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រមភកថ 
 

ទីភន ក់ងរជតិមុខរបរ និងករងរ (ទ.ជ.ម.ក) ៃនគណៈកមម ធិករជតិបណ្តុ ះប ្ត ល មនេសចក្តី
េ មនស រកី យកនុងករ ក់ឱយេ្របី្របស់នូវ “េសៀវេភែណនសំ្តអីពីំករ្របកឹ េយបល់ករងរ” ែដលបនេធ្វីករ
ែ្របស្រមួលពីេសៀវេភ “Manual of Employment Counselling” របស់អងគករ ILO ។ េសៀវេភែណនេំនះ
្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យ ទ.ជ.ម.ក េ្រកមកិចចសហករ និងជំនួយបេចចកេទសពីសំ ក់អងគករពលកមមអន្តរជតិ 
(ILO)។ េសៀវេភែណនេំនះេរៀបចំេឡងីេដីមបជីយួព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ កនុងករផ្តល់្របកឹ
េយបល់ករងរដល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វី ្របកបេ យ្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ ទនួំលខុស្រតូវខពស់ ្រពមទងំជួយដល់
សិស -និស តិែដលជួប្របទះករលំបកកនុងករចូលេទកនុងទផី រករងរ។ 

ករេរៀបចំែផនករ ជីព និងករ្របឹក េយបល់វជិជ ជីវៈបន្រគប់្រគន់ គឺជត្រមូវករជចបំច់េដមីបទីទលួ
បនករងរេធ្វីែដលល្អ នងិមនគុណភព។  ករផ្ដល់នូវមគគុេទសន៍ករងរ និងពត័៌មនទីផ រករងរែដល្រតមឹ្រតូវ 
ផ្តល់ឱយបុគគលនមីួយៗនូវជេ្រមីសែដលបនែណន ំ ែដលនឹងនពំួកេគមនករងរេធ្វីែដលជករងរគួរជទីេពញ 
ចិត្ត។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ អនកែស្វងរកករងរេធ្វីេនកនុង្របេទសកមពុជភគេ្រចីន ជពិេសសសិស -និស តិ
ែដលេទបីនឹងបញចប់ករសិក ពី និង សកលវទិយល័យនន ែតងជួបករលំបកកនុងករទទួលបនករងរ
េធ្វីបនឆប់រហ័ស។ ក ្ត មួយកនុងចំេ មក ្ត សំខន់ៗែដលនឱំយេកីតមននូវបញ្ហ េនះ គឺករខ្វះខតនូវករផ្តល់
េស ករងរ និងករ្របកឹ េយបល់ករងរ។ ទ.ជ.ម.ក បននឹងកំពុងេ្របី្របស់េសៀវេភែណនេំនះ ដូេចនះបុគគលិក
មជឈមណ្ឌ លករងរនងឹ ចែណនអំនកែស្វងរកករងរេធ្វី េ យទទលួបនបទពិេ ធន៍ពផីលលំបកៃនទីផ រករ
ងរធងន់ធងរ េដីមបកីំណត់ពីត្រមូវករទក់ទងនឹងករមនករងរេធ្វីរបស់ពួកេគ។ អងគករ ILO បនផ្តល់ករគ្ំរទដល់
បុគគលិកមជឈមណ្ឌ លករងរកនុងករទទលួបនករបណ្តុ ះប ្ត ល ្រពមទងំបនជួយដល់ ទ.ជ.ម.ក កនុងករេបះ
ពុមពេសៀវេភែណនេំនះ និងឯក រជំនយួេផ ងៗេទៀត ដូចជសមភ រៈជនួំយ ជីព និងប័ណ្ណែណនជំេដីម។  

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវរបស់សេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ ហ៊ុន ែសន 
បននងិកំពុងេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ជខ្ល ងំកនុងករបេងកីតករងរ នងិករផ្តល់នូវឱកសករងរ ដូចែដលបន
រេំលចេឡងីកនុង “យុទធ ្រស្តចតុេកណ” េដមីប ីកេំណីន ករងរ សមធម៌ នងិ្របសិទធភព  េនកមពុជ ដំ កក់ល
ទី២ នងិែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តបិចចុបបននកមម ឆន ២ំ០០៩-២០១៣។ េគលនេយបយេនះបនកំណត់
យ៉ងចបស់ថ ករទទួលបនករងរេធ្វរីបស់្របជពលរដ្ឋជក ្ត មួយដ៏សំខន់កនុងករបេងកីនក្រមិតជីវភព ករកត់
បនថយភព្រក្ីរក ្រពមទងំបេងកីន្របសិទធិភពេសដ្ឋកចិចជតិទងំមូល។  

េដីមបជីឧបករណ៍មួយកនុងករចូលរមួចំែណកអនុវត្តេគលនេយបយខងេលីេនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
បនបេងកីត ទ.ជ.ម.ក មអនុ្រកឹតយេលខ ៦៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទ២ី៧ ែខេម  ឆន ២ំ០០៩ សថិតេនេ្រកមគណៈ
កមម ធិករជតិបណ្តុ ះប ្ត ល េ យមនឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ សខុ ន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តីទទលួបនទុក
ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីជ្របធន។ ទ.ជ.ម.ក មនតួនទី និងភរកិចចផ្តល់េស ករងរ និងព័ត៌មនទីផ រករងរ
្របកបេ យគុណភព និង្របសិទធភពខពស់ជូនដល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វី នេិយជក អនកផ្តល់ករអបរ់បំណ្តុ ះ
ប ្ត ល អនកេរៀបចំេគលនេយបយនិងែផនករ នងិ ធរណជនទូេទេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ បែនថម
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េលីេនះ កនុងឆន ២ំ០១០ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនកណំត់ ទ.ជ.ម.ក ជអងគភពសថិតិែដលជែផនកមួយៃន្របព័នធសថិតិ
ជតិ នងិមនតួនទនីិងភរកិចចកនុងករ្របមូល វភិគ ចង្រកង និងផ ព្វផ យនូវព័ត៌មនទីផ រករងរជ ធរណៈ
េនមយួកែន្លងងយ្រសួល ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិច និងកនុងទ្រមង់្រក ស។  

ករបេងកីត ទ.ជ.ម.ក និងមជឈមណ្ឌ លករងរ កនុងឆន ២ំ០០៩ និង២០១០ ក៏្រសបេពលផងែដរ ទនទឹមនឹង
គំនតិផ្តួចេផ្តមីរបស់រ ្ឋ ភបិលកនុងករជួយស្រមលករេកនីេឡងីៃនករបញឈប់ពីករងរ និងភពគម នករងរេធ្វីរបស់
្របជពលរដ្ឋេ យ រឥទធិពលៃនវបិត្តិេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក និងជួយផ្តល់ករគ្ំរទដល់និេយជកកនុងករេ្រជីសេរសី
កម្ល ងំពលកមមកនុង និងបនទ ប់ពដីំ កក់លេងបីេឡងីវញិៃនេសដ្ឋកចិចជតិេ្រកយពីជួបវបិត្តិ។  

ងនម ទ.ជ.ម.ក ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដ៏្រជលេ្រជចំេពះេ ក្រសី Carmela I. Torres អនកជំនញ
ជន់ខពស់ែផនកជនំញ និងលទធភពករងរៃនករយិល័យអនុតំបន់ស្រមប់ សីុបូព៌ េ ក ននួ ឫទធ ី អនកពិេ្រគះ
េយបល់ជតិ ្រពមទងំបុគគលិករបស់អងគករ ILO ទងំអស់ ែដលបនគ្ំរទដល់ដំេណីរករែ្របស្រមួល និងេបះពុមព
េសៀវេភែណនេំនះ។ េឆ្ល តកនុងឱកសេនះផងែដរ ខញុ ំសូមែថ្លងនូវករេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះថន ក់ដឹក
ន ំ និងបុគគលិករបស់ ទ.ជ.ម.ក េ យេធ្វីករយ៉ងស្រ ក់ស្រ កំនុងករបញចប ់ និងេបះពុមពផ ព្វផ យេសៀវេភ
ែណនេំនះ។  

ជទីបញចប់ ខញុ ំមនជំេនឿយ៉ងមុតមថំ េសៀវេភែណនេំនះនឹងជឧបករណ៍ស្រមប់ជយួែណនដំល់ម្រន្តី
របស់ ទ.ជ.ម.ក និងមជឈមណ្ឌ លករងរ កនុងបេងកនីេស ្របកឹ េយបល់ករងរ នងិករផ្តល់េស ឱយកន់ែតល្អ
្របេសីរេឡងី។ 
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ទីភន ក់ងរជតិមុខរបរ និងករងរ 
ជធនីភនេំពញ ែខសី  ឆន ២ំ០១១ 

្របធនទីភន ក់ងរជតិមុខរបរ នងិករងរ 

 

     ហុង េជឿន  



េមេរៀនទី ១ 
 

េសចក្តីេផ្តើមៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្តអីំពីេស ករងរ   



េសចក្តេីផ្តមីៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្តអំីពីេស ករងរ  1-1 

 

 

 
េគលបំណងៃនករ
សកិ : 
 

េនេពលបញចបេ់មេរៀនទី ១ េនះ សិកខ កមទងំអស់នឹង: 

 យល់ដឹងអំពីេគលបំណងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

 យល់ដឹងអំពីរេបៀប រៈ និងមតិកៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

 យល់ដឹងអំពីវធីិ ្រស្តកនុងករចតែ់ចងសិកខ កម 

 យល់ដឹងអំពីត្រមូវករៃនករផ្តល់្របឹក េយបល់ករងរ េទះបីជ
េពលេវ  ឬេនទីកែន្លង ែដលមិនសូវសំបូរករងរពិត្របកដ
កេ៏ យ 

 យល់ដឹងអំពីេសចក្តីរពឹំងទុករបស់សិកខ កមែដល្រតូវបនកំណត ់
ឬចតែ់ចងេ យអនកេរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល  

 ចកំណតប់ននូវេគលបំណងសិក របស់សិកខ កម្រគបរូ់ប 

 ែចករែំលកពត័៌មនអំពីករផ្តល់្របឹក េយបល់ករងរេន ម  
មជឈមណ្ឌ លករងររបស់ខ្លួន 

 រយៈេពល: ១.៥ េម៉ង 
 េសចក្តសីេងខប: េនកនុងេមេរៀនេនះ 

 លំ ត់ទី ១.១: េសចក្តីេផ្តីម 

 លំ តទី់ ១.២: ករកំណត់េគលបំណងៃនករសិក េ យខ្លួន 
ឯង 

 បទបង្ហ ញទី១.១: េសចក្តីសេងខបអំពីដំេណីរករ្របឹក េយបល់
ករងរ 

 លំ តទី់១.៣: ែចករែំលកព័តម៌នអំពីមជឈមណ្ឌ លករងរ របស់
ខ្លួន 

 ឯក រទី១.១ (Handout 1.1): េស ករងរេន្របេទសកមពុជ: 
បញ្ហ ្របឈម និងក នុវត្តភព  
 

 

 



េសចក្តេីផ្តមីៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្តអំីពីេស ករងរ  1-2 

 

 

 

លំ តទ់ ី១.១: េសចក្តីេផ្តើម 

 

រយៈេពល: ៤០នទី 

េគលបំណង: 

 សិកខ កម និងអនកស្រមបស្រមួលទងំអស់េធ្វីករែណនខំ្លួនេទវញិេទមក  ្រពមជមួយនឹងករែចករែំលក
នូវពត័ម៌ន និងបទពិេ ធនពី៍មជឈមណ្ឌ លលករងររបស់ខ្លួន។ 

េសចក្តែីណន:ំ 

 ចំេពះេ កអនកែដលមនវត្តមនេនកនុងវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លទងំអស់ ្រតូវេធ្វីករែណនខំ្លួនអំពីេឈម ះ មុខ
តំែណង តួនទី  (្របសិនេបីជអនកស្រមបស្រមួល និងអនកបកែ្របភ ) និងអនកតំ ងមជឈមណ្ឌ លករ 
ងរ (្របសិនេបីជសិកខ កម)។ 

 េធ្វីករែបងែចកជ្រកុមពិភក  េ យ ្រស័យេទ មចំនួនមជឈមណ្ឌ លករងរ របស់ទីភន កង់រជតិ   
មុខរបរ និងករងរ  

 ករសរេសរព័តម៌ន (រយៈេពល ២០នទី) េនេលី្រក សែដលបនែចកជូន រមួមន៖ 

– េឈម ះ ឬទី ងំរបស់មជឈមណ្ឌ លករងរ 

– តំបនែ់ដលមជឈមណ្ឌ លករងរកំពុងដំេណីរករ 

– ចំនួន្របជពលរដ្ឋេនកនុងតំបនែ់ដលមជឈមណ្ឌ លករងរសថិតេន  

– សេងខប:  

 េរៀប បអំ់ពី្របេភទនិេយជកេនកនុងតំបនម់ជឈមណ្ឌ លករងររបស់េ កអនក 

 េរៀប បអំ់ពីនិេយជកសំខន់ៗ (ចំនួននិេយជក) េនកនុងតំបនរ់បស់េ កអនក 

– ពត័ម៌នែដលពកព់័នធេទនឹងមជឈមណ្ឌ លករងរ និងតំបនរ់បស់េ កអនក 

 េនកនុង្រកុមពិភក ធំ សិកខ កមេន មមជឈមណ្ឌ លករងរនីមួយៗ្រតូវេធ្វីបទបង្ហ ញ និងពិភក អំពី
ពត័ម៌នទងំេនះ (រយៈេពល ២០នទី)។ 



េសចក្តេីផ្តមីៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្តអំីពីេស ករងរ  1-3 

 

 

កមមវិធីបណ្តុ ះប ្ត ល 
 

ៃថងទី១ 
េពល្រពឹក 

 េមេរៀនទី១: េសចក្តីេផ្តីមអំពីករ យតៃម្លេទេលីសមសភពសំខន់ៗ ៃនករ    
្របឹក េយបល់ករងរ 

េពលរេសៀល 
 េមេរៀនទី២: ករទទួលបនចំេណះដឹង និងករេធ្វីបទសមភ សនេ៍ដីមបកំីណតអំ់ពី
ត្រមូវករេស  

ៃថងទី២ 
េពល្រពឹក 

 េមេរៀនទី៣ - ែផនកទី១: ករបេងកីតទ្រមងគំ់រូៃនលទធភពទទួលបនករងរេធ្វីែដល
្រគប់្រគនស់្រមបអ់នកេ្របី្របស់េស រមួមន ៥ ចំណុចសំខន់គឺៈ ករ្រគប្់រគងខ្លួន
ឯង ករសេ្រមចចិត្តចប់យក ជីព ករព្រងឹងជំនញ ករែស្វងរកករងរេធ្វី និងករ
ែថរក ករងរឱយឋតិេឋរ 

េពលរេសៀល 
 េមេរៀនទី៣ - ែផនកទី២: ក ្ត ែដលជះឥទិធពលេទេលីលទធភពៃនករទទួលបនករ
ងរេធ្វី 

ៃថងទី៣ 
េពល្រពឹក 

 េមេរៀនទី៤ - ែផនកទី១: ដំេណីករៃនករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងករ្របឹក េយបល់
ករងរ 

េពលរេសៀល 
 េមេរៀនទី៤ - ែផនកទី២: ករអនុវត្តនូវដំ ក់កលទងំ ៨ េនកនុងករ យតៃម្លករ
្របឹក េយបល់ករងរ 

ៃថងទី៤ 
េពល្រពឹក 

 េមេរៀនទី៤ - ែផនកទី៣: ករេធ្វីបទបង្ហ ញរបស់្រកុមពិភក តូចៗ និងករទទួលបន
ពត័ម៌ន្រតលប់អំពីករអនុវត្តេនកនុងដំ ក់កលនីមួយៗៃនដំេណីរករ្របឹក    
េយបល់ករងរ  

េពលរេសៀល  េមេរៀនទី៥ - ែផនកទី១: ករេរៀបចំែផនករ និងករចុះជួបនិេយជក 

ៃថងទី៥ 
េពល្រពឹក  េមេរៀនទី៥ - ែផនកទី២: ករអនុវត្តកនុងករចុះជួបនិេយជក  

េពលរេសៀល    េមេរៀនទី៦: ែផនករសកមមភព និងករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 

 

ករេធ្វីបទបង្ហ ញ(រយៈេពល ១៥ នទី): កររលំឹក និងករបញជ កេ់ឡងីវញិនូវចំណុចែដលមនេនកនុងកមម 
វធីិបណ្តុ ះប ្ត ល។ ករពនយល់េ យសេងខបអំពី្របធនបទសំខន់ៗ របស់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងវធីិ ្រស្តបណ្តុ ះ 
ប ្ត លែដលនឹង្រតូវេ្របី្របស់។ 

 េសចក្តីសេងខបអំពីដំេណីរករៃនករ្របឹក េយបល់ករងរ 
 ត្រមូវករ្របឹក េយបល់ករងរេន្របេទសកមពុជ 



េសចក្តេីផ្តមីៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្តអំីពីេស ករងរ  1-4 

 

 

 ករបេងកីតទំនកទំ់នង 
 ទ្រមង់គំរូៃនលទធភពទទួលបនករងរេធ្វី: ក ្ត ែដលជះឥទធិពលេទេលីលទធភពទទួលបនករងរេធ្វី 
 ករប៉ន់ ម នអំពីត្រមូវកររបស់អតិថិជន 
 ករកំណត់បញ្ហ ៃនលទធភពទទួលបនករងរេធ្វី 
 ករបញជ កអំ់ពីបញ្ហ ៃនលទធភពទទួលបនករងរេធ្វី 
 ករបេងកីតែផនករសកមមភព 
 ករបេងកីតនូវទំនកទំ់នងជមួយអតិថិជន្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់ 
 ករេ្របី្របស់នូវជំនញ្រគប់្រគងេហតុករណ៍េដីមបគី្ំរទ និងសេងកតេទេលីអតិថិជន ្រពមជមួយនឹង 

ករេរៀបចំឯក រឱយបនសម្រសប 
 ដំ កក់លននែដលពកព់ន័ធេទនឹងករេរៀបចំចុះជួបនិេយជក 
 
វធីិ ្រស្តកនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល ែដលនឹង្រតូវេ្របី្របស់េនកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត លរមួមនៈ ករេធ្វីបទ

បង្ហ ញរបស់អនកស្រមបស្រមួល ករពិភក ជ្រកុម លំ តអ់នុវត្តដូចជ បទបង្ហ ញ ករអនុវត្ត កលបង (ករស
ែម្តងេន ម្រកុមពិភក តូចៗ): ករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតលប់ (Feedback) របស់សិកខ កមមន ក់ៗ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



េសចក្តេីផ្តមីៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្តអំីពីេស ករងរ  1-5 

 

 

 
រយៈេពល: ២០នទ ី

េគលបំណង: 

 សិកខ កម្រគប់រូបេលីកេឡងីអំពីេគលបំណងៃនករបណ្តុ ះប ្ត លរបស់ខ្លួន។ 

េសចក្តែីណន:ំ 

 សិកខ កម្រគប់រូបេធ្វីករគូសបញជ ក់អំពីេគលបំណងៃនករបណ្តុ ះប ្ត លេរៀងៗខ្លួន េ យេ្របី្របស់នូវ 

ទ្រមង់ខងេ្រកមែដលមនចំណងេជីងថ “េគលបំណងៃនករបណ្តុ ះប ្ត លរបសស់កិខ កម្រគបរូ់ប”     

(រយៈេពល ២០នទី) 

 អនកផ្តល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លនឹងដឹកនកំរពិភក េ យែផ្អកេទេលីេគលបំណងរបស់សិកខ កមេនកនុង

្រកុមពិភក ធំ (រយៈេពល ២០នទី) 

 សរេសរអំពីចេម្លីយេនេលី្រក សែដលបនែចកជូន េហយីរក ទុក្រក សែដលបនសរេសររចួ និងពិ

និតយេឡងីវញិេនេពលបញចប់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល េដីមប្ីរបកដថវគគបណ្តុ ះប ្ត លទងំមូលបនេឆ្លីយតប

េទនឹងេគលបំណងៃនករបណ្តុ ះប ្ត លរបស់សិកខ កម្រគបរូ់ប។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

លំ ត់ទ ី១.២: ករកំណត់េគលបំណងៃនករសកិ
េ យខ្លួនឯង 
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េគលបំណងៃនករបណ្តុ ះប ្ត លរបសស់កិខ កម្រគបរូ់ប 

១. េលីកេឡងីពី ៣ េទ ៥ ចំណុចអំពីេគលបំណងៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល: 

ខញុ ំចងស់ិក អំពី: 

 

 

 

 

 
 
 

 

២. េតីបទពិេ ធនក៍រងរអ្វីខ្លះែដលឱយេ កអនកយល់ដឹងអំពីចំណុចែដលមនេនកនុងេគលបំណងៃនករបណ្តុ ះ
ប ្ត លេនះ? 
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បទបង្ហ ញទី ១.១ : េសចក្តសីេងខបអំពីដេំណើ រករ 
្របឹក េយបលក់រងរ 

 

ករកំណតនិ់យមន័យ “ករ យតៃម្លេទេលកីរ្របឹក េយបល”់ និងករបញជ កអំ់ពីេគលគំនិតសំខន់ៗ  រមួមន: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

កំណតចំ់ :ំ  

 ករ យតៃម្លេទេលធីតុផ េំនកនុងករ្របឹក េយបលក់រងរ គឺជដំេណីរករចបេ់ផ្តីមដំបូង ឬកំពុងអនុវត្ត
ៃនករ្របឹក េយបល់ករងរជូនដល់អតិថិជនែដលជួប្របទះករលំបកធងន់ធងរេនកនុងទីផ រករងរ  

 េ យ រមនករសហករយ៉ងស្អិតរមួតរ ងអតិថិជន និងអនកផ្តល់្របឹក េយបល់ករងរ ដំេណីរករ 
េនះបនជួយដល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វី យតៃម្លអំពីត្រមូវករននែដលពកព់័នធេទនឹងករងរ និងជួយ
បេងកីននូវលទធភពទទួលបនករងរេធ្វីរបស់អនកទងំេនះ េដីមបទីទួលបនករងរសមរមយ។ បែនថមេលីេនះ 
ដំេណីរករេនះកជួ៏យដល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វីទងំ យ ែដលមិន ចព្រងឹងសមតថភពរបស់ខ្លួនឱយ 
បនឆបរ់ហ័សេនកនុងករេរៀបចំ ករទទួលបន និងករែថរក នូវករងររបស់ខ្លួនឱយបនឋតិេឋរ។ 

 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ១.១  

េតអី្វេីទជករ យតៃម្លករ្របកឹ េយបល់? 
 ជករចបេ់ផ្តីមដំេណីរករ្របឹក េយបល់ជមួយអតិថិជនែដលមនករ

លំបកកនុងករកំណត់ករងររបស់ខ្លួនេទនឹងត្រមូវករេនកនុងទីផ រករងរ 

 ជកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងសហករកនុងករ យតៃម្លករងរែដលពកព់ន័ធេទនឹង
ត្រមូវករែដលេធ្វីឱយលទធភពទទួលបនករងរេធ្វីរបស់អនកទងំេនះល្អ
្របេសីរេឡងីវញិ 

 ករជួយេ្រជមែ្រជងដល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វីឱយក្ល យជបុគគលែដលមន
សមតថភព្រគប្់រគន់កនុងករេរៀបចំ ករទទួលបន និងែថរក ករងររបស់
ខ្លួនឱយបនឋតិេឋរ ។ 



េសចក្តេីផ្តមីៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្តអំីពីេស ករងរ  1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

េនកនុងករ្របឹក េយបល់ករងរ អនកែស្វងរកករងរេធ្វី ្រតូវបនជួយេ្រជមែ្រជងកនុងករ យតៃម្លអំពីករ
លំបករបស់ខ្លួនកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី មរយៈករកំណតេ់គលេ  និងករបេងកីតនូវ “ែផនករសកមមភព” 
ែដលមនលកខណៈ្របកដ្របជស្រមបែ់ស្វងរកករងរេធ្វីសមរមយ។ “ែផនករសមមភព” កម៏នរមួបញចូ លនូវ ល់

ទំពរ័បង្ហ ញទី ១.៣ 

ក ្ត ទងំ ៥ យ៉ងៃនលទធភពទទួលបនករងរេធ្វ ី
 

 ក ្ត បុគគល (ដូចជជំនញកនុងករេធ្វីបទបង្ហ ញ) 
 ករេ្រជីសេរសី ជីព (មនេគលបំណងករងរចបស់ ស់) 
 ជំនញកនុងករងរ (ជំនញែដលត្រមូវស្រមបបំ់េពញករងរ) 
 សមតថភពកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី (េតីែបបបទ ខ្លះកនុងករ

ែស្វងរកករងរេធ្វីេ យខ្លួនឯង?) 
 ជំនញកនុងករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ (ករេផ្ត តេទេលី

ករងរ) 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ១.២ 

េតអី្វេីទជលទធផលៃនករ យតៃម្លករ្របកឹ េយបល់ករងរ? 
 អនកែស្វងរកករងរេធ្វី្រតូវបនជួយ ដូចជ៖ 

 កំណតអំ់ពីករលំបករបស់ខ្លួនកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី 
 កំណតេ់គលេ  
 បេងកីតែផនករសកមមភពែដលចបស់ ស់ េដីមបែីស្វងរកករងរេធ្វី

ែដលសមរមយ 
 េ្របី្របស់ធនធនែដលមនេនកនុងមជឈមណ្ឌ លករងរ និងេនកនុង 

សហគមន ៍េដីមបបីេងកីនលទធភពទទួលបនករងរេធ្វី 
 គិតពិចរ េទេលីបទអន្ត គមន ៍ ឬសកមមភពដៃទេទៀតែដល

ចជួយដល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វី ពុះពរេទនឹងបញ្ហ ែដលបន
ជួប្របទះកនុងករងរ ដូចជេនកនុងដំេណីរករ យតៃម្ល  
(ឧទ.បញ្ហ េនកនុងលទធភពករទទួលបនករងរេធ្វីទងំ៥យ៉ង) 



េសចក្តេីផ្តមីៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្តអំីពីេស ករងរ  1-9 

 

 

សកមមភព និងបទអន្ត គមនទ៍ងំ យរបស់អនកផ្តល់្របឹក េយបល់ករងរ ឬេស របស់មជឈមណ្ឌ លករងរ ឬ
មរយៈភន ក់ងរដៃទេទៀតេនកនុងសហគមន ៍ េដីមបបីេងកីនលទធភពទទួលបនករងរដល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វី 

និងករចូលរមួេនកនុងទីផ រករងរ។ េនកនុងដំេណីរករ្របឹក េយបល់ករងរ ករ៏មួមននូវបទអន្ត គមនែ៍ដល
មនេនកនុងករ្របឹក េយបល់ដៃទេទៀតែដលជ្របេយជនដ៍ល់លទធភពកនុងករទទួលបនករងរេធ្វីរមួមន៖ 
ក ្ត ផទ លខ់្លួន ដូចជករស្រមបខ្លួនេទនឹងបរ ិ ថ នជំុវញិ ករែថទកុំមរ និងករេធ្វីដំេណីរជេដីម  ករេ្រជសីមុខរបរ 
(មនេគលេ ករងរចបស់ ស់) ជំនញ និងលកខខណ្ឌ កនុងករបំេពញករងរ ជំនញកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វ ី
និងសមតថភពកនុងករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ (ឥរយិបថកនុងករទំនក់ទំនងជមួយអនកដៃទ ជំនញទន់ែដល
បំេពញបែនថមដល់ជំនញបេចចកេទស)។ 
 

ករពនយលអំ់ពីត្រមូវករេនកនុងករ្របឹក េយបលក់រងរ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លំ ត់ ១ 

 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ១.៤ 

ករ្របឹក េយបល់ករងរបនជួយដល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វី មរយៈករ
ផ្ដល់ដំបូនម ន និងពត័៌មនេផ ងៗ ដូចជ៖ 

 ឱកសករងរ និង្របភពពត័៌មនដៃទេទៀត 
 ប ្ត ញទំនកទំ់នងេ្រកផ្លូវករ 
 ចរកិលកខណៈបុគគលេទនឹងត្រមូវករករងរ 
 ត្រមូវករសិក  និងករបណ្តុ ះប ្ដ លកនុងករេឆព ះេទកន់ក្រមិត 

ករងរ 
 សក្ត នុពលេនកនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល មរយៈករអនុវត្តករងរ

្របចៃំថង 
 េសចក្តីរពឹំងទុករបស់និេយជក និងត្រមូវករជំនញេនកនុងមុខរបរ

មួយ 
 កមមវធីិជួយែស្វងរកករងរេធ្វីេនកនុងសហគមន៍ 
 ពត័ម៌នស្តីអំពីករែស្វងរកករងរេធ្វី 
 វធីិ ្រស្ត និងទីកែន្លងែដលនេំទកន់ករទទួលបនករងរេធ្វី 
 ករពិពណ៌នពីមុខតំែណង (ចំ ត់ថន ក់មុខរបរ និងនិយមន័យ 

ជេដីម) 
 បញជ ី យនមមុខវជិជ សិក  និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ 
 ឱកសកនុងករ្របកបមុខរបរេ យខ្លួនឯង 
 ជំនញកនុងករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ 



េសចក្តេីផ្តមីៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្តអំីពីេស ករងរ  1-10 

 

 

្រកុមពិភក  

េហតុអ្វបីនជមនករផ្តល្់របឹក េយបលក់រងរដលេ់ទ ៩៥% េនកនុង្របេទសែដលមនទីផ រករងរេ្រក្របពន័ធ 
េទវញិ? 

  ទញយកចំេលីយពី្រកុមពិភក នីមួយៗ។ 
 កររលំឹកេឡងីវញិនូវចំណុចែដលមនកនុង ទំពរ័បង្ហ ញទី ១.៤ ស្តីអំពីអតថ្របេយជន៍ៃនេស ្របឹក

េយបល់ករងរ។ 
 ែចកជូនឯក រ ឯក រទី ១.១ (Handout 1.1) េ យេធ្វីកររលំឹកេឡងីវញិអំពីចំណុចសំខន់ៗ  និង

េសនីឱយសិកខ កមទងំអស់ផ្ដល់នូវឧទហរណ៍េ យែផ្អកេលីបទពិេ ធនក៍រងរេនមជឈមណ្ឌ លករងរ
របស់ខ្លួន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

លំ ត់ទ ី១.៣ 
ែចករែំលកព័ត៌មនអពំីមជឈមណ្ឌ លករងររបសខ់្លនួ 
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ឯក រទី ១.១ (Handout 1.1) 

េស ករងរេន្របេទសកមពុជ: បញ្ហ ្របឈម និងក នុវត្តភព 
 
េហតុអ្វីបនជមនករ្របឹក េយបល់ករងរដល់េទ ៩៥% េនកនុង្របេទសែដលមនទីផ រករងរេ្រក្របព័នធេទ
វញិ? 

 ឱកសករងរមនេនកនុងវសិ័យជេ្រចីន េទះបីជេសដ្ឋកិចច្របេទសកមពុជទងំមូលមិនបនបេងកីតករងរ
ឱយបន្រគប្់រគនែ់ដលេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្រសទប់យុវជនែដលេទីបឈនចូល្របឡូកេនកនុង
ទីផ រករងរ។ ្រជុងមួយៃនបញ្ហ េនះ គឺយុវជនទងំេនះមិនមន្របភពពត័៌មនកនុងករែស្វងរកករងរ
េធ្វី។ 

 ប ្ដ ញពត័៌មនែដលនិយយពីមនុស មន កេ់ទមនុស មន កេ់ទៀត កំពុងេពញនិយមេនកនុង្របេទសកមពុជ 
រមួមនៈ វសិ័យកត់េដរ និងសំណង ់ ែដលកមមករេកមងៗជេ្រចីនបនេធ្វីករទំនក់ទំនងគន  ឬមកពីភូមិ ឬ
្រសុកជមួយគន ។ 

 េទះបីជយ៉ងេនះកេ៏ យ ករែស្វងរកករងរេធ្វីបនត្រមូវឱយមនករេរៀបចំជ្របព័នធ ជពិេសសចំេពះយុ
វជនែដលមនក្តី្រសៃមករងរែដលខ្លួនចង់បន។ ឧទហរណ៍ៈ និេយជកមនត្រមូវករបុគគលិក ឬកមមករ
យ៉ងេ្រចីន ែផនកែកៃចនផលិតកសិ-ឧស ហកមម ក៏ប៉ុែន្តឱកសករងរទងំេនះមិន ចទទួលបនេ យ
ស្វ័យ្របវត្តិេនះេទ។ ទនទឹមនឹងេនះ ក៏មន្របពន័ធខ្លះែដលត្រមូវឱយេធ្វីករផគូផគងអនកែស្វងរកករងរេធ្វីេទនឹង
ករងរែដលមនសក្ត នុពល(ករងរែដលមនមុខតំែណង និង្របកេ់បៀវត ខពស់)។ 

 ក្រមិតករសិក អបរ់ ំបនេដីរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករចូលេទកនក់្រមិតករងរ មួយ េហតុដូចេនះ
អនកែស្វងរកករងរេធ្វី្រតូវេធ្វីករែស្វងយល់ឱយបនចបស់ ស់អំពីលកខខណ្ឌ ៃនករសិក អបរ់ ំ ឬករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លចំេពះករេ្រជីសេរសីមុខរបរ ឬ ជីពរបស់ខ្លួន។ 

 ចំេពះេ កអនកែដលពំុបនឆ្លងកតក់រសិក អបរ់ ំឬពំុមនជំនញដូចជអនករតតុ់ និងកមមករកត់េដរបន
សិក ជំនញរបស់ខ្លួន មរយៈករអនុវត្តករងរ្របចៃំថង ែដលមិនែមនជែផនកៃនករសិក អបរ់ ំ ឬករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លែដលបនេរៀបចំេនះេទ។ 

 ករផ ព្វផ យពត័ម៌នេ្រជីសេរសីបុគគលិកេនេលី រព័ត៌មន Cambodia Daily ជភ អងេ់គ្លសមន
នយ័ថជំនញភ អងេ់គ្លស្រតូវបនរមួបញចូ ល (មននយ័ថអនកែស្វងរកករងរេធ្វីមនចំេណះដឹងភ
អងេ់គ្លស្រគប្់រគន់) រឯីលកខខណ្ឌ ករងររមួមនក្រមិតបរញិញ ប្រត និងបទពិេ ធន៍ករងរ គឺជក ្ត ែដល
មិនែ្រប្របួល។ 

 េទះបីជយ៉ងេនះកេ៏ យ េនកនុងសភពជកែ់ស្តងយុវជន និងយុវនរែីដលរស់េន មទីជនបទ និងេន
ទី្រកុងែដល ចចូល្របឡូកេនកនុងទីផ រករងរបន អនកទងំេនះបនសិក ជំនញរបស់ខ្លួន មរយៈ
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ករអនុវត្តករងរ្របចៃំថង។ ទនទឹមនឹងេនះ េយងីសេងកតេឃញីថមិនមនយន្តករែកស្រមួលេនកនុងទីផ រ
ករងរស្រមបអ់នកទងំេនះេទ រមួមនករ្របឹក េយបល់ករងរ ករផ្តល់ពត័៌មន ករផ្តល់ដំបូនម នករ
ងរ ករអបរ់ ំ និងបញជ ី យេឈម ះវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ក៏ដូចជករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករេ្របី្របស់នូវវធីិ
្រស្តទងំេនះ។ មយង៉វញិេទៀត មិនមន្របពន័ធផ្លូវករ ឬេ្រកផ្លូវករ មួយែដលអបរ់អំំពីដំ ក់កល

អន្តកលរ ងករសិក  និងករងរេនះេទ។  យុវជនទងំេនះបនបញចប់ករសិក  េហយីក៏មិនមន
បំណង្រតលប់ចូល  ឬ កលវទិយល័យវញិេទ េហយីក៏មិនរង់ចកំរសិក អំពីមូល ្ឋ ន្រគឹះៃន
ជំនញវជិជ ជីវៈ ឬបេចចកេទស េដីមបឱីយមនចំេណះដឹង្រគប្់រគន់ស្រមបបំ់េពញករងរេនះែដរ។ យុវជន
ទងំេនះ្រតូវករកែន្លងែដល្រតូវេទ និងមនុស និយយជមួយ អនក្របបព់័តម៌ន អនកមគគុេទសន៍ និងអនក
ជួយេ្រជមែ្រជងកនុងករបេងកីតឱកសករងរស្រមបេ់ពលបចចុបបននេនះ។ 
 



 

េមេរៀនទី ២ 

ដំេណើ រករទទួលបនេស របសអ់នកែស្វងរកករងរេធ្វើ និងករេធ្វើបទ
សមភ សន៍កំណត់អំពីត្រមូវករេស  (SND) 



ដំេណីរករទទលួបនេស របស់អនកែស្វងរកករងរេធ្វ ីនិងករេធ្វបីទសមភ សន៍កំណត់អំពីត្រមូវករេស  (SND)       2-1 
 

   

 

 

េគលបំណង      
ៃនករសកិ : 

េនេពលបញចបេ់មេរៀនទី ២ េនះ សិកខ កមទងំអស់នឹង: 
 មនករយល់ដឹងអំពីែបបបទៃនករេរៀបចំដំេណីរៃនករទទួលបន េស

របស់អនកែស្វងរកករងរេធ្វី 
 មនករយល់ដឹងពីវធីិ ្រស្តកនុងករេធ្វីបទសមភ សនេ៍ដីមបកំីណត់អំពី

ត្រមូវករេស  (SND) ជមួយអនកែស្វងរកករងរេធ្វី្របកបេ យ 
គុណភព និង្របសិទធភពខពស់ 

 មនករយល់ដឹងអំពីវធីិ ្រស្ត និងទីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ នអនកែស្វង 
រកករងរេធ្វីបនទ បពី់បនបញចបក់រេធ្វីបទសមភ សន៍ SND ្របកប
េ យេជគជ័យ 

 មនករយល់ដឹងអំពី្របេភទធនធនែដល ចផ្តល់ជូនអនកែស្វងរក
ករងរេធ្វី (រមួមនបណ្ណផ ព្វផ យ និងកូនេសៀវេភែណនជំេដីម)  

 រយៈេពល: ៣ េម៉ង 

 េសចក្តសីេងខប: េនកនុងេមេរៀនេនះ 
 បទបង្ហ ញទី ២.១: េសចក្តីសេងខបអំពីករទទួលអតិថិជន និងករេធ្វី

បទសមភ សន ៍SND 

 លំ តទី់ ២.១: ពត័ម៌នរបស់អតិថិជន 

 បទបង្ហ ញទី២.២: ដំេណីរករៃនករទទួលពត័ម៌ន  
 លំ តទី់២.២:សំនួរែដល ចេចទសួរេ យអនកែស្វងរកករងរេធ្វី 

កនុងេពលមកកនម់ជឈមណ្ឌ លករងរ 
 បទបង្ហ ញទី២.៣: ដំេណីរករៃនករកំណតអំ់ពីត្រមូវករេស  SND 

– ជេ្រមីសចំនួន ៣ យ៉ងកនុងករ ម ន (Follow-up)  
 លំ តទី់២.៣: ករយល់េឃញីចំេពះខ្លួនឯង និងរបស់អតិថិជន េន

កនុងករេធ្វីបទសមភ សន៍ SND  
 បទបង្ហ ញទី២.៤: ដំ ក់កលទងំ ៦ េនកនុងករេធ្វីបទសមភ សន៍ 

SND 

 លំ តទី់២.៤: ករអនុវត្តករេធ្វីបទសមភ សន ៍SND 

 ឧបសមពន័ធទី២.១: ទ្រមងអ់នកែស្វងរកករងរេធ្វី 
 ឧបសមពន័ធទី២.២: ទ្រមង ់SND ស្រមបអ់នកែស្វងរកករងរេធ្វី 
 ឧបសមពន័ធទី២.៣:   ចំេណះដឹង និងជំនញស្រមបេ់ធ្វីបទសមភ សន៍ 

SND  
 ឧបសមពន័ធទី២.៤: ទ្រមងស់្រមបស់ែម្តងជអតិថិជន កនុងករេធ្វីបទ

សមភ សន ៍SND 

 ឧបសមពន័ធទី ២.៥: ទ្រមងទ់ទួលពត័ម៌ន្រតឡប់(Feedback form) 

 ឧបសមពន័ធទី ២.៦: ងអនកសេងកតករណ៍ 



ដំេណីរករទទលួបនេស របស់អនកែស្វងរកករងរេធ្វ ីនិងករេធ្វបីទសមភ សន៍កំណត់អំពីត្រមូវករេស  (SND)       2-2 
 

   

 បណ្តុ ំ ព័ត៌មន 

ដំ ក់កលទងំ ៦ 

 

បទបង្ហ ញទី ២.១: េសចក្តសីេងខបអំពកីរទទួល
អតិថិជន និងករេធ្វើបទសមភ សន៍ SND 

 

េសចក្តីសេងខប : ដំេណើ រករទទួលេស  និងករ
េធ្វើបទសមភ សន៍ SND 
 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

   

េគលករណ៍ៃនករផ្តលេ់ស ែដលជួយែណនំ
ដលម់្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ 

 េស : េផ្ត តេទេលីអតិថិជនជចំបង 

 េស : ែផ្អកេទេលីត្រមូវករអតិថិជន 

 អនកែស្វងរកករងរេធ្វ:ី ទទួលបននូវ្របេភទ/ក្រមិតៃន  
េស ែដលនឹង្រតូវផ្តល់ជូន 

 េស : រមួមនបរ ិ ថ នៃនករផ្តល់ជូនអនកែស្វងរកករងរេធ្វី 
េដីមបេីលីកេឡងីអំពីត្រមូវករករងរ និងក្រមិតៃនេស
ែដល្រតូវករ 

 េស : ករេគរពដល់សមតថភពរបស់អនកែស្វងរកករងរ
េធ្វី និងស្វ័យភព(មនសិទធិ)កនុងករេ្រជីសេរសីករងរ
ែដលសម្រសប 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ដំេណីរករទទួលេស  

ករេធ្វីបទសមភ សន ៍SND 

ករបញជូ នអតិថិជនជអនកែស្វងរកករងរេធ្វី 

 បណ្តុ ំ ព័ត៌មន 
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លំ ត់ទី ២.១: ព័ត៌មនរបសអ់តិថិជន 

រយៈេពល: ៣៥នទ ី

េគលបំណង: 

 ករពិភក អំពី្របេភទពត័៌មនែដល្រតូវករេនកនុងដំេណីរករ កសួរអតិថិជន 

ករែណន:ំ 

១).  េន្រកុមពិភក ែដលមនសមជិក ០២ រូប េធ្វីករពិភក អំពីពត័ម៌នទងំ យែដលអនកយល់ថមនអតថ
្របេយជន៍ េហយីនឹង្រតូវទទួលបនពីអតិថិជនេនកនុងទ្រមងទ់ទួលពត័៌មន (រយៈេពល ១៥ នទី) 

២). េនកនុង្រកុមពិភក ធំ េ កអនក្រតូវ យករណ៍ចេម្លីយរបស់ខ្លួន និងេធ្វីករពិភក  (រយៈេពល ២០នទី) 
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បទបង្ហ ញទី ២.២: ដំេណើ រករៃនករទទួលបន
ព័ត៌មន 

 

ដំេណើ រករៃនករទទលួបនព័តម៌ន 
 អនកែស្វងរកករងរេធ្វីមកដល់មជឈមណ្ឌ លករងរ 

 អនកែស្វងរកករងរេធ្វីចុះេឈម ះជមួយអនកទទួលេភញ វ 
និងទទួលបនទ្រមងែ់បបបទេដីមបបំីេពញ 

 អនកែស្វងរកករងរេធ្វីបំេពញទ្រមងែ់បបបទ និង្របគល់
ជូនអនកទទួលេភញ វ (្របវត្តិរូបសេងខប ្របសិនេបីមនត្រមូវ
ករ) 

 អនកទទួលេភញ វកំណតេ់ពលេវ កនុងករេធ្វីបទសមភ សន ៍
កំណតអំ់ពីត្រមូវកររបស់អតិថិជន (SND) 

  

  

  

  

  

 

 

   

បណ្តុ ំ ព័ត៌មន 
 ពត័ម៌នទូេទរបសអ់នកែស្វងរកករងរេធ្វ ី
 នម្រតកូល 
 នមខ្លួន 
 សយ ្ឋ ន 
 េលខទូរស័ពទ 

 ក្រមិតករសកិ អបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប ្ត លែដលបន
បញចប ់
 ក្រមិតករសិក អបរ់ែំដលបនបញចប់ 
 វគគបណ្តុ ះប ្ត លែដលពកព់ន័ធេទនឹងករងរែដល
បនបញចប់ 

 បទពិេ ធនក៍រងរ 
 មុខតំែណងែដលធ្ល បេ់ធ្វីពីមុន 
 និេយជក 
 រយៈេពលបេ្រមីករងរ 
 ្របកឈ់នួល/្របកេ់បៀវត  
 មូលេហតុៃនករ ឈប់ 

 េគលេ ករងរ 
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លំ ត់ទី ២.២: សនំរួែដល ចេចទសរួេ យអនក
ែស្វងរកករងរេធ្វើកនងុេពលមកកន់មជឈមណ្ឌ ល

ករងរ  

រយៈេពល: ២០ នទី 

េគលបំណង: 

 ករកំណត់អំពីសំនួរែដល ចេចទសួរេ យអនកែស្វងរកករងរេធ្វីកនុងេពលមកកនម់ជឈមណ្ឌ លករងរ 

េសចក្តែីណន:ំ 

១. ្រកុមពិភក ែដលមនសមជិកជម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរចំនួន ០២ នក ់(រយៈេពល ១០ នទី) 

- កំណតនូ់វសំនួរែដលអនកែស្វងរកករងរេធ្វី ចនឹងេចទសួរបនទ ប់ពីបនបំេពញនូវទ្រមងែ់ដលផ្តល់ជូន 

-  កំណតនូ់វបញ្ហ របស់អនកែស្វងរកករងរេធ្វីកនុងករបំេពញទ្រមងែ់ដលបនផ្តល់ជូន 

- កនុងនមជម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ េតីេ កអនកេឆ្លីយេទនឹងសំនួរ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលបន
េលីកេឡងីខងេលីយ៉ងដូចេម្តច?  

២. យករណ៍ពីចេម្លីយរបស់េ កអនកេនកនុង្រកុមពិភក ធំ (រយៈេពល ១០ នទី) 
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បទបង្ហ ញទី ២.៣: ដំេណើ រករៃនករកណំត់អំពី
ត្រមូវករេស  (SND) - ជេ្រមើសចំនួន ៣ យ៉ងកនងុ

ករ ម ន (Follow-up)  

 

សមសភពកនុងករេធ្វបីទសមភ សន ៍SND  

ដំ ក់កលទងំ ៦ េនកនុងករេធ្វីបទសមភ សន៍ SND 
         

    ចំេណះដឹង/ករយល់ដឹង          ជំនញកនុងករអនុវត្ត 

    អំពីដំ កក់លនីមួយៗ        ដំ កក់លនីមួយៗ 

           េតីអ្វីេទ?                            េធ្វីយ៉ងដូចេម្តច? 

  

  

  

  

  

  

  

   

ករយលដឹ់ងរបសម់្រន្តមីជឈមណ្ឌ លករងរ និងអំពីតួនទីរបស់
អនកែស្វងរកករងរេធ្វ ី/ ករយលេ់ឃញីេនកនុងករេធ្វបីទ
សមភ សន ៍SND 
 

េតីេយងីគិតថខ្លួនជ
ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ
យ៉ងដូចេម្តច? 

េតីេយងីគិតចំេពះ
អតិថិជន: អនកែស្វង   
រកករងរេធ្វីយ៉ងដូច
េម្តច? 

េតីអតិថិជនគិតចំេពះ
ខ្លួនឯងយ៉ងដូចេម្តច? 

េតីអតិថិជនគិត
ចំេពះម្រន្តីមជឈ
មណ្ឌ លករងរយ៉ង
ដូចេម្តច? 

 
 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 
  

មរយៈករ
េមីលេឃញី 
របស់េយងី 

មរយៈករ
េមីលេឃញី 
របស់អតិថិ 
ជន 



ដំេណីរករទទលួបនេស របស់អនកែស្វងរកករងរេធ្វ ីនិងករេធ្វបីទសមភ សន៍កំណត់អំពីត្រមូវករេស  (SND)       2-7 
 

   

 

លំ ត់ទី ២.៣: ករយលេ់ឃើញចំេពះខ្លួនឯង នងិ
របសអ់តិថជិនេនកនងុករេធ្វើបទសមភ សន៍ SND 

រយៈេពល : ៣០នទ ី

េគលបំណង : 

កនុងនមជម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ្រតូវមនករយល់ដឹងអំពីគំនិតេផ ងៗរបស់អតិថិជន និងខ្លួនេយងីផទ ល់ក ៏
ដូចជករយល់េឃញីរបស់អតិថិជនចំេពះខ្លួនឯង និងចំេពះម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ។ 

េសចក្តែីណន ំ: 

១. េនកនុង្រកុមពិភក ែដលមនសមជិក ០៣ នក ់ ្រតូវេឆ្លយីសនួំរខងេ្រកម និងកត្់រ ចេម្លយីេនេលី
្រក សធំ (រយៈេពល ១៥ នទី)៖  

- េតីេយងីគិតថខ្លួនជម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរយ៉ងដូចេម្តច? (ឧ: ករេផ្ត តេទេលីេស ជចំបង
្របកបេ យសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ និងករយល់ចិត្ត) 

 

 

 

 

 

 

 

- េតីេយងីគិតចំេពះអតិថិជនយ៉ងដូចេម្តច? (ឧ: ករទទួលខុស្រតូវកនុងករែស្វងរកករងរឱយេធ្វីករ
គិតែតេទេលីចំណុច ្រកក់ និងករមិនសបបយចិត្ត) 
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- េតីអតិថិជនគិតចំេពះខ្លួនឯងយ៉ងដូចេម្តច? (ឧ: ជជនរងេ្រគះពីភពគម នករងរេធ្វីករេធ្វីពុត) 

 

 

 

 

 

 

 

- េតីអតិថិជនគិតចំេពះម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរយ៉ងដូចេម្តច? (ឧ: ករយិល័យធិបេតយយ ឬមិនសូវមន
ឥទធិពលជេដីម) 

 

 

 

 

 

 

 

 

២. បង្ហ ញពីចេម្លយីរបសេ់ កអនកេនកនុង្រកុមពិភក ធំ (រយៈេពល ១៥ នទី) 
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បទបង្ហ ញទី ២.៤: ដំ កក់លទងំ ៦ េនកនងុករ
េធ្វើបទសមភ សន ៍SND 

 

ដំ ក់កលទងំ ៦ កនុងករេធ្វីបទសមភ សន៍  SSNNDD  រមួ
មន៖    
១. ករចបេ់ផ្តីមេធ្វីបទសមភ សន ៍

២. ករ្របមូលពត័ម៌នសំខន់ៗ  

៣. ករសេងខបអំពីត្រមូវកររបស់អតិថិជន/េស  

៤. ករពិនិតយេទេលីជេ្រមីសៃនេស របស់មជឈមណ្ឌ ល
ករងរ 

៥. ករឯកភពេទេលីដំ ក់កលបនទ ប់ 

៦. ករបំេពញសំណំុឯក រ 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

   

១. ករចបេ់ផ្តមីេធ្វបីទសមភ សន ៍

 ករសែម្តងករគួរសមចំេពះអតិថិជន 

 ករេលីកេឡងីពីេគលបំណងៃនករេធ្វីបទសមភ សន៍ 

  

  

  

   

២. ករ្របមូលពត័ម៌នសខំន់ៗ  

 ករពិនិតយេឡងីវញិនូវទ្រមង់ ឬ CV របស់អនកែស្វងរក
ករងរេធ្វី  

 ករពិនិតយេទេលីបណ្តុ ំ ពត័៌មនែដល្រតូវករ 

 ករកំណត់ចំេពះអតិថិជនែដលមនករងរេហយី និងេធ្វី
ករចុះេឈម ះស្រមបនិ់េយជកថមីរបស់ខ្លួនប៉ុេ ្ណ ះ។ 
្របសិនជដូេចនះ ដំេណីរករ SND ្រតូវបនបញចប់ស្រមប់
អតិថិជនេនះ 
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២. ករ្របមូលពត័ម៌នសខំន់ៗ  (ត) 

 េតីមនេគលេ ករងរចបស់ ស់ែដរឬេទ? 

- េតី្រតូវករជំនួយកនុងករកំណតេ់គលេ ករងរែដរ
ឬេទ? 

- េតីមនជំនញករងរចបំច់ស្រមបេ់គលេ ករងរ
ែដរឬេទ? 

- េតី្រតូវករជំនួយកនុងករកំណតអំ់ពីករបណ្តុ ះប ្ត
ល/ករសិក  េដីមបទីទួលបននូវជំនញករងរ/ត្រមូវ
ករេផ ងៗែដរឬេទ? 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

   

២. ករ្របមូលពត័ម៌នសខំន់ៗ  (ត) 
 េតីមនជំនញែស្វងរកករងរេធ្វី េដីមបទីទួលបនករងរ
ែដរឬេទ? 

- េតី្រតូវករជំនួយកនុងករអភិវឌ ជំនញែស្វងរក
ករងរេធ្វីឱយកនែ់ត្របេសីរែដរឬេទ? 

 េតីមនសមតថភពកនុងករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរែដរ
ឬេទ? 

- េតី្រតូវករជំនួយកនុងករអភិឌ ជំនញែថរក
ករងរឱយបនឋតិេឋរ/ឥរយិបថែដរឬេទ? 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

   

២. ករ្របមូលពត័ម៌នសខំន់ៗ  (ត)   

 េតីមនករគ្ំរទពីបុគគលខ្លួនឯង/្រកុម្រគួ រ/សហគមន ៍
េដីមបទីទួលបនករងរេធ្វី(ឧៈ ករែថទកុំមរ)ែដរឬេទ 

- េតី្រតូវករជំនួយកនុងករបេងកីតករគ្ំរទទងំេនះែដរ
ឬេទ? 

  

  

  



ដំេណីរករទទលួបនេស របស់អនកែស្វងរកករងរេធ្វ ីនិងករេធ្វបីទសមភ សន៍កំណត់អំពីត្រមូវករេស  (SND)       2-11 
 

   

៣. េសចក្តសីេងខបអំពីត្រមូវកររបសអ់តិថិជន/េស  
 េសចក្តីសេងខប និងករឯកភពជមួយអតិថិជនអំពីត្រមូវ
ករចបំច ់េដីមបឱីយមនករងរេធ្វីេឡងីវញិ (ដូចមនេន
កនុងចំណុចទី ២) 

 ករកំណត់ចំេពះអតិថិជនែដលមនករងរេធ្វីេ យមិន
្រតូវករេស ផគូផគង 

  

  

  

  

  

   

៤. ករពិនិតយេទេលជីេ្រមីសៃនេស របសម់ជឈមណ្ឌ លករងរ 
 ករពិនិតយេឡងីវញិេទេលីជេ្រមីសៃនេស របស់មជឈ
មណ្ឌ លករងរ 

 ករជួយេ្រជមែ្រជងដល់អតិថិជនកនុងករសេ្រមចចិត្ត
េ្រជីសេរសីយកេស មួយ 

 ករែណនអំតិថិជនេទកន់េស ទិភព មួយ 

  

  

  

  

  

  

   

៥. ករឯកភពេទេលដំី កក់លបនទ ប ់

 កគូសបញជ ក់អំពីដំ ក់កលបនទ បែ់ដលអតិថិជន្រតូវៈ 
 ែស្វងរកករងរេធ្វីេ យខ្លួនឯង ឬេ្របី្របស់នូវទិនន

នយ័ករងររបស់មជឈមណ្ឌ លករងរ ឬ 
 ែណនេំទកនេ់ស ្របឹក េយបល់ករងរ 

 ពិនិតយេទេលីករ ងំចិត្តរបស់អតិថិជន 

  

  

  

  

  

  

   

៦. ករបំេពញសណំុំឯក រ 

 ករបំេពញរបយករណ៍េទកនុងកំពយូទរ័ស្តីពីករេធ្វីបទ
សមភ សន ៍SND 

 េធ្វីករបំេពញែផនកបញជូ នៃនរបយករណ៍េទកនុងកំពយូទរ័ស្តី
ពីករេធ្វីបទសមភ សន ៍SND ដូចែដលបនត្រមូវឱយ 
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លំ ត់ទី ២.៤: ករអនុវត្តករេធ្វើបទសមភ សន ៍SND 

រយៈេពល : ៨០នទី 

េគលបំណង : 

 ផ្តល់ឱកសដល់សិកខ កមទងំអស់កនុងករអនុវត្ត និងករសេងកតអំពីករេធ្វីបទសមភ សន៍ SND 

េសចក្តែីណន ំ: 

១. អនកផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លនឹងបង្ហ ញជូនអំពីវធីី ្រស្តេធ្វីបទសមភ សន ៍ SND។ មុននឹងេធ្វីករបង្ហ ញជូន 
សិកខ កមទងំអស់្រតូវបនែណនឱំយេ្របី្របស់នូវទ្រមង់ទទួលពត័៌មន្រតលប ់ (Feedback form) និងេសនី
ឱយេធ្វីករកត់្រ អំពីករេធ្វីបទសមភ សន៍ SND ែដលបនអនុវត្ត។ បនទ បពី់បនបង្ហ ញជូន អនកផ្តល់ករបណ្តុ ះ
ប ្ត លនឹងជួយស្រមបស្រមួលករពិភក អំពីចំណុចខ្ល ងំ និងចំណុចននែដលេធ្វីឱយបទសមភ សន ៍ SND 
មន្របសិទធភព (រយៈេពល ៣០ នទី)។ 

 

២. េធ្វីករែបងែចកជ្រកុមពិភក ែដលមនសមជិក ៣ នក ់េហយីផ្ល ស់ប្តូរគន សែម្តង (រយៈេពល ៦០ នទី) 
រមួមនៈ      

- ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ 
- អតិថិជន 

- អនកសេងកតករ 

(ជដំបូង សមជិកេនកនុង្រកុមពិភក នីមួយៗ្រតូវបំេពញទ្រមងស់ែម្តងជអតិថិជនជមុនសិន (ឧបសមព័នធ
ទី ២.៤) ែដលជួយែណនកំនុងករសែម្តងជអតិថិជន ឬអនកែស្វងរកករងរេធ្វី។ ចំេពះករអនុវត្តករេធ្វីបទ
សមភ សននី៍មួយៗ្រតូវមនរយៈេពល ១០ - ១៥ នទី ែដលកនុងេនះអនកសេងកតករនឹងេធ្វីករកត់្រ េ យ
េ្របី្របស់នូវទ្រមងទ់ទួលពត័៌មន្រតលបែ់ដលមនេនកនុងឧបសមពន័ធទី ២.៥ ។ ចំេពះសិកខ កមែដលសែម្តង
ជម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរនឹង្រតូវេ្របី្របស់នូវទ្រមងេ់ធ្វីបទសមភ សន៍ SND ែដលមនេនកនុងឧបសមពន័ធទី 
២.២ ។ បនទ បពី់បនអនុវត្តករេធ្វីបទសមភ សនរ៍ចួមក អនកសេងកតករនឹងផ្តល់នូវពត័ម៌ន្រតលបេ់ទកន់
សមជិក្រកុមទងំ ០២ នក់របស់ខ្លួន (រយៈេពល ៤០ នទី)។ 

 

៣. េ្រជីសេរសីអនកនពំកយមួយរូប េដីមបី យករណ៍អំពីករអនុវត្តករេធ្វីបទសមភ សនេ៍នកនុង្រកុមពិភក ធំ ។ 
បនទ ប់មកអនកផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លនឹងេកះេ  ២ ឬ ៣ ្រកុមឱយេធ្វីករសែម្តងអំពីករេធ្វីបទសមភ សន៍ 
SND របស់ខ្លួនេឡងីវញិ(រយៈេពល ៤០ នទី)។  
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ឧបសមព័នធទី ២.១ 
ទ្រមង់អនកែស្វងរកករងរេធ្វើ 

ពត័ម៌នទូេទ 
នម្រតកូល:   នមខ្លួន:  

សយ ្ឋ ន:  

េលខទូរស័ពទ:    

ករសកិ អបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប ្ត លែដលបនបញច ប់ : 
ក្រមិតករសិក អបរ់ ំ

 

វគគសិក ទក់ទងេទនឹងករងរ 

 

បទពិេ ធនក៍រងរ 
 ករងរទី ១ ករងរទី ២ ករងរទី ៣ 

មុខតំែណង    

េឈម ះនិេយជក    

រយៈេពលបេ្រមីករងរ    

្របកឈ់នួល/ ្របកេ់បៀវត     

មូលេហតុៃនករេបះបង់
ករងរ 

   

េគលេ ករងរ 
 

 

 

េតី្របវត្តិរូបសេងខបរបស់អតិថិជនមនភជ ប់មកជមួយែដរឬេទ?  មន  មិនមន 
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ឧបសមព័នធទី ២.២ 
ទ្រមង ់SND ស្រមបអ់នកែស្វងរកករងរេធ្វើ 

១. អតិថិជនមនេគលេ ករងរចបស់ ស់:   មន   មិនមន 
១.១ េបីមន សូមបញជ ក:់ 

១.២ េបីមិនមន អតិថិជន្រតូវករជំនួយ: សូមបញជ ក:់ 

  

២. អតិថិជនមនជំនញករងរេដីមបសីេ្រមចេគលេ ករងរ:   មន   មិនមន 

២.១ េបីមន សូមបញជ ក:់ 

២.២ េបីមិនមន អតិថិជន្រតូវករជំនួយ: សូមបញជ ក:់ 

  

៣. អតិថិជនមនជំនញែស្វងរកករងរេធ្វី្រគប្់រគន:់   មន   មិនមន 

៣.១ េបីមន សូមបញជ ក:់ 

៣.២ េបីមិនមន អតិថិជន្រតូវករជំនួយ: សូមបញជ ក:់ 

   

៤. អតិថិជនមនសមតថភព្រគប្់រគន់កនុងកររក ករងរឱយបនឋតិេឋរ  
(ឧទ: បុគគលខ្លួនឯង / ្រកុម្រគួ រ/ ករយកចិត្តទុក ក់គ្ំរទជសំខន)់ 

  មន   មិនមន 

៤.១ េបីមន សូមបញជ ក:់ 

៤.២ េបីមិនមន អតិថិជន្រតូវករជំនួយ: សូមបញជ ក:់ 

 

៥. សកមមភពកនុងករ ម ន (Follow-up) ៃនករេធ្វីបទសមភ សន៍ SND  

៥.១  អតិថិជនែដលមនករងររចួេហយី: មិន្រតូវករជំនួយនៃថងអនគត   មន   មិនមន 

៥.២ អតិថិជន្រតូវបនែណនេំទកនទិ់នននយ័ករងរ/សរេសរេនេលីឯក រ
របស់មជឈមណ្ឌ លករងរ 

  មន   មិនមន 

៥.៣ អតិថិជន្រតូវបនែណនេំទកនេ់ស ្របឹក េយបល់ករងរ    មន   មិនមន 

 

សូមបញជ កអំ់ពីចំណុច ទិភព: 
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ឧបសមព័នធទី ២.៣ 
ចំេណះដឹង និងជំនញស្រមបេ់ធ្វើបទសមភ សន ៍SND 

ដំ កក់ល ចំេណះដឹង ជំនញ 

ករចបេ់ផ្តីមេធ្វីបទសមភ សន ៍   

ករ្របមូលពត័៌មនសំខន់ៗ    

ករសេងខបអំពីត្រមូវករអតិថិជន/ 
េស  

  

ករពិនិតយេទេលីេស របស់មជឈ 
មណ្ឌ លករងរ 

  

ករឯកភពេទេលីដំ ក់កល
បនទ ប់ 

  

ករបំេពញសំណំុឯក រ   

ឧៈ ចេធ្វីកររមួបញចូ លនូវៈ 
 េតីអ្វីេទជេគលេ ករងរ
ចបស់ ស់? 

 េតី្រតូវមនជំនញករងរអ្វីខ្លះ 
េដីមបសីេ្រមចបននូវេគលេ
ករងរ? 

ចរមួបញចូ លនូវៈ 
 សួរសំនួរចបស់ ស់ 
 ករបក្រ យ 

 ករសេងខប 
 ជំនញែដលបនទទួលករបណ្តុ ះ 
ប ្ត លជេដីម 



ដំេណីរករទទលួបនេស របស់អនកែស្វងរកករងរេធ្វ ីនិងករេធ្វបីទសមភ សន៍កំណត់អំពីត្រមូវករេស  (SND)       2-16 
 

   

ឧបសមព័នធទី ២.៤ 
ទ្រមង់សែម្តងជអតថិិជនកនងុករេធ្វើបទសមភ សន ៍SND 

 

មុននឹងេធ្វីករសែម្តងជអតិថិជនែដលមនេនកនុងលំ តទី់ ៣.៦ ស្តីពីករអនុវត្តករេធ្វីបទសមភ សន៍ SND 
សិកខ កម្រគប់រូប្រតូវកំណត់តួសែម្តងរបស់ខ្លួនេ យេ្របី្របស់នូវទ្រមង់ែដលមនដូចខងេ្រកម។ 
ពត័ម៌នរបសអ់តិថិជនៈ 
១. េឈម ះ :  

២. ក្រមិតករសិក /វគគបណ្តុ ះប ្ត លែដលបនបញចប់ៈ 

 

៣. បទពិេ ធន៍ករងរៈ 
ករងរទី១:  ចំនួនឆន ែំដលបនបំេពញ  

ករងរទី២:  ចំនួនឆន ែំដលបនបំេពញ  

ករងរទី៣:  ចំនួនឆន ែំដលបនបំេពញ  

ករងរទី៤:  ចំនួនឆន ែំដលបនបំេពញ  

៤. មូលេហតុៃនករ ឈប់ពីករងរចុងេ្រកយៈ 

៥. េតីមនេគលេ ករងរែដរឬេទ?   មន   មិនមន 

េបីមន េតីជអ្វីេទ? 

េបីមិនមន េតីេហតុអ្វី? 

៦. េតីមនជំនញករងរ្រគប្់រគនែ់ដរឬេទ?   មន   មិនមន 

េបីមន េតីជអ្វីេទ? 

េបីមិនមន េតីេហតុអ្វី? 

៧. េតីមនជំនញកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វីែដរឬេទ?   មន   មិនមន 

េបីមន េតីជអ្វីេទ? 

េបីមិនមន េតីជំនញែស្វងរកករងរេធ្វីមនក្រមិត ? 

៨. េតីមនសមតថភពកនុងករែថរក ករងរែដរឬេទ?   មន   មិនមន 

េបីមន េតីជអ្វីេទ? 

េបីមិនមន េតីសមតថភពក្រមិត ស្រមបែ់ថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ? 
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ឧបសមព័នធទី ២.៥ 
ទ្រមង់ទទលួព័ត៌មន្រតលប់ (Feedback form) 

 

េសចក្តែីណនចំេំពះករផ្តល ់នងិករទទលួពត័ម៌ន្រតលប ់
ករផ្តលព់ត័ម៌ន្រតលប:់ 

 ករេផ្ត តេទេលីបញ្ហ ពកព់័នធ 
 ករពិពណ៌ន និងករ យតៃម្ល 
 ករេផ្ត តេលីករងរ (កិចចករ) ែដល ចផ្ល ស់ប្តូរបន 
 ករងរែដល ចអនុវត្តេទបន 

 ករែចករែំលកនូវពត័៌មន 
្របករែដលគួរេធ្វ:ី 

 មនភព្របកដនិយម (ផទុយេទនឹងលកខណៈទូេទ) 

 ករយល់ដឹងពី រមមណ៍របស់អតិថិជនបនឆបរ់ហ័ស 
 ករេ្របី្របស់នូវវធីិ ្រស្ត ទ បសទង ់(មិនទន់មនភព្របកដ្របជ ឬ ចខ់ត) 

 ករេផ្ត តេទេលីឥរយិបថែដល ចផ្ល ស់ប្តូរបន 
 ករេ្របី្របស់នូវេគលករណ៍ជកែ់ស្តង ( មែដល ចេធ្វីេទបន) 

 ករផ្តល់ព័តម៌ន្រតឡបរ់បស់េ កអនក្រតូវ្របកបេទេ យឥរយិបថគ្ំរទ 

្របករែដលមិនគួរេធ្វៈី 
 េធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរ មចំណង ់ឬត្រមូវកររបស់ខ្លួន 
 ករ កប់នទុកធងនធ់ងរ (្រតូវមនកិចចករ ឬមួយចំណុចេនកនុងេពលែតមួយ) 

 េភ្លច ្ត ប់អតិថិជន 

 េ្របីពកយចំអកឡកឡយឺ បញឈចិឺត្ត និងករបន្តុះបង្អ ប់ 
 េភ្លចផ្តល់នូវព័តម៌ន្រតលបែ់ដលមនលកខណៈវជិជមន 
 េធ្វីឱយអតិថិជន “ ទល្់រចក ”  

ករទទួលពត័ម៌ន្រតលប ់
 កតប់នថយនូវក ្ត ែដលរខំនដល់ រមមណ៍របស់េ កអនកកនុងករទទួលពត័ម៌ន្រតលប់ 
 បញជ ក់ឱយបនចបស់ ស់អំពីពត័ម៌ន្រតលបែ់ដលេ កអនកចងប់ន 

 ពិចរ  ឬពិនិតយេទេលីចំណុចែដលេ កអនកបន ្ត បឮ់ 

 ែចករែំលកនូវចេម្លីយរបស់េ កអនកេទេលីពត័ម៌ន្រតលប ់
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ឧបសមព័នធទី ២.៦ 
ងអនកសេងកតករណ៍ 

ដំ កក់ល ករសេងកតករណ៍ 

១. ករចបេ់ផ្តមីេធ្វបីទសមភ សន ៍
 ករសែម្តងករគួរសមចំេពះអតិថិជន 
 ករេលីកេឡងីពីេគលបំណងៃនករេធ្វីបទសមភ សន៍ 

 

២. ករ្របមូលពត័ម៌នសខំន់ៗ  

 ករពិនិតយេឡងីវញិនូវទ្រមង់ ឬ CV របស់អនកែស្វងរក
ករងរេធ្វី  

 ករពិនិតយេទេលីបណ្តុ ំ ពត័៌មនែដល្រតូវករ  
 ករកំណត់ចំេពះអតិថិជនែដលមនករងរេធ្វី និងេធ្វី
ករចុះេឈម ះស្រមបនិ់េយជកថមីរបស់ខ្លួនប៉ុេ ្ណ ះ។ 
្របសិនជដូេចនះ ដំេណីរករ SND ្រតូវបនបញចប់
ស្រមប់អតិថិជនេនះ 

 េតីមនេគលេ ករងរចបស់ ស់ែដរឬេទ? េតី្រតូវ
ករជំនួយកនុងករកំណត់េគលេ ករងរែដរឬេទ?  

 េតីមនជំនញករងរចបំច់ស្រមបេ់គលេ ករងរ
ែដរឬេទ? េតី្រតូវករជំនួយកនុងករកំណតអំ់ពីករ     
បណ្តុ ះប ្ត ល/ ករសិក អបរ់ ំេដីមបទីទួលបននូវ
ជំនញករងរ/ ត្រមូវករេផ ងៗែដរឬេទ? 

 េតីមនជំនញែស្វងរកករងរេធ្វី េដីមបទីទួលបនករ 
ងរែដរឬេទ? េតី្រតូវករជំនួយកនុងករអភិវឌ ជំនញ
ែស្វងរកករងរេធ្វីឱយកនែ់ត្របេសីរែដរឬេទ? 

 េតីមនសមតថភពកនុងករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ
ែដរឬេទ? េតី្រតូវករជំនួយកនុងករអភិឌ ជំនញែថ
រក  ករងរ/ឥរយិបថែដរឬេទ? 

 េតីមនករគ្ំរទពីបុគគលខ្លួនឯង/្រកុម្រគួ រ/ សហគម
ន ៍េដីមបទីទួលបនករងរេធ្វី(ឧ: ករែថទកុំមរ) ែដរ
ឬេទ? េតី្រតូវករជំនួយកនុងករបេងកីតករគ្ំរទទងំេនះ
ែដរឬេទ? 
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ដំ កក់ល ករសេងកតករណ៍ 

៣. េសចក្តសីេងខបអំពីត្រមូវកររបសអ់តិថិជន/េស  

 េសចក្តីសេងខប និងករ្រពមេ្រពៀងជមួយអតិថិជនអំពី
ត្រមូវករែដលអតិថិជន្រតូវករ េដីមបមីនករងរេធ្វី
េឡងីវញិ (ដូចមនេនកនុងចំណុចទី ២) 

 ករកំណត់ចំេពះអតិថិជនែដលមនករងរេធ្វី េ យ
មិន្រតូវករេស ផគូផគង 

 

៤. ករពិនិតយេទេលជីេ្រមីសៃនេស របសម់ជឈមណ្ឌ ល 
ករងរ 

 ករពិនិតយេឡងីវញិេទេលីជេ្រមីសេស របស់មជឈ
មណ្ឌ លករងរ 

 ករជួយដល់អតិថិជនកនុងករសេ្រមចចិត្តេ្រជីសេរសី
យកេស មួយ 

 ករែណនអំតិថិជនេទកន់េស ទិភព មួយ 

 

៥. ករឯកភពេទេលដំី កក់លបនទ ប ់

 ករគូសបញជ កអំ់ពីដំ ក់កលបនទ បែ់ដលអតិថិជន
្រតូវៈ 

- ែស្វងរកករងរេធ្វីេ យខ្លួនឯង ឬេ្របី្របស់នូវទិនន
នយ័ករងររបស់មជឈមណ្ឌ លករងរ ឬ 

- ែណនេំទកនេ់ស ្របឹក េយបល់ករងរ 

 ពិនិតយេទេលីករ ងំចិត្តរបស់អតិថិជន 

 

៦. ករបំេពញសណំុំឯក រ 

 ករបំេពញរបយករណ៍េទកនុងកំពយូទរ័អំពីករេធ្វីបទ
សមភ សន៍ SND 

 េធ្វីករបំេពញែផនកបញជូ នៃនរបយករណ៍េទកនុងកំុពយូទរ័ 
អំពីករេធ្វីបទសមភ សន ៍SND ដូចែដលបនត្រមូវឱយ 

 

 



 
េមេរៀនទី ៣ 

ករបេងកើតទ្រមង់គំរៃូនលទធភពទទួលបនករងរេធ្វើ និងភព្រគប់
្រគន់ស្រមប់អនកេ្របើ្របសេ់ស
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េគលបណំងៃនករ
សិក : 

 

េនេពលបញច ប់េមេរៀនទី ៣ េនះ សិកខ កមទងំអស់នឹង: 

 យល់ដឹងអំពីក ្ត ែដលជះឥទធិពលដល់លទធភពកនុងករទទលួ
បនករងរេធ្វី 

 យល់ដឹងអំពីទ្រមងគំ់រូៃនលទធភពទទួលបនករងរេធ្វី និង 
សមតថភព្រគប្់រគន់របស់អនកេ្របី្របស់េស  រមួមន ៥ ចំណុច 
សំខន់ : ករ្រគប់្រគងខ្លួនឯង ករសេ្រមចចិត្តកនុងករចប់យក 
ជីព ករព្រងងឹជំនញ ករែស្វងរកករងរេធ្វី និងករែថរក

ករងរឱយបនឋតិេឋរ 

 មនលទធភពពនយល់អំពទី្រមង់គរូំៃនលទធភពទទួលបនករងរ
េធ្វីេទនងឹ ថ នភពជក់ែស្តងេនកនុងទីផ រករងរ 

 មនលទធភពកណំតអ់ំពដំី ក់កលសំខន់ៗេនកនុងដំ ក់
កលអន្តរកលេទនឹងករងរ 

 យល់ដឹងអំពីដំេណីរករែដលអនកេ្របី្របស់េស ្រតូវបនជួយ
េ្រជមែ្រជងកនុងករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត នងិករទទួល
បននូវជំនញែដលអនកទងំេនះ ចទញជ្របេយជន៍កនុង
ករចប់យកឱកសករងរដូចែដលបនេ្រគងទុក 

 រយៈេពល: 

េសចក្តសីេងខប: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣ េម៉ង 
េនកនុងេមេរៀនេនះ 

 បទបង្ហ ញទី៣.១: ក ្ត ែដលជះឥទធពិលដល់លទធភពទទលួ
បនករងរេធ្វី 

 បទបង្ហ ញទី៣.២: ករបេងកីតទ្រមងគ់ំរូេដីមបេីធ្វីឱយលទធភព
ទទួលបនករងរេធ្វីមនភពល្អ្របេសីរ 

 បទបង្ហ ញទី៣.៣: ដំ ក់កលអន្តរកលេទកនពិ់ភពករ
ងរ នងិចណុំចទងំ ៥ យ៉ង ែដលមនេនកនុងលទធភពទទលួ
បន ករងរេធ្វ ី

 លំ ត់ទី៣.១: កំណត់បញ្ហ គន្លះឹែដលពក់ព័នធេទនងឹទ្រមង់
គំរូៃនលទធភពទទួលបនករងរេធ្វី នងិភព្រគប់្រគន់របស់
អតិថិជនេនកនុងទីផ រករងរេនកនុង្របេទសកមពុជ 

 ឧបសមព័នធទី៣.១: សំនួរេ្រជសីេរសី ្រតូវ ឬខុស ស្តីអំពី ថ នភព
ជក់ែស្តងេនកនុងទីផ រករងរេន្របេទសកមពុជ 

 ឧបសមព័នធ ៣.២: ្របធនបទស្រមប់្រកុមពិភក តូចៗមនេន
កនុងលំ ត់ទី៣. ១ ពក់ពន័ធេទករអភិវឌ លទធភពទទួលបន
ករងរេធ្វី 
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ចណុំចចបំងៃនេស ្របកឹ េយបល់ករងរេនកនុងទ្រមង់គរូំៃនលទធភពទទួលបនករងរេធ្វ ី

កនុងករបេងកីតទ្រមង់គរូំឱយទទលួបនេជគជយ័ពីដំ ក់ករអន្តរកលេទកន់ករងរ បនត្រមូវឱយមន
ករបញចូ លគន នូវ ល់ក ្ត ែដលជះឥទធិពលដល់លទធភពទទួលបនករងរេធ្វី។ េនកនុងចំណុចេនះេយងីបនកំ
ណត់ នូវក ្ត គន្លះឹមួយចំនួនមនដូចខងេ្រកម: 

 ព័តម៌នទីផ ករងរ 

 ជំនយួកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី 

 ករអប់រ ំ

 ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

 ជីព និងករ្របកឹ េយបល់ករងរ 

 ករអនុវត្តេនកនុងទីផ រករងរ 

បញ្ហ ្របឈម គឺពក់ព័នធពីអនកែស្វងរកករងរេធ្វីពីមួយេទមួយ នងិករត្រមងទិ់សអនកទងំេនះឱយេឆព ះ
េទកន់េគលេ រមួែដលេធ្វីឱយលទធភពទទួលបនករងរេធ្វីមនភពល្អ្របេសីរេឡងីវញិ។ 

 
បុព្វកថ/េគលគំនិតមូល ្ឋ ន 
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បទបង្ហ ញទី ៣.១: ក ្ត ែដលជះឥទធិពល
ដលល់ទធភពទទួលបនករងរេធ្វើ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៣.១ (Slide Presentation) 
រូបទ១ី: ងស្តពីកីរអភិវឌ លទធភពទទលួបនករងរេធ្វ ី

 
 

 

ជរ ្ឋ ភិបល

និេយ
ជក

 

បុគ
គល

 លទធភពទទលួបនករងរេធ្វី

ករអប់រ ំ

 ករអប់ររំមួគន  
 

សហ្រគិនភព 

ករបណ្តុ ះប ្ត ល 

 

ករបណ្តុ ះប ្ត លេឡងី
វញិ 

ករ្របឹក េយបល់ 

ករ យតៃម្លករសិក ពី
មុន 

 

ករ យតៃម្លជំនញ 

ព័តម៌នទីផ រករងរ 

ករអនុវត្តករជួល
បុគគលិក 

ករអនុវត្តករែបងែចក 

បរយិកសករងរ 

ករេរៀបចកំរងរ 

រចនសមពន័ធ្របក់
ឈនួល 

សមធម ៌

ែផនករធនធន
មនុស  

ករអនុវត្តអនុសញញ  
រូម 

បទ ្ឋ នមុខរបរ 

ស
មធ
ម 

េស គ្ំរទ 

ករ្រទ្រទងចំ់ណូល 

សហជពី និងអនកតំ ង 
និេយជក 
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្រកហ្វកិស្តីអំពីករបេងកីតទ្រមង់គរូំៃនលទធភពទទលួបនករងរេធ្វី (ទពំរ័បង្ហ ញទី ៣.១) បនបង្ហ ញពីក ្ត  
ែដលជះឥទធពិលដល់លទធភពទទលួបនករងរេធ្វី។ ក ្ត ែដលជួយព្រងឹងដល់លទធភពទទួលបនករងរេធ្វី
មនេនខងេឆ្វងៃន្រកហ្វកិែដលទកទ់ងេទនឹងបុគគលិកលកខណៈរបស់បុគគលរមួមន ករអបរ់ ំ ករបណ្ដុ ះ 
ប ្ដ ល នងិករបណ្ដុ ះប ្ដ លេឡងីវញិ ករ្របកឹ េយបល់ករងរ ករ យតៃម្លមុននងឹេធ្វកីរសិក  នងិករ
យតៃម្លជំនញ ។ ចំណុចទងំេនះ គឺជចំណុចចំបងរបស់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល។ េយងីនឹងបង្ហ ញជូនអំពីែផន
ករសកមមភព្របចសំប្ត ហ៍ពីែបបែផនែដលក ្ត ទងំេនះមនទំនក់ទំនងគន េទវញិេទមក និងករ្របកឹ េយ
បល់ករងរែដលជួយអនកែស្វងរកករងរេធ្វីព្រងឹងលទធភពទទលួបនករងរេធ្វរីបស់ខ្លួន។   ទនទឹមនងឹេនះ ករ
ជួយដល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វី គឺ ្រស័យេទេលីចំណុចែដលមនខងេលី េដីមបទីទួលបនករងរេធ្វី មួយ
ែដលសមរមយ។ 
 

េនែផនកខង ្ដ ៃំនរូបទី១ ខងេលី បនបង្ហ ញពី លកខណៈទូេទៃនទផី រករងរ ែដលជះឥទធិពលដល់លទធភព 
ទទលួបនករងរេធ្វរីបស់អនកែស្វងរកករងរេធ្វី។ ទងំអស់េនះ គឺជចំណុចដសំ៏ខនក់នុងករ្រគប់្រគងបុគគលិក
របស់នេិយជក និងករអនុវត្តកនុងករេ្រជីសេរសី។  
 

េនកនុងជំ នដំបូង អនកផ្តល់្របឹក េយបល់ករងរចបំច់្រតូវេរៀបចំែផនករសកមមភពស្រមប់បទអន្ត គមន៍
េនកនុងករ្របឹក េយបល់ករងរ េ យកំណត់នូវចំណុចគន្លះឹែដលជួយដល់អនកទងំេនះឱយឆ្លងផុតពីដំ ក់
កលអន្តរកលេទកនព់ិភពករងរ។ ដំ ក់កលអន្តរកលរមួមន ៥ ដំ ក់កល (ទំពរ័បង្ហ ញទ៣ី.២)។ 
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បទបង្ហ ញទី ៣.២: ករបេងកើតទ្រមង់គំរេូដើមបេីធ្វើឱយ 
លទធភពទទលួបនករងរេធ្វើមនភពល្អ្របេសើរ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ករ គ ល់ខ្លួនឯង (ករ យតៃម្លេទេលីចំណង់ចណូំលចិត្តរបស់ខ្លួន ជំនញ ឬសមតថភព អត្តចរកិ និង 
ករ្របកឹ េយបល់ជេដីម) 

 ករយល់ និង គ ល់ពីបរ ិ ថ នជុវំញិខ្លួន (ករែស្វងយល់អំពកីែន្លងករងរ នរ ជអនកេ្រជីសេរសី
បុគគលិក ទីកែន្លង ែដលមនសក្ដ នុពលកនុងករអភវិឌ បទ ្ឋ នជំនញ នងិជំនញែដលកំពុង្រតូវ
ករជេដមី) 

 ករេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសច (ករសិក អបរ់ ំ ឬករបណ្ដុ ះប ្ដ លឱយកន់ែតល្អ្របេសីរ ករែស្វងយល់អំពី 
ករងរែដល ចរកបន និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពសីហ្រគិនភព) 

 ករទទួលបនករងរេធ្វី (ទទលួបនករងរល្អ ករទំនក់ទំនងជមួយនិេយជក ករេ្រតៀមខ្លួនេធ្វបីទ
សមភ សន៍ករងរជេដមី) 

 ករស្រមបខ្លួនេទនងឹករងរែដលទទួលបន (បរ ិ ថ នករងរ ករបំេពញករងរ និងេសចក្តីរពឹំងទុក
របស់និេយជក) 

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៣.២ 

ដំ ក់កលអន្តរកលេទកនពិ់ភពករងរ រមួមន ៥ 
ដំ ក់កល: 

 ករ គ ល់ខ្លួនឯង 

 ករ គ ល់ នងិយល់ដងឹពីបរ ិ ថ នជំុវញិខ្លួន 

 ករេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសច 

 ករទទលួបនករងរេធ្វី 

 ករស្រមបខ្លួនេទនងឹករងរែដលទទួលបន 

ករគតិពិចរ អំពីចំណង់ចណូំលចិត្ត ជំនញ និងអត្តចរកិរបស់ខ្លួន គឺ 

េតេីគលបំណងមុខរបររបស់េ កអនកមនភពជក់ ក់ និងកំពុងែតមនត្រមូវេនកនុងតំបន់របស់េ កអនក
ែដរឬេទ? 

េតេី កអនក ចបេងកីនជំនញរបស់ខ្លួន េដីមបឱីយមនសមតថភព្រគប្់រគន់កនុងករ្របកួត្របែជងេនកនុងទីផ រ
ករងរែដរឬេទ? 

េតេី កអនកបនេ្របី្របស់បេចចកេទសសម្រសបកនុងករធនករងររបស់ខ្លួនែដរឬេទ? 

េនកនុងបរ ិ ថ នករងរ េតដូីចគន េទនឹងអត្តចរកិ និងចំណង់ចណូំលចិត្តរបស់េ កអនកែដរឬេទ? 
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ចំណុចខងេលីែដលមនេនកនុងដំ ក់កលេនះ មិនែមនេកីតេឡងី មលំ ប់លំេ យេនះេទ ក៏ប៉ុែន្តេកីត
េឡងីដំ លគន ។ ចំណុចទងំេនះមនទំនកទ់ំនងគន េទវញិេទមកែដលរមួចំែណកដល់លទធភពទទលួបន
ករងរេធ្វី។  
 

អនកផ្តល់្របកឹ េយបល់ករងរ ្រតូវេចះពនយល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វី ឱយមនជំេនឿទុកចតិ្តថ ខ្លួននឹងទទលួបន
ករងរេធ្វេី យ្រសបេទ មជំនញ នងិសមតថភពរបស់ខ្លួននឹង ចែថរក ករងរេនះឱយបនឋតិេឋរកនុងរយៈ 
េពលែវង។ ភពេជឿជក់េទេលីសមតថភពរបស់នរ មន ក ់គឺជក ្ត ដ៏សំខន់ែដលជះឥទធិពលពីដំ ក់កល
អន្តកលេទកន់ពិភពករងរនេពលខងមុខ។ 
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បទបង្ហ ញទី ៣.៣: ដំ ក់កលអន្តរកល េទកន់
ពិភពករងរ និងចំណុចទងំ ៥ យ៉ង ែដលមនេន

កនងុលទធភពទទួលបនករងរេធ្វើ  

 

ដំ ក់កលអន្តរកលេទកន់ពិភពករងរមន ៥ ចំណុចសំខន់ៗ រមួមន៖ 

 បញ្ហ បរ ិ ថ នជុវំញិខ្លួន នងិបញ្ហ ផទ ល់ខ្លួនែដលជះឥទធពិលេទេលីលទធភពែស្វងរកករងរេធ្វ ីនងិករែថ
រក ករងរឱយបនឋតិេឋរ 

– ជំនញ និងឥរយិបថរបស់បុគគលរមួមន បុគគលែដលេចះេគរពខ្លួនឯង ជំនញកនុងករទំនក់ទំនង 
ជំនញកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ  ឬករស្រមបខ្លួន 

– ករគពំរ ចត្រមូវឱយមនេនកនុងែផនកែថទកុំមរ មេធយបយកនុងករេធ្វីដំេណីរ ករផ្ល ស់ប្តូរទី
កែន្លង និងកែន្លង ន ក់េនជេដមី 

– ករ យតៃម្លខ្លួនឯង 

 ករសេ្រមចចិត្តេ្រជសីេរសីមុខរបរ ( ជពី) 

– សមតថភពកនុងករសេ្រមចចិត្តេទេលីេគលេ មុខរបរ ( ជីព) ចបស់ ស់ 

– ត្រមូវករពត័៌មនទផី រករងរ 

– ករ្របឹក េយបល់កនុងករែស្វងរក (ករែស្វងយល់) ជីព លកខខណ្ឌ ករងរ និងេសចក្តីរពំងឹទុក
របស់និេយជក 

 ករបេងកនី នងិព្រងងឹជនំញ 

– មនជំនញចបំច់ស្រមប់បំេពញករងរ 

– េសចក្តី្រតូវករកនុងករសិក អបរ់ឱំយកន់ែតល្អ្របេសីរ 

– ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

– ករសិក មនិេចះចប់ 

 ករែស្វងរកករងរេធ្វ ី

– សមតថភពកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វីេនកនុងទីផ រករងរែដលេពរេពញេទេ យករ្របកួត
្របែជង 

– ករយល់ដឹងអំពកីរេ្រជីសេរសីបុគគលិក (ប ្ដ ញកនុងសងគម) 

– ករទនំក់ទំនងនិេយជក 
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– ជំនញកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី 

 ករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ 

– បន្តអនុវត្តនូវជំនញទនរ់បស់ខ្លួនរមួមន កបបកិរយិកនុងេពលបំេពញករងរ និងជំនញបេចចក 
េទសែដលមន 

– ករចត់ែចងករងរ 

– ្របកឈ់នួល ឬ្របកែ់ខ 

– ករេឆ្លីយតបេទនឹងេសចក្តីរពំឹងទុករបស់និេយជក 

ចំណុចែដលបនេរៀប ប់ខងេលី គឺជក ្ត ែដលមនទំនក់ទំនងគន េទវញិេទមកែដល្រសបេទនឹង
ឥរយិបថបុគគលផទ ល់ែដលនេំទដល់ករទទួលបនករងរេធ្វី។ កនុងេនះក៏មនក ្ត មួយចំនួនែដលជះឥទធពិល
ដល់លទធភពទទលួបនករងរេធ្វែីដលប ្ត លមកពី ថ នភពទីផ រករងរ ករ្រគប់្រគងបុគគលិករបស់
និេយជក និងែបបបទកនុងករេ្រជីសេរសីបុគគលិក។ 
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រយៈេពល : ៦០ នទី 

េគលបំណង:  

 សិកខ កមទងំអស់ េធ្វកីរកំណត់អំពីចំណុចសំខន់ៗ ែដលមនេនកនុងលទធភពទទលួបនករងរេធ្វី
កនុងបរបិទនេពលបចចុបបនន។ 

េសចក្តែីណន:ំ 

 សិកខ កមទងំអស់្រតូវែបងែចកជគូរ(ពីរនក់)។ សមជកិ្រកុមចនួំនពក់ក ្ដ ល្រតូវបនែចកជូននូវ 
ក្រមងសំនួរ ្រតូវ/ខុស ស្រមប់េធ្វីករពិភក  និងបេំពញ។ (សូមេមីលឧបសមព័នធទី ៣.១) សមជិក
្រកុមចំននួពក់ក ្ដ លេទៀត្រតូវបនែចកជូននូវ ង្របធនបទែដលមនេនកនុងឧបសមពន័ធទី 
៣.២។ 

 េនកនុង្រកុមែដលបនែបងែចកជគូរ សិកខ កម្រគប់រូប្រតូវេឆ្លយី ល់សំនួរនីមួយៗ និង/ឬ ងអំពី
បញ្ហ េផ ងៗែដល្រតូវេលីកយកមកពិភក េ យខ្លួនឯង (ឧបសមព័នធទី៣.២) បនទ ប់ពីបនេធ្វីករ
ពិភក អំពចីេម្លយីជមួយនឹងៃដគូររបស់ខ្លួន។ ្រកុមនីមួយៗ ្រតូវេធ្វីករេ្រជីសេរសីអនកតំ ងេដីមបេីធ្វី
ករបក្រ យអំពេីហតុផលៃនចេម្លយីរបស់ខ្លួនេនកនុង្រកុមពិភក ធំ។ (រយៈេពល ២០នទី) 

 េនកនុង្រកុមពិភក ធ្ំរតូវមនអនកតំ ងមកពី្រកុមែដលបនែបងែចកជគូរ េដីមបេីធ្វីករពនយល់ព ី
េហតុផលៃនចេម្លីយរបស់ខ្លួន និងអំពកី ្ត ែដលមនេនកនុងលទធភពទទួលបនករងរេធ្វដូីចមនេរៀប
ប់េនកនុងក្រមងសំណួរស្តីអំពីផលប៉ះពល់ដល់អនកេ្របី្របស់េស ។ (រយៈេពល ២០នទី)  

 អនកស្រមបស្រមួលនឹងដឹកនកំរពិភក អំពីលទធផល និងរបកគេំហញីែដលបនមកពី្របភពទិននន័យ
ព័តម៌នទីផ រករងរ (LMI) េន្របេទសកមពុជ។ (រយៈេពល ២០នទី)  

 

 

 

 

 

 
 

 

លំ ត់ទី ៣.១ : កំណត់បញ្ហ គន្លះឹែដលពកព័់នធ
េទនឹងទ្រមង់គំរៃូនលទធភពទទលួបនករងរេធ្វើ 
និងភព្រគប់្រគន់របសអ់តិថិជនេនកនងុទីផ រ

ករងរេន្របេទសកមពុជ  
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ឧបសមព័នធទី ៣.១ 
សនួំរេ្រជើសេរ ើស ្រតូវ/ខុស ស្ដអំីពី ថ នភពជកែ់ស្តងេនកនងុទីផ រករងរេន

្របេទសកមពុជ 
 

១. ____  េបី មសមម្រតៃនចំននួសរុបជនងយរងេ្រគះកនុងករងរ ្រស្តីមនអ្រ ខពស់ជងបុរស។ 

២.____ កមមករកមពុជែដលបនេចញេទេធ្វីករេ្រក្របេទសភគេ្រចីនបនឈប់ពីករ្របកបរបរកសិកមម និង
ករងរេនកនុង្រសុក។ 

៣.____  េន្របេទសកមពុជករចូលរមួេនកនុងកម្ល ងំពលកមមរ ងបុរស និង្រស្តី មនក្រមតិ្រប ក្់របែហលគន  
េទះបីជេនកនុងទីផ រករងរមនទំេនរកនុងករែបងែចកេទ មេភទក៏េ យ។ 

៤. ____ ្របជពលរដ្ឋែដលមន យុចប់ពី ២៥ ដល់ ៥៥ ឆន  ំគឺជចំននួេ្រចីនជងេគ េបេី្របៀបេធៀបេទនឹង
ចំននួ្របជជនសរុប។ 

៥. ____ ជទូេទអ្រ អនកគម នករងរេធ្វី និងអ្រ អនកមនករងរេធ្វមីិនជក់ ក់េនជនបទមនអ្រ ខពស់
ជងេនទី្រកុង។ 

៦. ____ េនកនុងអំឡុងវបិត្តិេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក មនអនកែស្វងរកករងរេធ្វីភគេ្រចនីែដលបត់បងក់រងរ
េន មេ ងច្រក បនវលិ្រតលប់េទ្របកបរបរេនកនុងវស័ិយកសិកមមវញិ។ 

៧. ____ េនកនុងដំេណីរករែស្វងរកករងរថមី អនកែស្វងរកករងរេធ្វីបនេធ្វីករ កសួរមតេិយបល់ពីប ្ត
មិត្តភ្័រក្ត និង្របភពដៃទេទៀតរមួមន សហជពី អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល នងិករចុះផ យកនុង រ
ព័ត៌មនជេដីម។ 

៨. ____ លកខណៈពិេសសៃនទីផ រករងរេន្របេទសកមពុជ គឺអ្រ សមម្រតខពស់របស់កមមករ ឬពលករ
ែដលមនករងរេធ្វីេលីសពីមួយ។ 

៩.____ ក ្ត ែដលសំខនប់ំផុតេនកនុងដំេណីរករែស្វងរកករងរេធ្វ ី គឺករេរៀបច្ំរបវត្តិរូបសេងខបឱយបន្រតឹម
្រតូវ នងិល្អ្របេសីរ។ 

១០.____យុវជនែស្វងរកករងរេធ្វីភគេ្រចីនែដលបនបញចប់ករសិក កនុងក្រមិតអនុវទិយល័យ មនករចប់
រមមណ៍ពីឱកសករងរ នងិ្របេភទមុខរបរែដលមនស្រមប់ពួកេគ។ 
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ឧបសមព័នធទី ៣.១.១ 
សនួំរេ្រជើសេរ ើស ្រតូវ/ខុស ស្ដអំីពី ថ នភពជក់ែស្តងេនកនងុទីផ រករងរេន

្របេទសកមពុជ 
១. ្រតូវ មសមម្រតចំននួសរុបៃនជនែដលងយរងេ្រគះកនុងករងរ្រស្តីមនអ្រ ខពស់ជងបុរស្របមណ 

ជងពក់ក ្ដ ល ៥៣.១%។ េបេីយង មទិននន័យជំេរឿន្របជជនឆន ២ំ០០៨ បនបង្ហ ញថ មយួ 
ភគធំៃន្រកុមជនងយរងេ្រគះកនុងករងរ្រតូវបនកំណតថ់ជកមមករ ឬពលករែដលបេ្រមីករឱយ
្រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួនេ យពំុមន្របក់ឈនួល និងកមមករ ឬពលករែដលមនគណនីេ យែឡករបស់
ខ្លួនមន្របមណ ៨២.៥% ៃនចំននួ្របជពលរដ្ឋែដលមនករងរេធ្វី យុ១៥ឆន  ំ ឬ១៥ឆន េំឡងី។ 
េទះ បីជពំុមនករេធ្វអីេងកតេទេលីករងរេ្រក្របព័នធក៏េ យ េយងីសេងកតេឃញីថ្រកុមជនែដល
ងយរងេ្រគះកនុងករងរ បនបេ្រមីករងរកនុងេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធែដលទទលួបន្របក់ចំណូល
ទប និងមិនទទលួបនករគពំរពី្របព័នធសុវតថិភពសងគម ឬសន្តសុិខករងរ ឬ្របក់ចំណូល ្រពម
ជមួយនងឹលកខខណ្ឌ ករងរែដលមិនល្អ្រគប់្រគន់។ 

២.ខុស េបេីយង មតួេលខែដលផ្តល់េ យ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ បនបង្ហ ញឱយេឃញី
ថកមមករ ឬពលករែដលបនេធ្វចំី ក្រសុកេទបេ្រមីករងរេនបរេទសភគេ្រចីនេធ្វីករកនុងវសិ័យ
ឧស ហកមម អនកបេ្រមី មផទះ និងវស័ិយកសិកមម។ ករខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកសួងករងរ នងិ    
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ កនុងករេរៀបចំេគលនេយបយេទ្វរភគី និងពហុភគីកនុងេគលបណំង   ប
េងកីន ឱកសករងរេ្រក្របេទសស្រមប់្របជជនកមពុជែដលកំពុងែស្វងរកករងរេធ្វី និងករ្រគប់
្រគង្របព័នធចំ ក្រសុក(េទសន្តរ្របេវសន)៍ អន្តរជតិឱយបនល្អ្របេសីរ ។ 

៣. ្រតូវ  កនុងខណៈេពលែដលេសដ្ឋកចិច្របេទសកមពុជកំពុងរកីចេ្រមីន នងិមនករចូលរមួេនកនុងេសដ្ឋកចិច
ពិភពេ ក ដូចេនះ ទងំបុរស និង្រស្តី្រតូវេធ្វីករេ្រតៀមខ្លួនបនល្អ្របេសីរកនុងករចប់យកឱកស
ករងរទងំ យែដលនឹងេកតីមនេឡងី។ កមមករ ឬពលករ (អនកែស្វងរកករងរេធ្វី) ែដលមន
ករសិក អបរ់ ំ និងទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លេធ្វីជមូល ្ឋ ន ចេ្របី្របស់ជឧបករណ៍ដ៏មន
្របសិទធភពកនុងករ្របឈមេទនឹងករកំណត់កលពីសម័យមុនអំពីែដនកណំត់កនុងករបំេពញករងរ 
រ ងបុរស និង្រស្តី និងករេធ្វីដំេណីរេទមក។ 

៤. ខុស  ្របេទសកមពុជ្រតូវបនេគនិយយថជសងគមេកមងខចេី យេហតុថមន្របជជន្របមណ ៥០% ជ 
យុវជនែដលមន យុេ្រកម ២៥ ឆន ។ំ មយង៉វញិេទៀត យុវជនែដលមន យុចប់ពី ១៥ ដល់ ២៥
ឆន  ំមន្របមណ ៣២% ៃនចំនួនយុវជនសរុបេនកនុង្របេទសទងំមូល។  ជេរៀង ល់ឆន មំនចនួំន
យុវជនយ៉ងេ្រចីន្របមណ  ៣០០.០០០ នក់ ចូល្របឡូកកនុងទីផ រករងរ។ ភគេ្រចីនៃនអនកែស្វង 
រកករងរេធ្វីទងំេនះ គឺជយុវជនែដលមកពីទជីនបទែដល្របមណជ ៨០% ធ្ល ប់ជអនក្របកបរបរ
ជីវកមមេ យខ្លួនឯង និងជអនកបេ្រមីករឱយ្រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួនេ យពំុមន្របក់ឈនួល។ 
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៥. ្រតូវ  េនកនុងចំេ មកំ ងំពលកមមែដលមនចំននួសរុបជង ៦ ននក់ មន្របមណ ៨០% មកពី  
វសិ័យកសិកមមែដលតំ ងឱយចនំួន្របជជនសរុប្របមណេលីសព ី ៤០%។ ភគេ្រចនីៃនកំ ងំ
ពលកមមែដលមនេនកនុងវសិ័យកសិកមម គសឺថិតេន មទជីនបទកនុង្របេភទករងរមិនជក់ ក់ដូច
ជ : មនភព ទ កេ់សទីរកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វីេនកែន្លងេផ ងៗ ករេធ្វីចំ ក្រសុក ករេធ្វីករ
កនុងវសិ័យសំណង់ វស័ិយឧស ហកមមកតេ់ដរ និងេទសចរណ៍ជេដីម។  

៦. ខុស  េបេីយងេទ មករសិក ្រ វ្រជវរបស់អងគករ ILO ែដលេធ្វីេឡងីេនចុងឆន ២ំ០០៩ បនបង្ហ ញ 
ឱយេឃញីថ អនកែស្វងរកករងរេធ្វីភគេ្រចីនែស្វងរកករងរជថមីេឡងីវញិេ យវលិ្រតលបេ់ទេធ្វីករ
កនុងឧស ហកមមកត់េដរ។ េ យ រកមមករទងំេនះបនបេងកីតនូវប ្ដ ញទំនក់ទំនងរ ងគន  និង
គន េនកនុងេ ងច្រក។ េ យកនុងេនះកមមករែដលបនចំ ក្រសុកជ្រស្តី មនចំនួនជងពក់ 
ក ្ដ លៃនកំ ងំពលកមមេន មតំបន់ទី្របជុជំន (ទី្រកុង) បនេទបេ្រមកីរងរេនកនុងែផនកលក់
ដូចជករលក់ដំ កំសិផល នងិេន ទជេដីម។ 

៧. ្រតូវ  េលីសពីេនះេទេទៀត ករពឹងពក់មិត្តភ្័រភ្តែដលមនករងរេធ្វី (ជមេធយបយមួយែដលមន្របសិទធ 
ភពខពស់កនុងករទនំក់ទំនងករងរជមួយនិេយជក) កនុងករណីេនះ ក៏ជករេលីកទកឹចិត្តដល់អនក 
ែស្វងរកករងរេធ្វកីនុងករចូលរមួ ឬបេងកីត្រកុមជំនួយ និងប ្ដ ញែស្វងរកករងរេធ្វីជមួយអនក
ែដលមន ថ នភពដូចគន ។ កមមករែដល្រតូវបនេគបញឈប់ពីករងរជេ្រចីនមិនចប់ រមមណ៍េទ
នឹងឱកសករងរជេ្រចីនែដលមនស្រមប់ខ្លួនេនះេទ រមួមនករបនទទួលពត័៌មន និងជំនួយ
េផ ងៗែដលផ្ដល់ មរយៈករ្របកឹ េយបល់ នងិករអន្ត គមន៍ែផនកករងរជេដីម។ 

៨. ្រតូវ បញ្ហ ែដលទក់ទងេទនឹងករមនករងរេធ្វីេលីសពីមួយ មនេ្រចីនជងេគេនកនុងវស័ិយអបរ់ ំ និង
កសិកមម ដូចជ មករេធ្វីករងរ មរដូវេនកនុងវស័ិយកសិកមម និង្រគូបេ្រងៀនសិស មថន ក់ ឬករ 
បេ្រងៀនេ្រកេម៉ង។ ទនទមឹនឹងេនះ ភពមនករងរេធ្វេីលីសពីមួយក៏មនេ្រចីន េនកនុងវសិ័យសុខភិ
បល  ករងរសងគម  រដ្ឋបល ធរណៈ និងករពរជត ិ។ 

៩. ខុស  ករេរៀបចំ្របវត្តិរូបសេងខបឱយបន្រតឹម្រតូវ និងល្អ្របេសីរ្រគនែ់តជែផនកដតូ៏ចេនកនុងដំេណីរករែស្វង 
រកករងរេធ្វីប៉ុេ ្ណ ះ។ េនកនុងករណីខ្លះ ្របវត្តរូិបសេងខបេ្របៀបបនេទនឹង “លិខតិចូល” េទកនុងអងគ
ភពមួយ កប៏៉ុែន្តេនខណៈេពលែដលមនអនក ក់ពកយសំុចូលបេ្រមីករងរមនចនំួនពី ២០០ េទ 
៣០០ នក់ ស្រមប់មុខតំែណងែតមួយេនះ ្របវត្តរូិបសេងខបែដលបនេរៀបច្ំរតឹម្រតូវ នងិល្អ្របេសីរ
មនេពលខ្លះក៏មនិបនទទួលករចប់ រមមណ៍ែដរ។ េហតុដូេចនះេហយី បនជត្រមូវឱយមនករេ្របី 
្របស់នូវវធិី ្រស្តជេ្រចីនកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី េ យមិន្រគន់ែត ក់នូវ្របវត្តិរូបសេងខបែត
បុ៉េ ្ណ ះេទ។ 

១០. ខុស េបេីយង ម្រកុមករងរ យតៃម្លែដលបនេធ្វីករ កសួរជមួយយុវជនែដលសថិតកនុង្រកុមេផ ងៗ
គន ែដលេនែតមនបំណងបន្តករសិក េនវទិយល័យ អនកទងំេនះមិនខ្វ យខ្វល់េទនឹង្របេភទករ
ងរែដលខ្លួនចង់េធ្វបីនទ ប់ពីបនបញចប់ករសិក  េ យមិនែមនមកពីបញ្ហ ករសិក  ឬេសដ្ឋកចិច
េនះេឡយី។ 
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ឧបសមព័នធទី ៣.២ 
្របធនបទស្រមប់្រកុមពិភក តូចៗមនេនកនងុលំ ត់ទី ៣.១ ពក់ព័នធ 

េទនឹងករអភិវឌ លទធភពទទលួបនករងរេធ្វើ 
 

បញ្ហ សំខន់ៗេនកនុងទីផ រករងរេន្របេទសកមពុជ រមួមន: 

១. មនយុវជនភគេ្រចនីែដលទទួលបនឱកសករងរថមីេន មេ ងច្រកកត់េដរ ក៏ប៉ុែន្តសុវតថិភព
ករងររបស់អនកទងំេនះគឺ ្រស័យេទេលីកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិ និង ថ នភពទីផ រ កល
េ កទងំ្រសុង។ 

២. ចំននួកមមករេ ងច្រកនេពលបចចុបបននបនតំ ងឱយមួយភគតូចៃនចំនួនកំ ងំពលកមមេនកនុង
្របេទសកមពុជទងំមូល។ រឯីកររពំឹងទុកខពស់ចំេពះករេផញ្ីរបក់យ៉ងេទៀងទត់េទកន់្រសុកកំេណីត
បនចូលរមួចំែណកេនកនុងជីវភពរស់េន មទីជនបទ។ 

៣. ភពមិនសីុគន រ ងករសិក អប់រ ំនិងជំនញរបស់យុវជនេទនឹងត្រមូវកររបស់និេយជក គឺជបញ្ហ
េចទេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

៤. ករផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងេនកនុង្របេទស និងេធ្វីករចំ ក្រសុកេទេ្រក្របេទស គឺជបញ្ហ មួយដ៏សំខន់
េនកនុងទីផ រករងរ។ ករេធ្វីចំ ក្រសុកេនកនុង្របេទសមនករេកីនេឡងីកនុងអំឡុងេពលថមីៗេនះ 
ែដលភគេ្រចីនផ្ល ស់ប្តូរពតីំបនម់ួយេទតំបន់មួយេទៀត។ 

៥. អ្រ អនកគម នករងរេធ្វកីនុង្របេទសកមពុជេនមនក្រមិតទប ពេី្រពះមនុស ភគេ្រចនីែដលមន
យុ្រគប់េធ្វីករមិន ចែស្វងរកករងរែដល “សកកសិម” ស្រមប់ខ្លួន។ េ យ រមូលេហតុពំុមន

្របក់ឧបតថមភស្រមប់អនកគម នករងរេធ្វី ឬ្របក់សន សំ្រមប់ចំ យេនកនុង្រគួ រេនះ អនកគម ន
ករងរេធ្វភីគេ្រចីនបនសថិតេនេ្រកមសមព ធកនុងករទទលួយកករងរេធ្វី មួយ េដមីបមីនលទធ
ភព្រទ្រទង់ជវីភពរបស់ខ្លួន។  



 

េមេរៀនទី ៤ 

ដំេណើ រករេ ះ្រ យបញ្ហ កនងុករ្របឹក េយបលក់រងរ 
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េគលបំណងៃនករ
សកិ  : 

េនេពលបញចបេ់មេរៀនទី ៤ េនះ សិកខ កមទងំអស់នឹង: 

 យល់ដឹងអំពីត្រមូវករស្រមបក់រផ្តល់្របឹក េយបល់ករងរេទះបី
ជករងរផ្លូវករមនករខ្វះខតកេ៏ យ 

 យល់ដឹង និង ចពនយល់អំពីដំ ក់កលទងំ ៨ េនកនុងដំេណីរ 
ករៃនករេ ះ្រ យបញ្ហ េនករ្របឹក េយបល់ករងរ 

 យល់ដឹងអំពីដំ ក់កលនីមួយៗ និងករអភិវឌ សមតថភព 
ស្រមប់អនកផ្តល់្របឹក េយបល់ដៃទេទៀត 

 មនសមតថភពផ្តល់្របឹក េយបល់ដល់អតិថិជនេន្រគបដំ់ ក់
កល្របកបេ យេជគជ័យ និងមន្របសិទធភព 

 េធ្វីករ ម ន (Follow-up) អំពីករ យតៃម្លេទេលីករ្របឹក
េយបល់ 

 រយៈេពល ៤ េម៉ង 

 េសចក្តសីេងខប េនកនុងេមេរៀនេនះ: 
 បទបង្ហ ញទី ៤.១: ដំ ក់កលទី១ - ករកំណតពី់ករលំបកកនុង

ករងរ 
 លំ ត់ទី ៤.១: ករកំណត់ពីករលំបកកនុងករងរ 
 បទបង្ហ ញទី ៤.២: ដំ ក់កលទី២ - ករបញជ កពី់ករលំបកកនុង

ករងរ 
 លំ ត់ទី ៤.២: ជំ នកនុងករកំណតដំ់ ក់កលទី១ និងទី២ 

ៃនដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ  
 បទបង្ហ ញទី ៤.៣: ដំ ក់កលទី៣ - ករបេងកីត និងករចង្រកង

ែផនករសកមមភព 

 លំ ត់ទី ៤.៣: ករបេងកីតែផនករសកមមភព 

 បទបង្ហ ញទី ៤.៤: ដំ ក់កលទី៤: ករអនុវត្ត និងករ ម ន 

 បទបង្ហ ញទី៤.៥: ករពិនិតយអំពីលទធផលែដលសេ្រមចបនៃន
េគលេ ្របឹក េយបល់ 

 បទបង្ហ ញទី ៤.៦: ករកំណតអំ់ពីភព្រគប្់រគនរ់បស់អតិថិជនកនុង
ករទទួលបនករងរេធ្វី 

 លំ ត់ទី ៤.៥: េតីអតិថិជនបនសេ្រមចេគលេ ៃនករ្របឹក
េយបល់ែដរឬេទ? លំ តស់ិក គំរូែដលមនគូសបញជ កអំ់ពីនីតិ
វធីិពកព់ន័ធ 
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េគលគំនតិមូល ្ឋ ន  

ដំេណើ រករេ ះ្រ យបញ្ហ កនងុករ្របឹក េយបល់
ករងរ 

ដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ  
 ្រតូវបនេ្របី្របស់េនេពលដំេណីរករផ្តល់ករ្របឹក េយបល់ដល់អតិថិជនចប់េផ្តីម 

 ផ្តល់ករគ្ំរទដល់ករចូលរមួរបស់អតិថិជនេនកនុងសកមមភពេផ ងៗែដលនអំនកទងំេនះេទកន់ទីផ រករងរ 
បនយ៉ងឆប់រហ័ស 

 ដំេណីរករអន្តរកមមែដលរមួមន ៤ ដំ កក់ល និងវធិនករទងំ ៨។ អនកផ្តល់្របឹក េយបល់ និងអតិថិជន
បនពិភក អំពីវធិនករ េដីមបទីទួលបននូវដំេ ះ្រ យ និងករអនុវត្តនូវបទអន្ត គមនែ៍ដលជួយដល់
អតិថិជនបេងកីនសកមមភពកនុងករចូលរមួេនកនុងទីផ រករងរ។ 

 ដំេណីរករេនះ គឺជករចូលរមួរ ងអនកផ្តល់្របឹក េយបល់ និងអតិថិជន។ េនកនុងដំេណីរករេនះក៏បនបេងកីត 
នូវែបបបទកនុងករពិភក  េដីមបេីធ្វីករែស្វងយល់អំពីបញ្ហ គន្លឹះមុននឹងអតិថិជនេធ្វីករសេ្រមចចិត្តចំេពះ
ដំេ ះ្រ យ មួយ។  

ដំ កក់លទងំ ៤ និងវធិនករទងំ ៨ មនដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ករកំណតពី់ករលបំកកនុងករងរ 
១. ករបេងកីតទំនកទំ់នង 

២. ករកំណតេ់ទេលីបរបិទអតិថិជន  
 

ខ. ករបញជ កពី់ករលបំកកនុងករងរ 
 ៣. ករែស្វងយល់អំពីករងររពឹំងទុកនេពលបចចុបបនន  
 ៤. ករកំណតអំ់ពីជំនញ និងក្រមិតគុណវុឌ ន៍  
 ៥. យតៃម្លចំេពះករេ្រតៀមទុកជមុនកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី និងករែថររក ករងរឱយបនឋតិេឋរ 
 

គ. ករបេងកតី និងករចង្រកងែផនករសកមមភព 

 ៦. ករេធ្វីសំេយគពត័៌មន និងករបេងកីតនូវជេ្រមីសេផ ងៗ 

 ៧. ករបេងកីតែផនករសកមមភពករងរ 
 

ឃ. ករអនុវត្ត និងករ ម ន(Follow-up) 

 ៨.ករអនុវត្ត និងករ ម ន(Follow-up) 
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គុណសមបត្តៃិនដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ  រមួមន៖ 

 ជួយកំណតអំ់ពីកិចចអន្ត គមនមួ៍យ ែដលសកកិសមស្រមបអ់តិថិជន 

 ជដំេណីរករែដលេផ្ត តេទេលីេគលេ ជចំបង។ អតិថិជនបនបេងកីតនូវែផនករសកមមភព វធិនករ េពល
េវ ែដលសេងកតេឃញីមនករវវិឌ នេ៍ទមុខចប់ ងំពីកិចចអន្ត គមន៍ទងំ យ្រតូវបនអនុវត្ត េហយីក៏ជ
វធិនករែដល ចសេ្រមចេទបន 

 អនកផ្តល់្របឹក េយបល់ ចេធ្វីករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លបនេ យងយ្រសួលេទេលីភពរកីចេ្រមីន លទធ
ផលែដលសេ្រមចបន និងករ ងំចិត្តរបស់អតិថិជនចប់ ងំពីវធិនករទងំេនះ្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុង
ែផនករសកមមភពជមួយលទធផលរពឹំងទុក 

 េស របស់អនកផ្តល់េស ដៃទេទៀតមន រៈសំខន ់ និងមនភពងយ្រសួលកនុងករ្រតួតពិនិតយ ពីេ្រពះអនក
ទងំេនះទទួលខុស្រតូវេទេលីគុណភពៃនេស ែដលខ្លួនបនផ្តល់ 

 
ែបបែផនៃនករផ្តល្់របឹក េយបល ់

 ្រតូវបញចបក់នុងមួយវគគ 

 រយៈេពលជមធយមពី ៣០ េទ ៤៥ នទី  

 មនេនកនុងលទធភពៃនករទទួលបនករងរេធ្វីទងំ ៥ យ៉ង េ យកនុងេនះរមួបញចូ លនូវក ្ត ផទ ល់ខ្លួន និង 
កររកេឃញីបញ្ហ គន្លឹះបនឆបរ់ហ័ស 

 ១. ក ្ត បុគគល និងបរ ិ ថ នជំុវញិខ្លួនែដលជះឥទធិពលដល់លទធភពទទួលបនករងរេធ្វី 
 ២. មនេគលេ ករងរចបស់ ស់/សមតថភពកនុងករសេ្រមចចិត្តអំពី ជីព 

 ៣. មនជំនញ និងត្រមូវករែដលទមទរស្រមបក់របំេពញករងរ 
 ៤. មនជំនញែស្វងរកករងរេធ្វី 
 ៥. មនជំនញែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ 

 េធ្វីករពិនិតយេទេលីជេ្រមីសៃនករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈេ យឆ្លុះបញច ងំេទនឹង ថ នភពទីផ រករងរន
េពលបចចុបបនន 

 េធ្វីករពិភក អំពីលទធភពៃនករទទួលបនករងរេធ្វីេ យឆ្លុះបញច ងំេទនឹងជេ្រមីសៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

 ករកំណតេ់ទេលីវធិនករេផ ងៗគន ែដលនឹង្រតូវអនុវត្ត េដីមបសីេ្រមចបននូវេគលេ ៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ  និងេធ្វីករកំណតេ់ពលេវ វធិនករបនទ ន់ េហយីចំណុចទងំេនះ្រតូវបនបញចូ លេនកនុងែផនករ
សកមមភព 

 រមួបញចូ លទងំសមសភពៃនករ ម ន (Follow-up) 
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បទបង្ហ ញទី ៤.១: ដំ ក់កលទី១-ករកំណតព់ីករ
លបំកកនងុករងរ 

 

 

 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ៤.១  

ដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងករ្របឹក េយបលក់រងរ 
 ដំ កក់លទី១: ករកំណតពី់ករលបំកកនុងករងរ 

– ករបេងកីតទំនកទំ់នង 

– ករកំណតេ់ទេលី(បរបិទ)អតិថិជន 

 ដំ កក់លទី២: ករបញជ កពី់ករលបំកកនុងករងរ 
– ករែស្វងយល់អំពីកររពឹំងទុកកនុងករបណ្តុ ះ      
   ប ្ត លវជិជ ជីវៈនេពលបចចុបបនន 
– ករកំណត ់និងករ យតៃម្លករងរែដលត្រមូវជំនញ
ជក់ ក់ មួយ 

– យតៃម្លេទេលីករេ្រតៀមទុកជមុនកនុងករែស្វង 

រក និងករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ៤.២  

ដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងករ្របឹក េយបលក់រងរ 
(ត) 

 ដំ កក់លទី៣: ករបេងកតី និងករចង្រកងែផនករសកមម
ភព 

– ករសំេយគព័តម៌ន និងករបេងកីតនូវជេ្រមីស 

   េផ ងៗ 

– ករបេងកីតែផនករសកមមភព 
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ដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងករ្របឹក េយបលក់រងរ 
(ត) 

 ដំ កក់លទី៤: ករអនុវត្ត និងករ ម ន (Follow-up) 

– ករអនុវត្ត 
 ករេធ្វីបទអន្ត គមន៍ 
 ធនធនេនកនុងសហគមន៍ 

- ករ ម ន (Follow-up) 

 ករពិនិតយេទេលីករសេ្រមចបនៃនេគលេ
្របឹក េយបល់ 

កំណត់ថ េតីអតិថិជនមនសមតថភព្រគប្់រគន់ែដរឬេទ? 

  

  

  

  

    

 

 

  

 

 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ៤.៣  
ដំ កក់លទី១: ករកំណតពី់ករលបំកកនុងករងរ 

 ករបេងកីតទំនកទំ់នង 
- ករបេងកីតទំនកទំ់នង 
- ករចបេ់ផ្តីមពិភក ដំបូងេទេលីតួនទី និងកររពឹំង 
ទុក 

- ករែស្វងយល់អំពីេគលគំនិតរបស់អតិថិជនេទេលី 
បញ្ហ  

 ករកំណតេ់ទេលីបរបិទអតិថិជន  
- េធ្វីករែស្វងយល់អំពីត្រមូវករចបំចែ់ដល្រតូវេ ះ 
្រ យមុននឹងេធ្វីករ យតៃម្លេទេលីជេ្រមីសករងរ  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

ករសហករ : 

ដំ កក់លដំបូងៃនដំេណីរករ យតៃម្លេទេលីករពិភក រមួមន អំពី ថ នភពរបស់អតិថិជននេពលបចចុបបនន
េទនឹងករែស្វងរកករងរេធ្វីរបស់អនកទងំេនះ ្រពមជមួយនឹងកិចចករែដលអនកផ្តល់្របឹក េយបល់ខិតខំ ចជួយ
េទបន។ េនកនុងអំឡុងេពលពិភក េនះ អនកផ្តល់្របឹក េយបល់្រតូវបេងកីតនូវទំនកទំ់នងែដល ចេជឿទុកចិត្ត
បនដល់អតិថិជនែដលែស្តងេឡងី មរយៈកររពឹំងទុកេទវញិេទមក តួនទី េគលបំណងៃនករជួបពិភក  និង 
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ករ្រពមេ្រពៀងអំពីែបបបទែដល្រតូវអនុវត្តបន្ត។ ទំនកទំ់នងែដលបនបេងកីតេឡងី បនជួយេលីកទឹកចិត្តអតិថិជន
កនុងករចូលរមួ និងេធ្វីករជ្រកុមជមួយអនកផ្តល់្របឹក េយបល់។ អតិថិជនមិន្រគន់ែតជបុគគលែដល្រតូវករជំនួយ
ប៉ុេ ្ណ ះេទ ក៏ប៉ុែន្តជបុគគលែដលគួរទទួលបននូវេស ែដល្របកបេ យករយកចិត្តទុក ក ់ និងមន្របសិទធភព
ខពស់ពីសំ កអ់នកផ្តល់្របឹក េយបល់។ 

េនកនុងចំណុចេនះ ្រតូវបនែបងែចកជ ៣ ដំ កក់លតូចៗ រមួមន៖ 

 ករបេងកីតនូវទំនកទំ់នងស្អិតរមួត 

 ករពិភក អំពីករយល់េឃញីរបស់អតិថិជនកនុងេពលបចចុបបននេទេលី ថ នភពករងររបស់ខ្លួន និងករ
បញជ ក់ឱយបនចបស់ ស់អំពីកររពឹំងទុក តួនទី េគលបំណង និងលទធផលៃនករជួបពិភក  

អតិថិជន: េនកនុងករពិភក  អនកផ្តល់្របឹក េយបល់ខិតខំេធ្វីករែស្វងយល់អំពីចំ ប់ រមមណ៍ ត្រមូវករចបំច់ 
និងករេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វីរបស់អតិថិជន។ អនកផ្តល់្របឹក េយបល់្រតូវេលីកេឡងីនូវ
បញ្ហ មួយចំនួនែដល ចជះឥទិធពលដល់អតិថិជន និងត្រមូវករចបំច់មួយចំនួនែដល ចជឧបសគគដល់អតិថិជន 
កនុងករចូលរមួេឡងីវញិេនកនុងទីផ រករងរឱយទទួលបនេជគជ័យ។  

នេពលបញចប់ដំ កក់លេនះ ករលំបកកនុងករងរ្រតូវបនកំណត់ (រកេឃញី) និង្រតូវបនកត្់រ េនកនុង 
ទ្រមង់ “កំណត្់រ ករលបំក”។ ដំ ក់កលទី ១ ្រតូវបនបញចបរ់ ងអតិថិជន និងអនកផ្តល់្របឹក េយបល់េ យ 
បនឯកភពគន េទេលីេគលបំណងៃនករជែជកពិភក  និងកិចចករែដលនឹង្រតូវអនុវត្តជមួយគន ។ 
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លំ ត់ទី ៤.១ – ករកំណត់ពកីរលបំកកនងុករងរ  

រយៈេពល: ៤០នទី 

េគលបំណង: 
សិកខ កមអនុវត្ត កលបងនូវដំ កក់លដំបូងទងំ ២ ែដលមនេនកនុង “ដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ ” និងេធ្វី
ករកំណតអំ់ពី្របករែដលគួរនិយយ និង កសួរអតិថិជនេនកនុងករជែជកពិភក េនះ  

េសចក្តែីណន:ំ 
 ែផនកទី១: ្រកុមពិភក នីមួយៗ ្រតូវផ្តល់ជគំនិតនូវ្របករែដលគួរនិយយ ឬគួរេធ្វី េដីមបបីេងកីតទំនក់ទំនង

្របេសីរជមួយអតិថិជន។ ករគិតេទេលីដំ កក់លតូចៗទងំ ៣ រមួមន៖ ក. ករបេងកីតនូវទំនក់ទំនង
ស្អិតរមួត ខ. ករយល់េឃញីរបស់អតិថិជនកនុងេពលបចចុបបននេទេលី ថ នភពករងររបស់ខ្លួន និងករបញជ ក់
ឱយបនចបស់ ស់អំពីកររពឹំងទុក តួនទី េគលបំណង និងលទធផលៃនករជួបពិភក  

- ចេម្លយីៈ ្វ គមនអ៍តិថិជន្របកបេ យភពកកេ់ក្ត  ករែណនខំ្លួន ករចបៃ់ដ េ ចំេឈម ះ និងករ 
 និយយស្តី្របកបេ យភពេជឿជក់ 

- ្រកុមពិភក នីមួយៗ េធ្វីករពនយល់អំពីវធីិ ្រស្តកនុងករសេងកតអំពី រមមណ៍អតិថិជនចំេពះ ថ នភព
អត់ករងរេធ្វីរបស់អនកទងំេនះ និងអំពីវធីិ ្រស្តកនុងករេលីកេឡងីអំពីបញ្ហ  ឬនិងត្រមូវករចបំច់មួយ
ចំនួនែដល ងំសទះដល់ករចូលរមួេឡងីវញិរបស់អតិថិជនេនកនុងទីផ រករងរឱយទទួលបនេជគជ័យ 

- ចេម្លយី: យល់ដឹងអំពីចំណុចែដលអតិថិជនដឹង និង គ ល់អំពីក ្ត ននែដល ងំខ្លួនកនុងករសេ្រមច
បនេគលេ ករងរ ្រតូវបញជ កពី់ រមមណ៍អតិថិជនចំេពះ ថ នភពទងំេនះ  

- កត្់រ នូវគំនិតរបស់េ កអនកេនេលី្រក សែដលបនែចកជូន (រយៈេពល ២០ នទី) 

 ែផនកទី២: ែបងែចកជ្រកុមពិភក ែដលមនសមជិក ០៣នក ់ 
- េ កអនកនឹងអនុវត្ត កលបងនូវដំ ក់កល ២ ដំបូង “ ករបេងកតីទំនកទំ់នង ” និង “ កំណតចំ់េពះ 
បរបិទអតិថិជន ” (រយៈេពល ២០ នទី) 

- េ កអនកនឹងផ្ល ស់ប្តូរេវនគន កនុងករសែម្តងជអតិថិជន អនកផ្តល់្របឹក េយបល់ និងអនកសេងកតករណ៍ 
កនុងលំ តេ់នះ និងលំ ត់បនទ ប។់ ចំេពះអនកសេងកតករណ៍ស្រមប់លំ តេ់នះ្រតូវេ្របី្របស់នូវ ង 
សេងកតករណ៍ (ឯក រទី៤.១) េដីមបកីត្់រ េយបល់បែនថម  
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បទបង្ហ ញទី ៤.២: ដំ កក់លទី២-ករបញជ ក់ពី
ករលបំកកនងុករងរ 

 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ៤.៤ 
ដំ កក់លទី២: ករបញជ កពី់ករលបំកកនុងករងរ 
 ករែស្វងយល់អំពីករងររពឹំងទុកនេពលបចចុបបនន  

- េតីអតិថិជនមនេគលេ ករងរែដរឬេទ? 
- េតីអតិថិជនមនជំនញែដល ចផ្ល ស់ប្តូរបន េដីមប ី
បេងកីនឱកសទទួលបនករងរេធ្វីែដរឬេទ? 

 ករកំណត ់និង យតៃម្លជំនញករងរចបស់ ស់ 

- ករពិនិតយេទករសិក  ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
្របវត្តិករងរ ករសម័្រគចិត្ត ្របវត្តិករងរ និងចំ ប់
រមមណ៍ជេដីម 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
េសចក្តរីពឹំងទុក: អនកផ្តល់្របឹក េយបល់ និងអតិថិជន ទទួលបនករយល់ដឹងអំពីេគលេ ករងរ ឬករបណ្តុ ះ
ប ្ត លវជិជ ជីវៈរបស់អតិថិជនជមួយគន  ្របសិនេបីអតិថិជនមន។ 

កនុងករណីែដលអតិថិជនមនេគលេ ករងរ ឬករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈេនះ អនកផ្តល់្របឹក េយបល់្រតូវេធ្វីករ
ែស្វងយល់អំពីមូលេហតុ និងវធីិ ្រស្តកនុងករេ្រជីសេរសី ។ 
 

ជំនញ: ករពិភក អំពីព័តម៌នលម្អិតែដលពក់ពន័ធេទនឹងជំនញករងរចបស់ ស់របស់អតិថិជន និងក្រមិត
គុណវុឌ ន។៍ អនក្របឹក េយបល់ជួយដល់អតិថិជនកំណត ់ និង យតៃម្លជំនញករងរចបស់ ស់ (ជំនញរងឹ)
និងជំនញទន់ ្រពមទងំក្រមិតវបបធម៌។  
 

ែស្វងរកជំនញែដលសកកសិមៈ ជំនញករងរចបស់ ស់ ជំនញែដល ចផ្ល ស់ប្តូរបន/ជំនញ ម្របេភទ
ជំនញ្រគប្់រគងខ្លួនឯង បទពិេ ធនក៍រងរ ករអបរ់ ំបទពិេ ធន៍កនុងករងរសម័្រគចិត្ត ករបណ្តុ ះប ្ត ល ជញ
បណ្ណ ឧបករណ៍ សមភ រ និងចំ ប់ រមមណ៍ជេដីម ។ 

េគលបំណងេនកនុងដំ ក់កលេនះ គឺេដីមបពិីនិតយេទេលីចំណុចខ្ល ងំ ចំណុចេខ យ ក ្ត ែដលបងកជបញ្ហ េន
កនុងករងរ និងករកំណត្់របភពបញ្ហ ។ 

េគលេ េនកនុងដំ ក់កលេនះ គឺែស្តងឱយេឃញីនូវ ថ នភពករងររបស់អតិថិជន និងបញ្ហ ននែដលអនកទងំ
េនះបនជួប្របទះ េហតុដូចេនះ្រតូវកំណតអំ់ពីជេ្រមីសកនុងករដំេ ះ្រ យបញ្ហ  និងករបេងកតីនូវែផនករ
សកមមភព។ 
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ទំពរ័បង្ហ ញទី ៤.៥ 
ដំ កក់លទី២: ករបញជ កពី់ករលបំកកនុងករងរ (ត) 

 ករ យតៃម្លេទេលីករេ្រតៀមកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី  

និងករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ 

- ករពិភក េទេលីសក្ត នុពលរបស់អតិថិជនកនុង
ករែស្វងរក និងកររក ករងរ 

- ករពិនិតយអំពីត្រមូវករគ្ំរទកនុងករែស្វងរក និងែថ
រក ករងរឱយបនឋតិេឋរ 

  

  

  

  

  

  

  

 
េនកនុងដំ កក់លេនះ អនកផ្តល់្របឹក េយបល់ ចេធ្វីករែស្វងយល់បែនថមអំពីបញ្ហ េផ ងៗ។ ទនទឹមនឹងេនះ កជ៏
ករពិភក អំពីជំនញកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី និងជំនញ្រគប្់រគងខ្លួនឯង។ 

 

ករេ្រតៀមខ្លួនជេ្រសចទក់ទងេទនឹងលទធភពទទួលបនករងរេធ្វីទី១ េនះ គឺក ្ត ផទ ល់ខ្លួន និងបរ ិ ថ នជំុវញិខ្លួន
ែដលជះឥទធិពលេទេលីលទធភពទទួលបនករងរេធ្វី។ 
េនកនុងចំណុចេនះ ្រតូវេធ្វីករ្រតួតពិនិតយ េដីមប្ីរបកដថ ពំុមនេភ្លចចំណុច មួយេនេពលមុនចប់េផ្តីមេធ្វីករ
ពិភក  សំនួរែដលេ្របី្របស់បនដូចជ “ ្របសិនេបីេ កអនក្រតូវបននិេយជកផ្តល់ករងរេនៃថងែស្អក េតីេ ក
អនកមនេហតុផល មួយែដលថ េហតុអ្វីបនជេ កអនកមិន ចទទួលករងរេនះបន?” ចំេពះចេម្លីយែដល
ចេឆ្លីយបនេនះ គឺមកពីករែថទេំកមង ករដឹកជញជូ ន ជួយេរៀបចំហរិញញវតថុរបស់អនកទងំេនះជេដីម ។ល។ 

 

េនកនុងដំ កក់លទី២ គឺករពិនិតយេឡងីវញិេទេលី “កំណត្់រ ករលំបក” ែដល្រតូវបនេ្របី្របស់ជមូល ្ឋ ន
កនុងករពិនិតយឱយកន់ែតសុីជេ្រមេទេលី ថ នភពករងររបស់អតិថិជន ែដលកនុងេនះសកមមភពសម្រសប និង
្រតឹម្រតូវនឹង្រតូវកំណតេ់នកនុងដំ ក់កលទី៣ ។ េគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់ គឺ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យ
ែផ្អកេទេលី  “កំណត្់រ ករលំបក” ។ 
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លំ ត់ទី ៤.២ – ជំ នកនងុករកំណតដ់ំ ក់កល
ទី១ និងទ២ី ៃនដំេណើ រករេ ះ្រ យបញ្ហ  

រយៈេពល: ៦០នទី 

េគលបំណង: 

 ជួយអតិថិជនកនុងករែស្វងយល់អំពីបញ្ហ ្របឈមែដលនឹង្រតូវជួប្របទះេនកនុងដំ ក់កលទី១ និងទី២
ៃនដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ   

េសចក្តែីណន:ំ 

 ខញុ ំនឹងេធ្វីករបង្ហ ញជូនអំពីដំ ក់កលទី១ និងទី២ ៃនដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ  េ យេ្របី្របស់នូវ
ក្រមងេរឿង-អតិថិជន(Client-scenario) (ឯក រទី ៤.២) ជមួយអនកសម័្រគចិត្តកនុង្រកុមែដលសែម្តងជ 
អតិថិជន   

 ែបងែចកជ ៣ ្រកុមពិភក   

 ្រកុមនីមួយៗ ្រតូវេធ្វីករសេងកតឱយបនដិតដល់នូវដំ កក់លទី១ និងទី២ េហយីេធ្វីករកត្់រ ចំណុច 
ែដលបនអនុវត្ត និងជេ្រមីសេផ ងៗស្រមបអ់តិថិជន ។ (េ្របី្របស់ ងសេងកតករទី១ និងទី២ គឺ ឯក
រ ទី៤.១ និង ទី៤.៣)  

- ្រកុមទី១: បេងកីតទំនកទំ់នង និងែស្វងយល់អំពីកររពឹំងទុកចំេពះករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈកនុង
េពលបចចុបបនន។  

- ្រកុមទី២: ករកំណតចំ់េពះអតិថិជន ករែស្វងយល់ និងករ យតៃម្លេទេលីក្រមិតជំនញ/ក្រមិត
គុណវុឌ ។ិ 

-  ្រកុមទី៣: ករ យតៃម្លេទេលីករេ្រតៀមទុកជមុនកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី និងែថរក ករងរឱយ
បនឋតិេឋរ (រយៈេពល ៣០ នទី)  

 ្រកុមនីមួយៗនឹង្រតូវបរយិយអំពីចំណុចែដលខ្លួនបនេធ្វីករសេងកតថេពញចិត្ត និងមិនេពញចិត្តអំពីករ
បង្ហ ញជូនេនះ (រយៈេពល ៣០ នទី)  
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បទបង្ហ ញទ ី៤.៣: ដំ កក់លទី ៣ 

ករបេងកើត និងករចង្រកងែផនករសកមមភព  

 

 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ៤.៦ 
ដំ កក់លទី៣: ករបេងកតី និងករចង្រកងែផនករ 

សកមមភព 

 ករេធ្វីសំេយគពត័៌មន និងករបេងកីតនូវជេ្រមីសេផ ងៗ

- ករេធ្វីសេងខបពត័ម៌នែដលបន្របមូល 

- ករកំណតនូ់វលកខខណ្ឌ  ឬកិចចករែដលចបំច់ 

- ករកំណតេ់គលេ  

 ករបេងកីតែផនករសកមមភព 

- ែផនករែដលមនសរេសរេរៀប ប់អំពីដំ ក់
កលែដល្រតូវអនុវត្តេដីមបឈីនេទសេ្រមចបន 
េគលេ ែដលបនេ្រគងទុក 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

េនកនុងដំ កក់លទី៣ ៃនដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ គឺជដំ កក់លៃនករជួយត្រមង់ទិសដល់អតិថិជន 
េ យត្រមូវឱយមនករេរៀបចំែផនករឱយបន្រតឹម្រតូវ ្រពមជមួយសកមមភពជកែ់ស្តងស្រមប់អតិថិជនយកេទអនុ
វត្ត។ កិចចករែដលបនសេ្រមចេនកនុងដំ ក់កលទី១ និងទី២ គឺបនបញជ ក់យ៉ងចបស់អំពីករលំបកកនុងករងរ
េ ថ “ករពិនិតយកំណត្់រ ករលបំកេឡងីវញិ” ។ ករពិនិតយេឡងីវញិេនះបនបេងកីតនូវេគលេ ៃនករ្របឹក
េយបល់ មរយៈករកំណតអំ់ពីចំណុចែដលត្រមូវឱយេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរ ឬែកស្រមួល េដីមបេីធ្វីជគន្លឹះកនុងករេ ះ
្រ យបញ្ហ ។ មេធយបយកនុងករសេ្រមចេគលេ េនះ គឺករជែជកពិភក  និងដំេ ះ្រ យែដលេ្រជីសេរសី
េ យអតិថិជន បនបេងកីតជសកមមភពននែដល ចនឱំយអនក្របឹក េយបល់បេងកីតែផនករសកមមភពស្រមប់
អនុវត្ត។ 

សេំយគៈ ករេធ្វីសេងខបពត័៌មនែដល្របមូលបន េ យឆ្លុះបញច ងំពី ថ នភពករងរ និងលទធភពែដល ចេធ្វី
បនរបស់អតិថិជន។ េ យមនករឯកភពេទេលីចំណុចខងេលី  អតិថិជន និងអនកផ្តល់្របឹក េយបល់េធ្វីករ
ពិភក េទេលីចំណុចែដលចបំចស់្រមបអ់តិថិជនកនុងករទទួលបនករងរេធ្វី។ ទនទឹមនឹងេនះ អនកទងំពីរនឹង
បេងកីតនូវេគលេ ជក់ ក ់និងករពិនិតយេទេលីជេ្រមីសែដល ចរកបនេនកនុងសហគមន ៍កនុងេគលបំណង 
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ជួយដល់អតិថិជនឱយទទួលបនករងរេធ្វី។ អនកផ្តល់្របឹក េយបល់្រតូវបញជ កេ់ឡងីវញិនូវចំណុចទងំ យែដល
អតិថិជន្រតូវករកនុងទ្រមង់ករបញជ កអំ់ពីេគលេ ។ “ឥឡូវេនះេដីមបទីទួលបនករងរជជំនួយករែផនករដ្ឋបល
ឱយបនឆបរ់ហ័ស េ កអនក្រតូវបេងកីត ឬេរៀបចំនូវបញជ ីេឈម ះនិេយជក និងេ្រតៀមនូវសំនួរចបំច់ស្រមបេ់ធ្វីករ
កសួរនិេយជក កនុងអំឡុងេពលេធ្វីបទសមភ សនក៍រងរ”។ 

ែផនករសកមមភព: ករបេងកីតែផនករសកមមភពែដលមនលកខណៈ្របកដ្របជជដំ កក់លៗ ឬជដំ ក់
កលចបេ់ផ្តីមែដលអតិថិជន ចែស្វងយល់ពីេគលេ ករងររបស់ខ្លួន េហយីមនករ្រពមេ្រពៀងគន រ ងអនកផ្តល់
្របឹក េយបល់ និងអតិថិជន។ 

េគលេ ចំបងៃនែផនករសកមមភព គឺេដីមបឈីនេទសេ្រមចបននូវេគលេ ៃនករផ្តល់្របឹក េយបល់ែដល   
ផ្តល់លទធភពឱយអតិថិជនបេងកីននូវ ថ នភពករងររបស់ខ្លួន និងមនសមតថភព្រគប្់រគន់េនកនុងទីផ រករងរ។  

េនេពលអតិថិជនេ្រជីសេរសីយកជេ្រមីស មួយ េនះគឺជករេបះជំ នេទមុខកនុងករបេងកីតែផនករសកមម 
ភព។ ែផនករសកមមភព ត្រមូវឱយមនលកខណៈជក់ ក ់ ច ស់ែវងបន ចសេ្រមចេទបន មនភពជក់
ែស្តង និងទន់េពលេវ  (េ្របីអក រកត់ថ SMART)។  

ករចបេ់ផ្តីមេនកនុងដំ ក់កលទី៣ អនកផ្តល់្របឹក េយបល់្រតូវ្របបអ់តិថិជនឱយបនដឹងពីដំ ក់កលនន
ចំេពះករបេងកីតែផនករសកមមភព។ “ឥឡូវេនះ េយងី(អនកផ្តល់្របឹក េយបល់) បន្រជបអំពី ថ នភព និងករ
លំបកកនុងករងររបស់េ កអនក េតីេ កអនកគិតថដល់េវ ែដល្រតូវបេងកីតែផនករសកមមភពជក់ ក់ែដរឬ 
េទ? េយងីនឹងចបេ់ផ្តីមពីករែស្វងរកដំេ ះ្រ យចំេពះករលំបកកនុងករងរ េហយីបនទ ប់មកេយងីនឹងពិនិតយ
កិចចអន្ត គមន៍ មួយែដល ចជួយេ កអនកមនលទធភព្រគប្់រគន់កនុងករ្របឈមនឹងករលំបកទងំេនះ” ។ 

ែផនករសកមមភព ្រតូវបនបេងកីតេនកនុងែបបែផនែដលភន កង់រផ្តល់េស ដៃទេទៀត ចេ្របី្របស់េទបន។ េន
េពលែដលែផនករសកមមភព្រតូវបនបញចប ់ តួនទីរបស់អនកផ្តល់្របឹក េយបល់ គឺ្រតូវ្របកដថអតិថិជនេនែត
ទទួលបនករេលីកទឹកចិត្ត និងទំនកទំ់នងជប់ជនិចច។  
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លំ ត់ទី ៤.៣ – ករបេងកើតែផនករសកមមភព 

 

រយៈេពល:  ៧៥ នទី 

េគលបំណង: 

 េធ្វីឱយអតិថិជនមនករយល់ដឹង(ភព ុ )ំអំពីដំេណីរករេរៀបចំែផនករសកមមភព  

េសចក្តែីណន:ំ 

 េធ្វីករែបងែចកជ្រកុមពិភក ែដលមនសមជិក ០៣ នក ់ 

 ករបំេពញនូវទ្រមងរ់បស់អតិថិជនែដលមនគូសបញជ កេ់នកនុង ឯក រទី ៤.២។ ករកំណតអំ់ពីេគលេ  
ៃនករផ្តល់្របឹក េយបល់ និងកិចចអន្ត គមនែ៍ដល្រតូវរមួបញចូ លេនកនុងែផនករសកមមភព (រយៈេពល 
៤៥ នទី) 

 ករបំេពញនូវ ងែផនករសកមមភព (ឯក រទី ៤.៤) (រយៈេពល ១៥ នទី) 

 ករពិភក អំពីជេ្រមីសៃនកិចចអន្ត គមន ៍(រយៈេពល ១៥ នទី)  
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បទបង្ហ ញទី ៤.៤: ដំ ក់កលទី ៤ 
 ករអនុវត្ត និងករ ម ន (Follow-up)  

 

 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ៤.៧ 

ដំ កក់លទី ៤: ករអនុវត្ត និងករ ម ន (Follow-up) 

 ករអនុវត្ត-បទអន្ត គមន៍ 
 

- ករកំណតនូ់វបទអន្ត គមន៍ទងំ យែដលចំ
បចក់នុងករឈនេទសេ្រមចបននូវេគលេ
ករងរ 

- ល់បទអន្ត គមន៍ទងំអស់នឹង្រតូវបញចូ លេនកនុង
ែផនករសកមមភពជមួយនឹងលទធផលរពឹំងទុក 
និងកលបរេិចឆទចបស់ ស់ 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

កិចចអន្ត គមន:៍ ចមនទំនកទំ់នងមួយ ឬេ្រចីនេទនឹងទំហលំទធភពទទួលបនករងរេធ្វ:ី 

ក ្ត បុគគលខ្លួនឯង/បរ ិ ថ នជំុវញិខ្លួន ករសេ្រមចចិត្តចប់យក ជីព ករបេងកីនជំនញ ករែស្វងរកករងរេធ្វី ឬករ
ែថររក ករងរឱយេនឋតិេឋរ។ េគលបំណងេនកនុងចំណុចេនះ គឺករជួយេ្រជមែ្រជងដល់អតិថិជនេដីមបមីនលទធ
ភព្រគប្់រគន់កនុងករេ ះ្រ យនូវ ល់ករលំបកែដលបនកត្់រ ទុក។  

បទអន្ត គមន៍ែដលមនេនកនុងែផនករសកមមភព ចរមួបញចូ លនូវ: ករេធ្វីេតស្ត កលបងឥរយិបថ និងចំណង ់
ចំណូលចិត្ត ករ្របឹក េយបល់ករងរ ករបណ្តុ ះប ្ត លករ ន និងសរេសរ ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈវគគខ្លី 
ឬែវង ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញែស្វងរកករងរេធ្វី (សិកខ  ឬក្លឹបែស្វងរកករងរេធ្វី)។ សកមមភពទងំេនះ
ចសថិតកនុងទ្រមងមួ់យទល់មួយ ឬជ្រកុម។ ករផ្តល់្របឹក េយបល់ ចនឹង្រតូវេធ្វីេឡងីេនេពលជួបគន េលីក 

េ្រកយ។  
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បទបង្ហ ញទី ៤.៤.១: ករ ្រសយ័េទេលើធនធនេន
កនងុសហគមន៍ 

 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ៤.៨ 

 ករអនុវត្ត - ធនធនេនកនុងសហគមន ៍

 េតីធនធនេនកនុងសហគមន៍មួយ ែដល ចជួយ
ដល់អតិថិជនកនុងករឈនេទសេ្រមចបននូវេគល
េ ្របឹក េយបល់? 

 ្របេភទេស ចំនួន ៣ សំខន់ៗែដលផ្តល់េ យអងគ
ករ (អងគភព)កនុងតំបន:់ 

- ករគ្ំរទដល់ករ្របឹក េយបល់ ជីព 

- ករទទួលបនជំនញ 

- ករជួយគ្ំរទដល់ករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ 

  

  

  

  

 

 

  

  

 
 

ធនធនេនកនុងសហគមនៈ៍ ធនធនែដលមនេនកនុងសហគមន៍ ចផ្តល់ជេស ដល់អតិថិជន េដីមបឱីយអនកទងំ
េនះឈនេទដល់េគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់របស់ខ្លួន។ កិចចអន្ត គមនែ៍ដលបនបង្ហ ញជូនខងេលីជធមម
្រតូវបនផ្តល់េន មទី ងំេផ ងគន េនកនុងសហគមន ៍ កប៏៉ុែន្តមិនែមន្រគបស់ហគមនទ៍ងំអស់ផ្តល់ជូននូវេស ដូច
គន េនះេទ។ េនកនុងសហគមនម៍នកែន្លងជេ្រចីនែដលផ្តល់េស ជួយដល់អតិថិជនកនុងករចូលេទកនទី់ផ រករ
ងរេឡងីវញិដូចជ៖ គរសិក អបរ់/ំបណ្តុ ះប ្ត ល អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មជឈមណ្ឌ លករងរ។  
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លំ ត់ទី ៤.៤.១  

ធនធនសហគមន៍េន្របេទសកមពុជ 

 

រយៈេពល: ៥០ នទី 

េគលបំណង: 

 ករែស្វងយល់អំពីសក្ត នុពលៃនធនធនសហគមនេ៍នកនុងតំបនរ់បស់េ កអនក   

េសចក្តែីណនៈំ  

 េធ្វីករែបងែចកជ្រកុមពិភក ែដលមនសមជិក ០៥ នក ់ 

 ែចកជូនឯក រទី ៤.១.១ និងេធ្វីករពិភក អំពីធនធនសហគមនែ៍ដល ចផ្តល់េស ដូចជ៖ ១.ករ្រគប់ 
្រគងខ្លួនឯង ២. ករគ្ំរទកនុងករផ្តល់្របឹក េយបល់ ជីព ៣. ករទទួលបនជំនញ ៤.ករែស្វងរកករ 
ងរេធ្វី និង ៥. ករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ (រយៈេពល ៣០ នទី)  

 ្រកុមពិភក នីមួយៗ្រតូវេធ្វីករេរៀប ប់បែនថមអំពីអងគករ (អងគភព) េនកនុងសហគមនរ៍បស់ខ្លួន េ យរមួ
បញចូ លទងំេស ែដលអងគករ (អងគភព) ទងំេនះ ចផ្តល់ជូនដល់អតិថិជន េហយីអនកផ្តល់ករបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល និងសរេសរេនេលី្រក សែដលបនែចកជូន (រយៈេពល ២០ នទី) 

 ងនឹង្រតូវបេងកីតេឡងី និងេធ្វីករែចកជូនេ កអនក (សិកខ កម) និងអតិថិជនរបស់ខ្លួនកនុងអំឡុងេពល 
បេងកីតែផនករសកមមភពរបស់អនកទងំេនះ  
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បទបង្ហ ញទី ៤.៥: ករពិនិតយអំពីលទធផលែដល
សេ្រមចបនៃនេគលេ ្របឹក េយបល ់

 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ៤.៩ 

 ករ ម ន (Follow-up) 

- េតីមនអ្វីនឹងេកីតេឡងីបនទ បពី់ករជួបពិភក េលីក
ដំបូង? 

- កំណតពី់រែបបែផនកនុងករ ម នែដលនឹង្រតូវ  
អនុវត្ត 

 ករ ម ន — ករពិនិតយេមីលលទធផលែដលសេ្រមច
បនៃនេគលេ ្របឹក េយបល់ 
- េតីអតិថិជនបនបំេពញបទអន្ត គមនក៍មមវធីិមួយ ឬ 
កមមវធីិទងំអស់ែដរឬេទ? 

- េតីេគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់បនទទួលេជគ
ជយ័ែដរឬេទ? 

  

  

  

  

  

 

 

 

  
 

ករ ម ន: លទធផលែដលសេ្រមចបនេនកនុងដំ ក់កលមុនមិនទន្់រគប់្រគនេ់នះេទ ្របសិនេបីមិនទន់េធ្វី
ករពិនិតយ ្របសិនេបីែផនករសកមមភពកំពុងអនុវត្ត និងេគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់្រតូវបនសេ្រមច។ ករ ម
ន គឺជកូនេ រគន្លឹះកនុងករអនុវត្តែផនករសកមមភព េ យពក់ពន័ធេទនឹងករពិនិតយថ េតីសកមមភពទងំ
យែដលបនេរៀបចំេឡងី្រតឹម្រតូវែដរឬេទ? េហយីថេតីសកមមភពទងំេនះ្រតូវបនអនុវត្ត ឬបញចប?់។ 

ឧទហរណ៍អំពីរេបៀប ម នែដល្រតូវអនុវត្ត : អតិថិជនបនឯកភពចូលរមួេនកនុងបទអន្ត គមន ៍ េហយីជូន
ដំណឹងេទកនអ់នកផ្តល់្របឹក េយបល់េដីមបេីធ្វីករពិភក អំពីលទធផល និងបទអន្ត គមនន៍េពលបនទ ប។់ អនកផ្ត
ល់្របឹក េយបល់ ចេធ្វីករ ម ន មរយៈទូរស័ពទជេរៀង ល់ែខ (ឬេ្រចីនដង) កនុងករណីែដលអតិថិជនកំពុង
ជួបបញ្ហ េ យមិន ចបំេពញបទអន្ត គមន៍បន។  
 

លទធផលែដលសេ្រមចបន: េនកនុងករអនុវត្តនូវសកមមភពែដលបនឯកភពគន េនកនុងែផនករសកមមភព េយងី
សេងកតេឃញីមនអតិថិជនមួយចំនួនបនយល់ថសកមមភពទងំេនះមិន ចអនុវត្តេទបន ឬេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរ
គំនិតរបស់ខ្លួនែដលពកព់ន័ធេទនឹងេគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់។ េទះជយ៉ងេនះក្តី តួនទីរបស់អនក្របឹក
េយបល់ គឺេលីកទឹកចិត្ត និងផ្តល់ករគ្ំរទដល់អតិថិជន។ 
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ករពិនិតយេទេលីលទធផលែដលសេ្រមចបននូវេគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់ បននេំទដល់ករបង្ហ ញមួយ ឬពីរ 
រមួមន៖ ១. េគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់្រតូវសេ្រមចជ ថ ពរ ឬ ២. សេ្រមចមិនបន  
 

 ១. ភគីទងំសងខង្រតូវកំណតឱ់យបនចបស់ ស់ ្របសិនេបីអតិថិជនមនលទធភព្រគប្់រគន់កនុងករ
ទទួលបនករងរេធ្វីែដល្រសបេទនឹងេគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់បនកំណត់ 

 

 ២. េនេពលេគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់សេ្រមចមិនបន អតិថិជន និងអនកផ្តល់្របឹក េយបល់្រតូវ
ចំ យេពលេដីមបពិីនិតយអំពី ថ នភពេឡងីវញិ េតីេគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់សកកិសមែដរឬេទ? 
េតីែផនករសកមមភពមនលកខណៈ្របកដ្របជែដរឬេទ? ករយល់ដឹងអំពីមូលេហតុែដលមិន ច
សេ្រមចេទបន បនក្ល យេទជកិចចករែដល្រតូវអនុវត្តរមួគន រ ងអតិថិជន និងអនកផ្តល់្របឹក េយបល់ 
េ យកនុងេនះ្រតូវគិតទុកជមុនចំេពះែបបែផនៃនករសហកររ ងភគីទងំពីរ។  
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បទបង្ហ ញទី ៤.៦: ករកំណតអ់ំពីភព្រគប់្រគន់
របសអ់តិថិជនកនងុករទទួលបនករងរេធ្វើ  

 

ទំពរ័បង្ហ ញទី ៤.១០ 

 ករ ម ន (Follow-up)–ករកំណតអំ់ពីសមតថភព 
្រគប្់រគនរ់បសអ់តិថិជន 

 អតិថិជន និងអនកផ្តល់្របឹក េយបល់េធ្វីករ យតៃម្ល
្របសិនេបីេគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់ ចសេ្រមច
េទបន និងអំពីសមតថភព្រគប្់រគន់របស់អតិថិជន
កនុងករទទួលបនករងរេធ្វី 

 មនសមតថភព្រគប្់រគន ់ បនន័យថអតិថិជន ច 
សេ្រមចេគលេ េ យខ្លួនឯង មួយ ក៏បនេន 
កនុងទំហលំទធភពករងរទងំ០៥  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

មនសមតថភព្រគប្់រគន្់រតូវបនកត្់រ ទុក េនេពលែដលអតិថិជនែលង្រតូវករេស ពីសំ ក់អនកផ្តល់្របឹក
េយបល់ េ្រពះអនកទងំេនះមនសមតថភព្រគប្់រគន់កនុងករសេ្រមចេគលេ េ យខ្លួនឯង មួយក៏បន េន
កនុ ងងទំហលំទធភពករងរទងំ0៥ ។ អនកផ្តល់្របឹក េយបល់ ្រតូវេធ្វីករបញជ កពី់េគលគំនិតរបស់អតិថិជនែដលយល់
ថមនសមតថភព្រគប្់រគន់ មរយៈករពិនិតយេឡងីវញិអំពីសកមមភពែដលបនបំេពញ េគលេ ែដលស្រមច
បន និងកលៈេទសៈេផ ងៗែដលពក់ពន័ធេទនឹងទំហលំទធភពករងរ មួយ។  

មនសមតថភព្រគប្់រគន់្រតូវបនបញជ ក់េនេពលែដលអតិថិជនៈ  

 បនេធ្វីករសេ្រមចចិត្តកនុងករេ្រជីសេរសីករងរ ឬ ជីព  

 បនបង្ហ ញពីជំនញ និងចំេណះដឹងស្រមបបំ់េពញករងរ  

 បនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុ ងងករេរៀបចំែផនករែស្វងរកករងរេធ្វី និង  

 េនកនុងអំឡុងេពលគម នករងរេធ្វីបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករចូលរមួអភិវឌ ជំនញែថរក ករងរ និងែថ
រក ករងរេ យខ្លួនឯង  

ករផ្តល់្របឹក េយបល់្រតូវបនបញចបេ់នេពលអតិថិជនមនករងរេធ្វី មនសមតថភព្រគប្់រគន់ ឬេនេពលអនក
ទងំេនះបដិេសធមិន្រពមបន្តដំេណីរករៃនករ្របឹក េយបល់។ 
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លំ ត់ទី ៤.៥ –េតើអតិថិជនបនសេ្រមចេគលេ ៃន
ករ្របឹក េយបលែ់ដរឬេទ?  

រយៈេពល: ៧៥នទី 

េគលបំណង: 

 ជួយដល់សិកខ កមកំណតេ់នេពលេគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់បនសេ្រមច 

 ករពិនិតយេទេលីជេ្រមីសស្រមបអ់តិថិជន កនុងករណីែដលអនកទងំេនះមិន ចបំេពញបននូវបទអន្ត    
គមន ៍ឬសេ្រមចបននូវេគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់ 

េសចក្តែីណនៈំ  

 េធ្វីករែបងែចកជ្រកុមពិភក ែដលមនសមជិក ៣ នក ់ 

 បំេពញទ្រមង់ស្រមប់អតិថិជន (ឯក រទី ៤.៥) េ យេធ្វីករកំណតនូ់វលទធភពែដល ចេធ្វីបនចំនួន 
២ (រយៈេពល ៣០ នទី) និងេ្របី្របស់នូវទ្រមង់ ម ន (Follow-up) ៃនបទអន្ត គមន ៍(ឯក រទី 
៤.៦)   

 សិកខ កម្រគប់រូប នឹង្រតូវេធ្វីបទបង្ហ ញមួយកនុងចំេ មទ្រមងេ់ផ ងៗែដលបនបញចប ់ េទកន្់រកុម    
ពិភក ។ ចំេពះ្រកុមពិភក ដៃទេទៀតនឹងេ្របី្របស់ ងសេងកតករណ៍ (ឯក រទី ៤.៧) េដីមបផី្តល់
ពត័ម៌ន្រតលបេ់ទកនអ់នកេធ្វីបទបង្ហ ញ (រយៈេពល ៤៥ នទី) 
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ឯក រទី ៤.១  
ងសេងកតករទ ី១ 

ករបេងកតីទំនកទំ់នង  

េតីអនកផ្តល់្របឹក េយបល់បន... 

  ្វ គមនអ៍តិថិជន្របកបេ យភពកកេ់ក្ត   

  បងកភពងយ្រសួលដល់អតិថិជន  

  បង្ហ ញពីភពេជឿទុកចិត្ត  

សូមបញជ កពី់   េសចក្តីរពឹំងទុក 

    តួនទី 

    េគលបំណង និងលទធផលៃនករេធ្វីបទសមភ សន ៍ 

   យល់ដឹងអំពីករគិតរបស់អតិថិជនេទេលីបញ្ហ  និង ថ នភពករងរនេពលបចចុបបនន  

 បញ្ហ េផ ងៗ________________________________________________ 

ករកំណតអំ់ពីអតិថិជន  

េតីអនកផ្តល់្របឹក េយបល់បន... 

 ្ត បនូ់វចំណុចទងំ យែដលអតិថិជនយល់ថគួរករពរខ្លួនែបបប េដីមបសីេ្រមចបនេគល

េ ករងរ  

 យល់ដឹងពី រមមណ៍របស់អតិថិជនចំេពះ ថ នភពេនះ  

 កំណតអំ់ពីបញ្ហ ែដល ងំសទះដល់អតិថិជន  

 កំណតអំ់ពីបញ្ហ បនទ ន់ មួយែដលទប់ ក តអ់តិថិជនពីករចបេ់ផ្តីម្របតិបត្តិ  

 បញ្ហ េផ ងៗ____________________________________________ 
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ឯក រទី ៤.២  

ក្រមងេរឿងរបសអ់តិថជិន 

អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ សួស្ត ីអនក្រសីហុងី! ខញុ ំេឈម ះកន គនធី ជម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ។ សូមអេញជ ីញអងគុយ។  
អតិថិជន: សូមអរគុណ!  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ ចំេពះករេធ្វីដំេណីរមកមជឈមណ្ឌ លករងរ េតីអនក្រសីមនករលំបកកនុងករែស្វងរកែដរ
ឬេទ? 

អតិថិជន: មិនមនេទ! េ កបនែណនផំ្លូវមកកន់មជឈមណ្ឌ លករងរបនចបស់ ស់ ស់  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ េតីអនក្រសីមនបញ្ហ អ្វីែដរ?  
អតិថិជន: ខញុ ំអតម់នករងរេធ្វីរយៈេពល ៦ ែខកន្លងមកេហយី ខញុ ំសងឃមឹថេ កនឹង ចជួយខញុ ំកនុងករែស្វងរកករ
ងរេធ្វី។ (ករលបំកទី១ ្រតូវបនកំណត–់្រតូវករជំនួយកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វ)ី  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ ខញុ ំសបបយរកី យនឹងជួយដល់អនក្រសី។ ខញុ ំមនជំេនឿថករសហករ េយងីពិតជរកេឃញី
នូវមេធយបយែដលជួយដល់អនក្រសីឱយវលិ្រតលបេ់ទកន់ទីផ រករងរវញិ។ (ករេលកីទឹកចិត្ត) នេពលកន្លងមក 
េតីអនក្រសីបនពយយម កលបងេធ្វីអ្វីខ្លះ?  

អតិថិជន: ចប់ ងំពីខញុ ំបត់បងក់រងរជអនកដំេឡងីេ្រគឿងេអឡចិ្រតូនិចេនេពលែដលេ ងច្រកបិទទ្វ រមក ខញុ ំមិន 
ទន់ែស្វងរកករងរេធ្វីបនេ ះ។ េ្រកពីមនជំនញជអនកដំេឡងីេ្រគឿងេអឡចិ្រតូនិច ខញុ ំមិនេចះេធ្វីករងរអ្វីេផ ង
េទៀតេទ មយង៉វញិេទៀតេនកនុងតំបនេ់នះមិនសូវមននិេយជកែបបេនះេ្រចីនេទ។ (ករលបំកទី់២ ្រតូវបនកំណត-់

ពំុមនជំនញែដល ចផ្ល សប់្តូរករងរបន) េ កដឹងេទ ខញុ ំមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប្់រគន់កនុងករបំេពញករងរ 
ខញុ ំមនបទពិេ ធន៍ជង ២០ ឆន  ំកប៏៉ុែន្តខញុ ំមិនដឹងថគួរេទរកកែន្លង ។ (ករលបំកទី៣ ្រតូវបនកំណត ់ -នង
មិនដឹងពីវធីិ ្រស្តែស្វងរកនិេយជកែដលចងប់ន)  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ ខញុ ំដឹងថ មនករលំបកករបតប់ងក់រងរែដលធ្ល បប់េ្រមីករជង២០ឆន  ំ េនកនុង្រកុម
ហុ៊នែតមួយ និងជំនញដែដលេនះ។ ទីផ រករងរមនករែ្រប្របួល េហយីករងររបស់អនក្រសី្របែហលជមិន
មនត្រមូវករេនកនុងទី្រកុងភនំេពញេនះេទ។ (ករសេងខប និងករែវកែញក)  
អតិថិជន: ្រតឹម្រតូវ ស់! ខញុ ំមន រមមណ៍អស់សងឈមឹចំេពះ ថ នភពកំពុងជួប្របទះ និងមនភពអនទះ រ
ចំេពះករវលិ្រតលបេ់ទកន់ករងរនេពលខងមុខ។ ( រមមណ៍របសអ់តិថិជន)  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ ខញុ ំដឹងថ អនក្រសីកំពុងមន រមមណ៍អស់សងឈមឹ និងមិនសបបយចិត្តចំេពះ ថ នភពែដល
អនកកំពុងជួប្របទះ។ (ឆ្លុះបញច ងំពី រមមណ៍) រយៈេពល ៦ ែខ គឺជរយៈេពលមួយែដលយូរ។ េតីអនក្រសីធ្ល បប់ន
ែស្វងរកករងរកនុង្របេភទជអនកដំេឡងីេ្រគឿងេអឡចិ្រតូនិចែដរឬេទ?  
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អតិថិជន: មពិតេទ ខញុ ំមិនដឹងពីរេបៀបៃនករែស្វងរកករងរេធ្វីេនះេទ។ ខញុ ំបនពិភក ជមួយមិត្តភក្តិ និង្រកុម
្រគួ រអំពី ថ នភពរបស់ខញុ ំ។ េនះជកិចចករែដលខញុ ំបនេធ្វីកន្លងមក។ ខញុ ំ្រតូវចងេ់ទបេ្រមីករអនកដំេឡងីេ្រគឿង    
េអឡចិ្រតូនិចែដលជករងរែតមួយគតែ់ដលខញុ ំធ្ល ប់េធ្វី។(ែស្វងយលពី់កររពឹំងទុកៃនករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ជ
ែផនកេនកនុងដំ កក់លទី២)  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ េតីអនក្រសី្រតូវករឱយខញុ ំេធ្វីករពិនិតយ (ពិភក ) េទេលី ថ នភពនេពលបចចុបបននរបស់អនក
្រសីជមួយគន  និងេធ្វីករកំណតអំ់ពីវធីិ ្រស្តកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វីរបស់អនក្រសីឱយកនែ់ត្របេសីរេឡងីបនែដរ
ឬេទ?  
អតិថិជន: ចស! េនះគឺជមូលេហតុែដលខញុ ំមកកនទី់េនះ។  

 

---------------------    ចបដំ់ កក់លទី១  --------------------- 

 
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ េនេពលែដលអនក្រសីនិយយថ អនក្រសីេនែតចូលចិត្តេធ្វីករជអនកដំេឡងីេ្រគឿងេអឡចិ
្រតូនិច េ្រពះែតជករងរែតមួយគតែ់ដលអនក្រសីធ្ល ប់េធ្វី េតីមនន័យថអនក្រសី ចចប់ រមមណ៍េទេលីកិចចករ
េផ ងេទៀត ក៏ប៉ុែន្តអនក្រសីមិនចងែ់ស្វងយល់ពីជេ្រមីសទងំេនះ ពីេ្រពះអនក្រសីមិនមនជំនញេផ ងពីេនះ។  
អតិថិជន: មិនែមនេទ ខញុ ំពិតជេពញចិត្តេធ្វីករជអនកដំេឡងីេ្រគឿងេអឡចិ្រតូនិច េហយីចង្់រតឡបេ់ទកនក់រងរ
កនុងជំនញេនះវញិ ស់។ (ែស្វងយលពី់កររពឹំងទុកៃនករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ-បន្ត)  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ ជករ្របេសីរ ស់ ែដលអនក្រសីេពញចិត្តជមួយ្របេភទករងរេនះ។ េតីអនក្រសី ច
្របប់ខញុ ំបនេទ ថេតីអនក្រសីមនលកខណៈសមបត្តិអ្វីខ្លះកនុងករេធ្វីជអនកដំេឡងីេ្រគឿងេអឡចិ្រតូនិចេនះ? 

អតិថិជន: ខញុមំនបទពិេ ធនជ៍ង ២០ឆន  ំកនុងជំនញេនះ េហយីខញុ ំបនទទួលសញញ ប្រតែផនកដំេឡងីេ្រគឿងេអឡចិ
្រតូនិចេនម វទិយល័យកនុង្រសុកឆន ១ំ៩៩៨។ ៃថ្លសិក របស់ខញុ ំនិេយជកជអនកចំ យ។ ខញុ ំកប៏នផ្តល់ករបណ្តុ ះ       
ប ្ត លដល់បុគគលិកថមីកលពី ៤ ឆន មុំន េហយីខញុ ំជ្របធន្រកុមេនកនុងែផនកេនះ។ (អតិថិជនមនេគលេ ករងរ
ចបស់ ស ់និងមនករអបរ់ ំនិងជំនញចបំចេ់ដីមបេីធ្វកីរេនះ) ខញុ ំកជ៏អនកសម័្រគចិត្តេ យបនចំ យេពលេវ  
២ ដងកនុងមួយសប្ត ហ៍េនសហគមន។៍ ខញុ ំបនបេ្រងៀនដល់េកមង្រគបវ់យ័ពីរេបៀបេលងបល់ឱប។ ខញុ ំរកី យេធ្វីករ
ជមួយមនុស ្រគបវ់យ័។  

អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ អនក្រសីពិតជមនជំនញទំនក់ទំនងល្អកនុងករបណ្តុ ះប ្ត លមនុស  និងេធ្វីករជមួយកុ
មរ។ អនក្រសីមនជំនញ្រគបែ់បបយ៉ងកនុងនមជអនកដំេឡងីេ្រគឿងេអឡចិ្រតូនិច ឬជអនក្រតួតពិនិតយ។  ឥឡូវេនះ 
េតីអនក្រសីកំពុងែស្វងរកករងរេធ្វីកនុងតំបនែ់មនឬ?  
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អតិថិជនៈ ចស! ្របសិនេបីមន  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ េតីអនក្រសីយល់ដឹងពីករែស្វងរកករងរេធ្វីអ្វីខ្លះ?  

អតិថិជន: មិនេ្រចីនប៉ុនម នេទ! ខញុ ំ្រគនែ់តដឹងថខញុ ំ្រតូវជួបនិេយជក េហយី្របគល់្របវត្តិរូបសេងខបឱយអនកទងំេនះ។ 
ជធមម  មនុស ែដល ចជួយឱយែស្វងរកនិេយជកបន គឺជ្រកុម្រគួ រ និងមិត្តភ័្រក្ត។  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ េតីអនក្រសីបនេ្រតៀមខ្លួនជួបជមួយនិេយជកេហយីឬេន? 

អតិថិជន: ខញុបំនជួបនិេយជកមន ក ់កប៏៉ុែន្តគត់មិន្រតូវករបុគគលិកេនះេទ។  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ េតីអនក្រសីបនេធ្វីអ្វីខ្លះ?  
អតិថិជន: ខញុបំនអរគុណគតចំ់េពះករ ត់ជួប េហយីខញុ ំបនចកេចញ។  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ េតីអនក្រសីបនេធ្វីអ្វីបែនថមេទៀតេទ ចប់ ងំពីអនក្រសីបតប់ង់ករងរ?  
អតិថិជន: មិនមនេទ ពីេ្រពះខញុ ំមិនមនរថយន្ត និងមិនយល់ពីរេបៀបេធ្វីដំេណីរ(រថយន្ត្រកុង ឬរេទះេភ្លីងជេដីម)។ 
(អតិថិជន្រតូវករជំនួយអំពីបញ្ហ ដឹកជញជូ ន)  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ េបី មខញុ ំយល់អនក្រសីមនករលំបកកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី ពីេ្រពះមិនដឹងពីនិេយជក 
េនកនុងតំបន់ និងមិនដឹងពីចំណុចែដលនឹង្រតូវនិយយេទកននិ់េយជកកនុងករេលីកទឹកចិត្តអនកទងំេនះេ្រជីស
េរសីអនក្រសីឱយបេ្រមីករងរ។ ទនទឹមនឹងេនះ អនក្រសីមនករលំបកកនុងករចុះជួបនិេយជកពីេ្រពះបញ្ហ េធ្វីដំេណីរ។  
អតិថិជន: ្រតឹម្រតូវ ស់! កប៏៉ុែន្តនេពលេនះ ខញុ ំេ្រតៀមេធ្វីអ្វី្រគបយ៉់ងេដីមបទីទួលបនករងរេធ្វី។  
អនកផ្តល្់របឹក េយបល:់ ្របសិនេបីអនក្រសី្រតូវបននិេយជកផ្តល់ករងរឱយេនៃថងែស្អក េតីអនក្រសីគិតអំពីមូលេហតុ 
ែដលអនកមិន ចទទួលករងរេនះបនឬេទ?  
អតិថិជន: ពំុមនេទ! 

 

---------------------    ចបដំ់ កក់លទី២  --------------------- 
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ឯក រទី ៤.៣ 

ងសេងកតទី ២ 

ែស្វងយលពី់កររពឹំងទុកៃនករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវនេពលបចចុបបនន 

េតីអនកផ្តល់្របឹក េយបល់: 

  កសួរអតិថិជនអំពីេគលេ ៃនករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ  

  ពយយមកំណតអំ់ពីវធីិ ្រស្តែដលអតិថិជនេ្រជីសេរសីេគលេ ជីព  

  ពយយមជួយដល់អតិថិជនកនុងករកំណតអំ់ពីេគលេ ជីព (្របសិនេបីមិនមនកំណត់ពីមុន)  

  ពិនិតយេទេលីជំនញែដល ចផ្ល ស់ប្តូរបន េដីមបជួីយដល់អតិថិជនកំណត់អំពីេគលេ ៃនករ     
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

  បញ្ហ េផ ងៗ__________________________________________________ 

ករកំណត ់និងករ យតៃម្លេទេលជំីនញករងរជក់ ក ់ 

េតីអនកផ្តល់្របឹក េយបល់: 

  ែស្វងយល់េ យលម្អិតអំពីករងរែដលពកព់័នធេទនឹងជំនញ  

  ករពិនិតយេទេលីជំនញទុន (ករទំនកទំ់នង...) និងជំនញរងឹ (បេចចកេទស...) 

  កសួរពីជំនញែដលទទួលបនពីសកមមភពេផ ងៗ (ករងរសម័្រគចិត្តជេដីម)  

  កសួរសំនួរែដលទកទ់ងេទនឹងករសិក អបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប ្ត លដៃទេទៀត  

  បញ្ហ េផ ងៗ ___________________________________________________ 

ករ យតៃម្លេទេលកីរេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វ ីនិងករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ  

េតីអនកផ្តល់្របឹក េយបល់ៈ 

  កសួរសំនួរែដលទកទ់ងនឹងដំ ក់កលែដលបនអនុវត្តេនកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី  

  ករពិនិតយេទេលីបញ្ហ ដៃទេទៀតែដលជះឥទធិពលដល់លទធភពកនុងករែស្វងរក ឬែថរក ករងរឱយ 
បនឋតិេឋរ 

  ករពិនិតយេទេលីករេលីកទឹកចិត្តអតិថិជនកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី  

  ករ្រតួតពិនិតយេទេលីត្រមូវករគ្ំរទកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី និងែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ 

  បញ្ហ េផ ងៗ ___________________________________________________ 
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ឯក រទី ៤.៤ 

ែផនករសកមមភពករងរ  
 

 
 
 
 
 
 

ភន កង់រចូលរមួ:              
បញ្ហ បុគគលខ្លួនឯង/បរ ិ ថ នជំុវញិខ្លួន (ឧៈ ករែថរទកុំមរ សុខភព េមផទះ):  

ត្រមូវករ:  _______________________________________________________________ 

េគលេ ករងរ (រយៈេពលខ្លី/ែវង េបីសិន ចអនុវត្តបន): : ____________________________________ 

ត្រមូវករ:  _______________________________________________________________ 

ករសិក អបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប ្ត ល (រមួមន ជញ ប័ណ្ណ វញិញបនប្រត នងិសញញ ប្រត):  
______________________________________________________________________ 
 

្របវត្តិករងរ (រមួមនបទពេិ ធន៍ទក់ទងនងឹករងរសម័្រគចតិ្ត): 
 

េឈម ះ្រកុមហុ៊ន មុខតំែណង រយៈេពលបំេរកីរងរ 
(១) 
(២) 
(៣) 

 

មុខជំនញ/ចំណុចខ្ល ងំ:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
មុខជំនញែដល្រតូវករេដីមប្ីរតឡបេ់ទកនក់រងរវញិ:  ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

ចំណុចខ្ល ងំកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី  ្របវត្តិរូបសេងខប  លិខិតអម  ជំនញេធ្វីបទសមភ សន៍  អិុនេធីរណិត 

 មប ្ត ញកនុងសងគម  ទំេនរទីផ រករងរ  បញ្ហ េផ ងៗ:                                     

 
ជំនញកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី/ត្រមូវករឧបករណ៍ េដីមបវីលិ្រតឡបេ់ទកន់ករងរវញិៈ  _______________ 

______________________________________________________________________ 
 
បញ្ហ កនុងករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ (្របសិនេបីមន):  __________________________________                    

______________________________________________________________________ 
 
ត្រមូវករៈ _______________________________________________________________ 

 

នម្រតកូល:___________________________នមខ្លួន__________________________________ 

សយ ្ឋ ន: _________________________________________________________________ 

្រកុង: ____________________________________  េលខទូរស័ពទ: ________________________ 
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េសចក្តីសេងខបៃនករ យតៃម្ល 
 

កំណតស់មគ ល់:  ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
បញ្ហ ែដលបនពិភក ៈ 
 
 បញ្ហ បុគគលផទ ល់ខ្លួន/បរ ិ ថ នជំុវញិខ្លួន  ករសេ្រមចចិត្តេ្រជីសេរសី ជីព  ករបេងកីនជំនញ 

 ជំនយួកនុងករែស្វងរកករងរេធ្វី  ករែថរក ករងរឱយបនឋតិេឋរ  

 
ករកត់្រ បញ្ហ ែដលបនពិភក :   _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
ជេ្រមីសែដលបនពិភក : _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
ជេ្រមីសែដលបនេ្រជីសេរសី/ ចរណកមម: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
ករេធ្វីបចចុបបននកមម 
 
កលបរេិចឆទ បចចុបបននកមមៃនពត័ម៌ន 
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ែផនករសកមមភពករងរ/កណំត់េហតុ ម ន 
 
នម្រតកូល: _______________________   នមខ្លួន: ____________________________   េគលេ ករងរ: _______              __________ 

 

កលបរេិចឆទ ភន កង់រ សកមមភព/េស  Appt. ករចបេ់ផ្តមី លទធផល  កលបរេិចឆទ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
េយងីឯកភពថពត័៌មនខងេលីពិតជ្រតឹម្រតូវ និង្រគប់្រគន់ មកលបរេិចឆទែដលបនចុះហតថេលខ និងេ យមនករចូលរមួរបស់ទីភន កង់រែដលមនេឈម ះខងេលី។  

 
 ហតថេលខអតិថិជន: ___________________________   កលបរេិចឆទ: ____________________   អនកផ្តល់្របឹក េយបល់:__________________ 



ដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងករ្របឹក េយបល់ករងរ  ៤-29 
 

   

ឯក រទី ៤.៥ 

ក្រមងេរឿងរបសអ់តិថិជន 

អនកផ្តល្់របឹក េយបលៈ់ សួរស្តី! េ ក វរីៈ  សុខសបបយជេទៃថងេនះ?  

អតិថិជនៈ មិនសូវជសុខសបបយប៉ុនម នេទ អនក្រសី រូ ៉   

អនកផ្តល្់របឹក េយបលៈ់ េហតុអ្វីបនជេ កនិយយយ៉ងដូេចនះ?  

អតិថិជនៈ ខញុ ំមិនបនបញចបវ់គគបណ្តុ ះប ្ត លែផនកេបីកបររថយន្តធំកលពីែខមុនេឡយី  

អនកផ្តល្់របឹក េយបលៈ់ េតីេ កនឹង្រតូវបញចបេ់នកនុងែខេនះែមនែដរឬេទ?  

អតិថិជនៈ មិនែមនេទ! ខញុ ំយល់ថ រូបខញុ ំមិន ចេធ្វីករជអនកេបីកបររថយន្តធំបនេទ ពីេ្រពះខញុ ំឈឆឺ្អឹងខនង  

អនកផ្តល្់របឹក េយបលៈ់ េតីេ កគិតថជំ នបនទ បរ់បស់េយងីគួរេធ្វីអ្វីបន្តេទៀត? 

 

 

 



ដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងករ្របឹក េយបល់ករងរ  ៤-30 
 

   

ឯក រទី ៤.៦  

 

 
ករ ម ន(Follow-up) េទេលើបទអន្ត គមន ៍

 

េលខសមគ ល់ េឈម ះអតិថិជន េលខកូដតំបន់ េលខទូរស័ពទ 

 
េតីគត់បនចូលរមួកនុងបទអន្ត គមនែ៍ដរឬេទ?  មន  មិនមន 

េតីចបំចឱ់យេធ្វីបទអន្ត គមនប៍ែនថមេទៀតែដរឬេទ?  មន  មិនមន 

្របសិនេបីចេម្លីយខងេលីគឺ “មន” េតីបទអន្ត គមន៍មួយ ? (សូមសេសរពី្របេភទៃនបទអន្ត គមន៍) 

______________________________________________________________________ 
 
្របសិនេបីគត់នឹង្រតូវចូលរមួេនកនុងបទអន្ត គមនប៍ែនថម េតីេពល ែដលេ កអនកនឹង ម នបន្តជមួយអតិ
ថិជនរូបេនះ?  
______________________________________________________________________ 
 
្របសិនេបីពំុមនបទអន្ត គមនប៍ែនថម េតីពីេ្រពះែតនេពលបចចុបបននេនះគតម់នករងរ 
េធ្វីឬ? 

 មន  មិនមន

 

្របសិននេពលបចចុបបននេនះគតម់នករងរេធ្វី េតីជ្របេភទករងរអ្វី?  _________                         ____ 

 
េតីគត់កំពុងេធ្វីករេនកែន្លង ? េតី្រកុមហុ៊ន ឬអងគករេឈម ះអ្វី? 
______________________________________________________________________ 
 
េតីគត់បនចបេ់ផ្តីមករងរេនះេនេពល ? _________________________________________ 

 
េតីអតិថិជនមនករបណ្តុ ះប ្ត លទកទ់ងនឹងករងរែដលគត់កំពុងេធ្វីេពល  
េនះឬេទ?  

 មន  មិនមន 

 
ករអនុវត្ត កលបរេិចឆទៃនករ ម ន លទធផលៃនករ ម ន 

១   

២   

៣   

 
កំណត្់រ េផ ងៗ        ___  ___________________________________________________ 

េឈម ះអនកផ្តលក់រ្របឹក េយបល ់



ដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងករ្របឹក េយបល់ករងរ  ៤-31 
 

   

ឯក រទ ី៤.៧ 

ងសេងកតករទី ៣ 
 

ពិនិតយេលលីទធផលសេ្រមចបនៃនេគលេ ្របឹក េយបល ់ 

េតីអនកផ្តល់្របឹក េយបល់ៈ  

 ករពិនិតយេទេលីបទអន្ត គមនែ៍ដលេន ចអនុវត្តបន  

 ករពិនិតយេទេលីករបញចបៃ់នបទអន្ត គមន ៍ 

  ករពិនិតយេទេលីេគលេ ករងរែដលលទធផលសេ្រមចបន 

 ករេលីកទឹកចិត្ត និងករគ្ំរទអតិថិជន  

 ករបេងកីតនូវេគលេ ៃនករ្របឹក េយបល់ថមី ្រពមជមួយនឹងសកមមភព និងបទអន្ត គមនថ៍មី 

(ែផនករសកមមភពថមី) 

 ករកំណតអំ់ពីេពលេវ សកកិសមកនុងករបិទសំណំុឯក រ និងបញចបក់រផ្តល់្របឹក េយបល់  

 

ករកំណតពី់សមតថភព្រគប្់រគនរ់បសអ់តិថិជន 

អនកផ្តល់្របឹក េយបល់្រតូវេធ្វីករពិនិតយ ថេតី:  

  ករសេ្រមចចិត្តចប់យក ជីពដៃទេទៀត្រតូវបនេធ្វី  

 អតិថិជនមនជំនញ និងចំេណះដឹងែដល្រតូវករកនុងករបំេពញករងរ  

 អតិថិជន ចចូលរមួេនកនុងករបេងកីតែផនករែស្វងរកករងរេធ្វី 

 អតិថិជនេនែតទទួលបនករេលីកទឹកចិត្តកនុងករបន្តដំេណីរករ  

 

 



ដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងករ្របឹក េយបល់ករងរ  ៤-32 
 

   

ឯក រទី ៤.៨ 

ករបេងកើតភពជៃដគូរយទុធ ្រស្តជមួយអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងសងគមសុវីលិ 
 

ឧទហរណ៍ពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងភន កង់រដៃទេទៀតែដល ចជួយដលយុ់វជនែដលគម នករងរេធ្វ ី
 អងគករមិត្តសំ ញ់ (េធ្វីករជមួយេកមងែដលរស់េន មចិេញច ីមថនល់) ផ្តល់លទធភពកនុងករចូលរមួកនុង

សងគមេឡងីវញិេ យេធ្វីករជមួយ្រកុម្រគួ ររបស់កុមរ កនុងេគលបំណងបេងកីន្របក់ចំណូលេដីមបទីប់
ក តកុ់មរពីករេធ្វីករ មដងផ្លូវតេទេទៀត។ (ឧៈ គេ្រមងេនកនុងេខត្តកំពងច់ម)  

គេ្រមងរមួមន:  
- ផ្តល់ផទះ ន កេ់នបេ ្ត ះ សនន និងផទះជួលែដលមនបនទប់ និង រ  
- មជឈមណ្ឌ លអបរ់ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត ល  
- ករេទដល់មូល ្ឋ ន  

 សហ្រគសខន តតូច និងមធយមេនកមពុជ Small and Medium Enterprise Cambodia (SMEC)  

គេ្រមងរមួមន:  

- បេងកីតសមគមនឧ៍ស ហកមម មរយៈេវទិកែដលបនេរៀបចំេឡងី  
- បណ្តុ ះប ្ត លសហ្រគសខន តតូច មរយៈកិចច្របជំុ្រកុមតូចៗ  

 ប ្ត ញករងរយុវជន (YEN) ជៃដគូរជមួយអងគករសហ្របជជតិ (UN) អងគករពលកមមអន្តរជតិ 
(ILO) និងធនគរពិភពេ ក(WB)  

 សហពន័ធនិេយជក និងសមគមពណិជជកមមកមពុជ (CAMFEBA) គេ្រមងករងរយុវជន និងកិចចសនទន 
សងគម (YEP) 

គេ្រមងរមួមន:  

- េស ជួយែស្វងរកករងរឱយេធ្វី  
- បណ្តុ ះប ្ត លជំនញទនេ់ដីមបពី្រងឹងនូវលទធភពករងរ  
- អិុនេធីរណិតករេហ្វស្រមបក់រែស្វងរកពត័ម៌នែស្វងរកករងរេធ្វី  
- មរយៈប ្ត ញយុវជនែដលមនករងរេធ្វី (វជិជ ជីវៈ)  
- ករ្របឹក េយបល់ករងរ និងករជួយែស្វងរកករងរឱយេធ្វី 
- ករជួយបំេពញពកយសុំករងរេធ្វី  

 សមគមនយុ៍វជនែខមរ  
 CAMPRONET 
 Kampuchean Action for Primary Education (KAPE) 
 USAID and Youth Opportunity Networks (YOC’s)  
 NZAID (New Zealand’International Aid & Development Agency) (2005-2010) 

គេ្រមងរមួមន: ករបេងកីតនូវក នុវត្តភពករងរេនកនុងឧស ហកមមេទសចរណ៍  



 

េមេរៀនទី៥ 

ករេរៀបច ំនិងករេធ្វើែផនករចុះជបួនេិយជក  
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េគលបណំងៃន   
េមេរៀន: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

រយៈេពល: 
 

េសចក្តសីេងខប 

េនេពលបញច ប់េមេរៀនទី៥ េនះ សិកខ កមទងំអស់នឹង ចៈ 
 ពនយល់ពីទស នទនៃនពកយ Marketing 
 ពិនតិយនូវ ល់សកមមភពរបស់ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរេនកនុង

មុខងរម៉ឃតីទីង Marketing function 
 កំណត់នូវនេិយជកសំខន់ៗេនកនុងតំបន់ 
 យល់ដងឹអំពីដំ ក់កលែដលទក់ទងេទនឹងករេរៀបចំចុះ

ជួបនិេយជក 
 កចុះជួបនិេយជក 
 េ្របី្របស់នូវជំនញកនុងករេធី្វបទបង្ហ ញ្របកបេ យ្របសិទធ 

ភពខពស់េនេពលចុះជបួនិេយជក 
 ករអភិវឌ ជំនញឱយបន ទ តជ់ំនញ 

 ៦ េម៉ង 
 

េនកនុងេមេរៀនេនះ 
 បទបង្ហ ញទី ៥.១ : និយមន័យ Marketing 
 លំ ត់ទី ៥.១: លកខខណ្ឌ ៃនករេ្រជីសេរសីនិេយជក ទិ

ភព 
 បទបង្ហ ញទី ៥.២ : ករេរៀបចំទនំក់ទំនងនេិយជក 
 លំ ត់ទី ៥.២ : ករយល់ដឹងពនិីេយជក ទិភពេនកនុង

តំបន់របស់េ កអនក 
 បទបង្ហ ញទី ៥.៣ : គំនិតផ្តួចេផ្តីម Marketing 
 លំ ត់ទី ៥.៣ : ករយល់ដឹងអំពីនេិយជក នងិករបេងកតីនូវ 

េគលេ ៃនករទំនកទ់ំនង 
 បទបង្ហ ញទី ៥.៤ : ករេ្រជីសេរសីមេធយបយកនុងករផ ព្វ 

ផ យ 
 បទបង្ហ ញទី៥.៥ : ករេរៀបចំេធ្វីបទបង្ហ ញេទកន់និេយជក 
 លំ ត់ទី ៥.៤ : ករេធ្វីបទបង្ហ ញេទកននិ់េយជកែតមន ក់ 
 លំ ត់ទី ៥.៥ : ករេធ្វីបទបង្ហ ញេទកន្់រកុមនិេយជក 
 បទបង្ហ ញទី ៥.៦ : កររលឹំកេឡងីវញិនូវដំ ក់កលទងំ 

៩ េនកនុងករេរៀបចំែផនករសកមមភពស្រមបទំ់នក់ទំនង 
និេយជក 

 ឧបសមពន័ធទ ី៥.១ :  ងែផនករ Marketing 
 ឧបសមពន័ធទ ី៥.២ :  គុណសមបត្តិ និងគុណវបិត្តៃិនករទំនក់ 

ទំនងនេិយជក មទូរស័ពទ និងករចុះជបួនេិយជក 
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ករេពញចិត្តកនុងករអនុវត្តឱយបនល្អ្របៃព។ សូមេធ្វីករចប់ រមមណ៍េទនឹងចំណុចែដលបនគូសបញជ ក់ខង
េ្រកម េដីមបធីនថែផនករ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យៈ 

 មនលកខណៈ មញញ ចបស់ ស់ និងសងកត់ធងន់េទេលីចណុំចសំខន់ៗ មរយៈករសរេសរពរី ឬបី 
បនទ តបុ៉់េ ្ណ ះ 

 េធ្វកីរកំណត់ឱយបនចបស់ ស់អំពកីិចចករែដលនងឹ្រតូវ្របតិបត្តិ 
 

ករេផ្ត តេទេលីនិេយជក 

ជំ នដំបូងេនកនុងែផនករ គឺ្រតូវេធ្វីករែបងែចកនិេយជកជែផនកៗ។ ចំណុចខងេ្រកមេនះ គឺជលកខណៈ 
វនិចិឆ័យ ែដល ចេ្របី្របស់ស្រមប់ជជំនយួដល់មជឈមណ្ឌ លករងរកនុងករកំណត់និេយជកេគលេ កនុង
អំឡុងេពលេរៀបចំែផនករ Marketing។ 

១. វស័ិយែដលកំពុងរកីចេ្រមីន 
២.  វស័ិយកំពុងធ្ល កចុ់ះ 
៣. ត្រមូវករមុខរបរ 
៤. និេយជកថមីៗ 
៥. សហ្រគសថមីៗ 
៦. និេយជកែដលកពុំងរកបុគគលិកមកជំនសួកែន្លងបុគគលិកែដលបនចកេចញ (Turnover) 
៧. និេយជកែដលមនអ្រ បញឈប់ ១៥% ឬេ្រចនីជង 
៨. ទិភពដៃទេទៀត 

 

ងែផនករ Marketing 

បនទ បព់ីបនកំណតន់ិេយជកេគលេ េ យមជឈមណ្ឌ លករងររចួមក ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ្រតូវេ្របី្របស់
នូវ ងែផនករ Marketing េដីមបេីរៀបចំនូវែផនករ Marketing របស់ខ្លួន (ឧបសមពន័ធទី ៥.១)។ 
 

គំនតិផ្តួចេផ្តមី Marketing 

ចំណុចសំខន់េនកនុងដេំណីរករេរៀបចំែផនករ គឺករកំណត់នូវកិចចករែដល្រតូវេធ្វីស្រមប់និេយជកេគល  
េ ។ ករបង្ហ ញជូនខងេ្រកមេនះ គឺជចំណុច្របសិទធភពែដលបនេឆ្លយីតបេទនឹងត្រមូវកររបស់និេយជក
េគលេ  រមួមនៈ 

១.  ករ្របមូលព័ត៌មនេ្រជីសេរសីបុគគលិកថមីៗ  
២.  ករកណំត់ពីត្រមូវករ 
៣. អនកែស្វងរកករងរេធ្វីែដលេ្រតៀមខ្លួនជេ្រសចស្រមប់ចូលេទកនុងទីផ រករងរ 
៤. េ ះ្រ យបញ្ហ េស មលំ ប់ករងរ 
៥. ទំនកទំ់នងនិេយជកថមី 
៦. បញ្ហ េផ ងៗ 
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ែផនករ Marketing ស្រមបនិ់េយជកែដលបនេ្រជសីេរសី 

ដំ ក់កលទ១ី បនទ បព់ីបនកណំតន់ិេយជកេគលេ េ យេ្របី្របស់នូវ ងែផនករ Marketing ម្រន្តីម
ជឈមណ្ឌ លករងរេធ្វីករេ្រជីសេរសីនេិយជកកនុងចនំួនជកែ់ស្តងស្រមប់ចុះជួបកនុងរយៈេពល១ឆន ។ំ ដំ ក់
កលទ២ី ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរេធ្វបីញជ ីនិេយជកែដលបនេ្រជសីេរសី ក់កនុង ងែផនករ Marketing 
និងចប់េផ្តមីចុះជួបនេិយជកម្តងមន ក់ៗ។ 
 

អតថ្របេយជនៃ៍ន Marketing 

េគលគំនិតៃនករអនុវត្ត Marketing ជ្របេយជន៍ជយួកតប់នថយបញ្ហ  េហយីេឆ្លីយតបេទនឹងេគលបំណង
របស់មជឈមណ្ឌ លករងរ និងករបង្ហ ញនូវក នុវត្តភពេនកនុងទីផ រករងរ។ ករេផ្ត តជចំបងេទេលីេស
របស់មជឈមណ្ឌ លករងរ គឺ Marketing បនផ្តល់ជ្របយជន៍ដល់និេយជក និងកមមករ ករេលីកកមពស់កិតិ្ត
ស័ពទមជឈមណ្ឌ លករងរ ករឈនេទសេ្រមចបននូវេគលេ របស់អងគភព និងជពិេសសករនមំកឱយម្រន្តី
បេ្រមកីរងរមនភពសបបយរកី យ។ 

 

ដំ កក់លទងំ ៩ េនកនុងករេរៀបចែំផនករសកមមភពស្រមបទ់នំកទំ់នងនេិយជក រមួមនៈ 
១.  ករយល់ដឹងពី ទិភពេនកនុងតំបនរ់បស់េ កអនក 
២.  ករយល់ដឹងអំពីេស របស់មជឈមណ្ឌ លករងរ 
៣. ករបេងកីតនូវេគលេ ស្រមប់ករចុះជួប (ទំនក់ទំនង) 
៤. ករពនិិតយទិននន័យែដលមន្រ ប់េឡងីវញិ 
៥. ករែស្វងយល់ពីសំណួរេដីមបកំីណត់ពីត្រមូវកររបស់និេយជក 
៦. ករេ្រជសីេរសីមេធយបយកនុងករផ ព្វផ យ 
៧. េរៀបចកំមមវធិី (េពលេវ ) កនុងករទំនកទ់ំនង 
៨.  កត្់រ ព័តម៌នទំនក់ទំនង 
៩. ករេរៀបចំេធ្វីបទបង្ហ ញ 

 

ដំ កក់លទ១ី: ករយល់ដងឹពី ទភិពេនកនុងតបំន់របស់េ កអនក 

េនេពលេរៀបចពំីចណុំច ទភិពស្រមប់ទនំកទំ់នងជមួយនិេយជក ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ្រតូវេធ្វកីរ
ពិចរ េទេលីក ្ត ខងេ្រក ដូចជៈ 

១.  េតី ទិភពែដលពក់ព័នធេទនឹង្រកសួងករងរ នងិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈមនអ្វីខ្លះ? 
២.  េតី ទិភពរបស់មជឈមណ្ឌ លករងរមនអ្វខី្លះ? 
៣. េតមីនក ្ត សំខន់អ្វីខ្លះែដលគរួេធ្វីករពិចរ ? 
៤. េតេីយងីគួរបញចុ ះបញចូ លនេិយជកែបប េដីមបេីធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរវធីិ ្រស្តេ្រជសីេរសី ឬេ្រជសីេរសី

ស្រមិតស្រមងំបុគគលកិ? 
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ដំ កក់លទ២ី: ករយល់ដងឹអពំេីស របស់មជឈមណ្ឌ លករងរ 
េស ស្រមប់និេយជកែដលផ្តល់េ យមជឈមណ្ឌ លករងរ ចផ្តល់ជដំេ ះ្រ យមួយចំនួនដល់និេយ 
ជកែដលបនជួប្របទះ ពក់ព័នធេទនឹងបញ្ហ ករងរ។ េនះជតួនទរីបស់ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ ែដលេដីរតួ
ជអនក Marketing េដមីបេី ះ្រ យនូវបញ្ហ ទងំេនះ ដូចជករ យករណ៍េទកនថ់ន ក់ដឹកនអំំពតី្រមូវករន
េពលបចចុបបនន ែដលមជឈមណ្ឌ លករងរមិនទនស់េ្រមចបន ដូេចនះត្រមូវឱយេធ្វីករែកស្រមួល េដមីបី ចអនុវត្ត
េទបន។ 
 

ដំ កក់លទ៣ី: ករបេងកតីនូវេគលេ ស្រមប់ករចុះជបួ (ទំនក់ទនំង) 
េតេី កអនកកំណតេ់គលេ កនុងករទំនកទំ់នងនិេយជកយ៉ងដូចេម្តច ?  
េ កអនក្រតូវចប់េផ្តីមពីករពិនិតយេឡងីវញិនូវេហតុផលកនុងករកំណតនិ់េយជកេគលេ  និងករសេ្រមចចិត្ត
ចំេពះគំនិតផ្តួចេផ្តីមែដលនឹង្រតូវអនុវត្ត។ ្របសិនេបីេ កអនកធ្ល ប់ គ ល់នេិយជកពីមុន េ កអនក ចបេងកីត
ែផនករ និងេគលេ ផទ ល់ខ្លួនបន េហយី ល់ករចុះជបួនិេយជកេ យេធ្វីករដេំ ះ្រ យបញ្ហ របស់
និេយជកបនទ បព់ីបនកណំតអ់ំពីត្រមូវកររបស់អនកទងំេនះឱយេទជេគលេ របស់េ កអនក។ វធិី ្រស្ត 
េនះសកកសិមេទនងឹករកំណតេ់គលេ  ែដល ច្រគបដណ្ត ប់េនកនុងវស័ិយឧស ហកមម ឬមុខរបរជក់ ក់ 
ក៏ដូចជករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ។ មរយៈករចង្រកងនូវត្រមូវកររបស់និេយជក េ កអនក ច
កំណត់នូវេគលេ របស់ខ្លួន និងអនុវត្ត មលំ បលំ់េ យ។ 
 

ដំ កក់លទ៤ី: ករពនិតិយទិនននយ័ែដលមន្រ បេ់ឡងីវញិ 
េគលករណ៍សំខន់បផុំតកនុងករទំនក់ទំនងនិេយជកេនះ គឺភពខុសែប្លកគន រ ងករ្រពួយបរមភ និងភពេជឿ
ជក់ែដល្រតូវបនេរៀបចំ។  
ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ មនិ្រតូវ្របឌតិនូវព័តម៌នទំនក់ទំនងនិេយជកេទ ក៏បុ៉ែន្ត្រតូវេរៀបចែំផនករេ យផចតិ 
ផចង ់និង្រតួតពិនតិយេឡងីវញិចំេពះព័ត៌មនែដល ចរកបន េធ្វីករ្រ វ្រជវអំពី ថ នភពែដលកំណត់ថមន
រៈសំខន់ និងេធ្វីករពិភក នូវ ថ នភពទងំេនះជមួយសហករ ីឬអនកទនំកទំ់នងដៃទេទៀត។ 

 

ដំ កក់លទ៥ី: ករែស្វងយល់ពសំីណួរេដមីបកីណំតព់តី្រមូវកររបស់និេយជក 
វធិី ្រស្តមួយកនុងករកណំត់អំពីត្រមូវកររបស់និេយជក គឺករសួរសំណួរេ យេបីកចំហរ (Open-ended 
questions) ែដលនងឹ្របមូលព័តម៌នបនេ្រចីន។ េធ្វីករេ្រតៀមនូវបញជ ីសំណួរេ យេផ្ត តជចំបងេទេលីករ
ចុះជួបរបស់េ កអនក ែដលកនុងេនះក៏ជករបង្ហ ញអំពេីស របស់មជឈមណ្ឌ លករងរកនុងករផ្តល់ជូន និង
េ យ្រសបេទនឹងត្រមូវកររបស់និេយជក ក៏ដូចជអតថ្របេយជន៍ែដលនិេយជកមិនបនគិតទុកជមុន។ 
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ដំ កក់លទ៦ី: ករេ្រជសីេរសីមេធយបយកនុងករផ ព្វផ យ 
វធិី ្រស្ត Marketing ែដលជួយបេងកីនទំនក់ទំនងកនុងករងរមន២ ចំណុចសំខន់ៗរមួមនៈ ករទនំកទ់ំនង 
មទូរស័ពទ និងករចុះជួបេ យផទ ល់។ 

 

េ កអនក្រតូវេសនីសំុេពលេវ ៃនករ តជ់ួបនេិយជកទុកជមុន េ យ្រតូវេរៀប ប់ពេីគលបំណងឱយបន
ចបស់ ស់ កនុងករណីេ្រជីសេរសីករចុះជួបេ យផទ ល់ េ កអនក្រតូវេធ្វីបទបង្ហ ញអំពេីស ែដលផ្តល់ជូន
េ យមជឈមណ្ឌ លករងរ។ េ កអនក្រតូវកណំត់ថ េតគីួរេធ្វីបទបង្ហ ញែបបផ្លូវករ ឬេ្រកផ្លូវករ។ េ កអនក
ចេលីកទឹកចិត្តនិេយជកឱយេធ្វីករេកះេ នេិយជិតែដលែដលបនពក់ព័នធនងឹករងរឱយចូលរមួ។ 

វធិី ្រស្តកនុងករទូរស័ពទែដលមន្របសិទធភពខពស់ រមួមន៖ 

 ករេរៀបចំបរ ិ ថ នឱយបនសម្រសប (ទី ងំ/ កររខំន/ ផសុខភព) 
 ករេរៀបចំសមភ រជនួំយស្រមប់ទូរស័ពទទំនក់ទំនង (េសៀវេភកំណត់្រ ផទ ល់ខ្លួន/ សំណំុឯក រអតិថិ

ជន/ េពលេវ ទេំនរ/ ្រក ស/ បិុច) 
 ករសរេសរអំពេីគលេ ៃនករទូរស័ពទ (ជួយឱយេ កអនកេផ្ត ត រមមណ៍េទេលីេគលេ ជចំបង) 
 ករេរៀបចំ និងករេ្រប្ីរបស់នូវ្របេយគចបេ់ផ្តីមសនទនឱយបនសមរមយ (េដមីបទីញនូវចំ ប់

រមមណ៍េទេលីចណុំចរពំឹងទុករបស់េ កអនក) 
 ករេ្រតៀមសំណួរទុកជមុន 
 សរេសរជ យលកខអក រនូវមូលេហតុៃនករជំទស់េ យេ្របីពកយសមរមយ និងចេម្លីយែដលមន 

លកខណៈអូសទញ ឬបញចុ ះបញចូ ល 
 តស់មឱយបនេ្រចីនដង មុននឹងេធ្វីករទូរស័ពទេទកន់និេយជក (ជួយបេងកីនករនិយយឱយបនល្អ

្របេសីរ ែស្វងយល់ពីកង្វះខត និងបេងកីតនូវភពេជឿជក់) 
 រក នូវឥរយិបថវជិជមន  
 ករកត់្រ  (ករេផ្ត តេទេលីេគលេ ជចបំង ជួយបេងកីនករគិតពិចរ  និងករេឆ្លីយតប/បេងកីន

កម្ល ងំចិត្ត/ផ្តល់ករកត់្រ នូវករទូរស័ពទទនំកទំ់នង) 

 ្របមូលផ្តុ ំនិេយជកជ្រកុម រចួេធ្វីករទំនកទ់ំនងកនុងេពលែតមួយ (សន េំពលេវ  និងរក នូវករ
បញជូ នព័តម៌នឱយជប់ ប់) 

 េ្របី្របស់ជេ្រមសីេពលេវ កនុងករ ត់ជបួ 

 េធ្វកីរសេងខបនូវចំណុចគន្លះឹ ល់េពលបញចប់ៃនករទូរស័ពទ 
 
 
 



ករេរៀបចំ និងករេធ្វែីផនករចុះជបួនិេយជក                                                                                         5-7 

 
 

ដំ កក់លទ៧ី: េរៀបចកំមមវធិ ី(េពលេវ ) កនុងករទំនក់ទនំង 
ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ្រតូវេរៀបចកំមមវធិី្របចែំខ បនទ បពី់បនេធ្វីករពិភក ជមួយ្របធនមជឈមណ្ឌ លករងរ 
កមមវធិេីនះរមួមនបញជ ីេឈម ះនិេយជកេគលេ ែដលមនេនកនុងែផនករ Marketing ដំ ក់កលទ២ី ។ កមម 
វធិ ីMarketing ្រតូវបញចូ លនូវៈ 

- ចំននួនេិយជកែដល្រតូវទំនក់ទំនង 
- ចំននួេពលេវ ែដលនឹង្រតូវចំ យេទេលនីិេយជកកនុងសប្ត ហ៍នីមួយៗ  
- េឈម ះនិេយជកែដលនងឹ្រតូវទនំកទ់ំនង 

កមមវធិេីនះ ្រតូវេធ្វីករពនិិតយេឡងីវញិជេរៀង ល់ែខ េដីមបធីនបននូវេគលេ ែដលបនកណំត់ ្រតូវសេ្រមច
បន។ 
 

ដំ កក់លទ៨ី: កត្់រ ពពីត៌័មនទនំក់ទនំង 
កំណត់្រ ព័ត៌មននិេយជក មន រៈ្របេយជន៍ដល់េ កអនកកនុងករអនុវត្តកនុងែផនករ Marketing ។ ពត័៌ 
មនទងំេនះ្រតូវកត្់រ េនកនុងសំណំុឯក ររបស់និេយជក។ ករ្របមូលឯក រៃនករចុះជួបនេិយជក គឺ
ជដំ ក់កលដសំ៏ខន់ ពីេ្រពះព័ត៌មនែដលបនចុះនងឹ្រតូវេ្រប្ីរបស់កនុងកររក ទំនក់ទំនងករងរជមួយ
និេយជក និងករធននូវគុណភពៃនេស ។ 
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បទបង្ហ ញទី ៥.១: 
និយមន័យ Marketing 

   

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

  

   

 

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.២ 

េនកនុងវធិី ្រស្ត Marketing មនេគលករណ៍សំខន់ៗ

ចំននួ ៣  រមួមន: 
 ករេផ្ត តេទេលីត្រមូវកររបស់អតិថជិនជ     

ចំបង 
 វធិី ្រស្តបញចូ លគន េធ្វី Marketing 

(Integrate Marketing) 

 ករេពញចិត្តរបស់អតិថិជន 

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១ 
នយិមនយ័ Marketing 

 ករវភិគ ករេរៀបចំែផនករ ករអនុវត្ត និងករ្រតួត  
ពិនតិយ 

 កមមវធិី ឬេស  

 ករផ្ល ស់ប្តូរេ យសម័្រគចិត្ត 
 េគលេ េនកនុងទផី រករងរ 
 េគលបំណងរបស់អងគភព 
 ករេផ្ត តេទេលីត្រមូវករេនកនុងទីផ រករងរ និង

ចំណង់ចំណូលចិត្ត 
 ករកណំតត់ៃម្ល 
 ករទនំកទ់ំនង និងករែចកផ យ 
 ករជូនដំណឹង ករេលីកទឹកចិត្ត និងេស  



ករេរៀប

 
 
រយៈេព
េគលបំ

 

េសចក្តី
 

 

 

 

 
កណំត់

 

 

 

 

 

 

 

 

បចំ និងករេធ្វែីផ

ពល: ៣៥នទី
បំណង  

ផ្តល់ឱកសដ
និេយជក

ក្តែីណនៈំ 
ែបងែចកជ្រ

េធ្វកីរពិភក
ែផនករ Ma
េពល ១៥ ន

េធ្វកីរសេ្រម

េ្រជីសេរសីអន
យៈេពល ១

តចំ :ំ 

នករចុះជបួនិេយ

លកខខណ្ឌ

ដល់សិកខ កម
ទិភព។ 

្រកុមពិភក ែដ

ក អំពីលកខខណ្ឌ
arketing និងក
នទី) 

មចេទេលីលកខ

អនកតំ ង និង
៥ នទី) 

យជក            

លំ
ណ្ឌ ៃនករេ្រជ

កនុងករែចករែំល

ដលមនសមជិ

ណ្ឌ ែដល ចេធ្វី
កត់្រ នូវចំេលី

ខណ្ឌ ែដលេ

ងេធ្វបីទបង្ហ ញ

                    

 
ត់ទី ៥.១

្រជើសេរ ើសនិ

លកនូវករយល

ជិកចំននួ 0៥ 

ធ្វីេទបនស្រម
លយរបស់េ ក

កអនកបនេផ្ត

ញអំពីមូលេហតុ

                    

១: 
េយជក

ល់េឃញីរបស់ខ្លួ

នក់ 

មបក់ំណត់និេយ
កអនកេនេលី្រក

ផតជចបំង (រ

ៃនលកខខណ្ឌ ទ

                    

ទិភព 

ខ្លួនអពំីលកខខណ

យជកេគលេ
សែដលបន

យៈេពល 0៥ 

ទងំេនះេនកនុង

                 5

ណ្ឌ ៃនករេ្រជសី

ែដលមនេន
នែចកជូន  (រយ

នទី) 

ង្រកុមពិភក ធំ

-9 

សេរសី

នកនុង
យៈ  

ធំ   (រ
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បទបង្ហ ញទី ៥.២: 
ករេរៀបចំទំនក់ទំនងនិេយជក 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

   

ទពំរ័បង្ហ ញទី ៥.៣ 
ដំ កក់លេនកនុងករេរៀបចទំំនក់ទំនងនិេយជក 

១.  ករយល់ដឹងពី ទិភពេនកនុងតបំនរ់បស់េ ក
អនក 

២.  ករយល់ដឹងអំពីេស របស់មជឈមណ្ឌ លករងរ 
៣. ករបេងកីតនូវេគលេ ស្រមប់ករចុះជួប 

(ទំនក់ទំនង) 
៤. ករពនិិតយទិននន័យែដលមន្រ ប់េឡងីវញិ 
៥. ករែស្វងយល់ពីសំណួរេដីមបកីំណត់ពីត្រមូវករ

របស់នេិយជក 
៦. ករេ្រជីសេរសីមេធយបយផ ព្វផ យ 
៧. េរៀបចំកមមវធីិ (េពលេវ ) កនុងករទំនកទ់ំនង 
៨.  កត្់រ ព័តម៌នទំនក់ទំនង 
៩. ករេរៀបចំេធ្វីបទបង្ហ ញ 

ទពំរ័បង្ហ ញទី៥.៤ 
លកខខណ្ឌ កនុងករេ្រជីសេរសីនិេយជក  

១. វសិ័យែដលកំពុងរកីចេ្រមីន 
២.  វសិ័យែដលកំពុងធ្ល ក់ចុះ 
៣. ត្រមូវករមុខរបរ 
៤. និេយជកថមីៗ 
៥. សហ្រគសថមីៗ 
៦.  និេយជកែដលកពុំងរកបុគគលិកមកជំនសួកែន្លង

បុគគលិកែដលបនចកេចញ (Turnover) 
៧. ទិភពដៃទេទៀត 
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លំ ត់ទី ៥.២ : 
ករយលដឹ់ងពីនិេយជក ទិភពេនកនងុតំបន់របស់

េ កអនក 

រយៈេពល: ៤០នទី 
េគលបណំង: 

 សិកខ កមេធ្វីករេលីកេឡងីពី ទិភពមួយចំននួេនកនុងតបំន់ 

េសចក្តែីណន:ំ 

 េធ្វកីរែបងែចកជ្រកុមពិភក ែដលមនសមជិក 0៣ នក់ 

 ករេលីកេឡងីអពំីនិេយជក ទិភពេនកនុងតំបនែ់ដលមជឈមណ្ឌ លករងរសថិតេន និងសរេសរ
េនេលី្រក សែដលបនែចកជូន (រយៈេពល ២០ នទី)  

 េ្រជសីេរសីអនកតំ ង និងេធ្វបីទបង្ហ ញេនកនុង្រកុមពិភក ធ ំ(រយៈេពល ២០ នទី) 

កំណតច់ំ :ំ 
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បទបង្ហ ញទី ៥.៣: 
គំនតិផ្តួចេផ្តើម Marketing   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំពរ័បង្ហ ញទ៥ី.៤ 

គនំតិផ្តួចេផ្តមី Marketing  
 ករ្របមូលព័ត៌មនេ្រជីសេរសីបុគគលិកថមីៗ  
 ករកណំត់ពីត្រមូវករ 
 អនកែស្វងរកករងរេធ្វីែដលេ្រតៀមខ្លួនជេ្រសច

ស្រមប់ចូលេទកនុងទីផ រករងរ 
 េ ះ្រ យបញ្ហ េស មលំ ប់ករងរ 
 ទំនកទំ់នងនិេយជកថមី 
 បញ្ហ េផ ងៗ 
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លំ ត់ទី ៥.៣: 
ករយលដឹ់ងពីនិេយជក និងករបេងកើត

នូវេគលេ ៃនករទំនក់ទំនង  

 
រយៈេពល: ៤០នទី 
េគលបណំង: 

 ផ្តល់ជូនដល់សិកខ កម (ភព ុ )ំ មនករយល់ដឹងេទនឹងកររពំងឹទុករបស់នេិយជក េដមីបមីនភព
ងយ្រសួលកនុងករបេងកតីេគលេ កនុងករចុះជួបនិេយជក 

េសចក្តែីណន:ំ 

 េធ្វកីរែបងែចកជ្រកុមពិភក ែដលមនសមជិកចំននួ 0៥ នក់ និងេធ្វីករពិភក េទេលី: 
– កររពឹំងទុករបស់និេយជកពកព់័នធេទនឹងមជឈមណ្ឌ លករងរ 
– ្របតិកមមរបស់នេិយជកចេំពះករចុះជួបរបស់ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ រមួមន្របតិកមម
ែដលមនលកខណៈវជិជមន និងអវជិជមន 

 សរេសរចេម្លីយរបស់េ កអនកេនេលី្រក សែដលបនែចកជូន (រយៈេពល ២០ នទី) 

 េ្រជីសេរសីអនកតំ ង និងេធ្វកីរ យករណ៍េនកនុង្រកុមពិភក ធំ (រយៈេពល ២០ នទី) 

កំណតច់ំ :ំ 
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បទបង្ហ ញទី ៥.៤ 

ករេ្រជើសេរ ើសមេធយបយកនងុករផ ព្វផ យ 

   

ទពំរ័បង្ហ ញទ ី៥.៦ 
ករេ្រជីសេរសីមេធយបយកនុងករផ ព្វផ យ 
មន ២ ចំណុចសំខន់ៗ រមួមន:  
 ករចុះជួបេ យផទ ល់ 
 មរយៈទូរស័ពទ 

  

  

  

  

 

  

 

  

ទពំរ័បង្ហ ញទ ី៥.៧ 

គុណសមបត្ត ិនងិគុណវបិត្តៃិនករចុះជបួនេិយជកេ យ
ផទ ល់ 

គុណសមបត្ត ិ គុណវបិត្ត ិ

 ចេឃញីទី ងំរបស់
និេយជក សមភ រ និង   
បុគគលិក 

 ចេលីកេឡងីអំពីបញ្ហ  
ឬត្រមូវករជក់ ក ់
របស់និេយជក 

 បន គ លមុ់ខ និងេឈម ះ
របស់និេយជក 

 និេយជកបន គ ល់មុខ 
និងេឈម ះម្រន្តីមជឈ
មណ្ឌ លករងរ  

 ចេ្របី្របស់នូវវធីិ
្រស្តកនុងករលកដូ់រ

ទំនិញ 

 ចំ យេពលេវ  

 ចំ យថវកិកនុងករេធ្វី
ដំេណីរ 

 មិនបនជបួបុគគលែដល
បនទំនកទ់នំង 

 ករពិភក នឹងចំ យ
េពលយូរ ្របសនិេបីនិេយ
ជកមិនបនកំណត់បញ្ហ /
ត្រមូវករបនទុកជមុន 
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ទពំរ័បង្ហ ញទ ី៥.៧ 

គុណសមបត្ត ិនងិគុណវបិត្តៃិនករចុះជបួនិេយជកេ យ 
ផទ ល់ (ត) 

គុណសមបត្ត ិ គុណវបិត្ត ិ
 និេយជកមិនសូវេធ្វីកររះិគន ់
កនុងករចុះជបួេ យផទ ល ់ជ
ជងករមិន គ លមុ់ខ និង
េឈម ះ  

 ចេធ្វីករេផទ ងផទ តព់ត័៌មន
ឱយបនចបស់ ស ់និងែក
ស្រមួលនូវចំណុចភន់្រចឡ ំ

 ្របសិនេបីរក បននូវករចុះ
ជបួនិេយជកឱយបនជប់
ប់ លកខខណ្ឌ អវជិជមនជ

េ្រចីននឹង្រតូវបនកត់បនថយ 

 និេយជក ច្រតូវរខំន
េ យសមព ធករងរ
េផ ងេទៀត 

 មិនទនប់នេរៀបចំឯក
រទុកជមុន 

 ច្រតូវរងច់យូំរេដីមបី
បនជបួនិេយជក 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

  

 

ទព័ំរបង្ហ ញទី ៥.៨ 
គុណសមបត្ត ិនិងគុណវបិត្តៃិនករទនំកទំ់នង មទូរសព័ទ 

គុណសមបត្ត ិ គុណវបិត្ត ិ
 ្រគបដណ្ត ប់បនទូលំទូ យ 
 ច្រគប់្រគងេពលេវ  
 ចេ្របី្របសម់្រន្តីបនេ្រចីន 
 ចំេពះម្រន្តែីដលរងសមព ធកនុងករ

ត់ជបួ១ ទលន់ឹង១ ករទូរស័ពទគ ឺ
ជមេធយបយដ៏មន្របសិទធភព 

 មនភពងយ្រសួលកនុងករេ្រប្ីរបស់
ឯក រេយងនន 

 ចជួយេ ះ្រ យបញ្ហ បុគគល ១ 
ទលន់ឹង ១ 

 ចេធ្វីករេផទ ងផទ តព័់ត៌មនឱយបន
ចបស់ ស ់និងែកស្រមួលនូវចំណុច
ភន្់រចឡ ំ

 ចេធ្វីករទំនក់ទំនងនិេយជកេទះ 
បីជេនឆង យពីគន  

 កតប់នថយនូវករចំ យេពលេវ  
របសន់ិេយជក 

 មិនបនេឃញីទី ងំ
របស់និេយជក សមភ រ 
និងបុគគលិក ន្រគ 
ដំបូង 

 និេយជក ចបដិ 
េសធកនុងករសនទន
ជមយួម្រន្តមីជឈ 
មណ្ឌ លករងរ ឬ 
បិទទូស័ពទ 

 មិនបនជួបបុគគល
ែដលបនទំនក់
ទំនង 
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ទពំរ័បង្ហ ញទ ី៥.៩ 

វធិី ្រស្តកនុងករទូរស័ពទែដលមន្របសិទធភពខពស់រមួមនៈ 

 ករេរៀបចំបរ ិ ថ នឱយបនសម្រសប (ទី ងំ/ ករ
រខំន/ ផសុខភព) 

 ករេរៀបចំសមភ រជនំួយស្រមប់ទូរស័ពទទំនក់ទនំង 
(េសៀវេភកំណត់្រ ផទ ល់ខ្លួន/សំណំុឯក រអតថិិ
ជន/េពលេវ ទេំនរ/្រក ស/បិុច) 

 ករសរេសរអំពីេគលេ ៃនករទូរស័ពទ (ជួយឱយ
េ កអនកេផ្ត ត រមមណ៍េទេលីេគលេ ជចំបង) 

  

  

  

  

  

  

  

   

ទពំរ័បង្ហ ញទ ី៥.៩  

វធិី ្រស្តកនុងករទូរស័ពទែដលមន្របសិទធភពខពស់ (ត) 

 ករេរៀបចំ និងករេ្រប្ីរបស់នូវ្របេយគចប់េផ្តមី
សនទនឱយបនសមរមយ (េដមីបទីញនូវចំ ប់
រមមណ៍េទេលីចណុំចរពំងឹទុករបស់េ កអនក) 

 ករេ្រតៀមសំណួរទុកជមុន 
 សរេសរជ យលកខអក រនូវមូលេហតុៃនករជំ

ទស់េ យេ្របី្របស់នូវ្របេយគសមរមយ និង
ចេម្លីយែដលមនលកខណៈអូសទញឬបញចុ ះបញចូ ល 

  

  

  

  

  

  

  

   

ទពំរ័បង្ហ ញទ ី៥.១០ 

វធិី ្រស្តកនុងករទូរស័ពទែដលមន្របសិទធភពខពស់ (ត) 
 

 តស់មឱយបនេ្រចីនដងមុននឹងេធ្វីករទូរស័ពទេទ
កន់នេិយជក (ជួយបេងកីនករនិយយឱយបនល្អ
្របេសីរ ែស្វងយល់ពីកង្វះខត និងបេងកតីនូវភព
េជឿជក់) 

 រក នូវឥរយិបថវជិជមន  
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ទពំរ័បង្ហ ញទ ី៥.១០ 

វធិី ្រស្តកនុងករទូរស័ពទែដលមន្របសិទធភពខពស់ (ត) 

 ករកត់្រ  (ករេផ្ត តេទេលីេគលេ ជចំបង/ 
ជួយបេងកីនករគិតពិចរ  និងករេឆ្លីយតប/
បេងកីនកម្ល ងំចិត្ត/ផ្តល់ករកត់្រ នូវករទូស័ពទទំ
នក់ទំនង) 

 ្របមូលផ្តុ ំនិេយជកជ្រកុម រចួេធ្វីករទំនកទំ់នង
កនុងេពលែតមួយ (សន េំពលេវ  នងិរក នូវករ
បញជូ នព័តម៌នឱយជប់ ប់) 

 េ្របី្របស់ជេ្រមសីេពលេវ កនុងករ ត់ជបួ 

 េធ្វកីរសេងខបនូវចំណុចគន្លះឹ ល់េពលបញចប់ៃនករ
ទូរស័ពទ 
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បទបង្ហ ញទី ៥.៥ : 
ករេរៀបចំេធ្វើបទបង្ហ ញេទកន់និេយជក 

 

   

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១១ 

េតើអ្វេីទជករេធ្វើបទបង្ហ ញ? 

 គឺជករខតិខំពយយមរបស់បុគគល មួយកនុងករ
បង្ហ ញពីគនំិត/ព័តម៌ន/ករយល់េឃញីរបស់ខ្លួនេទ
កន់បុគគលមន កេ់ទៀត ឬ្រកុមបុគគលេផ ងេទៀត 

 ករេធ្វីបទបង្ហ ញ ចេធ្វីេឡងីកនុងលកខណៈផ្លូវករ ឬ
េ្រកផ្លូវករ 

 ករេធ្វីបទបង្ហ ញ្រតូវបនែបងែចកជ្របេភទ រមួមន: 
o េ្រកផ្លូវករ 
o ែបបបញចុ ះបញចូ ល 
o ករេលីកទឹកចិត្ត 
o ែបបកំ ន្ត 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១២ 

ករេធ្វើបទបង្ហ ញមន ៥ ចំណុចសខំន់ៗ 
 

ធតុផ  ំ ពពិណ៌ន 
១. េហតុអ្វីបនជ
ត្រមូវឱយេធ្វីបទ
បង្ហ ញ (េគលបំ
ណង)? 

ករបញជ កអ់ំពីអត្តសញញ ណអនកេសនី
សុំត្រមូវកររបស់អនកេសនីសំុអតថ
្របេយជន៍រពំងឹទុកពីករេធ្វីបទ
បង្ហ ញ និង្របសិទធភពៃនករេធ្វីបទ
បង្ហ ញចំេពះអនក ្ត ប់ 

២. េតីអនក ្ត ប់
បទបង្ហ ញជ
មនុស ្របេភទ

? 

អត្តសញញ ណកមមអនក ្ត ប់ ករ ុ ំ
របស់ពកួេគេលីមតិកៃនបទបង្ហ ញ 
និង្របតកិមមរបសអ់នក ្ត ប់ែដលរពឹំង
ទុកជមុនេលកីរេធ្វីបទបង្ហ ញ  
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ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១២ 

ធតុផ  ំ ពពិណ៌ន 
៣. េតីមតិកៃន
បទបង្ហ ញមនអ្វី
ខ្លះ? 

្របេភទមតិកៃនបទបង្ហ ញរមួមន
ធនធនែដល ចរកបន និងករ
ម នទុកជមុននូវករលំបកកនុង

ករេរៀបចំមតិក  
៤. េតបីញ្ហ េពល
េវ មនអ្វខី្លះ? 

កលបរេិចឆទៃនករេធ្វីបទបង្ហ ញ   
រយៈេពល និងបញ្ហ េពលេវ ៃន
ករេធ្វីបទបង្ហ ញ 

៥. េតកីរេធ្វីបទ
បង្ហ ញ្រប្រពឹត្តេទ
េនទី ? 

ទី ងំ ចំនួនអនក ្ត ប់ នងិករ យ
តៃម្លេទេលីបនទបេ់ធ្វីបទបង្ហ ញ 
ឧបករណ៍ និងធនធនដៃទេទៀត 
ែដល្រតូវករ និង ចរកបន  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១៣ 

គេ្រមងៃនករេធ្វើបទបង្ហ ញ 

ចំណុចសំខន់ៗៃនករេធ្វបីទបង្ហ ញ រមួមន:  
o េសចក្តេីផ្តីម 
o តួេសចក្តី 
o េសចក្តបីញចប់ ឬករសននិ ្ឋ ន 
o វធិី ្រស្ត 

  

  

  

  

  

   

ទំពរ័បង្ហ ញទ១ី៤ 

ករបេងកើតនូវែផនករៃនករេធ្វើបទបង្ហ ញ 

 េរៀបចំនូវេសចក្តេីផ្តមី/ចំណុចចបេ់ផ្តីម  
 វធិី ្រស្ត 
 ្របករែដលគួរេជៀស ង 
 ចំណុចសំខន់េនកនុងចណុំចចបេ់ផ្តីម 
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ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១៥ 
ករបេងកើតនូវែផនករេរៀបចំបទបង្ហ ញ  
េសចក្តេីផ្តមី  តេួសចក្ត ី ្របេភទ 

 េគលបំណង  ចំណុចសំខន ់  េរៀប មលំ ប ់
 េគលេ   ចំណុចគ្ំរទ  ទូេទេទជក់ ក ់
 ទិសេ   ឧទហរណ៍ 

 ករេ្របៀបេធៀប 
 មញញេទសមុគ 

ម ញ 
   មូលេហតុ 
   គ ល់េទជមិន គ ល់ 
   បញ្ហ េទជដំេ ះ

្រ យ 
   ភពសមេហតុផល 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១៦ 

ករ្រគប់្រគងេពលេវ  
 ករ្រគប់្រគងេពលេវ កនុងករេធ្វីបទបង្ហ ញ  

 កត្់រ េនកនុងេសៀវេភកណំត្់រ ែណនរំបស់េ ក

អនក 

 េ្រគងនូវសំណួរែដល ចេចទសួរ/ករពិភក /លំ ត់ 

  

  

  

  

  

   

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១៧ 

ទ្រមង់គំរៃូនករេធ្វើបទបង្ហ ញ 

សមសធតុ េគលបំណង 

 េសចក្តេីផ្តីម ែណននូំវបទបង្ហ ញ និង
ភជ ប់ទំនកទ់ំនងរ ងអនក
្ត ប់ និងមតិក េដីមបជី្រមុ

ញ និងបញចុ ះបញចូ លពួកេគ
ឱយ ្ត ប់ 
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ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១៧ 

ទ្រមង់គំរៃូនករេធ្វើបទបង្ហ ញ (ត) 

សមសធតុ េគលបំណង 

 មតិក បង្ហ ញនូវែផនកែដល្រតូវេធ្វី
បទបង្ហ ញកនុងមតកិេទ
កន់អនក ្ត ប់កនុងវធិីែដល
ចជួយអនកសេ្រមចនូវ

េគលបំណងកនុងករេធ្វីបទ
បង្ហ ញរបស់អនក 

 េសចក្តសីេងខប សេងខប និងបញជ កនូ់វ
មតិកែដល្រតូវេធ្វបីទ
បង្ហ ញ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១៧ 

ទ្រមង់គំរៃូនករេធ្វើបទបង្ហ ញ (ត) 

សមសធតុ េគលបណំង 

 ករភជ ប់េសចក្តី ទក់ទញអនក ្ត ប់េទែផនក
េផ ងេទៀតៃនមតិក្រតូវ
ភជ ប់ពត៌័មនថមីែដលទក់ទង
េទនងឹែផនកពីមុន 

 េសចក្តបីញចប់ 

 

ជ្រមុញអនកចូលរមួមន
សកមមភព និងសងកត់ធងន់
េលីខ្លឹម រសំខន់ៗែដល
ចង់ឱយពួកេគទទួលបន 
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ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១៨ 
ករ្រគប់្រគងេពលេវ  (ត) 

 ករ ត់សម 

o បទបង្ហ ញែដលសំខន់្រតូវេធ្វីករ ត់សម 
o ករ ត់សម្រតូវនិយយឱយលឺៗ និងក្រមិតេពល
េវ េ យខ្លួនឯង 

- កំណត់ចំ ទីំ១: សំណួរែដលបន្ល យេពល
េវ ៃនករេធ្វីបទបង្ហ ញ 

- កំណត់ចំ ទីំ២: និយយេលឿនេនេពល
េ កអនកមន មមណ៍ទទលួសមព ធ 

o ថតសេម្លង និងេធ្វីករ យតៃម្ល 

ករ ត់សមេនមុខកញចក់ គឺជវធិី ្រស្តែដលេធ្វឱីយេ ក 
អនកមនភពេជឿជក់ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១៩ 

េសចក្តីែណនកំនងុករែចករែំលកព័ត៌មន្រតលប ់

េសចក្តែីណន ំ ករពនយល ់
ករផ្តល់ពត៌័មន្រតលប ់

 ្រតូវមនភពចបស់ ស់ 
 

េរៀប បពី់ចំណុចែដលេ ក
អនកបនេឃញី និងផលប៉ះ
ពល់អនក ្ត ប ់

 កររះិគន់ ថ បន េលីកេឡងីនូវវធីិ ្រស្ត និង
គំនិតេផ ងៗ េដីមបយីកមក
ពិចរ  

 ខ្លី ឬសេងខប 
 ពិពណ៌ន/ មិនែមនវនិិចឆ័យ 

្រតូវមនភពចបស់ ស,់ ផ្តល់
ទិនននយ័ ែដលមិនទនប់ន
ផ្តល់េ យអនកដៃទ 
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ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.១៩ 

េសចក្តីែណនកំនងុករែចករែំលកព័ត៌មន្រតលប ់
(ត) 

ករទទលួពត័ម៌ន្រតលប ់

 ករ ្ត បេ់ យេបីកចំហរ មិន្រតូវមន រមមណ៍េទមនស   
រខំនដល់ករផ្តលព័់តម៌ន ឬមន
រមមណ៍ ចខ់ត្រតូវ “ពនយល”់ 

  ករយលដឹ់ង សរួបញជ ក់្របសនិេបីេ កអនក  
្ត ប់មិនចបស ់

 ករពិចរ  
 ករផ្ល សប់្តូរ 

ផ្តល់េពលេវ ដល់ខ្លួនឯងកនុង
ករគិតពិចរ អំពីព័តម៌ន
្រតលប់ និងេធ្វកីរសេ្រមចចិត្តន
េពលេ្រកយ គរួេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរ 
ឬអត់ 
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លំ ត់ទី ៥.៤: 
ករេធ្វើបទបង្ហ ញេទកន់និេយជកែតមន ក់ 

 

 

រយៈេពល: ១០០នទី 

េគលបណំង : 

 េដមីបេីធ្វីករេរៀបច ំនិងករេធ្វីបទបង្ហ ញដល់និេយជកែតមន ក់  

េសចក្តែីណន ំ: 

ែផនកទី១: ករេរៀបចេំធ្វបីទបង្ហ ញ (រយៈេពល ៦០ នទី) 

 េធ្វកីរសហករជមួយ្រកុមករងរៃនមជឈមណ្ឌ លករងររបស់េ កអនក េដីមបេីរៀបចំករេធ្វីបទបង្ហ ញ
ដល់និេយជកែតមន ក់។ រយៈេពលៃនករេធ្វីបទបង្ហ ញមិន្រតូវឱយេលីសព ី១០ នទី  

 េនកនុង្រកុមករងររបស់អនកៈ 
- ករេលីកេឡងីអពីំេគលបំណងៃនករេធ្វីបទបង្ហ ញ  
- ករគតិទុកជមុនអពំី្របតិកមម/បញ្ហ ពសំី កនិ់េយជក 

- េរៀបចំករេធ្វីបទបង្ហ ញរបស់េ កអនកឱយបន្រតឹម្រតូវ និងលម្អតិ  
- កំណត់ឱយបនចបស់ពនិីេយជក/វធិី ្រស្តែដលេ កអនកនឹង្រតវូេធ្វបីទបង្ហ ញ (ឧទ. 

្របេភទៃនសមភ រស្រមប់ករេធ្វីបទបង្ហ ញ)  

ែផនកទី២: អនុវត្តនូវករេធ្វបីទបង្ហ ញដល់នេិយជកែតមន ក ់ )រយៈេពល ៤០ នទី (  

 ករេធ្វីបទបង្ហ ញដល់្រកុមនិេយជកេផ ងេទៀត 

 ផ្តល់ព័តម៌ន្រតលប ់(Feedback) េទេលីករេធ្វីបទបង្ហ ញទងំេនះដល់្រកុមពិភក ែដលបនេធ្វី
បទបង្ហ ញ (សូមេ្របី្របស់នូវទ្រមងែ់ដលមនេនកនុងឧបសមព័នធទី ៥.៣) 
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លំ ត់ទី ៥.៥: 
ករេធ្វើបទបង្ហ ញេទកន្់រកុមនិេយជក 

 

 
រយៈេពល: ៨០នទី 
េគលបណំង: 

 េដមីបេីរៀបចំ និងេធ្វីបទបង្ហ ញេ យម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរដល់្រកុមនេិយជក  

េសចក្តែីណន:ំ  

 េធ្វកីរែបងែចកជ្រកុមពិភក ែដលមនសមជិក ០៦ នក់ េដីមបេីធ្វីែផនករេរៀបចំ នងិេធ្វីបទបង្ហ ញ
េទកន់្រកុមនិេយជក។  រយៈេពលៃនករេធ្វីបទបង្ហ ញមនិ្រតូវឱយេលីសពី ១៥ នទី (រយៈេពល ៣០ 
នទី)។ 

 េនកនុង្រកុមករងររបស់អនកៈ 

– េធ្វកីរពិភក អំពីភពខុសគន រ ងករេធ្វីបទបង្ហ ញដល់និេយជកែតមន ក់ េទនងឹ្រកុម
និេយជក និងេលីកេឡងីអំពីផលប៉ៈពល់េនករេធ្វីបទបង្ហ ញ។ 

– ករេលីកេឡងីអពីំេគលបំណងៃនករេធ្វីបទបង្ហ ញ នងិេរៀបចំអំពចីំណុចែដល្រតូវេធ្វីបទ
បង្ហ ញ ករេ្រប្ីរបស់នូវសមភ រស្រមប់ករេធ្វបីទបង្ហ ញ បញ្ហ ែដល ចេកតីមនេឡងីជេដី
ម។ រយៈេពលៃនករេធ្វបីទបង្ហ ញមិន្រតូវឱយេលីសព ី១០ នទី។ 

– ្រតូវកណំត់ម្រន្តែីដល្រតូវេធ្វីបទបង្ហ ញ។ 

 ករេធ្វីបទបង្ហ ញេទកន់្រកុមពិភក ដៃទេទៀត (រយៈេពល៣០ នទី) 

 ផ្តល់ព័ត៌មន្រតលប ់(Feedback) េទេលីករេធ្វីបទបង្ហ ញទងំេនះដល់្រកុមពិភក ែដលបនេធ្វី
បទបង្ហ ញ (រយៈេពល ២០ នទី)។  
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បទបង្ហ ញទី ៥.៦: 
កររលំកឹេឡើងវិញនូវដំ ក់កលទងំ ៩ េនកនងុ

ករេរៀបចំែផនករសកមមភពស្រមប់ទំនក់ 
ទំនងនិេយជក  

   

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.២០ 

ដំ កក់លទងំ ៩ េនកនុងករេរៀបចែំផនករសកមមភព
ស្រមបទ់នំកទ់នំងនេិយជក រមួមនៈ 

១.  ករយល់ដឹងពី ទិភពេនកនុងតបំនរ់បស់េ ក
អនក 

២.  ករយល់ដឹងអំពីេស របស់មជឈមណ្ឌ លករងរ 
៣. ករបេងកីតនូវេគលេ ស្រមប់ករចុះជួប 

(ទំនកទំ់នង) 
៤. ករពនិិតយទិននន័យែដលមន្រ ប់េឡងីវញិ 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ទំពរ័បង្ហ ញទ ី៥.២០ 

ដំ កក់លទងំ ៩ េនកនុងករេរៀបចែំផនករសកមមភព
ស្រមបទ់នំកទ់នំងនេិយជក (ត) 

៥.  ករែស្វងយល់ពីសំណួរេដីមបកំីណត់ពីត្រមូវករ
របស់នេិយជក 

៦. ករេ្រជសីេរសីមេធយបយកនុងករផ ព្វផ យ 
៧. េរៀបចំកមមវធិី(េពលេវ )កនុងករទំនកទ់ំនង 
៨.  កត់្រ ព័ត៌មនទំនក់ទំនង 
៩. ករេរៀបចំេធ្វីបទបង្ហ ញ 
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ឧបសមព័នធទី ៥.១ : ងែផនករ Marketing 

ដំ កក់លទី១ 

េឈម ះនិេយជក មូលេហតុៃនករកំណត់និេយជកេគលេ  គំនិតផ្តួចេផ្តមី Marketing (Marketing Initiative)  
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ដំ កក់លទី២ - និេយជកែដលបនេ្រជីសេរសីស្រមបឆ់ន  ំ២០១០ - ២០១៥ 

េឈម ះនិេយជកែដល
បនេ្រជីសេរសី 

្រតីមសែដល្រតូវចុះ
ជបួនិេយជក 

មូលេហតុៃនករកំណត់និេយជកេគលេ  គំនិតផ្តួចេផ្តមី Marketing (Marketing Initiative) 
កលបរេិចឆទ 
ែដលបនចុះ
ជួបជ ថ ពរ 

 
ទ១ី ទ២ី ទ៣ី ទ៤ី 
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ឧបសមព័នធទី ៥.២: 
គុណសមបត្ត ិនិងគុណវបិត្តៃិនករទំនកទំ់នងនិេយជក មទូរសព័ទ និងករចុះជួបនិេយជក 

 

ករទំនកទំ់នងនិេយជក មទូរស័ពទ និងករចុះជួបនិេយជកេ យផទ ល់ គឺជមេធយបយៃនករផ ព្វផ យេ យ
កនុងេនះមនគុណសមបត្តិ និងគុណវបិត្តិដូចបង្ហ ញជូនខងេ្រកម។ 

ករទំនកទំ់នង មទូរសព័ទ 

គុណសមបត្ត ិនិងគុណវបិត្ត:ិ ករទំនកទំ់នង មទូរសព័ទ 
គុណសមបត្ត ិ គុណវបិត្ត ិ

- ្រគបដណ្ត បប់នទូលំទូ យ 
- ច្រគប្់រគងេពលេវ  
- ចេ្របី្របស់ម្រន្តីបនេ្រចីន 
- ចំេពះម្រន្តីែដលរងសមព ធកនុងករ តជួ់ប ១ ទល់
នឹង១ ករទូរស័ពទគឺជមេធយបយដម៏ន្របសិទធភព

- មនភពងយ្រសួលកនុងករេ្របី្របស់ឯក រេយង
នន 

- ចជួយេ ះ្រ យបញ្ហ បុគគល ១ ទល់នឹង ១ 
- ចេធ្វីករេផទ ងផទ តព់័តម៌នឱយបនចបស់ ស់ 
និងែកស្រមួលនូវចំណុចភន់្រចឡ ំ

- ចេធ្វីករទំនកទំ់នងនិេយជក េទះបីជេនធង យ
ពីគន  

- កតប់នថយនូវករចំ យេពលេវ របស់និេយជក

- មិនបនេឃញីទី ងំរបស់និេយជក សមភ រ និង
បុគគលិកន្រគដំបូង 

- និេយជក ចបដិេសធ កនុងករសនទនជមួយ
ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លករងរ ឬបិទទូរស័ពទ 

- មិនបនជួបបុគគលែដលបនទំនកទំ់នង 

ករចុះជួបនិេយជកេ យផទ ល ់

ករចុះជួបនិេយជកេ យផទ ល ់

គុណសមបត្ត ិ គុណវបិត្ត ិ
- ចេឃញីទី ងំរបស់និេយជក សមភ រ និងកមមករ 
- ចេលីកេឡងីអំពីបញ្ហ  ឬត្រមូវករជក់ ករ់បស់
និេយជក 

- បន គ ល់មុខ និងេឈម ះរបស់និេយជក 
- និេយជកបន គ ល់មុខ និងេឈម ះម្រន្តីមជឈមណ្ឌ ល
ករងរ  

- ចំ យេពលេវ  
- ចំ យថវកិកនុងករេធ្វីដំេណីរ 
- មិនបនជួបបុគគលែដលបនទំនកទំ់នង 
- ករពិភក នឹងចំ យេពលយូរ ្របសិនេបីនិេយ
ជកមិនបនកំណតប់ញ្ហ /ត្រមូវករបនទុកជមុន 

 



ករេរៀបចំ និងករេធ្វែីផនករចុះជបួនិេយជក 5-30 

 
 

ករចុះជួបនិេយជកេ យផទ ល ់

- ចេ្របី្របស់នូវវធីិ ្រស្តកនុងករលក់ដូរទំនិញ 
- និេយជកមិនសូវេធ្វីកររះិគន ់េ កនុងករចុះជួប
េ យផទ ល់ ជជងករមិន គ ល់មុខ និងេឈម ះ  

- ចេធ្វីករេផទ ងផទ តព់័តម៌នឱយបនចបស់ ស់ 
និងែកស្រមួលនូវចំណុចភន់្រចឡ ំ

- ្របសិនេបីរក បននូវករចុះជួបនិេយជកឱយបន
ជប់ ប ់លកខខណ្ឌ អវជិជមនជេ្រចីននឹង្រតូវបន
កតប់នថយ 

- និេយជក ច្រតូវរខំនេ យសមព ធករងរេផ ង 
េទៀត 

- មិនទន់បនេរៀបចំឯក រទុកជមុន 
- ច្រតូវរង់ចយូំរេដីមបបីនជួបនិេយជក 

 

េតី្រតូវេ ះ្រ យនូវគុណវបិត្តខិងេលយ៉ីងដូចេម្តច? 
មរយៈករពិចរ េទេលីចំណុចគុណសមបត្តិ និងគុណវបិត្តិេនកនុងចំណុចខងេ្រកមេនះនឹងេធ្វីករបង្ហ ញជូន 

អំពីវធីិ ្រស្តកនុងករេ ះ្រ យចំណុចគុណវបិត្តិខងេលី្រពមជមួយនឹងវធីិ ្រស្តែដលធ្ល បប់នេ្របី្របស់េនកនុង 
្របេទសក នេពលកន្លងមក។ 
 

ករចុះជួបនិេយជកេ យផទ ល ់

មរយៈករសទងម់តិពីសំ កម់ជឈមណ្ឌ លករងរជេ្រចីនបនបង្ហ ញឱយេឃញីថ “ករទំនកទំ់នង មទូរស័ពទ” 
(Cold call) កបី់ដូចជមិនសូវមន្របសិទធភព ក៏ប៉ុែន្តករទំនកទំ់នង មទូរស័ពទេលីកដំបូង េ កអនក ច : 

- កតប់នថយនូវករចុះជួប និងេ ះ្រ យបញ្ហ មទូរស័ពទ 
- េរៀបចំករ តជួ់បទុកជមុនជមួយបុគគលែដលេ កអនកចង់ជួបេនកនុងអងគភព 

- ម នទុកជមុនអំពី្របេភទៃនករទទួល ្វ គមនែ៍ដលេ កអនក ចនឹងទទួល 

- ករេ្រតៀមទុកជមុន និងករេរៀបចំសមភ រ ឬឯក រពក់ពន័ធែដលនឹង្រតូវេ្របី្របស់ 
 

ករណីេលកីែលង: 
- េ កអនកបនពយយមទំនកទំ់នង មទូរស័ពទ កប៏៉ុែន្តមិនបនសេ្រមច 

- និេយជកជេ្រចីនបន្របមូលផ្តុ ំេនកែន្លងែតមួយ (មជឈមណ្ឌ លលកទំ់និញ ឬតំបន់េ ងច្រក) ែដលេ ក
អនក ចជួបនិេយជកជេ្រចីនេ យេ្របីេពលតិចតួច។  

- ចំេពះករ តជួ់បនិេយជកែដលមនក្រមិតទប (្របកប ជីវកមមតូច ច) ដូចជអនកលក់ឥ ៉ ន ់ឬែផនក 
េស មច ស់ ង ឬអនក្រគប្់រគងេននឹងកែន្លងរបស់អនកទងំេនះ និងែដល ចជួបទំនក់ទំនងបន។ 
ចំណុចសំខន់េនះគឺេពលេវ ដូចជេ កអនកមិន្រតូវេធ្វីករ តជួ់បេនេពល្រសស់្រសូប រជេដីម។  

 



ករេរៀបចំ និងករេធ្វែីផនករចុះជបួនិេយជក 5-31 

 
 

 
ករចុះជួបនិេយជកេ យផទ លម់ន រៈសខំន់ សេ់នេពលែដល: 

- េ កអនក្រតូវែណនដំល់បុគគលិកអំពីបរ ិ ថ នករងរ ឧទ. ជនិេយជកថមី ឬជបុគគលិកថមី ដូចជមនកិចច
ករែបបថមីេនកនុងបរ ិ ថ នករងរ ឬមនម៉សុីនថមីជេដីម (ឧទ. េ កអនកមិនចបំចេ់ធ្វីករចុះជួប
និេយជកេនកែន្លងលក់ទំនិញ ១០ កែន្លង េដីមបពិីនិតយអំពីែបបែផនកនុងករេធ្វីករេនះេទ) 

- េ កអនកកំពុងេ ះ្រ យបញ្ហ ដល់និេយជកដស៏ំខន ់និងមិនែដលចុះជួបកលពីមុនមក 

- េ កអនក្រតូវេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលពក់ពន័ធេទនឹងករផ្តល់េស ែដលមនក្រមិតទបេ យ រេ ក
អនកមនអ្រ អនកែស្វងរកករងរេធ្វីខពស់េនកនុងករបញជូ នេទនិេយជក 

- េ កអនកជួប្របទះបញ្ហ មទូរស័ពទ។ និេយជករូបេនះមិនមនភពេទីសទល់ ឬេរសីេអីងកនុងករចុះជួប 
េ យផទ ល់ ។ 

 

ករទំនកទំ់នង មទូរសព័ទ  
េនកនុងអំឡុងេពលទូរស័ពទផ ព្វផ យអំពីេស របស់មជឈមណ្ឌ លករងរ េ កអនកេ្របី្របស់ព័តម៌នែដលធ្ល បេ់្របី 
(Piggy back) េហយីយកេទេ្របី្របស់ស្រមប់ករទូស័ពទេទកន់និេយជកដៃទេទៀត។ េ កអនក ចត្រមូវករ
បុគគលិកបែនថមេទៀត េនេពលែដលៈ  

- និេយជកបនទូរស័ពទមកកនម់ជឈមណ្ឌ លករងរ េដីមបេីធ្វីករផ ព្វផ យពត័៌មនេ្រជីសេរសីបុគគលិក 

- េធ្វីករ ម ន (Follow-up) ចំេពះករបញជូ នេឈម ះអនកែស្វងរកករងរេធ្វីេទឱយនិេយជក 

- េធ្វីករ ម នចំេពះករ្របកបរបរ ជីវកមម (Placement follow-up) 
 

ករទំនកទំ់នង មទូរសព័ទមន្របសទិធភិពបំផុត េនេពលែដលៈ 
- ផ្លូវេធ្វីដំេណីរមនចំងយឆង យ  
- និេយជក គឺជអតិថិជនែដលេ្របី្របស់នូវេស ជ្របច ំនិងចបំចែ់ថរក ទំនកទំ់នង មទូរស័ពទ (ទំនក់ 

ទំនងនិេយជកជ្របច)ំ 

- ករ្របមូលពត័៌មនេ្រជីសេរសីបុគគលិកថមីៗ 

- េធ្វីករ ម នេឈម ះអនកែស្វងរកករងរេធ្វីែដលបនបញជូ នេទ និងកែន្លងករងរថមីៗ 

- ករផ ព្វផ យេទកននិ់េយជកេ យែឡកៗពីគន  
- ករទទួលបនពត័ម៌នទីផ រករងរ 
- ករេធ្វីបចចុបបននកមមកំណត់្រ និេយជក 

- ករបេងកីតនូវចំ ប់ រមមណ៍ដំបូងេនកនុងកមមវធីិ (ែដលចបំច់ឱយេធ្វីករចុះជួប) 

- េ កអនកមនករលំបកកនុងករចុះជួបនិេយជកេ យផទ ល់  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េមេរៀនទី៦ 
ែផនករសកមមភព នងិករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 



ែផនករសកមមភព និងករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 6-1 

   

 

 
េគលបំណងៃនករ
សកិ  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

រយៈេពល 

េសចក្តសីេងខប 

េនេពលបញចបេ់មេរៀនទី៦ េនះ សិកខ កមទងំអស់នឹង ច: 

 ចូលរមួកនុងកររលំឹកេឡងីវញិនូវចំណុចគន្លឹះៃនដំេណីរករ្របឹក
េយបល់ករងរ យុទធ ្រស្តកនុងករផ្តល់េស ករងរ និងកររលំឹក
វគគ    បណ្តុ ះ ប ្ត លទងំមូលេឡងីវញិ  

 បេងកីតនូវែផនករសកមមភពែដលេ្របី្របស់ជំនញ និងចំេណះដឹង
ទទួលបនពីវគគបណ្តុ ះប ្ត លយកេទអនុវត្តេន មមជឈមណ្ឌ ល
ករងរេរៀងៗខ្លួន 

 ចូលរមួេធ្វីករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល  

៣ េម៉ង 
 

េនកនុងេមេរៀនេនះ: 

 បទបង្ហ ញទី ៦.១ : ទ្រមង់ ងសេងខបៃនករផ្តល់េស ករងរ 

 លំ ត់ទី ៦.១ : កររលំឹកេឡងីវញិ និងករពិភក េទេលីទ្រមង់គំរូ
ៃនករផ្តល់្របឹក េយបល់ករងរ 

 លំ ត់ទី ៦.២ : ែផនករសកមមភព 

 លំ ត់ទី ៦.៣ : ករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងករបញចប់ 

  

 



ែផនករសកមមភព និងករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល  6-2 

   

 
ករបង្ហ ញទី ៦.១: កររលំកឹេឡើងវិញអំពីទ្រមងគ់ំរៃូនករផ្តលេ់ស ករងរ 

ទ្រមងគ់ំរៃូនេស ្របកឹ េយបលក់រងរ 
 

 

(មជឈមណ្ឌ ល
ែណនអំំពីវជិជ ជវីៈ)

ដំេណីរករៃនករចូលមកយកេស  និងករកំណត់អំពីត្រមូវករេស  

ករ យតៃម្លេទេលីករ្របឹក េយបល់ ករផ្តល់ជំនយួេ យមនែផនករសកមមភព និងករែណនេំទកន់េស  

 

ជេ្រមីស ជីព នងិមុខរបរ 

កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល 
អំពីករងរ 

កមមវធិីបេងកីនក្រមតិ
សិក អប់រ ំ

គំនិតផ្តួចេផ្តីមកនុងករ 
្របកបរបរ ជវីកមម
េ យខ្លួនឯង 

ឱកសេនកនុងករងរ 

ករបេងកីតរបរ ជវីកមម
ធុនតូច 

មជឈមណ្ឌ លករងរ

ករផគូផគងករងរ 

វគគផ្តល់ព័ត៌មនេលីវធិី     
្រស្តែស្វងរកករងរេធ្វ ី

សិកខ ស្តីអំពីករ
ែស្វងរកករងរ/ក្លបិករងរ 

ករេ្របី្របស់្របព័នធអុិនេធរី
ណិត និងព័ត៌មនទីផ រ

ករងរ

ឱកសករងរេនកនុង 
មូល ្ឋ ន 

វគគស្តីអំពីករេរៀបចំ CV 

សិកខ ស្តីអំពីករ 
អភិវឌ ន៍សមតថភព

បុគគល 

ករគ្រទ នងិភន ក់ងរ
ែណនំ

ចំេណះដងឹ/ករអនុវត្តនូវវធិី
្រស្តែស្វងរកករងរេធ្វ ី

ករេលីកទឹកចិត្ត និង/ ឬ 
ជំនញែថររក ករងរ 

ករគ្រទ នងិ 
ភន ក់ងរែណន ំ

េស ្របឹក
េយបល់ 

ត្រមវូវករបុគគលឧទ.បុគគល ជួប
្របទះបញ្ហ េសដ្ឋកចិច និងសងគម 

សិកខ ែណនំ
អំពី ជីព

ករពិនតិយេទេលីេស : 
ករេធ្វេីតស្ត កលបង
េទេលីចំណង់ចណំូល
ចិត្ត ឥរយិបទ នងិ
ក្រមតិភ អង់េគ្លស 

ករេ្របី្របស់្របព័នធ  
អុីនេធីរណិត នងិព័ត៌ 
មនទីផ រករងរ

ករទំនក់ទនំងជ
មួយបុគគលដៃទេទៀត 

(មជឈមណ្ឌ ល
ែណនវំជិជ ជីវៈ 
និងករេធ្វីេតស្ត
យតៃម្លខ្លួនឯង)

(ឧបករណ៍ព័ត៌មន
េអឡចិ្រតូនចិ) 

(ឱកសសិក អប់រ)ំ

ករបេងកីនក្រមតិសិក អប់រ ំនងិ
ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ 



ែផនករសកមមភព និងករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 6-3 
 

   

 

 

លំ ត់ទី ៦.១ : កររលំកឹេឡើងវិញ និងករពិភក
េលើទ្រមងគ់ំរៃូនករផ្តល្់របឹក    

េយបលក់រងរ 
 

រយៈេពល: ៣៥នទី 

េគលបំណង : 

 េធ្វីកររលំឹកេឡងីវញិអំពីទ្រមងគំ់រូ យតៃម្លៃនករផ្តល់្របឹក េយបល់ករងរ ែដលបនេលីកេឡងីកនុង
អំឡុងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងករពិភក េទេលីសំនួរ/បញ្ហ របស់សិកខ កម។ 

េសចក្ដែីណន ំ: 

 អនកផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លនឹងដឹកន្ំរកុមពិភក  េដីមបេីធ្វីករសេងខបអំពីចំណុចសំខន់ៗ ែដលមនេន
កនុងទ្រមងគំ់រូៃនករផ្តល់្របឹក េយបល់ករងរ (្របែហល ២០ នទី)។ 

 សិកខ កមេធ្វីករកត់្រ នូវសំនួរេរៀងៗខ្លួនែដលមនេនកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ឬអំពីករអនុវត្តករងររបស់
សិកខ កមេន មមជឈមណ្ឌ លករងរ។  

 អនកផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លនឹងេឆ្លីយ ល់សំណួររបស់សិកខ កម (រយៈេពល ២០ េទ ៣០នទី)។



ែផនករសកមមភព និងករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 6-4 
 

   

 

 

លំ ត់ទី ៦.២ : ែផនករសកមមភព  

 
រយៈេពល: ៤៥នទី 

េគលបំណង: 

 េដីមបឱីយសិកខ កមទងំអស់មនសមតថភពបេងកីតនូវែផនករសកមមភព េនេពល្រតលបេ់ទបំេពញករងរ
េន មមជឈមណ្ឌ លករងរ និងអនុវត្តនូវចំេណះដឹងែដលទទួលបនពីវគគបណ្តុ ះប ្ត ល។ 

េសចក្ដែីណន:ំ 

 េធ្វីករែបកែចកជ្រកុមពិភក េទ មមជឈមណ្ឌ លករងរនីមួយៗ 

 ករបេងកីតនូវែផនករសកមមភព ែដលរមួបញចូ លនូវ:  
o ែផនករែដលពកព់័នធេទនឹងវធីិ ្រស្តែដលេ កអនកនឹងេធ្វីបទបង្ហ ញនិងេធ្វីករពិភក អំពីចំេណះ 

ដឹងែដលទទួលបនពីវគគបណ្តុ ះប ្ត លជូនដល់្របធនមជឈមណ្ឌ លករងរ (អនក្រគប្់រគង)។ 

o ែផនករែដលមនរយៈេពល៣ែខ ែដល្រតូវបនេរៀចំេឡងី្រតូវេធ្វីករពិភក ជមួយ្របធនមជឈមណ្ឌ ល 
ករងរអំពីវធីិ ្រស្តកនុងករចបេ់ផ្តីមផ្តល់េស ្របឹក េយបល់ករងរដល់និេយជក (ែផនករសកមម
ភពេនះ្រតូវមនជេ្រមីសភជ ប់មកជមួយ)។ 

o ងែដលបនកត្់រ ទុកអំពីបញ្ហ ្របឈមែដលេ កអនកនឹង្រតូវពុះពរេដីមបអីនុញញ តឱយេ កអនក 
ចអនុវត្តបនយ៉ងេពញេលញ េនកនុងករផ្តល់េស ្របឹក េយបល់ករងរដល់និេយជកេនមជឈ 

មណ្ឌ លករងររបស់ខ្លួន និងអំពីវធីិ ្រស្តកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ។ សូមេធ្វីករពិចរ
េទេលីបញ្ហ ្របឈមទងំអស់រមួមន:  
- បញ្ហ ្របឈមែដលេ កអនកជួប្របទះេនកនុងអំឡុងេពលផ្តល់េស ្របឹក េយបល់ករងរ(ឧទ
បញ្ហ េពលេវ ជេដីម) 

- បញ្ហ ្របឈមែដលេកីតេឡងីដល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វី កនុងករទទួលបននូវេស ្របឹក េយបល់
ករងរ្របេភទេនះ 

- បញ្ហ ្របឈមែដលេកីតេឡងីកនុងេពលសហករជមួយភគីពក់ពន័ធ ដូចជវទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត
លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈជេដីម។ 

 េនកនុង្រកុមពិភក ធំ សូមេធ្វីករបង្ហ ញអំពីែផនករសកមមភពេ យសេងខប (រយៈេពល ៧០ នទី) 

 



ែផនករសកមមភព និងករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 6-5 
 

   

 

លំ ត់ទី ៦.៣ : ករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល និង
ករបញចប់  

 

រយៈេពលៈ ៥០នទី 

េគលបំណងៈ 

 ករបញចបនូ់វករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 

េសចក្ដែីណន:ំ 

 ករបញចបនូ់វករសរេសរ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល (រយៈេពល ២០ នទី)  

 អនកផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លនឹងដឹកនកំរពិភក ែដលពកព់័នធេទនឹងេយបល់ និងករទទួលបនពត័៌
មន្រតលប ់ (Feedback) េទេលីវគគបណ្តុ ះប ្ត លរបស់សិកខ កម (រយៈេពល ២០ នទី)។ េ យ
េយងេទេលីេគលបំណងៃនករសិក ររបស់សិកខ កម និងកំណត់្រ បុគគល (រយៈេពល ២០ នទី)។   

 អនកផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លនឹងេធ្វីករសេងខបអំពីវគគបណ្តុ ះប ្ត លេនទីបញចប ់(រយៈេពល ១០ នទី)។  


