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៩៨.៩% មានកត្មិរអប់រដំ្ល់ថ្នន ក់ឧរតមស្ិកា, 59.0% ននអនកចូលរួមាស្រស្តើ និងភាគមត្ចើនននអនកចូលរួមមានវយ័
ចមនាល ោះពើ ២០-៤០ឆ្ន ។ំ លទ្យធេលក៏បង្ហា ញេងខដ្រថ្ន អរិថិជនត្បមាណ្ា ៥៥% មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំង
ត្បមភ្ទ្យេលិរកនុងត្ស្ុកនិងនំាចូល ែណ្ៈខដ្លអនកមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់េលិរកនុងត្ស្ុកខរមួយមុែ មានរិច
រួចប ុមណាណ ោះ។  មបើមទោះបើាពួកមគមានទំ្យមនារទិ្យញទំងេលិរេលេលិរកនុងត្ស្ុកនិងនំាចូលកតើ ប ុខនត អថិជនភាគ
មត្ចើនមត្ជើស្មរ ើស្េលិរេលនាំចូល មត្ចើនាងទិ្យញេលិរេលកនុងត្ស្ុក។  ត្តមការស្ិកា ត្បភ្ពេលិរេល (ត្បមទ្យស្
េលិរ) កត្តត រនមល ឬការលក់បញុ្ោះនថលដូ្ចាទិ្យញមួយខថមមួយ ពំុមានឥទ្យធិពលមលើឥរយិាបថទិ្យញរបស្់អរិថិជនមនាោះ
មទ្យ ប ុខនតកត្តត គុណ្ភាពទឹ្យកមដ្ឋោះមោ ការមវចែ្ប់ កត្តត រស្ារិ និងការលក់បញុ្ោះរនមលខដ្លភាា ប់ាមួយនឹងេលិរេល
មានស្ុពលភាពបានយូរ ភាពង្ហយត្ស្ួលរកទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ គឺមានឥទ្យធិពលមៅមលើការស្មត្មចចិរត
ទិ្យញរបស្់អរិថិជន។ ខេែកមលើលទ្យធេលននការស្ិកាមនោះ ត្កុមហ ុនេលិរទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក ក៏ដូ្ចាម្ាស្់អាជើវ
កមម និងអនកមរៀបចំមោលនមយាបាយទ្យើេារេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោ គួរមធ្ែើការមតត រមលើកត្តត គុណ្ភាពេលិរេលខដ្ល
មានរស្ារិ ការមវចែ្ប់ និងអនាម័យ និងយុទ្យធាស្រស្តបញុ្ោះនថលភាា ប់នឹងស្ុពលភាពរបស្់េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោអាច
មត្បើបានយូរ មដ្ើមបើទញយកចំខណ្កទ្យើេារទឹ្យកមោមៅកនុងត្កុងភ្នំមពញ។ 
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ABSTRACT  

This study explores the factors influencing consumers' buying behaviour towards local and 

imported fresh milk in Phnom Penh City. The survey questionnaire was used to collect data from 

the research sample. The questionnaire was developed and transferred into Google form for the 

research participants to fill out online. The sample was from online snowballing where 100 

individuals had completed the questionnaire. 98.9% of them have a higher education degree, and 

59.0% are female, and majority of the participants aged between 20-40 years old. The finding 

showed that more than 55.0% of customers preferred both local and imported fresh milk, while 

there was a small number of them preferred only local fresh milk. Even though the consumers used 

both local and imported milk products, but imported milk was on more favourable condition. 

According to the finding, the origins of the fresh milk, price and promotion such as discount or 

buy-one-get-one-free were not the influential factors on consumers’ buying behaviour. The result 

revealed that the consumers cared more about product quality (including packaging, hygiene and 

taste), product discount with long validity, and product accessibility. This study provides useful 

information for local producers, milk business owners, and marketers, and from the results, it is 

recommended that in order to capture more market segment in Phnom Penh, the local milk 

producers improve the quality of their milk, packaging, hygiene, and promotion with longer 

validity. 

KEYWORDS:  
Consumer’s buying behaviour, fresh milk, local-produced milk, imported milk, 

Phnom Penh 
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១. ដស្ចក្តដី្ីើម 
កនុងរយៈមពលាងពើរទ្យស្សវរសរចុ៍ងមត្កាយមនោះ មស្ដ្ាកិច្កមពុាមានការរ ើកចមត្មើនគួរឱ្យករ់ស្មាគ ល់ មដ្ឋយទ្យទួ្យល

បានអត្ត្តកំមណ្ើ នត្បចំាឆ្ន ំមធ្យមត្បមាណ្ ៧% មហើយត្បស្ិនមបើោម នវបិរតិកូវ ើដ្-១៩ មទ្យមនាោះ មស្ដ្ាកិច្កមពុាទំ្យនងា
អាចបនតបាននូវកំមណ្ើ នដ៏្ែពស្់មួយមនោះកនុងអំឡុងប ុនាម នឆ្ន មំៅមុែមទ្យៀរ (World Bank, 202០)។ ាមួយនឹងកំមណ្ើ ន
មស្ដ្ាកិច្ារួមមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ាា នភាពជើវភាពនិងការរស្់មៅរបស្់ត្បាពលរដ្ាក៏មានភាពត្បមស្ើរមឡើងគួរ
ឱ្យករ់ស្មាគ ល់ មដ្ឋយអត្ត្តភាពត្កើត្កកនុងត្បមទ្យស្បានថយចុោះពើ ៤៧,៨% មៅឆ្ន ២ំ០០៧ (World Bank, 2019) មក
ត្រឹម ១៧,៨% គិរត្រឹមឆ្ន  ំ ២០១៩  មនោះមបើត្តមទិ្យននន័យរបស្់ត្កស្ួងខេនការ (មអា ត្ស្ើមពត្ជ, ២០២១)។ ាមួយោន
មនោះ ាា នភាពមស្ដ្ាកិច្ត្គួាររបស្់ត្បាពលរដ្ាកមពុា ក៏មានការមកើនមឡើងត្តមមនាោះេងខដ្រ។ ត្តមរយៈរបាយការណ៍្
អមងេរមស្ដ្ាកិច្ស្ងគមកិច្កមពុា ចំណូ្លត្គួាររបស្់ត្បាជនកមពុាមៅឆ្ន ២ំ០១៩/២០២០ បានមកើនមឡើងត្បមាណ្
១៦% មធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៧ មដ្ឋយត្គួារាមធ្យមគឺរកបានចំណូ្លាង ២,២៦ លានមរៀលកនុងមួយខែ មហើយចំមពាោះ
ចំណូ្លត្បចាំខែរបស្់ត្គួារមៅរាជធានើភ្នំមពញមៅឆ្ន  ំ ២០១៩ ក៏មានការមកើនមឡើងេងខដ្រ មដ្ឋយមកើនពើ២,៨៣ លាន
មរៀលមៅឆ្ន  ំ២០១៧ មកាមធ្យមាង ៣,៧១ លានមរៀលមៅឆ្ន ២ំ០១៩ (វទិ្យាាា នារិស្ាិរិ, ២០២០)។  

មៅរាជធានើភ្នំមពញ ការចំណាយមលើការមត្បើត្បាស្់របស្់ត្គួារគឺមស្មើនឹង ២៤,៥% ននការចំណាយមលើការមត្បើ
ត្បាស្់មៅទូ្យទំងត្បមទ្យស្ មហើយកំមណ្ើ នននការចំណាយរបស្់ត្បាជនបានមកើនមឡើងគួរឱ្យករ់ស្មាគ ល់កនុងរយៈមពល
១០ឆ្ន ចុំងមត្កាយ។  ការចំណាយរបស្់ត្បាជនមៅទ្យើត្បជំុជន ាពិមស្ស្រាជធានើភ្នំមពញគឺមានការមកើនមឡើងមត្ចើន មបើ
មធ្ៀបនឹងរំបន់មេសងមទ្យៀរមៅកនុងត្បមទ្យស្កមពុា។ មៅរាជធានើភ្នំមពញ ត្បាពលរដ្ាចំណាយមលើការមត្បើត្បាស្់ត្បចាំខែ
ាមធ្យម ៣,៨២ លានមរៀល កនុងមួយត្គួារ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ែណ្ៈខដ្លឆ្ន ំ២០១៤ ការចំណាយមលើការមត្បើត្បាស្់
ត្បចាំខែាមធ្យមមានត្រឹមខរ ២,៥៤ លានមរៀលកនុងមួយត្គួារ។ ាមួយនឹងការចំណាយមនោះ មគស្មងេរម ើញថ្ន ការ
ចំណាយត្បចាំខែរបស្់ត្បាពលរដ្ាាង ៤១,៧ % ត្គប់ដ្ណ្ត ប់មៅមលើមាូបអាហារត្បចាំនថៃ និងមភ្ស្ជាៈោម នារិត្ស្វងឹ 
ខដ្លកនុងមនាោះរួមមានទំងេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ និងអាហារេលិរពើទឹ្យកមដ្ឋោះមោេងខដ្រ។ ទិ្យននន័យបានបង្ហា ញ
ថ្ន ត្គួារខដ្លរស្់មៅរាជធានើភ្នំមពញ បានមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោាមធ្យមមលើស្ពើ២នថៃកនុងមួយស្បាត ហ៍ខដ្លមត្ចើន
ាងត្គួារខដ្លរស្់មៅរំបន់ទ្យើត្បជំុជន ឬរំបន់ទ្យើជនបទ្យមេសងមទ្យៀរ (វទិ្យាាា នារិស្ាិរិ, ២០២០)។ 

១.១- ទី្ារទកឹដ ោះដោស្ស្ស្់កនុងរាជធានភី្នដំពញ 
ការមកើនមឡើងនូវចំណូ្លបានជំរុញឱ្យមនុស្សរាប់លាននាក់មត្បើត្បាស្់េលិរេលពើទឹ្យកមដ្ឋោះមោ មហើយនិនាន ការមនោះ

មៅខរបនតមកើនមឡើង ាពិមស្ស្មៅត្បមទ្យស្កំពុងអភិ្វឌ្ឍន៍ (Muehlhoff et al., 2013)។ មៅកនុងត្បមទ្យស្កមពុា រត្មូវ
ការទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់កំពុងមានការមកើនមឡើង មបើមទោះបើា បរមិាណ្រត្មូវការមៅមានចំនួនរិចរួចមធ្ៀបមៅនឹងបណាត
ត្បមទ្យស្មេសងៗាមត្ចើនមៅកនុងពិភ្ពមលាកកតើ។ ាមួយោន មនោះ មដ្ឋយារខរការរ ើកចមត្មើនខាងមស្ដ្ាកិច្ កត្មិរជើវភាព
ត្គួារ និងរត្មូវការមត្បើត្បាស្់ត្បចំានថៃ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មៅកនុងរាជធានើភ្នំមពញហាក់
មានត្បាត្បិយភាពខាល ំងគួរស្ម។ ាមួយនឹងកំមណ្ើ នននការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មៅកមពុាមនោះ ាពិមស្ស្មៅ
កនុងរាជធានើភ្នំមពញ ត្រូវបានេលិរករមមើលម ើញពើកាលានុវរតភាពកនុងការវនិិមយាគមលើវសិ្័យមួយមនោះ (Khmer 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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Times, 2015)។ មៅត្តមេារទំ្យមនើបនានាកនុងរាជធានើភ្នំមពញ មយើងស្មងេរម ើញមានេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់
មិនរិចាង១០មុែមនាោះមទ្យ ខដ្លបានដ្ឋក់ត្តំងលក់ាត្បចាំ មដ្ឋយេលិរេលទំងមនោះក៏រាប់បញាូ លទំងត្បមភ្ទ្យទឹ្យក
មដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នាំចូល និងទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់េលិរកនុងត្ស្ុកេងខដ្រ។ មត្ៅពើេារទំ្យមនើប មគក៏ស្មងេរម ើញមានការតំ្តង
លក់េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ មៅត្តមបណាត េាររូចៗដូ្ចា មើនើមា រ1 េទោះលក់ចាប់ហួយទូ្យមៅ និងេារខបប
ត្បនពណ្ើ ដូ្ចា េារអូឡាពិំក េារធំ្ថមើ និងេារអូរឬស្សើាមដ្ើម។  

នាមពលបចុ្បបនន មគស្មងេរម ើញមានេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់េលិរកនុងត្ស្ុកចំនួនបើត្បមភ្ទ្យ ខដ្លបាន
ឈានមជើងចូលទ្យើេារកនុងរាជធានើភ្នំមពញ ត្តមទ្យើត្បជំុជន និងត្តមទ្យើរួមមែរតមួយចំនួនេងខដ្រ ខដ្លេលិរេលទំងមនាោះ
មានដូ្ចា៖  

ក) ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក គិរ ើស្ួគ៌ (Kirisu Milk) ាេលិរេលរបស្់ត្កុមហ ុន Khmer Fresh Milk Co Ltd  ខដ្ល
ថ្នន ក់ដឹ្កនាំត្កុមហ ុនបានគូស្បញ្ញា ក់ថ្ន កនុងដំ្ណាក់កាលដំ្បូងមនោះ ត្កុមហ ុនអាចមានលទ្យធភាពេលិរបាន
ចមនាល ោះពើ ២០០០-៣០០០លើត្រកនុងមួយនថៃ មហើយអាចនឹងេលិរបានត្បមាណ្ ១០,០០០ លើត្រ កនុងមួយនថៃ
ត្បស្ិនមបើចង្ហែ ក់េលិរកមមដំ្មណ្ើ រការបានមពញមលញ (Thou, 2020)។ 

ែ) ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមូមូ (Moo Moo Milk) ាេលិរេលរបស្់ត្កុមហ ុន Moo Moo Farm មៅកនុងត្ស្ុកលាែ ឯម  ំុ
អរយិកសត្រ ខដ្លត្កុមហ ុនមនោះមានលទ្យធភាពេលិរបានចមនាល ោះពើ ១,៣០០-១,៥០០ លើត្រកនុងមួយនថៃ (Thou, 
2020)។  

គ) ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមរមាខស្នឬស្សើត្រឹប (Techo Sen Russey Treb Milk) ាេលិរេលរបស្់កស្ិដ្ឋា នចិញឹ្ម
មោយកទឹ្យកមដ្ឋោះននឧទ្យានរាជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុាមរមាខស្នឬស្សើត្រឹបខដ្លអាចមានលទ្យធភាពេលិរបានត្បមា
ណ្ ៦០០-៧០០ លើត្រកនុងមួយនថៃ (Thou, 2020)។  

ទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ត្រូវបានមគមមើលម ើញថ្នមានកំមណ្ើ ន ក៏ប ុខនត ចំខណ្កទ្យើេារេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុង
ត្ស្ុកហាក់មៅមានរិចរួចមបើមធ្ៀបនឹងេលិរេលនំាចូល មដ្ឋយត្រូវត្បកួរត្បខជងាមួយនឹងេលិរេលបរមទ្យស្ខដ្ល
មានមករ តម៍ឈាម ោះ និងមានខែសចង្ហែ ក់េលិរកមមធំ្។ ាមួយោន មនោះ េលិរករទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់កនុងត្ស្ុកបានមលើកមឡើងថ្ន 
ស្មរាភាពននការេលិរកនុងត្ស្ុកមៅមានកត្មិរ នថលមដ្ើមេលិរកមមែពស្់ និងកងែោះទំ្យនុកចិរតពើអនកមត្បើត្បាស្់ បានកាល យមៅ
ាបញ្ញា ត្បឈមរបស្់ពួកមគកនុងការចាប់យកចំខណ្កទ្យើេារមៅកមពុា (The Phnom Penh Post, 2019)។  

១.២- កតី្តជស្មញុការដស្រសី្ាស្់ទកឹដ ោះដោស្ស្ស្់ 
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ាត្បមភ្ទ្យអាហារូបរាមភខដ្លស្មបូរមៅមដ្ឋយារធារុចិញឹ្មដូ្ចាត្បូមរអុើន កាល់ស្យូម ារិ

ខដ្ក មា មញ ស្យូម េូស្ែ័រ ស្ូដ្យូម ស្័ងេស្ើ  មស្មលញ ូម និងម ង់ហាគ ខណ្ស្ និងត្កុមវ ើត្តមើនដូ្ចាវ ើត្តមើន A, B, C, D និង 
E (Wijesinha-Bettoni &  Burlingame, 2013)  ខដ្លចំាបាច់ស្ត្មាប់ស្ុែភាពមនុស្សត្គប់វយ័  (Alwis et al., 

 
1 គួរបញ្ញា ក់ថ្នមដ្ឋយារពំុទន់មានការឯកភាពោន មលើការមត្បើត្បាស្់ពាកយ Mini Mart មៅកនុងភាាខែមរមៅមឡើយ អនកត្ាវត្ាវមត្ជើស្មរ ើស្ពាកយ “មើ
នើមា រ” ខដ្លត្រូវនឹងពាកយ “Mini Mart” កនុងភាាអង់មគលស្ និងស្ំមៅដ្ល់េារ ឬេទោះលក់េលិរេលចត្មុោះខាន ររូចលមមប ុខនតមានលកខណ្ៈទំ្យមនើប
ាងេទោះលក់ចាប់ហួយខបបត្បនពណ្ើ ។ 
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2009)។ មៅកនុងការស្ិការបស្់ Alwis et al. (2009) ; Muehlhoff et al. (2013) និង Kurajdová et al. (2015) 
ស្ុទ្យធខរបានបង្ហា ញពើអរាត្បមយាជន៍ខដ្លទ្យទួ្យលបានពើការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ។ ការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ ជួយដ្ល់
ការលូរលាស្់រាងកាយ (Muehlhoff et al., 2013)  ជួយដ្ល់ស្ុែភាពឆ្ែឹងនិងមធ្មញ  (Bus & Worsley, 2003; 
Wham & Worsley, 2003) ជំនួយស្រិបញ្ញា ាម ររើ (Kurajdová et al., 2015) ការ់បនាយការមកើនមឡើងស្មាព ធ្
ឈាម និងជំងឺទឹ្យកមនាមខេែមត្បមភ្ទ្យ២ (Kurajdová et al., 2015) ការ់បនាយបញ្ញា ត្បឈមននជំងឺមហារ ើកស្ុដ្ន់  
(breast cancer), មហារ ើកមពាោះមវៀនធំ្ (colon cancer) និងមហារ ើកចុងមពាោះមវៀនធំ្(rectum cancer) ាមដ្ើម 
(Kajaba et al., 2007; Kurajdová et al., 2015)។ Dallmeier (2012) ក៏បានមលើកមឡើងអំពើអរាត្បមយាជន៍ននទឹ្យក
មដ្ឋោះមោត្ស្ស្់កនុងការបមងេើននូវគុណ្ភាព និងមាភ័្ណ្ភាពខស្បកេងខដ្រ។ កនលងមកមានការស្ិកាាមត្ចើនបានមលើក
មឡើងពើ មោលបំណ្ងចមបងរបស្់ ត្បាពលរដ្ា ទូ្យមៅកនុងការ មត្បើ ត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ (Alwis et al., 2009;  
Kurajdová et al., 2015) មដ្ឋយកនុងមនាោះ Kurajdová et al. (2015)  បានគូស្បញ្ញា ក់ថ្ន មោលបំណ្ងចមបងននការ
មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ គឺមដ្ឋយារធារុចិញឹ្មមានមៅកនុងទឹ្យកមដ្ឋោះមោ អាចេតល់អរាត្បមយាជន៍មត្ចើនយា ងដ្ល់រាង
កាយ និងស្ុែភាព។  

១.៣- ឥរិយាបថទញិរបស្់អតិថិជន 
ការត្បកួរត្បខជងមៅកនុងទ្យើេារ និងការឈានមជើងចូលទ្យើេារថមើមថ្នម ង ការខស្ែងយល់ឱ្យបានចាស្់អំពើឥរយិាបថ

ទិ្យញទំ្យនិញរបស្់អរិថិជនគឺាកត្តត យា ងស្ំខាន់ស្ត្មាប់ភាពមាគជ័យកនុងអាជើវកមម មត្ពាោះមយើងអាចដឹ្ងពើរត្មូវការ និង
ការមធ្ែើ មស្ចកតើស្ ម ត្ មច ចិរត ទិ្យញរបស្់ ពួកម គ  (Kurajdova & Táborecka-Petrovicova, 2015; Agriculture & 
Horticulture Development Board, 2018)។ មានការស្ិកាាមត្ចើនបានបង្ហា ញនូវការចូលរួមចំខណ្កននឥរយិាបថ
របស្់អនកមត្បើត្បាស្់កនុងការស្មត្មចចិរតទិ្យញេលិរេលរបស្់ពួកមគ (Alwis et al., 2009; Kurajdová et al., 2015; 
Kurajdova & Táborecka-Petrovicova, 2015; Perera et al., 2018; Agriculture & Horticulture Development 
Board, 2018)។ អនកែលោះទិ្យញទំ្យនិញត្តមទ្យមាល ប់ខដ្លធាល ប់ទិ្យញ (Clootrack.com .n.d) មដ្ឋយខឡកអនកែលោះមត្ជើស្មរ ើស្
ទិ្យញមដ្ឋយពិនិរយមៅមលើគុណ្ភាព រនមល អាហារខដ្លេតល់នូវស្ុែភាពនិងស្ុវរាិភាព និងត្បភ្ពទំ្យនិញាមដ្ើម (Graaf 
et al., 2016; Agriculture & Horticulture Development Board, 2018)។  

ការស្មត្មចចិរតទិ្យញរបស្់អរិថិជន មានទំ្យមនារអាត្ស្័យមៅមលើត្បមភ្ទ្យេលិរេលខដ្លពួកមគចង់បាន ា
ឧទហរណ៍្ អរិថិជនទិ្យញកាមហែ មានកត្តត ខដ្លត្រូវពិចារណាែុស្ពើការមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញឡាន ម ូរូ ឬឧបករណ៍្មត្បើ
ត្បាស្់មេសងៗមទ្យៀរ។ ាទូ្យមៅ ទំ្យនិញខដ្លមានរនមលែពស្់ នឹងមានហានិភ័្យកាន់ខរខាល ំង ដូ្មចនោះពួកោរ់នឹងយកចិរត
ទុ្យកដ្ឋក់កាន់ខរមត្ចើនមុននឹងស្មត្មចចិរតទិ្យញ។ មបើត្តមមគហទំ្យព័រ Clootrack.com (n.d) បានកំណ្រ់ថ្ន ឥរយិាបថ
ទិ្យញរបស្់អរិថិជនត្រូវបានកំណ្រ់មដ្ឋយកត្មិរននការចូលរួម ឬយកចិរតទុ្យកដ្ឋក់របស្់អរិថិជនមៅកនុងការស្មត្មចចិរត 
ត្ពមទំងទំ្យហំននហានិភ័្យខដ្លអាចមកើរមានកនុងការទិ្យញេលិរេលនើមួយៗ។ Clootrack.com (n.d) បានមធ្ែើការ
ខបងខចកឥរយិាបថអរិថិជនាបួនត្បមភ្ទ្យដូ្ចខាងមត្កាម៖ 
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 ត្បមភ្ទ្យស្មុត្គាម ញ (Complex Buying Behavior) 

អរិថិជនត្បមភ្ទ្យមនោះ មត្ចើនជួបត្បទ្យោះមៅមពលខដ្លពួកមគមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញទំ្យនិញខដ្លមានរនមលនថល និងមិនស្ូវ
ាគ ល់េលិរេលខដ្លពួកមគចង់ទិ្យញ។ ឧទហរណ៍្៖ មពលខដ្លអរិថិជនទិ្យញរថយនតាមលើកដំ្បូង ពួកមគខរងមាន
ការគិរមត្ចើនទំងមៅកត្តត រនមល គុណ្ភាព ស្ត្មស្់ និងការយល់ម ើញរបស្់មិរតភ័្ស្រកត បងបែូន ឬមិរតរួមការង្ហរមៅមលើ   
រថយនតខដ្លែលួនមត្ោងទិ្យញាមដ្ើម។ 

 ការស្មត្មចិរតទិ្យញមានកំណ្រ់ (Limited-Decision Buying Behavior) 

កនុងករណ្ើ មនោះ ការចូលរួមកនុងការស្មត្មចចិរតរបស្់អរិថិជនមានកត្មិរែពស្់ាងការទិ្យញេលិរេលធ្មមត្ត 
មដ្ឋយារខរកត្តត មេសងៗដូ្ចា រនមលនថល ការមិនស្ូវស្មបូរខបបននត្បមភ្ទ្យេលិរេលាមដ្ើម។ ឧទហរណ៍្ មដ្ឋយារខរ
មិនស្ូវមានភាពស្មបូរខបបមៅមលើេលិរេល ឬមិនស្ូវមានភាពែុស្ោន ខាល ំងពើេលិរេលមួយមៅេលិរេលមួយ 
មហើយមធ្ែើឱ្យពួកមគមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរេលណាខដ្លង្ហយខស្ែងរកទិ្យញ ឬរនមលមថ្នកាង មដ្ឋយមិនស្ូវចំណាយមពល
មត្ចើនមដ្ើមបើមធ្ែើការស្មត្មចចិរតមនាោះមទ្យ។ 

 ការទិ្យញត្តមទ្យមាល ប់ (Habitual Buying Behavior) 

អរិថិជនត្បមភ្ទ្យមនោះ មិនស្ូវមានភាពស្មុត្គាម ញមត្ចើនមនាោះមទ្យមៅមពលទិ្យញទំ្យនិញមតងៗ។ កនុងករណ្ើ មនោះ មពល
អរិថិជនមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរេលអែើមួយ ពួកមគពិចារណាខរមៅមលើកត្តត  ឬភាពែុស្ោន បនតិចបនតួចប ុមណាណ ោះរវាងមា ក
មួយមៅមា កមួយ។ ពួកមគអាចមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរេលខដ្លពួកមគធាល ប់មត្បើត្បាស្់ាត្បចាំ (ចូលចិរត) ឬេលិរេល
ខដ្លមានកនុងហាងមហើយមានរនមលទបាងមគាមដ្ើម។ ាទូ្យមៅ មានត្បមភ្ទ្យេលិរេលខដ្លស្ាិរកនុងត្បមភ្ទ្យមនោះដូ្ច
ា អំបិល ស្េរស្ ប ើមចង ទឹ្យកត្រើ ។ល។ ាទូ្យមៅពួកមគត្ោន់ខរចូលកនុងហាង មហើយទិ្យញខរមតង មដ្ឋយពួកមគពំុខដ្លមាន
ដ្ក់ាប់កនុងចិរតនូវភាពមាម ោះស្ម័ត្គមលើេលិរេលណាមួយាក់លាក់មនាោះមទ្យ។  

 ទិ្យញរបស់្មត្ចើនយា ង (Variety Seeking Buying Behavior) 

អរិថិជនត្បមភ្ទ្យមនោះ មកើរមានមៅមពលខដ្លមយើងស្មងេរម ើញមានភាពែុស្ោន រវាងេលិរេលខដ្លមានមៅ
មលើទ្យើេារ មដ្ឋយាទូ្យមៅអរិថិជនត្បមភ្ទ្យមនោះ នឹងចង់តល ស្់បតូរមត្បើត្បាស្់ត្បមភ្ទ្យមេសងៗត្តមការចង់ដឹ្ងរបស្់ពួកមគ។ 
រូបភាពខដ្លមយើងអាចមមើលម ើញត្បមភ្ទ្យអរិថិជនត្បមភ្ទ្យមនោះ គឺពួកមគចង់មត្បើត្បាស្់េលិរេលដូ្ចោន ខដ្លេលិរ
មដ្ឋយត្កុមហ ុនមេសងោន  មដ្ើមបើកំុឱ្យមានភាពត្ចំខដ្ល និងមមើលមៅដ្ខដ្លៗ។ ពួកមគនឹងតល ស្់បតូរេលិរេលាញឹកញាប់
ត្តមការចង់ដឹ្ងរបស្់មគ មដ្ឋយមិនខមនមចញពើការមិនមពញចិរតមៅមលើេលិរេលចាស្់ៗមនាោះមទ្យ។  

១.៤- ចំដោទបញ្ហា ស្ាវស្ជាវ 
មានការស្ិកាាស្កលាមត្ចើនទក់ទ្យងនឹងនិនាន ការននការោំត្ទ្យេលិរេលកនុងត្ស្ុក។ ការស្ិកាែលោះបានរក

ម ើញថ្ន រនមល រស្់ារិ គុណ្ភាព និងទ្យើតំ្តងភូ្មិាស្រស្តគឺាកត្តត ជំរុញពើមត្កាយការស្មត្មចចិរត ទិ្យញ (Insch & 
Jackson, 2014)។ ែណ្ៈខដ្ល Forbes-Brown et al. (2016) បង្ហា ញថ្ន មៅមពលខដ្លមធ្ែើការស្ិកាមដ្ឋយស្ួរឱ្យ
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អរិថិជនមធ្ែើការមត្បៀបមធ្ៀបរវាងការមត្ជើស្មរ ើស្េលិរេលកនុងត្ស្ុក និងេលិរេលនំាចូល អរិថិជនមានទំ្យមនារោំត្ទ្យ
េលិរេលកនុងត្ស្ុកាង មត្កាមមហរុេលមលើកកមពស្់មស្ដ្ា កិច្ារិ និងអារមមណ៍្ស្ុ វរតិភាពននការមត្ បើ ត្បាស្់  
(Salamon et al., 2016)។ ចំមពាោះកមពុា ការទ្យទួ្យលបានចំខណ្កទ្យើេាររិចរួចស្ត្មាប់េលិរេលកនុងត្ស្ុក ត្រូវបាន
េលិរករមលើកមឡើងថ្នមដ្ឋយារកត្តត ទំ្យនុកចិរត កត្តត រនមល និងស្មរាភាពេលិរ (The Phnom Penh Post, 2019)។  

មដ្ឋយខឡកទក់ទ្យងនឹងេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោវញិ មគស្មងេរម ើញថ្ន ទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកទ្យទួ្យលបាន
ចំខណ្កទ្យើេាររូចបំេុរ ក៏ប ុខនត មគពំុម ើញមានការស្ិកាត្ាវត្ាវមៅកមពុាបង្ហា ញឱ្យបានចាស្់លាស្់ថ្នមរើអែើខដ្ល
មៅពើមត្កាយននការទ្យទួ្យលបានចំខណ្កទ្យើេាររិចរួចមនោះមៅមឡើយមទ្យ មហើយក៏ពំុទន់មានការស្ិកាណាបង្ហា ញទក់ទ្យង
នឹងរត្មូវការទ្យើេារេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោមៅកនុងទ្យើត្កុងភ្នំមពញមនាោះខដ្រ។ ដូ្មចនោះមហើយ ការយល់ដឹ្ងពើឥរយិាបថរបស្់អនក
មត្បើត្បាស្់ និងកត្តត មានឥទ្យធិពលមៅមលើការស្មត្មចចិរតទិ្យញរបស្់អនកមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោលត្ស្ស្់ នឹងជួយដ្ល់ត្កុម
ហ ុនខដ្លមធ្ែើអាជើវកមមមលើវសិ្័យមនោះ ាពិមស្ស្ត្កុមហ ុនកនុងត្ស្ុកបានទ្យទួ្យលទិ្យននន័យនិងព័រ៌មានបខនាមមដ្ើមបើ បំ មពញ
ចមនាល ោះត្បមហាងមៅកនុងការមធ្ែើទ្យើេារ និងេលិរទឹ្យកមដ្ឋោះមោឱ្យត្ស្បត្តមរត្មូវការទ្យើេារាក់ខស្តង។  

១.៥- វត្ថុបំណងស្ាវស្ជាវ 
ការស្ិកាមនោះ មតត រាស្ំខាន់មៅមលើទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់អរិថិជនកនុងរាជធានើ

ភ្នំមពញ ខដ្លកនុងមនោះ ការស្ិកាបានស្ងេរ់ធ្ៃន់មៅមលើវរាុបំណ្ងត្ាវត្ាវចំនួនពើរខាងមត្កាម៖  

• ស្ិកាអំពើទិ្យដ្ាភាពទូ្យមៅននការមត្បើត្បាស្់េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់អរិថិជនកនុងរាជធានើភ្នំមពញ 
• ស្ិកាអំពើទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់ត្បាពលរដ្ាកនុងរាជធានើភ្នំមពញ 

១.៦- ស្កបខណឌ គនំតិ្កនុងការការស្ាវស្ជាវ 
ាមួយវរាុបំណ្ងខាងមលើ ការត្ាវត្ាវមនោះ មតត រមលើត្កបែណ្ឌ គំនិរ2 (Conceptual Framework) ខដ្លខេែក

មលើកត្តត  4Ps មហើយកនុងមនោះ Wongleedee (2015) និង Guan et al. ( 2020) បានស្ងេរ់ធ្ៃន់ថ្ន កត្តត  4Ps (រនមល ទ្យើ
តំ្តង េលិរេល និង ការេសពែេាយ) គឺាកត្តត កំណ្រ់ដ៏្ធំ្របស្់អរិថិជនកនុងការមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរេលមត្បើត្បាស្់។ 

ក) កត្តត រនមល៖ 

រនមលត្រូវបានកំណ្រ់ថ្នាចំនួនទឹ្យកត្បាក់ខដ្លអរិថិជនត្រូវចំណាយមដ្ើមបើទ្យទួ្យលបានេលិរេល  (Kotler & 
Armstrong, 2007)។ ការកំណ្រ់រនមលេលិរេលគួរកំណ្រ់ឱ្យមានការត្បកួរត្បខជង មិនគួរកំណ្រ់រនមលឱ្យេលិរេល
ឱ្យមានរនមលទបបំេុរមនាោះមទ្យ (Kotler, 2003 as cited in Guan et al., 2020)។ រនមលត្រូវបានមគមមើលម ើញថ្នា
កត្តត កំណ្រ់ធំ្ាងមគ ស្ត្មាប់អរិថិជនមុននឹងស្មត្មចចិរតទិ្យញេលិរេលណាមួយយកមកមត្បើត្បាស្់ (Guan et al., 
2020)។  

 
2 មិនែុស្ពើពាកយ មើនើមា រ ខាងមលើ ពាកយ “ត្កបែណ្ឌ គំនិរ” មនោះត្រូវបានអនកត្ាវត្ាវមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើឱ្យត្រូវនឹងពាកយ “Conceptual Framework” 
កនុងភាាអង់មគលស្ ខដ្លាក់ខស្តង ពាកយមនោះក៏មិនទន់មានការឯកភាពោន កនុងការមត្បើត្បាស្់មៅមឡើយខដ្រ។ 
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ែ) កត្តត ទ្យើត្តំង៖ 

ទ្យើតំ្តង គឺស្ំមៅដ្ល់មមធ្ាបាយខដ្លមធ្ែើឱ្យមានេលិរេលអាចមៅដ្ល់នដ្អរិថិជន (Kotler & Amstrong, 
2007) ខដ្លអាចាការខចកចាយត្តមបណាត ញមអឡិកត្រូនិច ឬបណាត ញរូបវនត ឬអាចត្រូវបានកំណ្រ់ថ្នាវធិ្ើាស្រស្ត
ណាមួយខដ្លអរិថិជនអាចទ្យទួ្យលបានេលិរេល ឬមស្វាកមម (Guan et al., 2020 )។ ទ្យើកខនលងត្រូវបានមគឱ្យ និយម
ន័យឱ្យកាន់ខរទូ្យលំទូ្យលាយាងមុនខដ្លអាចាបណាត ញខចកចាយ ការដឹ្កជញាូ ន និងទ្យើតំ្តងខចកចាយេលិរេល  
(Indumathi & Dawood, 2016)។   ទ្យើត្តំង ឬបណាត ញខចកចាយ គឺាត្បព័នធស្កមមភាពននការដ្ឋក់លក់ និងខចកចាយ
េលិរេលពើត្បភ្ពេលិរេល មៅត្បភ្ពមត្បើត្បាស្់ (Wongleedee, 2015)។ ត្តមរយៈកាស្ិការបស្់ Guan et al. 
(2020)  កត្តត ទ្យើតំ្តងឬក៏បណាត ញខចកចាយមនោះគឺមានឥទ្យធិពលមៅមលើការស្មត្មចទិ្យញរបស្់អរិថិជនខដ្របនាទ ប់ពើកត្តត បើ
មេសងមទ្យៀរដូ្ចារនមល េលិរេល និងការេសពែេាយ។  

គ) កត្តត េលិរេល(Products)៖ 

េលិរេលអាចស្ំមៅមៅមលើអែើៗខដ្លអាចេគរ់េគង់មៅកាន់ទ្យើេារ មដ្ើមបើបំមពញរត្មូវការនិងការចង់បានរបស្់អនក
មត្បើត្បាស្់ (Kotler & Amstrong, 2007)។ េលិរេលអាចស្ំមៅដ្ល់រូបវនតវរាុ (Indumathi & Dawood, 2016) ឬ
អាចស្ំមៅដ្ល់គុណ្ភាព លកខណ្ៈពិមស្ស្ ការរចនា មា ក និងទំ្យហំ (Guan et al., 2020) ត្ពមទំងគុណ្ត្បមយាជន៍
ននការមត្បើត្បាស្់េលិរេល និងមស្វាកមម (Fadel, 2010)។ រមបៀបខដ្លអរិថិជនគិរមៅមលើេលិរេលបានជោះឥទ្យធិពល
មៅមលើការចំណាយរបស្់អរិថិជន មៅកនុងកត្មិរមធ្យម ឬកត្មិរែពស្់ (Wongleedee, 2015)។ 

 ) កត្តត េសពែេាយ (Promotion)៖ 

ការេសពែេាយត្រូវបានកំណ្រ់ថ្នាស្កមមភាពននមមធ្ាបាយត្បាត្ស្័យទក់ទ្យងមេសងៗោន មួយចំនួនរវាងអនកលក់
និងអរិថិជនកនុងការតល ស្់បតូរព័រ៌មាន និងមដ្ើមបើមឆ្ព ោះមៅដ្ល់ការជំរុញឱ្យអរិថិជនមានទ្យស្សនៈវជិាមានមលើេលិរេលនិង
មស្វាកមម មហើយស្មត្មចចិរតទិ្យញ។ ការត្បាត្ស្័យទក់ទ្យងអាចមធ្ែើបានត្តមការលក់មដ្ឋយតទ ល់ែលួន មិនតទ ល់ែលួន និងការ
ត្បាត្ស្័យទក់ទក់ទ្យងកនុងការមធ្ែើទ្យើេាររួម (Integrated Marketing Communication)។ ការេាយពាណិ្ជាកមម ការ
លក់មដ្ឋយតទ ល់ ការេសពែេាយលក់ ការេសពែេាយនិងទំ្យនាក់ទំ្យនងាធារណ្ៈ ខដ្លមានការមធ្ែើទ្យើេារត្តមអនឡាញ 
គឺាទិ្យដ្ាភាព៥ននការមធ្ែើការេសពែេាយខបបចត្មុោះ (Wongleedee, 2015)។ ការេសពែេាយលក់មដ្ឋយតទ ល់អាចមធ្ែើ
មឡើងត្តមរូបភាពដូ្ចាជូនអរិថិជនាទឹ្យកត្បាក់រង្ហែ ន់ អំមណាយ ការបញុ្ោះរនមល គូប ុង(coupons) ឬ ការមលើកទឹ្យកចិរត
មេសងៗ (Magunga, 2010)។ ការេសពែេាយខដ្លរួមមានទំងការេាយពាណិ្ជាកមម ការលក់មដ្ឋយតទ ល់ និងការ
េសពែេាយាាធារណ្ៈ គឺមានឥទ្យធិពលមៅមលើអាកបបកិរយិា ចិរត អារមមណ៍្ និងបទ្យពិមាធ្ន៍របស្់អរិថិជនចំមពាោះ
េលិរេល (Munusamy & Wong, 2008) មហើយការេសពែេាយ គឺឈរមៅលំដ្ឋប់ទ្យើពើរននស្កមមភាពមធ្ែើទ្យើេារ៧
មេសងមទ្យៀរខដ្លមានឥទ្យធិពលមៅមលើឥរយិាបថទិ្យញរបស្់អរិថិជន (Dash, 2012)។  
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២. វិធាីស្រស្សី្ាវស្ជាវ 
  ការស្ិកាមនោះ មត្បើត្បាស្់វធិ្ើាស្រស្តត្ាវត្ាវខបបបរមិាណ្ មដ្ឋយកត្មងស្ំណួ្រត្ាវត្ាវខបបស្ទង់មរិ (Online 

Survey Questionnaire) ត្រូវបានមត្បើត្បាស្់មដ្ើមបើត្បមូលទិ្យននន័យពើអនកចូលរួមកនុងការស្ិកាមនោះ។ 

២.១- ស្ំោកស្ាវស្ជាវនងិការស្រមលូទនិនន័យ 
ត្បាពលរដ្ាចំនួន100នាក់បានចូលរួមកនុងការស្ិកាមនោះ ខដ្លការចូលរួមមនោះមកើរមឡើងត្តមវធិ្ើមត្ជើស្មរ ើស្ខបប

ង្ហយត្ស្ួល (convenient sampling method) ត្តមរូបភាពពើរដូ្ចខាងមត្កាម៖  

 ទ្យើមួយ៖ ការមត្បើត្បាស់្វធិ្ើាស្រស្ត Snowballing៖ 
ត្តមរយៈវធិ្ើមនោះ អនកត្ាវត្ាវបានចាប់មេតើមត្បមូលទិ្យននន័យមចញពើអនកាគ ល់ោន  ឬមិរតរួមការង្ហរ មដ្ើមបើឱ្យជួយ
បំមពញកត្មងស្ំណួ្រ បនាទ ប់មកមស្នើស្ុំឱ្យពួកោរ់មេញើកត្មងស្ំណួ្របនតមៅកាន់អនកាគ ល់ោន  ឬមិរតរួមការង្ហររបស្់
ពួកោរ់ ខដ្លមានទ្យមាល ប់ទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មត្បើត្បាស្់។ ដំ្មណ្ើ រការមនោះបនតរហូរដ្ល់រយៈមពល
មួយខែ (៣០ នថៃ) ខដ្លាមពលមវលាបិទ្យបញ្ប់ការត្បមូលទិ្យននន័យ។ 

  ទ្យើពើ រត្តមវធិ្ើាស្រស្តស្ម័ត្គចិរត៖ 

ត្តមវធិ្ើមនោះ អនកត្ាវត្ាវបានខចករខំលករំណ្កត្មងស្ំណួ្រអនឡាញត្តមបណាត ញស្ងគម Facebook និងមស្នើ
ស្ុំអនកមត្បើត្បាស្់បណាត ញស្ងគមខដ្លមានទ្យមាល ប់ទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោមត្បើត្បាស្់ ជួយបំមពញនូវកត្មងស្ំណួ្របាន
មរៀបចំាមត្ស្ច។ ការចូលរួមបំមពញកនុងទ្យត្មង់មនោះត្តមមោលការណ៍្ស្ម័ត្គចិរតស្ុទ្យធាធ្។ 

២.២- ឧបករណ៍ស្ាវស្ជាវ 
ឧបករណ៍្ត្ាវត្ាវកនុងការស្ិកាមនោះគឺកត្មងស្ំណួ្រស្ទង់មរិ (Survey Questionnaire) ខដ្លអនកត្ាវត្ាវ

បានមរៀបចំមដ្ឋយតទ ល់។ ការមរៀបចំកត្មងស្ំណួ្រមនោះ មធ្ែើមឡើងមដ្ឋយខេែកមៅមលើការស្ិកា និងវភិាគមៅមលើឯការ
ត្ាវត្ាវពាក់ព័នធនានា និងកត្មងស្ំណួ្រមានត្ាប់ខដ្លអនកត្ាវត្ាវបានត្បទ្យោះម ើញពើការត្ាវត្ាវមុនៗ។ ស្ំណួ្រ
ទំងអស្់ត្រូវបានមធ្ែើខកស្ត្មួលមដ្ើមបើឱ្យស្មត្ស្បមៅត្តមាា នភាពាក់ខស្តងននបរបិទ្យត្បមទ្យស្កមពុា និងស្ំណួ្រទំង
អស្់ចំនួន២៨ ខដ្លខចកមចញាបើខេនកគឺ៖ 

 ខេនកទ្យើ១៖ ស្ំណួ្រទូ្យមៅ 

ទក់ទ្យងនឹងមភ្ទ្យ មុែរបរ និងអាយុរបស្់អនកខដ្លបានចូលរួមកនុងការស្ិកា 

 ខេនកទ្យើ២៖ ការដឺ្ងអំពើមា កេលិរេល (Brand Awareness) 

ខេនកមនោះ មានមោលបំណ្ងស្ិកា និងខស្ែងយល់ពើការយល់ដឹ្ង ឬាគ ល់អំពើេលិរេល ឬមា កទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្ល
ោរ់មត្បើត្បាស្់ាត្បចំា។ ខេនកមនោះក៏ស្ិកាខស្ែងយល់េងខដ្រមៅមលើទ្យមាល ប់ននការមត្បើត្បាស្់េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោរបស្់អរិថិជនទំងឡាយ។ 
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 ខេនកទ្យើ៣៖ ទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថទិ្យញ (Perceptions and Buying Behaviours) 

មៅកនុងខេនកមនោះ មយើងមានមោលបំណ្ងខស្ែងយល់ពើទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថកនុងការទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោ
ត្ស្ស្់របស្់ត្បាពលរដ្ាកនុងរាជធានើភ្នំមពញ។ ស្ំណួ្រកនុងខេនកមនោះមតត រាស្ំខាន់មៅមលើកត្តត បួនយា ងគឺ កត្តត
រនមល, កត្តត ការមវចែ្ប់, កត្តត ទ្យើតំ្តងលក់េលិរេល និង កត្តត គុណ្ភាពេលិរេល។ 

២.៣- ការវិភាគទនិនន័យ 
ទិ្យនននន័យខដ្លទ្យទួ្យលបានពើកត្មងស្ំណួ្រត្រូវបានបញាូ លមៅកនុងកមមវធិ្ើ SPSS មដ្ើមបើមធ្ែើការវភិាគ និងរមំលចនូវ

លទ្យធេលស្ត្មាប់ការត្ាវត្ាវទំងមូល។ ទិ្យននន័យទំងមនោះត្រូវបានវភិាគមដ្ឋយមត្បើត្បាស្់វធិ្ើស្ាិរិពណ៌្នាមដ្ឋយមានការ
បង្ហា ញលទ្យធេលាភាគរយ និងត្តរាងស្ាិរិាមដ្ើម។ 

៣. លទធ្លស្ាវស្ជាវ 
ការត្ាវត្ាវមនោះមានមោលបំណ្ងខស្ែងយល់អំពើទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថននការទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោ

ត្ស្ស្់របស្់ត្បាពលរដ្ារស្់មៅកនុងរាជធានើភ្នំមពញ។ ការត្ាវត្ាវមនោះ គឺាករណ្ើ ស្ិកាមួយខដ្លមានអនកចូលរួម
បំមពញកត្មងស្ំណួ្រត្តមអនឡាញចំនួន ១០០នាក់ ខដ្លកនុងមនាោះ អរិថិជនាស្រស្តើមានចំនួន ៥៩% ននអនកចូលរួម
ទំងអស្់។ ភាគមត្ចើនននអនកចូលរួម (៥៣ %) មានអាយុចមនាល ោះពើ ២០-៣០ ឆ្ន  ំនិងអនកមានអាយុចមនាល ោះពើ ៣០-៤០ 
ឆ្ន  ំមានចំនួន ៣៩% ែណ្ៈអរិថិជនមានអាយុមលើស្ពើ៤០ឆ្ន  ំ មានត្រឹមខរ ៥% ប ុមណាណ ោះ ចំខណ្កស្មាមាត្រ ៣% 
មទ្យៀរគឺាត្កុមអរិថិជនខដ្លមានអាយុរិចាង២០ឆ្ន ។ំ បខនាមពើមលើមនោះ លទ្យធេលក៏បានបង្ហា ញថ្ន កនុងចំមណាមអរិថិជន 
ខដ្លបានចូលរួមទំង១០០នាក់ ៣៧% មានអាជើពាមស្រនតើរាជការ, ៣៤% ាបុគគលិកមធ្ែើការកនុងវសិ្័យឯកជន, ១១% 
កំពុងបមត្មើការមៅត្តមអងគការារិនិងអនតរារិនានា, ៤% ត្បកបអាជើវកមមតទ ល់ែលួន មដ្ឋយខឡក ១៤% មទ្យៀរមាន
អាជើពចត្មុោះមេសងៗមទ្យៀរ។ 

៣.១- ទិដ្ឋភាពការដស្រសី្ាស្់ទកឹដ ោះដោស្ស្ស្់របស្់ស្រជាពលរដ្ឋ 
កនុងខេនកមនោះ មយើងនឹងបង្ហា ញពើលទ្យធេលត្ាវត្ាវទក់ទ្យងនឹងការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់ត្បាពលរដ្ា

រស្់មៅកនុងរាជធានើភ្នំមពញ មដ្ឋយរួមមាន ត្បមភ្ទ្យទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្លត្បាពលរដ្ាធាល ប់ាគ ល់ឬមត្បើត្បាស្់, ទ្យមាល ប់ននការ
មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ, និងត្កុមមនុស្សខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មៅកនុងត្គួារនើមួយៗាមដ្ើម។ មបើពិនិរយ
មមើលមៅមលើទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់កនុងរាជធានើភ្នំមពញនាមពលស្ពែនថៃ មគស្មងេរម ើញថ្ន មានេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោត្ស្ស្់ាមត្ចើនត្បមភ្ទ្យខដ្លាការនិយមចូលចិរតរបស្់ត្បាពលរដ្ាទូ្យមៅ ខដ្លកនុងមនាោះមានទំងេលិរេលនំាចូល 
និងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកេងខដ្រ។ កនុងការស្ិកាមនោះ េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកចំនួនបើត្បមភ្ទ្យត្ រូវ
បានមលើកមកស្ិកាគឺ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មា កមូមូ (Moo Moo Milk)”, “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់គើរសិ្ួគ៌(Kirisu)”, និង “ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មរមាខស្នឬស្សើត្រឹប(Techo Sen Russey Treb)”។ មដ្ឋយខឡកទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានចំនួនបួន
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ត្បមភ្ទ្យគឺ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា កកាលមោ(Cowhead)”, “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមម កណូ្លា (Magnolia milk)”, “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោដ័្ច
មមៀល(Dutch Mill)” និង “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមើជើ(Meiji)”3។  

លទ្យធេលមៅកនុង រូបភាពទ្យើ១ ខាងមត្កាមបង្ហា ញថ្ន ត្បាពលរដ្ាកនុងរាជធានើភ្នំមពញាគ ល់ត្បមភ្ទ្យទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំា
ចូលមត្ចើនាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក។ យា ងមហាចណាស្់មានត្បាពលរដ្ាត្បមាណ្ ៦៧% បានមឆ្លើយថ្នធាល ប់
ាគ ល់មា កទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលនើមួយៗទំងមនាោះ មលើកខលងខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក “មមកណូ្លា (Magnolia Milk)” មួយ
មចញ ខដ្លមានត្បាពលរដ្ាខរ ២៦% ប ុមណាណ ោះបានមឆ្លើយថ្ន “ធាល ប់ាគ ល់” េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា កមនោះ។ កនុង
ចំមណាមទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលទំងអស្់ ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក ”ដ័្ចមមៀល (Dutch Milk)” ហាក់មានត្បាត្បិយភាពខាល ំងាង
មគ មដ្ឋយមានត្បាពលរដ្ារហូរដ្ល់ ៩៦ % បានមឆ្លើយថ្នាគ ល់មា កមួយមនោះ។  

កនុងចំមណាមទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកទំងអស្់ ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក “មរមាខស្នឬស្សើត្រឹប” មានអនកាគ ល់
ត្បមាណ្ ២៩% ត្ស្បមពលខដ្លមានត្បាពលរដ្ារហូរដ្ល់ ៥៧% បានមឆ្លើយថ្ន “មិនខដ្លាគ ល់”។ បខនាមពើមលើមនោះ 
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក “គើរ ើស្ួគ៌ (Kirisu)” ហាក់មានត្បាត្បិយភាពខាល ំងាងមគ មដ្ឋយមានអនកាគ ល់ចំនួន ៤៧ % ត្ស្ប
មពលខដ្លទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក “មូមូ (Moo Moo)” មានអនកាគ ល់ត្បមាណ្ ៣៨% មលើស្មា ក “មរមាខស្នឬស្សើត្រឹប” 
ចំនួន៩% មបើមទោះបើាេលិរេលទំងពើរមនោះ បានឈានមជើងចូលកនុងទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់កនុងត្បមទ្យស្កមពុា ា
ពិមស្ស្រាជធានើភ្នំមពញ កនុងរយៈមពលត្បហាក់ត្បខហលោន កតើ។  

 
រូបភាពទ្យើ ១៖ ការយល់ដ្ឹងរបស្អ់នកមត្បើត្បាស្ម់ៅមលើមា កស្ញ្ញា ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មៅកមពុា 

 
3 គួរបញ្ញា ក់េងខដ្រថ្ន ការស្ិកាមនោះ ពំុបានមត្ជើស្មរ ើស្យកេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ត្គប់ត្បមភ្ទ្យមនាោះមទ្យ មដ្ឋយការមត្ជើស្មរ ើស្គឺស្មត្មចយកខរ
ត្បមភ្ទ្យខដ្លាការមពញនិយមាទូ្យមៅ និងចរាចរមត្ចើនមៅមលើទ្យើេារ រួមមានទំងេារទំ្យមនើប េទោះលក់ចាប់ហួយធ្មមត្ត និងមើនើមា រាមដ្ើម។ ាក់
ខស្តង ការមត្ជើស្មរ ើស្ត្បមភ្ទ្យទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ត្រឹមខរ៧ត្បមភ្ទ្យមនោះ ក៏ាខដ្នកំណ្រ់ និងាករណ្ើ ស្ិកាមដ្ឋយមត្បៀបមធ្ៀបេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោត្បមភ្ទ្យនំាចូល និងេលិរកនុងត្ស្ុក។   
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ពាក់ព័នធនឹងស្ំណួ្រថ្ន ‘មរើអនកមត្បើត្បាស្់ាគ ល់មា កទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំងមនោះមដ្ឋយវធិ្ើណា?’ លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន 
ពួកមគភាគមត្ចើន(៤៥,៨%)ាគ ល់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងមនោះ(ទំងត្បមភ្ទ្យនំាចូល និងេលិរកនុងត្ស្ុក) ត្តមរយៈការម ើញ
ដ្ឋក់ត្តំងបង្ហា ញ ឬលក់មៅត្តមេារទំ្យមនើប មា រ ឬហាងលក់មភ្ស្ជាៈនានា មដ្ឋយខឡក ត្បាពលរដ្ាមួយចំនួនមទ្យៀរ 
(១៥,៨%) ាគ ល់ត្តមរយៈការេសពែេាយត្តមបណាត ញស្ងគមដូ្ចា មហែស្ប ុក (Facebook) ាមដ្ើម។ ាមួយោន មនោះ 
មានអនកមត្បើត្បាស្់ត្បមាណ្ ១៤,២% មឆ្លើយថ្ន “ាគ ល់” ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងមនោះត្តមរយៈការេសពែេាយពាណិ្ជាកមមមលើ
កញ្ក់ទូ្យរទ្យស្សន៍ ២៤,២ % មទ្យៀរបានមឆ្លើយថ្នាគ ល់ត្តមរយៈមិរតភ័្ស្រកត ឬត្តមស្មាជិកត្គួារមេសងមទ្យៀរ។  

 

រូបភាពទ្យើ ២៖ មមធ្ាបាយខដ្លអនកមត្បើត្បាស្ប់ានាគ លត់្បភ្ពននមា កស្ញ្ញា ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ 

 ពាក់ព័នធនឹងការមត្បើត្បាស្់ ឬបរមិភាគទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ត្បចំានថៃ លទ្យធេលបានបង្ហា ញថ្ន មានត្បាពលរដ្ាខរ 
៨% ប ុមណាណ ោះខដ្លនិយមមត្បើត្បាស្់ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក” ខរមួយមុែ ត្ស្បមពលអនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ “ទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោនាំចូល” ខរមួយមុែ មានចំនួនរហូរដ្ល់ ៣៧%។ ាមួយោន មនោះ ត្បាពលរដ្ាភាគមត្ចើន (៥៥%) បានមត្ជើស្មរ ើស្
មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំងពើរត្បមភ្ទ្យ។ លទ្យធេលមនោះ ពំុបានបញ្ញា ក់ថ្ន កនុងចំមណាមអនកមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំង
ពើរត្បមភ្ទ្យ ថ្នមរើត្បមភ្ទ្យមួយណាខដ្លពួកោរ់មត្បើត្បាស្់មត្ចើនាងមគមនាោះមទ្យ ក៏ប ុខនតមបើពិនិរយមលើរួមលែននចំនួនអនកមត្បើ
ត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងពើរត្បមភ្ទ្យខរមួយមុែៗ មយើងត្បខហលាអាចស្ននិដ្ឋា នបានថ្នអរិថិជនទំងមនោះមត្បើ ត្បាស្់ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោនាំចូលមត្ចើនាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក។ បខនាមពើមលើលទ្យធេលមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ៦៣,៦៣% នន
បុគគលិកមធ្ែើការកនុងាា ប័នអងគការារិឬអនតរារិនានា បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ខរត្បមភ្ទ្យ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល” មួយមុែ
ប ុមណាណ ោះ ត្ស្បមពលខដ្លរួមលែត្បាពលរដ្ាាមស្រនតើរាជការ និងបុគគលិកត្កុមហ ុនឯកជននានាខដ្លមត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោនាំចូល” មួយមុែ ក៏មានភាគរយែពស្់ មដ្ឋយរួមលែស្ាិរមៅ ៣៧,៤% និង ៤១,១៨% មរៀងោន ។ អែើខដ្លគួរឱ្យ
ចាប់អារមមណ៍្គឺត្បាពលរដ្ាខដ្លមានអាជើវកមមតទ ល់ែលួន ហាក់មិននិយមមត្បើទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មនាោះមទ្យ4 (ត្តរាងទ្យើ១)។ 

 
4 ាមួយនឹងចំណុ្ចមនោះ មយើងពំុអាចកំណ្រ់បានមទ្យថ្ន ត្បាពលរដ្ាខដ្លមានអាជើវកមមតទ ល់ែលួន ស្ាិរកនុងកត្មិរែពស្់ ទប ឬមធ្យម។ ាក់ខស្តង 
មុែរបរខដ្លស្ាិរកនុងចំណារ់ថ្នន ក់មនោះ រាប់បញូ្លត្គប់មុែរបរខដ្លអាចរកចំណូ្លមដ្ឋយែលួនឯងបាន មដ្ឋយមិនពឹងមលើត្បាក់ខែ ឬទ្យទួ្យលត្បាក់
ចំណូ្លពើម្ាស្់អាជើវកមមមេសង។ 

ត្តងំលក់ត្តមេារទំ្យមនើប 
ឬមា រ, 45.80%

ពាណិ្ជាកមមត្តម
ទូ្យរទ្យស្សន៍, 14.20%

ត្តមបណាត ញស្ងគម, 
15.80%

ត្តមរយៈមិរតភ័្ស្រកត, 
12.10%

ត្តមស្មាជិកត្គួារ, 
12.10%



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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ត្តរាងទ្យើ ១  
របាយទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងទិ្យដ្ាភាពននការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់អរិថិជន 

 
មត្បើត្បាស្់ទឹ្យក 
មដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក 

មត្បើត្បាស្់ទឹ្យក 
មដ្ឋោះមោនាំចូល 

មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ 

ស្រុប 

មស្រនតើរាជការ ៤ ១៤ ១៩ ៣៧ 
បុគគលិកត្កុមហ ុនឯកជន ២ ១៤ ១៨ ៣៤ 
បុគគលិកអងគការារិ/អនតរារិ ១ ៧ ៣ ១១ 
អនកមានអាជើវកមមតទ ល់ែលួន ១ ១ ២ ៤ 
ការង្ហរ/មុែរបរមេសងមទ្យៀរ 0 ១ ១៣ ១៤ 

ស្រុប ៨ ៣៧ ៥៥ ១០០ 

លទ្យធេលកនុងត្តរាងខាងមត្កាមបង្ហា ញថ្ន ត្បាពលរដ្ារស្់មៅកនុងរាជធានើភ្នំមពញត្បមាណ្ ៤៤% បានមត្បើត្បាស្់
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់អស្់ចមនាល ោះពើ ១-២លើត្រ កនុងមួយស្បាត ហ៍ និងត្បាពលរដ្ា ២១% បានមត្បើត្បាស្់អស្់ចមនាល ោះពើ ២-៤ 
លើត្រកនុងមួយស្បាត ហ៍។ កនុងមនាោះេងខដ្រ មានត្បាពលរដ្ារហូរដ្ល់ ២៤% មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមិនដ្ល់មួយលើត្រេង
មទ្យកនុងមួយស្បាត ហ៍ មដ្ឋយខឡកអនកខដ្លមត្បើអស្់មត្ចើនាង ៤លើត្រ កនុងមួយស្បាត ហ៍ មានចំនួនខរ ១១% ប ុមណាណ ោះ។ 
ត្តមរយៈលទ្យធេលមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ៦៣,៦៣ % ននអនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមលើស្ពើ៤លើត្រកនុងមួយ   
ស្បាត ហ៍ គឺាបុគគលិកបមត្មើការង្ហរកនុងត្កុមហ ុនឯកជន និងត្បមាណ្ ៥២,២៧% ននត្បាពលរដ្ាខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោត្ស្ស្់អស្់ចមនាល ោះពើ ១-២លើត្រ កនុងមួយស្បាត ហ៍វញិ គឺាមស្រនតើរាជការ។ ាមួយោន មនោះ ៤២,៨៦% ននអនកមត្បើត្បាស្់
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ចមនាល ោះពើ ២-៤លើត្រ គឺាបុគគលិកបមត្មើការង្ហរកនុងត្កុមហ ុនឯកជន។ ត្តមរយៈលទ្យធេលមនោះកនុង
ត្តរាងទ្យើ២មនោះ មយើងអាចស្ននិដ្ឋា នបានថ្ន បុគគលិកបមត្មើការង្ហរកនុងត្កុមហ ុនឯកជន ាទូ្យមៅមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ
ត្ស្ស្់ត្បចំានថៃមត្ចើនាងត្កុមមនុស្សខដ្លមានមុែរបរមេសង។ 

ត្តរាងទ្យើ ២  
របាយទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងបរមិាណ្ននការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់អរិថិជន 

 
ចំនួនទឹ្យកមដ្ឋោះមោមត្បើត្បាស្់/ស្បាត ហ៍ 

ស្រុប 
រិចាង1លើត្រ ១-២លើត្រ ២-៤លើត្រ មត្ចើនាង៤លើត្រ 

មស្រនតើរាជការ ៨ ២៣ ៥ ១ ៣៧ 
បុគគលិកត្កុមហ ុនឯកជន ៩ ៩ ៩ ៧ ៣៤ 
បុគគលិកអងគការារិ/អនតរារិ ៣ ៧ ១ 0 ១១ 
អនកមានអាជើវកមមតទ ល់ែលួន ១ ១ ១ ១ ៤ 
ការង្ហរ/មុែរបរមេសងមទ្យៀរ ៣ ៤ ៥ ២ ១៤ 

ស្រុប ២៤ ៤៤ ២១ ១១ ១០០ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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រូបភាពទ្យើ៣ខាងមត្កាមបង្ហា ញលទ្យធេលទក់ទ្យងមៅនឹងត្កុមមនុស្សខដ្លមត្បើត្បាស្់ ឬបរមិភាគទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់
មៅកនុងត្គួារនើមួយៗ។ គួរបញ្ញា ក់ថ្នពាកយ “ែលួនឯង” កនុងរូបភាពមនោះចង់ស្ំមៅដ្ល់អនកខដ្លបានចូលរួមកនុងការស្ិកា
តទ ល់ មដ្ឋយខឡក “បតើ/ត្បពនធ” ស្ំមៅដ្ល់នដ្គូខដ្លអាចាបតើ ឬត្បពនធរបស្់អនកខដ្លបានចូលរួមកនុងការស្ិកាមនោះ។ កនុង
មនាោះេងខដ្រ ពាកយ “កូន/មៅ” ស្ំមៅដ្ល់កូនៗ ឬាមៅរបស្់ពួកោរ់ ចំខណ្កពាកយ “ាច់ញារិ” ស្ំមៅដ្ល់ បង បែូន ពូ 
មើង អ ំ កមួយៗ របស្់អនកខដ្លចូលរួមកនុងការស្ិកាមនោះ។  

ាលទ្យធេល មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ត្កុមមនុស្សខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមត្ចើនាងមគគឺាមុើែលួនតទ ល់ខរមតង 
(៤៧%) មដ្ឋយខឡកកូនៗឬក៏មៅរបស្់ពួកមគ ាត្កុមមនុស្សខដ្លមត្បើត្បាស្់មត្ចើនលំដ្ឋប់ទ្យើ២ (២៧%)។ ាមួយោន
មនោះ ាច់ញារិរបស្់ពួកមគគឺាត្កុមមនុស្សខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មត្ចើនលំដ្ឋប់ទ្យើ៣ (១៥%) ត្ស្បមពល
ខដ្លបតើឬត្បពនធរបស្់អនកខដ្លចូលរួមកនុងការស្ិកាមនោះស្ាិរកនុងលំដ្ឋប់ទ្យើ៤ ខដ្លមានស្មាមាត្រខរ ៨ % ប ុមណាណ ោះ។ ត្តម
លទ្យធេលមនោះ មគស្មងេរម ើញថ្ន មនុស្សចាស្់ៗកនុងត្គួារពំុមានចំណូ្លចិរតកនុងការបរមិភាគទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មនាោះមទ្យ។ 

រូបភាពទ្យើ ៣៖ របាយទ្យិនននយ័ននស្មាជិកកនងុត្គួារខដ្លពិារទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្ ់

បខនាមពើមលើមនោះ លទ្យធេលក៏បានបង្ហា ញថ្ន ត្បាពលរដ្ាបានទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មត្បើត្បាស្់កនុងវរាុបំណ្ង      
មេសងៗោន មដ្ឋយកនុងមនាោះ ៣៧,២ % ននចមមលើយខដ្លទ្យទួ្យលបានគឺស្ត្មាប់បរមិភាគ, ៣០,៣% មត្បើត្បាស្់មដ្ឋយារគុណ្
ត្បមយាជន៍ចំមពាោះស្ុែភាព ១៧,៦ % មត្បើត្បាស្់មដ្ើមបើលាយាមួយកាមហែ និង ១០,១% មត្បើត្បាស្់កនុងការលាយាមួយ
មភ្ស្ជាៈមេសងៗ និងត្បមាណ្ ៤,៨ % មទ្យៀរមត្បើត្បាស្់កនុងមោលបំណ្ងមេសងមទ្យៀរដូ្ចាមធ្ែើមាូបអាហារ ឬនឆ្នមធ្ែើេលិរេល
បរមិភាគតទ ល់ែលួនដូ្ចា ឈើស្ និងយា អ ួាមដ្ើម។ ាមួយោន មនោះ លទ្យធេលក៏បានបង្ហា ញថ្ន េារទំ្យមនើប និងេារត្បមភ្ទ្យ 
មើនើមា រ ាទ្យើតំ្តងខដ្លត្បាពលរដ្ាកនុងរាជធានើភ្នំមពញបានទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មកមត្បើត្បាស្់មត្ចើនាងមគ មដ្ឋយកនុង
មនាោះ េារទំ្យមនើបមាន ៤៧% និង មើនើមា រចំនួន ៤៣%។ មត្ៅពើមនោះ ក៏មានេារខបបត្បនពណ្ើ មួយចំនួន និងត្តមេទោះលក់
ចាប់ហួយទូ្យមៅេងខដ្រ (រូបភាពទ្យើ៤)។  

កូន/មៅ, ២៧%

ែលួនឯង, ៤៧%

បតើ/ត្បពនធ, ៨%
ឪពុកមាត យ, ២%

ត្តយាយ, ១%
ាច់ញារិ ១៥%
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រូបភាពទ្យើ ៤៖ របាយទ្យិនននយ័ទកទ់្យងនងឹទ្យើកខនលងខដ្លអរិថជិនទ្យិញទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្ ់

លទ្យធេលកនុងរូបទ្យើ5 ខាងមត្កាម បង្ហា ញអំពើមា កេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ខដ្លត្បាពលរដ្ាបានទិ្យញមកមត្បើនា  
រយៈមពលចុងមត្កាយមនោះ។ ត្តមរយៈរូបភាពមនោះ េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មា ក ដ័្ចមមៀល (៣៩,៨%) មានការមពញ
និយមមត្បើត្បាស្់ាងមគមបើមធ្ៀបនឹងមា កទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្បមភ្ទ្យមេសង ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា កមើជើ (២៤,៦%) ទ្យទួ្យលបានការមពញ
និយមលំដ្ឋប់ទ្យើ២, លំដ្ឋប់ទ្យើ៣ ាទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក កាលមោ (១៤,១%)។ ាមួយោន មនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកមិនស្ូវាទ្យទួ្យលបានការមពញនិយមមនាោះមទ្យមដ្ឋយកនុងមនាោះ ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មា កគើរ ើស្ួគ៌ទ្យទួ្យល 
បានការោំត្ទ្យមត្ចើនាងមគ កនុងចំមណាមទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្លាេលិរេលកនុងត្ស្ុកទំងអស្់។ 

 
រូបភាពទ្យើ ៥៖ របាយទ្យិនននយ័ទកទ់្យងនងឹត្បមភ្ទ្យទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ខដ្លអរថិិជនាវមកមត្បើត្បាស្ម់ពលថមើ  ៗ

រូប/េទោះចាប់ហួយ,  5%

មា រ/មើនើមា រ, 43%

េារលក់ដូ្រទូ្យមៅ, 5%

េារទំ្យមនើប, 47%

មរមាខស្នឬស្សើត្រឹប, 4.20%

គើរ ើស្ួគ៌, 8.90%

ដ័្ចមមៀល, 39.80%

មម កណូ្លា, 4.20%

មូមូ (Moo Moo), 4.20%

មើជើ (Meiji), 24.60%

កាលមោ, 14.10%



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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ទក់ទ្យងនឹងកត្តត ខដ្លអនកមត្បើត្បាស្់ពិចារណាមុននឹងស្មត្មចចិរតទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មកមត្បើត្បាស្់ 
លទ្យធេលបានបង្ហា ញថ្ន “រស្ារិ” និង “អនាម័យ” ាកត្តត ចមបងាងមគ មដ្ឋយមានស្មាមាត្រ ២៣,៩ % និង ២០,៦% 
មរៀងោន ។ កត្តត  “មា កស្ញ្ញា េលិរេល” និង “រនមល” ក៏ាកត្តត ចមបងពើរមទ្យៀរខដ្លអនកមត្បើត្បាស្់ពិចារណាខាល ំងេងខដ្រ (រូប
ភាពទ្យើ៦)។ កត្តត មេសងមទ្យៀរដូ្ចា “ការមវចែ្ប់/ស្មបកមានភាពទក់ទញ”,  “ភាពង្ហយត្ស្ួលរកទិ្យញ”, “ការបញុ្ោះរនមល” 
ាមដ្ើម គឺាកត្តត បនាទ ប់បនសំប ុមណាណ ោះ។ 

 
រូបភាពទ្យើ ៦៖ កត្តត ខដ្លជត្មញុ/មានឥទ្យធិពលមលើការស្មត្មចចិរតទ្យញិទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្អ់រថិិជន 

៣.២- ទស្សនៈអតិថជិនចដំ ោះទកឹដ ោះដោស្ស្ស្់ 
លទ្យធេលកនុងត្តរាងខាងមត្កាមបង្ហា ញពើទ្យស្សនៈរបស្់អរិថិជនមៅមលើទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ខដ្លាេលិរកនុងត្ស្ុក 

និងេលិរេលនាំចូល។ ការស្ិកាមៅមលើទ្យស្សនៈរបស្់អរិថិជន គឺមតត រមៅមលើកត្តត មួយចំនួនដូ្ចារនមល អនាម័យ 
គុណ្ភាព ស្ំបកមវចែ្ប់ និងរស្ារិរបស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ។ លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន កនុងចំមណាមអរិថិជនខដ្ល
បានចូលរួមទំងអស្់ មានអរិថិជនចំនួន ៣១% យល់ថ្ន “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានរនមលនថលាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុ ង
ត្ស្ុក” ាមួយោន មនោះ ភាគមត្ចើនននអនកខដ្លយល់ម ើញខបបមនោះ មានមុែរបរាមស្រនតើរាជការនិងបុគគលិកត្កុមហ ុនឯកជន 
(៧៧,៤២%)។ មដ្ឋយខឡក អរិថិជនខដ្លពំុយល់ត្ស្បាមួយនឹងអំណ្ោះអំណាង “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានរនមលនថល
ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុ ងត្ស្ុក” មានចំនួន ២៦% ននអនកចូលរួមទំងអស្់ មហើយភាគមត្ចើនគឺាមស្រនតើរាជការ 
(៥៣,៨៥%)។ ចំមពាោះអំណ្ោះអំណាងដ្ខដ្លមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្នមានអរិថិជនចំនួន ៤៣% បានមត្ជើស្មរ ើស្យក
ជមត្មើស្ “ោម នមយាបល់” ខដ្លចំមពាោះករណ្ើ មនោះ ត្បខហលាពួកោរ់យល់ថ្ន វាមានការពិបាកកនុងការកំណ្រ់ឱ្យបាន
ចាស្់ថ្ន េលិរេលមួយណាមានរនមលនថលាងឬមថ្នកាង ឬទំ្យនងាពួកោរ់ពំុធាល ប់បានមធ្ែើការមត្បៀបមធ្ៀបរន មល
េលិរេលមៅមពលមពលទិ្យញមនាោះមទ្យ។  

 

រស្ារិ, 23.9%

អនាម័យ, 20.6%

រនមល, 15.6%

មា កស្ញ្ញា េលិរេល, 
15.3%

ង្ហយត្ស្ួលរកទិ្យញ, 7.3%

បញុ្ោះរនមល, 5.0%

ខណ្នាមំដ្ឋយមវជាបណ្ឌិ រ, 
5.0%

ត្តមអនកជិរខាង, 4.0% ការមវចែ្ប់មានការទក់
ទញ, 3.3%
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ត្តរាងទ្យើ ៣ 
របាយទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងទ្យស្សនៈរបស្់អរិថិជនមៅមលើទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ អាត្ស្័យមលើអមថរមុែរបរបស្់អរិថិជន 

 
មុែរបររបស្់អរិថិជន 

ស្រុប មស្រនតើ
រាជការ 

បុគគលិក
ឯកជន 

បុគគលិក
អងគការ 

អាជើវកមម
តទ ល់ែលួន 

មេសង
មទ្យៀរ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមានរនមលនថល
ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ១៤ ៥ ១ ១ ៥ ២៦ 
មិនមានមយាបល់ ១១ ១៧ ៨ ៣ ៤ ៤៣ 
យល់ត្ស្ប ១២ ១២ ២ 0 ៥ ៣១ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមានអនាម័យ
ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៩ ៧ ២ ១ ៦ ២៥ 
មិនមានមយាបល់ ១៤ ១២ ៤ 0 ៣ ៣៣ 
យល់ត្ស្ប ១៤ ១៥ ៥ ៣ ៥ ៤២ 

ែញុំមជឿាក់មលើគុណ្ភាពទឹ្យកមដ្ឋោះមោ
ត្ស្ស្់នំាចូលាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុង
ត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ១២ ៨ ៣ ១ ៥ ២៩ 
មិនមានមយាបល់ ១២ ៧ ៥ 0 ៥ ២៩ 
យល់ត្ស្ប ១៣ ១៩ ៣ ៣ ៤ ៤២ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមានស្ំបកមវច
ែ្ប់ទក់ទញនិងង្ហយត្ស្ួលមត្បើាង
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៨ ៥ ១ ១ ៥ ២០ 
មិនមានមយាបល់ ៩ ៩ ៦ ១ ៣ ២៨ 
យល់ត្ស្ប ២០ ២០ ៤ ២ ៦ ៥២ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមានរស្ារិ
ឆ្ៃ ញ់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ១០ ៧ ៥ ១ ៨ ៣១ 
មិនមានមយាបល់ ១៥ ១១ ២ ១ ៣ ៣២ 
យល់ត្ស្ប ១២ ១៦ ៤ ២ ៣ ៣៧ 

ទក់ទ្យងមៅនឹងកត្តត  “អនាម័យ” និងកត្តត  “គុណ្ភាព” មយើងស្មងេរម ើញថ្ន មានអរិថិជនចំនួន ៤២% ដូ្ចោន
ខដ្លយល់ថ្ន ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានអនាម័យ និងគុណ្ភាពែពស្់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក។ ចំមពាោះរបាយ
ទិ្យននន័យខដ្លបង្ហា ញថ្នអនកមត្បើត្បាស្់ “មិនយល់ត្ស្ប” ថ្នទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានអនាម័យាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក
មានចំនួន ២៥% មដ្ឋយខឡកចំមពាោះកត្តត  “គុណ្ភាព” មានចំនួន ២៩% ចំមពាោះជមត្មើស្ដូ្ចោន មនោះ។ ខេែកមៅមលើកត្តត  
“ការមវចែ្ប់” លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន មានត្បាពលរដ្ាចំនួន ៥២% យល់ថ្នទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល មានការមវចែ្ប់លែាងទឹ្យក
មដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក ត្ស្បមពលខដ្លរួមលែអនកមិនយល់ត្ស្បនឹងទ្យស្សនៈមនោះមានត្រឹមខរ ២០% ប ុមណាណ ោះ។ រួមលែ
ទក់ទ្យងនឹងទ្យស្សនៈរបស្់ត្បាពលរដ្ាមដ្ឋយខេែកមលើកត្តត  “រស្ារិ” ម ើញថ្នមានចំនួនត្បហាក់ត្បខហលោន  មដ្ឋយកនុង
មនាោះអនកខដ្លយល់ថ្នទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានរស្ារិត្បមស្ើរាង ឬឆ្ៃ ញ់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុកមានចំនួន ៣៧% 
មដ្ឋយខឡកអនកមិនយល់ត្ស្បនឹងទ្យស្សនៈមនោះមានចំនួន ៣១%។ 

បខនាមពើមលើមនោះ លទ្យធេលកនុងត្តរាងខាងមត្កាមបង្ហា ញថ្ន កនុងចំមណាមអនកខដ្ល “យល់ត្ស្ប” ថ្នេលិរេលទឹ្យក
មដ្ឋោះមោនាំចូលមានរនមលនថលាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក មាន ៣៨,៧១ % មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល” ស្ុទ្យធ 
និងមាន ៦១,២៩ % មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ។ ាមួយោន មនោះ ភាគមត្ចើនននអរិថិជនខដ្ល “មិនយល់ត្ស្ប” 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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មលើអំណ្ោះអំណាងខដ្លថ្ន “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានរនមលនថលាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុ ងត្ស្ុក” បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ (៥៧,៦៩ %) និងអនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលស្ុទ្យធមានចំនួន ៣៤,៦២%។  

មដ្ឋយខឡកទក់ទ្យងនឹងកត្តត  “អនាម័យ” វញិ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ភាគមត្ចើន (៥២,៣៨%) ននអរិថិជនខដ្ល 
“យល់ត្ស្ប” ថ្នេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានអនាម័យាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់
ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” មួយមុែប ុមណាណ ោះ មដ្ឋយខឡកកនុងចំមណាមអនកខដ្ល “យល់ត្ស្ប” មនោះ មានត្រឹមខរ ២,៣៨% 
ប ុមណាណ ោះននអនកមត្បើត្បាស្់“ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” ខរមួយមុែ។ ាមួយោន មនោះ លទ្យធេលក៏បង្ហា ញថ្ន អរិថិជនខដ្ល “មិន
យល់ត្ស្ប” ចំមពាោះអំណ្ោះអំណាងខដ្លថ្នទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានអនាម័យាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក មានស្មា
មាត្រមស្មើោន  (១៦% ដូ្ចោន ) ចំមពាោះជមត្មើស្មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” និង “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល”។ 

ត្តរាងទ្យើ ៤ 
របាយទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងទ្យស្សនៈរបស្់អរិថិជនចំមពាោះទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ អាត្ស្័យមលើអមថរទ្យមាល ប់ននការមត្បើត្បាស្់ 

 
ទ្យមាល ប់ននការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ 

ស្រុប មត្បើត្បាស្់ខរទឹ្យក
មដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក 

មត្បើត្បាស្់ខរទឹ្យក
មដ្ឋោះមោនាំចូល 

មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមាន
រនមលនថលាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរ
កនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ២ ៩ ១៥ ២៦ 
មិនមានមយាបល់ ៦ ១៦ ២១ ៤៣ 
យល់ត្ស្ប 0 ១២ ១៩ ៣១ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមាន 
អនាម័យាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោ 
េលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៤ ៤ ១៧ ២៥ 
មិនមានមយាបល់ ៣ ១១ ១៩ ៣៣ 
យល់ត្ស្ប ១ ២២ ១៩ ៤២ 

ែញុំមជឿាក់មលើគុណ្ភាពទឹ្យក
មដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នាំចូលាង 
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៦ ៤ ១៩ ២៩ 
មិនមានមយាបល់ ១ ១១ ១៧ ២៩ 
យល់ត្ស្ប ១ ២២ ១៩ ៤២ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមាន
ស្ំបកមវចែ្ប់ទក់ទញនិង
ង្ហយត្ស្ួលមត្បើាងទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៤ ៦ ១០ ២០ 
មិនមានមយាបល់ ១ ១២ ១៥ ២៨ 

យល់ត្ស្ប ៣ ១៩ ៣០ ៥២ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមាន
រស្ារិឆ្ៃ ញ់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោ
េលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៤ ៨ ១៩ ៣១ 
មិនមានមយាបល់ ១ ១១ ២០ ៣២ 
យល់ត្ស្ប ៣ ១៨ ១៦ ៣៧ 

មដ្ឋយខឡកខេែកមលើកត្តត  “គុណ្ភាព” វញិ លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន ភាគមត្ចើន (៥២,៣៨%) ននអនកខដ្លោំត្ទ្យថ្ន ”ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោនំាចូលមានគុណ្ភាពលែាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” មួយមុែ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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ត្ស្បមពលខដ្លអនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” មានត្រឹមខរ ២,៣៨%។ កនុងចំមណាមអរិថិជនខដ្ល “មិន
យល់ត្ស្ប” ាមួយនឹងអំណ្ោះអំណាងខាងមលើមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន អនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” 
មានចំនួនមត្ចើនាងអរិថិជនខដ្លមត្បើត្បាស្់ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” ខរមួយមុែ។ ចំមពាោះកត្តត  “ការមវចែ្ប់” វញិ លទ្យធេល
បញ្ញា ក់ថ្ន ៣០% ននអរិថិជនខដ្ល “មិនយល់ត្ស្ប” ាមួយនឹងអំណ្ោះអំណាងខដ្លថ្ន “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានការមវច
ែ្ប់ទក់ទញនិងង្ហយត្ស្ួលមត្បើាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” មួយមុែ។ 
មដ្ឋយខឡក ចំនួនអនកខដ្លមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល” មួយមុែមានរហូរដ្ល់ ៣៦,៥៤%  កនុង
ចំមណាមអរិថិជនខដ្លបាន “យល់ត្ស្ប” ាមួយនឹងអំណ្ោះអំណាងខាងមលើ។ 

ចំមពាោះកត្តត  “រស្ារិ” វញិ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន កនុងចំមណាមអរិថិជនខដ្ល “យល់ត្ស្ប” ថ្នទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល
មានរស្ារិឆ្ៃ ញ់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក មាន ៤៨,៦៥% បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” 
និងមានអរិថិជនខរ ៨,១ % ប ុមណាណ ោះខដ្លមត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” មួយមុែ។ ាមួយោន មនោះ កនុងចំមណាម
អរិថិជនខដ្លបង្ហា ញការ “មិនយល់ត្ស្ប” ចំមពាោះអំណ្ោះអំណាងមនោះ មាន ៦១,២៩% បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ “ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ” មដ្ឋយខឡកអនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” មួយមុែ មានចំនួន ២៥,៨ %។    

៣.៣- ឥរិយាបថរបស្់អតិថជិនកនុងការទញិទកឹដ ោះដោស្ស្ស្់ 
លទ្យធេលត្ាវត្ាវមៅកនុងចំណុ្ចមនោះ មតត រមៅមលើឥរយិាបថទិ្យញរបស្់អរិថិជនកនុងការមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរេល

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់។ លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន មានអរិថិជនខរ ២១% ប ុមណាណ ោះបានមឆ្លើយថ្នពួកោរ់មត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញខរទឹ្យក
មដ្ឋោះមោណាខដ្លមានរនមលទប មដ្ឋយខឡកអនកខដ្លយល់េទុយពើមនោះ មានចំនួន ៥៥%។ ាមួយោន មនោះ មានអរិថិជន
ចំនួន ៤៣% មឆ្លើយថ្នពួកោរ់មត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោណាខដ្លមានកាលបរមិចេទ្យមត្បើត្បាស្់ និងរកាទុ្យកបានយូរ 
មដ្ឋយខឡកអនកខដ្លយល់េទុយពើមនោះមានចំនួន ៣៤% ននអរិថិជនទំងអស្់។ លទ្យធេលក៏បានបង្ហា ញថ្ន មានអរិថិជន 
រហូរដ្ល់ ៥០% បានមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោមដ្ឋយពិចារណាមៅមលើកត្តត  “ការមវចែ្ប់” ត្ស្បមពលខដ្ល ២៣% នន
អរិថិជនខដ្លបានចូលរួមកនុងកាស្ិកាមនោះមិនគិរថ្នកត្តត  “ការមវចែ្ប់” គឺាកត្តត កំណ្រ់កនុងការមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរ
េល ទឹ្យកមដ្ឋោះមោរបស្់ពួកមគមនាោះមទ្យ។ 

ត្តរាងទ្យើ ៥ 
របាយទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងឥរយិាបថរបស្់អរិថិជនមរៀងរាល់មពលទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មកបរមិភាគឬមត្បើត្បាស្់ 

 

មុែរបររបស្់អរិថិជន 

ស្រុប មស្រនតើ
រាជ
ការ 

បុគគលិក
ឯកជន 

បុគគលិក
អងគការ 

អាជើវកមម
តទ ល់ែលួន 

មេសង
មទ្យៀរ 

ែញុំមត្ជើស្យកខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោណា
ខដ្លមានរនមលធូ្រនថលាងមគ
ប ុមណាណ ោះ។ 

មិនយល់ត្ស្ប ២២ ១៨ ៦ ២ ៧ ៥៥ 
មិនមានមយាបល់ ៩ ៩ ៣ ១ ២ ២៤ 
យល់ត្ស្ប ៦ ៧ ២ ១ ៥ ២១ 
មិនយល់ត្ស្ប ១៣ ៩ ៤ ១ ៧ ៣៤ 
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ែញុំទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោណា
ខដ្លមានកាលបរមិចេទ្យមត្បើត្បាស្់
បានយូរ។ 

មិនមានមយាបល់ ៥ ៩ ៥ ២ ២ ២៣ 

យល់ត្ស្ប ១៩ ១៦ ២ ១ ៥ 
៤៣ 

ែញុំពិនិរយមមើលមលើស្ំបកមវចែ្ប់ 
(ត្បអប់/កំប ុង/ដ្បត្ចក…)។ 

មិនយល់ត្ស្ប ៧ ៩ ១ ៣ ៧ ២៧ 
មិនមានមយាបល់ ១០ ៧ ៤ 0 ២ ២៣ 
យល់ត្ស្ប ២០ ១៨ ៦ ១ ៥ ៥០ 

ែញុំទិ្យញខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោណាខដ្លែញុំ
ធាល ប់ទិ្យញខរប ុមណាណ ោះ។ 

មិនយល់ត្ស្ប ៤ ៦ ៣ 0 ៣ ១៦ 
មិនមានមយាបល់ ៥ ៨ ៣ ២ ៣ ២១ 
យល់ត្ស្ប ២៨ ២០ ៥ ២ ៨ ៦៣ 

ែញុំទិ្យញខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ណា
ខដ្លែញុំង្ហយរកទិ្យញបានខរ
ប ុមណាណ ោះ។ 

មិនយល់ត្ស្ប ៨ ១១ ៤ ១ ២ ២៦ 
មិនមានមយាបល់ ១២ ១១ ២ ១ ៣ ២៩ 
យល់ត្ស្ប ១៧ ១២ ៥ ២ ៩ ៤៥ 

ែញុំទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោណា
ខដ្លមានត្បូម ូស្ិនពិមស្ស្ (ឧ.
ទិ្យញ១ខថម១ ឬការបញុ្ោះរនមលា
មដ្ើម)។ 

មិនយល់ត្ស្ប ១៦ 17 7 1 9 50 
មិនមានមយាបល់ ៩ ១១ ២ ២ ២ ២៦ 

យល់ត្ស្ប ១២ ៦ ២ ១ ៣ 
២៤ 

ែញុំទិ្យញេលិរទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់
ណាខដ្លមគនិយមទិ្យញ។ 

មិនយល់ត្ស្ប ១៣ ៩ ៤ ១ ៥ ៣២ 
មិនមានមយាបល់ ១៣ ១៤ ៣ ៣ ៥ ៣៨ 
យល់ត្ស្ប ១១ ១១ ៤ 0 ៤ ៣០ 

ាធ្មមត្តែញុំទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោណាខដ្លត្គូមពទ្យយបានខណ្នាំ។ 

មិនយល់ត្ស្ប ៩ ៥ ២ 0 ៤ ២០ 
មិនមានមយាបល់ ១៥ ១៤ ៥ ២ ៤ ៤០ 
យល់ត្ស្ប ១៣ ១៥ ៤ ២ ៦ ៤០ 

ទក់ទ្យងាមួយនឹង ឥរយិាបថននការទិ្យញត្តមទ្យមាល ប់វញិ មគស្មងេរម ើញថ្ន មានអរិថិជនរហូរដ្ល់ ៦៣% បាន
មត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោណាខដ្លពួកោរ់ធាល ប់ទិ្យញខរប ុមណាណ ោះ ត្ស្បមពលខដ្លអនកខដ្លមិនចូលចិរតទិ្យញត្តម
ទ្យមាល ប់ មានត្រឹមខរ១៦%។ ាមួយោន មនោះ អរិថិជនចំនួន ៤៥% បានមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោមត្បើត្បាស្់មដ្ឋយ
អាត្ស្័យមលើកត្តត ទ្យើតំ្តងខដ្លង្ហយត្ស្ួលរកទិ្យញ និង ២៦% មិនបានពិចារណាមៅមលើកត្តត មួយមនោះមទ្យ។  

ទក់ទ្យងាមួយនឹងកត្តត  “ត្បូម ូស្ិនពិមស្ស្” លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន មានអរិថិជនខរចំនួន ២៤% ប ុមណាណ ោះខដ្ល
មត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញមដ្ឋយពិចារណាខាល ំងមលើកត្តត មួយមនោះ ត្ស្បមពលខដ្លអនកខដ្លមិនគិរពើកត្តត មនោះ មានរហូរដ្ល់ ៥០% 
ននអរិថិជនខដ្លបានចូលរួមទំងអស្់។ ខេែកមលើកត្តត  “ភាពមពញនិយមរបស្់េលិរេល” វញិ លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន អនក
ខដ្លមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញ និងអនកខដ្លមិនមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញ េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មដ្ឋយារខរការមពញនិយមមត្បើ
ត្បាស្់មត្ចើន មានស្មាមាត្រ ៣០% និង ៣២% មរៀងោន ។ មដ្ឋយខឡកចំមពាោះកត្តត  “ទិ្យញត្តមការខណ្នាំមដ្ឋយត្គូមពទ្យយឬ
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អនកជំនាញ” លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន ស្មាមាត្រេលមធ្ៀបននអនក “ទិ្យញត្តមការខណ្នំារបស្់ត្គូមពទ្យយឬអនកជំនាញ” មានមលើស្
អនកខដ្ល “មិនទិ្យញត្តមការខណ្នំារបស្់ត្គូមពទ្យយឬអនកជំនាញ” រហូរដ្ល់មៅពើរដ្ង (៤០% ទ្យល់នឹង ២០%)។ 

បខនាមពើមលើមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ភាគមត្ចើនននអនក “យល់ត្ស្ប” និង “មិនយល់ត្ស្ប” ាមួយនឹងអំណ្ោះ
អំណាងនើមួយៗខាងមលើ ភាគមត្ចើនាមស្រនតើរាជការ និងបុគគលិកបមត្មើការមៅកនុងត្កុមហ ុនឯកជននានា ក៏ប ុខនត ខេែកមលើ
លទ្យធេលមនោះ មយើងពិបាកកនុងការមធ្ែើការស្ននិដ្ឋា នបានពើភាពែុស្ោន រវាងឥរយិាបថទិ្យញរបស្់ត្កុមមោលមៅទំងមនោះ មដ្ឋយ 
ារខរស្មាមាត្រននអនក “យល់ត្ស្ប” និង “មិនយល់ត្ស្ប” កនុងចំមណាមត្កុមមោលមៅទំងមនោះមានទំ្យមនារពំុចាស្់លាស្់ 
ាពិមស្ស្កនុងចំមណាមមស្រនតើរាជការ និងអនកមធ្ែើការង្ហរត្កុមហ ុនឯកជន។ 

៤. ការពភិាកា 
លទ្យធេលននការត្ាវត្ាវមនោះបានបញ្ញា ក់ថ្ន មបើគិរមលើចំខណ្កទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកគឺមៅមានទំ្យហំ

រូចខាល ំងមបើមធ្ៀបមៅនឹងចំខណ្កទ្យើេាររបស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល។ មា ងមទ្យៀរ ត្បាពលរដ្ាក៏មិនស្ូវាគ ល់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ
កនុងត្ស្ុកមត្ចើនប ុនាម នខដ្រ ខដ្លាក់ខស្តង មនោះាបញ្ញា ទូ្យមៅមួយរបស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក ក៏ដូ្ចាេលិរេលកនុងត្ស្ុក
ដ៏្នទ្យមេសងមទ្យៀរ។ មយាងត្តម The Phnom Penh Post (2019) កត្តត ត្បកួរត្បខជងរនមល និងកងែោះទំ្យនុកចិរតពើអនកមត្បើ
ត្បាស្់ គឺាមូលមហរុខដ្លនំាឱ្យទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុកពំុស្ូវមានត្បាត្បិយភាព និងពិបាកត្បខជងយកចំខណ្កទ្យើេារ។ 
ទ្យនទឹមមនោះ ក៏មានការស្ិកាអនតរារិាមត្ចើនបានបញ្ញា ក់ពើការត្បកួរត្បខជងមលើទ្យើេារ និងត្បាត្បិយភាពមានកត្មិរ
ទក់ទ្យងនឹងទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុកមធ្ៀបាមួយនឹងទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល។ លទ្យធេលស្ិការបស្់ (Thøgersen et al., 
2019) ខដ្លមធ្ែើមៅត្បមទ្យស្ចំនួនត្បាំរួមមាន អាឡឺម ង់ បារាងំ ដ្ឋណឺ្មា ក ចិន និងនថ បង្ហា ញថ្នអរិថិជនមៅត្បមទ្យស្ចិន
មានទំ្យមនារមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្លនំាចូលពើត្បមទ្យស្អឺរ  ុប ាពិមស្ស្ពើត្បមទ្យស្ដ្ឋណឺ្មា ក ាងេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោខដ្លេលិរមៅកនុងត្បមទ្យស្របស្់ែលួន។  េទុយពើការស្ិកាខាងមលើ Burchardi et al. (2005); Shunekeyeva 
(2020) និង Boimah & Weible (2021) បានបង្ហា ញថ្ន អនកមត្បើត្បាស្់មានការចាប់អារមមណ៍្ខាល ំងចំមពាោះទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោេលិរកនុងត្ស្ុក មដ្ឋយកនុងមនាោះ Boimah & Weible (2021) បានគូស្បញ្ញា ក់ថ្ន អនកមត្បើត្បាស្់យល់ថ្ន េលិរេល
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុកាេលិរេលធ្មមារិ និងលែស្ត្មាប់ស្ុែភាព មហើយ Burchardi et al. (2005) បានបខនាមថ្ន
អនកមត្បើត្បាស្់ក៏ហា នចំណាយមលើទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្លេលរិកនុងត្ស្ុកខដ្លមានរនមលេងខដ្រ។   

ពាក់ព័នធនឹងស្ំណួ្រថ្ន‘មរើអនកមត្បើត្បាស្់ាគ ល់មា កទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំងមនោះមដ្ឋយវធិ្ើណា?  លទ្យធេលបាន
បង្ហា ញថ្ន អរិថិជនបានាគ ល់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងមនោះ(ទំងត្បមភ្ទ្យនំាចូល និងេលិរកនុងត្ស្ុក)ត្តមរយៈការម ើញដ្ឋក់
តំ្តងបង្ហា ញ ឬលក់មៅត្តមេារទំ្យមនើប មា រ ឬហាងលក់មភ្ស្ជាៈនានា មានរិចរួចប ុមណាណ ោះខដ្លបានាគ ល់ត្តមរយៈ
ការេសពែេាយត្តមពាណិ្ជាកមមមលើកញ្ក់ទូ្យរទ្យស្សន៍ បណាត ញស្ងគម ឬត្តមមមធ្ាបាយមេសងមទ្យៀរ។ ាមួយនឹងលទ្យធេល
មនោះ មយើងអាចស្ននិដ្ឋា នបានថ្ន ការបញុ្ោះបញូ្លឱ្យេារទំ្យមនើប មើនើមា រ ឬហាងលក់េលិរេលនានាដ្ឋក់តំ្តងលក់
េលិរេលរបស្់ែលួន គឺាមមធ្ាបាយខដ្លមានត្បស្ិទ្យធភាពាងមគកនុងការេសពែេាយអំពើេលិរេលរបស្់ែលួន។ ាមួយ
នឹងគំនិរមនោះ Boniface & Umberger (2012) និង Bytyqi et al. (2020) ក៏បានមលើកមឡើងខដ្រថ្ន េារទំ្យមនើបគឺា
មោលមៅដ៏្មពញនិយមស្ត្មាប់អរិថិជនកនុងការខស្ែងរកទឹ្យកមដ្ឋោះមោ (Boniface & Umberger, 2012) មដ្ឋយារ
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មហរុេលអនាម័យ ទ្យើតំ្តងមានភាពង្ហយត្ស្ួល និងាកខនលងខដ្លអាចខស្ែងរកេលិរខដ្លមានគុណ្ភាពលែ។ ាមួយោន
មនោះ ការេសពែេាយត្តមអនកខដ្លមានឥទ្យធិពលមៅកនុងស្ងគម និងអនកជំនាញ ក៏អាចទ្យទួ្យលបានត្បស្ិទ្យធភាពែពស្់ មបើ
មទោះបើា កនុងស្ម័យបមច្កវទិ្យាមជឿនមលឿន មានវធិ្ើេសពែេាយមដ្ឋយមត្បើបណាត ញស្ងគមត្គប់ត្បមភ្ទ្យកតើ។ ទក់ទ្យងនឹង
ចំណុ្ចមនោះខដ្រ  Boniface & Umberger (2012) និង  Lake (2009)  as cited in (Kurajdova & Táborecka-
Petrovicova, 2015) បានគូស្បញ្ញា ក់េងខដ្រថ្ន កត្តត បរយិាកាស្ជំុវញិអនកមត្បើត្បាស្់ដូ្ចា ត្កុមមនុស្សកនុងស្ងគម មិរត
ភ័្ស្រកត និងស្មាជិកកនុងត្គួារ គឺាកត្តត ខដ្លមានឥទ្យធិពលមលើការស្មត្មចចិរតទិ្យញរបស្់អនកមត្បើត្បាស្់េងខដ្រ។  

ទក់ទឹ្យងនឹងកត្តត ខដ្លអនកមត្បើត្បាស្់ពិចារណាមុននឹងស្មត្មចចិរតទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មកមត្បើត្បាស្់ 
លទ្យធេលបានបង្ហា ញថ្ន “រស្ារិ” និង “អនាម័យ” ាកត្តត ចមបងាងមគ មហើយកត្តត  “មា កស្ញ្ញា េលិរេល”និង “រនមល” 
ក៏ាកត្តត ចមបងពើរមទ្យៀរខដ្លអនកមត្បើត្បាស្់ពិចារណាខាល ំងេងខដ្រ។ ដូ្ចោន មនោះខដ្រ Xu et al. (2020) ក៏បានរកម ើញ
ខដ្រថ្នកត្តត  “រស្ារិ” និង“រនមល”គឺាកត្តត កំណ្រ់របស្់អនកមត្បើត្បាស្់កនុងការស្មត្មចចិរតទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោ។ Tempesta 
& Vecchiato (2013) ក៏បានពនយល់ខដ្រថ្ន ការណ៍្ខដ្លកត្តត  “រនមល”និង “មា កស្ញ្ញា ” មានឥទ្យធិពលមលើការស្មត្មច
ចិរតរបស្់អនកមត្បើត្បាស្់ គឺមដ្ឋយារអនកមត្បើត្បាស្់យល់ថ្នកត្តត ទំងពើរមនោះមានទំ្យនាក់ទំ្យនងមៅនឹងគុណ្ភាពេលិរេល
មដ្ឋយតទ ល់។  មលើស្ពើមនោះ ចំមពាោះ កត្តត  “គុណ្ភាព” មយើងស្មងេរម ើញថ្ន មានអរិថិជនចំនួន ៤២% ដូ្ចោន ខដ្ល
យល់ថ្ន ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានអនាម័យ និងគុណ្ភាពែពស្់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក។ លទ្យធេលមនោះត្ស្មដ្ៀង
នឹងការស្ិការបស្់ Thøgersen et al. (2019) ខដ្លរកម ើញថ្នអរិថិជនមៅត្បមទ្យស្ចិនមានទំ្យមនារមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោខដ្លនំាចូលពើត្បមទ្យស្អភិ្វឌ្ឍ ាងេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្លេលិរមៅកនុងត្បមទ្យស្ មដ្ឋយពួកមគយល់ថ្ន
េលិរេលមកពើត្បមទ្យស្អភិ្វឌ្ឍគឺមានគុណ្ភាពែពស្់។ 

លទ្យធេលខាងមលើក៏បានបញ្ញា ក់ថ្ន មានអរិថិជន មត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោណាខដ្លមានរនមលទប មាន
កាលបរមិចេទ្យមត្បើត្បាស្់និងរកាទុ្យកបានយូរ  និងការមវចែ្ប់ាមដ្ើម។ ត្តមរយៈការស្ិការបស្់ Deliya & Parmar 
(2012) បានចងែុលបង្ហា ញថ្ន ការមវចែ្ប់មដ្ើររួរនាទ្យើយា ងស្ំខាន់មៅកនុងទំ្យនាក់ទំ្យនងរវាងការលក់ាមួយនឹងអរិថិជន
មៅកនុងដំ្ណាក់កាលលក់ និងការស្មត្មចចិរតទិ្យញ មហើយវាាកត្តត ដ៏្ស្ំខាន់ខដ្លមានឥទ្យធិពលមលើការស្មត្មចចិរត ទិ្យញ
របស្់អថិជន។ ទ្យនទឹមនឹងមនោះខដ្រ  Merlino et al. (2020) បានបញ្ញា ក់ថ្ន អរិថិជិនមានការចាប់អារមមណ៍្ែពស្់មលើការ
មវចែ្ប់ខដ្លគិរគួរពើនិរនតរភាពបរាិា ន មហើយពួកមគក៏ហា នចំណាយស្ត្មាប់េលិរេលខបបមនោះខដ្លមានរនមលនថលេង
ខដ្រ។ ាទូ្យមៅទិ្យដ្ាភាពននេលិរេលគឺមានឥទ្យធិពលមលើដំ្មណ្ើ រការស្មត្មចចិរតទិ្យញរបស្់អថិជន។ លកខណ្ៈននការមវច
ែ្ប់គឺវវិរតន៍រួមមៅាមួយនឹងរត្មូវការរបស្់អរិថជនមដ្លចង់បានការមវចែ្ប់ខដ្លមានភាពនចនត្បឌិ្រ និងមានត្បស្ិទ្យធ
ភាពកនុងការរកាទុ្យកេលិរេលបានយូរ (Rodríguez -Rojas et al., 2019 ; Merlino et al., 2020), មានភាពង្ហយ
ត្ស្ួលកនុងការមបើកមត្បើមត្បើត្បាស្់ និងរកាទុ្យក (McDaniel and Baker, 1977; Heide & Olsen, 2017)។ 
 

 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង និង មេង វមិាន. (២០២២) 124 

 

៥. ដស្ចក្តសី្នន ិឋ ន 
៥.១- ការស្នន ិឋ ន 
ការស្ិកាមនោះបង្ហា ញពើទ្យស្សនៈនិងឥរយិាបថរបស្់អរិថិជនមៅរាជធានើភ្នំមពញចំមពាោះការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ

ត្ស្ស្់។ ត្តមរយៈលទ្យធេលមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន មានអនកមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំងេលិរកនុងត្ស្ុក និងនំា
ចូល ប ុខនតទំ្យមនារននការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមានមត្ចើន ែណ្ៈខដ្លការោំត្ទ្យទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក
មានរិចរួចប ុមណាណ ោះ។ ការណ៍្មនោះបញ្ញា ក់ឱ្យម ើញថ្ន មបើមទោះបើាមានការបណាត ក់ទុ្យនមួយចំនួនមលើទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់
កតើ ចំខណ្កទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់េលិរកនុងត្ស្ុកហាក់មៅមានទំ្យហំរូចមៅមឡើយ មហើយពិបាកនឹងត្បកួរត្បខជង
ាមួយនឹងេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលពើបរមទ្យស្។ 

ចំមពាោះកត្តត ខដ្លមានឥទ្យធិពលមលើអរិថិជនមៅកនុងការស្មត្មចចិរតទិ្យញ ដូ្ចា កត្តត ត្បភ្ពេលិរេល កត្តត រនមល ឬ
ការលក់បញុ្ោះនថល ឬទិ្យញមួយខថមមួយមិនមានឥទ្យធិពលប ុនាម នមនាោះមទ្យមលើឥរយិាបថទិ្យញរបស្់អរិថិជនមនាោះមទ្យ ប ុខនតកត្តត
គុណ្ភាពទឹ្យកមដ្ឋោះមោ ការមវចែ្ប់ រស្ារិ និងការលក់បញុ្ោះរនមលខដ្លភាា ប់ាមួយនឹងេលិរេលមានស្ុពលភាពបាន
យូរ ភាពង្ហយត្ស្ួលរកទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ គឺមានឥទ្យធិពលមៅមលើការស្មត្មចចិរតទិ្យញរបស្់អរិថិជន។  

៥.២- អនុាស្ន៍ 
ខេែកមលើលទ្យធេលននការស្ិកាមនោះ ត្កុមហ ុនេលិរទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំងអស្់ ាពិមស្ស្ត្កុមហ ុនកនុងត្ស្ុក និង

អនកមរៀបចំមោលនមយាបាយទ្យើេារេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោគួរមធ្ែើការេលិរទឹ្យកមដ្ឋោះមោមដ្ឋយមតត រមៅមលើកត្តត គុណ្ភាព 
រស្ារិ ការមវចែ្ប់ និងអនាម័យ និងមរៀបចំយុទ្យធាស្រស្តបញុ្ោះនថលភាា ប់នឹងស្ុពលភាពរបស្់េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោអាច
មត្បើបានយូរ  ត្ពមទំងពត្ងឹកកិច្ស្ហត្បរិការាមួយនឹងេារទំ្យមនើបខដ្លាបណាត ញខចកចាយដ៏្មានត្បស្ិទ្យធភាព 
មដ្ើមបើទញយកចំខណ្កទ្យើេារទឹ្យកមោមៅកនុងត្កុងភ្នំមពញឱ្យបានកាន់ខរមត្ចើន។ 

ឯការដយាង 

វទិ្យាាា នារិស្ាិរិ. (២០២០). របាយការណ៍្អមងេរមស្ដ្ាកិច្ស្ងគមកិច្កមពុាឆ្ន  ំ ២០១៩/២០។ រាជធានើភ្នំមពញ៖ 
ត្កស្ួងខេនការ។  

មអា ត្ស្ើមពត្ជ. (២០២១, ១៨ វចិេិកា). ត្កស្ួងខេនការ៖ ត្បាជនកមពុាជិរ១៨% ននត្បាជនស្រុបកំពុងរស្់មត្កាម
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 ការវចិែ្ប់មានការទកទ់ញ  ការខណ្នាំរបស្់ត្គូមពទ្យយ  ទ្យិញត្តមការនិយមទ្យមូៅ    មេសងៗ 

ខេនកទ្យើ២៖ ការយល់ដ្ងឺអំពើមា កេលរិេល (Brand Awareness) 

១២- កនុងចំមណាមេលិរេលទ្យកឹមដ្ឋោះមោខាងមត្កាម មរើេលិរេលណាែលោះខដ្លមលាកអនកធាល បា់គ ល ់ឬធាល ប់បានម ើញ? 

េលិរេលទ្យកឹមដ្ឋោះមោ ធាល ប់ាគ ល់/ម ើញ មិនធាល ប់ាគ ល់/ម ើញ មិនចាស្់ 
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មរមាខស្នឬស្សើត្របឹ    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមើជើ(Meiji)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោគើរ ើស្ួគ៌(Kirisu)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមូមូ (Moo Moo)    



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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ទ្យឹកមដ្ឋោះមោដ្័ចមមៀល (Dutch Mill)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមម កណូ្លា (MANOLIA Milk)    
កាលមោ (Cowhead)    

១៣- មរើមលាកអនកាគ ល/់ដ្ងឹអពំើត្បភ្ព ឬត្បមទ្យស្ខដ្លេលរិទ្យកឹមដ្ឋោះត្ស្ស្ខ់ាងមត្កាមមនោះខដ្រឬមទ្យ? 

េលិរេលទ្យកឹមដ្ឋោះមោ ាគល់/ដ្ឹង មិនាគ ល់/ដ្ឹង មិនចាស្់ 
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មរមាខស្នឬស្សើត្របឹ    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមើជើ(Meiji)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោគើរ ើស្ួគ៌(Kirisu)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមូមូ (Moo Moo)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោដ្័ចមមៀល (Dutch Mill)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមម កណូ្លា (MANOLIA Milk)    
កាលមោ (Cowhead)    

១៤- មរើមលាកអនកាគ លេ់លរិេលទ្យកឹមដ្ឋោះមោទំងមនាោះមដ្ឋយរមបៀបណា? 
 ម ើញតំ្តងលក់មៅត្តមេារទ្យំមនើប ហាងទ្យំនិញ ឬមា រ   េសពែេាយត្តមរយៈទ្យរូទ្យស្សន៍ 
 ការេសពែេាយត្តមបណាត ញស្ងគម(Facebook)    មិរតភ្កតិ  ស្មាជិកត្គួារ   មេសងៗ  

១៥- ថមើៗមនោះ មរើេលិរេលទ្យឹកមដ្ឋោះមោណាែលោះខដ្លមលាកអនកបានទ្យិញ? 
 ទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មរមាខស្នឬស្សើត្រឹប         ទ្យឹកមដ្ឋោះមោគើរ ើស្ួគ ៌(Kirisu)  
 ទ្យឹកមដ្ឋោះមោដ្័ចមមៀល (Dutch Mill)   ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមម កណូ្លា (MANOLIA Milk)   
 ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមូមូ (Moo Moo)    ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមើជើ (Meiji)   កាលមោ (Cowhead)   

ខេនកទ្យើ៣៖ ទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថទ្យិញ (Perceptions and Buying Behaviors)  

ល.រ  មិនយល់ត្ស្ប មិនមានមយាបល ់ យល់ត្ស្ប 

១៦ ទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចលូមានរនមលនថលាងទ្យឹកមដ្ឋោះមោេលិ
រកនុងត្ស្ុក។    

១៧ េលិរេលទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្នំ់ាចលូមានអនាមយ័ាងទ្យឺក
មដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្កុ។    

១៨ 
ែញុំមជឿាក់មលើគុណ្ភាពទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្នំ់ាចលូខាល ំងាង
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក។    

១៩ 
ស្ំបកមវចែ្ប់ (ត្បអប/់កបំ ុង/ដ្បត្ចក…) របស្់េលិរេល
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានភាពទកទ់ញ និងង្ហយត្ស្ួលមត្បើ
ាងទ្យឹកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក។ 

   

២០ ទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចលូមានរស្ារឆិ្ៃ ញ់ាងទ្យកឹមដ្ឋោះ
មោ    
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េលិរមៅកនុងត្ស្កុ។ 

២១ មៅមពលែញុំទ្យិញទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ ែញុំមត្ជើស្យកខរទ្យកឹមដ្ឋោះ
មោណាខដ្លមានរនមលធ្រូនថលាងមគប ុមណាណ ោះ។    

២២ ែញុំទ្យិញេលរិេលទ្យឹកមដ្ឋោះមោណាខដ្លមានកាលបរមិចេទ្យមត្បើ
ត្បាស្់បានយូរ។    

២៣ ែញុំពិនិរយមមើលមលើស្ំបកមវចែ្ប ់(ត្បអប់/កំប ងុ/ដ្បត្ចក…) 
មៅមពលស្មត្មចចិរតទ្យិញទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មតងៗ។ 

   

២៤ មៅមពលទ្យិញទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្ ់ែញុំទ្យិញខរទ្យឹកមដ្ឋោះមោណា
ខដ្លែញុំធាល ប់ទ្យិញខរប ុមណាណ ោះ។    

២៥ ែញុំទ្យិញខរទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្ណ់ាខដ្លែញុំង្ហយរកទ្យញិបានខរ
ប ុមណាណ ោះ។    

២៦ ែញុំទ្យិញេលរិេលទ្យឹកមដ្ឋោះមោណាខដ្លមានត្បូម សូ្ិន
ពិមស្ស្ (ឧ.ទ្យិញ១ខថម១ ឬការបញុ្ោះរនមលាមដ្ើម)។ 

   

២៧ ែញុំទ្យិញេលិរទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ណាខដ្លមគនិយមទ្យញិ។    

២៨ ាធ្មមត្តែញុំទ្យិញេលរិេលទ្យឹកមដ្ឋោះមោណាខដ្លត្គមូពទ្យយ
បានខណ្នាំ។ 

   

 
 

  


