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បុព្វកថា

បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលកំពុងផ្លៃស់ប្តូរមូលដ្ឋៃនគៃឹះពីរបៀបររស់នៅធ្វើការនិងភាព
ច្នៃបៃឌិត។នៅសតវតៃសរ៍ទី២២ឌីជីថលបានដើរតួយ៉ៃងសំខាន់លើគៃប់វិស័យមិន
ថាតៃសមៃៃប់កំណើនអាជីវកម្មថ្មីតៃបុ៉ណ្ណៃះទៃហើយកំពុងផ្លៃស់ប្តូរមូលដ្ឋៃនគៃឹះ
នៃដំណើរការអាជីវកម្មផងដៃរ។ជំងឺរាតតៃបាតកូវីត១៩បានពន្លឿននៃការបៃើបៃៃស់
និងផ្លៃស់ប្តូរបៃព័ន្ធឌីជីថលពៃមទាំងបានបងា្ហៃញពីភាពខា្លៃំង។

ភាពខា្លៃំងដៃលបានបង្កើតឡើងដោយបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក៏អាចបងា្ហៃញពីបញ្ហៃរបស់
ពួកគៃក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខា្នៃតតូចដៃលមិនសូវចៃបាស់លាស់អំពីចំនុចចាប់ផ្តើម។តើ
ខ្ញុំគួរអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអ្វី?តើខ្ញុំគួររៀនអំពីវាដោយវិធីណា?តើអ្នកណាអាចនឹងជួយ
ខ្ញុំឱៃយអនុវត្តវាបាន?តើបច្ចៃកវិទៃយាដៃលខ្ញុំចង់បានអាចបៃើបានសមៃៃប់ខ្ញុំដៃរឬទៃ?
ហើយបើមិនដូច្នៃះទៃតើមានបច្ចៃកវិទៃយាអ្វីផៃសៃងដៃលសាកសមនឹងបរិបទរបស់ខ្ញុំ
និងទំហំថវិការបស់ខ្ញុំដៃរឬទៃ?ការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាថ្មីអាចមានការទាមទារយ៉ៃង
ចៃើនដូចជាចំណៃះដឹងការបើកចិត្តគំនិតនិងហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធមួយដ៏សមរមៃយ។
ការទាមទារទំាងនៃះគឺជាការផ្តៃតសំខាន់ក្នុងការសិកៃសាការសៃៃវជៃៃវរកចម្លើយនិង
អនុសាសន៍ថ្មីៗដើមៃបីជួយឱៃយអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យ។

ហៃតុអ្វីបានជាការធ្វើឌីជីថលមានសារៈសំខាន់?តើវាមានភាពចាំបាច់ឬគៃៃន់តៃជាជមៃើសបន្ថៃម?ទាំងនៃះគឺជាសំណួរដៃលយើង
តៃងតៃលឺពីអ្នកចូលរួមនិងសមាជិកដទៃទៀត។នៅឆ្នៃំ២០២៥សៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថលក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍តៃូវបានបា៉ៃន់បៃមាណ
ថានឹងកើនឡើងដល់៣០០ពាន់លានដុលា្លៃរ។យើងជឿជាក់ថាសហគៃិនស្តៃីគួរតៃជាចំណៃកមួយដៃលឱៃយអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ
បៃកបដោយមាតៃដ្ឋៃននិងមានភាពរកីចមៃើន។ថៃមទៀតនោះយើងជឿជាក់យ៉ៃងមុតមំាថាបដិវត្តឌីជីថលនៃះអាចជួយសហគៃនិ
ស្តៃីអោយយកឈ្នះលើបញ្ហៃយៃនឌ័រជាក់លាក់ដៃលពួកគៃកំពុងបៃឈមមុខហើយវានឹងអាចកៃបៃៃនូវការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់
កៃុមគៃួសារសហគមន៍និងសង្គមទាំងមូល។

តើពួកគៃនឹងធ្វើយ៉ៃងដូចម្តៃច?សព្វថ្ងៃនៃះនៅក្នងុបៃទៃសគោលដៅរបស់យើង(និងលើសពីនៃះទៀត)សហគៃនិស្តៃីតៃវូមានលក្ខណៈ
បៃងុបៃៀបលើទំនួលខុសតៃវូនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃទន្ទមឹនឹងតួនាទីក្នងុគៃសួារតាមបៃបបៃពៃណីដៃលជារឿយៗមិនមានការគំាទៃ
ពីដៃគូរបស់ពួកគៃទៃ។ដោយសារតៃបញ្ហៃសង្គមនិងវបៃបធម៌នំាអោយមានការបៃងចៃកលើការបង្កើតបណា្តៃញចំពោះសហគៃនិស្តៃី
តិចជាសហគៃិនជាបុរស។សព្វថ្ងៃនៃះអ្វីដៃលអាចជួយដោះសៃៃយបញ្ហៃទំាងនោះបានគឺការផ្តល់អោយស្តៃីនូវភាពបត់បៃនដៃល
ពួកគៃតៃូវការ។បៃព័ន្ធឌីជីថលអាចជួយស្តៃីពីការសហការជាកៃុមពីចមា្ងៃយអោយមានការបង្កើតពាណិជ្ជកម្មតាមបៃព័ន្ធអៃឡិច
តៃូនិច។បៃព័ន្ធឌីជីថលនៃះអាចជួយស្តៃីក្នុងការបង្កើនបៃសិទ្ធភាពនៃដំណើរការអាជីវកម្មនិងបង្កើនផលិតភាពសនៃសំថ្លៃដើមនិង
បង្កើនបៃៃក់ចំណូល។
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ផងដៃរចំពោះអ្នកជំនាញផ្នៃកឧសៃសាហកម្មអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយវិស័យឯកជននិងអ្នកដឹកនាំសមាគមវិជា្ជៃជីវៈទាំង៤៧រូប
ទាំងតាមបៃព័ន្ធអនឡាញនិងជួបផ្ទៃល់ដៃលបានចូលរួមក្នុងសហការកិច្ចការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវមួយនៃះ។

Mouna Aouri

បុព្វកថាព ីWoomentum
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: Google/Temasek Holdings/Bain & Company Annual report  2020

ខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈការស្វៃងយល់អំពីបញ្ហៃបៃឈមរបស់សហគៃិនស្តៃីយើងអាចដឹងនិងសា្គៃល់ពីកតា្តៃរារាំងដល់ភាពជោគជ័យ
របស់ពួកគៃ។មានតៃនៅពៃលដៃលយើងអាចរកឃើញពីបញ្ហៃដៃលកើតមាននោះទើបយើងអាចបង្កើតដំណះសៃៃយបាន។ខ្ញុំ
សងៃឃឹមថាការបោះពុម្ពផៃសាយនៃះនឹងផ្តល់នូវដំបូនា្មៃនល្អៗជាពិសៃសនឹងជួយជំរុញបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីដៃលគាំទៃSMEsរបស់ស្តៃី។
ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសងៃឃមឹថាការបោះពុម្ពផៃសាយនៃះអាចទៅដល់អ្នកអាននៅជំុវញិពិភពលោកដៃលចាប់អារម្មណ៍លើបៃធានបទនៃះហើយ
ចង់ស្វៃងយល់បន្ថៃមអំពីវានៅក្នុងបរិបទនៃបៃទៃសក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍។ខ្ញុំក៏មានសៃចក្តីសោមនសៃសរីករាយក្នុងការចៃករំលៃក
ការបោះពុម្ភផៃសាយនៃះជាមួយនឹងអ្នកអានរបស់យើងដោយមានការបកបៃៃជាភាសាខ្មៃរភូមានិងឥណ្ឌនូៃសុីដើមៃបឱីៃយមនុសៃសគៃប់គា្នៃ
អាចទទួលបានអត្ថបៃយោជន៍ពីការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវមួយនៃះដៃលបានបកបៃៃជាភាសាកំណើតរបស់ពួកគៃ។

ខ្ញុំសូមថ្លៃងអំណរគុណដល់កៃុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅWoomentumនិងអ្នកសៃៃវជៃៃវអ្នកសរសៃរបាយការណ៍អ្នកកៃសំរួល
អ្នកបកបៃៃនិងអ្នករចនាតាមបណា្តៃបៃទៃសផៃសៃងៗសមៃៃប់ការលះបង់និងចំណាយពៃលវៃលាដ៏មានតម្លៃដើមៃបីធ្វើអោយ
ការបោះពុម្ពផៃសាយនៃះមានអត្ថន័យនិងគុណភាពល្អសមៃៃប់អ្នកអាន។

យើងមានមោទនភាពក្នងុការធ្វើជាដៃគូជាមួយកៃមុហុ៊នKonrad-Adenauer-Stiftung(KAS)ដៃលជាអ្នកតសូ៊មតិដ៏ធំសមៃៃប់
សមភាពយៃនឌ័រនៅក្នងុតំបន់និងលើសពីនៃះ។វាគឺជាដំណើរដៃលមិនគួរឱៃយជឿមួយដៃលអាចចៃញការបោះពុម្ពផៃសាយពីការសិកៃសា
សៃៃវជៃៃវក្នងុពៃលដំណាលគា្នៃពីបៃទៃសចំនួនបួនដៃលបានគៃប់គៃងដោយការយិល័យKASTokyoក្នងុអំឡុងពៃលមានវបិត្តិ
កូវីត១៩។បញ្ជៃក់យើងមិនអាចធ្វើវាបានបៃសិនបើគា្មៃនបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល!

ដោយសៃចក្តីគោរព

Mouna Aouri

សា្ថៃបនិកនិងនាយកបៃតិបត្តិនៃកៃុមហ៊ុនWoomentum

បៃភព*
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បញ្ហៃចមៃបងដៃលកំពុងរារំាងស្តៃីពីការកា្លៃយជាសហគៃិន
ជោគជ័យមា្នៃក់លើសពីការទទួលបានឱកាសនិងកូតា
(quotas)ស្មើៗគា្នៃ។ជារឿយៗវាមានលក្ខណៈសាមញ្ញ
ដូចជាមិនតៃវូបានទទួលបៃៃក់កម្ចីពីធនាគារដោយសារតៃ
តមៃូវការមិនជាក់លាក់។ពៃលខ្លះអសមត្ថភាពក្នុងការ
គៃចចៃញពីពីកាតព្វកិច្ចគៃសួារដៃលធ្វើឱៃយអាជីវកម្មរបស់
អ្នកថយចុះ។វាគឺជាការខ្វះខាតមធៃយាបាយបច្ចៃកទៃស
ដៃលនាំឱៃយមានគុណវិបត្តិនៃដំណះសៃៃយឌីជីថល។

ទំាងនៃះគឺជាការរកឃើញសំខាន់ៗមួយចំនួននៃការសិកៃសា
សៃៃវជៃៃវរបស់យើងកៃៃមបៃធានបទ“មាគា៌ៃឆ្ពៃះទៅរក
ភាពជោគជ័យ៖តើសហគៃនិជាស្តៃីតៃវូផ្លៃស់ប្តរូអាជីវកម្ម
របស់ខ្លួននៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលដូចមៃ្តចខ្លះ?ករណី
សិកៃសាពីបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីមីយ៉ៃន់មា៉ៃមា៉ៃឡៃសុីនិង

កម្ពជុា”គមៃៃងទំាងមូលគឺជាកិច្ចសហការរវាងកម្មវិធីក្នងុតំបន់របស់Konrad-Adenauer-Stiftung(KAS),អភិបាលកិច្ចសង្គម
សៃដ្ឋកិច្ចនៅអាសុី(SOPAS)និងWoomentumដៃលជាវៃទិកាសហការផ្អៃកលើភាពជាសមាជិកដៃលភា្ជៃប់សហគៃិនជាមួយ
អ្នកជំនាញឧសៃសាហកម្មអ្នកដឹកនាំកៃុមហ៊ុននិងវិនិយោគិនដើមៃបីចៃករំលៃកព័ត៌មានចំណៃះដឹងការដោះសៃៃយលើបញ្ហៃបៃឈម
និងការបៃើឱកាសដើមៃបីពងៃីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។គមៃៃងនៃះរាប់បញ្ចូលធាតុផៃសំដ៏សំខាន់មួយសមៃៃប់សសរស្តម្ភSOPAS
ដោយជមៃុញស្តៃីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនំានិងការចូលរួមន្ថៃមលើការសៃៃវជៃៃវខ្វះខាតក្នុងពៃលបច្ចុបៃបន្ននិងបទពិសោធន៍នៃការធ្វើ
ឌីជីថលក្នុងចំណមសហគៃៃសខា្នៃតតូចនិងមធៃយមដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃី(WSMEs)នៅអាសុី។

បទសមា្ភៃសន៍ផ្ទៃល់មាត់ជាមួយអ្នកជំនាញនិងកៃុមបៃឹកៃសាយោបល់ជាមួយWSMEsបទសមា្ភៃសន៍ទៅសា្ថៃប័នរដ្ឋៃភិបាលនិង
សមាគមអាជីវកម្មនៅក្នងុបៃទៃសអាសីុអាគ្នៃយ៍ចំនួន៤ដៃលតៃវូបានធ្វើឡើងដើមៃបីវាស់ស្ទង់ពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើឌីជីថលបញ្ហៃ
បៃឈមនិងការបងា្ហៃញពីឱកាសថ្មីៗ ដៃលអាចមានសមៃៃប់សហគៃនិជាស្តៃ។ីការសៃៃវជៃៃវនៃះគឺអាចមើលពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើ
ឌីជីថលរបស់WSMEsរួមមាន៖

(១)លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន(២)លទ្ធភាពទទួលបានការណៃនាំទំនាក់ទំនងនិងជំនាញ
(៣)ដំណើរការនិងការគៃប់គៃងអាជីវកម្ម(៤)ការគៃប់គៃងវិបត្តិកូវីត១៩។

បញ្ហៃបៃឈមទូទៅរបស់WSMEនៅទូទំាងបៃទៃសចំនួន៤តៃូវបានគូសបញ្ជៃក់នៅក្នុងជំពូកដំបូង។ជំពូកនៃះគឺពិភាកៃសាពី
កៃបខណ័្ឌទទូៅដៃលរមួមានទាងំគោលនយោបាយនងិអនសុាសន៍ជាកស់្តៃងដៃលចៃញពីរាជរដ្ឋៃភបិាលនងិអង្គការឯកជនដើមៃបី
អាចអនុវត្តលើកទឹកចិត្តដល់សហគៃិនស្តៃីឱៃយទទួលបានឱកាសនិងអត្ថបៃយោជន៍ពីបៃព័ន្ធឌីជីថល។ជំពូកនៃះរួមមានការសិកៃសា
ពីបៃទៃសកម្ពុជាឥណ្ឌូនៃសុីម៉ាៃឡៃសុីនិងមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។ករណីសិកៃសានៅបៃទៃសទំាងនៃះផ្តល់នូវការវិភាគដ៏សីុជមៃៃនៃលទ្ធផល
ទូទៅដៃលបានបងា្ហៃញក្នុងជំពូកទី១។

Rabea Brauer Cristita Marie Perez

បុព្វកថាពីKonrad-Adenauer-Stiftung
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Rabea Brauer
Director, Social and Economic Governance Program Asia (SOPAS)
Country Representative, KAS Japan

Cristita Marie Perez
Senior Program Manager, Social and Economic Governance Program Asia (SOPAS)
KAS Japan

យើងពិតជាចង់អោយការសៃៃវជៃៃវនៃះចូលរួមចំណៃកក្នុងការធ្វើឱៃយកៃបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ(និងបរិបទវបៃបធម៌និងសង្គម
ផៃសៃងទៀត)មានភាពបៃសើរឡើងដោយមានស្តៃីជាអ្នកដើរតួយ៉ៃងសំខាន់លើការគៃប់គៃងអាជីវកម្មធុនតូចមធៃយមនៅក្នុងសៃដ្ឋកិច្ច
អាសុីអាគ្នៃយ៍។
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សៃចក្តីថ្លៃងអំណរគុណ

របាយការណ៍នៃះតៃវូបានរៀបចំឡើងជាកិច្ចខិតខំបៃងឹបៃៃងរមួគា្នៃរវាងKonrad-Adenauer-Stiftung(KAS)និងWoomen-
tumដើមៃបីបំភ្លឺពីបញ្ហៃបៃឈមនិងឱកាសដៃលបានផ្តល់ដោយបៃព័ន្ធឌីជីថលដល់សហគៃៃសខា្នៃតតូចនិងមធៃយមរបស់ស្តៃីនៅក្នុង
តំបន់អាសុអីាគ្នៃយ៍ជាពិសៃសបញ្ហៃពីកៃៃយនៃការរាតតៃបាតជម្ងឺកូវតី១៩។គំនិតក្នងុការសៃៃវជៃៃវនៃះតៃវូបានផ្តចួផ្តើមឡើងដោយ
MounaAouriនិងទូចសុជាតិតាដៃលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពៃញលៃញដោយKAS។MounaAouriបានរចនានិង
ដឹកនាំគមៃៃងជាមួយនឹងJulianaTyanដៃលជាជំនួយការ។

កៃៃមការគៃប់គៃងរបស់TalithaAmaliaនិងសហនិពន្ធជាមួយAnuradhaRaoនិងSuhailaBinteZainalShahដើមៃបី
ផលិតរបាយការណ៍ពហុបៃទៃសមួយនៃះ។ករណីសិកៃសានៃះមកពីបៃទៃស៖១.បៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីដៃលតៃូវបានដឹកនំាធ្វើការ
សៃៃវជៃៃវនិងសរសៃរដោយTalithaAmaliaជាមួយជំនួយការFarahAuliaនិងNendenSekarArum។២.បៃទៃស
មីយ៉ៃន់មា៉ៃដៃលតៃូវបានដឹកនាំធ្វើការសៃៃវជៃៃវនិងសរសៃរដោយSuMonជាមួយជំនួយការbySuLynnMyat។៣.បៃទៃស
មា៉ៃឡៃសុីដៃលតៃូវបានដឹកនាំធ្វើការសៃៃវជៃៃវនិងសរសៃរដោយTinaLeongជាមួយជំនួយការLimZhenHui,Nadhilah
ZainalAbidin,និងAmaniMohamadHusaini។៤.បៃទៃសកម្ពជុាដៃលតៃវូបានដឹកនំាធ្វើការសៃៃវជៃៃវនិងសរសៃរដោយ
SophornTousជាមួយជំនួយការSarSenkethya។ករណីសិកៃសានៅបៃទៃសកម្ពុជាតៃូវបាននិពន្ធដោយAnuradhaRao,
ជាមួយជំនួយការTalithaAmaliaនិងSuhailaBinteZainalShah.ZainalShah។

ក្នងុអំឡុងពៃលនៃការរៀបចំសៀវភៅនៃះសហសៃវិកជាចៃើននៅKAS,Woomentumនិងកន្លៃងផៃសៃងទៀតបានចូលរមួចំណៃក
យ៉ៃងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ដំបូនា្មៃននិងយោបល់ទាក់ទងនឹងបច្ចៃកទៃសល្អ។កៃុមការងារសូមធ្វើការអរគុណយ៉ៃងជៃៃលជៃៃ
ជាទីបំផុតដៃលមានការចូលរមួចំណៃកនិងពៃលវៃលាដ៏មានតម្លៃពីអ្នកជំនាញនិងកៃមុបៃកឹៃសាយោបល់ទំាងអស់តាមរយៈការផ្តល់
បទសមា្ភៃសន៍ពៃមទំាងមានការចៃករំលៃកបទពិសោធន៍ល្អៗពីខាងមន្តៃីរដ្ឋៃភិបាលវិនិយោគិនសហគៃិនអ្នកតំណាងសមាគម
អាជីវកម្មបណ្ឌតិសភានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដទៃទៀតបន្ថៃមទៀត។ជាចុងកៃៃយកៃមុការងារសូមអភ័យទោសដល់បុគ្គលដៃល
មិនបានធ្វើការសមា្ភៃសន៍និងពិភាកៃសាទៅលើបៃធានបទមួយនៃះ។

សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ
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ii 

iv 

vi 

vii 

ix 

xii 

xiii 

xiv 

១ 
១ 

២
៣
៤

៧
៨

១១
១៥
២០
២៥


២៨
២៩

៣៣ 

៣៤
៣៦
៣៨
៤១
៦២
៦៩
៧០

បុព្វកថាពី Woomentum 
បុព្វកថាពី Konrad-Adenauer-Stiftung 
សេចក្តថី្លេងអំណរគុណ 
តារាងមាតិកា 
បញ្ជនីេរូបភាព 
បញ្ជនីេតារាង 
បញ្ជនីេបេអប់ 
អកេសរកាត់ ពាកេយសរសេរកាត់ 
សេចក្តសីង្ខេបបេតិបត្តិ

ជំពូកទី១៖ បេព័ន្ធឌីជីថលសមេេប់ SMEs ដេលគេប់គេងដោយស្តេនីៅតំបន់អាសីុអាគ្នេយ៍

ជំពូកទី២៖ ករណីសិកេសា បេទេសឥណ្ឌនូេសីុ

លំនាំបញ្ហៃ
ការរកឃើញគន្លឹះសំខាន់ៗ
អនុសាសន័សំខាន់ៗចំពោះសា្ថៃប័នរាជរដ្ឋៃភិបាល
អនុសាសន៍សំខាន់ៗចំពោះសា្ថៃប័នដៃលបានផ្តល់ជំនួយដល់សហគៃិនសៃ្តី(WSMEs)

១.១សៃចក្តីផ្តើម
១.២វិធីសាស្តៃនៃការសៃៃវជៃៃវ
១.៣ឱកាសអាជីវកម្មថ្មីផ្តល់ដោយការធ្វើឌីជីថល
១.៤បញ្ហៃបៃឈមរបស់WSMEsក្នុងការទទួលយកបៃព័ន្ធឌីជីថល
១.៥អនុសាសន៍សំខាន់ៗដើមៃបីបង្កើតបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីឌីជីថលលើសមភាពយៃនឌ័រសមៃៃប់ការអភិវឌៃឍ
SMEនៅអាសុីអាគ្នៃយ៍
១.៦សៃចក្តីសន្និដ្ឋៃន
១.៧សៃចក្តីយោង

២.១សៃចក្តីសង្ខៃប
២.២សាវតាបៃទៃស
២.៣វិធីសាស្តៃ
២.៤ការរកឃើញពីការសមា្ភៃសន៍
២.៥អនាគតនៃការវិវត្តន៍ឌីជីថលសមៃៃប់WSMEs
២.៦សៃចក្តីសន្និដ្ឋៃន
២.៧សៃចក្តីយោង

តារាងមាតិកា
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ជំពូកទី៣៖ ករណីសិកេសា បេទេសមីយ៉េន់ម៉ាេ

ជំពូកទី៤៖ ករណីសិកេសា បេទេសម៉ាេឡេសីុ

ជំពូកទី៥៖ ករណីសិកេសា បេទេសកម្ពជុា

ឧបសម្ពន័្ធ

៣.១សៃចក្តីសង្ខៃប
៣.២សាវតាបៃទៃស
៣.៣វិធីសាស្តៃ
៣.៤ការរកឃើញពីការសមា្ភៃសន៍
៣.៥អនាគតនៃការវិវត្តន៍ឌីជីថលសមៃៃប់WSMEs
៣.៦សៃចក្តីសន្និដ្ឋៃន
៣.៧សៃចក្តីយោង

៧៥
៧៦
៧៨
៨១
៨៥

១០២
១០៧
១០៨

១១៣
១១៤
១១៦
១២០
១២៤
១៤៥
១៥៥
១៥៦

១៥៩
១៦០
១៦១
១៦៤
១៦៧
១៨២
១៨៦
១៨៧

១៩០
១៩០
១៩២
១៩៣

១៩៤
១៩៥
១៩៦
១៩៧

៤.១សៃចក្តីសង្ខៃប
៤.២សាវតាបៃទៃស
៤.៣វិធីសាស្តៃ
៤.៤ការរកឃើញពីការសមា្ភៃសន៍
៤.៥អនាគតនៃការវិវត្តន៍ឌីជីថលសមៃៃប់WSMEs
៤.៦សៃចក្តីសន្និដ្ឋៃន
៤.៧សៃចក្តីយោង

៥.១សៃចក្តីសង្ខៃប
៥.២សាវតាបៃទៃស
៥.៣វិធីសាស្តៃ
៥.៤ការរកឃើញពីការសមា្ភៃសន៍
៥.៥អនាគតនៃការវិវត្តន៍ឌីជីថលសមៃៃប់WSMEs
៥.៦សៃចក្តីសន្និដ្ឋៃន
៥.៧សៃចក្តីយោង

ឧបសម្ព័ន្ធក:កៃុមអ្នកជំនាញនិងទីបៃឹកៃសាយោបល់នៃឥណ្ឌូនៃសុី
ឧបសម្ព័ន្ធខ:ការបៃមូលនិងវិភាគទិន្នន័យរបស់ឥណ្ឌូនៃសុី
ឧបសម្ពន័្ធគ:ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបទបៃបញ្ញត្តពិាក់ព័ន្ធSMEនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងបច្ចៃកវិទៃយា(ICT)

នៅបៃទៃសឥណ្ឌូណៃសុី
ឧបសម្ព័ន្ធឃ:និយមន័យសSMEនៅបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ
ឧបសម្ព័ន្ធង:កៃុមបៃឹកៃសាយោបល់នៃបៃទៃសកម្ពុជា
ឧបសម្ព័ន្ធច:ការសមា្ភៃសន៍អ្នកជំនាញនៅបៃទៃសកម្ពុជា
ឧបសម្ព័ន្ធឆ:កៃុមទីបៃឹកៃសាយោបល់នៃបៃទៃសកម្ពុជា



ix

បញ្ជីនៃរូបភាព

រូបភាពទី១.១៖សសរស្តម្ភទាំងបួន

រូបភាពទី១.២៖ឱកាសថ្មីក្នុងអាជីវកម្មដៃលផ្តល់ដោយឌីជីថល

រូបភាពទី១.៣៖តំបន់នៃការអនុវត្តឌីជីថលពីអ្នកចូលរួមWSMEនៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីមីយ៉ៃន់មា៉ៃ

មា៉ៃឡៃសុីនិងកម្ពុជា

រូបភាពទី១.៤៖អនុសាសន៍សំខាន់ៗដើមៃបីបង្កើតបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីឌីជីថលសមៃៃប់ការអភិវឌៃឍSME

នៅអាសុីអាគ្នៃយ៍

រូបភាពទី២.១៖ការចូលរួមសហគៃៃសដល់GDPរបស់ឥណ្ឌូនៃសុីក្នុងឆ្នៃំ២០១៨

រូបភាពទី២.២៖ការបៃងចៃកផ្នៃកអាជីវកម្មរបស់អ្នកចូលរួម

រូបភាពទី២.៣៖ការបៃងចៃកបៃភពហិរញ្ញបៃបទាននៅក្នុងSEនិងME

រូបភាពទី២.៤៖ការបៃងចៃកបៃភពហិរញ្ញបៃបទានខាងកៃៃដៃលបានស្វៃងរកដោយអ្នកចូលរួមក្នុងWSMEs

រូបភាពទី២.៥៖ហៃតុផលរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការមិនបៃើបៃៃស់ឌីជីថលក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន

រូបភាពទី២.៦៖កតា្តៃដៃលជះឥទ្ធិពលដល់ការបៃើបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដើមៃបីក្នុងការទទួលការណៃនាំ

បណា្តៃញនិងជំនាញ

រូបភាពទី២.៧៖កម្មវិធីឌីជីថលដៃលតៃូវបានបៃើជាទូទៅបំផុតដោយអ្នកចូលរួមWSME

រូបភាពទី២.៨៖កតា្តៃដៃលជះឥទ្ធិពលដល់ការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មនិងការគៃប់គៃង

រូបភាពទី២.៩៖ការពងៃឹងបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក្នុងអំឡុងកូវីត១៩

រូបភាពទី២.១០៖បញ្ហៃបៃឈមធំទាំង៥ក្នុងការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមWSME

រូបភាពទី២.១១៖បញ្ជីបៃព័ន្ធបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលផ្អៃកលើលទ្ធផលនៃការសមា្ភៃសន៍

រូបភាពទី២.១២៖គំរូនៃកមៃិតនៃការទទួលយកឌីជីថល(digitaladoptionintensity)ក្នុងចំណម

អ្នកចូលរួមWSME

រូបភាពទី២.១៣៖ផៃនទីនៃការទទួលបានឱកាសក្នុងអាជីវកម្មដៃលបើកដំណើរការដោយបៃព័ន្ធឌីជីថល

រូបភាពទី២.១៤៖វិធីសាសៃ្តនៃការបៃឹកៃសាយោបល់

រូបភាពទី២.១៥:អនុសាសន៍ជាក់ស្តៃងនិងគោលនយោបាយ

រូបភាពទី៣.១៖អតៃៃកំណើនGDPសរុបរបស់បៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃឆ្នៃំ២០១៩,ដកពីទសៃសនវិស័យរបស់ធនាគារ

អភិវឌៃឍន៍អាសុីឆ្នៃំ២០២០

រូបភាពទី៣.២៖ឆ្នៃំនៃភាពចាស់ទុំសមៃៃប់អ្នកចូលរួមWSME
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រូបភាពទី៣.៣៖ការបៃៀបធៀបបញ្ហៃបៃឈមសមៃៃប់ហិរញ្ញបៃបទានការណៃនំា/ទំនាក់ទំនង/ជំនាញនិងដំណើរ

ការអាជីវកម្មនិងការគៃប់គៃង

រូបភាពទី៣.៤៖ការបៃៀបធៀបឧបសគ្គសមៃៃប់លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានរវាងសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម

រូបភាពទី៣.៥៖ការបៃៀបធៀបបៃធានបទការណៃនំាដៃលចង់បានដោយWSMEs

រូបភាពទី៣.៦៖ការបៃៀបធៀបនៃភាពចាស់ទំុនៃឌីជីថលរបស់WSMEsនៅក្នងុបៃទៃសមីយ៉ៃន់ម៉ាៃ

រូបភាពទី៣.៧៖បៃភៃទកម្មវីធីឌីជីថលដៃលបានបៃើបៃៃស់ដោយអ្នកចូលរួមSE 

រូបភាពទី៣.៨៖បៃភៃទកម្មវីធីឌីជីថលដៃលបានបៃើបៃៃស់ដោយអ្នកចូលរួមME 

រូបភាពទី៣.៩៖កមៃតិនៃភាពជឿជាក់របស់WSMEsលើការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល

រូបភាពទី៣.១០៖ឧបសគ្គសមៃៃប់ការចូលបៃើឌីជីថលឌីជីថលដោយWSMEs

រូបភាពទី៤.១៖ការជៃៀតចូលនៃបៃព័ន្ធអី៊នធើណៃតនិងទូរស័ព្ទចល័ត

រូបភាពទី៤.២៖ការចូលរួមចំណៃកនៃសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដល់GDP

រូបភាពទី៤.៣៖ការចូលរួមរបស់SMEsដល់សៃដ្ឋកិច្ច

រូបភាពទី៤.៤៖និយមន័យនៃSMEs

រូបភាពទី៤.៥៖ចំនួនSMEរួមទំាងមីកៃូ

រូបភាពទី៤.៦៖ចំនួនSEsនិងMEs

រូបភាពទី៤.៧៖ចំនួនប៉ាៃន់សា្មៃនSMEដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃី

រូបភាពទី៤.៨៖វិធីសាសៃ្តនៃការសៃៃវជៃៃវ 

រូបភាពទី៤.៩៖សៃៃវជៃៃវនៃសសរស្តម្ភទំាង៤

រូបភាពទី៤.១០៖ទមៃង់(ផ្នៃក)នៃWSMEsតៃវូបានសមា្ភៃសន៍

រូបភាពទី៤.១១៖ទមៃង់(អ្នកជំនាញ)នៃWSMEsតៃវូបានសមា្ភៃសន

រូបភាពទី៤.១២៖បៃវត្តរូិបរបស់WSMEsដៃលបានសមា្ភៃសន៍(បន្ត)

រូបភាពទី៤.១៣៖បៃវត្តរូិបនៃអ្នកជំនាញដៃលតៃវូបានសមា្ភៃសន៍

រូបភាពទី៤.១៤៖បៃភពហិរញ្ញបៃបទាន

រូបភាពទី៤.១៥៖ឱកាសថ្មីៗ ក្នងុការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាននិងឱកាសដៃលតៃវូបានអនុវត្តដោយWSMEs

រូបភាពទី៤.១៦៖បញ្ហៃបៃឈមក្នងុការទទួលបានឱកាសហិរញ្ញបៃបទានថ្មដីោយWSMEs

រូបភាពទី៤.១៧៖ឱកាសថ្មកី្នងុការទទួលបានការណៃនំាទំនាក់ទំនងនិងជំនាញទល់នឹងឱកាសដៃលតៃវូបាន

អនុវត្តដោយWSMEs

រូបភាពទី៤.១៨៖បញ្ហៃបៃឈមក្នងុការទទួលបានឱកាសថ្មីពីការបង្កើតបណា្តៃញនិងជំនាញក្នងុចំណមWSMEs

រូបភាពទី៤.១៩៖ឱកាសថ្មកី្នងុដំណើរការអាជីវកម្មនិងការផ្លៃស់ប្តរូការគៃប់គៃងដៃលតៃវូបានអនុវត្តដោយWSMEs

រូបភាពទី៤.២០៖បញ្ហៃបៃឈមក្នងុការទទួលបានឱកាសថ្មកី្នងុដំណើរការអាជីវកម្មនិងការផ្លៃស់ប្តរូការគៃប់គៃង

ក្នងុចំណមWSMEs
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រូបភាពទី៤.២១៖វិធានការណ៍គៃប់គៃងវិបត្តិតៃវូបានអនុវត្ត

រូបភាពទី៤.២២៖បញ្ហៃបៃឈមនៅពៃលអនុវត្តវិធានការគៃប់គៃងវិបត្តិ

រូបភាពទី៤.២៣៖ឱកាសថ្មដីៃលទទួលបានដោយWSMEsឆ្លងកាត់សសរស្តម្ភទំាង៤

រូបភាពទី៤.២៤៖JovieChong(ទី៣ពីឆ្វៃង)

រូបភាពទី៤.២៥៖បញ្ហៃបៃឈមសំខាន់ៗដៃលបៃឈមមុខដោយWSMEs

រូបភាពទី៤.២៦៖ឱកាសvsបញ្ហៃបៃឈម 

រូបភាពទី៤.២៧៖ទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ហៃបៃឈម 

រូបភាពទី៤.២៨៖កមៃតិនៃការទទួលយកឌីជីថលក្នងុចំណមWSMEsទំាង១៨ 

រូបភាពទី៤.២៩៖កមៃតិនៃការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក្នងុចំណមWSMEsទំាង១៨

តាមបៃភៃទរបស់អតិថិជន 

រូបភាពទី៤.៣០៖បទពិសោធន៍ក្នងុកម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនអាជីវកម្មឬកម្មវិធីណៃនំាក្នងុចំនោម

WSMEsទំាង១៨ 

រូបភាពទី៤.៣១៖បៃធានបទដៃលមាននៅលើសសរស្តម្ភទី១ 

រូបភាពទី៤.៣២៖បៃធានបទដៃលមាននៅលើសសរស្តម្ភទី២ 

រូបភាពទី៤.៣៣៖បៃធានបទដៃលមាននៅលើសសរស្តម្ភទី៣

រូបភាពទី៤.៣៤៖បៃធានបទដៃលមាននៅលើសសរស្តម្ភទី៤ 

រូបភាពទី៤.៣៥៖វិធីសាស្តៃកៃបៃៃLDJ 

រូបភាពទី៤.៣៦៖ទមៃង់នៃកៃមុបៃកឹៃសាយោបល់ 

រូបភាពទី៤.៣៧៖កិច្ចពិភាកៃសាកៃមុបៃកឹៃសាយោលបល់(ម៉ាៃឡៃសីុ) 

រូបភាពទី៤.៣៣៖Impact-EffortMatrix 

រូបភាពទី៤.៣៩៖ដំណះសៃៃយសមៃៃប់ការអនុម័តផ្នត់គំនិតនៃការរីកចមៃើន

(ពីTheImpact-EffortMatrix) 

រូបភាពទី៤.៤០៖លក្ខណៈពិសៃសនៃកម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនSMEដៃលបានណៃនំា  

រូបភាពទី៥.១៖ការចៃកចាយអាយុកៃមុហុ៊ន 

រូបភាពទី៥.២៖ការចៃកចាយអាយុកៃមុហុ៊នដៃលចូលរួម

រូបភាពទី៥.៣៖អនុវិស័យរបស់សហគៃៃសអ្នកចូលរួម 

រូបភាពទី៥.៤៖បៃភពនៃការបៃើបៃៃស់ថវិការ 

រូបភាពទី៥.៥៖ការទទួលបានការណៃនំា 

រូបភាពទី៥.៦៖ការកសាងជំនាញ 

រូបភាពទី៥.៧៖ឧបសគ្គឆ្ពៃះទៅរកការទទួលបានណៃនំាទំនាក់ទំនងនិងការកសាងជំនាញ

រូបភាពទី៥.៨៖អត្ថបៃយោជន៍នៃការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកចូលរួម

រូបភាពទី៥.៩៖ទមៃង់នៃការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដៃលតៃវូបានបៃើដោយអ្នកចូលរួមWSME

រូបភាពទី៥.១០៖ផលប៉ះពាល់នៃជម្ងកូឺវីដ១៩ចំពោះអ្នកចូលរួមWSME 

រូបភាពទី៥.១១៖បញ្ហៃបៃឈមរបស់អ្នកចូលរួមរបស់WSME 

រូបភាពទី៥.១២៖ឧបសគ្គទាក់ទងនឹងបញ្ហៃយៃនឌ័រចំពោះការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល
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បញ្ជីនេតារាង

១១

១២

១៣

២០

៨២

១០១

១៦២

១៧៤

១៧៩

តារាងទី១៖ការបៃងចៃកបៃភៃទចំណូលបៃចំាឆ្នៃរំបស់SMEនៅបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសីុមីយ៉ៃន់ម៉ាៃម៉ាៃឡៃសីុនិងកម្ពជុា

តារាងទី១.២៖អ្នកចូលរួមជាWSMEParticipantsក្នងុអនុវិស័យ 

តារាងទី១.៣៖ចំនួននិងបៃវត្តរូិបនៃអ្នកចូលរួមសមៃៃប់ការសៃៃវជៃៃវនៃះ

តារាងទី១.៤៖សន្ទសៃសន៍ក្នងុការតៃៀមខ្លនួភា្ជៃប់បណា្តៃញសមៃៃប់បណា្តៃបៃទៃសអាសីុអាគ្នៃយ៍ឆ្នៃំ២០១៩ 

តារាងទី៣.១៖ផ្នៃកSMEរបស់អ្នកសមា្ភៃសន៍ 

តារាងទី៣.២៖បញ្ហៃបៃឈមនិងឱកាសសំរាប់WSMEs 

តារាងទី៥.១៖និយមនៃSME(បៃភព៖កៃសួងឧសៃសាហកម្មនិងសិបៃបកម្ម) 

តារាងទី៥.២៖ឧបករណ៍ឌីជីថលបៃើបៃៃស់ដោយអ្នកចូលរួម 

តារាងទី៥.៣៖ឱកាសដៃលកំពុងលៃចចៃញសមៃៃប់WSMEsកៃៃយបានរងផលប៉ះពាល់ដោយ

ជម្ងឺរាតតៃបាតកូវីត១៩
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១៨

៧៩

៨៦
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បៃអប់១.១៖និយមន័យតៃវូបានដកសៃង់ចៃញពីរបាយការណ៍‘សៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថឌីុជីថលរបស់ធនាគារ

ពិភពលោក’(ទំព័រទី១) 

បៃអប់៣.១៖សា្ថៃនភាពបច្ចបុៃបន្នរបស់មីយ៉ៃន់ម៉ាៃនៃការធ្វើឌីជីថល

បៃអប់៣.២៖ភាពងាយសៃលួនៃការធ្វើចំណាត់ថា្នៃក់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារពិភពលោកឆ្នៃំ២០២០

បៃអប់៣.៣៖ការិយល័យឥណទានមីយ៉ៃន់ម៉ាៃនឹងចាប់ផ្តើមបៃតិបត្តកិារនៅឆ្នៃំ២០២០
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ACWO

ADB
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AI

ASEAN

B2B

B2B2C

B2C

BIM

BNI

CCRIS

CEO

CIES

COVID-19

CRM

CWEA

DEDC

DFS

DIY

DIGITAL ID

DKN2030

DOSM

e-Books

e-Commerce

ECF

EDCF

ESOs

EY

ASEAN Confederation of Women’s Organizations

Asian Development Bank

Application Programming Interface

Artificial Intelligence

Association of Southeast Asian Nation

Business-to-Business

Business-to-Business-to-Customer

Business-to-Consumer

Building Information Modelling

Business Networking International

Central Credit Reference Information System

Chief Executive Officer

Cambodia Inter-censal Economic Survey

Coronavirus Disease 2019

Customer Relationship Management

Cambodian Women Entrepreneur Association

Digital Economy Development Committee

Digital Financial Services

Do It Yourself

Digital Identification

Dasar Keusahawanan Nasional 2030

Department of Statistics Malaysia

Electronic Books

Electronic Commerce

Equity Crowdfunding

Economic Development Cooperation Fund

Electronic System Operators

Ernst & Young
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F&B
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FMCG

GDP

GPS

GST

HR

ICT

IDI

IFC

ILO

INGO

IoT

IT

ITU

JICA

KAS

KWSP

LMS

LDJ

LHDN

LPEM UI

MaGIC

MCO

MCSME

MDeC

ME

MED

MEDAC

MESTECC

MITI

MOOC

MoF

MOSTI

Food and Beverage

Financial technology

Fast-moving consumer goods

Gross Domestic Product

Global Positioning System

Goods and Services Tax

Human Resources

Information Communication and Technology

ICT Development Index

International Finance Corporation

International Labour Organization

International Non-Governmental Organization

Internet of Things

Information Technology

International Telecommunication Union

Japan International Cooperation Agency

Konrad-Adenauer-Stiftung

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Employees Provident Fund)

Learning Management Systems

Lightning Decision Jam

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Inland Revenue Board)

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia (Institute 

for Economic and Social Research, University of Indonesia)

Malaysian Global Innovation and Creativity center

Movement Control Order

Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprise

Multimedia Development Corporation

Medium Enterprise

Ministry of Entrepreneur Development

Ministry of Entrepreneur Development and Cooperatives

Ministry of Energy, Science, Technology, Environment & Climate Change

Ministry of International Trade and Industry

Massive Open Online Course

Ministry of Finance

Ministry of Science, Technology, and Innovation
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MSMEs
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MyCIF

NGO

NLD
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OECD

P2P Lending

PE

POS

R&D

RPA

SC

SE

SME

SMEWG

SMIDEC

SOP

SQL

UMFCCI

UN

UNCTAD

UPM

US EPA

USAID

VC

WSME

YEAC

Multimedia Super Corridor

Micro, Small, and Medium Enterprises

Malaysian Technology Development Corporation’s

Malaysia Co-Investment Fund

Non-Governmental Organization

National League for Democracy

Network Readiness Index

Organization for Economic Co-operation and Development

Peer-to-peer Lending

Private Equity

Point Of Sales

Research and Development

Robotic Process Automation

Securities Commission

Small Enterprise

Small and Medium Enterprise

SME Working Group

Small and Medium Industries Development Corporation

Standard Operating Procedure

Structured Query Language

Union of Myanmar Chambers of Commerce and Industry

United Nation

United Nations Conference on Trade and Development

Universiti Putra Malaysia

United States Environmental Protection Agency

United States Agency for International Development

Venture Capital

Women-owned Small and Medium Enterprise

Young Entrepreneurs Association of Cambodia
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1

សៃចក្តីសង្ខៃបបៃតិបត្តិ

បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលគឺសំដៅទៅលើលទ្ធផលនិងការដោះសៃៃយដោយផ្អៃកលើបៃព័ន្ធកំុពៃយូទ័រជាចំបងដៃលកំពុងផ្លៃស់ប្តូររាល់
សកម្មភាពឧសៃសាហកម្មសឹងគៃប់ទីកន្លៃងពៃមទាំងបណា្តៃបៃទៃសក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍ផងដៃរ។បៃទៃសទាំងនោះគឺទទួលបាន
នូវអត្ថបៃយោជន៍ពីបៃព័ន្ធឌីជីថលតាមរយៈសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម(SMEs)រួមទំាងសហគៃៃសដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃី
(WSMEs)។

ភាពបិុនបៃសប់របស់សហគៃិនជាស្តៃីបាននំាមកនូវអត្ថបៃយោជន៍ជាចៃើនដូចជាការឈានមុខនៃអំណាចសៃដ្ឋកិច្ចរបស់ស្តៃីនិង
ការចូលរួមកមា្លៃងំពលកម្មពីស្តៃីដៃលជាកតា្តៃដ៏សំខាន់ក្នងុការជំរញុកំណើននៃសង្គមសៃដ្ឋកិច្ចក្នងុតំបន់។ទោះបីជាអតៃៃការងារនៅក្នងុ
តំបន់អាសីុអាគ្នៃយ៍ដៃលបង្កើតឡើងដោយស្តៃីមានកំរិតខ្ពស់ក៏ដោយក៏អាជីវកម្មនោះភាគចៃើនងាយនឹងបាត់បង់ការបៃកួតបៃជៃងលើ
បៃៃក់ចំណៃញនិងទំហំអាជីវកម្មបើបៃៀបធៀបជាមួយនឹងសហគៃនិជាបុរសដៃលមានសកា្តៃនុពលកំណើនចៃើនជាង។លើសពីនៃះ
ទៀតសហគៃិនជាស្តៃីបៃឈមនឹងបញ្ហៃជាចៃើនដូចជាវិសមភាពយៃនឌ័រនិងអសមត្ថភាពរបស់ស្តៃីដៃលមានការកត់សមា្គៃល់ខា្លៃំង
ក្នុងបណា្តៃបៃទៃសអាសុី។

ទោះបីជាសា្ថៃនភាពសៃដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅជំុវញិពិភពលោកតៃវូបានរងគៃៃះយ៉ៃងខា្លៃងំដោយសារការផ្ទុះឡើងនូវជម្ងឺកូវតី១៩ដៃល
បានកំពុងរាតតៃបាតជំុវិញពិភពលោកចាប់ពីដើមឆ្នៃំ២០២០មក។ជម្ងឺរាតតៃបាតនៃះមិនតៃឹមតៃបង្កឱៃយមានភាពធា្លៃក់ចុះក្នុងការ
ផ្គត់ផ្គង់សកលនិងការគៃប់គៃងបនា្ទៃត់ពៃំដៃនតៃប៉ុណ្ណៃះទៃវាថៃមទាំងបានជះឥទ្ធិពលយ៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអន្តរសង្គមការជួបជុំ
និងការអនុវត្តជាក់ស្តៃង។តួយ៉ៃងជម្ងឺកូវីត១៩ក៏បាននំាមកនូវការរីកចមៃើនថ្មីមួយបៃបលើបៃព័ន្ធឌីជីថលផងដៃរដោយសារតៃ
កៃុមហុ៊នជាចៃើននៅលើពិភពលោកតៃូវបានបង្ខំឱៃយសមៃបខ្លួននិងចាប់យកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលថ្មីៗក្នុងអំឡុងពៃលផ្ទុះរាតតៃបាត
ខា្លៃំង។ការសិកៃសានៃះអះអាងថាបៃព័ន្ធឌីជីថលអាចផ្តល់សកា្តៃនុពលថ្មីសមៃៃប់សហគៃិនជាសៃី្ត(WSMEs)ដើមៃបីអោយមានភាព
រកីចមៃើននិងច្នៃបៃឌិតថ្មីក៏ដូចជាដោះសៃៃយនូវបញ្ហៃយៃនឌ័រ។ទន្ទមឹហ្នងឹនៃះផលប៉ះពាល់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងបៃព័ន្ធឌីជីថល
និងសហគៃនិស្តៃី(WSMEs)ជាលទ្ធផលសងៃឃមឹថារបាយការណ៍មួយនៃះនឹងចូលរមួចំណៃកយ៉ៃងសំខាន់ដល់ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវ
លើបៃព័ន្ធឌីជីថលនិងសហគៃិនសៃី្ត(WSMEs)នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍។

គុណវស័ិយជាវធីិសាស្តៃមួយដៃលតៃវូបានអនុម័តសមៃៃប់ការសៃៃវជៃៃវដោយបៃមូលទិន្នន័យពីបៃទៃសទំាង៤ក្នងុអាសីុអាគ្នៃយ៍ដៃល
បៃទៃសនីមួយៗមានសមាសធាតុសំខាន់ៗបីគឺៈការសមា្ភៃសន៍សុជីមៃៃជាមួយនឹងសហគៃនិស្តៃីអ្នកជំនាញអ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗគា្នៃនិង
កៃមុបៃកឹៃសាយោបល់ដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងស្តៃីនៅក្នងុភាពជាសហគៃនិបៃមូលផ្តុំគា្នៃដើមៃបីបង្កើតជាអនុសាសន៍និងដំណះសៃៃយផៃសៃងៗទៅលើ
សា្ថៃនភាពជាក់ស្តៃង។បទសមា្ភៃសន៍ជាមួយសហគៃិនស្តៃី(WSMEs)អ្នកជំនាញនិងកៃុមបៃឹកៃសាពិគៃៃះយោបល់ដើមៃបីបៃមូលផ្តុំពី
ការយលដ់ងឹជុវំញិសសរស្តម្ភបនួដៃលជាតណំាងអោយវសិយ័សខំាន់ៗ ទាងំ៤ដៃលឌជីថីលអាចនាមំកនវូឱកាសនងិបញ្ហៃបៃឈម
នានារួមមាន៖

(១)លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន(២)លទ្ធភាពទទួលបានការណៃនាំទំនាក់ទំនងនិងជំនាញ
(៣)ដំណើរការនិងការគៃប់គៃងអាជីវកម្ម(៤)ការគៃប់គៃងវិបត្តិកូវីត១៩។

សេចក្តីសង្ខេបបេតិបត្តិ

លំនំាបញ្ហេ
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បញ្ហៃដៃលសហគៃនិស្តៃ(ីWSMEs)កំពុងជួបបៃទះក្នងុការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានមានភាពខុសគា្នៃបន្តចិបន្តចួទៅតាមបៃទៃសរៀងៗខ្លនួ។
នៅបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុីអ្នកចូលរួមបានលើកឡើងថាការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដើមៃបីទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាននៃះមិនមៃនជា
បញ្ហៃចំបងដៃលតៃវូចំាបាច់ធ្វើនោះទៃ។នៅក្នងុបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃវញិការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានគឺជាបញ្ហៃបៃឈមខា្លៃងំបំផុត។កៃៃពី
ជំនួយពីខាងកៃៃមានកំណត់បៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃក៏មិនមានជមៃើសចៃើនដើមៃបីទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានផងដៃរ។ទន្ទឹមនឹងនៃះនៅ
បៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីបញ្ហៃសំខាន់នោះគឺសហគៃនិស្តៃ(ីWSMEs)មានការងឿងឆ្ងល់អំពីការការពារអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នងុវស័ិយហិរញ្ញបៃបទាន
ជំនួសជាពិសៃសបើបៃៀបធៀបនឹងសា្ថៃប័នហិរញ្ញវត្ថុដៃលបានបង្កើតឡើង។នៃះពិតបៃៃកដណាស់មកពីកង្វះការយល់ដឹងដូចដៃល
បានបងា្ហៃញតាមរយៈការយល់ឃើញមិនតៃមឹតៃវូនៃយន្តការសមៃៃប់ការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានជំនួសក៏ដូចជាជមៃើសហិរញ្ញបៃបទានជាក់លាក់
ពីរដ្ឋៃភិបាល។នៅបៃទៃសកម្ពុជាចំណៃះដឹងផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកមៃិតរីឯការអនុវត្តន៍ពន្ធតៃូវបានលើកឡើងថាជាកតា្តៃសំខាន់
ដៃលរារាំងអ្នកបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដើមៃបីផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុសមៃៃប់បៃើបៃៃស់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។

ទូទំាងបៃទៃសទំាងបួនយើងបានរកឃើញថាសហគៃិនស្តៃី(WSMEs)ភាគចៃើនគឺបានបៃើបៃៃស់ហិរញ្ញបៃបទានផ្ទៃល់ខ្លួនដើមៃបី
ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។តៃនៅកម្ពុជាមានសហគៃិនស្តៃី(WSMEs)ចំនួនតិចតួចបំផុតដៃលទទួលបានជំនួយថវិកាពី
ខាងកៃៃតាមរយៈការខ្ចបីៃៃក់ពីធនាគាររឯីបៃទៃសឥណ្ឌណូៃសីុគឺពួកគៃផៃសារជាប់ទំនាក់ទំនងផ្ទៃល់ខ្លនួជាមួយនឹងកៃមុហុ៊នឯកជន
ដើមៃបីទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន។កៃឡៃកទៅមើលបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីវិញក៍មានមៃិតខ្ពស់ក្នុងការបៃើបៃៃស់ការកម្ចីពីធនាគារដើមៃបីធ្វើ
អាជីវកម្មផងដៃរ។ការបៃើបៃៃស់ហិរញ្ញបៃបទានជំនួសតាមរយៈសៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល(DFS)តៃូវបានលើកឡើងតិចតួចបំផុត
នៃះអាចមកពីកង្វះការយល់ដឹងអំពីការទទួលបាននូវហិរញ្ញបៃបទានពីខាងកៃៃ។

តាមរយៈការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវគឺបានរកឃើញថាភាពបិុនបៃសប់នៃទំនាក់ទំនងវិជា្ជៃជីវៈនិងជំនាញរបស់ពួកគៃមានកំណត់។
ជាក់ស្តៃងនៅបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីគៃជឿជាក់ថាស្តៃីភាគចៃើនអោយអាទិភាពខា្លៃំងនិងមានទំនួលខុសតៃូវខ្ពស់ទៅលើបញ្ហៃគៃួសារ។
ហៃតុដូច្នៃះហើយពួកគៃចៃើនតៃខកខាននិងបាត់បង់ឱកាសក្នងុការចូលរមួកម្មវធីិបងៃៀនពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងឬកម្មវធីិបងៃៀន
ជំនាញផៃសៃងៗរបស់រាជរដ្ឋៃភិបាលនិងវិស័យឯកជនដោយផ្ទៃល់ឬតាមរយៈបៃព័ន្ធអនឡាញ។ចំពោះបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃវញិសហគៃនិ
ស្តៃី(WSMEs)មានឱកាសធ្វើការទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការពីខាងកៃៃតិចជាងបុរស។នៅបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីមានភាពសា្ទៃក់ស្ទើរក្នុង
ការស្វៃងរកឱកាសអាជីវកម្មជាសកលនៃះក៏ដោយសារតៃការភ័យខា្លៃចនៃការបញ្ចប់កិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មដៃលអាចបាត់បង់
ជាមួយនឹងបៃទៃសដទៃទៀត។បៃទៃសកម្ពជុាក៏មិនខុសពីបៃទៃសបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសីុដៃរសហគៃនិស្តៃ(ីWSMEs)មានការលំបាក
ក្នងុការចូលរមួសកម្មភាពនានាឬការរកពៃលវៃលាសមៃៃប់ឱកាសសិកៃសាតាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃនិូកក៏ពៃៃះពួកគៃតៃវូបំពៃញកាតព្វកិច្ច
ដើមៃបីរកបៃៃក់និងមើលថៃគៃួសារ។ការទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីកម្មវិធីណៃនាំទាំងក្នុងនិងកៃៃបៃទៃសមានកំណត់ផងដៃរ។

ដោយសារបញ្ហៃជម្ងឺកូវីត១៩ធ្វើសហគៃនិស្តៃ(ីWSMEs)នៅទូទំាងបៃទៃសទំាងបួនមានការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ក្នងុការរៀនសូតៃ
ដើមៃបីបង្កើនចំណៃះដឹងទាក់ទងនឹងការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលថ្មី។បៃព័ន្ធឌីជីថលឬអនឡាញតៃូវបានគៃបៃើដើមៃបីធ្វើការ
ទំនាក់ទំនងនិងចូលរមួកម្មវិធីឬវគ្គសិកៃសាផៃសៃងៗជាមួយនឹងអ្នកបៃកឹៃសាយោលបល់និងមិត្តភក្តផិៃសៃងៗទៅតាមតមៃវូការរបស់ពួកគៃ។

នៅបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុីនិងកម្ពជុាតៃវូបានគៃសង្កៃតឃើញថាបញ្ហៃយៃនឌ័រជាបញ្ហៃដៃលកើតមានឡើងចំពោះដំណើរការអាជីវកម្មតៃ
មិនចំពោះបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃនិងមា៉ៃឡៃសុីទៃ។បៃទៃសកម្ពជុានិងឥណ្ឌនូៃសុីបានលើកឡើងពីការខិតខំតសូ៊ដើមៃបីរកដំណះសៃៃយ
ចំពោះបញ្ហៃដៃលពួកគៃតៃូវបំពៃញតួនាទីជាមា្តៃយនិងកូនសៃីខណៈពៃលដៃលពួកគៃចង់ចូលរួមក្នុងការកសាងជំនាញក៏ដូចជា
សិកៃសាពីទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមនិងសកម្មភាពសង្គមផៃសៃងៗទៀត។នៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃឧបសគ្គដ៍ធំគឺការបៃើបៃៃស់ភាសា

ការរកឃើញ គន្លះឹសំខាន់ៗ

សសរស្តម្ភ  ទី១: លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន

សសរស្តម្ភ  ទី២: លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ

សសរស្តម្ភ  ទី៣: ដំណើរការ និង ការគេប់គេង អាជីវកម្ម



សៃចក្តីសង្ខៃបបៃតិបត្តិ

3

ក្នុងកំឡុងជម្ងឺរាតតៃបាតកូវីត១៩បានធ្វើអោយសហគៃិនស្តៃី(WSMEs)ភាគចៃើនបានទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាចៃើន
ជាពិសៃសអ្នកដៃលធ្វើអាជីវកម្មបៃបទៃសចរណ៍ម្ហបូអាហារនិងភៃសជ្ជៈ(F&B)។ពួកគៃភាគចៃើនអាចសមៃបខ្លនួបានដោយសារតៃ
ការរីកចមៃើននៃបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដៃលអាចដោះសៃៃយនិងគៃប់គៃងបញ្ហៃដៃលបានកើតមានជាយថាហៃតុ។ជំងឺរាតតៃបាតនៃះ
បានបង្ខំឱៃយពួកគៃធ្វើការបង្កើនបៃព័ន្ធឌជីីថលនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃឬចាបផ់្តើមបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធឌជីីថលបៃសិនបើពួកគៃមនិមាន
ពីមុនដើមៃបីរកៃសានូវផលិតភាពនិងការធ្វើការពីចមា្ងៃយ។

រាជរដ្ឋៃភិបាលអាចធ្វើនិយតកម្មនិងបង្កើនទំហំហិរញ្ញបៃបទានដៃលអាចជួយដល់សហគៃនិស្តៃ(ីWSMEs)ដូចជាការផ្តល់បៃៃក់កម្ចី
ឬហិរញ្ញបៃបទានសមធម៌តាមរយៈមូលនិធិដៃលវនិិយោគជាមួយនឹងកៃមុគំាពារយៃនឌ័រ។ជាមួយកម្មវធីិបងៃៀនបន្ថៃមសមត្ថភាពផៃសៃងៗ
ទៅដល់សហគៃិនស្តៃី(WSMEs)និងអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុដើមៃបីគាំទៃដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។

នៃះរាប់បញ្ជូលអំពីការលើកទឹកចិត្តសមៃៃប់សហគៃនិស្តៃីដៃលមានភាពច្នៃបៃឌិតថ្មីសមសៃបនឹងបៃព័ន្ធបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថល។ការអប់រំ
និងការបណ្តុះបណា្តៃលបានផ្តៃតសំខាន់លើសហគៃនិស្តៃ(ីWSMEs)គួរតៃគិតពីបរបិទសង្គមនិងវបៃបធម៌ដូចជាការបៃើបៃៃស់ភាសា
ក្នុងតំបន់ពៃមទាំងវិធីសាស្តៃជាក់ស្តៃងដើមៃបីទទួលបានជោគជ័យទាំងក្នុងអាជីវកម្មនិងជីវិតបៃចាំថ្ងៃ។

បង្កើតអោយមានសមភាពយៃនឌ័រជាចំបងនៅគៃប់សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយមថៃមទាំងធានាអោយបានថារាល់នីតិវិធីផៃសៃងៗ
តៃូវអនុលោមតាមបទបៃបញ្ញត្តិដៃលបានចៃងដោយតមា្លៃភាពនិងបៃសិទ្ធភាពដើមៃបីជៀសវៀងការរីសអើងភៃទ។ភាពចាំបាច់របស់
រដ្ឋៃភិបាលអៃឡិចតៃូនិកគឺតៃូវការការគាំទៃដោយមានបទបៃបញ្ញត្តិដើមៃបីការពារភាពឯកជននិងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់សហគៃិន
ស្តៃី(WSMEs)និងអ្នកពាក់ព័ន្ធបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីទាំងអស់។

សសរស្តម្ភ  ទី៤: ការគេប់គេង វិបត្ត ិកូ វីត១៩ (COVID-19)

គន្លះឹសំខាន់ៗជាក់លាក់ សមេេប់ ស្ថេប័ន រាជរដ្ឋេភិបាល

បង្កើត គមេេង ផ្តល់ ហិរញ្ញបេបទាន ដេល ផ្តេតលើ យេនឌ័រ ដូចជា ការវិនិយោគ ក្នងុសេកុ ជាមួយ សហគេនិ ស្តេី 
តាមបេប បេព័ន្ធ ឌីជីថល។

បង្កើត វគ្គ បណ្តុះបណ្តេល អាជីវកម្ម សមេេប់ មា្ចេស់ កេុមហ៊ុន និង និ យោ ជិ ក ដេល កំពុង ដោះសេេយ លើ 
សមភាព យេនឌ័រ។

ធានាបាន នូវ ភាពងាយសេលួ សុវត្ថភិាព និង តមា្លេភាព នេ ការអនុលោម តាម បទ បេបញ្ញត្តផិេសេងៗដេល អាចជួយ 
ដល់ ការរីកចមេើន របស់ សហគេនិ ស្តេ(ីWSMEs)។

បនា្ទៃប់មកគឺជំនាញនិងធនធានដៃលធ្វើអោយមានភាពពិបាកក្នងុការទទួលយកបៃព័ន្ធឌីជីថលទៅធ្វើការដោះសៃៃយនិងស្វៃងរក
ជំនាញថ្មីៗសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ចំនៃកឯបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីវិញភាពរីកចមៃើននៃបៃព័ន្ធឌីជីថលគឺមិនសូវមានលក្ខណៈ
ទូលំទូលាយឬសមសៃបនឹងសហគៃិនស្តៃី(WSMEs)នៅឡើយទៃ។ជាក់ស្តៃងគឺសមៃៃប់តៃអាជីវកម្មធំៗតៃបុ៉ណ្ណៃះដៃលមាន
ធនធានគៃប់គៃៃប់សមៃៃប់ការយកមកបៃើបៃៃស់់។

តាមរយៈការសមា្ភៃសន៍នៃះយើងបានរកឃើញថាមនុសៃសមួយចំនួនកំពុងបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលគឺក្នុងគោលបំណងបង្កើន
ការលក់ក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួតាមបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមនិងគៃហទំព័រជាផ្លវូការ។ពួកគៃក៏បានទទួលយកនូវបៃព័ន្ធឌីជីថលថ្មីៗ 
សមៃៃប់យកទៅកៃលម្អក្នុងអាជីវកម្មផ្ទៃក្នុងដូចជាបៃព័ន្ធគៃប់គៃងលើការផ្គត់ផ្គង់ខៃសៃសងា្វៃក់ផលិតកម្មការគៃប់គៃងទំនាក់ទំនង
ជាមួយអតិថិជន(CRM)និងការវិភាគទិន្នន័យ។នៅបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីមីយ៉ៃន់មា៉ៃនិងមា៉ៃឡៃសុីបៃព័ន្ធឌីជីថលហាក់ដូចជាបាន
ជំរុញទីផៃសារអោយមានការកើនឡើង។
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ការទទួលបានកៃៃយពីការរាតតៃបាតជម្ងឺកូវីត១៩នៃះគឺសហគៃិនស្តៃី(WSMEs)តៃូវបានចូលរួមនូវរាល់ការកំណត់ពៃលវៃលា
គោលដៅតមា្លៃភាពនិងមិនរសីអើងភៃទពៃមទំាងមានសិទ្ធិគៃប់គៃៃន់សមៃៃប់ចូលរមួមិនថាសហគៃៃសធុនតូចឬមធៃយម។លើសពីនៃះ
ទៀតរដ្ឋៃភិបាលអាចធ្វើការជាមួយកៃុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការផ្តល់នូវសំណើនិងគោលការណ៍ណៃនាំជាក់លាក់សមៃៃប់សហគៃិន
ស្តៃី(WSMEs)ដើមៃបីដក់ចៃញនូវវិធានការណ៍ការពារការរីករាលដលនៃជម្ងឺកូវីត១៩នៅកន្លៃងធ្វើការជាយថាហៃតុ។

ផ្តល់ឱេយមាន ស្ថេរភាព ចំពោះ ការ រាតតេបាត និង មូលនិធិ សមេេប់ ស្តេរឡើងវិញ ការឧបត្ថម្ភ បេេក់ ឈ្នលួ ការ បន្ធរូ 
លើ បេេក់កម្ច ីនិង ការលើកលេង ពន្ធ ដល់ សហគេនិ ស្តេ(ីWSMEs)។

វិស័យឯកជនរួមទំាងសា្ថៃប័នបណ្តុំគំនិតនិងអង្គការមិនរកបៃៃក់ចំណៃញបានរកឃើញនូវបញ្ហៃខ្វះខាតរបស់សា្ថៃបនិកជាស្តៃី។
លើសពីនៃះទៀតពួកគៃអាចមានឱកាសស្វៃងរកថវកិាសមៃៃប់សហគៃនិស្តៃ(ីWSMEs)ក្នងុការវនិិយោគបានដោយងាយឧទាហរណ៍
ចំនួនបណា្តៃក់ទុនអ្នកវិនិយោគជាស្តៃីនិងស្តៃីដៃលដើរតួនាទីជាគណៈកមា្មៃធិការក្នុងការផ្តល់ជំនួយ។

គំរូយៃនឌ័រគឺមានផលវិបាកខា្លៃំងនៅពៃលដៃលមានការកំណត់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់សហគៃិនស្តៃីក្នុងការអភិវឌៃឍសមត្ថភាព
ផ្ទៃល់ខ្លួននិងវិជា្ជៃជីវៈរបស់ពួកគៃ។លើសពីនៃះទៅទៀតភាពចំាបាច់សមៃៃប់សហគៃិនស្តៃីដើមៃបីមានភាពរីកចមៃើនគឺនៅពៃល
សៃដ្ឋកិច្ចមានការផ្លៃស់ប្តូរតាមបច្ចៃកវិទៃយាមានការអប់រំជំនាញទន់ដូចជាផ្នត់គំនិតថ្មីនិងការគៃប់គៃងនៃការវវិត្តន៍ថ្មីៗ បានកើតមាន។

បណា្តៃសា្ថៃប័នបានផ្តល់ជំនួយដល់សហគៃនិស្តៃ(ីWSMEs)តាមរយៈការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការរកៃសាទិន្នន័យអោយមានសុវត្ថភិាព
ទំាងសកម្មភាពសាធារណៈឬឯកជន។ភាពជោគជ័យនៃះផ្តល់នូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្តៃងដើមៃបីជមៃញុសហគៃនិស្តៃ(ីWSMEs)ដើមៃបី
ទទួលយកបៃព័ន្ធឌីជីថល។

សហគមន៍សមាគមអាជីវកម្មអាចផ្តល់នូវបៃព័ន្ធឌីជីថលថ្មីៗការបង្កើតជំនាញនិងបៃឹកៃសាយោបល់។វានឹងកា្លៃយជាទីសំខាន់មួយ
សមៃៃប់វិស័យឯកជននិងសាធារណៈក្នុងការច្នៃបៃឌិតថ្មីសមសៃបនឹងបៃព័ន្ធជីថលដៃលបានកើនឡើងក្នុងបរិដ្ឋៃនថ្មីកៃៃយពីជម្ងឺ
កូវីត១៩។លើសពីនៃះទៀតការពិគៃៃះយោបល់និងការរៀនសូតៃពីអ្នកជំនាញដៃលមានបទពិសោធន៍គៃប់គៃៃន់និងធា្លៃប់បាន
ចូលរមួក្នងុវិស័យនៃះឬកំពុងបង្កើតផៃនការនិងបន្តអាជីវកម្មក៏ដូចជាមានការរៀបចំសមៃៃប់ការវវិត្តន៍ថ្មីដៃលអាចនឹងកើតមានឡើង
ជាយថាហៃតុ។

អនុសសន៍សំខាន់ៗ ចំពោះ ស្ថេប័ន ដេល បានផ្តល់ ជំនួយ ដល់ 
 សហគេនិ ស ្តេ ី(WSMEs)

បង្កើន ការយល់ដឹង ជា សធារណៈ និង បង្កើត ឱកាស ថវិកា ខ្ពស់ សមេេប់ សហគេនិ ស្តេ(ីWSMEs)។

លើកទឹកចិត្ត ដល់ ការអភិវឌេឍ ជំនាញថ្មីៗ  មិនមេន ជំនាញ សមញ្ញ និង ដោះសេេយ គោលជំហរ យេនឌ័រ 
តាមរយៈ ការបណ្តះុបណ្តេល ជា ភាស ក្នងុ តំបន់។

ការពេញនិយម អំពី ភាពជោគជ័យ នេ បេព័ន្ធ ឌីជីថល សមេេប់ សហគេនិ ស្តេ(ីWSMEs)

លើកកម្ពស់ អត្ថបេយោជន៍ នេ ការចូល រួមជាមួយ សហ គម ន៍ អាជីវកម្ម និង សមាគម ដើមេបីឱេយ សហគេនិ ស្តេ ីអាច រៀន 
សូត េ និង ទទួល បា ម ការណេនំា ពី សហគេនិ ដទេទៀត ដេលមាន បទពិសោធន៍ ក្នងុការ ទប់ស្កេត់ នឹង វិបត្តផិេសេង។



5



6



00

បោព័ន្ធឌីជីថលសមោោប់
សហគោោសខ្នោតតូចនិង
មធោយមដោលគោប់គោងដោយ
ស្តោីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នោយ៍

ជំពូកទី១



បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

8

១.១ 
សេចក្តី ផ្តើម

បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលចៃញពីការចាប់ផ្តើមចូលមកដល់នៃបៃព័ន្ធ
អី៊នធឺណៃតចល័តបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមនិងបច្ចៃកវិទៃយា
ក្លៃត(Cloud)ទៅជាការវិភាគទិន្នន័យធំៗដៃលកំពុងផ្លៃស់ប្តូរ
រាល់វិស័យឧសៃសាហកម្មសឹងគៃប់ទីកន្លៃងដៃលបង្កអោយមាន
ការផ្លៃស់ប្តរូទមា្លៃប់ចាស់ៗបង្កើតឱកាសថ្មីៗ ក្នងុការច្នៃបៃឌិតនិង
កៃលម្អពីរបៀបធ្វើការរួមទាំងអាជីវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោក។
ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទំាងតំបន់ក្នុងអាសុីអាគ្នៃយ៍ផងដៃរ។ក្នុង
ឆ្នៃ២ំ០១៨ទោះបីសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់បណា្តៃបៃទៃសសមាជិក
អាសា៊ៃន១បានតៃឹមតៃ៧%នៃGDPរបស់ខ្លួន(បើបៃៀបធៀប
ទៅនឹង១៦%នៃបៃទៃសចិន២៧%នៃសហភាពអឺរុ៉បទី៥(EU-
5)និង៣៥%នៃសហរដ្ឋអាមៃរិក)។វាតៃូវបានបា៉ៃន់បៃមាណ
ថាការធ្វើសមាហរណកម្មបៃកបដោយជោគជ័យនៃបច្ចៃកវទិៃយា
ឌីជីថលអាចបន្ថៃម១ពាន់ពាន់លានដុលា្លៃរដល់ផលិតផលក្នងុ
តំបន់ដៃលមានចំនួនសរុប៥.១ពាន់ពាន់លានដុលា្លៃរនៅក្នុង
ឆ្នៃំ២០២៥២ហើយបានជមៃុញអាសា៊ៃនអោយឈានមុខគៃ
ក្នងុការបៃកួតបៃជៃងជាមជៃឈមណ្ឌលឌីជីថលជាសកល។ជាការ
ពិតណាស់ការទសៃសន៍ទាយនៃះតៃវូបានធ្វើឡើងមុនការកើតមាន
នៃជម្ងឆឺ្លងរាតតៃបាតសកលកូវតី១៩នៅដើមឆ្នៃ២ំ០២០ដៃលបាន
ជះឥទ្ធពិលយ៉ៃងខា្លៃងំដល់កំណើនGDPក្នងុតំបន់អាសីុអាគ្នៃយ៍។
នៅក្នុងផ្នៃកនៃះមានរបាយការណ៍ពីបៃទៃសរៀងៗខ្លួន។

ជាពិសៃសតំបន់អាសីុអាគ្នៃយ៍តៃៀមខ្លនួទទួលបានផលបៃយោជន៍
ពីសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយមរបស់ខ្លនួក្នងុការទទួលយកបៃព័ន្ធ
ឌីជីថលដៃលជាទូទៅសំដៅទៅលើគំរូអាជីវកម្ម“ការផ្លៃស់ប្តូរ
ទាក់ទងនឹងការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលថ្មីក្នងុគៃប់ទសៃសនៈ
របស់មនុសៃស”។៣សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម(SMEs)
តៃូវបានគៃទទួលសា្គៃល់ជាឆ្អឹងខ្នងនៃសៃដ្ឋកិច្ចអាសា៊ៃនពៃៃះវា
បានរួមចំណៃករហូតដល់ជាង៥០%នៃGDPរបស់អាសា៊ៃន
ដោយបៃើបៃៃស់កមា្លៃំងពលកម្មចៃើនជាង៨០%មិនតៃឹមតៃ
បុ៉ណ្ណៃះវាតំណាងឲៃយ៩៩%នៃអាជីវកម្មនៅក្នងុវស័ិយសំខាន់។
បដិវត្តឌីជីថលកំពុងបន្តជាហៃតុនំាមកនូវសកា្តៃនុពលថ្មីសមៃៃប់
SMEsដើមៃបីបៃើបៃៃស់ការច្នៃបៃឌិតថ្មីនិងភាពរីកចមៃើននៃ
បៃព័ន្ធឌីជីថលក្នងុគោលដៅឆ្ពៃះទៅរកភាពល្អបៃសើរឡើងនៃ
ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃទៅរកការពងៃីកនិងកំណើនទីផៃសារ
ធំនៅក្នុងសៃុក។

សហគេនិ ស្តេ ីនិង សហគេេស ធុន តូច មធេយម 
គេប់គេង អោយ ស្តេ ីនៅក្នងុ អាសីុអាគ្នេយ៍

ភាពជាសហគៃនិរបស់ស្តៃីក៏ជានិនា្នៃការមួយអាចលៃចធ្លៃនៅក្នងុ
បណា្តៃបៃទៃសអាសីុអាគ្នៃយ៍ផងដៃរ។ក្នងុឆ្នៃ២ំ០១៥នៅបណា្តៃ
បៃទៃសសមាជិកអាស៊ាៃនទំាង១០មានសហគៃនិជាស្តៃីបៃមាណ
ជា៦១.៣លាននាក់ដៃលជាមា្ចៃស់និងអាជីវករបើគិតជាភាគរយ
មានចំនួន៩.៨%នៃបៃជាជនអាសា៊ៃនសរបុ។៤តួយ៉ៃងក្នងុតំបន់
សហគៃនិស្តៃីនៅតៃមានចំនួនតិចជាងបុរសបើតាមរបាយការណរ៍
បស់អង្គការOECDក្នុងឆ្នៃំ២០១៧បានកត់សមា្គៃល់ថាអតៃៃ
អាជីវកម្មបង្កើតដោយស្តៃីក្នងុតំបន់អាសា៊ៃនមានបៃហៃល៧៧%នៃ
អតៃៃបុរសគិតចាប់ពីអតៃៃខ្ពស់ជាងគៃ១១៩%នៃអតៃៃបុរស
នៅបៃទៃសកម្ពុជារហូតដល់៤៨%នៅបៃទៃសសិង្ហបុរី។៥

ទោះបីជាមានគមា្លៃតនៃះក៏ដោយតៃតៃូវបានគៃទទួលសា្គៃល់ថា
អាជីវកម្មដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីទំាងនៃះភាគចៃើនជាសហគៃៃស
ធុនតូចនិងមធៃយមដៃលបញ្ជៃក់ពីតួនាទីរបស់ស្តៃីកាន់តៃខា្លៃងំឡើង
ក្នងុនាមជាអ្នកដើរតួយ៉ៃងសំខាន់នៅក្នងុសៃដ្ឋកិច្ចអាសីុអាគ្នៃយ៍។
ការគំាទៃបន្ថៃមទៀតដល់សហគៃនិស្តៃ(ីWSMEs)និងសមត្ថភាព
របស់ពួកគៃអាចជួយនំាមកនូវអត្ថបៃយោជន៍ជាចៃើនក្នុងការ
ជមៃុញពងៃឹងអំណាចសៃដ្ឋកិច្ចរបស់ស្តៃីការចូលរួមកមា្លៃំង
ពលកម្មរបស់ស្តៃីនិងការចូលរួមចំណៃកបន្ថៃមទៀតដល់
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងតំបន់។ជាឧទាហរណ៍តាមរយៈ
ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវផ្អៃកលើបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីហ្វីលីពីននិងថៃ
បានរកឃើញថាមា្ចៃស់អាជីវកម្មជាស្តៃីបានជួលនិយោជិកជា
ស្តៃីចៃើនជាងបុរស។៦នៅឆ្នៃំ២០២៥ថវិកាចំនួន១២ពាន់ពាន់
លានដុលា្លៃរអាមៃរិកនឹងអាចតៃូវបានផ្តល់បន្ថៃមលើលទ្ធផល
ពិភពលោកបៃចំាឆ្នៃំជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការចូលរមួអភិវឌៃឍ
សៃដ្ឋកិច្ចរបស់ស្តៃីដៃលជាកន្លៃងដើមៃបីទប់សា្កៃត់គមា្លៃតយៃនឌ័រ
អំឡុងពៃលធ្វើការការចូលរួមនិងផលិតភាពដៃលកើនឡើង
រហូតដល់៣០%នៃGDPសរុបសមៃៃប់អាសីុបូព៌ាៃ(មិន
រាប់បញ្ចលូបៃទៃសចិន)។៥ការសៃៃវជៃៃវក៏បានបងា្ហៃញផងដៃរថា
ស្តៃីមានការចំណាយបៃៃក់ចំណលូរបស់ពួកគៃចៃើននិងផ្អៃកលើ
ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវរបស់ធនាគារពិភពលោក(WorldBank)
ដូចគា្នៃក៏បានរកឃើញថាស្តៃីចំណាយ៩០សៃននៃ១ដុលា្លៃរ
សមៃៃប់គៃួសារនិងសុខុមាលកូនរបស់គៃបើបៃៀបធៀបនឹង
បុរសគឺ៣០ទៅ៤០សៃនក្នុង១ដុលា្លៃ។៧
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ទោះបីជាអតៃៃនៃការបើកអាជីវកម្មខ្លនួឯងរបស់សៃី្តនៅក្នងុតំបន់
អាសុីអាគ្នៃយ៍មានចំនួនខ្ពស់(បៃហៃល៥០%)បើបៃៀបធៀប
ទៅនឹងអង្គការសមៃៃប់កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារនិងអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច
(OECD)៥បុ៉ន្តៃអាជីវកម្មដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីភាគចៃើន
តៃងតៃបាត់បង់ការបៃកួតបៃជៃងលើបៃៃក់ចំណៃញនិងទំហំ
សហគៃៃសបើបៃៀបនឹងសហគៃិនបុរសនិងមានសកា្តៃនុពល
តិចតួចសមៃៃប់កំណើនបន្ថៃមទៀត។មៃយា៉ៃងវិញទៀតសហគៃិន
ស្តៃីបៃឈមនឹងបញ្ហៃជាចៃើនដូចជាអសមភាពយៃនឌ័រនិង
អសមត្ថភាពរបស់ស្តៃីដៃលជាបញ្ហៃតៃវូបានគៃយកចិត្តទុកដក់
យ៉ៃងខា្លៃងំនៅក្នងុបៃទៃសអាសីុ។៨លើសពីនៃះទៀតបើបៃៀបធៀប
ទៅនឹងសហគៃិនបុរសមា្ចៃស់អាជីវកម្មស្តៃីមានសិទ្ធិទទួលបាន
ការអប់រំការបណ្តុះបណា្តៃលហិរញ្ញវត្ថុបច្ចៃកវទិៃយាដើមទុនសង្គម
និងបណា្តៃញធុរកិច្ចដៃលកាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរចំពោះស្តៃីតៃវូខិតខំតសូ៊
ជំនះការរីសអើងនិងបទដ្ឋៃនសង្គម។មៃយ៉ាៃងវញិទៀតស្តៃីនៅតៃ
កំពុងបំពៃញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនថៃទំាកូនៗគៃួសារដៃលជាកតា្តៃ
ប៉ះពាល់នឹងការរំពឹងទុករបស់សង្គមនិងពិបាកក្នុងការពងៃឹង
តួនាទីយៃនឌ័រពីសៃី្តមៃផ្ទះទៅជាអ្នកដឹកនំាក្នុងអាជីវកម្ម។
ការលើកទឹកចិត្តដល់ស្តៃីអោយដើរតួនាទីជាមៃផ្ទះផងអាជីវករ
ផងហាក់បីដូចជាមានភាពរុញរាខា្លៃំងចំពោះស្តៃីជាចៃើនដៃល
កំពុងបៃឈមនឹងធនធានផ្ទៃល់ខ្លួនដូចជាពៃលវៃលាការខិតខំ
បំពៃញនូវការងារនិងការទទួលខុសតៃូវក្នុងគៃួសារ។

ផលប៉ះពាល់ នេ កូ វីត១៩ និង ឱកាស សកា្តេនុពល នេ 
ការធ្វើ ឌីជីថល សមេេប់ សហគេនិ ស្តេ(ីWSMEs)

បណា្តៃសៃដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅជំុវិញពិភពលោកបានរងផល
ប៉ះពាល់យ៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃជម្ងឺកូវីត១៩នៅ
ដើមឆ្នៃំ២០២០។ជម្ងឺរាតតៃបាតនៃះបណា្តៃលឱៃយមានឱនភាព
ដល់បណា្តៃញផ្គត់ផ្គង់សកលនិងការគៃប់គៃងពៃដំៃនមិនតៃមឹតៃ
បុ៉ណ្ណៃះវាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរដល់អន្តរកម្មសង្គម
អាកបៃបកិរិយនិងការអនុវត្តបៃចំាថ្ងៃ។វិធានការណ៍សុវត្ថិភាព
និងការរតឹតៃបតិជាចៃើនតៃវូបង្កើតតាមបៃទៃសផៃសៃងៗគា្នៃទំាងនៃះ
ពិតជាបានធ្វើឱៃយសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការធា្លៃក់ចុះយ៉ៃងខា្លៃងំ។
រមួទំាងតំបន់ក្នងុអាសីុអាគ្នៃយ៍IMFប៉ាៃន់បៃមាណថាការធា្លៃក់ចុះ
នៃសៃដ្ឋកិច្ចអាសុអីាគ្នៃយ៍អាចកើនដល់១៥%នៃGDPក្នងុតំបន់
ខណៈពៃលដៃលធនាគារអភិវឌៃឍន៍អាសីុ(ADB)បានធ្វើការ
កៃសមៃលួនិងពៃយាករណ៍ពីកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចសមៃៃប់បៃទៃសអាសា៊ៃន
ទំាង១០គឺ៤.៤%ក្នុងឆ្នៃំ២០១៩និង១%ក្នុងឆ្នៃំ២០២០។៩

លើសពីនៃះទៀតអតៃៃអ្នកគា្មៃនការងារធ្វើតៃូវបានរំពឹងថានឹង
អាចកើនឡើងនៅតាមបៃទៃសនានាទូទំាងតំបន់៩ដោយមាន
មនុសៃសពី១០ទៅ១៥លាននាក់មានអាយុចនោ្លៃះពី១៥ទៅ២៤ឆ្នៃំ
ដៃលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នងុការបាត់បង់ការងារ។១០អំឡុងពៃល

រាតតៃបាតជម្ងឺកូវីត១៩អាជីវកម្មជាចៃើនរួមទាំងWSMEsនៅ
អាសីុអាគ្នៃយ៍គឺកំពុងធ្វើការដោះសៃៃយនឹងផលប៉ះពាល់ខាង
សៃដ្ឋកិច្ចជំនួញនិងសង្គមដៃលមិនធា្លៃប់មានពីមុនមក។ពៃលនៃះ
ដៃរជាពៃលដៃលគៃអាចសិកៃសាពីបញ្ហៃយៃនឌ័រលើWSMEs
ពៃៃះវាបានបងា្ហៃញពីភាពជាក់លាក់ពីឥទ្ធិពលជម្ងឺកូវីត១៩
យ៉ៃងខា្លៃងំដល់ស្តៃីនងិក្មៃងសៃីយ៉ៃងចៃើន។១១ការរកឃើញបឋម
ស្តពីីផលប៉ះពាល់នៃជម្ងឺកូវីត១៩ទៅលើសហគៃៃសខា្នៃតតូចនិង
មធៃយមដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នងុតំបន់អាសីុបា៉ៃសីុហ្វកិបាន
បងា្ហៃញថាវិស័យធំៗដៃលមានចំនួនស្តៃីចៃើនបានរងគៃៃះខា្លៃំង
គឺមានវស័ិយសំណង់សៃបៃកជើងសម្លៀកបំពាក់និងទៃសចរណ។៍
ចំពោះស្តៃីដៃលមិនធ្វើការក្នុងវិស័យទំាងនៃះមិនបានទទួលនូវ
ជំនួយសង្គៃៃះពីរដ្ឋៃភិបាលនោះទៃ។១២

ទោះយ៉ៃងណាការចាប់ផ្តើមនៃជម្ងឺកូវីត១៩ក៏បាននំាមកនូវ
ការរកីចមៃើនថ្មីនៃបៃព័ន្ធឌីជីថលផងដៃរដោយសារតៃកៃមុហុ៊ន
ជាចៃើននៅលើពិភពលោកតៃូវបានបង្ខំឱៃយសមៃបខ្លួននិងចាប់
យកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលថ្មីៗក្នុងអំឡុងពៃលបិទការចៃញចូល។
ការសិកៃសានៃះបានអះអាងថាបៃព័ន្ធឌីជីថលអាចផ្តល់សកា្តៃនុពល
ថ្មីសមៃៃប់សហគៃនិស្តៃីWSMEsដើមៃបីទទួលយកភាពរកីចមៃើន
និងការច្នៃបៃឌិតថ្មីដូចជាការលុបបំបាត់នូវបញ្ហៃមួយចំនួនដើមៃបី
ទៅរកសមភាពយៃនឌ័រ។លើសពីនៃះទៅទៀតចំនុចដៃល
គួរឱៃយកត់សមា្គៃល់គឺការសិកៃសាសុីជមៃៃពិនិតៃយមើលសា្ថៃនភាព
ជាក់ស្តៃងនិងបទពិសោធន៍នៃការធ្វើឌីជីថលលើWSMEs
នៅក្នុងតំបន់និងក្នុងអាសុីអាគ្នៃយ៍។
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គោលបំណងនៃការសៃៃវជៃៃវនៃះគឺដើមៃបីបំពៃញរាល់ចំនុចខ្វះខាតឬគមា្លៃតផៃសៃងៗដោយធ្វើការសិកៃសាបៃៀបធៀបនៅក្នុង
ពៃលវៃលាជាក់ស្តៃងណាមួយនិងជាពិសៃសដើមៃបីពិចារណាពីផលប៉ះពាល់រវាងបៃព័ន្ធឌីជីថលនិងWSMEsក្នុងអំឡុងពៃល
កូវីត១៩។របាយការណ៍នៃះបញ្ជៃក់ពីការរកឃើញនៃការសៃៃវជៃៃវឆ្លងតំបន់ដៃលពិនិតៃយលើបញ្ហៃបៃឈមដៃលកំពុងកើតឡើង
និងឱកាសថ្មីៗដៃលឌីជីថលអាចផ្តល់ទៅសហគៃិនស្តៃីក្នុងបៃទៃសទាំង៤រួមមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនៃសុីមា៉ៃឡៃសុីនិងមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។

ការបងា្ហៃញពីបញ្ហៃយៃនឌ័រនិងបញ្ហៃផៃសៃងទៀតដៃលWSMEsតៃវូបៃឈមមុខគឺការចាប់ផ្តើមដំបូងដើមៃបីសិកៃសាលើហានិភ័យនិង
ភាពងាយរងគៃៃះណាមួយដៃលបុគ្គលទំាងនៃះបៃឈមនៅក្នងុបរយិកាសថ្មីកៃៃយពៃលរាតតៃបាតជម្ងឺកូវតីខា្លៃងំ។តាមរយៈការស្នើសំុ
នូវការណៃនាំពីគោលនយោបាយថ្មីផ្អៃកលើការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណៃកក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយ
នៅក្នងុតំបន់ដើមៃបីផ្តល់ជូនដំណះសៃៃយដល់រដ្ឋៃភិបាលនិងសា្ថៃប័នឯកជនសមៃៃប់កៃបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយល្អបៃសើរថ្មីនិង
ការបង្កើតបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីដៃលអាចផ្តល់លទ្ធភាពកាន់តៃបៃសើរសមៃៃប់បៃព័ន្ធWSMEsដើមៃបីរីកលូតលាស់កៃៃយការរាតតៃបាត
កូវីត១៩គឺបៃកៃតីភាពតាមគន្លងថ្មី(newnormal)។
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, 

 

  

តារាងទី១.១:ការបៃងចៃកបៃភៃទចំណូលបៃចាំឆ្នៃំរបស់SMEនៅបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីមីយ៉ៃន់មា៉ៃមា៉ៃឡៃសុីនិងកម្ពុជា១៣

ជំពូកនៃះសង្ខៃបពីការរកឃើញករណីសិកៃសានៅទូទាំងបៃទៃស
ដៃលបានបងា្ហៃញនៅក្នងុរបាយការណន៍ៃះ។វធីិសាស្តៃគុណវស័ិយ
តៃូវបានយកមកបៃើបៃៃស់សមៃៃប់ធ្វើការសៃៃវជៃៃវដោយបាន
បៃមូលទិន្នន័យតាមរយៈសមាសធាតុសំខាន់ៗបីដៃលធ្វើឡើង
ដោយកៃុមអ្នកសៃៃវជៃៃវតាមបៃទៃសនីមួយៗដៃលបានចូលរួម
(ឥណ្ឌូណៃសុីមីយ៉ៃន់មា៉ៃមា៉ៃឡៃសុីនិងកម្ពុជា)។

ទីមួយគឺបទសមា្ភៃសន៍សីុជមៃៃ(បៃើសំណួរទូទៅ)ដោយបាន
អញ្ជើញសហគៃិនស្តៃីក្នុងបញ្ជីរបស់WSME។អ្នកចូលរួម
WSMEមានចំនួន៨៤នាក់តៃវូបានជៃើសរីសយ៉ៃងចៃបាស់លាស់
ដើមៃបីតំណាងឱៃយវិស័យទំាងបីមាន៖វត្ថុធាតុដើមផលិតកម្ម
និងអ្នកផ្តល់សៃវាកម្មដោយដក់ជាកៃមុតាមការធ្វើចំណាត់ថា្នៃក់
ដូចតារាងទី១.១ខាងកៃៃម។

១.២ 
វិធីសាស្តេ នេ ការសេេវជេេវ

បៃភៃទ

ឥណ្ឌូនៃសុី កម្ពុជាមា៉ៃឡៃសុីមីយ៉ៃន់មា៉ៃ

សហគៃៃស
ធុនតូច

ចនោ្លៃះពី
20,000ដុលា្លៃទៅ
170,000ដុលា្លៃ

រហូតដល់74,000ដុលា្លៃ
សមៃៃប់លក់ដុំនិងសៃវាកម្ម

រហូតដល់37,000ដុលា្លៃ
សមៃៃប់លក់រាយនិងផៃសៃងៗ

ចនោ្លៃះពី74,000ដុលា្លៃ
ទៅ222,000ដុលា្លៃ
សមៃៃប់លក់ដុំ

ចនោ្លៃះពី74,000ដុលា្លៃ
ទៅ148,000ដុលា្លៃ
សមៃៃប់សៃវាកម្ម

ចនោ្លៃះពី37,000ដុលា្លៃ
ទៅ74,000ដុលា្លៃ

សមៃៃប់លក់រាយនិងផៃសៃងៗ

ចនោ្លៃះពី
72,000ដុលា្លៃទៅ
720,000ដុលា្លៃ

ចនោ្លៃះពី
50,000ដុលា្លៃទៅ
250,000ដុលា្លៃ

សហគៃៃស
ធុនមធៃយម

ចនោ្លៃះពី
170,000ដុលា្លៃទៅ
3.4លានដុលា្លៃ

(តម្លៃប្តូរបៃៃក់1USD
=14,702IDR)

(តម្លៃប្តូរបៃៃក់1USD
=1,350MMK)

(តម្លៃប្តូរបៃៃក់1USD
=4.16MYR)

(តម្លៃប្តូរបៃៃក់1USD
=4,070៛)

ចនោ្លៃះពី
720,000ដុលា្លៃទៅ

4.8ដុលា្លៃ

ចនោ្លៃះពី
250,000ដុលា្លៃទៅ
500,000ដុលា្លៃ



12

បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

តារាង១.២៖អ្នកចូលរួមតាមWSMEតាមអនុវិស័យ

បទសមា្ភៃសន៍ពីសហគៃិនស្តៃី(WSME)ទទួលបាននូវទសៃសនៈខុសៗគា្នៃទាក់ទងនឹងការតំណាងនៃអនុវិស័យនីមួយ។ជាក់ស្តៃង
ភាពចមៃុះនៅក្នុងវិស័យនោះគឺមានគោលបំណងដើមៃបីអោយអ្នកសៃៃវជៃៃវមានការវាយតម្លៃពីគំរូឬរបៀបនៃការទទួលយក
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល។

ឥណ្ឌូនៃសុី កម្ពុជាមា៉ៃឡៃសុីមីយ៉ៃន់មា៉ៃ

បសុសត្វ ថា្នៃំជៃលក់សរីរាង្គ ដឹកជញ្ជូន អាហារនិងភៃសជ្ជៈ

អ្នកលក់ផលិតផលរាយ ផលិតកម្មអាហារ សា្ថៃបតៃយកម្ម ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ

ឱសថនិងគៃឿងទៃស ទីបៃឹកៃសាធនធានមនុសៃស សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិង
អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម សិបៃបកម្ម

នាំចៃញនិងនាំចូល អតិថិជនលឿននឹងការ
ទទួលការចៃកចាយទំនិញ អ្នកម៉ៃការសំណង់

អាហារនិងភៃសជ្ជៈ ប៉ុស្តិ៍ទូរទសៃសនអនឡាញ អាហារនិងភៃសជ្ជៈ សុខភាពនិងការថៃទាំផ្ទៃល់ខ្លួន

ការកំសាន្ត ផលិតកម្មឈីរ៉ូត អ្នកលក់រាយគៃឿងការិយល័យ ការកំសាខខខាន្ត

ថាមពលកកើតឡើងវិញ ការអប់រំ ពៃីន ផ្គង់សំណង់

អ្នកលក់រាយគៃឿងសងា្ហៃរឹម ការផលិតសូតៃ កៃុមហ៊ុនផលិតគៃឿងសមា្អៃង
OEM

អ្នកលក់រាយរបស់ក្មៃងលៃង

ការអភិវឌៃឍកសិកម្ម
និងពៃៃឈើ ផលិតកម្មកាបូប មជៃឈមណ្ឌលថៃទាំកុមារ កៃុមហ៊ុនIT

ការអប់រំ ផលិតកម្មទឹកកក អ្នកលក់រាយគៃឿងសមា្អៃង កៃុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
និងបញ្ជូនបន្ត

ឱសថសា្ថៃន វៃទិកាទាន់សម័យសមៃៃប់សៃ្តី មជៃឈមណ្ឌលថៃទាំ
កុមារអូទីហៃសឹម

ការថៃរកៃសាផ្ទះអ្នកធ្វើការ
ក្នុងផ្ទះនិងការផ្គត់

មាតិកាឌីជីថល ពាណិជ្ជកម្មសរីរាង្គលើ
បៃព័ន្ធអនឡាញ

កៃុមហ៊ុនផលិតសមា្ភៃរៈទារក
និងគៃឿងថៃសមៃស់

សម្លៀកបំពាក់ ការងារធ្វើពីឈើ ពន្ធ,សវនកម្ម
និងគណនៃយៃយ ការអភិវឌៃឍជំនាញ(HRD)

សំណង់ ផលិតកម្មសំបុកតៃចៀកកាំ ទីផៃសារឌីជីថល/
ការគៃប់គៃងកម្មវិធី វិស្វករនិងសំណង់

ថៃទាំតាមផ្ទះ សម្លៀកបំពាក់ស្តៃី ការគៃប់គៃងទៃពៃយសមៃបត្តិ កៃុមហ៊ុនពិភាកៃសា

អ្នកលក់រាយហ្វៃសសិន ការចៃកចាយថា្នៃំ កៃុមហ៊ុនផលិតផលិតផល
ជីសរីរាង្គនិងចំណីសត្វ

ដំណើរធម្មយតៃៃទៃសចរណ៍
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តារាង១.៣:ចំនួននិងបៃវត្តិរូបនៃអ្នកចូលរួមសមៃៃប់ការសៃៃវៈជៃៃវនៃះ

ចំនុចទី២គឺជាបទសមា្ភៃសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ផៃសៃងៗគា្នៃដើមៃបីសមៃៃចបាននូវព័ត៌មានកាន់តៃជាក់លាក់អំពី
បៃព័ន្ធឌីជីថលនិងWSMEក៏ដូចជាកំណត់ជំហានដើមៃបី
ធ្វើការដោះសៃៃយបញ្ហៃដៃលបានលើកឡើងពីWSMEs។
បទសមា្ភៃសន៍នៃះមានការចូលរមួពីអ្នកជំនាញ១៨របូដៃលមាន
បទពិសោធន៍ខ្ពស់ពីការវិវត្តន៍នៃបៃព័ន្ធឌីជីថលភាពជាសហគៃនិ
និងអ្នកមកពីសមាគមអាជីវកម្មស្តៃីមកជួយផ្តល់នូវគំនិតថ្មីៗ
ទៅដល់កៃុមអ្នកសៃៃវជៃៃវអោយកាន់តៃយល់ដឹងបន្ថៃមពី
កមៃិតមា៉ៃកៃូក៏ដូចជាចំណៃះដឹងជាក់ស្តៃងនៃការអនុវត្តផ្ទៃល់
ជាមួយបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី។

ចំនុចចុងកៃៃយពីការរកឃើញពីWSMEនិងអ្នកជំនាញ
តៃវូបាននំាយកទៅកាន់កៃមុបៃកឹៃសាយោបល់ដៃលមានតំណាង
២៩របូនៃសា្ថៃប័នរដ្ឋៃភិបាលកៃមុហុ៊នវនិិយោគធនាគារសមាគម
អាជីវកម្មកៃមុហុ៊នបច្ចៃកវទិៃយានិងសហគៃនិស្តៃីឈានមុខគៃ។

គោលបំណងនៃបៃមូលនៃះគឺដើមៃបីពិភាកៃសាអំពីលទ្ធផលដៃល
បានមកពីការស្ទង់មតិនិងបទសមា្ភៃសន៍ហើយបនា្ទៃប់មកដើមៃបី
រកដំណះសៃៃយតាមឧត្ដមគតិការផ្លៃស់ប្តរូពីបទពិសោធន៍ពីតូច
ទៅធំរបស់WSMEsពីអ្នកជំនាញនិងសមាជិកនៃកៃមុបៃកឹៃសា
យោបល់។កៃមុបៃកឹៃសាបានផ្តល់យោបល់ក្នងុគោលបំណងបង្កើត
នូវដំបូនា្មៃនថ្មីៗ ជាក់លាក់ណាមួយដៃលអាចធ្វើការដោះសៃៃយ
ផ្តៃតលើរបៀបដៃលWSMEsអាចទទួលបាននូវសកា្តៃនុពល
ថ្មីនៃការធ្វើឌីជីថលជាអតិបរមា។

សៃចក្តីសង្ខៃបនៃអ្នកចូលរួមWSMEអ្នកជំនាញសមាជិក
កៃុមបៃឹកៃសាយោបល់ដៃលបានចូលរួមក្នុងការសៃៃវជៃៃវមាន
ក្នុងតារាង១.៣។

ឥណ្ឌូនៃសុី

ស្តៃី២៦នាក់

ស្តៃី១៨នាក់ ភាគចៃើន
<១០ឆ្នៃំ

ភាគចៃើន<៦ឆ្នៃំ

ភាគចៃើនពី១

ដល់៥ឆ្នៃំ

ភាគចៃើនពី៥
ដល់១០ឆ្នៃំ

ចនោ្លៃះពី៥០
ដល់៥៩ឆ្នៃំ

ចនោ្លៃះពី២០
ទៅ៣០ឆ្នៃំ

ចនោ្លៃះពី៣០
ទៅ៤០ឆ្នៃំ

ចនោ្លៃះពី៣០
ដល់៣៩ឆ្នៃំ

៤រូប

អ្នកជំនាញ

១៨នាក់មកពី

ក្នុងការវិវត្តន៍លើ

បៃព័ន្ធឌីជីថល

SMEsនិងស្តៃី

នៅក្នុងសមាគម

អាជីវកម្ម

៥រូប

៥រូប

៤រូប

៩រូប

អ្នកតំណាងចំនួន

២៩រូបមកពីអ្នកធ្វើគោល

នយោបាយបណ្ឌិតសភា

សហគៃិនស្តៃីឈានមុខ

គៃអ្នកជំនាញលើការវិវត្តន៍

ឌីជីថលស្តៃីនៅក្នុងអ្នក

ជំនាញសមាគមអាជីវកម្ម

និងអ្នកជំនាញវិនិយោគ

សហគៃិនស្តៃី/WSMEsចំនួន៨៤នាក់។មកពី

វិស័យវត្ថុធាតុដើមផលិតកម្មនិងផ្នៃកសៃវាកម្ម។

៧រូប

៦រូប

៧រូប

១៤MEs

WSMEs

បៃទៃស
អាយុអ្នកចូលរួម

ភាពចាស់ទុំ
នៃអាជីវកម្ម

អ្នកជំនាញ អ្នកបៃឹកៃសាយោបល់
ចំនួនអ្នកចូលរួម

២MEs

១០MEs

៨MEs

១២SEs

១៦SEs

១០SEs

១២SEs

ស្តៃី២០នាក់

ស្តៃី២០នាក់

កម្ពុជា

សរុប

មា៉ៃឡៃសុី

មីយ៉ៃន់មា៉ៃ
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រូបភាពទី១.១៖សសរស្តម្ភទាំង៤

 

បទសមា្ភៃសន៍ជាមួយWSMEsអ្នកជំនាញនិងកៃុមបៃឹកៃសា
ពិគៃៃះយោបល់បានបៃមូលផ្តុំការយល់ដឹងជំុវញិសសរស្តម្ភបួន
ដូចមានចៃងក្នុងរូបភាព១.១។សសរស្តម្ភទំាង៤ជាសរសរ
តំណាងអោយចំនុចសំខាន់ៗដៃលជមៃុញលើការធ្វើឌីជីថល
ក្នុងការឱកាសនិងបញ្ហៃបៃឈមសមៃៃប់គៃប់គៃងនិងអនុវត្ត
របស់WSMEsជាមួយនិងការបៃឆំងនៃការរីករាលដលនៃ
ជំងឺរាតតៃបាតកូវីត១៩។

កៃៃមការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវនៃះបៃទៃសទំាង៤សុទ្ធតៃមានបញ្ហៃ
បៃឈមខា្លៃងំអំឡុងពៃលនៃជម្ងឺកូវតី១៩មានការកើតឡើងខ្ពស់
ដៃលគៃប់គា្នៃតៃូវទទួលបានវិធានការណ៍ការពារសុវត្ថិភាពនិង
ការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងតំបន់។ជាកិច្ចចាប់ផ្តើមកៃុមសៃៃវជៃៃវតៃូវ
បៃើវិធីសាស្តៃសៃៃវជៃៃវតាមរយៈអនឡាញដូចជាការសមា្ភៃសន៍
ទំនាក់ទំនងកិច្ចបៃជំុតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតដើមៃបីទាក់ទងគា្នៃ
ឬបៃមូលទិន្នន័យផៃសៃងៗពីចមា្ងៃយតាមដៃលអាចធ្វើទៅបាន។
ទោះបីជាព័ត៌មានចំាបាច់អាចតៃវូបានបៃមូលស្ទើរតៃទំាងសៃងុ
តាមបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃតក៏ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវមួយចំនួនបាន
យល់ឃើញថាវាមានការលំបាកក្នងុការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ
អ្នកចូលរួម(ដៃលជាកតា្តៃសំខាន់ក្នងុការសមា្ភៃសន៍បៃកបដោយ
គុណភាព)ខណៈពៃលដៃលមានបញ្ហៃកើតមានដូចជាការដច់
ចរន្តអគ្គសិនីនិងសៃវាអីុនធឺរណៃតខៃសាយដៃលធ្វើឱៃយប៉ះពាល់
ដល់កិច្ចពិភាកៃសា។

បញ្ហេ បេឈម និង ដេន កំណត់

ដោយសារតៃពៃលវៃលាមានកំណត់ធ្វើអោយការសិកៃសាសៃៃវ
ជៃៃវផ្អៃកលើសហគៃិនស្តៃីអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកជំនាញនិងកៃុម
វាគ្មនិមកពីបៃទៃសនីមួយៗដៃលបានជៃើសរីសមានទៃង់ទៃៃយ
តូច។ទោះបីជាការសមា្ភៃសន៍នៃះមិនបានការចូលរមួចៃើនក៏ពិត
មៃនតៃអ្នកសៃៃវជៃៃវជឿជាក់ថាលទ្ធផលដៃលបានមកនៃះ
គឺពិតជាមានតម្លៃក្នុងការបងា្ហៃញពីសា្ថៃនភាពនៃការធ្វើឌីជីថល
របស់សហគៃិនស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍។របាយការណ៍
នៃះក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការឆ្លុះបញ្ចៃំងពីឱកាសនិងបញ្ហៃ
បៃឈមជាចៃើនដៃលសហគៃនិស្តៃីនិងសហគៃៃសធុនតូចមធៃយម
របស់ពួកគៃកំពុងជួបបៃទះពៃមទំាងពៃលវៃលាក្នងុការគៃប់គៃង
អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃក្នងុអំឡុងពៃលមានការរាតតៃបាតជាសកល។

លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបេបទាន 

លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រណេនំា  
ទំនាក់ទំនង  និងជំនាញ

ដំណើរការ និងការគេប់គេង 
អាជីវកម្ម

ការគេប់គេងវិបត្ត(ិកូវីត១៩)

សសរស្តម្ភទី១

សសរស្តម្ភទី២

សសរស្តម្ភទី៣

សសរស្តម្ភទី៤
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បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

វាមិនអាចបដិសៃធថាបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលនាំមកនូវឱកាសជា
ចៃើនសមៃៃប់សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយមនៅជំុវញិពិភពលោក
ដើមៃបីជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នងុអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃនិងធ្វើឱៃយដំណើរការ
របស់អតិថិជនកាន់តៃមានបៃសិទ្ធភាពនិងអាចធ្វើមាតៃដ្ឋៃនបាន
តៃឹមតៃូវ។ឧទាហរណ៍WSMEsអាចទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលថ្មីដើមៃបីបំលៃងផលិតផលរបស់ខ្លូនដៃលមានសៃៃប់
អោយជាផលិតផលកៃច្នៃមួយទៅដៃលផ្តល់នូវគុណបៃយោជន៍

ចៃើនជាងផលិតផលដើមនិងបង្កើតដំណើរការផលិតនិងការ
គៃប់គៃងអាជីវកម្មឱៃយកាន់តៃមានភាពល្អបៃសើរ។១៤២ទសវតៃស
កន្លងទៅបៃព័ន្ធឌីជីថលតៃវូបានដក់អោយបៃើបៃៃស់លើបណា្តៃ
កៃមុហុ៊នតូចមធៃយមនិងធំនិងគៃប់បៃបបទ(អាជីវកម្មបង្កើតមុន
និងក្នងុយុគសម័យឌីជីថល)។១៥របូភាពខាងកៃៃមនៃះបងា្ហៃញ
ពីឱកាសថ្មីដៃលបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលអាចផ្តល់ជូនWSMEs
ទាក់ទងនឹងសសរស្តម្ភទាំង៤ដៃលបានរៀបរាប់។

១.៣ 
ឱកាស អាជីវកម្ម ថ្មី ផ្តល់ ដោយ ការធ្វើ ឌីជីថល

រូបភាពទី១.២:ឱកាសថ្មីក្នុងអាជីវកម្មដៃលផ្តល់ដោយឌីជីថល

រូបរាងឌីជីថល

លទ្ធភាពទទួលបាន
ហិរញ្ញបេបទាន 

ដំណើរការ និង 
ការគេប់គេងអាជីវកម្ម 

លទ្ធភាពទទួលបានការ ណេនំា  
ទំនាក់ទំនង  និងជំនាញ

ការគេប់គេងវិបត្តិ 
(កូវីត១៩)

សសរស្តម្ភទី១

សសរស្តម្ភទី៣

សសរស្តម្ភទី១

សសរស្តម្ភទី៤
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សសរស្តម្ភ  ទី១: ការទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន

ការទទួលបានជមៃើសហិរញ្ញបៃបទានដៃលមានតម្លៃសមរមៃយនិង
អាចជឿទុកចិត្តបានពិតជាមានសារៈសំខាន់សមៃៃប់ការលូត
លាស់របស់WSMEs។បច្ចបុៃបន្ននៃះវធីិដៃលWSMEsបើក
ដំណើរការនិងទៃទៃង់សហគៃៃសរបស់ពួកគៃគឺការបៃើបៃៃស់
បៃៃក់សនៃសំផ្ទៃល់ខ្លនួឬការខ្ចីពីគៃសួារនិងមិត្តភក្តិនិងវនិិយោគិន
ទៃវតា(AngleInvestor)។ការធ្វើឌីជីថលបានបង្កើតគំរូជមៃើស
ហិរញ្ញបៃបទានផៃសៃងទៀតបៃកបដោយភាពច្នៃបៃឌិតដៃលមាន
លទ្ធភាពសមៃៃប់WSMEsដើមៃបីទទួលបានដូចជាមូលនិធិ
ឯកជន(PE)មូលធនបណា្តៃក់ទុន(VC)ការបៃមូលមូលនិធិ
សមធម៌(ECF)ហិរញ្ញបៃបទានវិក័យប័តៃការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីពី
មនុសៃសមា្នៃក់ទៀតសា្ថៃប័នឌីជីថលមីកៃហិូរញ្ញវត្ថុភាពច្នៃបៃឌិត
និងការផ្តៃតលើការធ្វើសបៃបទានរបស់ស្តៃី។

ជាពិសៃសECFតៃវូបានចូលបៃើជាលក្ខណៈឌីជីថលតាមរយៈ
បៃព័ន្ធអនឡាញហើយវាមានលក្ខណៈខុសគា្នៃយ៉ៃងខា្លៃងំពីទមៃង់
នៃការបៃមូលមូលនិធិផៃសៃង។វាផ្តៃតលើការសមៃៃចចិត្តវនិិយោគ
ជាមួយនឹងការចង់បានតៃឡប់មកវិញបៃកបដោយសកា្តៃនុពល
លើការវនិិយោគបើបៃៀបធៀបទៅនឹងការផ្តល់មូលនិធិផ្អៃកលើ
ការទទួលបានជារងា្វៃន់ជំនួសដៃលអ្នកផ្តល់អោយជាសមា្ភៃរៈឬ
រងា្វៃន់សមៃៃប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគៃ។១៦មៃយ៉ាៃងវិញទៀត
ការបៃមូលមូលនិធិសមធម៌អាចកាត់បន្ថយគមា្លៃតថវកិាសមៃៃប់
SMEsដៃលមានភាពច្នៃបៃឌិតថ្មីតាមរយៈការផ្តល់ជូននូវបៃភព
ដើមទុនថ្មី។នៃះអាចផ្តល់សារៈសំខាន់បៃសិនបើការបៃមូល
មូលនិធិជាបៃភពហិរញ្ញវត្ថុដល់គមៃៃងផៃសៃងៗដៃលមិនមាន
ការផ្តល់មូលនិធិអោយ។បៃមូលមូលនិធិ(Crowdfunding)
វាវិធីមួយក្នុងការបៃមូលលុយបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពជាង
ការទទួលបានពីវិនិយោគិនតាមបៃបបៃពៃណីដូចជាធនាគារ
និងអ្នកវិនិយោគសមធម៌វិជា្ជៃជីវៈbusinessangelsventure
capitalfunds។១៧

ការបៃើបៃៃស់ទមៃង់បៃមូលមូលនិធិតាមបៃព័ន្ធអនឡាញ
អាចជួយSMEsជួបជាមួយនឹងសាធារណជនជាចៃើនដៃល
មានទំនាក់ទំនងជាមួយវនិិយោគិនមានសកា្តៃនុពលបៃសើរជាង
ការពៃយាយមស្វៃងរកនិយោគិនគោលដៅណាមួយដៃលមិនសា្គៃល់
អត្តសញ្ញៃណដើមៃបីធ្វើការភា្ជៃប់ទំនាក់ទំនងនិងការបរិយយពី
កៃុមហ៊ុនខ្លួន។ឆ្នៃំ២០១៨មានការសិកៃសាមួយបានបងា្ហៃញថា
វនិិយោគិនបានបៃើទមៃង់បៃមូលមូលនិធិនៃះដើមៃបីរកៃសាទំនាក់ទំនង
ជាមួយសហគៃនិក៏ដើមៃបីអភិវឌៃឍផលិតផលពៃមទំាងសៃវាកម្ម
របស់ពួកគៃបន្ថៃមទៀត។១៨មិនតៃឹមតៃប៉ុណ្ណៃះដើមៃបីរកៃសា
ការសនៃយាសមៃៃប់ការប៉ះពាល់ពីបញ្ហៃផៃសៃងៗនិងការធ្វើឱៃយ
សហគៃិនមានការកើនឡើងតាមរយៈការបង្ហៃះបញ្ជៃញ
មតិយោបល់និងការចូលរួមនៅលើវៃទិកានៃះ។

មានគំរូមួយមៃយា៉ៃងទៀតដៃលស្ថិតនៅកៃៃមបៃភៃទនៃការ
ផ្តល់បៃៃក់កម្ចីដៃលតៃូវបានគៃហៅថាការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីពី
មនុសៃសមា្នៃក់ទៀត(P2P)។“P2Pពណ៌នាអំពីដំណើរការនៃ
បៃៃក់កម្ចីរវាងបុគ្គលឯកជននៅលើបណា្តៃញអនឡាញដៃល
សា្ថៃប័នហិរញ្ញវត្ថុធ្វើបៃតិបត្តិការជាអន្តរការីនិងកំណត់ដោយ
ចៃបាប់”(ទំព័រទី២)។១៩ការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីP2Pអាចទទួលបាន
តាមមធៃយាបាយឌីជីថលមានន័យថាអាចប៉ះប៉ូវសមៃៃប់កង្វះ
សាច់បៃៃក់ងាយនៅក្នងុបណា្តៃញហិរញ្ញវត្ថុតាមបៃបបៃពៃណ។ី
ខណៈពៃលដៃលECFបានផ្តល់នូវឱកាសដើមៃបីវិនិយោគនៅ
ក្នុងកៃុមហុ៊នក្នុងគោលដៅទទួលបាននូវភាគហុ៊ន(shares)
តៃលប់មកវិញតាមរយៈទទួលបានជាអតៃៃការបៃៃក់។

នៅក្នងុបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុីនិងមា៉ៃឡៃសុីមានចៃបាប់ស្តពីីការផ្តល់
បៃៃក់កម្ចីECFនិងP2Pដៃលធ្វើឱៃយWSMEធ្វើដំណើរការ
ទៅបានដោយសុវត្ថិភាព។អាជា្ញៃធរសៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុង
បៃទៃសឥណ្ឌនូៃសីុបានកំណត់គោលការណ៍ECFតាមរយៈបទ
បៃបញ្ញត្តិលៃខ37/POJK.04/2018២០និងការផ្តល់បៃៃក់កម្ចី
P2Pតាមរយៈបទបៃបញ្ញត្តិលៃខ77/POJK.01/2016។២១
នៅបៃទៃសមា៉ៃឡៃសីុបទបៃបញ្ញត្តិភាគចៃើនទាក់ទងទៅនឹង
ការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីរបស់ECFនិងP2Pមាននៅក្នងុគោលការណ៍
ណៃនំាស្តពីីទីផៃសារ(GuidelinesonRecognizedMarkets)
ដៃលទទួលសា្គៃល់ដោយគណៈកម្មការមូលប័តៃមា៉ៃឡៃសីុ(SC)ក្នងុ
ឆ្នៃំ២០១៥បនា្ទៃប់មកមានការពិនិតៃយឡើងវញិនៅឆ្នៃំ២០១៦។២២

សសរស្តម្ភ  ទី២: លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា 
ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ

ការធានាបាននូវគមា្លៃតសង្គមមិនមានន័យថាតៃវូផ្តៃច់ទំនាក់ទំនង
សង្គមការផ្តល់បៃកឹៃសាបណា្តៃញដៃលផ្តល់នូវទមៃង់មួយសមៃៃប់
ការរៀនសូតៃទៅវិញទៅមកនិងមិត្តភាពដើមៃបីបន្តទំនាក់ទំនង
នោះទៃ។២៣ផ្ទយុទៅវញិសហគៃនិគៃប់របូតៃវូការការគំាទៃដើមៃបី
សមៃៃចចិត្តលើអាជីវកម្មអោយបានល្អមៃយ៉ាៃងទៀតសហគៃិន
ស្តៃីកាន់តៃតៃវូចង់បានការគំាទៃបន្ថៃមទៀតជាពិសៃសលើផ្នៃក
ឧសៃសាហកម្មដៃលគៃប់គៃងដោយបុរសដោយសារតៃមានការ
រីសអើងសៃី្តក្នុងផ្នៃកសង្គមនិងវបៃបធម៌។

ការមានអ្នកណៃនំានិងអ្នកគំាទៃអំពីអាជីវកម្មអាចជួយអោយ
មានភាពងាយសៃួលដើមៃបីទទួលបានការណៃនំាពីអ្នកជំនាញ
និងកៃុមបៃឹកៃសាយោបល់ដៃលអាចថ្លឹងថ្លៃងពីភាពខុសគា្នៃរវាង
ជោគជ័យនិងបរាជ័យក្នងុអាជីវកម្ម។ជាងពៃលណាៗទំាងអស់
ការកា្លៃយជាសហគៃនិស្តៃីជោគជ័យនិងគំរូគឺពិតជារឿងសំខាន់
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បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

50%

ជាពិសៃសសមៃៃប់ស្តៃីដៃលធ្វើអាជីវកម្មកៃៃមបរយិកាសដៃល
គៃប់គៃងដោយបុរស។របាយការណ៍នៃះបងា្ហៃញពីរបៀបនៃ
ការធ្វើឌីជីថលដៃលអាចចូលទៅជួបអ្នកបៃឹកៃសាផ្ទៃល់ដើមៃបី
បង្កើនទំនាក់ទំនងនិងជំនាញកាន់តៃមានភាពងាយសៃួល។

លើសពីនៃះទៅទៀតWSMEsតៃវូសិកៃសាបន្តដើមៃបីរកៃសានិនា្នៃការ
និងបៃបបទរបស់អតិថិជន។បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលផ្តល់នូវឱកាសថ្មីៗ 
សមៃៃប់ការបណ្តុះបណា្តៃលអប់រំមនុសៃសពៃញវ័យនិងការអភិវឌៃឍ
ធនធានមនុសៃសនៅក្នងុសា្ថៃប័នជាចៃើន។២៤ការបៃើបៃៃស់បរិយ
ល័យតាមរបៀបបច្ចៃកវិទៃយាកាន់តៃចៃើនគឺមានការជួយសំរួល
ដល់ការបៃើបៃៃស់អោយមានភាពបត់បៃនគៃប់ទីកន្លៃងនិង
អាចទទួលបានសមា្ភៃរៈសិកៃសា។ជាឧទាហរណ៍មា្ចៃស់អាជីវកម្ម
និងនិយោជិកអាចអភិវឌៃឍចំណៃះដឹងនិងជំនាញរបស់ពួកគៃ
និងបើកវគ្គសិកៃសាអនឡាញដ៏ធំ(MOOC),២៥បៃពន័្ធគៃបគ់ៃង
ការសិកៃសា(LMS)២៦នៅសិកា្ខៃសាលាអនឡាញ២៧ឬមានវដីៃអូ
ដៃលអាចរកបានតាមបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃត។២៨

សសរស្តម្ភ  ទី៣: ដំណើរការ និង ការគេប់គេង 
អាជីវកម្ម

បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលគឺកំពុងផ្លៃស់ប្តរូការធ្វើដំណើររបស់អតិថិជន
តាមរយៈការរួមបញ្ចលូខៃសៃសងា្វៃក់ផ្គត់ផ្គង់អោយកាន់តៃចៃើននិង
ភាពខុសគា្នៃនៃផលិតផល។បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលអាចជួយកាត់
បន្ថយការចំណាយសនៃសសំំចៃពៃលវៃលានិងធនធានជាពិសៃស
សមៃៃប់សហគៃិនដៃលទប់ទល់ជាមួយនឹងកមៃិតផលិតកម្ម
តូចនិងសហគៃិនដៃលមានសមត្ថភាពលើទីផៃសារការចរចា
និងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងខ្លះៗដើមៃបីដោះសៃៃយជាមួយបរិយកាស
អាជីវកម្មដ៏ស្មគុសា្មៃញ។ចាប់ពីការចំណាយទាក់ទងនឹងព័ត៌មាន
ក្នងុការដឹកជញ្ជនូនិងបៃតិបត្តិតាមពៃដំៃនគឺបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល
អាចដើរតួសំខាន់នៅក្នងុនោះបាន។ឧទាហរណ៍ដំណះសៃៃយ
និងការគៃប់គៃងទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជន(CRM)និង
ទំនាក់ទំនងទីផៃសារដៃលអាចជួយភា្ជៃប់តមៃវូការនិងការផ្គត់ផ្គង់
ធនធានពងៃកីការរកបៃភពធនធានការលក់ក្នងុនិងកៃៃបៃទៃស
ដោយបង្កើតទីសមៃៃប់WSMEsដើមៃបីទទលួលទ្ធផលដោយ
មិនចំណាយទុនចៃើន។៣០

ជាពិសៃសបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមតំណាងឱៃយមធៃយាបាយ
ជាមធៃយមមួយដៃលមានបៃសិទ្ធភាពសមៃៃប់ទីផៃសារSME។
អ្នកចូលរួមសមា្ភៃសន៍WSMEបានបងា្ហៃញថាហ្វៃសបុ៊កនិង
Instagramជាបៃព័ន្ធដៃលមានការពៃញនិយមបៃើបៃៃស់
ក្នងុបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុីមីយ៉ៃន់មា៉ៃមា៉ៃឡៃសុីនងិកម្ពជុា។អ្វដីៃល
គួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍គឺWSMEនៅមីយ៉ៃន់មា៉ៃពិតជាពឹងផ្អៃក
ខា្លៃំងលើបណា្តៃញហ្វៃសបុកសមៃៃប់ធ្វើការបៃើបៃៃស់ផ្ទៃល់ខ្លួន
ឬការធ្វើអាជីវកម្ម។ហ្វៃសបុ៊កនៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃបាន

កា្លៃយជាឧបករណ៍ចមៃបងមួយសមៃៃប់ការទិញទំនិញនិង
ស្វៃងរកព័ត៌មានផៃសៃងៗនៅក្នុងបៃទៃស។ដោយសារតៃចំនួន
អ្នកបៃើបៃៃស់ហ្វៃសបុ៊កដ៏ចៃើនទើបធ្វើអោយទមៃង់ឌីជីថល
បានកើនឡើងនិងផៃសព្វផៃសាយសំខាន់ទៅលើបៃព័ន្ធហ្វៃសបុ៊ក
ដៃលជាន្លៃងសមៃៃប់ទាក់ទងគា្នៃនិងសមៃៃប់ស្វៃងរកព័ត៌មាន
ជាជាងការស្វៃងរកបៃព័ន្ធផៃសៃងទៀតនៅលើអីុនធឺរណៃតដោយ
បៃើកម្មវិធីស្វៃងរក។

ដំណះសៃៃយឌីជីថលដ៏ពៃញនិយមមួយទៀតក្នុងចំណម
អ្នកចូលរមួក្នងុតំបន់សមៃៃប់ដំណើរការអាជីវកម្មនិងការគៃប់គៃង
ដៃលមានសៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល(DFS)។DFSបានកា្លៃយជា
ជមៃើសមួយដើមៃបីបង្ករភាពងាយសៃលួសមៃៃប់សា្ថៃនភាពគមា្លៃត
សង្គមសមៃៃប់វិស័យសាធារណៈក្នុងការចៃកចាយមូលនិធិ
សា្តៃរឡើងវិញយ៉ៃងឆប់រហ័សនិងផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកដៃល
តៃូវការហើយសមៃៃប់SMEsវិញដើមៃបីទទួលបានការទូទាត់
តាមអីុនធឺរណៃតយ៉ៃងឆប់រហ័សឬសូមៃបីតៃហិរញ្ញបៃបទាន
ខាងកៃៃជាពិសៃសក្នុងអំឡុងកូវីត១៩។DFSអនុញ្ញៃតឱៃយ
WSMEsធ្វើអន្តរកម្មជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់សៃវាហិរញ្ញវត្ថុសូមៃបតីៃ
ក្នុងអំឡុងពៃលកូវីតដៃលមិនអាចជួបគា្នៃដោយផ្ទៃល់បាននិង
ទទួលបានឥណទានដៃលមានសៃៃប់ដោយគា្មៃនការពនៃយារ។
នៅបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីអ្នកចូលរួមWSMEបានបងា្ហៃញថា
ការទូទាត់បៃៃក់តាមបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃតមានការពៃញនិយម។
WSMEភាគចៃើនបានបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធទូទាត់បៃៃក់ដៃលបើក
ដំណើរការដោយកៃុមហ៊ុនឯកជនfintechដើមៃបីជួយសមៃួល
ដល់ការបៃើបៃៃស់ររបស់អតិថិជន។ពួកគៃបន្តថាគៃបានបៃើ
ឥណពន្ធឬកាតឥណទានអៃឡិចតៃូនិកនិងការទូទាត់តាម
ទូរស័ព្ទដូចជាGo-pay,OVOនិងShopeePayជាដើម
ដើមៃបីធ្វើបៃតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។ជាក់ស្តៃងនៅ
បៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃWaveMoneyជាកៃុមហ៊ុនឈានមុខគៃ
មួយក្នុងចំណមកៃុមហុ៊នផ្តល់សៃវាទូទាត់បៃៃក់ចល័តនិង
កៃមុហុ៊នមួយក្នងុដៃលទទួលបានបៃជាបៃយិភាពក្នងុចំណម
អ្នកបៃើបៃៃស់និងទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទៃស។សៃដៀង
គា្នៃនៃះដៃរនៅបៃទៃសកម្ពុជាដំណះសៃៃយលើការទូទាត់
តាមទូរស័ព្ទចល័តដូចជាWing,Smart,Pay&Goបាន
ផ្លៃស់ប្តរូការទូទាត់បៃៃក់នៅកម្ពជុាដោយមានការអនុវត្តស្តង់ដរ
មូលបៃបទានប័តៃដំណើរការទូទាត់និងជាអត្ថបៃយោជន៍នៃការ
កា្លៃយជាផ្នៃកមួយនៃបៃព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាសា៊ៃន។៣១
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បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

លើសពីនៃះទៅទៀតការធ្វើឌីជីថលកំពុងផ្លៃស់ប្តូររបៀបថ្មីជា
ពិសៃសចៃបាប់ដៃលសហគៃៃសតៃូវអនុវត្តដូចជាការដក់បញ្ចូល
អាជា្ញៃប័ណ្ណការធ្វើប័ណ្ណពាណជិ្ជកម្មនិងការបង់ពន្ធ។ភាពសា្ទៃក់ស្ទើរ
របស់SMEចំពោះការអនុវត្តចៃបាប់អាចបណា្តៃលមកពីបៃពៃណី
នៃសៃវាកម្មចៃបាប់ដៃលផ្អៃកលើទំាងមូលដ្ឋៃនចៃបាប់នៃវបៃបធម៌និង
បៃព័ន្ធអភិបាលកិច្ច។ទោះយ៉ៃងណានៅពៃលកម្មវធីិតក្កវជិា្ជៃនិង
ការសិកៃសាលើមា៉ៃសុនីបានចូលមកដល់ទីផៃសារនោះដំណះសៃៃយ
ឌីជីថលនឹងស្វយ័បៃវត្តកិម្ម“ឯកសារនិងការបៃមូលផ្តុំសៃបចៃបាប់”
អាចមានសមៃៃប់SMEsដើមៃបីអនុវត្ត។៣៣បញ្ហៃចៃបាប់អាចតៃវូបាន
ដោះសៃៃយបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពនិងសនៃសំសំចៃពៃលវៃលា
នៅពៃលបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលតៃូវបាននំាយកមកដើមៃបីសមៃួល
ដល់ភាពសៃបចៃបាប់របស់អង្គភាពអាជីវកម្ម។

សសរស្តម្ភ  ទី៤: ការគេប់គេង វិបត្ត ិកូ វីត១៩

ទោះយ៉ៃងណាជម្ងឺកូវតី១៩បានពន្លឿនការទទួលយកនូវបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលក្នងុSMEs។មៃរោគរាតតៃបាតនៃះបានបង្ខំឱៃយសហគៃៃស
មួយចំនួនធំរមួទំាងអ្នកដៃលធ្វើជំនួញលើវត្ថធុាតុដើមផលិតកម្ម
និងសៃវាកម្មឱៃយមានការពិចារណាឡើងវញិលើគំរូអាជីវកម្មចាស់
របស់ពួកគៃដៃលធា្លៃប់តៃបៃៃសៃយ័ជួបគា្នៃដោយផ្ទៃល់។ជាលទ្ធផល
SMEsបានចាប់ផ្តើមយល់ដឹងបន្ថៃមអំពីតមៃវូការក្នងុការបញ្ចលូ
បៃព័ន្ធឌីជីថលទៅក្នងុមួយផ្នៃកធំនៃដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ
ជាមួយនឹងវិធីសាស្តៃបៃកបដោយភាពច្នៃបៃឌិតថ្មី“contactless”
ក្នងុការគៃប់គៃងផលិតផលសៃវាកម្មនិងការដឹកជញ្ជនូ។បើមិន
ដូច្នៃះទៃពួកគៃនឹងគា្មៃនជមៃើសកៃៃពីបិទអាជីវកម្មដៃលអាច
ស្មើនឹងការបិទផ្លូវសមៃៃប់SMEsជាចៃើន។

បៃអប់១.១៖និយមន័យតៃូវបានដកសៃង់ចៃញពី“របាយការណ៍សៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថលរបស់ធនាគារពិភពលោក(ទំព័រទី១)៣២

សៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល(DFS)គឺជាសៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលពឹងផ្អៃកលើបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលសមៃៃប់ការចៃកចាយនិង
បៃើបៃៃស់ដោយអតិថិជន។

Fintechសំដៅទៅលើបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដៃលមានសកា្តៃនុពលខ្ពស់ក្នុងការផ្លៃស់ប្តូរការផ្តល់សៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជមៃុញ
ការអភិវឌៃឍថ្មីឬកៃបៃៃគំរូអាជីវកម្មកម្មវិធីដំណើរការនិងផលិតផលដៃលមានសៃៃប់។ពាកៃយ“fintech”ក៏តៃវូបានគៃបៃើ
យ៉ៃងទូលំទូលាយដើមៃបីចង្អុលបងា្ហៃញអំពីរលកDFSថ្មីកំពុងបន្ត។ឧទាហរណ៍នៃបច្ចៃកវិទៃយាទាំងនៃះរួមមានគៃហទំព័រ
ទូរស័ព្ទចល័តសៃវាក្លៃត(Cloud)ការរៀនពីមា៉ៃសុីនកាតសមា្គៃល់ឌីជីថល(ID)និងកម្មវិធី(API)។

កៃុមហុ៊នFintechគឺមានលក្ខណៈថ្មីនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់ជូនDFS។ឧទាហរណ៏នៃ
fintechរួមមានអ្នកផ្តល់សៃវាទូទាត់បៃៃក់លើឌីជីថលអ្នកធានារា៉ៃប់រងឌីជីថលធនាគារសមៃៃប់តៃឌីជីថលនិងវៃទិកា
ផ្តល់បៃៃក់កម្ចីពីមនុសៃសមា្នៃក់ទៀត។
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រូបភាព១.៣៖តំបន់នៃការអនុវត្តឌីជីថលពីអ្នកចូលរួមWSMEនៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីមីយ៉ៃន់មា៉ៃមា៉ៃឡៃសុីនិងកម្ពុជា

ឱកាស ឌីជីថល តេវូបាន បេើបេេស់ ដោយ អ្នកចូលរួម ក្នងុបេទេស

អ្នកចូលរួមWSMEពីបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុីមីយ៉ៃន់មា៉ៃមា៉ៃឡៃសុី
និងកម្ពជុាបានបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍ឌីជីថលរចួមកហើយក្នងុកមៃតិ
ទាបមួយដៃលផ្តៃតលើការលក់ឬការធ្វើទីផៃសារការធ្វើជាកៃុម
និងការសិកៃសា។ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោយភាពមិនចៃបាស់លាស់
និងភាពស្មុគសា្មៃញនៃបរិយកាសអាជីវកម្មរួមទាំងការផ្លៃស់ប្តូរ
ដៃលមិនធា្លៃប់មានពីមុនមកដៃលបណា្តៃលមកពីជម្ងឺកូវីត១៩
បានពន្លឿនការផ្លៃស់ប្តរូនៃះអោយឆ្ពៃះទៅរកគំរូអាជីវកម្មឌីជីថល
មួយ។អ្នកចូលរួមWSMEមួយចំនួនជាពិសៃសនៅក្នុង
បៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុីតៃវូបានគៃរកឃើញថាបានធ្វើការពិសោធន៏
ជាមួយបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលជឿនលឿនដូចជាការវិភាគទិន្នន័យ

កម្មវធីិsoftwareនិងមា៉ៃសីុនរៀនអោយសមសៃបនឹងតមៃវូការ
ជាក់លាក់របស់ពួកគៃនិងរបៀបនៃការធ្វើការសមៃៃចចិត្ត។៣៤

ទោះជាយ៉ៃងណាភាពចមៃុះនៃWSMEនៅក្នុងតំបន់និង
ភាពចមៃុះនៃបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃអំពាវនាវ
ឱៃយមានដំណះសៃៃយលើចៃបាប់ដៃលមានបរបិទតៃមួយ។ចំពោះ
គោលបំណងនៃះចំាបាច់តៃវូសិកៃសាបន្ថៃមអំពីបញ្ហៃបៃឈមរបស់
WSMEក្នងុការបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធឌីជីថលនិងវិធីដៃលអ្នកពាក់ព័ន្ធ
បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីទាំងអស់អាចគាំទៃលើការផ្លៃស់ប្តូរនៃះបាន។
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តារាង១.៤៖សន្ទសៃសន៍ក្នុងការតៃៀមខ្លួនភា្ជៃប់បណា្តៃញសមៃៃប់បណា្តៃបៃទៃសអាសុីអាគ្នៃយ៍ឆ្នៃំ២០១៩

១.៤ 
បញ្ហេ បេឈម របស់ WSMEs ក្នុងការ ទទួលយក 
បេព័ន្ធ ឌីជីថល

Rank

1 Singapore

Malaysia

Thailand

Vietnam

Philippines

Indonesia

Cambodia

Laos

82.13

63.76

51.54

49.57

47.7

46.15

32.29

31.88

78.45

59.49

49.61

44.79

38.93

41.56

36.24

28.19

88.19

75.92

61.61

56.6

51.84

60.57

32.92

26.32

88.33

64.01

53.8

59.2

57.81

47.7

38.71

47.82

2

3

4

5

6

7

8

Country Score Government ImpactTechnology

ការសិកៃសានៃះបងា្ហៃញថាអ្នកចូលរមួWSMEជាចៃើនបានជួបបៃទះ
ជាមួយនឹងបញ្ហៃក្នុងការសមៃៃចបាននូវតុលៃយភាពរវាងការធ្វើ
អាជីវកម្មដៃលមានសៃៃប់និងស្វៃងរកគំរូអាជីវកម្មដៃលដំណើរការ
ដោយបៃព័ន្ធឌីជីថលថ្មី។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយជម្ងឺកូវីតបាន
បង្ខំអាជីវករភាគចៃើនឱៃយជឿជាក់ថាពិតជាតៃូវការការផ្លៃស់ប្តូរ
យ៉ៃងខា្លៃងំនៃរបៀបដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។ទោះបីជា
សា្ថៃនភាពនៃកូវីត១៩មានរយៈពៃលវៃងនិងពិបាកទាយដឹងមុន
ក៏បុ៉ន្តៃអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាកៃៃយពីជម្ងឺកូវីត១៩ឱកាស
នៃបៃព័ន្ធឌជីីថលនងឹកានត់ៃបៃសើរឡើងបៃសិនបើWSMEs
(មានជំនួយពីរដ្ឋៃភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុ
ផៃសៃងទៀត)អាចជំនះនូវបញ្ហៃបៃឈមទាំងនៃះបាន។

បញ្ហេ បេឈម ទី១៖ ក ង្វៈ រចនាសម្ពន័្ធ ឌីជីថល

ក្នុងរយៈពៃលពីរទសវតៃសចុងកៃៃយនៃះការអភិវឌៃឍបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលនៅក្នុងតំបន់ភាគចៃើននៃពិភពលោកបានបើកឱកាស
ថ្មីសមៃៃប់អាជីវកម្មនិងកិច្ចការសង្គម។ទោះជាយ៉ៃងណាបញ្ហៃ
បៃឈមក្នុងការធានានូវឱកាសនៃភាពរីកចមៃើនឌីជីថលនឹង
នៅតៃមាននិងតៃូវបានចៃករំលៃកដោយស្មើភាព។តារាង១.៤
គឺជាសន្ទសៃសន៍នៃការតៃៀមខ្លនួភា្ជៃប់បណា្តៃញ(NRI)២០១៩៣៥
ដៃលតៃវូបានបៃើជាឧបករណ៍សមៃៃប់វាយតម្លៃវឌៃឍនភាពឌីជីថល
និងកំណត់របៀបវារៈរាល់សកម្មភាពសមៃៃប់បង្កើនការចូលរួម
និងនិរន្តរភាពនៅទូទាំងពិភពលោក។
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បៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីជាប់ចំណាត់ថា្នៃក់លៃខ៦៣នៅទូទំាងពិភពលោកនិងជាបៃទៃសដៃលមានបៃៃក់ចំណលូមធៃយមកមៃតិខ្ពស់ហើយ
បៃទៃសនៃះជាអ្នកអនុវត្តបានល្អដោយបានយកឈ្នះបៃទៃសដៃលមានបៃៃក់ចំណលូខ្ពស់មួយចំនួន។ទោះយ៉ៃងណាការបៃើបៃៃស់
អី៊នធឺរណៃតនៅក្នុងបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីមិនមានលក្ខណៈពៃញលៃញទៃដោយតំបន់ជនបទនិងតំបន់ខាងកើតទទួលបានអតៃៃ
បៃើបៃៃស់ទាបនិងបៃព័នអីុនធឺរណៃតយឺតជាងបើបៃៀបធៀបទៅនឹងទីកៃុងប៊ៃលឡីន។របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក
ឆ្នៃំ២០១៨។៣៦បានបងា្ហៃញថាបៃទៃសមា៉ៃឡៃសីុមានលៃបឿនយឺតក្នងុការទាយយកអីុនធើណៃតមកបៃើបៃៃស់និងមានតម្លៃខ្ពស់ជាង
បៃទៃសដៃលមានបៃៃក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតរាប់បញ្ជូលបៃទៃសសិង្ហបុរីផងដៃរ។

នៅក្នងុបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុីទោះបីមានមានការរកីចមៃើនលើបៃព័ន្ធឌីជីថលដៃលនំាអោយមានការជៃៀតចូលយ៉ៃងលឿនអីុនធើណៃត
នៅ២ទសវតៃសចុងកៃៃយនៃះតៃវាមិនទាន់បានផ្តល់ផលបៃយោជន៍ចៃើនដល់បៃជាជននៅឡើយទៃ។សៃដៀងទៅនឹងបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុី
ដៃរមានការបារម្មណ៍ដោយសារតៃអសមភាពនៃការទទួលបានបច្ចៃកវទិៃយាព័ត៌មាននៅតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដច់សៃយល។ដើមៃបី
ដោះសៃៃយបញ្ហៃនៃះរដ្ឋៃភិបាលបានចាប់ផ្តើមសាងសង់បណា្តៃញអីុនធើណៃតដ៏ធំមួយនៅទូទំាងបៃទៃសដោយបៃើខៃសៃកាបអុបទិច
PalapaRingឬអាចហៅថាគមៃៃង‘SkyHighway’ដៃលមានតាំងពីឆ្នៃំ២០១៦មកម៉្លៃះ។៣៧តៃទោះជាយ៉ៃងណាបៃទៃស
ឥណ្ឌូនៃសុីគឺនៅតៃមានការចំណាយតិចលើព័ត៌មានវិទៃយានិងបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលបើបៃៀបធៀបនឹងបណា្តៃបៃទៃសជិតខាងក្នុង
តំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍។៣៨

បៃទៃសកម្ពុជាមានកំណើននៃការតភា្ជៃប់អីុនធឺរណៃតខ្ពស់បំផុតនៅក្នងុតំបន់អាសុីបា៉ៃសុហី្វកិដោយអ្នកបៃើបៃៃស់អីុនធឺរណៃតតៃវូបាន
គៃបដណ្តប់ដោយយុវជនដៃលមានអាយុចាប់ពី១៥ទៅ២៥។៣៩ការបៃើបៃៃស់អីុនធឺរណៃតមានការកើនឡើងជាលំដប់ក្នុង
រយៈពៃលប៉ុនា្មៃនឆ្នៃំនៃះចុងកៃៃយនៃះប៉ុន្តៃនៅតៃមានកមៃិតទាបជាងនៅឥណ្ឌូនៃសុីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងថៃ។

ជាអកុសលដៃលបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃនិងពៃុយណៃដរូសាឡឹមមិនបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការសិកៃសានៃះ។នៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ
គឺមានបញ្ហៃដច់ចរន្តអគ្គិសនីជារឿយៗដៃលជះឥទិ្ធពលខា្លៃំងដល់ការភា្ជៃប់បៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃត។ទោះយ៉ៃងណាចំនួនអ្នកបៃើបៃៃស់
ទូរស័ព្ទសា្មៃតហ្វូនក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃមានការកើនឡើងយ៉ៃងខា្លៃំងជាមួយនឹងការភា្ជៃប់បណា្តៃញទូរស័ព្ទចល័តដៃលមានចំនួន
៦៨.២៤លាននិង១២៦%នៃចំនួនបៃជាជនសរុបនៅក្នុងខៃមករាឆ្នៃំ២០២០។៤០
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បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

មា៉ៃឡៃសុី

កម្ពុជា

ចំណៃះដឹងផ្នៃកឌីជីថលបានកា្លៃយជាបញ្ហៃបៃឈមដ៏ធំមួយចំពោះការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយា។
បញ្ហៃបៃឈមធំគឺភាពពិបាកនៃការស្នើរសំុ(Application)និងខ្វះចំនៃះដឹងផ្នៃកភាសាអង់គ្លៃស
(ភាសាអង់គ្លៃសតៃូវបានគៃបៃើជាញឹកញាប់នៅក្នុងវិស័យជំនួញ)។

កង្វះបច្ចៃកទៃសនិងជំនាញតៃវូបានគៃចាត់ទុកថាជាបញ្ហៃបៃឈមដ៏ធំមួយចំពោះការទទួលយក
បច្ចៃកវិទៃយាយកមកបៃើបៃៃស់។អ្នកចូលរួមខ្លះបានបងា្ហៃញថាពួកគៃតៃវូការការថៃទំានិងការគំាទៃ
ជាបៃចាំនិងទៀងទាត់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់បច្ចៃកវិទៃយាពៃៃះបុគ្គលិករបស់ពួកគៃមិនមានចំណៃះដឹង
និងជំនាញខ្ពស់ក្នុងការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកទៃសដូចជាកម្មវិធី(software)សមៃៃប់ការគៃប់គៃង
ហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។

បញ្ហេ បេឈម ទី២៖ កង្វះ ចំនេះដឹង និង ជំនាញ

អ្នកចូលរួមបានកត់សមា្គៃល់ថាពួកគៃមានភាពងាយសៃួលនឹងអ្វីដៃលធា្លៃប់បានធ្វើហើយពួកគៃ
ភាគចៃើនបកសៃៃយថាពួកគៃមានពៃលវៃលាតិចតួចក្នងុការវាយតម្លៃឬរៀនសូតៃពីបទពិសោធន៍
ឡើងវិញរបស់ពួកគៃដោយសារតៃភាពមមាញកឹនៃកាតព្វកិច្ចក្នងុគៃសួារនិងអាជីវកម្ម។បញ្ហៃនៃះ
មានលើកឡើងភាគចៃើនពីសហគៃិនស្តៃីដៃលមានបុតៃធីតា។

កតា្តៃដៃលWSMEsទទួលបានព័ត៌មានចៃើនពៃកនៅលើបណា្តៃញអីុនធឺរណៃតវាធ្វើអោយ
ពួកគៃមានភាពមិនចៃបាស់លាស់ថាតើចំនុចណាដៃលពួកគៃគួរតៃចាប់ផ្តើមរៀនអំពីឌីជីថល
សមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។

ភាគចៃើននៃWSMEមិនមានការយល់ដឹងគៃប់គៃៃន់អំពីបញ្ហៃឯកជននិងសុវត្ថភិាពទិន្នន័យទៃ។

កង្វះនូវធនធានឌីជីថលដៃលមានជាភាសារបស់ខ្លួនបានបង្កការលំបាកដល់អ្នកបណា្តៃ
សហគៃិនមួយចំនួនក្នុងការស្វៃងយល់ពីរបៀបនៃការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាដៃលអាចជួយ
ពងៃីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃបាន។

WSMEsជាចៃើនមិនបានដឹងពីអត្ថបៃយោជន៍និងបញ្ហៃបៃឈមនៃការទទួលយក
បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលដៃលមានសមត្ថភាពលើសពីកម្មវិធីធម្មតានោះទៃ។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយ
ការបណ្តុះបណា្តៃលភាសាឌីជីថលបានក៏បណា្តៃលឱៃយបន្ថៃមបន្ទកុព័ត៌មានចៃើនដល់WSMEs
ផងដៃរ។បញ្ហៃនៃះកាន់តៃមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតៃគមា្លៃតនៃសមត្ថភាពរវាងSMEs
នៅទីកៃុងនិងជនបទ។

ខ្វះការយល់ដឹងអំពីបញ្ហៃថាតើការធ្វើឌីជីថលជាការវនិិយោគឬការទទួលខុសតៃវូ(liability)។
ដើមៃបអីោយអាជីវកម្មមានដំណើរការបៃសើរឡើងនោះសហគៃនិតៃវូតៃមានការចំណាយបុ៉ន្តៃ
មនុសៃសមួយចំនួននៅតៃគិតថានៃះជាការចំណាយមិនមៃនការវនិិយោគ។តម្លៃនៃការធ្វើឌីជីថល
វាមានភាពសាកសមតាមរយៈការបង្កើនឱកាសសមៃៃប់ការលក់ឬការរីកចមៃើននៅក្នុងការព
ន្លឿនដំណើរការអាជីវកម្ម។

ឥណ្ឌូនៃសុី

មីយ៉ៃន់មា៉ៃ
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បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

មា៉ៃឡៃសុី

កម្ពុជា

អ្នកចូលរួមភាគចៃើនបានបៃើមូលនិធិនិងទៃពៃយសមៃបត្តិផ្ទៃល់ខ្លួនដើមៃបីផ្គត់ផ្គង់ដល់អាជីវកម្ម
របស់ពួកគៃ។ខណៈពៃលដៃលការអនុវត្តបច្ចៃកវទិៃយាតៃវូបានគៃមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់
សមៃៃប់ការសៃ្វងរកមលូនធិិធនធាននងិឧបសគ្គនានាដៃលជារឿយៗបានរារាងំWSMEsពី
ការទទួលយកនូវហិរញ្ញបៃបទានជំនួសតាមរយៈfintech។

បញ្ហេ បេឈម ទី៣៖  ភាពភ័យខា្លេច នេ ហិរញ្ញបេបទាន ជំនួស 

អ្នកចូលរួមបានលើកឡើងថាសហគៃិនភាគចៃើនខ្វះការលើកទឹកចិត្តមានការភ័យនិងមិនមាន
ភាពឆប់រហ័សក្នុងការស្វៃងរកហិរញ្ញបៃបទានពីខាងកៃៃជាពិសៃសតាមរយៈfintech។ពួកគៃ
បានស្នើសុំថាការបន្តផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានជំនួសជាពិសៃសតាមរយៈមធៃយាបាយឌីជីថលមិនមាន
ជាអាទិភាពទីមួយនោះទៃពៃៃះដោយសារតៃហានិភ័យនៃសកា្តៃនុពលផៃសៃងៗរួមមានការផ្តល់
មូលនិធិមានកំណត់ភាពឯកជននិងសុវត្ថភិាពទិន្នន័យអតៃៃការបៃៃក់ខ្ពស់ជាងមុនជំនឿសាសនា
កង្វះលើចំណៃះដឹងនិងជំនាញដើមៃបីពងៃីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃបន្ថៃមទៀត(ការទទួលបាន
ហិរញ្ញបៃបទានការទទួលយកបៃព័ន្ធឌីជីថលថ្មី)។

អ្នកចូលរួមបានទទួលសា្គៃល់ថាការដៃលទទួលបានឱកាសវិនិយោគគឺជាចំនុចល្អមួយដៃល
អាចធ្វើអោយពួកគៃមិនមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងអាជីវកម្ម។ដោយយោងតាមភាពជាក់ស្តៃង
ការអភិរកៃសនិយមពៃកបណា្តៃលអោយស្តៃីជាចៃើនហាក់ដូចជាមិនសូវមានទំនុកចិត្តជាពិសៃស
អាចឱៃយពួកគៃមានគុណវិបត្តិនៅពៃលធ្វើការបៃកួតបៃជៃងលើបទបងា្ហៃញពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
ដើមៃបីទទួលបានការវិនិយោគ។

ជមៃើសហិរញ្ញបៃបទានជំនួសមានកមៃតិនិងមិនសូវទទួលសា្គៃល់ក្នងុចំណមSMEsនោះទៃ។
បៃៃក់កម្ចីរហ័សងាយសៃលួនិងជំនួយឥតសំណងដៃលផ្តៃតលើSMEsដៃលគៃប់គៃងដោយ
ស្តៃីតៃវូបានគៃបងា្ហៃញថាកមៃមានណាស់នៅក្នងុបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។លើសពីនៃះទៀតកង្វះពិន្ទុ
ឥណទានគួរឱៃយទុកចិត្តបាន(reliablecredit)ធ្វើឱៃយមានការលំបាកសមៃៃប់អ្នកផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្នុងការបៃតិបត្តិដោយយកចិត្តទុកដក់។

កង្វះការយល់ដឹងនិងផ្នត់គំនិតដើមៃបីរីកចមៃើនបៃឆំងនឹងជមៃើសហិរញ្ញបៃបទានជំនួសផៃសៃងៗទៀត
ដៃលបានរារាំងWSMEsពីការរកផលចំណៃញលើឱកាសថ្មីៗសមៃៃប់ការស្វៃងរកមូលនិធិ។
នៅតៃមានការសងៃស័យលើការការពារអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យហិរញ្ញបៃបទានជំនួសជាពិសៃស
បៃៀបធៀបជាមួយគៃឹះសា្ថៃនហិរញ្ញវត្ថុដៃលបានបង្កើតឡើង។

ឥណ្ឌូនៃសុី

មីយ៉ៃន់មា៉ៃ
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បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

មា៉ៃឡៃសុី

កម្ពុជា

ផ្នត់គំនិតលើយៃនឌ័រតៃវូបានគៃចង្អលុថាជាបញ្ហៃបៃឈមធំមួយរបស់សហគៃនិស្តៃ។ីអ្នកចូលរមួ
បានកត់សមា្គៃល់ថាបៃពៃនៅកម្ពជុាគឺស្តៃីតៃវូបំពៃញតួនាទីជាមា្តៃយផងកូនសៃីផងខណៈពៃលដៃល
ពួកគៃកំពុងអាជីវកម្ម។ពួកគៃបៃឈមមុខនឹងឧបសគ្គពៃលវៃលាដៃលរារំាងពួកគៃមិនឱៃយ
ចូលរួមក្នុងការកសាងជំនាញរួមមានសកម្មភាពបណា្តៃញសង្គមនិងកម្មវិធីផៃសៃងៗទៀត។
អ្នកចូលរួមខ្លះបានបងា្ហៃញថាពៃលខ្លះកៃុមគៃួសារនិងមិត្តរួមការងារជាបុរសហាក់ដូចជាមិន
ទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់សហគៃិនស្តៃីដូច្នៃះពួកគៃតៃូវជមៃុញខ្លួនឯងបន្ថៃមទៀតនិងខិតខំ
ធ្វើការដើមៃបីបងា្ហៃញពីសមត្ថភាពពៃញលៃញបស់ពួកគៃ។

អ្នកចូលរួមWSMEបានបៃឈមមុខនឹងបញ្ហៃផៃសៃងៗដៃល
រារំាងលើបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលរបស់ពួកគៃ។កៃៃពីហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធ
ឌីជីថលមិនល្អអ្នកចូលរួមភាគចៃើនខ្វះចំណៃះដឹងអំពីឱកាស
ឌីជីថលក៏ដូចជាជំនាញបន្ថៃមក្នុងការកំណត់ដោះសៃៃយ
លើបច្ចៃកវិទៃយាអោយបានតៃឹមតៃូវសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ
និងដើមៃបីគៃប់គៃងលើការផ្លៃស់ប្តូរ។ខណៈពៃលដៃលពួកគៃ
មួយចំនួនបានជមៃញុបុគ្គលិករបស់ខ្លនួអោយចូលរមួរៀនសូតៃ
ក្នងុវគ្គបណ្តុះបណា្តៃលបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលបុ៉ន្តៃពួកគៃនៅតៃបន្ត

បៃឈមមុខនឹងកង្វះខាតក្នងុការគៃប់គៃងការទំនាក់ទំនងឬជំនាញ
ដោះសៃៃយបញ្ហៃដៃលមានសារៈសំខាន់សមៃៃប់ការច្នៃបៃឌិតទៅ
ថ្ងៃមុខ។លើសពីនៃះទៅទៀតអ្នកចូលរមួបានគៃរាយការណ៍ថា
មិនសូវមានសកម្មភាពក្នុងការការពារទិន្នន័យរបស់ពួកគៃនិង
មិនបានតៃៀមលក្ខណៈល្អដើមៃបីបៃឈមនឹងការគំរាមកំហៃង
តាមបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃតដៃលជាហានិភ័យខ្ពស់នៃការកា្លៃយជា
ជនទន់ខៃសាយនៅក្នុងបៃព័ន្ធឌីជីថល។៤១

បញ្ហេ បេឈម ទី៤៖  បញ្ហេ ទាក់ទង នឹង យេនឌ័រ

WSMEsមានអារម្មណ៍ថាពួកគៃបានផ្តល់អាទិភាពចមៃបងលើទំនួលខុសតៃូវក្នុងការថៃរកៃសា
គៃសួាររបស់ពួកគៃជាជាងការធ្វើអាជីវកម្ម។ចំនុចនៃះបណា្តៃលឱៃយពួកគៃបាត់បង់ឱកាសដៃលអាច
ទទួលបានអត្ថបៃយោជន៍ពីភាពរកីចមៃើននៃការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។ទោះយ៉ៃងណាជាជាងចំនុច
អវិជ្ជមានដៃលវាតៃូវបានចង្អុលបងា្ហៃញដោយសាមញ្ញថាជាកតា្តៃបរិបទក្នុងលក្ខណៈនៃការពិត។
អត្តចរិតពីធម្មជាតិរបស់ស្តៃីតៃវូបានគៃគិតថាជាកតា្តៃកំណត់ខ្លនួឯងសមៃៃប់WSMEsនៅក្នងុ
ទិដ្ឋភាពផៃសៃងៗគា្នៃដូចជាការជៀសវាងជមៃើសទទួលមូលនិធិដៃលមិនសា្គៃល់និងឈានទៅរក
ការបៃកឹៃសាយោបល់បណា្តៃញនិងឱកាសបង្កើតជំនាញតៃទំាងនោះតៃវូស្ថតិនៅក្នងុរង្វង់សង្គម
របស់ពួកគៃតៃបុ៉ណ្ណៃះ។
ទោះបីចៃបាប់និងគោលនយោបាយសមៃៃប់SMEsភាគចៃើនមានសមភាពយៃនឌ័រក៏ដោយបុ៉ន្តៃ
ស្តៃីនៅក្នងុបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសីុតៃងតៃបៃឈមមុខនឹងការរីសអើងពីមជៃឈដ្ឋៃនសង្គមនិងទទួលរង
អំពើហឹងៃសាផៃសៃង។អ្នកចូលរួមជាចៃើនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហៃទាក់ទងនឹងការរីសអើងយៃនឌ័រ
និងការរីសអើងនៅរង្វង់អាជីវកម្មដូចជាការចរចាជាដើម។

ទំនាក់ទំនងខាងកៃៃសហគៃនិស្តៃីមានឱកាសតិចជាងចៃើនជាងបុរស។ឧទាហរណ៍បុរសអាច
ចៃញកៃៃជប់លៀងពៃលលា្ងៃចដើមៃបីភា្ជៃប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដៃលមានសកា្តៃនុពលមន្តៃី
រដ្ឋៃភិបាលនិងមិត្តរួមការងារបានចំណៃកស្តៃីវិញការធ្វើបៃបនៃះគៃចាត់ទុកថាជាវបៃបធម៌មិនសមរមៃយ
ក្នងុការចូលរួមជាពិសៃសស្តៃីដៃលមកពីទីបៃជំុជនតូចឬគៃសួារដៃលមានលក្ខណៈបៃពៃណី។
ការរកឃើញបងា្ហៃញថាជាទូទៅបៃទៃសមីមា៉ៃន់មា៉ៃមានការរីសអើងយៃនឌ័រកើតមានឡើងជា
ការយិធិបតៃយៃយ។ផងនោះដៃរដំណើរការនៅតាមទីភា្នៃក់ងាររដ្ឋៃភិបាលនានាគឺមានភាពស្មគុសា្មៃញ
និងចំណាយពៃលចៃើន។

ខណៈពៃលដៃលអ្នកសមា្ភៃសន៍ភាគចៃើនបានរុញចៃៃនគំនិតដៃលថាបញ្ហៃយៃនឌ័របានរារាំង
ពួកគៃបញ្ហៃនៃះបានកើតឡើងពីរវាងបៃព័ន្ធឌីជីថលនិងការទំនាក់ទំនងដៃលមិនបងា្ហៃញពីភៃទ
របស់ពកួគៃ។ការបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធឌីជីថលអាចអនញុ្ញៃតឱៃយពកួគៃដោះសៃៃយជាមយួនឹងបញ្ហៃ
របស់អតិថិជនឬបដិសៃធក្នងុការដោះសៃៃយជាមួយស្តៃីជាពិសៃសនៅក្នងុវស័ិយអភិរកៃសនិយម
និងវិស័យដៃលគៃប់គៃងដោយបុរសដូចជាវិស័យកសិកម្មជាដើម។

ឥណ្ឌូនៃសុី

មីយ៉ៃន់មា៉ៃ
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បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

១.៥ 
អនុសាសន៍សំខាន់ៗដើមេបី បង្កើត បេព័ន្ធ អេកូឡូសុី 
ឌីជីថល លើសមភាព យេនឌ័រ សមេេប់ ការអភិវឌេឍ 
SME នៅ អាសុីអាគ្នេយ៍

បើកដំណើរការ 
ឌីជីថល  

WSMEs

SMEsមានសារៈសំខាន់សមៃៃប់បៃទៃសដៃលមានសៃដ្ឋកិច្ចកំពុងរកីចមៃើនដូចជាឥណ្ឌនូៃសីុមីយ៉ៃន់មា៉ៃម៉ាៃឡៃសីុនិងកម្ពជុាបុ៉ន្តៃ
ក្នុងពៃលដំណាលគា្នៃនៃះសមៃៃប់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយគឺកំពុងពៃយាយមគំាទៃការរីកចមៃើនរបស់ពួកគៃរៀងៗខ្លួន។រដ្ឋៃភិបាល
ជាតិក្នុងអាសុីអាគ្នៃយ៍បានស្វះស្វៃងជួយWSMEតាមរយៈកម្មវិធីដូចជាមូលនិធិសា្តៃរឡើងវិញកៃៃយពីកូវីត១៩ការររួមបញ្ជូល
បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់ការអនុវត្តតាមចៃបាប់អាជីវកម្មនិងការបណ្តុះបណា្តៃលដៃលឧបត្ថម្ភដោយរាជរដ្ឋៃភិបាល។ទោះយ៉ៃងណា
ក៏ដោយមានភ័ស្តុតាងតិចតួចអំពីបៃសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីទាំងនៃះហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើមៃបីកៃលំអរគោលនយោបាយ
របស់រដ្ឋៃភិបាលដៃលមានគោលបំណងបង្កើតបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុWSMEដំណើរការដោយបៃព័ន្ធឌីជីថល។នៅក្នងុផ្នៃកខាងកៃៃម
អ្នកនិពន្ធបានបៃមូលរកឃើញពីបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីមីយ៉ៃន់មា៉ៃមា៉ៃឡៃសុីនិងកម្ពុជាដើមៃបីស្នើសុំអនុសាសន៍និងគោលនយោបាយ
សំដៅលើរដ្ឋៃភិបាលនៃបៃជាជាតិអាសីុអាគ្នៃយ៍និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដៃលផ្តៃតលើសារៈសំខាន់នៃបៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់សមភាព
យៃនឌ័រនិងកំណើនWSME។

រូបភាព១.៤៖អនុសាសន៍សំខាន់ៗដើមៃបីបង្កើតបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីឌីជីថលសមៃៃប់ការអភិវឌៃឍSMEនៅអាសុីអាគ្នៃយ៍

បើកដំណើរការគមៃៃងហិរញ្ញបៃបទានផ្តៃតលើយៃនឌ័រដូចជាការវិនិយោគនៅក្នុងបៃទៃស
និងជាមួយសហគៃិនស្តៃី

ផ្តល់នូវស្ថៃរភាពនិងមូលនិធិឡើងវិញកៃៃយពីការរាតតៃបាតការឧបត្ថម្ភធនបៃៃក់ឈ្នួល
ការងារការបន្ធូរបន្ថយបៃៃក់កម្ចីនិងការលើកលៃងពន្ធចំពោះWSMEs។

បង្កើតការធ្វើអាជីវកម្មពិសៃសដើមៃបីដោះសៃៃយរបៀបវារៈលើសមភាពយៃនឌ័រដៃលបាន
កំណត់ក្នុងគោលដៅសមៃៃប់អ្នកឈ្នះនិងនិយោជិកដូចជាគៃៃងការណ៍សមៃៃប់សហ
គៃិនស្តៃីដៃលមានភាពច្នៃបៃឌិតថ្មីជាមួយនឹងការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល។

បង្កើតគោលនយោបាយសមភាពយៃនឌ័របញ្ជៃៃបដល់ភា្នៃក់ងារបង្កើតគោលនយោបាយ
SMEនិងធានាថារាល់ដំណើរការតៃូវអនុវត្តតាមបទបៃបញ្ញត្តិផ្តៃតលើតមា្លៃភាពនិង
អពៃយាកៃឹតដើមៃបីកាត់បន្ថយការរីសអើងយៃនឌ័រ។

បង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិងធ្វើឱៃយគមា្លៃតថវិកាសមៃៃប់WSEMs
មើលឃើញកាន់តៃចៃបាស់

លើកកម្ពស់សៃចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃការចូលរួមក្នុងសហគមន៍អាជីវកម្មនិងសមាគមន៍។ដូច្នៃះ
WSMEsអាចរៀនសូតៃពីសហគៃិនដៃលមានបទពិសោធន៍និងអ្នកណៃនាំដើមៃបីរៀបចំ
យុទ្ធសាស្តៃសមៃៃប់វិបត្តិពៃលកៃៃយ។

លើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌៃឍជំនាញដៃលមិនមៃនជារឿងធម្មតានិងដោះសៃៃយគោល
ជំហរយៃនដ័រតាមរយៈការបណ្តុះបណា្តៃលនិងនិយយគា្នៃជាភាសាក្នុងសៃុក

បងា្ហៃញពីរឿងរា៉ៃវជោគជ័យនៃដៃលដំណើរការតាមឌីជីថលរបស់WSMEsខណៈ
ពៃលដំណាលគា្នៃនៃការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីភាពឯកជននៃទិន្នន័យនិងភាពមិនចៃបាស់
លាស់នៅក្នុងពៃឹត្តិការណ៍ដៃលបានរៀបចំជាសាធារណៈឬឯកជន។

គោលនយោបាយ

គោលនយោបាយ

គោលនយោបាយ

គោលនយោបាយ

អនុវត្តជាក់ស្តេង

អនុវត្តជាក់ស្តេង

អនុវត្តជាក់ស្តេង

អនុវត្តជាក់ស្តេង

លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបេបទាន លទ្ធភាពទទួលបានកា រណេនំា ទំនាក់ទំនង និងជំនាញ

ការគេប់គេងវិបត្ត ិ(កូវីត១៩) ដំណើរការ និង ការគេប់គេងអាជីវកម្ម 

សសរស្តម្ភទី១ សសរស្តម្ភទី២

សសរស្តម្ភទី៤ សសរស្តម្ភទី៣
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បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

គមៃៃងផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានដៃលផ្តៃតលើយៃនឌ័រដូចជា
ការវិនិយោគជាមួយសហគៃិនស្តៃីដៃលអាចទទួលបានតាម
បៃបឌីជីថល។ជាឧទាហរណ៍ជំនួយរបស់រដ្ឋៃភិបាលក្នងុទមៃង់
ជាមូលនិធិមានរួចហើយសមៃៃប់SMEsនៅឥណ្ឌូនៃសុីនិង
មីយ៉ៃន់មា៉ៃប៉នុ្តៃពកួគៃមនិបានផ្តៃតសខំាន់ទៅលើស្តៃីនោះទៃ។
ទោះបីជាមូលនិធិអាចទទួលយកបានតាមបៃព័ន្ធឌីជីថល
រួចក៏ដោយបុ៉ន្តៃវាហាក់ដូចមិនមានតុលៃយភាពជាមួយនឹង
ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធឌីជីថលនិងចំណៃះដឹងឌីជីថលបានគៃប់គៃៃន់
ទៃ។ដូច្នៃះហើយការទទួលបានមូលនិធិបៃបនៃះនៅមិនអាច
បានគៃប់គៃៃន់នោះទៃ។រដ្ឋៃភិបាលអាចធ្វើនិយតកម្មនិងបង្កើន
បរិមាណហិរញ្ញបៃបទានដៃលហូរចូលWSMEsដូចជាបៃៃក់កម្ចី
ឬហិរញ្ញបៃបទានសមធម៌តាមរយៈមូលនិធិដៃលវនិិយោគជាមួយ
genderlens។ការធ្វើអន្តរាគមន៍បៃបនៃះនឹងតៃូវបានបញ្ជូល
ជាមួយកម្មវិធីពងៃឹងសមត្ថភាពផៃសៃងទៀតសមៃៃប់WSMEs
និងអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ។

បង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តៃលអាជីវកម្មសមៃៃប់មា្ចៃស់និងនិ
យោជិកដៃលអាចដោះសៃៃយបញ្ហៃសមភាពយៃនឌ័រ។នៃះ
រាប់បញ្ចូលទំាងគៃៃងការណ៍លើកទឹកចិត្តសមៃៃប់សហគៃិន
ស្តៃីដៃលច្នៃបៃឌិតថ្មីជាមួយបៃព័ន្ធបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល។ការអប់រំ
និងការបណ្តុះបណា្តៃលដៃលផ្តៃតលើWSMEsគួរតៃគិតអំពី
បរិបទសង្គមនិងវបៃបធម៌ដូចជាការបៃើបៃៃស់ភាសាក្នុងសៃុក
និងបញ្ចូលនូវគន្លឹះងាយសៃួលសមៃៃប់ស្តៃីដើមៃបីទទួលបាន
ជោគជ័យទាំងក្នុងអាជីវកម្មនិងជីវិតផ្ទៃល់ខ្លួន។

ដើមៃបីទទួលបានស្ថៃរភាពនិងមូលនិធិសា្តៃរឡើងវិញកៃៃយ
រាតតៃបាតកូវីត១៩នោះតៃូវមានការឧបត្ថម្ភបៃៃក់ឈ្នួលការងារ
ការបន្ធូរបៃៃក់កម្ចីនិងការលើកលៃងពន្ធដល់WSMEs។
ឧទាហរណ៍នៃះតៃូវបានអនុវត្តជាក់ស្តៃងដោយរដ្ឋៃភិបាល
ឥណ្ឌនូៃសុីតាមរយៈកញ្ចប់ថវិកាជមៃញុសៃដ្ឋកិច្ចដៃលក្នងុនោះ
រមួមានការបន្ធរូបន្ថយបៃៃក់កម្ចីការលើកលៃងពន្ធរយៈពៃលបៃៃំ
មួយខៃនិងការផ្ទៃរសាច់បៃៃក់។ជំនួយពីការរាតតៃបាតកូវីត១៩
គួរតៃតៃវូបានកំណត់ពៃលវៃលាកំណត់គោលដៅតមា្លៃភាពនិង
មិនរីសអើងដើមៃបីធានាបាននូវការងើបឡើងវិញបៃកបដោយ
ចីរភាពកៃៃយពីជម្ងឺរាតតៃបាតនៃះ។វាគួរតៃតៃវូបានផ្តល់សមៃៃប់
SMEដៃលរងផលប៉ះពាល់ខា្លៃំងបំផុតដោយជម្ងឺកូវីត១៩។
លើសពីនៃះទៀតរដ្ឋៃភិបាលអាចធ្វើការជាមួយវិស័យឯកជន
ក្នុងការផ្តល់នូវសំណើនិងគោលការណ៍ណៃនំាចៃបាស់លាស់
សមៃៃប់WSMEsដើមៃបីដក់ចៃញនូវវិធានការណ៍ការពារ
ការរកីរាលដលនៃជម្ងឺកូវីត១៩នៅក្នងុកន្លៃងធ្វើការពៃមទំាង
ធានាបាននូវផលិតភាព។

បង្កើតគោលនយោបាយសមភាពយៃនឌ័រដៃលអនុញ្ញៃតអោយ
បៃើបៃៃស់ទូទំាងSMEនិងធានាបានថារាល់ដំណើរការអនុវត្ត
ចៃបាប់តៃូវមានមានលក្ខណៈតមា្លៃភាពនិងបៃសិទ្ធភាពដើមៃបី
កាត់បន្ថយការរីសអើងយៃនឌ័រ។គំនិតផ្តចួផ្តើមរបស់រដ្ឋៃភិបាល
អៃឡិចតៃូនិកគឺពិតជាសំខាន់បុ៉ន្តៃពួកគៃតៃូវការការគំាទៃ
ដោយមានចៃបាប់ដើមៃបីការពារភាពឯកជននិងសុវត្ថភិាពទិន្នន័យ
របស់WSMEsនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីទាំងអស់។

បង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិងធ្វើឱៃយមានចនោ្លៃះថវិកា
សមៃៃប់WSMEsអាចមើលឃើញកាន់តៃចៃបាស់និងផ្តៃតលើ៖

ចំនួនSMEsដៃលមាននាយកបៃតិបត្តិជាស្តៃីនិង
/ឬយ៉ៃងហោចណាស់ស្តៃីមា្នៃក់នៅក្នុងកៃុមសា្ថៃបនិក
ចំនួនអ្នកវិនិយោគដៃលគាំទៃទៅដល់WSMEs
ចំនួនវនិិយោគិនស្តៃីគណៈកមា្មៃធិការផ្តល់ជំនួយនិង/
ឬមានស្តៃីដៃលដើរតួជាដៃគូនៅក្នងុកៃមុហុ៊នវនិិយោគ។

អនុសសន៍គោលនយោបាយជាក់
លាក់ចំពោះស្ថេប័នរដ្ឋេភិបាល

អនុសសន៍ ជាក់ស្តេង ជាក់លាក់ 
ចំពោះស្ថេប័ន ដេល ផ្តល់ជំនួយ ដល់ 
WSMEs

សសរស្តម្ភ  ទី១: លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន
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សសរស្តម្ភ  ទី៤: ការគេប់គេង វិបត្ត(ិកូ វីត១៩)

សសរស្តម្ភ  ទី៣: ដំណើរការ អាជីវកម្ម និង 
ការគេប់គេង

សសរស្តម្ភ  ទី១: លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន

១.

២.
៣.
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បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

លើកទឹកចិត្តដល់ការកសាងជំនាញថ្មីមិនមៃនសាមញ្ញនិង
ដោះសៃៃយគោលជំហរយៃនឌ័រតាមរយៈការបណ្តុះបណា្តៃល
និងការនិយយជាភាសាតំបន់។នៅពៃលសៃដ្ឋកិច្ចតៃូវបាន
ផ្លៃស់ប្តរូឥតឈប់ឈរដោយបច្ចៃកវិទៃយាការអប់រំជំនាញទន់ដូចជា
ការផ្លៃស់ប្តរូផ្នត់គំនិតនិងការគៃប់គៃងលើការផ្លៃស់ប្តរូគឺពិតជា
ចាំបាច់សមៃៃប់WSMEsដើមៃបីឆ្ពៃះទៅកាន់ភាពរីកចមៃើន។
ទោះបីជាក្នុងបៃទៃសភាគចៃើនមានការបណ្តុះបណា្តៃលនិង
សិកា្ខៃសាលាដៃលផ្តៃតលើសហគៃិនស្តៃីដៃលទាក់ទងនឹង
ការសៃៃវជៃៃវនាពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះក៏ដោយក៏ពួកគៃតៃូវផ្តៃត
ការយកចិត្តទុកដក់បន្ថៃមទៀតលើការផ្តល់ជំនាញនិង
ចំណៃះដឹងទៅតាមរបៀបនិងសា្ថៃនភាពរបស់ស្តៃីដោយសារតៃ
ការបៃឈមនឹងការរីសអើងមានទមៃង់ផៃសៃងៗគា្នៃ។

ភាពពៃញនិយមនៃរឿងរ៉ាៃវជោគជ័យលើបៃព័ន្ធឌីជីថលរបស់
WSMEខណៈពៃលដៃលមានការបង្កើនការយល់ដឹងអំពី
ភាពឯកជននិងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យនៅក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈ
ឬឯកជន។ភាពជោគជ័យបានផ្តល់នូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្តៃង
បានជមៃញុអោយWSMEsផៃសៃងទៀតដើមៃបីទទួលយកការធ្វើ
ឌីជីថលដៃរ។នៃះអាចសមៃៃចទៅតាមបានតាមរយៈកម្មវិធី
នានាដូចជាការសិកា្ខៃសាលានិងជជៃកតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃត
ដៃលក្នុងនោះWSMEsដៃលទទួលបានជោគជ័យដោយ
បៃព័ន្ធឌីជីថលតៃូវបានអញ្ជើញឱៃយចៃករំលៃកពីបទពិសោធន៍
របស់ពួកគៃជាមួយWSMEsផៃសៃងទៀតដៃលនៅតៃស្ថិតក្នុង
ដំណាក់កាលដំបូងនៃដំណើរអនុវត្តបៃព័ន្ធឌីជីថល។

បង្កើនអត្ថបៃយោជន៍នៃការចូលរមួជាមួយសហគមន៍អាជីវកម្ម
និងសមាគមផៃសៃងទៀតដើមៃបីឱៃយWSMEsអាចរៀនសូតៃពី
សហគៃិនដ៏ទៃនិងអ្នកណៃនំាដៃលមានបទពិសោធន៍ដើមៃបី
តៃៀមលក្ខណៈសមៃៃប់យកឈ្នះនូវវិបត្តិដៃលនឹងកើតមាន
ជាយថាហៃតុ។សហគមន៍អាជីវកម្មនិងសមាគមអាចផ្តល់នូវ
បណា្តៃញឌីជីថលបន្ថៃមការកសាងជំនាញនិងឱកាសទទួលបាន
ការបៃកឹៃសាយោបល់។នៃះនឹងកា្លៃយជាទីសំខាន់មួយសមៃៃប់វស័ិយ
ឯកជននិងសាធារណៈក្នុងការបង្កើតថ្មីដៃលមានលក្ខណៈជា
ឌីជីថលនឹងកើនមានឡើងក្នងុបរយិកាសកៃៃយឆ្លងរាលដល
ជម្ងឺកូវតី១៩។លើសពីនៃះទៀតការពិគៃៃះយោបល់និងឱកាស

សសរស្តម្ភ  ទី២: លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា 
ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ

សសរស្តម្ភ  ទី៣: ដំណើរការ អាជីវកម្ម និង 
ការគេប់គេង

សសរស្តម្ភ  ទី៤: ការគេប់គេង វិបត្ត(ិកូ វីត១៩)

រៀនសូតៃដៃលផ្តល់ដោយអ្នកជំនាញដៃលមានចំណៃះដឹង
គៃប់គៃៃន់ជាមួយនឹងទិសដៅដើមៃបីបងា្ហៃញផ្លូវនៅក្នុងវិស័យ
ពាក់ព័ន្ធនិងដើមៃបីបង្កើតផៃនការបន្តអាជីវកម្មនិងរៀបចំសមៃៃប់
ការផ្លៃស់ប្តូរថ្មីដៃលមិនធា្លៃប់មាន។

ដើមៃបីអោយដំបូនា្មៃនទំាងនៃះមានបៃសិទ្ធភាពចំាបាច់តៃូវមាន
កិច្ចសហការកាន់តៃខា្លៃំងរវាងរាជរដ្ឋៃភិបាលអង្គការមិនមៃន
រដ្ឋៃភិបាលនិងកៃមុហុ៊នឯកជនពាក់ព័ន្ធទំាងក្នងុនិងកៃៃបៃទៃស។
វាក៏ចំាបាច់តៃវូមានភាពខុសគា្នៃរវាងសកម្មភាពបនា្ទៃន់រយៈពៃល
ខ្លីនិងវៃងដោយផ្តៃតសំខាន់លើបរិយកាសឌីជីថលកៃៃយឆ្លង
រាលដលជម្ងឺកូវតី១៩“បៃកៃតីភាពតាមគន្លងថ្ម”ី។យោងតាម
គំនិតអង្គការPan-ASEANដៃលជមៃញុនិងគំាទៃដល់ការធ្វើ
ឌីជីថលក្នុងចំណមWSMEsគួរផ្តៃតលើរបៀបវារៈរបស់
រាជរដ្ឋៃភិបាល។អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលនិងសា្ថៃប័ននានាក៏
អាចបំពៃញតួនាទីរបស់ខ្លនួក្នងុការផ្តល់ការគំាទៃដល់WSMEs
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ការសៃៃវជៃៃវមានគោលបំណងស្វៃងយល់ពីឱកាសបច្ចុបៃបន្ននិងអនាគតដៃលឌីជីថលអាចផ្តល់ដល់សហគៃៃសធុនតូចនិង
មធៃយមដៃលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្តៃី(WSMEs)នៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី។លើសពីនៃះផ្តល់នូវដំបូនា្មៃនល្អៗសមៃៃប់ការកាត់បន្ថយ
បញ្ហៃបៃឈមនានាទាក់ទងនឹងការអនុវត្តបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលសមៃៃប់អ្នកពាក់ព័ន្ធបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីទាំងអស់។វិធីសាស្តៃនៃការវិភាគ
រួមមាន៖១)ពិនិតៃយឡើងវិញនូវទិន្នន័យដៃលមានជាសាធារណៈ២)ធ្វើការសមា្ភៃសន៍សីុជមៃៃចំនួនពាក់កណា្តៃលនៃWSME
ចនំួន២៦រូបនងិអ្នកជំនាញបៃពន័្ធអៃកឡូូសុីចនំួន៥នាក់៣)ការពគិៃៃះយោបល់លើការរកឃើញបឋមនងិការបង្កើតដបំូនា្មៃនរួមគា្នៃ
ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗចំនួន៧នាក់។លទ្ធផលនៃការវិភាគទិន្នន័យតៃូវបានចៃកចៃញជាសសរស្តម្ភទាំង៤ដូចខាងកៃៃម៖

សសរស្តម្ភ ទី ១៖ លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន៖អ្នកចូលរួមWSMEភាគចៃើនបានបៃើបៃៃស់ហិរញ្ញបៃបទានរបស់ខ្លួន
រីឯអ្នកខ្លះទៀតបៃើបៃៃស់ហិរញ្ញបៃបទានខាងកៃៃដូចជាបៃៃក់កម្ចីធនាគារនិងភាគហ៊ុនឯកជន។អតៃៃអនុវត្តតាមបៃព័ន្ធឌីជីថលក្នុង
ការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានតៃវូបានគៃរកឃើញថាមានកមៃតិទាបដោយសារតៃខា្លៃចជួបនឹងហានិភ័យជាមួយនឹងនិនា្នៃការនៃការស្វៃងរក
ជមៃើសហិរញ្ញវត្ថុតៃប៉ុណ្ណៃះដៃលហាក់ដូចជាភាពសៃដៀង(familiar)”និងសុវត្ថិភាព(safe)”។

សសរស្តម្ភ ទី ២៖លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ៖អ្នកចូលរមួWSMEទំាងអស់បានបងា្ហៃញពីតមៃវូការ
សមៃៃប់ការបៃៃសៃ័យទាក់ទងគា្នៃកៃៃបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតនិងការចូលរួមពិភាកៃសាដោយផ្ទៃល់ក្នុងរយៈពៃលវៃងជាមួយអ្នកណៃនំា
ដៃលធ្វើអោយតមៃវូការលើជំនាញនិងចំណៃះដឹងផៃសៃងទៀតរបស់ពួកគៃតៃវូមានភាពពៃញលៃញនិងនិរន្តរភាព។ទោះបីជាមានការ
ពៃួយបារម្ភលើបញ្ហៃដៃនកំណត់អន្តរកម្មនិងភាពរអាក់រអួលរបស់បៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃតក៏ដោយក៏អ្នកចូលរួមបានពៃយាយមស្វៃងរក
បណា្តៃញនិងឱកាសរៀនសូតៃតាមបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃត។

សសរស្តម្ភ ទី ៣៖ដំណើរការ អាជីវកម្ម និង ការគេប់គេង៖ការអនុវត្តបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលសមៃៃប់ដំណើរការអាជីវកម្មតៃូវបានគៃ
រកឃើញថាមានកមៃតិខ្ពស់នៅក្នងុសហគៃៃសធុនមធៃយម(ME)ជាងសហគៃៃសធុនតូច(SE)។ការរកឃើញនៃះបានលើកទឹកចិត្ត
ដល់សហគៃិនគៃប់រូបដោយទទួលយកឥទ្ធិពលនៃបៃព័ន្ធឌីជីថលថ្មីសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លន។

សសរស្តម្ភ ទី ៤៖ការគេប់គេង វិបត្ត ិ(COVID-១៩)៖អ្នកចូលរួមបានបងា្ហៃញថាការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលបានផ្តល់
បៃៃក់ចំណៃញនិងជួយអោយពួកគៃរចួផុតពីវបិត្តិជម្ងឺរាតៃបាតកូវតី១៩ជាដើម។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយការរកឃើញបានលើកឡើងថា
ទិសដៅនៃការធ្វើឌីជីថលភាគចៃើនគឺដើមៃបីរកៃសាដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃមិនមៃនសមៃៃប់បើកឱកាសដើមៃបីពងៃកីអាជីវកម្ម
បន្ថៃមទៃ។

ការរកឃើញ នេះ តេវូបាន ពិភាកេសា ដោយ អ្នកជំនាញ និង វិភាគ ដើមេបី បង្កើតបានជា ដំបូនា្មេន ដ៏ ល្អ រួមមាន៖
ជមៃុញWSMEsឱៃយគោរពតាមចៃបាប់របស់រដ្ឋៃភិបាលដើមៃបីជួយសមៃួលដល់ដំណើរការអាជីវកម្មនិងងាយសៃួលក្នុងការ
ទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន។រដ្ឋៃភិបាលអាចអនុញ្ញៃអោយអនុវត្តតាមបៃបឌីជីថលដៃលធ្វើឱៃយកាន់តៃមានតមា្លៃភាពនិងបៃសិទ្ធភាព។
ចំពោះវិស័យឯកជនគឺផ្តៃតសំខាន់លើសមាគមអាជីវកម្មសហគមន៍អាជីវកម្មស្តៃីអ្នកផ្លៃស់ប្តរូឌីជីថលនិងសហគៃនិក្នងុបៃព័ន្ធ
អៃកូឡូសុីអាចតស៊ូមតិដើមៃបីទទួលបានអត្ថបៃយោជន៍ដៃលអាចបានមកពីការអនុវត្តចៃបាប់។

២.១ 
សេចក្តី សង្ខេប

១.
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២. បន្តអភិវឌៃឍសមត្ថភាពរបស់WSMEsដើមៃបីគៃប់គៃងសហគៃៃសរបស់ពួកគៃ។រដ្ឋៃភិបាលអាចជួយធ្វើជួយរកដំណះសៃៃយ
លើបញ្ហៃនៃះតាមរយៈការបង្កើនភាពជាដៃគូរវាងវស័ិយសាធារណៈនិងឯកជនក្នងុការផ្គត់ផ្គង់ការបណ្តុះបណា្តៃលគុណភាព។
ការបណ្តុះបណា្តៃលនៃះអាចធ្វើទៅបានតាមបៃបឌីជីថលនិងជាគោលដៅចំពោះស្តៃីដៃលជាមា្ចៃស់សហគៃៃសខ្លនួឯងឬនិយោ
ជិករបស់ពួកគៃផ្ទៃល់។វិធីសាស្តៃមួយដៃលអាចបងា្ហៃញពីបៃយោជន៍ក្នុងការលុបបំបាត់ការសងៃស័យនិងការភ័យខា្លៃចពីការធ្វើ
ឌីជីថលនោះគឺជាការបងា្ហៃញWSMEsអំពីភាពជោគជ័យនៃការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដោយស្តៃីដទៃទៀតដោយ
សងៃឃឹមថានៃះនឹងជមៃុញឱៃយពួកគៃធ្វើដូចគា្នៃ។

៣. បង្កើតផៃនការគៃប់គៃងលើហានិភ័យនិងការបៃមើលមើលពីវិបត្តិផៃសៃងៗដៃលអាចកើតមាននាពៃលអនាគត។រដ្ឋៃភិបាល
អាចជួយជំនះបញ្ហៃនៃះបានតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការបន្ធូរបន្ថយបៃៃក់កម្ចីការលើកលៃងពន្ធនិងការឧបត្ថម្ភធនដល់
WSMEsហើយនិងសា្ថៃប័នមា៉ៃកៃូដៃលអាចជួយពនៃយារអាយុជីវតិរបស់កៃមុហុ៊នទំាងនៃះក្នងុពៃលមានវបិត្ត។ិWSMEsគួរតៃ
តៃូវបានលើកទឹកចិត្តបន្ថៃមទៀតដើមៃបីចូលរួមក្នុងសមាគមអាជីវកម្មជាពិសៃសអ្នកដៃលផ្តៃតសំខាន់លើស្តៃីដើមៃបីអាចជួយ
ចៃករំលៃកចំណៃះដឹងអំពីយុទ្ធសាស្តៃផៃសៃងៗទៀតទាក់ទិននឹងការគៃប់គៃងហានិភ័យនិងវិបត្តិ។

៤. បង្កើនការយល់ដឹងអំពីភាពឯកជននិងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ។រដ្ឋៃភិបាលអាចបង្កើនសមត្ថភាពជាងមុនក្នុងការតៃួតពិនិតៃយនិង
អនុវត្តបៃតិបត្តកិារអៃឡិចតៃូនិចនិងចៃបាប់ពីបៃតិបត្តកិារនៃះ។អ្នកណៃនំានិងអ្នកបណ្តុះបណា្តៃលWSMEអាចយកវធីិសាស្តៃ
ផៃសៃងចំពោះបញ្ហៃនៃះដោយបញ្ចូលពីបញ្ហៃឯកជននិងទិន្នន័យសុវត្ថិភាពទៅក្នុងការបណ្តុះបណា្តៃលចំណៃះដឹងផ្នៃកឌីជីថល
ដើមៃបីផ្តល់ជូនដល់WSMEsដើមៃបីអោយមានចំណៃះដឹងគៃប់គៃៃន់សមៃៃប់ការពារខ្លួននឹងអតិថិជនរបស់ពួកគៃ។

នៅក្នុងការសៃៃវជៃៃវនាពៃលអនាគតនឹងធ្វើជាលក្ខណៈទៃង់ទៃៃយធំជាងនិងមានការសង្កៃតកាន់តៃសុីជមៃៃដៃលអាចផ្តល់នូវ
ព័ត៌មានសំខាន់ៗដើមៃបីស្វៃងយល់អំពីបញ្ហៃបៃឈមទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រអោយចៃបាស់លាស់ដៃលស្តៃីអាចជួបបៃទះនិងទាក់ទងទៅនឹង
វិធីនៃការទទួលបានបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលចំណមWSMEsអោយកាន់តៃបៃសើរឡើង។
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២.២ 
សាវតា បេទេស

កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសីុមានសន្ទុះយ៉ៃង
លឿនតាមរយៈការធ្វើឌីជីថល។ក្នុងរយៈពៃលបុ៉នា្មៃនឆ្នៃំចុង
កៃៃយនៃះកៃុមហុ៊នធំៗនៅលើពិភពលោកបានវិនិយោគ
យ៉ៃងចៃើននៅក្នុងកៃុមហុ៊ននៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសីុដៃល
ទើបចាប់ផ្តើមវិវត្តន៍ខ្លនួក្នងុបច្ចៃកវទិៃយាតិចណូឡូជីលទ្ធផលបាន
បង្កើតបៃភៃទកៃមុហុ៊នយូនីខន(unicorncompany)ចំនួន៤៤៣
(Gojek,Traveloka,TokopediaនិងBukalapak)ដៃលជា
កៃុមហ៊ុនធំជាងគៃនៅអាសុីអាគ្នៃយ៍។ទោះបីជារបាយការណ៍
របស់ធនាគារពិភពលោក(WorldBank)នាពៃលថ្មីៗនៃះ
បានបងា្ហៃញថាផលប៉ះពាល់នៃជម្ងឺកូវីត១៩បានផ្តល់នូវ
មៃរៀនយ៉ៃងសំខាន់ពីការចៀសផុតពីវិបត្តិសៃដ្ធកិច្ចក្នុងកំឡុង
ជម្ងឺកូវីត១៩សមៃៃប់ក្នុងតំបន់តៃយ៉ៃងណាបៃទៃសបៃទៃស
ឥណ្ឌនូៃសុីហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តថាឌីជីថលអាចជួយដល់
បៃទៃសរបស់ខ្លនួពីបញ្ហៃវបិត្តិសៃដ្ឋកិច្ច៤៤ទំនុកចិត្តនៃះតៃវូបាន
ជមៃុញការបៃើបៃៃស់អីុនធឺរណៃតនៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី
បានឈានដល់៦៤%គឺកើនឡើង១៧%បើបៃៀបធៀបនឹង
ឆ្នៃំមុន៤៥និនា្នៃការនៃះមិនអាចតៃូវបានដកចៃញពីការសា្ថៃបនា
បណា្តៃញអីុនធឺរណៃតដ៏ធំមួយនៅទូទំាងបៃទៃសដោយបៃើខៃសៃ
អុបទិកដៃលតៃូវបានគៃហៅថាPalapaRingដៃលតៃូវបាន
ដក់ឱៃយដំណើរការក្នុងអំឡុងពៃលកាន់អំណាចអាណត្តិដំបូង
របស់បៃធានាធិបតីJokoWidodo៤៦ទោះបីជាមានការខិតខំ
បៃឹងបៃៃងខា្លៃំងទៅសកម្មភាពទំាងនៃះក៏ដោយក៏ឥណ្ឌូណៃសុី
នៅតៃចំណាយតិចលើព័ត៌មានវទិៃយានិងបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលបើ
បៃៀបធៀបនឹងបណា្តៃបៃទៃសជិតខាងក្នងុអាសុ៤ី៧យោងតាម
Cisco’sDigitalReadinessIndexឆ្នៃ២ំ០១៩។៤៨ជាកស់្តៃង
បៃទៃសឥណ្ឌូណៃសុីនៅតៃតៃូវបានគៃចាត់ទុកថាស្ថិតក្នុង
ដំណាក់កាលមធៃយមនៃការតៃៀមខ្លួនសមៃៃប់បច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលថ្មីខណៈពៃលដៃលទមៃង់ទូរស័ព្ទចល័តមានចៃើន
និងសៃវាកម្មផ្អៃកលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ(App)កំពុងពៃញនិយម
ចៃើនឆប់រហ័សតៃបៃទៃសនៃះនៅតៃផ្តៃតសំខាន់លើការផ្តល់
ការភា្ជៃប់និងបៃព័ន្ធណាមួយដៃលអាចទុកចិត្តនិងបៃើបៃៃស់
បាននៅទូទាំងបៃទៃស។

សហគៃៃសធុនតូច(SE)នៅបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីអាចតៃូវបាន
គៃកំណត់ថាជាកៃមុហុ៊នដៃលមានបៃៃក់ចំណលូបៃចំាឆ្នៃំចនោ្លៃះ

ដំណើរការ បេព័ន្ធ ឌីជីថល និង ការរីកចមេើន នេ 
សេដ្ឋកិច្ច

កា ធ្វើ ឌីជីថល និងSMEs

ពី២០.០០០ដុលា្លៃរទៅ១៧០.០០០ដុលា្លៃរសហរដ្ឋអាមៃរកិ
(IDR300millionandIDR2.5billion)ចំណៃក
សហគៃៃសធុនមធៃយម(ME)អាចតៃវូបានកំណត់ថាជាកៃមុហុ៊ន
ដៃលមានបៃៃក់ចំណូលបៃចំាឆ្នៃំពីបៃមាណ១៧០,០០០
ដុលា្លៃរដល់៣,៤លានដុលា្លៃរអាមៃរកិ(IDR2.5billionand
IDR50)។៤៩ទិន្នន័យចុងកៃៃយពីកៃសួងសហបៃតិបត្តិការ
ឥណ្ឌូណៃសុីសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម(MCSME)៥០
បងា្ហៃញថានៅឆ្នៃ២ំ០១៨ការបូកបញ្ជូលរវាងSMEsលើGDP
បៃទៃសឥណ្ឌនូៃសីុមានចំនួន២៣.៣%(IDR3,270,819.7
billion)នៅតៃមានអតៃៃទាបជាងការចូលរួមចំណៃករបស់
សហគៃៃសខា្នៃតតូច(micro-enterprises)។

រូបភាពទី២.១៖ការចូលរួមសហគៃៃសដល់GDPរបស់
ឥណ្ឌូនៃសុីក្នុងឆ្នៃំ២០១៨
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ទោះយ៉ៃងណាSMEsនៅតៃជាផ្នៃកមួយនៃឆ្អឹងខ្នងសៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី។របាយការណ៍ចុងកៃៃយរបស់កៃុមហុ៊ន
OxfordBusinessGroup៥១បានចុះបញ្ជីថាបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសីុជាកន្លៃងចាប់ផ្តើមបច្ចៃកវិទៃយារបស់កៃុមហុ៊នទំាង២០០០
កៃុមហុ៊នផ្តល់បៃៃក់កម្ចីfintechមានចំនួន១៥០និងកៃុមហុ៊នទូទាត់បៃៃក់fintechចំនួន៧។SMEsនៅឥណ្ឌូណៃសុីកំពុង
បងា្ហៃញពីការសាទរខ្ពស់ចំពោះឌីជីថលដោយបានមើលឃើញការកើនឡើងរហូតដល់១០៤.៤%នៃអ្នកបៃើទីផៃសាររយៈពៃល
មួយឆ្នៃំ(២០១៧-២០១៨)៥២យ៉ៃងណាក៏ដោយបៃទៃសឥណ្ឌូណៃសុីនៅតៃមានដំណើរវៃងឆ្ងៃយក្នុងការធ្វើឌីជីថលលើSMEs
ជាពិសៃសក្នុងអំឡុងពៃលរាលតៃបាតជម្ងឺកូវីត១៩។ក្នុងខៃមិថុនាឆ្នៃំ២០២០MCSMEបានបញ្ជៃក់ថាមានតៃសហគៃៃសមីកៃូ
សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម(MSMEs)ចំនួន១៣%តៃបុ៉ណ្ណៃះ(បៃមាណ៨លានដុលា្លៃរ)បានបៃើបៃៃស់ទីផៃសារអនឡាញ
ទោះបីជាមានការកើនឡើង១៨%នៃការលក់លើបៃព័ន្ធអនឡាញក្នុងខៃឧសភាឆ្នៃំ២០២០ក៏ដោយ៥៣តៃជាអកុសលមិនមាន
ទិន្នន័យណាបៃងចៃងអំពីសហគៃៃសខា្នៃតតូចធុនតូចនិងមធៃយមដៃលបានបៃើបៃៃស់ទីផៃសារអនឡាញឬថាតើWSMEsប៉ុនា្មៃន
បានបៃើបៃៃស់ការលក់តាមបៃព័ន្ធអនឡាញ។

នៅក្នុងបៃព័ន្ធឌីជីថលនិងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុSMEបច្ចុបៃបន្នរបស់ឥណ្ឌូនៃសុីគឺស្តៃីហាក់ដូចជាមិនទាន់យល់ចៃបាស់ពីតួនាទីនិង
ការចូលរួមចំណៃក។ទោះបីជាចៃបាប់និងគោលនយោបាយភាគចៃើនសមៃៃប់SMEsមានសមភាពយៃនឌ័រក៏ដោយស្តៃីនៅក្នុង
បៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីនៅតៃបៃឈមមុខនឹងការរីសអើងពីមជៃឈដ្ឋៃនសង្គមនិងរងអំពើហឹងៃសាផៃសៃងៗ៥៤ក្នុងរយៈពៃល១២ឆ្នៃំអំពើហឹ
ងៃសាបៃឆំងនឹងស្តៃីនៅបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីបានកើនឡើង៧៩២%(ជិត៨ដង)រាប់បញ្ចូលទាំងអំពើហិងៃសាក្នុងគៃួសារនិងឧកៃិដ្ឋកម្ម
បៃឆំងនឹងស្តៃីលើបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃត។៥៥

តាមរយៈរបាយការណ៍នៃះអ្នកសរសៃរមានគោលបំណងចង់លុបបំបាត់រាល់បញ្ហៃជំុវញិទំនាក់ទំនងរវាងWSMEsនិងការធ្វើឌីជីថល
ជាពិសៃសក្នងុកំឡុងពៃលនៃជំងឺរាតតៃបាតជម្ងឺកូវីត១៩។ពួកគៃបានផ្តៃតលើការយកចិត្តទុកដក់ពីដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តបៃព័ន្ធ
ឌីជីថលបច្ចបុៃបន្នដោយWSMEsនៅក្នងុបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុីនិងថាតើវាមានភាពបៃសើរឡើងដៃរឬទៃក្នងុកំឡុងពៃលជំងឺរាតតៃបាត
កូវីត១៩ដើមៃបីយល់ដឹងអំពីកមៃិតនិងសកម្មភាពផៃសៃងៗនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃដៃលបានឬមិនបានបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធឌីជីថល។
ផ្អៃកលើការរកឃើញទំាងនៃះពួកគៃក៏អាចបងា្ហៃញពីបញ្ហៃបៃឈមដៃលWSMEsនៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសីុកំពុងបៃឈមនិង
ឆ្លុះបញ្ចៃំងពីឱកាសថ្មីដៃលការធ្វើឌីជីថលអាចធ្វើបាននិងការជំនះឧបសគ្គនានា។
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ដោយបៃើវិធីសាស្តៃគុណវិស័យអ្នកសរសៃរបានទាញយកទិន្នន័យដៃលមានជាសាធារណៈក៏ដូចជាព័ត៌មានដៃលបៃមូលបាន
តាមរយៈការសមា្ភៃសន៍និងការពិភាកៃសាជាកៃុមដៃលជាបៃភពព័ត៌មានសំខាន់។ដោយសារតៃមានជម្ងឺរាតតៃបាតកូវីត១៩និងណៃនាំ
វិធានការរឹតតៃបតិក្នងុសង្គម។ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវទំាងមូលតៃវូបានធ្វើឡើងជាសិកា្ខៃសាលាអនឡាញនិងការហៅតាមទូរស័ព្ទធម្មតា។
ដំណើរការបៃមូលទិន្នន័យក្នុងការសៃៃវជៃៃវនៃះតៃូវបានអនុវត្តជាបួនជំហានដូចការបងា្ហៃញខាងកៃៃម៖

ចំពោះការសៃៃវជៃៃវនៃះអ្នកនិពន្ធបានបៃងចៃងសហគៃៃសខា្នៃតតូចនិងមធៃយមដោយផ្អៃកលើបៃៃក់ចំណូលបៃចាំឆ្នៃំដូចដៃលបាន
ពនៃយល់នៅក្នុងផ្នៃកទី។ដោយផ្អៃកលើការធ្វើចំណាត់ថា្នៃក់នៃះការសមា្ភៃសន៍តៃូវបានធ្វើឡើងជាមួយសហគៃិនស្តៃីចំនួន២៦នាក់
ដៃលជាមា្ចៃស់សហគៃៃសធុនតូចឬមធៃយម។អ្នកចូលរួមWSMEsមានភាពលក្ខណៈខុសគា្នៃទាក់ទងនឹងអាយុ(២៣-៧២ឆ្នៃំ)
សា្ថៃនភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍និងមានទីតាំងមកពី១២ទីកៃុងផៃសៃងគា្នៃទូទាំងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី។អ្នកចូលរួមទាំងនៃះតំណាងឱៃយផ្នៃក
សៃដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗទាំងបី(វត្ថុធាតុដើមផលិតកម្មនិងសៃវាកម្ម)ហើយពួកគៃតៃូវបានបៃងចៃកជាអនុវិស័យចំនួន១៩ផៃសៃងៗគា្នៃ។
អ្នកតំណាងទំនាក់ទំនងដៃលមានតុលៃយភាពនៃស្តៃីគៃប់គៃងសហគៃៃសតូចនិងមធៃយមដៃលភាគចៃើនបានធ្វើអាជីវកម្មយ៉ៃងតិច
រយៈពៃលតិចជាង៦ឆ្នៃំក៏មានបងា្ហៃញចៃបាស់នៅក្នុងរូបភាពទី២.២ខាងកៃៃម។

លក្ខខណ្ឌ នេ ការជេើសរីស អ្នកចូលរួម

សមេេប់ អ្នកចូលរួម ជា WSME

ដើមៃបីស្វៃងយល់អំពីសា្ថៃនភាព

បច្ចុបៃបន្ននៃការធ្វើឌីជីថលរបស់

WSMEsនៅក្នុងបៃទៃស

ឥណ្ឌូនៃសុីយើងបានបៃមូល

ទិន្នន័យបច្ចុបៃបន្នលើWSMEs

បរិសា្ថៃនឌីជីថលដៃលមានសៃៃប់

ក៏ដូចជាកតា្តៃដៃលមានកា្តៃនុពល

ផៃសៃងទៀតឆ្ពៃះទៅរកការទទួល

យកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដោយ

WSMEs។

សមា្ភៃសន៍ពាក់កណា្តៃលទីតៃូវបាន

ធ្វើឡើងជាមួយWSMEចំនួន

២៦រូបដើមៃបីសុើបអង្កៃតលើបញ្ហៃ

បៃឈមដៃលពួកគៃបៃឈមមុខ

ក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃក៏ដូចជា

ឱកាសថ្មីៗដៃលឌីជីថលអាចផ្តល់

ជូនដើមៃបីជំនះឧបសគ្គទាំងនៃះ។

សមា្ភៃសន៍ពាក់កណា្តៃលទីតៃូវ

បានធ្វើឡើងដោយមានអ្នក

ជំនាញ៥រូបដៃលមា្នៃក់ៗទទួល

បានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យមួយ

ក្នុងចំណមវិស័យពាក់ព័ន្ធ៣

គឺការផ្លៃស់ប្តូរឌីជីថលស្តៃីក្នុង

សមាគមអាជីវកម្មនិងSMEs/

សហគៃិនភាព។

ការពិភាកៃសារបស់កៃុមបៃឹកៃសា

ពិគៃៃះយោបល់បានអោយអ្នក

ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗចំនួន៧រូប

គូសផៃនទីពីសា្ថៃនភាពបច្ចុបៃបន្ន

របស់WSMEក្នុងការអនុវត្ត

បៃព័ន្ធឌីជីថលនៅក្នុងបៃទៃស

ឥណ្ឌូនៃសុី។

ការសេេវជេេវចមេបងផ្ទេល
សសរស្តម្ភទី១

ការសមា្ភេសន៍ WSME
សសរស្តម្ភទី២

ការសមា្ភេសន៍អ្នកជំនាញ
សសរស្តម្ភទី៣

កេមុ បេកឹេសា ផ្តល់ យោបល់
សសរស្តម្ភទី៤

២.៣ 
វិធីសាស្តេ
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��រ និង��សជ�ៈ
�រចិ��ឹមសត�
លក់�យម៉ូត
��ឿង��ស
ឱសថ���ន
ធម�������សចរណ៍
�តិ�ឌីជីថល
�ំ��ញ និង�ំចូល
អ�កលក់�យរបស់���ង��ង
អ�កលក់�យ��ឿងស���រ�ម

��រ និង��សជ�ៈ
�រចិ��ឹមសត�
ស���កបំ�ក់
��ឿង��ស និងឱសថ
អ�កលក់�យ
កំ�ន�
�រអប់រ�
��ឿង��រក��ផ�ះ
សំណង់
�រអភិវឌ��កសិកម� 
និង����ើ
�មពលក�ើត�ើងវ�ញ

១២
សហ���ស

0-៣
���ំ

0-៣
���ំ

៤-៦
���ំ

៤-៦
���ំ

៧-៩
���ំ

១០-១២
���ំ

១០-១២
���ំ

១៤
សហ���ស

៦ ៣ ២ ៤ ៨ ២១

�លកំណត់���ំ

សហ���ស���តតូច  

�លកំណត់���ំ

សហ���ស���តក���ល

អនុវ�ស័យ អនុវ�ស័យ

នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវនៃះកិច្ចពិភាកៃសាជាមួយអ្នកជំនាញគឺពិតមានសារៈសំខាន់ណាស់។ដូចដៃលBogner
etal.៥៦បានស្នើ“ធ្វើបទសមា្ភៃសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញពៃៃះវាអាចជួយអោយការបៃមូលទិន្នន័យបានក្នុងរយៈពៃលខ្លី”។តាមរយៈ
បទសមា្ភៃសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញចំនួន៥នាក់ដៃលតៃូវបានជៃើសរីសយ៉ៃងយកចិត្តទុកដក់ដៃលមានបទពិសោធន៍ពីការវិវត្តន៍
នៃបៃព័ន្ធឌីជីថលសហគៃិនភាពនិងសមាគមអាជីវកម្មស្តៃី។តាមរយៈបទសមា្ភៃសន៍នៃះអ្នកសរសៃរអាចទទួលបានចំណៃះដឹងថ្មី
បន្ថៃមទៀតជាក់ស្តៃងអំពីអៃកូឡូសុីSMEនិងអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីរង្វង់អ្នកចូលរួមកាន់តៃទូលំទូលាយដើមៃបីតៃៀមខ្លួន
សមៃៃប់ការបៃឹកៃសាពិគៃៃះយោបល់។

បនា្ទៃប់ពីវិភាគការរកឃើញបឋមពីWSMEsនិងបទសមា្ភៃសន៍ពីអ្នកជំនាញបនា្ទៃប់មកអ្នកសរសៃរបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញបន្ថៃមទៀត
ឱៃយចូលរួមក្នុងកៃុមពិភាកៃសាពិគៃៃះយោបល់។កិច្ចបៃជុំនៃះតៃូវបានរៀបចំឡើងដើមៃបីកសាងឡើងវិញនូវព័ត៌មានដៃលបៃមូលបាន
ពីការសមា្ភៃសន៍ពីមុនៗនិងទាញយកអត្ថបៃយោជន៍ពីវានៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតដំបូនា្មៃនថ្មីៗនិងគោលនយោបាយផៃសៃង។
កៃុមបៃឹកៃសាយោបល់រួមមានអ្នកតំណាងមកពីអ្នកធ្វើចៃបាប់បណ្ឌិតសភាសហគៃិនស្តៃីឈានមុខគៃអ្នកជំនាញបំលៃងឌីជីថល
អ្នកជំនាញសមាគមអាជីវកម្មស្តៃីនិងអ្នកជំនាញវិនិយោគអាជីវកម្ម។សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធAសមៃៃប់បញ្ជីលម្អិតនៃអ្នកចូលរួមពី
អ្នកជំនាញនិងកៃុមបៃឹកៃសាយោបល់។

បទសមា្ភេសន៍ អ្នកជំនាញ និង កេមុបេកឹេសា យោបល់

រូបភាពទី២.២៖ការបៃងចៃកពីអ្នកចូលរួមក្នុងវិស័យអាជីវកម្ម
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ការវិភាគ ទិន្នន័យ 

បទសមា្ភៃសន៍WSMEបទសមា្ភៃសន៍អ្នកជំនាញនិងការពិភាកៃសាជាកៃមុបៃកឹៃសាយោបល់តៃវូបានរៀបជាសសរស្តម្ភបួនដៃលអ្នកសរសៃរ
ជឿជាក់ថាវាដើរតួយ៉ៃងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឌីជីថលសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ស្តៃី៖១)លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន២)លទ្ធភាព
ទទួលបានការណៃនំាទំនាក់ទំនងនិងជំនាញ៣)ដំណើរការនិងការគៃប់គៃងអាជីវកម្មនិង៤)ការគៃប់គៃងវិបត្តិ(កូវីត១៩)។
បទសមា្ភៃសន៍និងការពិភាកៃសាទំាងមូលតៃូវបានធ្វើឡើងនៅជាភាសាបាហាសាឥណ្ឌូនៃសុី(ភាសាដំបូង)និងថតជាឌីជីថល។
កំណត់សមា្គៃល់តៃូវបានសរសៃរក្នុងពៃលសមា្ភៃសន៍ហើយការពិភាកៃសាតៃូវបានពិនិតៃយឡើងវិញនៅពៃលធ្វើការវិភាគ។សូមមើល
ឧបសម្ព័ន្ធBសមៃៃប់ការពនៃយល់លម្អិតនៃដំណើរការវិភាគទិន្នន័យ។

ការកំណត់ 

ការរចនាលើការសៃៃវជៃៃវមានគោលបំណងកំណត់ពៃលវៃលាចៃបាស់លាស់និងមានរបៀប។ទិន្នន័យនៃះតៃូវបានបៃមូលក្នុង
រយៈពៃលតៃ៤សបា្តៃហ៍ជាងក្នងុកំឡុងពៃលជំងឺរាតតៃបាតកូវីត១៩តៃម្តង។ដើមៃបីរកៃសាគមា្លៃតសង្គមអ្នកសរសៃរតៃវូពឹងផ្អៃកទំាងសៃងុ
លើបច្ចៃកវិទៃយាទូរស័ព្ទចល័តនិងឌីជីថលដើមៃបីធ្វើការរកៃសាទំនាក់ទំនងនិងបៃមូលយកទិន្នន័យ។

នាពៃលអនាគតការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវនឹងមានទៃង់ទៃៃយធំជាងនិងបន្ថៃមកិច្ចពិភាកៃសាផ្ទៃល់ខ្លួនកាន់តៃសុីជមៃៃជាមួយSMEស្តៃី
អំពីការធ្វើឌីជីថលតាមលក្ខណៈដៃលបានគៃៃងទុកនិងការទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត។នៃះអាចផ្តល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ក្នុងការ
យល់ដឹងអំពីបញ្ហៃទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រដៃលស្តៃីកំពុងជួបបៃទះនិងទំនាក់ទំនងទៅនឹងការលើកកម្ពស់ឌីជីថលក្នងុចំណមWSMEs។

លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបេបទាន លទ្ធភាពទទួលបានការណេនំា 
ទំនាក់ទំនង និងជំនាញ

ការគេប់គេងវិបត្ត(ិកូវីត១៩)ដំណើរការនិងការគេប់គេងអាជីវកម្ម 

សសរស្តម្ភទី១ សសរស្តម្ភទី២

សសរស្តម្ភទី៤សសរស្តម្ភទី៣
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រូបភាពទី២.៣៖ការបៃងចៃកបៃភពហិរញ្ញបៃបទាននៅក្នុងSEនិងME

16.6%

25%

7.2%

50%

42.8%
58.8%

សហគេេសខា្នេតកណ្តេលសហគេេសខា្នេតតូច  

External

Combination

Internal

រាល់ការធ្វើបទសមា្ភៃសន៍បានចាប់ផ្តើមដោយសួរអ្នកចូលរួម
ថាតើអ្វីខ្លះដៃលអ្នកបានដឹងនិងទទួលបានអំពីបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថល។ពួកគៃទំាងអស់បានបងា្ហៃញការយល់ដឹងអំពី
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលតៃង់ចំនុចខ្លះ។អ្វីដៃលអ្នកសរសៃរបាន
រកឃើញគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍ជាពិសៃសនៅSEគឺថាអ្នកចូលរួម
តៃងតៃនិយយអំពីឌីជីថលជាអ្វីដៃលគៃគៃចមិនរួម។ដូចឃ្លៃ
លើកឡើងថា“ខ្ញុំបើកចំហចំពោះបច្ចៃកវិទៃយា”ឬ“ដូចគា្នៃរឺអត់
យើងតៃូវតៃបៃកាន់យកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល”តៃូវបានជាទូទៅ
ទទួលបានក្នុងពៃលសមា្ភៃសន៍។វាជាចម្លើយដៃលមានសៃៃប់
សមៃៃប់ពួកគៃអាចរៀនដើមៃបីធ្វើម្តងទៀតបាន។នៅក្នុងផ្នៃក
ខាងកៃៃមអ្នកសរសៃរបានពិភាកៃសាពីទំនាក់ទំនងរវាងការធ្វើ
ឌីជីថលនិងWSMEsដើមៃបីយល់ថាតើការយល់ដឹងនៃះបៃៃជា
ការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលនៅក្នុងទិដ្ឋភាពផៃសៃងៗនៃ
អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃដៃរឬទៃ?

ភាគចៃើននៃអ្នកចូលរួមWSMEបានបៃើហិរញ្ញបៃបទានផ្ទៃល់ខ្លនួ
ដើមៃបីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃបុ៉ន្តៃផ្នៃកតូចមួយគឺពឹងផ្អៃក
តៃលើទមៃង់នៃហិរញ្ញបៃបទានខាងកៃៃតៃបុ៉ណ្ណៃះ។ក្នងុចំណម
៥០%នៃWSMEsដៃលបានបៃើបៃៃស់ហិរញ្ញបៃបទានខាងកៃៃ
សមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។បៃភៃទនៃការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទាន
ខាងកៃៃដៃលតៃវូបានបៃើបៃៃស់ចៃើនជាងគៃគឺសមធម៌ឯកជន
និងហិរញ្ញបៃបទានធនាគារ(ដូចបងា្ហៃញក្នុងរូបភាពទី២.៣)
ដៃលមាន២៦.៩%និង១៥.៤%រៀងគា្នៃបានបៃើបៃៃស់
ហិរញ្ញបៃបទានទាំងពីរបៃភៃទនៃះ។គៃសង្កៃតឃើញថាជមៃើស
ហិរញ្ញបៃបទានខាងកៃៃតៃូវបានបញ្ជៃក់ដោយMEsចំនួន៨
និងSEsចំនួន។

នៅបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីSMEមានជមៃើស
ហិរញ្ញបៃបទានផៃសៃងៗគា្នៃដូចជាជំនួយឥតសំណងគមៃៃង
ផ្តល់មូលនិធិរបស់រដ្ឋៃភិបាលការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីពីមា្នៃក់ទៅមា្នៃក់
(P2P)និងការបៃមូលមូលនិធិ។អ្នកសរសៃរបានកត់សមា្គៃល់ថា
អ្នកចូលរមួWSMEបានដឹងអំពីជមៃើសហិរញ្ញបៃបទានឌីជីថល
ដៃលអាចរកបានសមៃៃប់ពួកគៃ។ទោះយ៉ៃងណាអតៃៃបៃើបៃៃស់

សសរស្តម្ភ  ទី១: លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន

នៃជមៃើសហិរញ្ញបៃបទានបៃបនៃះជាពិសៃសតាមរយៈសៃវាកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល(DFS)នៅតៃមានកមៃតិទាបក្នងុដោយសារ
កតា្តៃផៃសៃង។នៅពៃលដៃលបានសួរយ៉ៃងជាក់លាក់ថាតើការផ្តល់
បៃៃក់កម្ចីP2Pជាជមៃើសដំបូងរបស់ពួកគៃដៃរឬទៃ?ពួកគៃ
ភាគចៃើនបានពិចារណាហើយនិងមិនសមៃៃចចិត្តមិនបន្តវា
ដោយសារតៃការពៃយួបារម្ភទាក់ទងនឹងចំនួនថវកិាមានកំណត់
ភាពឯកជននិងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យនិងមានអតៃៃការបៃៃក់
ខ្ពស់។អ្នកចូលរមួសន្មតថាជមៃើសហិរញ្ញបៃបទានជំនួសដូចជា
ការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីP2Pគឺសមសៃបសមៃៃប់សហគៃៃសខា្នៃតតូច
ដោយសារចំនួនបៃៃក់កម្ចីតៃូវការតិចតួច។

២.៤ 
ការរកឃើញ ពី ការសម្ភេសន៍
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រូបភាពទី២.៤ការបៃងចៃកបៃភពហិរញ្ញបៃបទានខាងកៃៃដៃលបាន
ស្វៃងរកដោយអ្នកចូលរួមក្នុងWSMEs

Private Equity

Bank financing

Grant

Goverment Funding Scheme

Convertible Note

Personal Loan

Venture Capital

Crowd Funding

កតា្តៃចូលរួមសំខាន់សមៃៃប់ការមិនទទួលយកជមៃើស
ហិរញ្ញបៃបទានជំនួសណាមួយជំុវិញការលើកទឹកចិត្តការភ័យខា្លៃច
និងចំណៃះដឹង។ទីមួយកង្វះនៃការលើកទឹកចិត្តនិងការភ័យខា្លៃច
តៃវូបានកំណត់បងា្ហៃញពៃៃះអ្នកចូលរមួជាចៃើនបានលើកឡើង
ថាមិនមានភាពបនា្ទៃន់សមៃៃប់ការទទួលហិរញ្ញបៃបទានពីខាងកៃៃ។

មានការពនៃយល់ផៃសៃងៗទៀតអំពីមូលហៃតុដៃលអ្នកចូលរួម
WSMEsសា្ទៃក់ស្ទើរក្នងុការស្វៃងរកថវិកាតាមរយៈមធៃយាបាយ
ឌីជីថល។អ្នកសរសៃរបានពៃយាយមសួរបន្ថៃមទៀតដោយ
អំពីមូលហៃតុដៃលពួកគៃបានធ្វើឬមិនបានស្វៃងរកមូលនិធិ
តាមបៃបឌីជីថល។បនា្ទៃប់ពីបៃមូលទិន្នន័យមកគឺចម្លើយរបស់
អ្នកចូលរមួគឺដក់ជាកៃមុតាមបៃធានបទដៃលតៃវូបានពិភាកៃសា
នៅក្នុងកថាខណ្ឌខាងកៃៃម។

ពួកគៃបានស្នើថាការបន្តផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានជំនួសមិនមៃនជា
អាទិភាពដោយសារតៃមានហានិភ័យខ្ពស់។នៃះបញ្ជៃក់ថា
ផ្នត់គំនិតបៃពៃណីនិងសាសនារបស់ពួកគៃមានឥទ្ធពិលយ៉ៃង
ខា្លៃំងទៅលើរបៀបដៃលពួកគៃមើលឃើញទមៃង់ផៃសៃងៗនៃ
ការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានជំនួស។អ្នកចូលរួមមា្នៃក់បាននិយយថា
“យើងផ្អៃកលើសាសនាអី៊សា្លៃមរបស់យើងហើយយើងកំពុង
ពៃយាយមដើមៃបីរស់ដោយគា្មៃនហិរញ្ញបៃបទានជំនួស។”(ME4)។
នាងបានពនៃយល់បន្ថៃមទៀតថាការពៃយួបារម្ភរបស់នាងគឺriba
(ជាញឹកញាប់ហៅថាបៃៃក់កម្ចី)បៃសិនបើនាងបានខ្ចីបៃៃក់ពី
ធនាគារឬជមៃើសហិរញ្ញវត្ថុផៃសៃងទៀតពៃៃះនៅក្នុងសាសនា
អ៊ីសា្លៃមរបៀបribaតៃូវបានហាមឃត់។Ribaសំដៅទៅលើ
ការកំណត់អតៃៃការបៃៃក់ឬការនិយយបំផ្លើសពីចំនួនបៃៃក់កម្ចី
នៅពៃលសងបៃៃក់វញិដោយផ្អៃកលើភាគរយជាក់លាក់នៃចំនួន
ទឹកបៃៃក់ដើមដៃលតៃវូបានចទបៃកាន់ចំពោះអ្នកខ៥៧ទោះបី
ជាមានធនាគារជាចៃើន៥៨និងកៃុមហុ៊នបច្ចៃកវិទៃយាហិរញ្ញវត្ថុ
(fintech)៥៩ដៃលអះអាងថាការគោរពតាមចៃបាប់និងបទបៃបញ្ញត្តិ
អីសា្លៃមក៏ដោយក៏មានអ្នកចូលរួមខ្លះបានជៀសវាងបៃើបៃៃស់
ហិរញ្ញបៃបទានខាងកៃៃ។

ទីពីរចំពោះអ្នកដៃលមានគំនិតអវិជ្ជមានខា្លៃំងពីជមៃើស
ហិរញ្ញបៃបទានជំនួសបានលើកឡើងថាពួកគៃចង់គៃចចៃញពីអ្វី
ដៃលពួកគៃមិនយល់ចៃបាស់។នៃះបញ្ជៃក់ថាគំនិតរបស់ពួកគៃ
ផ្អៃកលើអ្វដីៃលពួកគៃបានលឺពីជំុវញិខ្លនួពួកគៃ។ការភ័យខា្លៃច
ដៃលគា្មៃនមូលហៃតុនៃះបៃហៃលជាផ្អៃកលើគំនិតទូទៅរបស់ស្តៃី
ក្នងុការមិនហា៊ៃនបៃឈមមុខនឹងហានិភ័យរមួទំាងការសមៃៃចចិត្ត
ផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ។៦០គៃសង្កៃតឃើញថាក្នុងចំណមអ្នកចូលរួម
WSMEដៃលបានទទួលថវិកាតាមរយៈមូលនិធិឯកជន
ភាគចៃើនបានឆ្លងកាត់ពីអ្នកជិតខ្លួនសិន(គៃួសារនិងមិត្តភក្តិ
ជិតស្នទិ្ធ)ឬដោយផ្ទៃល់ពីសមាជិកក្នងុរង្វង់របស់គៃ។វាសៃបតាម
ការរកឃើញនៃការសៃៃវជៃៃវរបស់AgussaniនិងBahri៦១
ដៃលថាគៃសួារដើរតួនាទីយ៉ៃងសំខាន់ទំាងការគំាទៃផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ
និងមិនមៃនហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគៃនិស្តៃីនៅឥណ្ឌនូៃសុ។ីនិនា្នៃការ
នៃះក៏ឆ្លុះបញ្ចៃងំពីធម្មជាតិរបស់ស្តៃីចំពោះការបៃថុយបៃថាន៦២
ជាមួយនឹងទំនោរនៃការស្វៃងរកជមៃើសហិរញ្ញវត្ថុដៃលមាន
សុវត្ថិភាពជាង។៦៣អាកបៃបកិរិយនៃះបានមើលឃើញថាមាន
ភាពសីុចងា្វៃក់គា្នៃទៅលើស្តៃីជាចៃើនឆ្នៃំមកហើយដោយផ្អៃក
ទិន្នន័យសៃៃវជៃៃវជាចៃើនស្តីពីយៃនឌ័រនិងសហគៃិនភាព។

ការជះឥទ្ធពិល លើ ការសមេេចចិត្ត ក្នងុការ 
ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន ពី ខាងកេេ
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ខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីណៃនាំរយៈពៃល៣ខៃហើយ
យើងបានជួបគា្នៃរៀងរាល់សបា្តៃហ៍នៅពៃលដៃល
ខ្ញុំទើបតៃចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។ពៃលនោះ
ខ្ញុំមិនមានបទពិសោធចៃើនទៃ។ដូច្នៃះនៅពៃលខ្ញុំ
ទទួលបានមតិល្អៗតៃលប់ទៅវិញខ្ញុំនៅតៃមានបញ្ហៃ
ថាតើតៃូវអនុវត្តវាយ៉ៃងណា។បនា្ទៃប់ពីកម្មវិធីនៃះចប់
អ្នកណៃនាំនិងខ្ញុំលៃងបានទាក់ទងគា្នៃមករហូត។

(SE11)

រូបភាពទី២.៥៖ហៃតុផលរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការមិនបៃើបៃៃស់
ឌីជីថលក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន

No Urgency

MediumSmall

Fear of
Taking Risks

knowledge

Skills

Resources

Gender-
related

Language

Regulation

Religious
Faith

Data Privacy &
Security

Family
Considerations

Leadership

សសរស្តម្ភ  ទី២: លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា 
ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ

នៅក្នងុតំបន់នៃះមិនមានការបៃងចៃកគា្នៃរវាងអ្នកចូលរួមSEនិង
MEទៃនៅពៃលនិយយអំពីការរពឹំងទុកនូវអ្វដីៃលពួកគៃអាច
ទទួលបានពីការណៃនំានិងសកម្មភាពបណា្តៃញ។នៅក្នងុបៃទៃស
ឥណ្ឌនូៃសីុមានកម្មវធីិណៃនំាផ្លវូការនិងកៃៃផ្លវូការផៃសៃងៗគា្នៃដៃល
រៀបចំពីអង្គភាពសាធារណៈឬឯកជនសមៃៃប់សហគៃិនស្តៃី។
អ្នកចូលរមួបានបងា្ហៃញពីតមៃវូការសមៃៃប់ការបៃៃសៃយ័ទាក់ទង
ផ្ទៃល់និងការចូលរួមយូរអង្វៃងដើមៃបឱីៃយជំនាញនិងចំណៃះដឹង
ពួកគៃមានភាពពៃញលៃញនិងនិរន្តរភាព។អ្នកចូលរួមSE
បានចៃករលំៃកពីការពៃយួបារម្ភរបស់គៃអំពីការចូលរួមរយៈពៃល
ខ្លីជាមួយអ្នកណៃនាំដូចខាងកៃៃម។
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ខ្ញុំមិនមានការពៃួយបារម្ភអំពីការចូលរួមជាមួយសមា
គមអាជីវកម្មស្តៃីដូចជាIWAPIនោះទៃ។នៅក្នុង
វៃទិកាតៃមួយដូចគា្នៃជាមួយស្តៃីវ័យកណា្តៃលដៃល
ចូលចិត្តនិយយអំពីជីវតិផ្ទៃល់ខ្លនួរបស់ពួកគៃគឺវាមិន
គួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍សោះសមៃៃប់ខ្ញុ។ំខ្ញុំបានបៃើវបៃបធម៌
ចៃករំលៃកពីពៃលវៃលានៅក្នុងគៃួសាររបស់ខ្ញុំ។យើង
មានកម្មវិធីចៃករំលៃកលើZoom៦៤មួយសបា្តៃហ៍ម្តង
ដៃលយើងមា្នៃក់ៗអាចធ្វើការចៃករំលៃកពីចំណៃះដឹងថ្ម។ី
មកមកដល់ពៃលនៃះសមៃៃប់ខ្ញុំវាពិតជាមានបៃសិទ្ធភាព
ណាស់។

(ME10)

អ្នកចូលរួមបានលើកឡើងថាដើមៃបីរៀននិងពងៃីកបណា្តៃញ
របស់ពួកគៃពួកគៃតៃវូប្តៃជា្ញៃចិត្តចំណយពៃលវៃលានិងខិតខំ។
ចំនុចនៃះចៃើនតៃវូបានកំណត់ជាអាទិភាពទាបពៃៃះអ្នកចូលរួម
ជាចៃើនជឿថាខ្លនួមានទំនួលខុសតៃវូលើគៃសួារដៃលជាអាទិភាព
ដំបូងទោះបីជាបី្តឬឪពុកមា្តៃយមិនដក់សមា្ពៃធលើពួកគៃក៏ដោយ។
ហៃតុដូច្នៃះហើយពួកគៃបានខកខានឱកាសចូលរួមកម្មវិធី
បងៃៀនណៃនំាបណា្តៃញបង្កើតជំនាញដៃលគៃប់គៃងដោយ
រដ្ឋៃភិបាលឬវិស័យឯកជនជាចៃើនទោះកម្មវិធីខ្លះធ្វើឡើង
នៅលើអុីនធឺរណៃតក៏ដោយ។

លើសពីនៃះទៅទៀតអ្នកចូលរួមជាចៃើនបានចូលរួមជាមួយ
សហគមន៍អាជីវកម្មនិងសមាគមបុ៉ន្តៃមិនមានលក្ខណៈជាក់លាក់
សមៃៃប់សហគៃិនស្តៃីទៃ។នៅពៃលតៃូវបានគៃសួរថាហៃតុអ្វី
បានជាពួកគៃមិនចូលរួមក្នុងសមាគមយៃនឌ័រពួកគៃមានការ
ភា្ញៃក់ផ្អើលនិងមិនបានដឹងបានយល់ពីសមាគមនៃះពីមុន។
អ្នកចូលរួមមា្នៃក់លើកឡើងពីមតិមួយអំពីរឿងនៃះ៖

អ្នកសរសៃរបានធ្វើការសៃៃវជៃៃវបន្ថៃមទៀតថាហៃតុអ្វីបានជា
អ្នកសមៃៃចទទួលយកការណៃនំាតើគៃទទួលបានដោយរបៀប
ណា។នៅផ្នៃកខាងកៃៃមនៃះអ្នកសរសៃរបានពិភាកៃសាអំពី
ការយល់ដឹងដៃលអ្នកចូលរួមបានឆ្ពៃះទៅរកការធ្វើឌីជីថលទាក់ទង
នឹងការផ្តល់យោបល់ការភា្ជៃប់បណា្តៃញនិងការកសាងជំនាញ។

ការសិកៃសាបានបងា្ហៃញថាមានតមៃវូការចំាបាច់សមៃៃប់ការចូលរមួ
ដោយផ្ទៃល់និងយូរអង្វៃងជាមួយអ្នកណៃនំាដៃលសហគៃនិស្តៃី
អាចទុកចិត្តបាននិងគោរពលើកិច្ចពិភាកៃសាអំពីបញ្ហៃបៃឈម
ទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម។ដើមៃបីទទួលបានភាពងាយសៃួលនិង
ភាពជឿជាក់បន្ថៃមពីអ្នកណៃនំាអ្នកចូលរួមជាចៃើនស្វៃងរក
ការណៃនំាតាមរយៈគៃួសារនិងក្នុងសង្គមរបស់ពួកគៃដូចជា
សមាជិកកៃុមឬវិនិយោគិន។SE4និយយថា“ឪពុករបស់ខ្ញុំ
គឺជាអ្នកណៃនំាខ្ញុំ”។លើសពីនៃះទៅទៀតមា្ចៃស់MEមា្នៃក់
បានបងា្ហៃញពីបំណងចង់រកអ្នកណៃនំាដៃលអាចជឿជាក់
ដៃលអាចចូលរួមជាមួយនាងក្នុងរយៈពៃលយូរក្នុងការអភិវឌៃឍ
លើផលិតផលរបស់នាងបុ៉ន្តៃនាងនៅតៃមិនដឹងពីរបៀបស្វៃងរក
ការណៃនំាពីខាងកៃៃ។សា្ថៃនភាពទំាងនៃះបានធ្វើឱៃយអ្នកចូលរមួ
បញៃឈប់ពីការស្វៃងរកការណៃនាំតាមបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃត។

អ្នកចូលរួមជាចៃើនទំនងជាស្វៃងរកឱកាសតាមរយៈបណា្តៃញ
អីុនធឺរណៃតនិងកៃៃបណា្តៃញ។ផ្អៃកលើបទពិសោធន៍របស់ពួក
គៃក្នងុការចូលរួមកម្មវិធីផៃសៃងៗដៃលរៀបចំឡើងដោយសា្ថៃប័ន
សាធារណៈនិងឯកជននៅលើកម្មវិធីZoomហ្វៃសបុ៊ក៦៥
Youtubeឬវៃទិកាសន្និសិទ្នដទៃទៀតដៃលខ្វះទំនាក់ទំនង
ដោយផ្ទៃល់ជាមួយវាគ្មនិនិងអ្នកចូលរមួដទៃទៀតដៃលនៃះបាន
កា្លៃយជាបញ្ហៃធំ។ជម្ងឺកូវតី១៩បានលើកទឹកចិត្តមនុសៃសអោយ
ចូលរមួកម្មវីធីផៃសៃងតាមបណា្តៃញអីុនធឺរណៃត។អ្នកចូលរមួខ្លះ
បានបងា្ហៃញថាដោយសារជម្ងឺកូវតី១៩ពួកគៃតៃវូបានបង្ខំឱៃយចូល
រមួកម្មវធីិតាមរយៈបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតវញិ។មា្ចៃស់ហាងSEមា្នៃក់
បាននិយយថាក្នងុកំឡុងរាតតៃបាតជំងឺកូវីត១៩នាងបានចូលរមួ
កម្មវធិីតាមបណា្តៃញអីុនធឺរណៃតចំនួនពីរដងពៃៃះថាជាធម្មតា
នាងដឹងនិងចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តៃលឬកម្មវិធីដោយផ្ទៃល់។

កតា្តេ ដេល ជះឥទ្ធពិលដល់ ការ បេើ បេេស់  
បេព័ន្ធ ឌីជីថលដើមេបី ទទួលបាន ការបេកឹេសា 
យោ លប ល់បណ្តេញនិង ជំនាញ 

ការបេកឹេសា យោបល់

បណ្តេញ
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រូបភាពទី២.៦កតា្តៃដៃលជះឥទ្ធិពលដល់ការបៃើបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល
ដើមៃបីក្នុងការទទួលការណៃនាំបណា្តៃញនិងជំនាញ

ទោះបីជាអន្តរកម្មនិងការបៃើបៃៃស់អី៊នធឺណៃតមានកមៃិត
ក៏ដោយក៏អ្នកចូលរួមទំាងអស់បានបងា្ហៃញពីការចង់រៀនពី
វាបន្ថៃម។មនុសៃសជាចៃើនបានលើកឡើងអំពីការស្វៃងរក
បៃភពព័ត៌មានតាមរយៈសៀវភៅអៃឡិចតៃូនិក(e-books),
podcasts៦៦វគ្គចៃករំលៃកតាមអនឡាញដៃលធ្វើឡើង
តាមរយៈវៃទិកាវដីៃអូនិងទមៃង់រៀនតាមអនឡាញផៃសៃងទៀត។
អ្វដីៃលគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍អ្នកចូលរួមភាគចៃើនបានបៃើកម្មវិធី
ផ្ញើសារបនា្ទៃន់ដូចជាWhatsAppដើមៃបីទាក់ទងនិងរៀនពី
មិត្តភក្តិរបស់ពួកគៃ។

លើសពីនៃះទៀតដោយសាររតៃព័ត៌មានមានចៃើនលើបៃព័ន្ធ
អីុនធឺរណៃតធ្វើអោយគៃគិតថាខ្លះអាចជាការបោកបញ្ឆៃត
អំពីការបងៃៀនបណា្តៃញនិងជំនាញផៃសៃង។ពួកគៃចៃើនតៃមាន
អារម្មណ៍មិនចៃបាស់ពីទីកន្លៃងនិងពីរបៀបចាប់ផ្តើម។នៃះហើយ
ជាមូលហៃតុដៃលពួកគៃបានជៃើសរីសយកយុទ្ធសាស្តៃនៃ
ការបៃើទំនាក់ទំនងនៅក្នងុវង្វង់របស់គៃសមៃៃប់ការផ្តល់ដំបូនា្មៃន
ពីរបៀបស្វៃងរកព័ត៌មានតៃមឹតៃវូណាមួយលើបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃត
អ្នកចូលរមួខ្លះរៀនតាមបណា្តៃញសង្គមដៃលពួកគៃសងៃឃមឹថានឹង
ទទួលបានបច្ចបុៃបន្នភាពអំពីឱកាសសមៃៃប់កម្មវធីិនោះ។បណា្តៃញ
សង្គមដៃលលើកឡើងបំផុតគឺInstagramនិងហ្វៃសប៊ុក។

តាមរយៈការសង្កៃតនិងសមា្ភៃសន៍អ្នកសរសៃរមានភាពវជិ្ជមានថា
កម្មវិធីបណា្តៃញឌីជីថលនិងការរៀនសូតៃបានចាប់ផ្តើមកាន់តៃ
មានបៃជាបៃយិភាពនៅក្នងុបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសីុក្នងុកំឡុងពៃល
កូវីត១៩។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយបៃហៃលមានSMEsស្តៃី
ជាចៃើនដៃលបៃហៃលជាតៃវូការជំនួយតិចតួចក្នងុការស្វៃងយល់
ពីមូលហៃតុបន្ថៃមដៃលអាចរកបានតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតពី
កន្លៃងដៃលតៃូវស្វៃងរកព័ត៌មាននិងរបៀបធ្វើ។

“ដោយសារតៃការឆ្លងរាលដលនៃះឥឡូវនៃះខ្ញុំពិតជាចូលរួម
ជាមួយបណា្តៃញអ៊ីនធឺណៃតវិញ”(SE10)។

លើសពីនៃះទៅទៀតអ្នកធ្វើបទសមា្ភៃសន៍ភាគចៃើនបានលើក
ឡើងថាការបង្កើតបណា្តៃញទំនាក់ទំនងតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃត
គឺមិនមៃនជាអ្វីដៃលគៃចង់បាននោះទៃដោយសារតៃលទ្ធភាព
នៃការភា្ជៃប់បៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតមិនអាចទាយទុកមុនបាន។
ទំនាក់ទំនងលើបៃព័ន្ធអិ៊នធឺរណៃតគឺហាក់បីដូចជាមានការ
ពិបាកសមៃៃប់អ្នកចូលរមួក្នងុការទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់

ការបណ្តះុបណ្តេល ជំនាញ

ពីសំណាក់វាគ្មិន។បញ្ហៃនៃះតៃូវបានជួបបៃទះដោយអ្នក
ចូលរួមបច្ចុបៃបន្នតៃូវធ្វើការពីផ្ទះក្នុងកំឡុងពៃលមានជំងឺ
រាតតៃបាតកូវីត១៩។ការចូលរួមកម្មវិធីបៃព័ន្ធអនឡាញពីផ្ទះគឺ
ពិបាកណាស់ដោយសារតៃការតភា្ជៃប់និងសៃវាខៃសាយរបស់
អីុនធឺរណៃតតៃម្តង។“វាមានដៃនកំណត់ចំពោះរបៀបដៃល
យើងអាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះ។រឿងមួយទៀតគឺ
បរិបទជំុវិញចំាបាច់តៃូវមានលក្ខណៈអំណយផលសមៃៃប់
សិកា្ខៃសាលាអនឡាញ”(SE7)។
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ខ្ញុំមិនបានស្វៃងរកអ្នកណៃនាំតាមរយៈបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃតទៃប៉ុន្តៃជាធម្មតាខ្ញុំទៅរកភា្នៃក់ងារMSME៦៧នៅទីកៃុង
របស់ខ្ញុំ។ដូច្នៃះរាល់ពៃលដៃលយើងមានបញ្ហៃយើងអាចទៅជជៃកជាមួយពួកគៃ។ឧទាហរណ៍ដើមៃបីទទួលបាន
វិញ្ញៃបនប័តៃHalalសមៃៃប់ផលិតផលខ្ញុំ68ខ្ញុំបានបៃើបៃៃស់កៃុមWhatsappដៃលបង្កើតដោយទីភា្នៃក់ងារMSME
ដូច្នៃះខ្ញុំអាចរៀនពីមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ។ដូច្នៃះមិត្តរួមMSMEsមានអារម្មណ៍ថា“យើងនៅជាមួយគា្នៃ”។យើងមានអារម្មណ៍
សុទិដ្ឋិនិយមនិងជឿជាក់ថាយើងអាចឆ្លងកាត់ពៃលវៃលានៃះដើមៃបីទទួលបានវិញ្ញៃបនបតៃHalalជាមួយគា្នៃ។

(ME2)
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Ayu Budiyanti, Co-founder of Rasha Nusantara

AyuBudiyantiគឺជាសហសា្ថៃបនិកនិងជាបៃធានផ្នៃក
ទីផៃសារនៃRahsaNusantara(https://www.rahsa.id/)
ដៃលជាសហគៃៃសមធៃយមដៃលផ្តល់នូវការពៃយាបាលតាមបៃប
បៃពៃណី។រួមគា្នៃជាមួយសា្វៃមីគឺលោកHattaKresna។
លោកសៃីបានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៃះក្នុងទៃង់ទៃៃយតូចមួយ
ក្នងុឆ្នៃំ២០១៦ដោយមានគោលដៅថៃរកៃសាវបៃបធម៌ចំនៃះដឹង
ក្នុងសៃុកលើកទឹកចិត្តដល់ការរស់នៅបៃកបដោយមនសិការ
និងពងៃឹងសមត្ថភាពស្តៃីតាមរយៈការផ្តល់ការងារដល់ស្តៃី
ដៃលបាត់បង់ឱកាសការងារក្នងុទីកៃងុ។RahsaNusantara
បានបន្តថាផលិតឱសថបុរាណនិងគៃឿងទៃសជាផលិតផល
ដៃលមានមូលដ្ឋៃនធម្មជាតិដូចជាបៃៃងល្អៗគៃឿងទៃសនំ
និងចាហ៊ួយ។៦៩

លោកសៃីបានពនៃយល់ពីរបៀបដៃលឌីជីថលបានជួយនាងអភិវឌៃឍ
ខ្លួននាងទៅជាសហគៃិនឆ្នើមដូចសព្វថ្ងៃនៃះ។តាមរយៈអ្នក
ណៃនំានិងបណា្តៃញលោកសៃីជាបុគ្គលមា្នៃក់ដៃលទទួលបាន
ជ័យជំនះក្នងុចំនោមអ្នកដៃលទទួលបានជំនួយពីការវិនិយោគ
ស្តៃីពានរងា្វៃន់អូស្តៃៃលីឆ្នៃំ២០១៧។

ជាមួយនឹងការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលលោកសៃីនៅតៃ
បន្តស្វៃងរកការបង្កើនជំនាញនិងចំណៃះដឹងរបស់គាត់បន្ថៃម។
លោកសៃីក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍សមៃៃប់វគ្គខ្លីពីសាលា
Whartonដៃលអនុញ្ញៃតឱៃយគាត់ពងៃីកបណា្តៃញរបស់គាត់
ថៃមទៀត។លោកសៃីតៃូវបានគៃឲៃយតម្លៃខ្ពស់បំផុតចំពោះ
បទពិសោធន៍និងឱកាសដៃលពានរងា្វៃន់អូស្តៃៃលីបានផ្តល់ឱៃយ
ជាពិសៃសជាមួយនឹងវធីិសាស្ត្រថ្មីដៃលគាត់មិនអាចទទួលបាន
នៅក្នុងអាជីវកម្មផ្ទៃល់។

ការទទួលយកការធ្វើឌីជីថលក៏មានន័យថាលោកសៃីកំពុង
តៃបន្តបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធឌីជីថលឥតឈប់ឈរសមៃៃប់ដំណើរការ
អាជីវកម្មបុ៉ន្តៃគាត់ចង់ធានាថាបច្ចៃកវិទៃយាដៃលកំពុងបៃើ
នៅតៃមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុសៃសជុំវិញខ្លួន។ដំបូងឡើយ
ជាមួយនឹងការលក់ផលិតផលរបស់គាត់តាមរយៈទីផៃសារ
អនឡាញគឺគាត់មិនពៃញចិត្តទៃដៃលមិនអាចទទួលបាន
ទិន្នន័យអតិថិជនដៃលជាហៃតុតៃូវបានជមៃុញឱៃយបង្កើតជា
ទមៃង់អនឡាញផ្ទៃល់ខ្លនួរបស់គាត់ដោយផ្អៃកលើដើមៃបីបង្កើត
ទិន្នន័យ(data-driven)។

សមេេប់ អ្នកចូលរួម ជា WSME
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នៅពៃលនោះកូនទីបីរបស់ខ្ញុំទើបតៃមានអាយុ៣ខៃហើយខ្ញុំតៃូវបៃើវៃលាចៃើនមើលថៃគាត់ពៃៃះតំាងពីដំបូងយើងមិន
ដៃលមានមៃដោះឬអ្នកមើលថៃក្មៃងទៃ។ដូច្នៃះខ្ញុំបានស្នើសំុការអនុញ្ញៃតពីកៃុមពានរងា្វៃន់អូសៃៃ្តលីបៃសិនបើខ្ញុំអាចនំា
កូនខ្ញុំទៅជាមួយហើយខ្ញុំបានសនៃយាថាកូនរបស់ខ្ញុំនឹងស្ងប់សា្ងៃត់នៅពៃលខ្ញុំធ្វើបទបងា្ហៃញ។ខ្ញុំពរកូនពៃលធ្វើបទបងា្ហៃញ
ហើយគាត់ក៏នៅស្ងៀមផងដៃរដៃលធ្វើអោយពួកគៃពិតជាពៃញចិត្តនឹងអ្វដីៃលខ្ញុំបានធ្វើ។ខ្ញុំធា្លៃប់ស្នើសំុរឿងដដៃលនៃះទៅ
វិនិយោគិននៅឥណ្ឌូនៃសុីហើយតៃូវបានគៃបដិសៃធតាំងពីដំបូងមកម្លៃ៉ះ។

Ayu Budiyanti

Most Commonly Used Digital Tools

Sales and Marketing Financial Management Collaboration Tools

Social Media: 1) Instagram, 

2) Facebook

Marketplace: 1)Tokopedia, 

2)Shopee, 3)Go-jek,  

4)Traveloka

Company website

Online advertising

Jurnal.id

Monefy

Accurate Online

Google Spreadsheet or 

Excel Sheet

Google Drive and 

Google applications

Trello

Microsoft Team

សសរស្តម្ភ  ទី៣: ដំណើរការ អាជីវកម្ម និង ការគេប់គេង

ការអនុវត្តឌីជីថលសមៃៃប់ដំណើរការអាជីវកម្មក្នងុសហគៃៃសមធៃយមMEមានកំរតិខ្ពស់ជាងសហគៃៃសធុនតូចSE។ទោះយ៉ៃងណា
ដំណើរការនៃការយកមកបៃើបៃៃស់មិនសៃបក្នងុចំណមSEsនិងMEsទៃ។កៃៃពីទទួលយកការលក់ទីផៃសារនិងបៃព័ន្ធគណនៃយៃយ
អ្នកចូលរួមជាចៃើនបានបៃើបៃៃស់ការសហការឬពិសោធន៍ដោយបញ្ចូលបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលទៅក្នុងការអភិវឌៃឍផលិតផលឬ
សៃវាកម្មរបស់ពួកគៃ។នៅក្នុងការពិភាកៃសាខាងកៃៃមនៃះអ្នកសរសៃរកំណត់ពីកម្មវិធីដៃលតៃូវបានបៃើចៃើនបំផុតនិងតិចបំផុត
សមៃៃប់ដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងចំណមអ្នកចូលរួម។

រូបភាព២.៧:កម្មវិធីឌីជីថលដៃលតៃូវបានបៃើជាទូទៅបំផុតដោយអ្នកចូលរួមWSME
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(ME8)

(SE5)

ដោយសារយើងស្ថតិក្នងុវិស័យថាមពលកកើតឡើងវញិយើងបៃើបច្ចៃកវិទៃយាយ៉ៃងចៃើនក្នងុការអភិវឌៃឍផលិតផល។បុ៉ន្តៃ
និយយឱៃយតៃង់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាឆតបន្តិច។ទោះបីកៃុមការងារខ្ញុំកំពុងបង្កើតគៃហទំព័រកៃុមហ៊ុនដើមៃបី
បង្កើតយីហោនិងទីផៃសារក៏ដោយខ្ញុំនៅតៃមានអារម្មណ៍ថាការបៃើបៃៃស់បណា្តៃញសង្គមឬគៃហទំព័រសមៃៃប់អាជីវកម្ម
របស់ខ្ញុំគឺមិនសំខាន់នោះទៃ។ខ្ញុំគិតថាបញ្ហៃបៃឈមរបស់យើងឥឡូវនៃះគឺទីផៃសារនិងការលក់។បៃសិនបើខ្ញុំគិតអំពីវា
កៃុមហុ៊នជាចៃើនអាចបង្កើតបង្កើតគៃហទំព័រដើមៃបីជួយភា្ជៃប់ទៅអតិថិជនបាន។ខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងថាហៃតុអ្វីបានជាខ្ញុំ
មិនគិតអំពីការបង្កើតគៃហទំព័រមុន?នៅពៃលនៃះយើងនៅតៃកំពុងតៃក្នងុការបៃើបៃៃស់WhatsAppដើមៃបីទំនាក់ទំនង
ជាមួយអតិថិជនអាជីវកម្មរបស់យើងតៃប៉ុណ្ណៃះ

ដូចដៃលអ្នកជំនាញបានណៃនំានៅក្នងុSMEsភាគចៃើនការសមៃៃចចិត្តនៃដំណើរការអាជីវកម្មតៃវូបានគៃប់គៃងដោយមា្ចៃស់អាជីវកម្ម។
បន្ថៃមពីលើធនធាននិងឧបសគ្គជំនាញដំណើរអាជីវកម្មក៏អាចតៃវូបានកំណត់ផងដៃរដោយសារតៃទំហំអាជីវកម្មតូច។បញ្ហៃទំាងនៃះ
តៃវូបានគៃរកឃើញថាមានចៃើននៅក្នងុSEsហើយអាចបងា្ហៃញថាមា្ចៃស់តៃវូយល់ពីបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលដោយខ្លនួឯង។ឧទាហរណ៍
អ្នកចូលរួមSEបានចៃករំលៃកបទពិសោធន៍របស់គាត់ក្នុងការជៃើសរីសបៃព័ន្ធគណនៃយៃយតៃឹមតៃូវសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់នាង។

ខ្ញុំបានឆៃកកម្មវធីិគណនៃយៃយក្នងុសៃកុជាចៃើនដូចជាJurnal.idមុនពៃលខ្ញុំសមៃៃចបញៃឈប់ការជៃើសរសីតាមអីុនធឺរណៃត។
ខ្ញុំបានបៃៀបធៀបតម្លៃផងដៃរ។ខ្ញុំបានជៃើសរីសកម្មវិធីcloud-basedពីពៃៃះខ្ញុំមានកូន។cloud-basedនៃះវាមាន
ភាពងាយសៃួលសមៃៃប់ខ្ញុំមិនចំាបាច់ទៅការិយល័យដើមៃបីពិនិតៃយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំទៃ។ខ្ញុំអាចពិនិតៃយមើលវាពីផ្ទះតាមសា្មៃត
ហ្វូនរបស់ខ្ញុំ។ហើយខ្ញុំអាចមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់រួមមានពន្ធសារពើភ័ណ្ឌការលក់ជាដើម។

យ៉ៃងហោចណាស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់បានទទួលយកបៃព័ន្ធលក់ឬទីផៃសារឌីជីថលមួយឬពីរដោយបៃើបៃៃស់កម្មវិធីInstagram
ដៃលលៃបីបំផុត។ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោយមិនមៃនអ្នកចូលរួមទំាងអស់យល់ថាបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមជាមធៃយាបាយដៃលមាន
បៃសិទ្ធភាពបំផុតនោះទៃអាសៃ័យលើបៃភៃទអាជីវកម្មដៃលពួកគៃកំពុងដំណើរការ។ឧទាហរណ៍MEនៅក្នុងអាជីវកម្មថាមពល
កកើតឡើងវិញបានបងា្ហៃញពីការពៃួយបារម្ភរបស់គាត់អំពីយុទ្ធសាស្តៃលក់និងទីផៃសារឌីជីថល។
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(SE5)

ទោះបីជាអ្នកចូលរួមជាចៃើនបានទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលសមៃៃប់ដំណើរការអាជីវកម្មក៏ដោយអ្នកសរសៃរបាន
សង្កៃតឃើញថាការអនុវត្តអាចធ្វើអោយមានភាពបៃសើរឡើង
បានថៃមទៀត។អ្នកចូលរួមជាចៃើនបៃៃថា្នៃចង់ទទួលយក
បច្ចៃកវិទៃយាថ្មីបន្ថៃមទៀតចូលក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។
កិច្ចសន្ទនាលើបៃព័ន្ធអី៊នធឺណៃតនៃInternetofThings
(IoT),ArtificialIntelligence(AI),andblockchain
គឺមាននៅក្នុងការសៃៃវជៃៃវនៃះ។អ្វីដៃលគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍
អ្នកចូលរួមមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីការដក់បច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលបន្ថៃមទៀតនៅក្នុងបណា្តៃញអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។
“យើងកំពុងពៃយាយមសាកលៃបងបៃើបច្ចៃកវិទៃយាAIដើមៃបី
កៃលម្អផលិតផលថ្មីរបស់យើងហើយវាកំពុងស្ថិតនៅទិសដៅ
របស់យើងក្នងុឆ្នៃនំៃះ(ME1)”ជាមួយនឹងឱកាសជាចៃើនដៃល
មិនទាន់តៃវូបានបៃើបៃៃស់កតា្តៃរមួចំណៃកដៃលជះឥទ្ធពិលដល់
ការទទួលយកឌីជីថលសមៃៃប់ដំណើរការអាជីវកម្មតៃូវបាន
ពិភាកៃសានៅក្នុងផ្នៃកដូចខាងកៃៃម។

ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពពីមុនអ្នកចូលរួមបានលើកឡើង
ពីភាពលំបាកក្នុងការបៃងចៃករវាងកាតព្វកិច្ចគៃួសារនិង
អាជីវកម្ម។បញ្ហៃនៃះជាចំនុចគួរឱៃយកត់សមា្គៃល់បំផុតក្នងុចំណម
អ្នកចូលរួមដៃលមានកូន។មា្ចៃស់SEមា្នៃក់បានពនៃយល់ថាគាត់
បានផ្តល់អាទិភាពដល់គៃួសារជាហៃតុនំាអោយគាត់ចូលរួម
សមៃៃប់អាជីវកម្មមានកមៃិតទាប។

ទោះបីទីផៃសារកំពុងមានការផ្លៃស់ប្តូរយ៉ៃងឆប់រហ័សក៏ដោយ
ហើយការផ្លៃស់ប្តូរនៅតៃជាអ្វីដៃលពិបាកនឹងសមៃៃចបាន
នៅក្នុងអាជីវកម្ម។ការបៃឈមមុខនឹងតមៃូវការយ៉ៃងលឿន
នៃះគឺភាពមិនបៃៃកដបៃជាព័ត៌មានមិនចៃបាស់បច្ចៃកវិទៃយា
ការបៃកួតបៃជៃងនិងវបិត្តិសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដៃលមិននឹកសា្មៃន
ដល់(កូវីត១៩)មិនមៃនគៃប់WSMEទាំងអស់អាចសមៃប
ខ្លនួទៅនឹងការផ្លៃស់ប្តរូបានល្អនោះទៃ។ដោយសារមានឧបសគ្គ
ជាចៃើនទាក់ទងនឹងធនធានទៃពកសលៃយនិងជំនាញមាន
កមៃតិដៃលជាបញ្ហៃសមៃៃប់ការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាដ៏បៃសើរ
បំផុតហើយនៃះមិនគួរឱៃយភា្ញៃក់ផ្អើលទៃសមៃៃប់អ្នកចូលរួម
សមា្ភៃសន៍ទាំងអស់។

កតា្តៃសំខាន់មួយទៀតនៃការអនុវត្តឌីជីថលអោយមាន
ភាពល្អបៃសើរបំផុតនៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មនោះគឺ
ការគៃប់គៃងលើការផ្លៃស់ប្តូរ។ការគៃប់គៃងលើការផ្លៃស់ប្តូរ
សំដៅទៅលើដំណើរនៃការរៀបចំនៃទិសដៅបន្តយុទ្ធសាស្តៃ
និងសមត្ថភាពដើមៃបីបំពៃញសៃចក្តីតៃូវការរបស់អតិថិជន៧០

អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាជាញឹកញាប់SMEsស្ថិតនៅ
ជាប់នឹងលំនំាចាស់នៃការមើលឃើញនិងការធ្វើសកម្មភាព។
សៃដៀងគា្នៃនៃះដៃរអ្នកចូលរួមបានកត់សមា្គៃល់ថាពួកគៃមាន
ផសុកភាពជាមួយនឹងអ្វីដៃលបានធា្លៃប់បានធ្វើហើយពួកគៃ
ភាគចៃើនបានបៃៃប់ថាពួកគៃមានពៃលវៃលាតិចតួចណាស់
ក្នងុការឆ្លុះបញ្ចៃងំឬរៀនពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគៃឡើងវិញ។

ការពនៃយល់មួយទៀតអំពីបញ្ហៃនៃះគឺទាក់ទងនឹងការលើកទឹកចិត្ត
ស្តៃីក្នងុការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។Wulandarietal.៧១
បានបញ្ជៃក់ថាការលើកទឹកចិត្តសហគៃិនស្តៃីគឺមានឥទ្ធិពល
យ៉ៃងខា្លៃំងដល់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ស្តៃី។នៅពៃលដៃល
សហគៃៃសមានការជមៃញុពីមហិច្ឆិតាដូចជាការភ័យខា្លៃចភាព
អត់ការងារធ្វើឬដើមៃបីទៃទៃង់គៃួសារជាដើមពៃៃះស្តៃីមិនសូវ
ជាចៃករំលៃកចំណៃះដឹងជាមួយអ្នកដ៏ទៃទៃ។៧២ដូច្នៃះហើយ
វាជាហៃតុដៃលធ្វើអោយភាពរីកចមៃើនអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ
នៅទាបនៅឡើយហើយក៏ចាប់ផ្តើមទទួលយកគំនិតថ្មីនៃ
ការធ្វើឌីជីថល។វាអាចជាការពងៃឹងភាពសា្ទៃក់ស្ទើរស្តៃីដើមៃបី
ណៃនំាពីការផ្លៃស់ប្តូររហូតដល់កាលៈទៃសៈមួយដៃលតៃូវធ្វើ
ការបង្ខំ។ករណីគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍មួយនៃះបានមកពីមា្ចៃស់
MEដៃលតៃវូបានបង្ខំឱៃយបៃើវិធីសាស្តៃលក់និងទីផៃសារឌីជីថល
នៅពៃលដៃលនាងបានរកឃើញថាយីហោរបស់នាងតៃវូបានគៃ
លួចចម្លងដោយជនខិលខូចក។

កតា្តេ ដេល ជះឥទ្ធពិល ដល់ ការអនុវត្ត បេព័ន្ធ ឌីជីថល 

សមេេប់ ដំណើរការ អាជីវកម្ម និង ការគេប់គេង

ខ្ញុំតៃូវមានតមា្លៃភាពជាមួយកៃុមការងាររបស់ខ្ញុំ
ជាពិសៃសនៅពៃលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ។ខ្ញុំមិនសូវមាន
ថាមពលទៃ។ខ្ញុំតៃូវតៃបន្ថយការរំពឹងទុកហើយ
ធ្វើវាម្តងបន្តិចៗ។កូនចៃបងរបស់ខ្ញុំនៅតូចខា្លៃំង
ហើយឥឡូវនៃះខ្ញុំមានផ្ទៃពោះទៀត។ខ្ញុំតៃូវរំលឹក
ខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើបានគៃប់គៃៃន់ហើយ។បើខ្ញុំស្ពៃៃស
សុខភាពកូននិងនិងខ្ញុំអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់”។
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(ME3)

Talent

Skills

Resources

Change
Management

Availability of
Software
Trainings

Knowledge

Gender-related

Language

Piracy

Data Privacy &
Security

រូបភាពទី២.៨៖កតា្តៃដៃលជះឥទ្ធិពលដល់ការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មនិងការគៃប់គៃង

Small Medium

ខ្ញុំមិនមានគមៃៃងបង្កើតហាងលក់តាមអនឡាញ
ពីមុនទៃកៃៃយមកក៏ខ្ញុំបានដឹងថាមានជនខិលខូច
ជាចៃើនបានលក់អាវយឺតក្លៃងកា្លៃយតាមបៃព័ន្ធអន
ឡាញ។អ្វីដៃលគួរឱៃយអស់សំណើចនោះគឺថាខ្ញុំធា្លៃប់
តៃូវបានសមា្ភៃសន៍ដោយសា្ថៃនីយ៍វិទៃយុមួយជាលទ្ធផល
នៃការសមា្ភៃសន៍ក៏មានអត្ថបទនិងរូបភាពផលិតផល
របស់ខ្ញុំតៃូវបានចុះផៃសាយ។នៅពៃលខ្ញុំអានវាខ្ញុំបាន
ភា្ញៃក់ផ្អើលថា“នៃះគឺជាផលិតផលក្លៃងកា្លៃយ!តើអ្នកយក
វាមកពីណា?”ហើយជាក់ស្តៃងកៃុមវិទៃយុបានយករូបភាព
ពីរូបភាពរបស់Google។៧៣
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(ME9) 

លើសពីនៃះទៅទៀតអ្នកចូលរួមជាចៃើនបានលើកឡើងអំពី
ការរីសអើងទាក់ទងយៃនឌ័រនិងការរីសអើងនៅក្នុងការបៃជុំ
ឬការចរចាអាជីវកម្ម។

សរុបសៃចក្តីមកអ្នកចូលរមួបានយល់សៃបថាតាមពិតស្តៃីមាន
ទំនួលខុសតៃូវចៃើនទៀតកៃៃពីរវាងគៃួសារនិងអាជីវកម្មបើ
បៃៀបធៀបនឹងបុរស។វាពិបាកសមៃៃប់ពួកគៃក្នងុការឆ្លុះបញ្ចៃងំ
ពីបទពិសោធន៍និងរៀបចំផៃនការផ្លៃស់ប្តូរហៃដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ
ក្នុងអាជីវកម្ម។អ្នកចូលរួមជាចៃើនក៏បានលើកឡើងថាស្តៃី
មិនមានលទ្ធភាពចៃើនក្នុងការធ្វើជំនួញបើបៃៀបធៀបទៅនឹង
បុរស។ជាលទ្ធផលគៃចាត់ទុកថាការខិតខំគឺជាដំណះសៃៃយ
តៃមួយគត់ដើមៃបីចៀសវាងការរីសអើង។ពួកគៃមានអារម្មណ៍
ថាគៃមានមានកាតព្វកិច្ចបន្ថៃមក្នុងការបងា្ហៃញដល់សង្គមថា
ពួកគៃមានសមត្ថភាពសមៃៃប់ដំណើរការសហគៃៃសអោយ
ទទួលបានជោគជ័យ។

ក្នុងខៃមៃសាឆ្នៃំ២០២០នៃះMCSMEបានរៀបចំកញ្ចប់
ថវិការជំនួយមួយបនា្ទៃប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ពីចំនួន
៣៧០០០MSMEsដៃលរងគៃៃះយ៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរដោយជំងឺ
រាតតៃបាតកូវីត១៩។74រដ្ឋៃភិបាលបានផ្តល់អាទិភាពក្នុងការ
ផ្តល់ជំនួយនៃះទៅឱៃយអាជីវកម្មខា្នៃតតូចពីពៃៃះពួកគៃងាយរង
ផលប៉ះពាល់ខា្លៃំងពីការឆ្លងរាលដលនៃះ។បណ្តឹងសរុបអំពី
ផលប៉ះពាល់នៃកូវតី១៩លើអាជីវកម្មដោយសារតៃMCSME
ទទួលបានតៃ១២.៦%តៃបុ៉ណ្ណៃះមកពីSMEs។ដោយក្នងុ
កំឡុងរាលដលនៃះSMEsអាចមានលទ្ធភាពរស់រានបាន
ជាងអាជីវកម្មខា្នៃតតូច។

អ្វីដៃលគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍អ្នកចូលរួមWSMEភាគចៃើន
បាននិយយថាមានការកើនឡើងការលក់នៅក្នងុខៃមៃសានិង
ឧសភាទោះបីជាមានបញ្ហៃទាក់ទងនឹងដំណើរការនិងផលិតកម្ម
ក៏ដោយ។ការកើនឡើងនៃការលក់គឺមានបៃសិទ្ធិភាពនៅក្នុង
WSMEsដៃលបានធ្វើឱៃយយុទ្ធសាស្តៃលក់ឬទីផៃសារឌីជីថល
មានភាពល្អបៃសើរតាមរយៈmessengersបណា្តៃញផៃសព្វផៃសាយ
សង្គមទីផៃសារនិងគៃហទំព័រ។ពួកគៃបានពនៃយល់បន្ថៃមទៀតថា
វិធានមិនអោយចៃញចូល(lockdown)អាចរួមចំណៃកដល់
ការកើនឡើងចំនួនអតិថិជនតាមបៃព័ន្ធអនឡាញ។អ្នកលក់នំ
តាមអនឡាញមា្នៃក់បាននិយយថា“ការលក់របស់ខ្ញុំបាន
កើនឡើងចាប់តំាងមានកូវីត១៩មកពៃៃះបៃជាជនចូលចិត្ត
ទិញឥវា៉ៃន់តាមអនឡាញ”។៨៨.៥%នៃអ្នកចូលរួមក្នុង
WSMEបានបញ្ជៃក់ថាការទទួលយកឌីជីថលក្នុងអាជីវកម្ម
របស់ពួកគៃក៏តៃូវបានធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងក្នុងអំឡុងពៃលកូ
វីត១៩ហើយនិនា្នៃការនៃះតៃូវបានអោយឃើញទំាងក្នុងកៃុម
សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម។

វាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្ញុំយ៉ៃងខា្លៃំងចំពោះការរីសអើង
ពីពៃៃះខ្ញុំជាស្តៃីវ័យក្មៃង។មនុសៃសមួយចំនួនគិតថា
ខ្ញុំគៃៃន់តៃជាជំនួយការរបស់ដៃគូខ្ញុំ។ខ្ញុំចង់
និយយថាខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដៃលដៃគូ
របស់ខ្ញុំគោរពសិទ្ធខ្ញុំនិងផ្តល់តម្លៃលើជំនាញរបស់ខ្ញុំ
ដូច្នៃះគាត់តៃងតៃការពារខ្ញុំក្នុងពៃលបៃជុំនិង
ការចរចារអាជីវកម្ម។អ្នកដឹងទៃនៅពៃលខ្ញុំណៃនាំ
ខ្លួនខ្ញុំមុនគៃមនុសៃសមួយចំនួនហាក់មានការមិន
ជឿជាក់ខ្ញុំ។ប៉ុន្តៃនៅពៃលខ្ញុំតៃូវបានណៃនាំដោយ
សហសា្ថៃបនិករបស់គៃនឹងគោរពខ្ញុំ។

សសរស្តម្ភ  ទី៤: ដំណើរការ គេប់គេង វិបត្ត(ិកូ វីត១៩)

ឧទាហរណ៍ផៃសៃងទៀតនៃការរីសអើងដៃលអ្នកចូលរួមបាន
ជួបបៃទះរួមមាន៖

១. តៃូវបានបដិសៃធពីវិនិយោគិនឥណ្ឌូនៃសីុឬអតិថិជន
សកា្តៃនុពលដោយសារតៃភៃទរបស់នាង។

២. មានការលំបាកក្នងុការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានពីធនាគារ
ពីពៃៃះធនាគារមួយចំនួនតៃូវការហត្ថលៃខាពីប្តីរបស់
នាងដើមៃបីដណំើរការបៃៃកក់ម្ចីឬសៃវាកម្មហរិញ្ញបៃបទាន
ផៃសៃងទៀត។

៣. តៃូវបានគៃសម្តៃងអាកបៃបកិរិយមិនរាក់ទាក់នៅពៃល
បញ្ជូនគំរូទៅតាមហាងសមៃៃប់ការលក់ដុំនិងរាយ

៤. មានអារម្មណ៍ទទួលខុសតៃវូខ្ពស់ចំពោះតួនាទីនាងជំុវិញ
បុរស។

៥. មានអារម្មណ៍មិនសៃួលក្នុងការធ្វើដំណើរតៃមា្នៃក់ឯង
សមៃៃប់ហៃតុផលអាជីវកម្ម។
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(SE7)

រូបភាពទី២.៩៖ការពងៃឹងបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក្នុងអំឡុងកូវីត១៩

ដោយសារការជួបផ្ទៃល់មានការកាត់បន្ថយSMEsជាចៃើន
បានចាប់ផ្តើមបង្កើតវត្តមានរបស់ខ្លួនតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃត
និងធ្វើការលក់តាមរយៈទីផៃសារអនឡាញ។ទោះយ៉ៃងណា
ក៏ដោយអ្នកខ្លះបានបង្កើនសកម្មភាពលក់តាមអនឡាញ
ដោយសារតៃពួកគៃមានវត្តមានលើអនឡាញតាំងពីមុនពៃល
មានជំងឺរាតតៃបាតមកម្ល៉េះ។ការបៃើបៃៃស់ទមៃង់បៃជំុតាមអន
ឡាញតៃូវបានអ្នកចូលរួមលើកឡើងជាញឹកញាប់ថាវាជា
មធៃយាបាយនៃការសហការជាមួយកៃុមឬទំនាក់ទំនងជាមួយ
ភាគីខាងកៃៃ។លើសពីនៃះទៀតអ្នកចូលរួមWSMEជាចៃើន
បានបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដើមៃបីផ្លៃស់ប្តូរវិធីសាស្តៃ
ក្នុងការផ្តល់ផលិតផលឬសៃវាកម្មដល់អតិថិជនរបស់ពួកគៃ។
ឥឡូវនៃះខ្ញុំបៃើtheGosend(inGojekapp)៧៥ចៃើនដើមៃបី
ធ្វើការលក់មាន់។(SE12)។

អ្នកចូលរួមWSMEភាគចៃើនតៃូវបានគៃរកឃើញថាមាន
ភាពអត់ធ្មត់នឹងការបៃឈមមុខនឹងជម្ងឺរាតតៃបាតដៃលអាច
ទៃទៃង់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃទោះបីមានការផ្លៃស់ប្តរូយ៉ៃងខា្លៃងំនូវ
លក្ខខណ្ឌទីផៃសារណាមួយក៏ដោយឬទោះបីសហគៃៃសខ្លះតៃវូ
ចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរនិងជមៃញុអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃដើមៃបីរស់។

11.5%

88.5%

បាទឬចាស

ទៃ

ឧបសគ្គទាក់ទងនឹងឌីជីថលនៅក្នុងអាជីវកម្មបានលៃចឡើង
ទំាងនៅក្នងុSEនិងME។តើអ្វីជាបញ្ហៃបៃឈមធំជាងគៃនៅ
ចំពោះការសមៃចចិត្តរបស់សហគៃិនស្តៃី?តើការផ្លៃស់ប្តូររបស់
ពួកប៉ះពាល់លើការពៃយួបារម្ភដៃលពួកគៃមានអំពីដំណើរការ
អាជីវកម្មយ៉ៃងដូចម្តៃចខ្លះ?នៅក្នងុផ្នៃកខាងកៃៃមនឹងបងា្ហៃញពី
បញ្ហៃបៃឈមដៃលអ្នកចូលរួមបានជួបបៃទះទាក់ទងនឹងការធ្វើ
ឌីជីថលនិងមានកិច្ចពិភាកៃសាបន្ថៃមទៀត។

ពៃលនៃះខ្ញុំកំពុងបើកអាជីវកម្មលក់វត្ថុអនុសៃសាវរីយ៍
ពីមជៃឈឹមបូពា៌ៃ។ខ្ញុំតៃូវផ្លៃស់ប្តូរទិសដៅនៅខៃកុម្ភៈ
ឆ្នៃំ២០២០ដោយសារតៃជំងឺរាតតៃបាត។កាលពីមុន
ខ្ញុបំានបើកកៃមុហ៊នុទៃសចរណ៍សាសនាឯកទៃសនៅ
UmrahនិងHajiដល់បៃទៃសSaudiArabia
តៃកៃៃយមកបៃទៃសមជៃឈឹមបូពា៌ៃបានបិទបៃទៃស
មុនពៃលបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីរកឃើញតៃស្តកូវី១៩
ធ្វើអោយខ្ញុំបានបាត់បង់ការងារ។ដោយសារតៃអញ្ចឹង
ខ្ញុំតៃូវដកមនុសៃស៤នាក់នៅក្នុងកៃុមហ៊ុនទៃសចរណ៍
របស់ខ្ញុំហើយនៅសល់៣នាក់ទៀតឥឡូវកំពុងធ្វើ
ការលក់វត្ថុអនុសៃសាវរីយ៍។យើងចាប់ផ្តើមលក់នៅលើ
បណា្តៃញសង្គមចាប់តាំងពីពៃលនោះមក”
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(SE1)

Number of times mentioned

Knowledge

20

29

29

33

18

Resources

Skills

Talent

Change Management

បញ្ហេ បេឈម ចំពោះ ការទទួលយក បច្ចេកវិទេយា 

ឌីជីថល

បញ្ហេ បេឈម របស់ SEs

ទោះបីជាWSMEsបានបងា្ហៃញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើ
ឌីជីថលក៏ដោយក៏អ្នកចូលរួមដៃលមានការយល់ដឹងនិង
ចំណៃះដឹងភាសាឌីជីថលទាបបៃហៃលជាមិនបានយល់ចៃបាស់
ពីឱកាសនិងផលប៉ះពាល់ទៃ។អ្នកសរសៃរបានសរសៃរបញ្ជូ
លពីចំនុចដៃលមានក្នុងសសរស្តម្ភទំាង៤ដៃលបានពិភាកៃសា
ពីមុនដើមៃបីរកឱៃយឃើញនូវបញ្ហៃបៃឈមធំៗចំពោះការធ្វើឌីជីថល
(រូបភាពទី២.១០)។ជាទូទៅអ្នកចូលរួមមានការពៃួយបារម្ភ
ជាមួយនឹងចំណៃះដឹងឌីជីថលនិងសមត្ថភាពក្នុងការរកៃសា
ធនធានជៃើសរីសនិងរកៃសាបុគ្គលិកដៃលមានជំនាញខ្ពស់
ពិសៃសលើជំនាញឌីជីថលនិងការគៃប់គៃងលើការផ្លៃស់ប្តូរ។
ដើមៃបីយល់ឱៃយបានចៃបាស់ថាតើទំហំអាជីវកម្មឆ្លុះបញ្ជៃំងពីបៃភៃទ
នៃបញ្ហៃបៃឈមដៃលអ្នកចូលរួមបានជួបបៃទះ។ខាងកៃៃមនៃះ
ជាការវិភាគទៅនឹងបញ្ហៃបៃឈមរបស់SEsនិងMEsតៃវូបាន
ចៃកចៃញជាផ្នៃកដូចខាងកៃៃម។

អ្នកចូលរមួSEបានលើកឡើងថាបានបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធឌីជីថល
មួយចំនួនជាពិសៃសក្នងុគោលបំណងបង្កើនការលក់។នៅពៃល
តៃវូបានគៃសួរថាតើពួកគៃនឹងបៃើបៃព័ន្ធអ្វីបន្ថៃមទៀត?តៃមតិ
ភាគចៃើនតៃូវបានគៃលើកឡើងពីបញ្ហៃធនធានជំនាញនិង
ទៃពកសលៃយ។មា្ចៃស់SEមា្នៃក់បានចៃករំលៃកការតសូ៊របស់នាង
ជាមួយការទទួលយកឌីជីថល៖បន្ថៃមលើដៃនកំណត់ដៃលបាន
រៀបរាប់ខាងលើអ្នកចូលរួមបានលើកឡើងពីបញ្ហៃចំណៃះដឹង
អំពីឱកាសដៃលបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលអាចផ្តល់អោយ។នៃះរឹតតៃ
ពិបាកក្នងុការយល់ដឹងសមៃៃប់អ្នកដៃលមិនមានមហិច្ឆតាធំក្នងុ
ការបើកអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។“ឥឡូវខ្ញុំគៃៃន់តៃចង់ធ្វើឱៃយបៃៃកដ
អំពីទមា្លៃប់នៃផលិតកម្មរបស់យើង។មិនចំាបាច់មានមហិច្ឆតា
ធំទៃ។អាជីវកម្មរបស់យើងបានចំណៃញចៃើនរួចទៅហើយ។
យើងតៃូវរីករាយជាមួយវាទៅ”។(SE12)

ខ្ញុំបានធ្វើការសៃៃវជៃៃវមួយចំនួនមុនពៃល
ទិញកញ្ចប់សៃវាកម្មKite(ឧបករណ៍ស្តុក
ព័ត៌មាន)អស់បៃៃក់IDR39.000(បៃហៃល
២.៦៥ដុលា្លៃអាមៃរិច)។រហូតមកដល់ពៃលនៃះ
ក្នុងចំណមសៃវាកម្មដទៃទៀតនៃះវាជាកម្មវិធី
ល្អបំផុតក្នុងការសនៃសំសំចៃសមៃៃប់ឧបករណ៍
ស្តុកព័ត៌មាន។ទោះបីជាខ្ញុំបានរកឃើញកម្មវិធី
ផៃសៃងដៃលមានតម្លៃថោកក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតៃ
មិនបៃើវាដៃរពៃៃះខ្ញុំកំពុងបៃើទូរស័ព្ទផ្ទៃល់ខ្លួន
របស់ខ្ញុំដើមៃបីធ្វើជំនួញ។ខ្ញុំតៃូវការtabletថ្មី
មួយដើមៃបីបៃើបៃព័ន្ធនៃះ។ខ្ញុំតៃូវរកវិធីដើមៃបី
ធ្វើវា។កៃុមការងារមិនមានពៃលវៃលាហើយក៏
មិនចាំបាច់បៃើបៃៃស់វាដៃរ។

រូបភាពទី២.១០៖បញ្ហៃបៃឈមធំទាំង៥ក្នុងការទទួលយកបច្ចៃក
វិទៃយាឌីជីថលក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមWSME
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ការយល់ឃើញគឺថាមា្តៃយដូចខ្ញុំមិនយល់ពីបច្ចៃកវិទៃយាទៃ។ដូច្នៃះខ្ញុំពឹងផ្អៃកលើអ្នកគៃប់គៃងទូទៅរបស់ខ្ញុំដៃលជាបុរស
បងៃៀនយើងពីវិធីបញ្ចូលបច្ចៃកវិទៃយាទៅក្នុងអាជីវកម្ម”

(SE1)

បញ្ហេ បេឈម របស់ MEs

ឱកាស សមេេប់ ការវិវត្ត នេ បេព័ន្ធ ឌីជីថល

បញ្ហៃបៃឈមធំៗដៃលសហគៃៃសធុនមធៃយមកំពុងជួបបៃទះមិន
ខុសគា្នៃពីសហគៃៃសធុនតូចនោះទៃបុ៉ន្តៃបញ្ហៃបៃឈមខ្ពស់បំផុត
សមៃៃប់WMEsគឺចំណៃះដឹងជាងធនធាន។យោងតាម
បទសមា្ភៃសន៍អ្នកចូលរួមMEមានធនធានល្អបៃសើរដៃល
អាចអនុញ្ញៃតឱៃយពួកគៃស្វៃងរកបៃភៃទឌីជីថលផៃសៃងៗគា្នៃ
ដើមៃបីអភិវឌៃឍបន្ថៃមទៅលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។ជាមួយនឹង
ព័ត៌មានជាចៃើនអំពីការធ្វើឌីជីថលអ្នកចូលរមួMEមួយចំនួន
បានលើកឡើងថាពួគគៃមានការលំបាកដើមៃបីតាមអោយទាន់
តាមនិនា្នៃការបច្ចុបៃបន្ន។អ្នកចូលរួមខ្លះមានចំណៃះដឹងតិចតួច
អំពីអត្ថបៃយោជន៍ពីបៃព័ន្ធឌីជីថលផៃសៃងៗសមៃៃប់អាជីវកម្ម
របស់ពួកគៃ។លើសពីនៃះទៅទៀតមានករណីមួយដៃល
អ្នកចូលរមួមានការយល់ដឹងមិនតៃមឹតៃវូអំពីអ្វដីៃលបៃព័ន្ធជីថ
លអាចធ្វើបាន។“ខ្ញុំធា្លៃប់បៃើexcelsheetsសំរាប់គណនៃយៃយ
តៃយើងតៃលប់ទៅបៃើបៃៃស់កៃដសសរសៃរដោយដៃវិញ។

ការផ្លៃស់ប្តូរឌីជីថលបានកា្លៃយជាពាកៃយសំខាន់នៅក្នុងអាជីវកម្ម។វាចំាបាច់ផ្តៃតទៅលើដំណើរការមួយដៃលការរួមបញ្ជូលនៃ
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលនិងបង្កអោយមានការបៃងចៃកលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃដំណើរការនិងផ្តល់គុណតម្លៃដល់អតិថិជន។៧៦បនា្ទៃប់ពី
ការសៃៃវជៃៃវអំពីកិច្ចចូលរមួនិងបញ្ហៃបៃឈមដៃលទាក់ទងនឹងការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក្នងុចំណមអ្នកចូលរមួWSMEs
អ្នកសរសៃរបានយកគំរូតាមកមៃិតនៃការទទួលឌីជីថល(digitaladoptionintensity)នៃការទទួលយកឌីជីថលដើមៃបីកំណត់
ឱកាសសមៃៃប់ការផ្លៃស់ប្តូរឌីជីថល។

មូលហៃតុគឺថាយើងមិនអាចដក់ហត្ថលៃខារបស់យើងនៅលើ
excelsheetsបានទៃដូច្នៃះយើងមិនដឹងថាតើការចំណាយនោះ
តៃមឹតៃវូដៃរឬទៃ?ហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសតៃវូចំពោះបញ្ហៃ
នោះទៃ(ME14)”។អ្នកចូលរមួនៃះបានទទូចថានាងមិនអាច
បៃើបៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់គណនៃយៃយបានទៃពៃៃះមិនមាន
លក្ខណៈពិសៃសណាដើមៃបីតាមដនពីបៃវត្តិចៃញចូលបានទៃ។

ជំនាញនិងទៃពកសលៃយនៅក្នងុកៃមុតៃវូបានគៃរកឃើញថាជា
បញ្ហៃបៃឈមនៅក្នងុMEsនិងSEsពៃៃះអ្នកចូលរមួខ្លនួឯង
បានបងា្ហៃញពីជំនឿជាមូលដ្ឋៃនដៃលថាស្តៃីអាចមានការលំបាក
ជាមួយនឹងបច្ចៃកវិទៃយាថ្មី។ករណីខ្លះបានលើកឡើងថាពួកគៃ
បើកចំហចំពោះសំណូមពរការដក់បៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធឌីជីថល
ដោយមានការចូលរួមនិងបងៃៀនពីខាងបុរស។ទោះយ៉ៃងណា
ក៏ដោយបើគា្មៃនការគំាទៃបៃបនៃះវានឹងពិបាកសមៃៃប់ពួកគៃ
ក្នងុការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដោយខ្លនួឯងដោយសារតៃ
ចំណៃះដឹងមានកមៃិត។
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រូបភាព២.១១៖បញ្ជីបៃព័ន្ធបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលផ្អៃកលើលទ្ធផលនៃការសមា្ភៃសន៍

Digital 
Tools

Social 
Media Data 

Analytics
Collaboration 
Tools

Communication
Tools

POS/Inventory 
Tools

Marketing 
Emails

Marketplace 
Tools

Procurement 
Tools

Digital 
Learning

Payment 
Gateway

Access to 
Funding

Internet of 
Things

Machine 
Learning/AI

Financial and 
Accounting Tools

Enterprise 
Resource Planning

Customer Relationship 
Management

Software Development 
Tools

Virtual 
Networking

Supply Chain 
Tools

Blockchain

Cloud 
Storage

Human Resource 
Management

កមេតិ នេ ការទទួលយក ឌីជីថល(digital adoption intensity)

កមៃតិនៃការទទួលយកឌីជីថល(digitaladoptionintensity)តៃវូបានយកគំរូតាមដោយសួរអ្នកចូលរមួថាតើពួកគៃបានទទួលយក
បៃព័ន្ធឌីជីថលសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃដៃរឬទៃ។បញ្ជីបៃព័ន្ធដៃលតៃវូបានបៃើដើមៃបីបង្កើតគំរូគឺផ្អៃកលើលទ្ធផលនៃការសមា្ភៃសន៍
ដៃលបានបងា្ហៃញនៅក្នុងរូបភាពទី២.១១។បនា្ទៃប់ពីនោះអ្នកសរសៃរបានគូសវាសលើការអនុវត្តថាតើចំនួនបៃព័ន្ធឌីជីថលប៉ុនា្មៃន
ដៃលអ្នកចូលរួមបៃើដើមៃបីកំណត់digitalintensityពីទាបទៅមធៃយមទៅខ្ពស់ដោយបៃើការគណនាសាមញ្ញខាងកៃៃម៖

បនា្ទៃប់មកអ្នកសរសៃរបានផ្គូរផ្គងលទ្ធផលបៃឆំងនឹងចំនួនបញ្ហៃបៃឈមដៃលអ្នកចូលរួមបានលើកឡើងនៅក្នុងការពិភាកៃសាមុន។
លទ្ធផលតៃូវបានបងា្ហៃញនៅក្នុងរូបភាព២.១២ខាងកៃៃម។

សមីការ១.១:រូបមន្តDigitalIntensityLevel
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រូបភាព២.១២៖គំរូនៃកមៃិតនៃការទទួលយកឌីជីថល(digitaladoptionintensity)ក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមWSME

គំរូនៃកមៃតិឌីជីថលខាងលើបងា្ហៃញពីទំនាក់ទំនងគា្នៃរវាងចំនួន
នៃការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលដៃលបានកើតឡើងនិងតើ
ឧបសគ្គជាចៃើនតៃវូបានយកឈ្នះដោយអ្នកចូលរមួ។អ័កៃសបញៃឈរ
តំណាងឱៃយ%នៃការអនុវត្តបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលហើយអ័កៃសផ្តៃក
តំណាងឱៃយចំនួនបញ្ហៃបៃឈមដៃលអ្នកចូលរួមកំពុងជួបបៃទះ។
ចំណុចពណ៌ទាំង២៥តំណាងឱៃយអ្នកចូលរួមមា្នៃក់ៗ២៦នាក់
ពៃៃះមានអ្នកចូលរួមពីរនាក់ដៃលពិន្ទុទំាងពីរក្នងុការទទួលយក
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលនិងបញ្ហៃបៃឈមគឺដូចគា្នៃ។

តួលៃខខាងលើបងា្ហៃញថាWSMEចំនួន១២កំពុងស្ថិត
ក្នុងកមៃិតទាប១២ក្នុងកមៃិតមធៃយមនិង១ក្នុងកមៃិតខ្ពស់។
ជាទូទៅវាបងា្ហៃញថាបញ្ហៃបៃឈមកាន់តៃចៃើនWSMEs
អាចយកឈ្នះបានតាមរយៈការបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធឌីជីថលកាន់តៃ
ងាយសៃួលកើតឡើង។សហគៃិនក្នុងកមៃិតទាបនៅតៃមាន
ការបៃឈមមុខនឹងបញ្ហៃមួយចំនួនដៃលរារំាងអតៃៃនៃការអនុវត្ត
របស់ពួកគៃ។អ្វដីៃលគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍សហគៃៃសនៅកមៃតិ
ទាបដៃលបានលើកឡើងជារមួអំពីការគៃប់គៃងការលើផ្លៃស់ប្តរូ
ចំណៃះដឹងជំនាញនិងទៃពកសលៃយ(ជាមធៃយម១០០%)ជា
ឧបសគ្គចមៃបងសមៃៃប់ការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយារបស់ពួកគៃ។

កៃុមហុ៊ននៅកមៃិតនៃះភាគចៃើនពឹងផ្អៃកលើសា្ថៃបនិករបស់
ពួកគៃដើមៃបីធ្វើការសមៃៃចចិត្ត។ដូច្នៃះនៅពៃលដៃលសា្ថៃបនិក
មិនទិញដើមៃបីបញ្ជូលក្នុងគំនិតនៃការធ្វើឌីជីថលទៃកៃុមហុ៊ន
មិនទំនងជាទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលទៃ។

ផ្អៃកលើការរកឃើញWSMEsដើរលើផ្លូវខុសៗគា្នៃទៅនឹង
ការទទួលយកឌីជីថលមកបៃើបៃៃស់។មិនមានលំនំាណាដៃល
បងា្ហៃញបៃព័ន្ធអ្វដីៃលតៃវូបានបៃើផ្តៃច់មុខដោយកៃមុហុ៊ននៅកមៃតិ
ទាបមធៃយមឬខ្ពស់នោះទៃ។ទោះយ៉ៃងណាអ្នកចូលរួមក្នុង
កមៃតិមធៃយមដល់កមៃតិខ្ពស់បានចាប់ផ្តើមដំណើរផ្លៃស់ប្តរូដោយ
បង្កើតចក្ខវុស័ិយអភិបាលកិច្ចនិងសមត្ថភាពព័ត៌មានវទិៃយាដើមៃបី
កា្លៃយជាកៃមុហុ៊នដៃលតៃៀមរកីចមៃើនជាមួយនឹងបច្ចៃកវិទៃយា។
យោងតាមបទសមា្ភៃសន៍ពួកគៃមានចៃតនាចៃបាស់ណាស់៖១)
ពួកគៃចង់ទទួលបានថវកិាកាន់តៃចៃើន២)ពួកគៃមានទំនុកចិត្ត
ក្នុងការពងៃីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។កៃុមហុ៊នទំាងនៃះបាន
កសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លនួម្តងហើយម្តងទៀតដើមៃបីផ្លៃស់ប្តរូការ
ចូលរមួរបស់អតិថិជនក្នងុដំណើរការផ្ទៃក្នងុនិងជាគំរូអាជីវកម្ម។
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(អ្នកជំនាញពីការវិវត្តន៍ឌីជីថល)

កំណើន Vs. ទិសដៅ បេេក់ចំណេញ សហគេេស តូច Vs. សហគេេស ធំ

ស្វេងយល់ ពី ឱកាសថ្មីៗ

មានអ្នកចូលរួមWSMEចំនួន៧នាក់ដៃលបានអះអាងថា
ខ្លនួផ្តៃតសំខាន់លើការលូតលាស់ចៃើនជាងបៃៃក់ចំណៃញ។
គួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍ដូចដៃលបានលើកឡើងដោយអ្នកជំនាញ
មួយចំនួនគឺSMEsដៃលផ្តៃតលើការលូតលាស់មាន
និនា្នៃការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាកាន់តៃខា្លៃំងជាជាងផ្តៃតតៃលើ
បៃៃក់ចំណៃញតៃប៉ុណ្ណៃះ។

អ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មឬសហគៃិនដៃលផ្តៃតសំខាន់លើការ
លូតលាស់ផ្តៃតលើការធ្វើមាតៃដ្ឋៃននៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។
ជាមួយនឹងបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលពួកគៃរៀបចំអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ
ដើមៃបីតៃៀមខ្លនួសមៃៃប់ទទួលការវនិិយោគ។កៃមុហុ៊នទំាងអស់
ដៃលស្ថិតក្នុងកមៃិតមធៃយមនិងខ្ពស់គឺផ្តៃតលើការលូតលាស់
ហើយនៅពៃលពនៃយល់ពីឱកាសដៃលបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលមាន
សមៃៃប់អាជីវកម្មពួកគៃបានបញ្ជៃក់ថាបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលគឺជា
ចំណចុសំខាន់នៃអ្វដីៃលពួកគៃធ្វើ“យើងនឹងបន្តជំរុញខ្លនួយើង
ឱៃយទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីៗ ដរាបណាវាតៃវូគា្នៃទៅនឹងតមៃវូការ
និងគោលដៅរបស់យើង”(SE2)។

ផ្អៃកលើការសង្កៃតរបស់ខ្ញុំសា្ថៃបនិកចាប់ផ្តើមមាន
ទំនោរក្នុងការបៃើបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលជឿនលឿន
ជាងបើបៃៀបធៀបទៅនឹងSMEsសាមញ្ញដៃល
ផ្តៃតតៃលើបៃៃក់ចំណៃញ។ប៉ុន្តៃខ្ញុំគិតថាបៃសិនបើ
ខ្ញុំមិនចៃឡំទៃមានសា្ថៃបនិកស្តៃីជាចៃើនចាប់ផ្តើម
អាជីវកម្មនៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី

ការសៃៃវជៃៃវបានបងា្ហៃញថាអ្នកចូលរួមMEបានបៃើបៃៃស់
បច្ចៃកវិទៃយាចៃើនបើបៃៀបធៀបទៅនឹងអ្នកចូលរួមSE។
MEsដៃលមានអតៃៃបៃើបៃៃស់ខ្ពស់បំផុតបានបញ្ជៃក់ថា
ដោយសារពៃលនៃះពួកគៃមានធនធានកាន់តៃចៃើនពួកគៃអាច
ស្វៃងរកបៃព័ន្ធឌីជីថលផៃសៃងៗសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។
ក្នុងដំណាក់កាលនៃះពួកគៃភាគចៃើនបាននិយយថាមាន
កមា្លៃំងជំរុញដើមៃបីពងៃីកបន្ថៃមដៃលរួមមាន៖១)ជំរុញថៃរកៃសា
បុគ្គលិករបស់ខ្លួន២)ទំនួលខុសតៃូវចំពោះវិនិយោគិន៣)
មហិច្ឆតាក្នុងការបៃកួតបៃជៃងពៃៃះពួកគៃបានឃើញនិងជួប
ផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តៃងទាក់ទងនឹងបច្ចៃកវទិៃយាដៃលមានសមៃៃប់
អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។និយយមៃយ៉ាៃងទៀតអនុវស័ិយទំាងអស់
ចាប់ពីវត្ថធុាតុដើមផលិតកម្មរហូតដល់សៃវាកម្មមានអាជីវកម្ម
ដៃលបានចាប់ផ្តើមទទួលបានអត្ថបៃយោជន៍នៃការផ្លៃស់ប្តូរ
ឌីជីថលរួចទៅហើយ។

ទិន្នន័យបងា្ហៃញថាមានកាលានុវត្តភាពដៃលកំពុងរីកចមៃើន
សមៃៃប់ការផ្លៃស់ប្តរូឌីជីថលក្នងុចំណមអ្នកចូលរួមWSMEs
។ទោះយ៉ៃងណាឱកាសដៃលអាចរកបានអាចយល់បានខុសគា្នៃ
នៅក្នងុបរបិទខុសគា្នៃពៃៃះវាក៏នឹងពឹងផ្អៃកលើកតា្តៃបរយិកាស
ជំុវិញដៃលអាចធ្វើឱៃយរំាងស្ទះដល់លទ្ធភាពនៃឱកាសទំាងនៃះ
ដូចជាសា្ថៃនភាពសង្គមនយោបាយវបៃបធម៌និងហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធ
ឌីជីថល។ផ្អៃកលើការរកឃើញអ្នកសរសៃរអាចបងា្ហៃញផៃនទីពី
តំបន់បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលដៃលបានផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកចូលរមួ
WSMEនៅក្នងុបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុីជាមួយឱកាសថ្មីផៃសៃងទៀត
ដៃលពួកគៃអាចស្វៃងរក។
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ឱកាសឌីជីថលដៃលតៃូវបានគៃមើលឃើញតៃូវបានអនុវត្ត
នៅពីអ្នកចូលរួមWSMEទាំងអស់(បៃអប់បៃតងឬgreen
boxes)តៃូវបានបៃើដើមៃបីបង្កើនការលក់និងការផៃសព្វផៃសាយ
ដល់អតិថិជន។បណា្តៃញផៃសព្វផៃសាយសង្គមនិងទីផៃសារតាមអន
ឡាញតៃវូបានគៃលើកឡើងជាញកឹញាប់សមៃៃប់គោលបំណង
នៃះហើយតៃូវបានគៃធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងក្នុងកំឡុងកូវីត១៩។
ក្នុងនាមជាបៃទៃសមួយដៃលមានជាប់ចំណាត់លៃខ៥ដៃល
បៃជាជនចំណាយលើបណា្តៃញសង្គមបៃចំាថ្ងៃចៃើនជាងគៃ៧៧
វាមិនមានការភា្ញៃក់ផ្អើលទៃដៃលថាបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលពិសៃស
នៃះគឺជាជំហានដំបូងបង្អស់សមៃៃប់WSMEsក្នុងការធ្វើ
អាជីវកម្មតាមបៃបឌីជីថល។

តាមឧត្ដមគតិWSMEsគួរតៃមានផៃនការមួយដៃលតៃវូបាន
រៀបចំឡើងដើមៃបីពងៃកីអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។ទោះយ៉ៃងណា
ក៏ដោយអ្នកចូលរួមជាចៃើនបាននិយយថាអាជីវកម្មរបស់
ពួកគៃតៃូវបានចាប់ផ្តើមដោយគា្មៃនការរៀបចំទុកជាមុន
និងការទទួលបានបៃៃក់ចំណៃញនៅពៃលចាប់ផ្តើមនិង
ពាក់កណា្តៃលទី។ពួកគៃបានធ្វើឱៃយធនធានដៃលអាចរកបាន
បានបៃើបៃៃស់មានភាពល្អបៃសើរនិងបានធ្វើការសមៃៃចចិត្ត

រូបភាពទី២.៣៖ផៃនទីនៃការទទួលបានឱកាសក្នុងអាជីវកម្មដៃលបើកដំណើរការដោយបៃព័ន្ធឌីជីថល

កន្លងមក។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយសូមៃបីតៃការពិតដៃលថា
ពួកគៃបានចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មហើយបានពៃយាយមធ្វើ
ឌីជីថលនៅក្នុងទមៃង់តូចៗបានបើកឱកាសដើមៃបីទទួលបាន
ការលើកទឹកចិត្តក្នុងការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីក៏សមៃៃប់
អនាគតថៃមទៀត។ឧទាហរណ៍នៅក្នុងទមៃង់នៃការអភិវឌៃឍ
គៃហទំព័រនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើមៃបីឱៃយសមសៃបនឹងតមៃូវការ
ជាក់លាក់របស់WSMEsនិងការបៃើបៃៃស់ដើមៃបីវិភាគទិន្នន័យ
ក្នុងការដឹកនាំការសមៃៃចចិត្តសមៃៃប់អាជីវកម្ម។

ដូចដៃលបានបងា្ហៃញនៅក្នុងដៃយាកៃៃមខាងលើការរួមបញ្ចូល
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដើមៃបីជួយដល់ទំនាក់ទំនងខាងកៃៃនិង
គាំទៃកៃុមហ៊ុន(មិនរាប់បញ្ចូលទំនាក់ទំនងទៅអតិថិជន)មិន
តៃូវបានបៃើបៃៃស់ដោយបៃសិទ្ធិភាពទៃ។ទោះយ៉ៃងណាមាន
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលជាចៃើនដៃលអាចជួយក្នុងវិស័យទាំងនៃះ។
ដើមៃបីជួយឱៃយWSMEsយល់ពីឱកាសថ្មីទំាងនៃះពួកគៃចំាបាច់
លើកឡើងនិងបំផុសគំនិតរបស់ស្តៃីដទៃទៀតដៃលបានទទួល
ជោគជ័យក្នុងការរីកលូតលាស់អាជីវកម្មដោយមានជំនួយពី
បច្ចៃកវិទៃយាឧទាហរណ៍OlvaPatrianiដោយបានកា្លៃយជា
បុគ្គលជោគជ័យមា្នៃក់ក្នងុចំណមWSMEដៃលដូចការបងា្ហៃញ
ក្នុងករណីសិកៃសានៅផ្នៃកបនា្ទៃប់។
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WSME Highlight 2: Botanina

OlvaPatrianiគឺជាបៃធានផ្នៃកទីផៃសារនៃBotanina(https://
botanina.com/)ដៃលជាសហគៃៃសមធៃយមផ្តៃតលើការផ្តល់
ផលិតផលបៃៃងដៃលផលិតចៃញពីគៃឿងផៃសំសររីាង្គធម្មជាតិ។
Botaninaតៃវូបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៥ខៃកុម្ភះឆ្នៃ២ំ០១៤
ជាមួយមិត្តរបស់នាងឈ្មៃះAgustinaCiptarahayuបនា្ទៃប់ពី
បានឆ្លងកាត់ការសៃៃវជៃៃវនិងអភិវឌៃឍន៍(R&D))តាំងពីឆ្នៃំ
២០១១មកម្លេ៉ះ។សហសា្ថៃបនិកទំាងពីរបានចាប់យកគំនិត
ដំបូងនៃផលិតផលថៃរកៃសាផ្ទះបនា្ទៃប់ពីគៃបានអានអត្ថបទ
ព័ត៌មានមួយពីទីភា្នៃក់ងារការពារបរិសា្ថៃនសហរដ្ឋអាមៃរិក
(USEPA)ដៃលបានបញ្ជៃក់ថាកមៃិតនៃការបំពុលក្នុងផ្ទះ
គឺខ្ពស់ជាងកមៃិតបំពុលបរិយកាសនៅខាងកៃៃ២-៥ដង
ដោយសារតៃបៃភពផៃសៃងៗរួមមានផលិតផលសមា្អៃតក្នុងផ្ទះ
ផលិតផលថៃរកៃសាសៃបៃកផលិតផលស្ពៃៃយ៍ជាដើម។ពួកគៃ
ក៏បានកត់សមា្គៃល់ផងដៃរថាផលិតផលថៃទាំតាមផ្ទះធម្មជាតិ

OlvaPatriani,សា្ថៃបនិកនៃBOTANINA

ជាចៃើនដៃលមាននៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីតៃូវបាននំាចូល
ក្នងុតម្លៃថ្លៃណាស់។ដូច្នៃះនាងចាប់ផ្តើមបង្កើតផលិតផលដៃល
អាចបៃើនៅផ្ទះបានដោយខ្លួនឯង។Botaninaបានបង្កើត
ផលិតផលចំនួន៥បៃភៃទគឺផលិតផលថៃទំាផ្ទះថៃរកៃសាខ្លួន
ថៃរកៃសាទារកថៃរកៃសាសុខភាពនិងផលិតផលសមៃៃប់ពៃយាបាល
ដោយបៃៃងកៃអូប។

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មក្នុងយុគសម័យឌីជីថលលោកសៃី
Patrianiបានបញ្ជៃក់ថាកៃុមហុ៊នរបស់លោកសៃីមាន
ភាពល្អបៃសើរក្នុងការផ្លៃស់ប្តូរហើយតៃងតៃតៃៀមសមៃបខ្លួន
ជានិច្ចចំពោះការច្នៃបៃឌិតនិងវិបត្តិបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដៃល
កំពុងកើតមាន(កូវីត១៩)។
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(Olva Patriana)

ខ្ញុំធា្លៃប់មានអតិថិជនសួរពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំស្តៃីពីមុន។ពួកគៃចាត់ទុកស្តៃីចូលចិត្តភា្ជៃប់ការបៃើ
អារម្មណ៍ចៃើនប៉ុន្តៃខ្ញុំគិតថាបុរសក៏ដូច្នៃះដៃរ។ខ្ញុំបានឃើញពួកគៃក៏បៃើអារម្មណ៏និងកៃុមគៃួសាររបស់ពួកគៃមកគិត
ក្នុងពៃលចរចាដៃរ។ទោះបីមានរឿងបៃបនៃះតៃខ្ញុំនៅតៃពៃយាយមឱៃយអស់ពីសមត្ថភាពដើមៃបីរកៃសាជំនាញវិជា្ជៃជីវៈ។ដូច
គា្មៃនការសងៃស័យទៃឌីជីថលពិតជាបានជួយយ៉ៃងចៃើនដល់អាជីវកម្មរបស់យើង។ដំបូងវាបានចាប់ផ្តើមដោយជួយ
យើងបង្កើនការលក់របស់យើងហើយឥឡូវនៃះវាជួយរកៃសាការងាររបស់យើងនៅការិយល័យឱៃយបានល្អនិងរៀបចំ
ទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកនិងអតិថិជនក៏កាន់តៃងាយសៃួលផងដៃ។ឥឡូវនៃះយើងពៃយាយមបញ្ចូលបច្ចៃកវិទៃយា
ឱៃយបានចៃើនតាមដៃលយើងអាចធ្វើបានដើមៃបីទទួលបានគោលដៅរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថារឿងនៃះបានជួយនាំ
យើងទៅកន្លៃងដៃលយើងមាននៅថ្ងៃនៃះទាំងមានទំនុកចិត្តគៃប់គៃៃន់ក្នុងការចាប់ផ្តើមគិតអំពីការលូតលាស់និង
ការវិនិយោគតៃៀមឆ្ពៃះទៅមុខបន្ថៃមទៀត

Patrianiបានពនៃយល់បន្ថៃមទៀតថាការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវទិៃយា
ឌីជីថលបានជួយនាងគៃប់គៃងពៃលវៃលាសមៃៃប់អាជីវកម្មនិង
គៃួសារឱៃយកាន់តៃបៃសើរឡើង។ពីការបៃើបៃៃស់តៃបណា្តៃញ
សង្គមជាឧបករណ៍ទីផៃសារឥឡូវនៃះBotaninaអនុវត្តឌីជីថល
អោយមានភាពបៃសើរឡើងបន្ថៃមទៀតទៅបៃើបៃៃស់លើ
ធនធានមនុសៃសលើការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុការសហការនិង
ការអភិវឌៃឍន៍បៃព័ន្ធមួយចំនួនក៏ដូចជាកម្មវធីិ(cloudstorage)

និងការវិភាគទិន្នន័យ។នាងមានអារម្មណ៍ថាមានបៃសិទ្ធភាព
ជាងមុនក្នុងការបើកអាជីវកម្មរបស់នាងហើយនាងសងៃឃឹមថា
នាងអាចបន្តធ្វើឱៃយបៃពៃណីធ្វើការរបស់កៃុមហុ៊នកាន់តៃមាន
ភាពអំណយផលសមៃៃប់ស្តៃ។ីPatrianaបាននិយយថានាង
ពិតជារភំើបជាមួយនឹងបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលដៃលអាចជួយជំនួញ
របស់នាងបាន។ឥឡូវនៃះកៃមុហុ៊ននាងមានចូលរមួយ៉ៃងសកម្ម
ពីវិនិយោគិនសកា្តៃនុពលនិងដើមទុនបណា្តៃក់ទុន(VC)។
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(អ្នកជំនាញវិនិយោគGender-lensed)

ការរកឃើញ ពី ការសមា្ភេសន៍ 
អ្នកជំនាញ

សសរស្តម្ភ  ទី១: លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន 

ជំនួស

បទសមា្ភៃសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ៥រូបដៃលមានជំនាញខាង
ការវិនិយោគលើGenderLensស្តៃីក្នុងសមាគមអាជីវកម្ម
និងការវិវត្តន៍ឌីជីថលក៏តៃូវបានធ្វើឡើងផងដៃរ(សូមមើល
ឧបសម្ពន័្ធAសមៃៃប់បញ្ជីអ្នកជំនាញ)។បទសមា្ភៃសន៍តៃវូបាន
អនុវត្តដើមៃបីស្វៃងយល់ឱៃយកាន់តៃចៃបាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាង
តួនាទីនៃការគាំទៃរបស់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជននៅក្នុង
បៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុនិងពីរបៀបដៃលទាក់ទងនឹងការធ្វើឌីជីថល។
ដំណើរការនៃះតៃូវបានរៀបចំឡើងដើមៃបីជូនដំណឹងដល់
កៃុមបៃឹកៃសាពិគៃៃះយោបល់នៅពៃលកៃៃយដើមៃបីបង្កើតជា
ដំបូនា្មៃនណៃនាំល្អៗជាចៃើន។

ជាញឹកញាប់ខ្ញុំលឺគៃនិយយថាសហគៃិនស្តៃី
មានទំនោរទៅរកហានិភ័យចៃើន។ជាឧទាហរណ៍
នៅពៃលសា្ថៃបនិកជាស្តៃីផ្តៃតលើការពៃយាករណ៍
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគៃពួកគៃអាចសា្តៃប់ទៅ
ដូចជាមានភាពបៃៃកដនិយមបើបៃៀបធៀប
ជាមួយបុរស។បុរសមានទំនោរទៅរកភាពជឿជាក់
និងសា្វៃហាប់។សា្ថៃបនិកបុរសមានសមត្ថភាព
ធ្វើឱៃយការពៃយាករណ៍កំណើនរបស់ពួកគៃមើលទៅ
“អសា្ចៃរៃយ”ហើយនោះគឺជាអ្វីដៃលទាក់ទាញ
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់វិនិយោគិន។

ដោយសារតៃមធៃយាបាយឌីជីថលក្នងុការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន
មានរួចហើយនៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីអ្នកជំនាញភាគចៃើន
បានគូសបញ្ជៃក់ពីបញ្ហៃបៃឈមដៃលមានសៃៃប់ដោយបាន
រារំាងស្តៃីពីការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានតាមរយៈឌីជីថល។
បៃភពជំនួយជាចៃើនរបស់រដ្ឋៃភិបាលក្នងុទមៃង់ជាមូលនិធិមាន
រួចហើយសមៃៃប់SMEsបុ៉ន្តៃតមៃូវការដើមៃបីស្នើសំុការគំាទៃ
បៃបនៃះភាគចៃើនមិនអាចទទួលបានធនទៃដោយសារតៃ
ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលមានកំណត់និងភាសាឌីជីថលនៅ
ខៃសាយ។ជាឧទាហរណ៍ដៃលផ្តល់ដោយអ្នកជំនាញក្នងុសមាគម
ស្តៃីគឺថានៅកន្លៃងណាមួយក្នុងឆ្នៃំនៃះWSMEsតៃូវបញ្ជូន
ឯកសារឌីជីថលទៅគៃហទំព័ររដ្ឋៃភិបាលដៃលមិនអាចទូរស័ព្ទ
ចល័តបានហើយWSMEsជាចៃើនមិនមានកំុពៃយទ័ូរហើយមិន
បានដឹងពីការបៃើលើទូរស័ព្ទចល័តដូចជាកម្មវធីិស្កៃនជាដើម។
ដូចដៃលបានរៀបរាប់ពីការរកឃើញក្នងុWSMEអ្នកចូលរមួ
បៃៃប់ថាគៃចូលចិត្តបៃើសា្មៃតហ្វូនសមៃៃប់ការងារណាស់។

តាមលក្ខណៈវិទៃយាសាស្តៃស្តៃីតៃូវបានគៃដឹងថាជាមនុសៃស
ដៃលងាយបៃឈមនឹងហានិភ័យហើយដូច្នៃះពួកគៃទំនងជា
មិនសូវស្វៃងរកបច្ចៃកវទិៃយាដៃលមិនធា្លៃប់សា្គៃល់រមួទំាងសមៃៃប់
គោលបំណងនៃផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានទ៧៨ផ្នត់គំនិតស្តៃីបៃបនៃះ
បានផ្តល់ផលប៉ះពាល់លើឱកាសវិនិយោគដៃលអាចនឹងទទួល
បាន។ដោយសារតៃអត្តចរិកជាក់ស្តៃងនិងអភិរកៃសនិយមស្តៃី
ជាចៃើនហាក់ដូចជាមិនសូវមានទំនុកចិត្តបើបៃៀបធៀបនឹង
បុរសដៃលធ្វើឱៃយពួកគៃមានគុណវិបត្តិនៅពៃលបៃកួតបៃជៃង
ក្នុងបទបងា្ហៃញដើមៃបីទទួលបានការវិនិយោគ។

២.៥ 
អនាគត នេ ការវិវត្តន៍ ឌីជីថល 
សមេេប់ WSMEs
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(អ្នកជំនាញសមាគមអាជីវកម្មស្តៃី)

ឯកជន និង សុវត្ថិភាព ទិន្នន័យ

សសរស្តម្ភ  ទី២: ល ទ្អ ភាព ទទួលបាន ការណេនំា 

ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ

សសរស្តម្ភ  ទី៣: ដំណើរការ អាជីវកម្ម និង ការគេប់គេង

សសរស្តម្ភ  ទី៤: ការគេប់គេង វិបត្ត(ិកូ វីត១៩)

ឯកជននិងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យគឺជារបកគំហើញដ៏សំខាន់មួយ
នៅក្នុងការសៃៃវជៃៃវនៃះ។អ្នកចូលរួមWSMEពីរបីនាក់
បានបងា្ហៃញពីការយល់ដឹងអំពីបៃព័ន្ធឌីជីថលរួមជាមួយ
គុណសមៃបត្តិនិងគុណវបិត្តិរបស់វា។គៃបានបងា្ហៃញការពៃយួបារម្ភ
អំពីភាពឯកជននិងសុវត្ថភិាពទិន្នន័យតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃត។
ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយមានតៃអ្នកចូលរួមSEចំនួន៤នាក់
ដៃលបានបងា្ហៃញការពៃយួបារម្ភទំាងនៃះយ៉ៃងចៃបាស់ខណៈដៃល
ភាគចៃើននៃWSMEsមិនមានការយល់បៃបនៃះទៃ។ពៃញមួយ
ការសៃៃវជៃៃវទំាងអ្នកចូលរមួSEនិងMEបានបងា្ហៃញថាពួកគៃ
មិនមានចំណៃះដឹងគៃប់គៃៃន់ដើមៃបីអាចផ្តល់នូវគំនិតដៃលអាច
ជឿទុកចិត្តបានដើមៃបីពនៃយល់ពីការភ័យខា្លៃចនៃការបាត់បង់ទិន្នន័យ
របស់ពួកគៃឬពីបញ្ហៃសុវត្ថិភាពទិន្នន័យដៃលបានជះឥទ្ធិពល
ដល់ការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលរបស់ពួកគៃ។“ខ្ញុំគៃៃន់តៃ
បានលឺថាភាពអវិជ្ជមានចៃើនជាងវិជ្ជមាន”(SE8)។នៃះគឺជា
ការរកឃើញដ៏គួរឱៃយពៃួយបារម្ភនៅពៃលដៃលការលួចទិន្នន័យ
មានការកើនឡើងជាបន្តបនា្ទៃប់ពីមួយឆ្នៃំទៅមួយឆ្នៃ។ំ៧៩,៨០&៨១
ជាការពិតជំនាញមា្នៃក់ក៏បានបញ្ជៃក់ថាលួចទិន្នន័យបានកា្លៃយ
ជារឿងធម្មតានៅក្នងុបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុទីផៃសារតាមអីុនធឺរណៃត។

ខ្ញុំបានឃើញរឿងនៃះនៅក្នុងSEs។ពួកគៃតៃូវ
បានផ្តល់សិទ្ធអំណាចក្នុងការចរចាជាពិសៃស
នៅពៃលពួកគៃមានការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុ
បានល្អបៃសើរមាននិយោជិកឬជួលសាច់ញាតិ
អ្នកជិតខាងឱៃយជួយអាជីវកម្ម។កមៃិតនៃទំនុកចិត្ត
របស់ពួកគៃកើនឡើង[...]បច្ចៃកវិទៃយាអាចជួយ
ជាពិសៃសក្នុងពៃលមានជំងឺរាតតៃបាតនៃះ។យើង
ជមៃុញឱៃយសមាជិករបស់យើងចូលរួមកម្មវិធី
អក្ខរកម្មឌីជីថលដូចជាកម្មវិធី“Womenwill”
ដោយGoogle។

អ្នកជំនាញបានលើកឡើងដដៃលៗថាហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធឌីជីថល
នៅមានសភាពខៃសាយដៃលជាឧបសគ្គសមៃៃប់WSMEsនិង
អនុវត្តការណៃនំាបណា្តៃញនិងជំនាញ។បៃព័ន្ធភា្ជៃប់អី៊នធឺណតិ
មានកមៃតិទាបមានន័យថាការទទួលបានការណៃនំាជាពិសៃស
សិកា្ខៃសាលានិងការបណ្តុះបណា្តៃលមិនតៃូវបានទទួលបាន
ឡើយ។ទោះបីជាហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលមិនមានបញ្ហៃ
ក៏ដោយWSMEsនៅតៃបៃឈមមុខនឹងឧបសគ្គផៃសៃងទៀត
ដៃលបានពិភាកៃសាខាងលើនៃះ។យោងតាមអ្នកអង្គភាពជំនាញ
បានពិសោធន៍រៀបចំកម្មវិធីសមៃៃប់SMEsពីការទទួលបាន
បណា្តៃញតាមអីុនធឺរណៃតជាពិសៃសក្នុងអំឡុងពៃលនៃការ
រាតតៃបាតកូវតី១។បុ៉ន្តៃពួកគៃចាត់ទុកថាគា្មៃនបៃសិទ្ធភាពសោះ
ពៃៃះវាមិនអាចជួយសមៃលួដល់បៃៃសៃយ័ទាក់ទងធម្មតាបង្កើន
ទំនាក់ទំនងបានល្អដូចចូលរួមដោយផ្ទៃល់ទៃ។

យោងតាមអ្នកជំនាញWSMEsជាចៃើនតៃូវការការបញ្ជៃក់
យ៉ៃងចៃបាស់អំពីអត្ថបៃយោជន៍ដៃលបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលអាច
នំាមកដូចជាជមៃុញលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ
និងជាជំហានថ្មីដើមៃបីទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល។ទោះជា
យ៉ៃងណាក៏ដោយសៃចក្តថី្លៃងការណ៍មួយដ៏គួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍
បំផុតដៃលផ្តល់ដោយអ្នកជំនាញមា្នៃក់គឺថាការធ្វើឌីជីថល
នៃសហគៃៃសរបស់ពួកគៃអាចជួយផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់
ស្តៃីមិនតៃឹមតៃនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃបុ៉ណ្ណៃះទៃបុ៉ន្តៃ
ថៃមទំាងនៅក្នងុជីវតិបៃចំាថ្ងៃរបស់ពួកគៃថៃមទៀតផង។ពួកគៃ
បានបញ្ជៃក់ថាតាមរយៈការជួយបង្កើនកំណើនអាជីវកម្មនិង
បៃៃក់ចំណូលនោះការធ្វើឌីជីថលផ្តល់អំណាចដល់ស្តៃី
បន្ថៃមទៀតនិងធ្វើឱៃយពួកគៃស្ថតិក្នងុជំហរចរចាបៃសើរជាងមុន
ចំពោះមុខគៃួសារនិងប្តីរបស់ពួកគៃ។

សៃបជាមួយនឹងការរកឃើញពីបទសមា្ភៃសន៍របស់WSME
គឺអ្នកជំនាញក៏បានបញ្ជៃក់ផងដៃរថាការទទួលយកឌីជីថល
បានដើរតួនាទីយ៉ៃងសំខាន់ក្នងុការជួយWSMEsឱៃយរួចផុតពី
វិបត្តិនៃការរាតតៃបាតនៃះ។អ្នកជំនាញបានសង្កត់ធ្ងន់លើពាកៃយ“
រស់រានមានជីវិត”មានន័យថាតួនាទីនៃការធ្វើឌីជីថលគឺគៃៃន់តៃ
ដើមៃបីរកៃសាដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃនិងមិនបៃើឌីជីថល
ក្នងុគោលបំណងទទួលបានឱកាសថ្មីដើមៃបីអភិវឌៃឍអាជីវកម្មទៃ។
ជាងនៃះទៅទៀតអ្នកជំនាញមា្នៃក់ទៀតក៏បានលើកឡើងផងដៃរ
ថាការមានលំហូរសាច់បៃៃក់វិជ្ជមានអនុញ្ញៃតឱៃយសហគៃៃស
តមៃង់ទិសដៅរកបៃៃក់ចំណៃញអាចសមៃបខ្លួនទៅនឹងវិបត្ដិ
បានបៃសើរជាងសហគៃៃសដៃលផ្តៃតលើការលូតលាស់តៃមួយ
មុខដោយសារតៃការពិតដៃលពួកគៃតៃូវការស្វៃងរកបៃៃក់ឥត
ឈប់ឈរដើមៃបីពងៃីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។
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ដក់បញ្ហៃដៃល
មានលក្ខណៈ
សៃដៀងជាកៃុម

ដំណះសៃៃយ
ឧត្ដមគតិសមៃៃប់
សសរស្តម្ភទី
១,២,៣,៤

ដំណះសៃៃយ
អាទិភាពសមៃៃប់
សសរស្តម្ភទី
១,២,៣,៤

អនុសាសន៍គំរូពីអ្នក
សៃៃវជៃៃវ

បានផ្តល់អនុសាសន៍
ជាក់ស្តៃងនិងគោល

នយោបាយ

ពិភាកៃសា
មូលហៃតុ

អ្នកជំនាញខាងការវិវត្តន៍ឌីជីថលបានលើកឡើងថាកៃុមហុ៊នFintechមានលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យអ្នកជំនួញតាមរយៈ
ពាណិជ្ជកម្មអៃឡិចតៃូនិច។ដោយសារកៃុមហុ៊នទីផៃសារឬពាណិជ្ជកម្មតាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិចមានអ្នកជំនួញយ៉ៃងចៃើនគឺវា
អាចទៅរចួដៃលកៃមុហុ៊នfintechអាចទទួលបាននូវទិន្នន័យដៃលមានតម្លៃស្មើគា្នៃ។ទោះយ៉ៃងណាអ្នកសរសៃរមិនអាចលាតតៃដង
នូវកិច្ចពៃមពៃៀងអ្វីដៃលមានរវាងកៃុមហ៊ុនFintechនិងកៃុមហ៊ុនទីផៃសារនោះទៃពៃៃះកៃុមហ៊ុនឈានមុខគៃទាំងបីបានបដិសៃធ
មិនអោយធ្វើបទសមា្ភៃសន៍។

កៃុមបៃឹកៃសាបានចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាកៃសាជំុវិញបញ្ហៃបៃឈមដៃលបានជួបបៃទះនៅក្នុងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុWMSEsដោយផ្អៃកលើ
ការយល់ដឹងពីWSMEនិងការផ្តល់បទសមា្ភៃសន៍ពីអ្នកជំនាញ។វាតៃូវបានអនុវត្តតាមដោយស្នើសំុដំបូនា្មៃនជាក់ស្តៃងនិង
គោលនយោបាយវិភាគខាងកៃៃម។

ការពិភាកៃសាជាមុនរបស់
កៃុមបៃឹកៃសាយោបល់

វាគ្មិនទាំងអស់បាន
សិកៃសាអំពីការសៃៃវ
ជៃៃវជាបឋម

ការពិភាកៃសកៃៃយរបស់
ការបៃឹកៃសាយោលបល់

កេមុបេកឹេសា យោ លប ល់

រូបភាព២.១៤៖វិធីសាស្តៃនៃការបៃឹកៃសាយោបល់

កង្វះ សមត្ថភាព និង ការលើកទឹកចិត្ត ក្នងុចំណោម 
WSMEs

កង្វះ ការគេប់គេង លើ ផ្លេស់ប្តរូ ចំណោម WSMEs

ក្នុងអំឡុងពៃលនៃកិច្ចពិភាកៃសារវាងកៃុមវាគ្មិនបានឯកភាព
ថារាល់បញ្ហៃបៃឈមទំាងអស់ដូចជាកង្វះចំណៃះដឹងជំនាញ
(សមត្ថភាព)និងការលើកទឹកចិត្តគឺជាលទ្ធផលចុងកៃៃយនៃ
វបៃបធម៌ហឹងៃសាលើយៃនឌ័រ។JohanGaltungបានពនៃយល់ថា
អំពើវបៃបធម៌ហឹងៃសាតំណាងឱៃយអត្ថិភាពនៃបទដ្ឋៃនសង្គមទូទៅ
ដោយអំពើហឹងៃសាដោយផ្ទៃល់និងរចនាសម្ពន័្ធហឹងៃសាហាក់ដូចជា“
ធម្មជាតិ”ឬ“អាចទទួលយកបាន”។ឧទាហរណ៍ជំនឿនៅតៃ
មាននៅឥណ្ឌូនៃសុីគឺស្តៃីអាចទទួលបានបៃៃក់ខៃទាបជាង
បុរសពៃៃះពួកគៃតៃូវបានគៃចាត់ទុកថាមានសមត្ថភាពទាប។
នៅឆ្នៃំ២០១៩ស្តៃី៧៨.២៦%នៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី
ទទួលបានបៃៃក់ខៃទាបជាងបុរស៨៣មៃយ៉ាៃងទៀតអំពើហឹងៃសាក្នងុ
គៃសួារនៅតៃជាបញ្ហៃពៃៃះស្តៃីរងគៃៃះភាគចៃើននៅតៃមានមិន
ហា៊ៃននិយយជាសាធារណៈ៨៤បញ្ហៃនៃះកាន់តៃតានតឹងទៅៗ
ដោយសារសភាតំណាងរាស្តៃបានបៃកាសបដិសៃធជាផ្លូវការ
នូវសៃចក្តីស្នើចៃបាប់ស្តីពីការលុបបំបាត់អំពើហឹងៃសាផ្លូវភៃទក្នុង
ខៃកក្កដឆ្នៃំ២០២០បនា្ទៃប់ពីមានការខិតខំបៃឹងបៃៃងអស់

អ្នកសរសៃរបានសង្កៃតឃើញថាសមៃៃប់អ្នកដៃលបានបៃើបៃៃស់
បច្ចៃកវិទៃយាជាចៃើនមិនបានអនុវត្តតាមផៃនការដៃលបានរៀបចំ
យ៉ៃងល្អនៅក្នងុអាជីវកម្មឌីជីថលរបស់គៃទៃ។សៃបតាមការរក
ឃើញរបស់អ្នកជំនាញគឺកៃុមបៃឹកៃសាបានជឿជាក់ថានៃះអាច
បណា្តៃលមកពីកង្វះសៃចក្តីចង់បានក្នុងចំណមWSMEs។

រយៈពៃល៨ឆ្នៃំដោយគណៈកមា្មៃធិការជាតិស្តីពីអំពើហឹងៃសា
បៃឆងំនឹងស្តៃីដើមៃបីស្នើអោយមានគមៃៃងចៃបាប់នៃះ។៨៥ដូចជា
អំពើហឹងៃសាដៃលយ៉ៃងសាហាវរួមជាមួយនឹងធម្មជាតិដៃល
មិនចូលចិត្តស្តៃីបង្កើតឱៃយមានការភ័យខា្លៃចគា្មៃនមូលហៃតុនៃ
បច្ចៃកវិទៃយាចំពោះស្តៃី។នៃះនឹងអាចកាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរបៃសិនបើ
គា្មៃនភស្តុតាងជាក់ស្តៃងណាមកបញ្ជៃក់ពីភាពជោគជ័យទៃ
វាអាចមិនទំនងសមៃៃប់WSMEsដើមៃបីបង្កើនបៃសិទ្ធភាព
ក្នុងការទទួលយកបៃព័ន្ធឌីជីថលមកក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ
ហើយវាកាន់តៃពិបាកទៅៗពៃៃះស្តៃីនឹងអាចមិនសា្គៃល់ពីភាសា
បច្ចៃកវិទៃយាជាបន្តបនា្ទៃប់។
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(អ្នកជំនាញគោលនយោបាយ)

ការឆ្លើយតប សកម្ម លើ ភាព អត់ធន់ របស់ WSMEs 
នៅ ចំពោះ ជម្ង ឺរាតតេបាត កូ វីត១៩

កង្វះ ព័ត៌មាន អំពី កម្មវិធី រដ្ឋេភិបាល 

បញ្ហេ ជាមួយ នឹង ការបេងចេក ជំនួយ ពី រដ្ឋេភិបាល

ទោះបីជាអ្នកចូលរួមតៃូវបងា្ហៃញពីភាពអត់ធន់ក្នុងកំឡុងពៃល
នៃជម្ងឺរាតតៃបាតកូវីតក៏ដោយការគៃប់គៃងលើវិបត្តិមិនមៃនជា
ផ្នៃកមួយនៃដំណើរការអាជីវកម្មរបស់WSMEទៃ។នៅពៃល
ធ្វើបទបងា្ហៃញជាមួយសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍នៃះកៃុមអ្នកបៃឹកៃសា
យោបល់បានលើកឡើងថាវាអាចបណា្តៃលមកពីការសិកៃសា
គោលមានកំណត់ជំុវិញការគៃប់គៃងវិបត្តិហើយជាលទ្ធផល
WSMEsមិនមានឧទាហរណ៍ណាមួយដៃលពួកគៃអាចជឿ
បានឡើយ។វាក៏តៃវូបានលើកឡើងផងដៃរនៅក្នងុកិច្ចពិភាកៃសា
ថាការសិកៃសាអំពីការគៃប់គៃងវិបត្តិមានចៃើននៅក្នុងបៃទៃស
ដទៃទៀតប៉ុន្តៃកៃុមវាគ្មិនបានសន្មត់ថាទាំងនៃះមិនបានបង្កើត
និងផ្តល់ឱៃយដោយរដ្ឋៃភិបាលទៃ។

ជាចមៃបងតាមរយៈការសមា្ភៃសន៍អ្នកជំនាញអ្នកសរសៃរទទួលបាន
ថាកម្មវធីិរបស់រដ្ឋៃភិបាលដើមៃបីគំាទៃSMEsក្នងុការទទួលយក
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលគឺមានចៃើននៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី។
ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយWSMEsជាចៃើនមិនដឹងពីអត្ថិភាព
នៃកម្មវិធីទំាងនៃះឬមិនមានលទ្ធភាពចូលបៃើកម្មវិធីបៃបនៃះ
ទៃ។នៅពៃលធ្វើបទបងា្ហៃញអំពីសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ពីបញ្ហៃនៃះ
វាគ្មិនបានលើកឡើងថាបច្ចុបៃបន្នមិនមានមជៃឈមណ្ឌលព័ត៌មាន
ចៃកចៃញចូលតៃមួយដៃលSMEsអាចទទួលបានព័ត៌មាន
អំពីកម្មវិធីការបណ្តុះបណា្តៃលការទទួលបានមូលនិធិឬ
ចំណៃះដឹងទូទៅដៃលទាក់ទងនឹងWSMEនោះទៃ។អ្នកជំនាញ
គោលនយោបាយSMEបានពនៃយល់ថាគឺរាជរដ្ឋៃភិបាល
តាមរយៈMCSMEបានបោះជំហានទៅមុខដើមៃបីគំាទៃដល់
SMEsនៅបៃទៃសឥណ្ឌណូៃសីុដោយមានការបង្កើតគៃហទំព័រ
រួមមួយសមៃៃប់អ្វីៗទាំងអស់ដៃលទាក់ទងនឹងSMEs។៨៦

អ្នកសរសៃរបានរកឃើញថាជំនួយរបស់រដ្ឋៃភិបាលមានទមៃង់
ជាហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមៃនហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានចៃើននៅក្នងុបៃទៃស
ឥណ្ឌូណៃសីុ។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយពួកគៃមិនតៃូវបាន
ចៃកចាយដោយស្មើភាពទៃ។ឧទាហរណ៍នៃះតៃូវបានផ្តល់
ដោយអ្នកជំនាញមា្នៃក់ដៃលបានបងា្ហៃញថាជំនួយទ្វៃដងតៃវូបាន
បៃគល់ជូនSMEដូចគា្នៃចំណៃកSMEដទៃទៀតមិនអាច
ទទួលបានជំនួយនៃះទាល់តៃសោះ។នៃះបណា្តៃលមកពីការពិត
ដៃលSMEមួយចំនួនតៃវូបានចុះឈ្មៃះពីរដងនៅក្នងុមូលដ្ឋៃន
ទិន្នន័យពីរផៃសៃងគា្នៃខណៈពៃលដៃលវត្តមានរបស់SMEចំនួន
មិនតៃវូបានគៃកត់តៃៃទាល់តៃសោះ។នៃះបងា្ហៃញពីបញ្ហៃធ្វើសម
កាលកម្មលើទិន្នន័យរវាងបៃភពពីរផៃសៃងៗគា្នៃដៃលបង្កឱៃយមាន
អតុលៃយភាពនៃការផ្តល់ជំនួយពីរដ្ឋៃភិបាល។

គៃហទំព័រនៃះស្ថតិក្នងុការផ្អៃកជារៀងរហូតចាប់តំាងពីអ្នកសរសៃរ
បានតៃួតពិនិតៃយចុងកៃៃយនៅខៃកញ្ញៃឆ្នៃំ២០២០ដោយ
មិនអនុញ្ញៃតឱៃយSMEsអាចចុះឈ្មៃះអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ
បានឡើយ។ដូច្នៃះវាបិទការបៃើព័ត៌មានណាដៃលWSMEs
អាចចូលដំណើរការបាន។អ្នកនិពន្ធជឿជាក់ថានៅទីបំផុតនៃះ
គឺជាការឆ្លុះបញ្ចៃងំពីរបៀបដៃលកម្មវធីិរបស់រដ្ឋៃភិបាលមិនតៃវូបាន
វិវឌៃឍខ្លួនបាន។កម្មវិធីនិងការអភិវឌៃឍន៍លើការបណ្តុះបណា្តៃល
ហាក់ដូចជាខ្វះការសិកៃសាមុនដៃលអ្នកចូលរួមអាចទទួលបាន
អត្ថបៃយោជន៍ចៃើនពីកម្មវិធីនីមួយៗនិងវិធីដៃលពួកគៃអាច
ទៅកាន់កៃុមជាក់លាក់នៃះ។

កៃុមវាគ្មិនបានសន្មតថាWSMEsជាចៃើនមិនមានមហិច្ឆតា
ខ្ពស់សមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃដូចជាសមៃៃប់ពួកគៃភាគចៃើន
មូលហៃតុដៃលពួកគៃចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មគឺគៃៃន់តៃជាគមៃៃង
មួយឬអ្វីមួយដើមៃបីបំពៃញពៃលវៃលារបស់ពួកគៃហើយមិន
មានបំណងធ្វើជាសហគៃិនទៃ។ទោះយ៉ៃងណាវាអាចទៅរួច
ដៃលថាបញ្ហៃនៃះមិនមៃនថាWSMEsខ្វះមហិច្ឆិតានោះទៃបុ៉ន្តៃ
មិនដៃលគិតថាមហិច្ឆតាគឺជាជមៃើសទាល់តៃសោះដោយសារតៃ
សមា្ពៃធពីគៃួសារឬសង្គមរបស់ពួកគៃដៃលដក់គំនិតថាស្តៃីគឺ
មិនអាចផ្តៃតពៃលវៃលាលើជំនួញបាន។

ការធ្វើឌីជីថលគឺពិតជាចាំបាច់ហើយនោះជាមូលហៃតុ
ដៃលMCMSEបានសហការជាមួយLPEMUIដើមៃបី
អភិវឌៃឍគៃហទំព័រhttps://www.ukmindonesia.id/។
MSMEsអាចចូលមើលវៃទិកានៃះដើមៃបីស្វៃងរកព័ត៌មាន
អំពីវិញ្ញៃបនបតៃយីហោការណៃនាំនិងកម្មវិធីលើកទឹកចិត្ត
ផៃសៃង”។
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ដំណើរការ 
ឌីជីថល  

WSMEs

ការអនុវត្តបៃតិបត្តិការបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិចនិងចៃបាប់បៃតិបត្តិការ

ការលើកកម្ពស់ការបន្ធូរបន្ថយបៃៃក់កម្ចីការលើកលៃងពន្ធ
និងការឧបត្ថម្ភធន

ការបង្កើតតមា្លៃភាពនិងបៃសិទ្ធភាពនៃដំណើរការ

ការពងៃឹងភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងការ
ផ្គត់ផ្គង់ដៃលមានគុណភាព

ការបញ្ចូលបញ្ហៃទិន្នន័យឯកជននិងសុវត្ថិភាពទៅក្នុងការ
បណ្តុះបណា្តៃលចំណៃះដឹងផ្នៃកឌីជីថល

លើកទឹកចិត្តឱៃយចូលរួមជាមួយសមាគមអាជីវកម្មដើមៃបី
ចៃករំលៃកចំណៃះដឹង

ការតស៊ូមតិដើមៃបីផលបៃយោជន៍នៃការអនុវត្តតាមបទបៃបញ្ញត្តិ

បង្កើនអាហារូបករណ៍សមៃៃប់ភាពជាសហគៃិន

គោលនយោបាយ

គោលនយោបាយ

គោលនយោបាយ

គោលនយោបាយ

អនុវត្តជាក់ស្តេង

អនុវត្តជាក់ស្តេង

អនុវត្តជាក់ស្តេង

អនុវត្តជាក់ស្តេង

ទិន្នន័យឯកជននិងសុវត្ថភិាព ការ អនុលោម តាមចេបាប់ បទ បេប ញ្ញ ត្ដិ

ការគេប់គេងហានិភ័យ និងវិបត្តិ ការកសងសមត្ថភាព

ជាមួយនឹងការវិភាគកាន់តៃសីុជមៃៃអ្នកសរសៃរជឿជាក់ថាបញ្ហៃ
នៃះអាចដំណើរការបានចៃើនជាងបញ្ហៃសមកាលកម្ម។បញ្ហៃ
ដៃលតៃូវបានលើកឡើងអំពីរដ្ឋៃភិបាលក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាកៃសា
នៃះបៃហៃលជាគៃៃន់តៃជាសញ្ញៃនៃបញ្ហៃមូលដ្ឋៃនដៃលធ្ងន់ធ្ងរ
ជាងនៃះតៃបុ៉ណ្ណៃះ។ការគៃប់គៃងទិន្នន័យមិនតៃឹមតៃូវនិង
ការបៃងចៃកជំនួយមិនស្មើគា្នៃហាក់បីដូចជាកំពុងបងា្ហៃញពី
ភាពខ្វះខាតនៃការសមៃបសមៃួលរវាងអង្គភាពរាជរដ្ឋៃភិបាល
និងការខកខានមិនបានយល់ពីសា្ថៃនភាពជាក់ស្តៃងនៅក្នុង
វិស័យនៃះ។ដោយទទួលរងពីកំហុសទំាងនៃះវាអាចយល់
ទៅបានបៃសិនបើបៃព័ន្ធWSMEកាន់តៃធ្វើមានការមិន
ទុកចិត្តទៅកាន់រដ្ឋៃភិបាល។

ក្នងុអំឡុងពៃលនៃការពិគៃៃះយោបល់កៃមុបៃកឹៃសាវាគ្មនិមួយរូប
បានទាក់ទងអ្នកសរសៃរដោយផ្ទៃល់ដើមៃបីផ្តល់នូវយោបល់អំពី
រដ្ឋៃភិបាលដៃលពួកគៃមិនចូលចិត្តនិយយជាសាធារណៈទៅ
កាន់កៃុមវាគ្មិនផៃសៃងទៀត។វាអាចទៅរួចដៃលថាសកម្មភាព
តូចតាចនៃះគឺជាសញ្ញៃនៃការមិនទុកចិត្តឬបៃហៃលជាខា្លៃច
អំណាចរដ្ឋៃភិបាល។

កៃៃពីមានឱកាសដ៏ធំដៃលនំាមកដោយបៃព័ន្ធឌីជីថលWS-
MEsជនជាតិឥណ្ឌនូៃសុីទំនងជាបន្តបៃឈមមុខនឹងឧបសគ្គ
ដដៃល។បៃការនៃះទាមទារឱៃយមានតមៃវូការបនា្ទៃន់ក្នងុការបង្កើត
គោលនយោបាយគាំទៃWSMEអោយមានភាពបៃសើរជាង
មុននិងអន្តរាគមន៍បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព។

អនុសសន៍ជាក់ស្តេង និងគោលនយោបាយ

រូបភាព២.១៥:អនុសាសន៍ជាក់ស្តៃងនិងគោលនយោបាយ
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ការអនុលោម តាមចេបាប់ បទ បេប ញ្ញ ត្ដិ ការកសង សមត្ថភាព

ការគេប់គេង លើ ហានិភ័យ និង វិបត្តិ

អនុសសន៍ ទំាងនេះ គឺ ដើមេបី ដោះសេេយ បញ្ហេ 
បេឈម ក្នងុ សសរស្តម្ភ ទី ១៖ លទ្ធភាព ទទួលបាន 
ហិរញ្ញបេបទាន និង សសរស្តម្ភ  ទី ៣៖ ដំណើរការ 
អាជីវកម្ម និង ការគេប់គេង

អនុសសន៍ ទំាងនេះ គឺ ដើមេបី ដោះសេេយ បញ្ហេ 
បេឈម នៅក្នងុ សសរស្តម្ភ ទី២៖ លទ្ធភាព 
ទទួលបាន កា រ ណេនំា បណ្តេញ និង ជំនាញ

អនុសសន៍ ទំាងនេះ គឺ ដើមេបី ដោះសេេយ បញ្ហេ បេឈម  ក្នងុ 
សសរស្តម្ភ ទី ១៖ លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន និង 
សសរស្តម្ភ  ទី ៤៖ ការគេប់គេង វិបត្ត ិ(កូ វីត១៩)

បទបៃបញ្ញត្តិនិងកៃបខ័ណ្ឌចៃបាប់របស់បៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីគឺ
ខ្វះព័ត៌មានអំពីចៃបាប់ពាក់ព័ន្ធនិងការសមៃបសមៃួលរវាង
ទីភា្នៃក់ងាររដ្ឋៃភិបាល។ឧទាហរណ៍អ្នកសរសៃរបានសង្កៃត
ឃើញថា២៧%ក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមWSMEទំាងអស់
(SEsចំនួន៤និងMEsចំនួន៣)មិនបានគោរពចៃបាប់ដើមៃបី
គៃប់គៃងSMEsដោយទុកឱៃយសហគៃៃសរបស់ពួកគៃមានភាព
រញ៉ៃរញៃ។ពួកគៃមិនបានមើលឃើញពីអត្ថបៃយោជន៍ណាមួយ
តាមបទបៃបញ្ញត្តិនោះទៃ។តាមពិតពួកគៃបានមើលឃើញថាវា
ជាការធ្វើឱៃយខូចបៃយោជន៍ពៃៃះវាមានន័យថាពួកគៃនឹងតៃូវ
បង់ពន្ធ។ការពិតដៃលថាដំណើរការដើមៃបីដក់ចូលជាសហគៃៃស
របស់ពួកគៃគឺមានភាពសៃពិចសៃពិលនិងភាពពិបាកក៏មិន
ជំរុញពួកគៃឱៃយគោរពតាមចៃបាប់ដៃរ។កៃុមអ្នកបៃឹកៃសាយោបល់
ជឿជាក់ថាបញ្ហៃរមួបញ្ចលូគា្នៃជាទូទៅនៅតៃមាននៅក្នងុបៃព័ន្ធ
អៃកូឡូសុីWSMEដៃលមានទំហំធំ។បៃសិនបើWSMEs
ជៃើសរីសមិនគោរពតាមបទបៃបញ្ញត្តិវានឹងមានការលំបាកសមៃៃប់
ពួកគៃក្នងុការទទួលបានមូលនិធិពីខាងកៃៃចូលរួមក្នងុឱកាស
ដៃញថ្លៃជាសាធារណៈនិងដើមៃបីធ្វើសកម្មភាពនំាចៃញនំាចូល។

ក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូណៃសុីឱកាសសមៃៃប់WSMEsដើមៃបី
បង្កើនជំនាញនិងចំណៃះដឹងរបស់ពួកគៃគឺមិនមានភាពខ្វះខាត
ខា្លៃំងនោះទៃដោយសារតៃព័ត៌មានមានចៃើនតៃវាក៏ធ្វើអោយ
អ្នកចូលរួមភាគចៃើនមានអារម្មណ៍សៃពិចសៃពិលថាតើគួរតៃ
ចាប់ផ្តើមពីចំណុចណាហើយតៃូវការជំនួយក្នុងការពនៃយល់
ពីមូលហៃតុនិងរបៀបដៃលអាចធ្វើទៅបានតាមបៃបបៃព័ន្ធ
ឌីជីថល។កង្វះនៃការបណ្តុះបណា្តៃលដៃលមានតំលៃសមរមៃយ
តៃូវបានលើកឡើងជាញឹកញាប់ក្នុងអំឡុងពៃលពិភាកៃសាកៃុម។

អនុសសន៍ គោលនយោបាយ៖កៃុមវាគ្មិនបានស្នើសំុដល់
រដ្ឋៃភិបាលអោយជួយបង្កើនភាពជាដៃគូសាធារណៈឯកជន
អោយមានភាពបៃសើរឡើងដើមៃបីផ្គត់ផ្គង់ការបណ្តុះបណា្តៃល
ដ៏មានគុណភាពមួយដៃលបានធ្វើតាមបៃបឌីជីថលជាពិសៃស
សមៃៃប់សហគៃិនស្តៃីឬនិយោជិករបស់ពួកគៃ។

អនុសសន៍ ជាក់ស្តេង៖ សា្ថៃប័នមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលរួមមាន
ទីភា្នៃក់ងារអន្តរជាតិកៃុមហុ៊នពហុជាតិឬសូមៃបីតៃសមាគម
អាជីវកម្មនិងសហគមន៍ស្តៃីអាចគំាទៃបន្ថៃមលើWSMEs
តាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សហគៃនិស្តៃភីាពរយៈពៃល
វៃងដើមៃបីទទួលបានចំណៃះដឹងនិងអាចជួយពួកគៃក្នុងការ
អភិវឌៃឍបន្ថៃមទៀត។វាគ្មិនបានបន្ថៃមទៀតថាវិធីសាស្តៃដៃល
អាចជួយក្នុងការលុបបំបាត់ការសងៃស័យនិងការភ័យខា្លៃចពី
ការធ្វើឌីជីថលគឺការបងា្ហៃញWSMEsពីរឿងជោគជ័យនៃ
ការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដោយស្តៃីដទៃទៀតដោយ
សងៃឃឹមថានៃះនឹងជមៃុញឱៃយពួកគៃធ្វើដូចគា្នៃ។

អនុសសន៍ គោលនយោបាយ៖ កៃុមវាគ្មិនបានស្នើសំុដល់
រដ្ឋៃភិបាលគួរតៃធ្វើឱៃយរាល់នីតិវិធីលើការគោរពចៃបាប់មាន
តមា្លៃភាពនិងបៃសិទ្ធភាព។ដំណើរការនៃះអាចធ្វើឱៃយឌីជីថល
ចូលខ្លួនដំណើរការនិងធ្វើមាតៃដ្ឋៃនបានដៃលអនុញ្ញៃតឱៃយ
WSMEមិនតៃមឹតៃស្វៃងរកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបុ៉ណ្ណៃះទៃបុ៉ន្តៃ
ថៃមទំាងការចុះឈ្មៃះអាជីវកម្មក៏ដើមៃបីដក់ពាកៃយសំុឱកាសនិង
ដក់ឯកសារផងដៃរ។ការធានានូវការធ្វើមាតៃដ្ឋៃននៃទមៃង់
ឌីជីថលគឺមានសារៈសំខាន់ដៃលអាចបមៃើដល់WSMEs
ចំនួនធំក្នុងពៃលតៃមួយបាន។កៃុមវាគ្មិនជឿជាក់ថានៃះ
អាចធ្វើទៅបានបៃសិនបើរដ្ឋៃភិបាលធ្វើបង្កើននូវភាពជាដៃគូ
សាធារណៈនិងឯកជនអោយកាន់តៃបៃសើរឡើងក្នុងការ
អនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃះ។

អនុសសន៍ ជាក់ស្តេង៖កៃមុវាគ្មនិបានស្នើថាវិស័យឯកជន
ជាពិសៃសស្តៃីក្នងុសហគមន៍អាជីវកម្មនិងសហគមន៍អ្នកផ្លៃស់ប្តរូ
ឌីជីថលនិងសហគៃនិក្នងុបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុគំាទៃអត្ថបៃយោជន៍
ដៃលអាចទទួលបានពីការអនុវត្តតាមបទបៃបញ្ញត្ត។ិនៃះអាច
តៃវូបានធ្វើដោយមានការលើកឡើងរបស់WSMEsផៃសៃងទៀត
ដៃលបានទទួលអត្ថបៃយោជន៍ពីការអនុវត្តតាមបទបៃបញ្ញត្តិដូចជា
ទទួលបានអាទិភាពក្នងុការដក់ពាកៃយសំុគមៃៃងជំនួយរដ្ឋៃភិបាល
ដោយមានការបន្ធរូបន្ថយបៃៃក់កម្ចីឬការលើកលៃងពន្ធ។

ដោយសារបច្ចុបៃបន្ននៃះWSMEមិនមានឯកសារយោង
ណាមួយទៃ។វិធីមួយអាចនឹងចាប់ផ្តើមគឺការពិសោធន៍
ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលការអប់រំការគៃប់គៃងហានិភ័យនិង
វិបត្តិទៅក្នុងការបណ្តុះបណា្តៃលSMEជាជំហានដំបូង។
ការបងា្ហៃញWSMEជាមួយនឹងការសិកៃសាស្តពីីការគៃប់គៃងវបិត្តិ
អាចជាជំហានបនា្ទៃប់ដ៏ល្អនៅពៃលដៃលពួកគៃតៃវូបានណៃនំា
ពីគំនិតនៃះបុ៉ន្តៃការលើកឡើងពីការសៃៃវជៃៃវបៃបនៃះចំាបាច់
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តៃូវទាក់ទងតាមបៃបសាមញ្ញជាងនៃះ។ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវ
ជាចៃើនតៃូវបានសរសៃរតាមរបៀបដៃលពិបាកយល់សមៃៃប់
សាធារណជនទូទៅហើយទាមទារអោយមានការផៃសារភា្ជៃប់ប
ញ្ហៃនៃះដោយការឆ្លុះបញ្ចៃំងលទ្ធផលនៃការសៃៃវជៃៃវអោយ
កាន់តៃមានភាពងាយសៃួលនិងអាចអោយបៃើបៃៃស់ទៅក្នុង
ឌីជីថលបាន។

អនុសសន៍ គោលនយោបាយ៖នៅកមៃតិគោលនយោបាយ
រដ្ឋៃភិបាលអាចជួយដោះសៃៃយបញ្ហៃនៃះបានដោយលើកកម្ពស់
ការបន្ធូរបន្ថយបៃៃក់កម្ចីការលើកលៃងពន្ធនិងការឧបត្ថម្ភធន
ដល់WSMEsហើយមិនតៃឹមតៃអ្នកដៃលនៅកមៃិតតូចទៃ
គឺអាចជួយពនៃយារអាយុជីវិតរបស់កៃុមហុ៊នទំាងនៃះក្នុងពៃល
ដៃលមានវិបត្តិ។

អនុសសន៍ ជាក់ស្តេង៖វិធានការណ៍ការពារបន្ថៃមលើWS-
MEsគឺគួរតៃតៃវូបានលើកទឹកចិត្តបន្ថៃមទៀតដើមៃបីចូលរមួក្នងុ
សមាគមអាជីវកម្មជាពិសៃសអ្នកដៃលផ្តៃតលើស្តៃីដើមៃបីផ្តល់
លទ្ធភាពចៃករលំៃកចំណៃះដឹងអំពីយុទ្ធសាស្តៃនៃការគៃប់គៃង
ហានិភ័យនិងវិបត្តិ។

ភាព ឯកជន និង សុវត្ថភិាព ទិន្នន័យ

អនុសសន៍ ទំាងនេះ គឺ ដើមេបី ដោះសេេយ បញ្ហេ 
បេឈម នៅក្នងុ សសរស្តម្ភ ទំាងអស់

អ្នកចូលរមួWSMEជាចៃើនមិនបានដឹងអំពីហានិភ័យដៃល
កើតឡើងជាមួយនឹងការធ្វើឌីជីថលជាពិសៃសទាក់ទងនឹង
សុវត្ថភិាពនិងភាពឯកជនទិន្នន័យនោះទៃ។បៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុី
មានចៃបាប់ដៃលកំណត់ការបៃៃសៃ័យទាក់ទងព័ត៌មាននៅក្នុង
បៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិចនិងការការពារទិន្នន័យផ្ទៃល់ខ្លួននៅក្នុង
បៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិច(សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធC)។ទោះជា
យ៉ៃងណាក៏ដោយទោសនៃការបំពានចៃបាប់ទំាងនៃះមិនតៃវូបាន
អនុវត្តយ៉ៃងខា្លៃំងនោះទៃ។ឧទាហរណ៍តួអង្គអាជីវកម្មឌីជីថល
ឬបៃតិបត្តិករបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិច(ESOs)ដៃលធ្វើសៃវាកម្ម
ឌីជីថលនិងសកម្មភាពនៅឥណ្ឌូនៃសីុតមៃូវឱៃយចុះឈ្មៃះនិង
ទទួលបានវិញ្ញៃបនប័តៃបៃតិបត្តិការសៃបចៃបាប់៨៧ចាប់តំាងពី
ចៃបាប់នៃះតៃូវបានអនុម័តនៅឆ្នៃំ២០១៤គឺអាជីវកម្មទមៃង់
ឌីជីថលតិចជាង៣០០០តៃូវបានចុះបញ្ជ៨ី៨យោងតាមចៃបាប់
ESOsអ្នកដៃលមិនចុះឈ្មៃះនឹងតៃូវដក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល
ក្នុងទមៃង់នៃការផ្អៃកអាជីវកម្មជាបណ្តៃះអាសន្នដោយមាន
ការពៃមានជាលាយលក្ខណអ៍កៃសរតាមរយៈអី៊មៃលនិងចុងកៃៃយ
ឈានទៅដល់ការបិទអាជីវកម្ម។

អនុសសន៍ គោលនយោបាយ៖កៃមុវាគ្មនិបានស្នើសំុអនុវត្ត
ចៃបាប់ស្តពីីបៃព័ន្ធដំណើរការអៃឡិចតៃូនិចនិងចៃបាប់បៃតិបត្តកិារ។
ជាការពិតតួនាទីរបស់រដ្ឋៃភិបាលនៅក្នុងនៃះគឺមានឥទ្ធិពល
រឹងមំាក្នុងការអនុវត្តតៃួតពិនិតៃយនិងវាយតម្លៃលើដំណើរការ
បៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិចនិងចៃបាប់បៃតិបត្តិការ។

អនុសសន៍ ជាក់ស្តេង៖អ្នកណៃនំានិងអ្នកបណ្តុះបណា្តៃល
WSMEអាចយកវធីិសាស្តៃផៃសៃងចំពោះបញ្ហៃនៃះដោយបញ្ចលូ
បញ្ហៃសុវត្ថភិាពនិងឯកជនទិន្នន័យទៅក្នងុការបណ្តុះបណា្តៃល
ចំណៃះដឹងផ្នៃកឌីជីថលដើមៃបីផ្តល់ជូនWSMEsជាមួយនឹង
ចំណៃះដឹងគៃប់គៃៃន់ដើមៃបីការពារខ្លនួនឹងអតិថិជនរបស់ពួកគៃ។
គួរអោយកត់សមា្គៃល់គឺការពិភាកៃសាកៃមុបៃកឹៃសាមានសារៈសំខាន់
ណាស់ក្នុងការវិភាគពីបញ្ហៃកំណត់ឱកាសនិងការស្នើសុំទាំង
អនុសាសន៍ជាក់ស្តៃងនិងគោលនយោបាយចំពោះបៃព័ន្ធ
អៃកូឡូសុីWSMEsនៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី។
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ការផ្លៃស់ប្តូរគឺកំពុងមានលៃបឿនលឿនហើយបច្ចៃកវិទៃយាកំពុងតៃរីកចមៃើនក្នុងអតៃៃមួយដៃលលឿនជាងមុន។ចៃបាស់លាស់ណាស់
កំណើនបច្ចៃកវទិៃយាកំពុងផ្លៃស់ប្តរូបរយិកាសសៃដ្ឋកិច្ចនៅក្នងុបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសីុហើយជាលទ្ធផលវាបានជះឥទ្ធពិលដល់WSMEs
ទោះបីជាពួកគៃចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តក៏ដោយ។ទោះបីជាបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលតៃូវបានបៃើបៃៃស់ពីបណា្តៃអ្នកចូលរួមWSME
ទំាងអស់ទៅផ្នៃកបន្ថៃមផៃសៃងៗគា្នៃក៏ដោយអ្នកសរសៃរបានរកឃើញថាពួកគៃនៅតៃបៃឈមមុខនឹងការបញ្ចូលបៃព័ន្ធឬកម្មវិធី
ឌីជីថលទៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។បញ្ហៃបៃឈមធំៗចំនួនបីគឺកង្វះចំណៃះដឹងធនធាននិងជំនាញដៃលរារំាងអ្នកចូលរួម
WSMEពីការទទួលបានឱកាសដៃលផ្តល់ដោយការធ្វើឌីជីថល។

ឱកាសធ្វើឌីជីថលមួយចំនួនតៃូវបានបៃើបៃៃស់ដោយអ្នកចូលរួមដូចជាការបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមនិងទីផៃសារអនឡាញ
ដើមៃបីបង្កើនការលក់និងបៃៃក់ចំណូលរបស់ពួកគៃ។ទោះយ៉ៃងណាឱកាសជាចៃើនទៀតនៅតៃកំពុងរង់ចាំការបៃើបៃៃស់ពីពួកគៃ។
យើងបានឃើញថាមានបញ្ហៃមួយចំនួនបុ៉ន្តៃមិនមៃនទំាងអស់នោះទៃគឺWSMEsបានចាប់ផ្តើមទទួលយកបៃព័ន្ធឌីជីថលទៅក្នងុ
ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយយើងបានឃើញករណីតិចតួចនៃការដក់បៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធឌីជីថលគឺដើមៃបី
ជួយពួកគៃឱៃយទទួលបានមូលនិធិខាងកៃៃភា្ជៃប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណៃនំាឬទទួលបានការគំាទៃពីវិស័យឯកជនឬសាធារណៈ។

ដោយការស្វៃងយល់ពីបញ្ហៃនិងឱកាសដៃលមិនបានស្វៃងរកសមៃៃប់WSMEsដើមៃបីទទួលយកការធ្វើឌីជីថលនោះអ្នកសរសៃរ
អាចបង្កើតដំបូនា្មៃនរួមគា្នៃជាមួយអ្នកជំនាញនិងសហគៃនិស្តៃីដទៃទៀតដើមៃបីគំាទៃWSMEsនៅក្នងុដំណើរឌីជីថលរបស់ពួកគៃ។
ពួកគៃអាចកាត់បន្ថយបញ្ហៃសំខាន់ៗដៃលWSMEsដោយតៃូវការការគំាទៃជាបួនផ្នៃករួមមាន៖១)ការអនុវត្តន៍បទបៃបញ្ញត្តិ២)
ការកសាងសមត្ថភាព៣)ការគៃប់គៃងហានិភ័យនិងវិបត្តិ៤)ភាពឯកជននិងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យហើយការផ្តល់នូវអនុសាសន៍
ជាក់ស្តៃងនិងគោលនយោបាយសមៃៃប់វិស័យនីមួយៗ។

គួរកត់សំគាល់ថាអនុសាសន៍ទំាងនៃះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យបៃសិនបើគា្មៃនកិច្ចសហការពីភាគីផៃសៃងៗដៃលមានសិទ្ធអំិណាច
ដើមៃបីបង្កើននិងជមៃុញនៃបរិយកាសដៃលWSMEអាចរីកចមៃើនបាន។ការសហការគា្នៃរវាងរដ្ឋៃភិបាលវិស័យឯកជននិង
អ្នកសៃៃវជៃៃវគឺអាចជួយឱៃយយើងស្វៃងយល់កាន់តៃចៃបាស់អំពីបញ្ហៃទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រដៃលWSMEsនៅក្នងុបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុី
តៃូវបានជួបបៃទះនិងផ្តល់នូវដំណះសៃៃយគោលដៅណាមួយដើមៃបីយកឈ្នះពួកគៃជាពិសៃសអំឡុងពៃលរីករាលដលនៃជំងឺ
រាតតៃបាតកូវីត១៩នាពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះ។

២.៦ 
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៣.១ 
ស្ចក្តី សង្ខ្ប

សៃៃវជៃៃវនៃះឆ្លុះបញ្ចៃំងពីឱកាសបច្ចុបៃបន្ននិងអនាគតដៃលការធ្វើឌីជីថលនំាទៅដល់(WSMEs)នៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ
និងផ្តល់នូវអនុសាសន៍ដើមៃបីជំនះបញ្ហៃបៃឈមសំខាន់ៗដៃលទាក់ទងនឹងការទទួលយកឌីជីថលនៃះ។ទិន្នន័យតៃូវបានបៃមូល
តាមរយៈ១)ការពិនិតៃយឡើងវិញនូវទិន្នន័យដៃលអាចរកបានជាសាធារណៈនិងឯកសារដៃលពាក់ព័ន្ធ២)បទសមា្ភៃសន៍សុីជមៃៃ
ជាមួយWSMEចំនួន២០នាក់និងអ្នកជំនាញលើបៃធានបទនៃះចំនួន៥រូប៣)វៃទិកាពិភាកៃសាដើមៃបីផ្តល់ជាអនុសាសន៍ជាមួយ
អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗចំនួន៦រូប។ទិន្នន័យដៃលបានពីការសៃៃវជៃៃវនឹងតៃូវយកទៅវិភាគនិងរៀបចំទៅតាមសសរស្តម្ភចំនួន៤ដូច
បានពិភាកៃសាខាងកៃៃម៖

សសរស្តម្ភ ទី១៖ លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន

សសរស្តម្ភ ទី២៖ លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ

សសរស្តម្ភ ទី៣៖ ដំណើរការ អាជីវកម្ម និង ការគេប់គេង 

អ្នកចូលរមួWSMEភាគចៃើនតៃងតៃបៃើបៃៃស់បៃៃក់សនៃសំនិងកម្ចីផ្ទៃល់ខ្លនួពីកៃមុគៃសួារនិងមិត្តភក្តិជាបៃភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់។
ទោះបីជាមនុសៃសជាចៃើនបានយល់ដឹងអំពីបៃៃក់កម្ចីធនាគារមានបុ៉ន្តៃមានតៃឹមមួយចំនួនតូចបុ៉ណ្ណៃះបានបៃើមធៃយាបាយបៃបនៃះ
ខណៈពៃលដៃលអ្នកផៃសៃងទៀតមិនបានជោគជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងដើមៃបីទទួលបានបៃៃក់កម្ចី។អ្នកចូលរួមភាគចៃើនមិនបានដឹងអំពី
ជមៃើសផៃសៃងៗក្នងុការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាននោះទៃដូចជាការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីពីបុគ្គលមា្នៃក់ទៅបុគ្គលមា្នៃក់ទៀតនិងជំនួយឥតសំណង
ដៃលមានកំណត់និងមិនតៃូវបានផ្តល់ជូនជាពិសៃសចំពោះWSMEs។អ្នកចូលរួមជាងពាក់កណា្តៃលតៃូវការជំនួយបន្ថៃមក្នុងការ
រៀបចំផៃនការអាជីវកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងការរៀបចំឯកសារបៃតិបត្តិការឱៃយបានតៃឹមតៃូវដើមៃបីស្នើសំុបៃៃក់កម្ចី។ដូច្នៃះ
ការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានតៃវូបានរកឃើញថាជាឧបសគ្គដ៏លំបាកបំផុតដៃលអ្នកចូលរួមជួបបៃទះជាមួយនឹងបទបៃបញ្ញត្តិការយល់ដឹង
និងជំនាញផៃសៃងៗដៃលជាឧបសគ្គធំបំផុត។

អ្នកចូលរួមWSMEទំាងអស់មានអ្នកដៃលគៃអាចជួយក្នងុការរកដំណះសៃៃយបញ្ហៃអាជីវកម្ម។ជាងពាក់កណា្តៃលនៃពួកគៃពឹង
ផ្អៃកលើទីបៃកឹៃសាឬអ្នកណៃនំាខណៈដៃលអ្នកផៃសៃងទៀតពឹងផ្អៃកលើសមាជិកគៃសួារដៃលការទុកចិត្តនិងសៃចក្តបីៃៃថា្នៃបានកំណត់ពី
អ្នកចូលរមួផ្តល់ដំបូនា្មៃន។មានមតិភាគតិចបានលើកឡើងថាស្តៃីមានបណា្តៃញទំនាក់ទំនងកៃៃផ្លវូដៃលមានកំណត់ដោយសារតៃមាន
ការរីសអើងពីសង្គមក៏ដូចជាទំនៀមទំលាប់វបៃបធម៌រមួទំាងពួកគៃមានការលំបានក្នងុការគៃប់គៃងតមៃវូការពីការងារនិងទំនួលខុសតៃវូ
ក្នងុគៃសួារ។WSMEsមានតមៃវូការក្នងុការណៃនំាបច្ចៃកទៃសតាមឧសៃសាហកម្មជាក់លាក់បុ៉ន្តៃពួកគៃនៅខ្វះឱកាសដើមៃបីទទួលបាន
នូវយន្តការទំាងនៃះ។ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោយការធ្វើឌីជីថលក្នងុទមៃង់ជាឧបករណ៍ឌីជីថលដូចជាវៃទិកាតាមអីុនធឺរណៃតនិងកៃមុ
ជាចៃើនក្នុងFacebookបានផ្តល់ឱកាសថ្មីសមៃៃប់ស្តៃីក្នុងការភា្ជៃប់បណា្តៃញទទួលបានចៃករំលៃកចំណៃះដឹងនិងរៀនជំនាញថ្មី។

អ្នកចូលរួមWSMEជាទូទៅមានសុទិដ្ឋិនិយមក្នុងការធ្វើឌីជីថលហើយបានបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍ឌីជីថលមូលដ្ឋៃនរួចមកហើយ
ជាមួយនឹងបៃព័ន្ធបណា្តៃញសង្គមការទំនាក់ទំនងនិងបៃព័ន្ធធនាគារតាមអី៊នធើណៃតដៃលតៃូវបានគៃអនុម័តជាទូទៅបំផុត។
តមៃូវការរបស់អតិថិជនគឺជាកតា្តៃជំរុញសំខាន់បំផុតក្នុងការឆ្ពៃះទៅរកការធ្វើឌីជីថលខណៈពៃលដៃលការតៃៀមលក្ខណៈកមា្លៃំង
ពលកម្មឌីជីថលជាកតា្តៃកំណត់លៃបឿននិងទំហំនៃការធ្វើឌីជីថល។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយមានមនុសៃសជាចៃើនយល់ថាវាពិបាក
ក្នុងការស្វៃងរកឧបករណ៍និងព័ត៌មានដៃលសមសៃបបំផុតសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃពៃៃះថាមាតិកាឌីជីថលនៅលើបច្ចៃកវិទៃយា
និងឧបករណ៍ឌីជីថលមានកំណត់ជាភាសាក្នងុសៃកុ។ដូច្នៃះភាសានិងការយល់ដឹងគឺជាឧបសគ្គធំបំផុតក្នងុការធ្វើឌីជីថលរួមជាមួយ
ជំនាញនិងធនធានដើមៃបីធ្វើឱៃយដំណើរការឌីជីថលកាន់តៃជឿនលឿន។លើសពីនៃះទៅទៀតការពឹងផ្អៃកលើទាំងសៃុងលើFace-
bookជាមួយនឹងអក្ខរកម្មឌីជីថលដៃលនៅមានកំរិតទាបបានបង្កជាបញ្ហៃបៃឈមថ្មីមួយដៃលក្នុងនោះបៃព័ន្ធអគ្គិសនីនិងបៃព័ន្ធ
អុីនធឺរណៃតនៅតៃជាឧបសគ្គសមៃៃប់WSMEsនៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។
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សសរស្តម្ភ ទី ៤: ការគេប់គេង វិបត្ត ិ(កូ វីត១៩)

អ្នកចូលរួមWSMEជាចៃើនមិនមានបទពិសោធន៍និងចំណៃះដឹងពីមុនមកគៃប់គៃៃន់ដើមៃបីទប់ទល់នឹងការរាតតៃបាតភា្លៃមៗរបស់
ជម្ងឺកូវីដ១។ដោយឡៃកអ្នកចូលរមួដៃលបានផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍ទំាងអស់អាចកៃតមៃូវបៃតិបត្តិការរបស់ពួកគៃបានយ៉ៃងឆប់រហ័ស
ជាមួយនឹងការផ្លៃស់ប្តរូរយៈពៃលខ្លីដើមៃបីរស់រាន។ពួកគៃភាគចៃើនបានធ្វើដូច្នៃះដោយការផ្លៃស់ប្តរូបៃភៃទផលិតផលដោយផ្អៃកលើការ
បមា្លៃស់ប្តរូឥរយិបថរបស់អតិថិជននិងនិនា្នៃការឧសៃសាហកម្ម។មៃរោគរាតតៃបាតនៃះក៏បានបង្ខំឱៃយWSMEsភាគចៃើនចាប់យកការធ្វើ
ឌីជីថលសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃរួមទាំងការអនុម័តបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលសមៃៃប់ផលិតភាពនិងការសហការគា្នៃនៅពៃលធ្វើការ
ពីចមា្ងៃយហើយថៃមទាំងពងៃីកមូលដ្ឋៃនអតិថិជនរបស់ពួកគៃជាមួយនឹងការបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធបណា្តៃញសង្គមនិងទីផៃសារឌីជីថល។

ទិន្នន័យដៃលបានពីការសមា្ភៃសន៍WSMEតៃវូបានយកទៅពិនិតៃយនិងវភិាគដោយផ្អៃកទៅលើកតា្តៃអ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗគា្នៃដើមៃបីបង្កើតជា
ដំបូនា្មៃនដៃលរួមមាន៖១)តមៃមឹបទបញ្ជៃអន្តរនីតិវិធីនិងគំនិតផ្តចួផ្តើមរវាងនាយកដ្ឋៃនSMEsនិងភា្នៃក់ងាររដ្ឋៃភិបាលដៃលពាក់ព័ន្ធ
ដើមៃបីលើកកម្ពស់ការចុះឈ្មៃះការដក់ពាកៃយសំុអាជា្ញៃប័ណ្ណនិងទទួលបានលិខិតសា្នៃម២)លើកទឹកចិត្តSMEsឱៃយចុះឈ្មៃះជាផ្លវូការ
ដើមៃបីគោរពតាមចៃបាប់របស់រដ្ឋៃភិបាលដោយផ្តល់ជាការការពារឥណទានពន្ធដរនិងអត្ថបៃយោជន៍សៃដ្ឋកិច្ចសង្គមផៃសៃងៗទៀត
ពីរដ្ឋៃភិបាល។៣)ផ្តល់ជំនួយនិងបៃៃក់កម្ចីដៃលផ្តៃតលើយៃនឌ័រសមៃៃប់WSMEs៤)ជមៃុញការបង្កើតមាតិកាឌីជីថលជា
ភាសាក្នុងសៃុកជាពិសៃសលើការធ្វើឌីជីថលនិងបច្ចៃកវិទៃយា៥)បៃងចៃកតមៃូវការសហគៃៃសតូចៗពីសហគៃៃសធុនមធៃយមនិង
សហគៃៃសធំៗនៅពៃលធ្វើមូលដ្ឋៃនីយកម្មសៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងផលិតផលឌីជីថលសមៃៃប់ទីផៃសារបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។
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៣.២ 
សាវតា ប្ទ្ស

ការធ្វើ ឌីជីថល និង កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹងការផ្លៃស់ប្តរូនយោបាយនិងសៃដ្ឋកិច្ចដៃលមាននិរន្តរ
ភាពមិនដល់មួយទសវតៃសរ៍ផងមីយ៉ៃន់មា៉ៃបានកា្លៃយជាបៃទៃសមួយ
ដៃលមានសៃដ្ឋកិច្ចរីកចមៃើនយ៉ៃងឆប់រហ័សនៅអាសុអីាគ្នៃយ៍
ដោយមានអតៃៃកំណើនផលិតផលក្នងុសៃកុសរុប៦.៨%នៅ
ឆ្នៃំ២០១៩។៩០ជាមួយនឹងការធ្វើសៃរីភាវូបនីយកម្មនៃវិស័យ
ទូរគមនាគមន៍របស់ខ្លួនដៃលជាផ្នៃកមួយនៃកំណៃទមៃង់នៃះ
អតៃៃអ្នកបៃើបៃៃស់ទូរស័ព្ទចល័តបានកើនឡើងយ៉ៃងខា្លៃំងពី
១៣%នៃចំនួនបៃជាជនក្នុងឆ្នៃំ២០១៣ដល់១០៨%នៅ
ឆ្នៃំ២០១៧។៩១ដោយហៃតុមានការធា្លៃក់ចុះនៃតម្លៃសីុមកាតពី
៣៥០ដុលា្លៃរក្នងុមួយសីុមកាតមុនពៃលមីយ៉ៃន់មា៉ៃបើកបៃទៃស
ក្នងុឆ្នៃំ២០១០តៃមឹតៃជាងមួយដុលា្លៃរការតភា្ជៃប់ទូរស័ព្ទចល័ត
នៅក្នងុបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃមានចំនួន៦៨.២៤លានដៃលតភា្ជៃប់
១២៦%នៃចំនួនបៃជាជនសរបុនៅក្នងុខៃមករាឆ្នៃំ២០២០។៩២

អត្ថបៃយោជន៍មួយនៃអ្នកដៃលមកកៃៃយគៃក្នុងយុគសម័យ
ឌីជីថលគឺថាបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃអាចលោតផ្លៃះយ៉ៃងលឿន
ដើមៃបីទទួលយកនិងបៃើបៃៃស់ទូរស័ព្ទចល័តនិងបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលខណៈពៃលដៃលឆ្លងកាត់បច្ចៃកវទិៃយាចាស់។ឧទាហរណ៍
អ្នកបៃើបៃៃស់ទូរស័ព្ទចល័តជាង៨០%បៃើសា្មៃតហ្វូនជំនួសឱៃយ
ទូរស័ព្ទធម្មតាវញិខណៈដៃលទីផៃសារមីយ៉ៃន់មា៉ៃតៃវូបានជន់លិច
ដោយសា្មៃតហ្វូនដៃលមានតំលៃសមរមៃយបាននំាចូលពីបៃទៃស
ចិន។៩៣ទោះបីជាបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃធ្វើការទទួលយកទូរស័ព្ទ
សា្មៃតហ្វូននិងការបៃើអីុនធឺរណៃតលៃបឿនលឿនបានយ៉ៃងល្អ
ផ្ទុយទៅវិញមីយ៉ៃន់មា៉ៃគឺជាបៃទៃសមួយក្នុងចំណមបៃទៃស
ដៃលមានការអភិវឌៃឍតិចតួចបំផុតទាក់ទងនឹងការធ្វើឌីជីថល
និងការតៃៀមខ្លួនសមៃៃប់ទំនាក់ទំនង។

រូបភាពទី៣.១៖អតៃៃកំណើនGDPសរុបរបស់បៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ
ឆ្នៃំ២០១៩,ដកពីទសៃសនវិស័យរបស់ធនាគារអភិវឌៃឍន៍អាសុី

ឆ្នៃំ២០២០៨៩
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បៃអប់៣.១៖សា្ថៃនភាពបច្ចុបៃបន្នរបស់មីយ៉ៃន់មា៉ៃនៃការធ្វើឌីជីថល

ការធ្វើ ឌីជីថល និង SMEs

សៃបទៅនឹងការធ្វើឌីជីថលរាជរដ្ឋៃភិបាលបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ
បានដក់ការអភិវឌៃឍSMEsជាស្នលូនៃគំនិតផ្តចួផ្តើមអភិវឌៃឍន៍
សៃដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។៨៥%នៃអាជីវកម្មដៃលបានចុះបញ្ជី
ក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃគឺមានSMEs៩៤ហើយនាយកដ្ឋៃន
អភិវឌៃឍន៍SMEsបានបញ្ជៃក់ថាមានSMEsដៃលបានចុះបញ្ជី
ចំនួន៧៥,៤៥២នៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃគិតតៃឹមខៃមីនា
ឆ្នៃំ២០២០។៩៥ដោយយល់អំពីបញ្ហៃបៃឈមរបស់SMEs
ទំាងនៃះរដ្ឋបាលTheinSeinបានបង្កើតមជៃឈមណ្ឌលអភិវឌៃឍន៍
SMEsដៃលមានសាខាជាង៥០នៅតាមរដ្ឋនិងតំបន់ចនោ្លៃះ
ពីឆ្នៃំ២០១២ដល់២០១៤។៩៦នៅពៃលដៃលរដ្ឋៃភិបាលនៃ
សម្ពន័្ធភាពជាតិដើមៃបីលទ្ធបិៃជាធិបតៃយៃយ(NLD)បានចូលកាន់
អំណាចចៃបាប់អភិវឌៃឍន៍SMEs៩៧តៃវូបានអនុម័តហើយចៃបាប់
ដៃលបានដក់នោះបៃើរយៈពៃលមួយឆ្នៃំក្នងុការទទួលបានសិទ្ធ
ដក់អោយបៃើបៃៃស់។

គំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏មុះមុតរបស់រដ្ឋៃភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់
SMEsទទួលបានការគំាទៃទំាងបច្ចៃកទៃសនិងហិរញ្ញវត្ថុពី

មា្ចៃស់ជំនួយនិងអង្គការអន្តរជាតិ។មា្ចៃស់ជំនួយដូចជាទីភា្នៃក់ងារ
សហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិជបុ៉ន(JICA)និងរដ្ឋៃភិបាលដ
ណឺមា៉ៃកបានធានាថាបៃៃក់កម្ចីសមៃៃប់SMEsតៃូវបាន
ផ្តល់អោយតាមរយៈធនាគាររដ្ឋ។ការគំាទៃផ្នៃកបច្ចៃកទៃស
ដូចជាការសៃៃវជៃៃវអនុសាសន៍គោលនយោបាយការពងៃឹង
សមត្ថភាពនិងការបណ្តុះបណា្តៃលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មតៃវូបាន
ផ្តល់ដោយអង្គការកៃៃរដ្ឋៃភិបាលអន្ដរជាតិ(INGOs)អង្គការ
អភិវឌៃឍន៍អន្តរជាតិដូចជាកម្មវធីិអភិវឌៃឍន៍អង្គការសហបៃជាជាតិ
(UNDP)និងទីភា្នៃក់ងារសហរដ្ឋអាមៃរិកសមៃៃប់ការអភិវឌៃឍន៍
អន្តរជាតិ(USAID)ដៃលបានចូលរួមចំណៃកយ៉ៃងសំខាន់
ក្នុងការនាំមកនូវតមា្លៃភាពដល់ដំណើរការរបស់រដ្ឋៃភិបាល។៩៨

ទោះបីមានការខិតខំកៃទមៃង់ក៏ដោយក្តីSMEsរបស់បៃទៃសមី
យ៉ៃន់មា៉ៃមិនទាន់តៃៀមខ្លនួជាសៃៃចដើមៃបីបៃកួតបៃជៃងជាមួយ
ដៃគូបៃកួតបៃជៃងបរទៃសនិងតៃងមានទំនោរពឹងផ្អៃកលើទីផៃសារ
ក្នុងសៃុកចៃើនជាងទីផៃសារនាំចៃញដោយសារតៃតមៃូវការនិង
ដំណើរការរបស់រដ្ឋៃភិបាលមានលក្ខណៈស្មុគសា្មៃញនិងមាន
ដំណើរការចៃើនក្នុងការយកអាជា្ញៃប័ណ្ណនាំចៃញ។៩៩

ការផ្លៃស់ប្តូរឌីជីថលនិងពាណិជ្ជកម្មឌីជីថល៖១៣៣ក្នុងចំណម១៣៩នៅក្នុងវៃទិតាសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
សន្ទសៃសន៍តៃៀមបណា្តៃញ(NRI)ឆ្នៃំ២០១៦។

រដ្ឋៃភិបាលឌីជីថល៖១៥៧ក្នុងចំណម១៩៣ដៃលជាសមាជិករបស់រដ្ឋៃភិបាលនៅក្នុងសន្ទសៃសន៍អភិវឌៃឍន៍
រដ្ឋៃភិបាលអៃឡិចតៃូនិចរបស់បៃទៃសជាតិឆ្នៃំ២០១៨។

ការតភា្ជៃប់ឌីជីថល៖១៣៥ក្នុងចំណម១៧៦បៃទៃសនៅក្នុងសន្ទសៃសន៍អភិវឌៃឍន៍បច្ចៃកវិទៃយាទូរគមនាគមន៍
អន្តរជាតិ(ITU)ឆ្នៃំ២០១៧។

ជំនាញឌីជីថលនិងការដក់បញ្ចូល៖១៤៨ក្នុងចំណម១៨៩បៃទៃសនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌៃឍន៍ជាតិបងៃួបបងៃួម
មនុសៃសសន្ទសៃសន៍អភិវឌៃឍន៍ឆ្នៃំ២០១៧។

សុវត្ថិភាពឌីជីថល៖១០០ក្នុងចំនោម១៦៥នៅក្នុងទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ(ITU)សន្ទសៃសន៍សន្តិសុខតាម
អុីនធឺរណៃតទូទាំងពិភពលោកឆ្នៃំ២០១៧

ការច្នៃបៃឌិតឌីជីថល៖១៧១ក្នុងចំណម១៩០ក្នុងភាពងាយសៃួសរបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងការធ្វើ
សន្ទសៃសន៍អាជីវកម្មឆ្នៃំ២០១៩។
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SMEsនៅបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃបៃឈមនឹងបញ្ហៃផៃសៃងៗដៃលក្នងុនោះSMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីបៃឈមនឹងឧបសគ្គគួរឱៃយខា្លៃច
ជាងសហគៃៃសដៃលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមភាគីបុរស។នៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ៣៥%នៃSMEsគឺគៃប់គៃងដោយស១០០ដៃល
ហាក់បីដូចជាខ្ពស់ជាងបណា្តៃបៃទៃសដៃលមានបៃៃក់ចំណូលទាប(៣៤%)និង១២%តិចជាងបណា្តៃបៃទៃសអាសីុបូព៌ាៃនិង
បា៉ៃសីុហ្វកិ(៤៧%)។១០១របាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ(ILO)១០២ឆ្នៃំ២០២០ស្តពីីសហគៃនិស្តៃីបានបងា្ហៃញថាSMEs
ដៃលកាន់កាប់ដោយស្តៃីមានការលំបាកក្នុងការនាំចៃញផលិតផលរបស់ពួកគៃដោយសារឧបសគ្គភាសានិងកង្វះលទ្ធភាពក្នុងការ
ទទួលបានព័ត៌មាននៅលើទីផៃសារបរទៃស។លើសពីនៃះទៀតភាពជាមា្ចៃស់លើទូរស័ព្ទចល័តគឺជាផ្នៃកមួយនៃការបៃងចៃកឌីជីថល
យៃនឌ័រយ៉ៃងលៃចធ្លៃដោយបងា្ហៃញពីភាពខុសគា្នៃនៃភាពជឿនលឿនខាងបច្ចៃកវទិៃយារវាងបុរសនិងស្តៃ។ីយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នៃំ
២០១៧របស់DalbergGlobalAdvisorsGlobalDevelopmentAdvisors១០៣បាននិយយថាគំលាតមាន២០%ក្នងុឆ្នៃំ
២០១៦៖មានតៃស្តៃី៥២%បុ៉ណ្ណៃះដៃលកាន់កាប់ទូរស័ព្ទដៃនៅបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃបើបៃៀបធៀបនឹង៧២%នៃបុរស។កតា្តៃដៃល
ស្តៃីដើរមិនទាន់បុរសនោះគឺមកពីមូលហៃតុដៃលថាមានតៃ១៩%នៃចំនួនស្តៃីសរុបដៃលបៃើបៃៃស់អុីនធឺរណៃតនៃះបើយោងតាម
ទិន្នន័យឆ្នៃំ២០១៨របស់អង្គការស្ថិតិកណា្តៃល៨៨បន្ថៃមលើនៃះអ្នកឆ្លើយសំណួរពីការស្ទង់មតិសហគៃិនស្តៃីពីILO៩៦ភាគចៃើន
បានបៃៃប់អោយដឹងថាពួកគៃបានបៃើការជាវកញ្ចប់អីុនធឺរណៃតតាមទូរស័ព្ទចល័តនិងសា្មៃតហ្វូនបៃបសាមញ្ញសមៃៃប់បៃតិបត្តកិារ
អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃដៃលក្នុងនោះមានតៃ២៥%បៃើកុំពៃយូទ័រហើយមានតៃ១៥%ប៉ុណ្ណៃះដៃលមានអុីនធឺរណៃតលៃបឿនលឿន។
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គោលបំណងនៃការសៃៃវជៃៃវនៃះគឺដើមៃបីបងា្ហៃញពីឱកាស
នាពៃលបច្ចបុៃបន្ននិងអនាគតថ្មីនៃការធ្វើឌីជីថលនិងដើមៃបីផ្តល់
ការយល់ដឹងដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើមៃបីដោះសៃៃយបញ្ហៃ
បៃឈម។ការពិនិតៃយមើលឯកសារដៃលមានសៃៃប់តៃូវបាន
ចាត់ទុកជាចំណចុចាប់ផ្តើមដៃលអនុញ្ញៃតឱៃយអ្នកសរសៃរយល់ដឹង
នឹងបរិបទបៃវត្តិសាស្តៃនយោបាយសៃដ្ឋកិច្ចនិនា្នៃការបច្ចុបៃបន្ន
ជំុវិញការធ្វើឌីជីថលនិងWSMEsនៅបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។
បនា្ទៃប់មកការសៃៃវជៃៃវតាមលក្ខណៈគុណវិស័យតៃូវបាន
ធ្វើឡើងដោយផ្តៃតលើទសៃសនវិស័យរបស់WSMEsអំពីវិធី
ដៃលពួកគៃឈានទៅរកការធ្វើឌីជីថលហើយហៃតុអ្វីបានជា
ពួកគៃអនុវត្តឬមិនអនុវត្តបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល។

បនា្ទៃប់ពីអ្នកនិពន្ធបានធ្វើការសមា្ភៃសន៍សីុជមៃៃជាមួយមា្ចៃស់
SMEដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីទំាង២០រូបទិន្នន័យដៃល
ទទួលបាននៃះតៃវូបានបំពៃញបន្ថៃមដោយទសៃសនៈគំនិតរបស់
អ្នកជំនាញចំនួន៥រូប។លំនំាពិភាកៃសាសមៃៃប់កិច្ចសមា្ភៃសន៍
តៃូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អៃកលើសសរស្តម្ភទំាងបួនដៃល
អ្នកសរសៃរជឿជាក់ថាមានសារៈសំខាន់សមៃៃប់WSMEs៖

សសរស្តម្ភទី១៖លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន
សសរស្តម្ភទី២៖លទ្ធភាពទទួលបានការណៃនាំទំនាក់ទំនង

និងជំនាញ
សសរស្តម្ភទី៣៖ដំណើរការអាជីវកម្មនិងការគៃប់គៃង
សសរស្តម្ភទី៤៖ការគៃប់គៃងវិបត្តិ(កូវីត១៩)

ចុងបញ្ចប់កិច្ចពិភាកៃសាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗចំនួន៦រូប
តៃវូបានរៀបចំឡើងដើមៃបីពិនិតៃយមើលទិន្នន័យដៃលទទួលបាន
និងផ្តល់ជាដំបូនា្មៃន។

ដំណើរការ បេមូល ទិន្នន័យ និង សំយោគ

បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលបានអនុញ្ញៃតឱៃយអ្នកសរសៃរបញ្ចប់ការសៃៃវ
ជៃៃវនៃះទោះបីជានៅក្នុងកំឡុងពៃលការរីករាលដលនៃជម្ងឺ
កូវីត១៩ហើយក៏សៃបពៃលដៃលអ្នកសរសៃរចមៃបងកំពុងធ្វើ
ចតា្តៃឡីស័កនៅផ្ទះនៅឯទីកៃុងយុៃំងហោ្គៃនហើយអ្នកសរសៃរ
មា្នៃក់ទៀតតៃវូបានជាប់នៅក្នងុទីកៃងុបុ៊យដប៉ៃសដោយរង់ចំា
ការហោះហើរទៅកាន់ទីកៃុងយុៃំងហោ្គៃនបនា្ទៃប់ពីបានបញ្ចប់
ការសិកៃសានៅសាកលវិទៃយាល័យCentralEuropean។
ដំណើរការបៃមូលនិងសំយោគទិន្នន័យមានដូចខាងកៃៃមៈ

ជំហានទី១៖បទសមា្ភៃសន៍ភាគចៃើនតៃូវបានធ្វើឡើង
ស្ទើរតៃលើកម្មវិធីZoomឬMessenger។
ជំហានទី២៖កំណត់តៃៃសមា្ភៃសន៍តៃវូបានកត់តៃៃនៅក្នងុ
GoogleDocs។
ជំហានទី៣៖កម្មវិធីសហការcloud-basedសមៃៃប់
អ្នកសៃៃវជៃៃវនិងអ្នករចនាដៃលហៅថាMuralតៃូវបាន
បៃើសមៃៃប់ស្វៃងយល់ទិន្នន័យនៃការសៃៃវជៃៃវ។វាគឺជា
ការជំនួសstickynotesនិងបិទលើកា្តៃរខៀន។
ជំហានទី៤៖ទិន្នន័យពីកិច្ចសមា្ភៃសន៍ក៏តៃូវបានបញ្ចូល
ទៅក្នុងGoogleSheetsនិងកៃៃយមកតៃូវបានដក់ជា
កៃមុដើមៃបីបៃមូលនូវចំនៃះដឹងនៃខ្លមឹសារសំខាន់ៗដៃលមាន
នៅក្នុងចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួមចំពោះសសរស្តម្ភនីមួយ។
ជំហានទី៥៖កិច្ចពិភាកៃសាមានរយៈពៃល២ម៉ោៃងតៃវូបាន
ធ្វើឡើងនៅលើMicrosoftTeams។
ជំហានទី៦៖កំណត់តៃៃពីកៃមុបៃកឹៃសាផ្តល់យោបល់តៃវូបាន
កត់ចូលទៅក្នុងGoogleDocsសមៃៃប់កៃុមសៃៃវជៃៃវ
ធ្វើការសង្ខៃបចំណុចសំខាន់ៗនិងផ្តល់ដំបូនា្មៃន។

.

.

.

.

.

.

៣.៣
វិធីសាស្ត្
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អំពី អ្នកឆ្លើយ សំណួរ

អាយុ និង បទពិសោធន៍

ទំហំ និង វិស័យ

អ្នកចូលរួម សហគេេស ខា្នេតតូច អ្នកចូលរួម សហគេេស ធុន មធេយម

អ្នកសរសៃរបានជៃើសរីសអ្នកឆ្លើយសំណួរដោយយកចិត្តទុកដក់ហើយដោយផ្អៃកលើការបា៉ៃន់សា្មៃនអាយុរបស់មា្ចៃស់អាជីវកម្ម
វិស័យភាពភាពចាស់ទំុនៃអាជីវកម្មទីតំាងអាជីវកម្មនិងការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដើមៃបីទទួលបានការតំណាងចមៃុះនៃ
WSMEsក្នុងរយៈពៃលមានកំណត់ព័ត៌មាននិងធនធានដៃលមានកំឡុងពៃលកូវីដ១៩។

ខណៈអាយុរបស់អ្នកឆ្លើយសំណរួមានចាប់ពី២០ទៅ៦០ឆ្នៃំភាគចៃើនគឺស្ថតិក្នងុអាយុ៣០និង៤០ឆ្នៃ។ំដោយហៃតុអាយុផៃសៃងៗគា្នៃ
បៃវត្តិអាជីពនិងបៃវត្តិផ្ទៃល់ខ្លនួក៏ខុសគា្នៃដៃរ។អ្នកខ្លះមានបទពិសោធន៍ជំនាញចៃើននៅក្នងុវិស័យសាជីវកម្មរមួមានធនាគារព័ត៌មានវិទៃយា
ទូរគមនាគមន៍លទ្ធកម្មការបៃឹកៃសាការបងៃៀននិងការបណា្តៃក់ទុន។ការស្វៃងរកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគៃបាននាំឱៃយពួកគៃ
មួយចំនួនបង្កើតជំនួញនៅជុំវិញបុព្វហៃតុសង្គម។

អ្នកសរសៃរខិតខំធ្វើឱៃយមានតុលៃយភាពរវាងសហគៃៃសខា្នៃតតូច(SEs)និងសហគៃៃសធុនមធៃយម(MEs)ក៏ដូចជាវិស័យក្នុង
បៃភៃទនីមួយ។និយមន័យរបស់SMEដៃលបានពណ៌នានៅក្នុងចៃបាប់អភិវឌៃឍន៍SMEតៃូវបានបៃើជាកតា្តៃវិនិច្ឆ័យដើមៃបីបៃងចៃក
និងជៃើសរីសអ្នកចូលរួម។(សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធD:និយមន័យSME)

ក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមផ្តល់បទសមា្ភៃសន៍ចំនួន២០នាក់៥០%តំណាងអោយSEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីហើយ៥០%
ទៀតជាMEs។កមៃិតលំបាកនៃការធ្វើឌីជីថលធ្វើឱៃយមានភាពខុសប្លៃកគា្នៃនៅតាមវិស័យអ្នកសរសៃរបានធានាភាពចមៃុះតាម
វិស័យក្នុងចំណមមា្ចៃស់WSMEsតាមរយៈការសមា្ភៃសន៍នៅទូទំាងវិស័យកម្មន្តសាលកម្មផលិតកម្មសៃវាកម្មនិងអាជីវកម្ម
ដៃលទាក់ទងនឹងកសិកម្ម។

WSMEsដៃលតៃូវបានសមា្ភៃសន៍គឺមកពីវិស័យដូចខាងកៃៃមៈ

វាយនភ័ណ្ឌជៃលក់សរីរាង្គ
ផលិតកម្មកាបូប
ប៉ុស្តិ៍ទូរទសៃសន៍អនឡាញ
សិបៃបកម្មឈើ
ទីបៃឹកៃសាធនធានមនុសៃស
វៃទិកាជំនាញសមៃៃប់ស្តៃី
សៃវាបណ្តុះបណា្តៃលយុវជន
សម្លៀកបំពាក់របស់ស្តៃី
ផលិតកម្មអាហារ
ផលិតកម្មទឹកកក

ផលិតកម្មថា្នៃំជក់
ផលិតកម្មសំបុកតៃចៀកកាំ
ចៃកចាយFMCG
សាលាច្នៃបៃឌិតសមៃៃប់កុមារ
សិបៃបកម្មឈើ
ពាណិជ្ជកម្មសរីរាង្គតាមអ៊ីនធើណៃត
សាលាអន្តរជាតិ
សិបៃបកម្មបោះពុម្ព
សាលាបឋមសិកៃសាឯកជន
ចៃកចាយឱសថ

តារាង៣.១៖ផ្នៃកSMEរបស់អ្នកសមា្ភៃសន៍
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Years of Maturity for Small Enterprises Years of Maturity for Medium Enterprises

20% 20%

50%

10%

40%

10%

> 10 years

< 1 year

6 - 10 years

1 - 5 years

> 10 years

6 - 10 years

1 - 5 years

50%

រូបភាពទី៣.២៖ឆ្នៃំនៃភាពចាស់ទុំសមៃៃប់អ្នកចូលរួមWSME

ទីតាំង

បញ្ហេ បេឈម និង ដេន កំណត់

ភាពចាស់ទុំ នេ អាជីវកម្ម

WSMEsនៅក្នុងគំរូមានដំណើរការនៅទូទំាងបៃទៃស
ទោះបីជាភាគចៃើននៃពួកគៃមានមូលដ្ឋៃននៅទីកៃងុយុៃងំហោ្គៃ
នក៏ដោយ។ផលិតកម្មនិងការចៃកចាយរបស់ពួកគៃមានចាប់ពី
តំបន់ជនជាតិភាគតិចដូចជារដ្ឋសាននិងរដ្ឋមនដល់តំបន់
ភូមាដៃលជាតំបន់ស្ងតួនិងជាតំបន់ភាគខាងតៃបងូនៃបៃទៃស។

១.ដោយសារតៃការសៃៃវជៃៃវនៃះតៃវូបានធ្វើឡើងក្នងុកំឡុងពៃល
នៃការរាតតៃបាតជម្ងឺរាតតៃបាតកូវីតនៅខៃសីហាឆ្នៃំ២០២០
អ្នកសរសៃរតៃវូបានធ្វើបទសមា្ភៃសន៍ស្ទើរតៃទំាងសៃងុតាមបៃព័ន្ធ
អីុនធឺរណៃត។វាជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសមៃៃប់អ្នកសរសៃរ
និងអ្នកចូលរួមក្នងុការចូលរមួផ្តល់បទសមា្ភៃសន៍យ៉ៃងសុជីមៃៃ
តាមរយៈកម្មវធីិបៃជំុលើបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃត។ទោះបីជាអ្នកសរសៃរ
អាចបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកចូលរួមនិងបៃមូលព័ត៌មាន
ចំាបាច់ក៏ដោយក៏ការបៃជំុតាមបៃព័ន្ធអី៊នធើណៃតមិនអាច
ផ្តល់នូវបរបិទដៃលរមួមានសំលៃងបើបៃៀបធៀបនឹងកិច្ចសមា្ភៃសន៍
ដោយផ្ទៃល់ដៃលជួយអោយអ្នកសៃៃវជៃៃវមានអារម្មណ៍ស្និត
សា្នៃលជាមួយអ្នកផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍។

ដោយសារភាពចាស់ទំុនៃអាជីវកម្មអាចប៉ះពាល់ដល់កមៃតិនៃការទទួលយកឌីជីថលភាពចាស់ទំុនៃWSMEsនៅក្នងុគំរូបៃៃបៃលួ
ពីតិចជាងមួយឆ្នៃំទៅអាជីវកម្មមានអាយុលើសពី៦០ឆ្នៃំ។

២.អ្នកចូលរួមមានការយល់ដឹងកាន់តៃចៃបាស់អំពីពៃលវៃលា
សមា្ភៃសន៍ដៃលចំណាយតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតបើបៃៀបធៀប
ទៅនឹងការសមា្ភៃស៍ផ្ទៃល់។ដូច្នៃះអ្នកសរសៃរតៃូវធ្វើអោយសំនួរ
ខ្លះខ្លីបៃសិនបើមានការស្នើសំុពីអ្នកចូលរមួហើយកិច្ចសមា្ភៃសន៍
ជាទូទៅមានរយះពៃលចាប់ពី៦០នាទីទៅ៣០-៤៥នាទី។



84

ករណីសិកៃសាបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ

៣.ការដច់ចរន្តអគ្គសិនីជារឿយៗរខំានដល់លំហូរការងារនិង
ការភា្ជៃប់អីុនធឺរណៃត។បុ៉ន្តៃទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយអ្នកសរសៃរ
បានរៀបចំផៃនការទុកជាមុននិងពៃយាយមលុបបំបាត់ឧបសគ្គ
ទាំងនោះ។

៤.ការជៃើសរសីអ្នកចូលរមួផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍មានភាពលំអៀង
បន្តចិទៅលើអ្នកដៃលទំនងជាបៃើបច្ចៃកវទិៃយាពីពៃៃះអ្នកសរសៃរ
ចង់ស្វៃងយល់អំពីរបៀបដៃលបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលតៃូវបាន
បៃើបៃៃស់ដោយWSMEsហើយហៃតុអ្វីវាសំខាន់សមៃៃប់ពួកគៃ។

៥.ដោយសារតៃពៃលវៃលាមានកំណត់រួមទំាងមានការរឹតបណ្តងឹ
ក្នុងការធ្វើដំណើរអ្នកសរសៃរមិនអាចជៃើសរីសឧសៃសាហកម្ម
ខា្នៃតតូចនៅក្នុងខៃសៃសងា្វៃក់កសិកម្មពីតំបន់ជាយកៃុងដូចជា
សិបៃបកម្មមា៉ៃសុីនកិនសៃូវសិបៃបកម្មមា៉ៃសុីនកិនសណ្តៃកដីនិង
ផលិតកម្មចំណីសត្វ។ល។
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រូបភាព៣.៣៖ការបៃៀបធៀបបញ្ហៃបៃឈមសមៃៃប់ហិរញ្ញបៃបទាន
ការណៃនាំ/ទំនាក់ទំនង/ជំនាញនិងដំណើរការអាជីវកម្មនិង

ការគៃប់គៃង១០៧

នៅក្នុងផ្នៃកខាងកៃៃមអ្នកសរសៃរនឹងធ្វើការស្វៃងយល់ពី
សសរស្តម្ភទំាងបួនដៃលបានជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើររបស់
WSMEsឆ្ពៃះទៅរកការធ្វើឌីជីថល៖១)លទ្ធភាពទទួលបាន
ហិរញ្ញបៃបទាន២)លទ្ធភាពទទួលបានការបៃឹកៃសាទំនាក់ទំនង
និងជំនាញ៣)ដំណើរការអាជីវកម្មនិងការគៃប់គៃងនិង៤)
ការគៃប់គៃងវិបត្តិ(កូវីត១៩)។

ក្នងុអំឡុងពៃលសមា្ភៃសន៍អ្នកសរសៃរបានរកឃើញបញ្ហៃហិរញ្ញ
វត្ថុដៃលសហគៃិនស្តៃីបានបៃឈមនៅពៃលពួកគៃចាប់ផ្តើម
អាជីវកម្មរបៀបដៃលពួកគៃរីកចមៃើននិងការបៃមូលបៃៃក់
សមៃបទានសមៃៃប់ការពងៃីកអាជីវកម្ម។

លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានបានកា្លៃយជាបញ្ហៃបៃឈម
បំផុតសមៃៃប់WSMEs។ក្នុងចំនោមSMESចំនួន២០រូប
ដៃលបានផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍មានតៃMEsចំនួន២បុ៉ណ្ណៃះដៃល
បានទទួលបៃៃក់កម្ចីពីធនាគាររឯីMEsចំនួន២ទៀតបានដក់
ពាកៃយសំុដៃរបុ៉ន្តៃមិនបានសមៃៃចនិងSE១ចុងកៃៃយបាន
ពៃយាយមបុ៉ន្តៃក៏មិនទទួលបានជោគជ័យ។នៅពៃលអ្នកសរសៃរ
បកសៃៃយទិន្នន័យដោយដក់ចំណាត់ថា្នៃក់ការឆ្លើយតបរបស់
អ្នកចូលរួមបានបងា្ហៃញរួមមានបញ្ហៃបៃឈម“ធំល្អមទាប១០៥

ទាក់ទងនឹងឧបសគ្គអំពីសសរស្តម្ភដៃលបានលើកឡើង
លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានហាក់ដូចជាបញ្ហៃបៃឈមធំ
បំផុតសមៃៃប់SEsនិងMEs។(សូមមើលរូបភាពទី៣.៣)។
ទោះបីជាទំហំគំរូតូចពៃកដៃលមិនអាចរកចំនុចសំខាន់តំណាង
WSMEsទំាងមូលក៏ដោយបុ៉ន្តៃការរកឃើញអំពីកង្វះឥណទាន
នៃះគឺសមសៃបនឹងទិន្ធន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុង
ការធ្វើចំណាត់ថា្នៃក់អាជីវកម្មនៅឆ្នៃំ២០២០ដៃលបងា្ហៃញថា
បៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃស្ថិតនៅចំណាត់ថា្នៃក់ទាបបំផុតទាក់ទង
នឹងការទទួលបានឥណទានក្នុងចំណមសៃដ្ឋកិច្ចនៅអាសីុ
បូពា៌ៃនិងបា៉ៃសុីហ្វិក។១០៦

លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន

៣.៤ 
ទិន្នន័យ ដេល ទទួលបាន ពី កិច្ចសម្ភេសន៍
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ករណីសិកៃសាបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ

បៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃជាប់ចំណាត់ថា្នៃក់លៃខ១៦៥ក្នុងចំណម១៩០នៃសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបើយោងតាម
ធនាគារពិភពលោក។ក្នុងចំណមរងា្វៃស់ទាំង១០ដៃលតៃូវបានវាស់វៃងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃជាប់ចំណាត់ថា្នៃក់មួយ
ក្នុងចំណមចំណាត់ថា្នៃក់បាតទាំង៥នៅក្នុងសៃដ្ឋកិច្ចអាសុីបូពា៌ៃនិងបា៉ៃសុីហ្វិកក្នុង៦វិស័យ៖

ការទទួលបានជំនឿទុកចិត្ត៖ទាបបំផុតនៅក្នុងសៃដ្ឋកិច្ចអាសុីបូពា៌ៃនិងបា៉ៃសុីហ្វិកទាំង២៥
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ពៃំដៃន៖ទាបបំផុតនៅក្នុងសៃដ្ឋកិច្ចអាសុីបូពា៌ៃនិងបា៉ៃសុីហ្វិកទាំង២៥
ការអនុវត្តកិច្ចសនៃយា៖ទាបបំផុតទី២
ទទួលបានអគ្គិសនី៖ទី៤ទាបបំផុត
ការបង់ពន្ធ៖ទបបំផុតទី៤
ដំណះសៃៃយភាពកៃស័យធន៖ទាបបំផុតទី៥

បៃភព:https://www.doingbusiness.org/en/rankings?region=east-asia-and-pacific

បៃអប់៣.២៖ភាពងាយសៃួលនៃការធ្វើចំណាត់ថា្នៃក់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារពិភពលោកឆ្នៃំ២០២០

មានការយល់ដឹងសំខាន់ៗចំនួន៧អំពីរបៀបដៃលWSMEs
ដោះសៃៃយបញ្ហៃហិរញ្ញបៃបទាននិងហៃតុផលសមៃៃប់ធ្វើដូច្នៃះ៖

ការយល់ដឹងសំខាន់ៗស្តីពី 
ការទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន

១. ការ សនេសំ បេេក់ ផ្ទេល់ខ្លនួ ដេលជា បេភព សំខាន់ 

នេ ការផ្តល់ ហិរញ្ញបេបទាន ដល់ WSMEs

២. ជំនួយ ផ្តេតលើ SMEs ដេល គេប់គេង ដោយ 

ស្តេ ីមាន ភាព កមេ នៅក្នងុ បេទេស មី យ៉េន់ ម៉ាេ 

៣. ជំរីស ហិរញ្ញបេបទាន នៅមានកំរិត និង មិនសូវ 

បានដឹង លឺ ក្នងុចំណោម SMEs

អ្នកផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍ទំាងអស់បានបៃើបៃៃស់បៃៃក់សនៃសំផ្ទៃល់ខ្លនួ
ដើមៃបីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃនិងបន្តរីកចមៃើនយឺតៗ
ដោយបៃើបៃៃក់ចំណូលពីការលក់ឬបៃៃក់ចំណូលពីបៃភព
ចំណលូបនា្ទៃប់បនៃស។ំនៅពៃលពួកគៃបៃឈមនឹងកង្វះខាតលំហូរ
សាច់បៃៃក់ពួកគៃពឹងផ្អៃកលើគៃួសារមិត្តភក្តិឬអ្នកឱៃយខ្ចីបៃៃក់
កៃៃផ្លូវការដៃលមានអតៃៃការបៃៃក់ខ្ពស់(ជាទូទៅបៃហៃល
៣%ក្នងុមួយខៃ)ដើមៃបីទទួលបានបៃៃក់កម្ច។ីទោះបីជាបៃៃក់កម្ចី
កៃៃផ្លូវការមានតម្លៃថ្លៃជាងក៏ដោយក៏វាអាចទទួលបានយ៉ៃង
ឆប់រហ័សនិងងាយសៃលួដោយមិនចំាបាច់មានឯកសារសា្នៃម។
អ្នកផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍ទំាងអស់បានអោយដឹងថាបៃៃក់កម្ចី
ធនាគារមានលក្ខខណ្ឌល្អជាងបុ៉ន្តៃពួកគៃបានលើកឡើងពី
ឧបសគ្គសំខាន់ៗក្នងុការទទួលបានបៃៃក់កម្ចីពីធនាគារដូចជា
តមៃវូការព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍បៃៃក់ចំណៃញនិងការខាតបង់
ផៃនការអាជីវកម្មនិងវត្ថុបញ្ចៃំបន្ថៃមលើដំណើរការស្នើសំុដៃល
វាបៃើបៃៃស់ពៃលវៃលាយូរ។

អ្នកសរសៃរបានសង្កៃតឃើញថាជំនួយឥតសំណងគឺជាឧបករណ៍
ក្នងុការជួយសហគៃនិស្តៃីឱៃយរកីចមៃើននិងចូលរមួចំណៃកដល់
សហគមន៍របស់ពួកគៃ។ក្នុងចំណមអ្នកចូលរួម២០នាក់
របស់WSMEមាន៤នាក់បានទទួលជំនួយសមៃៃប់អាជីវកម្ម
របស់ពួកគៃពីអង្គការមា្ចៃស់ជំនួយអន្តរជាតិផៃសៃងៗហើយ

នៅក្នងុបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃជមៃើសហិរញ្ញបៃបទានដូចជាការផ្តល់
បៃៃក់កម្ចីពីបុគ្គលមា្នៃក់ទៅបុគ្គលមា្នៃក់ទៀតនិងការបៃមូល
មូលនិធិមិនមាននោះទៃខណៈពៃលដៃលការវិនិយោគឯកជន
ការបណា្តៃក់ទុននិងការវិនិយោគក្នងុទីផៃសារមានការចាប់អារម្មណ៍
យ៉ៃងខា្លៃំង១០៨ក្នុងបុ៉នា្មៃនឆ្នៃំថ្មីៗនៃះមានរបកគំហើញថ្មីជំុវិញ
ការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានឌីជីថលដោយធនាគារទំាងពីរនិង
សា្ថៃប័នហិរញ្ញវត្ថុមិនមៃនធនាគារដូចជាឥណទានឆ្លៃតវៃរបស់
ធនាគារYoma១០៩,បៃៃក់កម្ចីKBZPay១១០,បៃៃក់កម្ចី
មាតារបស់SME១១១,និងហិរញ្ញបៃបទានKyoPay១១២សមៃៃប់
SMEs។ក្នងុចំណមអ្នកផ្តល់បទសមា្ភសន៍ចំនួន២០នាក់មាន
ចំនួនតិចជាងពាក់កណា្តៃលបានដឹងអំពីជមៃើសហិរញ្ញបៃបទាន
នៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃប៉ុន្តៃគា្មៃននរណាមា្នៃក់ក្នុងចំណម
ពួកគៃបានបៃើបៃៃស់សៃវាកម្មទាំងនោះទៃ។

ជំនួយឥតសំណងបានជួយពួកគៃក្នុងការពងៃីកកៃុមរបស់
ពួកគៃឬបង្កើនលំហូរអាជីរកម្ម។អ្នកផ្តល់បទសមា្ភសន៍មួយចំនួន
បានយល់ដឹងអំពីឱកាសទទួលបានជំនួយបុ៉ន្តៃមិនទាន់មាន
ការយល់ដឹងអំពីរបៀបសរសៃរស្នើសំុជំនួយនោះទៃខណៈដៃល
អ្នកមួយចំនួនទៀតជាពិសៃសពួកគៃដៃលមិនមៃនជាជនជាតិយុៃងំ
ហោ្គៃនមិនបានទទួលព័ត៌មានអំពីឱកាសក្នងុការទទួលបានជំនួយ
ទំាងនោះ។បណា្តៃញវជិា្ជៃជីវៈភាពសា្ទៃត់ជំនាញនៃភាសាអង់គ្លៃស
និងជំនាញសរសៃរសំណើរបស់មា្ចៃស់អាជីរកម្មបានកំណត់
លទ្ធភាពនៃការទទួលបានជំនួយរចួទៅហើយ។ទោះយ៉ៃងណា
ក៏ដោយជំនួយបៃបនៃះមានកំណត់និងមិនគៃប់គៃៃន់សមៃៃប់
តមៃូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់SMEsនៅទូទំាងបៃទៃសមីយ៉ៃន់
មា៉ៃទៃ។តាមរយៈបទសមា្ភៃសន៍និងការសៃៃវជៃៃវអ្នកសរសៃរ
ក៏បានដឹងដៃរថាជំនួយឥតសំណងដៃលផ្តៃតលើយៃនឌ័រ
សមៃៃប់WSMEsស្ទើរតៃមិនមាន។អ្នកផ្តល់បទសមា្ភៃសន៍
ទំាង២០នាក់បានបញ្ជៃក់ថាពួកគៃមិនបានដឹងអំពីជំនួយដៃល
ផ្តៃតលើWSMEsនៃះទៃ។
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WSME Highlight 1: MYEO

១. អំពី កេុមហ៊ុន៖ 

២. ភាពលំបាក៖ 

៣. ការលូតលាស់៖ 

MYEOជាសហគៃៃសសង្គមអភិវឌៃឍន៍យុវជនដៃលមានមូលដ្ឋៃន
នៅទីកៃងុយុៃងំហ្គូនដៃលបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលដើមៃបីផៃសារ
ភា្ចៃប់ជាមួយយុវជនក្នងុការបង្កើតសហគមន៍សិកៃសាជាកៃមុនិង
ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តៃលជំនាញការងារ។ក្នងុចំណមអ្នកចូលរួម
WSMEsដៃលបានផ្តល់បទសមា្ភៃសន៍ទំាងអស់MYEOគឺជា
អាជីវកម្មដៃលមានបច្ចៃកវិទៃយាជឿនលឿនជាងគៃ។ក្នុងនាម
ជាអ្នកជឿជាក់ទៅលើទិន្នន័យធំ(bigdata)Htetមានភាព
ឆ្លៃតវៃក្នុងការបៃមូលទិន្នន័យរបស់អតិថិជននិងបៃើបៃៃស់វា
ដើមៃបីបង្កើតមាតិកាបណ្តុះបណា្តៃលតាមតមៃូវការ។

ផ្លូវឆ្ពៃះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់Htetនាពៃលបច្ចុបៃបន្ន
ហាក់បីដូចជាមិនមានភាពរលូនរហូតនោះទៃ។ដំបូងឡើយ
នាងខិតខំបៃងឹបៃៃងចាប់ផ្តើម113ដើមៃបីចាក់គៃឹះដ៏រងឹមំាសមៃៃប់
MYEO។ខណះពៃលដៃលគាត់កំពុងបំពៃញការងារពៃញមោ៉ៃង
គាត់ក៏បានសហការជាមួយអ្នកស្មគ័ៃចិត្តដៃលមានគោលគំនិត
ដូចគា្នៃដើមៃបីចាប់ផ្តើមដំណើរការនៃះ។វាពិតជាមានផលលំបាក
ណាស់ដោយសារតៃមានមនុសៃសមួយចំនួនធំឆប់មានការវនិិច្ឆយ័

ភាពឧសៃសាហ៍ពៃយាយមការតសូ៊និងការសៃលាញ់បានធ្វើអោយ
គាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យ។បនា្ទៃប់ពីការតសូ៊យ៉ៃងសា្វៃហាប់
អស់រយៈពៃល៥ឆ្នៃំមកគាត់ទទួលបានទឹកបៃៃក់ចំនួន៥០,០០០
ដុលា្លៃរអាមៃរកិពីការវនិិយោគលើបណា្តៃញសង្គមFacebook
ដៃលអាចឱៃយនាងមានថវិកាគៃប់គៃៃន់ដើមៃបីបន្ថៃមបុគ្គលិក
ការងារពៃញមោ៉ៃង។ឥឡូវនៃះអាជីវកម្មរបស់គាត់កំពុងរីកចមៃើន
យ៉ៃងខា្លៃងំដោយមានអតិថិជនជាង១,០០០នាក់ទិញកញ្ចប់
សៃវាកម្មពីអាជីវកម្មរបស់គាត់។ជាមួយនឹងជំនួយបន្ថៃមពី
មា្ចៃស់ជំនួយផៃសៃងទៀតMYEOបានបណ្តុះបណា្តៃលយុវជន
ជាង១៥,០០០នាក់មកហើយ។

HtetThiriShwe,សា្ថៃបនិកនៃMYEO

និងតៃងតៃសាកសួរពីភាពជឿជាក់របស់គាត់ដោយផ្អៃកលើ
យុវវ័យភាពនិងកិត្តនាមរបស់គាត់បុ៉ន្តៃគាត់មិនបានចុះចាញ់
ឡើយ។គាត់ក៏បានធ្វើការពិភាកៃសាជាមួយអ្នកបៃកឹៃសាដៃលមាន
សកា្តៃនុរាប់មិនអស់និងមិត្តភក្តិដើមៃបីបង្កើតគំរូអាជីវកម្មដ៏រឹងមំា
មាតិកាបណ្តុះបណា្តៃលនិងបៃភពមូលនិធិចៃើនជាងមុន។គាត់
ក៏បានចូលរួមយ៉ៃងសកម្មនៅក្នុងបញ្ហៃបៃឈមមួយនៃះដើមៃបី
ទទួលបានយោបល់ពីការបណា្តៃក់ទុនរបស់គាត់។
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រូបភាព៣.៤៖ការបៃៀបធៀបឧបសគ្គសមៃៃប់លទ្ធភាពទទួលបាន
ហិរញ្ញបៃបទានរវាងសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម

Barriers for Access to Financing

Small Medium

Skills

Awareness

Regulation

Gender- 
relation

Leadership

Language

Resources

៤. តមេូវការ ហិរញ្ញវត្ថុ នាពេល អនាគត មាន ភាព 
ធំធេង ណស់

៥. សហគេេស ធុន តូច មិន តេូវបាន គេ មើលឃើញ

បទបញ្ជេ ការយល់ដឹង និង ជំនាញ គឺជា ឧបសគ្គ ដ៏ 
ធំ បំផុត ចំពោះ លិទ្ធ ភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន

៦. កូ វីដ១៩ ជមេុញ អោយ SMEs ធ្វើការ 
ចុះឈ្មេះ ជា ផ្លូវការ

ខណៈពៃលដៃលបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃមានការរីកចមៃើន
គួរឱៃយកត់សមា្គៃល់នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនក្នុងបុ៉នា្មៃន
ឆ្នៃំថ្មីៗនៃះតមៃូវការហិរញ្ញបៃបទានរបស់SMEsជាចៃើននៅតៃ
មិនទាន់ចៃបាស់នៅឡើយ។SEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីចំនួន
១០នាក់មិនបានទទួលបៃៃក់កម្ចីពីធនាគារទៃហើយ៥០%នៃ
ពួកគៃបៃៃថា្នៃទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់
ពួកគៃនាពៃលអនាគត។ក្នុងចំណមMEsចំនួន១០នាក់
ដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃី៩០%តៃូវការហិរញ្ញបៃបទានសមៃៃប់
ការពងៃីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃខណៈដៃល២០%ទៀតបាន
ទទួលបៃៃក់កម្ចីពីធនាគាររួចហើយ។

ខណៈពៃលដៃលសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយមមានតមៃូវការ
ហិរញ្ញបៃបទានហើយបៃភៃទនៃការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានគឺមាន
ភាពខុសគា្នៃ។SEsមានតមៃូវការហិរញ្ញបៃបតូចជាងនិង
មានរយះពៃលខ្លីជាង(បៃមាណពី១,៥០០ដុលា្លៃរដល់
១២,០០០ដុលា្លៃរអាមៃរិក)ដើមៃបីសមៃលួដល់លំហូរសាច់បៃៃក់
ជាពិសៃសនៅពៃលមានការផ្លៃស់ប្តូរភា្លៃមៗនៃតមៃូវការរបស់
អតិថិជនឬសា្ថៃនភាពទីផៃសារដោយសារពួកគៃមិនមានបៃៃក់
បមៃុងចៃើនដូចនឹងសហគៃៃសធនមធៃយមនិងធំ។ចំណៃកឯ
MEsមានតំរូវការហិរញ្ញបៃបទានធំជាងនិងមានរយៈពៃល
វៃងជាងសមៃៃប់ការពងៃីកអាជីវកម្មបន្ថៃមពីលើលទ្ធភាព
ទទួលបានបណា្តៃញឥណទាននៅតាមធនាគារ។

អ្នកសរសៃរបានរកឃើញថាខណៈពៃលដៃលសហគៃៃសខា្នៃត
តូចអាចទទួលបានបៃៃក់កម្ចីពីសា្ថៃប័នមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុMEsក៏
ទំនងជាទទួលបានបៃៃក់កម្ចីធនាគារចៃើនជាងSEs។មូលហៃតុ
គឺមកពីចំនួនបៃៃក់កម្ចីដៃលផ្តល់ដោយមីកៃហិូរញ្ញវត្ថុភាគចៃើន
គឺតូចពៃកសមៃៃប់SEsខណៈពៃលដៃលពួកគៃមានមិនបាន
តៃៀមលក្ខណៈគៃប់គៃងសមៃៃប់ធនាគារក្នងុការបៃថុយបៃថាន
ក្នុងការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីដៃលវាមិនដូចMEsឡើយ។

បទបញ្ញត្តិការយល់ដឹងនិងជំនាញគឺជាឧបសគ្គធំបំផុតចំពោះ
លិទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានក្នុងចំណមអ្នកចូលរួម
WSMEទាំងអស់ដៃលបានផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍។

កំឡុងពៃលការិយល័យឥណទានមីយ៉ៃន់មា៉ៃតៃវូបានបង្កើតឡើង
នាពៃលថ្មីៗនៃះ១១៥កង្វះពិន្ទុឥណទានធ្វើឱៃយសា្ថៃប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ពិបាកវាយតម្លៃភាពគួរអោយទុកចិត្តរបស់អ្នកខ្ចីជាពិសៃស
បៃសិនបើពួកគៃស្ថតិនៅក្នងុវស័ិយកៃៃផ្លវូការ។ដូច្នៃះបៃៃក់កម្ចី
ភាគចៃើនគឺផ្អៃកលើវត្ថុបញ្ចៃំ។ក្នុងប៉ុនា្មៃនឆ្នៃំថ្មីៗនៃះសា្ថៃប័ន
ហិរញ្ញវត្ថុបានចាប់ផ្តើមផ្តល់បៃៃក់កម្ចីដៃលមិនមានសុវត្ថិភាព

នៅពៃលដៃលជំងឺកូវីត១៩ផ្ទុះឡើងរដ្ឋៃភិបាលមីយ៉ៃន់មា៉ៃបាន
បង្កើននិងផ្តល់កញ្ចប់បៃៃក់កម្ចីដល់SMEsទូទំាងបៃទៃស114
នៃះជាលើកដំបូងហើយដៃលរដ្ឋៃភិបាលចូលរមួធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នងុ
ការផ្តល់កមា្លៃងំជំរញុសៃដ្ឋកិច្ចដោយសារគៃៃះមហន្តរាយធម្មជាតិ
ឬគៃៃះអាសន្ន។ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោយវាជាការដស់តឿន
ដល់SMEsដៃលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីដៃលធ្វើអោយពួកគៃ
មិនមានសិទ្ធិក្នុងដក់ពាកៃយសំុបៃៃក់កម្ចី។ដូច្នៃះហើយជំងឺកូ
វីត១៩បានផ្តល់នូវការលើកទឹកចិត្តដល់SMEsដើមៃបីធ្វើ

ចុះឈ្មៃះសៃបចៃបាប់។បុ៉ន្តៃវធីិនៃះក៏អាចបង្កជាឱកាសសមៃៃប់
ការសូកបា៉ៃន់ដើមៃបីពន្លឿននីតិវិធីនៃការចុះឈ្មៃះ។អ្នកចូលរួម
៣នាក់បាននិយយថាពួកគៃបានលឺអំពីមា្ចៃស់សហគៃៃសធុនតូច
និងមធៃយមផៃសៃងទៀតដៃលបានបៃើសំណកូដើមៃបីទទួលបានកាត
SMEsដៃលធ្វើអោយពួកគៃអាចដក់ពាកៃយស្នើសំុបៃៃក់កម្ចីបាន។
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បៃអប់៣.៣៖ការិយល័យឥណទានមីយ៉ៃន់មា៉ៃនឹងចាប់ផ្តើមបៃតិបត្តិការនៅឆ្នៃំ២០២០

លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនាំ 
ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ

តំបន់ ឯកទេស ដេល WSMEs 
តេូវការ ជំនួយ

ក្នុងចំណមWSMEsទំាង២០មាន១១នាក់ហើយ
ដៃលមានទីបៃឹកៃសា/អ្នកណៃនំាដើមៃបីជួយដោះសៃៃយបញ្ហៃ
បៃឈមដៃលពួកគៃបានជួបនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។
ពីរនាក់ក្នុងចំណម១១នាក់គឺជាអ្នកដៃលមានបណា្តៃញ
ទំនាក់ទំនងយ៉ៃងសកម្មបំផុតដៃលបានចូលរួមពៃតឹ្តកិារណ៍ផៃសារ
ភា្ចៃប់បណា្តៃញនិងដៃលមានមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់អ្នកណៃនាំ
ចៃើនទំាងក្នងុសៃកុនិងជាអន្តរជាតិដៃលមានសកា្តៃនុពលដើមៃបី
តាមដនជំនាញឯកទៃសរបស់ពួកគៃនិងស្វៃងរកដំបូនា្មៃនជា
លក្ខណៈបៃព័ន្ធ។៥នាក់ទៀតបានបៃើបណា្តៃញអាជីពរបស់
ពួកគៃដើមៃបីស្វៃងរកការណៃនំារឯីអ្នកផៃសៃងទៀតរកឃើញអ្នក
ណៃនំាតាមរយៈបណា្តៃញនៅតាមសមាគមនិងមជៃឈមណ្ឌល
ច្នៃបៃឌិត(innovationhubs)ដូចជាសមាគមសហគៃិន
ស្តៃីមីយ៉ៃន់មា៉ៃ116(MyanmarWomenEntrepreneurs
Association),សមាគមសហគៃិនវ័យក្មៃងមីយ៉ៃន់ម១១៧

(MyanmarYoungEntrepreneursAssociation),
មជៃឈមណ្ឌលច្នៃបៃឌិតPhandeeyar១១៨(Phandeeyar
InnovationHub)និងImpactHub។១១៩អ្នកដៃល
មិនទាន់មានអ្នកណៃនាំបានងាកទៅរកសមាជិកគៃួសាររបស់
ពួកគៃក្នុងការជួយណៃនាំ។

ទីផៃសារឌីជីថលយុទ្ធសាស្តៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមការអភិវឌៃឍ
អាជីវកម្មនិងយុទ្ធសាស្តៃពងៃកីអាជីវកម្មតៃវូបានបងា្ហៃញជាផ្នៃក
ឯកទៃសដៃលអ្នកចូលរមួWSMEបៃហៃលជាពាក់កណា្តៃល
ចង់បានការណៃនំា។មា្ចៃស់SEជាចៃើន(៦ក្នុង១០SEs)
បានចង្អលុបងា្ហៃញពីការគៃប់គៃងអាជីវកម្មដៃលជាកន្លៃងមួយ
ដៃលពួកគៃតៃវូការការណៃនំាបើបៃៀបធៀបទៅនឹងMEs(២
ក្នុង១០MEs)។

លទ្ធផលនៃការសមា្ភៃសន៍បានបងា្ហៃញថាខណៈដៃលការណៃនំា
តាមបច្ចៃកទៃសជាក់លាក់នៅក្នុងឧសៃសាហកម្មមានតមៃូវការ
ពីWSMEsក៏បុ៉ន្តៃវានៅមានកង្វះខាតនៅក្នុងបៃទៃសមី
យ៉ៃន់មា៉ៃ។សហគៃិនស្តៃី៩នាក់ក្នុងចំណម២០នាក់ដៃល
បានផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍បានលើកឡើងថាការណៃនំាលើជំនាញ
បច្ចៃកទៃសពិតជាមានតម្លៃសមៃៃប់ពួកគៃបុ៉ន្តៃវាពិបាកក្នងុការ
ស្វៃងរកណាស់។វិស័យដៃលពួកគៃបានលើកឡើងរួមមាន៖
វធីិសាស្តៃចុងកៃៃយបង្អស់ទាក់ទងនឹងកសិកម្មសររីាង្គសិបៃបកម្ម
ឈើការកៃច្នៃចំណីអាហារផលិតកម្មបោះពុម្ពសិបៃបកម្មសំបុក
តៃចៀកកំាសិបៃបកម្មរចនាកាបូបលំនំាបោះពុម្ពបច្ចៃកទៃសតៃបាញ
លំនំាវាយនភ័ណ្ឌគា្មៃនគីមីនិងការផលិតនិងពងៃកីទីផៃសារនំាចៃញ។

ដល់អាជីវកម្មដោយមិនតមៃូវឱៃយមានទៃពៃយបញ្ចៃំបុ៉ន្តៃអ្នកខ្ចី
តំរូវអោយដក់ឯកសារអំពីភាពជាមា្ចៃស់អាជីវកម្មអាជា្ញៃប័ណ្ណ
បៃតិបត្តិការនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។អ្នកឆ្លើយសំណួរ
បៃហៃលជាពាក់កណា្តៃលបានលើកឡើងថាពួកគៃតៃូវការ
ជំនួយក្នុងការរៀបចំផៃនការអាជីវកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
និងរៀបចំឯកសារបៃតិបត្តិការឱៃយបានតៃឹមតៃូវនិងសមសៃប
ដើមៃបីដក់ពាកៃយស្នើសុំបៃៃក់កម្ចី។

ទាក់ទងនឹងការយល់ដឹងនិងជំនាញWMEsបានកំណត់ថាមាន
បញ្ហៃបៃឈមខ្ពស់ជាងសមភាគីSEរបស់ពួកគៃ។ទិន្នន័យនៃះ
អាចនឹងតៃវូមានចំនុចសងៃសយ័ពីពៃៃះអ្នកចូលរមួSEsជាចៃើន
ដៃលតៃវូបានជៃើសរសីមានទំនោរជានៅក្មៃងមានការអប់រំខ្ពស់
(ខ្លះមានសញ្ញៃបតៃបរទៃស)និងមានបណា្តៃញសង្គមយ៉ៃងសកម្ម
ដៃលជាឱកាសក្នងុការទទួលបានជំនួយ។ផ្ទយុទៅវញិអ្នកចូលរួម
MEមានវយ័ចំណាស់មានបទពិសោធន៍ចៃើននៅក្នងុអាជីវកម្ម
របស់ពួកគៃហើយកាន់តៃចាប់អារម្មណ៍លើជមៃើសហិរញ្ញបៃបទាន
ធំជាជាងជមៃើសជំនួយខា្នៃតតូច។

ការយិល័យឥណទានបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃដៃលជាការិយល័យដំបូងបង្អស់នៅក្នងុបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃតៃវូបានគៃរំពឹងថានឹង
ចាប់ផ្តើមបៃតិបត្តកិារនៅឆ្នៃំ២០២០។ការយិល័យនៃះទទួលបានអាជា្ញៃប័ណ្ណពីធនាគារកណា្តៃលមីយ៉ៃន់មា៉ៃនៅខៃឧសភា
ឆ្នៃំ២០១៨។MBInvestmentដៃលជាសម្ព័ន្ធធនាគារក្នុងសៃុកមានភាគហ៊ុន៦០%នៃការិយល័យឥណទានខណះ
ពៃលដៃលSingapore-basedAsiaCreditBureauកាន់កាប់ភាគហុ៊នដៃលនៅសល់។ទិន្នន័យពីការិយល័យឥណទាន
នឹងពងៃងឹការគៃប់គៃងហានិភ័យនៃសា្ថៃប័នហិរញ្ញវត្ថុហើយធ្វើឱៃយបៃព័ន្ធធនាគារនិងហិរញ្ញបៃបទានអៃកូឡូសុីកាន់តៃរងឹមំា។

បៃភព:MyanmarCreditBureautocommenceoperationsinApril,https://consult-myanmar.com/2020/02/25/
myanmar-credit-bureau-to-commence-operations-in-april/
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រូបភាព៣.៥៖ការបៃៀបធៀបបៃធានបទការណៃនាំដៃលចង់បាន
ដោយWSMEs

Mentorship Topics Wanted by WSMEs

Business
Management

Small Medium

Industry Specific
Media Strategy

Digital Marketing &
Social Media

Strategy

Business
Development &

Financing

Financial  
 Management &

Financing

People
Management

Technology

Total Number of Enterprises

អ្នកសរសៃរក៏បានសង្កៃតឃើញពីបទសមា្ភៃសន៍គឺពោលME
មានការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានដំបូនា្មៃនស្តីពី
ការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុនិងហិរញ្ញបៃបទានដើមៃបីធ្វើឱៃយមានស្ថៃរភាព
និងដើមៃបីពងៃកីអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃរឯីSEsកាន់តៃចាប់អារម្មណ៍
ក្នុងការស្វៃងរកការណៃនាំសមៃៃប់ឱកាសផ្តល់ជំនួយ។

ចក្ខុវិស័យសំខាន់ៗ ស្តីពី ការ 
ការណេនាំ ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ
ការយល់ដឹងសំខាន់ៗចំនួន៣ទាក់ទងនឹងការណៃនំាទំនាក់ទំនង
និងជំនាញបានមកពីការសមា្ភៃសន៍៖

ខណៈពៃលដៃលអ្នកចូលរួមផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍ទំាងអស់
ចង់បានទីបៃឹកៃសាដៃលមានបទពិសោធន៍និងជំនាញពួកគៃ
ភាគចៃើនចូលចិត្តបើកចិត្តនិងស្វៃងរកដំបូនា្មៃនពីអ្នកដៃលពួកគៃ
ជឿទុកចិត្តគោរពនិងសា្គៃល់។ពៃឹត្តិការណ៍ផៃសារភា្ចៃប់បណា្តៃញ
ដៃលឧបត្ថម្ភដោយសមាគមអាជីវកម្មនិងមា្ចៃស់ជំនួយគឺមាន
ភាពទាក់ទាញសមៃៃប់សា្ថៃបនិកវ័យក្មៃងនិងមានអកបៃបកិរិយ
រសួរាយ។ចំណៃកអ្នកផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍ដៃលមានវយ័ចំណាស់
បានលើកឡើងថាពួកគៃចូលចិត្តឱកាសមួយទល់និងមួយដើមៃបី
ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុសៃសដៃលពួកគៃកតសរសើរនិងចង់
បង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វៃង។

អ្នកចូលរួមផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍មួយចំនួនបានលើកឡើងថាស្តៃី
មានឱកាសតិចជាងបុរសចំពោះបណា្តៃញកៃៃផ្លវូការដោយសារ
ហៃតុផលផៃសៃងៗគា្នៃ។មូលហៃតុដំបូងដៃលអ្នកចូលរួមបាន
លើកឡើងគឺថាបុរសអាចចៃញទៅផឹកសីុនៅពៃលលា្ងៃចដើមៃបីភា្ជៃប់
ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដៃលមានសកា្តៃនុពលមន្តៃីរដ្ឋៃភិបាល
និងសហសៃវិក។លើសពីនៃះទៀតអ្នកផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍មួយ
ចំនួនដៃលមានកុមារតូចៗបានកត់សមា្គៃល់ថាពួកគៃខកខាន
មិនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅពៃលលា្ងៃចទៃដោយហៃតុពួកគៃ
តៃូវទៅផ្ទះបនា្ទៃប់ពីបញ្ចប់ការងារដើមៃបីមើលថៃទំាកូនៗរបស់
ពួកគៃ។ជមៃើសសមៃៃប់សហគៃិនស្តៃីដៃលមានកូនតូចៗក្នុង
បង្កើតបណា្តៃញតៃងតៃសមរមៃយជាងនៅពៃលថ្ងៃ។

(១) ទំនុកចិត្ត និង ក្ត ីប៉ងបេេថា្នេ កំណត់ថា តើ 
WSMEs ស្វេងរក ដំបូនា្មេន ពី អ្នកណ

(២) ឱកាស បណ្តេញ កេេផ្លវូការ មាន តិច សមេេប់ 
ស្តេ ីជាង បុរស



91

ករណីសិកៃសាបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ

រូបភាព៣.៦៖ការបៃៀបធៀបនៃភាពចាស់ទុំនៃឌីជីថលរបស់
WSMEsនៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ

Mentorship Topics Wanted by WSMEs

Digitally
Active

MediumSmall

Digitally
Engaged

Digitally
Competitive

Digitally
Mature

Number of Enterprises

ការធ្វើ ឌីជីថល សមេេប់ ដំណើរការ 
អាជីវកម្ម និង ការគេប់គេង

នៅពៃលអ្នកសរសៃរបានសួរថាតើបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលតៃវូបាន
បៃើបៃៃស់ដៃរឬអត់ដៃលក្នុងនោះWSMEsទំាង២០បាន
និយយថា“បៃើîដោយក្តីរកីរាយ។វាចៃបាស់ណាស់ថាសហគៃនិ
ស្តៃីជឿជាក់លើសកា្តៃនុពលនៃបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដើមៃបីបង្កើន
ទិន្ធផលនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោយ
ពួកគៃភាគចៃើនទើបតៃនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃភាពចាស់ទុំ
របស់ឌីជីថលបុ៉ណ្ណៃះ៖ដំណះសៃៃយឌីជីថលដៃលពួកគៃ
យកទៅអនុម័តមានតៃការធ្វើបៃតិបត្តិការដៃលមានលក្ខណៈ
តូចតាចប៉ុណ្ណៃះ(សូមមើលរូបភាពទី៣.៧និង៣.៨)។

តារាងចំនួនពីរខាងកៃៃម(របូភាព៣.៧និង៣.៨)ពិពណន៌ា
អំពីបៃភៃទឧបករណ៍ឌីជីថលដៃលអ្នកចូលរួមបានបៃើបៃៃស់
ដៃលតៃូវបានតំរាបតាមលំដប់ចុះចាប់ពីអ្នកបៃើបៃៃស់សកម្ម
ដល់អ្នកបៃើបៃៃស់មិនសូវសកម្ម។អ្នកឆ្លើយសំណួរទំាងអស់
លើកលៃងតៃចំនួនពីរនាក់មានសកម្មភាពយ៉ៃងសកម្មនៅលើ
បៃព័ន្ធបណា្តៃញសង្គមនិងក្នុងការបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍ឌីជីថល
ក្នុងការទាក់ទងនិងសហការ។ទាក់ទងនឹងផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុនៃ
អាជីវកម្មWSMEsមានការយល់ដឹងអំពីធនាគារឌីជីថលដៃល
១៩ក្នុងចំណម២០កំពុងបៃើបៃៃស់វិធីនៃះ។លើសពីនៃះ
ទៀតWSMEsបានបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍គណនៃយៃយដៃលមាន
មូលដ្ឋៃនលើក្លៃដ(cloud)និងបញ្ជសីារពើភ័ណ្ឌ/ម៉ាៃសុនីឆូត
កាតដៃលមានចំនួនចៃើនជាងHRឌីជីថលនិងឧបករណ៍
គៃប់គៃងខៃសៃសងា្វៃក់ផ្គត់ផ្គង់។អ្នកសរសៃរបានរកឃើញថា
WSMEsចំនួន៨(៤០%)និងWSEsចំនួន៦(៣០%)

អ្នកចូលរួមទំាងអស់បានបៃើបៃៃស់Facebookដើមៃបីទទួលបាន
ព័ត៌មានខណៈដៃលមានតៃវៃទិកាអនឡាញចំនួន៥បុ៉ណ្ណៃះដៃល
សាកសមនឹងការរៀនជំនាញថ្ម។ីសមៃៃប់បណា្តៃញក្នងុតំបន់និង
ការចៃករលំៃកចំណៃះដឹងFacebookគឺជាវៃទិកាមួយសមៃៃប់
មនុសៃសគៃប់គា្នៃពីពៃៃះព័ត៌មានតៃវូបានធ្វើមូលដ្ឋៃនីយកម្មនិងមាន
ជាភាសាមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។នាយកដ្ឋៃនរដ្ឋៃភិបាលជាចៃើនមានទំព័រហ្វៃ
សបុ៊កផ្លវូការដើមៃបីធ្វើការនំាសារគោលនយោបាយថ្មីៗ និងដើមៃបី
ធ្វើសៃចក្តីបៃកាស។ឧទាហរណ៍ដូចជានាយកដ្ឋៃនអភិវឌៃឍន៍
SMEធ្វើការទាក់ទងជាមួយមា្ចៃស់សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម
យ៉ៃងសកម្មនៅលើទំព័រហ្វៃសបុ៊ករបស់ខ្លនួដៃលមានអ្នកតាមដន
ជាង៧១,០០០នាក់អំពីការផ្លៃស់ប្តរូគោលនយោបាយការធ្វើ
បច្ចុបៃបន្នភាពនីតិវិធីនិងឱកាសបណ្តុះបណា្តៃល១២០ទំព័ររបស់
TheUnionofMyanmarChambersofCommerce
andIndustry(UMFCCI)មានអ្នកតាមដនចៃើនជាង
១៦០,០០០ផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីព័ត៌មាន
អាជីវកម្មគៃហទំព័រនិងព័ត៌មានពៃតឹ្តកិារណ១២១កៃមុសហគមន៍
អាជីវកម្មផៃសៃងទៀតដៃលរៀបចំដោយអ្នកលៃងឯកជនក៏សកម្ម
នៅលើហ្វៃសបុ៊កផងដៃរ។អ្នកផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍មា្នៃក់បាន
និយយថានាងចូលចិត្តរៀនសូតៃពីអ្នកមានឥទ្ធពិលក្នងុសង្គម
ដៃលចៃករំលៃកចំណៃះដឹងអាជីវកម្មនិងការអភិវឌៃឍន៍ខ្លួន
ដូចជាMartin(អ្នកតាមដនជាង១លាននាក់)១២២,Pyay
Khaing(អ្នកតាមជាង១លាននាក់)១២៣និងPhyoPhyo
Aung(អ្នកតាមដនជាង១,៦លាននាក់)។១២៤

(៣) វេទិកា តាម អន ឡាយ និង កេមុ ក្នងុ Facebook 
ផ្តល់ឱកាស ដល់ ស្តេ ីក្នងុការ ភា្ជេប់ បណ្តេញ ទទួល 
បាន  ចំណេះដឹង និង រៀន អំពី ជំនាញថ្មីៗ

តើ WSMEs មាន លក្ខ ណះ ឌីជីថល ដល់ កំរិតណ? 

តើ ឧបករណ៍ ឌីជីថល អ្វខី្លះ ដេល WSMEs កំពុង បេើ?

មានតៃSEsចំនួន៣និងMEsចំនួន៣តៃូវបាន“ចូលរួម
ក្នងុការបៃើបៃៃស់ឌីជីថល៖ការបៃើដំណះសៃៃយឌីជីថលក្នងុ
ដំណើរការអាជីវកម្មដូចជាការគៃប់គៃងខៃសៃសងា្វៃក់ផ្គត់ផ្គង់ឬ
ការគៃប់គៃងសារពើភ័ណ្ឌ។អ្នកចូលរួមWSMEភាគចៃើន
ដៃលបានផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍មាន១៣នាក់ក្នងុចំណម២០នាក់
បានស្ថតិក្នងុដំណាក់កាលដំបូងនៃភាពចាស់ទំុរបស់ឌីជីថល១២៥
ខណៈពៃលដៃលSEតៃមួយកត់ដៃលមិនបានទទួលយក
ឌីជីថលសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់គាត់។(សូមមើលរបូភាព៣.៦)
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Small 
Enterprise

Communication
/Collaboration

Social 
Media

Digital 
Banking

POS / 
Inventory

Digital 
Financing

Accounting HR
Supply Chain 
(Vendors/Su
ppliers)ERP

Digital 
Content 

Production

E-Commerce

INT-SE-01

INT-SE-08

INT-SE-09

INT-SE-03

INT-SE-07

INT-SE-10

INT-SE-06

INT-SE-02

INT-SE-04

INT-SE-05

P
R
O
D
U
C
T
IO

N
P
R
O
D
U
C
T
IO

N
S
E
R
V
IC
E

បានបៃើបៃៃស់គណនៃយៃយឌីជីថលនិងឧបករណ៍POS/
សារពើភ័ណ្ឌតាមលំដប់ខណៈដៃលមានតៃWSMEsចំនួន
៤(២០%)បុ៉ណ្ណៃះដៃលបានបៃើឧបករណ៍គៃប់គៃងHRដៃល
ក្នុងនោះទៀតគា្មៃនSEណាមួយអាចមានលទ្ធភាពបៃើបៃៃស់
ឧបករណ៍គៃប់គៃងខៃសៃសងា្វៃក់ផ្គត់ផ្គង់ឌីជីថលទៃ។

ដោយហៃតុថាមានការបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធបណា្តៃញសង្គមជាសកម្ម
និងមានការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីឌីជីថលអ្នកឆ្លើយតបជាង
ពាក់កណា្តៃលបានបៃើបៃៃស់បណា្តៃញនៃះក្នងុការផលិតមាតិកា

ឌីជីថលនិងបៃើពាណជិ្ជកម្មអៃឡិចតៃូនិចដៃលជាផៃសារឌីជីថល
របស់ពួកគៃ។ក្នងុចំនោមSEទំាងអស់នៃផលិតកម្មអ្នកសរសៃរ
បានរកឃើញថាអ្នកដៃលបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍ឌីជីថលអាច
ទទួលបានបៃៃក់ចំណលូយ៉ៃងសកម្មចៃើនជាងអ្នកដៃលមិនមាន។
បៃៃក់ចំណលូជាមធៃយម៧១,០០០ដុលា្លៃរបើបៃៀបធៀបទៅនឹង
ចំណូលបៃចំាឆ្នៃំ២៨,០០០ដុលា្លៃររបស់សហគៃៃសធុនតូច
ដៃលមិនសូវចៃះបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធឌីជីថល។ការលើកឡើងមួយ
ដៃលអ្នកនិពន្ធមិនបានរកឃើញគំរូបៃបនៃះនៅក្នុងMEsទៃ
ហើយការរកឃើញនៃះអនុវត្តតៃលើវិស័យផលិតកម្មប៉ុណ្ណៃះ។

រូបភាព៣.៧៖បៃភៃទឧបករណ៍ឌីជីថលដៃលបានបៃើបៃៃស់ដោយអ្នកចូលរួមSE
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Medium 
Enterprise

Communication
/Collaboration

Social 
Media

Digital 
Banking

POS / 
Inventory

Digital 
Financing

Accounting HR
Supply Chain 
(Vendors/Su
ppliers)ERP

Digital 
Content 

Production

E-Commerce

INT-SE-01

INT-SE-01

INT-SE-01

INT-SE-01

INT-SE-01

INT-SE-01

INT-SE-01

INT-SE-01

INT-SE-01

INT-SE-01

រូបភាព៣.៨៖បៃភៃទឧបករណ៍ឌីជីថលដៃលបានបៃើបៃៃស់ដោយអ្នកចូលរួមME

ការយល់ដឹងសំខាន់ៗស្តីពី ការធ្វើ 
ឌីជីថល សមេេប់ ដំណើរការ អាជីវកម្ម 
និង ការគេប់គេង
មានការយល់ដឹងសំខាន់ៗចំនួន១០អំពីដំណើរការអាជីវកម្ម
របស់WSMEដៃលអ្នកសរសៃរបានរកឃើញតាមរយៈលទ្ធផល
នៃកិច្ចសមា្ភៃសន៍៖

បៃភៃទឧបករណ៍ឌីជីថលទូទៅបំផុតដៃលតៃូវបានអនុម័ត
ដោយWSMEsគឺបៃព័ន្ធបណា្តៃញសង្គមដូចជាFacebook,
Instagram,Youtubeនិងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងដូចជា
កម្មវិធីMessenger,WeChat,WhatsApp,Zoomនិង
Viberនិងពាកៃយសុំរបស់ធនាគារឌីជីថលពីធនាគារក្នុងសៃុក។
១៩ក្នុងចំណម២០WSMEsបានបៃើបៃៃស់Facebook
និងធនាគារឌីជីថលខណៈដៃលអ្នកផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍ទំាងអស់
បានបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងឌីជីថលយ៉ៃងសកម្ម។

ក្នងុនាមជាអ្នកជំនួញអ្នកដៃលផ្តល់បទសមា្ភៃសន៍បានចាត់ទុក
តមៃវូការរបស់អតិថិជនជាកតា្តៃសមៃៃចចិត្តសំខាន់បំផុតសមៃៃប់
ការធ្វើឌីជីថល។ពួកគាត់ភាគចៃើនមិនទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាថ្មី
ទៃបើគៃៃន់តៃដើមៃបអីោយមើលទៅ“ទំនើប។ឧទាហរណ៍មា្ចៃស់
អាជីវកម្មសម្លៀកបំពាក់មួយរូបជឿជាក់ថាទោះបីMessen-
gerChatbotកំពុងតៃពៃញនិយមនៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ
ក៏ដោយការបង្កើតchatbotសមៃៃប់ការឆ្លើយតបស្វ័យបៃវត្តិ
បៃហៃលជាមិនមៃនជាដំណះសៃៃយសមសៃបសមៃៃប់អាជីវកម្ម
របស់គាត់ទៃពីពៃៃះអតិថិជនរបស់គាត់ចូលចិត្តការធ្វើអន្តរ
កម្មជាមួយមនុសៃស៖ពួកគៃសួរមិនតៃឹមតៃអំពីផលិតផលនិង
ការបញ្ជៃទិញបុ៉ណះទៃបុ៉ន្តៃក៏ផ្ញើរបូថតរបស់ពួកគៃដៃលបាន
ពាក់ផលិតផលរបស់គាត់ដើមៃបីទទួលបានការសរសើរ។មា្ចស់
អាជីវកម្មមួយរូបនៃះនៅមិនជឿជាក់ថាបច្ចៃកវិទៃយាchatbot
នឹងបង្កើនការលក់របស់គាត់និងបំពៃញសៃក្តីពៃញចិត្តរបស់
អតិថិជននៅឡើយទៃរហូតទាល់តៃអតិថិជននៅបៃទៃសមី
យ៉ៃន់មា៉ៃចាប់បានទមា្លៃប់ទទួលយកសៃវាកម្មអតិថិជនដោយ
ស្វ័យបៃវត្តិ។ដូចគា្នៃនៃះដៃរបៃតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់
ជាមួយអតិថជិនB2Bភាគចៃើនមិនមៃនតាមឌជីថីលនោះទៃ

១. បេព័ន្ធ បណ្តេញ សង្គម ការទំនាក់ទំនង និង 
ធនាគារ ឌីជីថល គឺជា ឧបករណ៍ ឌីជីថល ទូទៅ បំផុត 
ដេល តេវូ បានអនុម័ត ដោយ WSMEs

២. តំរូវការ របស់ អតិថិជន គឺជា កតា្តេ សំរេចចិត្ត 
សំខាន់បំផុត សំរាប់ ការធ្វើ ឌីជីថល
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ពីពៃៃះគណនីធនាគាររបស់កៃុមហុ៊នមិនអាចធ្វើបៃតិបត្តិការ
ឌីជីថលមិនដូចគណនីផ្ទៃល់ខ្លួនទៃ។ដូច្នៃះការទូទាត់B2B
ភាគចៃើនគឺស្ថិតនៅក្នុងមូលបៃបទានប័តៃដៃលតៃូវបៃមូលនិង
ដក់បៃៃក់ដោយផ្ទៃល់។

ការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយទៀតសមៃៃប់WSMEsគឺថាតើ
កមា្លៃំងពលកម្មរបស់ពួកគៃអាចទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល
បានយ៉ៃងងាយសៃលួឬទៃ។ជាឧទាហរណ៍អ្នកចូលរមួWSME
មា្នៃក់បានលើកឡើងថាការធ្វើឌីជីថលអាចនំាមកនូវបៃសិទ្ធភាព
និងតមា្លៃភាពក្នុងការកត់តៃៃការចូលរួមនិងមោ៉ៃងធ្វើការរបស់
សន្តសុិខសមៃៃប់កៃមុហុ៊នផ្តល់សៃវាកម្មសន្តសុិខដៃលគៃសួារ
របស់គាត់ជាអ្នកគៃប់គៃង។ទោះជាយ៉ៃងណាគាត់បានសំរៃច
ចិត្តមិនទទួលយកបចៃ្ចកវិទៃយាមួយនៃះឡើយពីពៃៃះសន្តិសុខ
ភាគចៃើនមិនមៃនជាអ្នកជំនាញខាងបច្ចៃកវទិៃយាទៃហើយពួកគៃ
នឹងមានការលំបាកក្នុងការបៃើបៃៃស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ។ទោះបីជា
ការបណ្តុះបណា្តៃលទៅកាន់ពកួគៃអាចនងឹធ្វើទៅបានកដ៏ោយ
វាតៃវូការពៃលវៃលានិងការអត់ធ្មត់យ៉ៃងខា្លៃងំទើបអាចធ្វើបាន។
អ្នកសរសៃរបានលឺរឿងសៃដៀងគា្នៃនៃះពីសហគៃនិស្តៃីដទៃទៀត
ដៃលមានកម្មករអាវខៀវនៅក្នុងកមា្លៃំងពលកម្មរបស់ពួកគៃ។
អ្នកចូលរួមWSME៤នាក់ដៃលបានផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍
អាចប្តូរទៅការបៃើបៃៃស់កម្មវិធីឌីជីថលបានយ៉ៃងឆប់រហ័ស
ពីពៃៃះពួកគៃភាគចៃើនធ្វើការជាមួយសមាជិកកៃុមដៃលមាន
ចំណៃះដឹងនិងមានវ័យក្មៃងជាង។

មានអ្នកបៃើហ្វៃសបុ៊កបៃហៃល២២លាននាក់នៅក្នងុបៃទៃស
មីយ៉ៃន់មា៉ៃ។ហ្វៃសបុ៊កបានរាយការណ៍ថា៥០%នៃចំនួនបៃជាជន
សរុបដៃលមានអាយុចាប់ពី១៣ឆ្នៃំឡើងទៅនៅក្នុងបៃទៃសមី
យ៉ៃន់មា៉ៃអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈការផៃសាយពាណជិ្ជកម្ម
តាមហ្វៃសបុ៊ក។ជាលទ្ធផលវាបានកា្លៃយជាឧបករណ៍ចមៃបងមួយ
សមៃៃប់ការទិញទំនិញនិងស្វៃងរកព័ត៌មាននៅក្នងុបៃទៃស128
ដោយសារតៃចំនួនអ្នកបៃើបៃៃស់ហ្វៃសប៊ុកមានទំហំធំមាតិកា
ឌីជីថលជាភាសាមីយ៉ៃន់មា៉ៃបានផ្តៃតលើហ្វៃសបុ៊កដៃលជា
ហៃតុធ្វើឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស់ចាប់អារម្មណ៍ស្វៃងរកព័ត៌មាននៅលើ
ទៅនោះជាជាងស្វៃងរកកន្លៃងផៃសៃងទៀតនៅលើអុីនធឺរណៃត
ដោយបៃើមា៉ៃសុីនស្វៃងរក(searchengines)។

ក្នងុចំណមអ្នកចូលរួមWSME២០នាក់មាន១៩នាក់បាន
បៃើបៃៃស់ហ្វៃសបុ៊កយ៉ៃងសកម្មដើមៃបីលើកកម្ពស់អាជីវកម្មរ
បស់ពួកគៃនិងចូលរួមបៃៃសៃ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន។
វៃទិកានៃះផ្តល់នូវបណា្តៃញទំនាក់ទំនងឌីជីថលបៃកបដោយ
បៃសិទ្ធភាពសមៃៃប់សហគៃនិស្តៃីដៃលចង់ចាប់ផ្តើមសុីជាមួយ
ដើមទុនមានកំណត់ឬក៏ចង់ចូលរួមធ្វើបៃស័យទាក់ទងជាមួយ
អតិថិជនដៃលមានសៃៃប់ដោយផ្ទៃល់និងញឹកញាប់។មាន
ករណីជាចៃើនអំពីរបៀបដៃលសហគៃនិស្តៃីបង្កើតនិងចាប់ផ្តើម
អាជីវកម្មខា្នៃតតូចដៃលទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈហ្វៃសបុ៊ក
ក្នុងរយៈពៃលបុ៉នា្មៃនឆ្នៃំថ្មីៗនៃះ។ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោយ
អាជីវកម្មភាគចៃើននៅលើហ្វៃសបុ៊កមិនផ្តៃតលើសកម្មភាព
បន្ថៃមគុណតម្លៃទៃផ្ទយុទៅវញិគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការនំាចូល
និងលក់ផលិតផលមកពីបៃទៃសចិនវិញដោយទាញយក
ទីតំាងជិតៗជាមួយទីផៃសារពាណិជ្ជកម្មអៃឡិចតៃូនិកចិនយ៉ៃង
ទូលំទូលាយតាមរយៈAlibabaនិងTaobao។WSMEs
ទទួលបានការបញ្ជៃទិញកាន់តៃចៃើនពីទំព័រហ្វៃសបុ៊ករបស់
ពួកគៃជាងវៃទិកាពាណជិ្ជកម្មតាមបៃព័ន្ធអី៊នធឺណៃតក្នងុសៃកុ។

SEsចំនួន៣និងMEsចំនួន៥បានបៃើបៃៃស់វៃទិកា
ពាណិជ្ជកម្មតាមបៃព័ន្ធអី៊នធឺណៃតដូចជាShop.com.
mm១២៩និងSpree១៣០ដើមៃបីលក់ផលិតផលរបស់ពួកគៃ។
ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោយពួកគៃទទួលបានការបញ្ជៃទិញ
ចៃើនតាមរយៈហ្វៃសបុ៊កពីពៃៃះអតិថិជនមីយ៉ៃន់មា៉ៃចូលចិត្ត

ខណៈពៃលដៃលការបៃើបៃៃស់សា្មៃតហ្វូនមានទំហំធំការបៃើបៃៃស់
កំុពៃយួទ័រយួរដៃនិងកំុពៃយទ័ូរលើតុមានតម្លៃថ្លៃពៃកដៃលធ្វើអោយ
ទំហំបៃើបៃៃស់ទាបជាងនិងមើលទៅដូចជាមិនចាំបាច់ហើយ
ជាពិសៃសសមៃៃប់សហគៃៃសធុនតូចនៅក្នងុឧសៃសាហកម្មកៃៃ
សៃវាកម្មដូចជាផលិតកម្មនិងផលិតកម្មខា្នៃតតូច។អ្នកផលិត
គៃឿងសងា្ហៃរិមធ្វើពីឈើមា្នៃក់បានលើកឡើងក្នងុកិច្ចសមា្ភៃសន៍ថា
គាត់ធ្វើការនៅការយិល័យយុៃងំហោ្គៃនដោយបៃើបៃៃស់កំុពៃយទ័ូរ
សមៃៃប់ធ្វើការងារទីផៃសារនិងសៃវាកម្មអតិថិជនរឯីអ្នកផៃសៃងទៀត
ធ្វើការនៅឯនៅរោងចកៃMonStateដៃលជាកន្លៃងមានសម្លៃង
រខំាននិងធូលីនិងគា្មៃនកន្លៃងសមៃៃប់ដក់កំុពៃយទ័ូររមួទំាងកម្មករ
ក៏មិនដឹងពីរបៀបបៃើបៃៃស់កំុពៃយទ័ូរដៃរ។មា្ចៃស់រោងចកៃទឹកកក
តូចមួយបានបៃើបៃៃស់កម្មវិធីViber១២៨សមៃៃប់ធ្វើរបាយការណ៍
បៃចំាថ្ងៃដៃលធ្វើឱៃយគាត់ដឹងពីពត៌មានថ្មីៗនៅពៃលដៃលគាត់
មិននៅ។ទោះយ៉ៃងណាក្តីបញ្ហៃបៃឈមដំបូងដៃលគាត់បាន

៣. ការតេៀមខ្លនួ សមេេប់ ក មា្លេ ំង ពលកម្ម ឌីជីថល 
ក្នងុការ កំណត់ លេបឿន និង ទំហំ នេ ការធ្វើ ឌីជីថល

៥. Facebook តេវូបាន បេើ សមេេប់ ពាណិជ្ជកម្ម 
តាម បេព័ន្ធ អី៊ ន ធឺ ណេ ត ការចូលរួម របស់ អតិថិជន 
និង ជា បេភព នេ ព័ត៌មាន

៤. កម្មវិធី software ចល័ត ដំបូងបង្អស់ 
សមសេប សមេេប់ សហគេេស ខា្នេតតូច

ជួបបៃទះគឺបងៃៀនកម្មកររោងចកៃពីរបៀបថតរបូឱៃយបានចៃបាស់
ពីពៃៃះដំបូងឡើយពួកគៃតៃងតៃផ្ញើរបូដៃលមានភាពមិនតៃង់
និងពៃិលទៅកាន់គាត់ដៃលទាក់ទងនឹងកំណត់តៃៃការលក់
និងការចំណាយ។
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ករណីសិកៃសាបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ

បច្ចៃកវិទៃយាគឺជាថា្នៃំបំបាត់ការឈឺចាប់សមៃៃប់អាជីវកម្ម។មានទំនុកចិត្តក្នុងការបៃើបៃៃស់វា។

(អ្នកចូលរួមIND-ME-01)

ការចូលមកដល់នៃបៃព័ន្ធឌីជីថលយ៉ៃងឆប់រហ័សមិនបានផ្តល់
ពៃលវៃលាគៃប់គៃៃន់សមៃៃប់បៃជាជនដើមៃបីអភិវឌៃឍចំណៃះដឹង
ឌីជីថលរបស់ពួកគៃឱៃយបានតៃមឹតៃវូនៅឡើយ។ការបណ្តុះបណា្តៃល
ជំនាញឌីជីថលមិនតៃូវបានផ្តល់ឱៃយដោយសា្ថៃប័នឯកជនទៃ
ហើយក៏មិនតៃូវបានបង្កប់នៅក្នុងបៃព័ន្ធអប់រំសាធារណៈដៃរ
ទោះបីជារដ្ឋៃភិបាលខិតខំណៃនំាផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តៃល
ចំណៃះដឹងផ្នៃកឌីជីថលក្នងុឆ្នៃំ២០១៥-២០១៦ក៏ដោយ។១២១

ជាលទ្ធផលអ្នកបៃើបៃៃស់អី៊នធឺណៃតចំនួន៧៨%មានអក្ខរកម្ម
ឌីជីថលខៃសាយ។១២២មានឧបៃបត្តិហៃតុព័ត៌មានមិនពិតតៃូវ
ដោយមានការបុ៉នប៉ងបានផៃសព្វផៃសាយតាមហ្វៃសបុ៊កដើមៃបី
ញុះញង់ឱៃយមានអំពើហឹងៃសារវាងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនិង
សាសនានៅឆ្នៃំ២០១៩។កំរតិអក្ខរកម្មឌីជីថលកាន់តៃទាបវា
កាន់តៃងាយសៃលួសមៃៃប់មនុសៃសដៃលតៃវូបានគៃរៀបចំធ្វើបោក
បញ្ឆៃត។១២៣ចំនួននៃការក្លៃងបន្លំដោយបៃើគណនីហ្វៃសប៊ុក
ក្លៃងកា្លៃយដើមៃបីស្នើសំុការផ្ទៃរបៃៃក់តាមរយៈសៃវាកម្មបៃៃក់តាម
ទូរស័ព្ទបានកើនឡើងគួរឱៃយកត់សមា្គៃល់ក្នុងបុ៉នា្មៃនឆ្នៃំថ្មីៗនៃះ

អ្នកចូលរួមWSMEទំាងអស់បានទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលដោយផ្អៃកលើតំរវូការនិងអាសៃយ័លើនិនា្នៃការផ្លៃស់ប្តរូ
នៅក្នងុបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។ជម្ងឺកូវតី១៩គឺជាសមា្ពៃធចុងកៃៃយ
ចំពោះនិនា្នៃការឌីជីថល។ខណៈពៃលដៃលពួកគៃកំពុងសមៃប
ខ្លនួទៅនឹងការផ្លៃស់ប្តរូយ៉ៃងសកម្មមានមនុសៃសមួយចំនួនមាន
ចក្ខវុស័ិយនិងយុទ្ធសាស្តៃឌីជីថលរយៈពៃលវៃងដៃលអាចជួយ
ពួកគៃជាភស្តុតាងនាពៃលអនាគតនៅក្នុងសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

ដោយមិនគិតពីអាយុភាពភាពសា្ទៃត់ជំនាញនិងបទពិសោធន៍
ក្នងុការបៃើបៃៃស់បចៃ្ចកវិទៃយាសហគៃនិស្តៃីទំាង២០បានបងា្ហៃញ
ទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគៃក្នងុការទទួលយកឧបករណ៍
ឌីជីថលថ្ម។ីក្នងុនាមជាស្តៃីពួកគៃមានជំនឿយ៉ៃងមុតមំាថាអ្វីៗ ក៏
អាចរៀនបាននិងអាចធ្វើបានបៃសិនបើចំាបាច់។នៅពៃល
អ្នកសរសៃរសួរថាតើមានឧបសគ្គយៃនឌ័រដៃលរារំាងពួកគៃ
ក្នុងការបន្តធ្វើឌីជីថលដៃរឬទៃជាចម្លើយ១៨ក្នុងចំណម
២០បាននិយយថាពួកគៃមិនបានមើលឃើញថាភៃទគឺជា
ឧបសគ្គនោះទៃ។

៦. ការពឹងផ្អេក ខា្លេងំ លើ បណ្តេញ សង្គម ហ្វេ ស បុ៊ក 
ជាមួយនឹង អក្ខរកម្ម ឌីជីថល ទាប អាច បង្កើតជា 
បញ្ហេ បេឈម សមេេប់ បេទេស មី យ៉េន់ ម៉ាេ

៧. មានតេ WSMEs ពីរ បី បុ៉ណោ្ណេះ ដេលមាន 
យុទ្ធសស្តេ ឌីជីថល សកម្ម រយៈពេល វេង

៨. WSME មាន ទំនុកចិត្ត លើ ខ្លនួឯង ក្នងុ 
ការទទួលយក ឧបករណ៍ ឌីជីថល ហើយ មិន 
តេវូបាន មើលឃើញ យេនឌ័រ ជា ឧបសគ្គ

ទាក់ទងដោយផ្ទៃល់ជាមួយអ្នកលក់សួរសំណួរហើយរំពឹងថា
នឹងទទួលបានចម្លើយភា្លៃមៗខណៈពៃលដៃលវាពិបាកធ្វើ
ទៅបានសមៃៃប់វៃទិកាពាណជិ្ជកម្មអៃឡិចតៃនិូកធំៗក្នងុការផ្តល់
សៃវាកម្មអតិថិជនយ៉ៃងដិតដល់បៃបនៃះ។លើសពីនៃះទៅទៀត
អ្នកបៃើបៃៃស់ភាគចៃើនសា្គៃល់Facebook’sinterfaceហើយ
សា្ទៃក់ស្ទើរក្នងុការប្តរូទៅបៃើកម្មវធីិថ្មីជាពិសៃសបៃសិនបើពួកគៃ
មិនសូវចៃះបៃើបច្ចៃកវិទៃយា។

ដៃលជះឥទ្ធពិលអវិជ្ជមានដល់លៃបឿននៃការអនុម័តកាបូបចល័ត
(mobilewallets)ពៃៃះវាបានបង្កើនក្តីបារម្ភផ្នៃកសុវត្ថិភាព
ក្នុងចំណមអ្នកដៃលអាចបៃើបៃៃស។១់២៦
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រូបភាព៣.៩៖កមៃិតនៃភាពជឿជាក់របស់WSMEsលើការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល

រូបភាព៣.១០:ឧបសគ្គសមៃៃប់ការចូលបៃើឌីជីថលឌីជីថលដោយ
WSMEs

Barriers for Access to Digitalization

Awareness

Small Medium

Skills

Regulation

Leadership

Total Counts of High and Medium Ranked Barriers

Language

Resources

Gender-
related

Low Confidence High Confidence

High Confidence

Medium enterprise owners are less confident due to more complex requirements.

Small enterprise owners have slightly higher confidence.

៩. ភាស ការយល់ដឹង ជំនាញ និង ធនធាន 
តេវូបាន ចង្អលុ បងា្ហេញថា ជា ឧបសគ្គ គន្លះឹ សមេេប់ 
ការធ្វើ ឌីជីថល

ភាសាការយល់ដឹងជំនាញនិងធនធានបានកា្លៃយជាឧបសគ្គ
ខ្ពស់បំផុតសមៃៃប់ការធ្វើឌីជីថលក្នុងចំណមWSMEs។
ដោយសារមាតិកាឌីជីថលមានកំណត់នៅលើបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលនិងឧបករណ៍ជាភាសាក្នុងសៃុកWSMEsជាចៃើន
មានភាពលំបាកក្នុងការស្វៃងរកព័ត៌មានដៃលគួរឱៃយទុកចិត្ត
និងសមរមៃយ។ពួកគៃភាគចៃើនពឹងផ្អៃកលើមិត្តភក្តិគៃួសារនិង
ហ្វៃសបុ៊ក។ដូចគា្នៃនៃះផងដៃរមានតៃអ្នកបៃកឹៃសាSMEមួយចំនួន
តូចប៉ុណ្ណៃះដៃលផ្តល់នូវទសៃសនៈភាគីទីបីដោយមិនលំអៀង។

បញ្ហៃភាសានិងបញ្ហៃយល់ដឹងមានចំនុចបៃទាក់កៃឡាគា្នៃ។
អ្នកចូលរួម៩នាក់ដៃលមានជំនាញភាសាអង់គ្លៃសល្អបាន
បៃើបៃៃស់មា៉ៃសុនីស្វៃងរកដូចជាGoogleនិងបៃព័ន្ធបណា្តៃញ
សង្គមដូចជាYoutubeនិងLinkedInដើមៃបីបៃមូលព័ត៌មាន
និងចំណៃះដឹងសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃនិងដើមៃបីសង្កៃតមើល
និនា្នៃការពិភពលោក។Youtubeតៃូវបានគៃពិពណ៌នាថាជា
ឧបករណ៍រៀនសូតៃតាមពៃលវៃលានៅពៃលពួកគៃមានបំណង
ចង់រៀនជំនាញជាក់លាក់មួយយ៉ៃងរហ័សដូចជាគន្លឹះខ្លីៗ របស់
Excelនិងគន្លឹះណៃនំារបស់Photoshop។នៅពៃលទទួលបាន
ចំណៃះដឹងនិងជំនាញសមៃៃប់ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្មីៗកៃុម
WSMEsមួយនៃះទទួលបានពត៌មានយ៉ៃងចៃើនលើសលុប។
រឺឯអ្នកដៃលមិនមានជំនាញភាសាអង់គ្លៃសមានបញ្ហៃផ្ទុយគា្នៃ
ដោយពួកគៃតៃូវពឹងផ្អៃកលើបៃភពមាតិកាក្នុងសៃុកដៃលមាន
កមៃិតជាភាសាមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។

បើនិយយពីជំនាញនិងធនធានទំាងSEsនិងMEsគឺ
ចំាបាច់តៃូវការការគំាទៃបៃសិនបើពួកគៃមានតមៃូវការពី
ឧបករណ៍ឌីជីថលមូលដ្ឋៃនដល់ដំណើរការដៃលមានលក្ខណៈ
ទូលំទូលាយជាងមុន។
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១០. ការ គេបដណ្តប់ នេ បេព័ន្ធ អគ្គសិនី និង អី៊ ន ធឺ ណេ 
ត នៅតេ ជា បញ្ហេ បេឈម

មៃយា៉ៃងវិញទៀតបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃមានអតៃៃអគ្គិសនីទាបបំផុត
នៅអាសីុអាគ្នៃយ៍ដោយមានតៃ៥០%នៃគៃួសារបានភា្ជៃប់
បណា្តៃញសាធារណៈ។បៃទៃសតៃូវបង្កើនសមត្ថភាពផលិត
អគ្គិសនីអោយមានទ្វៃដងក្នុងរយៈពៃល៥ទៅ៧ឆ្នៃំខាងមុខ
ដើមៃបីទទួលបានអគ្គិសនីបៃើបៃៃស់ជាសកលនៅឆ្នៃំ២០៣០។
រដ្ឋៃភិបាលបានអនុម័តផនការធ្វើអគ្គសិនីកម្មជាតិក្នងុឆ្នៃំ២០១៤
ដើមៃបីសមៃៃចឲៃយបាននូវគោលដៅនៃះ។១៣៣

មៃយា៉ៃងវញិទៀតការបៃើបៃៃស់អីុនធឺរណៃតបានកើនឡើងពី១%
ក្នងុឆ្នៃំ២០១០ដល់៥៦%នៅឆ្នៃ២ំ០១៧ខណៈដៃលខៃសៃកាប
អុបទិកបានកើនឡើងយ៉ៃងតិច៤៤០%ក្នងុរយៈពៃលដូចគ១៣៤

ទោះបីជាចំនួនអ្នកបៃើបៃៃស់អី៊នធឺណៃតបានកើនឡើង១លាន
នាក់(+៤,៨ភាគរយ)នៅចនោ្លៃះឆ្នៃំ២០១៩និង២០២០
ក៏ដោយការបៃើបៃៃស់អីុនធឺរណៃតនៅបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃមាន
ចំនួន៤១%ដៃលទាបជាងមធៃយមភាគក្នុងតំបន់នៃបណា្តៃ
បៃទៃសអាសីុអាគ្នៃយ៍។១២៨ទោះបីមានការរកីចមៃើនជឿនលឿន
ក៏ដោយសៃវាកម្មអ៊ីនធឺណៃត4Gនៅតៃមានកំណត់តៃឹមតៃ
២០%នៃបៃជាជនមីយ៉ៃន់មា៉ៃដៃលតៃូវបានបៃមូលផ្តុំនៅក្នុង
តំបន់ទីកៃុង។បៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃជាប់ចំណាត់ថា្នៃក់ទី១៣៣
ក្នុងចំណម១៣៩បៃទៃសនៅក្នុងWorldEconomic
Forum’sNetworkReadinessIndex(NRI)ហើយ
វាមានកមៃិតទាបបំផុតទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរដ្ឋៃភិបាលនិង
ការបៃើបៃៃស់ជាឯកជនកៃៃមNRI។

ការគេប់គេង វិបត្តិ (កូ វីត១៩)

របាយការណ៍ឃ្លៃំមើលសៃដ្ឋកិច្ចមីយ៉ៃន់មា៉ៃរបស់ធនាគារ
ពិភពលោក១៣៥បានកៃលម្អការពៃយាករណ៍កំណើនGDPរបស់
បៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃសមៃៃប់ឆ្នៃសំារពើពន្ធ២០១៩/២០ធា្លៃក់ចុះពី
៦.៤%មកនៅតៃមឹ០.៥%។របាយការណ៍បានបញ្ជៃក់ថាគៃប់
វស័ិយទំាងអស់ទទួលផលរងប៉ះពាល់ខុសៗគា្នៃខណៈពៃលដៃល
សៃវាកម្មទៃសចរណ៍និងឧសៃសាហកម្មដឹកជញ្ជនូតៃវូបានទទួលរង
គៃៃះខា្លៃងំបំផុត។ទោះយ៉ៃងណាវស័ិយICTបានឃើញមានការ
កើនឡើងនៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍និងពាណិជ្ជកម្មអៃឡិច
តៃូនិច។ចំពោះអ្នកចូលរួមWSMEផលប៉ះពាល់នៃកូវីត១៩
មានភាពខុសគា្នៃអាសៃយ័លើបៃភៃទអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។១៣៦
មា្ចៃស់រោងចកៃទឹកកកតូចមួយនៅAyeyarwaddyទទួលរង
ផលប៉ះពាល់ដោយមានការថយចុះបរិមាណនៃការលក់ចំនួន
៧៥%ដោយសារការនំាចៃញតៃីតៃូវបានរំាងស្ទះ។កៃុមហុ៊ន
ចៃកចាយFMCGនៅMandalayមិនបានរងផលប៉ះពាល់

ចៃើនទៃដោយសារតៃផលិតផលរបស់គាត់គឺជាតមៃវូការចំាបាច់
របស់គៃសួារ។WSMEsនៅក្នងុវស័ិយផលិតកម្មបានជួបបៃទះ
ការរខំានជាបណ្តៃះអាសន្ននៅក្នងុផលិតកម្មរបស់ពួកគៃហើយ
ការលក់តៃវូបានគៃរាយការណ៍ថាតៃលប់ទៅពៃលមុនការកកើត
ជម្ងឺកូវីត១៩បនា្ទៃប់ពីរលកចម្លងដំបូង។

ដោយមិនគិតពីកាលៈទៃសៈដ៏លំបាកទំាងនៃះសហគៃិនស្តៃី
ដៃលតៃូវបានសមា្ភៃសន៍បានបងា្ហៃញពីភាពរឹងមំាខាងផ្លូវចិត្ត
ធនធាននិងភាពសា្វៃហាប់បន្តអាជីរកម្ម។ភាគចៃើននៃពួកគៃបាន
ផ្លៃស់ប្តរូបៃភៃទនៃការផ្តល់ផលិតផលដោយផ្អៃកលើការផ្លៃស់ប្តរូ
ឥរយិបថរបស់អតិថិជននិងនិនា្នៃការឧសៃសាហកម្ម។ឧទាហរណ៍
អាជីវកម្មគៃឿងតុបតៃងធ្វើពីឈើបានប្តរូពីសាជីវកម្មទៅជាហាង
ផ្ទះបាយដៃលរួមមានហាងកាហ្វៃនិងភោជនីយដ្ឋៃន។មា្ចៃស់
អាជីវកម្មសម្លៀកបំពាក់ស្តៃីបានផលិតមា៉ៃស់បិទមុខដៃលអាច
បៃើឡើងវិញបានយ៉ៃងឆប់រហ័សជាមួយនឹងខៃសៃរដៃលអាចលៃ
តមៃូវនិងតមៃងបាន(PM2.5filter)ហើយបានផ្លៃស់ប្តូរ
អាជីវកម្មរបស់គាត់ពីB2Cដល់B2B។

សា្ថៃបនិកសាលាបឋមមា្នៃក់បាននិយយថាìនៅពៃលខ្ញុំចង់យំខ្ញុំ
យំ។បនា្ទៃប់មកខ្ញុំជូតទឹកភ្នៃកហើយរឹតតៃពៃយាយមថៃមទៀត។
អ្នកចូលរួមមា្នៃក់ទៀតបាននិយយថាìតាមពិតយើងជាស្តៃីគឺខា្លៃងំ
ជាងបុរស។យើងអាចសូ៊ទៃៃំនឹងភាពតានតឹងនិងការលំបាក
បាន។យើងទំាងអស់គា្នៃមានសមត្ថភាព។យើងគៃៃន់តៃតៃវូការ
បៃើវាដើមៃបីផលបៃយោជន៍របស់យើង។ពួកយើងក៏បានលឺ
សៃចក្តថី្លៃងការណ៍សៃដៀងគា្នៃនៃះដៃរពីWSMEsផៃសៃងទៀត។
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WSME Highlight 2: Organic Valley

KyeMonLwin,សា្ថៃបនិកOrganicValley

អំពី កេមុហុ៊ន៖

មុន ការធ្វើ ឌីជីថល៖ 

បនា្ទេប់ពី ការធ្វើ ឌីជីថល៖ 

កំឡុងពេល រាតតេបាត កូ វីត១៩៖ 

OrganicValleyរបស់KyeMonជាអាជីវកម្មតាមអ៊ិនធើ
ណៃតសមៃៃប់ផលិតផលសៃស់គា្មៃនជាតិគីមីដៃលមានបៃភពពី
ក្នងុសៃកុដៃលតៃវូបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្នៃ២ំ០១៨ដោយមាន
គោលបំណងដើមៃបីនំាយកអាហារក្នងុសៃកុដៃលមានគុណភាព
ខ្ពស់ចៃកចាយដល់បៃជាជនក្នុងតំបន់។ខណៈពៃលដៃល
ការបង្កើតតមៃូវការទីផៃសារសមៃៃប់កសិករផលិតផលដំណាំ
ដោយគា្មៃនជាតិគីមីនាងធានាថាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគៃ
តៃូវបានថៃរកៃសាយ៉ៃងល្អជាមួយនឹងតម្លៃសមរមៃយ។គាត់ក៏អប់រំ
អតិថិជនអំពីការជៃើសរសីជមៃើសអាហារដៃលមានសុខភាព
ល្អនិងកាត់បន្ថយកាកសំណល់បា្លៃស្ទិក។OrganicValleyបាន
បៃើវិធីថ្មីក្នុងការវៃចខ្ចប់ដៃលកាត់បន្ថយកាកសំណល់បា្លៃស្ទិក
រហូតដល់៩០%។

ការបើកអាជីវកម្មមួយគាត់តៃវូតាមដននិងគៃប់គៃងបៃតិបត្តកិារ
ទំាងសងខាងគឺអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកបៃើបៃៃស់។ដំបូងឡើយ
នាងបានរកៃសាកំណត់តៃៃដោយមានតៃសៀវភៅកត់តៃៃដៃលជា
វិធីធម្មតានៃការកត់តៃៃសមៃៃប់សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម
នៅបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។វាចំណាយពៃលវៃលាកមា្លៃំងពលកម្ម
និងនឿយហត់ខា្លៃំងនៅពៃលអាជីវកម្មរីកចមៃើន។គាត់ក៏បាន
បន្តថាពួកគៃមានផលលំបាកគៃៃន់តៃដើមៃបីបំពៃញការបញ្ជៃទិញ
ហើយដើមៃបីដឹងថាតើអាជីវកម្មកំពុងដំណើរការខាតឬចំណៃញ។

ដើមៃបីជំនះឧបសគ្គនៃះគាត់បានស្វៃងរកដំណះសៃៃយឌីជីថល
ដៃលសមរមៃយហើយទីបំផុតបានរកឃើញកម្មវិធីដៃលមាន
មូលដ្ឋៃនលើក្លៃដ(cloud)ដោយឥតគិតថ្លៃ(PointOf
Sales)និងកម្មវិធីគណនៃយៃយលើក្លៃដ(cloud)សមៃៃប់
អាជីវកម្មរបស់នាង។កម្មវិធីថ្មីនៃះអនុញ្ញៃតឱៃយគាត់បង្កើន
ពៃលវៃលាបំពៃញសណា្តៃប់ធា្នៃប់គៃប់គៃងសារពើភ័ណ្ឌកាន់
តៃមានបៃសិទ្ធភាពតៃួតពិនិតៃយលក្ខខណ្ឌឥណទាននិងធ្វើឱៃយ
បៃតិបត្តិការជំនួញរបស់គាត់មានលក្ខណៈផ្លូវការដោយមាន
វិក្ក័យបតៃនិងកំណត់តៃៃតៃឹមតៃូវ។ផលិតភាពនៅOrganic
Valleyកើនឡើងចៃើនជាង២ដង។

នៅពៃលអាជីវកម្មនៃះកំពុងតៃកើនឡើងដោយមានមនុសៃស
កាន់តៃចៃើនចាប់អារម្មណ៍លើអាហារសររីាង្គនិងការធ្វើអាជីវកម្ម
បៃបបរសិា្ថៃន។តមៃវូការបានធា្លៃក់ចុះមួយភាគធំនៃអតិថិជនធម្មតា
ដៃលជាជនបរទៃសដៃលតៃវូតៃឡប់ទៅបៃទៃសកំណើតគៃវញិ។
រីឯកសិករដៃលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់គាត់បៃឈមនឹងហានិភ័យ
នៃការបោះបង់ចលផលិតផលរបស់ពួកគៃនៅពៃលដៃល
តមៃូវការទីផៃសារធា្លៃក់ចុះ។ជំរុញដោយចំណង់ចំណូលចិត្តនិង
ការតសូ៊Kyeបានវនិិយោគថាមពលរបស់នាងដើមៃបីទាក់ទាញ
អតិថិជនគោលដៅថ្មីតាមរយៈទីផៃសារឌីជីថលខណៈពៃលដៃល
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ជំហាន បនា្ទេប់៖ 
យោងទៅតាមKyeបានអោយដឹងថាកូវតី១៩ក៏បានជំរញុឱៃយ
គាត់បើកគៃហទំព័រពាណជិ្ជកម្មអៃឡិចតៃូនិចឆប់ៗនៃះពីពៃៃះ
ការបញ្ជៃទិញនិងដោះសៃៃយការទូទាត់ដោយដៃបានកំណត់
សកា្តៃនុពលរបស់គាត់ក្នងុការរកីចមៃើន។ទោះបីជាគាត់តៃងតៃ
ដឹងថាវាគឺជាអ្វីដៃលតៃូវធ្វើក៏ដោយក៏នាងមិនមានពៃលវៃលា
និងហៃតុផលគៃប់គៃៃន់ក្នងុការផ្តល់អាទិភាពពៃៃះថាការលក់
តាមរយៈហ្វៃសប៊ុកគឺល្អសៃៃប់ហើយ។ដោយបៃើបទពិសោធន៍
និងជំនាញកន្លងមកនិងក្នងុនាមជាអ្នកជំនាញផ្នៃកព័ត៌មានវិទៃយា
នាងកំពុងបង្កើតគៃហទំព័រដោយខ្លួនឯងនិងស្វៃងយល់ពីវិធី
បង្កប់ជមៃើសបង់បៃៃក់ឌីជីថល។

នាងស្វៃងរកមធៃយាបាយដើមៃបីបៃៃកា្លៃយផលិតផលកសិកម្មដៃល
អាចខូចបានទៅជាផលិតផលដៃលមានគុណតម្លៃនិងអាច
រកៃសាទុក្ខបានយូរអង្វៃងដូចជាដំណាប់ជៃក់និងមី។ឥឡូវនៃះ
OrganicValleyមានពូជផលិតផលថ្មីជាង១០០បៃភៃទ។
ដោយសារនាងអាចទទួលបានការបញ្ជៃទិញតាមអី៊នធើណៃត
និងបៃើបៃៃស់សៃវាកម្មដឹកជញ្ជនូពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយអាជីវកម្ម
របស់នាងបានរស់ឡើងវិញនិងរីកលូតលាស់ខណៈហាងលក់
ផលិតផលកសិកម្មសៃស់ៗទទួលរងនូវការធា្លៃក់ចុះនៃបៃៃក់ចំណលូ
ពីការលក់ដោយសារការបិទទីផៃសារឬចរាចរណ៍អតិថិជនតិច។

បញ្ហេ បេឈម និង ឱកាស សមេេប់ WSMEs

ផ្អៃកលើលទ្ធផលនៃការសមា្ភៃសន៍របស់WSMEខាងលើកៃុមសៃៃវជៃៃវបានសង្ខៃបពីបញ្ហៃបៃឈមលៃចធ្លៃចំនួន៩ដៃល
WSMEsបានជួបបៃទះនៅក្នុងដំណើរឌីជីថលរបស់ពួកគៃនិងបានរកឃើញឱកាសដៃលទាក់ទងនឹងពួកគៃ។

លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន

ឱកាសបញ្ហៃបៃឈម

(១)WSMEsតៃូវការវិធីខ្ចីបៃៃក់យ៉ៃងឆប់រហ័សនិងងាយសៃួល
ក្នុងការផៃសារភា្ជៃប់គមា្លៃតលំហូរសាច់បៃៃក់ពីពៃៃះជារឿយៗពួកគៃ
បៃឈមនឹងកង្វះខាតសាច់បៃៃក់(សាច់បៃៃក់បមៃុងទាបដើមៃបីទប់ទល់
នឹងវិបត្ដិភា្លៃម)ប៉ុន្តៃវាមានកង្វះខាតបៃៃក់កម្ចីរហ័សនិងងាយសៃួល
បៃបនៃះ(១,៥០០ដុលា្លៃរអាមៃរិក១៥,០០០)បានផ្តល់ជាឌីជីថល
ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើកៃដសឯកសារចៃើនពៃក

លំហូរសាច់បៃៃក់កម្ចីរយៈពៃលខ្លីសមៃៃប់សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម
ជាមួយនឹងដំណើរការដក់ពាកៃយសុំតាមឌីជីថលដៃលមានភាពរហ័ស

កំចីតាមតំរូវការដៃលខុសគា្នៃពីតមៃូវការហិរញ្ញបៃបទានរបស់SEsពី
សហគៃៃសធុនមធៃយមនិងធំនិងទៅវិញទៅមក

(២)ទោះបីជាធនាគារកាន់តៃផ្តល់បៃៃក់កម្ចីដៃលមិនមាន
សុវត្ថិភាពដៃលគាំទៃដោយគមៃៃងធានាឥណទានដោយមិន
តមៃូវឱៃយមានទៃពៃយបញ្ចៃំក៏ដោយក៏សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម
ជាចៃើនមិនមានសិទ្ធិដក់ពាកៃយសុំបៃៃក់កម្ចីទាំងនោះទៃពីពៃៃះ
ពួកគៃកំពុងធ្វើដំណើរការកៃៃផ្លូវការដោយគា្មៃនលិខិតអនុញ្ញៃត
តៃឹមតៃូវរួមឯកសារផៃនការអាជីវកម្មឯកសារបៃៃក់ចំណៃញ
និងខាតបង់(P&L)។ល។នៅពៃលដំណើរការនៅទីភា្នៃក់ងារ
រដ្ឋៃភិបាលផៃសៃងៗមានភាពស្មុគសា្មៃញនិងចំណាយពៃលចៃើន។

ដំណើរការវាយតម្លៃបៃៃក់កម្ចីដៃលបៃើបៃៃស់កំណត់តៃៃបៃតិបត្តិការ
ឌីជីថលដៃលជាផ្នៃកមួយនៃភាពឆ្លៃតវៃ

យុទ្ធនាការអប់រំអតិថិជនដោយសា្ថៃប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្តៃតលើសហគៃៃស
ធុនតូចនិងមធៃយមអំពីវិធីបៃើបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដើមៃបីតាមដនP&L
របស់ពួកគៃហើយហៃតុអ្វីវាសំខាន់សមៃៃប់ភាពគួរឱៃយទុកចិត្តរបស់
ពួកគៃ។

ការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទាននិងបទបៃបញ្ញត្តិបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីដៃល
លើកទឹកចិត្តដល់សហគៃិនភាព

ផលិតផលនិងសៃវាកម្មហិរញ្ញបៃបទានជំនួស

ជំនួយឥតសំណងនិងការផ្តៃតលើយៃនឌ័រសមៃៃប់សហគៃៃស
ខា្នៃតតូចនិងមធៃយមដៃលដឹកនាំដោយស្តៃី

វៃទិកាផ្តល់បៃៃក់កម្ចីខា្នៃតតូចនិងមធៃយម

(៣)សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយមរបស់មីយ៉ៃន់មា៉ៃតៃូវការជមៃើស
ហិរញ្ញបៃបទានបន្ថៃមទៀត(ឧទាហរណ៍ការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីពីបុគ្គល
មា្នៃក់ទៅមា្នៃក់ទៀតការបៃមូលមូលនិធិការវិនិយោគតាមបៃបទៃវតា
ការវិនិយោគដៃលមានឥទ្ធពលការវិនិយោគភាគហ៊ុន។ល។)ដៃល
អាចរកបានយ៉ៃងងាយសៃួលនៅក្នុងបៃទៃសអភិវឌៃឍន៍ពីពៃៃះ
បច្ចុបៃបន្ននៃះវាគឺជាមធៃយាបាយតៃមួយគត់ដៃលWSMEsអាចបើក
ដំណើរការបណា្តៃក់ទុនថ្មីនិងអាចទៃទៃង់បាននៅក្នុងប៉ុនា្មៃនឆ្នៃំដំបូង
និងការពងៃីកគឺដោយការបៃើបៃៃស់បៃៃក់សនៃសំនិងបៃៃក់កម្ចីផ្ទៃល់ខ្លួន
ពីកៃុមគៃួសារដៃលកំណត់សកា្តៃនុពលនិងចំណង់នៃហានិភ័យរបស់
ពួកគៃ។
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ឱកាសបញ្ហៃបៃឈម

(៤)សហគៃិនស្តៃីតៃូវការអ្នកបៃឹកៃសាដៃលពួកគៃអាច
ជឿទុកចិត្តនិងកតសរសើរដើមៃបីពិភាកៃសាអំពីបញ្ហៃបៃឈម
ទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម។នៃះក៏ពៃៃះតៃពួកគៃមិនមានពៃល
វៃលាដើមៃបីទទួលបាននូវជំនាញទាំងនោះជាផ្លូវការតាមរយៈ
ការបណ្តុះបណា្តៃលហើយពួកគៃចង់ទទួលបានជំនាញ
នោះជាមួយមនុសៃសដៃលមានបទពិសោធពាក់ព័ន្ធតាមរយៈ
ការសន្ទនា។ក្នុងន័យនៃះពួកគៃចៃើនតៃងាកទៅរកមនុសៃស
ដៃលជិតស្និទ្ធនឹងពួកគៃជាជាងទាក់ទងនឹងមនុសៃសមិនសា្កៃល់។

ឱកាសបណា្តៃញកៃៃផ្លូវការនិងផ្លូវការបន្ថៃមទៀតសមៃៃប់
សហគៃិនស្តៃីដូច្នៃះពួកគៃអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងបៃកបដោយ
អត្ថន័យជាមួយទីបៃឹកៃសាដៃលមានសកា្តៃនុពល។

(៥)SMEអៃកូឡូសុីនៅមីយ៉ៃន់មា៉ៃតៃូវការកម្មវិធីណៃនាំ
សមៃៃប់សហគៃិនស្តៃីដូចនៃះទើបពួកគៃអាចទទួលបាន
ចំណៃះដឹងនិងជំនាញចាំបាច់ដើមៃបីបៃកួតបៃជៃងនិង
ទទួលយកយុទ្ធសាស្តៃឌីជីថលសមសៃប។ទោះជា
យ៉ៃងណាក៏ដោយស្តៃីមានឱកាសតិចជាងបុរសសមៃៃប់
បណា្តៃញកៃៃផ្លូវការ(ជាពិសៃសបៃសិនបើពួកគៃមកពី
គៃួសារដៃលកាន់ខា្ចៃប់បៃពៃណីនិងទីបៃជុំជនតូច)។
ដូចគា្នៃនៃះផងដៃរកម្មវិធីណៃនាំជាផ្លូវការសមៃៃប់សហគៃិន
មានទំនោរទៅរកគមៃៃងខ្លីៗហើយលៃងមានវិញ។

កម្មវិធីណៃនាំដៃលមាននិរន្តរភាពនិងងាយសៃួលសមៃៃប់ទាំង
អ្នកណៃនាំនិងអ្នកចូលរួមក្នុងរយៈពៃលវៃង

កម្មវិធីណៃនាំបច្ចៃកទៃសផ្អៃកខៃសៃសងា្វៃក់តម្លៃ

ការធ្វើឌីជីថលសមៃៃប់ដំណើរការអាជីវកម្មនិងការគៃប់គៃង

ឱកាសបញ្ហៃបៃឈម

(៦)ការជៃើសរីសឧបករណ៍ឌីជីថលតៃឹមតៃូវចៃើនតៃជា
បញ្ហៃបៃឈម។សហគៃិនស្តៃីតៃូវបានគៃមើលងាយឬដកហូត
នូវព័ត៌មានចាំបាច់ដើមៃបីធ្វើការសមៃៃចចិត្តអាសៃ័យលើ
ជំនាញភាសានិងចំណៃះដឹងឌីជីថលរបស់ពួកគៃ។កង្វះ
នៃបៃភពដៃលអាចស្វៃងរកបាននិងងាយទុកចិត្តបាន
សមៃៃប់ការបៃៀបធៀបកម្មវិធីអ្នកលក់ក្នុងសៃុកនិងអ្នកផ្តល់
សៃវាកម្មដៃលសមសៃបនឹងទំហំអាជីវកម្មថវិកានិង
សា្ថៃនភាពផៃសៃងៗនៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។

ដំណះសៃៃយឌីជីថលសមសៃបសមៃៃប់សហគៃៃសធុនតូច
និងមធៃយមនិងបរិបទបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។

វៃទិកាចំណៃះដឹងសមៃៃប់ជួយដល់សហគៃិនស្តៃីធ្វើការសំរៃច
ចិត្តដើមៃបីជៃើសរីសឧបករណ៍ឌីជីថលដៃលសមសៃបសមៃៃ
ប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។

(៧)WSMEsជាចៃើនមិនបានដឹងពីអត្ថបៃយោជន៍និង
បញ្ហៃបៃឈមនៃការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយឌីជីថលកៃៃពី
កម្មវិធីធម្មតាដូចជាFacebookMessengerViberនិង
ធនាគារចល័ត។ដោយមិនបានឃើញរូបភាពធំពួកគៃ
មិនអាចបង្កើតយុទ្ធសាស្តៃឌីជីថលដ៏ទូលំទូលាយដោយមាន
គោលដៅរយៈពៃលខ្លីមធៃយមនិងវៃងដៃលនឹងជួយបមៃើ
អតិថិជនរបស់ពួកគៃឱៃយកាន់តៃបៃសើរបង្កើនបៃៃក់ចំណូល
និងបង្កើនផលិតភាព។

ការពិគៃៃះយោបល់និងកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តៃលដោយ
អ្នកជំនាញដៃលមានសមត្ថភាពជាមួយនឹងកំណត់តៃៃ
ដៃលបានបងា្ហៃញនៅក្នុងការធ្វើឌីជីថល។នៃះមាន
សារៈសំខាន់ណាស់ដើមៃបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី
ដំណាក់កាលនៃភាពចាស់ទុំឌីជីថលរបៀបរៀបចំ
យុទ្ធសាស្តៃឌីជីថលបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពនិងវិធីអនុវត្ត
វាដោយបៃើឧបករណ៍ឌីជីថលសមសៃប។

មាតិកាឌីជីថលបន្ថៃមទៀតស្តីពីបច្ចៃកវិទៃយានិងជំនាញ
ឌីជីថលជាភាសាមូលដ្ឋៃនអាចស្វៃងរកយ៉ៃងងាយសៃួល
សមៃៃប់WSMEs

(៨)សហគៃៃសខា្នៃតតូចនិងមធៃយមដៃលដឹកនាំដោយស្តៃីតៃូវ
បៃកាន់ខា្ជៃប់នូវឌីជីថលដើមៃបីរកៃសាការបៃកួតបៃជៃងប៉ុន្តៃភាសា
គឺជាឧបសគ្គធំបំផុតសមៃៃប់ពួកគៃភាគចៃើនក្នុងការស្វៃងរក
ដំណះសៃៃយឌីជីថលដ៏សមសៃបនិងទទួលបានជំនាញ
ឌីជីថលថ្មី។
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តារាង៣.២៖បញ្ហៃបៃឈមនិងឱកាសសំរាប់WSMEs

ការគៃប់គៃងវិបត្តិ(COVID-19)

ឱកាសបញ្ហៃបៃឈម

(៩)SMEsដៃលដឹកនាំដោយស្តៃីតៃូវការផៃនការអាជីវកម្មដើ
មៃបីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩។អាជីវកម្មជាចៃើន
មិនធា្លៃប់មានបទពិសោធន៍និងចំណៃះដឹងគៃប់គៃៃន់ដើមៃបីទប់ទ
ល់នឹងការការប៉ះពាល់ដ៏ធំបៃបនៃះទៃ។ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោ
យមា្ចៃស់អាជីវកម្មទាំងអស់ដៃលបានផ្តល់កិច្ចសមា្ភៃសន៍អាចកៃ
សំរួលបៃតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃបានយ៉ៃងឆប់រហ័សក្នុ
ងរយៈពៃលដ៏ខ្លី។

ការពិគៃៃះយោបល់និងឱកាសរៀនសូតៃពីអ្នកជំនាញភា្ជៃប់
ជាមួយនឹងកំណត់តៃៃដៃលបានបងា្ហៃញនៅក្នុងវិស័យដៃល
ពាក់ព័ន្ធដើមៃបីបន្តអភិវឌៃឍផៃនការអាជីវកម្មនាពៃលអនាគត។
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សមៃៃប់អាជីវកម្មដៃលដឹកនាំដោយ
ស្តៃីឱៃយរីកចមៃើននៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនិងក្នុងយុគសម័យបដិវត្ត
ឌីជីថលដៃលមិនធា្លៃប់មាន។
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កិច្ចសមា្ភេសន៍ ជាមួយ អ្នកជំនាញ

បញ្ហេ គោលនយោបាយ ក្នុង ការធ្វើ 
ឌីជីថល និង SMEs

កិច្ចសមា្ភៃស៍តៃូវបានចូលរួមដោយអ្នកអនុវត្តកំណៃទមៃង់
គោលនយោបាយអ្នកបៃឹកៃសាយោបល់សហគៃៃសធុនតូចនិង
មធៃយមសហគៃិនបច្ចៃកវិទៃយាហិរញ្ញវត្ថុនាយកបៃតិបត្តិធនាគារ
ជាន់ខ្ពស់និងអ្នកជំនាញឌីជីថល។

ខណៈពៃលដៃលកិច្ចសមា្ភៃសន៍ជាមួយWSMEsបានបងា្ហៃញពី
បញ្ហៃបៃឈមនិងឱកាសដៃលពួកគៃកំពុងបៃឈមអ្នកជំនាញ
បានធ្វើការលើកឡើងនិងពនៃយល់អំពីបញ្ហៃធំៗដៃលបណា្តៃលឱៃយ
មានការបញ្ហៃទាំងនោះ។

ផ្នៃកខាងកៃៃមនៃះផ្តៃតទៅលើព័ត៌មានដៃលអ្នកជំនាញ
បានចៃករំលៃកលើបញ្ហៃគោលនយោបាយដៃលមានចំនុច
សំខាន់ៗទំាងបីគឺហិរញ្ញបៃបទានការណៃនំា/ទំនាក់ទំនង/ជំនាញ
និងដំណើរការអាជីវកម្ម។

ចេបាប់ តេវូបាន អនុម័ត យ៉េង ឆាប់រហ័ស ដើមេបី បំពេញ កាតព្វកិច្ច 
អាស៊េន៖ចាប់តំាងពីផ្លៃស់ប្តូរពីរបបផ្តៃច់ការយោធាទៅជា
រដ្ឋៃភិបាលសីុវិលបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃមានការរីកចមៃើន
គួរឱៃយកត់សមា្គៃល់ចំពោះកំណៃទមៃង់គោលនយោបាយសៃដ្ឋកិច្ច។
មៃយា៉ៃងវញិទៀតរាជរដ្ឋៃភិបាលនិងអ្នកតាក់តៃងចៃបាប់កំពុងពៃយាយម
ដៃញតាមអោយទាន់បៃទៃសនាៗក្នុងពិភពលោកដោយហៃតុ
ចៃបាប់ដៃលមានសៃៃប់តំាងពីសម័យអាណានិគមអង់គ្លៃសគឺ
ហួសសម័យហើយ។សមា្ពៃធដៃលបានពីការបំពៃញកាតព្វកិច្ច
អាសា៊ៃនបានធ្វើឱៃយចៃបាប់មួយចំនួនតៃវូបានអនុម័តយ៉ៃងលឿន
ដៃលធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃចៃបាប់។

ផេនទី អភិវឌេឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល និង កង្វះ កេបខ័ណ្ឌ ចេបាប់ 
សមេេប់បញ្ហេសំខាន់៖គណៈកមា្មៃធិការអភិវឌៃឍន៍សៃដ្ឋកិច្ច
ឌីជីថលតៃូវបានបង្កើតឡើងនៅខៃមិថុនាឆ្នៃំ២០១៧កៃៃម

ការឧបត្ថម្ភគំាទៃដោយអនុបៃធានាធិបតីគឺលោកUHenry
VanThioនិងដឹកនំាដោយរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងផៃនការនិងហិរញ្ញវត្ថ។ុ
យោងតាមផៃនទីផ្លវូសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថលមានវស័ិយអាទិភាពចំនួន
១០រមួមាន(១)វស័ិយអប់រំ(២)វស័ិយសុខមាលភាព(៣)វស័ិយ
កសិកម្ម(៤)វស័ិយនៃសាទនិងបសុសត្វ(៥)វស័ិយទៃសចរណ៍
និងបដិសណា្ឋៃរកិច្ច(៦)វស័ិយផលិតកម្មនិងសហគៃៃសធុនតូច
និងមធៃយម(៧)វស័ិយសៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ(៨)វស័ិយបច្ចៃកវិទៃយា
និងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីចាប់ផ្តើម(៩)វិស័យពាណិជ្ជកម្មឌីជីថល
និង(១០)វិស័យដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារ។ផៃនទីអភិវឌៃឍន៍នៃះ
បង្កើតឡើងជាមួយមហិច្ឆិតានឹងទិសដៅជាក់ស្តៃងដៃលអាច
វាស់វៃងបាន។បញ្ហៃបៃឈមសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តវាគឺកង្វះ
កៃបខ័ណ្ឌចៃបាប់សមៃៃប់បញ្ហៃសំខាន់ៗដូចជាសិទ្ធិឯកជននិង
ទិន្នន័យការការពារទិន្នន័យការការពារអតិថិជនតាមអី៊នធឺណតិ
បើកទិន្នន័យនិងចៃករលំៃកទិន្នន័យ។បញ្ហៃបៃឈមក្នងុការអនុវត្ត
បៃព័ន្ធនៃះគឺកង្វះកៃបខ័ណ្ឌចៃបាប់សមៃៃប់បញ្ហៃសំខាន់ៗដូចជា
បញ្ហៃសិទ្ធិឯកជននិងទិន្នន័យបញ្ហៃសន្តិសុខតាមអី៊នធឺណិត
និងបញ្ហៃរបស់អតិថិជនតាមអី៊នធឺណិតរួមមានការបើក
ទិន្នន័យនិងចៃករំលៃកទិន្នន័យ។រាជរដ្ឋៃភិបាលមានបញ្ហៃ
បៃឈមយ៉ៃងខា្លៃំងចំពោះមុខតាមរយះការរៀបចំកៃបខ័ណ្ឌ
ចៃបាប់ដ៏រឹងមំាមួយយ៉ៃងឆប់រហ័សពីពៃៃះការឌីជីថលកំពុង
កើតឡើងនៅទូទំាងពិភពលោកទោះបីជាបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ
មិនទាន់តៃៀមខ្លួនរួចហើយក៏ដោយ។

កិច្ចសមេបសមេលួ ដេលមាន កំណត់ ចំពោះ ការខិតខំ បេងឹបេេង 
ធ្វើ ឌីជីថល ដេល ដឹកនំា ដោយ មា្ចេស់ជំនួយ៖ដើមៃបីលើកកម្ពស់
តមា្លៃភាពនិងបៃសិទ្ធភាពរដ្ឋៃភិបាលបានចាប់ផ្តើមធ្វើឌីជីថលនិង
អនុវត្តបៃព័ន្ធរដ្ឋៃភិបាលអៃឡិចតៃនិូកដៃលទទួលបានមូលនិធិពី
ទីភា្នៃក់ងារមា្ចៃស់ជំនួយផៃសៃង។ឧទាហរណ៍OnlineRegistration
forCompanies១៣៩(ADB:JapanFundforPoverty
Reduction),OnlineRegistrationforSMEs(ADB:
JapanFundforPovertyReduction)១៤០,National
TradePortal(USAID)១៤១,ProjectBankofMyanmar
(GermanFederalMinistryforEconomicCooperation
andDevelopment,BMZ)១៤២,និងមជៃឈមណ្ឌលទិន្នន័យរមួ
របស់រដ្ឋៃភិបាលអៃឡិចតៃនិូក(មូលនិធិសហបៃតិបត្ដិការអភិវឌៃឍ

៣.៥ 
អនាគត ន ្ការវិវត្តន៍ បព័្ន្ធ ឌីជីថល សម្ប់្ WSMEs 
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ករណីសិកៃសាបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ

លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន

កង្វះ ពិន្ទ ុឥណទាន បង្កអោយមាន ផល លំបាក ដល់ ធនាគារ 
ក្នងុការ ទុកចិត្ត៖ធនាគារចង់ផ្តល់បៃៃក់កម្ចីដើមៃបីរកបៃៃក់
ចំណៃញខណៈពៃលដៃលSMEsចង់ទទួលបានបៃៃក់កម្ចីដើមៃបី
ផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានក្នងុការធ្វើបៃតិបត្តកិារអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។
បៃសិនបើនោះជាករណីហៃតុអ្វីការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានគឺជា
បញ្ហៃដៃលពិបាកបំផុតសមៃៃប់WSMEs?សា្ថៃប័នហិរញ្ញវត្ថុ
មីយ៉ៃន់មា៉ៃមិនមានមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យពិន្ទុឥណទានដៃលអាច
ទុកចិត្តបានដោយឡៃកពួកគៃអាចទទួលបានការទុកចិត្តអំពី
អ្នកខ្ចីពីពៃៃះការិយល័យឥណទានមីយ៉ៃន់មា៉ៃដៃលទើបតៃ
បង្កើតថ្មីមិនទាន់អាចផ្តល់ទិន្នន័យឥណទានដៃលគួរអោយ
ទុកចិត្តបានទៃ។ដូច្នៃះហើយធនាគារតៃូវការឯកសារផ្លូវនៃ
ការធ្វើបៃតិបត្តិការអាជីវកម្មអាជា្ញៃប័ណ្ណអាជីវកម្មវិក័យប័តៃ
ពន្ធនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីSMEsដើមៃបីផ្តល់ទំនប់ចិត្ត
ក្នងុដំណើរការអនុម័តបៃៃក់កម្ច។ីដោយឡៃកសហគៃៃសធុនតូច
ភាគចៃើនតៃងតៃខ្វះការរកៃសាទុកឯកសារផ្លូវការនិងហៃតុដៃល
ខ្លួនមានកម្មសិទ្ធិមានកំណត់ដៃលវាធ្វើឱៃយពួកគៃគា្មៃនសិទ្ធិដក់
ពាកៃយសុំបៃៃក់កម្ចីធនាគារដោយស្វ័យបៃវត្តិ។

សេចក្តតីេវូការ របស់ ធនាគារ ចំពោះ សហគេេស ខា្នេត មធេយម 
និង ធំ ទៅលើ បេេក់កម្ច៖ី ចំពោះហៃតុផលខាងលើធនាគារ
ចូលចិត្តធ្វើការជាមួយសហគៃៃសធុនមធៃយមនិងធំពីពៃៃះ
ដំណើរការបៃៃក់កម្ចីតៃូវចំណាយពៃលចៃើននិងស្មុគសា្មៃញ
សមៃៃប់សហគៃៃសខា្នៃតតូច។

គៃៃងការណ៍ធានាឥណទានគឺចំាបាច់សមៃៃប់ធនាគារនិង
សា្ថៃប័នមីកៃហិូរញ្ញវត្ថុក្នងុការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីដៃលគា្មៃនការធានា៖
គៃៃងការណ៍ធានាឥណទានជួយបង្កើនចំណង់ចំណូលចិត្ត
របស់ធនាគារក្នុងការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីដៃលមិនមានទៃពៃយធានា
សមៃៃប់SMEs។ការបន្តគៃៃងការណ៍បៃបនៃះនឹងជួយកៃលម្អ
លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានសមៃៃប់SMEs។

ធនាគារ កំពុងធ្វើការ ពិសោធន៍ ក្នងុការ ផ្តល់ បេព័ន្ធ ឥណទាន 
ឌីជីថល ថ្ម៖ីធនាគារក្នុងសៃុកមួយចំនួនកំពុងដក់ចៃញនូវ
បៃព័ន្ធឥណទានឌីជីថលថ្មីដើមៃបីសាកលៃបងឱកាសទីផៃសារនិង
សង្កៃតមើលអាកបៃបកិរយិឌីជីថលរបស់អ្នកបៃើបៃៃស់។ធនាគារ
KBZផ្តល់ឥណទានឌីជីថលតាមរយៈកាបូបចល័តរបស់ពួកគៃ
ដូចជាKBZPAYរឯីធនាគារYomaផ្តល់ជូននូវìឥណទាន
ឆ្លៃតîតាមរយៈដំណើរការដក់ពាកៃយតាមអុីនធឺរណៃត។

សៃដ្ឋកិច្ចរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉ៃEDCF)។ខណៈពៃលដៃលការ
បំលៃងដំណើរការដោយដៃទៅជាអុនីធឺរណៃតតៃវូបានធ្វើឡើង
ក្នុងគោលបំណងសមៃបសមៃួលអោយមានភាពល្អបៃសើរ
រវាងមា្ចៃស់ជំនួយនិងមា្ចៃស់ជំនួយមា្ចៃស់ជំនួយនិងរដ្ឋៃភិបាល
គឺចំាបាច់សមៃៃប់ការធ្វើសមាហរណកម្មនាពៃលអនាគតនិង
ការចៃករលំៃកទិន្នន័យនិងដំណើរការនៅគៃប់កៃសួងទំាងឡាយ។

ជារឿយៗការបេងចេក កញ្ចប់ ថ វិកា តេង ស្ថតិនៅ ពីកេេយ 
ការប្តេជា្ញេចិត្ត របស់ រដ្ឋេ ភិ បាល ក្នងុ ការជួយ សហគេេស ធុន 
តូច និង មធេយម៖អ្នកជំនាញគោលនយោបាយបានកត់សមា្គៃល់ថា
ជារឿយៗការបៃងចៃកកញ្ចប់ថវិកាដ៏សមសៃបមួយតៃងតៃនៅ
ពីកៃៃយការប្តៃជា្ញៃចិត្តរបស់រដ្ឋៃភិបាលក្នងុការជមៃញុកំណៃទមៃង់
ណាមួយចំនួនដៃលវាបង្កការលំបាកដល់មន្តៃកីារិយធិបតៃយៃយ
និងមន្តៃរីាជការក្នងុការអនុវត្តន៍បៃកបដោយអត្ថន័យទំាងនៃះ។

គោលនយោបាយ និង នីតិវិធី អន្តរ វិស័យ ក្នងុចំណោម កេសួង 
រដ្ឋេភិបាល មិន តេវូបាន តមេមឹ ដើមេបី លើកកម្ពស់ SMEsទេ៖ 
ខណៈដៃលទីភា្នៃក់ងារSMEកំពុងលើកកម្ពស់SMEs
គោលនយោបាយនិងនីតិវធីិអន្តរវិស័យក្នងុចំណមកៃសួងផៃសៃងៗ
គួរតៃតៃូវបានតមៃឹមទាំងពៃម។បើមិនដូច្នៃះទៃកិច្ចបៃឹងបៃៃង
របស់ទីភា្នៃក់ងារនឹងគា្មៃនបៃយោជន៍ទៃ។សំណរួតៃវូតៃចទសួរថា
តើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មមានលក្ខណៈអំណយផល
ទៅដល់SMEsក្នងុការចូលរមួឬទៃថាតើបទបញ្ជៃរបស់ធនាគារ
កណា្តៃមានបានយកSMEsទៅធ្វើការពិចារណាឬទៃថាតើបៃព័ន្ធ
ពន្ធអនុគៃៃះផ្តល់ការយោគយល់ទៅលើSMEsឬទៃហើយ
ថាតើគោលនយោបាយនាំចូលអាចផ្តល់ឱៃយSMEsទទួលបាន
បច្ចៃកវិទៃយានិងគៃឿងមា៉ៃសុនីជឿនលឿនយ៉ៃងងាយសៃលួឬទៃ។

កង្វះ ភាព ក្នងុការ បេងចេក រវាង សហគេេស ធុន តូច និង មធេយម៖
យោងតាមចៃបាប់ស្តពីីការអភិវឌៃឍសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយមឆ្នៃំ
២០១៥លក្ខណៈពិសៃសរបស់SEsនិងMEsតៃវូបានកំណត់
និងបៃងចៃកយ៉ៃងចៃបាស់(សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធD)។នៅក្នុង
ភាពជាក់ស្តៃងកិច្ចខិតខំបៃងឹបៃៃងដ៏តិចតួចតៃវូបានធ្វើឡើងដើមៃបី
ធ្វើឱៃយមានភាពខុសគា្នៃអាសៃយ័ទៅលើទំហំតមៃវូការនិងលក្ខណៈ
នៃបៃតិបត្តកិារ។ឧទាហរណ៍អាជីវកម្មខា្នៃតធំដៃលមានកៃរ្តិ៍ឈ្មៃះ
បានចូលរមួបៃកួតនៅក្នងុការកម្មវិធីបៃកួតបៃជៃងដៃលឧបត្ថម្ភ
ដោយរដ្ឋៃភិបាលសមៃៃប់សហគៃៃសខា្នៃតតូចហើយនឹងបានឈ្នះ
ពានរងា្វៃន់។កង្វះភាពក្នុងការបៃងចៃកបៃបនៃះក៏អាចតៃូវបាន
រកឃើញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបៃៃក់កម្ចីដើមៃបីរឹតតៃបិតការបៃើបៃៃស់
មូលនិធិដើមៃបីទទួលបានតៃលទ្ធកម្មធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងនៃគៃឿង
មា៉ៃសុីនដៃលបៃហៃលជាមិនសមសៃបសមៃៃប់SEsដៃលមាន
សកា្តៃនុពលទីផៃសារមានកំណត់។
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ករណី ក្លេងបន្ល ំតាម អីុន ធឺរ ណេ ត កាត់បន្ថយ ភាពជឿជាក់ របស់ 
អ្នកផ្តល់ សេវា ហិរញ្ញវត្ថ ុឌីជីថល៖ មានការកើនឡើងនូវករណី
ក្លៃងបន្លំតាមអី៊នធឺណៃតនៅក្នងុបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃដោយសារតៃ
បៃជាជនមួយភាគធំមិនមានចំណៃះដឹងផ្នៃកឌីជីថលគៃប់គៃៃន់
និងចំណៃះដឹងអំពីសុវត្ថភិាពតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃត។រដ្ឋៃភិបាល
មានសម្ថត្តភាពក្នងុការគៃប់គៃងតាមដននិងដក់ទណ្ឌកម្មលើ
ឧកៃិដ្ឋកម្មតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតដៃលកំពុងមានយឺតយ៉ៃវ
ជាងបើបៃៀបទៅនឹងការផ្លៃស់ប្តរូឌីជីថលយ៉ៃងឆប់រហ័ស។ជា
លទ្ធផលអ្នកបៃើបៃៃស់ជាចៃើនកាន់តៃពងៃឹងភាពបៃុងបៃយ័ត្ន
ចំពោះការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល។

លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនាំ 
ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ

ដំណើរការ អាជីវកម្ម និង ការគេប់គេង

ការបណ្តះុបណ្តេល ជំនាញ ឌីជីថល ដេល ទទួលបាន មូលនិធិ 
ពី មា្ចេស់ជំនួយ សមេេប់ SMEs នៅ ឆា្នេ២ំ០២០មានការ 
កើនឡើង៖ការបណ្តុះបណា្តៃលជំនាញឌីជីថលដៃល
ទទួលបានមូលនិធិពីមា្ចៃស់ជំនួយនៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ
មានការកើនឡើងក្នុងឆ្នៃំ២០២០។ក្នុងនោះកម្មវិធីថ្មីៗសរុប
មានចំនួនពីរគឺ(១)កម្មវិធីការតៃៀមខ្លួនសមៃៃប់ឌីជីថលដល់
MSMEsដៃលទទួលបានមូលនិធិពីFriedrichNaumann
Stiftung(FNS)និងអនុម័តដោយImpactHubYangon
រមួសហការជាមួយនាយកដ្ឋៃនអភិវឌៃឍន៍សហគៃៃសធុនតូចនិង
មធៃយម។កម្មវធីិនៃះតៃវូបានបើកសមោ្ភៃធនៅខៃកញ្ញៃឆ្នៃ២ំ០២០
ដើមៃបីផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តៃលលើជំនាញបៃើបៃៃស់អី៊ម៉ៃលនិង
គៃហទំព័រ,ការបៃើបៃៃស់សៃវាកម្មcloudឧបករណ៍វភិាគឌីជីថល
ការលក់ការធ្វើទីផៃសារនិងការទូទាត់តាមបៃព័ន្ធឌីជីថលនិង
(២)GoDigitalASEANInitiativeទទួលបានការគាំទៃ
ដោយGoogle.orgនៅទូទំាងបៃទៃសទំាង១០នៃអាសា៊ៃន
និងទើបតៃបើកដំណើរការនៅបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃនាខៃកញ្ញៃ
ឆ្នៃ២ំ០២០កន្លងទៅនៃះ។គំនិតផ្តចួផ្តើមនៃះធ្វើឡើងដោយមាន
គោលបំណងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវជិ្ជមានបណា្តៃលមកពី
ជម្ងឺកូវីត១៩ដោយពងៃកីឱកាសសៃដ្ឋកិច្ចនៅក្នងុតំបន់តាមរយៈ
ការបណ្តុះបណា្តៃលដើមៃបីបំពៃញតមៃវូការក្នងុការកៃលម្អអក្ខរកម្ម
ឌីជីថលនិងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថភិាពតាមអី៊នធើណៃត
សមៃៃប់យុវជនដៃលកំពុងស្វៃងរកការងារចំនួន៨,០០០នាក់
និងសហគៃៃសខា្នៃតតូចទាំងឡាយ។

ទិន្នន័យ ដេល មិន ពេញលេញ និង កង្វះ ឯកសរ ផ្លវូការ៖
ក្នុងចំណមSMEsនិងអ្នកជំនាញចំនួន៦០គឺមានតៃ
២០%បុ៉ណ្ណៃះដៃលអាចផ្តល់ទិន្នន័យនិងឯកសារចំាបាច់ហើយ
បៃមាណ៤០%ស្មគ័ៃចិត្តចូលរួមបៃមូលឯកសារចំាបាច់ទំាងនោះ

បើទោះបីជាពួកគៃមិនមានឯកសារដៃលអាចយកទៅបៃើបៃៃស់
តំាងពីដំបូងឡើយក្ត។ីរឺឯ៤០%ទៀតនៃSMEsមិនអាចផ្តល់
ទិន្នន័យនិងឯកសារពៃញលៃញបានទៃ។យោងតាមអ្នកពិគៃៃះ
យោបល់របស់SMEsដៃលបានលើកឡើងថាSMEsជាចៃើន
សូមៃបតីៃសហគៃៃសធុនធំក៏មិនចង់ចូលរមួជាមួយនឹងដំណើរការ
រៀបចំឯកសារដៃរ។

អក្ខរកម្ម ឌីជីថល របស់ SMEs៖ សហគៃិនFintechដៃល
បានផ្តល់បៃៃក់កម្ចីឌីជីថលផ្ទៃល់ខ្លនួនិងបៃៃក់កម្ចីឌីជីថលសមៃៃប់
SMEដល់អតិថិជនសកម្មជាង៥០០០នាក់តាមរយៈកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទដៃលបានធ្វើកំណត់សមា្គៃល់ថាអតិថិជនរបស់គាត់
មួយចំនួនធំនៅមានកមៃតិយល់ដឹងអំពីអក្ខរកម្មឌីជីថលហើយ
ពួកគៃទំាងនោះបានជួបនូវភាពលំបាកក្នងុការបៃើបៃៃស់កម្មវធីិ
ទូរស័ព្ទដើមៃបីដក់ពាកៃយធ្វើបៃៃក់កម្ច។ីអតិថិជនខ្លះមិនបានដឹងពី
មូលដ្ឋៃនគៃឹះដូចជារបៀបស្វៃងរកនិងទាញយកកម្មវធីិនៅលើ
GooglePlaystoreឬទីផៃសារកម្មវធីិផៃសៃងទៀត។ហៃតុនៃះហើយ
កៃុមរបស់គាត់ចំាបាច់តៃូវផ្តល់ការណៃនំាជាជំហានៗទៅកាន់
អតិថិជនបើទោះបីជាមានវីឌីអូណៃនំាខ្លះៗអំពីរបៀបបៃើបៃៃស់
ដៃលពួកគាត់អាចរកបានយ៉ៃងងាយសៃលួនៅលើទំព័រហ្វៃសបុ៊
កក៏ដោយក្ត។ីគៃបានសង្កៃតឃើញថាខណៈពៃលដៃលអតិថិជន
ជាចៃើនពំុធា្លៃប់ធ្វើដំណើរការដក់ពាកៃយសំុបៃៃក់កម្ចីឌីជីថល
ពីមុនមកដោយឡៃក៧០%ទៅ៨០%បានកា្លៃយជាអតិថិជន
ម្តងទៀតដោយហៃតុថាដំណើរការដក់ពាកៃយសំុបៃៃក់កម្ចីមាន
ភាពឆប់រហ័ការទូទាត់បៃៃក់អាចធ្វើឡើងតាមបៃបឌីជីថល
ហើយអតិថិជនទំាងអស់តៃវូបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយ
បន្ថៃមចំនួនទឹកបៃៃក់កម្ចីផ្អៃកទៅលើកំណត់ហៃតុក្នុងការសង
បៃៃក់របស់ពួកគៃ។

ការយល់ដឹង ពី ឱកាស ដេល បាន ពី ការធ្វើ ទមេង់ របៀបរបប៖
មានតៃSMEsមួយចំនួនតូចបុ៉ណ្ណៃះដៃលយល់ដឹងថាការធ្វើ
ជំនួញជាផ្លវូការតាមទមៃង់ដោយភា្ចៃប់ជាមួយអាជា្ញៃប័ណ្ណតៃមឹតៃវូ
និងកំណត់តៃៃល្ៗអ អាចនំាមកនូវឱកាសសមៃៃប់ពួកគៃក្នងុការ
ដក់ពាកៃយស្នើសំុជំនួយនិងបៃៃក់កម្ចី។SMEsមួយភាគធំ
ជាពិសៃសមកពីតំបន់កៃៃទីកៃងុមានអារម្មណ៍សា្ទៃក់ស្ទើរក្នងុការ
ធ្វើជំនួញឱៃយមានលក្ខណៈផ្លវូការដោយហៃតុពួកគៃមើលឃើញថា
ជាដំណើរការនៃះមានភាពស្មុគសា្មៃញនិងមិនចាំបាច់។

គមា្លេត សមត្ថភាព រវាង SMEs នៅ ទីកេងុ និង នៅ ជនបទ៖ 
សហគៃិនfintechបានកត់សមា្គៃល់ថាគំលាតសមត្ថភាព
រវាងSMEsនៅទីកៃុងនិងនៅជនបទមានភាពខុសគា្នៃខា្លៃំង
ដៃលពួកគាត់បានធ្វើការជាមួយ។ខណៈពៃលដៃលSMEs
នៅទីកៃុងមានបណា្តៃញទំនាក់ទំនងចៃើននិងមានបុគ្គលិក
ដៃលមានសមត្ថភាពកាន់តៃចៃើនសហគៃៃសនៅតំបន់ជនបទ
នៅមានកង្វះខាតសមត្ថភាពក្នងុការគៃប់គៃងដំណើរការអាជីវកម្ម
មូលធនមនុសៃសបច្ចៃកវិទៃយានិងឌីជីថល។
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កិច្ចពិភាកេសា កេុមបេឹកេសា យោ លប ល់

ការពិភាកៃសារបស់កៃមុបៃកឹៃសានិម្មតិដៃលមានរយៈពៃលពីរមោ៉ៃង
តៃវូបានគៃបង្កើតឡើងដើមៃបីផ្តល់អាទិភាពក្នងុការស្វៃងរកបញ្ហៃ
បៃឈមនិងឱកាសដៃលWSMEsបានជួបបៃទះនិងដើមៃបី
បង្កើតដំណះសៃៃយឱៃយបានចៃើនតាមដៃលអាចធ្វើទៅបានក្នងុ
រយៈពៃលកំណត់។តាមដៃលបានកំណត់សមាជិតកៃមុបៃកឹៃសា
ទំាងអស់មិនបានចំណាយពៃលវៃលាក្នុងការស្វៃងរកបញ្ហៃទៃ
ផ្ទយុទៅវញិពួកគៃបានផ្តៃតលើការពិភាកៃសាអំពីមូលហៃតុដើមនៃ
បញ្ហៃនិងស្វៃងរកវិធីដៃលអាចធ្វើទៅបានដើមៃបីដោះសៃៃយបញ្ហៃ
ទំាងនោះ។បនា្ទៃប់ពីបានធ្វើបទបងា្ហៃញសង្ខៃបនៃរបាយការណ៍ប
ញ្ហៃដៃលបានពីការសមា្ភៃសន៍(សូមមើលព័ត៌មានលំអិតនៅក្នងុ
ផ្នៃកបញ្ហៃបៃឈមនិងឱកាស)សំនួរបានចទទៅលើពួកគៃថា
“តើយើងអាចដោះសៃៃយបញ្ហៃនៃះយ៉ៃងដូចម្តៃច?”។

ការធ្វើឌីជីថល។លើសពីនៃះទៅទៀតចំនុចទំាងពីរនៃះគឺជាបញ្ហៃ
សំខាន់បំផុតដៃលបានមកពីការសៃៃវជៃៃវ។ដូច្នៃះបៃធានបទ
ដៃលតៃូវលើកមកពិភាកៃសារួមមានឱកាសផៃសៃងៗដៃលផ្តល់
ដោយការធ្វើឌីជីថលការធ្វើសមកាលកម្មតាមបៃបបទបៃបញ្ញត្តិ
តមៃវូការតម្លើងបៃព័ន្ធពន្ធការលើកទឹកចិត្តទៅដល់SMEs។ល។

កៃមុសមាជិកបៃកឹៃសានិងកៃមុអ្នកសៃៃវជៃៃវអាចកំណត់បាននូវ
អនុសាសន៍ចំនួន១៤ចំនុច។

១. ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តៃលឌីជីថលដៃលផ្តៃតលើសហគៃនិ
ស្តៃីជាមួយនឹងឧបករណ៍ជាក់ស្តៃងសមៃៃប់អាជីវកម្ម
និងជីវិតផ្ទៃល់ខ្លួនពីពៃៃះចំនុចទំាងពីរនៃះមិនអាច
បៃងចៃកបានទៃ។

២. បញ្ចូលមៃរៀនផ្លៃស់ប្តូរផ្នត់គំនិតនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះ
បណា្តៃលសមៃៃប់MSMEដើមៃបីតៃៀមលក្ខណៈធ្វើ
ឌីជីថលខណៈដៃលការផ្តល់ចំណៃះដឹងអំពីឧបករណ៍
ឌីជីថលនៅមិនទាន់គៃប់គៃៃន់នៅឡើយសមៃៃប់ពួកគៃ
ក្នុងការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាមួយនៃះមកបៃើបៃៃស់។

៣. ជំរញុការបង្កើតមាតិកាឌីជីថលជាភាសាក្នងុសៃកុជាពិសៃស
ការធ្វើឌីជីថលនិងបច្ចៃកវិទៃយាសមៃៃប់WSMEs។

១. បន្តគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋៃភិបាលអៃឡិចតៃូនិកពីពៃៃះ
ការធ្វើឌីជីថលរបស់រដ្ឋៃភិបាលបៃបនៃះមិនតៃមឹតៃបង្កើត
តមា្លៃភាពបុ៉ណ្ណៃះទៃបុ៉ន្តៃថៃមទំាងធ្វើឱៃយវាមានអពៃយាកៃតឹ
ភាពចំពោះយៃនឌើផងដៃរ។មៃយ៉ាៃងវញិទៀតការធ្វើបៃៃសៃយ័
ទាក់ទងតិចតួចមានន័យថាឱកាសកាន់តៃតិចសមៃៃប់
ការរីសអើងភៃទ។

២. តមៃឹមបទបញ្ជៃអន្តរវិស័យនិងគំនិតផ្តួចផ្តើមគោល
នយោបាយរវាងនាយកដ្ឋៃនSMEsនិងភា្នៃក់ងាររដ្ឋៃភិបាល
ដៃលពាក់ព័ន្ធ។ឧទាហរណ៍ដូចជាការសមៃបសមៃួល
ជាមួយធនាគារកណា្តៃលដើមៃបីធ្វើឱៃយការទទួលបាន
ហិរញ្ញបៃបទានសមៃៃប់WSMEsកាន់តៃបៃសើរឡើង។

៣. ឆ្ពៃះទៅមុខជាមួយនឹងកំណៃទមៃង់គោលនយោបាយ
សៃដ្ឋកិច្ច។នៅពៃលដក់មូលដ្ឋៃនគៃឹះសៃបតាមចៃបាប់
សមៃៃប់សៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថលបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃគួរតៃធ្វើការ
ពិចារណាមិនតៃឹមតៃអ្វីដៃលអាចធ្វើទៅបាននាពៃល
បច្ចុបៃបន្ននៃះបុ៉ន្តៃគួរតៃតៃួសតៃៃយផ្លូវបៃកបដោយមហិ
ច្ឆតាក្នុងគោលបំណងដើមៃបីឈានទៅរកបច្ចៃកវិទៃយា
ឈានមុខគៃដូចជាស្វយ័បៃវត្តកិម្មដំណើរការរ៉ូបូត(RPA)
បញ្ញៃសិបៃបនិម្មតិ(AI)បច្ចៃកវទិៃយាblockchainបច្ចៃកវទិៃយា
ភូមិសាស្តៃបច្ចៃកវិទៃយាចាប់សញ្ញៃអុបទិក3D។ល។

៤. បង្កើតនីតិវធីិបៃតិបត្តិស្តង់ដរ(SOP)ដើមៃបីពងៃកីការចុះ
ឈ្មៃះដក់ពាកៃយការសំុអាជា្ញៃប័ណ្ណនិងទទួលបានឯកសារ
សមៃៃប់MSMEsនៅតាមទីភា្នៃក់ងារពាក់ព័ន្ធទំាងឡាយ
របស់រដ្ឋៃភិបាលដើមៃបីផ្តល់ភាពងាយសៃួលសមៃៃប់
MSMEsក្នុងការចូលសៃដ្ឋកិច្ចផ្លូវការ។

១. បៃងចៃកអោយដច់នូវតំរូវការរបស់សហគៃៃសធុនតូច
ពីសហគៃៃសធុនមធៃយមនិងធុនធំនៅពៃលបង្កើតនិងធ្វើ
មូលដ្ឋៃនីយកម្មសៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ទីផៃសារបៃទៃស
មីយ៉ៃន់មា៉ៃ។

២. ផ្តល់ជំនួយនិងកំចីផ្តៃតលើយៃនឌ័រសមៃៃប់WSMEs។

៣. បង្កើតវៃទិកាផ្តល់បៃៃក់កម្ចីឌីជីថលដល់SMEsរមួបញ្ចលូ
គា្នៃរវាងចំណៃះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយបច្ចៃកវិទៃយាដោយមាន
ការគំាទៃដោយគមៃៃងធានាឥណទានដើមៃបីផ្តល់លទ្ធភាព
ដល់SMEsកាន់តៃចៃើនក្នុងការទទួលបានមូលនិធិ
ដៃលពួកគៃតៃូវការក្នុងការទៃទៃង់លូតលាស់និងពងៃីក
អាជីវកម្ម។

ការ រចនា កេមុបេកឹេសា យោបល់

លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា ទំនាក់ទំនង និង 
ជំនាញ

ដំណើរការ អាជីវកម្ម និង ការគេប់គេង

លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន

អនុសសន៍
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៥. លើកទឹកចិត្តដល់SMEsឱៃយចុះឈ្មៃះជាផ្លូវការដើមៃបី
គោរពតាមបទបៃបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋៃភិបាលដោយផ្តល់ជូននូវ
ការគាំទៃការការពារឥណទានពន្ធនិងអត្ថបៃយោជន៍
ផៃសៃងៗទៀតតាមរយះរដ្ឋៃភិបាល។

៦. ធ្វើទំនើបកម្មបៃព័ន្ធពន្ធដើមៃបីកាត់បន្ថយឱកាសទទួល
សំណកូសូកបា៉ៃន់រកសុីនិងសមៃលួបៃតិបត្តកិារអន្តរកៃសួង
តាមបៃបឌីជីថលដើមៃបីឱៃយអ្នកបង់ពន្ធអាចទទួលបាន
អត្ថបៃយោជន៍ពីពន្ធនិងអត្ថបៃយោជន៍សន្តិសុខសង្គម
អោយកាន់តៃងាយសៃួល។

៧. ដក់យុទ្ធនាការអប់រំនិងផៃសព្វផៃសាយការយល់ដឹងរបស់
អ្នកបៃើបៃៃស់ដៃលជាចំនុចយុទ្ធសាស្តៃរបស់អ្នកបៃើ
សមៃៃប់ផលិតផលនិងសៃវាកម្មឌីជីថល។

ផ្តល់ជូននូវការពិគៃៃះយោបល់និងឱកាសរៀនសូតៃ
សមៃៃប់WSMEsដោយអ្នកជំនាញដៃលមានលក្ខណៈ
សមៃបត្តិគៃប់គៃៃន់ជាមួយនឹងកំណត់តៃៃដៃលបានបងា្ហៃញ
នៅក្នងុវស័ិយពាក់ព័ន្ធដើមៃបីអភិវឌៃឍផៃនការបន្តអាជីវកម្ម
និងដើមៃបីបញ្ជៃក់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃទៅថ្ងៃអនាគតឱៃយ
រីកចមៃើននៅក្នុងសា្ថៃនភាពថ្មីនិងនៅក្នុងយុគសម័យនៃ
ការផ្លៃស់ប្តូរឌីជីថលដៃលមិនធា្លៃប់មាន។

ការគេប់គេង វិបត្ត ិ(កូ វីត១៩) 

១.
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៣.៦ 
ស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្ន

នៅក្នងុគោលបំណងដើមៃបីផ្តល់ការយល់ដឹងដៃលសំអាងទៅលើទិន្នន័យដៃលបានរកឃើញសមៃៃប់អ្នកដៃលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដើមៃបី
លើកឡើងនូវបញ្ហៃឌីជីថលដៃលWSMEsកំពុងបៃឈមនៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃហើយរបាយការណ៍នៃះបានកំណត់សមា្គៃល់
ពីឱកាសក្នុងពៃលបច្ចុបៃបន្ននិងអនាគតនៃការធ្វើឌីជីថលនៅលើសសរស្តម្ភទំាងបួនមានដូចជាលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន
លទ្ធភាពទទួលបានការជួយណៃនំា/ទំនាក់ទំនង/ជំនាញដំណើរការអាជីវកម្មនិងការគៃប់គៃងនិងវិបត្តិ។WSMEទំាងអស់
ដៃលបានចូលរួមនៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃបានបងា្ហៃញថាការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានគឺជាបញ្ហៃបៃឈមធំបំផុតបើបៃៀបធៀប
ទៅនឹងសសរស្តម្ភផៃសៃងទៀត។អ្នកសរសៃរក៏បានទទួលដឹងថាWSMEsបាននឹងកំពុងបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍ឌីជីថលផៃសៃងយ៉ៃងសកម្ម
ដោយផ្អៃកលើតមៃូវការរបស់ពួកគៃ។បៃព័ន្ធបណា្តៃញសង្គមការបៃៃសៃ័យទាក់ទងនិងធនាគារឌីជីថលគឺជាឧបករណ៍ឌីជីថល
ទូទៅដៃលតៃូវបានបៃើបៃៃស់ដោយWSMEs។លើសពីនៃះការវិភាគបានបងា្ហៃញថាខណៈពៃលដៃលតមៃូវការរបស់អតិថិជននិង
ការតៃៀមលក្ខណៈពលកម្មបៃបឌីជីថលគឺជាកតា្តៃសំខាន់ក្នុងការសមៃៃចចិត្តសមៃៃប់ធ្វើឌីជីថលដៃលក្នុងនោះយៃនឌើមិនតៃូវបាន
គៃចាត់ទុកថាជាឧបសគ្គឡើយ។ចុងបញ្ចប់បទសមា្ភៃសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញនិងកៃមុបៃកឹៃសាបានជួយឆ្លុះបញ្ចៃងំពីបញ្ហៃដៃលទាក់ទង
នឹងការធ្វើឌីជីថលរបស់WSMEsនិងកំណត់សមា្គៃល់អនុសាសន៍ទំាង១៤សមៃៃប់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់។ទោះបីការធ្វើដំណើរ
ទៅមុខមានការលំបាកក៏ដោយកៃុមអ្នកសៃៃវជៃៃវជឿជាក់ថាWSMEsនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនឹងអាចទប់ទល់ដើមៃបីជំនះរាល់
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៤.១ 
ស្ចក្តី សង្ខ្ប

ការសិកៃសានៃះបានសន្មតថាការធ្វើឌីជីថលជួយផ្តល់នូវឱកាសថ្មីៗសមៃៃប់SMEsដៃលដឹកនំាដោយស្តៃី(WSMEs)ដើមៃបីជម្នះ
រាល់បញ្ហៃទាក់ទងនឹងសមភាពយៃនឌ័រនៅក្នងុបៃទៃសមា៉ៃឡៃសីុ។វត្ថបំុណងគឺដើមៃបីផ្តល់ជាយោបល់ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាអ្នកធ្វើ
គោលនយោបាយវស័ិយឯកជននិងសមាគមវជិា្ជៃជីវៈដើមៃបីជំរុញធនធានWSMEក្នងុបៃទៃសតាមរយៈការបង្កើនឱកាសក្នងុការធ្វើ
ឌជីថីល។ការសៃៃវជៃៃវមានសមាសធាតុបីដៃលរមួមាន១)កចិ្ចសមា្ភៃសន៍សុជីមៃៃចំននួ១៨ជាមួយWSMEs២)កចិ្ចសភំាសន៍
ជាមួយអ្នកជំនាញចំនួន៤រូបនិង៣)សិកា្ខៃសាលាបៃឹកៃសាយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន៩នាក់។

ការសិកៃសាបានធ្វើឡើងនៅចនោ្លៃះខៃមិថុនានិងសីហាឆ្នៃំ២០២០ដៃលតៃូវបានរៀបចំឡើងជំវិញសសរស្តម្ភចំនួន៤ពោលគឺ
ការទទួលបាន១)មូលនិធិ២)ការណៃនំាទំនាក់ទំនងនិងជំនាញ៣)ដំណើរការនិងការគៃប់គៃងអាជីវកម្មនិង៤)ការគៃប់គៃង
វិបត្តិ(កូវីត១៩)។ដូច្នៃះហើយសសរស្តម្ភសំខាន់ៗទាំងអស់នៃះនឹងតៃូវលើកយកមកបងា្ហៃញដូចខាងកៃៃមៈ

សសរស្តម្ភ  ទី ១ - លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន។ អ្នកចូលរួមWSMEភាគចៃើនបានផ្តល់មូលនិធិដល់អាជីវកម្មរបស់
ពួកគៃដោយខ្លួនឯងដៃលក្នុងនោះមូលនិធិភាគតិចបានមកពីបៃៃក់កម្ចីធនាគារនិងជំនួយរដ្ឋៃភិបាល។ការមិនបៃើបៃៃស់បៃៃក់កម្ចី
សមធម៌និងការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីពីបុគ្គលមា្នៃក់ទៅបុគ្គលមា្នៃក់ទៀតដៃលភាគចៃើនគឺដោយសារតៃការមិនទាន់យល់ចៃបាស់ដឹងអំពីការ
ហិរញ្ញបៃបទានជំនួសនៅលើវៃទិកាឌីជីថលក៏ដូចជាផ្នត់គំនិតដៃលផ្ទុយពីការខ្ចីបៃៃក់និងការលះបង់សមធម៌។

សសរស្តម្ភ  ទី ២ - លទ្ធភាព ទទួលបាន ប ណ្តេ ញ ទំនាក់ទំនង ការណេនំា និង ជំនាញ។ សមាគមពាណិជ្ជកម្មនិងអាជីវកម្ម
តៃវូបានគៃទទួលសា្គៃល់ថាមានអត្ថបៃយោជន៍ក្នងុការទទួលបានការណៃនំាទំនាក់ទំនងនិងជំនាញផៃសៃង។ការរៀនសូតៃតាមអីុនធឺរណៃត
គឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញដៃលបៃើបៃៃស់តៃជាមួយGooglesearch,វីឌីអូក្នងុYoutube,សិកា្ខៃសាលាអនឡាញកិច្ចពិភាកៃសាផៃសាយ
ផ្ទៃល់និងអត្ថបទទសៃសនាវដ្តីជាដើម។ការណៃនំាភាគចៃើននៅតៃជាកិច្ចការឯកជនដៃលមានសមៃៃប់តៃសមាជិកគៃសួារនិងមិត្តភក្តិ
ដៃលអាចជឿទុកចិត្តបានហើយវាផ្តើមចៃញពីការមិនទុកចិត្តទៅលើអ្នកណៃនាំខាងកៃៃនិងមិនងាយឆ្លងកាត់តាមបៃបឌីជីថល។

សសរស្តម្ភ  ទី ៣ - ដំណើរការ អាជីវកម្ម និង ការគេប់គេង។ការកៃលម្អដំណើរការអាជីវកម្ម(ឧទាហរណ៍គណនៃយៃយនិង
ធនធានមនុសៃស)តៃវូបានគៃមើលឃើញថាមានលក្ខណៈវជិ្ជមានពីពៃៃះវាអាចផៃសារភា្ជៃប់ទៅនឹងឱកាសក្នងុការរកីចមៃើនកាន់តៃខា្លៃងំ។
ថ្លៃដើមនៃឧបករណ៍បៃបនៃះតៃូវបានគៃមើលឃើញថាជាបញ្ហៃបៃឈមចមៃបង។អ្នកចូលរួមដៃលបានបៃើកម្មវិធីឌីជីថលក៏បាន
ចង្អុលបងា្ហៃញពីតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការជំនះបញ្ហៃទាក់ទងនឹងសមភាពយៃនឌ័រតាមរយៈការផ្តល់ឱៃយពួកគៃនូវភាពបត់បៃនដូចជា
ការធ្វើការងារពីផ្ទះក៏ដូចជាការបងា្ហៃញអត្តសញ្ញៃណភៃទរបស់ពួកគៃតាមរយៈបៃព័ន្ធបណា្តៃញសង្គមនិងទំនាក់ទំនងតាមអីុនធឺរណៃត។

សសរស្តម្ភ  ទី ៤ - ការគេប់គេង វិបត្ត ិ(កូ វីត១៩)។ នៃះគឺជាឱកាសដៃលនាំមកដោយការធ្វើឌីជីថលនិងងាយសៃួលកំណត់ចំនាំ
បំផុត។លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការពីចមា្ងៃយ(សៃវាពីចមា្ងៃយការបៃជំុនិម្មិតវៃទិកាពាណិជ្ជកម្មអៃឡិចតៃូនិចការចៃកចាយតាម
អុីនធឺរណៃត)មានសារៈសំខាន់ខា្លៃំងណាស់ក្នុងការធានានិរន្តរភាពអាជីវកម្ម។ទោះយ៉ៃងណាក្តីការទទួលយកបៃបនៃះហាក់ដូច
ជាមានសន្ទុះលើសពីតមៃូវការជាជាងជមៃើស។
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ទិន្ធន័យដៃលបានពីអ្នកចូលរួមWSMEនិងអ្នកជំនាញតៃូវបានយកទៅកាន់វៃទិកាកៃុមបៃឹកៃសាដើមៃបីបង្កើតដំណះសៃៃយនិង
ផ្តល់អនុសាសន៍ដើមៃបីដោះសៃៃយបញ្ហៃបៃឈមនានាជុំវិញការធ្វើឌីជីថល។នៅទីបំផុត“កង្វះផ្នត់គំនិតក្នុងការរីកចមៃើនîតៃូវបាន
គៃចាត់ទុកថាជាបញ្ហៃបៃឈមចមៃបងដៃលរារំាងអ្នកចូលរមួក្នងុការធ្វើឌីជីថលឱៃយបៃសើរឡើងខណៈដៃលវាតៃវូបានគៃសង្កៃតឃើញ
នៅគៃប់សសរស្តម្ភទាំងអស់។អនុសាសន៍ដៃលបានស្នើដើមៃបីជំនះឧបសគ្គនៃផ្នត់គំនិតរួមមាន៖

ដំណះសៃៃយជាក់ស្តៃងបំផុត(ផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ការខិតខំកំរតិមធៃយម)បានណៃនំាអោយបង្កើតកម្មវធីិបង្កើនលៃបឿនអាជីវកម្ម
ឱៃយបានចៃើន។
ការរៀបចំកិច្ចពិភាកៃសាចូលរមួដោយសហគៃនិស្តៃីនិងជនគំរូនិងការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការទទួលយកកម្មវធីិឌីជីថលគឺជា
សកម្មភាពដៃលអាចអនុវត្តបានយ៉ៃងឆប់រហ័សនិងជាបៃចាំតាមរយៈការសហការជាមួយសមាគមអាជីវកម្ម។
ជាចុងកៃៃយដំណះសៃៃយដៃលមានឥទ្ធពិលខា្លៃងំនិងយូរអង្វៃងគឺការបណ្តុះបណា្តៃលផ្នត់គំនិតតំាងពីក្មៃងតាមរយៈបៃព័ន្ធ
អប់រំឧត្តមសិកៃសា។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយវាតៃូវបានគៃចាត់ទុកថាជាដំណះសៃៃយដៃលតមៃូវអោយមានការអត់ធន់ខ្ពស់
ដោយសារតៃមានបមា្លៃស់ប្តូរគោលនយោបាយនិងវត្ថុបំណងនៃការអប់រំថា្នៃក់ជាតិ។
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រូបភាព៤.១៖ការជៃៀតចូលនៃបៃព័ន្ធអ៊ីនធើណៃតនិងទូរស័ព្ទចល័ត

រូបភាព៤.២៖ការចូលរួមចំណៃកនៃសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដល់GDP

Household Internet 
Access

Household Mobile 
Phone Access

Source: ICT Use and Access by Individuals and Households 
Survey Report 2019, Dept of Statistic Malaysia, April 2020

Contribution of Digital Economy to 
GDP in 2018

Gross Value Added ICT

12.6%

5.9%

2.1% 5.9%

Non-ICT Industry 
(E-commerce)

Non-ICT 
Industry

Source: Main Findings, Malaysia Digital Economy 2018, 
Dept of Statistic Malaysia, Oct 2019

E-Commerce

ICT Industry

US $63.7 
billion

18.5%

ការធ្វើ ឌីជីថល និង កំណើនសេដ្ឋកិច្ច 

ដូចទៅនឹងបៃទៃសជិតខាងនៅអាសីុអាគ្នៃយ៍របស់ខ្លនួបៃទៃស
មា៉ៃឡៃសុីបានចាប់យកការធ្វើឌីជីថលហើយបន្តដើរទៅមុខ
ក្នងុការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលមួយនៃះ។រាជរដ្ឋៃភិបាល
បានដើរតួនាទីយ៉ៃងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌៃឍនិងការអនុវត្ត
គោលនយោបាយផ្តៃតលើការពន្លឿនអតៃៃអនុវត្តឌីជីថល
និងការបង្កើតទីភា្នៃក់ងារជាចៃើនដើមៃបីជមៃញុសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

ទិន្នន័យនៃការបៃើបៃៃស់អីុនធឺរណៃតនិងទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នងុ
គៃួសារគឺមានចំនួយ៩០.១%និង៩៨.២%នៅក្នុងឆ្នៃំ
២០១៩១៤៥ដៃលជះឥទ្ធពិលវជិ្ជមានទៅលើកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច។
ក្នុងឆ្នៃំ២០១៨GDPបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីមានចំនួន១៨.៥%
ឬស្មើនឹង៦៧.៧ពាន់លានRM(៦៣,៧ពាន់លានដុលា្លៃរ)
តៃូវបានគៃចាត់ទុកថាជាចំនៃកមួយក្នុងការជំុរុញសៃដ្ឋកិច្ច
ឌីជីថលដៃលក្នុងនោះ១២.៦%បានមកពីវិស័យបច្ចៃកវិទៃយា
ព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍(ICT)និង៥.៩%ពីពាណជិ្ជកម្មតាម
បៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិចសមៃៃប់ឧសៃសាហកម្មមិនមៃនICT។១៤៦

និនា្នៃការចាប់តំាងពីឆ្នៃំ២០១៧បងា្ហៃញថាសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
បាននិងកំពុងរីកចមៃើនយ៉ៃងលឿនជាងGDPសរុប។

ការជមៃុញរបស់រដ្ឋៃភិបាលក្នុងការកៃលំអនិងពងៃឹងបៃព័ន្ធ
រដ្ឋៃភិបាលទូទៅសៃវាកម្មអាជីវកម្មនិងសកម្មភាពតាមរយៈ
ការធ្វើឌីជីថលតៃូវបានកត់សមា្គៃល់៖ក្នុងឆ្នៃំ២០១៩បៃទៃស
មា៉ៃឡៃសុីបានជាប់ចំណាត់ថា្នៃក់លៃខ៥នៅអាសីុនិងលៃខ១៥
នៅលើពិភពលោកចំពោះភាពងាយសៃួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម
ដៃលបៃកាសដោយធនាគារពិភពលោក។១៤៧


ទោះបីជាបៃបនៃះក៏ដោយការដៃលអាចបៃើបៃៃស់អីុនធឺរណៃត
គឺមិនមានគៃប់ទីកន្លៃងនៅទូទំាងបៃទៃសនោះទៃដោយ
តំបន់ជនបទនិងតំបន់ខាងកើតនៃបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីទទួល
បានអតៃៃភា្ចៃប់អីុនធឺរណៃតទាបនិងយឺតជាងបើបៃៀបធៀប
ទៅនឹងទីកៃុងនៃកះមា៉ៃឡៃសុី។របាយការណ៍របស់ធនាគារ
ពិភពលោកឆ្នៃំ២០១៨បានកត់សមា្គៃល់ថាបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុី
មានលៃបឿនទាញយកអីុនធឺណៃតយឺតនិងមានតម្លៃខ្ពស់ជាង
បៃទៃសជឿនលឿនជាចៃើនរួមទំាងបៃទៃសសិង្ហបុរីដៃលនៅ

៤.២ 
សាវតា ប្ទ្ស
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រូបភាព៤.៣:ការចូលរួមរបស់SMEsដល់សៃដ្ឋកិច្ច

រូបភាព៤.៤៖និយមន័យនៃSMEs

 

ចំណូលពីការលក់ចាប់ពីRM៣00,000(USD៧២,000)
ទៅតិចជាងRM១៥លាន(USD៣,៦លាន)ឬមាននិយោជិក
ពៃញមោ៉ៃងពី៥ទៅតិចជាង៧៥នាក់។

ចំណូលពីការលក់ចាប់ពីRM៣00,000(USD៧២,000)
ទៅតិចជាងRM៣លាន(USD៧២0,000)ឬមាននិយោជិក
ពៃញមោ៉ៃងពី៥ទៅតិចជាង៣0នាក់។

ចំណូលពីការលក់ចាប់ពីRM១៥លាន(USD៣,៦លាន)
ទៅតិចជាងRM៥០លាន(USD១២លាន)ឬមាន
និយោជិកពៃញមោ៉ៃងពី៧៥ទៅតិចជាង២០០នាក់។

ចំណូលពីការលក់ចាប់ពីRM៣លាន(USD៧២0,000)
ទៅតិចជាងRM២0លាន(USD៤,៨លាន)ឬមាន
និយោជិកពៃញមោ៉ៃងពី៣0ទៅតិចជាង៧៥នាក់។

តូច៖

តូច៖

កណ្តេល៖ 

កណ្តេល៖ 

ផលិតកម្ម 

សេវាកម្ម និងវិស័យផេសងៗ

ការធ្វើឌីជីថលនិងSMEs
សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម(SMEs)គឺជាកមា្លៃំងចលករដ៏
សំខាន់មួយនៃកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីដោយ
រួមចំណៃក៣៨.៣%ចូលក្នុងGDPរបស់មា៉ៃឡៃសុីនៅឆ្នៃំ
២០១៨និងកើនឡើងដល់៣៨.៩%នៅឆ្នៃំ២០១៩។១៥២

ពួកគៃក៏មានចំនួន៦៦.២%គួរឱៃយកត់សមា្គៃល់នៃការងាររបស់
បៃទៃសក្នុងឆ្នៃំ២០១៨។១៥៣

ជិតខាងផងដៃរ១៤៨ទោះយ៉ៃងណាក្តីវឌៃឍនភាពកំពុងតៃូវបាន
បង្កើតឡើងនៅក្នងុតំបន់នៃះ៖នៅឆ្នៃ២ំ០១៩បៃទៃសមា៉ៃឡៃសុី
ជាប់ចំណាត់ថា្នៃក់លៃខ៣ក្នុងតំបន់អាសា៊ៃននិងលៃខ៣៤
លើពិភពលោកចំពោះលៃបឿនអី៊នធឺណិតថៃរនិងទទួលបាន
ចំណាត់ថា្នៃក់លៃខ២ដៃលមានតម្លៃទាបបំផុតក្នុងចំណម
ទិន្នន័យចល័ត1GBក្នុងអាសា៊ៃន។១៤៩

ការគៃបដណ្តប់ដោយជម្ងឺកូវីត១៩នៅដើមឆ្នៃំ២០២០និង
បទបញ្ជៃចលនា(MCO)របស់រដ្ឋៃភិបាលចាប់ពីថ្ងៃទី១៨
ខៃមីនាបានពន្លឿនការអនុម័តក្នុងការធ្វើឌីជីថលចំណម
អ្នកបៃើបៃៃស់និងអាជីវកម្មទំាងអស់។យោងតាមការស្ទង់មតិលើ
ផលប៉ះពាល់អាជីវកម្មដោយErnst&Youngនៅក្នងុខៃមិថុនា
បានឱៃយដឹងថាជាង៣០%នៃអាជីវកម្មបានចាត់វធិានការដើមៃបី
ពងៃីកឬបង្កើនលទ្ធភាពបច្ចៃកវិទៃយារបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតប
ទៅនឹងជម្ងឺរាតតៃបាតមួយនៃះ។ដូចគា្នៃនៃះដៃរការសិកៃសាថ្មីៗ របស់
FacebookandBain&Companyបានបងា្ហៃញថាបៃទៃស
មា៉ៃឡៃសុីបានកត់តៃៃភាគរយអ្នកបៃើបៃៃស់ឌីជីថលខ្ពស់បំផុត
នៅក្នុងតំបន់ក្នុងឆ្នៃំ២០២០ពោលគឺ៨៣%នៃបៃជាជន
របស់ខ្លួន(អាយុ១៥ឆ្នៃំឡើងទៅ)១៥១
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បៃភព:“Economic Census 2016”, Dept of Statistics 
Malaysia, Dec 2017, Stratos Estimates.

21% 
WSMEs

Inclg. 
micro-enterprises

40K - 50K
women-owned 
small & medium 

enterprises

រូបភាព៤.៥៖ចំនួនSMEរួមទាំងមីកៃូ

រូបភាព៤.៧៖ចំនួនបា៉ៃន់សា្មៃនSMEដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃី

រូបភាព៤.៥៖ចំនួនSMEរួមទាំងមីកៃូ

រូបខាងលើបងា្ហៃញពីនិយមន័យជាផ្លូវការនៃសហគៃៃសធុនតូច
និងមធៃយមនៅបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុ១ី៥៤ដើមៃបីទទួលបានសិទ្ធកា្លៃយជា
សហគៃៃសខា្នៃតតូចបៃទៃសមា៉ៃឡៃសីុមានការវិនិច្ឆ័យខ្ពស់គឺ
តមៃូវអោយមានចំណូលចាប់ពី៧២,០០០ដុលា្លៃរអាមៃរិក
ក្នុងមួយឆ្នៃំដៃលវាចៃើនជាងបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី២០,៤០០
ដុលា្លៃរអាមៃរិកនិងបៃទៃសកម្ពជុា៥០,០០០ដុលា្លៃរអាមៃរកិ។
លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័សមៃៃប់សហគៃៃសធុនមធៃយម(ME)ក៏ខ្ពស់ជាង
នៃះផងដៃរគឺ៧២០,០០០ដុលា្លៃរអាមៃរិកបៃៀបធៀបនឹង
បៃទៃសឥណ្ឌូណៃសុីចំនួន៧៧០,០០០ដុលា្លៃរអាមៃរិកនិង
២៥០.០០០ដុលា្លៃរអាមៃរិកនៅបៃទៃសកម្ពុជា។ដោយសារ
លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័បៃៃក់ចំណលូខ្ពស់អតៃៃនៃការអនុម័តឌីជីថល
ក្នងុចំណមSMEsរបស់មា៉ៃឡៃសីុអាចខុសគា្នៃបើបៃៀបធៀប
នឹងបៃទៃសដទៃទៀត។

នៅក្នុងជំរឿនសៃដ្ឋកិច្ចចុងកៃៃយដៃលបានបៃកាសក្នុង
ឆ្នៃ២ំ០១៧ដោយDOSM(នាយកដ្ឋៃនស្ថតិបៃទៃសមា៉ៃឡៃសីុ)
ចំនួនSMEsសរុបមា៩០៧,០៦៥ឬ៩៨.៥%នៃសហគៃៃស
សរុបនៅបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុ។ីវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នងុការ
កត់សមា្គៃល់ថាសហគៃៃសខា្នៃតតូចតៃូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុង
នយិមនយ័ផ្លវូការរបស់SMEsនៅបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុ។ីSMEs
ចំនួន៧៦.៥%នៅក្នងុបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីគឺជាសហគៃៃសខា្នៃត
តូចរឯីសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយមបានកើនឡើងតៃ២១.២%
និង២.៣%តាមលំដប់។សៃវាកម្មគឺជាវិស័យធំជាងគៃដៃលមាន
៨៩.២%ឬ៨០៩,១២៦សហគៃៃស។១៤៦

របាយការណ៍ដដៃលបានរកឃើញថាកៃៃពីសហគៃៃសខា្នៃតតូច
មានសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយមចំនួន២១៣,៣៩៥សហគៃៃស
នៅក្នុងនោះមានសហគៃៃសធុនតូចចំនួន៩០.៣%ចំណៃក
៩.៧%ទៀតជាសហគៃៃសធុនមធៃយម។

គិតតៃឹមឆ្នៃំ២០១៥SMEsគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅបៃទៃស
មា៉ៃឡៃសុីមានតៃឹមតៃ២០.៦%ឬ១៨៦,៩៣០កៃុមហុ៊ន
បុ៉ណ្ណៃះ(រមួទំាងសហគៃៃសខា្នៃតតូច)ដៃលភាគចៃើន(៩២.៧
ភាគរយ)ចូលរួមយ៉ៃងសកម្មនៅក្នុងវិស័យសៃវាកម្ម។១៥៥

ខណៈពៃលដៃលពំុមានតួលៃខផ្លូវការថ្មីមួយស្តីពីWSMEs
នៅក្នងុបៃទៃសមា៉ៃឡៃសីុអ្នកសរសៃរបា៉ៃន់បៃមាណថាបៃហៃល
ជាមានSMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅក្នងុបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុី
បៃហៃលពី៣០,000ទៅ៤០,០០០កៃុមហ៊ុន។
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រាជរដ្ឋៃភិបាលបានដើរតួនាទីក្នុងការជមៃុញវិស័យនៃះឱៃយឆ្ពៃះទៅមុខដោយដក់ចៃញនូវគោលនយោបាយថ្មីៗដូចជាDasar
KeusahawananNasional2030(DKN2030)(គោលនយោបាយសហគៃិនភាពជាតិ២០៣០)និងអង្គភាពថ្មីៗដូចជា
សាជីវកម្មសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយមមា៉ៃឡៃសីុ(តៃូវបានសា្គៃល់ថាSMEsសាជីវកម្មមា៉ៃឡៃសុី)និងធនាគារSMEដើមៃបីផ្តល់
ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធទីបៃឹកៃសាហិរញ្ញវត្ថុនិងការគាំទៃផៃសៃងៗដល់SMEs។

ជម្ងឺកូវីត១៩តៃូវបានគៃទទួលសា្គៃល់ថាបានជមៃុញឱៃយមានការអនុវត្តឌីជីថលក្នុងចំណមSMEsនៅបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីនិងបាន
បង្កើតករណីជំរុញក្នុងការធ្វើឌីជីថលដ៏រឹងមំាដៃលជាជំនាញក្នុងការរស់រានដ៏សំខាន់ក្នុងកំឡុងពៃលមានវិបត្តិនៃះក៏ដូចជានៅក្នុង
បៃកៃតិតាមបៃបគន្លងថ្ម។ី១៥៦កៃៃយពីការាតតៃបាតនៃះតៃវូបានបញ្ចប់។អត្ថបទរបស់LSEកត់ចំណាំថាមុនពៃលមានជម្ងឺរាតតៃបាត
នៃះអាជីវកម្មនៅបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីមិនទាន់បានតៃៀមខ្លនួទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលនៃះទៃរមួទំាងរដ្ឋៃភិបាលនិងពលរដ្ឋហើយ
វាក៏ស្ថតិនៅពីកៃៃយមធៃយមភាគរបស់ពិភពលោក។១៥៧បៃឈមនឹងការបិទអាជីវកម្មដៃលមិនសូវសំខាន់និងការរតឹតៃបតិការធ្វើដំណើរ
អាជីវកម្មតៃវូបានបង្ខំអោយងាកទៅរកបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលនិងការច្នៃបៃឌិតថ្មីដៃលជមៃញុដោយគំនិតផ្តចួផ្តើមជាចៃើនរបស់រដ្ឋៃភិបាល
មា៉ៃឡៃសុី។ទោះយ៉ៃងណាដូចដៃលអត្ថបទរបស់LSEបានលើកឡើងពីបញ្ហៃមួយចំនួនដៃលនៅតៃបន្តជះឥទ្ធិពលដល់លៃបឿននិង
ការចាប់យកការធ្វើឌីជីថលរួមទាំងលំហូរសាច់បៃៃក់។

សមៃៃប់WSMEsដៃលបៃឈមនឹងបញ្ហៃហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាឧបសគ្គទាក់ទងនឹងសមភាពយៃនឌ័រផៃសៃងទៀតជម្ងឺកូវ១ី៩បានបងា្ហៃញ
នូវបញ្ហៃបៃឈមក៏ដូចជាឱកាសខ្លះ។បៃឆំងនឹងសាវតានៃះអ្នកសរសៃរផ្តៃតការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃៃងរបស់
WSMEsក្នុងការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលនៅបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីរួមទាំងឧបសគ្គនិងគុណបៃយោជន៍ដៃលទទួលបាន។



120

ករណីសិកៃសាបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុី

2 interviews 
were conducted 
through Zoom

16 interviews 
were conducted 

face-to-face

2 interviews 
were conducted 
through Zoom

Expert Interviews Advisory Panel

2 interviews 
were conducted 

face-to-face

Advisory panel 
was conducted 

face-to-face

WSME Interviews

ដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃSMEsនិងសៃដ្ឋកិច្ច
ឌីជីថលការសិកៃសានៃះពិនិតៃយមើលពីរបៀបនិងថាតើការធ្វើ
ឌីជីថលអាចបង្កើតឱកាសថ្មីសមៃៃប់WSMEsនៅក្នងុបៃទៃស
មា៉ៃឡៃសុីដៃរឬទៃ។គោលបំណងចំបងនៃការសៃៃវជៃៃវនៃះគឺ
សមៃៃប់ផ្តល់អនុសាសន៍ទៅដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយវស័ិយ
ឯកជននិងសមាគមវជិា្ជៃជីវៈដើមៃបីបង្កើនបៃសិទ្ធភាពការអនុវត្ត
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក្នុងចំណមWSMEs។

ស្តៃីដៃលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងអាជីវកម្មដៃលបំពាក់ដោយ
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលនិងសមត្ថភាពក្នុងការច្នៃបៃឌិតអាច៖
១.បង្កើតអាជីវកម្មបៃកបដោយនិរន្តភាពនិងផលចំណៃញចៃើន
២.ផ្តល់អំណាចដល់ស្តៃីនិងសហគមន៍បន្ថៃមទៀត៣.ជមៃញុ
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងឌីជីថលកាន់តៃចៃើន។

ការសៃៃវជៃៃវបានទទួលយកវិធីសាស្តៃគុណវិស័យដៃលមាន
សមាសធាតុសំខាន់ៗចំនួន៣ដូចបានបងា្ហៃញខាងកៃៃម។
បទសមា្ភៃសន៍សីុជមៃៃ(ដោយបៃើសំណួរបើកចំហ)ជាមួយ
WSMEចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ខៃមិថុនាដល់ថ្ងៃទី២២ខៃកក្កដ
ឆ្នៃំ២០២០។ការរកឃើញទំាងនៃះតៃូវបានគៃធ្វើសំយោគ
ជាមួយនឹងទសៃសនៈសំខាន់ៗដៃលតៃវូបានបងា្ហៃញនិងលើកយក
មកពិភាកៃសានៅក្នងុការពិភាកៃសាកៃមុបៃកឹៃសានៅថ្ងៃទី២៥ខៃសីហា
ឆ្នៃំ២០២០។ដោយសារការរកៃសាការសមា្ងៃត់ឈ្មៃះរបស់អ្នកឆ្លើយ
សំណួរនិងកៃុមវាគ្មិនមិនតៃូវបានបងា្ហៃញទៃលើកលៃងតៃអ្នក
ដៃលបានផ្តល់ការយល់ពៃមនៅក្នុងការវិភាគនៃះ។

ការធ្វើឌីជីថលផ្តល់នូវឱកាសថ្មីៗ សមៃៃប់WSMEsដើមៃបីយក
ឈ្នះលើបញ្ហៃទាក់ទងនឹងយៃនឌ័ររបស់ពួកគៃ។ទោះយ៉ៃងណា
ក៏ដោយវានឹងកើតឡើងនៅកមៃតិខុសគា្នៃអាសៃយ័លើភាពចាស់
ទុំនិងទំហំWSME។

ជំនឿ នេ ការសេេវជេេវ

ការបេមូល ទិន្នន័យ

ការសន្និដ្ឋេន អំពី ការសេេវជេេវ

រូបភាព៤.៨៖វិធីសាស្តៃនៃការសៃៃវជៃៃវ

៤.៣ 
វិធីសាស្ត្
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រូបភាព៤.៩៖សៃៃវជៃៃវនៃសសរស្តម្ភទាំង៤

សសរស្តម្ភទី១៖ សសរស្តម្ភទី២៖

សសរស្តម្ភទី៤៖សសរស្តម្ភទី៣៖

លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបេបទាន   លទ្ធភាពទទួលបានការណេនំា 
ទំនាក់ទំនង និងជំនាញ

ការគេប់គេងវិបត្ត(ិកូវីត១៩)។ ដំណើរការ និងការ គេប់ គេង 
អាជីវកម្ម 

ដោយសារតៃផលប៉ះពាល់នៃជម្ងឺកូវីត១៩ការសមា្ភៃសន៍មួយចំនួន
តៃូវបានធ្វើឡើងតាមអីុនធឺរណៃត។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយ
ភាគចៃើនបានយល់ពៃមសមា្ភៃសន៍ដោយផ្ទៃល់។ការពិភាកៃសា
របស់កៃមុបៃកឹៃសាយោបល់ក៏បានធ្វើឡើងកៃៃបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃត
ដោយសារតៃការបន្ធូរបន្ថយជាបន្តបនា្ទៃប់នៃបទបៃបញ្ញត្តិរបស់
រដ្ឋៃភិបាលស្តីពីការបមា្លៃស់ទីបាន(physicalmovement)។

វាមានការពិបាកក្នងុការជៃើសរីសអ្នកឆ្លើយសំណរួពីវិស័យកសិកម្ម
ដោយសារតៃភាពភាគចៃើនជាបុរស158អ្នកឆ្លើយសំណរួទំាងអស់
មានមូលដ្ឋៃននៅទីកៃុងកូឡាឡំាពួរនិងសៃឡៃងហ្គរហើយ
មានបញ្ហៃបៃឈមក្នងុការទទួលបានអ្នកឆ្លើយតបនៅកៃៃតំបន់

បទសមា្ភៃសន៍ទាំងនៃះពាក់ព័ន្ធនឹងសសរស្តម្ភទាំង៤៖

បញ្ហេ បេឈម នេ ការសេេវជេេវ

ការវិភាគ ទិន្នន័យ

ដោយសារការបដិសៃធ។ហៃតុដូច្នៃះការស្វៃងរកការសៃៃវជៃៃវគឺ
ផ្អៃកលើគំរូនៃការអប់រំនៅទីកៃងុដៃលមានអ្នកចូលរមួWSME
ដៃលមានបៃៃក់ចំណូលមធៃយមនិងខ្ពស់ជាងនៃះ។

វាក៏មានផលវិបាកផងដៃរក្នងុការទទួលបានព័ត៌មានបន្ថៃមស្តពីី
បញ្ហៃនិងបញ្ហៃទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រដោយសារតៃអ្នកចូលរួម
ភាគចៃើនបានបដិសៃធពីអត្ថិភាពនៃបញ្ហៃទំាងនៃះ។នៅក្នុង
បរបិទជំុវញិនៃការអភិរកៃសវបៃបធម៌159បញ្ហៃទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រ
អាចមើលឃើញទៅជារឿងផ្ទៃល់ខ្លនួឬងាយនឹងបៃកាន់ក្នងុការ
បានបងា្ហៃញឱៃយដឹងឮ។នៅពៃលដៃលស្តៃីទំាងអស់ទទួលបានការ
អប់រំហើយភាគចៃើនមានការគំាទៃពីសំណាក់គៃួសារ(សា្វៃមី
ឪពុកមា្តៃយឬបងប្អូនជាដៃគូអាជីវកម្ម)។មើលមួយភ្លៃតដំបូង
អាចគិតថាពួកគៃមិនបានបៃឈមមុខនឹងបញ្ហៃយៃនឌ័រនោះទៃ។

សសរស្តម្ភទំាង៤តៃូវបានគៃជៃើសរីសពៃៃះវាតំណាងឱៃយ
ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃការធ្វើអាជីវកម្មឌីជីថលសមៃៃប់WSME។
ចម្លើយរបស់អ្នកឆ្លើយសំណរួតៃវូបានគៃបញ្ចលូទៅក្នងុCodeនិង
ជាសសរស្តម្ភជាមួយកូដដៃលបានមកពីការពិនិតៃយមើលបៃតិចារកិ
នៃបទសមា្ភៃសន៍។ការកត់សមា្គៃល់កូដនីមួយៗតៃូវបានពិនិតៃយ
លម្អតិបន្ថៃមទៀតដើមៃបីបៃងចៃកថាតើវាតៃវូនឹងសសរស្តម្ភទី១
ទី២ទី៣ឬទី។បនា្ទៃប់មកតៃវូបានវភិាគទាក់ទងនឹងការសន្នដិ្ឋៃន
អំពីការសៃៃវជៃៃវ។ដោយសារតៃគំរូនៃMEsមានកំណត់នៅក្នងុ
ការសិកៃសាវធីិសាស្តៃជំរុញបន្ថៃមមួយតៃវូបានអនុវត្តដោយពិនិតៃយ
មើលលក្ខណៈនៃWSMEនីមួយៗដោយយោងទៅលើការអនុវត្ត
បៃព័ន្ធឌីជីថលរបស់វា។

បនា្ទៃប់មកទៀតបទសមា្ភៃសន៍របស់អ្នកជំនាញដៃលបានធ្វើឡើងជា
មួយមា្ចៃស់ភាគហុ៊នផៃសៃងៗដើមៃបីទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តៃ
បៃសើរអំពីបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីរបស់SMEនិងការធ្វើឌីជីថលក៏
ដូចជាការកំណត់ជំហានដៃលតៃូវការដើមៃបីជំនះឧបសគ្គដៃល
បានលើកឡើងដោយWSMEsទាក់ទងនឹងសសរស្តម្ភទំាង។
ទីបំផុតការស្វៃងរកពីWSMEsនិងអ្នកជំនាញតៃវូបាននំាយកទៅ
កៃមុបៃកឹៃសាយោបល់ដើមៃបីបង្កើតជាដំបូនា្មៃនជាក់ស្តៃងដៃលងាយ
នឹងអនុវត្តនិងដំណះសៃៃយអំពីរបៀបដៃលសហគៃៃសខា្នៃតតូច
និងមធៃយមដៃលដឹកនំាដោយស្តៃីអាចទទួលបានសកា្តៃនុពល
អតិបរមានៃការធ្វើឌីជីថល។
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Services - 14; Manufacturing - 3; Construction -1

រូបភាព៤.១០៖ទមៃង់(ផ្នៃក)នៃWSMEsតៃូវបានសមា្ភៃសន៍

រូបភាព៤.១១៖ទមៃង់(អ្នកជំនាញ)នៃWSMEsតៃូវបានសមា្ភៃសន៍

អាហារ
និងភៃសជ្ជៈ

កៃុមហ៊ុន
ដឹកជញ្ជូន

ពន្ធសវនកម្ម
និងគណនៃយៃយ

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
និងរដ្ឋៃភិបាល
សាជីវកម្ម

ការគៃប់គៃង
ទៃពៃយសមៃបត្តិ

ទីផៃសារទីជីថល
និងការគៃប់គៃង

កម្មវិធី

អ្នកផលិត
ថា្នៃំសរីរាង្គ
ថា្នៃំសត្វ

ពៃីន

អ្នកលក់រាយសមា្ភៃរ
ការិយល័យ

អ្នកផលិតគៃឿង
សមា្អៃងOEM

មជៃឈមណ្ឌល
កុមារអូទីហៃសឹម

មជៃឈមណ្ឌល
ថៃទាំកុមារ

អ្នកលក់រាយ
គៃឿងសមា្អៃង

ផលិតកម្មសមា្ភៃរ
ទារកនិងគៃឿង
ថៃរកៃសាសៃបៃក

សា្ថៃបតៃយកម្ម

អ្នកម៉ៃការ
សំណង់

អនុវិស័យ

ចំពោះ អ្នក ឆ្លើយតប

បេវត្តិ សង្ខេប របស់ អ្នកចូលរួម WSME

អ្នកចូលរួមWSMEចំនួន១៨នាក់តៃូវបានសមា្ភៃសន៍ពី៣វិស័យអំពីសៃវាកម្មកម្មន្តសាលកម្មនិងសំណង់។រួមមានអនុវិស័យ
ចំនួន១៦តៃវូបានតំណាង។ភាពចមៃុះនៅក្នងុវិស័យទំាងនៃះគឺក្នងុបំណងដើមៃបីវាយតម្លៃភាពខុសគា្នៃក្នងុការអនុម័តការធ្វើឌីជីថល
ដោយធម្មជាតិរបស់ឧសៃសាហកម្មបៃសិនបើមាន។
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Age of CompanyAge of WSME Respondents

In their 30s - 6; In their 40s - 5; In their 50s - 7 Less the 10 - 9; 10 to less than 20 years - 4; 20 years and above - 5

រូបភាព៤.១៣៖បៃវត្តិរូបនៃអ្នកជំនាញដៃលតៃូវបានសមា្ភៃសន៍

Women 
Associations 

Expert (1)

SME /  
Entrepreneurship 

Expert (1)

Digital 
Transformation 

Expert (2)

Banker / Organizer of 
Business Accelerator

Alternative Financing 
Operator

Educator / Founder of 
International Schools

Women’s Entrepreneur 
Association  

Representative

បេវត្តិ សង្ខេប របស់ អ្នកជំនាញ ដេល បាន សមា្ភេសន៍

កៃមុហុ៊នចំនួន១៦តំណាងឱៃយSEsខណៈពៃលដៃលមានតៃ២ជាMEs(កៃមុហុ៊នសា្ថៃបតៃយកម្មនិងមួយទៀតជាកៃមុហុ៊នF&B)។
នៃះដូចគា្នៃទៅនឹងការវិភាគនៃថា្នៃក់ជាតិដៃលMEsផៃសំគា្នៃមានបៃហៃល១០%នៃបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីSME។ទោះបីជាកៃុមហ៊ុនពីរ
មានបៃៃក់ចំណូលបៃចាំឆ្នៃំ៣លានRM3និងលើសនៃះក៏ដោយក៏ពួកគៃតៃូវចាត់ថា្នៃក់ជាSEsជាជាងMEsពីពៃៃះពួកគៃមាន
កម្មករតិចជាង៣០នាក់។

សហគៃៃសតៃូវដៃលបានបង្កើតឡើងចាប់ពី៣ឆ្នៃំទៅ៣១ឆ្នៃំហើយមានបុគ្គលិកពី៥ទៅ៥០នាក់។វាមានការលាយបញ្ចូលគា្នៃ
បៃកបដោយតុលៃយភាពនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃអាយុរបស់អ្នកឆ្លើយតបដោយមានចំនួន៦នាក់ក្នុងវ័យ៣០ឆ្នៃំ៥នាក់ក្នុងវ័យ៤០ឆ្នៃំ
និង៧នាក់ក្នុងវ័យ៥០ឆ្នៃំ។

រូបភាព៤.១២៖បៃវត្តិរូបរបស់WSMEsដៃលបានសមា្ភៃសន៍(បន្ត)

អ្នកជំនាញបួនរូបតៃូវបានជៃើសរីសសមៃៃប់ការសមា្ភៃសន៍ដូចដៃលបានបងា្ហៃញក្នុងរូបខាងលើ។ពួកគៃតៃូវបានជៃើសរីសដោយ
ផ្អៃកលើចំណៃះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយរបស់ពួកគៃអំពីបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីនៃការធ្វើឌីជីថលនៅក្នងុបៃទៃស។បទសមា្ភៃសន៍
របស់អ្នកជំនាញតៃូវបានធ្វើឡើងដើមៃបីទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តៃបៃសើរអំពីបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីរបស់SMEនិងនិនា្នៃការក្នុងការ
ទទួលយកបៃព័ន្ធឌីជីថលក៏ដូចជាបញ្ហៃដៃលSMEsកំពុងបៃឈម។អ្នកជំនាញក៏បានកំណត់នូវយុទ្ធសាស្តៃមួយចំនួនដើមៃបី
ជនំះឧបសគ្គទាំងនៃះ។អ្នកឆ្លើយតបតៃវូបានសមា្ភៃសន៍លើផ្នៃកផៃសៃងៗនៃសសរស្តម្ភទាងំ៤ដោយផ្តៃតលើគន្លឹះនៃការស្វៃងរកពបីទ
សមា្ភៃសន៍របស់WSME។
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ការផ្តល់បៃៃក់របស់ខ្ញុំស្ថិតនៅលើខ្លួនឯងដដៃល។
ខ្ញុំបានពៃយាយមទៅរកធនាគារដើមៃបីខ្ចីបៃៃក់ពីពៃៃះខ្ញុំ
មានអតិថិជនចៃើនហើយខ្ញុំតៃូវការទិញវត្ថុធាតុដើម
ចៃើន។ដោយសារវាជារោងចកៃដូច្នៃះវត្ថុធាតុដើម
ពិតជាថ្លៃណាស់។ខ្ញុំបានសរសៃរសំណើអាជីវកម្ម
របស់ខ្ញុំហើយអោយទៅធនាគារតៃពួកគៃនិយយថា
ចរាចរសាច់បៃៃក់របស់ខ្ញុំមិនល្អទៃ។ពួកគៃចង់ឃើញ
កៃុមហ៊ុនដៃលមានចរាចរសាច់បៃៃក់ល្អទើបពួកគៃ
អាចផ្តល់បៃៃក់កម្ចីដល់អ្នក។

មា្ចៃស់សហគៃៃសSME

រូបភាព៤.១៤៖បៃភពហិរញ្ញបៃបទាន

ការផ្តល់ ហិរញ្ញបេបទាន៖ ការធ្វើ 
ហិរញ្ញបេបទាន ដោយ ខ្លួនឯង នៅតេ ជា 
ជមេើស ដំបូង
អ្នកចូលរួមWSMEជាចៃើនបានចាត់ទុកថាការបៃើបៃៃស់នៃ
ការបៃតិបត្តិការបៃៃក់ចំណៃញគឺជាមធៃយាបាយដៃលពៃញចិត្ត
មួយក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។នៃះតៃូវ
បានគៃមើលឃើញថាជាជមៃើសដៃលអាចបងា្ហៃញពីនិរន្តរភាព
របស់ខ្លួនឯងនិងភាពរឹងមំានៃមូលដ្ឋៃនគៃឹះរបស់អាជីវកម្ម។
ជមៃើសផៃសៃងទៀតសមៃៃប់ហិរញ្ញបៃបទានដៃលបានស្វៃងរក
រួមមានបៃៃក់កម្ចីធនាគារនិងជំនួយពីរដ្ឋៃភិបាល។

ការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានផ្ទៃក្នងុតៃវូបានបៃើបៃៃស់ដោយអ្នកចូលរមួ
ភាគចៃើន(១៧នាក់ក្នុងចំណម១៨នាក់)ដោយមានតៃ៥នាក់
បៃើបៃៃស់បៃៃក់កម្ចីពីធនាគារ។អ្នកចូលរួម៣នាក់បានបៃើបៃៃស់
ទំាងបៃៃក់កម្ចីធនាគារនិងជំនួយរដ្ឋៃភិបាលដៃលជាផ្នៃកមួយនៃ
ជមៃើសហិរញ្ញបៃបទានរបស់ពួកគៃ។អតៃៃទាបនៃការបៃើបៃៃស់
បៃៃក់កម្ចីរបស់ធនាគារហាក់ដូចជាបងា្ហៃញពីអាកបៃបកិរយិដៃល
មិនមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងចំណមWSMEs។

គួរកត់សមា្គៃល់ថាមា្ចៃស់កៃុមហ៊ុនដៃលមានភាពចាស់ទុំជាងគៃ
ក្នុងការសិកៃសាដៃលមានអាយុលើស៣០ឆ្នៃំនិងទទួលបាន
បៃៃក់ចំណូលដៃលអាចបា៉ៃន់សា្មៃនថាខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណម
អ្នកចូលរួមក៏មានថវិកាផ្ទៃល់ខ្លួននិងបៃឆំងនឹងការខ្ចីបៃៃក់
ផងដៃរ។

៤.៤ 
ការរកឃើញ ពីបទ សម្ភ្សន៍
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រូបភាព៤.១៥៖ឱកាសថ្មីៗក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាននិងឱកាសដៃលតៃូវបានអនុវត្តដោយWSMEs

New Available Opportunities

Private Equity

Venture Capital

Invoice Financing

Equity Crowdfunding

P2P Lending

Innovation Grants

Women-focused Grants

Digital Micro Financing

R&D grants from goverment (2 WSMEs - utilizing)
Digitalization grants from government (1 WSME - sought)

មូលនិធិផ្ទៃក្នងុដៃលគៃប់គៃៃន់ល្មមតៃវូបានលើកឡើងផងដៃរថា
ជាមូលហៃតុមួយនៃការមិនអនុវត្តជមៃើសហិរញ្ញបៃបទានផៃសៃងទៀត។
ក្នុងករណីដៃលតៃូវការថវិកាពីខាងកៃៃពួកគៃនឹងពឹងផ្អៃកលើ
ជំនួយពីសមាជិកគៃួសារ។សៃចក្តីលំបាកក្នុងការទទួលបាន
បៃៃក់កម្ចីពីធនាគារគឺជាបញ្ហៃបៃឈមមួយសមៃៃប់ការបង្កើត
WSMEsពៃៃះពួកគៃតៃូវទាមទារឲៃយបងា្ហៃញពីបៃៃក់ចំណៃញ
ដើមៃបីទទួលបានបៃៃក់កម្ច។ីដោយសារពួកគៃមានទំនោរក្នងុការ
វិនិយោគយ៉ៃងខា្លៃំងលើគៃឿងមា៉ៃសុីនជាពិសៃសនៅក្នុងឆ្នៃំ
ដំបូងនៃអាជីវកម្មហើយធនធានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគៃ
នៅមានកមៃិតហៃតុដូច្នៃះហើយវាបៃហៃលជាមិនអាចគៃប់
លក្ខខណ្ឌដៃលសា្ថៃប័នហិរញ្ញវត្ថុកំណត់នោះទៃ។

បៃៃក់កម្ចីរបស់ធនាគារតៃូវបានយកភាគចៃើនពីធនាគារ
ក្នុងសៃុក។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយអ្នកចូលរួមមា្នៃក់បានផ្តល់
យោបល់លើការតៃៀមរៀបចំឯកសារចៃើនពៃកមុនពៃល
ដក់ពាកៃយស្នើសុំបៃៃក់កម្ចី។

ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃជំនួយនិងបៃៃក់កម្ចីរបស់រដ្ឋៃភិបាលអ្នក
ចូលរួមបានបៃើបៃៃស់ថវិកាពីទីភា្នៃក់ងារកៃៃមកៃសួងនានា
ដូចជាកៃសួងអភិវឌៃឍន៍សហគៃនិនិងសហករណ(៍MEDAC)
កៃសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧសៃសាហកម្មអន្តរជាតិ(MITI)និង
MOSTI។

ទំាងនៃះគឺស្ថិតក្នុងចំណមកៃសួងដៃលរដ្ឋៃភិបាលបាន
បៃគល់សិទ្ធិឱៃយផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកទទួលផលដៃលសមនឹង
ផលប័តៃរៀងៗខ្លួន។បរិមាណនិងបៃភៃទនៃជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
ក៏មានលក្ខណៈខុសគា្នៃតាមទីភា្នៃក់ងាររៀងៗខ្លួនដៃរ។

ខណៈពៃលដៃលការធ្វើឌីជីថលបាននំាមកនូវឱកាសថ្មីៗ ជាចៃើន
នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញបៃបទានបុ៉ន្តៃទំាងអស់នៃះមិនតៃូវបាន
បៃើបៃៃស់តៃឹមតៃូវដោយអ្នកចូលរួមទៃ។កៃៃពីការគៃប់់គៃង
របស់រដ្ឋៃភិបាលនិងជំនួយនៃការធ្វើឌីជីថលគឺគា្មៃនឱកាសផ្តល់
មូលនិធិថ្មផីៃសៃងៗទៀតដូចជាការផ្តល់មូលនិធិសមធម៌(ECF)
ការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីទៅវិញទៅមក(P2P)និងមីកៃហិូរញ្ញវត្ថុឌីជីថល
ទាំងអស់នៃះតៃូវបានអនុវត្តដោយអ្នកបៃើបៃៃស់WSME។

ខណៈពៃលដៃល២នាក់ក្នងុចំណម៣នាក់នៃឧសៃសាហករបាន
បៃើបៃៃស់ជំនួយR&Dនិងបៃៃក់កម្ចីទន់ពីរដ្ឋៃភិបាលខណៈពួកគៃ
កំពុងអភិវឌៃឍជីវៈបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីនិងផលិតផលគីមីបុ៉ន្តៃជំនួយ
ទាំងនៃះមិនតៃូវបានបៃៃថា្នៃពីអ្នកបៃើបៃៃស់ផៃសៃងទៀតឡើយ។

សសរស្តម្ភ ទី១ លទ្ធភាព ទទួលបាន 
ហិរញ្ញបេបទាន

ការផ្តល់ ជំនួយ បេប ថ្ម ីតេវូបាន បេើបេេស់ ដោយ 
ឧសេសាហករ ខណៈពេលដេល ឱកាស ផ្តល់ មូលនិធិ 
ថ្មីៗ  ភាគចេើន តេវូបាន មិន ទទួលយក ពី WSMEs
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ចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំបៃឆំងនឹងការខ្ចីបៃៃក់[សមៃៃប់អាជីវកម]។ប៉ុន្តៃសមៃៃប់ទៃពៃយសមៃបត្តិខ្ញុំមិនបៃកាន់ទៃ។
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបៃសិនបើអ្នកនៅក្នុងអាជីវកម្មអាជីវកម្មរបស់អ្នកគួរតៃអាចមានស្ថិរភាព[ដោយខ្លួនឯង]។
ដូចនៃះខ្ញុំតៃងតៃបៃឆំងនឹងការខ្ចីបៃៃក់

(Owner of Property Management SME)

នៃះអាចបណា្តៃលមកពីកង្វះនៃជំនួយបៃបថ្មីដៃលតៃូវបានគៃ
ផ្តៃតលើកៃមុហុ៊នដៃលមិនមៃនជារោងចកៃផលិតនិងកៃមុហុ៊ន
បច្ចៃកវិទៃយា។ការតៃួតពិនិតៃយយ៉ៃងរហ័សមួយទៅលើជំនួយ
បៃបថ្មីរបស់រដ្ឋៃភិបាលនៅបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីដូចជាមូលនិធិ
MOSTIR&D160មូលនិធិសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ
MOSTI161មូលនិធិMDeCGlobalTech162សាជីវកម្ម
អភិវឌៃឍន៍បច្ចៃកវិទៃយាមា៉ៃឡៃសុ(ីMTDC)ពាណជិ្ជកម្មនៃមូលនិធិ
R&D163,មូលនិធិនៃការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាMTDC
និងមូលនិធិនៃកម្មវិធីបំប្លៃងជីវៈបច្ចៃកវិទៃយា164ទំាងអស់នៃះ
បានបងា្ហៃញថាពួកគៃភាគចៃើនផ្តៃតសំខាន់ទៅលើកៃុមហុ៊ន
បច្ចៃកវិទៃយាឬឧសៃសាហករ។

កៃមុហុ៊នទទួលបានបនា្ទៃប់ទៀតនៅក្នងុវស័ិយសៃវាកម្មមិនមាន
បច្ចៃកវិទៃយា(ឧទាហរណ៍៖F&Bការលក់រាយការគៃប់គៃង
អគារឬការបោះពុម្ព)ដៃលមានសកា្តៃនុពលទាបជាងសមៃៃប់
ការទទួលបានឱកាសដ៏មានតម្លៃនៃះបើទោះបីជាពួកគៃមាន
គមៃៃងណៃនំាសៃវាកម្មច្នៃបៃឌិតឬវិធីថ្មីដៃលគួរឱៃយរំភើប
ក្នុងការផ្តល់សៃវាកម្មរបស់ពួកគៃក៏ដោយ។អ្នកបៃើបៃៃស់មា្នៃក់
មកពីវិស័យសៃវាកម្មបានដក់ពាកៃយស្នើសំុជំនួយMDeC
Digitalizationដៃលជាជំនួយផ្គរូផ្គងសមៃៃប់ការអនុវត្តបៃព័ន្ធ
ឌីជីថល។ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោយគាត់បានស៊ូទៃៃំនឹងបញ្ហៃ
នៃដំណើរការស្នើសំុពាកៃយ(តាមរយៈធនាគារដៃលបានតៃងតំាង)
ដោយសារតៃកង្វះភាពចៃបាស់លាស់លើបណា្តៃញបញ្ជនូហើយនិង
មិនទាន់បានទទួលបានបៃៃក់នៅពៃលដៃលសមា្ភៃសន៍ឡើយ។
មានអ្នកចូលរមួចំនួន១៥នាក់ក្នងុចំណមអ្នកចូលរមួ១៨នាក់
បានអះអាងថាពួកគៃបានឮអំពីលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញបៃបទានជំនួស
ពីមុនមកបុ៉ន្តៃពួកគៃមិនបានសៃៃវជៃៃវពីលក្ខខណ្ឌបៃបនៃះឲៃយបាន
ល្អតិល្អន់នោះទៃ។កៃៃពីអ្នកចូលរមួ១ឬ២នាក់ការយល់ឃើញ
ឆ្ពៃះទៅរកការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានជំនួសមានលក្ខណៈអវិជ្ជមាន

ជាមួយនឹងការផ្តល់មតិរបស់សហគៃិនលើអតៃៃការបៃៃក់
ខ្ពស់(សមៃៃប់ហិរញ្ញបៃបទានបៃបP2P)វិនិយោគិនមិនគួរឱៃយ
ទុកចិត្តនិងការបាត់បង់ស្វ័យភាពរបស់កៃុមហ៊ុន។

ដោយនៅតៃមានការសងៃសយ័លើការការពារអ្នកមានភាគហុ៊នក្នងុ
វិស័យហិរញ្ញបៃបទានជំនួសនៃះជាពិសៃសនៅពៃលបៃៀបធៀប
ជាមួយគៃឹះសា្ថៃនហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានវត្តមាន។នៃះសូមៃបតីៃបនា្ទៃប់ពី
កៃបខ័ណ្ឌបទបៃបញ្ញត្តិស្តពីីការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានបៃបECFនិង
P2Pដៃលតៃូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មការមូលបតៃ
(SC)។ការពៃួយបារម្ភទាំងនៃះតៃូវបានលើកឡើងដោយមាន
អ្នកចូលរមួ២នាក់ទាក់ទងនឹងទុនផៃសងរកសីុ(VC)ដោយផ្តៃត
សំខាន់លើការជៀសវាងការបៃើបៃៃស់ខុសទៅនឹងគុណតម្លៃ
របស់វាដូចជាការលូតលាស់របស់កៃមុហុ៊ននិងបៃៃក់ចំណៃញ។
ទសៃសនៈដៃលស្តីពីការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានជំនួសនិងVCគឺជា
ឧបសគ្គសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នងុកិច្ចខិតខំបៃងឹបៃៃងដើមៃបីធ្វើឱៃយ
បៃព័ន្ធផ្តល់មូលនិធិឌីជីថលមានបៃជាបៃិយភាពក្នុងចំណម
WSMEsរបស់បៃទៃសមា៉ៃឡៃសុី។

នៅពៃលទទួលបានការផ្តល់បៃៃក់វាតៃងតៃមានកង្វះនូវ
ការយល់ដឹងគួរឱៃយកត់សមា្គៃល់ដូចដៃលបានបងា្ហៃញតាមរយៈ
ការយល់ឃើញមិនតៃមឹតៃវូលើយន្តការនៃការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទាន
ជំនួសក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញបៃបទានជាក់លាក់មួយចំនួន
ពីរដ្ឋៃភិបាល។

កង្វះ ការយល់ដឹង និង ផ្នត់គំនិត រឹងមំា បេឆំាងនឹង 
ការខ្ចបីេេក់ និង ការចេករំលេក សមធម៌ រារំាង 
WSMEs ពី ការរក បេេក់ចំណេញ លើ ឱកាសថ្មីៗ  
សមេេប់ ការផ្តល់ មូលនិធិ។
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រូបភាព៤.១៦៖បញ្ហៃបៃឈមក្នុងការទទួលបានឱកាសហិរញ្ញបៃបទានថ្មីដោយWSMEs

Awareness

Skills

Regulation

Language

Resources

Gender related

Leadership

Knowledge

Other

Common Challenges

Lack of awareness on the mechanisms of alternative funding 
(13 WSMEs)

Lack of time and resources to work on supporting documents 
(2 WSMEs)

Culture/mindset against borrowing and offering company equity 
to external parties (7 WSMEs)

Limited/irrelevant features by the funder/funding platform 
(2 WSMEs)

វាក៏មានការចៀសវាងយ៉ៃងខា្លៃងំក្នងុការខ្ចបីៃៃក់សមៃៃប់អាជីវកម្ម
ផងដៃរហើយការផ្តល់ភាគហុ៊នដល់វិនិយោគិនខាងកៃៃ
ក្នងុចំណមសា្ថៃបនិកWSMEមួយចំនួន។សា្ថៃបនិកទំាងនៃះ
គួរតៃ៖ក.ផ្តល់អាទិភាពដល់ការគៃប់គៃងចំណាយបៃតិបត្តកិារ
លើហិរញ្ញបៃបទាន។ខ.ផ្តល់អាទិភាពដល់មូលនិធិផ្ទៃក្នុងជាង
ហិរញ្ញបៃបទានខាងកៃៃ។គ.ផ្តល់អាទិភាពដល់ស្ថិរភាពជាង
ការរីកលូតលាស់។ឃ.ចៀសវាងអ្នកផ្តល់មូលនិធិខាងកៃៃ។

ផ្នត់គំនិតនៃះតៃវូបានគៃចាត់ទុកថាមានឥទ្ធពិលយ៉ៃងខា្លៃងំទៅ
លើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគៃចំពោះវិធីសាស្តៃហិរញ្ញបៃបទាន
ថ្មី។កង្វះនូវសន្ទុះក្នុងការរុករកទមៃង់ហិរញ្ញបៃបទានខាងកៃៃ
ណាមួយរារាំងពួកគៃដោយស្វ័យបៃវត្តិពីការស្វៃងរកវិធីសាស្តៃ
ថ្មីហើយប្លៃកក្នុងការផ្តល់មូលនិធិ។

បញ្ហៃបៃឈមផៃសៃងៗទៀតដៃលបៃើបៃៃស់បានជួបទាក់ទងនឹង
ការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានក្នងុបៃព័ន្ធសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរួមមាន
កង្វះធនធានក្នុងការដោះសៃៃយពាកៃយសំុជំនួយនិងភាពមាន
កំណត់ឬមិនសមសៃបរបស់លក្ខខណៈពិសៃសដៃលបានផ្តល់
ដោយវៃទិកាផ្តល់មូលនិធិ។អ្នកបៃើបៃៃស់មា្នៃក់ដៃលបានស្វៃង
យល់ពីGoFundMeនិងKickstarterកាលពី២ឬ៣ឆ្នៃំ
មុនបានចង្អលុបងា្ហៃញថាគណនីធនាគាររបស់មា៉ៃឡៃសុីមិនតៃវូ
បានគាំទៃនៅលើទមៃង់ទាំងនោះទៃ។

សសរស្តម្ភ ទី២ លទ្ធភាព ទទួលបាន 
កា រ ណេនាំ ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ

ការធ្វើ ឌីជីថល មានការ សិកេសា តាមបេប 
បេជាធិបតេយេយ និង បណ្តេញ សមេេប់ WSMEs

ទាក់ទងទៅនឹងឱកាសថ្មីៗ ក្នងុការផ្តល់ការណៃនំាទំនាក់ទំនង
និងការសិកៃសា។វាចៃបាស់ណាស់ថាការរៀនអំពីឌីជីថលទទួលបាន
លទ្ធផលល្អ។អ្នកបៃើបៃៃស់មួយចំនួនបានបៃើកម្មវិធីឌីជីថល
ដើមៃបីសា្តៃប់និងបញ្ជៃញយោបល់និងសិកា្ខៃសាលាតាមអនឡាញ
មើលវីដៃអូមានបៃយោជន៍និងភា្ជៃប់ជាមួយអ្នកបងៃៀននិង
មិត្តភក្តិនៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកគៃរៀងៗខ្លួន។
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ចូលទៅកាន់GoogleYouTubeជាដើមដើមៃបីស្វៃងយល់អំពីជំនួញរបស់អ្នក។បៃសិនបើអ្នកទៅហ្វឹកហាត់ជា
ផ្លូវការអ្នកនឹងតៃូវការចំណាយបៃៃក់របស់អ្នក។

(មា្ចៃស់កៃុមហ៊ុន F&B retail SME) 

រូបភាព៤.១៧៖ឱកាសថ្មីក្នុងការទទួលបានការណៃនាំទំនាក់ទំនងនិងជំនាញទល់នឹងឱកាសដៃលតៃូវបានអនុវត្តដោយWSMEs

ឱកាសងាយៗដើមៃបីភា្ជៃប់ទំនាក់ទំនងជាមួយស្តៃីដៃលជោគ
ជ័យឬបណា្តៃញអាជីពនៅលើកំរិតពិភពលោកគឺមិនមាន
វត្តមានអ្នកបៃើបៃៃស់ចៃើនមៃនទៃន។នៃះអាចបណា្តៃលមកពី
ការសា្ទៃក់ស្ទើររបស់ពួកគៃក្នុងការស្វៃងរកឱកាសចៃបាស់លាស់
ក្នងុអាជីវកម្មសកល-មួយផ្នៃកទៀតគឺដោយសារការភ័យខា្លៃច
នៃការបញ្ចប់កិច្ចពៃមពៃៀងអាជីវកម្មដៃលបាត់បង់ជាពិសៃស
នៅបណា្តៃបៃទៃសដទៃ។

ដេន កំណ ត់នេ ការសិកេសា តាមរយៈ ឌីជីថល និង 
ការសងេស័យ លើ អ្នក ណេនំា ពី ខាងកេេ

ខណៈពៃលដៃលចំនួនសមរមៃយនៃអ្នកចូលរួមWSMEបាន
ចូលរួមសិកា្ខៃសាលាតាមបៃធានបទជាក់លាក់នៃឧសៃសាហកម្ម
និងការគៃប់គៃងអាជីវកម្មជាទូទៅពួកគៃមួយចំនួនយល់ថា
វៃទិកាជាក់ស្តៃងមិនមានអន្តរសកម្មភាពគៃប់គៃៃន់ដើមៃបីផ្តល់នូវ
បទពិសោធន៍រៀនសូតៃល្អជាងនៃះទៃ។
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ខ្ញុំបានចូលរួមយ៉ៃងចៃើនប៉ុន្តៃសិកា្ខៃសាលានិង
ការបៃៃសៃ័យទាក់ទងតៃមួយខាង។វាមានបៃយោជន៍
ប៉ុន្តៃនៅមានកមៃិត។អ្នកតៃូវការអ្វីមួយដូចជាគៃូនិង
សិសៃសដើមៃបីចង្អុលបងា្ហៃញកំហុសរបស់អ្នកដល់អ្នក

(មា្ចៃស់កៃុមហ៊ុនលក់គៃឿងសំអាងSME)

រូបភាព៤.១៨:បញ្ហៃបៃឈមក្នុងការទទួលបានឱកាសថ្មីពីការបង្កើតបណា្តៃញនិងជំនាញក្នុងចំនោមWSMEs

ឧទាហរណ៍ការរៀបចំថា្នៃក់រៀនដោយផ្ទៃល់តៃូវបានគៃ
មើលឃើញថាមានអំណយផលសមៃៃប់ការបៃៃសៃ័យ
ទាក់ទងជាមួយគៃូនិងសមៃៃប់អនុវត្តជំនាញថ្មីៗ នៅនឹងកន្លៃង។
ការរៀនសូតៃតាមរយៈឌីជីថលតៃូវបានគៃយល់ឃើញថា
តមៃូវឱៃយមានវិន័យផ្ទៃល់ខ្លួនយ៉ៃងសកម្មរីឯវិន័យអាចតៃូវបាន
បង្កើតជាកៃុមដូចនៅក្នុងការរៀបចំថា្នៃក់រៀនដោយផ្ទៃល់។

អ្នកចូលរួមក្នុងវិស័យកម្មន្តសាលកម្មបានបងា្ហៃញពីអារម្មណ៍
ពិបាកជាមួយនឹងការពិគៃៃះយោបល់ជាមួយអ្នកណៃនំា
ខាងកៃៃពៃៃះថាព័ត៌មានសំខាន់អាចតៃវូបានបងា្ហៃញ។ការមិន
ចង់ស្វៃងរកដំបូនា្មៃនពីភាគីទីបីបានរារំាងពួកគៃពីការស្វៃងរក
ការណៃនាំតាមរយៈវៃទិកាកៃៃបៃព័ន្ធដូចជាបណា្តៃញណៃនាំ
តាមអនឡាញឬបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាញសង្គម។

គូសបញ្ជៃក់ផងដៃរថាបណា្តៃញអាជីវកម្មតាមបៃព័ន្ធបៃព័ន្ធ
អីុនធឺរណៃតមួយចំនួនមានឆន្ទៈក្នងុការចៃករលំៃកចំណៃះដឹង
ជាថ្នូរនឹងកិច្ចពៃមពៃៀងអាជីវកម្មជាក់ស្តៃង។បៃការនៃះបាន
ជមៃុះឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស់វិលតៃឡប់ទៅរកបណា្តៃញដៃលធា្លៃប់បាន
សាកលៃបងពីមុនតាមរយៈសមាគមពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការ។
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ខ្ញុំមិនអាចរកនរណាមា្នៃក់ដៃលអាចណៃនាំខ្ញុំបានទៃ។វាមិនងាយសៃួលទៃក្នុងការស្វៃងរកនរណាមា្នៃក់មកណៃនាំអ្នក
ពីពៃៃះអ្នកនឹងទមា្លៃយអាថ៌កំបាំងអំពីរឿងជាចៃើន។

(មា្ចៃស់រោងចកៃSME)

យើងបានបង្ហៃះនៅលើគៃហទំព័រហ្វៃសប៊ុកអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់យើងក្នុងការផលិតទឹកលាងដៃសមៃៃប់អ្នកតៃូវការ
ខា្លៃំងនិងបរិចា្ចៃគទៅសាលារៀនក៏ដូចជាបង្កើតការងារហ្វឹកហាត់ទៅដល់យុវជនដៃលកំពុងមានផលវិបាកក្នុងការ
ស្វៃងរកការងារធ្វើ។មនុសៃសហាក់ដូចជាចូលចិត្តវានៃះហើយជារបៀបដៃលយើងទទួលបានមនុសៃសកាន់តៃចៃើនទិញពី
យើង។វារីករាលដលយ៉ៃងលឿនមៃនទៃន។

(មា្ចៃស់រោងចកៃគៃឿងសំអាងOEMSME)

សសរស្តម្ភ ទី៣ ដំណើរការ និង 
ការគេប់គេង អាជីវកម្ម

ដំណើរការ នេ ការធ្វើ ឌីជីថល និង ការគេប់គេង 
អាជីវកម្ម ទទួលបាន ការអូសទាញ ជាពិសេស 
នៅក្នងុ លក្ខខណ្ឌ នេ ដំណើរការ ខាងកេេ

ទាក់ទងនឹងដំណើរការនៃអាជីវកម្មមានឱកាសថ្មីៗមួយចំនួន
តៃវូបានបៃើបៃៃស់ដោយអ្នកចូលរមួជាមួយនឹងការធ្វើទីផៃសារតាម
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមគៃហទំព័រផ្លវូការនិងកម្មវធីិគណនៃយៃយ
ដៃលកំពុងតៃូវបានបៃើបៃៃស់យ៉ៃងទូលំទូលាយបំផុត។កម្មវិធី
ឌីជីថលផៃសៃងៗទៀតសមៃៃប់ធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងនូវដំណើរការ
អាជីវកម្មផ្ទៃក្នុងដូចជាបៃព័ន្ធលទ្ធកម្មបៃព័ន្ធគៃប់គៃងទៅលើ
បណា្តៃញផ្គត់ផ្គង់បៃព័ន្ធCRMនិងការវិភាគទិន្នន័យដៃល
បានដក់ពងៃៃយដោយកៃមុតូចមួយនៃWSMEsដៃលកំពុង
បមៃើទីផៃសារអ្នកបៃើបៃៃស់ដ៏ធំ។

ជាទូទៅការផៃសព្វផៃសាយតាមបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមតៃវូបានគៃ
មើលឃើញថាមានតម្លៃសមរមៃយនិងមានបៃសិទ្ធិភាពទាក់ទង

នឹងមហាជនដោយសារវាពនៃយល់ពីបៃជាបៃិយភាពរបស់ខ្លួន
ក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមដទៃ។ការបង្កើតគៃហទំព័រផ្លូវការឬ
បៃវត្តិអាជីវកម្មតាមរយៈបៃព័ន្អអីុនធឺរណៃតក៏តៃូវបានគៃ
យល់ឃើញថាមានបៃសិទ្ធិភាពផងដៃរដោយសារតៃលទ្ធភាព
នៃការបង្កើតគៃហទំព័រដៃលមានតម្លៃទាបដូចជាWixនិង
ឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃដូចជាGoogleMyBusinessជាដើម។

កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃៃងធ្វើទីផៃសារឌីជីថលភាគចៃើនតៃូវបានគៃ
យល់ឃើញថាវាតៃូវបានផៃសារភា្ជៃប់ជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃ
ការចង់បានរបស់អតិថិជនដៃលអាចជាហៃតុនំាឱៃយមានការលក់
ដច់។ផ្ទុយទៅវិញវាមិនងាយសៃួលទៃសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់
ជាចៃើនក្នុងការភា្ជៃប់បណា្តៃញផ្ទៃល់ពីកម្មវីធីដូចជាHR
softwareកម្មវិធីគៃប់គៃងគមៃៃងនិងcloudstorage
ដើមៃបីទទួលបានលទ្ធផលល្អបៃសើរជាងមុនក្នងុអាជីវកម្ម។អ្នក
ដៃលបានបៃើបៃៃស់ឱកាសថ្មីៗដើមៃបីកៃលម្អដំណើរការផ្ទៃក្នុង
កំពុងស្វៃងរកការពន្លឿនដំណើរការដូចជាការយល់ពៃមនិង
ការតៃតួពិនិតៃយពាកៃយសំុឈប់សមៃៃកនិងដើមៃបីកាត់បន្ថយកំហុស
ក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យនិងការរៀបចំទិន្នន័យ។
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រូបភាព៤.១៩៖ឱកាសថ្មីក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មនិងការផ្លៃស់ប្តូរការគៃប់គៃងដៃលតៃូវបានអនុវត្តដោយWSMEs

Financial management

New Available Opportunities
Adopted by 
WSMEs

Cloud (5 WSMEs)

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES
HR (Payroll/Employee Engagement) 

software

Accounting software

Digital marketing

Cashless payments

Procurement system

Supply chain management

Customer relationship management

NO

Data analytics

Booking systems

Data collection / storage

Other

Non-cloud (2 WSMEs)

Cloud (5 WSMEs)

Non-cloud (6 WSMEs)

Payment gateway (3 + 2* WSMEs)

E-wallet (2 WSMEs)

Cloud POS

Free clou storage (2 WSMEs)

Remote NAS (3 WSMEs)

E-commerce platform (3+2* WSMEs)
Video conferencing (8 WSMEs)

Collaboration tools (5 WSMEs)

Robot waiters (1* WSME)
Robotic process automation (1 WSME)

Biometric system (1 WSME)
Remote desktop (2 WSMEs)

Social media marketing (10 WSMEs)
Search optimization (1 WSME)
Livestreaming (1 WSME)

B2B marketing (2 WSMEs)
Website (12 WSMEs)
Google My Business (2 WSMEs)

ភាពមិន សីុគា្នេ នេ លក្ខណៈពិសេស ជាមួយនឹង តមេវូការ អាជីវកម្មសំខាន់ៗ និង តម្លេ នេ កម្មវិធី ដេល 
ជមេញុឱេយមាន ការធ្វើ ឌីជីថល កាន់តេ ទូលំទូលាយ នេ ដំណើរការ និង ការគេប់គេង អាជីវកម្ម 

ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយការធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងនៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មតៃូវបានផៃសារភា្ជៃប់ទៅនឹងការចំណាយហើយតៃងតៃ
តៃវូបានគៃមើលឃើញថាវាជាការចំណាយជាជាងការវនិិយោគ។វាមិនមៃនជារឿងចម្លៃកទៃជាពិសៃសក្នងុចំណមកៃមុហុ៊នតូចៗ
នៅពៃលដៃលទទួលបានការត្អញូត្អៃរអំពីការចំណាយលើsoftwareនិងhardwareផងដៃរ។តម្លៃរបស់កម្មវធីិទំាងនោះគួរនឹងតៃវូ
ធ្វើឡើងសមហៃតុសមផលដោយផ្អៃកលើបង្កើនឱកាសសមៃៃប់ការលក់ឬការកៃលំអនៅក្នុងលៃបឿននៃដំណើរការអាជីវកម្ម។
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រូបភាព៤.២០៖បញ្ហៃបៃឈមក្នុងការទទួលបានឱកាសថ្មីក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មនិងការផ្លៃស់ប្តូរការគៃប់គៃងក្នុងចំណមWSMEs

softwareនិងសៃវាកម្មដៃលតៃវូបានគៃមើលឃើញថាមានតម្លៃ
ខ្ពស់រមួមានspecializedsoftwareទមៃង់ពាណជិ្ជកម្មអៃឡិច
តៃូនិចដំណះសៃៃយការទូទាត់បៃៃក់marketintelligence,
cloudaccessនិងសូមៃបីតៃដំណើរការរបស់ពាកៃយមូលដ្ឋៃន។

គួរកត់សមា្គៃល់ថាកម្មវិធីនិងsoftwareដៃលមើលទៅហដក់
ដូចជាមានតម្លៃសមរមៃយនឹងសាជីវកម្មធំៗអាចតៃូវបានគៃ
យល់ឃើញថាជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះ(W)SMEsទៅវិញ។
លើសពីនៃះទៀតនៅពៃលកម្មវិធីតៃូវការជំនួយបន្ថៃមដើមៃបី
ទទួលបានមុខងារពៃញលៃញឬតមៃវូឱៃយមានការបណ្តុះបណា្តៃល
ទៅដល់អ្នកបៃើបៃៃស់យ៉ៃងវញិទៀតសោតការចំណាយពៃល
និងទឹកបៃៃក់ទំាងនៃះបានធ្វើឱៃយអ្នកចូលរមួចទសួរយ៉ៃងខា្លៃងំ
អំពីតម្លៃសមៃៃប់ការចំណាយទាំងអស់នៃះ។

សមៃៃប់កៃមុហុ៊នដៃលមានជាប់សាច់បៃៃក់ចៃើនsoftwareនិង
កម្មវធីិលើអីុនធឺរណៃតដៃលតៃវូបានកំណត់តម្លៃជាដុលា្លៃរអាមៃរកិ
ក៏ជាកតា្តៃរារំាងផងដៃរពៃៃះពួកគៃនឹងតៃវូបៃឈមនឹងហានិភ័យ
ក្នុងប្តូរបៃៃក់បរទៃស។ឧទាហរណ៍ការជាវXeroStandard
អាចគិតថាមានតម្លៃសមរមៃយ៣០ដុលា្លៃរក្នុងមួយខៃ(តម្លៃគិត
តៃមឹខៃសីហាឆ្នៃំ២០២០)បុ៉ន្តៃបនា្ទៃប់ពីគិតពីតម្លៃសៃវាប្តរូបៃៃក់
និងថ្លៃធនាគារវានឹងតៃូវចំណាយចៃើនជាង១២៥RMក្នុង

មួយខៃ(គិតតៃឹមខៃសីហាឆ្នៃំ២០២០)និងចៃើនជាង១៥០០
RMក្នុងរយៈពៃលមួយឆ្នៃំ។នៅក្នុងការបៃៀបធៀបកំណៃ
ស្តង់ដរនៃគណនៃយៃយSQLដៃលជាកម្មវធីិគណនៃយៃយដៃល
បានអភិវឌៃឍក្នងុសៃកុនិងតៃវូបានបៃើបៃៃស់ដោយអ្នកបៃើបៃៃស់
មួយចំនួននៃWSMEsបានភា្ជៃប់មកជាមួយថ្លៃសៃវាតៃមួយ
ដងគត់ក្នុងតម្លៃ២៩៩៩RM។

ផលិតផលដៃលតមៃវូឱៃយមានកម្មវធីិបន្ថៃម(ជាមួយនឹងថ្លៃបន្ថៃម)
ដើមៃបីឱៃយដំណើរការបានពៃញលៃញគឺជាការកំណត់សមៃៃប់
កៃុមហុ៊នដៃលកំពុងតាមដនមើលការចំណាយរបស់ពួកគៃ
និងបង្កើតភាពមិនសុីគា្នៃរវាងលក្ខណៈពិសៃសនៃផលិតផល
និងតមៃូវការអាជីវកម្មបនា្ទៃន់របស់WSMEs។

មានឧទាហរណ៍ជាចៃើនដៃលលើកឡើងអំពីភាពមិនសុសីងា្វៃក់
គា្នៃរវាងផលិតផលនិងតមៃវូការអាជីវកម្ម។មា្ចៃស់សហគៃៃសលក់
គៃឿងសមា្ភៃរៈសិកៃសាSMEមួយបានកត់សមា្គៃល់ថាបៃព័ន្ធគៃប់គៃង
បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌដៃលពួកគៃទើបនឹងទទួលយកមិនបាន
ផ្តល់ស្វ័យបៃវត្តិកម្មគៃប់គៃៃន់ទៃពៃៃះវានៅតៃតៃូវការទិន្នន័យ
ជាក់លាក់ដៃលតៃវូបញ្ចលូដោយដៃ។ជាលទ្ធផលសមាជិកកៃមុ
បានរកឃើញថាពួកគៃកំពុងចំណាយពៃលរៀបចំមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យ
របស់ពួកគៃចៃើនជាងអ្វីដៃលពួកគៃបានគិត។



133

ករណីសិកៃសាបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុី

យើងបានវិនិយោគយ៉ៃងធំក្នុងការបង្កើតព័ត៌មានគំរូ(BIM)software...វាថ្លៃណាស់៖អ្នកមិនតៃឹមតៃតៃូវផ្លៃស់ប្តូរ
softwareទៃប៉ុន្តៃhardwareផងដៃរ...ខ្ញុំក៏តៃូវបណ្តុះបណា្តៃលបុគ្គលិកឱៃយចៃះបៃើវាដៃរហើយវាចំណាយពៃលវៃលា
ចៃើន។បនា្ទៃប់ពីបានចំណាយពៃលវៃលានិងថវិកាក្នុងការបណ្តុះបណា្តៃលមួយនៃះហើយកៃុមហ៊ុននឹងខាតបង់បៃសិនបើ
និយោជិកចាកចៃញឬតៃូវបានគាបសង្កត់ពីកៃុមហ៊ុនផៃសៃងទៀត។

(មា្ចៃស់សា្ថៃបតៃយកម្មSME)

ក្នុងអំឡុងរាតតៃបាតជម្ងឺកូវីត១៩យើងបានបងៃៀនលើអនឡាញដល់ក្មៃងៗប៉ុន្តៃយើងបានទទួលមតិឆ្លើយតបថា
វាមិនងាយសៃួលសមៃៃប់ឪពុកមា្តៃយទៃពីពៃៃះពួកគៃតៃូវធ្វើការពីផ្ទះហើយកូននៅក្មៃង។ដោយសារឪពុកមា្តៃយ
មិនអាចបនៃសាំខ្លួនបាននោះ២សបា្តៃហ៍កៃៃយយើងក៏បានបញៃឈប់ការសិកៃសាតាមអនឡាញវិញ។

(មា្ចៃស់សហគៃៃសថៃទាំកុមារSME)

មានករណខី្លះដៃលកម្មវិធីឌីជីថលមិនមានគុណភាពគៃប់គៃៃន់
សមៃៃប់តមៃវូការរបស់អ្នកបៃើបៃៃស់កម្មវធីិឌីជីថលហ្នងឹ(សូម
មើលក្នុងបៃអប់)៖

វាហាក់ដូចជាមានការដកចៃញដៃលគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍របស់
cloudstorageក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមចំនួន២នាក់ដោយ
ផ្អៃកលើទសៃសនៈថាវានឹងមិនមានសុវត្ថិភាពដូចon-premise
serversទៃទោះបីជាអ្នកផ្តល់cloudបានផ្តល់ជូននូវការរកៃសា
សុវត្ថភិាពកមៃតិខ្ពស់និងមានលក្ខណៈយ៉ៃងល្អដើមៃបីជៀសវាង
ពីបញ្ហៃក្នុងការរកៃសាសុវត្ថិភាពក៏ដោយ១៦៥&១៦៦WSMEs
ទំាង២នៃះស្ថិតក្នុងវិស័យសវនកម្មដៃលតមៃូវអោយពួកគៃ
មើលថៃទិន្នន័យរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងការសមា្ងៃត់និង
សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត។

ខណៈពៃលដៃលវាអាចតៃវូបានជំទាស់ថាមានការយល់ដឹងតិច
តួចអំពីលក្ខណៈសុវត្ថភិាពរបស់ការcloudcomputingហើយ
ការពៃួយបារម្ភទាំងនៃះនៅតៃមាននិងតៃូវមានការដោះសៃៃយ
ដោយមា្ចៃស់ភាគហុ៊នផៃសៃងៗទៀតនៅក្នងុបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីសៃដ្ឋកិច្ច
ឌីជីថលផងដៃរ។នៃះអាចតាមរយៈការរីកចមៃើនក្នុងការអប់រំ
និងការយល់ដឹងក៏ដូចជាការអភិវឌៃឍផលិតផលនិងសៃវាកម្ម
ដៃលទាក់ទងនឹងការបារម្ភទាំងនៃះ។
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សសរស្តម្ភ ទី៤ ៖ការគេប់គេង វិបត្តិ 
(កូ វីត១៩)

សន្ទះុ នេ ការធ្វើ ឌីជីថល គឺ ពិតជា មិនអាច បដិសេធ 
បាន ក្នងុកំឡុងពេល មាន វិបត្ត ិកូ វីត១៩ បុ៉ន្តេ តើ វា 
អាច នៅ បន្តទៀត បាន ឬទេ?
ក្នុងអំឡុងពៃលរីករាលដលខ្ពស់នៃជម្ងឺកូវីដ១៩ក្នុងបៃទៃស
មា៉ៃឡៃសុីនៅពៃលមានដក់ការគៃបគ់ៃងបញ្ហៃនៃះយ៉ៃងតងឹរងឹ
នៅក្នងុខៃមីនានិងខៃមៃសាឆ្នៃ២ំ០២០។WSMEsជាចៃើន
តៃវូបានបង្ខំពន្លឿនការធ្វើឌីជីថលយ៉ឫងជាក់លាក់នៃបៃតិបត្តិលក់
ការអាជីវកម្ម។នៃះជាភស្ដតុាងជាក់ស្តៃងនៅក្នងុការកើនឡើង
នៃការទទួលយកនូវការធ្វើការពីចមា្ងៃយវៃទិកាពាណជិ្ជកម្មតាម
បៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិចនិងការសិកៃសាតាមរយៈឌីជីថលក្នងុចំណម
WSMEsនៅក្នុងការសិកៃសា។

បនា្ទៃប់ពីមានការពិចារណាជំុវិញលើការអនុវត្តកម្មវិធីឌីជីថលដៃល
បានផ្លៃស់ប្តរូពីថាតើមនុសៃសមា្នៃក់អាចទទួលបានអត្ថបៃយោជន៍
បុ៉ណា្ណៃទៅតើមនុសៃសមា្នៃក់អាចបាត់បង់អត្ថបៃយោជន៍បុ៉ណា្ណៃ
ពីការមិនបៃើបៃៃស់កម្មវិធីឌីជីថលនៃះហើយជមៃើសគឺកាន់តៃ
ចៃបាស់លាស់សូមៃបតីៃសមៃៃប់WSMEsដៃលមានការសងៃសយ័
ពីគុណតម្លៃនៃកម្មវិធីបៃបនៃះពីមុនមកដៃរ។

ឧទាហរណ៍កៃុមហុ៊នF&Bបានពិចារណាលើសៃវាកម្មដឹក
ជញ្ជូនមុនពៃលមានវិបត្តិនៃះប៉ុន្តៃបានចាប់ផ្តើមផ្តល់សៃវាកម្ម
ក្នងុអំឡុងពៃលមានវបិត្ត។ិអ្នកចូលរមួមា្នៃក់ដៃលមានការសងៃសយ័
លើcloudsoftwareក៏ចាប់ផ្តើមគិតអំពីវាអំឡុងពៃលមានវិបត្តិ
នៃះដោយសារនាងបានរកឃើញថាខ្លួននាងមិនមានលទ្ធភាព
ក្នុងការទាញយកទិន្នន័យជាក់លាក់នៅពៃលធ្វើការពីផ្ទះ។

រូបភាព៤.២១:វិធានការណ៍គៃប់គៃងវិបត្តិតៃូវបានអនុវត្ត

ការបដិសេធ ទៅនឹង ការធ្វើ ឌីជីថល បាន ចុះខេសាយ ក្នងុពេល មាន វិបត្ត ិនេះ ទោះបី ចំណយ និង ភាព ពាក់ព័ន្ធ នេ 
ទមេង់ ឌីជីថល មួយចំនួន នៅតេ បណ្តេលឱេយមាន បញ្ហេ

ខណៈពៃលដៃលការសងៃស័យនិងការត្អូញត្អៃរទៅលើកម្មវិធីឌីជីថលបានថយចុះក្នុងកំឡុងពៃលមានជម្ងឺរាតតៃបាតដោយសារអ្នក
បៃើបៃៃស់តៃវូបានបង្ខំឱៃយសមៃបខ្លនួទៅនឹងសា្ថៃនភាពនៃះបុ៉ន្តៃនៅតៃមានបញ្ហៃមួយចំនួនដៃលបានកើតឡើងនៅពៃលដៃលWSMEs
បានអនុវត្តវិធានការគៃប់គៃងវិបត្តិថ្មី។
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ដៃគូចៃកចាយរបស់យើងមា្នៃក់បានគិតថ្លៃ៣០%លើបៃតិបត្តិការលក់។វៃទិកាបញ្ជៃទិញគិតថ្លៃ១០%ប៉ុន្តៃក៏មាន
ការគិតថ្លៃបន្ថៃមសមៃៃប់ការដឹកជញ្ជូនផងដៃរ។កាលពីដើមយើងមានបញ្ហៃចៃើនជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដូចជាម្ហូប
របស់យើងបានបាត់បាត់បង់អ្នកដឹកជញ្ជូនជាដើម។ខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកជញ្ជូនបានទទួលការបញ្ជៃទិញចៃើនពៃកដូច្នៃះ
បៃហៃលជាពួកគៃមិនអាចដោះសៃៃយបាន។ក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងការគិតតម្លៃកៃៃគឺយើងតៃូវតៃទៃៃំនឹង[ការខាតបង់]។

(មា្ចៃស់សហគៃៃសF&BretailSME)

រូបភាព៤.២២៖បញ្ហៃបៃឈមនៅពៃលអនុវត្តវិធានការគៃប់គៃងវិបត្តិ

អ្នកលក់រាយF&Bដៃលងាកមកផ្តៃតលើការដឹកជញ្ជូនដើមៃបីបន្តបមៃើអតិថិជនអំឡុងពៃលមានវិបត្តិនៃះបានមើលឃើញពីភាព
តានតឹងបន្ថៃមទៀតចំពោះហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគៃដោយសារតៃការគិតកមៃៃជើងសារដ៏សំខាន់ក៏ដូចជាបញ្ហៃដៃលសមហៃតុសមផល៖

ចំពោះឧបសគ្គនៃការអនុវត្តដោយរលូននៃការធ្វើការពីចមា្ងៃយតៃវូបានផៃសារភា្ជៃប់ទៅនឹងកមៃតិរបស់softwareទំាងហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធ
របស់WSMEs’ITនិងហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធបច្ចៃកវិទៃយារបស់clients’IT។WSMEមួយមិនអាចចូលបៃើទិន្នន័យសំខាន់មួយចំនួន
ពីចមា្ងៃយបានទៃពៃៃះកម្មវិធីដៃលមានសៃៃប់មិនបានដំណើរការលើcloud។WSMEមួយទៀតមិនអាចបំពៃញភារកិច្ចជាក់លាក់
បានទៃពៃៃះអតិថិជនរបស់ខ្លួនមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យដៃលចំាបាច់ពីចមា្ងៃយ។បរិយកាសការងារពីចមា្ងៃយដៃល
បង្កដោយជម្ងឺកូវីត១៩បានពងៃីកឥទ្ធិពលនៃកង្វះខាតនូវការធ្វើឌីជីថលរបស់កៃុមហ៊ុនមួយដើមៃបីពងៃីកbusinessvaluechain
ឲៃយកាន់តៃទូលំទូលាយ។
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ឱកាស
ដោយកៃឡៃកមើលឱកាសថ្មីៗដៃលតៃូវបានអនុវត្តដោយWSMEsដៃលផ្អៃកលើសសរស្តម្ភទំាង៤ហើយវាអាចតៃូវបានគៃ
សង្កៃតឃើញថាមានកតា្តៃជំរញុសំខាន់ពីរនៅពីកៃៃយការអនុវត្តនៃះគឺ៖១)បៃសិទ្ធភាពនៃតម្លៃដើមនិង២)កំណើនបៃៃក់ចំណលូ។

រូបភាពទី៤.២៣៖ឱកាសថ្មីដៃលទទួលបានដោយWSMEsឆ្លងកាត់សសរស្តម្ភទាំង៤

នៅក្នងុផ្នៃកនៃការទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានជំនួយច្នៃបៃឌិតរបស់
រដ្ឋៃភិបាលគឺជាឱកាសថ្មីតៃមួយគត់ដៃលតៃវូបានបៃើបៃៃស់ដោយ
រោងចកៃWSMEsចំនួន២។ដោយមិនមានកង្វះខាតនៃ
ការគំាទៃរបស់រដ្ឋៃភិបាលទាក់ទងនឹងជំនួយឥតសំណងសមៃៃប់
ព័ត៌មានវិទៃយាបច្ចៃកវិទៃយា(IT)កម្មន្តសាលកម្មជីវបច្ចៃកវិទៃយា
ថាមពលនិងកសិកម្ម១៦៧WSMEsទំាងនៃះបានឆ្លៀតឱកាស
ទៅជួយក្នងុការអភិវឌៃឍនិងធ្វើពាណជិ្ជកម្មលើផលិតផលរបស់
ពួកគៃដោយជំនួយឥតការបៃៃក់និងបៃៃក់កម្ចីទន់ដៃលមាន
គោលបំណងពីរយ៉ៃងក្នងុការកាត់បន្ថយការចំណាយលើវនិិយោគ
ក៏ដូចជាការសមៃៃចផៃនការរបស់ពួកគៃសមៃៃប់ការបង្កើត
បៃៃក់ចំណូលនាពៃលអនាគត។ទោះយ៉ៃងណាឱកាសនៃះគឺ
ខ្វះខាតសមៃៃប់វស័ិយសៃវាកម្មដៃលមិនមៃនជាផ្នៃកបច្ចៃកវទិៃយា
ដូចជាការលក់របស់F&Bនិងសវនកម្មសា្ថៃបតៃយកម្មការគៃប់គៃង
ទៃពៃយសមៃបត្តិនិងថៃទាំកុមារ។

នៅក្នុងផ្នៃកនៃការចូលទៅកាន់ការណៃនំាទំនាក់ទំនងនិង
ជំនាញការរៀនតាមរយៈឌីជីថលតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតគឺមាន
បៃជាបៃយិភាពណាស់ពៃៃះវាភាគចៃើនមិនគិតថ្លៃឬមានតម្លៃ
ទាប។ទាក់ទងនឹងដំណើរការអាជីវកម្មនិងការគៃប់គៃងភាព
ពៃញនៃការបៃើកម្មវិធីនៃទីផៃសារលើបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គម

តៃវូបានគៃសន្មតថាជាតម្លៃសមរមៃយរបស់ពួកគៃ។WSMEs២
ឬ៣បានដំណើរការទមៃង់មូលដ្ឋៃនគៃឹះនៃទីផៃសារតាមបៃព័ន្ធ
ផៃសព្វផៃសាយលើបណា្តៃញសង្គមហ្វៃសបុ៊កនិងInstagram
ដោយឥតគិតថ្លៃដោយមិនចំាបាច់ធ្វើការផៃសាយពាណិជ្ជកម្ម។
ភាពពៃញនៃការបៃើកម្មវិធីទីផៃសារលើបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គម
នៅតៃបន្តកើតមានក្នុងអំឡុងវិបត្តិកូវីត១៩ដៃលភាគចៃើននៃ
បៃទៃសនៃះគឺមា្នៃក់ៗជាប់នៅផ្ទះដោយមិនសូវមានបានចៃញទៅ
ទីផៃសារកៃៃនិងបៃើបៃៃស់ការលក់នោះទៃ។

Accountingsoftwareក៏តៃូវបានគៃបៃើយ៉ៃងទូលំទូលាយ
ក្នងុចំណមអ្នកបៃើបៃៃស់ដៃលមិនមានអ្វីគួរឱៃយភា្ញៃក់ផ្អើលទាល់
តៃសោះដោយសារតៃវត្តមានដ៏យូររបស់វាមាននៅក្នុងទីផៃសារ
បៃទៃសមា៉ៃឡៃសុ។ីឧទាហរណ៍UBSaccountingsoftware
ដៃលពៃញនិយមតាំងពីឆ្នៃំ១៩៨៨មកម្ល៉េះ168មានសា្ថៃប័ន
គំាទៃយ៉ៃងខា្លៃងំពីទីភា្នៃក់ងាររដ្ឋៃភិបាលដូចជាកៃមុបៃកឹៃសាភិបាល
បៃៃក់ចំណលូក្នងុសៃកុ(LHDN)និងមូលនិធិអ្នកផ្តល់ការងារ
ដល់និយោជិក(KWSP)ដើមៃបីធានាថាលក្ខណៈពិសៃសនៃ
មូលដ្ឋៃនមានធនធានមនុសៃសនិងបៃៃក់បៀរវតៃសរ៍តៃូវគា្នៃនឹង
ឯកសារពន្ធក្នុងសៃុក។
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WSME highlight 1: Promise Earth (M) Sdn Bhd

រូបភាព៤.២៤៖JovieChong(ទី៣ពីឆ្វៃង)

ឈ្មេះ កេមុហុ៊ន:PromiseEarth(M)SdnBhd
វិស័យ៖កម្មន្តសាលកម្ម(ជីពីកាកសំណល់សរីរាង្គ)
ឈ្មេះ អ្នក ឆ្លើយតប៖JovieChong(កូនសៃីរបស់
សា្ថៃបនិកលោកJeffreyChong)ជាអ្នកគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុ

PromiseEarth(M)SdnBhdគឺជាកៃុមហុ៊នជីវបច្ចៃក
វិទៃយាដៃលចូលរួមក្នុងការថៃរកៃសាសំណល់សរីរាង្គតាមរយៈ
ដំណើរការនៃភិណ្ឌនកម្មនិងការធ្វើជីកំបុ៉ស។សមា្ភរៈសររីាង្គដៃល
តៃវូបានគៃថៃរកៃសានៅទីនៃះគឺបានមកពីសំណល់របស់រោងចកៃ
កៃច្នៃអាហារនិងតៃវូបានបញ្ជូលដោយបៃើបច្ចៃកវទិៃយាកិណ្ឌនក
ម្មដៃលរំលាយកាកសំណល់តាមរយៈការបៃើបៃៃស់aerobic
thermophilicmicrobesក្នងុរយៈពៃល២៤ទៅ៤៨មោ៉ៃង។
ទិន្នផលដៃលបានមកពីការធ្វើកិណ្ឌនកម្មនៃះបនា្ទៃប់មកតៃវូបាន
បំលៃងទៅជាជីធម្មជាតិនិងចំណីសត្វនៅកៃៃមយីហោឈ្មៃះ
‘Bio-Mate’។កៃៃពី“Bio-Mate”ពៃលនៃះកៃមុហុ៊នក៏កំពុង
សាកលៃបងលក់ថា្នៃំបំប៉នសត្វចិញ្ចមឹ(ដៃលមានយីហោឈ្មៃះថា
“EpicTreats”)កៃៃមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់Jovie។

សសរស្តម្ភ  ទី១: លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន។  ដោយ
ផ្អៃកលើសា្ថៃនភាពរបស់BioNexusកៃុមហុ៊នបានទទួល
មូលនិធិរបស់រដ្ឋៃភិបាលគឺកៃសួងវិទៃយាសាស្តៃបច្ចៃកវិទៃយានិង
ការច្នៃបៃឌិត(MOSTI)ហើយបនា្ទៃប់មកកៃសួងថាមពល
វិទៃយាសាស្តៃបច្ចៃកវិទៃយាបរិសា្ថៃននិងបមៃៃបមៃួលអាកាសធាតុ
(MESTECC)រៀងៗខ្លនួ។មូលនិធិទំាងនៃះតៃវូបានបៃើដើមៃបី
ពងៃីកការបៃើបៃៃស់ជីវបច្ចៃកវិទៃយាក្នុងការអភិវឌៃឍផលិតផល
របស់ខ្លួន។

សសរស្តម្ភ  ទី២: លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា ទំនាក់ទំនង 
និង ជំនាញ។ ដោយលើកឡើងពីបច្ចៃកវិទៃយារបស់កៃុមហុ៊ន
Jovieបានបងា្ហៃញថាកៃមុហុ៊នបានសហការជាមួយអ្នកពិគៃៃះ
យោបល់នៅក្នុងឧសៃសាហកម្មកសិកម្មនិងចាប់ដៃគូជាមួយ
UniversitiPutraMalaysia(UPM)លើការអភិវឌៃឍ
ផលិតផលរបស់ខ្លួន។ចំពោះដំណើរនៃភាពជាសហគៃិន
របស់នាងJovieក៏បានចៃករំលៃកថានាងចូលរួមសិកា្ខៃសាលា
អនឡាញ(ការណៃនាំ)ជាចៃើន។

ឱកាសថ្មីៗ

បេវត្ត ិរបស់ Promise Earth
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សមៃៃប់ស្តៃីគឺមានដៃនកំណត់។បៃសិនបើខ្ញុំ
ទៅជាមួយប្តីរបស់ខ្ញុំអតិថិជននឹងនិយយជាមួយ
គាត់ហើយពៃយាយមមិននិយយឬក៏មើលមកខ្ញុំ។
តៃកសិករជំនាន់កៃៃយពួកគៃមិនដូចហ្នឹងទៃ។

Jovie Chong

សសរស្តម្ភ  ទី៣: ដំណើរការ និង ការគេប់គេង អាជីវកម្ម។ដណំើរ
លើភាពជោគជ័យនៃការធ្វើពាណជិ្ជកម្មលើមា៉ៃសីុនសមៃៃប់កិណ្ឌ
នកម្មនិងជីកំបុ៉សដៃលមានលៃបឿនលឿនរបស់ខ្លនួPromise
Earthបានចាប់ផ្តើមធ្វើទីផៃសារនិងលក់លក្ខណៈទៃង់ទៃៃយធំ
ហើយបានបៃើបៃៃស់UBSaccountingsoftwareឆ្នៃ២ំ០១៥
ដើមៃបីសមៃួលដល់ការធ្វើបៃតិបត្តិជាមួយអ្នកទិញ។software
នៃះក៏អាចឱៃយពួកគៃបង្កើតរបាយការណ៍បៃៃក់ចំណៃញនិង
ខាតនិងតារាងតុលៃយការស្ទើរតៃភា្លៃមៗនិងដើមៃបីតាមដនស្តុក
របស់ពួកគៃ(ជីចំណីសត្វនិងអាហារបំប៉នសត្វចិញ្ចឹម)យ៉ៃង
ហ្មត់ចត់។នៅចំពោះមុខអតិថិជនផលិតផលរបស់ពួកគៃ(ជី)
តៃវូបានផៃសព្វផៃសាយទៅអតិថិជនតាមបៃបឌីជីថលលើគៃហទំព័រ
ហ្វៃសបុ៊កនិងនៅតាមទីផៃសារអនឡាញធំៗដូចជាShopee
និងLazadaជាដើម។

បញ្ហៃបៃឈមដ៏សំខាន់មួយដៃលJovieបានជួបគឺថាកសិករ
គឺជាបុរសចំណាស់ដៃលចូលចិត្តទាក់ទងជាមួយអ្នកលក់បុរស
គា្នៃគៃ។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយបណា្តៃញទីផៃសារឌីជីថលដូចជា
ហ្វៃសបុ៊កនិងគៃហទំព័របានជួយបនៃសាបការបៃងចៃងភៃទ
ដៃលអនុញ្ញៃតឱៃយនាងភា្ជៃប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដៃលមិន
ចង់ទាក់ទងជាមួយនាង។នាងក៏បានកត់សមា្គៃល់ដៃរថាវបៃបធម៌
នៃះមានការផ្លៃស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗជាមួយនឹងកសិផលថ្មីរបស់
កសិករជំនាន់កៃៃយដៃលកាន់តៃបើកចំហក្នុងការបៃៃសៃ័យ
ទាក់ទងជាមួយស្តៃី។

Jovieបានចៃករំលៃកថាការធ្វើការតាមបៃបឌីជីថលមាន
អត្ថបៃយោជន៍ដល់ស្តៃីពៃៃះវាបានអនុញ្ញៃតឱៃយពួកគៃយកឈ្នះ
លើការរសីអើងយៃនឌ័រដៃលពួកគៃបៃឈមមុខនៅពៃលទាក់ទង
ជាមួយអតិថិជនតាមបៃបបៃពៃណីឬអភិរកៃសនិយមដូចជា
អ្នកទំាងនោះនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម។នៅក្នុងការជៀសផុតពី
ការដក់កំហិតដ៏សំខាន់នៃះបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលបានអនុញ្ញៃតឱៃយ
ពួកគៃមានឱកាសជួបផ្ទៃល់ជាមួយអតិថិជនដៃលជៀសវាងពី
ការទាក់ទងជាមួយពួកគៃផ្ទៃល់។លើសពីនៃះការបៃើបៃៃស់ទីផៃសារ
ឌីជីថលដូចជាShopeeនិងLazadaក៏បានផ្តល់WSMEs
ជាមួយនឹងអតិថិជនកាន់តៃទូលំទូលាយ។

សសរស្តម្ភ  ទី១: លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន។ទោះបីជា
Jovieមិនបានដឹងអំពីហិរញ្ញបៃបទានដទៃទៀតក៏ដោយកៃមុហុ៊ន
នៅតៃបើកចំហដើមៃបីស្វៃងរកវាខណៈពៃលដៃលពួកគៃកំពុង
ស្វៃងរកមូលនិធិសមៃៃប់ទិដ្ឋភាពផៃសៃងៗទៀតនៃអាជីវកម្ម។

សសរស្តម្ភ ទី២: លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា ទំនាក់ទំនង 
និង ជំនាញ។ Jovieបានចៃករលំៃកថានាងនឹងផ្តល់តម្លៃខ្ពស់
ទៅដល់អ្នកណៃនំានៅក្នុងការគៃប់គៃងអាជីវកម្មនិងទីផៃសារ
ឌីជីថល។នៃះបានមកពីបំណងបៃៃថា្នៃដើមៃបីទាក់ទាញសហគៃនិ
ផ្នៃកកសិកម្មជំនាន់កៃៃយៗដៃលតៃូវបានគៃមើលឃើញថា
វាមានការបើកចំហកាន់តៃទូលំទូលាយនៅក្នុងការចាប់យក
ការធ្វើឌីជីថល។

សសរស្តម្ភ  ទី៣: ដំណើរការ និង ការគេប់គេង អាជីវកម្ម។ 
ដោយសារកសិកម្មនៅតៃជាឧសៃសាហកម្មបៃពៃណីមួយនៅក្នុង
បៃទៃសមា៉ៃឡៃសុី152ដោយជីភាគចៃើនតៃូវបានផៃសព្វផៃសាយ
និងលក់ទៅកសិករដោយផ្ទៃល់តាមរយៈអ្នកលក់របស់ពួកគៃ។
ទោះបីជាមានគៃហទំព័រនិងទំព័រហ្វៃសបុ៊កក៏ដោយក៏អតិថិជន
តាមបៃព័ន្ធឌីជីថលមានកមៃិតទាបដោយសារតៃផ្អៃកលើបៃប
បៃពៃណីមួយនៃះដៃលធ្វើឱៃយពិបាកក្នុងការលក់តាមបៃព័ន្ធ
អុនីធឺរណៃត។ទោះបីជាកៃមុហុ៊នមានបៃតិបត្តកិាររបស់អាជីវកម្ម
កៃៃបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃតក៏ដោយក៏អតិថិជននៅតៃទទួលយក
បៃតិបត្តិការអនឡាញតាមធនាគារសមៃៃប់ការទិញទំនិញ។

សមា្គេល់:BioNexusបានបៃគល់រងា្វៃន់ជូនកៃុមហុ៊នដៃល
អនុវត្តជីវបច្ចៃកវិទៃយាបន្ថៃមនិង/ឬសកម្មភាពវទិៃយាសាស្តៃជីវតិ169

បញ្ហេ បេឈម

តើ ឌីជីថល ជួយ អ្នក ក្នងុនាម ជា សហគេនិ ស្តេី 
យ៉េងដូចម្តេច?

តើ ដំបូនា្មេន របស់ អ្នក ទៅ សហគេនិ ស្តេី 
វ័យក្មេង គឺជា អ្វ?ី
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WSME Highlight 2: Consumer Products (Anonymous)

កេមុហុ៊ន:ConsumerProducts(អនាមិក)
រយៈពេល អាជីវកម្ម:តិចជាង១០ឆ្នៃំ
បេេក់ចំណូល បេចំាឆា្នេ:ំ២ទៅ៣លានRM(០.៥ទៅ
១លានដុលា្លៃរ)

កៃុមហ៊ុននៃះបានបងា្ហៃញផលិតផលដៃលអាចប្តូរតាមបំណង
របស់អតិថិជនបាននិងលក់ទៅទីផៃសារក្នុងសៃុកនិងអន្តរជាតិ។
ចាត់ថាជាកៃុមហ៊ុនSEមួយកៃុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកពៃញមោ៉ៃង
និងកៃៃមោ៉ៃងតិចជាង២០នាក់ទៃបុ៉ន្តៃកំពុងសម្លឹងមើល
ការពងៃីកអាជីវកម្មបន្ថៃមទៀតតាមរយៈការធ្វើឌីជីថល។
ភាពជាអ្នកដឹកនំារបស់កៃុមហុ៊នបានវិនិយោគលើបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលសមៃៃប់សកម្មភាពអាជីវកម្មផៃសៃងៗបងា្ហៃញពីផ្នត់គំនិត
នៃការលូតលាស់យ៉ៃងខា្លៃំងទាក់ទងនឹងបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល។
កៃមុហុ៊នបានគៃប់គៃងដើមៃបីរកៃសាការចំណាយរបស់ខ្លនួក្នងុការ
ស្វៃងរកដំណះសៃៃយទៅកាន់ឌីជីថលដៃលតៃូវបានអនុវត្ត
ហើយផ្នៃកមួយនៃការអភិវឌៃឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រផ្លៃស់ប្តូរឌីជីថលដ៏
រឹងមំាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការធានាហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធដៃលមាន
សៃៃប់អាចគំាទៃដល់ការផ្លៃស់ប្តរូឌីជីថលដៃលកំពុងរីកចមៃើន។

សសរស្តម្ភ  ទី១: លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន។បន្ថៃម
ពីលើការផ្តល់មូលនិធិផ្ទៃក្នុងនិងជំនួយលើការសងបំណុល
ដៃលទទួលបានជាសមាជិកនៃសា្ថៃប័នអភិវឌៃឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម
កៃៃបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុី(MATRADE)កៃមុហុ៊នបានបៃើបៃៃស់
យុទ្ធសាស្តៃការលក់ដៃលតមៃូវឲៃយធ្វើការបញ្ជៃទិញមុនដៃល
ជមៃុញដោយការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីP2Pនិងវៃទិកាផ្តល់មូលនិធិ
ជាចៃើនដូចជាGoFundMeនិងKickstarterដើមៃបីផ្តល់
ហិរញ្ញបៃបទានការអភិវឌៃឍនៃផលិតផលរបស់ខ្លួន។

សេសរ ស្តម្ភ ទី២: លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា ទំនាក់ទំនង 
និង ជំនាញ។ដោយស្វៃងរកពងៃីកអាជីវកម្មបន្ថៃមទៀត
អ្នកដឹកនំាបានចុះហត្ថលៃខាលើកម្មវិធីណៃនំាមួយចំនួន។
អ្នកតៃូវបានសមា្ភៃសន៍បានចៃករំលៃកថាកម្មវិធីបៃបនៃះមាន
អត្ថបៃយោជន៍ក្នុងការពងៃីកការចៃករំលៃកចំណៃះដឹងនិង
ភា្ជៃប់ជាមួយកៃមុហុ៊នដៃលជោគជ័យដើមៃបីរៀនពីការអនុវត្តល្អ។
តាមពិតបៃៃក់ចំណលូរបស់កៃមុហុ៊នបានកើនឡើង២០%ក្នងុ
រយៈពៃល៩ខៃដៃលជោគជ័យភាគចៃើនតៃវូបានគៃចាត់ទុកថា
បានមកពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីណៃនំាបៃបនៃះ។ភាពជា

សសរស្តម្ភ  ទី១: លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន។ទោះបី
ជាដឹងអំពីជំនួយរដ្ឋៃភិបាលផៃសៃងទៀតក៏ដោយក៏កៃុមហុ៊ន
មិនបានស្វៃងរកជមៃើសបៃបនៃះយ៉ៃងសកម្មដូចដៃលពួកគៃ
បានឮថានៃះអាចជាដំណើរការគួរឱៃយធុញទៃៃន់ក្នុងការដក់
ពាកៃយសំុដោយមានការរង់ចំាយូររហូតដល់៥ខៃហើយមិន
មានការធានាថានឹងជោគជ័យទៃ។

សសរស្តម្ភ  ទី២: លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា ទំនាក់ទំនង 
និងជំនាញ។ភាពជាអ្នកដឹកនំានៅតៃមានឧបសគ្គជាមួយនឹង
ផ្នត់គំនិតរបស់បុគ្គលិកដោយសារតៃមានការបដិសៃធខា្លៃងំចំពោះ
ការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលថ្មីៗ ក្នងុចំណមបុគ្គលិក។នៃះ
រួមជាមួយនឹងកង្វះថា្នៃក់សហគៃិនភាពនិងថា្នៃក់ដឹកនាំសមៃៃប់
ស្តៃីនៅបៃទៃសមា៉ៃឡៃសុីបានរារំាងការផ្លៃស់ប្តូរដ៏រលូនទៅរក
បៃតិបត្តិការឌីជីថលពៃញលៃញ។ស្តៃីជាមា្ចៃស់កៃុមហុ៊នបាន

អំពី កេមុហុ៊ន៖

ឱកាសថ្ម៖ី

បញ្ហេ បេឈម

អ្នកដឹកនំាក៏ពឹងផ្អៃកលើធនធានគៃហទំព័រឥតគិតថ្លៃរបស់
អ្នកលក់ដើមៃបីរៀនជំនាញថ្មីៗដូចជាការបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍
ឌីជីថលដៃលទើបនឹងទទួលបានហើយផ្ទៃរចំណៃះដឹងទំាងនោះ
ទៅបុគ្គលិករបស់ពួកគៃ។

សសរស្តម្ភ ទី៣: ដំណើរការ និង ការគេប់គេង អាជីវកម្ម។ 
ការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលគឺជាធាតុសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្តៃ
ផ្លៃស់ប្តូរអាជីវកម្មនិងផៃនការកំណើនរបស់កៃុមហ៊ុន។វៃទិកា
ពាណិជ្ជកម្មតាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិចតៃូវបានបង្កើតឡើងជា
លើកដំបូងនៅលើគៃហទំព័រShopifyដើមៃបីជំរញុការលក់តាម
អុនីធឺរណៃតនិងឲៃយអតិថិជនសា្គៃល់កាន់តៃចៃើនដៃលតៃវូបាន
គៃចាត់ទុកថាជាគៃហទំព័រងាយសៃលួសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ទំាង
អតិថិជននិងអាជីវកម្មហើយអនុញ្ញៃតឱៃយមានការដក់បញ្ចូល
កម្មវិធីបញ្ចូលគា្នៃ។បណា្តៃញផៃសព្វផៃសាយជាចៃើនដូចជាMail
Chimp,Instagram,FacebookនិងYouTubeតៃូវបាន
បង្កើតឡើងដើមៃបីបង្កើនបៃសិទ្ធភាពការចូលរួមជាមួយអតិថិជន
របស់ពួកគៃ។កៃមុហុ៊នក៏បានផ្លៃស់ប្តរូបៃតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួតាម
អុីនធឺរណៃតដោយបៃើsoftwareដូចជាPayrollPanda
សមៃៃប់ការគៃប់គៃងបៃៃក់ខៃនិងការធ្វើដំណើររបស់និយោជិក
ហើយHealthMetricsសមៃៃប់ការគៃប់គៃងសុខភាពរបស់
និយោជិកនិងការទទួលបងា្កៃន់ដៃវៃជ្ជសាស្តៃរឯីTrello,Slack
andNotionបៃើសមៃៃប់ការគៃប់គៃងគមៃៃងនិងECount,
TradeGeckoនិងXeroបៃើសមៃៃប់ការគៃប់គៃងបញ្ជីសារពើ
ភណ្ឌនិងគណនៃយៃយ។
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រូបភាព៤.២៥៖បញ្ហៃបៃឈមសំខាន់ៗដៃលបៃឈមមុខដោយWSMEs

Most Significant Challenges Faced by WSMEs in Their Businesses

អះអាងថាការកសាងអាជីវកម្មគឺបៃៀបដូចជាលៃបៃងផ្គុំរូប
ដៃលតៃូវការជំនាញជាអ្នកដឹកនំាដើមៃបីជំនះឧបសគ្គដៃលកើត
ឡើងជាបន្តបនា្ទៃប់។

សសរស្តម្ភ ទី៣: ដំណើរការ និង ការគេប់គេង អាជីវកម្ម។ 
ខណៈពៃលដៃលកម្មវិធីsoftwareដូចជាShopify,Xero
និងTradeGeckoផ្តល់នូវដំណះសៃៃយឌីជីថលក្នុងការ
គៃប់គៃងបញ្ជីសារពើភណ្ឌគណនៃយៃយនិងដំណើរការអាជីវ
កម្មដទៃទៀត។សា្ថៃបនិកបានកត់សមា្គៃល់ថាវាមិនងាយសៃលួ
ទៃក្នុងការអនុវត្តនិងបញ្ចូលកម្មវិធីទំាងនៃះ។ផ្នៃកមួយនៃ
ដំណើរការនៅតៃតៃូវការព័ត៌មានតៃូវបានវាយបញ្ចូលដោយ
ដៃពីពៃៃះកៃុមហ៊ុននៃះបៃឈមនឹងបញ្ហៃក្នុងការរៀបចំនិងធ្វើ
សមកាលកម្មទិន្នន័យឆ្លងកាត់ឧបករណផ៍ៃសៃងៗគា្នៃចូលទៅក្នងុ
បៃព័ន្ធតៃមួយហើយការកៃច្នៃដំណើរការបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព
ឆ្ពៃះទៅរកស្វ័យបៃវត្តិកម្មពៃញលៃញ។

មា្ចៃស់កៃុមហ៊ុនបានកត់សមា្គៃល់ថាការធ្វើឌីជីថលបានជួយស្តៃី
ដោយផ្តល់លទ្ធភាពកាន់តៃចៃើនសមៃៃប់ការរៀបចំការងារពីផ្ទះ
សមៃៃប់ពួកគៃក៏ដូចជាកៃុមកាងាររបស់ពួកគៃដៃលបានជួយ
យ៉ៃងចៃើនក្នុងការគៃប់គៃងកាតព្វកិច្ចជីវិតការងារ។

ក្នុងនាមជាសហគៃិនស្តៃីមា្នៃក់មានករណីជាចៃើនដៃលធ្វើឱៃយ
អ្នកមានការសងៃសយ័លើខ្លនួឯងជាពិសៃសតៃវូបានគៃមើលសៃៃល
ឬបៃឈមមុខនឹងការផ្តល់តម្លៃមិនស្មើគា្នៃដោយសារតៃការរីសអើង
យៃនឌ័រឬវបៃបធម៌សង្គម។ដូច្នៃះវាចំាបាច់ណាស់សមៃៃប់
សហគៃនិស្តៃីវយ័ក្មៃងក្នងុការផ្តៃតលើភាពខា្លៃងំរបស់ពួកគៃនិង
ដឹកនាំខ្លួនឯងកសាងអាជីវកម្ម។

នៅពៃលដៃលការសៃៃវជៃៃវសន្មតថាឱកាសថ្មីៗដៃលនំាមក
ដោយការធ្វើឌីជីថលអាចជួយWSMEsយកឈ្នះលើបញ្ហៃ
អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃវាក៏សំខាន់ផងដៃរក្នុងការពិនិតៃយមើល
បញ្ហៃបៃឈមរបស់សហគៃិនទាំងនៃះ។

តើ ការ ឌីជីថល ឌីជីថល ជួយ អ្នក ក្នងុនាម ជា 
សហគេនិ ស្តេ ីយ៉េងដូចម្តេច?

តើ មាន ដំបូនា្មេន អ្វ ី ចំពោះ សហគេនិ ស្តេ ីវ័យក្មេង 
គឺជា អ្វ?ី 

បញ្ហេ បេឈម

បញ្ហេ បេឈម នឹង បេតិបត្តកិារ គេបដណ្តប់ លើ 
ដំណោះសេេយ បញ្ហេ របស់ WSMEs

វាតៃូវបានគៃរកឃើញថាបញ្ហៃជាមួយនឹងថ្លៃធ្វើបៃតិបត្តិការ
គឺជារឿងធម្មតាបំផុតបនា្ទៃប់មកមានបញ្ហៃជាមួយកម្មវិធីនិង
សៃវាកម្មដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកផ្តល់សៃវាកម្មនិងអ្នកផ្តល់មូលនិធិ
សកា្តៃនុពល។បញ្ហៃផៃសៃងទៀតបានលើកឡើងដោយអ្នកចូលរមួ
ទាក់ទងនឹងវបៃបធម៌ឬផ្នត់គំនិតក្នងុចំណមសមាជិកអតិថិជន

និងអាជីវកម្មផៃសៃងទៀត។អ្វីដៃលគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ
ការសមា្ភៃសន៍បានបងា្ហៃញថាខណៈពៃលដៃលឱកាសថ្មីៗដៃល
នំាមកដោយការធ្វើឌីជីថលបានដោះសៃៃយបញ្ហៃចាស់ៗជាមួយ
ឧបករណ៍ទំាងនៃះដោយពួកគៃមិនអាចយកឈ្នះលើបញ្ហៃដៃល
ទាក់ទងនឹងការចំណាយធ្វើបៃតិបត្តិការនិងផ្នត់គំនិតបានទៃ។
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មូលហៃតុដៃលយើងមិនទៅរកកម្មវិធីជាក់លាក់គឺថ្លៃដើមខ្ពស់ពៃកបៃហៃល១០០០០RMបូកសមៃៃប់
ការរៀបចំអ្វីៗទាំងអស់។ថ្លៃដើមទូទៅមួយចំណាយតៃពីរបីពាន់ដុលា្លៃរប៉ុណ្ណៃះដើមៃបីដំឡើងហើយចំណាយតៃឹមតៃ
៥០០RMក្នុងមួយខៃដើមៃបីថៃរកៃសា”

(មា្ចៃស់សហគៃៃសភស្តុភារSME)

រូបភាព៤.២៦៖ឱកាសvsបញ្ហៃបៃឈម

សសរស្តម្ភទី១

បញ្ហៃបៃឈមចមៃបង
ការយល់ដឹងមានកំណត់
(១២WSMEs)

បៃពៃណី/ផ្នត់គំនិត
(៧WSMEs)

សសរស្តម្ភទី២ សសរស្តម្ភទី៣ សសរស្តម្ភទី៤

លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធភាពទទួលបានការណេនំា 
បណ្តេញ និងជំនាញ

ដំណើរការអាជីវកម្ម 
និងការគេប់គេង

ការគេប់គេងវិបត្ត ិ(កូវីត១៩)

ឱកាសថ្មីៗសមៃៃប់យកមក
ដោះសៃៃយល់បញ្ហៃចមៃបង

សមត្ថភាពនៃឱកាសថ្មីៗដៃលមាន
ដើមៃបីដោះសៃៃយបញ្ហៃរបស់
WSMEsគឺមានកំណត់

បៃធានបទសំខាន់កើនឡើង
ពីការយល់នឹងនិងការផ្លៃស់ប្តូរផ្នត់
គំនិតចាស់ៗ

គា្មៃន

បញ្ហៃបៃឈមចមៃបង
លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
និងសៃវាកម្ម(៦WSMEs)

បៃពៃណី/ផ្នត់គំនិត
(៥WSMEs)

ឱកាសថ្មីៗសមៃៃប់យកមក
ដោះសៃៃយល់បញ្ហៃចមៃបង

ឱកាសថ្មីៗ(ការសិកៃសាតាមបៃព័ន្ធ
អនឡាញ)បានគៃប់គៃងលើការដោះ
សៃៃយបញ្ហៃជាមួយការណៃនាំពី
សមាគមពាណិជ្ជកម្មដៃលមានសៃៃប់

វបៃបធម៌/ផ្នត់គំនិតនៅតៃជាឧបសគ្គ
ធំមួយក្នុងការលើកកម្ពស់ឱកាសនៃ
ការណៃនាំថ្មី

ការសិកៃសាតាមបៃព័ន្ធអនឡាញ
(១១WSMEs)

សិកា្ខៃសាលាអនឡាញ
(៧WSMEs)

បញ្ហៃបៃឈមចមៃបង
លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
និងសៃវាកម្ម(៩WSMEs)

បៃពៃណី/ផ្នត់គំនិត(៥WSMEs)
តម្លៃ(៨WSMEs)

ឱកាសថ្មីៗសមៃៃប់យកមក
ដោះសៃៃយល់បញ្ហៃចមៃបង

ឱកាសថ្មីៗ(ការបង់បៃៃក់តាម
បៃព័ន្ធអនឡាញ)បានគៃប់គៃង
លើការដោះសៃៃយបញ្ហៃជាមួយ
លក្ខណៈផលិតផល/សៃវាកម្ម
នៃកម្មវិធីដៃលមានសៃៃប់

ការចាប់យកឱកាសថ្មី
(បៃព័ន្ធCloud)តៃូវបានរារាំង
ឬថយចុះដោយសារបញ្ហៃទាក់
ទងនឹងថ្លៃដើមនិងវបៃបធម៌/
ផ្នត់គំនិត។

បញ្ហៃបៃឈមចមៃបង
លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
និងសៃវាកម្ម(៤WSMEs)

តម្លៃ(៤WSMEs)

ឱកាសថ្មីៗសមៃៃប់យកមកដោះ
សៃៃយល់បញ្ហៃចមៃបង

ឱកាសថ្មីៗ(ការបង់បៃៃក់តាម
បៃព័ន្ធអនឡាញ)បានគៃប់គៃង
លើការដោះសៃៃយបញ្ហៃជាមួយ
លក្ខណៈផលិតផល/សៃវាកម្ម
នៃកម្មវិធីដៃលមានសៃៃប់

ការចាប់យកឱកាសថ្មី
(បៃព័ន្ធCloud)តៃូវបានរារាំង
ឬថយចុះដោយសារបញ្ហៃទាក់
ទងនឹងថ្លៃដើមនិងវបៃបធម៌/
ផ្នត់គំនិត។

បៃព័ន្ធCloud(១WSMEs)ការបង់បៃៃក់តាមបៃព័ន្ធអនឡាញ
(១WSMEs)

បៃព័ន្ធCloud(១WSMEs)

ឱកាសថ្មីៗដៃលអាចធ្វើទៅបានដោយការធ្វើឌីជីថលVsបញ្ហៃបៃឈមដ៏សំខាន់បំផុតរបស់WSEMs
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Lead to

Lead to

Operational 
Costs

Product 
Features / 
Services

Culture / 
Mindset

Lead to
Lead to

រូបភាព៤.២៧៖ទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ហៃបៃឈម

វបេបធម៌ មូលដ្ឋេន/ បញ្ហេ ផ្នត់គំនិត រារំាង ការ 
ជឿនលឿន ទៅមុខ ក្នងុ ដំណើរការ អាជីវកម្ម 
ការគេប់គេង និង ការលូតលាស់
កៃឡៃកមើលកាន់តៃជិតបញ្ហៃបៃឈមទូទៅដៃលអ្នកចូលរួម
ជួបបៃទះនៅផ្នៃកនៃសសរស្តម្ភទំាងបួនបញ្ហៃផលិតផល
សៃវាកម្មនិងអ្នកលក់បនា្ទៃប់មកមានបញ្ហៃថ្លៃដើមគឺជាបញ្ហៃ
ទូទៅបំផុត។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយផ្អៃកលើការវភិាគដ៏សុជីមៃៃ
អ្នកសរសៃរបានរកឃើញថាបញ្ហៃផ្នត់គំនិតមានលក្ខណៈកាន់តៃ
សុីជមៃៃហើយមិនតៃូវបានគៃដោះសៃៃយឱៃយបានគៃប់គៃៃន់
ទៃ។ខណៈពៃលដៃលសា្ថៃបនិកស្តៃីខិតខំបៃឹងបៃៃងថ្លៃងអំពី
ការបដិសៃធដើមៃបីមានការផ្លៃស់ប្តរូក្នងុចំណមបុគ្គលិកតាមរយៈ
ការបណ្តុះបណា្តៃលនិងលើកទឹកចិត្តបុ៉ន្តៃបញ្ហៃគោលមួយចំនួន
ដៃលទាក់ទងនឹងគំនិតរបស់សា្ថៃបនិកមិនតៃវូបានដោះសៃៃយទៃ។

នៅពៃលពិនិតៃយមើលទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ហៃបៃឈមទំាង៣
ខាងលើអ្នកសសៃរបានកំណត់ថាបញ្ហៃវបៃបធម៌និងផ្នត់គំនិត
គឺជាដើមហៃតុនៃបញ្ហៃជំុវិញការចំណាយធ្វើបៃតិបត្តិការនិង
ការអាក់ខានជាមួយនឹងកម្មវិធីដៃលមិនពៃញចិត្ត។

ផ្នត់គំនិតបៃឆំងនឹងការខ្ចីបៃៃក់មួយកំណត់ជមៃើសដើមៃបី
ដោះសៃៃយការចំណាយធ្វើបៃតិបត្តិការខណៈពៃលដៃល
ការបៃឆំងឲៃយផ្លៃស់ប្តូរកំណត់នូវជមៃើសសមៃៃប់កម្មវិធីនិង
ដំណះសៃៃយដៃលអាចជួយដោះសៃៃយបញ្ហៃបៃឈមក្នុង

ដំណើរការអាជីវកម្ម។លើសពីនៃះទៀតការមិនចង់ស្វៃងរក
ដំបូនា្មៃនពីអ្នកជំនាញខាងកៃៃអាចធ្វើឲៃយចំណៃះដឹងរបស់
មនុសៃសមា្នៃក់មានកំណត់ក្នងុការដោះសៃៃយបញ្ហៃបៃឈមនានា
ពីផ្នៃកហិរញ្ញបៃបទានដល់ធនធានមនុសៃស។

ហៃតុដូច្នៃះហើយបញ្ហៃដៃលលៃចចៃញទាក់ទងនឹងសា្ថៃបនិក
ផ្នត់គំនិតនិងវបៃបធម៌របស់សមាជិកកៃមុអាចនំាឱៃយមានការពនៃយា
ពៃលក្នុងការដោះសៃៃយបញ្ហៃផៃសៃងៗទៀតឆ្លងកាត់សសរស្តម្ភ
ទាំងអស់នៃះ។

កតា្តេ ដេល ជះឥទ្ធិពល ដល់ ការ ឌីជីថល

ការអនុវត្ត ឌីជីថល ខ្ពស់ ក្នងុចំណោម កេមុហុ៊ន B2C 
ដេលមាន បទពិសោធ ន៏ ក្នងុ កម្មវិធី បង្កើនលេបឿន

ដើមៃបីវាយតម្លៃកមៃិតនៃការអនុវត្តឌីជីថលក្នុងចំណមWS-
MEsចម្លើយរបស់អ្នកចូលរមួចំពោះសំណរួទាក់ទងនឹងការធ្វើ
ឌីជីថលរបស់ដំណើរការអាជីវកម្មតៃវូបានពិនិតៃយដើមៃបីមើលថា
តើកម្មវិធីបៃភៃទណាតៃូវបានបៃើបៃៃស់។នៃះតៃូវបានបញ្ជៃក់
តាមរយៈការពិនិតៃយលើគៃហទំព័រនិងទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់
WSMEនីមួយ។

មានការយកចិត្តទុកដក់យ៉ៃងខា្លៃំងលើឧបករណ៍ឌីជីថលមួយ
ចំនួនដៃលតៃវូបានអនុវត្តនៅទូទំាងដំណើរការអាជីវកម្មផៃសៃងៗ
ជំនួសឱៃយកមៃតិនៃភាពទំនើបនៃកម្មវធីិ។ឧទាហរណ៍កៃមុហុ៊ន
បោះពុម្ពបៃហៃលជាកំពុងបៃើsoftwareដៃលមានតម្លៃថ្លៃ
និងជឿនលឿនសមៃៃប់ផលិតផ្ទៃំងរូបភាពនិងបដសមៃៃប់
អតិថិជនប៉ុន្តៃបៃហៃលជាមិនអាចបៃើកម្មវិធីឌីជីថលឆ្លងកាត់
ដំណើរការផ្ទៃក្នុងជាចៃើននោះទៃ។ក្នុងករណីនៃះកៃុមហុ៊ន
នៃះមិនគួរតៃូវបានគៃចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈឌីជីថលខ្ពស់
ទៃ។ផ្ទុយទៅវិញកៃុមហុ៊នមួយផៃសៃងទៀតអាចនឹងបៃើបៃៃស់
កម្មវិធីតាមអីុនធឺរណៃតនិងcloudដៃលមានតំលៃសមរមៃយ
ឆ្លងកាត់ដំណើរការអាជីវកម្មខាងក្នុងនិងខាងកៃៃផៃសៃងៗគា្នៃ
រមួមានគណនៃយៃយធនធានមនុសៃសទីផៃសារការគៃប់គៃងគមៃៃង
និងការគៃប់គៃងអតិថិជន។ក្នុងករណីនៃះកៃុមហ៊ុននៃះគួរតៃ
តៃូវបានគៃមើលឃើញថាមានដំណើរការឌីជីថលខ្ពស់។

ទាក់ទងទៅនឹងកមៃតិនៃការអនុវត្តឌីជីថលWSMEsចំនួន១៨
អាចតៃវូបានដក់ជាបីបៃភៃទ៖១)លក្ខណៈឌីជីថលកមៃតិខ្ពស់
ខា្លៃងំ២)ឌីជីថលកមៃតិមធៃយម៣)ឌីជីថលកមៃតិទាបដូចដៃល
បានបងា្ហៃញក្នុងរូបភាព៤.២៨។
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Very Highly & 
Highly Digitalized 

(6 WSMEs)

Moderately 
Digitalized
(5 WSMEs)

Slightly Digitalized
(7 WSMEs)

Very Highly & 
Highly Digitalized 

(6 WSMEs)

Moderately 
Digitalized
(5 WSMEs)

Slightly Digitalized
(7 WSMEs)

B2C B2C B2C B2B B2B B2B B2B B2B

B2B B2B B2BB2B B2B

B2B2C B2B2C

B2C B2C B2C

រូបភាពទី៤.២៨៖កមៃិតនៃការទទួលយកឌីជីថលក្នុងចំណមWSMEsទាំង១៨

រូបភាព៤.២៩៖កមៃិតនៃការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក្នុងចំណមWSMEsទាំង១៨តាមបៃភៃទរបស់អតិថិជន

ដោយសារចំនួនMEsមានកំណត់នៅក្នុងការសិកៃសានៃះ
ការបៃៀបធៀបរវាងMEsនិងSEsមិនអាចតៃូវបានធ្វើឡើង
ទៃ។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយវាអាចតៃូវបានចង្អុលបងា្ហៃញថា
ក្នុងចំណមMEពីរដៃលបានសមា្ភៃសន៍មួយក្នុងចំណម
ពួកគៃតៃូវបានគៃចាត់ទុកថាជាផ្នៃកមួយនៃការធ្វើឌីជីថលខា្លៃំង
បំផុតខណៈពៃលដៃលមួយទៀតតៃវូបានគៃចាត់ទុកថាជាផ្នៃក
មួយនៃការធ្វើឌីជីថលតិចបំផុតទាក់ទងនឹងចំនួនឧបករណ៍ដៃល
តៃវូបានដក់ពងៃៃយនៅក្នងុដំណើរការអាជីវកម្មផៃសៃង។កៃមុហុ៊ន
ដៃលបានធ្វើឌីជីថលចៃើនជាងគៃនៅក្នុងការសិកៃសានៃះក៏ជា
កៃុមហុ៊នតៃមួយគត់ដៃលអាចតៃូវបានដក់សា្លៃកថា“ឌីជីថល
ដៃលមានកមៃិតខ្ពស់ខា្លៃំង”គឺជាSE។

ការចង្អុលបងា្ហៃញកាន់តៃចៃបាស់មួយអំពីកមៃិតនៃការអនុវត្ត
ឌីជីថលគឺជាបៃភៃទអតិថិជនដៃលកៃមុហុ៊នសៃវាកម្ម។វាតៃវូបាន
គៃរកឃើញថាក្នុងចំណម៦នៃWSMEsដៃលមានកមៃិត

ឌីជីថលខ្ពស់ខា្លៃំងហើយក្នុងចំណមនោះមាន៥គឺជាអាជីវកម្ម
សំរាប់អតិថិជន(B2C)។WSMEដៃលមានលក្ខណៈឌីជីថល
ចៃើនជាងគៃក៏មាននៅក្នុងអាជីវកម្មB2Cផងដៃរ។នៅក្នុង
បៃភៃទ“ឌីជីថលដៃលមានកមៃិតមធៃយម”មានលាយបញ្ចូល
គា្នៃរវាងកៃុមហ៊ុនB2C,B2B2CនិងB2B។នៅក្នុងបៃភៃទ“
ឌីជីថលដៃលមានកមៃិតទាប”យ៉ៃងណាមិញភាគចៃើននៃ
WSMEsគឺជាកៃុមហ៊ុនB2B។

បៃហៃលជាមានការភា្ញៃក់ផ្អើលតិចតួចដៃលកៃមុហុ៊នB2Cតៃតួតៃៃ
លំដប់ថា្នៃក់កំពូលនៃចំណាត់ថា្នៃក់ឌីជីថលពៃៃះពួកគៃជាអ្នក
ដៃលតៃូវធ្វើឌីជីថលទៅលើភាគចៃើននៃដំណើរការខាងកៃៃ
របស់ពួកគៃជាពិសៃសទៅលើទីផៃសារការលក់និងការគៃប់គៃង
ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។
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ខ្ញុំបានទិញroboticautomationsoftwareមួយ[ដៃលតៃូវបានណៃនាំមកខ្ញុំក្នុងកំឡុងពៃលកម្មវិធី
បង្កើនលៃបឿនមួយ]...វាបានជួយធ្វើស្វ័យបៃវត្តិកម្មនូវឯកសារធ្វើដំណើរស្តុករបស់យើង។ដៃលបុគ្គលិករបស់
យើងជាធម្មតាតៃូវការយ៉ៃងហោចណាស់៨នាទីដើមៃបីដំណើរការឯកសារប៉ុន្តៃrobotនៃះអាចធ្វើវាបាន
តៃក្នុងរយៈពៃល១នាទី។

(មា្ចៃស់oflogisticsSME)

Very Highly & 
Highly Digitalized 

(6 WSMEs)

Moderately 
Digitalized
(5 WSMEs)

Slightly Digitalized
(7 WSMEs)

រូបភាព៤.៣០៖បទពិសោធន៍ក្នុងកម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនអាជីវកម្មឬកម្មវិធីណៃនាំក្នុងចំនោមWSMEsទាំង១៨

វាគួរអោយកត់សមា្គៃល់ផងដៃរថាក្នងុចំណម៦នៃការធ្វើឌីជីថល
ដៃលមានកមៃិតខ្ពស់ខា្លៃំងហើយក្នុងចំណមនោះមាន៥
ដៃលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនអាជីវកម្មឬកម្មវិធី
ណៃនំាពីមុនៗមក។តាមពិតអ្នកចូលរួមទំាង៥គឺជាកៃុមហុ៊ន
ដៃលមានកមៃិតខ្ពស់បំផុត។

វាអាចតៃូវបានអះអាងថាបទពិសោធន៍នៅក្នុងកម្មវិធីទំាងនៃះ
អាចជួយឱៃយកៃុមអ្នកចូលរួមជៃើសរីសការគៃប់គៃងអាជីវកម្ម
របស់ពួកគៃតាមរបៀបយុទ្ធសាស្តៃនិងកាន់តៃតៃវូបានគៃសា្គៃល់
អំពីឧបករណ៍ឌីជីថលជាចៃើនដៃលអាចកៃលំអរដំណើរការ
អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។
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Mindset

Salient Themes

រូបភាព៤.៣១៖បៃធានបទដៃលមាននៅលើសសរស្តម្ភទី១

អ្នកជំនាញ លើកឡើង ពី បញ្ហេ បេឈម 
ក្នុង កង្វះ ការយល់ដឹង និង ផ្នត់គំនិតដ៏ 
បេុងបេយ័ត្ន ក្នុងចំណោម SMEs 
ទោះបីជា មានកម្ម វិធី ប ណ្តុះ បណ្តេល 
និង ការណេនាំ ក៏ដោយ
បនា្ទៃប់ពីការសមា្ភៃសន៍របស់SMEមកបញ្ហៃដៃលតៃូវបាន
លើកឡើងតៃូវបាននំាយកទៅអ្នកជំនាញ៤រូបដើមៃបីឲៃយពួកគៃ
ផ្តល់ទសៃសនៈនិងគំនិតជំុវិញយុទ្ធសាស្តៃដៃលជួយកាត់បន្ថយ
បញ្ហៃបៃឈមដៃលលើកឡើងដោយអ្នកចូលរួម។

អ្នកជំនាញផ្នៃកហិរញ្ញបៃបទានជំនួសបានកត់សមា្គៃល់ថាការតៃៀម
លក្ខណៈទូទៅឆ្ពៃះទៅរកការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានជំនួសមួយផ្នៃក
បានមកពីការយល់ឃើញជាមុនថាកៃុមហុ៊នជាចៃើនបាន
បៃើបៃៃស់ហិរញ្ញបៃបទានជំនួសដោយសារតៃអសមត្ថភាពក្នងុការ
ទទួលបានបៃៃក់កម្ចីពីធនាគារ។នៃះបងា្ហៃញពីការយល់ដឹង
ដៃលមានកំណត់មួយទៅលើការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានជំនួស
ក្នុងចំណមWSMEs។

សសរស្តម្ភ  ទី១: លទ្ធភាព ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន

អនុសសន៍:ទោះបីមានការខិតខំបៃងឹបៃៃងអប់រំWSMEs
អោយកាន់តៃយល់ដឹងបៃសើរឡើងអំពីហិរញ្ញបៃបទាន
ជំនួសទំាងនៃះបានទទួលជោគជ័យដៃលមានកមៃិតមួយ
បណា្តៃលឱៃយមានយោបល់មួយថារឿងជោគជ័យរបស់WSMEs
ដៃលទទួលបានអត្ថបៃយោជន៍ពីការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានជំនួស
តៃូវបានបងា្ហៃញនៅលើបណា្តៃញសារព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់
female-centric។អ្នកជំនាញបានទទួលសា្គៃល់ថាឧបសគ្គ
មួយទៀតគឺមិនមៃនSMEsទំាងអស់“អាចវិនិយោគបាន”
ទៃ។នៃះបងា្ហៃញពីគមា្លៃតចំណៃះដឹងចំបងដៃលសហគៃិន
បៃហៃលជាមិនបានយល់ចៃបាស់ពីភាពពិតនៃការស្វៃងរកបៃៃក់
នៅក្នុងអាជីវកម្ម។

កង្វះការយល់ដឹងក៏តៃវូបានបងា្ហៃញតាមរបៀបដៃលសហគៃៃស
ធុនតូចនិងមធៃយមមើលលើECF។អ្នកជំនាញហិរញ្ញបៃបទាន
ជំនួសបានចៃករលំៃកថាកៃមុហុ៊នជាចៃើនមិនបានដឹងថាពួកគៃ
អាចដក់លក្ខខណ្ឌផ្ទៃល់ខ្លួននៅពៃលសមៃៃចចិត្តថាតើតៃូវ
លះបង់ភាគហុ៊នបុ៉នា្មៃនក្នងុការស្វៃងរកបៃៃក់នោះទៃ។អ្នកជំនាញ
បានកត់សមា្គៃល់ថាកង្វះការយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញបៃបទានជំនួស
ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃៃងរបស់រដ្ឋៃភិបាលដើមៃបី
លើកទឹកចិត្តសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយមឲៃយបង្កើនដើមទុន
តាមរយៈវៃទិកាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល។

ទោះបីជាមានភាពបត់បៃននៃការដក់លក្ខខណ្ឌផ្ទៃល់ខ្លនួនៅក្នងុ
ECFក៏ដោយក៏អ្នកចូលរួមជាចៃើននៅតៃមានការសា្ទៃក់ស្ទើរ
ក្នុងការលះបង់ភាគហ៊ុនទៅឱៃយភាគីខាងកៃៃដៃរ។

ក្នុងលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានអ្នកជំនាញមិនបាន
សង្កៃតឃើញបញ្ហៃទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រទៃ។នៅក្នុងការអនុវត្ត
ជាក់ស្តៃងការពៃមពៃៀងលើបៃៃក់កម្ចីនិងជំនួយឥតសំណង
ដោយសា្ថៃប័នហិរញ្ញវត្ថុបៃបបៃពៃណីតៃូវបានបៃតិបត្តិដោយ
ការតៃតួពិនិតៃយយ៉ោៃងល្អតិល្អន់លើការជឿជាក់ថានឹងសង់បៃៃក់
វញិរបស់កៃមុហុ៊នតាមរយៈមធៃយាបាយដូចជារបាយការណ៍បៃព័ន្ធ
ព័ត៌មានយោងឥណទានកណា្តៃល(CCRIS)។

៤.៥ 
អនាគត ន្ ការវិវត្តន៍ ឌីជីថល សម្្ប់ WSMEs
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ដើមៃបីទាក់ទាញមនុសៃសតាមបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃតគឺមិនងាយសៃួលនោះទៃវាតៃូវតៃគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ណាស់។
ពួកគៃតៃូវការមានអារម្មណ៍ថាគៃអាចទទួលបានអ្វីមៃយា៉ៃងពីវា។ប៉ុន្តៃឥឡូវនៃះមនុសៃសជាចៃើននឹងផ្ញើការថតសម្លៃង។
ពួកគៃខ្លះរង់ចាំទទួលការផ្ញើសម្លៃងហើយពួកគៃអាចសា្តៃប់នៅពៃលពួកគៃមានទំនៃរ។វាដូចជាGoogleដៃរ។វាមាន
ព័ត៌មានចៃើនណាស់គៃៃន់តៃអ្នកមិនដឹងថាតៃូវធ្វើយ៉ៃងម៉ៃច។

(អ្នកជំនាញសមាគមស្តៃី)

Salient Themes

Online 
trainings Mindset

Online 
networking

Online 
mentoring

សសរស្តម្ភ ទី២ : លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ

រូបភាព៤.៣២៖បៃធានបទដៃលមាននៅលើសសរស្តម្ភទី២

មុនពៃលមានជម្ងឺរាតតៃបាតនៃះអ្នកជំនាញមកពីសមាគមស្តៃីនិង
កម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មនិងធនាគាបានធ្វើការបណ្តុះបណា្តៃល
កៃៃបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតសមៃៃប់SMEs។វគ្គបណ្តុះបណា្តៃល
នៃះផ្តៃតលើភាពជាសហគៃិនការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុនិង
ធនធានមនុសៃសការគៃប់គៃងការផ្លៃស់ប្តូរនិងជំនាញលើផ្នៃក
ឌីជីថល។ខណៈពៃលពៃតឹ្តកិារណ៍កៃៃបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតនៅតៃ
តៃូវបានគៃពៃញចិត្តដោយសារតៃមានអន្តរកម្មនិងបណា្តៃញ
ល្អបៃសើរជាងមុនការបណ្តុះបណា្តៃលតាមបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃត
អាចជួយឱៃយSMEsភា្ជៃប់ទំនាក់ទំនងបានយ៉ៃងងាយជាងមុន
ឆ្លងកាត់ពៃំដៃនភូមិសាស្តៃនិងដោយចំណាយតិច។

ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញសមាគមស្តៃីបានកត់សមា្គៃល់
ថាការទាក់ទាញអ្នកចូលរួមក្នុងសិកា្ខៃសាលាអនឡាញនៅក្នុង
បរិយកាសបច្ចុបៃបន្នគឺមានការលំបាកហើយចំាបាច់តៃូវមាន
ហៃតុផលគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍សមៃៃប់ពួកគៃចូលរួម។ការកើនឡើង
យ៉ៃងរហ័សនូវសិកា្ខៃសាលាអនឡាញក្នងុកំឡុងពៃលនិងបនា្ទៃប់ពី
បរិបទជម្ងឺកូវីត១៩(MCO)គឺលើសលប់ណាស់៖
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បើនិយយអំពីឱកាសនៃការភា្ជៃប់ទំនាក់ទំនងយើង
មិនមានសមាជិកជជៃកគា្នៃដូចមុនទៃដោយសារតៃ
ជម្ងឺកូវីដ១៩។ឥឡូវនៃះយើងកំពុងធ្វើវាតាមបៃព័ន្ធ
អុីនធឺរណៃតហើយអ្នកចូលរួមអាចទាក់ទងតាម
ទូរស័ព្ទរបស់ពួកគៃ។ប៉ុន្តៃពួកគៃនឹងតៃូវកាត់ផ្តៃច់
ពីការធ្វើការដៃរដូចពៃលខ្លះទូរស័ព្ទរបស់គៃអស់
ថ្មភា្លៃម។យើងកំពុងបាត់វា[ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទៃល់]
ហើយវានឹងចំណាយពៃលបន្តិចមុនពៃលយើង
តៃលប់ទៅដូចដើមវិញ។ប៉ុន្តៃខ្ញុំគិតថាយើងតៃូវតៃ
អនុវត្តតាមបៃបឌីជីថល

(អ្នកជំនាញសមាគមស្តៃី)
High cost

Digital 
adoption

Salient Themes

រូបភាព៤.៣៣៖បៃធានបទដៃលមាននៅលើសសរស្តម្ភទី៣

អនុសសន៍:អ្នកជំនាញសមាគមស្តៃីបានលើកឡើងថា
ការបណ្តុះបណា្តៃលតាមអីុនធឺរណៃតគួរតៃមានទៃង់ទៃៃយ
តូចជាងមុនតៃមានគោលដៅចៃើនដើមៃបីលើកទឹកចិត្តឱៃយមាន
ការចូលរមួនិងអន្តរកម្មកាន់តៃសកម្ម។វាមានសារៈសំខាន់ណាស់
ក្នងុការឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកចូលរួមក្នងុអំឡុងពៃលសិកា្ខៃសាលា
អនឡាញពៃៃះថាអន្តរកម្មដៃលជារឿយៗកើតឡើងនៅក្នុង
ការកំណត់កៃៃបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតគឺពិបាកក្នុងការថតចម្លង
តាមអុីនធឺរណៃតណាស់។

ទំាងសមាគមនារីនិងអ្នកជំនាញខាងធនាគារ/អ្នកបង្កើន
លៃបឿនអាជីវកម្មបានឯកភាពថាទំនាក់ទំនងដោយផ្ទៃល់មាន
លក្ខណៈបៃសើរជាងទំនាក់ទំនងតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតហើយ
ចុងកៃៃយគឺចំាបាច់ដៃលមានសា្ថៃនភាពបច្ចបុៃបន្នបណា្តៃលមកពី
ជំងឺរាតតៃបាតនៃះ៖

ផ្អៃកលើកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តៃលកៃៃបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតដៃល
ធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញទំាង២មុនពៃលមានរោគរាតតៃបាត
ពួកគៃបានយល់សៃបថាការផ្តល់ការគំាទៃនិងការណៃនំា
(ឬ“ចាប់ដៃគា្នៃ”)ដល់toSMEsគឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃ
កម្មវិធីរបស់ពួកគៃ។នៃះពិតជាពិសៃសសមៃៃប់SMEsដៃល
បង្កើតឡើងនិងមានលក្ខណៈបៃបបៃពៃណីហើយនិងមិន
ជឿជាក់ទំាងសៃុងថាការធ្វើឌីជីថលនឹងនំាមកនូវឱកាសនិង
អត្ថបៃយោជន៍ថ្មីៗនោះទៃ។

ដូចដៃលបានបងា្ហៃញនៅក្នុងបទសមា្ភៃសន៍របស់WSME
ការយល់ឃើញបៃបនៃះតៃវូបានគៃសន្មតថាជាបញ្ហៃផ្នត់គំនិត។
ទោះបីជាមានការសងៃស័យក៏ដោយក៏មា្ចៃស់SMEបៃបនៃះ
នៅតៃចូលរួមសិកា្ខៃសាលាអំពី“ការឌីជីថល”ដោយសារតៃ
ការផៃសព្វផៃសាយជាសាធារណៈអំពីបៃធានបទនៃះក្នុងរយៈពៃល
ពីរបីឆ្នៃំកន្លងមកនៃះ។អ្នកជំនាញផ្នៃកធនាគារ/អ្នកបង្កើន
លៃបឿនអាជីវកម្មក៏បានសង្កៃតឃើញដៃរថាការទទួលយក
ការអនុវត្តឌីជីថលក្នុងចំណមអាជីវកម្មបៃបបៃពៃណីនិង
លក្ខណៈគៃួសារលឿនជាងបៃសិនជាមានវត្តមានជំនាន់ទី២
ជាជំនាន់កៃៃយៗទៀត។

នៅលើការណៃនាំអ្នកជំនាញសមាគមស្តៃីបានកត់សមា្គៃល់ថា
ពួកគៃមានកម្មវិធីណៃនំាក្នុងកំឡុងទសវតៃសឆ្នៃំ១៩៩០ដៃល
ក្នុងនោះអ្នកណៃនំាស្តៃីមួយកៃុមបានសៃបថចំពោះការរកៃសា
ការសមា្ងៃត់។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយសកម្មភាពនៃះតៃូវបាន
បញៃឈប់ជាបណ្តើរៗដោយសារតៃចំណាប់អារម្មណ៍មានការ
ធា្លៃក់ចុះ។ដំណើរការណៃនំាបានបណា្តៃលអោយមា្ចៃស់អាជីវកម្ម
ងាយរងគៃៃះនិងលៃចចៃញព័ត៌មានផ្ទៃល់ខ្លនួរបស់ពួកគៃហៃតុ
ដូច្នៃះហើយមនុសៃសជាចៃើនសា្ទៃក់ស្ទើរក្នងុការចូលរមួទោះបីជា
ចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យ។ការសង្កៃតនៃះតៃូវបានបញ្ជៃ
ក់ដោយការរកឃើញរបស់WSME។អ្នកផ្តល់បទសមា្ភៃសន៍
បាននិយយថាខណៈពៃលដៃលពួកគៃអាចឈានដល់ការបៃើ
បណា្តៃញឌីជីថលវាតៃវូបានធ្វើឡើងនៅពៃលដៃលពួកគៃបាន
បង្កើតការទុកចិត្តតាមរយៈមធៃយាបាយមិនមៃនឌីជីថល។

សសរស្តម្ភ  ទី៣ : ដំណើរការ និង ការគេប់គេង 
អាជីវកម្ម (ការវិវត្តន៍ នេ បេព័ន្ធ ឌីជីថល)
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សមៃៃប់យើងយើងបានរៀបចំកិច្ចពៃមពៃៀងជាមួយ
កៃុមហ៊ុនផ្តល់ដំណះសៃៃយលើបច្ចៃកវិទៃយាបរទៃស
ពីពៃៃះយើងដើរលើជំហរអាសា៊ៃនយើងពិតជាអាច
ចូលរួមជាមួយកៃុមហ៊ុនផ្តល់ដំណះសៃៃយលើ
បច្ចៃកវិទៃយាដើមៃបីជួយSMEs។

(មា្ចៃស់នៃlogisticsSME)

Accelerated 
Rate of DIgital 

adoption

Salient Themes

រូបភាព៤.៣៤៖បៃធានបទដៃលមាននៅលើសសរស្តម្ភទី៤

ដោយសារការចំណាយខ្ពស់គឺជាបញ្ហៃដ៏ធំមួយជំុវញិការទទួល
យកឌីជីថលហើយអ្នកជំនាញខាងធនាគារ/អាជីវកម្ម
បង្កើនលៃបឿនបានកត់សមា្គៃល់ថាកៃុមហុ៊ននៃះកំពុងធ្វើការ
ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដំណះសៃៃយបច្ចៃកវិទៃយាក្នុងសៃុកដើមៃបី
ផ្តល់ជាកញ្ចប់ដៃលមានទំាងដំណះសៃៃយសមៃៃប់backand
front-end។ដំណះសៃៃយឌីជីថលសមៃៃប់Back-endរមួមាន
ដំណើរការអាជីវកម្មផ្ទៃក្នងុដោយស្វយ័បៃវត្តិដូចជាការគៃប់គៃង
ធនធានមនុសៃសគណនៃយៃយការគៃប់គៃងបញ្ជីសារពើភណ្ឌនិង
គមៃៃងក្នុងចំណមផៃសៃងទៀតរីឯដំណះសៃៃយសមៃៃប់
front-endរួមមានផ្នៃកបណា្តៃញcustomer-facingដូចជា
ទីផៃសារនិងពាណិជ្ជកម្មអៃឡិចតៃូនិច។ការធ្វើសមាហរណកម្ម
ទំាងពីរនឹងជួយឱៃយកៃុមហុ៊នបង្កើនបៃសិទ្ធភាពទិន្នន័យរបស់
អតិថិជនសមៃៃប់កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃៃងផ្នៃកទីផៃសាររបស់ពួកគៃ។
បញ្ហៃគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍មួយដៃលតៃូវបានលើកឡើងថា
ជំនួយ/គៃឿងលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើឌីជីថលខ្លះដៃលផ្តល់
ដោយរដ្ឋៃភិបាលនិងកម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនតៃូវការឱៃយអ្នកលក់
softwareក្នុងសៃុកបៃើដោយកំណត់ជមៃើសដៃលអាច
បៃើបៃៃស់បានសមៃៃប់អាជីវកម្ម។

អនុសសន៍:ការងារមួយបានលើកឡើងគឺដើមៃបីលើកទឹកចិត្ត
ដល់អាជីវករបរទៃសអោយបង្កើតការិយល័យក្នុងសៃុកនិង
អនុញ្ញៃតអោយមានកិច្ចសហបៃតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើមៃបី
បង្កើនលៃបឿនក្នុងការធ្វើឌីជីថលក្នុងតំបន់។

អ្នកជំនាញរូបនៃះបានបញ្ជៃក់ថាការទទួលយកឌីជីថលមាន
ភាពខុសប្លៃកគា្នៃនៅតាមកៃុមហ៊ុននិងឧសៃសាហកម្ម៖កៃុមហ៊ុន
B2Bនឹងផ្តៃតការយកចិត្តទុកដក់បន្ថៃមទៀតលើស្វយ័បៃវត្តកិម្ម
ដំណើរការអាជីវកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគៃរីឯកៃុមហុ៊នB2Cនឹង
វិនិយោគលើបណា្តៃញអតិថិជន។

បទសមា្ភៃសន៍របស់អ្នកជំនាញបានគូសបញ្ជៃក់ថាWSMEs
ជាចៃើនមិនបានយកចិត្តទុកដក់យ៉ៃងខា្លៃំងចំពោះការធ្វើ
ឌីជីថលមុនពៃលមានជម្ងឺរាតតៃបាតនៃះទៃដៃលការកើនឡើង
អតៃៃនៃការទទួលយកឌីជីថលរបស់ពួកគៃគឺចៃដនៃយមៃនទៃន។
ឧទាហរណ៍កៃុមហុ៊នF&Bបានបៃើបៃៃស់ទមៃង់ដឹកជញ្ជូន
អាហារដូចជាGrabFoodនិងFoodpandaនៅពៃលដៃល
MCOតៃូវបានអនុវត្ត។

សេចក្តសីន្នដិ្ឋេន៖ ការបៃងុបៃយ័ត្នជាទូទៅក្នងុការចង់ទទួល
បានឌីជីថលដោយលើកឡើងពីតម្លៃដើមខ្ពស់ដៃលជាឧបសគ្គ
ចមៃបងគួបផៃសំជាមួយនឹងការយល់ដឹងដៃលមានកមៃិតលើ
ការចូលបៃើវៃទិកាផៃសៃងជំនួសការស្វៃងរកបៃៃក់អាចបងា្ហៃញពី
បញ្ហៃមូលដ្ឋៃនដៃលតៃវូដោះសៃៃយឱៃយបានតៃមឹតៃវូ។វាតៃវូបាន
គៃសង្កៃតឃើញផងដៃរថាអ្នកចូលរួមWSMEបានផៃសារភា្ជៃប់
ឌីជីថលជាមួយនឹងការចំណាយជាជាងកម្មវិធីវិនិយោគដើមៃបី
បង្កើតបៃៃក់ចំណលូខ្ពស់។នៃះអាចមកពីផ្នត់គំនិតដៃលមុតមំា
ក្នងុចំណមមា្ចៃស់អាជីវកម្មដោយហាមឃត់ពួកគៃមិនឱៃយពងៃកី
អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។

សសរស្តម្ភ ទី៤ : ការគេប់គេង វិបត្តិ
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Government 
Policy Agency
(2 panelists)

Women 
Entrepreneurs 

Association
(1 panelist)

4 Females

5 Males

Alternative 
Financing 
Providers

(2 panelists)

Digital Solutions 
Provider

(2 panelists)

SME Business 
Associations
(2 panelists)

ADVISORY PANEL COMPOSITION MALAYSIA 
25TH AUGUST 2020, KUALA LUMPUR 

រូបភាព៤.៣៥៖វិធីសាស្តៃកៃបៃៃLDJ

រូបភាព៤.៣៦៖ទមៃង់នៃកៃុមបៃឹកៃសាយោបល់

បងា្ហៃញពី
បញ្ហៃ

ផ្អៃកលើ
បញ្ហៃចំបង
តៃមួយ

បៃងចៃក
ដំណះសៃៃយ
តាមផ្នៃក
នីមួយៗ

បោះឆ្នៃតលើ
ដំណះសៃៃយ
ណាមួយ

ដក់បញ្ចូល
បញ្ហៃជាការ
បៃកួតបៃជៃង

ដំណះសៃៃយ
មនោគតិ

ផ្តល់អាទិភាព
ដល់ដំណះ
សៃៃយដៃល
ចាំបាច់

សមៃៃចលើ
សកម្មភាព
ដៃលគួរធ្វើ

ជៃើសរីសបញ្ហៃ
សំខាន់៣

របកគំហើញពីWSMEនិងបទសមា្ភៃសន៍អ្នកជំនាញតៃវូបាន
គៃដក់បញ្ចលូគា្នៃហើយចុងកៃៃយតៃវូបានធ្វើបទបងា្ហៃញសមៃៃប់
ការពិភាកៃសាដោយកៃមុជំនាញដៃលមានបទពិសោធន៍ទំាង៩របូ
ដៃលតំណាងឱៃយមា្ចៃស់ភាគហុ៊នសំខាន់ៗនៅក្នងុបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុ។
កៃុមវាគ្មិនតៃូវបានជៃើសរីសដោយផ្អៃកលើភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់ពួកគៃនៅក្នងុសា្ថៃប័នធ្វើគោលនយោបាយសំខាន់ៗសា្ថៃប័ន
បច្ចៃកវិទៃយានិងសមាគមអាជីវកម្ម/ស្តៃី។គោលបំណងសំខាន់
នៃការពិភាកៃសារបស់កៃមុនៃះគឺដើមៃបីរកដំណះសៃៃយជាក់ស្តៃង
សមៃៃប់ដោះសៃៃយបញ្ហៃដៃលតៃវូបានបៃឈមដោយWSME
ទាក់ទងនឹងការធ្វើឌីជីថល។

កេមុបេកឹេសា យោបល់ កំណៃសមៃលួថ្មីមួយនៃLightningDecisionJam(LDJ)
exerciseដោយAJ&Smart(សូមមើលរូបភាព១៣.១)
តៃវូបានបៃើដើមៃបីដឹកនំាការពិភាកៃសា។ដំបូងវាគ្មនិតៃវូបានផ្តល់
បទបងា្ហៃញរយៈពៃល៣០នាទីអំពីលទ្ធផលនៃការសៃៃវជៃៃវ
រមួទំាងបញ្ជីបញ្ហៃអាជីវកម្មដៃលលើកឡើងដោយអ្នកចូលរួមក្នងុ
WSME។ពួកគៃតៃវូបានស្នើឱៃយផ្តល់អាទិភាពដល់បញ្ហៃ(បញ្ហៃ
កំពូលទាំងបី)។បញ្ហៃចមៃបងតៃូវបានគៃជៃើសរីសនិងកៃលំអ
ជាបញ្ហៃបៃឈម។ទបីំផុតកៃមុវាគ្មនិតៃវូបានស្នើសុអំោយផ្តល់
ជាដំណះសៃៃយតាមដៃលអាចធ្វើទៅបាននិងផ្តល់អាទិភាព
ដល់ដំណះសៃៃយទាំងនោះ។

ថ្លៃដើមនៃកម្មវិធីឌីជីថលធនធាននិងសៃវាកម្មរបស់ឌីជីថល
បានទទួលសំឡៃងគំាទៃចៃើនជាងគៃក្នុងចំណមកៃុមវាគ្មិន
ដោយចាត់ទុកថាជាបញ្ហៃសំខាន់សមៃៃប់WSMEs។ទោះ
ជាយ៉ៃងណាក៏ដោយមានសំណួរមួយតៃូវបានលើកឡើងថា
ហៃតុអ្វីបានជាកម្មវិធីឌីជីថលទំាងនៃះតៃវូបានគៃចាត់ទុកថាជា
ការចំណាយហើយមិនមៃនជាការវិនិយោគ។នៃះតៃវូបានផៃសារ
ភា្ជៃប់ទៅនឹងបញ្ហៃ“ផ្នត់គំនិត”ដៃលនាំឱៃយកៃុមវាគ្មិនមួយចំនួន
លើកឡើងនូវបញ្ហៃថ្មីមួយគឺ“កង្វះនូវផ្នត់គំនិតនៃការរកីចមៃើន”។

ទន្ទឹមនឹងនៃះបញ្ហៃនៃការមានផ្នត់គំនិតដៃលបៃឆំងទៅនឹង
ការខ្ចីបៃៃក់និងទុនចូលរួមដៃលចាត់ជាបញ្ហៃធំទី២ចំណម
ការបោះឆ្នៃត។

ជារួមកៃុមវាគ្មិនបានសមៃៃចថាបញ្ហៃចមៃបងដៃលWSMEs
បៃឈមគឺ“កង្វះនូវផ្នត់គំនិតនៃការរីកចមៃើន”។“ផ្នត់គំនិត
នៃការរីកចមៃើន”តៃូវបានកំណត់ថាជាផ្នៃកមួយដៃលកំពុង
ស្វៃងរករៀនធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងការទទួលយកហានិភ័យនិង
មិនខា្លៃចការបរាជ័យ។
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នៃះអាចតៃូវបានផៃសារភា្ជៃប់ជាមួយនឹងការសៃៃវជៃៃវដៃលឈាន
មុខគៃដៃលបានធ្វើដោយចិត្តវិទូCarolS.Dweckនៅ
សាកលវិទៃយាល័យStanfordនិងបានពិពណន៌ានៅក្នងុសៀវភៅ
របស់គាត់ឈ្មៃះថា‘Mindset:TheNewPsychologyof
Success’។១៧០Dweckបានកំណត់ថាផ្នត់គំនិតនៃការរីកចមៃើន
គឺជាការជឿលើសមត្ថភាពដៃលអាចអភិវឌៃឍដោយការខិតខំនិង
ការតសូ៊។មនុសៃសដៃលមានផ្នត់គំនិតរីកចមៃើនតៃងតៃទទួលយក
បញ្ហៃបៃឈមហើយតស៊ូឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរៀនសូតៃពីការរិះគន់
និងស្វៃងរកគំនិតល្អៗនៅក្នុងភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃ។
ចំពោះពួកគៃការធ្វើដំណើរគឺជារងា្វៃន់ដោយមិនគិតពីលទ្ធផល។

សំណួរដៃលតៃូវបានលើកឡើងថាតើបញ្ហៃផ្នត់គំនិតមាន
លក្ខណៈយៃនឌ័រដៃរឬទៃ។ឧទាហរណ៍៖បៃៀបធៀបនឹងបុរស
ស្តៃីតៃូវមានបទពិសោធន៍ចៃើនជាង។មានការសង្កៃតដៃលផ្អៃក
លើបទពិសោធន៍ផ្ទៃល់ខ្លួនថាស្តៃីមិនសូវបង្កើតទំនាក់ទំនង
ដូចបុរសទៃនិងមិនមានភាពបៃកួតបៃជៃងឡើយក៏ដូចជាការ
រាប់អានតាមបៃបបៃពៃណីនិងវបៃបធម៌ដៃលតៃវូបានហាមឃត់។

ការសៃៃវជៃៃវដៃលធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមៃរិកបានបងា្ហៃញ
ថា“គំលាតនៃភាពជឿជាក់”ដៃលមានរវាងបុរសនិងស្តៃីគឺ
ស្តៃីវាយតម្លៃខ្លួនឯងទាបជាងសមភាគីបុរសបើយោងតាម
ការតៃួតពិនិតៃយលទ្ធផលដៃលរាយការណ៍ដោយខ្លួនឯង។១៧១
មានការសៃៃវជៃៃវមិនចៃបាស់លាស់ទៃនៅក្នុងបៃទៃសមា៉ៃឡៃសីុ
តៃយ៉ៃងណាក៏ដោយក៏តៃូវយល់ពីរបៀបដៃលបញ្ហៃនៃះអាច
ជះឥទ្ធិពលដល់ផ្នត់គំនិតរបស់ស្តៃីនៅពៃលធ្វើជំនួញដៃរ។

បញ្ហៃ“កង្វះនូវផ្នត់គំនិតនៃការរកីចមៃើន’តៃវូបានពនៃយល់ជាបញ្ហៃ
បៃឈមដូចតទៅនៃះ៖“តើយើងអាចជួយឱៃយWSMEsកាន់តៃ
ដឹងនិងបៃកាន់ខា្ជៃប់នូវផ្នត់គំនិតនៃការរកីចមៃើនយ៉ៃងដូចម្តៃច?”
ដំណះសៃៃយជាចៃើនតាមដៃលអាចធ្វើទៅបានតៃូវបានគៃ
យកមកបៃើសមៃៃប់ការបៃឈមនៃះ។

ដំណះសៃៃយទំាងនៃះតៃូវបានដក់ជាកៃុមជាបន្តបនា្ទៃប់ជា
៤កៃុមហើយដក់ចូលទៅក្នុងimpact-effortmatrixមួយ
ដូចបានឃើញក្នុងតារាងបនា្ទៃប់។

រូបភាព៤.៣៧៖កិច្ចពិភាកៃសាកៃុមបៃឹកៃសាយោលបល់(មា៉ៃឡៃសុី)
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រូបភាព៤.៣៨៖Impact-EffortMatrix

រូបភាព៤.៣៩៖ដំណះសៃៃយសមៃៃប់ការអនុម័តផ្នត់គំនិតនៃការរីកចមៃើន(ពីTheImpact-EffortMatrix)

“តើយើងអាចជួយWSMEអោយយល់ដឹងនិងបណ្តុះគំនិតរកីចមៃើនបានយ៉ៃងដូចម្តៃច?”
បញ្ហៃបៃឈមដៃលបានធ្វើកំណៃទមៃង់ផ្អៃកលើជមៃើសរបស់អ្នកជំនាញលើបញ្ហៃសំខាន់បំផុតសមៃៃប់ធ្វើការដោះសៃៃយ

បៃព័ន្ធសិកៃសានិងការអប់រំដ៏រឹងមាំ

កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តៃលដៃលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋៃភិបាល
ជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុសមៃៃប់
WSMEs

ជួយWSMEsមើលឃើញពីតម្លៃនៃមុខងារនៃ
កម្មវិធីទាំងនៃះ

លើកទឹកចិត្ត៖

ធ្វើអោយកា្លៃយជាផ្នៃកមួយនៃបឋម
តាមរយៈបៃព័ន្ធអប់រំ/ការរៀនសូតៃពៃញមួយជីវីត

កម្មវិធីកំណើនអាជីវកម្ម(ការផ្តល់បៃៃក់+
ការណៃនាំ+ការបណ្តុះបណា្តៃល+សហគមន៍)

អប់រំយុវជននិងWSMEsកុំអោយខា្លៃចភាពរបរាជ័យ

ជៃើសរីសWSMEsសមៃៃប់ការផ្លៃស់ប្តូរផ្នត់
គំនិតលើកម្មវិធីACCELERATOR

គំរូ
អ្នកមានឥទ្ធិផល

អ្នកណៃនាំជាសៃី្តសមៃៃប់បំផុសគំនិតដល់WSME

គំនិតដឹកនាំសំខាន់ៗ

ការអប់រំ

កម្មវិធី ACCELERATOR ការកើនឡើងនេការយល់ដឹងនេកម្មវីធីឌីជីថល

ការណេនំា និងជជេក 
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យើងមានកម្មវិធីរដ្ឋៃភិបាលជាចៃើនដៃលចំណាយ
បៃៃក់រាប់លានដុលា្លៃរសមៃៃប់ការបណ្តុះបណា្តៃល
សហគៃិនភាពសូមៃបីតៃនៅថា្នៃក់រដ្ឋក៏ដោយប៉ុន្តៃ
មិនមានជាពិសៃសសមៃៃប់WSMEsនោះទៃ

(អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរដ្ឋៃភិបាល)

ការអប់រំ កំណេទមេង់

កម្មវិធី បន្ថេម/បង្កើនលេបឿន អាជីវកម្ម ដេល តេវូបាន 
រៀបចំឡើង ដោយ ទីភា្នេក់ងារ រដ្ឋេភិបាល ពាក់ ព័ន្ធ និង 
វិស័យ ឯកជន

វាតៃូវបានគៃជៃើសរីសថាការផ្លៃស់ប្តូរផ្នត់គំនិតតៃូវបានជះ
ឥទ្ធិពលខា្លៃំងបំផុតទៅលើពីវ័យក្មៃងតាមរយៈបៃព័ន្ធអប់រំដ៏
ទូលំទូលាយ។នៃះអាចផ្តល់ផលខ្ពស់បំផុតពៃៃះផ្នត់គំនិតគឺ
ពិបាកផ្លៃស់ប្តូរណាស់នៅពៃលមនុសៃសកាន់តៃចាស់។ទោះ
យ៉ៃងណាក៏ដោយនៃះតៃវូបានគៃចាត់ទុកថាជាការលំបាកបំផុត
ពៃៃះវាទាមទារឱៃយមានការផ្លៃស់ប្តូរយ៉ៃងទូលំទូលាយនៅក្នុង
គោលនយោបាយអប់រំសាធារណៈដៃលកៃបខ័ណ្ឌនៃះតៃវូបាន
ជះឥទ្ធពិលដោយកតា្តៃជាចៃើនរមួទំាងនយោបាយជាតិ។បៃព័ន្ធ
អៃកូឡូសីុអប់រំ(មិនថាផ្លូវការឬកៃៃផ្លូវការ)ក៏គួរតៃរួមបញ្ចូល
ការរៀនសូតៃពៃញមួយជីវិតផងដៃរពៃៃះថា“ផ្នត់គំនិតនៃការ
រកីចមៃើន”គឺតៃងតៃស្វៃងរកចំណៃះដឹងបៃសើរឡើងជាបៃចំា។

ដំណះសៃៃយផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្ពស់មួយបុ៉ន្តៃជាមួយនឹងការខិត
ខំបៃឹងបៃៃងជាមធៃយមដៃលតៃូវការគឺការរៀបចំកម្មវិធីបង្កើន
លៃបឿនអាជីវកម្មដៃលបណ្តុះបណា្តៃលWSMEsឱៃយបៃកាន់យក
“ផ្នត់គំនិតនៃការរីកចមៃើន”។នៃះអាចតៃូវបានធ្វើតាមរយៈ
ការផ្តួចផ្តើមគំនិតរបស់សាធារណៈនិងឯកជនឬការសហការ
គា្នៃរវាងវិស័យទំាងពីរដោយមានថវិកា/ការលើកទឹកចិត្តរបស់
រដ្ឋៃភិបាលដៃលបានផ្តល់ឱៃយWSMEsដើមៃបីចូលរួម(សូម
មើលចតុកណកៃងពណ៌ខៀវលាយបៃតង)។កម្មវិធីនៃះមិន
តៃមឹតៃរមួបញ្ចលូការបណ្តុះបណា្តៃលប៉ណុ្ណៃះទៃប៉នុ្តៃថៃមទាងំ
មានការជួយណៃនំាទំនាក់ទំនង(សហគមន៍)និងការទទួល
បានថវិកា/ជំនួយផងដៃរ។

នៃះទាក់ទងនឹងការរកឃើញពីបទសមា្ភៃសន៍របស់WSME
ដៃលកៃមុហុ៊នដៃលបានឆ្លងកាត់កម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនដៃលមាន
អតៃៃអនុវត្តឌីជីថលខ្ពស់បំផុតដៃលបញ្ជៃក់ពីផ្នត់គំនិតរបស់
ពួកគៃ(ទាក់ទងនឹងទសៃសនៈលើការធ្វើឌីជីថលជាការវនិិយោគ
ដៃលនឹងផ្តល់ផលបៃយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃជាជាង
ការចំណាយ)ដៃលខុសពីអ្នកដទៃ។មានកម្មវធីិបង្កើនលៃបឿន
អាជីវកម្មជាចៃើននៅក្នងុបៃទៃសមា៉ៃឡៃសីុដៃលធ្វើឡើងដោយ
វស័ិយឯកជននិងសាធារណៈ។កម្មវិធីក្នងុវស័ិយឯកជនរមួមាន
កម្មវិធីបង្កើតដោយAllianceBank,UOBBank(The
Finlab),EndeavourScaleUpMalaysiaនិងE3
Hubs(MAD)។

កម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនដៃលមានសៃៃប់មួយចំនួន(ឧទាហរណ៍
MAGIC,CRADLE,SITEC,AllianceBankនិង
ScaleUpMalaysia)តៃូវបានគៃកំណត់គោលដៅទៅលើ

កៃុមហ៊ុនថ្មីឬកៃុមហ៊ុនបច្ចៃកវិទៃយាដៃលនាំឱៃយមានសំណួរថាតើ
ពួកគៃគួរតៃតៃវូបានពងៃកីទៅជាកៃមុហុ៊នដៃលមានភាពចាស់ទំុ
និងកៃុមហ៊ុនដៃលមានទមៃង់ផៃសៃងទៀត។

នៃះគឺជាអនុសាសន៍សំខាន់មួយដូចដៃលគណនៃយៃយរបស់
SMEsតាមបៃបបៃពៃណីដៃលបានបង្កើតឡើងសមៃៃប់មួយ
ភាគធំនៃSMEsសរុបហើយក៏ជាអ្នកចូលរមួចំណៃកដ៏សំខាន់
GDPសរុប។ស្តៃីដៃលមានភាពចាស់ទុំកាន់តៃចៃើនតៃូវបាន
គៃគិតថាអាចធ្វើជាសហគៃិនល្អដោយផ្អៃកលើចំណៃះវិជា្ជៃ
ចំណៃះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគៃ។

មានអាយុ១០ឆ្នៃំនិងកៃៃម១០ឆ្នៃំពៃៃះថាផ្នត់គំនិតពួកគៃ
ងាយសៃួលក្នុងការផ្លៃស់ប្តូរនៅក្នុងសា្ថៃប័នដៃលមានអាយុតិច
ជាងសា្ថៃប័នដៃលអាយុចៃើន។កម្មវិធីបង្កើនលៃបឿននៃះគួរតៃ
មានការលាយបញ្ចូលគា្នៃរវាងភៃទនិងមានចំណៃកអបៃបបរមា
មួយសមៃៃប់WSMEsពៃៃះអាចធ្វើឲៃយពួកគៃទទួលបាន
អត្ថបៃយោជន៍ក្នុងការផ្លៃស់ប្តូរចំណៃះដឹងជាមួយបុរស។

ទន្ទឹមនឹងនៃះដៃរមានទសៃសនៈមួយលើកឡើងថាសហគៃិនស្តៃី
តៃូវការ“កន្លៃងមានសុវត្ថិភាព”ដើមៃបីទទួលការណៃនំាដៃល
បានផ្តើមចៃញពីរបាយការណ៍នៃការយយីផ្លូវភៃទនៅក្នុង
ទីផៃសារ។ការបងា្ហៃត់បងៃៀនដៃលមានរចនាសម្ពន័្ធដូចជាកម្មវធីិ
ដៃលផ្តល់ដោយកម្មវធីិបង្កើនលៃបឿនអាចកាត់បន្ថយឧបៃបត្តិហៃតុ
នៃការយយីផ្លវូភៃទបានដៃលផ្ទយុពីបរិដ្ឋៃនណៃនំាកៃៃផ្លវូការ។
គន្លឹះដើមៃបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីបង្កើនលៃបឿន
គឺការបៃៃសៃ័យទាក់ទងគា្នៃជាធម្មតានិងទៀងទាត់នៅតាម
បណា្តៃញសង្គមផៃសៃង។រឿងជោគជ័យដៃលកើតឡើងក៏គួរតៃ
តៃូវបានគូសសមា្គៃល់និងយកមកធ្វើជាគំរូផងដៃរ។
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ភាពជា អ្នក ណេនំា និង ការពិភាកេសា ដេល រៀបចំ 
ដោយ សមាគម អាជីវកម្ម

បង្កើន ការយល់ដឹង អំពី កម្មវិធី ឌីជីថល

អនុសសន៍ សំខាន់៖ កម្មវិធី បង្កើនលេបឿន អាជីវកម្ម 
កាន់តេចេើន ជាមួយនឹង កូតា(Quotas) អបេបបរមា 
សមេេប់ WSMEs និង កំណត់ គោលដៅ លើ វិស័យ 
មិនមេនជា បច្ចេកវិទេយា

ទន្ទមឹនឹងនៃះផលប៉ះពាល់មធៃយមមួយមានកិច្ចខិតខំបៃងឹបៃៃង
មធៃយមកំពុងទាក់ទងនិងជមៃុញទឹកចិត្តអ្នកដឹកនំាស្តៃីដៃល
ទទួលបានភាពជោគជ័យមកធ្វើជាវាគ្មិនអ្នកបណ្តុះបណា្តៃល
និងជាអ្នកណៃនាំសមៃៃប់WSMEs។ការផៃសារភា្ជៃប់បៃបនៃះ
មិនតៃវូបានគៃរពឹំងថានឹងមានឥទ្ធពិលយូរអង្វៃងទៃលុះតៃៃតៃ
វាមានភាពទៀងទាត់និងការរទៃទៃង់ដោយយកចិត្តទុកដក់។
នៃះគឺជាភាពខុសគា្នៃរបស់កម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនអាជីវកម្មបៃប
vis-a-visដៃលមានឥទ្ធិពលជាងដោយសារតៃបៃពលភាព
និងថិរវៃលារបស់វាដៃលមានរយៈពៃលជាចៃើនខៃ។វាគ្មនិមា្នៃក់
តំណាងឱៃយសមាគមSMEបានលើកឡើងថាគំនិតផ្តួចផ្តើម
បៃងឹបៃៃងដ៏ទាបនឹងតៃវូធ្វើការតាមរយៈសមាគមអាជីវកម្មដើមៃបី
បងា្ហៃញករណីសិកៃសាទំាងនោះ(ឧទាហរណ៍មុននិងកៃៃយនៃ
ភាពជោគជ័យ)ទៅកាន់WSMEs។

ជាចុងកៃៃយផលប៉ះពាល់ខ្ពស់បុ៉ន្តៃមានដំណះសៃៃយ
ការបៃឹងបៃៃងខ្ពស់ដៃរនឹងអាចបង្កើនការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធី
ឌីជីថលនិងជួយឱៃយWSMEមើលឃើញពីគុណតម្លៃឬ
អត្ថបៃយោជន៍នៃកម្មវិធីទំាងនៃះដើមៃបីជួយដល់ភាពរកីចមៃើន
នៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។នៃះតមៃូវឱៃយមានការផ្លៃស់ប្តូរនៅក្នុង
ផ្នត់គំនិតដៃលការធ្វើឌីជីថលតមៃវូឱៃយមានការខិតខំបៃងឹបៃៃង
យ៉ៃងចៃើន។ដំណះសៃៃយរបស់វាគ្មិនទៅលើឌីជីថលបាន
ចៃករំលៃកថាកៃមុហុ៊នមួយចំនួនមិនទទួលយកដំណះសៃៃយ
HRcloudទៃទោះបីជាវាតៃូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
ក៏ដោយនៃះដោយសារតៃផ្នត់គំនិតពំុងាយផ្លៃស់ប្តរូរបស់ពួកគៃ។
ករណីជោគជ័យមួយនៃការបៃើបៃៃស់គឺនៅពៃលដៃលGST
(ពន្ធទំនិញនិងសៃវាកម្មរបស់រដ្ឋៃភិបាល)តៃូវបានអនុវត្តនៅ
ខៃមៃសាឆ្នៃំ២០១៥ហើយកៃុមហុ៊ននានាតៃូវបានបង្ខំឱៃយបៃើ
បៃៃស់កម្មវិធីគណនៃយៃយដើមៃបីគណនានិងដក់ពន្ធឱៃយបាន
ទៀងទាត់។ហើយរដ្ឋៃភិបាលបានផ្តល់បៃៃក់ឧបត្ថម្ភចំនួន
១,០០០RM(សមៃៃប់អ្នកមកមុនបានមុន)ដល់កៃុមហុ៊ន
ដើមៃបីទិញsoftwareនៃះ។១៧២

អនុសាសន៍សំខាន់ដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងអ្នកជំរុញ
ឲៃយធ្វើដៃលកើតចៃញពីសកម្មភាពទំាងមូលនៃះគឺផ្តៃតលើ
ការអនុវត្តកម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនអាជីវកម្មឱៃយកាន់តៃចៃើនដៃល
នឹងជួយឱៃយWSMEទទួលយក“ផ្នត់គំនិតនៃការលូតលាស់។
កម្មវធីិទំាងនៃះមិនគួរតៃវូបានកំណត់ចំពោះតៃកៃមុហុ៊នបច្ចៃកវិទៃយា
និងអាជីវកម្មថ្មីៗ បុ៉ណ្ណៃះទៃបុ៉ន្តៃក៏តៃវូបានបង្កើតឡើងផងដៃរ
ចំពោះWSMEsនៃឧសៃសាហកម្មផៃសៃង។កូតាគួរតៃតៃូវបាន
កំណត់ដើមៃបីធានាឱៃយមានស្តៃីជាតំណាងនៅក្នុងកម្មវិធីដៃល
គួររាប់បញ្ចលូទំាងបៃៃក់រងា្វៃន់ជាទមៃង់សាច់បៃៃក់ឬការវនិិយោគ
ដៃលជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួម។

កម្មវធីិគួរតៃមិនតៃមឹតៃផ្តៃតលើការបណ្តុះបណា្តៃលបច្ចៃកទៃស
ជំនាញឌីជីថលនិងទីផៃសារបុ៉ណ្ណៃះទៃបុ៉ន្តៃថៃមទំាងលើភាពជា
អ្នកដឹកនំាអាជីវកម្មនិងយុទ្ធសាស្តៃអភិវឌៃឍ។វាគឺគៃៃន់តៃនៅពៃល
ដៃលមានយុទ្ធសាស្តៃចៃបាស់លាស់ហើយកម្មវិធីឌីជីថលតៃមឹតៃវូ
គឺអាចនឹងអនុវត្តនិងជមៃញុអាជីវកម្មឱៃយបានបៃសើរឡើងបាន
ហើយ។មួយវញិទៀតសហគៃនិដៃលជោគជ័យគួរតៃតៃវូបាន
អញ្ជើញឱៃយនិយយអំពីរឿងរា៉ៃវជីវតិរបស់ពួកគៃក្នងុអំឡុងពៃល
កម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនដូច្នៃះការបំផុសគំនិតការយល់ដឹងនិង
បៃៃជា្ញៃអាចតៃូវបានទទួលយកនិងចៃករំលៃកតៗគា្នៃ។
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រូបភាព៤.៤០៖លក្ខណៈពិសៃសនៃកម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនSMEដៃលបានណៃនាំ

សរុបមកការពិភាកៃសារបស់កៃុមបៃឹកៃសាយោបល់មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្តល់អាទិភាពដល់ដំណះសៃៃយនិងអនុសាសន៍
ចំពោះបញ្ហៃបៃឈមផ្នៃកអាជីវកម្មនិងឌីជីថលដៃលតៃូវបានបៃឈមដោយWSMEs។

បណ្តុះគំនិតរីកចមៃើន+រឿងរា៉ៃវ
ជោគជ័យរបស់សហគៃិនភា្ជៃប់ជា
មួយជក្ខុវិស័យដំណើរការរបៀប
នៃការយកឈ្នះបញ្ហៃនិងឧបសគ្គ

ផៃសៃងៗ

យុទ្ធសាស្តៃលូតលាស់របស់
អាជីវកម្ម/គមៃៃងអាជីវកម្ម/
ភស្តុតាងនាពៃលអនាគត

សា្លៃកយីហោទីផៃសារការលក់និង
យុទ្ធសាស្តៃចរចា

ដំណើរការអាជីវកម្ម/កម្មវិធី
ឌីជីថល/ភាពច្នៃបៃឌិត

ធនធានមនុសៃស/យុទ្ធសាស្តៃនៃ
ការគៃប់គៃងមនុសៃស

ការណៃនាំ+បណា្តៃញ+
ការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋៃភិបាល

ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម
(ការសរសៃរការនិយយ)និង
ជំនាញនៃការធ្វើបទបងា្ហៃញ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងជំនាញនៃ
ការរៀបចំ

ការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុការ
វាយតម្លៃអាជីវកម្មនិងកម្មវិធី

ហិរញ្ញបៃបទាន
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ការសៃៃវជៃៃវបានចាប់ផ្តើមដោយការសន្មតដូចខាងកៃៃមៈការធ្វើ
ឌីជីថលផ្តល់នូវឱកាសថ្មីៗ សមៃៃប់WSMEsដើមៃបីយកឈ្នះលើ
បញ្ហៃទាក់ទងនឹងយៃនឌ័ររបស់ពួកគៃ។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយ
បើនៅកមៃិតខុសគា្នៃគឺវាអាសៃ័យលើភាពចាស់ទំុ(ធុនតូចឬ
មធៃយម)នៃWSMEs។

ការបៃមូលផ្ដុំនៃការរកឃើញ(ឱកាសនិងបញ្ហៃបៃឈម)ពី
WSMEsនិងអ្នកជំនាញតៃូវបានបងា្ហៃញដល់កៃុមអ្នកបៃឹកៃសា
យោបល់ដើមៃបីពិភាកៃសានិងដើមៃបីផ្តល់ដំបូនា្មៃនជាដំណះសៃៃយ
ជាក់ស្តៃង។បញ្ហៃរួមគឺមានបញ្ហៃវបៃបធម៌និងផ្នត់គំនិតដៃលមាន
ជាទូទៅនៅគៃប់សសរស្តម្ភ។នៃះបានចទជាសំណរួថាតើបញ្ហៃ
នៃះអាចជាបញ្ហៃទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រដៃលបានបង្កើតឡើងដោយ
សង្គមនិងឬបៃព័ន្ធអប់រំ។ដូច្នៃះហើយបានដំណះសៃៃយ
រយៈពៃលខ្លីនិងវៃងតៃូវបានបញ្ជៃក់យ៉ៃងចៃបាស់លាស់។

អនុសសន៍ សមេេប់ រយៈ ពេល ខ្ល៖ីដើមៃបីដោះសៃៃយ
តមៃូវការបនា្ទៃន់នៃការផ្លៃស់ប្តូរដៃលមាននៅក្នុងWSMEs
គឺតៃូវមានការបៃកាន់ខា្ជៃប់នូវផ្នត់គំនិតនៃការរីកចមៃើនហើយ
វាគ្មិនបានស្នើឱៃយមានការណៃនំាកម្មវិធីបង្កើនលៃបឿនអាជីវកម្ម
បន្ថៃម។ដូចដៃលរឿងនៃះតៃូវបានពិភាកៃសាដ៏លម្អិតរួចហើយ
នៅក្នងុផ្នៃកខាងលើអ្នកនិពន្ធនឹងមិនលម្អតិវាបន្ថៃមទៀតទៃ។

អនុសសន៍ សមេេប់ រយៈ ពេល វេង៖ វាជាផ្នៃកមួយនៃ
ដំណះសៃៃយសមៃៃប់រយៈពៃលវៃងវាតៃវូបានគៃលើកឡើងថា
ជាបញ្ហៃ“ផ្នត់គំនិត”ដៃលតៃវូបានដោះសៃៃយតំាងពីឬសគល់
របស់វាមកឧទាហរណ៍បៃព័ន្ធអប់រំ។បៃព័ន្ធអប់រំរបស់បៃទៃស
មិនបានលើកកម្ពស់វបៃបធម៌ដៃលមានលក្ខណៈច្នៃបៃឌិតទៃពៃៃះ
វាតៃូវបានផ្តៃតទៅលើការរៀនសូតៃដោយការទន្ទៃញចំាមាត់
ដោយខ្វះការយកចិត្តទុកដក់លើការគិតតៃិះរិះពិចារណាឲៃយ
បានដិតដល់។បៃព័ន្ធតាមដនដៃលមានដំណើរការល្អបៃសើរ
ចំាបាច់តៃូវអនុវត្តដើមៃបីធានាថាសមិទ្ធិផលមិនតៃូវបានកំណត់
ចំពោះតៃឧត្តមភាពនៃការសិកៃសាបុ៉ណ្ណៃះទៃ។ដូចនៃះវធីិសាស្តៃ

ដៃលបៃើសមៃៃប់បណ្តុះបណា្តៃលសិសៃសនិសិតៃសចំាបាច់តៃូវតៃ
ផ្លៃស់ប្តូរ។ដើមៃបីឱៃយមានការផ្លៃស់ប្តូរជាលក្ខណៈគំរូពៃញលៃញ
ឥរិយបថសង្គមអំពីស្តៃីក៏តៃូវតៃផ្លៃស់ប្តូរផងដៃរដូចជាស្តៃី
តៃូវបានគៃមើលឃើញថាមានភាពសមៃបខ្លួននិងគោរពតាម
ជាងដៃលផ្ទយុពីបុរសដៃលតៃវូបានគៃមើលឃើញថាមានភាព
បៃកួតបៃជៃងជាង។១៧៣

ដូចនៃះដើមៃបីការវវិត្តWSMEsពៃញលៃញគឺតៃវូបៃកាន់ខា្ជៃប់នូវ
ផ្នត់គំនិតនៃការរីកចមៃើនឱៃយបានពៃញលៃញទំាងដំណះសៃៃយ
រយៈពៃលខ្លីនិងរយៈពៃលវៃងគឺចំាបាច់តៃវូរៀបចំសហគៃនិដៃល
កំពុងរីកចមៃើនឲៃយបានល្អសមៃៃប់ដំណើរសហគៃិនភាពរបស់
ពួកគៃនៅក្នងុយុគសម័យឌីជីថលដៃលមិនធា្លៃប់មានពីមុនមក។

៤.៦ 
ស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្ន
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របាយការណ៍នៃះមានគោលបំណងបងា្ហៃញពីបញ្ហៃបៃឈមនិងឱកាសដៃលឌីជីថលផ្តល់ជូនដល់SMEsដៃលគៃប់គៃងដោយស្តៃី
នៅកម្ពុជានិងផ្តល់នូវអនុសាសន៍ល្អៗដើមៃបីជំនះឧបសគ្គដៃលទាក់ទងនឹងការទទួលយកឌីជីថល។ទិន្នន័យនៃះតៃូវបានបៃមូល
តាមរយៈការសៃៃវជៃៃវនៅលើកំុពៃយូទ័រការសមា្ភៃសន៍បៃកបដោយគុណភាពជាមួយWSMEsចំនួន២០នាក់និងអ្នកជំនាញ៤រូប
និងកិច្ចពិភាកៃសាកៃុមបៃឹកៃសាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗចំនួន៧រូប។ការរកឃើញនៃះតៃូវបានរៀបចំឡើងសៃបតាមសសរស្តម្ភ
ចំនួន៤ដៃលបានពិភាកៃសាដូចខាងកៃៃម។

សសរស្តម្ភ  ទី ១៖ លទ្ធភាព ការទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន
អ្នកចូលរមួភាគចៃើនបានបៃើមូលនិធិនិងទៃពៃយសមៃបត្តិផ្ទៃល់ខ្លនួដើមៃបីផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃរឯីអ្នកផៃសៃងទៀត
បៃើបៃៃស់បៃភពមូលនិធិខាងកៃៃ(ឧទាហរណ៍កម្ចីពីមិត្តភ័ក្ដិឬធនាគារ)ជាជមៃើសជំនួសសមៃៃប់ការវនិិយោគអាជីវកម្មនិងការពងៃកី
អាជីវកម្ម។ខណៈពៃលដៃលការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាតៃវូបានគៃមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់សមៃៃប់ការផ្តល់ទុនធនធាននិង
មានលក្ខខណ្ឌផៃសៃងៗទៀតដៃលជារឿយៗរារាំងWSMEsពីការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលសមៃៃប់ការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទាន។

សសរស្តម្ភ ទី ២៖ លទ្ធភាព ទទួលបាន កា រ ណេនំា ទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ
ការធ្វើឌីជីថលបានបើកឱកាសសមៃៃប់អ្នកចូលរួមWSMEក្នុងការរៀននិងអភិវឌៃឍជំនាញ។ទោះយ៉ៃងណាឧបសគ្គជាក់លាក់
នៅតៃមានជាពិសៃសសមៃៃប់បណា្តៃញទំនាក់ទំនងនិងការណៃនំាតាមបៃបឌីជីថល។នៃះរួមបញ្ចូលទំាងតួនាទីយៃនឌ័រដៃល
កំណត់ពៃលវៃលានិងថាមពលរបស់ស្តៃីការរាំងស្ទះធនធានក៏ដូចជាចំណង់ចំណូលចិត្តសមៃៃប់ការបងៃៀនណៃនាំទល់មុខគា្នៃ។

សសរស្តម្ភ ទី ៣៖ ដំណើរការ អាជីវក ម្ម និង ការគេប់គេង 
អ្នកចូលរមួWSMEបានបៃើកម្មវធីិឌីជីថលផៃសៃងៗគា្នៃសមៃៃប់ការគៃប់គៃងនិងដំណើរការអាជីវកម្មហើយការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយា
តៃវូបានគៃមើលឃើញថាគឺធ្វើឱៃយបៃតិបត្តកិារអាជីវកម្មដំណើរការនិងការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមមានភាពបៃសើរឡើង។កតា្តៃសំខាន់ៗ
ដៃលរារំាងការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាសមៃៃប់ដំណើរការអាជីវកម្មរមួមានផ្នត់គំនិតបុរាណដៃលមើលឃើញថាការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវទិៃយា
ឌីជីថលថាមានជាការចំណាយចៃើន(ជាជាងការវិនិយោគ)ជាពិសៃសសមៃៃប់សហគៃៃសខា្នៃតតូច។

សសរស្តម្ភ ទី ៤៖ ការគេប់គេង វិបត្ត ិ(កូ វីត១៩) 
ក្នងុកំឡុងពៃលមានវបិត្តិWSMEsខ្លះបានងាកទៅរកការច្នៃបៃឌិតឌីជីថលនិងបានបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវទិៃយាដៃលមានដើមៃបីដក់លក់
ផលិតផលនិងទៃទៃង់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។តាមរយៈវិធីនៃះការធ្វើឌីជីថលបានដើរតួនាទីយ៉ៃងសំខាន់ក្នងុការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
ខ្លះនៃវិបត្តិកូវីត១៩។

ការរកឃើញទំាងនៃះតៃូវបានពិភាកៃសាដោយអ្នកជំនាញនិងវិភាគដើមៃបីបង្កើតជាដំបូនា្មៃនល្អៗដៃលផ្តៃតលើផ្នៃកសំខាន់ពីរនៃ
ការអន្តរាគមន៍៖

បង្កើតបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុWSMEដៃលអាចធ្វើទៅបាន៖តាមរយៈគោលនយោបាយនិងយន្តការពាក់ព័ន្ធដើមៃបីគំាទៃដល់
កំណើននិងការអភិវឌៃឍវិស័យនៃះរួមទាំងការបង្កើតវៃទិកាអភិវឌៃឍន៍SMEsតៃមួយដៃលជាចៃកមួយសមៃៃប់WSMEs។
លើកកម្ពស់អក្ខរកម្មឌីជីថល៖ជាមួយនឹងកម្មវិធីដៃលតៃូវនឹងតមៃូវការរបស់WSMEsនិងចងចំាពីឧបសគ្គជាក់លាក់របស់
ពួកគៃទន្ទឹមនឹងនៃះបង្កើនចំនៃះដឹងផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនាញភាសាអង់គ្លៃសដៃលជាផ្នៃកមួយនៃជំនាញនិងការអភិវឌៃឍន៍
ផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់ពួកគៃ។

១.

២.

៥.១ 
ស្ចក្តី សង្ខ្ប
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ក្នងុរយៈពៃលពីរទសវតៃសចុងកៃៃយនៃះបៃទៃសកម្ពជុាបានកា្លៃយ
ជាបៃទៃសមួយដៃលមានសៃដ្ឋកិច្ចរីកចមៃើនលឿនបំផុតនៅលើ
ពិភពលោកជាមួយនឹងអតៃៃកំណើនផលិតផលក្នងុសៃកុសរុប
បៃចំាឆ្នៃំជាមធៃយម៧.១%ក្នងុឆ្នៃំ២០១៩។១៧៤នៃះកប៏ានធ្វើឱៃយ
បៃទៃសនៃះកា្លៃយជាបៃទៃសដៃលមានសៃដ្ឋកិច្ចរកីចមៃើនលឿន
បំផុតនៅអាសីុអាគ្នៃយ៍ក្នុងឆ្នៃំ២០១៩បនា្ទៃប់មកគឺបៃទៃស
វៀតណាម(៧%)និងមីយ៉ៃន់មា៉ៃ(៦,៨%)។១៧៥ខណៈពៃលដៃល
កំណើនតៃូវបានផ្តៃតលើការនំាចៃញទំនិញនិងសៃវាកម្ម
(ជាពិសៃសវស័ិយសម្លៀកបំពាក់)សំណង់និងទៃសចរណ៍ក៏បាន
ចូលរួមចំណៃកយ៉ៃងសំខាន់ផងដៃរ។១៧៤

ក្នងុរយៈពៃល២០ឆ្នៃំចុងកៃៃយនៃះចំនួនបៃជាជនកម្ពជុាបាន
កើនឡើងចំនួន៥០%ដៃលនៅសល់តៃ១៦លាននាក់នៅឆ្នៃំ
២០២០១៧៦ហើយរពឹំងថានឹងបន្តកើនឡើងក្នងុរយៈពៃល៣៥
ឆ្នៃំខាងមុខដោយមានចំនួនបៃជាជន២២.៥លាននាក់គិតតៃមឹ
ឆ្នៃំ២០៥០។១៧៤ចំនួនបៃជាជនវយ័ក្មៃងមានការកើនឡើងនៃះ
កាន់តៃខា្លៃងំឡើងទទួលយកបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃតនិងបងា្ហៃញពី
សកា្តៃនុពលទីផៃសារដ៏ធំមួយសមៃៃប់វិស័យឯកជននិងសៃដ្ឋកិច្ច
ឌីជីថលដៃលកំពុងរីកចមៃើននៅកម្ពុជា។

កម្ពជុាបានបោះជំហានយ៉ៃងលឿននៃអតៃៃបៃើបៃៃស់អីុនធឺរណៃត។
ក្នុងខៃមករា២០២០មានអ្នកបៃើបៃៃស់អីុនធឺរណៃតចំនួន
៩.៧លាននាក់ពោលគឺកើនឡើង១.៣លាននាក់នៅចនោ្លៃះ
ឆ្នៃំ២០១៩និង២០២០។១៧៧របាយការណ៍ដដៃលនោះបាន
សរសៃរក្នុងខៃមករាឆ្នៃំ២០២០។រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋៃនរបស់
ឌីជីថលបានរកីលូតលាស់នៅក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា៖អីុនធឺរណៃត
ចល័តដៃលជារងា្វៃស់នៃកញ្ចប់សៃវាកម្មអីុនធឺរណៃតចល័តបាន
កើនឡើងពីតិចជាង១០ក្នុង១០០គៃួសារនៅឆ្នៃំ២០០៥
ដល់១២៥ក្នុងឆ្នៃំ២០១៦។១៧៨លទ្ធភាពទាញយកឌីជីថល
តៃូវបានជមៃុញដោយតម្លៃនៃការភា្ជៃប់អីុនធឺរណៃតទាបកង្វះ
ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធខៃសៃកាបនៅតាមជនបទនិងការកើនឡើង
នៃចំនួនទូរស័ព្ទសា្មៃតហ្វូនយ៉ៃងខា្លៃំង។១៧៤

ឌីជីថល និង កំណើនសេដ្ឋកិច្ច បៃទៃសកម្ពជុាបានផ្តៃតការយកចិត្តទុកដក់យ៉ៃងខា្លៃងំទៅលើ
ការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់ខ្លនួ។បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលតៃវូបាន
គៃមើលឃើញថាជាកតា្តៃជំរញុបន្ថៃមសមៃៃប់កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច
ដៃលអាចជួយជំនះភាពទន់ខៃសាយនៃកំណើនការនំាចៃញតាមបៃប
បៃពៃណីរបស់បៃទៃសកម្ពជុា។ទោះយ៉ៃងណាក្តីបៃទៃសកម្ពជុា
នៅពីមិនទាន់ដើរទាន់បៃទៃសជិតក្នុងអាសា៊ៃនរបស់ខ្លួនដោយ
ផ្អៃកលើកតា្តៃជាចៃើនហើយក៏កំពុងបៃឈមនឹងឧបសគ្គជាចៃើន
ក្នងុការផ្លៃស់ប្តរូទៅរកសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថលជាពិសៃសអតៃៃអក្ខរកម្ម
ឌីជីថលនៅទាបនូវឡើយក៏ថដូចជាហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធបច្ចៃកវិទៃយា
និងកៃបខ័ណ្ឌបទបៃបញ្ញត្តិផងដៃរ១៧៩ដូច្នៃះហើយកៃបខ័ណ្ឌ
យុទ្ធសាស្តៃរបស់រាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជាមានគោលបំណងគាំទៃ
ដល់បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថលតាមរយៈការសង្កត់ធ្ងន់
លើការដក់បញ្ចលូឌីជីថលការអភិវឌៃឍជំនាញឌីជីថលនិងបទ
បៃបញ្ញត្តិសា្ថៃប័នក្នុងចំណមកតា្តៃផៃសៃងទៀត។១៨០

កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច(អមដោយភាពជោគជ័យគួរឱៃយគោរពក្នុង
ការកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃ)មិនតៃូវបានប៉ះពាល់ពីការតំរៃ
តំរង់បៃទៃសឆ្ពៃះទៅរកស្វ័យភាពនិងការបង្កៃៃបអ្នកបៃឆំង
នយោបាយទោះបីជាវាមិនចៃបាស់ថាតើបៃភៃទនៃកំណើន
មាននិរន្តរភាពឬអត់នោះទៃ។១៨១យ៉ៃងណាក៏កតា្តៃពីរយ៉ៃង
ដៃលអាចបណា្តៃលឱៃយមានការខូចខាតរយៈពៃលយូរនិងមាន
ទៃង់ទៃៃយធំចំពោះការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចយ៉ៃងឆប់រហ័សរបស់
បៃទៃសកម្ពុជាគឺៈ(១)ដកការអនុគៃៃះពាណិជ្ជកម្មទំាងអស់
លើកលៃងសភាវុធ(EBA)ចាប់ពីខៃសីហាឆ្នៃ២ំ០២០។គៃបា៉ៃន់
សា្មៃនថាការដកEBAការចូលជាសមាជិកពិសៃសរបស់កម្ពជុា
ទៅកាន់ទីផៃសារសហគមន៍អឺុរ៉បុជំុវញិបញ្ហៃជំុវញិសិទ្ធមិនុសៃសអាច
ប៉ះពាល់ដល់បៃមាណ២០ភាគរយនៃការនំាចៃញរបស់កម្ពជុា
ទៅកាន់សហភាពអឺ៊រុ៉ប១៨២និង(២)ការមកដល់នូវជម្ងឺកូវតី១៩
ដោយមិនបានរំពឹងទុកនៅខៃមីនាឆ្នៃំ២០២០។

៥.២ 
សាវតា ប្ទ្ស
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Micro

Small

Medium

Large or Macro

Less than USD 50,000

USD 50,000-250,000

USD 250,000-500,000

Over USD 500,000

< 10 employees

10-50 employees

51-100 employees

Over 100 employees

ទោះយ៉ៃងណាកៃៃយមកតៃវូបានកៃបៃៃទៅជាការធា្លៃក់ចុះ៤%
នៅពៃលដៃលការពៃយាករណ៍សៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃទៃសកម្ពជុាតៃវូបាន
កៃតំរវូឡើងនៅខៃកញ្ញៃឆ្នៃំ២០២០ដៃលគំាទៃដោយសកម្មភាព
យ៉ៃងរហ័សរបស់រដ្ឋៃភិបាលនិងវិធានការគំាទៃក្នុងរយៈពៃល
ខ្ល។ី១៨៥ទោះបីនៃះមិនមៃនមានន័យថាកម្ពជុារចួផុតពីគៃៃះថា្នៃក់
នោះទៃអ្នកសង្កៃតការណ៍ខ្លះបានចង្អុលបងា្ហៃញថាបៃទៃស
កម្ពុជាបានតៃៀមខ្លួនយ៉ៃងល្អក្នុងការដោះសៃៃយផលប៉ះពាល់
របស់កូវីត១៩លើសង្គមនិងសៃដ្ឋកិច្ចនិងការដកEBA។១៨៦

លើសពីនៃះទៀតកូវតី១៩បានជះឥទ្ធពិលដល់សៃដ្ឋកិច្ចដោយ
មិនបានរំពឹងទុកបុ៉ន្តៃមានលក្ខណះវិជ្ជមានរួមជាមួយការធ្វើ
ឌីជីថលនៃកមា្លៃំងពលកម្មនៅកម្ពុជានិងតួនាទីនៃអាជីវកម្ម
បៃបឌីជីថលក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់សៃដ្ឋកិច្ច
តាមរយះជម្ងឺ១៩។បញ្ហៃទំាងនៃះនិងបញ្ហៃផៃសៃងៗទៀតដៃល
ទាក់ទងនឹងការធ្វើឌីជីថលនិងសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ចតៃូវបាន
ស្វៃងយល់បន្ថៃមទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍នៃះ។

ការធ្វើ ឌីជីថល និង SME

នៅបៃទៃសកម្ពជុាសហគៃៃសបានចៃកចៃញជាសហគៃៃសខា្នៃត
ធំមធៃយមខា្នៃតតូចនិងសហគៃៃសតូចៗ(micro-enterprises)
ដោយផ្អៃកលើចំនួនដើមទុននិងចំនួននិយោជិក(សូមមើល
តារាង៥.១)។១៨៧

តារាង៥.១៖និយមន័យSME(បៃភព៖កៃសួងឧសៃសាហកម្មនិងសិបៃបកម្ម)

យោងតាមរបាយការណ៍បៃចំាឆ្នៃំ២០១៨របស់កៃសួង
ឧសៃសាហកម្មនិងសិបៃបកម្មគឺSMEsបានចូលរួមចំណៃកដល់
សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាយ៉ៃងសំខាន់ដៃលមាន៧០%នៃការងារ៩៩.៨%
នៃកៃមុហុ៊ននិង៥៨%នៃGDP។១៨១SMEបានផ្តល់ការងារ
១៣%នៃកមា្លៃងំពលកម្មសហគៃៃសខា្នៃតតូចមានចំនួន៥៨%
ហើយសហគៃៃសធំៗ មានចំនួន២៨%។របាយការណ៍ក៏បានកត់
សមា្គៃល់ផងដៃរថាការកើនឡើងនៃចំនួនSMEបានរួមចំណៃក
ដល់កិច្ចខិតខំបៃងឹបៃៃងកាត់បន្ថយភាពកៃកីៃដោយសារពួកគៃ
បង្កើតឱកាសការងារនៅទូទំាងបៃទៃសបង្កើតបៃៃក់ចំណូល
សមៃៃប់អ្នកដៃលមានចំណលូទាបនិងសហគមន៍ងាយរងគៃៃះ
ហើយពៃមទាំងគាំទៃនិរន្តរភាពសៃដ្ឋកិច្ច។

របាយការណ៍របស់IFCឆ្នៃំ២០១៩បានកត់សមា្គៃល់ថា
អាជីវកម្មដៃលជាគៃប់គៃងដោយស្តៃីនៅកម្ពុជា(ភាគចៃើនជា
សហគៃៃសបុរស)ភាគចៃើនមានលក្ខណៈតូចតាចនិងមិន
ផ្លវូការ។១៨៨យោងតាមទិន្នន័យដៃលបានបងា្ហៃញស្ថតិិតៃមឹតៃវូ
បំផុតបានមកពីCambodiaInter-censalEconomic
Survey(CIES)ឆ្នៃំ២០១៤ដៃលយោងទៅតាមសហគៃិន
ស្តៃីមានសហគៃៃសខា្នៃតតូចចំនួន៦២%និងSME២៦%
ដៃលជាទិន្នន័យគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍នៅកម្ពុជា។១៨៨
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ភាគចៃើននៃWSMEមិនតៃវូបានរមួបញ្ចលូទៃហើយរបាយការណ៍របស់IFC១៨៨បានចង្អលុបងា្ហៃញចំណចុជាចៃើនទាក់ទងនឹង
កតា្តៃជាចៃើននៅពីកៃៃយចំណលូចិត្តសមៃៃប់“ភាពមិនផ្លវូការ”នៃះ។សហគៃនិខ្លះមិនបានមើលឃើញពីតមៃវូការក្នងុការចុះឈ្មៃះ
ទៃ។អ្នកខ្លះមិនចង់បង់ពន្ធទៃចំណៃកអ្នកខ្លះទៀតពិបាកនឹងចៃបាប់ស្មុគសា្មៃញនិងថ្លៃដើមខ្ពស់។កង្វះនៃការលើកទឹកចិត្តសមៃៃប់
ការធ្វើលក្ខណៈផ្លូវការក៏ជាហៃតុផលមួយដៃលWSMEsចូលចិត្តបៃបលក្ខណៈកៃៃផ្លូវការ។

ចំណលូចិត្តសមៃៃប់ព័ត៌មានកៃៃផ្លវូការនៃះមិនយកទាញចៃញពីការចូលរមួចំណៃកគួរឱៃយកត់សមា្គៃល់របស់WSMEsដល់ការអភិវឌៃឍ
វស័ិយឯកជននិងកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចយ៉ៃងឆប់រហ័សនៅកម្ពជុាឡើយ។១៨៩របាយការណ៍IFC១៨៨ឆ្នៃំ២០១៩បានរកឃើញថា៩០%
នៃWSMEsទទួលបានបៃៃក់ចំណៃញនៅឆ្នៃំ២០១៨ហើយពួកគៃក៏តំណាងឱៃយការចូលរួមកាន់តៃចៃើនពីសំណាក់សហគៃនិស្តៃី
ផងដៃរនៅក្នុងវិស័យឯកជនជាងបៃទៃសដទៃទៀតក្នុងតំបន់។

ការធ្វើឌីជីថលកំពុងផ្លៃស់ប្តូរបរិបទយ៉ៃងឆប់រហ័សដៃលWSMEនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាកំពុងដំណើរការ។ការធ្វើឌីជីថលមាន
សកា្តៃនុពលខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតឱកាសថ្មីសមៃៃប់ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្តៃីនិងសមៃៃប់ការចូលរួមរបស់ស្តៃីមានសមភាពនៅក្នុង
ទីផៃសារការងារទីផៃសារហិរញ្ញវត្ថុនិងសហគៃិនភាព។១៩០បច្ចៃកវិទៃយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ថ្មី(ICTs)បានផ្តល់ឱកាសជាចៃើន
ដល់ស្តៃីក្នងុបៃភៃទអាជីវកម្មផៃសៃងៗគា្នៃនៅកម្ពជុាផងដៃរ។ការសិកៃសាIFC១៨៨ឆ្នៃំ២០១៩បានបងា្ហៃញពីតួនាទីសំខាន់នៃបច្ចៃកវទិៃយា
ហិរញ្ញវត្ថុ(fintech)និងដំណះសៃៃយICTក្នុងការយកឈ្នះឧបសគ្គធម្មតាដៃលតៃូវបានបៃឈមដោយWSMEs។

ទំាងនៃះរមួមានការទទួលបានការអប់រំមូលដ្ឋៃនទសៃសនវស័ិយការងារមានកំណត់លទ្ធភាពទទួលបានទីផៃសារនិងហិរញ្ញវត្ថុសមភាព
យៃនឌ័រនិងបទដ្ឋៃនសង្គមនិងវបៃបធម៌ដទៃទៀត។បទដ្ឋៃនទំាងនៃះជះឥទ្ធិពលនិងកំហិតដល់សហគៃិនស្តៃីតាមវិធីផៃសៃងៗដូចជា
ការកំណត់ពៃលវៃលាអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃក្នងុការទាក់ទងជាមួយអ្នកសហគៃនិជាបុរសឬអតិថិជនរួមទំាងមន្តៃីរដ្ឋៃភិបាលផង។១៩១

បទដ្ឋៃនទាំងនៃះក៏ជះឥទ្ធិពលលើតួនាទីយៃនឌ័រដៃលជាបៃពៃណីជមៃុញឱៃយស្តៃីផ្តៃតលើទំនួលខុសតៃូវក្នុងគៃួសារ។

ភាពចៃបូកចៃបល់រវាងតួនាទីនិងទំនួលខុសតៃវូរបស់ពាណជិ្ជករនិងមៃផ្ទះធ្វើឱៃយពៃលវៃលាមានកំណត់ថាមពលនិងភាពបត់បៃន
ចៃើនដៃលប៉ះពាល់ដល់ឱកាសរបស់ពួកគៃក្នងុការភា្ជៃប់បណា្តៃញជំនាញនិងការបណ្តុះបណា្តៃល។នៅក្នងុរបាយការណ៍នៃះអ្នកសរសៃរ
បានស្វៃងយល់បន្ថៃមលើទិដ្ឋភាពទំាងនៃះនិងពិនិតៃយមើលឱកាសនិងបញ្ហៃបៃឈមដៃលបងា្ហៃញដោយការធ្វើឌីជីថលដល់សហគៃនិ
ស្តៃីបៃឆំងនឹងសា្ថៃនភាពនៃវិបត្តិសកលកូវីត១៩។
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ដំណាក់កាលទី១៖
ការតៃួតពិនិតៃយឡើងវិញ

ដោយសុកៃឹត

ដំណាក់កាលទី២៖
កិច្ចសមា្ភៃសន៍WSME

ដំណាក់កាលទី៣៖
កិច្ចសមា្ភៃសន៍អ្នកជំនាញ

សំខាន់

ដំណាក់កាលទី៤៖
កិច្ចសមា្ភៃសន៍អ្នកបៃឹកៃសា

យោលបល់

ការតៃួតពិនិតៃយឡើងវិញដោយសុកៃឹតតៃូវបានធ្វើឡើងមុនពៃលបៃមូលទិន្នន័យដើមៃបីស្វៃងយល់ពីសា្ថៃនភាព
នៃកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនៃការធ្វើឌីជីថលនិងSMEsនៅកម្ពុជារួមទាំង
គាំទៃដល់បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីរបស់WSMEsនៅក្នុងបច្ចៃកវិទៃយា។ការពិនិតៃយឡើងវិញក៏បានជួយចងកៃង
សំណួរសៃៃវជៃៃវនិងកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសមៃៃប់ជៃើសរីសអ្នកចូលរួមអ្នកអ្នកជំនាញសំខាន់ៗនិង
កៃុមអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាយោបល់។

អ្នកជំនាញ៤រូបតៃូវបានជៃើសរីសសមៃៃប់កិច្ចសមា្ភៃសន៍សុីជមៃៃដើមៃបីស្វៃងយល់បន្ថៃមអំពីការវិវត្តន៍
នៃបៃព័ន្ធឌីជីថលនិងផ្តល់អនុសាសន៍សមៃៃប់ដោះសៃៃយSMEsដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដៃលកំពុងធ្វើការ
គាំទៃដល់បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីនៃSMEsនៅកម្ពុជា។អ្នកជំនាញទាំងនៃះមានជំនាញក្នុងការគាំទៃWSMEs
ក្នុងការវិវត្តន៍បៃព័ន្ធឌីជីថលនិងជាមួយសមាគមអាជីវកម្មស្តៃីនៅកម្ពុជា។

បទសមា្ភៃសន៍ទូទៅសាមញ្ញតៃូវបានធ្វើឡើងជាមួយអ្នកចូលរួមWSMEចំនួន២០នាក់តាមរយៈការជួប
ផ្ទៃល់និងតាមអនឡាញដើមៃបីពិនិតៃយបញ្ហៃលើបៃឈមនិងបទពិសោធន៍ការទទួលបានឱកាសថ្មីៗនិងការយក
ឈ្នះលើ(១)លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបៃបទាន(២)ការណៃនាំបណា្តៃញនិងជំនាញ(៣)ការគៃប់គៃង
អាជីវកម្មនិង(៤)ការគៃប់គៃងវិបត្តិ។

សមាជិកកៃុមបៃឹកៃសាពិគៃៃះយោបល់ចំនួន៧រូបតៃូវបានជៃើសរីសដើមៃបីផ្តល់យោបល់ដល់WSMEនិង
ការរកឃើញពីកិច្ចសមា្ភៃសន៍អ្នកជំនាញដើមៃបីកំណត់ចំណុចខ្វះខាតនិងផ្តល់ដំបូនា្មៃនល្អៗដើមៃបីពងៃឹងបៃព័ន្ធ
អៃកូឡូសុីគាំទៃសមៃៃប់បៃព័ន្ធWSMEនៅកម្ពុជា

ការសៃៃវជៃៃវនៃះបានបៃើវិធីសាស្តៃគុណវិស័យតាមរយៈការតៃួតពិនិតៃយឡើងវិញដោយសុកៃឹតការសមា្តៃសន៍ដ៏សីុជមៃៃជាមួយ
WSMEនិងអ្នកចូលរួមជំនាញនិងកិច្ចពិភាកៃសាជាមួយកៃមុបៃកឹៃសាយោបល់។ដំណើរការនៃការបៃមូលទិន្នន័យតៃវូបានធ្វើឡើងជា
បួនដំណាក់កាល៖

ជម្ងឺកូវីដ១៩បានបង្កើតបញ្ហៃបៃឈមមួយចំនួនសមៃៃប់កៃុម
សៃៃវជៃៃវខណៈពៃលកំពុងធ្វើការបៃមូលទិន្នន័យពៃៃះ
ការភ័យខា្លៃចរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការជួបជាមួយអ្នកសរសៃរ
បានពនៃយារពៃលដំណើរការសមា្ភៃសន៍។នៃះក៏ជះឥទ្ធិពលដល់
ដំណើរការបៃមូលទិន្នន័យផងដៃរពៃៃះវាមិនអនុញ្ញៃតឱៃយ

ផលប៉ះពាល់ នេ ជម្ង ឺកូ វីដ១៩ លើ ការបេមូល ទិន្នន័យ មានការសមា្ភៃសន៍សុីជមៃៃ។នៅពៃលដៃលគោលនយោបាយ
ការការពារនិងសុវត្ថិភាពរបស់កៃសួងសុខាភិបាលតៃូវបាន
អនុវត្តមានវិធានការគមា្លៃតសង្គមចំាបាច់តៃវូបានអនុវត្តសមៃៃប់
ការសមា្ភៃសន៍ជួបផ្ទៃល់។បទសមា្ភៃសន៍តៃវូបានធ្វើឡើងតាមរយៈ
បណា្តៃញកៃៃបៃព័ន្ធដូចជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងកម្មវិធីបៃជំុតាម
អីុនធឺរណៃតដូចជាGoogleMeet,TelegramនិងZoom។

៥.៣ 
វិធីសាស្ត្
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< 3 Years

5 - 10 Years

3 - 5 Years

10 - 15 Years

30%

20%

15%

35%

ការវិភាគទិន្នយ័រមួមានដំណើរការតាមលំដប់ដក់តាមបៃភៃទ
រៀបចំចាត់ចៃងនិងសង្ខៃបទិន្នន័យដើមៃបីឆ្លើយសំណរួសៃៃវជៃៃវ។
ដំណាក់កាលរួមមាន៖

ចំពោះការសៃៃវជៃៃវនៃះគឺសហគៃៃសខា្នៃតតូច(SEs)និង
សហគៃៃសខា្នៃតមធៃយម(MEs)តៃូវបានគៃសមា្គៃល់ដោយ
ផ្អៃកលើការវិនិយោគដើមទុននិងចំនួនបុគ្គលិកដូចដៃលបាន
ពនៃយល់នៅក្នុងផ្នៃកទី។

ការចម្លង:បៃើទមៃង់បៃតិចារកិដើមៃបីកត់តៃៃចម្លើយរបស់
អ្នកចូលរួមWSMEក្នុងពៃលសមា្ភៃសន៍។

ការស្ទង់មតិតាមGoogleអនឡាញ៖ដើមៃបីបន្ថៃម
ដំណើរការនៃការសមា្ភៃសន៍ជាមួយនឹងសំណួរដៃល
បង្កើតឡើងដោយការបៃើបៃៃស់លៃខកូដនៅកៃៃម
សសរស្តម្ភនីមួយ។

ការគៃប់គៃងទិន្នន័យបញ្ចលូ៖ឯកសារទិន្នន័យតៃវូបាន
សៃង់ចៃញបនា្ទៃប់ពីការឆ្លើយតបតៃវូបានដក់តាមរយៈ
ទមៃង់នៃការស្ទង់មតិGoogle។បនា្ទៃប់ពីនោះរាល់
ការឆ្លើយតបទំាងអស់តៃវូបានដក់ចូលទៅក្នងុExcel
និងតៃូវបានពិនិតៃយទ្វៃដង។

តារាងនិងតួលៃខ៖គំនូសតាងនិងតួលៃខដៃលទាក់ទង
នឹងការវភិាគទិន្នន័យតៃវូបានគៃបៃើដើមៃបីធ្វើបទបងា្ហៃញ
និងពិពណន៌ាសង្ខៃបនៃការឆ្លើយតបកៃៃមការពិភាកៃសា
របស់សសរស្តម្ភពាក់ព័ន្ធនៅក្នងុផ្នៃកលទ្ធផលសៃៃវជៃៃវ។

ការបកសៃៃយទិន្នន័យ៖ការវិភាគទិន្នន័យនិងតារាង
និងតួលៃខពាក់ព័ន្ធតៃូវបានបៃើដើមៃបីពនៃយល់លទ្ធផល
នៃការសិកៃសាដោយបង្កើតព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធឆ្លើយតប
ទៅនឹងលទ្ធផលសៃៃវជៃៃវនិងទាញសៃចក្តសីន្នដិ្ឋៃន។

ការវិភាគ ទិន្នន័យ

អំពី អ្នកចូលរួម

១.

២.

៣.

៤.

៥.

សហគៃិនស្តៃីសរុបចំនួន២០នាក់តៃូវបានសមា្ភៃសន៍ដៃល
ក្នុងនោះ១២នាក់ជាមា្ចៃស់សហគៃៃសខា្នៃតតូចនិង៨នាក់ជា
មា្ចៃស់សហគៃៃសខា្នៃតមធៃយម។សហគៃៃសទំាងនៃះបានធ្វើជំនួញ
ក្នុងចនោ្លៃះពី៣-១៥ឆ្នៃំហើយមានទីតំាងនៅខៃត្តចំនួន៣គឺ
រាជធានីភ្នំពៃញខៃត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាប។ក្នុងចំណម
សហគៃៃសខា្នៃតតូចទំាង១២សហគៃៃសចំនួន៨មានទីតំាងនៅ
រាជធានីភ្នំពៃញនិង២នៅខៃត្តបាត់ដំបងនិង២ទៀតនៅ
ខៃត្តសៀមរាប។

ក្នុងចំណមសហគៃៃសខា្នៃតមធៃយមចំនួន៨មាន៧កន្លៃង
ស្ថតិនៅរាជធានីភ្នពំៃញនិង១កន្លៃងទៀតគឺនៅខៃត្តសៀមរាប។

រូបភាព៥.១ការចៃកចាយអាយុកៃុមហ៊ុនដៃលចូលរួម
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Food and
Baverage

Small Medium

Health and
Personal Care

Skills
Development

Home care,
Houshold and

Construction supply

Consulting
Firm

E-Commerce

Logistic &
Forwarding

Engineering &
Construction

Handcraft

IT firm

Small

20.30

31.40

41.50

51.60

Meduim

រូបភាព៥.២៖ការចៃកចាយអាយុដៃលចូលរួម

អ្នកចូលរមួ១២នាក់ជាសមាជិកសមាគមជំនាញដៃលក្នងុនោះ
៣នាក់ជាសមាជិកសមាគមSMEនិង៩នាក់ជាសមាជិក
នៃសមាគមSMEផងនិងជាសមាជិកសមាគមសហគៃិនស្តៃី
កម្ពុជា(CWEA)ផង។

អ្នកឆ្លើយសំណួរមានអាយុចាប់ពីខ្ទង់អាយុ២០ឆ្នៃំដល់
៥០ឆ្នៃំដៃលភាគចៃើនស្ថតិក្នងុចនោ្លៃះអាយុ៣១ដល់៤០ឆ្នៃ។ំ
លើកលៃងតៃអ្នកឆ្លើយសំនួរ២នាក់អ្នកដៃលនៅសល់កៃៃពី
ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតៃបានរៀបការហើយដៃលក្នុងនោះមានតៃ២
នាក់ប៉ុណ្ណៃះដៃលមានកូន។

រូបភាព៥.៣៖អនុវិស័យរបស់សហគៃៃសអ្នកចូលរួម
អ្នកចូលរួមWSMEsគឺជាតំណាងនៃវិស័យផលិតកម្មនិង
សៃវាកម្មជាចៃើនហើយតៃូវបានបៃងចៃកជា៩វិស័យដូចជា
សៃបៀងអាហារនិងភៃសជ្ជៈ(F&B)បច្ចៃកវិទៃយាព័ត៌មាន(IT)
សំណង់សុខាភិបាលនិងការថៃទំាផ្ទៃល់ខ្លនួការអភិវឌៃឍន៍ជំនាញ
វាយនភ័ណ្ឌការបៃឹកៃសាពាណិជ្ជកម្មតាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិច
និងការដឹកជញ្ជូន។
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ការបៃើបៃៃស់ធនធានផ្ទៃល់ខ្លួនដើមៃបីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មគឺជាជមៃើសដ៏ល្អជាជាងការខ្ចីបៃៃក់ពីមូលនិធិខាងកៃៃ។យើង
មិនដឹងថាតើបៃៃក់ចំណូលរបស់យើងក្នុងរយៈពៃលពីរឬបីឆ្នៃំដំបូងនឹងអាចរកៃសាសហគៃៃសឱៃយរស់រានឬរីកចមៃើនបានទៃ។
យើងគួរចៀសវាងសមា្ពៃធនៃការបង់ការបៃៃក់កម្ចីក្នុងអំឡុងពៃលនៃះ

(ME Owner, Phnom Penh)

អ្នកចូលរមួWSMEភាគចៃើនបានបៃើមូលនិធិផ្ទៃល់ខ្លនួដើមៃបី
ដំណើរការសហគៃៃសនិងពងៃីកអាជីវកម្ម។មានអ្នកចូលរួម
តិចតួចណាស់ដៃលបានដឹងពីឱកាសក្នងុការផ្តល់មូលធនហើយ
អ្នកដៃលបានដឹងតៃមិនដៃលបានអនុវត្តដោយសារតៃមិនមាន
ពៃលគៃប់គៃៃន់ក្នុងការរៀនពីជមៃើសទំាងនៃះ។ខណៈដៃល
WSMEមួយចំនួនបានដក់ពាកៃយសំុហិរញ្ញបៃបទានខាងកៃៃ
តមៃូវការវត្ថុបញ្ចៃំនីតិវិធីស្មុគសា្មៃញចំណៃះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ
មានកំណត់និងការអនុវត្តពន្ធតៃូវបានលើកឡើងថាជា
កតា្តៃសំខាន់ដៃលរារាំងការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដើមៃបី
ទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុសមៃៃប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។

បទសមា្ភៃសន៍បានចង្អលុបងា្ហៃញអំពីវិធី៣យ៉ៃងដៃលWSMEs
ទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានសមៃៃប់បៃតិបត្តកិាររបស់ពួកគៃ៖(១)
មូលនិធិផ្ទៃល់ខ្លនួ(២)មូលនិធិខាងកៃៃនិង(៣)ការរមួបញ្ចលូ
របស់ទាំងពីរ។

សសរស្តម្ភ  ទី ១៖ លទ្ធភាព 
ទទួលបាន ហិរញ្ញបេបទាន 

បទសមា្ភៃសន៍បានបងា្ហៃញថាអ្នកចូលរមួWSMEជាចៃើនបាន
ដក់ពាកៃយស្នើសំុបៃភពហិរញ្ញវត្ថុពីចៃើនបៃភពសមៃៃប់អាជីវកម្ម
ថ្មីរបស់ពួកគៃឬដើមៃបីទាញយកផលចំណៃញពីការពងៃកីទីផៃសារ
និងដើមៃបីទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាថ្មី។ភាគចៃើននៃអ្នកចូលរួម
ចូលចិត្តបៃើបៃៃស់ធនធានផ្ទៃល់ខ្លួនដើមៃបីអភិវឌៃឍសៃវាកម្ម
របស់ពួកគៃនិងបញ្ជៃតាមកម្មវិធីsoftwareនិងពាណិជ្ជកម្ម
តាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិច។ពួកគៃក៏បានស្វៃងរកបៃៃក់កម្ចីពី
បៃភពផ្តល់មូលនិធិផៃសៃងៗគា្នៃដូចជាការផ្តល់បៃៃក់កម្ចីពីមា្នៃក់ទៅ
មា្នៃក់ទៀតបៃៃក់កម្ចីធនាគារតុងទីននិងជំនួយឥតសំណង។
តុងទីនគឺជាទមៃង់ស្មុគសា្មៃញនៃសមាគមសនៃសំបៃៃក់និង
ឥណទានកៃៃផ្លវូការ(Rosca)ដៃលមានជាទូទៅនៅបៃទៃស
កម្ពុជាហើយជាជមៃើសដ៏ពៃញនិយមសមៃៃប់បៃៃក់កម្ចី។១៩២

៥.៤
ការរកឃើញ ពី ការសម្ភ្សន៍
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រូបភាព៥.៤៖បៃភពនៃការបៃើបៃៃស់ថវិការ

ភាគចៃើននៃអ្នកចូលរួមបានបៃើបៃៃស់តុងទីនជាវិធីសាស្តៃនៃ
ការគាំទៃផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុពីសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគៃ។
អ្នកសរសៃរបានកត់សមា្គល់ថាខណៈដៃលវិធីសាស្តៃកម្ចីនៃះ
មានការទទួលសា្គៃល់ជាទមា្លៃប់នោះវាក៏ទាមទារទំនុកចិត្តរវាង
ភាគីទាំងពីរ(អ្នកខ្ចីនិងអ្នកឱៃយខ្ចី)។វិធីសាស្ត្រផ្តល់មូលនិធិនៃះ
មិនតមៃូវឱៃយមានការបញ្ចៃំជាផ្លូវការណាមួយដូចដៃលអនុវត្ត
នៅក្នុងធនាគារទៃនោះទៃទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយពៃលខ្លះវា
តៃូវការសាកៃសីពីអ្នកអោយខ្ចី។វាអាចទៅរួចផងដៃរដៃលអ្នកឲៃយ
ខ្ចីស្នើសំុឱៃយដក់បញ្ចៃំវត្ថុមានតម្លៃសមៃៃប់សុវត្ថភិាពបៃៃក់កម្ច។ី

បៃៃក់កម្ចីរបស់ធនាគារគឺជាបៃភពមូលនិធិពៃញនិយមទី២។
WSMEsចំនួន៧រមួទំាងអ្នកចូលរួមSEនិងMEបានទទួល
បៃៃក់កម្ចីពីធនាគារពៃៃះវាតៃវូបានគៃមើលឃើញថាអាចផ្តល់នូវ
បៃភពដើមទុនកាន់តៃចៃើនសមៃៃប់ការធ្វើជំនួញ។ទោះជា
យ៉ៃងណាក៏ដោយអ្នកចូលរួមក៏បានកត់សមា្គៃល់ផងដៃរថា
បៃៃក់កម្ចីធនាគារជាចៃើនតៃវូបានផៃសារភា្ជៃប់ជាមួយនឹងបៃៃក់កម្ចី
ទិញផ្ទះដៃលបណា្តៃលឱៃយមានការពៃួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់
ទៃពៃយសមៃបត្តិរបស់ពួកគៃក្នងុករណីមានការបរាជ័យក្នងុអាជីវកម្ម។

អ្នកចូលរួមបានទទួលសា្គៃល់ពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលយក
បច្ចៃកវិទៃយាថ្មីៗសមៃៃប់ការផ្តល់មូលនិធិបុ៉ន្តៃក៏បានចង្អុល
បងា្ហៃញថាវាតៃវូការការវនិិយោគហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន។ខណៈដៃល

នៃះជាការចំណាយដៃលអាចជួយបង្កើនលៃបឿនបៃតិបត្តិការ
អាជីវកម្មចំណៃញពៃលវៃលានិងការចំណាយក្នងុរយៈពៃលវៃង។

អ្នកចូលរួម១៤នាក់ក្នុងចំណម២០នាក់បានបៃើបៃៃស់
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក្នុងគោលបំណងផៃសៃងៗរួមទំាងដើមៃបី
ទទួលបាននូវឱកាសនៃការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានសមៃៃប់ការពងៃកី
អាជីវកម្ម។ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោយអ្នកឆ្លើយសំណរួភាគចៃើន
មិនអាចផ្តល់ការងារដល់បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលថ្មីដោយសារកង្វះ
លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានអំពីបច្ចៃកវិទៃយាទំាងនៃះក៏ដូចជា
មានបន្ទុកនៃការបញ្ចៃំទៃពៃយសមៃបត្តិរបស់ខ្លួន។

ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវបងា្ហៃញថាអ្នកចូលរមួWSMEបានបៃមូល
បទពិសោធន៍ពីការជំនះឧបសគ្គជាចៃើនក្នងុការធ្វើជំនួញរបស់
ពួកគៃ។ភាគចៃើនបានទទួលសា្គៃល់ថាការមានអ្នកណៃនំា
អាចរួមចំណៃកដល់ការអភិវឌៃឍអាជីវកម្មនិងនិរន្តរភាពបាន។

សសរស្តម្ភ  ទី ២: លទ្ធភាព 
ទទួលបាន កា រ ណេនាំ ទំនាក់ទំនង 
និង ជំនាញ
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ក្នុងនាមជាសហគៃិនមា្នៃក់តៃូវការជំនាញផៃសៃងៗគា្នៃ
ដើមៃបីធ្វើការពី“AទៅZ”។សហគៃិនមា្នៃក់ៗតៃូវការ
សមត្ថភាពនិងជំនាញល្អ។ដើមៃបីកា្លៃយជាគំរូនិង
អ្នកដឹកនាំល្អគឺជាហៃតុផលដៃលពួកគៃតៃូវការ
ដើមៃបីបង្កើនជំនាញនិងមានដៃគូសោ្មៃះតៃង់ឬអ្នក
ណៃនាំដៃលអាចចៃករំលៃកបទពិសោធន៍និង
ចំណៃះដឹងក្នុងការបើកអាជីវកម។

(លោកសៃីViriyaLimនាយកគៃប់គៃងកៃុមហ៊ុន
LMLimaAngkorFood,Co.Ltd)

ភាគចៃើន(គៃៃន់តៃជាងពាក់កណា្តៃល)នៃអ្នកចូលរួមWSME
បានកត់សមា្គៃល់ថាបងប្អូនបង្កើតប្តីបៃពន្ធនិងសាច់ញាតិ
របស់ពួកគៃបានផ្តល់ការគំាទៃទំាងផ្លូវចិត្តនិងផ្តល់យោបល់
លើបញ្ហៃដៃលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម។នៃះតៃូវបានតាមដន
យ៉ៃងជិតស្និទ្ធដោយអ្នកដៃលស្វៃងរកការគំាទៃពីកៃុមគៃួសារ
មិត្តភក្តិនិងគៃបូង្វកឹអាជីវកម្មឬអ្នកឯកទៃស។អ្នកចូលរួម១៣
នាក់ក្នុងចំណម២០នាក់បានទទួលសា្គៃល់ថាការណៃនំា
គឺមានបៃយោជន៍ណាស់ហើយពួកគៃចង់ឲៃយមានការបងៃៀន
ជាលក្ខណៈបុគ្គលឬជាកៃុមតូចៗដោយបៃើករណីសិកៃសាឬ
ចំណទបញ្ហៃ។ពួកគៃបានកត់សមា្គៃល់ថាគំនិតផ្តចួផ្តើមបៃបនៃះ
នឹងជួយពួកគៃឱៃយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងសមត្ថភាព
ក្នុងបៃតិបត្តិការអាជីវកម្មការគៃប់គៃងនិងភាពជាអ្នកដឹកនំា។
សមាគមដូចជាCWEA,សមាគមសហគៃិនវ័យក្មៃងកម្ពុជា
(YEAC)193និងបណា្តៃញអាជីវកម្មផៃសៃងទៀតដូចជាCEO
MasterClub194និងBNI195តៃូវបានគៃចាត់ទុកថាជា
កន្លៃងសមៃៃប់សហគៃិនស្តៃីដើមៃបីស្វៃងរកការជួយណៃនាំ។

រូបភាព៥.៥៖ការទទួលបានការណៃនាំ

វៃទិកាឌីជីថលបានដើរតួយ៉ៃងសំខាន់ក្នងុការសមៃបសមៃលួការ
រៀននិងការអភិវឌៃឍជំនាញដៃលអ្នកចូលរមួបានកត់សមា្គៃល់ថាមាន
សារៈសំខាន់ក្នងុការទប់ទល់នឹងវិបត្ដិកូវតី១៩។បទសមា្ភៃសន៍បាន
បងា្ហៃញថាអ្នកចូលរមួអាចរៀនដោយឥតគិតថ្លៃទំាងកម្មវធីិដៃល

តៃវូបង់លុយនិងមិនតៃវូបង់លុយលើបៃធានបទជាចៃើនរមួមាន
មូលដ្ឋៃនគៃឹះពាណិជ្ជកម្មគណនៃយៃយហិរញ្ញវត្ថុសហគៃិនភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការតស៊ូមតិជំនាញចរចានិងការបង្វឹក។
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រូបភាព៥.៦៖ការកសាងជំនាញ

អ្នកចូលរមួមួយចំនួនបានបងា្ហៃញថាកម្មវិធីផ្តល់បៃកឹៃសាអាជីវកម្ម
ទូលំទូលាយ(នៅក្នងុឬកៃៃបៃទៃស)នឹងមានបៃយោជន៍បុ៉ន្តៃ
វាគួរតៃតៃូវបានរៀបចំតាមតមៃូវការរបស់បុគ្គលមា្នៃក់។ពួកគៃ
ក៏បានកត់សមា្គៃល់ផងដៃរថាឱកាសសមៃៃប់ការភា្ជៃប់បណា្តៃញ
និងការធ្វើដំណើរក្នងុសៃកុនិងកៃៃសៃកុក៏អាចជួយWSMEs
រៀនសូតៃពីមនុសៃសមកពីមជៃឈដ្ឋៃននិងបរិបទផៃសៃងៗគា្នៃជាពិសៃស
ទាក់ទងទៅនឹងនវានុវត្តន៍នៃបច្ចៃកវិទៃយាដៃលអាចអនុវត្តចំពោះ
អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃ។

ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយអ្នកចូលរមួមួយចំនួនមិនអាចចូលមើល
និងស្វៃងរកឱកាសរៀនតាមអីុនធឺរណៃតដោយសារតៃឧបសគ្គ
ជាក់លាក់មួយចំនួន។នៃះរួមមាន៖ការទទួលបានព័ត៌មាន
តិចតួចស្តីពីកម្មវិធីណៃនំាទំាងក្នុងនិងកៃៃបៃទៃសកម្ពុជា
ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគៃមានកំណត់ជាមួយបណា្តៃញ

អាជីវកម្មនិងសមាគម។អ្នកចូលរួម៤នាក់ក្នុងចំណម
២០នាក់បានលើកឡើងពីកង្វះនៃការទទួលបានឱកាសឬ
កម្មវិធីដៃលមានគុណភាព/ភាពជឿជាក់ថាជាបញ្ហៃបៃឈម
ដ៏សំខាន់។

សមៃៃប់អ្នកចូលរមួSEជាពិសៃសការចំណាយចៃើនលើការរៀន
តាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិកគឺជាឧបសគ្គដ៏គួរឱៃយកត់សមា្គៃល់។
មនុសៃសជាចៃើនក៏បានយល់ឃើញថាវាពិតជាលំបាកណាស់
ក្នុងការចូលរួមការណៃនំាឬស្វៃងរកពៃលវៃលាសមៃៃប់រៀន
តាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិកខណៈពួកគៃកំពុងបៃឹងបៃៃងបំពៃញ
កាតព្វកិច្ចអាជីវកម្មនិងគៃសួារ។លើសពីនៃះទៀតជំនាញភាសា
អង់គ្លៃសមានកមៃិតនិងជំនាញបច្ចៃកវិទៃយាតិចតួចក៏តៃូវបាន
ចាត់ទុកជាការពៃួយបារម្ភសមៃៃប់សា្ថៃបនិកSE។
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រូបភាព៥.៧៖ឧបសគ្គឆ្ពៃះទៅរកការទទួលបានណៃនាំទំនាក់ទំនងនិងការកសាងជំនាញ

បទសមា្ភៃសន៍នៃះបានបងា្ហៃញថាការណៃនាំរបស់បុគ្គលិកនិង
ការកសាងសមត្ថភាពមនិមៃនជាអាទិភាពសមៃៃប់អ្នកចលូរមួ
ជាចៃើនឡើយ។ផ្ទយុទៅវញិជាទូទៅពួកគៃផ្តៃតលើការអភិវឌៃឍន៍
ខ្លួនជាជាងការអភិវឌៃឍសា្ថៃប័ន។ក្នុងនាមជាមា្ចៃស់ឬសា្ថៃបនិក
ពួកគៃមានអារម្មណ៍ថាពួកគៃគួរតៃបង្កើនជំនាញនិងចំណៃះដឹង
របស់ពួកគៃក្នងុរយៈពៃលទៀងទាត់មួយ។លើសពីនៃះទៅទៀត
ពួកគៃមានការសា្ទៃក់ស្ទើរក្នងុការវិនិយោគលើការបណ្តុះបណា្តៃល
បុគ្គលិកដោយសារតៃការលាឈប់របស់បុគ្គលិកដៃលជា
កតា្តៃចមៃបងមួយធ្វើឱៃយមានកង្វះនៃការវាយតម្លៃតមៃូវការរបស់
សា្ថៃប័នលើការកសាងសមត្ថភាពហើយក៏ជាមូលហៃតុដៃល
ការបណ្តុះបណា្តៃលបុគ្គលិកមិនតៃូវបានពិចារណាដោយ
សា្ថៃបនិកមួយចំនួន។

អ្នកចូលរួមបានកត់សមា្គៃល់ថាការធ្វើឌីជីថលអាចជួយមា្ចៃស់
សហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយមនូវបៃតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់
ពួកគៃនិងការអនុវត្តជាទូទៅអោយមានភាពបៃសើរឡើង។
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដៃលបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលបាន
ផ្លៃស់ប្តរូអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃអ្នកចូលរមួ១០នាក់ក្នងុចំណម

សសរស្តម្ភ ទី ៣៖ ដំណើរការ 
អាជីវកម្ម និង ការគេប់គេង

២០នាក់បានកត់សមា្គៃល់ថាជាទូទៅវាបានជួយឲៃយបៃសើរជាង
មុនខណៈពៃលដៃលអ្នកចូលរួម៧នាក់បានចង្អុលបងា្ហៃញពី
ផលប៉ះពាល់នៃបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក្នុងការកសាងនិងពងៃីក
ទីផៃសាររបស់ពួកគៃការកៃលំអរកៃរ្តិ៍ឈ្មៃះកៃុមហុ៊នសមៃៃប់
ដំណើរការនៃការគៃប់គៃងនិងបៃតិបត្តិការដៃលលឿននិង
មានបៃសិទ្ធភាពជាងមុន។

អ្នកចូលរមួក៏បានលើកឡើងផងដៃរថាការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយា
ក្នុងដំណើរការការងារបានជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបង្កើន
បៃៃក់ចំណលូនិងជួយបុគ្គលិកឱៃយមានការឆ្លើយតបលឿនក្នងុ
ការបំពៃញភារកិច្ចរបស់ខ្លនួ។ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយអ្នកចូលរមួ
មានការយល់ឃើញខុសគា្នៃនៅក្នងុការសមៃៃចចិត្តរបស់ពួកគៃ
អំពីតម្លៃនិងថាតើតៃវូទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាព័ត៌មានវទិៃយា(ICT)
ពៃៃះនឹងតៃូវចំណាយខ្ពស់ជាពិសៃសសមៃៃប់SEs។
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រូបភាព៥.៨៖អត្ថបៃយោជន៍នៃការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាសមៃៃប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកចូលរួម

ការសៃៃវជៃៃវបានបងា្ហៃញSMEsដៃលចូលរួមបានបៃើបៃៃស់កម្មវិធីឌីជីថលផៃសៃងៗគា្នៃសមៃៃប់ការគៃប់គៃង/ដំណើរការអាជីវកម្ម
ដៃលរួមមានកម្មវិធីសមៃៃប់៖(១)ការទំនាក់ទំនង(រឿងផ្ទៃល់ខ្លួនការងារនិងបណា្តៃញ)(២)ការលក់និងទីផៃសារ(៣)ហិរញ្ញវត្ថុ
និងគណនៃយៃយ(៤)ការទូទាត់និងបៃតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ(៥)ការគៃប់គៃងទិន្នន័យ/ផ្ទុកទិន្នន័យនិង(៦)បៃតិបត្តិការនិង
ការគៃប់គៃងអាជីវកម្ម(ខាងកៃៃម)។
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រូបភាព៥.៩៖ទមៃង់នៃការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដៃលតៃូវបានបៃើដោយអ្នកចូលរួមWSME
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តារាង៥.២៖ឧបករណ៍ឌីជីថលបៃើបៃៃស់ដោយអ្នកចូលរួម

រូបភាពទី៥.១០៖ផលប៉ះពាល់នៃជម្ងឺកូវីដ១៩ចំពោះអ្នកចូលរួមWSME

Social Media apps: Facebook, Telegram, Instagram, LINE, WhatsApp

Digital Devices: Cellular Phone, Laptop, iPad

Social Media Apps: Facebook, Line, Instagram

E-commerce: Khmum, WeMall, Personal Apps, 

Company websites

Video, Pinterest

1
General 

Communication

2
Sales and 
Marketing

Fintech: BanhJi, POS, Bongloy

Accounting Software: Peachtree, QuickBooks

Excel, CRM system

Wing, True Money, ABA

Money Union Transfer, e-bank transfers

3
Finance & 

Accounting

4
Payments & 

Transfers

iCloud

Google drive

Microsoft office: Word, Excel, PowerPoint

Meeting: Google Meet, Zoom, Skype, Telegram, Facebook, Cellular Phone

GitScrum, GitHub, Carrier Mapping

Google Earth, Google Map, Google Search, GPS

Company Apps: MyApp 

5
Data Management/ 

Storage

6
Operation and 
Management

Small

Negatively Affected

Little to No Negative Effect

No Answer

Medium

MEsភាគចៃើនបានបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលសមៃៃប់
ការគៃប់គៃងអាជីវកម្មនិងផលិតផលជាពិសៃសកម្មវធីិជំនាញ
វិជា្ជៃជីវៈដូចជាMicrosoftOfficeក៏ដូចជាការរចនាបៃព័ន្ធ
កំណត់ទីតំាងទំនាក់ទំនងនិងការបៃជំុតាមអនឡាញនិង
កម្មវិធីគៃប់គៃងទិន្នន័យ។

ជាទូទៅកម្មវិធីបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមដូចជាFacebook,
Telegram,Instagram,LINEនិងWhatsAppតៃវូបាន
បៃើតាមរយៈកម្មវិធីឌីជីថលដូចជាទូរស័ព្ទដៃកំុពៃយូទ័រយួរដៃ
និងiPadទាំងក្នុងSEsនិងMEs។បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គម
តៃូវបានគៃបៃើយ៉ៃងទូលំទូលាយបំផុតសមៃៃប់ការផៃសព្វផៃសាយ
ដល់អតិថិជននិងសមៃៃប់ការលក់តាមបៃព័ន្ធអុីនធឺរណៃត។
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អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរបៃហៃលជា៩០%នៃបៃៃក់ចំណូលនិងផលិតកម្មរួមទាំងខៃសៃចងា្វៃក់
ផ្គត់ផ្គង់...ជាធម្មតាខ្ញុំអាចចៃកចាយសាច់បៃហិតបៃហៃល៣០០ទៅ៤០០គីឡូកៃៃមក្នុងមួយថ្ងៃដល់អតិថិជនប៉ុន្តៃ
ក្នុងអំឡុងពៃលនៃការរាតតៃបាតជំងឺខ្ញុំអាចលក់បានតៃជុំវិញ២០គីឡូកៃៃមប៉ុណ្ណៃះ។ទីផៃសាររបស់ខ្ញុំពឹងផ្អៃកលើទីផៃសារ
ក្នុងសៃុកមា៉ៃតហាងលក់រាយនិងជាពិសៃសសាលារៀន។ដោយសារសាលារៀនទាំងអស់តៃូវបានបិទខ្ញុំបានបាត់បង់
បៃៃក់ចំណូលប៉ុន្តៃខ្ញុំនៅតៃតៃូវបង់បៃៃក់និងបញ្ជូនពួកគៃទៅធ្វើការនៅឯរោងចកៃពៃៃះវាពិបាកក្នុងការជៃើសរីស
កម្មករថ្មីបៃសិនបើយើងបញៃឈប់ការងាររបស់ពួកគៃ។

(មា្ចៃស់សហគៃៃសបៃហិតខៃត្ដសៀមរាប)

សសរស្តម្ភ  ទី៤ : ការគេប់គេង 
វិបត្តិ(កូវីត១៩)

ជម្ងឺរាតតៃបាតកូវតី១៩បានបង្កការគំរាមកំហៃងធំបំផុតមួយដល់
ការអភិវឌៃឍបៃទៃសកម្ពជុាក្នងុរយៈពៃល៣០ឆ្នៃ។ំទោះយ៉ៃងណា
នៅពៃលសរសៃររបាយការណ៍នៃះសកម្មភាពបនា្ទៃន់របស់
រដ្ឋៃភិបាលនិងវិធានការគំាទៃសង្គមបនា្ទៃន់បានធ្វើឱៃយបៃទៃស
កម្ពុជាតៃៀមខ្លួនរួចជាសៃៃចដើមៃបីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃ
ជម្ងឺកូវីត១៩នៃះ។

ជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវការរាតតៃបាតជម្ងឺកូវតី១៩រដ្ឋៃភិបាល
បានចាត់វិធានការបនា្ទៃន់ដូចជាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
ការដក់គមា្លៃតសង្គមនិងបានដក់ចៃញនូវការបិទការចៃញចូល
ក្នុងឱកាសបុណៃយចូលឆ្នៃំខ្មៃរក្នុងខៃមៃសាឆ្នៃំ២០២០នៃះ។
នៅពៃលដៃលបៃទៃសទំាងមូលជួបនឹងការធា្លៃក់ចុះនៃសៃដ្ឋកិច្ច
ការភ័យខា្លៃចនៃវិបត្តិសៃដ្ឋកិច្ចកំពុងតៃកើនឡើងក្នុងសង្គម។
ការចាប់ផ្តើមរីករាលដលនៃជម្ងឺរាតតៃបាតបានជះឥទ្ធិពលលើ
វិស័យចំនួន៣រួមមាន៖(១)ទៃសចរណ៍(២)ការនំាចៃញ
ផ្នៃកផលិតកម្មនិង(៣)សំណង់។១៩៦

ខណៈដៃលហានិភ័យនៅតៃមានការបន្តធា្លៃក់ចុះនៃឧសៃសាហកម្ម
សំខាន់ៗទំាងនៃះគោលនយោបាយគំាទៃរដ្ឋៃភិបាលនិងកង្វះវបិត្តិ
សៃដ្ឋកិច្ចសាធារណៈតៃវូបានគៃមើលឃើញថាមានការកើនឡើង
ខ្ពស់នៅក្នងុការពៃយាករណ៍កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចនៅចុងឆ្នៃ២ំ០២០។

នៃះអាចពនៃយល់ពីលទ្ធផលនៃការសៃៃវជៃៃវពីផលប៉ះពាល់
នៃកូវីត១៩ទៅលើអ្នកចូលរួមWSME។ខណៈពៃលដៃល
អ្នកសរសៃរបានរកឃើញថាទំាងអ្នកឆ្លើយសំណួរSEនិង

MEតៃវូបានរងផលប៉ះពាល់មានចំនួនទាបជាងការរំពឹងទុក។
មានតៃពាក់កណា្តៃលនៃអ្នកចូលរួម(១០នាក់ក្នុងចំណម
២០នាក់)បាននិយយថាពួកគៃទទួលរងផលប៉ះពាល់ជា
អវិជ្ជមានខណៈដៃល៨នាក់ក្នុងចំណម២០នាក់(SEs
ចំនួន៤និងMEsចំនួន៤)និយយថាពួកគៃមានអារម្មណ៍
ថាមិនសូវមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៃ។

អ្នកចូលរួមMEចំនួន២នាក់ដៃលមិនបានរងផលប៉ះពាល់
ដោយកូវីត១៩បានសម្លឹងឃើញជម្ងឺរាតតៃបាតនៃះជាឱកាស
ដ៏រឹងមំាដើមៃបីពងៃីកទីផៃសាររបស់ខ្លួននិងអភិវឌៃឍផលិតផល
ថ្មីនិងសៃវាកម្មដើមៃបីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនៃះ។ពួកគៃក៏បាន
បៃើបៃៃស់ទីផៃសារឌីជីថលដើមៃបីផៃសព្វផៃសាយដល់អ្នកបៃើបៃៃស់
ដោយផ្ទៃល់តាមបៃព័ន្ធអីុនធឺរណៃត។SEsបានផ្តល់ជូននូវ
ទំនិញបៃើបៃៃស់រហ័ស(FMCGs)ក៏ដូចជាដំណះសៃៃយ
ITនិងICTដៃលមានតមៃូវការយ៉ៃងខា្លៃំងក្នុងកំឡុងពៃល
មានវិបត្តិកូវីត១៩។អ្នកចូលរួមSEមួយចំនួនអាចបង្កើន
ការលក់របស់ពួកគៃចំនួនបីដងក្នងុអំឡុងពៃលនៃះបុ៉ន្តៃក៏បាន
កត់សមា្គៃល់ឃើញថាការលក់របស់ពួកគៃបានធា្លៃក់ចុះបនា្ទៃប់ពី
សា្ថៃនភាពបានបៃសើរឡើង។

ជម្ងឺរាតតៃបាតបានជះឥទ្ធពិលយ៉ៃងខា្លៃងំដល់ការលក់ដោយសារ
តៃការរឹតតៃបតិផ្នៃកសង្គមដៃលបណា្តៃលឱៃយអាជីវកម្មតៃវូកំណត់
រចនាសម្ព័ន្ធនិងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃឡើងវិញ។
ជាពិសៃសSMEនៅក្នងុវិស័យសៃវាកម្មម្ហបូអាហារនិងភៃសជ្ជៈ
តៃវូបានរងផលប៉ះពាល់ខា្លៃងំបំផុត។អ្នកចូលរមួបានកត់សមា្គៃល់ថា
៧០ដល់៩០%នៃបៃៃក់ចំណលូរបស់ពួកគៃដៃលទទួលបាន
ពីការលក់បៃចំាថ្ងៃបានបាត់បង់អាចដោយសារការរពឹំងលើអ្នក
លក់រាយផៃសៃងទៀតដើមៃបីផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឬក៏ការផុតកំណត់
នៃផលិតផលរបស់ពួកគៃដោយសារតៃការបៃើបៃៃស់ថយចុះ។
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បញ្ហេ បេឈម
ការសិកៃសានៃះបានបងា្ហៃញថាWSMEsបានជួបបៃទះនូវបញ្ហៃបៃឈមសៃដៀងគា្នៃក្នងុការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយា។បញ្ហៃបៃឈមទំាង៥
សមៃៃប់ការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាដៃលតៃវូបានកំណត់ដោយអ្នកចូលរមួគឺការស្វៃងរកបច្ចៃកវទិៃយាតៃមឹតៃវូការបណ្តុះបណា្តៃលជំនាញ
បុគ្គលិកចំណៃះដឹងឌីជីថលការបណ្តុះបណា្តៃលជំនាញរបស់និយោជិកនិងចុងកៃៃយការចំណាយខ្ពស់និងឧបសគ្គផ្នៃកធនធាន។

រូបភាព៥.១១៖បញ្ហៃបៃឈមរបស់អ្នកចូលរួមរបស់WSME
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បៃភពព័ត៌មាននិងការរៀនសូតៃភាគចៃើន
តៃូវបានបង្កើតឡើងជាភាសាបរទៃសដៃលបង្កឲៃយ
មានលទ្ធភាពស្តួចស្តើងក្នុងការបៃើបៃៃស់ធនធាន
ឌីជីថលនិងការសិកៃសាតាមអៃឡិកតៃូនិក។បញ្ហៃ
បៃឈមមួយទៀតគឺឧបសគ្គវៃលាពៃៃះមា្ចៃស់
សហគៃិនស្តៃីដើរតួនាទីបីសំខាន់ៗក្នុងនាមជាអ្នក
មើលថៃក្នុងគៃួសារសហគៃិននិងបុគ្គលិកសង្គម។

(មា្ចៃស់ME,នៅភ្នំពៃញ)

អ្នកចូលរួមWSMEមួយចំនួនក៏បានកត់សមា្គៃល់ផងដៃរពី
កង្វះអតិថិជនដៃលមានចៃតនាបៃើបៃៃស់វៃទិកាពាណជិ្ជកម្មតាម
បៃព័ន្ធអៃឡិចតៃនិូកដោយសារតៃហៃតុផលដូចជាការជឿទុកចិត្ត
លើផលិតផលបញ្ហៃសុវត្ថភិាពនៃការទូទាត់បៃៃក់និងពៃលវៃលា
នៃការចៃកចាយ។ដោយមានការគាំទៃតិចតួចការជឿទុកចិត្ត
និងតមៃវូការរបស់អតិថិជនអ្នកចូលរមួមានការសា្ទៃក់ស្ទើរក្នងុការ
វិនិយោគនិងទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាបៃបនៃះ។

សា្ថៃបនិកខ្លះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីផៃសារអៃឡិចតៃូនិចមិនអាច
បំពៃញចិត្តអតិថិជនបានពៃញលៃញនោះទៃពៃៃះពួកគៃចង់
ប៉ះមើលនិងយល់ពីផលិតផលជាក់ស្តៃងជាមុនសិនមុននឹងធ្វើ
ការទិញ។នៃះទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហៃទីមួយខាងលើអំពីការសងៃសយ័
របស់អតិថិជនចំពោះគុណភាពផលិតផល។មា្ចៃស់កៃុមហុ៊ន
ផលិតសម្លៀកបំពាក់សូតៃបានកត់សមា្គៃល់ថាអតិថិជនមិន
ពៃញចិត្តនឹងការមើលផលិតផលតាមអីុនធឺរណៃតនិងចូលចិត្ត
មកហាងផ្ទៃល់ដើមៃបីមើលរបស់របរមុនពៃលទិញ។ជាធម្មតា
ការលក់នៃះបានប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពៃលនៃការរឹតតៃបិតការ
ដើរហើរតៃូវបានអនុវត្តហើយធ្វើឲៃយប៉ះពាល់ដល់ការជមៃុញ
របស់កៃុមហ៊ុនក្នុងការទទួលយកដំណើរការឌីជីថល។

លើសពីនៃះទៀតវៃទិកាឌីជីថលពៃលខ្លះមិនបានផ្តល់ព័ត៌មាន
គៃប់គៃៃន់ដល់អ្នកបៃើបៃៃស់ដូចជាភាពអាចរកបាននៃផលិតផល
ដៃលបានដក់បងា្ហៃញដៃលធ្វើឱៃយការទិញតាមអីុនធឺរណៃត
មានភាពស្មុគសា្មៃញ។

អក្ខរកម្មឌីជីថលបានកា្លៃយជាបញ្ហៃបៃឈមដ៏ធំមួយចំពោះ
ការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយា។ការអនុវត្តផ្ទៃល់មានភាពស្មុគសា្មៃញ
ហើយកង្វះជំនាញផ្នៃកភាសាអង់គ្លៃស(ភាសាអង់គ្លៃសតៃវូបាន
គៃបៃើជាញឹកញាប់នៅក្នុងវិស័យជំនួញ)គឺជាឧបសគ្គចមៃបង
មួយដៃលអ្នកចូលរួមជាចៃើនបានជួបបៃទះ។ហៃតុនៃះហើយ
ទើបលទ្ធភាពអ្នកបៃើបៃៃស់នៅមានកំណត់។សា្ថៃបនិកSEបាន
កត់សមា្គៃល់ថាអក្ខរកម្មឌីជីថលរបស់ពួកគាត់នៅមានកមៃតិដៃល
នំាឲៃយបង្កការលំបាកចូលទៅកាន់កម្មវធីិនិងកម្មវធីិឌីជីថលក៏ដូចជា
ការយល់ដឹងពីមុខងារឌីជីថលជាដើម។ឧទាហរណ៍សហគៃៃស
ផលិតកម្មខា្នៃតតូចដៃលមានមូលដ្ឋៃននៅខៃត្តសៀមរាបនិង
បាត់ដំបងដៃលទំនងជានឹងយកគំរូអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគៃសួារ
និងមានចំណៃះដឹងអំពីគំរូយុទ្ធសាស្តៃអាជីវកម្មបន្តិចបន្តួច
ដៃលបានលើកឡើងពីឧបសគ្គនៃអក្ខរកម្មឌីជីថលនិងបញ្ហៃ
ចំណៃះដឹងភាសាអង់គ្លៃសនៅមានកមៃិត។

កៃៃពីអាជីវកម្មដៃលទាក់ទងទៅនឹងបច្ចៃកវិទៃយាការខ្វះបច្ចៃក
ទៃសជំនាញនិងកង្វះធនធានមូលធនតៃូវបានពិចារណា
ដោយWSMEsជាចៃើនដៃលជាបញ្ហៃបៃឈមដ៏ធំមួយចំពោះ
ការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយា។សា្ថៃបនិកMEមួយចំនួនបានបងា្ហៃញ

ថាពួកគៃតៃូវការការថៃរកៃសានិងការគាំទៃជាបៃចាំពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់
បច្ចៃកវិទៃយាពៃៃះបុគ្គលិករបស់ពួកគៃមិនមានចំណៃះដឹងនិង
ជំនាញបច្ចៃកទៃសដូចជាការបៃើបៃៃស់កម្មវិធីគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថ។ុ

MEsមួយចំនួនបានជួលអ្នកជំនាញបច្ចៃកទៃសពីខាងកៃៃ
ដើមៃបីរៀបចំបៃព័ន្ធបច្ចៃកទៃសនិងបណ្តះុបណា្តៃលជំនាញ
បន្ថៃមជូនបុគ្គលិក។MEsមួយចំនួនផៃសៃងទៀតតៃូវបានគៃ
ជមៃញុឱៃយទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាថ្មីដើមៃបីបំពៃញតាមស្តង់ដរនៃ
គុណភាពផលិតផលនិងគោលការណ៍ណៃនំាស្តពីីសុវត្ថភិាព។
ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយសហគៃៃសខា្នៃតតូចជាចៃើនមិនអាច
មានលទ្ធភាពទិញយកបច្ចៃកវិទៃយាដោយសារតៃពួកគៃខ្វះខា្វៃត
ធនធាន។

អ្នកចូលរមួបានចៃករំលៃកពីតមៃវូការសមៃៃប់ការបណ្តុះបណា្តៃល
ជំនាញនិងព័ត៌មានកមៃិតខ្ពស់ទាក់ទងទៅនឹងភាពច្នៃបៃឌិត
ដោយយោងទៅលើករណីសិកៃសាដៃលទទួលបានជោគជ័យ។
ទោះបីជាអ្នកចូលរួមខ្លះបានទទួលព័ត៌មានក្តីបៃភពនៃ
ការរៀនសូតៃក្តីនិងឱកាសទទួលបានអាហាររបូករណ៍នៅតាម
អីុនធឺរណៃតក៏ដោយក៏ពួកគៃនៅតៃបៃឈមមុខនឹងឧបសគ្គ
ក្នុងការកសាងជំនាញនិងបៃើយុទ្ធសាស្តៃអភិវឌៃឍបណា្តៃញ
អ៊ីនធឺណៃតរបស់ពួកគៃ។
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Small

Juggling Family and work

Family Support

Time Management

Limited Knowledge

Lack of Access

Gender Discrimination/Biased
Treatment/Stereotypes at 

work

Medium

អ្នកចូលរួមនីមួយៗមានបទពិសោធន៍ខុសៗគា្នៃទាក់ទិនពីបញ្ហៃ
យៃនឌ័រ។អ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាសា្វៃមីនិងកៃមុគៃសួាររបស់
ពួកគាត់បានគំាទៃពួកគៃយ៉ៃងពៃញទំហឹងក្នុងអាជីវកម្មរបស់
ពកួគាត់កដ៏ចូជាការលើកទកឹចតិ្តពកួគាត់ឱៃយរៀនជនំាញថ្មីៗ នងិ
បង្កើតបណា្តៃញបន្ថៃម។តាមវធីិនៃះការគំាទៃគៃសួារគឺជាកតា្តៃសំខាន់
ក្នងុការធ្វើឱៃយសហគៃនិស្តៃីមានកមា្លៃងំចិត្តនិងអាចជំនះឧបសគ្គ
បាន។អ្នកខ្លះវញិទៀតបានលើកឡើងថាគៃសួារមានសារៈសំខាន់
ជាងអាជីវកម្មហើយក៏ផ្តល់អាទិភាពទៅតាមនោះដៃរ។សមៃៃប់
អ្នកដៃលមានការគំាទៃតិចតួចឬគា្មៃនទាល់តៃសោះពីកៃមុគៃសួារ
ភាគចៃើនជួបបៃទះភាពតានតឹងបៃចំាថ្ងៃកំឡុងពៃលធ្វើអាជីវកម្ម
ដៃលបង្កផលប៉ះពាល់ជារឿយៗទៅសុខភាពផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្ត។

អ្នកខ្លះទៀតបានចង្អលុបងា្ហៃញថាការបៃកាន់ផ្នត់គំនិតពីបុរាណ
(ទាក់ទងទៅនឺងយៃនឌ័រ)គឺជាបញ្ហៃដ៏ចមៃបងមួយ។អ្នកចូលរមួ
បានកត់សមា្គៃល់ថាពួកគៃតៃវូបៃឈមមុខនឹងឧបសគ្គពៃលវៃលា
ដៃលរារំាងមិនឱៃយចូលរួមធ្វើការអភិវឌៃឍជំនាញក៏ដូចជាកសាង
បណា្តៃញសង្គមនិងចូលចំណៃកធ្វើសកម្មភាពសមាគមរួមទំាង
ពៃឹត្តិការណ៍ផៃសៃងៗខណៈពៃលដៃលអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់
កំពុងដំណើរការដោយហៃតុតៃតៃូវបំពៃញតួនាទីជាមា្តៃយនិង
កូនសៃីដៃលចៃងតំាងជាបៃពៃណីមក។អ្នកខ្លះកត់សមា្គៃល់ថា
ពៃលខ្លះកៃមុគៃសួារគាត់និងមិត្តរមួការងារបុរសៗមិនទុកចិត្តលើ
សមត្ថភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នោះទៃដូច្នៃះហើយពួកគាត់តៃវូ
ជំរញុខ្លនួឯងឱៃយខិតខំធ្វើការដើមៃបីបងា្ហៃញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លនួ។

រូបភាព៥.១២:ឧបសគ្គទាក់ទងនឹងបញ្ហៃយៃនឌ័រចំពោះការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល
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ឱកាសដេល 
លេចចេញ

លទ្ធភាពទទួលបានកម្មវិធីឌីជីថលនិងចំណៃះដឹងកាន់តៃបៃសើរអំពីដំណើរការឌីជីថល
លទ្ធភាពទទួលបានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិចអ្នកសហការនិងអ្នកបៃើបៃៃស់
បង្កើនភាពងាយសៃួលនិងសមត្ថភាពFintechនិងកម្មវិធីជំនាញ
ការអភិវឌៃឍផលិតផលនិងសៃវាកម្មថ្មីឱៃយតៃូវនឹងតមៃូវការអ្នកបៃើបៃៃស់
លទ្ធភាពទទួលបានមូលនិធិសង្គមដៃលបៃើបៃៃស់គំរូអាជីវកម្មឬបានធ្វើការដើមៃបីគាំទៃកៃុមសហគមន៍

ឱកាស
ឆ្លើយតបទៅនងឹការគៃបគ់ៃងវិបត្តិសមត្ថភាពដៃលអាចធ្វើទៅ
បាននៃWSMEsនៅក្នុងបច្ចៃកវិទៃយានិងនវានុវត្តន៍តៃូវបាន
ពងៃឹងយ៉ៃងខា្លៃំង។SEsនិងMEsទំាងអស់បានបៃើបៃៃស់
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលដោយផ្អៃកលើចំណៃះដឹងដៃលអាចរកបាន
និងតមៃូវការអាជីវកម្មនីមួយៗដៃលរួមមានការធ្វើពិពិធកម្ម
ផលិតផលនិងការចូលទៅកាន់ទីផៃសារឌីជីថល។ទោះយ៉ៃងណា
ក៏ដោយឧបសគ្គពៃលវៃលាកង្វះថវកិានិងជំនាញក៏ដូចជារនំាង
សង្គមនិងវបៃបធម៍បានរារំាងការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីៗឲៃយ
មានភាពទូលំទូលាយ។

នៃះគឺតៃូវបានឆ្លុះបញ្ចៃំងនៅក្នុងកមៃិតទាបនៃការទទួលយក
បច្ចៃកវិទៃយាក្នុងចំណមអ្នកសមា្ភៃសន៍។អ្នកចូលរួមWSME
១០នាក់ក្នងុចំណម២០នាក់បានទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាថ្មីៗ 

ខណៈដៃល១០នាក់មិនបានទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីណាមួយ
ទៃ(ក្នុងចំណមនៃះ២នាក់គឺបានទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលរួចហើយពីពៃៃះពួកគៃជាអ្នកផ្តល់ដំណះសៃៃយ
បច្ចៃកវិទៃយាព័ត៌មានវិទៃយា(ICT)។បច្ចៃកវិទៃយាថ្មីដៃលតៃូវបាន
ទទួលយកក្នងុកំឡុងពៃលមានជំងឺរាតតៃបាតរមួមានsoftware
និងកម្មវធីិថ្មីៗ ដៃលមានទមៃង់ឌីជីថលដូចជាបៃព័ន្ធគណនៃយៃយ
កម្មវិធីបៃជំុតាមអី៊នធឺណៃតនិងsoftwareកម្មវិធីគណនៃយៃយ
និងហិរញ្ញវត្ថ។ុសមៃៃប់ពាក់កណា្តៃលទៀតនៃអ្នកចូលរួមដៃល
បានបន្តបៃៃីបៃៃស់ជាមួយនឹងបច្ចៃកវិទៃយាដៃលមានសៃៃប់
កំពុងធ្វើដូច្នៃះដើមៃបីកាត់បន្ថយការចំណាយដៃលអនុញ្ញៃតឱៃយ
បៃតិបត្តិការអាជីវកម្មមិនមានការរំខាន។អ្នកចូលរួមSEនិង
MEពីរបីនាក់បានទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាថ្មីៗ ដូចជាsoftware
កម្មវិធីថ្មីៗនិងវៃទិកាឌីជីថល។

តារាង៥.៣:ឱកាសដៃលកំពុងលៃចចៃញសមៃៃប់WSMEsកៃៃយបានរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្ងឺរាតតៃបាតកូវីត១៩

អ្នកចូលរមួWSMEដៃលទទួលយកកម្មវិធីទំនាក់ទំនងបានធ្វើ
ទំាងចិត្តរភំើបយ៉ៃងខា្លៃងំដោយពួកគៃបានសង្កៃតឃើញថាវាបាន
ជួយពួកគៃក្នងុការបៃៃសៃយ័ទាក់ទងកាន់តៃលឿនរកឃើញនូវ
មធៃយាបាយនិងឃ្លៃំងចំណៃះដឹងកាន់តៃថ្មីឆ្លើយតបនឹងតមៃូវ
ការដៃលកំពុងតៃកើនឡើងរបស់អតិថិជនក៏ដូចជាណៃនំា
ផលិតផលនិងសៃវាកម្មថ្មី។កម្មវិធីមួយចំនួនតៃូវបានបៃើជា
ទមៃង់ទំនាក់ទំនងសមៃៃប់ផ្ញើរូបថតផលិតផលមុនពៃលបៃជុំ
អាជីវកម្មនិងសមៃៃប់ការចុះហត្ថលៃខាលើកិច្ចពៃមពៃៀង
សៃវាកម្មឬកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ។

អ្នកចូលរមួខ្លះបានសម្តៃងការពៃយួបារម្ភអំពីបញ្ហៃសន្តសុិខទាក់ទង
នឹងបណា្តៃញសង្គមរួមទំាងបៃភៃទអីុនធឺរណៃតផៃសៃងៗផងដៃរ។
ពួកគៃក៏បានបងា្ហៃញការយល់ដឹងចំាបាច់និងជាក់ស្តៃងអំពី
ការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាដោយកត់សមា្គៃល់ថាពួកគៃនឹងតៃូវ
សិកៃសាពីគុណសមៃបត្តិនិងដៃនកំណត់នៃបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីៗ បន្ថៃមទៀត
មុនពៃលទទួលយកពួកវា។បៃសិនបើពួកគៃមិនមានពៃលវៃលា
ឬទីកន្លៃងណាដើមៃបីធ្វើដូច្នៃះទៃពួកគៃពៃញចិត្តជាងក្នុងការ
ជៃើសរីសយកបច្ចៃកវិទៃយានិងកម្មវិធីឌីជីថលដៃលមានសៃៃប់
ដៃលមានទាំងកៃរ្តិ៍ឈ្មៃះទមា្លៃប់បៃើនិងងាយសៃួលបៃើ។
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WSME Highlight 1: LM Lima Angkor Food Co., Ltd

លោកសៃីViriyaLimជាសហសា្ថៃបនិកនិងជានាយកបៃតិបត្តិកៃុមហុ៊នLMLimaAngkorCo.Ltd.,ដៃលជាកៃុមហុ៊ន
ផលិតអាហារសមៃន់បៃបបៃពៃណីជាចៃើនបៃភៃទសមៃៃប់ទីផៃសារទៃសចរណ៍អន្តរជាតិដោយផ្តល់ជូនអ្នកធ្វើដំណើរនូវអនុសៃសាវរយី៍
ជាអាហារបៃពៃណីដើមៃបីនំាយកតៃលប់ទៅផ្ទះវិញ។១៩៧ផលិតផលរបស់គាត់រួមមាននំខូឃីស៍និងសូកូឡានិងផ្តៃតmacaron
ដៃលមានគុណភាពខ្ពស។១៩៨គាត់បានចៃករំលៃកទសៃសនៈរបស់គាត់ថាការវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតសមៃៃប់ស្តៃីគៃប់រូបគឺជាការអប់រំ។
សហគៃិនស្តៃីតៃូវការបៃើបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីៗនិងរៀនពីរបៀបចូលបៃើឧបករណ៍ឌីជីថលដើមៃបីជួយSMEឱៃយមានសមត្ថភាពកាន់តៃ
បៃសើរនិងធ្វើការសមៃៃចចិត្តកាន់តៃបៃសើរ។អ្នកសៃីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអប់រំនិងជំនាញនឹងអាចជួយស្តៃីតាមរយៈការបង្កើន
ចំណៃះដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងការដោះសៃៃយបញ្ហៃអាជីវកម្មបណា្តៃញសង្គមនិងបញ្ហៃទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រ។លោកសៃីបាន
កត់សមា្គៃល់ថាផលិតផលរបស់លោកសៃីតៃូវបានគៃទទួលសា្គៃល់ថាជាផលិតផលដៃលមានគុណភាពឈានមុខគៃហើយទីនៃះ
ការច្នៃបៃឌិតបច្ចៃកវទិៃយាបានដើរតួនាទីយ៉ៃងសំខាន់ក្នងុការជះឥទ្ធពិលដល់ការលូតលាស់របស់អាជីវកម្មនិងដំណើរការអាជីវកម្មល្អ។

កៃុមហុ៊នរបស់គាត់បានអនុវត្តបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីដៃលសមៃបសមៃួលការច្នៃបៃឌិតផលិតផលនិងការប៉ាៃន់សា្មៃនតម្លៃដើមមុនពៃល
ធ្វើការសមៃៃចចិត្តសមៃៃប់ការពងៃកីអាជីវកម្ម។ឧទាហរណ៍នំMacaronគឺជាលទ្ធផលនៃការច្នៃបៃឌិតផលិតផលដៃលទទួលបាន
ជោគជ័យ។LMMacaronតៃូវបានគៃសា្គៃល់ថាជាផលិតផលល្អបំផុតមួយរបស់សហគៃៃសLMLIMAAngkorនិងមាន
គោលបំណងសមៃៃប់កុមារមនុសៃសវ័យជំទង់យុវវ័យនិងអ្នកនិយមផឹកកាហ្វៃ។វាអាចរកទិញបាននៅតាមផៃសារអៃឡិចតៃូនិចហាង
កាហ្វៃនិងមា៉ៃតនៅរាជធានីភ្នំពៃញខៃត្តសៀមរាបនិងហាងក្នុងអាកាសយនដ្ឋៃន។
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WSME Highlight 2: សហគេេស កីតមេបាញខ្មេរ

សហគៃៃសនៃះផលិតកៃណាត់និងសូតៃហើយបានគំាទៃស្តៃីក្នងុសហគមន៍ជាង៣០០នាក់តាមរយៈសកម្មភាពរបស់ខ្លនួ។ចាប់ពី
ខៃមីនាឆ្នៃំ២០២០សហគៃៃសខ្លួនបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជម្ងឺកូវីត១៩ខណៈការលក់បានធា្លៃក់ចុះដោយសារ
ផលិតផលរបស់ខ្លួនលៃងជាអាទិភាពសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់។

លោកសៃីSopheapChenជាសា្ថៃបនិកនិងជានាយកបៃតិបត្តិបានកត់សមា្គៃល់ថាសហគៃៃសបានចាប់ផ្តើមបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយា
និងឧបករណ៍ឌីជីថលអំឡុងពៃលមានវិបត្តិជាពិសៃសសមៃៃប់ការបៃៃសៃ័យទាក់ទងនិងការទទួលយកអតិថិជនតាមរយៈការធ្វើ
ទីផៃសារតាមអ៊ីនធឺណៃត។

លើសពីនៃះទៅទៀតបុគ្គលិកតៃូវបានបណ្តុះបណា្តៃលអំពីវិធីបៃើបៃៃស់ទីផៃសារហ្វៃសបុ៊កក៏ដូចជាហានិភ័យនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ
សង្គម។លោកសៃីSopheapChenបានកត់សមា្គៃល់ថាដោយសារតៃការកើនឡើងនៃការបៃើឧបករណ៍ឌីជីថលបៃជាជន
តៃូវការការយល់ដឹងឱៃយកាន់តៃចៃបាស់អំពីអត្ថបៃយោជន៍និងហានិភ័យនៃការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល។ហ្វៃសប៊ុកក៏បានបងា្ហៃញ
ពីសារៈបៃយោជន៍នៃការស្វៃងយល់អំពីឥរិយបថអ្នកបៃើបៃៃស់អារម្មណ៍អាកបៃបកិរិយនិងចៃតនាក្នុងការទិញផលិតផលរបស់
កៃុមហ៊ុន។ព័ត៌មានដៃលបៃមូលបានពីការចូលមើលទំព័រហ្វៃសប៊ុកតៃូវបានធៀបមើលនិងបៃើដើមៃបីជូនជាដំណឹងអំពីការកៃលំអរ
យុទ្ធសាស្តៃនៃការលក់របស់ពួកគៃក្នុងអំឡុងពៃលមានវិបត្តិ។
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បទសមា្ភេសន៍ ជំនាញ 

បទសមា្ភៃសន៍ជំនាញមានការពៃញនិយមនៅក្នុងវិទៃយាសាស្តៃ
សង្គមនិងការសៃៃវជៃៃវគុណវិស័យ។ការសមា្ភៃសន៍ជំនាញ
មានអត្ថបៃយោជន៍ជាចៃើនរួមមានការទទួលបានចំណៃះដឹង
ជាក់ស្តៃងការពងៃកីលទ្ធភាពទទួលបានរបស់អ្នកសរសៃរនិង/
ឬទទួលបានលទ្ធផលល្អយ៉ៃងឆប់រហ័ស១៩៩ក្នុងការសិកៃសា
នៃះអ្នកជំនាញតៃូវបានបងា្ហៃញជាមួយនឹងការរកឃើញការពី
ការសមា្ភៃសន៍WSMEសំខាន់ៗនិងស្នើសំុនូវការយល់ដឹងរបស់
ពួកគៃដើមៃបីសមៃៃចបាននូវការយល់ដឹងបន្ថៃមពីSMEsនិង
អំពីបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីនៃការថ្ធ្វើឌីជីថលក៏ដូចជាកំណត់ជំហាន
ដៃលតៃូវការដើមៃបីជំនះបញ្ហៃបៃឈមដៃលបានលើកឡើង
ដោយWSMEs។

អ្នកជំនាញ៥រូបដៃលពូកៃខាងកិច្ចការSMEព័ត៌មានវិទៃយា
សហគៃនិភាពនិងបញ្ហៃគោលនយោបាយរបស់ស្តៃីនិងការទូទាត់
បៃៃក់បៃបឌីជីថលតៃូវបានផ្តល់សមា្ភៃសន៍ដើមៃបីស្វៃងយល់ពី
ទិដ្ឋភាពបន្ថៃមទាក់ទងនឹងWSMEsនិងការផ្លៃស់ប្តរូឌីជីថល
(សូមមើលបៃវត្តិរូបលំអិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធF)។

បទសមា្ភៃសន៍ជំនាញបានជួយផ្តល់នូវចំណៃះដឹងបរិបទ
និងទាន់សម័យអំពីបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីWSMEនៅកម្ពុជា។
ឧទាហរណ៍អ្នកសរសៃរតៃូវបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធី
ចំនួនពីរដៃលមានគោលបំណងជមៃុញភាពជាសហគៃិនស្តៃី
នៅក្នុងបៃទៃស។កម្មវិធីទីមួយគឺគមៃៃងរយៈពៃល៥ឆ្នៃំ
ដៃលមានឈ្មៃះថា“CatalyzingWomen’sEntrepre-
neurshipដៃលជួយជមៃញុការបង្កើតបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុសហគៃនិ
ឆ្លើយតបនឹងយៃនឌ័រ”។បានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅខៃមៃសា
ឆ្នៃ២ំ០១៩រួមគា្នៃដោយគណៈកម្មការសៃដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់
អង្គការសហបៃជាជាតិសមៃៃប់អាសុីនិងបា៉ៃសុហី្វកិ(ESCAP),
GlobalAffairsCanada,និងរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជាគមៃៃង
នៃះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការទទួលបានដើមទុនរបស់
សហគៃិនស្តៃីតាមរយៈយន្តការហិរញ្ញបៃបទានបៃកបដោយ
ភាពច្នៃបៃឌិតនិងបង្កើនការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាព័ត៌មាននិង
ដំណះសៃៃយឌីជីថល។២០០

គំនិតផ្តចួផ្តើមផៃសៃងទៀតដៃលអ្នកសរសៃរតៃវូបានគៃជូនដំណងឹ
អោយគឺ‘PromotingFinancialInclusionforWomen
andWomenEntrepreneurs’ដៃលជាកម្មវិធីរយៈពៃល
មួយឆ្នៃំក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ចំណៃះដឹងផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ស្តៃីកម្ពជុា។កម្មវធីិនៃះបើកដំណើរការដោយធនាគារជាតិនៃ
កម្ពជុា(NBC)និងកៃមុហុ៊នVISAដៃលគមៃៃងនៃះនឹងផ្តៃត
ជាពិសៃសលើការពងៃឹងអំណាចតាមរយៈវៃទិកាឌីជីថល។២០១

៥.៥ 
អនាគត ន្ ការវិវត្តន៍ ប្ព័ន្ធ ឌីជីថល សម្្ប់ 
WSMEs
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ការទទួលយកឌីជីថលមានដៃនកំណត់ដោយសារតៃការយល់ឃើញរបស់មា្ចៃស់សហគៃៃសនិងធនធានដៃលមាន។
អាយុWSMEមិនមៃនជាបញ្ហៃដៃលទាក់ទងនឹងការទទួលយកកម្មវិធីfintechនោះទៃប៉ុន្តៃវាមានការខ្វះខាតជាទូទៅ
ទាក់ទងនឹងជំនាញជាពិសៃសនៅពៃលនិយយអំពីបញ្ហៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់កៃុមហ៊ុន។ដូច្នៃះការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាបាន
បរាជ័យដោយសារភាពធន់ទៃៃំរបស់និយោជិកនិងមា្ចៃស់កៃុមហ៊ុន។

(មា្ចៃស់ME,នៅភ្នំពៃញ)

ជារួមកម្មវិធីទំាងពីរគឺជាជំហានសំខាន់មួយក្នងុទិសដៅតៃមឹតៃវូ
ឆ្ពៃះទៅរកការធ្វើឱៃយសហគៃិនស្តៃីនៅកម្ពុជាទាំងផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ
និងអក្ខរកម្មឌីជីថលដៃលអាចជួយឱៃយពួកគៃដឹងពីសកា្តៃនុពល
ពៃញលៃញរបស់ពួកគៃនិងផ្តល់នូវការជមៃុញដ៏មានឥទ្ធិពល
ដល់ការការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចដៃលកំពុងបន្តរបស់បៃទៃស។

យោងតាមអ្នកជំនាញការអនុវត្តកម្មវធីិគណនៃយៃយកម្មវធីិfin-
techនិងកម្មវិធីPOSជាពិសៃសអាចមានបៃយោជន៍សមៃៃប់
WSMEsក្នងុការរកៃសាកំណត់តៃៃហិរញ្ញវត្ថុល្អនិងមានឱកាស
កាន់តៃបៃសើរក្នុងការទទួលបានបៃៃក់កម្ចី។ទោះយ៉ៃងណា
អតៃៃនិងកមៃិតនៃការទទួលយកអាសៃ័យលើអាកបៃបកិរិយ
របស់WSMEsចំពោះបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីនិងចៃតនាបៃើបៃៃស់
ពួកគៃ។កៃមុអ្នកជំនាញបានកត់សមា្គៃល់ថាការសា្ទៃក់ស្ទើររបស់
WSMEsក្នុងការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីតៃូវបានផៃសារភា្ជៃប់

អ្នកជំនាញបានឯកភាពថាWSMEsបានរកឃើញថាការ
បង្វឹកនិងការណៃនំាពិតជាមានអត្ថបៃយោជន៍ណាស់ក្នុង
ការជួយពួកគៃជំនះឧបសគ្គអាជីវកម្មនិងធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងនូវ
បៃតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ប៉ុន្តៃមានការលំបាកក្នុងការទទួលបាន
ឱកាសក្នុងការណៃនំានិងការកសាងជំនាញដោយសារតៃ
កង្វះចំណៃះដឹងផ្នៃកឌីជីថលនិងបញ្ហៃភាសាក៏ដូចជាកង្វះ
ការយល់ដឹងអំពីមធៃយាបាយសមៃៃប់ការសិកៃសា។

អ្នកជំនាញបានស្នើឱៃយមានការបង្កើតកម្មវធីិណៃនំានិងការអភិវឌៃឍ
ជំនាញដល់សហគៃនិស្តៃីដៃលនឹងជួយដោះសៃៃយបញ្ហៃបៃឈម
នាពៃលបច្ចបុៃបន្ននៅក្នងុបរបិទវបៃបធម៌សង្គមនិងអាជីវកម្មរបស់
ពួកគៃនិងវិធីដើមៃបីយកជំនះលៃីពួកវា។នៃះគួរតៃរួមបញ្ចូល
បៃធានបទដូចជាមូលដ្ឋៃនគៃឹះអាជីវកម្មមូលធននិងតមៃវូការ
ផ្នៃកចៃបាប់និងការលើកស្ទួយជំនាញជាដើម។

កៃុមអ្នកជំនាញបានកត់សមា្គៃល់ថាបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលបាន
ជួយWSMEsយកឈ្នះលើបញ្ហៃបៃឈមក្នងុការទំនាក់ទំនង
ក្នុងកំឡុងពៃលផ្ទះឡើងនៃជម្ងឺកូវីដ១។បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល
ក៏បានបង្កើតឱកាសសមៃៃប់កំណើនអាជីវកម្មនិងបៃៃក់ចំណលូ
តាមរយៈការកៃលម្អការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុនិងការគៃប់គៃង
លំហូរសាច់បៃៃក់។

ទោះបីជាអត្ថបៃយោជន៍នៃការធ្វើឌីជីថលមានភាពចៃបាស់លាស់
ក៏ដោយក៏ពួកគៃបានទទួលសា្គៃល់ផងដៃរថាការណៃនំាអំពី
ការផ្លៃស់ប្តរូឌីជីថលនឹងតៃវូការការរៀបចំនិងធនធានហើយនឹង
ជាបញ្ហៃបៃឈមសមៃៃប់SMEsដៃលមានទីតំាងនៅតាមខៃត្ត។

យ៉ៃងខា្លៃងំទៅនឹងផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគៃ។ដោយនៃះអ្នកជំនាញ
មានន័យថាផ្នត់គំនិតដៃលចាត់ទុកថាបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីជាការ
ចំណាយជាជាងការវិនិយោគដៃលជាហៃតុរារំាងWSMEs
ពីការរៀបចំសមៃៃប់ការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយានិងដំណើរការថ្ម។ី

កៃមុអ្នកជំនាញក៏បានកត់សមា្គៃល់ផងដៃរថាWSMEភាគចៃើន
នៅតៃអនុវត្តតាមគំរូអាជីវកម្មគៃួសារ។ទោះបីពួកគៃបានជួល
គណនៃយៃយករក៏ដោយសា្ថៃបនិកពិតជាមិនចង់ធ្វើការកៃៃមគំរូ
នោះទៃ។ដោយសារធនធានមានកំណត់SEsមិនចង់ចំណាយ
បៃៃក់បន្ថៃមសមៃៃប់គណនៃយៃយនិងsoftwareសហគៃៃសអាជីវកម្ម
នោះទៃហើយជារឿយៗបៃើsoftwareដៃលលួចចម្លងសមៃៃប់
គោលបំណងទាំងនៃះ។
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បញ្ហៃបៃឈមរបស់WSMEរមួជាមួយឧបសគ្គយៃនឌ័របទដ្ឋៃនសង្គមវបៃបធម៌និងគោលគំនិតយៃនឌ័រគួរតៃតៃវូបានដោះសៃៃយ
ដើមៃបីធ្វើឱៃយបៃព័ន្ធWSMEsអាចទទួលបានឱកាសសំខាន់។នៃះតមៃូវឱៃយមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្តៃតលើយៃនឌ័រដ៏តៃឹមតៃូវមួយដៃល
រួមបញ្ចូលការបៃងចៃកធនធានដើមៃបីគាំទៃWSMEs។

កេុមបេឹកេសា យោបល់

កិច្ចបៃជំុកៃមុបៃកឹៃសាតៃវូបានធ្វើឡើងជាមួយអ្នកជំនាញក្នងុការ
ធ្វើឌីជីថលរបស់SMEsឌីជីថលសហគៃិនភាពស្តៃីហិរញ្ញវត្ថុ
និងការបង្កើតគោលនយោបាយនៅកម្ពុជា(សូមមើលព័ត៌មាន
លម្អិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធG)៖

កៃុមបៃឹកៃសាបានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដៃល
តៃូវបានសង្ខៃបដូចខាងកៃៃមៈ

កតា្តៃដៃលរួមចំណៃកដល់ការទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយា
តៃូវបានគៃមើលឃើញថាជាចំណុចសំខាន់ដៃលតៃូវ
ស្វៃងយល់បន្ថៃមទៀតពៃៃះវានឹងជួយអ្នកធ្វើ
គោលនយោបាយស្វៃងរកវិធីបានដៃីមៃបីធ្វើយ៉ៃងណាឱៃយ
បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលកាន់តៃងាយចូលដំណើរការបាន។

ការភ័យខា្លៃចផ្នៃកសុវត្ថិភាពតៃូវបានគៃមើលឃើញថា
ជាការរំាងស្ទះយ៉ៃងពិតបៃៃកដចំពោះការទទួលយក
បច្ចៃកវិទៃយារបស់WSMEsពៃៃះអតិថិជនអាចគៃច
ចៃញពីការបង់បៃៃក់តាមរយៈមធៃយាបាយឌីជីថល
មានន័យថាបៃសិនបើពួកគៃមានអារម្មណ៍ថាព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុនិងពត៌មានផ្ទៃល់ខ្លនួរបស់ពួកគៃកំពុងតៃវូបាន
គៃសមៃបសមៃួល។

ដំណះសៃៃយមួយដៃលតៃវូបានស្នើដើមៃបីលើកទឹកចិត្ត
ដល់អតិថិជនឱៃយបៃើវិធីទូទាត់តាមឌីជីថលគឺបង្កើត
បៃព័ន្ធការពារអតិថិជននិងសងបៃៃក់វិញបៃសិនបើ
អតិថិជនមិនពៃញចិត្តចំពោះផលិតផលនិងសៃវាកម្ម
ដៃលបានទិញតាមអ៊ីនធឺណិត។

លើសពីនៃះទៀតអក្ខរកម្មឌីជីថលក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំ
បៃឹងបៃៃងនៃការយល់ដឹងអំពីអីុនធឺរណៃតនឹងមាន
សារៈសំខាន់ក្នុងការបំភ្លឺនិងលើកទឹកចិត្តអតិថិជនអំពី
អត្ថបៃយោជន៍និងហានិភ័យនៃទីផៃសារឌីជីថលនិង
ការទូទាត់បៃៃក់។នៃះអាចជួយជំនះការភ័យខា្លៃចនិង
បញ្ហៃផ្នត់គំនិតរបស់ទំាងនិយោជិកនិងអតិថិជនក្នងុការ

ទទួលយកបច្ចៃកវិទៃយាថ្មី។កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃៃងអក្ខរកម្ម
ឌីជីថលក៏នឹងមានជាមធៃយាបាយដ៏វៃងក្នងុការជួយSME
ឲៃយយកឈ្នះលើបញ្ហៃបៃឈមនៃការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយា
ដូចជាការបំលៃងទិន្នន័យរូបវិទៃយាទៅក្នុងកំណត់តៃៃ
អៃឡិចតៃូនិចដៃលចាំបាច់សមៃៃប់បៃតិបត្តិការឌីជីថល
ដូចជានៅលើទមៃង់ពាណិជ្ជកម្មអៃឡិចតៃូនិច។

បញ្ហៃមូលដ្ឋៃនដៃលតៃូវដោះសៃៃយគឺការទទួលបាន
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់WSMEហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបៃព័ន្ធ
អៃកូឡូសុីសំខាន់ៗតៃវូធ្វើការរមួគា្នៃដើមៃបធី្វើឱៃយហិរញ្ញបៃបទាន
មានភាពងាយសៃលួមិនស្មគុសា្មៃញនិងគិតពីបញ្ហៃរបស់
WSME។

អនុសសន៍ ជាក់ស្តេង និង 
គោលនយោបាយ
ផ្អៃកលើការរកឃើញសំខាន់ៗរបស់WSMEនិងបទសមា្ភៃសន៍
ពីអ្នកជំនាញនិងយោបល់ពីកៃុមបៃឹកៃសាបានផ្តល់ដំបូនា្មៃន
សមៃៃប់WSMEsនិងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយដូចខាងកៃៃម
ជាមួយនឹងជុំវិញផ្នៃកសំខាន់ពីរនៃអន្តរាគមន៍៖

ដោយសារឧបសគ្គជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងយៃនឌ័រដៃល
បៃឈមមុខដោយសហគៃិនស្តៃី។វាជាការចំាបាច់ដើមៃបីបង្កើត
បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីដៃលអាចធ្វើទៅបានសមៃៃប់WMSEs
តាមរយៈគោលនយោបាយនិងយន្តការដៃលពាក់ព័ន្ធដើមៃបីគំាទៃ
ដល់កំណើននិងការអភិវឌៃឍវិស័យនៃះ។នៃះនឹងផ្តល់លទ្ធភាព
និងផ្តល់អំណាចដល់សហគៃិនស្តៃីនិងសហគៃិនសកា្តៃនុពល
នៅក្នុងសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

ការបង្កើត ដំណើរការ បេព័ន្ធ អេកូឡូសុ ីWSME 

កិច្ចបៃជំុកៃុមបៃឹកៃសាយោបល់មានគោលបំណងពិគៃៃះនិងទទួលបានការផ្តល់យោបល់ពីកៃុមបៃឹកៃសាយោបល់ដោយផ្អៃកលើ
លទ្ធផលដំបូងនៃWSMEនិងលទ្ធផលនៃការសមា្ភៃសអ្នកជំនាញ។កម្មវត្ថុដៃលផ្តល់ជូនដើមៃបីជួយដល់អ្នកបង្កើតគោល
នយោបាយដៃគូអភិវឌៃឍន៍និងវិនិយោគិនឯកជនអោយទទួលបានសកា្តៃនុពលជាអតិបរមានៃការធ្វើឌីជីថលសមៃៃប់SMEs។
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តាមរយៈបទសមា្ភៃសន៍ក៏ដូចជាកៃុមបៃឹកៃសាផ្តល់យោបល់បាន
បងា្ហៃញថាអក្ខរកម្មឌីជីថល(រួមជាមួយចំណៃះដឹងផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថ)ុ
គឺជាផ្នៃកសំខាន់នៃអន្តរាគមន៍ដើមៃបីគៃចផុតពីបញ្ហៃដៃលអាច
កើតមាននៅក្នងុការធ្វើឌីជីថល។គមៃៃងដើមៃបីលើកកម្ពស់ភាពជា
សហគៃិនស្តៃីដៃលតៃូវបានលើកឡើងនៅក្នុងផ្នៃកសមា្ភៃសន៍
ជំនាញគឺជាជំហានក្នងុទិសដៅតៃមឹតៃវូ។កម្មវធីិអក្ខរកម្មឌីជីថល
និងជំនាញតៃវូការការសង្កត់ធ្ងន់កាន់តៃខា្លៃងំនិងមានជំហានខ្លះ
តៃូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងវិស័យនៃះ។កៃុមហុ៊នវិនិយោគSHE
ដៃលជាអ្នកបង្កើតនិងបង្កើនលៃបឿនអាជីវកម្មដំបូងនិងតៃមួយគត់
សមៃៃប់បៃទៃសកម្ពុជាបានបង្កើនការបំពៃញចនោ្លៃះបៃហោង
នៃះដោយផ្តល់កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តៃលជំនាញអក្ខរកម្មឌីជីថល
សមៃៃប់ស្តៃីនៅក្នុងMSMEsដៃលរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្ងឺ
កូវីត១៩។២០៣ក្នងុភាពជាដៃគូជាមួយការឆ្លើយតបយ៉ៃងរហ័ស

ការពងេឹង អក្ខរា កម្ម ឌីជីថល

វធីិមួយដើមៃបីធ្វើដូចនៃះគឺការរមួបញ្ចលូទំាងការកសាងកៃលម្អ
បរិយកាសការងារនិងគោលនយោបាយការងារដៃលមាន
លក្ខណៈយៃនឌ័រតាមរយៈការសហការឬភាពជាដៃគូរវាង
រាជរដ្ឋៃភិបាលឬកម្មវិធីតាមវិស័យរបស់រាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជា
និងវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌៃឍន៍និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា។

នៃះតៃវូបានស្នើឡើងថាទមៃង់អភិវឌៃឍន៍SMEតៃមួយតៃវូបាន
បង្កើតនិងគៃប់គៃងដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗគា្នៃដៃលជាចៃក
មួយសមៃៃប់WSMEsដើមៃបីទទួលបានព័ត៌មានធនធាន
បណ្តុះបណា្តៃលការណៃនំាឱកាសការអភិវឌៃឍអាជីវកម្មនិង
ការកៃលម្អដំណើរការហើយដើមៃបីស្វៃងយល់ពីរបៀបដើមៃបី
ចូលបៃើនិងការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាថ្មី។នៅទីនៃះរដ្ឋៃភិបាល
អាចដើរតួយ៉ៃងសំខាន់ក្នងុការជួយWSMEsយកបច្ចៃកវិទៃយា
ឌីជីថលថ្មីៗនិងទទួលបានការគាំទៃផ្នៃកបច្ចៃកវិទៃយា។

ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃទមៃង់ឌីជីថលគឺSingapore’sBusi-
nesssansBorders(BSB)ដៃលដើរតួជា“meta-hub”រឺ
ជាឧបករណ៍ភា្ជៃប់នៃបៃព័ន្ធSMEជាចៃើន។២០២តាមរយៈ
ការអនុញ្ញៃតិឱៃយSMEsអាចទទួលបាននូវបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុ
កាន់តៃធំនៃអ្នកទិញអ្នកលក់អ្នកផ្តល់សៃវាដឹកជញ្ជនូហិរញ្ញវត្ថុ
និងអ្នកផ្តល់ដំណះសៃៃយឌីជីថលគឺBSBបានភា្ជប់បញ្ហៃ
របស់មា្ចៃស់ជាមួយអ្នកដោះសៃៃយ។វាមានលក្ខណៈជាទមៃង់
ដៃលជាការបន្ថៃមដ៏សំខាន់ដល់បៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុWSMEនៅ
កម្ពុជាដៃលអាចអនុញ្ញៃតសមៃៃប់ការភា្ជៃប់រវាងអ្នកលក់និង
អ្នកទិញអោយតៃូវចំនុចដៃលមានសៃៃប់និងទីផៃសារឌីជីថលថ្មី
និងទមៃង់ឌីជីថលជាមួយនិងអតិថិជន។

របស់Google-fundedYouthBusinessInternational’s
RapidRecoveryprogramសហគៃៃសសង្គមនឹងអភិវឌៃឍ
និងចៃកចាយជំនាញឌីជីថលជាភាសាខ្មៃរ។

សៃដៀងគា្នៃនៃះដៃរគួរតៃមានការចូលរមួពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចខិតខំ
បៃឹងបៃៃងបន្ថៃមទៀតដើមៃបីផ្តល់ជំនាញអក្ខរកម្មឌីជីថលដល់
WSMEsនៅទូទំាងបៃទៃស។តាមរយៈការចូលរមួជាមួយគំនិត
ផ្តចួផ្តើមចំណៃះដឹងផ្នៃកឌីជីថលដៃលមានសៃៃប់នៅក្នងុវស័ិយ
ឯកជននិងសង្គម។នាយកដ្ឋៃនពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋៃភិបាលដៃល
ទទួលបន្ទកុលើភាពជាសហគៃនិស្តៃីអាចពងៃកីកម្មវិធីទំាងនៃះ
ទៅដល់សហគមន៍និងខៃត្តដៃលខៃសត់ខៃសាយជាចៃើនទៀត។

សៃដៀងនឹងកម្មវធីិវនិិយោគSHEដៃរអន្តរាគមន៍ថ្មីគួរតៃមាន
ជាភាសាខ្មៃរបុ៉ន្តៃក៏គួរតៃមានជាភាសាអង់គ្លៃសផងដៃរសមៃៃប់
អ្នកចូលរមួដៃលសា្ទៃត់ជំនាញភាសា។ដើមៃបឱីៃយអក្ខរកម្មឌីជីថល
មានបៃសិទ្ធភាពក្នងុរយៈពៃលវៃងជំនាញភាសាអង់គ្លៃសក៏តៃវូ
តៃសា្ទៃត់ជំនាញផងដៃរ។លើសពីនៃះទៅទៀតកម្មវធីិនានាគួរតៃ
តៃូវបានរៀបចំឡើងដោយចងចាំពីតមៃូវការរបស់WSMEs
តាមរយៈការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាព័ត៌មានICTនិងទមៃង់
ឌីជីថលដៃលមានសៃៃប់។កម្មវិធីក៏គួរតៃតៃូវបានរៀបចំឡើង
ផងដៃរដោយចងចំាពីឧបសគ្គជាក់លាក់ដៃលបានរៀបរាប់
នៅក្នងុរបាយការណ។៍ឧទាហរណ៍កម្មវធីិនានា(រាប់បញ្ចលូទំាង
កម្មវធីិតាមអិ៊នធរណៃត)ក៏អាចតៃវូបានដំណើរការនៅពៃលថ្ងៃ
ជាជាងពៃលលា្ងៃចនៅពៃលដៃលស្តៃីតៃឡប់មកផ្ទះវិញហើយ
រវល់តៃមើលថៃគៃួសារ។

ដោយសារចំណៃះដឹងផ្នៃកឌីជីថលគឺជាចំណៃះដឹងមួយដៃល
មានតម្លៃបំផុតក្នងុចំណមបៃភៃទចំណៃះដឹងដៃលមាននៅក្នងុ
យុគសម័យព័ត៌មានបច្ចុបៃបន្ននិងជាពិសៃសនៅកៃៃយជំងឺ
កូវតី១៩“បៃកៃតីតាមគន្លងថ្ម”ីចំណៃះដឹងបច្ចៃកវទិៃយាមូលដ្ឋៃន
និងជំនាញគួរតៃវូបានផៃសព្វផៃសាយនៅទូទំាងសង្គមដល់បុគ្គលនិង
កៃុមទាំងអស់ដៃលរងឥទ្ធិពលពីការធ្វើឌីជីថល។
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ការកើនឡើងនូវកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចនិងវិបុលភាពនៅកម្ពុជា
បានអនុញ្ញៃតឱៃយឌីជីថលមានការរកីចមៃើននៅក្នងុវស័ិយអាជីវកម្ម
ជាទូទៅទោះបីជាអតៃៃនៃការទទួលយកមានភាពយឺតយ៉ៃវ
ក្នុងចំណមWSMEsដោយសារតៃឧបសគ្គជាក់លាក់
ក៏ដោយ។ការសិកៃសានៃះបានបងា្ហៃញថាបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលបាន
ជួយWSMEsកៃលម្អផ្នៃកខ្លះនៃបៃតិបត្តកិាររបស់ពួកគៃ។នៃះ
រមួបញ្ចលូទំាងការធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងនូវការអនុវត្តនិងគៃប់គៃង
អាជីវកម្មទំនាក់ទំនងតមា្លៃភាពនៅក្នុងបៃតិបត្តិការលៃបឿននៃ
ដំណើរការការងារនិងការគៃប់គៃងទិន្នន័យ។ការកាត់បន្ថយ
ការចំណាយការជួយសនៃសំសំចៃពៃលវៃលានិងថ្លៃដើមកមា្លៃំង
ពលកម្មនៃះជាចំណុចសំខាន់ក្នុងកំឡុងពៃលចាប់ផ្ដើមនៃជម្ងឺ
កូវីត១។ខណៈពៃលដៃលជម្ងឺរាតតៃបាតបានជះឥទ្ធិពលដល់
ការលក់បៃតិបត្តិការនិងបៃៃក់ចំណូលរបស់WSMEs។ជម្ងឺ
កូវតី១៩បានធ្វើអោយមានការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយាថ្មីៗ ដៃល
អាចជួយSMEកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់មួយចំនួននិងបង្កើត
ឱកាសថ្មីៗ សមៃៃប់អាជីវកម្មនិងបង្កើនយុទ្ធសាស្តៃលក់ហើយ
សៃបពៃលដៃលអាចជួយបង្កើនចំណៃះដឹងនិងជំនាញឌីជីថល។

បច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលមិនតៃវូបានគៃចាត់ទុកថាជាអាទិភាពចមៃបងទៃ
រហូតដល់ការផ្ទុះឡើងនៃជម្ងឺកូវដី១៩។ទោះបីជាមានគុណសមៃបត្តិ
ជាក់ស្តៃងនៃបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលក៏ដោយក៏នៅតៃមានឧបសគ្គ
ជាចៃើនក្នងុការទទួលយកដោយងាយសៃលួជាពិសៃសសមៃៃប់
សហគៃៃសតូចៗដៃលបៃឈមមុខនឹងបញ្ហៃធនធានមានកំណត់។
នៃះរមួបញ្ចលូទំាងការយល់ដឹងនិងជំនាញអក្ខរកម្មឌីជីថលឬ
មធៃយាបាយសមៃៃប់បង្កើនជំនាញទំាងនៃះ។ឧបសគ្គមួយទៀត
គឺផ្នត់គំនិតដៃលគិតថាតម្លៃខ្ពស់មិនតៃូវបានគៃចាត់ទុកថាជា
បច្ចៃកវិទៃយានិងភាពច្នៃបៃឌិតនោះទៃ។

ដូច្នៃះមានការកើនឡើងនូវតមៃវូការក្នងុការគំាទៃដល់WSMEs
ដើមៃបីបង្កើនជំនាញសហគៃៃសផៃសៃងៗគា្នៃនិងការបៃឈមនឹង
បច្ចៃកវិទៃយាច្នៃបៃឌិតថ្មី។ក្នុងនាមជាសហគៃិនស្តៃីមានបញ្ហៃ
បៃឈមជាក់លាក់ផ្អៃកលើយៃនឌ័រដូចជាការរំពឹងទុករបស់
គៃួសារក៏ដូចជាអាជីវកម្មតមៃូវអោយមានការខិតខំបៃឹងបៃៃង
កាន់តៃខា្លៃងំឡើងដើមៃបីបងា្ហៃញពីខ្លនួឯងបង្កើនការទទួលយក
នូវបច្ចៃកវទិៃយាឌីជីថលអាចជាមធៃយាបាយមួយដើមៃបីសមៃៃចបាន
នូវសមភាពយៃនឌ័រនៅក្នុងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីSME។

ជាមួយនឹងការបងា្ហៃត់បងៃៀនអក្ខរកម្មឌីជីថលតៃមឹតៃវូនិងមាន
ជំនាញវជិា្ជៃជីវៈនោះសហគៃនិស្តៃីអាចបន្ថួយពីការពឹងផ្អៃករបស់
ពួកគៃទៅលើសមភាគីបុរសហើយតៃវូបានភា្ជៃប់កាន់តៃល្អទៅនឹង
បណា្តៃញវជិា្ជៃជីវៈនិងការណៃនំា។ភាគចៃើននៃស្តៃីដៃលបានស្ទង់
មតិបានដក់ពៃលវៃលានិងការបៃងឹបៃៃងដើមៃបីរកៃសាអាជីវកម្ម
របស់ពួកគៃដៃលបងា្ហៃញពីឆន្ទៈក្នងុការបង្កើនជំនាញ។ការរកឃើញ
និងដំបូនា្មៃនដៃលបានផ្តល់ជូនដោយរបាយការណ៍នៃះបងា្ហៃញ
ពីគមា្លៃតឱកាសនិងបញ្ហៃបៃឈមក្នងុការទទួលយកបច្ចៃកវទិៃយា
ឌីជីថលដោយផ្តៃតលើការចូលរមួរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងគំនិត
ផ្តចួផ្តើមទំាងឯកជននិងសាធារណៈដៃលផ្តៃតលើការយកឈ្នះ
លើឧបសគ្គជាក់លាក់ចំពោះស្តៃីធ្វើអាជីវកម្មខា្នៃតតូចនិងមធៃយម
នៅបៃទៃសកម្ពុជាដៃលកំពុងជួបបៃទះ។

៥.៦ 
ស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្ន
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លោកសៃីផ្តៃតសំខាន់លើការដោះសៃៃយបញ្ហៃសំរាមដោយធ្វើការគៃប់គៃងកាកសំណល់នៅបៃភពដើមៃបីកាត់
បន្ថយកាកសំណល់ដៃលកំពុងតៃូវបាន។បញ្ជូនទៅកន្លៃងចាក់សំរាម។ទាំងនៃះគឺជាលទ្ធផលនៃការងាររបស់គាត់។
លោកសៃីបានទទួលពានរងា្វៃន់សហគៃិនស្តៃីបៃចាំឆ្នៃំ២០១៨ដោយFeminaandErnst&Young។

Hary Febriansyah (កេមុទី បេកឹេសា យោបល់)
លោកបណ្ឌិតHaryFebriansyahគឺជាជំនួយការសាស្តៃៃចារៃយនៅសាលាធុរកិច្ចនិងគៃប់គៃងវិទៃយាសា្ថៃន
TeknologiBandung(SBM-ITB)កៃៃមកៃសួងសៃៃវជៃៃវនិងឧត្តមសិកៃសាសាធារណៈរដ្ឋឥណ្ឌូនៃសុី
ចាប់តាំងពីឆ្នៃំ២០០៦។លោកបានទទួលខុសតៃូវចំពោះ(១)ការបងៃៀនមុខជំនាញអនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលធុរកិច្ច
និងអនុបណ្ឌិតវិទៃយាសាស្ត្រក្នុងកម្មវិធីគៃប់គៃង(២)គមៃៃងសៃៃវជៃៃវស្តីពីការសហការអាជីវកម្មនិងឧសៃសាហកម្ម
(៣)ធ្វើការបណ្តុះបណា្តៃលនិងពិគៃៃះយោបល់សៃវាកម្មដៃលផ្តល់ផលបៃយោជន៍ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋៃន។
លោកគឺជានាយកមជៃឈមណ្ឌលចំណៃះដឹងសមៃៃប់ការបៃកួតបៃជៃងធុរកិច្ចនៅក្នុងSBM-ITBចាប់តាំងពីឆ្នៃំ
២០១៦និងជាអនុបៃធានកម្មវិធីសមៃៃប់សង្គមគៃប់គៃងចំណៃះដឹងឥណ្ឌូនៃសុី(KMSI)។

Muhammad Nur (កេមុទី បេកឹេសា យោបល់)
លោកMuhammadNur,S.Eមានបៃវត្តិផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ចហើយបច្ចុបៃបន្នជាបៃធាននាយកដ្ឋៃនស្ដង់ដរ
កៃទមៃង់សហគៃៃសនៃកៃសួងនៃសហករណ៍និងសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម។ក្នុងអំឡុងពៃលកៃុមបៃឹកៃសា
ផ្តល់យោបល់គាត់ក៏តៃូវបានអមដំណើរដោយបុគ្គលិកមា្នៃក់របស់គាត់ផងដៃរ។

Rendi Febriansyah (កេមុទី បេកឹេសា យោបល់)
RendiFebriansyahគឺជាអ្នកគៃប់គៃងទូទៅនៃសហគមន៍ឧសៃសាហកម្មច្នៃបៃឌិតឌីជីថលឥណ្ឌូនៃសុី
(MIKTI)ដៃលជាអង្គការមិនស្វៃងរកបៃៃក់ចំណៃញមានមុខងារជាកន្លៃងបៃមូលផ្តុំសមៃៃប់មនុសៃសទាំងអស់
ដៃលយកចិត្តទុកដក់លើការអភិវឌៃឍឧសៃសាហកម្មឌីជីថលច្នៃបៃឌិតនៅឥណ្ឌូនៃសុី។គាត់រីករាយខា្លៃំងក្នុងការ
គៃប់គៃងបច្ចៃកវិទៃយាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងតមៃូវការអាជីវកម្មនិងបញ្ហៃរាំងស្ទះផៃសៃងៗ។គាត់បានចូលរួម
យ៉ៃងសកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីណៃនាំសមៃៃប់SMEជាពិសៃសនៅក្នុងឧសៃសាហកម្មច្នៃបៃឌិត។
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Myanmar

Approx. Up to USD 74,000 for wholesale and 
service

Approx. Up to 37,000 for retail and other

លក្ខណ វិ ច្ឆ័ យ នេ SME

Approx. USD 
20,000 to USD  
170,000

Approx. USD 50,000 to 
USD 250,000

Approx. USD 72,000 to 
USD 720,000

Approx. USD  
170,000 to 
USD 3.4 million

Approx. USD 250,000 
to USD 500,000

Approx. USD 720,000 
to USD 4.8 million

Approx. USD 74,000  to USD 222,000 for 
wholesale

Approx. USD 74,000 to USD 148,000 for 
service

Approx. USD 37,000 to 74,000 for retail and 
other

Indonesia Cambodia

SE

ME

Malaysia

ការវិភាគ ទិន្នន័យ

 ឧបសម្ព័ន្ធ ខ៖ ការបេមូល និង វិភាគ ទិន្នន័យ របស់ ឥណ្ឌូនេសុី

ដំណក់កាល ទី១ ៖ ការធ្វើ បេតិ ចារិក 

បនា្ទៃប់ពីធ្វើការសមា្ភៃសន៍អ្នកសរសៃរ
បានការធ្វើបៃតិចារិកការថតសំលៃង
ទៅជាឯកសារពាកៃយverbatim(ពាកៃយ
សមៃៃប់ពាកៃយ)និងការរកឃើញសំខាន់។

ដំណក់កាល ទី ២៖ ការសរសេរ កូដ

អ្នកសរសៃរបានសរសៃរកូដដោយបៃើ
គោលការណ៍ណៃនាំសសរស្តម្ភទាំង៤
ដើមៃបីដក់ទិន្នន័យជាកៃុមទៅតាម
បៃភៃទបៃធានបទ។នៅតំណាក់កាល
នៃះអ្នកសរសៃររកៃសាការបើកចំហរនិង
ទុកឱៃយទិន្នន័យបងា្ហៃញខ្លឹមសារនិង
បញ្ហៃដៃលលៃចឡើង

ដំណក់កាល ទី ៥៖ ការដក់ គំនូសតាង

ទិន្នន័យតៃូវបានសង្ខៃបតាមបៃភៃទ
ពីសសរស្តម្ភនីមួយៗនៅពៃលរកៃសាទុកនូវ
អត្ថន័យដើមនិងអារម្មណ៍នៃពាកៃយសម្ដីអ្នក
សមា្ភៃសន៍ជាពិសៃសចាប់តាំងពីទិន្នន័យ
តៃូវបានបៃមូលនៅបាហាសាឥណ្ឌូនៃសុី។
ឧទាហរណ៍នៅពៃលបកបៃៃពាកៃយថា
“terdorong”ជំនួសឱៃយការបៃើពាកៃយ“
ជមៃុញ”នៅក្នុងភាសាអង់គ្លៃសអ្នកសរសៃរ
បានបៃើ“តៃូវបានបំផុសគំនិត”ពីពៃៃះ
នៅក្នុងបរិបទនៃះបុគ្គលនោះបានបៃើពាកៃយ
នៃះក្នុងន័យវិជ្ជមាន។

ណក់កាល ទី ៣ ៖ គេេងការណ៍

អ្នកសរសៃរសំខាន់ពីរដៃលពាក់ព័ន្ធនឹង
គមៃៃងនៃះបានជួបបៃជុំគា្នៃដើមៃបីបៃៀបធៀប
សា្លៃកដៃលបានអនុវត្តនិងឯកភាពលើសំណុំ
នៃលៃខកូដដើមៃបីអនុវត្តចំពោះរាល់បៃតិ
ចារិកជាបន្តបនា្ទៃប់។ការធ្វើដដៃលៗជាចៃើន
បានកើតឡើងដើមៃបីចៀសវាងពីកំហុសនៃ
ទិន្នន័យដៃលមិនសមនឹងគោលការណ៍
ណៃនាំរបស់សសរស្តម្ភទាំងបួន។

ដំណក់កាល ទី ៦៖ ការបកបេេ

អ្នកសរសៃរបានបង្កើតបៃភៃទវាយ
អត្ថបទសួរចម្លើយអំពីគំនិតមុននិង
ការភា្ជៃប់តំបន់រវាងបៃភៃទនានាដើមៃបី
ស្វៃងយល់ពីទំនាក់ទំនងនិង/ឬ
ការជាប់ទាក់ទងគា្នៃ។

ដំណក់កាល ទី ៤ ៖ ការបង្កើត លិបិកេម

អ្នកសរសៃរបានបៃើបៃព័ន្ធលៃខដើមៃបី
កំណត់ចំនួនឬផ្នៃកនៃទិន្នន័យដៃល
តៃូវនឹងបៃធានបទជាក់លាក់មួយ។
ឧទាហរណ៍អ្នកសរសៃរបានបៃើលៃខ០
ដើមៃបីចង្អុលបងា្ហៃញកម្មវិធីជីថលដៃល
មិនតៃូវបានបៃើបៃៃស់និងលៃខ១
ដើមៃបីចង្អុលបងា្ហៃញកម្មវិធីឌីជីថលដៃល
អ្នកចូលរួមបៃើ។
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Title Outline
Law No.7/1992 and Law No.10/1998 (amendment) on 
Banking

Law No.20/2008 on Micro, Small and Medium-sized
Enterprises

Presidential Decree No.2/2008 on Guarantee
Institutions

Regulation No.222/2008 and No.99/2011 on Guarantee
Institutions and Reguarantee Institutions

Presidential Regulation No.9/2009 on Financing
Institutions

Communication and Informatics Ministerial Regulation 
No.20/2016

Law No. 11/2008 on Information and Electronic 
Transactions

Communication and Informatics Ministerial Regulation 
No.36/2014

Law No. 19/2016 as Revision of Law No. 11/2008 on 
Information and Electronic Transactions

Communication and Informatics Ministerial Regulation 
No.7/2019

Regulation no.71/2019 on Electronic Transaction and 
System Operation

Law No.17/2012 on Cooperatives

Law No.8/1996 on Capital Market

Bapepam-LK Rule No.IX.C.7

Regulation on Banks

MSME definition and the government obligation to
promote the MSME sector

Regulation on credit guarantee and re guarantee
institutions

Regulation on credit guarantee and re guarantee
institutions (Ministry of Finance)

Regulation on non-bank financial institutions (NBFIs)

Protection of personal data in electronic systems

Regulation of communication and information  in electronic 
systems

Electronic System Operator Registration Procedures

Protection of personal data in electronic systems

Business Licensing Services in an Integrated Information 
and Communication Sector

Regulation on the implementation of electronic system, 
electronic agent, electronic transaction, electronic 
certification, reliability certification institutions as well as 
domain name management.

Regulation on cooperatives

Regulation on capital markets

SME definition in capital markets

ឧបសម្ព័ន្ធ គ៖ ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នេ បទ បេបញ្ញត្តិ ពាក់ព័ន្ធ SME  និង ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង និង បច្ចេកវិទេយា 

(ICT) នៅ បេទេស ឥណ្ឌូណេសុី
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Definition of Small and Medium Enterprise

Category Small Medium

ឧបសម្ព័ន្ធ ឃ៖  និយមន័យ SME នៅ បេទេស មី យ៉េន់ មា៉េ

Enterprise Employee 

(a) Manufacturing
(b) CMP Manufacturing
(c) Wholesale
(d) Retail
(e) Service
(f) Other

Capital Investment (Kyats in Million)

(a) Manufacturing
(b) CMP Manufacturing

Last Annual Income 
Kyats in Million)

(a) Wholesale
(b) Retail
(c) Service
(d) Other

≤ 50
≤ 300
≤ 30
≤ 30
≤ 30
≤ 30

≤ 500 
≤ 500

Up to USD 370,370199 

approx.

≤ 100
≤ 50
≤ 100
≤ 50

Up to USD 74,000 
approx. for wholesale 
and service

Up to USD 37,000 
approx. for retail and 
other

> 50 ≤ 300
> 300 ≤ 600
> 30 ≤ 60
> 30 ≤ 60
> 30 ≤ 100
> 30 ≤ 60

> 500 ≤ 1000
> 500 ≤ 1000

USD 370,370 to USD 
740,740 approx.

> 100 ≤ 300
> 50 ≤ 100
> 100 ≤ 200
> 50 ≤ 100

USD 74,000  to USD 
222,000 approx. for 
wholesale

USD 74,000 to USD 
148,000 approx. for 
service

Approx. USD 37,000 to 
74,000 for retail and 
other

Source: Small and Medium Enterprise Development Law (2015)
Calculated at 1 USD = 1350 MMK exchange rate.
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ឧបសម្ព័ន្ធ ង៖ កេុមបេឹកេសា យោបល់ នេ បេទេស កម្ពុជា

កៃុមបៃឹកៃសាយោបល់តៃូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកចូលរួម
ដូចខាងកៃៃមៈ

(1)Naw Show Ei Ei Tunជាអនុបៃធានបកៃសសមៃៃប់
តមា្លៃភាពនិងសកម្មភាពកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចរបស់ទីភា្នៃក់ងារ
USAIDដៃលមានមូលដ្ឋៃននៅទីកៃុងយុៃំងហោ្គៃនដៃលជា
គមៃៃងរយៈពៃលបួនឆ្នៃំដៃលមានទឹកបៃៃក់ចំនួន១៩លាន
ដុលា្លៃរអាមៃរិក(២០២០-២០២៣)អនុវត្តដោយសហការី
Nathan។លោកសៃីគៃប់គៃងសកម្មភាពជំនួយបច្ចៃកទៃស
ជាចៃើនដល់កៃសួងរដ្ឋៃភិបាលវិស័យឯកជននិងអង្គការ
សង្គមសុីវិលក្នុងគោលបំណងកៃលំអអភិបាលកិច្ចសៃដ្ឋកិច្ច
និងកាត់បន្ថយកតា្តៃជំរុញជមោ្លៃះនៃសៃដ្ឋកិច្ចនិងវិសមភាពនៅ
មីយ៉ៃន់មា៉ៃ។កាលពីមុនលោកសៃីបានបមៃើការជាអនុបៃធាន
គណបកៃសសមៃៃប់សកម្មភាពអភិវឌៃឍន៍វិស័យឯកជនរបស់
ទីភា្នៃក់ងារUSAIDគមៃៃងរយៈពៃល៥ឆ្នៃំដៃលមាន
ទឹកបៃៃក់ចំនួន២៣.៣លានដុលា្លៃរដោយជំរុញឱៃយមាន
កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃៃងកៃទមៃង់សៃដ្ឋកិច្ចផៃសៃងៗដើមៃបីកៃលំអ
បរិយកាសចៃបាប់សមៃៃប់អាជីវកម្មនិងលើកកម្ពស់
សហគៃៃស។មុនពៃលនៃះលោកសៃីជាអ្នកពិគៃៃះ
យោបល់ជាន់ខ្ពស់នៅAPCOWorldwideបៃទៃស
សិង្ហបុរីជំនាញខាងសៃៃវជៃៃវការចូលទីផៃសារការវិភាគ
គោលនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ/បៃព័ន្ធ
ផៃសព្វផៃសាយសមៃៃប់អតិថិជនអន្តរជាតិដៃលកំពុងបៃតិបត្តិការ
នៅអាសុីអាគ្នៃយ៍។មុននៃះក្នុងអាជីពរបស់លោកសៃីគឺ
បានធ្វើការនៅក្នុងការសៃៃវជៃៃវគោលនយោបាយការអភិវឌៃឍ
អន្តរជាតិនិងសារព័ត៌មានវិទៃយុនៅរដ្ឋវា៉ៃសុីនតោន។លោកសៃី
បានបញ្ចប់ថា្នៃក់បរិញ្ញៃបតៃជាន់ខ្ពស់ផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ចនិង
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយផ្តៃតលើអាសុីអាគ្នៃយ៍ពី
SchoolofAdvancedInternationalStudies(SAIS)
JohnsHopkinsUniversityនិងបរិញ្ញៃបតៃផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច
ពីEasternUniversityក្នុងសហរដ្ឋអាមៃរិក។

(2) Samantha Htoonជាអ្នកជំនាញធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុដៃលទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងបទពិសោធន៍
យ៉ៃងទូលំទូលាយនៃការលក់រាយសហគៃៃសធុនតូចនិង
មធៃយមកៃុមហ៊ុនសាជីវកម្មមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុនិងការអភិវឌៃឍន៍
អង្គការ។បច្ចុបៃបន្នលោកសៃីមានតួនាទីជាបៃធានផ្តល់បៃៃក់
កម្ចីនៅធនាគារYomaដៃលជាធនាគារឈានមុខគៃមួយ
នៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃជាមួយនឹងគុណភាពធនាគារ

លក្ខណៈឌីជីថលបៃកបដោយភាពច្នៃបៃឌិត។កាលពីមុន
លោកសៃីជាបៃធានផៃនការយុទ្ធសាស្តៃនិងបៃតិបត្តិការ
អាជីវកម្មនៅProximityFinance។លោកសៃី
បានបញ្ចប់ថា្នៃក់អនុបណ្ឌិតផ្នៃកគៃប់គៃងយុទ្ធសាស្តៃពីThe
CityUniversityofNewYorkនិងថា្នៃក់បរិញ្ញៃបតៃ
ផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគពីBaruchCollegeZicklin
SchoolofBusiness។

(3) Seinn Witt Yee ជាអ្នកបៃឹកៃសានិងអ្នក
បណ្តុះបណា្តៃលជំនាញនៅតាមកៃសួងឧសៃសាហកម្មដៃល
បានធ្វើការជាមួយកៃុមហ៊ុនMSMEsនៅទូទាំងបៃទៃស
មីយ៉ៃន់មា៉ៃ។ក្នុងនាមជាទីបៃឹកៃសាជាតិនៃCEFEInterna-
tionalជាទីបៃឹកៃសាតំបន់នៃកៃុមបៃឹកៃសាអង់គ្លៃសអាសុីបូពា៌ៃនិង
ជាអ្នកណៃនាំដល់គមៃៃងអាសា៊ៃនAbiNet។លោកសៃី
បានធ្វើការជមៃុញយ៉ៃងខា្លៃំងនូវភាពជាសហគៃិននិងបៃព័ន្ធ
អៃកូឡូសុីនៃការច្នៃបៃឌិតសង្គមនៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។
Seinnក៏ជានាយកសាលាPSBusinessដៃលបងៃៀន
យុវជនជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តៃលជំនាញអាជីវកម្ម
តាំងពីឆ្នៃំ២០០៧មកម្ល៉េះ។គាត់បានបញ្ចប់ថា្នៃក់អនុបណ្ឌិត
ពីវិទៃយាសា្ថៃនសៃដ្ឋកិច្ចយុៃំងហោ្គៃន។

(4) Okka Myo ជាសហសា្ថៃបនិកនៃImpactHub
Yangonដៃលមានគោលបំណងពងៃឹងសហគៃៃសភាពក្នុង
តំបន់និងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីនៃការច្នៃបៃឌិតសង្គមចាប់តាំងពី
ឆ្នៃំ២០១៥។ImpactHubក៏ផ្តល់នូវកន្លៃងសហការងារ
រួមគា្នៃដៃលមានលក្ខណៈទំនើបសមៃៃប់អ្នកចាប់ផ្តើម
អាជីវកម្មនិងSMEsផងដៃរខណៈពៃលដៃលរៀបចំ
incubatorprograms,VCMeetupនិងកម្មវិធីសង្គម
ដៃលទាក់ទងនឹងបច្ចៃកវិទៃយាផៃសៃងទៀត។គាត់បានចាប់ដៃគូ
ជាមួយGIZ,FriedrichNaumannFoundation,
កៃសួងឧសៃសាហកម្ម,GrabនិងOoredooដើមៃបីដំណើរការ
កម្មវិធីដៃលគាំទៃដល់សហគៃិនក្នុងសៃុក។បច្ចុបៃបន្នគាត់កំពុង
អនុវត្តកម្មវិធីការតៃៀមខ្លួនសមៃៃប់ឌីជីថលដល់MSME
មីយ៉ៃន់មា៉ៃក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយទីភា្នៃក់ងារSMEDevel-
opmentកៃៃមMOPFIនិងFNF។លោកបានបញ្ចប់
ការសិកៃសាថា្នៃក់បរិញ្ញៃបតៃផ្នៃកបៃព័ន្ធកុំពៃយូទ័របណា្តៃញនិង
ទូរគមនាគមន៍ពីCurtinUniversityofTechnology។
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(5) Wit Yee Chanជាសហគៃិនជោគជ័យក្នុងជំនួយ
ចៃើនដៃលកំពុងបណា្តៃក់ទុនឌីជីថលចំនួនពីរកៃុមហ៊ុន
គឺGroupBuyyជាអាជីវកម្មលក់តាមបៃព័ន្ធអ៊ីនធឺណៃ
តបញ្ចុះតម្លៃក្នុងសៃុកនិងAnyRevChannelដៃលជា
បណា្តៃញទូរទសៃសន៍តាមអ៊ិនធឺរណៃតដៃលបៃើវិធីunorth-
odoxក្នុងការស្វៃងយល់និងគៃបដណ្តប់លើនិនា្នៃការនិង
បញ្ហៃនៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ៃន់មា៉ៃ។គាត់ក៏ជាអ្នកណៃនាំដ៏
សកម្មមា្នៃក់ដៃលចូលរួមជាទៀងទាត់ក្នុងបញ្ហៃបៃឈមនៃ
ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដូចជាFounderInstituteYan-
gon។គាត់បានបញ្ចប់ថា្នៃក់អនុបណ្ឌិតពីVictoriaUniver-
sityofWellingtonនិងMPAYangonUniversity
ofEconomics។

(6) Jenna Phuជាសហគៃិនវ័យក្មៃងដៃលមាន
ទៃពកសលៃយមា្នៃក់ដៃលបានចាប់ផ្តើមជោគជ័យក្នុងការ
បៃមូលផ្ដុំmMDដៃលជាខៃសៃសម្លៀកបំពាក់ដៃលមាន
មូលដ្ឋៃននៅទីកៃុងយុៃំងហោ្គៃនផ្តៃតលើស្តៃីអាជីព។
អំឡុងពៃលជម្ងឺកូវីត១៩Jennaបានបៃៃពីវិបត្តិទៅជា
មានឥទ្ធិពលតាមរយៈជំនួញភាពធន់និងសមត្ថភាពក្នុង
ការផ្តៃតយុទ្ធសាស្តៃយ៉ៃងឆប់រហ័ស។កាលពីមុនលោកសៃី
ជាបៃធាននាយកដ្ឋៃនជួញដូរមូលបតៃនិងលក់នៅ
កៃុមហ៊ុនKBZSCSecurities។Jennaបានបញ្ចប់ថា្នៃក់
បរិញ្ញៃបតៃផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច/គៃប់គៃងសៃដ្ឋកិច្ចពីCollegeof
Woosterសហរដ្ឋអាមៃរិក។

Mr. Chhea Layhy Not to be disclosed SMESME Department of  MISTI

Mr. Sim Chankiriroth CEO Founder Digital TechnologyBanhji/ Fintech, YEA

Mr. The Chhun Hak Director General WSME & Policy
Entrepreneurship 

Development, Women 
Policy

H.E  Kuong Sorita Vice President of 
CWEA,

SME Advisor

WSME, Women 
Technology

CWEA & MoWA

Mr.  Manu Rajan CEO & Managing 
Director

Payment serviceWing

01
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ឧបសម្ព័ន្ធ ឆ៖ កេុមទី បេឹកេសា យោបល់ នេ បេទេស កម្ពុជា

ឯកឧត្តម Chhun Hak THE
អគ្គនាយក នេ អគ្គនាយកដ្ឋេន សមភាព យេនឌ័រនិង ការអភិវឌេឍ សេដ្ឋកិច្ច នេ កេសួង កិច្ចការនារី

ឯកឧត្តមChhunHakTHEគឺជាអ្នកការបៃឹកៃសាលើបច្ចៃកទៃសនិងសមៃបសមៃួលនៅក្នុងកៃសួងកិច្ចការនារី
ដៃលបានផ្តៃតសំខាន់លើការបញ្ជៃៃបយៃនឌ័រនិងការលើកកម្ពស់ស្តៃីក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អនិងការអភិវឌៃឍ
សៃដ្ឋកិច្ច។ឯកឧត្តមក៏ជាអ្នកទទួលខុសតៃូវលើមជៃឈមណ្ឌលអភិវឌៃឍន៍ស្តៃីនៃកៃសួងកិច្ចការនារីផងដៃរ។
ឯកឧត្តមបានបញ្ចប់ថា្នៃក់អនុបណ្ឌិតផ្នៃករដ្ឋបាលសាធារណៈនិងថា្នៃក់បរិញ្ញៃបតៃផ្នៃកចៃបាប់។

លោកសេ ីSodany TAN
បេធាន នាយកដ្ឋេន គោលនយោបាយ ICT  កេសួង បេេសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ (MPTC)

លោកសៃីSodanyTANជាបៃធាននាយកដ្ឋៃនគោលនយោបាយICTនិងកៃសួងបៃៃសណីយ៍និង
ទូរគមនាគមន៍(MPTC)។លោកសៃីជាអ្នកតស៊ូមតិដើមៃបីពងៃឹងអំណាចស្តៃីនិងក្មៃងសៃីតាមរយៈបច្ចៃកវិទៃយា
និងការអប់រំ។លោកសៃីក៏បានផ្តួចផ្តើមស្តៃីកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបច្ចៃកវិទៃយាសមៃៃប់កៃសួងដៃលមាន
គោលបំណងផ្តល់ការទទួលសា្គៃល់ដល់ស្តៃីឆ្នើមនិងបង្កើតគំរូក្នុងបច្ចៃកវិទៃយា។

លោកសេ ីReaksmy MAK
បេធាន ផ្នេក បណ្តះុបណ្តេលនិង នាយកដ្ឋេន នីតិកម្ម នេ ធនាគារជាតិ នេ កម្ពជុា

លោកសៃីReaksmyMAKជាបៃធានផ្នៃកបណ្តុះបណា្តៃលនិងនាយកដ្ឋៃនចៃបាប់នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
តាំងពីឆ្នៃំ២០១៥លោកសៃីReaksmyបានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យជាចៃើននៃការដក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំង
ការដក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្តៃីផងដៃរ។លោកសៃីបានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ។

ទន្ត បណ្ឌតិ Lykuong ENG
បេធាន សមាគម សហគេនិ ស្តេ ីកម្ពជុា(CWEA)និង ជា បេធាន នេ CamWen

ទន្តបណ្ឌិតLykuongENGតៃូវបានជាប់ឆ្នៃតជាបៃធាននៃសមាគមសហគៃិនស្តៃីកម្ពុជា(CWEA)
ដៃលមានសមាជិកស្តៃីជាង៥០០នាក់។លោកសៃីគឺជាទន្តពៃទៃយជំនាញហើយចូលរួមយ៉ៃងសកម្មក្នុងការងារ
សង្គមផ្តៃតលើការថៃទាំសុខភាពនិងអនាម័យមាត់ធ្មៃញ។
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លោក Chanda PEN
សហ ស្ថេបនិក និង នាយក បេតិបត្ត ិនេ Bongloy Payments PLC និង ជា បេធាន នេ សមាគម 
Fintech កម្ពជុា 

លោកChandaPENជាអ្នកបច្ចៃកទៃសនិងជាសហគៃិន។គាត់គឺជាសហសា្ថៃបនិក/នាយកបៃតិបត្តិ
កៃុមហ៊ុនBongloyដៃលជាកៃុមហ៊ុនFintechមានមូលដ្ឋៃននៅអាសុីអាគ្នៃយ៍។គាត់ជាសមាជិកកៃុមបៃឹកៃសា
សមាគមធនាគារកម្ពុជា(ABC)សមាជិកគណៈកមា្មៃធិការជាតិកៃុមការងារQRCodeនិងជាសមាជិកនៃ
សមាគមហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចៃកវិទៃយាកម្ពុជា(CAFT)។

លោក Kamthong LEY
ស្ថេបនិក និង នាយក បេតិបត្ត ិនេ of PAPA Deliver

លោកKamthongLeyជាសា្ថៃបនិកនៃPAPADeliverនិងទទួលខុសតៃូវចំពោះការអភិវឌៃឍន៍អាជីវកម្ម
របស់កៃុមហ៊ុន។គាត់គឺជាសហគៃិនវ័យក្មៃងមា្នៃក់ដៃលបានទទួលពានរងា្វៃន់ជាចៃើនពីពៃឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ
ដូចជាបៃទៃសកម្ពុជាមា៉ៃឡៃសុីនិងចកៃភពអង់គ្លៃស។គាត់បានបញ្ចប់ថា្នៃក់បរិញ្ញៃបតៃផ្នៃកវិទៃយាសាស្តៃកុំពៃយូទ័រ
និងថា្នៃក់កៃៃយឧត្តមសិកៃសាផ្នៃកកុំពៃយូទ័រចល័ត។

លោក Virak NOUN
អ្នកសមេបសមេលួ គមេេង ការងារ យុវជន នេ UNDP កម្ពជុា

លោកVirakNounជាបៃធានគមៃៃងនៅUNDPCambodiaនិងដឹកនាំការអនុវត្តគមៃៃងដើមៃបី
ដោះសៃៃយជំនាញយុវជនសហគៃិនភាពនិងការងារនៅក្នុងបរិបទឧសៃសាហកម្ម៤.០និងសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។
គាត់បានបញ្ចប់ថា្នៃក់បរិញ្ញៃបតៃផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ចថា្នៃក់អនុបណ្ឌិតផ្នៃកសិកៃសាអភិវឌៃឍន៍ថា្នៃក់អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាល
សាធារណៈនិងថា្នៃក់អនុបណ្ឌិតផ្នៃកគោលនយោបាយសាធារណៈ។
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