
 
 

រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 
វទិ្យាស្ថា នម្នុសសស្ថស្រសតនិងវទិ្យាស្ថស្រសតសងគម្ 

អត្ថបទស្រាវស្រាវ 

បញ្ហា ប្បឈមនងិឱកាសសប្ាប់សហប្ាសតចូនងិមធ្យមនៅកមពុជា៖ 
ករណីសកិាហាងកានហេក នងុស្សកុចនំនួ៥ក នងុប្កងុភ្ននំេញ 

 
 
 
 
 
 
 
 

លី តុ្ង ឈ ឿន ស្ថវន និង ផុន កសិកា 

ឆ្ន ាំ២០២០ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 

រាជបណ្ឌិ តយសភារម្ពុជា  
វិទ្យាសាា នម្នុសសសាស្រសតនិងវិទ្យាសាស្រសតសងគម្ 

បញ្ហា ព្បឈម្ និងឱកាសសព្ាប់សហព្ាសតូចនិងម្ធ្យម្នៅរម្ពុជា
៖ ររណី្សិរាហាងកានហេរនុងព្សុរចំនួន៥ រនុងព្រងុភ្នំនរញ 
(Challenges and Opportunities of SME in Cambodia: A Case Study of 

Five Local Coffee Brands in Phnom Penh) 

លី តុង 
រាជបណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា 

Email: lytongcambodia2013@gmail.com 

ឈ ឿន សាវន 
រាជបណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា 

Email: savornui2018@gmail.com 

បណ្ឌិ ត ផុន កសិកា 
រាជបណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា 

Email: kaseka1975@yahoo.com 
មូ្លន័យសឈងេប 

ម្ូលន័យសនងេប  
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ឈប្រីនឈ ីងននអាជីវកម្ាកាឈវេតបបទំឈនីប តែលកនុងឈោេះអាជីវកម្ាទាំងឈនេះ ក៏បានបឈងកីតនូវឱ្កាស
ការងារ និងការប្បកួតប្បតជងរវាងអាជីវកម្ាហាងកាឈវេមាា ស់ប្សុក និងហាងកាឈវេមា កផលិតផល
បរឈទសផងតែរ។ ការសិកាឈនេះមានវតថុបំណ្ងរម្បងគឺ (១) សិកាពីបញ្ហា ប្ប ម្តែលហាងកា
ឈវេកនុងប្សុកបាននឹងកំពុងជួបប្បទេះ កនុងបរបិទននការប្បកួតប្បតជងជាម្ួយនឹងហាងកាឈវេមា ក
ផលិតផលបរឈទស និង (២) សិកាពីឱ្កាសអាជីវកម្ាតែលហាងកាឈវេកនុងប្សុកអារបឈងកីតបាន
កនុងបរបិទននការប្បកួតប្បតជងឈនេះ។ ការសិកាឈនេះឈប្បីវធីិសាស្រសតប្សាវប្ជាវតបបរប្ម្ុេះ (Mixed 
Research Methodology) ឈៅឈលីសំណាកគប្ម្ូតែលជាសាថ បនិក ឬអ្នកប្គប់ប្គងអាជីវកម្ាហាង
កាឈវេកនុងប្សុករំនួន ៥រូប និងបុគគលិកបឈប្មី្ការងារកនុងហាងកាឈវេរំនួន ២៤រូប។ លទធផល
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បងាា ញថា ឱ្កាសអាជីវកម្ាហាងកាវេឈៅកម្ពុជា ឈៅតតមានការឈកីនឈ ីងជានិរា ឈបីឈទាេះបីជា
អាជីវកម្ាទំាងឈោេះ អារនឹងជួបប្បទេះនូវបញ្ហា ប្ប ម្ម្ួយរំននួែូរជា៖ ប្បភ្ពឈែីម្ទុន ការពប្ងឹង
ឈសវកាកម្ា រសជាតិ និងគុណ្ភាពកាឈវេកតី។ អាជីវកម្ាកាឈវេឈនេះ បានរូលរួម្បឈងកីតការងារ
សប្មាប់យុវជនកម្ពុជាទំាងអ្នករស់ឈៅរាជធានីភ្នំឈពញ ក៏ែូរជាអ្នកតែលមានប្បភ្ពម្កពីឈេតតោោ
កតី។ ឈប្ៅពីឱ្កាសកាងារ បុគគលិកទំាងឈោេះ តែម្ទំាងអារពប្ងឹងឈសែឋកិរាប្គួសារ និងពប្ងីកឱ្កាស
សប្មាប់ការសិកាបតនថម្ផងតែរ។ 

ពាកយគន្េឹះ៖ បញ្ហា ប្ប ម្ ឱ្កាសអាជីវកម្ា ឱ្កាសការងារ សវប្គាសខ្នន តតូរនិងម្ធយម្ ហាងកា
ឈវេកនុងប្សុក និងហាងកាឈវេមា កផលិតផលបរឈទស 

១. នសចរតីន ត្ើម្ 

កម្ពុជាកនុងឈពលបរាុបបននបានឈប្បីប្បាស់ប្បព័នធឈសែឋកិរាទីផារឈបីករំវ ឈវីយឈគសឈងកតឈ ីញ
ថាកនុងអ្ំ ុងឈពលម្ួយទសវតសរុងឈប្កាយឈនេះ កំឈណី្នឈសែឋកិរាកម្ពុជាមានការឈកីនឈ ីងោ ងខំ្្នង។ 
តាម្ទិននន័យរបស់រដ្ឋឋ ភ្ិបាល ក៏ែូរជាធោគារពិភ្ពឈោក និងធោគារអ្ភ្ិវឌ្ឍអាសុីបានបងាា ញថា
ប្បឈទសកម្ពុជាទទួលបានកំឈណី្នឈសែឋកិរាប្បចំឆ្ន បំ្បមាណ្ ៧.៧% កនុងរឈោ្េះឆ្ន ១ំ៩៩៥ និងឆ្ន  ំ
២០១៨ ឈវីយអ្ប្តាឈនេះ បានឈធេីឱ្យកម្ពុជាក្ាយឈៅជាប្បឈទសម្ួយតែលមានកំឈណី្នឈសែឋកិរាឈលឿន
ជាងឈគកនុងពិភ្ពឈោក។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩កន្ងឈៅ កម្ពុជាមានផលិតផលកនុងប្សុកសរុប (GDP) ជាង 
27.089 ប ីោនែុោ្ (The World Bank Data, 2020)។ ឈបីឈទាេះបីជាមានកំឈណី្នេពស់ោ ងណាក៏
ឈដ្ឋយ រំណូ្លសរុបរបស់ប្បជាពលរែឋមាន ក់ៗកនុងម្ួយឆ្ន  ំឈៅមានកប្ម្ិតទាបឈៅឈ ីយ ឈបីឈប្បៀបឈធៀប
ជាម្ួយនឹងប្បឈទសជិតខ្នង។  

ជាម្ួយនឹងកិរាប្បឹងតប្បងែ៏សកម្ាឈនេះ កម្ពុជាបានតប្បក្ាយេ្ួនឈៅជាប្បឈទសមានប្បាករ់ណូំ្ល
ទាបកប្ម្ិតម្ធយម្កនងឆ្ន ២ំ០១៥ និងមានម្វិរឆតាក្ាយេ្ួនឈៅជាប្បឈទសមានប្បាក់រំណូ្លម្ធយម្
កប្ម្ិតេពស់ឈៅឆ្ន  ំ២០៣០។ ឈគសឈងកតឈ ីញថា ឧសាវកម្ារម្បងរំនួនពីរ៖ (១) ឧសាវកម្ាកាត់
ឈែរ និង (២) វសិ័យឈទសររណ៍្ បានឈែីរតួោ ងសំខ្នន់កនុងការជប្ម្ុញកំឈណី្នឈសែឋកិរាកនុងប្បឈទស
ឈនេះ រំតណ្កឯកសិកម្ាឈៅតតឈែីរតួជារម្បងសប្មាប់ប្បជាពលរែឋតែលរស់ឈៅតាម្ទីជនបទ (Weggel 
& Oskar, 2006)។ ជាម្ួយនឹងវសិ័យធំៗតែលជប្ម្ុញឈសែឋកិរាជាតិទំាងឈនេះ សវប្គាសតូរនងិ
ម្ធយម្បានឈែីរតួជារម្បងកនុងការអ្ភ្ិវឌ្ឍសងគម្ និងឈសែឋកិរាជាតិទំាងម្ូល ឈដ្ឋយប្គឹេះសាថ នទំាងឈនេះ
បានរួម្រំតណ្កកនុងការបឈងកីតការងារប្បមាណ្ ៤០%-៥០% ននការងារសរុបកនុងប្សុក (Samantha 
Fuentes, 2018)។ ឈយីងសឈងកតឈ ីញថា មានកតាត ជាឈប្រីនបានរួម្រំតណ្កកនុងការតែរកាកំឈណី្ន
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ឈសែឋកិរាកម្ពុជាមានែូរជា កតាត សនតិភាព ការវនិិឈោគទុនបរឈទស ប្ពម្ទំាងការរកីរឈប្ម្ីនននវសិ័យធំៗ
ខ្នងឈលីជាឈែីម្។  

សវប្គាសតូរនិងម្ធយម្ (SMEs) ប្តូវបានឈគចត់ទុកថាជាកម្ាងំរលកររុញប្ចនកឈំណី្ន 
និងការអ្ភ្ិវឌ្ឍឈសែឋកិរាជាតិែ៏សំខ្នន់ ជាពិឈសសកនុងប្បឈទសកំពុងអ្ភ្ិវឌ្ឍ (Keskġn, Hidayet et al, 
2020)។ ឈបីឈយីងប្កឈ កឈម្ីលកនុងបរបិទសកល សវប្គាសតូរនិងម្ធយម្បានរូលរួម្រំតណ្កបឈងកតី
នូវអាជីវកម្ាប្បមាណ្ ៩០% ននអាជីវកម្ាទំាងអ្ស់ និងបឈងកីតការងារបានឈលីសពី ៥០% ននការងារ
សកម្ាទូទំាងពិភ្ពឈោក។ ឈដ្ឋយត កឈៅកនុងប្បឈទសកម្ពុជា សវប្គាសតូរនិងម្ធយម្បានរួម្រតំណ្ក
ោ ងខំ្្នងឈៅឈលីការអ្ភ្ិវឌ្ឍឈសែឋកិរានិងសងគម្ ឈដ្ឋយបានឈែីរតួកនុងការបឈងកីតការងារ បឈងកីនប្បាក់
រំណូ្លែល់ប្បជាពលរែឋតែលមានជវីភាពប្កីប្ក និងងាយរងឈប្គាេះ ប្ពម្ទំាងបានជប្ម្ុញនូវកំឈណី្ន
ឈសែឋកិរា រកាឈសថរភាពសងគម្ និងរួម្រំតណ្កកនុងការឈលីកតឈម្កីងនូវវសិ័យឯកជនផងតែរ។ ឈលីសពីឈនេះ
ឈៅឈទៀត ឈបីតាម្សថិតិរបស់ប្កសួងឧសាវកម្ា វទិាសាស្រសត បឈរាកវទិា និងនវនុវតតន៍ កាលពឆី្ន  ំ
២០១៨ បានបងាា ញថា វសិ័យឈនេះ បានរួម្រំតណ្កបឈងកីតការងារប្បមាណ្ ៧០% ននការងារសកម្ា និង
រូលរួម្ប្បមាណ្ជិត ៦០% ននផលទុនសរុបរបស់ជាតិ (Sok Chan, 2020)។  

ឯកឧតតម្ ឈវង សុេគង់ រែឋឈលខ្នធិការប្កសួងឧសាវកម្ា វទិាសាស្រសត បឈរាកវទិា និងនវនុ
វតតន៍ (អ្តីត ប្កសួងឧសាវកម្ា និងសិបបកម្ា) បានឈធេីការគូសបញ្ហា ក់ថា ឈៅកនុងប្បឈទសកម្ពុជា មាន
ប្កុម្វ ុនប្បមាណ្ជា ៥១០,០០០ ប្កុម្វ ុនតែលបានរុេះបញ្ា ីការប្តឹម្ប្តូវ ឈវីយកនុងរំឈណាម្ឈោេះ 
៩០% គឺជាប្បឈភ្ទសវប្គាសតូរ និងម្ធយម្ (Hin Pisei, 2019)។ កនុងបរបិទឈនេះ ឈគសឈងកតឈ ីញ
ថា សវប្គាសឈៅកនុងប្បឈទសកម្ពុជាប្តូវបានតបងតរកជាបួនប្បឈភ្ទ ឈៅតាម្រំនួនបគុគលកិបឈប្ម្ី
ការងារ និងទំវំននឈែីម្ទុនអាជីវកម្ា។ កនុងរំឈណាម្សវប្គាសទំាងឈនេះ សវប្គាសប្បឈភ្ទម្ីប្កូ 
(Micro Enterprise) បឈងកីតឈ ីង និងប្បកបអាជីវកម្ាពុំមានលកេណ្ៈជាប្បព័នធប្តឹម្ប្តូវឈោេះឈទ ក៏ប ុតនត
វាបានរួម្រំតណ្កឈប្រីនជាងឈគកនុងរំឈណាម្ប្បឈភ្ទសវប្គាសទំាងអ្ស។់  ការតបងតរកប្បឈភ្ទសវ
ប្គាសកនុងប្បឈទសកម្ពុជាប្តូវបានកំណ្ត់ែូរកនងុតារាងខ្នងឈប្កាម្៖  

តារាងទី 1៖ ការតបងតរកប្បឈភ្ទសវប្គាសឈៅកម្ពុជា 

រំណាត់ថាន ក់សវប្គាស 
និយម្ន័យរបស់រដ្ឋឋ ភ្ិបាល 

រំនួនបុគគលិក/កម្ាករ ប្ទពយសកម្ា 

សវប្គាសប្បឈភ្ទម្ីប្កូ (Micro) ១០ោក់ តិរជាង ៥០,០០០$ 
សវប្គាសខ្នន តតូរ ១១-៥០ោក់ ៥០,០០០$-២៥០,០០០$ 
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សវប្គាសខ្នន តម្ធយម្ ៥១-១០០ោក់ ២៥០,០០០$-៥០០,០០០$ 
សវប្គាសខ្នន តធំ ឈលីសពី១០០ោក់ ឈលីសពី ៥០០,០០០$ 

ប្បភ្ព៖ SME Development Framework (29 July 2005) 

ឈៅកនុងប្បឈទសកម្ពុជា អាជីវកម្ាខ្នន តតូរនិងម្ធយម្ឈនេះ ប្តូវបានតបងតរកជា៣ប្បឈភ្ទគឺ៖  

• ប្បឈភ្ទផលិតកម្ា មានែូរជា អាជីវកម្ាតកនរនផលិតផលកសកិម្ាជាឈែីម្ 
• ប្បឈភ្ទអាជីវកម្ាផតល់ឈសវាកម្ា 
• ប្បឈភ្ទអាជីវកម្ាពាណិ្ជាកម្ា រាប់បញ្ាូលទំាងអាជីវកម្ាលក់ែុ ំនិងរាយប្គប់ប្បឈភ្ទ 

ជាម្ួយនឹងការរកីរឈប្ម្ីនកនុងវសិ័យអាជីវកម្ា និងឧសាវកម្ាខ្នន តតូរនងិម្ធយម្ឈនេះ ឈយីង
សឈងកតឈ ីញថាអាជីវកម្ាហាងកាឈវេតែលជាតផនកម្ួយននសវប្គាសតូរនិងម្ធយម្តែរឈោេះ ក៏មានរកី
លូតោស់ខំ្្នងគួរឱ្យកត់សមាគ ល់កនងុរយៈឈពលប ោុា នឆ្ន រំុងឈប្កាយឈនេះ។ ជាការពិត ទម្ាប់ននការ
ទទួលទានកាឈវេ បានឈកីតមានកនុងសងគម្កម្ពជុាជាយូរម្កឈវីយ ជាពិឈសសកនុងរំឈណាម្ប្បជាពលរែឋ
រស់ឈៅកនុងរាជធានីភ្នំឈពញនិងតាម្ទីរួម្ឈេតតោោ ក៏ប ុតនតការទទួលទានកាឈវេតាម្តបបប្បនពណី្ ឈប្រីន
សថិតកនុងទប្ម្ង់តាម្ផទេះឈរៀងៗេ្ួន ឬតាម្តូប និងហាងអាហារតូរៗតាម្ែងផ្ូវប ុឈណាណ េះ។ ឈទីបតតឈាន
ម្កែល់រយៈឈពលប ុោា នឆ្ន រំុងឈប្កាយឈនេះ ទម្ាប់ននការទទួលទានកាឈវេឈកីតមានោ ងខំ្្នង ម្ិនប្តឹម្
តតកនុងរំឈណាម្ម្ស្រនតីរាជការ បុគគលិកប្កុម្វ ុនឯកជន អ្នករត់តាក់សុី ម្ ូតូឌ្ុបឈោេះឈទ តតទម្ាប់ឈនេះក៏
បានឈកីតមានកនុងរំឈណាម្យុវជនឈកាងៗតែលជាសសិសសាោ ឬនិសសិតផងតែរ។ ឈដ្ឋយសារតតទំឈោរ
ននការរូលរិតតទទួលទានកាឈវេតបបឈនេះ ឈទីបកាលពីឈែីម្ឆ្ន ២ំ០២០កន្ងឈៅឈនេះ ឈគបានប្បសិទធិោម្
ទីប្កុងភ្នំឈពញថា “ទីប្កុងកាឈវេ” ឈទៀតផង។ 

ទំឈោរននការទទួលទានអាហារ បានជប្ម្ុញឱ្យអាជីវកម្ាកាឈវេមានការអ្ភ្ិវឌ្ឍ និងតប្បម្ុេមាត់
ែាីជាបនតបោទ ប់ ឈដ្ឋយការតប្បរូបរាងពីការលក់ែូរតាម្តូបតូរៗតាម្ែងផ្វូ ម្កជាហាងកាឈវេធំៗតែល
មានអ្ោម្័យេពស់ និងមានកាឈរៀបរំតបបទំឈនីបៗជាឈែីម្។ ហាងកាឈវេទំាងឈោេះបានឈែីរតួម្ិនប្តឹម្តត
ជាទីតំាងសប្មាប់ប្បកបអាជីវកម្ាប ុឈណាណ េះឈទ ប ុតនតម្ួយរំនួន ក៏បានក្ាយឈៅជាការោិល័យឈធេីការ ទី
ជំនួបពិភាកាការងារ កតន្ងឈរៀបរំកម្ាវធិីេួបកំឈណី្ត ប្ពម្ទំាងជាទីតំាងឈែីម្បីឈធេីការឈរៀនសូប្តរបស់យុវ
ជនកម្ពុជាផងតែរ (Phoung Vantha, 2019)។ អាជីវកម្ាកាឈវេទាំងឈោេះ តែលរួម្មានទាំងមា កកា
ឈវេកនុងប្សុក និងហាងកាឈវេមា កបរឈទស តែលបាននឹងកំពុង រឈជីងប្បកួតប្បតជងកនុងទីផារកម្ពជុា 
បានឈធេីឱ្យឱ្កាសរសប្មាប់អាជីវកម្ាកាឈវេឈនេះកាន់តតម្មាញឹកខំ្្នងជាងម្ុន (Sok Chan, 2020; 
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Phoung Vantha, 2019)។ ខ្នងឈប្កាម្ឈនេះជាទិននន័យហាងកាឈវេលបីៗម្ួយរំនួន រាប់បញ្ាូលទំាង
មា កកាឈវេកនុងប្សុក និងមា កកាឈវេបរឈទសផងតែរ តែលកំពុងមានវតតមានប្ពេះរាជាណារប្កកម្ពុជា។ 

តារាងទី 2៖ ហាងកាឈវេមាា ស់ប្សុក និងបរឈទសលបីៗម្ួយរំនួនកនុងប្បឈទសកម្ពុជា 

ហាងកាឈវេមាា ស់ប្សុក  ហាងកាឈវេមា កបរឈទស ប្បភ្ព 
កាឈវេឈប្បាន  Amazon Coffee នែ 
ផាកកាឈវេ  Starbuck Coffee អាឈម្រកិ 
ម្ីសទ័រប្ប ូវ   KOI Café នតវា ន់ 
សារម្នទីរកាឈវេ    

២. វិធី្សាស្រសតព្សាវព្ជាវ 

ការសិកាឈនេះមានវតថុបំណ្ងរម្បងរំនួនពរីគឺ (១) សិកាពីបញ្ហា ប្ប ម្តែលហាងកាឈវេកនងុ
ប្សុក (Local Coffee Shop) បាននឹងកំពុងជួបប្បទេះ កនុងបរបិទននការប្បកួតប្បតជងតផនកអាជវីកម្ា 
ជាម្ួយនឹងហាងកាឈវេមា កផលិតផលបរឈទស (Foreign Coffee Shop) និង (២) សិកាពីឱ្កាស
អាជីវកម្ាតែលហាងកាឈវេកនុងប្សុក អារបឈងកីតបានកនុងបរបិទននការប្បកួតប្បតជងជាម្ួយមា កផលតិ
ផលបរឈទស (Foreign Coffee Brand)។ ការសិកាឈនេះក៏នឹងឈផាត តផងតែរ ឈលីការរួម្រំតណ្ករបស់
អាជីវកម្ាកាឈវេ កនុងការបឈងកីតការងារែល់យុវជនកម្ពុជា ប្ពម្ទាំងឱ្កាសរបស់ពួកឈគកនុងការបនតការ
សិកាបតនថម្ឈទៀតជាឈែីម្។ ការសិកាឈនេះឈប្បីវធិីសាស្រសតប្សាវប្ជាវតបបរប្ម្ុេះ (Mixed Research 
Methodology) តែលកនុងឈោេះ បញ្ា ីសំណួ្រទប្ម្ង់ពិភាកាប្តូវបានឈប្បីប្បាស់ ឈែីម្បីប្បម្ូលទិននន័យពី
ប្កុម្ឈគាលឈៅតែលជាមាា ស់ ឬថាន ក់ែឹកោំហាងកាឈវេកនុងប្សុក រំតណ្កឯកប្ម្ងសំណួ្រតបបសទងម់្តិ 
(Survey Questionnaire) ប្តូវបានឈប្បីប្បាស់ឈែីម្បីប្បម្ូលទិននន័យពីបុគគលិកបឈប្ម្ីការងារកនុងហាង
កាឈវេតែលរូលរួម្កនុងការសិកាឈនេះ។ ប្កុម្ឈគាលឈៅតែលរូលរួម្កនុងការសិកាឈនេះមាន មាា ស់និងអ្នក
ប្គប់ប្គងហាងកាឈវេរំនួន៥រូប ប្ពម្ទាំងបុគគលិកបឈប្ម្ីការងារកនុងហាងកាឈវេទាំងឈោេះរំនួន២៤រូប 
តែលកនុងឈោេះមាន ១៣ោក់ជាបុគគលិកឈភ្ទប្សី។ ទិននន័យតែលបានម្កពីវធិីសាស្រសតតបបគណុ្ភាព ប្តូវ
បានវភិាគតាម្ការវភិាគេ្ឹម្សារ (Content Analysis) ឈែីម្បីកំណ្ត់ទីឈសរកតី សប្មាប់បនសីុជាម្ួយនងឹ
វតថុបំណ្ងននការប្សាវប្ជាវ។ ម្ា ងឈទៀត ទិននន័យតែលបានម្កពីវធិីសាស្រសតតបបបរមិាណ្ ប្តូវបានវភិាគ
ឈដ្ឋយឈប្បីប្បាស់កម្ាវធិីវភិាគទិននន័យ SPSS Version 25 ឈដ្ឋយឈប្បីប្បាស់សថិតិពណ៌្ោ (Descriptive 
Statistics) ឈែីម្បីពនយល់បតនថម្ឈៅឈលីលទធផលតែលបានម្កពីការវភិាគទិនននយ័គុណ្ភាព។ 
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៣. លទ្យធ្លនិងការរិភារា 

៣.១. សាា នភារទូ្យនៅននអាជីវរម្មកានហេ 

ឈគសឈងកតឈ ីញថា សាថ នភាពទូឈៅអាជីវកម្ាកាឈវេឈៅកនុងប្បឈទសកម្ពុជា ជាពិឈសសកនុងទីប្កងុ
ភ្នំឈពញមានភាពរកីលូតោស់ឈប្រីន ម្ិនថាជាប្បឈភ្ទហាងកាឈវេខ្នន តតូរ ខ្នន តម្ធយម្ ឬហាងកាឈវេ
ខ្នន តធំ តែលមានបុគគលិកឈប្រីនឈោេះឈទ។ ក៏ប ុតនតអាជីវកម្ាឈនេះ ក៏ប្ប ម្នឹងការប្បកួតប្បតជងេពសែ់រូ
គាន  តែលជាក់តសតង មានហាងកាឈវេជាឈប្រីនចប់ឈផតីម្ឈបីករកសុី ទំាងប្បឈភ្ទកនុងប្សុក និងមា កសញ្ហា
ឈប្ៅប្សុកជាឈែីម្។ តផែកឈលីទសសនៈរបស់ថាន ក់ែឹកោំ និងមាា ស់ហាងកាឈវេតែលបានរូលរួម្កនុងការ
ប្សាវប្ជាវឈនេះ បានបងាា ញថា សថិតកនុងបរបិទននការប្បកួតប្បតជងកាន់តតខំ្្នង  ការឈបីកអាជីវកម្ាកាឈវេ 
ឈដ្ឋយឈប្បីឈែីម្ទុនតិរតួរ ឬកនុងទប្ម្ង់តូរៗ គឺមានការពិបាកកនុងការ រឈជីងឈៅកនុងទីផារ ឈដ្ឋយសារ
តតរំណូ្លរិតតអ្តិែិជន មានការតប្បប្បួល និងទំឈោរឈៅរកអ្េីតែលែាី និងទំឈនីប។ ឈបីឈទាេះបីជាមានការ
ប្បកួតប្បតជងខំ្្នងោ ងណា ការឈរេះចប់យកប្កុម្ឈគាលឈៅ ក៏ជាយុទធសាស្រសតម្ួយឈែីម្បីឈានឈៅរក
ភាពឈជាគជ័យកនុងអាជីវកម្ាឈនេះផងតែរ។  

ឈដ្ឋយសារការសិកាឈនេះ មានលកេណ្ៈតូរ កនុងរឈបៀបជាករណី្សិកា និងពុំបានឈផាត តឈលីប្គប់
ប្បឈភ្ទហាងកាឈវេ ឈយីងពុំអារឈធេីការសននិដ្ឋឋ នបានរាស់ោស់ថា ឈតីរំណូ្លរិតតអ្តិែិជនកាឈវេ 
ងាកឈៅរកផលិតផលកាឈវេកនុងប្សុក ឬឈប្ៅប្សុកឈោេះឈទ។ ឈទាេះជាោ ងណា តាម្ការសទង់ម្តិបុគគលកិ
បឈប្ម្ីការងារកនុងហាងកាឈវេទំាងឈោេះ ប្បមាណ្ ៦៩.៥% ននបុគគលិកទំាងឈោេះយល់ថា ប្បជាពលរែឋ
កម្ពុជា គំាប្ទកាឈវេកនុងប្សុក ជាងកាឈវេហាងមា កផលិតផលបរឈទស (ឈម្ីលតារាងទី៣ខ្នងឈប្កាម្)។   

តារាងទី 3៖ ទសសនៈបុគគលិកហាងកាឈវេឈៅឈលីតែលថា ប្បជាពលរែឋកម្ពុជារូលរិតតកាឈវេ
កនុងប្សុកជាងកាឈវេបរទស 

 រំនួន ភាគរយ 
ម្ិនយល់ប្សប 7 30.5 
យល់ប្សប 16 69.5 

សរុប 23 100.0 

ពីឈប្ពាេះតាម្បទពិឈសាធរបស់ឈោកែួង ដ្ឋរា តែលជាប្បធានប្កុម្វ ុន ម្ីសទ័រប្ប ូវកាឈវេ បានឈធេី
ការគូសបញ្ហា ក់ថា បរាុបបនន កាឈវេមា កយីឈហាបរឈទសប្បឈទសមានការធ្ាក់រុេះ ឈវីយផលិតផលកាឈវេ
កនុងប្សុកចប់ឈផតីម្ឈងីបឈ ីង ឈដ្ឋយសារតតប្បជាជនឥ ូវគំាប្ទផលិតផលកាឈវេយីឈហាកនុងប្សុកឈប្រនី
ជាង។ ឈោកែួង ដ្ឋរា ក៏បានបតនថម្ថា ពីម្ុនគឺហាងកាឈវេមា កផលិតផលបរឈទសបានទាក់ទាញអ្តែិិ
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ជនបានឈប្រីន ឈដ្ឋយសារអ្នកកនុងប្សុកម្ិនសូវែឹងពីរឈបៀបឈធេីអាជីវកម្ាប្បឈភ្ទឈនេះ ប ុតនតឥ ូវអាជីវកម្ា
កាឈវេកនុងប្សុក មានការយល់ែឹងឈប្រីនជាងម្ុន ជាពិឈសសការឈប្ជីសឈរសីវតថុធាតុកាឈវេ។ 

៣.២. បញ្ហា ព្បឈម្ 

កនុងរំឈណាម្ហាងកាឈវេតែលបានរូលរួម្កនុងការសិកាឈនេះ ឈយីងសឈងកតឈ ីញថា មានហាង
ម្ួយរំនួនមានសាថ នភាពអាជីវកម្ារកីលតូោស់ខំ្្នង ជាពិឈសសហាងកាឈវេឈប្បានតែលមានសាខ្ន
អាជីវកម្ារវូតែល់២៥សាខ្ន ទាំងឈៅកនុងរាជធានីភ្នំឈពញ និងតាម្បណាត ឈេតតឈសែឋកិរាោោផងតែរ។ 
សថិតកនុងបរបិទននការប្បកួតប្បតជងឈនេះ ហាងកាឈវេទំាងឈោេះក៏ជួបប្បទេះនូវបញ្ហា ប្ប ម្ម្ួយរំនួនផង
តែរ។ ឈោកសុង ឈផង សាថ បនិកសុីក្ូកាឈវេបានឈធេីការគូសបញ្ហា ក់ថា បញ្ហា តនម្្ និងគុណ្ភាពកាឈវេជា
កតាត ប្ប ម្រម្បងជាងឈគសប្មាប់អាជីវកម្ាកាឈវេកនុងប្បឈទសកម្ពុជា។ គាត់បានបតនថម្ថា មានហាង
កាឈវេកនុងប្សុកម្ួយរំនួន ប្បកបអាជីវកម្ាលក់កាឈវេកនុងតនម្្នែ្ជាងកាឈវេមា កផលិតផលបរឈទស 
តែលកតាត ឈនេះ បានឈធេីឱ្យពួកឈគមានការពិបាកេ្េះៗកនុងការ រឈជីងប្បកួតប្បតជងកនុងទផីារបរាបុបនន។ 
ជាម្ួយនឹងរំណុ្រឈនេះ ប្បមាណ្១៥.៧% ននបុគគលិកបឈប្ម្ីការងារកនុងហាងកាឈវេកនុងប្សុកទំាង៥ ក៏
បានបឈញ្ាញនូវទសសនៈប្បហាក់ប្បតវលឈនេះតែរ។ 

 

រូបទី 1៖ បញ្ហា ប្ប ម្ឈៅកនុងអាជីវកម្ាកាឈវេ (តាម្ទសសនៈបុគគលិក) 

បុគគលិកបឈប្ម្ីការងារកនុងហាងកាឈវេទំាងឈនេះែតែល បានឈធេីការកត់សមាគ ល់ថាឈប្ៅពីកតាត
គុណ្ភាពនិងរសជាតិកាឈវេ (រូបទី១ខ្នងឈលី) អាជីវកម្ាកាឈវេកនុងប្សុកឈៅជួបប្បទេះបញ្ហា ប្ប ម្
ឈផសងឈទៀតផងតែរ តែលកនុងឈោេះបញ្ហា រម្បងជាងឈគ គឺបញ្ហា ឈែីម្ទុនអាជីវកម្ា (១៦.៨៥%) តនម្្ និង
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ការជួលទីតំាងប្បកបអាជីវកម្ា (១៥.៧៣%) ឈសវាកម្ានិងបអាកបបកិរោិបុគគលិក (១៤.៦១%) និង
ជឈប្ម្ីសរសជាតិកាឈវេ (១៣.៤៨%) ជាឈែីម្។ បុគគលិកទំាងអ្ស់បានផតល់តនម្្ទាបជាងឈគឈៅឈលី
បរោិកាស និងការតុបតតងកនុងហាងកាឈវេ (ប្បមាណ្១០%)។ ឈដ្ឋយត កឈោកគីម្ វុង តែលជា
អ្នកប្គប់ប្គងម្ួយរូបននហាងកាឈវេឈប្បានសាខ្ន IFL ក៏បានគាំប្ទថា សប្មាប់ការប្បកួតប្បតជងជាម្ួយ
ហាងកាឈវេបរឈទសគឺពាក់ព័នធជាម្ួយនឹងជឈប្ម្ីសននរសជាតិកាឈវេ ឈដ្ឋយសារតតប្បជាជនឈយីងតតងតត
រង់សាករង់ែឹងឈពលែំបងូ តតប្បសិនឈបីឈគម្ិនមានអ្េីែាីតែលលែជាងឈយីងឈទ ឈោេះឈគនឹងចញ់ឈយីង។  

៣.៣. ឱកាសអាជីវរម្ម 

ឈបីឈទាេះបីជាអាជីវកម្ាកាឈវេឈនេះជួបប្បទេះនូវការប្បកួតប្បតជងខំ្្នង និងមានបញ្ហា ប្ប ម្ម្យួ
រំនួនកតី ប ុតនតឱ្កាសកនុងការប្បកបអាជីវកម្ាហាងកាឈវេកនុងប្បឈទសកម្ពុជា ឈៅតតមានការលូតោស់ជា
បនតឈៅឈទៀត ម្ិនថាជាហាងកាឈវេមា កផលិតផលបរឈទស ឬកនុងប្សុកឈោេះឈទ ពីឈប្ពាេះអ្នកទទួលទាន
កាឈវេក៏ឈកីនឈ ីងកាន់តតឈប្រីន អ្នកឈបីកអាជីវកម្ាហាងកាឈវេែាីៗក៏មាន ឈវីយអ្នកបិទអាជីវកម្ាឈៅវញិ
ក៏មានឈប្រីនែូរគាន ។ សាថ បនិក និងអ្នកប្គប់ប្គងហាងកាឈវេទំាងឈោេះក៏បានគូសបញ្ហា ក់ថា ឱ្កាស
សប្មាប់អាជីវកម្ាកាឈវេគឺមាន ជាពិឈសសអាជីវកម្ាតែលមានតផនការរាសោ់ស់ ឈវីយបាន រឈជីង
កនុងវសិ័យឈនេះចប់ពី៣ឆ្ន ឈំ ីងឈៅ។  

ែូរគាន តែរ បុគគលិកតែលបឈប្ម្ីការងារកនុងហាងកាឈវេទំាងឈនេះ ក៏មានទសសនៈប្បហាក់ប្បតវល
ឈនេះឈដ្ឋយ៨២.៦% ននបុគគលិកទាំងឈនេះ យល់ថាទំឈោរនិងនិោន ការននការទទួលទានកាឈវេកនុងប្បឈទស
កម្ពុជាឈៅតតមានការឈកីនឈ ីង។ ម្ា ងឈទៀត ប្បមាណ្៧៤% ននពួកឈគ យល់ប្សបែូរគាន ថាឱ្កាសនន
អាជីវកម្ាកាឈវេកនុងប្បឈទសកម្ពុជាឈៅតតមានភាពលែប្បឈសីរ (តារាងទី៤)។ 

តារាងទី 4៖ ទសសនៈបុគគលិកហាងកាឈវេឈៅឈលីទំឈោរននការទទួលទានកាឈវេរបស់ប្បជាជនកម្ពុជា 
និងឱ្កាសសប្មាប់អាជីវកម្ាកាឈវេ 

ឱ្កាសសប្មាប់អាជីវកម្ាកាឈវេកនុងប្បឈទស 
កម្ពុជាឈៅមានភាពលែប្បឈសីរ 

 ទំឈោរននការទទួលទានកាឈវេរបស់ 
ប្បជាជនកម្ពុជានឹងបនតឈកីនឈ ីង 

 រំនួន ភាគរយ   រំនួន ភាគរយ 
ម្ិនយល់ប្សប 6 26.1  ម្ិនយល់ប្សប 4 17.4 
យល់ប្សប 17 73.9  យល់ប្សប 19 82.6 

សរុប 23 100.0  សរុប 23 100.0 

បតនថម្ពីឈលីការយល់ឈ ីញខ្នងឈលី លទធផលននការសទង់ម្តិបានបងាា ញថា ឈែីម្បីបឈងកីនឱ្កាស
សប្មាប់អាជីវកម្ាកាឈវេរបស់េ្ួន ហាងកាឈវេទំាងឈោេះប្តូវឈផាត តឈលីរំណុ្រខំ្្នង ឬរំណុ្រតែលអារ
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ទាក់ទាញអ្តិែិជន តែលមាន កតាត គុណ្ភាពនិងរសជាតិកាឈវេ តនម្្ ការតុបតតងហាង ឈសវាកម្ា និង
អាកបបកិរោិបុគគលិកជាឈែីម្។ ប្បមាណ្២៧% ននបុគគលិកទំាងឈោេះយល់ថា ឈែីម្បីពប្ងឹងឱ្កាសអាជវី
កម្ាកាឈវេ ឈយីងប្តូវឈផាត តឈលីរសជាតិនិងគុណ្ភាពជារម្បង។ ម្ា ងឈទៀត កតាត គុណ្ភាពឈនេះ អារជា
កតាត រម្បងជាងឈគបំផុត ឈែីម្បីពប្ងឹងឱ្កាសកនុងអាជីវកម្ាកាឈវេ។ ឈប្ៅពីកតាត គុណ្ភាព និងរសជាតិ 
ជឈប្ម្ីសរសជាតិកាឈវេ ឈសវាកម្ានិងអាកបបកិរោិរបស់បុគគលិកបឈប្ម្ីការងារកនុងហាងកាឈវេ ក៏ប្តូវបាន
ពួកឈគឈម្ីលឈ ីញថាជារំណុ្របឈងកីតឱ្កាសសប្មាប់អាជវីកម្ាឈនេះែូរគាន ។ ឈដ្ឋយត ក ប្បមាណ្ ៦% 
ននបុគគលិកទំាងឈោេះយល់ថា ទីតំាងហាងកាឈវេជាកតាត តែលអារបឈងកីតឱ្កាសសប្មាប់អាជីវកម្ាឈនេះ
បានទាបជាងឈគ និង ប្បមាណ្ ៧.៦៩% យល់ថា បរោិកាស និងការតុបតតងកនុងហាង ម្ិនតម្នជា
កតាត កំណ្ត់នូវឱ្កាសអាជីវកម្ាទាំងប្សុងឈទ (សូម្ឈម្ីលរូបទី២ខ្នងឈប្កាម្)។ 

 

រូបទី 2៖ ទសសនៈរបស់បុគគលិកហាងកាឈវេអ្ំពរីំណុ្រខំ្្នងោោកនុងអាជវីកម្ាកាឈវេ 

ឈដ្ឋយត ក ឈបីតផែកឈលីទសសនៈរបស់សាថ បនិក និងអ្នកប្គប់ប្គងហាងកាឈវេទំាង៥ខ្នងឈលវីញិ 
កតាត រម្បង តែលអារឈធេីឱ្យអាជីវកម្ាកាឈវេអារ រឈជីងបានោ ងរងឹមាកំនុងបរបិទតែលមានការប្បកតួ
ប្បតជងខំ្្នងតបបឈនេះគឺឈសវាកម្ា។ ទាក់ទងនឹងរំណុ្រឈនេះ ឈោកសា ធុកា តែលជាអ្នកប្គប់ប្គងម្ួយរូប
ននសារម្នទីរកាឈវេ បានបញ្ហា ក់ថា ឈទាេះបីរសជាតិរបស់ឈយីងម្ិនសូវជាឆ្ា ញ់ក៏ឈដ្ឋយ ប ុតនតប្បសិនឈបីឈស
វាកម្ារបស់ឈយីងលែ បុគគលិករបស់ឈយីងរស់រាយរាក់ទាក់ជាម្យួឈភ្ញៀវ ឈោេះឈភ្ញៀវម្ិនឈភ្្រឈយីងឈោេះឈទ គឺ
ឈគនឹងម្កទទួលទានម្តងឈវីយម្តងឈទៀត។ ែូរឈនេះ ឈែីម្បីកាត ប់យកឱ្កាសឱ្យបានកាន់តតឈប្រីន ហាងកា
ឈវេទាំងឡាយប្តូវពប្ងឹងឈសវាកម្ាម្ុនឈគ ឈដ្ឋយចំបារ់ប្តូវឈធេីោ ងណាឱ្យបុគគលិករបស់េ្ួនយលែ់ងឹ
អ្ំពីឈសវាកម្ារបស់ហាង និងផតល់ឈសវាកម្ាែ៏លែែលអ់្តិែជិន។ 
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៣.៤. ការបនងកើតការងារ 

ឈយីងសឈងកតឈ ីញថា ហាងកាឈវេទាំង៥តែលបានឈប្ជីសឈរសីកនុងការប្សាវប្ជាវឈនេះ អារបឈងកីត
ការងារែល់យុវជនកម្ពុជាប្បមាណ្១៤២កតន្ង តែលកនុងឈោេះមានបុគគលិកឈភ្ទប្សីរំននួ ៧២ោក់ 
ឬប្បមាណ្ ៥០.៧% ឈដ្ឋយម្ិនគិតឈលីសាខ្នឈផសងឈទៀតរបស់ហាងកាឈវេម្ួយរំនួនឈោេះឈទ។ 

តារាងទី 5៖ ឱ្កាសការងាររបស់អាជីវកម្ាហាងកាឈវេទាំង៥ 

ឈឈាា េះហាងកាឈវេ រំនួនបុគគលិកសរុប (ប្សី) រំនួនសាខ្ន 
សុីក្ូកាឈវេ ៣០ (១៥) ៤ 

កាឈវេឈប្បានសាខ្ន IFL 
(Brown Coffee IFL) ៣៥ (១២) ២៥ 

ម្ីសទ័រប្ប ូវ កាឈវេ  
(MisterBrew Coffee) ៦០ (៣៦) ៦ 

សារម្នទីរកាឈវេ 
(The Museum Cafe) ១២ (៦) - 

Neak Rady Café ៥ (៣) - 
សរុប ១៤២ (៧២)  

លទធផលឈនេះបងាា ញថា អាជីវកម្ាកាឈវេបានផតល់ឱ្កាសការងារែល់បុគគលិកឈភ្ទប្សី ឈប្រីនជាង
បុគគលិកឈភ្ទប្បុស ឈដ្ឋយត ករបាយការណ៍្ឆ្ន ២ំ០១៧ របស់ប្កសួងឧសាវកម្ា វទិាសាស្រសត បឈរាក
វទិានិងនវានុវតតន៍ក៏បានបងាា ញផងតែរថា ប្គប់ប្បឈភ្ទអាជីវកម្ាខ្នន តតូរនិងម្ធយម្ឈៅកម្ពុជា បានផតល់
ឱ្កាសការងារែល់ស្រសតីឈប្រីនជាងបុរស ក៏ប ុតនតស្រសតីតែលជាមាា ស់អាជីវកម្ាខ្នន តតូរនងិម្ធយម្ឈនេះវញិ មាន
រំនួនតិរតួរខំ្្នង ឈបីឈធៀបជាម្ួយបុរសតែលជាមាា ស់អាជីវកម្ា (OpenDevelopment Cambodia, 
2020)។  

លទធផលឈនេះក៏បានបងាា ញផងតែរថា ឱ្កាសការងារតែលផតល់ឈដ្ឋយហាងកាឈវេទំាងឈនេះ ម្ិន
ប្តឹម្តតសប្មាប់យុវជនកម្ពុជាតែលរស់ឈៅកនុងទីប្កុងភ្នឈំពញប ុឈណាណ េះឈទ ប ុតនតក៏សប្មាប់យុវជនតែល
មានឈែីម្កំឈណី្តពីឈេតតោោផងតែរ។ លទធផលបងាា ញថា ៦៦.៦៧% ននបុគគលិកតែលបឈប្ម្ីការងារ
កនុងហាងកាឈវេទំាងប្បំាឈនេះ មានឈែីម្កំឈណី្តម្កពីឈេតតោោកនុងប្បឈទសកម្ពជុា និងជាង ៣៣% ឈទៀត
ជាអ្នកភ្នំឈពញសុទធសាធ (រូបទី៣ខ្នងឈប្កាម្)។ 
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រូបភាពទី 3៖ ទិននន័យបញ្ហា ក់ពីប្បភ្ពននបុគគលិកបឈប្មី្ការងារឈៅកនុងហាងកាឈវេទំាង៥ 

ការតែលទទួលបានឱ្កាសការងារឈនេះ ក៏បានឈធេីឱ្យបុគគលិកឈសទីរតតទំាងអ្ស់ (៩៥.៧%) អារ
មានលទធភាពកនុងការបនតការសិកាបតនថម្ឈទៀត ឈបីឈទាេះជាពួកគាត់ភាគឈប្រីន (៧០.៨%) ទទួលបាន
ប្បាក់រំណូ្លទាបជាង ២៥០ែុោ្ក៏ឈដ្ឋយរុេះ (តារាងទី៦)។  

តារាងទី 6៖ របាយប្បាក់ឈបៀវតសបុគគលិកបឈប្ម្ីការងារកនុងហាងកាឈវេ 

ប្បាក់ឈបៀវតសប្បចំតេ រំនួន ភាគរយ 
$150-$250 17 70.8 
$250-$300 4 16.7 
ឈប្រីនជាង $400 3 12.5 

សរុប 24 100.0 

ឈប្ៅពីឱ្កាសបនតការសិកា ការងារជាបុគគលិកកនុងហាងកាឈវេទំាងឈនេះ ក៏បានរូលរួម្រំតណ្ក
ផងតែរកនុងការពប្ងឹងឈសែឋកិរាប្គួសាររបស់ពួកគាត។់ ជាលទធផល ៧៩.២% ននបុគគលិកទំាងឈោេះបាន
ឈធេីការគូសបញ្ហា ក់ថា សាថ នភាពឈសែឋកិរាប្គួសាររបស់ពួកគាត់មានភាពលែប្បឈសីរជាងម្នុ។  

តារាងទី 7៖ សាថ នភាពប្គួសារបោទ ប់ពីឈធេីការងារកនុងហាងកាឈវេ 

សាថ នភាពឈសែឋកិរាប្គួសារ រំនួន ភាគរយ 
ធ្ាក់រុេះបនតិរ 1 4.2 
ពុំមានភាពប្បឈសីរឈ ីងឈទ 4 16.7 
ប្បឈសីរឈ ីងបនតិរបនតួរ 18 75.0 
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ប្បឈសីរឈ ីងឈប្រីន 1 4.2 
សរុប 24 100.0 

តាម្រយៈលទធផលឈនេះ ឈយីងអារឈធេីការសននិដ្ឋឋ នបានថា អាជីវកម្ាហាងកាឈវេបានរូលរួម្
រំតណ្កោ ងខំ្្នងកនុងការបឈងកីតការងារ ក៏ែូរជាពប្ងឹងឈសែឋកិរាប្គួសាររបស់នឈិោជិក និងបានរូលរួម្
កនុងការជប្ម្ុញនូវកំឈណី្នឈសែឋកិរាជាតិផងតែរ។  

៤. ការសននិដ្ឋា ន 
ឈយីងសឈងកតឈ ីញថា ឈបីឈទាេះបីជាសថិតកនុងបរបិទននការប្បកួតប្បតជងខំ្្នងកតី ឱ្កាសអាជីវកម្ា

សប្មាប់ហាងកាឈវេមា កកនុងប្សុក ឈៅតតមានេពស់ឈៅឈ ីយ។ កនុងបរបិទឈនេះ ហាងកាឈវេកនុងប្សុកក៏
ជួបប្បទេះនឹងបញ្ហា ប្ប ម្សំខ្នន់ៗែូរជា បញ្ហា កងេេះឈែីម្ទុនកនុងការពប្ងីកអាជីវកម្ា តនម្្ នូលទី
តំាងហាង និងកិរាសនាជួល គុណ្ភាពកាឈវេ ជាឈែីម្។ ជាម្ួយនឹងអាជីវកម្ាឈនេះ ឈយីងឈ ីញថា វាបាន
រូលរួម្រំតណ្កកាត់បនថយភាពប្កីប្ករបស់បុគគលិកបឈប្ម្ីការងារកនុងហាងបានម្ួយរំតណ្កធំ និងតែម្
ទំាងជួយពប្ងឹងកប្ម្ិតជីវភាពប្គួសាររបស់ពួកឈគបានឈទៀតផងតែរ។ បតនថម្ពីឈលីឈនេះ វសិ័យម្ួយឈនេះ ក៏
បានរូលរួម្ផតល់ឱ្កាសកនុងការបនតការសិកាែល់បគុគលិកបឈប្ម្ីការងារកនុងហាងបានជាឈប្រីន តែលឈនេះ
ក៏ជាការរួម្រំតណ្កម្ួយឈទៀតកនុងការបណ្តុ េះបណាត លធនធានម្នុសសសប្មាប់ប្បឈទសកម្ពជុាផងតែរ។ 

៥. យុទ្យធសាស្រសតនិងអនុសាសន៍ 
កនុងបរបិទននការប្បកួតប្បតជងតបបឈនេះ ហាងកាឈវេកនុងប្សុកប្តូវមានយុទធសាស្រសតសម្ប្សប 

ឈែីម្បីអារ រឈជីងឱ្យបានរងឹមាកំនុងអាជីវកម្ាកាឈវេ ទំាងការប្បកួតប្បតជងជាម្ួយនឹងមា កកាឈវេ
បរឈទស ក៏ែូរជាហាងកាឈវេមា កកនុងប្សុក។ តាម្រយៈការសមាា សប្កុម្ឈគាលឈៅតែលជាសាថ បនិក អ្នក
ប្គប់ប្គងហាងកាឈវេទំាង៥ខ្នងឈលី ក៏ែូរជាសិកាឈៅឈលីយុទធសាស្រសតអាជីវកម្ាម្ួយរំននួ ឈយីងទទួល
បាននូវអ្នុសាសន៍ ក៏ែូរជាសំណូ្ម្ពរសំខ្នន់ៗម្ួយរនំួនទំាងសប្មាប់រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល ក៏ែូរជាមាា ស់
អាជីវកម្ាហាងកាឈវេកនុងប្សុក កនុងការបឈងកីនឱ្កាសអាជីវកម្ារបស់េ្នួកនុងបរបិទននការប្បកួតប្បតជង
ម្ួយឈនេះ។ 

រ) អនុសាសន៍សព្ាប់រដ្ឋា ភិ្បាល 
o ការ្តល់ទ្យុនសព្ាប់អាជីវរម្ម 

ឈយីងែឹងថា បញ្ហា ប្ប ម្ែ៏រម្បងម្ួយរបស់អាជីវកម្ាកាឈវេ ក៏ែូរជាអាជីវកម្ាខ្នន តតូរនងិ
ម្ធយម្ែ៏នទឈទៀតគឺែវកិាសប្មាប់ពប្ងីក ឬជប្ម្ុញភាពរកីរឈប្ម្ីនកនុងអាជីវកម្ា។ ជាម្ួយនឹងរំណុ្រឈនេះ 
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រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា គួរពិចរណាផតល់នូវប្បាក់កម្ាីកនុងអ្ប្តាការប្បាក់ទាបសម្រម្យជាងម្នុ ឈែីម្បីអ្នក
ប្បកបអាជីវកម្ាហាងកាឈវេោោ អារមានលទធភាពេាី ទំាងសប្មាប់ការឈបីកអាជីវកម្ាែាីឈថាា ង ការពប្ងឹង 
ក៏ែូរជាការពប្ងីកអាជីវកម្ាផងតែរ។ 

o រព្ងឹងការនលើររម្ពស់អាជវីរម្មខ្នន តតូចនងិម្ធ្យម្ 

ជាក់តសតង រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលកម្ពុជាបានដ្ឋក់ឈរញនូវយនតការជាឈប្រីនរួរម្កឈវីយកនុងការជប្ម្ញុ 
ការវនិិឈោគឈលីវសិ័យឧសាវកម្ាខ្នន តតូរនិងម្ធយម្ឈនេះ។ ជាលទធផល ឈយីងសឈងកតឈ ីញថា កនុង
ប្បឈទសកម្ពុជា មានការរកីរឈប្ម្ីនខំ្្នងឈលីវសិ័យម្ួយឈនេះ។ ឈែីម្បីជាការរូលរួម្រំតណ្កបតនថម្ឈទៀត រាជ
រដ្ឋឋ ភ្ិបាលប្តូវគួរបឈងកីតឱ្យមានយនតការបតនថម្ឈទៀតឈែីម្បីគំាប្ទែល់អាជីវកម្ាកាឈវេ ក៏ែូរជាអាជីវកម្ា
ខ្នន តតូរ និងម្ធយម្។ តាម្បទពិឈសាធន៍របស់ប្បឈទសោោ រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលអារផតល់ការគាំប្ទតាម្រយៈ
ការបឈងកីតឱ្យមានកម្ាវធិីបណ្តុ េះបណាត លសវប្គិនភាព ការជួយជាឈែីម្ទុនសប្មាប់អាជីវកម្ាឈបីកែបំងូ 
(Start-Up Business) ឈលីកទឹករិតតសវប្គិនភាពកនុងរឈំណាម្ោរ ីៗ  ឬផតល់ឈសវាប្បឹកាកអាជីវកម្ា
ជាឈែីម្។ ឈលីសពីឈនេះ ការសប្ម្ួលតបបបទនីតិវធិីកនុងការឈបីកអាជវីកម្ា ក៏អារជាកតាត ជួយជប្ម្ុញនូវកា
រវនិិឈោគបតនថម្កនុងវសិ័យឈនេះផងតែរ។ 

ខ) ចំន ះអាជីវរម្មហាងកានហេរនងុព្សរុ 
o គុណ្ភារនិងរសជាត ិ

តាម្លទធផលខ្នងឈលី រំណុ្រឈជាគជ័យធំបំផុតននអាជីវកម្ាកាឈវេគឺរសជាតិ និងគុណ្ភាពកា
ឈវេ ឈវីយរំឈពាេះកាឈវេមា កផលិតផលបរឈទស គឺឈគមានរំណុ្រខំ្្នងម្ួយឈនេះ តែលហាងកាឈវេកនុង
ប្សុកចំបារ់ប្តូវឈរៀនតាម្។ ជាទូឈៅ អ្តិែិជនរូលរិតតសាកលបង និងតសេងរករសជាតិកាឈវេតែល
បំឈពញតាម្តប្ម្ូវការរបស់ឈគ ែូរឈនេះ ហាងកាឈវេកនុងប្សុកទំាងអ្ស់ប្តូវឈធេីោ ងណាពប្ងឹង និងរកា
គុណ្ភាព និងរសជាតិកាឈវេឱ្យបានជាប្បចំ។ ឈយីងែឹងថា ឈែីម្បីបានកាឈវេតែលមានរសជាតលិែ 
 ាុយឆ្ា ញ់ ចំបារ់ប្តូវឈរេះឈប្ជីសឈរសីប្គាប់កាឈវេតែលមានគុណ្ភាព និងមានបឈរាកឈទសកនុងការឆងុ
ឱ្យបានសម្ប្សប។  

o នសវារម្មនងិបគុគលិរ 

ឈសវាកម្ា និងអាកបបកិរោិរស់រាយរាក់ទាក់របស់បុគគលកិជារណុំ្រសខំ្នន់ម្ួយផងតែរកនុងការ
ទាក់ទាញរិតតអ្តិែិជនឱ្យម្កទទួលទានម្តងឈវីយម្តងឈទៀត។ រំឈពាេះហាងកាឈវេបរឈទស បុគគលិកប្តូវ
ឆ្ងកាត់ការវេឹកហាត់ មានការតណ្ោំពីវធិីសាស្រសតទំោក់ទំនង និងបំឈពញតប្ម្ូវការអ្តិែិជន ម្ុននឹង
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អារចប់ឈផតីម្បំឈពញការងារ។ ឈនេះជារំណុ្រខំ្្នងម្ួយរបស់ឈគ កនុងបរបិទននការប្បកួតប្បតជងកនុងអាជវី
កម្ា ែូរឈនេះ មាា ស់ហាងកាឈវេកនុងប្សុក ចំបារ់ប្តូវឈផាត តការយករិតតទុកដ្ឋក់ឈលីឈសវាកម្ារបស់េ្ួន។ 

o នតត តនលើតនម្ៃ 

ឈយីងែឹងឈវីយថា កម្ពុជាមានកប្ម្ិតប្បាក់រំណូ្លជាម្ធយម្សថតិកនុងកប្ម្ិតទាបឈៅឈ ីយឈបី
ឈធៀបជាម្ួយប្បឈទសោោកនុងតំបន់។ ែូរឈនេះ ឈែីម្បីអារប្បកួតប្បតជងបានឈៅកនុងទីផារអាជីវកម្ាកា
ឈវេ ជាពិឈសសជាម្ួយនឹងកាឈវេបរឈទស តនម្្ជាកតាត កំណ្ត់ម្ួយផងតែរ។ ជាក់តសតង តនម្្ឈនេះអារនឹង
ក្ាយជាកតាត កាន់តតសំខ្នន់ អាប្ស័យឈៅឈលីទីតំាងហាងកាឈវេ និងប្កុម្អ្តិែិជនឈគាលឈៅរម្បង។ 
រំឈពាេះអ្តិែិជនឈគាលឈៅឈែលជាសិសសសាោ ឬនិសសិត ពួកឈគឈប្រីនឈប្ជីសឈរសីផលិតផលណាតែល
មានតនម្្សម្រម្យបនតិរ ប ុតនតឈបីអ្តិែិជនឈគាលឈៅជាម្ស្រនតីរាជការ ឬបុគគលិកប្កុម្វ ុន តនម្្ម្ិនសូវជា
បញ្ហា ឈចទសប្មាប់ពួកឈគឈទ។ 

o ជនព្ម្ើស្លតិ្ល 

តាម្បទពិឈសាធន៍ោោរបស់សាថ បនិក និងអ្នកប្គប់ប្គងហាងកាឈវេតែលបានរូលរួម្កនុងការ
សិកាឈនេះ ពួកឈគបានឈធេីការគូសបញ្ហា ក់ថា អ្តិែិជនជាទូឈៅរូលរិតតអ្េីតែលែាី និងរង់ឱ្យឈយីងមានអ្េី
តែលែាីសប្មាប់ពួកឈគ ែូរឈនេះ ឈែីម្បីឈជាគជ័យកនុងអាជីវកម្ាឈនេះ ហាងកាឈវេទំាងឡាយប្តូវរេិះរកបឈងកីត
នូវជឈប្ម្ីសផលិតផលឱ្យបានឈប្រីនបនតិរ ប ុតនតពុំមានន័យថា ឈប្រីនខំ្្នងឈពកឈោេះឈទ។ ម្ា ងឈទៀត ម្ុន
នឹងបឈងកីតនូវផលិតផលែា ី ឬរសជាតិែាី ហាងកាឈវេទំាងឡាយប្តូវមានការសិកាឱ្យបានរាស់ពីតប្ម្វូ
ការ ប្បឈភ្ទរសជាតិ របស់អ្តិែិជនឈៅតាម្វយ័ និងការងារជាឈែីម្។ ប្តង់រំណុ្រឈនេះផងតែរ អ្នក
ប្គប់ប្គងហាងកាឈវេឈប្បានសាខ្នIFL ក៏បានឈធេីការគូសបញ្ហា ក់តែរថា រំណុ្រឈជាគជ័យម្ួយននហាងកា
ឈវេរបស់គាត់គឺ គំនិតបឈងកីតអ្េីៗតែលែាីជានិរា។ 

o ការតុបតតងលម្អ 

ការឈរៀបរំ និងការតុបតតងលម្ែហាងឈែីម្បីឱ្យមានភាពទាក់ទាញ ក៏ជាកតាត ឈជាគជ័យម្ួយផង
តែរ។ ឈយីងសឈងកតឈ ីញថា យុវជនកម្ពុជាភាគឈប្រីនទទួលទានកាឈវេកនុងទតំីាងតែលមានផាសកុភាព 
មានមា សុីនប្តជាក់ និងមានបរោិកាសរ  ូតម្នទិកបតនថម្ឈទៀតកាន់តតប្បឈសីរ។ រំណូ្លរិតតឈនេះក៏
អាប្ស័យឈៅឈលីប្កុម្ម្នុសស និងការងាររបស់អ្តិែិជនផងតែរ។ ការឈរៀបរំហាងកាឈវេ អារអាប្ស័យ
ឈលីតប្ម្ូវការអ្តិែិជនផងតែរែូរជា មានកតន្ងប្បជុំខ្នន តតូរ និងតុពិសាកាឈវេតែលមានឯកជនភាព
ជាឈែីម្។ ការមានទីតំាងធំទូោយ ងាយប្សួលកនុងការរតោនយនតរបស់អ្តិែិជន ជារំណុ្រខំ្្នង
បំផុតម្ួយផងតែរ ឈដ្ឋយសារទីប្កុងភ្នំឈពញ តាម្ទីរួម្ឈេតត ឬតំបន់ប្បជុំជនម្ួយរំនួន កំពុងជួបប្បទេះ
នឹងបញ្ហា ររាររណ៍្។  
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o តសេងយល់រីទ្យី្ ារនិងចណូំ្លចតិតអតថិិជនជាព្បច ំ

ហាងកាវេទំាងឡាយប្តូវបឈងកីតទម្ាប់កនុងការសិកា និងតសេងយល់ពីការតប្បប្បួលននទីផារ 
តប្ម្ូវការ និងរំណ្ង់រំណូ្លរិតតរបស់អ្តែិិជនជាប្បចំ។ ឈពលឈវោតប្បប្បួល សាថ នភាពសងគម្តប្ប
ប្បួល ឬបរសិាថ នជុំវញិតប្បប្បួល ក៏អារឈធេីឱ្យអ្តិែិជនផ្ាស់បតូររំណូ្លរតិតផងតែរ។ ការតប្បប្បួល
រំណូ្លរិតតឈនេះ អារឈៅឈលីរសជាតិកាឈវេ គុណ្ភាព ឬបរោិកាសកនុងហាងកាឈវេផាទ ល់តតម្តង។ 
ឧទាវរណ៍្ កាលពីប ុោា នឆ្ន មំ្ុន ការទទួលទានកាឈវេឈប្រីនតតហាងតូរៗតាម្ផ្ូវ និងមានចក់វឌី្ីអ្កូំ
ែរផងតែរ ប ុតនតបរាុបបនន រំណូ្លរិតតឈនេះបានតប្បប្បួលម្កជាបរោិកាសសម្ប្សបសប្មាប់ការជតជក
កំសានត ឬបរោិកាសតែលមានផតល់នូវឈសវាអ្ុីនឈធីឈណ្តម្ិនគតិនែ្ ឬមានបនទប់ជាលកេណ្ៈឯកជនជា
ឈែីម្។ 
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