លទ្ធភាពខ្ពស់ ជាពិស្រស ចំពោះ អាជីវកម្ម 

ដ្រល ប្រើប្រ្រស់ បណ្ត្រញ សង្គម ដូចជា Facebook ឬ Instagram និង កម្មវិធី 

របស់ ស្រវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន ដូចជា JOONNAK ឬ NHAM ២។វា ផ្ល្រស់ប្តូរ 

នូវ បទពិសោធន៍ ន្រ ការទិញ ទំនិញ របស់ អតិថិជន ប្រៀបដូចជា វ្រទមន្ត និង 

ការព្រញចិត្ត កម្រតិ ផ្ក្រយ ៥ ។ អតិថិជន អាច ទិញ ទំនិញ តម អិ៊ន ធឺ ណ ិត គ្រប់ 

ទីកន្ល្រង និង គ្រប់ព្រលវ្រលា ដោយ ស្ម្រ ត ហ្វូ ន របស់ ពួកគ្រ។ ហើយ ពួកគ្រ 

ទទួលបាន ផលិតផល យា៉្រង លឿន ទាន់ ចិត្ត នូវ ទំនិញ ទាំងនោះ នៅ មាត់ ទា្វ្ររ 

របស់ ពួកគ្រ តមរយៈ អ្នក ដឹកជញ្ជនូ។សព្វថ្ង្រន្រះ យើង អាច ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម 

តម អិ៊ន ធឺ ណ ិត ដោយ មិន ចំណយ ប្រ្រក់ ច្រើនត្រ គ្រ្រន់ត្រ មានគំនិត។យើង 

អាច សកល្របង ឬ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម របស់ យើង ដោយ លក់ តម អី៊នធឺណតិ។ 

ដើម្របី ធ្វើឱ្រយ គំនិត របស់ យើង អាច ទទួលបាន ផល នោះ យើង គួរ យល់ ពី 

តម្រូវការ របស់ អតិថិជន ផងដ្ររ។ផ្ទុយ មកវិញ ក៏មាន ចំណុច អាក្រក់ ផងដ្ររ 

នៅព្រលមា្ន្រក់ៗសុទ្ធត្រ អាច ផ្រសព្វ ផ្រសាយបាន ដោយ ឥតគិតថ្ល្រ នៅលើ បណ្ត្រញ 

សង្គម។មនុស្រស គ្រប់គា្ន្រ ក៏ ចាប់ផ្តើម ផ្រសព្វផ្រសាយ ផលិតផល របស់ខ្លនួ ហើយ មាន 

អ្នកខ្លះ ផ្រសព្វផ្រសាយ នូវ អ្វីដ្រល មិនល្អ ខុសច្របាប់ ដ្រល ប៉ះពាល់ ដល់ សង្គម ។ 

នៅព្រល យើង និយាយ អំពី ការលក់ តម អី៊នធឺណតិ ឆ្ន្រនំ្រះ យើង អាច ឃើញថា 

ចំនួន អ្នកលក់ មានការ កើនឡើង។ពួកគ្រ លក់ ផលិតផល ជាច្រើន ប្រភ្រទ ដ្រល 

ទទួលបាន ពី បណ្ត្រញ របស់ ពួកគ្រ ដោយ មិនមាន អាជា្ញ្រប័ណ្ណ ពី រដ្ឋ្រភិបាល។វា 

មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ ក្នងុការ ផ្រសព្វផ្រសាយ ផលិតផល ក្ល្រងកា្ល្រយ ព្រ្រះ រដ្ឋ្រភិបាល 

ពិបាក ក្នុងការ គ្រប់គ្រង ឬ ចាត់វិធានការ។ទន្ទឹមនឹង ន្រះដ្ររ ដោយសរត្រ 

អ្នកទិញ ពិបាក ក្នុងការ ប៉ា្រន់ស្ម្រន ថា តើ អ្នកលក់ ណ លក់ ផលិតផល ល្អ ឬ 

អាក្រក់ និង ដោយសរត្រ ទីផ្រសារស្ររី រួមទាំង ខ្វះ ច្របាប់ និង បទបញ្ជ្រ ដើម្របី 

គ្រប់គ្រង ផលិតផល ក្ល្រងកា្ល្រយ ផង នោះ ផលិតផល គា្ម្រន គុណភាព ឬ មាន 

គុណភាព ទាប បាន បំផ្ល្រញ ផលិតផល ដ្រលមាន គុណភាព ល្អ និង ត្រឹមត្រូវ 

តមច្របាប់។ ដូច្ន្រះ សម្រ្រប់ ខ្ញុំ វា គឺជា បញ្ហ្រ សង្គម មួយ។

 

៩. ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ កញ្ញ្រ ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ដើម្របី 

ធ្វើ អាជីវកម្ម ក្នុងសម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា?

យើង ត្រូវត្រ ធ្វើខ្លួន ឱ្រយទាន់ សម័យកាល តម កា រវិ វ ត្តិ របស់ ប្រទ្រស យើង។ 

ដូចគា្ន្រ ដ្ររ ន្រះ ជា សម័យ អន ឡាញ ដូច្ន្រះ យើង ត្រៀមខ្លួន រួចជាស្រ្រច ថា 

តើ ផលិតផល យើង អាច លក់បាន ដោយ របៀប ណ។ មុននឹង យើង ធ្វើ អី 

មួយ យើង ត្រូវ ដឹងថា យើង មាន គម្រ្រង យ៉ា្រងម៉្រច ខ្លះ ដើម្របី ផលិតផល ឬ 

ស្រវាកម្ម របស់ យើង ទៅដល់ អតិថិជន រប ស់ យើង។ ឧទាហរណ៍ ថា យើង 

លក ់ឡ្រ អ៊ចីងឹ យើង ត្រវូ ដឹងថា តើ អតថិជិន របស់ យើង ជា ក្រុមមនសុ្រស អាយ ុ

បុ៉នា្ម្រន ហើយ ធ្វើ ម៉្រច ទើប យើង អាច ផ្រសាយ ផលិតផល របស់ យើង ទៅដល់ 

គាត់។ ដូច្ន្រះ ទាងំអស់ន្រះ សុទ្ធត្រជា ការគ្រ្រងទុក ទា ំង អស់។ ហើយ គម្រ្រង 

ទាងំអស់ ហ្នងឹហើយ ដ្រល វា ជា ចំណចុ មួយ ដ្រល យើង ត្រវូ ត្រៀមខ្លនួ។បើសិនជា 

គម្រ្រង ទី១ មិន ជោគជ័យ តើ គម្រ្រង ទី ២យើង មានអី ខ្លះ?ហើយ បើ 

គម្រ្រង ទី១យើង បញ្ចប់ តើ យើង ត្រូវធ្វើ អី ទៀត?ន្រះ សុទ្ធត្រជា គម្រ្រង 

ដ្រល អ្នកធ្វើអាជីវកម្ម ក្នងុសម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា ត្រវូត្រ ធ្វើការ ក្រប្រ្រ អោយ កាន់ត្រ 

ប្រសើរ ពោល មិនត្រវូ ចា ំឱ្រយ ហួស សម័យ ទ្រ។បើ មិន អី៊ចឹង យើង មិនអាច ធ្វើ អី 

បាន ប្រសើរ ជាង មុន នោះទ្រ។

 

១០. តើ កញ្ញ្រ មាន ដំបូនា្ម្រន អ្វខី្លះ សម្រ្រប់ អ្នក ដ្រល ចង់ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម 

ផា្ទ្រល់ខ្លួន?

ខ្ញុ ំមិនម្រនជា អ្នកណ មកពីណ ដើម្រប ីផ្តល់ ដំបូនា្ម្រន ដល់ អ្នកណមា្ន្រក់ ទ្រ ហើយ 

ខ្ញុ ំក៏ មិនម្រនជា អ្នក ជោគជ័យ ក្នងុ អាជីវកម្ម ខា្ល្រងំ នោះដ្ររ។បុ៉ន្ត្រ អ្វដី្រល ខ្ញុ ំចង់ 

ប្រ្រប់ ទៅ អ្នក ដ្រល ចង់ បើក អាជីវកម្ម គឺ អ្នក ទាងំអស់គា្ន្រ ត្រវូ សួរ ខ្លនួឯង ថា តើ យើង 

ស្រឡាញ់ អី គ្រ ចូលចិត្ត អី គ្រ ចង់ ធ្វើ អី ហើយ ចង់ ចាប់ផ្តើម ពី ណ។សម្រ្រប់ 

ខ្ញុំ ខ្ញុំ មាន គោលការណ៍ មួយ គឺ ខ្ញុំ ដក់ចិត្ត ថា ស្រឡាញ់ នូវ អ្វីដ្រល ខ្ញុំ ធ្វើ នោះ ខ្ញុំ 

នឹង បន្ត ឈានទៅ មុខ បើទោះជា អាច កើតមាន កាលទ្រសៈ ស្មគុស្ម្រញ នៅ ទី 

ខាងមុខ ក៏ដោយ។ការស្រឡាញ់ ជា កត្ត្រ សំខាន់បំផុត ដ្រល លើកទឹកចិត្ត ឱ្រយ 

យើង នៅ តសូ៊ ជាមួយ វា ទោះបី ជាមាន ឧបសគ្គ យា៉្រងម៉្រច ក៏ដោយ ទោះបីជា 

មានការ លំបាក ទោះបី ផ្លូវ ពិបាក ដើរ នឿយហត់ យា៉្រងម៉្រច ក៏ដោយ ក៏ យើង 

មិន បោះបង់ វា ចោល។ហើយ វា នឹង នាំ យើង ទៅរក ភាពជោគជ័យ នាព្រល 

អនាគត៕ 

៨១





១. សូមជួយធ្វើការណ្រនំាខ្លនួរបស់អ្នក។ 

ខ្ញុ ំឈ្ម្រះ ស្រ ចាន់ ឌី បានបញ្ចប់ ការសិក្រសា នៅ សកលវិទ្រយាល័យ លីម កុក វី 

ង (Limkokwing University) ផ្ន្រក សហគ្រនិ ពាណិជ្ជកម្ម (Business 

Entrepreneurship)។ បច្ចបុ្របន្ន ខ្ញុ ំជា ប្រធាន ផ្ន្រក អភិវឌ្រឍន៍ អាជីវកម្ម (Busi-

ness Development Manager) ន្រ រោង ម៉ា្រសីុនកិនស្រវូ ហាក់ ស្រ និង ជា 

ស្ថ្របនិក ហាង ស្ត្រច អង្ករ ដ្រលមាន សខា ចំនួន៣នៅ ទូទំាងប្រទ្រស។ រោង 

ម៉ា្រសីុនកិនស្រវូ យើង ចាប់កំណើត តំងពី ឆ្ន្រ១ំ៩៩១មកម្លេ៉ះ។ ឪពុក ខ្ញុ ំជា 

ស្ថ្របនិក ន្រ ជំនួញ មួយ ន្រះ។ ដោយមាន ភាពសោ្ម្រះត្រង់ ប្រកាន់យក គុណ 

ភាពជា ចម្របង ទើប ធ្វើឱ្រយ ម៉ា្រសីុនកិនស្រវូ របស់ យើង រីកចម្រើន រហូតមកដល់ 

សព្វថ្ង្រ។ រោង ម៉ា្រសីុនកិនស្រវូ យើង ឈរ នៅ លំដប់ ១០ក្នងុចំណម រោង ស្រវូ 

ដ្រលមាន ទំហំ ធំជាងគ្រ ទំាងអស់ នៅ កម្ពជុា។ ឯ ខ្រស្រសងា្វ្រក់ ផលិត ទំាងមូល ត្រវូ 

នំាចូល ពី ប្រទ្រស ជបុ៉ន។ចំពោះ ជីវិត ផ្ទ្រល់ខ្លនួ វិញ ពីរ ឆ្ន្រ ំបនា្ទ្រប់ពី រៀប ការ ក្នងុ 

ឆ្ន្រ២ំ០១៧ យើង មាន បុត្រ មា្ន្រក់ ជា ចំណងដ្រ។ ម្រយ៉ា្រងវិញទៀត ក្រ្រពី ការងារ 

ដ្រល បាន រៀបរាប់ ខាងលើ នាង ខ្ញុ ំក៏បាន ជួយ ស្វ្រមី ក្នងុការ និពន្ធ បទ ចម្រៀង 

ផងដ្ររ ដោយហ្រតុត្រ នាង ខ្ញុ ំក៏ ស្រលាញ់ ផ្ន្រក សិល្របៈ ដ្ររ។ គូរ បញ្ជ្រក់ ផងដ្ររ 

ថា ទំនើបកម្ម ន្រ វិស័យ បច្ច្រកវិទ្រយា បាន ចូលរួមចំណ្រក យ៉ា្រង ធំ ក្នងុការ ផ្តល់ឱ្រយ 

នាង ខ្ញុ ំនូវ តុល្រយភាព ព្រលវ្រលា មិន ថា សម្រ្រប់ គ្រសួរ ឬ ការងារ នោះទ្រ។

២. តើអ្នកឲ្រយនិយមន័យភាពជោគជ័យយ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើអ្នកបច្ចប្របន្

នឃើញខ្លនួឯងនៅចំណុចមួយណាន្រភាពជោគជ័យ? 

និយមន័យ ន្រ ភាពជោគជ័យ គឺជា ការដើរតម គោលដៅ ក្នងុ ជីវិត ដ្រល ខ្លនួ បាន 

ភាពសោ្ម្រះត្រង់គឺជាជំហាន
ដំបូងន្រភាពជោគជ័យ

សេ ចាន់ឌី
ស្ថ្របនិកហាង ស្ត្រចអង្ករ

លោកស្រី

ខិតខំ រៀបចំ ឆ្ព្រះទៅ បំព្រញ ក្ត ីសុបិន និង សម្រ្រច នោះ ជា ព្រលដ្រល យើង 

អាច កំណត់ ពី ភាពជោគជ័យ របស់ យើង បាន។ នាង ខ្ញុ ំបានសម្រ្រច ប្រមាណ 

ជា៧០%ន្រ ភាពជោគជ័យ ក្នងុការ ផ្គត់ផ្គង់ អង្ករ ដ្រលមាន គុណភាព ល្អ បំផុត 

របស់ កម្ពជុា ទៅកាន់ អតិថិជន ក្នងុ និង ក្រ្រ ស្រកុ។ យើង ក៏ កំពុង សម្រ្រចបាន 

ការនំា ច្រញ ប្រមាណ ៧០% និង កំពុង បន្ត អភិវឌ្រឍ ក្រ រ្ដ ៍ឈ្ម្រះ និង ស្តង់ដរ 

ផលិតផល ឱ្រយបាន ព្រញល្រញ១០០% ។ នាង ខ្ញុ ំបាន នឹង កំពុង រក្រសា និង បង្កើត 

ទំនាក់ ទំនង បន្ថ្រម ជាមួយ ដ្រគូ សហការ ដ្រគូ ជំនួញ  កសិករ រាជរដ្ឋ្រភិបាល 

អ្នកជំនាញ និង អតិថិជន ក្នងុ ការបន្ត រក្រសា ចីរភាព ន្រ ការរីកចម្រើន ជា ដរាប។ 

នៅក្នងុ ការកំណត់ ភាពជោគជ័យ ន្រ ជីវិត ជា ឯកជន នាង ខ្ញុ ំអាច និយាយបានថា 

នាង ខ្ញុ ំបានទទួល ភាពជោគជ័យ៧០%ដូចគា្ន្រ ទៅនឹង ផ្ន្រក ការងារ ដ្ររ។ នាង 

ខ្ញុ ំឱ្រយនិយមន័យ ន្រ ភាពជោគជ័យ ក្នងុ ជីវិត ផ្ទ្រល់ខ្លនួ នៅព្រលដ្រល ក្ត ីបំណង 

បាន បំព្រញ និង ទទួលបាន មកវិញ នូវ ក្ត ីសុខ ក្នងុ គ្រសួរ។ 

 

៣. តើអ្នកយល់ឃើញដូចម្ដ្រចចំពោះបច្ច្រកវិទ្រយានាព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើបច្ច្រកវិទ្រយាអ្វដី្រលអាចជួយជំរុញឱ្រយអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់ត្ររីកច

ម្រើន?មូលហ្រតុអ្វ?ី 

បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ សំខាន់ ណស់ ក្នងុព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ ជាពិស្រស 

សម្រ្រប់ ការអភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម។ បច្ច្រកវិទ្រយា ជួយ ជំរុញ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុ ំឱ្រយ កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន។ ដោយសរ បច្ច្រកវិទ្រយា ការប្រតិបត្ត ិការ ក្នងុ រោងចក្រ លឿន ជាង 

មុន ចំណ្រញ ព្រលវ្រលា ចំណ្រញ ថវិកា និង កាត់បន្ថយ ហានិភ័យផ្រស្រងៗ បាន 

ខ្ពស់ ជាង មុន ហើយ គុណភាព ផលិតផល ក៏ កាន់ត្រ ខ្ពស់ជាង មុន។ ប្រសិនបើ 

យើង នៅត្រ រក្រសា ខ្រស្រសងា្វ្រក់ ផលិតកម្ម ពីមុន ដ្រលមាន ភាពបុរាណ ម្លេ៉ះ យើង 

ពិតជា ដើរ មិនទាន់ សម័យកាល ហើយ ឈរលើ វិស័យ ន្រះ បាន រឹងមំា ស្ថតិក្នងុ 

ចំណត់ថា្ន្រក់ កំពូល ដូច ប្រប ន្រះឡើយ។ ខ្រស្រសងា្វ្រក់ ផលិតកម្ម ប្រប ទំនើប បាន 

ដក់ច្រញ នូវ ភាព រហ័ស និង ប្រសិទ្ធភិាព ការងារ តំងពី ដំណក់កាល ដំបូង។ 

ឧទាហរណ៍ កាលពីមុន ការ ហាល ស្រវូ គឺ ពឹង ផ្អ្រកលើ ពន្លពឺ្រះអាទិត្រយ  ត្រ ត្រវូ 

ជំនួស មកវិញ ដោយ ម៉ា្រសីុន ស ម្ង ួត បំពាក់ ដោយ បច្ច្រកវិទ្រយា ហើយ ប្រើ រយៈព្រល 

កាន់ត្រ ឆប់រហ័ស។ ខ្រស្រសងា្វ្រក់ ផលិតកម្ម ដ្រល បំពាក់ ដោយ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ផ្តល់ លទ្ធផល ការងារ កើន ជាង មុន ១០ដង បើ ធៀប ទៅនឹង ផលិតកម្ម ប្រប 

បុរាណ។ ពីមុន ក្នងុ មួយថ្ង្រ យើង កិនស្រវូ បានត្រមឹត្រ១០តោន ទៅ១៥តោន 

បុ៉ន្ត្រ បច្ចបុ្របន្ន វា បាន កើនឡើង ដល់១៥០ តោន ក្នងុ មួយថ្ង្រ ហើយ គ្រ្រប់ អង្ករ 

មានគុណ ភាពល្អ ទៀតផង។ 

៤.តើបច្ច្រកវិទ្រយាពិតជាដើរតួក្នងុការអភិវឌ្រឍអាជីវកម្មរបស់អ្នកម្រនទ្រ? 

ហើយតមរបៀបណា?តើប្រភ្រទបច្ច្រកវិទ្រយាអ្វខី្លះដ្រលអ្នកប្រើប្រ្រស់?

សូមផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដ្រងមួយចំនួនផង។

បច្ច្រកវទិ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នងុការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ យើង ម្រន។ បច្ច្រកវទិ្រយា 

ជំរុញ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ ឱ្រយ រីកចម្រើន មានដូចជា ការប្រើប្រ្រស់ បណ្ត្រញ 

៨៣



ទំនាក់ទំនង សង្គម ក្នុងការ ពង្រីក ទំនាក់ទំនង ឥត ដ្រន កំណត់ ដោយ ធ្វើ 

ការដក់ បងា្ហ្រញ នូវ ផលិតផល នៅក្នងុ គ្រហទំព័រ ជាស កល ក្រ្រពី ការ ចូលរួម ពិ 

ព័ ណ ៍ផលិតផល នៅក្រ្រ ប្រទ្រស ក្នងុ គោលបំណង បង្កើន អតិថិជន ឱ្រយ ស្គ្រល់ 

ផលិតផល ឱ្រយបាន កាន់ត្រច្រើន។ សម្រ្រប់ ការប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទង គា្ន្រ យើង 

ប្រើប្រ្រស់ អី៊ម្រល ព្រ្រះ វា មាន ភាពងាយស្រួល រហ័ស និង មាន សុវត្ថិភាព 

ពិស្រស ទំនាក់ទំនង ផ្លូវការ ទៅ ក្រ្រប្រទ្រស។  ការទាក់ទង គា្ន្រ ដោយ ប្រើ 

មធ្រយាបាយ ផ្ញើ ជា លិខតិ ឬ ហៅ ទូរស័ព្ទ ឆ្លង ប្រទ្រស មានការ ចំណយ ច្រើន និង 

គា្ម្រន ទំនុកចិត្ត។ មិនត្របុ៉ណ្ណ្រះ ការគ្រប់គ្រង ផ្ន្រក ប្រតិបត្តកិារ ប្រចាថំ្ង្រ ដ្រល 

ពីមុន ត្រវូ ចំណយ ព្រល ច្រើន ក្នងុការ បូកសរបុ លទ្ធផល បច្ចបុ្របន្ន បច្ច្រកវិទ្រយា 

បានធ្វើឱ្រយ ដំណក់កាល ន្រ ការទទួលបាន របាយការណ៍ ប្រចាំថ្ង្រ មាន ភាព 

លឿន រហ ស័ស ជាង មុន។ ម្រយា៉្រងវិញទៀត រថយន្ត ដឹក ចូក និង ប្រន បាន ជួយ 

ដល ់ការរៀបចំ ស្តកុ ឱ្រយមាន សណ្ត្រប់ធា្ន្រប់ កាត់បន្ថយ គ្រ្រះថា្ន្រក់ផ្រស្រងៗរបស់ 

បុគ្គលិក អំឡុង ព្រល ធ្វើ ប្រតិបត្តិ ការលើកដក់ ស្តុក ស្រូវ និង អង្ករ។ 

៥.តើបច្ច្រកវិទ្រយាអ្វដី្រលអ្នកប្រើដើម្របីទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រង 

និងប្រតិបត្តកិារលើបុគ្គលិក និងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក?

ដើម្របីឱ្រយ កាន់ត្រ សីុជម្រ្រ ន្រ វិសលភាព របស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នងុ អាជីវកម្ម នាង ខ្ញុ ំ

នឹង បកស្រ្រយ បងា្ហ្រញ ពី បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រលមាន វត្តមាន ទៅតម ផ្ន្រក ន្រប្រតិបត្ត ិ

ការ របស់ អាជីវកម្ម មួយ ន្រះ ឱ្រយ កាន់ត្រច្របាស់។ ជាក់ស្ត្រង នៅក្នងុ ទំនាក់ទំនង 

ផ្ទ្រល់ ជាមួយ ផ្ន្រក បុគ្គលិក និង ការផ្ញើ របាយការណ៍ ប្រចំាថ្ង្រ យើង បាន កំណត់ 

យក ការប្រើប្រ្រស់ ម្រ ស្រន ជឺ (Messenger) និង ត្រ ល្រ ក្រ្រម(Telegram) 

សម្រ្រប់ ទំនាក់ទំនង គា្ន្រ ទៅវិញទៅមក ជាពិស្រស នៅព្រល ដ្រលមាន កិច្ចប្រជំុ 

ក្នងុស្ថ្រនភាព បនា្ទ្រន់ និង ចំាបាច់។ កម្ម វី ធី ឌីជីថល ទំាងនោះ បាន ជួយ ឱ្រយ 

ដំណើរការ ន្រ កិច្ចប្រជំុ ប្រ ព្រ ិត្ត ិទៅ ទាន់ ស្ថ្រនការណ៍ ដោយ មិន តម្រវូឱ្រយ ជួប មុខ 

គា្ន្រ ផ្ទ្រល់។ ហើយ ថ្រមទំាង ទទួលបាន នូវ ភាពងាយស្រលួ និង ភាព ឆប់រហ័ស 

ប្រកប ដោយ ភាពច្របាស់លាស់។ បើ ចូលដល់ ក្នងុ រោង ម៉ា្រសីុន វិញ យើង បាន 

ប្រើប្រ្រស់ ម៉ា្រសីុនទំនើបៗជំនួស ឱ្រយ ការធ្វើ ហត្ថកម្ម ប្រប បុរាណ ដ្រល នៅ ក្នងុនោះ 

យើង ប្រើប្រ្រស់ ម៉ា្រសីុន ជាច្រើន ក្នងុដំណក់កាល ផលិត កម្ម ទំាងនោះ។   

ម៉ា្រសីុន ទំាងនោះ រួមមាន ម៉ា្រសីុន ស ម្ង ួត ស្រវូ ដ្រល អាច ស ម្ង ួត ស្រវូ ដោយ មិន 

ពឹង ផ្អ្រក លើក ធម្មជាតិ។ យើង អាចធ្វើ កា រស ម្ង ួត ស្រវូ បាន យ៉ា្រង ងាយស្រលួ 

និង ឆប់រហ័ស បើទោះបី យើង ស្ថតិក្នងុ រដូវវស្រសា ក៏ដោយ។ បនា្ទ្រប់ពី ធ្វើការ 

ស ម្ង ួត រួចរាល់ យើង មាន ម៉ា្រសីុនកិនស្រវូ ដ្រល អាចអោយ យើង ទទួលបាន 

នូវ គ្រ្រប់ អង្ករ ព្រញ ល្អ ប្រកបដោយ អនាម័យ ខ្ពស់ និង គុណភាព ផលិតកម្ម គួរ 

ជាទី គាប់ ចិត្ត។ ម៉ា្រសីុន ដ្រល យើង ដក់ ប្រើប្រ្រស់ មិន តម្រវូឱ្រយ មានការ រ្រង 

កំទ្រច សម្របក ស្រវូ ដ្រល ធ្វើឱ្រយ ខាត ព្រល វ្រលា នោះទ្រ។ បនា្ទ្រប់មកទៀត 

យើង មាន ម៉ា្រសីុន ច្រកអង្ករ ដ្រល កិន រួច តម បរិមាណ ត្រមឹត្រវូ និង មាន ច្រញ 

ជា របាយការណ៍ សង្ខ្រប ប្រកបដោយ ភាពត្រមឹត្រវូ និង ច្របាស់លាស់។ ជា 

ចុងក្រ្រយ នាង ខ្ញុ ំសូម ណ្រនំា បច្ច្រកវិទ្រយា ថ្ម ីមួយ ហៅថា Belt Conveyor 

ដ្រលជា ប្រភ្រទ ជណ្តើរយន្ត ដឹកជញ្ជនូ ទៅ ដល់ ផ្ន្រក អនាម័យ និង សម្រលួ 

កមា្ល្រងំ បុគ្គលិក នៅព្រល បំព្រញការងារ និង ជួយ បងា្ក្រ ផលប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព 

និង រាងកាយ ព្រល គាត់ ចាស់ ទៅ។

 

៦. តើអ្វជីាភាពដឹកនំារបស់អ្នក? ហើយអ្នកមានភាពដឹកនំាប្របណាចំ

ពោះការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដោយប្រើបច្ច្រកវិទ្រយា?

បើ និយាយ ពី ការដឹកនំា វិញ នាង ខ្ញុ ំសង្កត់ធ្ងន់ ទៅលើ ការដឹកនំា ប្រប លក្ខណៈ 

ធ្វើជា គំរូ ពោលគឺ ការ អនុវត្ត ជាក់ស្ត្រង និង ការបងា្ហ្រត់បង្រៀន ដោយផ្ទ្រល់ 

ដើម្របីឱ្រយ បុគ្គលិក ធ្វើ ការងារ ស្របទៅតម អ្វដី្រល ពួកគ្រ បាន រៀន និង ជួបប្រទះ 

ជាក់ស្ត្រង។ ម្រយ៉ា្រងទៀត នាង ខ្ញុ ំព្រយាយាម ផ្តល់ឱកាស ឱ្រយ ពួកគាត់ អនុវត្ត ផ្ទ្រល់ 

អំឡុង ព្រលធ្វើ ការងារ ដូចជា ការសម្រ្រច កិច្ចការ មួយចំនួន ដ្រល ស្ថតិក្រ្រម 

ការទទួលខុសត្រវូ របស់ ពួកគាត់។ ការណ៍ ន្រះ នំាឱ្រយ បុគ្គលិក ទំាងអស់ អាច 

ពង្រងឹសមត្ថភាព របស់ខ្លនួ បាន សមស្រប។ ការលើកទឹកចិត្ត បុគ្គលិក គឺ ពិត 

ជាមាន សរសំខាន់ ខា្ល្រងំណស់ ទំាង ផ្ន្រក ស្ម្ររតី និង អត្ថប្រយោជន៍ បន្ថ្រម។ 

ទំាងន្រះ សុទ្ធសឹងត្រ ជា កមា្ល្រងំចលករ ក្នងុការ ព ន្លឿ ន ប្រសិទ្ធភាព ការងារ 

និង ការគ្រប់គ្រង ការងារ ប្រកបដោយ ទំនុកចិត្ត។ ការផ្តល់ ស្ររីភាព ក្នងុការ 

បញ្ច្រញយោបល់ អាចឱ្រយ យើង សិក្រសា បន្ថ្រម ពីអ្វ ីដ្រល ពួកគ្រ បាន ជួបប្រទះ 

និង ផ្តល់ឱ្រយ ពួកគាត់ វិញ នូវ បរិយាកាស ការងារ ប្រកបដោយ ភាព រីករាយ និង 

ព្រញចិត្ត។ បច្ច្រកវិទ្រយា បាន ចូលរួមចំណ្រក ក្នងុការ ដឹកនំា ក្រមុ និង បុគ្គលិក។ 

នាង ខ្ញុ ំបាន ព្រយាយាម ដឹក នំា បុគ្គលិក ទំាងអស់ ឱ្រយបំព្រញ តួនាទី ការងារ ស្របតម 

ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រលមាន នៅក្នងុ សងា្វ្រក់ ផលិតកម្ម។ យើង ទទួលបាន មកវិញ 

នូវ ទំនុកចិត្ត និង លទ្ធផល គួរ ជាទី គាប់ចិត្ត។ យើង បង្រៀន និង ជំរុញ ពួកគាត់ 

ឱ្រយ រៀនធ្វើការ ប្រើប្រ្រស់ មធ្រយាបាយ ទំនាក់ទំនង ឌីជីថល ដូចជា ត្រ ល្រ ក្រ្រម 

ម្រ ស្រន ជឺ ក្នងុការ ប្រ្រស្រយ័ ទាក់ទង គា្ន្រ ច្រករំល្រក ព័ត៌មាន បនា្ទ្រន់សំខាន់ៗ 

ពិភាក្រសា ឬ ធ្វើការ ប្រជំុ បនា្ទ្រន់ផ្រស្រងៗ តម ផ្ន្រកនីមួយៗ ប្រកបដោយ ភាព 

ឆប់រហ័ស និង ទំនុកចិត្ត។ ម្រយ៉ា្រងវិញទៀត ទំនាក់ទំនង និង ការផ្រសព្វផ្រសាយ 

ទៅកាន់ អតិថិជន ខ្ញុ ំបាន បង្រៀន ពួកគាត់ ឱ្រយ ច្រះ ប្រើប្រ្រស់ មុខងារ ន្រ កម្មវិធី 

មួយចំនួន ដូចជា ការផ្រសព្វផ្រសាយ ឱ្រយចំ អតិថិជន គោលដៅ ក្នងុ បណ្ត្រញ ហ្វ្រ 

ស បុក វ្រ ប សយ និង ការប្រើប្រ្រស់ អី៊ម្រលជាមួយ ភ្ញៀវ ជាដើម។

៧.តើអ្នកគិតយ៉្រងណាចំពោះតួនាទីរបស់ស្ត្រកី្នងុអាជីវកម្មនិងបច្ច្រក 

វិទ្រយា ជាពិស្រសនៅក្នងុប្រទ្រសរបស់យើងដ្រលគំនិតន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជី

ថល ជា បរិបទថ្មហីើយវប្របធម៌ចាស់គំរិលនៅត្រជាឧបសគ្គ?

តម ការយល់ឃើញ រប ស់ ខ្ញុ ំតួនាទី ស្ត្រ ីក្នងុ វិស័យ អាជីវកម្ម និង បច្ច្រកវិទ្រយា មាន 

ចំនួន កាន់ត្រច្រើន ឡើងៗគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល នៅក្នងុ ប្រទ្រស យើង នាព្រល 

បច្ចបុ្របន្ន។ ត្រ កំណើន ន្រះ នៅមាន កំណត់ នៅ ឡើយ ព្រ្រះ គោល គំនិត វប្របធម៌ 

ចាស់គំរិល មួយចំនួន ដូចជា ថា ស្ត្រ ីវិល ចង្ក្រ្រន មិន ជំុ មិនចំាបាច់ រៀន ច្រើន 

ដោយ គ្រ្រន់ត្រ រៀបការ ហើយ នៅផ្ទះ ទុកឱ្រយ ប្ត ីរកប្រ្រក់ ចិញ្ចមឹ ទៅបាន ហើយ។ 

៨៤



ទំាងន្រះហើយ សុទ្ធ សឹងត្រ ជា កាក គំនិត និង ជា ឧបសគ្គ ចំពោះ ស្ត្រ ីក្នងុការ ចូលរួម 

យ៉ា្រង ព្រញទំហឹង ទៅកាន់ ទំនើបកម្ម អាជីវកម្ម ន្រ យុគសម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា មួយ 

ន្រះ។ នាង ខ្ញុ ំបាន សង្ក្រតឃើញថា ស្ត្រ ីក្នងុប្រទ្រស កម្ពជុា ភាគ ច្រើន នៅ ប្រកប 

អាជីវកម្ម លក្ខណ:តូចៗ និង លក្ខណ:មធ្រយម នៅឡើយ។ ប្រហ្រល ដោយសរ 

ព្រលខ្លះ ពួកគាត់ មិនបាន ដឹង មិន បានឮ អំពី ព័ត៌មាន ទាក់ទង នឹង ស្ត្រ ីជោគជ័យ 

ណ មា្ន្រក់ ដើម្របីឱ្រយ គាត់ ធ្វើជា គំរូ ក្នងុការ បង្កើន ទំនុកចិត្ត ដ្រល អាច ឆ្ព្រះទៅរក 

ការបង្កើត អាជីវកម្ម ផ្ទ្រល់ខ្លនួ។ ម្រយ៉ា្រងវិញទៀត ការ ប្រឡូក ក្នងុ ការធ្វើ អាជីវកម្ម 

ផ្ទ្រល់ខ្លនួ គឺជា ការឆ្លើយតប យ៉ា្រង ល្អ បំផុត ប្រឆំង ទៅនឹង ទស្រសនៈ មិនឱ្រយ តម្ល្រ 

ការងារ ស្ត្រ ីពោលគឺ កាន់ត្រ បន្ត បងា្ហ្រញ ពី គុណ វឌ្រឍន៍ ការងារ ប្រកបដោយ 

ប្រសិទ្ធភាព ហើយ ភាព ច្រ្រន ចោល ទស្រសនៈ ប្រប រាក់ កំផ្រល អស់ទំាងនោះ។ 

៨.តើអ្នកយល់ថាការប្រកបអាជីវកម្មដោយប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាផ្តល់

គុណសម្របត្តនិិងគុណវិបត្តដូិចម្ដ្រចខ្លះ?

ការដក់បញ្ចលូ បច្ច្រក វិទ្រយា នៅក្នងុ អាជីវកម្ម បានរួម ចំណ្រក យ៉ា្រងសំខាន់ និង 

ឆប់រហ័ស ក្នងុការ លើកកម្ពស់ ដំណើរការ ការងារ ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព 

ចំណ្រញ ព្រលវ្រលា និង ជា ធនធាន ជាដើម។ បច្ច្រកវិទ្រយា ដើរតួ សំខាន់ ណស់ 

ក្នងុការ ការគ្រប់គ្រង ធនធានមនុស្រស ធ្វើឱ្រយ ដំណក់កាល និង យុទ្ធសស្ត្រ 

ក្នងុការ ជ្រើសរីស បុគ្គ លិ ក កាន់ត្រ ទំ លំ ទូលាយ ហើយ ពង្រកី វិសលភាព 

ទំនាក់ទំនង ឥត ដ្រន កំណត់។ នៅក្នងុ រោង ម៉ា្រសីុនកិនស្រវូ បច្ច្រកវិទ្រយា បាន 

តម្រង់ និង កាត់បន្ថយ ហានិភ័យ គ្រ្រះថា្ន្រក់ផ្រស្រងៗ ដ្រល អាច កើតមានឡើង 

ក្នងុអំឡុងព្រល ប្រតិបត្តកិារ ដោយ ពលកម្ម មនុស្រស។ បុ៉ន្ត្រ ក្នងុការ ប្រើប្រ្រស់ 

បច្ច្រក វិទ្រយា តម្រវូឱ្រយមាន ការថ្រទំា ជាប្រចំា នៅ រៀងរាល់ ព្រលដ្រល ក្រមុហុ៊ន 

ធ្វើ ប្រតិបត្តកិារ ដក់ច្រញ បន្ថ្រម ឬ ក្រប្រ្រ អ្វ ីបន្ថ្រម។ ការធ្វើ ទៅបាន យើង 

ក៏ត្រវូ ចំណយធនធាន ច្រើន ផងដ្ររ ទៅលើ ការ នំាចូល ការ    ថ្រទំា និង 

ក្រប្រ្រ អស់ទំាងនោះ។ ការណ៍ ន្រះ តម្រវូឱ្រយ អ្នក កាន់ ខាង ផ្ន្រក បច្ច្រកទ្រស 

មានចំណ្រះដឹង ព្រញល្រញ ក្នងុការ គ្រប់គ្រង ការងារ ហើយ អ្វដី្រល សំខាន់ 

នៅព្រលដ្រល អ្នកកាន់ការ ងារ លាឈប់ វា មាន តម្រវូឱ្រយមាន ការផ្ទ្ររ នូវ 

បច្ច្រកទ្រស ទំាងអស់ ទៅ អ្នកទទួលខុសត្រវូ បនា្ទ្រប់។ ការធ្វើ យ៉ា្រង ដូច្ន្រះ ត្រវូ 

ចំណយ ព្រលវ្រលា និង ធនធាន ច្រើន ផងដ្ររ។ ផ្ទយុទៅវិញ ប្រសិនបើ គា្ម្រន 

ការថ្រទំា ប្រព័ន្ធ អស់ទំាង នោះ ឱ្រយបាន ដិតដល់ នោះទ្រ វា នឹង ធ្វើឱ្រយ ខាតបង់ 

ប្រយោជន៍ ដោយ ជន ឆ្លៀតឱកាស អាច លួច យក ព័ត៌មាន សំខាន់ផ្រស្រងៗឬ 

ឈានទៅរក ហានិភ័យផ្រស្រងៗ ប្រសិនបើ បុគ្គល ណ មា្ន្រ ក់មាន គោលបំណង 

មិនល្អ។ដោយ ការពឹង ផ្អ្រកលើ បច្ច្រកវិទ្រយា ព្រក មនុស្រស មួយចំនួន ហាក់ ភ្ល្រច ពី 

ការងារ ខ្វះ ភាព សកម្ម ព្រ្រះ ផ្ត្រកផ្តលួ ទៅលើ បច្ច្រកវិទ្រយា ទំាងស្រងុ។

៩. ក្នងុនាមជាមា្ច្រស់អាជីវកម្ម តើអ្នកត្រវូត្រៀមខ្លនួប្របណាដើម្របីធ្វើអា

ជីវកម្មក្នងុសម័យបច្ច្រកវិទ្រយា?

ក្នងុនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម នាង ខ្ញុ ំអាច និយាយបានថា យើង ត្រវូត្រ ត្រៀមខ្លនួ 

រួចជាស្រ្រច ក្នងុការ នំាយក បច្ច្រកវិទ្រយា មក បម្រើ ការជំនួស ដោយ ផលិតកម្ម 

និង ស្រវាកម្មផ្រស្រងៗ ដ្រលជា របត់ ន្រ សម័យ កាល ពាណិជ្ជកម្ម។ មួយវិញទៀត 

ស្របព្រល កំពុងដំណើរកា រ អាជីវកម្ម យើង គប្របី ពង្រងឹ ខ្លនួ បន្ថ្រម ដូចជា 

ការពង្រងឹ ភាសបរទ្រស និង រៀនសូត្រ ពីបទ ពិសោធ របស់ បុគ្គ ល ជោគជ័យ 

ក្នងុ វិស័យ ដ្រល យើង កំពុងដំណើរការ ឬ វិស័យ ប្រហាក់ប្រហ្រល ដើម្របីឱ្រយ 

មើលឃើញ កាន់ត្រច្របាស់ ពី បញ្ហ្រ ប្រឈម និង ត្រៀមខ្លនួ ដើម្របី បញ្ចៀស និង 

ដោះ ដ ស្រ្រយ បញ្ហ្រ ដោយ វិធីសស្ត្រ ឆ្ល្រត វ្រ។ ការចាប់យក ជំនាញផ្រស្រងៗឱ្រយបាន 

ជ្រ្រជ្រះ ជា កត្ត្រ សំខាន់ ដ្រល មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម ត្រវូ យកចិត្តទុកដក់ ព្រ្រះថា 

ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម មិនម្រន មានត្រ មួយផ្ន្រក បុ៉ណ្ណ្រះ ទ្រ។ ដូច្ន្រះ ចំណ្រះ 

ជំនាញផ្រស្រងៗ អាចឱ្រយ យើង កាន់ត្រ យល់ដឹង សីុ ជម្រ្រ ងាយស្រលួ ក្នងុការ 

គ្រប់គ្រង ប្រកបដោយ ភាពច្របាស់លាស់ និង ទំនុកចិត្ត។ តួយ៉ា្រង ដូចជា សិក្រសា 

ពី ប្រព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថ ុប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ទំាង ផ្ន្រក ធនធានមនុស្រស និង ប្រតិបត្តកិារ 

ពិស្រស ការ ជ្រើស យក បច្ច្រកវិទ្រយា មក សិក្រសា។ ប្រសកកម្ម សំខាន់ មួយទៀត 

ដ្រល យើង ត្រវូត្រ ប្រកាន់ខា្ជ្រប់ គឺជា ការឱ្រយ តម្ល្រ ទៅលើ ការងារ ពលកម្ម របស់ 

បុគ្គលិក ឱ្រយ ដូច ទៅនឹង ការប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រល ធ្វើ អាជីវកម្ម 

ដ្ររ។ក្នងុព្រល បច្ចបុ្របន្ន ទីផ្រសា រ ពាណិជ្ជកម្ម មាន វិសលភាព លក្ខណ:ទូទំាង 

សកលលោក។ ដូច្ន្រះ បើសិនជា យើង ច្រះ មើល ឱកាស ឈង ចាប់យក 

ឱកាស និង ប្រើប្រ្រស់ ឱកាស ឱ្រយមាន ប្រយោជន៍ នោះ អាជីវកម្ម របស់ យើង 

និង មាន ភាព រីកចម្រើន ប្រកបដោយ និរន្តរ៍ភាព។  

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វខី្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

ផា្ទ្រល់ខ្លនួ? 

ក្នងុនាម យើង ជា ស្ត្រ ីដ្រល ស្ថតិនៅ សហ វត្រស ន៍ បច្ច្រកវិទ្រយា យើង ត្រវូត្រ ពង្រងឹ 

ភាពកា្ល្រហាន ប្រកប ដោយ ភាពជឿជាក់ ច្របាស់លាស់ និង ម៉ត់ចត់ ដើម្របី 

ដើរ ឱ្រយស្រប ទៅតម និនា្ន្រការ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិស្រស អ្នក ដ្រលមាន បំណង 

នឹង ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម របស់ខ្លនួ។ ព្រលខ្លះ អ្នក ដ្រល ទើបត្រនឹង ចាប់ផ្តើម 

អាជីវកម្ម ត្រវូ ហ៊ា្រន ប្រឈម និង ពិភាក្រសា រក ដំណះស្រ្រយ ពី អ្នក ដ្រលមាន 

បទពិសោធ ព្រលដ្រល ខ្លនួ ជួបប្រទះ បញ្ហ្រ នឹង ឬ មាន ចម្ងល់ផ្រស្រង។ 

គួរបញ្ជ្រក់ ផងដ្ររ ថា ក្នងុ វិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម យើង មិនអាច ដំណើរ ទៅ មុខ 

បាន ដោយ ឯកឯង បាន នោះទ្រ ពោលគឺ តម្រវូឱ្រយមាន ដ្រគូ សហការ និង 

ការជួយជ្រ្រមជ្រ្រង ពីគា្ន្រ ទៅ វិញ ទៅមក។ ម្រយ៉ា្រងវិញទៀត ភាពសោ្ម្រះត្រង់ 

គឺជា តម្ល្រ ស្នលូ របស់ មនុស្រស ដ្រល យើង ត្រវូ ប្រកាន់ ឱ្រយ ខា្ជ្រប់ខ្ជនួ ទោះ ស្ថតិក្នងុ 

កាលទ្រសៈ ណក៏ដោយ។ គុណធម៌ មួយ ន្រះ បាន ចាក់ ជ្រ្រ ទៅក្នងុ គ្រប់ 

វិស័យ ដោយ មិន ម សបសូន្រយ។ អ្វដី្រល រឹត សំខាន់ គឺ នៅព្រលដ្រល យើង 

ឈាន ជើង ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម យើង ត្រវូ ច្រះ សម្លងឹមើល បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ  

ដើម្របី សម្រលួ ដល់ គ្រប់ផ្ន្រក ដូចជា ការគ្រប់គ្រង ការភា្ជ្រប់ ទំនាក់ទំនង ឬ 

កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ កា រងារ តួយ៉ា្រង ដូចជា ប្រព័ន្ធ ធនាគារ អី៊នធឺណិត  

(E-Banking)និង ហ្វ្រ ស បុ៊ ក(Facebook)ជាដើម។ 
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១.តើ អ្នក អាច ណ្រនាំ ខ្លួន អ្នក ដោយ សង្ខ្រប បានទ្រ?

ខ្ញុំ ឈ្ម្រះ តន យ៉ា្រត់មី ជា អ្នកបង្កើត សបូ៊ បោក ខោអាវ យីហោ អ្រកូ មី នី ម 

(ecominim)។ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ជា មា្ច្រស់ ក្រុមហុ៊ន ផលិត ឈ្ម្រះ Maypreen 

Sdn Bhd ដ្រល ផ្តល់ ODM/OEM សម្រ្រប់ ផលិតផល សបូ៊ លាង ចាន 

និង សបូ៊ បោក ខោអាវ។ អតិថិជន របស់ យើង មាន ចាប់ពី ក្រមុហុ៊ន សហគ្រ្រស 

រហូតដល់ មា្ច្រស់អាជីវកម្ម ដ្រល ទើបត្រ បង្កើត ថ្មី។ រហូតមកដល់ ព្រលន្រះ  

Maypreen បង្កើតបាន ប្រហ្រលជា១១ឆ្ន្រ ំហើយដោយ ផ្តល់នូវ ផលិតផល ទឹក 

អុ៊តខោអាវ របស់ យើង មាន លក្ខណៈ ជា មិនម្រនជា ម្រស៉ៅ និង ជំនួស ដោយសរ 

ធាតុទឹក ច្រើន បើ ប្រៀបធៀប នឹង ផលិតផល ស្របា៉្រ យ បាញ់ ដ្រល ប៉ះពាល់ 

ដល់  បរិស្ថ្រន។ ក្នុង ឆ្ន្រំ២០១៩ យើង បាន ដក់ច្រញ នូវ ផលិតផល ធម្មជាតិ 

ដោយ មិនមាន គ្រឿងផ្រសំ គ្រ្រះថា្ន្រក់ សម្រ្រប់ យកទៅ ធ្វើ គ្រឿងសមា្អ្រង និង 

គ្រឿងផ្រសំ អាហារ។ ផលិតផល ទាំងនោះ មិនមាន ផលប៉ះពាល់ ដល់ អតិថិជន 

និង បរិស្ថ្រន របស់ យើង ទ្រ។

តន យ៉េត់មី
 អគ្គនាយិកា ក្រុមហ៊ុន   
Maypreen

កញ្ញ្រ

ខ្ញុំ បានបញ្ចប់ សញ្ញ្របត្រ ស្រដ្ឋកិច្ច ពី សកលវិទ្រយាល័យ ជាតិ ម៉ា្រឡ្រសុី។  

បនា្ទ្រប់មក ខ្ញុំ ចាប់ផ្តើម ធ្វើការ ងារ ទាក់ទង នឹង ការស្វ្រងរក ប្រភព អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 

និង លទ្ធកម្ម សម្រ្រប់ ក្រុមហុ៊ន លក់រាយ។ ធ្វើការ អស់ រយៈ ព្រល ច្រើន ឆ្ន្រំ ខ្ញុំ 

ចាប់ផ្តើម មាន ភាព នឿយហត់ ហើយក៏ បានសម្រ្រច ចិត្ត រកសុ ីដោយ ខ្លនួឯង។  

ដើម្របី បោះជំហាន ចាប់ផ្តើម ខ្ញុំ បាន បន្ត ការសិក្រសា អនុបណ្ឌិត ក្រ្រ ម៉្រង នៅ 

សកលវិទ្រយាល័យ Heriot Watt ហើយ បានបញ្ចប់ វគ្គ សិក្រសា ខ្លី ដោយ 

ជោគជ័យ។ ដោយ ការជឿជាក់ ខ្ញុ ំបាន ចុះឈ្ម្រះ ក្រមុហុ៊ន ដំបូង របស់ខ្ញុ ំដ្រល 

ផ្តល់ ស្រវាកម្ម ទាក់ទង នឹង Sourcing និង បង្កើតគំនិតល្អៗ សម្រ្រប់ យីហោ 

មា៉្រក ដូចជា Kit Kat, Bausch & Lomb, Kanebo, Nescafe, Bobbi 

Brown, Stila,  Estee Lauder, Sara Lee និង ផ្រស្រងទៀត។  

ការជួយ មិត្តភក្តិ ខ្ញុំ មា្ន្រក់ ដោយបាន ជួយ គាត់ លើ ផ្ន្រក ស្វ្រងរក ប្រភព ផ្គត់ផ្គង់  

និង ការបង្កើត ផលិតផល ប្រើប្រ្រស់ ក្នុងផ្ទះដោយ ចំណយ រយៈព្រល អស់ 

ពីរ ឆ្ន្រំ ធ្វើ ការលើគ ម្រ្រ ង ន្រះដ្រលជា ការចាប់ផ្តើម ដំណើរ ថ្មី របស់ខ្ញុំ នៅក្នុង 

អាជីវកម្ម ជា អ្នក ផលិតនៅព្រល ខ្ញុំ ចាប់ផ្តើម ផលិត ផលិតផល ដំបូងខ្ញុំ គា្ម្រន 

បទពិសោធ និង ចំណ្រះដឹង ផ្ន្រក ន្រះ ទ្រ បុ៉ន្ត្រ ខ្ញុំ មាន ជំនួយ និង ដំបូនា្ម្រន ពី 

ក្រមុគ្រសួរ និង មិត្តភក្ត ិរបស់ខ្ញុ។ំ ការសំខាន់ គឺជា ការធ្វើឱ្រយ ប្រ្រកដថា ផលិតផល 

របស់ យើង ត្រូវបាន បញ្ជូន ឱ្រយទាន់ ព្រលវ្រលា ជាមួយនឹង ការសន្រយា ចំពោះ 

អតិថិជន របស់ យើង។ យើង បាន សម្រ្រចចិត្ត បង្កើត ផលិតផល ថ្មី ជាមួយ 

សំណួរ ដ្រល សួរថា តើ ផលិតផល អ្វីដ្រល ត្រូវ ផលិត។ យើង អាច ឆ្លើយបាន 

យា៉្រង ងាយស្រួលពីព្រ្រះ យើង ដឹង ពីអ្វី ដ្រលយើង ចង់ ធ្វើ។ ខ្ញុំ យល់ដឹង ពី 

គ្រ្រះថា្ន្រក់ ន្រ សរជាតិ Sodium Lauryl Ether Sulphate / Sodium 

Lauryl Sulphate (SLES/SLS) ដ្រលជា សរធាតុ ផ្រស ំធម្មត នៅក្នងុ សបូ៊ 

ដ្រល យើង ប្រើប្រ្រស់ ប្រចាំថ្ង្រ នៅក្នុង ផ្ទះ។ 

យើង បាន សម្រ្រចចិត្តថា យើង មិន ចង់ ប្រកួតប្រជ្រង នៅក្នងុ ទីផ្រសារ ដ្រលមាន 

ហើយ បច្ចបុ្របន្នន្រះ ទ្រ។ យើង ត្រវូត្រដើរ លើផ្លវូ ថ្ម ីទោះបី ទីផ្រសារ តូច ជាង បុ៉ន្ត្រ 

ជា ផ្លូវ មួយ ដ្រលមាន អត្ថន័យ។ យើង បាន ខិតខំ ប្រឹងប្រ្រង ធ្វើការ ស្រ្រវជ្រ្រវ 

និង បង្កើត ផលិតផល ដ្រល មិន ប៉ះពាល់ ដល់ បរិស្ថ្រន ដោយ មិន ប្រើ គ្រឿងផ្រស ំ

សំខាន់ ន្រះ។  ការស្រ្រវជ្រ្រវ របស់ យើង ចំណយព្រល៦ឆ្ន្រំ ដើម្របី ធ្វើឱ្រយ 

ប្រ្រកដថា ផលិតផល របស់ យើង ល្អ គ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់ ទីផ្រសារ។ ហើយ យើង 

បានសម្រ្រច គោលដៅ របស់ យើង ក្នុងការ បង្កើត ផលិតផល ដ្រលមាន 

សុវត្ថិភាព។ យីហោ របស់ យើង តំណងឱ្រយ វិទ្រយាសស្ត្រ និង មនសិការ ដ្រល 

រាល់ ជំហានតូចៗពិត ជាមាន សរៈសំខាន់ ហើយ អ្នក រាល់គា្ន្រ អាច ដើរតួនាទី 

តូច មួយ ក្នុង ការបង្កើត ពិភពលោក ដ្រលមាន សុវត្ថិភាព។

នៅព្រលអ្វីៗទាំងអស ់
បរាជ័យសូមស្ត្រប ់
ប្រះដូងរបស់អ្នក
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ប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី





២. តើ អ្នក ឱ្រយនិយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច? បច្ចុប្របន្ន តើ 

អ្នកឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយ ណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

សម្រ្រប់ ខ្ញុ ំភាពជោគជ័យ មានន័យថា អាច ចូលរួមចំណ្រក និង ធ្វើឱ្រយ មនុស្រស 

ជំុវិញខ្លនួ របស់ខ្ញុ ំមាន ទំនាក់ ទំនង ល្អ ជាមួយគា្ន្រ។ ភាពជោគជ័យ របស់ខ្ញុំ 

សំដៅ ទៅលើ ការងារ ដ្រល កំពុងមាន ដំណើរការ ទៅមុខ ជានិច្ច និង ការខិតខំ 

ប្រងឹប្រ្រង ជា បន្តបនា្ទ្រប់។ ការផ្តល់ ឱកាស ឱ្រយ យើង ជា រៀងរាល់ថ្ង្រ នឹងធ្វើ ឱ្រយ 

យើង ធ្វើ ដំណើរ ឆ្ព្រះទៅរក ភាពជោគជ័យ ចំពោះ គម្រ្រងធំៗ ដ្រល យើង 

អាចមាន ឥទ្ធពិល លើ ការផ្ល្រស់ប្តរូ និង និរន្តរភាព នៅក្នងុ គ្រប់ ទិដ្ឋភាព ន្រ ជីវិត។ 

ខ្ញុ ំព្រយាយាម ធ្វើ អាជីវកម្ម តមរយៈ ការគំាទ្រ ជាពិស្រស ទៅលើ អតិថិជន ថ្ម ីដ្រល 

ទើបត្រ ចាប់ផ្តើម បង្កើត យីហោ របស់ ពួកគ្រ។ យើង មិន ជំរុញឱ្រយមាន បរិមាណ 

ច្រើន ទ្រ ហើយ យើង គំាទ្រ ពួកគ្រ ទោះបី ពួកគ្រ មិនអាច រក្រសា ការសន្រយា 

ន្រ ការបញ្ជ្រទិញ ប្រចំាខ្រ ក៏ដោយ។ យើង បានផ្ដល់ ឪ កាស ឱ្រយ ពួកគ្រ មិន 

លើសពី២ដងនោះ ទ្រ ហើយ វា អាច ផ្តល់ ផល លំបាក សម្រ្រប់ ប្រ្រក់ចំណូល 

និង ការ ខាត របស់ យើង ផងដ្ររ នោះ (PnL)។ សម្រ្រប់ ខ្ញុ ំនិរន្តរភាព គឺ មកពី 

ការគំាទ្រ គា្ន្រ ទៅវិញ ទៅមក។ យើង ត្រវូត្រ ប្រើ យុទ្ធសស្ត្រ ឈ្នះ - ឈ្នះ ពីព្រ្រះ 

យុទ្ធសស្ត្រ ឈ្នះ ត្រ មា្ខ្រង មិនល្អ សម្រ្រប់ និរន្តរភាព នោះទ្រ។ យើង ចាប់ផ្តើម 

ដោយ ការបងា្ហ្រញ គំរូ អំពី ការមិន ខ្ជះខា្ជ្រយ ធនធាន នៅក្នងុ ការិយាល័យ របស់ 

យើង: វិក្កយបត្រ បញ្ជ្រ ទិញ តម អ្រ ឡិច ត្រ ូនិ ច និង ការទូទាត់ តម អ្រឡិចត្រនិូក 

ការ ក្រច្ន្រ ឡើងវិញ តម ដ្រល អាចធ្វើ ទៅបាន។ យើង ព្រយាយាម មិន ប្រើ ផ្ល្រ ស្ទ ិ

ក សម្រ្រប់ ផលិតផល ដ្រល មិន ម្រន ជាវ ត្ថ ុរាវ។ គោលដៅ របស់ខ្ញុ ំធ្វើយ៉ា្រងណ 

ឱ្រយ ដំណើរការ រោងចក្រ របស់ យើង អាច ប្រើប្រ្រស់ ថាមពល ពន្លពឺ្រះអាទិត្រយ នៅ 

ថ្ង្រ ណមួយ។ យើង កំពុង គិត រក វិធីសស្ត្រ ដ្រល យើង អាច កាត់បន្ថយ កាក 

សំណល់ ដូចជា ទឹកស្អ្រត ជាដើម។ ចុងក្រ្រយ យើង ចង់ កា្ល្រយជា ក្រមុហុ៊ន 

ដ្រល អាច ផ្គត់ផ្គង់ ខ្លនួឯង និង យកចិត្តទុកដក់ ចំពោះ សហគមន៍ របស់ យើង។ 

យើង ចង់ កាត់បន្ថយ ការប្រើប្រ្រស់ បា្ល្រ ស្ទ ិក ឱ្រយបាន កាន់ ត្រ ច្រើន តម ដ្រល 

អាចធ្វើ ទៅបាន ដោយ ប្រើការ វ្រច ខ្ចប់ ជំនួស វិញ។ ហើយ បច្ចបុ្របន្ន យើង លក់ 

ផលិតផល របស់ យើង ទៅកាន់ ហាង ដ្រល គា្ម្រន កាកសំណល់ ហើយ យើង នឹង 

ពង្រកី អតិថិជន គោលដៅ ន្រះ ឱ្រយបាន កាន់ត្រច្រើន។

 

៣. តើ អ្នក យលឃ់ើញ ដចូម្ដ្រច ចពំោះ បច្ច្រកវទិ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វី ដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន? មូលហ្រតុ អ្វី?

នៅក្នុងព្រល បច្ចុប្របន្ន បច្ច្រកវិទ្រយា គឺ ជៀស មិន រួច ហើយ វា ពិតជា ចាំបាច់ 

ត្រវូត្រមាន សម្រ្រប ់គ្រប ់អាជវីកម្ម។ ការមនិ ប្រើ បច្ច្រកវទិ្រយា វា ប្រៀបបាន ដចូជា 

ការរារាងំ ខ្លនួ យើង ព ីការវវិឌ្រឍ នងិ ការចលូ រមួជាមយួ ពភិពលោក ជាពសិ្រស 

ក្នងុ វសិយ័ អាជវីកម្ម។ បច្ច្រកវទិ្រយា អាចឱ្រយ ខ្ញុ ំភា្ជ្រប ់ទនំាកទ់នំង ជាមយួ អតថិជិន 

នៅ ជុវំញិ ពភិពលោក។ វា ក ៏អាចឱ្រយ យើង បង្កើនល្របឿន នងិ សកម្មភាព ផងដ្ររ។ 

យើង ប្រើ វា សម្រ្រប ់ដណំើរ ការផលតិ ការរក្រសា ទកុ កណំតត់្រ្រ នងិ ផ្រនការ។ 

វា ក៏ អាចឱ្រយ យើង ពិនិត្រយមើល និង កត់ត្រ្រ សម្រ្រប់ គោលបំណង ដ្រល មាន 

គុណភាព ផងដ្ររ។ បច្ច្រកវិទ្រយា ផ្តល់នូវ ជម្រើសថ្មីៗទៅតម លក្ខខណ្ឌ របស ់

ទីផ្រសារ និង ផ្ដល់ ចំន្រក ទីផ្រសារ ដូចដ្រល បានដឹងហើយថា យើង ប្រើ វ្រទិកា 

ពាណិជ្ជកម្ម អ្រ ឡិច ត្រូ និ ច (Ecomerce Platform) សម្រ្រប់ ទីផ្រសារ និង 

លក់ ផលិតផល របស់ យើង ដ្រលជា ផ្ន្រក សំខាន់ មួយ របស់ យើង។ យើង 

ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របី បង្កើនល្របឿន ផលិតកម្ម របស់ យើង។ ផលិតភាព 

របស់ យើង បាន កើនឡើង ៣ដង ហើយ យើង អាច ត្រួតពិនិត្រយ គុណភាព 

បាន កាន់ត្រ ប្រសើរ។ បើ គា្ម្រន បច្ច្រកវិទ្រយា ទ្រ ការធ្វើផ្រនការ របស់ យើង 

នឹង ពិបាក នៅព្រល អាជីវកម្ម មាន ភាព រីក ចម្រើន ចំណ្រក ការចាត់ច្រង 

សមាសធាតុ ជាច្រើន ក៏ អាចជា ផល លំបាក ផងដ្ររ ក្នុងការ ស្វ្រងរក ដ្រល 

អាច បណ្ត្រលឱ្រយមាន ការខកខាន នូវ ការកំណត់ ជាមួយ អតិថិជន ដ្រល នឹង 

ប៉ះពាល់ ដល់ អាជីវកម្ម របស់ ពួកយើង។

៤. តើ បច្ច្រកវទិ្រយា ពតិជា ដើរត ួក្នងុការ អភវិឌ្រឍ អាជវីកម្ម របស ់អ្នក ម្រន 

ឬទ្រ? តមរបៀប ណា? តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវទិ្រយា អ្វខី្លះ ដ្រល អ្នកប្រើប្រ្រស?់ 

តើ អ្នក អាច ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ដ្រង មួយចំនួន បាន ឬទ្រ?

នៅក្នងុ វសិយ័ ផលតិកម្ម បច្ច្រកវទិ្រយា អនញុ្ញ្រតឱ្រយ យើង ភា្ជ្រប ់ពត័ម៌ាន ទាងំអស ់

សម្រ្រប់ សកម្មភាព ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព។ ក្នុងនាម ជា ក្រុមហ៊ុន ពហុ 

ជំនាញ ដោយសរ យើង មាន យីហោ ផ្ទ្រល់ខ្លួន ហើយ ត្រូវ ការគ្រប់គ្រង 

ក្រុមហ៊ុន ODM/OEM របស់ យើង បច្ច្រកវិទ្រយា គឺ ពិតជា ចាំបាច់ ណស់។ 

សម្រ្រប់ អាជីវកម្ម ប្រភ្រទ e-commerce យើង បាន ភា្ជ្រប់ ជាមួយនឹង 

ខ្រស្រសងា្វ្រក់ ទាំងមូល ពី តំងហាង រហូតដល់ ទីផ្រសា រ និង ការទូទាត់។ប្រព័ន្ធ 

ផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម ជួយ យើង ផ្រសព្វផ្រសាយ ពី ប្រសិទ្ធភាព ន្រ ផលិតផល របស់ 

យើង ទៅដល់ អ្នកអាន កាន់ត្រ ទូលំទូលាយ និង ព័ត៌មាន ទូលំទូលាយ។ 

បន្ថ្រម ពីន្រះ ទៀត ចំនុច ពិស្រស ដ្រល ត្រូវការ ប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទង ឆ្លងកាត ់

ពី ព្រំដ្រន មួយ ទៅ ព្រំដ្រន មួយទៀត អាចធ្វើ ទៅបាន ដើម្របី ពង្រីក ទីផ្រសារ 

របស់ យើង។ តមរយៈ ការប្រើប្រ្រស់ បណ្ត្រញ សង្គម យើង អាច ទៅដល់ 

គ្រប់ផ្ន្រក ន្រ ពិភពលោក និង អាចឱ្រយ ពិភព លោក មើលឃើញ យើង បាន 

លឿន និង មានតម្ល្រ សមរម្រយ។ 

នៅក្នុង ផ្ន្រក ប្រតិបត្តិការ បច្ច្រកវិទ្រយា ជួយ យើង បង្កើនល្របឿន ផលិតកម្ម។ 

មា៉្រសុីន ស្វ័យប្រវត្តិ ជួយ កាត់បន្ថយ ព្រលវ្រលា របស់ យើង ឱ្រយ ធា្ល្រក់ចុះ មួយ 

ភាគបី ន្រ ព្រលវ្រលា ធម្មត។ យើង ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា សមញ្ញ ដូចជា Excel 

Sheet ដ្រល អាចឱ្រយ យើង រៀបចំ ផ្រនការ និង គ្រ្រង គម្រ្រង ផលិតកម្ម 

របស់ យើង។ តមរយៈ គ្រហទំព័រ របស់ យើង និង ការទូទាត់ សច់ប្រ្រក់ គឺ 

ផ្តល់នូវ ទំនុកចិត្ត សម្រ្រប់ យើង ក្នុងការ ធ្វើឱ្រយ ប្រ្រកដថា គា្ម្រន ការ ក្ល្រងបន្លំ 

៨៨



កើតឡើង និង យើង ទទួលបាន ប្រ្រក់ សំណង ទាន់ព្រលវ្រលា។ យើង ប្រើ 

Woo-Commerce ដ្រល ផ្តល់ ភាព ងាយ ស្រួល ដល់ យើង ក្នុងការ ធ្វើការ 

ទំនាក់ទំនង។ យើង ប្រើ ប្រព័ន្ធ ដ្រល ភា្ជ្រប់ ពី វ្រទិកា (platform) របស់ 

យើង និង វ្រទិកា ខាងក្រ្រ ផ្រស្រងទៀត តមរយះ ប្រព័ន្ធ កណ្ត្រល ដ្រល 

អាចឱ្រយ ការត្រួតពិនិត្រយ កាន់ត្រ ងាយស្រួល ដោយ យើង មិនចាំបាច់ ប្រើ 

កម្មវិធី ខាងក្រ្រ មក បន្ថ្រម។

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វដី្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទាក់ទង គ្រប់គ្រង និង គ្រប់គ្រង 

បុគ្គលិក និង ប្រតិបត្តិការ របស់ អ្នក ដើម្របី បង្កើន ផលិតកម្ម?

យើង ប្រើ បច្ច្រកវទិ្រយា ដើម្របី បង្កើន ផលតិកម្ម របស់ យើង និង ធានា គុណភាព។  

នៅក្នងុ ប្រតិបត្តកិារ យើង ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា សម្រ្រប់ ការធ្វើផ្រនការ ត្រមឹត្រវូ និង 

រក្រសា KPIs របស់ យើង។ ការធ្វើការ ប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទង គា្ន្រ នៅក្នុង ក្រុមហ៊ុន 

អាចធ្វើ តមរយះ ការ ច្រករំល្រក ឯកសរ ក្នងុ ប្រព័ន្ធ អី៊ ន ធឺ ណ្រ ត (file shar-

ing) ជួយ គ្រប់គ្រង ព័ត៌មាន និង ធ្វើឱ្រយ មនុស្រស គ្រប់គា្ន្រ មាន ភាពងាយស្រួល 

ក្នងុ ការធ្វើទំនាក់ទំនង គា្ន្រ ទៅវញិទៅមក។ សម្រ្រប់ ផលិតផល យើង ប្រមូល 

ទិន្នន័យ នៅលើ Excel Sheet ហើយ ប្រើ វា ដើម្រប ីធ្វើជា គំរ ូឬ កំណត់ បញ្ហ្រ។  

វា អាចធ្វើឱ្រយ យើង មាន ភាព ងាយស្រួល ក្នុង ការត្រួតពិនិត្រយ ដំណើរការ 

ទាំងអស់ និង កំណត់ ចំនុច ដ្រល បាត់។  យើង ក៏ ប្រើ ប្រព័ន្ធ គណន្រយ្រយ 

ដ្រល ជួយ យើង ក្នុង ការតមដន អាជីវកម្ម ផងដ្ររ។  យើង ក៏ ប្រើ ប្រព័ន្ធ 

Cloud របស់ កុំព្រយូទ័រ ដូចជា TeamViewer និង Anydesk ដ្រល អាចឱ្រយ 

អ្នកលក់ របស់ យើង ធ្វើការ ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ តម ប្រព័ន្ធ អន ឡាញ បាន យ៉ា្រង 

ឆប់រហ័ស។ WhatsApp ប្រើ សម្រ្រប់ ពិភាក្រសា ជាមួយ ដ្រគូ ផងដ្ររ។  វា 

អ ឫ ច ឱ្រយ យើង ទាក់ទង ជាមួយ ភាគី ជាច្រើន និង សូម្របីត្រ ជាមួយ អ្នក ដ្រល 

មិន ប្រើ ភាស អង់គ្ល្រស។

 

៦.តើ ស្ទីល ដឹកនាំ របស់ អ្នក គឺជា អ្វី?  តើ អ្វី ទៅជា ភាពជា អ្នកដឹកនាំ របស់ 

អ្នក ក្នុងការ គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដ្រល ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

ប្រជាធិបត្រយ្រយ ពិតជា មាន ហើយ យើង កំពុងត្រ ស្វ្រងរក បច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របី 

កាត់បន្ថយ កមា្ល្រំង ពលកម្ម និង គុណភាព កាន់ត្រ មាន ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់។  

ដូច្ន្រះ យើង ជួល មនុស្រស ដ្រល ច្រះ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ឬ យ៉ា្រង ហោចណស់ ក៏ 

មិន ភាព ខា្ម្រស់អៀន ក្នុង ការរៀន នូវ បច្ច្រកវិទ្រយា បន្ថ្រម។  ខ្លួន ខ្ញុំ ផ្ទ្រល់ កំពុងត្រ 

រៀន បន្ថ្រម ព្រ្រះ ខ្ញុំ ត្រូវ រក្រសា ចំណ្រះដឹង ឱ្រយទាន់ ព្រលវ្រលា ព្រ្រះ ខ្ញុំ ចង់ 

បង្កើត ក្រុមហុ៊ន ដ្រល ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ជា និរន្តរភាព។  អ្នក ដ្រល ពាក់ព័ន្ធ 

ន្រ ផ្ន្រកនីមួយៗអាចធ្វើ ការជួល បុគ្គលិក ថ្មី ជំនួស។  បច្ច្រកវិទ្រយា នឹង ជួយ ឱ្រយ 

ក្រុមហ៊ុន របស់ យើង កាន់ ត្រមាន ប្រសិទ្ធភាព។

 ៧. តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង អាជីវកម្ម និង 

បច្ច្រកវិទ្រយា? ជាពិស្រស នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង ដ្រល គំនិត ន្រ 

ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល ថ្មី ហើយ វប្របធម៌ នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ។

ខ្ញុំ គិតថា បច្ច្រកវិទ្រយា បាន អាចឱ្រយ ស្ត្រី ធ្វើការ ស្វ្រងយល់ ពី អាជីវកម្ម និង 

ការងារផ្រស្រងៗ ដ្រល ពីមុន វា ជា ការងារ របស់ បុរស មានដូចជា ការផលិត 

ជាដើម។ ស្ត្រ ីមាន លក្ខណៈ លម្អតិ ហើយ ឥឡូវន្រះ អាច ទទួល បាន ព័ត៌មាន 

កាន់ត្រច្រើន ហើយ ពួកគ្រ មាន ភាពងាយស្រួល ក្នុងការ ធ្វើការ សម្រ្រចចិត្ត 

នៅ គ្រប់ វិស័យ។

៨. តើ ការធ្វើ ជំនួញ ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា មានគុណ សម្របត្តិ និង 

គុណវិបត្តិ អ្វីខ្លះ?

គុណសម្របត្ត ិន្រ ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា គឺ ល្របឿន ន្រ ព័ត៌មាន និង ការធ្វើការ 

សម្រ្រចចិត្ត។ វា អាចឱ្រយ យើង ចំណយ ទាប ក្នុង ការធ្វើ ជំនួញ ដូចជា ការធ្វើ 

ផ្រសព្វផ្រសាយ។ ហើយ ការវនិិយោគ រយៈ ព្រល វ្រង លើ គ្រឿង ម៉ា្រសុនី និង IOT 

(Internet of Things)។ វា អាចឱ្រយ យើង បង្កើត អាជីវកម្ម កាន់ ត្រ ងាយស្រលួ 

និង លឿន ជាង មុន។ គុណវិបត្តិ - វា ពិបាក ក្នុងការ ស្វ្រងរក មនុស្រស ដ្រលមាន 

ជំនាញ ដើម្របី ធ្វើការ។

៩.ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ អ្នក រៀបចំខ្លួន ដោយ របៀប ណា ដើម្របី 

ទាញ យក អត្ថប្រយោជន៍ ពី បច្ច្រកវិទ្រយា សម្រ្រប់ ការធ្វើ ជំនួញ?

ក្នងុនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម យើង កំពុងត្រ វនិិយោគ ទៅលើ ឧបករណ ៍ដ្រលមាន 

បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗទៅតម ផ្រនការ រួម របស់ យើង និង ការធ្វើ សម កាល កម្ម ន្រ 

ចក្ខវុស័ិយ របស់ យើង ក្នងុនាម ជា ក្រមុហុ៊ន ដ្រល ប្រកបដោយ ចីរភាព។ បនា្ទ្រប់មក 

យើង នឹង ប្រើ សូ ហ្វ វ្រ រ ន្រ ធនធានមនុស្រស ការធ្វើ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ព្រញល្រញ 

ហើយ ជា ចុងក្រ្រយ គឺ ការប្រើប្រ្រស់ IOT (Internet of Things)។ 

 

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វីខ្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវក

ម្មផា្ទ្រល់ខ្លួន?

ខ្ញុំ គិតថា ក្នុងនាម ជា សហគ្រិន ស្ត្រី មា្ន្រក់ យើង ត្រូវ រៀន ចាប់យក បច្ច្រកវិទ្រយា 

តមរបៀប ដ្រល យើង ចាប់យក ការផ្ល្រស់ប្តូរ និង បញ្ហ្រ ប្រឈម។ យើង ត្រូវ 

កា្ល្រហាន ខ្លនួឯង ដើម្រប ីសកល្របង របស់ ថ្ម ីនិង រៀន។ ការអប់រ ំគឺជា កូនសោរ ដូច្ន្រះ 

យើង ត្រវូ រៀន អំពី អាជីវកម្ម របស់ យើង និង ស្គ្រល់ ពី ទីផ្រសារ ឱ្រយ កាន់ត្រច្របាស់។ 

៨៩





ភាគច្រើនយើង និយាយ 
ពីបទ ពិសោធ របស់ អ្នក 
ប្រើ ប្រ្រស់  ជាជាង ព័ត៌មាន 
លម្អិតរបស់ បច្ច្រកវិទ្រយា 
នោះ។ អ្វីដ្រល សំខាន់គឺ 
ធ្វើឱ្រយ បច្ច្រកវិទ្រយា មាន 
លក្ខណៈ សមញ្ញ រលូន 
សុវត្ថិភាព សម្រ្រប់ 
គ្រប់គា្ន្រ ដើម្របី ទទួលបាន 
អត្ថប្រយោជន៍ ពី វា

ហូ៊កូត អាណេស
អគ្គនា យិកា ប្រតិបត្តិ  ្តិ  ក្រុមហ៊ុន  
Fast Track Trade (FTT) 

លោកស្រី

១. សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន របស់ អ្នក។

ខ្ញុំ ឈ្ម្រះ ហ៊ូកូត អាណ្រស ជា ជនជាតិ បារាំង រស់នៅ ក្នុងប្រទ្រស សិង្ហ បុរី 

ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ជា សហគ្រិន ឆ្នើម មា្ន្រក់នៅក្នុង វិស័យ Fintech  ផងដ្ររ។ ខ្ញុំ បាន 

ទទលួ  សញ្ញ្របត័្រ អនបុណ្ឌតិ ផ្ន្រក គ្របគ់្រង ព ីHEC (១៩៩២) នងិ អនបុណ្ឌតិ  ព ី

INSEAD (២០០០) នងិ ទទលួបាន សញ្ញ្របត័្រ គណន្រយ្រយករ សធារណៈ 

(Public Accountant in France) ព ីប្រទ្រស បារាងំ នងិ សហរដ្ឋអាម្ររកិ។ 

ខ្ញុំ បានធ្វើ ការឱ្រយ ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៤ និង មាន បទពិសោធ ជាង២០ឆ្ន្រំក្នុង 

វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ និង ការអភិវឌ្រឍ សជីវកម្ម។ តំងពី ឆ្ន្រំ២០១៥មក 

ខ្ញុំ បានមក រស់នៅ ប្រទ្រស សិង្ហ បុរី និង បានចាប់ផ្តើម គម្រ្រង Fast Track 

Trade (FTT) ដោយ ប្រើ កម្មវិធី ត ភា្ជ្រប់ (Connectivity) និង បច្ច្រកវិទ្រយា 

Distributed Ledger Technology ដើម្របីបង្កើត កម្មវិធី ដ្រល ដូចនឹង 

Wechat សម្រ្រប់ ពាណិជ្ជកម្ម ខា្ន្រតតូច ក្នុងស្រុកនិង អន្តរជាតិ។ កាល មុន 

ខ្ញុ ំបាន ចលូរមួ រៀបច ំរចនាសម្ពន័្ធ ធនាគារ អរឺ៉បុ នៅ ប្រទ្រស បារាងំបនា្ទ្របម់ក 

ប្រទ្រស ក្រិច និង អ្រស្របាញ ក្នុង នាម ជា នាយក ជាន់ខ្ពស់ របស់ Alvarez & 

Marsal។ មុនព្រល មាន វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ សកលខ្ញុំ បាន បម្រើការជានា យក 

ប្រតបិត្ត ិន្រ ក្រមុហ៊នុ Landsbanki,  Apax Partners នងិ ជា ប្រធាន រៀបច ំ

រចនាសម្ពន័្ធ សម្រ្រប ់ធនាគារ ស្ក ុតល្រ ន (Bank of Scotland) នៅ ប្រទ្រស 

បារាងំ។ ការងារ របសខ់្ញុ ំបច្ចបុ្របន្នន្រះ គ ឺការស្វ្រងយល ់ព ីយន្តការ (blockchain)

និង ជ្រើស រីសយក យន្តការ មួយ ក្នុងចំណម យន្តការ ទាំងនោះដើម្របី 

ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ របស់ MSMEs ដើម្របី ទទួលបាន ហិរញ្ញប្របទានជាដើម។

២. តើ អ្នក ឲ្រយ និយមន័យ ភាពជោគជ័យ យ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើ អ្នក ប ច្ចប្រប 

ន្ន ឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

ភាពជោគជយ័ គ ឺចាប ់ផ្តើមច្រញព ីកមា្ល្រងំចតិ្ត របស ់អ្នក។ អ្នក អាច សប្របាយចតិ្ត 

ពីព្រ្រះ អ្នក បានធ្វើ អ្វីមួយថ្មី ឱ្រយ កើតឡើងហើយ បន្តធ្វើ វា ជា រៀងរាល់ថ្ង្រ។ 

ប៉នុ្ត្រ អ្នក ក ៏អាចមាន ការសោកស្ត្រយ ជាខា្ល្រងំ នៅព្រលដ្រល អ្នក បាន ឆ្លង កាត ់

ការលបំាក ជាច្រើន។ ជោគជយ័ គជឺា ដណំើរការ មយួជាជាង ជា លទ្ធផល ដ្រល 

សម្រ្រចបាន។ អ្នក ត្រូវ មានគំនិត ចង់ ទទួលបាន ភាពជោគជ័យ និង រក្រសា 

ដណំើរ ការងារ ឱ្រយ បានយរូ តមត្រ អាចធ្វើ ទៅបានទោះបជីា អ្នកទទលួបាន 

ជោគជ័យ តិចតួច ជា រៀងរាល់ថ្ង្រ ក៏ដោយ។

៣. តើ អ្នក យលឃ់ើញ ដចូម្ដ្រច ចពំោះ បច្ច្រកវទិ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន?មូលហ្រតុ អ្វី?

ការទទួលយកនិង សម្រប ខ្លួន តម បច្ច្រកវិទ្រយា ថ្មី គឺជា ចំណទ ដ្រល 

មនុស្រស គ្រប់គា្ន្រ កំពុង ចោទសួរ សព្វថ្ង្រន្រះ។ អ្នក អាច អាននិង ទទួលបាន 

ការពន្រយល ់អពំ ីបច្ច្រកវទិ្រយា ជាច្រើនដ្រលមាន ការប្រើប្រ្រស ់នៅក្នងុ ជវីតិ របស ់

យើង។ ភាគច្រើនយើង និយាយ ពីបទ ពិសោធ របស់ អ្នកប្រើប្រ្រស់ ជាជាង 

៩១

ប្រទ្រសសិង្ហបុរី



ព័ត៌មាន លម្អិតរបស់ បច្ច្រកវិទ្រយា នោះ។ អ្វីដ្រល សំខាន់ គឺ ធ្វើឱ្រយ បច្ច្រកវិទ្រយា 

មាន លក្ខណៈសមញ្ញ រលូន សុវត្ថិភាព សម្រ្រប់ គ្រប់គា្ន្រ ដើម្របី ទទួលបាន 

អត្ថប្រយោជន ៍ព ីវា។ ប្រសនិបើ ប្រពន័្ធ ការងារ របស ់អ្នកប្រើប្រ្រស ់បច្ច្រកវទិ្រយា 

ថ្មី បំផុតប៉ុន្ត្រ វា មិនត្រូវ តម តម្រូវការ របស់ អ្នកនោះ វា នឹង គា្ម្រន ប្រយោជន៍ 

នោះទ្រទោះបជីា អ្នក បាន រៀបច ំយទុ្ធសស្ត្រ ទផី្រសារ ច្រើនយា៉្រង ណកដ៏ោយ។ 

តមរយៈ បទពិសោធ អ្នកប្រើប្រ្រស់ ទាំងអស់ ស្រវាកម្មឌីជីថលពិត ជាមាន 

សរៈសំខាន់ ណស់ ក្នុង ការផ្តល់ ភាពងាយស្រួល។

 ៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក 

ម្រន ទ្រ?ហើយ តមរបៀប ណា?តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីខ្លះ ដ្រល 

អ្នកប្រើប្រ្រស់?សូម ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ដ្រង មួយចំនួន ផង។

អាជីវកម្ម របស់ យើង គឺ កម្មវិធី ដ្រល ដូចនឹង Wechat សម្រ្រប់ អាជីវកម្ម តូច 

និង មធ្រយមហើយ ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា blockchain។ សរព័ត៌មាននិង 

ការបោះពុម្ពផ្រសាយ របស់ ក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើន បាន ចុះផ្រសាយ ពី គម្រ្រង 

របស ់យើងចាបត់ងំព ីការដកឱ់្រយ ប្រើប្រ្រស ់បច្ច្រក វទិ្រយា  blockchain ដើម្រប ី

ជួយ សម្រួល ដល់ការទូទាត់ ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រ្រប់ MSMEs។ ខ្ញុំ សរភាពថា 

បច្ច្រកវិទ្រយា ពិស្រស ន្រះ ចាប់ផ្តើម ទទួល បានការចាប់អារម្មណ៍ យា៉្រងខា្ល្រំង 

ពី ស្ថ្រប័ន អន្តរជាតិ និង បាន គ្របដណ្តប់បាន ទីផ្រសារ ជាច្រើន។ ដំបូងយើង 

ប្រើប្រ្រស ់បច្ច្រកវទិ្រយា ន្រះ ជាមយួ អាជវីកម្ម ខា្ន្រតតចូ។ ពកួគ្រ អាចធ្វើ ការជជ្រក 

និង ចរចា នៅក្នុង កម្មវិធី របស់យើង (ដូច នៅលើ កម្មវិធី WeChat)។ ពួកគ្រ 

អាច ប្រើ មុខងារ ក្នុង កម្មវិធីដើម្របី ជួយ ដល់ ការធ្វើប្រតិបត្តិការ ពាណិជ្ជក ម្ម 

ដូចជា៖ បើក ដំណើរ ការបញ្ជ្រទិញការច្រញ វិក្កយបត្រ បង់ប្រ្រក់និង ការ 

ស្នើសុហំរិញ្ញប្របទាន។ ប៉នុ្ត្រ សម្រ្រប ់ការវភិាគ ហានភិយ័ ន្រ ប្រតបិត្តកិារ (The 

analysis of the transaction risk) ប្រហ្រលជា មិន ងាយស្រួល ទ្រ។ 

ន្រះហើយ ជា មលូហ្រត ុដ្រល យើង ប្រើប្រ្រស ់បណ្ត្រញ ដកឹទនំញិ ច្រកចាយ 

មយួទៀតដើម្រប ីធានា នវូ ប្រតបិត្តកិារ នងិ ឯកសរ ដ្រល ច្រញ ដោយ ក្រមុហ៊នុ 

Fast Track Trade។ ដូច្ន្រះអ្នក ហិរញ្ញវត្ថុ ដឹងថា ឯកសរ មិន ត្រូវបាន 

ផ្ល្រស់ប្តូរ ដ្រល អាចជួយ ដល់ ការសម្រ្រចចិត្ត ក្នុង ការផ្តល់ ហិរញ្ញប្របទាន ដល ់

ប្រតិបត្តិការ ទំនិញ តម្ល្រ តូច។ ប៉ុន្ត្រ ចំណុច ចាប់ ផ្តើមដំបូង គឺ ទាក់ទង នឹង 

ការតភា្ជ្រប់ (connectivity)  វា ជាការ ជ្រៀតចូល ជាមួយនឹង ទូរស័ព្ទ ចល័ត 

និងការចូល ប្រើ អ៊ីនធឺណិត នៅក្នុង ទីផ្រសារ អាស៊្រន Asean និង អាហ្វ្រិក។

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និង 

ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្មរ បស់ អ្នក?

យើង ប្រើប្រ្រស់ Whatsapp, Slack និង ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម។ យើង 

អាចធ្វើ ទំនាក់ទំនង បានភា្ល្រមៗនិង បង្កើន ការ គ្របដណ្តប់ ជាមួយ បណ្ត្រញ 

អ្នកប្រើប្រ្រសន់ងិ ទនំាកទ់នំង សជវីកម្ម របស ់យើង។ ក្រមុការងារ របស ់យើង 

អាច ពន្រយល់ អំពី របៀប ដ្រល blockchain អាច បង្កើន ការជឿទុកចិត្ត ក្នុង 

ប្រតិបត្តិ ការ ពាណិជ្ជកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ។ យើង បានជ្រើសរីស វី ឌ ី

អូ ខ្លី អំពី បច្ច្រកវិទ្រយា blockchain ដ្រល អាច បញ្ច្រំង រាល់ព្រល ព្រឹត្តិការណ ៍

ឬ ឯកសរ ត្រូវបាន បញ្ជូនទៅ blockchain។ ដូចន្រះវា ងាយស្រួលក្នុងការ 

ពន្រយល់ថាយើង កំពុង ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រល ជឿ ទុកចិត្តបានដើម្របី កត់ត្រ្រ 

ប្រតិបត្តិ ការណ៍ គ្រប់អាជីវកម្ម ខា្ន្រតតូច និង មធ្រយម។

 

៦. តើ អ្វី ជា ភាព ដឹកនាំ របស់ អ្នក? ហើយ អ្នកមាន ភាព ដឹកនាំ ប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

យើង ធ្វើការ ជា ក្រុម ដោយ ប្រើ វិធីសស្ត្រ យា៉្រង រហ័ស ដើម្របី អនុវត្ត គម្រ្រង។ 

ការណ៍ ន្រះ មានន័យថាមនុស្រស គ្រប់គា្ន្រ មាន ពាក្រយ ដ្រល ត្រូវ និយាយនិង 

ចូលរួមចំណ្រក ដល់ គម្រ្រង។ យើង ក្រ្រកឈរឡើងដើម្របី ពិភាក្រសា អំពី 

ការប្រើប្រ្រស់ របស់ អ្នក ប្រើ (User journey) និង ការក្រលម្អ បន្ថ្រម 

នៅក្នុង កម្មវិធី។ យើង ប្រើ ជញ្ជ្រំង បន្ទប់ធ្វើការ របស់ យើង សង្ខ្រប គំនិត 

ដោយ ការបិទ នូវ រាល់ បញ្ហ្រ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ និង គន្លឹះក្នុងការ អភិវឌ្រឍ កម្មវិធី។ 

យើង នឹងធ្វើ ការដក់ច្រញ នូវ គំនិត ណ ដ្រល អាចទៅរួច ឱ្រយ ក្រុមការងារ 

បច្ច្រកទ្រស ធ្វើការ សិក្រសា ជា រៀងរាល់ថ្ង្រដើម្របី ប្រតិបត្តិ ក្នុងការ សរស្ររ 

កូដ។ សមាជិក ក្រុម ទាំងអស់ មានស្ររីភាព ក្នុងការ អនុវត្ត អ្វីដ្រល ខ្លួន គិតថា 

ជា គំនិតល្អ បំផុត។ កិច្ចការ ទាំងអស់ន្រះ គឺ ខុសគា្ន្រ ពី ក្រុមហ៊ុនធំៗដ្រលមាន 

ការប្រជុ ំជាច្រើន ម៉្រងហើយ គា្ម្រនអ្វ ីត្រវូធ្វើ នោះទ្រ។ ផ្ទយុទៅវញិយើង ត្រង 

ព្រយាយាមនងិសកល្របង ជានចិ្ច។ ប្រសនិបើ វា ដណំើរ ការល្អយើង នងឹ រក្រសា នវូ 

ការអនវុត្ត ន្រះ។ ប៉នុ្ត្រប្រសនិបើ វា មនិដណំើរការយើង អាច បោះបង ់វា ចោល 

ហើយ ព្រយាយាម រក ជម្រើស មធ្រយាបាយផ្រស្រងៗទៀត។ ពួកយើងមិនមាន 

វប្របធម៌ ស្តីបនោ្ទ្រស ទ្រ។ ប៉ុន្ត្រ ផ្ទុយទៅវិញយើង មាន ឆន្ទៈ ក្នុង ការបង្កើត 

អ្វីមួយ ដ៏ ល្អសម្រ្រប់ អ្នកប្រើប្រ្រស់ឬ អតិថិជន។ វា ជាការ នឿយហត់ ខា្ល្រំង 

នៅព្រលដ្រល មនុស្រស គ្រប់គា្ន្រ ដក់ច្រញ នូវ គំនិត ច្ន្រប្រតិដ្ឋ ថ្មីនិង ធ្វើការ 

ផ្ល្រស់ប្តូរភា្ល្រមៗជា រៀងរាល់ថ្ង្រ។

 

៧.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង អាជីវកម្ម និង 

បច្ច្រកវទិ្រយា ជាពសិ្រស នៅក្នងុ ប្រទ្រស របស ់យើង ដ្រល គនំតិ ន្រ ស្រដ្ឋកចិ្ច 

ឌីជីថល ជា បរិបទ ថ្មី ហើយ វប្របធម៌ ចាស់គំរិល នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ?

តួនាទី របស់ យើងគឺ ធ្វើយា៉្រងណ ឱ្រយ កម្មវិធី ន្រះត្រូវបាន ប្រើប្រ្រស់ ដោយ 

អតិថិជនចំ គោលដៅ កាន់ត្រច្រើននិង ចូលរួម លើកកម្ពស់ ជីវភាព រស់ នៅ 

របស់ គ្រួសរ ជាច្រើន។ ស្ត្រី នឹង ប្រើ កម្មវិធី កាន់ត្រ ច្រើនឡើងហើយ ពួកគ្រ 

នឹង ដឹង ពី អត្ថប្រយោជន៍ របស់ បច្ច្រក វិទ្រយា ស្ម្រ ត ហ្វូ នក្នុងការ សន្រសំសំច្រ 

៩២



ព្រលវ្រលា។ យើងគ្រ្រន់ត្រ ត្រូវការ ស្ត្រី ទាំងនោះ ដើម្របី ដើរតួ ជា គំរូនិង 

ជរំញុឱ្រយមាន ការលើកទកឹចតិ្ត ក្នងុការ សកល្របង អ្វថី្មីៗ នៅក្នងុ សហគមន ៍

របស់ ពួកគ្រ។ ការប្រើប្រ្រស់ កម្មវិធី ន្រះ អាច ទទួលបាន លទ្ធផល កាន់ត្រ 

ប្រសើរ សម្រ្រប់ ការបញ្ចូល ហិរញ្ញវត្ថុព្រ្រះ វា ងាយស្រួលនិង ជាក់លាក់។ 

មនិមាន ការវនិឆិ្ឆយ័ ខសុហើយ មនិមានការ ខា្ម្រសអ់ៀន អពំ ីការប្រើប្រ្រស ់

កម្មវធិ ីដ្រល ខសុគា្ន្រ ខា្ល្រងំណសន់ៅព្រលដ្រល អ្នក ប្រឈមមខុ នងឹ បគុ្គលកិ 

ធនាគារ ឬ ភា្ន្រក់ងារដ្រល និយាយ ទាក់ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រល 

ពិបាក យល់។ ដំណើរការ ន្រះ អាចជួយ ឱ្រយ ការងារ សម្រ្រចបាន ច្រើន ក្នុង 

រយៈព្រល ខ្ល ីដ្រល អាច ចណំ្រញ ព្រលវ្រលា សម្រ្របធ់្វើ ការងារផ្រស្រងៗនងិ 

សំរាប់ គ្រួសរ ផងដ្ររ។ ស្ត្រី ពូក្រ គ្រប់គ្រង ថវិកា គ្រួសរ និង ផ្រនការ 

អប់រំកូន។ វា ផ្តល់ឱ្រយ ពួកគ្រ នូវ កម្មវិធី សន្រសំ ប្រ្រក់ និង ខ្ចីប្រ្រក់ដើម្របី ពង្រីក 

អាជវីកម្ម របស ់ពកួគ្រ។ ហើយ ពកួគ្រ នងឹ បង្កើតអត្ថនយ័ ជាច្រើន សម្រ្រប ់

សហគមន៍ មូលដ្ឋ្រ ន។

៨.តើ អ្នក យលថ់ា ការប្រកប អាជវីកម្ម ដោយ ប្រើប្រ្រស ់បច្ច្រកវទិ្រយា 

ផ្តល់ គុណសម្របត្តិ និង គុណវិបត្តិ ដូចម្ដ្រចខ្លះ?

វា ពតិជា សប្របាយ ក្នងុការ អភវិឌ្រឍ អ្វដី្រល ថ្មហីើយ យើង មាន ជនំឿ  លើ វា។ វា 

ក ៏ត្រវូការ ចណំយព្រល វ្រលា ដ ៏ច្រើន ក្នងុការ អង្គយុ ជាមយួ អ្នកប្រើប្រ្រស ់

ដំបូង ហើយ សួរ ពួកគ្រ ថាតើ អ្នក គិត យា៉្រងណ? តើ អ្នក ចូល ចិត្ត អ្វីខ្លះ? 

តើ អ្វីដ្រល ងាយស្រួល និង មិន ងាយស្រួល ទាល់ត្រសោះ? តមរយៈ 

លទ្ធផល សិក្រសាយើងត្រូវ សម្រប ខ្លួន ឥតឈប់ឈរ ទៅនឹង ការឆ្លើយ សំនួរ 

ដ្រល ឥត រពំងឹទកុ នងិ ការផ្តល ់យោបល ់របស ់ពកួគ្រ បើទោះបជីា អ្នក ត្រវូ 

ចណំយ ព្រលធ្វើ ការងារ សរជាថ្ម ីកដ៏ោយ។ ការធ្វើ ដចូ្ន្រះអ្នក អាចបង្កើត 

អាជីវកម្មមួយ ដ្រល នឹង នាំមុខ ការប្រកួតប្រជ្រង ណមួយ មិន ខាន។ 

ទោះយា៉្រងណ យើងទាំងអស់គា្ន្រ ត្រូវ ទទួលស្គ្រល់ ថា លទ្ធផល គឺ ត្រូវ 

ចណំយព្រល យរូ បន្តចិនៅក្នងុ ទផី្រសារ ស្រដ្ឋកចិ្ច ដ្រល កពំងុ រកីលតូលាស។់

៩. ក្នងុនាម ជា មា្ច្រស ់អាជវីកម្ម តើ អ្នក ត្រវូ ត្រៀមខ្លនួ ប្របណា ដើម្រប ី

ធ្វើ អាជីវកម្ម ក្នុងសម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា? 

កម្មវិធី របស់ យើង គឺ ប្រតិបត្តិការ ដោយ ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ទាំងអស់។ 

អ្នកប្រើប្រ្រស់ របស់ យើង ក៏មាន ជា ក្រុមហ៊ុន បច្ច្រកវិទ្រយា ផងដ្ររ។ ពួកគ្រ 

ចលូចតិ្ត សកល្របង អ្វដី្រល ថ្ម។ី ប៉នុ្ត្រ យើង បានដងឹ ច្របាស ់ព ីភាព រកីចម្រើន 

ក្នុងដំណក់កាលនីមួយៗហើយ គោលដៅ គឺ ត្រូវបង្កើត នូវ ផលិតផល 

ដ្រល អាច ប្រើ និងទទួលយកបានដោយ អតិថិជន គោលដៅ ច្រើន។ 

ខ្ញុំ ត្រង តមដន អ្វីដ្រល ថ្មីដ្រល អាច នាំមក នូវ ត ម្ល្រនិង ស្រវាកម្ម កាន់ត្រ 

ប្រសើរ ដល់ កម្មវិធី ផ្ទ្រល់ខ្លួន របស់ខ្ញុំ។

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វីខ្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវ

កម្មផា្ទ្រល់ខ្លួន?

អ្នករៀន ហ្រល ទកឹ គ ឺត្រវូ ចុះ ហ្រល ទកឹហើយ គន្លឹះ សខំាន ់គតឺ្រវូធ្វើ ការ លោត 

ចលូក្នងុ ទកឹ។ ការចាបផ់្តើម អាជវីកម្ម ជាទទូៅ ៥០ភាគរយ ន្រ អ្វដី្រល អ្នក បាន 

គតិទកុ ជាមនុនងិ បាន គ្រ្រងទកុហើយ៥០ភាគរយទៀតគ ឺអ្វដី្រល អ្នកនងឹ ត្រវូ 

ប្រឈម មខុ នងឹ ហ្រតកុារណ ៍ដ្រល អ្នក មនិបាន គ្រ្រងទកុ។ ភាគច្រើន ស្ត្រ ីមនិ 

ចូល ចិត្តការ ប្រថុយ ជាមួយ ភាពមិនច្របាស់លាស់ ទ្រ។ ប៉ុន្ត្រ ដូច ពាក្រយសោ្ល្រក 

ចនិ មយួ បាន នយិាយថា“ប្រសនិបើ អ្នក មនិអាច ទបទ់ល ់បានទ្រគ្រ្រនត់្រ ពត ់

ខ្លួន តម ខ្រយល់ បាន ហើយ”។ ពួកគាត់ គួរ បង្កើន សមត្ថភាព ក្នុងការ សម្រប 

ខ្លួនដើម្របី បង្កើត អាជីវកម្ម ឱ្រយ ជោគជ័យ។ យើង ត្រូវត្រ ទទួល ភាពមិន ស្ថិត 

ថ្ររហើយ ត្រូវ រីករាយ ជាមួយនិង ដំណើរ ដ៏ វ្រងឆ្ង្រយ ន្រះ។ សកល្របងនិង 

ពសិោធនដ៍ោយ កុ ំធ្វើការ ស្ម្រន អ្វទីាងំអស ់ប៉នុ្ត្រ ឱ្រយ លទ្ធផល ធ្វើជា អ្នកសម្រ្រចចតិ្ត 

សម្រ្រប់ ជំហាន បនា្ទ្រប់។ អ្នក ត្រូវ ទទួលយក សមាជិក វ័យក្ម្រងចូលក្នុង ក្រុម 

ដើម្របី ទទួលយក ជំនាញ ថ្មី និង គំនិត បើកចំហ អំពី បច្ច្រកវិទ្រយា។ 

៩៣



១. សូមជួយ ធ្វើការ ណ្រនាំ ខ្លួន របស់ អ្នក។

ខ្ញុំ ឈ្ម្រះ Jenny Lao  Ni Mya Si ជា ស្ថ្របនិក និង ជា មា្ច្រស់ ក្រុមហ៊ុន 

SEIN LAN LWIN PYIN CO ., LTD។ JENKO ជា ឈ្ម្រះ 

ម្រ របស់ ក្រមុហុ៊ន ហើយ វា ជាការ បញ្ចលូ គា្ន្រ របស់ ឈ្ម្រះ ពីរ គឺ Jenny ជា 

ឈ្ម្រះ របស់ខ្ញុ ំនិង Koko ជា ឈ្ម្រះ របស់ ប្ត ីខ្ញុ។ំ ក្រ្រម ឈ្ម្រះ JENKO 

យើង ផ្តល់ជូន ស្រវាកម្មសំខាន់ៗចំនួន ប្រ្រំ គឺៈ

ទីប្រកឹ្រសា អប់រំ: ក្រមុហុ៊ន ការប្រកឹ្រសា យោបល់ សម្រ្រប់ អ្នក ដ្រល ចង់ទៅ 

រៀន នៅ បរទ្រស។ ទីប្រកឹ្រសា ន្រះ ត្រវូបាន បង្កើតឡើង ក្នងុ ឆ្ន្រ ំ២០០។ 

យើង ផ្តល់ជូន នូវ មធ្រយាបាយ អប់រំ ជាច្រើន សម្រ្រប់ និស្រសិត មី យា៉្រន់ 

មា៉្រ ដើម្រប ីទៅ សិក្រសា នៅ ប្រទ្រស ម៉ា្រឡ្រសុ ីថ្រ អាម្ររកិ និង កាណដ។

JENKO-Center: ជា មជ្រឈមណ្ឌល បណ្តុះបណ្ត្រល អាជីវកម្ម ក្នុង 

តំបន់។  មជ្រឈមណ្ឌល ន្រះ ត្រវូបាន ទទួលស្គ្រល់ ដោយ អង្គការ ជាតិ 

និង អន្តរជាតិ ជាច្រើន ដូចជា  ILO, GIZ និង ទីភា្ន្រក់ងារ ធុន តូច និង 

មធ្រយម របស់ មី យ៉ា្រន់ មា៉្រ។ យើង ផ្តល់ ការបណ្តុះបណ្ត្រល អាជីវកម្ម 

សម្រ្រប់ សហគ្រ្រស ខា្ន្រតតូច លក់រាយ និង សហគ្រ្រស ធុន តូច និង 

មធ្រយម។

JENKO-Royale Bespoke ជាងកាត់ដ្ររ - កាត់ដ្ររ Bespoke 

ជាមួយ សខា ថ្រ។

JENKO-Event Management

SEIN LAN LWIN PYIN Trading

ខ្ញុំ ក៏ ជា គ្រូ បណ្តុះបណ្ត្រល ដ្រលមាន អាជា្ញ្រប័ណ្ណ ជាស កល សម្រ្រប់  ILO-

SIYB, នាយក ប្រតិបត្តិ ន្រ សមាគម សីុ អាយ បី៊ មី យ៉ា្រន់ ម៉ា្រ, អ្នក អភិវឌ្រឍន៍ 

ខ្លឹមសរ / អ្នកដឹកនាំ គ្រូ បង្គ្រល និង ជា អ្នកសម្របសម្រួល កម្មវិធី សម្រ្រប់ 

ការបណ្តុះបណ្ត្រល ជំនាញ លក់រាយ កូកាកូឡា ផងដ្ររ។ អ្វីដ្រល ជម្រុញ ឱ្រយ 

ខ្ញុំ ចាប់ផ្តើម JENKO គឺ ខ្ញុំ ចូលចិត្ត ច្រករំល្រក អ្វីដ្រល ខ្ញុំ គិតថា ល្អ និង មាន 

ប្រយោជន៍ ដល់ អ្នកទទួល។ កាលពី បុ៉នា្ម្រន ឆ្ន្រមុំន នៅព្រល កូនៗរបស់ ខ្ញុ ំបាន 

ផ្ល្រស់ ទៅ សិក្រសា នៅ ប្រទ្រស មា៉្រឡ្រសុ ីយើង ក៏ ចាប់ផ្តើម បើក ភោជនីយដ្ឋ្រន 

អី៊តលី នៅ ទី នោះដ្ររ។ ការជោគជ័យ ន្រ ការអប់រកូំនៗនៅ ប្រទ្រស មា៉្រឡ្រសុ ី

នាឱំ្រយ យើង ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ពិគ្រ្រះ យោបល ់ផ្ន្រក អប់រំ ដើម្រប ីជួយ ឪពុកមា្ត្រយ 

និង យុវជន ដទ្រទៀត ឱ្រយទទួល បាន ព័ត៌មាន និង ការណ្រនា ំបន្ថ្រម ទៀត លើ 

មាគា៌្រ ត្រមឹត្រវូ សម្រ្រប់ ការអប់រ ំជាន់ខ្ពស់។ តមរយៈ ជំនាញ និង ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត 

របស់ខ្ញុំ ក្នុងការ បណ្តុះ បណ្ត្រល សហគ្រិន ខា្ន្រតតូច និង មធ្រយម ក្រុមហុ៊ន 

កូកាកូឡា បានជ្រើសរីស ខ្ញុំ ឱ្រយ បង្កើត កម្មវិធី បណ្តុះ បណ្ត្រល ការគ្រប់គ្រង 

ការលក់ រាយ។ ខ្ញុ ំជា គ្រ ូបណ្តុះបណ្ត្រល ជាន់ខ្ពស់ ហើយ រហូតមកដល់ ប ច្ច ុប្របន្ន 

កម្មវធីិ មួយ ន្រះ បាន បណ្តុះបណ្ត្រល គ្រ ូបង្គ្រល ចំនួន៣ នាក់ សិកា្ខ្រកាម ចំនួន 

២០៦ នាក់ និង បាន បណ្តុះបណ្ត្រល សហគ្រិន ជាង១មុឺន នាក់។

បច្ច្រកវិទ្រយា គឺជា អ្វីដ្រល 
ផ្រសាភា្ជ្រប់ នឹង ការផ្ល្រស់ប្តូរព្រល 
វ្រលានិងអ្វីដ្រល អ្នក មិនអាច 
មើលរំលង បាន។ ប្រសិន បើ 
អ្នក ចង់ កា្ល្រយជា ផ្ន្រក មួយ 
ន ្រ ប្រទ្រស កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ 
នោះ អ្នក ត្រូវត្រមាន តម្រូវការ 
បច្ច្រកវិទ្រយា

ឡៅ ជេននី
ស្ថ្របនិក និង មា្ច្រស់ ក្រុមហ៊ុន 
SEIN LAN LWIN PYIN

លោកស្រី

ប្រទ្រសមីយា៉្រន់មា៉្រ

៩៤





២. តើ អ្នក ឲ្រយ នយិមនយ័ ភាពជោគជយ័ យ៉្រងដចូម្ដ្រច? តើ អ្នក ប ច្ចប្របន្ន 

ឃើញ ខ្លួនឯង នៅ ចំណុច មួយណា ន្រ ភាពជោគជ័យ?

ស្រប ព្រលដ្រល ប្រទ្រស យើង កពំងុ ដើរ ឆ្ព្រះទៅរក លទ្ធបិ្រជាធបិត្រយ្រយ វា 

មាន បញ្ហ្រ ប្រឈម ជាច្រើន សម្រ្រប់ អាជីវកម្ម។ ប៉ុន្ត្រ យើង បាន ជម្នះ នូវ រាល ់

បញ្ហ្រ ទាងំនោះ ដោយ ឆន្ទៈ ក្នងុការ សម្រប ខ្លនួ រៀន នងិ ផ្ល្រសប់្តរូ របស ់យើង។ 

សម្រ្រប ់ខ្ញុ ំជោគជយ័ មាននយ័ថា យើង អាច ធ្វើការ ជាមយួគា្ន្រ សម្រ្រចបាន 

លទ្ធផល ជាមយួគា្ន្រ នងិ ច្រករលំ្រក គា្ន្រ។ប្រយោគ មយួ ឃ្ល្រ ដ្រល នាង ខ្ញុ ំបាន 

ស្រង់ សម្តី របស់ Henry Ford ដ្រលជា ឧស្រសាហករ ជនជាតិ អាម្ររិក ដ៏ 

ល្របី ថា៖ “ការជួប ជុំគា្ន្រ គឺជា ការចាប់ផ្តើម។  ការរក្រសា គា្ន្រ គឺជា ការរីកចម្រើន 

ហើយ ការធ្វើការ ជាមួយគា្ន្រ គឺជា ជោគជ័យ” ។ ខ្ញុំ មានការ ព្រញចិត្ត នឹង ខ្លួន 

ខ្ញុំ ផ្ទ្រល់ ការងារ របស់ខ្ញុំ និង សមិទ្ធិផល របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ មានការ ព្រញចិត្ត នឹង 

ការរកីចម្រើន ដ្រល ខ្ញុ ំបាន ក ៏សង ឡើង មតិ្តភក្ត ិនងិ បណ្ត្រញ ការងារ ដ្រល 

ខ្ញុ ំបាន បង្កើត។ លទ្ធផល ដ្រល នាង ខ្ញុ ំបាន ប្រើប្រ្រស ់កមា្ល្រងំ ពលកម្ម របសខ់្លនួ 

ខ្ញុំ អាច មើលឃើញ និង ទទួលបាន រសជាតិ ន្រ ភាពជោគជ័យ និង មិត្តភាព 

ដ៏ មានតម្ល្រ ដ្រល ខ្ញុំ ទទួលបាន។ ខ្ញុំ ត្រងត្រ ស្វ្រងរក ការបណ្ត្រក់ទុនថ្មីៗ 

ដ្រល អាចជា ស្ព្រន មួយ ក្នុងការ លើកកម្ពស់ កា រ អភិវឌ្រឍ ប្រជាជន របស់ខ្ញុំ 

ពិស្រស បង ប្អូន ស្ត្រី។

៣. តើ អ្នក យលឃ់ើញ ដចូម្ដ្រច ចពំោះ បច្ច្រកវទិ្រយា នាព្រល បច្ចបុ្របន្នន្រះ? 

តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អាចជួយ ជំរុញ ឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ត្រ 

រីកចម្រើន?មូលហ្រតុ អ្វី?

បច្ច្រកវទិ្រយា គជឺា អ្វដី្រល ផ្រសាភា្ជ្រប ់នងឹ ការផ្ល្រសប់្តរូ ព្រលវ្រលា នងិអ្វដី្រល អ្នក 

មិនអាច មើលរំលង បាន។ ប្រសិនបើ អ្នក ចង់ កា្ល្រយជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ប្រទ្រស 

កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ នោះ អ្នក ត្រូវត្រមាន តម្រូវការ បច្ច្រកវិទ្រយា។ ប៉ុន្ត្រ ត្រូវឱ្រយ 

ប្រ្រកដថា យើង បាន ប្រើប្រ្រស់ វា ដោយ ឥរិយាបទ វិជ្ជមាន។ ពីមួយ ឆ្ន្រំទៅ 

មួយឆ្ន្រំ យើង បាន ស្គ្រល់ ឧបករណ៍ បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗជាច្រើន ដ្រល ធ្វើឱ្រយ 

ជីវិត និង ការងារ របស់ យើង កាន់ ត្រមាន ភាពងាយស្រួល។ បើ គា្ម្រន ប្រព័ន្ធ 

អ៊ីនធឺណិត ទ្រ ខ្ញុំ នឹងមិន អាចធ្វើ ទំនាក់ទំនង ជាមួយ ដ្រគូ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ 

តមរយៈ អ៊ី ម៉្រ ល ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក Viber WhatsApp ជាដើម បានទ្រ។ ខ្ញុំ 

អាចធ្វើ ការប្រ្រស្រយ័ ទាកទ់ង យា៉្រង ងាយស្រលួ ជាមយួ មតិ្ត រមួការ ងារ ដ្រគ ូ

មិត្តភក្តិ និង អ្នកដទ្រ ដោយ គ្រ្រន់ត្រ ចុច ប៊ូ តុង មួយ ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។

៤.តើ បច្ច្រកវិទ្រយា ពិតជា ដើរតួ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក 

ម្រន ទ្រ?ហើយ តមរបៀប ណា?តើ ប្រភ្រទ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីខ្លះ ដ្រល 

អ្នកប្រើប្រ្រស់?សូម ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ដ្រង មួយចំនួន ផង។

នៅក្នុង អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ បច្ច្រកវិទ្រយា ដើរតួនាទី យា៉្រងសំខាន់ នោះ គឺ 

ការប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ អ៊ិន ធឺ ណិ ត។ ឧទាហរណ៍: សម្រ្រប់ ការស្រ្រវជ្រ្រវ និង 

អភវិឌ្រឍន ៍របស ់ក្រមុហ៊នុ ខ្ញុ ំត្រវូ ស្វ្រងរក តម្រវូការ នងិ ការចងប់ាន របស ់អតថិជិន 

ខ្ញុំ។ វិធី ដ្រល ល្អ បំផុត ក្នុងការ ទទួលបាន ពត៌មាន ទាំងន្រះ គឺ តមរយៈ អ៊ី ម៉្រ 

ល។ នាង ខ្ញុំ បាន ផ្ញើជូន ពួកគាត់ នូវ កម្រង សំណួរ ដ្រល អាចឱ្រយ ខ្ញុំ ទាញយក 

នូវ ព័ត៌មាន ដ្រល ក្រុម អតិថិជន របស់ខ្ញុំ ត្រូវការ។ ដូច្ន្រះ ខ្ញុំ អាច ប្រើ ព័ត៌មាន 

ទាងំនោះ ដើម្រប ីរៀបច ំវគ្គ បណ្តុះបណ្ត្រល នងិ ស្រវាកម្ម ដ្រល ត្រវូ នងឹ តម្រវូការ 

របស់ ពួកគ្រ។ បើ មិន ដូចោ្ន្រះ ទ្រ វា នឹង ពិបាក ក្នុងការ បន្តដំណើរ ជីវិត របស់ 

ក្រុមហ៊ុន យើង នៅក្នុង ពិភព ប្រកួត ប្រជ្រង ន្រះ។ សម្រ្រប់ ទីផ្រសារ ខ្ញុំ បាន 

ប្រើ ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម ដូចជា ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក ដើម្របីឱ្រយ ព័ត៌មាន របស់ យើង 

អាច ទៅដល់ អតិថិជន គោលដៅ របស់ខ្ញុំ។ តម វិធី ន្រះ ខ្ញុំ អាច ផ្រសព្វផ្រសាយ 

ផលិតផល និង ស្រវាកម្ម របស់ខ្ញុំ យា៉្រង មាន ប្រសិទ្ធភាព ដល់ មនុស្រស ជាច្រើន 

ដោយ មិនចាំបាច់ ចំណយ ច្រើន។

សម្រ្រប់ ការប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទង ជាមួយ អតិថិជន គោលដៅ ព្រលខ្លះ ខ្ញុំ 

ប្រើប្រ្រស់ ទូរស័ព្ទ និង ការប្រជុំ តម រយៈ online ឬ Video  និង ការផ្ញើ 

សរ ផងដ្ររ។ ប៉ុន្ត្រ ភាគច្រើនបំផុត គឺ តមរយៈ ក្រុមហ៊ុន ត្រ លា កូ ដ្រល 

ផ្តល់ជូន ស្រវាកម្ម អ៊ីនធឺណិត និង ទំនាក់ទំនង ល្អ បំផុត។

 

៥. តើ បច្ច្រកវិទ្រយា អ្វីដ្រល អ្នក ប្រើ ដើម្របី ទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និង 

ប្រតិបត្តិការ លើ បុគ្គលិក និង ដំណើរការ អាជីវកម្មរ បស់ អ្នក?

នៅក្នុង អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ យើង បាន ប្រើប្រ្រស់ ឧបករណ៍ អ្រឡិចត្រូនិក 

ជាច្រើន ដើម្របី បង្កើន ផលិតភាព របស់ខ្លួន ខ្ញុំ ផ្ទ្រល់ និង បុគ្គលិក ទាំងអស់ ឱ្រយ 

កាន់ ត្រមាន ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់។ យើង ត្រងត្រ ធ្វើការ ទាក់ទង គា្ន្រ តមរយៈ 

កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដ្រ ជាច្រើន ដោយ ប្រើប្រ្រស់ តម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត។ យើង 

បាន ប្រើ ប្រព័ន្ធ គណនី MYOB (Mind Your Own Business) 

សម្រ្រប់ គ្រប់គ្រង លំហូរ សច់ប្រ្រក់ និង ការគ្រប់គ្រង ទូទៅ។ MYOB ជា 

កម្មវិធី ដ្រល មាន Browserជា មូលដ្ឋ្រន Cloundជា មូលដ្ឋ្រន ឬ កម្មវិធី 

ដ្រល ដឡំើង ដោយមាន Software ដចូ្ន្រះ យើង អាច ធ្វើការ គ្របគ់្រង បាន 

គ្រប់ ទីកន្ល្រង ដ្រល យើង អាច ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត បាន។ ប្រព័ន្ធ 

គណន្រយ្រយ អន្តរជាតិ របស់ យើង បានធ្វើ ទំនាក់ទំនង រវាង អតិថិជន និង 

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ របស់ យើង ។  ដូច្ន្រះ យើង អាច គ្រប់គ្រង លំហូរ សច់ប្រ្រក់ 

និង ច្រញ វិក្កយបត្រ បាន ត្រឹមត្រូវ។ យើង ក៏មាន សមា្ភ្ររ ការិយាល័យ ដូចជា 

កុំព្រយូទ័រ មា៉្រសុីន ព្រី ន មា៉្រសុីន ស្ក្រ ន និង មា៉្រសុីន បញ្ច្រំង ស្ល្រយ ដ្រល ភា្ជ្រប់ 

នឹង កុំព្រយូទ័រ ទាំងអស់។ ដូច្ន្រះ ទីតំង ផ្ទ្រល់ យើង អាច ព្រី ន និង ស្គ្រ ន បាន។ 

ទនិ្ននយ័ របស ់យើង ទាងំអស ់ត្រវូបាន រក្រសា ទកុ នៅក្នងុ Cloud។ ខ្ញុ ំឃើញថា 

បច្ច្រកវិទ្រយា កំពុងត្រ ដើរតួ យា៉្រងសំខាន់ ក្នុង ភាពជោគជ័យ របស់ខ្ញុំ។ ចំពោះ 

ការផ្រសព្វផ្រសាយ យើង ប្រើ ទពំរ័ ហ្វ្រ ស ប៊ ុក ផ្ទ្រលខ់្លនួ ដើម្រប ីច្រករលំ្រក ពត័ម៌ាន 

អពំ ីផលតិផល នងិ កម្មវធិ ីរបស ់យើង ហើយ តមរយៈ ការ ប្រ ម៉តូ page យើង 

អាច ផ្តល់ព័ត៌មាន ទៅដល់ មនុស្រស ជាច្រើន ក្នុងព្រល ត្រមួយ។

៩៦



៦. តើ អ្វី ជា ភាព ដឹកនាំ របស់ អ្នក? ហើយ អ្នកមាន ភាព ដឹកនាំ ប្របណា 

ចំពោះ ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា?

ខ្ញុំ គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក របស់ខ្ញុំ ជា ក្រុម មួយ។ នៅព្រលដ្រល ពួកគាត់ ត្រូវការ 

ជំនួយ ពី នាង ខ្ញុំ ទា្វ្ររ ការិយាល័យ និង ទូរស័ព្ទ របស់ខ្ញុំ ត្រងត្រ បើក ចាំ 

ទទួល ស្វ្រគមន៍ ពួកគាត់ ជានិច្ច។ យើង ធ្វើ ទំនាក់ទំនង គា្ន្រ តមរយៈ អ៊ីម្រល 

និង បណ្ត្រញ សង្គមផ្រស្រងៗទៀត ដូចជា Viber, WhatsApp និង Mes-

senger ។ ដោយ ប្រើ តម វិធី ន្រះ យើង សម្រ្រចបាន គោលដៅ កាន់ត្រ 

ប្រសើរ ឆប់រហ័ស និង មាន ប្រសិទ្ធភាព ជាង មុន។ គមា្ល្រត ន្រ ការ ប្រ្រស្រ័យ 

ទាក់ទង គា្ន្រ គឺជា ឧបសគ្គ ខណៈដ្រល ផលិតភាព កំពុងមាន ការកើនឡើង។ 

ជាការ លើកទកឹចតិ្ត បគុ្គលកិ ដ្រល យកចតិ្តទកុដក ់ប ំព្រញ ភារកចិ្ចសខំាន់ៗ  

ដូចជា ការអប់រំ និង ផ្តល់ ការប្រឹក្រសា ជូន អតិថិជន នឹង ទទួលបាន ចំណ្រក 

ប្រ្រក់ចំណ្រញ របស់ ក្រុមហ៊ុន។ ពួកយើង ក៏មាន ដំណើរ កម្រសាន្តផ្រស្រងៗ 

ញាុ្រំ អាហារ ជុំគា្ន្រ និង ជប់លៀង ខួបកំណើត ឱ្រយ ក្រុមការងារ ដើម្របីឱ្រយ ក្រុម 

យើង មាន ភាពស្និទ្ធស្ន្រល ជាមួយគា្ន្រ និង ស្វ្រងយល់ ពីគា្ន្រ ទៅវិញទៅមក។

៧.តើ អ្នក គិត យ៉្រងណា ចំពោះ តួនាទី របស់ ស្ត្រី ក្នុង អាជីវកម្ម និង 

បច្ច្រកវទិ្រយា ជាពសិ្រស នៅក្នងុ ប្រទ្រស របស ់យើង ដ្រល គនំតិ ន្រ ស្រដ្ឋកចិ្ច 

ឌីជីថល ជា បរិបទ ថ្មី ហើយ វប្របធម៌ ចាស់គំរិល នៅត្រ ជា ឧបសគ្គ?

នៅក្នុង ប្រទ្រស មី យា៉្រន់ មា៉្រ ខ្ញុំ ឃើញថា ស្ត្រី មាន ភាព បើកចំហ ក្នុងការ 

ទទលួយក បច្ច្រក វទិ្រយា ក្នងុ អាជវីកម្ម។ មាន អាជវីកម្ម តម អ៊នីធណឺតិ ជាច្រើន 

ដ្រល ដំណើរការ ដោយ ស្ត្រី។  ពួកគាត់ ក៏មាន មទនភាព ចំពោះ ខ្លួន គាត ់

ផ្ទ្រល់ ដ្ររ ដ្រល បាន ប្រើប្រ្រស់ កាត ឥណទាន ដើម្របី ធ្វើ ជំនួញ។ ប្រជាជន ម ី

យា៉្រន់ មា៉្រ សប្របាយរីករាយ នឹង ការសកល្របង បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មី។ នៅតម តំបន ់

ជនបទ ប្រជាជន ភាគច្រើន ប្រហ្រលជា មិនដឹង ពី របៀប ស្វ្រង រក ចម្លើយ ឬ 

ព័ត៌មាន តមរយៈ គ្រហទំព័រ នៅឡើយ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ ពួកគ្រ ដឹង ពី របៀប ស្វ្រងរក 

ពត័ម៌ាន តមរយៈ ការ បង្ហ្រះ តម ហ្វ្រ ស ប៊ ុក។ ស្ត្រ ីនៅ ជនបទ ដចស់្រយាល 

ភាគច្រើន ចូលចិត្ត ល្រង ហ្គ្រម នៅលើ ទូរស័ព្ទ របស់ ពួក គ្រ ទោះបីជា ពួកគ្រ 

មនិច្រះ អាន នងិ សរស្ររ កដ៏ោយ។ ទោះបជីា កលុសម្ពន័្ធ ជនជាតភិាគតចិ មា 

នវ ប្រប ធម៌ ភាស និង សង្គម ខុសគា្ន្រ ក៏ដោយ ក៏ ពួកគ្រ ទាំងអស់គា្ន្រ យល់ ពី 

របៀប ល្រង ហ្គ្រម នៅលើ អ៊នីធណឺតិ ដ្ររ។ នៅ ទនីោះ ពកួគ្រ បាន ប្រើប្រ្រស ់

ភាស អ៊ី ន ធឺ ណ្រ ត ដូចគា្ន្រ ដើម្របី ល្រង ហ្គ្រម ទាំងន្រះ ជាមួយគា្ន្រ។

៨.តើ អ្នក យល់ថា ការប្រកប អាជីវកម្ម ដោយ ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា 

ផ្តល់ គុណសម្របត្តិ និង គុណវិបត្តិ ដូចម្ដ្រចខ្លះ?

អ្នក គួរ ដឹង ពី របៀប ប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របី ទាញយក ផលចំណ្រញ ពី វា 

ប៉នុ្ត្រ អ្នក ក ៏គរួត្រ ដងឹ អពំ ីគណុ វបិត្ត ិដ្រល បង្កឡើង ដោយ បច្ច្រកវទិ្រយា ផងដ្ររ។ 

ការប្រើប្រ្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ក្នុង អាជីវកម្ម របស់ អ្នក ពិតជា មាន អត្ថប្រយោជន ៍

ជាច្រើន រួមមាន ការកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រ្រស់ ចំនួន ធនធានមនុស្រស 

ការគ្របគ់្រង ព្រលវ្រលា កានត់្រ ប្រសើរ ជាង មនុ អាច ប្រើប្រ្រស ់ការងារ រមួគា្ន្រ 

នៅក្នុង ប្រព័ន្ធ ត្រមួយ វិភាគ និង ធ្វើ របាយការណ៍ យា៉្រង មាន ប្រសិទ្ធិភាព 

និង រហ័ស ជាង មុន។ ជា គុណវិបត្តិ វិញ បច្ច្រកវិទ្រយា មាន ការវិវឌ្រឍ ឡើង គ្រប់ 

នាទី ដ្រល តម្រូវឱ្រយ អ្នក និង បុគ្គលិក របស់ អ្នក ត្រូវ រៀន ជំនាញ ថ្មី ន្រះ និង 

ទទួលយក ការបណ្តុះបណ្ត្រល ដើម្របី ឱ្រយមាន សមត្ថ ភាព គ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របី 

គ្រប់គ្រង បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗន្រះ។

៩. ក្នុងនាម ជា មា្ច្រស់ អាជីវកម្ម តើ អ្នក ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន ប្របណា ដើម្របី ធ្វើ 

អាជីវកម្ម ក្នុងសម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា?

 ទោះបី ខ្ញុំ ជា ក្ម្រង ជំនាន់ Baby Boomers ក៏ដោយ ក៏ ខ្ញុំ នៅត្រ ព្រយាយាម 

រៀន ឱ្រយ ច្រះ ប្រើប្រ្រស់ នូវ បច្ច្រក វិទ្រយា សម្រ្រប់ មុខ ជំនួញ របស់ខ្ញុំ ព្រ្រះ ខ្ញុំ 

ចង់ ប្រើប្រ្រស់ ព្រលវ្រលា អោយ កាន់ ត្រមាន ប្រសិទ្ធភាព។ ខ្ញុំ រៀនសូត្រ ព ី

អ្នកដទ្រ ហើយ ខ្ញុំ ក៏បាន ធ្វើការ ស្រ្រវជ្រ្រវ តម អ៊ីនធឺណិត ដើម្របី ទទួលបាន 

ចំណ្រះដឹង ពី ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា កាន់ត្រ ទំនើប។

១០. តើអ្នកមានដំបូនា្ម្រនអ្វីខ្លះសម្រ្រប់អ្នកដ្រលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវ

កម្មផា្ទ្រល់ខ្លួន?

សម្រ្រប ់ស្ត្រ ីដ្រល ចង ់ចាបផ់្តើម អាជវីកម្ម ពកួគ្រ ត្រវូ ដងឹថា ការវនិយិោគ ដបំងូ 

គជឺា តម្រវូ ការជនំាញ គ្រប ់គ្រង អាជវីកម្ម។ មនសុ្រស ភាគច្រើន ចាតទ់កុ ដើមទនុ 

ថា ជាការ វនិយិោគ ប៉នុ្ត្រ ប្រសនិបើ ពកួគ្រ មនិមាន ជនំាញ គ្របគ់្រង អាជវីកម្ម 

ទ្រ ការវនិយិោគ របស ់ពកួគ្រ នងឹត្រវូ បាតប់ង ់ដចូគា្ន្រ។ ការសម្រ្រចចតិ្ត ចាបផ់្តើម 

អាជវីកម្ម ភាគច្រើន អាស្រយ័ លើ អ្វដី្រល ពកួគ្រ ចង ់ធ្វើ ឬអ្វ ីដ្រល ពកួគ្រ គតិថា 

អាចធ្វើ បាន។ ប៉ុន្ត្រ ពួកគ្រ ត្រូវ ដឹងថា តើ គំនិត អាជីវកម្ម មួយ ណ ដ្រល 

សមស្រប បំផុត សម្រ្រប់ បុគ្គលមា្ន្រក់។ ពួកគ្រ ត្រូវ ស្វ្រងរក គំនិត ន្រះ ជាមុន 

តមរយៈ កម្មវិធី បណ្តុះ បណ្ត្រល ដ្រល ខ្ញុំ គិតថា វា អាចជួយ បាន។ បនា្ទ្រប់ព ី

រកឃើញ គំនិត អាជីវ កម្ម សមស្រប នឹង ខ្លួនឯង ហើយ បុគ្គលមា្ន្រក់ៗត្រូវធ្វើ 

ផ្រនការអាជីវកម្ម ព្រ្រះ បើ គា្ម្រន ផ្រនការអាជីវកម្ម ទ្រ វា ពិតជា មិនអាច 

ទៅរួច ទ្រ ក្នុងការ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ថ្មី មួយ។ 
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