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ត�ើខ្ញុំចាប់ត្ដើមឬត្វើឲ្យ

អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំកាន់ត�

បបតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?

ការចាប់ផ្ដើម និង ការពងងរីក 

អាជរីវកម្ម របស ់ខ្ញុំ
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សងមាប់អ្នកសងមបសងមួល
ថ្ងៃថៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទ ញ្ើសារឬេរូរ្ព្ទទៅ្ មាជិកសកុមទបើអ្នកមា្ព័ត៌មា្េំនាក់េំ្្រប្់ពរួកទគ។្រូម្ រួរ�ល់ពរួកទគទបើ

ពរួកទគមកកា្់ការសបជំុឬទេ។្រូមអទ្្ជើញពរួកទគឲ្យមក�ល់មុ្ទមាោ្១០នាេបីទ�ើម្បីចុះទឈ្មាះ។

• ្រូមទរៀបចំឯកសារការសបជុំ៖

◦ ្រូមយកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះ្ិ្ករូ្ទ្ៀវទៅ៖មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ ៖ នគ្លការណ ៍ជំោញ ទម្លាប់ មក 

ជាមួយ ផងដដរ្សមាប់្ មាជិកសកុមមានាក់ៗ។

◦ ្រូមយកករូ្ទ្ៀវទៅម្គ្៌ា រប្់ ខ្នុំ ន្ពះ នៅ រក ភា្ ខ្លួន ទី ្ រឹង ខ្លួនសបំាកបាលបន្ថែមករណបី្ មាជិកសកុមពុំទា្់

បា្េេរួលវា។

◦ ្រូមទរៀបចំវិ្បីមរួយទ�ើម្បីបងាហាញវីទ�អរូទបើអាចទ្វើទៅបា្។

◦ ទតើោមា្ទ្ៀវទៅឬវីទ�អរូឬ?អ្នកអាច�កទ្ៀវទៅឬវីទ�អរូទចញពបីអ៊ិ្ ទ្ើនណតបា្ទៅក្ននុ្ទគ�េំព័រsrs. 
lds. org។

៣០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំទៅអបីជុំវិញតុទ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអ្្គនុយជិតោនា។

◦ អ្នក្ សមប្សមរួលពុំឈរអំ�នុ្ទពលសបជុំទ�ើយទ�ើយក៏ពុំអ្្គនុយទៅកបាលតុន�រ។អ្នក្ សមប្ សមរួលពុំគរួរ

ទ្វើឲ្យទគចាប់អារម្មណ៍្ ំខ្្់ទលើខ្លួ្ទ�ើយនតគរួរនតជរួយ�ល់្ មាជិកសកុមទ្្តចិតតែទៅទលើោនាទៅវិញទៅមក

វិញ។

១០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកទគយោ្កក់ទៅ្ទពលពរួកទគមក�ល់។សាគាល់ទឈ្មាះរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមនចកសកោ្មរួយ្ ្្ឹកមានាក់ទ�ើយ�ុចតៗោនាទ�ើយ្ ុំឲ្យ្ មាជិកសកុម្ រទ្រទឈ្មាះទពញរប្់ពរួកទគ

ទឈ្មាះវរួ�ឬសាខ្្ិ្វថងៃនខឆ្នាំកំទណើត(វថងៃ្ិ្នខ្ុំដមន ្ នាំ នទ)។

◦ បនាទាប់ពបីការសបជុំសកុម្រូមចរូលទៅក្ននុ្ទគ�េំព័រsrs. lds. org/ report្ិ្ទ្វើតាមការនណនាំទ�ើម្បីចុះ

ទឈ្មាះ្ មាជិកសកុមទាំ្អ្់។

◦ បនាទាប់ពបីការសបជុំ�ំបរូ្្រូមទ្វើប្្ជបីេំនាក់េំ្្ទ�ើម្បីនចកចាយក្ននុ្សកុម។

• ្រូមចាត់ឲ្យមា្អ្នកកំណត់ទពលទវលាទ�ើម្បីរកសាសកមុតាមកាលវិភាគ។្រូមឲ្យពរួកទគោក់ទមាោ្កំណត់�រូចបា្

នណនាំក្ននុ្ទ្ៀវទៅ។

◦ ឧទា�រណ៍អ្នក្ ឹ្ទ�ើញការនណនាំន�លសបាប់ថ្«ទមាោ្៖្ រូមោក់ទមាោ្កំណត់6០នាេបី្ សមាប់វគ្គការ

ទរៀ្ទ្ះ»។អ្នកកំណត់ទពលទវលា្ឹ្ោក់ទមាោ្ទៅទលើេរូរ្ព្ទនា�ិកាឬទមាោ្ទរាេិ៍ន�លមា្ទ្សេ្ទេៀត

ទ�ើយ្ ឹ្សបាប់�ល់សកុមទៅទពល�ល់ទមាោ្។បនាទាប់មកសកុមអាច្ ទសមចថ្ទតើសតរូវចាប់ទ ដ្ើមវគ្គថ្មបីឬក៏ទៅប្ដ

ការពិភាកសារប្់ពរួកទគពបីរបបីនាេបីទេៀត។

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?
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តៅតេលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូម្ ិយយថ្៖«្រូមសាវាគម្៍មកកា្់សកុមភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ទ្ះ»។

• ្រូមឲ្យពរួកទគបិេេរូរ្ព្ទវ�្ិ្ឧបករណ៍�វេទេៀតរប្់ពរួកទគ។

• ្រូម្ ិយយ�រូចតទៅទ្ះ៖

◦ «ទ្ះគឺជាសកុមភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ន�លបា្ទៅថ្‹ការចាប់ទ្ដើម្ិ្ការពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់ខញនុំ›។ទតើអ្នក

ទាំ្អ្់ោនាន�លទៅេបីទ្ះចាប់ទ្ដើមឬពស្បីកអាជបីវកម្មនម្ទេ?

◦ «មរូល្ិ្ិការអប់រំជាប្ដបនាទាប់ពុំមា្សបាក់កម្បីទ្វើអាជបីវកម្មទេ។ប៉ុន្តែទៅចុ្ប្្ប់វ្ការសបជុំទាំ្ទ្ះ

អ្នក្ ឹ្បា្ទសតៀមខ្លួ្កា្់នតល្អសបទ្ើរទ�ើម្បីទ្វើការ្ ទសមចចិតតែអំពបីសបាក់កម្បីមកពបីអ្នក្ ដល់សបាក់កម្បីក្ននុ្

មរូលោឋា្។

◦ «ទយើ្្ ឹ្ជរួបោនា១២�្។ការសបជុំសកុមមតែ្ៗវា្ ឹ្ចំ្យទពលសបន�លជាពបីរទមាោ្។ទយើ្ក៏្ ឹ្

ចំ្យទពលមរួយទមាោ្ទៅពបីរទមាោ្រាល់វថងៃទ�ើម្បីរកសារការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្ន�ល្ ឹ្ជរួយ�ល់អាជបីវកម្ម

រប្់ទយើ្្ ្ន�រ។ទតើអ្នក្ ឹ្ទ្វើការតាំ្ចិតតែចំទពាះទពលទវលាទ្ះឬទេ?

• ្រូមអ្ិសាឋា្ទបើក(្ិ្ទសចៀ្េំ្ុកតទមកើ្ទបើច្់)។

• ្រូម្ ិយយ�រូចតទៅទ្ះ៖

◦ «សគប់ទពលន�លទយើ្ជរួបោនាទយើ្ចាប់ទ ដ្ើមជាមរួយ្ ឹ្សបធា្បេមរួយមកពបីករូ្ទ្ៀវទៅន�លមា្ចំណ្

ទជើ្ថ្មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ ៖ នគ្លការណ៍ ជំោញ ទម្លាប់ ។ការណ៍ទ្ះ្ ឹ្ជរួយទយើ្ទរៀ្ទ�ើយ

រ្់ទៅតាមទោលការណ៍ជំនាញ្ិ្េមាលាប់នានាន�លនាំទៅរកភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ខ្្វិញ្ញាណ្ិ្ខ្្

សាច់ឈ្ម។

◦ «សពះវិញ្ញាណបរិ្ុេ្ធ្ ឹ្្ ដល់គំ្ិត�ល់អ្នកទៅក្ននុ្្បា្�៍។្រូម្ រទ្រ

គំ្ិតទាំ្ឡាយទ�ើយទ្វើវា។ទៅទពលអ្នកទ្វើ�រូទចានាះទនាះសពះអមាចា្់្ ឹ្

សបទា្ពរអ្នកទ�ើយទ្វើអព្ភូតទ�តុរប្់សេ្់ជាមរួយ្ ឹ្អាជបីវកម្មរប្់អ្នក»។

• សូមដាក់ត៉៉ាងកំណ�់2០នាទីសប៉្រ់វគ្គមូលដ្ឋានប្រឹះរបស់ខ្ញុំតនឹះ។

• ្រូមអា្លិខិតនណនាំរប្់គណៈសបធា្េបីមរួយទៅេំព័រេបី២វ្ករូ្ទ្ៀវទៅ

មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ ។បនាទាប់មក្ រួមបំទពញទោលការណេ៍បី១ទៅក្ននុ្ករូ្ទ្ៀវទៅ

ទនាះទ�ើយសត�ប់មកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះវិញ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្ញុំ៖

គោលការណ៍ជុំនាញទម្លាប់

ភាពខ្លួនទីពរងខ្លួន

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?
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ផយើងគឺជាចុំដែកនន«ឃ្លាុំងរបស់ងពះអមាចាស់»

 ផមាោង៖ សូមដាក់ត៉៉ាងកំណ�់៦០នាទីសប៉្រ់វគ្គការតរៀៃតៃះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមបទ្កើតសកុមន�លមរួយសកុមៗមា្ោនាបបីនាក់។្រូមបដភូរទៅអបីរប្់អ្នកទ�ើយោក់ឲ្យអ្្គនុយេល់មុខោនា។

១. មានាក់ក្ននុ្ចទំ្មអ្នកគរួរនតសបាប់មានាក់ទេៀតអំពបីការ្ ទសមចទជាគជ័យមរួយ។អ្នកអាច្ ិយយថ្«ខញនុំ

បា្េេរួលរងាវា្់‹ទ្វាកម្មល្អបំ្ុត›ទៅកន្្្ទ្វើការ»ឬ«ខញនុំបា្បទសមើទប្កកម្មមរួយ»(ឬទៅ

ក្ននុ្ការទៅបទសមើក្ននុ្សា្នាចសកទ្សេ្ទេៀត)ឬ«ខញនុំជាមា្យទគ»។

២. ឥ�ភូវម្ុ្សេពបីរនាក់ទេៀតគរួរនតសបាប់អ្នក្ រូវជំនាញ្ ិ្្ មតថែភាពន�លសតរូវនតមា្ទ�ើម្បី្ ទសមច្ រូវ

ទជាគជ័យទនាះឲ្យទលឿ្បំ្ុតតាមន�លពរួកទគអាចទ្វើបា្។ពរួកទគគរួរចំ្ យទពលមរួយនាេបី។ទបើ

អ្នក្ ិយយថ្«ខញនុំបា្បទសមើទប្កកម្ម»ទនាះអ្នក�វេអាច្ ិយយយោ្ទលឿ្ថ្«ទនាះអ្នកគឺជា

្ិ្សេកាលាហា្្ ិ្សេល្អម្ុ្សេឧ្សា�៍ជាអ្នក�ឹកនាំអ្នកទ្វើការ្ ្្គមជាអ្នកទចះោក់ទោលទៅទ្វើ

ល្អ្ ឹ្ម្ុ្សេ�វេជាសគរូបទស្ៀ្ជាអ្នកោក់ន្្ការល្អទ�ើយអាចទ្វើការងារលំបាកៗបា្»។

៣. ្រូមទ្វើ�ន�លៗទ្ះជាមរួយម្ុ្សេសគប់ោនា។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកមា្អារម្មណ៍យោ្្ទពលអ្នក�វេ្ ិយយអំពបីទេពទកា្ល្យ្ិ្ជំនាញរប្់អ្នក?

 អាន៖ សគប់ជំនាញ្ិ្្ មតថែភាពទាំ្អ្់ន�លទយើ្មានាក់ៗមា្គឺជាចំនណកវ្ឃ្លាំ្រប្់សពះអមាចា្់។

 ពិភាកសា៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សាតាំវ�។ទតើសកុមរប្់ទយើ្អាចទ្វើការររួមោនាទ�ើយ«ន្វ្រកចំ្ប់អារម្មណ៍»

រប្់្ មាជិកសកុមទ្សេ្ទេៀតបា្ន�រឬទេ?

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទ្វើ្ កម្មភាព�ំបរូ្ប្្អ្់រប្់ទយើ្ជាសកុម។្រូមចំ្យទពលសបំានាេបីទ�ើយ្ ទសមចចិតតែោក់

ទឈ្មាះសកុមរប្់ទយើ្។

្រទ្រទឈ្មាះសកុម�រូចខ្្ទសកាម៖



ផរៀន

« ន�ើយ គ្ប់ ការណ៍ ទាំង ននះ 

ទុក ្ គម្ប់ គបនោជន ៍ដល់ 

សា្ោចគក នន គ្ះ ដ ៏ម្ន គ្ះជន្ម 

រ្់នៅ គបនោជន ៍ឲ្យ មនុ្ ្ស 

គ្ប់ ររូប អាច បាន គបន្ើរ ន�ើង 

ចំនោះ ការ បុិនគប្ប់ រប្់ ខ្លួន 

គបនោជន ៍ឲ្យ មនុ្្ស គ្ប់ររូប អាច 

បាន ការបុិនគប្ប់ នផ្សងៗ នទៀ្ 

ដមនន�ើយ ្ឺ រាប់រយ នដើម្ី នបាះ 

នៅ ក្នុង ឃ្លាំង រប្់ គ្ះអម្ច្ា ់ . . . 

មនុ្្ស គ្ប់ររូប ដ្វែងរក ចំណូល ចិ្តេ 

នន អ្ក ជិ្ ខាង រប្់ ខ្លួន ន�ើយ 

គបគ្រឹ្តេ នរូវ គ្ប់ការណ៍ ទាំងអ្់ 

នោយ ម្ន ដ្្ក នសាមាះ្្មម័គ្ 

ទាំងគ្ុង ចំនោះ ្ ិរីល្អ នន គ្ះ » ។

ផោលលទ្ិនិងផសចកដរីសញ្ញា

៨២:១៨–១៩

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?



5

ផ�ើផយើងនឹងផ្្ើអ្រីខ្ះផៅក្នញងងករុមផនះ?

 អាន៖ ទយើ្្ ឹ្ទ្វើការររួមោនាជាសកុមមរួយទ�ើម្បីជរួយោនាទៅវិញទៅមកចាប់ទ្ដើម្ិ្ពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។

ទយើ្ក៏មា្ទោលទៅកា្់នត្ ំ្ ្ន�រ--ទ�ើម្បីកាលាយជាម្ុ្សេមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្�រូទច្នះទយើ្អាចបទសមើ

អ្នក�វេបា្កា្់នតល្អសបទ្ើរ។ទៅទពលទយើ្អាចទមើលនថខ្លួ្ទយើ្ទនាះទយើ្អាចជរួយអ្នក�វេបា្ល្អ

សបទ ើ្រជា្។

 ផមើល៖ ្រូមទមើលទរឿ្�៏ទជាគជ័យទ្ះ«សាំយ៉រូនអល៖ជរួ្ជុលកុំព្យភូេ័រ»។(ទបើអ្នកពុំមា្វីទ�អរូទេ្រូមប្ដអា្

�រូចខ្្ទសកាម)។

 អនរុវ�្ត៖ ទៅ១២្ បា្�៍ទសកាយអ្នក្ ឹ្ទ្្ើយ្ ំណួរអាជបីវកម្ម�រូចខ្្ទសកាមទ្ះ។្រូមអា្្ ំណួរអាជបីវកម្មររួមោនា

ន�ល្ ឹ្ជាចទម្ើយទៅក្ននុ្សកុមភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ទ្ះ។

សបាដាហ៍ រផបៀបផែើម រ្ីចាប់ផ្ដើមអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ សបាដាហ៍ រផបៀបផែើម្រីពងងរីកអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ

១
ត�ើ	ខ្ញុំ	ចាប់	ត្ដើម	ឬ	ត្វើ	ឲ្យ	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	កាន់ត�	បបតសើរ	ត�ើង	យ៉ាង	

ដូចតមដច	?
៧ ត�ើ	ខ្ញុំ	នឹង	ពបងីក	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

២ ត�ើ	មនុស្ស	ចង់	ទិញ	អវី	ខ្លះ	? 8
ត�ើ	ខ្ញុំ	្ ួរត�	មាន	បបាក់	ប៉ុន្មាន	តដើម្ី	វិនតិយ្	ពបងីក	អាជីវកម្ម	

របស់	ខ្ញុំ	?

៣
ត�ើ	ខ្ញុំ	ទិញ	្ លិ�	្ ល	របស់	ខ្ញុំ	ត�ើយ	កុំណ�់	ថ្្	លក់	្ លិ�្ល	យ៉ាង	

ដូចតមដច	?
9

ត�ើ	ខ្ញុំ	ដឹង	ថា	ខ្ញុំ	្ ួរ	តបបើ	បបាក់កម្ី	តដើម្ី	ពបងីក	អាជីវកម្ម	របស់	

ខ្ញុំ	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

៤
ត�ើ	ខ្ញុំ	ដឹង	ថា	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	កុំពុង	ទទួល	បាន	បបាក់	ចុំតណញ	យ៉ាង	

ដូចតមដច	?
១0

ត�ើ	ខ្ញុំ	នឹង	ទាក់ទាញ	អ�ិ្ិជនឲ្យ	កាន់ត�	តបចើន	ត�ើយ	បញ្ប	់

ការលក់	ដូចតមដច	?

5
ត�ើ	ខ្ញុំ	តញក	បបាក់	អាជីវកម្ម	តចញពី	បបាក់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	យ៉ាង	

ដូចតមដច	?
១១ ត�ើ	ខ្ញុំ	នឹង	បតងកើន	បបាក់	ចុំតណញ	របស់ខ្ញុំ	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

6 ត�ើ	អាជីវកម្ម	ខ្ញុំ	កុំពុង	ត�	រីកចតបមើន	យ៉ាង	ដូចតមដច	? ១២ ត�ើ	ខ្ញុំ	បនដ	តកលម្អ	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

 អាន៖ រាល់្ បា្�៍ទយើ្អាចទ្វើការតាំ្ចិតតែទ្វើ្ កម្មភាពចរូលររួមក្ននុ្ការសបជុំរប្់ទយើ្ទា្់ទពលទ�ើយ

រាយការណ៍ទៅកា្់សកុម។ទៅទពលទយើ្ទ្វើការជាសកមុទនាះទយើ្្ ឹ្េេរួលទជាគជ័យជាមរួយោនា!ទ្ះគឺ

ជា្ ំណួរ្ិ្្ កម្មភាព្ សមាប់្ បា្�៍ទ្ះ។

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើខ្ញំគួរត្ដា�កិច្ចខិ�ខំរ្រស់ខ្ញំតដើម្ីចា្រ់ត្ដើមឬេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំេីប�ង់ណា

តៅ?

សកម្មភាពងបចាុំសបាដាហ៍--ផងបើដ្នទរីអាជរីវកម្មផជាគជ័យងបចាុំន្ងៃផែើម្រីផរៀនពរីទរីតាុំងផហើយផ្ដា�ការខិ�ខុំរបស់

ខ្ញុំផែើម រ្ីចាប់ផ្ដើមនិងពងងរីកអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។

ទពលទៅ្ល់ទាំ្ប៉ុនាមា្ពបីការសបជុំទ្ះ្ឹ្ជរួយទយើ្ទ្្ើយ្ ំណួរទ្ះទ�ើយទ្វើ្ កម្មភាពទ្ះ។

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?



៦

ផ�ើខ្ញុំអាចងគប់ងគងហិរញ្ញវ�្ញរបស់ខ្ញុំផោយឈ្លាសនវយោងែូចផមដច?

 អាន៖ ការមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ររួមមា្ការចំ្យតិចជា្ចំណូល្ិ្ការមា្សបាក់្ ្សេំេុក។ការ្្សេំ

សបាក់េុកអាចជរួយទយើ្បំទពញ្ រូវការចំ្យន�លពុំរំពឹ្ េុកឬជរួយទយើ្្ ្គត់្្គ្់្ សមាប់ខ្លួ្ទយើ្្ិ្

សកុមសគរួសារទយើ្ទពលចំណូលរប្់ទយើ្ទាបជា្ការន�លទយើ្រំពឹ្ េុក។ជាចំនណកមរួយវ្សកុមទ្ះ

ទយើ្តាំ្ចិតតែទ�ើម្បី្ ្សេំសបាក់េុករាល់្ បា្�៍ទទាះជាមរួយកាក់ឬពបីរកាក់កដបី។

 ពិភាកសា៖ ទៅតំប្់ខ្ះវាជាគំ្ិតល្អមរួយទ�ើម្បី្ ្សេំសបាក់ទៅក្ននុ្្ នាោរ។ទៅតំប្់ទ្សេ្ទេៀតវាពុំនម្ជាគំ្ិតល្អ

ទេ�រូចជាទពលន�លសបទេ្មា្អតិ្រ្ ខ្ព្់ឬទពល្ នាោរពុំមា្ទ្ថែរភាព។ទតើមា្លក្ខខណ្ឌល្អ

ទ�ើម្បី្ ្សេំសបាក់ក្ននុ្្ នាោរទៅតំប្់រប្់អ្នកឬទេ?ទតើ្ នាោរ្ មរួយន�ល្ ដល់អសតាការសបាក់្ សមាប់

ការ្ ្សេំខ្ព្់បំ្ុតទនាះ?

 អាន៖ ន្្នកមរួយទេៀតវ្ការមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្គឺការពុំជំពាក់បំណុល្ ទាល់ខ្លួ្។សបាក់កម្បី្ ទាល់ខ្លួ្គឺសតរូវ

បា្ចំ្យទសចើ្ជា្ន�លទយើ្អាចប្់។ពរួកពយាការីបា្សបឹកសាទយើ្ឲ្យទចៀ្វា្ពបីបំណុល្ ទាល់

ខ្លួ្ទ�ើយទពលទយើ្កាលាយជាមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្ល្ួ កា្់នតខ្លាំ្ទនាះទយើ្្ ឹ្កាត់ប្ថែយឬលុបបំបាត់

បំណុល្ ទាល់ខ្លួ្បា្។ទទាះជាយោ្្ បំណុលអាជបីវកម្មអាចជាការឈ្លា្វវក្ននុ្ករណបីមរួយចំ្ រួ្។

ជាចនំណកវ្សកុមទ្ះទយើ្្ ឹ្ទរៀ្អំពបីរទបៀបទ�ើម្បី�ឹ្ថ្ទពល្ ន�លសបាក់កម្បីមរួយអាចជរួយទយើ្

ពស ប្ីកអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្បា្ទនាះ។

ជាញឹកញាប់ភាពអា្្្នខ្្ការឈឺថ្កាត់ប្ដាលឲ្យមា្ការចំ្យ�ិរ ្្ញវតថែនុ�៏ទសចើ្។ការធានារា៉ប់រ្

្ិ្កម្មវិ្បីនថទាំ្ ុខភាពរប្់រោឋាភិបាលជាញឹកញាប់អាចជរួយការពារេប់េល់្ ឹ្ការចំ្យ

ទាំ្ទ្ះ។្រូមចុះទឈ្មាះេិញកម្មវិ្បីធានារា៉ប់រ្ឬកម្មវិ្បីនថទាំ្ ុខភាពរប្់រោឋាភិបាលន�លអាចជាន្្នក

មរួយ្ ំខ្្់វ្្ ្ភូវរប្់ទយើ្ទ�ើម្បីមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្។

 ពិភាកសា៖ ការធានារា៉ប់រ្មរួយចំ្រួ្(�រូចជាការធានារា៉ប់រ្ខ្្្ ុខភាព្ិ្ការធានារា៉ប់រ្អាយុជបីវិត)គឺងាយ

រកបា្្ិ្មា្សបទយជ្៍ជា្សបទភេធានារា៉ប់រ្�វេទេៀត។អ្នក្ ដល់ទ្វាការធានារា៉ប់រ្មរួយចំ្រួ្ល្អ

ទ�ើយមរួយចំ្រួ្ទេៀតពុំទសាមាះសត្់ទេ។ទតើជទសមើ្វ្ការធានារា៉ប់រ្ល្អបំ្ុតក្ននុ្តំប្់អ្នកមា្អវបីខ្ះ?

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?
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ផ�ើខ្ញុំនឹងកាលាយជាមាចាស់អាជរីវកម្មែ៏ផជាគជ័យមានាក់យោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ ន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យមា្ទរៀបរាប់្ រូវអវបីៗន�លមាចា្់អាជបីវកម្ម�៏ទជាគជ័យទ្វើ។្រូមជរួបជាមរួយវ�គរូ។

្រូមទបើកទៅន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យទៅេំព័រចុ្ទសកាយវ្ទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះ។

្រូមបតែភូរទវ្ោនាអា្អំពបីរទបៀបន�លមាចា្់អាជបីវកម្ម�៏ទជាគជ័យរកចទម្ើយ

ចំទពាះ្ ំណួរ«ទតើម្ុ្សេច្់េិញអវបីខ្ះ?

 ពិភាកសា៖ ទតើន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យអាចជរួយអ្នកកាលាយជាមាចា្់អាជបីវកម្ម�៏

ទជាគជ័យមានាក់យោ្�រូចទមដច?

 អាន៖ ទៅក្ននុ្ទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះទៅទពលទយើ្ទ�ើញររូបទ្ះទយើ្�ឹ្ថ្

ទោលការណ៍ទ្ះគឺទៅទលើន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យ។

ន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យគឺពុំសោ្់នត្ សមាប់ការសបជុំរប្់ទយើ្

ទនាះទេ។ទយើ្ទសបើវាជាទេៀ្ទាត់អំ�នុ្្ បា្�៍។ទពល្ ទយើ្

ជរួបបញ្ហាឬឱកា្មរួយទនាះទយើ្ទមើលទៅន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យ

ទ�ើម្បីទមើល្ រូវអវបីន�លមាចា្់អាជបីវកម្ម�៏ទជាគជ័យ្ ឹ្ទ្វើ។

ផ�ើខ្ញុំនឹងដកលម្អអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្ម�៏ទជាគជ័យអាចពិពណ៌នាយោ្ចបា្់អំពបីអាជបីវកម្មរប្់

ពរួកទគ។ការណ៍ទ្ះជរួយពរួកទគទ្្តទៅទលើអវបីន�លបទ្កើតលុយ្ិ្

អវបីន�លពុំបទ្កើតលុយ។វាក៏ជរួយពរួកទគ្ ្ន�រទ�ើម្បីេេរួលជំ្រួយពបីអ្នក

�វេ�រូចជាពបីមាចា្់អាជបីវកម្ម�វេទេៀតឬពបីអ្នក្ តែល់សបាក់កម្បី។មាចា្់អាជបីវកម្ម�៏ទជាគជ័យកត់សតាតាមោ្

ការរីកចទសមើ្វ្អាជបីវកម្មរប្់ខ្លួ្។

្បា្�៍ទ្ះ្រូមយកទ្ៀវទៅកត់ចំ្ំេទេមរួយមក្ សមាប់អាជបីវកម្មរប្់អ្នក។អ្នក្ ឹ្ទសបើទ្ៀវទៅ

កំណត់ចំ្ំទ្ះទ�ើម្បី្ រទ្រពបីគំ្ិត្ិ្ទយបល់នានា្ សមាប់អាជបីវកម្មរប្់អ្នកទ�ើយរកសា

កំណត់សតានានាវ្�ំទណើរការអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។ទយើ្្ ឹ្ទសបើទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់

ទយើ្ទៅក្ននុ្ការសបជុំទយើ្្ិ្អំ�នុ្្ បា្�៍។

ទៅក្ននុ្ទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះទៅទពលទយើ្ទ�ើញររូបទ្ះទយើ្�ឹ្ថ្

ទោលការណ៍ទ្ះគឺទៅទលើន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យ។

អតិថិជន

ត�ើមនុស្សចង់ទិញអ្វីខ្លះ?

•	 ដឹង	ថា	ហេតុអ្វី	បាន	ជា	មនុស្ស	ទិញ	ផលិតផល	របស់	អ្នក

•	 ដឹង	អំពវី	អ្វី	ដដល	អតិថិជន	ឲ្យ	តមមលៃ

•	 ហរៀន	មកពវី	អតិថិជន	បបចាំ	មថងៃ

ការចំណាយ

ត�ើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រង

ការចុំណាយរបស់ខ្ញុំយ៉ាង

ដូចតមដេច?

•	 ចំណាយ	ទាប	ជាង

•	 ហបបើ	អ្នក	ផ្គត់ផ្គង់	ទំនិញ	ចបមុុះ	

គ្នា

•	 បដនថែម	ចំណាយហថរ	ដត	

ហពល	ពួកហេ	នឹង	បហងកើន	បបាក់	

ចំហេញ	ប៉ុហណាណុះ

•	 ហ្្ើការ	វិនិហោេ	ហោយ	

ឈ្លាសមវ

•	 ហបបើ	ចំេុច	បតឹមបតរូវ	ទាំង	បួន	

ហដើម្វី	ខ្វី	បបាក់ហោយ	ឈ្លាសមវ

ការលក់

ត�ើខ្ញុំលក់យ៉ាងដូចតមដេច?

•	 ហ្្ើការ	ផ្តល់	ជហបមើស	ហដើម្វី	

បហងកើន	ការលក់	ជានិច្

•	 បង្ិល	សន្និ្ិ	ជាញឹកញាប់

•	 សួរ	ស្ដាប់	ផ្ដល់	ហោបល់

•	 ហ្្ើ	ឲ្យ	វា	ងាយ	បសួល	ហដើម្វី	ទិញ

•	 បញ្ប់	ការលក់

ប្រាក់ចំណេញ

ត�ើខ្ញុំបតងកើនគរាក់ចុំតេញយ៉ាងដូចតមដេច?

•	 រកសា	កំេត់បរា	បបចាំ	មថងៃ

•	 ឲ្យ	បបាក់	ដខ	ខលៃលួន	ឯង

•	 ដស្ងរក	បបាក់	ចំហេញ	បបចាំ	

មថងៃ

•	 ទិញ	ហថាក	លក់	មថលៃ

•	 កុំ	លួចពវី	អាជវីវកម្ម	របស់	អ្នក

•	 ហបបើ	បទពសកម្ម	ដដល	ឲ្យ	ផល	

ហបចើន

អាជីវកម្មណោគជ័យ

ត�ើខ្ញុំដុំតេើរការអាជវីវកម្មរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចតមដេច?

•	 ដបងដចកកំេត់បរា	

អាជវីវកម្ម	ហចញពវី	កំេត់បរា	

ផ្ទាល់ខលៃលួន

•	 រកសា	កំេត់បរា	បបចាំ	មថងៃ

•	 បង់	ដងាវាយ	មួយ	ភាេ	ក្ននុង	ដប់	

ជា	មុន

•	 សន្សំ	បបាក់រាល់	សបាដាេ៍

•	 ដកលម្អ	អ្វី	មួយ	រាល់មថងៃ

•	 ហរៀន	ជា	បន្ដបន្ទាប់

•	 រស់ហៅ	រាម	ហគ្លការេ៍	

មូលដ្ឋានគ្រឹះ	

•	 ោក់	ហគ្លហៅ	ដ៏	េួរ	ឲ្យ	ចាប់	

អារម្មេ៍	និង	អាច	វាស់ដវង	

បាន

•	 ចាប់	ហផ្ដើម	តរូច	េិត	្ ំ

•	 សរូម	កុំ	ចុុះចាញ់	ហ�ើយ	!

ផែនទីអាជីវកម្មណោគជ័យ
តោលការេ៍សគរាប់អាជវីវកម្មតោ្រជ័យ

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?



8

ផ�ើខ្ញុំសផងកេ�ផមើលអាជរីវកម្មមួយផហើយគិ�អុំពរីអាជរីវកម្មផជាគជ័យយោងែូចផមដច?

 អាន៖ ជាន្្នកវ្ការតាំ្ចិតតែ្ កម្មភាព្ សមាប់្ បា្�៍ទ្ះទយើ្្ ឹ្ទរៀ្ទសបើន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យទ�ើម្បី

្ទ្កតទមើលអាជបីវកម្ម្ិ្ទមើលថ្ទតើវាទ្វើតាមទោលការណ៍្ សមាប់ភាពទជាគជ័យឬទេ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមបទ្កើតសកុមន�លមា្ោនាបបីនាក់។្រូមបដភូរទៅអបីរប្់អ្នកទ�ើយោក់ឲ្យអ្្គនុយេល់មុខោនា។ការទសបើ

ន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យ្រូមទ្វើតាមការនណនាំទាំ្ទ្ះ៖

១. សបាប់អំពបីអាជបីវកម្មក្ននុ្មរូលោឋា្មរួយន�លអ្នកទាំ្ អ្់ោនាសាគាល់អវបីមរួយអំពបីវា។បនាទាប់មកឲ្យម្ុ្សេ

មានាក់្ រួរ្ ំណួរទចញមកពបីន្្េបីទនាះ។ឧទា�រណ៍«ទៅហា្្ ងាហារិមទតើមាចា្់អាជបីវកម្មទមើលទៅ

សាគាល់្ រូវអវបីន�លអតិថិជ្ច្់េិញន�រឬទេ?ឬ«ទតើោត់ទមើលទៅ�ឹ្ពបីរទបៀបលក់ន�រឬទេ?»

២. អ្នកទ្សេ្ទេៀតចំ្យទពលមរួយឬពបីរនាេបីទ្្ើយ្ ំណួរទ្្តទៅទលើចំទណះ�ឹ្អំពបីអាជបីវកម្មរប្់

ពរួកទគ្ ិ្ទោលការណ៍ទចញមកពបីន្្េបី។ឧទា�រណ៍«បាេ/ចា៎្ មាចា្់អាជបីវកម្ម�ឹ្ពបីអវបីន�ល

ម្ុ្សេឲ្យតវម្»។ឬ«ទេមាចា្់អាជបីវកម្មពុំ�ឹ្រទបៀបប្្ប់ការលក់ទេ»។

៣. ្រូមទ្វើ�រូចទ្ះបបីទៅបរួ្�្។

៤. ឥ�ភូវ្ ិយយអំពបីអាជបីវកម្ម្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកវិញ។ទតើអ្នកទ្វើ្ រូវអវបីន�លមាចា្់អាជបីវកម្ម�៏ទជាគជ័យទ្វើ

ន�រឬទេ?

 អនរុវ�្ត៖ ជាមរួយវ�គរូ្រូមទបើកទៅេំព័រ១៣–១៤។្រូមអា្ទ�ើយពិភាកសាពបីរទបៀបន�លអ្នក្ ឹ្្ ទ្កតទមើល

អាជបីវកម្ម្ បា្�៍ទ្ះ។

ផហ�រុអ្រីងពះអមាចាស់ចង់ឲ្យផយើងមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន?

 ពិភាកសា៖ ទ�តុអវបីសពះអមាចា្់ច្់ឲ្យទយើ្មា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្?

 អាន៖ ្រូមអា្ការ�កស្្់ទៅខ្្សាតាំវ�។

 ពិភាកសា៖ ទតើកិច្ខិតខំរប្់ទយើ្ទ�ើម្បីចាប់ទ្ដើមឬពស្បីកអាជបីវកម្មមរួយកាលាយជា«ទោលបំណ្បរិ្ ុេ្ធ»មរួយ�រូច

ន�លនអលទឌើរសគបី្ដភូ�វឺ្ុ្បា្មា្សបសា្្៍យោ្�រូចទមដច?

 អាន៖ សពះអមាចា្់មា្សពះទចសា្ទ�ើម្បីជរួយទយើ្ឲ្យមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្។សេ្់មា្ប្្ទភូលថ្«ទមើលចុះទយើ្

ជាសពះទ�ើយទយើ្ជាសពះវ្អព្ភូតទ�តុទាំ្ឡាយ»(្បីវ�វេបី២២៧:២៣)។ទៅទពលទយើ្ឧេ្ទិ្ថ្វាយ

កិច្ខិតខំរប្់ទយើ្ក្ននុ្អាជបីវកម្មទ�ើម្បីទោលបំណ្បរិ្ុេ្ធវ្ការកាលាយជាមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ទនាះ

សពះអមាចា្់្ ឹ្�ឹកនាំទយើ្តាមរយៈការបំ្ុ្គំ្ិត។ទៅទពលទយើ្បងាហាញពបីទ្ចកដបីជំទ្ឿរប្់ទយើ្

ទោយការសាប្់្ិ្ការទោរពតាមការបំ្ុ្គំ្ិតទនាះសពះអមាចា្់្ ឹ្ទ្វើអព្ភូតទ�តុទាំ្ឡាយរប្់សេ្់

ទ�ើយ្ ទសមចកិច្ខិតខំរប្់ទយើ្ជា្ទយើ្ទ្វើទោយខ្ល្ួ ឯ្។

« ការឧទ្ិ្ ្ ឺ ជា ការដញក ឬ 

ឧទ្ិ្ អវែី មួយ ជា ្ ិ្ិដ្ឋ លះបង ់

នដើម្ី នគ្លបំណង បរិ្ុទ្ធ » ។

ឌរី.្�ងគរីស្តតូហ្ឺសិន

«Reflections on a 
Consecrated Life»Ensign
ឬលីអាហូណាដខវិចិ្ឆកាឆ្នាុំ២០១០

ទុំព័រ១៦

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?
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យ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម្រីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ សូមដាក់ត៉៉ាងកំណ�់១០នាទីសប៉្រ់វគ្គេិចារណាតៃះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



 អនរុវ�្ត៖ ទតើអ្នកអាចចាប់ទ្ដើមឬនកលម្អអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទៅ្ បា្�៍ទ្ះយោ្្?

្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា«ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍»។ទ្ះគឺជាការតាំ្ ចិតតែមរួយន�លអ្នកបទ្កើត។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។

ពិចារណា

« គ្ះអម្ចា្់ អាច ន វ្ែើ នរូវអវែីៗ គ្ប ់

ោ៉ាង នៅតាមគ្ះ �ឬទម័យ គទង ់

នដើម្ី ករូននៅ មនុ្្ស គប្ិន នបើ 

ន្ អនុវ្តេ ន្ចក្ី ជំននឿ នជឿ ដល់ 

គ្ះអង្គ » ។

នរីនហ្ទរី១៧:១២

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?



១០

ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ សូមដាក់កំណ�់ត៉៉ាង១០នាទីសប៉្រ់វគ្គការតាំងចិ�្តតៃះ។

 អាន៖ រាល់្ បា្�៍ទយើ្ទសជើ្ទរើ្«វ�គរូទ្វើ្ កម្មភាព»មានាក់។ទ្ះគឺជា្ មាជិកសកុមន�ល្ ឹ្ជរួយទយើ្

រកសាការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។វ�គរូ្ កម្មភាពគរួរេំនាក់េំ្្ោនាអំ�នុ្្បា្�៍ទ�ើយរាយការណ៍ពបីការ

រីកចទសមើ្រប្់ពរួកទគទៅោនាទៅវិញទៅមក។ជាេរូទៅវ�គរូ្ កម្មភាពគឺមា្ទភេ�រូចោនាទ�ើយពុនំម្ជា

្មាជិកសគរួសារទេ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្រូម្ ទសមចចិតតែទពល្្ិ្រទបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹ្

េំនាក់េំ្្ោនាទៅវិញទៅមក។

រ្មឹះដដ្ ូរ្វើសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាក់េង

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗរ្រស់អ្នកឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងបញ្ចប់សកម្មភាពនរីមួយៗននដ្នទរីអាជរីវកម្មផជាគជ័យងបចាុំន្ងៃ(សូមយមើលទំព័រ១៣–១៤)។

ខ្ញុំនឹងទិញផសៀវផៅកុំែ�់ផហ�រុអាជរីវកម្មផហើយយកតាមខ្លួនផៅការងបជរុុំផលើកផងកាយរបស់ផយើង។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	បបាកត់ៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក់	ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ខ្ញុំ	នឹង	រាយការណ៍	តៅ	ថដ្ូ	សកម្មភាព	របស់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

តាុំងច�ិ្ត

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?



១១

ផ�ើខ្ញុំនឹងរាយការែ៍ពរីការរីកចផងមើនរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 ផមើល៖ «្កម្មភាព្ិ្ការតាំ្ចិតតែ»(ោមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១២)។

 អនរុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំទលើកទសកាយ្រូមទសបើតារា្ការតាំ្ ចិតតែទ្ះទ�ើម្បីកត់សតាការរីកចទសមើ្រប្់អ្នក។ទៅក្ននុ្

សបអប់ខ្្ទសកាម្រូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬចំ្រួ្�្ន�លអ្នករកសាការតាំ្ ចិតតែ។

បានបញ្ចប់

សកម្មភាព

ក្នុងផែនទី

អាជីវកម្ម

ជោគជ័យ

(សរជសរ

ចំនួន#ថ្ងៃ)

បានយក

ជសៀវជៅ

កត់ចំណាំ

អាជីវកម្ម

មកោមួយ

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅអាជីវកម្ម

្បចំសបាដាហ៍

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បាន

រាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

 អាន៖ ្រូមច្ចាំទ�ើម្បីកត់សតាតាមោ្ការចំ្យ្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកទៅខ្្ទសកាយវ្ករូ្ទ្ៀវទៅម្ោ៌ា�បស់

ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន្្ន�រ។

 អាន៖ ទៅក្ននុ្ការសបជុំសកុមទលើកទសកាយអ្នក្ សមប្សមរួល្ ឹ្គរូ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែមរួយទៅទលើកា្រទខៀ្(�រូច

ររូបមរួយខ្្ទលើទ្ះ)ទយើ្្ ឹ្មក�ល់១០នាេបីមុ្ការសបជុំចាប់ទ្ដើមទ�ើយ្ រទ្រពបីការរីកចទសមើ្រប្់

ទយើ្ទៅទលើតារា្។

្រូមទសជើ្ទរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំទៅ្ បាតា�៍ទសកាយ។្រូម

ឲ្យពរួកោត់អា្ទៅក្ននុ្គសមបខ្្មុខវ្ទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះទ�ើម្បីទរៀ្ពបីអវបីន�លអ្នក្ សមប្សមរួល

ទ វ្ើ។ពរួកោត់គរួរ្ សមប្សមរួលតាមរទបៀប�រូចោនា្ ឹ្រទបៀបន�លអ្នក្ សមប្សមរួលបា្ទ្វើវថងៃទ្ះ៖

• អទ្្ជើញសពះវិញ្ញាណអទ្្ជើញ្ មាជិកសកុមឲ្យន្វ្រកសពះវិញ្ញាណ។

• េុកចិតតែទលើឯកសារកុំបន្ថែមសោ្់នតទ្វើតាមទ្ចកតែបីនណនាំរប្់វាប៉ុទ្ណះ។

• សគប់សគ្ទពលទវលា

• បន ថ្ែមថ្មពលទ�ើយ្ បបាយ!

 អនរុវ�្ត៖ ទតើ្ រ្ច្់េេរួលបា្វិញ្ញាប្បសតន្្នក្ �សគិ្អាជបីវកម្មមកពបីមហាវេិយាល័យពាណិជ្ជកម្មអិល.ឌបី.ទអ្

ទៅេបីសកុ្្ លត៍ទលករ�្ឋយរូថ្�៍្�រ�្ឋអាទមរិកទេ?្រូមទបើកេំព័រ១៩៧–៩៨ទ�ើយ្ រូមបតែភូរទវ្ោនា

អា្តសមរូវការនានា។

 អាន៖ ្រូមឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

ក្ំណ�់ចំណាំសបរា្់អ្នក្

សបម្សបមួល៖

្រូម ចា ំនដើម្ី ថ្ចម្ង ្ ម័្៌ម្ន 

ទំោក់ទំនង គកុម ្ គម្ប ់ការ គបជុំ 

នលើក នគកាយ ។

ន�ើយ ក៏ ចងចាំ ផងដដរ ថា ឲ្យ 

្ម្ជិក គកមុ ទាំង អ្់ ចុះន្មាះ 

នៅ ន្�ទំ ម្័រ srs. lds. org/ 
report។

« នៅន្ល សានានដ ការងារ គ្រូវបាន 

វា្់ដវង នោះ សានានដ ការងារ 

នោះ នរឹង រីកចនគមើន ។ នៅន្ល 

សានានដ ការងារ គ្រូវបាន វា្់ដវង 

និង រាយការណ៍ នោះ អគតា នន 

ការរីកចនគមើន នរឹង កាន់ដ្ ម្ន 

នល្ឿន នលឿន ដដរ » ។

្ូមាោសផអសម៉នសរុនផៅក្នញង

របាយការែ៍សន្និសរីទដខ�រុលាឆ្នាុំ

១៩៧០ទុំព័រ១០៧

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?



១2

សកម្មភាពនិងការតាុំងច�ិ្ត

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

អ្នក្អត្ថាធិ្បាយទី១៖រ�ើងរជឿរលើកា�រ្វើនិងកា��កសា

កា�តាុំងចិត្ត។រៅក្នញងគករុមភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន�បស់រ�ើងអវីៗគ្ប់

យ៉ាងដដលរ�ើងរ្វើ្ឺរ្តោតរៅរលើកា�រ្វើកា�តាុំងចិត្តនិងកា�

រា�កា�ណ៍។

អ្នក្អត្ថាធិ្បាយទី២៖រៅចរុងបញ្ចប់ដនកា�គបជរុុំគករុមរ�ើង�ំឭក

ពីសកម្មភាព�បស់រ�ើងសគម្ប់សប្ដាហ៍រហើ�ចរុឹះហត្ថរលខា

រដើម្ីបង្ហាញពីកា�តាុំងចិត្ត�បស់រ�ើង។រ�ើងក៏រគជើសរ�ើស

ដដ្ូសកម្មភាពម្នាក់សគម្ប់សប្ដាហ៍ផងដដ�។ដដ្ូសកម្មភាព

ចរុឹះហត្ថរលខារៅរលើរសៀវរៅលុំហាត់�បស់រ�ើងរដើម្ីសនយា

ថាោុំគេ។រហើ�រាល់ដ្ងៃអុំឡញងសប្ដាហ៍រ�ើងទាកេ់ងរៅដដ្ូ

រ្វើសកម្មភាព�បស់រ�ើងរដើម្ីរា�កា�ណ៍អុំពីសកម្មភាព�បស់

រ�ើងរហើ�េេួលជុំនួ�រពលចាុំប្ច់។

អ្នក្អត្ថាធិ្បាយទី៣៖អុំឡញងសប្ដាហ៍រ�ើង្ ូសចុំណាុំ

កា��ីកចរគមើន�បស់រ�ើងរៅក្នញងរសៀវរៅលុំហាត់រហើ�រគបើ

ឧបក�ណ៍ដដលប្នផ្ដល់ឲ្យដូចជាតារាងឬេគមង់ដបបបេរផសេង

រេៀត។រហើ�របើរ�ើងគតូវកា�ជុំនួ�បដន្ថមរ�ើងអាចរៅ

គ្ួសា�មិត្តភក្ដិរ�ើងឬអ្នកសគមបសគមួលឲ្យជ�ួ។

អ្នក្អត្ថាធិ្បាយទី៤៖រៅរពលចាប់រផ្ដើមកា�គបជរុុំរលើករគកា�

រ�ើងគតឡប់មកវិញរហើ�រា�កា�ណ៍ពីកា�តាុំងចិត្ត�បស់

រ�ើង។រនឹះ្ ួ�ដតជាបេពិរសា្ន៍ដ៏កក់រ្តោនិងគបកបរដ្�

អានរុភាពសគម្ប់មនរុសសេគ្ប់�ូប។សូម្ ិតអុំពី�របៀបដដល

មនរុសសេទាុំងរនឹះគតវូប្នជួ�រដ្�កា�រ្វើកា�តាុំងចិត្តនិងកា�

រា�កា�ណ៍។

សរាជិក្បក្រុម១៖រលើកេីមួ�ដដលខ្ញុំប្នរា�កា�ណ៍អុំពី

កា�តាុំងចិត្ត�បស់ខ្ញុំខ្ញុំប្ន្ ិតថា«រនឹះជារ�ឿងចដម្កណាស់»។

រហតរុអវីប្នជាសម្ជិកគករុមខ្ញុំខវល់ខាវា�ពីអវីដដលខ្ញុំរ្វើដូរច្នឹះ?

ប៉រុដន្តរគកា�មកខ្ញុំប្នដរងថាពួករ្ពិតជាខវល់ខាវា�ដមន។

រហើ�កា�ណ៍រនាឹះប្នជួ�ដល់ខ្ញុំ។

សរាជិក្បក្រុម២៖ខ្ញុំប្នដរងថាខ្ញុំពរុុំចង់ឲ្យគករុម�បស់ខ្ញុំធ្លាក់

ចរុឹះរេ។ដូរច្នឹះខ្ញុំខុំរ្វើកា��កសាកា�តាុំងចិត្ត�បស់ខ្ញុំណាស់។ខ្ញុំ

មិនគប្កដថាខ្ញុំនរង�ីកចរគមើនតាមវិ្ីណារផសេងរនាឹះរេ។

កា�រា�កា�ណ៍គបចាុំសប្ដាហ៍ប្នជួ�ខ្ញុំជាមួ�នរងអាេិភាព

�បស់ខ្ញុំ។

សរាជិក្បក្រុម៣៖រៅរពលខ្ញុំ្ ិតអុំពីម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់

ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនខ្ញុំប្នគពួ�ប្�ម្ភរដ្�សា�ដតេុំនួលខរុសគតវូ

ដ៏្ ុំមួ�។ប៉រុដន្តកា�គបជរុុំគករុមប្នជួ�ខ្ញុំឲ្យបុំដបកវារៅជា

ជុំហានតូចៗ។រហើ�ខ្ញុំប្នរា�កា�ណ៍ពីជុំហាននីមួ�ៗ

រៅគករុមខ្ញុំ។បនាទាប់មកខ្ញុំប្ន�ីកចរគមើនពិតដមន។ខ្ញុំ្ ិតថា

លេ្ធផលរជា្ជ័�រនឹះរកើតមកពីកា�បរងកើតេម្លាប់្ ្មី។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១១វិញ

ធនធាននានា

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?



១៣

ផ�ើខ្ញុំផងបើដ្នទរីអាជរីវកម្មផជាគជ័យយោងែូចផមដច?

ជាទរៀ្រាល់វថងៃក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ្រូម្ ទ្កតថ្ឹ្នថ្្្ិ្ពិចារ្អំពបីទោលការណ៍នានាវ្អាជបីវកម្មទជាគជ័យ។្រូមទៅទមើល

អាជបីវកម្មនានា្ សមាប់រយៈទពលមរួយទមាោ្ទៅពបីរទមាោ្រាល់វថងៃទ�ើម្បី្ ទ្កតទមើលវា។្រូមយកទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំរប្់អ្នក្ិ្

ទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះទៅជាមរួយទៅទពលអ្នកទៅជរួប្ ឹ្អាជបីវកម្មក្ននុ្មរូលោឋា្ទ�ើម្បីអ្នកអាចទសបើ្ ំណួរ�រូចខ្្ទសកាម្ិ្ន្្េបី

អាជបីវកម្មទជាគជ័យ(ទៅេំព័រចុ្ទសកាយវ្ទ្ៀវទៅលំហាត់)។

សកម្មភាពងបចាុំន្ងៃ៖

ន្ងៃទរី១

អ�ិថិជន

នមើល អវែី ន្លណា ន�ើយ ចំនួន ប៉ុោមាន ដដល អ្ិថិជន ទិញ ។ រំឮក ន�ើងវិញ នរូវនគ្លការណ៍ ោោ អំ្ី អ្ិថិជន ដដល បងាហាញ នៅនលើ ដផនទី ។ ្រូម 

្រន្រ ្ ី ្ ំនិ្ រប្់ អ្ក នៅ គ្ង់ ននះ ៖

 

 



ន្ងៃទរី២

ការលក្់

ន ើ្ អាជីវកម្ម នោះ លក់ ផលិ្ផល ឬ ន្វាកម្ម រប្់ ្ ួកន្ ោ៉ាង ដរូចនម្ច ដដរ ? ន្ើ ្ ួកន្ អាច រីក ចនគមើន នៅ មុខ ឬ នទ ? ្រូម រំឮក ន�ើងវិញ នរូវ នគ្លការណ៍ 

ោោ អំ្ី ការលក់ ដដល បងាហាញ នៅនលើ ដផនទី ។ ្រូម ្ រន្រ ្ ី ្ ំនិ្ រប្់ អ្ក នៅ គ្ង់ ននះ ៖

 

 



ន្ងៃទរី៣

ចំណាយ

្រូម ្ ិ្អំ្ ី ការ ចំណាយ ដដល អាជីវកម្ម ោោ ម្ន ។ ន្ើ ្ ួកន្ បន្ថយ គបាក់ ចំណាយ ោ៉ាង ដរូចនម្ច ? ្រូម រំឮក ន�ើងវិញ នរូវ នគ្លការណ ៍ោោ អំ្ី ការ 

ចំណាយ ដដល បងាហាញ នៅនលើ ដផនទី ។ ្រូម ្ រន្រ ្ ី ្ ំនិ្ រប្់ អ្ក នៅ គ្ង់ ននះ ៖

 

 



ន្ងៃទរី៤

បរាក្់ចំយណញ

ន ើ្ អាជីវកម្ម ោោ រកសា ការតាមោន នលើ ចំណូល ឬ ចំណាយ រប្់ ្ ួកន្ ឬ នទ ? នបើ វា ជា អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ន្ើ អ្ក នរឹង ក្់គតា តាមោន គបាក់ រប្់ អ្ក 

ោ៉ាង ដរូចនម្ច ? រំឮក ន�ើង វិញ នរូវ នគ្លការណ៍ ោោ អំ្ី គបាក់ ចំនណញ ដដល បងាហាញ នៅនលើ ដផនទី ។ ្រូម ្ រន្រ ្ ី ្ ំនិ្ រប្់ អ្ក នៅ គ្ង់ ននះ ៖

 

 



១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?



១4

្សមាប់ពបីរវថងៃទសកាយ្រូមពិចារ្្ិ្អ្ិសាឋា្្ ុំការបញ្ជាក់ថ្សពះអមាចា្់្ ឹ្សបទា្ពរ�ល់កិច្ខិតខំរប្់អ្នកក្ននុ្ទោលបំណ្

�៏បរិ្ុេ្ធមរួយក្ននុ្អាជបីវកម្ម្ ទាល់រប្់អ្នក។្រូមកត់សតាចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកេេរួលរាល់វថងៃទពលអ្នកគិតអំពបីវគ្គ្ បីមរួយៗវ្

ន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យ។

សកម្មភាពងបចាុំន្ងៃ៖

ន្ងៃទរី៥

អ�ិថិជន

 

 



ការលក្់

 

 



ន្ងៃទរី៦

បរាក្់ចំយណញ

 

 



ការចំណាយ

 

 



សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ៨វិញ

១៖ត�ើខ្ញំចា្រ់ត្ដើមឬត្វើឲ្យអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកាៃ់ត�ប្រតសើរត�ើងយ៉ាងដូចតមដច?



2
ត�ើមនុស្សចង់ទិញអវីខឹ្ះ?

ការចាប់ផ្ដើមនិងការពងងរីកអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ



១៦

សងមាប់អ្នកសងមបសងមួល
ថ្ងៃថៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទ ញ្ើសារឬេរូរ្ព្ទទៅ្ មាជិកសកុមទាំ្អ្់។្រូមអទ្្ជើញពរួកទគឲ្យមក�ល់មុ្ទមាោ្១០នាេបីទ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំ្ចិតតែរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមទរៀបចំឯកសារការសបជុំ។ទតើោមា្ទ្ៀវទៅឬវីទ�អរូឬ?អ្នកអាចទាញទចញមកពបីទគ�េំព័រsrs. lds. org។

៣០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំទៅអបីជុំវិញតុទ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអ្្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទៅទលើកា្រទខៀ្ទោយោក់ទឈ្មាះម្ុ្សេទៅក្ននុ្សកមុអ្នក(្រូមទមើលឧទា�រណ៍

ខ្្ទសកាម)។

ជ្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានបញ្ចប់

សកម្មភាពក្នុង

ផែនទីអាជីវកម្ម

ជោគជ័យ

(សរជសរចំនួន#

ថ្ងៃ)

បានយក

ជសៀវជៅ

កត់ចំណាំ

អាជីវកម្ម

មកោមួយ

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅអាជីវកម្ម

្បចំសបាដាហ៍

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បាន

រាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

គ្លូរ�ៀ ៦ ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស

១០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកទគយោ្កក់ទៅ្ទពលពរួកទគមក�ល់។

• ទៅទពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្រូមឲ្យពរួកោត់បំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែទៅទលើការ្ទខៀ្។្រូមរំឭកពរួកទគ

ឲ្យទបើកទៅេំព័រ១៩៧ទ�ើយទ្វើបច្នុប្្្នភាពវ្ការរីកចទសមើ្រប្់ពរួកទគទឆ្ពះទៅកា្់ការេេរួលវិញ្ញាប្បសត

្្ន�រ។

• ្រូមចាត់អ្នកកំណត់ទពលទវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមនចកសកោ្ព័ត៌មា្េំនាក់េំ្្�ល់្ មាជិកសកមុ(មកពបីការសបជុំទលើកមុ្)។

• ្រូមឲ្យពរួកទគបិេេរូរ្ព្ទវ�្ិ្ឧបករណ៍�វេទេៀតរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមអ្ិសាឋា្ទបើក(្ិ្ទសចៀ្េំ្ុកតទមកើ្ទបើច្់)។

• ្រូមឲ្យអ្នកទាំ្ឡាយន�លមកយឺតបិេេរូរ្ព្ទវ�ទោយសាងាត់ទ្ងៃៀមទ�ើយបំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្ដទ្វើការពិភាកសា។

• ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំរនឹះ។

• ្រូមបំទពញទោលការណ៍េបី២ក្ននុ្មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បនាទាប់មកសត�ប់មកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះវិញទ�ើយ

ប ដ្អា្ទៅេំព័របនាទាប់។

្្មរី!

្្មរី!

្្មរី!

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខះ្?



១7

ផ�ើខ្ញុំបានរកសាការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 ពិភាកសា៖ ្រូមអា្ពាក្យ�កស្្់ទៅខ្្សាតាំវ�។ទតើការណ៍ទ្ះអ្ុវតតែចំទពាះសកុមទយើ្យោ្�រូចទមដច?

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្្រូមទសកាកឈរទ�ើ្។(្រូមេះវ�្ សមាប់អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ពរួកោត់)។

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។ទយើ្គរួរពយាយមទ�ើម្បីរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។

ទនាះគឺជាេមាលាប់គ្្ឹះមរួយវ្ម្ុ្សេន�លមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្។

ខណៈន�លទយើ្ទៅឈរទៅទ�ើយទនាះ្ រូមឲ្យទយើ្្ រូសតបាវចនាទាំ្ អ្់ោនា។ទ្ចកដបីនថ្្ការណ៍ទាំ្

ទ្ះរំឭកទយើ្អំពបីទោលបំណ្វ្សកុមរប្់ទយើ្។

«ផហើយផនះជាផោលបុំែងរបស់ផយើងផែើម្រី្ ដ�់ ្្គង់ែល់ពួកបរិសរុទ្របស់ផយើងែ្ិ�ងគប់

ទាុំងអស់សរុទ្ដ�ជារបស់្ ងផយើង»។
នគ្លលទ្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

ផោយមានផសចកដរីជុំផនឿផៅផលើងពះអមាចាស់ផោះផយើងកុំពរុងផ្្ើការជាមួយោនាផែើម្រីកាលាយជា

មនរុស្សមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ្រូមអ្្គនុយចុះ។

ទតើសគប់ោនាយកទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មមកឬទេ?អ្នកន�លពុំបា្យកមក្រូម្ ុំសកោ្ខ្ះពបី

្រ្មានាក់ទ�ើម្បីទសបើទៅវថងៃទ្ះ។បនាទាប់ពបីការសបជុំទ្ះ្រូមយកទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំមក្ សមាប់ការ

សបជុំទាំ្មរូលរប្់ទយើ្។

វារំឭកទយើ្ថ្ទរឿ្ន�លទយើ្កំពុ្ពិភាកសាគឺ្ ំខ្្់ទ�ើម្បី្ រទ្រេុកក្ននុ្ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្ម

រប្់ទយើ្។ទយើ្ពុំចាំបាច់្ រទ្រវា

ក្ននុ្ទពលឥ�ភូវទ្ះទេប៉ុន្តែ្ រូម្ រទ្រវាអំ�នុ្ការសបជុំឬអំ�នុ្្ បា្�៍ទយើ្គរួរ្ រទ្រអវបីន�ល្ ឹ្ជរួយ

ទយើ្ចាប់ទ ត្ែើម្ិ្ពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។

 ពិភាកសា៖ ្រូមសបឹកសាជាមរួយោនាទ�ើយជរួយោនាទៅវិញទៅមកជាមរួយ្ ឹ្អាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។ទ្ះគឺជាការពិភាកសា�៏

្ំខ្្់បំ្ុតវ្ការសបជុំទ្ះ!

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះទពលអ្នកបា្ប្្ប់្ កម្មភាពន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យសបចាំវថងៃទនាះ?ទតើការទ្ះ្ ឹ្

ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកយោ្�រូចទមដច?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការទ្វើការតាមទោលទៅអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទនាះ?

នៅក្នុង ន្ៀវនៅ កំណ្់ចំណាំ 

អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ្រូម ្ រន្រ 

អំ្ី អវែី ដដល អ្ក បាន នរៀន តាមរយៈ 

ការ រកសា ការតាំងចិ្ តេ រប្់ អ្ក ។

រាយការែ៍

« នៅន្ល សានានដ ការងារ គ្រូវបាន 

វា្់ដវង នោះ សានានដ ការងារ 

នោះ នរឹង រីកចនគមើន ។ នៅន្ល 

សានានដ ការងារ គ្រូវបាន វា្់ដវង 

និង រាយការណ៍ នោះ អគតា នន 

ការរីកចនគមើន នរឹង កាន់ដ្ ម្ន 

នល្ឿន នលឿន ដដរ » ។

្ូមាោសផអសម៉នសរុនផៅក្នញង

របាយការែ៍សន្និសរីទដខ�រុលាឆ្នាុំ

១៩៧០ទុំព័រ១០៧

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?



១8

ផរៀន

អតិថិជន

ត�ើមនុស្សចង់ទិញអ្វីខ្លះ?

•	 ដឹង	ថា	ហេតុអ្វី	បាន	ជា	មនុស្ស	ទិញ	ផលិតផល	របស់	អ្នក

•	 ដឹង	អំពវី	អ្វី	ដដល	អតិថិជន	ឲ្យ	តមមលៃ

•	 ហរៀន	មកពវី	អតិថិជន	បបចាំ	មថងៃ

ការចំណាយ

ត�ើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រង

ការចុំណាយរបស់ខ្ញុំយ៉ាង

ដូចតមដេច?

•	 ចំណាយ	ទាប	ជាង

•	 ហបបើ	អ្នក	ផ្គត់ផ្គង់	ទំនិញ	ចបមុុះ	

គ្នា

•	 បដនថែម	ចំណាយហថរ	ដត	

ហពល	ពួកហេ	នឹង	បហងកើន	បបាក់	

ចំហេញ	ប៉ុហណាណុះ

•	 ហ្្ើការ	វិនិហោេ	ហោយ	

ឈ្លាសមវ

•	 ហបបើ	ចំេុច	បតឹមបតរូវ	ទាំង	បួន	

ហដើម្វី	ខ្វី	បបាក់ហោយ	ឈ្លាសមវ

ការលក់

ត�ើខ្ញុំលក់យ៉ាងដូចតមដេច?

•	 ហ្្ើការ	ផ្តល់	ជហបមើស	ហដើម្វី	

បហងកើន	ការលក់	ជានិច្

•	 បង្ិល	សន្និ្ិ	ជាញឹកញាប់

•	 សួរ	ស្ដាប់	ផ្ដល់	ហោបល់

•	 ហ្្ើ	ឲ្យ	វា	ងាយ	បសួល	ហដើម្វី	ទិញ

•	 បញ្ប់	ការលក់

ប្រាក់ចំណេញ

ត�ើខ្ញុំបតងកើនគរាក់ចុំតេញយ៉ាងដូចតមដេច?

•	 រកសា	កំេត់បរា	បបចាំ	មថងៃ

•	 ឲ្យ	បបាក់	ដខ	ខលៃលួន	ឯង

•	 ដស្ងរក	បបាក់	ចំហេញ	បបចាំ	

មថងៃ

•	 ទិញ	ហថាក	លក់	មថលៃ

•	 កុំ	លួចពវី	អាជវីវកម្ម	របស់	អ្នក

•	 ហបបើ	បទពសកម្ម	ដដល	ឲ្យ	ផល	

ហបចើន

អាជីវកម្មណោគជ័យ

ត�ើខ្ញុំដុំតេើរការអាជវីវកម្មរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចតមដេច?

•	 ដបងដចកកំេត់បរា	

អាជវីវកម្ម	ហចញពវី	កំេត់បរា	

ផ្ទាល់ខលៃលួន

•	 រកសា	កំេត់បរា	បបចាំ	មថងៃ

•	 បង់	ដងាវាយ	មួយ	ភាេ	ក្ននុង	ដប់	

ជា	មុន

•	 សន្សំ	បបាក់រាល់	សបាដាេ៍

•	 ដកលម្អ	អ្វី	មួយ	រាល់មថងៃ

•	 ហរៀន	ជា	បន្ដបន្ទាប់

•	 រស់ហៅ	រាម	ហគ្លការេ៍	

មូលដ្ឋានគ្រឹះ	

•	 ោក់	ហគ្លហៅ	ដ៏	េួរ	ឲ្យ	ចាប់	

អារម្មេ៍	និង	អាច	វាស់ដវង	

បាន

•	 ចាប់	ហផ្ដើម	តរូច	េិត	្ ំ

•	 សរូម	កុំ	ចុុះចាញ់	ហ�ើយ	!

ផែនទីអាជីវកម្មណោគជ័យ
តោលការេ៍សគរាប់អាជវីវកម្មតោ្រជ័យ

ផ�ើមនរុស្សចង់ទិញអ្រីខះ្?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់6០នាេបី្ សមាប់វគ្គការទរៀ្ទ្ះ។

 អាន៖ ទតើទយើ្ទសជើ្ទរើ្អាជបីវកម្មន�លអាចេេរួលទជាគជ័យយោ្�រូចទមដច?ទបើទយើ្មា្អាជបីវកម្មមរួយទ�ើយ

ទតើទយើ្�ឹ្ថ្វាជាអាជបីវកម្មសតរូវយោ្�រូចទមដច?

ទមទរៀ្ទ្ះ្ ឹ្ទ្្តទៅទលើវគ្គអតិថិជ្វ្ន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យ។

 ផមើល៖ «អាជបីវកម្មទឈើចងាកាក់»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ២6)។

 ពិភាកសា៖ ទតើទយើ្អាចទរៀ្អវបីខ្ះទចញមកពបីវីទ�អរូទ្ះ?

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍-ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?

សកម្មភាេប្រចាំសប្ដាហ៍-ខ្ញំៃឹងៃិយយជាមួយ៉ ចាស់អាជីវកម្មៃិងអ�ិ្ិជៃតហើយតបជើសតរើស្ លិ�្ល

ឬតសវាកម្មមួយតដលតដាះបរាយ្រញ្ហារ្រស់អ�ិ្ិជៃ។

្សមាប់ទមាោ្ន�លទៅ្ល់ក្ននុ្ការសបជុំទ្ះអ្នក្ ឹ្ទរៀ្ទ�ើយអ្ុវតតែជំនាញទ�ើម្បីជរួយអ្នកទ្្ើយ្ ំណួរ

ទ្ះទ�ើយអ្ុវតតែ្ កម្មភាពទាំ្ទ្ះ។វីទ�អរូទ្ះ្ឹ្ជរួយអ្នកចាប់ទ្ដើមទោយការ្ រួរ្ ំណួរសតឹមសតរូវ។

 ផមើល៖ «ការទសជើ្ទរើ្អាជបីវកម្មសតរូវ»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ២៨)។

 អាន៖ ្រូមអា្ពបី�យាសកាមទ្ះទ�ើយទ្វើការអ្ុវតតែ្៍ទៅេំព័របនាទាប់។

ការផងជើសផរើសអាជរីវកម្មង�មឹង�ូវ

១ យ�ើមនរុស្សចង់ទិញអ្ីខ្លះ?

អ�ិ្ិជន្ល�ិ្ល

២ ដែលខ្ញំអាចផ្ដល់ឲ្យរាន?

ជុំោញចុំណាប់អារម្មែ៍

បទពផិោ្ន៍

៣ ដែលយធ្ើឲ្យ«ងាយចូល?»

ការងបក�ួងបដជងអ្នក

្្គ�់្្គង់ទុំនិញទរុន

៤ ដែលនរឹង្ យងកើនចំណូលខ្ញំឬ?

ងបាក់ចុំែូល/ងបាក់ចុំផែញងគបង់ោន់

អាជរីវកម្មល្អសងមាប់ខ្ញុំ!

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?



១9

ផ�ើខ្ញុំផងជើសផរើសអាជរីវកម្មង�មឹង�វូយោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ ទតើអាជបីវកម្មសបទភេ្ ន�លអ្នកបា្គិត៖អាហារប�ិ្ ឋ្ារកិច្ការនថទាំ្ុខភាពការជរួ្ជុលនថទាំ

្ំណ្់ឧ្សា�កម្មទ្វាកម្មឬអវបីទ្សេ្ទេៀត?

្រូមទសបើ្ ំណួរបរួ្ក្ននុ្�យាសកាមទៅទលើេំព័រមុ្ទ�ើម្បីជរួយអ្នកកំណត់ការទសជើ្ទរើ្រប្់អ្នក។

កំណ�់ចំណាំឧទាហរណ៍តៅខាងរាតាំថដ។្រូម្ រទ្រសបទភេអាជបីវកម្មមរួយឬពបីរន�លគរួរចាប់អារម្មណ៍

�ល់អ្នក៖



្រូម្ រួរ្ ំណួរជាក់លាក់�រូចខ្្ទសកាមជាមរួយអ្នកន�លអ្្គនុយទៅជិតអ្នក។្រូម្ រទ្រចទម្ើយរប្់

អ្នក។

១. ទៅក្ននុ្អាជបីវកម្ម្ ទាល់រប្់អ្នកឬទៅក្ននុ្សបទភេអាជបីវកម្មន�លគរួរចាប់អារម្មណ៍�ល់អ្នកទតើតសមរូវការ

ជាក់លាក់អវបីខ្ះរប្់អតិថិជ្ន�លអ្នកបា្រកទ�ើញ។ទតើអតិថិជ្្ ឹ្េិញអវបីខ្ះ?

 



២. ទតើតសមរូវការមរួយ្ ន�លអាចបំទពញតាមអាជបីវកម្មរប្់អ្នក?ទតើអ្នកពរូនកខ្្អវបីឬទតើអ្នកមា្

ចំ្ប់អារម្មណ៍ច្់ទ្វើអវបីខ្ះ?

 



៣. ទតើអាជបីវកម្មជាក់លាក់អវបីន�លអ្នកអាចចាប់ទ្ដើមទោយងាយឬទតើអ្នកអាចពស្បីកឬ្ លា្់បដភូរអាជបីវកម្ម

បច្នុប្្្នរប្់អ្នកទៅជាេេរួលបា្សបាក់ចំទណញកា្់នតទសចើ្យោ្�រូចទមដច?្រូមគិតអំពបីការ

សបករួតសបនជ្អ្នក្ ្គត់ ្្គ្់េំ្ិញ្ិ្សបាក់ន�លសតរូវការ។

 



៤. ទតើអាជបីវកម្មរប្់អ្នក្ឹ្ឲ្យអ្នកបទ្កើ្ចំណូលទ�ើយកាលាយកា្់នតមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្យោ្

�រូចទមដច?ទតើអ្នកអាចបទ្កើតបា្សបាក់ចំទណញទៅកន្្្្ ?

 



ឥ�ភូវ្រូម្ រទ្រអាជបីវកម្មជាក់លាក់មរួយចំ្រួ្ន�លអ្នកច្់ទរៀ្អំពបីវា៖

 



ឧទាហរណ៍៖

អាហារ លក់ដរូរ

បដង្អម ឬ អាហារ ្ គមន់

អាហារ ្ គមន់ ្ គម្ប់ ន្ល នថងៃ 

ន្លល្ងាច

ខ្នុំចរូល ចិ្តេ ន្វែើ ម្ហូប

ខ្នុំ ្ រូដក ខាង លក់ដរូរ

ផលិ្ផល សាមញ្ញៗ

ចំណាយ ចាប់ នផតេើម ទាប

ការ គបកួ្គបដជង ្ ិច

ម្ន អ្ិថិជន នគចើន

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម ដ៏ នជា្ជម័យ ្ិ្ ្ ំ 

ប៉ុដន្ ចាប់នផ្ើម ្ រូច ។

នំ អាច យក តាម ខ្លួន បាន ?

កានរេម ? ដផ្ន�ើ ?

អវែី ដដល ្ បបាយ ?

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?



2០

ផ�ើខ្ញុំអាចផរៀនមកពរីមាចាស់អាជរីវកម្មយោងែូចផមដច?

 អាន៖ ឥ�ភូវទោយសារទយើ្មា្គំ្ិតខ្ះៗអំពបីអាជបីវកម្ម្ ទាល់ខ្លួ្រប្់ទយើ្ទ�ើយទនាះទយើ្្ ឹ្ទ្វើការសសាវសជាវ

េបី្សារទ�ើម ប្ីសាកល្្ទលើគំ្ិតរប្់ទយើ្ទ�ើយទរៀ្បន្ថែម។ទយើ្្ ឹ្ទមើលម្ុ្សេ្ិយយជាមរួយ

អតិថិជ្្ិយយជាមរួយគរូសបគរួតសបនជ្ទ�ើយសាក្ លិត្ល។ទ�ើយទយើ្្ ឹ្រកទ�ើញតសមរូវការ្ិ្

ចទម្ើយពិត។

 ផមើល៖ «្ិយយទៅកា្់មាចា្់អាជបីវកម្ម»(ពុំមា្វទី�អរូឬ?្រូមប្ដអា្)។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមហាត់្ រួរ្ំណួរន�លអ្នក្ ឹ្្ រួរទៅមាចា្់អាជបីវកម្មក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះជាមរួយ្ ឹ្អ្នកន�លអ្្គនុយទៅជិត

អ្នក។្រូមព្្យល់ោនាទៅវិញទៅមកអំពបីអាជបីវកម្ម្ ទាល់ខ្ល្ួ រប្់អ្នកឬសបទភេអាជបីវកម្មន�លអ្នកសបាថ្នាច្់

ចាប់ទ ដ្ើម។្រូមបតែភូរទវ្ោនានណនាំខ្លួ្ទ�ើយ្ រួរ្ ំណួរ�រូចខ្្ទសកាម។្រូម្ តែល់មតិនកលម្អអំពបីោនាទៅវិញ

ទៅមកទ�ើយពយាយមមដ្ទេៀត។

ន្ចកតេី ដណោំ ៖ ្ួ្្ី ខ្នុំ ___( ន ម្ាះ ) ។ ចុះ អ្កវិញ ? ខ្នុំ នរៀន ក្នុង ថានាក់ អាជីវកម្ម ន�ើយ នយើង កំ្ុង ្ យាោម នរៀន អំ្ី 

រនបៀប ន្វែើ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ។ ខ្នុំ ្ រូម ្ ួរ ្ ំណួរ ខ្ះបាននទ ?

�ងមវូការអ�ិ្ិជន្ល�ិ្ល

•	 ត�ើ	អ�ិ្ិជន	របស់	អ្ក	ទិញ	អវី	តបចើន	បុំ្ុ�	?

•	 ត��ុអវី	ក៏	អ្ក	្ ិ�	ថា	អ�ិ្ិជន	អ្ក	ទិញ	នូវ	អវី	តដល	អ្ក	លក់	ដូតច្លះ	?

•	 នរណា	ោ	្ ូរ	បបកួ�បបតជង	របស់	អ្ក	?	ត�ើ	មាន	អវីខ្លះ	តដល	ត្វើ	ឲ្យ	អាជីវកម្ម	របស់	អ្ក	ល្អ	បបតសើរ	ោង	អាជីវកម្ម	របស់	ពួកត្	

តន្លះ	?

អ្នក្ ្គ�់ ្្គង់ទុំនិញងបាក់ចុំផែញ

•	 ត�ើ	អ្ក	ទទួល	្ លិ�	្ ល	មក	ពី	ណា	?	ត�ើ	មាន	អ្ក	្ ្គ�់្្គង់	ទុំនិញ	ដថទ	តទៀ�	ឬ	តទ	?

•	 ត�ើ	អ្ក	្ ិ�	ថា	អ្ក	អាច	ចុំណាយ	�ិច	តទ	តបើ	អ្ក	ទិញ	តបចើន	ក្ញង	តពល	ត�	មួយ	តន្លះ	?

•	 ត�ើ	ថ្្	របស់	អ្ក	យ៉ាងណា	តដរ	?	ត�ើ	អ្ក	សតបមច	ដាក់	ថ្្	តនលះ	យ៉ាង	ដូចតមដច	?	ត�ើ	អ្ក	ទទួលបាន	បបាក់	ចុំតណញ	ឬតទ	?

•	 ត�ើ	នឹង	មានតរឿង	អវី	តកើ�ត�ើង	តបើ	អ្ក	�តម្ើង	ឬ	បញ្ញលះថ្្	របស់	អ្ក	?

ការលក់

•	 ត�ើអ្ក	អាច	លក់	បាន	បបត�ល	ោ	ប៉ុន្មាន	ក្ញង	មួយថ្ងៃៗ	?

•	 ត�ើ	អ្កដឹង	ថា	មាន	អ�ិ្ិជន	្ ្មី	បាន	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

•	 ត�ើ	ទីតាុំង	របស់	អ្ក	សុំខាន់	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

•	 ត�ើអវី	ោ	្ ន្ឹលះ	ខ្លះៗ	តដល	ន្ុំ	ឲ្យ	អ្ក	តោ្ជ័យ	?	បញ្ហា	្ ុំបុំ្ុ�	របស់	អ្ក	ោអវី	?

 ពិភាកសា៖ ទៅទពល្ ិ្សេទាំ្អ្់បា្អ្ុវតតែយោ្ទហាច្ ្់មតែ្ទនាះ្រូមពិភាកសាជាមរួយសកុម៖ទៅទពល

អ្នកទចញទៅ្ ិយយជាមរួយ្ ឹ្មាចា្់អាជបីវកម្មទតើអ្នក្ ឹ្្ រួរអវបីខ្ះ?្រូម្ រទ្រ្ រូវអវបីន�លអ្នកបា្ទរៀ្

ទៅសត្់ទ្ះ៖

 

 



 អាន៖ ទរៀ្រាល់វថងៃក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះទៅទពលអ្នក្ ិយយជាមរួយ្ ឹ្មាចា្់អាជបីវកម្ម្រូម្ រទ្រ្ រូវអវបីន�លអ្នកបា្

ទរៀ្ចរូលក្ននុ្ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 ផមើល៖ ្រូមទមើលរទបៀបន�លយ៉រូន្ប្ិ្ច្បា្ចាប់ទ្ដើមអាជបីវកម្មថ្មបីមរួយ។្រូមទមើល«យ៉រូន្ប្ិ្ច្៖

្លិត្លទពេ្យ»។(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមរំល្ទៅេំព័របនាទាប់)។

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?



2១

ផ�ើខ្ញុំអាចផរៀនមកពរីអ�ិ្ិជនយោងែូចផមដច?

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យទរៀ្មកពបីអតិថិជ្រាល់វថងៃ។ទយើ្អាចទរៀ្ទសចើ្តាមរយៈការ្ ទ្កតអតិថិជ្

រប្់ទយើ្្ិ្តាមការ្ ិយយជាមរួយពរួកទគ។ពរួកទគបទ្កើតឬបំ ល្ាញអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។្រូមសា្ប់

ទ�ើយទរៀ្!

 ផមើល៖ «្ិយយទៅកា្់អតិថិជ្»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមប្ដអា្)។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមហាត់្ រួរ្ ំណួរន�លអ្នក្ ឹ្្ រួរ�ល់អតិថិជ្ទៅ្បា្�៍ទ្ះជាមរួយ្ ឹ្្ មាជិកសកុមទ្សេ្មរួយ។

្រូម្ ឹកស្វម៉ថ្ម្ុ្សេមានាក់ទេៀតទនាះជាអតិថិជ្រប្់អ្នក។្រូមពិភាកសា្ រូវ្ ំណួរមរួយចំ្រួ្�រូចខ្្

ទសកាមទៅទពលវាទាក់េ្្ ឹ្អាជបីវកម្មឬគំ្ិតអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។្រូមកត់សតាេុក!បនាទាប់មក្ រូម្ លា្់

តរួ។្រូម្ ដល់មតិនកលម្អន�លមា្សបទយជ្៍អំពបីោនាទៅវិញទៅមកទ�ើយហាត់្ រូវភាពេ្់ទខសាយនានា។

ន្ចកតេី ដណោំ ៖ ្ួ្្ី ខ្នុំ ___( ន ម្ាះ ) ។ ចុះ អ្កវិញ ? ខ្នុំ នរៀន ក្នុង ថានាក់ អាជីវកម្ម ន�ើយ នយើង កំ្ុង ្ យាោម នរៀន អំ្ី 

អ្ិថិជន ។ ខ្នុំ ្ រូម ្ ួរ ្ ំណួរ ខ្ះ បាន នទ ?

�ងមវូការអ�ិ្ិជន្ល�ិ្ល

•	 ត�ើ	អ្ក	នឹង	ទិញ	អវីខ្លះ	ពី	អាជីវកម្ម	តនលះ	?

•	 តបើ	អ្ក	អាច	ត�ើ	អ្ក	នឹង	ផ្លាស់បដដូរ	្ ល�ិ្ល	តនលះ	ឬតទ	?	អាជីវកម្ម	តនលះ	ឬតទ	?

•	 ត�ើ	អ្ក	ធ្លាប់	ទិញ	្ លិ�្ល	តនលះ	ពី	កតន្ង	ត្្សង	ឬតទ	?	ត�ើ	វា	ល្អ	ោង	ឬ	អាបកក់	ោង	?	ត��ុអវី	?

ការលក់ងបាក់ចុំផែញ

•	 ត�ើ	អ្ក	ចូលចិ�្ត	អវី	បាន	ោ	ទិញ	្ លិ�	្ ល	តៅ	ទីតនលះ	?

•	 ត�ើ	អវី	តដល	ត្វើ	ឲ្យ	អ្ក	ចង់	ទិញ	តបចើន	?

•	 ត�ើ	ថ្្	សមរម្យ	តទ	?	ត�ើ	អ្ក	នឹង	ទិញ	តបចើន	ឬតទ	តបើ	ថ្្	ទាប	ោងតនលះ	?

•	 ត�ើ	អ្ក	តៅ	ត�ទិញ	តបចើន	ឬ	តបើ	តទាលះោត្	ត�ើង	ថ្្	ក៏	តដាយ	តន្លះ	?

•	 ត�ើ	ទីតាុំង	សុំខាន់	ឬ	តទ	?

ការសផងកេ�(សូមករុុំសួរសុំែួរែូចខាងផងកាមសូមផមើលផៅអ�ិ្ិជនផែើម្រីរកចផម្ើយ)។

•	 ត�ើ	ពួកត្	ភា្តបចើន	ោ	បស្តី	ឬ	បុរស	ឬ	ក៏	ចបមុលះ	ោនា	?

•	 ត�ើ	ពួកត្	ភា្	តបចើន	ោ	តក្មងៗ	ឬ	មនុស្ស	ចាស់	?

•	 ត�ើ	ពួកត្	តមើលតៅ	មាន	លុយ	តបចើន	ឬ	លុយ	�ិច	?

•	 ត�ើ	ពួកត្	ទិញ	តៅ	តពល	ណា	?

•	 ត�ើ	ពួកត្	ទិញ	ប៉ុន្មាន	?

 អាន៖ ទរៀ្រាល់វថងៃក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះទៅទពលអ្នក្ ិយយជាមរួយ្ ឹ្អតិថិជ្្រូម្ រទ្រ្ រូវអវបីន�លអ្នកបា្ទរៀ្

ចរូលក្ននុ្ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នក្ ឹ្្ រួរអតិថិជ្អ្នកអវបីខ្ះក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូម្ រទ្រគំ្ិតអ្នកទៅសត្់ទ្ះឬទៅក្ននុ្ទ្ៀវទៅ

កំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក៖

 



ម្ចា្់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ នរៀន 

មក្ី អ្ិថិជន រាល់ នថងៃ ។

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?
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ផ�ើខ្ញុំផ្្ើការងោវងជាវទរី្សារយោងែូចផមដច?

 អាន៖ ទៅទពលទយើ្ទ្វើការសសាវសជាវេបី្សារទយើ្្ ឹ្ចាំបាច់សតរូវវាយតវម្្ រូវអវបីន�លទយើ្បា្ទរៀ្។្រូមអ្ុវតតែ

�ំទណើរការវ្ការវាយតវម្។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្្ មាជិកសកុមទ្សេ្មកទ្វើការជាមរួយអ្នក។្រូមទមើលទៅទលើសបាក់ចំទណញការ

សបករួតសបនជ្្ិ្អ្នក្ ្គត់្្គ្់េំ្ិញវ្អាជបីវកម្មពបីរ�រូចខ្្ទសកាមយោ្ខ្បី។

�ូបលក់ដ្្ផ�ើ ការវាយ�នម្

ចុំនួន	លក	់(	ោ	ម្្យម	បបចាុំ	ថ្ងៃ	) ២00 ឯកតា/តខ 5000

ថ្្លក់ 5	ក្ញងមួយ	ត្្	(	ោ	ម្្យម	) ការលក់/តខ ២5000

ការ	ចុំណាយ	ទិញ ៤	ក្ញងមួយ	ត្្	(	ោ	ម្្យម	) ការចុំណាយ/តខ (	២0២00	)

ការ	បបក�ួបបតជង មាន	�ូប	លក់	ត្្ត�ើ	ចុំនួន	6 ងបាក់ចុំផែញ ៤800

អ្ក	្ ្គ�់ ្្គង់	ទុំនិញ មាន	អ្ក	្ ្គ�់្្គង	់ទុំនិញ	២	ន្ក់	តៅ	ឆ្ងាយ

សុំផលៀកបុំពាក់ករុមារ ការវាយ�នម្

ចុំនួន	កុំតប្	តដល	បាន	លក់	(	ោម្្យម	

បបចាុំថ្ងៃ	)
២0 ឯកតា/តខ 500

ថ្្លក់ ១00	ក្ញង	មួយ	កុំតប្	(	ោ	ម្្យម	) ការលក់/តខ 50000

ការ	ចុំណាយ	ទិញ 80	ក្ញង	មួយ	កុំតប្	(	ោ	ម្្យម	) ការចុំណាយ/តខ (	៤000	)

ការ	បបក�ួបបតជង ោមាន	តៅជិ� ងបាក់ចុំផែញ ១0000

អ្ក	្ ្គ�់ ្្គង	់ទុំនិញ មាន	អ្ក	្ ្គ�់្្គង់	ទុំនិញ	៣	តៅ	ជិ�

 ពិភាកសា៖ ទតើអាជបីវកម្មមរួយ្ ន�លអ្នក្ ឹ្ទសជើ្ទរើ្យក?ទ�តុអវបី?

ទចញមកពបីអវបីន�លទយើ្បា្ពិភាកសាវថងៃទ្ះទតើ្ ំណួរទ្សេ្ទេៀតអវបីខ្ះន�លអ្នក្ ឹ្្ រួរអំពបីអាជបីវកម្ម

ទាំ្ទ្ះឬអតិថិជ្រប្់ពរួកទគ?

 អាន៖ ទៅក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះទយើ្្ ឹ្ទរៀបចំទ�ើម្បី្ ទសមចចិតតែអំពបីអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្!អំ�នុ្្ បា្�៍ទយើ្្ ឹ្

រំឭក្ រូវអវបីទាំ្អ្់ន�លទយើ្បា្ទរៀ្ទ�ើ្វិញទ�ើយមកការសបជុំទលើកទសកាយទោយមា្គំ្ិតអាជបីវកម្ម

មរួយមកជាមរួយ(ទទាះជាអាជបីវកម្មថ្មបីឬអាជបីវកម្មបា្នកលម្អកដបី)។ទបើទយើ្មា្អាជបីវកម្មររួចទ�ើយទយើ្

្ឹ្្ ទសមចចិតតែថ្ទតើវាជាជទសមើ្ល្អបំ្ុត្ សមាប់ទយើ្ឬទេ។

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?



2៣

ពិចារណា

ផ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម រ្ីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



ទតើគំ្ិតមរួយ្ ន�ល្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកបំ្ុតក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា

ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្បា្�៍។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។

« ន�ើយ នបើ ្ ិនជា ករូននៅ មនុ្ ្ស 

កាន់ តាម គ្ះបញ្ញ្តេិ ទាំងឡាយ នន 

គ្ះ នោះ គទង់ នរឹង ចិញ្រឹម ន្ ន�ើយ 

ផ្ល់ កម្លាំង ដល់ ន្ គ្មទាំង ផ្ល់ 

ផ្ហូវ ឲ្យ នដើម្ី ន្ អាច ្ នគមច នរូវ អវែី 

ដដល គទង់ បាន បញ្ជា ្ ួកន្ » ។

នរីហ្រីទរី១១៧:៣

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?
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ផ�ើខ្ញុំផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់កំណត់ទមាោ្១០នាេបី្ សមាប់វគ្គការតាំ្ចិតតែទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្រូម្ ទសមចចិតតែទពល្្ិ្រទបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹ្

េំនាក់េំ្្ោនាទៅវិញទៅមក។

រ្មឹះដដ្ ូរ្វើសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាក់េង

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗរ្រស់អ្នកឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងសផងកេ�ផហើយសមាភាសមាចាស់អាជរីវកម្មនិងអ�ិ្ិជនឲ្យបានយោងផោចណាស់ចុំនួន១០ោក់។(សូមយមើល

សំណួរយៅទំព័រ២៩–៣០)។

ខ្ញុំនឹងផងជើសផរើសអាជរីវកម្ម្ ្មរីឬសផងមចច�ិ្តពរីរផបៀបផែើម្រីដកលម្អអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	តៅបបាក់តៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក	់ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ខ្ញុំ	នឹង	រាយការណ៍	តៅ	ថដ្ូ	សកម្មភាព	របស់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

តាុំងច�ិ្ត

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?
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ផ�ើខ្ញុំនឹងរាយការែ៍ពរីការរីកចផងមើនរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំទលើកទសកាយ្រូមទសបើតារា្ការតាំ្ ចិតតែទ្ះទ�ើម្បីកត់សតាការរីកចទសមើ្រប្់អ្នក។ទៅក្ននុ្

សបអប់ខ្្ទសកាម្រូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬចំ្រួ្�្ន�លអ្នករកសាការតាំ្ ចិតតែ។

បានសជងកេត

ជហើយសមាភាស

មាចាស់អាជីវកម្ម

យ៉ាងជោច

ណាស់១០នាក់

និងអតិ្ ិជន

ចំនួន(#)

បានជ្ជើសជរើស

អាជីវកម្ម្ ្មីឬ

រជបៀបជដើម្ី

ជ្វើឲ្យអាជីវកម្ម

របស់ខ្នុំបាន

កាន់ផត្ បជសើរ

ជ�ើង(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានរាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

 អាន៖ ្រូមច្ចាំទ�ើម្បីកត់សតាតាមោ្ការចំ្យ្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកទៅខ្្ទសកាយវ្ករូ្ទ្ៀវទៅម្ោ៌ា�បស់

ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន្្ន�រ។

 អាន៖ ទៅក្ននុ្ការសបជុំសកុមទលើកទសកាយអ្នក្ សមប្សមរួល្ ឹ្គរូ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែមរួយទៅទលើកា្រទខៀ្(�រូច

ររូបមរួយខ្្ទលើទ្ះ)ទយើ្្ ឹ្មក�ល់១០នាេបីមុ្ការសបជុំចាប់ទ្ដើមទ�ើយ្ រទ្រពបីការរីកចទសមើ្រប្់

ទយើ្ទៅទលើតារា្។

្រូមទសជើ្ទរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទៅ្ បាតា�៍ទសកាយ។

្រូមរំឭកពរួកោត់ឲ្យទ្វើតាមឯកសារទ�ើយកុំយកឯកសារបន្ថែមមកជាមរួយទ�ើយ។(ពុំទចះរទបៀបទ�ើម្បី

្សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំឬ?្រូមអា្េំព័រ១១ទ�ើយ្ឹ្ខ្្ក្ននុ្គសមបមុខ)។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សូមស្វាគមន៍ចយំោលះម�ិដក្លម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង បទ្ិនសា្ន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org ។

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?



2៦

អាជរីវកម្មផ�ើចង្កាក់

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

សាច់តរឿង៖មនរុសសេប្កេ់រកចិត្តបីនាក់កុំពរុងអង្ញ�រៅរលើរ្អី

ដវងមួ�រពលមនរុសសេេីបួនប្នមកអង្ញ�ចរុឹះដដ�។

អ្នកអត្ថ្ា ិបបាយ៖ដូរច្នឹះរតើអាជីវកម្មរជា្ជ័�មួ�ជាអវី?ស�រុប

រៅ្ ឺអុំពីកា�ជួ�មនរុសសេរដ្ឹះគសា�បញ្ហា�បស់ពួករ្ហ្នរង។វា

្ឺអុំពីកា��ល់ចិត្ត�បស់អតិ្ិជន។របើន�ណាម្នាក់ម្នតគមូវកា�

មួ�រហើ�អ្នកជ�ួពួករ្រដ្ឹះគសា�វារនាឹះពួករ្នរងបង់ដ្្

ឲ្យអ្នក។អញ្ចរងវាល្អណាស់!ប៉រុដន្ដរតើអ្នក�ករ�ើញពីតគមូវកា�

អតិ្ិជនរដ្��របៀបណា?

អ្នកទីបួន៖សួស្តី។ខ្ញុំកុំពរុងពយាយមចាប់រផ្ដើមអាជីវកម្មមួ�។

រតើអ្នករាល់ោនាធ្លាប់របើកអាជីវកម្មឬរេ?

អ្នកត្្សងៗតទៀ�៖«ធ្លាប់»។«ធ្លាប់»។«ធ្លាប់»។

អ្នកទីបួន៖អូ៎អញ្ចរងល្អណាស់។រតើជាអាជីវកម្មអវីរៅ?

អ្នកទីមួយ៖ដមនរហើ�ខ្ញុំចូលចិត្តសតវគបរគចៀវដូរច្នឹះខ្ញុំលក់

គបរគចៀវអាុំង។វាដូចជារគ្ឿងរលងមួ�អញ្ចរងអ្នកដរងរេ។

ចូលចិត្តវាណាស់។ឲ្យចុំណីវារចឹះរហើ�។

អ្នកទីបួន៖ដមនឬ?

អ្នកទីមួយ៖ប្េដមន។

អ្នកទីបួន៖រតើវាដុំរណើ�កា�យ៉ាងរម៉ចដដ�?

អ្នកទីមួយ៖ដមនរហើ�អត់ល្អរេ។មនរុសសេហាក់ដូចពរុុំេិញវា

រេ។រហើ�រពលខឹ្ះវាខាុំរ្។

អ្នកទីបួន៖អញ្ចរងចរុឹះអ្នកវិញ?

អ្នកទីពីរ៖ដមនរហើ�ខ្ញុំចូលចិត្តចុំអិនអាហា�ណាស់។

អ្នកទីបួន៖ចុំអិនអាហា�ឬ?

អ្នកទីពីរ៖ដមនរហើ�។ដូរច្នឹះខ្ញុំម្ន�ូបមន្ដរនឹះរ្វើប័�រដ្ត

ចង្កាក់។

អ្នកទីបួន៖រដ្តចង្កាក់។

អ្នកទីពីរ៖ប្េដមន។�រុំទាុំងគតជាក់រៅក្នញងនុំ្ ត្ីឡា។

ដមនរហើ�ខ្ញុំពដូករ វ្ើណាស់។

អ្នកទីបួន៖រតើវាដុំរណើ�កា�យ៉ាងរម៉ចដដ�សគម្ប់អ្នក?

អ្នកទីពីរ៖ខ្ញុំលក់ដ្ច់ប្នពី�បីចង្កាក់...ដមនរហើ�មួ�ចង្កាក់

រេ។

អ្នកទីបួន៖ចរុឹះអ្នកវិញ?

អ្នកទីបី៖ដមនរហើ�ដូរច្នឹះខ្ញុំប្នរមើលមនរុសសេរៅតាមផ្លូវក្នញង

រពលរផសេងៗោនា។រហើ�ខ្ញុំប្នសួ�ពួករ្។រហើ�ខ្ញុំប្ន

រមើលអវីដដលពួករ្េិញនិងេិញរពលណារហើ�េិញប៉រុនាមន។

រហើ�ខ្ញុំប្ននិយ�នរងមនរុសសេដដលកុំពរុងលក់�បស់រនាឹះអុំពីអវី

ដដលវាដុំរណើ�កា�និងអវីដដលវាពរុុំដុំរណើ�កា�។ខ្ញុំចាប់អា�ម្មណ៍

រៅរលើអាជីវកម្មអាហា�រគរឹះអីវាង្�រដើម្ីរ្វើរហើ�ខ្ញុំចូលចិត្ត

អាហា�និងខ្ញុំចូលចិត្តមនរុសសេ។

អ្នកទីបួន៖ដមនឬ?អ្នកប្នរ្វើអវីៗទាុំងអស់រនាឹះឬ?

អ្នកទីបី៖ដមនរហើ�អស់ជារគចើនដ្ងៃរហើ�។វា្ ួ�ឲ្យចាប់

អា�ម្មណ៍ណាស់។

អ្នកទីបួន៖ខ្ញុំរជឿថាអញ្ចរងដមន!រតើអ្នក�ករ�ើញអវីខឹ្ះរៅ?

សូមបនដផៅទុំព័រផងកាយ

ធនធាននានា

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?
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អ្នកទីបី៖ដមនរហើ�ខ្ញុំប្នភាញាក់រផ្អើល។ខ្ញុំប្នដរងថារៅ

រពល�រសៀលនិងរពលលាងាចមនរុសសេេូរៅចង់ហូបអវីដដលដផ្អមៗ

រហើ�ង្�គសួល�កនិងពរុុំដ្្រពករហើ�សបបា�--ជាចុំណី

ដដលផ្ដល់កា�រលើកតរមកើងដល់រ្ឬរដើម្ីដចកចា�នរងមិត្តភក្ដិឬ

គ្ួសា��បស់ពួករ្។ដូរច្នឹះខ្ញុំប្នសាកល្ងកិច្ចកា�មួ�ចុំនួន

រហើ�ប្ននិយ�រៅកាន់មនរុសសេជារគចើន។

អ្នកទីបួន៖រតើអ្នកប្នេេួលចរម្ើ�ឬរេ?

អ្នកទីបី៖ប្េដមន។ខ្ញុំ�ករ�ើញថារបើខ្ញុំរ្វើរចករដ្តចង្កាក់�រុំ

សរុកូឡាបន្ដិចសរុកូឡាដដល្ ងាញ់រហើ�អ្នកររា�សក�បដន្ថមពី

រលើរនាឹះមនរុសសេចូលចិត្តវាណាស់--ជាពិរសសរបើអ្នករៅគតូវ

កដន្ងរហើ�ចុំរពល។

អ្នកទីបួន៖ដមនឬ?

អ្នកទីបី៖ដមនរហើ�មិត្តខ្ញុំនិងខ្ញុំប្នលក់អស់៤០០រដើម

រៅក្នញង��ៈរពលព�ីបដី្ងៃដុំបូងរហើ��កប្នលរុ�រគចើន

ណាស់។វាពិតជាបុំរពញតគមូវកា�៖វាសាមញ្ញរហើ��កប្ន

គប្ក់ចុំរណញ។

អ្នកទីបួន៖អសាចា�្យណាស់។ដូរច្នឹះម្នអវីបនាទាប់រេៀត?

អ្នកទីបី៖ខ្ញុំប្នឈប់។

អ្នកទីបួន៖ឈប់?

អ្នកទីបី៖ដមនរហើ�ខ្ញុំរ្វើកា�រគចើនរពករគកាមអាកាសធ្តរុដ៏

រ ត្ោ។

អ្នកទីបួន៖រអើ..។ដូរច្នឹះរតើរលាកគបកាន់ឬរេរបើខ្ញុំ�ក្ ុំនិត

�បស់រលាក?

អ្នកទីបី៖អត់រេ។�កទាុំងអស់រៅ។រៅរ្វើចរុឹះ។

អ្នកអត្ថ្ា ិបបាយ៖សូមរមើល។សួ�សុំណួ�។

សាគាល់អតិ្ិជន។

ខុំរ្វើកា��កលរុ�។

សូមហូបរចកឲ្យប្ន្ ងាញ់!

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៨វិញ

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?
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ការផងជើសផរើសអាជរីវកម្មង�ឹមង�ូវ

្រូមបតែភូរទវ្ោនាអា្កថ្កណ្ឌ�រូចខ្្ទសកាម។

រតើអ្នកនរងរគជើសរ�ើសអាជីវកម្មគតរមគតូវសគម្ប់ខ្លួនអ្នកយ៉ាង

ដូចរម្ដច?ឬរបើអ្នកម្នអាជីវកម្មមួ�រហើ�រតើអ្នកដរងថាវាជា

អាជីវកម្មគតូវយ៉ាងដូចរម្ដច?សុំណ�ួ្ ន្រឹះចុំនួនបួនដដលនរងជួ�

អ្នករ្វើកា�សរគមចចិត្តប្នល្អបុំផរុត។

(១)រតើមនរុសសេចងេ់ិញអវីខ្ឹះ...(២)ដដលខ្ញុំអាចផ្ដល់ឲ្យប្ន?

(៣)រនាឹះ្ ឺជាអាជីវកម្មមួ�ដដលខ្ញុំអាចចាបរ់ផ្តើមយ៉ាងគសួល

រហើ�(៤)ដដលនរងបរងកើនគប្ក់ចុំណូល�បស់ខ្ញុំរហើ�ជួ�ខ្ញុំ

កាន់ដតដគបកាលា�ជាមនរុសសេខ្លួនេីពរងខ្លួន?

ឬនយិ�ម៉យាងរេៀតខ្ញុំគតូវរ្វើកា�សរគមចចិត្តរដ្�ដផ្អករៅរលើ

(១)អតិ្ិជននិងផលិតផល(២)ជុំនាញចុំណាប់អា�ម្មណ៍

និងបេពិរសា្ន៍្ ទាល់�បស់ខ្ញុំ(៣)ប�ិយកាសជរុុំវិញ�ួមម្នកា�

គបកួតគបដជងអ្នកផ្ត់ផ្ង់េុំនិញនិងគប្ក់ដដលគតូវកា�និង(៤)

គប្ក់ចុំណូលនិងគប្ក់ចុំរណញដដលអាចនរងប្ន។

រនឹះជាឧទាហ�ណ៍មួ�។ម្៉ារ�ៀប្នចុំណា�រពលជារគចើន្នាុំ

បរគមើក្នញងរភាជនី�ដ្ឋាននិងសណាឋាោ�។ប៉រុដន្តចុំណូល�បស់

នាងពរុុំរេៀងទាតរ់េ។រហើ�នាងពរុុំម្នគ្ប់គោន់រដើម្ីជួ�

គ្ួសា�នាងបុំរពញរសចក្ដីគតូវកា�ពួករ្រេ។ដូរច្នឹះបដន្ថមពីរលើ

កា�ង្�នាងជាអ្នក�ត់តរុនាងប្នសរគមចចិត្តចាប់រផ្ដើមអាជីវកម្ម

្ទាល់ខ្លួន។ប៉រុដន្តវាជាអាជីវកម្មអវីអាជីវកម្មអវី?

កា�ចាប់រផ្ដើមជាម�ួសុំណួ�េីមួ�ម្៉ារ�ៀប្នចាុំថានាងប្នឮ

ថាចរុងរៅរៅរភាជនី�ដ្ឋានរផសេងៗ �អ៊ូ�ទាុំរៅរពលពួករ្ពរុុំអាច

េេួលប្នស៊រុតគសស់ម្ន្ រុណភាពខ្ពស់បុំផរុតល្មមគ្ប់គោន់។

ដូរច្នឹះោត់ដរងថាវា្ ឺជាបញ្ហាមួ�។េីព�ីឪពរុក�បស់នាងប្ន

ចិញ្ចរមម្ន់រហើ�នាង

ប្នរ�ៀនរ�ឿងសម្ងាត់ម�ួ

ចុំនួនពីោត់អុំពីកា�បរងកើន

ផលិតកម្មស៊រុត។ោត់ក៏

ប្នដរងថាវា្ ឺជាកា�ង្�

្ងៃន់ផងដដ�!េីបីោត់ពរុុំដរង

រគចើនអុំពីកា�គបកួតគបដជង

ប៉រុដន្តោត់ដរងថាោត់អាច

ចាប់រផ្តើមលក់តិចតួចរៅ

ដក្�ផ្ឹះខ្លួនដូរច្នឹះវាមិន

សូវចុំណា�រគចើនរេ។

េីបួនរហើ�ោត់សាគាល់

រភាជនី�ដ្ឋានដដលេិញស៊រុតដូរច្នឹះោត់ប្ន្ ណនាថាោត់

អាចេេួលគប្ក់ចុំរណញប្នល្អរបើសិនោត់អាចលក់ស៊រុត

ប្នរគចើនដគកល។

រតើអ្នកអាចរមើលរ�ើញពី�របៀបដដលសុំណួ�ទាុំងបួនប្នជួ�

នាង្ ិតអុំពីកា�រគជើសរ�ើសអាជីវកម្មគតរមគតូវឬរេ?

ដតម្៉ារ�ៀរៅគតវូកា�ចរម្ើ�រគចើនរេៀត។នាងប្នគតូវកា�

រ�ៀនរគចើនរេៀតអុំពីអតិ្ិជនដ៏ម្នសកាដានរុពល�បស់នាងកា�

គបកួតគបដជងអ្នកផ្ត់ផ្ង់េុំនិញដ្្និងសូម្ីដតជុំនាញរដើម្ី

ដុំរណើ�កា�អាជីវកម្ម។រតើនាងអាចរៅ�កជុំនួ�រៅកដនង្ណា?

រតើនាងអាចរប្ឹះជុំហានបនាទាប់រដើម្ីរ្វើកា�សរគមចចិត្តយ៉ាង

ដូចរម្ដច?

រតើអ្នកនរងរ វ្ើយ៉ាងណារដើម្ីេេួលព័ត៌ម្នដដលអ្នកគតូវកា�

រដើម្ីរ្វើកា�សរគមចចិត្តប្នល្អរនាឹះ?

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៨វិញ

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?
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រ�ៀនអំពីអាជីវកម្មស្ររ�ៀងគ្នា

ដ�ើម្បីរក្សាការតាំងចិត្តរបស់អ្នក្សូមដៅជួបនិងដមើលអាជបីវក្ម្ម

ដ�ល�ូចគ្នានឹងអាជបីវក្ម្មដ�លអ្នក្អាចនឹងចាប់ដ្ដើម(គូ

បបកួ្តបបដជងរបស់អ្នក្)។ដតើអ្បីដ�ល�ំដ�ើរការសបរាប់

ពួក្ដគ?អ្បីដ�លពុំ�ំដ�ើរការល្អ?និយាយដៅមនុស្សដ�លដ្្ើ

អាជបីវក្ម្ម។ដ�ើម្បីដចៀសវាងពបីអារម្ម�៍ននភាពបបក្ួតបបដជង

សូមនិយាយជាមួយមនុស្សដ�លដៅដបរៅតំបន់របស់អ្នក្។

ដបបើស�ំួរ�ូចខាងដបកាម។បដនថែមសំ�ួរដ្្សងដ�ៀត។

ដ្្ើវាជាការសន្ទនាមួយ។បតូវបរាក្�ថាអ្នក្បង្ហាញនូវការ

�ឹងគុ�។

សូមដ្្ើ�ូដច្នេះរាល់ន្ងៃក្្ននុងសរាដាហ៍ដនេះ(ដលើក្ដលងដតន្ងៃអា�ិត្យ)

ក្ត់បតាចដមលើយរបស់ពួក្ដគនិងអ្បីដ�លអ្នក្រានដរៀនដៅក្្ននុង

ដសៀវដៅក្ំ�ត់ចំណាំរបស់អ្នក្។

សេចក្តីណែនាំ៖េួេ្តីខ្ញំ___(ស្មោះ)។ចុោះអ្នកវិញ?ខ្ញំស�ៀនក្នញងថ្នាក់អាជតីវកម្មស�ើយសយើងកំពុងពយាយាមស�ៀនអំពតី

�ស�ៀ�ស្វើអាជតីវកម្មសោគជ័យ។ខ្ញំេូមេួ�េំែួ�ខ្ោះបានសេ?

តសមរូវកា�អតិថិជនផលិតផល

•	 ត�ើ	អ�ិថិជន	របស់	អ្នក	ទិញ	អ្វី	ត្រើន	បំផុ�	?

•	 តេ�ុអ្វី	ក៏	អ្នក	គិ�	ថា	អ�ិថិជន	អ្នក	ទិញ	នូវ	អ្វី	ដែល	អ្នក	លក់	ែូតរ្នេះ	?

•	 នរណា	ជា	គូរ	្បកួ�្បដជង	របស់	អ្នក	?	ត�ើ	រំណុរ	ពិតសស	អំពវី	អាជវីវកម្ម	របស់	អ្នក	ជា	អ្វី	?

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញសរាក់ចរំេញ

•	 ត�ើ	អ្នក	ទទួល	ផលិ�	ផល	មក	ពវី	ណា	?	ត�ើ	មាន	អ្នក	ផ្គ�់ផ្គង់	ទំនិញ	ែទទ	តទៀ�	ឬ	តទ	?

•	 ត�ើ	អ្នក	គិ�	ថា	អ្នក	អារ	រំណាយ	�ិរ	តទ	តបើ	អ្នក	ទិញ	ត្រើន	ក្ននុង	តពល	ដ�	មួយ	តោេះ	?

•	 ត�ើ	ទថលៃ	របស់	អ្នក	យ៉ាងណា	ដែរ	?	ត�ើ	អ្នក	សត្មរ	ដាក់	ទថលៃ	តនេះ	យ៉ាង	ែូរតមដេរ	?	ត�ើ	អ្នក	ទទួលបាន	្បាក់	រំតណញ	ឬតទ	?

•	 ត�ើ	នឹង	មានតរឿង	អ្វី	តកើ�ត�ើង	តបើ	អ្នក	�តមលៃើង	ឬ	បញ្នុេះទថលៃ	របស់	អ្នក	?

កា�លក់

•	 ត�ើអ្នក	អារ	លក់	បាន	្បដេល	ជា	ប៉ុោមាន	ក្ននុង	មួយទថងៃៗ	?

•	 ត�ើ	អ្នកែឹង	ថា	មាន	អ�ិថិជន	ថ្មវី	បាន	យ៉ាង	ែូរតមដេរ	?

•	 ត�ើ	ទវីតាំង	របស់	អ្នក	សំខាន់	យ៉ាង	ែូរតមដេរ	?

•	 ត�ើអ្វី	ជា	គនលៃឹេះ	ខលៃេះៗ	ដែល	ោំ	ឲ្យ	អ្នក	តជាគជ័យ	?	បញ្ហាធំបំផុ�	របស់	អ្នក	គឺ	ជា	អ្វី		?

2 ៖ តើមនុស្សចង់ទិញអ្វីខ្ ះ



៣០

ផរៀនអុំពរីអ�ិ្ិជនងសផែៀងោនា

្រូម្ ិយយជាមរួយម្ុ្សេន�លជាអតិថិជ្រប្់អាជបីវកម្ម�រូច

្ឹ្អាជបីវកម្មន�លអ្នកច្់ចាប់ទ្ដើម។ទមើលទ�ើយទរៀ្ពបីពរួកទគ

ឲ្យបា្ទសចើ្បំ្ុតតាមន�លអ្នកអាចទ្វើបា្។

ទសបើ្ ំណួរ�រូចខ្្ទសកាម។បន្ថែម្ ំណួរទ្សេ្ទេៀត។

ទ វ្ើវាជាការ្ ្្ទនាមរួយ។សតរូវសបាក�ថ្អ្នកបងាហាញ្ រូវការ

�ឹ្គុណ។

្រូមទ វ្ើ�រូទច្នះរាល់វថងៃក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ(ទលើកនល្នតវថងៃអាេិត្យ)

កត់សតាចទម្ើយរប្់ពរួកទគ្ិ្ទរឿ្ន�លអ្នកបា្ទរៀ្ទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំរប្់អ្នក។

ន្ចកតេី ដណោំ ៖ ្ួ្្ី ខ្នុំ ___( ន ម្ាះ ) ។ ចុះ អ្កវិញ ? ខ្នុំ នរៀន ក្នុង ថានាក់ អាជីវកម្ម ន�ើយ នយើង កំ្ុង ្ យាោម នរៀន អំ្ី 

អ្ិថិជន ។ ខ្នុំ ្ រូម ្ ួរ ្ ំណួរ ខ្ះ បាន នទ ?

�ងមូវការអ�ិ្ិជន្ល�ិ្ល

•	 ត�ើ	អ្ក	នឹង	ទិញ	អវីខ្លះ	ពី	អាជីវកម្ម	តនលះ	?

•	 តបើ	អ្ក	អាច	ត�ើ	អ្ក	នឹង	ផ្លាស់បដដូរ	្ ល�ិ្ល	តនលះ	ឬតទ	?	អាជីវកម្ម	តនលះ	ឬតទ	?

•	 ត�ើ	អ្ក	ធ្លាប់	ទិញ	្ លិ�្ល	តនលះ	ពី	កតន្ង	ត្្សង	ឬតទ	?	ត�ើ	វា	ល្អ	ោង	ឬ	អន់ោង	?	ត��ុអវី	?

ការលក់ងបាក់ចុំផែញ

•	 ត�ើ	អ្ក	ចូលច�ិ្ត	អវី	បាន	ោ	ទិញ	្ លិ�	្ ល	តៅ	ទីតនលះ	?

•	 ត�ើ	អវី	តដល	ត្វើ	ឲ្យ	អ្ក	ចង់	ទិញ	តបចើន	?

•	 ត�ើ	ថ្្	សមរម្យ	តទ	?	ត�ើ	អ្ក	នឹង	ទិញ	តបចើន	ឬតទ	តបើ	ថ្្	ទាប	ោងតនលះ	?

•	 ត�ើ	អ្ក	តៅ	ត�ទិញ	តបចើន	ឬ	តបើ	តទាលះោត្	ត�ើង	ថ្្	ក៏	តដាយ	តន្លះ	?

•	 ត�ើ	ទីតាុំង	សុំខាន់	ឬ	តទ	?

ការសផងកេ�(សូមករុុំសួរសុំែួរែូចខាងផងកាមសូមផមើលផៅអ�ិ្ិជនផែើម្រីរកចផម្ើយ)។

•	 ត�ើ	ពួកត្	ភា្តបចើន	ោ	បស្តី	ឬ	បុរស	ឬ	ក៏	ចបមុលះ	ោនា	?

•	 ត�ើ	ពួកត្	ភា្	តបចើន	ោ	តក្មងៗ	ឬ	មនុស្ស	ចាស់	?

•	 ត�ើ	ពួកត្	តមើលតៅ	មាន	លុយ	តបចើន	ឬ	លុយ	�ិច	?

•	 ត�ើ	ពួកត្	ទិញ	តៅ	តពល	ណា	?

•	 ត�ើ	ពួកត្	ទិញ	ប៉ុន្មាន	?

2៖ត�ើមៃុស្សចង់ទិញអវីខ្ះ?



៣
ត�ើខ្ញុំទិញផលិ�ផលរបស់

ខ្ញុំត�ើយកុំណ�់ថ្លៃលក់

ផល�ិផលយ៉ាងដូចត្ដេច?

ការចាប់ផ្ដើម និង ការពងងរីក 

អាជរីវកម្ម របស ់ខ្ញុំ



៣2

សងមាប់អ្នកសងមបសងមួល
ថ្ងៃថៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទ ញ្ើសារឬេរូរ្ព្ទទៅ្ មាជិកសកុមទាំ្អ្់។្រូមអទ្្ជើញពរួកទគឲ្យមក�ល់មុ្ទមាោ្១០នាេបីទ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំ្ចិតតែរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមទរៀបចំឯកសារការសបជុំ។

៣០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំទៅអបីជុំវិញតុទ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអ្្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទៅទលើកា្រទខៀ្ទោយោក់ទឈ្មាះម្ុ្សេទៅក្ននុ្សកមុអ្នក(្រូមទមើលឧទា�រណ៍

ខ្្ទសកាម)។

ជ្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានសជងកេត

ជហើយសមាភាស

មាចាស់អាជីវកម្ម

និងអតិ្ិជន

យ៉ាងជោច

ណាស់ឲ្យបាន

១០នាក់(#)

សូមជរើសយក

អាជីវកម្ម្ ្មីឬ

រជបៀបមួយ

ជែ្ងជទៀត

ជដើម្ីជ្វើឲ្យ

អាជីវកម្មរបស់

ខ្នុំបានកាន់ផត

្បជសើរជ�ើង

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)។

បានសជ្មច

ជោលជៅអាជីវកម្ម

្បចំសបាដាហ៍

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បាន

រាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

គ្លូរ�ៀ ១៥ ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស

១០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកទគយោ្កក់ទៅ្ទពលពរួកទគមក�ល់។

• ទៅទពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្រូមឲ្យពរួកោត់បំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែទៅទលើការ្ទខៀ្។្រូមរំឭកពរួកទគ

ឲ្យទបើកទៅេំព័រ១៩៧ទ�ើយទ្វើបច្នុប្្្នភាពវ្ការរីកចទសមើ្រប្់ពរួកទគទឆ្ពះទៅកា្់ការេេរួលវិញ្ញាប្បសត

្្ន�រ។

• ្រូមចាត់អ្នកកំណត់ទពលទវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមឲ្យពរួកទគបិេេរូរ្ព្ទវ�្ិ្ឧបករណ៍�វេទេៀតរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមអ្ិសាឋា្ទបើក(្ិ្ទសចៀ្េំ្ុកតទមកើ្ទបើច្់)។

• ្រូមឲ្យអ្នកទាំ្ឡាយន�លមកយឺតបិេេរូរ្ព្ទវ�ទោយសាងាត់ទ្ងៃៀមទ�ើយបំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្ដទ្វើការពិភាកសា។

• ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំរនឹះ។

• ្រូមបំទពញទោលការណ៍េបី៣ក្ននុ្មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បនាទាប់មកសត�ប់មកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះវិញទ�ើយ

ប ដ្អា្ទៅេំព័របនាទាប់។

៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្ លិ�្ លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្ លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្ល�ិ្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?



៣៣

ផ�ើខ្ញុំបានរកសាការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្្រូមទសកាកឈរទ�ើ្។(្រូមេះវ�្ សមាប់អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្)។

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។្រូម្ រូសតបាវចនារប្់ទយើ្ររួមោនា៖

«ផហើយផនះជាផោលបុំែងរបស់ផយើងផែើម្រី្ ដ�់ ្្គង់ែល់ពួកបរិសរុទ្របស់ផយើងែ្ិ�ងគប់

ទាុំងអស់សរុទ្ដ�ជារបស់្ ងផយើង»។
នគ្លលទ្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

ផោយមានផសចកដរីជុំផនឿផៅផលើងពះអមាចាស់ផោះផយើងកុំពរុងផ្្ើការជាមួយោនាផែើម្រីកាលាយជា

មនរុស្សមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ្រូមអ្្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកទរៀ្បា្អវបីខ្ះទៅទពលអ្នកបា្្ ទ្កត្ិ្្ មាភា្�ល់មាចា្់អាជបីវកម្ម្ិ្អតិថិជ្ទនាះ?ទតើ

ការណ៍ទ្ះ្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកយោ្�រូចទមដច?

ទបើអ្នកពុំទា្់បា្ទសជើ្ទរើ្អាជបីវកម្មមរួយទេទតើគំ្ិតអវបី្ សមាប់អាជបីវកម្មមរួយន�លអ្នកមា្?ទបើអ្នកសោ្់

នតទសជើ្ទរើ្អាជបីវកម្មមរួយទតើអ្នក្ ឹ្ទសជើ្ទរើ្អាជបីវកម្មអវបី?

ទបើអ្នកមា្អាជបីវកម្មមរួយទ�ើយទតើអ្នក្ ឹ្ទសជើ្ទរើ្នកលម្អរអវបីខ្ះ?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការទ្វើការតាមទោលទៅអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទនាះ?

រាយការែ៍

នៅក្នុង ន្ៀវនៅ កំណ្់ចំណាំ 

អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ្រូម ្ រន្រ 

អំ្ី អវែី ដដល អ្ក បាន នរៀន តាមរយៈ 

ការ រកសា ការតាំងចិ្ តេ រប្់ អ្ក ។

៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្លិ�្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?



៣4

ផ�ើខ្ញុំចង់បានអាជរីវកម្មផនះឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់6០នាេបី្ សមាប់វគ្គការទរៀ្ទ្ះ។

 ផមើល៖ «ឡា្�ឹកេំ្ិញ្ ំជា្ទ្ះឬ?»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ៤២)។

 អាន៖ ទបើបុរ្ទាំ្ពបីរនាក់ទ្ះអាច�ឹកឪ�ឹក២០០ន្្ទៅក្ននុ្ឡា្�ឹកេំ្ិញមរួយទនាះការគណនា្ ឹ្មា្�រូច

ខ្្ទសកាម៖

	 �ថម្	លក់	៖	២00	(	២00	ឪ�ឹក	x	១	)
	 �ថម្	ទិញ	៖	-២00	(	២00	ឪ�ឹក	x	១	)

	 ចុំតណញ	៖	 ០

 ពិភាកសា៖ ទតើឡា្�ឹកេំ្ិញ្ ំជា្្ ឹ្ជរួយឬទេ?ទ�តុអវបីជរួយឬទ�តុអវបីមិ្ជរួយ?

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍--ត�ើខ្ញំទិញ្ លិ�្ លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្ លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?

សកម្មភាេប្រចាំសប្ដាហ៍--ខ្ញំៃឹងរកប្រភេមួយសប៉្រ់ទំៃិញរ្រស់ខ្ញំៃិងតបជើសតរើសថ្្។

 អាន៖ អំ�នុ្ការសបជុំទ្ះអ្នក្ ឹ្ទរៀ្ទ�ើយអ្ុវតតែជំនាញទ�ើម្បីជរួយអ្នកទ្្ើយ

្ំណួរទាំ្ទ្ះទ�ើយអ្ុវតតែ្ កម្មភាពទាំ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ បនាទាប់មកអំ�នុ្្ បា្�៍ទសកាយទ្ះអ្នក្ ឹ្ទរៀ្រទបៀបទ�ើម្បី្ ិយយ

ជាមរួយ្ ឹ្អ្នក្ ្គត់្្គ្់េំ្ិញទ�ើម្បី«េិញបា្ទថ្ក»ឬេិញក្ននុ្តវម្

ទាប។អ្នកក៏្ ឹ្ទរៀ្្ ្ន�រអំពបីរទបៀបកំណត់វថ្ទ�ើម្បី«លក់បា្វថ្»--

ទ�ើម្បីបា្សបាក់ចំទណញ។

្រូមអា្វគ្គការចំ្យ្ិ្ការលក់វ្ន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យ។

អតិថិជន

ត�ើមនុស្សចង់ទិញអ្វីខ្លះ?

•	 ដឹង	ថា	ហេតុអ្វី	បាន	ជា	មនុស្ស	ទិញ	ផលិតផល	របស់	អ្នក

•	 ដឹង	អំពវី	អ្វី	ដដល	អតិថិជន	ឲ្យ	តមមលៃ

•	 ហរៀន	មកពវី	អតិថិជន	បបចាំ	មថងៃ

ការចំណាយ

ត�ើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រង

ការចុំណាយរបស់ខ្ញុំយ៉ាង

ដូចតមដេច?

•	 ចំណាយ	ទាប	ជាង

•	 ហបបើ	អ្នក	ផ្គត់ផ្គង់	ទំនិញ	ចបមុុះ	

គ្នា

•	 បដនថែម	ចំណាយហថរ	ដត	

ហពល	ពួកហេ	នឹង	បហងកើន	បបាក់	

ចំហេញ	ប៉ុហណាណុះ

•	 ហ្្ើការ	វិនិហោេ	ហោយ	

ឈ្លាសមវ

•	 ហបបើ	ចំេុច	បតឹមបតរូវ	ទាំង	បួន	

ហដើម្វី	ខ្វី	បបាក់ហោយ	ឈ្លាសមវ

ការលក់

ត�ើខ្ញុំលក់យ៉ាងដូចតមដេច?

•	 ហ្្ើការ	ផ្តល់	ជហបមើស	ហដើម្វី	

បហងកើន	ការលក់	ជានិច្

•	 បង្ិល	សន្និ្ិ	ជាញឹកញាប់

•	 សួរ	ស្ដាប់	ផ្ដល់	ហោបល់

•	 ហ្្ើ	ឲ្យ	វា	ងាយ	បសលួ	ហដើម្វី	ទិញ

•	 បញ្ប់	ការលក់

ប្រាក់ចំណេញ

ត�ើខ្ញុំបតងកើនគរាក់ចុំតេញយ៉ាងដូចតមដេច?

•	 រកសា	កំេត់បរា	បបចាំ	មថងៃ

•	 ឲ្យ	បបាក់	ដខ	ខលៃលួន	ឯង

•	 ដស្ងរក	បបាក់	ចំហេញ	បបចាំ	

មថងៃ

•	 ទិញ	ហថាក	លក់	មថលៃ

•	 កុំ	លួចពវី	អាជវីវកម្ម	របស់	អ្នក

•	 ហបបើ	បទពសកម្ម	ដដល	ឲ្យ	ផល	

ហបចើន

អាជីវកម្មណោគជ័យ

ត�ើខ្ញុំដុំតេើរការអាជវីវកម្មរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចតមដេច?

•	 ដបងដចកកំេត់បរា	

អាជវីវកម្ម	ហចញពវី	កំេត់បរា	

ផ្ទាល់ខលៃលួន

•	 រកសា	កំេត់បរា	បបចាំ	មថងៃ

•	 បង់	ដងាវាយ	មួយ	ភាេ	ក្ននុង	ដប់	

ជា	មុន

•	 សន្សំ	បបាក់រាល់	សបាដាេ៍

•	 ដកលម្អ	អ្វី	មួយ	រាល់មថងៃ

•	 ហរៀន	ជា	បន្ដបន្ទាប់

•	 រស់ហៅ	រាម	ហគ្លការេ៍	

មូលដ្ឋានគ្រឹះ	

•	 ោក	់ហគ្លហៅ	ដ៏	េួរ	ឲ្យ	ចាប់	

អារម្មេ៍	និង	អាច	វាស់ដវង	

បាន

•	 ចាប់	ហផ្ដើម	តរូច	េិត	្ ំ

•	 សរូម	កុំ	ចុុះចាញ់	ហ�ើយ	!

ផែនទីអាជីវកម្មណោគជ័យ
តោលការេ៍សគរាប់អាជវីវកម្មតោ្រជ័យ

ផរៀន

៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្លិ�្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?



៣5

ផ�ើខ្ញុំអាចបផងកេើ�ងបាក់ចុំផែញយោងែូចផមដច?

 អាន៖ បុរ្លក់ឪ�ឹកចាំបាច់សតរូវចាប់ទ្ដើមរកសបាក់ចំទណញពបីអាជបីវកម្មឪ�ឹករប្់ពរួកទគ។

	 �ថម្	លក់	៖	២00	(	២00	ឪ�ឹក	x	១	)
	 �ថម្	ទិញ		៖-២00	(	២00	ឪ�ឹក	x	១	)

	 ចុំតណញ	៖	 ០

មា្រទបៀបពបីយោ្ទ�ើម្បីេេរួលបា្ចំទណញ។

	 �ថម្	លក់	៖	២00	(	២00	ឪ�ឹក	x	១	)
	 �ថម្	ទិញ	៖	-១00	(	២00	ឪ�ឹក	x	.៥)

	 ចុំតណញ	៖	១០០

	 �ថម្	លក់	៖	៣00	(	២00	ឪ�ឹក	x	១.៥)

	 �ថម្	ទិញ	៖	-២00	(	២00	ឪ�ឹក	x	១	)

	 ចុំតណញ	៖	១០០

ទពលខ្ះអ្នកអាចទ្វើទាំ្ពបីរ៖េិញទថ្ករហើ�លក់វថ្!

	 �ថម្	លក់	៖	៣00	(	២00	ឪ�ឹក	x	១.៥)

	 �ថម្	ទិញ	៖	-១00	(	២00	ឪ�ឹក	x	.៥)

	 ចុំតណញ	៖	២០០

 អាន៖ ទយើ្ពុំមា្ការសគប់សគ្ទរើ្ទលើវថ្លក់ឬការចំ្យរប្់ទយើ្ទ�ើយ។ទយើ្មា្ការសគប់សគ្ខ្ះៗ។

មាចា្់អាជបីវកម្ម�៏ទជាគជ័យពយាយមបទ្កើតវថ្លក់ទ�ើយបនាទាបវថ្េិញ។

បោទាបន្្ទិញ(ន្្ដែលអ្នក

បង់ផៅអ្នក្ ្គ�់្្គង់ទុំនិញ)។

បផងកេើនន្្លក់(ន្្ដែលអ្នក

គិ�ពរីអ�ិ្ិជន)។

ម្ចា្់ អាជីវកម្ម ដ៏ នជា្ជម័យ ទិញ 

នថាក ន�ើយ លក់ នថ ្។

៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្លិ�្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?



៣៦

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកមា្គិតអំពបីអាជបីវកម្មន�លអ្នកេិញអាហារទសប្សាំ្្ិ្្ ំទលៀកបំពាក់រប្់អ្នកបទ្កើតសបាក់

ចំទណញន�រឬទេ?

 អាន៖ ទ្ះគឺជាមរូលទ�តុមរួយទេៀតទ�ើម្បីេិញទថ្កទ�ើយលក់វថ្។រាល់អាជបីវកម្មទាំ្ អ្់មា្ការចំ្យ

ទសចើ្មិ្សតឹមនតការចំ្យទលើ្ លិត្លទនាះទេ។

្រូមគិតអំពបីអ្នកលក់ឪ�ឹក។្្្មត់ថ្ពរួកទគទរៀ្អំពបីរទបៀបេិញបា្ទថ្កទ�ើយលក់បា្វថ្។ទទាះជា

យោ្្ពរួកទគមា្ការចំ្យទ្សេ្ទេៀត�រូចជាការ�ឹកជ្្ជភូ្្ិ្សបាក់ឈ្នលួល។្រូមទមើលទរឿ្ទ្ះ

ទ�ើ្វិញ។

	 ៣00	 (	២00	ឪ�ឹក	x	១.5	)
	 -១00	 (	២00	ឪ�ឹក	x	5	)
	 -២0	 (	ជួល	ឡាន	ដឹក	)

	 -២0	 (	សាុំង	)

	 -១50	 (	�្នួល	សបមាប់	អ្ក	លក់	ទាុំងពីរ	ន្ក់	)

	 ១០	 ចុំតណញ

 អាន៖ តាមរយៈការេិញបា្ទថ្កទ�ើយលក់បា្វថ្ទនាះបុរ្ទនាះអាចេរូរទាត់ការចំ្ យនានាឲ្យវថ្ឈ្នលួល

�ល់ខ្លួ្ឯ្ទ�ើយទៅបទ្កើតបា្សបាក់ចំទណញប្ដិចប្ដលួច។ទ្ះគឺជាការចាប់ទ្ដើមទ្វើអាជបីវកម្មពិតមរួយ!

 ពិភាកសា៖ ទបើអ្នកទៅក្ននុ្អាជបីវកម្មទ្វាកម្មទតើអ្នកអាចទ្វើអវបីខ្ះទ�ើម្បីសគប់សគ្ចំ្យទ�ើយេេរួលបា្សបាក់

ចំទណញទសចើ្?

ផ�ើខ្ញុំបន្យការចុំណាយយោងែូចផមដច?

 ផមើល៖ «កុំបិេអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទ�ើយ»(ន្្នកេបី១្ិ្២)(ពុំមា្វទី�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ៤៣)។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកគរួរ្ ឹ្ទ្វើអវបីខ្ះ?ទតើអ្នកគរួរមា្អ្នក្្គត់្្គ្់េំ្ិញប៉ុនាមា្នាក់?

៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្ល�ិ្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?



៣7

ផ�ើខ្ញុំផ្្ើការជាមួយអ្នក្ ្គ�់្្គង់ទុំនិញយោងែូចផមដច?

 អាន៖ វា្ ំខ្្់្ សមាប់ទយើ្ទ�ើម្បី្ ិយយ្ ឹ្អ្នក្ ្គត់្្គ្់េំ្ិញរប្់ទយើ្។

 ផមើល៖ «្ិយយទៅកា្់អ្នក្ ្គ្់្្គ្់េំ្ិញ»(ពុំមា្វទី�អរូឬ?្រូមប្ដអា្)។

 អាន៖ ្បា្�៍ទ្ះ្រូម្ ិយយជាមរួយម្ុ្សេន�លអាច្ ្គត់្្គ្់េំ្ិញ្ លិត្ល�ល់អ្នកឬទសគឿ្្ សេំ្ លិត្ ល

រប្់អ្នក។ទបើអ្នកកំពុ្្ ដល់ទ្វាកម្ម្រូម្ ិយយ្ ឹ្ម្ុ្សេន�ល្ ឹ្ជរួយអ្នក្ ដល់ទ្វាកម្មរប្់អ្នក។

្រូម្ រទ្រអវបីន�លអ្នកបា្ទរៀ្ទៅក្ននុ្ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមហាត់្ រួរ្ ំណួរន�លអ្នក្ ឹ្្ រួរ�ល់អ្នក្្គត់្្គ្់េំ្ិញទៅ្បា្�៍ទ្ះជាមរួយ្ ឹ្វ�គរូ។្រូមព្្យល់

វ�គរូរប្់អ្នកអំពបីសបទភេអ្នក្ ្គត់្្គ្់េំ្ិញន�លអ្នកចាំបាច់្ ិយយជាមរួយ្ សមាប់អាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

្រូមបតែភូរទវ្្ រួរ្ ំណួរទ�ើយ្ ដល់មតិនកលម្អន�លជាជំ្រួយ។្រូមកត់ចំ្ំទៅក្ននុ្ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំ

អាជបីវកម្មរប្់អ្នក។្រូម្ រួរ្ ំណួរជាក់លាក់ន�ល្ ឹ្ជរួយអ្នកនកលម្អអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

តសចក្តី	តណន្ុំ	៖	សួសដី	ខ្ញុំ	___(	ត្មាលះ	)	។	ចុលះ	អ្កវិញ	?	ខ្ញុំ	កុំពុង	្ ិ�	អុំពី	ការ	ចាប់	ត្ដើម	អាជីវកម្ម	មួយ	តដលខ្ញុំ	នឹង	ប�ូវការ	

្លិ�្ល	តដល	អ្ក	្ ្គ�់្្គង់	។	ខ្ញុំ	សូម	សួរ	សុំណួរ	ខ្លះ	បាន	តទ	?

្លិ�្ល

•	 សបមាប់	អ្ក	ត�ើ	្ លិ�្ល	ណា	លក់	ដាច់	បុំ្ុ�	?

•	 ត��ុអវី	ក៏	អ្ក្ិ�	ថា	មាចាស់	អាជីវកម្ម	ទិញ	នូវអវី	តដល	អ្ក	្ ្គ�់្្គង់	ដូតច្លះ	?

•	 ត�ើ	អ្ក	ប�ួ�ពិនិ�្យ	្ ុណភាព	យ៉ាង	ដូចតមដច	?	(	ពយាយម	សតងក�	តមើល	្ ុណភាព	)	។

•	 ត�ើ	អ្ក	អាច	្ ្គ�់្្គង់	ទុំនិញ	បាន	ប៉ុន្មាន	?	ត�ើ	អ្ក	មាន	តដន	កុំណ�់្លិ�កម្ម	តដរ	ឬ	តទ	?

ន្្

•	 ត�ើ	អ្ក្ិ�	ថ្្	ប៉ុន្មាន	?	ត�ើ	អ្ក	្ ដល់	ការ	បញ្ញលះ	�ថម្	ខ្លះ	ឬ	តទ	?

•	 ត�ើ	អ្ក	សតបមច	យក	ថ្្ទាុំង	តនលះ	តដាយ	រតបៀប	ណា	?

•	 ត�ើ	អ្ក	្ ិ�	ថា	អវី	នឹង	តកើ�ត�ើង	តបើ	អ្ក	ផ្លាស់បដដូរ	ថ្្	?

ការលក់ការងបក�ួងបដជង

•	 ត�ើ	អ្ក	ជួយ	ដល់	អ្ក	ទិញ	របស់	អ្ក	លក់	្ លិ�្ល	ឬ	តទ	?

•	 ត�ើ	ភា្តបចើន	នរណា	ទិញ	្ លិ�្ល	អ្ក			?	ត��ុអវី	ពួកត្	តោ្ជ័យ	?

•	 នរណា	ោ	្ ូបបកួ�បបតជង	របស់	អ្ក	?	ត�ើ	មាន	អវី	ពិតសស	អុំពី	ពួកត្	?

បតនថែម	សុំណួរ	ត្្សង	តទៀ�	តដល	អ្ក	មាន	។	សូម	កុុំត្្ច	អរ្ុណ	ពួកត្	ត�ើយ	សរតសរ	ទុក	នូវអវី	តដល	អ្ក	បាន	តរៀន	!

 ពិភាកសា៖ ទពលសគប់ោនាបា្ហាត់ជាមរួយោនាយោ្ទហាច្្់បា្មដ្ទ�ើយ៖

ទតើអ្នក្ ឹ្ទ្វើអវបីខ្ះទពលអ្នក្ ិយយ្ ឹ្អ្នក្្គត់្្គ្់េំ្ិញក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?ទតើអ្នកមា្្ ំណួរ្ ទ្សេ្

ទេៀត្រួរទៅពរួកទគឬទេ?្រូម្ រទ្រគំ្ិតអ្នកទៅសត្់ទ្ះឬទៅក្ននុ្ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្ម

រប្់អ្នក៖

 

 



៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្លិ�្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?



៣8

ផ�ើខ្ញុំកុំែ�់�នម្ផែើម្រីបផងកេើនងបាក់ចុំផែញយោងែូចផមដច?

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទាំ្អ្់សតរូវនតរកចំណូលបា្ទសចើ្ជា្ការចំ្យរប្់វា។ទយើ្�ឹ្ពបីរទបៀបន�ល

ទយើ្្ឹ្្ ិយយជាមរួយអ្នក្ ្គត់្្គ្់េំ្ិញទ�ើម្បីន វ្្រក្ លិត្លន�លមា្គុណភាពទ�ើយមា្តវម្

ទថ្កឬេិញបា្ទថ្ក។ឥ�ភូវទតើទយើ្្ ឹ្កំណត់តវម្រប្់ទយើ្ឬលក់តវម្ប៉ុ្ណ?ទៅទពលទយើ្

ទ វ្ើការ្ ទសមចចិតតែទ្ះអំ�នុ្្ បា្�៍ទយើ្មានាក់ៗអាច្ រួរថ្៖

• ទតើការចំ្យល្អបំ្ុតប៉ុនាមា្ន�លខញនុំអាចេេរួលបា្មកពបីអ្នក្ ្គត់្្គ្់េំ្ិញរប្់ខញនុំ?

• ទតើខញនុំមា្ការចំ្ យទ្សេ្ទេៀតឬទេ?(េឹកទភ្ើ្្មាភារវថ្ជរួល។ល។)

• ទតើវថ្ឈ្នលួលអវបីខ្ះន�លខញនុំចាំបាច់សតរូវគិតឲ្យខ្លួ្ខញនុំ្ិ្អ្នក�វេ?

• ទតើខញនុំអាចបន ថ្ែមគុណតវម្ទ�ើយទ្វើឲ្យ្ លិត្លខញនុំខុ្នបក្ពបីទគយោ្�រូចទមដច?ភាពងាយស្រួល

ទ្វាកម្មរាក់ទាក់្ិ្គុណភាពអាចជាការបន្ថែមគុណតវម្ទ�ើយទ្វើឲ្យខញនុំនបក្ពបីទគ។

• ទតើគរូសបករួតសបនជ្គិតវថ្អវបីខ្ះ?ទតើខញនុំអាចយកវថ្ទសចើ្ទ្្តទៅទលើការបន្ថែមគុណតវម្ឬទេ?

• ្រូម្ ដល់្ រូវកតាតាទាំ្អ្់ទ្ះឲ្យបា្ទសចើ្តាមន�លអាចទ្វើបា្ទតើខញនុំអាចទ្វើឲ្យមា្សបាក់ចំទណញ

ប៉ុនាមា្ទ�ើម្បីទ្វើឲ្យអាជបីវកម្មរប្់ខញនុំអាចពស ប្ីក្ិ្េេរួលទជាគជ័យបា្ទនាះ?

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្ទរឿ្ខ្្ទសកាមទ�ើយពិភាកសាជាមរួយវ�គរូអំពបីតវម្ប៉ុនាមា្ន�លអតិថិជ្រប្់ទ្គ�្គ្អាច្ ឹ្

យល់សពមេិញេឹករប្់នា្។

ត្គ�្គស	តជឿ	ថា	ដបទឹក	របស់	ន្ង	្ឺ	មាន	្ ុណ�ថម្	តបចើនោង--	ន្ង	បាន	រកវិ្ ី	មួយ	តដើម្ី	រកសា	វា	ឲ្យ	ប�ោក់	ត�ើយ	មាន	មាន	ទីតាុំង	ដ៏	ល្អ	

មួយ	។	្ូបបកួ�បបតជង	របស់	ន្ង	ពុុំ	លក់ទឹក	ប�ោក់	តទ	ពួកត្	ក៏	ពុុំ	មាន	កតន្ង	ផ្សុកភាព	តដរ	។

ត្គ�្គស	ទិញ	ទឹក	៖ 5	ក្ញង	មួយ	ដប

ថ្្�្នួល	ន្ង	មត្យាបាយត្វើដុំតណើរ	និង	ថ្្	ចុំណាយ	ដឹក	ជញ្ដូន	៖ ២	ក្ញង	មួយ	ដប

្ូបបកួ�	បបតជង	លក់	តៅ	អ�ិ្ិជន	៖ 8-១0	ក្ញង	មួយ	ដប

ន្ង	ចាុំបាច់	ប�ូវ	បតងកើ�	បបាក់	ចុំតណញ	ឲ្យ	បាន	តបចើន	តាម	តដល	អាច	ត្វើ	តៅបាន	៖ ?	ក្ញង	មួយ	ដប

្រូមសបាប់តវម្�ល់សកុមន�លអ្នក្ ទសមចចិតតែឲ្យទ្គ�្គ្គរួរនតកំណត់តវម្ទនាះ្ សមាប់ឲ្យនា្លក់េឹក

ទ�ើយទ�តុអវបី។

 ពិភាកសា៖ ទតើទ្គ�្គ្អាចរកទ�ើញថ្អតិថិជ្ប៉ុនាមា្នាក់្ ឹ្យលស់ពមេិញយោ្�រូចទមដច?

ទតើអ្នកអាចសគប់សគ្ចំ្យបន្ថែមគុណតវម្្ ិ្កំណត់តវម្សតឹមសតរូវយោ្�រូចទមតែចទ�ើម្បីឲ្យអាជបីវកម្ម

រប្់អ្នកអាចបទ្កើ្បា្សបាក់ចំទណញ?

៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្ល�ិ្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?



៣9

ផ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម រ្ីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



ទតើគំ្ ិតមរួយ្ ន�ល្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកបំ្ុតក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា

ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្បា្�៍។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។

ពិចារណា

« ន�ើយខ្នុំ នីន�វែ បាន នៅ នលើ ្ ្ំ ជា 

ញរឹកញាប់ ន�ើយ ខ្នុំ បាន អ្ិសាឋាន 

ដល់ គ្ះអម្ចា្់ ជា ញយៗ ន�្ុ 

ដរូនចានាះ ន�ើយ នទើប គ្ះអម្ចា្់ 

គទង់ បងាហាញ ខ្នុំ ្ ី ការណ៍ ដ ៏គបន្ើរ ជា 

នគចើន » ។

នរីហ្រីទរី១១៨:៣

៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្លិ�្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?



4០

ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់កំណត់ទមាោ្១០នាេបី្ សមាប់វគ្គការតាំ្ចិតតែទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្រូម្ ទសមចចិតតែទពល្្ិ្រទបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹ្

េំនាក់េំ្្ោនាទៅវិញទៅមក។

រ្មឹះដដ្ ូរ្វើសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាក់េង

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗរ្រស់អ្នកឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងច�ិ្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងសមាភាសអ្នក្ ្គ�់្្គង់ទុំនិញឲ្យបានយោងផោចណាស់៤ោក់ផហើយរកងបភពផ្្សងៗសងមាប់្ លិ�្លរបស់ខ្ញុំ។

(សូមយមើលសំណួរយៅទំព័រ៣៧)។

   សូម	សរតសរ	ចុំនួន	អ្ក	្ ្គ�់្្គង់	ទុំនិញ	តដល	អ្ក	នឹង	សមាភាស	៖	

ខ្ញុំនឹងកុំែ�់�នម្លក់ផែើមែុំបូងរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	បបាក់តៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក់	ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ខ្ញុំ	នឹង	រាយការណ៍	តៅ	ថដ្ូ	សកម្មភាព	របស់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

តាុំងច�ិ្ត

៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្លិ�្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?



4១

ផ�ើខ្ញុំនឹងរាយការែ៍ពរីការរីកចផងមើនរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំទលើកទសកាយ្រូមទសបើតារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទ�ើម្បីកត់សតាការរីកចទសមើ្រប្់អ្នក។ទៅក្ននុ្

សបអប់ខ្្ទសកាម្រូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬចំ្រួ្�្ន�លអ្នករកសាការតាំ្ ចិតតែ។

បានសមាភាស

យ៉ាង

ជោចណាស់

អ្កែ្គត់ែ្គង់

ទំនិញចំនួន

៤នាក់(សូម

សរជសរចំនួន#)

ដាក់ថ្លៃការលក់

ជដើមដំបូងរបស់ខ្នុំ

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានរាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

 អាន៖ ្រូមច្ចាំទ�ើម្បីកត់សតាតាមោ្ការចំ្យ្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកទៅខ្្ទសកាយវ្ករូ្ទ្ៀវទៅម្ោ៌ា�បស់

ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន្្ន�រ។

 អាន៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទៅ្ បាតា�៍ទសកាយ។

្រូមរំឭកពរួកោត់ឲ្យទ្វើតាមឯកសារទ�ើយកុំយកឯកសារបន្ថែមមកជាមរួយទ�ើយ។(ពុំទចះរទបៀបទ�ើម្បី

្សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំឬ?្រូមអា្េំព័រ១១ទ�ើយ្ឹ្ខ្្ក្ននុ្គសមបមុខ)។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សូមស្វាគមន៍ចយំោលះម�ិដក្លម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង បទ្ិនសា្ន ៍រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្លិ�្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?
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ឡានែឹកទុំនិញ្ ុំជាងផនះឬ?

្រូមបតែភូរទវ្ោនាអា្កថ្កណ្ឌ�រូចខ្្ទសកាម។

បរុ�សព�ីនាក់ប្នចាប់ោនាជាដដ្ូ។ពួករ្ប្នសង់តូបតូចមួ�

រៅជិតផ្លូវមនរុសសេរគចើនម�ួ។ពួករ្ម្នឡានដរកេុំនិញមួ�

រហើ�ប្នរបើករៅចម្កា��បស់កសិក�ម្នាក់ជាកដន្ងដដលពួករ្

ប្នេិញឪឡរករពញមួ�ឡានដ្្មួ�ដរុលាលា�ក្នញងមួ�ដផ្។

ពួករ្ប្នរបើកឡានដរកឪឡរករៅតូប�បស់ពួករ្រៅរលើផ្លូវ

រនាឹះជាកដន្ងដដលពួករ្ប្នលក់ឪឡរក�បស់ពួករ្ក្នញងមួ�

ដផ្មួ�ដរុលាលា�។

ពួករ្ប្នរបើកឡានគតឡប់រៅចម្កា��បស់កសិក�វិញរហើ�ដរក

ឪឡរកមកមួ�ឡានរេៀតដ្្មួ�ដរុលាលា�ក្នញងមួ�ដផ្។

ដរកឪឡរករៅតូបរៅចរិញ្ចើមផ្លូវរនាឹះដដលពួករ្ប្នលក់តដម្

មួ�ដរុលាលា�ក្នញងម�ួដផ្ម្ដងរេៀត។

រពលពួករ្របើកឡានគតឡប់រៅចម្កា��បស់កសិក�វិញរដើម្ី

ដរកមួ�រជើងរេៀតដដ្ូម្នាក់ប្ននិយ�រៅដដ្ូម្នាក់រេៀតថា

«រ�ើងពរុុំ�កគប្ក់ប្នរគចើនក្នញងអាជីវកម្មរនឹះរសាឹះដមនរេ?»

ដដ្ូោត់ប្នតបថា«រេរ�ើង�កពរុុំប្នរគចើនរេ»។

«រតើអ្នក្ ិតថារ�ើងគតវូកា�ឡាន្ ុំជាងរនឹះឬ?»(ដ្ល្ិនរអក

អូក«Resurrection»Ensign,ដខឧសភា្នាុំ២០០១

េុំព័�៨២)។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ៣៤វិញ

ធនធាននានា

៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្លិ�្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?



4៣

ករុុំបិទអាជរីវកម្មរបស់អ្នក

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

�ូតស�វីន៖រតើម្នរ�ឿងអវីរ្គហ្ស?ឯងរមើលរៅពរុុំ

សបបា�ចិត្តរសាឹះ។

ត្គ�រេស៖ខ្ញុំមិនដរងថាខ្ញុំនរងរ្វើអវីរេៀតរេ។អាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំ

រេើបដតចាប់រផ្ដើម�កប្នគប្ក់ខ្ឹះៗ�ួចក៏ម្នរ�ឿងរនឹះប្នរកើត

រឡើង។

បពីស៊ីឡា៖រតើម្នអវីរកើតរឡើង?

ត្គ�រេស៖អ្នកដដលខ្ញុំេិញេរកប�ិសរុេ្ធមកលក់រនាឹះប្នតរម្ើងដ្្

កាលពីមសេិលមិញរហើ�ឥឡលូវខ្ញុំនរងគតូវបិេអាជីវកម្មខ្ញុំរហើ�។

បពីស៊ីឡា៖ខ្ញុំរសាកសាដា�ណាស់រ្គហ្ស។រហតរុអវី?

ត្គ�រេស៖ដមនរហើ�ខ្ញុំអាចលក់េរកក្នញងតដម្គតរមដត១០ក្នញង

មួ�ដបរេ។អតិ្ិជននរងពរុុំេិញរលើពីរនឹះរឡើ�។រហើ�ខ្ញុំ

ធ្លាប់ដតេិញេរកខ្ញុំតដម្៧រេ។

	 �ថម្	លក់	៖	 ១0

	 �ថម្	ទិញ	៖	 -៧

	 ចុំតណញ	៖	 ៣

ត្គ�រេស៖ប៉រុដន្តឥឡលូវអ្នកផ្ត់ផ្ង់េុំនិញខ្ញុំតរម្ើងដ្្�បស់ោត់រៅ

១០។រហើ�របើដរូច្នឹះោមនចុំរណញរេ!រតើខ្ញុំនរងរ្វើយ៉ាងណា?

	 �ថម្	លក់	៖	 ១0

	 ១0	�ថម្	ទិញ	្ ្មី៖	 -១0

	 ចុំតណញ	៖	 ០

បពីស៊ីឡា៖រតើឯងម្ននិយ�នរងអ្នកផ្ត់ផ្ង់េុំនិញ�បស់ឯង

ឬរេ?ឯងជាអតិ្ ិជនសុំខាន់បុំផរុតម�ួ�បស់ោត់។

ត្គ�រេស៖ខ្ញុំពរុុំប្ននិយ�រេ។ខ្ញុំពរុុំ្ ិតថាខ្ញុំអាចរ្វើប្នរេ។

តដម្�បស់ោត់្ឺ�បស់ោត់រហើ�។

បពីស៊ីឡា៖រេ។ឯងចាុំប្ច់គតូវនិយ�នរងោត់។ោត់ចាុំ

ប្ច់គតូវដរងថាោត់នរងប្ត់បង់អតិ្ិជនដ៏សុំខាន់ម្នាក់។ោត់

អាច្ លាស់ប្ដលូ�តដម្�បស់ោត់រដើម្ី�កសាេរុកឯង។ឯង្ ួ�ដត

និយ�នរងអ្នកផ្ត់ផ្ង់េុំនិញជានិច្ចរដើម្ីេេួលប្នកា�េិញ

ក្នញងតដម្ដ៏រថាកបុំផរុតតាមដដលឯងអាចរ្វើរៅប្ន។

ត្គ�រេស៖ដមនរហើ�ល្អ។ខ្ញុំនរងសាកល្ង។

�ូតស�វីន៖រហើ�ឯង្ ួ�ដតម្នជរគមើសរផសេងរេៀតផងដដ�។

ខ្ញុំសាគាល់មនរុសសេម្នាក់ដដលនរងលក់េរកឲ្យឯងគតរម៥។ខ្ញុំ

សូមរទាសដដលខ្ញុំពរុុំប្នគប្ប់ឯងកាលពីមរុន។ខ្ញុំពរុុំដរងថាឯង

បង់៧—រហើ�ឥឡលូវ១០រនាឹះរឡើ�!ខ្ញុំនរងដណនាុំឯងរៅ

មនរុសសេម្នាក់រនាឹះ។

	 �ថម្	លក់	៖	 ១0

	 �ថម្	ទិញ	៖	 -5

	 ចុំតណញ	៖	 ៥

ត្គ�រេស៖ដមនឬ?អូ៎ហូរសហវីន។សូមអ�្រុណ។ដមន

រហើ�សូមដណនាុំពួករ�ើងឲ្យសាគាល់ោនារៅ។រហើ�គពីស៊ីឡា

អ� រ្ុណឯងផងដដ�។ខ្ញុំនរងរៅតដ្្រដើម្ីេេួលប្នតដម្ទាប

បុំផរុតសគម្ប់េរកដដលខ្ញុំេិញ។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ៣៦វិញ

៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្លិ�្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?
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៣៖ត�ើខ្ញំទិញ្ល�ិ្លរ្រស់ខ្ញំតហើយកំណ�់ថ្្លក់្លិ�្លយ៉ាងដូចតមដច?



4
ត�ើខ្ញុំដរងថាអាជីវកម្មរបស់

ខ្ញុំកុំពុងទទួលបានបបាក់

ចុំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

ការចាប់ផ្ដើមនិងការពងងរីក

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ



4៦

4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

សងមាប់អ្នកសងមបសងមួល
ថ្ងៃថៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទ ញ្ើសារឬេរូរ្ព្ទទៅ្ មាជិកសកុមទាំ្អ្់។្រូមអទ្្ជើញពរួកទគឲ្យមក�ល់មុ្ទមាោ្១០នាេបីទ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំ្ចិតតែរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមទរៀបចំឯកសារការសបជុំ។

៣០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំទៅអបីជុំវិញតុទ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអ្្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទៅទលើកា្រទខៀ្ទោយោក់ទឈ្មាះម្ុ្សេទៅក្ននុ្សកមុអ្នក(្រូមទមើលឧទា�រណ៍

ខ្្ទសកាម)។

ជ្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានសមាភាសយ៉ាង

ជោចណាស់

អ្កែ្គតែ់្គង់ទំនិញ

ចំនួន៤នាក់(សូម

សរជសរចំនួន#)

ដាក់ថ្លៃការលក់

ជដើមដំបូងរបស់ខ្នុំ

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបានបជ្ងៀន

វាដល់្ គួសារ

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានរាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

គ្លូរ�ៀ ៦ ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស

១០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកទគយោ្កក់ទៅ្ទពលពរួកទគមក�ល់។

• ទៅទពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្រូមឲ្យពរួកោត់បំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែទៅទលើការ្ទខៀ្។្រូមរំឭកពរួកទគ

ឲ្យទបើកទៅេំព័រ១៩៧ទ�ើយទ្វើបច្នុប្្្នភាពវ្ការរីកចទសមើ្រប្់ពរួកទគទឆ្ពះទៅកា្់ការេេរួលវិញ្ញាប្បសត

្្ន�រ។

• ្រូមចាត់អ្នកកំណត់ទពលទវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមឲ្យពរួកទគបិេេរូរ្ព្ទវ�្ិ្ឧបករណ៍�វេទេៀតរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមអ្ិសាឋា្ទបើក(្ិ្ទសចៀ្េំ្ុកតទមកើ្ទបើច្់)។

• ្រូមឲ្យអ្នកទាំ្ឡាយន�លមកយឺតបិេេរូរ្ព្ទវ�ទោយសាងាត់ទ្ងៃៀមទ�ើយបំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្ដទ្វើការពិភាកសា។

• ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំរនឹះ។

• ្រូមបំទពញទោលការណ៍េបី៤ក្ននុ្មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បនាទាប់មកសត�ប់មកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះវិញទ�ើយ

ប ដ្អា្ទៅេំព័របនាទាប់។

4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកេំុងទទួលប្ៃបប្ក់ចតំណញយ៉ាងដូចតមដច?
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4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

ផ�ើខ្ញុំបានរកសាការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្្រូមទសកាកឈរទ�ើ្។(្រូមេះវ�្ សមាប់អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្)។

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។្រូម្ រូសតបាវចនារប្់ទយើ្ររួមោនា៖

«ផហើយផនះជាផោលបុំែងរបស់ផយើងផែើម្រី្ ដ�់ ្្គង់ែល់ពួកបរិសរុទ្របស់ផយើងែ្ិ�ងគប់

ទាុំងអស់សរុទ្ដ�ជារបស់្ ងផយើង»។
នគ្លលទ្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

ផោយមានផសចកដរីជុំផនឿផៅផលើងពះអមាចាស់ផោះផយើងកុំពរុងផ្្ើការជាមួយោនាផែើម្រីកាលាយជា

មនរុស្សមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ្រូមអ្្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះទពលអ្នកបា្្ មាភា្អ្នក្ ្គត់្្គ្់េំ្ិញទ�ើម្បីរកបា្តវម្្ិ្សបភព�៏ល្អបំ្ុត

(ទ�ើម្បីេិញបា្ទថ្ក)ទនាះ?ទតើការទ្ះ្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកយោ្�រូចទមដច?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខះ្ទពលអ្នកោក់តវម្ការលក់ទ�ើម�ំបរូ្រប្់អ្នក(ទ�ើម្បីលក់វថ្)ទនាះ?ទតើការទ្ះ្ ឹ្

ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកយោ្�រូចទមដច?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការទ្វើការតាមទោលទៅអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទនាះ?

នៅក្នុង ន្ៀវនៅ កំណ្់ចំណាំ 

អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ្រូម ្ រន្រ 

អំ្ី អវែី ដដល អ្ក បាន នរៀន តាមរយៈ 

ការ រកសា ការតាំងចិ្ តេ រប្់ អ្ក ។

រាយការែ៍
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ផរៀន

ផ�ើខ្ញុំែឹងថាអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំកុំពរុងែុំផែើរការយោងែូចផមដចបាន?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់6០នាេបី្ សមាប់វគ្គការទរៀ្ទ្ះ។

 ផមើល៖ «ខញនុំពុំ�ឹ្ទេ»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ6០)។

 ពិភាកសា៖ ទបើោមា្កំណត់សតាទតើអ្នក�ឹ្ថ្អាជបីវកម្មរប្់អ្នកសតរូវបា្េេរួលសបាក់ចំទណញយោ្�រូចទមដច?ទតើអ្នក្ ឹ្

�ឹ្ថ្អតិថិជ្អ្នកបា្ប្់លុយឲ្យអ្នកយោ្�រូទមតែច?ទតើអ្នក្ ឹ្�ឹ្ពបីការចំ្យ្ រុបរប្់អ្នកយោ្

�រូចទមដច?

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍--ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

សកម្មភាេប្រចាំសប្ដាហ៍--ខ្ញំៃឹងក�់តាមដាៃរាល់ចំណូលៃិងការចំណាយតៅក្នញងកំណ�់បតាតរៀងរាល់ថ្ងៃ

ចា្រ់េីតេលតៃះតៅ។

អំ�នុ្ការសបជុំទ្ះទយើ្្ ឹ្ទរៀ្ជំនាញទ�ើម្បីជរួយទយើ្ទ្្ើយ្ ំណួរទ្ះទ�ើយអ្ុវតតែ្ កម្មភាព

ទាំ្ទ្ះ។

បនាទាប់មកអំ�នុ្្ បា្�៍ទ្ះទយើ្្ ឹ្កត់តាមោ្យោ្ជាក់ន្ដ្្ រូវចំណូល្ិ្ចំ្យក្ននុ្អាជបីវកម្ម

រប្់ទយើ្ទ�ើម្បីទមើលថ្ទយើ្កំពុ្បទ្កើតបា្សបាក់ចំទណញឬទេ។្រូមអា្វគ្គសបាក់ចំទណញវ្ន្្េបី

អាជបីវកម្មទជាគជ័យ។

អតិថិជន

ត�ើមនុស្សចង់ទិញអ្វីខ្លះ?

•	 ដឹង	ថា	ហេតុអ្វី	បាន	ជា	មនុស្ស	ទិញ	ផលិតផល	របស់	អ្នក

•	 ដឹង	អំពវី	អ្វី	ដដល	អតិថិជន	ឲ្យ	តមមលៃ

•	 ហរៀន	មកពវី	អតិថិជន	បបចាំ	មថងៃ

ការចំណាយ

ត�ើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រង

ការចុំណាយរបស់ខ្ញុំយ៉ាង

ដូចតមដេច?

•	 ចំណាយ	ទាប	ជាង

•	 ហបបើ	អ្នក	ផ្គត់ផ្គង់	ទំនិញ	ចបមុុះ	

គ្នា

•	 បដនថែម	ចំណាយហថរ	ដត	

ហពល	ពួកហេ	នឹង	បហងកើន	បបាក់	

ចំហេញ	ប៉ុហណាណុះ

•	 ហ្្ើការ	វិនិហោេ	ហោយ	

ឈ្លាសមវ

•	 ហបបើ	ចំេុច	បតឹមបតរូវ	ទាំង	បួន	

ហដើម្វី	ខ្វី	បបាក់ហោយ	ឈ្លាសមវ

ការលក់

ត�ើខ្ញុំលក់យ៉ាងដូចតមដេច?

•	 ហ្្ើការ	ផ្តល់	ជហបមើស	ហដើម្វី	

បហងកើន	ការលក់	ជានិច្

•	 បង្ិល	សន្និ្ិ	ជាញឹកញាប់

•	 សួរ	ស្ដាប់	ផ្ដល់	ហោបល់

•	 ហ្្ើ	ឲ្យ	វា	ងាយ	បសួល	ហដើម្វី	ទិញ

•	 បញ្ប់	ការលក់

ប្រាក់ចំណេញ

ត�ើខ្ញុំបតងកើនគរាក់ចុំតេញយ៉ាងដូចតមដេច?

•	 រកសា	កំេត់បរា	បបចាំ	មថងៃ

•	 ឲ្យ	បបាក់	ដខ	ខលៃលួន	ឯង

•	 ដស្ងរក	បបាក់	ចំហេញ	បបចាំ	

មថងៃ

•	 ទិញ	ហថាក	លក់	មថលៃ

•	 កុំ	លួចពវី	អាជវីវកម្ម	របស់	អ្នក

•	 ហបបើ	បទពសកម្ម	ដដល	ឲ្យ	ផល	

ហបចើន

អាជីវកម្មណោគជ័យ

ត�ើខ្ញុំដុំតេើរការអាជវីវកម្មរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចតមដេច?

•	 ដបងដចកកំេត់បរា	

អាជវីវកម្ម	ហចញពវី	កំេត់បរា	

ផ្ទាល់ខលៃលួន

•	 រកសា	កំេត់បរា	បបចាំ	មថងៃ

•	 បង់	ដងាវាយ	មួយ	ភាេ	ក្ននុង	ដប់	

ជា	មុន

•	 សន្សំ	បបាក់រាល់	សបាដាេ៍

•	 ដកលម្អ	អ្វី	មួយ	រាល់មថងៃ

•	 ហរៀន	ជា	បន្ដបន្ទាប់

•	 រស់ហៅ	រាម	ហគ្លការេ៍	

មូលដ្ឋានគ្រឹះ	

•	 ោក	់ហគ្លហៅ	ដ៏	េួរ	ឲ្យ	ចាប់	

អារម្មេ៍	និង	អាច	វាស់ដវង	

បាន

•	 ចាប់	ហផ្ដើម	តរូច	េិត	្ ំ

•	 សរូម	កុំ	ចុុះចាញ់	ហ�ើយ	!

ផែនទីអាជីវកម្មណោគជ័យ
តោលការេ៍សគរាប់អាជវីវកម្មតោ្រជ័យ
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4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

ផហ�រុអ្រីខ្ញុំគួររកសាកុំែ�់ងតាដែលសរផសរទរុកែូផច្នះ?

 អនរុវ�្ត៖ សប៉្រ់ការអៃុវ�្តតៃះសូមកុំសរតសរេ័�៌៉ៃអវីតរាះត�ើយ។្រូមចំ្យទពលមរួយនាេបីអា្ជាមរួយ

វ�គរូទៅេំព័រ6១អំពបីអាជបីវកម្មទសគឿ្្ ងាហារិមរប្់ោ្បីនយល៉្រូមកុំ្ រទ្រព័ត៌មា្អវបីទសាះទ�ើយ។ររួច

សត�ប់មកេបីទ្ះវិញ។

 ពិភាកសា៖ ្រូមពយាយមទ្្ើយ្ ំណួរទាំ្ទ្ះទោយការច្ចាំ៖

• ទតើអាជបីវកម្មចំ្យសបាក់ប៉ុនាមា្ក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?

• ទតើអាជបីវកម្មេេរួលបា្សបាក់ប៉ុនាមា្ក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?

• ទតើអាជបីវកម្មេេរួលបា្សបាក់ចំទណញឬខ្តប្់ប៉ុនាមា្ក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?

ទតើអ្នកអាចចាំពបីចំណូលចំ្យ្ិ្សបាក់ចំទណញទោយកុំទមើលបា្ឬទេ?ទតើកំណត់សតាន�លបា្

្រទ្រេុក្ ំខ្្់យោ្�រូចទមដច?

 អនរុវ�្ត៖ ឥ�ភូវជាមរួយវ�គរូ្ រូមសត�ប់ទៅទ្ចកដបី្ ទ្្ខបអំពបីអាជបីវកម្មទសគឿ្្ ងាហារិមរប្់ោ្បីនយល៉ទៅេំព័រ6១

ទ�ើយបន្ថែមសបាក់ចំ្យចំណូល្ិ្សបាក់ចំទណញ។ទតើវាងាយស្រួលជា្ឬទបើមាចា្់អាជបីវកម្មបា្

ទសបើកំណត់សតាទ�ើម្បីកត់សតាចំ្រួ្ទនាះ?

ផ�ើខ្ញុំបផងកេើ�ទមាលាប់ននការរកសាកុំែ�់ងតាបានយោងែូចផមដច?

 ពិភាកសា៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យរកសាកំណត់សតាសបចាំវថងៃ។ទតើអ្នកទពញចិតតែ្ ឹ្ការរកសាកំណត់សតាឬទេ?ទតើវាជា

េមាលាប់មរួយ្ សមាប់អ្នកឬ?ទតើមា្អវបីខ្ះន�លរារាំ្អ្នកមិ្ឲ្យរកសាកំណត់សតា?

 អាន៖ ទពលខះ្វាអាច្ ឹ្ពិបាកទ�ើម្បីចាប់ទ្ដើមមា្េមាលាប់ថ្មបីទទាះជាទយើ្�ឹ្ថ្វា្ ំខ្្់កដបី។ទ្ះគឺជា

យុេ្ធសាស្តែសបាំយោ្្ សមាប់ការរកសាកំណត់សតាទជាគជ័យ៖

១. ការចាំពបី«មរូលទ�តុ»--ទនាះអ្នកអាចរកបា្្ រូវការទលើកេឹកចិតតែតាមរយៈការគិតអំពបីម្ុ្សេន�ល្ ឹ្

េេរួលសបទយជ្៍មកពបីការរកសាកំណត់សតារប្់អ្នក�រូចជាករូ្ទៅរប្់អ្នកជាទ�ើម។

២. នកលម្អជំនាញ--អ្នកអាច្ ឹ្សតរូវការជំនាញថ្មបីទ�ើម្បីរកសាកំណត់សតាបា្ល្អ។ការពិភាកសារប្់ទយើ្

វថងៃទ្ះ្ ឹ្ជរួយអ្នកទរៀ្ជំនាញទាំ្ទ្ះ។

៣. ្រូមទសជើ្ទរើ្មិតតែភកដិពុំនម្អ្នក្ មគំ្ិតទេ--មិតតែមានាក់គឺជាម្ុ្សេមានាក់ន�លជរួយអ្នកទ្វើទរឿ្

សតឹមសតរូវ។អ្នក្ មគំ្ិតគឺជាម្ុ្សេមានាក់ន�លជរួយអ្នកទ្វើទរឿ្ខុ្។្ រូម្ រួរម្ុ្សេជុំវិញអ្នក

ររួមទាំ្ សាវាមបីឬភរិយរប្់អ្នកទ�ើម្បីជរួយអ្នកប្ដរកសាកំណត់សតា។

៤. ទសបើរងាវា្់ឬការោក់ទទា្ទោយឈ្លា្វវ្ ិ្តិចតរួច--ឲ្យរងាវា្់ខ្លួ្ឯ្ចំទពាះការរកសាកំណត់សតាសបចាំ

វថងៃ។

5. ទាញយកឧបករណ៍--ទតើអ្នក្ ឹកគិតថ្អាចជបីកអណ្ដូ្មរួយទោយពុទំសបើឧបករណ៍ឬទេ?សតរូវសបាក�ថ្

អ្នកមា្ឧបករណ៍ទ�ើម្បីទ្វើ្ រូវអវបីន�លចាំបាច់សតរូវទ្វើបា្។ទតើឧបករណ៍អវបី្ ឹ្ជរួយអ្នករកសាកំណត់សតា

បា្ទនាះ?ទយើ្្ ឹ្ទរៀ្អំពបីឧបករណ៍មរួយចំ្រួ្ទៅទពលទសកាយក្ននុ្ការសបជុំទ្ះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើទយើ្មានាក់ៗ្ ឹ្យល់សពមទសបើយុេ្ធសាស្តែទាំ្ទ្ះទ�ើម្បីបទ្កើតេមាលាប់្ ំខ្្់វ្ការរកសាកំណត់សតាល្អន�រ

ឬទេ?

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ រកសា 

កំណ្់គតា គបចា ំនថងៃ ។

ឧបករែ៍សងមាប់ការរកសា

កុំែ�់ងតា៖
•  ្រូម ថ្ចម្ង កំណ្់គតា 

ចំណូល និង ការចំណាយ និង 

របាយការណ ៍ចំណូល នៅ ទំ្ ម័រ 

៥៥

•  ន្ៀវនៅ បញ្ី ចំណូល ចំណាយ

•  ន្ៀវនៅ កំណ្់ ចំណា ំនៅ 

ចំណុច នន ការ លក់



5០

4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

ផ�ើខ្ញុំរកសាកុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយយោងែូចផមដច?

 អាន៖ កំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យគឺជាេសម្់អាជបីវកម្មជាេរូទៅមរួយ។ទយើ្គរួរទសបើវាទរៀ្រាល់វថងៃទ�ើម្បី

កត់សតាល�ំរូរសបាក់ចរូល្ិ្លំ�រូរសបាក់ទចញក្ននុ្អាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។

ទៅចាំោ្បីនយ៉លទៅក្ននុ្វីទ�អរូ«ខញនុំពុំ�ឹ្ទេ»ឬទេ?ោត់បា្ចាប់ទ្ដើមកត់សតាតាមោ្ចំណូល្ិ្

ចំ្យរប្់ោត់ទោយការទសបើជំហា្�រូចខ្្ទសកាម។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូម្ ្គភូរ្្គ្ទលខទៅក្ននុ្តារា្ទ្ះទៅ្ឹ្ទលខទៅក្ននុ្កំណត់សតាចំណូល្ ិ្ចំ្យទៅេំព័របនាទាប់

ជាមរួយ្ ឹ្វ�គរូ។

ជុំោនោោផែើម្រីបផងកេើ�កុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយ

១ 	 ដានតីយល៉	មាន១៥០០	តៅក្ញង	បបអប់	លុយ	អាជីវកម្ម	របស់	ោ�់	។	ោ�់	បាន	ដាក់	ចុំនួន	តន្លះ	ោ	�ុល្យភាព	ចាប់	

ត្ដើម	របស់	ោ�់	តៅ	តដើម	សបាដា�៍	។

ន្ងៃច័ន្ទ

២ 	 បាន	លក	់តៅអី	ចុំនួន	៤	។	តៅក្ញង	ជួរ�រ	ចុំណូល	ោ�់	ដាក់	២០០។

៣ 	 បតនថែម	២00	តៅ	�ុល្យភាព	សាច់បបាក	់។	�ុល្យភាព	្ ្មី	=	១៧០០។

៤ 	 បង់	ថ្្	ជួល	្ ្លះ	១00	។	តៅក្ញង	ជួរ�រ	ចុំណាយ	ោ�់	ដាក់	-១០០។

៥ 	 ដក	១00	ពី�ុល្យភាព	សាច់បបាក់	។	�ុល្យភាព	្ ្មី	=	១៦០០។

ន្ងៃអង្គារ
៦ 	 បាន	បង	់តៅ	មា៉ាក់តសវល	500	។	តៅក្ញង	ជួរ�រ	ចុំណាយ	ោ�់	ដាក់	-៥០០។

៧ 	 ដក	500	ពី	�ុល្យភាព	សាច់បបាក់	។	�ុល្យភាព	្ ្មី	=	១១០០។

ន្ងៃពរុ្
៨ 	 បាន	លក	់�ុមួយ	និង	តៅអី	មួយ	�ុ�	។	តៅក្ញង	ជួរ�រ	ចុំណូល	ោ�់	ដាក់	៤០០។

៩ 	 បតនថែម	៤00	តៅ	�ុល្យភាព	សាចប់បាក	់។	�ុល្យភាព	្ ្មី	=	១៥០០។

ន្ងៃងពហស្�ិ៍
១០ 	 បាន	លក	់តប្ឿង	សង្ហារិម	បន្ប់តដក	។	តៅក្ញង	ជួរ�រ	ចុំណូល	ោ�់	ដាក់	១០០០។

១១ 	 បតនថែម	១000	តៅ	�ុល្យភាព	សាច់បបាក់	។	�ុល្យភាព	្ ្មី	=	២៥០០។

ន្ងៃសរុងក
១២ 	 បាន	ទិញ	សមាភារ	។	តៅក្ញង	ជួរ�រ	ចុំណាយ	ោ�់	ដាក់	-១៥០០។

១៣ 	 ដក	១500	ព	ី�ុល្យភាព	សាច់បបាក់	។	�ុល្យភាព	្ ្មី	=	១០០០។

ន្ងៃផៅរ៍
១៤ 	 បាន	លក	់�ុ	មួយ	។	តៅក្ញង	ជួរ�រ	ចុំណូល	ោ�់	ដាក់	៤០០។

១៥ 	 បតនថែម	៤00	តៅ	�ុល្យភាព	សាចប់បាក	់។	�ុល្យភាព	្ ្មី	=	១៤០០។

១៦ 	 ដានតីយល៉	បាន	បញ្ប់	សបាតា�៍	តនលះ	ោមួយ	នឹង១៤០០	តៅក្ញង	បបអប់	លុយ	អាជីវកម្ម	របស	់ោ�់	។



5១

4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

 អាន៖ ោ្បីនយ៉លបា្្ រទ្រេុក្ រូវចំណូល្ិ្ចំ្យសបចាំវថងៃរប្់ោត់។កំណត់សតាចំណូល្ិ្

ចំ្យរប្់ោត់ទមើលទៅមា្េសម្់�រូចទ្ះទៅចុ្្ បា្�៍។

កុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយោងផងគឿងសង្ហារិមរបស់ោនរីដយ៉ល៖ដខសរីោ១៤–២០

កាលបរិផច្ឆទ ការពិពែ៌ោ ចុំណាយ ចុំែូល �រុល្យភាពោច់ងបាក់

�ុល្យភាព	ផែើមងោ	ថន	អាជីវកម្ម	របស់	ដានីតយ៉ល ១៥០០ ១

ថ្ងៃ ច័ន្ទ ១៤/៥ បាន លក ់រៅអ ីចំនួន ៤ ។ ២០០ ២ ១៧០០ ៣

ថ្ងៃ ច័ន្ទ ១៥/៥ បង់ ថ្្ ជួល ផ្ទទះ -១០០ ៤ ១៦០០ ៥

ថ្ងៃ អង្គា� ១៦/៥ បាន បង់ ប្បាក់ ឈ្នួល រៅ 

ម៉ាក់សសវែល

-៥០០ ៦ ១១០០ ៧

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៧/៥ បាន លក់ តុមួយ និង 

រៅអ ីមួយ ឈុត ។

៤០០ ៨ ១៥០០ ៩

ថ្ងៃ ប្ពហស្បតិ៍ ទី 

១៨/៥

បាន លក់ រប្គឿងសង្ហា�ិម 

បន្ទបរ់េក ។

១០០០ ១០ ២៥០០ ១១

ថ្ងៃ សបុ្ក ទី ១៩/៥ បាន បង់ សប្មប់ សមភា� ។ -១៥០០ ១២ ១០០០ ១៣

ថ្ងៃ រៅ�៍ ទី ២០/៥ បាន លក់ តុ មួយ ។ ៤០០ ១៤ ១៤០០ ១៥

�ុល្យភាព	ផែើមងោ	ថន	អាជីវកម្ម	របស់	ដានីតយ៉ល ១៤០០ ១៦

 ពិភាកសា៖ ទៅក្ននុ្វទី�អរូ្ិទយជិតរប្់ោ្បីនយ៉លមាោក់ន្វលបា្្ ិយយថ្ោត់ពុំទា្់បា្ទបើកសបាក់ឈ្នលួលឲ្យ

ទេ។ទតើកំណតស់តាទ្ះជរួយោ្បីនយ៉លទោះសសាយបញ្ហាទនាះយោ្�រូចទមដច?
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ផ�ើរបាយការែ៍ចុំែូលជាអ្រី?

 អាន៖ េសម្់នបបបេអាជបីវកម្ម្ ំខ្្់មរួយទេៀតគឺរបាយការណ៍ចំណូល។្រូមចាំថ្ទតើវាលំបាកប៉ុ្ណទ�ើម្បី

គណនាសបាក់ចំទណញទោយការច្ចាំអំ�នុ្ទពល្ កម្មភាពរប្់ទយើ្ទនាះ?របាយការណ៍ចំណូល្ ឹ្

ជរួយទសចើ្!វា្ ទ្្ខបរាល់�ំទណើរការអំ�នុ្សោមរួយ�រូចជាមរួយ្ បា្�៍មរួយនខមរួយសតបីមា្ឬមរួយឆ្នាំ។

ការ្ ទ្្ខបទនាះសបាប់ទយើ្ថ្ទតើអាជបីវកម្មេេរួលបា្សបាក់ចំទណញអំ�នុ្សោទនាះឬទេ។

របាយការណ៍ចំណូលមា្បងាហាញ�រូចជា៖

• ចំណូល។

• ចំ្យ។

• ចំទណញ(ឬខ្ត)។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូម្ ្គភូរ្្គ្ទលខទៅក្ននុ្តារា្ទ្ះទៅ្ឹ្ទលខទៅក្ននុ្កំណត់សតាចំណូល្ ិ្ចំ្យទៅេំព័របនាទាប់

ជាមរួយ្ឹ្វ�គរូ។

ជុំោនោោផែើម្រីបផងកេើ�របាយការែ៍ចុំែូល

ចុំែូល ១ 	 ចុំនួន	សរុប	ថនការ	លក់	តៅអី	ោ�់	ដាក់	២00។

២ 	 ចុំនួន	សរុប	ថនការ	លក់	�ុ	ោ�់	ដាក់	៤00	។

៣ 	 ចុំនួន	សរុប	ថន	ការ	លក់	តប្ឿង	សង្ហារិម	បន្ប	់បាយ	មួយ	�ុ�	ោ�់	ដាក់	៤00	។

៤ 	 ចុំនួន	សរុប	ថន	ការ	លក់	តប្ឿង	សង្ហារិម	បន្ប	់តដក	មួយ	�ុ�	ោ�់	ដាក់	១000	។

៥ 	 ោ�់	បតនថែម	តៅ	ការ	លក់	សរុប	របស់	ោ�់	។	ចុំណូលសរុប	របស់	ោ�់	សបមាប់	មួយ	សបាដា�៍	៖

ចុំណាយ ៦ 	 សបមាប់	ការ	ចុំណាយ	ថ្្	ជួល	្ ្លះ	ោ�់	ដាក់	-១00	។

៧ 	 សបមាប់	ការ	ចុំណាយ	ថ្្សមាភារ	ោ�់	ដាក់	-១500	។

៨ 	 សបមាប់	បបាក	់�្នួល	និតយជិ�	ោ�់ដាក់	-500	។

៩ 	 ោ�់	បតនថែម	តៅ	ការចុំណាយ	សរុប	របស់ោ�់	។	បបាក់ចុំណាយ	សរុប	សបមាប	់មួយ	សបាដា�៍	៖	

-២១០០។

ចុំផែញ(ឬខា�) ១០ 	 ោ�់	បាន	ដក	ការចុំណាយ	តចញ	ព	ីចុំណូល	របស់	ោ�់	៖	២000-២១00=-១០០។
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4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

 ពិភាកសា៖ ទតើរបាយការណ៍ចំណូលទ្ះសបាប់ទយើ្អវបីខះ្អំពបីអាជបីវកម្មរប្់ោ្បីនយ៉ល?

ទតើសោ្ ខ្ះន�លសតរូវបា្គិតទោយរបាយការណ៍ចំណូលទ្ះ?

ទតើអាជបីវកម្មរប្់ោ្បីនយ៉លបា្េេរួលសបាក់ចំទណញក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះន�រឬទេ?

ទតើោ្បីនយ៉លអាច�ំទណើរការអាជបីវកម្មនបបបទ្ះរាល់្ បា្�៍ឬ?ទ�តុអវបីអាចឬទ�តុអវបីមិ្អាច?

របាយការណ	៍ចុំណូល	ថន	អាជីវកម្ម	តប្ឿង	សង្ហារិម	របស់	ដានីតយល៉	(	ថ្ងៃ	

ច័ន្-ថ្ងៃ	តៅរ៍	)

ចុំែូល

លក់ រៅអី ២០០ ១

លក់ តុ ៤០០ ២

លក់ រប្គឿង សង្ហា�ិម បន្ទប ់បាយ ៤០០ ៣

លក់ រប្គឿង សង្ហា�ិម បន្ទប ់រេក ១០០០ ៤

ចំណូល ស�ុប ២០០០ ៥

ចុំណាយ

ថ្្ ជួល ផ្ទទះ -១០០ ៦

សមភា� -១៥០០ ៧

ប្បាក់ ឈ្នួល នាយកជិត -៥០០ ៨

ចំណាយ ស�ុប -២១០០ ៩

ចុំផែញ(ឬខា�) -១០០ ១០

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ដ្វែងរក 

គបាក់ ចំនណញ គបចាំ នថងៃ ។
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4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

ផ�ើខ្ញុំអាចបផងកេើ�កុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយផហើយនឹងរបាយការែ៍ចុំែូលយោងែូចផមដច?

 អាន៖ ទ�ើម្បី�ឹ្ថ្អាជបីវកម្មរប្់ទយើ្េេរួលបា្សបាក់ចំទណញឬអត់ទនាះទយើ្សតរូវការរបាយការណ៍ចំណូល។

ទ�ើម្បីបទ ក្ើតរបាយការណ៍ចំណូលទយើ្សតរូវការកំណតស់តាចំណូល្ិ្ចំ្យ។

 អនរុវ�្ត៖ អ្នកបា្ទ�ើញរទបៀបន�លោ្បីនយ៉លបា្រកសាកំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យ្ិ្រទបៀបន�លោត់បា្

ទសបើទ�ើម ប្ីទ វ្ើរបាយការណ៍ចំណូលទ�ើយ។ឥ�ភូវទ្វើការជាមរួយវ�គរូទ�ើម្បីបទ្កើតរបាយការណ៍ចំណូលមរួយ

្សមាប់យ៉រូន្ប។បំទពញកំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យ្ិ្របាយការណ៍ចំណូលទៅេំព័របនាទាប់។

១. ្រូមបទ្កើតកំណត់សតាចំណូល្ ិ្ចំ្យ្ សមាប់អាជបីវកម្ម្ ំណ្់រប្់យ៉រូន្ប។

២. ្រូមបទ្កើតរបាយការណ៍ចំណូល្ សមាប់អាជបីវកម្ម្ ំណ្់រប្់យ៉រូន្ប។

៣. ទៅទពលអ្នកសាកល្្ទ្វើការណ៍ទ្ះទបើអ្នកសតរូវការជំ្ រួយបទ្កើតកំណត់សតាចំណូល្ ិ្ចំ្យឬ

របាយការណ៍ចំណូល្ រូមទបើកទៅេំព័រ56្ សមាប់ចទម្ើយ។

	 ន្ងៃច័ន្ទ	 បាន	បបមូល	50%	ថន	បបាក់	�មកល់	តៅ	ការង្រ	មួយ	៖	២000

	 ន្ងៃអង្គារ	 បាន	បង់	១500	ទិញ	សមាភារ	។

	 ន្ងៃពរុ្	 បាន	ត្វើការ	ក្ញង	ការង្រ	តន្លះ	។

	 ន្ងៃងពហស្�ិ៍	 បាន	ត្វើការ	ក្ញង	ការង្រ	តន្លះ	។

	 ន្ងៃសរុងក	 បាន	បង់	១000	ទិញ	សមាភារ	។

	 ន្ងៃផៅរ៍	 បាន	បញ្ប់	ការង្រ	តន្លះ	។	បង់តៅ	និតយជិ�	500	។	បបាក់	បបមូល	បាន	

តៅ	សល់	២000	។
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4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

កុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយចាប់ពរីន្ងៃច័ន្ទ-ន្ងៃផៅរ៍

កាលបរិតចឆេទ ការពិពណ៌ន្ ចុំណាយ ចុំណូល �ុល្យភាព

�រុល្យភាពស្ចប់រាក្់យែើមបរានន អាជីវកម្ម ៣០០០

ចំណាយ & ចំណូល ្ រុប

របាយការណ	៍ចុំណូល	ថន	អាជីវកម្ម	តប្ឿង	សង្ហារិម	

របស	់ដានីតយ៉ល	(	ថ្ងៃ	ច័ន្-ថ្ងៃ	តៅរ	៍)

ចុំែូល

ចំណូល ្ រុប

ចុំណាយ

ចំណាយ ្ រុប

ចុំផែញ(ឬខា�)

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះអំពបីអាជបីវកម្មរប្់យ៉រូន្បមកពបីការទមើលរបាយការណ៍ចំណូលរប្់ោត់ទនាះ?

មាចា្់អាជបីវកម្ម្ ្តរូចសគប់េបីកន្្្ពឹ្ទលើអំ្ចវ្េសម្់នបបបេទាំ្ទ្ះ។ទតើអ្នកមា្បា្រកសា

េុកកំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យឬរបាយការណ៍ចំណូលន�រឬទេ?ទបើេុកទតើវាបា្ជរួយអ្នកយោ្

�រូចទមដច?

 អនរុវ�្ត៖ ទបើអ្នកពុំទា្់រកសាេុកកំណត់សតាទេ្រូមថតចម្្កំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យ្ិ្របាយការណ៍

ចំណូលពបីខ្្ទលើចរូលក្ននុ្ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 អាន៖ ្រូមកតស់តាចំណូល្ិ្ចំ្យរប្់អ្នកសបចាំវថងៃទ�ើយទៅចុ្ ្ បា្�៍បទ្កើតរបាយការណ៍ចំណូល។

្រូមប្ដទ្វើ�រូចទ្ះជាទរៀ្រាល់វថងៃ្ិ្្ បា្�៍ទពលអាជបីវកម្មរប្់អ្នករីកចទសមើ្។អ្នក្ ឹ្សតរូវការ

កំណត់សតាអាជបីវកម្មទាំ្ទ្ះ្ សមាប់សកុមសបជុំទៅ្ បា្�៍េបីសបំាពបីរ្ិ្េបីសបាំបបី។

 ផមើល៖ ទរៀ្រទបៀបទ�ើម្បីរកសាកំណត់សតាបា្ជរួយវា៉ញនជលបី្ពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់ោត់។ទមើលទរឿ្ទជាគជ័យ

«វា៉ញនជលបី្៖អ្នកទល្ទ្ៀកតាម្ ្ភូវ»។(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមប ដ្អា្)។
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4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

កុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយចាប់ពរីន្ងៃច័ន្ទ-ន្ងៃផៅរ៍

កាលបរតិចឆេទ ការពិពណន៌្ ចុំណាយ ចុំណូល �ុល្យភាព

�រុល្យភាពស្ចប់រាក្់យែើមបរានន អាជីវកម្ម ៣០០០

២១ ប្បាក់ តម្កល់  ២០០០ ៥០០០

២២ សមភា�  -១៥០០ ៣៥០០

២៥ សមភា�  -១០០០ ២៥០០

២៦ បង់ឲ្យ និរោជិត  -៥០០ ២០០០

២៦ កា�បង់ផ្តាច់  ២០០០ ៤០០០

ចំណាយ & ចំណូល ្ រុប ៤០០០

យ៉ូតសប	បាន	្ ណន្	�ុល្យភាព	្ ្មី	របស់	ោ�់	តៅតពល	ោ�់	បតនថែម	បចក	្ ្មី	នីមួយៗ	តៅក្ញង	

កុំណ�់បតា	។

១ 	តៅថ្ងៃ	ច័ន្	យ៉ូតសប	បាន	បបមូល	បបាក់	�មកល់	ដូតច្លះ	តៅ	ក្ញង	ជួរ�រ	ចុំណូល	។

២ 	សបមាប់	ថ្ងៃ	អង្គារ	ចុំនួន	តដល	យ៉ូតសប	បង់	សង់	ថ្្	សមាភារ	ចូល	តៅក្ញង	ជួរ�រ	

ចុំណាយ	។

៣ 	សបមាប់	ថ្ងៃ	ពុ្	និង	ថ្ងៃ	បព�ស្�ិ៍	យ៉តូសប	ត្វើ	ការ	ក្ញងការង្រ	តន្លះ	។

៤ 	សបមាប់	ថ្ងៃ	សុបក	ចុំនួន	តដល	យ៉ូតសប	បង់	ថ្្	ទិញ	សមាភារ	បតនថែម	ចូលតៅក្ញង	ជួរ�រ	

ចុំណាយ	។

៥ 	សបមាប់	ថ្ងៃ	តៅរ៍	ចុំនួន	តដល	យ៉តូសប	បង់	ថ្្	និតយជិ�	ចូល	តៅក្ញង	ជួរ�រ	

ចុំណាយ	។	ចុំនួន	តដល	បាន	បបមូល	សបមាប់	បញ្ប់	ការង្រ	តៅក្ញង	ជួរ�រ	ចុំណូល។

របាយការណ៍	ចុំណូល	ថន	អាជីវកម្ម	សាងសង់	

របស	់យ៉ូតសប	(	ថ្ងៃ	ច័ន្-ថ្ងៃ	តៅរ	៍)

ចុំែូល

ប្បាក់តម្កល់ ២០០០

កា�បង់ផ្តាច់ ២០០០

ចំណូល ្ រុប ៤០០០

ចុំណាយ

សមភា� -២៥០០

ប្បាក់ ឈ្នួល នាយកជិត -៥០០

ចំណាយ ្ រុប -៣០០០

ចុំផែញ(ឬខា�) ១០០០

តៅចុង	បញ្ប់	ថន	ការង្រ	តន្លះ	យ៉ូតសប	បាន	ត្្រ	ចុំនួន	ទឹកបបាក់	

តន្លះ	តៅ	ក្ញង	របាយការណ៍	ចុំណួល	តដើម្ី	តមើល	ថា	ោ�់	បាន	រក	

បបាក់	បាន	ប៉ុន្មាន	ក្ញង	ការង្រ	តន្លះ	។

១

២

៣

៤

៥
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« អញ នរឹង បងាហា្់ បនគងៀន ឲ្យ ឯង 

សាគាល់ ផ្ហូវ ដដល ឯង គ្រូវ នដើរ ៖ អញ 

នរឹង ទរូោមាន ឯង នោយ ដ្្ក អញ 

នមើល ឯង ជាប់ » ។

ទុំនរុក�ផមកេើង៣២:៨

ពិចារណា

ផ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម រ្ីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



ទតើគំ្ ិតមរួយ្ ន�ល្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកបំ្ុតក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា

ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្បា្�៍។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។
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តាុំងច�ិ្ត

ផ�ើខ្ញុំផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់កំណត់ទមាោ្១០នាេបី្ សមាប់វគ្គការតាំ្ចិតតែទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្រូម្ ទសមចចិតតែទពល្្ិ្រទបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹ្

េំនាក់េំ្្ោនាទៅវិញទៅមក។

រ្មឹះដដ្ ូរ្វើសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាក់េង

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗរ្រស់អ្នកឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងច�ិ្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងផងបើកុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយជាផរៀងរាលន់្ងៃ។

ខ្ញុំនឹងបផងកេើ�របាយការែ៍ចុំែូលអាជរីវកម្មមួយផៅចរុងសបាដាហ៍ផនះ។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	បបាក់តៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក់	ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ខ្ញុំ	នឹង	រាយការណ៍	តៅ	ថដ្ូ	សកម្មភាព	របស់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព
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ផ�ើខ្ញុំនឹងរាយការែ៍ពរីការរីកចផងមើនរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំទលើកទសកាយ្រូមទសបើតារា្ការតាំ្ ចិតតែទ្ះទ�ើម្បីកត់សតាការរីកចទសមើ្រប្់អ្នក។ទៅក្ននុ្

សបអប់ខ្្ទសកាម្រូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬចំ្រួ្�្ន�លអ្នករកសាការតាំ្ ចិតតែ។

បានជ្បើ

កំណត់្រា

ចំណូលនិង

ចំណាយោ

ជរៀងរាល់ថ្ងៃ

(សូមសរជសរ

ចំនួនថ្ងៃ)

បានបជងកេើត

របាយការណ៍

ចំណូលមួយ

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានរាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

 អាន៖ ្រូមច្ចាំទ�ើម្បីកត់សតាតាមោ្ការចំ្យ្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកទៅខ្្ទសកាយវ្ករូ្ទ្ៀវទៅម្ោ៌ា�បស់

ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន្្ន�រ។

 អាន៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទៅ្ បាតា�៍ទសកាយ។(ពុំ

ទចះរទបៀបទ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំឬ?្រូមអា្េំព័រ១១ទ�ើយ្ឹ្ខ្្

ក្ននុ្គសមបមុខ)។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សូមស្វាគមន៍ចយំោលះម�ិដក្លម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង បទ្ិនសា្ន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.



៦០

4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

ធនធាននានា

ខ្ញុំពរុុំែឹងផទ។

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ត្្នកទី១

ម៉ាកតសវល៖ោ្បីនយ៉លខញនុំមកទបើកសបាក់នខន�លខញនុំបា្ទ្វើកាល

ពបីវថងៃពុ្ មុ្ ។

ដ្នីតយែល៖ខញនុំពិតជាពុំបា្ទបើកឲ្យនម្ឬ?ខញនុំចបា្់ថ្ខញនុំទបើក

ឲ្យអ្នកទ�ើយ។

ម៉ាក់តសវល៖ទេអ្នកពុំបា្ទបើកសបាក់នខឲ្យខញនុំទេ។អ្នកទ្សេ្

ន�លខញនុំទ្វើការឲ្យនត្នតកត់េុក។ទតើអ្នកមា្កំណត់សតាថ្

ទបើកឲ្យខញនុំឬទេ?

ដ្នីតយែល៖ទេនតខញនុំគិតថ្ខញនុំបា្ទបើកឲ្យទ�ើយ។

ម៉ាកតសវល៖ទតើអ្នក�ឹ្យោ្ទម៉ចទបើអ្នកពុំកត់េុក្ ្�្នឹ្?

ដ្នីតយែល៖ខញនុំគិតថ្ល្អ។...ខញនុំពុំ�ឹ្ទេ។

ត្្នកទី៣

តជម៖ោ្បីនយ៉លរីករាយន�លបា្ជរួបឯ្។អាជបីវកម្មយោ្

ទម៉ចទ�ើយ?

ដ្នីតយែល៖ខញនុំលក់ោច់្ ្់។

តជម៖លក់ោច់គឺល្អទ�ើយ។មា្ចំទណញទេ?

ដ្នីតយែល៖នម្ទ�ើយ...ខញនុំគិតថ្អ្្ឹ្។

តជម៖ទតើឯ្គិតថ្អ្្ជឹ្ឬ?ទតើឯ្ច្់មា្្ ័យយោ្ទម៉ច

�្នឹ្?

ដ្នីតយែល៖នម្ទ�ើយខញនុំពុំបា្រកសាកំណត់សតា្ ្�្នឹ្។ខញនុំ

រវល់ទ្វើទសគឿ្្ ងាហារិមទពក។ខញនុំេុកវាក្ននុ្ខរួរកបាលទ�ើយ្ ្្ឹម

ថ្វាវាោមា្បញ្ហាអវបីទេ។

តជម៖នម្ឬ?ឯ្ពុំបា្កតេ់ុកចំណូល្ិ្ចំ្យទ�ើយ

គិតពបីចំទណញឬខ្តទេអបី?

ដ្នីតយែល៖ទេខញនុំពុំនម្ជាគណទ្យ្យករទេ។ខញនុំទ្វើទសគឿ្

្ងាហារិមទេទតើ។

តជម៖សគប់មាចា្់អាជបីវកម្មសតរូវនតរកសាកំណត់សតា។ទនាះជា

វិ្បីនតមរួយគត់ន�លឯ្្ ឹ្�ឹ្ថ្ទតើអាជបីវកម្មរប្់ឯ្ទ�ើរល្អ

ឬអត់ទនាះ។មិ្អបីទេខញនុំ្ ឹ្្ រួរមដ្ទេៀត។ទតើឯ្រកបា្

ចំទណញឬទេ?

ដ្នីតយែល៖ទអើ...ខញនុំពុំ�ឹ្ទេ។

តជម៖ទតើនខមុ្ ឯ្រកសបាក់ចរូលបា្ទសចើ្ជា្ឬតិចជា្?

តជម៖ខញនុំពុំ�ឹ្ទេ។

តជម៖្រូមឯ្ទ្វើតាម�ំបរូនាមា្ខញនុំទៅទ�ើយរកសាកំណត់សតា

ទ�ើម្បីឲ្យឯ្�ឹ្។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ៤៨វិញ



៦១

4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

មួយសបាដាហ៍ផៅអាជរីវកម្មផងគឿងសង្ហារិមរបស់ោនរីដយល៉

 អាន៖ ្រូមអា្ឧទា�រណ៍អាជបីវកម្មទសគឿ្្ ងាហារិមរប្់ោ្បីនយល៉�រូចខ្្ទសកាម។

បនាទាប់ពបីទ្វើការសសាវសជាវមរួយចំ្រួ្ទោយការ្ ិយយជាមរួយគរូសបករួតសបនជ្្ិ្អតិថិជ្ទនាះោ្បីនយល៉

បា្�ឹ្ថ្(១)ម្ុ្សេេរូទៅមិ្ចរូលចិតតែទសគឿ្្ ងាហារិមទលា�ៈទេពបីទសពាះវា្ ឹ្ទៅតាទៅរ�រូវទៅតា(២)

ទសគឿ្្ ងាហារិមទលា�ៈពិបាកទ្វើជា្ទសគឿ្្ ងាហារិមទ្សេ្ៗ្ិ្(៣)ទសគឿ្បរិកាខាទលា�ៈវថ្ជា្ទឈើ។

ោត់បា្្ ទសមចចិតតែលក់ទសគឿ្្ ងាហារិមទឈើជំ្រួ្ឲ្យទសគឿ្្ ងាហារិមទលា�ៈ។

អតិថិជ្ោត់ចរូលចិតតែ្ ្់!ោត់លក់ទសគឿ្្ ងាហារិមទឈើយោ្ទសចើ្ទ�ើយវា�រូចជាអាជបីវកម្ម�ំទណើរការ

ល្អ្ ្់។

	 ន្ងៃច័ន្ទ	 លក	់តៅអី	៤	តដល	មួយៗ	ថ្្	50	។	បង់ថ្្	ជួល	១00	។

	 ន្ងៃអង្គារ	 បង	់500	ដល់	និតយជិ�	។

	 ន្ងៃពរុ្	 លក	់�ុ	មួយ	និង	តៅអី	ថ្្	៤00	។

	 ន្ងៃងពហស្�ិ៍	 លក	់តប្ឿង	សង្ហារិម	ក្ញង	បន្ប់តដក	ថ្្	១000	។

	 ន្ងៃសរុងក	 បាន	បង់	១500	ទិញ	សបមាប់	សមាភារ	។

	 ន្ងៃផៅរ៍	 បាន	លក់�ុ	មួយ	ថ្្	៤00	។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ៤៩វិញ



៦2

4៖ត�ើខ្ញំដឹងថាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំកំេុងទទួលប្ៃបប្ក់ចំតណញយ៉ាងដូចតមដច?

កុំែ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





5
ត�ើខ្ញុំតញកបបាក់អាជីវកម្ម

តចញពីបបាក់ប្ួសាររបស់

ខ្ញុំយ៉ាងដូចតមដច?

ការចាប់ផ្ដើមនិងការពងងរីក

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ



៦4

សងមាប់អ្នកសងមបសងមួល
ថ្ងៃថៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទ ញ្ើសារឬេរូរ្ព្ទទៅ្ មាជិកសកុមទាំ្អ្់។្រូមអទ្្ជើញពរួកទគឲ្យមក�ល់មុ្ទមាោ្១០នាេបីទ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំ្ចិតតែរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមទរៀបចំឯកសារការសបជុំ។

៣០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំទៅអបីជុំវិញតុទ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអ្្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទៅទលើកា្រទខៀ្ទោយោក់ទឈ្មាះម្ុ្សេទៅក្ននុ្សកមុអ្នក(្រូមទមើលឧទា�រណ៍

ខ្្ទសកាម)។

ជ្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានជ្បើ

កំណត់្ រា

្បាក់ចំណូល

និង

្បាក់ចំណាយ

ោជរៀងរាល់ថ្ងៃ

(សរជសរចំនួន

ថ្ងៃ)

បានបជងកេើត

របាយការណ៍

្បាក់ចំណូល

មួយ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បាន

រាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

គ្លូរ�ៀ ៦ ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស

១០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកទគយោ្កក់ទៅ្ទពលពរួកទគមក�ល់។

• ទៅទពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្រូមឲ្យពរួកោត់បំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែទៅទលើការ្ទខៀ្។្រូមរំឭកពរួកទគ

ឲ្យទបើកទៅេំព័រ១៩៧ទ�ើយទ្វើបច្នុប្្្នភាពវ្ការរីកចទសមើ្រប្់ពរួកទគទឆ្ពះទៅកា្់ការេេរួលវិញ្ញាប្បសត

្្ន�រ។

• ្រូមចាត់អ្នកកំណត់ទពលទវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមឲ្យពរួកទគបិេេរូរ្ព្ទវ�្ិ្ឧបករណ៍�វេទេៀតរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមអ្ិសាឋា្ទបើក(្ិ្ទសចៀ្េំ្ុកតទមកើ្ទបើច្់)។

• ្រូមឲ្យអ្នកទាំ្ឡាយន�លមកយឺតបិេេរូរ្ព្ទវ�ទោយសាងាត់ទ្ងៃៀមទ�ើយបំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្ដទ្វើការពិភាកសា។

• ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំរនឹះ។

• ្រូមបំទពញទោលការណ៍េបី5ក្ននុ្មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បនាទាប់មកសត�ប់មកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះវិញទ�ើយ

ប ដ្អា្ទៅេំព័របនាទាប់។

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្ក់បគួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



៦5

ផ�ើខ្ញុំបានរកសាការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្្រូមទសកាកឈរទ�ើ្។(្រូមេះវ�្ សមាប់អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្)។

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។្រូម្ រូសតបាវចនារប្់ទយើ្ររួមោនា៖

«ផហើយផនះជាផោលបុំែងរបស់ផយើងផែើម្រី្ ដ�់ ្្គង់ែល់ពួកបរិសរុទ្របស់ផយើងែ្ិ�ងគប់

ទាុំងអស់សរុទ្ដ�ជារបស់្ ងផយើង»។

នគ្លលទ្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

ផោយមានផសចកដរីជុំផនឿផៅផលើងពះអមាចាស់ផោះផយើងកុំពរុងផ្្ើការជាមួយោនាផែើម្រីកាលាយជា

មនរុស្សមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ្រូមអ្្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកទរៀ្អវបីខ្ះទពលអ្នករកសាកំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យទនាះ?ទតើការទ្ះ្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នក

យោ្�រូចទមដច?

ទតើអ្នកទរៀ្អវបីខ្ះទពលអ្នកបទ្កើតរបាយការណ៍ចំណូលអាជបីវកម្មមរួយទនាះ?ទតើការទ្ះ្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្ម

រប្់អ្នកយោ្�រូចទមដច?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការទ្វើការតាមទោលទៅអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទនាះ?

រាយការែ៍

នៅក្នុង ន្ៀវនៅ កំណ្់ចំណាំ 

អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ្រូម ្ រន្រ 

អំ្ី អវែី ដដល អ្ក បាន នរៀន តាមរយៈ 

ការ រកសា ការតាំងចិ្ តេ រប្់ អ្ក ។

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



៦៦

ផ�ើខ្ញុំជួយទាុំងអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំនិងងគួោររបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់6០នាេបី្ សមាប់វគ្គការទរៀ្ទ្ះ។

 អាន៖ ទយើ្គរួរនតចាប់ទ ដ្ើមរកសាកំណត់សតាសបាក់អាជបីវកម្មរប្់ទយើ្ទពលវាចរូល្ិ្ទពលវាទចញ។ទនាះអសាចារ្យ

្្់!ប៉ុន្តែទតើមា្ទរឿ្អវបីទកើតទ�ើ្ទពលទយើ្សតរូវការសបាក់ទសបើសបា្់្ សមាប់តសមរូវការ្ ទាល់ខ្លួ្ឬ

សគរួសារទនាះ?

 ផមើល៖ «កុំ្ មាលាប់មា្់៖ន្្នកេបី១»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ៧6)។

 ពិភាកសា៖ ប្សបុ្រប្់មាោទរៀច្់ឲ្យនា្�កសបាក់ពបីអាជបីវកម្មរប្់នា្ទៅឲ្យោត់។ទ�ើយនា្ច្់ជរួយ។ប៉ុន្តែ

ទនាះ្ ឹ្ទ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬបំ្លាញអាជបីវកម្មរប្់នា្។នថមទេៀតនា្បា្លះប្់កមាលាំ្ក្ននុ្អាជបីវកម្ម

រប្់នា្ទ�ើម្បីជរួយនា្ឲ្យកា្់នតមា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹ្ខ្លួ្។ទតើមាោទរៀគរួរទ្វើយោ្្ ?

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍--ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្ក់បគួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

សកម្មភាេប្រចាំសប្ដាហ៍--ខ្ញំៃឹងទុកគណៃីតហើយកំណ�់បតាប្រចាំថ្ងៃសប៉្់រអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំដាច់តដាយ

ត�កេីបប្ក់បគួរារតហើយខ្ញំៃឹងឲ្យបប្ក់ឈ្ននួលដល់ខ្នួៃឯង។

អំ�នុ្ការសបជុំទ្ះទយើ្្ ឹ្ទរៀ្ជំនាញទ�ើម្បីជរួយទយើ្ទ្្ើយ្ ំណួរទ្ះទ�ើយអ្ុវតតែ្ កម្មភាព

ទាំ្ទ្ះ។

បនាទាប់មកអំ�នុ្្ បា្�៍ទ្ះទយើ្្ ឹ្ទសបើជំហា្ជាក់ន ដ្្ទ�ើម្បីបំនបក�ិរ្្ញវតថែនុអាជបីវកម្មទចញពបី

�ិរ្្ញវតថែនុសគរួសារ។ទ្ះ្ ឹ្កាលាយជាពរជ័យ�៏អសាចារ្យមរួយចំទពាះទយើ្្ិ្សកុមសគរួសារ!្រូមអា្វគ្គ

ការចំ្យ្ិ្ការលក់វ្ន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យ។

ផរៀន

អតិថិជន

ត�ើមនុស្សចង់ទិញអ្វីខ្លះ?

•	 ដឹង	ថា	ហេតុអ្វី	បាន	ជា	មនុស្ស	ទិញ	ផលិតផល	របស់	អ្នក

•	 ដឹង	អំពវី	អ្វី	ដដល	អតិថិជន	ឲ្យ	តមមលៃ

•	 ហរៀន	មកពវី	អតិថិជន	បបចាំ	មថងៃ

ការចំណាយ

ត�ើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រង

ការចុំណាយរបស់ខ្ញុំយ៉ាង

ដូចតមដេច?

•	 ចំណាយ	ទាប	ជាង

•	 ហបបើ	អ្នក	ផ្គត់ផ្គង់	ទំនិញ	ចបមុុះ	

គ្នា

•	 បដនថែម	ចំណាយហថរ	ដត	

ហពល	ពួកហេ	នឹង	បហងកើន	បបាក់	

ចំហេញ	ប៉ុហណាណុះ

•	 ហ្្ើការ	វិនិហោេ	ហោយ	

ឈ្លាសមវ

•	 ហបបើ	ចំេុច	បតឹមបតរូវ	ទាំង	បួន	

ហដើម្វី	ខ្វី	បបាក់ហោយ	ឈ្លាសមវ

ការលក់

ត�ើខ្ញុំលក់យ៉ាងដូចតមដេច?

•	 ហ្្ើការ	ផ្តល់	ជហបមើស	ហដើម្វី	

បហងកើន	ការលក់	ជានិច្

•	 បង្ិល	សន្និ្ិ	ជាញឹកញាប់

•	 សួរ	ស្ដាប់	ផ្ដល់	ហោបល់

•	 ហ្្ើ	ឲ្យ	វា	ងាយ	បសួល	ហដើម្វី	ទិញ

•	 បញ្ប់	ការលក់

ប្រាក់ចំណេញ

ត�ើខ្ញុំបតងកើនគរាក់ចុំតេញយ៉ាងដូចតមដេច?

•	 រកសា	កំេត់បរា	បបចាំ	មថងៃ

•	 ឲ្យ	បបាក់	ដខ	ខលៃលួន	ឯង

•	 ដស្ងរក	បបាក់	ចំហេញ	បបចាំ	

មថងៃ

•	 ទិញ	ហថាក	លក់	មថលៃ

•	 កុំ	លួចពវី	អាជវីវកម្ម	របស់	អ្នក

•	 ហបបើ	បទពសកម្ម	ដដល	ឲ្យ	ផល	

ហបចើន

អាជីវកម្មណោគជ័យ

ត�ើខ្ញុំដុំតេើរការអាជវីវកម្មរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចតមដេច?

•	 ដបងដចកកំេត់បរា	

អាជវីវកម្ម	ហចញពវី	កំេត់បរា	

ផ្ទាល់ខលៃលួន

•	 រកសា	កំេត់បរា	បបចាំ	មថងៃ

•	 បង់	ដងាវាយ	មួយ	ភាេ	ក្ននុង	ដប់	

ជា	មុន

•	 សន្សំ	បបាក់រាល់	សបាដាេ៍

•	 ដកលម្អ	អ្វី	មួយ	រាល់មថងៃ

•	 ហរៀន	ជា	បន្ដបន្ទាប់

•	 រស់ហៅ	រាម	ហគ្លការេ៍	

មូលដ្ឋានគ្រឹះ	

•	 ោក់	ហគ្លហៅ	ដ៏	េួរ	ឲ្យ	ចាប់	

អារម្មេ៍	និង	អាច	វាស់ដវង	

បាន

•	 ចាប់	ហផ្ដើម	តរូច	េិត	្ ំ

•	 សរូម	កុំ	ចុុះចាញ់	ហ�ើយ	!

ផែនទីអាជីវកម្មណោគជ័យ
តោលការេ៍សគរាប់អាជវីវកម្មតោ្រជ័យ

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



៦7

ផហ�រុអ្រីខ្ញុំគួរបុំដបកងបាក់អាជរីវកម្មផចញពរីងបាក់ងគួោរែូផច្នះ?

 ផមើល៖ «កុំ្ មាលាប់មា្់៖ន្្នកេបី២»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ៧៧)។

 ពិភាកសា៖ ទចញមកពបីអវបីន�លទយើ្ទរៀ្ទៅក្ននុ្វីទ�អរូទ្ះទ�តុអវបីបា្ជាវា្ំខ្្់ទ�ើម្បីបំនបកសបាក់អាជបីវកម្មទចញពបី

សបាក់្ ទាល់ខ្លួ្ទ�ើយប្់វថ្ឈ្នលួលខ្លួ្ឯ្្ ្�រូទច្នះ?

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្មគឺជាមាចា្់្្្ិ្ជា្ិទយជិត្្។ទ្ះអាច្ ឹ្ទកើតមា្្ ំណួរគរួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មរួយ

ចំ្រួ្។

ទយើ្�ឹ្ថ្ពរជ័យ�៏អសាចារ្យទកើតមកពបីការប្់�ងាវាយមរួយភាគក្ននុ្�ប់ពបីចំណូលរប្់ទយើ្។ទបើទយើ្រកសា

សបាក់អាជបីវកម្មរប្់ទយើ្្ិ្សបាក់្ ទាល់ខ្លួ្ោច់ទោយន�កពបីោនាទនាះវា្ ឹ្ងាយស្រួលជា្ទ�ើម្បីគណនា

សបាក់�ងាវាយមរួយភាគក្ននុ្�ប់រប្់ទយើ្។

្រូមចាំជំហា្ទាំ្ ទ្ះ៖

១. ្រូមរកសាសបាក់អាជបីវកម្ម្ ិ្សបាក់្ ទាល់ខ្លួ្ក្ននុ្គណ្បីឬេបីតាំ្ទ្សេ្ពបីោនា។

២. ទយើ្ប្់�ងាវាយមរួយភាគក្ននុ្�ប់ពបីចំណូល្ ទាល់ខ្លួ្(សបាក់នខឬកវសមទជើ្សារ)ន�លទយើ្េេរួល

បា្មកពបីអាជបីវកម្ម។

៣. សបាក់ទៅក្ននុ្អាជបីវកម្មពុំប្់�ងាវាយមរួយភាគក្ននុ្�ប់ទេ។សបាក់ក្ននុ្អាជបីវកម្មសតរូវបា្ទសបើទ�ើម្បីប្់

ចំ្យអាជបីវកម្មសបាក់ឈ្នលួល្ ិ្ការពស្បីកអាជបីវកម្ម។

 ពិភាកសា៖ ចុះទបើមិតតែភកដិឬសគរួសារសតរូវការសបាក់�រូចជាប្សបុ្រប្់មាោទរៀវិញទនាះ?

្រូមឲ្យម្ុ្សេមានាក់ក្ននុ្សកុមអា្ឬ្ ទ្្ខបទរឿ្ទសបៀបទ្ៀបវ្ស្តែបីសព�្មចារី�ប់នាក់មកពបីមាោថ្យ

២5:១–១៣។ទ�ើយមា្ទពលខ្ះន�លទយើ្ពុំអាចឬពុំគរួរនចកចាយទេទពល្ រ្មានាក់្ ុំទយើ្ឲ្យ

ជរួយទនាះ?

 ផមើល៖ «កុំ្ មាលាប់មា្់៖ន្្នកេបី៣»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ៧៨)។

 ពិភាកសា៖ ទតើមាោទរៀបា្ទ្វើទរឿ្សតឹមសតរូវឬទេ?

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យពុំលរួចពបីអាជបីវកម្មរប្់ពរួកទគទេ។

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ បង ់

ដងាវាយមួយភា្ ក្នុង ដប ់មុន នរឹង 

បង់នអវែីៗ នផ្សង នទៀ្ ។

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ្ ុំ លួច ្ ី 

អាជីវកម្ម រប្់ ្ ួកន្ នទ ។

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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ផ�ើខ្ញុំរកសាកុំែ�់ងតាផ្្សងោនាយោងែូចផមដច?

 អាន៖ �រូទច្នះទតើខញនុំបំនបកសបាក់អាជបីវកម្មទចញពបីសបាក់សគរួសារយោ្�រូចទមដច?ទយើ្រកសាកំណត់សតាទ្សេ្ោនា!មាោទរៀ

រកសាកំណត់សតាសបចាំវថងៃរាល់សបាក់ន�លចរូលមកក្ននុ្អាជបីវកម្មរប្់នា្្ិ្សបាក់ន�លចាយ្ សមាប់

អាជបីវកម្មទាំ្អ្់។នា្ក៏រកសាកំណតស់តាសបចាំវថងៃរាល់សបាក់ន�លចរូលមកក្ននុ្សគរួសាររប្់នា្្ិ្សបាក់

ន�លចាយ្ សមាប់សគរួសារទាំ្អ្់។កំណត់សតាទាំ្ទ្ះទៅថ្«កំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យ»។

នា្រកសាកំណត់សតាពបីរោច់ទោយន�កពបីោនាទាំ្ ស្ុ្--មរួយ្ សមាប់អាជបីវកម្មទ�ើយមរួយទេៀត្ សមាប់

សបាក់្ ទាល់ខ្លួ្។

អ្នក្ តែល់សបាក់កម្បីជាញឹកញាប់្ ឹ្ច្់ទមើលកំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យអាជបីវកម្មមរួយមុ្្ ឹ្ឲ្យសបាក់

ខ្បី។ការរកសាកំណត់សតាទោយសបុ្សបយ័ត្ន្ឹ្ជរួយទយើ្ទសតៀមខ្លួ្ជាទស្ចទបើ្ិ្ជាទយើ្្ ទសមចចិតតែ

ខ្បីសបាក់ទ�ើម្បីពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទមើលទៅគំររូវ្កំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យទ្ះក្ននុ្អាជបីវកម្មរប្់នា្។កំណត់ចំ្ំថ្វថងៃេបី

១6នខ្បីហា(ជាវថងៃន�លប្សបុ្មាោទរៀបា្មក្ ុំសបាក់)អាជបីវកម្មរប្់មាោទរៀសបមាណ៣២០០

ទៅក្ននុ្គណ្បី្ នាោរ។

កុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយអាជរីវកម្មរបស់មាោផរៀ៖

កាលបរផិច្ឆទ ការពិពែ៌ោ ចុំណាយ ចុំែូល �រុល្យភាពោច់ងបាក់

	�រុល្យភាពស្ច់បរាក្់	អាជីវកម្ម	របស់	មា៉ាតរៀ ២៦០០

ថ្ងៃទី ១៤ សែ សីហា បាន ទិញ ចំណី -៣០០ ២៣០០

ថ្ងៃទី ១៥ សែ សីហា លក ់ស៊ុត ៥០០ ២៨០០

ថ្ងៃទី ១៦ សែ សីហា លក់ ស៊ុត ៤០០ ៣២០០

ថ្ងៃទី ១៧ សែ សីហា ប្បាក់ ឈ្នួល �បស ់ម៉ារ�ៀ -៣០០០ ២០០

ថ្ងៃទី ១៨ សែ សីហា លក់ ស៊ុត ៦០០ ៨០០

ថ្ងៃទី ១៩ សែ សីហា បាន ទិញ ចំណី -៦០០ ២០០

ថ្ងៃទី ២០សែ សីហា លក ់ស៊ុត ៧០០ ៩០០

កុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយ្ ទាល់ខ្លួនរបស់មាោផរៀ៖

កាលបរិផច្ឆទ ការពិពែ៌ោ ចុំណាយ ចុំែូល �រុល្យភាពោច់ងបាក់

	�រុល្យភាពស្ច់បរាក្	់ផ្ទាល់	ខ្នួន	របស់	មា៉ាតរៀ ៦០០

ថ្ងៃទី ១៤ សែ សីហា អាហា� -១០០ ៥០០

ថ្ងៃទី ១៥ សែ សីហា ថ្្ សំរលៀក បំពាក់ -២០០ ៣០០

ថ្ងៃទី ១៦ សែ សីហា សំបុប្ត ឡានប្កុង -២០០ ១០០

ថ្ងៃទី ១៧ សែ សីហា ប្បាក់ ឈ្នួល ៣០០០ ៣១០០

ថ្ងៃទី ១៧ សែ សីហា េង្វាយ មួយ ភាគ ក្នុង េប់ -៣០០ ២៨០០

ថ្ងៃទី ១៩ សែ សីហា អាហា� -១៥០០ ១៣០០

ថ្ងៃទី ២០ សែ សីហា ថ្្ ជួល ផ្ទទះ -៦០០ ៧០០

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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 ពិភាកសា៖ ទតើ្ ឹ្មា្ទរឿ្អវបីចំទពាះអាជបីវកម្មរប្់មាោទរៀទបើនា្្ ដល់សបាក់អាជបីវកម្មនា្ទៅប្សបុ្១០០០ទនាះ?

ទតើនា្្ ឹ្អាចប្់សបាក់ឈ្នលួលខ្ល្ួ នា្៣០០០ទៅវថងៃន ្្អកបា្ទេ?

ទតើមាោទរៀគរួរមា្អារម្មណ៍ខុ្្ ្គ្ឬទេទបើអាជបីវកម្មនា្ពុំ្ ដល់សបាក់ទៅ�ល់្ មាជិកសគរួសារន�លខវះខ្ត

ទនាះ?

្រូមទមើលទៅកំណត់សតាទាំ្អាជបីវកម្ម្ិ្្ ទាល់ខ្លួ្ទ�ើយរកទមើលបនាទាត់ន�លបងាហាញសបាក់ឈ្នលួលនា្។

ទតើអ្នកអាចទ�ើញទេថ្សបាក់ឈ្នលួលនា្គឺជាចំ្យមរួយរប្់អាជបីវកម្មទ�ើយជាសបាក់ចំណូលទៅសបាក់

្ទាល់ខ្លួ្រប្់នា្ឬទេ?

 អាន៖ �រូចទយើ្បា្ទរៀ្ពបីមុ្មាោទរៀគឺសតរូវន�លប្់�ងាវាយមរួយភាគក្ននុ្�ប់ពបីចំណូល្ ទាល់ខ្លួ្រប្់នា្។

បរាក្់ឈ្ននួលឬក្នបមយជើងស្រ?

នបើ ្ ុំ ម្ន សាច់គបាក ់គ្បគ់គ្ន់ 

នៅក្នុង អាជីវកម្ម រប្់ ម្៉ានរៀ នដើម្ី 

បង់ នថ្ គបាក់�្លួល នទៀងទា្់ មួយ 

នទ នោះ ោង អាច បង ់នថ្ ខ្លួន ោង 

ជា គបាក់ កនគម នជើងសារ ដផ្អក នលើ 

ការលក់ ។

 អាន៖ �រូទច្នះទតើខញនុំបំនបកសបាក់អាជបីវកម្មទចញពបីសបាក់សគរួសារយោ្�រូចទមដច?ទយើ្រកសាកំណត់សតាទ្សេ្ោនា!មាោទរៀ

រកសាកំណត់សតាសបចាំវថងៃរាល់សបាក់ន�លចរូលមកក្ននុ្អាជបីវកម្មរប្់នា្្ិ្សបាក់ន�លចាយ្ សមាប់

អាជបីវកម្មទាំ្អ្់។នា្ក៏រកសាកំណត់សតាសបចាំវថងៃរាល់សបាក់ន�លចរូលមកក្ននុ្សគរួសាររប្់នា្្ិ្សបាក់

ន�លចាយ្ សមាប់សគរួសារទាំ្អ្់។កំណត់សតាទាំ្ទ្ះទៅថ្«កំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យ»។

នា្រកសាកំណត់សតាពបីរោច់ទោយន�កពបីោនាទាំ្ស្ុ្--មរួយ្ សមាប់អាជបីវកម្មទ�ើយមរួយទេៀត្ សមាប់

សបាក់្ ទាល់ខ្លួ្។

អ្នក្ តែល់សបាក់កម្បីជាញឹកញាប់្ ឹ្ច្់ទមើលកំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យអាជបីវកម្មមរួយមុ្្ ឹ្ឲ្យសបាក់

ខ្បី។ការរកសាកំណត់សតាទោយសបុ្សបយ័ត្ន្ឹ្ជរួយទយើ្ទសតៀមខ្លួ្ជាទស្ចទបើ្ិ្ជាទយើ្្ ទសមចចិតតែ

ខ្បីសបាក់ទ�ើម្បីពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទមើលទៅគំររូវ្កំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យទ្ះក្ននុ្អាជបីវកម្មរប្់នា្។កំណត់ចំ្ំថ្វថងៃេបី

១6នខ្បីហា(ជាវថងៃន�លប្សបុ្មាោទរៀបា្មក្ ុំសបាក់)អាជបីវកម្មរប្់មាោទរៀសបមាណ៣២០០

ទៅក្ននុ្គណ្បី្ នាោរ។

កុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយអាជរីវកម្មរបស់មាោផរៀ៖

កាលបរិផច្ឆទ ការពិពែ៌ោ ចុំណាយ ចុំែូល �រុល្យភាពោច់ងបាក់

	�រុល្យភាពស្ច់បរាក្់	អាជីវកម្ម	របស់	មា៉ាតរៀ ២៦០០

ថ្ងៃទី ១៤ សែ សីហា បាន ទិញ ចំណី -៣០០ ២៣០០

ថ្ងៃទី ១៥ សែ សីហា លក់ ស៊ុត ៥០០ ២៨០០

ថ្ងៃទី ១៦ សែ សីហា លក់ ស៊ុត ៤០០ ៣២០០

ថ្ងៃទី ១៧ សែ សីហា ប្បាក់ ឈ្នួល �បស់ ម៉ារ�ៀ -៣០០០ ២០០

ថ្ងៃទី ១៨ សែ សីហា លក់ ស៊ុត ៦០០ ៨០០

ថ្ងៃទី ១៩ សែ សីហា បាន ទិញ ចំណី -៦០០ ២០០

ថ្ងៃទី ២០សែ សីហា លក់ ស៊ុត ៧០០ ៩០០

កុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយ្ ទាល់ខ្លួនរបស់មាោផរៀ៖

កាលបរផិច្ឆទ ការពិពែ៌ោ ចុំណាយ ចុំែូល �រុល្យភាពោចង់បាក់

	�រុល្យភាពស្ច់បរាក្់	ផ្ទាល់	ខ្នួន	របស់	មា៉ាតរៀ ៦០០

ថ្ងៃទី ១៤ សែ សីហា អាហា� -១០០ ៥០០

ថ្ងៃទី ១៥ សែ សីហា ថ្្ សរំលៀក បំពាក់ -២០០ ៣០០

ថ្ងៃទី ១៦ សែ សីហា សំបបុ្ត ឡានប្កងុ -២០០ ១០០

ថ្ងៃទី ១៧ សែ សីហា ប្បាក់ ឈ្នួល ៣០០០ ៣១០០

ថ្ងៃទី ១៧ សែ សីហា េង្វាយ មួយ ភាគ ក្នុង េប់ -៣០០ ២៨០០

ថ្ងៃទី ១៩ សែ សីហា អាហា� -១៥០០ ១៣០០

ថ្ងៃទី ២០ សែ សីហា ថ្្ ជួល ផ្ទទះ -៦០០ ៧០០

ម្ចា្់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ រកសា 

កំណ្់គតា គបចា ំនថងៃ ។

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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ផ�ើខ្ញុំដបងដចកងបាក់របស់ខ្ញុំពរីោនាយោងែូចផមដច?

 អាន៖ ្រូមហាត់ទរៀ្ការបំនបកសបាក់អាជបីវកម្មរប្់ទយើ្ទចញពបីសបាក់្ ទាល់ខ្លួ្។ឧទា�រណ៍�រូចខ្្ទសកាម

ស្វមថ្អ្នកមា្អាជបីវកម្មមរួយន�លលក់េឹកបរិ្ុេ្ធ។

 ផមើល៖ «អាជបីវកម្មេឹកបរិ្ុេ្ធរប្់អ្នក»(ពុំមា្វីន�អរូឬ?្រូមប្ដ)។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទ្វើតាមជំហា្ទាំ្សបាំទ្ះទ�ើយទសបើេសម្់ទៅេំព័របនាទាប់ទ�ើម្បីនញកសបាក់អាជបីវកម្មរប្់អ្នកទចញពបី

សបាក់្ ទាល់ខ្លួ្។

១. ្រូមទមើលទៅចំណូល្ ិ្ចំ្យ្ ទាល់ខ្លួ្្ ិ្ចំណូល្ ិ្ចំ្យអាជបីវកម្ម្ សមាប់វថងៃ្ បីមរួយៗវ្

្បា្�៍ទនាះ។

២. ្រូមកត់សតាសបាក់អាជបីវកម្មរប្់អ្នកទៅក្ននុ្កំណត់សតាចំណូល្ ិ្ចំ្យក្ននុ្អាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

៣. ្រូមកត់សតាសបាក់្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកទៅក្ននុ្កំណត់សតាចំណូល្ ិ្ចំ្យ្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នក។

៤. ្រូមបទ្កើតរបាយការណ៍ចំណូលអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទចញមកពបីព័ត៌មា្ទៅក្ននុ្កំណត់សតាអាជបីវកម្មរប្់

អ្នក។

5. ្រូមបទ្កើតរបាយការណ៍ចំណូល្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកទចញមកពបីព័ត៌មា្ទៅក្ននុ្កំណត់សតា្ ទាល់ខ្លួ្រប្់

អ្នក។

្រូមពិ្ិត្យទមើលលំហាត់រប្់អ្នកជាមរួយ្ឹ្គ្្ឹះចទម្ើយទៅេំព័រ៧៩។

 ពិភាកសា៖ ទតើទយើ្អាចទរៀ្អវបីខ្ះទចញមកពបីលំហាត់ទ្ះ?ទបើអ្នកទ្វើកំ�ុ្ទតើអ្នកយល់ថ្មកពបីមរូលទ�តុអវបីទេ?អ្នក

ទាំ្ឡាយន�លយល់អាចជរួយអ្នកទាំ្ឡាយន�លភា្់សច�ំ។

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យរកសាកំណត់សតាសបចាំវថងៃទ�ើយទសបើវាទ�ើម្បីទ្វើការ្ ទសមចចិតតែទលើអាជបីវកម្មទោយ

ឈ្លា្វវ។

ខណៈន�លមាោទរៀពុំរីករាយ្ ឹ្ការរកសាកំណត់សតាទនាះនា្ទ្វើឲ្យខ្លួ្នា្រកសាកំណត់សតាទ្សេ្ោនា្ សមាប់

សបាក់អាជបីវកម្មរប្់នា្្ិ្សបាក់្ ទាល់ខ្លួ្សបចាំវថងៃ។ទ្ះគឺជារទបៀប�៏ឈ្លា្វវទ�ើម្បីទ វ្ើអាជបីវកម្ម!

ទលើ្ពបីទនាះនា្ក៏�ឹ្ថ្ទបើនា្សតរូវការសបាក់កម្បីអាជបីវកម្មទនាះអ្នក្ ដល់សបាក់កម្បី្ ឹ្ច្់ទមើលកំណត់សតា

សបចាំវថងៃ្ ្ន�រ។

 ផមើល៖ ្រូមទមើលរទបៀបន�លោ្បីនយ៉លនកលម្អអាជបីវកម្មរប្់ោត់ទោយការទសបើទោលការណ៍វ្ភាពខ្លួ្

េបីពឹ្ខ្លួ្ររួមទាំ្ការរកសាកំណត់សតា។្រូមទមើលទរឿ្ទជាគជ័យ«ោ្បីនយល៉្ិ្សគបីសាទា្្៖ហា្

េរូទៅ»។(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមរំល្ទៅេំព័របនាទាប់)។

ម្ចា្់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ បំដបក 

កំណ្់គតា អាជីវកម្ម នផ្សង្ី 

កំណ្់គតា ផ្ទាល់ខ្លួន រប្់ ្ ួកន្ ។

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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	 ន្ងៃច័ន្ទ២/៩	 លក	់ទឹក	១00	ដប	តដល	មួយដប	ថ្្	១0	។	ទិញ	អាហារ	សបមាប់	ប្ួសារ	អស់	៣00	។

	 ន្ងៃអង្គារ៣/៩	 បង់ថ្្	800	ទិញ	សមាភារ	អាជីវកម្ម	។	លក់	ទឹក	៣0	ដប	តដល	មួយដប	ថ្្	១0	។

	 ន្ងៃពរុ្ទរី៤/៩	 បង់	ថ្្	សាលាតរៀន	របស់	កូន	500	។	បង់ថ្្	បបាក់	�្នួល	ខ្នួន	ឯង	១000	។	បង់	១00	សបមាប់	ដង្វាយ	មួយភា្	ក្ញងដប់	។

	 ន្ងៃងពហស្�ិ៍ទរី៥/៩	 បង់ថ្្	ជួល	ផ្ទាល់ខ្នួន	500	។	លក់	ដុុំ	ទឹក	កក	១0	តដល	មួយដុុំ	ថ្្	១0	។

	 ន្ងៃសរុងក៦/៩	 លក	់ទឹក	១00	ដប	តដល	មួយដប	ថ្្	១0	។	បង់ថ្្	តសវា	អាជីវកម្ម	២00	។

	 ន្ងៃផៅរ៍៧/៩	 លក	់ទឹក	២0	ដប	តដល	មួយដប	ថ្្	១0	។	ទិញ	សុំតលៀក	បុំពាក់្្មី	អស់	១00	។

របាយការែ៍ចុំែូលអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ(២/៩--៧/៩)

កាលបរផិច្ឆទ ការពិពែ៌ោ ចុំណាយ ចុំែូល �រុល្យភាព

�រុល្យភាពស្ចប់រាក្ ់អាជីវកម្ម ១០០០

ចំណាយ និង ចំណូល ្ រុប

របាយការែ៍ចុំែូលអាជីវក្ម្មរបស់ខ្ញុំ(២/៩--៧/៩)

ចុំែូល

លក់ ទរឹក

លក់ ទរឹកកក ដុំ

	 ចំណូល អាជីវកម្ម ្ រុប

ចុំណាយ

្ម្ភារ ផ្គ្់ផ្គង់

នថ្ ន្វា អាជីវកម្ម

គបាក់ �្លួល

	 ចំណាយ អាជីវកម្ម ្ រុប

អាជរីវកម្មចុំផែញ(ឬខា�)

( ចំណូល - ចំណាយ = )

ចុំែូល&ចុំណាយ្ ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ(២/៩--៧/៩)

កាលបរផិច្ឆទ ការពិពែ៌ោ ចុំណាយ ចុំែូល �រុល្យភាព

�រុល្យភាពស្ចប់រាក្ ់ផ្ទាល់ ខ្លួន ១០០០

ចំណាយ និង ចំណូល ្ រុប

របាយការែ៍ចុំែូល្ ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ(២/៩--៧/៩)

ចុំែូល

គបាក់ �្លួល

	 ចំណូល ផ្ទាល់ខ្លួន ្ រុប

ចុំណាយ

ដងាវាយ មួយ ភា្ ក្នុង ដប់

នថ្ ជួល ផ្ះ

នថ្ អាហារ

នផ្សងៗ

	 ចំណាយ ផ្ទាល់ខ្លួន ្ រុប

ចុំផែញ(ឬខា�)្ទាល់ខ្លួន

( ចំណូល - ចំណាយ = )

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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 អាន៖ ទយើ្បា្ទរៀ្ជំនាញ្ ំខ្្់មរួយចំ្រួ្ទៅវថងៃទ្ះន�ល្ ឹ្ជរួយទយើ្ទជាគជ័យ។្រូមខិតខំទ្វើការ

ទៅ្បា្�៍ទ្ះទ�ើម្បីទ្វើឲ្យជំនាញទាំ្ទ្ះកាលាយជាេមាលាប់មរួយ។្រូមរកសាគណ្បីទ្សេ្ពបីកំណត់សតាសបចាំ

វថងៃ!

 ពិភាកសា៖ ទតើ្ រ្ឬអវបីន�លអាច្ ឹ្ទ្វើឲ្យវាលំបាក្ សមាប់អ្នកទ�ើម្បីរកសាកំណត់សតាសបចាំវថងៃទ្សេ្ពបីោនាទនាះ?អ្នក

អាចទ វ្ើន្្ការមរួយទ�ើម្បីទ្វើឲ្យវាកា្់នតងាយស្រួល។អ្នកអាចទ្វើវាទៅក្ននុ្ទពលនតមរួយរាល់វថងៃ។អ្នក

អាចរកសាកំណត់សតាក្ននុ្កន្្្ជាក់លាក់មរួយ។អ្នកអាចបទ្កើតជាការរំឭក្ សមាប់ខ្លួ្អ្នក។្រូម្ រទ្រ

ន្្ការរប្់អ្នកទៅខ្្ទសកាម។

 

 



ផ�ើខ្ញុំបង្ហាញពរីអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អាន៖ ្បា្�៍ទសកាយទយើ្្ ឹ្ទ្វើបេបងាហាញទៅ�ល់សកមុរប្់ទយើ្អំពបីអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។ទយើ្ច្់មា្

លេ្ធភាពទ�ើម្បីពិពណ៌នាអំពបីអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្ទៅអ្នក�វេ។ទយើ្ច្់សា្ប់ទយបល់នានាអំពបីអាជបីវកម្ម

រប្់ទយើ្។

 អាន៖ ទ្វើតាមការនណនាំទាំ្ទ្ះឬបងាហាញតាមរទបៀបមរួយន�លល្អបំ្ ុត្ សមាប់អ្នក។

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំក្នញងបរីោទរី--ការដែោុំ

ដ ្្នកទរី១ �ិចជាងមួយោទរី	ពិពណ៌ន្	ពី	អាជីវកម្ម	របស់	អ្ក	។

ដ ្្នកទរី២

�ិចជាងមួយោទរី	ពិពណ៌ន្	អុំពី	រតបៀប	ត្្ើយ	សុំណួរ	មួយ	ថន	សុំណួរ	ខាង	តបកាម	តដល	បាន	តកលម្អ	ដល់	

អាជីវកម្ម	របស់	អ្ក	យ៉ាង	ខាលាុំង	។

១.	ត�ើ	មនុស្ស	ចង់	ទិញ	អវី	ខ្លះ	?

២.	ត�ើ	ខ្ញុំ	លក់	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

៣.	ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ប្បប់្ង	ចុំណាយ	របស់	ខ្ញុំ	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

៤.	ត�ើ	ខ្ញុំ	បតងកើន	បបាក់	ចុំតណញ	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

5.	ត�ើ	ខ្ញុំចា�់តចង	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

ដ ្្នកទរី៣ �ិចជាងមួយោទរី	ពិពណ៌ន្	ពី	អវី	មួយ	តដល	អ្កនឹង	ត្វើ	តដើម្ី	បនដ	តកលម្អ	អាជីវកម្ម	របស់	អ្ក	។

 អាន៖ អំ�នុ្្ បា្�៍្រូមគិតអំពបីអវបីន�លអ្នកច្់នចកចាយ។ពិពណ៌នាអំពបីអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទៅក្ននុ្ទ្ៀវទៅ

កំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។ទបើ្ិ្អ្នកច្់្រូមហាត់ទរៀ្ទ្វើបេបងាហាញរប្់អ្នកទៅសគរួសារ

ឬមិតតែភកដិរប្់អ្នក។្រូមមកទៅ្បា្�៍ទសកាយទោយបា្ទសតៀមទ�ើម្បីនចកចាយបេបងាហាញអាជបីវកម្ម

រប្់អ្នក។

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



7៣

ផ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម រ្ីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



ទតើគំ្ិតមរួយ្ ន�ល្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកបំ្ុតក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា

ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្បា្�៍។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។

ពិចារណា

« ចរូរ ចរូល មក ជិ្ នយើង នោះ នយើង 

នរឹង ចរូល នៅជិ្ អ្ក ចរូរ ្ យាោម 

ដ្វែងរក នយើង នោះ អ្ក រាល់គ្នា 

នរឹង បាន ជួប នយើង ចរូរ ្ ុំ នោះ អ្ក 

រាល់គ្នា នរឹង បាន ទទួល ចរូរ នគ្ះ 

នោះ ដ្ងនរឹង បាន នបើក ឲ្យ អ្ក »

ផោលលទ្ិនិងផសចក្តរីសញ្ញា

៨៨:៦៣

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់កំណត់ទមាោ្១០នាេបី្ សមាប់វគ្គការតាំ្ចិតតែទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្រូម្ ទសមចចិតតែទពល្្ិ្រទបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹ្

េំនាក់េំ្្ោនាទៅវិញទៅមក។

រ្មឹះដដ្ ូរ្វើសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាក់េង

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗរ្រស់អ្នកឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងច�ិ្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងរកសាកុំែ�់ងតាផ្្សងោនាសងមាប់ងបាក់អាជរីវកម្មនិងងបាក់្ ទាល់ខ្លួន។

ខ្ញុំនឹងបង់ន្្�្នលួលខ្លួនខ្ញុំឬកនងមផជើងោរជាផទៀងទា�់ផហើយរកសាងបាក់្ ទាល់ខ្លួនផោះក្នញងទរីតាុំងឬគែនរីផ្្សងពរីងបាក់

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឹងផរៀបចុំបទបង្ហាញ៣ោទរីអុំពរីអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	បបាក់តៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក់	ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ខ្ញុំ	នឹង	រាយការណ៍	តៅ	ថដ្ូ	សកម្មភាព	របស់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

តាុំងច�ិ្ត
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ផ�ើខ្ញុំនឹងរាយការែ៍ពរីការរីកចផងមើនរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំទលើកទសកាយ្រូមទសបើតារា្ការតាំ្ ចិតតែទ្ះទ�ើម្បីកត់សតាការរីកចទសមើ្រប្់អ្នក។ទៅក្ននុ្

សបអប់ខ្្ទសកាម្រូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬចំ្រួ្�្ន�លអ្នករកសាការតាំ្ ចិតតែ។

បានរកសា

កំណត់្រា

ជែ្ងោនា(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបង់ថ្លៃ

ឈ្នួលរបស់ខ្នុំ

ជែ្ងពី្បាក់

អាជីវកម្ម

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានជរៀបចំ

បទបង្ហាញ

ផែនការ

ហិរញ្ញវតថែនុ

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បាន

រាយការណ៍ជៅ

ថដគូសកម្មភាព

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

 អាន៖ ទៅក្ននុ្ការសបជុំទលើកទសកាយរប្់ទយើ្ទយើ្្ ឹ្ទ្វើការវាយតវម្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹ្ខ្លួ្រប្់ទយើ្មដ្ទេៀត

ទ�ើម្បីទមើលថ្ទតើទយើ្កំពុ្នតមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ទសចើ្ជា្មុ្ឬទេ។ទយើ្្ ឹ្ចាំបាច់សតរូវនាំយក

ករូ្ទ្ៀវទៅម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនមកជាមរួយ្្។

 អាន៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទៅ្ បាតា�៍ទសកាយ។(ពុំ

ទចះរទបៀបទ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំឬ?្រូមអា្េំព័រ១១ទ�ើយ្ឹ្ខ្្

ក្ននុ្គសមបមុខ)។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សូមស្វាគមន៍ចយំោលះម�ិដក្លម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង បទ្ិនសា្ន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

ក្ំណ�់ចំណាំសបរា្់អ្នក្

សបម្សបមួល៖

្រូម យក ករូន ន្ៀវនៅ	មាោ៌ា	របស់	

ខ្ញុំ	តឆ្ពលះ	តៅកាន់	ភាពខ្នួនទីពឹង	

ខ្នួន	។គបំា កបាល បដន្ថម នទៀ្ នៅ 

្បាតា�៍ នគកាយ ។

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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ករុុំសមាលាប់មាន់៖ដ្្នកទរី១

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

សាច់តរឿង៖ម្៉ារ�ៀម្នម្ន់រគចើនកបាលរហើ�អាចផ្ត់ផ្ង់

ដល់គ្ួសា�នាងតាម��ៈកា�លក់ស៊រុតវារៅឲ្យហាងនិង

រភាជនី�ដ្ឋានក្នញងមូលដ្ឋាន។ម្៉ាេីអូជាបងគបរុស�បស់ម្៉ារ�ៀ

ប្នមករលង។

ម៉ាទីអូ៖ម្៉ារ�ៀ។

ម៉ាតរៀ៖សួស្ដីម្៉ាេីអូ។បងសរុខសបបា�ជារេ?

ម៉ាទីអូ៖សរុខសបបា�រេ។អសាចា�្យណាស់!រមើលរៅស៊រុតម្ន់

ទាុំងរនាឹះហ្ន៎។អាជីវកម្ម�បស់ឯងដុំរណើ�កា�ល្អដមន!

ម៉ាតរៀ៖ចា៎ាសរហើ�ខ្ញុំម្នអុំណ�្ រុណណាស់។ខ្ញុំប្នរគបើនូវ

អវីដដលខ្ញុំប្នរ�ៀនរៅក្នញងគករុមភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន។ខ្ញុំប្ន�កសា

រាល់កា�តាុំងចិត្ត�បស់ខ្ញុំរហើ�វាគតូវដមន!គពឹះអម្ចាស់ពិតជា

គបទានព�ដលរ់�ើង។រាល់កា�ខិតខុំទាុំងអស់ពិតជាមិនខាត

បង់កម្លាុំងរេ។

ម៉ាទីអូ៖អសាចា�្យដមន។បង្ ួ�ចូល�ួមនរងគករុមរនាឹះដដ�។ឥឡលូវ

បងក៏ម្នដុំណរងល្អខ្ឹះៗផងដដ�!បងប្ន�កផ្ឹះមួ�សគម្ប់

គ្ួសា�បងរហើ�!េីបុំផរុតរ�ើងម្នេរកម្៉ាស៊ីនរគបើ--និងម្ន

បង្អលួច!ដតបងពរុុំម្នគប្ក់គ្ប់គោន់រេឥឡលូវរនឹះ។បងគតូវកា�

១០០០រដើម្ី្ លាសរ់ៅរៅផ្ឹះរនាឹះ។បងមិនចង់ប្ត់បង់កដន្ង

រនឹះរេម្៉ារ�ៀ។វាល្អណាស់សគម្ប់រ�ើង។រតើប្អលូនគពមជួ�

បងរេ?

ម៉ាតរៀ៖ម្៉ាេីអូប្អលូនចង់ជ�ួបងរហើ�ប្អលូនអាចឲ្យបង១០០០

ប៉រុដន្តប្អលូននរងគតវូលក់ម្ន់។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ៦៦វិញ

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

ធនធាននានា
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ករុុំសមាលាប់មាន់៖ដ្្នកទរី២

្រូមបតែភូរទវ្ោនាអា្កថ្ខណ្ឌខ្្ទសកាម។

សូមនរកគសដមថាអ្នករ្វើកា�រៅសណាឋាោ�មួ�។រតើអ្នកអាច

�កគប្ក់ពីសណាឋាោ�រនាឹះគ្ប់រពលដដលអ្នកចង់ប្នរេ?រតើ

បងគបរុសអ្នកអាច�កគប្ក់រៅរពលណាដដលោត់គតូវកា�ប្ន

ឬរេ?ពួករ្អាចនរងចាប់ោត់ដ្ក់្រុក!

ឥឡលូវ្ ិតអុំពីអាជីវកម្ម�បស់អ្នក។អាជីវកម្ម�បស់អ្នកគតូវកា�

ពគងីកនិង�ីកចរគមើនដូរច្នឹះអ្នកអាច�កសាកា�តាុំងចិត្តរដើម្ីម្ន

ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន។អាជីវកម្ម�បស់អ្នក្ ឺជាឧបក�ណ៍មួ�

ដដលគពឹះអម្ចាស់អាចរគបើរដើម្ីគបទានព�ដល់អ្នក។របើវាម្

នរជា្ជ�័អ្នកនរងអាចគបទានព�ដល់មនរុសសេជារគចើនរេៀត។

ដូរច្នឹះរតើអ្នកកា�រ�អាជីវកម្ម�បស់អ្នករដើម្ីជួ�ឲ្យវារជា្ជ័�

យ៉ាងដូចរម្ដច?រតើអ្នក្ ួ�ដកគប្ក់ពីអាជីវកម្ម�បស់អ្នករៅ

រាល់រពលអ្នកម្នតគមូវកា�្ ទាល់ខ្លួនឬ?រតើបងគបរុសអ្នកឬអ្នក

ជិតខាង្ ួ�ដកគប្ក់រនាឹះឬ?

រនឹះ្ឺជា្ ន្រឹះ៖អ្នកនិងអាជីវកម្មអ្នក្ឺរផសេងពីោនា!គតូវដតម្ន

កដន្ងដ្ច់រដ្�ដឡកពីោនារដើម្ី�កសាគប្ក់អាជីវកម្មនិងគប្ក់

្ទាល់ខ្លួន។អ្នកអាចរគបើគបអប់ឬ្ ណនី្ នាោ�រផសេងោនា។អ្នក

ក៏ចាុំប្ច់គតូវ�កសាកុំណត់គតាសគម្ប់គប្ក់អាជីវកម្មនិងគប្ក់

្ទាល់ខ្លួនរផសេងពោីនាដដ�៖កដន្ងរផសេងោនានិងកុំណត់គតារផសេង

ោនា។

ប៉រុដន្តរតើអ្នកដកលរុ�រចញពីអាជីវកម្ម�បស់អ្នកសគម្ប់គ្ួសា�

អ្នកយ៉ាងដូចរម្ដច?

ដមនរហើ�រតើរ�ឿងរនឹះនរងរកើតរឡើងយ៉ាងរមច៉របើអ្នករ្វើកា�

សគម្ប់អ្នករផសេងរនាឹះ?មនរុសសេឬអាជីវកម្មរនាឹះនរងបង់ដ្្

គប្ក់ឈ្នលួលដល់អ្នកគតូវរេ?ឬរបើអ្នកជាអ្នកលក់អាជីវកម្មអាច

បង់ដ្្អ្នកជាកដគមរជើងសា�។គប្ក់ឈ្នលួលឬកដគមរជើងសា�អ្នក

នរងកាលា�ជាចុំណូល�បស់អ្នក—រហើ�អ្នកនរងបង់ដង្វា�មួ�

ភា្ក្នញងដប់ពីគប្ក់ចុំណូលរនឹះ។បនាទាប់មកអ្នកអាចចុំណា�

វាសគម្ប់តគមវូកា�្ ទាល់ខ្លួន�បស់អ្នកដូចជាអាហា�ឬសុំរលៀក

បុំរក់—ឬជួ�ដល់បងគបរុស�បស់អ្នក។

ជាឧទាហ�ណ៍ក្នញងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នក្ ួ�ដតបង់ដ្្ឈ្នលួល

ខ្លួនឯងផង—ជាចុំនួនជាក់លាក់មួ�ដនគប្ក់គបចាុំសប្ដាហ៍។

របើពរុុំម្នសាច់គប្ក់គ្ប់គោន់រៅក្នញងអាជីវកម្មរដើម្ីបង់ដ្្

ឈ្នលួលរេៀងទាត់រេរនាឹះអ្នកអាចរៅដតបង់ដ្្កដគមរជើងសា�

ដល់ខ្លួនអ្នក—ជាភា្��ដនកា�លក់។មួ�ណាក៏ប្នជាគប្ក់

ឈ្នលួលឬកដគមរជើងសា�កាលា�ជាចុំណូល្ ទាល់ខ្លួនអ្នក។អ្នក

បង់ដង្វា�មួ�ភា្ក្នញងដប់ពីចុំណូលរនឹះ។បនាទាប់មកអ្នកអាច

រគបើគប្ក់ដដលរៅសល់សគម្ប់អាហា�ជួលផ្ឹះថានាុំរពេ្យនិង

កា�សនសេុំគប្ក់។

រនឹះជាជុំហានសាមញ្ញ—ដនកា�បុំដបកគប្ក់អាជីវកម្មអ្នករចញ

ពីគប្ក់្ ទាល់ខ្លួន--នរងកា�រ�ទាុំង�ូបអ្នកនិងអាជីវកម្មអ្នក។

អាជីវកម្មអ្នកអាចពគងីកនិងរជា្ជ័�។រហើ�អ្នកនរងដរងថា

គប្ក់ណាមកពី្ ណនី្ ទាល់ខ្លួនដដលអ្នកអាចរគបើនិងដចកចា�

ប្ន។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ៦៧វិញ

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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ករុុំសមាលាប់មាន់៖ដ្្នកទរី៣

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ម៉ាតរៀ៖ម្៉ាេីអូរបើប្អលូនលក់ម្ន់ទាុំងអស់បងដរងថាអវីនរង

រកើតរឡើងចុំររឹះអាជីវកម្មប្អលូនដមនរេ?ប្អលូននរងោមនស៊រុតលក់

រេៀតរេ។រហើ�អាជីវកម្មប្អលូននរងដ្ុំកបាលចរុឹះ។រហើ�

របើដូរចានាឹះដមនរតើខ្ញុំនរងចិញ្ចរមគ្ួសា�ខ្ញុំយ៉ាងរម៉ចរៅ?ប្អលូន

សូមរទាស។ប្អលូនសង រ្មថាបងអាច�ល់ថាប្អលូនពរុុំអាចដកគប្ក់

រចញពីអាជីវកម្មរពលណាក៏ប្នរនាឹះរេ។ប្អលូនអាចប្នគតរមដត

បង់គប្ក់ដខខ្លួនឯងប៉រុរណាណឹះ។គប្ក់ដដលរៅទាុំងប៉រុនាមន្ឺ

សគម្ប់េប់ឲ្យអាជីវកម្មដុំរណើ�កា�រហើ�ជ�ួឲ្យវាលូតលាស់

ដូរច្នឹះរ�ើងអាចកាលា�ជាមនរុសសេខ្លួនេីពរងខ្លួន។រពលរ�ើង

កាលា�ជាមនរុសសេខ្លួនេីពរងខ្លួនរនាឹះរ�ើងអាចគបទានព�ដល់

អ្នកដដេរេៀតប្ន។

ម៉ាទីអូ៖ខ្ញុំ�ល់រហើ�។

ម៉ាតរៀ៖រទាឹះជាយ៉ាងណាប្អលូនម្ន២០០ជាកា�សនសេុំ្ ទាល់ខ្លួន

ដដលប្អលូនអាចឲ្យបងរបើវាអាចជួ�ខ្ឹះរនាឹះ។

ម៉ាទីអូ៖តាមពិតវាជួ�រគចើនណាស់។អ�្រុណម្៉ារ�ៀ។

ម៉ាតរៀ៖មិនអីរេ។ប្អលូន�ីករា�ដដលប្អលូនអាចជួ�តិចតួច

ប្ន។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ៦៧វិញ

5៖ត�ើខ្ញំតញកបប្ក់អាជីវកម្មតចញេីបប្កប់គួរាររ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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អាជរីវកម្មទឹកបរិសរុទ្របស់អ្នក៖ចផម្ើយគន្ឹះ

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ៧០វិញ

	 ន្ងៃច័ន្ទ២/៩	 ១ 	លក់	ទឹក	១00	ដប	តដល	មួយ	ដប	ថ្្	១0	។	 ២ 	ទិញ	អាហារ	សបមាប់	ប្ួសារ	អស់	៣00	។

	 ន្ងៃអង្គារ៣/៩	 ៣ 	បង់ថ្្	800	ទិញ	សមាភារ	អាជីវកម្ម	។	 ៤ 	លក់ទឹក	៣0	ដប	តដល	មួយ	ដប	ថ្្	១0	។

	 ន្ងៃពរុ្ទរី៤/៩	 ៥ 	បង់ថ្្	សាលា	តរៀន	របស់	កូន	500	។	 ៦ 	បង់ថ្្	បបាក់	�្នួល	ខ្នួន	ឯង	១000	។	 ៧ 	បង់	១00	សបមាប់	ដង្វាយ	មួយភា្	ក្ញង	ដប	់។

	 ន្ងៃងពហស្�ិ៍ទរី៥/៩	 ៨ 	បង់ថ្្	ជួល	ផ្ទាល់ខ្នួន	500	។	 ៩ 	លក់	ទឹកកក	ដុុំ	១0	តដល	មួយដុុំៗ	ថ្្	១0	។

	 ន្ងៃសរុងកទរី៦/៩	 ១០ 	លក់	ទឹក	១00	ដប	តដល	មួយដប	ថ្្	១0	។	 ១១ 	បង់ថ្្	តសវា	អាជីវកម្ម	២00	។

	 ន្ងៃផៅរ៍ទរី៧/៩	 ១២ 	លក់ទឹក	២0	ដប	តដល	មួយដប	ថ្្	១0	។	 ១៣ 	ទិញ	សុំតលៀក	បុំពាក់	្ ្មី	អស់	១00	។

របាយការែ៍ចុំែូលអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ(២/៩--៧/៩)

កាលបរផិច្ឆទ ការពិពែ៌ោ ចុំណាយ ចុំែូល �រុល្យភាព

�រុល្យភាពស្ច់បរាក់្ អាជីវកម្ម ១០០០

២/៩ បាន លក់ ១០០ េប ១០០០ ២០០០

៣/៩ សមភា� ផ្គត់ផ្គង់ អាជីវកម្ម -៨០០ ១២០០

៣/៩ បាន លក់ ៣០ េប ៣០០ ១៥០០

៤/៩ ប្បាក់ ឈ្នួល -១០០០ ៥០០

៥/៩ បាន លក់ ទឹកកក ១០ េុំ ១០០ ៦០០

៦៩ បាន លក់ ១០០ េប ១០០០ ១៦០០

៦/៩ ថ្្ រសវា អាជីវកម្ម -២០០ ១៤០០

៧/៩ បាន លក់ ២០ េប ២០០ ១៦០០

ចំណាយ & ចំណូល ្ រុប ២០០០ ២៦០០ ១៦០០

របាយការែ៍ចុំែូលអាជីវក្ម្ម្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ(២/៩

--៧/៩)

ចុំែូល

លក់ ទរឹក ១ ៤ ១០ ១២ ២៥០០

លក់ ទរឹកកក ដុំ ១០០

	 ចំណូល អាជីវកម្ម ្ រុប ២៦០០

ចុំណាយ

្ម្ភារ ផ្គ្់ផ្គង់ ៨០០

នថ្ ន្វា អាជីវកម្ម ២០០

គបាក់ �្លួល ១០០០

	 ចំណាយ អាជីវកម្ម ្ រុប ២០០០

អាជរីវកម្មចុំផែញ(ឬខា�)

( ចំណូល - ចំណាយ = ) ៦០០

ចុំែូល&ចុំណាយ្ ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ(២/៩--៧/៩)

កាលបរិផច្ឆទ ការពិពែ៌ោ ចុំណាយ ចុំែូល �រុល្យភាព

�រុល្យភាពស្ច់បរាក្់ ផ្ទាល ់ខ្លួន ១០០០

២/៩ ថ្្ អាហា� -៣០០ ៧០០

៤/៩ ថ្្ សាលារ�ៀន -៥០០ ២០០

៤/៩ ប្បាក់ ឈ្នួល ១០០០ ១២០០

៤/៩ េង្វាយ មួយ ភាគ ក្នុង េប់ -១០០ ១១០០

៥/៩ ថ្្ ជួល ផ្ទទះ -៥០០ ៦០០

៧/៩ អាវ -១០០ ៥០០

ចំណាយ & ចំណូល ្ រុប ១៥០០ ១០០០ ៥០០

របាយការែ៍ចុំែូល្ ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ(២/៩--៧/៩)

ចុំែូល

គបាក់ �្លួល ១០០០

	 ចំណូល ផ្ទាល់ខ្លួន ្ រុប ១០០០

ចុំណាយ

ដងាវាយ មួយ ភា្ ក្នុង ដប់ ១០០

នថ្ ជួល ផ្ះ ៥០០

នថ្ អាហារ ៣០០

នផ្សងៗ ៦០០

	 ចំណាយ ផ្ទាល់ ខ្លួន ្ រុប ១៥០០

ចុំផែញ(ឬខា�)្ទាល់ខ្លួន

( ចំណូល - ចំណាយ = ) -៥០០

១

៣

៤

៦

៩

១០

១១

១២

៩

៣

១១

៦

២

៥

៦

៧

៨

១៣

៦

៧

៨

២

៥ ១៣
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រីកចតបមើនយ៉ាងដូចតមដច?

ការចាប់ផ្ដើមនិងការពងងរីក

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ
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៦៖ត�ើអាជីវកម្មខ្ញំកេុំងត�រីកចតបមើៃយ៉ាងដូចតមដច?

សងមាប់អ្នកសងមបសងមួល
ថ្ងៃថៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទ ញ្ើសារឬេរូរ្ព្ទទៅ្ មាជិកសកុមទាំ្អ្់។្រូមអទ្្ជើញពរួកទគឲ្យមក�ល់មុ្ទមាោ្១០នាេបីទ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំ្ចិតតែរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមទរៀបចំឯកសារការសបជុំ។

• ្រូមយកករូ្ទ្ៀវទៅមគ៌ារបស់ខ្ញុំត្ពឹះតៅកាន់ភាពខ្លួនទីពរងខ្លួន។សបាំកបាលបន្ថែមទេៀត។

៣០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំទៅអបីជុំវិញតុទ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអ្្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទៅទលើកា្រទខៀ្ទោយោក់ទឈ្មាះម្ុ្សេទៅក្ននុ្សកមុអ្នក(្រូមទមើលឧទា�រណ៍

ខ្្ទសកាម)។

ជ្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានរកសា

កំណត់្ រា

ដាច់ជដាយ

ផ�កពីោនា

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បានបង់ថ្លៃ

ឈ្នួលរបស់ខ្នុំ

ជែ្ងពី្បាក់

អាជីវកម្ម

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បានជរៀបចំ

បទបង្ហាញ

ផែនការ

ហិរញ្ញវតថែនុ

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បាន

រាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

គ្លូរ�ៀ បាទ/ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស

១០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកទគយោ្កក់ទៅ្ទពលពរួកទគមក�ល់។

• ទៅទពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្រូមឲ្យពរួកោត់បំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែទៅទលើការ្ទខៀ្។្រូមរំឭកពរួកទគ

ឲ្យទបើកទៅេំព័រ១៩៧ទ�ើយទ្វើបច្នុប្្្នភាពវ្ការរីកចទសមើ្រប្់ពរួកទគទឆ្ពះទៅកា្់ការេេរួលវិញ្ញាប្បសត

្្ន�រ។

• ្រូមចាត់អ្នកកំណត់ទពលទវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមឲ្យពរួកទគបិេេរូរ្ព្ទវ�្ិ្ឧបករណ៍�វេទេៀតរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមអ្ិសាឋា្ទបើក(្ិ្ទសចៀ្េំ្ុកតទមកើ្ទបើច្់)។

• ្រូមឲ្យអ្នកទាំ្ឡាយន�លមកយឺតបិេេរូរ្ព្ទវ�ទោយសាងាត់ទ្ងៃៀមទ�ើយបំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្ដទ្វើការពិភាកសា។

• ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានប្រឹះរបស់ខ្ញុំតនឹះ។

• ្រូមបំទពញទោលការណ៍េបី6ក្ននុ្មូលដ្ឋានប្រឹះរបស់ខ្ញុំ។បនាទាប់មកសត�ប់មកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះវិញទ�ើយ

ប ដ្អា្ទៅេំព័របនាទាប់។

្្មរី!
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ផ�ើខ្ញុំបានរកសាការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្្រូមទសកាកឈរទ�ើ្។(្រូមេះវ�្ សមាប់អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្)។

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។្រូម្ រូសតបាវចនារប្់ទយើ្ររួមោនា៖

«ផហើយផនះជាផោលបុំែងរបស់ផយើងផែើម្រី្ ដ�់ ្្គង់ែល់ពួកបរិសរុទ្របស់ផយើងែ្ិ�ងគប់

ទាុំងអស់សរុទ្ដ�ជារបស់្ ងផយើង»។
នគ្លលទ្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

ផោយមានផសចកដរីជុំផនឿផៅផលើងពះអមាចាស់ផោះផយើងកុំពរុងផ្្ើការជាមួយោនាផែើម្រីកាលាយជា

មនរុស្សមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ្រូមអ្្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកទរៀ្បា្អវបីខ្ះទៅទពលអ្នករកសាកំណត់សតាោច់ទោយន�កពបីោនា្សមាប់សបាក់្ ទាល់ខ្លួ្្ិ្សបាក់

អាជបីវកម្ម?ទតើការណ៍ទ្ះ្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកយោ្�រូចទមដច?

ទតើអ្នកទរៀ្បា្អវបីខ្ះទពលអ្នកប្់វថ្ឈ្នលួលខ្លួ្អ្នកទ�ើយរកសាវាោច់ទោយន�កពបីអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទនាះ?

ទតើការណ៍ទ្ះ្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកយោ្�រូចទមដច?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការទ្វើការតាមទោលទៅអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទនាះ?

នៅក្នុង ន្ៀវនៅ កំណ្់ចំណាំ 

អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ្រូម ្ រន្រ 

អំ្ី អវែី ដដល អ្ក បាន នរៀន តាមរយៈ 

ការ រកសា ការតាំងចិ្ តេ រប្់ អ្ក ។

៦៖ត�ើអាជីវកម្មខ្ញំកំេុងត�រីកចតបមើៃយ៉ាងដូចតមដច?

រាយការែ៍
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ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ដកលម្អ 

អវែីមួយ ជា នរៀងរាល ់នថងៃ ។

ផ�ើខ្ញុំពិពែ៌ោអុំពរីអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អាន៖ វថងៃទ្ះទយើ្្ ឹ្ទរៀ្ទ្វើបេបងាហាញអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។ទៅទពលទយើ្ពិពណ៌នាអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្

�ល់អ្នក�វេទនាះទយើ្ទរៀ្ទរឿ្ជាទសចើ្អំពបីអាជបីវកម្មទយើ្ន�លអាចជរួយទយើ្នកលម្អ។ទៅទពលទយើ្

មា្ទយបល់នានាអំ�នុ្ទពល្ិ្ទសកាយទពលទ្វើបេបងាហាញ្រូម្ រ្រវាេុកក្ននុ្ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំ

អាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើខ្ញំេៃ្យល់អំេីអាជីវកម្មខ្ញំតៅអ្នកដថទប្ៃយ៉ាងដូចតមដច?

សកម្មភាេប្រចាំសប្ដាហ៍—ខ្ញំៃឹងតសវងរកគំៃិ�ជាតបចើៃមកេីអ្នកដថទអំេីរត្រៀ្រតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់

ខ្ញំ។

 ផមាោង៖ ម្ុ្សេមានាក់ៗន�ល្ ឹ្ទ្វើបេបងាហាញ្រូមកំណត់ទមាោ្បបីនាេបី។្រូមឲ្យអ្នកទ្វើបេបងាហាញ�ឹ្ទពលវា

ទៅ្ល់មរួយនាេបី។

 អាន៖ ឥ�ភូវទយើ្្ ឹ្មា្បេបងាហាញេបីមរួយរប្់ទយើ្។្រ្ច្់ទ វ្ើមុ្?្រូមច្ចាំថ្អ្នកមា្ទពលបបីនាេបី

ទ�ើម្បីទ្វើបេបងាហាញរប្់អ្នកររួចទ�ើយមា្ពបីរនាេបី្ សមាប់ការពិភាកសា។

 អាន៖ ្រូមទ្វើតាមទ្ចកតែបីនណនាំទៅទលើេំព័រទសកាយ។

៦៖ត�ើអាជីវកម្មខ្ញំកំេុងត�រីកចតបមើៃយ៉ាងដូចតមដច?

ផរៀន
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អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំក្ញងបីនាទី—ការណែនាុំ

ណ្្កទី១ តិចជាងមួយនាទី ពិពណ៌នា ពី អាជីវកម្ម របស់ អ្នក ។

ណ្្កទី២

តិចជាងមួយនាទី ពិពណ៌នា អំពី របបៀប ប្លើយ សំណួរ មួយ នៃ សំណួរ ខាង ប្រោម ដែល បាៃ ដកលម្អ ែល់ 

អាជីវកម្ម របស់ អ្នក យ៉ាង ខាលាំង ។

១. ប�ើ មៃុស្ស ចង់ ទិញ អ្ី ខលលះ ?

២. ប�ើ ខ្ញំ លក់ យ៉ាង ែូចបមដេច ?

៣. ប�ើ ខ្ញំ អាច ្្រប់្្រង ចំណាយ របស់ ខ្ញំ យ៉ាង ែូចបមដេច ?

៤. ប�ើ ខ្ញំ បបងកើៃ ្បាក់ ចំបណញ យ៉ាង ែូចបមដេច ?

៥. ប�ើ ខ្ញំចា�់ដចង អាជីវកម្ម របស់ ខ្ញំ យ៉ាង ែូចបមដេច ?

ណ្្កទី៣ តិចជាងមួយនាទី ពិពណ៌នា ពី អ្ី មួយ ដែល អ្នកៃឹង ប្្ើ បែើម្ី បៃដេ ដកលម្អ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក ។

 ម៉ោង៖	 ឥឡូវ	សូម	ដាក់	ម៉ោង	ពីរ	នាទី	ម្វើ	ការពិភាកសា	។

 ពិភាកសា៖	 សូម	សួរ	សំណួរ	គ្នាមៅវិញ	មៅមក	។	សូម	ប្រឹកសា	ជាមួយគ្នា	។	សូម	ជួយ	កកលម្អ	អាជីវកម្ម	រ្ស់	ស៉ជិក	បករុម	

មេះ	។

 អាន៖	 ឥឡូវ	សូម	ម្វើ	តាម	ជំហាេ	ទាំងមេះ	សប៉្់	ស៉ជិក	បករុម	េីមួយៗ	រហូត	ដល	់ប្រ្់គ្នា	បាេ	ម្វើ	្ ទ្ង្ហាញ	។

៦ ៖ តើអាជីវកម្មខ្ញកញកំពុើតែកីតចមអរើនព៉ាីតមចី ដ
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ផ�ើខ្ញុំបានផរៀនអ្រីខះ្?

 ពិភាកសា៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យប្តែទរៀ្ជា្ិច្។ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះមកពបី្ មាជិកសកុមទ្សេ្ទេៀតន�ល្ ឹ្

ជរួយអ្នកនកលម្អអាជបីវកម្មរប្់អ្នក?

 អាន៖ ទៅក្ននុ្ការសបជុំសបាំមរួយ�្ទេៀតទយើ្្ ឹ្ទរៀ្រទបៀបទ�ើម្បីពស ប្ីកអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។្សមាប់ការសបជុំ

បនាទាប់រប្់ទយើ្ទយើ្្ ឹ្សតរូវការយកកំណត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យអាជបីវកម្ម្ ិ្របាយការណ៍ចំណូល

រប្់ទយើ្កាលពបីពបីរ្បា្�៍មុ្មក។

ទបើទយើ្ពុំទា្់ចាប់ទ្ដើមអាជបីវកម្មទៅទ�ើយទេទយើ្្ ឹ្ជរួយអ្នក�វេជាមរួយ្ ឹ្កំណត់សតាចំណូល្ិ្

ចំ្យ្ ិ្របាយការណ៍ចំណូលរប្់ពរួកទគ។ទ្ះ្ ឹ្ជាការអ្ុវតតែ្៍ល្អ្ សមាប់ទយើ្។

 ផមើល៖ ្រូមទមើលរទបៀបន�ល�វបីលបីកនកលម្អអាជបីវកម្មរប្់ោត់ទោយការទសបើទោលការណ៍វ្ភាព

ខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្។្រូមទមើល«�វបីលបីកលបីក៖ន្្នកេរូរេឹកកក»។(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមប្ដ)។

ផ�ើខ្ញុំកុំពរុងដ�មានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួនផងចើនឬផទ?

 អាន៖ ទោលទៅរប្់ទយើ្គឺភាពខ្ល្ួ េបីពឹ្ខ្លួ្ទាំ្ខ្្សាច់ឈ្ម្ិ្ខ្្វិញ្ញាណ។ការទ្វើឲ្យអាជបីវកម្មរប្់

ទយើ្ទជាគជ័យគឺមា្នតចំនណកវ្ទោលទៅទនាះប៉ុទ្ណះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្ការ្ លា្់បដភូរអវបីខ្ះន�លអ្នកទ�ើញទៅក្ននុ្ជបីវិតរប្់អ្នកទពលអ្នកបា្អ្ុវតតែ្ិ្បា្បទស្ៀ្

ទោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះ?

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទបើកករូ្ទ្ៀវទៅម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនរប្់អ្នកទៅកន្្្វាយតវម្

ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ន�លទៅេំទ្រ(ទៅខ្្ទសកាយ)។្រូមបំទពញជំហា្នានា។

ទៅទពលអ្នកទ្វើចប់្រូមចំ្យទពលបបីនាេបីពិចារ្�រូចខ្្ទសកាម៖

ទតើឥ�ភូវអ្នកបា្ទចះទសចើ្អំពបីការចំ្យរប្់អ្នកឬទេ?ទតើឥ�ភូវអ្នកអាចទ្្ើយ«ញឹកញាប់»ឬ

«ជា្ិច្ជាកាល»ចំទពាះ្ ំណួរទាំ្ទ្ះភាគទសចើ្ឬទេ?ទតើអ្នកកា្់នតមា្េំ្ុកចិតតែទៅទលើចំ្រួ្

ន�លអ្នកបា្ោក់ជាចំណូលភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្រប្់អ្នកឬទេ?ទតើអ្នកជិតេេរួលបា្ចំណូលភាពខ្លួ្

េបីពឹ្ខ្លួ្រប្់អ្នកទ�ើយឬទៅ?ទតើខញនុំអាចទ្វើអវបីទ�ើម្បីនកលម្អ?

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យបនតេ នរៀន 

ជានិច្ ។

មាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅរក

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

៦៖ត�ើអាជីវកម្មខ្ញំកំេុងត�រីកចតបមើៃយ៉ាងដូចតមដច?
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ផ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម រ្ីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



ទតើគំ្ ិតមរួយ្ ន�ល្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកបំ្ុតក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា

ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្បា្�៍។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។

« ចរូរ ្ យាោម ដ្វែងរក ចរូរ អ្ិសាឋាន 

ជានិច្ ន�ើយ ចរូរម្ន ជំននឿ ន�ើយ 

គ្ប់ការណ៍ ទាំងអ្់ ផ្សំគ្នា 

្គម្ប់ ន្ចក្ី ល្អ ដល់អ្ក » ។

ផោលលទ្ិនិងផសចក្តរីសញ្ញា

៩០:២៤

៦៖ត�ើអាជីវកម្មខ្ញំកំេុងត�រីកចតបមើៃយ៉ាងដូចតមដច?

ពិចារណា
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ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់កំណត់ទមាោ្១០នាេបី្ សមាប់វគ្គការតាំ្ចិតតែទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្រូម្ ទសមចចិតតែទពល្្ិ្រទបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹ្

េំនាក់េំ្្ោនាទៅវិញទៅមក។

រ្មឹះដដ្ ូរ្វើសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាក់េង

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗរ្រស់អ្នកឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងច�ិ្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងយកផសៀវផៅកុំែ�់ចុំណាុំអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំមកងពមជាមួយនឹងកុំែ�់ងតាចុំែូលនិងចុំណាយមកការងបជរុុំ

ផយើងផលើកផងកាយ។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	បបាក់តៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក់	ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ខ្ញុំ	នឹង	រាយការណ៍	តៅ	ថដ្ូ	សកម្មភាព	របស់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

៦៖ត�ើអាជីវកម្មខ្ញំកំេុងត�រីកចតបមើៃយ៉ាងដូចតមដច?

តាុំងច�ិ្ត
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ផ�ើខ្ញុំនឹងរាយការែ៍ពរីការរីកចផងមើនរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំទលើកទសកាយ្រូមទសបើតារា្ការតាំ្ ចិតតែទ្ះទ�ើម្បីកត់សតាការរីកចទសមើ្រប្់អ្នក។ទៅក្ននុ្

សបអប់ខ្្ទសកាម្រូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬចំ្រួ្�្ន�លអ្នករកសាការតាំ្ ចិតតែ។

បានយក

កំណត់្រា

ចំណូល

និងចំណាយ

មក(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដាឋាន្ គរោះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បាន

រាយការណ៍ជៅ

ថដគូសកម្មភាព

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

 អាន៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទៅ្ បាតា�៍ទសកាយ។(ពុំ

ទចះរទបៀបទ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំឬ?្រូមអា្េំព័រ១១ទ�ើយ្ឹ្ខ្្

ក្ននុ្គសមបមុខ)។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សូមស្វាគមន៍ចយំោលះម�ិដក្លម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង បទ្ិនសា្ន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

៦៖ត�ើអាជីវកម្មខ្ញំកំេុងត�រីកចតបមើៃយ៉ាងដូចតមដច?
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កុំែ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ធនធាននានា

៦៖ត�ើអាជីវកម្មខ្ញំកំេុងត�រីកចតបមើៃយ៉ាងដូចតមដច?



7
ត�ើខ្ញុំនរងពបងីកអាជីវកម្ម

របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចតមដច?

ការចាប់ផ្ដើមនិងការពងងរីក

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ



92

7៖ត�ើខ្ញំៃឹងេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

សងមាប់អ្នកសងមបសងមួល
ថ្ងៃថៃការប្រជុំ៖

• ទ្ញើសារឬេរូរ្ព្ទទៅ្ មាជិកសកុមទាំ្អ្់។្រូមអទ្្ជើញពរួកទគឲ្យមក�ល់មុ្ ទមាោ្១០នាេបីទ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំ្ចិតតែរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមទរៀបចំឯកសារការសបជុំ។

៣០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំទៅអបីជុំវិញតុទ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអ្្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទៅទលើកា្រទខៀ្ទោយោក់ទឈ្មាះម្ុ្សេទៅក្ននុ្សកមុអ្នក(្រូមទមើលឧទា�រណ៍

ខ្្ទសកាម)។

ជ្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានយក

កំណត់្រា

ចំណូលនិង

ចំណាយមក

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បាន

រាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

គ្លូរ�ៀ ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស

១០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកទគយោ្កក់ទៅ្ទពលពរួកទគមក�ល់។

• ទៅទពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្រូមឲ្យពរួកោត់បំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែទៅទលើការ្ទខៀ្។្រូមរំឭកពរួកទគ

ឲ្យទបើកទៅេំព័រ១៩៧ទ�ើយទ្វើបច្នុប្្្នភាពវ្ការរីកចទសមើ្រប្់ពរួកទគទឆ្ពះទៅកា្់ការេេរួលវិញ្ញាប្បសត

្្ន�រ។

• ្រូមចាត់អ្នកកំណត់ទពលទវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមឲ្យពរួកទគបិេេរូរ្ព្ទវ�្ិ្ឧបករណ៍�វេទេៀតរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមអ្ិសាឋា្ទបើក(្ិ្ទសចៀ្េំ្ុកតទមកើ្ទបើច្់)។

• ្រូមឲ្យអ្នកទាំ្ឡាយន�លមកយឺតបិេេរូរ្ព្ទវ�ទោយសាងាត់ទ្ងៃៀមទ�ើយបំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្ដទ្វើការពិភាកសា។

• ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំរនឹះ។

• ្រូមបំទពញទោលការណ៍េបី៧ក្ននុ្មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បនាទាប់មកសត�ប់មកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះវិញទ�ើយ

ប ដ្អា្ទៅេំព័របនាទាប់។
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ផ�ើខ្ញុំបានរកសាការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្្រូមទសកាកឈរទ�ើ្។(្រូមេះវ�្ សមាប់អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្)។

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។្រូម្ រូសតបាវចនារប្់ទយើ្ររួមោនា៖

«ផហើយផនះជាផោលបុំែងរបស់ផយើងផែើម្រី្ ដ�់ ្្គង់ែល់ពួកបរិសរុទ្របស់ផយើងែ្ិ�ងគប់

ទាុំងអស់សរុទ្ដ�ជារបស់្ ងផយើង»។
នគ្លលទ្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

ផោយមានផសចកដរីជុំផនឿផៅផលើងពះអមាចាស់ផោះផយើងកុំពរុងផ្្ើការជាមួយោនាផែើម្រីកាលាយជា

មនរុស្សមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ្រូមអ្្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើគំ្ិតអវបីខ្ះន�លអ្នកសាកល្្ក្ននុ្អាជបីវកម្មរប្់អ្នក?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការសាកល្្្ រូវគំ្ិតទាំ្ទ្ះ?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការទ្វើការតាមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នក?

7៖ត�ើខ្ញំៃឹងេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

រាយការែ៍

នៅក្នុង ន្ៀវនៅ កំណ្់ចំណាំ 

អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ្រូម ្ រន្រ 

អំ្ី អវែី ដដលអ្ក បាន នរៀន តាមរយៈ 

ការ រកសា ការតាំងចិ្ តេ រប្់ អ្ក ។
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ផ�ើមានអ្រីខ្ះនឹងជួយអាជរីវកម្មខ្ញុំរកងបាក់បានកានដ់�ផងចើន?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់6០នាេបី្ សមាប់វគ្គការទរៀ្ទ្ះ។

 ផមើល៖ «ក្់ឬមា្់?»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមទមើលអតថែបេទៅេំព័រ១០២)។

 អាន៖ សេព្យ្ កម្មគឺជាអវបីមរួយន�លអាជបីវកម្មមា្ន�លវាមា្តវម្។អ្នកអាចេិញ្ិ្លក់សេព្យ្ កម្មបា្។

ឧទា�រណ៍មាោទរៀអាចេិញទៅអបីមរួយទ�ើម្បីអ្្គនុយទពលលក់្ ៊ុតទ�ើយនា្អាចលក់មា្់។ទាំ្ ទ្ះជា

សេព្យ្កម្ម។

សេព្យ្កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្បទ្កើតសបាក់្ សមាប់អាជបីវកម្ម។ទមមា្់រប្់មាោទរៀគឺជាសេព្យ្ កម្មន�ល

ឲ្យ្ លទសចើ្ទោយសារវា្ លិត្៊ុតន�លមាោទរៀលក់បា្សបាក់។ទៅអបីជាសេព្យ្ កម្មប៉ុន្តែពុំនម្ជា

សេព្យ្កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្ទេ។វាពុំរកបា្សបាក់ទេ។

 ពិភាកសា៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យទសបើសេព្យ្កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្ទ�ើម្បីពស្បីកអាជបីវកម្ម។ទតើមាោ្ី៊្ទ�រឬក្់ជា

សេព្យ្កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្យោ្�រូចទមដច?

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ។្រូមទរៀបរាប់ពបីសេព្យ្កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្ន�លមា្ក្ននុ្អាជបីវកម្មរប្់អ្នក

ទ�ើយទនាះ៖

 

 

 

 

 

 

 



 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើខ្ញំតប្រើបទេ្យសកម្មតដលឲ្យ្ លតបចើៃតៃះតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

សកម្មភាេប្រចាំសប្ដាហ៍—ខ្ញំៃឹងរកបទេ្យសកម្មតដលខ្ញំ៉ៃតហើយកំណ�់េីរត្រៀ្រតដើម្ីត្វើឲ្យវាកាៃ់ត�៉ ៃ

្លតបចើៃ។ខ្ញំៃឹងរកតហើយ្ ដល់អាទិភាេដល់បទេ្យសកម្មដថទតទៀ�តដលខ្ញំប�វូការ។

7៖ត�ើខ្ញំៃឹងេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

ផរៀន

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ នគបើ 

គទ្្យ្កម្ម ដដល ឲ្យ ផល នគចើន 

នដើម្ី ្ គងីក អាជីវកម្ម ។
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« អ្ក គ្រូវ ខ្នុំ ្ យាោម រកសា អវែី ដដល 

អ្ក ម្ន គបនោជន ៍ឲ្យ អ្ក អាច 

បាន នៅ ជា អ្ក កាន់កាប ់គ្ួ្គតា ដ៏ 

្លា្នវ » ។

ផោលលទ្ិនិងផសចក្តរីសញ្ញា

១៣៦:២៧

ផ�ើខ្ញុំអាចផ្្ើឲ្យងទព្យសកម្មរបស់ខ្ញុំកានដ់�មាន្ លផងចើនយោងែូចផមដច?

 អាន៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សាតាំវ�។ទយើ្សតរូវនតទសបើសេព្យ្កម្មទោយឈ្ល្ា វវ។ទយើ្នថទាំសេព្យ្កម្ម

រប្់ទយើ្ទ�ើម្បីវាអាចឲ្យ្ លទសចើ្។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្ទរឿ្អវបី្ ឹ្ ទកើតទ�ើ្ចំទពាះអាជបីវកម្មរប្់មាោទរៀទបើនា្ពុំយកចិតតែេុកោក់្ ឹ្សេព្យ្ កម្មន�លឲ្យ

្លទសចើ្(មា្់រប្់នា្)ទនាះ?

 អនរុវ�្ត៖ ឥ�ភូវ្ រូមទមើលទៅសេព្យ្ កម្មរប្់អាជបីវកម្មទាំ្ទ្ះ។ទតើសេព្យ្ កម្មខ្្ទសកាម្ មរួយន�លជាសេព្យ

្កម្មឲ្យ្ លទសចើ្ថ្មបីៗទ្ះ?

មាោស៊ីនផែរ
្្ដូតរៀ	កុំពុង	តដរ	អាវ	ោតបចើន	ថ្ងៃ	តនលះ	។

កង់ខូច
តដវីឌ	សង្ឹម	ថា	នឹង	ជួសជុល	កង់	ោ�់	

ត�ើយ	តបបើ	វា	ឆ្ប់ៗតនលះ	។

មាន់ដែលមិនពង
មា៉ាតរៀ	កុំពុង	រង់ចាុំ	តមើល	ថា	ត�ើ	មាន់	ន្ង	

ចាប់	ត្ដើម	ពង	ត�ើយ	ឬតៅ	។

 អាន៖ ទយើ្សតរូវការទសបើសេព្យ្កម្មរប្់ទយើ្ឲ្យមា្្ លបំ្ុតតាមន�លអាចទ្វើទៅបា្។អា្ឧទា�រណ៍

�រូចខ្្ទសកាមអំពបីអ្នកកា្់កាប់សតរួតសតា�៏ឈ្លា្វវ។

ោងផែររបស់គ្តូផរៀ៖

្្ដូតរៀ	មាន	មា៉ាស៊ីន	តដរ	មួយ	។	ន្ង	តមើល	ត្វា	យ៉ាង	ល្អ	។	ន្ង	អាច	តដរ	អាវ	បាន	បបាុំក្ញង	មួយ	ថ្ងៃៗ	។	អ�ិ្ិជន	ន្ង	ចង់	បាន	អាវ	

តបចើនតទៀ�	។

ន្ង	បាន	្ ិ�	ថា	នឹង	ជួល	អ្ក	តដរ	មកជួយ	ត�ើយ	ទិញ	មា៉ាស៊ីន	តដរ	មួយ	តទៀ�	។	ប៉ុតនដ	ជុំនួស	ឲ្យ	ការ	ទិញ	មា៉ាស៊ីន	មួយ	តទៀ�	្្ដូតរៀ	បាន	

ជួល	មិ�្ត	ន្ង	ឲ្យ	តដរ	តដាយ	តបបើ	មា៉ាស៊ីន	ន្ង	តៅតពល	យប់	។	ឥ�ដូវ	អាជីវកម្ម	របស់	្ ្ដូតរៀ		អាច	តដរ	បាន	អាវ	១0	មួយ	ថ្ងៃៗ	តដាយ	តបបើ	

មា៉ាសី៊ន	តដរ	មួយ	។

 ពិភាកសា៖ ទតើគ្ភូទរៀគឺជាអ្នកសតរួតសតាឈ្លា្វវក្ននុ្ការទសបើសេព្យ្ កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្រប្់នា្យោ្�រូចទមដច?ទតើអ្នក

អាចទ្វើឲ្យសេព្យ្ កម្មរប្់អ្នកកា្់នតឲ្យ្ លទសចើ្យោ្�រូចទមដច?

7៖ត�ើខ្ញំៃឹងេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



9៦

ផ�ើខ្ញុំអាចទទួលបានងទព្យសកម្មដែលឲ្យ្ លផងចើនបដនម្ផទៀ�យោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមគិតអំពបីសេព្យ្កម្មន�លអ្នកអាចេេរួលបា្ន�ល្ ឹ្ជរួយអ្នកពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។្រូម្ រទ្រ

វាទៅខ្្ទសកាមទ្ះ។

ងបផភទននងទព្យសកម្ម ងទព្យសកម្មដែលខ្ញុំមាន ងទព្យសកម្ម្ ្មរីដែលអាចជួយពងងរីកអាជរីវកម្មខ្ញុំ

ឧបករែ៍/មាោស៊ីន

យន្តជុំនិះ

អោរ

ស�្

ផ្្សងៗ

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមបទ្កើតសកុមមរួយន�លមា្ោនាពបីរនាក់ទ្សេ្ទេៀត។ពិភាកសាពបីមរូលទ�តុន�លសេព្យ្កម្មទាំ្ទ្ះ្ឹ្

ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកឲ្យរីកចទសមើ្។

7៖ត�ើខ្ញំៃឹងេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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 អនរុវ�្ត៖ ទតើអ្នកអាចេេរួលបា្សេព្យ្កម្មន�លអ្នកបា្្ រទ្រទៅេំព័រមុ្យោ្�រូចទមដច?ខ្្ទសកាមទ្ះគឺជា

ប្្ជបីវ្វិ្ បីន�លអ្នកទ្វើអាជបីវកម្មេេរួលបា្សេព្យ្កម្មថ្មបី។្រូមនប្នចកជាសកុមន�លមា្ោនាបបីនាក់ទ�ើយ

ពិភាកសាអំពបីគុណ្ម្តតែិ្ិ្គុណវិបតតែិវ្ជទសមើ្្ បីមរួយៗ។្រូម្ រទ្រវាទៅខ្្ទសកាមទ្ះ។

វិ្ រីផែើម្រីទទួលបាន

ងទព្យសកម្ម
គរុែសម្�្តិ គរុែវិប�្តិ

សន្សុំផែើម្រីទិញងទព្យសកម្មមួយ

មាននែគូដែលមានងទព្យសកម្ម

ជួលងទព្យសកម្ម

ខ្ចរីងទព្យសកម្ម

ខ្ចរីងបាក់កម្ចរីផែើម្រីទិញ

ងទព្យសកម្ម

ផ្្សងៗ

 អនរុវ�្ត៖ ឥ�ភូវទ្ះ្រូមពិភាកសា�រូចខ្្ទសកាមជាមរួយ្ ឹ្សកមុតរូច�ន�លទនាះ៖

ទតើសេព្យ្កម្ម្ មរួយន�ល្ឹ្មា្សបទយជ្៍បំ្ុត្ សមាប់អាជបីវកម្មរប្់អ្នកឥ�ភូវទ្ះ?ទតើវា្ ឹ្ជរួយ

អ្នករកបា្សបាក់យោ្�រូចទមដច?ទតើវាងាយស្រួល�រូចទមដចទ�ើម្បីេិញវា?ទតើមា្វិ្បីមរួយចំ្រួ្អវបីខះ្ន�លអ្នក

អាចប្់វថ្ទលើសេព្យ្ កម្មថ្មបីបា្?

 ផមើល៖ ្រូមទមើលទរឿ្�៏ទជាគជ័យមរួយ«្រូ្៊ី៖ឡា្សកុ្សាលាឯកជ្»ទ�ើម្បីទមើលរទបៀបន�ល្ រូ្ី៊បា្ទ្វើ

ឲ្យអាជបីវកម្មរប្់នា្បា្កា្់នតសបទ្ើរទ�ើ្ន�លមា្ទ�ើយទនាះ្ិ្រទបៀបន�លនា្ោក់ន្្ការទ�ើម្បី

េិញសេព្យ្កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្។(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមរំល្ទៅេំព័របនាទាប់)។

7៖ត�ើខ្ញំៃឹងេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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ផ�ើខ្ញុំអាចងគប់ងគងការចុំណាយរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អាន៖ សេព្យ្កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្រកបា្សបាក់។ទ�ើម្បីពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្

ទយើ្ក៏ចាំបាច់សតរូវសគប់សគ្ចំ្យ្ ្ន�រ។ប៉ុន្តែពុំនម្រាល់ការចំ្ យទាំ្ អ្់�រូចោនាទនាះទេ!

 ផមើល៖ «្រូមសបុ្សបយ័ត្ន្ ឹ្ចំ្យទថរ»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១០៣)។

 អាន៖ ចំណាយតប្រប្រួលទកើ្ទ�ើ្ឬថយចុះជាមរួយ្ ឹ្ការលក់។

ចំណាយត្រសតរូវនតប្់វថ្មិ្ថ្ទយើ្លក់បា្ចំ្ រួ្ទសចើ្ឬតិចប៉ុ្ណទនាះទេ។

មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យបន្ថែមចំ្យទថរទាលន់តទៅទពលទគ�ឹ្ថ្វា្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មឲ្យរកបា្

សបាក់ទសចើ្នតប៉ុទ្ណះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទមើលទៅការចំ្យក្ននុ្អាជបីវកម្មរប្់ោ្បីនយ៉ល។្រូមគរូ្រ្វ្់រ្�ឬដគបគបលួ្សមាប់

ការចំ្យ្ ិមរួយៗ។

ការចុំណាយក្នញងអាជរីវកម្មរបស់ោនរីដយល៉

ជួល	ហាង ត្រ តបបបបួល

ត�ើ	សបមាប់	តប្ឿង	សង្ហារិម ត្រ តបបបបួល

ចុំណាយ	តសវា	ដឹក	ជញ្ដូន ត្រ តបបបបួល

បបាក់	�្នួល	របស់	ដានីតយ៉ល ត្រ តបបបបួល

 អនរុវ�្ត៖ ្រូម្ រទ្រចំ្យអាជបីវកម្ម្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នក។្រូមគរូ្រ្វ្់ដគបគបលួឬរ្�្សមាប់ការចំ្ យ

្ិមរួយៗ។

ចុំណាយអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ

ត្រ តបបបបួល

ត្រ តបបបបួល

ត្រ តបបបបួល

ត្រ តបបបបួល

ត្រ តបបបបួល

ត្រ តបបបបួល

ត្រ តបបបបួល

ត្រ តបបបបួល

 អាន៖ អំ�នុ្្ បា្�៍ទយើ្្ ឹ្កត់សតាចំណូល្ិ្ចំ្យរប្់ទយើ្ន�លបងាហាញថ្មរួយ្ ជាការចំ្ យ

ទថរទ�ើយមរួយ្ ជាការចំ្យនសបសបរួលទ�ើយទយើ្្ ឹ្នាំយករបាយការណ៍សបាក់ចំណូលរប្់ទយើ្

ទៅការសបជុំទលើកទសកាយ។

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ បដន្ថម 

ចំណាយ នថរ ទាល់ ដ្ ន្ល 

្ួកន្ នរឹង បនងកើន គបាក ់ចំនណញ 

ប៉ុនណាណះ ។
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« ចរូរ ទី្រឹង ដល់ គ្ះនយ�រូវា៉ ឲ្យ អ្់ 

អំ្ី ចិ្តេ កុំ ឲ្យ ្ រឹងដផ្អក នលើ នោបល់ 

រប្់ ខ្លួន ន�ើយ ។ « គ្រូវ ឲ្យ ទទួល 

សាគាល់ គទង់ នៅ គ្ប់ ទាំង ផ្ហូវ អ្ក 

ចុះ នោះ គទង់ នរឹង ្ គមង់ អ្់ ទាំង 

ផ្ហូវ គចក រប្់ អ្ក » ។

សរុភាស�ិ៣:៥–៦

ផ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម រ្ីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



ទតើគំ្ិតមរួយ្ ន�ល្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកបំ្ុតក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា

ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្បា្�៍។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។
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ពិចារណា



១០០

ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់កំណត់ទមាោ្១០នាេបី្ សមាប់វគ្គការតាំ្ចិតតែទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្រូម្ ទសមចចិតតែទពល្្ិ្រទបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹ្

េំនាក់េំ្្ោនាទៅវិញទៅមក។

រ្មឹះដដ្ ូរ្វើសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាក់េង

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗរ្រស់អ្នកឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងច�ិ្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងសរផសរដ្នការមួយដែលផ្្ើឲ្យងទព្យសកម្មបច្ចញប្ន្នរបស់ខ្ញុំឲ្យ្ លកាន់ដ�ផងចើន។

ខ្ញុំនឹងរកងទព្យសកម្មដែលឲ្យ្ លផងចើន្ ្មរីសុំខាន់បុំ្រុ�ដែលខ្ញុំង�ូវការសងមាប់អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឹងយករបាយការែ៍ការចុំែូលដែលមានចុំណាយផ្រនិងដងបងបួលមកការងបជរុុំផលើកផងកាយ។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	បបាក់តៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក់	ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ខ្ញុំ	នឹង	រាយការណ៍	តៅ	ថដ្ូ	សកម្មភាព	របស់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព
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តាុំងច�ិ្ត



១០១

សូមស្វាគមន៍ចយំោលះម�ិដក្លម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង បទ្ិនសា្ន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

ផ�ើខ្ញុំនឹងរាយការែ៍ពរីការរីកចផងមើនរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ អំ�នុ្្ បា្�៍្រូមទសបើតារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទ�ើម្បីកត់សតាការរីកចទសមើ្រប្់អ្នក។ទៅក្ននុ្សបអប់ខ្្

ទសកាម្រូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬចំ្រួ្�្ន�លអ្នករកសាការតាំ្ ចិតតែ។

បានសរជសរ

ផែនការជ្វើឲ្យ

្ទព្យសកម្ម

កាន់ផតឲ្យែល

ជ្ចើន(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានរក្ ទព្យ

សកម្ម្ ្មីសំខាន់

បំែុត(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានយក

របាយការណ៍

ចំណួល

របស់ខ្នុំមក

ោមួយ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បាន

រាយការណ៍ជៅ

ថដគូសកម្មភាព

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

 អាន៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទៅ្បាតា�៍ទសកាយ។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។
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១០2

«កង់ឬមាន់?»

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ណាអូមី៖សួស្ដីម្៉ារ�ៀ។រតើអាជីវកម្ម�បស់ឯងយ៉ាងរម៉ចដដ�?

វាកុំពរុង�ីកចរគមើនឬរេ?

ម៉ាតរៀ៖វាមិនអរីេដតខ្ញុំរនឿ�ហត់ណាស់។ខ្ញុំរ្វើកា�យ៉ាងខាលាុំង

ដតខ្ញុំពរុុំ�កប្នគប្ក់គ្ប់គោន់រេ។

ណាអូមី៖សាដាប់រៅដូចជាឯងគតូវកា�គេព្យសកម្មដដលឲ្យផល

រគចើនបដន្ថមជាងរនឹះរេៀត។

ម៉ាតរៀ៖រតើគេព្យសកម្មដដលឲ្យផលរគចើនជាអវីរៅ?

ណាអូមី៖វាជាអវីដដលជួ�អាជីវកម្ម�បស់ឯង�កប្នគប្ក់

កាន់ដតរគចើន។

ណាអូមី៖អូ៎ខ្ញុំចូលចិត្តរ�ឿងរនាឹះ។ខ្ញុំចង់ប្នគេព្យសកម្មដដល

ឲ្យផលរគចើន...ប៉រុដន្ដចាុំសិនខ្ញុំពរុុំ្ ិតថាខ្ញុំម្នរេឥឡលូវរនឹះ។

ណាអូមី៖អូ៎ឯងម្ន។ម្ន់�បស់ឯង្ ឺជាគេព្យសកម្មដដលឲ្យ

ផលរគចើន។រតើឯងនរង�កគប្ក់ប្នរគចើនឬរេរបើឯងម្នម្ន់

រគចើនជាងរនាឹះ?

ម៉ាតរៀ៖ចា៎សខ្ញុំនរង�កប្នរគចើន។ខ្ញុំ្ ួ�ដតេិញម្ន់រគចើន

រេៀត។

ណាអូមី៖រតើម្នអវីរផសេងរេៀតដដលវានរងង្�គសលួជាង

សគម្ប់ឯងរ្វើអាជីវកម្មរេ?

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំនរងកានដ់តគសលួរបើម្នកង់ដរកស៊រុតរហើ�ដរកចុំណី

ម្ន់រនាឹះ។រជើងខ្ញុំររា�ណាស់រដ្�សា�រដើ�រគចើន។

ណាអូមី៖របើអញ្ចរងឯង្ ួ�េិញកង់មួ�រៅ។រតើឯងនរង

�កគប្ក់ប្នរគចើនឬរេរបើឯងម្នកង់មួ�រនាឹះ?

ណាអូមី៖ចា៎ាសរបើខ្ញុំម្នកង់មួ�ខ្ញុំនរងដរកជញ្លូនវារៅប្ន

កាន់ដតរលឿន។ខ្ញុំនរងម្នរពលលក់រគចើន។ប៉រុដន្តខ្ញុំ្ ួ�េិញកង់

ឬេិញម្ន់ឲ្យរគចើនរនាឹះ?

ណាអូមី៖រតើម�ួណាម្នអាេិភាពខ្ពស់បុំផរុតសគម្ប់អាជីវកម្ម

�បស់ឯងឥឡលូវរនឹះ?េិញកង់ឬេិញម្ន់ឲ្យរគចើនជាងមរុន?

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំពរុុំដរងរេ។រតើខ្ញុំ្ ួ�សរគមចយ៉ាងដូចរម្ដច?

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ៩៤វិញ

ធនធាននានា

7៖ត�ើខ្ញំៃឹងេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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សូមងបរុងងបយ័�្នជាមួយនឹងចុំណាយផ្រ

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ម៉ាតរៀ៖ណាអូមីខ្ញុំ្ ិតថាគេព្យសកម្មដដលឲ្យផលរគចើននរងរ្វើ

ឲ្យអាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំ�កគប្ក់ប្នកាន់ដតរគចើន។ប៉រុដន្តខ្ញុំប្�ម្មអុំពី

កា�ចុំណា�នានា។

ណាអូមី៖ដមនរហើ�ម្៉ារ�ៀឯង្ ួ�ពយាយមកាត់បន្ថ�

ចុំណា�ជានិច្ច។

ម៉ាតរៀ៖រតើខ្ញុំនរងដរងថាខ្ញុំនរងចុំណា�ប៉រុនាមនរដ្��របៀបណា?

វាដគបគបួល�ហូត!

ណាអូមី៖េីមួ�ឯងចាុំប្ច់គតូវដបងដចកចុំណា�រ្�និង

ចុំណា�ដគបគបួល�បស់ឯង។

ម៉ាតរៀ៖អូ៎ខ្ញុំពរុុំ�ល់ន័�រនាឹះរេ។

ណាអូមី៖ចាុំខ្ញុំពិពណ៌នាដូចរនឹះវិញ។រតើឯងសាគាល់ដ្នីដ�៉ល

ឬរេ?

ម៉ាតរៀ៖បរុ�សដដលលក់រគ្ឿងសង្ហា�ិមដមនរេ?

ណាអូមី៖ដមនរហើ�។រៅរពលដ្នីដ�៉លរ្វើរ្អីមួ�

សគម្ប់លក់រតើឯង្ ិតថាោត់បង់ដ្្ដល់អ្នកផ្ត់ផ្ង់រឈើឲ្យ

ោត់រ្វើរ្អីឬរេ?

ម៉ាតរៀ៖ចា៎សដមនរហើ�។

ណាអូមី៖រនាឹះគតរមគតូវរហើ�។ដ្នីដ�៉លចូលចិត្ត�ង់ចាុំ

�ហូតដល់ោត់ម្នកា�បញ្ជាេិញមរុនរពលោត់េិញរឈើរនាឹះ។

របើដ្នដី�៉លលក់រ្អីមួ�ក្នញងដខរនឹះរនាឹះោត់ដតងដតបង់

ដ្្រឈើសគម្ប់រ្អីមួ�។របើោត់លក់រ្អីដប់រៅដខរគកា�

ោត់នរងបង់ដ្្ដប់ដងផងដដ�សគម្ប់ដ្្រឈើ។

ម៉ាតរៀ៖ប៉រុដន្តរនាឹះមិនអីរេរដ្�សា�ោត់ប្នលក់ដប់ដងដូច

រ្អីដដ�!

ណាអូមី៖ពិតដមនរហើ�។កា�ចុំណា��បស់ដ្នីដ�ល៉

សគម្ប់ដ្្រឈើ្ឺជាចុំណា�ដគបគបលួម�ួ។វារឡើងឬចរុឹះ

អាគស័�រលើចុំនួនដដលោត់លក់។

ឥឡលូវដ្នីដ�៉លបង់ដ្្ជួលហាង�បស់ោត់។ឥឡលូវថាោត់

ជួល១០០០ក្នញងម�ួដខ។រតើចុំណា�ដ្្ជួលដដលោត់បង់

ម្នចុំនួនប៉រុនាមនរបើោត់លក់រ្អីដប់?

ម៉ាតរៀ៖្ឺ១០០០។

ណាអូមី៖រតើោត់បង់ដ្្ប៉រុនាមនរបើោត់លក់ប្នដតរ្អីមួ�?

ម៉ាតរៀ៖រៅដត១០០០។វាពរុុំ្ លាស់ប្ដលូ�រេ។

ណាអូមី៖រនាឹះគតរមគតូវរហើ�។ដ្្ជួល�បស់ដ្នីដ�ល៉្ឺជា

ចុំណា�រ្�ម�ួ។វាពរុុំសុំខាន់ថាោត់លក់ប្នចុំនួនប៉រុនាមនឬ

លក់តិចប៉រុណាណរេ។ោត់រៅដតគតូវបង់ដ្្រនាឹះ។

ម៉ាតរៀ៖អូ៎ខ្ញុំ្ ិតថាខ្ញុំពរុុំចូលចិត្តចុំណា�រ្�រេ។

ណាអូមី៖រ�ើងគោន់ដតគតូវគប�័ត្នជាមួ�នរងចុំណា�រ្�។

វាអាចនរងម្នគបរយជន៍របើវាសគម្ប់គេព្យសកម្មដដលឲ្យផល

រគចើន។

ម៉ាតរៀ៖រហើ�រ�ើងលក់គ្ប់គោន់រដើម្ីបង់ដ្្វា!

ណាអូមី៖រនាឹះគតរមគតូវរហើ�។

ម៉ាតរៀ៖ណាអូមីរតើឯងអាចជួ�ខ្ញុំដរងថារតើកា�ចុំណា��បស់ខ្ញុំ

មួ�ណារ្�រហើ�មួ�ណាដគបគបលួប្នដដ�ឬរេ?

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ៩៨វិញ

7៖ត�ើខ្ញំៃឹងេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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8
ត�ើខ្ញុំ្ ួរត�មនបបាក់បែុន្មាន

តដើម្ីវិនតិយ្ពបងកី

អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ?

ការចាប់ផ្ដើមនិងការពងងរីក

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ
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8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវៃិិតយគេបងកីអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?

សងមាប់អ្នកសងមបសងមួល
ថ្ងៃថៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទ ញ្ើសារឬេរូរ្ព្ទទៅ្ មាជិកសកុមទាំ្អ្់។្រូមអទ្្ជើញពរួកទគឲ្យមក�ល់មុ្ទមាោ្១០នាេបីទ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំ្ចិតតែរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមទរៀបចំឯកសារការសបជុំ។

៣០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំទៅអបីជុំវិញតុទ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអ្្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទៅទលើកា្រទខៀ្ទោយោក់ទឈ្មាះម្ុ្សេទៅក្ននុ្សកមុអ្នក(្រូមទមើលឧទា�រណ៍

ខ្្ទសកាម)។

ជ្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានសរជសរ

ផែនការជ្វើឲ្យ

្ទព្យសកម្ម

បច្ចនុប្ន្កាន់

ផតឲ្យែលជ្ចើន

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បានសាគាល់

្ទព្យសកម្ម្ ្មី

សំខាន់បំែុត

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បានយក

របាយការណ៍

្បាក់ចំណួល

របស់ខ្នុំមក

ោមួយ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បាន

រាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

គ្លូរ�ៀ ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស

១០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកទគយោ្កក់ទៅ្ទពលពរួកទគមក�ល់។

• ទៅទពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្រូមឲ្យពរួកោត់បំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែទៅទលើការ្ទខៀ្។្រូមរំឭកពរួកទគ

ឲ្យទបើកទៅេំព័រ១៩៧ទ�ើយទ្វើបច្នុប្្្នភាពវ្ការរីកចទសមើ្រប្់ពរួកទគទឆ្ពះទៅកា្់ការេេរួលវិញ្ញាប្បសត

្្ន�រ។

• ្រូមចាត់អ្នកកំណត់ទពលទវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមឲ្យពរួកទគបិេេរូរ្ព្ទវ�្ិ្ឧបករណ៍�វេទេៀតរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមអ្ិសាឋា្ទបើក(្ិ្ទសចៀ្េំ្ុកតទមកើ្ទបើច្់)។

• ្រូមឲ្យអ្នកទាំ្ឡាយន�លមកយឺតបិេេរូរ្ព្ទវ�ទោយសាងាត់ទ្ងៃៀមទ�ើយបំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្ដទ្វើការពិភាកសា។

• ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំរនឹះ។

• ្រូមបំទពញទោលការណ៍េបី៨ក្ននុ្មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បនាទាប់មកសត�ប់មកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះវិញទ�ើយ

ប ដ្អា្ទៅេំព័របនាទាប់។
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ផ�ើខ្ញុំបានរកសាការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្្រូមទសកាកឈរទ�ើ្។(្រូមេះវ�្ សមាប់អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្)។

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។្រូម្ រូសតបាវចនារប្់ទយើ្ររួមោនា៖

«ផហើយផនះជាផោលបុំែងរបស់ផយើងផែើម្រី្ ដ�់ ្្គង់ែល់ពួកបរិសរុទ្របស់ផយើងែ្ិ�ងគប់

ទាុំងអស់សរុទ្ដ�ជារបស់្ ងផយើង»។

នគ្លលទ្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

ផោយមានផសចកដរីជុំផនឿផៅផលើងពះអមាចាស់ផោះផយើងកុំពរុងផ្្ើការជាមួយោនាផែើម្រីកាលាយជា

មនរុស្សមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ្រូមអ្្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នក្ ឹ្ទ្វើឲ្យសេព្យ្ កម្មរប្់អ្នកកា្់នតឲ្យ្ លទសចើ្យោ្�រូចទមដច?ទតើអ្នក្ឹ្នថរកសាសេព្យ្ កម្មរប្់

អ្នកយោ្�រូចទមដច?

ទតើសេព្យ្កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្ថ្មបី្ មរួយជាអាេិភាពខ្ព្់បំ្ុតរប្់អ្នក?ទ�តុអវបី?

ទតើការចំ្យទថរ្ិ្ការចំ្យនសបសបរួលរប្់អ្នកជាអវបី?ទតើការ�ឹ្ពបីភាពខុ្ោនាជរួយទយើ្យោ្

�រូចទមដច?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការទ្វើការតាមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកទនាះ?

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?

រាយការែ៍

នៅក្នុង ន្ៀវនៅ កំណ្់ចំណាំ 

អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ្រូម ្ រន្រ 

អំ្ី អវែី ដដល អ្ក បាន នរៀន តាមរយៈ 

ការ រកសា ការតាំងចិ្ តេ រប្់ អ្ក ។
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ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ន្វែើ ការ 

វិនិនោ្ នោយ ្ លា្នវ ។

«ផ�ើខ្ញុំអាចមានលទ្ភាពទិញងទព្យសកម្មកាន់ដ�ផងចើនឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់ទៅ6០នាេបី្ សមាប់ការទរៀ្វគ្គទ្ះ»។

 អាន៖ វិ្បីមរួយទ�ើម្បីពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្គឺទ�ើម្បីបន្ថែមសេព្យ្ កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្។មុ្ទពលទយើ្

បន្ថែមសេព្យ្ កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្ទៅ�ល់អាជបីវកម្មរប្់ទយើ្ទនាះទយើ្ចាំបាច់សតរូវ�ឹ្ថ្ទតើទយើ្អាច

មា្លេ្ធភាពឬអត់។

 ផមើល៖ «ទតើខញនុំអាចមា្លេ្ធភាពេិញសេព្យ្កម្មកា្់នតទសចើ្ឬទេ?(ន្្នកេបី១)»(ពុំមា្វទី�អរូឬ?្រូមអា្

េំព័រ១២២)។

 ពិភាកសា៖ ទតើមាោទរៀអាចរកទ�ើញថ្នា្្ ឹ្មា្សបាក់សគប់សោ្់ទ�ើម្បីប្់្្សបាក់កម្បីយោ្�រូចទមដច?

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យសតរូវសបាក�ថ្ពរួកទគអាចមា្លេ្ធភាពនកលម្អ�ល់អាជបីវកម្មរប្់ពរួកទគមុ្ទពល

ពរួកទគទ វ្ើវា។

 អាន៖ សុំែួរងបចាុំសបាដាហ៍--ផ�ើខ្ញុំអាចមានលទ្ភាពខ្ចរីងបាក់កម្ចរីផែើម្រីទិញងទព្យសកម្មមួយបានឬផទ?

សកម្មភាេប្រចាំសប្ដាហ៍--ខ្ញំៃឹង្រតងកើ�រប្យការណ៍លំហូររាច់បប្ក់តដើម្ីយល់កាៃ់ត�ល្អអំេីអនាគ�ថៃ

អាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ។

 អាន៖ របាយការណ៍លំ�រូរសាច់សបាក់គឺជាឧបករណ៍៍មរួយន�លជរួយអ្នកទមើលទៅទលើអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទ�ើម្បីអ្នក

អាចសបាប់ពបីវិ្ បីទ�ើម្បីពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។មា្ជំហា្បបីយោ្្ សមាប់ការបទ្កើតលំ�រូរសាច់សបាក់។

• ជំហា្េបី១ទសបើរបាយការណ៍ចំណូលពបីមុ្រប្់អ្នកទមើលទៅទលើសានាវ�ការងារក្្្មករប្់

អាជបីវកម្មអ្នក។

• ជំហា្េបី២ទមើលទៅអនាគតអាជបីវកម្មរប្់អ្នកទោយការ្ រួរខ្លួ្អ្នក្ រូវ្ ំណួរទ្ះ៖«ទតើចំណូល

្ិ្ចំ្យរប្់ខញនុំវា្ ឹ្យោ្ទម៉ចន�រទៅទពលអនាគត?»

• ជំហា្េបី៣គិតរកទមើលថ្អ្នក្ ឹ្មា្សាច់សបាក់ន�លមា្ប៉ុនាមា្ទៅទពលអនាគត។

របាយការណ៍ល�ំរូរសាច់សបាក់អាចជរួយអ្នក្ ទសមចចិតតែពបីរទបៀបទ្សេ្ៗទ�ើម្បីពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់អ្នក

�រូចជាការបន្ថែមទៅក្ននុ្ការទសជើ្ទរើ្្ លិត្លរប្់អ្នកការប្ថែយចំ្យការបទ្កើ្ចំណូល្ិ្

ការវាយតវម្ពបីសបាក់កម្បីន�លមា្។

 ផមើល៖ ្រូមទមើលទរឿ្ទជាគជ័យមរួយ«រ៉រូសា្្បី៖អាហារទៅ្»ទ�ើម្បីទមើលពបីរទបៀបេេរួលបា្សបាក់កម្បីបា្ជរួយ

រ៉រូសា្្បីពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់នា្យោ្្ ។(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមរំល្ទៅេំព័របនាទាប់)។

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?

ផរៀន
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ផ�ើមានោច់ងបាក់ប៉រុោមានបច្ចញប្ន្នផនះ?

 ផមើល៖ «ទតើមា្សាច់សបាក់ប៉ុនាមា្?(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមប្ដ)។

បនាទាប់ពបីអ្នកទមើលវីទ�អរូទ�ើយ្រូមរំឭកេំព័រទ្ះទ�ើម្បីអ្នកអាចច្ចាំពបីអវបីន�លអ្នកបា្ទរៀ្។

 អាន៖ ទ�ើម្បី�ឹ្ថ្មាោទរៀមា្សាច់សបាក់សគប់សោ្់ទ�ើម្បីពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់ខ្លួ្នា្ចាំបាច់សតរូវ�ឹ្ចំណុចទាំ្បបី

ទ្ះ៖អ�រី�កាលអោគ�្ិ្លុំហូរោច់ងបាក់។

នា្អាចរកទ�ើញចំណុចទាំ្បបីទ្ះតាមរយៈការបទ្កើតរបាយការណ៍ល�ំរូរសាច់សបាក់។

ជុំោនទរី១៖អ�រី�កាល

២	តខ	មុន តខ	មុន តខ	តនលះ តខ	តបកាយ តខ	៣ តខ	៤ តខ	5 តខ	6

ចុំណូល ៤៤០០ ៤៤០០

ចុំណាយ	ត្រ -៣៣០០ -៣៣០០

ចុំណាយ	តបបបបួល -១០០០ -១០០០

ចុំតណញ	(	ឬ	ខា�	) ១០០ ១០០

សាចប់បាក់	តដើមបោ

សាច	់បបាក់	តដល	មាន

 ពិភាកសា៖ ្រូមទមើលទៅរបាយការណ៍លំ�រូរសាចស់បាក់រប្់មាោទរៀទៅខ្្ទលើ។ទតើចំណូលរយៈទពលពបីរនខក្្្ទៅ

សបាប់មាោទរៀអំពបីអាជបីវកម្មរប្់នា្អវបីខ្ះ?

តបបើ	របាយការណ៍	ចុំណូល	របស់	ន្ង	មា៉ាតរៀ	សរតសរ	ទុក	ចុំណូល	

របសន់្ង	ចុំណាយ	ត្រ	ចុំណាយ	តបបបបួល	និង	ចុំតណញ	ឬ	បបាក់ខា�	

សបមាប	់រយៈតពល	ពីរ	តខ	កន្ង	តៅ	។

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?



១១០

ជុំោនទរី២៖អោគ�

២	តខ	មុន តខ	មុន តខ	តនលះ តខ	តបកាយ តខ	៣ តខ	៤ តខ	5 តខ	6

ចុំណូល ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០

ចុំណាយ	ត្រ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០

ចុំណាយ	តបបបបួល -១០០០ -១០០០ -១០០០ -១០០០ -១០០០ -១០០០ -១០០០ -១០០០

ចុំតណញ	(	ឬ	ខា�	) ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០

សាចប់បាក់	តដើមបោ

សាច	់បបាក់	តដល	មាន

 ពិភាកសា៖ ្រូមទមើលទៅរបាយការណ៍លំ�រូរសាចស់បាក់រប្់មាោទរៀទៅខ្្ទលើ។ទតើសបាក់ចំទណញសបចាំនខរប្់មាោទរៀ

្លា្់បដភូរឬទេ?

ត្្អកតៅ	តលើ	ចុំនួន	កាលពី	ពីរ	តខ	មុន	មា៉ាតរៀ	សរតសរ	អវី	តដលន្ង	្ ិ�	ពី	ចុំណូល	

អន្្�	របស់	ន្ង	ចុំណាយ	ត្រ	ចុំណាយ	តបបបបួល	និង	បបាក់	ចុំតណញ	

ឬបបាក់ខា�	នឹង	តកើ�	ត�ើង	។

មា៉ាតរៀ	ោមាន	ត្នការ	តដើម្ី	ត្វើការ	ផ្លាស់បដដូរ	ណា	មួយ	តៅ	តលើ	អាជីវកម្ម	

របស់	ន្ង	តទ	ដូតច្លះ	ន្ង	្ ិ�	ពី	ចុំណូល	និង	ចុំណាយ	របស់	ន្ង	

សបមាប់	បបាុំមួយ	តខ	តបកាយ	នឹង	ដូចោនា	កាលពី	ពីរ	តខ	មុន	។

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?



១១១

ជុំោនទរី៣៖ោច់ងបាក់ដែលមាន

២	តខ	មុន តខ	មុន តខ	តនលះ តខ	តបកាយ តខ	៣ តខ	៤ តខ	5 តខ	6

ចុំណូល ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៤០០

ចុំណាយ	ត្រ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០

ចុំណាយ	តបបបបួល -១០០០ -១០០០ -១០០០ -១០០០ -១០០០ -១០០០ -១០០០ -១០០០

ចុំតណញ	(	ឬ	ខា�	) ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០

សាចប់បាក់	តដើមបោ ៥០ ១៥០ ២៥០ ៣៥០ ៤៥០ ៥៥០ ៦៥០ ៧៥០

១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០

សាច	់បបាក់	តដល	មាន ១៥០ ២៥០ ៣៥០ ៤៥០ ៥៥០ ៦៥០ ៧៥០ ៨៥០

 ពិភាកសា៖ ្រូមទមើលទៅរបាយការណ៍លំ�រូរសាចស់បាក់ទៅខ្្ទលើ។ទតើមាោទរៀមា្សបាក់ចំ្រួ្ប៉ុនាមា្ទៅចុ្ 

សបាំមរួយនខ?

 អាន៖ ឥ�ភូវទោយមាោទរៀ�ឹ្ថ្នា្្ ឹ្មា្សបាក់ចំ្រួ្ប៉ុនាមា្ក្ននុ្រយៈទពលសបំាមរួយនខទេៀតទនាះនា្អាច្ ទសមច

ចិតតែវិ្បីទ្សេ្ទ�ើម្បីពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់នា្។

សាច់បបាក់តដើមបោ	្ឺ	ោ	អវីតដល	មា៉ាតរៀ	មាន	តៅក្ញង	

្ន្្រ	តៅ	តពល	តដើមតខ	។	តៅក្ញង	ករណីតនលះ	ន្ង	

ចាប់ត្ដើម	ោមួយ	សាច់បបាក់	50	។

រាល់តខ	ន្ង	បាន	បតនថែម	បបាក់	ចុំតណញ	បបចាុំតខ	

របស	់ន្ង	តៅ	ក្ញង	សាច់បបាក់	តដើមបោ	តដើម្ី	ន្ង	

អាច	មាន	បបាក់	(	50	+	១00	=	១50	)	។

សាច់បបាក់	តដល	មាន	បាន	កាលាយោ	សាច់បបាក់	

តដើមបោ	សបមាប់	តខ	តបកាយ	(	១50	)	។

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?



១១2

ផ�ើមានោច់ងបាក់ប៉រុោមានសងមាប់ការបង់សងងបាក់កម្ចរី?

 អនរុវ�្ត៖ ឥ�ភូវ្ រូមទមើលអវបីទកើតទ�ើ្ចំទពាះល�ំរូរសាច់សបាក់រប្់មាោទរៀទបើនា្ខ្បីសបាក់១5០០្សមាប់រយៈទពល

6នខទ�ើម្បីេិញមា្់១5កបាល។្រូមទមើលទៅល�ំរូរសាចស់បាក់រប្់មាោទរៀទៅខ្្សា្ំ។ទតើមាោទរៀ

មា្លំ�រូរសាច់សបាក់សគប់សោ្់្សមាប់ប្់្្សបាក់កម្បីវ្២៧5ឬទេ?្រូមពិ្ិត្យទមើលសាច់សបាក់

ន�លមាោទរៀមា្ជាមរួយ្ ឹ្វ�គរូ។

 ពិភាកសា៖ ររួម្ ឹ្សកុមទាំ្មរូល្រូមពិភាកសាអំពបី្ ំណួរ�រូចខ្្ទសកាម៖ទតើមាោទរៀគរួរនតទ្វើអវបី?ទតើមាោទរៀគរួរសាកល្្

ខ្បីសបាក់កម្បីប៉ុនាមា្វិញ?ទតើនា្អាច្ ្សេំទ�ើយ�កសាច់សបាក់ទៅេិញមា្់បា្ឬទេ?

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?



១១៣

សូមផមើលរបាយការែ៍លុំហូរោច់ងបាក់របស់មាោផរៀ

២	តខ	មុន តខ	មុន តខ	តនលះ តខ	តបកាយ តខ	៣ តខ	៤ តខ	5 តខ	6 តខ	៧ តខ	8

ចុំណូល ៤៤០០ ៤៤០០ ៥៣០០ ៥៣០០ ៥៣០០ ៥៣០០ ៥៣០០ ៥៣០០ ៥៣០០ ៥៣០០

ចុំណាយ	ត្រ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៥០០ -៣៥០០ -៣៥០០ -៣៥០០ -៣៥០០ -៣៥០០ -៣៥០០ -៣៥០០

 ការ	បង់សង	បបាក់កម្ី -៣៥០ -២៧៥ -២៧៥ -២៧៥ -២៧៥ -២៧៥

ចុំណាយ	តបបបបួល -១០០០ -១០០០ -១៦០០ -១៦០០ -១៦០០ -១៦០០ -១៦០០ -១៦០០ -១៦០០ -១៦០០

ចុំតណញ	(	ឬ	ខា�	) ១០០ ១០០ -១៥០ -៧៥ -៧៥ -៧៥ -៧៥ -៧៥ ២០០ ២០០

សាចប់បាក់	តដើមបោ ៥០ ១៥០ ២៥០ ១០០ ២៥ -៥០ -១២៥ -២០០ -២៧៥ -៧៥

១០០ ១០០ -១៥០ -៧៥ -៧៥ -៧៥ -៧៥ -៧៥ ២០០ ២០០

សាច	់បបាក់	តដល	មាន ១៥០ ២៥០ ១០០ ២៥ -៥០ -១២៥ -២០០ -២៧៥ -៧៥ ១២៥

	១.	តដាយ	សារ	ន្ង	នឹង	មាន	ស៊ុ�	តបចើន	តន្លះ	មា៉ាតរៀ	្ ិ�	ថា	

រាល់តខ	ន្ង	នឹង	មាន	ចុំណូល	បតនថែម	បបត�ល	ោ	900	

(	ត្មចុំណូល	60	ក្ញង	មាន់	មួយ	កបាល	្ុណ	នឹង	

១5	)	។	900	បូក	នឹង	ចុំណូល	បច្ញប្ន្	របស់	ន្ង	

៤៤00	្ឺ	តស្មើនឹង	5៣00	។

	២.	ន្ង	្ ិ�	ថា	ការ	ចុំណាយ	ត្រ	របស់ន្ង	

នឹង	តកើន	ត�ើង	តៅ	ដល់	៣500	(	បតនថែម	

២00	តៅ	ការជួល	កង់	មួយ	បូក	នឹង	

ចុំណាយ	តដល	មានរួច	ត�ើយ	របស់	ន្ង	

្ឺ	៣៣00	)	។

	៣.	តបើ	ន្ង	យក	បបាក់កម្ី	

តន្លះ	នឹង	មាន	ការ	

ចុំណាយ	ត្រ	មួយ	ចុំនួន	

២៧5	្ងតដរ	(	៣50	

ថន	តខ	ទីមួយ	)	។

	៤.	ន្ង	្ ិ�	ថា	ចុំណាយ	តបបបបួល	

របស់ន្ង	នឹង	តកើ�	ត�ើង	ដល់	

១600	តដាយសារ	មាន	500	

បតនថែម	តៅតលើ	ចុំណី	មាន់	និង	

១00	សបមាប់	ក្មនួយ	របស់	ន្ង	

តដើម្ី	ដឹក	ជញ្ដូន	ស៊ុ�	។

	៥.	តៅ	ពីរ	តខ	ដុំបូង	មា៉ាតរៀ	

មាន	សាច់បបាក់	ប្ប់បោន់	

តដើម្ី	ត្វើការ	បង់សង	

បបាក់កម្ី	។

	៦.	តទាលះ	ោ	យ៉ាង	ណា	ក៏	តដាយ	សូម	

តមើល	តៅ	បួន	តខ	មុន	ថន	បបាក់កម្ី	

(	តខ	៣-6	)	។	ត�ើ	មា៉ាតរៀ	នឹង	

មាន	បបាក់	ប្ប់បោន់	តដើម្ី	ត្វើការ	

បង់សង	បបាក់កម្ី	ទាុំងអស់	របស	់

ន្ង	ឬ	តទ	?

	៧.	បន្ទាប់ពីមា៉ាតរៀ	បាន	សង	

បបាក់កម្ី	អស់	ត�ើយ	ត�ើ	

ចុំណូល	របស់	ន្ង	នឹង	

តកើន	ត�ើង	វិញ	តទ	។	

ប៉ុតន្ត	ត�ើ	វា	យឺ�	តពល	ឬ	

តទ	?

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?



១១4

 ផមើល៖ «ទតើខញនុំអាចមា្លេ្ធភាពេិញសេព្យ្កម្មកា្់នតទសចើ្ឬទេ?(ន្្នកេបី២)»(ពុំមា្វទី�អរូឬ?្រូមអា្

េំព័រ១២៣)។

 អនរុវ�្ត៖ ឥ�ភូវ្ រូមទមើលអវបីទកើតទ�ើ្ចំទពាះល�ំរូរសាច់សបាក់រប្់មាោទរៀទបើនា្ខ្បីសបាក់តិចជា្ទ្ះគឺខ្បីនត

៨០០្សមាប់រយៈទពល6នខទ�ើម្បីេិញមា្់៨កបាល។្រូមទមើលទៅល�ំរូរសាច់សបាក់រប្់មាោទរៀ

ទៅខ្្សា្ំ។ទតើមាោទរៀមា្លំ�រូរសាច់សបាក់សគប់សោ្់្ សមាប់ប្់្្សបាក់កម្បីវ្៨០០ឬទេ?្រូម

ពិ្ិត្យទមើលសាច់សបាក់ន�លមាោទរៀមា្ជាមរួយ្ ឹ្វ�គរូ។

 ពិភាកសា៖ ររួម្ ឹ្សកុមទាំ្មរូល្រូមពិភាកសាអំពបី្ ំណួរខ្្ទសកាម៖ទតើមាោទរៀអាចប្់្្សបាក់កម្បីទសចើ្ជា្ទ្ះបា្

ទេ?ទតើនា្គរួរនតខ្បីសបាក់កម្បីន�លទសចើ្ជា្ទនាះឬ?

 អាន៖ ទៅក្ននុ្ឧទា�រណ៍ទ្ះមាោទរៀកំពុ្ទសបើរបាយការណ៍ល�ំរូរសាច់សបាក់រប្់នា្ទ�ើម្បី្ ទសមចចិតតែថ្ទតើ

នា្អាចមា្លេ្ធភាពេិញមា្់ថ្មបីឬទេ។នា្អាច្ ឹ្ទសបើរបាយការណ៍ល�ំរូរសាច់សបាក់ទ�ើម្បី្ ទសមចចិតតែ

ទ វ្ើការ្ លា្់បដភូរទ្សេ្ចំទពាះអាជបីវកម្មរប្់ោត់�រូចជាការជរួលក្់ការេិញ្ លាកថ្មបីឬការេិញចំណបីទ្សេ្។

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?
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ម�ើលរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្បាក់របស់ម៉ាមរៀ

២ ខែ មុន ខែ មុន ខែ ននះ ខែ ន្រោយ ខែ ៣ ខែ ៤ ខែ ៥ ខែ ៦ ខែ ៧ ខែ ៨

ចំណូល ៤៤០០ ៤៤០០ ៤៨៨០ ៤៨៨០ ៤៨៨០ ៤៨៨០ ៤៨៨០ ៤៨៨០ ៤៨៨០ ៤៨៨០

ចំណាយ នេរ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ -៣៣០០ --៣៣០០ -៣៣០០

� រោរ បង់សង ្រាក់កម្ចី -២៥០ -១៥០ -១៥០ -១៥០ -១៥០ -១៥០

ចំណាយ ខ្ប្បរួល -១០០០ -១០០០ -១៣០០ -១៣០០ -១៣០០ -១៣០០ -១៣០០ -១៣០០ -១៣០០ -១៣០០

ចំនណញ ( ឬ ខាត ) ១០០ ១០០ ៣០ ១៣០ ១៣០ ១៣០ ១៣០ ១៣០ ២៨០ ២៨០

សាច់្ រាក់ ន�ើម្រា ៥០ ១៥០ ២៥០ ២៨០ ៤១០ ៥៤០ ៦៧០ ៨០០ ៩៣០ ១២១០

១០០ ១០០ ៣០ ១៣០ ១៣០ ១៣០ ១៣០ ១៣០ ២៨០ ២៨០

សាច ្់រាក់ ខ�ល មាន ១៥០ ២៥០ ២៨០ ៤១០ ៥៤០ ៦៧០ ៨០០ ៩៣០ ១២១០ ១៤៩០

 ១. មា៉ានរៀ គិត ថា ជាមរួយ នឹង មាន់ ៨ កបាល នាង នឹង 

រករាន ្បខែល ជា ៤៨០ បខនថែម ចូលក្នុង ចំណូល 

( ខេម ៦០ ក្នុង មាន់ មរួយ កបាល គុណ នឹង ៨ ) ។ 

៤៨០ បូក នឹង ចំណូល បច្នុប្បន្ របស់ នាង ៤៤០០ គ ឺ

នសមើនឹង ៤៨៨០ ។

 ២. នាង គិត ថា ចំណាយ នេរ របស់ នាង នឹង 

ពុំ នកើននេ ពចីន្រះ នាង នឹង ពុំជរួល កង់ មរួយ 

ន�ើយ ។

 ៣. នបើ នាង យក ្រាក់កម្ចី 

ននាះ នឹង មាន រោរ 

ចំណាយ នេរ មរួយ ចំនរួន 

១៥០ ផងខ�រ ( ២៥០ 

នន ខែ េចីមរួយ ) ។

 ៤. នាង គិត ថា ចំណាយ ខ្ប្បរួល របស់នាង 

នឹង នកើត ន�ើង �ល់ ១៣០០ នោយសារ 

មាន ២៥០ បខនថែម នៅនលើ ចំណចី មាន់ និង 

៥០ ស្មាប ់កមមួយ របស់ នាង ន�ើម្បចី �ឹក ជញ្ជូន 

ស៊ុត ។

 ៥. សូម នមើល នៅ សាច់្រាក់ ខ�ល នាង 

មាន ។ នតើ មា៉ានរៀ នឹង មាន ្រាក់ 

្គប់្រាន់ ន�ើម្បចី ន្វើរោរ បង់សង 

្រាក់កម្ចី ទាំងអស់ របស់ នាង ឬ នេ ?

 ៦. សូម នមើលនៅ ្រាក់ ចំនណញ និង ខាត របស់ មា៉ានរៀ ។ 

សូម កត់ចំណាំ ថា ្រាក់ ចំនណញ របស់ នាង គ ឺតិច ជាង 

អំ�នុងនពល មាន ្រាក់កម្ចី ប៉ុខនតែ វា ែ្ពស់ជាង មុននពល 

នាង យក ្រាក់កម្ចី ។

៨ ៖ តើខ្ញុំគួរតើមានប្រាក់ប៉ាត្ខានដើមាបតវគននយដ្ពងដើ្ាអរាីរ្ញុំ ប



១១៦

ផ�ើមានោច់ងបាក់ប៉រុោមានសងមាប់អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ?

 អនរុវ�្ត៖ ឥ�ភូវទ្វើរបាយការណ៍ល�ំរូរសាច់សបាក់្ សមាប់អាជបីវកម្ម្ ទាល់រប្់អ្នក។្រូមរកវ�គរូទ�ើយទៅទលើ

របាយការណ៍ល�ំរូរសាច់សបាក់ទៅខ្្សា្ំវ�្រូមទ្វើតាមជំហា្�រូចខ្្ទសកាម។(្រូមទមើលេំព័រ

១០៩–១៧្សមាប់ជំ្រួយ)។មា្េសម្់េទេរបន្ថែមទេៀតទៅេំព័រ១១៨។អ្នកអាចថតចម្្េសម្់

ទ្ះចរូលទៅក្ននុ្ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

្រូមគិតអំពបីសេព្យ្កម្មន�លឲ្យ្ លទសចើ្មរួយន�លអ្នកអាចេិញ្ សមាប់អាជបីវកម្មរប្់អ្នក។្រូមគិត

អំពបីសបាក់ចំណូល្ិ្ចំ្យន�លអ្នក្ ឹ្េេរួលបា្បន្ថែម។

ទបើអ្នកពុ�ំឹ្ថ្សតរូវទសបើទលខមរួយ្ ឬអ្នកពុំមា្អាជបីវកម្មទេ្រូមជរួយ�ល់្ រ្មានាក់ន�លមា្។ទ្ះ

សោ្់នតជាការហាត់ទេ។

 អាន៖ បនាទាប់ពបីការសបជុំរប្់ទយើ្ទយើ្្ ឹ្្ ិយយជាមរួយអ្នក្ តែល់សបាក់កម្បីទ�ើយរកទមើលអំពបីការប្់្្

សបាក់កម្បីរប្់ទយើ្្ ឹ្មា្អវបីខ្ះ។ររួចទ�ើយទយើ្្ ឹ្អាចោក់ប្្ភូលការប្់្្សបាក់កម្បីចរូលទៅក្ននុ្

របាយការណ៍ល�ំរូរសាច់សបាក់បា្។

 ពិភាកសា៖ ទតើការ�ឹ្ពបីសាច់សបាក់ន�លមា្រប្់អ្នកជរួយអ្នកទ្វើការ្ ទសមចចិតតែអំពបីអាជបីវកម្មរប្់អ្នកយោ្�រូចទមដច?

ទសៅពបីការប្់្្សបាក់កម្បីទតើមា្វិ្បីទ្សេ្ទេៀតន�លការ�ឹ្ពបីលំ�រូរសាច់សបាក់រប្់អ្នកអាចជរួយអ្នក

ពស ប្ីកអាជបីវកម្មរប្់អ្នកឬទេ?

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?



១១7

របាយការែ៍លុំហូរោច់ងបាក់របស់អ្នក

២	តខ	មុន តខ	មុន តខ	តនលះ តខ	តបកាយ តខ	៣ តខ	៤ តខ	5 តខ	6

ចុំណូល

ចុំណាយ	ត្រ

 ការ	បង់សង	បបាក់កម្ី

ចុំណាយ	តបបបបួល

ចុំតណញ	(	ឬ	ខា�	)

សាច់បបាក់	តដើមបោ

សាច	់បបាក់	តដល	មាន

	១.	ការ	តបបើ	របាយការណ៍	

ចុំណូល	របស់	អ្ក	សូម	

សរតសរ	ចុំណូល	និង	

ចុំណាយ	របស	់អ្ក	កាលពី	

ពីរ	តខ	មុន	។

	២.	សូម	សរតសរ	នូវអវី	តដល	អ្ក	

្ិ�	ថា	ចុំណូល	្ ្មី	របស់	អ្ក	

នឹង	សបមាប់	បបាុំមួយ	តខ	តបកាយ	

(	ចុំណូល	កាល	ពីមុន	បូក	នឹង	

ចុំណូល	ពី	បទព្យសកម្ម	្ ្មី	)	។

	៣.	សូម	សរតសរ	នូវអវី	តដល	អ្ក	

្ិ�	ថា	ចុំណូល	្ ្មី	របស់	អ្ក	នឹង	

មាន	សបមាប់	បបាុំមួយតខ	តបកាយ	

(	ចុំណូល	កាលព	ីមុន	បូក	នឹង	

ចុំណូល	ពី	បទព្យសកម្ម	្ ្មី	)	។

	៤.	អ្ក	នឹង	សរតសរ	ការ	ចុំណាយ	

បបាក់កម្ី	របស់	អ្ក	តៅទីតនលះ	ប៉ុតន្ត	

តបើអ្ក	ពុុំ	តចលះ	តទ	សូម	ទុក	បន្ទា�់	

តនលះ	តៅ	ទុំតនរ	ឥ�ដូវ	តនលះ	)	។

	៥.	្ណន្	បបាក់	ចុំតណញ	និង	ខា�	របស់	

អ្ក	តាមរយៈការ	ដក	ចុំណាយ	របស់	អ្ក	

តចញពី	ចុំណូល	របស់	អ្ក	។

	៦.	តដើម្ី	រក	សាច់	បបាក់	អ្ក	មាន	ប៉ុន្មាន	សូម	

បតនថែម	បបាក់ចុំតណញ	របស់	អ្ក	តៅ	(	ឬ	

ដក	បបាក់ខា�	របស់	អ្ក	ពី	)	សាច់បបាក់	

តដើមបោ	។

	៧.	តៅតពល	អ្ក	រកត�ើញ	ចុំនួន	ការ	បង់សង	បបាក់កម្ី	អ្ក	ត�ើយ	

អ្ក	អាច	តបបើ	លុំ�ូរ	សាច់បបាក់	តនលះ	តដើម្ី	តមើល	ថា	ត�ើ	អ្ក	មាន	

សាច់បបាក់	ប្ប់បោន់	តដើម្ី	ត្វើការ	បង់សង	បបាក់កម្ី	អ្ក	

ទាុំងអស់	ឬតទ	។

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?



១១8

របាយការែ៍លុំហូរោចង់បាកង់បាុំមួយដខ

បទ្កើតរបាយការណ៍ល�ំរូរសាច់សបាក់ទ�ើម្បីបងាហាញពបីសាថា្ភាពអាជបីវកម្មបច្នុប្ ្្នរប្់អ្នក។្រូមទមើលេំព័រ១០៩–១៧

្សមាប់ជំ្ រួយ។

លុំហូរោច់ងបាក់#១ោថានភាពបច្ចញប្ន្ន

២	តខ	មុន តខ	មុន តខ	តនលះ តខ	តបកាយ តខ	៣ តខ	៤ តខ	5 តខ	6

ចុំណូល	សរុប

ចុំណាយ	ត្រ

	 ការបង់សង	បបាក់កម្ី

ការបង់	ថ្្	តបបបបួល

បបាក	់ចុំតណញ/ខា�	សរុប

សាច់	បបាក	់តដើមបោ

សាច់	បបាក	់តដល	មាន

បនាទាប់មកបទ្កើតរបាយការណ៍លំ�រូរសាចស់បាក់ន�លប្្ភូលវិ្បីមរួយទ�ើម្បីេេរួលបា្សេព្យ្ កម្មថ្មបី។

លុំហូរោច់ងបាក់#២ងទព្យសកម្ម្ ្មរី

២	តខ	មុន តខ	មុន តខ	តនលះ តខ	តបកាយ តខ	៣ តខ	៤ តខ	5 តខ	6

ចុំណូល	សរុប

ចុំណាយ	ត្រ

	 ការបង់សង	បបាក់កម្ី

ការបង់	ថ្្	តបបបបួល

បបាក	់ចុំតណញ/ខា�	សរុប

សាច់	បបាក	់តដើមបោ

សាច់	បបាក	់តដល	មាន

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?



១១9

« ចរូរ ទុក ោក់ ផ្ហូវ អ្ក នរឹង គ្ះ នយ�រូវា៉ 

ចុះ ដថមទាំង ទុក ចិ្តេ ដល់ គទង ់

ផង » ។

ទុំនរុក�ផមកេើង៣៧:៥

ផ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម រ្ីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



ទតើគំ្ិតមរួយ្ ន�ល្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកបំ្ុតក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា

ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្បា្�៍។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?

ពិចារណា



១2០

ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់កំណត់ទមាោ្១០នាេបី្ សមាប់វគ្គការតាំ្ចិតតែទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្រូម្ ទសមចចិតតែទពល្្ិ្រទបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹ្

េំនាក់េំ្្ោនាទៅវិញទៅមក។

រ្មឹះដដ្ ូរ្វើសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាក់េង

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗរ្រស់អ្នកឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងច�ិ្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងបផងកេើ�របាយការែ៍លុំហូរោច់ងបាក់ផែើម្រីបង្ហាញពរីោថានភាពអាជរីវកម្មោផពលបច្ចញប្ន្នរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឹងបផងកេើ�របាយការែ៍លុំហូរោច់ងបាក់ដែលបញ្ចតូលវិ្រីមួយផែើម រ្ីទទួលបានងទព្យសកម្ម្ ្មរី។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	បបាក់តៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក់	ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ខ្ញុំ	នឹង	រាយការណ៍	តៅ	ថដ្ូ	សកម្មភាព	របស់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?

តាុំងច�ិ្ត



១2១

ផ�ើខ្ញុំនឹងរាយការែ៍ពរីការរីកចផងមើនរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ អំ�នុ្្ បា្�៍្រូមទសបើតារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទ�ើម្បីកត់សតាការរីកចទសមើ្រប្់អ្នក។ទៅក្ននុ្សបអប់ខ្្

ទសកាម្រូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬចំ្រួ្�្ន�លអ្នករកសាការតាំ្ ចិតតែ។

បានបជងកេើត

លំហូរសាច់្ បាក់

ស្មាប់សាថានភាព

បច្ចនុប្ន្(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបជងកេើត

របាយការណ៍

លំហូរសាច់្បាក់

ផដលបញ្ចចូល

វិ្ីមួយជដើម្ី

ទទួលបាន្ ទព្យ

សកម្ម្ ្មី។

បានសជ្មច

ជោលជៅអាជីវកម្ម

្បចំសបាដាហ៍

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានរាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

 អាន៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទៅ្បាតា�៍ទសកាយ។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សូមស្វាគមន៍ចយំោលះម�ិដក្លម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង បទ្ិនសា្ន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

ក្ំណ�់ចំណាំសបរា្់អ្នក្

សបម្សបមួល៖

នៅការ គបជុំ នលើក នគកាយ ្រូម 

យក បញ្ី អ្ក ផតេល់ គបាក់កម្ី នៅក្នុង 

្ំបន់ អ្ក ។ ្រូមនមើល srs. 
lds. org/ lenders ឬ ្ ួរ 

ដល់្ណៈកម្មការ ភា្ ខ្លួន ទី្រឹង 

ខ្លួន គបចាំន្្ក ឬ អ្ក គ្ប់គ្ង 

កម្មវិ្ី ភា្ ខ្លួនទី្រឹង ខ្លួន ្ ុំ នរូវ បញ្ី 

ននះ ។

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?



១22

«ផ�ើខ្ញុំអាចមានលទ្ភាពទិញងទព្យសកម្មកាន់ដ�ផងចើនឬផទ?(ដ ្្នកទរី១)

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ម៉ាតរៀ៖ណាអូមីខ្ញុំសរគមចចិត្តថាេិញម្ន់បដន្ថម។ខ្ញុំគតូវកា�

គេព្យសកម្មដដលឲ្យផលរគចើនបដន្ថមរេៀតរដើម្ីពគងីកអាជីវកម្ម

�បស់ខ្ញុំ។

ណាអូមី៖ខ្ញុំសាដាប់រៅដូចជាជាកា�សរគមចចិត្តល្អណាស់។

ដូរច្នឹះរតើឯងអាចម្នលេ្ធភាពេិញម្ន់ប្នដដ�ឬរេ?

ម៉ាតរៀ៖ម្នលេ្ធភាពឬ?ចា៎សខ្ញុំនរងខ្ចីគប្ក់កម្ចីសគម្ប់េិញ

ម្ន់។

ណាអូមី៖រតើឯង្ិតថានរងខ្ចីប៉រុនាមន?

ម៉ាតរៀ៖គប្ក់កម្ចីនរងម្នចុំនួន១៥០០។

ណាអូមី៖រហតរុអវីខ្ចី១៥០០?

ម៉ាតរៀ៖ដមនរហើ�ខ្ញុំសាគាល់មនរុសសេម្នាក់ដដលលក់ម្ន់១៥

កបាលក្នញងតដម្គតរមដត១៥០០ប៉រុរណាណឹះ។វា្ ឺជាតដម្ល្អ

ណាស់។

ណាអូមី៖រហតរុអវីក៏ដត១៥កបាល?

ម៉ាតរៀ៖រនាឹះជាអវីដដលោត់ម្ន។

ណាអូមី៖រតើឯងម្នលុំហូ�សាច់គប្ក់គ្ប់គោន់សគម្ប់េិញ

ម្ន់១៥កបាលឬរេ?

ម៉ាតរៀ៖ដមនរហើ�រអើ!ខ្ញុំ្ ិតថាម្ន។ខ្ញុំពរុុំដរងរេ។

ណាអូមី៖រតើកា�បង់សងរាលដ់ខយ៉ាងណាដដ�?

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំប្ននិយ�នរងអ្នកផ្តល់គប្ក់កម្ចីម្នាក់ោត់និយ�

ថានរងសងេរកគប្ក់២៧៥ក្នញងមួ�ដខ។

ណាអូមី៖រតើឯងម្នគប្ក់គ្ប់គោន់សគម្ប់ដខនីមួ�ៗរដើម្ី

បង់សងឬរេ?

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំសង្រមថាអញ្ចរង។

ណាអូមី៖ម្៉ារ�ៀឯងពរុុំអាចគោន់ដតសង្រមរេ។ឯងចាុំប្ច់គតវូ

ដរងថាឯងនរងម្នគប្ក់គ្ប់គោន់រដើម្ីបង់សង។

ម៉ាតរៀ៖ប៉រុដន្តរតើខ្ញុំនរងដរងរដ្��របៀបណា?

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១០៨វិញ

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?

ធនធាននានា



១2៣

«ផ�ើខ្ញុំអាចមានលទ្ភាពទិញងទព្យសកម្មកាន់ដ�ផងចើនឬផទ?(ដ ្្នកទរី២)

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ម៉ាតរៀ៖ណាអូមីអ�្រុណចុំររឹះកា�បង្ហាញខ្ញុំពី�របៀបរដើម្ី�ក

ចុំនួនេរកគប្ក់ដដលខ្ញុំម្ន។កា�បង់សងេរកគប្ក់២៧៥ក្នញង

មួ�ដខនរងរគចើនណាស់សគម្ប់ខ្ញុំ។ខ្ញុំនរងោមនគប្ក់រសាឹះរៅដខ

េីបី។រ�ើងនរងពរុុំម្នលេ្ធភាពបង់សងរេ។ខ្ញុំអាចនរងប្ត់បង់

អាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំ។

ណាអូមី៖អូ៎ម្៉ារ�ៀខ្ញុំ�ីករា�ណាស់ដដលរ�ើងប្នរមើល

សាច់គប្ក់ដដលឯងម្នមរុនរពលឯងខ្ចីគប្ក់កម្ចី។

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំផងដដ�។ប៉រុដន្តរតើខ្ញុំដរងថាខ្ញុំអាចម្នលេ្ធភាព

បង់សងប៉រុនាមនរដ្��របៀបណា?

ណាអូមី៖ដមនរហើ�សូមសាកម្ដងរេៀតជាមួ�នរងគប្ក់កម្ចី

តិចជាងរនឹះ។

ម៉ាតរៀ៖អញ្ចរងក៏ប្ន។ខ្ញុំនរងពយាយមរមើលគប្ក់កម្ចីមួ�ដដល

ម្នកា�បង់សង១៥០របើសិនជាខ្ញុំអាចម្នលេ្ធភាពរ្វើប្ន។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១១៣វិញ

8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?
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កុំែ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8៖ត�ើខ្ញំគួរត�៉ៃបប្ក់្រ៉ុនាមាៃតដើម្ីវិៃិតយគេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ?



៩
ត�ើខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគួរត្រើ្រាក់កម្ចី

តដើម ច្ីព្ងចីកអាជចីវកម្មររស់

ខ្ញុំយ៉ាងដូចតមដេច?

ការចាប់ផ្ដើម និង ការពងងរីក 

អាជរីវកម្ម របស ់ខ្ញុំ



១2៦

9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងកីអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

សងមាប់អ្នកសងមបសងមួល
ថ្ងៃថៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំប្្ជបីវ្អ្នក្ តែល់សបាក់កម្បីទៅតំប្់អ្នកទ�ើម្បីជរូ្ទៅឲ្យ្ មាជិកសកុម។ប្្ជបីទ្ះមា្ទៅទគ�េំព័រ

srs. lds. org/ lendersឬមកពបីគណៈកម្មការភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្សបចាំទ្ដកឬអ្នកសគប់សគ្កម្មវិ្បីភាព

ខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្។

• ្រូមទ ញ្ើសារឬេរូរ្ព្ទទៅ្ មាជិកសកុមទាំ្អ្់។្រូមអទ្្ជើញពរួកទគឲ្យមក�ល់មុ្ទមាោ្១០នាេបីទ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំ្ចិតតែរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមទរៀបចំឯកសារការសបជុំ។

៣០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំទៅអបីជុំវិញតុទ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអ្្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទៅទលើកា្រទខៀ្ទោយោក់ទឈ្មាះម្ុ្សេទៅក្ននុ្សកមុអ្នក(្រូមទមើលឧទា�រណ៍

ខ្្ទសកាម)។

ជ្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានបជងកេើត

លំហូរ

សាច់្ បាក់

ស្មាប់

សាថានភាព

បច្ចនុប្ន្(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបជងកេើត

របាយការណ៍

លំហូរ

សាច់្បាក់

ផដលបញ្ចចូល

វិ្ីមួយជដើម្ី

ទទួលបាន្ ទព្យ

សកម្ម្ ្មី។

បានសជ្មច

ជោលជៅអាជីវកម្ម

្បចំសបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បាន

រាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

គ្លូរ�ៀ ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស

១០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកទគយោ្កក់ទៅ្ទពលពរួកទគមក�ល់។

• ទៅទពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្រូមឲ្យពរួកោត់បំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែទៅទលើការ្ទខៀ្។្រូមរំឭកពរួកទគ

ឲ្យទបើកទៅេំព័រ១៩៧ទ�ើយទ្វើបច្នុប្្្នភាពវ្ការរីកចទសមើ្រប្់ពរួកទគទឆ្ពះទៅកា្់ការេេរួលវិញ្ញាប្បសត

្្ន�រ។

• ្រូមចាត់អ្នកកំណត់ទពលទវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមឲ្យពរួកទគបិេេរូរ្ព្ទវ�្ិ្ឧបករណ៍�វេទេៀតរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមអ្ិសាឋា្ទបើក(្ិ្ទសចៀ្េំ្ុកតទមកើ្ទបើច្់)។

• ្រូមឲ្យអ្នកទាំ្ឡាយន�លមកយឺតបិេេរូរ្ព្ទវ�ទោយសាងាត់ទ្ងៃៀមទ�ើយបំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្ដទ្វើការពិភាកសា។

• ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។

• ្រូមបំទពញទោលការណ៍េបី៩ក្ននុ្មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បនាទាប់មកសត�ប់មកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះវិញទ�ើយ

ប ដ្អា្ទៅេំព័របនាទាប់។

្្មរី!
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ផ�ើខ្ញុំបានរកសាការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្្រូមទសកាកឈរទ�ើ្។(្រូមេះវ�្ សមាប់អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្)។

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។្រូម្ រូសតបាវចនារប្់ទយើ្ររួមោនា៖

«ផហើយផនះជាផោលបុំែងរបស់ផយើងផែើម្រី្ ដ�់ ្្គង់ែល់ពួកបរិសរុទ្របស់ផយើងែ្ិ�ងគប់

ទាុំងអស់សរុទ្ដ�ជារបស់្ ងផយើង»។
នគ្លលទ្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

ផោយមានផសចកដរីជុំផនឿផៅផលើងពះអមាចាស់ផោះផយើងកុំពរុងផ្្ើការជាមួយោនាផែើម្រីកាលាយជា

មនរុស្សមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ្រូមអ្្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើលំ�រូរសាច់សបាក់រប្់អ្នកសបាប់អ្នកអំពបីអាជបីវកម្មអ្នកអវបីខ្ះ?

ទតើអ្នក្ ឹ្មា្សាច់សបាក់សគប់សោ្់ទ�ើម្បីប្់្្សបាក់កម្បីឬទ្វើទរឿ្ទ្សេ្ៗទ�ើម្បីនកលម្អអាជបីវកម្មរប្់អ្នក

ឬទេ?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការទ្វើការតាមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកទនាះ?

នៅក្នុង ន្ៀវនៅ កំណ្់ ចំណា ំ

អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ្រូម ្ រន្រ 

អំ្ី អវែី ដដល អ្ក បាន នរៀន តាមរយៈ 

ការ រកសា ការតាំងចិ្ តេ រប្់ អ្ក ។
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« បំណុល ខ្ះ-- ដរូចជា ្ គម្ប់ 

ទិញ ផ្ះ ្ ំល្មម មួយ ចំណាយ 

្គម្ប់ ការអប់រ ំ. . . អាច ជា 

ការចាំបាច់ ។ ប៉ដុនតេ នយើង្ុំ ្ ួរ ចរូល 

ក្នុង ទា្ករ �ិរញ្ញវ្្ថនុ តាមរយៈ ការ 

នគបើគបា្់ បំណុល នោយ ្ ុំ បាន 

ថ្រឹងដថ្ង នោយ គបុងគបយម័្្ នៅ នលើ 

ការចំណាយ នោះ ន�ើយ » ។

យ៉ដូសបប៊ី.វរុឺ�លរីន“Earthly 
Debts, Heavenly Debts,”
EnsignឬLiahona,ដខ
ឧសភាពឆ្នាុំ២០០៤ទុំព័រ៤១

« ឥ�ហូវ ខ្នុំ ្ ុំ ម្ន នម័យ ថា រាល់ 

បំណុល ្ ឺ អាគកក់ នោះនទ ្ឺ ្ ុំ 

ដមននទ ។ បំណុល អាជីវកម្ម . . . ្ ឺ 

ជា ធា្ុ មួយ នន ការរីកចនគមើន » ។

ដអស៊រា៉ថាហ្ដបន៊សឹន“Pay Thy 
Debt, and Live”[Brigham 
Young University 
devotional,ន្ងៃទរី២៨ដខករុម្ភៈ
ឆ្នាុំ១៩៦២];speeches. byu. 
edu

ផ�ើការខ្ចរីលរុយវាល្អឬអាងកក់?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់6០នាេបី្ សមាប់វគ្គការទរៀ្ទ្ះ។

 ពិភាកសា៖ ្រូមគិតអំពបីម្ុ្សេន�លអ្នកសាគាល់ន�លបា្ខ្បីលុយ។ទតើការខ្បីលុយជរួយពរួកទគឬបំ្លាញពរួកទគ?

 អាន៖ បំណុលសគរួសារ្ ទាល់ខ្លួ្្ិ្បំណុលអាជបីវកម្មគឺទ្សេ្ោនា។

សបាក់កម្បី្ ទាល់ខ្លួ្គឺសតរូវបា្ទសបើទ�ើម្បីចំ្យទសចើ្ជា្ន�លទយើ្អាចប្់្ ្វិញប៉ទុ្ណះ។សបាក់កម្បី

អាជបីវកម្មគឺសតរូវបា្ទសបើទ�ើម្បីយក្លទសចើ្ជា្ន�លទយើ្មា្មទ្យាបាយទ្វើវា។

្រូមអា្ពាក្យ�កស្្់ទៅខ្្សាតាំ។ពរួកពយាការីបា្េរូនាមា្ទយើ្ឲ្យទចៀ្វា្ពបីបំណុល្ ទាល់ខ្លួ្។

បំណុលអាជបីវកម្មអាចជរួយទយើ្ពស ប្ីកអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្។ប៉ុន្តែបំណុលអាជបីវកម្មពុំនម្ជាជទសមើ្

ឈ្លា្វវជា្ិច្កាលទនាះទេ។ទយើ្សតរូវនត�ឹ្ទៅទពល្ វា«មា្្ លសបទយជ្៍ល្អ»�រូចសបធា្

នប៊្្ិ្បា្មា្សបសា្្៍។

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍--ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងកីអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

សកម្មភាេប្រចាំសប្ដាហ៍--ខ្ញំៃឹង(១)ៃិយយជាមួយអ�ិ្ិជៃយ៉ាងតោចណាស់១០នាក់តដើម្ីតរៀៃ

េីេួកតគត្រើេួកតគៃឹងទិញតបចើៃឬតទត្រើខ្ញំលក់តបចើៃតនាះៃិង(2)តៅជួ្រៃឹងអ្នក្ ្តល់បប្ក់កម្ចីយ៉ាង

តោចណាស់4នាក់តហើយសួរេួកតគអំេីតារាង្រញ្ីលក្ខខណ្ឌបប្ក់កម្ចី។

អំ�នុ្ទពលការសបជុំទ្ះទយើ្្ ឹ្ទរៀ្ទ�ើយអ្ុវតតែជំនាញទ�ើម្បីជរួយទយើ្�ឹ្ថ្ទបើការខ្បីលុយគឺជាគំ្ិត

ល្អ្ សមាប់អាជបីវកម្មទយើ្ឬទេ។
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ផ�ើ«ចុំែុចង�ឹមង�ូវទាុំងបួន»នឹងជួយខ្ញុំសផងមចច�ិ្តផោយរផបៀបណា?

 ផមើល៖ «ខ្បីសបាក់កម្បីឬទេ?»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១៣6)។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នក�ឹ្ថ្សបាក់កម្បីមរួយ្ ឹ្ជរួយអ្នកឬបំ ល្ាញអ្នកយោ្�រូចទមដច?

 អាន៖ ្រូមអា្ឮៗទ�ើយពិភាកសាទោយ្ ទ្្ខប្ រូវ«ចំណុចសតឹមសតរូវទាំ្ បរួ្»្បីមរួយៗ។

ចុំែុចង�ឹមង�ូវទាុំងបួន

១.មូលផហ�រុង�ឹមង�ូវ ខ្ី	ត�	តពល	វា	នឹង	ជួយ	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	រក	បបាក់	បាន	តបចើន	ប៉ុតណាណលះ	។

២.ផពលផវលាង�ឹមង�ូវ
ខ្ី	ត�	តពល	ខ្ញុំ	តៅ	ក្ញង	អាជីវកម្ម	យូរ	ល្មម	ប្ប់បោន់	តដើម្ី	សាគាល់	អាជីវកម្ម	ខ្ញុំ	បាន	ល្អ	ត�ើយ	អាច	បង្ហាញ	ថា	មាន	មនុស្ស	

តបចើន	ល្មម	តដល	នឹង	ទិញ	អវី	តដលខ្ញុំ	កុំពុង	លក់	ត�	ប៉ុតណាណលះ	។

៣.លក្ខខែ្ឌង�ឹមង�ូវ ខ្ី	ត�	តពល	ខ្ញុំ	រក	បាន	អ្ក	្ ្តល	់បបាក់កម្ី	ល្អ	ប៉ុតណាណលះ	។

៤.ចុំនួនង�ឹមង�ូវ ខ្ី	ត�	តពល	ខ្ញុំ	អាច	បង្ហាញ	ថា	ខ្ញុំ	ដឹង	ថា	ខ្ញុំ	អាច	បង់សងតៅ	វិញ	បាន	ប៉ុតណាណលះ	។

 អនរុវ�្ត៖ ទៅទពលអ្នកទមើលវីទ�អរូខ្្ទសកាម្រូម្ ទសមចចិតតែទបើអ្នកគិតថ្មាោទរៀ្ិ្ខ្�ភូ្អាចទ្្ើយ្ ំណួរ

្សមាប់ចំណុចសតឹមសតរូវទាំ្បរួ្ន�រឬទេ។

្រូមគរូ្«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬ«មិ្សបាក�»មកពបីមាោទរៀ្ិ្ខ្�ភូ្។

 ផមើល៖ «មរូលទ�តុសតឹមសតរូវឬទេ?»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១៣៧)។

 ពិភាកសា៖ ទតើមាោទរៀ្ិ្ខ្�ភូ្ខ្បីសបាក់្ សមាប់មរូលទ�តុសតឹមសតរូវឬទេ?ទ�តុអវបីសតឹមសតរូវឬទ�តុអវបីអត់សតឹមសតរូវ?

មូលផហ�រុខ្ចរីងបាក់

មាោផរៀ ខាឡតូស

បាទ/

ចា៎ស
ផទ ពរុុំងបាកែ

បាទ/

ចា៎ស
ផទ ពរុុំងបាកែ

ត�ើ	ខ្ញុំ	ខ្ីបបាក់	សបមាប់	មូលត��ុ	អាជីវកម្ម	កាន់ត�	ល្អ	(	ពុុំ	តមន	ផ្ទាល់ខ្នួន	)	ឬ	តទ	?

ត�ើ	របស	់តដល	ខ្ញុំ	ទិញ	តដាយ	តបបើ	បបាក់កម្ី	រកបបាក់ឲ្យ	ខ្ញុំ	បាន	ភាលាមៗ	ឬ	តទ	?

ត�ើ	ការ	ទទួល	បបាក់កម្ី	ល្អ	ោង	ការ	សន្សុំបបាក់	តដើម្ី	ពបងីក	អាជីវកម្ម	ឬ	?

ត�ើ	ខ្ញុំ	បាន	្ ិ�	អុំពី	ហានិ្័យ	ទាុំង	អស់	ឬ	តទ	?

ម្ចា្់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ នគបើ ចំណុច 

គ្រឹមគ្រូវ ទាំង បួន នដើម្ី ខ្ី នោយ 

្លា្នវ ។
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១៣០

 ផមើល៖ «ទពលទវលាសតឹមសតរូវឬទេ?»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១៣៨)។

 ពិភាកសា៖ ទតើមាោទរៀ្ិ្ខ្�ភូ្ខ្បីសបាក់ទៅទពលទវលាសតឹមសតរូវឬទេ?ទ�តុអវបីសតឹមសតរូវឬទ�តុអវបីអត់សតឹមសតរូវ?

ផពលផវលាខ្ចរីងបាក់

មាោផរៀ ខាឡតូស

បាទ/

ចា៎ស
ផទ ពរុុំងបាកែ

បាទ/

ចា៎ស
ផទ ពរុុំងបាកែ

ត�ើ	ខ្ញុំ	សថែិ�	តៅក្ញង	អាជីវកម្ម	យូរ	ល្មម	តដើម្ី	សាគាល់	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	បាន		

ល្អ	ប្ប់បោន	់ឬតទ	?

ត�ើ	តនលះ	មាន	ចុំតណក	ក្ញងត្នការ	តដល	ខ្ញុំ	ប�ូវ	ពបងីកអាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	ឬតទ	?

ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	បង្ហាញ	ថា	អ�ិ្ិជន	នឹង	ទិញ	តបចើន	តបើខ្ញុំ	លក់	តបចើន	ឬតទ	?

តបើ	ខ្ញុំ	ទិញ	អវី	មួយ	សបមាប់	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	(	ដូចោ	មាន់	ឬ	ឡាន	ដឹក	ទុំនិញ	)	ត�ើ	វា	

នឹង	យូរអតងវង	ោង	បបាក់កម្ី	ខ្ញុំ	ឬតទ	?

 ផមើល៖ «លក្ខខណ្ឌសតឹមសតរូវឬទេ?»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១៣៩)។

 ពិភាកសា៖ ទតើមាោទរៀ្ិ្ខ្�ភូ្ខ្បីសបាក់តាមលក្ខខណ្ឌសតឹមសតរូវឬទេ?ទ�តុអវបីសតឹមសតរូវឬទ�តុអវបីអត់សតឹមសតរូវ?

លក្ខខែ្ឌខ្ចរីងបាក់

មាោផរៀ ខាឡតូស

បាទ/

ចា៎ស
ផទ ពរុុំងបាកែ

បាទ/

ចា៎ស
ផទ ពរុុំងបាកែ

ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	សរតសរ	ត្មាលះ	អ្ក	្ ្តល់	បបាក់កម្ី	ល្អ	ឲ្យ	បានបី	តៅ	បបាុំ	ន្ក់	ឬតទ	?

ត�ើ	ខ្ញុំ	សាគាល់	ការចុំណាយ	ពិ�	ថន	បបាក់កម្ី	ឬតទ	?

ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ពន្យល	់រាល់	លក្ខខណ្ឌ	ថន	បបាក់កម្ី	ឬតទ	?

ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ពន្យល	់ថា	ត��ុអវី	អ្ក	្ ្តល់	បបាក់	កម្ី	មានាក់	តនលះ	ល្អ	ោង	មានាក់	តទៀ�	បាន	

ឬតទ	?
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១៣១

 ផមើល៖ «ចំ្រួ្សតឹមសតរូវឬទេ?»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១៤០)។

 ពិភាកសា៖ ទតើមាោទរៀ្ិ្ខ្�ភូ្ខ្បីសបាក់ក្ននុ្ចំ្រួ្សតឹមសតរូវឬទេ?ទ�តុអវបីសតឹមសតរូវឬទ�តុអវបីអត់សតមឹសតរូវ?

ចុំនួនខ្ចរីងបាក់

មាោផរៀ៖ ខាឡតូស

បាទ/

ចា៎ស
ផទ ពរុុំងបាកែ

បាទ/

ចា៎ស
ផទ ពរុុំងបាកែ

ត�ើ	ខ្ញុំ	បាន	ត្វើ	របាយការណ	៍លុំ�ូរ	សាច់បបាក់	រយៈតពល	បបាុំមួយ	តខ	ឬតទ	?

ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	បង់សង	ត�ើយ	តៅ	រកបាន	បបាក់	តដរ	ឬតទ	?

តបើ	ខ្ញុំ	ពុុំ	មាន	ការ	លក់	បតនថែម	ត�ើខ្ញុំ	អាច	តៅត�	ត្វើការ	បង់សង	បបាក់កម្ី	បាន	ឬតទ	?

 អាន៖ ទយើ្ទរៀ្ពបីរទបៀបទ�ើម្បីទសបើរបាយការណ៍លំ�រូរសាច់សបាក់ទ�ើម្បី�ឹ្ទបើទយើ្្ ឹ្មា្សាច់សបាក់ល្មមទ�ើម្បី

ប្់្្។ទ្ះ្ ឹ្ជរួយទយើ្�ឹ្ទបើទយើ្កំពុ្ខ្បីក្ននុ្ចំ្រួ្សតមឹសតរូវឬទេ។

 អនរុវ�្ត៖ បនាទាប់ពបីអ្នកជរួប្ ឹ្អ្នក្ តែល់សបាក់កម្បីទៅ្បា្�៍ទ្ះ្រូមទសបើតារា្ល�ំរូរសាចស់បាក់ទៅេំព័រ១៤៣ទ�ើម្បី

សបាក�ថ្អ្នកអាចមា្លេ្ធភាពប្់្ ្។(្រូមទមើលទរឿ្ទាំ្ឡាយន�លទយើ្បា្ទរៀ្កាលពបី្បា្�៍

មុ្ទបើអ្នកសតរូវការជំ្រួយក្ននុ្ការបទ្កើតរបាយការណ៍ល�ំរូរសាច់សបាក់)។

ទៅទពលមាោទរៀពុំសបាក�អំពបីចទម្ើយចំទពាះ្ ំណួរមរួយវ្្ ំណួអំពបីចំណុចសតមឹសតរូវទាំ្បរួ្ទនាះនា្បទ្កើត

ន្្ការមរួយទ�ើម្បីន្វ្រកចទម្ើយ។

មុ្ទពលទយើ្ខ្បីសបាក់ទយើ្គរួរនតន្វ្រកចទម្ើយ្ ្ន�រទបើទយើ្ពុំសបាក�សបជាទនាះ។្រូម្ រួរ្ មាជិក

សកុមឬអ្នក�វេទេៀតឲ្យជរួយទបើចាំបាច់។
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ផ�ើខ្ញុំគួរខ្ចរីងបាក់សងមាប់អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 អនរុវ�្ត៖ ទ្ះជាឧបករណ៍ខ្ះៗទ�ើម្បីទសបើអំ�នុ្្ បា្�៍ទ�ើម្បីសបមរូលព័ត៌មា្្ិ្ទ្វើការ្ ទសមចចិតតែ។្រូមទៅេំព័រ

១៤១–៤៣។្រូមចំ្យទពលសបាំនាេបីរកទមើលប្្ជបីចំណុចសតឹមសតរូវទាំ្ បរួ្្ិ្តារា្ប្្ជបីលក្ខខណ្ឌ

សបាក់កម្បីទ�ើយពិភាកសាអំពបីរទបៀបទសបើវា។

បញ្រីចុំែុចង�ឹមង�ូវទាុំងបួន

សូមតមើល	ទុំព័រ	១៤១	។

អុំ�ញង	សបាដា�៍	សូម		រំឮក	សុំណួរ	ទាុំងតនលះ	ត�ើយ	្ ូស	តចាល	តពល	អ្ក	

អាច	ត្្ើយ	«	បាទ/ចា៎ាស	»	។

តារាងបញ្រីលក្ខខែ្ឌងបាក់កម្ចរី

សូមតមើល	ទុំព័រ	១៤២	។

អុំ�ញង	សបាដា�៍	តនលះ	សូម	តបបើ	តារាង	បញ្ី	លក្ខខណ្ឌ	បបាក់កម្ី	តនលះ	តដើម្ី	

តរៀនអុំព	ីអ្ក	្ ្តល	់បបាក់កម្ី	យ៉ាង	តហាច	ណាស់	មាន	អ្ក	្ ្តល់	បបាក់កម្ី	

ចុំនួន	៤	ន្ក់	។

ព�័៌មានអ្នក្ ្តល់ងបាក់កម្ចរី

Possible Lenders

សូមតមើល	បកដាស	តចក	មកពី	

អ្ក	សបមបសបមួល។	តបើ	ពុុំ	មាន	

តទ	តន្លះ	សូម	សួរ	មាចាស់អាជីវកម្ម	

ត្្សង	តទៀ�	សបមាប់	្ ដល់តយបល់	

អុំពី	អ្ក្្តល់	បបាក់កម្ី	ល្អ	តៅក្ញង	

�ុំបន់	របស់	អ្ក	។

អុំ�ញង	សបាដា�៍	ចូរ	តបបើព�័៌មាន	តនលះ	តដើម្ី	រក	និង	ទាក់ទង	អ្ក	្ ្តល់	

បបាក់កមី្	។

លុំហូរោច់ងបាក់រយភៈផពលងបាុំមួយដខ

សូមតមើល	ទុំព័រ	១៤៣	។

សូម	តបបើបបាស់	បញ្ី	តនលះ	តដើម្ី	បតងកើ�	របាយ	ការណ	៍លុំ�ូរ	សាច	់បបាក	់

តដើម្ី	ដឹង	ថា	អ្ក	អាច	មាន	លទ្ធភាព	ទទួល	បបាក	់កម្ី	មួយ	ណា	។



១៣៣

ផ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម រ្ីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



ទតើគំ្ិតមរួយ្ ន�ល្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកបំ្ុតក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា

ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្បា្�៍។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។

« ចរូរ គបងុ សាដាប់ តាម គ្ះបន្ហូល នន 

គ្ះអម្ច្ា ់ ចុះ ។ . . . កុ ំ្ ង្សម័យ 

ន�ើយ ដ្ ចរូរ នជឿ ចុះ » ។

មរមន៩:២៧
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ពិចារណា



១៣4

ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់កំណត់ទមាោ្១០នាេបី្ សមាប់វគ្គការតាំ្ចិតតែទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្រូម្ ទសមចចិតតែទពល្្ិ្រទបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹ្

េំនាក់េំ្្ោនាទៅវិញទៅមក។

រ្មឹះដដ្ ូសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាក់េង

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗរ្រស់អ្នកឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងច�ិ្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងនយិយផៅអ្នក្ ្តល់ងបាក់កម្ចរីយោងផោចណាស់បួនោក់ផោយផងបើតារាងបញ្រីលក្ខខែ្ឌងបាក់កម្ចរី។

ខ្ញុំនឹងផងបើសុំែួរផៅផលើបញ្រីចុំែុចង�ឹមង�ូវទាុំងបួនផែើម្រីផមើលថាការខ្ចរីងបាក់កម្ចរីមួយក្នញងផពលឥឡតូវផនះង�ឹមង�ូវ

សងមាប់ខ្ញុំឬផទ។

ខ្ញុំនឹងផងបើរបាយការែ៍លុំហូរោច់ងបាក់របស់ខ្ញុំផែើម្រីវាយ�នម្ពរីជផងមើសងបាក់កម្ចរីរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	បបាក់តៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក់	ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ខ្ញុំ	នឹង	រាយការណ៍	តៅ	ថដ្ូ	សកម្មភាព	របស់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

តាុំងច�ិ្ត



១៣5

ផ�ើខ្ញុំនឹងរាយការែ៍ពរីការរីកចផងមើនរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ អំ�នុ្្ បា្�៍្រូមទសបើតារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទ�ើម្បីកត់សតាការរីកចទសមើ្រប្់អ្នក។ទៅក្ននុ្សបអប់ខ្្

ទសកាម្រូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬចំ្រួ្�្ន�លអ្នករកសាការតាំ្ ចិតតែ។

បាននយិយ

ជៅកាន់

អ្កែ្តល់

្បាក់កម្ចីយ៉ាង

ជោចណាស់

ចំនួនបួននាក់

(សូមសរជសរ

ចំនួន#)

បានជ្បើ

របាយការណ៍

លំហូរ

សាច់្ បាក់

ជដើម្ីវាយតថមលៃ

ជជ្មើស្បាក់

កម្ចី(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានជ្បើ

បញ្ីចំណុច

្តរម្តូវ

ទាំងបួន(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បាន

រាយការណ៍ជៅ

ថដគូសកម្មភាព

(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

 អាន៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទៅ្បាតា�៍ទសកាយ។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សូមស្វាគមន៍ចយំោលះម�ិដក្លម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង បទ្ិនសា្ន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១៣៦

ទទួលងបាក់កម្ចរីឬផទ?

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ខា�ូស៖ដ្ងៃរនឹះជាដ ង្ៃល្អម�ួ។ខ្ញុំនរងេេួលប្នគប្ក់កម្ចី

សគម្ប់រ្វើអាជីវកម្ម!

ណាអូមី៖អ្នកនរងេេួលគប្ក់កម្ចីឬ?សគម្ប់រ្វើអវី?

ខា�ូស៖គ្ប់យ៉ាង។ខ្ញុំនរងរ្វើបន្ប់្ុំមួ�សគម្ប់សន្និ្ិ

�បស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំនរងេិញេូ�េសសេន៍្ ្មីមួ�និងអវីរផសេងរេៀតដ្ក់ផ្ឹះ

ផងដដ�។ខ្ញុំ�ីករា�ខាលាុំងណាស់!

ណាអូមី៖អូ៎វា្ ួ�ឲ្យភ�័ខាលាចណាស់។អ្នករេើបដតចាប់រផ្ដើម

អាជីវកម្មកាលពីសប្ដាហ៍មរុនហ្នរង។ខាឡលូសអ្នកមិន្ួ�ខ្ចីគប្ក់

កម្ចីរេ។ម្៉ារ�ៀរតើអាជីវកម្ម�បស់ឯងយ៉ាងរម៉ចដដ�?

ម៉ាតរៀ៖វាល្អ។ខ្ញុំលក់ស៊រុតដ្ច់រលឿនណាស់។តាម្ម្មតាខ្ញុំ

លក់ស៊រុតទាុំងអស់គតរមរម្៉ាង៩គពរក។ប៉រុដន្តរពលអតិ្ិជនសួ�

�កស៊រុតរេៀតខ្ញុំពរុុំម្នវាសគម្ប់លក់រេ។

ណាអូមី៖ម្៉ារ�ៀឯងពិតជាគតូវកា�ម្ន់ដ្មរេៀតណា។រតើ

គប្ក់កម្ចី�បស់ឯងរដើម្ីេិញម្ន់ដ្មរេៀតដុំរណើ�កា�យ៉ាងរម៉ច

ដដ�?រតើឯងខ្ចីគប្ក់កម្ចីរហើ�ឬរៅ?

ម៉ាតរៀ៖ដមនរហើ�ពរុុំសូវល្អរេ។ខ្ញុំខាលាចបន្ដិចដដ�ក្នញងកា�េេួល

គប្ក់កម្ចី។គបដហលជាខ្ញុំពរុុំ្ួ�េេួលគប្ក់កម្ចីរេ។ឯងរេើបដត

គប្ប់ខាឡលូសថាោត់ពរុុំ្ ួ�ខ្ចីគប្ក់កម្ចីរេ។

ខា�ូស៖ខ្ញុំរៅដតចង់ខ្ចីគប្ក់កម្ចី។វានរងរដ្ឹះគសា�រាល់

បញ្ហា�បស់ខ្ញុំប្ន!

ណាអូមី៖ឬបរងកើតបញ្ហា្ ្មីមួ�យ៉ាងរគចើន។ខាឡលូសខ្ញុំខាលាចថា

ឯងនរងម្នភ្នុំបុំណុល្ ប់ៗដដលនរងបុំ ល្ាញឯងវិញរេ។

ប៉រុដន្តម្៉ារ�ៀក្នញងក�ណី�បស់ឯងជា្ម្មតាគប្ក់កម្ចីអាចជួ�ដល់

ឯងប្ន។

ម៉ាតរៀ៖រតើខ្ញុំដរងថាគប្ក់កម្ចីនរងជួ�ខ្ញុំឬបុំ ល្ាញខ្ញុំយ៉ាង

ដូចរម្ដច?

ណាអូមី៖ម្ចាស់អាជីវកម្មរជា្ជ័�រគបើ«ចុំណុចគតរមគតូវ

ទាុំងបួន»រដើម្ីសរគមចចិត្តថារតើគប្ក់កម្ចីអាជីវកម្មជា្ ុំនិតល្អ

រដើម្ីពគងីកអាជីវកម្ម�បស់ខ្លួនឬរេ។

ម៉ាតរៀ៖ចុំណុចគតរមគតវូទាុំងបួនឬ?

ណាអូមី៖ដមនរហើ�។េេួលគប្ក់កម្ចីដតរពលអ្នកម្ន

មូលរហតរុគតរមគតូវរៅរពលរវលាគតរមគតូវក្នញងចុំនួនគតរមគតូវនិង

តាមលក្ខខណ្ឌគតរមគតូវប៉រុរណាណឹះ។

ខា�ូស៖ខ្ញុំពរុុំខវល់អុំពីចុំណុចគតរមគតូវទាុំងបួនរនាឹះរេ។ខ្ញុំនរង

េេួលគប្ក់កម្ចីមួ�!

ម៉ាតរៀ៖ដតខ្ញុំខវលខ់ាវា�។ខ្ញុំចង់ពគងីកអាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំដតខ្ញុំ

ពរុុំចង់ម្នភ្នុំបុំណុលរេ។សូមគប្ប់ខ្ញុំបដន្ថមរេៀតអុំពីចុំណុច

គតរមគតូវទាុំងបួនរនឹះ។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១២៩វិញ

9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

ធនធាននានា



១៣7

មូលផហ�រុង�មឹង�វូឬផទ?

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ណាអូមី៖មូលរហតរុដនកា�ខ្ចីគប្ក់�បស់អ្នកគតូវដតសគម្ប់

អាជីវកម្មពរុុំដមនសគម្ប់មូលរហតរុ្ ទាល់ខ្លួនរេ។

ខា�ូស៖រហតរុអវីក៏មិនសគម្ប់មូលរហតរុទាុំងពី�រនាឹះ?ខ្ញុំ

នរង�ីករា�ជាម�ួនរងេូ�េសសេន៍្ ្មីផងនិងទាុំងរ្វើឲ្យហាងខ្ញុំ្ ុំ

ផងដដ�!

ណាអូមី៖អូ៎ខាឡលូសរអើ�!ម្៉ារ�ៀឥឡលូវសូមសាដាប់គប្ក់កម្ចី

មួ�្ ួ�ដតសគម្ប់េិញ�បស់ដដលអាចលក់ភាលាមដូចជាេរករដ្ឹះ

រោដបឬអវីដដលឲ្យផលភាលាមៗដូចជាម្ន់ពងជារដើម។

សូមចាុំថាអ្នកគតូវចាប់រផ្ដើមបង់សងគប្ក់កម្ចីភាលាមៗណា!

ម៉ាតរៀ៖ប្ន�ល់គពម។ដូរច្នឹះខ្ញុំអាចេិញម្ន់ដដលម្នពង

រហើ�រហើ�ខ្ញុំនរងម្នស៊រុតលក់ភាលាមៗ។

ណាអូមី៖អសាចា�្យណាស់។រតើឯងម្ន្ ិតអុំពីកា�រគបើ

សាច់គប្ក់ពីអាជីវកម្ម�បស់ឯងរៅេិញរមម្ន់ដ្មជុំនួសឲ្យ

កា�ខ្ចីគប្ក់កម្ចីឬរេ?

ម៉ាតរៀ៖ចាុំសិនខ្ញុំប្ន្ ិតថាឯងនិយ�ថាខ្ញុំ្ ួ�ខ្ចីគប្ក់កម្ចី

ដមនរេ។

ណាអូមី៖ជាមួ�នរងសាចគ់ប្ក់រនាឹះអ្នកសនសេុំក្នញងរពលឥឡលូវ

រហើ�េិញរៅរពលរគកា�--ពរុុំសូវ�ីកចរគមើនរលឿនដមនប៉រុដន្ត

មិនសូវគប រ្ុ�គបថាន។ជាមួ�នរងគប្ក់កម្ចីអ្នកេិញឥឡលូវ

រហើ�បង់ដ្្រពលរគកា�--�ីកចរគមើនរលឿនដតម្នកា�គប្រុ�

គបថានរគចើន។

ខា�ូស៖ដមនរហើ�។«បង់រពលរគកា�»សាដាប់រៅល្អ

សគម្ប់ខ្ញុំ!

ម៉ាតរៀ៖អតិ្ិជនបន្ដសួ��កស៊រុតដ្មរេៀត។ខ្ញុំចង់លក់ស៊រុតឲ្យ

កាន់ដតរគចើនក្នញងរពល្ ប់ៗ!

ណាអូមី៖រតើគប្ក់កម្ចីសមនរងគប្រុ�ឬរេ?រតើអ្នកប្ន្ ិតអុំពី

បញ្ហាដដលអាចនរងរកើតរឡើងដដ�ឬរេ?

ម៉ាតរៀ៖អត់ផង!ប៉រុដន្តខ្ញុំ្ ិតថារមម្ន់អាចនរងឈប់ពង។ឬ

ពួកវាអាចនរងង្ប់ឬរ្លួច។ឬអតិ្ិជនអាចនរងឈប់េិញ

ស៊រុត។

ណាអូមី៖រតើអ្នកអាចកាត់បន្ថ�កា�គប្រុ�ទាុំងរនាឹះយ៉ាង

ដូចរម្ដច?

ម៉ាតរៀ៖រអើ..។ខ្ញុំអាចចិញ្ចរមម្ន់រដ្�ចុំណីដដលម្ន

្រុណភាពរហើ�រមើលដ្ពួកវាឲ្យល្អ។ខ្ញុំអាចដ្ក់ពួកវាក្នញង

គេរុងដូរច្នឹះមនរុសសេពរុុំអាចលួចវារេ។

ណាអូមី៖រតើឯង្ ិតថាឯងម្នមូលរហតរុគតរមគតូវរដើម្ីខ្ចី

គប្ក់កម្ចីឬរេម្៉ារ�ៀ?

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំ្ិតថាអញ្ចរង។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១២៩វិញ

9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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ផពលផវលាង�ឹមង�ូវឬផទ?

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ណាអូមី៖ម្៉ារ�ៀរតើឯងរ្វើអាជីវកម្ម�ូ�ប៉រុណាណរហើ�?

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំប្នលក់ស៊រុតអស់គប្ុំបីសប្ដាហ៍រហើ�មកដល់ឥឡលូវ

រហើ�វានរងល្អគបរសើ�។

ណាអូមី៖ល្អណាស់!មនរុសសេមួ�ចុំនួនខ្ចីគប្ក់កម្ចីរដើម្ីរគបើ

គប្ស់ក្នញងអាជីវកម្មដដលពួករ្រេើបដតចាប់រផ្ដើម--រនាឹះវា

គប្រុ�គបថានណាស់!

ខា�ូស៖រអ៎្ហរតើឯងកុំពរុងនិយ�អុំពីខ្ញុំឬ?ខ្ញុំដរងនូវអវីដដលខ្ញុំ

កុំពរុងរ្វើរហើ�។

ណាអូមី៖ម្៉ារ�ៀឯងប្នដុំរណើ�កា�អាជីវកម្មឯងអស់មួ���ៈ

ប៉រុដន្តនរងខ្ចីគប្ក់កម្ចីម�ួដដលម្នចុំដណកដនដផនកា�ដដលឯង

ប្នរ្វើរដើម្ីពគងីកអាជីវកម្មខ្លួនឬ?

ខា�ូស៖រនឹះដន៎ជាដផនកា��បស់ខ្ញុំ៖ហាងលក់េុំនិញ្ ុំជាង

លក់រគចើនជាង!

ម៉ាតរៀ៖ខាឡលូសរនាឹះសាដាប់រៅពរុុំដូចជាដផនកា�រេ។ខ្ញុំរ�ៀប

ដផនកា�ខ្ចីគប្ក់កម្ចីេិញម្ន់ដ្មលក់ស៊រុតដ្មក្នញងមួ�សប្ដាហ៍

រហើ�បង់សងគប្ក់កម្ចី។

ណាអូមី៖រនាឹះជាកា�ចាប់រផ្ដើមល្អចុំររឹះដផនកា��បស់ឯង

ម្៉ារ�ៀ។អ្នកនរងចាុំប្ច់គតូវដតកុំណត់ចុំនួនម្ន់និងស៊រុត

ជាក់លាក់។រតើខ្ញុំអាចបង្ហាញថាអតិ្ិជននរងេិញរគចើនរបើខ្ញុំ

លក់រគចើនឬរេ?

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំ្ ិតថាពួករ្នរងេិញស៊រុតខ្ញុំទាុំងអស់ប៉រុដន្តខ្ញុំពរុុំដរង

គប្កដរេ។

ណាអូមី៖ឯងអាចនរងចង់ដសវង�ល់ជាមរុនសិន!

ម៉ាតរៀ៖�ល់គពមខ្ញុំនរងនិយ�រៅអតិ្ិជនរហើ�រ្វើបញ្ី

ដនមនរុសសេគ្ប់ោនាដដលនរងេិញ។ខ្ញុំនរងនិយ�ជាមួ�ពួករ្

យ៉ាងរហាចណាស់១០នាក់។

ណាអូមី៖អសាចា�្យណាស់។របើអ្នកសរគមចចិត្តថាេេួល

គប្ក់កម្ចីរនាឹះបញ្ីអតិ្ិជននារពលអនា្តនរងជួ�អ្នក

បង្ហាញពីអ្នកផ្តល់គប្ក់កម្ចីដដលអ្នក�ល់យ៉ាងចបាស់អុំពី�របៀប

ដដលអ្នកនរងរគបើគប្ក់កម្ចី។

ណាអូមី៖�ល់គពមរនឹះ្ ឺជាសុំណួ�រផសេងរេៀត។រតើម្ន់វា

នរងបន្ដពងរទាឹះជាបនាទាប់ពីឯងសងគប្ក់កម្ចីអស់រហើ�ឬរេ?

ម៉ាតរៀ៖អូ៎គប្កដណាស់។ម្ន់្ ួ�ដតពងយ៉ាងរហាចណាស់

��ៈរពលពី�្ នាុំរេៀតរហើ�ខ្ញុំរ�ៀបដផនកា�រដើម្ីខ្ចីគប្ក់កម្ចី

��ៈរពលគប្ុំមួ�ដខ។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៣០វិញ

9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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លក្ខខែ្ឌង�មឹង�វូឬផទ?

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ខា�ូស៖រហ៎។ខ្ញុំេេួលប្នគប្ក់កម្ចីរហើ�!១០០០នូវ

អគតាកា�គប្ក់រ្�មួ�ដខ៣%។

ណាអូមី៖អូ៎ខាឡលូសរអើ�!ខ្ញុំប្�ម្ភពីឯងណាស់។រតើអ្នកប្ន

និយ�នរងអ្នកផ្តល់គប្ក់កម្ចីចុំនួនប៉រុនាមននាក់?

ខា�ូស៖អូ៎គប្កដណាស់។ខ្ញុំមិនចង់ចុំណា�រពលអត់

គបរយជន៍រេ។អ្នក្ ួ�ដតរ�ើញខ្ញុំរហើ�កាលហ្នរងរនាឹះ។ខ្ញុំ

ប្នរដើ�រៅរហើ�និយ�ថា«ខ្ញុំចង់ខ្ចីគប្ក់កម្ចី--ឥឡលូវរនឹះ!»

រហើ�ពួករ្និយ�ថា«ប្នរលាក»។ពួករ្េេួលខ្ញុំដូចជា

រស្ដចអញ្ចរង។ពួករ្ចូលចិត្តខ្ញុំ។

ណាអូមី៖ដមនរហើ�ខ្ញុំដរងចបាស់ថាពួករ្ចូលចិត្តឯង។រតើ

រនាឹះជាឯកសា�គប្ក់កម្ចី�បស់ឯងដមនរេ?រតើឯងគបកាន់រេរបើ

ខ្ញុំសរុុំរមើលបន្ដិចរនាឹះ?

ខា�ូស៖ប្ន។ប៉រុដន្តឯងរគតៀមខ្លួនគប្កដជាភាញាក់រផ្អើល

រហើ�!ខ្ញុំរ�ើញបញ្ហាមួ�។

ណាអូមី៖ខាឡលូសលក្ខខណ្ឌរនឹះពរុុំល្អរេ។២០០សគម្ប់

ដ្្មរុន�ត់កា�ឬ?បង់សងគបចាុំសប្ដាហ៍ឬ?រតើឯងប្នរមើល

លក្ខខណ្ឌទាុំងរនឹះរេ?

ខា�ូស៖អីរ្?រនាឹះមិនគតវូរេ។ខ្ញុំពរុុំចាុំរ�ឿងទាុំងរនាឹះរេ។

អូ៎រេខ្ញុំសាមនថាខ្ញុំពរុុំប្នរមើលវាល្អិតល្អន់រេ។

ណាអូមី៖ម្៉ារ�ៀរតើឯង�ករ�ើញលក្ខខណ្ឌអវីខ្ឹះ?

ម៉ាតរៀ៖ដមនរហើ�ខ្ញុំប្ននិយ�ជាមួ�អ្នកផ្តល់គប្ក់កម្ចី

ចុំនួនបីនាក់រហើ�។អ�្រុណដដលប្នឲ្យបញ្ីអ្នកផ្តល់គប្ក់

កម្ចីមកពីគករុមភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន�បស់ឯង។រនាឹះពិតជាជួ�ខ្ញុំ

សួ�សុំណួ�ល្អៗ។ខ្ញុំពិតជា�ីករា�រដើម្ីរ�ៀនអុំពីកា�ដ្ក់វិន័�

ដដលម្នអុំពីអគតាកា�គប្ក់ដ្្ឈ្នលួលនិងកដគមរជើងសា�។

ម្នអ្នកផ្តល់គប្ក់កម្ចីពី�នាក់ដ្ក់អគតាកា�គប្ក់រ្�។ប៉រុដន្ត

អ្នកផ្តល់គប្ក់កម្ចីម្នាក់កុំពរុងបន្ថ�អគតាកា�គប្ក់។

ខា�ូស៖រតើវាខរុសោនាយ៉ាងណាខ្ឹះ?

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំដូចជាពរុុំ�ល់ចបាស់ពីភាពខរុសោនារេ។ខ្ញុំគោន់ដត

ដរងថារបើម្នអគតាកា�គប្ក់ដូចោនារនាឹះអគតាកា�គប្ក់្�្ឺ

គបរសើ�ជាងអគតាកា�គប្ក់រ្�។

ណាអូមី៖រនាឹះគតរមគតូវម្៉ារ�ៀ។វាសាដាប់រៅដូចជាឯងចាប់

រផ្ដើម�ករ�ើញលក្ខខណ្ឌគតរមគតូវរហើ�។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៣០វិញ

9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១4០

ចុំនួនង�ឹមង�ូវឬផទ?

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ណាអូមី៖ខាឡលូសរតើឯងមិនអរីេឬ?ឯងរមើលរៅដូចជាអស់

សង្រមខាលាុំង។

ខា�ូស៖ឯងនិយ�គតូវណាអូមី។ដ្្បង់ពិន័�្ឺ្ �រឡើង

រហើ�ភ្នុំបុំណុលគតូវប្នធ្លាក់មករលើខ្ញុំរហើ�។

ណាអូមី៖ខាឡលូសខ្ញុំរសាកសាដា�ណាស់ដដលឮដូរចានាឹះ។

ខា�ូស៖អ្នកផ្តល់គប្ក់កម្ចីប្នមករហើ�ដកហូតេូ�េសសេន៍

�បស់ខ្ញុំ។របើខ្ញុំខកខានកា�បង់សងមួ�រេៀតោត់និយ�ថា

សម្ភា�និងឧបក�ណ៍អាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំនរងគតូវដកហូតរេៀត។

ម៉ាតរៀ៖ខាឡលូសវាសាដាបរ់ៅដូចជាឯងពរុុំម្នលុំហូ�សាច់គប្ក់

គ្ប់គោន់រេ។

ខា�ូស៖លុំហូ�សាច់គប្ក់?

ណាអូមី៖រនាឹះជាគប្ក់រចញចូលក្នញងអាជីវកម្ម�បស់ឯង។

ឥឡលូវឯងពរុុំម្នគប្ក់គ្ប់គោន់ហូ�ចូលមករដើម្ីបង់សងគប្ក់

កម្ចីវិញរេ។

ខា�ូស៖ខ្ញុំលក់ពរុុំប្នរគចើនដូចដដលខ្ញុំ�ំពរងេរុករសាឹះ។ខ្ញុំ

បង់សងគប្ក់កម្ចីខ្ឹះ�ឺតរពល។ក៏ម្នកា�ពិន័�កុំពរុងដត

បដន្ថមរឡើងៗរហើ�រ វ្ើឲ្យវាកាន់ដតពិប្កសគម្ប់ខ្ញុំនរងរ្វើកា�

បង់សង។

ណអូមី៖ខាឡលូសរនាឹះជាមូលរហតរុដដលឯងគតូវកា�

�ប្�កា�ណ៍លុំហូ�សាច់គប្ក់��ៈរពលគប្ុំមួ�ដខមរុនរពល

សរគមចចិត្តខ្ចីគប្ក់កម្ចីរនាឹះ។រតើឯងធ្លាប់បរងកើតវាម�ួឬរេ?

ខា�ូស៖អត់រេ។

ណាអូមី៖�ប្�កា�ណ៍លុំហ�ូសាច់គប្ក់ជ�ួឯងឲ្យដរងថា

របើឯងម្នលេ្ធភាពរដើម្ីបង់សងគប្ក់កម្ចីរាល់ដខឬរេ។រតើ

ឯងម្ន�ប្�កា�ណ៍ចុំណូលកាលពីពី�ដខមរុនរនឹះរេ?

ខា�ូស៖រេពរុុំម្នរេ។

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំអាច�ក�ប្�កា�ណ៍ចុំណូល�បស់ខ្ញុំមកគពមទាុំង

�ប្�កា�ណ៍លុំហូ�សាច់គប្ក់ដដលខ្ញុំកុំពរុងដតរ្វើមកដដ�។

រ�ើងអាចបង្ហាញដល់ឯងព�ីរបៀបរ្វើ។

ណាអូមី៖ល្អណាស់!រ�ើងនរងជ�ួឯងបរងកើត�ប្�កា�ណ៍

លុំហ�ូសាច់គប្ក់។បនាទាប់មកឯងនរងដរងរបើរ�ើងកុំពរុងខ្ចីក្នញង

ចុំនួនគតរមគតូវឬរេ។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៣១វិញ

9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១4១

បញ្រីចុំែុចង�ឹមង�ូវទាុំងបួន

្រូម្ រួរខ្ល្ួ អ្នក្ រូវ្ ំណួរទាំ្ទ្ះ។គរូ្្ ំណួរ្ បីមរួយៗទពលអ្នកអាចទ្្ើយថ្«បាេ/ចា៎ា្»ទនាះ។

ចុំែុចង�ឹមង�ូវទាុំងបួន

មូលផហ�រុង�មឹង�វូឬផទ?

□	 ត�ើ	ខ្ញុំ	ខ្ីបបាក់	សបមាប់	មូលត��ុ	អាជីវកម្ម	កាន់ត�	ល្អ	(	ពុុំ	តមន	ផ្ទាល់ខ្នួន	)	ឬតទ	?

□	 ត�ើ	ការខ្ី	បបាក់កម្ី	ល្អ	ោង	សាច់បបាក់	តដើម្ី	ពបងីក	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	ឬតទ	?

□	 ត�ើ	របស	់តដល	ខ្ញុំ	ទិញ	តដាយ	តបបើ	បបាក់កម្ី	នឹង	រកបាបក់	ឲ្យ	ខ្ញុំ	បាន	ភាលាមៗ	ឬតទ	?

□	 ត�ើ	ខ្ញុំ	ដឹង	ព	ីបញ្ហា	តដល	អាច	នឹង	តកើ�	ត�ើង	តដរ	ឬ	តទ	បបាក់	?

ផពលផវលាង�មឹង�វូឬផទ?

□	 ត�ើខ្ញុំ	សថែិ�	តៅ	ក្ញង	អាជីវកម្ម	យូរ	ល្មម	តដើម្ី	សាគាល់	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	បាន	ល្អ	ឬ	តទ	?

□	 ត�ើ	តនលះ	មាន	ចុំតណក	ក្ញង	ត្នការ	តដល	ខ្ញុំ	ប�ូវ	ពបងីក	អាជីវកម្ម	របស	់ខ្ញុំ	ឬតទ	?

□	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	បង្ហាញ	ថា	អ�ិ្ិជន	នឹង	ទិញតបចើន	តបើខ្ញុំ	លក់	តបចើន	ឬតទ	?

□	 តបើ	ខ្ញុំ	ទិញ	អវីមួយ	សបមាប់	អាជីវកម្ម	របស់ខ្ញុំ	(	ដូចោ	មាន់	ឬ	ឡាន	ដឹកទុំនិញ	)	ត�ើ	វា	នឹង	យូរអតងវង	ោង	បបាក់កម្ី	ខ្ញុំ	ឬតទ	?

លក្ខខែ្ឌង�ឹមង�វូឬផទ?

□	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	សរតសរ	ពី	អ្ក	្ ្តល់	បបាក់	កម្ី	ល្អៗ	បាន	បី	តៅ	បបាុំ	ន្ក់	ឬ	តទ	?

□	 ត�ើខ្ញុំ	ដឹង	ការចុំណាយ	ពិ�	ថន	បបាក់កម្ី	ឬតទ	?

□	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ពន្យល់	រាល់	លក្ខខណ្ឌ	ថន	បបាក់កម្ី	ឬ	តទ	?

□	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ពន្យល់	ថា	ត�ើ	ត��ុ	អវី	អ្ក	្ ្តល	់បបាក់	កម្ី	មានាក់	ល្អ	ោង	មានាក់	តទៀ�	?

ចុំនួនង�មឹង�វូឬផទ?

□	 ត�ើ	ខ្ញុំ	បាន	ត្វើ	របាយការណ	៍លុំ�ូរ	សាច់បបាក់	រយៈតពល	បបាុំមួយ	តខ	ឬតទ	?

□	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	បង់សង	ត�ើយ	តៅត�	រកបាន	បបាក់តដរ	ឬ	តទ	?

□	 តបើ	ខ្ញុំ	ពុុំ	មាន	ការ	លក់	បតនថែម	ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	តៅត�	ត្វើការ	បង់សង	បបាក់កម្ី	បាន	ឬតទ	?

9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១42

តារាងបញ្រីលក្ខខែ្ឌងបាក់កម្ចរី

្រូមយកតារា្ប្្ជបីលក្ខខណ្ឌសបាក់កម្បីទ្ះទៅជាមរួយអ្នកទពលអ្នកជរួប្ ឹ្អ្នក្ តែល់សបាក់កម្បី។

• ្រូម្ រួរទៅអ្នក្ តែល់សបាក់កម្បី្ រូវ្ ំណួរ១-៤។

• ្រូម្ រួរខ្លួ្ឯ្្ រូវ្ ំណួរ5-6។

អ្នក្ ្តល់ងបាក់កម្ចរីទរី១៖ អ្នក្ ្តល់ងបាក់កម្ចរីទរី២៖ អ្នក្ ្តល់ងបាក់កម្ចរីទរី៣៖ អ្នក្ ្តល់ងបាក់កម្ចរីទរី៤៖

១.គរុណសម្ប�ិ្៖	ត�ើ	ខ្ញុំ	ចាុំបាច់	ប�ូវ	្ ដល់	ឬ	បង្ហាញ	ដល់	អ្ក	អវី	ខ្លះ	(	អ្ក	្ ្តល់	បបាក់	កម្ី	)	តដើម្ី	ទទួល	បាន	បបាក់កមី្	មួយ	?

២.ភាពញរឹក្ញា្់ននការ្ង់សង៖	ត�ើ	ការបង់សង	ោតលើក	ទីមួយ	្ ុ�កុំណ�់	តៅ	តពល	ណា	?	ត�ើ	ខ្ញុំ	ចាុំបាច់	ប�ូវ	បង់សង	ញឹកញាប់	ប៉ុណាណ	?	ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ទទួល	បាន	

កាលវិភា្	ការ	បង់សង	មួយ	ចបាប់	បាន	ឬ	តទ	?

៣.ការពិន័យ៖	ត�ើ	មាន	ការទារ	កថបម	ឬ	ការ	ដាក់ពិន័យ	ណាខ្លះ	តបើ	ខ្ញុំ	ពុុំ	បង់សង	ទាន់	តពល	តន្លះ	?

៤.ចំណាយផ្ទាល់៖	តបើ	ខ្ញុំ	ខ្ី	១00,	១000,	ឬ	១0000	(	តបជើស	យក	ចុំនួន	មួយ	ត្្អកតលើ	រូបិយវ�ថែញ	តាមមូលដាឋាន	និង	តបបើ	វា	សបមាប់	អ្ក	្ ្តល់	បបាក់	កម្ី	មានាក់ៗ	)	ត�ើ	

ខ្ញុំប�វូ	បង	់ថ្្ប៉ុន្មាន	បន្ទាប់ពី	ខ្ញុំ	បាន	បង់	សង	បបាក់កម្ី	អស់	រួមទាុំង	ការ	បបាក់	និង	កថបម	ន្ន្	។ល។	?	តបើ	ខ្ញុំ	ខ្ី	ល្មម	សបមាប់	ទិញ	បទព្យសកម្ម	មួយ	ឧទា�រណ៍	មាន់	មួយ	

កបាល	ត�ើ	ខ្ញុំ	ប�វូ	បង់	ថ្្	បតនថែម	ប៉ុន្មាន	តដើម្ី	ខ្ី	បបាក់កម្ី	តន្លះ	?	ត�ើ	ថ្្	មុន	រ�់ការ	មាន	ចុំនួន	ប៉ុន្មាន	?	ត�ើ	ការ	បង់សង	ម្តងៗ	មាន	ចុំនួន	ប៉ុន្មាន	?	ត�ើ	តនលះ	្ ឺ	ោ	អបតា	ការបបាក់	ត្រ	

ឬ	្ យ	ចលុះ	?

៥.ចំណាយប្យោល៖	ត�ើ	ប�ូវ	ចុំណាយ	តពលយូរ	ប៉ុន្មានតដរ	តដើម្ី	បង់សង	?	ត�ើ	ខ្ញុំ	ប�ូវ	ចុំណាយ	បង់	ថ្្	ប៉ុន្មាន	តដើម្ី	តៅ	អ្ក	្ ្តល់	បបាក់	កម្ី	?

៦.ចំណាយសររុ្ននបរាក្់ក្មី្៖	ត�ើ	ចុំនួន	សរុប	ថន	ចុំណាយ	ផ្ទាល់	និង	ចុំណាយ	បបតយល	យ៉ាង	ណា	តដរ	?	(	បតនថែម	ចុំណាយ	មកពីសុំណួរ	៤	និង	5	)	។

9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១4៣

របាយការែ៍លុំហូរោច់បាងក់ងបាុំមួយដខ

្រូមថតចម្្ប្្ជបីលំ�រូរសាច់សបាក់ទ្ះទៅក្ននុ្ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។្រូមទសបើវា្ សមាប់អ្នក្ តែល់សបាក់កម្បីមានាក់ៗ

ទ�ើម្បីទមើលថ្អ្នកអាចមា្លេ្ធភាពទ្វើតាមលក្ខខណ្ឌសបាក់កម្បីន�លអ្នក្ ឹ្ទរៀ្ទៅ្ បា្�៍ទ្ះឬអត់។

លុំហូរោច់ងបាក់

ត ម្ាលះ	អ្ក	្ ្តល	់បបាក់	កម្ី	៖

២	តខ	មុន តខ	មុន តខ	តនលះ តខ	តបកាយ តខ	៣ តខ	៤ តខ	5 តខ	6

ចុំណូល	សរុប

ចុំណាយ	ត្រ

	 ការបង់សង	បបាក់កម្ី

ការបង់	ថ្្	តបបបបួល

បបាក	់ចុំតណញ/ខា�	សរុប

សាច់	បបាក	់តដើមបោ

សាច់	បបាក	់តដល	មាន

9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១44

កុំែ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9៖ត�ើខ្ញំដឹងថាខ្ញំគួរតប្រើបប្ក់កម្ចីតដើម្ីេបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១០
ត�ើខ្ញុំនរងទាក់ទាញអ�ិ្ិជនឲ្យ

កាន់ត�តបចើនត�ើយបញ្ប់

ការលក់ដូចតមដច?

ការចាប់ផ្ដើមនិងការពងងរីក

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ



១4៦

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្់រការលក់ដូចតមដច?

សងមាប់អ្នកសងមបសងមួល
ថ្ងៃថៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទ ញ្ើសារឬេរូរ្ព្ទទៅ្ មាជិកសកុមទាំ្អ្់។្រូមអទ្្ជើញពរួកទគឲ្យមក�ល់មុ្ទមាោ្១០នាេបីទ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំ្ចិតតែរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមទរៀបចំឯកសារការសបជុំ។

៣០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំទៅអបីជុំវិញតុទ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអ្្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទៅទលើកា្រទខៀ្ទោយោក់ទឈ្មាះម្ុ្សេទៅក្ននុ្សកមុអ្នក(្រូមទមើលឧទា�រណ៍

ខ្្ទសកាម)។

ជ្មោះ

សមាជិក

្កមុ

បាននិយយ

ជៅកាន់អ្ក

ែ្តល់្បាក់

កម្ចីយ៉ាង

ជោចណាស់

ចំនួនបួននាក់

(សូមសរជសរ

ចំនួន#)

បានជ្បើ

របាយការណ៍

លំហូរ

សាច់្ បាក់

ជដើម្ីវាយ

តថមលៃជជ្មើស

្បាក់កម្ចី

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បានជ្បើ

បញ្ីចំណុច

្តរម្តូវ

ទាំងបួន

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម

្បចំសបាដាហ៍

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវា

ដល់្ គួសារ

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បាន

រាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

គ្លូរ�ៀ ៤ ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស

១០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកទគយោ្កក់ទៅ្ទពលពរួកទគមក�ល់។

• ទៅទពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្រូមឲ្យពរួកោត់បំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែទៅទលើការ្ទខៀ្។្រូមរំឭកពរួកទគ

ឲ្យទបើកទៅេំព័រ១៩៧ទ�ើយទ្វើបច្នុប្្្នភាពវ្ការរីកចទសមើ្រប្់ពរួកទគទឆ្ពះទៅកា្់ការេេរួលវិញ្ញាប្បសត

្្ន�រ។្រូម្ រួរ្ រ្មានាក់ន�លកំពុ្នតជិតបំទពញចប់តសមរូវការវិញ្ញាប្បសត។បនាទាប់ពបីការសបជុំ្រូមឲ្យ

គណៈកម្មការវ្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ទ្ដក�ឹ្ថ្្ រ្្ ឹ្េំ្្ជាប្្ប់តាមតសមរូវការទាំ្ ឡាយទនាះ។

• ្រូមចាត់អ្នកកំណត់ទពលទវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្្តើម៖

• ្រូមឲ្យពរួកទគបិេេរូរ្ព្ទវ�្ិ្ឧបករណ៍�វេទេៀតរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមអ្ិសាឋា្ទបើក(្ិ្ទសចៀ្េំ្ុកតទមកើ្ទបើច្់)។

• ្រូមឲ្យអ្នកទាំ្ឡាយន�លមកយឺតបិេេរូរ្ព្ទវ�ទោយសាងាត់ទ្ងៃៀមទ�ើយបំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្ដទ្វើការពិភាកសា។

• ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំរនឹះ។

• ្រូមបំទពញទោលការណ៍េបី១០ក្ននុ្មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បនាទាប់មកសត�ប់មកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះវិញ

ទ�ើយប្ដអា្ទៅេំព័របនាទាប់។

្្មរី!



១47

ផ�ើខ្ញុំបានរកសាការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្្រូមទសកាកឈរទ�ើ្។(្រូមេះវ�្ សមាប់អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្)។

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។្រូម្ រូសតបាវចនារប្់ទយើ្ររួមោនា៖

«ផហើយផនះជាផោលបុំែងរបស់ផយើងផែើម្រី្ ដ�់ ្្គង់ែល់ពួកបរិសរុទ្របស់ផយើងែ្ិ�ងគប់

ទាុំងអស់សរុទ្ដ�ជារបស់្ ងផយើង»។
នគ្លលទ្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

ផោយមានផសចកដរីជុំផនឿផៅផលើងពះអមាចាស់ផោះផយើងកុំពរុងផ្្ើការជាមួយោនាផែើម្រីកាលាយជា

មនរុស្សមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ្រូមអ្្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះពបីការ្ ិយយជាមរួយ្ ឹ្អ្នក្ ដល់សបាក់កម្បី?

ទតើសបាក់កម្បីសតឹមសតរូវ្ សមាប់អ្នកនាទពលទ្ះឬទេ?(ទតើអ្នកមា្មរូលទ�តុសតឹមសតរូវទពលសតមឹសតរូវលក្ខខណ្ឌ

សតឹមសតរូវ្ិ្ចំ្រួ្សតឹមសតរូវឬទេ?)

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការទ្វើការតាមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកទនាះ?

នៅក្នុង ន្ៀវនៅ កំណ្់ចំណាំ 

អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ្រូម ្ រន្រ 

អវែី ដដល អ្ក បាន នរៀន តាមរយៈ 

ការរកសា ការតាំងចិ្ តេ រប្់ អ្ក ។

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?

រាយការែ៍
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ផហ�រុអ្រីអ�ិ្ិជនចង់ទិញទុំនិញពរីខ្ញុំ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់6០នាេបី្ សមាប់វគ្គការទរៀ្ទ្ះ។

 អាន៖ ទ�ើម ប្ីពស្បីកអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្ទយើ្ចាំបាច់សតរូវទាក់ទាញអតិថិជ្កា្់នតទសចើ្ទ�ើយលក់កា្់នតទសចើ្!

ម្ុ្សេចំ្យសបាក់រប្់ពរួកទគ្ សមាប់អវបីន�លពរួកទគឲ្យតវម្។កាល្ ទគឲ្យតវម្ទលើអវបីមរួយទនាះទគ

កា្់នតច្់េិញវា។

ទ�ើម្បីលក់បា្ទជាគជ័យទយើ្ចាំបាច់សតរូវ�ឹ្្ រូវអវបីន�លអតិថិជ្ឲ្យតវម្ទាក់ទាញអតិថិជ្ទាំ្ទនាះ

ទ�ើយលក់រប្់ន�លពរួកទគឲ្យតវម្ទនាះ�ល់ពរួកទគ!ទ�ើយទយើ្សតរូវ្ ដល់រប្់ន�លពរួកទគឲ្យតវម្ទនាះឲ្យ

ទសចើ្ជា្គរូសបករួតសបនជ្រប្់ទយើ្។

 ផមើល៖ «លក់លក់លក់»(ន្្នកេបី១្ិ្២)(ពុំមា្វទី�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១6០)។

 ពិភាកសា៖ ទតើកាវាមបីបា្ទរៀ្អំពបីអវបីន�លអតិថិជ្ឲ្យតវម្យោ្�រូចទមដច?

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើខ្ញំទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់រត្រៀ្រណា?

សកម្មភាេប្រចាំសប្ដាហ៍—ខ្ញំៃឹងរាកល្ងគំៃិ�ការត្វើទី្សាររ្រស់ខ្ញំតហើយតាមដាៃលទ្ធ្ល។ខ្ញំៃឹង

តរៀៃេីអ�ិ្ិជៃតហើយរាកល្ងតដាះបរាយ្រញ្ហារ្រស់អ�ិ្ិជៃ។

 អនរុវ�្ត៖ ពិភាកសា�រូចខ្្ទសកាមជាមរួយ្ ឹ្្ មាជិកសកុម។

១. ពិពណ៌នាអំពបីអតិថិជ្រប្់អ្នកទៅោនាទៅវិញទៅមក។សតរូវនតជាក់លាក់។ទតើពរួកទគអាយុប៉ុនាមា្?

ទភេអវបី?ចំណូលប៉ុនាមា្?ទតើពរួកទគេិញ្ លិត្លរប្់អ្នកទៅទពល្ ?កន្្្្ ?

២. ទ�តុអវបីពរួកទគ្ ឹ្េិញ្ លិត្លរប្់អ្នក?ទតើអវបីន�លពរួកទគឲ្យតវម្?្ រូម្ រទ្រអវបីៗជាទសចើ្តាម

ន�លអ្នកអាចទ្វើបា្�រូចជា៖

• េឹកខញនុំសតជាក់។

• េឹកខញនុំបរិ្ុេ្ធ។

• ខញនុំទ្វើឲ្យកា្់នតងាយស្រួលទ�ើម្បីេិញេឹកខញនុំ។

• ខញនុំទចះរាក់ទាក់ទ�ើយទៅទឈ្មាះអតិថិជ្។

៣. ទតើគុណតវម្អវបីន�លអ្នក្ ឹ្្ ដល់ឲ្យន�លគរូសបករួតសបនជ្អ្នកមិ្ ្ តែល់?ទតើអ្នកមា្តវម្េបីតាំ្ឬ

ជទសមើ្ល្អជា្ទគឬទេ?ទ្ះគឺទៅថ្គុណ្ម្តតែិសបករួតសបនជ្រប្់អ្នក។ទ្ះគឺជាអវបីន�លទ្វើឲ្យ

អតិថិជ្រប្់អ្នកទសជើ្ទរើ្អាជបីវកម្មរប្់អ្នកជា្គរូសបករួតសបនជ្អ្នក។

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យយល់ពបីអតិថិជ្ពរួកទគទោយ្ រួរ្ ំណួរល្អៗទ�ើម្បីទរៀ្ទសចើ្អំពបីបញ្ហារប្់

ពរួកទគ្ិ្រទបៀបន�លពរួកទគអាចជរួយ។

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ដរឹង នរូវ 

មរូលន�្ុ ដដល អ្ិថិជន ទិញ 

ផលិ្ ផង ្ ួកន្ ។

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?

ផរៀន
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 អនរុវ�្ត៖ ្រូមជរួបវ�គរូ។្រូមអា្ទរឿ្ទ្ះជាមរួយោនា៖

មាោទរីនជួសជរុលកង់។ោ�់ក៏លក់ផងគឿងបោលាស់និងសមាភារែល់មនរុស្សដែលជួសជរុលកង់ខ្លួនឯង្ ងដែរ។ហ្រីលិក

មកោងរបស់ោ�់។នែោ�់ងបឡាក់ផងបង។ោ�់ផមើលផៅ្ រុញងទាន់។

ទសបើតារា្ខ្្ទសកាមទ�ើម្បី្ រទ្រគំ្ិតអ្នកអំពបីរទបៀបន�លមាោេបី្អាច្ រួរ្ ំណួរល្អៗ�ល់�វបីលិក

(ឧទា�រណ៍បា្្ ដល់ឲ្យ)។

ការសួរសុំែួរល្អៗ

១.ផ�ើខ្ញុំចង់ែឹងអ្រីខ្ះអុំពរីអ�ិ្ិជន? ២.ផ�ើខ្ញុំអាចសួរអ្រីខ្ះផែើម រ្ីដស្ងយល់?

រតើ បញ្ហា អវែី សេល គាត់ មកទីរនទះ រេើម្បី 

រោទះប្សាយ ?

វា ទំនង េូចជា អ្ក រៅក្នុង កណាដាល គរប្មង មួយ 

រហើយ មន បញ្ហា ។ រតើ ែ្នុំ អាច ជួយ បាន ោ៉ាង 

េូចរមដេច ?

្រូមនចកចាយជាមរួយ្ ឹ្សកុមទាំ្មរូល្ រូវ្ ំណួរនានាន�លអ្នកគិតថ្មាោេបី្គរួរ្ រួរ�ល់�វបីលិក។

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?



១5០

 អនរុវ�្ត៖ ឥ�ភូវគិតអំពបីអតិថិជ្្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកវិញ។ទៅក្ននុ្ជរួរឈរេបីមរួយ្រូម្ រទ្រអវបីន�លអ្នកចាំបាចស់តរូវ

�ឹ្អំពបីអតិថិជ្រប្់អ្នក(ឧទា�រណ៍ន�លបា្្ ដល់ឲ្យ)។ទៅជរួរឈរេបីពបីរ្រទ្រ្ ំណួរន�លអ្នក

អាច្ រួរទ�ើម្បីន្វ្យល់។

ការសួរសុំែួរល្អៗ

១.ផ�ើខ្ញុំចង់ែឹងអ្រីខ្ះអុំពរីអ�ិ្ិជន? ២.ផ�ើខ្ញុំអាចសួរអ្រីខ្ះផែើម្រីដស្ងយល់?

រតើ អតិ្ិជន �បស់ ែ្នុំ រប្តៀម ែ្នួន ជារប្សច រេើម្បី 

ទិញ រៅរពលណា ?
រតើ រនទះ សប្មប់ ឱកាសពិរសស ឬ ? រៅ រពល ណា ?

ជាមរួយ្ ឹ្្ មាជិកសកុមទ្សេ្ទេៀត្រូមនចកចាយ្ រូវទរឿ្មរួយចំ្រួ្ន�លអ្នកចាំបាច់សតរូវ�ឹ្អំពបីអតិថិជ្

រប្់អ្នក។នចកចាយ្ ំណួរន�លអ្នក្ ឹ្្ ុំឲ្យន្វ្យល់។

 ពិភាកសា៖ ក្ននុ្នាមជាសកុមមរួយ្រូមពិភាកសាអំពបីវិ្បីនានាទ�ើម្បីទរៀ្ទសចើ្អំពបីអតិថិជ្រប្់អ្នក្ិ្អវបីន�លអ្នកអាចទ្វើ

ក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះទ�ើម្បីចាប់ទ្ដើមទរៀ្្រូសត។

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?



១5១

ផ�ើខ្ញុំនឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជនឲ្យកានដ់�ផងចើនយោងែូចផមដច?

 ពិភាកសា៖ ្រូមគិតអំពបីសោន�លអ្នកបា្េិញអវបីមរួយទៅអាជបីវកម្មន�លអ្នកពុំធាលាប់ទៅពបីមុ្។ទតើអវបីខ្ះបា្ទាក់ទាញអ្នក

ចំទពាះអាជបីវកម្មទនាះ?ទតើអាជបីវកម្មទាំ្ទនាះបា្ទាក់ទាញអតិថិជ្ក្ននុ្តំប្់អ្នកយោ្�រូចទមដច?

 អនរុវ�្ត៖ ទៅទលើបនាទាត់េំទ្រទៅក្ននុ្តារា្ខ្្ទសកាម្រូម្ រទ្រអំពបី្ លិត្លឬទ្វាកម្មន�លអ្នកបា្េិញ។

បនាទាប់មក្ រទ្រ្ រូវអវបីន�លទាក់ទាញអ្នកចំទពាះអាជបីវកម្មទាំ្ ទនាះ(្រូមទមើលឧទា�រណ៍)។

ផ�ើអ្រីខះ្បានទាក់ទាញខ្ញុំ?ផហ�រុអ្រីខ្ញុំទិញ?

្លិ�្លឬ

ផសវាកម្មដែល

ខ្ញុំបានទិញ

ការលក់្ ទាល់ខ្លួន អ្នកងបាប់ ្សាយពាែិជ្កម្ម ការបញ្ចញះ�នម្ ផ្្សងៗ

ស្ក�ប្គាប់
មចាស់ អាជីវកម្ម 

បាន ប្បាប់ ែ្នុំ អំពី វា

អ្ក ជិត ខាង ែ្នុំ បាន 

និោយ ថា ែ្នុំ គួ� 

សាកល្បង វា

ចុទះ តថម្ ២០%
បា៉ាន់ គ�ំូ រោយ 

ឥតគិតថ្្

ថ្្ សំរលៀក 

បំពាក់

អ្ក លក ់បាន ប្បាប់ ែ្នុំ 

អំពី កា� បញ្នុទះ តថម្

ែ្នុំ បាន រ�ើញ បោ 

រៅរលើ ជញ្ជាំង

ទិញ ១ ទទួល បាន 

១ សប្មប់ តថម្ 

ពាក់ កណាដាល

បសន្
មិត្តភកដេិ បានប្បាប់ែ្នុំ 

ឲ្យ សាកល្បង វា

ែ្នុំ បាន រ�ើញ វា 

រៅក្នុង កាសសត

បា៉ាន់ គំ�ូ រោយ 

ឥតគិតថ្្

 ពិភាកសា៖ នចកចាយជាមរួយ្ មាជិកសកុមទ្សេ្ទេៀត្រូវអវបីន�លអ្នកបា្្ រទ្រ។វិ្ បីសាស្តែមរួយ្ អាច�ំទណើរ

ការល្អ្ សមាប់អាជបីវកម្មអ្នក?

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?
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 អាន៖ អាជបីវកម្មន�លទយើ្ទេើបនត្ ិយយអំពបីវាទនាះពុំទាក់ទាញអតិថិជ្ទោយវច�្្យទនាះទេ។ពរួកទគទកើត

មា្ជាមរួយ្ ឹ្គំ្ិតជាទសចើ្អំពបីរទបៀបទ�ើម្បីទ្វើេបី្សារ្ លិត្លឬទ្វាកម្មរប្់ពរួកទគ។

 ពិភាកសា៖ ទតើពរួកទគបា្គំ្ិតទាំ្ ទនាះមកពបី្ ?

 ផមើល៖ «ការទ្វើេបី្សារឬ?»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១6១)។

 អាន៖ ការទ្វើេបី្សារររួមមា្៖

• គំ្ិតអំពបីរទបៀបន្វ្រក្ិ្ជះឥេ្ធិពលទលើអតិថិជ្។

• ទតើទយើ្្ ្្ឹមថ្អតិថិជ្្ ឹ្ទ្វើអវបីខ្ះ។

គុំន�ិការផ្្ើទរី្សារ

គុំនិ�

តបើ	ខ្ញុំ	្ ដល់	បា៉ាន់្ុំរូ	.	.	.

លទ្្លរំពឹងទរុក

មនុស្ស	នឹង	ទិញ	ស្គរបោប់	កាន់ត�	តបចើន	។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទ្វើការជាមរួយអ្នកន�លអ្្គនុយជិតអ្នក។

១. ្រូមជរួយោនាទៅវិញទៅមកគិតអំពបីគំ្ិតនានាទ�ើម្បីជរួយឲ្យអតិថិជ្កា្់នតទសចើ្មករកអាជបីវកម្មរប្់

អ្នកទ�ើយេិញអវបីន�លអ្នកោក់លក់។្ រូមពិភាកសាអំពបីវិ្បីសាស្តែ�៏មា្សប្ិេ្ធភាពបំ្ុតក្ននុ្តំប្់

អ្នក។

២. ្រូម្ រទ្រគំ្ិតថ្មបី�រូចខ្្ទសកាមយោ្ទហាច្្់បា្មរួយ។បនាទាប់មក្ រូមជរួយោនាទៅវិញទៅមក

្រូម្ រទ្រលេ្ធ្លន�លអ្នកច្់បា្(ឧទា�រណ៍បា្្ ដល់ឲ្យ)។

គុំនិ�ការផ្្ើទរី្សារ

គុំនិ� លទ្្លរំពឹងទរុក

របើ រយើង រប្បើ រមប្កូ ប្បកាស ប្បាប់ មនុស្ស អំពី 

រៅអី ែ្នុំ បញ្នុទះ តថម ្៤០% . . .
អតិ្ិជន នឹង មក ហាង ែ្នុំ រហើយ ទិញ រៅអី ។

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?
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ផ�ើខ្ញុំនឹងោកល្ងការោក់ដ្នការទរី្សាររបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អាន៖ ទតើទយើ្្ ឹ្�ឹ្ថ្គំ្ិតរប្់ទយើ្�ំទណើរការយោ្�រូចទមដច?ទយើ្សតរូវការវិ្ បីមរួយទ�ើម្បីសាកល្្វា។

ទយើ្សតរូវការវិ្បីមរួយទ�ើម្បីវា្់នវ្លេ្ធ្ល។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទ្វើការជាមរួយអ្នកន�លអ្្គនុយជិតអ្នក។្រូមពិភាកសាទ�ើយ្ រទ្រគំ្ិតការទ្វើេបី្សារមរួយចំ្រួ្

្ិ្លេ្ធ្លន�លអ្នកច្់បា្្ សមាប់អាជបីវកម្មរប្់អ្នក។្រូមប្្ភូលគំ្ិតនានាន�លហាក់�រូចជា

�ំទណើរការឥ�ភូវទ្ះ។្សមាប់គំ្ិត្ បីមរួយៗ្រូម្ រទ្ររទបៀបន�លអ្នក្ ឹ្វា្់នវ្លេ្ធ្ល។គំ្ិត

រប្់អ្នក្ ឹ្្ លា្់បដភូរ្ិ្នកលម្អយរូរៗទៅទៅទពលអ្នកសាកល្្វាទ�ើយវា្់នវ្វា។

ការោកល្ងគុំន�ិការផ្្ើទរី្សាររបស់ខ្ញុំ

គុំនិ� លទ្្លរំពឹងទរុក ការវាសដ់វង

របើ រយើង រប្បើ រមប្កូ ប្បកាស ប្បាប់ 

មនុស្ស អំពី រៅអ ីែ្នុំ បញ្នុទះ តថម្ ៤០% . . .

អតិ្ិជន នឹង មក ហាង ែ្នុំ រហើយ ទិញ 

រៅអី ។

រៅរពល អតិ្ិជន ចូល មក ែ្នុំ នឹង សួ� ថា ពួករគ បាន ឮ អំពី 

កា� បញ្នុទះ ថ្្ ៤០% តាម �របៀប ណា ។ ែ្នុំ នឹង �កសា កំណត់ប្តា 

ចរម្ើយ �បស់ អតិ្ិជន ។

 អាន៖ ្រូមទៅសាកល្្គំ្ ិតរប្់ទយើ្្ បា្�៍ទ្ះ!ទយើ្ពុំសតរូវការសាកល្្គំ្ ិតទាំ្អ្់រប្់ទយើ្ទៅ

ទពលនតមរួយទេ។ទ�ើយវាអាចទៅររួចថ្គំ្ិតមរួយចំ្រួ្ពុំមា្សបទយជ្៍ទេ—ទនាះវាមិ្អបីទេ។ទយើ្

្ឹ្ប្ដសាកល្្គំ្ ិតទ�ើយវា្់នវ្លេ្ធ្ល។ទៅេបីបំ្ុតទយើ្្ ឹ្រកបា្វិ្បី�៏ល្អបំ្ុតទ�ើម្បីជរួយ

ម្ុ្សេរកទ�ើញទយើ្ទ�ើយេិញអវបីន�លទយើ្ោក់លក់។

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?
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ផ�ើខ្ញុំឲ្យអ�ិ្ិជនទិញតាមរផបៀបណា?

 អាន៖ ទ�តុអវបីអតិថិជ្មរួយចំ្រួ្េិញទ�ើយមរួយចំ្រួ្ទេៀតទសជើ្ទរើ្មិ្េិញ?មា្មរូលទ�តុជាទសចើ្។ប៉ុន្តែ

ទយើ្អាចមា្ឥេ្ធិពលទលើការ្ ទសមចចិតតែទនាះ!

 ផមើល៖ «្រូមេិញអវបីមរួយ!»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១6២)។

 ពិភាកសា៖ ទ�តុអវបីមាោទរៀពុំអាចប្្នុះប្្ភូលអតិថិជ្េិញ្ ៊ុតមរួយចំ្រួ្បា្?ទតើមាោទរៀកំពុ្គិតអំពបីខ្លួ្នា្ឬគិតអំពបី

អតិថិជ្?

 អាន៖ ទ�ើម ប្ីប្្នុះប្្ភូលអតិថិជ្ឲ្យេិញទយើ្សតរូវនត្ រួរសា្ប់ទ�ើយ្ ដល់ទយបល់។

មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យទសបើវ�ដទ្ះទ�ើម្បីប្្នុះប្្ភូលអតិថិជ្កា្់នតទសចើ្ឲ្យេិញ្ លិត្ល្ិ្

ទ្វាកកម្មពរួកទគ។

 ផមើល៖ «្រួរសាប្់្ដល់ទយបល់»(ពុំមា្វទី�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១6៣)។

 ពិភាកសា៖ ពបីមុ្មាោទរៀបា្្ រួរសាំយរូនអល្ិ្លរូទ្ៀនត្ ំណួរមរួយ៖«ទតើអ្នកច្់េិញអវបី?»ទតើមាោទរៀគរួរទ្វើអវបីទ្សេ្

ទៅទពលទ្ះទ�ើម្បីេេរួលបា្លេ្ធ្លល្អជា្មុ្?ទតើមាោទរៀបងាហាញទ្ៀលវីយោថ្នា្ពិតជាសា្ប់តាម

រទបៀប្ ?

១.សួរផ�ើអ�ិ្ិជនព�ិជាចង់

បានអ្រី?ផហ�រុអ្រី?

២
.ោ

តាប់

ផ�ើខ្ញុំពិ�ជាោដាប់ឬផទ?

៣
.្

្តល
់ ផយ

បល់
ផ�ើខ្ញុំមានជផងមើសដែល្ ដល់្ល

ទាុំងខ្ញុំនិងអ�ិ្ិជនឬផទ?

ម្ចា្់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ្ួរ 

សាដាប់ និង ផ្ល់នោបល់ ។

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?
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 ពិភាកសា៖ ្រូមគិតអំពបីសោន�លម្ុ្សេមានាក់បា្ប្្នុះប្្ភូលអ្នកឲ្យេិញអវបីមរួយទទាះជាទពលអ្នកមិ្មា្គទសមា្េិញ

្្ទនាះ។ទតើម្ុ្សេទនាះបា្្ ិយយអវបីន�លទ្វើឲ្យអ្នក្ ទសមចចិតតែេិញ?

 អាន៖ តារា្ខ្្ទសកាមបងាហាញអំពបីមទ្យាបាយចំ្រួ្សបំាសបទភេជាមរួយឧទា�រណ៍ន�លទយើ្អាចទសបើទ�ើម្បី

ប្្នុះប្្ភូលអតិថិជ្ទយើ្ឲ្យេិញ្ លិត្លទយើ្។ទ្ះទៅថ្«ប្្ប់ការលក់»។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមចរូលររួមជាមរួយម្ុ្សេពបីរនាក់ទេៀតទៅក្ននុ្សកុម។្រូមហាត់ទសបើសបទភេវ្ការប្្ប់ការលក់្ បីមរួយៗ

ជាមរួយោនាទៅវិញទៅមក។្រូមពយាយមលក់្ លិត្លរប្់អ្នកទៅពរួកទគ។្រូមទសបើតារា្ខ្្ទសកាម

ទ�ើម្បី្ រទ្រការប្្ប់�៏ល្អបំ្ុតន�លអ្នកអាចទសបើទ�ើម្បីលក់ទៅអតិថិជ្រប្់អ្នក។្រូម្ រទ្រ

ទយបល់យោ្ទហាច្ ្់មរួយ្ សមាប់សបទភេ្ បីមរួយៗ។

បញ្ចប់ការលក់

១.ជផងមើសល្អពរីរ ២.«ផបើសិន» ៣.ងពឹ�្តិការែ៍សុំខាន់ ៤.គុំរូ ៥.ផ្្សងៗ

រតើ អ្ក ចង ់បាន រចក  

ឬ សាវាយ ?

របើ ែ្នុំ អាច ទិញ ក្នុង តថម្ 

រនាទះ រតើ អ្ក ចង់ ឲ្យ ែ្នុំ បញ្ជា 

ទិញ វា ឬរទ ?

ែ្នុំ អាច រ�ៀបចំ វា ឲ្យ រហើយ 

មុនរពល ែួប កំរណើត 

ភ�ិោ �បស់ រលាក ។

សាកល្បង រនទះ ។ ែ្នុំ គិត ថា 

អ្ក នឹង ចូលចិត្ត �សជាតិ 

រនទះ ជាង ។

របើ អ្ក យក សស្បករជើង 

ទាំងពី� គូ រនាទះ ែ្នុំ នឹង បញ្នុទះ 

តថម្ ឲ្យ ?

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។្រូមបដភូរទវ្ោនាក្ននុ្ថ្នាក់ទ�ើយសាកល្្មទ្យាបាយទ្សេ្។

្រូមទ្វើ�រូចទ្ះរយៈទពលពបីរនាេបី។

 ពិភាកសា៖ ជាមរួយសកុមទាំ្មរូល្រូមពិភាកសាពបីអវបីន�លអ្នកគិតថ្្ឹ្ជាមទ្យាបាយល្អបំ្ ុត្សមាប់ឲ្យអតិថិជ្អ្នក

េិញពបីអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។ទ�តុអវបីក៏មទ្យាបាយទ្ះល្អបំ្ុត្ សមាប់អតិថិជ្អ្នក?

ម្ចា្់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ 

នចះបញ្ប់ ការ លក់ ។

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?



១5៦

ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើវាមានភាពង្យងសួលផែើម រ្ីបនដទិញឬផទ?

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យទ្វើឲ្យមា្ភាពងាយស្រួលទ�ើយរីករាយទ�ើម្បីអតិថិជ្េិញពបីពរួកទគ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមជរួបវ�គរូទ�ើយរំឭកឧទា�រណ៍�រូចខ្្ទសកាមជាមរួយោនា។

្រូមអា្បេពិទសា្្៍រប្់ប៉រូឡា្លាលាទៅក្ននុ្ហា្េបី១ររួចទៅហា្េបី២។បនាទាប់មកអា្ចទម្ើយរប្់

នា្ទៅមិតតែនា្។្រូមពិភាកសាជាមរួយវ�គរូទ�តុអវបីអ្នកគិតថ្ប៉រូឡាបា្ទចញអ្ុសា្្៍ឲ្យហា្េបី១។

បទពផិោ្ន៍ការទិញឥវា៉ន់របស់ប៉ូឡា

ោងទរី១ ោងទរី២

បទពិផោ្ន៍របស់្ លាលា
ប៉ូឡា	បាន	តៅ	ហាង	តនលះ	តបចើនោង	១5	ដង	ត�ើយ	។	

ោ�់	តពញចិ�្តនឹង	�ថម្	ជតបមើស	និង	មាចាស់	ហាង	។

ប៉ូឡា	បាន	តៅ	ហាង	តនលះ	ត�	មដង្�់	។	ន្ង	្ ិ�	ថា	វា	ពិបាក	

តដើម្ី	រក	អវី	តដល	ន្ង	ចង់	បាន	។	ោមាន	នរណា	ជួយ	ន្ង	

តពល	ន្ង	មាន	សុំណួរ	ត�ើយ	។

ចផម្ើយរបស់ប៉ូឡាផៅមិ�្តោង

«	តតាលះ	តៅ	ហាង	ទី	១	។	ខ្ញុំ	តៅ	ទីតន្លះ	រាល់	តលើក	

�ឹ្ង	។	វា	ង្យ	បសួល	តដើម្ី	តសវង	រក	អវី	តដល	ខ្ញុំ	ចង់	

បាន	។	ខ្ញុំ	ចូលចិ�្ត	កតន្ង	តន្លះ	»	។

«	ខ្ញុំ	ពុុំ	ចូលចិ�្ត	ហាង	ទី	២	តទ	។	វា	ពិបាក	តដើម្ី	រកអវី	តដល	

ខ្ញុំ	ចង់	បាន	ណាស់	។	ត�ើយ	មនុស្ស	តៅ	ទីតន្លះ	ពុុំ	តចលះ	ជួយ	

ត�ើយ	តពល	ខ្ញុំ	មាន	សុំណួរ	»	។

 អាន៖ អតិថិជ្ប្ដសត�ប់មកវិញទៅទពលមាចា្់ហា្្ិ្អ្នកទ្វើការ៖

• ្រូមសាគាល់ទឈ្មាះរប្់អតិថិជ្ពរួកទគ

• ្រូមញញឹមោក់អតិថិជ្

• ្រូមសា្ប់្ិ្ទ្្ើយតបតាមតសមរូវការរប្់អតិថិជ្

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកចាំបាច់សតរូវទ្វើអវបីខះ្ក្ននុ្អាជបីវកម្មរប្់អ្នកទ�ើម្បីរកសាឲ្យអតិថិជ្សត�ប់មកវិញបា្កា្់នតសបទ ើ្រ

ទនាះ?ទតើអ្នក្ ឹ្បន្ថែមអវបីខ្ះទៅក្ននុ្ប្្ជបីខ្្ទលើ?

ម្ចា្់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ន វ្ែើ ឲ្យ 

ម្ន ភា្ងាយ គ្ួល នដើម្ី ទិញ ។

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?



១57

ផ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម រ្ីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



ទតើគំ្ិតមរួយ្ ន�ល្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកបំ្ុតក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា

ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្បា្�៍។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។

« ចរូរ អំោវោវ ដល់ [ គ្ះ ] 

្គម្ប់ ដំណាំ នៅក្នុង ចម្ការ រប្់ 

អ្ក នដើម្ី ឲ្យ អ្ក រាល់គ្នា អាច បាន 

ចនគមើន ន�ើង នោយសារ នោះ ។ 

« ចរូរ អំោវោវ ្ គម្ប់ �វែហូងនចៀម 

នៅឯវាល ដគ្ រប្់ អ្ក នដើម្ី ឲ្យ វា 

អាច នកើន ន�ើង » ។

អាលមាោ៣៤:២៤–២៥

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?

ពិចារណា



១58

ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់កំណត់ទមាោ្១០នាេបី្ សមាប់វគ្គការតាំ្ចិតតែទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្រូម្ ទសមចចិតតែទពល្្ិ្រទបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹ្

េំនាក់េំ្្ោនាទៅវិញទៅមក។

រ្មឹះដដ្ ូរ្វើសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាក់េង

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗរ្រស់អ្នកឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងច�ិ្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងនយិយផៅអ�ិ្ិជនយោងផោចណាស់ងបាុំោក់ផែើម្រីផរៀនអុំពរីអ្រីដែលពួកផគចង់បានពរីអាជរីវកម្មខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឹងោកល្ងគុំនិ�ការផ្្ើទរី្សារយោងផោចណាស់ពរីរផហើយតាមោនលទ្្ល។

ខ្ញុំនឹងអនរុវ�្តការបញ្ចប់ការលក់យោងផោចណាស់ជាមួយអ�ិ្ិជន១០ោក់ផហើយផរៀនថាមផ្យោបាយមួយណាែុំផែើរ

ការល្អបុំ្រុ�។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	បបាក់តៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក់	ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ខ្ញុំ	នឹង	រាយការណ៍	តៅ	ថដ្ូ	សកម្មភាព	របស់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?

តាុំងច�ិ្ត



១59

ផ�ើខ្ញុំនឹងរាយការែ៍ពរីការរីកចផងមើនរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ អំ�នុ្្ បា្�៍្រូមទសបើតារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទ�ើម្បីកត់សតាការរីកចទសមើ្រប្់អ្នក។ទៅក្ននុ្សបអប់ខ្្

ទសកាម្រូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬចំ្រួ្�្ន�លអ្នករកសាការតាំ្ ចិតតែ។

បាននិយយ

ជៅកាន់

អតិ្ិជនយ៉ាង

ជោចណាស់

ចំនួន្បាំនាក់

(សូមសរជសរ

ចំនួន#)

បានសាកល្ង

គំនិតទីែសារ

យ៉ាងជោច

ណាស់ចំនួនពីរ

ជហើយរាមដាន

លទ្ធែល

(សូមសរជសរ

ចំនួន#)

បានោត់

បញ្ចប់ការលក់

យ៉ាងជោច

ណាស់១០ដង

(សូមសរជសរ

ចំនួន#)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដាឋាន្ គរោះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ

្បាក់(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បាន

រាយការណ៍ជៅ

ថដគូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

 អាន៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទៅ្ បាតា�៍ទសកាយ។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សូមស្វាគមន៍ចយំោលះម�ិដក្លម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង បទ្ិនសា្ន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?



១៦០

លក់លក់លក់

្រូមបតែភូរទវ្ោនាអា្កថ្មរួយខ្្ទសកាម។

អ្នកអត្ថា្ិបបាយ៖រតើចាុំអុំពីកាវាមីដដលជាអ្នកលក់រចករដ្ត

ចង្កាក់រនាឹះរេ?ោត់ប្ន�ករ�ើញអាជីវកម្មមួ�ដដលហាក់

ដូចជារជា្ជ័�ណាស់។រហើ�ោត់គតូវប្នរ្សាគាល់ថាជា

អ្នកលក់ដ៏ពដូកម្នាក់។ដូរច្នឹះវា្ ឺគតូវណាស់ដមនរេ?

ោត់ប្នរ វ្ើជាបដង្អមរចករហើ�ប្នសរគមចចិត្តរដើម្ីចាប់

រផ្ដើមពីគពលរម។ោត់ប្នរៅកាច់គជរុងមួ�ជិតផ្ឹះោត់រហើ�

ខុំគបរងដគបងយ៉ាងខាលាុំងបុំផរុត។ប៉រុដន្តោមនន�ណាេិញរឡើ�។

កាលណាោត់កាន់ដតខុំេុំនិញ�បស់ោត់កាន់ដតោមនន�ណា

េិញ។ោត់ដ្មទាុំងប្នដគសកដ្ក់មនរុសសេថា៖

«រនឹះដន៎រនឹះជារចក្ ងាញ់ណាស់!�សជាតិ្ ងាញ់!ជាអវី

ដដលអ្នកចង់ប្ន!អញ្ចរងខ្ញុំនរងលក់ពី�្ ិតដ្្ដតមួ�រេ!

រហ។...»

ប៉រុដន្តមនរុសសេនរងមិនគករឡករមើលរឡើ�។ោត់ខកចិត្តយ៉ាង

ខាលាុំងក៏ប្នរៅផ្ឹះមរុនអាហា�ដ្ងៃគតង់។រតើម្នរ�ឿងអវី?

កាវាមីប្នអង្ញ�ចរុឹះរហើ�ប្ន្ ិត។ោត់ជាមនរុសសេបរាជ័�

ឬ?រតើវាជាផលិតផលមិនល្អឬ?រតើចរុឹះអ្នកដដលឲ្យរយបល់រនឹះ

ដល់ោត់—រតើអ្នករនាឹះករុហកោត់ឬ?បនាទាប់មកោត់ប្នចាុំពី

អវីដដលម្នាក់រនាឹះប្ននិយ�អុំពីកា�គសាវគជាវេីផសា�ជាមួ�

អតិ្ិជន—ថារ្ចូលចិត្តអវីលក់រពលណាេីតាុំងណា�របៀប

ដដលពួករ្េិញជាម�ួមិត្តភក្ដិ—អវីដដលសុំខាន់បុំផរុតសគម្ប់

ពួករ្!កាវាមីប្នចង់លក់ដូរចានាឹះខាលាុំងណាស់ដដលោត់ប្ន

រភ្ចអវីដដលសុំខាន់បុំផរុត—រដ្ឹះគសា�បញ្ហាឲ្យអតិ្ិជន!

ដូរច្នឹះោត់ប្នចាប់រផ្ដើមសា�ជា្្មីរហើ�រនឹះជាអវីដដលោត់ប្ន

រ វ្ើ៖

—ោត់ប្ន�ង់ចាុំដល់ដ្ងៃ�រសៀលនិងលាងាចរពលមនរុសសេចង់

េេួលទានអវីដដលដផ្អមៗ។

—ោត់ប្នរគជើសរ�ើសេីតាុំងមួ�ដដលម្នមនរុសសេជារគចើនប្ន

ចុំណា�រពលជាម�ួោនា។

—ោត់ប្នសរគមចចិត្តចាក់រភ្ង�ីករា�ខ្ឹះៗរដើម្ីទាក់ទាញ

ដ្មទាុំងរគចៀងតាមផងដដ�—ដដលជាលក្ខណៈពិរសសមួ�!

យ៉ាងរហាចណាស់មនរុសសេប្នចាប់រផ្ដើមញញរម។

—រហើ�ោត់ប្នហរុចរចកឲ្យគសីៗ ពី�បីរដ្�ឥត្ិតដ្្ដដល

អង្ញ�រៅជរុុំវិញមិត្តភក្ដិខ្លួនឲ្យសាកភ្ក់រមើល—�ួចរហើ�សួ�

ពួករ្ឮៗថាពួករ្ចូលចិត្តឬរេ។រ្វើអញ្ចរងល្អដមន!

រៅរពលកា�លក់រកើនរឡើងរនាឹះោត់ប្នសរគមចចិត្តសាក

លក់តដម្ខ្ពស់ជាង—រហើ�ោមនន�ណា�អ៊ូ��ទាុំរនាឹះរេ!�ួចោត់

ប្នសាកល្ងបញ្ចញឹះដ្្មួ�ចុំនួនប៉រុដន្ដរនាឹះកាត់បន្ថ�គប្ក់

ចុំរណញរហើ�ពរុុំបរងកើនកា�លក់រេដូរច្នឹះោត់ប្នឈប់។

រហើ�ោត់ក៏ប្នរ�ៀន�របៀបពិប្កផងដដ�អុំពី��ៈរពលប៉រុនាមន

ដដលេុំនិញកក�បស់ោត់នរងរៅប្ន�ូ�ក្នញង្រុងេរកក—

អតិ្ិជនមិនចូលចិត្តរចករជា�ៗរេ។

រៅរពលោត់រៅផ្ឹះវិញ�ប់រនាឹះោត់ប្ន�ិឹះ�ក្ ុំនិតនានា

អុំពីបដ្្ ្មីសគម្ប់«បរុ�សរគចៀងលក់រចក»។ោត់អាចរ្វើ

ពិ្ីជប់រលៀង!ោត់អាចរ្វើវាលក់សគម្ប់ពិ្ីបរុណ្យ!ោត់

អាច...ដមនរហើ�ោត់គតូវ�កវាតាមខ្លួន។ប៉រុដន្តរតើអ្នកប្ន

រ�ើញ�របៀបដដលោត់ប្នរ�ៀនបដន្ថម្ រុណតដម្សគម្ប់

អតិ្ិជនោត់ឬរេ?

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៤៨វិញ

ធនធាននានា

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?



១៦១

ការផ្្ើទរី្សារឬ?

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ណាអូមី៖រហ៎ម្៉ារ�ៀ។ខ្ញុំ្ ងចូលរលងរហើ�គប្ប់ថារ�ើង

ពិតជាចូលចិត្តណាស់ដដលអាចេិញស៊រុតពីឯង។វាង្�គសួល

ណាស់!

ម៉ាតរៀ៖សួស្ដីណាអូមី។កា�រ្វើឲ្យអតិ្ ិជនខ្ញុំ�ីករា�្ឺជារ�ឿង

សុំខាន់ចុំររឹះខ្ញុំ។

ណាអូមី៖អាជីវកម្មយ៉ាងរម៉ចរហើ�?

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំ្ ិតថាល្អ។ខ្ញុំប្ននិយ�ជាមួ�អតិ្ិជន—រហើ�

និយ�រៅម្ចាស់អាជីវកម្មដដេរេៀតមួ�ចុំនួនដដ�។រហើ�ខ្ញុំ

ប្នរ�ៀនរគចើន។តាមពិតខ្ញុំប្នដរងថាខ្ញុំអាចលក់េរករដ្ឹះរោ

ជាមួ�នរងស៊រុត។

ណាអូមី៖រតើរនាឹះដុំរណើ�កា�យ៉ាងរម៉ចដដ�?

ម៉ាតរៀ៖ដមនរហើ�ល្អ។ប៉រុដន្តខ្ញុំពរុុំអាចម្នមនរុសសេគ្ប់គោន់

មកេិញ។អ្នកចង់ចាបរ់ផ្ដើមកា�លក់សគម្ប់ខ្ញុំឬរេ?

ណាអូមី៖ខ្ញុំអត់េិញរេ!អាជីវកម្ម�បស់រ�ើងកុំពរុង�ីកចរគមើន

រហើ�រ�ើងពិតជា�វល់ណាស់។ខ្ញុំម្នមិត្តភក្ដិម្នាក់ដដលប្ន

ជួ�រ�ើងជាមួ�នរង្ ុំនិតអាជីវកម្មមួ�ចុំនួននិងកា�លក់ប្ន

រកើនរស្ើ�្ រុណនរងព�ី!

ម៉ាតរៀ៖េីផសា�?

ណាអូមី៖ដមនរហើ�។រ�ើងប្នចាប់រផ្ដើម្ ិតរគចើនអុំពី

អតិ្ិជន�បស់រ�ើងរហើ�នរង�របៀបរដើម្ី�កមនរុសសេឲ្យរគចើន

ដូចពួករ្។បនាទាប់មករ�ើងប្នសាកល្ង្ ុំនិតមួ�ចុំនួន

រហើ�រ�ើង�ករ�ើញ្ ុំនិតបីដដលដុំរណើ�កា�យ៉ាងល្អ។រ�ើង

គោន់ដតបន្តពយាយមនិងសាកល្ង។

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំប្នសាកល្ង�របៀបម�ួ។

ណាអូមី៖�របៀបអវីរៅ?

ម៉ាតរៀ៖ម្នមនរុសសេម្នាក់ចូលមករហើ�ឲ្យខ្ញុំេិញកាត

អាជីវកម្ម។

ណាអូមី៖រតើវាជួ�ឬរេ?

ម៉ាតរៀ៖ពរុុំដមនសគម្ប់ខ្ញុំរេដតវាដុំរណើ�កា�ល្អសគម្ប់បរុ�ស

ដដលលក់កាត!

ណាអូមី៖សូមសាដាប់ខ្ញុំអាចជួ�អ្នកឲ្យអនរុវត្តនូវ្ ុំនិតេីផសា�

ខ្ឹះៗរបើអ្នកចង់...រហើ�ខ្ញុំនរងមិនលក់អវីដល់អ្នករឡើ�។

ម៉ាតរៀ៖ដមនរហើ�រនាឹះសាដាប់រៅល្អណាស់!

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៥២វិញ

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?



១៦2

សូមជួយទិញអ្រីមួយ!

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

អ្នកអត្ថ្ា ិបបាយ៖អតិ្ិជនរដើ�មកហាង�បស់ម្៉ារ�ៀ។

ម៉ាតរៀ៖[ក្នញង្ុំនិតនាង]េីបុំផរុតម្នអតិ្ ិជនម្នាក់មកេីរនឹះ

រហើ�។សូមជួ�េិញអវីមួ�!សូមេិញ។

សាុំយូតអល៖[ក្នញង្ ុំនិតោត់]គស្តីរនាឹះចបាស់ជាសុំឡរងដ្ក់

ខ្ញុំរហើ�។រតើខ្ញុំអាចចូលេិញរដ្�ោមនរមើលរដ្�ល្អិតល្អន់

ប្នរេ?

ម៉ាតរៀ៖[ក្នញង្ ុំនិតនាង]សូមេិញស៊រុតខ្ឹះរៅ!ខ្ញុំគតូវកា�គប្ក់

ខ្ឹះ។

សាុំយូតអល៖[ក្នញង្ ុំនិតោត់]រនឹះជារ�ឿងចដម្ក។ខ្ញុំគតូវរៅ

រហើ�។

ម៉ាតរៀ៖[ក្នញង្ ុំនិតនាង]រម៉ចហ្នរង?រេ!ខ្ញុំអាច�កប្នគប្ក់

ចូលយ៉ាងរគចើនមកពីេុំនិញរនាឹះ។

[នាងប្នដគសកឮៗថា]រតើរលាកចង់េិញអវីរេ?

សាុំយូតអល៖រេអ�្រុណរហើ�។

អ្នកអត្ថា្ិបបាយ៖អតិ្ិជនម្នាក់រេៀតរដើ�មកហាង�បស់

ម្៉ារ�ៀ។

លូតសៀ៖[ក្នញង្ុំនិតនាង]កដន្ងរនឹះម្នអវីដដលខ្ញុំគតូវកា�។

ខ្ញុំ្ួ�ចូលរមើលសិន។

ម៉ាតរៀ៖[ក្នញង្ ុំនិតនាង]ល្អណាស់អតិ្ិជនមួ�រេៀត

រហើ�។នាងរមើលរៅដូចជាម្នលរុ�។សូមជួ�េិញអវីមួ�

រៅ!

[នាងប្នដគសកឮៗថា]រតើអ្នកចង់េិញអវី?

លូតសៀ៖ខ្ញុំគោន់ដតរដើ�រមើលរេ។

ម៉ាតរៀ៖អ្នកគតូវកា�ស៊រុតខ្ឹះរេ?ស៊រុតទាុំងរនឹះប្នមកពីម្ន់

ដដលល្អបុំផរុត...រហើ�ខ្ញុំក៏ម្នេរករដ្ឹះរោគសស់ៗផងដដ�។

[ក្នញង្ុំនិតនាង]នាងអាចេិញប្ន។គបដហលជានាងនរងេិញ

ទាុំងអស់។

លូតសៀ៖ពរុុំដមនជាអវីដដលខ្ញុំ�កេិញរេ។

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំម្នេរករដ្ឹះរោរគចើនរេៀត។

លូតសៀ៖រេអ�្រុណរហើ�។

ម៉ាតរៀ៖អ្នក្ ួ�ដតេិញវារៅ។វាគសស់រហើ�ម្នអនាម័�

និងល្អបុំផរុតរៅក្នញង...

លូតសៀ៖អត់រេ។អ�្រុណខ្ញុំរៅវិញរហើ�។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៥៤វិញ

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?



១៦៣

សួរោដាប់្ដលផ់យបល់

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ម៉ាតរៀ៖សួស្ដីខ្ញុំរ្មឹះម្៉ារ�ៀ!រតើអ្នករ្មឹះអវីដដ�?

តសៀលវីយ៉ា៖ខ្ញុំរ្មឹះរសៀលវីយ៉ា។

ម៉ាតរៀ៖រតើអ្នកលក់រៅរៅរនឹះឬ?រ�ើងម្នលក់ដ្មរបើអ្នក

េិញស៊រុតគប្ុំគោប់រនាឹះដ្មឲ្យមួ�គោប់រេៀត!

តសៀលវីយ៉ា៖ចា៎សសូមអ�្រុណ។

ម៉ាតរៀ៖រតើអ្នកប្នឭកា�លក់រនឹះតាម�របៀបណា?

តសៀលវីយ៉ា៖មិត្តខ្ញុំប្នគប្ប់ខ្ញុំអុំពីវា។នាងនិយ�ថាអ្នក

លក់ដ្មស៊រុតនិងេរករដ្ឹះរោកាលពីមសេលិមិញរនឹះ។រហើ�

នាងប្ននិយ�ថាវាគសស់ៗរេៀត។

ម៉ាតរៀ៖ល្អណាស់។ខ្ញុំ�ីករា�ដដលនាងចូលចិត្តវា។

ផលិតផល�បស់រ�ើង្ឺដតងដតគសស់ៗរហើ�្ ងាញ់ៗ។

ដមនរហើ�រតើអ្នកគតូវកា�ស៊រុតប៉រុនាមនគោប់?

តសៀលវីយ៉ា៖ខ្ញុំគតូវកា�...រអើ...គបដហលគប្ុំគោប់។

ម៉ាតរៀ៖ល្អខ្ញុំនរង�កវាឲ្យអ្នក។...ប៉រុដន្តខ្ញុំប្នសម្គាល់រ�ើញ

ថាអ្នកសាទាក់រស្ើ�រដ្�មិនដរង�កប៉រុនាមនគោប់?

តសៀលវីយ៉ា៖ចា៎សដមនរហើ�។គ្ួសា�បងគបរុសខ្ញុំ្ លាស់មក

រៅជាម�ួរ�ើងរៅដ្ងៃដស្អក។ខ្ញុំពរុុំដរងថាខ្ញុំនរងេិញប៉រុនាមនរដើម្ី

ឲ្យគ្ប់ោនាប�ិរភា្រេ។ប៉រុដន្តោត់ពរុុំម្នជរគមើសរផសេងរឡើ�។

ម៉ាតរៀ៖អូ៎ខ្ញុំ�ល់រហើ�។ដមនរហើ�អ្នកនរងម្នព�

រដ្�កា�ជ�ួពួករ្។រតើអ្នករ្វើម្ហលូបអវី?

តសៀលវីយ៉ា៖ខ្ញុំពរុុំគប្កដរេ។ខ្ញុំកុំពរុង្ ិតថាចង់�កគប្ក់

សនសេុំេរុក�បស់រ�ើងរៅេិញសាច់ខ្ឹះៗរដើម្ីចុំអិននរងប�ិរភា្

ជាមួ�ស៊រុតរនឹះ។ខ្ញុំពិតជាគតូវកា�ដលលកវាណាស់។

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំ�ល់រហើ�។រ�ើងោមនគប្ក់គ្ប់គោន់រដើម្ីេិញ

សាច់រគចើនរេដូរច្នឹះខ្ញុំគោន់ដតរគបើស៊រុតរ�ើងប៉រុរណាណឹះ។ខ្ញុំ

គចបល់វានរងបដន្ខឹ្ះៗរហើ�បដន្ថមេរករដ្ឹះរោខ្ឹះ។ខ្ញុំម្ន

លក់េរករដ្ឹះរោរៅេីរនឹះរហើ�មិត្តខ្ញុំរៅឆ្ងផ្លូវរនាឹះម្នបដន្

គសស់ៗ។អ្នកអាចចុំអិនប្នរគចើនក្នញងតដម្ទាបតាម�របៀប

រនឹះ។រតើអ្នកចង់ប្នស៊រុតបដន្ថមនិងេរករដ្ឹះរោខ្ឹះឬរេ?វា

អស់លរុ�បន្តិចរេៀតដមន...ដតវារៅដតអស់តិចជាងសាច់!

តសៀលវីយ៉ា៖ពិតរហើ�រនាឹះជា្ ុំនិតល្អណាស់។អ�្រុណ!

រ វ្ើម្ហលូបសគម្ប់មនរុសសេដប់មួ�នាក់។ចា៎សខ្ញុំចង់េិញស៊រុត

បដន្ថមពី�បីនិងេរករដ្ឹះរោខឹ្ះរេៀត។

ម៉ាតរៀ៖សគម្ប់មនរុសសេដប់មួ�នាក់េិញគប្ុំបីគោប់រៅល្មម

រហើ�...រហើ�អ្នកនរងប្នមួ�គោប់រដ្�ឥត្ិតដ្្!

តសៀលវីយ៉ា៖អូ៎ខ្ញុំនរងអាចមកម្ដងរេៀតរៅដ្ងៃដស្អក។

ម៉ាតរៀ៖អត់អីរេ។ខ្ញុំនរងរៅេីរនឹះលក់ឲ្យអ្នកគ្ប់រពល។ប៉រុដន្ត

អ្នកនរងពរុុំេេួលប្នស៊រុតដដលដ្មរនាឹះរេៀតរឡើ�។រតើចង់ឲ្យ

ខ្ញុំដ្ក់ក្នញង្ ង់ឲ្យអ្នកឥឡលូវរនឹះឬ?

តសៀលវីយ៉ា៖ដមនរហើ�អ្នកនិយ�គតូវ។វាសមនរងតដម្

រហើ�។សូមអ�្រុណ។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៥៤វិញ

១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?



១៦4

កុំែ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



១០៖ត�ើខ្ញំៃឹងទាក់ទាញអ�ិ្ិជៃឲ្យប្ៃកាៃ់ត�តបចើៃតហើយ្រញ្ច្រ់ការលក់ដូចតមដច?



១១
ត�ើខ្ញុំនរងបតងកើនបបាក់ចុំតណញ

របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចតមដច?

ការចាប់ផ្ដើមនិងការពងងរីក

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ
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11 ៖ ត�ើ ខ្ញុំ នឹង បតងកើន ប្រាក់ ចុំតេញ របស់ ខ្ញុំ យ៉ាង ដូចត្ដេច ?

សម្រាប់អ្នកសម្្របសម្្ររួល
ថ្ងៃ ថនការ ប្បជុុំ ៖

•	 សូម	ផ ញ្ើសារ	ឬ	ទូរសព្ទ	ផៅ	សមាជិក	កករុម	ទាំងអស់	។	សូម	អផ្ជើញ	ពួកផេ	ឲ្យ	មក	ដល់	មរុន	ផមាោង	១០	នាទី	ផដើម្ី	

រាយការណ៍	ពីការតាំង	ចិត្ត	របស់	ពួកផេ	។

•	 សូម	ផរៀបចំ	ឯកសារ	ការ	កបជរុំ	។

៣០ នាទ ្ី ុនការ ប្បជុុំ ៖

•	 សូម	ផរៀបចំ	ផៅអី	ជរុំវិញ	តរុ	ផដើម្ី	ឲ្យ	កេប់គ្នា	អាច	អង្គុយ	ជិត	គ្នា	។

•	 សូម	េូស	តារាង	ការតាំងចិត្ត	ផនះ	ផៅផលើ	កាដារផ�ៀន	ផោយ	ោក់ផ្មះ	មនរុស្ស	ផៅក្គុង	កករុម	អ្ក	(	សូមផមើល	ឧទាហរណ	៍

ខាង	ផកកាម	)	។

ឈ្មោះ

សមាជិក

កករុម

បាននិយាយ

ឈៅកាន់

អតិថិជន

យា៉ាងឈោច

ណាស់ចំនួន

កបាំនាក់(សូម

សរឈសរចំនួន

#)

បាន

សាកល្បង

គំនិតទីផ្សារ

យា៉ាងឈោច

ណាស់ចំនួន

ពីរឈ�ើយ

តាមដាន

លទ្ធផ្ល

(សូមសរឈសរ

ចំនួន#)

បានោត់

បញ្ចប់

ការលក់យា៉ាង

ឈោចណាស់

១០ដង(សូម

សរឈសរចំនួន

#)

បានសឈកមច

ឈោលឈៅ

អាជីវកម្ម

កបចាំសបាដា�៍

(បាទ/ចា៎ាស/

ឈទ)

បានអនរុវត្ត

ឈោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ឈ�ើយបាន

បឈកងៀនវា

ដល់កគួសារ

(បាទ/ចា៎ាស/

ឈទ)

បានបននថែម

ការសន្ំកបាក់

(បាទ/ចា៎ាស/

ឈទ)

បាន

រាយការណ៍

ឈៅដដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ចា៎ាស/

ឈទ)

គ្លូរ�ៀ ៨ ៣ ១៥ ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស

1០ នាទ ី្ ុនការ ប្បជុុំ ៖

•	 សូម	សាវាេមន៍	ដល់	ពួកផេ	យោង	កក់ផៅដា	ផពល	ពួកផេ	មក	ដល់	។

•	 ផៅផពល	សមាជិក	កករុម	មកដល់	សូម	ឲ្យ	ពួកគ្ត់	បំផពញ	ក្គុង	តារាង	ការ	តាំងចិត្ត	ផៅផលើ	កាដារផ�ៀន	។	សូម	រំឭក	ពួកផេ	

ឲ្យ	ផបើក	ផៅ	ទំព័រ	១៩៧	ផហើយ	ផ្វើ	បច្គុប្ន្ភាព	នន	ការរីកចផកមើន	របស់	ពួកផេ	ផ្ពះ	ផៅ	កាន់	ការទទួល	វិញ្ញាបនបកត	

្ងដដរ	។	សូម	សួរ	នរណាមានាក់	ដដល	កំពរុងដត	ជិត	បំផពញ	ចប់	តកមូវការ	វិញ្ញាបនបកត	។	បនាទាប់ពីការកបជរុំ	សូម	ឲ្យ	

េណៈកម្មការ	នន	ភាព	�្លួនទីពឹង	�្លួន	ផសដេក	ដឹង	ថា	នរណា	នឹង	ទំនង	ជា	ប្្ប់	តាម	តកមូវការ	ទាំងឡាយ	ផនាះ	។

•	 សូម	ចាត់	អ្ក	កំណត់	ផពលផវលា	។

តៅ តេល ចាប់ ត្ដេើ្ ៖

•	 សូម	ឲ្យ	ពួកផេ	បិទ	ទូរសព្ទនដ	និង	ឧបករណ៍	ដនទផទៀត	របស់	ពួកផេ	។

•	 សូម	អ្ិសាឋាន	ផបើក	(	និង	ផកចៀង	ទំនរុក	តផមកើង	ផបើ	ចង់	)	។

•	 សូម	ឲ្យ	អ្ក	ទាំងឡាយ	ដដល	មក	យឺត	បិទ	ទូរសព្ទ	នដ	ផោយ	សាងាត់	ផសងៀម	ផហើយ	បំផពញ	ក្គុង	តារាង	ការ	តាំងចិត្ត	

�ណៈដដល	កករុម	បនដេ	ផ្វើការ	ពិភាកសា	។

•	 សូម	ោក់	ផមាោង	កំណត់	២០	នាទី	សកមាប់	វេ្	មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្ញុំននឹះ។

•	 សូម	បំផពញ	ផគ្លការណ៍	ទី	១១	ក្គុង	មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្ញុំ។	បនាទាប់	មក	កតឡប់មក	ផសៀវផៅ	លំហាត់	ផនះ	វិញ	

ផហើយ	បនដេ	អាន	ផៅ	ទំព័រ	បនាទាប់	។



១៦7

ផ�ើខ្ញុំបានរកសាការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្្រូមទសកាកឈរទ�ើ្។(្រូមេះវ�្ សមាប់អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្)។

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។្រូម្ រូសតបាវចនារប្់ទយើ្ររួមោនា៖

«ផហើយផនះជាផោលបុំែងរបស់ផយើងផែើម្រី្ ដ�់ ្្គង់ែល់ពួកបរិសរុទ្របស់ផយើងែ្ិ�ងគប់

ទាុំងអស់សរុទ្ដ�ជារបស់្ ងផយើង»។
នគ្លលទ្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

ផោយមានផសចកដរីជុំផនឿផៅផលើងពះអមាចាស់ផោះផយើងកុំពរុងផ្្ើការជាមួយោនាផែើម្រីកាលាយជា

មនរុស្សមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ្រូមអ្្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើទយើ្អាចទរៀ្អវបីខ្ះមកពបីការ្ ិយយ្ ឹ្អតិថិជ្?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះទពលអ្នកបា្សាកល្្គំ្ិតេបី្សាររប្់អ្នក?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះទពលអ្នកអ្ុវតតែការប្្ប់ការលក់ទនាះ?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការទ្វើការតាមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកទនាះ? នៅក្នុង ន្ៀវនៅ កំណ្់ចំណាំ 

អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ្រូម ្ រន្រ 

អវែី ដដល អ្ក បាន នរៀន តាមរយៈ 

ការរកសា ការតាំងចិ្ តេ រប្់ អ្ក ។

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

រាយការែ៍



១៦8

ផ�ើខ្ញុំនឹងលក់ឲ្យបានកាន់ដ�ផងចើនយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់6០នាេបី្ សមាប់វគ្គការទរៀ្ទ្ះ។

 ផមើល៖ «បា្លក់នតខ្តឱកា្លក់!»(ពុំមា្វទី�អរូឬ?្រូមទមើលេំព័រ១៧៨)។

 អាន៖ ទនាះគឺងាយស្រួលទេ។មាោទរៀបា្លក់។ទ្ៀលវីយោបា្េេរួល្ រូវអវបីន�លនា្ច្់បា្។ពរួកទគ

ទាំ្ពបីរនាក់្ បបាយចិតតែ�រូចោនា។ប៉ុន្តែមាោទរៀបា្ខ្តឱកា្លក់ខ្នាត្ ំ—គឺការលក់បន ថ្ែមទោយទ្វា

�ឹកជ្្ជភូ្។ការបន្ថែមទ្វា�ឹកជ្្ជភូ្្ឹ្អ្ុញ្ញាតឲ្យមាោទរៀលក់កា្់នតទសចើ្ឬ«្តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បី

បទ្កើ្ការលក់»្សមាប់ទ្ៀលវីយោ។

«្តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់»មា្្័យថ្ជាការ្ ដល់�ល់អតិថិជ្្ រូវជទសមើ្េិញ្ លិត្លកា្់

នតទសចើ្ឬកា្់នតល្អជា្អវបីន�លពរួកទគ្ ឹ្េិញ។

ឧទា�រណ៍៖

• ្រតៃ្ថមតទៀ�៖្ដល់ទភ្ជ្ជៈឬ្ ំបុ័្ទៅអតិថិជ្ន�លេិញសតបីទ្ៀត។

• កាៃ់ត�ប្រតសើរ៖្ដល់្ រូវមាោ្៊ី្ទ�រគុណភាពខ្ព្់�ល់អតិថិជ្ន�លគិតេិញមាោ្ី៊្ទ�រគុណភាព

ទាប។

 ផមើល៖ «្តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមទមើលេំព័រ១៧៨)។

 ពិភាកសា៖ ទតើមាោទរៀអាច្ តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់ទលើទ្វាកម្ម�ឹកជ្្ជភូ្�ល់ទ្ៀលវីយោយោ្�រូចទមដច?ទតើ

ឧទា�រណ៍មរួយចំ្រួ្វ្ការ្តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់ន�លអ្នកបា្ទ�ើញមា្អវបីខ្ះ?

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើ�បប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

សកម្មភាេប្រចាំសប្ដាហ៍—ខ្ញំៃឹងរាកល្ងវិ្ ីេីរយ៉ាងតដើម្ី្ ្តល់ជតបមើស្រតងកើៃការលក់។ខ្ញំៃឹងរាកល្ង

េីរវិ្ីតដើម្ី្រៃ្ថយបប្ក់ចំណាយរ្រស់ខ្ញំទា្រជាង។

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ផតេល់ 

ជនគមើ្ នដើម្ី បនងកើន ការលក់ 

ជានិច្ ។

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

ផរៀន



១៦9

ផ�ើខ្ញុំគួរដ�្ ្តល់ជផងមើសផែើម រ្ីបផងកេើនការលក់ផលើ្ លិ�្លអ្រីខ្ះ?

 អាន៖ អតិថិជ្្ ឹ្មិ្េិញអវបីទសចើ្តាមន�លទយើ្្ ដល់ទយបល់ទនាះទេ។វាសតរូវនតជាអវបីមរួយន�លពរួកទគច្់បា្

ទសចើ្ជា្្ លិត្លទ�ើម។

ពរួកទគ្ ឹ្្ ្ម័សគចិតតែប្់ទសចើ្្ សមាប់ទរឿ្�រូចជា៖

• ចំទណញទពល

• ្្សេំសបាក់

• គុណភាព

• បរិមាណ

• ការបទសមើ

• េំនាកេ់ំ្្

• ទល្ឿ្

• ភាពទជឿជាក់

• សាអាត

• ទករ្តិ៍ទឈ្មាះ

 អនរុវ�្ត៖ ទតើអតិថិជ្រប្់អ្នក្ឹ្ប្់វថ្កា្់នតទសចើ្្ សមាប់អវបីខ្ះ?ទតើអ្នកអាចន្វ្យល់យោ្�រូចទមដច?្រូមជរួប

ជាមរួយវ�គរូទ�ើយពិភាកសាថ្អវបីន�លអ្នកគិតអំពបីអវបីន�លអតិថិជ្រប្់អ្នកឲ្យតវម្។

្រូមទសបើតារា្ខ្្ទសកាមទ�ើម្បី្ រទ្រវិ្បីបបីយោ្ន�លអ្នក្ ឹ្ន្វ្យល់អំពបីអវបីន�លអតិថិជ្រប្់អ្នកឲ្យ

តវម្(ឧទា�រណ៍បា្្ ដល់ឲ្យ)។

គុំនិ�របស់ខ្ញុំអុំពរីអ្រីដែលអ�ិ្ិជនរបស់ខ្ញុំឲ្យ�នម្ អ្រីដែលខ្ញុំនឹងសួរឬផ្្ើផែើម្រីដសង្យល់

ខ្ញុំ	្ ិ�	ថា	អ�ិ្ិជន	របស់	ខ្ញុំ	អាច	ឲ្យ	�ថម្	តលើ	ភាព	តជឿោក់	។
សូម	សួរ	អ�ិ្ិជន	«	តបើខ្ញុំ	ធ្ន្	ថា	ដឹកជញ្ដូន	តៅប�ឹម	តមា៉ាង	5:00	រាល់តពល	ត�ើ	អ្ក	

នឹង	ចាប់	អារម្មណ៍	ឬ	តទ	?

ខ្ញុំ	្ ិ�	ថា	អ�ិ្ិជន	របស់	ខ្ញុំ	អាច	ឲ្យ	�ថម្	តលើ	្ ល�ិ្ល	បសស់ៗ	។
សូម	ដាក់សាលាក	តលើ	បបអប់	ត្្ត�ើ	មួយ	ថា	«	តបលះ	បសស់ៗ	បពឹក	តនលះ	»	និង	បបអប	់មួយ	

តទៀ�	ថា	«	បាន	តបលះ	សបាដា�៍	តនលះ	»	។	ត�ើ	អ�ិ្ិជន	នឹង	តបជើសតរើស	មួយ	ណា	។

បនាទាប់ពបី្ រទ្រគំ្ិតរប្់អ្នក្រូមនចកចាយវាជាមរួយសកមុ។

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ សាគាល់ អវែី 

ដដល អ្ិថិជន ខ្លួន ឲ្យ ្ នម្ ។

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១7០

ផ�ើ�នម្នន្ លិ�្លដែល្ ្តល់ជផងមើសផែើម្រីបផងកេើនការលក់គួរដ�ប៉រុោមាន?

 អាន៖ អតិថិជ្អាច្ ឹ្ច្់េិញអវបីមរួយទសចើ្ប៉ុន្តែទតើពរួកទគហា៊ា្េិញវថ្ប៉ុនាមា្?

ទតើទយើ្ច្់លក់វថ្ប៉ុនាមា្?ទយើ្សតរូវបទ្កើតសបាក់ចំទណញ។

ឧទា�រណ៍្អរូមបីបា្សាកល្្គំ្ ិតរប្់ោត់ថ្អតិថិជ្ោត់ឲ្យតវម្ទលើគុណភាព។ជា្ម្មតា

ពរួកទគទសជើ្ទរើ្ន្្ទឈើន�លសតរូវបា្«ទបះស្្់ៗនាសពឹកទ្ះ»។បញ្ហាគឺថ្ការចំ្ យរប្់ោត់គឺ

មា្ខ្ព្់ជា្ទៅទលើន្្ទឈើស្្់។តាមពិតោត់បា្ខ្ត។

ោត់បា្្ ទសមចចិតតែលក់ន្្ទឈើ«ន�លបា្ទបះ្ បា្�៍ទ្ះ»្សមាប់១០(សបាក់ចំទណញ=១)ទ�ើយ

ន្្ទឈើ«ន�លបា្ទបះស្្់ពបីសពឹកមិញ»្សមាប់១៣(សបាក់ចំទណញ=៣)។ោត់្ ឹ្សាកល្្្ តែល់

ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់ទៅទលើន្្ទឈើន�លបា្ទបះស្្់ៗ�ល់អតិថិជ្រប្់នា្។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមជរួបវ�គរូ។្រូមរកទមើលអវបីន�លអតិថិជ្អ្នកឲ្យតវម្មកពបីេំព័រមុ្។្រូម្ រទ្រ្ លិត្ល

ឬទ្វាកម្មន�លអ្នក្ ឹ្្ តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់។្រូមទសបើតារា្�រូចខ្្ទសកាមទ�ើម្បី្ រទ្រ

វថ្រប្់អ្នក។

្្តល់ជផងមើសផែើម្រីបផងកេើនការលក់ �នម្នន្ លិ�្លដែលខ្ញុំ្ ្តល់ជផងមើសផែើម រ្ីបផងកេើនការលក់

ខ្ញុំ	នឹង	លក់	ត្្ត�ើ	«	បានតបលះ	បសស់ៗ	បពឹកមិញ	»	។
ត្្ត�ើ	«	បាន	តបលះ	សបាដា�៍	តនលះ	»	ថ្្=១0	(	ចុំតណញ	១	)

ត្្ត�ើ	«	បាន	តបលះ	បសស់ៗ	បពឹកមិញ	»	ថ្្=១៣	(	ចុំតណញ	៣	)

ខ្ញុំ	នឹង	ធ្ន្	ថា	ការតបាកអ៊ុ�	្ ឺ	ត�ើយ	ប�ឹម	តមា៉ាង	5:00	។
�ថម្	ការតបាកអ៊ុ�	ថ្ងៃ	បន្ទាប់	តាម	្ ម្មតា=២0	(	បបាក់	ចុំតណញ	៤	)

�ថម្	ការតបាកអ៊ុ�	តដល	ធ្ន្	ឲ្យ	ទាន់	តមា៉ាង=២៧	(	បបាក់	ចុំតណញ	8	)

ខ្ញុំ	នឹង	លក់	សាប៊ូ	ត្	តស្ក	។
�ថម្	សាប៊ូ	្ ម្មតា=១២	(	បបាក់	ចុំតណញ	២	)

�ថម្	សាប៊ូត្	តស្ក=១8	(	បបាក់	ចុំតណញ	6	)

 ពិភាកសា៖ បនាទាប់ពបី្ រទ្រគំ្ិតរប្់អ្នក្រូមនចកចាយវាជាមរួយសកុម។

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១7១

ផ�ើខ្ញុំនឹង្ ្តល់ជផងមើសផែើម រ្ីបផងកេើនការលក់យោងែូចផមដច?

 អាន៖ ទតើអវបីន�លទ្វើឲ្យអតិថិជ្រប្់ទយើ្ច្់េិញកា្់នតទសចើ្?ទយើ្សតរូវការ«ឃ្លាមរួយវ្ការ្ តែល់ជទសមើ្

ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់»។ឃ្លា្ តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់អាចមា្�រូចជា៖«វាវថ្ប្តែិចនម្

នត____»។ទយើ្បំទពញទៅក្ននុ្ចទនាលាះជាមរួយ្ ឹ្គុណតវម្ន�លទយើ្�ឹ្ថ្វា្ ំខ្្់ចំទពាះអតិថិជ្។

ឧទា�រណ៍ទៅទពលអតិថិជ្រប្់្ អរូមបីទៅរកន្្ទឈើ«ទបះ្ បា្�៍ទ្ះ»ោត់្ ិយយថ្«ខញនុំបា្ទបះ

ន្្ទឈើស្្់ៗសពឹកទ្ះ»។

បនាទាប់មកនា្បន្ថែមឃ្លា្ តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់ថ្«វាវថ្ប្ដិចនម្នតវាស្្់ៗជា្»។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមគិតអំពបីអាជបីវកម្ម្ ទាល់រប្់អ្នក។្រូមគិតអំពបី្ លិត្លន�ល្ តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់រប្់

អ្នក។ទតើអ្នក្ ឹ្្ ិយយអវបីខ្ះទ�ើម្បី្ តែល់ជទសមើ្បទ្កើ្ការលក់�ល់អតិថិជ្អ្នក?្រូមទសបើតារា្ខ្្

ទសកាមទ�ើម្បីបទ ក្ើតឃ្លា្ តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ ក្ើ្ការលក់រប្់អ្នក(ឧទា�រណ៍បា្្ ដល់ឲ្យ)។

សរផសរឃ្លា្ ្តល់ជផងមើសផែើម្រីបផងកេើនការលក់

្លិ�្លឬ

ផសវាកម្មែុំបូងផគ

្លិ�្លឬផសវាកម្ម្ ្តល់

ជផងមើសផែើម្រីបផងកេើនការលក់

ផ�ើអ្រីដែលអ�ិ្ិជន

ខ្ញុំឲ្យ�នម្?
ឃ្លា្ ្តល់ជផងមើសផែើម្រីបផងកេើនការលក់

ត្្ត�ើ	«	តបលះ	សបាតា�៍	តនលះ	»
ត្្ត�ើ	«	តបលះ	បសស់ៗ	

បពឹកតនលះ	»
្ុណភាព	(	ភាពបសស់	) វា	ថ្្	បន្តិច	តមន	ត�វា	បសស់	ោង	។

ទឹកតដាលះ	តោ	កន្លះលីប�	ថ្្	៣ ទឹកតដាលះ	តោ	មួយ	លីប�	ថ្្	5 សន្សុំ	បបាក់
វា	ថ្្	បនដិច	តមន	ប៉ុតន្ត	អ្ក	ទទួល	បាន	តទវរដង	តដាយ	

បោន់ត�	បង់	២	តទៀ�	ប៉ុតណាណលះ	។

សាប៊	ូ្ ម្មតា សាប៊	ូត្	តស្ក ្ុណភាព
វា	ថ្្	បនដិច	តមន	ត�	វា	ល្អ	បបតសើរ	ណាស់	សបមាប់	

តស្ក	របស់	អ្ក	។

តសវាកម្ម	តបាកអ៊ុ� អ៊ុ�	តខាអាវ ចុំតណញ	តពល វា	ថ្្	បនដិច	តមន	ត�វា	ចុំតណញ	តពល	អ្ក	តបចើន	។

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ន្វែើ ឲ្យ 

ម្ន ភា្ងាយគ្ួល នដើម្ី ទិញ ្ ី 

្ួកន្ ។

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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ផ�ើខ្ញុំនឹងលក់្ លិ�្លរបស់ខ្ញុំកាន់ដ�ផលឿនយោងែូចផមដច?

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យលក់កា្់នតទសចើ្�ល់អតិថិជ្មានាក់ៗ �រូទច្នះពរួកទគអាច«ប្វិល្ ្្និ្ិ»បា្

ឆ្ប់។ទ�ើម្បី«ប្វិល្ ្្និ្ិ»មា្្ ័យថ្លក់្ លិត្លទាំ្អ្់ន�លទយើ្េិញមកពបីអ្នក្ ្គត់្្គ្់េំ្ិញ

រប្់ទយើ្។ទយើ្អាចទសបើបទច្កទេ្្ តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់ទ�ើម្បីលក់កា្់នតទសចើ្�ល់

អតិថិជ្។

 ផមើល៖ «ប្វិល្ ្្និ្ិឲ្យបា្ឆ្ប់»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១៧៩)។

 ពិភាកសា៖ ទតើមាោទរៀប្វិល្ ្្និ្ិរប្់នា្បា្ឆ្ប់យោ្�រូចទមដច?ទតើការណ៍ទ្ះបទ្កើ្សបាក់ចំទណញរប្់នា្យោ្

�រូចទមដច?

ពរីមរុន អ្រីដែលមាោផរៀបានផ្្ើ បោទាប់

មា៉ាតរៀ	បាន	បង	់ថ្្	តៅ	អ្ក	្ ្គង់្្គង់	ទឹកតដាលះតោ	អស់	

១៧	សបមាប់	ទឹកតដាលះ	តោ	មួយ	លីប�	។

ន្ង	បាន	និយយ	តៅ	អ្ក	្ ្គ�់្្គង់	ទុំនិញ	ន្ង	អុំពី	

ការបញ្ញលះ	�ថម្	តពល	ន្ង	ទិញ	ដុុំ	។
ឥ�ដូវ	ន្ង	បង់	ថ្្	១5	ក្ញង	មួយ	លីប�	។

មា៉ាតរៀ	បតងកើន	សន្ិ្ិ	របស	់ន្ង	តដាយ	ការ	ទិញ	ោ	ដុុំ	។	

ន្ង	ពុុំ	ចាុំបាច់	ផ្លាស់បដដូរ	ថ្្	របស់	ន្ង	តទ	។	វា	ចុំណាយ	

តពល	យូរ	ោង	តដើម្ី	បងវិល	សន្ិ្ិ	របស់	ន្ង	ត�ើយ	

ទឹកតដាលះ	តោ	ខ្លះ	បាន	ខូច	។

ន្ង	បាន	តបបើ	បតច្កតទស	្ ្តល់	ជតបមើស	តដើម្ី	បតងកើន	

ការលក់	៖	តបើ	ពួកត្	ទិញ	ពីរ	លីប�	ឬ	តបចើន	ោង	តនលះ	

តន្លះ	ពួកត្	នឹង	ទទួលការ	បញ្ញលះ�ថម្	។

ឥ�ដូវ	ន្ង	បងវិល	សន្ិ្ិ	របស	់ន្ង	ក្ញង	ពីរថ្ងៃ	។	ោមាន	

ទឹកតដាលះ	តោ	ខូច	តទ	។	ន្ង	មាន	បបាក់	ទិញ	បតនថែម	

តទៀ�	។	ត�ើយ	ន្ង	រក	បបាក់	បាន	តបចើន	។

 អាន៖ ្លិត្លពិទ្្មរួយចំ្រួ្ចំ្យទពលយរូរទ�ើម្បីលក់ោច់ទ�ើយទនាះវាមិ្អបីទេ។ប៉ុន្តែទបើទយើ្មា្

្លិត្លន�លមិ្លក់ោច់ទនាះវាមា្្ ័យថ្សបាក់អាជបីវកម្ម�៏មា្តវម្រប្់ទយើ្គឺជាប់ោំ្ទៅក្ននុ្

្្្និ្ិទនាះរ�រូត�ល់វាលក់ោច់។

 ពិភាកសា៖ ជាមរួយវ�គរូ្រូមពិភាកសាអំពបី្ ំណួរពបីរ�រូចខ្្ទសកាម។្រូម្ រទ្រគំ្ ិតរប្់អ្នក។

១. ទតើខញនុំអាចប្វិល្ ្្និ្ិរប្់ខញនុំបា្ឆ្ប់យោ្�រូចទមដច?

២. ទតើខញនុំអាចកាត់ប្ថែយ្ ្្និ្ិវ្្ លិត្លរប្់ខញនុំន�លពុំលក់ោច់យោ្�រូចទមដច?

 

 

 



ម្ចា្់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ បងវែិល 

្ន្ិ្ិ ញរឹកញាប់ ។

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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ផ�ើខ្ញុំនឹងបោទាបន្្យោងែូចផមដច?

 អាន៖ ការប្វិល្ ្្និ្ិឆ្ប់បទ្កើ្សបាក់ចំទណញរប្់ទយើ្។ទយើ្ក៏អាចទ្វើឲ្យអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្េេរួលបា្

សបាក់ចំទណញកា្់នតទសចើ្ទោយការបនាទាបការចំ្ យ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមជរួបវ�គរូ។្រូមបតែភូរទវ្ោនាអា្វិ្បីនានាទ�ើម្បីកាត់ប្ថែយចំ្ យខ្្ទសកាម។្រូម្ រទ្រវិ្បី�វេ

ទេៀតន�លអ្នកអាចកាត់ប្ថែយចំ្ យ។

ផ្រ ដងបងបួល

ទទួល	បបតយជន	៍ពី	អវី	តដល	តយើង	បាន	មាន

ថ្្	ជួល	្ ្លះ

ចរចារ	ោមួយ	អ្ក	្ ្គ�់្្គង់	ទុំនិញ

តបបើ	អ្ក	្ ្គ�់្្គង់	ទុំនិញ	ចបមុលះ	ោនា

្រូមសត�ប់ទៅសកុមទាំ្មរូលទ�ើយនចកចាយគំ្ិតរប្់អ្នក។

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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 អាន៖ ទយើ្ក៏អាចគិតអំពបីវិ្បីនានាន�លទយើ្អាចទចៀ្ពបីការចំ្ យ្ ្ន�រ។

 អនរុវ�្ត៖ ្អរូមបីកំពុ្គិតអំពបីការទសបើអ្នកជរួយពបីរនាក់៖សាំយរូនអល្ិ្យ៉រូន្ប។

នា្្ ឹ្ជរួលសាំយរូនអលទ�ើម្បីទ្វើការទៅហា្ន្្ទឈើរប្់នា្បរួ្ទមាោ្រាល់វថងៃ(ចំ្យទថរ)។នា្

្ឹ្ពុំជរួលយ៉រូន្បប៉ុន ត្ែនា្្ ឹ្ទៅោត់នតទពលទ្វើការ�ឹកជ្្ជភូ្ចាំបាច់ប៉ុទ្ណះ(ចំ្យនសបសបរួល)។

ជរួប្ ឹ្ម្ុ្សេពបីរនាក់ទេៀតទ�ើយពិភាកសាអំពបីវិ្បីទចៀ្វា្ឬកា្់ប្ថែយចំ្ យទថរ្ិ្ចំ្យ

នសបសបរួលរប្់្ អរូមបី។

 អនរុវ�្ត៖ ឥ�ភូវ�ល់ទវ្អ្នក។្រូម្ រទ្រចំ្យនសបសបរួល្ិ្ចំ្យទថរក្ននុ្អាជបីវកម្មរប្់អ្នក។្រូមជរួប

វ�គរូទ�ើយពិភាកសាអំពបីវិ្បីនានាទ�ើម្បីកាត់ប្ថែយចំ្យទាំ្ទ្ះ។

ផ្រ ដងបងបួល

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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ផ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម រ្ីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



ទតើគំ្ិតមរួយ្ ន�ល្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកបំ្ុតក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា

ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្បា្�៍។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។

« ចរូរ គបរឹកសា ជាមួយ នរឹង គ្ះអម្ចា្់ 

នរូវ គ្ប់ កិច្ការ រប្់ ករូន ន�ើយ 

គទង់ នរឹង ដរឹកោំ ករូន នៅរក ការណ៍ 

ល្អ » ។

អាលមាោ៖៣៧:៣៧

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

ពិចារណា



១7៦

ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់កំណត់ទមាោ្១០នាេបី្ សមាប់វគ្គការតាំ្ចិតតែទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្វ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្រូម្ ទសមចចិតតែទពល្្ិ្រទបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹ្

េំនាក់េំ្្ោនាទៅវិញទៅមក។

រ្មឹះដដ្ ូរ្វើសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាក់េង

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗរ្រស់អ្នកឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងច�ិ្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងោកល្ងយោងផោចណាស់វិ្រីពរីរយោងផែើម្រី្ ្តល់ជផងមើសបផងកេើនការលក់ជាមួយនឹងអ�ិ្ិជន១០ោក់ឬផងចើន

ជាងផនះ។

ខ្ញុំនឹងោកល្ងយោងផោចណាស់វិ្រីពរីរយោងផែើម្រីបន្យចុំណាយផ្រនិងចុំណាយដងបងបលួរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	បបាក់តៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក់	ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ខ្ញុំ	នឹង	រាយការណ៍	តៅ	ថដ្ូ	សកម្មភាព	របស់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

តាុំងច�ិ្ត



១77

ផ�ើខ្ញុំនឹងរាយការែ៍ពរីការរីកចផងមើនរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 អនរុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំទលើកទសកាយ្រូមទសបើតារា្ការតាំ្ ចិតតែទ្ះទ�ើម្បីកត់សតាការរីកចទសមើ្រប្់អ្នក។ទៅក្ននុ្

សបអប់ខ្្ទសកាម្រូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ទេ»ឬចំ្រួ្�្ន�លអ្នករកសាការតាំ្ ចិតតែ។

បានសាកល្ង

វិ្ីពីរយ៉ាង

ជដើម្ីែ្តល់

ជជ្មើសបជងកេើន

ការលក់ោមួយ

អតិ្ិជនយ៉ាង

ជោចណាស់

១០នាក់(សូម

សរជសរចំនួន#)

បានសាកល្ង

យ៉ាងជោច

ណាស់វិ្ីពីរ

យ៉ាងជដើម្ី

បនថែយការ

ចំណាយ(សូម

សរជសរចំនួន#)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម្ បចំ

សបាដាហ៍(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដាឋាន្ គរោះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

បានរាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/ជទ)

 អាន៖ ទៅក្ននុ្ការសបជុំទលើកទសកាយរប្់ទយើ្ទយើ្្ ឹ្ទ្វើការវាយតវម្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹ្ខ្លួ្រប្់ទយើ្មដ្ទេៀត

ទ�ើម្បីទមើលថ្ទតើទយើ្កំពុ្នតមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ទសចើ្ជា្មុ្ឬទេ។ទយើ្្ ឹ្ចាំបាច់សតរូវនាំយក

ករូ្ទ្ៀវទៅម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនមកជាមរួយ្្។

 អាន៖ ្រូមទសជើ្ទរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទៅ្ បាតា�៍ទសកាយ។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សូមស្វាគមន៍ចយំោលះម�ិដក្លម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង បទ្ិនសា្ន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

ក្ំណ�់ចំណាំសបរា្់អ្នក្

សបម្សបមួល៖

្គម្ប់ ការគបជុំ នលើក នគកាយ ្រូម 

យក ន្ៀវនៅ មាោ៌ា	របស់	ខ្ញុំ	តឆ្ពលះ	

តៅកាន	់ភាព	ខ្នួន	ទីពឹង	ខ្នួន	 មក គបំា 

កបាល បដន្ថម ។

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១78

«បានលក់ដ�ខា�ឱកាសលក់!»

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ម៉ាតរៀ៖សួស្ដីរសៀលវីយ៉ា។រតើអ្នកសរុខសបបា�រេដ្ងៃរនឹះ?

តសៀលវីយ៉ា៖សរុខរេសូមអ�្រុណ។រតើន�ណាជួ�អ្នកដ្ងៃ

រនឹះ?

ម៉ាតរៀ៖រនឹះជាក្មលួ�គសីខ្ញុំសូហវីយ៉ា។

តសៀលវីយ៉ា៖នាងជារក្មងល្អ!ដមនរហើ�ប្អលូនគបរុសខ្ញុំ�កប្ន

កា�ង្�។ោត់រៅផ្ឹះ�បស់ខ្ញុំរៅរឡើ�ប៉រុដន្តឥឡលូវោត់នរងជួ�

បង់ដ្្អាហា�។

ម៉ាតរៀ៖រតើោត់ប្នចាបរ់ផ្ដើមរ្វើកា�រៅរពលណា?

តសៀលវីយ៉ា៖ដ្ងៃរនឹះ!

ម៉ាតរៀ៖វាពិតជាកា�ជ�ួសគម្លកិច្ចកា�ដល់ោត់--និងអ្នក!

ដូរច្នឹះរតើអ្នកចង់េិញអវីដ្ងៃរនឹះ?

តសៀលវីយ៉ា៖:វាពិតជាកា�ជួ�សគម្លកិច្ចកា�ដល់ោត់--និង

អ្នក!អ្នកគ្ប់ោនាចូលចិត្តវារហើ�វាជួ�សនសេុំលរុ�រ�ើង

រគចើន។ខ្ញុំចង់ប្នស៊រុតគប្ុំបីគោប់ដ្មរេៀតនរងេរករដ្ឹះរោ

ពី�ដប។

ម៉ាតរៀ៖ចាុំខ្ញុំ�កឲ្យ។អ�្រុណដដលអ្នកប្នេិញខ្ញុំដ្ងៃរនឹះ

រសៀលវីយ៉ា។សូមសុំណាងល្អ។

សូ�វីយ៉ា៖ោត់កុំពរុង�ួ�ឥវា៉ន់សុំពីងសុំររងរគចើន។រហតរុអវីក៏

មីងមិនសរុុំឲ្យខ្ញុំជួ��កស៊រុតនិងេរករដ្ឹះរោឲ្យោត់?

ម៉ាតរៀ៖ដមនរហើ�សូហវីយ៉ា។ក្មលួ�និយ�គតូវ។មីង្ ួ�

ដត្ិតពីរ�ឿងរនាឹះ។មីងម្នឱកាសផ្តល់ជរគមើសរដើម្ីបរងកើន

កា�លក់តាម��ៈរសវាដរកជញ្លូនឲ្យោត់។មីងអាច�កប្ន

គប្ក់រគចើនជាង១០មកពីកា�លក់រនាឹះ។

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៦៨វិញ

្្តល់ជផងមើសផែើម្រីបផងកេើនការលក់

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

តសៀលវីយ៉ា៖ខ្ញុំគតឡប់មកេិញស៊រុតរេៀតរហើ�!រហើ�ខ្ញុំ

គតូវកា�១០រៅដ្ងៃរនឹះរដ្�សា�ខ្ញុំនរងមិនមកេិញរេៀតរេក្នញង

ពី�បីដ្ងៃរេៀតរនឹះ។

ម៉ាតរៀ៖អសាចា�្យណាស់។ខ្ញុំកុំពរុងដត្ិតអុំពីអ្នក។រ�ើងម្ន

ចុំនួនមនរុសសេដូចោនារដើម្ីចម្អិនអាហា�សគម្ប់ពួករ្រហើ�

រ�ើងប្នប�ិរភា្យ៉ាងរហាចណាស់១២គោប់រេៀត។វាល្អ

ណាស់សគម្ប់អ្នក។

តសៀលវីយ៉ា៖�ីឯបញ្ហារនាឹះ្ឺថារតើគតូវ�កវារៅផ្ឹះយ៉ាង

ដូចរម្ដច។តាមពិតរៅខ្ញុំរ្វើដបកស៊រុតអស់ពី�គោប់កាលពីរលើក

មរុន។

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំប្�ម្ភអុំពីរ�ឿងរនាឹះ។ខ្ញុំអាចឲ្យសូហវីយ៉ារៅផ្ឹះ

ជាមួ�អ្នករដ្�ជួ��ួ�ស៊រុតឲ្យអ្នក។រ�ើងគោន់ដត្ ិតដ្្

១០ប៉រុរណាណឹះសគម្ប់ដ្្ដរក។វាចុំណា�បន្ដិចដមនដតវាជួ�

អ្នករគចើនករុុំឲ្យពបិ្ក�ួ�។រលើសពីរនាឹះរបើម្នស៊រុតមួ�ណា

ដបករពលសូហវីយ៉ាដរករនាឹះរ�ើងនរងដូ�ឲ្យរដ្�ឥត្ ិតដ្្។

តសៀលវីយ៉ា៖ល្អអ្នកដរងរេរនាឹះនរងជ�ួរគចើន។ប្នសូមរ្វើ

ដូចរនាឹះចរុឹះ។សូមអ�្រុណ។

ម៉ាតរៀ៖ល្អ។សូហវីយ៉ាអ�្រុណដដលជ�ួរសៀលវីយ៉ា។

គបញាប់មកវិញណា៎!

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៦៨វិញ

ធនធាននានា

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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បង្ិលសន្និ្ិឲ្យបានឆ្ប់

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ម៉ាតរៀ៖សួស្ដីណាអូមី។រតើអ្នកគតូវកា�អវីដ្ងៃរនឹះ?

ណាអូមី៖ខ្ញុំគតូវកា�េរករដ្ឹះរោខ្ឹះ។

ម៉ាតរៀ៖ចាុំខ្ញុំ�កឲ្យ។រ�ើងម្នរគចើនណាស់។

ណាអូមី៖ម្៉ារ�ៀេរករដ្ឹះរោរនឹះក្ិនអត់ល្អរេ។រតើវា�ូ�ប៉រុនាមន

រហើ�?

ម៉ាតរៀ៖អូ៎អត់រេ។សូមរទាស។ខ្ញុំពរុុំគប្កដរេ។ខ្ញុំប្នេិញ

រគចើនណាស់រគរឹះអីខ្ញុំខាលាចខវឹះ។

ណាអូមី៖វាសុំខាន់រដើម្ីម្នគ្ប់គោន់សគម្ប់អតិ្ិជនប៉រុដន្ដ

អ្នកក៏គតូវដតបងវិលសន្និ្ិឲ្យប្ន្ ប់ដដ�។

ណាអូមី៖បងវិលសន្និ្ិ?រតើរនាឹះម្នន័�យ៉ាងណា?

ណាអូមី៖កា�បងវិលសន្និ្ិ្ឺជាកា�លក់អវីៗដដលអ្នកប្នេិញ

មកពីអ្នកផ្ត់ផ្ង់េុំនិញ។

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំប្នពយាយមបងវិលសន្និ្ិ�បស់ខ្ញុំ។ប៉រុដន្តរពលខ្ឹះ

វាចុំណា�រពល�ូ�រពករហើ�ខ្ញុំគតូវរប្ឹះរចាលេរករដ្ឹះរោ

ដដលប្នខូចរនាឹះ។

ណាអូមី៖ដូរច្នឹះរនាឹះជាមូលរហតរុដដលឯងចាុំប្ច់គតូវបងវិល

សន្និ្ិឲ្យប្ន្ ប់។កា�រប្ឹះរចាលេរករដ្ឹះរោរដ្�សា�ឯង

លក់មិនរលឿន្ឺជាកា�បង្ហិនគប្ក់�បស់ឯងរេ។ប៉រុដន្តរនាឹះពរុុំ

ដមនជាមូលរហតរុដតម�ួ្ ត់ដដលឯងគតូវកា�រដើម្ីបងវិលសន្និ្ិ

្ប់រនាឹះរេ។

ម៉ាតរៀ៖ដមនឬ?

ណាអូមី៖ម្៉ារ�ៀរតើឯងប្នគប្ក់មកពីណារដើម្ីបង់ដ្្

េរករដ្ឹះរោដល់អ្នកផ្ត់ផ្ង់េរករដ្ឹះរោ?

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំប្នសនសេុំគប្ក់ពីកា�លក់េរករដ្ឹះរោម្ដងៗ។

រៅរពលខ្ញុំម្នគ្ប់គោន់ខ្ញុំេិញេរករដ្ឹះរោបដន្ថម។

ណាអូមី៖ម្៉ារ�ៀកាលណាឯងចុំណា�រពល�ូ�រដើម្ីបងវិល

សន្និ្ិរនាឹះឯងគតូវ�ង់ចាុំេិញេរករដ្ឹះរោបដន្ថមកាន់ដត�ូ�។

សូមចាុំថាឯង�កគប្ក់ប្នដតមកពីកា�លក់ប៉រុរណាណឹះ។ដូរច្នឹះ

កាលណាឯងបងវិលសន្និ្ិ�បស់ឯងកាន់ដត្ ប់រនាឹះឯង�ក

គប្ក់ប្នកាន់ដតរគចើន។

រតើវានរងរៅជាយ៉ាងណារបើឯងអាចលក់េរករដ្ឹះរោ�បស់

ឯងទាុំងអស់ក្នញង��ៈរពលបីដ្ងៃវិញរនាឹះ?ឬពី�ដ្ងៃ?ឬរៅដ្ងៃ

ដតមួ�?

ម៉ាតរៀ៖រនាឹះោមនេរករដ្ឹះរោណាខូចរេរហើ�ខ្ញុំនរងអាចេិញ

បដន្ថមមកពីអ្នកផ្ត់ផ្ង់េរករដ្ឹះរោខ្ញុំប្ន្ ប់ជាង។រហើ�ខ្ញុំ

នរងម្នេរករដ្ឹះរោរគចើនរដើម្ីលក់រៅអតិ្ិជនរហើ�ខ្ញុំនរង�ក

ប្នគប្ក់កាន់ដតរគចើន។ខ្ញុំកុំពរុងចាប់រផ្ដើមបងវិលសន្និ្ិ�បស់ខ្ញុំ

កាន់ដត្ ប់!

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៧២វិញ

១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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កុំែ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



១១៖ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើៃបប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១2
ត�ើខ្ញុំបនដតកលម្អអាជីវកម្ម

របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចតមដច?

ការចាប់ផ្ដើមនិងការពងងរីក

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ
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១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

សងមាប់អ្នកសងមបសងមួល
ថ្ងៃថៃការប្រជុំ:

• វថងៃទ្ះសកមុ្ ឹ្ចំ្យទពលទលើ្២០នាេបីទៅក្ននុ្វគ្គវ្ការតាំ្ចិតតែ។្រូមអា្្ កម្មភាពចុ្ទសកាយទៅក្ននុ្

មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទ�ើយទសតៀមខ្លួ្ទ្្ើយ្ ំណួរ។

• ្រូមទ ញ្ើសារឬេរូរ្ព្ទទៅ្ មាជិកសកុមទាំ្អ្់។្រូមអទ្្ជើញពរួកទគឲ្យមក�ល់មុ្ទមាោ្១០នាេបីទ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំ្ចិតតែរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមទរៀបចំឯកសារការសបជុំ។

៣០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមទរៀបចំទៅអបីជុំវិញតុទ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអ្្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារា្ការតាំ្ចិតតែទ្ះទៅទលើកា្រទខៀ្ទោយោក់ទឈ្មាះម្ុ្សេទៅក្ននុ្សកមុអ្នក(្រូមទមើលឧទា�រណ៍

ខ្្ទសកាម)។

ជ្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានសាកល្ង

វិ្ីពីរយ៉ាង

ជដើម្ីែ្តល់

ជជ្មើសបជងកេើន

ការលក់ោមួយ

អតិ្ិជនយ៉ាង

ជោចណាស់

១០នាក់(សូម

សរជសរចំនួន

អតិ្ិជន#)

បានសាកល្ង

វិ្ីពីរ

យ៉ាងជោច

ជដើម្ីបនថែយ

ការចំណាយ

កាន់ផតទាប

(សូមសរជសរ

ចំនួន#)

បានសជ្មច

ជោលជៅ

អាជីវកម្ម

្បចំសបាដាហ៍

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បានអនុវត្ត

ជោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ជហើយបាន

បជ្ងៀនវាដល់

្គួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ជទ)

បានបផនថែម

ការសន្ំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

បាន

រាយការណ៍

ជៅថដគូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

ជទ)

គ្លូរ�ៀ ១៥ ៥ ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស ចា៎ស

១០នាទីមុៃការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកទគយោ្កក់ទៅ្ទពលពរួកទគមក�ល់។

• ទៅទពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្រូមឲ្យពរួកោត់បំទពញក្ននុ្តារា្ការតាំ្ ចិតតែទៅទលើការ្ទខៀ្។្រូមរំឭកពរួកទគ

ឲ្យទបើកទៅេំព័រ១៩៧ទ�ើយទ្វើបច្នុប្្្នភាពវ្ការរីកចទសមើ្រប្់ពរួកទគទឆ្ពះទៅកា្់ការេេរួលវិញ្ញាប្បសត

្្ន�រ។្រូម្ រួរ�ល់អ្នក្ ន�លបា្ប្្ប់តសមរូវការ្ សមាប់វិញ្ញាប្បសតរប្់ពរួកទគ។្រូមចុះ�តថែទលខ្

ទលើលិខិតប្្ប់ការ្ិកសាទៅេំព័រ១៩៨្សមាបបុគ្គលមានាក់ៗន�លបា្បំទពញតាមតសមរូវការនានា។

បនាទាប់ពបីការសបជុំ្រូមឲ្យគណៈកម្មការភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ទ្ដក�ឹ្ថ្្ រ្បា្ប្្ប់តាមតសមរូវការ្ សមាប់

វិញ្ញាប្បសត។

• ្រូមចាត់អ្នកកំណត់ទពលទវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមឲ្យពរួកទគបិេេរូរ្ព្ទវ�្ិ្ឧបករណ៍�វេទេៀតរប្់ពរួកទគ។

• ្រូមអ្ិសាឋា្ទបើក(្ិ្ទសចៀ្េំ្ុកតទមកើ្ទបើច្់)។

• ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំរនឹះ។

• ្រូមបំទពញទោលការណ៍េបី១២ក្ននុ្មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បនាទាប់មកសត�ប់មកទ្ៀវទៅលំហាត់ទ្ះវិញ

ទ�ើយប្ដអា្ទៅេំព័របនាទាប់។

្្មរី!

្្មរី!



១8៣

ផ�ើខ្ញុំបានរកសាការតាុំងចិ�្តរបស់ខ្ញុំឬផទ?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំ្ ចិតតែរប្់ទយើ្។អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្្រូមទសកាកឈរទ�ើ្។(្រូមេះវ�្ សមាប់អ្នកទាំ្ឡាយន�លរកសារាល់ការតាំ្ ចិតតែទាំ្អ្់រប្់

ខ្លួ្)។

ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្។្រូម្ រូសតបាវចនារប្់ទយើ្ររួមោនា៖

«ផហើយផនះជាផោលបុំែងរបស់ផយើងផែើម្រី្ ដ�់ ្្គង់ែល់ពួកបរិសរុទ្របស់ផយើងែ្ិ�ងគប់

ទាុំងអស់សរុទ្ដ�ជារបស់្ ងផយើង»។

នគ្លលទ្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

ផោយមានផសចកដរីជុំផនឿផៅផលើងពះអមាចាស់ផោះផយើងកុំពរុងផ្្ើការជាមួយោនាផែើម្រីកាលាយជា

មនរុស្សមានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ្រូមអ្្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះទពលអ្នកបា្សាកល្្្ តែល់ជទសមើ្ទ�ើម្បីបទ្កើ្ការលក់?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះទពលអ្នកបា្សាកល្្កាត់ប្ថែយការចំ្ យ?

ទតើអ្នកបា្ទរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការទ្វើតាមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកទនាះ?

នៅក្នុង ន្ៀវនៅ កំណ្់ចំណាំ 

អាជីវកម្ម រប្់ អ្ក ្រូម ្ រន្រ 

អវែី ដដល អ្ក បាន នរៀន តាមរយៈ 

ការរកសា ការតាំងចិ្ តេ រប្់ អ្ក ។

១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

រាយការែ៍



១84

ផ�ើអ្រីៗងគប់យោងនឹងង�ូវោនាយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់6០នាេបី្ សមាប់វគ្គការទរៀ្ទ្ះ។

 ផមើល៖ «ទយើ្អាចទ្វើ�រូចទ្ះបា្!»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?្រូមអា្េំព័រ១៩២)។

 អនរុវ�្ត៖ អាជបីវកម្មរប្់មាោទរៀគឺសបទ្ើរជា្កាលពបី១២្បា្�៍ក្្្ទៅ។ទតើអាជបីវកម្មរប្់អ្នកសបទ ើ្រជា្

កាលពបី១២្បា្�៍ក្្្ទៅយោ្�រូចទមដច?ជរួប្ ឹ្្ មាជិកសកុម។�កយកន្្េបីអាជបីវកម្មទជាគជ័យ

រប្់អ្នកទចញមក។្រូម្ រួរថ្«ទតើមា្______(អវបីមរួយទចញពបីន្្េបីទ្ះ)ជរួយនកលម្អ�ល់អាជបីវកម្ម

អ្នកយោ្�រូចទមដច?

ឧទា�រណ៍«ទតើការទសបើសបា្់អ្នក្ ្គត់្្គ្់េំ្ិញចសមុះោនាបា្នកលម្អ�ល់អាជបីវកម្មអ្នកយោ្�រូចទមដច?»

្រូមបតែភូរទវ្្ រួរោនាទៅវិញមក្ រូវ្ ំណួរទ្សេ្ទេៀត្ សមាប់រយៈទពលពបីរនាេបី។

 អាន៖ ទយើ្អាចទ្វើ�រូចទ្ះបា្!ទយើ្បា្ទជាគជ័យទសចើ្។ទយើ្បា្ចាប់ទ្ដើមទ�ើយបា្ពស្បីកអាជបីវកម្ម

រប្់ទយើ្!ទយើ្ចាំបាច់សតរូវប្ដនកលម្អអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្ទ�ើយបទ្កើ្សបាក់ចំទណញរប្់ទយើ្។

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើខ្ញំៃឹង្រតងកើ�បប្ក់ចំតណញរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?ត�ើខ្ញំអាច្រៃដការតរៀៃៃិងការ

តកលម្អយ៉ាងដូចតមដច?

សកម្មភាេប្រចាំសប្ដាហ៍--ខ្ញំៃឹងដាក់តោលតៅសប៉្់រអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ។ខ្ញំៃឹងតរៀ្រចំ្រទ្រង្ហាញមួយអំេី

អាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំ។

១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

ផរៀន



១85

ផ�ើខ្ញុំនឹងសផងមចផោលផៅអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំយោងែូចផមដច?

 ពិភាកសា៖ ្រូមអា្ពាក្យ�កស្្់ទៅខ្្សាតាំ។ទតើទោលទៅ«បា្បំ្ុ្ការ្ឹកគិតរប្់អ្នកទ�ើយបទ្កើតជា

កដបីរំទភើបទៅក្ននុ្�រួ្ចិតតែអ្នកឬទេ?»

 អនរុវ�្ត៖ ្រូម្ រទ្រទោលទៅបបីន�លអ្នកមា្្ សមាប់អាជបីវកម្មរប្់អ្នក។្រូមចំ្យទពលពបីរនាេបី។

 

 



្រូមជរួប្ ឹ្ម្ុ្សេពបីរនាក់។្រូមទមើលទៅទោលទៅទៅខ្្ទសកាម។

ខ្ញុំ	ចង់	ត្វើ	ឲ្យ	ល្អ	បបតសើរ	ក្ញងការ	ប្ប់ប្ង	បបាក់	របស់	ខ្ញុំ	តដាយ	សារ	

ោញឹកញាប់	ខ្ញុំ	ពុុំ	មាន	បបាក់	ប្ប់បោន់	តដើម្ី	បង់ថ្្	ការ	ចុំណាយ	

ទាុំងអស់	របស់	ខ្ញុំ	តទ	លុលះបតា	ត�	ខ្ញុំ	ខ្ី	ពី	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	តដល	តពលខ្លះ	មាន	

ការ	លុំបាក	តដាយ	សារ	ពួកត្	ពុុំ	មាន	បបាក់	ប្បប់ោន់	ោនិច្	តន្លះ	តទ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតងកើន	បបាក់	ចុំតណញ	តទវរ	ដង	តៅតខ	

តបកាយ	។

្រូមទ្្ើយ្ ំណួរ�រូចខ្្ទសកាម។្រូមពិភាកសាមរូលទ�តុន�លអ្នកទសជើ្ទរើ្ចទម្ើយ្ បីមរួយៗ។

១. ទតើទោលទៅមរួយ្ គរួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជា្ទគ?

២. ទតើទោលទៅមរួយ្ ងាយច្ចាំជា្ទគ?

៣. ទតើទោលទៅមរួយ្ ងាយស្រួលវា្់នវ្ជា្ទគ(ទោយ�ឹ្ពបីទពលទវលាន�លអ្នកបា្្ ទសមច

ទោលទៅ?)

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យោក់ទោលទៅ�៏គរួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ងាយច្ចាំទ�ើយងាយវា្់នវ្។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូម្ រទ្រទោលទៅបបី្ សមាប់អាជបីវកម្មរប្់អ្នកទ�ើ្វិញ។្រូមចំ្យទពលពបីរនាេបីទ�ើម្បីោក់

ទោលទៅ�៏គរួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ងាយច្ចាំ្ិ្ងាយវា្់នវ្រប្់អ្នក។

 

 



ឥ�ភូវ្រូមអ្នកទាំ្អ្់ោនាទសកាកឈរទ�ើ្ទ�ើយបិេទ្ៀវទៅលំហាត់អ្នក។្រូមងាកទៅអ្នកន�លទៅជិត

អ្នកទ�ើយសបាប់ម្ុ្សេមានាក់ទនាះ្ រូវទោលទៅ�៏គរួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំ្ ុតរប្់អ្នក។្រូមឆ្ប់្ លា្់ពបីមរួយ

ទៅមរួយរ�រូត�ល់អ្នកបា្នចកចាយជាមរួយម្ុ្សេសគប់ោនា។

្រូមសត�ប់មកសកុមទាំ្មរូលវិញ។្រូមនចកចាយជាមរួយ្ រ្មានាក់អំពបីទោលទៅទ្សេ្ទេៀតជាមរួយ

សកុម(កុំនចកចាយខ្លួ្អ្នក្ ទាល់ទ�ើយ)។

 ពិភាកសា៖ ទតើទោលទៅរប្់អ្នក�៏គរួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ងាយច្ចាំ្ិ្ងាយវា្់នវ្ន�រឬទេ?

 អាន៖ ទោលទៅមិ្ទកើតទ�ើ្ទោយសារទយើ្ច្់ឲ្យវាទកើតទ�ើ្ទេ។ទយើ្សតរូវនតទ្វើការខ្លាំ្ ទ�ើម្បី្ ទសមច

ទោលទៅទយើ្។្រូមអា្ពាក្យ�កស្្់រប្់សបធា្ម៉្្ុ្ទៅខ្្សាតាំ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូម្ រទ្រទោលទៅបបីរប្់អ្នកមដ្ទេៀតទៅខ្្ទសកាមទ្ះ។្រូម្ រទ្រ្ រូវអវបីន�លអ្នកោក់ន្្ការ

ទ�ើម្បីទ្វើឲ្យ្ ទសមចទោលទៅរប្់អ្នក(ឧទា�រណ៍បា្្ ដល់ឲ្យ)។

« ្រូម ្ នគមច ថា អ្ក នៅគ្រឹម 

ណា ន�ើយ ន្ើ អ្ក គ្រូវ ន្វែើ អវែី ខះ្ . . . 

នដើម្ី បនងកើ្ ការ បំផុ្ ្ ំនិ្ ភា្ 

នថ្ថ្ហូ និង នគ្លនៅ ្ ុចរិ្ ដដល 

បំផុ្ ការនរឹក្ិ្ រប្់ អ្ក ន�ើយ 

បនងកើ្ ក្ីរំន្ើប នៅក្នុង ដួងចិ្ តេ រប្់ 

អ្ក ។ ន�ើយ នផ្ដា្ ចិ្ តេ ទុកោក ់

នៅនលើ វា ។ ន្វែើការ នោយខាជាប់ខ្លួន 

នដើម្ី ្ នគមច វា » ។

យ៉ដូសបប៊ី.វរុឺ�លរីន“Life’s 
Lessons Learned,”Ensign
ឬLiahona,ដខឧសភាឆ្នាុំ

២០០៧ទុំព័រ៤៦

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ោក ់

នគ្លនៅ ដ៏ ្ ួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ 

និង អាច វា្់ដវង បាន ។

« ្រូម ្ រន្រ នគ្លនៅ រប្់ 

អ្ក និង អវែី ដដល អ្ក ោក ់ដផនការ 

ន្វែើ ឲ្យ ្ នគមច ។ ្រូម ោក់ 

នគ្លនៅ ខ្ព្់ ដ្ិ្ អ្ក ម្ន 

្ម្្ថភា្ ទទួល ្ រជម័យ ដ៏ អ្់ 

កល្ជានិច្ » ។

្ូមាោសផអសម៉នសរុន“Your 
Celestial Journey,”Ensign
ដខឧសភាឆ្នាុំ១៩៩៩ទុំព័រ៩៧

១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១8៦

ផោលផៅ ផ�ើខ្ញុំនឹងសផងមចផោលផៅរបស់ខ្ញុំយោងណា?

ខ្ញុំ	នឹង	បតងកើ�	បបាក	់ចុំតណញ	ខ្ញុំ	តទវរ	ដង	តៅ	តខ	តបកាយ	តដាយការ	តបើក	

�ូប	មួយ	តៅតាម	្ ្ដូវ	។

ខ្ញុំ	នឹងឲ្យ	កូន	បបុស	របស់	ខ្ញុំ	កាន់	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	ខណៈតដល	ខ្ញុំ	តសវងរក	

កតន្ង	ល្អ	្ ្មី	មួយ	សបមាប់	�ូប	្ ្មី	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	្ ដល់	ោ	បា៉ាន់	្ ុំរ	ូដូតច្លះ	មនុស្ស	នឹង	ដឹង	ថា	ទិញ	អវី	ពី	ខ្ញុំ	។

 អាន៖ ទយើ្សបន�លជាមា្ការលំបាក្ិ្ការខកចិតតែទពលទយើ្ទ្វើតាមទោលទៅរប្់ទយើ្។មាចា្់អាជបីវកម្ម

ទជាគជ័យពុំន�លទបាះប្់ទ�ើយពរួកទគទរៀបន្្ការទ�ើម្បីយកឈ្នះការលំបាក។្រូមអា្ទរឿ្ខ្្

ទសកាម។

ដានីតយ៉ល	បាន	ដឹង	ថា	ប្ួសារ	របស់	ោ�់	ភា្តបចើន	នឹង	រិលះ្ន់	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	របស់	ោ�់	ត�ើយ	និយយ	ថា	ោ�់	ពុុំ	អាច	សតបមច	

តោលតៅ	តន្លះ	តទ	។	ប៉ុតន្ត	ោ�់	បាន	ដឹង	ថា	ឪពុក	មា	របស់	ោ�់	នឹង	ោុំបទ	ោ�់	។	ោ�់	បាន	ដាក់	ត្នការ	សុុំ	សួរ	ដុំបូន្មាន	និងការ	

តលើកទឹកច�ិ្ត	ពី	ឪពុក	មា	របស់	ោ�់	។	ោ�់	បាន	ដាក់	ត្នការ	អ្ិសាឋាន	សុុំ	កមាលាុំង	ចិ�្តល្អ	និង	ការ	អ�់្្ម�់	។	ោ�់	បាន	ដាក់	ត្នការ	

តដើម្ី	បនដ	តដាយ	មាន	ចិ�្ត	តសាមនស្ស	ប៉ុតន្ត	បាន	តាុំងចិ�្ត	តពល	មាន	ការ	រិលះ្ន់	។

 សូមសរផសរ៖ ្រូមនចកចាយគំ្ិត្ សមាប់វិ្បីនានាន�លអ្នកអាចយកឈ្នះទលើការលំបាកទ�ើម្បី្ ទសមចទោលទៅរប្់

អ្នក។្រូមច្ចាំថ្សពះអមាចា្់អាចជរួយអ្នកទ�ើយថ្អ្នក�វេអាចជរួយអ្នក។្រូម្ រទ្រគំ្ិតរប្់

អ្នកទៅខ្្ទសកាម។

 



ម្ចា្់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ ្ ុំ ដដល 

ចុះចាញ់ ន�ើយ ។

១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១87

ផ�ើខ្ញុំអាចផរៀបចុំខ្លួនរផបៀបណាផែើម រ្ីបានទទួលសញ្ញាបង�?

 អាន៖ ជាន្្នកវ្ការប្្ប់ការ្ិកសាទ្ះទយើ្មានាក់ៗ្ ឹ្ឈរទ�ើ្ទ�ើយពិពណ៌នាអំពបីអាជបីវកម្មរប្់ទយើ្ទៅ

មាចា្់អាជបីវកម្ម�វេទេៀត្មាជិកសគរួសារ្ិ្មិតតែភកដិ។ទៅទពលអ្នកទមើលវទី�អរូ្រូមទមើលតាម្ រូវការ

នណនាំ�រូចខ្្ទសកាម។

 ផមើល៖ «អាជបីវកម្មរប្់ខញនុំក្ននុ្សបាំនាេបី»(ពុំមា្វីទ�អរូឬ?អ្នក្ សមប្សមរួលអាចអា្េំព័រ១៩៣ខណៈន�លអ្នក

ទ្សេ្ទេៀតទ្្ទៀ្តាមការនណនាំខ្្ទសកាម)។

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំក្នញងងបាុំោទរី៖ផសចក្តរីដែោុំ

ដ្្នកទរី១៖ �ិចជាងមួយោទរី	ពិពណ៌ន្	ពី	អាជីវកម្ម	របស់	អ្ក	។

ដ ្្នកទរី២៖

�ិចជាងមួយោទរី	ពិពណ៌ន្	អុំពី	រតបៀប	ត្្ើយ	សុំណួរ	មួយ	ថន	សុំណួរ	ខាង	តបកាម	តដល	បាន	តកលម្អ	ដល់	អាជីវកម្ម	របស់	អ្ក	យ៉ាង	ខាលាុំង	៖

	 ១.	 ត�ើ	មនុស្ស	ចង	់ទិញ	អវី	ខ្លះ	?

	 ២.	 ត�ើ	ខ្ញុំ	លក	់យ៉ាង	ដូចតមដច	?

	 ៣.	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ប្ប់ប្ង	ចុំណាយ	របស់	ខ្ញុំ	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

	 ៤.	 ត�ើ	ខ្ញុំ	បតងកើន	បបាក់	ចុំតណញ	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

	 5.	 ត�ើ	ខ្ញុំចា�់តចង	អាជីវកម្ម	របស់	ខ្ញុំ	យ៉ាង	ដូចតមដច	?

ដ្្នកទរី៣៖

�ិចជាងមួយោទរី	សូម	ពិពណ៌ន្	អុំពី	រតបៀប	តដល	អ្ក	បាន	បតងកើន	បបាក់	សន្សុំ	និង	ការ	រកសា	កុំណ�់បតា	�ិរញ្ញវ�ថែញ	។

•	 ត�ើ	អ្ក	បាន	បតនថែម	តៅ	ក្ញង	ការសន្សុំ	បបាក់	របស	់អ្ក	ប៉ុន្មាន	សបាដា�៍	ត�ើយ	?	___

•	 ត�ើ	អ្ក	រកសា	កុំណ�់បតា	�ិរញ្ញវ�ថែញ	អាជីវកម្ម	ប៉ុន្មាន	សបាដា�៍	ត�ើយ	?	___

•	 ត�ើ	អ្ក	រកសា	កុំណ�់បតា	�ិរញ្ញវ�ថែញ	ផ្ទាល់ខ្នួន	ប៉ុន្មាន	សបាដា�៍	ត�ើយ	?	___

ដ្្នកទរី៤៖ �ិចជាងមួយោទរី	ពិពណ៌ន្	ពី	អវី	មួយ	តដល	អ្កនឹង	ត្វើ	តដើម្ី	បនដ	តកលម្អ	អាជីវកម្ម	របស់	អ្ក	។

ដ ្្នកទរី៥៖ �ិចជាងមួយោទរី	សូម	ពិពណ៌ន្	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	មួយ	តដល	អ្ក	មាន	និង	រតបៀប	តដល	អ្ក	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	របស់	អ្ក	។

 អនរុវ�្ត៖ អំ�នុ្្ បា្�៍្រូមគិតអំពបីអវបីន�លអ្នកច្់នចកចាយ។្រូម្ រទ្រគំ្ិតនានាទៅក្ននុ្ទ្ៀវទៅ

កំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។្រូមហាត់ទរៀ្ទ្វើបេបងាហាញរប្់អ្នកទៅសគរួសារឬមិតតែភកដិរប្់អ្នក។

្រូមមកសកុមទោយបា្ទសតៀមទ�ើម្បីនចកចាយបេបងាហាញអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។(ទបើអ្នកច្់អ្នកអាចទសបើ

កំណត់ចំ្ំតារា្្ិ្វតថែនុជំ្រួយទ្សេ្ទេៀត)។

១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១88

ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើអ្រីខះ្បោទាប់ពរីបញ្ចប់ការសិកសា?

 អាន៖ មាចា្់អាជបីវកម្មទជាគជ័យប្ដពយាយមទរៀ្្រូសត។ទយើ្អាចទរៀ្ទចញពបីទ្ៀវទៅមាចា្់អាជបីវកម្ម

ទ្សេ្ទេៀតពបីថ្នាក់ទរៀ្្ិ្ពបីោនាទៅវិញទៅមក។

ឧទា�រណ៍អ្នកអាច្ ឹ្ពិចារ្ចុះប្្ជបីអាជបីវកម្មស្បចបា្់រប្់អ្នក។្រូមពិភាកសាទរឿ្ទ្ះជាមរួយ

្មាជិកសកុមរប្់អ្នកឬ្ មាជិកវ្សកុមសបឹកសាអាជបីវកម្មមរួយអាចជរួយអ្នក�ឹ្ថ្ទពល្្ិ្រទបៀប

្ទ�ើម្បីទ វ្ើវា។

 ពិភាកសា៖ ទតើអ្នកច្់ប្ដជរួបជាសកុមឬទេ?ទតើអ្នកច្់ជរួបសកុម�វេទេៀតក្ននុ្ទ ដ្កឬទេ?

 អាន៖ ទបើអ្នកទសជើ្ទរើ្ប្ដការជរួបទនាះទយើ្អាចបទ្កើតរទបៀបវារៈ្ ទាល់ខ្លួ្ទយើ្ឬទ្វើតាមរទបៀបវារៈមរួយ�រូច

ទ្ះ៖

រផបៀបវារភៈគុំរូ

មូលដ្ឋានបគរឹលះរ្ស់ខ្ញំ

រំឭក	តោលការណ៍	និង	បបធ្ន	បទ	ត�ើង	វិញ	។

រាយការែ៍

រាយការណ៍	ព	ីការរីក	ចតបមើន	និង	បញ្ហា	អាជីវកម្ម	។

ផរៀន

សាដាប់	អ្ក	និយយ	មកពី	អាជីវកម្ម	អ្ក	្ ្តល់	បបាក់កម្ី	និង	

រដាឋា្ិបាល	។

តមើល	វីតដអូ	ឬអាន	បបធ្នបទ	អាជីវកម្ម	។

ពិចារណា

នឹក	្ ិ�	ពី	អវី	តដល	តយើង	តរៀន	។

តាុំងចិ�្ត

តបជើសតរើស	តោលតៅ	ត�ើយ	ត្វើ	ការ	តាុំងចិ�្ត	។

ផ�ើខ្ញុំកុំពរុងដ�មានភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួនកាន់ដ�ផងចើនឬ?

 អាន៖ ទោលទៅរប្់ទយើ្គឺភាពខ្ល្ួ េបីពឹ្ខ្លួ្ទាំ្ខ្្សាច់ឈ្ម្ិ្ខ្្វិញ្ញាណ។ការទ្វើឲ្យអាជបីវកម្មរប្់

ទយើ្ទជាគជ័យគឺមា្នតចំនណកវ្ទោលទៅទនាះប៉ុទ្ណះ។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្ការ្ លា្់បដភូរអវបីខ្ះន�លអ្នកទ�ើញទៅក្ននុ្ជបីវិតរប្់អ្នកទពលអ្នកបា្អ្ុវតតែ្ិ្បា្បទស្ៀ្

ទោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះ?

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមទបើកករូ្ទ្ៀវទៅម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនរប្់អ្នកទៅកន្្្វាយតវម្

ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ន�លទៅេំទ្រ(ទៅខ្្ទសកាយ)។្រូមបំទពញជំហា្នានា។

ទៅទពលអ្នកទ្វើចប់្រូមចំ្យទពលបបីនាេបីពិចារ្�រូចខ្្ទសកាម៖

ទតើឥ�ភូវអ្នកបា្ទចះទសចើ្អំពបីការចំ្យរប្់អ្នកឬទេ?ទតើឥ�ភូវអ្នកអាចទ្្ើយ«ញឹកញាប់»ឬ

«ជា្ិច្ជាកាល»ចំទពាះ្ ំណួរទាំ្ទ្ះភាគទសចើ្ឬទេ?ទតើអ្នកកា្់នតមា្េំ្ុកចិតតែទៅទលើចំ្រួ្ន�ល

អ្នកបា្ោក់ជាចំណូលភាពខ្ល្ួ េបីពឹ្ខ្លួ្រប្់អ្នកឬទេ?ទតើអ្នកជិតេេរួលបា្ចំណូលភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្

រប្់អ្នកទ�ើយឬទៅ?ទតើខញនុំអាចទ្វើអវបីទ�ើម្បីនកលម្អ?

ម្ច្ា ់ អាជីវកម្ម នជា្ជម័យ នរៀន ជា 

បន្បោទាប់ ។

មាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅរក

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១89

ផ�ើខ្ញុំគួរផ្្ើអ្រីខ្ះផែើម រ្ីផ្្ើឲ្យកាន់ដ�ងបផសើរផឡើង?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ទ្ះ។

 អនរុវ�្ត៖ ្រូមអា្បេគម្ពបីរទៅខ្្សា្ំវ�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរទ្សេ្ទេៀត។្រូមពិចារ្ទោយទ្ងៃៀមសាងាត់្ រូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុ្ទរៀ្។្រូម្ រទ្រ្ រូវចំ្ប់អារម្មណ៍នានាន�លអ្នកមា្ទៅខ្្ទសកាមឬ្ រទ្រទៅក្ននុ្

ទ្ៀវទៅកំណត់ចំ្ំអាជបីវកម្មរប្់អ្នក។

 

 

 

 

 



ទតើគំ្ិតមរួយ្ ន�ល្ ឹ្ជរួយអាជបីវកម្មរប្់អ្នកបំ្ុតក្ននុ្្ បា្�៍ទ្ះ?្រូមោក់គំ្ិតទ្ះជា

ទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្បា្�៍។

្រូមបន្ថែមទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍រប្់អ្នកចរូលទៅក្ននុ្ការតាំ្ចិតតែរប្់អ្នកទៅេំព័របនាទាប់។

 ពិភាកសា៖ ទតើមា្្ រ្មានាក់ច្់នចកចាយ្ រូវទោលទៅអាជបីវកម្មសបចាំ្ បា្�៍ឬចំ្ប់អារម្មណ៍ទ្សេ្ទេៀតរប្់

ខ្លួ្ឬទេ។

« នយើង គបាប់ ជា គបាកដ ថា មនុ្ ្ស 

នល្ក គ្រូវ ឧ្សា�៍ ចរូលរួម ក្នុង 

គបនោជន៍ ល្អ ន�ើយ គបគ្រឹ្តេ អវែីៗ 

ជា នគចើន តាម បំណង ចិ្ តេ រប្់ ខ្លួន 

ន�ើយ ោំមក នរូវ ន្ចកតេី ្ ុចរិ្ ដ៏ 

នគចើន » ។

ផោលលទ្ិនិងផសចក្តរីសញ្ញា

៥៨:២៧

១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

ពិចារណា



១9០

ផ�ើខ្ញុំនឹងផ្្ើឲ្យមានការរីកចផងមើនងបចាុំន្ងៃយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់១០នាេបី្ សមាប់េំព័រទ្ះនតប៉ុទ្ណះ។

សូមអាៃការតាំងចិ�្តៃីមួយៗឲ្យឮៗដល់ថដគូសកម្មភាេរ្រស់អ្នក។សូមសៃយាថារកសាការតាំងច�ិ្ត

រ្រស់អ្នក!សូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតៃះ។

ការតាុំងច�ិ្តរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងផរៀបចុំបទបង្ហាញមួយអុំពរីអាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឹងោក់ផោលផៅសងមាប់អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំ	នឹង	សតបមច	តោលតៅ	អាជីវកម្ម	បបចាុំ	សបាដា�៍	របស់	ខ្ញុំ	៖	 



ខ្ញុំ	នឹង	អនុវ�្ត	តោលការណ៍	មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	ថ្ងៃ	តនលះ	ត�ើយ	បតបងៀន	វា	ដល់	ប្ួសារ	របស់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នឹង	បតនថែម	បបាក់តៅក្ញង	បបាក់	សន្សុំ	របស់	ខ្ញុំ--តទាលះ	ោ	មួយ	កាក់	ឬ	ពីរ	កាក់	កដី	។

ហត្ថរលខា

១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?

តាុំងច�ិ្ត



១9១

ផ�ើខ្ញុំអាចបនដផ្្ើជាមនរុស្សខ្លួនទរីពឹងខ្លួនយោងែូចផមដច?

 ផមាោង៖ ្រូមោក់ទមាោ្កំណត់២០នាេបី្ សមាប់េំព័រទ្ះ។

 អាន៖ ្រូមទបើកទៅេំព័រ២៨វ្ករូ្ទ្ៀវទៅមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំទ�ើម្បីទ្វើ្ កម្មភាពចុ្ទសកាយ្ិ្

ទរៀបន្្ការទ្វើគទសមា្ការបទសមើជាសកុមមរួយ។ទពលចប់សត�ប់មកេបីទ្ះវិញ។

 អាន៖ ្រូមអបអរសាេរ!សពះអមាចា្់បា្សបទា្ពរអ្នកជាមរួយចំទណះ�ឹ្្ិ្ជំនាញថ្មបីទ�ើយអ្នកបា្្ ទសមច

ទរឿ្អសាចារ្យជាទសចើ្។្រូមប្ដទឆ្ពះទៅមុខ!

ទ�ើម្បីរកសាកមាលាំ្អាជបីវកម្មអ្នកប្ដទៅមុខអ្នកអាច៖

• ្្ម័សគចិតតែ្ិ្បទសមើទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្ន�លទៅជិតអ្នក។(ទោលបំណ្មរួយវ្ការ

កាលាយជាម្ុ្សេខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្គឺទ�ើម្បីអាចជរួយ�ល់អ្នក�វេ។ការបទសមើអ្នក�វេគឺជាពរជ័យ�៏អសាចារ្យ

មរួយ។

• ប្ដការសបជំុជាមរួយសកុមអ្នក។ប្ដោំសេ្ិ្ទលើកេឹកចិតតែោនាទៅវិញទៅមក។

• ប ដ្ចរូលររួមការសបជំុ្ ម្ម្ិោឋា្ភាពខ្លួ្េបីពឹ្ខ្លួ្។

• ្រូមរកសាេំនាក់េំ្្ជាមរួយវ�គរូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។ោំសេ្ិ្ទលើកេឹកចិតតែោនាទៅវិញទៅមក។

ខ្ញំៃឹង្រៃដរីកចតបមើៃតាមរយៈការត្វើៃិងការរកសាការតាំងច�ិ្ត។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ

 អាន៖ ឥ�ភូវទយើ្្ ឹ្អ្ិសាឋា្បិេ។

សូមស្វាគមន៍ចយំោលះម�ិដក្លម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង បទ្ិនសា្ន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

ក្ំណ�់ចំណាំសបរា្់អ្នក្

សបម្សបមួល៖

្រូមចាំ ថា គ្រូវ រាយការណ៍ អំ្ ី 

ការរីកចនគមើ ន រប្់ គកុម នៅ 

ន្�ទំ្ម័រ srs. lds. org/ 
report ដរូនច្ះ ្ ម្ជិក នរឹង 

ទទួល វិញ្ញាបនបគ្ រប្់ ខ្លួន ។

១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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ផយើងអាចផ្្ើែូចផនះបាន!

្រូមទសជើ្ទរើ្តរួទ�ើយទ�ើរតរួ�រូចខ្្ទសកាម៖

ម៉ាតរៀ៖អសាចា�្យណាស់វាពិតជាដុំរណើ�កា�!េីបុំផរុតខ្ញុំប្ន

រ�ើញវារហើ�។

សាវាមីរបស់ម៉ាតរៀឌីអាត្គោរតើអូនកុំពរុងនយិ�អុំពីអវី?

កា�ង្�អវី?

ម៉ាតរៀ៖អវីៗគ្ប់យ៉ាងគតូវោនាណាស់។កាលពីដប់ព�ីសប្ដាហ៍

កន្ងរៅរពលរ�ើងចាប់រផ្ដើមរៅកាន់គករុមភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន

�បស់រ�ើងអូនោមនរយបល់អវីរសាឹះថាវានរងដកលម្អ�អាជីវកម្ម

�បស់រ�ើងខាលាុំងប៉រុណាណរេ។កា�តាុំងចិត្តដដលរ�ើងប្ន�កសា

រ�ឿងទាុំងឡា�ដដលរ�ើងប្នរ�ៀនរៅក្នញងគករុមភាពខ្លួនេីពរង

ខ្លួន�បស់រ�ើង—អវីៗគ្ប់យ៉ាង្ ឺគតរមគតូវ!

ឌីអាត្គោ៖ប្េបងប្នរ�ើញដូចោនារនឹះជាមួ�នរងគករុម

ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនគសាវគជាវកា�ង្��បស់បងដដ�។ឥឡលូវបង

ម្នកា�ង្�ដ៏ល្អរៅមន្ី�រពេ្យ។រដ្�ម្នគប្ក់ចុំណូលពី

កា�ង្��បស់បងនិងអាជីវកម្មលក់ស៊រុតេីបុំផរុតរ�ើងនរងអាច

េុំនរុកបគមរុងគ្ួសា��បស់រ�ើងរហើ�។អវីៗគ្ប់យ៉ាង្ ឺគតូវល្អ

ណាស់។

ម៉ាតរៀ៖ឌីអារហាគាវាពរុុំដមនគោន់ដតអាជីវកម្ម�បស់អូនប៉រុរណាណឹះ

រេ។វាជាអាជីវកម្ម�បស់រ�ើង។អ�្រុណបងដដលខុំរ្វើកា�

យ៉ាងខាលាុំងរៅកដន្ងកា�ង្��បស់បងរហើ�មកជួ�អូនក្នញង

អាជីវកម្មលក់ស៊រុតរេៀតរនាឹះ។

ឌីអាត្គោ៖វាក៏ជាអាជីវកម្ម�បស់គពឹះអម្ចាស់ផងដដ�។រ�ើង

ប្នថាវា�កិច្ចខិតខុំអាជីវកម្ម�បស់រ�ើងរៅរលើគេង់អនរុវត្ត

រសចក្ដីជុំរនឿរៅរលើគពឹះអង្សរ្គង្គាឹះរហើ�ប្នអ្ិសាឋាន

សគម្ប់អាជីវកម្ម�បស់រ�ើង។

ម៉ាតរៀ៖រ�ើងចាុំប្ច់គតូវរមើលឲ្យប្នល្អិតល្អន់រៅរលើអាជីវកម្ម

លក់ស៊រុត�បស់រ�ើង។រ�ើងប្ននិយ�រៅអតិ្ិជន

រហើ�នរងម្ចាស់អាជីវកម្មដដេរេៀតរដើម្ី្ ិតពីអវីដដលពួករ្

ចង់ប្ន។ម្នចាុំរេ?រ�ើងប្នដរងថារ�ើង្ ួ�ដតលក់

េរករដ្ឹះរោជាមួ�នរងស៊រុត�បស់រ�ើងផងដដ�។

ឌីអាត្គោ៖ប្េរហើ�រ�ើងប្ន�ករមើលកដន្ងដដលរ�ើងអាច

េិញស៊រុតនិងេរករដ្ឹះរោ។រ�ើងប្នសរគមចចិត្តថាវាពរុុំដមន

ជា្ុំនិតល្អសគម្ប់រ�ើងរដើម្ីេិញពដពរហើ��កេរករដ្ឹះវា

រនាឹះរេ។វាគបរសើ�ជាងរដើម្ីេិញេរករដ្ឹះរោគសស់ៗពីរពគតូ

ជាអ្នកដដលម្នពដពរគចើនរនាឹះដតម្តង។

ម៉ាតរៀ៖បនាទាប់មករ�ើងប្នរ�ៀនពី�របៀបរដើម្ីបរងកើតគប្ក់រាល់

ដ ង្ៃ។ខ្ញុំប្ន�កសាកុំណត់គតាតាមដ្នអវីៗទាុំងអស់ដដលរ�ើង

ចុំណា�និងេរកគប្ក់ចុំនួនប៉រុនាមនដដលមនរុសសេេិញពីរ�ើង

រនាឹះ។រ�ើង�កប្នគប្ក់កាន់ដតរគចើនរៅរពលរ�ើងចាប់រផ្ដើម

រ វ្ើកា�ដរកជញ្លូនដល់ផឹ្ះ។

ឌីអាត្គោ៖រហើ�ខ្ញុំក៏ដតងដតកត់គតាតាមដ្នថារ�ើងចុំណា�

ប៉រុនាមននិងរ�ើង�កគប្ក់ប្នប៉រុនាមនសគម្ប់គ្ួសា�រ�ើង

ផងដដ�។រ�ើងអាចបង់ដ្្សម្ភា�សាលារ�ៀន�បស់កូនៗរហើ�

ឥឡលូវរនឹះ។

ឌីអាត្គោ៖ណាអូមីប្នជួ�រ�ើង្ ិត�របៀបរដើម្ីលក់ឲ្យប្ន

រគចើន។រ�ើងប្នចាប់រផ្ដើមសួ�សុំណួ�ដល់អតិ្ិជនសាដាប់

ពួករ្រហើ�រ្វើកា�ផ្ដល់រយបល់។រ�ើងរលើកេរកចិត្តអតិ្ិជន

ឲ្យេិញស៊រុតកាន់ដតរគចើនរហើ�េិញេរករដ្ឹះរោ។រនាឹះជា

្ុំនិតល្អណាស់រដើម្ីឲ្យសូហវីយ៉ារ្វើកា�ដរកជញ្លូនរៅតាម

ផ្ឹះ។រ�ើងប្នសាគាល់អតិ្ិជនកាន់ដតគបរសើ�រហើ�កាលា�ជា

មិត្តនរងពួករ្ជារគចើននាក់។

ឌីអាត្គោ៖បនាទាប់មកជាមួ�នរងអតិ្ិជន្ ្មីទាុំងអស់រ�ើង

គតូវកា�ស៊រុតរគចើនរាល់ដ្ងៃរហើ�រ�ើងប្នរ�ៀនអុំពីកា�ខ្ចីគប្ក់

រដើម្ីេិញម្ន់ដ្ម។ខ្ញុំ�ីករា�ដដលរ�ើងពរុុំខ្ចីគប្ក់កម្ចីពីដុំបូង

រនាឹះ។រ�ើងនរងពរុុំម្នលេ្ធភាពបង់សងរេ។រ�ើងគោន់ដត

គតូវកា�គប្ក់កម្ចីតិចរដើម្ីេិញម្ន់ដ្មតិចតួចប៉រុរណាណឹះ។

ម៉ាតរៀ៖រ�ើញរេ?!អវីៗគ្ប់យ៉ាងគតូវោនាណាស់។ឥឡលូវរ�ើង

គោន់ដតគតូវកា��ករមើលវិ្ីរដើម្ីកាត់បន្ថ�គប្ក់ចុំណា�និង

បរងកើនចុំនួនលក់ប៉រុរណាណឹះ។

ឌីអាត្គោ៖ដមនរហើ�។រ�ើងអាចរ្វើដូចរនឹះប្ន!

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៨៤វិញ

ធនធាននានា

១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?
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អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំក្នញងងបាុំោទរី

អ្នក្ សមប្សមរួលគរួរនតអា្ចំណុច�រូចខ្្ទសកាមខណៈន�ល្ មាជិកសកុមទ្សេ្ទេៀតទ្្ទៀ្តាមជាមរួយេំព័រ១៨៧។

ម៉ាតរៀ៖ខ្ញុំភ័�បន្ដិចក្នញងកា�រ្វើបេបង្ហាញប៉រុដន្ដខ្ញុំប្នសាគាល់អ្នក

ទាុំងអស់ោនាចបាស់រហើ�។ខ្ញុំនរងមិនអីរេ។ដផ្នកេី១—ខ្ញុំគតូវ

ពិពណ៌នាអុំពីអាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំ។អាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំ្ឺលក់ស៊រុត

និងេរករដ្ឹះរោ។ខ្ញុំប្នចាប់រផ្ដើមរដ្�លក់ដតស៊រុតប៉រុរណាណឹះ

កាលពីពី�បីដខមរុន។ខ្ញុំប្នបដន្ថមកា�លក់េរករដ្ឹះរោរគកា�

ពីខ្ញុំប្នដរងថាអតិ្ ិជនខ្ញុំចង់េិញវា។ខ្ញុំក៏ម្នរសវាដរកជញ្លូន

ដល់ផ្ឹះដដ�ឥឡលូវរនឹះ។អាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំកុំពរុងដុំរណើ�កា�

កាន់ដតល្អចាប់តាុំងពីខ្ញុំមកគករុមភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនរនឹះ។

ម៉ាតរៀ៖ដផ្នកេី២្ឺអុំពីសុំណួ�គបចាុំសប្ដាហ៍។សុំណួ�

ទាុំងឡា�ប្នជ�ួខ្ញុំទាុំងអស់។ប៉រុដន្តរបើខ្ញុំគតូវរគជើសរ�ើសមួ�

សុំណួ�ដដលប្នដកលម្អអាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំជាងរ្បុំផរុត្ឺកា�

ដបងដចកហ�ិញ្ញវត្ថញអាជីវកម្មនិងហិ�ញ្ញវត្ថញ្ ទាល់ខ្លួន។មរុនរនាឹះ

គប្ក់ទាុំងឡា�ដដលខ្ញុំ�កប្នក្នញងអាជីវកម្ម្ឺគចបល់ោនានរង

គប្ក់្ ទាល់ខ្លួន�បស់ខ្ញុំរហើ�គតូវប្ន�កមកចុំណា�។វាមិន

ង្�គសួលរេ។ឥឡលូវខ្ញុំ�កសាេរុកវាដ្ច់រដ្�ដឡកពីោនា។

ម៉ាតរៀ៖ដផ្នកេី៣—កុំណត់គតាហិ�ញ្ញវត្ថញនិងកា�សនសេុំគប្ក់។

ខ្ញុំអាចសនសេុំគប្ក់៩ក្នញង១២សប្ដាហ៍។ខ្ញុំ�កសាកុំណត់គតា

សគម្ប់អាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំអស់៨សប្ដាហ៍មិនដដលខានរសាឹះ

រឡើ�។ខ្ញុំប្នរ វ្ើដូចោនាចុំររឹះកុំណត់គតា្ ទាល់ខ្លួន�បស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំដ្ក់ដផនកា�បន្ដ�កសាកុំណត់គតា។ខ្ញុំពិតជាដរងថាខ្ញុំ�កប្ន

គប្ក់ប៉រុនាមនរហើ�ខ្ញុំប្នចុំណា�ប៉រុនាមន។ខ្ញុំម្នចិត្ត�ីករា�

ណាស់រដើម្ីម្នគប្ក់សនសេុំ។ខ្ញុំពរុុំធ្លាប់ម្នដូចរនឹះពីមរុនរេ។

វាលួងរលាមខ្ញុំរដ្�ដរងថាវាម្នរៅេីរនាឹះ។

ម៉ាតរៀ៖ល្អឥឡលូវសគម្ប់ដផ្នកេី៤—កា�បន្ដរដើម្ីដកលម្អ

អាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំប្នរ�ៀនរគចើនកាលពី១២សប្ដាហ៍មរុន។

ខ្ញុំចង់បន្ដរ�ៀនវា។ខ្ញុំនរងចូល�ួមក្នញងគករុមម្ចាស់អាជីវកម្ម�បស់

រស្ដករ�ើង។

ម៉ាតរៀ៖ដផ្នកចរុងរគកា�។ដផ្នកេី៥្ឺជារោលរៅអាជីវកម្ម។

រៅក្នញងមួ�្ នាុំខ្ញុំចង់ឲ្យអាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំម្នលុំហូ�សាច់គប្ក់

គ្ប់គោន់ដដលខ្ញុំអាចជួលកដន្ងម�ួរៅក្នញងកដនង្េីផសា�ដ៏

ករុឹះក�មួ�។រនាឹះនរងជួ�ខ្ញុំពគងកីអាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំកានដ់ត

ខាលាុំង។

អ�្រុណដល់អ្នកគ្ប់ោនា។អ្នកពិតជាប្នជួ�ខ្ញុំដកលម្អ

អាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំ!

សូមង�ឡប់ផៅទុំព័រ១៨៧វិញ

១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១94

កុំែ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១95

កុំែ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១9៦

កុំែ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



១2៖ត�ើខ្ញំ្រៃដតកលម្អអាជីវកម្មរ្រស់ខ្ញំយ៉ាងដូចតមដច?



១97

ផ�ើខ្ញុំកុំពរុងដ�រីកចផងមើនផឆ្ពះផៅទទួលវិញ្ញាបនបង�របស់ខ្ញុំឬផទ?

រាល់្បា្�៍្រូមតាមោ្ថ្អ្នកបា្រីកចទសមើ្ទឆ្ពះទៅរកវិញ្ញាប្បសត្ �សគិ្បា្ល្អប៉ុ្ណ។្រូមោក់គរូ្្ ញ្ញានក្ទៅក្ននុ្

សបអប់្ បីមរួយៗទៅទពលអ្នកបា្ចរូលររួមក្ននុ្ការសបជុំសកុមទ�ើយរកសាការតាំ្ចិតតែ។

�ងមូវការភាពជាសហងគិនអាជរីវកម្ម

សបាដាហ៍
បានចូលរួមការងបជរុុំងករុម

១០ែង

បានរកសាកុំែ�់ងតា

ហិរញ្ញវ�្ញ្ ទាល់ខ្លួននិង

ហិរញ្ញវ�្ញអាជរីវកម្មសងមាប់

រយភៈផពល៨សបាដាហ៍

បានបដន្មងបាក់ផៅក្នញង

ការសន្សុំងបាក់អស់១០

សបាដាហ៍

បានរកសាផោលផៅ

អាជរីវកម្មងបចាុំសបាដាហ៍

អស់១០សបាដាហ៍

បានផ្្ើបទបង្ហាញ

អាជរីវកម្មមួយ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

សររុប
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វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សា

ជូនចំពោះពោកនិងពោកស្រី៖

 បានចូលរួមក្នុងសករុមភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួនមួយដែលពៅថា«ការចាប់ព្ដើម

និងការពសងរីកអាជរីវកម្មរប្់ខ្នុំ»ដែលបាន្ ដល់ឲ្យពោយសា្នាចសកននសពះពយ្ូ៊វស្រី្្ទននពួកបរិ្ រុទ្ធន្ងៃចរុងពសកាយព�ើយបាន

បំពពញរាល់តសមូវការចាំបាច់ពែើម្រីអាចបញ្ចប់ការ្ិកសាែូចមានខាងពសកាម៖

បានចូលរួមយ៉ាងពោចណា្់ការសបជរុំ១០ែង  ននការសបជរុំទាំង១២ែង។

បានរកសាកំណតស់រា�ិរញ្ញវត្នុផ្ទាល់ខ្លួននិង�ិរញ្ញវត្នុអាជរីវកម្មអ្់រយៈពពល៨្បាដា�៍  ននការសបជរុំទាំង៨ែង។

បានបដន្មសបាក់ពៅក្នុងការ្ន្ំសបាក់យ៉ាងពោចណា្់១០្បាដា�៍  ននការសបជរុំទាំង១២ែង។

បានរកសាពោលពៅអាជរីវកម្មសបចាំ្ បាដា�៍អ្់រយៈពពលយ៉ាងពោចណា្់១០្បាដា�៍  ននការសបជរុំទាំង១២ែង។

បានព វ្ើបទបង្ហាញអាជរីវកម្មមួយែល់សករុម(្ូម្ ូ្រងវង់) បានឬពទ

ឈ្មោះអ្នកសម្របសម្ររួល ឈ្មោះអ្នកសម្របសម្ររួល កាលបរិឈ្ឆេទ

ខ្នុំបានោត់និងសាថាបនាស្ឹះមួយននជំនាញពោលការណ៍និងទមាលាប់នានា្ សមាប់ភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន។ខ្នុំនឹងបនដពសបើចំណុចទាំងពនះ

ពៅពពញមួយជរីវិតខ្នុំ។

ឈ្មោះសមាជិកមករុ្រ ហត្ថឈលខាសមាជិកមករុ្រ កាលបរិឈ្ឆេទ

កំណត់សមាគាល់៖វិញ្ញាបនបមត្ររួយ្រកពី្រហាវិទយាល័យពាណិជ្ជក្រ្មអិល.ឌី.ឈអសនឹងមតរូវបានឈ្ញឈៅ្ររួយថ្ងៃឈមកាយឈោយ

គណៈក្រ្មការភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនឈសដេកឬ្រណ្ឌល។





អ�ិ្ិជន

យ�ើមនរុស្សចង់ទិញអ្ីខ្លះ?

•	 ដឹង	ថា	ត��ុអវី	បាន	ោ	មនុស្ស	ទិញ	្ លិ�្ល	របស់	អ្ក

•	 ដឹង	អុំពី	អវី	តដល	អ�ិ្ិជន	ឲ្យ	�ថម្

•	 តរៀន	មកពី	អ�ិ្ិជន	បបចាុំ	ថ្ងៃ

ការចុំណាយ

យ�ើខ្ញំអាចបគ្់បគង

ការចំណាយរ្ស់ខ្ញំោ៉ាង

ែូចយម្ដច?

•	 ចុំណាយ	ទាប	ោង

•	 តបបើ	អ្ក	្ ្គ�់្្គង់	ទុំនិញ	ចបមុលះ	

ោនា

•	 បតនថែម	ចុំណាយត្រ	ត�	

តពល	ពួកត្	នឹង	បតងកើន	បបាក់	

ចុំតណញ	ប៉តុណាណលះ

•	 ត្វើការ	វិនតិយ្	តដាយ	

្លាសថវ

•	 តបបើ	ចុំណុច	ប�មឹប�ូវ	ទាុំង	បួន	

តដើម្ី	ខ្ី	បបាកត់ដាយ	្ លាសថវ

ការលក់

យ�ើខ្ញំលក្់ោ៉ាងែូចយម្ដច?

•	 ត្វើការ	្ ្តល់	ជតបមើស	តដើម្ី	

បតងកើន	ការលក់	ោនិច្

•	 បងវិល	សន្ិ្ិ	ោញឹកញាប់

•	 សួរ	សាដាប់	្ដល់	តយបល់

•	 ត្វើ	ឲ្យ	វា	ង្យ	បសួល	តដើម្ី	ទិញ

•	 បញ្ប់	ការលក់

ងបាក់ចុំផែញ

យ�ើខ្ញំ្ យងកើនបរាក្់ចំយណញោ៉ាងែូចយម្ដច?

•	 រកសា	កុំណ�់បតា	បបចាុំ	ថ្ងៃ

•	 ឲ្យ	បបាក់	តខ	ខ្នួន	ឯង

•	 តសវងរក	បបាក់	ចុំតណញ	បបចាុំ	

ថ្ងៃ

•	 ទិញ	តថាក	លក់	ថ្្

•	 កុុំ	លួចពី	អាជីវកម្ម	របស	់អ្ក

•	 តបបើ	បទពសកម្ម	តដល	ឲ្យ	្ ល	

តបចើន

អាជរីវកម្មផជាគជ័យ

យ�ើខ្ញំែំយណើរការអាជីវក្ម្មរ្ស់ខ្ញំោ៉ាងែូចយម្ដច?

•	 តបងតចកកុំណ�់បតា	

អាជីវកម្ម	តចញពី	កុំណ�់បតា	

ផ្ទាល់ខ្នួន

•	 រកសា	កុំណ�់បតា	បបចាុំ	ថ្ងៃ

•	 បង	់ដង្វាយ	មួយ	ភា្	ក្ញង	ដប់	

ោ	មុន

•	 សន្សុំ	បបាក់រាល់	សបាដា�៍

•	 តកលម្អ	អវី	មួយ	រាល់ថ្ងៃ

•	 តរៀន	ោ	បនដបន្ទាប់

•	 រសត់ៅ	តាម	តោលការណ៍	

មរូលោឋានគ្រឹះ	

•	 ដាក	់តោលតៅ	ដ៏	្ ួរ	ឲ្យ	ចាប់	

អារម្មណ៍	និង	អាច	វាស់តវង	

បាន

•	 ចាប	់ត្ដើម	�ូច	្ិ�	្ ុំ

•	 សូម	កុុំ	ចុលះចាញ	់ត�ើយ	!

ដ្នទរីអាជរីវកម្មផជាគជ័យ
យរាលការណ៍សបរា្់អាជីវក្ម្មយជាគជ័យ
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