
 

េសៀវេ�េរៀនេធ�ើជនំញួ គនំរសម��ត�ហិរូចលូ  

 

េសៀវេភេរៀនេធ�ើជំនួញ េ្រគ�ងពន្យល់ឲទិញេថាក លក់បានដច់ មានរេបៀបនំាមនុស្សឲចូលទិញេ្រចើន។ 

និពន�េដយ េលក្រគ� សីុវ ប៉ាវ េបាះពុម� ឆា� ំ១៩៤២។ 

េលក្រគ� សីុវ ប៉ាវ េលើកេឡើងថាេគាល្របេយាជន៍៧យ៉ាងស្រមាប់ជំនួញមានៈ 

(១) សំដី និងភាស 

(២) អក្សរនិងេលខ 

(៣) េសពមិត�និងេសុើបសួរ 

(៤) ផ្សោយដំណឹង និងែតងពក្យ 

(៥) ស� ល់េយើង ស� ល់េគ 

(៦) អត់ធន់ និងព្យោយាម 

(៧) បាន្របាក់រក្សោឲគង់ 

សំដីនិងភាស មាន្របេយាជន៍ ក�ុងករជំនួញដូចេម�ច? ឬខត្របេយាជន៍យ៉ាងណា? 

អ�កខ�ះមានសំដីពីេរះពីកំេណើ ត អ�កខ�ះេទៀតមិនមានសំដីពីេរះពីកំេណើ តេទែតេគេរៀនហត់ឲបានពីេរះ 

យកមកេ្របើករឲេកើត្របេយាជន៍ក�ុងជំនួញ។ សំដីេនះសំខន់ណាស់ សូម្បអី�កមានវជិា� ខ�ស់យ៉ាងណាក៏

េដយ េបើអន់សំដីេហើយក៏េនែតខតលភខត្របេយាជន៍។ អ�កជំនួញេបើអន់សំដីេហើយ េធ�ើេម�ចនឹងចេ្រមើន

បាន។ អ�កមានសំដីពីេរះេក្បោះក្បោយ េគបានស� ប់េសចក�ី្រត�វទំនង។ េធ�ើករជំនួញ េ្រប�បដូចជាពន�ឺេភ�ើង

មំុាងសុង ឬពន�ឺអគ�ិសនីអ�� ឹង។ អ�កមានសំដីមិនពីេរះក៏េ្របើករក�ុងជំនួញបានែដរ បុ៉ែន�មិនេពញេលញ 

េ្រប�បដូចជា្របទីបអុជេដយចេង��ងខ� ញ់្រតី ឬេ្របងដូង ក៏ែតបានភ�ឺបុ៉ែន�មិនច្បោស់។ ករេធ�ើជំនួញទល់ែត

សំដីពីេរះេហើយ្រត�វទំនងេទៀត េទើបបានចេ្រមើន។ មនុស្សមានេ្រចើនជំពូកណាស់ េចះសំដីពីេរះេហើយ បុ៉ែន�

េ្របើសំដីខុសទំនង ក៏នំាឲខត្របេយាជន៍ខ�ួនទេទ។ ខ�ះនិយាយេហើយស� ប់សំដីខ�ួនឯងមិនទំងយល់ផង។ 

ពក្យបូរណេលកថា សំដីជាឯក េលខជាេទ។ ពិតែមនណាស់ សំដីជាគំនរសម្បត�ិរបស់អ�កជំនួញ បុ៉ែន�េបើ

េ្របើឲខុសទំនងវេទជាឥត្របេយាជន៍ នំាឲអ�កស� ប់ធុញ្រទន់ក៏សឹងមាន។ 

េហតុេនះអ�កលក់ដូរក�ុងហងធំក�ីតូចក�ី ្រត�វឲេចះេរៀបរយសំដី និងេចះេធ�ើទឹកមុខ�សស់�សយផង សូម្បី

េយើងកំពុងខឹងនឹងគា� ឯងក�ុងផ�ះក៏េដយ ែតេពលណាមានេភ��វមកដល់ ្រត�វេ្របើទឹកមុខ�សស់�សយភា� ម។ 

េធ�ើដូេច�ះេទើប ្រត�វតមគន�ងច្បោប់ជំនួញ េ្រពះថាមានមនុស្សភាគេ្រចើនចូលេទក�ុងហងលក់ដូរ េហើយេឃើញ

មា� ស់ហងមុខ្រកញូ៉វមិនេអើេពើ មិនរក់ទក់សួរនំាេទ េគក៏មិនសួរេយើងែដរ េ្រពះេគយល់ថាេយើងជាមនុស្ស

្រកអឺត្រកេអងេឆ�ើងៃឆ�។ េដយែឡក េយើងក៏្រត�វេចះសំគាល់មនុស្សែដរ េតើេគចូលហងេយើង្រគាន់ែត

េដើរេមើលេ្រពះែប�កែភ�ក ឬចូលមកមានបំណងទិញ។ េបើ្រគាន់ែតេមើលេលងេទ េយើងមិនបាច់េដើរតមេទ 

្រគាន់ែត្រកេឡកេមើលមួយែភ�តៗបានេហើយ ែ្រកងេលេគទក់ចិត�េហើយេគសួរេយើង េយើង្រត�វស�ុះេទ្របាប់ឲ
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រសួរន់ េបើទំនងជាេគចង់បាន េតងយកវត�ុេនាះមកបង� ញេគភា� ម។ េតើ្រត�វសំគាល់ដូចេម�ចថាេគចូលមក

ចង់ទិញ? ពិតែមនែតចិត�មនុស្សគា� នរបូរងពិបាកេមើលេឃើញ បុ៉ែន�េគេមើលដឹងថាមនុស្សេនាះមានបំណង 

េ្រពះអ�កេនាះេដើរសំេដមកែតម�ង ចូលដល់ក�ុងផ�ះេទើបរកេមើល មនុស្សែបបេនះេយើង្រត�វរក់ទក់េហើយេន

ឈរជិតៗ។ មនុស្សមួយែបបេទៀត េគេដើរេមើលនាយេមើលអយេរៀងៗមក មនុស្សែបបេនះគឺគា� នបំណងេទ 

េយើងមិនបាច់សួរក៏បាន បុ៉ែន�មិន្រត�វអង�ុយជែជកគា� េលងែបបហីេនាះក៏មិនេកើតែដរ។ អ�ករកទទួលទនធំ

បំផុតគឺសំដី ពីេ្រពះសំដីេធ�ើឲមនុស្សជាប់ចិត� ្រជះថា� រកីេថ�ើមរកី្របម៉ាត់។ េបើអ�កទិញ្រពមទិញេយើងេហើយ ្រត�វ

យករបស់េនាះខ�ប់រុឲំល� ្របយ័ត�ែ្រកងវខ� ត់ខ� យតមផ�ូវ នំាឲលំបាកអ�កទិញេគអក់អន់ចិត�ជាខងេ្រកយ។ 

េពលេគបង់្របាក់ឲ ្រត�វទទួលេដយទឹកមុខញញឹមែបបេ្រតកអរ េហើយឱនក្បោលបន�ិចេចញពក្យថា

អរគុណ។ 

អ�កជំនួញមិន្រត�វ្របកន់ឫកេចញសំដីកិរយិាថា អញជាអ�កមាន្រទព្យ ជាអ�កមានវង្ស្រតកូល រចួេមើលងយ

អ�កដៃទថាេថាកទបេនាះេឡើយ។ អ�កជំនួញគឺេពលែដលឈរលក់របស់ គួរេចញកិរយិារក់ទក់តម

អធ្យោ�ស័យរបស់មហជនែដលមកទិញ េយើង្រត�វមានពក្យឱនលំទនពីេរះ។ ្របសិនេបើជាេយើងមាន

េ្រគាះថា� ក់ ឬស្រត�វមកេបៀតេបៀន េបើមានសំដីល�គង់ែតេចៀសវងពីស្រត�វបាន (មនុស្សម្៉យោងេបើេយើងេចញ

សំដីទន់ភ�ន់យ៉ាងេនះេហើយ េហើយ្រតឡប់ជាេមើលងយេយើងវញិមនុស្សែបបេនះមានតិចណាស់)។ សំដីនិង

ភាសេនះនំាមកឲចេ្រមើន្រគប់យ៉ាងមិនែមនចេ្រមើនចំេពះែតករ ជំនួញេនាះេទ សូម្បេីឈ� ះេយើងក៏ល�ែដរ។ 

អ�កែដល្រកី្រកេធ�ើជំនួញេដយេដើមទុនតិចតួច េបើមានសំដីពីេរះនិងេចះភាសេ្រចើនសសន៍ េនះេហើយ

ជាយានជំនិះរបស់អ�កជំនួញ អចនឹងនំាអ�កជំនួញេនាះឲឆ�ងដល់េ្រតើយដូចេសចក�ី្របាថា� ។ សំដីេនះជាឯក

ពិតណាស់ សំដីពីេរះជាទីគាប់ចិត�មនុស្ស មនុស្សណាបានស� ប់េហើយ មនុស្សេនាះ គង់ជាប់ចិត�នឹងសំដី

េនាះពំុខន ទុកជារបស់ែដលទិញេនាះ មិនទន់បានបរេិភាគក៏េដយ ក៏វឆា� ញ់្រតង់សំដីេនាះជាមុនរចួេទ

េហើយ។ េបើអ�កលក់មានសំដីពីេរះ ឧស្សោហ៍និយាយេចះទំងភាសេ្រចើនសសន៍ែថមេទៀត ជាករមាន

្របេយាជន៍ណាស់។ េ្រប�បដូចជាកូន្រកមំុមានរបូល� ទំង្របដប់តុបែតងរងកយក៏សមរម្យ គឺអវ សំពត់ 

មាស េព្រជ េហើយេបើនាងេនាះេចះទំងភាសដៃទែថមេទៀត ជាករសំខន់បំផុត ជាេហតុនំាឲអ�កទិញជាប់

ចិត�។ ជាតិែខ�រេយើងគួរណាស់យកចិត�ទុកដក់េរៀនភាសជាតិដៃទក�ុង្របេទស េយើង។ ្របសិនេបើអ�កមាន

្រទព្យសម្បត�ិេ្រចើនេហើយេចះភាសក៏េ្រចើនសសន៍ េនាះរតឹែតនំាឲមាន្របេយាជន៍ណាស់េទេទៀត។ 

 

អក្សរនិងេលខ 

អ�កេធ�ើជំនួញតូចៗមុននឹងេផ�ើមេឡើង ្រត�វេចះអក្សរកំេណើ តរបស់េយើងជាមុន គឺអក្សរេនះេចញេទជាភាស 

ឆាប់យល់ ឆាប់ដឹង ឆាប់ចូលចិត� េបើេចះអក្សរបារងំ អក្សរចិន អក្សរអង់េគ�ស េទៀតក៏រតឹែតល�។ និយាយរមួ

មកយ៉ាងខ�ី អក្សរេនះស្រមាប់កត់្រត េលខស្រមាប់គិត។ អក្សរេនះ នំាឲចំកិច�ករទំងពួង និងេមើលយល់

ករេផ្សងៗផង។ េលខេនះគិតឲដឹងចំេនញឬខត ខ�ះឬសល់។ េលខេនះជាេថ�ើមរបស់អ�កជំនួញ េបើមិនេចះ

្រត�វែតេរៀន មិនអចបែណ� តបេណា� យបានេឡើយ ពីេ្រពះអ�កជំនួញមិនេចះេលខ េធ�ើេម�ចឲដឹងចំេនញខត 

េបើមិនដឹងចំេនញខតេធ�ើជំនួញមិនបានេទ។ 

 



េសពមិត�និងេសុើបសួរ 

អ�កជំនួញ្រត�វឲមានមិត�សំលញ់ជាេ្រចើន ករេចះចងមិត�និងេសុើបសួរ ជាករមាន្របេយាជន៍ នំាឲដឹង

ខុស្រត�វ ចំេណញឬខត នឹងច្បោប់រជករ ច្បោប់អ�ក�ស�ក។ អ�កេធ�ើជំនួញធំតូច គួរយកចិត�ទុកដក់ក�ុងករ

េសពមិត� និងករេសុើបសួរ េទើបឆាប់ដឹងជំនួញេឡើងៃថ�ឬចុះៃថ�។ អ�កជំនួញ ្រត�វេសពមិត�នឹង(១)អ�ករជករ 

េដើម្បនឹីងេសុើបសួរច្បោប់ឲស� ល់ណាខុសណា្រត�វ។ អ�កជំនួញេបើមិនដឹងច្បោប់រជករ បំពនេលើច្បោប់េនាះ 

្រត�វរជករពិន័យនំាឲខត្រទព្យ ខូចចិត�។ អ�កជំនួញេបើមិនេសពមិត�នឹង(២)អ�កជំនួញដូចគា� េទ មិនដឹងរបស់

ចុះៃថ�ឬេឡើងៃថ� មិនដឹងកិច�ករេស��ត្រកឡិច្រកឡុចក�ុងករជំនួញ។ អ�កជំនួញ ្រត�វេសពមិត�នឹង(៣)អ�ក�ស�ក 

េដើម្បសី� ល់អធ្យោ�ស័យរបស់អ�ក�ស�ក។ កលេបើេយើងបានេសពគប់នឹងមនុស្សបីពួកេនះេហើយ េយើង្រត�វ

ស� ប់មនុស្សទំងបីពួកេនះ ហុច្របេយាជន៍ឲេយើង។ េបើពក្យសំដីណាេគនិយាយេយើង្រត�វស� ប់េហើយ

េ្រជើសេរ ើស េ្រប�បេធៀបរកេហតុផលរបស់ពក្យែដលេយើងបានស� ប់េនាះ។ ម្៉យោងេទៀត េបើេយើងអ�កឆា� តៃវ

ចង់សួរករអ�ីមួយ េយើង្រត�វ្របយ័ត�្របែយង ែ្រកងេគភូតភេយើង េយើង្រត�វរកឧបាយេដយពក្យសង�ត់ ឬកត់

េសចក�ីជាមុន េដើម្បកីរពរពក្យែដលេគលក់ឬកុហកបេ�� តេយើង។ អ�កេធ�ើជំនួញ េបើមានហងេហើយឥត

មានករេសពមិត�និងករសួរេទ មានអន�រយពីរយ៉ាងគឺ នំាឲរលំហងឬបិទទ�  គឺមកពីរបស់អ�ក�ស�កេគមាន

ដូចេយើង រចួេយើងលក់ៃថ�ជាងេគ។ 

ជីវតិរបស់អ�កជំនួញ រស់េនឋិតេឋរបាន គឺមកពីទិញបានេថាក លក់េចញបានដច់។ នំាឲេឈ� ះហងេយើង 

ល្បីថាលក់េថាករចួល�ផង េហើយមនុស្ស្របាប់ពីមួយេទមួយ នំាគា� មកទិញ។ េបើេយើងមិនេសពមិត�និងេសុើប

សួរ េធ�ើដូចេម�ចនឹងដឹងថារបស់ណាេថាករបស់ណាៃថ�។ េបើទិញ្របទះេលើរបស់ៃថ� រចួយកមកលក់ក៏ៃថ�ជាង

របស់អ�កដៃទ ជួនកលរបស់ទិញដូចគា�  េគលក់េថាកេយើងលក់ៃថ� មា� ស់របស់ក៏មិនដឹងខ�ួន។ ជួនកល ទិញ

្រត�វរបស់អ្រកក់េហើយខ� ចខត យកមករកឧបាយលក់ឲេគទិញ។ ដល់េគទិញមកដល់ផ�ះ អន់ចិត�រអចិត�

ជាខងេ្រកយ នំាឲខូចចិត�អ�កទិញ។ េហតុេនះ េយើងជាអ�កជំនួញ េបើមិនមានករេសពមិត� និងេសុើបសួរេទ 

េធ�ើេម�ចនឹងដឹងេស��តរបស់អ�កជំនួញេធ�ើឲចំេរ ើន។ 

អ�កជំនួញេបើមានហងលក់ដូរ ចេ្រមើនហូរែហរេហើយ េគទុករបរេនាះេនតមធម�ត េហើយេគរករបរ

ណាមួយយ៉ាងមំា គឺេមើលរបស់ណាចុះៃថ� ែតទំនងេឡើងៃថ�វញិេនាះ េគទិញមកទុក ចំេឡើងៃថ�េគលក់េចញ

ទំងអស់ ឬេគចូល្រក�មហុ៊នណាមួយ េដើម្បឲីឆាប់ចេ្រមើនអ�កជំនួញ។ េបើមានករេសពមិត�េហើយមានេដើម

ទុនេ្រចើន េគមិនទុកេដើមឲេនេស��មទំេនរេទ គឺឲមានេកើតកៃ្រមេដើមទុនេនាះហូរែហឲទល់ែតមានធំេឡើង 

េទជាដេង� េថែកេកើត។ ករែដលេសុើបសួរេនះ ជាករធំណាស់ សូមអ�កជំនួញយកចិត�ទុកដក់។ អ�កជំនួញ 

េបើចង់េទទិញកំុរសួរន់្របញាប់ េទៀងែតទិញបានរបស់េថាក មកពីេយើងេសុើបសួរ។ ម្៉យោងេទៀត្រត�វេសពមិត�

ឲស� ល់េ្រចើន េដើម្បនឹីងសិក្សោេរៀន�សវ្រជាវយកគំនិត ឬវជិា� ចំេណះជាន់ខ�ស់ យកមកពិចរណា គិតឲេកើត

េទជា្របាជា�  េនះេហថាគំនិតអ�កជំនួញ។ 

 

ផ្សោយដំណឹងនិងែតងពក្យ 

េសចក�ីផ្សោយដំណឹងឬជូនដំណឹងេនះ េបើថាជាេមរបស់ករជំនួញក៏បាន យ៉ាងណាដូចជាេយើងមានមាសឬ

េព្រជ ជារបស់វេិសសក�ុងេលក េហើយេយើង្របាថា� េដើម្បយីកេទលក់ដូរ េបើមិនឲដំណឹងេគឲដឹងេទ 



អ�កទំងពួងក៏េគមិនអចដឹងថាេយើងមានមាសេព្រជ។ េហតុេនះក�ុងករេធ�ើជំនួញ េគែតងរប់អនករ

ផ្សោយដំណឹងជាធំ េដើម្បីឲអ�កទំងពួងបានដឹងទូេទក�ុងេលក ដូចអ�កជំនួញេគផ្សោយដំណឹងព័ត៌មានេលើ

ទំព័រកែសត េដើម្បអួីត្របាប់េគឯងរបស់ែដលេគ្រត�វករេនាះ ថារបស់ល� របស់ពូែក។ ខ�ះេគគូររបូនឹង្រកដស 

រចួយកេទបិតេនជ�� ងំផ�ះ ខ�ះគូរេដយេ្របងមានពណ៌េផ្សងៗ េលើជ�� ងំឬគូរេលើសំពត់រនំាង ចងេនេរង

កុនឬេរងេល� ន េលើ កប៉ាល់ េលើឡាន ឬេឈើេបាះេដយទីវលកែន�ងណាែដលមនុស្ស្របជំុេ្រចើន ឬមនុស្ស

េដើរេ្រចើន ខ�ះក៏សរេសរេដយផ�ះក� រឬបំុាងកសី ឲមនុស្សលីក�ុងទីែដលមានមនុស្ស្របជំុេ្រចើន មានខ�ះេគ

រចនាេធ�ើជាអក្សរមានេភ�ើង ឬតក់ែតងក�ុងទូរឲល�គួរនឹងេពញចិត�រកីរយ េដើម្បនឹីងទញចិត�មនុស្សែដលេដើរ

តមផ�ូវ។ ដូចផ្សោយដំណឹងេលើ្រកដសឬក�ុងេសៀវេភ េលើេ�សមសំបុ្រតឬ្រកដសផ�ិត ្របតិទិន ែដលេគ្រត�វ

េ្របើរល់ៃថ� ចរកឹក�ុងវត�ុេនាះទុកជូនដំណឹង។ ម្៉យោងេទៀតេគមានផ្សោយដំណឹងតមចេ្រម�ងឬតមវទិ្ុយ។ 

អ�កេធ�ើជំនួញ្រត�វឲឆា� តវងៃវឲែមនែទនឆាប់ដឹងឆាប់យល់ ករផ្សោយដំណឹងមាន្របេយាជន៍ ឬឥត្របេយាជន៍

យ៉ាងណា។ េហតុដូចេម�ចមនុស្សេឆាេឡានំាគា� មកទិញ ផលដូចេម�ចបានចូលមកដល់េយើង េយើង្រត�វពិនិត្យ

ពិច័យសេង�តជំុវញិខ�ួនេយើង។ េយើង្រត�វគិតេហតុដូចេម�ច មហជននំាគា� មកទិញរបស់េយើង េយើង្រត�វ

បង� ញរបស់ឲេគេពញចិត�េដយេហតុពីរយ៉ាងគឺៈ 

(១) មកពីេគ្រត�វករវត�ុេនាះ ឬមនុស្ស្របាថា� របស់េនាះេដយអ�ស័យទទួលទន ឬតក់ែតងេដយអត់្រទំ

មិនបាន។ 

(២) វត�ុេនាះយកមកេធ�ើជារបស់ចំេរ ើន្របេយាជន៍េផ្សងៗ។ 

កលណាមនុស្សចង់បានរបស់េនាះ របស់េនាះនឹងេ្រចើនេទជារបស់មានតៃម�ខ�ះរបស់េនាះមិនបាន ខំ្របឹង

ទល់ែតបានតមធនធានមាន្រក។ 

េបើេយើងជាអ�កលក់មានរបស់ល�ចំែឡកេហើយ មិនឲអ�កែដលេគេនខ�ះេហើយចង់ទិញ បានដឹងេទ េធ�ើដូចេម�ច

េគនឹងមកទិញេយើង? ជួនកលេគ្រត�វករ ែតមិនដឹងឬេគអត់្រទំេទមកពីេគមិនដឹងថាមានលក់។ េហតុេនះ 

ករផ្សោយដំណឹងជា្របេយាជន៍យ៉ាងសំខន់។ 

 

ស� ល់េយើងស� ល់េគ 

អ�ក្រកចង់ឲមាន្រទព្យឆាប់រហ័សក�ុងករជំនួញ េសចក�ីេនះ្រកណាស់ េ្រពះេយើងមិនទន់ដឹងកិច�កលអ�ី

េសះ។ េហតុេនះ្រត�វេយើងេទេរៀនេធ�ើជាគូលីអ�កជំនួញជាមុន េធ�ើគូលីមាន្របេយាជន៍េទខងមុខ គឺេធ�ើគូលី

ក�ុងផ�ះជំនួញ។ េបើអ�កមានគំនិតយកចិត�ទុកដក់ េរៀនេមើលរេបៀបេគ េទើបនំាមកនូវ្របេយាជន៍ជាជាងេធ�ើគូលី

េផ្សងៗ។ កលណាអ�កសន្សបំាន្របាក់កសតិចតួចេហើយ តំងេធ�ើជាអ�កជំនួញតិចតួចដូចជាករលក់គុយ

ទវលក់ទឹកកក ឬលក់ទំនិញេផ្សងៗ តមកមា� ំង្រទព្យធនរបស់ខ�ួន។ េយើង្រត�វខំអត់្រទំយកតេ្រមះរបស់េគឲ

ទល់ែតបាន។ ពក្យថាស� ល់េយើងស� ល់េគ េបើេយើងមានគំនិតណាល� េយើង្រត�វដឹងច្បោស់ថាវល� េបើគំនិត

េយើងវអ្រកក់ េយើងដឹងច្បោស់ថាវអ្រកក់។ របស់លក់ដូរជារបស់ឥតវ�ិ� ណ េបើវមិនល�វអ្រកក់ជាងេគ កំុ

ឲ្របកន់ថារបស់េយើងជារបស់ល� េបើេយើង្របកន់យ៉ាងេនះេហើយ មានែតេយើងមួយេទែដលេមើលេឃើញ

ដូេច�ះ ែតែភ�ករបស់អ�ក�ស�កអ�កនគរេគេមើលមកេគមិនយល់តមេយើងេឡើយ។ ដូចជា េមហងេន�ស�ក

អេមរកិ េគបានបេង�ើតឲមានអណ�ូ ងេ្របងកត ជាន់មុនចិនេនេ្របើខ� ញ់្រតី េគយកេ្របងកតេទលក់េន



�ស�កចិន។ េគេធ�ើចេង��ង ១លន ៃថ�េដើម ១េធ�ើអស់ ០,៣០ េរៀល លុះយកេទលក់�ស�កចិនេគលក់ែត ០,១០

េរៀល។ េគបង� ត់ ឲចិនេ្របើចេង��ងេ្របងកត លុះេចះេ្របើ េគលក់េ្របងកតដច់ េធ�ើជាេសដ�ីេន�ស�ក

អេមរកិ។ 

អ�កមានហងជាដំបូង េបើមិន្របសប់ករជំនួញសូមស� ប់េសចក�ីេនះ ដូចជាហងលក់ដូរ្រត�វឲមានមនុស្ស

ជួយេធ�ើករ ្រកនឹងរកមនុស្សេធ�ើករឲចេ្រមើនណាស់។ មនុស្សមាន២ពួក ពួក១េចះដឹងែតមិនេស� ះ្រតង់ ពួក១

េទៀត េទៀង្រតង់ែតល�ង់េ្របើករមិនេកើត។ េបើចង់ឲចេ្រមើនក�ុងហងនីមួយៗ ្រត�វខំរកឲបានមនុស្សេចះឆា� ត

េហើយ្រតង់ផង។ ធម�តករងរអ�ីទំងអស់ េបើចង់េកើតេទជាអ�កមាន ្រត�វឲមានមនុស្ស្រគប់្រគាន់េ្របើករ។ េធ�ើ

មា� ស់ហង្រត�វស� ល់អធ្យោ�ស័យសុខទុក�អ�កេធ�ើករនិងឲ ស� ល់គំនិតចរតិអ�កេធ�ើករ។ 

អ�កជំនួញ្រត�វេស��កពក់យ៉ាងណាឲចេ្រមើន អ�កេស��កពក់គួរេមើលតមរបររបស់េយើងេធ�ើជំនូញេនាះ។ អ�ក

េធ�ើករជំនួញតិចតួចកំុេស��កពក់ហឺុហហួស្របមាណ ្រត�វេបាកសំអតនិងេរៀបចំវត�ុរបស់ខ�ួនឲបានស� ត។ 

េយើងជាអ�ក្រកេទើបនឹងេផ�ើមេឡើងរកទទួលទន្រត�វកំណាញ់ឲែមនែទន ្រត�វករេ្របើលុះ្រតែតចេ្រមើនសឹម

េយើងេ្របើករ ែដលកំណាញ់េនាះមុនដំបូងេយើងចប់េផ�ើមេឡើងជា្រទព្យធនតិចតួច ដល់េយើងមាន្រទព្យហូរ

ចូលជាអ�កមានេហើយ េយើង្រត�វចយវយជាខងេ្រកយ។ អ�កមានហងធំៗ ្រត�វេស��កពក់ឲសមគួរតម

សម័យ ឲមាន្របេយាជន៍េដើម្បនឹីងេសពគបនឹងេភ��វ។ 

អ�កជំនួញ្រត�វេជៀសវងករខ� សេអៀនខុសទំនង គឺខ� សេអៀននឹង�សី១ ខ� សេអៀននឹងអ�កមាន្រទព្យសម្បត�ិ

១ ខ� សេអៀននឹងអ�កមានយសសក�ិ១ និងខ� សេអៀននឹងអ�កជំនួញ១។ េបើអ�ក្រកេហើយេន្របកន់

េសចក�ីខ� សេអៀនយ៉ាងេនះទុកដូចមនុស្ស ស� ប់មួយចំេហៀងខ�ួន មិនេពញេលញជាមនុស្សេធ�ើជំនួញេទ។ 

អ�កេធ�ើករជំនួញេដើមទុនេនតិចេនជាអ�ក្រក ្រត�វេស��កពក់ធុនេថាកតមរេបៀបអ�កជំនួញ្រក កំុឲវបង់

សហុ៊យខតេដើមទុន។ េស��កពក់ែបបេនះេហើយ មានេសចក�ីខ� សេអៀន គឺ្របាកដជាអ�កស� នថា ្របែហល

ជា�សីេឃើញអញេស��កពក់ដច់ដច មិន�សឡាញ់េដយដឹងថាអញ្រក េឃើញអ�កមាន្រទព្យសម្បត�ិ និងអ�ក

មានយសស័ក�ិ សូម្បញីាតិសនា� ន ក៏ខ� សេអៀនែដរ ស� នែ្រកងែតេគេមើលងយអញមិនដល់េគ ខ� សនឹងអ�ក

ជំនួញ គឺស� នថាែ្រកងេគេសើចចំអកចំអន់អញ ស� នអញមិនេចះេធ�ើជំនួញដូចេគ។ ករខ� សេអៀនរេបៀបេនះ

សុទ�ែតខុសទំនង។ 

អត់ធន់និងព្យោយាម 

អ�ក្របាថា� ចង់បានគំនរសម្បត�ិហូរចូល ្រត�វែតព្យោយាមៈ 

(១) អត់ធន់នឹងករ្រកលំបាកៈ េចះសន្ស្ំរបាក់ទុកេធ�ើេដើមទុន។ រកបាន្របាក់ខ�ះក៏មិនហ៊នចយ ទុកយក

េទព្រងីកជំនួញឲកន់ែតធំេឡើង។ ្រត�វសង�តេសចក�ី្រកលំបាក។ 

(២) អត់ធន់នឹងករេថ�ើងរងុេរឿងៈ េសចក�ីេថ�ើងរងុេរឿងសប្បោយ អ�កណាក៏ចូលចិត�្រគប់គា�  េយើងជាអ�កមានធន

ធានេនតិច ចង់បានហឺុហដូចជាេគអ�កមាន ឬចង់ហឺុហតមទំេនើងចិត� េនាះនឹងនំាឲបង់្រទព្យសម្បត�ិខូច

េដើមទុន។ គួរខំរក្រទព្យចូលឲបានេ្រចើន លុះេពលេយើងក� យជាអ�កមានេហើយ េយើងចង់សង់ផ�ះថ� សរសរសីុ

ម៉ង់ត៍ ជិះឡាន ពក់មាស ពក់េពជ្រ ឬេថ�ើងែបបណាក៏បាន មិនបាច់្រព�យ ពីេ្រពះ្រទព្យសម្បត�ិរបស់េយើងរកី

លូតលស់មិនេចះអស់។ 



(៣) អត់ធន់នឹងករខឹងៈ ករខឹងនំាឲអន�រយខត្របេយាជន៍ធំណាស់។ េយើង្រត�វអត់ធន់សង�ត់កំហឹង 

ពីេ្រពះេយើងជាអ�កជំនួញេន្រកេនេឡើយ គា� នអំណាចអ�ីឲេគខ� ចេទ េបើស្រត�វទំង៨ទិសមកេបៀតេបៀន។ 

(៤) អត់ធន់នឹងករ�សឡាញ់ៈ សំេដដល់ករ�សឡាញ់ែដលបណា� លឲខតេដើមទុន ដូចជា�សឡាញ់�សីផា�

មាសជាេដើម។ 

បាន្រទព្យរក្សោឲគង់ 

្របាក់កសែដលបានមកេហើយ ែតខ�ះខ� យេទៀងែតនឹងវនិាសេទវញិ សូម្បីអ�កជំនួញពូែកយ៉ាងណាក៏េដយ 

គង់ែតមិនបានសេ្រមចដូចក�ី្របាថា� េឡើយ ដូចជាកេ�� ើធ�ុះបាត មា� ស់មិនដឹងេចះែត្រចកចូលតមមាត់ មិនដឹង

ជាបាតខងេ្រកមវធា� ក់អស់។ អ�កជំនួញេបើគា� នគំនិតទុកដក់្របាក់ឲគង់េទ មុខែតវនិាសេដយេហតុ១០

យ៉ាងៈ 

(១) វនិាសេដយេចរខងក�ុង និងេចរខងេ្រក 

(២) វនិាសេដយេគេបាកបេ�� តឆេបាក 

(៣) វនិាសេដយេភ�ើងេឆះ 

(៤) វនិាសេដយែល្បង�សី 

(៥) វនិាសេដយ�ស 

(៦) វនិាសេដយែល្បងភា� ល់ េបៀ េប៉ា 

(៧) វនិាសេដយខុសច្បោប់រដ� 

(៨) វនិាសេដយស�ង� ម 

(៩) វនិាសេដយប�ឹងផ�ល់ផា� ញ់ផា� លគា�  

(១០) វនិាសេដយេដើរេលងយប់ េសពគប់នឹងមនុស្សអ្រកក់ េប៉ាែឡ 

ចប់ 
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វធីិចេ្រមើន្រទព្យបន�យបំណុល នំាលុយចូល 

ដំបូងេគ្រត�វមានចំេណះដឹងអំពីេរឿងលុយកក់សិន។ ចំេណះដឹងមូលដ� ន េគ្រត�វដឹងថាអ�ីជា្រទព្យ 

អ�ីេទជាបំណុល។ ្រទព្យគឺជាអ�ីៗែដលបេង�ើតលុយកន់ែតេ្រចើនេឡើងដល់មា� ស់ ឧទហរណ៍ដូចជាភាគហុ៊ន 

ៃថ�កម�សិទ�ិប��  និងករចងករ្របាក់ជាេដើម។ 

បំណុលគឺជាអ�ីៗែដលកត់បន�យលុយរបស់មា� ស់ឲកន់ែតតិចេទៗ។ មនុស្សរល់គា� ែតងយល់ថា ផ�ះ 

និងឡាន គឺជា្រទព្យ។ ករយល់ែបបេនះអច្រត�វ េហើយក៏អចខុសែដរ 

គឺអ�ស័យេទេលើករេ្របើ្របាស់របស់មា� ស់។ 
 
ភាគេ្រចើនរបស់ទំងេនះចត់ទុកថាជាបំណុល េ្រពះរបស់ទំងេនះ្រត�វករឲមា� ស់ចយលុយជាប់ជា្របចំ។ 

ផ�ះ្រត�វករែថរក្សោជួសជុល េហើយេបើជាផ�ះែដលបង់រេំលះេទៀតេសត 

http://ideaforbusiness.overblog.com/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%92%E1%9E%B8%E1%9E%85%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BE%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%94%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%99%E1%9E%94%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%BB%E1%9E%9B-%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%9B%E1%9E%BB%E1%9E%99%E1%9E%85%E1%9E%BC%E1%9E%9B


េនាះមា� ស់្រត�វបង់រល់ែខឬរល់ឆា� ំែថមេទៀតផង។ រថយន� ្រត�វលង ជួសជុល ប�ូរេ្របង ចក់សងំ។ល។ 

បុ៉ែន�របស់ទំងេនះក៏អចក� យេទជា្រទព្យវញិែដរ ្របសិនេបើមា� សវេចះេ្របើ្របាស់ឲវបេង�ើតលុយឲ។ 

ផ�ះដក់ជួលបានលុយ ឡានដក់ជួលក៏បានលុយ។ 
 
អ�កមាននិងអ�ក្រកខុសគា� ្រតង់ អ�កមានទិញ្រទព្យ ឯអ�ក្រកទិញបំណុល។ 

អ�ក្រកភាគេ្រចើនេធ�ើករេដើេម្បើបានលុយ ឯអ�កមានេ្របើលុយឲេធ�ើករឲ។ ្របភពចំណូលចំបងឬែតមួយគត់ 

របស់អ�ក្រកគឺ្របាក់ែខ។ ្របាក់ែដលបានមក្រត�វចំណាយមួយភាគធំឬទំង�ស�ងេទេលើចំណាយនិងយក 

េទទិញបំណុល។ ចំណាយរមួមានដូចជា ទឹក េភ�ើង សេម��កបំពក់ ចំណាយ្របចំៃថ� និងឈ�ួលផ�ះជាេដើម។ 

េ្រកពីេនះេនបានទិញបំណុលដូចជា ប័ណ�ឥណទន និងផ�ះបង់រេំលះ។ ករេ្របើប័ណ�ឥណទន 

េមើលេទជីវតិហក់ដូចជាហឺុហណាស់ 

េ្រពះអចចយវយទិញទំនិញតមេសចក�ី្រត�វករេដយមិនចំបាច់មាន ្របាក់ខ�ួនឯង។ 

ែតកំុេភ�ចថា្រត�វបង់សងករ្របាក់េទឲេគវញិ េហើយេបើជួនជាៃចដន្យ សងយឺតកលកំណត់េទៀត 

នឹង្រត�វទទួលពិន័យបង់ករ្របាក់មួយក្រមិតេទៀត។ េនះបង� ញពីភាពមិនឆា� តវយ័ក�ុងេរឿងលុយកក់។ 

្រកេឡកមកេមើលករេ្របើលុយរបស់អ�កមានវញិ 

អ�កមានបានចំណូលពីខ�ង់្រទព្យេ្រចើនយ៉ាងរបស់ខ�ួនរមូមានដូចជា ភាគហុ៊ន កម�សិទ�ិប��  អចលន្រទព្យ 

និងចងករ្របាក់ ែដលបំែលងេទជាចំណូល ្របាក់ចំេណញ ៃថ�កម�សិទ�ិប��  ៃថ�ឈ�ួល និងករ្របាក់។ 

អ�កឆា� តៃវខងលុយកក់ព្យោយាមបេង�ើត្រទព្យឲបានេ្រចើន េហើយកត់បន�យបំណុល។ ឧទហរណ៍ 

េបើេគចង់ទិញផ�ះេគនឹងេ្របើលុយអ�កដៃទយកេទទិញ េហើយឲអ�កេផ្សងមួយេទៀតសងជំនួស។ មានន័យថា 

ខ�ីលុយពីធនាគារយកេទទិញផ�ះ េហើយដក់ផ�ះេនាះជួល រចួយកៃថ�ឈ�ួលេទបង់សងរេំលះធនាគារ។ 
 
េដើម្បីឲមានភាពឆា� តៃវក�ុងេរឿងលុយកក់ េតើេគ្រត�វមានចំេណះអ�ីខ�ះ? 
 
(១) ចំេណះដឹងែផ�កគណេនយ្យ 
 
(២) ចំេណះដឹងែផ�កបណា� ក់ទុន 
 
(៣) ចំេណះដឹងែផ�កទីផ្សោរ 
 
(៤) ចំេណះដឹងែផ�កច្បោប់ 
 
េដើម្បីនឹងមានលុយកត់ហូរចូលេ្រចើន មាន្រតឹមែតចំេណះមិន្រគប់្រគាន់េទ េគ្រត�វជំនះភាពភ័យខ� ច 

គំនិតអវជិ�មាន ភាពខ�ិល្រចអូស ទមា� ប់អ្រកក់ និងករេមើល�សលករងរ។ 

ធម�ជាតិជាមនុស្សែតងភ័យខ� ចជាេរឿងធម�ត។ ខ� ចេនះ ខ� ចេនាះ ខ� ចរកសីុខត។ 

្រត�វចំថាេនះ្រគាន់ែតជាគំនិតអវជិ�មានបុ៉េណា� ះ។ គំនិតអវជិ�មានេធ�ើឲេយើងេមើលមិនេឃើញឱកស 

េធ�ើឲេយើងេមើលេឃើញែតចំនុចអ្រកក់។ េនក�ុងសង�មជាក់ែស�ង អ�កហ៊នេ្រចើនបានទទួលេជាគជ័យ។ 



េ្រកពីេនះេគ្រត�វបំបាត់ទមា� ប់អ្រកក់ និងបេង�ើតទមា� ប់ល� ទមា� ប់សន្សំលុយ ទមា� ប់ែស�ងរក្របភពពលុយថ�ីៗ 

និងទមា� ប់វនិិេយាគ េដយវភិាគពិចរណាតមេហតុផលមិនេមើល�សលករងរ។ 
 
្របករសំខន់បំផុត គឺករតំងចិត�េធ�ើយ៉ាងពិត្របាកដថាខ�ួន្របាថា� ចង់ក� យ ជាអ�កមាន។ េបើមិនដូេច� ះេទ 

ក៏នឹងមិនសេ្រមចផលអ�ីេឡើយ។ បនា� ប់មក ្រត�វេសពគប់មិត�េដយ្រប�ង្របយ័ត�។ 

គួរឧស្សោហ៍ទក់ទងជាមួយមិត�ណាែដលពូែករកសីុ និងមានគំនិតវជិ�មាន។ 

គួរេជៀសវងមិត�ែដលមិនមានលុយ និងមានែតគំនិតអវជិ�មាន េ្រពះពួកេគមុខែតនឹងនិយាយថា 

"េទមិនរចួេទ"។ អ�ក្រត�វឈរេលើជំហរខ�ួនឯង េបើពំុដូេច� ះេទ ឱកសល�ៗ ក៏នឹងបាត់បង់េទ។ 

កររកសីុ្រត�វបត់ែបនេទតមកលៈេទសៈ េពលគឺមិនងប់្រកឡា។ 

អ�ក្រត�វអចេរៀនសូ្រតនូវចំេណះថ�ីក�ុងេពលដ៏ខ�ី។ អ�ក្រត�វេចះយកចិត�េមើលែថអ�កនំា្របេយាជន៍ឲ 

(អ�កនំាអតិថិជនឲ ឬអ�កសីុកំៃរេជើងសរ)។ ជួយអ�កដៃទ គឺជួយខ�ួនឯង។ 

ចប់ 

វ�ធយីកចតិ�អតថិជិន នងិ�ឲំ��លក�់ច ់ 
ករ្របកបមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ្រត�វពឹងែផ�កយ៉ាងេ្រចើនេលើករេចះយក ចិត�យកេថ�ើមអតិថិជន។ អតិថិជនហ៊ន

ចំណាយ្របាក់ទិញរបស់មួយេដយមិនស� យ�សេណាះ្របសិនេបើេគ េពញចិត�សំដីសំេដឬអត�ចរតិរបស់

មា� ស់ហង។ េពលែដលអតិថិជនេពញចិត�េហើយ ពួកេគមិនសូវតៃថ� ឬសញនឹងគុណភាពផលិតផលេទ។ 

េតើគួរេធ�ើដូចេម�ចខ�ះេដើម្បីទក់ទញអតិថិជន? 

១. ព្យោយាមកសងទំនាក់ទំនងល�ជាមួយអតិថិជនជាជាងចង់ែតលក់ផលិតផល 

២. និយាយេលងជាមួយអតិថិជនេដយក�ីស�ិទ�ស� លនិងយល់ចិត� 

៣. យកចិត�ទុកដក់ស� ប់ប�� លំបាករបស់អតិថិជនេធ�ើឲ្យគាត់មានអរម�ណ៍ថាេយើងជាមិត�យល់ចិត�មា� ក់ 

៤. និយាយេទៀងទត់ សន្យោអ�ីេធ�ើឲ្យបានដូចសំដី ឧទហរណ៍េបើសន្យោថាធានាគុណភាពផលិតផល េបើខូច

ដូរសងវញិ លុះផលិតផលខូចែមន្រត�វែតដូរសង និងសំុអភ័យេទស។ 

៥. េធ�ើេដយេស� ះអស់ពីចិត� កំុសំែដង្រគាន់ែតល�េមើល ៕ 
 

បណ��ះពជូេ�គជយ័ 
េឡ សឺុ និយាយថា "ដំេណើ ររប់ពន់េយាជន៍េផ�ើមេចញពីមួយជំហន" ។ ឆាកជីវតិមនុស្សេ្រប�បបាននឹង

ដំេណើ រដ៏ែវងឆា� យែដលេផ�ើមេចញពីជីវតិ ្របចំៃថ�។ េជាគជ័យក�ុងឆាកជីវតិទំងមូលេផ�ើមេចញពីេជាគជ័យ

ក�ុងមួយៃថ�ៗ។ េជាគជ័យក�ុងមួយៃថ�ៗ េផ�ើមេចញពីេជាគជ័យៃនកិច�ករនីមួយៗ។ េជាគជ័យៃនកិច�ករនីមួយ

ៗេផ�ើមេចញពីគំនិត។ គំនិត េកើតេចញពីចិត�។ េនះជា្រគាប់ពូជៃនេជាគជ័យ។ េតើ្រត�វេធ�ើដូចេម�ចខ�ះេដើម្បី

បណ�ុ ះពូជេជាគជ័យ? 

អ�ក្របាជ�ខងបរមត�វជិា�  (វជិា� ផ�ូវចិត�) ែតងអះអងដូចៗគា�  ចិត�ជាធំ អ�ីៗ្រគប់យ៉ាង្រត�វេផ�ើមេចញពីចិត�។ េដើម្បី

ទទួលបានេជាគជ័យ៖ 

http://salarean.com/index.php/knowledge/general-knowledge/282-2013-02-03-04-35-34


1. ជាបឋមេគ្រត�វេជឿថាេជាគជ័យនឹងេកើតមានពិត្របាកដចំេពះេគ។ ្របសិនេបើេគមិនេជឿថាខ�ួនេគអច

នឹងទទួលបានេជាគជ័យេទ េគមុខែតនឹងបរជ័យ។ 

2. បនា� ប់មកេគ្រត�វតំកល់ឲ្យមំាក�ុងចិត�នូវរបូភាពេជាគជ័យ េហើយេមើលេឃើញហក់ដូចជាខ�ួនទទួលបាន

េជាគជ័យរចួជាេ�សច។ 

3. មួយែផ�កេទៀត េគ្រត�វយកចិត�ទុកដក់េធ�ើកិច�ករ្របចំៃថ� ឲ្យបានល�បំផុត េធ�ើយ៉ាងណាឲ្យកិច�ករ

នីមួយៗសុទ�ែតទទួលបានេជាគជ័យ។ ្របសិនេបើកិច�ករនីមួយៗសុទ�ែតទទួលបានេជាគជ័យ ជិវតិ

ទំងមូលេទៀងែតនឹងទទួលបានេជាគជ័យ។ េគគួរ្របកន់ខ� ប់នូវេគាលករណ៍េនះជាដរប៖ 

កិច�ករនីមួយៗ្រត�វែតេជាគជ័យ ។ 

4. េ្រកពីេនះ េគ្រត�វេចះផ�ល់្របេយាជន៍ឲ្យមនុស្សែដលបេង�ើត្របេយាជន៍ឲ្យខ�ួន គឺផ�ល់ឲ្យេ្រចើនជាងអ�ី

ែដលខ�ួនបានទទួល និងេធ�ើឲ្យេគមានអរម�ណ៍ថាខ�ួនេគរកីចេ្រមើនជាងមុន។ េគគួរផ�ល់របស់ែដល

មានតៃម�ជាង្របាក់េទេទៀត ឧទហរណ៍ដូចជាករបេ្រង�នឲ្យេគេចះស�ូច្រតី ជាជាងឲ្យ្រតីេគជា

្របចំ។ 

ពក្យទំេនៀមែខ�រ ពូជ្រក�ចែផ�្រក�ច ពូជស� យែផ�ស� យ ដំពូជអ�ីបានែផ�ហ�ឹង ។ 
 

ក�� ៧ ��ង ែដល�ឲំ��ជវី�តេ�គជយ័  
១. មានចំេណះដឹងខ�ស់៖ មនុស្សមានករសិក្សោអប់រខំ�ស់ែតងទទួលបាន្របាក់ែខខ�ស់និងមានេគេគារពរប់

អនេ្រចើន។ 

២. ស� ត់ជំនាញក�ុងករងរ៖ កន់ែតស� ត់ជំនាញកន់ែតងយ�ស�លេបាះជំហនេទមុខេឆា� ះេទកន់េជាគ

ជ័យមួយក្រមិតេទៀត។ 

៣. ស� ល់មនុស្សេ្រចើន និងមានេគរប់អនេ្រចើន៖ ឱកសបិទទ� ឬេបើកទ� ទទួលស� គមន៍អ�ក គឺអ�ស័យេលើ

ចំនួនមនុស្សែដលអ�កស� ល់ ែដលចូលចិត�អ�ក និងមានបំណងចង់ជួយអ�ក។ 

៤. មាន្របាក់៖ យ៉ាងេហចណាស់មាន្របាក់សមល�មក�ុងខ�ួន។ មាន្របាក់េធ�ើឲ្យមានទំនុកចិត�ក�ុងករទក់

ទងនិងេធ�ើករជាមួយ អ�កដៃទ និងងយ�ស�ល�ស�បយកឱកស។ 

៥. មានគំនិតវជិ�មាន៖ គិតថាអ�ីៗអចេធ�ើេទបានេដយេជាគជ័យ។ 

៦. មានគំនិតៃច�្របឌិត៖ គំនិតៃច�្របឌិតេធ�ើឲ្យអ�កសេ្រមចកិច�ករបានេលឿនជាងមុន និងឈនេឆា� ះេទរក

េជាគជ័យ។ 

៧. មានវន័ិយចំេពះខ�ួនឯង និងមានចរតិសមគួរនឹងេគរប់អន។ 
 

លក�ណៈសម��ត� ិ៥ ��ងរបសប់គុ�លេ�គជយ័  
ឆ�ងតមករសិក្សោ�ស្រជាវេទេលើមនុស្សចំនួន១មឺុន៥ពន់នាក់ ែដលទទួលបានេជាគជ័យក�ុងអជីវកម�

និងក�ុងជីវតិរបស់ខ�ួន ែស�ងបង� ញឲ្យេឃើញពីលក�ណៈសម្បត�ិរមួ ៥ យ៉ាងដូចតេទ៖ 

១. ស� ល់ករគូរមិនគួរ៖ បុគ�លេជាគជ័យែតងដឹងថា ករណាគួរ ករណាមិនគួរ។ េគអចដឹងបានេទតម

រយៈបទពិេសធន៍េ្រចើនឆា� ំ។ 
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២. ស� ត់ជំនាញក�ុងេរឿងែដលខ�ួនេធ�ើ៖ បុគ�លេជាគជ័យែតងស� ត់ជំនាញក�ុងកិច�ករែដលេគេធ�ើ េហើយ្រគប់

ករងរែដលេគេធ�ើ េគេធ�ើបានយ៉ាងល�។ 

៣. មា� ស់ករេលើខ�ួនឯង៖ បុគ�លេជាគជ័យមានភាពមា� ស់ករខ�ស់េលើខ�ួនឯង ហ៊នេធ�ើហ៊នទទួល មិនទំលក់

កំហុសេទេលើអ�កដៃទ។ 

៤. ឈ� សៃវ៖ ភាពឆា� តៃវមិនសំេដេលើស�� ប័្រតផ�ូវករេទ។ បុគ�លេជាគជ័យមួយចំនួនមិនបានប�� ប់ករ

សិក្សោក្រមិតវទិ្យោល័យ ឬមហវទិ្យោល័យេឡើយ។ 

៥.េធ�ើកិច�ករេផា� តេលើផលសេ្រមចជា ចំបង៖ បុគ�លេជាគជ័យភាគេ្រចើនមានភាពដច់ខត និងច្បោស់លស់

េលើកិច�ករែដលខ�ួនេធ�ើ េពលគឺ្រត�វករផលសេ្រមចជាដច់ខតេទះមានេរឿងអ�ីេកើតេឡើងក៏េដយ។ 

 
ក��េ�គជ័យ៖ �ប�់នមនសុ��ឲ���នេ�ចើន  

បុគ�ល គឺេកសិកៃនសង�ម។ មនុស្សរស់េនក�ុងសង�មែតងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគា� ។ ដំេណើ រជីវតិរបស់

មនុស្សេយើងមា� ក់ៗ តិចឬេ្រចើនែតងរងឥទ�ិពលពីមនុស្សែដលេយើង្របា�ស័យទក់ទងជាមួយ។ មុខរបរ ឬ

ករងរ ឬឯកេទសសិក្សោែដលេយើងេ្រជើសេរ ើស ែតងេកើតេឡើងពីករផ�ល់េយាបល់ពីអ�កេនជំុវញិខ�ួន។ ករ

រប់អនមនុស្សឲ្យបានេ្រចើនគឺជាកត� គន�ឹះមួយែដលនំាេទរក េជាគជ័យក�ុងជីវតិ េ្រពះមនុស្សេយើងចូលចិត�

េធ�ើករ ឬរកសីុែតជាមួយមនុស្សែដលេគស� ល់ទុកចិត�ែតបុ៉េណា� ះ។ 

ក�ុងកររប់អនមនុស្ស េយើងមិន្រត�វគិតែតពីបរមិាណេទ េយើង្រត�វគិតពីគុណភាព។ េយើង្រត�វេ្រជើសេរ ើស

យកមនុស្សណាែដលខ� ំងជាងេយើង េនក�ុងអង�ភាពរបស់េយើង ឬេនក�ុងអជីពដូចគា� ។ អ�កេនាះជាមនុស្ស

ែដលអចបង� ត់បង� ញផ�ូវដល់េយើងបាន។ េយើងគួរគិតរៃំពរកមនុស្សណាែដលអចជួយនំាេយើងេឆា� ះេទ

មុខ េទរកអនាគតភ�ឺស� ងជំាងមុន។ 

ចូរចប់េផ�ើមពីក�ុងអង�ភាពរបស់េយើងជាមុន េដយព្យោយាមបេង�ើនទំនាក់ទំនងល�ជាមួយថា� ក់េលើ។ 

មេធ្យោបាយមួយក�ុងករបេង�ើតទំនាក់ទំនងល� គឺករចូលេទេស�ើសំុ្របឹក្សោេយាបល់ពីគាត់អំពីករអភិវឌ្ឍន៍វជិា�  

ជីវៈឬកសងសមត�ភាពករងរ។ េ្រកពីេនាះគួរសំែដងឲ្យេឃើញអំពីទឹកចិត��សឡាញ់ករងរ ចង់េចះចង់ដឹង 

និងចង់េធ�ើកិច�ករថ�ីៗែថមេទៀត ជាជាងគិតែតពីសំុដំេឡើង្របាក់ែខ។ េចហ� យនាយ្របាកដជា�សឡាញ់ចូល

ចិត�។ 

មិនថាេយើងេធ�ើករ ក�ុងវស័ិយអ�ី ឬេនកែន�ងណាេទ េយើង្រត�វចូលរមួជាមួយសមាគមវជិា� ជីវៈរបស់េយើង

ជានិច� េ្រពះទីេនាះមានមនុស្សជាេ្រចើនែដលអចជួយគំា្រទេយើងបាន។ ចូរស�័្រគចិត�ជួយសកម�ភាព

សមាគម និងបង� ញឲ្យេគេឃើញពីសមត�ភាព និងកិច�ែដលេយើងេធ�ើ។ មនុស្សខ� ំងៗេនទីេនាះ នឹងសេង�ត

េមើលេយើង និងទទួលស� ល់ស� ៃដរបស់េយើង េហើយេពលេយើងជួបប�� េគ្របាកដជាជួយវញិ។ 

ចូរអនុវត�ដូចខងេ្រកមេដើម្បកីសងបណា� ញទំនាក់ទំនង៖ 

១. ចង្រកងជាឯកសរនូវរល់មនុស្សែដលេយើងស� ល់ និងមានសក� នុពល 

២. េលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងែដលមាន�សប់ឲ្យកន់ែត្របេសើរេឡើង 

២. ែស�ងយល់បែន�មេតើអ�កែដលេយើងស� ល់ េតើពួកេគស� ល់នរណាខ�ះេទៀត 
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៣. កសងទំនាក់ទំនងបែន�មជាមួយមនុស្សេនក�ុង សមាគម អង�ករ ក�ឹប 

៤. េ្របើ្របាស់អីុនេធើណិតេដើម្បភីា� ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ�លខ� ំងៗ ដូចជាតមរយៈ facebook, LinkedIn (មិន

ទន់សូវេពញនិយមេនកម�ុជា) ឬបណា� ញសង�មមួយចំនួនេទៀត 

៥. ឧស្សោហ៍ទក់ទងជាមួយមនុស្សែដលពូែកខងទំនាក់ទំនង និងេរៀនសូ្រតពីេគ។ 

 
គន�ះឹបេង�ើន�ពេ�គជយ័ក��ង�ជពី  

មនុស្សមា� ក់ៗែតង្របាថា� ចង់ទទួលបានេជាគជ័យក�ុងអជីពរបស់ ខ�ួន។ ជាករពិត េគមិនអចេធ�ើករែតមួយ

កែន�ងអស់មួយជីវតិបានេទ។ េគ្រត�វផា� ស់ប�ូរពីអជីពមួយេទអជីពមួយេទៀតេនេពលណាមួយជា ចំបាច់។ 

េជាគជ័យក�ុងអជីពអ�ស័យេលើកត� េ្រចើនយ៉ាង ែតកត� ែដលសំខន់ជាងេគ គឺករេចះេ្រត�មលក�ណៈ និង

អភិវឌ្ឍន៍ខ�ួនឯងឲ្យ�សបតមបរកិរសង�មបច�ុប្បន�។ គន�ឹះមួយចំនួនខងេ្រកមអចជាជំនួយស� រតីក�ុងករ

បេង�ើនភាព េជាគជ័យក�ុងអជីពរបស់អ�ក៖ 

១. យកចិត�ទុកដក់សរេសរ្របវត�ិរបូរបស់អ�ក (CV) ឲ្យ្រត�វតមបទពិេសធន៍ ជាពិេសសស� ៃដទំងឡាយ

ែដលអ�កសេ្រមចបានរហូតមកដល់បច�ុប្បន�។ េ្រប�បេធៀបលក�ណៈសម្បត�ិែដលអ�កមាន ជាមួយនឹងត្រម�វ

ករទីផ្សោរបច�ុប្បន�េតើមានអ�ីខ�ះែដលអ�ក្រត�វ បំេពញបែន�ម ឬចំនុចណាខ�ះអ�កមានគុណសម្បត�ិពិេសសជាង

មនុស្សទូេទ។ 

២. រតឹចំណងទក់ទងជាមួយជនមានឥទ�ិពលក�ុងអង�ភាព។ អ�កគួរចំណាយេពល្របា�ស័យទក់ទងឲ្យបាន

កន់ែតជិតស�ិទ�ជាមួយ ពួកេគ។ េនះជាគន�ឹះដ៏សំខន់ែដលអចឲ្យអ�កឈនេទកន់មុខតំែណងខ�ស់ជាង 

មុន េ្រពះេបើមានមុខតំែណងណាទំេនរ ពួកេគមុខែតនឹងគិតដល់អ�កមុនេគ។ 

៣. ឧស្សោហ៍្របា�ស័យទក់ទងនិងស� ល់មនុស្សថ�ីៗខងេ្រកអង�ភាពយ៉ាង េហចណាស់ឲ្យបានមួយេទបី

នាក់ក�ុងមួយែខ។ េនេពលទំនាក់ទំនងមានភាពជិតស�ិទ�េហើយអ�កអចសំុរប់អនមិត� ភក�ិឬអ�កេផ្សងេទៀត

ែដលពួកេគស� ល់បែន�មេទៀត។ 

៤. ចូលរមួកម�វធីិេផ្សងៗក�ុងវស័ិយរបស់អ�ក រចួនំាយកព័ត៌មានមកែចករែំលកជាមួយសហករ។ី 

៥. េធ�ើខ�ួនឲ្យសក�ិសមជាអ�កមានវជិា� ជីវៈ។ ចូរយកចិត�ទុកដក់េលើ សេម��ក បំពក់ េ្រគ�ងតុបែតង ... ។ល។ 

ៃលយ៉ាងណាឲ្យេមើលេទេឃើញថាអ�កជាបុគ�លដ៏គួរឲ្យទុកចិត� និងជាអ�កអជីព។ 

៦. អភិវឌ្ឍន៍ខ�ួនឯងជា្របចំ ជាពិេសសជំនាញទំនាក់ទំនង និងចិត�ស�ស�មនុស្ស។ 

៧. ្រត�តពិនិត្យេមើលកររកីចេ្រមើនរបស់ខ�ួនជា្របចំ។ 

 

េ�ល�រណ ៍៣ ��ង េដើម��េី�គជយ័ក��ងជវី�ត  
េទះបីជាអ�កបំេពញករងរអ�ីក៏េដយ ចូរ្របកន់ខ� ប់នូវេគាលករណ៍ ៣ យ៉ាង គឺ គុណភាព បរមិាណ និង

ទឹកចិត�។ 

 ១. គុណភាព ៖ បំេពញករងរ្របកបេដយគុណភាពខ�ស់ ចប់ចុងចប់េដើម និងមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 
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២. បរមិាណ ៖ បែន�មពីេលើគុណភាពៃនករងរ ចូរេធ�ើផ�ល់នូវបរមិាណឲ្យបានេ្រចើន្រគប់េពលេវលតមែដល

អចេធ�ើេទបាន។ 

៣. ទឹកចិត� ៖ ក�ុងបរបិទៃនសង�មសព�ៃថ� ករបំេពញករងរ្របកបេដយគុណភាពនិងបរមិាណេនមិនទន់

្រគប់្រគាន់េន េឡើយេទ គឺ្រត�វមានទឹកចិត�បែន�មេទៀត។ េគ្រត�វសំែដងឲ្យេឃើញពីស� រតី�សឡាញ់ករងរ និង

ទឹកចិត�ពុះពរក�ុងរល់កិច�ករែដលខ�ួនបំេពញ។ េ្រកពីេនាះ េគ្រត�វេចះសហករឲ្យសីុសង� ក់ជាមួយមិត�រមួ

ករងរដៃទេទៀត។ 

េដើម��េី�គជយ័�គប�់រកចិ�  
អ�កែដល្របាថា� ចង់សេ្រមច្របេយាជន៍្រគប់យ៉ាង គួរ្របតិបត�ិតមេគាលករណ៍ខងេ្រកមេដយេពញ

េលញ។ េគាលករណ៍េនះ េហថាធម៌សេ្រមច៤យ៉ាង។ 

១. ឆន�ៈ គឺ �សឡាញ់ករងរ 

២. វរិយិៈ គឺ តសូ៊មិនេបាះបង់េចលករងរ 

៣. ចិត�ៈ គឺ តំកល់ចិត�យកចិត�ទុកដក់ក�ុងករងរ 

៤. វមិង្សោ គឺ ពិនិត្យ�សវ្រជាវសកល្បងករងរ េដយេ្របើប�� ៕ ពុេទ� វទ 

ទ��ប៣់��ងែដល�ឲំ��ជីវ�តប�ជយ័  
ពក្យចស់បូរណែខ�រេពលថា ទមា� ប់ធំជាងច្បោប់ កិច� ករអ�ីក៏េដយឲ្យែតក� យជាទមា� ប់េហើយគឺពិបាកែក

ែ្របណាស់ េបើេទះបីជាសកម�ភាពេនាះវខុសច្បោប់ក៏េដយ។ តួយ៉ាងច្បោប់ចរចរណ៍ែចងថាេភ�ើងេលឿង្រត�វ

បន�យេល្ប�ន ែតមនុស្សមួយចំនួនទមា� ប់បែន�មេល្ប�នេទវញិ។ ទមា� ប់ល�នំាមកនូវេជាគជ័យ ទមា� ប់អ្រកក់

នំាឲ្យបរជ័យ។ មនុស្សបរជ័យេ្រចើនមានទមា� ប់ដូចខងេ្រកម៖ 

១. រងឹថ�ឹងមិនែកែ្របតមកលៈេទសៈ ៖មនុស្សបរជ័យេ្រចើន្របកន់ចរតិចស់គំរលិមិន្រពមែកែ្របេទតម

របត់សង�មេទ។ 

២. មិនកំណត់ទិសេដែដល្រត�វេដើរេទមុខ៖ មនុស្សបរជ័យេ្រចើនគា� នែផនករេទៃថ�អនាគត គឺរវល់ែត

ជាមួយេរឿងរ៉ល់្របចំៃថ� សំលឹងេឃើញែត្របេយាជន៍ភា� មៗចំេពះមុខ។ 

៣. មិនតមដនករងរ៖ មនុស្សបរជ័យមិនតមដនដំេណើ ររកីចេ្រមើនរបស់ករងរថាដល់ណាេហើយ េន

ខ�ះអ�ីខ�ះ ឬ្រត�វេធ�ើអ�ីខ�ះបន�េទៀតេទ។ 

េដើម្បេីជាគជ័យក�ុងជីវតិ ចូរែកែ្របទមា� ប់អ្រកក់ ចប់យកទមា� ប់ល�។ 

 

គន�ះឹ៥��ងជួយ�ភំព័�ស�ំងល�  
បុគ�លមា� ក់ៗែតង្របាថា� ចង់បាននូវសំណាងល� និង្រទព្យសម្បត�ិេ្រចើន។ គន�ឹះមួយចំនួនខងេ្រកមអចជួយ

នំាមកនូវសំណាងដល់មនុស្ស្រគប់របូ  មិនែមនជាសំណាងេដយៃចដន្យេទ គឺសំណាងេដយកិច�្របឹងែ្របង៖ 

១. ឧស្សោហ៍្របា�ស័យទក់ទងជាមួយមនុស្សទូេទ 

២. សំែដងចំណាប់អរម�ណ៍ និងយកចិត�ទុកដក់ចំេពះអ�កដៃទ 

៣. សំែដង្របាប់អ�កដៃទអំពីចំណូលចិត�របស់ខ�ួន និងែចករែំលកេរឿងចូលចិត�ជាមួយអ�កដៃទ 
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៤. បំផុសគំនិតេធ�ើកិច�ករឲ្យកន់ែត្របេសើរេឡើងជាលំដប់ ចូរសួរខ�ួនឯងថា "េធ�ើដូចេម�ចេទើបអចសេ្រមច

កិច�ករបានកន់ែតេលឿនជាងមុន គុណភាពល�ជាងមុន" 

៥. ហ៊នសកល្បងគំនិត ឬគេ្រមាងណាមួយែដលខ�ួនគិតថាផ�ល់ផលកំៃរេ្រចើន 

 

វ�ធ�ី�ស� ៧ ��ង ជយួបេង�ើនគនំតិៃច��បឌតិ  
េដើម្ប ីឲ្យមានគំនិតៃច�្របឌិត េគចំបាច់្រត�វែតែស�ងយល់សីុជំេរអំពីខ�ួនឯង និងបន��សវ្រជាវជា្របចំនូវ

គំនិតថ�ីៗស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍ជីវតិ ឲ្យកន់ែត្របេសើរេឡើង។ េគគួរ្របតិបត�ិតមវធីិស�ស� ៧ យ៉ាងខងេ្រកម

េដើម្បបំីផុសគំនិតៃច�្របឌិត៖ 

១. ្រត�វមានចិត�ចង់េចះ ចង់ដឹង ្រត�វេចះសួរសំណួរ េហតុអ�ីបានជាេរឿងេនះេទជាដូេច�ះ េហតុអ�ីបានជាេរឿង

េនាះេកើតេឡើងេទេកើត ...។ល។ 

២. ទមា� ប់គិតរកវធីិេធ�ើកិច�ករទំងឡាយេចញពីចំនុចសូន្យមកវញិ មានន័យថាេទះបីជាេយើងដឹងថាកិច�ករ

មួយេនាះេធ�ើតមវធីិមួយណា េលឿនក៏េដយ ក៏េយើងព្យោយាមគិតរកវធីិមួយេទៀតយកមកេធ�ើ ថា្របសិនេបើ

េយើងមិនេចះវធីិចស់េនះេទ េតើេយើងមានវធីិណាេផ្សងយកមកេធ�ើកិច�ករេនះបាន? 

៣. ្រត�វេចះែកែ្របខ�ួនេទតមកលៈេទសៈ កំុរងឹថ�ឹង 

៤. ្រត�វេចះទទួលកំហុសេនេពលខ�ួនេធ�ើខុស កំុចំណាយថាមពលករពរថាខ�ួនមិនខុស 

៥. បន�េរៀនសូ្រតជា្របចំ េ្រពះថាគា� ននរណាមា� ក់េចះសព� ដឹងសព�េនាះេទ មានែតករសិក្សោបែន�មេទេទើប

អចបំេពញកង�ះខតបាន 

៦. េធ�ើកិច�ករទំងពួងេដយែបរេឆា� ះេទរកេគាលបំណងែដលបានកំណត់ទុក 

៧. េជៀសវងេមាទនៈភាពេលើខ�ួនឯងហួសេហតុ 

 

�ថក៌�ំងំៃនេ�គជយ័េសដ��ីងំ៥០០�ក ់ 
េសចក�ី ្របាថា� ចង់បាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចើន ែតងេកើតមានក�ុងសនា� នចិត�មនុស្សេលកតំងពីកំេណើ តមកេម�៉ះ 

(�សីហិេតបេទស)។ សួរថាេធ�ើដូចេម�ចេទើបក� យជាអ�កមាន? េនះជាសំណួរែដលមនុស្សទូេទេចទសួរ

ជានិច�។ ណាបូ៉េឡអុងេហៀល (Napoleon Hill) ែដលជាអ�កនិពន�េសៀវេភដ៏ល្បីល្បោញែដលមានចំណងេជើង

ថា "ស�� ឹងគិត រចួក� យជាអ�កមាន Think and Grow Rich" បាន ចំណាយេពល�សវ្រជាវអស់រប់ឆា� ំេទេលើ

កំពូលអ�កមានទំង ៥០០ នាក់េនអេមរកិ េដើម្បី�សយចំងល់ថាអ�ីេទជាកត� ចំបងែដលនំាឲ្យមនុស្សក� យ

ជា អ�កមាន។ េលករកេឃើញថាអ�កមានទំង ៥០០ នាក់េនាះ មានចំនុចរមួមួយគឺ 

សំលឹងេមើលអនាគតេដយភាពវជិ�មាន។ ពួកេគគិតថាអ�ីៗអចសេ្រមចេទបានតមករចង់បាន។  តមរយៈ

របកគំេហើញេនះេសៀវេភមួយក្បោលដ៏មានតៃម�ខងេលើបានេបាះពុម� ផ្សោយនិងលក់ដច់បំផុតក�ុងពិភព

េលក។ េ្រកយៗមកមានមនុស្សមិនតិចេទែដលបានក� យជាអ�កមានេដយសរ អនុវត�តមវធីិស�ស�របស់

ណាបូ៉េឡអុងេហៀល។ 
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ក�ុងេសៀវេភ ស�� ឹងគិត រចួក� យជាអ�កមាន េផា� តជាសំខន់  េលើករែកែ្របផ�ត់គំនិតខងក�ុង ឲ្យមានភាព

្របាកដ្របជាអំពីទំហំទឹក្របាក់ែដលមនុស្សមា� ក់ៗ ្របាថា� ចង់បានក�ុងមួយឆាកជីវតិេនះ រចួេហើយតម�ល់ចិត�

រលឹំកជាេរៀងរល់ៃថ�អំពីក�ី្របាថា� េនះ។ កលណាចិត�ខងក�ុងរងឹមំាច្បោស់លស់អំពីទឹក្របាក់ែដលខ�ួន ្របាថា�

ចង់បានេហើយ េនាះវនឹងែស�ងអនុភាពទក់ទញបេង�ើតឲ្យេលចជារបូរងេឡើងេន ពិភពខងេ្រក។ 

"ចង់ក� យជាអ�កមាន ចូរែកែ្របផ�ត់គំនិតរបស់អ�ក" ណាបូ៉េឡអុងេហៀល។ 

 

ដបំ�ូ�នេ�គជយ័ពមី�េសដ�ែីដកែថប  
អន្រឌ� ខនាហ�ី (Andrew Carnegie) ជាបុគ�លដ៏េជាគជ័យបំផុតមួយក�ុងពិភពេលក។ េលកខណាហ�ី បាន

សងខ�ួនពីកម�ករធម�តរហូតដល់ក� យជាមហេសដ�ីែដកែថបដ៏ មានជាងេគបំផុតក�ុងពិភពេលក កលពី

ជំនាន់េលកេនមានជីវតិ (1835-1919)។ េ្រកពី្រទព្យសម្បត�ិដ៏មហសល េលកខណាហ�ី គឺជាបុគ�លគួរជា

ទីេគារពបំផុតស្រមាប់មនុស្សជំនាន់េ្រកយ។ េលកផ�ល់តៃម�ខ�ស់ចំេពះចំេណះដឹងនិងករសិក្សោ�សវ្រជាវ

។ េលកបានបរចិ� គ្របាក់ផា� ល់ខ�ួនេ្រចើនជាង 10 លនដុល� រសហរដ�អេមរកិស្រមាប់បេង�ើតបណា� ល័យ

សធារណៈ និងទឹក្របាក់ជាេ្រចើនេទៀតជួយឧបត�ម�ដល់សកលវទិ្យោល័យនានាេទ សហរដ�អេមរកិនិង

ច្រកភពអង់េគ�ស។ តមរយៈេជាគជ័យដ៏ធំេធងរបស់េលកខណាហ�ី េគអចេរៀនសូ្រតពីគន�ឹះេជាគជ័យដូច

ខងេ្រកម៖ 

វនិិេយាគេលើខ�ួនឯង ៖ កសងសមត�ភាពរបស់ខ�ួនក�ុងវស័ិយណាមួយឲ្យ្របេសើរបំផុត។ ្របមូលថាមពល

និងផ�ង់គំនិតែតេលើកិច�ករេនាះែតម្៉យោង។ េលកខណាហ�ី និយាយថា ខ�ុំេជឿថាវថីិេឆា� ះេទកន់េជាគជ័យក�ុង 

វស័ិយណាក៏េដយ គឺអ�ស័យេលើភាពស� ត់ជំនាញ ្រគប់្រគងបាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយៃនវស័ិយេនាះ...តមបទ

ពិេសធន៍របស់ ខ�ុំ ខ�ុំក្រមេឃើញបុគ�លណាមា� ក់រក្របាក់បានេ្រចើនេដយចប់េនះ ចប់េនាះ មិនេឆា� ះមួយណា 

េនាះេឡើយ។ 

េជាគជ័យេកើតេចញមកពីចិត�ទូលយ និងករយកចិត�ទុកដក់ចំេពះមនុស្ស ៖ េលកខណាហ�ី ែតងែត្រគប់

្រគងេរងច្រក្របកបេដយតមា� ភាព និងមានទំនាក់ទំនងល�ជាមួយកម�ករនិងបុគ�លិកទំងអស់។ គាត់ែតង

ែស�ងយល់ពីត្រម�វករនិងបំេពញត្រម�វករបុគ�លិកកម�ករ ជានិច�។ េលើសពីេនះ គាត់ែតងែស�ងរកវធីិេធ�ើឲ្យ

មនុស្សេនជំុវញិក� យជាអ�កមានដូច គាត់ែត។ ជាឧទហរណ៍គាត់បានផ�ល់្របាក់ឲ្យអ�ក្រគប់្រគងេរងច្រក

មា� ក់របស់ គាត់េឈ� ះ Charles Schwab ចំនួន ១ លនដុល� រក�ុងមួយឆា� ំ ពីេ្រពះអ�ក្រគប់្រគងរបូេនះមាន

សមត�ភាពេលកទឹកចិត�និង ្រគប់្រគងកម�ករ។ 

េចះ្រគប់្រគងអរម�ណ៍របស់ខ�ួនឯង 

បេង�ើនបណា� ញទំនាក់ទំនងរបស់អ�ក ៖ េរៀនសូ្រតទំងចំេណះដឹងនិងបទពិេសធន៍ពីមនុស្សក�ុងែដនទំនាក់

ទំនង របស់អ�ក េហើយបន�ព្រងីកទំនាក់ទំនងឲ្យកន់ែតមានវសិលភាពធំេធងេឡើង។ 

ែស�ងរកចំេណះដឹង និងគុណតៃម� ជាជាងែស�ងរកែត្របាក់ 

េធ�ើដំេណើ របេង�ើនចំេណះដឹង និងេធ�ើឲ្យគំនិតកន់ែតទូលយ ៖ េលកខណាហ�ី ចូលចិត�េធ�ើដំេណើ រណាស់។ 

េនកំឡុងេពលេធ�ើដំេណើ រេលកែតងេរៀនសូ្រតយ៉ាងសីុជំេរពីវប្បធម៌ៃន ្របេទសនីមួយៗែដលេលកេធ�ើ

http://salarean.com/index.php/knowledge/general-knowledge/574-andrew-carnegie


ដំេណើ រេទដល់។ េនេពលេទដល់ចិន េលកសិក្សោពីលទ�ិខុងជឺ េនេពលេទដល់ឥណា� េលកសិក្សោពី

ពុទ�សសនា។ 
 

េមេរៀនេ�គជយ័ពែីឌល (DELL)  
អ�ក េ្របើ្របាស់កំុព្ូយទ័រភាគេ្រចើនពិតជាបានស� ល់ម៉ាកកំុព្ូយទ័រ DELL ។ ែតមានមួយចំនួនពិតជាមិនបានដឹង

េទថានរណាជាស� បនិកៃន្រក�មហុ៊ន មួយេនះ។ េលក ៃមឃឹល ែឌល (Michael Dell) េកើតេនឆា� ំ ១៩៦៥ េន

រដ�តិចសស សហរដ�អេមរកិ បានេផ�ើមបេង�ើត្រក�មហុ៊នែឌលក�ុងឆា� ំ ១៩៨៤ េដយមានមហិច�តធំេធង គឺ

្របកួត្របែជងជាមួយ្រក�មហុ៊នយក្ស IBM។ កលពីេនវយ័កុមារ ែឌលជាមនុស្សចូលចិត�កំុព្ូយទ័របំផុត។ ែឌល

ែតងែតលួចេគចសលេដើម្បចូីលរមួស� ប់សន�ិសីទកំុព្ូយទ័រថា� ក់ ជាតិ។ ែឌលបានសំុឲ្យឪពុកខ�ួនទិញកំុព្ូយទ័រ

ឲ្យខ�ួនជាអំេណាយៃថ�ខួប កំេណើ ត ១៥ ឆា� ំ។ ែឌលបានសំលឹងេមើលេឃើញ្របាក់ចំេណញដ៏េ្រចើនពីករលក់

កំុព្ូយទ័រ។ ែឌលែតងែតពិចរណាថាអ�កលក់កំុព្យទ័រអចរក្របាក់ចំេណញបានយ៉ាង េ្រចើនពីករលក់កំុព្ូយទ័រ 

េទះបីពួកេគដឹងតិចតួចអំពីបេច�កវទិ្យោកំុព្ូយទ័រក៏េដយ។ ចំែណកឯត្រម�វករេ្របើ្របាស់កំុព្ូយទ័រវញិមានទំហំធំ

ៃ្រកែលង េហើយអ�កេ្របើ្របាស់កំុព្ូយទ័រភាគេ្រចើនទិញកំុព្ូយទ័រេដយមិនតៃថ� ស�ុ្រគស� ញេ្រចើន។ 

ជានិស្សតិឆា� ំទីមួយៃនសកលវទិ្យោល័យតិចសសសហរដ�អេមរកិ ែឌលែតងចំណាយេពលេ្រកេម៉ាងសិក្សោ

េទផ�ល់េសវកម�េលើកកំពស់បេច�ក វទិ្យោកំុព្ូយទ័រឲ្យអ�ករកសីុ។ េដយសរប�� េនះេធ�ើឲ្យករសិក្សោរបស់

ែឌលមិនសូវទទួលលទ�ផលល�។ ឪពុករបស់ែឌលខឹងនឹងែឌលជាខ� ំង េទើបចង់របឹអូសយកកំុព្ូយទ័ររបស់

ែឌលទុកទំងអស់ េដើម្បឲី្យែឌលផ�ង់អរម�ណ៍ែតេលើករសិក្សោ។ ឪពុកែឌលសួរេទែឌលថា "ចូរកំណត់

អទិភាពក�ុងជីវតិ េតើកូនចង់បានអ�ីឲ្យពិត្របាកដ?"  ែឌលេឆ�ើយេទកន់ឪពុកវញិថា "ខ�ុំចង់្របកួត្របែជង

ជាមួយ IBM" ។ 

ចប់តំងពីេផ�ើមអជីវកម�កំុព្ូយទ័រមក ែឌលបង� ញឲ្យេឃើញពីយុទ�ស�ស�ែប�កេគ។ យុទ�ស�ស�ដ៏ល្បលី្បោញ

មួយរបស់ែឌល គឺ Direct from Dell ទិញេដយផា� ល់ពីែឌល។ ែឌលេជឿថា េគអចលក់ដូរកំុព្ូយទ័រេដយផា� ល់

ពីអ�កផលិតេទកន់អ�កេ្របើ ្របាស់េដយមិនចំបាច់មានអន�រករ(ីឈ�ួញកណា� ល) ។ េដើម្បីអនុវត�ន៍នូវ

យុទ�ស�ស�េនះឲ្យបានេជាគជ័យ ែឌលបានផ�ល់នូវេសវកម�អតិថិជនេ្រកយេពលលក់កំុព្ូយទ័ររចួ។ េទះបី

មានប�� បេច�កេទសអ�ីក៏េដយ បុគ�លិករបស់ែឌលនឹងេទដល់ផ�ះអតិថិជនភា� ម។ តមរយៈករកត់មិនឲ្យ

មានឈ�ួញកណា� ល ែឌលអចសន្សសំំៃចៃថ�េដើមបានយ៉ាងេ្រចើនេលើសលប់។ ក�ុងឆា� ំ ១៩៨៦ េពលគឺបីឆា� ំ

េ្រកយពីបេង�ើត្រក�មហុ៊នចំណូលពីករលក់របស់ែឌល េកើនដល់ ៦០ លនដុល� រ។ 

េមេរៀនេជាគជ័យពីែឌល៖ 

គិតខុសេគ ៖ មនុស្សទូេទ្របាប់ែឌលថាករលក់េដយផា� ល់ពីអ�កផលិតេទអ�កេ្របើ ្របាស់មិនអចេធ�ើេទ

េកើតេទក�ុង្រទង់្រទយធំ។ ែតែឌលនិយាយថា "ជាេរឿងសប្បោយចិត�ែដលេធ�ើកិច�ករែដលអ�កដៃទគិតថា េទ

មិនរចួ ឬមិនទំនង" ។ 

កំណត់េគាលេដខ�ស់ែដលអចនឹងសេ្រមចេទបាន ៖ េនចុងឆា� ំ ១៩៨៦ ្រក�មហុ៊នបានកំណត់េគាលេដ

លក់ឲ្យបាន ១ពន់លនដុល� រ្រតឹមឆា� ំ១៩៩២ និងព្រងីកខ�ួនជាអន�រជាតិ។ ដល់ឆា� ំ ១៩៩២ ្រក�មហុ៊នអច
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សេ្រមចករលក់េ្រចើនេទ�ដងេលើសពីេគាលេដកំណត់។ ករកំណត់េគាលេដខ�ស់ េធ�ើឲ្យអ�ករះិរកវធីិសេ្រមច

ឲ្យបាន។ 

េផា� តេទេលើលទ�ភាពែដលអចនឹងេជាគជ័យ ជាជាងេផា� តេទេលើគូ្របកួត្របែជង ៖ កំុេធ�ើេដយខ� ច កំុវស់

ែវងខ�ួនឯងេដយេធៀបនឹងអ�កដៃទ ចូរវស់ែវងខ�ួនឯងេដយេ្របើស�ង់ដរៃនភាពល�ឥតេខ� ះ។ 

 
របូមន�បេង�ើន��កច់ណំ�លេទ�ដង  

១. េផា� តថាមពលេលើកិច�ករែដលផ�ល់គុណតៃម�ខ�ស់ ៖ ក្ួបន 80/20 ែចងថាកិច�ករែដលេយើងេធ�ើគឺមានែត20% 

បុ៉េណា� ះែដលបេង�ើត្របាក់ចំណូលភាគេ្រចើនដល់េយើង ចំែណកឯ 80% េទៀតបេង�ើត្របាក់ចំណូលបានែត 20% 

បុ៉េណា� ះៃន្របាក់ចំណូលសរបុ។ ដូេច�ះេដើម្បបីេង�ើន្របាក់ចំណូលឲ្យបានកន់ែតេ្រចើនេឡើង េគគួរយកចិត�ទុក

ដក់េធ�ើកិច�ករ 20% ែដលផ�ល់គុណតៃម�ខ�ស់េនាះឲ្យបានកន់ែតេ្រចើនេឡើងនិងមាន្របសិទ� ភាពេឡើង។ 

ចំែណកកិច�ករ 80% េទៀត េគគួរកត់បន�យ ឬទមា� ក់ឲ្យថា� ក់េ្រកមជួយេធ�ើ ឬេជៀសវងកំុេធ�ើ។ ចូរព្យោយាមេធ�ើ

ែបបេនះជាដរប េនាះចំណូលរបស់អ�កមុខែតនឹងេកើនេទ�ដង។ 

២. ខ�ីកមា� ំងេគេ្របើ ៖ មានន័យថាខ�ី្របាក់េគេ្របើ ខ�ីេពលេវលេគេ្របើ ខ�ីចំេណះេគេ្របើ ឬខ�ីបទពិេសធន៍អំពី

េជាគជ័យនិងបរជ័យេគេ្របើ គឺេចះ�ស�បទញយកចំនុចសំខន់ែដលមានគុណតៃម�ស្រមាប់កិច�ករ ខ�ួនមក

េ្របើ្របាស់ បូកផ្សនិំងធនធានផា� ល់ខ�ួន េធ�ើឲ្យទទួលបានេជាគជ័យកន់ែតធំេធងេឡើង។ 

៣. បេង�ើនេល្ប�ន ៖ ្រគប់កិច�ករែដលអ�កេធ�ើ ចូរេធ�ើវឲ្យបានកន់ែតេលឿនជាងមុនជាដរប។ 

៤. បេង�ើត្រក�មករងរ ៖ េដើម្បបីេង�ើនថាមពលេឆា� ះេទរកេគាលេដ អ�ក្រត�វេចះចត់ែចងចង្រកង្រក�មករងរ

។ ថាមពលករងរជា្រក�មែដលបណ�ុំ េទេដយសមត�ភាពនិងជំនាញេផ្សងៗគា�  គឺជាកមា� ំងដ៏សំខន់នំាេឆា� ះ

េទរកេជាគជ័យ។ 

របូមន�ទំងបួនខងេលើមានលក�ណៈសម�� ងយ�ស�លនិយាយ ែតអចនឹងពិបាកអនុវត�ន៍។ េហតុេនះ េគ

្រត�វែតមានេសចក�ីអំណត់ និតតំងចិត�អនុវត�ន៍ខ� ប់ខ�ួនេទើបទទួលបានផល។ អ�កនិពន� ៖ Brian Tracy 

េ�ល�រណ�៍ងំ៧ៃន�ទព��សម��តិ�  
អ�កែដល្របាថា� ្រទព្យសម្បត�ិ គួរពិចរណាែស�ងយល់េគាលករណ៍ទំង ៧ ដូចខងេ្រកម៖ 

១. កសងផ�ត់គំនិងជាអ�កមាន គឺដឹងថាអ�ីែដលបេង�ើត្របាក់កន់ែតេ្រចើនេឡើង និងអ�ីែដលេធ�ើឲ្យ្របាក់េចះែត

ថយេទៗ 

២. ចំណាយឲ្យតិចជាងចំណូល និងសន្ស្ំរបាក់ទុកវនិិេយាគ 

៣. យល់ដឹងពីភាសរបស់្របាក់ 

៤. េចះៃលសន្ស្ំរបាក់ស្រមាប់ខ�ួនឯង មុននឹងទូរទត់ឲ្យអ�កដៃទ 

៥. ្របមូលផ�ុំ្រទព្យ គឺ្របាក់បេង�ើត្របាក់ ឬរបស់បេង�ើត្របាក់ឲ្យបានកន់ែតេ្រចើន 

៦. យល់ដឹងពីករ្របាក់ផ�ួប 

៧. េចះខ�ីកមា� ំងេគេ្របើ េពលគឺ្របាក់របស់អ�កដៃទ និងេពលេវលរបស់អ�កដៃទ 
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មលូេហត ុ៥ ��ងែដលេធ�ើឲ��មនសុ��ទេូ�មនិ�ច��យ�អ�ក�ន  
មនុស្ស ្រគប់របូែតងចង់មាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចើន។ មនុស្សខិតខំេធ�ើកររល់ៃថ� េហើយែតងគិតថាៃថ�ណាមួយ

ខ�ួននឹងក� យជាអ�កមាន។ េតើមនុស្ស្រគប់គា� សុទ�ែតអចក� យជាអ�កមានែមនេទ? េលក ្របាអិន េ្រតសសីុ 

(Brian Tracy) ែដលជាអ�កនិពន�ដ៏ល្បីល្បោញមួយរបូែផ�កអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព និងជាបុគ�លដ៏េជាគជ័យមួយរបូ 

បានេលើកេឡើងថា មានមូលេហតុសំខន់ៗចំនួន ៥ ែដលររងំមិនឲ្យមនុស្សក� យជាអ�កមាន៖ 

១. មនុស្សទូេទ រស់េនក�ុងសង�មឬបរយិាកសមួយែដលមិនមានអ�កមានេនែក្បរ ជាេហតុេធ�ើឲ្យពួកេគ មិន

ដឹងថាអ�ីេទែដលជំរញុឲ្យមនុស្សមា� ក់ៗក� យជាអ�កមានបាន។ 

២. មនុស្សទូេទ មិនហ៊នសេ្រមចចិត�េធ�ើ េទះបីពួកេគបានអន ឬបានទទួលដំបូនា� នពីមនុស្សេជាគជ័យក៏

េដយ។ 

៣. មនុស្សទូេទ មិន្រពមចប់េផ�ើមេធ�ើឥឡូវភា� មេទ េចះែតគិតថាចំដល់េពលេនះចំេធ�ើ ចំដល់េពលេនាះចំ

េធ�ើ។ 

៤. មនុស្សទូេទ េពញចិត�ែតនឹងរបស់ចំេពះមុខ ចយវយេដើម្បសីប្បោយរយៈេពលខ�ី 

៥. មនុស្សទូេទ ខ�ះទស្សនវស័ិយេទអនាគត មិនដឹងថាអ�ីគួរេធ�ើ អ�ីមិនគួរេធ�ើ េដើម្បសីេ្រមចេទេដអនាគត៕ 

 
វ�ធសីន��សំៃំចមនិឲ��បះ៉�លដ់លខ់�ងច់�ំយ�ប�ៃំថ�  

សន្ស ំសំៃចមានន័យថាករចយវយេដយរះិគិតមិនខ�ះខ� យ។ សន្សសំំៃចមិនសំេដ្រតឹមែតករចយវយ

្របាក់តិចជាងមុនេទ ែតក៏សំេដេលើករេ្របើ្របាស់របស់ឲ្យអស់លទ�ភាពឬមាន្របសិទ�ភាព ខ�ស់ែដរ។ វធីិ

ស�ស�មួយចំនួនខងេ្រកមអចជួយឲ្យអ�កសន្សសំំៃចរបស់េ្របើ ្របាស់េដយមិនឲ្យប៉ះពល់ដល់ខ�ង់

ចំណាយ្របចំៃថ�៖ 

១. របស់មួយចំនួនេយើងអចេ្របើតិចជាងមុនែត្របសិទ�ភាពេនដែដល៖ ចូរេ្របើសបូ៊េបាកេខអវឲ្យតិចជាង

មុន្រតឹមក្រមិតល�មេជៀសវងខ�ះ ខ� យ េ្របើថា� ំដុសេធ�ញ សបូ៊កក់សក់ សបូ៊ដុសខ�ួន ្រកដសជូតមាត់ ។ល។ 

តិចជាងមុន។ 

២. បិទេភ�ើង ឬសមា� រៈេអឡិច្រត�និច ្របសិនេបើមិនេ្របើ្របាស់។ 

៣. ងូតទឹកឲ្យេលឿនជាងមុនេដើម្បសីន្សំទឹក និងបិទទឹក្របសិនេបើមិន្រត�វករេ្របើ។ 

៤. ចក់ទឺកចូលក�ុងដបសបូ៊កក់សក់ែដលជិតអស់ េដើម្ប្ីរកឡុកេ្របើឲ្យអស់សបូ៊។ 

៥. កត់សំបកថា� ដុំសេធ�ញែដលជិតអស់ និងេកៀ យកថា� ំដុសេធ�ញែដលេនសល់មកេ្របើឲ្យអស់។ 

៦. សន្សបំែន�ែដលេនសល់ដក់ក�ុងថង់មួយទុកក�ុងទូរទឹកកក។ កំុេបាះបែន�េចល។ េនេពលណាែដលថង់

េនះេពញេដយបែន� ចូរេធ�ើសុ៊បបែន�បរេិភាគ។ 

៧. រល់សមា� រៈែដលអចេ្របើ្របាស់េឡើងវញិបាន ដូចជាដប ថង់ កំបុ៉ង ជាេដើម ចូរកំុេបាះេចល ចូរទុកេ្របើ

្របាស់េឡើងវញិ។ 
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ចេំណះដងឹអ�ខី�ះែដលអ�ក�ត�វែតដងឹអពំេីរឿង��ក?់  
យ៉ាងេហចណាស់ ្រត�វយល់ដឹងចំនុចសំខន់ៗខងេ្រកម៖ 

១. េចះគណនាសំណង្របាក់កំចី៖ អ្រតករ្របាក់ ចំនួនករ្របាក់្រត�វបង់ ចំនួន្របាក់្រត�វបង់តមដំណាក់

កល... 

២. េចះគណនារកភាគរយ 

៣. យល់ដឹងពីអ្រតករ្របាក់ផ�ួប (ករ្របាក់ េលើករ្របាក់) 

៤. យល់ដឹងពីតៃម�ពិតរបស់្របាក់ក�ុងជីវតិរស់េន។ 1 ដុល� រៃថ�េនះ មានតៃម�ជាង 1ដុល� រៃថ�ែស�ក។ េពល

េវលេធ�ើឲ្យ្របាក់បេង�ើត្របាក់បាន 

៥. េចះគណនាចំណូលចំណាយ និងតៃម�្រទព្យសម្បត�ិសុទ� (កត់ចំណាយរចួ) 

 
ក���ន�តប់ន�យច�ំយ  

១. តមដនចំណាយ៖ ្របសិនេបើអ�កមិនដឹងថាចយ្របាក់អស់េទណាខ�ះេទ េនាះអ�កនឹងជួបប�� ្របាក់នា

េពលអនាគតជាក់ជាពំុខន។ ចូរកត់្រតរល់ចំណាយទំងអស់ េហើយសួរខ�ួនឯងថាចំណាយណាជា

ចំណាយចំបាច់? 

២. ក្រមិតចំនួនទឹក្របាក់ចយវយ្របចំសបា� ហ៍៖ ឧទហរណ៍្របសិនេបើអ�កកំណត់ថាចយ $50 ក�ុងមួយ

សបា� ហ៍ ចូរដក់តមខ�ួនែត $50 ហមែថម ហមចយេលើសក្រមិត។ ករណីែដលចយេនសល់ ឧទហរណ៍

ចយអស់្រតឹមែត $30 ទឹក្របាក់ែដលេនសល់មិន្រត�វយកេទបូកជាមួយសបា� ហ៍បនា� ប់េទ េពលគឺសបា� ហ៍

េ្រកយ្រត�វចយែត $50 មិនែមន $70 េទ។ 

៣. េពលេដើរេលងយប់ចូរដក់្របាក់សុទ�តមខ�ួន្រតឹមក្រមិតកំណត់បាន េហើយ ចូរកំុយកកតធនាគារតម

ខ�ួន េបើមិនចង់ឲ្យចយលង់ខ�ួន។ ករចយ្របាក់សុទ�នឹងេធ�ើឲ្យអ�កដឹងខ�ួនថាចំណាយអស់េ្រចើន េហើយរអ

មិនហ៊នចំណាយ។ 

៤. ចូរទិញទំនិញេដយមានប�� ី េជៀសវងទិញបែន�ែផ�េឈើ�សស់េ្រចើនហួសក្រមិតបរេិភាគពីរបីៃថ� 

េ្រពះនឹង្រត�វខត្របាក់ទេទៗេពលរបស់ទំងេនាះរលួយខូចេ្រពះបរេិភាគ មិនទន់។ 

៥. ែកែ្របទមា� ប់ចយ្របាក់៖ េបើរកេឃើញថាខ�ួនចំណាយខ�ះខ� យេទេលើអ�ីេហើយចូរព្យោយាមកត់បន�យ 

ចំណាយេលើមុខេនាះ។ េពលអនុវត�បានេជាគជ័យមួយេហើយ ចូរបន�អនុវត�េលើចំនុចេផ្សងមួយេទៀត រហូត

ដល់ែលងមានចំនុចខ�ះខ� យ។ 

 

ក���នរក��នងិេ�បើ��ស�់�ក១់៤��ង  
១. ចយវយឲ្យតិចជាងចំណូល 

២. ចប់េផ�ើមសន្ស្ំរបាក់ពីឥឡូវេនះេទ ជាជាងរង់ចំរហូតដល់រកេឃើញថាគួររកសីុរបរអ�ី េទើបចប់េផ�ើម្របែម

្របមូលែស�ងរក្របាក់ 

៣. េពលេវលជាមាស្របាក់ ្រគប់្រគងេពលេវលបានល�មានន័យថា្រគប់្រគងមាស្របាក់ក៏បានល�ែដរ 
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៤. េជៀសវងពីបំណុលែដលមានករ្របាក់ខ�ស់ 

៥. ពិភាក្សោពីេរឿង្របាក់កក់៖ ករខ� ចរអមិនហ៊ននិយាយគា� េដយ្រតង់ៗអំពីេរឿង្របាក់កក់នឹង នំាឲ្យអ�ក

ជួបប�� ហិរ��វត�ុ។ 

៦. ឈប់ចយវយហឺុហ េដើម្បីអួតថាខ�ួនមាន្របាក់េ្រចើន 

៧. តមដនដំេណើ ររកីចេ្រមើនៃន្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កជានិច� 

៨. ែថរក្សោរបស់របរេ្របើ្របាស់ជា្របចំ េបើមិនដូេច�ះេទអ�ក្រត�វចំណាយ្របាក់េដើម្បជួីសជុលរបស់ទំង 

េនាះជាក់ជាពំុខន។ សកល្បងសេង�តេមើលមួយ្រត�សក�ុងផ�ះរបស់អ�ក េតើមានរបស់អ�ីខ�ះែដលអ�កទុកេចល

មិនេអើេពើ ឬេស�ើរែតខូចខតអស់េដយមិនបានែថរក្សោ? 

៩. កិច�ករណាែដលអចេធ�ើបានេដយខ�ួនឯង ចូរេធ�ើេដយខ�ួនឯង េនះជាវធីិកត់បន�យចំណាយដ៏មាន

្របសិទ�ភាព។ េបើងកេនះពឹងេគ ងកេនាះជួលេគ អ�កនឹង្រត�វចំណាយ្រគប់យ៉ាង។ 

១០. រល់ចំណាយ្រត�វមានែផនករទុកជាមុន 

១១. ែស�ងរកចំណូលចិត�ពិត្របាកដរបស់ខ�ួន និងេធ�ើកិច�ករែដលខ�ួនចូលចិត� 

១២. កសងមិត�ភាពនិងទំនាក់ទំនងពិត្របាកដ។ មិត�ភាពនិងចំណងទក់ទងល�ជា្រទព្យសម្បត�ិដ៏មានតៃម�។ 

១៣. អភិវឌ្ឍន៍ខ�ួនឯងជា្របចំ៖ ចំេណះដឹង សុខភាព ចំណងទក់ទង ។ល។ 

១៤. ផ�ល់ជំនួយេដយឥតចំណង 

គន�ះឹក��ង�រសន���ំ�ក ់ 
"សន្ស្ំរបាក់? េតើបាន្របាក់មកពីណាសន្ស ំេបើចយមួយែខៗមិនទំង្រគប់ផង?" េនះ ជាពក្យែដលេលចេឡើង

ភា� មៗក�ុងចិត�របស់មនុស្សទូេទ កលណាេគនិយាយពីេរឿងសន្ស្ំរបាក់។ ្របសិនេបើេយើងទុកពក្យេនះក�ុង

ចិត�េនាះេយើង្របាកដជាមិនអចសន្ស ំ្របាក់បានជាដច់ខត។ សុភាសិតែខ�រមួយេពលថា "ទូកធំ េក� ងធំ" 

មាន ន័យថាចំណូលេ្រចើន ចំណាយក៏េ្រចើនេទតមហ�ឹងែដរ។ ដូេច�ះេទះជាេយើងរក្របាក់បានបុ៉ណា� ក៏មិន

សល់ែដរ េ្រពះេយើងនឹងចំណាយកន់ែតេ្រចើនេឡើងេទតមខ�ង់ចំណូល។ 

ចូរេធ�ើប�� ីចំណាយ្របចំៃថ� រចួបូកសរបុ និងពិនិត្យជាេរៀងរល់សបា� ហ៍ េហើយេចទសួរខ�ួនឯងថាេតើ

ចំណាយអ�ីខ�ះែដលចំបាច់ខនមិនបាន និងេតើចំណាយអ�ីខ�ះែដលអចកត់េចលបាន។ ចំណាយណាែដល

កត់បាន េយើងដក្របាក់ែដលធា� ប់ចំណាយេនាះមកសន្សំវញិ។ េតើអ�កបរេិភាគអហរ េ្រកផ�ះញឹកញាប់េទ? 

េតើអ�កអចកត់ចំណាយ្របចំៃថ�មួយចំនួនេចញបានេទ (ដូចជា កេហ� សុរ បារ ី។ល។) ? េតើេសវកម�អ�ីខ�ះ

ែដលអ�កមិន្រត�វករចំបាច់ (ទូរទស្សន៍ែខ្សកប) ? 

ចូរេផ�្របាក់ែខជាស�័យ្របវត�ិមួយចំែណកចូលក�ុងគណនី សន្សំ។ ចូរចងចំថាធម�ជាតិជាមនុស្សមាន្របាក់ក�ុង

ៃដកន់ែតេ្រចើនកន់ ែតចង់ចំណាយ។ ដូេច�ះេបើ្របាក់ជាប់ក�ុងគណនីសន្ស ំពិបាកដកេចញ ឬមិនអចដក

េចញ ក៏មិនងយនឹងចំណាយេផ�សផា� សែដរ។ 

្របសិនេបើអ�ក េឡើង្របាក់ែខ ឬទទួលបាន្របាក់រង� ន់ ចូរយក្របាក់ែដលទទួលបានេនាះដក់ក�ុងគណនីសន្ស ំ

េ្រពះកន�ងមកអ�កេ្របើែត្របាក់ែខចស់ក៏អចទូទត់ចំណាយជីវភាព ្រគប់្រគាន់េទេហើយ។ 

្រគប់សច់្របាក់បែន�មែដលអ�កទទួលបានពី្របភពេផ្សងេដយករ េធ�ើេសវកម�របស់អ�ក ឬេដយសរមូល

េហតុណាមួយ ចូរដក់ចូលក�ុងគណនីសន្សទំំងអស់ ឬមួយចំែណកណាេនាះ។ 
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្របាក់ែដលធា� ប់សងបំណុលេគជាេរៀងរល់ែខ លុះសងដច់េហើយ ចូរដក់្របាក់េនះចូលេទក�ុងគណនី

សន្សំ។ 

ខងេ្រកមេនះជាគន�ឹះមួយចំនួនែដលអ�កអចអនុវត�បានេដើម្បីសន្សសំំៃចបែន�មេទៀត៖ 

- ចូរបិទអំពូលេភ�ើង ្របសិនេបើអ�កេមើលទូរទស្សន៍ េដើម្បសីន្សសំំៃចេភ�ើង។ កំុេបើកេភ�ើងេចល។ បន�ប់ណាែដល

េយើងមិនេ្របើ ឬេចញេ្រកបន�ប់ ចូរបិទេភ�ើង (សូម្បីែតបន�ប់ទឹក)។ 

- ចូរេ្រជើសេរ ើស្របេភទអំពូលេភ�ើងែដលសីុេភ�ើងតិច។ 

- កត់បន�យចំណាយេលើៃថ�ទូរស័ព� ចូរេ្របើែតេសវកម�ណាែដលចំបាច់បានេហើយ។ 

- េ្របើចន ែកវ ្រកណាត់ ជាជាងផា� ស�ិច េ្រពះរបស់ទំងេនះអចលងសំអតនិងយកមកេ្របើម�ងេទៀតបាន 

ែតផា� ស�ិច្រត�វទិញថ�ីជា្របចំ។ 

- បិទទ� បង�ួច បំាងកំុឲ្យពន�ឺចំងចូលក�ុងផ�ះ េ្រពះវេធ�ើឲ្យេក�  េហើយម៉ាសីុន្រតជាក់ខំេដើរកន់ែតខ� ំង សីុេភ�ើង

អស់កន់ែតេ្រចើន។ 

- ដំេដើមេឈើផ�ល់ម�ប់ដល់ផ�ះ ជួយកត់បន�យចំណាយម៉ាសីុន្រតជាក់។ 

- េពលេបើកបរេជៀសវងកែន�ងកកស�ះេដើម្បកំុីឲ្យចំណាយសងំេ្រចើន។ 

- កំុចូលហងបាយេពលកំពុងឃា� នខ� ំង។ 

- សិក្សោពីរេបៀប្រគប់្រគងចំណាយ 

វ�ធ�ីគប�់គងច�ំយ  
និយាយដល់េរឿងចំណាយមនុស្សភាគេ្រចើនជួប្របទះប�� ្របហក់្របែហល គា�  គឺេទើបែតនឹងេបើក្របាក់ែខ

មិនទន់បានបុ៉នា� នៃថ�ផង មិនដឹងបាត់្របាក់េទណាអស់ រចួក៏េចទសួរខ�ួនឯងថា ខ�ុំដូចជាមិនបានចយវយ

អីេខ� ះខ� យេទ េហតុអ�ីក៏អស់្របាក់េទណាេលឿនេម�៉ះ? អ�កខ�ះថា ដច់ែខដច់ខ្យល់ ។ 

ចូរអនុវត�តមដំណាក់កលទំងបួនខងេ្រកមេដើម្បី្រគប់្រគងចំណាយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព៖ 

១. េធ�ើប�� ីតមដនចំណាយ្របចំៃថ� 

២. េធ�ើប�� ីចំណូលនិងចំណាយ្របចំែខ 

៣. ែស�ងរកមេធ្យោបាយកត់បន�យចំណាយ 

៤. ែស�ងរកមេធ្យោបាយបេង�ើនចំណូល 

តមដនចំណាយ្របចំៃថ� 

ជាេរៀងរល់ៃថ�ចូរកត់្រត្រគប់ចំណាយទំងអស់ រប់ចប់តំងពីកេហ� គុយទវ េឡើងេទ។ ចូរអនុវត�ែបបេនះ

រល់ៃថ� េនាះអ�កនឹងរកេឃើញថា អ�កបានចយវយេខ� ះខ� យេលើអ�ីខ�ះ អ�ីែដលជាចំណាយចំបាច់ អ�ីែដលជា

ចំណាយមិនចំបាច់។ ចូរកត់បន�យឬកំុចយេលើរបស់ែដលមិនចំបាច់។ 

តរងចំណូលនិងចំណាយ 

ចូរកត់្រតចូលទំងអស់នូវរល់ចំណូលរបស់អ�កមកពី្របភពេផ្សងៗ ឧទហរណ៍ ចំណូលពីករងរ អជីវកម� 

ករ្របាក់ ។ល។ 

ចូរែបងែចកចំណាយជាពីរ្របេភទ គឺចំណាយេថររមួមានដូចជាឈ�ួលផ�ះ ៃថ�សល ៃថ�ធានារ៉ប់រង... និង

ចំណាយែ្រប្រប�ល រមួមានដូចជា ៃថ�ទឹក ៃថ�អគ�ិសនី ៃថ�អហរ... ។ 
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គន�ឹះកត់បន�យចំណាយ 

្រត�វចយវយេទតមែផនករចំណាយ 

ដក់្របាក់តមខ�ួនតិចៗបានេហើយេដើម្បេីជៀសវងកំុឲ្យដកចយេ្រចើន 

ទិញទំនិញែដលចំបាច់ែតបុ៉េណា� ះ 

មុនេទទិញទំនិញ្រត�វមានប�� ីមុខទំនិញែដល្រត�វទិញ េដើម្បេីជៀសវងកំុឲ្យទិញតមែតចិត�ចង់ 

ខ�ប់អហរៃថ�្រតង់ពីផ�ះេទ ជាជាងបរេិភាគេនេភាជនីដ� ន 

បង់ៃថ�ទឹក អគ�ិសនី និងៃថ�ដៃទេទៀត ឲ្យទន់េពលេដើម្បេីជៀសវងករផាកពិន័យ 

ែឆកេមើលចំណាយ្របចំែខ រចួសួរខ�ួនឯងថាអ�កពិតជា្រត�វកររបស់ទំងេនាះែមនឬ 

កត់្របាក់េចញពីគណនី្របាក់ែខេដយស�័យ្របវត�ិេរៀងរល់ែខចូលក�ុងខ�ង់សន្សំ 

ែស�ងរក្របភពចំណូលេផ្សងេទៀត ចូរសួរខ�ួនឯងថាេ្រកពី្របភពចំណូលសព�ៃថ�េតើអចរកចំណូលមកពី

្របភពណាេផ្សងបែន�មេទៀតេទ។ 

ចូររក្សោទុកឯកសរប�� ីស� មឲ្យមានរេបៀបេរៀបរយ និងមានសុវត�ិភាព។ 

ចូរពិនិត្យនិងវយតៃម�េលើចំណាយចំណូលរបស់ខ�ួនជាេទៀងទត់។ 

 
វ�ធសីន��សំៃំច��ក ់ 

ករសន្សសំំៃច្របាក់ េមើលេទហក់ដូចជាលំបាកស�ុគស� ញស្រមាប់មនុស្សមួយចំនួន។ េនះេដយសរែត

្របាក់ែខនិងចំណូលមិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ជីវភាព។ 

វធីីសន្សសំំៃច៥យ៉ាងខងេ្រកមអចជួយអ�កសន្សំសំៃច្របាក់ទុកប្រម�ងស្រមាប់ៃថ�អនាគត។ 

១. កំុទិញអ�ីែដលមិនចំបាច់។ មុននឹងទិញអ�ីមួយចូរពិចរណាេហើយពិចរណាេទៀតថាអ�កពិតជា្រត�វ ករវត�ុ
េនាះចំបាច់ខ�ះមិនបានែមនេទ។ ្របសិនេបើមិនទន់ចំបាច់េទ ចូរកំុទិញ។ 

២. ចំអិនអហរេពល្រពឹកេដយខ�ួនឯង និងខ�ប់អហរៃថ�្រតង់យកេទបរេិភាគេនកែន�ងេធ�ើករ។ េធ�ើែបប

េនះជួយកត់បន�យចំណាយ្របចំៃថ�របស់អ�កបានមួយចំែណក។ 

៣. មុននឹងទិញរបស់អ�ីមួយ ្រត�វេ្រប�បេធៀបេមើលតៃម�ឲ្យបានច្បោស់លស់ កំុទិញតមែតចិត�ចង់។ អ�កអច

នឹងសន្សបំាន្របាក់ជាេ្រចើន េដយមិនទិញរបស់ែដលៃថ�ហួសេហតុ។ 

៤. េបើមិនចំបាច់េទ កំុទិញេនហងធំៗ។ 

៥. េទះបីជាអកសធាតុេក� ស�ុះស� ប់ក៏េដយ អ�កគួរបិទម៉ាសីុន្រតជាក់ម�ងមា� លេដើម្បីកត់បន�យចំណាយ

េលើៃថ� អគ�ិសនី និងជួយករពរបរសិ� ន។ �សង់េចញពី៖ ទស្សនាវដ�ី្របជា្របិយ 
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ែស�ងយលព់ធី��រ  
១០ឆា� ំមុន េនកម�ុជា ្របសិនេបើមាននរណាមា� ក់និយាយថាខ�ុំដក់្របាក់េនធនាគារ ្របាកដជាមានេគេពប

្រជាបជាមិនខនថា មាន្របាក់ខ�ួនឯងមិនេចះទុក ែបរជាឲ្យេគទុកឲ្យ។ េទទុកចិត�អីធនាគារ។ ែតស� នភាព

បច�ុប្បន�ផ�ុយ�សឡះទំង�ស�ងពីស� នភាពពីអតីតកល។ េតើមានមនុស្សបុ៉នា� ននាក់ទុក្របាក់សុទ�េនផ�ះ? 

្របាកដជាមានមិនេ្រចើននាក់េទ។ 

អតិថិជនយក្របាក់េទេផ�ើេនធនាគារេដយសរមូលេហតុចំបងៗមួយចំនួន៖ 

១. សុវត�ិភាព៖ មិនបារម�ពីេចរលួចប�ន់ េភ�ើងេឆះ ឬបាត់បង់េដយ្របករេផ្សងៗ 

២. ងយ�ស�លដកវញិ េ្រពះអចដកេពលណាក៏បានតម េអធីអឹម-ATM ២៤េម៉ាងេលើ២៤េម៉ាង 

៣. សន្ស្ំរបាក់ 

៤. កសងទំនាក់ទំនងល�ជាមួយធនាគារ េដើម្បងីយ�ស�លខ�ី្របាក់េទៃថ�េ្រកយ 

េដើម្បយីល់កន់ែតច្បោស់ពីធនាគារ េគគួរដឹងអំពីតួនាទីរបស់បុគ�លិកបួន្របេភទែដលេគែតងជួបទំនាក់ ទំនង

ជាញឹកញាប់េពលេទធានាគារ។ 

១. អ�កផ�ល់េសវកម�អតិថិជន៖ ជាអ�កផ�ល់ព័ត៌មានអំពីធនាគារ េឆ�ើយតបនឹងចំងល់អតិថិជន ពន្យល់ពីេសវ

កម�ធនាគារ ជួយេបើកគណនីឲ្យអតិថិជន និងនំាអតិថិជនេទរកអ�កែដលអចជួយេដះ�សយប�� បាន។ 

២. េបឡាករ៖ ជាអ�កទទួល្របាក់ និងដក្របាក់ឲ្យអតិថិជន េឆ�ើយតបនឹងសំណួរ និងនំាអតិថិជនេទជួបអ�ក

ែដលអចេដះ�សយប�� បាន។ 

៣. ម�ន�ីឥណទន៖ ទទួលពក្យសំុខ�ី្របាក់ ជួយបំេពញសំណំុែបបបទ េឆ�ើយតបនឹងសំណួរ ផ�ល់ឯកសរ

េសវកម�្រក�មហុ៊ន 

៤. ្របធានសខ៖ ្រគប់្រគងដឹកនំា ្របតិបត�ិករទូេទរបស់ធនាគារ និងជួយេដះ�សយប�� នានាែដល

បុគ�លិកេដះ�សយមិនេចញ។ 

ករបេង�ើតគណនីេនធនាគារ 

េដើម្បេីបើកគណនីេនធនាគារបាន េគ្រត�វមានឯកសរសំគាល់ខ�ួន និងឯកសរពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត អ�ស័យ

េទតមត្រម�វកររបស់ធនាគារនីមួយៗ។ ធនាគារភាគេ្រចើនត្រម�វឲ្យដក់្របាក់តំកល់អប្បបរមា ក�ុងគណនី។ 

េដើម្បរីក្សោគណនីរបស់ខ�ួនឲ្យេនដំេណើ រករ តមធម�ត អតិថិជន្រត�វមាន្របតិបត�ិករ ដក់ឬដក្របាក់ យ៉ាង

េហចណាស់ម�ងក�ុងមួយឆា� ំ។ 

ករខ�ី្របាក់ពីធនាគារ 

មុនេពលខ�ី្របាក់ពីធនាគារណាមួយ េគគួរសិក្សោឲ្យបានច្បោស់ពីេគាលនេយាបាយឥណទនរបស់ធនាគារ

េនាះ ជាពិេសសករ្របាក់ និងៃថ�ឈ�ួលែដល្រត�វបង់ស្រមាប់ដំេណើ រករសំុ្របាក់កំចី។ 

្របេភទធនាគារឬ្រគឹះស� នហិរ��វត�ុេនកម�ុជា 

ធនាគារពណិជ� (សូមចុច្រតង់េនះេដើម្បទីញយកប�� ីធនាគារពណិជ�) 

ធនាគារឯកេទស (សូមចុច្រតង់េនះេដើម្បទីញយកប�� ីធនាគារឯកេទស) 

្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ (សូមចុច្រតង់េនះេដើម្បទីញយកប�� ី្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ) 

ច្បោប់ស�ពីី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ��វត�ុ 
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បនួចនំចុែដលធ��រព�ិរ�មនុឲ����កក់ចំ ី 
មុននឹងផ�ល់្របាក់កំចីេទអតិថិជនណាមា� ក់ធនាគារភាគេ្រចើនពិចរណាេលើ កត� សំខន់ៗបួន។ ក�ុងភាសរ

អង់េគ�ស េគេហកត� ទំងបួនថា The Four C's (Capacity លទ�ភាពសង, Capital ្រទព្យសម្បត�ិ, Character ្របវត�ិ

សង្របាក់, Collateral វត�ុប�� ំ)។ 

លទ�ភាពសង សំេដេលើសមត�ភាពនាេពលបច�ុប្បន�និង នាេពលអនាគត ក�ុងករសង្របាក់ធនាគារវញិ។ 

និយាយឲ្យចំ គឺេតើអ�កអចមាន្របាក់សង្រគប់្រគាន់ជាេរៀងរល់ែខែដរឬេទ? ធនាគារពិចរណាេលើកត� មួយ

ចំនួនដូចជា៖ 

- េតើអ�កេធ�ើករជាមួយអង�ភាពបច�ុប្បន�បានរយៈេពលបុ៉នា� នេហើយ េតើអ�កស�ិតក�ុងមុខដំែណងដែដលឬដូរមុខ

ដំែណង។ ជាទូេទធនាគារេមើលថាអ�កបានេធ�ើករេនអង�ភាពឬតំែណងដែដលយ៉ាង េហចណាស់

រយៈេពលមួយឆា� ំ។ 

- េតើអ�ករកបានចំណូលបុ៉នា� នក�ុងមួយែខ? 

- េតើអ�កចំណាយអស់បុ៉នា� នក�ុងមួយែខ? រមួនឹងបំណុលេផ្សងេទៀតែដលអ�កជំពក់? 

្រទព្យសម្បត�ិ សំេដេលើ្រទព្យទំងអស់ែដលអ�កមាន៖ 

- េតើអ�កមានផ�ះេទ? មានផ�ះមានន័យថាអ�កខិតខំសន្ស្ំរទព្យសម្បត�ិ ្របសិនេបើករណីណាមួយអ�កជួបប��

សងបំណុលមិនរចួ អ�កអចនឹងលក់ផ�ះសងបំណុលបាន។ 

- េតើអ�ករថយន�ឬ្រទព្យអ�ីេផ្សងេទៀតេទ? 

- េតើអ�កមានសន្ស្ំរបាក់េនធនាគារេទ? ្របសិនេបើអ�កបានសន្ស្ំរបាក់ប្រម�ងស្រមាប់្រគាអសន� េនាះ្របាក់

េនះអចយកមកទូទត់សងក�ុងករណីអ�កជួបប��  ហិរ��វត�ុ។ 

្របវត�ិសង្របាក់ សំេដេលើករទូទត់ទន់េពលេវល ។ េតើ្របវត�ិសង្របាក់របស់អ�កកលពីមុនល�ឬមិនល�។ 

្របសិនេបើអ�កមាន្របវត�ិល� េនាះអ�កងយ�ស�លខ�ី្របាក់ពីធនាគារ។ 

វត�ុប��  ំសំេដេលើ្រទព្យសម្បត�ិែដលអ�កដក់ជាេ្រគ�ងធានាថាអ�កសង្របាក់េទ ធនាគារវញិ្រគប់ចំនួននិង

ទន់េពលេវល ្របសិនេបើអ�កមិនអចសងបានេទ អ�កយល់្រពមលក់្រទព្យសម្បត�ិេនះេដើម្បសីង។ វត�ុប�� ំ 

រមួមានផ�ះជាេដើម ជាេ្រគ�ងប�� ក់េធ�ើឲ្យធនាគារទុកចិត�មកេលើអ�ក។ ្របភព៖ FIDC 

 
វ�ធខី��ី�កឲ់���ន�ប ់ 

ជីវតិ មនុស្សេយើងជួនកលក៏មានេពលខ�ះទ័លម�ងមា� លែដរ េដយេហតុៃចដន្យនណាមួយេដះ�សយមិន

ទន់។ េពលជួបេហតុករណ៍ដូេច�ះេយើង្រត�វេចះរកវធីិេដះទ័ល។ ករខ�ី្របាក់េគមិនែមនជាេរឿងងយ�ស�ល

េទ ែតេយើងអចខ�ីបានឆាប់រហ័ស្របសិនេបើេយើងយល់ច្បោស់ពីវធីីខ�ី និង្របភព្របាក់។ 

១. ្រត�វេ្រត�មលក�ណៈរចួជាេ�សច។ ្រគឹះស� នហិរ��វត�ុឬធនាគារ ភាគេ្រចើន ្រត�វករព័ត៌មានមួយចំនួនអំពី

អ�ក េហើយជាទូេទព័ត៌មានែដល្រត�វករេនាះមិនខុសគា� បុ៉នា� នេទពីអង�ភាព មួយេទអង�ភាពមួយ។ ដូេច�ះចូរ

េ្រត�មព័ត៌មាននិងឯកសរឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ ភា� ក់ងរឥណទន។ េធ�ើដូចេនះ អចជួយពេន��ន

ដំេណើ រករ្របាក់កំចីរបស់អ�កបាន។ 
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២. ្របសិនេបើអ�កធា� ប់ខ�ីពីមុនមកេហើយ េហើយែតងសង់្របាក់្រតឡប់វញិជាេទៀងទត់ េនាះអ�កងយនឹង

ទទួលបាន្របាក់កំចីម�ង់េទៀត។ 

៣. ែស�ងរក្របភព្របាក់៖ េតើ្របភពណាខ�ះអចឲ្យអ�កខ�ី្របាក់បាន បងប�ូន មិត�ភក�ិ ធនាគារ....? ចូរេ្រជើសេរ ើស

្របកបេដយេហតុផល យកែត្របភពណាែដលសម�សបបំផុតស្រមាប់អ�ក។ រចួសិក្សោេមើលេតើ្របភពណា

ទំនងជាឲ្យអ�កខ�ីជាងេគ។ 

៤. អវង់៉្របាក់ែខមុន (សងវញិេពលេបើក្របាក់ែខ)។ វធីិេនះអចខ�ីបានេលឿន េហើយកែន�ងេធ�ើករភាគេ្រចើន

អចនឹងមានេសវ្របេភទេនះ។ 

៥. ប�� ។ំ 

ធម�សម��ត�៣ិ��ង�ឲំ���ន�ទព��សម��ត�េិ�ចើន  
១. ជាបុគ�លែដលមានែភ�កល� ែភ�កភ�ឺ េចះដឹងបិុន្របសប់ក�ុងមុខរបរជំនួញ ស� ល់េដើមទុន ស� ល់កំៃរ ជា

ពិេសសេចះក្ួបនេសដ�កិច� និងពណិជ�កម�។ 

២. ជាបុគ�លមានេសចក�ីព្យោយាមយ៉ាងេមាះមុត េចះស�ង់ េចះពិចរណា េចះពិនិត្យកលៈេទសៈ មានគំនិត

បេច�កេទស មានេសចក�ីឆា� តេ្រកត្រមា ដឹងកិច�កល ដូចជាដឹងថា េទទិញរបស់េនកែន�ងណាមានតៃម�េថាក 

េទលក់េនផ្សោរណាបានតៃម�ខ�ស់។ ជាពិេសសេបើបានចំេនញេ្រចើនមិនេភ�ចស� រតី ខតេដើមទុនេគមិនសុខ

ចិត�លះបង់េចលឬរងចលេឡើយ។ 

៣. ជាបុគ�លមានមនុស្សរប់អនេ្រចើន សំបូរមិត�សមា� ញ់ ស� ល់ពីរេបៀបេធ�ើឲ្យមនុស្ស្រគប់មជ្ឈដ� នទូេទ បាក់

ចិត�និយម មានជំេនឿមានេសចក�ីទុកចិត�ទុកេថ�ើម រហូតសូ៊ចំេនញសូ៊ខតជាមួយគា� ។ 

អត�បទៈ ករអប់ររំបស់ពុទ�សសនា 
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