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ម្ូលន្័យសសងេរ(Abstract) 

 
ណៅណលើសរលណោរសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រតូវាៃណគចាត់ទុរថាាៃណែើរតួនទីោ ាងសំខាៃ់រនុងការអ្ភិវឌាឍ

ណសែឋរិចច-សងគម្ ការធានៃូវបរិោប័ៃនសរលៃិងរំណណើៃណសែឋរិចច។ណោរJames D. Wolfensohn ស្របធាៃសម្ព័ៃធនៃ 

ធនោរពិភពណោរាៃាៃស្របាសៃ៍ថា:“សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្គឺាវិស័យឯរជៃណែើម្ាបីបណងកើតការងារៃិងរំណណើៃ 
ស្របរបណោយៃិរៃតរ៍ភាព”1។ដតថមីៗណៃឹះបោតាស្របណទសាណស្រចើៃាពិណសសស្របណទសរនុងតំបៃ់OECD រោឋាភិាលាណស្រចើៃរំពុង 
ស្របឈម្ៃឹងបញ្ហានននៃរំណណើៃទាប ណិជជរម្មៃិងការវិៃិណោគទៃ់ណខាោយៃិងវិសម្ភាពណរើៃណ ើងខពស់ 2។រោឋាភិាល 
បោតាស្របណទសទាំងណនឹះរំពុងស្របឈម្ការម្ិៃណពញចិតតពីស្របាពលរែឋរបស់ខលួៃណលើការងារស្រគប់ស្រគងរែឋៃិងរិចចការាធារណ: 
ដែលហារ់បីែូចាការណែើរែទុយៃឹងសរលភាវូបៃីយរម្មៃិងការវិវតតៃ៍នៃបណចចរវិទាាឌីជីថល។ 
 ណោយដ ររម្ពុាម្ីស្ររូសហស្រោស ខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្ាៃស្របាណ៥០០,០០០សហស្រោសសម្ម្ូលៃឹង៩៩,៨% 
នៃស្ររុម្ហ ុៃទាំងអ្ស់ដែលែតល់ការងារែល់៧០%នៃរា្ាំងពលរម្មសរុបៃិងចូលរួម្រនុងណសែឋរិចចាតិណសមើៃឹង៥៨%នៃែលិត 
ែលរនុងស្រសុរ(ែ.ស.ស)។ភាគណស្រចើនៃសហស្រោសទាំងណនឹះសថិតរនុងណសែឋរិចចណស្រៅស្របព័ៃធៃិងម្ិៃទាៃ់ាៃចុឹះបញ្ជីែលូវការណៅ
ណ ើយ។ ែូណចនឹះណហើយាៃារាជរោឋាភិាលរម្ពុា នែគូអ្ភិវឌាឍៃ៍ អ្នរសិរាោស្រាវស្រាវៃិងអ្នរណធវើណោលៃណោាយននាៃ 
ៃឹងរំពុងបណងកើតណោលៃណោាយៃិងរម្មវិធីណែើម្ាបីោំស្រទ អ្ភិវឌាឍៃ៍ សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ (SMEs)រនុងណោលបំណង 
ណលើរទឹរចិតតរនុងការចុឹះបញ្ជីែលូវការបណងកើតការងារៃិងរំណណើៃស្របរបណោយចីរភាព។ខណៈណពលដែលរម្មវិធីននាៃជួយ 
បណងកើៃចំៃួៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ួយចំៃួៃដតការអ្ៃុវតតារ់ដសតងជួបៃូវបញ្ហាស្របឈម្ាណស្រចើៃៃិងរំាងសទឹះែល់ការរីរ 
ចណស្រម្ើៃរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រ៍ែូចារំណណើៃណសែឋរិចចាតិ។  
 បណចចរវិទាាឌីជីថលាៃសកាដាៃុពលរនុងការជំរុញែលិតភាពៃិងការរីរចណស្រម្ើៃរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ 
(SMEs) ណហើយណសែឋរិចចរំពុងណធវើឌីជីថលូបៃីយរម្មោ ាងឆប់រហ័សែូណចនឹះសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រតូវការចាប់យរ 
ែំណោឹះស្រាយឌីជីថលណែើម្ាបីស្របរួតស្របដជងៃិងអាចបៃតែំណណើរអាជីវរម្មណោយរលូៃ។      ណលើសពីណៃឹះណៅណទៀតណែើម្ាបីឱាយ 
សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្កា្ាយារាាលា ាសុីៃនៃរំណណើៃរួម្ស្របរបណោយស្របសិទធភាព ណយើងស្រតូវការរិឹះររៃូវយុទធាស្រសត 
អ្ភិវឌាឍៃ៍សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ថមី តម្បរិបទថមីនៃណសែឋរិចចឌីជីថល។ 
 ការស្រាវស្រាវណៃឹះាៃបងាហាញថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃតួនទីោ ាងសំខាៃ់រនុងការបណងកើតការងារថមីៗ 
បណងកើៃចំណូលស្រគួារ បណងកើៃចំណូលណសែឋរិចចាតិ ាពិណសសរនុងបរិបទណសែឋរិចចឌីជីថលដែលាចៃទល់ស្រទស្រទង់ណសែឋរិចច 
រនុងវិបតតិរូវីែ១៩ៃិងណែើម្ាបីរំណណើៃណសែឋរិចចរយឹះណពលខលី ម្ធាយម្ៃិងរយឹះណពលដវង។ 
 
 
  
 
 
 
 

 

1 World Bank Group, 2004 

2 OECD,2016a 
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សសច្រតីស្តើម្ 
 
ការវិវតតៃ៍ោ ាងណលឿៃនៃបណចចរវិទាាឌីជីថលាៃៃឹងរំពុងផ្្ាស់បតូរអ្វីៗស្រគប់ោ ាងរួម្ទាំងរណបៀបរស់ណៅរបស់ម្ៃុសាស 

ាតិៃិងរាល់សរម្មភាពណសែឋរិចចសរលណោរទាំងម្ូល។ បណចចរវិទាាឌីជីថលគឺាដែនរម្ួយនៃបែិវតតៃ៍ឧសាោហរម្មទី៤ 
ដែលរំពុងកា្ាយារតតាលីររថមីម្ួយសស្រាប់ជស្រម្ុញការអ្ភិវឌាឍណសែឋរិចចៃិងសងគម្តម្រយ:ការចូលរួម្បណងកើៃែលិតភាពៃិង 
ស្របសិទធភាពការងារស្រពម្ទាំងែតល់លទធភាពែល់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងស្រសុរអាចែាោរភាជាប់ខលួៃៃឹងដខាសសងាវារ់ែលិត 
រម្មៃិងសរលណោររ៍ែូចាដសវងររភាពនចនស្របឌិតរនុងែលិតរម្មទំៃិញៃិងណសវារម្ម។បោតាស្របណទសដែលាៃភាពឆ្ាតនវ 
ាៃបត់ដបៃតម្បណចចរវិទាាឌីជីថលនៃបែិវតតៃ៍ឧសាោហរម្មទី៤រនុងការផ្្ាស់បតូរពីឧសាោហរម្មស្របនពណីណៅឧសាោហរម្ម 
ទំណៃើបពីណសែឋរិចចស្របនពណីណៅាណសែឋរិចចឌីជីថល ណហើយបណងកើៃរំណណើៃណសែឋរិចចៃិងកាត់បៃថយភាពស្ររីស្ររបណងកើៃែលិតភាព 
ៃិងស្របសិទធភាពការងារ។ចំដណរបោតាស្របណទសរំពុងអ្ភិវឌាឍៃ៍ៃិងស្របណទសទៃ់ណខាោយវិញដែលណែើរម្ិៃទាៃ់បណចចរវិទាាឌីជី 
ថលអាចាប់ស្រទឹងទាំងវិស័យណសែឋរិចចៃិងការអ្ភិវឌាឍវិស័យននណហើយណែើរម្ិៃទាៃ់សរលភាវូបៃីយរម្មៃិងសាហរណរម្ម
ទាំងរនងុថា្ារ់តំបៃ់ៃិងសរលណោរដតម្តង។បចចុបាបៃនណសែឋរិចចឌីជីថលាៃទំហំ១១,៥ស្រទីោៃែុោ្ារស្របដហល១៥,៥%នៃ 
ែលិតែលរនុងស្រសុរសរលណោរ3។ចំដណរណៅអាា ាៃវិញណសែឋរិចចឌីជីថលាៃទំហំ២០០ប ៊ីោៃែុោ្ារឬ៧%នៃែលិត 
ែលរនុងស្រសុរតំបៃ់អាា ាៃ។ 

ព័ត៌ាៃ បណចចរវិទាាៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍(ICT)រ៍ារតតាជស្រម្ុញបណងកើតការងារែលិតភាពៃិងរំណណើៃណសែឋរិចច។ 
ការសិរាោណោយ Qiang et al(2009)4ស្រតូវាៃណគណលើរណ ើងោ ាងទូលំទូោយបងាហាញពីែលប ឹះ ល់នៃបណចចរវិទាាឌីជីថល 
ចំណ ឹះរំណណើៃណសែឋរិចច(World Bank 2016)5រ៍ាៃបងាហាញថាការណរើៃណ ើង១០%pp(percentage point)នៃការ 
ណស្របើស្រាស់ឬណស្រជៀតចូលអ្ ៊ីៃណធើណណតទារ់ទងៃឹងរំណណើៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុប ១.៣៨ pp។ Dalberg 2013bការសិរាោ 
ម្ួយណែាសងណទៀតរ៍ាៃបងាហាញថាទូរស័ពទណលើតុ ទូរស័ពទចល័ត អ្ ៊ិៃធឺណណតតាៃែលប ឹះ ល់ណែាសងៗោ្ាណលើរំណណើៃណសែឋរិចច។ 
ែូចោ្ាណៃឹះដែរណៅរនុងការសិរាោណលើស្របណទសចំៃួ១០៧ Vu (2011)6      ាៃររណឃើញថារុំពាយូទ័រផ្ទាល់ខលួៃ ទូរស័ពទនែ ៃិង 
អ្ ៊ិៃធណឺណតសុទធដតាៃឥទធិពលវិជជាៃណៅណលើរំណណើៃណសែឋរិចចតម្លំោប់លំណោយ។រីឯការសិរាោសរុបនៃែលប ឹះ ល់នៃ 
អ្ ៊ីៃធណឺណតណៅណលើរំណណើៃណសែឋរិចចែូចា Koutroumpis (2019) ៃិង Czernich et al(2009)7     ណផ្តាតសំខាៃ់ណលើ 
សហភាពអ្ឺរ ុប សហរែឋអាណម្រិរៃិងបោតាស្របណទស OECD ការស្រាវស្រាវទាំងណៃឹះាៃររណឃើញថាការណរើៃ១០ %  នៃការ 
ណស្របើស្រាស់ឬណស្រជៀតចូលនៃអ្ ៊ីៃធឺណណតទារ់ទងៃឹងរំណណើៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុប០.៩-១.៥ ៃិង ០.៣-០.៩% (Garcia 
Zaballos and Lopez-Rivas(2012)។8 ណស្រៅពីណនឹះរ៍ាៃការររណឃើញថាអ្ ៊ិៃធឺណណតស្របទារ់ស្ររឡាោ្ាាម្ួយៃឹងរំណណើៃ 
ស្របាណ ៣.២%នៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុបណៅរនុងស្របណទសចំៃួៃ ២៦ណៅអាណម្រិរឡាទីៃ។ាៃការសិរាោស្រាវស្រាវ 
តិចតួចបំែុតស្រតូវាៃណធវើណ ើងរនុងបោតាស្របណទសរំពុងអ្ភិវឌាឍៃ៍Minges (2015) 9 ណទាឹះោ ាងោរ៏ណោយាៃការសិរាោ 
ខលឹះដែលពិៃិតាយណម្ើលណៅណលើែលប ឹះ ល់នៃអ្ ៊ីៃធណឺណតៃិងពត៌ាៃ បណចចរវិទាាៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ែនទណទៀតណៅរស្រម្ិតសរល 

 
3 Huwei & Oxford Economics 2018 
4 Qiang  et al (2009) 
5 World Bank (2016) 
6 Vu (2011) 
7 Koutroumpis (2019),Czernich et al (2009) 
8 Garcia Zaballos and Lopez-Rivas (2012) 
9 Minges (2015) 
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ខណៈដែលការចាត់ថា្ារ់ស្របណទសណៅរស្រម្ិតអ្ភិវឌាឍៃ៍ណសែឋរិចចណែាសងោ្ា។ 
សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្គឺាតួអ្ងគែ៏សំខាៃ់ម្ួយរនុងការអ្ភិវឌាឍណសែឋរិចច។ការែតល់ឱកាសឲាយសហស្រោសធុៃ 

តូចៃិងម្ធាយម្ចូលរួម្ោ ាងសរម្មរនុងបែិវតតៃ៍ឧសាោហរម្មទី៤បណចចរវិទាាឌីជីថលៃិងជួយជស្រម្ុញរំណណើៃណសែឋរិចចតម្រយ:
ការបណងកើតការងារថមីៗ កាត់បៃថយភាពស្ររីស្ររកាត់បៃថយវិសម្ភាពសងគម្ៃិងឈាៃែល់ណោលណៅអ្ភិវឌាឍស្របរបណោយសថិរភាព។ 
ណទាឹះបីោ ាងោរ៍ណោយការជស្រម្ុញៃិងែដល់ឱកាសែល់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងការចូលរួម្ស្របរបណោយសកាតាៃុពល
ៃិងទទួលាៃលទធែលពីសរលភាវូបៃីយរម្មបណចចរវិទាាឌីជីថលៃិងណសែឋរិចចឌីជីថលគឺអាស្រស័យណលើស្ររបខណឌណោលៃណោ
ាយៃិងការស្របរួតស្របដជងម្ួយាៃតា្ាភាពៃិងស្របសិទធភាពែងដែរ។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាណស្រចើៃទទួលបរាជ័យ
ណលើទីែាោរណោយារបញ្ហានែទរនុងផ្ទាល់ខលួៃែងៃិងរាំងណោលៃណោាយៃិងបរិោកាសស្របរួតស្របដជងពីខាងណស្រៅែង។ការ 
ចូលរួម្របស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងណសែឋរិចចឌិជីថលគឺអាស្រស័យណលើរតតាាណស្រចើៃណទៀតែូចា ធៃធាៃម្ៃុសាសស្របរប 
ណោយជំនញចាាស់ោស់ ធៃធាៃហិរញ្ញវតថុៃិងការវិៃិណោគាធារណ:ណលើការអ្ប់រំបណ្តឹះបោតាល ៃវាៃុវតតៃ ៍ណហោឋារចន 
សម្ពៃធ័ារវ័ៃត។ណលើសពីណនឹះការសិរាោខលឹះាៃររណឃើញថាការណស្របើស្រាស់ព័ត៌ាៃ បណចចរវិទាាៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍រនុងស្ររុម្ហ ុៃ 
សហស្រោស អាជីវរម្មស្រតូវាៃណគររណឃើញាៃបណងកើៃែលិតភាពការងារ(Evangeslista et al2014)ៃិងបណងកើៃអ្តថស្របណោជៃ៍ 
ការស្របរួតស្របដជង ែលិតភាពៃិងស្របសិទធភាពៃិងាការជស្រម្ុញរំណណើៃអាជីវរម្មោ ាងសំខាៃ់។ (Ongori and Migiro 2010 
Tchamyou 2017)ាៃររណឃើញថាណៅរនុងណសែឋរិចចអាស្រហវិចការណស្របើស្រាស់ព័ត៌ាៃបណចចរវិទាាៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ាៃកាត់ 
បៃថយណពលណវោដែលខលួៃស្រតូវការណែើម្ាបីណបើរែំណណើរការអាជីវរម្មៃិងកាត់បៃថយនថលណែើម្នៃការចាប់ណែតើម្អាជីវរម្មម្ួយ ែូណចនឹះ 
ចំៃួៃអាជីវរម្មរ៍ាៃណរើៃណ ើង។សហស្រោសខា្ាតតូចដែលទទួលាៃពីការណស្របើស្រាស់បណចចរវិទាារនុងអាជីវរម្មណហើយរ៍ទទួល 
ាៃណាគជ័យរនុងែលិតភាពៃិងបណងកើៃការលរ់ែលិតែលៃិងណសវារម្មរបស់ខលួៃែងដែរ។ការាប់ទារ់ទងោ្ានៃែលិតភាព
ាវិជជាៃាៃបងាហាញថាស្ររុម្ហ ុៃដែលាៃែលិតភាពាៃណស្របើស្រាស់បណចចរវិទាយឌីជីថលៃិងាៃស្របសិទធភាពាងស្ររុម្ហ ុៃ 
ដែលម្ិៃាៃណស្របើ។10 

ណោយដ ររម្ពុាគឺាស្របណទសម្ួយដែលាៃរំណណើៃណសែឋរិចចខពស់រនុងតំបៃ់អាសុីាម្ួយរំណណើៃែលិតែលរនុង 
ស្រសុរសរុប៨,១% (ADB 2016)11ណហើយទទួលាៃភាពណាគជ័យាគំរូនៃរំណណើៃ(Model of Growth)ណោយារ 
រតតាតនម្លពលរម្មណថារ ណលើឧសាោហរម្ម ែលិតែលននសស្រាប់ការនំណចញ(Export oriented industries)។ការរីរ 
ចណស្រម្ើៃនៃណសែឋរិចចណៃឹះរម្ពុាាៃលទធភាពវិៃិណោគណលើណហោឋារចនសម្ពៃ័ធារវ័ៃតៃិងសងគម្ទារ់ទាញលំហូរវិៃិណោគពី 
បរណទស(Foreign Direct Investment)បណងកើតការងារថមីៗៃិងកាត់បៃថយភាពស្ររីស្ររាៃាណស្រចើៃ។ ដខររកោឆ្ាំ 
២០១៦ ធនោរពិភពណោរាៃចាត់ទុរស្របណទសរម្ពុាាស្របណទសម្ួយដែលាៃចំណូលម្ធាយម្រស្រម្ិតទាប(Lower 
Middle Income Country )ណោយារចំណូលម្ធាយម្ម្ៃុសាសា្ារ់ៗ(Gross National Income)ាៃណ ើងែល់ 
១០៧០ែុោ្ារនឆ្ាំ២០១៥ ាងពីរទសវតាសម្រណៃឹះ។12 

ណទាឹះបីាាៃការរីរចណស្រម្ើៃណសែឋរិចចោ ាងណៃឹះរ៍ណោយរ៍ការរំពឹងទុររយ:ណពលដវងៃឹងស្រតូវាៃរារាំងណោយារការ 
ស្របរួតស្របដជងទាប។   រាយការណ៍សតីពីការស្របរួតស្របដជងសរលដែលណចញែាោយណោយធនោរពិភពណោរនឆ្ាំ២០១៨ 
ាៃចំោត់ថា្ារ់ស្របណទសរម្ពុាាស្របណទសដែលាៃលទធភាពស្របរួតស្របដជងទាបរនុងបោតាស្របណទសអាា ាៃណោយាររា្ាំង 
 

 
10 World Bank (2016) 
11 ADB2016 
12 World Bank(2016) 
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ពលរម្មាៃការអ្ប់រំទាប ាថាប័ៃម្ួយចំៃួៃម្ិៃសូវាៃស្របសិទធភាព រងវឹះខាតណហោឋារចនសម្ពៃធ័ៃិងរស្រមិ្តភាពសមុគាមាញ 
រនុងអាជីវរម្មៃិងៃវាៃុវតតៃ៍។រម្ពុាាប់ចំោត់ថា្ារ់ណលខ១១០រនុងចំណោម្១៤០ស្របណទស។  រនុងបរិបទណៃឹះាៃបងាហាញ 
ោ ាងចាាស់ថា     រម្ពុាមិ្ៃអាចពឺងដែែរណលើរតតារំណណើៃណសែឋរិចចស្របនពណីណលើវិស័យវាយៃភណឌ ស្រសូវអ្ងករ ណទសចរណ៍ 
ណសវារម្មៃិងសំណង់ែូចពីម្ុៃណទៀតណ ើយគឺរម្ពុាស្រតូវការអ្ភិវឌាឍណសែឋរិចចរបស់ខលួៃាៃរំណណើៃម្ួយស្របរបណោយចីរភាពយូរ
អ្ដងវងគឺណសែឋរិចចឌីជីថល   ែូណចនឹះណហើយាៃារាជរោឋាភិាលរម្ពុា នែគូអ្ភិវឌាឍៃ៍នន ាថាប័ៃសិរាោស្រាវស្រាវ ស្ររុម្ហ ុៃ 
ៃិងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃយរចិតតទុរោរ់គិតគូរពីសកាតាៃុពលៃិងបងាការហាៃិភ័យននពីការវិវតតៃ៍នៃបណចចរវិទាា
ឌីជីថលណែើម្ាបីណរៀបចំណោលៃណោាយ ដែៃការយុទធាស្រសតរយ:ណពលម្ធាយម្ៃិងដវងណែើម្ាបីណសែឋរិចចឌីជីថលរម្ពុា។ 

ណៅស្របណទសរម្ពុាណយើងវិញ សហស្រោសធុៃតូចបំែតុ ធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃស្របាណ៩៩,៨%នៃស្ររុម្ហ ុៃទាំងអ្ស់ 
ដែលែតល់ការងារែល់៧០%នៃរា្ាំងពលរម្មសរុបៃិងចូលរួម្រនុងណសែឋរិចចាតិណសមើៃឹង៥៨%នៃែលិតែលរនុងស្រសុរ ។ 13 
សហស្រោសធុៃតូច ៃិងម្ធាយម្ាៃស្រសូបយររា្ាំងពលរម្មាណស្រចើៃែចូសហស្រោសធុៃធំដែរ។ ការណលើរតណម្កើង សហស្រោស 
ធុៃតូច ៃិងម្ធាយម្គឺារតដាសំខាៃ់ ៃិងបនទាៃ់ណែើម្ាបី     ណធវើពិពធិរម្មណសែឋរិចចរម្ពុាៃិងការអ្ភិវឌាឍជៃបទែ៏លែម្ួយពីណស្រ ឹះ 
សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃណែើរតួនទីោ ាងសំខាៃ់រនុងការណធវើទំណៃើបរម្មនៃលទឋភាពែលិតរម្ម ណែើម្ាបីជំៃួសៃូវការនំចូល 
ែ៍ណស្រចើៃសៃធឹរសនធាប់នៃណស្រគឿងឧបណភាគបរិណភាគស្របចាំនថៃរ៏ែូចាការណធវើពិពិធរម្មឧសាោហរម្ម ការនំណចញ ការបណងកើតការងារថមី 
ៃិងបណងកើៃចំណូល។ណទាឹះបីោ ាងោរ៏ណោយ សហស្រោសធុៃតូច ៃិងម្ធាយម្រម្ពុាាៃជួបស្របទឹះបញ្ហាស្របឈម្ម្ុខាណស្រចើៃ 
រនុងការអ្ភិវឌាឍលទឋភាពែលិតរម្មៃិងបរិោកាស ណិជជរម្មរបស់ពួរណគរនុងស្របណទសរ៍ែូចាណស្រៅស្របណទស។  បញ្ហាស្របឈម្ 
ទាំងណៃឹះ ណហើយដែលបោតាលឲសម្តថភាពស្របរួតស្របដជងរបស់សហស្រោសធុៃតូច ៃិងម្ធាយម្រម្ពុាចាញ់ណស្របៀបែលិតែលនំ 
ចូលទាំងនថលណែើម្ គុណភាពៃិងការណធវើទីែាោរ។      សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រម្ពុាស្រតូវការវិៃិណោគ ការបណ្តឹះបោតាល 
បណចចរវិទាាឌីជីថលសស្រាប់ណធវើឲស្របណសើរណ ើងៃូវបណចចរវិទាា ែលិតរម្មៃិងការស្រគប់ស្រគងធុររិចច  ណិជជរម្ម។ល។ការអ្ភិវឌាឍ 
ធៃធាៃម្ៃុសាស ការែតល់ធៃធាៃហិរញ្ញវតថុៃិងបណចចរវិទាាឌីជីថលរយ:ណពលរៃលងម្រ ពុំាៃណ្លើយតបណៅៃឹងតស្រម្ូវការារ់ 
ដសដង ជួយសស្រម្ួលែល់តស្រម្ូវការសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ទាៃ់ណពលណវោណៅណ ើយ ាពិណសសធនោរៃិងស្រគឹឹះាថាៃ 
ហិរញ្ញវតថុាៃទាម្ទារោ ាងតឹងរឹងៃូវវតថុបញ្្ាំណែាសងៗែូចាែី អ្ោរ អ្ចលៃស្រទពាយណែាសងៗៃិងាទូណៅាៃអ្ស្រតការស្រារ់ខពស់ 
ដែលាបញ្ហាម្ួយរំាងសទឹះែល់ការស្របរបរបរអាជីវរម្មរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណៅរម្ពុា។ 

ណោយទទួលាៃការណស្រជើសណរីសៃិងអ្ៃុញ្ញាតិពីគណរម្មការណរៀបចំសៃនិសីទា ាស្ររូណសែឋរិចចស្របចាំឆ្ាំរបស់ធនោរាតិ
នៃរម្ពុាៃិងាថាបៃ័ាតិៃិងអ្ៃតរាតិម្ួយចំៃួៃៃិងណោយយល់ថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្គឺា្ែឹងខនងនៃណសែឋរិចចៃិង 
ែំណណើរការអ្ភិវឌាឍណែាសងៗណទៀត អ្នរស្រាវស្រាវាៃសណស្រម្ចចិតដណស្រជើសណរីសណធវើការស្រាវស្រាវណលើស្របធាៃបទតួនទរីបសស់ហ 
ស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនងុណសែឋរចិចឌជីីថលរម្ពុា ណោយពាាោម្បរស្រាយតម្ទិែធភាពបីគឺ -ាថាប័ៃណោលៃណោាយ 
(Policy Institutions) ាថាប័ៃអ្ៃុវតដៃ៍ណោលៃណោាយ(Policy Implementation)ាថាបៃ័ រ់ពៃធ័ៃិងា្ាស់សហ 
ស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្)អ្នរទទួលែលពីណសវារម្មសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្/ណសែឋរិចចឌីជីថល(Beneficiaries)។  

អ្នរស្រាវស្រាវសងាឃឹម្ថាា្ានែស្រាវស្រាវែ៍តូចណៃឹះៃឹងអាចចូលរួម្ាគំៃិតវិជជាៃម្ួយណែើម្ាបីភាពស្របណសើរណ ើងនៃសហ
ស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងការអ្ភិវឌាឍណសែធរិចចឌីជីថលរម្ពុាៃិងសស្រាបក់ារសិរាោស្រាវស្រាវាបៃតណលើរិចចការណៃឹះនណពល
អ្នគត។ណយើងខ្ុំសូម្អ្រគុណរាជរោឋាភិាលរម្ពុា វិសយ័ឯរជៃ នែគូអ្ភិវឌាឍៃ៍នន ាពិណសស ធនោរាតិនៃរម្ពុា 

ៃិងស្ររសួងណសែឋរិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ ឧតតម្ស្ររុម្ស្របឹរាោណសែឋរិចចាតិ សរលវិទាាលយ័ភូម្ិៃទៃីតិាស្រសតៃិងវិទាាាស្រសតណសែឋរិចច 
រាជបណឌិតាយសភារម្ពុាៃិងបោតាសហស្រោសធុៃតូច ម្ធាយម្ ៃិងធ ំម្ួយចំៃួៃដែលាៃចូលរួម្រនុងែំណណើរការស្រាវស្រាវណៃឹះ។ 

 
13 Annual Report of Ministry of Industry and Handicrafts 2018 
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ថវីតាបិតដតការស្រាវស្រាវាៃចំណុចខវឹះខាតណោយអ្ណចតនោ ាងណហាចោស់    រ៍ាៃចូលរួម្ម្ួយចំដណរតូចោម្ួយរនុង 

ែំណណើរការអ្ភិវឌាឍៃ៍ណសែឋរិចចៃិងសងគម្រម្ពុាតម្ដបបវិទាាាស្រសតរនុងបរិបទថមី គៃលងថមីណៅណលើទឹរែីអ្ងគរែ៍ស្រសស់បវរនៃណយើង 

ទាំងអ្ស់ោ្ា។ 

សូម្ម្ជាឈោឋាៃអ្នរណធវើណោលៃណោាយ អ្នរសិរាោស្រាវស្រាវៃិង ជនៃុជៃទាំងឡាយទទួលៃូវការណោរពរាប់អាៃ 
ែ៍ស្រាលណស្រៅអ្ំពីណយើងខ្ុំ។ 
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សាវតានន្ការក្សាវក្ជាវ 

សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្(SMEs)ណែើរតួនទីោ ាងសំខាៃ់ណៅរនុងណសែឋរិចចភាគណស្រចើៃាពិណសសណៅរនុងស្របណទស 
រំពុងអ្ភិវឌាឍៃ៍។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃចំដណរភាគណស្រចើៃនៃអាជីវរម្មណៅទូទាំងពិភពណោរៃិងាអ្នររួម្ចំដណរ
ោ ាងសំខាៃ់រនុងការបណងកើតការងារៃិងការអ្ភិវឌាឍណសែឋរិចចពិភពណោរ។   សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្តំោងឱាយអាជីវរម្ម 
ស្របដហល ៩០% ៃិងការងារាង ៥០% ណៅទូទាំងពិភពណោរ។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ចុឹះបញ្ជីែលូវការាៃរួម្ចំដណរ 
ែល់ ៤០% នៃចំណូលាតិ (GDP) ណៅរនុងស្របណទសរំពុងអ្ភិវឌាឍៃ៍។ ចំៃួៃទំាងណៃឹះគឺអាចណរើៃណ ើងខា្ាំងដថម្ណទៀតណៅណពល 
ដែលសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ម្ិៃទាៃ់ចុឹះែលូវការស្រតូវាៃបូរបញ្ចូល។      

ណោងតម្ការា ាៃ់ាមាៃននការងារចំៃួៃ ៦០០ ោៃៃឹងស្រតូវការដថម្ណទៀតណៅឆ្ាំ ២០៣០ណែើម្ាបីស្រសូបយររា្ាំង 
ពលរម្មពិភពណោរដែលរំពុងណរើៃណ ើងាលំោប់ដែលណធវើឱាយការអ្ភិវឌាឍសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្កា្ាយាអាទិភាពខពស់ 
សស្រាប់រោឋាភិាលាណស្រចើៃណៅជុំវិញពិភពណោរ។ ណៅរនុងទីែាោររំពុងរីរចណស្រម្ើៃ(Emerging Markets)ការងារែលូវការភាគ 

ណស្រចើៃស្រតូវាៃបណងកើតណ ើងណោយសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ដែលបណងកើតាៃការងារចំៃួៃ ៧ រនុងចំណោម្ ១០។ណទាឹះបី 
ោ ាងោលទធភាពទទួលាៃហិរញ្ញបាបទាៃគឺាឧបសគគចំណ ឹះការរីរចណស្រម្ើៃរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ SME វាា 
ឧបសគគទី ២ដែលស្រតូវាៃណលើរណ ើងណោយសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងការណធវើអាជីវរម្មរបស់ខលួៃណៅរនុងស្របណទស 
រំពុងអ្ភិវឌាឍៃ៍។(IFC)14 
 

ការអ្ភិវឌាឍៃ៍សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្(SMEs)គឺាសសរសតម្ភសំខាៃ់នៃរិចចខិតខំស្របឹងដស្របងណធវើសាហរណរម្ម
តំបៃអ់ាា ាៃ។ ម្ីស្ររសូហស្រោស ធុៃតូចៃិងធុៃម្ធាយម្តំោងឱាយស្របដហល ៩៧-៩៩% នៃចំៃួៃសហស្រោសភាគណស្រចើៃណៅ 
បោតាស្របណទសអាា ាៃ។        សហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្ស្រគបែណ្ប់ណោយសហស្រោសខា្ាតតូចស្របាណ៨៥-៩៩%នៃ 
សហស្រោសទាំងអ្ស់ដែលភាគណស្រចើៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រតូវាៃររណឃើញថាពឹងដែែរណលើរា្ាំងពលរម្មតនម្លបដៃថម្ 
ទាបនៃណសែឋរិចច ាពិណសសការលរ់រាយ ណិជជរម្មៃិងសរម្មភាពរសិរម្ម។ែូចណៃឹះអាា ាៃបៃតាៃចំដណរខពស់នៃការងារ 
ប ុដៃតាៃចំដណរតនម្លបដៃថម្សរុបទាប។ទិៃនៃ័យដែលអាចររាៃចុងណស្រកាយបំែុតសស្រាប់តំបៃ់អាា ាៃបងាហាញថាសហ 
ស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃការងារស្របដហល ៦៦.៣% នៃការងារសរុប(ដែែរណលើMedianម្ធាយម្១៥ ៃិង៤២.២%នៃតនម្ល 
បដៃថម្សរុប)។តួណលខទាំងណៃឹះបងាហាញថាែលិតភាពៃិងរំណណើៃរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្អាចណៅពីណស្រកាយសហ
ស្រោសធំៗ ។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាទូណៅនំណចញាៃតិចណោយការរួម្ចំដណរសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ចំណ ឹះ 
ការនំណចញសរុបាៃស្របាណ១០-៣០%។15សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃទំណនរចូលរួម្ណៅរនុងដខាសសងាវារ់តនម្លសរល 
ាអ្នរនំណចញណស្រចើៃាងអ្នរទិញណស្រគឿងបន្ាស់បរណទស (López González 2017)។16 
 ណៅណពលដែលស្របាាតិអាសុីអាណគនយ៍កា្ាយាណសែឋរិចចធំទី ៤ របស់ពិភពណោរណៅឆ្ាំ ២០៣០ អាា ាៃរំពុង្លង 
កាត់ការផ្្ាស់បតូរដែលស្រតូវាៃសាគាល់ណោយការផ្្ាស់បតូរស្របាាស្រសតនៃស្របាជៃវ័យណរមង ការណរើៃណ ើងនៃវណណៈរោតាល 
ៃិងការទទួលយរបណចចរវិទាាោ ាងឆប់រហ័ស។ ាម្ួយៃឹងទីែាោរ“ ទូរស័ពទចល័តែំបូងណគ” ណៅរនុងតំបៃ់អាា ាៃស្រតូវាៃ 
ណគរំពឹងថាៃឹងាៃការណរើៃណ ើងោ ាងឆប់រហ័ស  នៃការណស្របើស្រាស់បណចចរវិទាាដែលៃឹងរួម្ចំដណរែល់ការរីរចណស្រម្ើៃនៃ 
ណសែឋរិចចឌីជីថលរបស់ខលួៃពី ៣១  ៃ់ោៃែុោ្ាររនុងឆ្ាំ ២០១៥ ែល់ ១៩៧  ៃ់ោៃែុោ្ារណៅឆ្ាំ ២០២៥ ។ ែូណចនឹះ 

 
14 IFC 2019 
15López González( 2017)  
16 Ibid 2017 
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ណសែឋរិចចឌីជីថលគឺារតតាជំរុញនៃរំណណើៃណសែឋរិចចរនុងតំបៃ់។បរិវតតរម្មឌីជីថលណៅរនុងអាា ាៃស្រតូវាៃសស្រម្បសស្រម្ួល 
ណោយការណធវើឱាយស្របណសើរណ ើងៃូវណហោឋារចនសម្ព័ៃធឌីជីថល ាពិណសសការណរើៃណ ើងោ ាងឆប់រហ័សនៃការស្រគបែណ្ប់ណលើ 
បោតាញទូរស័ពទចល័ត។ អ្ស្រតនៃការណស្រជៀតចូលអ្ ៊ីៃធឺណិតតម្ទូរស័ពទចល័ត (រនុងម្ៃុសាស ១០០ នរ់) ណៅសិងហបុរីៃិង 
ស្រប ុយណណ ាៃអ្ស្រតាង ១០០% រនុងឆ្ាំ ២០១៦ ៃិង ២០១៨ ណរៀងៗខលួៃណហើយា ាណ សុីៃិងនថាៃជិត ១០០% ។ 
ស្របណទសរម្ពុា ឥណឌូណៃសុី ហវីលីពីៃ ណវៀតោម្ ម្ីោ ាៃ់ា ាៃិងឡាវរ៍ណរើៃណ ើងាលំោប់ែងដែរ។ដតណទាឹះបីោ ាងោ 
រ៍ណោយសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណៅដតាៃភាពយឺតោ ាវទារ់ទងៃឹងការណស្របើស្រាស់បណចចរវិទាាៃិងស្រសូបយរឌីជីថល 
ណបើណស្របៀបណធៀបណៅៃឹងតួអ្ងគណសែឋរិចចសំខាៃ់ៗែនទណទៀតែូចាស្ររុម្ហ ុៃធំៗៃិងស្ររុម្ហ ុៃដែលាៃម្ូលោឋាៃណៅតំបៃ់ទីស្ររុង។ 
ណៃឹះបងាហាញថាណៅាៃឧបសគគចំណ ឹះការការណធវើបរិវតតឌីជីថលសស្រាប់សហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្ ណហើយស្របសិៃណបើឧបសគគ 
ទាំងណៃឹះម្ិៃស្រតូវាៃណោឹះស្រាយឱាយាៃស្រតឹម្ស្រតូវទាៃ់ណពលណវោណទៃឹងាៃែលប ឹះ ល់អ្វិជជាៃចំណ ឹះសហស្រោសធុៃតូច 

ៃិងម្ធាយម្ៃិងរាំងសទឹះែល់ការរំណណើៃណសែឋរិចចអាា ាៃែងដែរ។ 

ណោយដ ររម្ពុាាៃម្ូលោឋាៃស្រគឹឹះសស្រាប់ការរាងណសែឋរិចចឌីជីថលរបស់ខលួៃាម្ួយៃឹងរំណណើៃស្របាាស្រសត 
វ័យណរមងៃិងការណស្រជៀតចូលអ្ ៊ីៃធឺណិតរស្រម្ិតខពស់។ាស្របាាតិម្ួយដែលាៃស្របាាស្រសតវយណ័រមងណស្រចើៃណៅរនុងតំបៃដ់ែល
ាៃអាយុាម្ធាយម្ ២៥ឆ្ាំរនុងចំណោម្ស្របាពលរែឋសរុបាៃណធវើឲាយបណចចរវិទាាឌីជីថលៃិងវិស័យណសវារម្មហិរញ្ញវតថុាៃការ 
រីរចណស្រម្ើៃោ ាងឆប់រហ័ស ាម្ួយៃឹងប័ណណឥណពៃធចំៃួៃ ២,៦៥ ោៃណៅឆ្ាំ ២០១៩ តួណលខណៃឹះាៃណរើៃណ ើងណទវែងរនុង 
៥ឆ្ាំខាងម្ុខ។ស្របណទសរម្ពុាាៃអ្ស្រតនៃការណស្រជៀតចូលតម្ទូរស័ពទចល័តខពស់បំែុតម្ួយណៅរនុងពិភពណោរាម្ួយៃឹងការ 
តភាជាប់ទូរស័ពទចល័ត ២០,៨ ោៃឬ ១២៤% នៃស្របាជៃសរុប។ការណស្រជៀតចូលទូរស័ពទឆ្ាតនវចំៃួៃ ១០,៧ ោៃស្រតូវាៃ 
ភាជាប់ណៅអ្ ៊ីៃធឺណិត។ អ្ស្រតទិៃនៃ័យគឺសថិតរនុងចំណោម្តនម្លណថារបំែុតណៅរនុងតំបៃ់ រនុងតនម្ល ១ ែុោ្ារអាណម្រិររនុងទំហំ ១០ 
ជីកានប។ 4G ៃិង 3Gាៃការស្រគបែណ្ប់គឺ ៨០% ៃិង ៨៥% ៃិងការណស្របើស្រាស់អ្ ៊ីៃធឺណិត បោតាញសងគម្ខពស់ណៅ រ់ 
រោតាលឆ្ាំ ២០២០ដែលាៃអ្នរណស្របើស្រាស់ណហវសប ុរចំៃួៃ ១០,៨ ោៃនរ់។ណលើសពីណៃឹះណទាណទៀតស្របណទសរម្ពុាាៃ 
ម្ីស្ររសូហស្រោស ខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្ស្របាណ ៥០ ម្ុឺៃសហស្រោស (MSMEs) ដែលរនុងណនឹះ ៩៥% ម្ិៃាៃចុឹះណឈាមាឹះ 
អាជីវរម្មែលូវការណៅណ ើយ។ាៃដតអាជីវរម្មម្ួយចំៃួៃតូចប ុណោ្ាឹះដែលាៃការកាត់ស្រតបញ្ជីគណណៃយាយ៖ ម្ីស្ររសូហស្រោស 
(០.០២%) តូច (៣.៨៩%) ម្ធាយម្ (២៤.១១%) ។17 

ការស្រាវស្រាវណៃឹះគឺដសវងយល់ពីាថាៃភាពបចចុបាបៃននៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងការស្រគប់ស្រគងនែទរនងុ 

(Internal Factors)ហិរញ្ញវតថ ុបណចចរវិទាាឌីជីថល ស្ររបខណឌណោលៃណោាយរនុងណសែឋរិចចឌីជីថលដែលាបរិោកាស 

ខាងណស្រៅ(External Factors)។ណែើម្ាបីាការបដៃថម្ៃូវចំណណឹះែឹងស្រទឹសតី ចំណណឹះណធវើៃិងបទពិណាធៃ៍ារ់ដសតងនៃសហគម្ៃ៍ 
អ្ឺរ ុបៃិងសហគម្ៃ៍អាា ាៃអ្នរស្រាវស្រាវរ៍រំណលចអ្ំពីការស្រគប់ស្រគងណសែឋរិចច ស្រគប់ស្រគងធៃធាៃម្ៃុសាស ស្រគប់ស្រគងហិរញ្ញវតថុ 
ៃិងបណចចរវិទាាែងដែរ។ 

១.១.លនំំបញ្ហានៃការស្រាវស្រាវ 
សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្គឺាតួអ្ងគែ៍សំខាៃ់ម្ួយរនុងការអ្ភិវឌាឍណសែធរិចច។ការែតល់ឱកាសឲាយសហស្រោសធុៃ 

តូចៃិងម្ធាយម្ចូលរួម្ោ ាងសរម្មរនុងបែិវតតៃ៍ឧសាោហរម្មទី៤ បណចចរវិទាាឌីជីថលៃិងជួយជស្រម្ុញរំណណើៃណសែឋរិចចតម្រយ: 
ការបណងកើតការងារថមីៗ កាត់បៃថយភាពស្ររីស្ររ បៃថយវិសម្ភាពសងគម្ៃិងឈាៃែល់ណោលណៅអ្ភិវឌាឍស្របរបណោយសថិរភាព។ 
ណទាឹះបីោ ាងោរ៍ណោយការជស្រម្ុញៃិងែដល់ឱកាសែល់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងការចូលរួម្ស្របរបណោយសកាតាៃុពល
ៃិងទទួលាៃលទធែលពីសរលភាវូបៃីយរម្មបណចចរវិទាាឌីជីថលៃិងណសែឋរិចចឌីជីថលគឺអាស្រស័យណលើស្ររបខណឌណោល 
ៃណោាយៃិងការស្របរួតស្របដជងម្ួយាៃតា្ាភាពៃិងស្របសិទធភាពែងដែរ។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាណស្រចើៃាៃទទួល 

 
17 Mekong Strategic Partners(2020) 



12 

 

បរាជ័យណលើទីែាោរណោយារបញ្ហានែទរនុងផ្ទាល់ខលួៃែង រាំងណោលៃណោាយៃិងបរិោកាសស្របរួតស្របដជងពីខាងណស្រៅែង។ 
ការចូលរួម្របស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងណសែឋរិចចឌិជីថលគឺអាស្រស័យណលើរតតាាណស្រចើៃណទៀតែូចា ធៃធាៃម្ៃុសាស 
ស្របរបណោយជំនញចាាស់ោស់ ធៃធាៃហិរញ្ញវតថុៃិងការវិៃិណោគាធារណ:ណលើការអ្ប់រំបណ្តឹះបោតាល ៃវាៃុវតតៃ៍ 
ៃិងណហោឋារចនសម្ពៃធ័ារវ័ៃត។ 

ណោលជំហររបស់រាជរោឋាភិាលរម្ពុាាៃចាត់ទុរថាសហស្រោសធុៃតូច ៃិងម្ធាយម្ាៃចូលរួម្ចំដណរោ ាងសរម្ម 
ណលើរំណណើៃណសែឋរិចចៃិងកាត់បៃថយភាពស្ររីស្ររណៅរម្ពុា។ ការអ្ភិវឌាឍសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រតូវាៃណលើរតណម្កើងែូច 
សហស្រោសធុៃធំែងដែរៃិងស្រតូវាៃោរ់ចូលរនុងណោៃណោាយៃិងដែៃការអ្ភិវឌាឍៃ៍ាតិណែាសងៗ។រីឯជំហររបស់ស្រគឹឹះាថាៃ
ហិរញ្ញវតថុៃិងស្រគឹឹះាថាៃបណចចរវិទាាណៅដតចាត់ទុរថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្គឺានែគូៃិងអ្តិថិជៃែ៏លែរនុងការែដល់ការ 
បណ្តឹះបោតាលធៃធាៃម្ៃុសាស បណចចរវិទាាឌីជីថលៃិងទុៃវិៃិណោគណៅណពលាៃតស្រម្ូវការចាំាច់។ 

ចុឹះណហតែុូចណម្ដចាៃាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ទាងំឡាយណៅដតស្របឈម្ៃងឹបញ្ហាធៃធាៃម្ៃុសាស 
ទុៃវិៃណិោគ បណចចរវទិាាឌជីថីលសស្រាបព់ស្រងរីៃងិពស្រងងឹអាជវីរម្មរបសខ់លួៃរនុងណសែឋរចិច? 

តម្រយៈសំណួរែ៏ាម្ញ្ញណៃឹះ ាៃជស្រម្ុញឲអ្នរស្រាវស្រាវណធវើការស្រាវស្រាវៃិងវិភាគណលើរតដាាណស្រចើៃែូចដែលាៃ 
បរស្រាយរនុងឯរារណៃឹះស្រាប់។ អ្នរស្រាវស្រាវពាាោម្ដសវងយល់ពីាថៃភាពសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ពីអ្តីកាល 
បចចុបាបៃនកាលៃិងែំណណើរណឆ្ាឹះណៅណសែឋរិចចឌីជីថលនណពលអ្នគត ាពិណសសណផ្តាតណលើរតតាធៃធាៃម្ៃុសាស បណចចរវិទាា 
ឌីជីថល ហិរញ្ញវតថុៃិងណោលៃណោាយណសែឋរិចចឌីជីថលណៅរម្ពុា។ 
១.២.ចំណោទបញ្ហានៃការស្រាវស្រាវ 

សិរាោដសវងយល់ពីបញ្ហាស្របឈម្របស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ពីឆ្ាំ២០១០ែល់២០២១ 
ណតើណយើងគួរណធវើែូចណម្ដចខលឹះណែើម្ាបីជួយែល់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណលើបញ្ហាហិរញ្ញវតថុ បណចចរវិទាារនុងណសែឋរិចចឌីជីថល? 

១.២.១.អ្វីខលឹះាបញ្ហាស្របឈម្នៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រម្ពុា? 
១.២.២.ណតើការស្រគប់ស្រគងនែទរនុងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ោ ាងោដែរ?(រតតាខាងរនុង-InternalFactors) 
១.២.៣.ណតើណោលៃណោាយរាជរោឋាភិាលែតល់ការោំស្រទែល់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ោ ាងោដែរ? 
(រតតាខាងណស្រៅៃិងអ្ៃតរាគម្ៃ៍-External Factors) 

 

១.៣.ណោលបណំងនៃការស្រាវស្រាវ 
ណោលបំណងនៃការស្រាវស្រាវណៃឹះគឺដសវងយល់ពីាថាៃភាពបចចុបាបៃននៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងការស្រគប់ស្រគង

ហិរញ្ញវតថុៃិងបណចចរវិទាាឌីជីថលរនុងែំណណើរណឆ្ាឹះណៅណសែឋរិចចឌីជីថលរម្ពុាឆ្ាំ២០២៣ៃិងអ្នគតកាល។ណោលបំណងារ់
ោរ់ម្ួយចំៃួៃណទៀតគឺ: 

៣.១-រំណលចបញ្ហាស្របឈម្សំខាៃ់ៗរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ពីឆ្ាំ២០១០-ឆ្ាំ២០២១ 
៣.២-រំណលចការស្រគប់ស្រគងអាជីវរម្មរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណស្របៀបណធៀបសហស្រោសធុៃធំ 
៣.៣-ការវិភាគទិៃនៃ័យស្រាវស្រាវៃិងែដល់ណោបល់យុទធាស្រសតតម្លរខណ:វិទាាាស្រសតែល់សហស្រោសធុៃតូច 

ៃិងម្ធាយម្រម្ពុារនុងការអ្ភិវឌាឍខលួៃណៅរនុងណសែធរិចចឌីជីថលរម្ពុា 
ណែើម្ាបីសណស្រម្ចាៃៃូវណោលបំណងទំាងណៃឹះ ការសិរាោស្រាវស្រាវៃឹងរំណត់ណោលណៅ ទីរដៃលង សាភារឹះ 

ឯរារដែលស្រតូវណស្របើស្រាស់ យុទឋាស្រសតៃិងយទុឋវិធីអ្ៃុវតតៃ៍ការស្រាវស្រាវែូចាៃរនុងដែនរបៃតបនទាប់ណៅណៃឹះ។ 
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១.៤.ណោលគៃំិតឬស្ររបខណឌនៃការស្រាវស្រាវ 

ស្ររបខណឌនៃការស្រាវស្រាវណៃឹះគឺណធវើណ ើងណផ្ដាតណលើសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រម្ពុាណោយដែែរណលើណោលគំៃិតៃិង

ស្ររបខណឌរាជរោឋាភិាលរម្ពុាៃិងស្ររសួង រ់ពៃធ័ម្ួយចំៃួៃែូចា-ស្ររសួងឧសាោហរម្ម វិទាាាស្រសត បណចចរវិទាាៃិង 

ៃវាៃុវតតៃ៍ ស្ររសួង ណិជជរម្ម ស្ររសួងដែៃការ ស្ររសួងណសែឋរិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ ធនោរាតិនៃរម្ពុា។ល។ 

 

តរាង១.៤.១សណងខបណោលគំៃិតនៃការស្រាវស្រាវ 

ណោលបំណង ការស្របម្លូទិៃនៃយ័ ស្របណភទទិៃនៃយ័ ការវិភាគទៃិនៃយ័ 

ទី១-ាថាៃភាពៃិងបញ្ហាស្របឈម្SMEs រស្រម្ងសំណួរ បរិាណៃិងគុណភាព Chi-square/STATA 

ទី២-ការស្រគប់ស្រគងរបស់SMEs រស្រម្ងសំណួរ បរិាណៃិងគុណភាព SPSS/STATA 

ទី៣-SMEsរនុងណសែឋរិចចឌីជីថល រស្រម្ងសំណួរ បរិាណៃិងគុណភាព SPSS/STATA 
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១.៤.២.ែាាស្រកាម្រចនសម្ពៃ័ធគៃំតិលម្ែតិនៃការស្រាវស្រាវ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

១-រលំរឹស្រទសឹតៃីងិសម្មតរិម្ម ២.សរិាោដសវងយលព់កីារ
ស្រាវស្រាវពមី្ៃុ 

៣.សរួម្តណិោបលព់អី្នរជនំញៃងិា
ស្រាតាចារាយម្យួចៃំៃួណលើស្របធាៃបទ 

៤.រណំតអ់្តតសញ្ញាណសោំរ 
ៃងិសោំររង 

 
៥.បណងកើតឧបររណវ៍ាសដ់វង 

 

៦.បណងកើតរស្រម្ងសណំរួៃងិ
ណតសតារលាបង 

៧.ការស្របម្លូទៃិនៃយ័ណោយដែែរណលើរស្រម្ងសណំរួ 
  

៨-ការបញ្ចលូទៃិនៃយ័រនងុស្របពៃ័ធExcelៃងិSPSS 

 
៩-ការណតសតណលើសម្មតរិម្មននចងុណស្រកាយ 

 

 
១០-ការវភិាគលទធែល-សៃនោិឋាៃ-អ្ៃាុសៃៃ៍ងិការសរិាោស្រាវស្រាវបៃត 
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១.៥.សម្មតរិម្មនៃការស្រាវស្រាវ 
សម្មតិរម្ម៥ស្រតូវាៃបណងកើតណ ើងដែលទារ់ទងណៅៃឹងតួនទីសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងណសែឋរិចចឌីជីថលរម្ពុា 

សម្មតិរម្មទី១:សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណស្រចើៃាងសហស្រោសធុៃធំតម្បោតាណខតត 
សម្មតិរម្មទី២:សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃបណងកើតការងារែល់ស្រសតីណស្រចើៃាងបុរស 
សម្មតិរម្មទី៣:សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្បណងកើតការងារាៃណស្រចើៃែូចសហស្រោសធុៃធំ 
សម្មតិរម្មទី៤:ទំនរ់ទំៃងរវាងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងស្រគឹឹះាថាៃហិរញ្ញវតថុ 
សម្មតិរម្មទី៥:ទំនរ់ទំៃងរវាងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងបណចចរវិទាាឌីជីថល 
 

១.៦.ារ:សខំាៃន់ៃការស្រាវស្រាវ 
ណយើងទាំងអ្ស់ោ្ាែឹងថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងវិស័យហិរញ្ញវតថុ បណចចរវិទាាាៃារៈសំខាៃ់ោស់ 

រនុងការជស្រម្ុញរំណណើៃណសែឋរិចច បណងកើៃស្រទពាយសម្ាបតដិ បណងកើតឱកាសការងារ ៃិងកាត់បៃថយភាពស្ររីស្ររណៅរម្ពុា។ 
ណបើោមាៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងវិស័យធនោរ-ហិរញ្ញវតថុណទ ណសែឋរិចចាតិទាំងម្ូលៃឹងពុំាៃែំណណើរការលែណ ើយ។ 
សហស្រគៃិាណស្រចើៃាៃបងខំចិតដបិទទាវារម្ួយរយៈឬស្របកាសរាស័យធៃសហស្រោសរបស់ពួរោត់ ាពិណសសរនុងអ្ំ ុងណពលនៃ 
វិបតតជិម្ៃឺរូវីែ១៩ណោយារដតបញ្ហាហិរញ្ញវតថុៃិងបណចចរវិទាាឌីជីថល។ែូណចនឹះការស្រាវស្រាវណៃឹះពិតាាៃារឹះសំខាៃ់រនុង 

ការចូលរួម្អ្ភិវឌាឍៃ៍សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ការទាញែលស្របណោជៃ៍ពីការវិវតតៃ៍នៃបណចចរវិទាាណែើម្ាបីការរីរចណស្រម្ើៃ 

ណសែឋរិចច សងគម្ាតិស្របរបណោយចីរភាព។ 
លទធែលនៃការស្រាវស្រាវណៃឹះអាចឲាយអ្នរសិរាោស្រាវស្រាវជំនៃ់ណស្រកាយណធវើាឯរារណោងសស្រាប់ណធវើការស្រាវស្រាវ 

បៃតសតីពីសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ បណចចរវិទាាៃិងរំណណើៃណសែឋរិចចឌីជីថល។ការស្រាវស្រាវណៃឹះរ៍អាចចូលរួម្ែតល់ណោបល់ 
តម្ដបបវិទាាាស្រសតែល់វិស័យឯរជៃ វិស័យាធារណឹះ នែគូអ្ភិវឌាឍៃ៍ៃិងអ្នរ រ់ព័ៃធទាំងឡាយែងដែរ។ 

 

១.៧.វាិលភាពៃិងដែៃរំណតន់ៃការស្រាវស្រាវ 
ការសិរាោស្រាវស្រាវណៃឹះណផ្តាតណលើណខតត-ស្ររុងណោលណៅម្ួយចំៃួៃពីឆ្ាំ២០១០ែល់ឆ្ាំ២០២១ណលើតួនទសីហស្រោស 

ធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងណសែឋរិចចឌីជីថលណោយណផ្តាតណលើរតតាធៃធាៃម្ៃុសាស ហិរញ្ញវតថុៃិងបណចចរវិទាាឌីជីថលាចម្ាបង។ 
-សម្មតិរម្ម៥ស្រតូវាៃបណងកើតណ ើងណែើម្ាបីណែទៀងផ្ទាត់ៃិងវិភាគតម្ដបបវិទាាាស្រសត 
-ណពលណវោៃិងទំហំនៃការស្រាវស្រាវាៃដែៃរំណត់ចាាស់ោស់ដែលម្ិៃអាចឲអ្នរស្រាវស្រាវររទិៃនៃ័យសរល 
គំរូធំៃិងការវិភាគសុីជណស្រៅលែិតលែៃ់ាៃណ ើយ។ 
-ពឹងដែែរណលើទិៃនៃ័យែំបូងតិច ៃិងឯរារដែលាៃស្រាប់ណស្រចើៃសស្រាប់ការវិភាគ 

១.៨.វធិីាស្រសតនៃការស្រាវស្រាវ 
ការសិរាោស្រាវស្រាវណៃឹះណស្របើស្រាស់វិធីាស្រសតចស្រម្ុឹះែូចាការពិៃិតាយណម្ើលការសិរាោស្រាវស្រាវពីម្ុៃ(Desk 

Review)ៃិងទិៃនៃយ័បនទាប់បៃាសដំែលាៃស្រាប់(Secondary Data)ទិៃនៃ័យបឋម្(Primary Data)ៃិងការសាភាសៃ៍ 
សុីជណស្រៅាម្ួយម្ស្រៃតសីំខាៃ់ រ់ព័ៃធម្ួយចំៃួៃទាំងស្រគឹឹះាថាៃហិរញ្ញវតថុ បណចចរវិទាាៃិងាថាបៃ័ណោលៃណោាយ។ 
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១.៨.១.ការណស្រជើសណរសីសោំរ 

ការណស្រជើសណរីសសំោរសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រតូវាៃណស្រជើសណរីសរនុងចំណោម្សហស្រោសទាំងឡាយដែល 
ាៃចុឹះបញ្ជីទូទាំងស្របណទសណោយវិទាាាថាៃសថិតិាតិ(NIS)នៃស្ររសួងដែៃការដែលាអ្នរចងស្ររងៃិងស្រគប់ស្រគងរាល់សថិតិស្រគប់
ាថាបៃ័ាតិទូទាំងស្របណទសៃិងស្ររសួងឧសាោហរម្ម វិទាាាស្រសត បណចចរវិទាាៃិងៃុវាៃុវតតៃ៍។ 

សំោរ៤០០សំោរណធវើណ ើងណខតតស្ររុងណោលណៅម្ួយចំៃួៃនៃស្របណទសរម្ពុា។សំោរ១០០(២៥%)ណៅរាជ
ធាៃីភនំណពញ៥០សំោរ(១២%)ណៅណខតតរោតាលៃិង៣៦សំោរ(៩%)ណៅណខតតតដរវៃិង២១៤សំោរណទៀត៥២%
ណៅបោតាណខតតណែាសងៗណទៀត។ការសិរាោស្រាវស្រាវណៃឹះាៃបុគគលិរសស្រាប់ជួយណធវើការសាភាសៃ៍ៃិងអ្នររត់ស្រតសរុប២៥នរ់
ដែលភាគណស្រចើៃាៃិសាសិតៃិងនែគូ រ់ពៃធ័័ំម្ួយចំៃួៃណទៀត។អ្នរណ្លើយសំៃួរភាគណស្រចើៃគឺាា្ាស់ឬតំោងសហស្រោស។ 
 
១.៨.២.គណនទំហសំំោរ 

ការរំណត់ររចំៃួៃសំោរគំរូណៃឹះអ្នរស្រាវស្រាវាៃណស្របើស្រាស់រូបម្ៃតYamane’s (1967)18 
ែូចខាងណស្រកាម្៖ n = 𝑵

𝟏+𝑵∗(𝒆)^𝟐
 

 

តម្លទធែលទិៃនៃ័យបនទាប់បៃាសំដែលាៃម្រពីសហស្រោសចំៃួៃ៤00ាៃបុគគលិរសរុបចំៃួៃ២៣៨២១៥នរ់
ណយើងាៃចំៃួៃសំោរដែលស្រតូវយរម្រសិរាោគឺៈ 

2 2

238215
399.32 400

1 1 232815 0.05

N
n

Ne
= = = 

+ + 
 

 

n = ទំហំសំោរគំរូ/ចំៃួៃសំោរសរុបដែលស្រតូវសាភាសៃ៍/វិភាគ(the sample size)  
N =ទំហំស្របាជៃសរុប/ចំៃួៃសហស្រោសៃិងចំៃួៃបុគគលិរ រម្មររ (the population size)  
e =រំហុសគំរូដែលអាចទទួលយរាៃ  ( the acceptable sampling error)* 
(រំរិតណជឿារ់ ៩៥% ៃិង p = 0.០៥ ស្រតូវាៃសៃមត* 95% confidence level and p = ០.05 are assumed) 

 

១.៨.៣.វធិាីស្រសតស្របម្លូទិៃនៃ័យគណុភាពៃិងបរាិណ 
ការស្របម្ូលទិៃនៃ័យស្រតូវាៃណធវើណ ើងតម្ស្របភពសំខាៃ់ៗពីរគឺទិៃនៃ័យបឋម្(Primary Data)ៃិងទិៃនៃ័យ 

បនទាប់បៃាសំដែលាៃស្រាប់(Secondary Data)ដែលទារ់ទងៃឹងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ ហិរញ្ញវតថុ បណចចរវិទាាឌីជី 
ថលៃិងណសែឋរិចចឌីជីថល ។ការវិវតតៃ៍នៃណសែឋរិចចៃិងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រម្ពុាស្រតូវាៃសិរាោណោយយរចិតត 
ទុរោរ់។ឯរារពីាថាបៃ័ាតិៃិងអ្ៃតរាតិដែលាៃស្របភពៃិងសតង់ោរវិទាាាស្រសតចាាស់ោស់ែូចាThe World 
Bank, ADB, OECD,IMF,ASEAN,UNITADៃិងស្ររសួង រ់ពៃធ័។ 
 រ)-ការស្របម្លូទៃិនៃយ័បឋម្(Primary Data) 
 ការស្របម្ូលទិៃនៃ័យដបបណៃឹះស្រតូវាៃណធវើណ ើងណោយដែែរណលើរស្រម្ងសំណួរសិរាោស្រាវស្រាវារ់ោរ់តម្រយឹះការស
ាភាសៃ ៍ការណធវើអ្ណងកតៃិងសស្រម្ង់យរពត៌ាៃសំខាៃ់ៗ។ 

 

Anokye, M. Adam: Sample Size Determination in Survey Research, Journal of Scientific Research and Reports, JSRR, 26(5), 
Article no. JSRR.58400. 2020, p.90-97.  
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 ខ)-ការស្របម្លូទៃិនៃ័យបនទាបប់ៃាស(ំSecondary Data) 
ការស្របម្ូលទិៃនៃ័យបនទាប់បៃាសំដែលាៃស្រាប់ស្រតូវាៃណធវើណ ើងណោយយរចិតតទុរោរ់ណោយដែែរណលើឯរារពីាថាប័

ៃាតិៃិងអ្ៃតរាតិដែលាៃស្របភពៃិងសតង់ោរវិទាាាស្រសតចាាស់ោស់ែូចាស្ររសួង រ់ព័ៃធនន:ស្ររសួងដែៃការ 
ស្ររសួងណសែឋរិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ ស្ររសួងឧសាោហរម្ម វិទាាាស្រសត បណចចរវិទាាៃិងៃវាៃុវតតៃ៍ស្ររសួង ណិជជរម្ម ធនោរាតិនៃ 
រម្ពាុ World Bank, ADB, OECD, IMF,ASEAN,UNITAD,។ល។ 
 
១.៨.៤.វធិីាស្រសតវភិាគទៃិនៃយ័គណុភាពៃងិបរិាណ 

ការសិរាោស្រាវស្រាវណៃឹះណស្របើស្រាស់វិធីាស្រសតចស្រម្ុឹះែូចាDesk Review,ទិៃនៃយ័បនទាប់បៃាសដំែលាៃស្រាប់ 
(Secondary Data)ទិៃនៃ័យបឋម្(Primary Data)ៃិងការសាភាសៃ៍សុីជណស្រៅាម្ួយម្ស្រៃតីសំខាៃ់ៗ រ់ព័ៃធម្ួយចំៃួៃ 
ទាំងស្រគឹឹះាថាៃបណ្តឹះបោតាលបណចចរវិទាាឌីជីថល ស្រគឹឹះាថាៃហិរញ្ញវតថុៃិងាថាប័ៃណោលៃណោាយ។ណស្រកាយពីស្របម្ូលទិៃនៃ័យ 
ាៃស្រគប់ស្រោៃ់ណហើយខ្ុំាៃណរៀបចំទិៃនៃ័យៃិងណធវើការវិភាគតម្ដបបគុណវិស័យៃិងបរិាណវិស័យ។ 

រ)-ការវភិាគដបបបគណុវសិយ័(Qualitative Analysis) 
ការវិភាគណៃឹះស្រតូវាៃណធវើណ ើងណោយដែែរណលើ រាយសម្តីៃិងរំណត់ស្រតននដែលាៃពីការសាភាសៃ៍ណោយផ្ទាល់ឬ 

តម្ស្របពៃធ័អ្ៃឡាញដែលទារ់ទងៃឹងស្របធាៃបទនៃការសិរាោស្រាវស្រាវណៃឹះ។ 
ខ)-ការវិភាគដបបបរាិណវសិ័យ(Quantitative Analysis) 
ការវិភាគដបបណៃឹះស្រតូវាៃណធវើណ ើងណោយដែែរណលើតួណលខៃិងទិៃនៃ័យដែលទទួលាៃម្របណងកើតាតរាងឬស្រកាហវិរ

តម្រម្មវិធីExcel, SPSS, STATA។ 
១.៩ រចនសម្ព័ៃធនៃការស្រាវស្រាវ 

ការសិរាោស្រាវស្រាវណៃឹះដចរណចញា៣ជំពូរសំខាៃ់ៗ 
 
ជំពូរទី១-សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងបរិបទណសែឋរិចចអ្ៃតរាតិៃិងតំបៃ់  
ជំពូរទី២ ការវិវតតៃ៍នៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងណសែឋរិចចរម្ពុា 
ជំពូរទី៣-ណសចរតីសៃនិោឋាៃៃិងណោបល់អ្នរស្រាវស្រាវ 

 

 
 
 

ជំពូកទី១

សហគ្រាសធុនតូចនិងមធយមកនុងបរិបទអនតរជាតិនិងតំបន 

ជំពូកទី២

ការវិវតតន៍ននសហគ្រាសធុនតូចនិងមធយមកនុងសសដ្ឋកកិចចកកមពុុជា
ជំពូកទី៣

សសចកតីសននិដ្ឋក ននិងសោបល អនកគ្រាវគ្រជាវ
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ជាំេូរទី១-សហក្ាសធុន្តូច្ន្ិងម្ធ៉ាយម្រនុងររិរទសសដ្ឋរិច្ចអន្តរជាតិន្ិងតាំរន្់ 

(SMEs in International and Regional Economic Context)  
 

១.១.ទសាសៃទាៃណសែឋរិចចៃិងការវិវតតៃ៍ោ ាងណលឿៃនៃណសែឋរិចចសរល 
 រាយណសែឋរិចចរបស់អ្ង់ណគលសាៃស្របភពពីភាាស្ររិរដែលាៃៃ័យថា”ការស្រគប់ស្រគងណគហរិចច”ណសែឋរិចចវិទាារ៍ស្រតូវ

ាៃទសាសៃវិទូស្ររិរជំនៃ់ណែើម្ចាប់អារម្មណ៍សិរាោស្រាវស្រាវោ ាងហមត់ចត់ាពិណសសណោយណោរអារីសតូត។ណស្រកាយម្រណទៀត
ការសិរាោពីណសែឋរិចចទំណៃើបរ៍ាៃចាប់ណែដើម្ណៅសតវតាសទី១៨ណៅទវីបអឺ្រ ុបណៅសកុតដ ៃៃិងារាំង។ទសាសៃវិទូៃិងណសែឋវិទូ 
ណោរអាោម្សមីតាៃសរណសរណសៀវណៅម្ួយរាាលែ៍លាបីលាាញណស្រកាម្ចំណងណជើងថា”ស្រទពាយសម្ាបតតិរបស់ស្របាាតិ”នឆ្ាំ 
១៧៧៦។ណោរអាោម្សមីតណជឿារ់ថាណសែឋរិចចែំបូងណរើតណ ើងណោយស្របព័ៃធែូរទំៃិញណៅការគិតណរឿងាច់ស្រារ់ាធំ 
ណហើយណស្រកាយម្រាឥណទាៃណសែឋរិចច។19 

ណៅសតវតាសទី១៩បណចចរវិទាាៃិងរំណណើៃនៃ ណិជជរម្មអ្ៃតរាតិាៃណធវើឲាៃទំនរ់ទំៃងរវាងស្របណទសៃិងស្របណទស
ាណស្រចើៃណហើយបណងកើៃណលាបឿៃោ ាងណលឿៃ រហូតែល់ណពលាៃវិបតតិណសែឋរិចចៃិងសស្រងាគាម្ណោរណលើរទី២។     ណស្រកាយម្រណទៀត 
បនទាប់ពីសស្រងាគាម្ស្រតារ់៥០ឆ្ាំនៃចុងសតវតាសទី២០ៃិងណែើម្សតវតាសទី២១ ណយើងាៃណឃើញៃូវសរលភាវូបៃីយរម្មថមីនៃ 
ណសែឋរិចច។ខាងណស្រកាម្ណៃឹះគឺាការវិវតតៃន៍ៃណសែឋរិចចតម្ែំោរ់កាលៃីម្ួយៗ: 

រ)-ែោំរក់ាលណសែឋរចិចបុរាណ ដែលណផ្តាតណលើការណធវើរសិរម្មណែើម្ាបីចិញ្ចឹម្ជីវិត 

ខ)ែំោរក់ាលបែវិតតៃឧ៍សាោហរម្មដែលកាត់បៃថយៃូវការណធវើរសិរម្មណែើម្ាបីចិញ្ចឹម្ជីវិតណៅរររំណណើៃណសែឋរិចច 

ណោយណផ្តាតណលើការរុរររដរ  សំណង់ៃិងឧសាោហរម្ម ែលិតរម្ម។ ណិជជរម្មាៃណែើរតួនទីោ ាងសំខាៃ់ណោយារតស្រម្ូវការ 

នៃការណោឹះែូរៃិងដចរចាយៃូវែលិតែលននទូទាំងសហគម្ៃ៍ 

គ)-ែោំរក់ាលណសែឋរចិចទំណៃើប ដែលណផ្តាតណលើសងគម្អ្នរណស្របើស្រាស់ អ្នរាៃតស្រម្ូវការ។ ណសវារម្មហិរញ្ញវតថុៃិង 

បណចចរវិទាាាៃណែើរតួនទីោ ាងសំខាៃ់។ណៃឹះាណសែឋរិចចចំណណឹះែឹង។ 

ារួម្ការវិវតតៃ៍ថមីនៃណសែឋរិចចឌីជីថលសរលណផ្តាតណលើសរម្មភាពណសែឋរិចចាណស្រចើៃដែលណស្របើស្រាស់ចំណណឹះែឹងៃិង 

ស្របពៃធ័បណចចរវិទាាឌីជីថលសស្រាប់ែលិតរម្ម  ណិជជរម្មៃិងណសវារម្មាៃបណងកើតការងារថមី បណងកើៃស្របសិទធភាពការងារ ៃិង 

ែតល់ស្របណោជៃ៍ននរនុងសងគម្ៃិងរំណណើៃណសែឋរិចច។ណសែឋរិចចឌីជីថលសរលាៃរំណណើៃោ ាងណលឿៃដែលាៃទំហំ១១,៥
ស្រទីោៃែុោ្ារស្របដហលា១៥,៥%នៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុបណហើយៃឹងណរើៃណ ើងែល់២៥ស្រទីោៃែុោ្ារឬ២៤,៣%នៃ 

ែលិតរនុងស្រសុរសរុបនឆ្ាំ២០២៥។ ណៃឹះណបើតម្ការពាាររណ៍របស់Oxford Economicsនឆ្ាំ២០១៨។ 

១.២.ណសែឋរិចចៃិងណសែឋរចិចឌជីីថល 

ណសែឋរចិច?ណសែឋរិចច រិចចការស្របណសើរបំែុត ម្ុខរបរែ៍ឧតតម្ ម្ុខការរបរដែលាៃស្របណោជៃ៍ែ៍សំខាៃ់រនុងស្របណទស 

 
19 Gregory and Stuart, Paul and Robert et al 
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ៃីម្ួយៗ(វចនៃុស្ររម្ សណម្ដចសងាឃរាជ ជួៃ ោត) 

-ណសែឋរិចចគឺាទំនរ់ទំៃងនៃែលិតរម្ម  ណិជជរម្ម ៃិង ការែគត់ែគង់ាច់ស្រារ់ណៅរនុងស្របណទសម្ួយឬតំបៃ់មួ្យ 

(Oxford Dictionary)។ 

-ណសែឋរិចចគឺាស្របពៃធ័ ណិជជរម្មៃិងឧសាោហរម្មដែលស្រទពាយសម្ាបតិតរបស់ស្របណទសម្ួយស្រតូវាៃែលិតៃិងណស្របើស្រាស់ 

(Cambridge Dictionary ) 

-ណសែឋរិចចគឺាការស្រតួតពិៃិតាយៃិងស្រគប់ស្រគងៃូវរូបិយវតថុៃិងធនោរណែាសងៗណទៀតរបស់ណគហោឋាៃ សហគម្ៃ៍ឬ 

សងគម្ម្ួយ។ 

-ណសែឋរិចចគឺាស្របតិបតតិការៃិងការស្រគប់ស្រគងៃូវលំហូរាច់ស្រារ់  ណិជជរម្ម ៃិង ]សាោហរម្ម របស់ស្របណទសម្ួយ។ 
ណសែឋរចិចឌជីថីល? 

-ណសែឋរិចចឌីជីថលាណសែឋរិចចដែលែំណណើរការាចម្ាបងណោយបណចចរណទសឌីជីថល ាពិណសសស្របតិបតតិការណអ្ ិច 
ស្រតូៃិរដែលស្រតូវាៃណធវើណ ើងណោយដែែរណលើស្របពៃធ័អ្ ៊ីៃធឺណណត (Oxford Dictionary) 
-ស្របពៃធទំ័នរ់ទំៃងណសែឋរិចច សងគម្ៃិងវបាបធម៍្ណោយដែែរណលើការណស្របើស្រាស់បណចចរណទសពត័ាៃវិទាាឌីជីថល 

            (The World Bank) 
-ទីែាោរម្ួយដែលាៃម្ូលោឋាៃណលើបណចចរវិទាាឌីជីថលជួយសស្រម្ួលែល់ការណធវើ ណិជជរម្មនៃទំៃិញៃិងណសវារម្ម 
តម្រយ: ណិជជរម្មណអ្ ិចស្រតូៃិរ។(OECD) 
-ការណស្របើស្រាស់បណចចរវិទាាឌីជីថលណោយដែែរណលើអ្ ៊ីៃធឺណណតសស្រាប់ែលិតរម្មៃិងការណធវើ ណិជជរម្មទំៃិញៃិង 
ណសវារម្ម។(UNITAD) 
-សរម្មភាពណសែឋរិចចដែលណស្របើស្រាស់ណលើពត័ាៃៃិងចំណណឹះែឹងឌីជីថល 
-ណសែឋរិចចឌីជីថលស្រតូវាៃបណងកើតណ ើងណោយសាសធាតុសំខាៃ់បីដែលរំណត់ណោយណោរ Mesenbourg 

 ណិជជរម្មតម្ណអ្ ិចស្រតូៃិរ(E-Commerce) 
 បោតាញរុំពាយូទ័ររួម្ទាំងអ្ ៊ិៃធឺណណតស្រតូវាៃណស្របើណែើម្ាបីទិញៃិងលរ់ទំៃិញ 
 
 ធុររិចចតម្ណអ្ ិចស្រតូៃិរ(E-Business) 
 ធុររិចចតម្ណអ្ ិចស្រតូៃិរាៃលរខណឹះទូលំទូោយាង ណិជជរម្មណអ្ ិចស្រតូៃិរ។ អ្នរណធវើអាជីវរម្មដបបស្របនពណី 
ប ុដៃតបំណពញសរម្មភាពតម្អ្ ៊ីៃធឺណណតាចម្ាបង។អាជីវរម្មណអ្ ិចស្រតូៃិរអាចែំណណើរការាៃតម្អ្ ៊ិៃធឺណណតដែលរួម្ាៃ 
ទាំងការស្រគប់ស្រគងសៃនិធិ ការស្រគប់ស្រគងហាៃិភ័យ ការស្រគប់ស្រគងហិរញ្ញវតថុ ធៃធាៃម្ៃុសាស។ល។ 
 
ណហោឋារចនសម្ព័ៃធណអ្ ិចស្រតូៃិរ(E-Infrastructure)
 ាចំដណរនៃណហោឋារចនសម្ព័ៃធណសែឋរិចចសរុបដែលស្រតូវាៃណស្របើណែើម្ាបីោំស្រទែល់ែំណណើរការអាជីវរម្មៃិងការណធវើស្របតិ 
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បតតិការ ណិជជរម្មតម្ណអ្ ិចស្រតូៃិរដែលរួម្បញ្ចូលទាំងដែនររឹង ដែនរទៃ់ បោតាញទូរគម្នគម្ៃ៍ 
ណសវារម្មោំស្រទៃិងម្ូលធៃម្ៃុសាសដែលណស្របើរនុងអាជីវរម្មណអ្ ិចស្រតូៃិរ។ 

ស្រទសឺតរីណំណើៃណសែឋរចិច(Economic Growth Theory) 

អ្នរជំនញដែនរអ្ភិវឌាឍៃ៍(DevelopmentPractitioners)ៃិងអ្នរណសែឋរិចច(Economists)ម្ួយចំៃួៃាៃចាត់ 

ទុរថាការអ្ភិវឌាឍគឺារំណណើៃណសែឋរិចច។តម្ស្រទឹសតីណៃឹះាៃៃយ័ថាការអ្ភិវឌាឍណសែឋរិចចគឺាលទធភាពនៃស្របពៃធ័ណសែឋរិចចាតិ
រនុងការបណងកើតៃូវរំណណើៃែលិតែលាតិសរុប(Gross National ProductGNP)ឬែលិតែលរនុងស្រសុរសរុប(GDP)រនុងរយ: 

ណពលម្ួយណោយ្លងកាត់ៃូវែំោរ់កាលាបៃតបនទាប់នៃបរិបទស្របណទសម្ួយៃិងពិភពណោរ។ែូណចនឹះណហើយាៃាណសែឋវិទូ 

ាណស្រចើៃាៃរំណត់យរអ្ស្រតរំណណើៃនៃែលិតែលាតិសរុប(GNP)ឬែលិតែលរនុងស្រសុរសរុ(GDP)ណធវើាាស្រតោឋាៃស
ស្រាប់វាស់ដវងអ្ស្រតរំណណើៃណសែឋរិចចាតិៃិម្ួយៗ។អ្ស្រតរំណណើៃចំណូលរបស់ស្របាពលរែឋា្ារ់ៗ(Rate of Growth of 
Income Per Capita)រ៍ស្រតូវាៃយរម្រណស្របើដែរណែើម្ាបីវាស់ដវងរស្រម្ិតចំណូលៃិងសុខាលភាពណសែឋរិចចរបស់ស្របាពលរែឋ។ 

-ស្រទសឹតរី សូសតូវ(Rostow)  

ណោរណសែឋវិទ ូរ ូសសតូវ(Rostow) ជៃាតិអាណម្រិកាំងាៃររណឃើញៃូវគំរូនៃរំណណើៃណសែឋរិចចម្ួយដែលាៃ 

ស្រាំែំោរ់កាលដែលស្របណទសៃិម្ួយៗស្រតូវ្លងកាត់: 

១-ែំោរ់កាលសងគម្ស្របនពណី(Traditional Society) 

២-ែំោរ់កាលនៃបុណពវលរខ័ខណឌ័នៃការហរ់ណ ើងនៃណសែធរិចច(Pre-conditions to take off) 

៣-ែំោរ់កាលនៃការហរ់ណ ើង(Take Off) 

៤-ែំោរ់កាលនៃឈាៃណ ើងណៅររភាពរីរចណស្រម្ើៃចាស់ទុំ(Drive to maturity ) 

៥-ែំោរ់កាលនៃការណស្របើស្រាស់ណស្រចើៃ/រីរចណស្រម្ើៃខា្ាំង(The age of high mass consumption) 

-ស្ររុម្ហវសីាសសូ្រកាត(រសរិម្មៃិយម្) 
ម្ូលោឋាៃស្រគឹឹះស្រទឹសតីនៃស្ររុម្ហវីសាសូស្រកាតគឹសំណៅណលើចាាប់។សងគម្ម្ួយអាចែំណណើរការណៅាៃគឹម្ិៃដម្ៃណោយនចែៃាយ

ណនឹះណទគឺាៃលរខណឹះាស្ររិតស្ររម្ ាចាាប់។ការទទួលាគាល់ៃូវតួនទីនៃណសរីភាពបុគគលរួម្ាៃការណធវើែំណណើរ ការលរ់ 
រា្ាំងពលរម្ម។ល។រនុងវិស័យណសែឋរិចចគឺាៃណសរីភាពរនុងការស្របរួតស្របដជង ការលរ់ែូរ។រោឋាភិាលម្ិៃស្រតូវណស្រជៀតដស្រជរ 
ផ្ទាល់រនុងសរម្មភាពណសែឋរិចចណទ។20 ស្រហវង់សវរ៍ ណហគសណណ ( Francois Quesnay) ាអ្នរែឹរនំ ៃិងាអ្នរវិភាគៃិងាអ្នរ
បណងកើតៃូវ Tableau Economique ដែលាតរាងណសែឋរិចចម្ួយ រនុងណោលណៅបងាហាញអ្ំពីណសែឋរិចចរបស់ាតិម្ួយដែល 
លំោបអ់្ៃតរទំនរ់ទំៃងរបស់ាថាប័ៃទាំងឡាយដែលតម្រយៈតរាងណៃឹះែលទុៃាៃចលនវិលណៅរនុងខួបម្ួយាបៃតបនតាប់ 
-ស្រទសឺត ីណជិជវសិយៃ័ិយម្ (Mercantalism ) 

ស្រទពាយសម្ាបតតិរបស់ស្របាាតិម្ួយគឺអាស្រស័យណលើការស្របម្ូលាសទុរៃិងែំណណើរការនៃអ្តិណររ ណិជជរម្ម 
ស្ររុម្ ណិជជវិសយ័ៃិយម្ឲាយតនម្លខពស់ណៅណលើតួនទីរបស់លុយ។លុយស្រតូវាៃចាត់ទុរែូចាម្ូលោឋាៃនៃណភាគស្រទពាយ

ណហើយរ៍ាៃណោាយណសែឋរិចចរបស់ស្របណទសៃិម្ួយៗ។ស្របណទសកាៃ់ដតាៃលុយណស្រចើៃស្របណទសណនឹះកាៃ់ដតាៃរីឯទំៃិញ 
 

20 សេង វណ្ណា រិទធ ទសសវិជាា សសដ្ឋកកិចចកនសោបាយ ភ្នំសពញ២០១៩ 
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ស្រោៃ់ដតាម្ណធាាាយណែើម្ាបីបណងកើៃបរិាណលុយដតប ុណោ្ាឹះ។ 
បរិាណលុយអាចណរើៃណ ើងតម្រយឹះការណធវើ ណិជជរម្មណស្រៅស្របណទសស្រតូវដតណធវើការនំណចញឲាយាៃណស្រចើៃណលើសពីការ

នំចូល ណទើបលុយហូរចូលម្ររនុងស្របណទសាៃណស្រចើៃ 
-ែលចំណណញគឺអាស្រសយ័ណោយវិសយ័ចរាចរណ៍ណោឹះែូរ ទិញ លរ់។វាាលទធែលពីការទិញតិច លរ់ណស្រចើៃ 

ទិញណថារ លរ់នថល 
-រែឋាៃតួនទីោ ាងសំខាៃ់រនុងការអ្ភិវឌាឍណសែឋរិចច  ណិជជររពឹងដែែរណលើរែឋណហើយរែឋាអ្នរសស្រម្បសស្រម្ួល 

ៃិងការ រ ណិជជររ 
-ទីែាោរអ្ៃតរាតិាសំខាៃ់។ការអ្ភិវឌាឍាតិ ណទើបអាចពស្រងីរទីែាោរអ្ៃតរាតិាៃ 

-ស្រទសឺតីបរុាណ (Classical Theory) 

ណោរអាោម្ សមីត ទសាសៃៈាម្ញ្ញ «ស្របសិៃណបើាៃទំៃិញ ឬ ណសវាខលឹះ ដែលបុគគលិរា្ារ់ៗឲាយតនម្ល ប ុដៃត 
វាម្ិៃទាៃ់ស្រតូវាៃែលិតៃូវណ ើយ ណនឹះសហស្រគិៃៃឹងសម័ស្រគចិតតវិៃិណោគណៅណលើែលិតរម្មទំៃិញ ៃិង ណសវាណនឹះ។ 
សហស្រគិៃាទូណៅដសវងររឱកាសែូណចនឹះណែើម្ាបីែលស្របណោជៃ៍របស់ខលួៃ»។ ការពិត ណៅរនុងការអ្ៃុវតតៃ៍ារ់ដសតងស្របសិៃ 

ណបើតនម្លដែលអ្នរណស្របើស្រាស់ែតល់ឲាយចំណ ឹះែលិតែលោដែលខពស់ាងនថលណែើម្ែលិតរម្ម សហស្រគិៃៃឹងែលិតទំៃិញ ណនឹះ 

ទទួលណាគជ័យរនុងការបំណពញតស្រម្ូវការរបស់អ្នរណស្របើស្រាស់ដែលស្របការណៃឹះណគអាចៃឹងបៃតអ្តថិភាពរបស់ណគណៅរនុងទីែាោរ 

តណៅណទៀត។  

គួរបញ្ជារ់ែងដែរថារនុងគំៃិតណៃឹះរែឋម្ិៃស្រតូវចូលរួម្រនុងការសណស្រម្ចចិតតថាណតើស្រតូវែលិតទំៃិញោឬតស្រម្ូវឲាយសហ 

ស្រោសមួ្យោាអ្នរែលិតណនឹះណទ។ណោរអាោម្ សមីត ាៃបំណងចង់បងាហាញថារតតាជំរុញការស្របរួតស្របដជង ៃិង ស្រារ់ 

ចំណណញ ៃឹងណធវើឲាយបុគគលិរា្ារ់ៗ ខិតខំណែើម្ាបីសណស្រម្ចចិតតាៃស្របណោជៃ៍ែល់ខលួៃ ណហើយស្របការ ណៃឹះទីបំែុតៃឹងបណស្រម្ើែល់ 

ែលស្របណោជៃ៍ាធារណៈ។ រនុងៃ័យណៃឹះ ណោយារដតណហតុែលស្រារ់ចំណណញ ៃិង ណលើរទឹរចិតតឲាយបុគគលា្ារ់ៗស្របរួត 

ស្របដជងរនុងការែគត់ែគង់ទំៃិញែល់ាៃតស្រម្ូវការ។ ទីបំែុតាៃដតសហស្រោសដែលែលិតឮទំៃិញតម្តស្រម្ូវការណៅរនុងរស្រម្ិត 

តនម្លទាប តម្ដតអាចណធវើណៅាៃណទ ដែលអាចររាោអ្តថិភាពរបស់ខលួៃាៃ។ អាោម្ សមីត ាៃអ្ឹះអាងណទៀតថាណសែឋរិចចៃឹង 

ស្រតូវែឹរនំណោយនែអ្រូបី (Invisible Hand) រនុងការែលិតៃូវអ្វីដែលណគចង់ាៃ ៃិងតម្ម្ណធាាាយែ៏ស្របណសើរបំែុតដែល 

អាចណធវើណៅាៃ។គំៃិតរបស់អាោម្ សមីត ាៃឥទធិពលោ ាងខា្ាំងែល់រោឋាភិាលៃិងណសែឋវិទូទាំងឡាយនសម្័យណនឹះ។ 

ណសែឋរិចចទីែាោរគឺាភាពលែឥតណខា្ាឹះៃិងៃិរៃតរភាពណោយខលួៃឯង ការរីរចណស្រម្ើៃៃិងការធា្ារ់ចុឹះណោយសវ័យស្របវតតិ 
អ្ៃតរាគម្ៃ៍របស់រោឋាភិាលអាចស្រតូវរំខាៃែល់ណសែឋរិចច។ណសែឋរិចចបុរាណដែលាៃអាយុកាលរនុងអ្ំ ុងណពលៃិងបនទាប់ពី 
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ឧសាោហូបៃីយរម្មចាាប់Say:ការែគត់ែគង់បណងកើតតស្រម្ូវការរបស់ខលួៃ។ណសែឋរិចចស្រតូវាៃជស្រម្ុញណៅណពលដែលទំៃិញកាៃ់ដតណស្រចើ
ៃស្រតូវាៃែលិត។ស្រទឹសតីបុរាណ(Classical Theory)របស់ណោរអាោម្សមីតរ៍ាៃណផ្តាតសំខាៃ់ណៅណលើតួនទីនៃណសែឋរិចច 
ាស្រតោឋាៃៃិងជំនញ(Economic of Scale/ Specialisation)។ 
 
-ស្រទសឺដសី្របឆំងស្រទឺសតបីរុាណ (Neoclassical Theory) 

រំណណើៃណសែឋរិចចគឺអាស្រសយ័ណលើរតតាែកត់ែគង់ាណស្រចើៃែូចាែលិតភាពការងារ ទំហំនៃរា្ាំងពលរម្មៃិងធាតុចូល 
-ស្រទសឺតនីៃការលូតោស់ោមាៃទបីញ្ចប់ (Endogenous Growth Theories) 

អ្ស្រតនៃរំណណើៃណសែឋរិចចគឺអាស្រសយ័ណលើទធិពលនៃម្ូលធៃម្ៃុសាស(Human Capital)របរគំណហើញៃិងៃវាៃុវតតៃ៍ 
នៃបណចចរវិទាា(Technological Innovation) 
-ស្រទសឺតីណរៃស ៍

ណោរាណសែឋវិទូអ្ង់ណគលសៃិងាស្រាតាចារាយណៅសរលវិទាាលយ័Cambridge។ណោរាៃសរណសរណសៀវណៅាណស្រចើៃ 
ែូចាស្រទឹសតីទូណៅនៃអ្ៃិរម្មភាពការស្រារ់ៃិងរូបិយវតថុThe General Theory of Employment, Interest andMoney 
(១៩៣៦)ណោរណរៃស៍ាៃស្របកាៃ់យរការវិភាគណសែឋរិចចែទុយពីស្ររុម្ClassicៃិងNeo-Classic ាតុភូតណសែឋរិចចស្រតូវោត់ 
យរម្រសិរាោរនុងទិែឋភាពរួម្ែូចា បរិាណសរុប តស្រម្ូវការសរុប ការែគត់ែគង់សរុប ការវិៃិណោគៃិងចំណូល។ណសែឋវិទូ 
ណរៃសា៍ៃអ្ឹះអាងថាតស្រម្ូវការសរុប(Aggregate Demands)អាចណែើរតួនទីោ ាងសំខាៃ់ៃិងាៃឥទធិពលណលើរំណណើៃ 
ណសែឋរិចចរនុងរយ:ណពលខលីៃិងម្ធាយម្។ស្រទឹសតីាម្ញ្ញសតីពីការណស្របើស្រាស់ណលើរណ ើងណោយណោរណរៃស៍បងាហាញថា ចំោយរបស់ 
អ្នរណស្របើស្រាស់ ទទួលឥទធិពលាចម្ាបងពីចំណូលចរៃត។ ការទាញសៃនិោឋាៃម្ួយណចញពីស្រទឹសតីាម្ញ្ញរបស់ណោរណរៃស៍គឺម្ួយ 
ដែនរនៃចំណូល ដែលាៃណស្របើស្រាស់អាចថយចុឹះ ណហើយម្ួយចំដណរដែលាៃសៃាសំទុរ អាចណរើៃណ ើងណៅណពលដែល 
ចំណូលណរើៃណ ើង។ការទទួលាគាល់ថា ចំោយពឹងអាស្រស័យណៅណលើចំណូលណពលអ្នគតជួយឲាយណគអាចពៃាយល់អ្ំពីការ 
ពិតណៃឹះ។  

ណោរណសែឋវិទូណរៃសា៍ៃអ្ឹះអាងថាតស្រម្ូវការសរុប(Aggregate Demands)អាចណែើរតួនទីោ ាងសំខាៃ់ៃិងាៃ 
ឥទធិពលណលើរំណណើៃណសែឋរិចចរនុងរយ:ណពលខលីៃិងម្ធាយម្ 
-ស្រទសឺតីហារ តូ ែូា ា 

ណោរណសែឋវិទូហារ ូត ែូា ាសងកត់ធៃៃ់ថារំណណើៃណសែឋរិចចគឺអាស្រសយ័ណលើការណស្របើស្រាស់ ស្រារ់សៃាសំៃិងជស្រម្ុញការ 
វិៃិណោគឲាៃណស្រចើៃ។ 
-ហាសណូហាសហវ ស ាសូម្ពីទរ័ 

ណោរយល់ថាណសែឋរិចចសំណៅណៅណលើអ្វីៗទាំងអ្ស់ដែលាប់ រ់ព័ៃធណៅៃឹងការផ្្ាស់បតូរ។ការផ្្ាស់បតូរណសែឋរិចច 

ណៅរនុងរយៈណពលខលី ៃិង ៃិន្ាការណសែឋរិចចរយៈណពលដវង ណហើយោត់រ៏ាៃស្រតួតពិៃិតាយែងដែរៃូវរតតាទាំងឡាយ ដែលរួម្ 

ចំដណរឲាយាៃការណរើៃណ ើង ៃិង ធា្ារ់ចុឹះនៃម្ូលធៃៃិយម្។ ភា្ារ់ងារណសែឋរិចចស្របរបណោយណាគជ័យ អាស្រស័យណៅៃឹង 

បញ្ហា ឬ ណោលៃណោាយោំ រ ៃិង ឧបររណ៍ណោលៃណោាយណសែឋរិចចណែាសងៗណទៀតៗ។ រ៏ប ុដៃតណទាឹះបីាោ ាងោ 
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 ការវិវតតៃ៍ណសែឋរិចច សងគម្ ៃិង ការណជឿៃណលឿៃដែនរណសែឋរិចចវស្រពម្ទាំងឥទធិពលនៃសរលភាវូបៃីយរម្មទាម្ទារឲាយ 

ាៃរំដណតស្រម្ូវនៃគំរូណៃឹះ។ 

ទ១ី រណំណើៃនៃវណណៈសហស្រគិៃ ទីែាោរ ៃងិ ដែនរឯរជៃ ដែលកាៃ់ដតរឹងាំាៃបៃថយការណធវើអ្ៃតរាគម្ៃ៍របស់រែឋ 

រនុងសរម្មភាពណសែឋរិចច។ ារ់ដសតងណសែឋរិចចសំខាៃ់ៗ ៃិង ស្ររុម្វិៃិណោគ ដែលាៃែលស្របណោជៃ៍ពិណសស ាៃកា្ាយ
ណៅាអ្នរបញ្ចូលែ៏ាៃឥទធិពលណៅណលើស្របតិបតតិការរបស់រែឋ។ 

ទ២ីការណជឿៃណលឿៃោ ាងឆប់រហស័នៃបណចចរវិទាាៃិងសរលភាវូបៃីយរម្មទំនរ់ទំៃងខាងណសែឋរិចច ណធវើឲាយាៃ 

ណសចរតីស្រតូវការខា្ាំងណ ើងចំណ ឹះសហស្រោសរនុងការពាាររណ៍ៃិងភាពអាចផ្្ាស់បតូរណៅាៃតម្ការដស្របស្របួលណសែឋរិចច។ ភាព 

យឺតសពឹរ (Rigidity) នៃរបបស្រគប់ស្រគង ៃិង ឧបររណ៍ាណស្រចើៃរបស់រែឋ គឺមិ្ៃសម្ស្រសបចំណ ឹះតួនទីថមណីៃឹះណទ។ ែូណចនឹះ 

ស្រតូវបណងកើតតួនទីថមីម្ួយសស្រាប់រែឋដែលដែែរណលើការរួម្ែាសំនៃអ្ៃតរាគម្ៃ៍ផ្្ាស់ៃិងណោយស្របណោលាៃៃិន្ាការទៃ់ភលៃ់តម្ 

កាលៈណទសៈ។ការសស្រម្បសស្រម្ួលតម្ទីែាោរស ាសូម្ពីទ័រ(Market Friendliness) ាលរខណៈសាគាល់ែ៏សំខាៃ់នៃតួនទី
របស់រែឋ ៃិងទីែាោររនុងណសែឋរិចច។ 

-ស្រទសឹតមី្ ៊ីលតៃុ ស្រហវែីដម្ៃ  

ណោរស្រហវីែដម្ៃាៃទទួល ៃរងាវាៃ់ណូដបលដែនរវិទាាាស្រសតណសែឋរិចច(The Nobel Prize in Economics) 
រនុងឆ្ាំ១៩៧៦ណោយារា្ានែសំខាៃ់ៗបី 

រ)-ការសិរាោអ្ំពីអ្ៃុគម្ៃ៍នៃការណស្របើស្រាស់ 

ខ)-ទ ហីររណ៍សតីពីការលំារៃិងបញ្ហាាម្ួយការអ្ៃុវតតណោលលៃណោាយសថិរភាវូបៃីយរម្ម 

គ)-ស្របវតតិាស្រសតៃិងស្រទឹសតីរូបិយវតថុសហរែឋអាម្រិរ 

រនុងចំណោម្ណសែឋវិទូទាំងអ្ស់ណោរស្រហវីែដម្ៃាៃរិតតិស័ពទោ ាងលាបីលាាញបំែុត ណោយារណោរ ស្របឆំងៃឹង 

បែិវតតៃ៍ណរៃស៍ៃិយម្ (Keynesian Revolution)។ ទណងវើណៃឹះ រ់ព័ៃធៃឹងការណធវើទ ហីររណ៍ស្របឆំងៃឹងការណស្របើស្រាស់ 

ណោលៃណោាយសថិរភាពវូបៃីយរម្ម ណែើម្ាបីស្រគប់ស្រគងអ្តិែរោ ឬ ៃិរម្មភាព។ ណហតុែលម្ួយចំៃួៃ ស្រហវីែដម្ៃ ាៃណលើរ 

ណ ើងថា ណោលៃណោាយារណពើពៃធម្ិៃអាចែំណណើរការាៃណទ។ ចំដណរឯណោលៃណោាយារណពើពៃធសរម្មណធវើឲាយខួប 

ណសែឋរិចចកាៃ់ដតែុៃោបដថម្ណទៀត ៃិង បោតាលឲាយាៃអ្តិែរោកាៃ់ដតខា្ាំងណ ើង។ ា្ានែរបស់ណោរស្រហវីែដម្ៃសតីពី 
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អ្ៃុគម្ៃ៍ដខាសណកាងនៃការណស្របើស្រាស់តួនទីរូបិយវតថុរនុងណសែឋរិចចៃិង អ្ស្រតៃិរម្មភាពធម្មាតិទាំងអ្ស់ណៃឹះសុទធដតស្របឆំងៃឹង 

ទសាសៃៈដបបអ្ៃតរាគម្ៃ៍ៃិយម្របស់ណរៃស៍ ៃិង អ្នរដែលយល់ស្រសបតម្ណោរណរៃស៍។ ា្ានែរបស់ ស្រហវីែដម្ៃ ោំស្រទ 

ទសាសៃៈផ្ទាល់ខលួៃរបស់ណោរ អ្ំពីណសែឋរិចចម្ួយដែលែំណោឹះស្រាយាៃស្របណសើរបំែុត ស្របសិៃណបើពុំាៃការណស្រជៀតដស្រជរណោយ 

អ្នរណធវើណោលៃណោាយណសែឋរិចច។ 

-ស្រទសឹតឧីតតម្ភាពនៃការស្របរតួស្របដជងរបសណ់ោរ ោវតីរីកាែូ 

ណោរោវីតរីកាែយូល់ថា ឯរណទសរម្មបណងកើៃែលិតភាពែំណណើរការ ដែលស្របាាតិនំទំៃិញណចញ ាប់ទារ់ទង 

ណៅៃឹងការណោឹះែូររនុងចំណោម្ស្របណទសណែាសងពីោ្ា។ ណៅណពលខលឹះ ស្ររុម្ខលឹះាៃណោលណៅណធវើ ណិជជរម្មណស្រៅស្របណទស ណហើយ 

ស្របណទសននបង់ពៃធណលើទំៃិញនំចូល ឬ រ៏បង់តម្ចំៃួៃរស្រម្ិត ការអ្ៃុវតតដបបណៃឹះណៅថាការោំ រៃិយម្ណសែឋរិចច
(Protectionism)ដែលចូលរួម្រនុងណសែឋរិចចពិភពណោរ គឺាណខឿៃណសែឋរិចចណបើរចំហរឲាយាៃការស្របរួតស្របដជង រងាវាស់ 

ែ៏ាៃារៈសំខាៃ់ម្ួយនៃភាពណបើរចំហរ គឺអ្ស្រតនៃការនំណចញឬនំចូលរបស់ស្របណទសម្ួយ ណធៀបណៅៃឹងែលទុៃាតិែុល
របស់ស្របណទសណគស្របណទសៃីម្ួយៗ។ែលិតរម្មៃិងនំណចញទំៃិញដែលណគអាចែលិតណោយនថលណធៀបទាប រនុងររណីដែលាៃ 

ឧតតម្ភាពខពស់ាងស្របណទសែនទ ស្របណទសណែាសងណទៀតៃឹងនំចូលទំៃិញដែលែលិតែលរបស់ណគាៃតនម្លខពស់ រនុងររណី 

ដែលណគពុំសូវាៃឧតតម្ភាពែលិត ឬ តិចាងស្របណទសែនទណទៀត។ 

 ណហតុអ្វីាៃាស្របណទសននណធវើឯរណទសរម្មរនុងែលិតរម្ម? ណោរោវិតរីកាែូ ឆ្ាំ១៨១៧ ាៃែតល់ៃូវភសតុតង 

ែ៏លែនៃឯរណទសរម្មអ្ៃតរាតិណោយទទួលាៃែលពីាតិម្ួយណៅថា ែលនៃចាាប់ឧតតម្ភាពស្របរួតស្របដជង។ ការស្របរួត 

ស្របដជងណោយណសរី គឺាម្ូលោឋាៃស្រគឹឹះនៃណសែឋរិចចទីែាោរ។ ភាពផ្តាច់ម្ុខែទុយៃឹងការស្របរួតស្របដជងណោយណសរីណរើតណ ើង 

ណៅណពលស្ររុម្ហ ុៃ ឬ ស្ររុម្តូចម្ួយនៃស្ររុម្ហ ុៃស្រតួតស្រតណលើទីែាោរែគត់ែគងទំៃិញ ឬ ណសវាទាំងម្ូលដែលោមាៃទំៃិញ ឬ ណសវា 

ស្រសណែៀងោ្ាម្រជំៃួសាៃ។ ណៅណពលភាពផ្តាច់ម្ុខណរើតាៃណហើយ ស្ររុម្ហ ុៃននអាចណធវើណសចរតីសណស្រម្ច អ្ំពីការរំណត់នថល 

ឯររាជាយពីយៃតការនថល។ ាៃចំណុចសំខាៃ់បីដែលណរើតណ ើង៖ 

១-តម្ភាពផ្តាច់ម្ុខនថលាៃរំរិតខពស់ាង តម្ការស្របរួតស្របដជងណោយណសរី។ 

២-តម្ភាពផ្តាច់ម្ុខស្រារ់ចំណណញ ាៃរស្រម្ិតខពស់ាងតម្ការស្របរួតស្របដជងណោយណសរី 

៣-តម្ភាពផ្តាច់ម្ុខ ស្របសិទធិភាពែលិតែលាៃរស្រម្ិតទាបាងការស្របរួតស្របដជងណសរី 
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ការស្របរួតស្របដជងណសរី ណធវើឲាយការដបងដចរៃូវធៃធាៃាៃស្របសិទធិភាពអ្តិបរា។ ណោយម្រពីភាពផ្តាច់ម្ុខ រស្រម្ 

ទទួលាៃណៅរស្រម្ិតែូចោ្ានៃស្របសិទធិភាពណនឹះ ការស្របរួតស្របដជងណសរីស្រតូវតណម្លើងឲាយណៅពីណលើភាពផ្តាច់ម្ុខ ណៅរនុងណសែឋរិចច
ទីែាោរ។ ែលិតែលខុសដបលរោ្ាាលរខណៈលែ នៃភាពស្របរួតស្របដជងណហើយការែាសពវែាោយគឺាម្ណធាាាយម្ួយនៃម្ណធាាាយ 

ធំៗទាំងឡាយនៃការណធវើឲាយសណស្រម្ច ណហើយបដៃថម្រំោំងចំណ ឹះែលិតែលខុសដបលរោ្ាណោយបណងកើតរូបសញ្ញាការណោសន 

ែាសពវែាោយ បញ្ចុឹះបញ្ចូលញតាំងឲាយាៃភាពណាមាឹះស្រតង់រនុងចំណោម្អ្តិថិជៃនន។ ឧតតម្ភាពស្របរួតស្របដជង ណផ្តាតាសំខាៃ់ 

ណលើែលិតែលស្របណសើរ នថលស្របណសើរ ែាសពវែាោយស្របណសើរ ដបងដចរស្របណសើរ។ 

ាសណងខប ណែើម្ាបីធានរំណណើៃណសែឋរិចចគឺស្រតូវការម្ូលធៃម្ៃុសាស ស្រារ់សៃាសំ ការវិៃិណោគ ការែគត់ែគង់ ការែលិត  
បណចចរវិទាា ការណបើរចំហរទីែាោរៃិងរតតាាថាប័ៃនន(Institutional Factors )។ 
២.១ហរិញ្ញវតថៃុងិការស្រគបស់្រគងហរិញ្ញវតថុ 

-ហិរញ្ញវតថុគឺាការស្រគប់ស្រគងាច់ស្រារ់ ាពិណសសាច់ស្រារ់ាធារណ: 
-ហិរញ្ញវតថុគឺាាច់ស្រារ់ដែលបុគគល ស្ររុម្ហ ុៃឬស្របណទសាតិម្ួយាៃៃិងស្រគប់ស្រគងាច់ស្រារ់ណនឹះ21  
-ហិរញ្ញវតថុគឺាាច់ស្រារ់ដែលបុគគល ស្ររុម្ហ ុៃឬស្របណទសាតិម្ួយររាៃៃិងចាត់ដចងចាយវាយ 
-ការស្រគប់ស្រគងហិរញ្ញវតថុគឺាស្រតួតពិៃិតាយៃិងចាត់ដចងរិចចការហិរញ្ញវតថុរបស់ាថប័ៃម្ួយ  
ការស្រគប់ស្រគងហិរញ្ញវតថុគឺាសរម្មភាពស្របតិបតតិការនៃអាជីវរម្មមួ្យដែលទទួលខុសស្រតូវរនុងការទទួលៃិងណស្របើស្រាស់ 

ម្ូលៃិធិណអាយាៃស្របសិទធភាពរនុងស្របតិបតតិការរបស់ខលួៃ។2223 
ណែើម្ាបីស្រគប់ស្រគងហិរញ្ញវតថឲុាៃលែណយើងស្រតូវែឺងមូ្លធៃបីស្របណភទគឺ័ំមូ្លធៃថវិកា(Capital Budgeting), 

ម្ូលធៃរចនសម្័ពៃធ(Capital Structure)ៃិងការស្រគប់ស្រគងម្ូលធៃាច់ស្រារ់(working capital management)។ 
ណបើស្ររុម្ហ ុៃស្រតូវការពស្រងីរាខាថមីណនឹះគឺស្រតូវណស្របើម្ូលធៃថវិកា(capital budgeting)។ណបើស្ររុម្ហ ុៃស្រតូវការទូទាត់បំណុល 
ចាស់ណនឹះគឺស្រតូវ ម្ូលធៃរចនសម្ពៃ័capital structure។ណបើស្ររុម្ហ ុៃចង់ណធវើការសណស្រម្ចចិតតឲអ្តិថិជៃជំ រ់ឬអ្ត់ណនឹះ 
គឺស្រតូវណស្របើ ម្ូលធៃាច់ស្រាច់(working capital management) ។ 
-ណោលបំណងនៃការស្រគប់ស្រគងហិរញ្ញវតថុ 

ណោលបំណងនៃការស្រគប់ស្រគងហិរញ្ញវតថុគឺការបណងកើតស្រារ់ចំណូលឬររគុណតនម្លដែលទទួលខុសស្រតូវដថម្ណទៀតែល់វិៃិ
ណោគិៃឬា្ាស់សហស្រោស។ ណោលបំណងសំខាៃ់ៗម្ួយចំៃួៃរួម្ាៃ: 

-បៃតជីវិតអាជីវរម្មតណៅណទៀត 
-ណជៀសវាងការរាស័យធៃឬរងវឹះខាតហិរញ្ញវតថុ 
-ឈនឹះរនុងការស្របរួតស្របដជងអាជីវរម្ម 

 

21  Oxford’s Advanced Learner’s Dictionary,1992  
 
22 Stephen P.Robbins, (1987) Essential of Management,Prentice –Halls, Inc, USA 
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-បណងកើៃការលរ់ៃិងចំដណរទីែាោរែល់រស្រម្ិតអ្តិបរា 
-បណងកើៃចំណូលរស្រម្ិតអ្តិបរា 
-កាត់បៃថយនថលណែើម្អ្បាបបរា 

-ស្របពៃ័ធហរិញ្ញវតថុ 
ស្របព័ៃធហិរញ្ញវតថុគឺាបោតាញភាជាប់ទំនរ់ទំៃងរវាងបោតាញាថាប័ៃហិរញ្ញវតថុៃិងទីែាោរហិរញ្ញវតថុណែើម្ាបីទិញ លរ់ 

ៃូវម្ូលបស្រត័ស្រគប់ស្របណភទដែលរួម្ាៃការណែទរស្រារ់ ការខចីស្រារ់ៃិងការណអាយខចីស្រារ់ាណែើម្។ 
បោតាញសាថាប័ៃហិរញ្ញវតថុៃិងទីែាោរហិរញ្ញវតថុាៃណែើរតួនទីោ ាងសំខាៃ់រនុងវិសយ័ណសែធរិចចរនុងតួនទីាអ្ៃតរការី

ហិរញ្ញវតថុណែើម្ាបីណែទរការទូទាត់ស្រារ់សៃាសំរបស់ាធារណ:ជៃណៅាការែតល់ស្រារ់រម្ចីែល់វិៃិណោគិៃែនទណទៀតដែលរនុងណនឹះ 
រួម្ាៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ែងដែរ។បោតាញាថាបៃ័ហិរញ្ញវតថុាៃរួម្ចំដណររនុងណសែឋរិចចែូចខាងណស្រកាម្: 

-ស្របដម្ស្របមូ្លៃូវស្រារ់សៃាសំរបស់អ្តិជៃទូណៅដែលនំណអាយាៃមូ្លធៃណស្រចើៃណែើម្ាបីណអាយវិៃិណោគិៃធំៗខចសី្រារ់ណៅ 
វិៃិណោគបៃត 

-ររាោទុរៃូវស្របណភទសៃាសំៃិងណអាយអ្តិថិជៃណោលណៅណែាសងៗខចីណែើម្ាបីែលចំណណញៃិងទប់ាកាត់ហាៃិភយ័ឲាយាៃ 
ទាបបំែុត។ 
-ស្របម្ូលែតុំៃូវស្របភពែគត់ែគង ់អ្នរសៃាសំាណស្រចើៃណែើម្ាបីែគត់ែគង់ រយ:ណពលម្ធាយម្ ៃិងដវង 

២.២.១-ម្ខុងារនៃស្របពៃធហ័ិរញ្ញវតថុ 
ម្ុខងារនៃស្របពៃធ័ហិរញ្ញវតថុាៃចំៃួៃ៧សំខាៃ់ៗ: 
រ-ម្ុខងារសៃាសំ(Saving Function) 
សៃាសំទាំងណៃឹះស្រតូវាៃ្លងកាត់តម្រយ:ទីែាោរហិរញ្ញវតថុណៅកាៃ់វិៃិណោគិៃ។ែូណចនឹះទំៃិញៃិងណសវាណស្រចើៃអាចស្រតូវាៃ

ែលិតនណពលអ្នគតណែើម្ាបីបណងកើៃៃូវសតង់ោរនៃជីវភាពសងគម្។ 
ខ-ម្ខុងារររាោតនម្លស្រទពាយ(Wealth Function) 
ការទិញឧបររណ៍ហិរញ្ញវតថុណៅណលើទីែាោរហិរញ្ញវតថុគឺាជណស្រម្ើសែ៏លែបំែុតសស្រាប់ររាោទុរៃូវតនម្លស្រទពាយរហូតែល់ណព

លណយើងស្រតូវការនណពលអ្នគត។ 
គ-ម្ុខងាររនុងការបំដបលងាច់ស្រារ់(Liquidity Function) 
ណយើងអាចទិញឬលរ់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវតថុពីទីែាោរហិរញ្ញវតថុណែើម្ាបីទទួលាៃាាច់ស្រារ់ណៅណពលោណយើងស្រតូវការ 

ាច់ស្រារ់។ 
ឃ-ម្ខុងារែតល់ឥណទាៃ(Credit Function) 

ណយើងអាចណសនើសុំខចីស្រារ់ាលរខណ:បុគគល ស្រគួារ អាជីវរម្មឬាថាបៃ័រែឋតម្រយ:ទីែាោរហិរញ្ញវតថុតម្តស្រម្ូវការារ់ដសតង។ 
ង-ម្ុខងារទូទាត(់Payment Function) 
ណយើងអាចណធវើការទូទាត់ទំៃិញឬណសវារម្មណែាសងៗតម្រយ:បណណ័ឥណទាៃ(Credit cards) ម្ូលទាៃបស្រត 

(Checks)ឬតម្ម្ណធាាាយណែាសងៗស្រសបចាាប់រនុងណពលណវោោម្ួយរ៏ាៃណៅជុំវិញសរលណោរ។ 
ច-ម្ុខងារបណញ្ចៀសហាៃិភយ័(Risk Diversification Function) 
ណយើងអាចទិញបណណ័ភាគហ ុៃឬសញ្ញាបណណ័ពីស្ររុម្ហ ុៃាណស្រចើៃណែាសងៗោ្ាណែើម្ាបីកាត់បៃថយហាៃិភ័យពីណស្រ ឹះណបើណយើង

ទិញបណណ័ភាគហ ុៃឬសញ្ញាបណណ័ពីស្ររុម្ហ ុៃដតម្ួយណយើងៃឺងអាចាៃហាៃិភ័យខពស់។ 
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្-ម្ុខងាររនុងណោលៃណោាយ(Policy Function) 
ទីែាោរហិរញ្ញវតថុគឺាាោ៍ចាាប់មួ្យែ៍ស្របណសើរដែលរាជរោឋាភិាលអ្ៃុវតតៃ៍ៃូវណោលៃណោាយណែើម្ាបីធានណសថរភាព

ណសែឋរិចចៃិងណជៀសវាងអ្តិែរោ។តម្រយ:ការដស្របស្របួលនៃអ្ស្រតការស្រារ់ៃិងឥណទាៃ រាជរោឋាភិាលអាចាៃឥទធិពល 
ណលើរម្ចីឥណទាៃៃិងគណស្រាងចំោយាធារណ:ដែលាៃឥទិធពលណលើែលិតរម្មៃិងនថលទំៃិញ។ 
២.២.២-ម្ខុងាររបសធ់នោរៃិងស្រគឹាថាៃម្សី្ររហូរិញ្ញវតថុ 

រ-អ្ៃតរការីហរិញ្ញវតថុ 
ធនោរណែទរស្រារ់សៃាសំណៅាទុៃវិៃិណោគណោយភាជាប់ទំនរ់ទំៃងរវាងភាគីទីពីរឬាថាបៃ័ណែាសងៗោ្ាណៅរនុងវិសយ័ 

ណសែឋរិចច។អ្នរដែលាៃម្ូលធៃណស្រចើៃាងចំោយឬចំណូលណស្រចើៃ ពួរោត់ស្រតូវការោរ់ស្រារ់បណញ្ញើណៅធនោរ រីឯអ្នរដែល 
ាៃចំោយណស្រចើៃធំាងម្ូលធៃផ្ទាល់ ពួរោត់ស្រតូវការម្ូលធៃបដៃថម្ពីធនោរ។ 

ខ-ការបណងកើតម្ណធាាាយទទូាត់ 
ការទូទាត់ភាគណស្រចើៃស្រតូវាៃណធវើណ ើងតម្រយ:ធនោរ ែូចាការណែ្ើស្រារ់ នថលទំៃិញៃិងណសវារម្មណែាសងៗ 

ម្ូលទាៃបស្រត័ Credit cards, Debit cards។ធនោរាតិគឺាអ្នរាៃសិទធិណាឹះពុម្ពែាោយៃូវស្ររោសស្រារ់ាតិដែល 
ាម្ណធាាាយទូទាត់ែ៍សំខាៃ់របស់ាធារណ:ជៃ។ 

គ-អ្ៃតរការទីទូាត-់ណែទរស្រារៃ់ិងបតូរស្រារ់ 
ធនោរគឺាអ្ៃតរការីទូទាត់ធំាងណគណៅស្រគប់ស្របណទសទាំងអ្ស់ណៅណលើសរលណោរ ដែលអាចណធវើការទូទាត់ជំៃួស 

អ្តិថិជៃរបស់ខលួៃៃូវតនម្លទំៃិញឬណសវារម្មណែាសងៗ។ធនោររ៍អាចណធវើការណែទរស្រារ់ឬបតូរស្រារ់ជំៃួសអ្តិថិជៃរបស់ខលួៃណៅរនុង
ៃិងណស្រៅស្របណទសែងដែរ។ 
២.២.៣.ស្រគឹឺះាថាៃម្សី្ររហូរិញ្ញវតថុ 

ស្រគឹឹះាថាៃម្ីស្ររូហិរញ្ញវតថុគឺាាថាបៃ័ហិរញ្ញវតថុខា្ាតតូចដែលែតល់ណសវារម្មហិរញ្ញវតថុខា្ាតតូចែល់ស្របាពលរែឋស្ររីស្ររ 
ឬសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្។ម្ុខងារសំខាៃ់ៗរបស់ស្រគឹឹះាថៃហិរញ្ញវតថុរួម្ាៃ: 

រ-ែគត់ែគង់ណសវារម្មម្ីស្ររូហិរញ្ញវតថុែល់ស្របាពលរែឋស្ររីស្ររណែើម្ាបីណលើរតណម្កើងជីវភាព 
ខ-កាត់បៃថយការចងការស្រារ់ដែលាៃអ្ស្រតការស្រារ់ខពស់ណពរ 
គ-ជស្រម្ុញការសៃាសំរបស់ស្របាពលរែឋ 
ឃ-បណងកើៃែលិតែលរនុងស្រសុរតម្រយ:ការែតល់ណសវារម្មហិរញ្ញវតថុរនុងការជស្រម្ុញសរម្មភាពណសែឋរិចចជៃបទ។ 

២.២.៤.លរខខណឌសខំាៃ់ៗ របសធ់នោរៃិងស្រគឹឺះាថាៃម្សី្ររហូិរញ្ញវតថចុំណ ឹះអ្នរខចសី្រារៃ់ិងសហស្រោសធៃុតូចៃិងម្ធាយម្ 
រ-អ្តតចរឹរ(Character) 
ខ-សម្តថភាព(Capacity) 
គ-ម្ូលធៃ(Capital) 
ឃ-ស្រទពាយបញ្្ាំ(Collateral) 
ង-ការស្រតួតពិៃិតាយ(Controlling) 
ច-លរខខណឌ(Conditions) 
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អ្វណីៅាសហស្រោសធៃុតចូៃងិម្ធាយម្? 
រ)-បរបិទសរលណោរ 
ម្រែល់សពវនថៃណៃឹះម្ិៃាៃការឯរភាពាសរលណលើៃិយម្ៃ័យនៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណៅណ ើយ។តំបៃ់ 

ៃិងស្របណទសៃីម្ួយៗឲៃិយម្ៃ័យខុសៗោ្ាណោយដែែរណលើចំៃួៃបុគគលិរៃិងទំហំទឹរស្រារ់នៃស្របតិបតតិការស្របចាំឆ្ាំ។ 

ខ)-សហភាពអ្ឺរ បុ 

សហភាពអ្ឺរ ុបាៃរំណត់រតតាចម្ាបងដែលរំណត់ថាណតើសហស្រោសគឺាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណោយដែែរណលើ
រតតាចំៃួៃបុគគលិរ(Staff headcount)ៃិងចំណូលឬតរាងតុលាយការសរុប(Turnover or Balance sheet)។សហស្រោស 

ខា្ាតតូចបំែុតាៃបុគគលិរចាប់ពី១-៩នរ់ៃិងាៃទំហំទឹរស្រារ់ម្ិៃណលើសពី២ោៃអ្ឹរ ូ ខា្ាតតូចាៃបុគគលិរចាប់ពី១០នរ់ 

ែល់៤៩នរ់ៃិងទំហំទឹរស្រារ់ម្ិៃណលើសពី១០ោៃអ្ឺរ ូៃិងសហស្រោសខា្ាតម្ធាយម្ាៃបុគគលិរចាប់ពី៥០នរ់ែល់២៤៩នរ់
ៃិងទំហំទឹរស្រារ់ម្ិៃណលើសពី៥០ោៃអ្ឺរ ូ 24។ 

តរាងទី១-ចំោត់ថា្ារ់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្សហភាពអ្ឺរ ុប 

ស្របណភទសហស្រោស  ចំៃៃួបគុគលិរ  ចំណលូ  
 
តរាងតលុាយការសរបុ  

ធុៃតូចបំែុត តិចាង១០នរ់ តូចាងឬណសមើ២ោៃអ្ឺរ ូ  តូចាងឬណសមើ២ោៃអ្ឺរ ូ 
    
ធុៃតូច តិចាង៥០នរ់ តូចាងឬណសមើ១០ោៃអ្ឺរ ូ តូចាងឬណសមើ១០ោៃអ្ឺរ ូ 
 
ធុៃម្ធាយម្ 

 
តីចា២៥០នរ់ 

 
តូចាងឬណសមើ 
៥០ោៃអ្ឺរ ូ 

 
តូចាងឬណសមើ៤៣ោៃអ្ឺរ ូ 

 ស្របភព:ការគណនរបស់អ្នរស្រាវស្រាវ ២០២១ 
គ)-សហរែឋអាណម្ររិ 

-សហស្រោសខា្ាតតូចបំែុត ាៃបុគគលិរតិចាង១០នរ់ 

-សហស្រោសខា្ាតតូច ាៃបុគគលិរតិចាង៥០នរ់ 

-សហស្រោសខា្ាតម្ធាយម្ ាៃបុគគលិរតិចាង៥០០នរ់ 

ឃ)-ចៃិ 

សហស្រោសទាំងឡាយោដែលាៃបុគគលិរចាប់ពី១ែល់៣០០០នរ់ 
ាៃស្រទពាយសរម្មចាប់ពី៤០ែល់៤០០ោៃយ ៃៃិងចំណូលសរុបចាប់ពី១០ែល់៣០០ោៃយ ៃស្រតូវចាត់ទុររនុងចណងាកាម្ 

សហស្រោសខា្ាតតូចបំែុត ខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្។ 

 
 

24 OECD SME and Entrepreneurship Outlook: 2005, OECD Parisៃិង https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en 
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ង)-បរបិទអាា ាៃ  
ស្របណទសៃីម្ួយៗឲៃិយម្ៃ័យខុសៗោ្ាណោយដែែរណលើចំៃួៃបុគគលិរៃិងទំហំទឹរស្រារ់នៃស្របតិបតតិការស្របចាំឆ្ាំ។ 

ស្របណទសឥណឌូណៃសុីណស្របើស្រាស់ស្រទពាយសរម្ម ៃិងការលរស់្របចាំឆ្ា ំ ខណៈដែលស្របណទសណវៀតោម្រំណតៃ់ិយម្ៃ័យសហស្រោស
ខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្ណៅតម្ចំៃួៃៃិណោជិរៃិងតនម្លសរុបនៃណែើម្ទុៃរបស់សហស្រោសណនឹះ។ ណៅស្របណទសឡាវ ៃិយម្ៃ័យម្ីស្ររូ
សហស្រោសស្រតូវាៃរំណតណ់ៅណពលសហស្រោសាៃចំៃួៃៃណោជិរ៥នរ់ ឬតិចាងណៃឹះ។ណៅស្របណទសហវលីីពីៃ ៃិយម្ៃ័យ
ស្រតូវាៃរំណតណ់ោយស្រទពាយអ្រម្ម ដែលាលរខណៈវិៃិចឆ័យសស្រាបស់ាគាល់ទំហំនៃសហស្រោស។ល។25 

ច)-បរបិទរម្ពុា 
ណោងតម្អ្ៃុគណ:រាមាធិការនៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រម្ពុាាៃរំណត់ៃិយម្ៃ័យសហស្រោសណោយដែែរ
ណលើចំៃួៃបុគគលិរៃិងស្រទពាយសរម្មណោយម្ិៃរាប់បញ្ចូលែីធលី។ 
-សហស្រោសធុៃតូចបំែុត ាៃបុគគលិរតិចាង១១នរ់ៃិងាៃស្រទពាយសរម្ម៥០,០០០ែុោ្ារ 
-សហស្រោសធុៃតូច 
ាៃបុគគលិរចាប់ពី១១នរ់ែល់៥០នរ់ៃិងាៃស្រទពាយសរម្មចាប់ពី៥០,០០០ែុោ្ារែល់២៥០,០០០ែុោ្ារ 
-សហស្រោសធុៃម្ធាយម្ាៃបុគគលិរចាប់ពី៥១នរ់ែល់១០០នរ់ៃិងាៃស្រទពាយសរម្មចាប់ពី២៥០០០០ែុោ្ារ 
ែល់៥០០០០០ែុោ្ារ 
-សហស្រោសធុៃធ ំាៃបុគគលិរណលើសពី១០០នរ់ណ ើងៃិងាៃស្រទពាយសរម្មណលើសពី៥០០០០០ែុោ្ារណ ើងណៅ។ 

តរាងទី២-ៃិយម្ៃ័យនៃស្របណភទសហស្រោសណៅរម្ពុា 

ស្របណភទសហស្រោស ស្ររសងួឧសាោហរម្ម 

វទិាាាស្រសត  

បណចចរវទិាាៃងិៃវាៃវុតតៃ ៍

ចៃំៃួបគុគលរិ 

អ្ៃគុណ:រាមាធកិារនៃសហ

ស្រោសធៃុតចូៃងិម្ធាយម្រម្ពាុ 

 

ស្រទពាយសរម្ម 
 

អ្គគនយរោឋាៃពៃធោរ 

ស្ររសងួណសែឋរចិចៃងិហរិញ្ញវតថុ 

 

ចណំលូ 

ធុៃតូចបំែុត(Micro) តិចាង១០នរ ់ តិចាង៥០,០០០ែុោ្ារ តិចាង ៦២៥០០ 

ធុៃតូច(Small) 

 

ពី១០ណៅ១៥នរ ់ ពី៥០០០០ណៅ២៥០,000ែុ

ោ្ារ 

ពី៦២៥០០ណៅ១៧៥,០០០ែុោ្ារ 

ធុៃម្ធាយម្(Medium) ពី៥១ណៅ១០០នរ ់ ពី២៥០,000ណៅ៥០០,000ែុ

ោ្ារ 

ពី១៧៥,០០០ែុោ្ារណៅ១០០០,០០០ែុោ្ារ 

ធុៃធំ(Large) ណលើសពី១០០នរ់ណ ើងណៅ ណលើសពី៥០០,000ែុោ្ារ ពី១០០០,០០០ែុោ្ារ 

ស្របភព:ាថាប័ៃរែឋននៃិងការគណនរបស់អ្នរស្រាវស្រាវ ២០២១ 

 
25 Japhta, Rubin; Vizcarra, Vanessa; Bui, Thuy Thu; Yogi, Nyoman; Mel, Sokim.,2019-ដសវងយល់ពីឱកាសសស្រាបស់ហស្រោសខ្ាាតតូច ៃងិ
ម្ធាយម្ដែលស្រគបស់្រគងណោយស្រសតណីៅរម្ពុា  
 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/654951573044863479/exploring-the-opportunities-for-women-owned-smes-in-cambodia
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/654951573044863479/exploring-the-opportunities-for-women-owned-smes-in-cambodia
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២.៥.ការវវិតតៃន៍ៃសហស្រោសធុៃតូចៃងិម្ធាយម្រនុងបរិបទណសែឋរចិចឌជីីថល 
 សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ (SMEs)ណែើរតួនទីោ ាងសំខាៃ់ណៅរនុងណសែឋរិចចាពិណសសណៅរនុងស្របណទសរំពុង 
អ្ភិវឌាឍៃ៍។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃចំដណរភាគណស្រចើៃនៃអាជីវរម្មណៅទូទាំងពិភពណោរៃិងាអ្នររួម្ចំដណរោ ាង
សំខាៃ់រនុងការបណងកើតការងារៃិងការអ្ភិវឌាឍៃ៍ណសែឋរិចចពិភពណោរ។      សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្តំោងឱាយអាជីវរម្ម 
ស្របដហល៩០%ៃិងការងារាង៥០%ណៅទូទាំងពិភពណោរ។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្(Formal SMEs)ែលូវការរួម្ 
ចំដណរែល់ ៤០% នៃចំណូលាតិ (GDP) ណៅរនុងស្របណទសរំពុងអ្ភិវឌាឍៃ៍។ចំៃួៃទាំងណៃឹះគឺខពស់ាងោ ាងខា្ាំងណៅណពល 
ដែលសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ SMEs ណស្រៅែលូវការ(Informal  SMEs)ស្រតូវាៃចុឹះបញ្ជីបដៃថម្។ណោងតម្ការា ាៃ់ាមាៃ 
របស់ធនោរពិភពណោរ ការងារចំៃួៃ៦០០ ោៃៃឹងស្រតូវការណៅឆ្ាំ ២០៣០(Japhta, Rubin; Vizcarra, 2019)ណែើម្ាបីស្រសូបយរ 
រា្ាំងពលរម្មពិភពណោរដែលរំពុងណរើៃណ ើងដែលណធវើឱាយការអ្ភិវឌាឍៃ៍សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្កា្ាយាអាទិភាពខពស់ 
សស្រាប់រោឋាភិាលស្របណទសននណៅជុំវិញពិភពណោរ។ណៅរនុងទីែាោររំពុងរីរចណស្រម្ើៃការងារែលូវការភាគណស្រចើៃស្រតូវាៃបណងកើត 
ណ ើងណោយសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ដែលបណងកើតការងារ ៧ រនុងចំណោម្ ១០។ណទាឹះបីោ ាងោលទធភាពទទួលាៃ 
ហិរញ្ញវតថុគឺាឧបសគគែ៏ធំចំណ ឹះការរីរចណស្រម្ើៃរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាឧបសគគទី២ដែលស្រតូវាៃណលើរណ ើង 
ណោយសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងការណធវើអាជីវរម្មរបស់ខលួៃណៅរនុងទីែាោររំពុងអ្ភិវឌាឍៃ៍ៃិងស្របណទសរំពុងអ្ភិវឌាឍៃ៍។ 
 សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ទំៃងាម្ិៃអាចទទួលាៃស្រារ់រម្ចីពីធនោរណស្រចើៃាងស្ររុម្ហ ុៃធំៗណ ើយ។ែទុយណៅ 
វិញពួរណគពឹងដែែរណលើម្ូលៃិធិនែទរនុងឬាច់ស្រារ់ពីម្ិតតភរតិៃិងស្ររុម្ស្រគួារណែើម្ាបីណបើរែំណណើរការៃិងែំណណើរការអាជីវរម្មែំបូង
របស់ពួរណគ។ ាជីវរម្មហិរញ្ញវតថុអ្ៃតរាតិ (IFC) ា ាៃ់ស្របាណថា ៦៥ោៃស្ររុម្ហ ុៃឬ ៤០% នៃសហស្រោសធុៃតូចបំែុត 
ធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ែលូវការ(MSMEs)ណៅរនុងស្របណទសរំពុងអ្ភិវឌាឍៃ៍ាៃតស្រម្ូវការហិរញ្ញបាបទាៃចំៃួៃ៥,២ ស្រទីោៃែុោ្ារ 
ាណរៀងរាល់ឆ្ាំដែលណសមើៃឹង១,៤ែងនៃបចចុបាបៃនរស្រម្ិតនៃការែតល់ស្រារ់រម្ចី(MSMEs)សរល។26 អាសុីបូ  ាៃិងា ាសុីហវិរ 
ាៃចំដណរធំាងណគ(៤៦%)នៃគា្ាតហិរញ្ញវតថុពិភពណោរសរុបណហើយតម្ពីណស្រកាយណោយអាណម្រិរឡាទីៃៃិងការា ាអ្ ៊ីប 
២៣%ៃិងអ្ឺរ ុបៃិងអាសុីរោតាល១៥%។ទំហំគា្ាតខុសោ្ាពីតំបៃ់ម្ួយណៅតំបៃ់មួ្យ។ អាណម្រិរឡាទីៃៃិងការា ាអ្ ៊ីបៃិង 
ម្ជាឈឹម្បូ  ាៃិងតំបៃ់អាស្រហវិរខាងណជើងាៃសាាស្រតគា្ាតហិរញ្ញវតថុខពស់បំែុតណបើណស្របៀបណធៀបណៅៃឹងតស្រមូ្វការសកាតាៃុពល 
ដែលស្រតូវាៃវាស់៨៧%ៃិង៨៨%ណរៀងៗខលួៃ។ ស្របដហល រ់រោតាលនៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ម្ិៃាៃលទធភាព 
ទទួលាៃឥណទាៃែលូវការណទ។គា្ាតហិរញ្ញបាបទាៃកាៃ់ដតធំណៅណពលដែលសហស្រោសខា្ាតតូចៃិងណស្រៅែលូវការស្រតូវាៃណគ 
យរម្រពិចារោ។ 
 សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្របាណ៤០០ោៃគឺា ែ្ឹងខនងនៃណសែឋរិចចណៅជុំវិញពិភពណោរ27។ សហស្រោស 
ធុៃតូចៃិងម្ធាយម្គឺាស្របភពសំខាៃ់នៃការបណងកើតការងារទូទាំងពិភពណោរដែលាៃចំៃួៃាង ៩៥% នៃស្ររុម្ហ ុៃទាំងអ្ស់ 
ៃិង៦០%ណៅ៧០%នៃការងារសរុប។     សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្បណងកើតាៃចំដណរែ៏ធំនៃការងារថមីណៅរនុងណសែឋរិចច 
OECDៃិងសូម្ាបីដតណស្រចើៃណទៀតណៅរនុងសហភាពអ្ឺរ ុបដែលពួរណគតំោងឱាយស្របាណ ៩៩%នៃអាជីវរម្មទាំងអ្ស់ បណងកើត 
ការងារថមីស្របដហល ៨៥% ៃិងែតល់ការងារពីរភាគបីនៃការងារវិសយ័ឯរជៃសរុប។ ែូចោ្ាណៃឹះដែរណៅពិភពណោរដែនរ 
ខាងណជើង(Global South)រំណណើៃការងារាទូណៅស្រតូវាៃែាោរភាជាប់ាម្ួយៃឹងការអ្ភិវឌាឍៃ៍សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្។ 

សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រតូវាៃចាត់ទុរថាាគៃលឹឹះណែើម្ាបីធានរំណណើៃណសែឋរិចច ការនចនស្របឌិត ការបណងកើតការងារៃិង 
ការណធវើសាហរណរម្មសងគម្ោ ាងណហាចោស់រ៏ទំនរ់ទំៃងជិតសនិទធរបស់ពួរណគាម្ួយៃិណោជិរៃិងនែគូអាជីវរម្ម 
សហគម្ៃ៍ម្ូលោឋាៃៃិងាដែនរសំខាៃ់ម្ួយនៃដខាសសងាវារ់ែគត់ែគង់ពិភពណោរទាំងអ្នរទិញ ៃិងអ្នរែគត់ែគង់។ាជីវរម្ម 

 
26 International Finance Corporation (IFC) 
27 https://ec.europa.eu/growth/smes_en 
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រូបិយវតថុអ្ៃតរាតិ(IFC)ាៃា ាៃ់ស្របាណថា ណៅទូទាំងពិភពណោរសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ដែលស្រគប់ស្រគងណោយស្រសតី 
ស្របាណ ៩.៣៤ ោៃណៅរនុងស្របណទសដែលាៃវាយតនម្លចំៃួៃ ១៤០ស្របណទសណហើយគា្ាតឥណទាៃសស្រាប់សហស្រោស 
ធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ដែលស្រគប់ស្រគងណោយស្រសតីគឺស្របដហល ២៨៧២  ៃ់ោៃែុោ្ារដែលណសមើៃឹង ៣០%នៃគា្ាតឥណទាៃសរុប 
២.៥.១.តួនទរីបសស់ហស្រោសធៃុតូចៃិងម្ធាយម្រនងុណសែឋរចិចសហគម្ៃ៍អ្រឺ ុប 
 សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្(SMEs)គឺា្ែឹងខនងនៃណសែឋរិចចអ្ឺរ ុប។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្តំោងឱាយ 
៩៩% នៃអាជីវរម្មទាំងអ្ស់ណៅរនុងសហភាពអ្ឺរ ុបៃិងបណងកើតការងារាៃស្របដហល ១០០ ោៃនរ់ដែលណសមើៃឹងាង រ់ 
រោតាលនៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុបរបស់អ្ឺរ ុបៃិងណែើរតួោ ាងសំខាៃ់រនុងតនម្លបដៃថម្ណៅរនុងស្រគប់វិស័យនៃណសែឋរិចច។ 
សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្នំម្រៃូវែំណោឹះស្រាយស្របរបណោយភាពនចនស្របឌិតចំណ ឹះបញ្ហាស្របឈម្ែូចា ការដស្របស្របួល 
អាកាសធាតុ ស្របសិទធភាពធៃធាៃៃិងការរួបរួម្សងគម្ៃិងជួយែាសពវែាោយការបណងកើតថមីណៅទូទាំងតំបៃ់អ្ឺរ ុប។ ែូណចនឹះសហស្រោស 
ធុៃតូចៃិងម្ធាយម្គឺាចំណុចរោតាលនៃែំណណើរផ្្ាស់បតូរណភា្ាឹះរបស់សហភាពអ្ឺរ ុបណៅររៃិរៃតរភាពៃិងណសែឋរិចចឌីជីថល 
 (twin transitions to a sustainable and digital economy)28 ។ សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃារៈសំខាៃ់ 
ចំណ ឹះការស្របរួតស្របដជងៃិងភាពរុងណរឿងរបស់អ្ឺរ ុប ស្របព័ៃធណអ្រូ ូសុី(Ecosystem) ឧសាោហរម្ម អ្ធិបណតយាយភាពណសែឋរិចច 
ៃិងបណចចរវិទាាៃិងភាពធៃ់ៃឹងែលប ឹះ ល់ពីខាងណស្រៅ។ 
 ណែើម្ាបីសណស្រម្ចាៃលទធែលយុទធាស្រសតរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃឹងស្រតូវាៃោំស្រទណោយភាពានែគូែ៏រឹង
ាំរវាងសហភាពអ្ឺរ ុបៃិងបោតាស្របណទសសហភាពអ្ឺរ ុបរួម្ ទាំងអាាញាធរតំបៃ់ៃិងម្ូលោឋាៃ។ 
ខាងណស្រកាម្ណៃឹះារណបៀបណធវើការរបស់សហគម្ៃ៍អ្ឺរ ុប 
 ១-ណបសរជៃសហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្របស់សហភាពអ្ឺរ ុប(EU SME Envoy) 

ណធវើការរួម្ោ្ាាម្ួយណបសរជៃាតិណែើម្ាបីធានៃិងតម្ោៃការអ្ៃុវតតយុទធាស្រសតៃិងការអ្ៃុវតត“ ណោលការណ៍គិត 
តូចាតំបូង think small first principles” ណៅរនុងណោលៃណោាយរបស់សហភាពអ្ឺរ ុប។29 
 ២-សៃនិាតសហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្(SME Assembly) 
ដែលាស្រពឹតតិការណ៍សំខាៃ់បំែុតសស្រាប់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណៅអ្ឺរ ុបបងាហាញពីវិធីាស្រសតណែាសងៗោ្ារនុងការណលើររម្ព
ស់សហស្រគិៃភាពធុៃតូចៃិងម្ធាយម្។ 

៣-សាតាហ៍សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណៅទវីបអឺ្រ ុប(The European SME Week)  
គឺាយុទធនការែ៏ធំម្ួយរបស់អ្ឺរ ុបដែលាៃស្រពឹតតិការណ៍ណពញម្ួយឆ្ាំ។ ស្រពឹតតិការណ៍សំខាៃ់នៃសាតាហ៍ SME ស្របចាំ 

ទវីបអ្ឺរ ុបស្រតូវាៃណរៀបចំណ ើងណរៀងរាល់រែូវសលឹរណឈើស្រជុឹះរួម្ាម្ួយសៃនិាតសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងពិធីស្របគល់ ៃ 
រងាវាៃ់សហស្រោសអ្ឺរ ុប។ 
 ៤-ការស្រតួតពិៃិតាយការអ្ៃុវតតរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ 
  ស្រតួតពិៃិតាយៃិងវាយតនម្លវឌាឍៃភាពរបសស់្របណទសរនងុការអ្ៃុវតតចាាប់អាជីវរម្មខ្ាាតតូច(SBA-Small Business Act) 
ាណរៀងរាល់ឆ្ាំ។ការពិៃិតាយណ ើងវិញនំម្រៃូវព័ត៌ាៃទូលំទូោយសតីពីការអ្ៃុវតតរបស់SMEs ណៅរនុងស្របណទសសហភាពអ្ឺរ ុប 
ៃិងស្របណទសនែគូណែាសងណទៀតដែលាៃ២ដែនរ៖រាយការណ៍ស្របចាំឆ្ាំសតីពីសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណៅអ្ឺរ ុបៃិងការពិត 
របស់ស្របណទសៃិម្ួយៗ(SBA CountryFactsheet)ណែើម្ាបីជួយបណងកើតបរិោកាសអ្ំណោយែលសស្រាប់អាជីវរម្មៃិងបណងកើៃ 
ការស្របរួតស្របដជងរបស់ សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណៅរស្រម្ិតតំបៃ់គណៈរម្មការអ្ឺរ ុបែតល់ការវិភាគ។ 
 

 
28 https://ec.europa.eu/growth/smes_en 
29 https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/start-up-procedures_en 
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 ៥-ការណស្របើស្រាស់ព័ត៌ាៃ បណចចរវិទាាៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ICTណោយឆ្ាតនវ 
 ការណស្របើស្រាស់បណចចរវិទាាព័ត៌ាៃៃិងទំនរ់ទំៃងណោយឆ្ាតនវណោយស្ររុម្ហ ុៃគឺារតតាសំខាៃ់សស្រាប់ភាពណាគជ័យ
រនុងការនចនស្របឌិតការស្របរួតស្របដជងៃិងការរីរចណស្រម្ើៃ។ណោយារស្ររុម្ហ ុៃធំៗរំពុងផ្្ាស់បតូរណែើម្ាបីទាញយរគុណសម្ាបតតិដែល
ែតល់ណោយICTស្ររុម្ហ ុៃតូចៗស្រតូវណធវើតម្ឬរ៍ស្របឈម្ៃឹងហាៃិភ័យដែលស្រតូវាៃណគណាឹះបង់ណចាលពីសងាវារ់ែគត់ែគង់ឌីជីថល។ 
ការណស្របើស្រាស់ឆ្ាតនវនៃព័ត៌ាៃ បណចចរវិទាាៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍(ICT)គឺសំណៅណលើសម្តថភាពរបស់ស្ររុម្ហ ុៃណៅរនុងសងាវារ់ 
ែគត់ែគង់រនុងការណធវើអ្ៃតររម្មតម្ណអ្ ិចស្រតូៃិរៃិងណោយរលូៃណជៀសវាងឬកាត់បៃថយោ ាងខា្ាំងៃូវែំណណើរការ ស្ររោស ណោយនែ 
ណហើយរ៏សំណៅណលើឱកាសដែលម្ិៃធា្ាប់ាៃពីម្ុៃម្រសស្រាប់ស្ររុម្ហ ុៃ ាពិណសសសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងការចូល 
ទីែាោរថមីណោយអ្ៃុញ្ញាតឱាយពួរណគចូលរួម្រនុងដខាសសងាវារ់ែគត់ែគង់ឌីជីថលសរល។ 
 OECD (២០០៤) ាៃរំណត“់ បទោឋាៃគតិយុតតិ រែឋាល បរិាថាៃ” ដែលបងកភាពងាយស្រសួលសស្រាប់ 
SMEឬSME ណម្ស្រត“ីSME-friendly” ដែលណផ្តាតណលើ៖ 
 ១. សិទធិណលើអ្ចលៃស្រទពាយស្រតូវាៃទទួលាគាល់ោ ាងចាាស់។ 
 ២. រិចចសៃាាស្រតូវាៃអ្ៃុវតតោ ាងងាយស្រសួល។ 

៣. ស្របព័ៃធពៃធាម្ញ្ញៃិងាៃតា្ាភាពាម្ួយៃឹងការចំោយទាបអ្ៃុវតតាៃៃិងយុតតិធម៌្ 
៤ អាជីវរម្មអាចចុឹះបញ្ជីាម្ួយអាាញាធរតម្រយៈវិធីាម្ញ្ញៃិងាៃតំនលណថារ ៃិយម្ណស្របើតម្ស្របព័ៃធអ្ ៊ីៃធឺណណត។ 
៥.តស្រម្ូវការអាាញាប័ណណអាជីវរម្មស្រតូវាៃបស្រងួម្អ្បាបបរាណហើយណៅណពលអ្ៃុវតត គឺាៃណោលបំណងការ រសុខភាព

សុវតថិភាពអ្នរណស្របើស្រាស់ៃិងរា្ាំងពលរម្មាាងបណស្រម្ើាស្របភពចំណូលសស្រាប់រោឋាភិាលម្ូលោឋាៃឬរោឋាភិាលរោតាល 
៦. បទបញ្ជាការងារាៃតុលាយភាពៃិងអាចបត់ដបៃាៃការ រសិទធិការងារៃិងស្ររុម្ហ ុៃណសមើោ្ា។ 
៧. សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណធវើអ្ៃតររម្មាមួ្យរែឋាលគយដែលាៃស្របសិទធិភាពាម្ញ្ញៃិងចាាស់ោស់។ 
៨. បទបញ្ញតតិនៃវិស័យហិរញ្ញវតថុ (ធនោរ ស្ររុម្ហ ុៃធានរា ាប់រង ស្ររុម្ហ ុៃជួល) ទទួលាគាល់ឧបសគគ SME 

ៃិងរួម្បញ្ចូលឧបររណ៍ចាាប់ៃិងបទបាបញ្ញតតិដែលអ្ៃុញ្ញាតឱាយាៃស្រទពាយសម្ាបតតិធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណស្របើាវតថុបញ្្ាំ។ 
៩.អ្នរស្រគប់ស្រគងាធារណៈណៅថា្ារ់ម្ូលោឋាៃណកាតសរណសើរសហស្រគិៃាអ្នររួម្ចំដណរំណណើៃណសែឋរិចចការ រពួរណគ

ណោយយុតតិធម្៌ៃិងណបតាញាចិតតស្របឆំងចំណ ឹះអ្ំណពើពុររលួយ។ 
១០. ចាាប់ៃិងបទបាបញ្ញតតិម្ិៃគិតពីណយៃឌ័រណោយអ្ៃុវតតណសមើភាពោ្ាចំណ ឹះបុរសៃិងស្រសតី។ 
១១. សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្អាចណរៀបចំៃិងចូលរួម្ាម្ួយអ្ងគការសាជិរាៃោ ាងងាយស្រសួល។ 
១២. ចាាប់សតីពីការរាស័យធៃម្ិៃោរ់ពិៃ័យខពស់ហួសណហតុចំណ ឹះសហស្រគិៃឬសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណ ើយ30 

២.៥.២.តនួទីរបសស់ហស្រោសធុៃតចូៃមិ្ធាយម្រនងុណសែឋរចិចអាា ាៃ 
 អាា ាៃាៃស្របណទសាសាជិរចំៃួៃ ១០ ដែលស្រគបែណ្ប់ណលើនែទែី ៤,៤៩ ោៃគី ូដម្ ស្រតកាណរ ៃិងាទីលំណៅ 
របស់ស្របាជៃចំៃួៃ ៦៤២.៤ ោៃនរ់។ ទីែាោរែ៏ធំៃិងលូតោស់របស់តំបៃ់ណៃឹះគឺទីតំងយុទធាស្រសតដែលាៃស្របភព 
ធៃធាៃធម្មាតិធំ ៗដែលាណោលណៅរំពូលសស្រាប់ឧសាោហរម្មផ្តាច់ម្ុខៃិងាៃទីតំងសថិតណៅណលើែលូវែឹរជញ្ជូៃែ៏ម្ា 
ញឹរបំែុតម្ួយរបស់ពិភពណោរ។អាា ាៃាៃបណងកើតែលិតែលរនុងស្រសុរ(GDP)សរុបរួម្ចំៃួៃ ២,៨ ស្រទីោៃែុោ្ាររនុង 
ឆ្ាំ ២០១៧ៃិងរំពុងឈាៃណឆ្ាឹះណៅររលំោប់ណសែឋរិចចធំទី៤ណៅណលើពិភពណោរនឆ្ាំ ២០៣០។31 

 

 OECD (2004), https://www.oecd.org/cfe/smes/31919278.pdf. 
31 OECD (2004), https://www.oecd.org/cfe/smes/31919278.pdf. 
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 អាា ាៃាតំបៃ់ដែលាៃភាពការលូតោស់ៃិងាៃរចនសម្ព័ៃធណសែឋរិចចចស្រមុ្ឹះៃិងាតំបៃ់សម្ាបូរណស្របងៃិងឧសម័ៃ
ធាយូងថម តាបូងាៃតនម្ល ណោហធាតុដរ ៃិងណឈើៃិងាអ្នរែលិតទំៃិញរសិរម្មធំបំែុតម្ួយរបស់ពិភពណោរ ាពិណសសណស្របងែូង 
អ្ងករ កាកាវៃិងកាណហវ។ ណៅទសវតាសឆ្ាំ ១៩៧០ ៃិង ១៩៨០ស្របណទសាណស្រចើៃាៃណស្របើស្រាស់អ្ំណោយែលណៃឹះរួម្ាម្ួយ 
ណោលៃណោាយណសែឋរិចចឆ្ាតនវ ាថា្ាលសស្រាប់ឧសាោហូបៃីយរម្ម។ បចចុបាបៃន តំបៃ់ណៃឹះគឺាម្ជាឈម្ណឌលែ៍រីរចណស្រម្ើៃ 
សស្រាប់ែលិតរម្មៃិង ណិជជរម្មពិភពណោរ ណោយាៃជំនញពិណសសដែនរណអ្ ិចស្រតូៃិរ រថយៃតៃិងវាយៃភ័ណឌ។ស្រារ់ 
ចំណូលាៃណរើៃណ ើងោ ាងឆប់រហ័សែលិតែលរនុងស្រសុរសរុបសស្រាប់ម្ៃុសាសា្ារ់នៃបោតាស្របណទសអាា ាៃាៃណរើៃណ ើង
ណទវែងចាប់តំងពីណពលណនឹះម្រ២០០០ រនុងចំណោម្បោតាស្របណទសអាា ាៃ រម្ពុា ឡាវម្ីោ ាៃ់ា ាៃិងណវៀតោម្ណៅដតាៃ 
ណសែឋរិចចជៃបទណស្រចើៃដែលាៃស្របាជៃ ៦០-៧៩% រស់ណៅរនុងតំបៃ់ជៃបទ។       រសិរម្មាៃចំដណរោ ាងសំខាៃ់រនុង 
ការងារឯរជៃសរុបចំៃួៃរនុងចំណោម្ការងាររនុងស្របណទសបី៖ ឡាវ (៦២%) ម្ីោ ាៃ់ា ា (៥១.៣%) ៃិងណវៀតោម្ 
(៤១.៩%) (ILO ឆ្ាំ ២០១៦) ។32 ណៅរនុងស្របណទសរម្ពុាវិស័យណសវារម្មគឺាៃិណោជរធំាងណគ (៤៥.៥%) នៃការងារ 
សរុបរនុងវិស័យឯរជៃ) ។ 
 ស្របណទសអាា ាៃាណស្រចើៃាៃបណងកើតមូ្លោឋាៃែលិតរម្មរឹងាំែូចា ឥណឌូណៃសុី ា ាណ សុី ហវីលីពីៃ សិងហបុរ ីនថៃិង 
ណវៀតោម្ ាៃស្រគប់ស្រគងលែាលំោប់អ្ភិវឌាឍៃ៍សម្តថភាពែលិតណៅរនុងែលិតែលដែលាៃតនម្លបដៃថម្ខពស់ែូចាណស្រគឿង 
ណអ្ ិចស្រតូៃិរៃិងរថយៃត។ ស្របណទសរម្ពុាាៃអ្ភិវឌាឍៃ៍ឧសាោហរម្មវាយៃភ័ណឌៃិងសណម្លៀរបំ រ់រឹងាំៃិងសពវនថៃណៃឹះគឺា 
រតតាជំរុញែ៏សំខាៃ់ម្ួយនៃការងារស្រារ់ចំណូលៃិងការនំណចញ។តំបៃ់អាា ាៃស្រតូវាៃណធវើសាហរណរម្មោ ាងខពស់ណៅរនុង
ដខាសសងាវារ់តនម្លពិភពណោរណហើយស្របណទសអាា ាៃាណស្រចើៃាៃទទួលណាគជ័យៃូវឱកាសការងារពីណសែឋរិចចឧសាោហរម្មែូច
ា ជប ុៃ រូណរ ខាងតាបូងៃិងចិៃ។ តំបៃ់ណសែឋរិចចពិណសស ាៃណែើរតួនទីសំខាៃ់ណៅរនុងែំណណើរការណៃឹះ ណោយាៃស្របណទស 
សិងហបុរ ីា ាណ សុីៃិងហវីលីពីៃាអ្នរស្រតួសស្រតយែលូវម្ុៃណគណៅរនុងអាា ាៃ។  
 ស្របណទសសាជិរអាា ាៃាណស្រចើៃាៃណស្របើស្រាស់តំបៃ់ណសែឋរិចចពិណសសាម្ណធាាាយរហ័សណែើម្ាបីទារ់ទាញបរណទស
ណោយផ្ទាល់ណលើឧសាោហរម្ម ដែលណផ្តាតណលើការវិៃិណោគៃិងការនំណចញណហើយាៃស្របរួតស្របដជងកាៃ់ដតខា្ាំងណ ើងណែើម្ាបីទារ់ 
ទាញស្ររុម្ហ ុៃលែបំែុតតម្រយៈការណលើរទឹរចិតតាណស្រចើៃែូចាការណលើរដលងពៃធការឧបតថម្ភធៃៃិងការបៃធូរបៃថយចាាប់ 
ការងារ។  
 ស្របណទសអាា ាៃម្ួយចំៃួៃាៃស្រគប់ស្រគងអ្ភិវឌាឍៃ៍វិស័យណសវារម្មស្របរបណោយភាពរស់រណវីរណហើយសពវនថៃគឺា 
ណសែឋរិចចដែលពឹងដែែរណលើណសវារម្ម(Service based economy)។ាពិណសស  ណិជជរម្មហិរញ្ញវតថុៃិងអ្ចលៃស្រទពាយ 
ស្រសូបយរ ៥៩% នៃលំហូរទុៃវិៃិណោគផ្ទាល់ពីបរណទសសរុបម្រអាា ាៃ ។33ណៅស្របណទសា ាណ សុី ហវីលីពីៃៃិងសិងហបុរី  
ណសវារម្មាៃចំៃួៃាង ៥០% នៃតនម្លបដៃថម្សរុបនៃការងារវិសយ័ឯរជៃខណៈណសវារម្មណៅស្របណទសនថាៃចំៃួៃាង  
៥០%តនម្លបដៃថម្សរុបៃិងបណងកើតចំដណរខពស់បំែុតនៃការងារវិស័យឯរជៃ(៤៤%)។ណៅរនុងឆ្ាំ២០១៥ ការរួម្ចំដណរ 
សរុបនៃវិស័យណទសចរណ៍ចំណ ឹះែលិតែលរនុងស្រសុរសរុបរបស់អាា ាៃគឺ ១២,៤% ណោយផ្ទាល់ ការរួម្ចំដណរ ៥% 
ៃិងែលិតែលរនុងស្រសុរសរុបណោយស្របណោល។ តំបៃ់អាា ាៃាៃអ្ភិវឌាឍៃ៍វិស័យណទសចរណ៍ាៃលែៃិងាៃសកាតាៃុពល 
សស្រាប់រំណណើៃនអ្នគត។ដតវិស័យណទសចរណ៍ស្រតូវាៃរាំងសទឹះណោយាររូវីែ១៩។សិងហបុរីគឺាម្ជាឈម្ណឌលសរល 
សស្រាប់ណសវារម្មហិរញ្ញវតថុៃិងធានរា ាប់រង ហវីលីពីៃគឺាស្របណទសនំម្ុខណគណលើពិភពណោររនុងែំណណើរការអាជីវរម្មខាងណស្រៅ។ 
 បចចុបាបៃនអាា ាៃគឺាតំបៃ់ម្ួយដែលាៃការរីរចណស្រម្ើៃណលឿៃបំែុតណៅណលើពិភពណោរណហើយវាាៃលរខណៈស្រគប់ 

 

32 ILO 2016) 
33 ASEC(2016) 
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ស្រគងទូលំទូោយណែើម្ាបីស្រទស្រទង់អ្ស្រតរំណណើៃណសែឋរិចចខពស់រនុងរយៈណពលបីទសវតាស។រនុងរយៈណពលស្រាំឆ្ាំ២០១៣-២០១៧ 
ស្របណទសអាា ាៃភាគណស្រចើៃាៃបៃតរត់ស្រតអ្ស្រតរំណណើៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុបណលើសពី៥%។ ខណៈដែលស្របណទសអាា ាៃ 
ាណស្រចើៃរំពុងណផ្តាតណលើការនំណចញដែលណធវើឱាយពួរណគងាយរងណស្រោឹះវែតនៃរំណណើៃពិភពណោរដតរនុងប ុនមាៃឆ្ាំចុងណស្រកាយណៃឹះ 
ស្រតូវាៃជស្រម្ុញណោយការណស្របើស្រាស់រនុងស្រសុរ។ តំបៃ់អាា ាៃាៃវណណៈរោតាល(Middle class)ដែលរំពុងលូតោស់ោ ាង 
ឆប់រហ័សណហើយណៃឹះគឺាការបណងកើតឱកាសណសែឋរិចចថមី។ អ្នរណស្របើស្រាស់ស្របាណ ១៩០ ោៃនរ់ដែលាៃវណណៈរោតាល 
ាៃ ៦ នរ់ា ាៃ់ាមាៃថាៃឹងរស់ណៅរនុងអាា ាៃរនុងឆ្ាំ ២០១២។ ណៅឆ្ាំ២០២០តួណលខណៃឹះស្រតូវាៃណគពាាររណ៍ថាៃឹង 
ណរើៃណ ើងណៅជុំវិញ៤០០ោៃនរ់។ម្ូលោឋាៃស្រគឹឹះា ាស្ររូណសែឋរិចចលែណៅទូទាំងតំបៃ់អាា ាៃាៃជួយសស្រម្បសស្រម្ួលែល 
ប ឹះ ល់នៃស្រារ់ចំណូលនំណចញទាបពីការសទុឹះណងើបណ ើងវិញនៃ ណិជជរម្មពិភពណោរដែលយឺតោ ាវ។ភាគណស្រចើៃនៃបោតា 
ស្របណទសអាា ាៃស្រគប់ស្រគងាៃលែណែើម្ាបីររាោាៃៃូវជំហរខាងណស្រៅដែលរឹងាំចំណ ឹះទុៃបំរុងអ្ៃតរាតិែ៏ណស្រចើៃ។ណទាឹះបីោ ាង
ោអាា ាៃរ៍រំពុងជួបបញ្ហាស្របឈម្ាណស្រចើៃទាំងណសែឋរិចចៃិងសងគម្ណោយាររូវីែ១៩ែូចបោតាស្របណទសននណៅណលើ 
ពិភពណោរែងដែរ។ 
 ការអ្ភិវឌាឍៃ៍សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្(SMEs)គឺាសសរសតម្ភសំខាៃ់នៃរិចចខិតខំស្របឹងដស្របងណធវើសាហរណរម្ម
តំបៃ់។ សហស្រោសតូចបំែុត ធុៃតូចៃិងធុៃម្ធាយម្តំោងឱាយស្របដហល ៩៧-៩៩% នៃចំៃួៃសហស្រោសភាគណស្រចើៃណៅបោតា 
ស្របណទសអាា ាៃ។សហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្ស្រគបែណ្ប់ណោយសហស្រោសខា្ាតតូចស្របាណ៨៥-៩៩% នៃសហស្រោស 
ទាំងអ្ស់ដែលភាគណស្រចើៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រតូវាៃររណឃើញថាពឹងដែែរណលើរា្ាំងពលរម្ម តនម្លបដៃថម្ទាបនៃ 
ណសែឋរិចច ាពិណសសការលរ់រាយ  ណិជជរម្មៃិងសរម្មភាពរសិរម្ម។ែូចណៃឹះអាា ាៃបៃតាៃចំដណរខពស់នៃការងារ 
ប ុដៃតាៃចំដណរតនម្លបដៃថម្សរុបទាប។ទិៃនៃ័យដែលអាចររាៃចុងណស្រកាយបំែុតសស្រាប់តំបៃ់អាា ាៃបងាហាញថាសហស្រោ
សធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃការងារស្របដហល៦៦.៣%នៃការងារសរុប(ដែែរណលើMedianម្ធាយម្១៥ៃិង ៤២.២%តនម្លបដៃថម្ 
សរុប)។តួណលខទាំងណៃឹះបងាហាញថាែលិតភាពៃិងរំណណើៃរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្អាចណៅពីណស្រកាយសហស្រោសធំ
សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាទូណៅនំណចញាៃតិចណោយការរួម្ចំដណរសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ចំណ ឹះការនំណចញ
សរុបាៃស្របាណ១០-៣០%។34សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃទំណនរចូលរួម្ណៅរនុងដខាសសងាវារ់តនម្លសរលាអ្នរនំ 
ណចញណស្រចើៃាងអ្នរទិញណស្រគឿងបន្ាស់បរណទស (López González 2017)។35  
ដែៃការយទុធាស្រសតអាា ាៃសស្រាប់ការអ្ភិវឌាឍសហស្រោសធៃុតូចៃិងម្ធាយម្ ២០១៦-២០២៥ 
 ដែៃការយុទធាស្រសតអាា ាៃសស្រាប់ការអ្ភិវឌាឍសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ឆ្ាំ២០១៦-២០២៥ស្រតូវាៃណរៀបចំ 
ណ ើងណៅរនុងបរិបទនៃសហគម្ៃ៍ណសែឋរិចចអាា ាៃ(AEC)ដែលស្រតូវាៃបណងកើតណ ើងរនុងឆ្ាំ ២០១៥។ការណបតាញាចិតតសហការ 
រនុងការអ្ភិវឌាឍសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្សថិតណៅណស្រកាម្ដែៃការរបស់សហគម្ៃ៍ណសែឋរិចចអាា ាៃរនុងសសរសតម្ភទី៣“ 
ការអ្ភិវឌាឍណសែឋរិចចស្របរបណោយសម្ធម្៌”ដែលតំោងឱាយការទទួលាគាល់របស់អាា ាៃចំណ ឹះសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្
អាចស្រតូវការការោំស្រទបដៃថម្ណែើម្ាបីទាញយរែលស្របណោជៃ៍ណពញណលញពី ណិជជរម្មៃិងការវិៃិណោគ។ឱកាសដែលរំពឹងថា 
ៃឹងាៃម្រពីសាហរណរម្មណសែឋរិចចបដៃថម្រ៏ែូចាបណងកើៃការស្របរួតស្របដជងរបស់អាា ាៃៃិងស្រតូវាៃចាត់ទុរថាាគៃលឹឹះ 
ណែើម្ាបីកាត់បៃថយគា្ាតនៃការអ្ភិវឌាឍរនុងស្របណទសសាជិរអាា ាៃ។អាា ាៃាៃោរ់ណចញៃូវណោលណៅយុទធាស្រសតចំៃួៃ៥ 
ៃិងលទធែលរំពឹងទុរចំៃួៃ ១២ រនុងឆ្ាំ ២០១៦-២០២៥។សំណុំសរម្មភាពៃិងការរំណត់ណពលណវោាម្ួយៃឹងសូចនររ 
លទធែលសំខាៃ់ៗ(KPIs)នៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្អាា ាៃ។   
 

 

34 ERIA-OECD, 2014 

35 López González 2017 



35 

 

ណោលបំណងចម្ាបងគឺ៖ 
 ១) ណលើររម្ពស់ែលិតភាព បណចចរវិទាាៃិងៃវាៃុវតតៃ៍ 
 ២) បណងកើៃលទធភាពទទួលាៃហិរញ្ញវតថុ 
 ៣) បណងកើៃលទធភាពទទួលាៃទីែាោរៃិងអ្ៃតរាតិ 
 ៤) ពស្រងឹងណោលៃណោាយៃិងបរិោកាសបទបាបញ្ញតតិ 
 ៥) ណលើររម្ពស់ភាពាសហស្រគិៃៃិងការអ្ភិវឌាឍធៃធាៃម្ៃុសាស 
 
 ណលើសពីណៃឹះអាា ាៃគឺាទីែាោរអ្ ៊ិៃណធើណណតដែលាៃការរីរចណស្រម្ើៃណលឿៃបំែុតណៅណលើពិភពណោរដែលាៃអ្នរណស្របើ
ស្រាស់ថមីចំៃួៃ ១២៥.០០០ នរ់ចូលម្រណស្របើអ្ ៊ីៃធឺណណតាណរៀងរាល់នថៃ។ ណសែឋរិចចឌីជីថលអាា ាៃស្រតូវាៃណគពាាររណ៍ថា 
ៃឹងណរើៃណ ើងគួរឱាយរត់សាគាល់ណោយបដៃថម្ស្របាណ ១ ស្រទីោៃែុោ្ារែល់ែលិតែលរនុងស្រសុរសរុបរនុងតំបៃ់រនុងរយៈណពល 
១០ ឆ្ាំខាងមុ្ខណៃឹះ។ ប ុដៃតាៃការរាំងសទឹះម្ួយចំៃួៃណែើម្ាបីសណស្រម្ចាៃៃូវសកាតាៃុពលណៃឹះ។អាា ាៃាៃោរ់ណចញៃូវវិធាៃ 
ការណ៍ៃិងស្ររបខ័ណឌណោលៃណោាយសំខាៃ់ៗរួម្ទាំងដែៃការណម្សហគម្ៃ៍ណសែឋរិចចអាា ាៃ ២០២៥។ដែៃការណម្សតីពី 
ការតភាជាប់អាា ាៃ ២០២៥ ៃិងរិចចស្រពម្ណស្រពៀងស្ររបខ័ណឌអាា ាៃណែើម្ាបីណោឹះស្រាយរាំងសទឹះទាំងណនឹះ។36 
 គំៃិតែតួចណែតើម្ឌីជីថលអាា ាៃណផ្តាតណលើរតតាអាទិភាពចំៃួៃ៤ែូចខាងណស្រកាម្៖ 
 ១. ណោលៃណោាយទិៃនៃ័យអាា ាៃ Pan-ASEAN Data Policy ៖ បណងកើតណោលៃណោាយទិៃនៃ័យតំបៃ់រួម្ 

២. ជំនញឌីជីថលអាា ាៃ ASEAN Digital Skills ៖ ការបណងកើតការណបតាញាចិតតរួម្ោ្ារនុងការបណ្តឹះបោតាលជំនញ 
ឌីជីថលសស្រាប់រា្ាំងពលរម្មអាា ាៃ 

 ៣. ការទូទាត់តម្ណអ្ ិចស្រតូៃិរអាា ាៃ ASEAN e-Payments ៖ ការបណងកើតស្ររបខ័ណឌទូទាត់ណអ្ ិចស្រតូៃិរ 
 អាា ាៃរួម្ោ្ា 

៤.សៃតិសុខអ្ ៊ិៃណធើណណតអាា ាៃASEAN Cybersecurity៖ បណ្តឹះបោតាលរិចចសហស្របតិបតតិការៃិងការពស្រងឹង 
សម្តថភាពណៅរនុងសៃតិសុខតម្អ្ ៊ីៃណធើណណតអាា ាៃ 
 

 ការស្រាវស្រាវម្ួយសតីពីឌីជីថលម្ីស្ររូសហស្រោស ធុៃតូចៃិងធម្ាយម្អាា ាៃរ៍ាៃបងាហាញថា៥៦%MSMEsាៃ 
សាភាសៃ៍គឺសថិតណៅរស្រម្ិតម្ូលោឋាៃាម្ួយៃឹងការណស្របើស្រាស់តិចតួចបំែុតនៃបណចចរវិទាាឌីជីថលដែលភាគណស្រចើៃជួយសស្រម្ួល 
ែល់ទំនរ់ទំៃងៃិងស្របតិបតតិការ។ ៣៤% សថិតរនុងរស្រម្ិតម្ធាយម្គឺណស្របើឧបររណ៍ឌីជីថលស្របរបណោយអ្តថៃ័យណែើម្ាបីជួយ 
ែល់ការលរ់ៃិងទីែាោរ។ ាៃដត១០%MSMEsដែលាៃសាភាសៃ៍ណស្របើស្រាស់ឌីជថីលឌីជីថលរស្រម្ិតខពស់ស្រតូវណៅរនុងដែនរ 
ណែាសងៗនៃអាជីវរម្មរបស់ពួរណគ។អ្វីដែលសំខាៃ់សូម្ាបីដតរនុងចំណោម្MSMEsភាគតិចដែលស្រតូវាៃឌីជីថលរ៏ណោយភាគ 
ណស្រចើៃម្ិៃណស្របើឧបររណ៍ឌីជីថលឱាយអ្ស់ពីសម្តថភាព។37 
 
 
 
 

 
36   World Economic Forum at https://www.weforum.org/projects/digital-asean 

 
37 ERIA (2019)Study on MSMEs Participation in the Digital Economy in ASEAN 
Nurturing ASEAN MSMEs to Embrace Digital Adoption 
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រស្រម្ិតនៃឌជីថីលៃយីរម្ម ែំណណើរការៃិងឧបររណឌ៍ីជថីល %នៃឌីជលី 
ៃីយរម្ម 

រស្រម្ិតតបំូង 

ការណស្របើស្រាស់ាម្ញ្ញ 
MS Office, Email, What App,  

រុំពាយូទ័រ  ទូរសពទ័នែ 
៥៦% 

រស្រម្ិតម្ធាយម្ 
(ាៃវតតាៃអ្ៃឡាញាស្របចាំ) 

ាៃណគហទំព័រ,បោតាញសងគម្, ណិជជរម្មណអ្ ិរស្រតូៃិរ
, 
ាៃា ាសុីៃណាឹះពុម្ភ 
 
 

៣៤% 

រស្រម្ិតខពស ់
(ការណស្របើស្រាស់ឧបររណ៍ឌីជីថលរស្រម្ិតខពស់ 
ការណធវើឌីជីថលៃីយរម្មគឺាដែនរម្ួយនៃអាជីវរម្ម
ចម្ាបង(Core Business Model)  

 

ាៃទិៃនៃ័យធំ Big data,សវ័យស្របវតតិរម្ម(Automation) 

ERP, CRM, analytics, pure online business, scanners, bank card 

readers, central servers, imaging devices 
   

 

១០% 
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ជាំេូរទី២ ការវិវតតន្៍នន្សហក្ាសធុន្តូច្ន្ិងម្ធ៉ាយម្រនុងសសដ្ឋរិច្ចរម្ពុជា 
 

២.១.ាថាៃភាពភូម្ិាស្រសតៃិងារឹះសំខាៃ់ចំណ ឹះណសែឋរិចច 

២.១.១.លរខណឹះសោឋាៃែី 

ស្របណទសរម្ពុាសថិតណៅចុងខាងតាបូងនៃឥណឌូចិៃនៃភូម្ិភាគអាសុីអាណគនយ៍ចណន្ាឹះដខាសស្រសបទី១០ៃិងទី១៥នៃរយឹះ 

ទទឹងខាងណជើងៃិងដខាសបណោតាយទី១០២នៃរយឹះបណោតាយខាងណរើតដែលាៃអាកាសធាតុណៅតាណហើយណសើម្ដែលាៃនែទែី 

១៨១,០៣៥គ.ម្២ាៃរាងាពហុណកាណណសមើស្រជុងដែលាៃចំណុចរោតាលដរាបរទីរួម្ណខតតរំពង់ធំៃិងាៃស្របដវងពីលិចណៅ
ណរើតណសមើៃឹង៥៦០គ.ម្ៃិងពីណជើងណៅតាបូងស្របដវង៤៤០គ.ម្។ស្របណទសរម្ពុាាៃស្រពំស្របទល់ទាំងអ្ស់២៦០០គ.ម្ដែលរនុងណនឹះ
ាៃ៥ភាគ៦(៥/៦)ាស្រពំដែៃណោរៃិង១ភាគ៦(១/៦)ាស្រពំដែៃទឹរដែលរនុងណនឹះរួម្ាៃ 

-ស្រពំស្របទល់ខាងណរើតាប់ាម្ួយៃឹងស្របណទសណវៀតោម្ 

-ស្រពំស្របទល់ខាងលិចាប់ាម្ួយស្របណទសនថៃិងមួ្យភាគណទៀតាប់ឈូងសម្ុស្រទនថ 

-ស្រពំស្របទល់ខាងណជើងាប់ៃឹងស្របណទសនថៃិងម្ួយភាគណទៀតាប់ៃឹងស្របណទសឡាវ 

-ស្រពំស្របទល់ខាងតាបូងាប់ៃឹងស្របណទសណវៀតោម្ៃិងម្ួយភាគណទៀតាប់ៃឹងឈូងសម្ុស្រទនថ 

សោឋាៃែីនៃស្របណទសរម្ពុារួម្ាៃតំបៃ់ាត់សម្ុស្រទ តំបៃ់ស្របជុំភនំ តំបៃ់ខពង់រាបៃិងតំបៃ់ទំនបរោតាល។ 

តំបៃ់ាតស់ម្សុ្រទ: សថិតណៅដប រៃិរតីនៃស្របណទសរម្ពុាដែលាៃតំបៃ់ទំនបណ្នរ តំបៃ់ណ្នរសម្ុស្រទៃិងតំបៃ់ឈូង 

សម្ុស្រទ 

តំបៃ់ស្របជុំភន:ំតំបៃ់ស្របជុំភនំណៅស្របណទសរម្ពុារួម្ាៃតំបៃ់ជួរភនំែងដររ តំបៃ់ជួរភនំស្ររវា ាញៃិងតំបៃ់រូៃភនំ 

តំបៃ់ខពង់រាប:តំបៃ់ខពង់រាបសថិតណៅដប រខាងណជើងដប រខាងណរើតៃិងដប រខាងឥាៃតនៃស្របណទសរម្ពុាដែលរួម្ាៃ 

ខពង់រាបខាងណជើង ខពង់រាបខាងណរើតៃិងឥាៃត ខពង់រាបណខតតរំពង់ចាម្ រតៃគិរីៃិងម្ណឌលគិរី 

តំបៃ់ទនំបរោតាលតំបៃ់ទំនបរោតាលាៃទំហំណសមើៃឹង១ភាគ៣(១/៣)នៃនែទស្របណទសទាំងម្ូលដែលាៃទទឹង
១១០គ.ម្ៃិងបណោតាយ៥០០គ.ម្ាៃរាវណរៀវរោតាលៃិងរីរធំណ ើងៗសំណៅណៅទិសខាងតាបូង។ទំនបរោតាលរួម្ាៃ 

ទំនបបឹងដែលសថិតណៅជុំវិញបឹងទណៃលាបៃិងទំនបទណៃលបួៃមុ្ខាទំនបដែលសថិតណៅសងខាងទណៃលបួៃម្ុខ។ 

ារួម្លរខណឹះសោឋាៃែីនៃស្របណទសរម្ពុាដបបណៃឹះាៃារឹះសំខាៃ់ោស់ចំណ ឹះណសែឋរិចចណលើវិសយ័រសិរម្ម 
 ណិជជរម្ម ឧសាោហរម្មៃិងណសវារម្មណទសចរណ៍។ល។ 

ស្របាជៃ 

លទធែលជំណរឿៃឆ្ាំ២០១៩ាៃស្របាជៃ១៥.៦ ោៃនរ់។  ណបើណធៀបៃឹងលទធែលជំណរឿៃណៅឆ្ាំ២០០៨ 
ដែលាៃស្របាជៃ ១៣.៣៩ ោៃនរ់ គឺណឃើញថា ណរើៃណ ើង ២.១៥ ោៃនរ់ ឬ ១៦% រនុងរយៈណពល១១ឆ្ាំ។ 
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ជំណរឿៃឆ្ាំ២០១៩ ឱាយែឹងដែរថាបុរសាៃ ៧.៥៧ ោៃនរ់ ណសមើៃឹង ៤៨.៧% ខណៈស្រសតីាៃ ៧.៩៨ោៃនរ់ ស្រតូវៃឹង 
៥១.៣% ។បចចុបាបៃនាៃជៃបរណទសាណស្រចើៃាៃផ្្ាស់ទីម្ររស់ណៅរនុងរម្ពុាែងដែរ។ 

ាសន 

រែឋធម្មៃុញ្ញៃិងចាាប់ែនទណទៀត ៃិងណោលៃណោាយននការ រណសរីភាពាសន។ រែឋធម្មៃុញ្ញហាម្ស្រាម្ការ
ណរីសណអ្ើង ណោយារាសន ។ ពុទធាសនគឺាាសនរបស់រែឋ ស្របាជៃស្របដហល ៩៦% កាៃព់ុទធាសនហិៃោៃ។ 
ជៃាតិដខមរភាគណស្រចើៃណលើសលុបាពុទធាសៃិរ ។ស្របាពលរែឋដខមរាៃទំនរ់ទំៃងោ្ាោ ាងជិតសនិទធរវាងពុទធាសន 
ស្របនពណីវបាបធម្៌ ៃិងអ្តតសញ្ញាណៃិងជីវិតរស់ណៅស្របចាំនថៃ។ ាសនែនទណទៀតរូម្ាៃ ាសនឥា្ាម្ ាសនស្រគឹឹះ
ៃិកាយ ៃិងាសនហិណឌូាណែើម្រ៏ស្រតូវាៃណោរពស្របតិបតតិែងដែរ។ 

ភាា 

ភាាដខមរ ឬ ដខមរ គឺាភាាម្ួយនៃជៃាតិដខមរ ៃិង ាភាាាែលូវការនៃស្របណទសរម្ពុា ។ ដខមរាភាាម្ួយរនុង 

ចំណោម្ភាាដែលចាស់ាងណគណៅរនុងតំបៃ់ណហើយវាាៃណែើម្រំណណើតម្រពីអ្ម្ាបូរម្ៃ - ដខមរ ាជៃាតិដែលចាស់ាងណគ 
ណហើយជៃាតិណៃឹះាៃវបាបធម្៌ អារាយធម៌្របស់ខលូៃផ្ទាល់។អ្រាសរដខមរស្រតូវាៃរត់សាគាល់សស្រាប់អ្រខរស្ររម្ទូលំទូោយណោយ 

ាៃពាយញ្ជៃៈ ៣៣ ស្រសឹះ ២៣ៃិងស្រសឹះឯររាជាយ១២ ។ម្ិៃែូចភាាអាសុីែនទណទដខមរម្ិៃដម្ៃាសំណៃៀងណទែូណចនឹះងាយស្រសួល
សស្រាប់ជៃបរណទសដែលចង់សិរាោភាាដខមរ។ 

ទងា់ត ិ

ទង់ាតិរម្ពុាស្រតូវាៃអ្ៃុម័្តណោយសភាាតិណស្រកាយការណាឹះណឆ្ាតាសរលណលើរែំបូង រនុងស្របណទសរម្ពុាន 

ឆ្ាំ១៩៤៧។ ទង់ាតិណៃឹះតំោងឲាយស្របណទសរម្ពុាសវយ័តរនុងសហភាពារំាង ណហើយណស្រកាយម្រកា្ាយាទង់ាតិនៃ 

ស្របណទសរម្ពុាឯររាជាយ រហូតែល់រែឋស្របហារឆ្ាំ១៩៧០។ ទង់ាតិណៃឹះស្រតូវាៃណស្របើស្រាស់ណ ើងវិញចាប់ពីការស្របកាស 
ស្រពឹះរាាោចស្រររម្ពុាទីពីរនឆ្ាំ១៩៩៣រហូតម្រែល់សពវនថៃ។ ស្រាាទអ្ងគរវតតតំោងឲាយាសនស្រពឹះពុទធនៃស្របណទសរួម្
ាម្ួយរិតតិយសៃិងម្រតរនៃស្របាាតិដខមរ។ ាវចនាតិ " ាត ិាសន ស្រពឹះម្ហារាសស្រត "  

ផ្កាតំោងាត ិ
ស្របណទសរម្ពុាាៃរំណតយ់ររំែួលណធវើាផ្កាតំោងអ្តតសញ្ញាណរបស់ាតិតម្ស្រពឹះរាជស្ររិតាយចុឹះនថៃទ២ី១ ដខម្ីន 

ឆ្ា២ំ០០៥។ ការសណស្រម្ចយររំែួលាផ្កាៃិម្ិតតរូបសស្រាបស់្របាាតិរបស់ខលួៃណនឹះ រ៏ណោយារដតផ្ការំែួលាៃរលិៃពិណោរ
ស្ររអ្ូប ឈៃុយឈៃប់ គួរាទីទារ់ទាញ អារម្មណ៍ របស់ម្ហាជៃទូណៅ ៃិងែតល់ៃូវអ្តថស្របណោជៃ៍ណស្រចើៃែងដែរណៅរនុងសងគម្ដខមរ 

ការបតូរស្រារ់ 

ស្រារ់ណរៀល (ណរៀល) ារូបិយប័ណណែលូវការនៃស្រពឹះរាាោចស្រររម្ពុា។ប ុដៃតស្រារ់ែុោ្ាអាណម្រិររ៏ស្រតូវាៃណស្របើស្រាស់ 
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សស្រាប់ការទូទាត់រនុងទីែាោរនៃស្រពឹះរាាោចស្រររម្ពុា។ ម្ួយែុោ្ាអាណម្រិរអាចបតូរាៃរនុងរងវង់ បួៃ ៃ់ណរៀល អាស្រស័យណលើ 

អាស្រតបតូរស្រារ់ែលូវការ។ 
២.១.២.លរខណឹះអាកាសធាតុ 

តម្ាថាៃភាពរូអ្័រណោណៃនៃភូម្ិាស្រសតស្របណទសរម្ពុាាៃអាកាសធាតុស្រតូពិចមូ្សុងគឺណៅតាណហើយណសើម្ៃិងទទួលាៃ
ទឹរណភលៀងណារាំរៃលឹះឆ្ាំៃិងខាសត់ណភលៀងរៃលឹះឆ្ាំប ុដៃតសំណណើម្ៃិងរណៅតាាៃតិចឬខា្ាំងណៅតម្តំបៃ់ៃិងតម្រែូវ។ 

អាកាសធាតុដបបណៃឹះអាចជឹះឥទធិពលែល់ណសែឋរិចចាតិ។អាកាសធាតុណៅតាណហើយណសើម្ាៃលរខណឹះស្របណសើរណស្រចើៃ 

សស្រាប់ជីវិតម្ៃុសាស សតវ រុរខាតិដតាៃគុណវិបតតិខលឹះសស្រាប់រសិរម្មណោយាររាយទឹរណភលៀងម្ិៃណសមើោ្ាែូចាតំបៃ់ 

ទំនបរោតាលដែលាតំបៃ់ដែលាតំបៃ់រសិរម្មែ៍ធំណនឹះដបរាាៃណភលៀងតិចណហើយម្ិៃណទៀងទាត់រដៃលងខលឹះរាំងសៃួតហួត
ដហងខា្ាំង រដៃលងខលឹះណភលៀងណារាំណពរ។រសិររដតងដតជួបស្របទឹះភាពរាំងសៃួតឬទឹរជំៃៃ់ដែលប ឹះ ល់ែល់ជីវិតម្ៃុសាស 
សតវៃិងទិៃនែលរសិរម្មាណរៀងរាល់ឆ្ាំ។ 

ណែើម្ាបីទបប់ទលៃឹ់ងការដស្របស្របួលអាកាសធាតុ ស្របពៃធ័ធារាាស្រសត ស្របពៃធ័ឋាម្ពលវារីអ្គគិសៃីៃិងវិធាៃការនន 

ារតតាចាំាច់បំែុត។ 

២.១.៣.ធៃធាៃធម្មាតិ 
លរខខណឌអាកាសធាតុស្រតូពិចម្ូសុងៃិងសោឋាៃែីាៃណធវើឲាយស្របណទសរម្ពុាសម្ាបូរនស្រពណឈើ សតវនស្រពស្រគប់ស្របណភទ 

ៃិងធៃធាៃធម្មាតិែ៏សម្ាបូរដបប។ប ុដៃតរនុងរយឹះណពលម្ួយសតវតាសចុងណស្រកាយណៃឹះនស្រពណឈើៃិងសតវនស្រពស្រតូវាៃាត់បង់ាបៃត
បនទាប់គួរឲាយស្រពួយារម្ភណ៍ោ ាងខា្ាំង។ 

២.១.៤.បោតាញគម្នគម្ៃ៍ 
រ)-បោតាញែលូវទឹរ 

ស្របណទសរម្ពុាាស្របណទសម្ួយសម្ាបូរណៅណោយែលូវទឹរខាវាត់ដខវង សណពញនែទស្របណទសណស្របៀបាៃៃឹងសរនសឈាម្ 
ណសែឋរិចចដែលែតល់ស្របណោជៃ៍ែល់ការអ្ភិវឌាឍណសែឋរិចច។ណយើងាៃស្របពៃធ័ទណៃលណម្គងគ(ទណៃលណម្គងគ,នែទណៃលណម្គងគ,ទណៃលាារ,់ 

ទណៃលតូច)ស្របព័ៃធទណៃលាប(ទណៃលាបៃិងបឹងទណៃលាប)ៃិងស្របព័ៃធែលូវទឹរតម្ឈូងសម្ុស្រទ។ 

ខ)-បោតាញែលូវណោរ:ណយើងដបងដចរែលូវណោរាពីរស្របណភទគឺ ែលូវថនល់ ៃិង ែលូវដែរ។  

ែលូវថនលណ់ៅរនុងស្រពឹះរាាោចស្រររម្ពុា ស្រតូវាៃដបងដចរាស្របណភទែូចខាងណស្រកាម្ៈ  
១- ែលូវណលាបឿៃណលឿៃ  
២- ែលូវាតិ 
៣-ែលូវណខតត  
៤- ែលូវជៃបទ 
៥- ែលូវរាជធាៃី ែលូវស្ររុង ៃិង ែលូវទីរួម្ស្រសុរ  
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៦- ស្របណភទែលវូណែាសងៗណទៀតដែលរំណត់ណោយរាជរោឋាភិាល។ 

ែលូវដែររម្ពុា ាៃចាប់ណែតើម្ាងសង់ែំបូងរនុងទសវតាសឆ្ាំ១៩៣០ ែល់ឆ្ាំ១៩៤០ ។ ែលូវដែររម្ពុាាៃចំៃួៃ 
២ដខាស គឺ ដខាសភាគខាងណជើង ៃិងដខាសភាគខាងតាបូង ដែលាៃស្របដវងសរុប ៦៥០គី ូដម្ ស្រត។ ែលូវដែរភាគខាងណជើង ាៃស្របដវង 
៣៨៦គី ូដម្ ស្រត ពីភនំណពញ ណៅែល់ណា ាយដប ត (ស្រពំដែៃរម្ពុា-នថ) ស្រតូវាៃរាងណ ើងចាប់ ពីឆ្ាំ១៩២៩ ែល់ឆ្ាំ១៩៤២ 
រនុងសម្័យអាោៃិគម្ារាំង ៃិងែលូវដែរភាគខាងតាបូង ស្រតូវាៃរាង ណ ើងចណន្ាឹះឆ្ាំ១៩៦០ ែល់ឆ្ាំ១៩៦៩ រនុងសម្័យ
សងគម្រាស្រសតៃិយម្ ណស្រកាម្ស្រពឹះរាជរិចចែឹរនំរបស់ ស្រពឹះររុោស្រពឹះាទសណម្តចស្រពឹះៃណរាតតម្ សីហៃុ ស្រពឹះបរម្រតៃណកាែឋ ណស្រកាម្
ជំៃយួរបស់ស្របណទសារាំង អាលលឺម្ ង់ខាងលិច ៃិងចិៃ ដែលាៃស្របដវងសរុប ២៦៤គី ូដម្ ស្រត។38 

គ)-បោតាញែលូវអាកាស 

អាកាសោៃតោឋាៃសំខាៃ់ៗនៃស្របណទសរម្ពុាណយើងគឺ អាកាសោៃតោឋាៃអ្ៃតរាតភិនំណពញ ណសៀម្រាបៃិងស្ររុងស្រពឹះ 
សីហៃុ។ ។ ណស្រៅពីណៃឹះាៃអាកាសោៃតោឋាៃណៅតម្ទីរួម្ណខតតៃិងស្ររុងាណស្រចើៃណទៀតែូចា ាត់ែំបង រតៃៈគីរី ម្ណឌលគីរី 
សទឹងដស្រតង ណកាឹះរុង ដតខរខាៃណស្របើស្រាស់យូរឆ្ាំម្រណហើយដែរ។ អាកាសោៃតោឋាៃអ្ៃតរាតិភនំណពញាៃែលូវចុឹះស្របដវង 
៣២០០ដម្ ស្រត ដែលយៃតណហាឹះធុៃធៃៃ់ស្រគប់ស្របណភទអាចចុឹះចតាៃ។ 
២.២.ចររិលរខណឹះនៃណសែឋរចិចរម្ពុា 

២.២.១.ាថាៃភាពស្របាាស្រសត 
ាថាៃភាពស្របាាស្រសតាៃការដស្របស្របួលោ ាងខា្ាំងតម្សម្យ័កាលៃិម្ួយៗដែលអាចជឹះឥទធិពលែល់ណសែឋរិចចាតិ

ែងដែរ។ជំណរឿៃែំបូងបងែស់គឺស្រតូវាៃណធវើណ ើងណៅឆ្ាំ១៩៦២ ដែលាៃស្របាជៃ៥.៧ោៃនរ់។ទស្រម្ង់ស្របាាស្រសតស្របណទស 
រម្ពុាាៃផ្្ាស់បដូរទាំងស្រសុង បនទាប់ពីជំណរឿៃណលើរែំបូងណោយារសស្រងាគាម្។ ណស្រកាយឆ្ាំ១៩៦២ ម្ររម្ពុាខរខាៃណធវើជំណរឿៃ 
រហូតែល់ឆ្ាំ១៩៩៨។ ការា ាៃ់ចំៃួៃស្របាជៃណោយអ្នរជំនញដែនរស្របាាស្រសតគឺសស្រាប់បណស្រម្ើដែៃការៃិងណោល 
ៃណោាយម្ួយចំៃួៃ។ 

អ្ណងកតស្របាាស្រសតឆ្ាំ១៩៧៩-១៩៨០ ាៃា ាៃ់ាមាៃស្របាជៃរម្ពុា ៦.៦ ោៃនរ់។ណស្រកាយម្រ វិទាាាថាៃសថិតិ 

ាៃែឹរនំការអ្ណងកតណសែឋរិចចសងគម្រិចចរម្ពុាឆ្ាំ១៩៩៤ ា ាៃ់ាមាៃថាាៃ ៩.៩ ោៃនរ់។ ការណធវើអ្ណងកតស្របាាស្រសត 

ណៅដខម្ីនឆ្ាំ១៩៩៦ ាៃស្រគបែណ្ប់ណលើស្រគួារចំៃួៃ២ម្ុឺៃស្រគួារ ណឃើញថាចំៃួៃស្របាជៃា ាៃ់ាមាៃាៃចំៃួៃ១០.៧ 
ោៃនរ់។ចំៃួៃស្របាជៃរម្ពុាសរុបដែែរតម្ជំណរឿៃឆ្ាំ១៩៩៨ ាៃចំៃួៃ១១.៤ោៃនរ់។រម្ពុាាៃណធវើអ្ណងកតចណន្ាឹះ 

ជំណរឿៃស្របាជៃណៅឆ្ាំ២០០៤ ចំៃួៃស្របាជៃាៃណរើៃែល់ ១២.៨ ោៃនរ់។ចំៃួៃស្របាជៃរម្ពុាាៃណរើៃណ ើង 

ាលំោប់គឺណៅជំណរឿៃ២០០៨ស្របាជៃណរើៃែល់ ១៣.៤ោៃនរ់ ណហើយស្រតូវាៃណធវើបចចុបាបៃនភាពណោយអ្ណងកតចណន្ាឹះជំណរឿៃ 

ស្របាជៃរម្ពុាឆ្ាំ២០១៣ ាៃចំៃួៃ ១៤.៧ោៃនរ់ ៃិងចុងណស្រកាយណៃឹះ លទធែលជំណរឿៃឆ្ាំ២០១៩តម្វិធីាស្រសតណឃើញ 

 
38ស្ររសួងាធារណការៃិងែឹរជញ្ជូៃ https://www.mpwt.gov.kh/kh/public-services/railway-servicesចូលអាៃនថៃទ៣ី០ររកោឆ្ាំ២០២១ 
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ាៃស្របាជៃ ១៥.៦ ោៃនរ់។  ណបើណធៀបៃឹងលទធែលជំណរឿៃណៅឆ្ាំ២០០៨ ដែលាៃស្របាជៃ ១៣.៣៩ ោៃនរ់ 
គឺណឃើញថា ណរើៃណ ើង ២.១៥ ោៃនរ់ ឬ ១៦% រនុងរយៈណពល១១ឆ្ាំ។ ជំណរឿៃឆ្ាំ២០១៩ ឱាយែឹងដែរថាស្របុសាៃ ៧.៥៧ 
ោៃនរ់ ណសមើៃឹង ៤៨.៧% ខណៈស្រសីាៃ ៧.៩៨ោៃនរ់ ស្រតូវៃឹង ៥១.៣%។      វិទាាាថាៃាតិសថិតិ ា ាៃ់ស្របាណថា 

-ស្របាជៃ៧៨% រស់ណៅទីជៃបទ 

-ស្របាជៃ២/៣ សថិតរនុងវ័យស្របរបការងារ(១៥-៦៤ឆ្ាំ) ស្របដហល២៩% ាៃ អាយុណស្រកាម្១៥ឆ្ាំ ៃិងស្របដហល
៥%ាៃអាយុចាប់ពី៦៥ឆ្ាណំ ើងណៅ។ 

-អាយុណពលណរៀបការាម្ធាយម្គឺ២៣.៧ឆ្ាំសស្រាបស់្រសតី ៃិង២៦.២ឆ្ាសំស្រាបប់ុរស។ 
-បុគគលទាំងពីរណភទ សុទធដតស្ររណរៀបការាងឆ្ាមំ្ុៃៗ។39 
-អាយុកាលាម្ធាយម្គឺ ៦៧ឆ្ា ំសស្រាប់បុរស ៃិង ៧១ឆ្ាំ សស្រាបស់្រសតី។ 

តរាងទី៣-ាថាៃភាពស្របាាស្រសតរម្ពុា១៩៦២-២០១៩ 
ឆ្ា ំ ចៃំៃួស្របាពលរែឋសរបុ រណំតស់ាគាល ់

១៩៦២ ២,៦០០,០០០នរ់  

១៩៧០ ៥,៧២៨,៧៧១នរ ់  

១៩៧៥ ៧,៩០០,០០០នរ់  

១៩៨០ ៦,៥៨៩,៩៥៤នរ់  

១៩៩៣-១៩៩៤ ៩,៨៧០,០០០នរ់  

១៩៩៦ ១០,៧០២,៣៩២នរ់  

១៩៩៨ ១១,៤៣៧,៦៥៦នរ់  

២០០៤ ១២,៨២៤,០០០នរ់  

២០០៨ ១៣,៣៨៨,៩១០នរ់  

២០១១ ១៤,៣១ោៃនរ ់  

២០១២ ១៤,៥ោៃនរ់  

២០១៣ ១៤,៧ោៃនរ់ MEF២២ររកោ២០១៣ 

២០១៩ ១៥.៦ ោៃនរ់ NIS២០១៩ 
 

ស្របភព(ការែរស្រសង់របស់អ្នរស្រាវស្រាវពីស្របភពែលូវការនន ដខររកោ ឆ្ា២ំ០២១) 

 

 
39 វិទាាាថាៃាតិសថិតិ, ស្ររសួងដែៃការ. “ការសទង់ម្តិ ណសែឋរិចច-សងគម្ រនងុស្របណទសរម្ពុាឆ្ាំ ២០១៣” 
អាៃនថៃទី២៩ររកោឆ្ាំ២០២១ 
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២.២.២រា្ាំងពលរម្មរនុងណសែឋរិចច 
រា្ាំងពលរម្មសរម្មរនុងណសែឋរិចចរម្ពុាាៃការណរើៃណ ើងាលំោប់ែងដែរ រនុងឆ្ាំ១៩៦២រនុងាៃរា្ាំង 

ពលរម្មស្របាណ៥៧២,៨៧៧នរ់ៃិង១៩៩៨ាៃ៥១១៨,៩៤៥នរ់ស្របដហល៤៥%ៃិងឆ្ាំ២០០៨ាៃរា្ាំងពលរម្ម 

៧,០៥៣,៣៩៨នរ់ស្របដហល៥៣%នៃស្របាពលរែឋ។ 

អ្ស្រតចូលរួម្រា្ាំងពលរម្ម របស់ស្របណទសរម្ពុា−អ្ស្រតភាគរយ នៃអ្នរាៃការងារណធវើ អាយុណស្រចើៃាង ១៤ ឆ្ា−ំាៃ
៨៣%ណៅឆ្ាំ២០១៣ ាម្ួយអ្ស្រតរបស់បុរសណៅរនុងរា្ាំងពលរម្ម (៨៨.៧%) ខពស់ាងស្រសតី (៧៧.៨%)។ ណៅរនុងឆ្ាំ
ែដែល អ្ស្រតអ្នរោមាៃការងារ ាៃស្រតឹម្ដត ០.៣%។40 
 ណោងតម្អ្ងគការពលរម្មអ្ៃតរាត ិ ឆ្ាំ២០១០វិស័យរសិរម្មែតល់ការងារសរុប ៥៤.១%ចំដណរឯជំណរឿៃរសិរម្ម
ណៅរម្ពុា ឆ្ាំ២០១៣ បងាហាញថា ម្ៃុសាសស្របាណា ៨៥% នៃ២.៦ោៃស្រគួារស្រប ូរាម្ួយៃឹងសរម្មភាពរសិរម្ម។41 
ណបើណទាឹះបីាការសិរាោទាំងណៃឹះបងាហាញថា វិស័យរសិរម្មារា្ាំងចលររខា្ាំងម្ួយ រនុងការបណងកើតការងារណស្រចើៃសស្រាប់ 
ស្របាជៃរម្ពុា តួណលខសស្រាប់ពលរម្ម ណៅរនុងវិស័យណៃឹះណៅដតបៃតចស្រម្ូងចស្រាស។42 

ឧសាោហរម្មកាត់ណែរសណម្លៀរបំ រ់ ៃិងដសាបរណជើងទំៃងាវិស័យខា្ាំងកា្ាណៅរនុងការបណងកើតការងារថមីៗ។ ចាប់ពីឆ្ាំ
២០០០ ែល់ឆ្ា២ំ០០៦ វិស័យណៃឹះដែលចូលរួម្ចំដណរែ៏សំខាៃ់ណៅរនុងការបណងកើតការងារ គឺវាយៃភណឌកាត់ណែរ ខណៈ
ដែលវិស័យសំណង់សថិតណៅលំោបទី់២ តម្ពីណស្រកាយណោយវិស័យណទសចរណ៍។ណៅឆ្ាំ២០១៣ ឧសាោហរម្មកាត់ណែរ
សណម្លៀរបំ រ់ែតល់ការងារស្របាណា ៨.១៨%នៃការងារសរុប។ 

ការវិវតតៃ៍ថមីៗណៃឹះាៃបងាហាញថារនុងចំណោម្ស្របាពលរែឋាង១៥ោៃនរ់ រម្ពុាាៃរា្ាំងពលរម្មសរុប 

ស្របាណ៨,៧៧៩ោៃនរ់ដែលរនុងណនឹះាៃ៤,២៩១ោៃនរ់ាស្រសតីស្រតូវា៤៨,៨៨%។43 
២.២.៣.សកាតាៃុពលនៃណសែឋរិចចរម្ពុា 

លរខណឹះភូម្ិាស្រសតនៃស្របណទសរម្ពុាាៃែតល់ឲាយរម្ពុាៃូវម្រតរធៃធាៃធម្មាតិធម្មាតិសម្ាបូរដបបដែលាៃស
កាតាៃុពលនៃណសែឋរិចចៃិងការអ្ភិវឌាឍាតិទាំងម្ូល។    ណលើសពីណៃឹះណៅណទៀតរម្ពុាទទួលណររតិ៍តំដណលវបាបធម្៏ែ៍អ្ា្ារាយពីបុពវ 
បុរសដខមរជំនៃ់ម្ុៃ។រម្ពុាស្រតូវការម្ូលធៃម្ៃុសាស(Human Capital)ម្ូលធៃបញ្ញា(Intellectual Capital)ស្របរបណោយ 

គតិបណឌិតៃិងគុណធម័្បដៃថម្ណទៀតណែើម្ាបីអ្ភិវឌាឍៃ៍ណសែឋរិចចៃិងសងគម្ាតិ។ 

 
40 ស្ររសួងដែៃការ, វទិាាាថាៃាតិសថិត.ិ “ជំណរឿៃរសិរម្មណៅរម្ពុា ឆ្ាំ២០១៣.” ចូលអាៃណៅនថៃទ ី២៩ ដខររកោ ឆ្ាំ២០២១ 
 
41 លីម្ សុវោ្ារា ា. ឆ្ាំ២០០៧. ការណធវើចំោរស្រសុររបស់យុវជៃ ៃងិៃគរូបៃីយរម្ម ណៅរម្ពុា. 
ឯរារស្រាវស្រាវណលខ៣៦.ម្ូលៃធិិសហស្របាាតសិស្រាប់ស្របាជៃ (ស្របចាំស្របណទសរម្ពុា) ៃងិ 
វិទាាាថាៃបណ្តឹះបោតាលៃិងស្រាវស្រាវណែើម្ាបីអ្ភិវឌាឍៃរ៍ម្ពុា។ 
42 អ្ងគការពលរម្មអ្ៃតរាត.ិ “ាថាៃភាពទូណៅរបស់ស្របណទស ៖ រម្ពុា.” ចលូអាៃណៅនថៃទី២៩ ដខររកោ ឆ្ាំ២០២១ 
 https://ilostat.ilo.org/?_adf_ctrl-state=vv0njesvb_414&_adf_dialog=true&_afrLoop=4717172277077096 
 
42 រាជរោឋាភិាលនៃស្របណទសរម្ពុា ដែៃការយុទធាស្រសតអ្ភិវឌាឍៃ៍ាត ិ២០១៤-២០១៨ ណាឹះពុម្ពែាោយណោយ ស្ររសួងដែៃការ៖ រាជធាៃីភនណំពញ ណម្ា 
ឆ្ាំ២០១៤ ទំពរ័ ៦។ ណម្ើលស្ររសួងដែៃការ “អ្គគនយរោឋាៃដែៃការ៖ ដែៃការយុទធាស្រសតអ្ភិវឌាឍៃ៍ាតិ២០១៤-២០១៨”។ចូលអាៃណៅនថៃទី
២៩ដខររកោឆ្ាំ២០២១ http://www.mop.gov.kh/Home/NSDP/NSDP20142018/tabid/216/Default.aspx ។ 
43 រាជបណឌិតសភារម្ពុា ាោ៏ែស៍្រតមឹ្ស្រតវូសស្រាប់រម្ពាុណែើម្ាបីររាោសៃតភិាពៃិងណឆ្ាឹះណៅកាៃ់ការអ្ភិវឌាឍ២០០៨-២០១៨ ភនណំពញ ២០២០ 

https://ilostat.ilo.org/?_adf_ctrl-state=vv0njesvb_414&_adf_dialog=true&_afrLoop=4717172277077096
https://ilostat.ilo.org/?_adf_ctrl-state=vv0njesvb_414&_adf_dialog=true&_afrLoop=4717172277077096
http://mop.gov.kh/en-us/Sub_Menu/List/2?MenuName=DeparmentMenu
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២.២.៣.១.វិស័យរសិរម្ម 

 ស្របាជៃរម្ពុាណៅតម្ជៃបទភាគណស្រចើៃស្របរបរបររសិរម្ម ស្របាជៃស្របាណា២២%រស់ណៅទីស្ររុងភាគណស្រចើៃ
ណលើសលប់នៃស្របាជៃរម្ពុា ស្របដហល៧៨% រស់ណៅតំបៃជ់ៃបទ។ 

លរខណឹះណសែឋរិចចរម្ពុាាណសែឋរិចចរសិរម្ម(Agricultural Based Economy)ពីណស្រ ឹះរា្ាំងពលរម្មភាគ 

ណស្រចើៃណៅដតស្របរបរបររសិរម្ម។ណៅឆ្ាំ១៩៦២ាៃស្របាណ៨១%,ឆ្ាំ១៩៩៨ស្របាណ៧៧,៥%ៃិងឆ្ាំ២០០៨ស្របាណ 

៧២,៣%។ណៅឆ្ាំ២០១៨វិសយ័រសិរម្មាៃរួម្ចំដណរ២៣,៥%នៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុប។44រនុងឆ្ាំ២០១៩ស្របាជៃ 

ស្របាណា ៧៦% នៃចំៃួៃស្របាជៃសរុប រំពុងរស់ណៅតំបៃជ់ៃបទ ខណៈវិស័យរសិរម្មាៃែតល់ការងារចំៃួៃ ៣១,២% 
នៃចំៃួៃការងារសរុប ៃិងាៃចូលរួម្ចំដណរ ២០,៧% ចូលណៅរនុងែលិតែលរនុងស្រសុរសរុប (ែ.ែ.ស)45 

 វិស័យរសិរម្មស្រតូវាៃរំពឹង ថាៃឹងណរើៃណ ើង ១,៣% រនុងឆ្ាំ ២០២១ ៃិង ១,២% រនុងឆ្ាំ ២០២២ ណោយាៃ 

ការណរើៃណ ើងនៃ ែលិតរម្មរសិែល បនទាប់ពីរងការខូចខាត ណោយទឹរជំៃៃ់កាលពីឆ្ាំម្ុៃ ការបៃតាៃរំណណើៃនៃ វារីវបាបរម្ម 

 ៃិងការហរ់ណ ើង នៃការនំណចញែលិតែលរសិរម្មណៅកាៃ់ាធារណរែឋស្របាាៃិតចិៃ។46វិសយ័រសិរម្មណៅដតណែើរតួនទី 

សំខាៃ់រនុងការអ្ភិវឌាឍណសែឋរិចចាតិ ាពិណសសការណធវើទំណៃើបរម្មរសិរម្មពីរសិរម្មដបបយថាែលណៅរសិរម្មទំណៃើប រសិរម្ម 

ឌីជីថលដែលនំម្រៃូវទិៃនែលខពស់ៃិងធានាៃៃូវគុណភាពតម្សដង់ោរាតិៃិងអ្ៃតរាតិសស្រាប់ជស្រម្ុញការនំណចញ។ 

២.២.៣.២.វិស័យឧសាោហរម្ម 

រាជរោឋាភិាលរម្ពុាាៃរំណត់ទិសណៅរនុងការដស្របកា្ាយស្របណទសរម្ពុាឲាយកា្ាយណៅាស្របណទសដែលាៃស្រារ់
ចំណូលម្ធាយម្រនុងឆ្ា២ំ០៣០ៃិងាៃចំណូលខពស់រនុងឆ្ា២ំ០៥០ែូចាៃរំណតរ់នុងដែៃការយុទធាស្រសតអ្ភិវឌាឍៃ៍ាតិឆ្ា ំ
២០១៤-២០១៨។ទិសណៅណៃឹះាៃបញ្ជារ់ពីតួនទីនៃវិស័យឧសាោហរម្ម ៃិងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ដែលារតតា
ជំរុញែ៏សំខាៃ់ចំណ ឹះរំណណើៃនណពលអ្នគត។47 

កាលពដីខមី្ន ឆ្ា២ំ០១៥ រោឋាភិាល ាៃណរៀបចំ ៃិងអ្ៃុម្័ត ណោលៃណោាយអ្ភិវឌាឍៃ៍វិស័យឧសាោហរម្ម 
ដែលាម្គគុណទសម្ួយណែើម្ាបីែតល់ៃូវែំណោឹះស្រាយាលរខណៈស្របព័ៃធរនុងការអ្ភិវឌាឍវិស័យឧសាោហរម្មឱាយាៃភាព 

 
44 រាយការណ៍ស្ររសួងរសិរម្ម រុកាខាស្របាញ់ៃិងណៃាទឆ្ាំ២០១៨ 
45 ធនោរអ្ភិវឌាឍៃអ៍ាសីុ (ADB) “ស្រារ់រម្ច ី៧០ ោៃែុោ្ាររបស់ធនោរអ្ភវិឌាឍៃ៍អាសុណីែើម្ាបីពស្រងងឹសងាវារ់តនម្លរសិរម្ម ៃងិសុវតថិភាពណសាបៀងអាហារ
ណៅរម្ពុា” ណៅនថៃទី ២៧ ដខវិចឆិកា ឆ្ាំ២០២០។ ចលូអាៃណៅនថៃទ ី៣០ ដខររកោ ឆ្ា២ំ០២១។ 

46 ធនោរអ្ភិវឌាឍៃ៍អាសីុhttps://www.adb.org/km/news/cambodia-economy-recover-2021-accelerate-2022-adb ាៃអាៃណៅនថៃទី៣០ 
ររកោ ឆ្ាំ២០២១ 

47 ស្ររសួងដែៃការ. “ដែៃការយុទធាស្រសតអ្ភិវឌាឍៃ៍ាតឆិ្ាំ ២០១៤-២០១៨.” 
ៃិងUNFP http://countryoffice.unfpa.org/cambodia/drive/NSDP2014-2018.pdf ចូលអាៃនថៃ២៨ររកោ២០២១ 

https://www.adb.org/news/70-million-adb-loan-strengthen-agricultural-value-chain-food-safety-cambodia
https://www.adb.org/news/70-million-adb-loan-strengthen-agricultural-value-chain-food-safety-cambodia
https://cambodia.unfpa.org/en/publications/national-strategic-development-plan-2014-2018
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ស្របរួតស្របដជង ណៅរនុងស្របណទសរម្ពុា48។ 
ណលើសពីណៃឹះរម្ពុាាៃធៃធាៃដរ ាណស្រចើៃដែលាម្ូលធៃធម្មាតិែ៍សំខាៃ់ដែលអាចជួយជស្រម្ុញណសែឋរិចចាតិ 

ស្របសិៃណបើស្រគប់ស្រគងាៃលែៃិងចូលរនុងរញ្ចប់ថវិកាាតិ។ដតធៃធាៃដរ ទាំងណនឹះស្រតូវាៃរុរររណោយខុសចាាប់រនុងៃិងណស្រកាយ
ណពលសស្រងាគាម្ាៃបញ្ចប់។ 

-ណស្របងៃិងឧសមៃ័ធម្មាតិរ៍រំពុងរុរររៃិងដរនចនណោយស្ររុម្ហ ុៃបរណទសណោយាៃការអ្ៃុញ្ញាតតិពីរាជរោឋាភិាលរម្ពុា 

-ដរ ាសៃិងដរ ននរ៍រំពុងរុរររៃិងដរនចនណោយស្ររុម្ហ ុៃបរណទសណោយាៃការអ្ៃុញ្ញាតិតពីរាជរោឋាភិាលរម្ពុា 

រ)-កាត់ណែរៃិងរម្មៃតាល 

ចាប់ពីឆ្ា១ំ៩៩៨ ែល់ ឆ្ាំ២០១៣ វិស័យរម្មៃតាលាៃចំៃួៃ២៤%នៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុប(GDP)រម្ពុា
ណហើយាៃណរើៃណ ើង១២.៤%រនុងម្ួយឆ្ាណំបើណធៀបណៅៃឹងវិសយ័រសិរម្មាៃរំណណើៃ៤.៧%ៃិងវិស័យណសវារម្មាៃ៨.៥%។         
បណ្តំរម្មៃតាលធុៃស្រាលរបស់រម្ពុាភាគណស្រចើៃណៅរនុងតំបៃណ់សែឋរិចចពិណសសដែលស្រគបែណ្ប់ណោយស្របតិបតតិការា 
សំខាៃ់ដែែរណលើរា្ាំងពលរម្ម។វិស័យកាត់ណែរណៅដតារាាលា ាសុីៃែ៏សំខាៃម់្ួយចំណ ឹះរំណណើៃណសែឋរិចចដែលែតល់ការងារ 
៦០៥,១២៩នរ់ ណៅរនុងណរាងចស្ររកាត់ណែរ ៃិងដសាបរណជើងចំៃួៃ ៦២៦ណៅចុងឆ្ាំ២០១៦ ។ ការនំណចញសរុបាៃចំៃួៃ 
៧,៨ ៃ់ោៃែុោ្ាររនុងឆ្ា២ំ០១៦ ដែលាៃចំៃួៃ៧៨%នៃការនំណចញទំៃិញរបស់រម្ពុា។49 

ណៅឆ្ាំ២០២១ ែលិតរម្ម ឧសាោហរម្មស្រតូវាៃណគរំពឹងថាៃឹងណរើៃណ ើង ៧,១% ៃិង ៧,០% ណៅឆ្ាំ ២០២២ 
ណោយារការណងើបណ ើងវិញនៃវិស័យកាត់ណែរសណម្លៀរបំ រ់ ដសាបរណជើង ៃិងទំៃិញសស្រាប់ការណធវើែំណណើររ៏ែូចារំណណើៃនៃ 
ឧសាសហរម្មធុៃស្រាលណែាសងណទៀត ែូចាែលិតែលណអ្ ិចស្រតូៃិច ៃិងរង់។50 
ខ)-សំណង់ៃិងអ្ចលៃស្រទពាយ 

ស្របណទសរម្ពុារំពុងាៃការរីរចណស្រម្ើៃខាងវិស័យអ្ចលៃស្រទពាយៃិងសំណង់។ណោងតម្រាយការណ៍របស់ធនោរ 

ពិភពណោរ វិស័យសំណង់ ាៃណែើរឈាៃម្ុខ វិស័យរសិរម្ម ៃិងណទសចរណ៍ ណោយាៃកា្ាយាចលរររំណណើៃធំបំែុតទីពីរ
ណៅរនុងឆ្ាំ២០១៤។អ្ចលៃស្រទពាយសំណង់ៃិងាៃរំណណើៃស្របាណ១៥%រនុងម្ួយឆ្ាំៗណហើយបៃតណរើៃណ ើងាលំោប់។ 

ណោយាររូវីែ១៩អ្ចលៃស្រទពាយៃិងសំណង់ស្រតូវាៃពាាររណថ៍ាៃឹងណងើបណ ើងវិញយឺតៗែងដែរនឆ្ាំ២០២១ៃិង
ឆ្ាំ២០២២។ 

 

 
48 រាជរោឋាភិាលរម្ពុា“ណោលៃណោាយអ្ភិវឌាឍៃឧ៍សាោហរម្ម ឆ្ាំ ២០១៥-២០២៥ 

49 អ្ងគការពលរម្មអ្ៃតរាត.ិ ស្រពឹតតបិស្រតព័ត៌ាៃវិស័យកាត់ណែរៃងិដសាបរណជើងណៅរម្ពុា ណលខ 6 http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—
robangkok/documents/publication/wcms_555290.pdf  

50 ធនោរអ្ភវិឌាឍៃ៍អាសីុhttps://www.adb.org/km/news/cambodia-economy-recover-2021-accelerate-2022-adb ាៃអាៃណៅនថៃទី៣០ 
ររកោ ឆ្ាំ២០២១ 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—robangkok/documents/publication/wcms_555290.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—robangkok/documents/publication/wcms_555290.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—robangkok/documents/publication/wcms_555290.pdf
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២.៣.២.៣.វិស័យណសវារម្ម 

រ)-ណទសចរណ ៍

ម្រតរវបាបធម្៏ អ្រិយធម្៏ ស្រាងគស្រាាទៃិងរម្ណីយោឋាៃៃិងណអ្រូណទសចរណ៍ាៃារឹះ សំខាៃ់ោស់ចំណ ឹះ 

ណទសចរណ៍ៃិងណសែឋរិចចាតិ។ារ់ដសតងរំណណើៃណភ្ៀវណទសចរណ៍អ្ៃតរាតិាៃណរើៃណ ើងពី២៩០,០០០នរ់ណៅឆ្ាំ១៩៩៨
ែល់ជិត៣ោៃ៦ដសៃនរ់នឆ្ាំ២០១២ណហើយររចំណូលាៃស្របាណ២,២ោៃែុោ្ារ។រា្ាំងពលរម្មសរុបស្របាណ 

៦២០,០០០នរ់ៃិងាៃស្របាណ៩,៦%នៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុប។រម្ពុាាៃទទួល ៃរងាវាៃ់អ្ៃតរាតិ”រម្ពុាា 

ណោលណៅណទសចរណ៍លែបំែុតណលើពិភពណោរឆ្ាំ២០១៦”51។  
បចចុបាបៃនរូវីែ១៩រំពុងណធវើណអាយសរម្មភាពវិស័យណសវារម្មណទសចរណ៍ធា្ារ់ចុឹះកាៃ់ដតខា្ាំង។វិស័យណៃឹះអាចៃឹងសទុឹះ

ណងើបណ ើងវិញរនុងណលាបឿៃយឺតៗណ លគឺស្របាណ៣,៣%រនុងឆ្ាំ ២០២១ណៅ ៦,២% រនុងឆ្ាំ ២០២២។ 52 
ខ)-ធនោរៃងិហរិញ្ញវតថុ 

ណសថរភាពនៃស្របព័ៃធហិរញ្ញវតថុាៃណរើតណ ើងន រ់រោតាលទសវតាសឆ្ាំ២០០០ណហើយបៃតរីរចណស្រម្ើៃពីម្ួយឆ្ាំណៅម្ួយ
ឆ្ាណំហើយែតល់ការងារាណស្រចើៃ។វិស័យធនោរៃិងហិរញ្ញវតថុរម្ពុាាៃរួម្ចំដណរោ ាងសរម្មរនុងការោំស្រទសរម្មភាពណសែឋរិចច
រម្ពុា។ រម្ពុាាៃស្រគឹឹះាថាៃធនោរៃិងហិរញ្ញវតថុ ដែលរួម្ាៃ ធនោរ ណិជជចំៃួៃ៥១ ធនោរឯរណទសចំៃួៃ ១៤ 
ស្រគឹឹះាថាៃម្ីស្ររូហិរញ្ញវតថុទទួលស្រារ់បណញ្ញើពីាធារណជៃចំៃួៃ ៦ ស្រគឹឹះាថាៃម្ីស្ររូហិរញ្ញវតថុម្ិៃទទួលស្រារ់បណញ្ញើចំៃួៃ ៧៦ 
ៃិងស្រគឹឹះាថាៃឥណទាៃជៃបទចំៃួៃ ២៤៦។បោតាញស្របតិបតតិការៃិងណសវាហិរញ្ញវតថុ ាៃទីា្ារ់ការៃិងាខាស្រគឹឹះាថាៃ 
ធនោរៃិងហិរញ្ញវតថុណៅទូទាំងស្របណទសាៃគណៃីស្រារ់បណញ្ញើអ្តិថិជៃ៨.២ោៃគណៃីៃិងគណៃីឥណទាៃ៣.២ោៃ 
គណៃី។53 

 

 
51 រាជបណឌិតាយសភារម្ពុា ាោ៏ែស៍្រតមឹ្ស្រតវូសស្រាប់រម្ពាុណែើម្ាបីររាោសៃតភិាពៃិងណឆ្ាឹះណៅកាៃ់ការអ្ភិវឌាឍ២០០៨-២០១៨ ភនណំពញ ២០២០ 
52 ធនោរអ្ភវិឌាឍៃអ៍ាសីុ 

53 រាយការណ៍បូរសរុបការងាររបស់ធនោរាតិនៃរម្ពុា ្ាសទី១ ឆ្ាំ២០២០ 
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២.៣.សហស្រោសធៃុតូចៃិងម្ធាយម្រនងុណសែឋរចិចរម្ពុាពឆី្ា១ំ៩៥៣-២០២១ 

២.៣.១សម្យ័សងគម្រាស្រសតៃិយម្ ១៩៥៣-១៩៦៩ 
បនទាប់ពីទទួលាៃឯររាជាយពីអាោៃិគម្ារាំងននថៃ៩វិចឆិកាឆ្ាំ១៩៥៣ស្រពឹះរាាោចស្រររម្ពុាទី១ណស្រកាម្ស្រពឹះរាជ

ែឹរនំរបស់សណម្តចស្រពឹះាទៃណរាតតម្សីហៃុាៃចាប់ណែដើម្អ្ភិវឌាឍៃ៍ណសែឋរិចចណោយណផ្តាតណលើរសិរម្ម ឧសាោហរម្ម ណោយាៃ 
សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាបណណ្ើរៗ។ណៃឹះគឺាការរីរចណស្រម្ើៃនៃឧសាោហរម្មៃិងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រម្ពុា 
ណលើរទី១។រាជរោឋាភិាលរម្ពុាាៃោរ់ណចញៃូវដែៃការពីរឆ្ាំ១៩៥៦-១៩៥៧ៃិងដែៃការស្រាំឆ្ាំ១៩៦០-១៩៦៤ណែើម្ាបី 
អ្ភិវឌាឃៃ៍ណសែឋរិចច-សងគម្។ការអ្ភិវឌាឍណហោឋារចនសម្ព័ៃធៃិងាងសង់ណរាងចស្ររសហស្រោសននាៃសៃទុឹះគួរាទីណពញចិតត 
54។ស្របព័ៃធណសែឋរិចចណពលណនឹះគឺាស្របព័ៃធណសែឋរិចចចស្រម្ុឹះ(Mixed Economy)ណោយាៃទាំងសហស្រោសឯរជៃៃិងសហ 
ស្រោសរែឋដែលវិៃិណោគណោយវិៃិណោគិៃឯរជៃៃិងពីរែឋែង។ណរាងចស្ររសហស្រោសាៃណរើៃណ ើងោ ាងខា្ាំងពីឆ្ាំ១៩៥៥ 
ែល់ឆ្ាំ១៩៦៨ដែលរនុងណនឹះសហស្រោស សហវិៃិណោគរបស់រែឋ(Joint-Owned Factories)ាៃ៥៧ណរាងចស្ររសហស្រោស 
ៃិងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃណរើៃណ ើងពី៦៥០នឆ្ាំ១៩៦៥ែល់៣៧០០ណរាងចស្ររ សហស្រោសនឆ្ាំ១៩៦៨។ 

ណោងតម្ណសៀវណៅចងស្ររងណោយស្រពឹះបរម្រាជវំាង”អ្ៃុសាោវរីយ៍សងគម្រាស្រសតៃិយម្១៩៥៥-១៩៦៩)ាៃចងស្ររង 
ឯរារារូបភាពអ្ំពីា្ាស្រពឹះហសថសណម្ដចត ដែនរសម្ិទធែលៃិងសំណង់រែឋាៃែូចាវិាៃឯររាជាយ វិាៃរែឋចាការម្ៃ  
ពហុរីឡាោឋាៃាតិ អ្ោរទីសដីការគណៈរែឋម្ស្រៃតី ាលសៃនិសីទចតុម្ុខ ាថាៃីយទូរទសាសៃ៍ដខមរៃិងសំណង់អាកាសោៃោឋាៃ 
ណៅតម្ណខតតម្ួយចំៃួៃណទៀតណស្រៅពីណៃឹះាៃសម្ិទធែលគម្នគម្ៃ៍ ែូចារំពង់ដែសម្ុស្រទណខតតស្រពឹះសីហៃុ ា្ាៃសងគម្រាស្រសត 
ៃិយម្ដែលបចចុបាបៃនណគៃិយម្ណៅថាា្ាៃណស្រាយចងាវារ ៃិងែលូវាតិទាំងអ្ស់ណលើរដលងដតែលូវាតិណលខ៤ដែលាងសង់ 
ណោយជំៃួយសហរែឋអាណម្រិរ។ 

ណរាងចស្ររ សហស្រោសរែឋៃិងឯរជៃាណស្រចើៃស្រតូវាៃាងសង់ណ ើងែូចាស្ររុម្ហ ុៃាតិណធវើសករស ណៅរំពង់ស្រតំ 
ណខតតរំពង់សពឺ ែលិតាៃសករស១៣០០០ ៃ់ណតៃរនុងម្ួយឆ្ាំៗ។ណរាងចស្ររសករសាម្គគី ណៅរំពង់ណោល ណខតតាត់ែំបង 
ែលិតសករណែើម្ាៃ១០ណតៃរនុងម្ួយនថៃ។ស្ររុម្ហ ុៃសុីម្ ងត៍ណៅចស្ររីទីងណខតតរំពត ែលិតសុីម្ ងត៍ាៃ ៥ម្ុឺៃណតៃស្របចាំឆ្ាំ។ 
ស្ររុម្ហ ុៃាតិជីហវូសាវាតណៅទូរាស ដែលកាលជំនៃ់សងគម្រាស្រសតៃិយម្ សថិតរនុងភូម្ិាស្រសតណខតតតដរវែលិតជីាៃ 
១២០០០ ៃ់ណតៃរនុង១ឆ្ាំ។ណស្រៅពីណៃឹះ ណរាងចស្ររែលិតស្រាណបៀណៅណខតតស្រពឹះសីហៃុ ណរាងចស្ររស្រតីខរំប ុងណៅណខតតណកាឹះរុង 
ណរាងចស្ររដរវរាជធាៃីភនំណពញ ណរាងចស្ររណៅស ូរង់ឡាៃណៅស្ររុងតណ្មា ណខតតរោតាល។ណរាងចស្ររណៅស ូដស្ររបណៅរំពង់ចាម្ 
ស្ររុម្ហ ុៃតម្ាាញាតិ ណរាងចស្ររស្ររណៅណៅាត់ែំបងដែលអាចែលិតាវាៃ៥ោៃរនុងម្ួយឆ្ាំ។     ណស្រៅពីណៃឹះណៅាៃ 
សម្ិទធែលាណស្រចើៃណទៀត ែូចា គណស្រាង ធារាាស្រសត អ្គគិសៃី បណងកើតសហររណ៍សហគម្ៃ៍ជួយជៃស្ររីស្ររាណែើម្។ 

រំណណើៃណសែឋរិចចាៃការណរើៃណ ើងាលំោប់ រសិរម្មណសមើៃឹង៤១%នៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុប(GDP), 
ឧសាោហរម្មាៃណរើៃណ ើងពី៨,៦%នឆ្ាំ១៩៦២ែល់១០,៥%នៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុបនឆ្ាំ១៩៦៦។55 ណស្រកាយម្រ 
ណទៀតណោយារការែរណចញៃូវរាំងពៃធោរោំ រៃិយម្(Protective Tariffs)នចុងឆ្ាំ១៩៦៩ ាៃណធវើឲប ឹះ ល់ោ ាង 
ខា្ាំងែល់សហស្រោសធុៃតូចននដែលាៃស្របាណ៩០%នៃស្ររុម្ហ ុៃ សហស្រោសទាំងអ្ស់ណៅទូទាំងស្របណទស។ 
 
 
 

 
54 Delvert1963 
55 Slocomb2010 
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តរាងទី១: សចូនររណសែឋរិចចសំខាៃ់ៗនៃរបបសងគម្រាស្រសតៃិយម្Leading Economic Indicators Under Sihanouk 
  National  Population  Per Consumer  Purchasing 

 

Income              Capita  Price     Power 

Year  Millions            Income  Index     (PCI)/(CPI 

of                                    )* 

1965      (million  (PCI)   (CPI)     100 

riels     s) 

1953  11.6      4.2       2.76    100       2.76 

1954  13        4.3       3.02    108       2.79 

1955  11.5      4.4       2.61    127       2.05 

1956  12.8      4.5       2.84    127       2.23 

1957  14.5      4.6       3.15    127       2.48 

1958  14.3      4.7       3.04    135       2.25 

1959  14.6      4.8       3.04    141       2.15 

1960  16.1      5.4       2.98    151       1.97 

1961  17.6      5.4       3.25    161       2.01 

1962  19.1      5.7       3.35    164       2.04 

1963  21.4      5.9       3.62    174       2.08 

1964  23.2      6.1       3.8     177       2.14 

1965  24.7      6.1       4.04    183       2.2 

1966  26.2      6.2       4.22    181       2.33 

 

Source: Etcheson, The Rise and Demise  1984ៃិងការគណនរបសអ់្នរស្រាវស្រាវ 
 
២.៣.២សម្យ័ាធារណ:រែឋដខមរ ១៩៧០-១៩៧៥ 

ននថៃ១៨ ម្ិន ឆ្ាំ១៩៧០រែឋស្របហារម្ួយាៃណរើតណ ើងណៅរម្ពុា សណម្តចស្រពឹះាទៃណរាតតម្សីហៃុស្រតូវាៃែរណចញ 
ពីអ្ំោចណហើយស្ររុម្ណោរឧតតម្ណសៃីយ៍លៃ់ ៃល់ៃិងស្រពឹះអ្ងគា្ាស់សុីសុវតថិសិរិម្ត:ាៃណ ើងស្រគប់ស្រគងស្របណទសរម្ពុា។ 
ណៅនថៃ៩តុោឆ្ាំ១៩៧០ាធារណ:រែឋដខមរស្រតូវាៃស្របកាសាែលូវការ។សស្រងាគាម្សុីវិលចាប់ណែដើម្រណស្ររើរខា្ាំងណ ើងរនុងស្របណទស
ាៃណធវើឲណហោឋារចនសម្ព័ៃននស្រតូវាៃបំែលិចបំផ្្ាញ ណសែឋរិចចធា្ារ់ចុឹះាលំោប់។     រម្ពុាដែលាស្របណទសធា្ាប់នំណចញ 
ែលិតែលរសិរម្មែ៍សម្ាបូរដបប ដបរាស្រតូវនំចូលស្រសូវអ្ងករម្រពីស្របណទសជប ុៃៃិងនថណៅវិញ។ 

នដខតុោឆ្ាំ១៩៧១រោឋាភិាលរម្ពុាាៃោរ់ណចញៃូវរម្មវិធីទូលំទូោយណែើម្ាបីរំដណទស្រម្ង់ណសែឋរិចចែូចាការ 
តណម្លើងពៃធនំចូលរាល់ម្ុខទំៃិញៃិងសាភារ:ម្ិៃចាំាច់ ពៃធណលើស្រារ់បណញ្ញើៃិងរម្ចីពីធនោរ ណធវើការលុបណចាលៃូវរាល់ 
ឥណទាៃសស្រាប់សហស្រោសរែឋៃិងស្រគឹឹះាថាៃាធារណ: បណងកើតៃូវស្របពៃធ័បតូរស្រារ់បត់ដបៃ។ការផ្្ាស់បតូរៃូវណោលៃណោាយ 
ណសែឋរិចច ឧសាោហរម្មណៃឹះគឺណែើម្ាបីកាត់បៃថយការាប់ រ់ពៃធ័របស់រោឋាភិាលរនុងណរាងចស្ររសហស្រោសៃិងការអ្ៃុវតតៃិង 
អ្ភិវឌាឍៃ៍ណសែឋរិចចទីែាោរ។ទៃទឹម្ៃឺងការរំដណទស្រម្ង់ណោលៃណោាយទាំងណនឹះ រោឋាភិាលរ៍ាៃពាាោម្ទំនរ់ទំៃងា 
ម្ួយាថាបៃ័អ្ៃតរាតិាណស្រចើៃែូចា ធនោរពិភពណោរធនោរអ្ភិវឌាឍៃ៍អាសុីៃិងាថាបៃ័ហិរញ្ញវតថុអ្ៃតរាតិណែើម្ាបីទប់ទល់ 
ការចំោយែ៍ណស្រចើៃណលើសលប់ ររាោលំៃឹងឱៃភាពថវិកាៃិងណសែឋរិចច។ម្ូលៃិធិស្រទស្រទង់ណសែឋរិចច(The Economic Support 
Fund)២១ោៃែុោ្ាររ៍ស្រតូវាៃបណងកើតណ ើងណោយាៃការសៃាាោំស្រទពីស្របណទសាម្ិតតមួ្យចំៃួៃដែលរនុងណនឹះអាណម្រិរ 
ាអ្នរែតល់ជំៃួយណស្រចើៃាងណគទាំងជំៃួយណោធាៃិងណសែឋរិចចែល់ាធារណ:រែឋដខមរ។      សរម្មភាពសហស្រោសធុៃតូចៃិង 
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ម្ធាយម្ាៃការរអារ់រអ្ួលៃិងផ្អារែំណណើរការទាំងស្រសុងណោយារសស្រងាគាម្សុីវិលណៅរម្ពុាណហើយរបបាធារណ:រែឋដខមរស្រតូវ 
ាៃែតួលរំលំណោយរងរា្ាំងដខមរស្ររហម្ននថៃ១៧ណម្ាឆ្ាំ១៩៧៥។ 
 
២.៣.៣សម្យ័រម្ពុាស្របាធិបណតយាយ ១៩៧៥-១៩៧៩ 

បនទាប់ពីាៃទទួលជយ័ជម្នឹះណលើរបបាធារណ:រែឋដខមរណៅនថៃ១៧ណម្ាឆ្ាំ១៩៧៥ម្រ ណម្ែឹរនំរម្ពុាស្របាធិប 
ណតយាយាៃបណណ្ញស្របាពលរែឋណចញពីទីស្ររុងភនំណពញៃិងទីស្របជុំជៃទាំងអ្ស់នៃរម្ពុាឲណៅរស់ណៅតម្សហររណ៍នន 
តម្ទីជៃបទ។ណសែឋរិចចទំាងម្ូលារបស់អ្ងគការផ្តាច់ម្ុខ។យុទធាស្រសតណសែឋរិចចរបស់ដខមរស្ររហម្គឺការរាងវិសយ័រសិរម្ម
ែ៍ម្ហាអ្ា្ារាយដែលោំស្រទណោយសិបាបរម្មៃិងឧសាោហរម្មធុៃស្រាល។រម្ពុាអាចឈាៃែល់ណោលណៅណសែឋរិចចឧសាោហរម្ម
ាៃតម្រយ:ការពស្រងីរៃិងបណងកើៃការែលិតៃូវែលិតែលរសិរម្មឲាៃណស្រចើៃបំែុត។ណៃឹះាម្ហិចឆិតណសែឋរិចចឯររាជាយា្ាស់
ការរបស់របបរម្ពុាស្របាធិបណតយាយ។ណែើម្ាបីសណស្រម្ចណោលៃណោាយណសែឋរិចចរបស់ខលួៃ រម្ពុាស្របាធិបណតយាយាៃលុប 
ណចាលៃូវម្ូលធៃៃិយម្ ទីែាោរណសរី រម្មសិទធិឯរជៃទាំងស្រសុង។ រម្ពុាាៃកា្ាយាស្របាាតិម្ួយដែលម្ិៃចាយស្រារ់ 
(  A Cashless Nation)រនុងស្របវតតិាស្រសតទំណៃើបរបស់ខលួៃ។      អ្ងគការឬរម្ពុាស្របាធិបណតយាយាៃបណងកើតសហររណ៍ 
សម្ូហភាពណៅតម្ភូម្ិ(Village Collective)ណហើយដបងដចររា្ាំងពលរម្មាបួៃស្ររុម្ណែាសងៗោ្ាណែើម្ាបីបណស្រម្ើម្ហិចឆិត 
ម្ហាណោតណផ្្ាឹះ ម្ហាអ្ា្ារាយរបស់អ្ងគការដខមរស្ររហម្: 

រ)-រងរា្ាងំស្រសួច 
ារងរា្ាំងពលរម្មបុរស ស្រសដីដែលាៃអាយុចាប់ពី១៥ែល់៤០ឆ្ាំណហើយម្ិៃទាៃ់ាៃស្រគួារ។តួនទីចម្ាបង 

របស់រងរា្ាំងស្រសួចណៃឹះគឺជីរស្របឡាយ ណលើរទំៃប់ធំៗណៅឆងាយពីភូម្ិណហើយចលត័ពីតំបៃ់ម្ួយណៅតំបៃ់ម្ួយណទៀត។ 
ខ)រងរា្ាងំបុរសៃិងរងរា្ាំងនរី 
គឺារងរា្ាំងពលរម្មដែលាបុរសៃិងស្រសតីដែលណរៀបការៃិងាៃស្រគួារណហើយ។តួនទីរងរា្ាំងណៃឹះគឺាអ្នរបងក 

បណងកើៃែល ណធវើដស្រស ចាការណៅដរាបរៗភូម្ិស្រសុរ។ 
គ)-រងរា្ាងំម្ៃសុាសចាស ់
គឺារងរា្ាំងម្ៃុសាសចាស់ដែលាៃអាយុចាប់ពី៥០ឆ្ាំណ ើងណៅណហើយាៃតួនទីណធវើសិបាបរម្មតូចតចែូចា 

ែលិតចប បងគី ណែរា ារ់ៃិងដថររាោណរមងតូចៗណៅរនុងភូម្ិ។ 
ឃ)-រងរាុរ 
រងរុារទាំងណៃឹះាៃតួនទីណែើរណរីសោម្រ(អាចម្៍)សតវណែាសងៗែូចាស្រជូរ ាៃ់ទា ណោ ស្ររបី ណសឹះ យរណៅណធវើ 

ជីធម្មាតិៃិងោំបដៃលដរាបរភូម្ិ។ 
ម្ៃុសាសស្រគប់រូបស្រតូវរស់ណៅរួម្ ហូបរួម្ៃិងស្រតូវណធវើការទាំងអ្ស់ោ្ាពី១០ណៅ១២ណា ាងរនុងម្ួយនថៃឬណលើសពីណៃឹះណែើម្ាបី 

បណស្រម្ើអ្ងគការដខមរស្ររហម្។ រាយណា្ាររនុងការណធវើបែិវតតៃ៍ណសែឋរិចចគឺ”ណបើណយើងាៃស្របឡាយ ណយើងាៃទឺរ ណបើណយើងាៃទឺរ 
ណយើងាៃស្រសវូ ណបើណយើងាៃស្រសវូ ណយើងាៃអ្វីៗ ទាងំអ្ស់”។ 

ាសណងខប រនុងរបបរម្ពុាស្របាធិបណតយាយ ពុំាៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ឯរជៃណទ ពីណស្រ ឹះអ្វីៗទាំងអ្ស់ 
ារបស់អ្ងគការ។ ស្របាពលរែឋទាំងអ្ស់ស្រតូវណធវើការរួម្ ហូបរួម្។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ែួលរលំទាំងស្រសុង។ ស្របពៃ័ធ 
ៃណោាយ ណសែឋរិចច សងគម្ទាំងមូ្លាៃណធវើឲស្របាពលរែធខលួៃឯងា្ាប់ោ ាងរងាគាលណោយជម្ៃឺ ការអ្ត់អាហារៃិងការសា្ាប់ 
ណោយណចាទថារាបត់អ្ងគការដខមរស្ររហម្។របបរម្ពុាស្របាធិបណតយាយស្រតូវែួលរលំទាំងស្រសុងណៅនថៃ៧ម្ររាឆ្ាំ១៩៧៩។ 
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២.៣.៤សម្យ័ាធារណ:រែឋស្របាាៃតិរម្ពាុ/រែឋរម្ពាុ១៩៧៩-១៩៩២ 
បនទាប់ពីទទួលជយ័ជម្នឹះណលើរបបរម្ពុាស្របាធិបណតយាយណៅនថៃ៧ម្ររាឆ្ាំ១៩៧៩ាធារណ:រែឋស្របាាៃិតរម្ពុា 

ាៃស្របកាៃ់យរស្របព័ៃធណសែឋរិចចដែៃការ(Planned Economy)។  ណៅរនុងម្ហាសៃនិាតបរាសណលើរទី៤នថៃទី២៦-២៩ 
ឧសភាឆ្ាំ១៩៨១      ថា្ារ់ែរឹនំាធារណ:រែឋស្របាាៃិតរម្ពុាាៃសណស្រម្ចដបងដចរណសែឋរិចចណពលណនឹះាបីស្របណភទគឺ 
ណសែឋរិចចរែឋ(State Economy) ណសែឋរិចចសម្ូហភាព(Collective Economy)ៃិងណសែឋរិចចស្រគួារ(Family Economy)។ 
បនទាប់ម្រណទៀត ណោយយល់ណឃើញថាណសែឋរិចចឯរជៃ(Private Economy)ាៃារ:សំខាៃ់ចំណ ឹះការាតារណសែឋរិចចាតិ 
ណ ើងវិញាធារណ:រែឋស្របាាៃិតរម្ពុាាៃោរ់បញ្ចូលណសែឋរិចចឯរជៃរនុងស្របពៃធ័ណសែឋរិចចាតិាែលូវការណៅដខតុោ 
ឆ្ាំ១៩៨៥។ 

ដែៃការណសែឋរិចច៥ឆ្ាំ ១៩៨៦-១៩៩០ាៃែតល់អ្ទិភាពណលើវិសយ័រសិរម្មាវិសយ័នំម្ុខណោយណផ្តាតណលើការ 
ែលិតណសាបៀងអាហារ ស្រសូវ ណៅស ូែលិតែលនស្រពណឈើៃិងការណៃាទ។រនុងដែៃការណៃឹះាៃោរ់ណចញោ ាងចាាស់ោស់ែូចា: 

-ោំណៅស ូឲាៃ៥០០០០ហិចតៃិងែលិតជរ័ណៅស ូឲាៃ៥០០០០ណតៃ 
 -ែលិតែលនស្រពណឈើឲាៃ២០០០០ដម្ ស្រតគីប 
 -ណៃាទស្រតីឲាៃ១៣០០០០ណតៃ 

រនុងដែៃការណសែឋរិចចណនឹះរ៍ាៃណលើរណ ើងអ្ំពី ណិជជរម្មរនុងស្រសុរៃិងការដបងដចរទំៃិញស្រគប់ស្របណភទ ាពិណសស 
ទំនរ់ទំៃង ណិជជរម្មរវាងរែឋៃិងស្របាជៃែូចាាៃ រាយណា្ារម្ួយចំៃួៃណ លថា 
ចំណ ឹះរសរិរ -លរស់្រសវូៃងិែលតិែលរសិរម្មជូៃរែឋគណឺសនហាាត ិ
ចំណ ឹះរែឋ-ការលរទ់ៃំិញៃិងដបរដចរទៃំញិែលស់្របាជៃណោយផ្ទាលគ់ឺាការទទលួខុសស្រតវូចណំ ឹះស្របាជៃ។ 

ចំណ ឹះសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្វិញរ៍ចាប់ណែតើម្ែំណណើរការណ ើងវិញាបណណ្ើរៗណោយាៃណរាងចស្ររសហស្រោស 

របស់រែឋរនុងការែលិតៃិងដបងដចរៃូវម្ុខទំៃិញបរិណភាគៃិងណស្របើស្រាស់ស្របចាំនថៃៃិឧបររណ៍ណស្របើស្រាស់ាធារណ:។រែឋស្រគប់ស្រគង
ៃូវណរាងចស្ររ សហស្រោសធំៗ ឧសាោហរម្ម ហិរញ្ញវតថុការែឺរជញ្ជូៃៃិង ណិជជរម្មណស្រៅស្របណទស។ស្ររុម្ាម្គគី(Solidarity 
Groups)ាអ្នរែលិតៃិងស្រគប់ស្រគងែលិតរម្មៃិងែលិតែលរសិរម្ម រីឯស្ររុម្ស្រគួារែលិតែលសិបាបរម្ម(Handicrafts) 
ម្ុខជំៃួញតូចតច(Small Trade)ៃិងសួៃែំោំាលរខណ:ស្រគួារ។គួររត់សាគាល់ដែរថាណៅណពលឆ្ាំ១៩៨៥-១៩៨៦ 

ស្ររុម្ាម្គគីាៃាង១០០០០០ស្ររុម្រនុងម្ួយស្ររុម្ាម្គគីាៃចាប់ពី៧ណៅ១៥ស្រគួារណហើយស្របាជៃតម្ជៃបទ៩៧% 

សថិតរនុងស្ររុម្ាម្គគីសម្ូហភាពណៅណ ើយ។ ណៅឆ្ាំ១៩៨៨តនម្លែលិតែលសរុបាៃម្រពីសហស្រោស ឧសាោហរម្មៃិង 

សិបាបរម្មាៃស្របាណ២០ោៃែុោ្ារណហើយភាគណស្រចើៃាៃម្រពីសហស្រោសរបស់រែឋ។56ចំណ ឹះតុលាយភាព ណិជជរម្មវិញ 

នឆ្ាំ១៩៨៥ ការនំណចញសរុបណសមើ៣០,១ោៃែុោ្ារៃិងការនំចូលសរុបណសមើៃឹង១៧១,៧ោៃែុោ្ារ។ ណៅឆ្ាំ១៩៨៩ 

ការនំណចញសរុបណសមើៃឺង៧៩,២ោៃែុោ្ារៃិង ការនំចូលសរុបណសមើ១៧៦ោៃែុោ្ារ។57 

ឆ្ាំ១៩៨៦-១៩៨៩ម្រៃិន្ាការៃណោាយតំបៃ់អាសុីៃិងពិភពណោរាៃការដស្របស្របួលែូចាការែួលរលំ 

 
56 Slocomb 2010 
57 បណឌិត អ្ូៃ ពៃធម័្ុៃីរតន័ ការអ្ភវិឌាឍៃ៏ណសែធរចិចរម្ពុា- បញ្ហាស្របឈម្ៃិងកាោៃុវតតភាព២០០៦ 
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នៃសហភាពសូណវៀត ការរំោយជញ្ជាំងដប ឡាំង ការែរថយនៃរងទព័ណវៀតោម្ពីរម្ពុាៃិងការចរចារដសវងររសៃតិភាព 

ៃិងការបស្រងួបបស្រងួម្ាតិពីភាគីដខមរ រ់ពៃធ័ទាំងអ្ស់ែង រែឋរម្ពុាចាប់ណែតើម្ដរដស្របស្របពៃធ័ណសែឋរិចចៃិងណោលៃណោាយ 

ណសែឋរិចចពីណសែឋរិចចដែៃការណៅណសែឋរិចចទីែាោរាបណណ្ើរៗ ការអ្ៃុញ្ញតតឲាៃរម្មសិទធិឯរជៃណលើអ្ចលៃស្រទពាយ ការលុប 

ណចាលស្ររុម្ាម្គគីនៃវិសយ័រសិរម្មៃិងការណធវើឯរជៃភាវូបៃីយរម្មៃូវណរាងចស្ររ សហស្រោសរែឋ។ែលិតែលរនុងស្រសុរសរុប 

រ៍ចាប់ណែតើម្ហរ់ណ ើងរនុងអ្ំ ុងណពលណៃឹះែងដែរ។ណៅឆ្ាំ១៩៨៨រំណណើៃែលិតែលរនុងស្រសុរពិតស្រារែណសមើៃឹង៩,៨% 
ណហើយធា្ារ់ចុឹះវិញម្រ៣,៥%ៃិង១,២%នឆ្ាំ១៩៨៩ៃិង១៩៩០ៃឺងហរ់ណ ើងវិញរនុងរងវង់៧%នឆ្ាំ១៩៩១-១៩៩២ 
ណោយារការម្រែល់ៃិងស្របតិបតតិការរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិណែើម្ាបីដសវងររសៃតិភាពណៅរម្ពុា58។ 

គួរសាគាល់ែងដែរថា រនុងឆ្ាំ១៩៨៩-១៩៩២ អ្តិែរោ(Inflation)ណរើតាៃណ ើងខពស់ពី៧០%ែល់២០០% 

ណោយារអ្តុលាយភាពា ាស្ររូណសែឋរិចច(Macroeconomic Imbalance)ពីណស្រ ឹះរែឋាត់បង់ចំណូល ហិរញ្ញបាបទាៃហិរញ្ញវតថុ 

 (Monetary Financing )ឱៃភាពថវិកា(Budget Deficit)ៃិងការាត់បង់ជំៃួយទាំងស្រសុងពីសហភាពសូណវៀត។ 

ាសណងខប រនុងរបបាធារណ:រែឋស្របាាៃិតរម្ពុា/រែឋរម្ពុា របត់ៃណោាយ ណសែឋរិចចាៃណធវើឲាៃសហស្រោស 
ធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណ ើងវិញ សហស្រោសខលឹះរ៍ាៃចុឹះបញ្ជីែលូវការ សហស្រោសភាគណស្រចើៃរ៍ម្ិៃាៃចុឹះបញ្ជីែលូវការ។សហស្រោស 
រែឋៃិងឯរជៃាៃចូលរួម្ាតារៃិងអ្ភិវឌាឍៃ៍ណសែឋរិចច-សងគម្រម្ពុា ាបៃតបនទាប់រហូត   ែល់ការរណរើតណ ើងវិញ នៃ 
ស្រពឹះរាាោចស្រររម្ពុាទី២នឆ្ាំ១៩៩៣។ 
 
តរាងទី៣  Sectoral Origin of Gross Domestic Product 
1987    1988    1989    1990    1991    1992 

រសិរម្ម 
Agriculture   106.8   106.2   113.2   112.2   131.5   135.6 

ឧសាោហរម្ម 
Industry      31.7    40.9    41.3    40.3    43.7    49.7 

ណសវារម្ម 
Services      69.3    94.4    92.8    94.5    105.0   117.5 

ែ.ស.សសរុប 
Total GDP     207.9   241.5   247.3   247.0   280.3   302.8 

រំណណើៃពិត 
Real growth   ..    16.2    2.4     -0.1    13.5    8 

% 

 
 
 
 
 

 
58 Irvin 1993 
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តរាងទ៤ី:ជញ្ជងី ណជិជរម្មរម្ពាុ(អ្តលុាយភាព)ឆ្ា១ំ៩៨៧-១៩៩០ 
 

Trade Imbalance (1987-1990) 

1987    1988    1989    1990 

CMEA zone (Riel m) 

ការនំសចញ 

Exports              22.5    23.0    26.8    42.0 

ការនំចូល 
Imports              -113.0  -120.0  -110.9  -132.5 

តុលយភាព 
Balance              -90.5   -97.0   -84.1   -90.5 

Convertible zone 

($ m) 

Exports              4.7     12.0    17.4    16.6 

Imports              -8.4    -10.0   -24.1   -37.6 

Balance              -3.7    2.0     -6.7    -21.0 

 

Source: Country Profile, Indochina: Vietnam, Laos, Cambodia 1993/94 (1993), p. 108. 
Rebuilding Post-Sihanouk Cambodia 
២.៣.៥ស្រពឹះរាាោចស្រររម្ពុាទី២ ពីឆ្ា១ំ៩៩៣ែល់បចចុបាបៃន 

បនទាប់ពីការណាឹះណឆ្ាតាសរលណរៀបចំណ ើងណោយអ្ងគការសហស្របាាតិនឆ្ាំ១៩៩៣រាជរោឋាភិាលរម្ពុាថមីស្រតូវ
ាៃបណងកើតណ ើងណហើយរម្ពុារ៍ស្របកាៃ់យរស្របពៃធ័ណសែឋរិចចទីែាោរតំងពីណពលណនឹះម្ររាជរោឋាភិាលាៃោរ់ណចញៃូវណោល
ៃណោាយា ាស្ររូណសែធរិចចៃិងរម្មវិធីរំដណទស្រម្ង់ាណស្រចើៃណែើម្ាបីទារ់ទាញការវិៃិណោគពីា្ាស់ណរាងចស្ររ សហស្រោសធុៃតូច 
ម្ធាយម្ៃិងធំរនុងស្រសុរៃិងលំហូរវិៃិណោគទុៃែញតល់ពីបរណទសែង(Foreign Direct Investment-FDI)។ ចំៃួៃណរាងចស្ររ 
សហស្រោសរ៍ណរើៃណ ើងាលំោប់ ាពិណសរនុងអ្ំ ុងណពលដែលរម្ពុាាៃអ្ស្រតរំណណើៃណសែឋរិចចពីរខទង់ចណន្ាឹះពីឆ្ាំ១៩៩៩ 

ែល់ឆ្ា២ំ០០៨។រំណណើៃណសែឋរិចចខពស់បំែុតគឺណៅឆ្ាំ២០០៥ដែលណ ើងែល់១៣,៣%។ធនោរពិភពណោរាៃចាត់ទុរ 

ស្របណទសរម្ពុាាស្របណទសម្ួយរនុងចំណោម្ស្របណទស១៥ដែលាៃរំណណើៃណសែឋរិចចខពស់ណៅណលើពិភពណោរ។ 

តរាងទី៥:រំណណើៃែ.ស.សៃងិតម្វិសយ័ៃិម្យួៗ 

 
 
(ស្របភព:ស្ររសួងណសែឋរិចចៃិងហិរញ្ញវតថ២ុ០១៩ រំណណើៃតម្វិសយ័ៃិមួ្យៗ 



52 

 

២.៣.៥.១.តនួទរីបសស់ហស្រោសធៃុតចូៃងិម្ធាយម្រនងុណសែឋរចិចឌីជថីលរម្ពុា 
  សហស្រោសខា្ាតតូច ៃិងម្ធាយម្ ាៃស្រគបែណ្ប់៩៨%នៃចំៃួៃសហស្រោសទាំងអ្ស់ណៅរម្ពុា ណហើយវិស័យណៃឹះ
រំពុងណែើរតួោ ាងសំខាៃរ់នុងការជំរុញឲាយាៃរំណណើៃណសែឋរិចចាតិ ៃិងកាត់បៃថយភាពស្ររីស្រររបស់ស្របាពលរែឋ ។ សហស្រោស
ធុៃតូច ៃិងម្ធាយម្ាៃចងស្ររងាស្ររុម្ ៃិងរាងបោតាញាម្ួយអ្តិថិជៃរបស់ខលួៃាម្ួយស្ររុម្ែនទណទៀត ដែលាអ្នរ
ែគត់ែគង់វតថុធាតុណែើម្ ណស្រគឿងចស្ររ ណស្រគឿងា ាសុីៃ អ្នរែតល់បណចចរវិទាាថមីៗ ាៃាគាល់នែគូស្របរួតស្របដជងរបស់ខលួៃ ៃិងវិៃិណោគ
នន សំណៅណធវើឲាយរម្ពុាកា្ាយណៅាទីរដៃលងសស្រាប់បណងកើតធុររិចចណែាសងៗែល់វិៃិណោគិៃរនុង ៃិងណស្រៅស្របណទស។ 

រតតាែលតិភាព 
ណោងតម្CIES២០១៤ ាៃរាយការណ៍ពីការលរ់ស្របចាំឆ្ាំរបស់សហស្រោសរម្ពុារនុងឆ្ាំ ២០១៤ ចំៃួៃ ២២,៦ 

 ៃ់ោៃែុោ្ារ។ រនុងចំៃួៃណៃឹះម្ីស្ររូសហស្រោសាៃរួម្ចំដណរ ៣៦,១%សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ ១៣,៧%ៃិង 
ស្ររុម្ហ ុៃធំ ៥០,២%។ ការចំោយស្របចាំឆ្ាំាៃចំៃួៃ ១៨,៨  ៃ់ោៃែុោ្ារាម្ួយម្ីស្ររូសហស្រោសាៃចំៃួៃ ៣១,៩% 
សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ ១២,៣%ៃិងស្ររុម្ហ ុៃធំ ៥៥,៨%។ រនងុចំណោម្ស្រារ់ឈនួលសរុប ២,៤  ៃ់ោៃែុោ្ារ 
ម្ីស្ររសូហស្រោសាៃបង់ស្រារ់ ៨,៧%សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្១៥,១%ខណៈដែលស្ររុម្ហ ុៃធំាៃចំៃួៃ ៧៦,២% 
។ ម្ីស្ររសូហស្រោសទទួលាៃ ៥៧%នៃស្រារ់ចំណណញចំៃួៃ ៣,៨  ៃ់ោៃែុោ្ារសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ ២០,៤% 
ៃិងស្ររុម្ហ ុៃធំ ២២,៦ %។ ស្ររុម្ហ ុៃធំ ៗ ាៃបង់ស្រារ់ ៩៨,៤% នៃទឹរស្រារ់ ១៧៥,៧ោៃែុោ្ារពៃធស្រារ់ចំណណញ 
 

ណោងតម្ស្ររសួងណសែឋរិចចៃិងហិរញ្ញវតថុគិតស្រតឹម្ចុងឆ្ាំ ២០១៩ ដែលាចំដណរធំបំែុតនៃែលិតែលរនុងស្រសុរ 
សរុប តម្វិស័យណសវារម្មណែាសងណទៀត (២២,២%) បនទាប់ម្រគឺរសិរម្មនស្រពណឈើៃិងជលែល (២០,៨%) ។ ែលិតរម្ម 
(១៦,៧%);ៃិងសំណង់ (១៤,៦%) ។ វិស័យទាំងបួៃណៃឹះាៃចំៃួៃ ៧៤.០% -៧៥.២% នៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុប 
ាណរៀងរាល់ឆ្ាំចាប់តំងពីឆ្ាំ ២០១៤ណទាឹះោ ាងោចំដណរនៃវិស័យរសិរម្មនស្រពណឈើៃិងជលែលាៃធា្ារ់ចុឹះ ២៧,៨% 
(ពី ២៨,៩% រនុងឆ្ាំ ២០១៤ ម្រ ២០,៨% រនុងឆ្ាំ ២០១៩) ។ខណៈណពលដែលការាងសង់ាៃណរើៃណ ើង ៧១,១% 
(ពី ៨,៥% រនុងឆ្ាំ ២០១៤ ែល់ ១៤,៦% រនុងឆ្ាំ ២០១៩) ។ 
 
បណចចរវទិាាៃងិៃវាៃុវតតៃ៍ 

ស្របណទសរម្ពុារំពុងសថិតណៅរនុងែំណណើរការនៃការបណងកើតស្របព័ៃធណអ្រូសហស្រគិៃភាពដែលរំពុងលូតោស់ណស្រកាម្ការ 
សស្រម្បសស្រម្ួលៃិងស្រគប់ស្រគងរបស់ស្ររសួងណសែឋរិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ។ជំហាៃែំបូងគឺបងវឹរសហស្រគិៃដែលាៃសកាតាៃុពលអ្ំពី 
រណបៀបដស្របកា្ាយគំៃិតណៅាគំរូអាជីវរម្ម-ែំោរ់កាលបងាកាត់ពូជ។ 

 ជំហាៃទីពីរគឺ“ ការបណងកើៃណលាបឿៃ”ដែលជំរុញគំៃិតណៅរនុងែលិតែលារ់ដសតង។ស្ររសួងណសែឋរិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 
 ស្រគប់ស្រគងម្ជាឈម្ណឌលធុររិចចថមីណតណា(TSC)ដែលាៃណបើរែំណណើរការណៅដខណម្ាឆ្ាំ២០១៩ដែលផ្្ាស់បតូរគំៃិតអាជីវរម្ម 
ណៅាែលិតែល ណសវារម្ម ដែលអាចសណស្រម្ចាៃអ្បាបបរាាអ្វីដែលអាចទិញៃិងលរ់ាៃ។ 

សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃផ្្ាស់បតូរចលនណសែឋរិចចោ ាងឆប់រហ័សៃិងាគៃលឹឹះោ ាងសំខាៃ់រនុងការណស្រាច 
ស្រសង់ការធា្ារ់ចុឹះនៃណសែឋរិចចណៅណពលាៃវិបតតណិសែឋរិចចម្តងៗ ស្រពម្ទាំងាៃស្រសូបយរវតថុធាតុណែើម្រនុងស្រសុរម្ួយចំដណរធំ 
ឲាយកា្ាយាែលិតែលសស្រាបណ់ស្របើស្រាស់ែលិតរម្មរនុងស្រសុរ។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រ៏ាៃណែើរតួរនុងការអ្ភិវឌាឍៃិង
ពស្រងឹងរិចចសហស្របតិបតតិការរនុងតំបៃ់ៃិងារលែងដែរ ណោយការផ្្ាស់បតូរបណចចរវិទាាថមីៗ ៃិងចំណណឹះែឹងែ៏សម្ាបូរដបប ។ 

សស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណៅរម្ពុាាៃរួម្ចំដណរស្របាណ ៥៨% នៃែលិតែលរនុងស្រសុរសរុបរបស់រម្ពុា 
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ាម្ួយវិស័យសំខាៃ់ៗចំៃួៃបួៃដែលរួម្ចំដណររនុងវិស័យរសិរម្ម ២៥%, ២៩% រនុងការែលិត, ៤៣% ណិជជរម្មៃិង 
៥% ណៅរនុងណសវារម្ម59។ណលើសពីណៃឹះណៅណទៀត ស្របណទសរម្ពុាាៃសហស្រគិៃដែលាយុវជៃកាៃ់ដតកាៃ់ណ ើងាណរៀងរាល់ឆ្ាំ 
ស្របព័ៃធណអ្រូសហស្រគិៃភាពបណចចរវិទាាឌីជីថលាៃភាពរស់រណវីររនុងរយៈណពលប ុនមាៃឆ្ាំចុងណស្រកាយណៃឹះណហើយាៃម្ូលោឋាៃស្រគឹឹះ 
សហស្រគិៃភាពស្រតូវាៃណម្ើលណឃើញាពីរស្របណភទគឺសហស្រគិៃភាពSMEs(SMEs Entrepreneurship) ៃិងសហស្រោសដែល 
ាៃៃវាៃុវតតៃ៍(Innovation Driven Enterprises)ារតតាបងាហាញថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃតួនទីកាៃ់ដត 
សំខាៃ់ណ ើងរនុងែំណណើរណឆ្ាឹះណៅណសែឋរិចចឌីជីថលៃិងសងគម្ឌីជីថលនណពលអ្នគត។ 

ណោងតម្រាយការណ៍ស្របចាំឆ្ា២ំ០១៧ របស់ស្ររសួងឧសាោហរម្ម វិទាាាស្រសត បណចចរវិទាា ៃិងៃវាៃុវតតៃ ៍ាៃ
បងាហាញថាចំៃួៃម្ីស្ររូសហស្រោស ខា្ាតតូច ៃិងម្ធាយម្(MSMEs) ាៃចំៃួៃ១៥៥,៦៤០ៃិងរា្ាំងពលរម្ម១,០១៦,៧៤៥ 
(សហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្១៥ ៧០៧ ៃិងម្ីស្ររូសហស្រោស១៣៩,៩៣៣)ៃិងខា្ាតធំាៃចំៃួៃសរុប ១ ៥២២ៃិងាៃ 
រា្ាំងពលរម្មស្របាណ៩៨២២០៣នរ់។60 អ្វីដែលគួររត់សាគាល់ណនឹះគឺរា្ាំងពលរម្មរបស់ស្រសតីាៃចំៃួៃណស្រចើៃាង 
បុរសណៅស្រគបស់្របណភទៃិងទំហំនៃសហស្រោសខណៈអាជីវរម្មដែលកាៃ់កាប់ណោយស្រសតីាៃចំៃួៃតិចតួចណៅរនុងវិស័យ 
ឧសាោហរម្មណៅស្របណទសរម្ពុា សហស្រោសខា្ាតតូច ៃិងម្ធាយម្ស្រតូវាៃដបងដចរា ៣ វិស័យធំៗ គឺ៖ 

១-វិស័យែលិតរម្ម រួម្ាៃការដរនចនែលិតែលរសិរម្ម រម្មៃតាល ៃិងដរ  
២- វិស័យណសវារម្ម 
៣- វិស័យ ណិជជរម្ម រួម្ាៃ ការលរ់ែុំ ៃិងរាយ 
 

 គួររត់សាគាល់ែងដែរថាសហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្ភាគណស្រចើៃាវិៃិណោគិៃរនុងស្រសុរៃិងាៃលរខណៈបណស្រម្ើឲាយ
ការណស្របើស្រាស់រនុងស្រសុររីឯសហស្រោសខា្ាតធំគឺភាគណស្រចើៃាស្របណភទវិៃិណោគបរណទសដែលាទូណៅណផ្តាតសំខាៃណ់លើសរម្មភាព
នំណចញ។    ស្ររុម្ហ ុៃរនុងវិស័យនំណចញភាគណស្រចើៃាសហស្រោសខា្ាតម្ធាយម្ៃិងធុៃធំណហើយចូលរួម្រនុងវិស័យវាយៃភ័ណឌ 
សណម្លៀរបំ រ់ៃិងការែលិតដសាបរណជើង។ចំដណរឯម្ីស្ររូសហស្រោសៃិងសហស្រោសខា្ាតតូចចូលរួម្ាចម្ាបងរនុងវិស័យដរនចន
អាហារ។ 

ណលើសពីណៃឹះណៅណទៀត ណោយាររតតាស្របាាស្រសតរឹងាំសស្រាប់រំណណើៃរួម្ៃិងាៃយុវជៃណស្រចើៃរនុងស្របណទសរម្ពុា 
ការចាប់យរបណចចរវិទាាឌីជីថលរួម្ាៃ ទូរស័ពទាមាតហវូៃ ស្របពៃធ័បណចចរវិទាាហិរញ្ញវតថុ(Fintech)ៃិងាគងាណែើម្ាៃ
ៃឹងរំពុងែតល់លទធភាពខពស់រនុងការបណងកើៃការតភាជាប់រវាងម្ៃុសាស ៃិងម្ៃុសាស បណងកើតណ ើងៃូវធុររិចចថមីៗ ាម្ួយៃឹងគំៃិតថមីៗ 
សស្រម្ួលែល់ការណធវើ ណិជជរម្ម កាត់បៃថយរាំងចូលទីែាោរ បណងកើតឱកាសសស្រាបស់រម្មភាពនចនស្របឌិតថមីៗ ៃិងបណងកើត
សរម្មភាពសហស្រគិៃណហើយរចនសម្ព័ៃធណសែឋរិចចរម្ពុារំពងុផ្្ាស់បតូរពីស្របណទសដែលពឹងដែែរណលើវិស័យរសិរម្មណៅស្របណទស 
ដែលពឹងដែនរសំខាៃណ់លើវិស័យឧសាោរម្ម ៃិងណសវារម្ម។ទៃទឹម្ៃឹងវិបតតិនៃរូវីែ១៩រ៍ាឪកាសនៃការរីរែុឹះោលនៃអាជីវរម្ម 
តម្អ្ៃឡាញ តម្ស្របពៃធ័ឌីជីថលដែលភាគណស្រចើៃម្ិៃទាៃ់ាៃចុឹះបញ្ជីែលូវការណៅណ ើយ ណហើយសថិតរនុងណសែឋរិចចណស្រៅស្របពៃធ័ 
(Informal Economy )។ 
 ារ់ដសតងតួនទីរបស់SMEsរ៍ាៃជស្រម្ុញស្របពៃធ័បណចចរវិទាាហិរញ្ញវតថុរម្ពុា FintechCambodia ាៃរីរចណស្រម្ើៃ 
ោ ាងឆប់រហស័ែងដែររនុងរយឹះណពលប ុនមាៃឆ្ាំចុងណស្រកាយណៃឹះ។រំណណើៃា្ាស់ម្ីស្ររូសហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្ដែល 
ណស្របើស្រាស់ការទូទាត់តម្ឌីជីថលណៅដតបៃតណរើៃណ ើងាលំោប់ាពិណសសសហស្រគិៃយុវជៃ។ណលើសពីណៃឹះណៅណទៀត តួអ្ងគ 

 
59  National Institute of Statistic (2010 – 2016), Ministry of Economy and Finance (2017 – 2021) 
60 Layhy, C., «ាថាៃភាពបចចុបាបៃនរបស់សហស្រោសខា្ាតតូច ៃងិម្ធាយម្ណៅរនុងស្របណទសរម្ពាុ៖ បញ្ហាហិរញ្ញវតថុរបស់ម្សី្ររូ សហស្រោស សហស្រោសខ្ាាត
តូច ៃិងម្ធាយម្» ឆ្ាំ២០១៩ 

https://www.unescap.org/sites/default/files/SME%20Financing-Chhea%20Layhy%202019.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SME%20Financing-Chhea%20Layhy%202019.pdf
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ស្របពៃធ័បណចចរវិទាាហិរញ្ញវតថុរម្ពុារ៍សហការោ្ាណែើម្ាបីបណងកើតការែាោយ ណិជជរម្មែ៏ាៃតនម្លែល់អ្តិថិជៃ បណងកើៃការ 
វិៃិណោគណលើបោតាញធនោរឌីជីថល។ាថាប័ៃហិរញ្ញវតថុបចចុបាបៃនរំពុងវិៃិណោគោ ាងណស្រចើៃណៅរនុងបោតាញឌីជីថលពស្រងឹង 
សម្តថភាពស្របរួតស្របដជងណៅរនុងវិសយ័ធនោរ ហិរញ្ញវតថុឌីជីថល។ 
ស្ររបខណឌណោលៃណោាយោសំ្រទសហស្រោសធៃុតចូៃងិម្ធាយម្ 

 អាទិភាពរំដណទស្រម្ង់ចរខុវិស័យរយៈណពលដវងរបស់រាជរោឋាភិាលគឺចរខុវិស័យរម្ពុា ២០៣០ ណែើម្ាបីស្របណទសរម្ពាុ 
កា្ាយាណសែឋរិចចដែលាៃស្រារ់ចំណូលម្ធាយម្រស្រម្ិតខពស់ណៅឆ្ាំ២០៣០។ណែើម្ាបីសណស្រម្ចាៃៃូវណោលណៅណៃឹះរាជរោឋាភិាល 
ាៃោរ់ណចញៃូវណោលៃណោាយអ្ភិវឌាឍៃ៍ឧសាោហរម្ម ឆ្ាំ ២០១៥-២០២ាៃម្ូលោឋាៃទូលំទូោយសស្រាប់រំណណើៃ 
ណសែឋរិចចៃិងការណធវើឱាយស្របណសើរណ ើងៃូវសម្តថភាពែលិតចាប់តំងពីរា្ាំងពលរម្មែល់សរម្មភាពដែលពឹងដែែរណលើជំនញណៅ
ឆ្ាំ ២០២៥។ណែើម្ាបីសណស្រម្ចាៃៃូវចរខុវិសយ័ណៃឹះ ការទទួលាគាល់ៃូវតស្រម្ូវការណែើម្ាបីណធវើពិពិធរម្មណលើវិសយ័ណែាសងៗណទៀតណស្រៅពី 
វិស័យវាយៃភ័ណឌៃិងកាត់ណែរណោយបណងកើៃចំដណរនៃវិសយ័ណែាសងណទៀតណៅរនុងែលិតែលរនុងស្រសុរសរុបៃិងការនំណចញសរុប
ាពិណសស គឺទទួលាគាល់ពីតស្រម្ូវការណែើម្ាបីបណងកើៃសហស្រគិៃភាពឯរជៃរនុងស្រសុរ។ 
 ណោលៃណោាយអ្ភិវឌាឍៃ៍វិសយ័ឧសាោហរម្មរំណត់យុទធាស្រសតវិធីាស្រសតៃិងវិស័យអាទិភាពៃិងរំណត់សសរសតម្ភ
ចំៃួៃបួៃសស្រាប់បណងកើៃការអ្ភិវឌាឍឧសាោហរម្ម៖ 

ទី១ ការទារ់ទាញលំហូរទុៃវិៃិណោគផ្ទាល់ពីបរណទស 
ទី២ គឺការពស្រងីរៃិងទំណៃើបរម្មនៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្  
ទី៣ គឺបងកបរិោកាសដែនរចាាប់ៃិងអាជីវរម្មកាៃ់ដតស្របណសើរណ ើង  
ទី៤ វិធីាស្រសតសស្រម្បសស្រម្ួលៃិងយុទធាស្រសតបដៃថម្រនុងការអ្ភិវឌាឍជំនញទំនរ់ទំៃងឧសាោហរម្ម
ការអ្ភិវឌាឍៃិងស្រគប់ស្រគងដែៃែី។  

យុទធាស្រសតអ្ភិវឌាឍៃ៍ាតិ 
រាជរោឋាភិាលរម្ពុាាៃចាត់ទុរវិសយ័ឯរជៃានែគូែ៍សំខាៃ់រនុងការអ្ភិវឌាឃណសែឋរិចច-សងគម្ៃិងាៃបណងកើតណវទិកា 

សៃទនរវាងរាជរោឋាភិាលៃិងវិសយ័ឯរជៃ(Government-Private Sector Forum)។ណស្រកាយការណាឹះណឆ្ាតនឆ្ាំ១៩៩៣ 
រាជរោឋាភិាលរម្ពុាាៃស្របកាសរម្មវិធីអ្ភិវឌាឍៃ៍ាតិរយ:ណពលដវងគឺរម្មវិធីាតារៃិងអ្ភិវឌាឍៃ៍ាតិណ ើងវិញនឆ្ាំ១៩៩៤។
ស្រសបតម្រម្មវិធីរម្មវិធីណៃឹះ គណស្រាងដែៃការអ្ភិវឌាឍៃ៍ណសែឋរិចចសងគម្រយ:ណពល៥ឆ្ាំចំៃួៃពីរស្រតូវាៃបណងកើៃណ ើងគឺ SEDPI 
១៩៩៦-២០០០)ៃិង(SEDPII ២០០១-២០០៥)។ណស្រកាយម្រណទៀតណែើម្ាបីណ្លើយតបដែៃការសហសវតាសរបស់អ្ងគការ 
សហស្របាាតិ(MDGs)នឆ្ាំ២០០០រាជរោឋាភិាលរម្ពុាាៃោរ់ណចញៃូវដែៃការអ្ភិវឌាឍៃ៍សហសវតាសរម្ពុា(CMDGs) 
សស្រាប់កាត់បៃថយភាពស្ររីស្ររៃិងអ្ភិវឌាឍៃ៍ធៃធាៃម្ៃុសាស។រាយការណ៍សតីពីគណស្រាងយុទធាស្រសតកាត់បៃថយភាពស្ររីស្ររ 
ស្រតូវាៃពស្រងាងណ ើងាម្ួយធនោរពិភពណោរៃិងាថាបៃ័ហិរញ្ញវតថុអ្ៃតរាតិនឆ្ាំ២០០០ៃិងគណស្រាងយុទធាស្រសតាតិកាត់
បៃថយភាពស្ររីស្ររ២០០៣-២០០៥រ៍ាៃចាប់ណែតើម្នណពលណនឹះដែរ។ ណៅឆ្ាំ២០០៤ រាជរោឋាភិាលរម្ពុាាៃស្របកាសណស្របើ 
យុទធាស្រសតចតុណកាណដែលណផ្ដាតសំខាៃ់ណលើអ្ភិាលរិចចលែាម្ូលោឋាៃៃស្រគឺឹះៃិងាៃសសរសតម្ភ៤សំខាៃ់ៗ: 

រ-ការណធវើឲវិសយ័រសិរម្មកាៃ់ដតស្របណសើរណ ើង 
ខ-ការាងសង់ៃិងាតារណ ើងវិញៃូវណហោធារចនសម្ពៃធ័ 
គ-ការអ្ភិវឌាឍវិសយ័ឯរជៃៃិងបណងកើៃែលិតភាព 
ឃ-ការរាងសម្តថភាពៃិងអ្ភិវឌាឍៃ៍ធៃធាៃម្ៃុសាស 
ណៅដខរញ្ញាឆ្ាំ២០០៨ រាជរោឋាភិាលរម្ពុាអាណតតិទី៤ាៃស្របកាសឲណស្របើយុទធាស្រសតចតុណកាណែំោរ់កាលទីII 
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ៃិងាៃបៃតណស្របើស្រាស់យុទធាស្រសតចតុណកាណែំោរ់កាលទីIIIៃិងទIីVរហូតម្ររនុងការអ្ភិវឌាឍាតិណលើស្រគប់វិស័យ។ណយើង 
សណងកតណឃើញថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រតូវាៃគិតគូរៃិងោរ់បញ្ចូលរនុងយុទធាស្រសតចតុណកាណៃិងដែៃការអ្ភិវឌាឍៃ៍
ាតិ។ 
ណោលៃណោាយអ្ភវិឌាឍៃវ៍សិយឧ័សាោហរម្ម២០១៥-២០២៥ 

ណោលៃណោាយអ្ភិវឌាឍៃ៍វិសយ័ឧសាោហរម្មណផ្តាតណលើ៧ចំណុចសំខាៃ់ៗ 
រ-ការអ្ភិវឌាឍរា្ាំងពលរម្មសស្រាប់ឧសាោហរម្ម developing labour-intensive industries; 

ខ-ណលើរតណម្កើងៃិងអ្ភិវឌាឍៃ៍រសិឧសាោហរម្ម 
គ-ណធវើការអ្ភិវឌាឍឧសាោហរម្មដែលណផ្តាតណលើការណស្របើស្រាស់ធៃធាៃធម្មាតិតិចតួច 
ឃ-ណលើរតណម្កើងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្តូចបំែុតៃិងសិបាបរម្ម 
ច-ណលើរទរឹចិតតការបញ្ជូៃបណចចរវិទាាៃិងពិពិែរម្មែលិតែលសស្រាប់ការនំណចញ 
្-បណងកើតតំបៃ់ដរនចនឧសាោហរម្មៃិងនំណចញែលិតែល 
ជ-បណងកើៃការែលិតទំៃិញរនុងស្រសុរណែើម្ាបីជំៃួសការនំចូល  

រនុងចំណុច៦.២.នៃ”ណោលៃណោាយអ្ភិវឌាឍៃ៍វិសយ័ឧសាោហរម្ម២០១៥-២០២៥”ាៃបញ្ជារ់ោ ាងលម្ែិត 
ពីការពស្រងីរៃិងទំណៃើបរម្មនៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រម្ពុាែូចខាងណស្រកាម្: 
រ)-ការណរៀបចំាថាបៃ័ៃិងការណលើរទឺរចិតត 
ខ)-ការចុឹះបញ្ជីៃិងការកាៃ់បញ្ជីគណណៃយាយ 
គ)-ការជស្រម្ុញៃិងអ្ភិវឌាឍៃ៍វិសយ័រសិឧសាោហរម្ម។ល។ 
ណោយដ រណៅឆ្ា២ំ០១៤ ស្ររសួងឧសាោហរម្ម ៃិងសិបាបរម្ម ស្រតូវាៃស្របគល់ការទទួលខុសស្រតូវសស្រាប់ការចុឹះបញ្ជី

សហស្រោសខា្ាតតូច ៃិងម្ធាយម្។61ណៅឆ្ា២ំ០១៨ ចំៃួៃសហស្រោសខា្ាតតូច ៃិងម្ធាយម្ដែលាៃចុឹះបញ្ជីសរុបាៃណរើៃណ ើង
ែល់ចំៃួៃ ១៥៥ ៧៤៥។62 ស្ររសួងឧសាោហរម្ម ៃិងសិបាបរម្មរ៏ណបតាញាពស្រងឹង ៃិងអ្ភិវឌាឍសហស្រោសខា្ាតតូច ៃិងម្ធាយម្ 
ទារ់ទងៃឹងការចុឹះណឈាមាឹះឲាយាៃស្រសបចាាប់ ៃិងការណធវើរំណត់ស្រតហិរញ្ញវតថ។ុ ណៅស្រតឹម្ឆ្ា២ំ០២៥ សហស្រោសដែលាៃចំៃួៃ
ណសមើៃឹង៨០% ៃិង៩៥% នៃសហស្រោសទាំងអ្ស់ ស្រតូវាៃណគរំពឹងថាៃឹងចុឹះបញ្ជីែលូវការ ណហើយខណៈ៥០% ៃិង៧០% នៃ
សហស្រោសខា្ាតតូច ៃិងម្ធាយម្ គួរដតាៃរំណត់ស្រតស្របវតតិហិរញ្ញវតថុ ៃិងតរាងតុលាយការឲាយាៃស្រតឹម្ស្រតូវ។63 
តរាងទី៦-ចំដណរនៃសហស្រោសចុឹះបញ្ជីអាជីវរម្មស្រសបចាាប់គិតា (%)  

ាៃចុឹះបញ្ជីែលូវការ ាៃតរាងតុលាយការ 
២០១០ ២០២០ ២០២៥ ២០១០ ២០២០ ២០២៥ 

សហស្រោសខា្ាតតូច ៣៧ ៧០ ៨០ ៤ ៣០ ៥០ 
សហស្រោសខា្ាតម្ធាយម្ ៧២ ៨០ ៩០ ២៤ ៥០ ៧០ 
សហស្រោសខា្ាតធំ ៩៣ ១០០ ១០០ ៦៦ ១០០ ១០០ 
ស្របភព៖ ណោលៃណោាយអ្ភិវឌាឍៃឧ៍សាោហរម្មរម្ពាុឆ្ាំ ២០១៥–២០២៥ 

 
61 . Kenskin, H. , Senturk, C. , Sungur, O. & Kiris, M.K., «ារៈសំខាៃ់នៃសហស្រោសខ្ាាតតូច ៃិងម្ធាយម្ណៅរនងុការអ្ភិវឌាឍណសែឋរិចច», សៃនិសីទ
អ្ៃតរាតិណលើរទ ី២ សតីពីការអ្ភវិឌាឍស្របរបណោយចរីភាព ឆ្ាំ២០១០ ។ 
62 . ទីភា្ារ់ងារសហស្របតិបតតិការអ្ៃតរាតិជប ៃុ (JICA)., «គណស្រាងពស្រងឹងយុទធាស្រសតសហស្រោសខ្ាាតតូច ៃងិម្ធាយម្» ឆ្ាំ២០១៥  
63 រាជរោឋាភិាលរម្ពុា., «ណោលៃណោាយអ្ភិវឌាឍៃឧ៍សាោហរម្មរម្ពាុឆ្ាំ ២០១៥ - ២០២៥» ឆ្ាំ២០១៥ 

https://www.researchgate.net/publication/266165571_The_Importance_of_SMEs_in_Developing_Economies
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12245049_01.pdf
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12245049_01.pdf
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យុទធាស្រសតអ្ភិវឌាឍៃវ៍សិយហ័ិរញ្ញវតថុ 
សិរាោៃិងណរៀបចំឲាៃយៃតការហិរញ្ញវតថុសម្ស្រសបសស្រាប់ការអ្ភិវឌាឍវិស័យឧសាោហរម្ម ាពិណសសការែតល់រម្ចី 

ែល់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រពម្ទាំងជស្រម្ុញការែតល់ហិរញ្ញបាបទាៃែល់ឧសាោហរម្មអាទិភាព។ 
ហិរញ្ញបាបទាៃាធារណៈៃងិការធាន 

រោឋាភិាលាៃណបើរែំណណើរការធនោរSMEsណៅនថៃទី ៣ ដខណម្ាឆ្ាំ ២០២០ ាធនោរដែលាៃណែើម្ទុៃ 
ែំបូង១០០ ោៃែុោ្ារណែើម្ាបីោំស្រទែល់លទធភាពទទួលាៃហិរញ្ញវតថុពី MSME។ធនោរSMEsៃឹងែតល់ស្រារ់រម្ចីធាន 
រនុងអ្ស្រតការស្រារ់ទាបាងទីែាោររួម្ទាំងស្រារ់រម្ចីសម្ាបទាៃដែលណផ្តាតណលើវិស័យអាទិភាព។ធនោរសហស្រោសធុៃតូចៃិង 
ម្ធាយម្ៃឹងសហការាម្ួយាខារបស់ធនោរណែាសងណទៀតណែើម្ាបីអ្ៃុវតតណោលៃណោាយរបស់រោឋាភិាល។ 
 ណោងតម្សាគម្មី្ស្ររូហិរញ្ញវតថុរម្ពុាស្រគឹឹះាថាៃម្ីស្ររូហិរញ្ញវតថុែតល់ជូៃៃូវែលិតែលសំខាៃ់ៗចំៃួៃបី៖ 
 រ-ស្រារ់រម្ចីរសិរម្ម (រម្ចីាស្ររុម្តូច)  

ទំហំស្រារ់រម្ចីាម្ធាយម្ាៃចាប់ពី ១.០០០ ែុោ្ារែល់អ្តិបរា១៥០០ ែុោ្ារ អ្ស្រតការស្រារ់គឺ ១៨% បូរៃឹង 
នថលណសវា ៥% ណោយាៃកាលរំណត់ ១២ ដខ។ 
 ខ-ស្រារ់រម្ចីណស្របើស្រាស់ាលរខណៈបុគគល 

ណពលខលឹះស្រតូវាៃណស្របើណោយសហស្រោសខា្ាតតូចណៅណពលា្ាស់ោយផ្ទាល់ខលួៃៃិងឥណទាៃអាជីវរម្ម ទំហំស្រារ់រម្ចី 
ាម្ធាយម្គឺ ៥,០០០ ែុោ្ារៃិងអ្តិបរា ១០ ម្ុឺៃែុោ្ារ។ អ្ស្រតការស្រារ់គឺ១៥%-១៨%ាម្ួយនថលណសវា ២% ណៅ៣% 
រយៈណពលខចីគឺរហូតែល់ ៣ ឆ្ាំ។ 
 គ-ស្រារ់រម្ចី MSME  

ទំហំស្រារ់រម្ចីាម្ធាយម្គឺ ១០,០០០ ែុោ្ារាម្ួយៃឹងអ្តិបរា ៥០០,០០០ ែុោ្ារ។ អ្ស្រតការស្រារ់គឺ១០% 
ណៅ១៥% ាម្ួយនថលណសវា ១% រយៈណពលរម្ចីាៃរយៈណពលាម្ធាយម្ ៥ ឆ្ាំៃិងអ្តិបរា ១០ ឆ្ាំ។ 
គណស្រាងអ្ភវិឌាឍៃស៍ហស្រោសធុៃតូចៃងិម្ធាយម្ 

គណស្រាងអ្ភិវឌាឍៃ៍សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រតូវាៃរាជរោឋាភិាលរម្ពុាៃិងនែគូអ្ភិវឌាឍៃ៍ាណស្រចើៃោំស្រទោ ាង 
ខា្ាំងណលើដែនរសំខាៃ់ៗម្ួយចំៃួៃែូចា:-ស្ររបខណឌចាាប់ ការជួយសស្រម្ួលដែនរហិរញ្ញវតថុៃិងការសស្រម្បសស្រម្ួលសរម្មភាព 
ោំស្រទែល់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្។ 
 
អ្ៃសុ្ររតឹាយណលខ ១៧ អ្ៃស្ររ.បរ  

ការណលើរទឹរចិតតដែនរពៃធស្រតូវាៃោរ់ណ ើងាការណលើរទឹរចិតតណែើម្ាបីនំសហស្រោសខា្ាតតូច ៃិងម្ធាយម្ចូលរួម្ណៅរនុង
បរិោកាសចាាបម់្ួយដែលស្រតឹម្ស្រតូវ។ អ្គគនយរោឋាៃពៃធោរនៃស្ររសួងណសែឋរិចចៃិងហិរញ្ញវតថុាៃណចញអ្ៃុស្ររឹតាយណលខ១៧ 
អ្ៃស្ររ.បរ ណែើម្ាបីណលើរទឹរចិតតសហស្រោសធុៃតូច ៃិងម្ធាយម្ាអ្នរបង់ពៃធណៅណលើចំណុចែូចខាងណស្រកាម្៖ 

១-ការណលើរដលងរយៈណពល២ឆ្ាំណៅណលើពៃធស្រារ់ចំណណញ សស្រាបក់ារចុឹះណឈាមាឹះអាជីវរម្មស្រសបចាាប់ណោយសម័ស្រគចិតត
រនុងឆ្ា ំ២០១៧ ៃិង ២០១៨ 

២-ពៃធអ្បាបបរា១ភាគរយស្របចាំឆ្ា ំ(ៃិងការបង់ស្រារ់ស្របចាំដខ) រនុងអ្ំ ុងណពលណលើរដលងណៃឹះ។ 
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អ្ៃសុ្ររតឹាយណលខ ១២៤ អ្ៃស្ររ.បរ 
 អ្ៃុស្ររឹតាយណលខ ១២៤ អ្ៃស្ររ.បរ ណៃឹះ ាៃស្របសិទធភិាពចាប់ពីនថៃទី២ ដខតុោឆ្ា២ំ០១៨ រនុងណោលបំណងជំរុញ
សហស្រោសខា្ាតតូច ៃិងម្ធាយម្ណៅរនុងវិស័យអាទិភាពចំៃួៃ៦ រាប់ចាប់ពកីារែលិតែលិតែលរសិរម្ម ែល់ែលិតែលរនុង
ណសវារម្មព័ត៌ាៃវិទាា ៃិងសហស្រោសដែលាៃទីតំងណៅតំបៃ់ចណងាកាម្សហស្រោសខា្ាតតូច ៃិងម្ធាយម្ រួម្ទាំងសហស្រោស
រនុងែំណណើរការអ្ភិវឌាឍណៅរនុងចណងាកាម្ណៃឹះែងដែរ (SME Cluster Zones)។ការណលើរទឹរចិតតរួម្ាៃការណលើរដលងពៃធណលើ
ស្រារច់ំណូលសស្រាបរ់យៈណពលបីឆ្ា ំ សស្រាបស់ហស្រោសដែលាៃចុឹះបញ្ជថីម ី ៃិងរយៈណពលស្រាំឆ្ា ំ ស្របសិៃណបើតស្រម្ូវការលរខ
ៃតរិៈណែាសងណទៀតស្រតូវាៃបំណពញស្រគប់ស្រជុងណស្រាយណោយសហស្រោសទាំងណនឹះ។ ការណលើរដលងពីការបង់ពៃធម្ុៃ១% ណលើស្រារ់
ចំណូល ៃិងពៃធអ្បាបបរាស្របចាំឆ្ារំនុងរំ ុងណពលពៃធណលើរយៈណពលណលើរដលងស្រារច់ំណូលរ៏អាចអ្ៃុវតតាៃដែរ។ 
ស្ររសងួណសែឋរចិច ៃងិហរិញ្ញវតថ ុ

ណែើម្ាបីជួយែល់ការអ្ៃុវតតអ្ៃុស្ររឹតាយណលខ ១២៤ ៃិងចំណពលាៃការរីររាលោលនៃជំងឺរូវីែ១៩ ស្ររសួងណសែឋរិចច ៃិង
ហិរញ្ញវតថុាៃណចញ ស្របកាសណលខ ១៥៩ ចឹុះនថៃទី១៧ ដខរុម្ភៈ ឆ្ា២ំ០២០ ណោយោរ់ណចញៃូវការដណនំពីលរខៃតិរៈ ៃិង
ៃីតិវិធណីែើម្ាបីណសនើសុំការណលើរទឹរចិតតដែនរពៃធ។ 

 
ណោលៃណោាយអ្ភវិឌាឍៃទ៍ូរគម្នគម្ៃ៍ៃិងបណចចរវទិាា ពតា័ៃវិទាា២០២០ 
ណោលបំណងបីសំខាៃ់ៗនៃណោលៃណោាយអ្ភិវឌាឍៃ៍ទូរគម្នគម្ៃ៍ៃិងបណចចរវិទាា ពត័ាៃវិទាា២០២០គឺ 

រ)-ការណធវើឲស្របណសើរណ ើងៃិងពស្រងីរណហោធារចនសម្ពៃ័ៃិងការណស្របើស្រាស់ទូរគម្នគម្ៃ៍ 
ខ)-ការពស្រងឺងសម្តថភាពធៃធាៃម្ៃុសាសណលើចំណណឹះែឺងបណចចរវិទាាៃិងពត័ាៃវិទាា 
គ)-ពិពិធរម្មវិសយ័បណចចរវិទាា ពត័ាៃវិទាាៃិងការណលើរតណម្កើងការណស្របើស្រាស់បណចចរវិទាាៃិងពត័ាៃវិទាា 

 
ាសណងខប រាជរោឋាភិាលរម្ពុាណលើរម្ពស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណៅរម្ពុាដែលាៃដែៃការអ្ភិវឌាឍៃ៍ 

យុទធាស្រសតាតិ យុទធាស្រសតចតុណកាណែំោរ់កាលទី៤ឆ្ាំ២០១៨-២០២៣ ាៃអ្ៃុគណៈរម្មការសហស្រោសធុៃតូច 
ៃិងម្ធាយម្ដែលាាថាបៃ័សស្រម្បសស្រម្ួលណោលៃណោាយ ាៃណោលៃណោាយអ្ភិវឌាឍៃ៍សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ 
៥ ឆ្ាំ ២០២០-២០២៤ ាៃណោលៃណោាយអ្ភិវឌាឍៃ៍ឧសាោហរម្ម ២០១៥-២០២៥ ាៃចាាប់សតីពីធនោរៃិងស្រគឹឹះ 
ាថាៃហិរញ្ញវតថុ (១៩៩៩) យុទធាស្រសតអ្ភិវឌាឍៃវ៍ិស័យហិរញ្ញវតថុ ២០១៦-២០២៥ៃិងយុទធាស្រសតបរិោបៃន័ហិរញ្ញវតថុ 
ឆ្ាំ ២០១៩-២០២៥។ល។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/laws_record/sub-decree-no-124-on-the-tax-incentives-for-qualifying-smes-operating-in-defined-priority-sectors
https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/prakas-no-159-on-the-instruction-on-implementation-of-tax-incentives-for-small-and-medium-enterpris
https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/prakas-no-159-on-the-instruction-on-implementation-of-tax-incentives-for-small-and-medium-enterpris


58 

 

 
 

ជាំេូរទី៣-សសច្រតីសន្និដ្ឋ៉ាន្ន្ិងសោរល់អនរក្សាវក្ជាវ 

 
ណៅរម្ពុា៩៩,៨%ស្ររុម្ហ ុៃាម្ីស្ររសូហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្ដែលភាគណស្រចើៃាសហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្ 

ណោយាៃ ណិជជរម្មលរ់ែុំៃិងរាយាៃចំដណរណស្រចើៃាងណគ។សហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្ាៃចូលរូម្ស្របាណ រ់ 
រោតាលនៃការលរ់ស្របចាំឆ្ាំរបស់ស្ររុម្ហ ុៃទាំងអ្ស់ណៅរម្ពុាៃិងជិត៨០%នៃស្រារ់ចំណណញៃិងបណងកើតការងារាៃណស្រចើៃ។
ណទាឹះបីោ ាងោរ៍ណោយរ៍សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃៃឹងរំពុងស្របឈម្បញ្ហាាណស្រចើៃទាំងរតតាខាងរនុង(Internal 

Factors)ៃិងរតតាខាងណស្រៅ(External Factors)។រាជរោឋាភិាលរម្ពុាៃិងនែគូអ្ភិវឌាឍៃ៍ននាៃែតល់ការោំស្រទែល់ 
សហស្រោសខា្ាតតូចៃិងម្ធាយម្រនុងវិស័យរសិរម្មៃិងដរនចនម្ហូបអាហារៃិងវិសយ័ណែាសងៗណទឿតណែើម្ាបីឈាៃែល់សតង់ោរ 
គុណភាពអ្ៃតរាតិជស្រម្ុញការែគត់ែគង់រនុងស្រសុរែងៃិងបណងកើៃការនំណចញែង។រាជរោឋាភិាលរំពុងបណងកើតស្របព័ៃធណអ្រូ ូសុី 
សហស្រគិៃដែលាៃបោតាញម្ជាឈម្ណឌលសស្រាប់ការបងាកាត់ពូជបណងកើៃណលាបឿៃៃិងណបើរែំណណើរការអាជីវរម្មថមី។ 
 

៣.១.ាថាៃភាពារ់ដសតងនៃសហស្រោសធៃុតចូៃងិម្ធាយម្រម្ពុា 
ាថាៃភាពារ់ដសតងនៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រម្ពុាណៅម្ិៃទាៃ់ភាពណពញណលញចាាស់ោស់ណៅណ ើយណោយ

ារដតរងវឹះខាតនៃពត័ាៃពិតស្រារែនៃសហស្រោសទាំងណនឹះ។ការចុឹះបញ្ជីែលូវការនៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃដែៃ
រំណត់។ស្ររសួងឧសាោហរម្ម វិទាាាស្រសត បណចចរវិទាាៃិងៃវាៃុវតតៃ៍ ស្ររសួង ណិជជរម្ម ស្ររសួងណសែឋរិចចៃិងហិរញ្ញវតថុាៃ 
ពាាោម្ណលើរទឹរចិតតឲាយស្រគប់សហស្រោសទាំងអ្ស់ចុឹះបញ្ជីតម្ស្របពៃធ័ធម្មតែងៃិងតម្ស្របពៃធ័ឌីជីថលែងដតការចុឹះបញ្ជីរ៍
ណៅាៃរស្រម្ិត។ទិៃនៃយ័នៃការចុឹះបញ្ជីសហស្រោសណរៀងរាល់ឆ្ាំរ៍ណោយរ៍ម្ិៃាៃណកាតាបអ្ស់ណលើសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ 
 
ខាងណស្រកាម្ណៃឹះគឺាណសចរតីសណងខបនៃចរិរលរខណ:សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ 

៣.១.១.ចំៃៃួៃិងែលិតភាពរបសស់ហស្រោសធៃុតូចៃិងម្ធាយម្ 
ណសែឋរិចចរម្ពុាស្រគប់ែណ្ប់ណោយសហស្រោសតូចបំែុតឬម្ីស្ររូសហស្រោស(Micro)រីឯសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ 

(SMEs)ណៅាៃរស្រម្ិតទាប។ណោងតម្សថិតិនៃការចុឹះបញ្ជីស្រគឹឹះាថាៃននទូទាំងស្របណទសដែលណធវើណ ើងណោយវិទាាាថៃសថិតិ
ាតិាៃ៣១១៤៩ស្រគឹឹះាថាៃ។សហស្រោសខា្ាតតូចបំែុតាៃ៩៦,៥%ដែលាភាគរយែ៍ណស្រចើៃបំែុតនៃស្រគឹឹះាថាៃសរុប។ 
សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃ៣,៣%ៃិងសហស្រោសធុៃធំាៃ០,២%ប ុណោ្ាឹះ។ 

៣.១.២.សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃែដលក់ារងារោ ាងណស្រចើៃែចូសហស្រោសធៃុធែំងដែរ 
ចំៃួៃបុគគលិរណធវើការរនុងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងសហស្រោសធុៃធំាៃស្របាណ៤០%នៃបុគគលិរសរុប។ 
៣.១.៣.ចររិលរខណ:នៃសហស្រោសធៃុតចូៃងិម្ធាយម្ 
រ)ភាគហ ុៃឯរជៃណៅរនុងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណៅាៃរស្រម្ិតទាបណបើណស្របៀបណធៀបណៅៃឹងសហស្រោស 
ធុៃធំៃិងម្ីស្ររូសហស្រោស។ 
ខ-ស្របាណ១/៣នៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃចុឹះបញ្ជីការណៅស្ររសួង ណិជជរម្ម  
ដតការចុឹះបញ្ជីការណៃឹះណៅាៃរស្រម្ិតទាបណៅណ ើយដែលណៃឹះាបញ្ហាម្ួយរនុងចំណោម្បញ្ហាែនទណទៀតសស្រាប់ការ 

អ្ភិវឌាឍសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណោយារការចុឹះបញ្ជីណៃឹះារតតាសំខាៃ់រនុងការជស្រម្ុញស្របសិទធិភាពនៃការអ្ៃុវតតៃ៍ចាាប់
ៃិងការែតល់ការោំស្រទននែល់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ភាគណស្រចើៃម្ិៃទាៃ់ាៃចុឹះបញ្ជីែលូវ
ការណៅណ ើយណោយារម្ូលណហតុណែាសងៗែូចាៃីតិវិធីសមុគាមាញឬម្ិៃទាៃ់ាៃយល់ចាាស់ពីការចុឹះបញ្ជីតម្ស្របពៃធ័អ្ៃ 
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ឡាញដែលស្ររសួង រ់ព័ៃធម្ួយចំៃួៃាៃែាសពវែាោយនណពលថមីៗណៃឹះឬខា្ាចការបង់ពៃធោរាណែើម្ ។ល។ 
គ-សហស្រោសតំោងណោយស្រសតីាៃ១៥,៥%នៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ 

ស្រសតីាៃណែើរតួនទីោ ាងសំខាៃ់រនុងសរម្មភាពអាជីវរម្មខា្ាតតូចបំែុត(Micro-Enterprises)៥១,៣%នៃស្រគឹឹះាថាៃ 
ាស្របណភទសហស្រោសខា្ាតតូចតំោងណោយស្រសតី។រីឯសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្វិញ១៥,៥%តំោងណោយស្រសតី។ 
៣.១.៤.លរខណ:រាយភូម្ាិស្រសតនៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ 

រ-សហស្រោសរម្ពាុភាគណស្រចើៃណផ្តាតណលើតំបៃ់រោតាល 
តំបៃ់រោតាលណកាតាបកាតាប់ស្របាណ៥៤,៣%នៃស្រគឹឹះាថាៃទាំងអ្ស់ៃិងចំៃួៃ៦២,២%នៃចំៃួៃបុគគលិរណៅទូទាំង 

ស្របណទស។ណបើណស្របៀបណធៀបបោតាណខតតននស្រគឹឹះាថាៃចំៃួៃ១៤,៨%ាៃទីតំងសថិតណៅរាជធាៃីភនំពញ។ទីតំងសំខាៃ់ៗែនទ
ណទៀតរួម្ាៃណខតតរំពង់ចាម្១១,៧%ណខតតរោតាល១០,៣% ណខតតតដរវ៧,៣% ណខតតនស្រពដវង៧%ៃិងណខតតណសៀម្រាប៥,៩%។ 

ខ-បញ្ហាស្របឈម្ួយចំៃៃួរបសស់ហស្រោសធុៃតូចៃងិម្ធាយម្រនុងតបំៃរ់ោតាល 
តម្រយ:ការសិរាោាៃបងាហាញឲាយណឃើញៃូវបញ្ហាស្របឈម្ផ្ទាល់ទារ់ទងសម្តថភាពៃិងលទធភាពរបស់សហស្រោសធុៃ

តូចៃិងម្ធាយម្ែូចខាងណស្រកាម្: 
រតតានែទរនុង Internal Factors) 

 -អាយុកាលៃិងបរិកាខារែលិតរម្មហួសសម្័យ 
 -បណចចរណទសណៅាៃរស្រម្ិតទាបដែលភាគណស្រចើៃពឺងដែែរណលើបណចចរណទសស្របនពណី 
 -រងវឹះខាតនៃការស្រគប់ស្រគងដបបទំណៃើប ដែលសហស្រោសភាគណស្រចើៃាលរខណឹះស្រគួារ 
 -បុគគលិរាៃជំនញទាបណោយាររស្រម្ិតវបាបធម្៏ទូណៅទាបៃិងម្ិៃទទួលាៃការបណ្តឹះបោតាលជំនញបដៃថម្ 

-ណហោឋារចនសម្ព័ៃធៃូវាៃរស្រម្ិត -អ្គគីសៃីរអារ់រអ្ួលៃិងនថលគួរសម្ ែលូវថនល់ៃិងការែឹរជញ្ជូៃនថល 
 -រងវឹះខាតពត័ាៃទីែាោរៃិងបរិោកាសអាជីវរម្ម 
 -រងវឹះខាតបណចចរវិទាាៃិងហិរញ្ញវតថុ 
 

 
ស្របភព:អ្នរស្រាវស្រាវ ២០២១ 

បញ្ហា គ្របឈម

សំខាន ៗរបស 
SMEs

ការគ្ររប គ្ររងនទៃ
កនុង

ការគ្របកួតគ្របជជង
ទីទារខាងកនងុ
គ្រសុកនិងកនុងតំបន 

បសចចកកវិទា

ទុនវិនិសោរ
រយះសពលយូរ
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រតតាខាងណស្រៅ(External Factors) 

-ការស្របរួតស្របដជងាមួ្យែលិតែលនំចូលៃិងទំៃិញណគចពៃធ 

-ណហោឋារចនសម្ពៃធ័ៃូវាៃរស្រម្ិត -អ្គគីសៃីរអារ់រអ្ួលៃិងនថលគួរសម្ ែលូវថនល់ៃិងការែឹរជញ្ជូៃនថល 

-ការទទួលាៃទុៃវិៃិណោគរយឹះណពលយូរ 

-ការទទួលាៃពត័ាៃទីែាោរទាៃ់ណពលណវោ 

-ការសស្រម្បខលួៃណៅៃឹងបរិបទខាងណស្រៅយឺត 

(ការវិវតតៃ៍នៃបណចចរវិទាា ការដស្របស្របួលណសែឋរិចចៃិងៃណោាយ ជម្ៃឺរាតតាាតនន)។ល។ 
៣.៣.សសច្រតីសន្និដ្ឋ៉ាន្ 

ការស្រាវស្រាវណៃឹះណផ្តាតណលើសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងណសែឋរិចចឌីជីថលរម្ពុា។សម្មតិរម្មស្រាំស្រតូវាៃបណងកើត
ណ ើងៃិងណតសតណែើម្ាបីបញ្ជារ់ថាណតើសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ពិតាាៃចូលរួម្ោ ាងសរម្មរនុងណសែឋរិចចៃិងការអ្ភិវឌាឃាតិ
ែូចការអ្ឹះអាងរនុងការសិរាោស្រាវស្រាវម្ុៃៗដែរឬណទ? 

ការសាភាសៃ៍ផ្ទាល់ៃិងតម្អ្ៃឡាញស្រតូវាៃណធវើណ ើងាម្ួយសំោរ៤០០សហស្រោសដែលាៃចុឹះបញ្ជីការា 
ម្ួយស្ររសួង រ់ពៃធ័ននណៅតម្ណខតតស្ររុងណោលណៅម្ួយចំៃួៃណោយាៃស្ររុម្ការងារ២៥នរ់ជួយសាភាសៃ៍ៃិងរត់ស្រត។ 

ការសិរាោស្រាវស្រាវអ្ំពីសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ទាំង៤០០ស្រគបែណ្ប់ណៅណលើចំដណរថា្ារ់ែ៏ធំទូោយណៅណលើ 
វិស័យទាំងអ្ស់ដែលណផ្ដាតសំខាៃ់ណៅរនុងទីស្ររុងភនំណពញៃិងណខតដណោលណៅតម្រយៈការសាភាសៃ៍ណោយផ្ទាល់ខលឹះ ការសាភាសៃ៍ 
តម្អ្ៃឡាញៃិងការណ្លើយតបណៅៃឹងបញ្ជីសំៃួរ។ាលទធែលការាទាបសទង់ដបបម្ិៃអាចអ្ឹះអាងស្រារែថាសាសភាពណ្លើយ
តបាមួ្យៃឹងរចនសម្ព័ៃធឧសាោហរម្មសរុបណនឹះណទ។ម្ាា ាងណទៀតអ្នរណ្លើយតបទាំង៤០០សហស្រោសណៃឹះស្រតូវាៃចាត់ទុរា
ចំៃួៃមួ្យែ៍តូចណែើម្ាបីបញ្ជារ់ឬតំោងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណៅរម្ពុា។ាពិណសសលទធភាពអាចទទួលាៃហិរញ្ញវតថុ 
ពីាថាប័ៃហិរញ្ញវតថុ ការណស្របើស្រាស់បណចចរវិទាា ែលិតភាព។ល។ ណទាឹះាោ ាងណៃឹះរដីរ៍ាៃបងាហាញៃូវការស្រគប់ស្រគងអាជីវរម្ម 
របស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ដែលាៃស្រាប់ស្រតូវការណធវើឲស្របណសើរណ ើងៃូវស្របភពធៃធាៃហិរញ្ញវតថុៃិងបណចចរវិទាាឌីជីថល 
 
-សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាធម្មតណ្លើយណោយណបើរចំហរម្ិៃស្រតឹម្ដតបញ្ហាៃិងរំហិតអាជីវរម្មរបស់ពួរោត់ដតប ុណោ្ាឹះណទ 
ពួរោត់ដថម្ទាំងណបើរចំហរពីសម្តថភាពរបស់ពួរោត់រនុងការណធវើឲណលចណចញារូបរាងនៃរំណៃើៃែ៏ខា្ាំងកា្ារបស់សហស្រោស 
ធុៃតូច ៃិងម្ធាយម្តម្រយៈការអ្ភិវឌាឍការស្របរួតស្របដជងរបស់ពួរោត់ែងដែរ។ 
-សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ភាគណស្រចើៃាៃបទពិណាធៃ៍រនុងអាជីវរម្មណស្រចើៃពី១ណៅ៥ឆ្ាំៃិងារម្មសិទធិស្រគួារាៃចរិត 
លរខណៈរនុងការស្រគប់ស្រគងដបបអ្ភិររាសៃិយម្ដែលាឧបសគគរាំងសទឹះែល់ែំណណើរការអ្ភិវឌាឍណជឿៃណលឿៃ។ 
-ររណឃើញណៅរនុងទិៃនៃ័យថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្របឈម្ម្ុខណៅៃឹងបញ្ហាៃិងរំហិតអាជីវរម្មែូចារងវឹះខាត 
នៃជំនញទំណៃើបរនុងអាជីវរម្មៃិងការស្រគប់ស្រគងែលិតភាព 
 -ភាពពិាររនុងការែដល់ៃូវការហវឹរហាត់ាៃស្រតឹម្ស្រតូវណលើរា្ាំងពលរម្ម គា្ាតទីែាោរៃិងរងវឹះខាតពត៌ាៃទីែាោរៃិងដែៃ 



61 

 

រំណត់រនុងការណស្របើស្រាស់ហិរញ្ញវតថុៃិងបណចចរវិទាាឌីជីថល។ 
ស្របដហលា៤០%នៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃណរៀបចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុាណរៀងរាល់ឆ្ាំស្រសបណពលដែល៦០%នៃ
សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណទៀតម្ិៃាៃណរៀបចំណោយារដតរងវឹះខាតៃូវចំណណឹះែឹងដែនរគណណៃយាយហិរញ្ញវតថ ុណទាឹះបី 

ាថាៃភាពហិរញ្ញវតថុាសូចនររស្រគឹឹះែ៏សំខាៃ់បំែុតនៃបរិោកាសនែទរនុងរបស់ស្ររុម្ហ ុៃទាំងណនឹះរតី។ 
 

-ែំណណើររការនៃែលិតរម្មរបស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាណស្រចើៃគួរដតាៃការជស្រម្ុញរនុងការអ្ភិវឌាឍនៃរំរិតនៃបណចចរវិទាា 
ទំណៃើបចាប់តំងពីសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណស្រចើៃាង រ់រោតាលស្រតូវាៃវាយតនម្លណៅណលើស្របតដិបតដិការណោយរាបួៃឬការ 
ររាោតម្ទា្ាប់ចាស់ៃិងរស្រម្ិតបណចចរវិទាាហួសសម្័យដែលស្រតូវាៃចាត់ទុរាឧបសគគម្ួយែ៏ធំសស្រាបវ់ឌាឍៃភាពនៃែលិត 
ែល ការអ្ភិវឌាឍៃិងការកាត់បៃថយអ្ស្រតតនម្លែលិតរម្ម។ 
-សហស្រោសធុៃតូចៃិងធុៃម្ធាយម្អាចរីរចណស្រម្ើៃាៃណោយារការែាោរភាជាប់ណៅៃឹងៃវាៃុវតតៃ៍បណចចរវិទាាការទទួលាៃ 
រម្ចីហិរញ្ញវតថុដែលាៃការស្រារ់សម្រម្ាយៃិងទទួលាៃរម្ចីទាៃ់ណពលណវោ។ 
 
៣.៣.១.ទំនាក់ទំនងរវាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងសហគាសធុនត្ូចនិងមធាយម 

ម្ិៃាៃទិៃនៃយ័ស្រគប់ស្រោៃ់ោតស្រតោងរនុងចំណោម្ស្រគឹឹះាថាៃហិរញ្ញវតថុណ្លើយតបណៅៃឹងចំៃួៃរម្ចីដែលាការពៃាារ
ណពលែល់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្។ការែតល់ឲសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ខចីស្រារ់ាៃទាៃ់ណពលណវោហារ់ណៅាៃ 
រស្រម្ិតណៅណ ើយណទាឹះបីាៃការណលើរទឹរចិតតពីរាជរោឋាភិាលរម្ពុា ាពិណសសពីធនោរាតិនៃរម្ពុាៃិងស្រគឹឹះាថាៃហិរញ្ញវតថុ 
រនុងការោំស្រទទាំងណោលៃណោាយៃិងបណចចរណទស ហិរញ្ញវតថុរ៍ណោយ។ 

-ា្ាស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ភាគណស្រចើៃាៃអ្ឹះអាងថាពួរោត់ស្រតូវការទុៃវិៃិណោគបដៃថម្សស្រាប់ពស្រងឹង 
សម្តថភាពដខាសសងាវារ់ែលិតរម្មដរលម្ែគុណភាពែលិតែលៃិងណសវារម្មតម្សតង់ោរាតិៃិងអ្ៃតរាតិៃិងតម្តស្រម្ូវការ 
ារ់ដសតងពីអ្តិថិជៃ។ 
-តស្រម្ូវការទុៃវិៃិណោគចាប់ពី១០០០០ែោុ្ារ ៥០០០០ែុោ្ារ ១០០០០០ែុោ្ារៃិង២៥០០០០ែុោ្ារ។ល។ 
-ស្រគឹឹះាថាៃហិរញ្ញវតថុននោរ់វិធាៃការណ៍ៃិងលរខខណឌស្របុងស្របយតន័៦ចំណុចសំខាៃ់ៗ 

១-អ្តតចរឹរ(Character) 
២-សម្តថភាព(Capacity) 
៣-ម្ូលធៃ(Capital) 
៤-ស្រទពាយបញ្្ាំ(Collateral) 
៥-ការស្រតួតពិៃិតាយ(Controlling) 
៦-លរខខណឌ(Conditions) 

 
 
 
 
\ 
 
 
 



62 

 

៣.៣.២.ទនំរ់ទៃំងរវាងណោលៃណោាយរាជរោឋភាិលៃងិសហស្រោសធុៃតចូៃងិម្ធាយម្ 
 រាជរោឋាភិាលរម្ពុាាៃណធវើការផ្្ាស់បតូរាបៃតបនទាប់ណលើរំដណទស្រម្ង់ស្របពៃធ័ណសែឋរិចចពីណសែឋរិចចដែៃការម្រា 
ណសែឋរិចចទីែាោរៃិងរំពុងវិវតតៃ៍ណៅណសែឋរិចចឌីជីថល។ពីការកាត់បៃថយចំៃួៃសហស្រោសតូចម្ធាយម្ៃិងធំរបស់រែឋែ៍ណស្រចើៃណលើស 
លប់ៃិងបៃតណលើរទឹរចិតតការបណងកើតសហស្រោសៃិងស្ររុម្ហ ុៃរជៃណែើម្ាបីចូលរួម្ាតារៃិងអ្ភិវឌាឍៃ៍ណសែឋរិចចៃិងសងគម្ាតិ។ 
ការអ្ភិវឌាឍសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ារតតាអាទិភាពម្ួយសស្រាប់បណងកើតការងារថមីៗ បុគគលិរភាព ែលិតភាព 
ចំណូលៃិងកាត់បៃថយភាពស្ររីស្ររ។ល។គណស្រាងអ្ភិវឌាឍៃ៍សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រតូវាៃរាជរោឋាភិាលរម្ពុាៃិងនែគូ
អ្ភិវឌាឍៃ៍ាណស្រចើៃោំស្រទោ ាងខា្ាំងណលើដែនរសំខាៃ់ៗម្ួយចំៃួៃែូចា: 

-ស្ររបខណឌចាាប់ 
-ការបណងកើតធនោរសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្(SME Bank)ណែើម្ាបីជួយសស្រម្ួលដែនរហិរញ្ញវតថុ 
-ការសស្រម្បសស្រម្ួលសរម្មភាពោំស្រទែល់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ 
 

៣.៣.៣.ទនំរ់ទៃំងរវាងាថាបៃ័បណចចរវទិាាៃិងសហស្រោសធុៃតចូៃងិម្ធាយម្ 
តម្រយ:ការសិរាោស្រាវស្រាវណៃឹះបងាហាញថា សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រម្ពុាាៃបញ្ហាស្របឈម្ណស្រចើៃោស់ 

រនុងបណចចរវិទាាឌីជីថល រនុងការផ្្ាស់បតូរពីឧសាោហរម្មស្របនពណីណៅឧសាោហរម្មទំណៃើប ពីណសែឋរិចចស្របនពណីណៅាណសែឋរិចច 
ឌីជីថលណែើម្ាបីរំណណើៃណសែឋរិចចៃិងកាត់បៃថយភាពស្ររីស្ររ បណងកើៃែលិតភាពៃិងស្របសិទធភាពការងារ។ 

សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រ៍ែូចាវិសយ័ណែាសងៗណទៀតណៅរម្ពុាពិតាស្រតូវការបណចចរវិទាាឌីជីថល ធៃធាៃម្ៃុសាស 
ឌីជីថលណែើម្ាបីណែើរឲទាៃ់ណសែឋរិចចឌីជីថលសរល។ 
 
៣.៤.សោរល់អនរក្សាវក្ជាវ 

៣.៤.១-ការស្រគបស់្រគងធៃធាៃម្ៃសុាសៃងិការបណ្តឹះបោតាលជំនញ 
ម្ុខងារនៃការស្រគប់ស្រគងធៃធាៃម្ៃុសាស ាការបងាហាញៃូវសរម្មភាព ឬជំហាៃែ៏សំខាៃ់ៗ សស្រាប់ការណរៀបចំៃិង 

ស្រគប់ស្រគងៃណោជិរណៅរនុងសហស្រោសឲាយស្របរបណោយសម្តថភាពខពស់រនុងការអ្ៃុវតតៃ៍ការងារៃិងបៃតសណស្រម្ចៃូវណោលណៅ 
សំខាៃ់ៗរបស់ស្ររុម្ហ ុៃៃិងអាជីវរម្ម។តម្រយ:ស្រាវស្រាវណៃឹះបងាហាញថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃការខវឹះខាតណស្រចើៃៃូវ 
បុគកលិរបណចចរណទសែលិតរម្មការណធវើដែៃការលរ់ៃិងទីែាោរៃិងការណរៀបចំបញ្ជីគណណៃយាយ។ល។ដែលសុទធដតាម្ូលោឋាៃ 
ស្រគឹឹះនៃការធានៃូវភាពណាគជយ័ស្របរបណោយៃិរៃតរ៍ភាពរបស់អាជីវរម្ម។សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្គួរស្រតូវាៃគិតគូរបដៃថ
ម្ណលើការស្រគប់ស្រគងធៃធាៃម្ៃុសាសៃិងបណ្តឹះបោតាលជំនញតម្សតង់ោរែូចខាងណស្រកាម្: 

     -កាណរៀបចំដែៃការធៃធាៃម្ៃុសាស  
-ការស្របកាសណស្រជើសណរីសៃិណោជិត 

     -ការណស្រជើសណរីសៃិណោជិត  
    - -ការបណ្តឹះបោតាល ៃិងអ្ភិវឌាឍៃ៍ៃិណោជិត  
      -ការវាយតនម្លណលើសរម្មភាពការងាររបស់ៃិណោជិត  
      -ការទូទាត់សំណង ៃិងែលស្របណោជៃ៍ណែាសងណទៀត  
     -សុខភាព ៃិងសុវតថិភាព 

-ទំនរ់ទំៃងរវាងៃិណោជិត ៃិងៃិណោជរ  
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៣.៤.២-ការណរៀបចំបញ្ជីគណណៃយាយៃងិការែដលក់ារោសំ្រទហិរញ្ញវតថុ 

តម្រយឹះការស្រាវស្រាវណៃឹះាៃបងាហាញថាា្ាស់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ភាគណស្រចើៃាៃអ្ឹះអាងថាពួរោត់ស្រតូវកា
រទុៃវិៃិណោគបដៃថម្សស្រាប់ពស្រងឹងសម្តថភាពដខាសសងាវារ់ែលិតរម្មដរលម្ែគុណភាពែលិតែលៃិងណសវារម្មតម្សតង់ោរាតិ
ៃិងអ្ៃតរាតិៃិងតស្រម្ូវការារ់ដសតងពីអ្តិថិជៃ។តស្រម្ូវការទុៃវិៃិណោគចាប់ពី១០,០០០-៥០,០០០-១០០,០០០ែុោ្ារ-
២៥០០០០ែោុ្ារឬណលើសពីណៃឹះដតពួរោត់ភាគណស្រចើៃម្ិៃទាៃ់ណចឹះរណបៀបចុឹះបញ្ជីគណណៃយាយតម្សដង់ោរាតិៃិងអ្ៃតរាតិ
ណៅណ ើយ។ណៃឹះារតតាចាំាច់រនុងការទទួលាៃហិរញ្ញវតថុពីស្រគឹឹះាថាៃហិរញ្ញវតថុនន។ 

ការបណ្តឹះបោតាលណលើការចុឹះបញ្ជីគណណៃយាយៃិងរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុគឺាតស្រម្ូវការចាំាច់ដែលា្ាស់សហស្រោស
ទាំងអ្ស់ស្រតូវណរៀៃសូស្រតៃិងអ្ៃុវតតៃ៍ណែើម្ាបីងាយស្រសួលរនុងការទទួលាៃរម្ចីស្រារ់ពីស្រគឹឹះាថាៃហិរញ្ញវតថុទាំងឡាយៃិងការបង់ 
ពៃធតម្ចាាប់រំណត់ាណែើម្។ 
៣.៤.៣.ការែតល់ការោសំ្រទដែនរបណចចរវិទាាទណំៃើបៃងិឌីជថីល 

ការវិវតតៃ៍ោ ាងណលឿៃនៃបណចចរវិទាាឌីជីថលាៃៃិងរំពុងផ្្ាស់បតូរអ្វីៗស្រគប់ោ ាងរួម្ទាំងរណបៀបរស់ណៅរបស់ម្ៃុសាស 
ាតិៃិងរាល់សរម្មភាពណសែឋរិចចសរណោរទាំងមូ្ល។បណចចរវិទាាឌីជីថលគឺាដែនរម្ួយនៃបែិវតតៃ៍ឧសាោហរម្មទី៤ដែល 
រំពុងក្ាាយារតតាលីររថមីម្ួយសស្រាប់ជស្រម្ុញការអ្ភិវឌាឍណសែឋរិចចៃិងសងគម្តម្រយ:ការចូលរួម្បណងកើៃែលិតភាពៃិងស្របសិទធ
ភាពការងារស្រពម្ទាំងែតល់លទធភាពែល់សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងស្រសុរអាចែាោរភាជាប់ខលួៃៃឹងដខាសស្រចវារ់ែលិតរម្មៃិង
សរលណោររ៍ែូចាដសវងររភាពនចនស្របឌិតរនុងែលិតរម្មទំៃិញៃិងណសវារម្ម។ 

តម្រយ:ការស្រាវស្រាវណៃឹះបងាហាញថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រម្ពុាាៃបញ្ហាស្របឈម្ណស្រចើៃោស់រនុងបណចចរ 
វិទាាឌីជីថល រនុងការផ្្ាស់បតូរពីឧសាោហរម្មស្របនពណីណៅឧសាោហរម្មទំណៃើប ពីណសែឋរិចចស្របនពណីណៅាណសែឋរិចចឌីជីថល។ 
សហស្រោសាណស្រចើៃម្ិៃាៃណគហទំពរ័ឬស្របពៃធ័សងគម្ែលូវការណែើម្ាបីែាសពធែាោយៃូវែលិតែលឬណសវារម្មទាំងរនុងៃិងណស្រៅស្របណទស
ណៅណ ើយ។ 

ការបណ្តឹះបោតាលៃិងណស្របើស្រាស់បណចចរវិទាាទំណៃើបឌីជីថល ទាំងអ្នរស្រគប់ស្រគងៃិងបុគគលិរជំនញគឺាណរឿងចាំាច់ 
ណែើម្ាបីឲាយសហស្រោសអាចស្របរួតស្របដជងាៃទំាងទីែាោររនុងស្រសុរៃិងណស្រៅស្របណទស។ 
៣.៤.៤-ការណធវើពពិិែរម្មណលើសហស្រោសធៃុតចូៃងិម្ធាយម្ 

សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ស្រតូវការោំស្រទបដៃថម្ណទៀតទាំងណោលៃណោាយ បណចចរវិទាា ហិរញ្ញវតថ ុដខាសស្រចវា ារ់ 
ែលិតរម្មៃិងទីែាោរទាំងម្ូលណែើម្ាបីអាចាៃលទធភាពស្របរួតស្របដជងាម្ួយសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្នៃបោតាស្របណទស 
ណែាសងៗណទៀតរនុងតំបៃ់ៃិងណៅណលើឆរអ្ៃតរាតិ។ 
៣.៤.ការសរិាោស្រាវស្រាវបៃត 

ការសិរាោស្រាវស្រាវណៃឹះណផ្ដាតដតណលើតួនទីនៃសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងណសែឋរិចចែីជីថលណហើយណពលណវោៃិង
ទំហំនៃការស្រាវស្រាវាៃដែៃរំណត់ចាាស់ោស់ដែលម្ិៃអាចឲអ្នរស្រាវស្រាវររទិៃនៃយ័សរលគំរូធំៃិងការវិភាគសុីជណស្រៅ
លែិតលែៃ់ាៃណ ើយែូណចនឹះការសិរាោណលើស្របធាៃបទសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ពិតាាៃារឹះសំខាៃ់ដែលស្រតូវណធវើការ 
ស្រាវស្រាវបៃតែូចា 

-ណតើសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃចូលរួម្អ្វីខលឹះរនុងការអ្ភិវឌាឍៃ៍ណសែឋរិចចាតិ? 
-ែលិតភាពៃិងស្របសិទធភាពសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្រនុងណសែឋរិចច? 
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៣.៥.លទធែលនៃការស្រាវស្រាវដែែរណលើសម្មតរិម្មទាងំ៥ 
 
សម្មតរិម្មទ១ី:សហស្រោសធៃុតចូៃងិម្ធាយម្ណស្រចើៃាងសហស្រោសធៃុធំ 

តរាង៣.៥.១.:សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណស្រចើៃាងសហស្រោសធុៃធំ 

 ចំៃួៃសហស្រោស  x
    2

-គណន x
    2

-តរាង Prob.(P) 

ណខតតរោតាល ៨០ 

 
 

 
 
 

 
＜០០.0១ 

ណខតតតដរវ ៧០ 
ណខតតាត់ែំបង ៧០ 
ណខតតណសៀម្រាប ៨០ 
ភនំណពញ ១០០ 

 
 

 
 
តម្លទធែលតនម្លP-value<0.001ែូចណៃឹះាៃៃ័យថាចំៃួៃសហស្រោសតម្បោតាណខតតៃីមួ្យៗម្ិៃាៃចំៃួៃណសមើោ្ាណទ 
ដែលចំៃួៃសហស្រោសណៅរាជធាៃីភនំណពញណស្រចើៃាងណគ 
 

សហគ្រាស

ភ្នំសពញ សសៀមរាប បាត ដ្ឋំបង តាជកវ កណ្ណត ល
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តរាង៣.៥.២.សម្មតរិម្មទ២ី:សហស្រោសធៃុតចូៃងិម្ធាយម្បណងកើតការងារែលស់្រសតណីស្រចើៃាងសហស្រោសធំ 
 
តរាង៣.៥.២សតីពីចំៃួៃបុគគលិរាស្រសតីរនុងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងសហស្រោសធុៃធំ 

 
 
៣.៥.២.ចំៃួៃបុគគលិរាស្រសតីរនុងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងសហស្រោសធុៃធំ 
 

 
 
 

តម្លទធែល Chi-Square Test រនុងរម្មវិធី SPSS បងាហាញថានំឲP-value < 0០.01 ាៃៃ័យថាសហស្រោសធុៃតូច 
ៃិងម្ធាយម្ាៃបុគគលិរណភទស្រសីណស្រចើៃាងសហស្រោសធុៃធំ។ 

 
 
 
 
 

ចំនួនគ្រសតីកនុងសហគ្រាស

គ្រសតីកនុងសហគ្រាសធុនធំ គ្រសតីកនុងសហគ្រាសធុនតូច

បុគគលិរាស្រសតី ចំៃួៃសហស្រោស x
    2

-គណន x
    2

-តរាង Prob.(P) 

ស្រសដីណធវើការណៅសហស្រោសធុៃតូចៃិម្ធាយម្ ២៧៥ 
៥៦ .២៥  ១០ .៨២  ＜០ .០ ០១ 

ស្រសដីណធវើការណៅសហស្រោសធុៃធំ ១២៣ 
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សម្មតរិម្មទ៣ី:សហស្រោសធៃុតចូៃងិម្ធាយម្បណងកើតការងារណស្រចើៃាងសហស្រោសធៃុធំ 
តរាង៣.៥.៣.សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្បណងកើតការងារណស្រចើៃាងសហស្រោសធុៃធំ 

 

 
 
៣.៥.៣សហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្បណងកើតការងារណស្រចើៃាងសហស្រោសធុៃធំ 
 

 
 

តម្លទធែល Chi-Square Testាៃបងាហាញថា P-value < 0០.01 ាៃៃ័យថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ 
ាៃបណងកើតការងារណស្រចើៃាងសហស្រោសធុៃធំ។ 
 
 
 
 
 
 

ចំនួនគ្រសតីកនុងសហគ្រាស

គ្រសតីកនុងសហគ្រាសធុនធំ គ្រសតីកនុងសហគ្រាសធុនតូច

 ចំៃួៃ សហស្រោស  x
    2

-គណន x
    2

-តរាង Prob.(P) 

ការងារណៅសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ ២៤០ 

១៦ .០០  ១០ .៨២  ＜០0.0១  

ការងារណៅសហស្រោសធុៃធំ ១៦០ 
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សម្មតរិម្មទ៤ី:ទំនរ់ទៃំងរវាងសហស្រោសធុៃតូចៃងិម្ធាយម្ៃិងស្រគឹឹះាថាៃហរិញ្ញវតថុ 
 
តរាង៣.៥.៤ទំនរ់ទំៃងរវាងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងស្រគឹឹះាថាៃហិរញ្ញវតថុ 

 
រូបភាព ៣.៥.៤ទំនរ់ទំៃងរវាងសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ៃិងស្រគឹឹះាថាៃហិរញ្ញវតថុ 
 
 

 
 
 

 
តម្លទធែល Chi-Square Testាៃបងាហាញថា P-value < 0០.01ាៃៃ័យថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ាៃទំនរ់ទំៃង 
ៃិងរម្ចីហិរញ្ញវតថុណែាសងៗោ្ាណោយសិបាបរម្មឧបណភាគ-បរិណភាគខចីណស្រចើៃាងណគ។ 
 

ទំនក ទំនងរវាងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធយមនិងគ្រររះាា នហិរញ្ញវតាុ

កមចកីកសិកមម កមចកីសិបបកមម ឧបសភារ-បរិសភារ កមចកីសទសងៗ

 ចំៃួៃសហស្រោស   (  x
    2

-គណន x
    2

-តរាង Prob.(P) 

រម្ចីរសិរម្ម ១២០ 

១៥២.០០ 
 
១៣ .៨ ១ 
 

＜០ .០ 0១ រម្ចីរបស់សិបាបរម្មឧបណភាគ-
បរិណភាគ 

២៤០ 

រម្ចីណែាសងៗ ៤០ 
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សម្មតរិម្មទ៥ី ទំនរ់ទៃំងរវាងសហស្រោសធុៃតូចៃងិម្ធាយម្ៃិងសហស្រោសធំៃងិបណចចរវិទាាឌីជថីល 
 

 
 

 
តម្លទធែល Chi-Square Testាៃបងាហាញថា P-value < 0០.01 ាៃៃ័យថាសហស្រោសធុៃតូចៃិងម្ធាយម្ណស្របើស្រាស់ 
បណចចរវិទាាឌីជីថលតិចាងសហស្រោសធុៃធំ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំនក ទំនងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធយម ធុនធំនិងបសចចកកវិទាឌីជីថល

សហគ្រាសធុនតូចនិងមធយម សហគ្រាសធុនធំ
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រស្រម្ងបញ្ជីសណំួរ Questionnaire 
 
ពតម័ាន្ផ្ទាលខ់្លួន្ 
ក-ដោតតនាម-នាម 
ខ្-ដេទ (ស្ររុស)      (ស្រសី) 
គ-អាយុ(18-25)     (25-35)-(36-45) (45-55) 
I-អតតសញ្ញាណស្រកមុហ នុ្/អាជវីកមម 
- ដ ្ាោះស្រកុមហ ុន្/អាជីវកមម: 
-កាលររិដឆេទរដ្កើតអាជីវកមម: 
-ទីតាំ្ស្រកុមហ ុន្/អាជីវកមម: 
-ស្ររដេទអាជីវកមម: កមមសិទធិ សហកមមសិទធិ  ស្រកុមហ ុន្ទទួលខ្ុសស្រតូវមាន្កស្រមិត 
-មាចាស់អាជីវកមម   : ជន្ាតិខ្ខ្មរ    ជន្ាតិររដទស 
-បាន្ឆុោះរញ្ជីការដៅស្រកសួ្/ាថារន្័ណា?ខ្ខ្/ឆ្ាាំណា? 
 
II-ឆាំន្នួ្រុគគលិកកនុ្ ស្រកមុហ ុន្/អាជវីកមម 
ក)-ឆាំន្ួន្មាចាស់អាជីវកមមន្ិ្សមាជិកស្រកុមស្រគួារខ្ែលមិន្គិតស្របាក់ដរៀរវតាស 
(….នាក់?ស្ររុស…?ស្រសី…) 
ខ្)-ឆាំន្ួន្រុគគលិកខ្ែលទទួលស្របាក់ដរៀរវតាស(…..នាក់?ស្ររុស…?ស្រស…ី.?) 
គ)-មាចាស់អាជីវកមមន្ិ្រុគគលិកខ្ែលមាន្ឆាំដណោះែឹ្ហិរញ្ញវតថុ? 
(…នាក់….?កស្រមិតរឋម ?មធាយម?ខ្ពស់? 
ឃ)-មាចាស់អាជីវកមមន្ិ្រុគគលិកខ្ែលមាន្ឆាំដណោះែឹ្ដឆេកវិទាាឌីជីថល? 
( …នាក់?រឋម?មធាយម?ខ្ពស់?) 
III-ទាំហាំស្របាកដ់រៀវតាសដរើកឲរគុគលិកស្ររចាំខ្ខ្ ស្ររចាំឆ្ាាំ(……………ដរៀលឬែុល្លារ…………………..) 
ក)-អនកស្រគរ់ស្រគ្នានា 
ខ្)-រុគគលិករដឆេកដទសន្ិ្រុគគលិកខ្ននកនលិតកមម 
គ)-រុគគលិកខ្ននកលក់ ដសវាកមម រែឋបាល ហិរញ្ញវតថុ 
IV-តម្មលស្រទពាយសកមមសរុរ 
ក)-តម្មលស្រទពាយសកមមដពលចរ់ដនតើមអាជីវកមម(……………ដរៀល/ែុល្លារ………………..) 
ខ្)-តម្មលស្រទពាយសកមមដពលរឆេុរាបន្ន              (……………ដរៀល/ែុល្លារ………………..) 
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គ)-ស្ររេពទុន្ហិរញ្ញវតថុ (កមេីធនាោរ?កមេីស្រកុមស្រគួារ-មិតតេកតិ?ផ្ទាល់ខ្លួន្?) 
ឃ)-ស្ររសិន្ដរើកមេីពីធនាោរ?ទាំហាំរ ុនា្ាន្ន្ិ្អស្រតការស្របាក់រ ុនា្ាន្កនុ្មួយខ្ខ្/ឆ្ាាំ? 
 
V-ម្ថលដែើមស្ររតិរតតកិារ 
ម្ថលដែើមសរុរស្ររចាំខ្ខ្ ស្ររចាំឆ្ាាំ (……………..ដរៀល/ែុល្លារ………………………) 
VI-ឆាំណូលពីស្រកុមហ ុន្-អាជីវកមម 
ឆាំណូលស្ររចាំខ្ខ្ ស្ររចាំឆ្ាាំ (......................ដរៀល/ែុល្លារ……………………….) 
 
VII-ឆាំន្នួ្ដមា ា្ ដធវើការស្ររចាំម្ថៃ ខ្ខ្ ឆ្ាាំ 
 
ក)-កនុ្មួយម្ថៃ (………….ដមា ា្) 
ខ្)-កនុ្មួយខ្ខ្   (…………..ដមា ា្) 
គ)-កនុ្មួយឆ្ាាំ   (…………..ដមា ា្) 
 
VIII-ការដស្ររើស្របាសរ់ដឆេកវទិាាកនុ្សហស្រោស 
ក)-មាន្ដគហទាំពរ័សហស្រោស ? 
ខ្)-ដស្ររើស្របាស់រណាតាញស្គមដែើមាបីលក់នលិតនលឬដសវាកមម? 
គ)-ទាំ្អនកស្រគរ់ស្រគ្ន្ិ្រុគគលិកដស្ររើស្របាស់រដឆេកវិទាាឌីជីថល?(ទូរសពទ័ទាំដន្ើរ, កុាំពាយូទរ័….) 
 
IX-អនកសមាភាសន្ន៍្ិ្អនកកតស់្រត 
កាលររិដឆេទម្ន្ការសមាភាសន្៍ 
ហតថដលខា 
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គន្ថន្ិសទេស 
១-រាយការណ៍ននរបស់ធនោរាតិនៃរម្ពុាពីឆ្ាំ២០១០ែល់២០២១ 

២-រាយការណ៍ស្ររសួងឧសាោហរម្ម ដរ ៃិងថាម្ពល ឆ្ាំ២០១០ 

៣-រាយការណ៍ស្ររសួងឧសាោហរម្មៃិងសិបាបរម្មឆ្ាំ២០១៨,២០១៩ 

៤-រាយការណ៍ជំណរឿៃសហស្រោសរបស់វិទាយាថៃាតិសថិតិាតិឆ្ាំ២០១០,២០១៤ 

៥-រាយការណ៍ននរបស់ស្ររសួងណសែឋរិចច-ហិរញ្ញវតថុពីឆ្ាំ២០១០-២០២១ 

ADB (2016) Here Comes Cambodia: Asia’s New Tiger Economy, retrieved from 
https://www.adb.org/news/features/herecomes-cambodia-asia-s-new-tiger-economy 
  
ASEAN (2015), ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025, 
http://asean.org/storage/2015/12/SAP-SMED-Final.pdf. 
 

Audretsch, D. (2004), “Sustaining innovation and growth: Public policy support for 
entrepreneurship”, Industry and Innovation, Vol. 11/3, pp. 167-191, 
https://doi.org/10.1080/1366271042000265366. 
 
Auguste, B., E. Harmon and V. Pandit (2006), “The right service strategies for product 
companies”, The McKinsey Quarterly, https://serviceinindustry.com/wpcontent/ 
uploads/2015/02/the-right-service-strategy-for-product-companies.pdf. 
 
Baily, P. (2008), ‘Cambodian Small and Medium Sized: Enterprises: Constraints, Policies and Proposals for Their 
Development’, in Lim, H. (ed.), SME in Asia and Globalization, ERIA Research Project Report 2007 
 
BOI (2017), A Guide to the Board of Investment 2017, http://www.boi.go.th/upload/content/BOIA% 
20Guide%202017-EN-20180402_5ac3614b3ee08.pdf. 
 
-Bain and Company (2018) Advancing towards ASEAN digital integration: Empowering SMEs to Build ASEAN’s 
Digital Future, retrieved 
fromhttps://www.bain.com/contentassets//report_advancing_towards_asean_digital_integratio n.pdf  

https://www.adb.org/news/features/herecomes-cambodia-asia-s-new-tiger-economy
https://doi.org/10.1080/1366271042000265366


73 

 

 
-DataReportal (2018) Digital 2018: Southeast Asia, retrieved from https://www.slideshare.net/wearesocial 
 
-Cambodia Huawie and Oxford Economic (2018) Digital Spillovers: Measuring the true impact of the digital 
economy, retrieved from https://www.huawei.com/minisite/gci/en/digitalspillover/files/gci_digital_spillover.pdf 
 
Carter, S. and D. Jones-Evans (2006), Enterprise and Small Business: Principles, Practice andPolicy, Pearson 
Education, Harlow. 
 
Chhair, S. and C. Newman (2014), “Clustering, competition, and spillover effects: Evidence from Cambodia”, 
WIDER Working Paper 2014/065, 
https://www.wider.unu.edu/publication/clustering-competition-and-spillover-effects. 
 
-DataReportal (2018) Digital 2018: Southeast Asia, retrieved from https://www.slideshare.net/wearesocial 
 
Duranton, G. (2011), “California dreamin': The feeble case for cluster policies”, Review of 
Economic Analysis, Vol. 3, http://repository.upenn.edu/real-estate_papers/2, pp. 3-45. 
 
Foghani, S., B. Mahadi and R. Omar (2017), “Promoting clusters and networks for small and 
medium enterprises to economic development in the globalization era”, SAGE Open, 
Vol. 7/1, https://doi.org/10.1177/2158244017697152. 
 
Hall, B., F. Lotti and J. Mairesse (2009), “Innovation and productivity in SMEs: Empirical 
evidence for Italy”, Small Business Economics, Vol. 33/1, pp. 13–33, 
https://doi.org/10.1007/s11187-009-9184-8. 

Markova, Jitka, and Chris Wray. Cambodian IT industry: skills for a digital economy. Phnom Penh: Digital Rain 
Agency, 2016. World Bank Group.  
 
-KOICA (2014) Cambodia ICT Master Plan 2020, retrieved from https://www.trc.gov.kh/wpcontent 
 
Slocomb, M. (2010). An Economic History of Cambodia in the Twentieth Century. Singapore: National University 
of Singapore Press. 

Taghizadeh-Hesary, F., M. Subramanian, N. Panchanatham, N. Naderi, and A. Myrold. 2020. Digital Economy for 
ASEAN Economic Integration. ADBI Working Paper 1087. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Available: 
https://www.adb.org/publications/digital-economyasean-economic-integration 
 
Vickery, M. (1986). Kampuchea: Politics, Economics and Society. London: Frances Pinter 

-World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington, DC: World Bank, 2016. Vuorikari, Riina, Yves 
Punie, Stephanie Carretero, and Lieve Van den Brande. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for 
Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg: Publication Office of the European 

Union, 2016. 
 
-World Bank (2016) World Development Report 2016: Digital Dividends, retrieved from 
www.worldbank.org/en/publication/wdr2016.  
 
World Bank (2018)Benefiting from the digital economy: Cambodia policy note, Phnom Penh: 
World Bank World Economic Forum (2016) Networked Readiness Index 2016, retrieved from see 
http://reports.weforum.org/global- 
 

 

https://www.slideshare.net/wearesocial
https://www.huawei.com/minisite/gci/en/digitalspillover/files/gci_digital_spillover.pdf
https://www.wider.unu.edu/publication/clustering-competition-and-spillover-effects
https://www.slideshare.net/wearesocial
https://www.trc.gov.kh/wpcontent
https://www.adb.org/publications/digital-economyasean-economic-integration
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016
http://reports.weforum.org/global-


74 

 

 

 


