
ក្នុងធុរកិច្ចនៅតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ 

សហគ្រិនភាពប្រកប 
ស្ត្រី



ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ
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និពន ្ធរបាយការណ៍នេះស្ថិតកេេមការរៀបចំរបស់កេុមការងារដេលមាន Hillary C. Johnson និង Elizaveta Perova 
ជាអ្នកចាត់ចេងរួម និងសហការីដេលរួមមាន Ervin Dervisevic, Jhon Jair Gonzalez Pulgarin, Forest Jarvis, 
Yulia Krylova, Sundas Liaqat, Akaravuit Pancharoen, Alexander Spevack, José Daniel Trujillo, 
និង Yue Wu។ កេុមការងារទទួលការណេនាំព ីAndrew Mason, Aaditya Mattoo, និង Sudhir Shetty។ ខ្លឹមសារ
ធាតុចូលនៅក្នុងបេអប់ស្តីពីផលប៉ះទង្គិចរបស់ជំងឺកូវីដ-១៩ ជាការចូលរួមចំណេករបស ់Leonardo Iacovone, Jesica 
Torres Coronado, និង Trang Thu Tran។ កេុមការងារសូមថ្លេងអំណរគុណជេេលជេេចំពោះអត្ថេធិបេបាយ និងដំបូនា្មេន
របស់សហការីដេលបានចូលរួមពិនិតេយខ្លឹមសារ រួមមាន Francisco Campos, Smita Kuriakose, Amy Lunistra, 
David McKenzie, និង Anna O’Donnell។ កេុមការងារក៏សូមអរគុណផងដេរចំពោះ Keiko Inoue, Jonathan 
Lain, និង Ririn Purnamasari ដេលបានផ្តល់ជួយផ្តល់គំនិតនិងអត្ថេធិបេបាយមានបេយោជន៍ជាចេើន។ ជាងនេះទៅទៀត 
កេុមការងារទទួលបានការចង្អុលណេនាំ និងគាំទេចេើនពីសំណាក់អនុបេធានទាំងពីររូបបេចាំតំបន់អាសុីបូព៌េ និងបា៉េសុីហ្វ៊ិក គឺ
លោកសេី Manuela Ferro និងលោកសេ ីVictoria Kwakwa។ លោកសេ ីJennifer McNally ជាអ្នកពិនិតេយកេសមេួល  
ខ្លមឹសាររួម មុននឹងវាតេវូបានយកទៅរចនានិងរៀបប្លង់អត្ថបទដោយ Samantha DeMott-Anderson, Katie Fielding,  
Kendra McHugh, និង Ben Roberts នៅកេុមហ៊ុន Six Half Dozen សមេេប់ធ្វើការបោះពុម្ពផេសាយ។ កម្មវិធ ីEAPGIL 
ទទួលបានការគំាទេពីមូលនិធិរួមសមេេប់សមភាពយេនឌ័រ (Umbrella Facility for Gender Equality/UFGE) តមរយៈ 
ភាពជាដេគូជាមួយកេសួងការបរទេសនិងពណិជ្ជកម្មនេបេទេសអូស្តេេលី។ មូលនិធ ិ UFGE នេះមានទទួលការរួមវិភាគទាន
សបេបុរសពីបេទេសជាចេើន រួមមានបេទេសអូសេ្តាលី, កាណាដ, ដណឺមា៉េក, ហ្វេំងឡង់, អាល្លឺម៉ង់, អាយស្លិន, អៀរឡង់, 
ហុលឡង់, ន័រវ៉េ, អេស៉េបាញ, ស៊ុយអេត, ស្វុីស, ចកេភពអង់គ្លេស, សហរដ្ឋអាមេរិក, មូលនិធ ិBill and Melinda Gates 
Foundation, និងមូលនិធ ិWellspring Philanthropic Fund។

រូបថតនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះមានបេភពមកពី៖ 

រូបថតលើើកេបមុខនិងលើើទំព័រលើេខ១៣បានមកព ី© Kanawa_Studio / Getty Images ហើើយការប្រើេើប្រាេេស់មានការអនុញ្ញាាេតព ីKanawa_Studio / Getty Images។ ការ 
ប្រើេើប្រាេេស់បន្តចាំបាច់តេូវមានការអនុញ្ញាាេតជាមុន។

នៅលើើផ្នែ្នេកខាងក្នុងនេកេបមុខ និងនៅលើើទំព័រលើេខ៥, ១៤, ១៧, ២៤, ៣៥ រូបថតបានមកព ី© World Bank។ ការប្រើេើប្រាេេស់បន្តចាំបាច់តេូវមានការអនុញ្ញាាេតជាមុន។

នៅលើើទំព័រលើេខ៥, ៧, ៩-១០, ១៦, ២៤, ៣០, ៤១, ៥៣, ៥៥, ៦១, ៦៣, ៦៦, ៩៧, ១១១, ១២២ រូបថតបានមកព ី© Pingann Oung / World Bank។ ការប្រើេើប្រាេេស់បន្តចាំបាច់
តេូវមានការអនុញ្ញាាេតជាមុន។



1

សង្ខ្របប្រតិបត្តិ

របាយការណ៍នេះពិនិតេយមើលទិដ្ឋភាពខុសគ្នេខាងយេនឌ័រក្នងុសហគេនិភាពសមេេប់សហគេេស  
ខា្នេតមីកេូ ខា្នេតតូច និងមធេយម (MSME) នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍។ របាយការណ៍ នេះ
វិភាគទិន្នន័យពីបេទេសអាសុីអាគ្នេយ៍ចំនួនប្រាេេំ មានកម្ពុជា ឥណ្ឌូនេសុី ឡាវ ទីម័រឡេស្ត និង  
វៀតណាម ហើើយពិនិតេយមើលភ័ស្តុតងដេលមានសេេប់នៅទូទាំងតំបន់។ ដោយប្រើេើទិន្នន័យ  
ពីការស្ទង់នៅតមគេួសារ និងនៅតមកេុមហ៊ុនមួយចំនួន របាយការណ៍នេះបង្កើតបានអង្គ  
ហើេតុជាលំនាំមួយចំនួនស្តីពីការចូលរួមរបស់យេនឌ័រក្នុងសហគេិនភាព និងក្នុងការធ្វើ 
អាជីវកម្មពីរបេភេទ គឺ អាជីវកម្មខា្នេតមីកេូ និងសហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយម (SME)។ 
អាជីវកម្មខា្នេតមីកេូ គឺជាអាជីវកម្មទាំងឡាយដេលមាននិយោជិតតិចជាង ៥នាក់ រីឯ
សហគេេស ខា្នេតតូច និងមធេយម រួមមានអាជីវកម្មដេលមាននិយោជិតចំនួនពី ៥ ទៅ 
១០០នាក់។ ការសិកេសានេះផ្តេតលើើសហគេេសខា្នេតមីកេូ ខា្នេតតូច និងមធេយម ពីពេេះ
សហគេេស ទាំងអស់នោះ មានចំនួនសរុបដល់ទៅ ៩៧ភាគរយនេសហគេេសទាំងអស់នៅ 
ក្នុង បណា្តេបេទេសសហបេតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាសុីបា៉េសុីហ្វិក1 (Asia-Pacific Economic 
Cooperation) ហើើយដោយសារតេកត្តេយេនឌ័រនេមា្ចេស់សហគេេសទាំងនោះអាចមាន  
ឥទ្ធិពលលើើផលរបរនេ សហគេេសខា្នេតមីកេូ ខា្នេតតូច និងមធេយម ខា្លេំងជាងអាជីវកម្មធំៗ  
ដេលចេើនតេមានមា្ចេស់ចេើននាក់ ឬក៏ជាផ្នែ្នេកមួយនេសាជីវកម្មធំៗ។ បនា្ទេប់ពីកំណត់បាន 
អង្គហើេតុជាលំនាំស្តីពីគមា្លេតយេនឌ័រក្នុងសហគេិនភាពរួចហើើយ របាយការណ៍នេះប្រើេើ
បច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចដើមេបីស្វេងយល់ឱេយបានចេបាស់អំពីកត្តេនានានាំឱេយមានគមា្លេតទាំងនេះ។ 
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ការលុបបំបាត់ឧបសគ្គចំពោះ
សហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រី អាច
បញ្ច្រញសកា្ត្រនុពលដ្រល
មិនទាន់បានប្រើប្រ្រស់ឱ្រយកាន់ត្រ
មានប្រយោជន៍

សម្រ្រប់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និង
លើកកម្ពស់ឱកាសឱ្រយកាន់ត្រ
មានសមធម៌ថ្រមទៀត។

ចុងកេេយ របាយការណ៍ទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋេនមួយសមេេប់ចំណាត់ការផ្នែ្នេក
គោលនយោបាយ និងបងា្ហេញការពិនិតេយឡើងវិញលើើភ័ស្តុតងជាសកលអំពីថាតើ 
មានវិធីណាដេលបេសើរបំផុតសមេេប់ឆ្លើយតបទៅនឹងកត្តេទាំងនេះ។  

ការស្វេងយល់ដឹងថាដូចម្តេច និងហេតុអ្វីបានជាសហគេិនស្តេីនៅតេចាញ់បេៀប
សហគេិនបុរស គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្មវត្ថុនេកិច្ចអភិវឌេឍន៍ធំៗ
ចំនួនពីរ គឺ សមធម៌ និងកំណើន។ វិសមភាពនេឱកាសដោយសារតេយេនឌ័រ បាន
រារាំងស្តេីពីការជេើសរីសការងារសេបតមបំណង ចំណាប់អារម្មណ៍ និងជំនាញ
របស់ខ្លួន។ អាសេ័យហើេតុនេះ ការយល់ដឹងនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ញា្ហេបេឈម
ជាក់លាក់ផ្នែ្នេកយេនឌ័រ ដេលជាឧបសគ្គដល់សហគេិនភាពរបស់ស្តេី អាចលើើកស្ទួយ
ឱេយមានសមធម៌នេឱកាសបេសើរថេមទៀត។ ការលុបបំបាត់ចោលនូវឧបសគ្គដល់
សហគេិនភាពរបស់ស្តេី ក៏អាចលើើកទឹកចិត្តពួកគេឱេយបញ្ចេញសកា្តេនុពលដេលមិន 
ទាន់បានប្រើេើ ឱេយបានពេញទំហឹងជាបេយោជន៍សមេេប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងដេរ។ 
កាលណាស្តេីមួយចំនួនគា្មេនឱកាសកា្លេយខ្លួនជាសហគេិន ទេពកោសលេយជាមធេយម
របស់សហគេិនគឺមានកមេិតទាប ដេលជាហើេតុនាំឱេយតំបន់អាសុីបូព៌េនិងបា៉េសុីហ្វិក
ខាតបង់ប្រាេេក់ចំណូលចំនួនបេហេល ៧ភាគរយក្នុងមនុសេសមា្នេក2់។ ការកាត់បន្ថយ
ឧបសគ្គដល់ការចូលរួមរបស់ស្តេីក្នុងទីផេសារការងារ និងក្នុងការជេើសរីសមុខរបរ បាន
រួមចំណេកចេើនដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក3ផងដេរ។

របាយការណ៍នេះរកឃើញថាមានគមា្លេតយេនឌ័រចេើននៅក្នុងសហគេិនភាពក្នុង
តំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ ហើយគមា្លេតទាំងនោះមានសភាពផេសេងគ្នេទៅតាមទំហំរបស់
សហគេេស។ គមា្លេតយេនឌ័រមានទំនាក់ទំនងជាមួយកមេិតទាបនេធាតុចូលផ្នែ្នេក
សហគេិនភាព និងធាតុចូលផេសេងទៀតនៅក្នុងសហគេេសដេលដឹកនាំដោយស្តេី 
ដោយសារតេការរារាំងពីបទដ្ឋេនយេនឌ័រ, វិសមធម៌ផ្លូវចេបាប់ និងការបរាជ័យរបស់
ទីផេសារ។ ដូចបុរសដេរ ស្តេីមានទំនោរទៅរកការធ្វើអាជីវកម្មខា្នេតមីកេូ ប៉ុន្តេគមា្លេត
យេនឌ័រនៅតេមាននៅក្នុងការបេតិបត្តិអាជីវកម្មខា្នេតតូច។ គមា្លេតទាំងនេះមាន
ឫសគល់មកពីកមេិតទាបនេធាតុចូលសំខាន់ៗមួយចំនួន រួមមាន កមា្លេំងពលកម្ម
សុីឈ្នួល, ពេលវេលាសមេេប់កមា្លេំងពលកម្មផ្ទេល់ខ្លួន, ជំនាញ និងដើមទុន។ ស្តេី
មានឱកាសតិចជាងបុរសក្នុងការកាន់កាប់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយម ប៉ុន្តេក្នុង
ន័យស្ថិតិ គមា្លេតយេនឌ័រក្នុងការបេតិបត្តិសហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមមិនសូវជា 
ធំដុំប៉ុនា្មេនទេ នៅក្នុងបេទេសភាគចេើនដេលបានសិកេសា។ ជំនាញទាប, លទ្ធភាព
តិចតួចសមេេប់ទទួលបានព័ត៌មាន និងដើមទុនស្តួចស្តើងរបស់ស្តេី ជួយបកសេេយ
ពនេយល់បានចេបាស់អំពីគមា្លេតយេនឌ័រក្នុងភាពជាមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និង
មធេយម ពេេះថាធាតុចូលទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងគា្នេជាមួយលទ្ធភាពកាន់កាប់
សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយម។ អាសេ័យហើេតុនេះ គេចាំបាច់តេូវមានរបៀបវារៈ
គោលនយោបាយគេប់ជេុងជេេយមួយ ដើមេបីដោះសេេយឧបសគ្គជាចេើនដេល
សហគេិនស្តេីកំពុងជួបបេទះ ហើើយគោលនយោបាយក៏ចាំបាច់តេូវតេមានចរឹត
ឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការផេសេងៗគា្នេរបស់ស្តេីដេលធ្វើអាជីវកម្មមានទំហំខុសៗគា្នេដេរ។
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៥៤%
៤៩%

៥២%

៦២%

៥៣%

៤៤%

១៦%

២៣%

៦០%

២០%

០%

១០%

២០%

៣០%

៤០%

៥០%

៦០%

៧០%

កម��� ឥណ����សុី �វ ទីម័រ��ស� �ៀត�ម

ចំនួន�គរយ��សហ���ស���តមី��� និងសហ���ស���តតូចនិងមធ��ម��ល���ប់��ង ឬ �ន់�ប់�យ���ី

% ���ជីវកម����តមី����ន់�ប់�យ���ី %�ជីវកម����តមី����ន់�ប់�យ���ី
ប���ត់��ហមចុចៗស���ល់យុគ�ព���ក��នឌ័រ

ចំនួនភាគរយនេសហគេេសខា្នេតមីកេូ និងសហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមដេលគេេប់គេង ឬ កាន់កាប់ដោយស្តេី

បេភព៖ ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយប្រើេើទិន្នន័យពី CSES, IFLS, LECS, TLSLS, VARHS សមេេប់សហគេេសខា្នេតមីកេូ និង WBES សមេេប់ SMEs.

គំនូសតាង ០.១៖ គមា្លេតយេនឌ័រនៅក្នុងការចូលរួមនៅតេមានក្នុងចំណោមសហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយម 
ប៉ុន្តេអត់មានក្នុងអាជីវកម្មខា្នេតមីកេូទេ។  

គមា្ល្រតយ្រនឌ័រក្នុងផលអាជីវកម្មនៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍អាស្រ័យ
តាមទំហំក្រុមហ៊ុន    

បើទោះជាស្តេីជាអ្នកកាន់កាប់សហគេេសខា្នេតមីកេូជិតពាក់ 
កណ្តេលក៏ដោយ សហគេេសខា្នេតមីកេូរបស់ស្តេីនៅតេអាច  
លក់និងរកផលចំណេញបានតិចជាងសហគេេសខា្នេតមីកេូ  
ដេលមានបុរសជាអ្នកកាន់កាប់។ នៅក្នុងគំនូសតង ០.១ 
យើងឃើញថា អាជីវកម្មខា្នេតមីកេូកាន់កាប់ដោយស្តេីមាន  
ចំនួនពី ៤៩ភាគរយនៅបេទេសឥណ្ឌនូេសីុ ដល់ទៅ ៦២ភាគរយ 
នៅបេទេសទីម័រឡេស្ត។ ទោះបីជាដូចោ្នេះក៏ដោយ ក៏នៅតេ
មានគមា្លេតយេនឌ័រក្នុងការបេតិបត្តិអាជីវកម្ម ហើើយគមា្លេត
ទាំងនេះមានទំហំកាន់តេធំទៀតកាលណាប្រើេៀបធៀបរវាង
បុរស និងស្តេីដេលធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យមានសកម្មភាព
ដូចគា្នេ (គំនូសតង ០២ ផ្ទេំង A)។ សហគេិនស្តេីដេលមាន
អជីវកម្មខា្នេតមីកេូអាចរកបានប្រាេេក់ចំណេញឬមានការលក់ក្នុង
ចំនួនពី ១១ ទៅ ៤១ភាគរយទាបជាងសហគេិនបុរសដេល
មានអជីវកម្មខា្នេតមីកេូ នៅក្នុងវិស័យដេលមានសកម្មភាព
អាជីវកម្មបេហក់បេហេលគា្នេ។ 

ស្តេីទំនងជាមានឱកាសតិចជាងបុរសក្នុងការកាន់កាប់សហ 
គេេសខា្នេតតូច និងមធេយម ប៉ុន្តេក្នុងន័យស្ថិតិ គមា្លេតយេនឌ័រ
ក្នុងការបេតិបត្តិសហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមមិន សូវ ជាធំដុំ
ប៉ុនា្មេនទេ នៅក្នុងបេទេសភាគចេើនដេលបានសិកេសា។ លើើក 
លេងតេបេទេសទីម័រឡេស្តចេញ នៅក្នុងបេទេសផេសេងទៀត
មានសហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមចំនួនមិនដល់ពក់កណា្តេល
ផងដេលមានមា្ចេស់ជាស្តេី ហើើយក្នុងនោះ នៅបេទេសឥណ្ឌូនេ
សុីនិងវៀតណាម គមា្លេតយេនឌ័រផ្នែ្នេកសហគេេសខា្នេតតូច និង
មធេយម មានទំហំធំជាងគេ (គំនូសតង ០.១)។ ក្នុងអត្ថន័យ
ស្ថិតិ មានតេនៅបេទេសឥណ្ឌូនេសុីប៉ុណោ្ណេះដេលភាពខុសគា្នេ
ផ្នែ្នេកយេនឌ័រក្នុងការបេតិបត្តិអាជីវកម្មនេសហគេេសខា្នេត
តូច និងមធេយម មានសភាពធំ បើធ្វើការប្រើេៀបធៀបរវាងបុរស 
និងស្តេីដេលធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យដេលមានសកម្មភាព
ដូចគា្នេ (គំនូសតង ០២ ផ្ទេំង A)។ នៅបេទេសឡាវ និងទីម័
រឡេស្ត គមា្លេតយេនឌ័រក្នុងការបេតិបត្តិអាជីវកម្មមានតិចតួច
ទៅវិញ ហើើយវាបងា្ហេញថាសហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយម
កាន់កាប់ដោយស្តេីមានសា្ថេនភាពគេេន់បើជាង កាលណាធ្វើ 
ការប្រើេៀបធៀបរវាងបុរសនិងស្តេីដេលមានលក្ខណៈសមេបត្តិ
ផ្ទេល់ខ្លួន និងផ្នែ្នេកអាជីវកម្ម បេហក់បេហេលគា្នេ។  
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ផ្ទេំង A៖ ភាពខុសគា្នេគិតជាភាគរយនៅក្នុងការបេតិបត្តិអាជីវកម្មរវាងសហគេិនខា្នេតមីកេូបុរស និងសហគេិនខា្នេតមីកេូស្តេី

គំនូសតាង ០.២៖ គមា្លេតយេនឌ័រក្នុងការបេតិបត្តិអាជីវកម្មនេសហគេេសខា្នេតមីកេូនៅតេមាន ប៉ុន្តេមិនសូវមាន
ភ័ស្តុតងទេស្តីពីគមា្លេតផ្នែ្នេកការបេតិបត្តិក្នុងចំណោមសហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយម

��ើន��ឹម ១% ��ើន��ឹម 5% មិន��ើន��ក��ងន័យស�ិតិ
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-១០%
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កម��� ឥណ����សុី �វ ទីម័រ��ស� �ៀត�ម
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��ី�
�ល
រក
ចំណ
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�
នត

ិច�
ងបុ

រស

���ំង A៖ �ពខុស���គិត��គរយ�ក��ង�រ��តិបត�ិ�ជីវកម�រ�ងសហ��ិន���តមី���បុរស និងសហ��ិន���តមី������ី

គ���ត��នឌ័រសុទ�ក��ង�រ��តិបត�ិ�ជីវកម� គ���ត���យពី�នប���ល�រ�ន់�ប់�មវ�ស័យ គ���ត���យពី�នប���ល�រ�ន់�ប់�ំងអស់

-២៨.០%

-៤៦.៨%
-៤១.៦%

-១៩.៧%

៤.៣%

-២៥.២%

-៣៧.៥% -៣៩.១%

-១៣.៨%

-១.៨%

-២៧.០% -២៧.៣%

៦៨.៥%

២០.០%

-២.៦%

-៦០%

-៤០%

-២០%

០%

២០%

៤០%

៦០%

៨០%

កម��� ឥណ����សុី �វ ទីម័រ��ស� �ៀត�ម
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���ំង B៖ �ពខុស���គិត��គរយ�ក��ង�រ��តិបត�ិ�ជីវកម�រ�ងសហ��ិន���តតូចនិង���តមធ��មបុរស 
និងសហ��ិន���តតូចនិង���តមធ��ម���ី

គ���ត��នឌ័រសុទ�ក��ង�រ��តិបត�ិ�ជីវកម� គ���ត���យពី�នប���ល�រ�ន់�ប់�មវ�ស័យ គ���ត���យពី�នប���ល�រ�ន់�ប់�ំងអស់

Significant at 1% Significant at 5% Not statistically Significant

ផ្ទេំង B៖ ភាពខុសគា្នេគិតជាភាគរយនៅក្នុងការបេតិបត្តិអាជីវកម្មរវាងសហគេិនខា្នេតតូចនិងខា្នេតមធេយមបុរស  
និងសហគេិនខា្នេតតូចនិងខា្នេតមធេយមស្តេី

បេភព៖ ផ្ទេំង A: CSES, IFLS, LECS, TLSLS, VSMES ; Panel B : WBES for Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Timor-Leste, VSMES
ចំណាំ៖ នៅក្នុងផ្ទេំង A ការបេតិបត្តិអាជីវកម្មសំដៅទៅលើើផលចំណេញមានក្នុងបញ្ជីសមេេប់កម្ពុជា, ឥណ្ឌូនេសុី, ឡាវ, ទីម័រឡេស្ត និងវៀតណាម និងបរិមាណលក់ក្នុងបញ្ជី
សមេេប់បេទេសឡាវ។ នៅក្នុងផ្ទេំង B ការបេតិបត្តិអាជីវកម្មសំដៅលើើបរិមាណលក់មានក្នុងបញ្ជីសមេេប់កម្ពុជា, ឥណ្ឌូនេសុី, ឡាវ, និងទីម័រឡេស្ត និងផលចំណេញមានក្នុងបញ្ជី
សមេេប់វៀតណាម។ សូមមើលគំរូ ១.១ ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ B ស្តីពីសេចក្តីលម្អិតបច្ចេកទេស និងបញ្ជីផលលម្អៀងស្តីពីការកាន់កាប់អាជីវកម្ម។  
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គមា្ល្រតយ្រនឌ័រនៅក្នុងសហគ្រិនភាពមានទំនាក់ទំនងជាមួយ
កម្រិតទាបន្រធាតុចូលនៅក្នុងសហគ្រ្រសដ្រលដឹកនាំដោយ
ស្ត្រី ដោយសារត្រការរារាំងពីបទដ្ឋ្រនយ្រនឌ័រ, វិសមភាព
ផ្លូវច្របាប់ និងការបរាជ័យរបស់ទីផ្រសារ។ 

ភ័ស្តុតាងមានសេេប់បានឱេយដឹងថា សហគេេសដេលកាន់កាប់
ដោយសេ្តីមានកមេិតធាតុចូលសហគេិនសំខាន់ៗទាបជាង ដូច 
ជា ពេលវេលានិងជំនាញសមេេប់កមា្លេងំពលកម្មរបស់ខ្លនួ, កមា្លេងំ  
ពលកម្មសុីឈ្នួល, និងដើមទុន ជាដើម។ ស្តេីនៅក្នុងតំបន់អាសុី  
និងបា៉េសុីហ្វិកចំណាយពេលវេលា ៤ដងចេើនជាងបុរស លើើ
ការងារ ថេទាំគា្មេនប្រាេេក់ឈ្នួល4 ដេលជាហើេតុធ្វើឱេយពួកគេមាន 
 ពេល តិចតួចណាស់សមេេប់ធ្វើសកម្មភាពទីផេសារ ដូចជាការចាត់ 
ចេងអាជីវកម្មជាដើម។ គមា្លេតយេនឌ័រក្នុងការចុះឈ្មេះចូលរៀន
បានរួមតូចក៏ពិតមេន ហើើយនៅបេទេសខ្លះមានក្មេងសេីចូលរៀន
ចេើនជាងក្មេងបេុសទៀតផងក្នុងរយៈពេលពីរទសេសវតេសរ៍កន្លងមក
នេះ ប៉ុន្តេនៅតេមានភាពខុសគា្នេផ្នែ្នេកយេនឌ័រក្នុងការទទួលបាន 
 កមេិតការអប់រំ និងអក្ខរកម្មក្នុងចំណោមមនុសេសពេញវ័យ5 ក៏
ដូច ជាភាពខុសគា្នេក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងជាក់លាក់ផ្នែ្នេក
អាជីវកម្ម6ដេរ។ អាជីវកម្មរបស់ស្តេីមានកម្មករតិចជាងអាជីវកម្ម
របស់បុរស7។ លើើសពីនេះ ស្តេីមានលទ្ធភាពមិនស្មើគា្នេជាមួយ
បុរសទេក្នុងការរកបានធាតុចូលសំខាន់ៗសមេេប់អាជីវកម្ម ដូច 
ជាដីធ្លី និងឥណទានជាដើម8។ 

ស្តេីនៅតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ទំនងជាអាច
បើកសហគេេសខា្នេតតចូបានសេួលជាងបើ
ធៀបទៅនឹងបុរស ប៉ុន្តេពួកគេតេូវបេឈម
ឧបសគ្គចេើនផ្នេកយេនឌ័រ ក្នុងការកា្លេយ
ខ្លួនជាមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និង
មធេយម។ 

ស្តេីសហគេិនខា្នេតមីកេូបេតិបត្តិការនៅ  
ខេសោយជាង បើធៀបទៅនឹងបុរសសហគេនិ  
ខា្នេតតូច ប៉ុន្តេគមា្លេតយេនឌ័រក្នុង បេតិបត្តិ
ការអាជីវកម្ម មិនសូវមានសភាព គួរឱេយ
កតស់មា្គេលខ់ា្លេំងទេនៅក្នុងសហគេេសខា្នេត
តូច និងមធេយម។
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គ���ត��នឌ័រក��ង�តុចូល��សហ��ិន�ព

ក����ំឱ���នគ���ត��នឌ័រ
បទ���ន
��នឌ័រ

ប�ជ័យ
ទីផ��រ

វ�សមធម៌
ផ��វច��ប់

��ល���ស���ប់
ខ��នឯង��ើ�រ

ជំ�ញ�រ�រ
���ល់ខ��ន ពលកម�សុីឈ��ល �ើមទុន

គ���ត��នឌ័រក��ងលទ�ផល��សហ��ិន�ព

ចំណង់ចំណ�លចិត� និងឧបសគ�

គំនូសតាង ០.៣៖ កេបខណ្ឌគោលគំនិតសមេេប់ស្វេងយល់អំពីគមា្លេតយេនឌ័រនៅក្នុងលទ្ធផលនេ
សហគេិនភាព

ដូចមានបង្ហេញជូនក្នុងកេបខណ្ឌគោលគំនិតសមេេប់
របាយការណ៍នេះ (គំនូសតាង ០៣) គមា្លេតយេនឌ័រក្នុងធាតុ  
ចូលនេសហគេិនភាពបានបកសេេយពនេយល់អំពីគមា្លេត
យេនឌ័រ ចេើនយ៉េងនៅក្នុងផ្នេកកម្មសិទ្ធិសហគេេសខា្នេតតូច  
និងមធេយម និងនៅក្នុងការបេតិបត្តិអាជីវកម្មខា្នេតតូច។ 
ការវិភាគ ថ្មីសមេេប់របាយការណ៍នេះបានឱេយដឹងថា ស្តេីដេល
មានសហគេិនខា្នេតតូចមានកមេិតធាតុចូលសហគេិនទាប
ជាងបុរសដេលមានសហគេិនខា្នេតតូច ហើើយកមេិតធាតុចូល
មានទំនាក់ទំនងគា្នេជាមួយគមា្លេតយេនឌ័រនៅក្នុងការបេតិបត្តិ
សហគេេសខា្នេតមីកេូ។ ការបើកសហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយម
មួយតមេូវឱេយមានធាតុចូលចេើនជាងតមេូវការសមេេប់ការ

បើកអាជីវកម្មខា្នេតមីកេូ។ ដូចនេះ ធាតុចូលនេសហគេិនរបស់
ស្តេីមានកមេិតទាប ធ្វើឱេយពួកគេកាន់តេបេឈមការលំបាក
ចេើនជាងបុរសក្នុងការបើកសហគេេស ដេលជាហើេតុផលនាំ
ឱេយមានគមា្លេតយេនឌ័រក្នុងភាពធ្វើជាមា្ចេស់នេសហគេេសខា្នេត
តូច និងមធេយម។ ស្តេីដេលជោគជ័យក្នុងការបើកសហគេេស
ខា្នេតតូច និងមធេយម មានលក្ខណៈសមេបត្តិនិងលទ្ធភាពរកបាន
ធាតុចូលក្នុងកមេិតខុសៗគា្នេ ចេើនជាងស្តេីដេលគា្មេនលទ្ធភាព
បើកសហគេេស, ហើើយលក្ខណៈសមេបត្តិនិងលទ្ធភាពរកបាន
ធាតុចូលទាំងនេះ ជួយបង្កលក្ខណៈឱេយពួកអាចធ្វើការលក់និង
រកប្រាេេក់ចំណេញបានសឹងតេស្មើគា្នេនឹងសហគេេសខា្នេតតូច 
និងមធេយមដេលគេប់គេងដោយបុរស ដេរ។ 
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សហគេេសដឹកនាំដោយស្តេីមានធាតុចូលសហគេិនភាពក្នុង
កមេិតទាបជាងធាតុចូលរបស់សហគេិនបុរស ដោយសារតេ
ការរារាំងពីបទដ្ឋេនយេនឌ័រ, បរាជ័យរបស់ទីផេសោរ និងវិសមធម៌
ផ្លូវចេបាប់ ដេលរឹតតេបិតជមេើសរបស់ពួកគេ និងមានឥទ្ធិពល
ទៅលើការសមេេចចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការកំណត់អាទិភាព
ពេលវេលា និងធនធានសមេេប់អាជីវកម្ម។ បទដ្ឋេនយេនឌ័រ
បានចេងឡើងដើមេបីកំណត់ថាតើទង្វើណាខ្លះដេលអាចទទួល 
យកបាន និងសមរមេយសមេេប់ស្តេី និងបុរសនៅក្នុងកេុម ឬ
សង្គមមួយ9។ បទដ្ឋេនយេនឌ័រ តួយ៉េងការចេងទមា្លេប់ដេល
សង្កត់ធ្ងន់លើើតួនាទីរបស់ស្តេីក្នុងកិច្ចការផ្ទះ ឬដេលកំណត់
ថាការងារបេភេទណាខ្លះដេលសមរមេយសមេេប់បុរស និងស្តេី 
មានឥទ្ធិពលទៅលើើជមេើស និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ស្តេី  
ចំពោះសហគេិនភាព។ បទដ្ឋេនទាំងនេះក៏ជះឥទ្ធិពលលើើ
លទ្ធភាពរកបានធាតុចូលសហគេិនសមេេប់ស្តេី ផងដេរ។ 
ឧទាហរណ៍ សហគេិនស្តេីនៅបេទេសអ៊ូហ្គង់ដដេលយកកូន 
តូចៗមកនៅជាមួយក្នុងហងលក់ដូរ ទំនងជាមិនអាចស្តុក
ទំនិញ បានចេើនទេដោយសារតេមិនសូវមានពេលទំនេរហើើយ

ជាប់រវល់មើលកូនផង មិនដូចស្តេីដេលគា្មេនកាតព្វកិច្ចចំពោះ
កូនតូចឡើយ10។ បរាជ័យទីផេសារសំដៅទៅលើើការខកខាន ឬ  
ការផ្តល់ទំនិញ ឬសេវាកម្មខ្វះបេសិទ្ធភាព ដោយសារកត្តេខាង 
កេេ - ដូចជា អត្ថបេយោជន៍ ឬថ្លេចំណាយដេលមិន ជាក់លាក់ 
ចំពោះអ្នកផលិត ឬអ្នកប្រើេើប្រាេេស់ណាមួយ - ឬបណា្តេលមក
ឧបសគ្គផ្នែ្នេកព័ត៌មាន។ ឧទាហរណ៍ ហើេតុផលមួយដេល
សហគេិនវិនិយោគតិចតួចលើើការបណ្ដុះបណា្តេលអាជីវកម្មគឺ
មកពីខ្វះព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពដេលការបណ្ដុះបណា្តេលនោះ  
អាចនឹងផ្តល់ផលតេលប់មកវិញ និងព័ត៌មានមិនដូចគា្នេអំពី
គុណភាពនេអ្នកផ្តល់ការបណ្ដុះបណា្តេល11។ បើប្រើេៀបធៀប
ជាមួយបណា្តេញសហគេិនបុរស បណា្តេញសហគេិនស្តេីចេើន  
តេមានទំហំតូច និងមិនសូវមានបទដ្ឋេនផ្លូវការ ដេលជាហើេតុ  
ធ្វើឱេយពួកគេកាន់តេខ្វះព័ត៌មានសមេេប់ធ្វើអាជីវកម្ម។ វិសមភាព 
ផ្លូវចេបាប់សំដៅទៅលើើការរីសអើងយេនឌ័រ ឬដោយចេតនា
នៅក្នុងចេបាប់ ឬគោលនយោបាយ។ ឧទាហរណ៍ ការរីសអើង
យេនឌ័រនៅក្នុងចេបាប់អចលនទេពេយរឹតតេបិតលទ្ធភាពរបស់ស្តេី
ក្នុងការទទួលបានដើមទុនយកមកធ្វើអាជីវកម្ម12។ 
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ស្ត្រីដ្រលមានសហគ្រិនខ្ន្រតមីក្រូរកបានប្រ្រក់ចំណ្រញតិច
ជាងបុរសដ្រលមានសហគ្រិនខ្ន្រតមីក្រូដោយសារពួកគ្រមាន
ធាតុចូលសំខន់ៗក្នុងកម្រិតទាប ដូចជាពលកម្មសុីឈ្នួល, 
ព្រលវ្រលាសម្រ្រប់ខ្លួនឯងធ្វើការ, ជំនាញ និងដើមទុន។ 

ការបេើបេេស់ពលកម្មសុីឈ្នួលអាចធ្វើទៅរួចលុះតេេតេការ
លក់ និងការទទួលផលចំណេញចេើន ប៉ុន្តេ ជាទូទៅ អាជីវកម្ម
មីកេូរបស់ស្តេីចេើនតេ មានពលករសុីឈ្នួលតិចជាង អាជីវកម្ម
មីកេូរបស់បុរស ហើយដូច្នេះពួកគេតេូវពឹងផ្អេកលើពលកម្ម
គ្មេនបេេក់កមេេ ចេើនជាង។ ភ័ស្តុតងពីបេទេសវៀតណាម
បងា្ហេញថាស្តេីធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមិនទាន់បានពេញទំហឹង
សមនឹងទំហំនេកេុមហ៊ុនរបស់ពួកគេទេ។ ជាក់ស្តេង អាជីវកម្ម
ខា្នេតមីកេូរបស់ស្តេីនៅវៀតណាមមានចំណូលកើនឡើងធៀប
ទៅនឹងកមា្លេំងពលកម្ម - ឧទាហរណ៍ កាលណាបង្កើនចំនួន
កម្មករទ្វេដង វានឹងបង្កើនតម្លេផលិតកម្មទ្វេដងដេរ។ នៅ
បេទេសឥណ្ឌូនេសុី និងបេទេសឡាវ ឯណោះវិញ ពលករ
ស្តេីគា្មេនប្រាេេក់ឈ្នួល គិតជាសមាមាតេ មានចេើនជាងចំនួន
ពលករបុរសគា្មេនប្រាេេក់ឈ្នួល ដេលបេការនេះអាចប៉ះពល់
ដល់គុណភាព និងភាពជឿជាក់នេការផ្គត់ផ្គង់កមា្លេំងពលកម្ម
របស់បេទេសទាំងនោះ។ បនា្ទេប់ពីរាប់បញ្ចូលកមេិតទាបរបស់  
ពលករស្តេមីានប្រាេេក់ឈ្នលួ និងគា្មេនប្រាេេក់ឈ្នលួ គមា្លេតយេនឌ័រ  
ក្នុងការបេតិបត្តិអាជីវកម្មថយចុះបានចំនួន ១៩ភាគរយ, 
១០ភាគរយ, ២១ភាគរយ និង ៤ភាគរយ នៅបេទេសកម្ពុជា, 
ឥណ្ឌូនេសុី, ឡាវ និងទីម័រឡេស្ត រៀងៗខ្លួន។ ដូចគា្នេនេះដេរ 
ទំហំកមា្លេំងពលកម្មបងា្ហេញឱេយឃើញថាមាន គមា្លេតយេនឌ័រ
នៅក្នុងប្រាេេក់ចំណេញ មានទំហំ១៥ភាគរយ នៅក្នុងបេទេស
វៀតណាម។ 

មានកតា្តេសំខាន់ៗមួយចំនួនដេលនាំឱេយពលកម្មសុីឈ្នួលរបស់ 
ស្តេីនៅមានកមេិតទាប។ ការយល់ឃើញបេបអវិជ្ជមានអំពី
សមត្ថភាពរបស់ស្តេីជាអ្នកគេប់គេង អាចធ្វើឱេយស្តេីកាន់តេជួប
ការលំបាកក្នងុការជួល និងរកេសាបុគ្គលិកបេសុ13 ហើើយថេមទំាង
អាចបន្ថយទំនុកចិត្តលើើសមត្ថភាពផ្ទេល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ក្នុង
ការគេប់គេងបុគ្គលិកបេកបដោយបេសិទ្ធភាព ទៀតផង។ 
កង្វះខាតព័ត៌មានក៏មានចំណេកនាំឱេយមានគមា្លេតយេនឌ័រក្នុង  
ទំហំអាជីវកម្មផងដេរ។ សហគេិនស្តេីអាចជួលកម្មករតិចជាង
បេសិនបើពួកគេមានព័ត៌មានតិចតួចជាងបុរស អំពីលទ្ធភាព

នេការរកបានផលចំណូលពីការជួលកម្មករបន្ថេម14 ហើើយ
ទំហំនិងសមាសភាពនេបណា្តេញរបស់ពួកគេដេលមិនសូវធំ
និងចេើនតេមិនផ្លូវការ អាចធ្វើឱេយកាន់តេពិបាកក្នុងការរកនិង 
 ជេើសរីសកម្មករឬបុគ្គលិកមានសមត្ថភាពយកមកប្រើេើប្រាេេស់។  
មួយវិញទៀត បទដ្ឋេនយេនឌ័រដេលសង្កត់ធ្ងន់លើើ តួនាទី
របស់ ស្តេីជាមេផ្ទះ អាចកាន់តេជំរុញស្តេីឱេយបងេួញ អាជីកម ្ម
កាន់តេតូច ដើមេបីរកេសាតុលេយភាពរវាងដំណើរការអាជីវកម្ម និង 
ការទទួលខុសតេូវនៅក្នុងគេួសារ15។   

ការរវល់ជាមួយកិច្ចការផ្ទះ និងការថេទាំកូនកាន់តេចេើន វា
កាន់តេធ្វើឱេយស្តេីមិនសូវមានពេលវេលាសមេេប់គេប់គេង
អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ហើយកមា្លេំងពលកម្មរបស់គេផ្ទេល់
ក្នុងនាមជាសហគេិនមានសារៈសំខាន់ណស់សមេេប់ការ  
បេតិបត្តិអាជីវកម្មរបស់សហគេេសខា្នេតមីកេូ។ កមា្លេំងពលកម្ម  
ផ្ទេល់ខ្លួនរបស់សហគេិនគឺជាធាតុចូលស្នូលតេម្តង ដោយ សារ  
តេអាជីវកម្មខា្នេតមីកេូភាគចេើន - មាន ៧៤ភាគរយនៅឡាវ 
ដល់ទៅ ៩៧ភាគរយនៅទីម័រឡេស្ត - គា្មេនកម្មករសុីឈ្នួល
សមេេប់ប្រើេើប្រាេេស់។ លទ្ធភាពរបស់ស្តេីក្នុងការវិនិយោគពេល 
វេលាទៅលើើអាជីវកម្មតេូវរងការរឹតតេបិត ដោយសារតេបទដ្ឋេន
យេនឌ័រដេលសង្កត់ធ្ងន់លើើតួនាទីរបស់ពួកគេជាមេផ្ទះ និង
ការថេទាំកូន និងដោយសារកង្វះហើេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធគាំទេនានា 
មានដូចជាសេវាថេទំាកុមារមានតម្លេសមរមេយនិងមានគុណភាព 
ឬឧបករណ៍ប្រើេើប្រាេេស់ក្នុងផ្ទះដេលជួយសនេសំសំចេពេលវេលា។ 
សហគេិនស្តេីដេលចំណាយពេលតិចតួចក្នុងការរកអុសនិង
ដងទឹក និងស្តេីដេលមានឧបករណ៍ចម្អិនអាហរបានរហ័ស 
អាចលក់បានចេើននិងរកប្រាេេក់ចំណេញបានខ្ពស់ ជាងអ្នក
ដេលចំណាយពេលចេើនលើើកិច្ចការផ្ទះ ហើើយគា្មេនឧបករណ៍
សនេសំពេលវេលាសមេេប់ប្រើេើប្រាេេស់។ ទោះបីជាការលក់បាន
ចេើននិងការប្រាេេក់ចំណេញបានខ្ពស់អាចឱេយស្តេីវិនិយោគលើើ
ហើេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធគេួសារបានកាន់តេបេសើរជាងមុនក៏ដោយ 
ក៏ការវិនិយោគទាំងនេះនៅតេជាសញ្ញាាេប្រាេេប់ថាអាទិភាពរបស់
ពួកគេក្នុងការធ្វើបេបនេះគឺដើមេបីជួយកាត់បន្ថយពេលវេលា
ដេលពួកគេចំណាយលើើបន្ទុកការងារផ្ទះ តេប៉ុណោ្ណេះ។ 

គមា្លេតយេនឌ័រក្នុងចំណេះដឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគមា្លេត
យេនឌ័រក្នុងការបេតិបត្តិអាជីវកម្មខា្នេតមីកេូ៖ បរាជ័យទីផេសោរ 
និងបទដ្ឋេនយេនឌ័រធ្វើឱេយសហគេិនស្តេីជួបការលំបាកក្នុងការ
បងេួញគមា្លេតចំណេះដឹងទាំងនេះដោយខ្លួនឯង។ ការអប់រំ



9

ស
ហ

គ
្រិនភា

ពប
្រកប

ដោ
យ

ស
មធ

ម៌ស
្ត្រី | 
ស
ង
្ខេបប

េតិប
ត្តិ

ស្តេីអាចជួបការលំបាកចេើនក្នុង
ការជួលកមា្លេំងពលកម្មបន្ថេម 
កាលណាពួកគេខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
ចាំបាច់ ឬមួយកាលណាផ្នត់គំនិត
អវិជ្ជមានអំពីសមត្ថភាពរបស់ស្តេីជា
អ្នកគេប់គេង ធ្វើឱេយពួកគេកាន់តេ
ជួបការលំបាកក្នុងការជួល និងរកេសា
បុគ្គលិកបុរសឱេយនៅធ្វើការជាមួយ។

ស្តេីមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតមីកេូនៅ
បេទេសវៀតណមដេលចាប់យក
បច្ចេកវិទេយាថ្មីមកបេើ មានបានការ
រីកចមេើនតិចតួចក្នុងអាជីវកម្មរបស់  
ពួកគេបើធៀបទៅនឹងបុរស ទោះបីជា
ការប្រើេើប្រាេេស់បច្ចេកវិទេយាបេប
នវានុវត្តន៍ ជាទូទៅ នាំមានភាគលាភ
ខ្ពស់ដល់កេុមហ៊ុនក៏ដោយ។

ស្តេីសហគេិនខា្នេតមីកេូនៅបេទេស
ឥណ្ឌូនេសុីមានដើមទុនបើកអាជីវកម្ម
ដំបូងក្នុងចំនួនមិនដល់ពាក់កណ្តេល
នេចំនួនដើមទុនរបស់បុរសផង រីឯ
នៅបេទេសវៀតណាមវិញ អាជីវកម្ម
ខា្នេតមីកេូរបស់ស្តេីមានទេពេយរូបវន្ត 
១៨ភាគរយ និងទេពេយហិរញ្ញវត្ថុ 
៣៩ភាគរយតិចជាងទេពេយរបស់
បុរស។*

នៅក្នុងបេទេសឡាវ ៣៤ភាគរយនេ
ស្តេីសហគេិនខា្នេតមីកេូចំណយពេល
លើកិច្ចការជាមេផ្ទះអស់ពេលយ៉េង 
ហោចណាស់មួយខេក្នុងឆ្នេំកន្លងទៅ 
ហើើយប្រាេេក់ចំណូលរបស់ពួកគេ
គឺ មាន ១៨ភាគរយទាបជាងស្តេី
សហគេិនខា្នេតមីកេូដេលធ្វើការជា
ពេញមួយឆ្នេំ។

បទដ្ឋេនសង្គមស្តីពីយេនឌ័រអាចធ្វើ
ឱេយស្តេីកាន់តេជួបការលំបាកក្នុងការ
កសាង និងធ្វើពងេីកបណ្តេញរបស់
ពួកខ្លួនឱេយសមេបូរបេប ប៉ុន្តេបណា្តេញ
ទាក់ទងមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស
សមេេបប់េតបិត្តកិារអាជវីកម្មរបសស់្តេី
នៅក្នុងបេទេសវៀតណាម។

អាជីវកម្មខា្នេតមីកេូដេលកាន់កាប់
ដោយបុរសចេើនតេមានកមេិតផ្នែ្នេក
ដើមទុនរូបវន្ត ខណៈពេលដេល
អាជីវកម្មខា្នេតមីកេូដេលកាន់កាប់
ដោយស្តេីចេើនតេមានកមេិតផ្នេក
ដើមទុនហិរញ្ញវត្ថុ។*

34%

<50%

*ទេពេយសកម្មរូបវន្ត ឬដើមទុនរូបវន្ត សំដៅលើើអគារ គេឿងចកេ និងគេឿងបរិកា្ខេរ។ ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬដើមទុនហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅលើើសាច់ប្រាេេក់ និងបំណុល ដូចជាប្រាេេក់ដេល
អតិថិជននៅជំពក់។
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ផ្លូវការជួយឱេយសហគេិនទទួលបានជំនាញអក្ខរកម្ម និងជំនាញលើេខ សំខាន់ៗ ហើើយ
ការសិកេសាផ្លូវការមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជិតស្និទ្ធជាមួយការបេតិបត្តិអាជីវកម្ម16។ 
សហគេិនស្តេីនៅអាសុីអាគ្នេយ៍មានកមេិតអប់រំទាបជាងបុរស។ ការរាប់បញ្ចូល
កមេិតទាបនេការអប់រំរបស់ស្តេី បានបន្ថយគមា្លេតយេនឌ័រនៅក្នុងការបេតិបត្តិ
សហគេេសខា្នេតមីកេូបាន ៣៩ភាគរយនៅបេទេសកម្ពុជា, ១១ភាគរយនៅបេទេស
ឥណ្ឌូនេសុី, ៤៣ភាគរយនៅបេទេសឡាវ និង ៨ភាគរយនៅ បេទេសទីម័រឡេស្ត។ 
នៅបេទេសវៀតណាម សហគេិនស្តេីក៏មានចំណេះដឹងតិចតួចដេរអំពី ចេបាប់ និង 
បទបេបញ្ញត្តិទាក់ទងអាជីវកម្ម ហើើយទំនងជាមិនសូវយកការ អនុវត្តអាជីវកម្មបេប
នវានុវត្តន៍មកប្រើេើទេ រួមទាំងការណេនាំមកនូវផលិតផលថ្មីៗផងដេរ។ កមេិតទាប
នេចំណេះដឹងអាជីវកម្មរបស់ស្តេីធ្វើឱេយយល់បានមួយផ្នែ្នេកអំពីគមា្លេតយេនឌ័រ
ក្នុងលទ្ធភាពរកបានប្រាេេក់ចំណេញរបស់សហគេេសខា្នេតមីកេូនៅបេទេស
វៀតណាម។ ស្តេីអាចមានបញ្ញា្ហេបេឈមក្នុងការវិនិយោគលើើការបណ្ដុះបណា្តេល
ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ញា្ហេគមា្លេតជំនាញទាំងនេះ ដោយសារតេកង្វះកម្មវិធី
បណ្ដុះបណា្តេលសេបតមតមេូវការរបស់ពួកគេ និងដោយសារកង្វះចំណេះដឹង អំពី 
សកា្តេនុពលនេការវិនិយោគទៅលើើកម្មវិធីអភិវឌេឍជំនាញ។ លើើសពីនេះ បទដ្ឋេន
យេនឌ័រដេលសង្កត់ធ្ងន់លើើតួនាទីរបស់ស្តេីជាមេផ្ទះ បានរឹតតេបិតពេលវេលាដេលស្តេី
អាចប្រើេើសមេេប់វិនិយោគទៅលើើកម្មវិធីអភិវឌេឍជំនាញ។  
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បើគ្ម្រនគោលនយោបាយសា្ត្ររ
ឡើងវិញដ្រលយកចិត្តទុកដក់
លើយ្រនឌ័រទ្រ ជំងឺរាតត្របាតកូវីដ-
១៩ អាចពង្រីកគមា្ល្រតយ្រនឌ័រ
កាន់ត្រធំថ្រមទៀតនៅក្នុងផល
សម្រ្រចរបស់សហគ្រិន។

ស្តេីដេលមានសហគេិនខា្នេតមីកេូមានទេពេយអាជីវកម្មក្នុងកមេិតទាបជាងបុរសដេល
មានសហគេិនខា្នេតមីកេូ ហើយតេូវជួបបញ្ហេបេឈមទាក់ទងយេនឌ័រចេើនក្នុង
ការស្វេងរកបានដើមទុនយកមកបេើបេេស់។ សហគេិនស្តេីនៅបេទេសឥណ្ឌូនេសុី
មានដើមទុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មតិចជាងសហគេិនបុរស។ នៅបេទេសវៀតណាម បើ
ប្រើេៀបធៀបទៅនឹងបុរសដេលមានអាជីវកម្មខា្នេតមីកេូ ស្តេីដេលមានអាជីវកម្មខា្នេត  
មីកេមូានដើមទុនតិចជាង ទំាងដើមទុនរូបវន្ត - មានដីធ្ល,ី អគារ, បរិកា្ខេរ និងគេឿងចកេ 
- និងទាំងដើមទុនហិរញ្ញវត្ថុ - រួមមានសាច់ប្រាេេក់ និងប្រាេេក់ដេលតេូវសង។ ចេបាប់
អចលនទេពេយដេលមានលក្ខណៈរីសអើង អាចធ្វើឱេយស្តេីកាន់តេមានការលំបាកក្នុង  
ការស្វេងរកបានឥណទាន ពីពេេះវារឹតតេបិតលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើេើប្រាេេស់
ទេពេយធ្វើជាវត្ថុបញ្ញា្ចេ1ំ7។ សូមេបីតេនៅពេលចេបាប់បានផ្តល់សិទ្ធិដីធ្លីស្មើគា្នេ ឬហមប្រាេេម
ការរីសអើងយេនឌ័រក្នុងលទ្ធភាពទទួលបានឥណទានក៏ដោយ បទដ្ឋេនយេនឌ័រ
ដេលបេគល់តួនាទីឱេយបុរសធ្វើជាអ្នកគេប់គេងទេពេយសមេបត្តិ អាចនាំឱេយមានភាពខុស  
គា្នេខាងយេនឌ័រនៅក្នុងទង្វើអនុវត្តជាក់ស្តេង18។ ជាការឆ្លុះបញ្ញា្ចេំងពីបញ្ញា្ហេបេឈម
ទាំងនេះ ស្តេីដេលមានសហគេិនខា្នេតមីកេូមិនសូវជាមានលទ្ធភាពទទួលបានប្រាេេក់ 
កម្ចី, ការបណា្តេក់ទុនក្នុងអាជីវកម្ម ឬក្នុងការធ្វើជាមា្ចេស់កាន់កាប់ទីតំងអាជីវកម្ម
ទេ បើប្រើេៀបធៀបទៅនឹងសហគេិនខា្នេតមីកេូរបស់បុរសនៅអាសុីអាគ្នេយ៍។ យ៉េង 
ណាក៏ដោយ កត្តេទាំងបីនេះគេេន់តេជាការភា្ជេប់ពក់ព័ន្ធជាវិជ្ជមានជាមួយការបេតិបត្តិ
អាជីវកម្មរបស់សហគេិនស្តេីប៉ុណោ្ណេះ ហើើយគា្មេនទំនាក់ទំនងផ្នែ្នេកស្ថិតិសមេេប់
សហគេិនបុរសនោះទេ។

ជំងឺរាតតេបាតកូវីដ-១៩ បានធ្វើឱេយបញ្ហេបេឈមរបស់សហគេិនខា្នេតមីកេូរបស់ស្តេី 
មានសភាពកាន់តេយ៉េប់យុឺនថេមទៀត។ ដោយសារជំងឺរាតតេបាតកូវីដ-១៩ អាជីវកម្ម
ខា្នេតមីកេូ ដេលបេមូលផ្តុំសហគេិនស្តេីភាគចេើន បានបាត់បង់ប្រាេេក់ចំណូលក្នុងទំហំ  
ចេើនជាងសហគេេសខា្នេតតូច មធេយម ឬធំ។ ជាងនេះទៅទៀត ការធា្លេក់ចុះនេប្រាេេក់ 
ចំណូល មានទំហំធំសមេេប់សហគេិនខា្នេតមីកេូរបស់ស្តេី ជាងសហគេិនខា្នេតមីកេូ
បុរសនៅបេទេសកម្ពុជា និងវៀតណាម។ បញ្ញា្ហេបេឈមនេះអាចមកពីវិសមភាព
យេនឌ័របីយ៉េងដេលមានពីមុនមក។ ទីមួយ មុនពេលមានជំងឺរាតតេបាត ស្តេីបាន
ចំណាយពេលលើើការងារថេទាំគា្មេនប្រាេេក់កមេេ ៤ដងចេើនជាងបុរស19។ ជំងឺរាតតេបាត
កូវីដ-១៩ បានបង្កើនការងារផ្ទះសមេេប់គេួសារជាចេើន ដោយសារសាលារៀននិង
មណ្ឌលថេទាំកុមារតេូវបានបិទទា្វេរ, ភាពចាំបាច់មើលថេទាំសមាជិកគេួសារដេល
ឈឺ, ការសមា្អេតបន្ថេម និងកំណើននេបរិមាណអាហរទទួលទាននៅផ្ទះ។ ទោះបីជា
ទាំងបុរសនិងស្តេីនៅអាសុីបូព៌េ និងបា៉េសុីហ្វិកបានបង្កើនពេលវេលាទៅលើើការថេទាំ 
និងកិច្ចការផ្ទះក៏ដោយ20 ភ័ស្តុតងជាសកលបងា្ហេញថា ស្តេីនៅតេរវល់ជាមួយ
ការងារចេើនម៉េងជាងបុរស21។ ទីពីរ សហគេិនស្តេីបេមូលផ្តុំគា្នេចេើននៅក្នុងវិស័យ
ដេលរងផលប៉ះពល់ខា្លេំងបំផុតពីជំងឺរាតតេបាតនេះ។ ឧទាហរណ៍ សហគេិនខា្នេត
មីកេូរបស់ស្តេីនៅបេទេសឥណ្ឌូនេសុីចេើនតេបេមូលផ្តុំគា្នេនៅក្នុងវិស័យសណា្ឋេគារ, 
ភោជនីយដ្ឋេន និងផលិតកម្មធុនសេេល ដេលមានកំណើនធា្លេក់ចុះយ៉េងខា្លេំងក្នុង
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បេអប់ ០១៖ ទោះបីជាមានសមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងការបេតិបត្តិសហគេេសខា្នេតមីកេូក៏ដោយ ក៏
នៅតេមានភាពខុសគា្នេខាងយេនឌ័រដេរ ជាពិសេសនៅក្នុងកត្តេដេលតមេង់ទិសបុរសនិងស្តេីក្នុងការ
ធ្វើជមេើសបើកសហគេេសខា្នេតមីកេូ។

តួនាទីកាន់តេធំរបស់ស្តេីក្នុងការងរផ្ទះ រួមទាំងការថេទាំកុមារ
ផង អាចរារាំងស្តេីក៏ដូចជាជំរុញទឹកចិត្តពួកគេឱេយធ្វើអាជីវកម្ម 
ខា្នេត មីកេូ។ ឧទាហរណ៍ នៅកម្ពុជា ស្តេីក្នុងវ័យធ្វើការដេល
មានកូនតូចទំនងជាមិនសូវធ្វើជាសហគេិនដូចស្តេីដេល
គា្មេនកូនទេ ប៉ុន្តេបើគិតតេស្តេីក្នុងចង្កេមកមា្លេំងពលកម្ម ស្តេី
ដេលមានកូនតូចទំនងជាធ្វើជាសហគេិនជាងស្តេីដទេទៀត។ 
មាតុភាពអាចបន្ថយលទ្ធភាពកា្លេយខ្លួនជាសហគេិន ពេេះ
វាបន្ថយលទ្ធភាពសមេេប់ការបេឡូកក្នុងកមា្លេំងពលកម្ម
ទាំងអស់។ យ៉េងណាក៏ដោយ ភាពជា 
សហគេិនផ្តល់ភាពបត់បេនក្នុងម៉េងនិងទីតំងការងារ បាន
ជាងការងារដេលមានប្រាេេក់ឈ្នួល ដេលជាជមេើសដ៏គួរឱេយ
ទាក់ទាញ 
មួយសមេេប់មា្តេយដេលស្ថិតក្នុងវ័យធ្វើការ។ 

ភាពអាចរកបាននិងលក្ខខណ្ឌនេការងរមានបេេក់ឈ្នួល ធ្វើឱេយ
សហគេិនភាពជាជមេើសទីផេសោរការងរដេលទាក់ទាញគួរសម 
ដេរ ប៉ុន្តេបុរសនិងស្តេី តេូវបេឈមនឹងឱកាសការងរដេលមាន  
បេេក់ឈ្នួលខុសៗគ្នេ។ បុរសនិងស្តេីមានទំនោរទៅ រកគន្លង
មុខរបរ និងផ្លូវអប់រំផេសេងៗគា្នេ ហើើយដូច្នេះក៏មានឱកាសការងារ 
ដេលមានប្រាេេក់ឈ្នួលកមេិតខុសៗគា្នេដេរ22។ បទដ្ឋេនយេនឌ័រ  
មានឥទ្ធិពលលើើជមេើសបេភេទការងារដេលចាត់ទុកថា
សមរមេយសមេេប់បុរស និងស្តេី ដេលជាលទ្ធផល វាអាច 
ជះឥទ្ធិពលលើើលទ្ធភាពទទួលបានការងារទៅតមហ្នុងដេរ។  
នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ បុរសនិងស្តេីដេលមានកមេិត អប់រំ 

ខ្ពស់គេេន់បើ មានទំនោរទៅចូលបេឡូកក្នុងការងារដេលមាន   
ប្រាេេក់ឈ្នួល ហើើយមិនសូវទៅធ្វើជាសហគេិនទេ។ យ៉េង ណា  
ក៏ដោយ ថាមភាពនេទំនាក់ទំនងរវាងការអប់រំនិងសហគេិន 
ភាព មានសភាពខុសគា្នេសមេេប់បុរសនិងស្តេី ហើើយនិនា្នេការ
ទាំងនេះបេេបេួលពីបេទេសមួយទៅបេទេសមួយទៀត។ 

លទ្ធភាពទទួលបានដើមទុនគឺជាការចាំបាច់សមេេប់ទាំង
សហគេិនបុរស និងសហគេិនស្តេីក្នុងការបើកអាជីវកម្ម ក៏ប៉ុន្តេ 
វាហាក់ដូចជាចំណោទធំជាងសមេេប់ស្តេីនៅអាសុីអាគ្នេយ៍។ 
វាមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំគួរសមដេររវាងសូចនាករនេលទ្ធភាព
រកបានដើមទុន និងលទ្ធភាពនេការកា្លេយជាសហគេិនខា្នេត  
មីកេូសមេេប់ស្តេីនៅក្នុងបេទេសភាគចេើននៅអាសុីអាគ្នេយ៍។ 
ឧទាហរណ៍ ស្តេីនិងបុរសក្នុងគេួសារដេលទទួលបានប្រាេេក់កម្ចី 
ទំនងចូលបេឡូកក្នុងសហគេិនភាពចេើនជាងអ្នកដេលមិន  
ទាន់បានទទួលប្រាេេក់កម្ចី។ យ៉េងណាមិញ នៅបេទេសទីម័រឡេ
ស្ត ទំនាក់ទំនងនេះមានសភាពខា្លេំងជាងបីដងសមេេប់ស្តេ ី
ប្រើេៀបទៅនឹងបុរស។ សេដៀងគា្នេនេះដេរ ការមានទេពេយសមេបត្តិ  
សមេេប់ប្រើេើធ្វើជាវត្ថុបញ្ញា្ចេំមានទំនាក់ទំនងយ៉េងជិតស្និទ្ធជា 
មួយនឹងលទ្ធភាពសមេេប់ស្តេីកា្លេយខ្លួនជាសហគេិន ចេើន ជាង 
បុរស នៅបេទេសកម្ពុជា។ ប្រាេេក់សនេសំក៏ជាបេភពសំខាន់ដេរ  
សមេេប់សហគេិនធ្វើដើមទុនបើកអាជីវកម្ម ហើើយស្តេីឥណ្ឌូ នេ
សុីទំនងជាពឹងផ្នែ្អេកលើើការសនេសំប្រាេេក់សមេេប់បើក អាជីវកម្ម 
របស់ពួកគេ ចេើនជាងបុរស។

ឆ្នេំ២០២០។ ទីបី មុនពេលមានជំងឺរាតតេបាតនេះ សហគេិនខា្នេតមីកេូរបស់ស្តេីមានការអប់រំ
តិចតួច និងលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុនទាប ដេលធ្វើឱេយពួកគេមានលទ្ធភាពតិចណាស់
ក្នុងការរកបានយន្តការដោះសេេយណាមួយសមេេប់ឆ្លើយតបទៅនឹងសភាពការណ៍នា
ពេលនោះ។ 
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គមា្ល្រតយ្រនឌ័រក្នុងភាពជាមា្ច្រស់សហគ្រ្រសខ្ន្រតតូច និងមធ្រយម មានទំនាក់ទំនង
គ្ន្រជាមួយការណ៍ដ្រលស្ត្រីមានជំនាញទាប និងខ្វះលទ្ធភាពរកបានព័ត៌មាន និង
ដើមទុន។

នៅតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ វាជារឿងធម្មតាដេលមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយម
ដេលជោគជ័យ ចេើនតេចាប់ផ្តើមចេញពីការបើកសហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយម
តេម្តង ជាជាងការពងេីកពីអាជីវកម្មខា្នេតមីកេូ។ ជាងពក់កណា្តេលនេសហគេេសខា្នេត
តូច និងមធេយមដេលគេប់គេងដោយបុរស និងស្តេី មានបុគ្គលិកយ៉េងតិចប្រាេេំនាក់នៅ 
ពេលចាប់ផ្តើម ហើើយកេុមហ៊ុនជាចេើនដេលចាត់ទុកខ្លួនថាជាអាជីវកម្មខា្នេតមីកេូពី
ដំបូង មានបុគ្គលិកយ៉េងហោចណាស់បីឬបួននាក់នៅពេលពួកគេចាប់ផ្តើមបេតិបត្តិ
ការ។ ទោះបីជាមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមទាំងបុរស និងស្តេីមានទំនោរ
បើកសហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមផ្ទេល់ក៏ដោយ បុរសចេើនតេជាមា្ចេស់សហគេេស
ទាំងនោះ ជាងស្តេី។ តេង់នេះបញ្ញា្ជេក់ថា ស្តេីបេឈមនឹងឧបសគ្គចេើនក្នុងការឈាន
ទៅបើកសហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយម។ 

មា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមចេើនតេមានជំនាញ, លទ្ធភាពទទួលបាន
ព័ត៌មាន និងលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុន ខ្ពស់ជាងសហគេិនខា្នេតមីកេូ។ នៅបេទេស
វៀតណាម មា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមទាំងបុរសនិងស្តេី មានចំណេះដឹង 
ចេើនអំពីចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិ ហើើយប្រើេើទមា្លេប់អនុវត្តអាជីវកម្មទំនើប និងផ្លូវការ  
ចេើនជាងមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតមីកេូ។ វាអាចដេរថាមា្ចេស់អាជីវកម្មធំៗទទួលបាន 
ជំនាញ និងព័ត៌មានអាជីវកម្មជាក់លាក់ទាំងនេះដោយសារតេភាពចាំបាច់ និងពេេះ 
តេបេតិបត្តិការរបស់ពួកគេកាន់តេមានលក្ខណៈជឿនលើឿន តេយ៉េងណាក៏ដោយ

ជាទូទៅ មុននឹងកា្ល្រយខ្លួនជាមា្ច្រស់
សហគ្រ្រសខ្ន្រតតូចនិងមធ្រយម 
គ្រច្រើនត្របើកសហគ្រ្រសខ្ន្រត
តូចនិងមធ្រយមភា្ល្រមត្រម្តង ជាជាង
ការពង្រីកពីអាជីវកម្មខ្ន្រតមីក្រូឱ្រយ
កា្ល្រយទៅជាសហគ្រ្រសខ្ន្រតតូច
និងមធ្រយម។
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ជំនាញជាមូលដ្ឋេនក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយភាពជាមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និង
មធេយមផងដេរ។ មា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមនៅវៀតណាម - ទាំងបុរស
និងស្តេី - បានទទួលការអប់រំកមេិតមធេយមសិកេសាឬសាកលវិទេយាល័យ ចេើនជាង
សហគេិនខា្នេតមីកេូ។ ការណ៍មានបណា្តេញជាបេភពសំខាន់នេព័ត៌មានអំពីអាជីវកម្ម 
និងការគាំទេ23 ហើើយមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមជាស្តេីមានបណា្តេញចេើន 
និងមានបុរសចេើននៅក្នុងបណា្តេញរបស់ពួកគេ ជាងសហគេិនខា្នេតមីកេូរបស់ស្តេី។ 
មា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមជាស្តេីមានប្រើេៀបចេើន ហើើយក៏ទំនងជានឹង
ដក់ពកេយស្នើសុំឥណទានផ្លូវការនិងខ្ចីលុយកេេផ្លូវការដេរ ជាងមា្ចេស់អាជីវកម្មខា្នេត
មីកេូនៅវៀតណាម ដេលតេង់នេះកាន់តេបងា្ហេញឱេយឃើញពីសារៈសំខាន់នេលទ្ធភាព
ទទួលបានដើមទុនសមេេប់ភាពជាមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយម។

គមា្លេតយេនឌ័រក្នុងជំនាញ, ក្នុងលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន និងក្នុងលទ្ធភាពទទួល
បានដើមទុន ធ្វើឱេយស្តេីជួបការលំបាកចេើនជាងបុរសក្នុងការបើកសហគេេសខា្នេតតូច 
និងមធេយម។ ស្តេីនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ទទួលបានការអប់រំ និងអក្ខរកម្មតិចជាង
បុរស24 និងចំណេះដឹងជាក់លាក់ផ្នែ្នេកអាជីវកម្មក៏ទាប25 ផងដេរ។ បទដ្ឋេនយេនឌ័រ
បានរឹតតេបិតពេលវេលាដេលស្តេីមានសមេេប់កសាងបណា្តេញ និងធ្វើឱេយពួកគេអាច
ចូលបេឡូកមិនសូវបានទូលំទូលាយទេនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសង្គម និងសកម្មភាព
កសាងបណា្តេញនានា26។ លើើសពីនេះ ស្តេមីានលទ្ធភាពមិនស្មើភាពក្នងុការរកបាន 
ធាតុចូលដើមទុន ដូចជាដីធ្ល ីនិងឥណទាន27ជាដើម។ ដោយសារតេជំនាញ, លទ្ធភាព 
ទទួលបានព័ត៌មាន និងលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុនមានទំនាក់ទំនងគា្នេជាមួយនឹង
លទ្ធភាពនេការធ្វើជាមា្ចេស់លើើសហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមជាងលើើសហគេេស
ខា្នេតមីកេូ ការដេលស្តេីមានធាតុចូលសំខាន់ៗទាំងនេះក្នុងកមេិតទាប ក៏ជាហើេតុមួយ
នាំឱេយមានគមា្លេតយេនឌ័រក្នុងភាពជាមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយម ផងដេរ។ 

បណ្ត្រញជាប្រភពសំខន់ន្រ
ព័ត៌មានអំពីអាជីវកម្មនិងការ
គំទ្រសម្រ្រប់ស្ត្រីជាមា្ច្រស់
សហគ្រ្រសខ្ន្រតតូច និងមធ្រយម 
ក៏ប៉ុន្ត្រ បទដ្ឋ្រនយ្រនឌ័រនៅត្រជា
ឧបសគ្គដល់លទ្ធភាពរបស់ស្ត្រី
ក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពកសាង
បណ្ត្រញនានា។
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បេអប់ ០២៖ ទោះបីជានៅក្នុងបេទេសភាគចេើនគមា្លេតយេនឌ័រក្នុងការបេតិបត្តិសហគេេសខា្នេតតូច 
និងមធេយមមិនសូវជាមានសភាពធំដុំផ្នែ្នេកស្ថិតិក៏ដោយ មា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមជាស្តេី
នៅតេជួបបញ្ញា្ហេបេឈមចេើននៅឡើយ។

សហគេិនស្តេីតេងយល់ឃើញថាខ្លួនមានឧបសគ្គចេើនជាង
សហគេិនបុរស ហើយទំនងជាអាចបេឈមបញ្ហេមួយចំនួន
ទាក់ទងនឹងបទបេបញ្ញត្តិ ឬការដឹកជញ្ជូន។ បទបេបញ្ញត្តិគយ និង 
ពណិជ្ជកម្មស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ញា្ហេចមេបងបីដេលស្តេីជាមា្ចេស់
សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមនៅក្នុងបេទេសឥណ្ឌូនេសុី 
និងបេទេសឡាវបានលើើកឡើងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់
ពួកគេ រីឯបុរសជាមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមនៅ
បេទេសទាំងនោះ មិនសូវជាមានបញ្ញា្ហេបេឈមទាំងនេះទេ។ 
សេដៀងគា្នេនេះដេរ ស្តេីដេលជាមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូចនិង
មធេយមនៅក្នុងបេទេសវៀតណាម ជាញឹកញាប់ បានឱេយដឹងថា
ការដឹកជញ្ជូនជាបញ្ញា្ហេបេឈមមុខជំនួញចមេបងរបស់ពួកគេ 
ជាងសហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមដេលគេប់គេងដោយ
បុរស។ សា្ថេនភាពខុសគា្នេទាំងនេះនៅតេមានកេេយពីបាន
គិតបញ្ចូលការណ៍ដេលថាបុរសនិងស្តេីចេើនតេធ្វើសកម្មភាព
អាជីវកម្មក្នុងវិស័យខុសៗគា្នេ។ បទដ្ឋេនយេនឌ័រដើរតួចជា 
កត្តេកំណត់បទពិសោធន៍ដេលមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និង 
មធេយមជាស្តេីមាន នៅពេលដេលពួកគេតេូវធ្វើការប្រាេេសេ័យ
ទាក់ទងជាមួយនិយតករ ឬវិស័យដឹកជញ្ជូន។ 

បណ្តេញស្តេីមានលក្ខណៈមិនសូវផ្លូវការដូចបណ្តេញបុរសទេ 
ប៉ុន្តេយ៉េងណក៏ដោយ មា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយម
ជាស្តេីនៅតេពឹងផ្អេកលើបណ្តេញរបស់ពួកគេចេើនជាងដើមេបី
ជួយគ្នេទៅវិញទៅមក។ សមេេប់ការចូលជា សមាជិកសមាគម
អាជីវកម្ម ឬបង់ថ្លេសមាជិកភាពសមេេប់សមាគមធុរកិច្ច មា្ចេស ់
សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមជាស្តេី ទំនងជាតិចជាងមា្ចេស់
សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមជាបុរស  ដេលតេង់នេះកាន់តេ 
សបញ្ញា្ជេក់ថាបណា្តេញស្តេមីានលក្ខណៈផ្លវូការតិចជាងបណា្តេញ 
បុរស។ បទដ្ឋេនយេនឌ័រអំពីទំនាក់ទំនងសង្គម និងការរឹត 
តេបិតពេលវេលាដោយសារស្តេីមានតួនាទីធ្វើកិច្ចការផ្ទះចេើន 
អាចជះឥទ្ធិពលទៅលើើបេភេទនិងសមាសភាពនេបណា្តេញ
របស់ពួកគេ។ យ៉េងណាក៏ដោយ មា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច  
និងមធេយមជាស្តេីក្នុងបេទេសវៀតណាមបានឱេយដឹងថាពួកគេ 

ទទួលបានជំនួយពីមនុសេសក្នុងបណា្តេញរបស់ពួកគេ ញឹកញាប់
ជាងពីមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមជាបុរស។ សេប 
តមការរកឃើញនេះដេរ ទំហំនេបណា្តេញស្តេីមានទំនាក់ទំនង
គា្នេយ៉េងខា្លេំងជាមួយនឹងប្រាេេក់ចំណេញពីសហគេេសខា្នេតតូច 
និងមធេយមសមេេប់ស្តេី ចេើនជាងបុរស។

ខណៈពេលដេលសហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមដេលគេប់គេង 
ដោយបុរស និងស្តេីមិនសូវសមាហរណកម្មបានល្អទៅក្នុង
បេព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការនៅឡើយ សហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយម 
ដេលគេប់គេងដោយស្តេបីេឈមនឹងឧបសគ្គធំជាងសហគេេស 
ខា្នេតតូចនិងមធេយមដេលគេប់គេងដោយបុរស នៅក្នងុការទទួល 
បានកម្មសិទ្ធដីិធ្ល ីនិងធនធានហិរញ្ញវត្ថ។ុ នៅក្នងុបេព័ន្ធធនាគារ  
គណនីមូលបេបទានប័តេឬគណនីសនេសំរបស់សហគេេសខា្នេត
តូចនិងមធេយមដេលគេប់គេងដោយស្តេី មានចំនួន ៣៨ភាគរយ
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា, ៨៧ភាគរយនៅក្នុងបេទេសទីម័រឡេស្ត 
ហើើយឥណទានវិបារូបរ៍ (overdraft facility) មានភាគ  
ចំណេកចាប់ពី ២ភាគរយនៅក្នងុបេទេសឡាវ ដល់ ៣០ភាគរយ 
នៅក្នុងបេទេសទីម័រឡេស្ត។ នៅក្នុងបេទេសទាំងអស់ដេលតេូវ 
បានសិកេសា មានសហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមគេប់គេងដោយ 
ស្តេីចំនួនតិចជាងមួយភាគបួនប៉ុណោ្ណេះដេលមានឥណទាន
សមេេប់ទុនបង្វិល ឬប្រាេេក់កម្ចីពីសា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ។ នៅ
ឡាវ និងវៀតណាម សហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមរបស់ស្តេ ី
ដេលមានឥណទានសមេេប់ទុនបង្វិល ឬប្រាេេក់កម្ចីមានចំនួន  
២៨ និង ២០ភាគរយរៀងៗគា្នេ ទាបជាងចំណេកនេសហគេេស 
ខា្នេតតូចនិងមធេយមរបស់បុរសដេលមានឥណទានសមេេប់ទុន 
បង្វិល ឬប្រាេេក់កម្ចី ទៅទៀត។ នៅបេទេសវៀតណាម បើ
ប្រើេៀបធៀបទៅនឹងសហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមគេប់គេង
ដោយបុរស សហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមគេប់គេងដោយ
ស្តេី រកបានផលរបរតិចតួចមេនទេនពីដើមទុនជាដីធ្លីនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងទេពេយសកម្មនិងសាច់ប្រាេេក់ ដេលនេះជា
សញ្ញាាេឱេយដឹងថា សហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមរបស់ស្តេីជួប
ឧបសគ្គចេើននៅក្នុងកត្តេធាតុចូលរបស់ផលិតកម្ម ទាំងនេះ។

នៅក្នុងបេទេសទាំងអស់ដេលតេូវបាន
សិកេសា សហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយមដេល
កាន់កាប់ដោយស្តេីក្នុង
ចំនួនតិចជាងមួយភាគបី
ប៉ុណោ្ណេះដេលមានឥណទានវិបារូបរ៍ 
(overdraft facility) ហើើយ
ក្នុងនោះមិនដល់មួយភាគផងដ្រល
មានឥណទានសមេេប់ទុនបង្វិល ឬ
ប្រាេេក់កម្ចីពីសា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ។ 

៣៨ភាគរយ
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា

៨៧ភាគរយ 
នៅក្នុងបេទេស  
ទីម័រឡេស្ត

គណនី
មូលបេបទានប័តេឬ
គណនីសនេសំរបស់
សហគេេសខា្នេត
តូចនិងមធេយមដេល
កាន់កាប់ដោយស្តេី 
មានចំនួន 
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តារាង ០.១៖ សង្ខេបឧបសគ្គចំពោះការបេតិបត្តិសហគេេសមីកេូ និងការចូលរួមរបស់ស្តេីក្នុងសហគេេសខា្នេត
តូចនិងមធេយម 

ឧបសគ្គ
គមា្លេតយេនឌ័រក្នុងការបេតិបត្តិ

សហគេេសខា្នេតមីកេូ
គមា្លេតយេនឌ័រក្នុងការចូលរួម
សហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយម

បេភេទនេអន្តរាគមន៍

កង្វះជំនាញ, ចំណេះដឹង និងព័ត៌មាន   បង្កើនជំនាញ

ដើមទុនមានកមេិតទាបបើបេៀបធៀបទៅនឹងបុរស   កេលម្អលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុន
ឱេយបេសើរជាងមុន

ពលកម្មសុីឈ្នួលមានកមេិតទាប ហើយក្នុងករណីខ្លះ
បេើបេេស់មិនបានពេញទំហឹង  ? ជួយដល់ការជួល និងការគេប់គេង

ពលករ

កង្វះពេលវេលាដោយសារកិច្ចការផ្ទះចេើន  ? ជួយសមេេលកង្វះពេលវេលាដេល
បណា្តេលមកពីកិច្ចការផ្ទះចេើន

សម្គាល់៖ សញ្ញាធិកក្នុងបាអប់ខាងលើតំណាងឱាយភ័ស្តុតាងអំពីឧបសគ្គដាលមនទំនាក់ទំនងជាមួយគម្លាតយានឌ័រនៅក្នុងសហគាិនភាព។ សញ្ញាសួរមនន័យថាទិន្នន័យមនមិន
គាប់គាាន់សមាាប់ធ្វើតាស្តអំពីទំនាក់ទំនងរវាងឧបសគ្គ និងគម្លាតយានឌ័រ បានឡើយ។ 
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សរុបមកវិញ គ្រចាំបាច់ត្រូវមានរបៀបវារៈគោលនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ
មួយ ដើម្របីដោះស្រ្រយឧបសគ្គជាច្រើនដ្រលសហគ្រិនស្ត្រីកំពុងជួបប្រទះ ហើយ
ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្រស្រងៗគ្ន្ររបស់ស្ត្រីដ្រលធ្វើអាជីវកម្មមានទំហំខុសៗគ្ន្រ
ដ្ររ។

របាយការណ៍នេះជាអំណះអំណងសមេេប់រៀបចំគោលនយោបាយសហគេេសខា្នេត
មីកេូ ខា្នេតតូច និងមធេយមមួយដេលសំដៅដោះសេេយតមេូវការជាក់លាក់របស់ស្តេី 
ហើយក៏ដើមេបីជាបេយោជន៍សមេេប់អាជីវកម្មខា្នេតមីកេូ និងសហគេេសខា្នេតតូចនិង
មធេយម ដេរ។ ស្តេីមានលទ្ធភាពទទួលបានធាតុចូលសមេេប់សហគេិនក្នុងកមេិតទាប
ជាងបុរស ដេលជះឥទ្ធិពលមិនល្អទៅលើើសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួម និងក្នុងការបេកួត
បេជេងក្នុងសហគេិនភាព។ ភាពខុសគា្នេខាងយេនឌ័រនៅក្នុងធាតុចូលទាំងនេះ មាន
ទំនាក់ទំនងគា្នេជាមួយការបេតិបត្តិកមេិតទាបនេអាជីវកម្មខា្នេតមីកេូរបស់ស្តេី ធៀប
ទៅនឹងភាពជាតំណាងទាបរបស់បុរស និងស្តេីក្នុងចំណោមមា្ចេស់សហគេេសខា្នេតតូច
និងមធេយម។ បញ្ញា្ហេបេឈមដេលអាជីវកម្មខា្នេតតូចរបស់ស្តេី និងសហគេេសខា្នេតតូច
និងមធេយមរបស់ស្តេីជួបបេទះ មានលក្ខណៈ ខុសគា្នេពីអ្វីដេលខាងបុរសជួបបេទះ។ 
គោលនយោបាយសហគេេសខា្នេតមីកេ ូខា្នេតតូច និងខា្នេតមធេយមដេលមានការយល់ដឹង  
អំពីយេនឌ័រ អាចជួយលើើកកម្ពស់គោលបំណងសមធម៌ និងគោលបំណងកំណើន 
និងបង្កើនបេសិទ្ធភាពនេការវិនិយោគសាធារណៈដោយធានាមិនឱេយមានបុគ្គល និង
អាជីវកម្មណាមួយតេូវបានផត់ចេញពីការគិតគូរ ដោយសារតេហើេតុផលយេនឌ័រ
ឡើយ។

មានគោលនយោបាយពីរបេភេទដេលគួរតេតេូវបានអនុម័តបេើក្នុងពេលតេមួយសេប 
គ្នេ គឺមួយ ជាគោលនយោបាយទាំងឡាយណដេលឆ្លើយតបដោយផ្ទេល់នូវគមា្លេត
ន េធាតុចូល និងពីរ ជាគោលនយោបាយទាំងឡាយណដេលអាចមានឥទ្ធិពលផ្លេស់
ប្តូរកតា្តេនានាដេលនាំឱេយមានគមា្លេតយេនឌ័រ។ ដូចមានការពនេយល់រួចហើើយនៅក្នុង
កេបខណ្ឌគោលគំនិតនេរបាយការណ៍នេះ គមា្លេតយេនឌ័រនៅក្នុងធាតុចូលរបស់
សហគេិន - រួមមានពលកម្មសុីឈ្នួល, ពេលវេលាសមេេប់ការងារផ្ទេល់ខ្លួន, ជំនាញ 

គោលនយោបាយស្តីពី
សហគ្រ្រស ខ្ន្រតមីក្រូ ខ្ន្រតតូច 
និងខ្ន្រតមធ្រយមដ្រលយល់ដឹង
អំពីយ្រនឌ័រ រួមចំណ្រកដល់ការ
អភិវឌ្រឍប្រកប ដោយសមធម៌និង
បរិយាប័ន្ន និងលើកទឹកចិត្តដល់
ការប្រើប្រ្រស់ឱ្រយអស់លទ្ធភាពនូវ
ធនធានដ្រលមានកម្រិត។
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និងដើមទុន - មានទំនាក់ទំនងគា្នេជាមួយគមា្លេតយេនឌ័រនៅ  
ក្នុងលទ្ធផលសហគេិន ដេលរួមមានការចូលរួមក្នុងសហគេិន 
ភាព និងការបេតិបត្តិអាជីវកម្ម។ បទដ្ឋេនយេនឌ័រ, បរាជ័យ
ទីផេសារ និងវិសមធម៌ផ្លូវចេបាប់ គឺជាកត្តេមូលដ្ឋេនដេលបង្ក
ឧបសគ្គ ដល់លទ្ធភាពរបស់សេ្តីក្នុងការរកបានធាតុចូល និង
បងា្ហេញឱេយដឹងអំពីអាទិភាពរបស់ស្តេីថាតេូវបេងចេកធនធាន
មានកមេិតរបស់ខ្លួន ដូចម្តេចខ្លះ។ ដោយសារការដោះសេេយ
កត្តេជាមូលដ្ឋេនទាំងនេះចំណាយពេលយូរ គោលនយោបាយ
ណាដេលអាចដោះសេេយគមា្លេតយេនឌ័រនៅក្នុងធាតុចូលក្នុង
រយៈពេលខ្លីបាន ក៏អាចផ្តល់ជាបេយោជន៍បានដេរ។ ក្នុងករណី
ខ្លះ គោលនយោបាយដេលដោះសេេយដោយផ្ទេល់នូវគមា្លេត
យេនឌ័រក្នុងធាតុចូលនាពេលបច្ចុបេបន្ន ក៏អាចជួយធ្វើឱេយមាន 
ការបេេបេួលនូវកត្តេដេលនាំឱេយគមា្លេតយេនឌ័រដេរ រហូតធ្វើឱេយ  
វាកា្លេយទៅជាវដ្តបេកបដោយគុណធម៌មួយ។ ឧទាហរណ៍ 
កម្មវិធីជួយសមេួលលទ្ធភាពរបស់សហគេិនស្តេីក្នុងការទទួល
បានប្រាេេក់កម្ចីពីធនាគារដោយផ្ទេល់ នឹងជួយជំរុញធាតុចូល
របស់ពួកគេឱេយកើនបានមួយកមេិតទៀត ហើើយតមរយៈនោះ  
វានឹងបង្កលក្ខណៈឱេយបុគ្គលិកធនាគារធ្វើអន្តរកម្មកាន់តេបេញឹក  
ជាងមុនជាមួយសហគេិនស្តេី។ អន្តរកម្មបេបនេះអាចជាការ
ជម្នះទៅនឹងឥទ្ធិពលនេបទដ្ឋេនយេនឌ័រ និងនាំឱេយបុគ្គលិក

ធនាគារមានផ្លេស់ប្តូរផ្នត់គំនិតអំពីសមត្ថភាពគេប់គេងរបស់
សហគេិនស្តេី, អំពីសមត្ថភាពក្នុងការសងប្រាេេក់កម្ចី និងអំពី
ចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ដេរ។ 

របាយការណ៍នេះពិនិតេយឡើងវិញនូវភ័ស្តុតាងជាសាកលស្តីពី
គោលនយោបាយបួនបេភេទ ដេលអាចជួយដល់សហគេិន
ស្តេីនៅអាសុីអាគ្នេយ៍៖ ១) អន្តរាគមន៍លើជំនាញ, ២) ការ
លើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានដើមទុន, ៣) ការគំទេដល់
ការជួល និងការគេប់គេងកម្មករ និង ៤) ការកាត់បន្ថយពេល
មមាញឹករបស់ស្តេីជាមួយកិច្ចការផ្ទះ។ គោលនយោបាយទាំង 
នេះភាគចេើន ដូចជាការគាំទេដល់ការអភិវឌេឍន៍ជំនាញ, ការ
កេលម្អលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ និងការសមេួលដល់
ការ ជួលនិងការគេប់គេងកម្មករ ក៏អាចមានបេយោជន៍ដល់
សហគេិនបុរសផងដេរ។ លើើសពី នេះ គោលនយោបាយ
ផេសេងទៀត ដូចជាការកេលម្អបរិយកាស អាជីវកម្ម អាចជួយ
ទាំងសហគេិនបុរស និងស្តេី។ របាយការណ៍នេះផ្តេតលើើ
គោលនយោបាយដេលមានសកា្តេនុពលក្នុង ការ ដោះសេេយ
គមា្លេតយេនឌ័រដេលបានរៀបរាប់ជូនពីខាងលើើមក។ តរាង 
០.២ សង្ខេបភ័ស្តុតងសកលស្តីពីអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់
សមេេប់ គោលនយោបាយនីមួយៗនេទាំងបួនបេភេទ។

១
៣

២
៤

១. លើកកម្ពស់
ការអភិវឌ្រឍន៍ជំនាញ

ជួយស្ត្រីក្នុងការជួលនិង  
ការ គ្រប់គ្រងកមា្ល្រំង
ពលកម្ម

បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាន
ដើមទុន

កាត់បន្ថយព្រលមមាញឹក
របស់ស្ត្រីជាមួយកិច្ចការផ្ទះ

វិធីបួនយា៉្រងសម្រ្រប់ជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីសហគ្រិននៅតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍៖
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តារាង ០.២៖ សង្ខេបបេសិទ្ធភាពនេជមេើសគោលនយោបាយនានាដោយផ្នែ្អេកលើើភ័ស្តុតងសកលដេល
មានសេេប់

បេភេទ
អន្តរាគមន៍

សេចក្តីរៀបរាប់របស់
អន្តរាគមន៍

សង្ខេបភ័ស្តុតាង

សារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធ

បេសិទ្ធភាព
មីកេូ

សហគេេស
ខា្នេតតូចនិង

មធេយម

ការបង្កើន
ជំនាញ

កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្តេល
អាជីវកម្មកមេិតស្តង់ដ

កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្តេលអាជីវកម្មកមេិតស្ដង់ដអាចមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន
លើើការបេតិបត្តិរបស់កេុមហ៊ុន។ យ៉េងណាក៏ដោយ ការបណ្ដុះបណា្តេល
ដេលបញ្ញា្ជេក់ថាមានបេសិទ្ធជាងគេ គឺការបណ្ដុះបណា្តេលតមបេប
បងេៀនមនុសេសឱេយចេះសេេវជេេវនិងដកបទពិសោធន៍ផ្ទេល់ខ្លួន 
(heuristics) និងដេលប្រើេើមាតិការៀបចំតមតមេូវការ ឬដេលប្រើេើ
គោលការណ៍ចិត្តសាស្តេ។

      

កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្តេល
អាជីវកម្មជាជមេើស
ផេសេង

ការបណ្ដុះបណា្តេលអាជីវកម្មដេលប្រើេើកេបួនជាមូលដ្ឋេន និងមាតិកា
ដេលរៀបចំតមតមេូវការសេបនឹងបរិបទក្នុងសេុក ឬផ្នែ្អេកលើើចិត្តវិទេយា 
មានបេសិទ្ធភាពជាងការបណ្ដុះបណា្តេលអាជីវកម្មលក្ខណៈស្តង់ដក្នុង
ការជំរុញការបេតិបត្តិរបស់អាជីវកម្ម។

      

មគ្គុទេសក៍ណេនាំ
ផ្ទេល់ពីអ្នកផ្តល់បេឹកេសា
អាជីវកម្ម ឬពីអ្នកផ្តល់
ឱវាទដេលមានការ
បណ្ដុះបណា្តេលតេឹមតេូវ

ការបេឹកេសាអាជីវកម្មអាចនាំឱេយមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានជាបេចាំលើើការ 
បេតិបត្តិរបស់សហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយម។ ភ័ស្តុតងតេង់នេះ
មាន លក្ខណៈចមេុះសមេេប់សហគេេសខា្នេតមីកេូ ហើើយអាចមាន 
បេសិទ្ធភាពជាងសមេេប់អ្នកទាំងឡាយដេលមានបទពិសោធន៍ចេើន, 
ការអប់រំផ្លូវការ ឬអាជីវកម្មធំបន្តិច។

   

  
មីកេូ

 
សហគេេសខា្នេតតូច

និងមធេយម

ការរៀនពីគា្នេ
ទៅវិញទៅមក និង
ការបង្កើតបណា្តេញ

អន្តរាគមន៍តមបេបរៀនសូតេពីសង្គមបានធ្វើឱេយការបេតិបត្តិអាជីវកម្ម
របស់សហគេេសខា្នេតតូចនិងមធេយម និងរបស់សហគេេស ខា្នេតមីកេូ 
កាន់តេមានភាពបេសើរឡើង ហើើយអាចជាដំណោះសេេយមួយមាន 
បេសិទ្ធភាព ដេរ បើនិយយ ពីការចំណាយ។

     

ការបង្កើន
លទ្ធភាពទទួល
បានដើមទុន

មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ
មីកេូហិរញ្ញវត្ថុអាចនាំមកនូវការផ្លេស់ប្តូរជាវិជ្ជមានតូចៗ ប៉ុន្តេទំនងជា
មិននាំឱេយមានផលបេេបេួលជាដុំកំភួនសមេេប់សហគេិនស្តេីនោះទេ។

        

ជម្នះការលំបាកពក់ព័ន្ធ
ទេពេយបញ្ញា្ចេំ

ទោះបីជាភ័ស្តុតងលម្អិតមានតិចតួចក៏ដោយ ការធ្វើតេស្តផ្លូវចិត្ត, 
លំហូរប្រាេេក់កម្ចី និងការធានាឥណទាន មានសកា្តេនុពលក្នុងការគាំទេ
ដល់សហគេិនស្តេី។

       

កម្ចីឧបត្ថម្ភទុន, ការឱេយ
ខ្ចីផ្ទេល់, និងហិរញ្ញវត្ថុ
ចមេុះ

កម្មវិធីទាំងនេះអាចជួយកេុមហ៊ុនដេលខ្វះដើមទុនឱេយមានលទ្ធភាព
ទទួលបានឥណទានក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេការរចនា និងការអនុវត្តមាន
សារៈសំខាន់ណាស់ ដើមេបីធានាបាននូវការកំណត់គោលដៅតេឹមតេូវ 
និងជៀសវាងការបង្ខូចទេង់ទេេយទីផេសារ។

      

ជំនួយគា្មេនលក្ខខណ្ឌ

ជំនួយជាសាច់ប្រាេេក់ជារួមមិនបាន ជោគជ័យក្នុងការជំរុញការ បេតិបត្តិ
អាជីវកម្មខា្នេតតូចរបស់ស្តេីនោះទេ ដោយសារតេចេើនមានបញ្ញា្ហេបង្វេរ
មូលនិធិចេញពីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ ជំនួយមិនមេនសាច់ប្រាេេក់អាច
មានសកា្តេនុពលចេើនសមេេប់សហគេិនខា្នេតមីកេូរបស់ស្តេី ប៉ុន្តេចាំបាច់
តេូវមានភ័ស្តុតង មកអះអាងបញ្ញា្ជេក់បន្ថេមទៀត។

     

  
សាច់ប្រាេេក់

 

ជំនួយមិនមេន
សាច់ប្រាេេក់

ការបេកួតបេជេង
ផ្នែេនការអាជីវកម្ម

ការបេកួត បេជេង ផ្នែេនការអាជីវកម្មដេលផ្តល់រងា្វេន់ជាសាច់ប្រាេេក់ បាន
បងា្ហេញឱេយឃើញថាមានបេយោជន៍ក្នុងការជួយសហគេិនភាពទាំង
បុរស និង ស្តេីដេល មានកំណើនខ្ពស់ឱេយកាន់តេរីកចមេើនថេមទៀត។ 
យ៉េងណាក៏ដោយ ការរៀបចំបេបនេះគួរតេកំណត់គោលដៅជាក់លាក់
ថា ការបេកួតបេជេងសមេេប់តេស្តេី ជាដើម។
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បេភេទ
អន្តរាគមន៍

សេចក្តីរៀបរាប់របស់
អន្តរាគមន៍

សង្ខេបភ័ស្តុតាង

សារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធ

បេសិទ្ធភាព
មីកេូ

សហគេេស
ខា្នេតតូចនិង

មធេយម

ការបង្កើន
លទ្ធភាពទទួល
បានដើមទុន

ការលើើកកម្ពស់
ប្រាេេក់សនេសំ

អន្តរាគមន៍លើើការសនេសំប្រាេេក់បានជួយបង្កើនការវិនិយោគ និង
ការបេតិបត្តិធុរកិច្ចនេអាជីវកម្មខា្នេតតូចរបស់ស្តេី។

      

ការគំទេដល់
ការជួល និង
ការគេប់គេង

កម្មករ

កេលម្អឱេយបេសើរនូវ
ចំណេះដឹងអំពីចេបាប់
ការងារ និងឧត្តមានុវត្តន៍
ស្តីពីធនធានមនុសេសល្អ

ភ័ស្តុតងលម្អិតមានតិចតួច ប៉ុន្តេភ័ស្តុតងដេលមានសេេប់ហក់ដូចជា
គួរឱេយសងេឃឹមដេរ។

       

ការឧបត្ថម្ភប្រាេេក់ឈ្នួល

ការសិកេសាមួយចំនួនបងា្ហេញថាការឧបត្ថម្ភធនសមេេប់ប្រាេេក់ឈ្នួលអាច
បានផលដេរបេសិនបើវាមានការរៀបចំតមេូវគោលដៅកំណត់តម
បេភេទកេុមហ៊ុនជាក់លាក់។ យ៉េងណាក៏ដោយ គេចាំបាច់តេូវ ការ
ភ័ស្តុតងបន្ថេមទៀតអំពីរបៀបដេលអន្តរាគមន៍បេបនេះអាចផ្តល់ផល
ដល់កេុមហ៊ុនដេលកាន់កាប់ដោយស្តេី។ ការផ្គុំចូលគា្នេរវាងការឧបត្ថម្ភ
ធននិងការគាំទេដល់ការរកមើលកម្មករមានសមត្ថភាព អាចបានផល
ល្អបេសើរជាង។

        

ការកាត់បន្ថយ
ពេលមមាញឹក
ជាមួយកិច្ចការ

ផ្ទះ

ការបង្កើនលទ្ធភាព
ទទួលបានសេវាថេទាំ
កុមារមានគុណភាពនិង
តម្លេសមរមេយ

មានភ័ស្តុតងមូលដ្ឋេនរឹងមាំបងា្ហេញថា សេវាថេទាំកុមារអាចបង្កើន  
ការចូលរួមកមា្លេំងពលកម្មរបស់ស្តេីក្នុងអាជីវកម្ម។ យ៉េងណាក ៏ដោយ 
គេចាំបាច់តេូវមានភ័ស្តុតងបន្ថេមទៀត ដើមេបីស្វេងយល់ពីផលដេល
អាចមានទៅលើើសហគេិនភាពរបស់ស្តេី។ ការស្វេងយល់បន្ថេមទៅលើើ
បេភេទសេវាថេទាំកុមារដេលជាជមេើសល្អ ដើមេបីគាំទេដល់សហគេិន
ស្តេីនៅក្នុងបរិបទនេបេទេសផេសេងៗគា្នេ ក៍ជាកត្តេដេលសំខាន់។

        

គាំទេលទ្ធភាពទទួល
បានហើេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ
ទេទេង់ក្នុងផ្ទះដេលជួយ
សនេសំសំចេពេលវេលា

ភ័ស្តុតងបានបងា្ហេញថា កាលណាក្នុងផ្ទះមានហើេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ
ទេទេង់កាន់តេបេសើរឡើង ដូចជាបេព័ន្ធទឹកផឹក, បរិកា្ខេចម្អិនអាហរ 
ដេលមិនប្រើេើពេលយូរ និងឧបករណ៍សនេសំសំចេពេលវេលាផេសេងទៀត 
ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលលើើកិច្ចការផ្ទះ។ យ៉េង ណាក៏ដោយ 
ចាំបាច់តេូវមានភ័ស្តុតងបន្ថេមទៀតដើមេបីយល់បានកាន់តេចេបាស់
អំពីឥទ្ធិពលនេការសនេសំពេលទាំងនេះទៅលើើសហគេិនស្តេី និងថាតើ
ពេលវេលាដេលសនេសំបានវាគេប់គេេន់សមេេប់ និយយបានថាវាពិតជា
នាំអត្ថបេយោជន៍ដល់សហគេិនស្តេីមេនដេរឬទេ។

        

គោលនយោបាយ
សមេេកពីការងារ
សមេេប់អានាពេយាបាល

គោលការណ៍ឈប់សមេេកសមេេប់មាតបិតដេលមានការរៀបចំ
បានល្អ ដេលក្នុងនោះរួមមានពេលវេលាឈប់សមេេកគេប់គេេន់, 
មានប្រាេេក់កមេេខ្ពស់ និងមិនអាចលើើកលេងបានសមេេប់ឪពុក
មា្តេយទាំងពីរ អាចជំរុញការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការថេទាំកុមារផង
ដេរ។ យ៉េងណាក៏ដោយ គោលការណ៍បេបនេះបេហេលជាមិនមេន
ជាអាទិភាពគោលនយោបាយសមេេប់គាំទេសហគេិនស្តេីក្នុងបរិការណ៍
ដេលការឈប់សមេេកគា្មេនលក្ខណៈទូទៅសមេេប់ពលករគេប់រូប 
ដូចជា ពលករនៅក្នុងវិស័យកេេផ្លូវការជាដើម។

         

ធ្វើការពក់ព័ន្ធជាមួយ
បុរស ឱេយជួយរេកបន្ទុក
កិច្ចការក្នុងផ្ទះ 

កម្មវិធីដេលពក់ព័ន្ធបុរសឱេយចូលរួមក្នុងការពិភាកេសាបញ្ញា្ហេទាក់ទង
យេនឌ័រ បានបងា្ហេញឱេយឃើញថាមានការកើនឡើងនេការសមេេច
ចិត្តរួមគា្នេ និងការកើនឡើងនេការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងកិច្ចការផ្ទះ 
បន្ថេមពីលើើលទ្ធផលអភិវឌេឍន៍ផេសេងទៀតដេលប៉ះពល់ដល់ស្តេី។ 
យ៉េងណាក៏ដោយ គេចាំបាច់តេូវការភ័ស្តុតងបន្ថេមទៀតអំពីថាតើ
កម្មវិធីបេបនេះអាចជួយដល់សហគេិនស្តេី ដោយរបៀបណាខ្លះ។

        

សារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធ   សារៈសំខាន់ពក់ព័ន្ធខា្លេំង   មានសារៈសំខាន់ពក់ព័ន្ធខ្លះដេរ   គា្មេនសារៈសំខាន់ពក់ព័ន្ធសោះ

បេសិទ្ធភាព    លទ្ធផលបងា្ហេញថាមានបេសិទ្ធភាព    បេសិទ្ធភាពមានលក្ខណៈចមេុះ ឬ
មានកមេិត    បេសិទ្ធភាពតិចតួច ឬគា្មេនបេសិទ្ធភាព
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បន្ថេមលើការតមេង់គោលដៅទៅលើស្តេី ការរៀបចំ
គោលនយោបាយ ស្តីពីសហគេេសខា្នេតមីកេូ ខា្នេតតូច និង
ខា្នេតមធេយម គួរតេមានភាពទូលំទូលាយ និងគិតគូរអំពី
ឧបសគ្គ ជាក់លាក់ផ្នេកយេនឌ័រ ដើមេបីធ្វើយ៉េងណឱេយស្តេី
មាន លទ្ធភាពបេើបេេស់វា និងទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ពីវា
បេកប ដោយសមធម៌ផងដេរ។ វាអាចជាបញ្ញា្ហេបេឈមមួយ
សមេេប់សហគេិន ស្តេីខ្លួនឯងក្នុងលទ្ធភាពទទួលបានកម្មវិធី
សហគេេសខា្នេតមីកេូ ខា្នេតតូច និងខា្នេតមធេយម ដោយសារ
ពួកគេមិនសូវមានពេលវេលា មិនអាចទៅណាមកណាបាន
សេួល ហើើយបេឈមហនិភ័យ ខ្ពស់ពីការយយីផ្លូវភេទ។ 
ដើមេបីធានាថាបុរសនិងស្តេីមាន លទ្ធភាពទទួល បាន កម្មវិធី
សហគេេសខា្នេតមីកេូ ខា្នេតតូច និងខា្នេតមធេយម ទាំងអស់ ដោយ
សមធម៌ ការផេសព្វផេសាយគួរតេតមេង់ គោលដៅ ចំពោះស្តេី 
ដំណើរ ការចុះឈ្មេះចូលរៀនគួរត េផ្តល់ភាពងាយសេួលដល់
ស្តេីដេល មិនសូវមានពេល ឬពិបាក ក្នុង ការចល័តទី ហើើយ

ម៉េងធ្វើការរបស់កម្មវិធីទាំងនោះគួរតេតមេូវតមកាលវិភាគ
របស់ស្តេីដេរ។ លើើសពីនេះ កម្មវិធីតេូវមានរបៀបចាត់ចេង
ចេបាស់លាស់ដើមេបីកាត់បន្ថយហនិភ័យនេការបៀតបៀន ឬ
អំពើហឹងេសាលើើយេនឌ័រ និងយន្តការសមេេប់ឆ្លើយតបបណ្ដឹង
តវា៉េ និងដោះសេេយកង្វល់នានា។ ជាងនេះទៅទៀត កម្មវិធី
ពក់ព័ន្ធនឹងឧបសគ្គក្នុងការរកដើមទុន គួរតេតេូវបានរៀបចំ 
ឡើងដោយគិតគូរឆ្លុះបញ្ញា្ចេំងអំពីអតុលេយភាពយេនឌ័រនៅក្នុង
អំណាចចរចាផ្ទេក្នុងគេួសារ និងសមា្ពេធនេទមា្លេប់របស់ស្តេី
ក្នុង ការបង្វេរដើមទុនឆ្ពេះទៅបំពេញតមេូវការរបស់គេួសារ ឬ
របស់សមាជិកផេសេងទៀតក្នុងគេួសាររបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍ 
ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុគួរតេរកេសាជាការសមា្ងេត់ និងអាចដឹងបាន
សមេេប់តេសហគេិនស្តេីប៉ុណោ្ណេះ ហើើយផលិតផលផេសេងទៀត
ដូចជាជំនួយមិនមេនសាច់ប្រាេេក់ឬឧបករណ៍សនេសំប្រាេេក់ជាដើម 
អាចជួយឱេយស្តេីការពរធាតុចូលទាំងនេះបានល្អ ពីការទាមទារ
ផេសេងទៀតកេេពីគោលបំណងធ្វើអាជីវកម្ម។

ចំណុចសម្រ្រប់ផ្ទៀងផ្ទ្រត់ដើម្របីធានាឱ្រយមានគោលនយោបាយស្តីពីសហគ្រ្រសខ្ន្រតមីក្រូ ខ្ន្រតតូច 
និងខ្ន្រតមធ្រយមប្រកបដោយសមធម៌

 តើខ្លឹមសារនេកម្មវិធីមានភាពពក់ព័ន្ធស្តេីសហគេិន 
ហើើយតើវាតេូវបានតមេង់ទិសឆ្លើយតបទៅនឹង
តមេូវការរបស់ស្តេីដេរឬទេ? 

 តើការចាត់ចេងផ្នែ្នេកឡូហេសុិស្ទិករបស់កម្មវិធីកាន់តេ
បង្កការលំបាកដល់ស្តេីដើមេបីទទួលបាន ឬចូលរួម
ក្នុងកម្មវិធីនោះឬទេ?

 តើបទដ្ឋេន ឬផ្នត់គំនិតសង្គម អាចធ្វើឱេយស្តេីកាន់តេ
មិនសូវមានលទ្ធភាពចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធី
ឬទេ? ហើើយតើអាចកាត់បន្ថយហនិភ័យទាំងនោះ
ដោយរបៀបណាខ្លះ? 

 តើមានអន្តរាគមន៍អ្វីខ្លះតេូវបានតេៀមទុកសមេេប់
ការពរស្តេីសហគេិនពីហនិភ័យនេអំពើហិងេសា, 
ការបៀតបៀន និង ការរីសអើងផ្នែ្អេកលើើយេនឌ័រ? 

 តើអតុលេយភាពផ្នែ្នេកយេនឌ័រនៅក្នុងបន្ទុកគេួសារ
អាចជះដូចម្តេចខ្លះទៅលើើបេសិទ្ធភាពរបស់កម្មវិធី
សមេេប់ស្តេីសហគេិន? ហើើយតើការរៀបចំកម្មវិធី
បេបវេឆ្លេតឈរលើើការយល់ដឹងយេនឌ័រ អាចជម្នះ
លើើឧបសគ្គទាំងនេះបានទេ។
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យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ 
និងការសម្របសម្រួលរឹងមាំ
នៅក្នុងចំណោមតួអង្គពាក់ព័ន្ធ 
អាចនាំមកនូវគោលនយោបាយ
សហគ្រិនភាពកាន់ត្រប្រកប 
ដោយសមធម៌ ដ្រលនឹងធ្វើឱ្រយ
មាន ផលសម្រ្រចកាន់ត្រសមធម៌
ដ្ររ។ 

របៀបវារៈគោលនយោបាយស្តីពីសហគេេសខា្នេតមីកេូ ខា្នេតតូច និងខា្នេតមធេយម ដេល
មានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងមានការយល់ដឹងអំពីយេនឌ័រ គឺចាំបាច់តេូវតេមាន 
ពីពេេះការដោះសេេយឧបសគ្គមួយនៅដោយឡេកបេហេលជាគ្មេនបេសិទ្ធភាព
ទេ បេសិនបើឧសគ្គផេសេងមានចំណងទាក់ទងជាមួយគ្នេ។ ឧទាហរណ៍ សហគេិន
មា្នេក់ដេលអាចរកឱកាសបានល្អជាងមុនបនា្ទេប់ពីទទួលបានការបណ្ដុះបណា្តេល
ជំនាញ នឹងទទួលផលបានលុះតេេតេពួកគេអាចស្វេងរកបានទុនយកមកអនុវត្ត
គំនិត របស់ពួកគេ។ ផ្ទុយទៅវិញ សហគេិនដេលទទួលបានមូលនិធិ នឹងប្រើេើប្រាេេស់
មូលនិធិនោះឱេយកាន់តេមានបេយោជន៍បេសិនបើពួកគេមានជំនាញផ្នែ្នេកគេប់គេង 
និង ផ្នែ្នេកសហគេិនរឹងមាំ។ ជាការពិតណាស់ ភ័ស្តុតងថ្មីៗបានបងា្ហេញថា កញ្ចប់
អន្តរាគមន៍ទាំងឡាយដេលពេយាយមដោះសេេយឧបសគ្គចេើន មុខនៅក្នុងភាពជា
សហគេិនស្តេី មានដូចជាការផ្តល់ការអភិវឌេឍជំនាញនិងការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានជា 
ដើម មានបេសិទ្ធភាពជាងកញ្ចប់អន្តរាគមន៍ដេលដោះសេេយឧបសគ្គតេមួយៗ28។ 
ដូច្នេះ ផលគុណពីអន្តរាគមន៍ដេលមានចរិតបំពេញឱេយគា្នេទៅវិញទៅមក អាចជាហើេតុ
នាំឱេយការចំណាយទៅលើើវាកើនតមហ្នុងដេរ។ នៅក្នុងបរិយកាសដេលធនធាន
មាន កមេិត គបេបីដោះសេេយឧបសគ្គដេលមានចំណងពក់ព័ន្ធគា្នេចេើនសមេេប់
សហគេិន មួយកេុមតូច ជាជាងដោះសេេយឧបសគ្គមួយសមេេប់សហគេិនមួយ
កេុមធំ។ យ៉េងណាក៏ដោយ កត្តេជំរុញមួយចំនួន ដូចជាបទដ្ឋេនយេនឌ័រ តេូវការ
ពេលវេលាដើមេបីផ្លេស់ប្តូរ ហើើយម៉េយាងវិញទៀត ដោយសារតេបទដ្ឋេនយេនឌ័រនេះ 
លទ្ធភាពក៏អាចមានកមេិតដេរក្នុងបងេួញគមា្លេតនេធាតុចូលមួយចំនួនឱេយនៅតូច
ក្នុងរយៈពេលខ្លី មានដូចជាពេលវេលាសមេេប់កមា្លេំងពលកម្មនិងជំនាញផ្ទេល់ខ្លួន 
ជាដើម។ អាសេ័យហើេតុនេះ ការរៀបចំនិងការរំពឹងទុកអំពីផលមកពីការអន្តរាគមន៍
ដេលចំណាយចេើននេះ បេហេលជាចាំបាច់តេូវតមេូវតមវិសាលភាពដេលធាតុចូល
ចំគោលដៅ ឬធាតុចូលបំពេញបន្ថេម អាចដោះសេេយបាន។  

ដោយសារតេសកម្មភាពចាំបាច់តេូវធ្វើលើចេើនមុខពេួញ ចាំបាច់តេូវមានការ
សមេបសមេួលដ៏រឹងមាំ ដើមេបីឈានទៅសមេេចបានគោលដៅនេគោលនយោបាយ
សហគេេសខា្នេតមីកេូ ខា្នេតតូច និងខា្នេតមធេយម ដេលផ្តល់អត្ថបេយោជន៍បេកបដោយ
សមធម៌ដល់បុរស និងស្តេីដេលមានកេុមហ៊ុនមានទំហំខុសៗគ្នេ។ អន្តរាគមន៍
សមេេប់ ដោះសេេយបញ្ញា្ហេឈមផេសេងៗគា្នេដេលសហគេេសខា្នេតមីកេូ ខា្នេតតូច និង
ខា្នេត មធេយមស្តេីជួបបេទះ ទំនងជាមិនមេនជាបន្ទុករបស់កេសួង ឬសា្ថេប័នតេមួយទេ។ 
យកល្អ គបេបីមានការតស៊ូមតិកមេិតខ្ពស់ជំរុញឱេយមានយុទ្ធសាសេ្តទូលំទូលាយមួយ
ដេលកោះបេជុំភាគីពក់ព័ន្ធនានា ដើមេបីរៀបចំចក្ខុវិស័យរួមសមេេប់យកទៅអនុវត្ត
ទាំងអស់គា្នេ។ តម្លេ នេឱកាសបេកបដោយសមធម៌និងសកា្តេនុពលសមេេប់កំណើន
សេដ្ឋកិច្ច ផ្តល់អំណះអំណាងថាគួរតេធ្វើការខិតខំបេឹងបេេងដើមេបីសមេេចចក្ខុវិស័យ
នេះ ទោះបីជាផ្លូវឆ្ពេះទៅរកភាពជាសហគេិនបេកប ដោយ សមធម៌ នៅ វេងឆ្ងេយ
ក៏ដោយ។ 
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