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គំរូស��ប់�រ��វ��វ�យុទ���ស�េ�េលើ�កុមហ៊ុន�ជីវកម�

 សហជីពេនជំុវញិពិភពេលាកបន និងកំពុងខិតខំការពារសិទ�ិរបស់កម�ករ េនក�ុងអំឡុងេពលែដល 
មនការ្របឆងំមិនធ� ប់មនពីមុនពីសំណក់និេយជកចំេពាះសកម�ភពសហជីព និងសងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់សកលដ៏
ស�ុគសា� ញ។ េនេពលកាលៈេទសៈែ្រប្រប�ល សហជីព្រត�វការកវធិី និងយុទ�សា�ស�ថ�ីៗស្រមប់ចង្រកងកម�ករ 
និងចរចាជមួយនិេយជក។

 វសិ័យកាត់េដរ និងវាយនភណ� ជវសិ័យែដលមនលក�ណៈសកលយ៉ងខា� ងំ េដាយមនកម�កររាប់លាន 
នក់េនជុំវញិពិភពេលាក។ វសិ័យេនះេធ�ី្របតិបត�ិការជចម្បងតាមរយៈសងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់ែដលពឹងែផ�កេលីអ�ក 
ប�� ទិញ ែដល្រក�មហុ៊នម៉កយេីហាែដលជអ�កផ�ត់ផ�ង់ េហយីទីភ� ក់ងារប�� ទិញ មនឥទ�ិពលេលី្រក�ម     
ហុ៊នផ�ត់ផ�ង់របស់ពួកេគ ែដលជនិេយជកផ� ល់របស់កម�ករទាងំេនះ។ ដូេច�ះ វាជការលំបកក�ុងការតាម    
ដានសងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់ដ៏ស�ុគសា� ញទាងំេនះ។ ការ្រសាវ្រជវេទេលី្រក�មហុ៊នសាជីវកម� ជវធិីមួយែដលអាចជួយ   
ដល់ការបេង�ីតយុទ�នការេដាយមនយុទ�សា�ស�្រគប់្រជ�ងេ្រជយ ទាងំស្រមប់ការចង្រកងកម�ករ និងការចរ 
ចាជសមូហភព។

 េសៀវេភព័ត៌មនេនះមនេគលបំណងជួយឱ្យសហជីពែដលជសមជិកសហជីពសកល IndustriALL 
ឲ្យយល់ច្បោស់ពីការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលី្រក�មហុ៊នសាជីវកម� និងរេបៀបអនុវត�ការ្រសាវ្រជវេនះជ 
មួយ្រក�មហុ៊នផលិតសំេលៀកបំពាក់ ្រក�មហុ៊នម៉កយេីហា ្រក�មហុ៊នលក់រាយ និងសា� ប័នប�� ទិញ ក៏ដូចជ
ផ�ល់ចំេណះដឹងល�ៗ  ស�ីពីការបេង�ីតយុទ�នការ្របកបេដាយយុទ�សា�ស�ស�ីពីការចង្រកងកម�ករ និងរេបៀប
េដាះ្រសាយសកម�ភពការងារែដលគ� នយុត�ិធម៌ក�ុងសងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់សកល។

 ការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលី្រក�មហុ៊នសាជី  
វកម� ្រគបដណ� ប់េលីសពីការ្របែម្របមូលព័ត៌មនស�ីពី
និេយជក និងជការ្រសាវ្រជវែដលមនេគលេដែស�ង 
យល់ពីលំហូរអំណចក�ុង្រក�មហុ៊ន និងកំណត់រកភព    
ងាយរងេ្រគះ និងចំណុចសកា� នុពលស្រមប់ការទាញ
្របេយជន៍។ ការ្រសាវ្រជវេនះ ជួយឱ្យយល់ពីហានិភ័យ 
នងិឱកាសពាក់ព័ន�នឹងការជរំញុការចូលរមួរបស់្រក�មហុ៊ន
េគលេដណមួយ។  ការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលី
្រក�មហុ៊នសាជីវកម�មិនែមនេផ� តែតេលីការជីកកកាយរក
ប�� ខាងនិេយជកប៉ុេណ� ះេទ ប៉ុែន�ែថមទាងំជជំហាន
ដំបូងក�ុងការបេង�ីតយុទ�នការ្របកបេដាយយុទ�សា�ស�
ពហុមុខ្រព�ញ ែដលជកតា� កំណត់ភពឈ�ះដ៏ចាបំច់ន
េពលបច�ុប្បន�េនះេទៀតផង។

 របូ ១ បងា� ញគំរមូូលដា� នស្រមប់ការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលី្រក�មហុ៊ន
សាជីវកម� ែដលបេង�ីតេឡងីេដាយ Tom Juravich ។ គំរូេនះ ែញកដាច់គ� រវាង
បរយិកាសខាងក�ុង និងបរយិកាសខាងេ្រករបស់និេយជកេគលេដ ក៏ដូចជ
ែញកក្រមិត្របតិបត�ិការទាងំ ៣ ក�ុង្រក�មហុ៊នផងែដរ៖ ការ្រគប់្រគង និង្រត�ត     
ពិនិត្យ ្របតិបត�ិការ និងភគីពាក់ព័ន�ខាងេ្រក។ ជំនួសឱ្យការផ�ល់ជតារាងទេទ 
្រកាហ�េនះ លម�ិតពីែផ�កមូលដា� ន្រគប់្រជ�ងេ្រជយៃនការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�
េទេលី្រក�មហុ៊នសាជីវកម�។ រូប ១ មន្របអប់ ២៤ ែដលតំណងឱ្យែផ�កទាងំ    
២៤ ែដលគួរសិក្សោ្រសាវ្រជវ េដាយមិនគិតពីលក�ណៈពិសា� រៃន្រក�មហុ៊នេគល 
េដ។ ស្រមប់្រក�មហុ៊នណមួយ ព័ត៌មនស្រមប់ែផ�កទាងំ ២៤ េនះ អាចនឹង  
គ� ន  ឬមិនពាក់ព័ន� ប៉ុែន�ការេរៀបជតារាងេនះ ផ�ល់មូលដា� នដ៏សំខាន់មួយ និង
ក្រមងៃនការ្រត�តពិនិត្យ និងតុល្យភព េដីម្បធីននូវក្រមងព័ត៌មន្រក�មហុ៊ន
សាជីវកម�ែដល្រគប់្រជ�ងេ្រជយ។

ការ�សាវ�ជាវជាយុទ�សា�ស�េទៅេលើ�កុមហ៊ុនសាជីវកម� ជាឧបករណ៍មួយស�មាប់ការរចនាយុទ�នាការ�បកបេដោយយុទ�សា�ស�
ក��ងការេកៀរគរ�កុមហ៊ុន/និេយោជកឱ�ចូលរួមក��ងតុចរចា េដោយេ�បើ��ាស់ចំេណះដឹង េដើម�ីកសាងអំណាចរបស់កម�ករ។
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៣

្របភព ៖ “Strategic Corporate Research” https://strategiccorporateresearch.org/resources/
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�បតិបត�ិ�រ

�
គី�

ក់ព័ន��
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េរៀបេរៀងេឡើងេដាយ Tom Juravich េដាយមនជំនួយែផ�កការរចនពី Fred Zinn និង Art Torres www.StrategiCcorporateResearch.org



 ្របអប់េនះ មនបងា� ញពីេដីមកំេណីតរបស់
្រក�មហុ៊ន សកម�ភពរបស់្រក�មហុ៊ន ្របេទសែដល
្រក�មហុ៊នបនចុះប�� ី និងទីសា� ក់ការកណ� ល
របស់្រក�មហុ៊ន។ ្របភពព័ត៌មនបឋមចាបំច់
េផ្សងេទៀត រមួមនព័ត៌មនទំនក់ទំនងលម�តិ និង
ថេតី្រក�មហុ៊នកាន់កាប់េដាយវសិ័យឯកជន ឬ 
វសិ័យសាធរណៈ ឬជសា� ប័នមិនែស�ងរក្របក់ 
ចំេណញ។

ព័ត៌មានមូលដ�ាន
�បអប់ទី ១

 ជំហានបន� ប់  គឺ្រត�វ្របមូលព័ត៌មនស�ពីកីម� ងំ
ពល កម�។ ចំណុចេនះ រមួប��ូ លចំនួនកម�ករ         
ែដលចូលរមួជមួយសហជីព សា� នភព្របជ
សា�ស�របស់ពួកេគ និងថេតី ពួកេគេធ�ីការេពញ 
េម៉ង ឬេ្រកេម៉ង។ ក�ុងែផ�កែដលមនកម� ងំ  ពល 
កម� េតីវាផ�ល់ឱកាសអ�ីខ�ះ? េតីេគអាចបេង�ីត
ទំនក់ទំនងអ�ីខ�ះ? អ�ីែដលសំខាន់ផងែដរេនះ គឺ
្រត�វដឹងថ េតីមនការចង្រកងឯកសារស�ីពីការ 
រេំលាភសិទ�ិកម�ករ  េដាយែផ�កតាមស�ង់ដាការងារ
ជតិ និងអន�រជតិ ឬេទ។

កម�ាំងពលកម�
�បអប់ទី ៤

 ការយល់ដឹង ្រគ ប់ ្រជ�ង េ្រជយអំពីគណៈ
្រគប់្រគងគឺជេរឿងចាបំច់។ េតីពួកេគមនតួនទី
ក�ុង្រក�ម្របឹក្សោភិបលេផ្សងេទៀត ឬេទ? េតី
ពួកេគចូលរមួក�ុងសកម�ភពមនុស្សធម៌ ឬេទ? 
េតីពួកេគពាក់ព័ន�នឹងសា� ប័នរដា� ភិបល ឬេទ? 
ការដឹងព័ត៌មនឱ្យបនេ្រចីនអំពីនយក្របតិបត�ិ
គជឺការសំខាន់ បុ៉ែន�្របែហលជមនថ� ក់្រគប់្រគង
កំពូលៗេផ្សងេទៀតែដលអាចមនអំណចផង និង
ងាយរងេ្រគះផង។

 ក�ុងការ្របមូលព័ត៌មន្រគប់្រជ�ងេ្រជយចុង 
េ្រកាយស�ពីនីេិយជកជេគលេដ ្រត�វមនព័ត៌មន
ស�ីពីម� ស់ភគហុ៊ន/វនិិេយគិន និង្រក�ម្របឹក្សោ 
នយក។ គួរកត់សម� ល់ថ ពួកេគអាចេន
កណ� ល េ្រពាះថពួកេគស�ិតក�ុង្រក�មហុ៊ន ប៉ុែន�
ពួកេគក៏ជភគីខាងេ្រកេទ។ ស្រមប់្រក�មហុ៊ន
ែដលកាន់កាប់េដាយវស័ិយសាធរណៈេនសហ 
រដ�អាេមរកិ និងកាណដា ព័ត៌មនស�ីពីម� ស់ 
ភគហុ៊នមនផ�ល់ជូនជេ្រសច េហយីអ�ីែដល
សំខាន់គឺ្រត�វកំណត់រកម� ស់ភគហុ៊នធំជងេគ។ 
ខណៈែដលម� ស់ភគហុ៊នធំៗ េ្រចីនែតជមូលនិ  
ធិសង�ហៈ និងសា� ប័នហរិ��វត�ុ អ�ីែដលមិនអាច 
សា� នទុកបនពិតជេកីតេឡងី។

ការ�គប់�គងសាជីវកម� រចនាសម�័ន�
�គប់�គង និង�កុម�បឹក�ានាយក

�បអប់ទី

 េយីងចាបំច់្រត�វ្របមូលព័ត៌មនហិរ��វត�ុសំ
ខាន់ៗ។ ការដឹងពីរបយការណ៍ចំណូល និងតារាង
តុល្យការ បូករមួនឹងតួេលខសំខាន់ៗមួយ ចំនួនស�ី
ពី្របក់ចំណូល និងរបយការណ៍្របក់ ចំេណញ
/ការខាតបង់ ក�ុងរយៈេពលយ៉ងតិច  ៥-១០   ឆ�  ំ      
នឹ ងផ�ល់ចំេណះដឹងសំខាន់ៗស្រមប់យុទ�នការ
ចាបំច់។

ព័ត៌មានហិរ��វត��
�បអប់ទី ៥

 វាជការសំខាន់ែដល្រត�វយល់ពី្របវត�ិ និង 
យុទ�សា�ស�របស់្រក�មហុ៊ន។ ក�ុងការបេង�ីតយុទ� 
នការ្របកបេដាយយុទ�សា�ស� អ�ីែដលសំខាន់គឺ
្រត�វដឹងពីចំណុចចាប់េផ�ីមដំបូងរបស់្រក�មហុ៊ន 
ក៏ដូចជការេប�ជ� ចិត�របស់្រក�មហុ៊នេនះចំេពាះ
ម� ស់ភគហុ៊ន និងវនិិេយគិន។ េពលខ�ះ យុទ�
សា�ស�អាជីវកម�្រត�វបនកំណត់យ៉ងច្បោស់ក�ុង
ឯកសារ និងេគហទំព័ររបស់្រក�មហុ៊ន ខណៈែដល
ក�ុងករណីេផ្សងេទៀតេគ្រត�វ្របែម្របមូលព័ត៌មន
ទាងំេនះពីេសចក�ី្របកាសព័ត៌មន ការ្របជុំអន
ឡញេរៀងរាល់្រតីមស ឬសម� រៈេផ្សងេទៀត។ 
្របសិនេបីមនការេចញផ្សោយជសាធរណៈ របយ 
ការណ៍្របចាឆំ�  ំគឺជ្របភពព័ត៌មនដ៏សំខាន់ ។

�បវត�ិ�កុមហ៊ុន និងយុទ�សា�ស�អាជីវកម�
�បអប់ទី ៦ ៧

 វាជការសំខាន់ក�ុងការដឹងពី្របេភទផលិត 
ផល  ឬេសវាែដល្រក�មហុ៊នផលិត ឬផ�ល់ជូន។ 
ខណៈែដលេយីងអាច នឹងសា� ល់្រក�មហុ៊នមួយ 
េដាយសារផលិតផលឈានមុខណមួយរបស់
្រក�មហុ៊នេនះ  វាអាច្រតឹមែតជែផ�កតូច មួយ ឬ  
ែផ�កែដលមិនផ�ល់្របក់ចំេណញៃនអាជីវកម�          
េនះ។ អ�ី ែដលសំខាន់ គឺ្រត�វ្របែម្របមូលព័ត៌មន
ឱ្យបនេ្រចីនស�ីពី ែផ�កេផ្សងៗៃនអាជីវកម�  ក៏ដូច 
ជ្របក់ចំណូល និង្របក់ចំេណញរបស់ែផ�ក  
នីមួយៗ។

ផលិតផល និងេសវា

�បអប់ទី ២

�បអប់ទី ៣

 វាជការសំខាន់ក�ុ ងការបេង�ីតប�� ី េហដា�  
រចនសម�័ន�្រក�មហុ៊ន្រគប់្រជ�ងេ្រជយ។ េតីេហដា�  
រចនសម�័ន�ទាងំេនះ ជកម�សិទ�ិ្រក�មហុ៊ន ឬជួល
ពីេគ? េតីវា្រត�វបនេ្របី្របស់យូរប៉ុណ� េហយី? 
េហដា� រចនសម�ន័�ែដល្រត�វបនកសាងេឡងីេដាយ
េ្របី្របស់គេ្រមងអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សោហកម� ឬធនធន
សាធរណៈេផ្សងេទៀត ផ�ល់ឱកាសដល់ការព្រងីក
វវិាទ និងដាក់ប��ូ លវវិាទេនះេទក�ុងមជ្ឈដា� ន
សាធរណជន។

 អ�ីែដលសំខាន់ផងែដរេនះ គឺ្រត�វដឹងថ េតី 
េហដា�  រចន  សម�័ន�េនះមនការចង្រកងកម�ករ 
ឬេទ។ ្របសិនេបីមន ការចង្រកង េតីមនសហ  
ជីព/្រក�ម្របឹក្សោការងារ /គណៈកម� ធិការ ែដល
មនការចូលរមួចំនួនប៉ុន� ន  ែដល្រត�វបនចុះ  
ប�� ី? េតីសា� ប័នទាងំេនះ ពិតជតំណងរបស់
កម�ករ ឬេទ? េតីកម�ករប៉ុន� ននក់ ចូលរមួជ      
មួយសហជីព? េតីមនអនុ�� រមួ ឬេទ? េតីមន
យន�ការេដាះ្រសាយបណ�ឹ ងរមួមួយ ឬេទ?

េហដ�ារចនាសម�័ន�/េរោងច�ក

៨ ៩ ១០

 អ�កផ�ល់កម�ីអាចមនឥទ�ិពលខា� ងំបំផុតេលី
ទិសេដរបស់្រក�មហុ៊ន។ អ�កផ�ល់កម�ីអាចេដីរតួ
នទីកាន់ែតសំខាន់ក�ុង្រក�មហុ៊ន ជងគណៈ្រគប់ 
្រគងថ� ក់េលី ជពិេសសក�ុងករណីៃនការទិញជ 
រមួ ឬក�ុងករណីែដល្រក�មហុ៊នជំពាក់បំណុល 
េ្រចីន។ វាជការសំខាន់ក�ុងការកំណត់ថ េតីមន
្រក�មហុ៊នេមធំជងេនះ ឬក�ុងករណីមួយចំនួន 
ក្រមង្រក�មហុ៊នេម និងតួនទីរបស់អន�រការ ីនិង/ឬ 
្រក�មហុ៊នេមចុងេ្រកាយក�ុង្របតិបត�ិការ ការេធ�ី
េសចក�ីសេ្រមច និងការ្រគប់្រគង។ ក�ុងករណីខ�ះ
្រក�មហុ៊នេមគ� ន  ឬមនតួនទីតចិតួច។ ក�ុង ករណី 
េផ្សងេទៀត ្រក�មហុ៊នេមអាចមនសំេឡងភគ 
េ្រចីន ក�ុង្រក�ម្របឹក្សោអភិបល។ វាជការសំខាន់  
ក�ុងការកំណត់រក្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� និងទំនក់ 
ទំនងរបស់្រក�មហុ៊នទាងំេនះ ជមួយ្រក�មហុ៊ន 
េគល េដ។ ស្រមប់្រក�មហុ៊នែដលកាន់កាប់  េដាយ
វស័ិយសាធរណៈ ការែស�ងរក្រក�មហុ៊នេម ឬ  
្រក�មហុ៊នបុ ្រតសម�័ន�មនលក�ណៈចំៗែដរ។ 
ស្រមប់្រក�មហុ៊នឯកជន េនះអាចជកិច�ការ
លំបក ក�ុងករណីមនការលាក់បងំជិតនូវទំនក់ 
ទំនងនន។

អ�កផ�ល់កម�ី �កុមហ៊ុនេម និង�កុមហ៊ុន
បុ�តសម�័ន�

�បអប់ទី ១១ ១២ ១៣

ការកសាងអំណាចរបស់សហជីព - េសៀវេភពត័ម៌នស�ីពីការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលើ្រក�មហុ៊នសាជីវកម� និងការេធ�ើយុទ�នការ

៤



 ការយល់ដឹងេ្រចីនអំពីឧស្សោហកម�  និងគូ 
្របកួត្របែជងធំៗ គឺជេរឿងសំខាន់។ ឯកសារ
េបះពុម�ផ្សោយស�ីពីវសិ័យឧស្សោហកម� អាចមន 
្របេយជន៍។ ការកំណត់រកគូ្របកួត្របែជងធំៗ គឺ
ពិតជសំខាន់។ ខណៈែដលអាចគ� នេពលេវលា 
និងធនធន្រគប់្រគន់េដីម្បី្របែម្របមូលក្រមង
ព័ត៌មន្រក�មហុ៊នសាជីវកម�ពាក់ព័ន�នឹងគូ្របកួត
្របែជងឱ្យបនេពញេលញ វាជការសំខាន់ក�ុងការ
្របមូលព័ត៌មនែបបេ្របៀបេធៀបឱ្យបនេ្រចីន
តាមែដលអាចេធ�ីេទបន។

ឧស�ាហកម� និងគូ�បកួត�បែជងធំៗ
�បអប់ទី

 ការ្រសាវ្រជវពីសុខភព និងសុវត�ិភព មន
សារៈសំខាន់ក�ុងការបេង�តីយុទ�នការ្របកបេដាយ
យុទ�សា�ស�។ សុវត�ិភពកែន�ងេធ�ីការគឺជក�ី  
កង�ល់ដ៏ធំស្រមប់ឧស្សោហកម�កាត់េដរេនជំុវញិ
ពិភពេលាក េ្រពាះេរាងច្រកកាត់េដរជេ្រចីន
មិនសូវមនការធនសុវត�ិភពេនកែន�ងេធ�ីការ 
េហីយេ្រគះថ� ក់ធំៗបនេកីតេឡីង។ អង�ការ
អន�រជតិខាងការងារ (ILO) បនអនុម័ត្រកម
្របតិបត�ិស�ីពីសុវត�ិភព និងសុខភពក�ុងវសិ័យ
វាយនភណ�  សំេលៀកបំពាក់ ែស្បកេជីង និង  
ែស្បក។

សុខភាព និងសុវត�ិភាពការងារ
�បអប់ទី ២០

 ប�� បរសិា� នអាចមនឥទ�ិពលខា� ងំបំផុតក�ុង
ការបេង�ីតការទិេតៀន្រក�មហុ៊ន និងការបេង�ីត
យុទ�នការក�ុងសហគមន៍ និងជការ្រព�យបរម�ដ៏
សំខាន់មួយក�ុងឧស្សោហកម�កាត់េដរ។

ផលប៉ះពាល់េលើបរ�ស�ាន
�បអប់ទី ២១

 អា្រស័យេលីឧស្សោហកម� និងទីតាងំរបស់
ឧស្សោហកម� អាចមនសា� ប័ននិយត័កម� ឬសា� ប័ន
ច្បោប់េផ្សងេទៀត ែដលមនយុតា� ធិការេលី្រក�មហុ៊ន
េគលេដ ដូចជ ្រក�ម្របឹក្សោចរចា្របក់ឈ�ួល ឬ
តុលាការការងារ ែដលអាចផ�ល់កំណត់្រតាស�ីពី
ការរេំលាភបំពាននន។

ស�ាប័ននិយ័តកម� និងស�ាប័នច�ាប់
េផ�ងេទៀត

�បអប់ទី ២២

 អា្រស័យេលីឧស្សោហកម� និងទីតាងំរបស់
ឧស្សោហកម� អាចមនសា� ប័ននិយត័កម� ឬសា� ប័ន
ច្បោប់េផ្សងេទៀត ែដលមនយុតា� ធិការេលី្រក�មហុ៊ន
េគលេដ ដូចជ ្រក�ម្របឹក្សោចរចា្របក់ឈ�ួល ឬ
តុលាការការងារ ែដលអាចផ�ល់កំណត់្រតាស�ីពី
ការរេំលាភបំពាននន។

ស�ាប័ននិយ័តកម� និងស�ាប័នច�ាប់
េផ�ងេទៀត

�បអប់ទី ២២

 ការ្រសាវ្រជវពបី�� សហគមន៍ជវធិមួីយ ក�ុង
ការែស�ងយល់ពី្របេភទៃនការទាញ្របេយជន៍ែដល
អាចបេង�ីតេឡងីេនក្រមិតភគីពាក់ព័ន�។ ប��
សហគមន៍មិន្រតឹមែតរមួប��ូ លទំនក់ទំនងផ�ូវការ
របស់្រក�មហុ៊នជមួយសហគមន៍បុ៉េណ� ះេទ  បុ៉ែន�
ែថមទាំងទស្សនៈយល់េឃីញរបស់សមជិក
សហគមន៍ចំេពាះ្រក�មហុ៊ន និង្របតិបត�ិការរបស់
្រក�មហុ៊នេនះេទៀតផង។ ចំណុចែដលមិន្រត�វ     
េមីលរលំង គឺទំនក់ទំនងែដល្រត�វបនបេង�ីត 
េឡងីេនក្រមិតមូលដា� នជតិ និងអន�រជតិរវាង
សហគមន៍ សហជីព និងសមជិកសហជីព  
ធម�តា។

ការ�គប់�គងសាជីវកម� រចនាសម�័ន�
�គប់�គង និង�កុម�បឹក�ានាយក

�បអប់ទី
១៤ ១៥

 ក្រមិត្របតិបត�ិការរបស់្រក�មហុ៊នមួយ អាច
ផ�ល់ឱកាសយ៉ងេ្រចីន ស្រមប់ការទាញយក
្របេយជន៍។ វាជការសំខាន់ក�ុងការកំណត់រក
្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង់ទំនិញ ឬេសវា។ េតីមន្រក�ម ហុ៊ន
ផ�ត់ផ�ង់េលីសពីមួយ ឬេទ? េតីមន្របភព េលីស
ពីមួយស្រមប់្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង់ដូចគ�  ឬ   េទ? 
ការពិនិត្យតាមដានសងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់ មនសារៈ 
សំខាន់ណស់ ស្រមប់ឧស្សោហកម�កាត់េដរេន
ជុំវញិពិភពេលាក។ រេបៀបៃនការដឹកជ��ូ ន     
ទំនិញ និងេសវាទាងំេនះ និងរេបៀបៃនការេ្របី
្របស់េសវាទឹកេភ�ីង ក៏អាចផ�ល់្របភពសំខាន់ៗ  
ៃនការទាញ្របេយជន៍បនផងែដរ។

�កុមហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ មេធ�ោ�ាយដឹក
ជ���ន/លទ�កម� និងេសវាទឹកេភ�ើង

�បអប់ទី

៨ ៩ ១០

 េយីងចាំបច់្រត� វ ពិនិត្យេមីលទំនក់ទំនង
នេយបយរបស់្រក�មហុ៊ន។ េតី្រក�មហុ៊ន គណៈ
្រគប់្រគង ឬ្រក�ម្របឹក្សោភិបល្រក�មហុ៊ន េធ�ីការ
បរចិា� គធនធនជ្របចាំដល់ដំេណីរការនេយ
 បយ ឬេទ? េតីមនការបរចិា� គដល់គណបក្ស
នេយបយ ឬអ�កដឹកនណំែដរ? េតីពួកេគ
េដីរតួនទីេនក្រមិតមូលដា� ន  តំបន់រដ� ឬសហ 
ព័ន�? សំខាន់បំផុតេនេពលផ្សោរភ� ប់នឹងប��
េផ្សងេទៀត េនះ អាចជវធិសំីខាន់មួយៃនការ  ទាញ
្របេយជន៍ពី្រក�មហុ៊ន។ ជេរឿយៗ សហ  ជីពេន
ជុវំញិពិភពេលាក មនទំនក់ទំនងខុសៗគ� ជមួយ
ដំេណីរការនេយបយ េហីយសា� ប័នអន�រជតិ
អាចេដីរតួនទីដ៏សំខាន់ក�ុងយុទ�នការនន។

ទំនាក់ទំនងនេយោ�ាយ

�បអប់ទី ២៤

១៦ ១៧ ១៨

 ក�ុងែផ�កធតុេចញការកំណត់រកអតិថិជន គឺ 
ជេរឿងសំខាន់។ េតីមនអតិថិជនតិចតួច ឬ? 
  ឬេតីមនផលិតផល ឬេសវាស្រមប់សាធរណ
 ជន ឬេទ? ខណៈែដលេគលំបកនឹងបេង�ីត និង
ធនពហកិាររបស់អតិថិជនទូេទ ក�ុងសា� នភព
ជេ្រចីន ្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង់ដល់អតិថិជនែផ�ក
ឧស្សោហកម�ក�ុងចំនួនកំណត់។ ដូេច�ះ េគអាចេធ�ី
យុទ�នការែដលេផ� តេលីអ�កេ្របី្របស់ចុងេ្រកាយ
បន។ ព័ត៌មន្របេភទេនះ  គឺលំបកែស�ងរក        
បំផុត តាមបណ� ញអីុនធឺណិត។ េទាះជយ៉ង
 ណជេរឿយៗ កម�ករធម�តា សា� ល់្រក�មហុ៊នម៉ក
យេីហា ឬអ�កប�� ទិញែដលពួកេគផ�ត់ផ�ង់ផលិត         
ផលឱ្យ។

អតិថិជន (�កុមហ៊ុនម៉ាកយីេហោ
និងអ�កប��ាទិញ)

�បអប់ទី ១៩

ការកសាងអំណាចរបស់សហជីព - េសៀវេភពត័ម៌នស�ីពីការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលើ្រក�មហុ៊នសាជីវកម� និងការេធ�ើយុទ�នការ

៥



េតើ�តូវចាប់េផ�ើមពីចំណ�ចណា? ការ�សាវ�ជាវពីស�ាកស��ារបស់
�កុមហ៊ុនម៉ាកយីេហោ

េតើនរណាខ�ះអាចជួយ�ាន?

ឧទាហរណ៍ៃនស�ាកស��ា

មគ�េទសក៍ស�មាប់ការ�សាវ�ជាវ

សហជីពសកល IndustriALL

ការកសាងអំណាចរបស់សហជីព - េសៀវេភពត័ម៌នស�ីពីការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលើ្រក�មហុ៊នសាជីវកម� និងការេធ�ើយុទ�នការ

១. េគហទំព័រ្រក�មហុ៊ន
២. ឯកសារពីខាងក�ុងេរាងច្រក
៣. អតិថិជន ៃដគូអាជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន
៤. សា� កស��  របយការណ៍្របចាឆំ�  ំ្រក�ម្របតិបត�ិ សំបុ្រតនន
 ក្បោលសំបុ្រត ប�� ីេបីក្របក់េបៀវត្សរ ៍
៥. ទំនក់ទំនងជមួយកម�ករ
៦. េគហទំព័រ ្រពឹត�ិប័្រតព័ត៌មន បណ� ញរបស់សហជីព
 សកល IndustriALL
៧. Google
៨. បណ� ញសង�ម ដូចជ Facebook, Twitter, LinkedIN ជេដីម
៩. មូលដា� នទិន�ន័យ ដូចជ Panjiva, Hoover’s Database,
 Thomas Net Registry, Import Key ជេដីម
១០. ្របភពពីរដា� ភិបល ដូចជ ្រកសួងទទួលបន�ុកកម� ងំពលកម�
 ការងារ ការយិល័យស�ិតិ។

សា� កស�� ជ្រកដាសមួយផ� ងំ ប� ស�ិកមួយ
ផ� ងំ្រកណត់មួយផ� ងំ ឬសម� រេផ្សងេទៀត
ែដល្រត�វបនបិទភ� ប់នឹងផលិតផលមួយ និង
បងា� ញព័ត៌មន ឬនិមិត�ស�� ៃនផលិតផល
េនះ។ សា� កស�� ្រត�វបនេ្របី្របស់ស្រមប់
ផ�ល់ព័ត៌មនស�ីពីេដីមកំេណីតផលិតផល
្រក�មហុ៊នផលិត (ឧ. េឈា� ះ្រក�មហុ៊នម៉ក
យេីហា) ការេ្របី្របស់ អាយុកាលេ្របី្របស់
និងការេបះេចាល មេធ្យោបយផលិត។ល។

ៃដគូក�ុងមូលដា� ន ៖ កម�ករ (ពួកេគសា� ល់្រក�មហុ៊នរបស់ពួកេគ) សហជីព
២. សហព័ន�សហជីពជតិ
៣. ៃដគូអន�រជតិ/អង�ការមិនែមនរដា� ភិបល សហព័ន�សហជីពសកល
 េផ្សងេទៀត អង�ការ ILO, OECD, ITUC
៤. សងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់ ៖ ្រក�មហុ៊នេរាងច្រកែដលមនសហជីពកម�ករែដល
 មនទំនក់ទំនងនឹងអតិថិជន
៥. អ�កនេយបយ ៖ អ�កជំនញែផ�កច្បោប់ការងារជតិ។ល។

(សហជីពសកល IndustriALL)

(IndustriALL_GU)

(industriall_gu)

៦



ប��ីទីតាំងកាត់េដរ (OAR) 

ផតថលរបស់ ILO ស�ីពីតម�ាភាពការងារ
កាន់ែត�បេសើរ

ការបេង�ើតយុទ�នាការ�បកបេដោយយុទ�សា�ស�

១. អ�ីៗចាប់េផ�ីមពីកម�ករ

២. បេង�ីតទិដ�ភពជសកលស�ីពីគូបដិបក�របស់អ�ក

៣. កំណត់យកយុទ�នការេនះជការទាមទារឱ្យមនយុត�ិធម៌សង�ម

 (ែដលស្រមប់សិទ�ិកម�ករ គឺេផ� តសំខាន់េលីយុត�ិធម៌សង�ម) និង

 រមួប��ូ លសហគមន៍ធំទូលាយ

៤. បង�ផលប៉ះពាល់េលីេករ � ិ៍េឈា� ះជសាធរណៈរបស់្រក�មហុ៊ន និង

 បេង�ីតការខាតបង់ក�ុងែផ�កហរិ��វត�ុ និងការេបះេឆ� តេ្រជីសតាងំ

៥. ចាប់េផ�ីមពីចំណុចតូច រចួបេង�ីន្របពលភព

៦. មិន្រត�វឈប់ជដាច់ខាត! បន�ដាក់សម� ធ និងេធ�ីការផ� ស់ប�ូរ

 ប�� ីទីតាងំកាត់េដរ (OAR) ជឧបករណ៍សាធរណៈែដលបងា� ញទីតាងំកាត់េដរេនជំុវញិពិភពេលាក និងកំណត់េលខ
សម� ល់ (ID) ជក់លាក់ស្រមប់មូលដា� ននីមួយៗ។  ប�� ីេនះមនេគលេដ  ផ�ល់ទិន�ន័យស�ីពីសងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់ដល់មនុស្ស្រគប់  
រូប។ ប�� ីេនះផ� ស់ប�ូរទិន�ន័យមិនេរៀបរយ និងមិនសីុសងា� ក់គ� ស�ីពីមូលដា� នផលិតសំេលៀកបំពាក់ េទជមូលដា� នទិន�ន័យេរៀប 
រយ ែដល្រត�វបនបេង�ីតេឡងីស្រមប់ការេ្របី្របស់េសរេីដាយភគីពាក់ព័ន�ទាងំអស់ េ្រកាមអាជ� ប័ណ�ទិន�ន័យេបីកទូលាយ។ 
នរណក៏េដាយែដលចាប់អារម�ណ៍េលីសងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់សំេលៀកបំពាក់អាច្រសាវ្រជវ រមួចំែណក និងទាញយកទិន�ន័យពីប�� ី OAR 
េនះេដាយមិនគិតៃថ�។
 ព័ត៌មនអាចរមួមន្រក�មហុ៊នម៉កយេីហា និងអ�កប�� ទិញ ែដលទទួលការផ�ត់ផ�ង់ពីេរាងច្រក និងគំនិតផ�ួចេផ�ីមរបស់    
ភគីពាក់ព័ន�ច្រម�ះែដលមនេរៀបរាប់ពីេរាងច្រកេនះ។ ស្រមប់ករណីសិក្សោ និងការែណនជំជំហានៗស�ីពីរេបៀបែដលអង�ការ
សង�មសីុវលិេ្របី្របស់ប�� ី OAR សូមអានមគ�េទសក៍េនះ។
 សូមចូលេទកាន់ធនធនក�ុង OAR ែដល្រត�វបនបកែ្របស្រមប់ធនធនែដលមិនសរេសរជភសាអង់េគ�ស។

 ផតថលេនះ បងា� ញេឈា� ះេរាងច្រកផលិតសំេលៀកបំពាក់ ែដល

្រត�វបនចុះប�� ីជមួយកម�វធិីការងារកាន់ែត្របេសីរេនថ� ក់្របេទស 

និង អនុេលាមភពៃនេរាងច្រកទាងំេនះ េធៀបនឹងស�ង់ដាការងារជតិ    

និងអន�រជតិ។ បច�ុប្បន� មនព័ត៌មនែដលទទួលបនពីេរាងច្រកក�ុង

្របេទសៃហទី ឥណ�ូ េនសីុ ហ្សកដានី នីការ៉ាហ�័រ និងេវៀតណម។ ព័ត៌     

មនស�ីពីេរាងច្រកស្រមប់្របេទសបង់កា� េដស និងេអហ្សបី នឹង្រត�វ     

បនបែន�មចូល។

េគលការណ៍្រគឹះ ៦ ចំណុចែដល្រត�វចងចា ំ៖

ការកសាងអំណាចរបស់សហជីព - េសៀវេភពត័ម៌នស�ីពីការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលើ្រក�មហុ៊នសាជីវកម� និងការេធ�ើយុទ�នការ

៧



ការកសាងអំណាចរបស់សហជីព - េសៀវេភពត័ម៌នស�ីពីការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលើ្រក�មហុ៊នសាជីវកម� និងការេធ�ើយុទ�នការ

ជំហានៃនយុទ�នាការ�បកបេដោយយុទ�សា�ស� លិខិតអំពាវនាវ

លិខិតអំពាវនាវឱ�មានយុត�ិធម៌

រ�ាយការណ៍ទិន�ន័យ

ែផ�កពាក់កណ�ាលដំបូង

ែផ�កពាក់កណ�ាលបន�ាប់

�រ��វ��វេ�េលើ�កុមហ៊ុន�ជីវកម�

េរៀបចំខិតប័ណ�ស��ប់យុទ���រ

ព័ត៌�នេ�លស�ីពី�កុមហ៊ុន (េ���ះ �សយ���ន េលខទូរស័ព� និងអុីែមល)

អាសយដ�ាន

កែន�ងចុះហត�េលខា

ការែណនាំស�មាប់ការ�បគល់ទ�មង់ែដល�ាន
ចុះហត�េលខា ជូនវ�ញ

អត�បទែផ�កកណ�ាល (សារសំខាន់ៗក��ងយុទ�នាការ
ជាមួយនឹងការទាមទារ)

េ���ះ មុខតំែណង �កុមហ៊ុន និង�សយ���នបំ�ព�ញ
ៃន�កុមហ៊ុនេ�លេ�

១៥០-២០០ �ក��

�នែត�ប�នដឹក�ំ�កុមយុទ���ស�សំ�ន់ប៉ុេ���ះ
ែដល�ចចុះហត�េល��ន

���រ�បកបេ���ះបុគ�ល និងេ���ះ
អង��រ/���ប័ន�ន�តឹម�ត�វ

ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងលម�ិតស��ប់សហជីព

េតើជេ���ះេ���តេលើអ�ី? (សកម��ព�ប�ំងនឹង�រ�រ/�រេបៀតេបៀនសហជីព/�រ��ំងដល់�រចង�កងកម�ករ)

�រពិពណ៌�ពីក���ំងពលកម� (េយនឌ័រ �តិពន�� ចំនួន���ំេធ�ើ�រឱ��និេ�ជក សកម��ព�រ�រែដល���នយុត�ិធម៌
ស�ិតិស�ីពីរបួសរបស់កម�ករ �បសិនេបើ�ក់ព័ន�)

�បេភទ�កុមហ៊ុន ឬអង��ព
េស� ផលិតផល និងយុទ���ស��ជីវកម�របស់និេ�ជក

�បវត�ិទំ�ក់ទំនងរ�ងកម�ករ និង���ក់�គប់�គង
សហជីព/េ���ះសហជីពែដល�ត�វ�នេស�ើេឡើង �សយ���ន ម�ន�ីបេ���ល េលខទូរស័ព� អុីែមល

ស�ិតិទូេ�ែដល�ក់ព័ន� និងស�ិតិែដលេ���តេលើប��� ដូច� ��ក់ចំេណញ តំែណងក��ងឧស��ហកម� �ររ�េ�ភបទ
ប��ត�ិ ប��ីេ���ះអតិថិជនសំ�ន់ៗ

េ�បើ��ស់�បព័ន�ផ��ព�ផ��យ និង
ប���ញសង�ម

េរៀបចំរ�យ�រណ៍ទិន�ន័យេ�យែផ�ក
េលើ�រវ��គ�រ��វ��វ

និងេ�ង�មេ�លបំណង

�ម�រយុត�ិធម៌ក��ងករណីៃនសកម��ព
�រ�រែដល���នយុត�ិធម៌ ឬអំ�វ�វឱ��

�ន�រទទួល���ល់សហជីព

ក�ងសហជីព/ប���ញ
�មគ�ី�ព

របយការណ៍ទិន�ន័យជការពិពណ៌នសេង�បអំពីប�� ែដល្រត�វេលីកេឡងី តាមទ្រមង់ដូចខាងេ្រកាម ៖

លិខិតអំពាវនវជលិខិតជក់លាក់ែដលេលីកេឡងីពី្រក�មហុ៊ន
ែដលជេគលេដៃនយុទ�នការ និងចុះហត�េលខាេដាយបុគ�ល
ែដល្រត�វបនេ្រជីសេរសី្របកបេដាយយុទ�សា�ស� ែដលនឹងបង�
ផលប៉ះពាល់ខា� ងំបំផុតេលី្រក�មហុ៊នេគលេដេនះ។

៨



 ខតិប័ណ�ស្រមប់យុទ�នការ េដញេដាល
េករ � ិ៍េឈា� ះ ផលិតផល ឬេសវារបស់្រក�មហុ៊ន
េគលេដ និងជួយេផ� តេលីកំហងឹរបស់សា 
ធរណជនតាមរេបៀប្របកបេដាយអត�ន័យ។ 
ខិតប័ណ�ទាងំេនះ ដាក់សម� ធេលី្រក�មហុ៊ន
េគលេដជក់លាក់  និងខុសែប�កពីខិតប័ណ�
អប់រ ំឬខិតប័ណ�ផ�ល់ព័ត៌មន។

ខិតប័ណ�ស�មាប់យុទ�នាការ

យុទ�នាការ

ការបេង�ើតខិតប័ណ�/បដាស�មាប់
យុទ�នាការ

េ�បើទ�មង់ស�ង់ដា

េ�ជើសេរ�ស�កុមហ៊ុនែដល�េ�លេ����ល់
ឬ�បេ�ល និងទី�ំងល�មួយ

ចំណងេជើងែដល�ក់�ញចំ�ប់�រម�ណ៍
��ហ�ិក

េ���ះសហជីព ឬសម�័ន�
�របដិេសធ�រទទួលខុស�ត�វផ��វច��ប់
�បសិនេបើ�ំ�ច់

�រពិពណ៌�ខ�ីអំពីប��� និង�រផ��រ���ប់នឹង
�កុមហ៊ុនែដល�េ�លេ����ល់ (១៥០ �ក��)

ការកសាងអំណាចរបស់សហជីព - េសៀវេភពត័ម៌នស�ីពីការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលើ្រក�មហុ៊នសាជីវកម� និងការេធ�ើយុទ�នការ

៩



ការកសាងអំណាចរបស់សហជីព - េសៀវេភពត័ម៌នស�ីពីការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលើ្រក�មហុ៊នសាជីវកម� និងការេធ�ើយុទ�នការ

 ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ្របៃពណី (វទិ្ុយ ទូរទស្សន៍ 
កាែសត ទស្សនវដ�ី) និងបណ� ញសង�ម សុទ�ែតផ�ល់  
មេធ្យោបយសំខាន់ៗស្រមប់ការេធ�ីយុទ�នការ។

�បព័ន�ផ�ព�ផ�ាយ

ទ�មង់ស�មាប់ការផ�ព�ផ�ាយតាម
�បព័ន�ផ�ព�ផ�ាយ

ការបេង�ើតសារស�មាប់បេង�ោះ
ក��ងបណ�ាញសង�ម

តួេសចក�ី

ក��លសំបុ�ត
�លបរ�េច�ទ
ចំណងេជើង
�បេ�គេផ�ើមគួររួមប���ល នរ� អ�ី
កែន�ង� េពល� និងេហតុអ�ី

ខ�ី
ប���លព័ត៌�នពិតសំ�ន់ៗ
កុំេ�បើ�ក��ស័ព� ឬ�ក��បេច�កេទស
េ�បើ�បេ�គខ�ីៗ និងច��ស់ៗ
ប���លស�មង់សម�ីពីកម�ករ និងអ�កដឹក�ំ
��� អ�ីៗគឺសុ�កឹត និង�សបច��ប់
ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងលម�ិត ៖ េ���ះ
េលខទូរស័ព� អុីែមល

កំណត់រកប���ញសង�ម�នមុខេគ ១ ឬ ២
ែដលនិយមេ�បើ��ស់េ�យស�ជិក និងសម�័ន�
របស់អ�ក

ប���ញសង�មែដល�ម�រអន�រកម� ៖ អ�កចង់
ឱ��អ�កចូលរួមេឆ�ើយតប និងបេ���ះ�រ។ ជំរុញ
�រចូលរួមក��ងកិច�សន��អន�ញ និងេឆ�ើយ
តបនឹងមតិេ�បល់��។

ចំណងេជើងែដល�ក់�ញចំ�ប់�រម�ណ៍
��ហ�ិក
�រពិពណ៌�ខ�ីអំពីប��� និង�រផ��រ���ប់
នឹង�កុមហ៊ុនែដល�េ�លេ����ល់
េតើអ�ី��រ�ម�រ?
េ���ះសហជីព ឬសម�័ន�

បណ�ាញសង�ម
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ការកសាងសហជីព/បណ�ាញសាមគ�ីភាព
១. ប���ប់ពី�រ��វ��វ�យុទ���ស� �ត�វបេង�ើតសហជីព/ប���ញ�មគ�ី�ពក��ងស���ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់�កុមហ៊ុនេ�លេ�។
 េ�បើ��ស់�ល់ជំនួយែដលទទួល�នពីទី���ក់�រក���លៃនសហជីពសកល IndustriALL ែដល�នមូល���នេ�ទី�កុង
 ហ��ឺែណវ �រ��ល័យ���ក់តំបន់របស់សហជីពសកល IndustriALL សហព័ន�ក��ងមូល���ន។ល។
២. �រក�ងប���ញ�គន�ឹះស��ប់យុទ���ស�ៃនយុទ���រមួយ
៣. ប��� និង�រ�ព�យ�រម�ែដលបេង�ើតេឡើងេ�យប���ញ�ំងេនះ �ច�ត�វ�នេ�បើ��ស់ស��ប់យុទ���រែដល�នេ�លេ�
 េ��គី�ងេ��។

ការកសាងអំណាចរបស់សហជីព - េសៀវេភពត័ម៌នស�ីពីការ្រសាវ្រជវជយុទ�សា�ស�េទេលើ្រក�មហុ៊នសាជីវកម� និងការេធ�ើយុទ�នការ
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ទី��ក់�រក��ល �រ��ល័យ�ប�ំតំបន់

�រ��ល័យ�ប�ំេ��េមរ�ក�ទីន
និង�រ�េបៀន

�រ��ល័យ�ប�ំេ��សុី�េគ�យ៍

�រ��ល័យ�ប�ំេ��សុី�ងត��ង

�រ��ល័យ�ប�ំេ���ហ�ិក �រ��ល័យ


