ម"ក
េសៀវេភេផសងេទៀត
ទំពរ័ េដីម
ករេធវីករកនងេពលសិ
កស
ុ

ករេធវីករកនងរកុ
មហ៊ន
ុ ត ូច
ុ
ជំនញ ជខនង

រប

ក់ែខ ជតៃមល
រសលញ់ករងរ ែតកុំរសលញ់រកុមហ៊ន
ុ
េសរីភពេនកែនលងករងរ
កររប់អនគនកនងករងរ
ុ
ករែបងែចកេពល

ករលក់ និងករបេញច ញ
ករេលីកេជីងេនកែនលងករងរ
ករងរពីរ
ករលឈប់ពីករងរ
ទំពរ័ ចុងេរកយ

េសៀវេភេផសងេទៀត
៤ឆា្នំ
ចរិតែឆ្ក
អាល់ប៊ុមគំនិត ភាគពីរ
ជេ្រមីសទីពីរ
េរីសមកទុកវិញ
េរៀនតាមឆាវឆាវ
ជីវិតេយីងខ្លីេពក
១០នាទី
ឱ្យេគេដកេទៅ

រក្សាសិទ្ធិ្រគប់យា៉ងេដាយអ្នកនិពន្ធ ហួត េសងេគៀ
ឆា្នំ ២០១៧

ទំពរ័ េដីម
ការមានការងារេធ្វីដំបូង ជាេពលែដលេយីងមានអារម្មណ៍រំេភីប េ្រពាះគិតថាខ្លួនបាន
្របឡូកនឹងសង្គមពិត្របាកដ។ េយីងរីករាយ េ្រពាះេយីងអាចរកលុយេដាយខ្លួនឯង
បាន ឬនិយាយឱ្យចំពាក្យ គឺ រីករាយេ្រពាះបានេធ្វីខ្ញុំេគ។
ខ្ញុំេគ ក៏មិនអា្រកក់ណាស់ណាែដរ េ្រពាះយា៉ងេហាចក៏េយីងអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបាន។
ខ្ញុំមិន្របកាន់ថា ខ្លួនខ្ញុំ ជាខ្ញុំេគេនាះេទ ែតខ្ញុំក៏មិនសុខចិត្តេធ្វីជាខ្ញុំេគែដលងាប់្រកឡា
ែដរ។ រាល់កិច្ចការែដលខ្ញុំេធ្វី សុទ្ធែតបានកត់ទុក ជាពិេសស កិច្ចការណាែដលខ្ញុំ
យល់ថា សំខាន់ េហីយអាចនឹងមាន្របេយាជន៍េនៅេពលេ្រកាយ។ ខ្ញុំេគ គួរែតគិត
ដល់ៃថ្ងេ្រកាយ េហីយយកអ្វីែដលបានេធ្វីក្នុងៃថ្ងេនះ េទៅេ្របីម្តងេទៀត។
េដាយសារែតកត់ទុកេនះេហីយ េទីបខ្ញុំអាចយកមកអានេឡីងវិញ េហីយេរៀនយល់
េដាយខ្លួនឯងពីរេបៀបេធ្វីខ្ញុំេគ។ អ្វីក៏មានរេបៀបេធ្វីែដរ។ ខ្ញុំេគសម័យថ្មី មិនអាចេធ្វីដូច
ខ្ញុំេគជំនាន់េដីមបានេទ។ ខ្ញុំេគបច្ចុប្បន្ន មានការ្របកួត្របែជងេ្រចីនណាស់ ែតក៏
មានឱកាសេ្រចីនែដរ។ េទាះបីជាេចញមិនផុតពីភាពជាខ្ញុំេគ ក៏េយីងអាចនឹងមាន
េសរីភាពជាងអ្នកដៃទែដរ។
ខ្ញុំេគដូចគា្ន ែតមួយជាប់្រចវាក់ មួយេទៀតមិនជាប់ េតីេយីងចង់បានមួយណា? ខ្ញុំធា្លប់
ជាប់្រចវាក់ េហីយខ្ញុំក៏ធា្លប់្រតូវេគេដាះ្រចវាក់ឱ្យែដរ េហតុេនះខ្ញុំអាចឱ្យេយាបល់បាន
ថា “អត់្រចវាក់ជាប់េជីង ្រសួលេធ្វីការជាង”។
ក្នុងេសៀវេភៅេនះ ខ្ញុំនឹងេលីកយកបទពិេសាធន៍ និងគំនិតេផ្សងៗេនៅក្នុងពិភពការងារ
មកបងា្ហញ។ មិនែមនខ្ញុំេមីលងាយថាអ្នកទាំងអស់គា្ន មិនេចះេធ្វីការេទ ែតអ្នក
ទាំងអស់គា្នអាចេផា្តតេលីការងារេពក េភ្លចសេង្កតអ្វីែដលេនៅជុំវិញការងារ។ ខ្ញុំជា
អ្នកនិពន្ធ ដូេច្នះការសេង្កត ជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំ និងជាអ្វីែដលខ្ញុំ្រតូវ្របឹងេធ្វីឱ្យបានល្អ។

េបីមិនេចះសេង្កត ខ្ញុំក៏គា្មនអ្វីសរេសរែដរ។ អ្នកទាំងអស់គា្នមិនបាច់ខាតេពលសេង្កត
េទ អានេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ ក៏អាចបានត្រមុយេ្រចីនែដរ។
េសៀវេភៅទស្សនៈខ្ញុំេគ នឹងបងា្ហញពីរេបៀបែដលេយីងអាចេធ្វីខ្ញុំេគ េដាយមិន្រតូវេគ
េដីរែខ្សេលី្រគប់េពល។ េយីងជាខ្ញុំេគេហតុេនះទំនួលខុស្រតូវរបស់េយីង តូចជាង
េថៅែកឆា្ងយណាស់។ េបីេយីងមិនហា៊នទទួលសា្គល់ថាខ្លួនេយីងជាខ្ញុំេគ េហីយមិន
េធ្វីអ្វីែដលខ្ញុំេគ្រតូវេធ្វី ែតែបរជាវេង្វងតាមអ្វីែដលេថៅែកនិយាយ េយីងនឹងរស់េដីម្បី
អ្នកដៃទមួយជីវិត។
ហួត េសងេគៀ

១
ករេធវីករកនងេពល
ុ
សិកស

ឪពុកមា្តយ្រក ែតងែត្របឆាំងគំនិតកូន េនៅេពលលឺថាកូនចង់រកការងារេធ្វី ទាំង
ខ្លួនឯងកំពុងេរៀនសូ្រត។ គាត់គិតែបបេនះ េ្រពាះខា្លចកូន្រទាំមិនបាន េហីយេបាះ
េចាលការសិក្សា។ ឪពុកមា្តយ្រក មិនអាចរកវិធីបេ្រងៀនកូនឱ្យបានខ្ពស់ក្នុងែផ្នក
ជីវភាពេទ េហតុេនះគាត់មានែតពឹងទាំង្រសុងេទៅេលីការសិក្សា។ គាត់មិនដឹងថា វា
ជួយអ្វីបានខ្លះេទ េ្រពាះគាត់ក៏មិនធា្លប់េរៀនបានខ្ពស់ែដរ។
េនះជាការគិតរបស់ពួកគាត់។ េយីងជាកូនគា្មនអ្វី្រតូវេទៅហាមគាត់កុំឱ្យគិតែបបេនះ
េទ។ អ្វីែដលេយីង្រតូវេធ្វី គឺអ្វីែដលេយីងគិតថា្រតូវ។ េបីេយីងេមីលេឃីញថា ការរក
ការងារេធ្វី អាចជួយេយីងបានេ្រចីន េយីងគួរែតសាកល្បង។ េបីការងារមួយជួយ
មិនបាន ចាំរកមួយេទៀតេទៅ ក៏វាមិនហួសេពលែដរ។
មានអ្នកេលងេហ្វសប៊ុកមា្នក់េផ្ញីសារមកសួរខ្ញុំពីេរឿងរកការងារេធ្វី។ គាត់េរៀនេពញ
េមា៉ង េហតុេនះចង់បានការងារេសៅ៍រ-អាទិត្យេធ្វីសាក។ គាត់្របាប់ថា គាត់្របឡង
ធា្លក់ េហតុេនះ្រតូវេរៀនសងេគ។ ខ្ញុំគា្មនេយាបល់ក្នុងេរឿងការងារេ្រកៅេមា៉ងែបបេនះ
េទ េ្រពាះខ្ញុំគិតថា េបីេធ្វីរេបៀបេនះ គឺេធ្វីបាបខ្លួនេហីយ។ េគាលបំណងរកការងារេធ្វី
គឺេដីម្បីជួយខ្លួនឯង មិនេធ្វីបាបខ្លួនឯងេទ។ េរៀន៥ៃថ្ង េធ្វីការ២ៃថ្ង េតីមានេពល
ស្រមាកែដរ? េហតុអ្វីមិនសាកេធ្វីការផង និងេរៀនផងក្នុងៃថ្ងែតមួយ?

ម ូលេហតុទីម ួយែដលេយីងេទេរៀន
េយីងេទៅេរៀនេដីម្បីអាចេចញេធ្វីការបាន ឬបេង្កីតមុខរបរផា្ទល់ខ្លួន។ អ្នកែដលងប់នឹង
េរៀន ែតមិនអាចេធ្វីអ្វីបាន ជាមនុស្សគា្មន្របេយាជន៍។ េរៀនេធ្វីអី េបីេរៀនរាប់ឆា្នំេហីយ
េនៅែតសុំលុយែម៉ចាយដែដល។ អ្នកេរៀនខ្លះ អាងែម៉ឪ្រសលាញ់ ក៏មិនរវីរវល់នឹង
េរឿងរកការងារេធ្វី។ េដាយសារែតមានអាង និងមានេលសថាេរៀនបន្ត េធ្វីឱ្យមនុស្ស
កា្លយជាអត់ដឹងអី មិនចង់ធំ និង្រសលាញ់សាលាផា្កប់មុខ។
កាលពីប៉ុនា្មនឆា្នំមុន ខ្ញុំគិតមិនដាច់ថា េតីការេរៀនផង េធ្វីការផង និងការេរៀន
ែតមួយមុខ មួយណាល្អជាង។ ឥលូវខ្ញុំបានចេម្លីយេហីយ េ្រពាះខ្ញុំេឃីញេក្មងែដល
េរៀនេ្រកាយខ្ញុំ កំពុងជួបបញា្ហ។ បញា្ហរបស់ពួកេគ គឺេរៀនចប់ អត់ការងារេធ្វី។
េយីងគួរែតេធ្វីការក្នុងេពលេរៀន េដីម្បីឱ្យេចះស្រមបនឹងការរស់េនៅ។ េបីល្អបំផុត គឺ
េពលកំពុងេរៀនឆា្នំទីមួយ ឬទីពីរែតម្តង។ េយីងេធ្វីការេដីម្បីដឹងថា េតីេគេ្របីអ្វីេនៅក្នុង
ការងារ និងកុំឱ្យ្រគូេបាកថា េមេរៀនេនះសំខាន់ ឬចំណុចេនះេគេ្របីេ្រចីន។ ្រគូខ្លះ
បានែតបេ្រងៀនប៉ុេណា្ណះ េពលេធ្វីការែមនែទន មិនេកីតដូចែតគា្ន។ េយីងគួរែតដឹងថា
ការបេ្រងៀន ពឹងេលីការេ្រតៀមេ្រចីនជាងសមត្ថភាព។ េបី្រគូេ្រតៀមបានល្អ េទាះបីគាត់
មិនធា្លប់េធ្វីេដាយផា្ទល់ៃដ ក៏គាត់អាចបេ្រងៀនបានែដរ ្រគាន់ែតមិនសូវមាន្របសិទ្ធិ
ភាពស្រមាប់សិស្ស។
េយីង្រតូវចាំមូលេហតុែដលេយីងេទៅេរៀនទុក េហីយរកឱកាសេដីម្បីរកការងារេធ្វី។ ខ្ញុំ
មិននិយាយពីការងារស្ម័្រគចិត្ត ឬការងារកំបុិកកំប៉ុកែដលេគេបាកេយីងថា អាចផ្តល់
បទពិេសាធន៍ឱ្យេយីងេនាះេទ។ ខ្ញុំនិយាយដល់ការងារែមនែទន ែដលេយីង្រតូវេគ
បង្ខំឱ្យចុះកុង្រតា េធ្វីការេ្រកាមសមា្ពធថា្នក់េលី និងេបីកលុយមិន្រគប់ជាេដីម។
ការងាររេបៀបេនះ េទីបអាចបេ្រងៀន និងេបីកែភ្នកេយីងឱ្យេចញផុតពីការ្រសេមី្រសៃម
ក្នុងថា្នក់េរៀន។
េយីងចំណាយលុយ និងេពលេវលាេទៅេរៀន េដីម្បីរកការងារេធ្វី។ ជួនកាលអ្វីែដល
េយីងេរៀន មិនអាច្រតូវនឹងលក្ខខណ្ឌការងារែមន ែតេឈា្មះជាអ្នកេរៀន អាចជួយឱ្យេគ

ពិចារណាេយីងបាន។ េយីងមិនបាច់ចាំទាល់ែតេរៀនចប់ ចាំែស្វងរកការងារេធ្វីេទ
េ្រពាះទ្រមាំដល់េពលេនាះ វាហួសេពលេហីយ។ អ្នកខ្លះមិនចូលសាលាផង េគេនៅ
អាចមានការងារេធ្វី ចុះទ្រមាំេយីងែដលមានេឈា្មះជានិស្សិត េហតុអីក៏គា្មនការងារ
េធ្វីដូចេគ?
េពលខ្ញុំចាប់េផ្តីមមានការងារេធ្វីដំបូង ខ្ញុំដឹងថា ការេរៀនរបស់ខ្ញុំគា្មន្របេយាជន៍បាត់
េទៅេហីយ។ សាលារបស់ខ្ញុំគា្មនសមត្ថភាពផ្តល់ជំនាញឱ្យខ្ញុំេទ េហតុេនះខ្ញុំេទៅេរៀន
ប្រង្គប់កិច្ចប៉ុេណា្ណះ។ មិនែមនថាខ្ញុំមិនេចះអ្វីេសាះេទ ែតយកេទៅេ្របីមិនេកីត។ េចះ
តិចេពក ក៏េគមិនឱ្យលុយេយីងែដរ។ ខ្ញុំេរៀនក្នុងសាលាបាន្រតឹមែតដឹង និងអាច
្រតឹមែតេបាក្រសីៗឱ្យេគេជឿថាខ្ញុំឆា្លតប៉ុេណា្ណះ។
ដល់េពលខ្ញុំមានការងារអាយធីេធ្វី ែដលជាជំនាញេនៅសាកលវិទ្យាល័យ េទីបេធ្វីឱ្យ
ខ្ញុំដឹងថា េមេរៀនែដលេគបេ្រងៀនេនៅសាលា ពិតជាជួយខ្ញុំមិនេកីតែមន។ តិចណូឡូជី
េដីរេលឿនេពក េហតុេនះេសៀវេភៅក្នុងសាលាប្តូរមិនទាន់ េហីយ្រគូក៏គា្មនេពល
្រសាវ្រជាវេមេរៀនថ្មីមកបេ្រងៀនេទៀត។ សិស្ស្រតូវ្របឹងេរៀនេមេរៀនហួសសម័យ េដាយ
មិនដឹងថា វាេ្របីមិនេកីតក្នុងេពលបច្ចុប្បន្ន។ សិស្សេរៀនក្នុងភាព្រសពិច្រសពិល
េហីយេបាកខ្លួនឯងថា េចះច្បាស់េហីយ។ ចំណុចល្អមួយែដលខ្ញុំបានជួប គឺ្រគូេចះ
្របាប់ឱ្យសិស្សេរៀន្រសាវ្រជាវេដាយខ្លួនឯង។
ខ្ញុំសាកេធ្វីការទាំង្របថុយ ែតវាជួយឱ្យខ្ញុំភា្ញក់ខ្លួន។ ពិភពការងារ មិន្រសួលដូចក្នុង
សាលាេរៀនេទ ជាពិេសស េពលែដលេយីងមិនេចះអ្វីេសាះ។

េ`េពលណែដលេយីងរតូវេធវីករ?
េនៅក្នុងែផ្នកេធ្វីជំនួញ មានពាក្យមួយឃា្លថា “េពលណាក៏ជាេពលល្អេដីម្បីេបីក
្រកុមហ៊ុនែដរ”។ ពាក្យេនះក៏េ្របី្រតូវជាមួយនឹងការរកការងារេធ្វីដូចគា្ន។ េពលណាក៏
ជាេពលល្អេដីម្បីរកការងារេធ្វីែដរ េលីកែលងែតេពលេរៀនចប់។ អ្វីែដលខ្ញុំេលីកេឡីង
េនះ គឺស្រមាប់អ្នកែដលមានជីវភាព្រកី្រក ឬល្មមប៉ុេណា្ណះ ស្រមាប់អ្នកែដលមាន
ជីវភាពធូរធារ េគមានរេបៀបេរៀនេផ្សង។ េបីេយីង្រក កុំេធ្វីខ្លួនតាមកូនអ្នកមាន េហីយ

កុំហា៊នេរៀនដល់ចប់េទីបដាក់ពាក្យេធ្វីការ។ េយីងពិបាក េគមិនពិបាកេទ េហតុេនះ
េយីងរកផ្លូវេដាះ្រសាយអ្វីែដលពិបាកឱ្យបានទាន់េពលសិន។
ខ្ញុំេចញេធ្វីការដំបូង េនៅចុងឆា្នំទីមួយ េហតុេនះខ្ញុំឱ្យេយាបល់ថា ឆា្នំទីមួយ ឬឆា្នំទីពីរ
គឺល្អបំផុតេដីម្បីរកការងារេធ្វី។ េបីយូរជាងេនះ េយីងអាចនឹងសា្តយការេរៀន េហីយ
គិតថា “េរៀនជិតចប់េហីយ កុំអាលេធ្វីល្អជាង”។ ពាក្យថា “កុំអាល” េ្រចីនែតេធ្វីឱ្យ
េយីងអត់ការងារេធ្វីេពលេរៀនចប់។
េយីង្រតូវែចកឱ្យដាច់រវាងការេរៀនមិនេចះ និងការមិនេចះេធ្វីការ។ េយីងេរៀនមិនេចះ
មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារេទ។ ជួនកាល េយីងអាចេរៀនបានេលឿនេនៅកែន្លងការងារ
ជាងក្នុងថា្នក់េរៀនក៏ថាបាន។ េពលចូលេធ្វីការ េហីយេរៀនតាមេគបន្តិចម្តង េយីងនឹង
េចះេធ្វីការេហីយ។

អតថរបេយជន៍ករេធវីករកនងេពលេរៀន
ុ

ការេចញេធ្វីការក្នុងេពលេរៀន មានផល្របេយាជន៍េ្រចីនណាស់ ដូចជា៖
• អាចសន្សំលុយបាន។ េបីេយីងេធ្វីការស្ម័្រគចិត្ត េយីងមិនអាចសន្សំលុយបានេទ
េហីយភាគេ្រចីន ការងារស្ម័្រគចិត្ត េធ្វីេឡីងេដីម្បីយកមុខឱ្យល្អេមីលក្នុងសង្គម
ប៉ុេណា្ណះ។ េយីងអាចនឹងលួងខ្លួនឯង សកម្មភាពរបស់េយីង គឺបានជួយសង្គម
ែតេតីេយីងច្បាស់ប៉ុនា្មនភាគរយែដលគិតែបបេនះ? េយីងេធ្វីការរកលុយេទៅ
េយីងអាចជួយខ្លួនឯងបាន។ េយីងជួយខ្លួនឯងបាន ក៏ដូចជាេយីងបានជួយ
សង្គមែដរ។ េបីេយីងមានចិត្ត េយីងជួយេគបន្តេទៀតេទៅ។ ជួយខ្លួនឯងមុន កុំ
ទាន់េបាកខ្លួនឯងថាការជួយេគមុន ជាេរឿងល្អ។ េបីេយីងជួយខ្លួនឯងបាន េយីង
អាចជួយអ្នកដៃទេទៀតបានេ្រចីនជាងការងារស្ម័្រគចិត្តេទៀត។
• ទទួលបានបទពិេសាធន៍ការងារពិត្របាកដ។ ការេរៀន្រទឹស្តីក្នុងសាលា មិនែមន
ជាបទពិេសាធន៍េទ។ វាជាការដឹងពីបទពិេសាធន៍អ្នកដៃទ។ េបីេយីងេចញេធ្វី
ការ េយីងអាចនឹងមានឱកាសផា្លស់ប្តូរ្រទឹស្តីទាំងេនាះឱ្យកា្លយជាបទពិេសាធន៍
ផា្ទល់ខ្លួន។ ការងារពិត្របាកដ នឹងអាចបញា្ជក់ថា អ្វីែដលេយីងេរៀនកន្លងមក

្រតូវ ឬខុស េហីយខ្លួនេយីងជាមនុស្សេចាលេម្សៀត ឬអត់។ បានបទពិេសាធន៍
េហីយ សា្គល់ខ្លួនឯងេទៀត េហតុអ្វីមិនចង់បាន?
• សា្គល់អ្នកែដលេចះេ្រចីនជាងេយីង។ កែន្លងការងារេពារេពញេទៅេដាយអ្នកេចះ
និងអ្នកេធ្វីពុតជាេចះ។ េយីងមិនចាំបាច់រវល់នឹងអ្នកេធ្វីពុតេទ េ្រពាះពួកេគមិន
អាចជួយអ្វីេយីងេឡីយ យា៉ងេ្រចីនបេ្រងៀនេយីងឱ្យេចះេធ្វីពុតដូចពួកេគ
ប៉ុេណា្ណះ។ ប៉ុែន្តអ្នកែដលេចះជាងេយីង ជា្រគូរបស់េយីង។ េគមិនស្ម័្រគចិត្ត
បេ្រងៀនេយីង ក៏គា្មនបញា្ហែដរ េ្រពាះេនៅកែន្លងេធ្វីការ ពួកេគនឹងបេញ្ចញ
សមត្ថភាពឱ្យេយីងេឃីញមិនខាន េហីយេយីងក៏អាចលួចេរៀនតាមេគបាន។ កុំ
គិតថា គា្មនអ្នកណាេចះជាងេយីងឱ្យេសាះ។ ការគិតែបបេនះ នឹងបិទផ្លូវអភិវឌ្ឍ
ខ្លួនរបស់េយីង មិនឱ្យេចញផុតពីេមាទនភាពែក្លងកា្លយេលីខ្លួនឯង។
• មិនទុកេពលទំេនរេចាល។ េបីេយីងេទៅេរៀនមួយេពល េហីយសល់េពលទំេនរ
េចាលដែដល េយីងគួរែតរកការងារេធ្វី។ េពលេវលា នឹងកា្លយជាមាស្របាក់ េបី
េយីងអាចយកវាេទៅេធ្វីការងារពិត្របាកដ។ មានពាក្យមួយឃា្លេពាលថា “អ្នក
សុំទាន និងមហាេសដ្ឋី មានេពល២៤េមា៉ងដូចគា្ន ែតខុសគា្ន្រតង់ការយកេទៅ
េ្របី”។ េបីេយីងខ្ជិល េហីយទុកេពលេចាល និងរកេលសថា “ចាំេរៀនឱ្យចប់
សិន” េនាះេយីងនឹងបាត់បង់េពលេវលាេចាលទេទេហីយ។
• ែស្វងយល់ពីសង្គម និងអ្នកដៃទ។ ការេធ្វីការងារ ជាែផ្នកមួយៃនការ្របឡូកក្នុង
សង្គម។ េយីងមិនអាចេរៀនពីសង្គម េដាយមិនចូលេទៅក្នុងសង្គមេទ។ េយីងនឹង
ដឹងថា េតីសង្គមពិត្របាកដ មានមុខមាត់ែបបណា េហីយចរិតមនុស្សមានភាព
ខុសគា្នពីអ្នកេរៀនក្នុងថា្នក់យា៉ងេម៉ចខ្លះ។ មនុស្សមិនបេញ្ចញចរិតពិតេនៅក្នុង
ថា្នក់េរៀន ដូចេនៅកែន្លងេធ្វីការេទ។ ពួកេគេនៅែតលាក់ខ្លះ ប៉ុែន្តេគបេញ្ចញមក
េ្រចីន។ ខ្ញុំហា៊នធានាថា េ្រកាយពីេយីងេធ្វីការ េយីងនឹងសា្គល់ភាពអវិជ្ជមាន
របស់សង្គម និងមនុស្សកាន់ែតេ្រចីន។ េយីងកាន់ែតសា្គល់េ្រចីនប៉ុណា្ណ េយីង
កាន់ែតងាយ្រសួលរស់េនៅ េ្រពាះេយីងមិនចាំបាច់សា្មនដូចមុនេទៀតេទ។ អ្នក
មិនធា្លប់េធ្វីការ គិតថា អ្នកណាក៏ជាមនុស្សល្អ។

• េធ្វីឱ្យខ្លួនេយីងរឹងមាំ និងេជឿេលីខ្លួនឯង។ ការងារបេ្រងៀនេយីងឱ្យេចះពឹងេលី
ខ្លួនឯង បនា្ទប់មកវាផ្តល់ឱ្យេយីងនូវជំនាញជាបន្តបនា្ទប់។ េពលេយីងេចះពឹង
េលីខ្លួនឯង ហា៊នសេ្រមចចិត្ត និងទទួលខុស្រតូវចំេពាះកំហុសែដលេយីង្រជុល
េធ្វី េយីងជាមនុស្សរឹងមាំេហីយ។ េយីងរឹងមាំ េ្រពាះខ្លួនេយីង្របឹងេធ្វីមា្នក់ឯង។
គា្មនអ្នកណារឹងមាំេដាយមិនធា្លប់េធ្វីអ្វីេសាះ និងពូែកែតេដក្រសៃមេទ។ េពល
ណាេយីងរឹងមាំ េយីងេរៀនេជឿខ្លួនឯងបេណ្តីរៗ។ ក្រមិតៃនការេជឿេលីខ្លួនឯង
្រតូវេមីលេលីេយីងថា ហា៊នដកជំេនឿពីអ្វីេផ្សងេទៀតឬអត់។ េយីងដកជំេនឿពី
អ្នកដៃទ ពីេ្រពងសំណាង ពីសាសនា ឬពីអ្នកនេយាបាយ កាន់ែតេ្រចីន េយីង
កាន់ែតេជឿេលីខ្លួនឯងកាន់ែតខា្លំង។ អ្នកែដលមិនហា៊នដក អាចេជឿខ្លួនឯង
តាមេពលប៉ុេណា្ណះ។
• អភិវឌ្ឍជំនាញរបស់េយីង។ មនុស្ស្រតូវការមានជំនាញ េទីបអាចឱ្យសង្គម
ទទួលសា្គល់បាន។ សង្គមរីកចេ្រមីនយឺតដូច្រសុកែខ្មរ ក៏្រតូវការអ្នកមានជំនាញ
ែដរ។ េបីេយីងមានជំនាញច្បាស់ េហីយេចះពីវិធីលក់វាេទៅឱ្យអ្នកែដល្រតូវការ
េយីងអាចនឹងរស់្រសួលេដាយមិនបាច់បន់្រពះឱ្យជួយ។ វិធីែតមួយគត់េដីម្បី
បានជំនាញ គឺេធ្វីការ។ េយីងេធ្វីពីមិនេចះអ្វីេសាះ ទាល់ែតកា្លយជាអ្នកជំនាញ។
វិធីេនះមានេគយកេទៅេ្របីេ្រចីនេហីយ េហតុេនះអ្នកទាំងអស់គា្នមិនបាច់
សង្ស័យថា ខ្ញុំបេង្កីតវាេដីម្បីេបាកេទ។
េទាះបីេយីងេនៅេរៀន ក៏មិនែមនបានន័យថា េយីង្រតូវេធ្វីជាមនុស្សែដលមិនបានការ
ខា្លចមុខខា្លចេ្រកាយែដរ។ េពលេរៀន ជាេពលសាកល្បង េហតុេនះេយីងអាចរក
ការងារណាែដលល្មមនឹងខ្លួនេយីង េហីយេធ្វីវាេលងសិនក៏បានែដរ។ ្របេយាជន៍ៃន
ការងារ មិនេធ្វីឱ្យសា្តយថា្នក់េរៀនេទ។ កែន្លងការងារ ជាថា្នក់េរៀនែដលេយីងអាចេរៀន
ផង និងអនុវត្តផងក្នុងេពលែតមួយ េហីយចុងែខមានលុយដល់ៃដេទៀត។ េមេរៀន
េនៅកែន្លងការងារ ក៏មិនគួរឱ្យធុញដូចេនៅក្នុងសាលាេទ។

ករងរ បេរងៀនមនុសស
សាលាេរៀន អាចជាកែន្លងបេ្រងៀនេយីង ប៉ុែន្តេបីសិនជាចង់េរៀនបានេ្រចីន កែន្លង
ការងារ្របែហលជាមាន្របសិទ្ធិភាពជាង។ ការងារល្អ អាចបេ្រងៀនេយីងឱ្យកា្លយជា
មនុស្សថ្មីមា្នក់បានេទៀតផង។ មានការងារ មានេមេរៀន។ មិនែមនថាសាលា ជា
កែន្លងអត់្របេយាជន៍េនាះេទ។ យា៉ងេហាចណាស់ក៏វាជួយបេង្កីតការងារឱ្យមនុស្ស
េធ្វីែដរ និងេធ្វីឱ្យឪពុកមា្តយេយីងសប្បាយចិត្ត េពលេឃីញកូនចូលេរៀន្រតឹម្រតូវ។
េយីងនឹងមានអារម្មណ៍ចាស់ទុំជាងមុន េពលចូលេធ្វីការ។ េយីងេរៀនពីអ្នកដៃទផង
និងេរៀនពីខ្លួនឯងផង។ េយីងអាចសា្គល់ខ្លួនឯងកាន់ែតច្បាស់តាម្រកែសែភ្នក
អ្នកដៃទ។ អ្វីែដលេយីងេធ្វីេនៅកែន្លងការងារ នឹងជះឥទ្ធិពល្រតលប់មកវិញ។ េបី
េយីងេធ្វីមិន្រតូវ អ្នកដៃទអាចនឹងេទីសចិត្ត ឬអាច្របាប់ពីកំហុសរបស់េយីងបាន។
េយីងខ្ចីការវិភាគរបស់េគ េដីម្បីមានទិន្នន័យស្រមាប់េធ្វីការវិភាគខ្លួនឯង។ េយីងមិន
េជឿេគទាំង្រសុងេទ ែតេយីងក៏មិនមានអំណួតថា “ខ្លួនេយីងគិត្រតូវ្រគប់្រជុងរហូត”
ែដរ។ ែភ្នកខាងេ្រកៅ អាចជួយេយីងបានេ្រចីន េបីេយីងេបីកចិត្តទទួល។
អារម្មណ៍ចាស់ទុំ នឹងេធ្វីឱ្យេយីងេចះអត់ធ្មត់េពលជួបបញា្ហ និងមិនឆាប់ទមា្លក់
កំហុសេទៅេលីអ្នកដៃទ េ្រពាះែតការភ័យខា្លចមួយេពលរបស់េយីង។ េក្មងអាច
រត់េគចពីកំហុស ែតមនុស្សចាស់ទុំ រកវិធីេដាះ្រសាយកំហុសេនាះ។ េបី្រសាយមិន
េចញ េគសុខចិត្តទទួលលទ្ធផលទាំងអស់ែដលខ្លួនបានេធ្វី។ េគមិនល្ងង់ទទួល
េទាសជំនួសអ្នកដៃទ េហីយក៏មិនរុញអ្នកដៃទឱ្យទទួលកំហុសជំនួសែដរ។ មនុស្ស
ចាស់ទុំ ហា៊នស៊ី ហា៊នសង។ អ្នកែដលេធ្វីការរាប់ឆា្នំ េហីយមិនមានអារម្មណ៍ចាស់ទុំ
ជាអ្នកែដលមិនបានេផា្តត និងមិន្របឹងេរៀនពីការងារ។
ការេដាះ្រសាយបញា្ហ ជាែផ្នកសំខាន់ក្នុងការងារ។ ការងារ្រគប់្របេភទ សុទ្ធែតេកីត
េចញពីបញា្ហ។ ការងារែដលខ្ញុំកំពុងេធ្វី េកីតេឡីងេដាយសារែតពួក្រគឹស្តិបរិស័ទ
បរេទស មានបញា្ហេពលេទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នក្រសុក្រកី្រកឱ្យេជឿេលីសាសនា្រគឹស្តិ
េហតុេនះេទីបេគេធ្វីេមេរៀនស្រមាប់ជួយអ្នកែដលចុះទាំងេនាះ។ េថៅែកខ្ញុំេមីលេឃីញ
ពីបញា្ហ េហតុេនះេទីបគាត់ចង់េធ្វីជាអ្នកេដាះ្រសាយ េដីម្បីបានលុយខ្លះ។ អ្នកណាក៏

ដឹងែដរថា េនៅក្នុងសាសនា្រគឹស្តិ មានលុយេ្រចីនណាស់។ េបីគាត់ជា្រគឹស្តិបរិស័ទ
មិនេចះយកលុយពីក្នុងសាសនាខ្លួនឯង េតីគាត់េធ្វីជំនួញេដាយរេបៀបណា? គាត់
បងា្ហញបញា្ហែដលគាត់េមីលេឃីញេទៅដល់បុគ្គលិកេដីម្បីឱ្យពួកេគេដាះ្រសាយ។
បញា្ហថ្មី មកជាបន្តបនា្ទប់ េហតុេនះខ្ញុំមានការងារេធ្វីរហូត។ បញា្ហែដលេដាះ្រសាយ
រួច នឹងជួយរកចំណូល ឬបេង្កីតេករ្តិ៍េឈា្មះដល់្រកុមហ៊ុន។ េថៅែកេពញចិត្តនឹង
ដំេណាះ្រសាយែដលបុគ្គលិកផ្តល់ឱ្យ គាត់ក៏រកបញា្ហេផ្សងេទៀតមកឱ្យេដាះ្រសាយ
បន្ត។ អ្នកេធ្វីការ ជាអ្នកេដាះ្រសាយបញា្ហ។ អ្នកែដលមិនេចះេដាះ្រសាយ ឬេគចពី
បញា្ហ ជាអ្នកអត់ការងារេធ្វី ឬកូនអ្នកមានែដលេដកស៊ីលុយឪពុកមា្តយ។
េ្រកៅពីការេដាះ្រសាយបញា្ហ េយីងនឹងេចះទទួលសា្គល់ការពិត និងការ្រសៃម។ េយីង
អាចនឹង្រសៃមថា ជីវិតេយីងេពារេពញេទៅេដាយភាពរីករាយ និងមានេគ្រទេជីងេយីង
្រគប់េពល ែតការពិតេយីងជាខ្ញុំេគ ែដល្របឹងរស់េដាយសមត្ថភាពខ្លួនឯង។ េពល
េយីងេចះេធ្វីការ េយីងែលង្រសៃមេទៀតេហីយ។ េយីង្របឈមមុខនឹងការពិត េហីយ
រកវិធីេធ្វីឱ្យ្រគប់យា៉ង្របេសីរេឡីងម្តងបន្តិច។ ក្តី្រសៃមរបស់េយីងេនៅែតមាន ែតេយីង
ឈប់េដក្រសៃម េហីយេធ្វីឱ្យេចញជារូបរាងម្តង។
ការងារ បេ្រងៀនេយីងឱ្យទទួលសា្គល់ការពិត។ េពលេយីងេធ្វីខុស េយីងនឹង្រតូវ
ទទួលសា្គល់ថា េយីងមិនទាន់េចះ ឬេចះមិនច្បាស់ េហីយ្រតូវការជំនួយពីអ្នកដៃទ។
េពលេយីងេធ្វី្រតូវ េយីងទទួលសា្គល់ថា េយីងដឹងពីរេបៀបេធ្វី ដូេច្នះមិនបាច់រំខាន
អ្នកដៃទមកជួយេទៀតេទ។ េពល្រតូវេគេដញេចាល េយីងមិនអាចេដក្រសៃមថា េគ
នឹងភា្ញក់ខ្លួនថាេដញេយីងខុស េហីយអង្វរេយីងឱ្យេទៅេធ្វីការវិញេទ។ េយីង្រតូវរក
ការងារថ្មីេធ្វី។ អ្នកេធ្វីការ ្រតូវែតសា្គល់ការពិត និងមិន្រតូវលួងចិត្តខ្លួនឯងេដាយ
មិនដឹងខុស្រតូវេឡីយ។
ចំណុចចុងេ្រកាយេនះ ជាេមេរៀនែដលខ្ញុំចូលចិត្តជាងេគ។ េយីងមិនអាចទទួល
សា្គល់ការពិតបានភា្លមែមន ប៉ុែន្តេយីងអាចេរៀនបាន។ េតីេយីងេរៀនេនៅកែន្លងណា
ែដលមិនអស់លុយេនាះ? គឺកែន្លងការងារ។ អ្នកដៃទសុខចិត្តរស់េនៅជាមួយការេដក
្រសៃម និងេគចេវសពីការពិត ែតេបីេយីង្រសលាញ់ខ្លួនឯងែមន ្រតូវែតរស់េនៅជាមួយ

ការពិត។ ការពិត អាចេធ្វីឱ្យេយីងឈឺចាប់ ែតវាមិនេធ្វីបាបេយីងេនៅេពលេ្រកាយដូច
ការេដក្រសៃម។

បទពិេសធន៍កងករងរ
និងបទពិេសធន៍
ុន
កនងសល
ុ

េយីងទទួលបានបទពិេសាធន៍ដូចគា្ន ែតមួយណាមានតៃម្លជាង? េពលេយីង
និយាយដល់ការពិត អ្វីែដលមានតៃម្លជាង ជារបស់ល្អជាងជានិច្ច។ េយីងអាច
េទៅេរៀន៤ឆា្នំេពញ ែតអ្វីែដលេយីងេចះមិនអាចេស្មីអ្នកែដលេធ្វីការក្នុងែផ្នកេនាះ៤ឆា្នំ
េទ។ េយីងចំណាយេពលេស្មីគា្ន ែតអ្វីែដលទទួលបាន មិនេស្មីគា្ន។
បទពិេសាធន៍ក្នុងការងារ ជាបទពិេសាធន៍ជាក់ែស្តង ែដលខ្លួនេយីងជាអ្នកេធ្វី េរៀន
និងកត់ចំណាាំ។ េយីងេធ្វីកិច្ចការមួយេដាយមិនច្បាស់ក្នុងចិត្ត ែតេ្រកាយេពលេធ្វីរួច
េយីងអាចរកភាពច្បាស់លាស់ស្រមាប់ខ្លួនឯងបាន។ េមេរៀនែដលេយីងេរៀន គឺខ្លួន
េយីងជាអ្នកបេង្កីត េហតុេនះេយីងេរៀនឆាប់េចះ និងចាំបានយូរជាងេមេរៀនរបស់
អ្នកដៃទ។
បទពិេសាធន៍ការងារ េកីតេឡីងពីការសាកល្បង ដូេច្នះេយីងមិនែមនដឹងែតវិធីែដល
េធ្វីបានេជាគជ័យេទ ែតវិធីបរាជ័យក៏េយីងដឹងែដរ។ េយីងច្បាស់ជាងអ្នកែដល
មិនធា្លប់េធ្វី។ អ្នកែដលេគេរៀនក្នុងសាលាដឹងែតវិធីែដល្រតូវេធ្វីប៉ុេណា្ណះ េនៅេពលជួប
បញា្ហែដលមិនបានេរៀន ពួកេគនឹងឆ្ងល់ េហីយ្របឹងេធ្វីេឡីងវិញតាមវិធីែដលធា្លប់
េរៀន។ ភាពៃច្ន្របឌិតរបស់ពួកេគ ្រតូវ្រគបសង្កត់េដាយការេជឿេលីអ្វីែដលធា្លប់េរៀន។
អ្នកែដលេធ្វីការ េ្របីភាពៃច្ន្របឌិត េដាយែផ្អកេលីការបរាជ័យ។
ខ្ញុំដឹងេរឿងេ្រចីនពីការងារ ទាំងេរឿងអា្រកក់ និងេរឿងល្អ។ េរឿងខ្លះ គា្មនអ្នកណា
និយាយេនៅក្នុងសាលាេទ េ្រពាះេគចាំឱ្យេយីងជួបខ្លួនឯង ។ ការេធ្វីការងារ ក្នុងេពល
េរៀន ជាឱកាសស្រមាប់េយីងេធ្វីជាមនុស្សធំេពញវ័យ។

ការងារ និងការេរៀនក្នុងសាលា សុទ្ធែតមាន្របេយាជន៍ ែតេបីយកមកេ្របៀបេធៀបគា្ន
ការងារ មាន្របេយាជន៍ជាងឆា្ងយណាស់។ មនុស្សេគយកបទពិេសាធន៍មកេ្របី។
មានបទពិេសាធន៍េ្រចីន ខួរក្បាលក៏មិនសូវគាំង េហីយទឹកមាត់ក៏ៃ្របបន្តិចម្តងៗ។

អវីែដលគ ួរេធវី
េបីអ្នកទាំងអស់គា្នមិនទាន់បានសាកេធ្វីការេទ សូមកុំពន្យារេពលេទៀត។ វាយ CV
េហីយយកេទៅដាក់តាម្រកុមហ៊ុនណាែដលេគកំពុងេរីសបុគ្គលិកេលងៗេទៅ។ េពល
ណាេគ្រតូវការមនុស្ស េគនឹងេហៅេយីងេទៅសួរនាំេហីយ។ ្រកុមហ៊ុនមួយចំនួន
ចង់បានបុគ្គលិកែដលមិនទាន់េរៀនចប់មកេធ្វីការ េដីម្បីចំេណញ ្របាក់ែខខ្លះ េហីយ
្រសួលេ្របីេធ្វីការ។ េយីងអាចឆក់យកឱកាសែបបេនះបាន។
កុំេជឿពាក្យថា “េរៀនផង េធ្វីការផង នាំឱ្យែបកអារម្មណ”៍ ។ ពាក្យេនះេ្របីបានស្រមាប់
ែតកូនអ្នកមាន ឬកូនែដលមិនចង់ជួយឪពុកមា្តយប៉ុេណា្ណះ។ េយីងមិនែបកអារម្មណ៍
េទ េ្រពាះេពលចូលេធ្វីការ េយីងនឹងេផា្តតេ្រចីនេទៅេលីការងារ េហីយមិនយូរេទ េយីង
នឹងដកការយកចិត្តទុកដាក់េចញពីសាលាេរៀនេហីយ។ េពលេយីងែលងខ្វល់ពីការ
េរៀនក្នុងសាលា េយីងក៏អាចព្រងឹងសមត្ថភាពក្នុងការងារបានែដរ។ អារម្មណ៍េយីង
មិនែបកេទៅណាេទ ្រគាន់ែតវា្របមូលគា្នមកដាក់េលីការងារប៉ុេណា្ណះ។
ការងារ ជាអនាគតរបស់េយីង មិនែមនការេរៀនក្នុងថា្នក់េទ។ េបីេយីងខ្វល់ពី
សញា្ញប្រតណាស់ អាចេរៀនល្មមៗឱ្យែតជាប់េទៅបានេហីយ។ េនៅេពលេយីងេធ្វីការ
បានេលីសពី៥ឆា្នំ គា្មនអ្នកណាមកសួរនាំេយីងពីេរឿងេរៀនក្នុងសាលាេទៀតេទ។
េ្រកាយេពល៥ឆា្នំក្នុងការងារ អ្វីែដលេគចង់សួរ គឺជំនាញ និងចំេណះដឹងែដលេយីង
បានពីការងារប៉ុេណា្ណះ។ េពលខ្លះ េគសុំេយីងេមីលសា្នៃដចាស់ៗ ែដលេយីងធា្លប់េធ្វី
េដីម្បីបញា្ជក់ពីសមត្ថភាពរបស់េយីង។ ភស្តុតាង មិនែមនមានែតេលីសញា្ញប្រត។
ខ្ញុំបញា្ជក់បន្តិច មិនែមន្រគប់ការងារទាំងអស់សុទ្ធែតអាចេបាះេចាលការេរៀនក្នុង
សាលាេនាះេទ។ ការងារដូចជា េពទ្យ វិស្វកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងការងារស្មុ្រគសា្មញ
មួយចំនួនេទៀត ចាំបាច់្រតូវែតមានការេរៀនក្នុងសាលា្រតឹម្រតូវ។ ប៉ុែន្តការងារែផ្នកតិ

ចណូឡូជី ឬែផ្នកៃច្ន្របឌិត មិនបាច់េទៅេរៀនក្នុងសាលា ក៏អាចេធ្វីបានែដរ។ េបីមិន
េជឿខ្ញុំ ចូលេមីលថា្នក់េរៀនអនឡាញេទៅដឹងេហីយ។ ចំណាយលុយែត ២០ដុលា្លរ
និងេពលប៉ុនា្មនអាទិត្យ េយីងអាចេធ្វីការបានេហីយ។ េទាះបីមិនទាន់សា្ទត់ ក៏េយីង
បានបេង្កីតផ្លូវេដីរេលីទីផ្សារការងារឱ្យខ្លួនឯងែដរ។

២
ករេធវីករកនងរកុ
មហ៊ន
ុ
ុ
ត ូច

មុនេពលបញ្ចប់ថា្នក់បរិញា្ញប្រតមួយឆា្នំ ខ្ញុំបានចូលេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនតូចមួយ ែដល
គា្មនអ្នកណាសា្គល់។ ្រកុមហ៊ុនអាយធីថ្មីេនះ មានបុគ្គលិក្របមាណជាដប់នាក់
ប៉ុេណា្ណះ េហីយខ្ញុំក៏្រតូវមកេធ្វីជាែផ្នកមួយរបស់្រកុមហ៊ុនេនះែដរ។ ពីដំបូង ខ្ញុំមិនដឹង
ថា វាជាកែន្លងែដលេធ្វីឱ្យខ្ញុំបាន្របេយាជន៍េ្រចីនេនាះេទ។ អ្វីែដលខ្ញុំដឹង គឺ មា្ចស់
្រកុមហ៊ុនធា្លប់ជា្រគូែដលបេ្រងៀនខ្ញុំេនៅសាកលវិទ្យាល័យ េហីយប្អូនគាត់ធា្លប់ជួយ
បេ្រងៀនខ្ញុំសរេសរកូដប៉ុេណា្ណះ។
ខាងេ្រកាមេនះជា្របេយាជន៍ែដលខ្ញុំទទួលបាន។

េរៀនបនេរចីន
្រកុមហ៊ុនធំ និង្រកុមហ៊ុនតូច មានរេបៀបេធ្វីការខុសគា្ន។ ក្នុង្រកុមហ៊ុនធំ េយីង
្រគាន់ែតជាែផ្នកមួយៃនមា៉ស៊ីនធំមួយប៉ុេណា្ណះ។ េនះបញា្ជក់ថា េយីងមិនអាចដឹងពី
ែផ្នកេផ្សងេទៀតៃនេ្រគឿងច្រកបានេទ។ េនៅក្នុង្រកុមហ៊ុនតូច េយីងអាចដឹងពីការេរៀប
គេ្រមាងទីផ្សាររបស់្រកុមហ៊ុន ការែបកែចកភាគហ៊ុន ការចរចារជាមួយៃដគូការេរៀបចំ
ទំនិញ ការសមា្ភសបុគ្គលិក ការេដញបុគ្គលិក និងបញា្ហជាេ្រចីនែដល្រកុមហ៊ុនជួប។

ខ្ញុំេធ្វីការែផ្នកឌីហ្សាញ ែតខ្ញុំដឹងេរឿងទាំងេនះែដរ។ ខ្ញុំដឹងមិនអស់េទ េ្រពាះខាង
្រកុមហ៊ុនមិនចង់ឱ្យខ្ញុំដឹង ែតអ្វីែដលខ្ញុំបានេរៀន ក៏មិនតិចែដរ។ ស្រមាប់អ្នកែដលចង់
េរៀនេ្រចីន គួរែតេរីសយក្រកុមហ៊ុនតូចេធ្វីការ។
េយីងអាចេរៀនពីការងារមួយបានច្បាស់លាស់ក្នុង្រកុមហ៊ុនធំ ែតេយីងអាចដឹងេ្រចីន
មុខក្នុង្រកុមហ៊ុនតូច។ ្រកុមហ៊ុនធំ េ្របៀបដូចជា្របេទសដឹកនាំផា្តច់ការែដរ េ្រពាះ
ពួកេគលាក់េរឿងសមា្ងត់េ្រចីន េហីយមិនចង់ឱ្យបុគ្គលិកធម្មតាដឹងេ្រចីនេពក ហួសពី
ត្រមូវការក្នុងការងារ។ ្រកុមហ៊ុនតូចវិញ មិនសូវខ្វល់ពីេរឿងេនះេទ េ្រពាះអ្វីែដល្រតូវ
ខ្វល់គឺរកចំណូលទប់្រកុមហ៊ុន និងព្រងីកខ្លួនឱ្យទាន់េពល មុននឹង្រតូវបិទទា្វរវិញ។
្រកុមហ៊ុនតូច ខា្លចបរាជ័យ េ្រពាះបុគ្គលិកមិនដឹងេរឿងេ្រចីន ចំែណក្រកុមហ៊ុនធំវិញ
ខា្លចបរាជ័យ េបីបុគ្គលិកដឹងេរឿងេ្រចីនេពក។
្រកុមហ៊ុនធំ ែតងែត្រតូវការអ្នកជំនាញតាមែផ្នកនីមួយៗ។ េយីងដឹងេហីយថា
អ្នកជំនាញេធ្វីការ មិនសូវចូលចិត្តឱ្យមានការរំខានពីអ្នកដៃទេទ។ ពួកេគ្រតូវការ
េផា្តតអារម្មណ៍ និងគិតេទៅេលីបញា្ហចំេពាះមុខ ដូេច្នះេយីងមិនអាចេទៅសូមេគេរៀន
បានេទ េហីយេគក៏គា្មនេពលបេ្រងៀនេយីងែដរ េបីមិនមានបញា្ជពីថា្នក់េលីេនាះ។
អ្នកជំនាញក្នុង្រកុមហ៊ុនធំ ្របែជងគា្នយកដំែណង េហតុេនះ ការែចកគា្នេចះ ក្រមនឹង
មានណាស់។
ចំែណក្រកុមហ៊ុនតូចវិញ មិនសូវមានអ្នកជំនាញ េ្រពាះគា្មនលុយជួលពួកេគមក
េធ្វីការ។ អ្វីែដលអាចេធ្វីបាន គឺ ជួលអ្នកែដលចង់េចះ និងអាចេធ្វីការបានល្មមៗបាន
ប៉ុេណា្ណះ។ មនុស្ស្របេភទេនះមានចិត្តទូលាយ និងមិនសូវខ្វល់ពីការ្របែជងគា្នេរឿង
ដំែណងប៉ុនា្មនេទ។ ពួកេគមិនទាន់មានជំនាញ ដូេច្នះក៏មិនខា្លចេគមកដេណ្តីម
ជំនាញខ្លួនឯងែដរ។ បុគ្គលិកក្នុង្រកុមហ៊ុនតូច អាចយកការងារែផ្នកេផ្សងគា្នមក
ពិភាក្សា និងែចករំែលកពីអ្វីែដលខ្លួនដឹងេទៅវិញេទៅមកបាន។
េបីេយីងជាមនុស្សចូលចិត្តេរៀនេ្រចីន ្រតូវរកកែន្លងែដលេយីងេរៀនអាចេរៀនបានេ្រចី។

មនឱកសេរចីនជង
ការចាប់យកឱកាស ជាេរឿងមួយែដលេយីងេធ្វី។ ឱ្យែតេឃីញឱកាស េយីងនឹង្របឹង
យកភា្លម េទាះមិនដឹងថា ឱកាសេនាះល្អ ឬមិនល្អក៏េដាយ។ េនៅេពលេយីងចូល
េធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនតូច េយីងនឹងទទួលបានឱកាសជាេ្រចីន ដូចជា អាចេឡីង
ដំែណង អាចទទួលបានការេគារព សា្គល់ជិតស្និទ្ធិជាមួយេថៅែក ឬអាចទទួល
បានការទំនុកប្រមុងពី្រកុមហ៊ុនេទៀតផង។
ឱកាសែដលមានេនៅ្រកុមហ៊ុនតូច មិនសូវមានេគដេណ្តីមេទ េ្រពាះមនុស្សែដលមក
េធ្វីការមានតិច។ េបីេ្របៀបេធៀបនឹង្រកុមហ៊ុនធំ េយីងអាចនឹងទទួលបានេ្រចីនជាង
េ្រពាះក្នុង្រកុមហ៊ុនធំ មានមនុស្សចាប់យកមុនេយីងអស់េហីយ។ េលីកែលងែតេយីង
ចូលេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនធំក្នុងដំែណងខ្ពស់ េទីបេយីងអាចមានឱកាសេ្រចីនជាង
បុគ្គលិកចាស់។
មុនេពលខ្ញុំចូលមកេធ្វីការ ខ្ញុំែតងគិតថា “េបីខ្ញុំ្របឹងេធ្វីការ េតីខ្ញុំនឹងមានឱកាសអ្វីខ្លះ?
េឡីង្របាក់ែខ េឡីងដំែណង េទៅេរៀនបន្ត ឬអាចេធ្វីការពីផ្ទះ?” េនៅក្នុង្រកុមហ៊ុនធំ
ឱកាសែបបេនះ មិនងាយមានេទ េ្រពាះរចនាសម្ព័ន្ធ្រកុមហ៊ុន្រតូវបានេគេរៀបចំរួច
រាល់េហីយ។ ែខ្សខាងេគ េនៅពីេលីេយីងជានិច្ច េទាះេយីងខា្លំងប៉ុណា្ណ ក៏គា្មន
្របេយាជន៍ែដរ។ េថៅែក្រកុមហ៊ុនធំ ែតងែតដាក់មនុស្សរបស់េគឱ្យេធ្វីការេស្ទីរែត្រគប់
ែផ្នកទាំងអស់ េដីម្បីងាយ្រសួលតាមដានដំេណីរការរបស់្រកុមហ៊ុន។ េយីងមិនបាច់
ឆ្ងល់ថា ែខ្សខាងេគ មកពីណាេទ។ េគមកមុនេយីងេទៅេទៀត។
កាលខ្ញុំេធ្វីការេនៅ្រកុមហ៊ុនE-Commerce េគបានដាក់េឈា្មះខ្ញុំចូលេទៅក្នុង
Management Team។ ខ្ញុំមិនមានេឈា្មះជា Manager េទ ែតខ្ញុំមានសិទ្ធិ
បេញ្ចញេយាបល់េនៅេពលសេ្រមចចិត្តេផ្សងៗ ជាពិេសស គឺ ែផ្នកឌីហ្សាញ និងការ
សរេសរ។ ខ្ញុំបានេធ្វីេរឿងមួយស្រមាប់្រកុមហ៊ុន គឺ ប្តូរពណ៌របស់្រកុមហ៊ុន ពីពណ៌
ទឹក្រកូច មកជាពណ៌ៃបតង។ មា្ចស់្រកុមហ៊ុនេជឿថា ពណ៌ទឹក្រកូច ជាពណ៌ហុង
ស៊ុយរបស់គាត់ ែតខ្ញុំ្របាប់គាត់ថា ពណ៌ែបតងល្អេ្របីជាង េហីយេ្រកាយមក

្រកុមហ៊ុនក៏េ្របីពណ៌ៃបតងវិញ។ Logo ្រកុមហ៊ុន ក៏ខ្ញុំជាអ្នកប្តូរេចញែដរ។ េបីេនៅ
្រកុមហ៊ុនធំវិញ កុំថាដល់ប្តូរ Logo ប្តូរែតកែន្លងដាក់ធុងស្រមាម ក៏្រតូវមាត់េគែដរ។
េគផ្តល់ឱកាសឱ្យខ្ញុំតាំងពីចូលេធ្វីការដំបូង។ ខ្ញុំដាក់ពាក្យេធ្វីជាអ្នកសរេសរកូដេវប
សាយេទ ប៉ុែន្តេថៅែកេឃីញខ្ញុំេធ្វីការងារែផ្នកឌីហ្សាញ ្រគាន់េបី ក៏េហៅខ្ញុំេទៅសួរ។
គាត់្របាប់ថា េបីចង់េធ្វីការែផ្នក្រកាហ្វិចឌីហ្សាញ គាត់អាចឱ្យខ្ញុំសាកបាន។ ខ្ញុំក៏
សាកតាមគាត់ េដាយអង្គុយេរៀនខ្លួនឯងបេណ្តីរ េហីយេធ្វីការឱ្យ្រកុមហ៊ុនបេណ្តីរ។
្របែហលជាពីរឆា្នំ ខ្ញុំអាចេធ្វីការបាន េដាយមិនពិបាក េហីយ្រកាហ្វិចឌីហ្សាញ ក៏
កា្លយជាជំនាញជាប់ខ្លួនខ្ញុំ។
េបីេនៅ្រកុមហ៊ុនធំវិញ ឱកាសប្តូរមុខដំែណងពីែផ្នកមួយេទៅែផ្នកមួយ មិនងាយមាន
េទ។ តាមែផ្នកនីមួយៗ ែតងែតមានអ្នក្រគប់្រគងរបស់េគ េហីយមានរេបៀបេធ្វីការ
េផ្សងគា្ន។ ្រកុមហ៊ុនខ្លះ មានការ្របែជងគា្នរវាងែផ្នកខុសគា្នេទៀតផង ដូេច្នះការផា្លស់
ប្តូរពីែផ្នកមួយេទៅែផ្នកមួយ ជាេរឿងពិបាកណាស់។ ្រកុមហ៊ុនធំ ក៏េគមិនទុកឱកាស
ឱ្យេយីងេរៀនែដរ េ្រពាះមានមនុស្សែដលេចះ្រសាប់ ចង់បានការងារេធ្វីេ្រចីនណាស់។
េបីេដញេយីងេចាលមា្នក់ េគអាចេរីសមា្នក់េទៀតក្នុងៃថ្ងែតេទៀតផង។

មនេសរីភព
ខ្ញុំសុខចិត្តេធ្វី្រគប់យា៉ងេដីម្បីេសរីភាពផា្ទល់ខ្លួន។ េនៅក្នុង្រកុមហ៊ុនែដលខ្ញុំេធ្វីការ មិន
ចាំបាច់េស្លៀកពាក់ឯកសណា្ឋនចេង្អៀត ឬេធ្វីការតឹងរឹង្រគប់េមា៉ងរហូតេទ។ េពល
ែដលខ្ញុំភា្ញក់េឡីង េបីមានអារម្មណ៍ថាអត់ចង់េទៅេធ្វីការ ខ្ញុំអាច្របាប់េមរបស់ខ្ញុំថា
“ៃថ្ងេនះឈឺក្បាលេហីយ ចាំែស្អកចាំេទៅេធ្វីការ” ក៏បាន។ ខ្ញុំមិនមានសមា្ពធខា្លំង
ជាមួយការងារេទ។
េសរីភាព គឺការអាចេធ្វីអ្វីបាន ែតស្ថិតក្នុងែដនកំណត់ច្បាស់លាស់។ ែដនកំណត់
របស់ខ្ញុំ គឺ មិនេធ្វីឱ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូល និងមុខមាត់របស់្រកុមហ៊ុន។ េ្រកៅពីេនះ
ខ្ញុំរាប់ជាេសរីភាពរបស់ខ្ញុំទាំងអស់។ ពីមុនខ្ញុំគិតថា ្របែហលជាគា្មន្រកុមហ៊ុនណាេគ

ហា៊នឱ្យេសរីភាពដល់ខ្ញុំែបបេនះេទេមីលេទៅ ែតខ្ញុំគិតខុស។ េបីចង់មានេសរីភាព
្រតូវ្របឹងយកវាេដាយខ្លួនឯង។ ការេធ្វីការគា្មនេសរីភាព មិនខុសពីជាប់គុកេទ។
អ្នកទាំងអស់គា្នអាចអានបែន្ថមក្នុងចំណុចទី៦បាន េ្រពាះខ្ញុំសរេសរលម្អិតពី
េសរីភាពទាំងប៉ុនា្មនេនៅក្នុងការងារ។

អចេរបីជំនញបនេពញទំហឹង
ការេ្របីជំនាញេពញទំហឹង បានន័យថា េយីងេ្របីអ្វីែដលេយីងេចះឱ្យអស់ពីខ្លួន ឬ
រហូតទាល់្រចក បនា្ទប់មកេទីបមានឱកាសេរៀនអ្វីថ្មីបែន្ថមេទៀត។ េដាយសារ
្រកុមហ៊ុនតូច មានគា្នតិច េហតុេនះបុគ្គលិកមា្នក់ អាចនឹង្រតូវ រា៉ប់រងកិច្ចការមួយ
ែដលេគេធ្វីជា្រកុមេនៅ្រកុមហ៊ុនធំ។ វាជាការពិបាក ែតក៏ជាវិធីព្រងឹងជំនាញែដរ។
តាមពិតេយីងមិនេធ្វីមា្នក់ឯងេទ។ សម័យេនះ េយីងមានអុីនធឺេណត ដូេច្នះជំនួយ
របស់េយីងមានេ្រចីនណាស់។
ខ្ញុំេធ្វីការទាល់គំនិតែតរហូតហ្នឹង។ កាន់ែតទាល់ កាន់ែតេចះែថម េហតុេនះ ខ្ញុំមិន
ខ្វល់ពីការទាល់្រចកេពលេធ្វីការេនាះេទ។ ខ្ញុំេធ្វីមិនេចញ ខ្ញុំសួរ Google ភា្លម។ េបី
ៃថ្ងេនះខ្ញុំេធ្វីមិនទាន់េចញ ខ្ញុំទុកែស្អកចាំេធ្វីបន្តេទៀត។ ខ្ញុំេធ្វីមា្នក់ឯង េហតុេនះេថៅែក
យល់ពីេរឿងេនះេហីយ។ េគក៏មិនបង្ខំេយីងឱ្យេធ្វីការពិបាកក្នុងេពលខ្លីែដរ។

េធវីករបនេលឿនជង
េនៅក្នុង្រកុមហ៊ុនធំ ទ្រមាំែតបានការសេ្រមចពីថា្នក់េលី ្រតូវឆ្លងកាត់មនុស្សេ្រចីននាក់
ណាស់ េហតុេនះការងារ ្រតូវអូសេពលេវលាកាន់ែតយូរ។ ្រកុមហ៊ុនតូច មិនចាំបាច់
ពិបាកែបបេនះេទ។ េបីមានការចាំបាច់ អាចេដីរេទៅសួរអ្នកែដលអាចសេ្រមចបាន
េដាយផា្ទល់ែតម្តង។ ្រកុមហ៊ុនធំ ពិបាក្រតង់ក្បូរក្បាច់េពក េទីបការងារយឺត។
េយីងអាចេ្របៀប្រកុមហ៊ុនធំ េទៅនឹងមនុស្សចាស់បាន េ្រពាះមនុស្សចាស់ចូលចិត្តេធ្វី
អ្វីមួយៗ។ េបីេធ្វីេលឿនេពក អាចនឹងេថា្លះ្រតង់េនះ ្រតង់េនាះមិនខាន។ ្រកុមហ៊ុនធំក៏
ដូចគា្ន េបីសេ្រមចចិត្តេលឿនេពក អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ែផ្នកេផ្សងេទៀត។ ្រកុមហ៊ុន

តូច េ្របៀបដូចជាេក្មងែដលមានភាពរហ័សរហួន។ ពួកេគមិនខា្លចនឹងដួលេទ េ្រពាះ
េគអាចេងីបេឡីងវិញបានយា៉ង្រសួល។ ្រកុមហ៊ុនតូច េធ្វីការេលឿនជាង្រកុមហ៊ុនធំ។
កាលពី្រកុមហ៊ុនេហ្វសប៊ុកេនៅតូច មិនទាន់ចូលទីផ្សារភាគហ៊ុន ក៏េគបេញ្ចញអ្វីថ្មីេទៅ
ក្នុងេវបសាយេលឿនែដរ។ ពួកេគមិនមានដំណាក់កាលេ្រចីនដូចេពលកា្លយជា
្រកុមហ៊ុនធំេទ។ ពាក្យេសា្លករបស់េហ្វសប៊ុកក្នុងេពលដំបូង គឺ ផា្លស់ប្តូរឱ្យេលឿន និង
បំែបកឧបសគ្គ ែតឥលូវេគែលងេ្របីេហីយ េ្រពាះប្តូរេលឿនេពក បាត់លុយ និងធា្លក់
តៃម្លភាគហ៊ុន។

មនករទទ ួលសគល់
សាកគិតេទៅេមីល អ្នកែដលគា្មនសញា្ញប័្រត្រតឹម្រតូវ េបីចូលេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនធំ
េធ្វីេម៉ចនឹងមានេគទទួលសា្គល់? ខ្ញុំេរៀនេដាយខ្លួនឯង េហីយេរៀនេមេរៀន free េនៅ
េលីអុីនធឺេណតេទៀត េហតុេនះខ្ញុំគា្មនសញា្ញប្រតអ្វីបញា្ជក់េទ។ ្រកុមហ៊ុនខ្លះ េរីស
តាំងពីេឈា្មះសាលាេទៀតផង។ េឈា្មះសាលាមិនសូវល្បី ក៏េគមិនយកែដរ។
ក្នុង្រកុមហ៊ុនតូច េគមិនេផា្តតេលីសញា្ញប្រតេទ។ េគ្រតូវការមនុស្សែដលអាចេធ្វីការ
បានេលឿន តាមត្រមូវការរបស់្រកុមហ៊ុន។ េគ្រតូវការមនុស្សែដលេចះស្រមបខ្លួន
េហីយបត់ែបនតាម្រកុមហ៊ុនបានេលឿន។ េគចង់បានមនុស្សែដលមិនេចះ្របកាន់ខ្លួន
ក្នុងការេធ្វីកិច្ចការតូចតាច ឬេធ្វីការជាមួយអ្នកែដលមិនសូវេចះ។
អ្នកែដលមានសញា្ញប្រត្រតឹម្រតូវ ចូលចិត្តេ្របីក្បួន េហតុេនះពួកេគពិបាកនឹងបត់
ែបន េពលមានអ្វីមួយែ្រប្របួលេលឿនេពក។ អ្នកែដលគា្មនសញ្ញប្រតវិញ ខុសគា្ន។
េបីេគអាចសាងជំនាញបានេដាយមិនចូលសាលា អ្វីក៏េគគិតថា អាចេទៅរួចែដរ។
្រកុមហ៊ុនតូច ទទួលសា្គល់សមត្ថភាពមនុស្សេដាយរេបៀបេនះ។

បនជ ួបមនុសសែដលមនមហិចត
ឆ
អ្នកែដល្របឹងែ្របងបេង្កីត្រកុមហ៊ុនេឡីងមក សុទ្ធែតជាមនុស្សែដលមហិច្ឆតា គួរឱ្យ
េគារព។ ពួកេគខុសែប្លកពីមនុស្សក្នុង្រកុមហ៊ុនធំៗ ែដលបាន្រតឹមែតេធ្វីការតាមេគ

េហីយេធ្វីឬកឡូយ។ េនៅជិតេគយូរេទៅ ែ្រកងេលាេយីងបាន្រសូបចំហាយពីេគខ្លះ។
េយីងេរៀនពីមនុស្សែដលមានមហិច្ឆតា េទីបេយីងមានចិត្តចង់បានដូចេគែដរ។ េយីង
អាចនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍េលីការេធ្វីជំនួញ ែតមិនបានន័យថា េយីងមិនចាប់
អារម្មណ៍េលីភាពេជាគជ័យរបស់េគែដរ។ េយីងអាចេទៅេធ្វីអ្វីែដល្រតូវនឹងចំណង់
ចំណូលចិត្តរបស់េយីង េដាយេ្របីវិធីរបស់េគបាន។
មហិច្ឆតារបស់េថៅែក្រកុមហ៊ុនតូច គឺព្រងីកខ្លួនឱ្យបានកា្លយជា្រកុមហ៊ុនធំែដរ។
មហិច្ឆតាែបបេនះ នឹងេធ្វីឱ្យេយីងដឹងថា េពលមនុស្សចង់បានអ្វីមួយខា្លំង េតីេគនឹង
េ្របីវិធីអ្វីខ្លះ។ េបីេយីងេចះសេង្កតេមីលមនុស្ស េយីងនឹងទទួលបានេមេរៀនល្អជា
េ្រចីនពីពួកេគ។ ៃថ្ងណាមួយែដលមហិច្ឆតារបស់េយីងដុះពន្លកមកែដរ េយីងក៏អាច
យកេមេរៀនទាំងេនាះេទៅេ្របីបានេទៀតផង។ កុំទាន់អានអស់សង្ឃឹម ថាេយីងនឹងេធ្វី
ខ្ញុំេគអស់មួយជីវិត ែតក៏កុំមានសង្ឃឹមខា្លំងេពកែដរ េ្រពាះអនាគតេមីលមិនេឃីញ
ច្បាស់េទ។
េយីងរាប់អានមនុស្សែបបណា េយីងនឹងកា្លយជាមនុស្សែបបេនាះ។ េយីងយកបុគ្គល
ែបបណាេធ្វីជាគ្រមូ ជីវិតេយីងក៏មិនសូវខុសពីជីវិតមនុស្សេនាះប៉ុនា្មនែដរ។ េយីង
ចំណាយេពលេធ្វីការតាមែបបមនុស្សមានមហិច្ឆតា េយីងក៏អាចកា្លយជាអ្នកែដល
មានមហិច្ឆតាដូចគា្ន។
អ្នកដៃទមានឥទ្ធិពលមកេលីចរិតរបស់េយីង ជាពិេសសេបីេគជាមនុស្សែដលេយីង
េកាតសរេសីរ។ ខ្ញុំមិនអាចធានាទាំង្រសុងបានេទថា វានឹងេទៅជាែបបេនះរហូត
េ្រពាះខ្ញុំេឃីញអ្នកែដលយកអ្នកនេយាបាយ និងតារានេយាបាយេធ្វីជាគ្រមូ េនៅែត
េវចេខាអាវេទៅេធ្វីខ្ញុំេគដល់្រសុកេ្រកៅ។ ខ្ញុំមិនេឃីញពួកេគ្របឹងេធ្វីតាមមនុស្សែដលេគ
េគារពេសាះ។

ផតលប
់ ទពិេសធន៍ែផនកជំន ួញ
្រកុមហ៊ុនតូច េកីតេចញពីមនុស្សែដលេទីបនឹងចាប់េផ្តីមមុខជំនួញរបស់ពួកេគ។
េយីងចូលេធ្វីការេនៅេពលែដល្រកុមហ៊ុនេទីបចាប់េផ្តីមែបបេនះ នឹងេធ្វីឱ្យេយីងេរៀនពី

វិធីែដលេគេធ្វីជំនួញបានេ្រចីន។ េយីងអាចដឹងថា េពលណា្រកុមហ៊ុនចំេណញេ្រចីន
និងេដាយសារមូលេហតុអ្វី? េតីការេ្របី្របាស់លុយេទៅេលី្របព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មាន
្របេយាជន៍ឬអត់? េមេរៀនទាំងេនះ អាចជួយេយីង េនៅេពលេយីងចង់ចាប់េផ្តីម
ជំនួញផា្ទល់ខ្លួន។
ក្នុង្រកុមហ៊ុនធំ េរឿងទាំងអស់េនះ ្រតូវេគលាក់ជិត។ េគគិតថា េយីងមិនបាច់ចង់ដឹង
េទ េ្រពាះេយីងគា្មនសមត្ថភាពេបីកមុខជំនួញដែដល។ ជួនកាល េគអាចខា្លចេយីង
យកអ្វីែដលេគេធ្វី េទៅបេង្កីតមុខជំនួញខ្លួនឯងែដរ។ ពួកេគខា្លច្រគប់យា៉ង េហតុេនះ
អ្វីែដលសំខាន់ក្នុងែផ្នកជំនួញ េយីងមិនអាចដឹងេឡីយ។
េយីងអាចនឹងគិតថា េបីេទៅទិញេសៀវេភៅជំនួញអាន ្របែហលជាងាយជាង។ វា
ពិតជាងាយែមន េហីយក៏មិនបានផលែមនែដរ។ េសៀវេភៅជំនួញ ជាការដក្រសង់ពី
បទពិេសាធន៍របស់អ្នកដៃទប៉ុេណា្ណះ។ េយីងអាចអានបាន ែតេយីងមិនធា្លប់ឆ្លងកាត់
ដូេច្នះការយល់របស់េយីង ក៏មិន្រគប់្រគាន់ែដរ។ េយីងអាចអានពីមូលដា្ឋន្រគឹះក្នុង
ការគិតរេបៀបអ្នកជំនួញ ែតេយីងមិនអាចដឹងថា អ្នកជំនួញេធ្វីអ្វីខ្លះ ក្នុងសង្គមពិត
េទ។ វិធីេ្របីលុយេ្រកាមតុ វិធីសា្គល់អ្នកនេយាបាយ ការបេង្កីតខ្នងបែង្អក ការេបាក
្របាស់អតិថិជន ការេ្របីសប្បុរសធម៌េដីម្បីបេង្កីតេករ្តិ៍េឈា្មះ ការតាំងខ្លួនជា Idol
ពត៌មានែក្លងកា្លយ និងអបិយជំេនឿេផ្សងៗ សុទ្ធែតមិនមានបញ្ចូលេទៅក្នុងេសៀវេភៅ
ជំនួញ។ េបីចង់ដឹង អានេសៀវេភៅ េបីចង់េចះច្បាស់ ដាក់ពាក្យេធ្វីការ។
េគថា េបីេយីងចង់រកស៊ីអ្វី គួរែតេទៅេធ្វីការឱ្យេគក្នុងែផ្នកេនាះសិន។ េបីបទពិេសាធន៍
ការងារ អាចកា្លយជាបទពិេសាធន៍ែផ្នកជំនួញ េយីងនឹងចំេណញបានេទ្វរដង។ ការ
េធ្វីជំនួញ េដាយគា្មនបទពិេសាធន៍ ជាេរឿង្របថុយ េហតុេនះេបីអាច យកបទ
ពិេសាធន៍អ្នកដៃទេទៅេ្របីសិនក៏បានែដរ។ េយីងេមីលេគរកស៊ីឱ្យេហីយ ចាំសាក
ល្បងរកស៊ីខ្លួនឯង ក៏មិនខុសក្បួនខា្នតអ្វីែដរ។

មនទំនក់ទំនងលអ

្រកុមហ៊ុនធំ េ្របៀបដូចជាេនៅក្នុងរាជវាំង្រសុកចិន។ វាមានការែបងែចកបក្សពួក កាច់
កុងគា្ន ឬអាងអំណាចជាេ្រចីន។ ខ្ញុំេនៅចាំកាលខ្ញុំេទៅេធ្វីការេនៅកាស៊ីណូដំបូង េគចង់
អូសខ្ញុំឱ្យចូលខាងេនះ ខាងេនាះ េដីម្បីបែន្ថមបក្សពួកេគ។ ខ្ញុំ្រគាន់ែតចង់មកេធ្វីការ
េទ មិនបានចង់េធ្វីជាអ្នកមា្នងអីេទ។ អ្នកណាចង់ដេណ្តីម េធ្វីេទៅ ខ្ញុំសូមដកខ្លួន
េហីយ។
ទំនាក់ទំនងក្នុង្រកុមហ៊ុនតូច អាចល្អជាងេនះ េ្រពាះ្រកុមហ៊ុនតូច េ្រចីនែតេធ្វីការជា
លក្ខណៈ្រគួសារ។ ភាពជិតស្និទ្ធិ មានេ្រចីនជាងអ្នកេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនធំ។ ក្នុង
្រកុមហ៊ុនតូច អំណាចស្ថិតេលីមា្ចស់្រកុមហ៊ុនទាំង្រសុង េហតុេនះ បុគ្គលិកទាំងអស់
គឺេធ្វីការេដាយេស្មីភាពគា្ន េ្រពាះមា្នក់ៗសុទ្ធែតេនៅខាងមា្ចស់្រកុមហ៊ុនដូចគា្ន។

េរៀនេដះរសយេពលដច់លយ
ុ
េពលែដល្រកុមហ៊ុនខាត េហីយអត់មាន្របាក់ែខេបីកឱ្យបុគ្គលិក្រគប់ េទីបខ្ញុំដឹងថា
្រតូវចាត់ការចំណាយ្របចាំៃថ្ងេដាយរេបៀបណា។ និយាយេទៅ ្រកុមហ៊ុនតូច អ្វីក៏ល្អ
ែដរ ែតេរឿង្របាក់ែខមួយមិនបាច់សង្ឃឹមេទ។ េយីងអាចេរីសបានរវាងលុយ និង
ការេរៀនសូ្រត។ ខ្ញុំអាចទុកលុយេចាលមួយែឡកសិន េ្រពាះខ្ញុំមិនសូវចាយធំេទ។
លុយេយីងមានតិច េយីងអាចចាយរួចខ្លួន និងសន្សំបានខ្លះ េបីេយីងេចះេរៀបចំការ
ចំណាយឱ្យ្រតឹម្រតូវ។ វិធីេរៀបចំ គឺងាយេទ។ េយីងទិញអ្វីែដលចាំបាច់ និងទិញអ្វី
ែដលអាចផ្តល់្របេយាជន៍្រតលប់មកវិញេស្មីនឹងតៃម្ល ឬេលីសពីតៃម្លែដលេយីង
ចំណាយ។ មុននឹងទិញ េយីងគិតមុនសិន ថាេបីទិញេហីយ េយីងនឹងេ្របីវាបាន
ប៉ុនា្មនដង េហីយេ្របីវាេដីម្បីអ្វី។ េបីេយីងេឆ្លីយមិនេចញ បានន័យថា របស់េនាះ
មិនទាន់ចាំបាច់េទ។
កាលខ្ញុំេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនតូច ក្នុងរយៈេពល១០ែខ មានយា៉ងតិចណាស់ ៣ែខ
ែដលខ្ញុំដាច់លុយ។ េពលខ្លះ ខ្ញុំមិនេទៅេធ្វីការ េ្រពាះគា្មនលុយជាប់ខ្លួន។ េពលខ្លះ
មា៉ក់ខ្ញុំគាត់ជួយឱ្យលុយចាយប៉ុនា្មនៃថ្ង េហីយដល់េពលេបីក្របាក់ែខមក ខ្ញុំយកេទៅ
សងគាត់វិញ។

េយីងេរៀនសា្គល់ពីភាពលំបាកេនៅេពលខ្វះលុយ េទីបេធ្វីឱ្យេយីងេចះ្រសលាញ់លុយ
និងដឹងពីវិធីចាយ។ េយីងមិន្រសលាញ់លុយ រហូតដល់កា្លយជាមនុស្សមុខលុយេទ
ែតេយីងមិនគិតតាមមនុស្សមួយចំនួនែដលយល់ថា លុយមិនសំខាន់។ ទាល់ែតមាន
លុយសិន េទីបេយីងអាចេធ្វីេរឿងេផ្សងបាន។

េយីងមិនេធវីករកនងរកុ
មហ៊ន
ុ ត ូចរហ ូតេទ
ុ

ចំណុចទាំង១០ខាងេលីេនះ គឺខ្ញុំសរេសរមុនេពលលាឈប់ពី្រកុមហ៊ុនចាស់ េហីយ
យកមកបែន្ថមខ្លះេ្រកាយេពលេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនថ្មី។ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា ការ
េធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនតូច ជា្រគឹះស្រមាប់េយីងបានមកេធ្វីការេនៅកែន្លងធំជាង។ េបី
គា្មនឈា្នន់ េយីងក៏ពិបាកេឡីងែដរ។ បទពិេសាធន៍ក្នុង្រកុមហ៊ុនតូច េធ្វីឱ្យេយីង
មានឱកាសរកការងារក្នុង្រកុមហ៊ុនធំ។
េយីងមិនអាចេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនតូចរហូតបានេទ។ េយីង្រតូវការផា្លស់ប្តូរជីវភាព
េយីងែដរ េហតុេនះេបីមិនប្តូរការងារ េយីងច្បាស់ជាងាប់្រកឡាជាមួយេគឯងេហីយ។
េយីងអាចចាត់ទុក្រកុមហ៊ុនតូច ជាថា្នក់េរៀនមួយស្រមាប់េយីង។ េបីេយីងេធ្វីបានពិន្ទុ
ល្អ េយីងអាចេឡីងថា្នក់មួយេហីយមួយេទៀត រហូតដល់េយីងអស់ចិត្ត។ េពលែដល
េយីងអស់ចិត្ត ជាេពលែដលេយីងចូលនិវត្តន៍ែតម្តង។
ខ្ញុំគាំ្រទការេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនតូច ស្រមាប់អ្នកេទីបនឹងេចញេធ្វីការដំបូង ឬចង់េរៀន
ជំនាញអ្វីថ្មី។ េ្រកាយេពលមានបទពិេសាធន៍ល្មមេហីយ រកផ្លូវេដីរេចញេទៅ។ គិតពី
ខ្លួនឯងឱ្យបានេ្រចីន កុំខ្វល់ថា្រកុមហ៊ុនមានមនុស្សេធ្វីការឬអត់ េ្រពាះវាមិនែមនជា
បញា្ហរបស់េយីងេទ។ បញា្ហរបស់េយីង គឺអនាគតខ្លួនឯង។ ការងារែដលេយីង្របឹង
េធ្វី ក៏េដីម្បីអនាគតែដរ។ េបីការងារថ្មីល្អជាង េរៀនខ្លួនេទៅេធ្វីការងារថ្មី។
ស្រមាប់អ្នកែដលេទីបនឹងចាប់េផ្តីមេធ្វីការដំបូង សូមកុំគិតថា ្រកុមហ៊ុនតូច មិនល្អ។
សាកេធ្វីប៉ុនា្មនែខសិនេទៅ េយីងនឹងដឹងមិនខាន។ េពលខ្លះ េយីងេនៅេក្មងេពក
្រកុមហ៊ុនធំក៏មិនហា៊នយកេយីងែដរ េហតុេនះមានែត្រតូវពឹង្រកុមហ៊ុនតូច េដីម្បី
បណ្តុះជំនាញក្នុងខ្លួនសិន។

៣
ជំនញ ជខនង
អ្នកមានែខ្ស េគអាងែខ្សេធ្វីជាខ្នង ចំែណកអ្នកែដលគា្មនែខ្ស ្រតូវអាងេលីជំនាញ។
េនៅក្នុង្រកុមហ៊ុនណាក៏េដាយ ក៏េជៀសមិនផុត ពីមានអ្នកែដលចូលេធ្វីការអាងែខ្ស
ែដរ។ ពួកេគមិនសូវជាមានសមត្ថភាពច្បាស់េទ ប៉ុែន្តអាចមកេធ្វីការបានេដាយមាន
អ្នកចាំជួយពីេ្រកាយ។ េយីងមិនេទៅប៉ះពាល់ ឬ្រចែណននឹងេគមានែខ្សេនាះេទ េ្រពាះ
េបីេធ្វីែបបេនាះ វាេធ្វីឱ្យខាតេពល។
េបីេគមានអ្វីអាង េយីងក៏្រតូវរកអ្វីមកអាងែដរ។ េ្រកៅពីែខ្ស េគេនៅ្រតូវការអ្នកមាន
ជំនាញេទៀតេដីម្បីឱ្យកិច្ចការេទៅមុខេលឿន។ េបីេយីងមានជំនាញមួយ ឬពីរជាប់ខ្លួន
េយីងក៏មានឱកាសទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ និងេលីកតេម្កីងដូចអ្នកមានែខ្ស
ែដរ។ េគមិនទុកេយីងជាគា្នឯងែមន ែតេយីងមិនែមនជាអ្នកេ្រកៅក្នុងែភ្នកេគ។
ជំនាញ ្រតូវែតេរៀន និងអនុវត្ត េទីបមាន។ េបីតាមសម្តីរបស់្របធាន្រកុមហ៊ុនខ្ញុំចាស់
គាត់្របាប់ថា “េបីចង់បានជំនាញមួយល្មមអាចេធ្វីការបាន ្រតូវការេពលពី៦ែខ េទៅ
៨ែខ”។ គាត់និយាយេលីែផ្នកអាយធី ប៉ុែន្តជំនាញែផ្នកេផ្សងេទៀតក៏មិនខុសគា្នប៉ុនា្មន
ែដរ។ ភាគេ្រចីនកែន្លងបេ្រងៀនសិស្សមួយចំនួនផ្តល់េពលឱ្យសិស្ស៣ែខ េដីម្បីេរៀនពី
ជំនាញមួយ ែតតាមពិត សិស្សមិនទាន់មានជំនាញេទក្នុងរយៈេពលេនះេទ។ ៣ែខ
េនាះ ជាមូលដា្ឋន្រគឹះស្រមាប់បណ្តុះជំនាញប៉ុេណា្ណះ។ សិស្ស្រតូវបន្តអនុវត្តជា្របចាំ
ប៉ុនា្មនែខេទៀត េទីបអាចេ្របីការបាន។
ពាក្យថា “ជំនាញ” ្រតូវែតយកមកេ្របីបាន មិនែមនមានែតសញា្ញប្រតមកអួតេគេទ។
ខ្ញុំគា្មនសញា្ញប្រតជាប់ខ្លួនេទ ប៉ុែន្តខ្ញុំអាចេធ្វីការបាន េហតុេនះខ្ញុំអាច្របាប់េគថា “ខ្ញុំ

មានជំនាញ”។ ជំនាញ បងា្ហញេចញមកតាមរយៈការេធ្វី និងការេពញចិត្តរបស់
អ្នកដៃទ។ ជំនាញេយីងមិនដល់ក្រមិត ក៏មិនអាចបំេពញចិត្តេថៅែកបានែដរ។ េថៅែក
មិនេពញចិត្ត េយីងក៏មិនអាចយកជំនាញមកេធ្វីជាខ្នងបានដូចគា្ន។

ជំនញពីរ
បច្ចុប្បន្នេនះ ខ្ញុំេធ្វីការេដាយមានជំនាញពីរ។ ទីមួយ គឺ្រកាហ្វិចឌីហ្សាញ ែដលខ្ញុំបាន
ពីការងារចាស់។ ទីពីរ គឺែផ្នក E-Learning ែដលខ្ញុំកំពុងែតេរៀនេធ្វី។ េគទុកេពលឱ្យ
ខ្ញុំ៣ែខដំបូង េដីម្បីេរៀនពី E-Learning េដាយយកឯកសារពីអុីនធឺេណតមកេរៀន។
េ្រកាយចប់៣ែខ េទីបេគចាប់េផ្តីមឱ្យខ្ញុំបេង្កីតេមេរៀនស្រមាប់ដាក់លក់។ េមេរៀនែដល
ខ្ញុំេធ្វី ទាក់ទងនឹងសាសនា្រគឹស្តិ និងវប្បធម៌តាមតំបន់ ដូេច្នះខ្ញុំ្រតូវអង្គុយអាន
ឯកសារទាំងេនាះេទៀត។
E-Learning មិនទាន់កា្លយជាជំនាញពិត្របាកដរបស់ខ្ញុំែមន ែតឥលូវេនះ ខ្ញុំអាច
េធ្វីការបានដូចបុគ្គលិកេផ្សងេទៀតែដរ។ េទាះបីយឺតជាងេគ ក៏ខ្ញុំអាចេធ្វីឱ្យចប់ចុងចប់
េដីមែដរ។ ជំនាញទាំងពីរេនះ នឹងជួយឱ្យខ្ញុំទទួលបានការកត់សមា្គល់ និងទុកចិត្តពី
ថា្នក់េលី។ ពួកេគមិនបាច់ភ័យថាខ្ញុំេធ្វីមិនេចញ េពលដាក់កិច្ចការឱ្យខ្ញុំេធ្វីេទ។ ពួកេគ
ក៏អាចរំពឹងបានថា សា្នៃដរបស់ខ្ញុំក៏មិនអន់ែដរ។
ខ្ញុំេធ្វីការេដាយមិនសា្គល់ និងមិន្រទេជីងអ្នកណាទាំងអស់។ ខ្ញុំេធ្វីការបាន េ្រពាះខ្ញុំ
មានជំនាញប៉ុេណា្ណះ។ េគយកខ្ញុំចូលេធ្វីការ ក៏េ្រពាះែតេគគិតថាខ្ញុំមានអ្វីែដលេគ
ចង់បាន។

បែនថមជំនញ
ចាត់ទុកថាខ្ញុំចង់បានេ្រចីន ក៏ថាបាន េ្រពាះេ្រកៅពីជំនាញពីរេនះេហីយ ខ្ញុំេនៅមាន
ជំនាញពីរេទៀតែដលប៉ងនឹងយកឱ្យបាន។ មួយ គឺេធ្វី animation (វីេដអូចលនា)
និងមួយេទៀត គឺសរេសរកូដទូរស័ព្ទ។ ចំេពាះ Animation ខ្ញុំចាប់េផ្តីមេរៀនបេណ្តីរៗ

េហីយ េ្រពាះវាមិនសូវពិបាកដូចការសរេសរកូដ។ ការសរសរកូដ ទាមទារេពល
េវលាេ្រចីន េហតុេនះខ្ញុំមិនទាន់អាចេធ្វីបាន។
ចុះេហតុអ្វីបានជាេយីង្រតូវបែន្ថមជំនាញថ្មីឱ្យខ្លួនឯង?
េយីង្រតូវដឹងថា ពិភពេលាកេដីរេលឿនណាស់។ សូម្បីែត្របេទសេយីង ែដលជា
្របេទសតូចតាច ក៏េដីរេលឿនែដរ។ ជំនាញែដលេយីងមានក្នុងៃថ្ងេនះ អាចនឹង្រតូវេគ
េបាះេចាល េនៅៃថ្ងែស្អកបាន។ ជំនាញថ្មីៗ ្រតូវបានេគបេង្កីតេឡីងរហូត។ េបីេយីង
មិនេអីេពីនឹងេរឿងេនះ េយីងគង់ែត្រតូវេគទុកេចាលមា្នក់ឯងេទ។
ឥលូវេនះ ការេរៀនជំនាញថ្មី ែលងពិបាកេទៀតេហីយ។ ឱ្យមានែតកុំព្យូទ័រ និងភា្ជប់
អុីនធឺេណតែដលេដីរេលឿនបន្តិច េយីងអាចេរៀនអ្វីក៏បាន។ េពលខ្លះ េយីងក៏្រតូវ
បង់លុយែដរ េ្រពាះេមេរៀនខ្លះល្អេពក េគមិនអាចដាក់ឱ្យេយីងេរៀន free បាន។ ខ្ញុំ
េធ្វីការក្នុងែផ្នកេនះ េហតុេនះ េមេរៀនភាគេ្រចីន គឺខ្ញុំទិញពីេគ។ ខ្ញុំេគារព និងគាំ្រទ
ការ្របឹងែ្របងេធ្វីេមេរៀនរបស់េគ េហីយក៏ចង់េចះពីេគែដរ។
ខ្ញុំេរៀនេនៅេលី Udemy េ្រពាះវាសម្បូរេមេរៀនថ្មី េហីយមានេ្រចីន្របេភទេទៀត។
ចំេពាះតៃម្ល គឺខុសគា្នេទៅតាមគុណភាពេមេរៀន និងរយៈេពលេរៀន។ េមេរៀនេធ្វី
animation ែដលខ្ញុំទិញ ្រតូវការេពលែត៣េមា៉ងប៉ុេណា្ណះេដីម្បីបញ្ចប់ ែតេយីង
មិនែមនេរៀន ៣េមា៉ងឱ្យចប់េទ។ ខ្ញុំេរៀនមួយៃថ្ងបន្តិច និងេធ្វីតាមេគ។ េពលេរៀនចប់
េគេចញសញា្ញប្រតឱ្យ ដូេច្នះេបីេពលណាខ្ញុំ្រតូវការប្តូរការងារ ខ្ញុំអាចេផ្ញីរសញា្ញប្រត
េនាះេទៅឱ្យ្រកុមហ៊ុនថ្មីែឆកេមីលបាន។ Udemy ក៏មានេឈា្មះល្បីគួរសមែដរ ដូេច្នះ
ខ្ញុំេរៀនជំនាញពីេនាះមក េធ្វីឱ្យជំនាញខ្ញុំេឡីងមួយក្រមិតេទៀត។
ចុះេតីេពលណាែដលេយីងគួរេរៀនជំនាញថ្មី?
េដាយសារែតជំនាញ ្រតូវការេពលេលីសពីកន្លះឆា្នំ ដូេច្នះខ្ញុំគិតថា មួយឆា្នំ េយីង
គួរែតេរៀនជំនាញថ្មីមួយបានេហីយ។ េបីេយីងមានសមត្ថភាពខា្លំង េរៀនពីរក៏កាន់ែត
ល្អ។ េរៀនយកច្បាស់ មួយដឹងមួយ ្រសួលេ្របីជាង។

ឆា្នំេនះ ខ្ញុំេរៀនពី animation េហីយេបីសល់េពល ខ្ញុំនឹងេរៀនសរេសរកូដបន្តេទៀត។
ខ្ញុំេរៀនជំនាញថ្មីរាល់ឆា្នំ េ្រពាះដូចខ្ញុំបញា្ជក់ពីេដីមេហីយថា ខ្ញុំអាងេលីជំនាញ។ េបី
អាង ្រតូវរកអ្វីមកអាងឱ្យបានេ្រចីន ដូចពួកកូនអ្នកមាន េហៅបងប្អូនមកជួយេឈា្លះ
គា្នេពលមានេរឿងអុីចឹង។ មកកាន់ែតេ្រចីន កាន់ែតមានេ្របៀបជាងេគ។ ខ្ញុំមាន
ជំនាញកាន់ែតេ្រចីន ខ្ញុំកាន់ែតមិនខា្លច។ ខ្ញុំមិនែមនេទៅេឈា្លះគា្នេទ ែតខ្ញុំមិនចូលចិត្ត
េធ្វីការេមីលទឹកមុខេគ។ ជំនាញ ជាៃដេជីងរបស់ខ្ញុំ។

ជំនញ អចបេងកីតែខស
េយីងគា្មនែខ្សនឹងេគែមន ែតមិន្របាកដថាេយីងមិនអាចបេង្កីតែខ្សបានេទ។ ជំនាញ
ែដលេយីងមាន នឹងេធ្វីឱ្យថា្នក់េលីេមីលេឃីញេយីង េហីយចង់ទុកេយីងឱ្យេនៅជួយ
េគបន្តេទៀត។ េគអាចនឹងចង់េបាកេយីងេ្របីឱ្យអស់សាច់ែមន ែតេគនឹងេធ្វីល្អដាក់
េយីង េហីយមិនរកេរឿងេយីងេផ្តសផា្តសេទ។ េយីងនឹងទទួលបានសិទ្ធិពិេសស
មួយចំនួនែដលបុគ្គលិកេផ្សងមិនមាន។ េនះជាេរឿងល្អស្រមាប់ជីវិតខ្ញុំេគ។
អ្នកែដលចូលតាមែខ្ស េពលេធ្វីការ ែតងែតមានេគតាមរិះគន់ ឬនិយាយពីេ្រកាយខ្នង
ជានិច្ច។ ធម្មជាតិរបស់មនុស្ស គឺ្រចែណនគា្នែបបេនះេហីយ ជាពិេសសអ្វីែដលខ្លួន
ឯងគា្មន។ ប៉ុែន្តេយីងែដលយកជំនាញមកេធ្វីជាែខ្សេនះ គា្មនអ្នកណាមក្រចែណនេទ
េ្រពាះេគដឹងថា េយីងមានជំនាញ។ អ្នកណាក៏ឱ្យតៃម្លេលីជំនាញែដរ មិនថាអ្នកេនាះ
េទីប្របឡូកក្នុងការងារ ឬចាស់វេង្វងេទ។
េយីងបានអ្វីែដលអ្នកេផ្សងបាន េហីយអ្នកេផ្សងមកជួយអបអរេយីងេទៀត។ ជំនាញ
នាំេរឿងល្អមកក្នុងការងារេយីង។ េធ្វីការ្រតូវែតមានែខ្ស េទីបងាយ្រសួល។ ខ្ញុំមិន
បេ្រងៀនអ្នកទាំងអស់គា្នពីេរឿងពុករលួយ ឬែអបអបេគេទ ខ្ញុំ្របាប់ពីការយកជំនាញ
េទៅបេង្កីតែខ្សប៉ុេណា្ណះ។
េនៅក្នុង្រកុមហ៊ុនចាស់ ខ្ញុំេធ្វីការែផ្នក្រកាហ្វិចឌីហ្សាញផង និងេធ្វីជា្រគូបេ្រងៀនឱ្យ
សាលារបស់្រកុមហ៊ុនផង។ ខ្ញុំេដីរតួពីរ េដាយមិន្របែកកអ្វីទាំងអស់។ ្រកុមហ៊ុន
េមីលេឃីញថា ខ្ញុំមិនធំេពក េហីយក៏មិនអត់្របេយាជន៍េពកែដរ េហតុេនះេគផ្តល់

សិទ្ធិឱ្យខ្ញុំជាេ្រចីន ដូចជា យកេសៀវេភៅមកលក់េដាយខ្លួនឯង, មិនបាច់មកេធ្វីការ
េពល្រពឹក, ឈប់មិនបាច់សុំច្បាប់, េចញចូលមិនបាច់េស្កនេមៃដ, េដកក្នុងេមា៉ង
េធ្វីការ និងេចញចូលេដាយមិនបាច់េគាះទា្វរ។ អ្នកែដលមិនដឹង េគនឹងគិតថា ខ្ញុំជា
បក្សពួកជាមួយេមធំែដរ ែតតាមពិតខ្ញុំ្រគាន់ែតជាខ្ញុំេគប៉ុេណា្ណះ ែតខ្ញុំក៏មិនបាច់េដីរ
្របាប់េគែដរ េ្រពាះេនះជាេរឿងសមា្ងត់ក្នុងការងារ។
ខ្ញុំេ្របីជំនាញេធ្វីការ េម្រតូវការជំនាញរបស់ខ្ញុំ ដូេច្នះជំនាញក៏កា្លយជាខ្នងរបស់ខ្ញុំ។
េពលេគ្រតូវការេ្របីខ្ញុំឱ្យេធ្វីអី េគនឹងនិយាយ្រសួលបួលជាមួយខ្ញុំ េ្រពាះេបីមិនអុីចឹង
េទ ខ្ញុំនឹងេធ្វីឱ្យយឺត េហីយស្ទះការងារទាំងអស់គា្ន។ ខ្ញុំមិនែមនជាបុគ្គលិកល្អេទ
តាំងពីេដីមមក ែតខ្ញុំមានអ្វីែដល្រកុមហ៊ុន្រតូវការ េហតុេនះខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំអាចអាង
បាន។ េបីេពលណាេគ្រទាំែលងបាន េគអាចេដញខ្ញុំបាន េ្រពាះេគមានសិទ្ធិ។
អ្នកទាំងអស់គា្ន មិនបាច់យកជំនាញមកអាងដូចខ្ញុំេទ េ្រពាះខ្ញុំមានចរិតែបបេនះ។ ខ្ញុំ
ជាខ្ញុំេគសម័យអាយធី ដូេច្នះខ្ញុំេចះអាង េចះរកេរឿង េចះទាមទារ និងេចះេធ្វីឱ្យ
្រកុមហ៊ុនឈឺក្បាល។ ជំនាញ ែដលខ្ញុំមាន នឹងជួយខ្ញុំបន្តេទៀត េដាយមិនឱ្យខ្ញុំដួល
មួយកែន្លងេទ។ ជំនាញ បេង្កីតជំេនឿចិត្តខ្ញុំ ែតមិនដល់ថា្នក់េអឿែលងដឹងខុស្រតូវេនាះ
េទ។ ខ្ញុំេធ្វីការមានរេបៀបខ្លួនឯង េហីយថា្នក់េលីក៏មិនថាអីឱ្យខ្ញុំែដរ។
េពលេយីងមានជំនាញ េយីងេអឿេដាយមិនបាច់មានែខ្ស េ្រពាះជំនាញេដីរតួជាែខ្ស
របស់េយីងរួចេហីយ។ កុំេភ្លច េបីជំនាញេយីងមិនទាន់ដល់ចំណុចល្មមេទ េគក៏មិន
ឱ្យេយីងេធ្វីអីតាមចិត្តែដរ។

៤
រប

ក់ែខ ជតៃមល
វិធីងាយេដីម្បីដឹងថា ្រកុមហ៊ុនែដលេយីងកំពុងេធ្វីការ ឱ្យតៃម្លេយីងដល់ក្រមិតណា
គឺេមីលេលី្របាក់ែខែដលេគេបីកឱ្យេយីង។ អ្នកជំនួញ មានខួរក្បាលឆា្លតណាស់ក្នុង
ការគិតលុយ។ េគមិនេបីកលុយឱ្យេយីង េលីសពីអ្វីែដលេយីងអាចេធ្វីបានេទ។ េគ
អាចនឹងសា្មនដឹងថា សមត្ថភាពេយីង សមនឹងទទួលបាន្របាក់ែខប៉ុនា្មន។
េបីេមីលេលី្របាក់ែខ េយីងអាចដឹងថា េតី្រកុមហ៊ុនែដលេយីង្របឹងេធ្វីការឱ្យេនាះ
េមីលេយីងជាមនុស្ស្របេភទណា។ អ្នកបាន្របាក់ែខតិច មានន័យថា មានតៃម្លតិច
េនៅក្នុងែភ្នករបស់្រកុមហ៊ុន។ អ្នកែដលបាន្របាក់ែខខ្ពស់ េហីយេចះែតេឡីងរហូត
បញា្ជក់ថា សមត្ថភាពេគខ្ពស់ េហីយេគជួយរក្របេយាជន៍ដល់្រកុមហ៊ុនបានេ្រចីន
ជាងមុន។
្របាក់ែខែដលេយីងទទួលបាន មិនែមនជាេរឿងអាមា៉សេទ ែតជាអ្នក្របាប់េយីងថា
េពលេនះ តៃម្លរបស់េយីង គឺប៉ុណ្ណឹង។ អ្នកែដលេចះគិត េគនឹងមិនទុកឱ្យ្របាក់ែខ
របស់េគងាប់្រកឡាេទ។ េគនឹងព្យាយាមេធ្វីអ្វីេផ្សងេទៀតេដីម្បីឱ្យខ្លួនេគកាន់ែតមាន
តៃម្លក្នុង្រកុមហ៊ុន។

េពលច ូលេធវីករដំប ូង
ជាទូេទៅ េនៅេពលបុគ្គលិកចូលេធ្វីការដំបូង ្រកុមហ៊ុនែតងែតមានការសមា្ភសន៍ ម្តង
ឬពីរដងេដីម្បីដឹងពីសមត្ថភាព េហីយៃលលក្របាក់ែខេទៅតាមេនាះ។ េគនឹងសួរ
េយីងថា េតីរំពឹងនឹងបាន្របាក់ែខប៉ុនា្មន? សំណួរេនះ ែតងែតេធ្វីឱ្យអ្នកេទីបនឹងេចញ

េធ្វីការ ពិបាកេឆ្លីយ។ េបីេឆ្លីយថា ចង់បានេ្រចីនេពក ខា្លចេគមិនឱ្យការងារេធ្វី។ េបី
េឆ្លីយតិចេពក ខា្លចខុសខ្លួនឯង ដូេច្នះេពល្រតូវេគសួរែបបេនះ អ្នកណាក៏គាំងែដរ។
េនៅេពលខ្ញុំេធ្វីការដំបូង េគសួរេរឿង្របាក់ែខ ខ្ញុំេឆ្លីយថា “អត់ដឹង”។ ខ្ញុំអត់ដឹងែមន
េ្រពាះគា្មនបទពិេសាធន៍ការងារពិត្របាកដពីមុនមក។ ែតេ្រកាយេពលខ្ញុំប្តូរការងារ
ប៉ុនា្មនដង ខ្ញុំគិត្របាក់ែខរបស់ខ្ញុំេទៅតាមបទពិេសាធន៍នឹងអ្វីែដលខ្ញុំេចះ។ ខ្ញុំមិនេចះ
ទារេគឱ្យហួសសមត្ថភាពេទ េ្រពាះខ្ញុំចង់េមីលថា េតី្រកុមហ៊ុនេមីលេឃីញតៃម្ល
របស់ខ្ញុំប៉ុណា្ណ។ ម្យា៉ងេទៀត េពលប្តូរការងារែបបេនះ ខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ថា ខ្ញុំអាចេធ្វីបាន
ឬអត់ែដរ។
ខ្ញុំរាប់លុយតាមឆា្នំែដលខ្ញុំេធ្វីការ។ ឥលូវ ខ្ញុំមានបទពិេសាធន៍ក្នុងែផ្នក្រកាហ្វិច
ឌីហ្សាញ២ឆា្នំជាងេហីយ ដូេច្នះខ្ញុំគុណលុយរបស់ខ្ញុំេទៅតាមហ្នឹង។ ខ្ញុំ្របាប់េគតាម
្រតង់ថា លុយប៉ុណ្ណឹងេទីបខ្ញុំ្រពមេធ្វី េហីយេគនឹងយកេទៅពិភាក្សាគា្ន។ េបីេគ្រពម ខ្ញុំក៏
្រពមែដរ។ េបីេគមិន្រពម េគនឹងេលីកសំេណីរ្របាក់ែខរបស់េគឱ្យេយីងគិតវិញម្តង។
េបីមិនេលីសខ្វះគា្នេ្រចីនេទ ខ្ញុំនឹងសេ្រមចចិត្តេទៅេធ្វីការ។
េពលចូលដំបូង េរឿង្របាក់ែខ អាចជាការសា្មនទាំងសងខាង។ ្រកុមហ៊ុន ក៏សា្មន
េយីងក៏សា្មន។ េ្រកាយប៉ុនា្មនែខ ខ្ញុំេមីលេឃីញចំណុចេផ្សងេទៀត។

េពលេធវីបន៣ែខ
ជាទូេទៅ ្រគប់កែន្លងការងារ េគទុកេពលឱ្យេយីងេរៀន៣ែខ មុននឹងសេ្រមចថា េយីង
អាចេនៅេធ្វីការបន្តេទៀត ឬេដីរេចញ។ ក្នុងេពល៣ែខេនះ េយីងេ្របៀបដូចជាសិស្ស
មា្នក់ែដល្រតូវេរៀន្រគប់មុខទាក់ទងនឹងការងារ។
ទំហំៃនការងារ ជាអ្នកកំណត់េពលេវលាៃនការេរៀនបែន្ថមរបស់េយីង។ ខ្ញុំេធ្វីការក្នុង
ែផ្នកអាយធី េហតុេនះអ្វីែដល្រតូវេរៀន គឺមានថ្មីរហូត។ រាល់អាទិត្យ នឹងមានអត្ថបទ
ថ្មី ឬគន្លឹះជាេ្រចីន រង់ចាំខ្ញុំេទៅេរៀន។ ខ្ញុំេរៀនតពីេគប៉ុេណា្ណះ អ្វីក៏ខ្ញុំមិនេចះែដរ។

ក្នុងរយៈេពល៣ែខេនះ េយីងនឹងអាចដឹងេដាយខ្លួនឯងថា ្របាក់ែខែដលេគេបីកឱ្យ
េយីង សមនឹងសមត្ថភាពេយីងឬមិនសម។ េយីងេ្របៀបេធៀបអ្វីែដលេយីងអាចេធ្វី
បាន និងអ្វីែដលេគឱ្យេយីងេធ្វី។ ជួនកាល េយីងេចះហួសពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វីេទៀត ប៉ុែន្ត
វាមិន្រតូវយកមកេ្របី េហតុេនះមិនអាចយកអ្វីែដលេយីងេចះេលីសេនាះ មកគិតក្នុង
េរឿង្របាក់ែខបានេទ។ ខ្ញុំេចះសរេសរេសៀវេភៅ ប៉ុែន្តការងារខ្ញុំ គឺបេង្កីតេមេរៀនស្រមាប់
e-Learning ដូេច្នះវាមិនពាក់ព័ន្ធគា្នេទ េហីយខ្ញុំក៏មិនរាប់ចំណុចេនះចូលែដរ។
តាមបទពិេសាធន៍ខ្ញុំ និងមិត្តភក្តិខ្ញុំ ៣ែខ គឺល្មមនឹងឱ្យេយីងេមីលដឹងថា េតី្រកុមហ៊ុន
ឱ្យតៃម្លរបស់េយីង ្រតូវតាមហាងេឆងរបស់េយីងឬអត់េហីយ។ ហាងេឆងេនាះ គឺ
ជំនាញ និងសមត្ថភាពក្នុងការេរៀនអ្វីថ្មី។
ការងារខ្ញុំបច្ចុប្បន្នេនះ ខាង្រកុមហ៊ុនឱ្យ្របាក់ែខខ្ញុំសមនឹងអ្វីែដលខ្ញុំេធ្វីណាស់។ ខ្ញុំ
េធ្វីការយឺត េហីយេទៅមិនទាន់េមា៉ង ដូេច្នះខ្ញុំគា្មនអ្វី្រតូវតវា៉េទ។ មិនែមនខ្ញុំេធ្វីការ
មិនល្អេទ ែតខ្ញុំេធ្វីយឺតជាងអ្នកដៃទបន្តិច។ ខ្ញុំេនៅខ្វះចំេណះដឹង និងបទពិេសាធន៍េបី
េ្របៀបនឹងអ្នកដៃទេទៀតេនៅក្នុង្រកុម។ ខ្ញុំ្រតូវអានេ្រចីនេដីម្បីតាមឱ្យទាន់េគ។ េបីខ្ញុំ
តាមមិនទាន់េគេទ ្រកុមេនះនឹងយឺតេដាយសារែតខ្ញុំមា្នក់ េហីយ្របាក់ែខខ្ញុំ ក៏តាមមិន
ទាន់េគដូចគា្ន។

បេងកីនតៃមល បេងកីនរប

ក់ែខ
េដាយសារែត្របាក់ែខេចញពីតៃម្លែដលេគេមីលេឃីញក្នុងខ្លួនេយីង ដូេច្នះេបីេយីង
ចង់បាន្របាក់ែខេ្រចីន េយីង្រតូវបងា្ហញតៃម្លឱ្យេគេមីលេឃីញកាន់ែតេ្រចីនជាងមុន។
មុននឹងបងា្ហញបាន េយីង្រតូវបេង្កីនវាជាមុនសិន។
េតីអ្វីខ្លះជាតៃម្លរបស់បុគ្គលិក?
ជំនាញ ជាតៃម្លសំខាន់ទីមួយ។ េបីគា្មនជំនាញេទ េយីងក៏មិនអាចេធ្វីការបានែដរ។
ជំនាញ អាចេដាះ្រសាយបញា្ហរបស់្រកុមហ៊ុនបាន។ ្រកុមហ៊ុនទាំងអស់ ចាំបាច់
្រតូវែតមានអ្នកជំនាញតាមែផ្នក េទីបអាចរុញ ្រកុមហ៊ុនេនាះឱ្យេដីរេលីទីផ្សារបាន
ជាពិេសស គឺរុញមហិច្ឆតារបស់មា្ចស់្រកុមហ៊ុន។

េបីចង់េរៀនជំនាញអ្វីមួយ អាចចុះេឈា្មះេរៀនតាមអនឡាញបាន។ អុីនធឺេណត ជា
សាលាមួយែដលេនៅជាប់នឹងខ្លួនេយីង ដូេច្នះេបីមិនេចះេឆ្លៀតេរៀនេទ កុំសង្ឃឹមថា
បានជំនាញ។ េ្របីអ្វីែដលេយីងមានជាប់ខ្លួន្រសាប់ េទីបេយីងអាចសេ្រមចេគាលេដៅ
បាន។ េបីេយីងចាំទាល់ែតមានសាសាល្អមកេបីកេនៅក្នុង្រសុក េទីបេយីងចុះេឈា្មះ
េរៀន េយីងគា្មនផ្លូវកា្លយជាអ្នកជំនាញេទ។ ការេធ្វីជាអ្នកជំនាញ ជាេរឿងសប្បាយ។
េរៀនមួយៃថ្ងបន្តិច យា៉ងយូរ៣ែខ េយីងនឹងអាចយកមកេ្របីការបេណ្តីរៗបានេហីយ។
ជំនាញេស្ទីរែត្រគប់មុខ ្រតូវបានេគេរៀបចំជាេមេរៀនេនៅេលីអុីនធឺេណតរួចជាេ្រសច
េនៅចាំែតេយីងបង់លុយេរៀនប៉ុេណា្ណះ។ ជំនាញខ្លះ មិនបាច់អស់លុយផង េ្រពាះ
អ្នកេធ្វីមានចិត្តល្អ ចង់ឱ្យអ្នកដៃទេចះ។ ខ្ញុំេរៀនជំនាញេផ្សងៗេនៅេលីអនឡាញ
េហីយវាេធ្វីឱ្យខ្ញុំយល់កាន់ែតេ្រចីនពីការងារ។
តៃម្លទីពីរ គឺបទពិេសាធន៍។ េយីងសាកគិតេទៅេមីល េបីេគេរីសបុគ្គលិកឱ្យចូលេធ្វីការ
េតីេគចង់យកអ្នកែដលមានបទពិេសាធន៍្រសាប់ ឬយកអ្នកែដលគា្មនបទពិេសាធន៍
េសាះ? េគច្បាស់ជាយកអ្នកមានបទពិេសាធន៍េហីយ េ្រពាះេគ្រតូវការអ្នកេចះេធ្វី
ពិត្របាកដ។ អ្នកមិនមានបទពិេសាធន៍ នឹងបេង្កីតកំហុសេ្រចីនជាងអ្នកធា្លប់េធ្វី។
េមេរៀន E-Larning ដំបូងែដលខ្ញុំេធ្វីេនៅឱ្យ្រកុមហ៊ុន ្រតូវចំណាយេពលមួយែខ េទីប
អាចដាក់ឱ្យេគេធ្វីការ review េលីកទីមួយបាន។ អ្នកែដលេគធា្លប់េធ្វី េ្របីេពលែតពីរ
អាទិត្យប៉ុេណា្ណះ។ េនះជាភាពខុសគា្នចំេពាះបទពិេសាធន៍។
បទពិេសាធន៍ក្នុងការងារ បានមកពីការេធ្វីជា្របចាំរបស់េយីង។ េយីងកាន់ែតេធ្វី
េ្រចីនប៉ុណា្ណ េយីងកាន់ែតមានបទពិេសាធន៍េ្រចីនេទៅតាមេនាះែដរ។ សូមកុំ្រចឡំ
បទពិេសាធន៍ និងចំេណះដឹងឱ្យេសាះ។ បទពិេសាធន៍ បានពីការេធ្វីេដាយខ្លួនឯង
មិនែមន្រគាន់ែតេរៀនតាមេសៀវេភៅ ឬសា្តប់េគេទ។ ខ្ញុំអាចអង្គុយអានេសៀវេភៅ
ទាក់ទងនឹង្រកាហ្វិចឌីហ្សាញឱ្យចប់១០ក្បាល ែតេនាះមិនែមនជាបទពិេសាធន៍េទ។
ខ្ញុំ្រគាន់ែតដឹងប៉ុេណា្ណះ ែតមិនបានេធ្វីពិត្របាកដ។ ការដឹង និងការេធ្វីខុសគា្នឆា្ងយ
ណាស់ េហីយេនៅក្នុង្រកុមហ៊ុន េគចង់បានអ្នកធា្លប់េធ្វី។

តៃម្លទីបី គឺការជួយ។ េយីងជួយអ្នកដៃទក្នុង្រកុមហ៊ុនឱ្យបានេ្រចីន េយីងនឹងកា្លយជា
មនុស្សមានតៃម្លក្នុង្រកុមហ៊ុន។ អ្នកណាក៏េគអាចេមីលេឃីញអ្វីែដលេយីងេធ្វីែដរ។
េយីងមិនែមនេទៅជួយេធ្វីការងាររបស់េគេទ ែតេយីងជួយេនៅេពលែដលមិនអាចេធ្វី
បាន។ ការងារេគ េនៅែតជាការងារេគដែដលេទ ែតេយីងចូលរួមមួយែផ្នកេទៅក្នុង
ការងាររបស់េគ។ េយីងមិនដេណ្តីមេទ ែតេយីងជួយរុញឱ្យឆាប់េហីយ។
េពលខ្លះ ក៏េគមិនចង់ឱ្យេយីងជួយែដរ។ េគអាចខា្លចេយីងដេណ្តីមយកគុណសម្បត្តិ
ពីេគ ឬជួយក្នុងបំណងអា្រកក់។ េបីេគមិនចង់ឱ្យជួយ កុំជួយ។ កុំចិត្តល្អ នឹងអ្នក
ែដលមិន្រតូវការេយីង។ ក្នុងការងារ មិនេចះខ្វះអ្នកែដល្រតូវការេយីងជួយេនាះេទ។
េពលខ្ញុំចូលេធ្វីការដំបូង េគមិនទាន់ឱ្យខ្ញុំេទៅេធ្វីែផ្នកE-Learning ភា្លមេទ េ្រពាះេគ
្រតូវការអ្នកឌីហ្សាញឱ្យជួយេធ្វីការែផ្នកទីផ្សារ។ េគមិនចង់េរីសបុគ្គលិកែថមេទៀត
ដូេច្នះេគឱ្យខ្ញុំេទៅជួយខាងទីផ្សារមួយែខសិន។ ខ្ញុំមិនបដិេសធេទ េ្រពាះេនះជា
ឱកាសបេញ្ចញសា្នៃដ េហីយេដីម្បីដឹងពីែផ្នកេផ្សងផង។ េ្រកាយេពលេធ្វីចប់ េគក៏េធ្វី
report េដីម្បីេផ្ញីេទៅេមរបស់ខ្ញុំ។ េគអាចសរេសីរ ឬបេនា្ទសខ្ញុំ ែតខ្ញុំមិនខ្វល់េទ េ្រពាះ
ខ្ញុំបានេធ្វីរួចេហីយ។
េនៅក្នុង្រកុមខ្ញុំ អ្នកណាក៏អាចពឹងខ្ញុំបានែដរ។ ្រតូវការរូបភាពថ្មី ខ្ញុំជួយេធ្វីឱ្យបាន។
្រតូវការអ្នកជួយរកកំហុសក្នុងេមេរៀន ខ្ញុំក៏អាចជួយបាន។ ្រតូវការកាត់សេម្លង ខ្ញុំ
ក៏អាចេធ្វីបាន។ ្រតូវការគូស template េវបសាយ ក៏ខ្ញុំអាចេធ្វីបាន។ ខ្ញុំជួយបាន
េ្រចីន េហីយខ្ញុំេធ្វីេដីម្បីបែន្ថមតៃម្លឱ្យខ្លួនឯងប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំមិនេជឿេលីបុណ្យបាប
េហីយក៏មិន្រតូវការឱ្យេគសងគុណខ្ញុំែដរ។ ខ្ញុំចង់េធ្វីជាបុគ្គលិកមានតៃម្ល។
តៃម្លទីបួន បានមកពីការែណនាំរបស់េមខ្ញុំ គឺចរិត។ គាត់េឃីញចរិតខ្ញុំមិនសូវល្អ
ដូេច្នះគាត់េឆ្លៀតេពលបាយមកនិយាយ្របាប់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមានចរិតអវិជ្ជមានេ្រចីនណាស់
េហីយមិនសូវចុះស្រមុងនឹងអ្នកដៃទេទៀត េហតុេនះគាត់ចង់ឱ្យខ្ញុំែកេចញ។ េនៅេពល
ែដលថា្នក់េលី្របាប់ែបបេនះ បានន័យថា ចរិត ក៏ស្ថិតេនៅក្នុងការវាយតៃម្លរបស់
ពួកេគែដរ។ ចរិតល្អ មានតៃម្លជាងចរិតមិនល្អ។

ខ្ញុំអាចេធ្វីការជាមួយអ្នកដៃទបាន ែតមិនអាចស្និទ្ធសា្នលជាមួយេគ្រគប់គា្នបានេទ។
ខ្ញុំ្រតូវការេពលេវលាេ្រចីនណាស់ ក្នុងការសា្គល់មនុស្សមា្នក់។ អ្នកេផ្សងេគរាប់អាន
មិត្តភក្តិេលឿនជាងខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិន្របាកដថា្រតូវែកេនាះេទ េ្រពាះខ្ញុំចង់ទុកចរិតរបស់ខ្ញុំ
ឱ្យេទៅតាមធម្មជាតិ។ អ្នកណាមិនចូលចិត្ត ក៏មិនអីែដរ។
អ្នកែដលមាន៤ចំណុចេនះ អាចចាត់ទុកជាបុគ្គលិកែដលមានតៃម្ល។ ខ្ញុំអាចមាន
៣ចំណុច ដូេច្នះខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលិកែដលមានតៃម្លែដរ។ អ្នកទាំងអស់គា្នអាចពិនិត្យេមីល
នឹងដឹងពីតៃម្លរបស់ខ្លួនឯងេហីយ។ េយីង្រតូវដឹងពីតៃម្លរបស់េយីងសិន េទីបេយីង
ដឹងថា្រតូវលក់ឱ្យេគប៉ុនា្មន។
េបីេមីលរួចេហីយ គិតថាេនៅមានចំណុចខ្វះខាត កុំបង្អង់យូរ ្រតូវរកវិធីេដាះ្រសាយ
ភា្លម។ េរៀនឱ្យេ្រចីន េធ្វីឱ្យេ្រចីន ជួយេគឱ្យេ្រចីន និងែកចរិតមិនល្អរបស់េយីងខ្លះ
េចញ េយីងអាចបេង្កីនតៃម្លបានេហីយ។

រប

ក់ែខ េធវីឱយេយីងភញក់ខន
ួល

មនុស្សេយីងទាល់ែតេចះភា្ញក់ខ្លួន េទីបអាចែកខ្លួនបាន។ កតា្តែដលេធ្វីឱ្យេយីង
ភា្ញក់ខ្លួន មានេ្រចីនដូចជា េស្នហា ការបាត់បង់អ្វីមួយ ការខា្មសេគ ពាក្យេមីលងាយ
ពីអ្នកដៃទ ឬេមីលេឃីញការពិតអ្វីមួយ។ េនៅក្នុងការងារ ្របាក់ែខក៏េធ្វីឱ្យេយីងភា្ញក់
ខ្លួនបានែដរ។ ខ្ញុំ្របាប់ពីបទពិេសាធន៍របស់ខ្ញុំែដលភា្ញក់ខ្លួនេដាយសារ្របាក់ែខ។
ខ្ញុំចូលេធ្វីការបាន្របែហលជា៣ែខ េគក៏ឱ្យខ្ញុំេទៅេធ្វីេសៀវេភៅការងារ។ េគ្របាប់ថា
េសៀវេភៅេនះអាចជួយេយីងេនៅេពលជួបបញា្ហក្នុងការងារ។ អ្នកែដលចូលេធ្វីការ
ដំណាលខ្ញុំមាន៦នាក់ ដូេច្នះ្រតូវេទៅជាមួយគា្ន។ ក្នុង្រកុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ េគមិនឱ្យ
បេង្ហីបពី្របាក់ែខខ្លួនឯងេទ េ្រពាះេគចាត់ទុកជាេរឿងសមា្ងត់របស់្រកុមហ៊ុន។ ខ្ញុំ និង
មិត្តភក្តិ មិនែដលលាក់េរឿងេនះេទ េ្រពាះគិតថាវាមិនចាំបាច់។
េទៅដល់កែន្លងេធ្វីេសៀវេភៅការងារ ខ្ញុំក៏េឆ្លៀតលួចេមីលឯកសាររបស់េគ េ្រពាះខ្ញុំចង់
ដឹងថា េតី្រកុមហ៊ុនេមីលេឃីញតៃម្លរបស់េគប៉ុនា្មន។ េ្រកាយេពលេមីលេហីយ ខ្ញុំ
សា្ងត់មាត់ែតម្តង េ្រពាះ្របាក់ែខរបស់េគេលីសខ្ញុំ៤ដង។ េគចូលេ្រកាយខ្ញុំ្របែហលជា

១០ៃថ្ង េហតុអីេគបានលុយេ្រចីនជាងខ្ញុំែបបេនះ? ពីមុន ខ្ញុំគិតថា ្របាក់ែខខ្ញុំគួរសម
េហីយ ែតដល់េឃីញ ្របាក់ែខេគ េធ្វីឱ្យខ្ញុំភា្ញក់ខ្លួនែតម្តង។
េគបានលុយេលីសខ្ញុំ គឺេ្រពាះែតេគមានបទពិេសាធន៍ក្នុងការងារេ្រចីនជាងខ្ញុំ។ ខ្ញុំ
គា្មនបទពិេសាធន៍ក្នុងែផ្នក e-Learning ែតម្តង ែតេគមានបទពិេសាធន៍ពីេ្រកៅមក
៥ឆា្នំេហីយ។ ៥ឆា្នំ េ្របៀបនឹងសូន្យ េចញលទ្ធផលខុសគា្នែបបេនះ។ ម្យា៉ងេទៀត េគ
មានអាយុេ្រចីនជាងខ្ញុំ បានន័យថា េគដឹងេរឿងជីវិតេ្រចីនជាង។ ខ្ញុំអាចនឹងបង្កបញា្ហ
ខ្លះេពលេធ្វីការ េ្រពាះមិនទាន់្រគប់្រគងខ្លួនឯងបាន ែតេគចាស់ទុំជាងខ្ញុំ ដូេច្នះ
្រកុមហ៊ុនទុកចិត្តេគជាង។ ចំណុចសំខាន់មួយេទៀត គឺែផ្នករបស់េគ រកលុយឱ្យ
្រកុមហ៊ុនបានេ្រចីនជាងែផ្នករបស់ខ្ញុំ។
ខ្ញុំដឹងេរឿងេនះេហីយ យកផ្ទះគិតរកវិធី េធ្វីយា៉ងណាបានលុយេ្រចីនដូចេគែដរ។ ខ្ញុំ
មិនសុខចិត្តនឹងលុយែដលខ្ញុំបានឥលូវេនះេទ េ្រពាះខ្ញុំេជឿថា ខ្ញុំអាចរកបានេ្រចីន
ជាងេនះេទៀត។ ខ្ញុំមិនេទៅសុំេគេឡីង្របាក់ែខេទ ែតខ្ញុំសម្ងំេរៀនអ្វីេផ្សងែដលខ្ញុំេជឿថា
មានទីផ្សារការងារល្អេនៅេពលប៉ុនា្មនឆា្នំខាងមុខ។ ជំនាញខ្លះ អាចរកលុយបានេ្រចីន
េហីយមិនបាច់េទៅេធ្វីការេពញេមា៉ងេទៀតផង។
េពលដឹងពី្របាក់ែខអ្នកដៃទ េធ្វីឱ្យខ្ញុំដឹងពីតៃម្លខ្លួនឯងក្នុង្រកុមហ៊ុន ឱកាសលុយ
ែដលខ្ញុំអាចនឹងចាប់បាន និងដឹងថាលុយមិនពិបាករកេនាះេទេពលេយីងេចះ
ពិត្របាកដ។ ្របាក់ែខអ្នកដៃទ េធ្វីឱ្យខ្ញុំែលងខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ េហីយេផា្តតការ
យកចិត្តទុកដាក់មកេលីការងាររបស់ខ្លួនឯងវិញ។ េបី្រកុមហ៊ុនេមីលេឃីញសា្នៃដ
របស់ខ្ញុំ េគអាចនឹងបែន្ថមលុយឱ្យខ្ញុំក៏ថាបាន។ េបីេគមិនេឡីងឱ្យ ខ្ញុំនឹងេដីរេចញ
េហីយយកជំនាញែដលខ្ញុំសម្ងំេរៀនេនាះ េទៅរកការងារេផ្សងេទៀត។ ខ្ញុំេធ្វីការ េដាយ
គា្មនភាពសាំញា។ េបីេគមិនឱ្យតៃម្លខ្ញុំតាមអ្វីែដលខ្ញុំអាចេធ្វីបាន ខ្ញុំេដីរេចញ។
កុំ្របឹងេធ្វីការេនៅកែន្លង ែដលេគេមីលមិនេឃីញតៃម្លរបស់េយីង។ ការងារ ជាែផ្នក
មួយៃនជីវិតរបស់មនុស្ស។ េបីេយីងេធ្វីការេដាយមិនេពញៃថ្ល ជីវិតេយីងក៏រស់េនៅ
េដាយមិនេពញៃថ្លដូចគា្ន។ េពលេវលាែដលេយីងេទៅេធ្វីការ គឺជាេពលេវលាែដល

េទៅបាត់ េហតុេនះេ្របីវាឱ្យសមនឹងតៃម្លផង។ ការមិនេចះឱ្យតៃម្លេពលេវលា្របចាំៃថ្ល
េស្មីនឹងេមីលងាយជីវិតរបស់ខ្លួន។
្របាក់ែខរបស់ខ្ញុំជាអ្នកចិញ្ចឹមរាងកាយខ្ញុំ ែត្របាក់ែខអ្នកដៃទ ជាអ្នកចិញ្ចឹមចិត្តខ្ញុំឱ្យ
្របឹងេធ្វី ្របឹងេរៀនបែន្ថមេទៀត។ េបីេគអាចបានលុយេ្រចីន ខ្ញុំក៏អាចបានដូចេគែដរ។
ខ្ញុំេ្របី្របាក់ែខអ្នកដៃទែដលេលីសខ្ញុំ ជាកមា្លំងជ្រមុញខ្លួនឯងឱ្យេធ្វីការបន្ត។ ខ្ញុំចង់
េឡីងម្តងមួយកាំៗ េហីយទទួលយកបទពិេសាធន៍បន្តិចម្តងេដាយខ្លួនឯង។
េបីខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកដៃទបាន្របាក់ែខប៉ុនា្មនេទ ខ្ញុំក៏្របែហលជាេទៅេធ្វីការធម្មតា គា្មន
បំណងអ្វីេផ្សងែដរ េ្រពាះខ្ញុំគិតថា ្របាក់ែខរបស់ខ្ញុំេ្រចីនេហីយ។ េនះជាេរឿងល្អែដល
ខ្ញុំលួចេមីល្រកដាស្របាក់ែខអ្នកដៃទ។ ខ្ញុំក៏បានយកេរឿងេនះេទៅ្របាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំែដរ
េដីម្បីឱ្យេ្រតៀមខ្លួនទាំងអស់គា្នចាំយកលុយធំជាងេនះ។
កុំ្រចែណនេគ េពលដឹងថា្របាក់ែខេគេលីសេយីង េ្រពាះការ្រចែណនមិនអាចជួយអ្វី
បានេទ។ ទុកេពលែដលយកេទៅ្រចែណនេគេនាះ មកព្រងឹងជំនាញ និងសា្នៃដរបស់
េយីងវិញល្អជាង។ េក្មងៗេទីប្រចែណនគា្ន មនុស្សធំេគេធ្វីការេដីម្បីបានអ្វីែដលេគ
ចង់បាន។ េបី្របាក់ែខមិនអាចេធ្វីឱ្យេយីងភា្ញក់ខ្លួនបាន ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាអ្វីអាចជួយបាន
ែដរ។

៥
រសលញ់ករងរ ែតកុំ
រសលញ់រកុមហ៊ន
ុ
វាជាេរឿងធម្មតាេទ េពលេយីងេធ្វីការយូរឆា្នំេទៅ េយីងនឹងមានចិត្ត្រសលាញ់្រកុមហ៊ុន
ប៉ុែន្តេនះជាកំហុសមួយយា៉ងធំ។ េយីងមិនគួរ្រសលាញ់្រកុមហ៊ុនេទ េ្រពាះេយីង
មិនដឹងេពលណា្រកុមហ៊ុនឈប់្រសលាញ់េយីងវិញ។ េពលែដលេគឈប់្រសលាញ់
េយីង េគនឹងេដញក្បាលេយីងេចញមិនខាន។ ្រកុមហ៊ុន ្រតូវការមនុស្សមកេធ្វីការ
មិនែមនេ្រពាះែត្រសលាញ់េទ គឺេ្រពាះែត្របេយាជន៍។ ្រកុមហ៊ុន្រតូវការ្របេយាជន៍
ប៉ុេណា្ណះ ដូេច្នះេពលេយីងអស់្របេយាជន៍ ឬមានអ្នកណាអាចផ្តល់្របេយាជន៍ឱ្យេគ
េ្រចីនជាងេយីង េយីងនឹង្រតូវេគទាត់េចាល។ កុំ្របាប់ខ្ញុំថា មិនធា្លប់េឃីញេគេដញ
បុគ្គលិកឈប់ឱ្យេសាះ។
រូបមន្តៃនការ្រសលាញ់ គឺមានេទៅមានមក។ េបីេយីង្រសលាញ់អ្វីមួយ ្រតូវ្របាកដថា
េយីងនឹងទទួលបានក្តី្រសលាញ់្រតលប់មកវិញ។ ការ្រសលាញ់្រកុមហ៊ុន េធ្វីខុសនឹង
រូបមន្តេនះេហីយ។ ៃថ្ងេនះេគ្រតូវការេយីង េគទុកេយីងេនៅបេ្រមីការងារឱ្យេគសិន
ៃថ្ងេ្រកាយេគែលង្រតូវការ េតីេគអាចនឹងល្ងង់ទុកេយីងេនៅឱ្យចេង្អៀត្រកុមហ៊ុនេគេទៀត
េទ? ជំនួញ គឺជំនួញ។
ចុះេបីមិន្រសលាញ់្រកុមហ៊ុន េតីេយីងេធ្វីការេដាយរេបៀបេម៉ច ឱ្យេពញៃដេពញេជីង?
សំណួរេនះមានេគេឆ្លីយរួចេទៅេហីយ។ ស្ទីវចប បាននិយាយពីចំណុចេនះថា “្រតូវ

្រសលាញ់អ្វីែដលេយីងេធ្វី េទីបេយីងេធ្វីវាបានល្អ”។ អ្វីែដលេយីងេធ្វី គឺការងារ
េនៅក្នុង្រកុមហ៊ុន។ េបីេយីងេចះ្រសលាញ់ការងារខ្លួនឯង េយីងនឹងមិនបាច់ខ្វល់
្រកុមហ៊ុននឹងេដញេយីងេចាលេពលណាេទ។ េទាះជាេគេដញេយីងេចញ េយីង
ក៏អាចេទៅរក្រកុមហ៊ុនេផ្សងេដីម្បីេធ្វីការេនាះបានែដរ។
េនៅ្រកុមហ៊ុនចាស់ ខ្ញុំេធ្វីការែផ្នក្រកាហ្វិចឌីហ្សាញ ដល់េពលមកដល់កែន្លងថ្មី េគេនៅ
ែតដាក់ការងារែផ្នកេនះឱ្យខ្ញុំេធ្វីដែដល។ ខ្ញុំមិន្រសលាញ់្រកុមហ៊ុនណាេទ ដូេច្នះេពល
េធ្វីការងារ ខ្ញុំដាក់អារម្មណ៍ទាំង្រសុងេទៅេលីការងារ េហីយទឹកៃដរបស់ខ្ញុំនឹងេចញមក
ដូចេនៅ្រកុមហ៊ុនចាស់ែដរ។ គា្មនអ្វីរំខានការងារខ្ញុំេទ។ ខ្ញុំេធ្វីការដូចមុន ខុសគា្នែត
កែន្លងអង្គុយ និងក្លិនអ្នកែដលអង្គុយែក្បរខ្ញុំប៉ុេណា្ណះ។

រសលញ់ករងរខលនឯង
ួ

មិនថាខ្ញុំេគ ឬមិនខ្ញុំេគេទ េយីង្រតូវ្រសលាញ់ការងារែដលេយីងេធ្វី។ បំេភ្លច្រកុមហ៊ុន
េចាលេទៅ គិតែតការងារបានេហីយ។ ការ្រសលាញ់ការងារខ្លួនឯង េធ្វីឱ្យេយីងមិន
ពិបាក េពលប្តូរ្រកុមហ៊ុនេធ្វីការ។ ឱ្យែតេយីងមិនចងខ្លួនឯងេទៅ្រកុមហ៊ុនណាមួយ
េយីងអាចេធ្វីការបានេដាយរីករាយ។
ខ្ញុំេចញពី្រកុមហ៊ុនចាស់ េដាយគា្មន្រសេណាះអ្វីទាំងអស់។ ខ្ញុំ្របមូលទាំងេសៀវេភៅ
ែដលខ្ញុំលក់េនៅ្រកុមហ៊ុនចាស់មកផ្ទះទុកេទៀតផង ែតខ្ញុំឱ្យលុយេគេពញៃថ្លេទ។ ខ្ញុំ
្របមូលអ្វីែដលខ្ញុំគិតថា ជារបស់ខ្ញុំ មកវិញទាំងអស់ មិនឱ្យសល់ដានេនៅ្រកុមហ៊ុន
ចាស់េឡីយ។ មិនែមនខ្ញុំស្អប់្រកុមហ៊ុនែដលខ្ញុំេធ្វីការេទ ែតខ្ញុំមិនខ្វល់ែតម្តង។
្រកុមហ៊ុនេនាះ មិនែមនជារបស់ខ្ញុំ េហតុេនះខ្ញុំមិនដាក់ចិត្ត្រសលាញ់ឱ្យខកបំណង
េទ។ ខ្ញុំមិនេចះ្រសលាញ់របស់អ្នកដៃទ េហីយក៏មិនេចះយករបស់អ្នកដៃទមកេធ្វីឱ្យ
ឈឺក្បាលខ្លួនឯងែដរ។ អ្វីែដលជារបស់ខ្ញុំ គឺការងារែដលខ្ញុំេធ្វី។
អ្នកែដលេធ្វីការ្រសលាញ់្រកុមហ៊ុន េ្របៀបដូចជាអ្នកនេយាបាយែដលេឡីងកាន់
ដំែណងយូរ េហីយគិតថា ្របេទសេនាះជារបស់ខ្លួនឯងអុីចឹង។ មិនថាេយីងេធ្វីការ
១០ ឬ២០ឆា្នំេទ េយីងេនៅែតមិនែមនជាមា្ចស់្រកុមហ៊ុនដែដល។ េបីចង់េធ្វីជាមា្ចស់

មានែត្រតូវដាក់ថា្នំបំពុលេថៅែកឱ្យសា្លប់ ឬបង្ខំគាត់ឱ្យេផ្ទរសិទ្ធិឱ្យេយីង ប៉ុែន្តេធ្វីែបប
េនះមិនល្អេទ េ្រពាះអ្នកជំនួញ េគមិនល្ងង់ឱ្យេយីងេធ្វីដាក់េគបានេទ។
ស្ទីវចប ជាឧទាហរណ៍ល្អជាងេគេនៅេពលនិយាយដល់ការងារ។ គាត់មិនែមនជា
បុគ្គលិកែមន ែតគាត់ធា្លប់ជាបុគ្គលិកេគ។ ស្ទីវចប ្រតូវការដកសិទ្ធិក្នុងការផលិត
កុំព្យូទ័រេនៅក្នុង្រកុមហ៊ុន េ្រពាះគាត់ចំណាយេដីមទុនេ្រចីនេពកេទៅេលីការ្រសាវ្រជាវ
កុំព្យូទ័រថ្មី។ គាត់មិនសុខចិត្ត ក៏លក់ហ៊ុនទាំងអស់របស់គាត់ េហីយេដីរេចញពី
្រកុមហ៊ុនេអបផល។ ស្ទីវចបែតងែត្របាប់េគថា គាត់្រតូវេគបេណ្តញេចញពី្រកុមហ៊ុន
ែតតាមពិត គឺគាត់ខឹងនឹងេគដកសិទ្ធិរបស់គាត់ េហីយេដីរេចញប៉ុេណា្ណះ។
ស្ទីវចប ជាអ្នកបេង្កីត្រកុមហ៊ុនេអបផល ដូេច្នះចិត្ត្រសលាញ់របស់គាត់ចំេពាះ
្រកុមហ៊ុន ្របាកដជាធំជាងេយីងែដលខ្ញុំេគេហីយ។ ប៉ុែន្តគាត់បានដកចិត្ត្រសលាញ់
េនាះេចញ េហីយដាក់វាេទៅក្នុងការងារែដលគាត់េធ្វីវិញ។ គាត់ក៏យកលុយែដល
េនៅសល់េបីក្រកុមហ៊ុន NEXT មួយេទៀត ែដលផលិតកុំព្យូទ័រស្រមាប់េធ្វីគំនូរជីវចល
និងកុំព្យូទ័រស្រមាប់សាលាេរៀន។ ស្ទីវចប ្រសលាញ់អ្វីែដលគាត់េធ្វី ជាង្រសលាញ់
្រកុមហ៊ុន។ ្រកុមហ៊ុនណាមិនសំខាន់េទ ឱ្យែតគាត់បានេធ្វីការងារែដលគាត់េពញ
ចិត្ត។
្រកុមហ៊ុន NEXT មិនទទួលបានេជាគជ័យខា្លំងដូចេអបផលេនាះេទ ប៉ុែន្តស្ទីវចប
េនៅែតបន្តេធ្វីការងាររបស់គាត់ដែដល េ្រពាះគាត់្រសលាញ់ និងមានជំេនឿេលីវា។
ឥលូវសាកគិតេទៅេមីល ស្ទីវចបជាអ្នកជំនួញផង េនៅមិន្រសលាញ់្រកុមហ៊ុន ជាង
ការងារ ចុះេយីង្រគាន់ែតជាខ្ញុំេគ េហតុអីបានជា្រសលាញ់្រកុមហ៊ុនខា្លំងេម្ល៉ះ?

អនករសលញ់រកុមហ៊ន
ុ និងអនករសលញ់
ករងរ
េតីអ្នកែដល្រសលាញ់្រកុមហ៊ុន និងអ្នក្រសលាញ់ការងារ មានអ្វីខុសគា្ន? េហីយ
មួយណាល្អជាង?

េបីគិតថាល្អ េយីង្រតូវែបងែចងជាពីរេទៀត គឺល្អស្រមាប់ខ្លួនេយីង និងល្អស្រមាប់
្រកុមហ៊ុន។ ស្រមាប់ខ្លួនេយីង េធ្វីជាអ្នក្រសលាញ់ការងារ គឺល្អណាស់ ែតេបីស្រមាប់
្រកុមហ៊ុន េគបន់ឱ្យែតេយីងជួយ្រសលាញ់្រកុមហ៊ុនរបស់េគេទ ្រសួលេគេធ្វីអ្វី
តាមចិត្ត។
អ្នកែដល្រសលាញ់្រកុមហ៊ុន នឹងេធ្វី្រគប់យា៉ងេដីម្បី្រកុមហ៊ុន េដាយមិនគិតពីខ្លួន
ឯង។ ខ្ញុំេលីកឧទាហរណ៍ពីការចំណាយេពលេវលាក្នុង្រកុមហ៊ុនបន្តិច េដីម្បីងាយ
យល់ទាំងអស់។ អ្នកែដល្រសលាញ់្រកុមហ៊ុន នឹងចំណាយេពលេ្រចីនេនៅក្នុង
្រកុមហ៊ុន េ្រពាះេគចង់ដឹងថា មានអ្វីេកីតេឡីងខ្លះ។ េគទុក្រកុមហ៊ុនជាផ្ទះរបស់េគ។
ការងាររបស់ពួកេគ េធ្វីមិនបានេ្រចីនប៉ុនា្មនេទ ប៉ុែន្តចំណាយេពលេ្រចីនហួសេហតុ
េដាយមិនបានអ្វីទាំងអស់។ ពួកេគគិតថា ការបងា្ហញមុខ្រគប់េពលេនៅក្នុង្រកុមហ៊ុន
បញា្ជក់ថា ពួកេគ្រសលាញ់ការងារ ែតតាមពិតពួកេគ្រសលាញ់្រកុមហ៊ុនប៉ុេណា្ណះ។
អ្នកែដល្រសលាញ់្រកុមហ៊ុន អាចមានមូលេហតុរបស់េគ។ វាអាចមកពីេគគិតថា
្រកុមហ៊ុនេនាះឡូយ ឬមានអ្នកដៃទចូលចិត្តេគេ្រចីនេនៅ្រកុមហ៊ុនជាេដីម។ េពលប្អូន
ខ្ញុំ េទៅដាក់ពាក្យេធ្វីការ េពលមកវិញ ក៏្របាប់ខ្ញុំថា “ឯកសណា្ឋន្រកុមហ៊ុនេគសា្អត
ណាស់ េឃីញេហីយចង់េទៅេធ្វីការែតម្តង”។ េនះបញា្ជក់ថា ប្អូនខ្ញុំ្រសលាញ់្រកុមហ៊ុន
តាំងពីមិនទាន់ចូលេធ្វីការេទៅេហីយ។
ការដាក់ចិត្តដាក់កាយជាមួយ្រកុមហ៊ុនខា្លំងេពក ក៏អាចបង្កជាបញា្ហបានែដរ។
WWE ជា្រកុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយកីឡាកាសែដលល្បីជាងេគ ក្នុងបច្ចុប្បន្នេនះ េហីយក៏
ជា្រកុមហ៊ុនែដលមានេរឿងអា្រសូវទាក់ទងនឹងកីឡាករេ្រចីនែដរ។ កីឡាករមួយចំនួន
បានសេ្រមចចិត្តេ្របី Steroid ែដលជាថា្នំស្រមាប់ជំនួយសាច់ដុំ និងកមា្លំង េដីម្បី
បំេពញចិត្តេថៅែក WWE។ ថា្នំេនះ េធ្វីឱ្យអ្នកេ្របីមានបញា្ហសុខភាពទាំងផ្លូវកាយ
និងផ្លូវអារម្មណ៍។
កីឡាករទាំងេនះ អាចេទៅចាប់អាជីពេនៅកែន្លងេផ្សងបាន ប៉ុែន្តពួកេគមិនេទៅ េ្រពាះ
្រសលាញ់ WWE។ WWE ជា្រកុមហ៊ុនធំ េហតុេនះលុយែដលផ្តល់ឱ្យ ក៏មិនអន់
ែដរ េហីយម្យា៉ងេទៀត បានេចញមុខតាមទូរទស្សន៍េទៀតផង។ ពួកេគមិន្រសលាញ់អ្វី

ែដលេគេធ្វីេទ ែត្រសលាញ់កែន្លងែដលេគេធ្វី។ កីឡាករេផ្សងេទៀតែដលេគ្រសលាញ់
វិស័យេនះ េគេទៅេធ្វីការេនៅ្រកុមហ៊ុនណាក៏បានែដរ េ្រពាះេគមិនខ្វល់េទ។ អ្វីែដលេគ
ខ្វល់ គឺបានេធ្វីការងារែដលេគេពញចិត្ត។
ខ្ញុំេមីលកីឡាកាសរាប់ឆា្នំេហីយ េហតុេនះខ្ញុំអាចេមីលដឹងខ្លះថា េតីកីឡាករណាេចញ
មកសែម្តងេដាយចិត្ត្រសលាញ់ េហីយអ្នកណាេចញមកេដីម្បីែតលុយ? អ្នកគាំ្រទ
េផ្សងេទៀត ក៏អាចេមីលដឹងដូចគា្នែដរ។
ខ្ញុំជាមនុស្ស្រសលាញ់ការងារប៉ុេណា្ណះ ចំេពាះ្រកុមហ៊ុន ខ្ញុំគា្មនអ្វី្រតូវជាប់ចិត្តេទ។
្រកុមហ៊ុនណា ក៏ខ្ញុំអាចេទៅេធ្វីបានែដរ ឱ្យែតេគមានអ្វីឱ្យខ្ញុំេធ្វី េហីយឱ្យលុយខ្ញុំសម
ល្មម។ ខ្ញុំមិនេចះ្របកាន់កែន្លងតូច ឬធំេទ សំខាន់េលីការងារប៉ុេណា្ណះ។ មា៉ក់ខ្ញុំ ក៏
ែតងែត្របេដៅខ្ញុំែដរពីេរឿងការងារេនះ។ គាត់ថា កែន្លងណាក៏េយីងេធ្វីបានែដរ េបីមួយ
មិន្រតូវ េទៅេធ្វីេនៅកែន្លងមួយេទៀតេទៅ។ គាត់មិនេចះ្របកាន់ថា ទាល់ែត្រកុមហ៊ុនធំ
ឬល្បីេឈា្មះ េទីប្រតូវចូលេទៅេធ្វីេទ។
ខ្ញុំមិនេចះ្រសលាញ់្រកុមហ៊ុនេទ ឬអាចថា ខ្ញុំមិនែមនជាកញ្ជះដាច់ៃថ្លដូចជូកឺលាង
ក្នុងេរឿងសាមកុកក៏បានែដរ។ ខ្ញុំមិនដាក់ភាពេសា្មះស្ម័្រគេទៅេលី្របេយាជន៍របស់អ្នក
ណាទាំងអស់។ ខ្ញុំមានភាពេសា្មះ្រតង់ ែតមិនមានភាពេសា្មះស្ម័្រគ។ េពលណាខ្ញុំ
ធុញ ឬគិតថា ្រកុមហ៊ុនេធ្វីមិនល្អដាក់ខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងេដីរេចញ។ ទាល់ែតមិនេចះ្រសលាញ់
្រកុមហ៊ុន េទីបេយីងេមីលេឃីញជេ្រមីសការងារេ្រចីន។

ភពេសមះរតង់ សរមប់ខំេុញ គ

មនុស្ស្រតូវែតមានភាពេសា្មះ្រតង់ក្នុងខ្លួន េទីបេយីងមិនអន់ជាងែឆ្ក។ ភាពេសា្មះ្រតង់
េធ្វីឱ្យេគេគារពេយីងេនៅកែន្លងការងារ។ មិនែមន្រគប់គា្នេទ ែតមនុស្សេសា្មះ្រតង់ េគ
នឹងេគារពេយីង។ េយីងមិនបាច់ចង់ឱ្យមនុស្សមិនេសា្មះ្រតង់មកេគារពេយីងេទ។
ខ្ញុំមានសំណួរមួយ េតីខ្ញុំេគ ្រតូវេសា្មះ្រតង់ដូចេម្តចខ្លះ? ភាពេសា្មះ្រតង់ដំបូងេគ
បង្អស់ គឺមិនលួចរបស់្រកុមហ៊ុន។ អ្វីក៏េដាយឱ្យែតជាកម្មសិទ្ធិរបស់្រកុមហ៊ុន គឺេយីង
មិន្រតូវប៉ះពាល់ជាដាច់ខាត។ មិនែមនែតសមា្ភរៈេធ្វីការ ឬលុយកាក់េទ សូម្បីែត

ទិន្នន័យ ក៏េយីងមិន្រតូវយកេចញែដរ។ ្រតូវចាំផង េយីងមកេធ្វីការ មិនែមនមកេធ្វី
េចារេទ។ េយីង្រតូវេចះែបងែចកខុស និង្រតូវ។ ការលួចរបស់េគ នឹងេធ្វីឱ្យេយីង
បាក់មុខ េហីយ្រតូវេគនិយាយេដីមប៉ុេណា្ណះ។
ចំេពាះសមា្ភរៈ េគមិនសូវភ័យេទ េ្រពាះតាម្រកុមហ៊ុនធំៗ ែតងែតមានបង្កប់កាមា៉រា៉
េដីម្បីតាមដាន ប៉ុែន្តទិន្នន័យ េទីបពិបាក្រគប់្រគង។ េបីបុគ្គលិក ្រគាន់ែតនិយាយពី
កិច្ចការធម្មតាជាមួយអ្នកដៃទ វាមិនែមនបញា្ហ ែតេបីជាេរឿងសមា្ងត់ ឬជាែផនការវិញ
្រកុមហ៊ុនអាចនឹងជួបបញា្ហមិនខាន។ ភាពេសា្មះ្រតង់ បញា្ជក់ថា េយីងជាមនុស្ស
ែដលេគអាចទុកចិត្តបាន មិនែមនជាមនុស្សែដលេគភ័យ្រគប់េពលែដលេហីបមាត់
េនាះេទ។
្រកុមហ៊ុនែដលខ្ញុំេធ្វីការ មានេរឿងសមា្ងត់េ្រចីនណាស់។ មានែតបុគ្គលិកប៉ុេណា្ណះ
ែដលដឹង េហតុេនះេទាះបីខ្ញុំចូលចិត្តសរេសរែហកេករ្តិ៍ពីេគប៉ុណា្ណ ក៏ខ្ញុំមិនេល្មីសនឹង
េរឿងេនះែដរ។ ខ្ញុំេគារពេគ េ្រពាះេគ្របាប់ខ្ញុំេហីយថា វាជាេរឿងសមា្ងត់ស្រមាប់ៃផ្ទក្នុង។
ខ្ញុំធា្លប់លឺជាងកុំព្យូទ័រ និយាយគា្នពីលួចរបស់របរក្នុងហាងយកេទៅលក់។ រាល់េពល
ែដលេថៅែកេភ្លចខ្លួន េគែតងែតបន្លំលួចយក RAM ឬ Hard Disk េទៅលក់យក
លុយផឹកជានិច្ច។ បុគ្គលិកែបបេនះ េបីទុកកាន់ែតយូរ កាន់ែតជួយឱ្យ្រកុមហ៊ុនបិទ
ទា្វរកាន់ែតឆាប់។ េយីងមិន្រសលាញ់្រកុមហ៊ុនេគែមន ែតេយីងក៏មិនេទៅបំផា្លញ
របស់េគែដរ។ មិន្រសលាញ់ និងបំផា្លញ មិនែមនជាេរឿងដូចគា្នេទ។
ភាពេសា្មះ្រតង់ទីពីរ គឺការនិយាយ្រតង់។ េបីបុគ្គលិកមិនហា៊នេលីកេឡីងពីបញា្ហក្នុង
្រកុមហ៊ុន េដាយការខា្លច បញា្ហក្នុង្រកុមហ៊ុន នឹងកាន់ែតយា៉ប់េឡីង។ ្រកុមហ៊ុនមាន
បញា្ហ េយីងជាអ្នកេធ្វីការក្នុងេនាះ ក៏ជួបបញា្ហដូចគា្ន។
មកដល់្រតង់េនះ ខ្ញុំនឹងេឃីញឈុតមួយក្នុងេរឿងសាមកុកែដល លីយានព្យាយាម
ផា្គប់ចិត្តលីវបុី េដាយឱ្យេយាបល់េចញេធ្វីស្រងា្គមនឹងតុងអ៊ូ។ លីយាន គិតថា ខ្លួន
ជាម្រន្តីចុះចូល ដូេច្នះមិនគួរនិយាយអ្វី្របឆាំងនឹងលីវបុីេទ។ លីវយាន ែថមទាំង
្របេដៅកូនខ្លួនឯង ឱ្យេធ្វីតាមចិត្តលីវបុី ជាពិេសស្រតូវេធ្វីផ្ទុយពី ជូកឺលាង។ លីយាន
គិតថា ខ្លួននិងជូកឺលាងមិនដូចគា្នេទ េហតុេនះេទីបមិនអាចនិយាយការពិតបាន។

លីយាន មិនែមនមិនដឹងថា ការេចញវាយតុងអ៊ូ ជាេរឿងមិនល្អ និងមិនសមេពល
េនាះេទ ែតគាត់េនៅែតគាំ្រទលីវបុីដែដល េ្រពាះខា្លចលីវបុីមិនេពញចិត្ត។ ការខា្លច
េនះ នាំមកនូវបរាជ័យក្នុងស្រងា្គម។
មនុស្សដូចលីយាន មានេ្រចីនណាស់េនៅក្នុង្រកុមហ៊ុន។ ពួកេគខា្លចេថៅែកមិនេពញ
ចិត្ត ដូេច្នះមិនហា៊ននិយាយ្រតង់េទ។ េយីងមិនអាចនិយាយថា ខ្លួនេយីងជាមនុស្ស
េសា្មះ្រតង់បានេទ េបីេយីងមិនេធ្វីឱ្យដូចមាត់េយីង។ ភាពេសា្មះ្រតង់របស់បុគ្គលិក គឺ
ជាកតា្តមួយែដលនាំឱ្យ្រកុមហ៊ុនេជាគជ័យ។
្រកុមហ៊ុនចាស់ែដលខ្ញុំេធ្វីការពីមុន ជាកែន្លងែដលបងា្ហញខ្ញុំឱ្យេមីលេឃីញថា េបីគា្មន
ភាពេសា្មះ្រតង់ក្នុង្រកុមហ៊ុន ភាពរីកចេ្រមីនក៏គា្មនដូចគា្ន។ ្របធាន្រកុមហ៊ុន ជា
មនុស្សចូលចិត្តការែអបអប ែតគាត់ក៏្រតូវការមនុស្សែដលនិយាយ្រតង់ែដរ។ េពល
មានេរឿងសំខាន់ណាមួយ គាត់ែតងែតយកមកពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិកសំខាន់ៗ
េដីម្បីរកផ្លូវេដីរ។
ខ្ញុំក៏េនៅក្នុងេនាះែដរ េហីយខ្ញុំែតងែតជំទាស់ជានិច្ច េបីអ្វីែដលគាត់េលីកេឡីងមិនសូវ
សម។ ខ្ញុំនិយាយតាមអ្វីែដលខ្ញុំគិតេឃីញប៉ុេណា្ណះ េ្រពាះខ្ញុំមិនខា្លចចិត្តគាត់េទ។ ខ្ញុំ
េធ្វីការយក្របាក់ែខតិច ដូេច្នះខ្ញុំមិនខា្លចេគេដញេចាល ឬកាត់លុយេទ។ ខ្ញុំេធ្វីឱ្យេមធំ
ទាស់ចិត្តេ្រចីនេលីកណាស់ េ្រពាះេពលគាត់្របាប់ខ្ញុំពីគំនិតរបស់គាត់ ខ្ញុំចូលចិត្ត
ជំទាស់។ ខ្ញុំេធ្វីែបបេនះ េពលខ្លះេដីម្បីដុតគាត់េលង ែតភាគេ្រចីន គឺេដីម្បីជួយឱ្យ
គំនិតរបស់គាត់កាន់ែតល្អជាងមុន។ ខ្ញុំនិយាយតាមអ្វីែដលខ្ញុំេចះ។ អ្វីែដលមិនេចះ
ខ្ញុំេនៅេស្ងៀម េហីយ្របាប់គាត់ថា”គា្មនេយាបល់ក្នុងេរឿងេនះេទ” េដីម្បីឱ្យគាត់េដីរសួរ
េគេផ្សង។
អ្នកែដលមិនេសា្មះ្រតង់វិញ េពលលឺខ្ញុំនិយាយេផ្សងពីេមធំ ពួកេគែតងែតនិយាយ
កាន់េជីងេមរហូត។ ពួកេគេធ្វីែបបេនះេដីម្បីផា្គប់ចិត្តេមប៉ុេណា្ណះ ែតអ្វីែដលខ្ញុំេធ្វី គឺ
េដីម្បីលទ្ធផល។ ខ្ញុំគិតថា គាត់េធ្វីេមខ្ញុំបាន គាត់ក៏គួរែតេចះេលីកេជីងខ្លួនឯងែដរ
េហីយ មិនបាច់ខ្ញុំេទៅេលីកឱ្យហត់េទៀតេទ។ េមល្អ េចះេលីកេជីងខ្លួនឯង េដីម្បីទុក
េពលឱ្យបុគ្គលិកមានេពលេធ្វីការ។

ភាពេសា្មះ្រតង់ចុងេ្រកាយ គឺេធ្វីការឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព។ េយីងេចះប៉ុណា្ណ េយីង
បេញ្ចញឱ្យអស់ក្នុងការងារ។ កុំេកងចំេណញេលី្រកុមហ៊ុនែដលឱ្យលុយេយីង។ េពល
េយីងេទៅទំនិញេនៅហាង េបីសិនជាមា្ចស់ហាងេកងរបស់េយីង ក៏េយីងមិនសុខចិត្ត
ដូចគា្ន ដូេច្នះកុំេធ្វីអ្វីែដលេយីងមិនចង់បាន។ េគជួលេយីងមកេធ្វីការ េគឱ្យលុយ
េយីងេពញៃថ្ល ដូេច្នះ្រតូវេធ្វីការឱ្យេគេពញៃដេជីងវិញ េទីបេស្មីគា្ន។
ការងារណាែដលខ្ញុំគិតថា អាចមានវិធីេធ្វីឱ្យល្អជាងេនះបាន ខ្ញុំយកមកេធ្វីេឡីងវិញ
ជានិច្ច។ មិនែមនឱ្យខាតេពលេទ គឺេដីម្បីឱ្យវាល្អជាងមុន។ េតីេយីងធា្លប់ឆ្ងល់េទថា
េហតុអីបានជា្រកុមហ៊ុនតិចណូឡូជី ែតងែតសួរេយាបល់អ្នកេ្របី្រគប់េពល? ពួកេគ
ចង់ដឹងថាេយីងេ្របីរបស់េគយា៉ងេម៉ចខ្លះ េដីម្បីេគយកេទៅែកេឡីងវិញ។ េគេធ្វីរួចែមន
ែតេគចង់បានល្អជាងេនះេទៀត។
ចំណុចសំខាន់ គឺស្ថិតេនៅេលីពាក្យថា “អស់ពីសមត្ថភាព”។ េតីេយីងអាចេធ្វីការឱ្យ
អស់ពីសមត្ថភាពែដរេទ េបីសមត្ថភាពេយីងេចះែតេកីនេឡីងរហូតេនាះ? ចេម្លីយ គឺ
មិនអាចេទ។ េយីងកាន់ែត្របឹងេធ្វី សមត្ថភាពេយីងកាន់ែតរីកចេ្រមីន េហីយសា្នៃដ
េយីងកាន់ែតល្អជាងមុន។ េទាះបីមិនអស់ ក៏េយីង្រតូវ្របឹងេធ្វីឱ្យដល់ក្រមិតែដរ។
េយីង្រគាន់ែតមិនលួចរបស់្រកុមហ៊ុន និយាយឱ្យ្រតង់ និងេធ្វីការឱ្យដល់សមត្ថភាព
េយីង គឺ្រគប់្រគាន់េពកេទៅេហីយស្រមាប់បុគ្គលិក។ ភាពេសា្មះ្រតង់េនះនឹងកាត់ផា្តច់
េនៅេពលេយីងេដីរេចញពី្រកុមហ៊ុន។ ការងារ ជាែផ្នកមួយៃនជីវិត។ េពលណាេយីង
ប្តូរការងារ បានន័យថា ែផ្នកែដលេយីងប្តូរេចញេនាះបានកន្លងផុតេទៅេហីយ។ េបី
េយីងេសា្មះស្ម័្រគនឹង្រកុមហ៊ុនណាមួយ េយីងនឹងខាតចិត្តរបស់េយីងេនៅៃថ្ងណាមួយ
មិនខាន។

រកុមហ៊ន
ុ េរបីេយីងេដីមបីរបេយជន៍
ខ្ញុំេជឿថា អ្នកណាក៏ដឹងពីចំណុចេនះែដរ។ ្រកុមហ៊ុន ្រតូវការែតបុគ្គលិកណាែដល
អាចនាំ្របេយាជន៍ចូលក្នុង្រកុមហ៊ុនប៉ុេណា្ណះ។ េគនឹងយកចិត្តទុកដាក់ េលីកតេម្កីង
េយីង េពលែដលេគេមីលេឃីញ ្របេយាជន៍របស់េយីង។ េបីេយីងជាមនុស្សគា្មន

្របេយាជន៍ ឬមិន្រតូវនឹងអ្វីែដលេគ្រតូវការ េគនឹងទាត់េយីងេចាលភា្លម។ ជំនួញ គឺ
បេង្កីតេឡីងេដីម្បី្របេយាជន៍។
េបីេយីងជាខ្ញុំេគ េយីង្រតូវចាំចំណុចេនះ។ ្រកុមហ៊ុនចង់បាន្របេយាជន៍ពីេយីង េយីង
ក៏្រតូវទាញយក្របេយាជន៍ពី្រកុមហ៊ុនមកវិញែដរ។ េយីងអាចយក្រកុមហ៊ុនជាកែន្លង
អនុវត្តអ្វីែដលេយីងបានេរៀន ឬសន្សំលុយក៏បានែដរ។ េគយក្របេយាជន៍ពីេយីង
បាន េយីងក៏អាចយក្របេយាជន៍ពីេគបានដូចគា្ន។ មានែតេធ្វីែបបេនះេទ េទីបេថៅែក
និងខ្ញុំេគ មានភាពេស្មីគា្នខ្លះ។
ខ្ញុំទុក្រកុមហ៊ុនជាកែន្លងបេង្កីតេរឿងឱ្យខ្ញុំសរេសរក្នុងេសៀវេភៅ។ ខ្ញុំសេ្រមចថា េធ្វីជា
អ្នកនិពន្ធេសៀវេភៅេទៅេហីយ េហតុេនះខ្ញុំ្រតូវែត្របឹងរកអ្វីមកសរេសរេដាយខ្លួនឯង។
ខ្ញុំមិនចង់េធ្វីដូចេរាងពុម្ពខ្លះែដលអង្គុយចាំែតយកអ្វីែដលេគសរេសរេហីយ មកបក
ែ្រប រួចែថមន័យបន្តិចបន្តួចេទ។ េតីមានអ្វី្រសួលជាងការេទៅេធ្វីការ េហីយែស្វងយល់
ពីមនុស្សេនៅក្នុង្រកុមហ៊ុនេនាះ? បានលុយេហីយ បានអ្វីមកសរេសរេទៀត។
េពលែដលខ្ញុំេមីលេឃីញថា ្រកុមហ៊ុនេនះែលងមានអ្វីថ្មីែដលខ្ញុំអាចយកមកសរេសរ
បានេទៀត ខ្ញុំនឹងេទៅេធ្វីការេនៅ្រកុមហ៊ុនេផ្សង េដីម្បីបន្តការសរេសរេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ។
្របធានែផ្នករបស់ខ្ញុំ បាននិយាយ្របាប់អ្នកដៃទថា “ខ្ញុំមកេធ្វីការេនៅ្រកុមហ៊ុនេនះ ជា
ការងារេ្រកៅេមា៉ងប៉ុេណា្ណះ ការងារេពញេមា៉ងរបស់ខ្ញុំ គឺសរេសរេសៀវេភៅ”។ ្រគប់គា្ន
សា្តប់េហីយ នាំគា្នេសីចេ្រពាះគិតថា គាត់និយាយេលង។ ពួកេគមិនដឹងថា ្របធាន
ែផ្នករបស់ខ្ញុំ សា្គល់ខ្ញុំេ្រចីនជាងពួកេគេនាះេទ។
ខ្ញុំមិន្របកាន់នឹង្រកុមហ៊ុនយក្របេយាជន៍ពីខ្ញុំេទ េ្រពាះខ្ញុំខ្លួនឯង ក៏យក្របេយាជន៍ពី
្រកុមហ៊ុនដូចគា្ន។ ្របេយាជន៍ទាល់ែតមានេទៅមានមកែបបេនះ េទីបចុះស្រមុងគា្ន។
លុយែតមួយមុខ មិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ខ្ញុំេទ។ ការយកេរឿងអ្នកដៃទមកសរេសរ េទីប
ជា្របេយាជន៍ែដលអាចនាំ្របេយាជន៍បន្តេទៀតឱ្យខ្ញុំបាន។
មានបុគ្គលិកេផ្សងេទៀតែដលេធ្វីការេនៅទីេនាះែដរ មកេធ្វីការេដីម្បីេរៀនពីរេបៀបេបីក
្រកុមហ៊ុនអាយធីប៉ុេណា្ណះ។ េពលែដលពួកេគេចះដឹងល្មមេហីយ ពួកេគក៏សាកល្បង
េបីក េហីយយក្របាក់ែខរបស់ខ្លួនឯង េធ្វីជាេដីមទុន។ េនៅេពល្រកុមហ៊ុនរបស់េគ

មានអតិថិជនល្មមនឹងអាចឈរេជីងបាន េគក៏មកដាក់ពាក្យឈប់េដីម្បីេផា្តតេលី
ជំនួញរបស់ខ្លួនឯងម្តង។ េគយក្រកុមហ៊ុនជា្របេយាជន៍ស្រមាប់អនាគតរបស់េគ។
្រកុមហ៊ុន ជាមុខជំនួញ ដូេច្នះេយីងែដលចូលេទៅ្របឡូកក្នុងេនាះ ្រតូវគិតថាវាជាមុខ
ជំនួញ។ កុំទុកវាជា្រគួសារ ឬជាមិត្តភក្តិរបស់េយីង។ េបីជាមុខជំនួញ ្រតូវែតមាន
្របេយាជន៍ទាំងសងខាង។ េបីេយីងេមីលេឃីញែតលុយមួយមុខ េយីង្រគាន់ែតជា
ខ្ញុំេគែដលហួសសម័យប៉ុេណា្ណះ។ េបីេយីងេមីលេឃីញ ្របេយាជន៍េ្រចីនជាងេនះ
េទីបេយីងអាចរស់េនៅេដាយេសរីភាពបាន។
ខ្ញុំេគហួសសម័យខ្លះគិតថា ការេដីរេចញពី្រកុមហ៊ុន ជាការក្បត់្រកុមហ៊ុនេទៀតផង។
េតីេយីងអាចក្បត់្រកុមហ៊ុនេម៉ចនឹងេកីត េបី្រកុមហ៊ុន និងេយីងគា្មនទំនាក់ទំនងអ្វីផង
ហ្នឹង? េតីេយីងេទៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយេគតាមណា េបីេយីង្រគាន់ែតជាខ្ញុំេគ
ហ្នឹង? េយីង្រតូវេរៀនគិតែបបេនះ េទីបការងារេយីងមានភាពរីកចេ្រមីន។ េយីង
េមីលេឃីញភាពរីកចេ្រមីន េនៅេពលេយីងមានេសរីភាព្រគប់្រគាន់។

រកុមហ៊ន
ុ មិនែមនជរគួសររបស់េយីងេទ
្រកុមហ៊ុនណា ក៏ែតងែតមានទមា្លប់និយាយថា ទីេនះជា្រគួសារ ឬជាផ្ទះរបស់
បុគ្គលិកែដរ។ ្រកុមហ៊ុនែដលខ្ញុំធា្លប់េធ្វីការ ក៏េគនិយាយដូចគា្ន ែតខ្ញុំមិនេជឿេទ។
ឥលូវសាកគិតេទៅេមីល េតី្រគួសារណាែដលអាចយកចំេណញ ចាក់រុក ្របកួត
្របែជងគា្នែបបេនះ? េតី្រគួសារណា ែដលដាច់ចិត្តបេណ្តញសមាជិកេចញេនៅេពល
ែដលេធ្វីអ្វីមួយខុស? េតី្រគួសារណា ែដលទុកសមាជិករបស់ខ្លួន ជាខ្ញុំេគ?
អ្នកែដលទុក្រកុមហ៊ុនជា្រគួសារ ជាអ្នកែដលចាញ់េបាកមេនាគមន៍របស់្រកុមហ៊ុន។
ពួកេគ្របឹងេធ្វីការ េដាយចំណាយេពលេស្ទីរេពញមួយៃថ្ង េនៅក្នុង្រកុមហ៊ុន េហីយ
េភ្លច្រគួសាររបស់េគែដលេនៅផ្ទះ។ ពួកេគគា្មនេពលស្រមាប់្រគួសារពិត្របាកដេទ
េ្រពាះជាប់រវល់នឹង្រគួសារែក្លងកា្លយ។ ដល់េពលចុងេ្រកាយ ពួកេគនឹង្រតូវេគ
បេណ្តញេចញ ឬេដីរេចញេដាយខ្លួនឯង េហីយពួកេគនឹងសា្តយេ្រកាយ េ្រពាះមិន
បានចំណាយេពល្រគប់្រគាន់ជាមួយអ្នកផ្ទះរបស់ខ្លួន។

ខ្ញុំមាន្រគួសាររួចេហីយ េហតុេនះ ខ្ញុំមិន្រតូវការ្រគួសារណាេទៀតេទ។ ខ្ញុំេទៅេធ្វីការ
េដីម្បី្របេយាជន៍របស់ខ្ញុំប៉ុេណា្ណះ េហីយខ្ញុំេជឿថា ្របេយាជន៍ទាំងេនាះ នឹងអាចជួយ
ស្រមួលការលំបាករបស់្រគួសារខ្ញុំបាន។ ខ្ញុំ្រតូវរកវិធីកាត់បន្ថយេពលេធ្វីការ េដីម្បី
មានេពលេនៅផ្ទះ។ ចំេពាះេរឿងេពលេវលា េយីងមិនអាចកំណត់បានេទ េ្រពាះេយីង
យកលុយពីេគេពញៃថ្ល។ េគទិញទាំងជំនាញ និងេពលេវលារបស់េយីង ែតេយីង
អាចកំណត់េពលេ្រកៅពីេនាះបាន េដាយមិនឱ្យការងារមកពាក់ព័ន្ធេនៅផ្ទះ។
អ្នកនិពន្ធ James Altucher បាននិយាយថា “ដល់េពលែដលេយីងសា្លប់េទៅ គា្មន
អ្នកណាខ្វល់ពីេពលេវលាែដលេយីងចំណាយេនៅក្នុង្រកុមហ៊ុនេនាះេទ”។ អ្នកែដល
ចំណាយេពលេ្រចីនេពកេទៅេលីការងារ េហីយទុក្រកុមហ៊ុនជា្រគួសារ នឹងសា្តយ
េ្រកាយេនៅដេង្ហីមចុងេ្រកាយ។ ្រកុមហ៊ុនមិនខ្វល់ថាេយីងសា្លប់េទ។ ពួកេគ្រគាន់ែត
បាត់បង់បុគ្គលិកមា្នក់ប៉ុេណា្ណះ េហីយេគអាចរកមនុស្សមកជំនួសេយីងបាន្រគប់
េពល។ ្រគួសាររបស់េយីង េទីបពិបាក។ គា្មនអ្នកណាមកជំនួសកែន្លងេយីងេទ។
កុំ្រសលាញ់្រកុមហ៊ុនជាង្រគួសារ កុំទុក្រកុមហ៊ុនជា្រគួសារ និងកុំលះបង់េដីម្បី
្រកុមហ៊ុនេ្រចីនជាង្រគួសារ។ ្រកុមហ៊ុន គឺជាកែន្លងែដលេយីងេទៅេធ្វីការេដីម្បីចិញ្ចឹម
្រគួសារប៉ុេណា្ណះ។ េយីងអាចប្តូរ្រកុមហ៊ុនប៉ុនា្មនដងក៏បានែដរ ែតេយីងមិនអាចប្តូរ
្រគួសារេយីងបានេទ។
បា៉ខ្ញុំ និងសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំ ទុក្រកុមហ៊ុនជា្រគួសារ។ ពួកេគរីករាយេនៅេពលេទៅ
េធ្វីការ េហីយ្រតលប់មកវិញេដាយចងចិេញ្ចីមដាក់អ្នកផ្ទះ។ បា៉ខ្ញុំេធ្វីការគា្មនៃថ្ងឈប់
េទ េហីយេបីេគ្រតូវការបុគ្គលិកឱ្យេធ្វីការែថមេមា៉ង គាត់នឹងេធ្វីេទៀត។ ខ្ញុំមិនឯកភាព
និងមិនសរេសីរអ្នកែដលលះបង់្រជុលែបបេនះែដរ។ ខ្ញុំេគ េធ្វីឱ្យ្រតូវក្បួនខា្នតជាខ្ញុំេគ
កុំតាំងខ្លួនជាសហ្រគិនក្នុង្រកុមហ៊ុនរបស់េគ។

៦
េសរីភពេនកែនលង
ករងរ
កែន្លងេធ្វីការ ជាកែន្លងែដលឃុំឃាំងេយីងក្នុងរយៈេពលប៉ុនា្មនេមា៉ង េដីម្បីបំេពញ
ការងារឱ្យរួច។ កែន្លងេនះ អាចកា្លយជាគុកស្រមាប់មនុស្សមួយចំនួនែដលចូលចិត្ត
េសរីភាព។ េយីងអាចនឹងឆ្ងល់ថា េតីអ្នកណាមិនចង់បានេសរីភាព? ែតេបីឆ្ងល់
ែបបេនះ បានន័យថាេយីងមិនធា្លប់ែស្វងយល់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនេទ។ មិនែមន្រគប់
គា្នសុទ្ធែតចង់បានេសរីភាពេនាះេទ។ ពួកេគអាចនិយាយតាមគា្នថា “ចង់បាន” ែត
ក្នុងចិត្តមិនែដលគិតពីេសរីភាពផា្ទល់ខ្លួនេឡីយ។ មនុស្សែបបេនះសមនឹងអត់
េសរីភាពណាស់។
្រកុមហ៊ុន មិនចង់ឱ្យបុគ្គលិកមានេសរីភាពេ្រចីនេពកេទ េ្រពាះពិបាក្រគប់្រគង។ េគ
ចង់បានបុគ្គលិកែដលមិនចូលចិត្តេសរីភាព េហីយចូលចិត្តេធ្វីតាមច្បាប់ទមា្លប់ែដល
េគដាក់ឱ្យ។ និយាយឱ្យចំ េថៅែក្រកុមហ៊ុន ្រសលាញ់េចៀមែដលេចះេធ្វីការ។ េចៀម
ចង់ែតរស់ប៉ុេណា្ណះ ដូេច្នះ្រសួលចាត់ការណាស់។ ឱ្យវាស៊ីល្មមែតអាចរស់បាន េហីយ
បេង្កីតរូបភាពបន្លំែភ្នកឱ្យពួកវាគិតថាមានេសរីភាពេទៅ គឺ្រគប់្រគាន់នឹងេធ្វីឱ្យេចៀម
សប្បាយចិត្តេហីយ។
េសៀវេភៅេនះ មិនែមនស្រមាប់េចៀមអានេទ ដូេច្នះខ្ញុំេជឿថា អ្នកែដលកំពុងអាន ក៏
មិនែមនជាេចៀមែដរ។ ការេធ្វីជាខ្ញុំេគ មិនអា្រកក់េនាះេទ ែតការេធ្វីជាេចៀមេទីប

អា្រកក់ េហីយេភ្លីេទៀតផង។ មនុស្ស និងេចៀម ខុសគា្ន្រតង់ការគិតពីេសរីភាព។
មនុស្សេចះចង់បាន េហីយេចះរកវិធីបេង្កីតេសរីភាព។ េចៀមចង់បានេសរីភាព
ែដលេគកំណត់ឱ្យប៉ុេណា្ណះ។ េបីេគកំណត់ឱ្យដែដល េគមិនេហៅថា េសរីភាពេទ។

េសរីភពកនងករករងរ
ុ

េនៅេពលេយីងមានការងារេធ្វី េយីងក៏បាត់បង់េសរីភាពរបស់េយីងប៉ុនា្មនេមា៉ងែដរ។
េពញមួយៃថ្ង ខ្ញុំចំណាយេពលដល់លា្ងច ស្រមាប់ការងារ្រកុមហ៊ុន។ ខ្ញុំមិនអាច
េចញេទៅណាបានទាំងអស់ េ្រពាះខ្ញុំ្រតូវេធ្វីការ។ ខ្ញុំបាត់េសរីភាព េ្រពាះចង់បានលុយ
ពីេគ។ េបីខ្ញុំឈប់េធ្វីការ ខ្ញុំនឹងបាត់លុយ េហតុេនះ ខ្ញុំគា្មនផ្លូវេផ្សងេទ។
េ្រកៅពីេសរីភាពេនះ េនៅមានេសរីភាពក្នុងការងារមួយេទៀត ែដលខ្ញុំ្រតូវការពារកុំឱ្យ
បាត់បង់។ ខ្ញុំ្រតូវេធ្វីការេដាយមានេសរីភាព េ្រពាះខ្ញុំបានបាត់េសរីភាពខាងេ្រកៅរួច
េទៅេហីយ។
េសរីភាពក្នុងការងារ មានេ្រចីនណាស់ ដូចជា៖ ការបេញ្ចញមតិ ការ្របឆាំងមតិ ការ
បដិេសធមិនចូលរួម ការសេ្រមចចិត្ត ការេធ្វីការងារផា្ទល់ខ្លួន និងការេដីរេចញ។ ខ្ញុំ
នឹងេលីកពីចំណុចមួយចំនួនមកបងា្ហញ។ េបីេយីងគា្មនេសរីភាពទាំងេនះេទ េយីង
េធ្វីការក៏មិនេពញចិត្តែដរ។
មិនែមន្រកុមហ៊ុនេបីកៃដឱ្យេយីងមានេសរីភាពទាំងអស់េនះេទ ទាល់ែតេយីងខ្លួនឯង
ហា៊នេធ្វីេដាយមិនខា្លចេគេដញេចាល េទីបអាចទទួលបាន។ េសរីភាពជារបស់ល្អ
អ្នកមិនបាន េ្រពាះមិនហា៊នសាក។ េពលេយីងសាកបានេហីយ អ្នកេផ្សងេទៀតនឹង
ឆ្ងល់ថាេហតុអីេយីងមានេសរីភាពេ្រចីនជាងពួកេគ ប៉ុែន្តពួកេគមិនេធ្វីអ្វីទាំងអស់។
ពួកេគចូលចិត្តឆ្ងល់ ែតដល់េពលរកចេម្លីយមិនបាន ក៏ងាកមក្រចែណនវិញ។

កររបឆំងម"
មនុស្សពីរនាក់ មិនអាចមានគំនិត្រសបគា្នេទ ដូេច្នះការ្របឆាំងមតិគា្ន ែតងែត
េកីតមានេនៅតាមកែន្លងេធ្វីការ។ េបីេយីងមិនអាច្របឆាំងមតិរបស់អ្នកដៃទបាន

េយីងក៏គា្មនេសរីភាពក្នុងការងារែដរ។ េយីងមានេយាបល់ េយីង្រតូវែតេលីកេឡីងឱ្យ
សមេពលេវលា េហីយេពលខ្លះអ្វីែដលេយីងេលីកេឡីង អាចផ្ទុយពីមតិអ្នកដៃទ
េយីងក៏្រតូវ្របឆាំងវិញែដរ។
ការ្របឆាំងមតិក្នុងការងារ មិនដូចគា្ននឹងការ្របឆាំងក្នុងែផ្នកនេយាបាយេទ។ ភាព
ខុសគា្ន គឺវាេធ្វីេឡីងេដីម្បីការរីកចេ្រមីនរួម។ បុគ្គលិកទាំងអស់ គួរែតជួយឱ្យ្រកុមហ៊ុន
រីកចេ្រមីន េដីម្បីខ្លួនឯងបានរីកចេ្រមីនែដរ។ ការេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនែដលេដីរេទៅមុខ
មិនរួច មិនខុសពីេយីងសា្លក់ឆ្អឹង្រតីជាប់កេទ ចូលក៏ពិបាក េចញក៏ពិបាក។
ខ្ញុំ្របឆាំងមតិអ្នកដៃទេ្រចីនណាស់ េនៅកែន្លងេធ្វីការ។ េពលខ្លះអ្វីែដលេគេលីកេឡីង
វា្រតូវែតមួយ្រជុង ែតែបរជាបេង្កីតបញា្ហេផ្សងេទៀត ដូេច្នះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស៊ីលុយ
្រកុមហ៊ុនែដរ ខ្ញុំ្រតូវែតជំទាស់ េហីយេលីកេយាបល់េផ្សង។
េនៅក្នុងការ្របឆាំងមតិ េយីងមិនអាចនិយាយថា “ខ្ញុំមិនចូលចិត”្ត េដាយមិនពន្យល់
េហតុផលបានេទ។ ចំណុចសំខាន់ មិនស្ថិតេលីចូលចិត្ត ឬមិនចូលចិត្តេទ វាស្ថិតេលី
្រតូវ ឬខុស។ េបីអ្វីែដលេយីងចូលចិត្ត ជាេរឿងមិន្រតូវ ការ្របឆាំងរបស់េយីង េ្របៀប
បាននឹងេក្មងេឈា្លះគា្នេលងប៉ុេណា្ណះ។
ស្រមាប់ឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងការ្របឆាំងមតិ ខ្ញុំនឹងេលីកខ្លះមកបងា្ហញេដីម្បីែចក
គា្នេធ្វី។ េនៅក្នុងបន្ទប់េធ្វីការរបស់ខ្ញុំ េគេ្របីអំពូលេភ្លីងពណ៌េលឿង េដាយេគគិតថា វា
មិនសូវចាំងែភ្នក េហីយមានពណ៌្រសេដៀងនឹងពន្លឺ្រពះអាទិត្យ។ ខ្ញុំចូលេធ្វីការបានែត
មួយែភ្លត ចាប់េផ្តីមងងុយេដក េដាយសារែតពន្លឺេភ្លីងេនះ។ អ្នកេផ្សងក៏េគងងុយេដក
ែដរ ែតេគមិននិយាយអី េ្រពាះេគេជឿថា ្រកុមហ៊ុនមិនេរីសអំពូលេភ្លីងខុសេទ។ េពល
ពួកេគងងុយេដក េគសុខចិត្តឆុងកាេហ្វផឹក។
តាមពិត ក្នុងបន្ទប់េធ្វីការែបបេនះ េគ្រតូវការេភ្លីងពណ៌ស េដីម្បីដាស់អ្នកេធ្វីការកុំឱ្យ
ងងុយេដក។ អំពូលេភ្លីងពណ៌េលឿង េគទុកដាក់តាមផ្ទះបាយ ឬបន្ទប់្របជុំប៉ុេណា្ណះ
េ្រពាះេភ្លីងេលឿង ជាេភ្លីង្រសទន់ លួងេលាមអារម្មណ៍មនុស្ស។ ការេ្រជីសេរីសេភ្លីង
ែបបេនះ ជាេរឿងងាយ្រសួលេទ េ្រពាះតាមេវបសាយរបស់្រកុមហ៊ុនផលិតអំពូលេភ្លីង
មានសរេសរេ្រចីនណាស់។

ខ្ញុំនិយាយេរឿងេភ្លីងេនះជាមួយេគ ែតេគេនៅែត្របកាន់ជំេនឿរបស់េគដែដល។ េបីខ្ញុំេផ្ញី
អត្ថបទក្នុងេវបសាយឱ្យេគ វាដូចជាផា្ចញ់ផា្ចលគា្នេពក េ្រពាះសុទ្ធែតជាអ្នកសា្គល់គា្ន
េហីយអ្នកែដលប្តូរអំពូលេភ្លីងេនាះ គឺជាមិត្តភក្តិជិតដិតរបស់ខ្ញុំេទៀត។ ខ្ញុំក៏មិនអាច
េធ្វីអ្វីបានែដរ។ ្រតង់េនះបងា្ហញថា ខ្ញុំអាច្របឆាំងមតិេគបាន ែតេគមិនេធ្វីតាមខ្ញុំេទ
េហីយេសរីភាពរបស់ខ្ញុំក៏មិនទាន់េពញេលញែដរ។ ្រតូវចាំ បុគ្គលិកថ្មី មិនែដលមាន
េសរីភាពភា្លមេទ។ ខ្ញុំមានែត្រតូវចាំបន្តិចសិន ទ្រមាំែតខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិនិយាយខ្លះ។
ការងាររបស់ខ្ញុំ គឺេធ្វីេមេរៀនស្រមាប់អ្នកកាន់សាសនា្រគឹស្ត ែដលមានភារកិច្ចចុះេទៅ
តាម្របេទសនានាេដីម្បីផ្សព្វផ្សាយពី្រពះរបស់េគ។ េមេរៀនទាំងអស់ សុទ្ធែតមាន
សិទ្ធិផលិតពីមា្ចស់េមេរៀនេហីយអ្វីែដលខ្ញុំ្រតូវេធ្វី គឺយកេមេរៀនែដលមាន្រសាប់េនាះ
មកបេង្កីតជាេមេរៀនែបប Interactive E-Learning។
េពលខ្ញុំចូលេធ្វីការភា្លម េគបានឱ្យខ្ញុំអង្គុយេមីលេមេរៀនចាស់ៗែដលេគេធ្វីប៉ុនា្មន
ឆា្នំមុន េហីយយកេទៅេ្របៀបនឹងេមេរៀនថ្មីៗ។ េគចង់ដឹងេយាបល់របស់ខ្ញុំអំពីេមេរៀន
ទាំងេនាះ។ ខ្ញុំមិនសូវយល់ពី E-Learning និងអត្ថន័យក្នុង្រគឹស្តសាសនា ែតខ្ញុំ
អាចយល់ពីរេបៀបៃនការឌីហ្សាញ។ ខ្ញុំេមីលចប់ប៉ុនា្មនេមេរៀន េហីយក៏បានកត់ទុក
ចំណុចមួយចំនួនែដលខ្ញុំគិតថា មិនសូវ្រតូវ។ ខ្ញុំយកចំណុចេនាះេទៅនិយាយក្នុង
េពល្របជុំ។
េគសា្តប់េហីយ ក៏ពន្យល់ខ្ញុំវិញពីមូលេហតុែដលេគេធ្វីេមេរៀនទាំងេនាះ។ ខ្ញុំសា្តប់
េហីយ ែតខ្ញុំមិនយល់្រសប ក៏េលីកេហតុផលរបស់ខ្ញុំេទៅវិញ។ េហតុផលរបស់ខ្ញុំ
ភាគេ្រចីនេចញពីអ្វីែដលខ្ញុំេរៀនក្នុងេសៀវេភៅប៉ុេណា្ណះ ចំែណកេហតុផលរបស់េគ គឺ
េចញពីបទពិេសាធន៍។ េហតុផលេទៅ េហតុផលមក អ្នក្រគប់្រគងរបស់ខ្ញុំ ក៏កាត់
េដីម្បីកុំឱ្យយូរេពល។
េយាបល់េផ្សងគា្នែមន ែតវាជួយឱ្យអ្នកក្នុង្រកុមេមីលេឃីញពីកំហុសតូចៗេផ្សងេទៀត
ែដលេគេមីលរំលងេពលេធ្វីេមេរៀន។ ខ្ញុំក៏េមីលេឃីញេ្រចីនពីអ្វីែដលខ្ញុំមិនយល់ែដរ។
ការ្របឆាំងមតិេនៅកែន្លងការងារ េធ្វីេឡីងេដីម្បីជួយែកត្រមូវឱ្យកាន់ែតល្អ។ េបីមា្នក់ៗ

េចះែតងក់ក្បាល េមេរៀនែដលពួកខ្ញុំេធ្វី ក៏មិនអាចចូលេទៅដល់ទីផ្សារេ្រកៅ្រសុកបាន
ែដរ។ េយីងមិនែមន្របឆាំងមតិេដីម្បីេឈា្លះគា្នេទ ែតេយីងេធ្វីែបបេនះេដីម្បីជួយគា្ន។

ករបដិេសធមិនច ូលរ ួម
ការងារជា្រកុម េជៀសមិនផុតពីការេធ្វីអ្វីរួមគា្នេនាះេទ។ វាអាចជាការេដីរេលង ការ
ហូបចុក ឬការចូលរួមកម្មវិធី ែដលជាវិធីព្រងឹកទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិក។ េថៅែក
្រកុមហ៊ុនឆា្លតៗ ចូលចិត្តេរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តេដីម្បីឱ្យបុគ្គលិកស្និទ្ធសា្នលជាមួយគា្ន។
ប៉ុែន្ត េយីងមិនចាំបាច់ចូលរួម្រគប់ទាំងអស់េទ េ្រពាះេបីេធ្វីែបបេនះ េយីងនឹងកា្លយជា
ទាសកររបស់អ្នកដៃទេហីយ។ ទាសករ មិនហា៊នបដិេសធអ្វីេទ។
ខ្ញុំមិនេទៅចូលរួមេដីម្បីឱ្យអ្នកដៃទរីករាយេទ។ ខ្ញុំនឹងចូលរួម េបីខ្ញុំេពញចិត្តេទៅ។ មិន
ែមនឱ្យែតេគបបួលេយីង េយីង្រតូវេទៅតាមការបបួលរបស់េគរហូតឯណា។ េបីសិន
ជាេយីងមានេហតុផល្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ខ្លួនឯង េយីងអាចបដិេសធនឹងេគបាន។
ការបដិេសធ មានទាំងគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ។ គុណវិបត្តិរបស់វា គឺេយីងអាច
នឹង្រតូវេគទុកេចាលមួយែឡក ប៉ុែន្តគុណសម្បត្តិវិញ គឺេយីងសល់េពលស្រមាប់
ខ្លួនឯង និងេធ្វីឱ្យអ្នកដៃទដឹងថា េយីងជាមនុស្សែដលមានជំហរផា្ទល់ខ្លួន។
េបីសិនជាអ្នកបបួលេយីងជាមនុស្សែដលេចះគិត និងមានឯករាជ្យេលីខ្លួនឯង េគនឹង
យល់ពីេយីងេដាយមិនបាច់សួរនាំ។ េគនឹងដឹងថា េយីងមិនេធ្វីតាមអ្នកដៃទេដីម្បី
ចូលចំេណាម េដាយមិនពិចារណាពីេហតុផលខ្លួនឯងេទ។ េហតុផលែដលេយីង
មាន គឺជា្របេយាជន៍របស់េយីង េហតុេនះេបីេយីងមិនរវល់នឹងវា េហីយគិតែតពី
េដីរតាមេគរហូត េយីងនឹងអស់្របេយាជន៍ម្តងបន្តិចៗេដាយសារការងារ។
េពលែដលេគមានពិធីជប់េលៀងចុងសបា្តហ៍េនៅផ្ទះអ្នកណាមា្នក់ ខ្ញុំមិនែដលេទៅេទ។
មូលេហតុរបស់ខ្ញុំ គឺខ្ញុំមិនចូលចិត្តពិធីជប់េលៀងែដលមានែតការស៊ីចុក និងនិយាយ
េរឿងែដលខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍។ ម្យា៉ងេទៀត ចុងសបា្តហ៍ ជាេពលេវលាែដលខ្ញុំមាន
ស្រមាប់ខ្លួនឯង េហតុេនះខ្ញុំមិនចង់លះបង់េពលេវលាដ៏តិចតួចេនះ េដីម្បីផា្គប់ចិត្ត
អ្នកដៃទ។

ខ្ញុំដឹងថា េគេហៅខ្ញុំេទៅ េ្រពាះចង់ឱ្យទំនាក់ទំនងក្នុង្រកុមហ៊ុន មានភាព្របេសីរេឡីង
ប៉ុែន្តខ្ញុំមិនខ្វល់។ េបីពួកេគគា្មនភាពៃច្ន្របឌិតក្នុងខ្លួន េហីយរកមិនេឃីញវិធីេផ្សង
េដីម្បីសាងទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារេទ ខ្ញុំក៏មិនឈឺក្បាលែដរ។ េយីងេរៀនដកចិត្ត
និងទំនួលខុស្រតូវមិនចាំបាច់ខ្លះេចញ េទីបេយីងអាចបដិេសធអ្នកដៃទបាន។
ការបដិេសធ ែដលេធ្វីេឡីងេដាយ្រតឹម្រតូវ និងសមកាលៈេទសៈ ជាេសរីភាពែដល
េយីងគួរែតរក្សាទុក។ េយីងមិនចូលរួមនឹងេគក្នុងេរឿងេផ្សង មិនបានន័យថា េយីងមិន
ចូលរួមក្នុងការងារេទ។ ការមិនចូលរួមរបស់េយីង គឺឈរេទៅេលីេហតុផលែដលេយីង
មាន និង្រពំែដនៃនការចំណាយេពលជាមួយអ្នកេធ្វីការរួមគា្ន។
េបីេយីងមិនកំណត់្រពំែដនេទ ពួកេគនឹងដេណ្តីមយកេពលេវលារបស់េយីងទាល់ែត
អស់ េហីយេយីងនឹងឆ្ងល់ថា េធ្វីការដូចេគ េហតុអ្វីអ្នកដៃទេទៀត ដូចជាមានេពល
ផា្ទល់ខ្លួនេ្រចីនជាងេយីង។ អ្វីែដលមិនគួរចូលរួម ឬមានអារម្មណ៍ថាមិនចូលចិត្ត
េយីង្រតូវបដិេសធ។ កុំ្រទាំតាមេគ េហីយេធ្វីបាបខ្លួនឯងឱ្យេសាះ។

ករសេរមចចិតត
េនៅកែន្លងការងារ ការសេ្រមចចិត្ត ជាេសរីភាពមួយែដលេធ្វីឱ្យេយីងេធ្វីការេដាយ
េពញចិត្ត ឬមិនេពញចិត្ត។ េបីេគហាមេយីងមិនឱ្យេធ្វីការសេ្រមចចិត្ត្រគប់យា៉ង
ការងាររបស់េយីង ក៏មិនខុសពីអ្នកេទាសក្នុង្រទុងែដរ។
េយីងជាបុគ្គលិក េហតុេនះ េរឿងខ្លះេយីងមិនអាចសេ្រមចចិត្តបានែមន ប៉ុែន្តេរឿង
ភាគេ្រចីនែដលទាក់ទងនឹងការងាររបស់េយីង សុទ្ធែតេនៅក្នុងបញ្ជីែដលេយីងអាច
សេ្រមចេដាយខ្លួនឯងបាន។ ្រកុមហ៊ុនខ្លះតឹងរឹងេពក រហូតេធ្វីឱ្យបុគ្គលិកខា្លចក្នុង
ការសេ្រមចចិត្តេដាយខ្លួនឯង។
េដាយសារការងារបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងការឌីហ្សាញេមេរៀនស្រមាប់ដាក់លក់ េហតុេនះ
មានេរឿងជាេ្រចីនែដលខ្ញុំអាចសេ្រមចេដាយខ្លួនឯង។ ការេ្របី្របាស់ពណ៌ ការយក
រូបភាពមកេ្របី និងការបេង្កីតចលនាេទៅេលីរូបភាព សុទ្ធែតឆ្លងកាត់ការសេ្រមចចិត្ត
របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនែមនសេ្រមចចិត្តេដាយមិនគិតអ្វីេសាះេទ េ្រពាះមុនេពលចាប់េផ្តីម

េធ្វីេមេរៀនមួយ ខ្ញុំ្រតូវចំណាយេពលយា៉ងេហាចក៏ ពីរ េទៅបីៃថ្ងែដរ េដីម្បីែស្វងយល់ពី
េមេរៀន។ ខ្ញុំមិនយល់ច្បាស់េទ ប៉ុែន្តយល់ល្មមអាចចាប់េផ្តីមេធ្វីបាន។ ការងារបេ្រងៀន
មនុស្សតាមជំហានរបស់វា។ េពលមកដល់ជំហានេផ្សង ខ្ញុំនឹងយល់េផ្សង េហីយបន្ត
ែបបេនះរហូតដល់ការយល់របស់ខ្ញុំដល់ក្រមិតែដលយល់ែលងេកីតេទៀត។
ខ្ញុំមានថា្នក់េលី ែដលចាំសេ្រមចចិត្ត មុននឹងបេញ្ចញេមេរៀនេទៅេលីអុីនធឺេណត។
ការសេ្រមចចិត្តរបស់គាត់ មានអាទិភាពជាងខ្ញុំ េហីយជួនកាលេធ្វីឱ្យខ្ញុំពិបាកក្នុងការ
េធ្វីតាមេទៀតផង។ អ្វីែដលខ្ញុំគិតថា ខ្លួនឯងមានសំណាងគឺ ខ្ញុំេធ្វីការពីេ្រកាមអ្នក
ែដលេចះជាង។ អ្វីែដលគាត់គិត ភាគេ្រចីនគឺល្អជាងខ្ញុំ េ្រពាះគាត់មានបទពិេសាធន៍
និងសមត្ថភាពយល់ពី E-Learning។
មានេពលខ្លះ ្រកុមហ៊ុនេបីកសិទ្ធិឱ្យបុគ្គលិកសេ្រមចចិត្តេលីអ្វីែដលកំពុងេធ្វី ក្នុង
េគាលបំណង បណ្តុះបុគ្គលិកឱ្យេចះេធ្វីការេដាយខ្លួនឯង។ េគមិនចង់្រគប់្រគង
បុគ្គលិក្រគប់ចំណុចេនាះេទ េ្រពាះវាខាតេពល។ េគឱ្យេយីងសេ្រមចចិត្តេលីេរឿង
តូចតាច េហីយេធ្វីតាមេគចំេពាះេរឿងធំ។ េសរីភាពរបស់េយីងមានែដនកំណត់ េ្រពាះ
េយីងជាខ្ញុំេគ ប៉ុែន្តេបីេចះេ្របីេសរីភាពេនះ ភាពជាខ្ញុំេគរបស់េយីង ក៏មិនកំសត់ែដរ។
េនៅមានចំណុចមួយេទៀត ែដលេយីង្រតូវែតយកមកគិតែដរ។ ជួនកាល េគមិន
េបីកៃដឱ្យេយីងសេ្រមចេដាយខ្លួនឯង េ្រពាះេគេមីលេឃីញថា េយីងគា្មនសមត្ថភាព
ក្នុងការសេ្រមចចិត្ត។ វាអាចមកពីខ្លួនេយីង ែដលបិទេសរីភាពខ្លួនឯង។ មិនែមន
បុគ្គលិកទាំងអស់ សុទ្ធែតអាចសេ្រមចចិត្តេលីការងារខ្លួនឯងេទ។ បុគ្គលិក េ្របៀប
ដូចជាសិស្សក្នុងថា្នក់េរៀនមួយែដរ មានអ្នកេរៀនពូែក និងេរៀនេខ្សាយ។ បុគ្គលិកែដល
ពូែក នឹងទទួលបានេសរីភាពេ្រចីនជាង បុគ្គលិកែដលមិនពូែក។
្រកុមហ៊ុនឱ្យេសរីភាពក្នុងសេ្រមចចិត្ត េ្រពាះេគទុកចិត្តេលីបុគ្គលិក េហីយេគទុកចិត្ត
បុគ្គលិកបាន េដាយេមីលេលីសា្នៃដកន្លងមក។ េយីង្របឹងបេង្កីតសា្នៃដល្អឱ្យេ្រចីន
េទៅ េយីងនឹងបានេសរីភាពេហីយ។ េធ្វីការឱ្យេគ មិនចាំបាច់ចង់បានភាពេស្មីគា្នេទ
ឱ្យែតខ្លួនេយីងមានសមត្ថភាពអាចយកបាន ្រតូវែតយក។

ករេធវីករងរផទល់ខន
ួល

េបីេយីងអាចយកការងារផា្ទល់ខ្លួនេទៅេធ្វីក្នុងេមា៉ងេធ្វីការបាន េនាះេយីងមាន
េសរីភាពខា្លំងណាស់។ គា្មន្រកុមហ៊ុនណាអាចសប្បាយចិត្ត េនៅេពលែដលបុគ្គលិក
យកេមា៉ងេធ្វីការេទៅេធ្វីេរឿងេផ្សងេទ។ េគជួលេយីងមកេធ្វីការ េហតុេនះេគចង់ឱ្យ
េយីងេផា្តតកមា្លំង និងអារម្មណ៍ទាំងមូលមកេលីការងាររបស់េគ។ េគជួលេយីងមក
បេង្កីត្របេយាជន៍ឱ្យេគ មិនែមន្របេយាជន៍ស្រមាប់ខ្លួនេយីងេទ។
្រកុមហ៊ុនចាស់ែដលខ្ញុំធា្លប់េធ្វីការ មិនហាមឃាត់បុគ្គលិកេធ្វីការផា្ទល់ខ្លួនេទ េបីសិន
ជាទំេនរ។ ពួកេគេបីកសិទ្ធិឱ្យបុគ្គលិកអាចលក់ផលិតផលអនឡាញ េនៅក្នុងេមា៉ង
េធ្វីការ ប៉ុែន្តមិនែមនហួសេហតុេពកេទ។ េបីសិនជាគា្មនអ្វីេធ្វី ការងារផា្ទល់ខ្លួន អាច
យកមកេធ្វីបាន។
ខ្ញុំក៏យកការងារផា្ទល់ខ្លួនេទៅេធ្វីេនៅកែន្លងការងារែដរ។ េបីគិតតាមវិន័យក្នុងការងារ
ការេធ្វីែបបេនះ គឺខុសេហីយ។ ប៉ុែន្តេបីគិតតាមេសរីភាព ការេធ្វីខុស្រកមការងារ ជា
េរឿង្រតឹម្រតូវវិញ។ េបីេយីងមិនហា៊នេធ្វីខុសពីអ្វីែដលេគកំណត់ េតីេយីងបាន
េសរីភាពមកពីណា? េសរីភាពខ្លះ ទាមទារឱ្យេយីងហា៊នេធ្វីជាមុនសិន។ េសរីភាព
ែដលបានមកពីេគឱ្យ អាចមិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អ្នកែដល្រសលាញ់េសរីភាពខា្លំង។
ការងារផា្ទល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ គឺសរេសរេសៀវេភៅ។ ជួនកាលក្នុងេមា៉ងេធ្វីការ ខ្ញុំនឹកេឃីញ
អ្វីស្រមាប់ដាក់បញ្ចូលក្នុងេសៀវេភៅ ខ្ញុំ្រតូវផា្អកការងារមួយសន្ទុះសិន េដីម្បីសរេសរអ្វី
ែដលខ្ញុំនឹកេឃីញេចញមក។ ខ្ញុំខា្លចអ្វីែដលខ្ញុំនឹកេឃីញេនាះេទៅវិញបាត់ េហតុេនះខ្ញុំ
្រតូវចាត់ការវាភា្លម។ ការងារផា្ទល់ខ្លួន គឺេនៅជាប់ជាមួយេយីងេពញមួយៃថ្ង។
េពលខ្ញុំេទីបចូលេធ្វីការដំបូង ខ្ញុំចំណាយេពលប៉ុនា្មនេមា៉ងេដីម្បីសរេសរេសៀវេភៅ
ចរិតែឆ្ក។ ខ្ញុំមានគំនិតសរេសរក្នុងេមា៉ងការងារ ដូេច្នះខ្ញុំ្រតូវែតសរេសរ។ ខ្ញុំេ្របីេពល
មួយអាទិត្យេដីម្បីសរេសរេសៀវេភៅេនះ េហីយភាគេ្រចីន គឺេនៅក្នុងេមា៉ងការងារ។
ស្រមាប់ខ្ញុំ ការេធ្វីជាខ្ញុំេគ មិនសំខាន់ េហីយក៏គា្មនតៃម្លអ្វីែដរ។ ខ្ញុំមិនអាចឱ្យតៃម្ល
េទៅេលីការងារេផ្សង េ្រចីនជាងការងារផា្ទល់ខ្លួនេទ។ អ្នកដៃទអាចនឹងគិតថា ខ្ញុំគា្មន

ទំនួលខុស្រតូវ ឬមិនេចះែបងែចកេរឿងផា្ទល់ខ្លួនេចញពីការងារ។ េបីថា ខ្លួនខ្ញុំគា្មន
ទំនួលខុស្រតូវ គឺមិន្រតូវទាំង្រសុងេទ េ្រពាះខ្ញុំមានទំនួលខុស្រតូវេលីការងារផា្ទល់
ខ្លួនខា្លំងណាស់។ េហីយេបីថា ខ្ញុំមិនេចះែបងែចកេរឿងផា្ទល់ខ្លួន ក៏មិន្រតូវែដរ េ្រពាះ
េពលេវលាែដលខ្ញុំមានទាំងអស់ សុទ្ធែតេធ្វីេដីម្បីេរឿងផា្ទល់ខ្លួន។ េរឿងការងារ មិន
ែដលឈរេនៅលំដាប់ទីមួយក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំេទ។
ខ្ញុំេទៅេធ្វីការេដីម្បីរកលុយមកទប់ក្តី្រសៃមេធ្វីជាអ្នកនិពន្ធេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ និងរកអ្វីថ្មី
មកសរេសរ។ ការងារ ជាឈា្នន់ដ៏រឹងមាំមួយ ែដលអាចឱ្យខ្ញុំកា្លយជាអ្នកនិពន្ធែដល
គា្មនបញា្ហេរឿងលុយកាក់។ ការងារផា្ទល់ខ្លួន ែតងែតមានតៃម្លជាងការងារេ្រកៅខ្លួន
ជានិច្ច។
្រកុមហ៊ុនែដលខ្ញុំេធ្វីការ មិនបានហាមឃាត់េរឿងេនះ។ េគមិនចូលចិត្ត ែតក៏មិនហាម
ែដរ។ េបីសិនជាេយីងេធ្វី្រជុលេពក េគនឹងេដញេយីងេចាលែតម្តង ឬេបីេគចង់ទុក
េយីង េគក៏មិនតេម្លីងលុយ ឬដំែណងឱ្យេយីង។ ខ្ញុំេឃីញបុគ្គលិកប៉ុនា្មននាក់ែដល
រវល់នឹងការងារផា្ទល់ខ្លួនខា្លំងេពក រហូតដល់្រកុមហ៊ុនដឹង េហីយក៏មិនតេម្លីងអ្វីឱ្យ
ទាំងអស់។
េដាយសារការងារផា្ទល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ងាយេធ្វី េហតុេនះេគមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹង
សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំេទ។ េសរីភាពរបស់ខ្ញុំ្រតង់កែន្លងេនះ មានេពញបន្ទុក។
េទាះបីខ្ញុំយកការងារផា្ទល់ខ្លួនេទៅេធ្វីែមន ក៏ខ្ញុំេធ្វីទាន់េពលកំណត់របស់្រកុមហ៊ុន
ជានិច្ច។ ខ្ញុំៃលេពល មុននឹងចាប់េផ្តីមេធ្វីអ្វីមួយ េ្រពាះខ្ញុំមិនចង់បេង្កីតកំហុសេដាយ
សារការងារផា្ទល់ខ្លួន។ ការងារផា្ទល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ្រតូវែតជាេរឿងែដលនាំែត្របេយាជន៍
និងភាពរីករាយមកឱ្យខ្ញុំប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំ្របឹងរក្សាការងារផា្ទល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ឱ្យស្ថិតក្នុង
ែផ្នកវិជ្ជមាន្រគប់េពល។

ករេដីរេចញ
ការលាឈប់ពីការងារ ក៏ជាេសរីភាពមួយរបស់ខ្ញុំេគែដរ។ ការងារខ្លះ ទាមទារឱ្យ
េយីងចុះកិច្ចសន្យាក្នុងរយៈេពលប៉ុនា្មនឆា្នំ េទីបអាចដាក់ពាក្យឈប់បាន។ ខាង

្រកុមហ៊ុនែតងែតមានេហតុផលជានិច្ច េហីយភាគេ្រចីន គឺេគមិនចង់ខាតេពល
បេ្រងៀនមនុស្សឱ្យេចះេហីយ ក៏េចញេទៅេធ្វីការកែន្លងេផ្សង។ េសរីភាពក្នុងការ
េដីរេចញ េ្របៀបដូចជាេយីងេធ្វីការឱ្យេគ េដាយមិនជាប់េខា្នះេជីង។ េពលណាេយីង
ចង់េទៅ េយីងអាចេរៀបចំខ្លួនេចញភា្លម េដាយមិនបាច់មានេរឿងជាមួយ្រកុមហ៊ុន។
ខ្ញុំធា្លប់េដីរេចញពីការងារ៤ដង យា៉ងងាយ្រសួល។ ខ្ញុំ្រគាន់ែត្របាប់េគថា “ខ្ញុំេធ្វីការ
ែលងេកីតេនៅ្រកុមហ៊ុនគាត់" េហីយក៏េដីរេចញ។ កាលពីខ្ញុំដាក់ពាក្យឈប់េនៅ
្រកុមហ៊ុនទិញលក់រូបិយបណ្ណអន្តរជាតិ េគបងា្គប់ឱ្យខ្ញុំចុះកិច្ចសន្យាជាមួយេគ
ក្នុងរយៈេពលពីរឆា្នំ មិនឱ្យេទៅេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនែដល្របែជងគា្នក្នុងទីផ្សារេនះ។ ខ្ញុំ
មិនចង់េធ្វីការរេបៀបេនះបន្តេទៀត េហតុេនះ ខ្ញុំេនៅែតមានេសរីភាពក្នុងការេដីរេចញ
ដែដល។
េសរីភាពក្នុងការេដីរេចញ ្រតូវពឹងេលីពីរែផ្នក គឺខាង្រកុមហ៊ុន និងខ្លួនេយីង។ េបី
្រកុមហ៊ុន មិនតឹងរឹងចំេពាះការលាឈប់ េហីយមិនេចះរកេរឿងបុគ្គលិកខ្លួនឯង េយីង
បានេសរីភាពពាក់កណា្ដលេហីយ។ ្រកុមហ៊ុនខ្លះ ក៏េចះេយាគយល់ដល់សា្នៃដរបស់
បុគ្គលិកែដរ េហីយេធ្វីឱ្យេគមិនេដញេដាលេពលេយីងចង់ឈប់។
េសរីភាពពាក់កណា្ដលេទៀត បានមកពីខ្លួនេយីង។ េយីង្រតូវ្របាកដក្នុងចិត្តថា មិន
េធ្វីអ្វីឱ្យខ្លួនឯងជាប់ក្នុងការងារ។ ចំណងមួយចំនួនែដលេយីង្រតូវ្របយ័ត្ន មានដូចជា
បំណុល ទំនាក់ទំនងស្និទ្ធសា្នល្រជុល េស្នហា ការជាប់ចិត្តជាមួយ្រកុមហ៊ុនេពក
កង្វះខាតជំនាញែដលចាំបាច់ និងចរិតខ្ជិលរកការងារថ្មី។ល។ ចំណងទាំងេនះ ជា
ការេធ្វីបាបខ្លួនឯង។
េបីេយីងចង់បេង្កីតេសរីភាពក្នុងការេដីរេចញដល់ខ្លួនឯង ្រតូវេ្រតៀមខ្លួនេដីរេចញ
្រគប់េពល។ ខាងេ្រកាមេនះជាវិធីែដលខ្ញុំេ្រតៀមខ្លួន៖
• េយីងេរៀនជំនាញថ្មីែដលចង់សាកល្បងេធ្វី ឬគិតថាអាចមានឱកាសរកការងារ
េធ្វីបាន ឱ្យបានមុនយា៉ងេហាចណាស់ ៦ែខ។ ជំនាញថ្មី្រតូវការេពលយូរជាង
េនះ ប៉ុែន្តក្នុងរយៈេពល ៦ែខ វាល្មមឱ្យេយីងអាចេធ្វីការបានេហីយ។ ការងារនឹង
បេ្រងៀនេយីងែថម ដូេច្នះមិនបាច់ខា្លចេធ្វីមិនេកីតេទ។

• កុំឱ្យខ្លួនេយីងជំពាក់ចិត្តនឹងអ្វីទាំងអស់ មិនថាមនុស្ស ឬកែន្លងេធ្វីការេទ។ េរៀន
េធ្វីចិត្តដាច់ េទីបេយីងមានេសរីភាព។ េសរីភាពមានតៃម្ល ែតមុននឹងបានវា
េយីងក៏្រតូវលះបង់ែដរ។ េរឿងទីមួយែដលេយីង្រតូវលះបង់ គឺមេនាសេញ្ចតនា
ក្នុងការងារ។ ខ្ញុំេទៅេធ្វីការ និងេលងេសីចជាមួយអ្នកដៃទធម្មតា ែតខ្ញុំមិនបណ្តុះ
មេនាសេញ្ចតនាជាមួយអ្វីទាំងអស់ េ្រពាះខ្ញុំដឹងថា េបីវាដុះេហីយ ខ្ញុំ្របែហលជា
្រតូវេធ្វីការមួយកែន្លងដល់ចាស់មិនខាន។
• កុំខ្ជិល និងកុំខា្លចសាកល្បងការងារថ្មី។ ការសាកល្បងការងារថ្មី ស្រមាប់េយីង
ជាខ្ញុំេគ េ្របៀបដូចជាការពិេសាធន៍របស់អ្នកវិទ្យាសា្រស្តែដរ។ េយីងគា្មនខួរ
ក្បាលឆា្លតដូចពួកអ្នកវិទ្យាសា្រស្ត ែតេយីងអាចយកខ្លួនឯងមកសាកបាន។
េយីងេធ្វីការេដាយមិនបាច់ភ័យខា្លច េនៅេពលេយីងមានេសរីភាពក្នុងការេដីរេចញ។
េយីងមិនខា្លចេគេដញេចញ េហីយក៏មិនខា្លចខ្លួនឯងេដីរេចញមិនរួចែដរ។ េសរីភាព
ែបបេនះ មិនេស្មីនឹងេសរីភាពែដលបានមកពីការមានលុយេ្រចីន និងមានអំនាចែមន
ប៉ុែន្តវាអាចេធ្វីឱ្យេយីងនិយាយលួងខ្លួនឯងថា “បានប៉ុណ្ណឹងេហីយ ចង់បានអីេទៀត”?
្រតូវចាំ េយីងជាខ្ញុំេគ េហតុេនះេសរីភាពែដលេយីងមាន ក៏ជាេសរីភាពែបបខ្ញុំេគែដរ
ដូេច្នះកុំចង់បានហួសពីការពិត។ េបីចង់បានេសរីភាពែបបេផ្សង សូមរកវិធីេដាយខ្លួន
ឯង េ្រពាះខ្ញុំគា្មនសមត្ថភាព្របាប់ផ្លូវឱ្យេចញផុតពីខ្ញុំេគេទ។

េសរីភព ជរបស់មនតៃមល
េបីសិនជាមានេគសួរខ្ញុំថា េតីអ្វីែដលខ្ញុំចាត់ទុកថា មានតៃម្លបំផុត? ខ្ញុំនឹងេឆ្លីយថា
េសរីភាព។ មានែតេសរីភាពេទ េទីបជីវិត មានន័យពិតែមន។ អត្ថន័យៃនជីវិតជា
េ្រចីន ្រតូវបានេគបេង្កីតេឡីងេដីម្បីលួងខ្លួនឯង និងេបាក្របាស់អ្នកដៃទឱ្យេជឿតាម
មេនាគមវិជា្ជរបស់ខ្លួន។ អត្ថន័យៃនជីវិត ស្ថិតេលីក្រមិតៃនេសរីភាពែដលេយីង
ទទួលបាន និងបេង្កីតេឡីងេដាយខ្លួនឯង។
មនុស្សក្នុងសម័យេនះ ឱ្យតៃម្លេទៅេលីរបស់្រគប់យា៉ងែដលកាត់បន្ថយេសរីភាពរបស់
ពួកេគ។ ពួកេគេមីលមិនេឃីញតៃម្លរបស់េសរីភាពេទៀតេទ េ្រពាះអ្នកែដលចង់បាន

េសរីភាពរបស់មនុស្សទូេទៅ បានេ្របីវិធី្រគប់យា៉ងេដីម្បីពង្វក់ចិត្តមនុស្ស ឱ្យស្អប់
េសរីភាព។ ្រតឹមែតប៉ុនេនះ មិនទាន់អស់ចិត្តេទ េគេនៅេ្របីវិធីឱ្យមនុស្សទាំងអស់ស្អប់
អ្នកែដលទាមទារេសរីភាពឱ្យខ្លួនឯងេទៀតផង។ ចំេពាះអ្នកែដលទាមទារេសរីភាពឱ្យ
អ្នកដៃទ មិន្រតូវរាប់បញ្ចូលេទ េ្រពាះពួកេគេ្រចីនែតេធ្វីេដីម្បីបានមុខមាត់ និងផល
្របេយាជន៍ពីេ្រកាយខ្នង ឬមានេគេ្របីឱ្យេធ្វីប៉ុេណា្ណះ។
េហតុេនះ មិនថាេយីងជាខ្ញុំេគ ឬជាអ្វីេទ កុំេភ្លចេសរីភាពរបស់ខ្លួនឯង។ េសរីភាព
មានតៃម្លណាស់។ តៃម្លរបស់វា ស្ថិតេ្រកាមតៃម្លរបស់េពលេវលា។ េសរីភាព អាចេធ្វី
ឱ្យេពលេវលាែដលេយីងមាន កាន់ែតមានតៃម្លរាប់ដង។ សាកគិតេទៅេមីល េបីេយីង
មានេពល៨េមា៉ង េហីយមិនមានេសរីភាពនិយាយ ឬគិតពីអ្វី េតីេពល៨េមា៉ងេនាះ
ជាេពលែដលខាតបង់ ឬមាន្របេយាជន៍?
េបីការងារែដលេយីងកំពុងេធ្វី មិនមានេសរីភាព្រគប់្រគាន់ស្រមាប់េយីង ្រតូវរកវិធី
បេង្កីតេសរីភាពឱ្យបាន។ េបីេនៅែតបេង្កីតមិនបាន ្រតូវរកវិធីេដីរេចញ។ ការងារែដល
គា្មនេសរីភាព នឹងបំផា្លញេយីងេនៅៃថ្ងណាមួយ។ ការងារែបបេនះ បានបំផា្លញ
្រគួសារខ្ញុំរួចេហីយ ដូេច្នះេបីេជៀសបាន េយីងគួរែតេជៀសេទៅ។

៧
កររប់អនគនកនង
ុ
ករងរ

េយីងេទៅេធ្វីការជាមួយមនុស្ស េតីមានវិធីណាេជៀសផុតពីការរាប់អានគា្នែដរេទ?
ការរាប់អានក្នុងការងារ ក៏ជាែផ្នកមួយៃនការងារែដរ។ េបីេយីងេធ្វីបានល្អ ការងារ
របស់េយីងអាចនឹង្របេសីរជាងមុន ែតេបីេយីងេធ្វីមិនបានល្អ ការងារក៏េនៅែតេទៅមុខ
ែដរ ្រគាន់ែតេយីងមិនសូវសប្បាយប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំមិនថា ការរាប់អានក្នុងការងារមិន
សំខាន់េទ ែតវាក៏មិនសូវសំខាន់។ េទាះបីជាមិនសូវសំខាន់ ក៏េយីង្រតូវែតែស្វងយល់
ពីវាដែដល។
េនៅក្នុងការងារ អ្វីក៏មានដំណាក់កាលវាែដរ។ េយីង្រតូវេធ្វីឱ្យរួចក្នុងដំណាក់កាលមួយ
េទីបអាចបន្តេទៅមុខបាន។ ការរាប់អាន ក៏មិនខុសពីែផ្នកេផ្សងៗក្នុងការងារែដរ។
េយីង្រតូវេធ្វីម្តងមួយដំណាក់ េទីបេទៅដល់ចំណុចកំពូលៃនការរាប់អាន។
អ្វីែដលខ្ញុំសរេសរក្នុងចំណុចេនះ មិនែមនជាសម្តីរបស់អ្នកជំនាញេទ ែតវាជា
បទពិេសាធន៍របស់ខ្ញុំ។ េនៅេពលអ្នកទាំងអស់គា្នអានចំណុចេនះរួច សូមព្យាយាម
សមា្គល់េដាយខ្លួនឯង េនៅេពលែដលចូលេធ្វីការេនៅកែន្លងណាក៏េដាយ។ វាអាច
មានការែ្រប្របួលខ្លះ ប៉ុែន្តដំណាក់កាលរបស់ គឺេនៅដែដល។ ខ្ញុំនឹងចាប់េផ្តីមពី
ដំណាក់កាលដំបូង បនា្ទប់ពីខាង្រកុមហ៊ុន្របាប់េយីងពីៃថ្ងែដលចូលេធ្វីការ។

ករសវគមន៍មកកន់ករងរថមី
ការរាប់អានគា្នចាប់េផ្តីមពីៃថ្ងថ្មីែដលេយីងគិតថា ខ្លួនឯងនឹងេធ្វីបានល្អ។ តាមទមា្លប់
និងក្បួនច្បាប់ៃនការេគារពគា្នេនៅកែន្លងេធ្វីការ េគនឹងេធ្វីការសា្វគមន៍េយីងមកេធ្វីការ
ជាមួយបុគ្គលិកចាស់ៗ។ ការសា្វគមន៍េនះ ខុសពីការសា្វគមន៍គណៈរដ្ឋម្រន្តី ែដល
មានេគឈរចាំទទួលេយីង។ េយីង្រតូវេដីរតាមបុគ្គលិកណាមា្នក់ែដលពូែកនិយាយ
េដីម្បីេទៅជួប េហីយសួស្តីបុគ្គលិកចាស់ៗែដលអង្គុយេធ្វីការក្នុងទឹកមុខមិនសូវល្អ។
េយីង្រតូវែណនាំេឈា្មះខ្លួនឯង េដីម្បីឱ្យបុគ្គលិកចាស់ៗសា្គល់េយីង។ ពួកេគអាចនឹង
ចាំេឈា្មះេយីងក្នុងរយៈេពលប៉ុនា្មនេមា៉ង េ្រកាយមក េឈា្មះេយីងនឹងេចញតាមខ្យល់
េផាមែដលេគពត់ខ្លួនចុះេឡីង។
េ្រកាយមក េយីង្រតូវេធ្វីការ add គា្នេទៅវិញេទៅមក េដីម្បីទាក់ទងគា្នតាមរយៈេ្រគឿង
េអឡិច្រតូនិច។ េយីងជាបុគ្គលិកថ្មី េហតុេនះ្រតូវដាក់ខ្លួន េហីយ add េទៅេគ្រគប់គា្ន
េដីម្បីឱ្យេគគិតថា េយីងចង់រាប់អានេគ។ ទំនាក់ទំនងអនឡាញែដលេកីតមុន
ទំនាក់ទំនងក្នុងជីវិតពិត ជាទំនាក់ទំនងែក្លងកា្លយ ឬទំនាក់ទំនងែដលសម្លឹងេឃីញ
្របេយាជន៍។ វាមិនជាបញា្ហេទ េ្រពាះេរឿងែក្លងកា្លយក្នុងទំនាក់ទំនងមានេ្រចីនជាង
េនះេទៀត។
ដំណាក់កាលដំបូង ជាដំណាក់គា្មនន័យ ែតល្អេមីល និងេធ្វីឱ្យ្រកុមហ៊ុនមានភាព
professional។ ដំណាក់កាលេនះ េធ្វីឱ្យខ្ញុំគិតថាខាតេពល។ េពលខ្ញុំចូលេធ្វីការ
ដំបូង េគបានេផ្ញីសារមកខ្ញុំថា “សា្វគមន៍មកកាន់្រគួសារ Khalibre”។ េពលេនាះខ្ញុំ
ភា្ញក់េផ្អីលែមនេទ ែតខ្ញុំមិនទាន់េជឿសារមួយឃា្លេនះេទ។ ការេភ្លចយកជំេនឿពីផ្ទះមក
ដាក់ជាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ែតងែតជួយឱ្យខ្ញុំេមីលអ្នកដៃទក្នុងផ្លូវកណា្ដលជានិច្ច។ ខ្ញុំមិន
គិតថា េគជាមនុស្សអា្រកក់េទ ែតខ្ញុំក៏មិនសន្និដា្ឋនថាេគល្អែដរ។ ការសន្និដា្ឋនេដាយ
គា្មនអ្វីជាសំអាង ែតងែតនាំឱ្យមានការយល់្រចលំ។
្រកុមហ៊ុនែដលសំបូរបុគ្គលិកចាស់ៗេធ្វីការេ្រចីន ែតងែតេ្របីពាក្យ “្រគួសារ" េធ្វីជា
ដំណាងឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ជានិច្ច។ េគេធ្វីែបបេនះ ក្នុងេគាលបំណងបីយា៉ង គឺ

ផា្គប់ចិត្តេថៅែក បេង្កីតទំនាក់ទំនងឱ្យឆាប់រហ័ស(ែតផុយ្រសួយ) និងនិយាយតាម
គា្ន។ ការយកពាក្យ “្រគួសារ” មកេ្របីក្នុងកែន្លងការងារ ជាេរឿងមិនសមេហតុផល
មួយ ក្នុងចំេនាមេរឿងមិនសមេហតុផលេផ្សងេទៀត។ កែន្លងការងារ ជាកែន្លង្របមូល
ផ្តុំមនុស្សខុសគា្នមកេធ្វីការជុំគា្នេដីម្បី្របេយាជន៍ េថៅែក និង្របេយាជន៍បុគ្គលជា
ខ្ញុំេគ។ េនះជានិយមន័យែដលអាចជ្រមះការសង្ស័យរបស់អ្នកែដលេទីបនឹងចូល
េធ្វីការបាន។
កែន្លងការងារ ជាកែន្លងែដលេយីង្រតូវជួបមនុស្សែប្លកមុខជាេ្រចីន។ េយីងមិនដឹងថា
េគជាមនុស្សែបបណា េហតុេនះដំណាក់សា្វគមន៍គា្ន ជាេពលេវលាបំផុតែដលេយីង
េរៀនសា្គល់េគ។ េបីេយីងឆា្លត េយីងអាចសា្គល់េគមុនេគសា្គល់េយីង។ កុំបេញ្ចញេរឿង
របស់េយីងេ្រចីនេពក េបីេយីងមិនទាន់ច្បាស់ថាសា្គល់េគ។ ចរិតពិតរបស់មនុស្សនឹង
បេញ្ចញមកម្តងបន្តិចៗ េហតុេនះការអត់ធ្មត់ និងការសេង្កតជាវិធីសា្រស្តល្អក្នុងការ
េរៀនពីមនុស្ស។
ដូេច្នះ ក្នុងដំណាក់កាលទីមួយ ្រតូវគិតថា អ្វីក៏អាចជាការេបាក្របាស់ែដរ។ សា្នម
ញញឹម ការចាប់ៃដ ការនិយាយេលង ឬសូម្បីែតពាក្យថា្រគួសារ សុទ្ធែតអាចជាការ
បំភ័ន្តែភ្នកេយីងទាំងអស់។ េយីងមិនចាំបាច់េធ្វីអ្វីេ្រចីនេទ ្របាប់ែតេឈា្មះ េហីយ
េឡីងមកអង្គុយេធ្វីការ េដាយមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីអ្នកែដលេទីបនឹងេឃីញេទៅបាន
េហីយ។ កុំជំពាក់អារម្មណ៍ និងដាក់ទំនុកចិត្តេទៅេលីអ្នកណាមា្នក់ក្នុងេពលែដល
េយីងជួបេគដំបូងឱ្យេសាះ។

ករេធវីករងររ ួមគន
្រកុមហ៊ុន ជាកែន្លងែដលមនុស្សមានជំនាញខុសគា្ន ឬគា្មនជំនាញេសាះ រួមគា្នេធ្វី
កិច្ចការណាមួយែដលជាែផ្នកៃនេគាលេដៅរបស់្រកុមហ៊ុន។ ក្នុងេពលែដលេយីង
េធ្វីការេផ្សងគា្នេនះ ទំនាក់ទំនងនឹងេកីតេឡីងបេណ្តីរៗ។ េយីងអាចនឹងមិនចាប់
អារម្មណ៍ថា េហតុអ្វីបានជាេយីងមានអារម្មណ៍ធូរ្រសាលជាមួយអ្នកេធ្វីការេផ្សង
េទៀត។ េយីងចាប់េផ្តីមសា្គល់េគ េដាយមិនដឹងខ្លួន។

ដំណាក់កាលទីពីរេនះ ជាការចាប់េផ្តីមៃនការែស្វងយល់របស់េយីង។ េយីងេរៀនពី
អ្នកជុំវិញខ្លួនេយីង េដីម្បីរីកចេ្រមីនខ្លួនឯង។ ការេធ្វីែបបេនះ មិនេហៅថា អាតា្មនិយម
េទ េ្រពាះេនៅេពលែដលេយីងកំពុងេរៀនពីេគ េគក៏បានេរៀនពីេយីងដូចគា្នែដរ។ ការ
េរៀនតាមគា្នេទៅវិញេទៅមក េធ្វីឱ្យអ្នកេធ្វីការជាមួយគា្ន អាចសា្គល់គា្នបាន។
ដំណាក់កាលទីពីរ ជាដំណាក់កាលែដលខ្ញុំរំេភីប។ ខ្ញុំចាប់េផ្តីមេមីលថា េតីអ្នកណា
ែដលមានសមត្ថភាពការងារជាងខ្ញុំ េហីយអ្នកណាឆា្លតជាងខ្ញុំ។ ខ្ញុំចូលចិត្តេធ្វីែបប
េនះ េ្រពាះេបីដឹងថាអ្នកណាឆា្លតេហីយ ខ្ញុំនឹងេ្របីេពលតាមដានអ្វីែដលេគេធ្វីឱ្យបាន
េ្រចីន។ ខ្ញុំក៏ចង់ឆា្លតដូចេគែដរ េ្រពាះភាពឆា្លត ជាកំណប់ែដលអាចេ្របីបានេនៅៃថ្ង
េ្រកាយេទៀត។ ភាពឆា្លតៃវ អាចបណ្តុះបាន ជាពិេសស េបីេយីងមានឧទាហរណ៍
្រសស់ៗេនៅនឹងមុខ។
សំណាងែដរ ែដលខ្ញុំបានេធ្វីការជាមួយអ្នកែដលមានបទពិេសាធន៍េ្រចីនជាងខ្ញុំ។
ក្នុងបន្ទប់េធ្វីការរបស់ខ្ញុំ អ្នកែដលធា្លប់េធ្វីក្នុងែផ្នក E-Learning េនះ យា៉ងេហាចក៏
មានបទពិេសាធន៍េលីសពី ១ឆា្នំែដរ េហីយេ្រចីនបំផុត គឺ៨ឆា្នំ។ អ្វីែដលខ្ញុំមាន
េលីសេគ គឺចំេណះដឹងែផ្នក្រកាហ្វិចឌីហ្សាញ និងេវបសាយប៉ុេណា្ណះ។
េពលេធ្វីការ ខ្ញុំែតងែតសួរេគនូវអ្វីែដលេធ្វីមិនេចញ។ ការងារក៏េទៅមុខ ការរាប់អាន
របស់ខ្ញុំក៏មានបន្តិចម្តង។ េ្រកៅពីបទពិេសាធន៍ ខ្ញុំក៏អាចដឹងពីការគិត និងចរិតរបស់
េគផងែដរ។ ខ្ញុំដឹងែតអ្វីែដលេគចង់ឱ្យខ្ញុំដឹងប៉ុេណា្ណះ េរឿងែដលេគ្របឹងលាក់ ខ្ញុំ្រតូវ
តាមេមីលេដាយខ្លួនឯង។ ការរាប់អានមនុស្ស ជាេរឿងសំខាន់ េហតុេនះ េយីងមិន
អាចេធ្វីេពីមិនសង្ស័យ ឬចង់ដឹងឱ្យបានេ្រចីនេនាះេទ។ ការេធ្វីេពី មិនចង់ដឹង េធ្វីឱ្យ
េយីងមានេ្រគាះថា្នក់េ្រពាះការរាប់អាន។
មនុស្ស ជាសត្វែដលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ េ្រពាះមានេរឿងជាេ្រចីនែដលអាចយកមក
គិតេឡីងវិញបាន។ េពលេធ្វីការ េយីងនឹងេឃីញធាតុពិតរបស់ពួកេគ។ ធាតុពិត
ទាំងេនាះនឹងបេញ្ចញេនៅេពលជួបបញា្ហែដលមិនបានគិតទុក ឬការសរេសីរ។ េយីង
អាចនឹងដឹងថា េតីេគជាមនុស្សែដលចូលចិត្តេដាះ្រសាយបញា្ហ ឬេដីរេចញពីបញា្ហ។
េយីងក៏អាចដឹងថាេគជាមនុស្សែដលស៊ីេជារ ឬមិនខ្វល់ពីពាក្យអ្នកដៃទែដរ។

េបីមិនេធ្វីការជាមួយគា្ន គឺមិនសា្គល់គា្នេទ។

សកមមភពខងេរក
ដំណាក់កាលបនា្ទប់ គឺការេទៅខាងេ្រកៅ។ វាអាចជាញាអីជុំគា្ន ការេដីរកំសាន្ត ឬ
ការចូលរួមកម្មវិធីអ្វីមួយ។ ខ្ញុំមិនសូវជាេពញចិត្តនឹងដំណាក់កាលទីបីប៉ុនា្មនេទ េ្រពាះ
វាេធ្វីឱ្យខ្ញុំហត់។
េពលខ្ញុំចូលេធ្វីការដំបូង េគេហៅខ្ញុំេទៅសាកម្ហូបបួសែបបបរេទស េដីម្បីបានែណនាំ
គា្ន។ េគព្យាយាមនិយាយជាមួយខ្ញុំ េដីម្បីឱ្យទំនាក់ទំនងេកីតេឡីង។ ឱ្យែតមាន
បុគ្គលិកថ្មីចូលមកេធ្វីការ េគនឹងេធ្វីែបបេនះរហូត។ ខ្ញុំមិនច្បាស់ថា វាបានផល
ដល់ក្រមិតណាេទ ប៉ុែន្តេបីមិនទាន់មានដំណាក់កាលេនះេទ ការរាប់អានមិនទាន់
អាចចាត់ទុកថាល្អេទ។
ការមាន្រតឹមែតទំនាក់ទំនងេនៅកែន្លងេធ្វីការមួយមុខ មិន្រគប់្រគាន់ឱ្យមនុស្សេបីក
ចិត្តទូលាយេធ្វីការរួមគា្នេទ។ សូម្បីេថៅែក្រកុមហ៊ុន ក៏គាត់គិតដល់េរឿងេនះែដរ
េហតុេនះរាល់ឆា្នំ េគែតងេរៀបចំដំេណីរកំសាន្តេទៅតាមេខត្តជានិច្ច េដីម្បីឱ្យបុគ្គលិក
រាប់អានគា្នល្អជាងមុន។ បុគ្គលិកមិន្រតូវគា្ន ជាបញា្ហរាំងស្ទះដល់ការងារ។ ការងារ
្រតូវេធ្វី្រតឹមែត១អាទិត្យ អាចនឹងបនា្លយេពលដល់១ែខ េ្រពាះបុគ្គលិកមិនចង់
និយាយរកគា្ន។
ខ្ញុំមិនបានចូលរួម្រគប់សកម្មភាពខាងេ្រកៅជាមួយេគេទ េ្រពាះខ្ញុំមានេរឿងផា្ទល់ខ្លួន
ែដល្រតូវេធ្វី។ ការរាប់អានរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកដៃទ ក៏មិនសូវល្អែដរ។ ខ្ញុំគា្មនបញា្ហក្នុង
ការងារេទ ែតមានបញា្ហក្នុងែផ្នកទំនាក់ទំនង។ វាអាចមកពីខ្ញុំគា្មនជំនាញទំនាក់ទំនង
ឬមកពីខ្ញុំមិនចង់មានែតម្តង។ ខ្ញុំសា្គល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថា ខ្ញុំមិនចូលចិត្តភាពស្និទ្ធ
សា្នល្រជុលេពកក្នុងការងារេទ េ្រពាះវាេធ្វីឱ្យអ្នកដៃទបានចិត្ត េហីយការងារខ្ញុំអាច
នឹងយឺតយា៉វ។
ដំណាក់កាលទីបី អាចនឹងលួចយកេពលេវលារបស់េយីងេទៅទាំងអស់ េបីេយីងមិន
េចះគិត និងមិនហា៊ន្របែកក។ េយីងអាចឆ្លងដំណាក់កាលេនះបាន េដាយដឹងឱ្យ

បានមុនពីេគាលបំណងការអេញ្ចីញរបស់េគ។ េបីេគេហៅេដីម្បីព្រងឹងការរាប់អាន
េយីងគួរែតេទៅខ្លះក៏បានែដរ ែតេបីេគេហៅេដីម្បីែតបានគា្ន េបីសិនជាអត់បាន កាន់ែត
ល្អស្រមាប់េយីង។ គិតពីខ្លួនឯងមុនសិន មុននឹងចង់េធ្វីអ្វីមួយេដីម្បីការរាប់អាន។ េបី
ការរាប់អាន ទាមទារឱ្យេយីងលះបង់ខ្លួនឯងេចាល ខ្ញុំគិតថា វាមិនសមនឹងតៃម្លេទ។

មិតភ
ត ‹តកងករងរ
ុន

េនះជាដំណាក់កាលចុងេ្រកាយៃនការរាប់អានក្នុងការងារ។ មិត្តភាព មិនែមនបេង្កីត
េឡីងេដាយ្រគាន់ែតចុចប៊ូតុងមួយេនៅេលីេវបសាយេទ។ មិត្តភាពក៏មិនែមនបេង្កីត
េឡីងេដាយការអង្គុយេធ្វីការជាប់គា្នរាល់ៃថ្ងែដរ។ មិត្តភាព េកីតេឡីងពីការសេ្រមច
ចិត្តរវាងភាគីទាំងសងខាងែដលយល់្រពមឱ្យមា្ខងេទៀត ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់េគ។
មិត្តភាព មិនេកីតេឡីងក្នុងេពល១ែខ ឬ១ឆា្នំេទ វា្រតូវការេពលយូរជាងេនះ។
ខ្ញុំមិនមានមិត្តភក្តិក្នុងការងារេទ េ្រពាះខ្ញុំមិនែដលេធ្វីការេលីសពី៣ឆា្នំ។ ខ្ញុំមិនដឹងថា
យកអ្នកណាមកេធ្វីជាមិត្តភក្តិខ្ញុំេទ េ្រពាះេពលខ្ញុំកាន់ែតសា្គល់េគច្បាស់ ខ្ញុំកាន់ែតេជឿ
ថា មិត្តភាពែដលខ្ញុំចង់បាន មិនអាចេកីតេឡីងេទ។ ខ្ញុំចង់បានមិត្តភក្តិ ែតមិនែមន
ចង់បានេដាយមិនគិតេទ។ ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិែតប៉ុនា្មននាក់ប៉ុេណា្ណះ ែតពួកេគអាចជួយ
ខ្ញុំបានេស្ទីរែត្រគប់េពល។ មិត្តភាព មិនគិតេលីបរិមាណេទ ែតគិតេលីគុណភាព។
មិត្តភក្តិក្នុងការងារ ជាេរឿងល្អ ែតក៏ជាេរឿងក្រមែដរ។ មានែតអ្នកេធ្វីការក្នុងកែន្លង
ដែដលរាប់ឆា្នំេទ ែដលអាចមានមិត្តភក្តិបាន។ ដំណាក់កាលេនះ ជាេរឿងផា្ទល់ខ្លួន។
ខ្ញុំគា្មនអ្វីេ្រចីនេដីម្បីបក្រសាយពីមិត្តភាពក្នុងការងារេទ េ្រពាះខ្ញុំមិនធា្លប់មាន។ ខ្ញុំ
្រគាន់ែតដឹងថាវាអាចេទៅរួច ែតមិនដឹងថាេធ្វីវាបានេដាយរេបៀបណា។

កររប់អន និងកររŒមែតសគល់
ចំណុចខុសគា្ន រវាងការរាប់អាន និងការ្រតឹមែតសា្គល់ គឺការខ្វល់។ េបីេយីងខ្វល់ពី
អ្នកណាមា្នក់េនៅកែន្លងេធ្វីការ បានន័យថា េយីងរាប់អានេគេហីយ។ បុគ្គលិកេនៅក្នុង
្រកុមហ៊ុនមាន្របែហលជា ៤០នាក់ ខ្ញុំរាប់អានមិនបាន២០នាក់ផង ែតខ្ញុំសា្គល់ទាំង

អស់។ ខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាេធ្វីការែផ្នកអី ឬជិះម៉ូតូអីេទៀតផង ែតខ្ញុំមិនែដលនិយាយ
ជាមួយពួកេគ។ េពលខ្លះ ្រគាន់ែតញញឹមេពលេដីរកាត់គា្នប៉ុេណា្ណះ។
មិនែមនឱ្យែតេយីងសា្គល់ គឺេយីងរាប់អានេគេនាះេទ។ ខ្ញុំសា្គល់ CEO របស់ខ្ញុំ ែតខ្ញុំ
មិនែដលរាប់អានគាត់។ ្រគាន់ែតសួរសុខទុក្ខគាត់ ក៏ខ្ញុំមិនែដលនឹកេឃីញផង។ េបី
េយីងែបងែចកចំណុចេនះបាន េយីង្របែហលជា្រសួលេធ្វីការេហីយ។

បតរេយបល់
បតរបទពិ
េសធន៍
ូ
ូ

ចំណុចល្អពីរយា៉ងែដលលាក់ទុកក្នុងការរាប់អាន គឺ េយាបល់ និងបទពិេសាធន៍។
េពលេយីងរាប់អានអ្នកណាមា្នក់កាន់ែតយូរ េគនឹងបេញ្ចញេយាបល់ និង
បទពិេសាធន៍របស់េគមកឱ្យេយីងេដាយមិនគិតៃថ្ល។ េយាបល់ និងបទពិេសាធន៍
របស់អ្នកល្បីមួយចំនួន មានតៃម្លជាងការ្របកាសលក់្រពហ្មចារី តាមអុីនធឺេណត
េទៀតផង។ ខ្ញុំមិនឱ្យតៃម្លេទៅេលីេយាបល់ ្រគប់្របេភទេទ ប៉ុែន្តស្រមាប់បទពិេសាធន៍
ជាេរឿងេផ្សង។
េយាបល់ និងបទពិេសាធន៍របស់អ្នកដៃទ អាចជួយរកកំហុសេនៅក្នុងការងារេយីង
បាន។ េបីេគមិនរាប់អានេយីង េគក៏មិនខាតេពលឱ្យេយាបល់េយីងែដរ។ អ្នកេចះខ្លះ
ចូលចិត្តលាក់ចំេណះណាស់ េហតុេនះេបីេយីងមិន្រតូវជាអ្វីនឹងេគ មួយមា៉ត់ក៏េគមិន
និយាយរកេយីងែដរ។ មួយមា៉ត់របស់អ្នកេចះ អាចជួយេយីងបានេ្រចីនជាងអង្គុយ
គិតខ្លួនឯងេទៀត។
េបីមានេគេចះេ្រចីនជាងខ្ញុំ គា្មនេហតុផលអីែដលខ្ញុំមិនេរៀនតាមេគេទ។ ខ្ញុំអាចដឹងថា
អ្នកណាេចះជាងខ្ញុំ េហីយអ្នកណាេចះេ្រកាមខ្ញុំ។ េបីខ្ញុំគិតថា មិនសមនឹងសា្តប់ ខ្ញុំ
នឹងេដីរេចញ។ ខ្ញុំមិនខាតេពលជាមួយេយាបល់គា្មនបានការេទ េ្រពាះេយាបល់
ែបបេនះេ្រចីនែតេចញពីមនុស្សែដលគា្មនបទពិេសាធន៍ េហីយគិតថាថាខ្លួនឯងមាន
បទពិេសាធន៍។
្រតូវចាំថា េយីងមិនលួចយក្របេយាជន៍មា្នក់ឯងពីការរាប់អានគា្នេទ េ្រពាះេយីងប្តូរ
េយាបល់ និងបទពិេសាធន៍ឱ្យគា្នេទៅវិញេទៅមក។ ខ្ញុំឱ្យេយាបល់េទៅអ្នកេធ្វីការ

ជាមួយខ្ញុំមិនតិចេទ េទាះបីេគមិនេធ្វីតាមក៏េដាយ ែតខ្ញុំេធ្វីេដីម្បីឱ្យមានភាពេស្មីគា្ន
ប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំមិនែមនជាអ្នករកស៊ី េហតុេនះភាពេស្មីគា្ន ខ្ញុំអាចឱ្យេទៅអ្នកដៃទបាន។

៨
ករែបងែចកេពល
Brain Tracy បានសរេសរថា “ការេរៀបចំេពលេវលា គឺជាការេរៀបចំជីវិតរបស់
េយីង” េហីយេយីងនឹងេមីលេឃីញការពិតេនៅក្នុងឃា្លេនះកាន់ែតច្បាស់ េពលេយីង
េធ្វីការកាន់ែតយូរ។ េដីមទុនដ៏មានតៃម្លរបស់ខ្ញុំេគ គឺេពលេវលា។ ពួកេគយកេដីមទុន
េនះេទៅរកស៊ីេដីម្បីបាន្របាក់មកចិញ្ចឹមខ្លួនឯង និងបានមុខមាត់ៃថ្លថ្នូរបន្តិចបន្តួចក្នុង
សង្គម។
េយីងមានេពលេវលា ២៤េមា៉ងក្នុងមួយៃថ្ង។ េយីងកាត់យក ៨ េទៅ១០េមា៉ង (រួម
ទាំងេពលេធ្វីដំេណីរ) េដីម្បីបំេពញការងារ។ ក្នុងរយៈេពលេនះ គឺជាេពលែដលេយីង
្រតូវបេញ្ចញសា្នៃដ។ េយីងមិនបាច់គិតថា េធ្វីេដីម្បី្រកុមហ៊ុន ឬេដីម្បី្រកុមការងាររបស់
េយីងេទ េ្រពាះវាអាចហួសពីការពិត។ េយីង្រតូវគិតថា ៨ េទៅ១០េមា៉ង ជាេពល
ែដលេយីងេធ្វីេដីម្បីអនាគតខ្លួនឯង។
ស្រមាប់អ្នកែដលេគេចះេ្របីេពលេវលា ៨ េទៅ១០េមា៉ង គឺល្មមនឹងឱ្យសេ្រមចតាម
េគាលេដៅរបស់េគេហីយ។ អ្នកែដលមិនេចះេ្របី នឹងរត់តាមេគមិនទាន់។ េតីេយីង
េធ្វីការយា៉ងេម៉ចេកីត េបីតាមអ្នកដៃទមិនទាន់ផងហ្នឹង? េគេធ្វីកិច្ចការមួយចំណាយ
េពលែតមួយៃថ្ង ែតេយីង្រតូវចំណាយេពលបីៃថ្ង េតីវាមិនចែម្លកេទឬ?
ការែបងែចកេពលេវលា ជាជំនាញមួយែដលអ្នកេធ្វីការ្រគប់គា្ន្រតូវែតេចះ។ េយីងមិន
េធ្វីការេដាយមិនគិតពីេពលេវលាេទ។ េពលេវលា មិនេចះ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់េយីងេទ
េបីេយីងមិនដឹងថា េពលណា្រតូវេធ្វីអី ឬការងារណា្រតូវេធ្វីមុន។

ក្នុងចំណុចេនះ ខ្ញុំនឹងេលីកេឡីងពីវិធីមួយចំនួនែដលេយីងគួរេចះ េដីម្បីេ្របីេពល
េវលាឱ្យមាន្របេយាជន៍។ ការងារែដលេយីងេធ្វី ស៊ីេពលេយីងរួចេទៅេហីយ េបីេយីង
ស៊ីេពលេទៅេលីេរឿងយឺតយា៉វែថមេទៀត េយីងនឹងគា្មនេពលេវលាស្រមាប់ខ្លួនឯងេទ។

ករងរេធវីមិនេចះអស់
កែន្លងេធ្វីការ គឺកែន្លងេធ្វីការ។ ការងារ នឹងហូរចូលមកេយីងជានិច្ច េ្រពាះេយីងយក
លុយពីេគ េហតុេនះេគមិនឱ្យេយីងអង្គុយេស្ងៀមបានលុយ្រសួលេទ។
ខ្ញុំអាចនឹងអង្គុយេលងបានមួយៃថ្ង េបីសិនជាការងាររបស់ខ្ញុំ េហីយមុនេពលកំណត់
េហីយេគមិនដឹងថា ឱ្យការងារអ្វីេទៀតមកខ្ញុំ។ េបីសិនថា អស់ការងារេធ្វី គឺមិនអាច
េទ។ អ្នក្រគប់្រគងរបស់ខ្ញុំ បានេរៀបចំែផនការការងាររួចស្រមាប់េពលមួយឆា្នំ។
បុគ្គលិកែដលេនៅេ្រកាមបងា្គប់របស់គាត់ សុទ្ធែតមានការងារេធ្វីេពញមួយឆា្នំ។ គាត់
ៃលលកេពលេវលាែដល្រតូវេធ្វីរួច េហីយយកេឈា្មះបុគ្គលិកដាក់ចូលែតម្តង។
ការងារែដលខ្ញុំ្រតូវេធ្វីេពញមួយឆា្នំ គឺ្រតូវការេពលេពញមួយឆា្នំ ឬអាចេលីសពីេនះ
េដីម្បីេធ្វីឱ្យរួច។ ខ្ញុំមិនខា្លចអត់ការងារេធ្វីេទ ែតខា្លចខ្លួនឯងេធ្វីមិនទាន់។ អ្នកេផ្សង
េទៀតក៏ដូចខ្ញុំែដរ។ េបីសិនជាការងារមិនទាន់ធា្លក់មកដល់ េគនឹង្របាប់ឱ្យបុគ្គលិក
េទៅអង្គុយេរៀនអ្វីថ្មីេដាយខ្លួនឯង។ េមេរៀនទាំងេនាះ ក៏្រតូវរាប់បញ្ចូលជាការងារែដរ
េ្រពាះវាចាំបាច់ស្រមាប់កិច្ចការបនា្ទប់។
ការងារមានថ្មីរហូត ឬអាចជាការងារចាស់ែដលេធ្វីមិនបានល្អ។ មិនថាការងារេកីន
េឡីងប៉ុណា្ណេទ េពលេវលាែដលខ្ញុំអាចេធ្វីបាន គឺ ៨េទៅ១០េមា៉ងក្នុងមួយៃថ្ងដែដល។
ខ្ញុំមិនេធ្វីការែថមេមា៉ងេទ េបីសិនជាមិនចាំបាច់ខា្លំង េ្រពាះេនះជាេគាលការណ៍ែដល
ខ្ញុំមាន។ ការងារែថមេមា៉ង ជាការេធ្វីបាបខ្លួនឯង។
េនៅេពលែដលការងារមានេ្រចីនែបបេនះ ខ្ញុំ្រតូវេរៀបចំវិធីេធ្វីការរបស់ខ្ញុំ េដីម្បីកុំឱ្យ
្រចបូក្រចបល់។ េដាយសារខ្ញុំេធ្វីការក្នុងែផ្នក E-Learning ផង និង្រតូវជួយែផ្នក
Marketing េទៀត េពលខ្លះខ្ញុំេភ្លចថាខ្លួនឯងកំពុងេធ្វីអី។ វិធីេដាះ្រសាយ
ែតងែតមាន និងមិនអស់លុយេទៀតផង។

ករងររចប ូករចបល់
ក្នុងការ្របជុំ្រកុមមួយ ្របធាន្រកុមរបស់ខ្ញុំ បានេលីកពីការែបងែចកេពលេវលាេធ្វីការ
េឡីង េដីម្បីកុំឱ្យ្រតូវេគស្តីឱ្យ។ គាត់បានែបងែចកការងារេចញជា ៤្របេភទ គឺ ៖
• ការងារសំខាន់ េហីយ្របញាប់
• ការងារមិនសំខាន់ ែត្របញាប់
• ការងារសំខាន់ ែតមិន្របញាប់
• ការងារមិនសំខាន់ េហីយមិន្របញាប់
ការងារ ៤្របេភទេនះ មានអាទិភាពតាមលំដាប់របស់វា។ ្របេភទទីមួយ ជាការងារ
ែដល្រតូវេធ្វីភា្លមៗឱ្យរួច។ ការងារ្របេភទចុងេ្រកាយ ជាការងារែដលអាចទុកេចាល
បាន េដាយមិនមានផលប៉ះពាល់។
គាត់្របាប់ខ្ញុំថា េនៅេពលមានការងារធា្លក់មក ្រតូវេមីលថា េតីវាេនៅក្នុង្របេភទ
ទីប៉ុនា្មន េហីយចាប់េផ្តីមេធ្វីការងារណាែដលមានអាទិភាពខ្ពស់មុន។ េបីសិនជាអាច
គួរែតទិញកូនេសៀវេភៅមួយក្បាល េហីយដាក់ការងារទាំងអស់ចូលេទៅក្នុងេនាះតាម
្របេភទរបស់វា។ េយីងេ្របីេពលែត១០នាទីប៉ុេណា្ណះេដីម្បីែបងែចកការងារ្របចាំៃថ្ង។
ការងារ្រចបូក្រចបល់ េធ្វីឱ្យយឺតយា៉វ េហីយអ្នកដៃទនឹងគិតថាេយីងមិនេចះេធ្វីការ។
ប្តូរទមា្លប់មិនេចះែបងែចកការងារេចញ េយីងនឹងអាចចំេណញេពលក្នុងការងារបាន
េ្រចីនជាងមុន។ កុំេភ្លច ការចំេណញេពលេវលា េស្មីនឹងការចំេណញជីវិត។

ករេរបីរប

ស់ To-do List
To-do List ជាជំនួយការរបស់េយីង្រគប់គា្ន។ វាជួយឱ្យេយីងដឹងខ្លួនថា្រតូវេធ្វីអ្វី
ក្នុងៃថ្ងេនះ េហីយអ្វីែដល្រតូវរុញេទៅេធ្វីៃថ្ងែស្អក។ To-do List េធ្វីឱ្យការងារេយីង
មានរេបៀប និងមិនខាតេពលេធ្វីេរឿងែដលមិនបានេ្រពៀងទុក។

To-do List ជាតារាងការងារ។ េយីងអាចសរេសរវាពីយប់ក៏បាន ឬមុនេពល
ចាប់េផ្តីមេធ្វីការក៏បាន។ រេបៀបេធ្វីការរបស់ខ្ញុំផា្លស់ប្តូរេ្រចីន េ្រកាយេពលខ្ញុំេ្របី Todo List។ ពីមុន ខ្ញុំេធ្វីការតាមអារម្មណ៍។ េពលនឹកេឃីញចង់យកការងារណាមកេធ្វី
ខ្ញុំក៏យកមកេធ្វីភា្លម។ ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីភាពសំខាន់របស់វាេទ េ្រពាះខ្ញុំគិតថាឱ្យែតបានេធ្វី
គឺល្អេហីយ។ តាមពិតវាមិនែមនែបបេនះេទ។ េពលខ្លះ េយីងេធ្វីការ១០មុខ មិនទាន់
េស្មីការងារសំខាន់ែតមួយផង។
To-do List ជួយត្រមង់ផ្លូវេយីងេទៅរកេគាលេដៅក្នុងការងារ។ ខ្ញុំេលីកជាឧទាហរណ៍
មួយទាក់ទងនឹងការបេង្កីតេមេរៀនស្រមាប់ E-Learning ែដលខ្ញុំេធ្វីរាល់ៃថ្ង។ េមេរៀន
មួយ ្រតូវចំណាយេពលយា៉ងេហាច ២ េទៅ៣ែខ េទីបេចញជារូបរាង។ មូលេហតុ
ែដលវា្រតូវការេពលយូរ េ្រពាះ្រកុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមានដំណាក់កាលេ្រចីន េហីយ្រតូវចាំ
មា្ចស់េមេរៀនេគថា Ok សិន េទីបអាចបេញ្ចញលក់បាន។
ក្នុងរយៈេពល ២ េទៅ៣ែខេនះ To-do List របស់សុទ្ធែតេផា្តតេទៅេលីេមេរៀនថ្មីទាំង
អស់។ ការងារក្នុង្របចាំៃថ្ង អាចនឹងខុសគា្ន ប៉ុែន្តវារត់្របេដញគា្នេទៅរកេគាលេដៅចុង
េ្រកាយ គឺេមេរៀនថ្មីមួយស្រមាប់លក់។
ខ្ញុំ្រតូវែបងែចកឱ្យច្បាស់ថា ក្នុងមួយអាទិត្យ ខ្ញុំអាចេធ្វីបានប៉ុនា្មនភាគរយ េហីយេទីប
ខ្ញុំែចកវាជាការងារ្របចាំៃថ្ង។ កិច្ចការសំខាន់ក្នុងមួយៃថ្ង អាចមានែតបីប៉ុេណា្ណះ េហតុ
េនះ ខ្ញុំមានភាគរយេ្រចីនែដលអាចេធ្វីចប់។ To-do List មិនចាំបាច់មានកិច្ចការ
២០មុខេឡីងេទ េ្រពាះវាមិនចាំបាច់។ េយីងយកែតការងារណាែដលសំខាន់មកេធ្វី
ប៉ុេណា្ណះ។
ចំនួនល្អបំផុតស្រមាប់ To-do list គឺ ១-៣-៥។ ការងារសំខាន់បំផុត១ ការងារ
មិនសូវសំខាន់៣ និងការងារមិនសំខាន់៥។ េបីេធ្វីែបបេនះ កិច្ចការេនៅក្នុងតារាង
របស់េយីង មានែត ៩េទ។ ឱ្យែតេយីងេធ្វីបាន ៤មុខខាងេលី គឺ្រគប់្រគាន់េហីយ។
ការងារមិនសំខាន់ េយីងអាចេធ្វីក៏បាន ឬមិនេធ្វីក៏បាន។
មានកម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងកុំព្យូទ័រ ជាេ្រចីនែដលអាចឱ្យេយីងេធ្វីជា To-do list បាន ែត
ខ្ញុំគិតថា ទិញែតកូនេសៀវេភៅមួយក្បាល គឺល្អបំផុត។ ទូរស័ព្ទ អាចេធ្វីឱ្យេភ្លចខ្លួន

េហតុេនះេពលេធ្វីការ កុំឧស្សាហ៍ប៉ះវាេពក។ ការដាក់កូនេសៀវេភៅជាប់ខ្លួន េមីលេទៅ
ដូចជាចាស់គ្រមិលបន្តិច ែតវាបានផលជាងការកាន់ទូរស័ព្ទសែម្ញង ែតេធ្វីអ្វីក៏មិន
សេ្រមច។ េសៀវេភៅ To-do List របស់ខ្ញុំ តៃម្លែត ៩០០េរៀលប៉ុេណា្ណះ អាចសរេសរ
បាន៣ែខ។
កំណត់ការងារេលី To-do List ជាេរឿងងាយ្រសួល ែតការដាក់ចិត្ត និងេប្តជា្ញេធ្វីឱ្យ
ចប់េទីបជាេរឿងពិបាក។ អ្នកខ្លះគា្មនវិន័យក្នុងខ្លួន េហតុេនះពួកេគបាន្រតឹមែត
សរេសរកិច្ចការេចាលក្នុង To-do List ប៉ុេណា្ណះ។ គា្មនវិន័យ េធ្វីឱ្យការងារមិនេទៅ
មុខ េហីយខាតេពលេទៀតផង។

ករេរបីរប

ស់ Errand List
េបីេយីងមាន To-do List េយីងក៏្រតូវែតមាន Errand List ែដរ។ Errand List ជា
តារាងកិច្ចការតូចតាចែដលមិនចំណាយេពលយូរ េហីយមិនចាំបាច់េ្រតៀមេ្រចីន។
េយីងមិនអាចយកកិច្ចការែដល្រតូវេធ្វីទាំងអស់េទៅដាក់ក្នុង To-do List បានេទ
េ្រពាះវារេញ៉រៃញ៉ េហីយេយីងក៏មិនអាចេធ្វីវាចប់ែដរ។ Errand List ជាកែន្លងែដល
េយីងដាក់កិច្ចការទាំងេនាះ។
េនៅក្នុង Errand List របស់ខ្ញុំ មានកិច្ចការ្រសួលៗដូចជា៖
• បំេពញេមា៉ងេចញេមា៉ងចូល
• េងីបេដីរេចញពីបន្ទប់ក្នុងមួយេមា៉ងម្តង
• ែឆកេមីលអុីេម៉ល
• េបីកេមីល forum ទាក់ទងនឹង E-Learning
• អានេរឿងក្នុងេមា៉ងេធ្វីការ
• លួច copy រេបៀបឌីហ្សាញរបស់អ្នកដៃទេលីអុីនធឺេណត

• និងេ្រចីនមុខេទៀត
កិច្ចការទាំងេនះមិន្រតូវការេពលេវលាយូរេទ េហតុេនះវាមិនចាំបាច់េលចមុខក្នុង
To-do List របស់ខ្ញុំេឡីយ។ េនៅេពលខ្ញុំស្រមាកពីកិច្ចការក្នុង To-do List ឬស្មុ្រគ
សា្មញេពក ខ្ញុំនឹងេរីសកិច្ចការណាមួយពី Errand List មកេធ្វី។ ខ្ញុំមិនទុកេពល
េចាល េហីយក៏មិនបង្ខំខ្លួនឯង្រជុលេពកែដរ ចំេពាះការងារ។ Errand List អាចជា
ការស្រមាកខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំ។
េយីងសុទ្ធែតមានកិច្ចការេនៅក្នុង Errand List ប៉ុែន្តេបីេយីង្របឹងេធ្វីវាែតមួយមុខ
េយីងនឹងគា្មនេពលេធ្វីកិច្ចការក្នុង To-do List របស់េយីងេទ។ To-do List សំខាន់
ជាង Errand List ែតេបីមានទាំងពីរ កាន់ែតល្អ។
េដីម្បីកុំឱ្យរេញ៉រៃញ៉ េយីងអាចេ្របីកម្មវិធីទូរស័ព្ទេដីម្បីកត់្រតា Errand List របស់
េយីងបាន។ េពលណាទំេនរ ចាំេបីកយកវាមកេធ្វី។ ខ្ញុំសូមែណនាំឱ្យេ្របីកម្មវិធី
Wunderlist េ្រពាះវាងាយ្រសួលេ្របី េហីយម្យា៉ងអាចេ្របីបានទាំងេលីទូរស័ព្ទ និង
កុំព្យូទ័រេទៀតផង។ Wunderlist ្រតូវបាន Microsoft ទិញយកបាត់េហីយ ែតេគ
មិនទាន់ផា្តច់េសវាកម្មកម្មវិធីេនះេទ ដូេច្នះេយីងេនៅអាចេ្របីបាន។

ករនិយយជម ួយថនក់េលី
េបីសិនជាអ្នកទាំងអស់គា្នមិនដឹងថា ្រតូវែបងែចកការងាររេបៀបេម៉ច ឬមិនដឹងេ្របី
េពលេវលាឱ្យ្រតឹម្រតូវយា៉ងណា វិធីមួយេទៀត គឺសួរថា្នក់េលីរបស់េយីង។ ពួកេគ
ដឹងពីេគាលេដៅៃនការងារច្បាស់ជាងេយីង េហីយក៏មានបទពិេសាធន៍ក្នុងការងារយូរ
ជាងេយីងែដរ។
េយីងអាចសួរេយាបល់របស់គាត់ ឬឱ្យគាត់ចាត់ការងារស្រមាប់េយីងែតម្តងក៏បាន
ែដរ េ្រពាះយា៉ងេហាច គាត់ក៏ដឹងថា េយីងកំពុងេធ្វីអ្វីែដរ។ េពលខ្លះ ខ្ញុំមិនដឹងថា
ការងារណា្របញាប់ខា្លំង ខ្ញុំ្រគាន់ែតសួរ្របធាន្រកុមខ្ញុំមួយមា៉ត់ ក៏ដឹងថា្រតូវេធ្វីអ្វីបន្ត
េហីយ។ ការងារេចញមកពីេលី េបីមិនសួរថា្នក់េលី េតីេយីងចង់សួរអ្នកណា?

ការនិយាយជាមួយថា្នក់េលី អាចជួយស្រមាលការងាររបស់េយីង។ ជួនកាល
ការងារខ្លះែលងចាំបាច់េហីយ ែតេគមិនបាន្របាប់េយីង េហតុេនះ េយីងេនៅែត្របឹង
េធ្វីវាបន្តេទៀត។ ទ្រមាំដឹងថាេគឈប់្រតូវការ េយីងខាតេពលបាត់េទៅេហីយ។ ការងារ
ទាំងអស់ ្រតូវែតមានេគាលបំណង មិនែមនេធ្វីេដីម្បីែតខ្លួនឯងរវល់េនាះេទ។ េបីចង់
ដឹងពីេគាលបំណង ្រតូវហា៊នសួរថា្នក់េលី។
កុំទមា្លប់បិទមាត់ េឈា្ងកមុខេធ្វីេដាយមិនដឹងេរឿង។ េយីងមិនអាចេជាគជ័យក្នុង
ការងារេដាយមិនដឹងខ្យល់អ្វីេសាះេទ។

៩
ករលក់ និងករ
បេញច ញ
កែន្លងការងារ ជាកែន្លងបេញ្ចញសមត្ថភាព និងភាពឆា្លតៃវ ែតមិនែមនបេញ្ចញ្រគប់
េពលេនាះេទ។ ការបេញ្ចញ េដាយមិនេចះគិត នឹងេធ្វីឱ្យេយីងកា្លយជាមនុស្សទន់
េខ្សាយក្នុងែភ្នកអ្នកដៃទ េ្រពាះេគដឹងពីេយីងេ្រចីនេពក។
សមត្ថភាព និងភាពៃវឆា្លត របស់េយីង្រតូវបានេគបា៉ន់សា្មនតាំងពីេពលេគយល់្រពម
ឱ្យេយីងចូលេធ្វីការេម្ល៉ះ។ ជួនកាល េគអាចនឹងដឹងច្បាស់ជាងេយីងផងក្នុងេរឿងេនះ។
េយីងអាចគិតថា ខ្លួនេយីងឆា្លតក្នុងក្រមិត្រតឹមេនះ ែតតាមពិតេយីងមិនឆា្លតដល់អ្វី
ែដលេយីងគិតេទ។ េយីងអាចគិតថា េយីងេធ្វីបានប៉ុនេនះ ែតេពលេធ្វីែមនែទន វា
មិនដូចអ្វីែដលេយីងគិតេទ។
េនៅក្នុងេរឿងសាមកុក ឆាវឆាវ មានម្រន្តីមា្នក់េឈា្មះថា យា៉ងេសៀវ។ យា៉ងេសៀវ អាង
ខ្លួនឆា្លត ចូលចិត្តទាយពីអត្ថន័យរបស់ទេង្វីឆាវឆាវេនៅចំេពាះមុខម្រន្តីដៃទេទៀត។
យា៉ងេសៀវ ហា៊នឱ្យនំែដលេគយកមកថា្វយឆាវឆាវ េទៅអ្នកបេ្រមីេទៀតផង េ្រពាះ
េឃីញសំបុ្រតសរេសរថា “មា្នក់ញាមួយដុំ”។
ឆាវភី ក៏សរេសីរ យា៉ងេសៀវែដរ ថាជាមនុស្សឆា្លតណាស់ ែត្រតូវស៊ឺមា៉អុីនិយាយថា
“ឆា្លតែបបេនះ រស់មិនបានយូរេទ”។ ចុងេ្រកាយយា៉ងេសៀវ ្រតូវេគយកេទៅសមា្លប់
េ្រពាះបា៉ន់សា្មនខុសថា ឆាវឆាវ ចង់ដកទ័ព េហីយ្របាប់ឱ្យទាហានេរៀបបង្វិច្រតលប់

េទៅ្រកុងវិញ។ យា៉ងេសៀវថ្វីត្បិតែតឆា្លត ែតបេញ្ចញភាពឆា្លតខុសទំនង េហតុេនះក៏
នាំទុក្ខដល់ជីវិតខ្លួនឯង។ េតីឆា្លតបាន្របេយាជន៍អី េបីចុងេ្រកាយ្រតូវសា្លប់ខ្លួនេ្រពាះ
ែតភាពឆា្លតែបបេនះ?
ឧទាហរណ៍េនះ ្រតូវនឹងេយីងែដលជាខ្ញុំេគែតម្តង។ េយីងមានសមត្ថភាព និងមាន
ភាពឆា្លតៃវ ប៉ុែន្តេបីេយីងបេញ្ចញេដាយមិនបានគិតមុន េតីលទ្ធផលនឹងេទៅជា
យា៉ងណា? េគមិនសមា្លប់េយីងេទ ែតេគអាចស្អប់េយីង ឬេដញក្បាលេយីងេចាល ក៏
ថាបាន។
ការមិនដឹងថាេពលណា្រតូវលាក់ េពលណា្រតូវបេញ្ចញ បានកា្លយជាអំណួតរបស់ខ្ញុំ
េគ។ ខ្ញុំេគមានអំណួតេលីខ្លួនឯងណាស់ េ្រពាះេនះជាទមា្លប់។ អំណួតេនះ េ្រចីនែត
េ្របីចំេពាះខ្ញុំេគដៃទេទៀតប៉ុេណា្ណះ េ្រពាះមិនហា៊នក្អកនឹងមា្ចស់លុយ។

ករវស់ករមិតភពឆលត(IQ)
សមត្ថភាព និងភាពឆា្លតៃវ ជាអាវុធមុខពីរ។ វាអាចេធ្វីឱ្យេយីងបានក្តីសុខ េហីយក៏
នាំេរឿងមកដល់េយីងផងែដរ។ សមត្ថភាពខ្ពស់េពក ក៏មិនល្អ េហីយទាបេពក ក៏មិន
្រតូវនឹងការចំណាយលុយរបស់្រកុមហ៊ុន។ ភាពឆា្លតរបស់េយីងខ្ពស់េពក ក៏អាច្រតូវ
្រកុមហ៊ុន្របយ័ត្នចំេពាះេយីងវិញែដរ។
េនៅ្រកុមហ៊ុនែដលខ្ញុំេធ្វីការ ធា្លប់ឱ្យបុគ្គលិកេធ្វីេតស IQ េដីម្បីដឹងពីបុគ្គលិកឱ្យបាន
េ្រចីន។ ខ្ញុំចូលមិនទាន់េទ ែតអ្នកែដលេធ្វីេហីយ្របាប់ថា ្រកុមហ៊ុនមិនបានឱ្យ
លទ្ធផលេតសេនាះមកបុគ្គលិកេមីលេទ។ ្រកុមហ៊ុន េធ្វីេដីម្បី្របេយាជន៍របស់េគ
ប៉ុេណា្ណះ។ ជាទូេទៅ អ្នកែដលមាន IQ ខ្ពស់ មានសមត្ថភាពេមីលេឃីញ pattern
េនៅក្នុងបញា្ហេផ្សង ដូេច្នះេបីជួបបញា្ហ េគអាចរកវិធីេដាះ្រសាយបានេលឿនជាង និង
្រតឹម្រតូវជាងអ្នកែដលមាន IQ ទាប។ អ្នកែដលមាន IQ ទាបក៏មិនអត់្របេយាជន៍
េ្រពាះមានការងារជាេ្រចីនែដលអ្នក IQ ទាបអាចេធ្វីបាន។
្រកុមហ៊ុនេធ្វីេតសេនះ េដីម្បីងាយ្រសួលក្នុងការសេ្រមចចិត្តរុញបុគ្គលិកណាឱ្យេឡីង
េធ្វីេម។ េគមិនចង់យកមនុស្ស IQ ទាបមកេធ្វីធំេទ េ្រពាះ IQ កាន់ែតទាប ការេបីក

ចិត្តឱ្យទូលាយ ក៏កាន់ែតមិនអាចេទៅរួចែដរ។ េបីកចិត្តមិនេចញ េរៀនអ្វីថ្មីទាន់េពល
េតីមាន្របេយាជន៍អ្វីែដល្រតូវយកមនុស្សែបបេនះ មកេធ្វីធំក្នុង្រកុមហ៊ុនេនាះ។
្រកុមហ៊ុន មិនែមនឡប់ដូចរចនាសម្ព័ន្ធរដា្ឋភិបាល ែដលរុញមនុស្សល្ងង់ឱ្យេឡីងេធ្វីធំ
េហីយដាក់អ្នកេចះេនៅពីេ្រកាមទប់េជីងអ្នកមិនេចះេទ។ ្រកុមហ៊ុន្រតូវការ្របេយាជន៍
េហតុេនះ្រតូវគិតពី IQ របស់បុគ្គលិក។
បុគ្គលិកែដលចូលេធ្វីការមុនខ្ញុំ មិនអាចលាក់េរឿងេនះពីេថៅែកធំបានេទ។ េតស IQ
ែដលេគយកមកេធ្វីេនាះ ជាេតសអន្តរជាតិ។ ្រកុមហ៊ុនសុខចិត្តចំណាយលុយេដីម្បី
េធ្វីេតសផ្លូវការែបបេនះ ្របាកដជាមានបំណងអ្វីេនៅៃថ្ងេ្រកាយេហីយ។
អ្វីែដលខ្ញុំចង់បងា្ហញ គឺ្រកុមហ៊ុនខ្វល់ពីសមត្ថភាព និងភាពឆា្លតរបស់បុគ្គលិក។
េយីងក៏្រតូវខ្វល់ពីេរឿងេនះដូចគា្នែដរ។ េយីងអាចបន្តអភិវឌ្ឍវាជាបន្តបនា្ទប់ ែតេយីង
ក៏្រតូវដឹងថាេពលណា្រតូវបេញ្ចញ និងេពលណា្រតូវលាក់ដូចគា្ន។

េពលណែដលរតូវលក់
សូមបញា្ចក់ េយីងមិនែមនលាក់រហូតេទ។ ការលាក់សមត្ថភាព េ្របៀបដូចជាការ
លាក់ផ្លូវេទៅសុភមង្គលខ្លួនឯងែដរ។ សមត្ថភាពែដលេយីងមាន អាចជួយផា្លស់
ប្តូរជីវិតេយីងបាន ែតេបីេយីងមិនដឹងថាេពលែដល្រតូវលាក់ វាក៏មិនអាចជួយេយីង
បានែដរ។ ខាងេ្រកាមេនះ ជាកាលៈេទសៈែដលេយីងគួរលាក់៖
• េនៅេពលេយីងមិនទាន់សា្គល់អ្នកដៃទេ្រចីន៖ េយីងមិនទាន់សា្គល់េគ
េគក៏មិនទាន់សា្គល់េយីង េហតុេនះេគគា្មនចិត្តេបីកឱកាសឱ្យេយីងេទ។
េបីេយីងបេញ្ចញសមត្ថភាពេ្រចីនេពក េគនឹងផ្ទប់ផ្លូវេយីងភា្លម។ ែខ្មរ
េយីងមានវប្បធម៌ក្តិច្រតួយ េហតុេនះ្រតូវ្របយ័ត្ន។ េគមិនទាន់ទុកេយីង
ជាគា្នេគ េហតុេនះេគនឹងេមីលេឃីញេយីងជាេ្រគាះក្នុងែភ្នកេគ េបី
សមត្ថភាពែដលេយីងមាន េលីសពីអ្វីែដលេគអាចេធ្វីបាន។
• េនៅេពល្រកុមហ៊ុនមិនទាន់ផ្តល់ឱកាសឱ្យេយីង៖ េគមិនយកេយីងមក
េធ្វីការេដាយមិនឱ្យឱកាសេយីងេសាះេនាះេទ។ េគផ្តល់ឱកាសឱ្យ

បុគ្គលិកម្តងមា្នក់ េហតុេនះេបីសិនជាកិច្ចការណាមួយ មិនែមនដាក់ឱ្យ
េយីងេធ្វីេដាយផា្ទល់ សូមកុំបេញ្ចញេ្រចីនេពក។ ឱកាសអ្នកដៃទ ្រតូវ
ទុកឱ្យអ្នកដៃទេគចាប់យក។ ឱកាសេនៅក្នុង្រកុមហ៊ុន សុទ្ធែតមាន
មា្ចស់ េហតុេនះដេណ្តីមគា្នក៏គា្មនបានអ្វីែដរ។ េបីេយីងគិតថា េគមិន
ផ្តល់ឱកាសឱ្យេយីងេទ េយីងដាក់ពាក្យឈប់េទៅ។
• េនៅេពលការងារេនាះមិនចាំបាច់៖ េពលណាក៏េយីងអាចបេញ្ចញ
សមត្ថភាព និងភាពឆា្លតឱ្យេគេឃីញបានែដរ ប៉ុែន្តេបីវាមិនែមនជា
េពលសំខាន់ផង េតីេយីងនឹងបានអ្វីមកវិញ? េគអាចនឹងគិតថា េយីង
ជាមនុស្សែដលេធ្វីបានែតេរឿងមិនសំខាន់ ឬជាមនុស្សែដលចូលចិត្ត
យកមុខ។ ទមា្លប់មនុស្សចូលចិត្តយកមុខ គឺេផ្តីមពីេរឿងកំបុិកកំប៉ុក
េទៅ។ េយីងេទៅេធ្វីការេដីម្បីខ្លួនឯងរីកចេ្រមីន មិនែមនេដីម្បីយកមុខ
េទ។ ការ្របឹងយកមុខ ជាេរឿងខាតេពលប៉ុេណា្ណះ េបីេយីងគា្មនគេ្រមាង
េធ្វីការមួយកែន្លងដល់ចាស់។ មានែតអ្នកែដលគា្មនសមត្ថភាព និង
ភាពឆា្លតេទ េទីបេគ្របឹងយកមុខ េដីម្បីមានមុខេនៅបន្ត។
• េនៅេពលែដលការងារមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពេយីង៖ េយីងអាចនឹង
មានសមត្ថភាពេ្រចីន ែតេយីងក៏មិនបាច់បេញ្ចញែដរ។ ខ្ញុំអាចសរេសរ
េសៀវេភៅបាន ែតខ្ញុំមិនែដលយកវាេទៅេ្របីក្នុងការងារេទ។ េពលេគ
្រតូវការអ្នកសរេសរពីអ្វីមួយ ខ្ញុំមិនរវល់ េ្រពាះមិនែមនជាសមត្ថភាព
ែដលខ្ញុំ្រតូវេ្របីក្នុងកែន្លងេធ្វីការ។ សមត្ថភាពេចញពីមនុស្សែតមា្នក់
ែមន ែតការេ្របីខុសគា្ន។
• េនៅេពលេយីងមិនេពញចិត្តនឹងជួយ៖ េយីងមិនអាចចូលចិត្តមនុស្ស
ទាំងអស់បានេទ េហតុេនះេបីេយីងមិនេពញចិត្តនឹងជួយ កុំបង្ខំខ្លួន
ឯង។ ជួយេគេហីយ មិនសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងដែដល េតីេយីង្របឹងជួយ
េគេធ្វីអី? ខ្ញុំេជឿថា េពលេយីងមិនេពញចិត្ត េយីងែតងែតមានេហតុផល
ផា្ទល់ខ្លួនមិនខាន េហីយេហតុផលេនាះ គឺល្មមនឹងឱ្យលាក់សមត្ថភាព

្រគប់េពល។ េយីងជាខ្ញុំេគេទ េហតុេនះ្រតូវគិតពីខ្លួនឯងមុនសិន ចាំ
េធ្វីអ្វីេដីម្បីអ្នកដៃទ េ្រពាះេគ្របែហលជាមិនែដលខ្វល់ពីេយីងេទ។
េ្រកាយេពលអានចំណុចេនះេហីយ អ្នកទាំងអស់គា្នអាចនឹងគិតថា ខ្ញុំមានចិត្តចេង្អៀត
និងមិនេចះជួយអ្នកដៃទ។ អ្នកទាំងអស់គា្នគិតែបបេនះ គឺ្រតូវេហីយ េ្រពាះតាំងពីតូច
មក េគបេ្រងៀនេយីងមកែបបេនះរហូត។ េគបេ្រងៀនេយីងឱ្យេធ្វីល្អនឹងអ្នកដៃទ ែត
មិនែដលបេ្រងៀនេយីងឱ្យេធ្វីល្អនឹងខ្លួនឯងេទ។ េគបេ្រងៀនឱ្យគិត្របេយាជន៍រួម ែត
មិនឱ្យនិយាយពី្របេយាជន៍ខ្លួនឯងេទ។ េគបេ្រងៀនេយីង្របឹងេធ្វីអ្វីែដលេយីងអាចេធ្វី
បាន ែតមិនែដលបេ្រងៀនេយីងឱ្យេចះរកវិធីដកខ្លួនេទ។ សង្គមទាំងមូល បេ្រងៀនឱ្យ
មនុស្សឈប់ខ្វល់ពីខ្លួនឯង េហីយចុងេ្រកាយ នឹងរស់េនៅេដីម្បីអ្នកដៃទមួយជីវិត។
ទស្សនៈខ្ញុំេគ មិនែមនជាេសៀវេភៅែដលបេ្រងៀនអ្នកទាំងអស់គា្នឱ្យកា្លយជាមនុស្សល្អ
េទ។ េសៀវេភៅេនះ បេ្រងៀនឱ្យអ្នកែដលជាខ្ញុំេគ ភា្ញក់ខ្លួនពីអ្វីែដលេគធា្លប់្របាប់េយីង
កន្លងមក េហីយេចះបេង្កីតផ្នត់គំនិតេដាយខ្លួនឯង។ េយីងេធ្វីការឱ្យេគ ្រពំែដនៃនការ
ខ្វល់ និងចិត្តល្អរបស់េយីង គឺមានក្រមិត។
ការលាក់សមត្ថភាព និងភាពឆា្លត ក៏អាចេធ្វីឱ្យេថៅែកេយីងគិតថា េយីងគា្មនផ្លូវេចញ
េទៅេធ្វីការេផ្សងេទៀតែដរ។ េបីគាត់គិតែបបេនះ េយីងនឹងដឹងថា េគេធ្វីយា៉ងណាដាក់
េយីងេហីយ។ េពលេគគិតថាេយីងគា្មនផ្លូវេដីរ េគបេញ្ចញនឹងចរិតពិតឱ្យេយីង
េឃីញ។ េពលេឃីញេហីយ េយីងអាចសេ្រមចថាេនៅបន្ត ឬចាកេចញបានេហីយ។
កុំេធ្វីជាខ្ញុំេគងាប់្រកឡា េហីយខា្លចការហក់េលាត។ អ្នករកស៊ីអាចហក់េលាតតាម
ចិត្ត េ្រពាះេគមិនខា្លចខាត េយីងជាខ្ញុំេគក៏អាចហក់េលាតបានែដរ េបីេយីងមិនខា្លច
ក្នុងការេរៀនអ្វីថ្មី។

េពលណែដលរតូវបេញច ញ
េយីងដឹងពីេពលែដល្រតូវលាក់េហីយ ឥលូវេយីងមកេមីលថា េពលណាែដលេយីង
្រតូវបេញ្ចញសមត្ថភាព និងភាពឆា្លតរបស់េយីង។

• េនៅេពលែដលេយីងមានសា្នៃដេ្រចីនគួរសមេហីយ ៖ សា្នៃដែដល
េយីងមាន ជួយឱ្យអ្នកដៃទេជឿេលីេយីង និងេបីកចិត្តទទួលេយីងជា
គា្នេគ។ េយីងេធ្វីសា្នៃដទាំងេនាះេដាយមិនបេញ្ចញសមត្ថភាព
ខា្លំងេពក េហតុេនះេគមិនគិតថា េយីងចូលមកេដីម្បីផា្ចញ់េគេទ។
បុគ្គលិកថ្មី ្រតូវេរៀនពីបុគ្គលិកចាស់ និងចាំេមីលថាេពលណាេគេបីក
េភ្លីងេខៀវឱ្យេយីងចូលរួមជាមួយេគ។
េពលេធ្វីការ ្រតូវ្របឹងបេង្កីតសា្នៃដឱ្យបានេ្រចីន េដាយមិនចាំបាច់
បេញ្ចញសមត្ថភាពេលីសពីអ្វីែដល្រតូវការ េហីយមិនបាច់េធ្វីឆា្លតេពក
េទ។ េពលមានសា្នៃដេហីយ េយីងអាចបេញ្ចញមកបេណ្តីរៗបាន
េហីយ អ្នកដៃទនឹងភា្ញក់េផ្អីល ឬពួកេគអាចនឹងគិតថា េយីងមានការ
អភិវឌ្ឍេ្រពាះបានេធ្វីការជាមួយេគេទៀតផង។ េយីងដឹងេហីយថា
មនុស្សចូលចិត្តយកគុណសម្បត្តិដាក់ខ្លួនណាស់ េទាះបីមិនបានេធ្វីអ្វី
ក៏េដាយ។
• េនៅេពលែដលគា្មនអ្នកណាអាចេធ្វីបាន ៖ េនះជាឱកាសរបស់េយីង
េដីម្បីបេញ្ចញេហីយ ែតកុំេភ្លចេធ្វីពុតផង។ េយីងអាចេធ្វីដូចជានឹក
េឃីញេដាយៃចដន្យ ឬមានអ្នកណាេគ្របាប់េយីង េហីយមិនចាំបាច់
្របឹង្របមូលគុណសម្បត្តិដាក់ខ្លួនម្តងហ្នឹងខា្លំងេពកេទ។ េគដឹងថាេយីង
េធ្វីបាន េហីយក៏មិន្រចែណននឹងេយីងែដរ។
• េនៅេពលែដល្រកុមហ៊ុនផ្តល់ឱកាសឱ្យេយីង ៖ េវនអ្នកណា ឱកាស
របស់អ្នកេនាះ។ េបីឱកាសមកដល់េទៅេហីយ េយីង្រតូវែតបេញ្ចញ
េដីម្បីឱ្យ្រកុមហ៊ុនដឹងថា សមត្ថភាពេយីងក៏មានែដរ។
• េនៅមុនេពលេយីងសេ្រមចចិត្តឈប់៖ េយីងមិនបេញ្ចញសមត្ថភាពឱ្យ
េគសា្តយេយីងេទ ែតកុំឱ្យេគនិយាយេដីមេយីងថា គា្មនសមត្ថភាព
េធ្វីការ។ ្រកុមហ៊ុនមិនែដលសា្តយបុគ្គលិកេទ។ េគសា្តយេដីមទុន
សា្តយេពលេវលា និងសា្តយឱកាសចាប់យកទីផ្សាររបស់េគប៉ុេណា្ណះ។

ខ្ញុំគិតែបបេនះ បានជាខ្ញុំប្តូរការងារេដាយគា្មនអ្វីជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍។
េគមិនសា្តយខ្ញុំ ខ្ញុំក៏មិនសា្តយនឹងេដីរេចញដូចគា្ន។ អ្វីែដលេយីងេធ្វី
ចុងេ្រកាយ ែតងែតជាការចងចាំរបស់អ្នកដៃទ។ ខ្លួនេយីងក៏ចាំែដរ។
បទពិេសាធន៍ការងារ កា្លយជាការចងចាំ។
ខ្ញុំបេញ្ចញសមត្ថភាពម្តងបន្តិច េដីម្បីខ្ញុំ្របាកដខ្លួនឯងថា អាចេធ្វីបាន និងមិន
បំបាក់មុខខ្លួនឯង។ មុននឹងេគយល់្រពមឱ្យខ្ញុំែចកេពលមកេធ្វីការងារ Marketing
េគសួរខ្ញុំេ្រចីនដងណាស់។ េគខា្លចខ្ញុំេធ្វីមិនទាន់ េហីយខា្លចេធ្វីមិន្រតូវចិត្តេគ។
េ្រកាយខ្ញុំេធ្វីបានម្តងមក េគក៏ចាប់េផ្តីមទុកចិត្តេលីសមត្ថភាពថ្មីែដលខ្ញុំេទីបនឹង
បងា្ហញ េហីយរុញការងារឱ្យខ្ញុំបន្តេទៀត។

ករែចករំែលកកនងរកុ
មករងរ
ុ

េនៅមានចំណុចមួយេទៀតែដលេយីង្រតូវែចកឱ្យដាច់ពីការបេញ្ចញសមត្ថភាព និង
ភាពឆា្លត គឺការែចករំែលកជាមួយអ្នកក្នុង្រកុម។ ការែចករំែលក េធ្វីេឡីងក្នុងេគាល
បំណងឱ្យអ្នកដៃទេចះអ្វីែដលេយីងេចះែដរ។ វាខុសគា្នពីការបេញ្ចញ េ្រពាះេនាះគឺ
េយីង្រគាន់ែតឱ្យេគេឃីញថាេយីងេចះែតប៉ុណ្ណឹង។
ការែចករំែលកក្នុង្រកុមការងារ ជាមេធ្យាបាយមួយែដលជួយឱ្យេយីងេធ្វីការេដាយ
េពញៃដេស្មីគា្ន និងគា្មនការ្រចែណន។ េគក៏េចះ េយីងក៏េចះ។ េបីេយីងធុញនឹង
អង្គុយេធ្វីការជាមួយអ្នកែដលមិនេចះ ជួយបេ្រងៀនឱ្យេគេចះេទៅ េគែលងមករំខាន
េយីងេទៀតេហីយ។
កិច្ចការបនា្ទប់បន្សំរបស់ខ្ញុំ េនៅក្នុង្រកុម គឺជួយគូស្រកាហ្វិចស្រមាប់អ្នកដៃទយកេទៅ
េធ្វីេមេរៀន។ ខ្ញុំធុញនឹងគូសរូបដែដលៗ េហីយម្យា៉ងខ្ញុំក៏មានេមេរៀនផា្ទល់ខ្លួនេដីម្បីេធ្វី
ែដរ។ ខ្ញុំរវល់ែតជួយេគ ការងារខ្ញុំក៏យឺត េហតុេនះខ្ញុំ្រតូវរកដំេណាះ្រសាយ។
ខ្ញុំ្របាប់ឱ្យពួកេគតេម្លីងកម្មវិធីគូសរូបមា្នក់មួយ េហីយខ្ញុំបេ្រងៀនរេបៀបេ្របីែដលចាំ
បាច់មួយចំនួនេទៅពួកេគ។ ខ្ញុំ្របាប់ពីកែន្លងែដលអាច្រសាវ្រជាវបន្តបាន។ ្របែហល
ជា២អាទិត្យ ពួកេគក៏អាចគូសបានេដាយខ្លួនឯង េហីយខ្ញុំក៏ែលងពិបាកេទៀតែដរ។

ខ្ញុំែចករំែលកអ្វីែដលខ្ញុំេចះ េទៅអ្នកដៃទ ដូេច្នះការងារក្នុង្រកុម ក៏េទៅមុខឆាប់ជាងមុន
េហីយគា្មនអ្នកណាថាខ្ញុំចង់អួតពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងែដរ។
Allen Partridge បានសរេសរអត្ថបទមួយឱ្យេវបសាយរបស់្រកុមហ៊ុន Adobe
េដាយបានេលីកេឡីងពីបញា្ហៃនការែចករំែលកចំេណះដឹងក្នុងការងារ។ េបីសិនជា
បុគ្គលិកណាមា្នក់គិតថា “េបីេគេចះអ្វីមួយែតមា្នក់ឯង េហីយអ្នកដៃទមិនអាចេធ្វីបាន
្រកុមហ៊ុននឹងមិនអាចេដញេគេចាលបានេទ”។ ការគិតែបបេនះ ជាការគិតចេង្អៀត
ចង្អល់។ ការេចះពីរនាក់ ្របេសីរជាងការេចះមា្នក់ឯង េ្រពាះយា៉ងេហាចណាស់
េយីងមានគា្នជែជកពី្របធានបទែដលេយីងេចះដូចគា្ន។
ខ្ញុំគាំ្រទការែចករំែលកចំេណះដឹងក្នុងការងារយា៉ងអស់ពីចិត្ត េ្រពាះេនះជាវិធីេរៀន
េលឿនបំផុត។ េបីចាំ្រកុមហ៊ុនេរៀបចំថា្នក់បេ្រងៀន គឺយូរណាស់។ ការ្រទាំេធ្វីការទាំង
មិនេចះ អាចេធ្វីឱ្យខ្ញុំធុញ េហីយរត់េចាលការងារ។ េពលខ្ញុំចូលេធ្វីការដំបូង េគមក
បេ្រងៀនខ្ញុំ។ ដល់េពលេគចង់េចះអ្វីែដលខ្ញុំេចះ្រសាប់វិញ ខ្ញុំក៏បេ្រងៀនេគវិញ។ ការ
បេ្រងៀនេស្មីភាពគា្នែបបេនះ អាចជួយេយីងេគារពគា្នេទៅវិញេទៅមក និងេជៀសវាង
ជេមា្លះអត់្របេយាជន៍ែដលេកីតពីការមិនយល់គា្នក្នុងការងារេទៀតផង។
្របធាន្រកុមខ្ញុំ ក៏ធា្លប់េលីកេរឿងែចកគា្នេចះេនះ មកនិយាយក្នុងេមា៉ង្របជុំែដរ។ េពល
មានអ្វីថ្មីទាក់ទងនឹងការងារ ឬពត៌មានទាក់ទងនឹងបេច្ចកវិទ្យាកំពុងេ្របី ពួកខ្ញុំនឹង
ែចកគា្នេរៀនឱ្យទាន់េពល។ គា្មនអ្នកណា្របមូលចំេណះដឹងទុកមា្នក់ឯងេទ េ្រពាះវា
គា្មនន័យ។ េបី្រកុមមួយ មានអ្នកេចះែតមា្នក់ បញា្ជក់ថា មា្នក់េនាះ មិនចង់ឱ្យអ្នករួម
្រកុមេចះែដរ។
ការែចករំែលកចំេណះដឹងេនៅកែន្លងណាក៏េដាយ សុទ្ធែតជាេរឿងល្អទាំងអស់។ េបីេគ
ចង់េចះ េហីយេយីងក៏េចះែដរ េហតុអ្វីមិនជួយបេ្រងៀនេគផង?

កុំេភលចស ួរថនក់េលីេយីងផង
ដូចខ្ញុំបានេលីកេឡីងពីចំណុចមុនេហីយ ថា្នក់េលីរបស់េយីង ដឹងេរឿងេ្រចីនជាងេយីង
េហតុេនះរាល់អ្វីែដលេយីងមិនច្បាស់ េយីង្រតូវែតហា៊នសួរពួកគាត់។ មុននឹងសួរ

េចះេរីសេពលផង។ កុំេឃីញេគរវល់ ឬកំពុងែត្រកពុលមុខ េហីយេទៅសួរនាំេ្រចីន
េទៀត នាំែតខាតការខ្លួនឯងេទ។
ខ្ញុំធា្លប់ណាត់ជួបអ្នក្រគប់្រគងែផ្នករបស់ខ្ញុំ េដីម្បីសួរថា េតីេពលណាេទីបខ្ញុំមាន
ឱកាសបានបេញ្ចញសា្នៃដក្នុង្រកុមហ៊ុន? ខ្ញុំេទៅនិយាយែតពីរនាក់គាត់ េហតុេនះខ្ញុំ
អាចសួរបានេ្រចីន។ គាត់ភា្ញក់េផ្អីលែដលខ្ញុំមកសួរគាត់ែបបេនះ។ ខ្ញុំក៏ភា្ញក់េផ្អីលែដរ
ែដលគាត់្រពមនិយាយជាមួយខ្ញុំ។ គាត់េឆ្លីយ្របាប់ថា ចាំេមីលថាខ្ញុំអាចេធ្វីការទាន់ឬ
អត់សិន។ េបីទាន់ គាត់នឹងបែន្ថមការងារេផ្សងេទៀតឱ្យ។
េ្រកាយពីេនាះមក ខ្ញុំក៏មានការងារក្នុងែផ្នក Marketing េធ្វី េលីរូបភាព និងវីេដអូ
ស្រមាប់ផ្សព្វផ្សាយពីេសវាកម្មរបស់្រកុមហ៊ុន។ ខ្ញុំេពញចិត្តនឹងការងារែបបេនះ េ្រពាះ
វាបញា្ចក់ថា សមត្ថភាពខ្ញុំព្រតូវបានេគេមីលេឃីញ េដាយមិនចាំបាច់្របឹងយកមុខ។
ខ្ញុំ្រគាន់ែតេទៅនិយាយជាមួយអ្នក្រគប់្រគង ខ្ញុំក៏បានឱកាសេធ្វីកិច្ចការេផ្សងេទៀត។
ការនិយាយជាមួយថា្នក់េលី អាចជួយកាត់បន្ថយេពលេវលាែដលេយីងអង្គុយឆ្ងល់
មា្នក់ឯងបាន។ េយីងមិនបាច់ខំគិតថា េពលណាេទីបេយីងអាចបេញ្ចញសមត្ថភាព
បានេទ។ េគ្របាប់ថា េពលណា គឺេពលហ្នឹងេហីយ។ ភារកិច្ចរបស់េយីង គឺេ្រតៀមខ្លួន
ឱ្យបានល្អប៉ុេណា្ណះ។
បុគ្គលិកខ្លះ មិនហា៊ននិយាយជាមួយថា្នក់េលីខ្លួនឯងេទ េ្រពាះខា្លចនិយាយ េហីយ
នាំេរឿងដាក់ខ្លួន។ ការខា្លចែបបេនះ មិនអាចជួយេយីងឱ្យរីកចេ្រមីនបានេទ។ េយីង
ជាខ្ញុំេគ កុំទាន់អាលេភ្លចពីឋានៈខ្លួនឯង។ េយីង្រតូវការភាពរីកចេ្រមីន េដីម្បីមាន
ឱកាស េធ្វីជាខ្ញុំេគែដលមានេសរីភាពេនៅេពលចាស់េទៅ។
េយីងអាចនឹងយល់ខុសថា ថា្នក់េលីរបស់េយីងមិនចង់ឱ្យេយីងសួរេ្រចីនពីេរឿង
ែបបេនះ ែតតាមពិតពួកេគចង់ឱ្យេយីងសួរេដាយខ្លួនឯង។ ពួកេគចង់ដឹងថា េយីង
េចះខ្វល់ពីការរីកចេ្រមីនក្នុងការងាររបស់ខ្លួនឯងឬអត់។ ពួកេគចង់ដឹងថា េយីងជា
មនុស្សែដលចង់បានឱកាស ឬខា្លចឱកាស។ ការសួររបស់េយីង នឹងបំបាត់ចម្ងល់
ទាំងសងខាង។ ពួកេគក៏ដឹងថាេយីងខ្វល់ េហីយេយីងក៏ដឹងថាេគេ្រតៀមផ្លូវឱ្យេយីង
េដីរ ឬអត់ែដរ។

ថា្នក់េលីខ្ញុំ ជាមនុស្ស្រសួលនិយាយគា្ន េហតុេនះគា្មនអ្វីពិបាកេទ។ េពលសួរេហីយ
ខ្ញុំធូរចិត្ត និងេ្រតៀមខ្លួនជាេ្រសចស្រមាប់កិច្ចការថ្មីែដលេគ្រពមដាក់ឱ្យ។ េពលេគឱ្យខ្ញុំ
បានន័យថា េគចង់ឱ្យខ្ញុំបេញ្ចញសមត្ថភាពេហីយ។ ខ្ញុំបេញ្ចញសមត្ថភាពតាមបញា្ជ
របស់ថា្នក់េលី េហតុេនះគា្មនអ្នកណាហា៊នថាអីឱ្យេទ។ ខ្ញុំេធ្វីតាមេគប៉ុេណា្ណះ េហីយ
ការងារខ្ញុំក៏េទៅមុខម្តងមួយជំហាន។ កុំ្របកាន់នឹងជំហានខ្លីៗ េ្រពាះវា្រសណុកខ្លួន
ជាងការស្រមុកេលឿនេពក។

១០
ករេលីកេជីង
េនកែនលងករងរ
ខ្ញុំសុំមិនេ្របីពាក្យ “្រទពង” ឬ “លិទពង” េនៅក្នុងចំណុចេនះេទ េ្រពាះពាក្យេនះជា
ពាក្យអត់ Professional។ ការេលីកេជីង ឬការែអបអប បានកា្លយជាវិធីសា្រស្ត
មួយែដលេគយកមកេ្របីេនៅតាមកែន្លងការងារ េដីម្បីសេ្រមចេគាលបំណង។ ការ
េលីកេជីង មានេ្រចីនរូបភាពណាស់ េហីយវានឹងបំែបករូបភាពបន្តេទៅេទៀត េបីគា្មន
អ្នកណាយកបញា្ហេនះមកនិយាយ។
ការេលីកេជីង ជាបញា្ហមួយ ប៉ុែន្តេបីវាអាចសេ្រមចេគាលបំណងរបស់មនុស្សបាន
មនុស្សក៏មិនទុកវាជាបញា្ហេទៀតែដរ។ អ្នកខ្លះែថមទាំងបេ្រងៀនកូនេចៅខ្លួនឯងឱ្យេរៀន
េលីកេជីងេគេនៅកែន្លងេធ្វីការេទៀតផង។ ការបេ្រងៀនតគា្នែបបេនះ នឹងរុញការេលីក
េជីងេទៅក្នុងវប្បធម៌ែខ្មរ េហីយមិនយូរេទ េយីងនឹងកា្លយជាជនជាតិែដលពូែកខាង
េលីកេជីងេហីយ។
ខ្ញុំក៏េចះេលីកេជីងែដរ ែតខ្ញុំមិនេធ្វី េ្រពាះគិតថា វាមិនចាំបាច់។ មានបុគ្គលិកជាេ្រចីន
េលីកេជីងេមខ្លួនឯង េដីម្បីទទួលបានការចូលចិត្ត និងការទុកចិត្ត។ ខ្ញុំមិនេជឿថា ការ
ទុកចិត្ត អាចបានមកពីការេលីកេជីងេទ ែតេនះជាយល់េឃីញរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន្តការ
ចូលចិត្តវិញ គឺច្បាស់ណាស់។ អ្នកែដលេចះែអបអប ឬេ្របីពាក្យសមរម្យថា “យល់

ចិត្តេម” ែតងែតកា្លយជាជំនិត ឬបុគ្គលិកែដលមានឱកាសេ្រចីនជាងេគ។ អ្នកខ្លះ
ែអបអបរហូតដល់បានេធ្វីកូន្របសារេថៅែក ឬ្របពន្ធលួចលាក់េទៀតផង។
ការេលីកេជីង អាចេកីតមានចំេពាះមនុស្ស្រគប់គា្ន មិនថាអ្នកេនាះមានេគាលេដៅ
ច្បាស់ ឬរស់តាមេគេទ។ េគាលេដៅខ្លះធំេពក ដូេច្នះ្រតូវការឱ្យមនុស្សលះបង់ភាព
ៃថ្លថ្នូរ និងការតាំងចិត្ត េហីយងាកេទៅចាប់ការេលីកេជីងវិញ។ ការេលីកេជីងមួយ
ចំនួន អាចេកីតេឡីងេដាយមិនដឹងខ្លួន។ អ្នកខ្លះេលីកេជីងេគអស់ចិត្តេហីយ ែត
ែបរជាមិនទទួលសា្គល់ថាខ្លួនឯងបានេធ្វីេទៀត។
ខ្ញុំផា្លស់ប្តូរកែន្លងេធ្វីការប៉ុនា្មនដង ក៏េនៅែតជួបមនុស្សេលីកេជីង។ មិត្តភក្តិក៏ែតងរអ៊ូ
្របាប់ខ្ញុំពីអ្នកេលីកេជីងែដលេធ្វីការជាមួយពួកេគ។ េបីការងាររដ្ឋវិញ រឹតែតសម្បូរ
មនុស្ស្របេភទេនះ េ្រពាះវាជាទមា្លប់។ ពួកេគយល់ថា ការេលីកេជីង ជាការេគារព
ដល់ថា្នក់េលី ឬបុគ្គលិកចាស់ៗ។ ការយល់ែបបេនះ រុញឱ្យអ្នកែដលមិនេចះេលីក
េជីង គា្មនឱកាសបេញ្ចញសា្នៃដេលីេរឿងចាំបាច់ េហីយចុងេ្រកាយ រដ្ឋក៏េធ្វីការមិន
បានមួយចំណិត្រកុមហ៊ុនឯកជនេទៅ។
ក្នុងចំណុចេនះ ខ្ញុំ្រគាន់ែតយកការេលីកេជីងេនៅកែន្លងេធ្វីការ មកឱ្យអ្នកទាំងអស់គា្ន
គិតប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំមិនបង្ខំឱ្យេលីកេជីង ឬមិនេលីកេជីងេទ។ ជេ្រមីសស្ថិតេលីការ
សេ្រមចចិត្តេ្រកាយេពលអានចប់។

ករេលីកេជីងកនងេសៀវេភ
ុ

េតីអ្នកទាំងអស់គា្នធា្លប់ឆ្ងល់ែដរេទថា េហតុអីេសៀវេភៅែដលនិយាយពីគន្លឹះេជាគជ័យ
ជាេ្រចីន មិនដាក់បញ្ចូលការេលីកេជីងក្នុងេនាះ? េតីការេលីកេជីង មិនែមនអាចជួយ
មនុស្សឱ្យេជាគជ័យេទឬ?
េសៀវេភៅែដលព្យាយាមេផា្តតេលីែតេរឿងល្អខា្លំងេពក អាចេធ្វីឱ្យបាត់ការពិតែដលអ្នក
អាន្រតូវដឹង។ ភាពវិជ្ជមានរបស់អ្នកនិពន្ធមានតៃម្លណាស់ ប៉ុែន្តេបីភាពវិជ្ជមាន
ទាំងេនាះជាេរឿងមិនពិត ឬមិនអាចេកីតេឡីងក្នុងេពលបច្ចុប្បន្ន វាក៏គា្មនន័យអ្វីែដរ។

អតីតអ្នក្រគប់្រគងខ្ញុំមា្នក់ បានអានេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំេហីយ គិតថា េសៀវេភៅខ្ញុំមាន
ចំណុចអវិជ្ជមានេ្រចីន។ គាត់សរេសរេដៀមដាមឱ្យខ្ញុំេនៅេលីអុីនធឺេណត េហីយយក
េសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំេទៅេ្របៀបេធៀបនឹងអ្នកនិពន្ធេផ្សងេទៀត។ គាត់េនៅនិយាយថា
េសៀវេភៅខ្ញុំសរេសររេបៀបេនះ េទីបខ្ញុំលក់ក្នុងតៃម្ល ១ដុលា្លរ។ គាត់សរេសីរេសៀវេភៅ
របស់មានគំនិតវិជ្ជមានេ្រចីន ្រគាន់ែតេឃីញគឺចង់អានបន្ត។
ការេដៀមដាមរបស់គាត់េនះ េធ្វីឱ្យខ្ញុំភា្ញក់ខ្លួន។ ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថា េតីេនះអាចជាទំេនារ
ៃនការអានេសៀវេភៅរបស់ែខ្មរេយីងែដរេទ? េតីេនះអាចជាមូលេហតុែដលេរាងពុម្ពក្នុង
្រសុក េបាះពុម្ពែតេសៀវេភៅក្នុង្របេភទ្រសេដៀងគា្នែដរេទ? មនុស្សេរៀនេចះេលីកេជីង
អ្នកដៃទ េហីយ្រតូវការអ្នកដៃទេលីកេជីងវិញ។ ពួកេគ្រតូវការការេលីកេជីង្រគប់េពល
េដីម្បីឱ្យខ្លួនឯងយល់ថា ជីវិតរបស់ខ្លួនមានភាពល្អ្របេសីរ េហីយមានវាសនាកា្លយ
ជាមនុស្សេជាគជ័យ។ ពួកេគេហៅេសៀវេភៅែដលសរេសរេលីកេជីងថា “េសៀវេភៅ
េលីកទឹកចិត”្ត ។
អ្នកែដលអានេសៀវេភៅេលីកទឹកចិត្ត េ្រចីនែតជាមនុស្សខ្ជិលែដលមិនចង់េធ្វីអ្វី េហីយ
យកការអានមកេធ្វីជាេលសេដីម្បីកុំឱ្យហត់នឹងគិតរកវិធីេធ្វី។ ពួកេគ េលីកទឹកចិត្ត
ខ្លួនឯង ទាល់ែតខ្ជិល េហីយេទៅរកទិញេសៀវេភៅថ្មីេទៀតមកអាន។ អ្នកអានែបបេនះ
ជាម៉ូយែដលេរាងពុម្ពចូលចិត្ត។
េរាងពុម្ព េបាះពុម្ពេសៀវេភៅែបបេនះ េដីម្បីទាក់ចិត្តអ្នកអានឱ្យទិញេសៀវេភៅេ្រកាយៗ
េទៀត។ េសៀវេភៅទាំងេនាះ្រគាន់ែតេធ្វីឱ្យអ្នកអានសប្បាយចិត្ត ឬបានធូរចិត្តមួយ
េពលប៉ុេណា្ណះ ែតលទ្ធផលរយៈេពលែវង និងការផា្លស់ប្តូរ ្របែហលជាមិនមានេទ។
ឱ្យែតហា៊នេលីកទឹកចិត្ត្រជុលបន្តិច វានឹងកា្លយជាការេលីកេជីងភា្លម។
េសៀវេភៅ្របេភទេនះ ទទួលបានភាពេជាគជ័យខា្លំងណាស់ េ្រពាះមានការនិយម
េ្រចីន។ ពីមុន ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តអានេសៀវេភៅ្របេភទេនាះែដរ េ្រពាះខ្ញុំគិតថា វាជួយឱ្យខ្ញុំ
មានចិត្ត្របឹងែ្របង។ េ្រកាយមក ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំអានេដីម្បីព្រងីកចំេណះដឹង និងការ
គិតរបស់ខ្ញុំ មិនែមនអានេដីម្បីធូរចិត្តេទ។ េបីចង់ធូរចិត្ត ខ្ញុំេទៅឱ្យេគេបាកក្នុងផ្លូវ

សាសនាបាត់េហីយ។ េគ្របាប់ខ្ញុំថាមានជាតិេ្រកាយេទៅ ដូេច្នះជាតិេនះខ្ញុំមិនបាច់
្របឹងេធ្វីអីេទ ទុកេពលេធ្វី To-do list ស្រមាប់ជាតិេ្រកាយែតម្តង។
ការេលីកេជីងមាន្របសិទ្ធិភាពណាស់ សូម្បីែតអាជីវកម្មេសៀវេភៅ ឬអ្នកនិពន្ធ ក៏េរៀន
យកវិធីេនះមកេ្របីជាមួយអ្នកអានែដរ។ ការេលីកេជីង េធ្វីឱ្យអ្នកដៃទមានអារម្មណ៍
ល្អចំេពាះខ្លួនឯង ែតមិនបានបែន្ថមតៃម្លអ្វីឱ្យអ្នកដៃទេទ។ ការេលីកេជីង ជាការជួយ
ែក្លងកា្លយ។
ខ្ញុំធា្លប់សរេសរេសៀវេភៅេលីកេជីងមួយក្បាល ែដលខ្ញុំយកេគាលគំនិតពីេសៀវេភៅ
របស់ េលាកឧកញា៉ គួច េម៉ងលី។ ខ្លឹមសារភាគេ្រចីន គឺេលីកេជីងអ្នកអានឱ្យគិតថា
ខ្លួនឯងអសា្ចរ្យ េដាយមិនចាំបាច់េធ្វីអ្វី។ ខ្ញុំសរេសរែបបេនះ េដីម្បីឱ្យវា្រសបគា្ននឹង
េគាលគំនិតរបស់មា្ចស់េដីម និងេដីម្បីឱ្យគាត់េឃីញថា េសៀវេភៅែដលខ្ញុំសរេសរ មាន
ភាពវិជ្ជមានេ្រចីនប៉ុេណា្ណះ។ កាលេនាះ ខ្ញុំរំពឹងេលីការេបាះពុម្ពផ្សាយ និងដាក់លក់
េដាយមានអ្នកណាមា្នក់េនៅពីេ្រកាយខ្នង។ ខ្ញុំយកការេលីកេជីងមកេ្របី េ្រពាះេ្រកាយ
េពលជួបនិយាយផា្ទល់ជាមួយគាត់ប៉ុនា្មនដងមក ខ្ញុំេឃីញថា ជាមនុស្សចូលចិត្តេគ
សរេសីរ។
ែតវាមិនដូចខ្ញុំគិតេទ េ្រពាះេសៀវេភៅេនាះមិនបានេបាះពុម្ពជាមួយេរាងពុម្ពគាត់។ ខ្ញុំក៏
យកេសៀវេភៅេនាះមកសរេសរេឡីងវិញបន្តិច េហីយលក់ឱ្យេរាងពុម្ពដាំេដីមជីវិតេទៅ។
បង្របាជ្ញ វិជ័យេមីលេហីយ ថាល្អណាស់ ្រសេដៀងគា្ននឹងេសៀវេភៅរបស់គាត់។ ខ្ញុំក៏
មិននិយាយអ្វីែដរ េ្រពាះខ្ញុំដឹងពីខ្លឹមសារខាងក្នុងច្បាស់េហីយ។
ចាប់ពីេសៀវេភៅេនាះមក ខ្ញុំែលងសរេសរេលីកេជីងអ្នកណាទាំងអស់។ ខ្ញុំបកមក
សរេសរែវកែញកអ្វីែដលខ្ញុំេមីលេឃីញ េហីយភាគេ្រចីន មានភាពអវិជ្ជមានបង្កប់ក្នុង
េនាះ។ សូមកុំ្រចឡំ ខ្ញុំជាមនុស្សវិជ្ជមាន ែដលេមីលេឃីញភាពអវិជ្ជមាន េហីយយក
េរឿងទាំងេនាះមកសរេសរ។ ខ្ញុំមិនេបាកខ្លួនឯងថា ្រគប់យា៉ងជាេរឿងវិជ្ជមាន ឬបញា្ហ
ទាំងអស់សុទ្ធែតជាឱកាសេទ។ ខ្ញុំសរេសរតាមអ្វីែដលខ្ញុំយល់ថា ជាការពិត។
អ្នកអានែដលអាចទទួលបាន មិន្របកាន់នឹងខ្ញុំេទ ែតពួកេគនឹងេទៅរកេមីលេរឿង
អវិជ្ជមានទាំងេនាះេដាយខ្លួនឯង។

ស្រមាប់អ្នកនិពន្ធ ្រតូវ្របយ័ត្នេនៅេពលសរេសរ េ្រពាះការេលីកេជីងេនះ អាចេកីត
េឡីងេដាយៃចដន្យ េពលេយីងព្យាយាមេ្របីពាក្យេលីកទឹកចិត្តអ្នកអានខា្លំងេពក។ ខ្ញុំ
្របយ័ត្នចំណុចេនះ េ្រពាះខ្ញុំធា្លប់េធ្វីម្តង េហីយដូចជាេអៀនៃដខ្លួនឯង។ ខ្ញុំេពញចិត្ត
សរេសរេសៀវេភៅែដល្រតូវនឹងចរិតខ្លួនឯង ្រគាន់េបីជាងេលីកេជីងអ្នកអានេដីម្បីឱ្យេគ
គាំ្រទ។

័ ែដលបនមកពីករេលីកេជីង
ភពេជគជយ
េបីគា្មនអ្នកណាធា្លប់្របាប់អ្នកទាំងអស់គា្នេទ ចាំខ្ញុំ្របាប់ ភាពេជាគជ័យបានពីការ
េលីកេជីង ជាេរឿងពិត។ មានមនុស្សជាេ្រចីនេលីកេជីងបានសេ្រមច េហីយទទួល
បានលាភេ្រចីនជាងអ្នកែដល្របឹងេធ្វីការ និងអ្នកមានជំនាញច្បាស់េទៀត។ ភាព
េជាគជ័យរបស់មនុស្សេលីកេជីង អាចនឹងបិទផ្លូវរបស់អ្នកែដលមិនេចះេលីកេជីង។
កាលខ្ញុំេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុន E-Commerce មានបុគ្គលិកមា្នក់្រតូវជាមិត្តភក្តិរបស់
ប្អូនមា្ចស់្រកុមហ៊ុន។ មា្នក់េនះ មិនមានជំនាញអ្វីច្បាស់េទ ែតអាចេធ្វីការបាន។ អ្វី
ែដលគួរឱ្យខា្លច គឺការេលីកេជីង និងយកមុខ។ ឱ្យែតេមមានគំនិតអី មា្នក់េនះយល់
្រសបទាំងអស់ េហីយជួយរកេហតុផលឱ្យគំនិតរបស់េម សមេហតុផលេទៀត។
េដាយសារែតែបបេនះ មា្នក់េនះ្រតូវបានេមចូលចិត្ត និងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យេធ្វីេរឿងជាេ្រចីន
ក្នុង្រកុមហ៊ុន។ កិច្ចការែដលមា្នក់ចូលចិត្តេធ្វី គឺេដីរេមីលការងារេគ េហីយបេញ្ចញ
េយាបល់ មានេពលខ្លះ ស្តីឱ្យេគេទៀតផង។
ការេលីកេជីង បានេធ្វីឱ្យមា្នក់េនះ រីកចេ្រមីនជាងបុគ្គលិកដៃទ។ មា្នក់េនះ្របឹងេធ្វីការ
ែតេនៅចំេពាះមុខេមប៉ុេណា្ណះ។ េគសួរខ្ញុំពីការងាររហូត ឱ្យែតមានេមេនៅជាមួយ ែតេបី
គា្មនេមវិញ េគនិយាយេរឿងេផ្សង េពលខ្លះ យករូបសិចមកឱ្យខ្ញុំេមីលេទៀតផង។ ខ្ញុំ
មិនភា្ញក់េផ្អីលនឹងចរិតែបបេនះេទ េ្រពាះខ្ញុំដឹងថា េគមានបំណងរបស់េគ។ េគក៏ចង់
បានភាពេជាគជ័យក្នុងការងារដូចខ្ញុំែដរ ្រគាន់ែតវិធីែដលេគេ្របី ខុសគា្នពីខ្ញុំ។
អ្នកែដលេចះេលីកេជីង េធ្វី្រគប់យា៉ងេដីម្បីផា្គប់ចិត្តេម។ ពួកេគមិនខ្វល់ថា កិច្ចការ
េនាះអាចប៉ះពាល់ដល់្រកុមហ៊ុនឬអត់េទ សំខាន់េមេពញចិត្ត។ េបីកិច្ចការេនាះ មាន

លទ្ធផលមិនល្អ ក៏គា្មនអ្នកណាេទៅបេនា្ទសេគែដរ េ្រពាះចាំែត្រសបតាមេមប៉ុេណា្ណះ។
អ្នកែដលេចះេលីកេជីង យករួចខ្លួនបាន្រគប់េពល ដូេច្នះេបីសិនជាមានបញា្ហជាមួយ
មនុស្ស្របេភទេនះ ្រតូវរកជំនួយ ឬេ្រតៀមផ្លូវេ្រកាយេដីរឱ្យេហីយ។
ភាពេជាគជ័យរបស់ពួកេគ រួមមាន េថៅែកេពញចិត្ត រក្សាការងារបានយូរ មាន្រគួសារ
មុនអ្នកដៃទ និងមិនចាំបាច់មានសញ្ញប្រតធំេពកេទ។ ភាពេជាគជ័យរបស់ពួកេគ
េមីលេទៅដូចជាធម្មតា ប៉ុែន្តអ្នក្របឹងេធ្វីល្មមៗមិនអាចេ្របៀបបានេឡីយ។
េនៅេពលអ្នកទាំងអស់គា្នេទៅេធ្វីការកែន្លងណា ្រតូវេចាលែភ្នករកមនុស្សែដលពូែក
េលីកេជីង្របចាំ្រកុមហ៊ុន។ េបីរកមិនេឃីញេទក៏មិនអីែដរ េ្រពាះមិនយូរេទនឹងមានេគ
និយាយ្របាប់េហីយ។ មនុស្សេលីកេជីង មិនសូវមានអ្នកណាចូលចិត្តេទ េ្រពាះេគ
្រចែណននឹងភាពេជាគជ័យែដលបានមកេដាយមិនសមរម្យ។ េរៀនសមា្គល់អ្វីែដល
េគេធ្វីចំេពាះអ្នកដៃទ េ្រពាះមិនយូរេទ េគនឹងយក្របេយាជន៍ពីេយីងេទៅផា្គប់ចិត្ត
េថៅែកេទៀតេហីយ។ មនុស្សេលីកេជីង ចាំែតទទួលយកផលប៉ុេណា្ណះ។ េពលណាេគ
បានផលក្នុងៃដេហីយ ភាពេជាគជ័យនឹងរត់រកេគយា៉ងងាយ។
កតា្តៃនភាពេជាគជ័យក្នុងការងារមានេ្រចីនណាស់ ែតក្នុងេនាះ ការេលីកេជីង ជា
េរឿងមួយែដលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងេគ។ េបីអ្នកទាំងអស់គា្នគិតដូចខ្ញុំ ថាមិនចង់
េធ្វីកែន្លងដែដលេ្រចីនឆា្នំ ការេលីកេជីង ជាេរឿងមិនចាំបាច់េទ។

ករេលីកេជីង មិនែមនជករងរេទ
េទាះបីជាការេលីកេជីង ្រតូវបានេគេ្របីេនៅក្នុងការងារ្រគប់្របេភទក៏េដាយ ប៉ុែន្តវា
មិនែមនជាការងារេទ។ វាក៏មិនែមនជាែផ្នកៃនការងារែដរ។ វាជាវិធីសា្រស្តេធ្វីការ
របស់បុគ្គលេរៀងខ្លួន។ អ្នកែដលេគេចះគិត្រតឹម្រតូវ និងមានសមត្ថភាព េធ្វីការេដាយ
មិនខ្វល់ពីការេលីកេជីងេទ។ េគេជឿេលីសមត្ថភាពរបស់េគ។ អ្នកែដលមិនេចះ ឬេចះ
េស្ទីរេហីយខ្ជិល ែតងែតយកការេលីកេជីងមកេធ្វីជាជំនួយជានិច្ច។ គា្មនអ្នកណា
្របកាសេរីសបុគ្គលិកែផ្នកេលីកេជីងេទ។

ខ្ញុំេនៅចាំការេលីកេជីងមួយរបស់អ្នកេធ្វីការជាមួយខ្ញុំ។ េពលេនាះ្រកុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ
សេ្រមចេបីកសាលាបេ្រងៀនកុំព្យូទ័រ។ េគបានឱ្យខ្ញុំេទៅេធ្វីជាអ្នកបេ្រងៀនែផ្នក្រកាហ្វិច
ឌីហ្សាញ។ ខ្ញុំបេ្រងៀនបាន្របែហលជាពីរែខ ្រសាប់ែតេមខាងេលី ្របាប់ថា ចង់បិទ
ថា្នក់ចុងសបា្តហ៍េចាល េ្រពាះមិនសូវមានសិស្សមកេរៀន និងសិស្សេរៀនមិនេចះ។
មា្នក់ែដលពូែកេលីកេជីងេនាះ ក៏ចូលមកបេញ្ចញមតិគាំ្រទភា្លម។ មា្នក់េនាះមិនែដល
ចូលបេ្រងៀនេទ ែតេគេលីកេហតុផលបានេ្រចីនជាងខ្ញុំែដលជាអ្នកបេ្រងៀនេទៀត។
ចុងេ្រកាយ ថា្នក់ចុងសបា្តហ៍របស់ខ្ញុំ ក៏្រតូវេគបិទ េហីយខ្ញុំមិនេពញចិត្តក៏ដាក់ពាក្យ
ឈប់។ ការងារែដលខ្ញុំ្រតូវេធ្វី គឺបេ្រងៀន េហតុេនះេបីទាក់ទងនឹងការងារ េគគួរែតមក
សួរខ្ញុំ មិនែមនសួរអ្នកែដលមិនេធ្វីការេទ។ ការេលីកេជីង មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារេទ។
ខ្ញុំមិនែដលចង់េធ្វីជាមនុស្សេលីកេជីងេទ េហតុេនះអ្វីែដលខ្ញុំេរៀនេដីម្បីមានការងារេធ្វី
សុទ្ធែតជាជំនាញែដលកំពុងមានត្រមូវការេលីទីផ្សារ។ ខ្ញុំេរៀនជំនាញថ្មីរាល់ឆា្នំ េ្រពាះ
ចង់េតសសមត្ថភាពខ្លួនឯងផង និងការពារខ្លួនកុំឱ្យកា្លយជាអ្នកេលីកេជីងេគេដីម្បី
បានលុយចាយផង។
េដាយសារែតកម្មវិធីសិក្សារបស់ែខ្មរេយីង មិនទាន់មានការផា្លស់ប្តូរ ការរកការងារេធ្វី
និងចំេណះដឹងសិស្សនិស្សិតទាក់ទងនឹងការងារ ក៏មានក្រមិត េយីងមានឱកាសរក
ការងារល្អបានេធ្វីេ្រចីនណាស់។ ការងារល្អ សំេដៅេលីការងារែដលអាចជួយបណ្តុះ
បណា្ដលេយីងបែន្ថម េហីយបានលុយចាយ្រគប់្រគាន់។ ការងារល្អ ឱ្យែតមាន
ជំនាញច្បាស់លាស់ គឺអាចរកបានេហីយ។ កុំរំពឹងេលីការេលីកេជីង។
េបីេយីងឱ្យនិយមន័យការងារ ជាតៃម្លរបស់មនុស្ស េយីងមិនអាចយកការេលីកេជីង
មកលាយឡំបានេទ។ ការេលីកេជីង ជាការបំបាក់មុខខ្លួនឯង និងេធ្វីឱ្យអ្នកដៃទ
េមីលមិនេឃីញតៃម្លរបស់េយីង។ េហតុេនះេហីយ េទីបអ្នកែដលេលីកេជីងេគ
បានសេ្រមច ្របឹងបេង្កីតេរឿងេផ្សងៗេដីម្បីកុហកេគថាខ្លួនឯង្របឹងេធ្វីការេដាយ
សមត្ថភាពពិត។ គា្មនអ្នកណាហា៊ន្របាប់េគថា “ខ្លួនឯងេលីកេជីងេគរាល់ៃថ្ង េទីប
មានការងារេធ្វី” េទ េ្រពាះវាជាេរឿងអាមា៉ស។ កុំេឃីញអ្នកែដលពូែកេលីកេជីង េធ្វី

ឬកដូចជាមិនខ្វល់ តាមពិតពួកេគក៏ខា្មសខ្លួនឯងែដរ ែតមិនដឹងេធ្វីយា៉ងណា េបីមិន
េចះអ្វីេសាះ េហីយខ្ជិលេទៀត។
ខ្ញុំេគ ជាការបាត់បង់តៃម្លមួយែផ្នកេទៅេហីយ េបីសិនជាេយីងេលីកេជីងេនៅក្នុង
ការងារ តៃម្លេយីងនឹងបាត់បង់កាន់ែតេ្រចីន។ ការបាត់តៃម្ល េធ្វីឱ្យេយីងរស់េនៅមិន
េពញេលញ។ េបីគា្មនសមត្ថភាពេធ្វីការ កុំេធ្វី េដកផ្ទះេទៅ។ េបីគា្មនសមត្ថភាព
េហីយចង់េធ្វីការ ្រតូវរកកែន្លងេរៀន។ កុំេនៅេស្ងៀម ្រទាំល្ងង់ក្នុងសម័យអុីនធឺេណត។
្របឹងពីមិនេចះ េទៅជាេចះ ល្អជាងេធ្វីការេលីកេជីងេគ។

អនកេលីកេជីងេគ មិនែមនជមនុសសេ’លេទ
េយីងអាចនឹង្រចលំថា អ្នកែដលេលីកេជីងេគជាមនុស្សេភ្លី។ ពួកេគមិនអាចេភ្លី
បានេទ េ្រពាះេគអាចរកវិធីយកចិត្តេថៅែកបាន េហីយេបាកអ្នកដៃទឱ្យជួយេធ្វីការ
េដីម្បីេគយកមុខបានេទៀត។ ពួកេគអាចនឹងមាន ភាពឆា្លតខាងអារម្មណ៍ (EQ) ខ្ពស់
ជាងេយីងផងក៏ថាបាន។ ពួកេគេចះែស្វងយល់ពីមនុស្ស េហីយពូែកេ្របីពាក្យលួង
េលាមអ្នកដៃទ។
ពួកេគមិនេភ្លីេទ ែតល្ងង់។ ពួកេគមិនេចះអ្វីមួយែដលការងារទាមទារឱ្យេធ្វី េហតុេនះ
េទីប្របឹងេលីកេជីង េដីម្បីយករួចខ្លួន េដាយមិនបាត់ការងារ។ មូលេហតុែដលពួកេគ
ល្ងង់ គឺមកពីខ្ជិល។ េគយល់ថា ភាពេជាគជ័យ អាចមានផ្លូវកាត់ និងមិនចាំបាច់
អង្គុយចាំយូរដូចអ្នកដៃទេទៀត។ ភាពឆា្លតែដលពួកេគមាន ពង្វក់េគឱ្យេដីរេលីផ្លូវ
េផ្សងពីអ្នកដៃទ។ េពលែដលេគបានេជាគជ័យបេណ្តីរៗ េគនឹងគិតថា អ្វីែដលេគេធ្វី
ជាេរឿង្រតឹម្រតូវ េហីយក៏កាន់ែតខ្ជិលជាងមុនេទៀត។
ពួកេគមានភាពឆា្លត ែតគា្មនចំេណះដឹង ដូេច្នះភាពឆា្លតរបស់េគ េ្របីយូរេទៅ ក៏អស់។
ឆា្លត ែតមិនេរៀន មិនអាចជួយមនុស្សឱ្យឆ្លងផុតសម័យបេច្ចកវិទ្យាេទ។
អ្នកែដលេលីកេជីងេគ អាចឈប់េធ្វីែបបេនាះបាន ដរាបណាេគលះបង់ទមា្លប់ខ្ជិល
េហីយ្របឹងេរៀនអ្វីមួយឱ្យេចះ។ េនៅេពលេគេចះេហីយ េគក៏មិនចាំបាច់េលីកេជីង
អ្នកណាេទៀតែដរ។ មនុស្សែដលេចះច្បាស់ េជឿេលីសមត្ថភាពខ្លួនឯង េហីយេជឿថា

អ្នកដៃទ្រតូវការសមត្ថភាពេនាះ។ ពួកេគអាចមានអំណួតបន្តិច ែតវាជាអំណួតែដល
អាចេចញជាលទ្ធផល។ េពលែដលេយីងឈប់ល្ងង់ េយីងនឹងេមីលេឃីញផ្លូវេដីរ
េផ្សងេទៀត។ េបីរួមផ្សំនឹងមនុស្សឆា្លតផង អ្វីែដលេយីងេរៀនេចះ កាន់ែតមានតៃម្ល។
អ្នកខ្លះេរៀនេចះ ែតមិនសូវឆា្លត ដូេច្នះពួកេគក៏ពិបាកនឹងេធ្វីឱ្យខ្លួនឯងរីកចេ្រមីនែដរ។
េបីសិនជាអ្នកទាំងអស់គា្ន េមីលេឃីញថាខ្លួនឯងពូែកេលីកេជីងេគ េហីយចង់ឈប់
ខ្ញុំមានវិធីមួយ។ ចុះេឈា្មះេរៀនជំនាញេនៅេលីអុីនធឺេណត ឬេរៀនអ្វីែដលមាន free
េលី Youtube ក៏បានែដរ េហីយ្របឹងេរៀនឱ្យេចះ។ ក្នុងរយៈេពល ៣ែខ េទៅ៦ែខ
េយីងនឹងអាចេធ្វីការេដាយខ្លួនឯងបានេហីយ។ េយីងក៏មិនបាច់េលីកេជីងអ្នកណា
េនៅកែន្លងេធ្វីការេទៀតែដរ។
េបីសិនជាក្នុងេពល៥ឆា្នំ េយីងេនៅែតបន្តេរៀនែបបេនះេទៀត េយីងអាចកា្លយជា
អ្នកជំនាញក្នុងែផ្នកណាមួយមិនខាន។ េពលេនាះ េយីងនឹងេឃីញអ្នកដៃទមកេលីក
េជីងេយីង េដីម្បីឱ្យេយីងជួយេធ្វីកិច្ចការឱ្យេគ។ េជាគជ័យពិត្របាកដ េកីតេឡីងេពល
អ្នកដៃទមកេលីកេជីងេយីង មិនែមនេយីងជាអ្នកេលីកេជីងេគេទ។
េបីេយីងេនៅែតេលីកេជីងេគ េយីងេនៅែតមិនទាន់សា្គល់ភាពេជាគជ័យ។ េបីៃថ្ងណា
មួយេគធុញនឹងការេលីកេជីង េយីង្របាកដជាអត់ផ្លូវេដីរ ឬ្រតូវេទៅកែន្លងេផ្សងេហីយ
ចាប់េផ្តីមេលីកេជីងពីដំបូងេទៅេទៀត។ ការេលីកេជីងេគ មិនែមនជាកំហុសធ្ងន់េពក
េទ ដូេច្នះេបីេយីងមានខ្លួនែដរ សូមបកេ្រកាយឱ្យបានេលឿនបំផុត។

េថែកែដលច ូលចិតក
ត រេលីកេជីង
េថៅែកណាក៏ចូលចិត្តេគសរេសីរ និងយល់្រសបតាមគំនិតខ្លួនែដរ ប៉ុែន្តេថៅែកែដល
ចូលចិត្តែតការេលីកេជីង េហីយស្អប់អ្នកែដលនិយាយ្រតង់ ជាមនុស្សែដលមិន
សា្គល់ខុស្រតូវ។ ការចូលចិត្តជាេរឿងេផ្សង ការយកពាក្យសរេសីរមកបាំងែភ្នកជាេរឿង
េផ្សងមួយេទៀត។
ខ្ញុំចាំថា ពាក្យចុងេ្រកាយែដលខ្ញុំនិយាយេទៅកាន់្របធាន្រកុមហ៊ុនចាស់របស់ខ្ញុំ គឺ
គាត់ចូលចិត្តែតបុគ្គលិកែអបអប ដូេច្នះេទីបបុគ្គលិកមិនេចះែអបអបេចញពីគាត់

អស់។ ខ្ញុំនិយាយេដាយខឹង ែតមានបង្កប់ការពិត។ គាត់ពិតជាចូលចិត្តឱ្យេគែអបអប
ែមន។ េបីអ្នកណាជំទាស់គំនិតគាត់ គាត់មិនសប្បាយចិត្ត េហីយមិនេធ្វីតាមេគ
េទៀតផង។
ស្រមាប់ខ្ញុំ េថៅែក គួរែតេផា្តតែតេលី្របាក់ចំេណញ និងឱកាសទីផ្សារ មិនែមនេផា្តត
េលីអ្នកណាសរេសីរខ្លួនឯងេទ។ ្រកុមហ៊ុន អាចបន្តអាយុបាន េដាយសារលុយ និង
មានមនុស្សជួយ មិនែមនេដាយសារការែអបអប និងអារម្មណ៍ល្អរបស់េថៅែកេទ។
ដូេច្នះេបីមានអ្នកណាេលីកេឡីងពីគំនិតល្អ ឬជួយបដិេសធគំនិតមិនល្អរបស់ខ្លួន
េថៅែក គួរែតយកេទៅគិត មិនែមនែវកែញកតាមការខឹងេទ។
េពលែដលខ្ញុំដឹងថា េថៅែកខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តការែអបអប ខ្ញុំេ្រតៀមខ្លួនឈប់ឱ្យេហីយ។
ខ្ញុំេចះេធ្វីការជាមួយមនុស្សេលីកេជីង ែតមិនចូលចិត្ត ដូេច្នះ ខ្ញុំមិន្រទាំេធ្វីការឱ្យហត់
ចិត្តខ្ញុំេទ។ ខ្ញុំអាចរកការងារថ្មីេធ្វីបាន េហតុអី្រតូវ្រទាំេធ្វីការជាមួយអ្នកមិនេចះអ្វី
េសាះ? ខ្ញុំេគរេបៀបខ្ញុំ គិតេលី្របេយាជន៍ឱ្យេលីសពីពីរេឡីងេទៅ។ ្របាក់ែខ និង
ចំេណះដឹង គឺ្រតូវែតយក េហីយរកអ្វីមកសរេសរក្នុងេសៀវេភៅ ក៏សំខាន់ែដរ។
កុំេធ្វីការជាមួយេថៅែកែដលចូលចិត្តមនុស្សេលីកេជីង េបីេយីងមិនែមនជាមនុស្ស
េលីកេជីង េហីយគា្មនបំណងចង់េចះេលីកេជីង។ េថៅែកែបបេនះ េមីលមិនេឃីញ
សមត្ថភាពេយីងេទ។

កុំរចែណនមនុសសេលីកេជីង
ខ្ញុំ្រចែណនអ្នកនិពន្ធេផ្សងេទៀតែដលអាចសរេសរេសៀវេភៅបានល្អជាងខ្ញុំ។ ខ្ញុំ
្រចែណនអ្នកែដលអាចកាត់តវីេដអូបានល្អជាងខ្ញុំ។ ខ្ញុំ្រចែណនអ្នកែដលេចះក្បាច់
គុណ។ ខ្ញុំ្រចែណនអ្វីែដលខ្ញុំចង់បានដូចេគ។ ខ្ញុំមិន្រតឹមែត្រចែណនេទ ែត្របឹងេធ្វីឱ្យ
បានដូចេគេទៀតផង។
េបីខ្ញុំ្រចែណននឹងអ្នកេលីកេជីង បានន័យថា ខ្ញុំចង់បានដូចពួកេគែដរ។ េជាគជ័យ
ែដលពួកេគទទួល មិនអាចជួយលាងខ្លួនេគបានេទ។ េជាគជ័យែបបេនះ មិន្រតូវនឹង
ត្រមូវការខ្ញុំេទ។

កុំ្រចែណននឹងពួកេគ។ េយីងអាចេមីលសកម្មភាពេគ េដីម្បីៃថ្ងេ្រកាយ េយីងអាច
សមា្គល់មនុស្ស្របេភទេនះបានឆាប់។ េបីេយីងមានសំណាងកា្លយជាេថៅែកេគ េយីង
ក៏អាចេដញក្បាលពួកេគេចាលទាន់េពលែដរ។ ្រកុមហ៊ុនែដលមានមនុស្សេលីកេជីង
េ្រចីន េដីរេទៅណាមិនរួចេទ េ្រពាះេជីងេលីកេឡីងេលីអស់េហីយ។

១១
ករងរពីរ
េតីមានអ្វីែដលេធ្វីឱ្យេយីងេពញចិត្តជាង ការមានការងារមួយជាប់លាប់? ចេម្លីយ គឺ
ការមានការងារពីរក្នុងេពលែតមួយ។ ការងារ ជាែផ្នកៃនជីវិតរបស់េយីង េហតុេនះេបី
េយីងមានការងារពីរ េយីងក៏បេង្កីតបានែផ្នកពីរេទៀតេនៅក្នុងជីវិតេយីងែដរ។ េយីង
មានការងារកាន់ែតេ្រចីន ែផ្នកៃនជីវិតេយីងកាន់ែតសម្បូរែបប។ ការងារ បំេពញ
ភាពជាមនុស្សរបស់េយីង ជាពិេសសការងារែដលេធ្វីឱ្យេយីងរីករាយ។
អ្នកែដលមានការងារពីរ អាចនឹង្រតូវរវល់េ្រចីន ប៉ុែន្តលទ្ធផលែដលទទួលបានមក
វិញ ក៏មិនអន់ែដរ។ សំខាន់ជាងេគ គឺបានេធ្វីអ្វីែដលខ្លួន្រតូវេធ្វី។ វាពិបាក ែតវាសម
នឹងតៃម្លែដលេយីងលះបង់។ ខ្ញុំមានការងារពីរ មា៉ក់ខ្ញុំមានការងារពីរ មនុស្សែដលខ្ញុំ
សា្គល់មួយចំនួន ក៏មានការងារពីរដូចគា្ន។ ពួកេគេ្របៀបដូចជាមនុស្សពីរេផ្សងគា្ន
េនៅក្នុងការងារទាំងពីរេនាះ។
ក្នុងចំណុចេនះ េយីងនិយាយពីការងារែដលខ្ញុំេគ្រតូវេធ្វី។ េយីងេទៅេធ្វីការឱ្យេគ គឺជា
ការងារមួយរួចេហីយ ែតេនៅមានការងារមួយេទៀតែដលេយីងគួរែតេឆ្លៀតេធ្វីែដរ។
ការងារែដលេយីងេឆ្លៀតេនះ អាចជួយែកែ្របជីវភាពេយីងេនៅៃថ្ងណាមួយ ឬអាចេធ្វី
ឱ្យេយីងបរាជ័យទាំង្រសុងក៏ថាបាន។ គា្មនអ្នកណាអាចទាយដឹងមុនេទ ប៉ុែន្តេតីចង់
ដឹងមុនេធ្វីអី? ជីវិត ជាការភា្ញក់េផ្អីល េបីេយីងដឹងមុនអស់ េយីងរស់េនៅគា្មនន័យ
េហីយ។
សុខចិត្តេដីរេលីផ្លូវជីវិតែដលេពារេពញេដាយភាពភា្ញក់េផ្អីលល្អជាង។

ករងរ និង•តរសៃម
េបីេយីងេកីតមកក្នុង្រតកូលអ្នកមាន ក្តី្រសៃមរបស់េយីង មិនពិបាកនឹងសេ្រមចេទ
ប៉ុែន្តេបីេយីងមិនមានសំណាងែបបេនាះ េយីង្រតូវរកវិធីេដីរេទៅរកក្តី្រសៃមេដាយខ្លួន
ឯង។ ជួនកាល េយីងេដីរខុសផ្លូវ ែតអាចរកផ្លូវបកេ្រកាយវិញបាន។ ការមានក្តី្រសៃម
ជាជំហានដំបូងែដលេយីងសេ្រមចចិត្តថា រស់េនៅេដីម្បីអ្វី។
ទំនាក់ទំនងរវាងការងារ និងក្តី្រសៃម មិនពិបាកយល់េទ។ េបីេយីងមានក្តី្រសៃម
េយីងមានការងារេធ្វី។ ការងារែដលេធ្វីេដីម្បីក្តី្រសៃម អាចមិនទាន់មានលទ្ធភាព
ផ្គត់ផ្គង់េយីងឱ្យរស់េនៅក្នុងពិភពេលាកេនះបានេទ ដូេច្នះេយីង្រតូវរកការងារេផ្សង
េទៀត េដីម្បីរស់សិន។ េបីេយីងរស់មិនបាន ឬរស់មិន្រសួល ក្តី្រសៃមេយីងក៏មិន
្របាកដថាអាចសេ្រមចែដរ។
េយីងេទៅេធ្វីការឱ្យអ្នកដៃទ េដីម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯង និងចិញ្ចឹមក្តី្រសៃមរបស់េយីង។ េបី
េយីងអាចបេង្កីត្របេយាជន៍ឱ្យអ្នកដៃទបាន េយីងក៏អាចបេង្កីត្របេយាជន៍ឱ្យខ្លួនឯង
បានដូចគា្ន។ ការងារពីរ ែបងែចកផល្របេយាជន៍េរៀងខ្លួន។ មួយ ហុចផលឱ្យអ្នក
ដៃទ មួយេទៀត ហុចផលមកខ្លួនេយីង។
ខ្ញុំមានការងារ្រតឹម្រតូវ េហីយ្រកុមហ៊ុនែដលជួលខ្ញុំក៏េបីកលុយឱ្យទាន់េពល េហតុ
េនះ េធ្វីឱ្យខ្ញុំគា្មនបញា្ហេរឿងឋានៈសង្គម និងលុយកាក់។ លុយែដលខ្ញុំរកបាន ្រគប់
នឹងឱ្យខ្ញុំរស់មា្នក់ឯង េហីយលួចសេ្រមចក្តី្រសៃមខ្លួនឯង។ ក្តី្រសៃមរបស់ខ្ញុំ គឺេធ្វីជា
អ្នកនិពន្ធេសៀវេភៅ។ តាមពិត ខ្ញុំែលង្រសៃមេហីយ េ្រពាះខ្ញុំមានេសៀវេភៅខ្លួនឯង
េហីយក៏មានេគជួយទិញេទៀតផង។
េទាះបីជាែលង្រសៃម វាេនៅែតជាក្តី្រសៃមរបស់ខ្ញុំដែដល។ េបីខ្ញុំហា៊នឈប់េធ្វីការ
េហីយបកមកសរេសរេសៀវេភៅេពញេមា៉ង ខ្ញុំ្របាកដជាដាច់បាយមិនខាន េហីយ
អាចនឹងកា្លយជាបន្ទុកដល់្រគួសារខ្ញុំម្តងេទៀត។ អ្នកនិពន្ធជាេ្រចីន គិតខុស្រតង់
ចំណុចេនះ។ ពួកេគលះបង់្រគប់យា៉ងេដីម្បីសេ្រមចក្តី្រសៃម ដល់េពលអ្វីៗមិនេទៅ

តាមការគិតទុក ពួកេគក៏េបាះេចាលក្តី្រសៃមែតម្តង។ ខ្ញុំ្រសលាញ់ក្តី្រសៃមរបស់ខ្ញុំ
េហតុេនះខ្ញុំមិនេភ្លីេធ្វីេរឿងែដលនាំទុក្ខដល់វាេទ។
បង្របាជ្ញវិជ័យ មា្ចស់េរាងពុម្បដាំេដីមជីវិត ធា្លប់្របាប់ខ្ញុំឱ្យឈប់េទៅេធ្វីការេទៅ េហីយ
យកេពលទាំងអស់េផា្តតេលីការសរេសរេសៀវេភៅ។ គាត់នឹងផ្គត់ផ្គង់លុយកាក់ឱ្យខ្ញុំ។
ខ្ញុំមិនេជឿគាត់េទ។ េបីខ្ញុំពឹងគាត់ ខ្ញុំនឹង្រតូវេធ្វីការេដីម្បីគាត់មួយជីវិត េហតុេនះខ្ញុំមិន
េបាះេចាលការងារ េហីយក៏មិនេបាះេចាលក្តី្រសៃមខ្លួនឯងេដីម្បីគាត់បាន្របេយាជន៍
ែដរ។ អ្វីែដលខ្ញុំ្រតូវេបាះេចាល គឺកុង្រតាជាមួយេរាងពុម្ពគាត់។ ឥលូវេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ
ស្ថិតេ្រកាមេឈា្មះរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ (Samanh EBooks)។ សាកគិតេទៅេមីលថា
េតីេយីងេពញចិត្តប៉ុណា្ណ េនៅេពលសា្នៃដខ្លួនឯង គា្មនេឈា្មះអ្នកដៃទមកលូកលាន់?
េពល្រពឹក ខ្ញុំេទៅេធ្វីការឱ្យេគ។ េពលយប់ ខ្ញុំេធ្វីការេដីម្បីខ្លួនឯង។ ខ្ញុំមិនែមនជា
សហ្រគិន ឬអ្នករកស៊ីេទ ែតខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធ។ ខ្ញុំេ្រតៀមេសៀវេភៅស្រមាប់សរេសរ ជា
បន្តបនា្ទប់ និង្របឹងផ្សព្វផ្សាយពីខ្លួនឯង។ ខ្ញុំមិនេចះេធ្វីទីផ្សារែមន ែតខ្ញុំអាចេរៀនេធ្វី
បន្តិចម្តងបាន។ តាមពិត ខ្ញុំបានេដីរេលីក្តី្រសៃមខ្លួនឯងរួចេទៅេហីយ ្រគាន់ែតេគមិន
ទាន់ទទួលសា្គល់ខ្ញុំប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំេធ្វីមា្នក់ឯង គា្មនអ្នកេនៅពីេ្រកាយ េហតុេនះវាេដីរ
យឺត ក៏មិនចែម្លកែដរ។
មានេគធា្លប់សួរខ្ញុំថា េបីចង់េធ្វីជាអ្នកនិពន្ធ ្រតូវេធ្វីដូចេម្តច? ខ្ញុំេឆ្លីយ្របាប់េគថា
“ជំហានដំបូង គឺ្រតូវមានការងារជាប់លាប់មួយសិន”ឺ ។ ្រកពះមិនឃា្លន េហីយ
រស់េនៅមិនេ្រកាមស្តង់ដារសង្គម េទីបេយីងអាចេដីរតាមក្តី្រសៃមបាន។ េបីេយីងមិន
អាចពឹងខ្លួនឯងបាន ក្តី្រសៃមរបស់េយីងក៏មិនអាចពឹងេយីងបានដូចគា្ន។ កុំេធ្វីបាប
ខ្លួនឯង េដាយយកក្តី្រសៃមមកបាំងមុខ េហីយមិនគិតពីជីវភាពខ្លួនឯង។ ចង់បាន
លុយែមនេទ? េរៀនអ្វីមួយឱ្យេចះ េហីយរកការងារេធ្វីេទៅ គឺបានេហីយ។
អ្នកេរៀនអាយធីជាមួយខ្ញុំមា្នក់ េទៅេធ្វីការេនៅ្រកុមហ៊ុនេគេដីម្បីឱ្យេគបេ្រងៀនពីរេបៀប
េធ្វីេវបសាយ។ បនា្ទប់មក េគេឆ្លៀតរកអតិថិជនេដាយខ្លួនឯង េហីយបេង្កីតជា
Agency មួយេដីម្បីរកលុយ។ េគបាន្របាក់ែខមកបង់ៃថ្លផ្ទះ េហីយក៏អាចរកលុយ
បែន្ថមេទៀតបាន។

ការងារែដលេយីងេធ្វី ជាឈា្នន់េទៅរកក្តី្រសៃមរបស់េយីង។ ខ្ញុំមិនទាន់និយាយដល់
ជំនាញ បទពិេសាធន៍ និងទំនាក់ទំនងែដលបានមកពីការងារផង។ ជីវភាពេយីងមិន
ពិបាក េ្របៀបដូចជាឧបសគ្គមួយ្រតូវបានដកេចញពីផ្លូវរបស់េយីង។ េយីងេធ្វីការឱ្យ
េគ េដីម្បីេយីងអាចេធ្វីការឱ្យខ្លួនឯង។
សូមបញា្ជក់៖ ្រគប់េសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ មិនសរេសរេដីម្បីអ្នកមាន្រសាប់េទ។
កូនអ្នកមាន មានផ្លូវេដីរ្រសួលេហីយ េហតុេនះមិន្រតូវការជំនួយេទ។ េគាលេដៅ
អ្នកអានរបស់ខ្ញុំ គឺអ្នក្រកលំបាក េហីយចង់េរីខ្លួនឱ្យ្រសណុកជាងហ្នឹង។ ខ្ញុំមិនដឹងពី
វិធីកា្លយជាអ្នកមានែមន ែតខ្ញុំដឹងពីវិធីដកខ្លួនពីភាព្រកី្រក។ អ្វីែដលខ្ញុំសរេសរ មិន
ទាក់ទងនឹងការវិនិេយាគ ឬេធ្វីជំនួញធំដុំេទ េ្រពាះខ្ញុំគា្មនសមត្ថភាព។

េគលេដែវង េគលេដខលី
េគាលេដៅក្នុងជីវិត ែចកេចញជាពីរ គឺេគាលេដៅែវង និងេគាលេដៅខ្លី។ េគាលេដៅែវង
គឺជាេគាលេដៅែដលេយីងកំណត់ទុកស្រមាប់ ៣ឆា្នំ ៥ឆា្នំ ១០ឆា្នំ ឬរហូតដល់េយីង
សា្លប់ែតម្តង។ េគាលេដៅេនះ ជាកមា្លំងចិត្តក្នុងការរស់េនៅ។ ចំែណកេគាលេដៅខ្លីវិញ
គឺជាេគាលេដៅែដលមានេយីងក្នុងេពលបច្ចុប្បន្ន េហីយលទ្ធផលវាជះផលក្នុងការ
រស់េនៅ្របចាំៃថ្ង។
សាកលវិទ្យាល័យ Minnesota State បានកំនត់រយៈេពល ១២ែខ ឬតិចជាងេនះ
ស្រមាប់េគាលេដៅរយៈេពលខ្លី។ េគបានេលីកេឡីងែដរថា “េគាលេដៅរយៈេពលខ្លី
អាចជួយបេង្កីតការផា្លស់ប្តូរធំបាន”។ ការផា្លស់ប្តូរេនាះ ពាក់ព័ន្ធដល់េគាលេដៅែវង។
េយីង្របឹងសេ្រមចេគាលេដៅខ្លីៗ េដីម្បីរត់េទៅរកេគាលេដៅរយៈេពលែវងរបស់េយីង។
េគាលេដៅខ្លីរបស់ខ្ញុំ គឺេរៀនអ្វីថ្មី េដីម្បីបានការងារេធ្វី និងជួយរកលុយឱ្យខ្ញុំកាន់ែត
េ្រចីន។ េគាលេដៅែវងរបស់ខ្ញុំ គឺការនិពន្ធេសៀវេភៅ។ េតីវាមានអ្វីទាក់ទងគា្ន? ការងារ
ថ្មី ផ្តល់បទពិេសាធន៍ថ្មី េហីយបទពិេសាធន៍ថ្មី ផ្តល់្របធានបទថ្មីស្រមាប់សរេសរ។
ការសរេសរេសៀវេភៅ្រចំែដល មិន្រតឹមែតេធ្វីឱ្យអ្នកអានធុញេទ សូម្បីខ្ញុំែដលជាអ្នក
សរេសរ ក៏ធុញែដរ។ េ្រកៅពីេនះ លុយ និងក្រមិតជីវភាពរបស់ខ្ញុំ អាចេធ្វីឱ្យអ្នកអាន

េជឿថា អ្វីែដលខ្ញុំសរេសរ មិនែមនជា្រទឹស្តីអាចម៌ែឆ្ក។ សាកគិតេទៅេមីល អ្នកនិពន្ធ
្រកមា្នក់ អាចេធ្វីឱ្យអ្នកអាន្រពមទទួលយកគំនិតទាក់ទងនឹងការរស់េនៅយា៉ងេម៉ច
បាន? េយីងមិនវាយតៃម្លមនុស្សពីសម្បកេ្រកៅេទ ែតអ្នកនិពន្ធ្រតូវែតមានភស្តុតាង
ជានិច្ច។
ខ្ញុំមានេគាលេដៅេ្រចីន ដូេច្នះការដឹងថា េគាលេដៅណា្រតូវសេ្រមចមុន និងមួយណា
្រតូវេធ្វីតាមស្រមួល ជាេរឿងចាំបាច់។ ការមានេគាលេដៅេ្រចីនេពក េធ្វីឱ្យេយីងស្មុ្រគ
សា្មញ និងមិនអាចេផា្តតអារម្មណ៍បានេទ។ េបីខ្ញុំគិតែតេលីការចង់េធ្វីជាអ្នកនិពន្ធ
ែដលជាេគាលេដៅែវង េហីយបំេភ្លចេគាលេដៅខ្លីៗេចាលអស់ ខ្ញុំក៏មិនអាចេទៅដល់
េគាលេដៅែវងេនាះបានែដរ។ េតីវាមាន្របេយាជន៍អ្វីែដល្របឹងដាក់េគាលេដៅេហីយ
ែតមិនអាចេទៅដល់?
ឧទាហរណ៍៖ ្រកុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំចង់បានអ្នកេ្របី្របាស់េវបសាយ ១លាននាក់ក្នុង
រយៈេពល ៣ឆា្នំ។ េនះជាេគាលេដៅែវង ចុះេគាលេដៅខ្លីមានអ្វីខ្លះ? ការេ្រតៀម
បុគ្គលិកថ្មី និងព្រងីកសមត្ថភាពបុគ្គលិកចាស់ ជាេរឿងចាំបាច់ទីមួយ។ េបីបុគ្គលិក
មិនអាចេធ្វីេវបសាយបានល្អ េតីមានអ្នកណា្រទាំេ្របី។ បនា្ទប់មកេនៅមានការរកៃដគូ
និងការផ្សព្វផ្សាយ។ ការរកលុយមកទប់ចំណាយែដលមិនទាន់មានចំណូល ក៏ជា
េគាលេដៅរបស់េថៅែកែដរ។ េបី្រកុមហ៊ុនមិនមានេគាលេដៅខ្លី េហីយមិន្របឹងសេ្រមច
េគាលេដៅទាំងេនាះេទ េគាលេដៅែវងែដលបានដាក់មក នឹងគា្មនអ្វីេកីតេឡីង។
េគាលេដៅខ្លី ភា្ជប់េទៅេគាលេដៅែវង។ ្រកុមហ៊ុនណាក៏េដាយ ឱ្យែតមានេគាលេដៅែវង
ច្បាស់ជាមានេគាលេដៅខ្លីេដីម្បីជួយេហីយ។ េគាលេដៅខ្លីអាចមានេ្រចីន េដីម្បី
េទៅដល់េគាលេដៅែវងមួយ។
េយីងជាខ្ញុំេគពិតែមន ប៉ុែន្តការមានេគាលេដៅខ្លី និងេគាលេដៅែវង េនៅែតមាន
្របេយាជន៍។ រាល់ចុងឆា្នំ ខ្ញុំែតងែតដាក់េគាលេដៅខ្លួនឯងស្រមាប់ឆា្នំថ្មី។ េគាលេដៅ
្របចាំឆា្នំរបស់ខ្ញុំ ជាេគាលេដៅែវង ដូេច្នះខ្ញុំ្រតូវមានេគាលេដៅខ្លីៗ្របចាំែខែដលខ្ញុំ្រតូវ
េធ្វីឱ្យបាន។ ខ្ញុំមិនអាចសេ្រមចបានេគាលេដៅទាំងអស់េទ ែតក៏មិនអត់្របេយាជន៍
រស់មួយឆា្នំេហីយមួយឆា្នំេទៀតេដាយគា្មនអ្វីផា្លស់ប្តូរែដរ។

េគាលេដៅែវងែដលខ្ញុំមាន គឺកា្លយជាអ្នកនិពន្ធេសៀវេភៅ។ អ្នកទាំងអស់គា្នអាចគិតថា
វាគា្មនអីពិបាក ្រគាន់ែតសរេសរេសៀវេភៅេនាះ។ ប៉ុែន្តការេចញេសៀវេភៅជាបន្តបនា្ទប់
េដីម្បីរក្សាេឈា្មះជាអ្នកនិពន្ធ េទីបជាេរឿងពិបាក។ អ្នកណាក៏អាចសរេសរេសៀវេភៅ
មួយក្បាល ឬពីរក្បាលបានែដរ។ ពួកេគក៏អាចេហៅខ្លួនឯងជាអ្នកនិពន្ធបានដូចគា្ន
ប៉ុែន្តេតីវាសមែដរេទ? េបីេយីងចូលបួសមួយឆា្នំ េហីយសឹកមកវិញ េតីេយីងអាចេហៅ
ខ្លួនឯងថា សង្ឃ អស់មួយជីវិតែដរេទ? េបីេយីងមានេស្នហាែតម្តង េហីយក៏អត់លិតរ
ហូត េតីេយីងអាចេហៅខ្លួនឯងថា មនុស្សសម្បូរេស្នហ៍ែដរេទ?
អ្វីែដលេយីងេធ្វីជា្របចាំ េទីបកំណត់ថាេយីងជាអ្នកណា។ ខ្ញុំេទៅេធ្វីការឱ្យេគរាល់ៃថ្ង
េហតុេនះខ្ញុំ ជាខ្ញុំេគ។ ខ្ញុំសរេសរេសៀវេភៅថ្មីជាបន្តបនា្ទប់ េហតុេនះខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធ។
ពាក្យថា “បន្តបនា្ទប”់ េនះេហីយ ែដលេធ្វីឱ្យខ្ញុំចាត់ទុក ការនិពន្ធ ជាេគាលេដៅែវង។
វានឹងបន្តរហូតដល់េពលែដលខ្ញុំសរេសរែលងេកីត។ េគាលេដៅែវងែបបេនះ ្រតូវការ
េគាលេដៅខ្លីជាេ្រចីនដូចជា សុខភាព លុយកាក់ មុខមាត់ បទពិេសាធន៍ ភាពឆា្លតៃវ
ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដៃទ និងការគាំ្រទ។ េនៅេពលខ្ញុំសេ្រមចបានេគាលេដៅខ្លីមួយ
បានន័យថា ខ្ញុំេទៅជិតដល់េគាលេដៅែវងមួយជំហានេទៀត។
មិនថាេគាលេដៅខ្លី ឬែវងេទ សុទ្ធែតទាមទារឱ្យេយីងេប្តជា្ញចិត្តេធ្វី។ េបីេយីងកំណត់
េគាលេដៅេចាលេដីម្បីែតល្អេមីល ឬេដីម្បីអួតេគ េយីងនឹងគា្មនបានអ្វីទាំងអស់។ អ្នក
ែដលមិនទាន់មានេគាលេដៅ ្រតូវកំណត់ឱ្យេហីយ កុំឱ្យខាតេពល។ ការស់េនៅគា្មន
េគាលេដៅ នឹងេធ្វីឱ្យេយីងកា្លយជាខ្លួនជាកូនអុកេដីម្បីសេ្រមចេគាលេដៅអ្នកដៃទ។
្រកេឡកេមីលកូនអុកនេយាបាយ ែដល្របឹងែ្រសកេដីម្បីេមដឹកនាំេគេទៅ េយីងនឹង
េឃីញថា ការគា្មនេគាលេដៅខ្លួនឯង េធ្វីឱ្យេយីងកា្លយជាមនុស្ស្របេភទណា។
ការគា្មនេគាលេដៅខ្លួនឯង នឹងេធ្វីឱ្យេយីងែតលេតាល េហីយចុងេ្រកាយេដាយសារ
េយីងល្ងង់ផង ក៏យកេគាលេដៅអ្នកដៃទមកេធ្វីជាេគាលេដៅខ្លួនឯង េហីយស៊ូសា្លប់
េដីម្បីជួយសេ្រមចេគាលេដៅេគ។ េគចង់េធ្វីេមដឹកនាំ េយីងមិនដឹងខ្លួន ក៏ចូលេទៅឱ្យ
េគដឹកនាំយា៉ងងាយ។ េរៀនរស់តាមេគាលេដៅខ្លួនឯងេទៅ យា៉ងេហាចណាស់ក៏េយីង
បានសា្គល់រសជាតិេជាគជ័យបន្តិចបន្តួចពីខួរក្បាលខ្លួនឯងែដរ។

េគាលេដៅែវង និងេគាលេដៅខ្លីរបស់េយីង្រតូវែតជាប់ទាក់ទងគា្នជានិច្ច។ កុំដាក់
េគាលេដៅេដាយមិនចង់បានលទ្ធផល។

េធវីករេដីមបីដកបទពិេសធន៍
បទពិេសាធន៍ក្នុងការងារែដលេយីងេធ្វីេដីម្បីអ្នកដៃទ អាចជួយេយីងេដីម្បីេធ្វីការងារ
ខ្លួនឯង។ ្របេយាជន៍មួយែដលេយីងបានមកពីការងារ គឺបទពិេសាធន៍។ វាជារបស់
មានតៃម្ល េហតុេនះបានជាអ្នកជំនាញជាេ្រចីនអាចយកវាេទៅលក់ក្នុងសិកា្ខសាលា
វីេដអូ ឬេសៀវេភៅបាន។
អ្នកជំនាញទាំងេនះ មាន្រតឹមែតបទពិេសាធន៍រាប់ឆា្នំប៉ុេណា្ណះ ក៏ជួយឱ្យពួកេគ
រស់េនៅបានយា៉ងងាយ្រសួលេទៅេហីយ។ ខ្ញុំេ្របីពាក្យ “្រតឹមែត” េនះ ្របែហលជា
ខុសបន្តិច េ្រពាះឱ្យែតមានបទពិេសាធន៍ េយីងអាចដឹងផ្លូវេដីរខ្លះេហីយ។ ពួកេគមិន
កា្លយជាអ្នកជំនាញេដាយគា្មនអ្វីេសាះជាប់ខ្លួនេទ។
បទពិេសាធន៍ ជាផ្លូវេដីរ។ អ្នកែដលមានបទពិេសាធន៍ អាចេជៀសវាងកំហុសបាន
េ្រចីនជាងអ្នកែដលមិនធា្លប់េធ្វីអ្វីេសាះ។ េបីសិនជាេយីងធា្លប់េធ្វីជា្រគូបេ្រងៀន េយីង
អាចនឹងដឹងពីវិធីទាក់ទាញេគមកេរៀនជាមួយេយីងបាន។ ជួនកាល េយីងអាច
មានលទ្ធភាពេបីកមជ្ឍមណ្ឌលសិក្សាេដាយខ្លួនឯងេទៀត។ មិនខ្វះេទអ្នកែដលយក
បទពិេសាធន៍ក្នុងការងារមកេធ្វីការខ្លួនឯងេនាះ។
មា៉ក់ខ្ញុំយកបទពិេសាធន៍បេ្រងៀនេក្មងេនៅសាលារដ្ឋ មកេ្របីេដីម្បីរកលុយេដាយ
ខ្លួនឯងេនៅផ្ទះ។ គាត់េបីកបេ្រងៀនេក្មងៗ រាល់លា្ងច េហីយសិស្សែដលសា្គល់េនៅ
តាមសាលា ក៏មកេរៀនបន្តជាមួយគាត់េនៅផ្ទះ។ េបីគាត់មិនធា្លប់បានបេ្រងៀនក្នុង
សាលា គាត់ក៏មិនដឹងថា សាលារដ្ឋបេ្រងៀនសិស្សយា៉ងេម៉ច េហីយក៏មិនដឹងពី
កំហុសក្នុងការបេ្រងៀនែដរ។ គាត់បេ្រងៀនខុសពីសាលារដ្ឋ េហីយសិស្សក៏បានផល
ខុសពីសាលារដ្ឋដូចគា្ន។ មា៉ក់ខ្ញុំបេ្រងៀនសាលារដ្ឋជិត ៤០ឆា្នំេហីយដូេច្នះ ស្រមាប់
គាត់ ការបេ្រងៀនេក្មង ជាេរឿងធម្មតា។ គាត់មិនចាំបាច់េរៀបេមេរៀនអ្វីទាំងអស់ េ្រពាះ

អ្វីែដល្រតូវបេ្រងៀនមានក្នុងខួរក្បាលគាត់្រសាប់។ េបីេយីងេធ្វីអ្វីមួយ ៤០ឆា្នំ េយីងក៏
េធ្វីបានដូចគាត់ែដរ។
ការងារពីរែដលេយីង្រតូវមាន គឺការងារស្រមាប់អ្នកដៃទ និងស្រមាប់ខ្លួនឯង។ េយីង
េធ្វីការឱ្យេគ េដីម្បីយកបទពិេសាធន៍ េហីយបនា្ទប់មកយកបទពិេសាធន៍េនាះមក
េធ្វីការខ្លួនឯងវិញ។ េបីេយីងមានក្តី្រសៃមែដល្រតូវការបទពិេសាធន៍ គួររកការងារេធ្វី
េទៅ េយីងអាចសន្សំេពលេដីម្បីែកកំហុស េហីយបានលុយេទៀត។ េនៅតាមកែន្លង
េធ្វីការ ែតងែតមានការបេ្រងៀន ដូេច្នះេយីងអាចេរៀនេចះបានេលឿនជាងការ្របឹង
សា្មនេដាយខ្លួនឯង។ កុំេភ្លចថា ការងារបេ្រងៀនមនុស្សបានល្អជាងក្នុងសាលា។
េយីងេធ្វីការ៤ឆា្នំ េយីងអាចកា្លយជាអ្នកជំនាញមា្នក់េហីយ ែតេបីេរៀនក្នុងសាលា៤ឆា្នំ
េយីងមិន្របាកដថាអាចរកការងារេធ្វីបានផង។
បទពិេសាធន៍ នឹងជួយេយីងេពលជួបនឹងបញា្ហក្នុងការងារផា្ទល់ខ្លួន។ េយីងមិនអាច
េដាះ្រសាយបញា្ហបានេទ េបីេយីងមិនដឹងថាវាជាបញា្ហ ឬក៏មិនធា្លប់លឺអ្នកណា
និយាយពីមុន ប៉ុែន្តេនៅេពលេយីងេទៅេធ្វីការ េយីង្របាកដជាសា្គល់ថាអ្វីែដលអាច
កា្លយជាបញា្ហ។
ការងាររបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹង E-Leaning ដូេច្នះវាបេ្រងៀនខ្ញុំពីរេបៀបេធ្វីេមេរៀនេដីម្បី
កុំឱ្យអ្នកេរៀនធុញ។ ខ្ញុំយកវិធីទាំងេនាះមកេ្របីជាមួយការសរេសរេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ
េ្រពាះចង់បានលទ្ធផលដូចគា្ន។ វាអាចមានផលខុសគា្ន េ្រពាះេនៅកែន្លងការងារ ខ្ញុំ
មាន្រកុមការងារជួយេមីល ប៉ុែន្តេនៅផ្ទះ ខ្ញុំ្រតូវេធ្វី្រគប់យា៉ងមា្នក់ឯង។ អ្វីែដលខ្ញុំ
ធា្លប់េធ្វីេនៅកែន្លងការងារ សុទ្ធែតអាចយកមកេ្របីក្នុងការងារផា្ទល់ខ្លួនបាន។
បទពិេសាធន៍ការងារ នឹងេធ្វីឱ្យេយីងមានទំនុកចិត្តេលីខ្លួនឯង េហីយហា៊នេធ្វីអ្វីែដល
េយីងយល់ថាមាន្របេយាជន៍ដល់ខ្លួន។ ពីមុន ខ្ញុំក៏មិនហា៊នលក់េសៀវេភៅខ្លួនឯងែដរ
េ្រពាះខ្ញុំគិតថា គា្មនអ្នកណាចង់អាន េហីយក៏គា្មនអ្នកណាសុខចិត្តចំណាយលុយ
ទិញេសៀវេភៅពីអ្នកនិពន្ធថ្មីេទ។ េ្រកាយមក ្រកុមហ៊ុនែដលខ្ញុំេធ្វីការ បានសាកល្បង
លក់េសៀវេភៅអនឡាញ។ ខ្ញុំជាអ្នកលក់។ ខ្ញុំពិនិត្យេសៀវេភៅែដលខ្ញុំទិញមក េហីយ
េមីលេឃីញថា េសៀវេភៅខ្លះសរេសររេញ៉រៃញ៉ជាងេសៀវេភៅខ្ញុំេទៀត។ េបីខ្ញុំអាចលក់

េសៀវេភៅអ្នកដៃទបាន ខ្ញុំក៏អាចលក់េសៀវេភៅខ្លួនឯងែដរ។ ខ្ញុំចាប់េផ្តីមលក់េសៀវេភៅ
ខ្លួនឯង។ បទពិេសាធន៍ការងារមួយ ជួយការងារមួយេទៀតឱ្យេដីរេទៅមុខ។

ភពរីករយកនងករងរ
ុ

ស្រមាប់អ្នកែដលមានការងារពីរ ពួកេគដូចជាលះបង់េពលេវលាទាំង្រសុងេទៅេលី
ការងារ េហីយអាចនឹងបាត់ភាពរីករាយក្នុងការរស់េនៅ។ ការគិតែបបេនះមិនអាច
ថា្រតូវទាំង្រសុង ឬខុសទាំង្រសុងេទ។ ខ្ញុំេឃីញមនុស្សជាេ្រចីន មានភាពរីករាយ
េនៅកែន្លងការងារេ្រចីនជាងេនៅជាមួយ្រគួសារខ្លួនឯងេទៀតផង។ ការងារអាចផ្តល់
ភាពរីករាយឱ្យេយីងបាន ្របសិនេបីេយីងេចះទទួល។
ខ្ញុំរីករាយនឹងការងារែដលខ្ញុំមាន េហីយក៏េពញចិត្តនឹងការងារផា្ទល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំែដរ។
អ្នក្រគប់្រគងរបស់ខ្ញុំែត្របាប់បុគ្គលិកថ្មីថា “ខ្ញុំមកេធ្វីការឱ្យគាត់ ជាការងារេ្រកៅេមា៉ង
ប៉ុេណា្ណះ ការងារេពញេមា៉ងរបស់ខ្ញុំ គឺសរេសរេសៀវេភៅេនៅផ្ទះេទ”។ គាត់និយាយ្រតូវ
ណាស់ េ្រពាះខ្ញុំមានការងារខ្លួនឯងមុនខ្ញុំចូលេធ្វីការេនៅ្រកុមហ៊ុនគាត់េទៀតផង
េហីយគាត់ក៏ដឹងថា ខ្ញុំ្របឹងរកវិធីលក់េសៀវេភៅផា្ទល់ខ្លួនែដរ។
គាត់េពញចិត្តនឹងឱ្យខ្ញុំចូលេធ្វីការ េហតុេនះខ្ញុំក៏េពញចិត្តេធ្វីការឱ្យគាត់ ែតមិនេពញ
ចិត្តរហូតេទ េ្រពាះការងារេដីម្បីអ្នកដៃទ មិនអាចេធ្វីឱ្យរីករាយបានយូរេទ។ ដល់
េពលែដលខ្ញុំធុញ ខ្ញុំនឹង្រតូវរកការងារេផ្សងេទៀតមិនខាន។ ការងារែដលខ្ញុំរីករាយ
រហូត គឺការនិពន្ធេសៀវេភៅខ្លួនឯង។ ខ្ញុំកាន់ែតេធ្វី កាន់ែតសប្បាយ ជាពិេសសេឃីញ
ចំនួនេសៀវេភៅខ្លួនឯងេកីតេឡីង។
េបីអ្នកទាំងអស់គា្នទទួលសា្គល់ថា ខ្លួនឯងជាខ្ញុំេគ េហីយចង់បានភាពរីករាយក្នុង
ការងារ សូមសាកល្បងបេង្កីតការងារផា្ទល់ខ្លួន។ វាអាចជាការចាប់េផ្តីមគេ្រមាង
អ្វីមួយ ឬជំនួញក្នុងក្តី្រសៃមរបស់េយីង។ េយីងនឹងរីករាយេធ្វីវារាល់ៃថ្ង េដាយមិន
ចាំបាច់មានផលតបស្នងេ្រចីនេទ។ មិនថាេយីងរវល់ប៉ុណា្ណ េយីងេនៅែតរកេពលមក
េធ្វីការងារផា្ទល់ខ្លួនបាន េបីសិនេយីងច្បាស់ជាមួយខ្លួនឯង។

កុំេធ្វីការងារអ្វីែដលនាំេយីងឱ្យមិនសប្បាយចិត្ត។ ែតេបីវាអាចរកលុយបានេ្រចីន ្រទាំ
េធ្វីេទៅ េហីយេឆ្លៀតេពលែដលេនៅសល់េធ្វីការងារមួយេទៀត ែដលេយីងេជឿថា អាច
ជួយេយីងបានេនៅៃថ្ងេ្រកាយ។ ការងារខ្លួនឯង ជាភាពរីករាយ។ េយីងអាចនឹងមាន
អារម្មណ៍ថា ដូចជាមានេសរីភាព និងភា្ញក់េផ្អីលរាល់េពលែដលមានការវិវត្តម្តងៗ។
េយីងអាចមិនភា្ញក់េផ្អីលេនៅេពល្រកុមហ៊ុនែដលេយីងេធ្វីការទទួលបានេជាគជ័យ
ប៉ុែន្តេយីងមិនអាចេនៅេស្ងៀមេពលេឃីញការងារផា្ទល់ខ្លួនេយីងរីកចេ្រមីនេទ។ ខ្ញុំ
មិនែដលេភ្លច អារម្មណ៍ែដលខ្ញុំលក់េសៀវេភៅបានដំបូងេទ។ ខ្ញុំធា្លប់គិតថា វាេទៅមិន
រួច ្រសាប់ែតមានអ្នកទិញ េធ្វីឱ្យខ្ញុំេនៅេស្ងៀមេទៅវិញ។
េយីងជាខ្ញុំេគេទ េហតុេនះ្រតូវមានភាពរីករាយក្នុងការងារឱ្យបានេ្រចីន។ កុំតប់
្របមល់ េ្រពាះមិនផ្តល់ជេ្រមីសដល់ខ្លួនឯងក្នុងការងារ។ េបីការងារមួយ មិនអាចឱ្យ
រីករាយបាន រកមួយេទៀត។

១២
ករលឈប់ពីករងរ
លា្ងចមួយ មុនេពលខ្ញុំេចញមកផ្ទះ ខ្ញុំបានេទៅឈរនិយាយេលងជាមួយអ្នកេធ្វីការក្នុង
បន្ទប់របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនិយាយពីេរឿងប្តូរការងារ។ បុគ្គលិកមា្នក់បាន្របាប់ខ្ញុំថា “្រតូវចាំ
គា្មនអ្នកណាេធ្វីការមួយកែន្លងរហូតេទ”។ ខ្ញុំក៏តបវិញថា “ចាំខ្ញុំយកេសៀវេភៅមក
កត់ទុក កុំឱ្យេភ្លច”។ និយាយចប់ ខ្ញុំក៏េរៀបកាតាបមកផ្ទះ។ មនុស្សែបបេនះ េទីប
មានកំេណីត និងសា្គល់ថាអ្វីជាការសាកល្បងថ្មី។
ខ្ញុំធា្លប់េធ្វីការេនៅកែន្លងមុនៗ ែដលបុគ្គលិកមា្នក់ៗ្របឹងេធ្វីការេដីម្បីេឡីងដំែណងជា
បន្តបនា្ទប់។ ពួកេគព្យាយាមយកចិត្តេម េ្រពាះមិនចង់បាត់បង់ការងារ។ េនៅេពលេគ
លឺខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យឈប់ េគក៏្របាប់ថា “កុំហក់េលាតេពក ្របយ័ត្នអ្វីក៏មិនសល់”។ ខ្ញុំ
មិនយល់េសាះ េហតុអ្វីបានជាមា្នក់ៗគិតថា ការលាឈប់ពីការងារ ជាេរឿងមិនល្អ។
ជួនកាល វាអាចជាការសេ្រមចចិត្តល្អបំផុតរបស់េយីងក៏ថាបាន។
ខ្ញុំឈប់ពីការងារចាស់ េហីយរកការងារថ្មីេធ្វី េហីយខ្ញុំគិតថា ការេធ្វីែបបេនះ េ្របៀប
ដូចជាការេរៀនចប់មួយថា្នក់ េហីយេឡីងមួយថា្នក់េទៀតែដរ។ ការងារ ជាការេរៀន
ែដលបានលុយ។ េពលខ្ញុំេរៀនចប់េហីយ េតីខ្ញុំេនៅេធ្វីអីេទៀត? ខ្ញុំមិនសូវជាពូែកេរឿង
រកស៊ីប៉ុនា្មនេទ ែតខ្ញុំក៏មិនេពញចិត្តនឹងការងារងាប់្រកឡាែដរ។
ឪពុកមា្តយខ្ញុំេធ្វីការេនៅកែន្លងដែដលេលីសពី២០ឆា្នំ។ វាជាេរឿងខាតបង់ែដលេយីង
យកេពល២០ឆា្នំ េទៅេធ្វីេរឿងដែដល េហីយជាេរឿងែដលេយីងដឹងលទ្ធផលេទៀត
ផង។ គ្រមូមិនល្អរបស់ឪពុកមា្តយខ្ញុំ ជួយខ្ញុំឱ្យេប្តជា្ញចិត្តថា មិនេធ្វីក្នុងកែន្លងមួយ
េលីសពី៣ឆា្នំ។ ខ្ញុំមិនែមនកំណត់េពល៣ឆា្នំេដាយៃចដន្យេទ។ រយៈេពល ២េទៅ

៣ឆា្នំ គឺល្មមនឹងឱ្យេយីងេធ្វីការបានសា្ទត់ជំនាញេហីយ។ ការងារនឹងអស់ភាព
រីករាយ េនៅេពលវាគា្មនអ្វីថ្មីស្រមាប់េរៀន។ ខ្ញុំដាក់កំណត់ែបបេនះែមន ែតមិនែដល
ទប់ចិត្តេធ្វីការឱ្យចប់៣ឆា្នំេទ។
ការលាឈប់ពីការងារ ជាសញ្ញប្រតរបស់េយីងែដលបញា្ជក់ថា េយីងេធ្វីការែឆ្អតឆ្អន់
ក្នុងកែន្លងមួយេហីយ ដូេច្នះ្រតូវការកែន្លងថ្មីេទៀត។ ទីផ្សារការងារ្របែហលជាចេង្អៀត
ែតស្រមាប់អ្នកែដលមានបទពិេសាធន៍្រសាប់ វាមិនអីេទ។

ពកយមុនឈប់
េនៅេពលខ្ញុំចូលេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនថ្មីបានប៉ុនា្មនែខ ្រសាប់ែតមានបុគ្គលិកមា្នក់ដាក់
ពាក្យឈប់។ េគេធ្វីការឱ្យ្រកុមហ៊ុន៥ឆា្នំ េហីយចង់េទៅរកស៊ីេដាយខ្លួនឯង ដូេច្នះេគក៏
ឈប់។ តាមទមា្លប់របស់្រកុមហ៊ុនេនះ េពលមានបុគ្គលិកឈប់ េគនឹងេរៀបចំកម្មវិធី
លាគា្ន េដាយមានអ្នកេឡីងនិយាយ និងនំចំណីបន្តិចបន្តួច។ ខ្ញុំក៏េនៅក្នុងេនាះែដរ
េ្រពាះចង់ដឹងថាេគនិយាយអ្វីខ្លះ។
្របធានែផ្នករបស់េគបានេឡីងមកនិយាយេដីម្បីេបីកកម្មវិធី។ គាត់និយាយថា “ការ
លាឈប់េនះ ជាការចាប់េផ្តីមថ្មីរបស់្របុស(មា្នក់េនាះេឈា្មះ្របុស)”។ គាត់ជូនពរឱ្យ
េជាគជ័យនឹងមុខជំនួញថ្មី េហីយក៏ចាប់េផ្តីមដេណ្តីមគា្នស៊ីចុក។ ខ្ញុំក៏េដីរេទៅផ្ទះ។
ពាក្យរបស់គាត់េនះ េធ្វីឱ្យខ្ញុំចាំរហូតដល់េពលែដលគាត់្រតូវេគបញ្ឈប់ពីការងារ។
គាត់និយាយ្រតូវណាស់ េ្រពាះចំណុចបញ្ចប់ក្នុងេរឿងមួយ ជាចំណុចចាប់េផ្តីមេនៅក្នុង
េរឿងថ្មីេទៀត។ ចំណុចបញ្ចប់ ជាេរឿងល្អ េបីេយីងេមីលវាក្នុងេពលអនាគត។ ខ្ញុំបញ្ចប់
ការងារជាអ្នកបេ្រងៀន្រកាហ្វិចឌីហ្សាញ េហីយចាប់េផ្តីមការងារជាេធ្វី E-Learning
វិញ។ ខ្ញុំបញ្ចប់ការងារក្នុង្រកុមហ៊ុនមួយ េហីយចាប់េផ្តីមការងារក្នុង្រកុមហ៊ុនមួយ
េទៀត។ េតី្រតង់ណាែដលថាមិនល្អ?
េ្រកាយខ្ញុំេធ្វីការបានជិតមួយឆា្នំ ក៏មានេគដាក់ពាក្យឈប់មា្នក់េទៀត េ្រពាះ្រគប់លុយ
េបីកហាងេដាយខ្លួនឯង។ មុននឹងេទៅ គាត់បានបា៉វបាយៃថ្ង្រតង់ដល់បុគ្គលិកមួយ
្រកុមហ៊ុន។ គាត់ថាេនះជាការអរគុណចំេពាះអ្នកែដលបានេធ្វីការជាមួយគាត់។ គាត់

មិននិយាយអ្វីេ្រចីនេទ ប៉ុែន្តការលាឈប់របស់គាត់ ក៏ជាការចាប់េផ្តីមថ្មីរបស់គាត់
ដូចគា្ន។ គាត់ចាប់េផ្តីមជីវិតជាអ្នកជំនួញ។ ខ្ញុំេជឿថា គាត់នឹងមិននឹកជីវភាពជាខ្ញុំេគ
េទៀតេទ។
ការលាឈប់ ជាចំណុចបញ្ចប់របស់្រកុមហ៊ុន េ្រពាះេយីងនឹងមិនមកេធ្វីការេទៀតេទ។
វាជាចំណុចចាប់េផ្តីមរបស់េយីង េ្រពាះេយីងេនៅែតេទៅេធ្វីការដូចមុនដែដល ្រគាន់ែត
ខុសកែន្លងប៉ុេណា្ណះ។
េពលេយីងសេ្រមចថាបិទទា្វរណាមួយក្នុងជីវិត េទីបេយីងេឃីញទា្វរមួយេទៀតែដល
េយីងអាចេបីកបាន។ េបីេយីងមិនេបាះេចាលការងារចាស់ េយីងក៏មិនមានការងារថ្មី
ែដរ។ វាជាេរឿងេវទនាមួយ ែដល្រទាំេធ្វីកិច្ចការដែដលៗ េ្រពាះមិនចង់អត់ការងារេធ្វី។
េយីងមិនអាចរស់េនៅេដាយខា្លចការចាប់េផ្តីមថ្មីេនាះេទ។ ចំណុចបញ្ចប់ ែតងែតជា
ចំណុចចាប់េផ្តីម។ េបីសិនជាេយីងគិតច្បាស់េហីយ ្រតូវដាច់ចិត្តបញ្ចប់ការងារចាស់
េហីយចាប់េផ្តីមការងារថ្មី។

េ`ករបតរករងរេរចី
ន ជេរឿងលអែដរេទ?
ូ

អ្នក្រគប់្រគងចិនមា្នក់ែដលខ្ញុំធា្លប់េធ្វីការជាមួយ ្របាប់ខ្ញុំថា “េយីងជាមនុស្ស្របុស
េបីសិនជាអាយុ៣០េហីយ មិនទាន់មានការងារច្បាស់លាស់េធ្វីេទៀត ជីវិតេយីងគឺ
េចាលេម្សៀតេហីយ”។ គាត់្របាប់ខ្ញុំេ្រកាយេពលខ្ញុំដាក់ពាក្យឈប់ពីកាស៊ីណូ។ គាត់
មិនថា ការងារែដលខ្ញុំេធ្វីថ្មីមិនល្អេទ េ្រពាះគាត់ក៏មិនដឹងច្បាស់ែដរ ប៉ុែន្តគាត់្របាប់ខ្ញុំ
ពីអាយុែដល្រតូវមានការងារច្បាស់លាស់។ គាត់មិនែមនជំនាញអ្វីេ្រកៅពីេចះបកែ្រប
ភាសាចិន និងទទួលេភ្ញៀវេទ ប៉ុែន្តគាត់មានបទពិេសាធន៍ក្នុងេរឿងការងារ។
េ្រកាយពីេពលេនាះមក ខ្ញុំយកពាក្យេនះមកគិតជានិច្ច។ េបីខ្ញុំអាយុមិនទាន់ ៣០ឆា្នំ
ការប្តូរការងារ េនៅែតជាជេ្រមីសរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនច្បាស់ថា េតីការងារចុងេ្រកាយ
របស់ខ្ញុំ ជាអ្វីេទ េហីយខ្ញុំក៏មិនបារម្ភែដរ។ ការងារបច្ចុប្បន្ន េទីបជាអ្វីែដលខ្ញុំ្រតូវ្របឹង
េធ្វី។ េពលេធ្វីអស់ចិត្តេហីយ ខ្ញុំ្រតូវរកេមីលកែន្លងេផ្សងេទៀតែដលខ្ញុំអាចេផ្ញីខ្លួនបាន
មួយរយៈ និងយកលុយពីេគមកចាយសិន។

ការងារ ជាអ្នកជួយឱ្យេយីងរស់បាន។ េយីងគា្មនការងារ េយីងគា្មនចំណូល ដល់
ចុងេ្រកាយេយីងនឹងចូលរួមជាមួយអ្នកែដលគា្មនការងារេធ្វី េទៅបេនា្ទសរដា្ឋភិបាល។
ការេធ្វីែបបេនះ ជាចរិតេពលមនុស្សទាល់្រចកប៉ុេណា្ណះ។ េបីេយីងធា្លប់េរៀនសុភាសិត
ែខ្មរ “ខ្លួនទីពឹងខ្លួន” េយីងនឹងកាន់ែតយកចិត្តទុកដាក់េលីការងារមិនខាន។
ការប្តូរការងារេ្រចីនអាចជាេរឿងល្អ េហីយក៏អាចមិនល្អែដរ។ េពលេយីងធា្លប់េធ្វីការ
េនៅកែន្លងេផ្សងគា្ន េយីងមានបទពិេសាធន៍េ្រចីន សា្គល់អ្នកដៃទ និងមានចំេណះដឹង
ថ្មីេ្រចីន។ េយីងក៏្របែហលជាអាចបានលុយេ្រចីនែដរ េបីសិនជាបទពិេសាធន៍ែដល
េយីងមាន អាចេ្របីការបានេនៅកែន្លងេផ្សង។ េយីងមិនចាំបាច់្រពួយចិត្តថាខា្លចេគ
េដញេចាល េ្រពាះេយីងមិនជាប់ជំពាក់នឹងកែន្លងណាមួយច្បាស់លាស់។ េយីងក៏
មិនបាច់េលីកេជីងអ្នកណាេដីម្បីរក្សាការងារែដរ។ ចំណុចល្អទាំងេនះ អាចឱ្យ
ពិចារណាប្តូរការងារបាន។ េយីងក៏អាចបញា្ចក់្របាប់ខ្លួនឯងបានែដរថា េយីងមាន
េសរីភាព្រគប់្រគាន់។
ប៉ុែន្តមានេពលខ្លះ ការប្តូរការងាររេ្រចីន អាចនឹងកា្លយជាផលវិបាកែដរ។ េពលេគ
េឃីញ ្របវត្តិការងារេយីងេ្រចីន េគអាចនឹងគិតទុកមុនថា េយីងមិនអាចេធ្វីការឱ្យេគ
បានយូរេទ េហតុេនះេគអាចនឹងមិនេរីសយកេយីងឱ្យចូលេធ្វីការ។ េគគិតពី
្របេយាជន៍របស់្រកុមហ៊ុនេគ គឺ្រតឹម្រតូវណាស់។ េយីងមិនអាចបេនា្ទសេគបានេទ។
អ្នកខ្លះ យល់ថាេយីងជាមនុស្សមិនេសា្មះ្រតង់ េហតុេនះេគមិនសូវទុកចិត្តេយីង។
ពួកេគគិតែបបេនះ េ្រពាះេគ្រចលំពាក្យថា េសា្មះ្រតង់ និងេសា្មះស្ម័្រគប៉ុេណា្ណះ។ េរឿង
មួយេទៀត គឺទំនាក់ទំនង។ េយីងអាចនឹងមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយ
អ្នកដៃទេទ។
េបីសួរថា េតីវាល្អឬអត់ េយីង្រតូវេមីលេលីចរិតមនុស្សេហីយ។ ស្រមាប់ខ្ញុំ គឺល្អ។ ខ្ញុំ
ចូលចិត្តប្តូរការងារ េហីយខ្ញុំេ្រតៀមខ្លួនប្តូរជានិច្ច។ េបីមានសមត្ថភាពអាចប្តូរបាន
េហតុអ្វីមិនសាកប្តូរេទៅ? ែតមុននឹងប្តូរ េយីង្រតូវគិតជាមុនសិន។ ខួរក្បាលមាន
្រតូវែតយកមកេ្របី ជាពិេសសេបីការសេ្រមចចិត្តេនាះទាក់ទងនឹងជីវភាពរបស់
េយីង។ ខ្ញុំនឹង្របាប់ពីអ្វីែដលខ្ញុំធា្លប់គិតមុនេពលសេ្រមចចិត្តឈប់ពីកែន្លងណាមួយ។

េ`េពលណែដលេយីងរតូវេដីរេចញ?
មុនេពលេយីងសរេសរមួយ ្រតូវគិតពីចំណុចបញ្ចប់ឱ្យេហីយ។ េនះជាដំបូនា្មនល្អក្នុង
ការសរេសរ េ្រពាះេបីេយីងមិនដឹងពីចំណុចបញ្ចប់ េយីងក៏មិនដឹងចាប់េផ្តីមយា៉ងណា
ឱ្យល្អែដរ។ ក្នុងការងារក៏មិនខុសគា្នែដរ េយីង្រតូវគិតដល់ៃថ្ងែដលេយីងលាឈប់ឱ្យ
បានមុន។ េបីេយីងមិនគិតេទ េយីងនឹងជាប់ផុងក្នុងការងារែតមួយអស់រាប់សិបឆា្នំ
ទ្រមាប់ែតដល់េពលចូលនិវត្តន៍ ឬ្រតូវេគេដញេចាល។
ករណីបនា្ទន់ គឺការងារែដលេយីងកំពុងេធ្វីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់េយីង។ មិន
ថាេយីងឃា្លនចង់បានលុយប៉ុណា្ណ ក៏មិន្រតូវេភ្លចគិតពីសុខភាពែដរ។ េពលែដល
េយីងកំពុងេធ្វី វាអាចមិនទាន់អីេទ ប៉ុែន្តប៉ុនា្មនឆា្នំេទៀត រាងកាយេយីងនឹង្រទុឌេ្រទាម
េហីយេយីងនឹងេឃីញេរាគសញា្ញេដាយខ្លួនឯង។ ខ្ញុំឈប់េធ្វីការក្នុងកាស៊ីណូ េដាយ
សារែតែផ្សងបារីខា្លំងេពក េហីយខ្ញុំ្រតូវឈរយូរេមា៉ង។ ខ្ញុំមិនមានេហតុផលអ្វីេដីម្បី
លះបង់ខ្លួនឯងេដីម្បីកាស៊ីណូេដីរេទៅមុខេទ េហតុេនះ ខ្ញុំដាក់ពាក្យឈប់េដាយ្របាប់
ថា ខ្ញុំ្រតូវេទៅេរៀនេពលលា្ងចវិញ។
ខ្ញុំដឹងថា េក្មងៗមិនខ្វល់ពីសុខភាពខ្លួនឯងេទ។ ដល់េពលឈឺ េទីបេយីងេចះ្របកប
ពាក្យថា សា្តយេ្រកាយ។ កាលពីមុន ខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ែដរ។ ខ្ញុំេធ្វីការដល់េមា៉ង ២យប់ ឬ
ទល់ភ្លឺក៏មានែដរ េហីយខ្ញុំអួតេគថា សុខភាពខ្ញុំល្អណាស់ មិនងាយឈឺផា្តសេទ។ ែត
ដល់េពលឈឺ េទីបខ្ញុំដឹងថា អ្វីែដលខ្ញុំេធ្វីពីមុន គឺខុសទាំងអស់។ ខ្ញុំេធ្វីបាបខ្លួនឯង
េ្រពាះខ្ញុំល្ងង់។ ្រគូេពទ្យពន្យល់ខ្ញុំពីមូលេហតុែដលខ្ញុំឈឺេហីយ េទីបខ្ញុំភា្ញក់ខ្លួន។ ការ
ភា្ញក់ខ្លួនេនះ មិនអាចជួយអ្វីឱ្យខ្ញុំរួចពីជម្ងឺបានេទ ែតវាអាចឱ្យខ្ញុំរំលឹកអ្នកែដលមិន
ទាន់ឈឺបាន។
ការងារណាក៏េដាយ ឱ្យែតប៉ះពាល់ដល់សុខភាពេយីង ្រតូវែតរកផ្លូវប្តូរេចញ ជា
ពិេសសការងារេពលយប់។ េយីងអត់េដកយប់យូរេទៅ នឹងប៉ះពាល់ខួរក្បាលេយីង
មិនខាន។ ខួរក្បាលខូចេហីយ េយីងរស់ក៏គា្មនន័យែដរ។ េបីសិនជាមានេពលទំេនរ
្រសាវ្រជាវទាក់ទងនឹងសុខភាពឱ្យបានេ្រចីន ក៏ល្អែដរ េដីម្បីេយីងអាចសេ្រមចចិត្ត

បានេលឿន។ មនុស្សេយីងខា្លចសា្លប់ ែតមិនខា្លចខូចសុខភាពេទ។ ខ្ញុំខា្លចសា្លប់ េទីប
ខ្ញុំខា្លចខូចសុខភាព។
ករណីទីពីរ គឺ ការងារែដលេយីងេធ្វី គា្មនអនាគតល្អ។ “គា្មនការងារណាេថាកទាប
េទ” ជាឃា្លែដលេគនិយមេ្របី ជាពិេសសអ្នកែដលចូលចិត្តលួងខ្លួនឯង។ សាកគិត
េទៅដល់តារាកំែប្លងពាក់មី និងបងប្អូនរបស់គាត់េទៅេមីល ថាការងារមុនចូលសិល្បៈ
និងការងារក្នុងសិល្បៈ មួយណាេធ្វីឱ្យពួកគាត់សា្គល់ភាពៃថ្លថ្នូរ? ការងារៃថ្លថ្នូរ នឹងនាំ
េយីងឱ្យសា្គល់ភាពៃថ្លថ្នូរ េហីយការងារេថាកទាប នាំេយីងឱ្យេមីលេឃីញ្រតឹមភាព
ៃថ្លថ្នូររបស់អ្នកដៃទប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំមិនចង់ឱ្យេយីងនាំគា្នយកភាពវិជ្ជមានដាក់្រគប់
កែន្លងេទ េ្រពាះវាេធ្វីឱ្យេយីងគិតខុស េហីយេគចេវសពីការពិត។
ការងារមានេថាកទាប និងៃថ្លថ្នូរ។ ការងារៃថ្លថ្នូរ អាចេធ្វីឱ្យេយីងមានអនាគតល្អ។ វា
អាច ែតខ្ញុំមិន្របាកដថាេយីងនឹងមានឬអត់េទ។ ប៉ុែន្តការងារេថាកទាបវិញ នឹងេធ្វីឱ្យ
េយីងអស់អនាគត។ ខ្ញុំមិនេលីកឧទាហរណ៍ឱ្យចំេទ កុំឱ្យអ្នកទាំងអស់គា្នគិតថា ខ្ញុំ
េរីសេអីងការងារ និងេមីលងាយអ្នកែដលមានការងារមិនល្អ។ ខ្ញុំេជឿថា េយីងអាច
សា្គល់ការងារេថាកទាបបានេដាយខ្លួនឯង។ កុំរាប់ែតេរឿងឆក់ប្លន់ ជួនកាលការងារ
្រតឹម្រតូវតាមច្បាប់ ក៏ជាការងារេថាកទាបែដរ។ ការងារែដលខ្ញុំកំពុងេធ្វីរាល់ៃថ្ង េចញ
ផុតពីេថាកទាបបន្តិចប៉ុេណា្ណះ េ្រពាះវាមានទាក់ទងនឹងសាសនា។
េយីងេធ្វីការ េដីម្បីអនាគត ចុះេបីការងារេនាះគា្មនអនាគតឱ្យេយីងផង េតីេយីងេធ្វីវា
េដីម្បីអី? យកេគាលេដៅរយៈេពលែវងរបស់េយីង មកេ្របៀបេធៀបនឹងការងារែដល
េយីងកំពុងេធ្វី េយីងនឹងដឹងថា វាមានអនាគតឬអត់េហីយ។ េបីេយីងមិនកុហក
ខ្លួនឯង ឬមិនលួងខ្លួនឯងេទ េយីងនឹងអាចសា្គល់ការងារគា្មនអនាគតកាន់ែត
ឆាប់រហ័ស។
ករណីទីបី គឺេយីងមិនេពញចិត្តនឹងការងារ។ វាអាចបណា្ដលមកពីេថាែក ឬអ្នកេធ្វី
ការរួមគា្ន។ េយីងមិនអាចេទៅេធ្វីការេដាយចងចិេញ្ចីមរាល់ៃថ្ងេទ េហតុេនះ េបីជួប
ករណីេនះ េយីងប្តូរេចញក៏ល្អែដរ។ ្រកុមហ៊ុនខ្លះេធ្វីេរឿងខុសច្បាប់ ឬលក់ផលិតផល

ែដលប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកេ្របី េតីេយីងអាច្រទាំេធ្វីការក្នុង្រកុមហ៊ុនែបបេនះបានេទ?
េយីងចង់បានគុណសម្បត្តិក្នុងេរឿងអស់េនះែដរែមនេទ?
ករណីទីបួន គឺ េយីងមានការងារថ្មីែដលល្អជាង។ េគាលការណ៍សំខាន់ស្រមាប់ខ្ញុំេគ
គឺកុំមានចិត្តេសា្មះស្ម័្រគនឹង្រកុមហ៊ុន ឬេថៅែកណាទាំងអស់។ រស់េដីម្បីខ្លួនឯង
សាកល្បងឱ្យចិត្ត េហីយកុំលង់េជឿ្រទឹស្តី្រគប់្រគងបុគ្គលិក។ ឱ្យែតកែន្លងណាេយីង
គិតថាល្អជាង េទៅេធ្វីចុះ។ ការសេ្រមចចិត្តរបស់េយីងមិនខុសេទ េទាះបីេយីងបាន
ផល ឬមិនបានក៏េដាយ។ េយីងេចះកាន់ែតេ្រចីន ការងារថ្មីែដលេយីងនឹងទទួលបាន
ក៏កាន់ែតល្អ។ ខ្ញុំសូមបញា្ជក់ម្តងេទៀត េសា្មះ្រតង់បាន ែតកុំេសា្មះស្ម័្រគ។
ករណីទី្របាំ គឺេយីងអាចេបីករបររកស៊ីខ្លួនឯង។ របររកស៊ីល្មមៗ អាចឱ្យេយីងចិញ្ចឹម
្រគួសារបានេហីយ។ របររកស៊ី មិនសំេដៅដល់ការេបីក្រកុមហ៊ុនធំៗេទ។ ជួនកាល
្រតឹមែតកែន្លងលក់បាយធម្មតា ក៏អាចរកលុយឱ្យេយីងេស្មីនឹងការងារែដលេយីងធា្លប់
េធ្វីែដរ។
ករណីេនះ ជាេពលែដលេយីងដកខ្លួនពីខ្ញុំេគ េហីយសាកេធ្វីខ្ញុំខ្លួនឯងម្តងេហីយ។
មានមនុស្សេ្រចីនែដលប៉ងចង់ឱ្យខ្លួនឯង ជួបករណីចុងេ្រកាយេនះ។ ភាពជាមា្ចស់
េលីវាសនាខ្លួនឯង គួរែតជាក្តី្រសៃមរបស់ខ្ញុំេគទាំងឡាយ។
ខ្ញុំអាចឱ្យជាេយាបល់បានែតប៉ុនេនះេទ។ េបីសិនជាេយីងអាចមានេហតុផលេផ្សង
េទៀត េដីម្បីលាឈប់ សូមេធ្វីតាមចិត្តចុះ។ អ្វីែដលេយីងគិតថា្រតូវ េធ្វីវាេទៅ េហីយេបី
ខុស ទទួលកំហុសខ្លួនឯងផង។

មុនេពលលឈប់
មុនេពលេយីងសេ្រមចចិត្តលាឈប់ េយីង្រតូវេធ្វីកិច្ចការមួយចំនួនសិន។ ខាងេ្រកាម
េនះ ជាអ្វីែដលខ្ញុំធា្លប់េធ្វីកន្លងមក៖
• រកការងារថ្មីឱ្យបាន៖ េដាយសារខ្ញុំមិនចង់ឱ្យអ្នកផ្ទះខ្ញុំពិបាក េទីបខ្ញុំ្រតូវមានការ
ងារថ្មីជានិច្ចេដីម្បីទប់ចំណាយខ្លួនឯង។ ខ្ញុំរកការងារថ្មី យា៉ងតិច៣ែខមុន េដីម្បី

មានេពល្រគប់្រគាន់េធ្វីកិច្ចការេផ្សងេទៀតឱ្យេហីយ។ េយីងងាយនឹងរកការងារថ្មី
េនៅេពលេយីងកំពុងមានការងារេធ្វី។ អ្នកែដលអត់ការងារេធ្វី ពិបាករកការងារ
េធ្វីណាស់។
• េធ្វីកិច្ចការឱ្យរួច៖ ្រតង់េនះទាក់ទងនឹងទំនួលខុស្រតូវរបស់េយីង។ មុនេពល
ឈប់ ្រតូវបញ្ចប់កិច្ចការទាំងអស់ និង្របគល់អ្វីែដលេនៅសល់េទៅឱ្យែដលមក
ជំនួសេយីង។ េបីសិនជាគា្មនអ្នកជំនួសេទ អាច្របគល់េទៅឱ្យអ្នក្រគប់្រគង។
• កុំមានេរឿងជាមួយអ្នកណា៖ េយីង្រតូវ្របយ័ត្នខ្លួនឯងមុនេពលលាឈប់។
ជួនកាល េយីងគិតថា េយីងនឹងអស់េរឿងេហីយ េ្រពាះេយីងគង់ែតឈប់
ដែដល។ ការគិតែបបេនះមិន្រតូវេទ េ្រពាះេយីងមិនដឹងថា បញា្ហែដលបេង្កីត
អាចនឹងរីកធំ។ កុំបេង្កីតដំេបៅេដាយមិនចាំបាច់។
ការលាឈប់ មិនពិបាកដូចេយីងគិតេទ។ ខ្ញុំេធ្វីដំបូង មានអារម្មណ៍ថាភ័យ េហីយ
គិតថា ខ្លួនឯងេធ្វីមិន្រតូវនឹងអ្នក្រគប់្រគងខ្ញុំ។ អ្នករួមការងារ្របឹងបេ្រងៀនខ្ញុំឱ្យេចះ
េធ្វីការ េហតុេនះ េពលខ្ញុំដាក់ពាក្យឈប់ ពួកេគហាក់ដូចជាមិនេពញចិត្ត។
្រតូវចាំ ្រគប់យា៉ងក្នុងការងារមិនទាក់ទងនឹងេរឿងផា្ទល់ខ្លួនេទ។ េយីងឈប់
េដាយសារេយីង្រតូវេដីរេផ្សងេទៀត។ េយីងមិនអាចឱ្យអារម្មណ៍្រគប់្រគងេយីងេទ
េបីមិនចង់េធ្វីការងាប់្រកឡា។ េយីងេធ្វីអ្វីមិនដាច់េ្រសច េ្រពាះែតអារម្មណ៍។ ឱ្យែត
េយីងេចះែបងែចកឱ្យដាច់ េយីងែលងពិបាកេហីយ។
េ្រកាយេយីងដាក់ពាក្យឈប់េហីយ អ្វីែដលេយីង្រតូវេធ្វី គឺរង់ចាំៃថ្ងឈប់មកដល់
ប៉ុេណា្ណះ។ េយីងេធ្វីការធម្មតា ឬអាចបន្ថយេពលេវលាខ្លះ េដាយកាត់យកៃថ្ងឈប់
មកេ្របីឱ្យអស់ក៏បានែដរ។ េយីងនឹងធូរចិត្តេ្រចីន េពលជិតឈប់ែបបេនះ។

ទំនក់ទំនងេរកយេពលឈប់
េតីេយីងអាចរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តរួមការងារបានែដរេទ េ្រកាយេពលឈប់?
សំណួរេនះ េធ្វីឱ្យខ្ញុំ្រតូវទាស់សម្តីជាមួយសង្សារខ្ញុំជាេ្រចីនដង។ សង្សារខ្ញុំ ជា

មនុស្សេជឿេលីមិត្តភាព ខ្ញុំេជឿេលីការែ្រប្របួល។ េនៅេពលមានអ្វីមួយែ្រប្របួល អ្វី
េផ្សងេទៀតែដលជាប់ពាក់ព័ន្ធគា្ន ក៏អាចែ្រប្របួលែដរ។ ទំនាក់ទំនងែដលេកីតេឡីង
េនៅេពលេធ្វីការជាមួយគា្ន ក៏អាចបាត់បង់េនៅេពលឈប់េធ្វីការជាមួយគា្នែដរ។
េយីង្រតូវេមីលេលីកតា្តែដលអាចរក្សាទំនាក់ទំនងបានជាមុនសិន។ េពលេវលា
ការពិភាក្សា និងសកម្មភាពសប្បាយ េតីេយីងអាចេធ្វីជាមួយគា្នបានេទៀតេទ? េបី
បាន ទំនាក់ទំនងរបស់េយីង អាចេនៅដែដល។ េបីមិនបាន វានឹងសាបបន្តិចម្តង។
េនៅមានមួយចំណុចេទៀត គឺការគិតរបស់ពួកេគមកេលីេយីង។ អ្នកែដលមិនឈប់
អាចមកពីេគមិនទាន់ដល់េពលឈប់ ឬមិនចង់ឈប់ែតម្តង។ េបីេគេសា្មះស្ម័្រគនឹង
្រកុមហ៊ុន េហីយចង់េធ្វីការរហូតដល់ចាស់ ការលាឈប់របស់េយីង េ្របៀបដូចជា
ការក្បត់្រកុមហ៊ុន។ េគអាចនឹងគិតថា េយីងជាមនុស្សមិនេសា្មះ្រតង់។ ដូចខ្ញុំ្របាប់
េហីយ មនុស្សេ្រចីនណាស់េ្របីពាក្យេសា្មះ្រតង់ និងេសា្មះស្ម័្រគ្រចឡំគា្ន។ ភាព
េសា្មះ្រតង់ ជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្ស ែតភាពេសា្មះស្ម័្រគមិនែមនេទ។
ទំនាក់ទំនងេ្រកាយេពលលាឈប់ អាចមិនល្អដូចមុនេទ េហតុេនះេយីងគួរែតដឹង
ឱ្យេហីយ។ វាអាចនឹងបាត់បង់េនៅៃថ្ងណាមួយ។ ខ្ញុំអាចនឹងខុស្រតង់ចំណុចេនះ
ែតមិនអីេទ េ្រពាះខ្ញុំមិន្របកាន់នឹងសរេសរខុសេទ ឱ្យែតអ្វីែដលខ្ញុំសរេសរ េចញពី
បទពិេសាធន៍ខ្លួនឯង។ យា៉ងេហាចណាស់ ខ្ញុំមិនបាច់េធ្វីពុតដឹង ទាំងខ្លួនមិនធា្លប់
ឆ្លងកាត់។

ទំពរ័ ចុងេរកយ
អ្នកទាំងអស់គា្នអានចប់េសៀវេភៅមួយក្បាលេទៀតេហីយ។ េតីទទួលបានអ្វីខ្លះ?
េតីមានគំនិត្របឆាំងែដរេទ? េតីមានកែន្លងមិនយល់ែដរេទ? េតីយល់ថាេសៀវេភៅ
េនះល្អែដរេទ? សំណួរទាំងេនះ ឆ្លុះបញា្ចំងពី្របេយាជន៍ៃនការអានេសៀវេភៅ។
ខ្ញុំមិនរំពឹងថា េសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំសរេសរ្រតូវ្រគប់ចំណុចេទ ែតវាអាចជាេដីមទុនខ្លះ
ដល់អ្នកែដលេធ្វីការឱ្យេគ។ េយីង្រតូវេធ្វីការឱ្យឆា្លត និងកុំឱ្យខ្លួនឯងជំពាក់ក្នុង
មហិច្ឆតារបស់អ្នកដៃទ។ េយីងមិនែមនេកីតមកេដីម្បីអ្នកដៃទេទ។
ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកែដលបានជួយទិញេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ និងគាំ្រទសា្នៃដេផ្សងេទៀត
របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំធា្លប់សរេសរេនៅក្នុងេសៀវេភៅមុនៗរបស់ខ្ញុំថា “ការគាំ្រទរបស់អ្នកទាំង
អាន ជាកមា្លំងចិត្តែដលេធ្វីឱ្យខ្ញុំ្របឹងសរេសរេសៀវេភៅថ្មីេទៀត”។ ការគាំ្រទ ជាេរឿង
ល្អ ែតកមា្លំងចិត្តែដលបានមកពីការគាំ្រទ មិនអាចេនៅបានយូរេទ។ េបីៃថ្ងណា
មួយ ខ្ញុំសរេសររិះគន់ពីេរឿងអ្វីមួយែដលេគមិនេពញចិត្ត េគក៏ឈប់គាំ្រទខ្ញុំែដរ។ ខ្ញុំ
ច្បាស់ថា ៃថ្ងណាមួយខ្ញុំនឹងសរេសរេសៀវេភៅែបបេនាះ។ េបីអស់ការគាំ្រទ េតីខ្ញុំ
អស់កមា្លំងចិត្តក្នុងការសរេសរេទ? មិនអស់េទ េ្រពាះកមា្លំងចិត្តខ្ញុំ េចញពីខ្លួនខ្ញុំ។
ការគាំ្រទអ្នកអាន ជាកមា្លំងចិត្តរបស់អ្នកអាន។ ពួកេគគាំ្រទអ្នកនិពន្ធ ក៏ដូចជា
គាំ្រទការអានរបស់ខ្លួនឯងែដរ។ ខ្ញុំមិនចង់យកការគាំ្រទ មកេធ្វីជាកមា្លំងជ្រមុញ
ចិត្តខ្លួនឯងេទ។ ខ្ញុំចង់េធ្វីដូចពីមុន េពលែដលគា្មនអ្នកគាំ្រទខ្ញុំ ែតេនៅែតអាច
សរេសរេសៀវេភៅបាន។
េបីមានមិត្តភក្តិជាខ្ញុំេគែដរ អាចែណនាំឱ្យេគអានេសៀវេភៅេនះបាន។ ែចកគា្នដឹង
ខ្លះ ក៏ល្អែដរ។ េបីពួកេគអាចមានេសរីភាព េគមិនអរគុណខ្ញុំេទ ែតេគនឹងអរគុណ
អ្នកែដលជួយឱ្យេគអានេសៀវេភៅេនាះប៉ុេណា្ណះ។
ខ្ញុំេគ គួរអានេសៀវេភៅទាក់ទងនឹងភាពជាខ្ញុំេគ។

