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ពណិជជកមមចលត័ 
របសមី់្រកូសហ្រគស សហ្រគសធុនតូច និងមធយមេនកមពុជ  

េ យ បណ្ឌិ ត ្រពុ ំេទវី  
អនុ្របធនវិទយ ថ នសងគម ្រស្ត និងវិទយ ្រស្តសងគម 

 
ពណិជជកមមចល័ត (Mobile Commerce: M- Commerce) ជែផនកមួយៃនពណិជជកមម ម 

្របព័នធេអឡចិ្រតូនិច េទីបែតបេងកីតេឡងីេនឆន ១ំ៩៩៧ េ យេ ក Kevin Duffey កនុងឱកសេបីក
េវទិកពណិជជកមម មទូរសពទចល័តសកល េនទ្ីរកុងឡុងដ៍ ្របេទសអង់េគ្លស។ ពណិជជកមមចល័ត គឺ 
ជករបញជូ នសមតថភពពណិជជកមមេអឡចិ្រតូនិចេ យផទ ល់ េទកនុងៃដអនកេ្របី្របស់េន្រគប់ទីកែន្លង 
មរយៈបេចចកវទិយឥតែខ ។ វធិី ្រស្តេនះមនអតថ្របេយជន៍េ្រចីន ស់ស្រមប់មី្រកូសហ្រគស 

សហ្រគសធុនតូច និងធុនមធយម(Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) នងិអនក 
េ្រប្ីរបស់ចុងេ្រកយ។ មរយៈករេ្របី្របស់អីុនធឺណិតជមួយនឹងឧបករណ៍ចល័ត ដូចជ ទូរសពទ 
(mobile phone) ថបេឡត (tablets) យេផត (i-pad) បនេធ្វីឱយមនុស ជេ្រចីនេ្រជសីេរសី
គិតថ ពណិជជកមមចល័តជ ងលក់ផលិតផលមួយេនកនុងេ េប៉របស់េគ។  េន្របេទសកមពុជ 
នឆន ២ំ០១៩ កន្លងេទ េយង មទិននន័យរបស់្រកសួងៃ្របណីយន៍និងទូរគមនគមន៍ ចំនួនអនកេ្របី
ទូរសពទចល័ត និងអនកេ្របីអុីនធឺណិត េលសីពីចំនួន្របជជនសរុបេទៀតផង ដូចេនះអនកចូលរមួកនុង 
ពណិជជកមមចល័តក៏មនេ្រចីនែដរ។ 

ករេធ្វីពណិជជកមម ម្របព័នធេអឡចិ្រតនូិក (E-Commerce) េទីបនឹងចប់េផ្តីមនចុងទសវត  
ទី៩០ េនះេទ េហយីដូចបនបញជ ក់ខងេលីរចួមកថ ពណិជជកមមចល័ត្រគន់ជែផនកមួយៃនពណិជជកមម 
ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនកិបុ៉េ ្ណ ះ ែតមនករលូត ស់ខ្ល ងំជង េ យ រមនអនកេ្របីឧបករណ៍ 

ចល័តេ្រចីនជង។ ទនទឹមគន នឹងេនះែដរ ប ្ត ញសងគមដូចជ Facebook ,Twitter, Pinterest, និង 
Instagram ក៏បនបេងកីតកមមវធីិ (App) របស់េគេរៀងៗខ្លួន េដីមបឱីយអនកេ្របី្របស់មនភពងយ
្រសួលកនុងករទិញទនំិញឬេ្របី្របស់េស េ យផទ ល់ពបី ្ត ញសងគមែតម្តង។ អនកជនំញមួយចំនួន 
ក៏បនគិតរចួេ្រសចេហយីថ ពណិជជកមមចល័តជដំ ក់កលថមមីួយេទៀតៃនពណិជជកមម ម្របព័នធ 
េអឡចិ្រតូនិក េ យ រអនកេ្របី្របស់ ចទិញទំនិញឬេស អន ញពី្រគប់ទកីែន្លង និង្រគប់េពល 
េវ មរយៈករេ្របី្របស់ឧបករចល័តរបស់េគ។ ករទញយកកមមវធិី និងករេ្របី្របស់ទិននន័យ 
េផ ងេទៀតជករចំ យមួយស្រមប់អតថិិជនពណិជជកមមចល័ត េលីសពីអតិថិជនពណិជជកមម ម 
្របព័នធេអឡចិ្រតូនិក។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ពណិជជកមមចល័ត មនភពែប្លកខុសគន េ្រចីនពី
ពណិជជកមម ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិក្រតង់៖ 
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- ភពចល័ត៖ ករេធ្វីពណិជជកមម ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិកេធ្វីេឡងី មអុីនធណិឺត េហយីជ
ទូេទ្រតូវមនកុំពយូទ័រឬេឡបថបជជំនួយ រឯីអនកេ្រប្ីរបស់្រតូវមនកែន្លង្រតឹម្រតូវេដីមបេីធ្វី្របតិបត្តិករ។ 
ពណិជជកមមចល័តវញិ ្រតូវករែតឧបករណ៍ចល័ត េគ ចេធ្វី្របតិបត្តករេនទីកែន្លង ក៏បន ឱយែត
ឧបករណ៍ចល័តេនះ ចភជ ប់បនជមួយនឹងេស អុីនធឺណិត។ 

- ភព ចេទដល់៖ េ យ រឧបករណ៍ចល័តេគងយយក មខ្លួន ពណិជជកមមចល័តងយេទ 
ដល់អតថិិជនបនេ្រចីនជងពណិជជកមម ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិក។ MSMEs ចេទដល់អតិថជិន្រគប់ 
ទីកែន្លង េនះជឱកសែដលេគ ចេធ្វីពណិជជកមមចល័តបនេ្រចីន េ យ រមនអតិថិជនទូលទូំ យ។ 

- ភពងយ្រសួលៃន្របតបិត្តករ៖ ្រគប់គន ចេធ្វី្របតិបត្តករ ជីវកមមេនកែន្លង ក៏បន 
ឱយែតមនេស អុីនធឺណិត មរយៈទូរសពទៃវឆ្ល ត ឬឧបករណ៍ចល័តេផ ងេទៀតែដលេគមនកនុងៃដ 
េ យ្រគន់ែតចុច ២-៣បូ៊តុង េទេលីកញច ក់ឧបករណ៍ចល័តរបស់េគ។ ខុសពីពណិជជកមម ម្របព័នធ 
េអឡចិ្រតូនិក េគ្រតូវេធ្វី្របតិបត្តករជមួយនឹងកុំពយូទ័រ។ អនកេ្របី្របស់្រតូវមនកែន្លងេដីមបេីធ្វី្របតិបត្ត ិ
ករ ឬ្រតូវេ្របីេឡបថប េបីសនិជេគកពុំងេធ្វីដំេណីរ។ 

- កណំត់ទី ងំ៖ សមតថភពៃនករកំណត់ទី ងំរបស់ពណិជជកមម ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិក 
មនែដនកំណត់ េ យ រឧបករណ៍ពិបកយក មខ្លួន។ កមមវធិរីបស់ពណិជជកមមចល័ត ចផ្តល់ទី
ងំជក់ ក់របស់អនកេ្របី្របស់ េ យមនជំនួយពីបេចចកវទិយ្របព័នធកំណត់ទី ងំសកល (Global 

Positioning System: GPS) wifi ជេដីម។ ជលទធផលកមមវធិ ី របស់ពណិជជកមមចល័ត ចផ្តល់ទី
ងំជក់ ក់និងអត្តសញញ ណរបស់អតិថិជន។ ឧទហរណ៍ដូចជកមមវធិី PassApp Taxi អនកេបីកបរ 
ចេទរកអតិថិជនបនយ៉ង្រសួល។ 

     
   បគង  Bakong                  រថយន្ត្រកុង 
 
- សុវតថភិព៖ កនុងករណីពណិជជកមម ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិក ករទូទត់ភគេ្រចីនេ្របីបណ្ណ

ឥណទន។ អតិថិជនែតងមនករ្រពួយបរមមណ៍េ្រពះ្រតូវេផញីេលខបណ្ណឥណទន មអុីនធឺណិត។ 
សុវតថិភពស្រមប់ករណីពណិជជកមមចល័ត ច្របេសរីជង មរយៈករេសកនមុខ ្រកេយ៉ៃដជេដីម។ 
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កមមវធីិរបស់ពណិជជកមមចល័តមនេ្រចីនេទវស័ិយ ែដលេគយកេទអនុវត្ត។ េទះជយ៉ង  
ក៏េ យេគ ចែបងែចកពណិជជកមមចល័តជ៣្របេភទេផ ងគន ៖ 

- ទញិឥ ៉ ន់ មឧបករណ៍ចល័ត (Mobile shopping)៖ ជ្របេភទមួយៃនពណិជជកមមចល័ត 
ែដល្រប ក់្របែហលេទនឹងពណិជជកមម ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិក ខុសគន ្រតង់ថ េគេ្របីឧបករណ៍ 
ចល័ត។ លកខណៈល្អ្របេសរីរបស់កមមវធិី ឬប ្ត ញសងគមដូចជFacebook ,Twitter, Pinterest, 
Instagram ជេដីម អនុញញ តឱយអតិថិជនទិញទំនិញ មកមមវធិីែដលភជ ប់េទនឹង ងអន ញ។ 

- ្របតបិត្តកិរធនគរចល័ត (Mobile banking)៖ ជ្របេភទមួយៃនពណិជជកមមចល័ត ែដល 
្រប ក់្របែហលេទនឹង្របតិបត្តិករធនគរអន ញ ខុសគន ្រតង់ថេគេ្របីឧបករណ៍ចល័ត។ កនុង 
្របតិបត្តិករធនគរចល័ត ែតងែតមនកមមវធិីែដល្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុេរៀបចំទុករចួជេ្រសច េ យ 
មនភជ ប់ជមួយកមមវធិីជែជក ឬកមមវធិីេផញី រេដីមបផី្តល់េស េទអតិថិជន ឧ. ACLEDA Unity Toan 
Chet របស់ធនគរ េអសុីលី  ភីអលិសុ។ី 

- ទូទត់ចល័ត(Mobile payments)៖ ជ្របេភទមួយៃនពណិជជកមមចល័ត ែដលេផ្ត តេលី 
ករបេងកីតថមីៗ ៃនជេ្រមីសកនុងករទូទត់។ បចចុបបននេនះ អនកេ្របី្របស់ ចទញយកអតថ្របេយជន៍ព ី
ជេ្រមីសៃនករទូទត់ មទូរស័ពទចល័តជេ្រចីនែដលហួសពីកបូបចល័ត។ 

ពណិជជកមមចល័តែដលបនបង្ហ ញមកេនះ ជក់ែស្តងមិនែមនស្រមប់េ្រប្ីរបស់ែតករទិញ 
ទំនិញនិងទូទត់បុ៉េ ្ណ ះេទ គឺទងំវសិ័យេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ទងំរដ្ឋបលទូេទ។ ករ ក់បញចូ លគន
រ ងពណិជជកមមចល័តនិងគំរូ ជីវកមម ឬករេធ្វីឱយ្របេសរីេឡងីៃនេស ពណិជជកមមចល័តែដលមនរចួ 
មកេហយី ជជំ នយ៉ងសខំន់ស្រមប់មុខរបរជេ្រចីន។  
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និយយរមួ ពណិជជកមមចល័ត ជបេចចកេទសទំេនីបែដលផ្តល់នូវភពងយ្រសួលកនុងករេធ្វី 
្របតិបត្តិករ ជវីកមម។ មរយៈករេ្របី្របស់ឧបករណ៍ចល័ត ករបង្ហ ញផលិតផលរបស់ MSMEs 
ចេទដល់េ េប៉របស់អតិថជិន។ ពណិជជកមមចល័ត ចជយួ MSMEs ឱយកំណត់បនអតិថិជន 

េគលេ មទី ងំ អនកផ្តល់េស  ្របេភទឧបករណ៍ចល័តែដលេគេ្របី និងលកខខណ្ឌ េផ ងៗេទៀត 
េហយីេនះជឧបករណ៍កិចចទីផ រយ៉ងល្អ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ MSMEs ចកត់បនថយៃថ្លេដីមបន 
េ្រចនី មរយៈករបនថយៃថ្លេដីម្របតិបត្តករ ៃថ្លេដីមដឹកជញជូ ន ក៏ដូចជៃថ្លេដីមបញជ ទិញែដរ។ ទនទឹម 
គន នឹងភពងយ្រសួលស្រមប់ករេ្របី្របស់ ពណិជជកមមចល័តក៏មនគុណវបិត្តិមួយចំនួនែដរដូចជ 
ឧបករណ៍ចល័តនិងករបេងកីតកមមវធិីស្រមប់យកមកេ្របី្របស់ ចមនតៃម្លខពស់ចំេពះមច ស់មី្រក ូ
សហ្រគសមួយចំនួន ជពិេសសេន មទីជនបទម៉យង ម៉យងេទៀតេដីមបី ក់បង្ហ ញផលិតផលថមីៗ 
កនុងកមមវធិីមច ស់សហ្រគស្រតូវបង់ៃថ្លដំេណីរករកមមវធិជី្របចេំទៀតផង។ េ្រកពីេនះ ចមនបញ្ហ  
ដូចជេស អុីនធឺណិតេខ យ សុវតថិភពៃនភពជឯកជនរបស់អតថិិជនជេដីម។ 

 
គនថនិេទទស 

១- https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_commerce#History  
២- https://www.trc.gov.kh/km/internet-subcribers/   
៣- https://www.forbes.com/sites/quora/2018/05/25/what-is-the-difference-between-e-  
     commerce-and-mobile- commerce/#2cf94e574c6d 
៤- https://www.thedroidsonroids.com/blog/what-is-mobile-commerce-definition-and-       
    types-of -mobile-commerce។  
៥- https://www.investopedia.com/terms/m/mobile-wallet.asp 

 
 


