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លក្ខខខណ្ឌឌមិិនរកផលចំំណេ�ញ — អ្ននកមិិនអាចប្រើ��ើឯកសារបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ទាញយកផលប្រ�យោ�ជន៍៍ខាងពាណិិជ្ជជកម្មម
បានឡើ�ើយ។
លក្ខខខណ្ឌឌមិិនបំំលែ�ង — ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�ការរួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា បំំលែ�ង ឬបង្កើ�ើ�តអ្វីី�មួួយដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើឯកសារនេះ�ះ អ្ននកមិិនអាច
ចែ�កចាយឯកសារដែ�លបានកែ�រសម្រួ�ួលនោះ�ះបានទេ�។
3
3

មាតិិកា
6

អំំពីីកម្មមវិិធីី ការកសាងសមត្ថថភាពរបស់់រដ្ឋឋ  
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របៀ�ៀបប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់កូូនសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំជំំនួួយស្មាារតីីនេះ�ះ
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ផ្នែ�ែកទីី១៖ ការសិិក្សាាវិិភាគអំំពីីបញ្ហាា
១០ ឧទាហរណ៍៍៖ ការសិិក្សាាវិិភាគអំំពីីបញ្ហាា
១១	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី១៖ ការសិិក្សាាវិិភាគអំំពីីបញ្ហាា
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ផ្នែ�ែកទីី២៖ ការបំំបែ�កបញ្ហាាជាបំំណែ�កតូូចៗ
១៦ តារាងទីី១៖ ឧទាហរណ៍៍នៃ�ការសន្ទទនាដោ�យប្រើ��ើសំំណួួរ “ហេ�តុុអ្វីី�ទាំំង៥”
១៧	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី២៖ ក្រ�ដាសគំំនិិតរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�យប្រើ��ើសំំណួួរ “ហេ�តុុអ្វីី�ទាំំង៥”
១៨	រូូបភាពទីី១៖ ការបំំបែ�កបញ្ហាាស្មុុ�គស្មាាញជាបំំណែ�កតូូចៗនៅ�ក្នុុ�ងដ្យាាក្រា�មអ៊ីី�ស្សីី�កាវ៉ាា(Ishikawa Diagram)
១៩ 	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៣៖ ការបំំបែ�កបញ្ហាាដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងប្រ�ឈមជាបំំណែ�កតូូចៗដោ�យប្រើ��ើដ្យាាក្រា�មអ៊ីី�ស្សីី�កាវ៉ាា(Ishikawa Diagram) របស់់ខ្ញុំំ�

20

ផ្នែ�ែកទីី៣៖ ការរៀ�ៀបចំំដាក់់តាមលំំដាប់់លំំដោ�យ៖ ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ការវិិភាគលំំហផ្លាាស់់ប្តូូ�រដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ចំំណុុចចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
២២	រូូបភាពទីី២៖ ការបង្ហាាញលំំហសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រតាមរូូបភាព
២៣ 	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៤៖ ការវិិភាគដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់វិិធីីសាស្រ្ត�ត បីីA
២៦ 	រូូបភាពទីី៣៖ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមើ�ើលចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រនៅ�ក្នុុ�ងបណ្តុំំ��មូូលហេ�តុុ ឬមូូលហេ�តុុរង នៃ�បញ្ហាា
២៧	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៥៖ លំំហសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមដ្យាាក្រា�មអ៊ីី�ស្សីី�កាវ៉ាារបស់់យើ�ើង(Ishikawa Diagram)
២៨ 	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៦៖ ការកសាងសិិទ្ធិិ�អំំណាច(Authority) ការទទួួលស្គាាល់់(Acceptance) និិង លទ្ធធភាព(Ability) របស់់អ្ននក

30

ផ្នែ�ែកទីី៤៖ ការរិះ��រកដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ងទីីតាំំងដែ�លបានរៀ�ៀបចំំ
៣២	រូូបភាពទីី៤៖ ចំំណុុចទីីតាំំងដែ�លបានរៀ�ៀបចំំ ៖ តើ�ើយើ�ើងបានគំំនិិតទាំំងអស់់នោះ�ះមកពីីណា?
៣៤	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៧៖ ការរិះ��រកដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ងចំំណុុចទីីតាំំងដែ�លបានរៀ�ៀបចំំ
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ផ្នែ�ែកទីី៥៖ ការបង្កើ�ើ�ត និិងរក្សាាការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាច
៣៨	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៨៖ តើ�ើសិិទ្ធិិ�អំំណាចអ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវការ និិង តើ�ើអ្ននកស្វែ�ែងរកសិិទ្ធិិ�អំំណាចទាំំងនោះ�ះមកពីីណា?
៤១ 	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៩៖ ការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទង និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�របញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានការជឿ�ឿជាក់់ពីីអ្ននកដែ�លផ្តតល់់សិិទ្ធធអំំណាចមកឱ្យយអ្ននក

42

ផ្នែ�ែកទីី៦ ៖ ការរៀ�ៀបចំំបង្កើ�ើ�តដំំណើ�ើរការដំំណោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដំំបូូង (Iteration)
៤៤ 	រូូបភាពទីី៥៖ ការអនុុវត្តតយន្តតការដំំណោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នដំំណើ�ើរការ និិងការទទួួលស្គាាល់់ឲ្យយកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ
៤៥	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី១០៖ ការរៀ�ៀបចំំរចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ការអនុុវត្តតយន្តតការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដំំបូូងរបស់់អ្ននក
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ផ្នែ�ែកទីី៧៖ ការរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីដំំណើ�ើរការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដំំបូូងរបស់់អ្ននក
៥០	រូូបភាពទីី៦៖ ដំំណើ�ើរការអនុុវត្តតយន្តតការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា (Iterative Process)
៥១	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី១១៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការរៀ�ៀនសូូត្រ�តាមបែ�បពិិសោ�ធន៍៍ជាក់់ស្តែ�ែងនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការស្វែ�ែងរក និិងការដាក់់បន្ស៊ីី��គ្នាាឱ្យយត្រូ�ូវនឹឹងស្ថាានភាព
៥២	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី១២៖ ឧបករណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ការអនុុវត្តតយន្តតការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា
៥៤	រូូបភាពទីី៧៖ : ក្រ�បខណ្ឌឌនៃ�ការស្វែ�ែងរក (searchframe) ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាក្រ�បខណ្ឌឌលទ្ធធផល (logframe) សម្រា�ប់់ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាប្រ�ឈមដែ�លស្មុុ�គស្មាាញ
៥៥	សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការ ទីី១៣៖ ក្រ�បខណ្ឌឌនៃ�ការស្វែ�ែងរក សម្រា�ប់់ដំំណើ�ើរការស្វែ�ែងរក (searchframe) និិងដាក់់ឱ្យយត្រូ�ូវនឹឹងស្ថាានភាព
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អំំពីក
ី ម្មមវិធី
ិ ី ការកសាងសមត្ថថភាពរបស់់រដ្ឋឋ
កម្មមវីីធីី ការកសាងសមត្ថថភាពរបស់់រដ្ឋឋ ឬជាភាសាអង់់គ្លេ�េសហៅ�ថា Building State Capability (BSC) របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសម្រា�ប់់
ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍អន្តតរជាតិិ នៃ�សាកលវិិទ្យាាល័យ
័ ហាវើើ�ដ (Harvard University) បានសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វអំំពីយុ
ី ទ្ធ
ុ សា
ធ ស្ត្រ�និ
រ ង
ិ យុុទ្ធវិធ ធី
ិ ី ក្នុុ�ងការ
កសាងសមត្ថថភាពរបស់់ស្ថាប័
ា នក្នុុ
័ ង
� ការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ និិងកម្មមវិិធីនានា
ី
។ ក្រុ�ុមសាស្ត្រា�ាចារ្យយដែ�លធ្វើ�ើកា
� រក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី ការកសាង
សមត្ថថភាពពរបស់់រដ្ឋឋ (BSC) ដែ�លមានលោ�ក Matt Andrews លោ�ក Lant Pritchett និិង លោ�ក Michael Woolcock បាន
បង្កើ�ើ�តវិិធីសា
ី ស្រ្ត�តដោះ�ះស្រា�យដោ�យផ្តោ�ោតលើ�ើការវិិភាគបញ្ហាា (Problem Driven Iterative Adaptation ជាអក្សសរកាត់់ PDIA)។
PDIA ជាវិិធីសា
ី ស្ត្រ�ជំ
រ ហា
ំ នៗ ដែ�លជួួយអ្ននកបំំបែ�កបញ្ហាាជាបំំណែ�កតូូចៗទៅ�រកឬសគល់់នៃ�បញ្ហាា កំំណត់ចំ
់ ណុ
ំ ច
ុ ចាប់់ផ្តើ�ើ�មដើ�ម្បី
ើ ី�
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា ស្វែ�ង
ែ រកដំំណោះ�ះស្រា�យ អនុុវត្តតសកម្មមភាពដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យ ពិិចារណាពីីអ្វីី�ដែ�លបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ក្រោ��យពីីអនុុវត្តត
ដំំណោះ�ះស្រា�យនោះ�ះរួួច កែ�លំំអដំំណោះ�ះស្រា�យ និិងយកដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លបានកែ�លំំអរួួចទៅ�អនុុវត្តតម្តតងទៀ�ៀត។ វាជាដំំណើ�ើរការដែ�ល
រហ័័ស ដែ�លអនុុញ្ញាត
ា ឲ្យយអ្ននកទទួួលបានមតិិយោ�បល់់កែ�លំំអជាលក្ខខណៈៈវិិលជុំំ� ដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននករកដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លសមស្រ�បទៅ�នឹឹង
បរិិបទជាក់់ស្តែ�ង
ែ ផ្ទាាល់រ់ បស់់អ្ននក។ PDIA គឺឺជាវិិធីសា
ី ស្ត្រ�បែ�
រ បអនុុវត្តតបណ្តើ�រើ� និិងសិិក្សាាស្វែ�ង
ែ យល់់បណ្តើ�រើ� ។

វិិធីសា
ី ស្ត្រ�រ PDIA ផ្អែ�ែកលើ�ើគោ�លការណ៍៍សំខា
ំ ន់់ចំនួ
ំ នបួ
ួ ន
ួ ៖

ដំំណោះ�ះស្រា�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង  
សម្រា�ប់់ឆ្លើ�ើ�យតបបញ្ហាាផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង  
ងាកចេ�ញពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់់
ដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លត្រូ�ូវបាន
កំំណត់់ទុុកជាមុុន ដើ�ើម្បីី�អាចស្វែ�ែងរក
ដំំណោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដែ�ល ត្រូ�ូវនឹឹង
បរិិបទផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ។

ជម្រុ�ុញការវិិភាគបញ្ហាានាំំទៅ�រក
ផ្ននត់់គំំនិិតវិិជ្ជជមានដែ�លឃ្លាាតពីី
គំំនិិតរបស់់មនុុស្សសភាគច្រើ�ើ�ន
តែ�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងបញ្ហាា
បង្កើ�ើ�ត (និិងការពារ) បរិិយាកាស
នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាាប័័ន និិងឆ្លលងស្ថាាប័័ន ដែ�ល
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតការសាកល្បបង និិង
ផ្ននត់់គំំនិិតវិិជ្ជជមានដែ�លខុុសប្លែ�ែកពីី
ផ្ននត់់គំំនិិតមតិិភាគច្រើ��ើន។
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ព្យាាយាម  រៀ�ៀនសូូត្រ�  
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងវិិញ  កែ�តម្រូ�ូវ 

ពង្រី�ីកការចូូលរួួមពីីចម្រុះ�ះ�
វិិស័័យ

ជម្រុ�ុញការរៀ�ៀនសូូត្រ�ដកពិិសោ�ធន៍៍
(និិងការសាកល្បបង) តាមរយៈៈ
យោ�បល់់ផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាង សម្រា�ប់់
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លនាំំមកនូូវការ
កែ�តម្រូ�ូវទាន់់ពេ�លវេេលាជាក់់ស្តែ�ែង។

ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការចូូលរួួមពីីភ្នាាក់់ងារ
ចម្រុះ�ះ�វិិស័័យនិិងស្ថាាប័័ន ដើ�ើម្បីី�ធានា
ថាកំំណែ�ទម្រ�ង់់ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�
បាន មានលក្ខខណៈៈស្រ�បច្បាាប់់ និិង
ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងស្ថាានភាពជាក់់ស្តែ�ែង។

របៀ�ៀបប្រើ�ើ�កូន
ូ សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំជំនួ
ំ យ
ួ ស្មាារតីី
កូូនសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំជំនួ
ំ យ
ួ ស្មាារតីីនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដើ�ើម្បីីប
� ង្ហាាញផ្លូូ�វលោ�កអ្ននក
តាមរយៈៈដំំណើ�ើរការនៃ�ការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដែ�លស្មុគ
�ុ ស្មាាញនានា ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយមានការ
ធ្វើ�ើកា
� រងាររួួមគ្នាាជាក្រុ�ុម។ យើ�ើងហៅ�សៀ�ៀវភៅ�នេះ�ះថា កូូនសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំសម្រា�ប់ធ្វើ�
់ �ើ
ដោ�យខ្លួួន
� ឯងផ្ទាាល់់ ឬជាភាសាអង់់គ្លេ�េសហៅ�ថា Do-it-Yourself (DIY) kit។ ពាក្យយថា
“ខ្លូូ�នឯងផ្ទាាល់”់ គឺឺសំដៅំ �លើ�ើក្រុ�ម
ុ ការងារមួួយដែ�លមានការប្តេ�េជ្ញាាចិត្តតខ្ព
ិ ស់
ព ់ មានសមាជិិក
ពីី ៤ ទៅ� ៦ រូូប ដែ�លប្រ�មូូលផ្តុំំ�គ្នាាធ្វើ�
�
កា
�ើ រជាក្រុ�ុម ដើ�ើម្បីី�រួមគ្នាាដោះ
ួ
�ះស្រា�យបញ្ហាាដែ�ល
ស្មុុគ
� ស្មាាញណាមួួយ ដែ�លបញ្ហាានោះ�ះមិិនអាចដោះ�ះស្រា�យបានដោ�យមនុុស្សសតែ�ម្នាាក់់។
ទោះ�ះបីីជាដំំណើ�ើរការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាតាមបែ�ប PDIA មិិនមែ�នជាដំំណើ�ើរការដែ�លមាន
លក្ខខណៈៈត្រ�ង់់ដូច
ូ បន្ទាាត់ក៏
់ ដោ៏ �យ ក៏៏យើ�ង
ើ សូូមស្នើ�រើ� ផ្តតល់់ជាអនុុសាសន៍ថា
៍ លោ�កអ្ននកគួួរ
អានកូូនសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំនេះ�ះជាមុុនតាមលំំដាប់លំ
់ ដោំ �យ ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ង
ែ យល់់ពីជំ
ី ហា
ំ ន
ពាក់់ព័ន្ធ
័ ទាំ
ធ ង
ំ អស់់។ កូូនសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំនេះ�ះមានចែ�កជាប្រាំ�ំបីផ្នែ�
ី ក
ែ ។ ផ្នែ�ែកនីីមួយ
ួ ៗ
បង្ហាាញទស្សសនទានថ្មីី�មួួយ និិងមានសន្លឹឹ�កកិិច្ចចការមួួយឬច្រើ��ើន ដែ�លជាឧបករណ៍៍ដើ�ម្បី
ើ ី�
ជួួយលោ�កអ្ននក សាកល្បបងអនុុវត្តត PDIA ដោ�យខ្លួួន
� ឯងផ្ទាាល់។
់ ឧបករណ៍៍ទាំង
ំ អស់់មាន
លក្ខខណៈៈអាចផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� បានដោ�យរហ័័ស ហើ�ើយគួួរត្រូ�ូវបានពិិនិត្យ
ិ យ និិងកែ�តម្រូ�ូវ ឱ្យយបាន
ទៀ�ៀងទាត់់តាមពេ�លកំំណត់។
់

សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំនេះ�ះ ទាញចេ�ញមកពីីឯកសារសំំខាន់់ចំនួ
ំ នពី
ួ រី ។ ឯកសារទីី១ មាន
ចំំណងជើ�ើងថា ការកសាងសមត្ថថភាពរបស់់រដ្ឋឋ៖ ជាកម្រ�ងសៀ�ៀវភៅ�ស្តីី�ពីី ភស្តុុ�តាង
ការវិិភាគ និិងសកម្មមភាពចំំណាត់់ការ ដែ�លអាចរកបាន និិងទាញយកដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ
ពីី គេ�ហទំំព័រ័ ៖ https://bsc.cid.harvard.edu ហើ�ើយឯកសារទីី២ គឺឺជាកម្រ�ងវីីដេ�អូូ
ខ្លីី�ៗ ពន្យយល់់អំពី
ំ ទស្ស
ី
សនទានគន្លឹះះ��នានារបស់់PDIA ដែ�លអាចមើ�ើលបាននៅ�គេ�ហទំំព័រ័ ៖
https://vimeo.com/album/5477026។
ឯកសារទាំំងនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវបានបង្ហាាញជូូននៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនីីមួយ
ួ ៗ ហើ�ើយយើ�ើងសូូម
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតលោ�កអ្ននក ឱ្យយសិិក្សាាពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ដោ�យប្រើ�ើ�ឯកសារទាំំងនោះ�ះ នៅ�ពេ�ល
ដែ�លលោ�កអ្ននកសាកល្បបងអនុុវត្តតPDIA។ យើ�ើងខ្ញុំំ�សង្ឃឹ
�
ឹ�មជឿ�ឿជាក់់ថា លោ�កអ្ននកនឹឹងទទួួល
បានសារៈ�ឞ្រ�យោ�ជន៍៍ពីសៀី �ៀវភៅ�ណែ�នាំំជំនួ
ំ យ
ួ ស្មាារតីីនេះ�ះ ហើ�ើយយើ�ើងសូូមជូនព
ូ រលោ�កអ្ននក
ទទួួលបានជោ�គជ័័យនិិងលទ្ធធផលផ្លែ�ែផ្កាក្នុុ
ា ង
� ដំំណើ�ើរសិិក្សាាស្វែ�ង
ែ យល់់និង
ិ អនុុវត្តត PDIA
នេះ�ះ។
— ពីីក្រុ�ុម The Building State Capability team
www.bsc.cid.harvard.edu

ដំំ ណើ � ើ រ ការនៃ� PDIA  
1. ការវិិភាគបញ្ហាាដំំណាក់់កាលដំំបូូង
សិិក្សាាវិិភាគ បំំបែ�កបញ្ហាាជាបំំណែ�កតូូចៗ និិង
រៀ�ៀបបញ្ហាាដាក់់តាមលំំដាប់់់�លំំដោ�យ។
6. កែ�លំំអ និិងធ្វើ�ើ�សារឡើ�ើងវិិញម្តតងទៀ�ៀត
ផ្អែ�ែកលើ�ើមេ�រៀ�ៀនជាបទពិិសោ�ធន៍៍ដែ�លទទួួលបាន ចូូរកែ�
លំំអំំការរៀ�ៀបចំំដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លមានសក្តាានុុពល
និិងអនុុវត្តតម្តតងទៀ�ៀត។

2. កំំណត់់ជំំហានសកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តត
តើ�ើយើ�ើងអាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដំំបូូងគេ�ដើ�ើម្បីី�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មដោះ�ះ
ស្រា�យបញ្ហាា?

ទេ�

3. ដាក់់ចេ�ញចំំណាត់់ការ
ភ្នាាក់់ងារនៅ�មូូលដ្ឋាានដាក់់ចេ�ញ
ចំំណាត់់ការ និិងទទួួលខុុសត្រូ�ូវ

តើ�ើបញ្ហាាត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យឬនៅ�?
4. ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងលើ�ើចំំណាត់់ការដែ�លបានធ្វើ�ើ�រួួច។ តើ�ើ
សម្រេ��ចបានលទ្ធធផលអ្វីី�ខ្លះះ�? បានទទួួលមេ�រៀ�ៀន
បទពិិសោ�ធន៍៍អ្វីី�ខ្លះះ�? បានជួួបបញ្ហាាប្រ�ឈមអ្វីី�ខ្លះះ�?
តើ�ើបញ្ហាាទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យរបៀ�ៀបណា?

ដោះ�ះស្រា�យរួួច

5. ការរក្សាាសិិទ្ធិអំ
�ិ ណា
ំ
ច និិងការទទួួលស្គាល់
ា ់
ចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ធន៍៍ជោ�គជ័័យឆាប់់រហ័័ស
និិងមេ�រៀ�ៀនដែ�លទទួួលបាន ដើ�ើម្បីី�រក្សាា និិង
ពង្រី�ីកការគាំំទ្រ�ដែ�លមានស្រា�ប់់។

ចាកចេ�ញ
និិងគិិតអំំពីីការកៀ�ៀរគរ
អ្ននកដទៃ�ចូូលរួួម/ពង្រី�ីក
ការចូូលរួួម
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SECTION
ផ្នែ�ែកទីី១ 1

Constructing
សិិក្សាាវិិភាគអំំពីប
ី your
ញ្ហាា problem

Constructing
ការសិិក្សាាវិិភាគ
your
អំំពីproblem
ីបញ្ហាា

ការបំំបែ�កបញ្ហាាជា
Deconstructing
បំំណែ�កតូូចៗ
your
(ទំំព័problem
័រ ១៤)

ការរៀ�ៀបចំំដាក់់
បញ្ហាាតាមលំំដាប់់
Sequencing
លំំដោ�យ
(ទំំព័័រ ២០)

Building
BuildingState
StateCapability
CapabilityatatHarvard
Harvard| |PDIAtoolkit
PDIAtoolkit

ការរិះ��រក
ដំំCrawling
ណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�
theង
ទីីតាំំងដែ�លបាន
design
space
រៀ�ៀបចំំ (ទំំព័័រ ៣០)

ការកសាងឲ្យយ
មានការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�
Authorization
អំំណាច
(ទំំព័័រ ៣៦)

ការរៀ�ៀបចំំ
ដំំDesigning
ណោះ�ះស្រា�យ
បញ្ហាា
ដំំបូូង
first
iteration
(ទំំព័័រ ៤២)

ការរៀ�ៀនសូូត្រ�
ពីីដំំណើ�ើរការ
to come
ដោះTitle
�ះស្រា�យបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៤៨)

មាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�មុុខ
Title
come
(ទំំព័to
័រ ៥៦)

បញ្ហាា គឺជា
ឺ គន្លឹះះ��នាំំទៅ�រកការផ្លាាស់ប្តូ
់ រ�ូ ។ យើ�ើងសង្កេ�េតឃើ�ើញថា អ្ននកធ្វើ�ើកា
� រងារក្នុុ�ងវិិស័យ
័ អង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិបា
ិ លតែ�ង
អះះអាង ថាពួួកគេ�រកដំំណោះ�ះស្រា�យចេ�ញពីីការវិិភាគបញ្ហាា តែ�តាមពិិតពួក
ួ គេ�ផ្តតល់់ដំណោះ�
ំ
ះស្រា�យដោ�យការវិិភាគលើ�ើ
ដំំណោះ�ះស្រា�យទៅ�វិិញ។ ពួួកគេ�កំំណត់ប
់ ញ្ហាារបស់់ពួក
ួ គេ�ថាជាកង្វះះ�ខាតដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លល្អអប្រ�សើ�ើរ ដែ�លនាំំឲ្យយ
ពួួកគេ�ប្រើ��ើប្រា�ស់អ
់ ន្តតរាគមន៍៍ស្តតង់ដា
់ រដែ�លមានស្រា�ប់់ ដោ�យមិិនបានស្វែ�ង
ែ យល់់ពីឬ
ី សគល់់នៃ�បញ្ហាាទាល់់តែ�សោះ�ះ។
PDIA ផ្តោ�ោតលើ�ើការកសាងលទ្ធធភាពដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាតាមរយៈៈដំំណើ�ើរការនៃ�ការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដ៏ល្អអ
៏ ។ បញ្ហាាល្អអ
គឺឺជាបញ្ហាាដែ�លមានលក្ខខណៈៈដូូចខាងក្រោ��ម៖
•

ជាបញ្ហាារបស់់ភ្នាាក់ងា
់ រផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� សំំខាន់់ៗ និិងដែ�លមិិនអាចមើ�ើលរំល
ំ ងបាន

•

ជាបញ្ហាាដែ�លលើ�ក
ើ ទឹឹកចិិត្តត និិងជម្រុ�ុញឱ្យយមានការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ�

•

ជាបញ្ហាាដែ�លអាចយកមកបំំបែ�កជាសមាសធាតុុតូច
ូ ៗដល់់កំរិំ តមូ
ិ លហេ�តុ
ូ
ុ

•	ជាបញ្ហាាដែ�លអនុុញ្ញាត
ា ឱ្យយមានដំំណោះ�ះស្រា�យពិិតប្រា�កដ តាមលំំដាប់លំ
់ ដោំ �យ និិងប្រ�កបដោ�យយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រ
•	ជាបញ្ហាាដែ�លអាចស្វែ�ង
ែ យល់់ពីខា
ី ងក្នុុ�ង ដែ�លគ្រ�ប់់ភាគីីពាក់់ព័ន្ធ
័ នៅធ �ទីីនោះ�ះផ្ទាាល់អា
់ ចកំំណត់់ ពិិភាក្សាាវែែកញែ�ក និិង
ធ្វើ�ើកា
� រសម្អឹឹ�តសម្អាាងនូូវចំំណោ�ទបញ្ហាា ដោ�យមានការព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាាពីីភាគីីទាំង
ំ អស់់។

ឯកសារបន្ថែ�ែម
សូូមមើ�លវី
ើ ដេ�អូ
ី
តា
ូ មរយៈៈ
vimeo.com/album/5477026

VIDEOS

Selling solutions vs. solving problems
Real problem driven reform
Constructing problems to drive change
Constructing problems that matter

សូូ ម អាន
Chapter 7:
Doing problem-driven work
(pages 139–150)

យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់ថា ការសិិក្សាាវិិភាគស្វែ�ង
ែ យល់់អំពី
ំ ប
ី ញ្ហាាខាងក្នុុ�ង អាចជាចំំណុច
ុ ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ង
ែ រកដំំណោះ�ះស្រា�យ
ដែ�លចុុងក្រោ��យនាំំទៅ�រកការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� ។ នេះ�ះគឺឺជាជំំហានដំំបូង
ូ ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតPDIA។
នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ លោ�កអ្ននកនឹឹងរៀ�ៀនពីីរបៀ�ៀបវិិភាគអំំពីប
ី ញ្ហាា ឬកំំណត់ប
់ ញ្ហាារបស់់អ្ននក និិងរបៀ�ៀបទាញយកចំំណាប់់
អារម្មមណ៍៍ទៅ�លើ�ើតម្រូ�វូ ការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� នៃ�កម្មមវិិធីសង្គ
ី
ម
គ នយោ�បាយ និិងរដ្ឋឋបាល។ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវការការប្រ�មូូលផ្តុំំ�ភ្នាាក់
�
ងា
់ រផ្លាាស់់
ប្តូូ�រ ទាំំងអ្ននកមានតួួនាទីធ្វើ�
ី កា
�ើ រសម្រេ��ចចិិត្តត និិងអ្ននកដែ�លអាចជួួបបញ្ហាា ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យសំំណួរួ ក្នុុ�ងសន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី១។ ជំំហាន
នេះ�ះត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ ដោ�យបុុគ្គលដែ�ល
គ
យល់់ពីប
ី រិិបទផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងមិិនមែ�នធ្វើ��ឡើើ �ង
ើ ដោ�យអ្ននកខាងក្រៅ��នោះ�ះទេ�។ ចម្លើ�ើ�យទៅ�
នឹឹងសំំណួរួ ទាំំងនេះ�ះ គួួរតែ�បានមកពីីទិន្ននន័
ិ យ
័ ឬភស្តុុ�តាង ដើ�ើម្បីីប
� ញ្ចុះះ��បញ្ចូូលអ្នន
�
កដទៃ�ឲ្យយជឿ�ឿជាក់់លើ�សុ
ើ ពល
ុ
ភាពនៃ�បញ្ហាា
ទាំំងនោះ�ះ ក៏៏ដូច
ូ ជាដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់សិទ្ធិ
ិ ិ�អំំណាចទៅ�ដល់់ក្រុ�ម
ុ របស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�កំំណត់បា
់ ននូូវចំំណោ�ទបញ្ហាាដែ�លមានលក្ខខណៈៈ
សមស្រ�ប។ យើ�ើងនឹឹងលើ�ើកឡើ�ើងនូូវប្រ�ធានបទអំំពីី ការបង្កើ�ើ�ត និិងការរក្សាាបរិិយាកាសដែ�លផ្តតល់់សិទ្ធិ
ិ ិ�អំំណាចឲ្យយអ្ននក
នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី៥។
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ឧទាហរណ៍៍៖ ការវិិភាគអំំពីប
ី ញ្ហាា
យើ�ើងនឹឹងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឧទាហរណ៍៍ខាងក្រោ��មនេះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំជំំនួួយស្មាារតីីទាំំងមូូលនេះ�ះដើ�ើម្បីី�បង្ហាាញពីីការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការ
អ្ននកធ្វើ�ើ�កំំណែ�ទម្រ�ង់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សម៉ាាឡាវីី ប្រ�ហែ�លបារម្ភភពីីភាពបរាជ័័យនៃ�ការិិយាល័័យប្រ�ឆាំំង
អំំពើ�ើពុុករលួួយរបស់់ប្រ�ទេ�សម៉ាាឡាវីី។ គាត់់អាចព្យាាយាមបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតថាពួួកគេ�
ត្រូ�ូវការកំំណែ�ទម្រ�ង់់យ៉ាាងម៉ឺឺ�ងម៉ាាត់់ ដោ�យផ្តោ�ោតលើ�ើការធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវ "ដំំណោះ�ះស្រា�យ
ដែ�លមានស្រា�ប់់" និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយការិិយាល័័យប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយបានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ អ្ននកខ្លះះ�អាច
លើ�ើកឡើ�ើងថា ការិិយាល័័យប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយទើ�ើបតែ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មកើ�ើតមានថ្មីី�ថ្មោ�ោង តែ�វានឹឹង
ដំំណើ�ើរការនៅ�ពេ�លណាមួួយមិិនខាន។ អ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតប្រ�ហែ�លយល់់ឃើ�ើញថា អំំពើ�ើពុុករលួួយតែ�ង
កើ�ើតមានជារហូូតមកហើ�ើយ ហើ�ើយវាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងរឿ�ឿងនយោ�បាយខ្លាំំ�ងពេ�ក ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយវាពិិបាក

1

ដោះ�ះស្រា�យ។ ដោ�យកត់់សម្គាាល់់លើ�ើកត្តាាទាំំងនេះ�ះ មន្ត្រី�ី�ដែ�លទទួួលបន្ទុុ�កការងារកំំណែ�ទម្រ�ង់់
របស់់យើ�ើងយល់់ថា គាត់់នឹឹងត្រូ�ូវកែ�ប្រែ��ស្ថាានភាពនេះ�ះឲ្យយទៅ�ជាបញ្ហាា តាមរយៈៈការសិិក្សាាវិិភាគអំំពីី
បញ្ហាា។ មន្ត្រី�ី�ដែ�លទទួួលបន្ទុុ�កការងារកំំណែ�ទម្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមការងារតូូចមួួយ(ជាដំំបូូង)
ដែ�លមានសមាជិិកជាអ្ននកតវ៉ាាជាសាធារណៈៈ និិងអ្ននកធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិត្តត ហើ�ើយនិិងសួួរសំំណួួរ
ដូូចមានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងតារាងខាងក្រោ��ម។ ចូូរស្រ�ម៉ៃ�ៃថា នេះ�ះជាកិិច្ចចសន្ទទនាដែ�លនឹឹងធានាឱ្យយ
មានដំំណើ�ើរការផ្តោ�ោតលើ�ើកម្មមវិិធីីកំំណែ�ទម្រ�ង់់។

តើ�ើអ្វីី�ជាបញ្ហាា?

បញ្ហាាគឺឺនៅ�ត្រ�ង់់ថា ការិិយាល័័យប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ មិិនបានដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាពុុករលួួយប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។

2

ហេ�តុុអ្វីី�នេះ�ះគឺឺជាបញ្ហាា?

ព្រោះ��ះយើ�ើងនៅ�ប្រ�ឈមនឹឹងបញ្ហាាពុុករលួួយជាច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋាាភិិបាល ដែ�លយើ�ើងអាចបង្ហាាញបានតាមរយៈៈសូូចនាករផ្សេ�េងៗជាច្រើ��ើន។
ហេ�តុុអ្វីី�នេះ�ះគឺឺជាបញ្ហាា?

ព្រោះ��ះយើ�ើងបាត់់បង់់ថវិិកាជាច្រើ��ើនដោ�យសារតែ�អំំពើ�ើពុុករលួួយ។ យើ�ើងអាចប៉ាាន់់ប្រ�មាណថវិិកាដែ�លបាត់់បង់់នេះ�ះដោ�យប្រើ��ើទិិន្ននន័័យពីីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាមញ្ញញៗ។
ហេ�តុុអ្វីី�នេះ�ះគឺឺជាបញ្ហាា?

ព្រោះ��ះថវិិកាដែ�លខាតបង់់ទៅ�នោះ�ះ នាំំឲ្យយមានការចុះះ�ថយសេ�វាសាធារណៈៈ ដែ�លយើ�ើងអាចរកឃើ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យជាច្រើ��ើន ដូូចជាការចុះះ�ថយនៃ�ការផ្តតល់់សេ�វា
ក្នុុ�ងវិិស័័យអប់់រំំ សុុខាភិិបាល និិងទឹឹកស្អាាតផងដែ�រ។
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តើ�ើនរណាខ្លះះ�ដែ�លរងប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារបញ្ហាានេះ�ះ?

រាល់់បុុគ្គគលដែ�លទទួួលសេ�វាកម្មមទាំំងនោះ�ះ រួួមមានប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងអ្ននកនយោ�បាយ ដែ�លជាអ្ននកតំំណាងឲ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទាំំងនោះ�ះ។ ពួួកគេ�ទាំំងនោះ�ះ ជាភ្នាាក់់ងារ
សំំខាន់់ៗដែ�លនាំំឱ្យយមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ ជាពិិសេ�សនៅ�ថ្នាាក់់មូូលដ្ឋាាន។

4

តើ�ើនរណាខ្លះះ�ដែ�លត្រូ�ូវតែ�យកចិិត្តតទុុកដាក់់ខ្លាំំ�ងបំំផុុតថែ�មទៀ�ៀតលើ�ើបញ្ហាានេះ�ះ?

អ្ននកធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិត្តតសំំខាន់់ៗក្នុុ�ងរដ្ឋាាភិិបាល មានដូូចជា រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនិិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� មន្ត្រី�ី�ទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកថវិិកានិិងគោ�លនយោ�បាយនៅ�ថ្នាាក់់
មូូលដ្ឋាាន។

5

តើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដូូចម្តេ�េច ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយពួួកគាត់់យកចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើបញ្ហាានេះ�ះកាន់់តែ�ខ្លាំំ�ងជាងមុុន? (តើ�ើយើ�ើងអាចវាស់់វែែងបញ្ហាានេះ�ះដោ�យរបៀ�ៀបណា ឬ រៀ�ៀបរាប់់ប្រា�ប់់អំំពីីដំំណើ�ើររឿ�ឿង
នោះ�ះយ៉ាាងដូូចមេ្ត�តច?)

តាមរយៈៈការផ្តតល់់នូូវទិិន្ននន័័យបង្ហាាញអំំពីីការបាត់់បង់់នៃ�សាច់់ប្រា�ក់់ដោ�យសារអំំពើ�ើពុុករលួួយ និិងថាតើ�ើបញ្ហាានេះ�ះ បានបង្កកឲ្យយការផ្តតល់់សេ�វាសាធារណៈៈចុះះ�ខ្សោ�ោយ
យ៉ាាងណា។ ទិិន្ននន័័យទាំំងនេះ�ះ អាចបានមកពីីស្ថិិ�តិិបញ្ចេ�េញស្តុុ�កនៅ�តាមគ្លីី�និិកនានា ឬការទទួួលបានសៀ�ៀវភៅ�ពុុម្ពពរបស់់សិិស្សសនៅ�តាមសាលារៀ�ៀន ដែ�លទិិន្ននន័័យ
ទាំំងនោះ�ះអាចត្រូ�ូវបានគេ�ផ្តតល់់ជូូនទៅ�តំំណាងរាស្រ្ត�តផ្សេ�េងៗ ដើ�ើម្បីី�បញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លអ្ននកនយោ�បាយទាំំងនោះ�ះឲ្យយយល់់ថានេះ�ះជារឿ�ឿងដែ�លគេ�ត្រូ�ូវព្រួ�ួយបារម្ភភនិិងយកចិិត្តត
ទុុកដាក់់។

6

តើ�ើបញ្ហាានេះ�ះនឹឹងប្រែ�ែទៅ�ជាមានសភាពដូូចម្តេ�េច នៅ�ពេ�លដែ�លវាត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យរួួច?

សេ�វាកម្មមក្នុុ�ងវិិស័័យអប់់រំំ និិងសុុខាភិិបាលនឹឹងមានភាពរឹឹងមាំំប្រ�សើ�ើរជាងមុុន ហើ�ើយលំំហូូរថវិិកាទៅ�សាលារៀ�ៀន និិងគ្លីី�និិកនឹឹងមានប្រ�សិិទ្ធធភាពជាងមុុន។
ពួួកគេ�អាចផ្តោ�ោតទៅ�លើ�ើគោ�លដៅ�ជាក់់លាក់់ ដើ�ើម្បីី�តាមដានការទទួួលបានស្តុុ�កថ្នាំំ�ពេ�ទ្យយនៅ�តាមគ្លីី�និិក និិងការផ្តតល់់សៀ�ៀវភៅ�ពុុម្ពពដល់់សិិស្សាានុុសិិស្សសនៅ�តាម
សាលារៀ�ៀនឲ្យយបានប្រ�សើ�ើរជាងមុុន ហើ�ើយក៏៏ត្រូ�ូវផ្តោ�ោតគោ�លដៅ�ទាំំងនេះ�ះ លើ�ើស្ថាាប័័ននិិមួួយៗដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានការគាំំទ្រ�ពីីអ្ននកតំំណាងនយោ�បាយនីីមួួយៗផង
ដែ�រ។
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សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី១៖ ការវិិភាគអំំពីប
ី ញ្ហាារបស់់លោ�កអ្ននក
1

តើ�ើអ្វីី�ជាបញ្ហាា?

2

ហេ�តុុអ្វីី�វាជាបញ្ហាា?

ហេ�តុុអ្វីី�វាជាបញ្ហាា?

ហេ�តុុអ្វីី�វាជាបញ្ហាា?

Building State Capability at Harvard | PDIAtoolkit
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តើ�ើនរណាខ្លះះ�ដែ�លរងប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារបញ្ហាានេះ�ះ?

4

តើ�ើនរណាខ្លះះ�ដែ�លត្រូ�ូវតែ�យកចិិត្តតទុុកដាក់់ខ្លាំំ�ងបំំផុុតថែ�មទៀ�ៀតលើ�ើបញ្ហាានេះ�ះ?

5

តើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដូូចម្តេ�េច ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយពួួកគាត់់យកចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើបញ្ហាានេះ�ះកាន់់តែ�ខ្លាំំ�ងជាងមុុន?
(តើ�ើយើ�ើងអាចវាស់់វែែងបញ្ហាានេះ�ះដោ�យរបៀ�ៀបណា ឬ រៀ�ៀបរាប់់ប្រា�ប់់អំំពីីដំំណើ�ើររឿ�ឿងនោះ�ះយ៉ាាងដូូចមេ្ត�តច?)

6

តើ�ើបញ្ហាានេះ�ះនឹឹងប្រែ�ែទៅ�ជាមានសភាពដូូចម្តេ�េច នៅ�ពេ�លដែ�លវាត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យរួួច?

Building State Capability at Harvard | PDIAtoolkit
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ផ្នែ�ែកទីី២

ការបំំបែ�កបញ្ហាាជាបំំណែ�កតូូចៗ

ការសិិក្សាាវិិភាគ
អំំពីីបញ្ហាា
(ទំព័រ ៨)

ការបំំបែ�កបញ្ហាាជា
បំំណែ�កតូូចៗ

ការរៀ�ៀបចំំដាក់់
បញ្ហាាតាមលំំដាប់់
លំំដោ�យ
(ទំំព័័រ ២០)

Building
BuildingState
StateCapability
CapabilityatatHarvard
Harvard| |PDIAtoolkit
PDIAtoolkit

ការរិះ��រក
ដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ង
ទីីតាំំងដែ�លបាន
រៀ�ៀបចំំ (ទំំព័័រ ៣០)

ការកសាងឲ្យយ
មានការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�
អំំណាច
(ទំំព័័រ ៣៦)

ការរៀ�ៀបចំំ
ដំំណោះ�ះស្រា�យ
បញ្ហាាដំំបូូង
(ទំំព័័រ ៤២)

ការរៀ�ៀនសូូត្រ�
ពីីដំំណើ�ើរការ
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៤៨)

មាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�មុុខ
(ទំំព័័រ ៥៦)

បញ្ហាាស្មុុ�គស្មាាញតែ�ងពិិបាករកឬសគល់់ និិងពិិបាករកដំំណោះ�ះស្រា�យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដែ�លជាញឹឹកញាប់់នាំំឱ្យយ
អ្ននកដឹឹកនាំំកំំណែ�ទម្រ�ង់់បង្ខំំ�ចិិត្តតជ្រើ��ើសរើើ�សយកដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លគេ�ចាត់់ទុុកថាជាការអនុុវត្តតល្អអៗ ដែ�លគេ�បាន
ប្រើ��ើប្រា�ស់់កន្លលងរួួចទៅ�ហើ�ើយ ដោ�យដឹឹងថាដំំណោះ�ះស្រា�យនោះ�ះយ៉ាាងហោ�ចណាស់់អាចផ្តតល់់នូូវច្រ�កផ្លូូ�វសម្រា�ប់់
យើ�ើងធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយ ទោះ�ះបីីជាវាមិិនបានជួួយកសាងសមត្ថថភាពពិិតប្រា�កដក៏៏ដោ�យ។
ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យបែ�បនេះ�ះ គេ�ត្រូ�ូវបំំបែ�កបញ្ហាាជាបំំណែ�កតូូចៗ ឲ្យយងាយគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដែ�លបង្ហាាញផ្លូូ�វ
សម្រា�ប់់រកដំំណោះ�ះស្រា�យតាមបែ�បមូូលដ្ឋាាន។ ការធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះអាចនាំំទៅ�រកការយល់់ដឹឹងពីីបញ្ហាាខុុសពីីមុុន និិង
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវជាងមុុន។ យើ�ើងហៅ�ដំំណើ�ើរការនេះ�ះថាជាដំំណើ�ើរការបំំបែ�កបញ្ហាាទៅ�ជាបំំណែ�កតូូចៗ ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជា
ជំំហានទីីពីីរនៃ�ការធ្វើ�ើ� PDIA ។
នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងបានសិិក្សាាអំំពីីរបៀ�ៀបបំំបែ�កបញ្ហាាជាបំំណែ�កតូូចៗ ដោ�យប្រើ��ើបច្ចេ�េកទេ�ស ការសួួរសំំណួួរ
ហេ�តុុអ្វីី�ទាំំង៥ (5-why technique) ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្ននកកំំណត់់បាននូូវឬសគល់់ជាច្រើ��ើនរបស់់បញ្ហាា និិង
បន្តតធ្វើ�ើ�ការបំំបែ�កឬសគល់់នៃ�បញ្ហាានីីមួួយៗ ទៅ�ជាមូូលហេ�តុុរងបន្តតបន្ទាាប់់។ បន្ទាាប់់មកអ្ននកនឹឹងប្រើ��ើប្រា�ស់់ដ្យាាក្រា�ម
រាងឆ្អឹឹ�ងត្រី�ី ឬដ្យាាក្រា�មអ៊ីី�ស្សីី�កាវ៉ាា (Ishikawa) ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំបញ្ហាាដែ�លអ្ននកបានបំំបែ�ករួួចនោះ�ះជារូូបភាព។

ឯកសារបន្ថែ�ែម
សូូមមើ�លវី
ើ ដេ�អូ
ី
តា
ូ មរយៈៈ
vimeo.com/album/5477026

VIDEOS

Deconstructing sticky problems
You cannot juggle without the struggle
PDIA is a way to structure your struggle

សូូ ម អាន
Chapter 7:
Doing problem-driven work
(pages 150–157)

ការចូូលរួួមរបស់់ភ្នាាក់់ងារពាក់់ព័័ន្ធធនានានៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនេះ�ះគឺឺមានសារៈ�សំំខាន់់ណាស់់ ព្រោះ��ះពួួកគេ�នឹឹងនាំំមក
នូូវទស្សសនៈៈយល់់ឃើ�ើញខុុសៗគ្នាា ដែ�លនាំំឲ្យយដំំណើ�ើរការបំំបែ�កបញ្ហាាជាបំំណែ�កតូូចៗនេះ�ះ កាន់់តែ�មានភាព
ស៊ីី�ជម្រៅ�� និិងរស់់រវើើ�ក។ ជំំហានមួួយនេះ�ះ ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យភ្នាាក់់ងារខាងក្នុុ�ងដែ�លយល់់ដឹឹងច្បាាស់់លាស់់
ពីីបរិិបទផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង មិិនមែ�នធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យភ្នាាក់់ងារពីីខាងក្រៅ��ស្ថាាប័័ននោះ�ះទេ�។ នៅ�ជំំហាននេះ�ះ យើ�ើងសូូមឲ្យយអ្ននក
ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននខ្ពពស់់ចំំពោះ�ះការដកចេ�ញមូូលហេ�តុុណាមួួយដែ�លទំំនងមិិនមែ�នជាឬសគល់់សំំខាន់់របស់់បញ្ហាា មុុន
ពេ�លអ្ននកស្វែ�ែងយល់់ពីីវាឲ្យយបានច្បាាស់់លាស់់។ ចម្លើ�ើ�យទៅ�នឹឹងសំំណួួរនានា គួួរតែ�មានទិិន្ននន័័យ ឬភស្តុុ�តាងបង្អែ�ែក
ច្បាាស់់លាស់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាចពន្យយល់់អ្ននកដទៃ�ឲ្យយយល់់ពីីសុុពលភាពរបស់់វា។
កំំណត់់ចំំណាំ៖ំ ឧបករណ៍៍ទាំំងនេះ�ះមានលក្ខខណៈៈរស់់រវើើ�ក និិងអាចផ្លាាស់់ប្តូូ�ររហ័័ស ហើ�ើយវាត្រូ�ូវការធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននកម្មម
ជារឿ�ឿយៗតាមពេ�លវេេលានិិងស្ថាានភាពជាក់់ស្តែ�ែង។
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តារាងទីី១៖ ឧទាហរណ៍៍នៃ�ការសន្ទទនាដោ�យប្រើ�ើ�សំណួ
ំ រួ "ហេ�តុុអ្វីី�ទាំង
ំ ៥"
បញ្ហាារបស់់លោ�កអ្ននកចោ�ទចេ�ញជាសំំនួួរ៖ ហេ�តុុអ្វីី�បានជាមានការបាត់់បង់់ថវិិកានៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនៃ�ការផ្តតល់់សេ�វា?
មូូលហេ�តុុទីី១

មូូលហេ�តុុទីី២

មូូលហេ�តុុទីី៣

C1៖ ថវិិកាដែ�លបានចាត់់ចែ�ងទុុកសម្រា�ប់់សេ�វានានា
ត្រូ�ូវបានបើ�ើកផ្តតល់់សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងផ្សេ�េងទៅ�វិិញ

C2៖ ចំំណាយលទ្ធធកម្មមត្រូ�ូវបានបំំប៉ោ�ោង ដែ�លនាំំទៅ�
ដល់់ការលេ�ចធ្លាាយថវិិកា។

C3៖ មន្ត្រី�ី�មូូលដ្ឋាានបង្វែ�ែរធនធាននានា ដើ�ើម្បីី�បម្រើ��ើ
គោ�លបំំណងផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន។

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

SC 1.1៖ ចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធបើ�ើកផ្តតល់់
ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការវិិភាជន៍៍សារឡើ�ើងវិិញ

SC 2.1៖ដំំណើ�ើរការលទ្ធធកម្មមជាញឹឹកញាប់់ត្រូ�ូវបាន
អនុុវត្តតត្រឹ�ឹមពាក់់កណ្តាាល

SC 3.1៖មន្ត្រី�ី�មានអារម្មមណ៍៍ថាពួួកគាត់់មាន
កាតព្វវកិិច្ចចដើ�ើម្បីី�បែ�ងចែ�កថវិិកាឡើ�ើងវិិញ

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ប្រ�ព័័ន្ធធបើ�ើកផ្តតល់់ខ្វះះ�ខាតការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសំំខាន់់ៗ

ដំំណើ�ើរការលទ្ធធកម្មមជាញឹឹកញាប់់ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតយ៉ាាងប្រ�
ញ៉ាាប់់ប្រ�ញ៉ាាល់់

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លជាម្ចាាស់់ឆ្នោ�ោតរំំពឹឹងឲ្យយមន្រ្តី�ី�ចែ�កចាយ
ថវិិកាឡើ�ើងវិិញ

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ការរៀ�ៀបចំំប្រ�ព័័ន្ធធបើ�ើកផ្តតល់់មិិនបានល្អអគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងមិិនធ្លាាប់់
ត្រូ�ូវបានកែ�រលំំអឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។

ការសម្រេ��ចចិិត្តតក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�លទ្ធធកម្មមទំំនិិញត្រូ�ូវបានពន្យាា
ពេ�លម្តតងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀត ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�

ទម្លាាប់់ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានកំំណត់់ថា ការចែ�ករំំលែ�ករបៀ�ៀបនេះ�ះ
មានភាពសមរម្យយ

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

យើ�ើងខ្វះះ�ខាតធនធាននិិងជំំនាញដើ�ើម្បីី�កែ�លំំអ ការរៀ�ៀបចំំ
ប្រ�ព័័ន្ធធឲ្យយកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។

ការសម្រេ��ចចិិត្តតលើ�ើថវិិកាដែ�លត្រូ�ូវការដើ�ើម្បីី�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មការទិិញ
ត្រូ�ូវបានពន្យាាពេ�ល

សហគមន៍៍ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន មានជីីវភាពក្រី�ីក្រ� និិងពឹឹងផ្អែ�ែក
លើ�ើការបែ�ងចែ�កធនធានទាំំងនេះ�ះ។
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សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី២៖ សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រគំំនិត
ិ របស់់ខ្ញុំ�ដោ�
�ំ យប្រើ�ើ�សំណួ
ំ រួ "ហេ�តុុអ្វីី�ទាំង
ំ ៥"  
បញ្ហាារបស់់លោ�កអ្ននក ចោ�ទចេ�ញជាសំំនួួរ៖
មូូលហេ�តុុទីី១

មូូលហេ�តុុទីី២

មូូលហេ�តុុទីី៣

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបាន?
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រូូបទីី១៖ ការបំំបែ�កបញ្ហាាស្មុុគ
� ស្មាាញជាបំំណែ�កតូូចៗនៅ�ក្នុុ�ងដ្យាាក្រា�មអ៊ីីស្ស៊ីី
� កា
� វ៉ាា
យើ�ើងយកមូូលហេ�តុុ និិងមូូលហេ�តុុរងនានាពីីសន្លឹឹ�កកិិច្ចចការ ការសន្ទទនាដោ�យប្រើ��ើសំំណួួរ "ហេ�តុុអ្វីី�ទាំំង៥" ក្នុុ�ងតារាងទីី១ មកដាក់់ចូូលក្នុុ�ងដ្យាាក្រា�មអ៊ីី�ស្ស៊ីី�កាវ៉ាា ឬដ្យាាក្រា�មរាងឆ្អឹឹ�ងត្រី�ី

មូូលហេ�តុុទីី១៖ ថវិិកាមិិនត្រូ�ូវបានបើ�ើកផ្តតល់់
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ (ផ្តតល់់ភស្តុុ�តាងដោ�យ A)
មិិនមានជំំនាញគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�ព័័ន្ធធប្រ�សើ�ើឡើ�ើង

មូូលហេ�តុុទីី២៖ ចំំណាយលទ្ធធកម្មមដែ�លបាន
បំំប៉ោ�ោង (ផ្តតល់់ភស្តុុ�តាងដោ�យ B)

ការសម្រេ��ចចិិត្តតថវិិកាត្រូ�ូវបានពន្យាាពេ�ល
ការសម្រេ��ចចិិត្តតលទ្ធធកម្មមត្រូ�ូវបានពន្យាាពេ�ល

ការរៀ�ៀបចំំប្រ�ព័័ន្ធធមិិនបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ហើ�ើយមិិនដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�អនុុវត្តត

ប្រ�ព័័ន្ធធទាំំងមូូលខ្វះះ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសំំខាន់់ៗ

មូូលហេ�តុុរង 1.1៖ ការបើ�ើកផ្តតល់់នៅ�
មានចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ង

មូូលហេ�តុុរង3.1៖មន្ត្រី�ី�មានអារម្មមណ៍៍ថាខ្លួួ�នមាន
កាតព្វវកិិច្ចច ត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កថវិិកាជាតិិឡើ�ើងវិិញ
ពលរដ្ឋឋម្ចាាស់់ឆ្នោ�ោតមានក្តីី�រំំពឹឹងថា មន្ត្រី�ី�នឹឹងធ្វើ�ើ�ការ
ចាត់់ចែ�ងបែ�ងចែ�កថវិិកាជាតិិឡើ�ើងវិិញ

មូូលហេ�តុុទីី៣៖ មន្ត្រី�ី�នៅ�មូូលដ្ឋាានបង្វែ�ែរ
ធនធាន យកទៅ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់បម្រើ��ើឱ្យយ
គោ�លបំំណងផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន
(ផ្តតល់់ភស្តុុ�តាងដោ�យ C)
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និិតិិវិិធីីធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងយ៉ាាងប្រ�ញ៉ាាប់់ប្រ�ញ៉ាាល់់ជាញឹឹកញាប់់
មូូលហេ�តុុរង2.1៖ ការអនុុវត្តតដំំណើ�ើរការ
លទ្ធធកម្មមមិិនបានល្អអ

ទម្លាាប់់ក្នុុ�ងមូូលដ្ចាានកំំណត់់ថា ការចែ�ក
រំំលែ�ករបៀ�ៀបនេះ�ះមានភាពសមរម្យយ
សហគមន៍៍នៅ�មូូលដ្ឋាានក្រី�ីក្រ� និិងពឹឹងផ្អែ�ែក
លើ�ើការបែ�ងចែ�កថវិិកាឡើ�ើងវិិញនេះ�ះ

បញ្ហាា៖ បាត់់បង់់ថវិិកា
នៅ�ដំំណាក់់កាលផ្តតល់់
សេ�វា(វាស់់វែែងដោ�យ X) ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ខកខានដល់់ការផ្តតល់់សេ�វា
(វាស់់វែែងដោ�យ Y, Z)

សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី៣៖  ការបំំបែ�កបញ្ហាាដែ�លខ្ញុំ�កំ
�ំ ពុ
ំ ង
ុ ប្រ�ឈមជាបំំណែ�កតូូចៗដោ�យប្រើ�ើ�ដ្យាាក្រា�មអ៊ីី�
ស្ស៊ីី�កា
� វ៉ាា(Ishikawa Diagram)
ប្រើ��ើមូូលហេ�តុុ និិងមូូលហេ�តុុរងតូូចៗ ដែ�លយកចេ�ញពីីសន្លឹឹ�កកិិច្ចចទីី២ស្តីី�អំំពីី គំំនិិតរបស់់អ្ននក ដោ�យប្រើ��ើសំំណួួរ "ហេ�តុុអ្វីី�ទាំំង៥" មកដាក់់ចូូលក្នុុ�ងដ្យាាក្រា�មអ៊ីី�ស្សីី�កាវ៉ាា ឬ តារាងគំំនូូសរាង
ឆ្អឹឹ�ងត្រី�ី

បញ្ហាា:
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ផ្នែ�ែកទីី៣

ការរៀ�ៀបចំំដាក់ប
់ ញ្ហាាតាមលំំដាប់លំ
់ ដោំ �យ៖
ប្រើ��ើប្រា�ស់កា
់ រវិិភាគតាមវិិធីសាស្រ្ត
ី
�ត បីីA
ដើ�ើម្បីី�កំំណត់ចំ
់ ណុ
ំ ច
ុ សម្រា�ប់់ធ្វើ�កា
�ើ រផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ�
ការសិិក្សាាវិិភាគ
អំំពីីបញ្ហាា
(ទំព័រ ៨)

ការបំំបែ�កបញ្ហាាជា
បំំណែ�កតូូចៗ
(ទំំព័័រ ១៤)

ការរៀ�ៀបចំំដាក់់
បញ្ហាាតាមលំំដាប់់
លំំដោ�យ

Building
BuildingState
StateCapability
CapabilityatatHarvard
Harvard| |PDIAtoolkit
PDIAtoolkit

ការរិះ��រក
ដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ង
ទីីតាំំងដែ�លបាន
រៀ�ៀបចំំ (ទំំព័័រ ៣០)

ការកសាងឲ្យយ
មានការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�
អំំណាច
(ទំំព័័រ ៣៦)

ការរៀ�ៀបចំំ
ដំំណោះ�ះស្រា�យ
បញ្ហាាដំំបូូង
(ទំំព័័រ ៤២)

ការរៀ�ៀនសូូត្រ�
ពីីដំំណើ�ើរការ
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៤៨)

មាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�មុុខ
(ទំំព័័រ ៥៦)

បញ្ហាាដែ�លគេ�យកមកបំំបែ�កជាបំំណែ�កតូូចៗ ភាគច្រើ��ើនមានទម្រ�ង់់ជាបញ្ហាាធំំ ដែ�លនាំំឲ្យយយើ�ើងសួួរសំំណួរួ
ដូូចជា៖ តើ�ើខ្ញុំ�ត្រូ�
�ំ វូ ចាប់់ផ្តើ�ើ�មដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាានេះ�ះពីីចំណុ
ំ ច
ុ ណា? តើ�ើខ្ញុំ�ត្រូ�
�ំ វូ ធ្វើ�ើ�ដូច
ូ ម្តេ�េច? តើ�ើខ្ញុំ�ត្រូ�
�ំ វូ ធ្វើ�ើ�យ៉ាង
ា ដូូចម្តេ�េច
ដើ�ើម្បីី�ធានាថារាល់់មូលហេ�តុ
ូ
ដែ�ល
ុ
នាំំឲ្យយបញ្ហាាធំនោះ�
ំ ះកើ�ើតឡើ�ើងត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យ?
ការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាទាំង
ំ អស់់នេះ�ះ តម្រូ�ូវឱ្យយមានអន្តតរាគមន៍៍ជាច្រើ��ើន ដែ�លបង្កើ�ើ�តឱ្យយមានចំំណុច
ុ ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
ដើ�ើម្បីី�ផ្លាស់
ា ប្តូូ
់ រ� ខុុសៗគ្នាា។ រាល់់មូលហេ�តុ
ូ
ច
ុ ម្បបង និិងមូូលហេ�តុរុ ងនៅ�ក្នុុ�ងដ្យាាក្រា�មរាងឆ្អឹឹ�ងត្រី�ី គឺឺជាមូូលហេ�តុុ
ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាា ទោះ�ះបីីជាពួួកវាមានទំំនាក់ទំ
់ ន
ំ ងគ្នាាក៏៏ដោ�យ ហើ�ើយមូូលហេ�តុច
ុ ម្បបង និិងមូូលហេ�តុុ
រង ទាំំងនេះ�ះផ្តតល់់ឱកាសផ្សេ�េងៗដែ�លអាចនាំំទៅ�រកការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� ។ យើ�ើងហៅ�ឱកាសទាំំងនេះ�ះថាជា "ចំំណុច
ុ
ទីីតាំង
ំ សម្រា�ប់់កំណត់
ំ
កា
់ រផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� " ។ ចំំណុច
ុ ទីីតាំង
ំ សម្រា�ប់់កំណត់
ំ
កា
់ រផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� នេះ�ះផ្អែ�ែកលើ�ើកត្តាាបរិិបទ
ដែ�លជាទូូទៅ�មានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើគោ�លនយោ�បាយ និិងភាពជោ�គជ័័យនៃ�កំំណែ�ទម្រ�ង់់ណាមួួយ។ កត្តាាបរិិបទ
នេះ�ះ កំំណត់ថា
់ តើ�ើយើ�ង
ើ អាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�បានខ្លះះ� ហើ�ើយធ្វើ�ើបា
� នកម្រិ�ិតណា ទៅ�លើ�ើគោ�លនយោ�បាយ ឬកំំណែ�ទម្រ�ង់់
ណាមួួយ។
ការដាក់់តាមលំំដាប់លំ
់ ដោំ �យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព ដែ�លជាជំំហានទីីបីក្នុុ
ី ង
� ការធ្វើ�ើកា
� រងារ PDIA មាន
សារៈ�សំំខាន់់ណាស់់ក្នុុង
� ការជួួយអ្ននកក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនេះ�ះ។ ការរៀ�ៀបចំំបញ្ហាាតាមលំំដាប់លំ
់ ដោំ �យ សំំដៅ�ទៅ�លើ�ើ
ការកំំណត់ពេ�លវេេ
់
លា និិងជំំហាននៃ�ការងារដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវធ្វើ�ើឲ្យ
� យស្រ�បទៅ�តាមឱកាសនៃ�បរិិបទ និិងឧបសគ្គគ
ដែ�លអាចជួួបប្រ�ទះះ។ ការមិិនបានរៀ�ៀបចំំតាមលំំដាប់លំ
់ ដោំ �យឲ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ទាំំងក្នុុ�ងទ្រឹ�ឹស្តីី� និិងការអនុុវត្តត
ជាក់់ស្តែ�ង
ែ អាចនាំំមកនូូវទំំហំកិ
ំ ច្ចច
ិ ការហួួសប្រ�មាណមិិនសមស្រ�បនឹឹងសមត្ថថភាព (ដែ�លតម្រូ�ូវការនៃ�ការផ្លាាស់់
ប្តូូ�របាន កើ�ើតឡើ�ើងមុុនកាលកំំណត់់ មុុនពេ�លដែ�លប្រ�ទេ�ស ឬស្ថាាប័ន
័ របស់់អ្ននកអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងចាត់់ចែ�ងកិិច្ចចការ
ទាំំងនោះ�ះបាន)។

ឯកសារបន្ថែ�ែម
សូូមមើ�លវី
ើ ដេ�អូ
ី
តា
ូ មរយៈៈ
vimeo.com/album/5477026

VIDEOS

Problem driven sequencing
Finding potential entry points
Understanding your eco-system
Iceberg metaphor
PDIA is about matching your capability
with your challenge
PDIA: Getting from the capability you have
to the capability you need

សូូ ម អាន
Chapter 7:
Doing problem-driven work
(pages 158–166)

នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងរៀ�ៀនអំំពីរី បៀ�ៀបវិិភាគលើ�ើចំណុ
ំ ច
ុ ទីីតាំង
ំ នៃ�ការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� តាមវិិធីបី
ី A
ី ដើ�ើម្បីី�កំំណត់ថា
់ តើ�ើ
អ្ននកមានចំំណុច
ុ ទីីតាំង
ំ នៃ�ការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� ទំំហំប៉ុ
ំ �ណ្ណា
ុ ក្នុុ
ា ង
� រង្វវង់់មូលហេ�តុ
ូ
នី
ុ មួ
ី យ
ួ ៗនៃ�ដ្យាាក្រា�មរាងឆ្អឹឹ�ងត្រី�ីរបស់់អ្ននក។
ការធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះនឹឹងជួួយអ្ននកកំំណត់បា
់ នថាតើ�ើ អ្ននកគួួរសាកល្បបងដាក់់គោ�លនយោ�បាយថី្មម� ឬកំំណែ�ទម្រ�ង់់
កម្រិ�ិតខ្លាំំ�ង ឬក៏៏ត្រូ�វូ ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីអ្វីី�ដែ�លតូ
ី
ច
ូ ជាងនេះ�ះ រួួចបន្តតពង្រី�ីកចំំណុច
ុ ទីីតាំង
ំ នៃ�ការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� នៅ�ពេ�លបន្ទាាប់។
់
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ភាពទីី២៖ការបង្ហាាញចំំណុច
ុ ទីីតាំង
ំ សម្រា�ប់់ការផ្លាាស់ប្តូ
់ រ�ូ ជារូូបភាព
ជាទូូទៅ�យើ�ើងវាយតម្លៃ�ៃ "ចំំណុច
ុ ទីីតាំង
ំ សម្រា�ប់់ការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� "
នៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃមូលហេតុ ដោយផ្អែកល�ើកត្តាសំខាន់ៗ
ចំនូនបី៖
សិិទ្ធិអំ
�ិ ណា
ំ
ច(Authority)៖ សំំដៅ�ដល់់ ការគាំំទ្រ�ដែ�លអ្ននក
ត្រូ�ូវការសម្រា�ប់់ធ្វើ��កំ
ើ ណែំ �ទម្រ�ង់់ ឬការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� គោ�លនយោ�បាយ
ឬការកសាងសមត្ថថភាពរបស់់រដ្ឋឋ។ ការគាំំទ្រ�នេះ�ះអាចមាន
ទម្រ�ង់់ជាការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ក
ែ នយោ�បាយ ផ្នែ�ែកផ្លូូ�វច្បាាប់់ ផ្នែ�ែកស្ថាាប័ន
័
ឬផ្ទាាល់ខ្លួ
់ ន
�ួ ។ ការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� ខ្លះះ� ត្រូ�ូវការសិិទ្ធិិ�អំំណាចច្រើ��ើនជាង
ការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដូូច្នេះ�ះ�វាមានសារៈ�សំំខាន់់ណាស់់ដែ�ល
អ្ននកវាយតម្លៃ�ៃមើ�ើលថាតើ�ើអ្ននកមានអំំណាចប៉ុុ�ណ្ណាា និិង តើ�ើអ្ននកខ្វះះ�
អំំណាចត្រ�ង់់ណាខ្លះះ� ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវរកបន្ថែ�ែម។ សូូមអ្ននកអានបន្ថែ�ែម
អំំពីប
ី រិិយាកាសនៃ�ការផ្តតល់់សិទ្ធិ
ិ ិ�អំំណាចនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី៥ ដែ�លវា
អាចនឹឹងមានប្រ�យោ�ជន៍៍ជួយ
ួ អ្ននកឲ្យយយល់់បន្ថែ�ែម។
ការទទួួលយក(Acceptance)៖ ការទទួួលយក ទាក់់ទង
នឹឹងថាតើ�ើអ្ននកដែ�លនឹឹងរងប៉ះះ�ពាល់់ពីកា
ី រធ្វើ�ើ�កំណែំ �ទម្រ�ង់់ ឬការ
ផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� គោ�លនយោ�បាយ អាចទទួួលយកការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� នោះ�ះ
បានកម្រិ�ិតណា ហើ�ើយថាតើ�ើការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� នោះ�ះមានន័័យដូូចម្តេ�េច
សម្រា�ប់់ពួក
ួ គាត់់។ ការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� ផ្សេ�េងៗគ្នាា តម្រូ�ូវឱ្យយមានកម្រិ�ិត
នៃ�ការទទួួលយកខុុសៗគ្នាា (ពីីក្រុ�មតូ
ុ ច
ូ ទៅ�ក្រុ�ុមធំទូ
ំ លា
ូ យ
និិងនៅ�ក្នុុ�ងជម្រៅ��ផ្សេ�េងៗគ្នាា)។ អ្វីី�ដែ�លសំំខាន់់គឺអ្នន
ឺ កយល់់ពីី
ស្ថាានភាពនៃ�ការទទួួលយក និិងចន្លោះ�ះ�ខ្វះះ�ខាតដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវ
ព្យាាយាមបំំពេ�ញដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� ។
លទ្ធធភាព(Ability)៖ ផ្តោ�ោតទៅ�លើ�ើការអនុុវត្តតជាក់់ស្តែ�ង
ែ នៃ�
កំំណែ�ទម្រ�ង់់ ឬការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� គោ�លនយោ�បាយ ដូូចជាថាតើ�ើអ្ននក
ត្រូ�ូវការពេ�លវេេលា ថវិិកា ជំំនាញ និិងអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
អន្តតរាគមន៍៍ណាមួួយ។ វាជាការសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�វូ ចោ�ទសួួរ ថាតើ�ើ
លទ្ធធភាពអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លមានស្រា�ប់់ និិងថាតើ�ើមានចន្លោះ�ះ�ខ្វះះ�ខាតអ្វីី�ខ្លះះ�
ដែ�លត្រូ�ូវបំំពេ�ញឱ្យយបាន។

អំំណាចធំំធេ�ង

ការទទួួលយកធំំធេ�ង

អំំណាចមធ្យយម

លទ្ធធភាពធំំធេ�ង

ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំ

សិិទ្ធិិ�អំំណាចធំំ

ការទទួួលយកធំំធេ�ង

លទ្ធធភាព
ទាប

គ្មាានចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ

សិិទ្ធិិ�អំំណាច
មធ្យយម

លទ្ធធភាព
មធ្យយម

ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រតូូច
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ការទទួលយកធំធេង

ការទទួលយក
មធ្យម

លទ្ធធភាពធំំ

គ្មាានចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ

សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី៤៖ការវិិភាគដើ�ើម្បីី�កំំណត់ចំ
់ ណុ
ំ ច
ុ ទីីតាំង
ំ សម្រា�ប់់ការផ្លាាស់ប្តូ
់ រ�ូ តាមវិិធីសា
ី ស្រ្ត�ត បីីA  
គោ�លដៅ�ចម្បបង គឺឺធ្វើ�កា
�ើ រប៉ាាន់ប្រ�
់ មាណឱ្យយបានល្អអ ប្រ�កបដោ�យតម្លាាភាព ដើ�ើម្បីីអ
� នុុញ្ញាត
ា ឱ្យយខ្លួួនយើ�
�
ង
ើ រៀ�ៀនសូូត្រ�ជាបណ្តើ�រើ� ៗបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតអំំពីប
ី រិិបទ ហើ�ើយប្តូូ�រពីីស្ថាន
ា ភាពមិិនច្បាាស់់លាស់់ទៅ�ជាស្ថាានភាពដែ�ល
យើ�ើងយល់់ដឹង
ឹ ច្បាាស់់ជាងមុុន។ ចូូរចាប់់ផ្តើ�ើ�មដោ�យលើ�ើកឡើ�ើងអំំពីប
ី ញ្ហាាដែ�លអ្ននកកំំពុង
ុ តែ�សិិក្សាាវិិភាគដោះ�ះស្រា�យ (យកចេ�ញពីីសន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៣ នៃ�ដ្យាាក្រា�មទម្រ�ង់់រាងឆ្អឹឹ�ងត្រី�ី)។ ចូូរផ្ទេ�េរមូូលហេ�តុរុ ងនីីមួយ
ួ ៗ
ចេ�ញពីីដ្យាាក្រា�មទម្រ�ង់រា
់ ងឆ្អឹឹ�ងត្រី�ីរបស់់អ្ននក។ បន្ទាាប់ម
់ ក ចូូរប្រើ��ើសំនួ
ំ រួ ខាងក្រោ��មនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកធ្វើ�ើកា
� រឆ្លុះះ�� បញ្ចាំំ�ងពីីចំណុ
ំ ច
ុ ទីីតាំង
ំ នៃ�ការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� តាមបរិិបទ ដើ�ើម្បីី�ប៉ាាន់ប្រ�
់ មាណAAA នៃ�បញ្ហាារងនីីមួយ
ួ ៗ។

រដ្ឋឋអំំណាចដែ�លត្រូ�ូវចូូលរួួម (Authority to engage)

ការទទួួលយក (Acceptance)

លទ្ធធភាព (Ability)

•	តើ�ើនរណាខ្លះះ�ដែ�លមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចក្នុុ�ងការចូូលរួួម៖ ផ្នែ�ែកច្បាាប់់?
ផ្នែ�ែកនិិតិិវិិធីី? អ្ននកក្រៅ��ផ្លូូ�វការ?

•	តើ�ើភ្នាាក់់ងារណាខ្លះះ� (បុុគ្គគល/ស្ថាាប័័ន) មានចំំណាប់់អារម្មមណ៍៍ចំំពោះ�ះ
ការងារនេះ�ះ?

•	តើ�ើបុុគ្គគលិិករបស់់អ្ននកមានលទ្ធធភាពអ្វីី�ខ្លះះ�?

•	តើ�ើអ្ននកផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចរូូបណាខ្លះះ�ដែ�លអាចនឹឹងគាំំទ្រ�ការចូូលរួួម
នៅ�ខណៈៈនេះ�ះ?

•	សម្រា�ប់់ភ្នាាក់់ងារនីីមួួយៗ ក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ�កម្រិ�ិតពីី១ដល់់១០ ចូូរសាកគិិត
ថាតើ�ើភ្នាាក់់ងារម្នាាក់់ៗគាំំទ្រ�ការចូូលរួួមកម្រិ�ិតណា?

•	តើ�ើអ្ននកផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចរូូបណាខ្លះះ�ដែ�លទំំនងជាមិិនគាំំទ្រ�
ការចូូលរួួមនៅ�ខណៈៈនេះ�ះទេ�?

•	ក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ�កម្រិ�ិតពីី១ដល់់១០ ចូូរសាកគិិតថា ថាតើ�ើភ្នាាក់់ងារនីីមួួយៗ
នេះ�ះអាចមានឥទ្ធិិ�ពលកម្រិ�ិតណាទៅ�លើ�ើការចូូលរួួម?
• ជាសមាមាត្រ� តើ�ើមានភ្នាាក់់ងារដែ�ល "ទទួួលយកទាំំងស្រុ�ុង" ចំំនួួន
ប៉ុុ�ន្មាាន (មានកម្រិ�ិតលើ�ើសពីី៥ នៅ�លើ�ើការវាស់់ស្ទទង់់ទាំំងពីីរខាងលើ�ើ)?

–	តើ�ើនរណាខ្លះះ�ជាភ្នាាក់់ងារគន្លឹះះ�� (ក្រុ�ុមតូូចបំំផុុត)ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយ ដើ�ើម្បីី�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មទាញការចូូលរួួមដំំបូូង?
–	តើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការពេ�លវេេលាប៉ុុ�ន្មាានពីីភ្នាាក់់ងារទាំំងនេះ�ះ?
•	តើ�ើអ្ននកមានលទ្ធធភាពផ្នែ�ែកធនធានអ្វីី�ខ្លះះ�?

–	តើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការថវិិកាប៉ុុ�ន្មានដើ�
ា ម្បី
ើ ីទា
� ញការចូូលរួម
ួ ?
–	តើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការធនធានអ្វីី�ខ្លះះ�ទៀ�ៀតដើ�ើម្បីីទា
� ញការចូូលរួម
ួ ?

• ជាសមាមាត្រ� តើ�ើមានភ្នាាក់់ងារដែ�ល "ទទួួលយកនៅ�កម្រិ�ិតទាប"
ចំំនួួនប៉ុុ�ន្មាាន (មានកម្រិ�ិតក្រោ��ម៥ នៅ�លើ�ើការស្ទទង់់ទាំំងពីីរខាងលើ�ើ)?

សំំនួួរសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង

ការប៉ាាន់់ប្រ�មាណ AAA
(ទាប មធ្យយម ធំំ)

ការសន្មមត់់

មូូលហេ�តុុទីី១:
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចកម្រិ�ិត
ណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានការទទួួលយក
កម្រិ�ិតណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានលទ្ធធភាព
កម្រិ�ិតណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
អ្វីី�ជាចំំណុុចទីីតាំំងនៃ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រសម្រា�ប់់មូូលហេ�តុុទីី១? (ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំ មានចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រខ្លះះ� ឬគ្មាានចំំណុុច
ទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រតែ�ម្តតង) យោ�ងតាមដ្យាាក្រា�ម AAA
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សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី៤៖ការវិិភាគដើ�ើម្បីី�កំំណត់ចំ
់ ណុ
ំ ច
ុ ទីីតាំង
ំ សម្រា�ប់់ការផ្លាាស់ប្តូ
់ រ�ូ តាមវិិធីសា
ី ស្រ្ត�ត បីីA
សំំនួួរសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង

ការប៉ាាន់់ប្រ�មាណ AAA
(ទាប មធ្យយម ធំំ)

ការសន្មមត់់

មូូលហេ�តុុទីី២:
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចកម្រិ�ិត
ណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានការទទួួលយក
កម្រិ�ិតណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានលទ្ធធភាព
កម្រិ�ិតណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
អ្វីី�ជាចំំណុុចទីីតាំំងនៃ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រសម្រា�ប់់មូូលហេ�តុុទីី២? (ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំ មានចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រខ្លះះ� ឬគ្មាានចំំណុុច
ទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រតែ�ម្តតង) យោ�ងតាមដ្យាាក្រា�ម AAA
មូូលហេ�តុុទីី៣:
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចកម្រិ�ិត
ណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានការទទួួលយក
កម្រិ�ិតណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានលទ្ធធភាពកម្រិ�ិតណា
ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
ជាចំំណុុចទីីតាំំងនៃ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រសម្រា�ប់់មូូលហេ�តុុទីី៣? (ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំ មានចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រខ្លះះ� ឬគ្មាានចំំណុុច
ទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រតែ�ម្តតង) យោ�ងតាមដ្យាាក្រា�ម AAA
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សំំនួួរសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង

ការប៉ាាន់់ប្រ�មាណ AAA
(ទាប មធ្យយម ធំំ)

ការសន្មមត់់

មូូលហេ�តុុទីី៤
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចកម្រិ�ិត
ណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានការទទួួលយក
កម្រិ�ិតណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានលទ្ធធភាព
កម្រិ�ិតណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
អ្វីី�ជាចំំណុុចទីីតាំំងនៃ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រសម្រា�ប់់មូូលហេ�តុុទីី៤? (ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំ មានចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រខ្លះះ� ឬគ្មាានចំំណុុច
ទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រតែ�ម្តតង) យោ�ងតាមដ្យាាក្រា�ម AAA
មូូលហេ�តុុទីី៥
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចកម្រិ�ិត
ណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានការទទួួលយក
កម្រិ�ិតណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
ជារួួម តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានលទ្ធធភាព
កម្រិ�ិតណាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងនេះ�ះ?
អ្វីី�ជាចំំណុុចទីីតាំំងនៃ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រសម្រា�ប់់មូូលហេ�តុុទីី៥? (ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំ មានចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រខ្លះះ� ឬគ្មាានចំំណុុច
ទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រតែ�ម្តតង) យោ�ងតាមដ្យាាក្រា�ម AAA
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រូូបភាពទីី៣៖ ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យមើ�ើលចំំណុច
ុ ទីីតាំង
ំ សម្រា�ប់់់កា
� រផ្លាាស់ប្តូ
់ រ�ូ នៅ�ក្នុុ�ងបណ្តុំំ��មូលហេ�តុ
ូ
ុឬ
មូូលហេ�តុរុ ងនៃ�បញ្ហាា
មូលហេតុទី១៖ ថវិកាមិនត្រូវបានប�ើកផ្តល់
ត្រឹមត្រូវ (ផ្តល់ភស្តុតាងដោយ A)
មិនមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បី
ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធប្រស�ើឡ�ើង

ការសម្រេចចិត្តថវិកាត្រូវបានពន្យាពេល

ការរ�ៀបចំប្រព័ន្ធមិនបានត្រឹមត្រូវ
ហ�ើយមិនដែលត្រូវបានគេអនុវត្ត

ប្រព័ន្ធទាំងមូលខ្វះការត្រួតពិនិត្យ
សំខាន់ៗ

មូូលហេ�តុុរង 1.1៖ ការបើ�ើកផ្តតល់់
នៅ�មានចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ង
នៅ�ដំំណាក់់កាលបើ�ើកផ្តតល់់

ការទទួួលយកធំំ
ទូូលាយ

ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំ

និតិវិធីធ្វើឡ�ើងយ៉ាងប្រញ៉ាប់ប្រញ៉ាល់ជាញឹកញាប់

មូលហេតុរង2.1៖ ការអនុវត្ត
ដំណ�ើរការលទ្ធកម្មមិនបានល្អ

លទ្ធធភាពធំំធេ�ង

ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំ

មូលហេតុរង3.1៖មន្ត្រីមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមាន
កាតព្វកិច្ច ត្រូវបែងចែកថវិកាជាតិឡ�ើងវិញ
ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតមានក្តីរំពឹងថា មន្ត្រីនឹង
ធ្វើការចាត់ចែងបែងចែកថវិកាជាតិឡ�ើងវិញ

លទ្ធធភាពខ្ពពស់់

ការសម្រេ��ចចិិត្តតលទ្ធធកម្មមត្រូ�ូវបានពន្យាាពេ�ល

សិិទ្ធិិ�អំំណាចធំំធេ�ង

ការទទួួលយកធំំធេ�ង

សិិទ្ធិិ�អំំណាច
ធំំទូូលាយ

មូលហេតុទី២៖ ចំណាយលទ្ធកម្មដែល
បានបំប៉ោង (ផ្តល់ភស្តុតាងដោយ B)

បញ្ហា៖ បាត់បង់ថវិកា
នៅដំណាក់កាលផ្តល់
សេវា(វាស់វែងដោយ X)
ធ្វើឲ្យខកខានដល់ការផ្តល់
សេវា (វាស់វែងដោយ Y, Z)

ទម្លាប់ក្នុងមូលដ្ចានកំណត់ថា ការចែក
រំលែករប�ៀបនេះមានភាពសមរម្យ
សហគមន៍នៅមូលដ្ឋានក្រីក្រ និងពឹងផ្អែក
ល�ើការបែងចែកថវិកាឡ�ើងវិញនេះ

មូលហេតុទី៣៖ មន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានបង្វែរ
ធនធាន យកទៅប្រើប្រាស់បម្រើឱ្យ
គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន
(ផ្តល់ភស្តុតាងដោយ C)

សិិទ្ធិិ�អំំណាចមធ្យយម

ការទទួលយកធំធេង

លទ្ធធភាព
ទាប

គ្មាានចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ
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សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី៥៖ ចំំណុច
ុ ទីីតាំង
ំ សម្រា�ប់់ការផ្លាាស់ប្តូ
់ រ�ូ នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមដ្យាាក្រា�មអ៊ីីស្សីី�
� កាវ៉ាារបស់់យើ�ើង
ចូូរគូូសដ្យាាក្រា�មអ៊ីី�ស្សីី�កាវ៉ាាដែ�លអ្ននកបានគូូសក្នុុ�ងសន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៣ឡើ�ើងវិិញ ហើ�ើយបន្ថែ�ែមការវិិភាគលើ�ើចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រយកចេ�ញពីីសន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៤
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សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី៦៖ការកសាងសិិទ្ធិអំ
�ិ ណា
ំ
ច(Authority) ការទទួួលយក(Acceptance) និិង
លទ្ធធភាព(Ability) របស់់អ្ននក

ដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់ការវិិភាគចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រនៅ�ក្នុុ�ងសន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៥ សូូមបង្ហាាញនូូវយុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររបស់់អ្ននក ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តឬពង្រី�ីក សិិទ្ធិិ�អំំណាច ការទទួួលយក ឬ
លទ្ធធភាពរបស់់អ្ននក សម្រា�ប់់មូូលហេ�តុុរងនីីមួួយៗ នៅ�ក្នុុ�ងដ្យាាក្រា�មរាងឆ្អឹឹ�ងត្រី�ីដែ�លយកចេ�ញពីីសន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៣
មូូលហេ�តុុ/មូូលហេ�តុុរង

ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ (មាន

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

ទីីតាំំងផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំ មានទីីតាំំងផ្លាាស់់ប្តូូ�រខ្លះះ� ឬ

តើ�ើអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�អ្វីី� (ឧ. ខ្ញុំំ��នឹឹងពង្រី�ីកទីីតាំំងចំំណុុចផ្លាាស់់ប្តូូ�រ តាមរយៈៈការកសាងសិិទ្ធិិ�អំំណាច) និិង ហេ�តុុអ្វីី�បានជាអ្ននកត្រូ�ូវ

គ្មាានទីីតាំំងផ្លាាស់់ប្តូូ�រទាល់់តែ�សោះ�ះ)

ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ?
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មូូលហេ�តុុ/មូូលហេ�តុុរង

ចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ (មាន

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

ទីីតាំំងផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំ មានទីីតាំំងផ្លាាស់់ប្តូូ�រខ្លះះ� ឬ

តើ�ើអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�អ្វីី� (ឧ. ខ្ញុំំ��នឹឹងពង្រី�ីកទីីតាំំងចំំណុុចផ្លាាស់់ប្តូូ�រ តាមរយៈៈការកសាងសិិទ្ធិិ�អំំណាច) និិង ហេ�តុុអ្វីី�បានជាអ្ននកត្រូ�ូវ

គ្មាានទីីតាំំងផ្លាាស់់ប្តូូ�រទាល់់តែ�សោះ�ះ)

ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ?
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ផ្នែ�ែកទីី៤

ការរិះ��រកដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ងទីីតាំង
ំ ដែ�ល
បានរៀ�ៀបចំំ

ការសិិក្សាាវិិភាគ
អំំពីីបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៨)

ការបំំបែ�កបញ្ហាាជា
បំំណែ�កតូូចៗ
(ទំំព័័រ ១៤)

ការរៀ�ៀបចំំដាក់់
បញ្ហាាតាមលំំដាប់់
លំំដោ�យ
(ទំំព័័រ ២០)

Building
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CapabilityatatHarvard
Harvard| |PDIAtoolkit
PDIAtoolkit

ការរិះ��រក
ដំំណោះ�ះស្រា�យ
ក្នុុ�ងទីីតាំំងដែ�ល
បានរៀ�ៀបចំំ

ការកសាងឲ្យយ
មានការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�
អំំណាច
(ទំំព័័រ ៣៦)

ការរៀ�ៀបចំំ
ដំំណោះ�ះស្រា�យ
បញ្ហាាដំំបូូង
(ទំំព័័រ ៤២)

ការរៀ�ៀនសូូត្រ�
ពីីដំំណើ�ើរការ
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៤៨)

មាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�មុុខ
(ទំំព័័រ ៥៦)

ដំំណើ�ើរការបំំបែ�កបញ្ហាាទៅ�ជាបំំណែ�កតូូចៗនិិងដាក់់បញ្ហាាទាំំងនោះ�ះតាមលំំដាប់់លំំដោ�យ ជួួយឱ្យយអ្ននកគិិតថាតើ�ើអ្ននកគួួរ
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីកន្លែ�ែងណា (តើ�ើនៅ�ទីីណាដែ�លយើ�ើងមានចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំ ហើ�ើយនៅ�ទីីណាដែ�លចំំណុុច
ទីីតាំំងសម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រនៅ�មានកម្រិ�ិត?)។ ទោះ�ះយ៉ាាងណា កត្តាាប្រ�ឈមដែ�លនៅ�សល់់គឺឺថាតើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវកំំណត់់ "ធ្វើ�ើ�អ្វីី�"
បន្ទាាប់់។ នេះ�ះជាកត្តាាប្រ�ឈមដែ�លសំំខាន់់ខ្លាំំ�ងនៅ�ពេ�លដែ�លយើ�ើងព្យាាយាមដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាស្មុុ�គស្មាាញ ជាពិិសេ�ស
ដោ�យសារបញ្ហាាទាំំងនោះ�ះជាទូូទៅ�គ្មាានចម្លើ�ើ�យប្រា�កដប្រ�ជា ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើនិិយាយដោ�យស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់ យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�
ទទួួលស្គាាល់់ថា ជាទូូទៅ�យើ�ើងមិិនដឹឹងថាត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី�។ យើ�ើងអាចយកដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លមានស្រា�ប់់ដែ�លគេ�ធ្លាាប់់បាន
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យជោ�គជ័័យនៅ�ខាងក្រៅ��ស្ថាាប័័នរបស់់យើ�ើងមកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាអាចបង្កកឲ្យយមានបញ្ហាាធ្លាាក់់ក្នុុ�ងវិិបត្តិិ� ដែ�ល
យើ�ើងមិិនអាចរកដំំណោះ�ះស្រា�យបាន ទៅ�វិិញ។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើយើ�ើងធ្វើ�ើ�ដូូចម្តេ�េចដើ�ើម្បីី�ការពារកុំំ�ឲ្យយមានទំំនោ�រចង់់ប្រើ��ើប្រា�ស់់
ដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លមានស្រា�ប់់ទាំំងអស់់នោះ�ះ (ឬសម្ពាាធនៃ�ទំំនោ�រដែ�លចង់់យកដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លមានស្រា�ប់់នោះ�ះមក
ដាក់់ប្រើ��ើប្រា�ស់់)?
យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់ថា យើ�ើងអាចរកឃើ�ើញនូូវចម្លើ�ើ�យ ថាតើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវ "ធ្វើ�ើ�អ្វីី�" ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាស្មុុ�គស្មាាញនានា ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ចម្លើ�ើ�យនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�លេ�ចឡើ�ើងតាមរយៈៈការធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពរកដំំណោះ�ះស្រា�យ ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតពិិសោ�ធន៍៍ជាក់់ស្តែ�ែង និិងការសិិក្សាា
រៀ�ៀនសូូត្រ�នានាម្តតងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀតច្រើ��ើនដង។ នេះ�ះមានន័័យថា ចម្លើ�ើ�យមិិនអាចបានមកពីីការត្រៀ��ៀមទុុកជាមុុន ឬបង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើងតាមរបៀ�ៀបដែ�លមិិនសកម្មម ឬក៏៏តាមលក្ខខណៈៈបែ�បសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វផ្លូូ�វការធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យអ្ននកជំំនាញ ដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់
ការយល់់ដឹឹងពីីបរិិបទផ្សេ�េងនោះ�ះទេ�។ ចម្លើ�ើ�យត្រូ�ូវតែ�បានមកពីីបរិិបទនៃ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រតាមរយៈៈការចូូលរួួមដោ�យសកម្មម និិង
ការសិិក្សាារៀ�ៀនសូូត្រ�លើ�ើបញ្ហាានោះ�ះ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត ដំំណោះ�ះស្រា�យពិិតប្រា�កដលើ�ើបញ្ហាាស្មុុ�គស្មាាញ គឺឺបានមកពីី
ដំំណោះ�ះស្រា�យតូូចៗជាច្រើ��ើន ដែ�លឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងមូូលហេ�តុុគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកនៃ�បញ្ហាានោះ�ះ។

ឯកសារបន្ថែ�ែម
VIDEO

សូូមមើ�លវី
ើ ដេ�អូ
ី
តា
ូ មរយៈៈ
vimeo.com/album/5477026

Learning by crawling

សូូ ម អាន
Chapter 8:
The Searchframe
(pages 167–177)

ការរិះ��រកដំំណោះ�ះស្រា�យនៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំំងដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំ ដែ�លជាជំំហានទីី៤នៃ�ការអនុុវត្តត PDIA ដែ�លវាជួួយលោ�កអ្ននក
ក្នុ្ងង�ងការស្វែ�ែងរកដំំណោះ�ះស្រា�យច្រើ��ើនជម្រើ��ើសខុុសៗគ្នាា និិងធ្វើ�ើ�ការដកពិិសោ�ធន៍៍សាកល្បបងជាក់់ស្តែ�ែងលើ�ើដំំណោះ�ះស្រា�យ
ទាំំងនោះ�ះ។ ការធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ មិិនមែ�នមានន័័យថា យើ�ើងមិិនគួួរពិិចារណាគំំនិិតនានាដែ�លបានមកពីីខាងក្រៅ�� (ដែ�ល
មកដល់់ពេ�លនេះ�ះគេ�ហៅ�ថាជា "ការអនុុវត្តតន៍៍ល្អអៗ") ថាវាអាចជាចម្លើ�ើ�យ ឬជាផ្លូូ�វដែ�លអាចនាំំទៅ�កាន់់ការកសាងលទ្ធធភាព
របស់់រដ្ឋឋនោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាមានន័័យថា សូូម្បីី�តែ�អ្វីី�ដែ�លគេ�ចាត់់ទុុកថាជាការអនុុវត្តតន៍៍ល្អអៗដែ�លមានប្រ�សិិទ្ធធភាពបំំផុុត ក៏៏
ទំំនងជាមិិនអាចដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាជាក់់ស្តែ�ែងដែ�លត្រូ�ូវការការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ជាពិិសេ�សនោះ�ះដែ�រ។
នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ លោ�កអ្ននកនឹឹងសិិក្សាាស្វែ�ែងយល់់អំំពីីការកំំណត់់ដំំណោះ�ះស្រា�យច្រើ��ើនជម្រើ��ើសខុុសៗគ្នាា ដែ�លនឹឹងជួួយ
ធ្វើ�ើ�ឱ្យយលោ�កអ្ននកយល់់ពីីយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រស្វែ�ែងរកនិិងការដាក់់បន្ស៊ីី��ដំំណោះ�ះស្រា�យទាំំងនោះ�ះជាមួួយនឹឹងសំំណួួរថាតើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវ
"ធ្វើ�ើ�អ្វីី�" នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទរបស់់អ្ននក។ ដំំណើ�ើរការនេះ�ះ នឹឹងនាំំមកនូូវលទ្ធធផលផ្លែ�ែផ្កាាជាវិិជ្ជជមាន និិងបទពិិសោ�ធន៍៍ជាមេ�រៀ�ៀន
អវិិជ្ជជមាននានា ពីីគំំនិិតយោ�បល់់នីីមួួយៗ ហើ�ើយគ្មាានគំំនិិតយោ�បល់់តែ�មួួយគត់់ណាមួួយ អាចក្លាាយជាដំំណោះ�ះស្រា�យ
នោះ�ះទេ�។ យើ�ើងសង្កេ�េតឃើ�ើញថា ការដកពិិសោ�ធន៍៍មេ�រៀ�ៀននឹឹងនាំំទៅ�រកការបង្កើ�ើ�តដំំណោះ�ះស្រា�យជាលក្ខខណៈៈកូូនកាត់់ ឬ
ដំំណោះ�ះស្រា�យតាមបែ�បមូូលដ្ឋាានដែ�លបានមកពីីការរួួមបញ្ចូូ�លសមាសភាគផ្សេ�េងៗនៃ�គំំនិិតយោ�បល់់ទាំំងនោះ�ះ។
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រូូបភាពទីី៤៖ ចំំណុច
ុ ទីីតាំង
ំ ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំបង្កើ�ើត
� ៖ តើ�ើយើ�ើងបានគំំនិត
ិ ទាំំងនោះ�ះមកពីីណា?
ចំំណុច
ុ ទីីតាំង
ំ ដែ�លបានបង្កើ�ើ�ត មានផ្នែ�ែកសំំខាន់់ៗចំំនួនពី
ួ រី ដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងនៅ�ក្នុុ�ងអ័័ក្សសនៃ�រូូបភាពនៅ�ខាងស្តាំំ៖� នៅ�លើ�ើអ័ក្ស
័ សដេ�ក យើ�ើងឆ្លុះះ�� បញ្ចាំំ�ងថាតើ�ើគំនិ
ំ តមួ
ិ យ
ួ អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន
ឬទេ�តាមបែ�បរដ្ឋឋបាល និិងនយោ�បាយក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�គោ�លដៅ�ដែ�លបានកំំណត់ទុ
់ ក
ុ (តើ�ើដំណោះ�
ំ
ះស្រា�យ ដែ�លបានផ្តតល់់ជូន
ូ មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពដែ�រឬទេ�ក្នុុ�ងបរិិបទនេះ�ះ ដូូចជា តើ�ើអ្ននក
ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទនេះ�ះចេះ�ះពីីរបៀ�ៀបអនុុវត្តតគំំនិតនេះ�
ិ
ះដែ�រឬអត់់?)។ នៅ�លើ�ើអ័ក្ស
័ សឈរ យើ�ើងពិិចារណាថាតើ�ើគំនិ
ំ តទាំ
ិ
ង
ំ នេះ�ះត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ដែ�រឬទេ�តាមបែ�បបច្ចេ�េកទេ�ស (ដូូចជាគំំនិត
ិ
ទាំំងនេះ�ះធ្លាាប់បា
់ នឃើ�ើញគេ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាពីមុ
ី ន
ុ បានជោ�គជ័័យ)។
ក. ការអនុុវត្តតដែ�លមានស្រា�ប់់ ជាឱកាសដំំបូូងក្នុុ�ងចំំណុុចទីីតាំំងដែ�លបានបង្កើ�ើ�តរៀ�ៀបចំំ ("ក"
នៅ�ខាងក្រោ��មបំំផុុតជ្រុ�ុងខាងស្តាំំ�នៃ�រូូប)។ យើ�ើងជឿ�ឿថា ការអនុុវត្តតដែ�លមានស្រា�ប់់ ឬសមត្ថថភាព
ដែ�លមាន ស្រា�ប់់ អាចផ្តតល់់ឱកាសឱ្យយយើ�ើងរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីអ្វីី�ដែ�លអាចជោ�គជ័័យ និិងអ្វីី�ដែ�លមិិន
អាចជោ�គជ័័យ ព្រ�មទាំំងមូូលហេ�តុុដែ�លនាំំមកនូូវជោ�គជ័័យ ឬមិិនជោ�គជ័័យនៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
របស់់អ្ននកផងដែ�រ។ ឧបករណ៍៍ទូូទៅ�ដែ�លអាចជួួយអ្ននកក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនេះ�ះរួួមមាន ការវិិភាគរក
ចន្លោះ�ះ�ខ្វះះ�ខាត ការវាយតម្លៃ�ៃកម្មមវិិធីី ការចុះះ�ទស្សសនកិិច្ចចសិិក្សាាផ្ទាាល់់ និិងការចុះះ�អធិិការកិិច្ចចជាដើ�ើម។
ការអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះជាការអនុុវត្តតន៍៍ជាក់់ស្តែ�ែងដែ�លភ្នាាក់់ងារក្នុុ�ងបរិិបទរបស់់អ្ននកយល់់ច្បាាស់់ជាងគេ�
បំំផុុត ហើ�ើយការចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីកន្លែ�ែងដែ�លភ្នាាក់់ងាររបស់់អ្ននកយល់់ច្បាាស់់បំំផុុត គឺឺជាឱកាសដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់
សិិទ្ធិិ�អំំណាចដើ�ើម្បីី�ធានាថាភ្នាាក់់ងារទាំំងនោះ�ះអាចកំំណត់់បញ្ហាាជាក់់លាក់់ និិងផ្តតល់់ភាពជាម្ចាាស់់នៅ�
មូូលដ្ឋាានផ្ទាាល់់នៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការស្វែ�ែងរកដំំណោះ�ះស្រា�យនិិងភាពស៊ីី�គ្នាារវាងដំំណោះ�ះ ស្រា�យនិិង
បញ្ហាានេះ�ះ។
ខ.ការអនុុវត្តតដែ�លទើ�ើបមានពន្លលក ជាឱកាសទីីពីីរ នៅ�ក្នុុ�ងចំំណុុចទីីតាំំងដែ�លបានបង្កើ�ើ�ត និិង
រៀ�ៀបចំំឡើ�ើង (“ខ” នៅ�ក្នុុ�ងរូូបភាព)។ វាជាបណ្តុំំ��គំំនិិតប្រ�កបដោ�យសក្តាានុុពល និិងសមត្ថថភាព
របស់់រដ្ឋាាភិិបាលដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាននៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទនោះ�ះ (ស្ថាានភាពជាក់់ស្តែ�ែងខាងរដ្ឋឋបាល និិង
នយោ�បាយ) ប៉ុុ�ន្តែ�ែទាមទាការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ ទើ�ើបគំំនិិតទាំំងនេះ�ះអាចលេ�ចចេ�ញមកបាន។
ឧទាហរណ៍៍ អន្តតរាគមន៍៍រហ័័សដែ�លផ្តតល់់លទ្ធធផលភ្លាាមៗ ដែ�លមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមធ្វើ�ើ�ការជាមួួយគ្នាា
ដើ�ើម្បីី�រកមធ្យោ�ោបាយដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាមួួយ ក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌពេ�លវេេលាកំំណត់់ណាមួួយ ដោ�យពុំំ�
មានផ្តតល់់ធនធានអ្វីី�ដែ�លថ្មីី�។ ការធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះអាចលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត និិងផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចដល់់ភ្នាាក់់ងារ
នៅ�មូូលដ្ឋាានជាខ្លាំំ�ង ព្រោះ��ះពួួកគាត់់អាចមើ�ើលឃើ�ើញលទ្ធធផល ស្នាារដៃ�ផ្ទាាល់់របស់់ពួួកគាត់់ដែ�ល
កើ�ើតចេ�ញឡើ�ើងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លដ៏៏ខ្លីី�មួួយ។ គំំនិិតដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីអន្តតរាគមន៍៍រហ័័សដែ�លផ្តតល់់លទ្វវផ
លភ្លាាមៗបែ�បនេះ�ះ អាចក្លាាយជាមូូលដ្ឋាាននៃ�ដំំណោះ�ះស្រា�យជាប្រ�ចាំំ សម្រា�ប់់បញ្ហាានានាដែ�ល
កើ�ើតមាន។
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គ. ផ្ននត់់គំំនិិតវិិជ្ជជមានដែ�លឃ្លាាតពីីគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសភាគច្រើ�ើ�ន ជាផ្នែ�ែកទីី៣នៃ�ចំំណុុចទីីតាំំងនៃ�
ការបង្កើ�ើ�ត រៀ�ៀបចំំ (“គ” ស្ថិិ�តនៅ�ជ្រុ�ុងផ្នែ�ែកខាងលើ�ើខាងស្តាំំ�ដៃ� នៃ�រូូបភាព)។ ផ្ននត់់គំំនិិតវិិជ្ជជមាន គឺឺជា
គំំនិិតទាំំងឡាយណា ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់រួួចមកហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទដែ�លផ្លាាស់់ប្តូូ�រ (ដូូច្នេះ�ះ�
គំំនិិតទាំំងនេះ�ះអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន)ហើ�ើយវាបានផ្តតល់់លទ្ធធផលផ្លែ�ែផ្កាាជាវិិជ្ជជមាន (វាបានដោះ�ះស្រា�យ
បញ្ហាា ដូូច្នេះ�ះ�មានន័័យថាវាមានលក្ខខណៈៈត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�ស) ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាមិិនមែ�នជាគំំនិិតទូូទៅ�
ដែ�លមនុុស្សសភាគច្រើ��ើនគិិតដល់់ ឬប្រើ��ើប្រា�ស់់វាឡើ�ើយ (អញ្ចឹឹ�ងហើ�ើយបានជាគំំនិិតបែ�បនេះ�ះ គឺឺជា
គំំនិិតដែ�លឃ្លាាតពីីគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសភាគច្រើ��ើន)។ ការស្វែ�ែងរកផ្ននត់់គំំនិិតវិិជ្ជជមានដែ�លឃ្លាាតពីីគំំនិិត
របស់់មនុុស្សសភាគច្រើ��ើនបែ�បនេះ�ះ ការរអបអរចំំពោះ�ះលទ្ធធផលជោ�គជ័័យរបស់់គំំនិិតបែ�បនេះ�ះ ការដាក់់
ចូូលជាប្រ�ព័័ន្ធធត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងការច្រ�បាច់់បញ្ចូូ�លនូូវគោ�លការណ៍៍ជោ�គជ័័យនៃ�គំំនិិតទាំំងនេះ�ះ គឺឺមាន
សារៈ�សំំខាន់់ណាស់់។
ឃ. ការអនុុវត្តតល្អអៗពីីខាងក្រៅ�� គឺឺជាផ្នែ�ែកចុុងក្រោ��យគេ�នៅ�ក្នុុ�ងចំំណុុចទីីតាំំងដែ�លបានបង្កើ�ើ�តរៀ�ៀបចំំ
(“ឃ” នៅ�ខាងលើ�ើផ្នែ�ែកខាងឆ្វេ�េងនៃ�រូូបភាព)។ ជាទូូទៅ� នេះ�ះជាបណ្តុំំ��គំំនិិតដំំបូូងៗគេ� ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�
កំំណែ�ទម្រ�ង់់ និិងអ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ បានមើ�ើលឃើ�ើញ និិងផ្តតល់់យោ�បល់់ចេ�ញមក។
គំំនិិតទាំំងនេះ�ះជាទូូទៅ�បានមកពីីការអនុុវត្តតល្អអៗពីីខាងក្រៅ�� ដែ�លយើ�ើងអាចសិិក្សាារៀ�ៀនសូូត្រ�បាន
ហើ�ើយដំំណើ�ើរការស្វែ�ែងរកដំំណោះ�ះស្រា�យនិិងភាពស៊ីី�គ្នាារវាងដំំណោះ�ះស្រា�យនិិងបញ្ហាា គួួរតែ�ចាប់់
ផ្កើ�ើ�មដោ�យកំំណត់់យកគំំនិិតបែ�បនេះ�ះពីីរឬបីី ជាជាងរើើ�សយកតែ�គំំនិិតមួួយមុុនពេ�លសាកល្បបងថា
តើ�ើវាអាចជោ�គជ័័យឬទេ�។ បន្ទាាប់់មក អ្ននកត្រូ�ូវយកគំំនិិតទាំំងនេះ�ះ ទៅ�ដាក់់ប្រើ��ើឲ្យយស្រ�បទៅ�នឹឹងបរិិបទ
ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក។ យើ�ើងលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយអ្ននកសាកល្បបងគំំនិិតថ្មីី�ច្រើ��ើនជាងមួួយក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ
ក្នុុ�ងបរិិបទផ្លាាស់់ប្តូូ�រណាមួួយ។ .

ដំំណោះ�ះស្រា�យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�ស (យើ�ើងបានឃើ�ើញថាវាមានប្រ�សិិទ្ធធភាព)

ឃ. ការអនុុវត្តតន៍៍ល្អអបំំផុុតដែ�លបានមកពីីខាងក្រៅ��
(ត្រូ�ូវកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ បកស្រា�យ ជ្រើ��ើសរើើ�ស និិង
ព្យាាយាមសាកល្បបង កែ�រតម្រូ�ូវ និិងបញ្ច្រៀ��ៀ�ប)

គ. ផ្ននត់់គំំនិិតវិិជ្ជជមានដែ�លឃ្លាាតពីីគំំនិិត
របស់់មនុុស្សសភាគច្រើ��ើនតែ�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹង
បញ្ហាា
(ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរក លើ�ើកកម្ពពស់់ ដាក់់ជា
ប្រ�ព័័ន្ធធ និិងបញ្ច្រៀ��ៀ�ប)

ខ. ការអនុុវត្តតទើ�ើបមានពន្លលក
(ត្រូ�ូវបំំផុុសតាមរយៈៈការអន្តតរាគមន៍៍រហ័័ស ដើ�ើម្បីី�បាន
លទ្វវផលភ្លាាមៗ ដាក់់ជាប្រ�ព័័ន្ធធ និិងបញ្ច្រៀ��ៀ�ប)

ក. ការអនុុវត្តតដែ�លមានស្រា�ប់់
(ត្រូ�ូវពិិនិិត្យយពិិច្ច័័�យល្អិិ�តល្អអន់់ ស្វែ�ែងយល់់ សិិក្សាា
រៀ�ៀនសូូត្រ� និិងកែ�ប្រែ��ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង)

អាចអនុុវត្តតបានទាំំងបែ�បរដ្ឋឋបាល និិងក្នុុ�ងបរិិបទនយោ�បាយ (យើ�ើងដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�វា)
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សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី៧៖  ការរិះ��រកដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ងចំំណុច
ុ ទីីតាំង
ំ ដែ�លបានបង្កើ�ើតរៀ�
� ៀបចំំ
តើ�ើសមាសធាតុុអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវការចម្រា�ញ់់យកចេ�ញពីីគំំនិិតថ្មីី�ណាមួួយ?
ក.គោ�លនយោ�បាយថ្មីី� ឬការអនុុវត្តតន៍៍ថ្មីី�ៗ ដែ�លត្រូ�ូវនឹឹងចំំណុុចទីីតាំំងសម្រា�ប់់
ផ្លាាស់់ប្តូូ�រដែ�លមានស្រា�ប់់
ខ. មធ្យោ�ោបាយពង្រី�ីកសិិទ្ធិិ�អំំណាច
គ. មធ្យោ�ោបាយពង្រី�ីកការទទួួលយក
ឃ. មធ្យោ�ោបាយពង្រី�ីកលទ្ធធភាព

មូូលហេ�តុុរងទីី១:

មូូលហេ�តុុរងទីី២:
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តើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�យ៉ាាងណាដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកគំំនិិតថ្មីី�ៗ យ៉ាាងហោ�ចណាស់់បានចំំនួួនពីីរ ក្នុុ�ងចំំណោ�មចង្កោ�ោម
គំំនិិត ដែ�លបានកំំណត់់ដូូចខាងក្រោ��ម?
ក. ការអនុុវត្តតដែ�លមានស្រា�ប់់ (ដែ�លត្រូ�ូវពិិនិិត្យយពិិច្ច័័�យល្អិិ�តល្អអន់់ ស្វែ�ែងយល់់ សិិក្សាារៀ�ៀនសូូត្រ� និិងកែ�ប្រែ��
ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង)
ខ. ការអនុុវត្តតដែ�លទើ�ើបមានពន្លលក (ត្រូ�ូវបំំផុុស តាមរយៈៈអន្តតរាគមន៍៍រហ័័សដើ�ើម្បីី�បានលទ្ធធផលភ្លាាមៗ
ដាក់់ជាប្រ�ព័័ន្ធធ និិងបញ្ច្រៀ��ៀ�ប)
គ. ផ្ននត់់គំំនិិតវិិជ្ជជមានដែ�លឃ្លាាតពីីគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសភាគច្រើ��ើនតែ�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងបញ្ហាា (ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរក
លើ�ើកកម្ពពស់់ ដាក់់ជាប្រ�ព័័ន្ធធ និិងបញ្ច្រៀ��ៀ�ប)
ឃ. ការអនុុវត្តតន៍៍ល្អអៗដែ�លបានមកពីីខាងក្រៅ�� (ត្រូ�ូវកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ បកស្រា�យ ជ្រើ��ើសរើើ�ស និិង
ព្យាាយាមសាកល្បបង កែ�រតម្រូ�ូវ និិងបញ្ច្រៀ��ៀ�ប)

មូូលហេ�តុុរងទីី៣:

មូូលហេ�តុុរងទីី៤:
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ផ្នែ�ែកទីី៥

ការកសាងឲ្យយមានការផ្តតល់់សិទ្ធិ
ិ ិ�អំំណាច

ការសិិក្សាាវិិភាគ
អំំពីីបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៨)

ការបំំបែ�កបញ្ហាាជា
បំំណែ�កតូូចៗ
(ទំំព័័រ ១៤)

ការរៀ�ៀបចំំដាក់់
បញ្ហាាតាមលំំដាប់់
លំំដោ�យ
(ទំំព័័រ ២០)
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ការរិះ��រក
ដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ង
ទីីតាំំងដែ�លបាន
រៀ�ៀបចំំ (ទំំព័័រ ៣០)

ការកសាងឲ្យយ
មានការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�
អំំណាច

ការរៀ�ៀបចំំ
ដំំណោះ�ះស្រា�យ
បញ្ហាាដំំបូូង
(ទំំព័័រ ៤២)

ការរៀ�ៀនសូូត្រ�
ពីីដំំណើ�ើរការ
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៤៨)

មាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�មុុខ
(ទំំព័័រ ៥៦)

បុុគ្គលនី
គ
មួ
ី យ
ួ ៗត្រូ�ូវការសិិទ្ធិិ�អំំណាចដើ�ើម្បីីអ
� នុុវត្តតនូូវគំំនិតផ្តួួ
ិ ច
� ផ្តើ�ើ�មណាមួួយក្នុុ�ងគោ�លបំំណងបង្កើ�ើ�នសមត្ថភា
ថ ព
របស់់រដ្ឋឋ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ការបង្កើ�ើ�តឲ្យយមានការផ្តតល់់សិទ្ធិ
ិ ិ�អំំណាចដើ�ើម្បីីយ
� កទៅ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ មិិនមែ�នជារឿ�ឿងងាយស្រួ�ល
ួ
ឡើ�ើយ។ ជាទូូទៅ� បរិិយាកាសផ្តតល់់សិទ្ធ
ិ អំ
ធ ណា
ំ
ចមានភាពបែ�កខ្ញែ�ែកគ្នាា និិងពិិបាកស្វែ�ង
ែ រក។ កម្មមវិិធីី និិង
គោ�លនយោ�បាយជាទូូទៅ�ឆ្លង
ល កាត់់អាជ្ញាាធរច្រើ��ើនខុស
ុ ៗគ្នាា ដែ�លភ្នាាក់់ងារ និិងនិិតិវិិ ធី
ិ កា
ី រងារ អាចបង្កកជារ
នាំំង ឬសកម្មមភាពគាំំទ្រ�នានា។ រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ការផ្តតល់់សិទ្ធ
ិ អំ
ធ ណា
ំ
ច ក៏៏មានលក្ខខណៈៈប្រែ��ប្រួ�ួលតាមខ្សែ�ែបញ្ឈឈរ
ពីីក្រោ��មទៅ�លើ�ើផងដែ�រ ដូូចជាមានភ្នាាក់់ងារនៅ�តាមលំំដាប់ថ្នាាក់
់
ខុ
់ ស
ុ ៗគ្នាាក្នុុ�ងស្ថាាប័នមួ
័ យ
ួ ឬរចនាសម្ព័័�ន្ធធអន្តតរ
រដ្ឋាាភិបា
ិ ល ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្នែ�ែកផ្សេ�េងៗគ្នាានៃ�ដំំណើ�ើរការតែ�មួួយ។
បញ្ហាាប្រ�ឈមមួួយទៀ�ៀត គឺឺប្រ�ព័ន្ធ
័ ក្រៅ�
ធ �ផ្លូូ�វការ ដូូចជា អត្តតចរិិករបស់់បុគ្គ
ុ ល
គ និិងរចនាសម្ព័័�ន្ធធសិទ្ធិ
ិ ិ�អំំណាចដែ�ល
ផ្អែ�ែកលើ�ើទំនាក់
ំ
ទំ
់ ន
ំ ងស្គាាល់គ្នាា
់ ។ អ្ននកមកពីីខាងក្រៅ��ស្ថាាប័ន
័ កម្រ�យល់់ពីរី ចនាសម្ព័័�ន្ធធបែ�បនេះ�ះណាស់់ ដូូច្នេះ�ះ�វា
ពិិតជាពិិបាកយល់់ថា តើ�ើនរណាជាអ្ននកផ្តតល់់សិទ្ធិ
ិ ិ�អំំណាច ហើ�ើយសិិទ្ធិិ�អំំណាចអ្វីី� និិងនៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទអ្វីី�។ ទាំំង
រចនាសម្ព័័�ន្ធធសិទ្ធិ
ិ ិ�អំំណាចផ្លូូ�វការ ឬមិិនផ្លូូវ� ការ តែ�ងតែ�ប្រែ��ប្រួ�ួល និិងគ្មាានសង្គត
គ ភាពជាមួួយគ្នាា។ អ្ននកដែ�ល
មានសិិទ្ធិិ�ផ្តតល់់អំណា
ំ
ច អាចដាក់់ទណ្ឌក
ឌ ម្មមលើ�ើសកម្មមភាពថ្មីី�ៗដោ�យសារហេ�តុុផលជាច្រើ��ើន ហើ�ើយក៏៏អាច
បាត់់បង់់ចំណា
ំ
ប់់អារម្មមណ៍៍ ថាមពល ឬភាពអត់់ធ្មមត់ដោ់ �យសារតែ�ហេ�តុុផលផ្សេ�េងៗផងដែ�រ។ នេះ�ះមានន័័យថា
គ្មាាននរណាម្នាាក់់អាចធានាថាគេ�នឹឹងទទួួលបានការគាំំទ្រ�ពីអ្នន
ី កដែ�លមានសិិទ្ធផ្តតល់
ធ
អំ
់ ណា
ំ
ចបានរហូូត
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាក់់លាក់់ណាមួួយបាននោះ�ះទេ� ទោះ�ះបីីជាមានការសន្យាាបែ�បណាក៏៏ដោ�យ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�យ
ើ
អ្ននកគួួរចាត់់ទុក
ុ សិិទ្ធអំ
ធ ណា
ំ
ច ថាជារបស់់ដែ�លអាចប្រែ��ប្រួ�ួល និិងជាអ្វីី�ដែ�លមិិនស្ថិិ�តស្ថេ�រេ នោះ�ះទេ�។ វាជា
យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�ដែ�ល
រ
មានការរៀ�ៀបចំំបានល្អអ និិងមានភាពរស់់រវើើ�ក ដែ�លអាចមានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើការពង្រី�ីកចំំណុច
ុ
ទីីតាំង
ំ នៃ�ការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� របស់់អ្ននក។ (សូូមមើ�ល
ើ ផ្នែ�ែកទីី៣)។

ឯកសារបន្ថែ�ែម
សូូមមើ�លវី
ើ ដេ�អូ
ី
តា
ូ មរយៈៈ
vimeo.com/album/5477026

VIDEOS

Understanding your authorizing environment
Maintaining your authorizing environment
Ideal vs. real bureaucracy
Fragmented and dysfunctional authority
Competition for authorization

សូូ ម អាន
Chapter 9:
Managing your
authorizing environment
(pages 193–214).

នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងសិិក្សាាអំំពីរី បៀ�ៀបក្នុុ�ងការកំំណត់តម្រូ�
់
វូ ការនៃ�កាផ្តតល់់សិទ្ធ
ិ អំ
ធ ណា
ំ
ចផ្សេ�េងៗដែ�លអ្ននក
ត្រូ�ូវការ អំំពីរី បៀ�ៀបស្វែ�ង
ែ រកការផ្តតល់់សិទ្ធ
ិ អំ
ធ ណា
ំ
ចដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើរចនាសម្ព័័�ន្ធធក្នុុង
� បរិិបទរបស់់អ្ននក និិងអំំពីរី បៀ�ៀប
ពង្រី�ីក ការផ្តតល់់សិទ្ធ
ិ អំ
ធ ណា
ំ
ចសំំរាប់់អ្ននកក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លយូូរ។
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សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី៨៖ តើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការសិិទ្ធិអំ
�ិ ណា
ំ
ចអ្វីី�  
ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកគួួរស្វែ�ែងរកសិិទ្ធធអំំណាចនោះ�ះមកពីីណា?
ការអត្ថាាធិិប្បាាយអំំពីីបញ្ហាារបស់់អ្ននក៖

អ្ននកផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចចម្បបងរបស់់អ្ននក៖
ហេ�តុុអ្វីី�បានជាអ្ននកគិិតថាគាត់់ផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�មកឲ្យយអ្ននក?

យើ�ើងមិិនរំំពឹឹងថាអ្ននកអាចកំំណត់់បានគ្រ�ប់់តម្រូ�ូវការទាំំងអស់់ក្នុុ�ងបញ្ជីី�តម្រូ�ូវការនេះ�ះទេ� ព្រោះ��ះថាតម្រូ�ូវការថ្មីី�ៗទៀ�ៀតនឹឹងលេ�ចឡើ�ើងនៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកចាប់់ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាម្តតងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀត។
យើ�ើងស្នើ�ើ�រថាបញ្ជីី�តម្រូ�ូវការនេះ�ះជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�តារាងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក្នុុ�ងវដ្តតនៃ�ដំំណើ�ើរការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាានេះ�ះ ដែ�លអ្ននកអាចធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពជាទៀ�ៀងទាត់់អំំពីីតម្រូ�ូវការនូូវការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាច(និិងការសន្និិ�ដ្ឋាាន)
និិងធ្វើ�ើ�ការផ្សាារភ្ជាាប់់ជាមួួយអ្ននកដែ�លមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចក្នុុ�ងកិិច្ចចការនេះ�ះ។
បង្កើ�ើ�តបញ្ជីី�តម្រូ�ូវការរបស់់អ្ននកតាម ផ្នែ�ែកនីីមួួយៗដូូចខាងក្រោ��ម ៖

ពេ�លវេេលាផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន និិងកិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់អ្ននក

ពេ�លវេេលា និិងកិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់អ្ននកដទៃ�
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តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកដែ�លផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចចម្បបងសម្រា�ប់់អ្ននក
នឹឹងគាំំទ្រ�តម្រូ�ូវការនេះ�ះឬទេ�?

តើ�ើនរណាខ្លះះ�ទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចឲ្យយអ្ននកដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញតម្រូ�ូវការនេះ�ះ?

បង្កើ�ើ�តបញ្ជីី�តម្រូ�ូវការរបស់់អ្ននកតាម ផ្នែ�ែកនីីមួួយៗដូូចខាងក្រោ��ម ៖

តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននក ដែ�លផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចចម្បបង សម្រា�ប់់អ្ននក
នឹឹងគាំំទ្រ�តម្រូ�ូវការនេះ�ះឬទេ�?

តើ�ើនរណាខ្លះះ�ទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចឲ្យយអ្ននកដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញតម្រូ�ូវការនេះ�ះ?

ធនធាន

សិិទ្ធិិ�សម្រេ��ចចិិត្តត

ផ្សេ�េងៗ
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សន្លឹឹ�កកិិច្ចចការទីី៨៖ ៖ តើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការសិិទ្ធិិ�អំំណាចអ្វីី�  
ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកគួួររកសិិទ្ធធអំំណាចនោះ�ះមកពីីណា?(បន្តត)
បង្កើ�ើ�តបញ្ជីី�តម្រូ�ូវការរបស់់អ្ននកតាម ផ្នែ�ែកនីីមួួយៗដូូចខាងក្រោ��ម ៖

តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននក ដែ�លផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចចម្បបង សម្រា�ប់់អ្ននក
នឹឹងគាំំទ្រ�តម្រូ�ូវការនេះ�ះឬទេ�?

តើ�ើនរណាខ្លះះ�ទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចឲ្យយអ្ននកដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញតម្រូ�ូវការនេះ�ះ?

ការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចដែ�លមានភាពបត់់បែ�ន (មានសុុឆន្ទៈៈ�ពិិចារណាទទួួលយកការស្នើ�ើ�សុំំ�សិិទ្ធិិ�អំំណាចទៅ�តាមតំំរូូវការដែ�លកើ�ើតមាន)

ការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចដែ�លអាចចែ�ករំំលែ�កគ្នាាបាន (អនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការចូូលរួួមពីីអ្ននកដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ផ្តតល់់អំំណាចផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត ដោ�យលះះបង់់ខ្លះះ�ៗនូូវការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងភាពជាម្ចាាស់់លើ�ើសិិទ្ធិិ�អំំណាច
ទាំំងនោះ�ះ)។

ការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចដ៏៏រឹឹងមាំំ ( មានជំំហររឹឹងមាំំ និិងការអត់់ធ្មមត់់ និិងត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួួចរាល់់ក្នុុ�ងការពន្យយល់់អំំពីីបរាជ័័យរយៈៈពេ�លខ្លីី� ចំំពោះ�ះបុុគ្គគលដែ�លមានឥរិិយាបថអវិិជ្ជជមានគ្រ�ប់់រឿ�ឿង។)
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សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី៩៖ ការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងគ្នាា និង
ិ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រក្នុុ�ងការបញ្ចុះ��ះ បញ្ចូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ទទួួល
បាន ការជឿ�ឿជាក់់ពីអ្នន
ី កផ្តតល់់សិទ្ធិ
ិ អំ
�ិ ណា
ំ
ចមកឱ្យយយើ�ើង
អ្ននកដែ�លផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចទីី១

អ្ននកដែ�ល ផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចទីី២

អ្ននកដែ�ល ផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចទីី៣

អ្ននកដែ�លផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចទីី៤

ឈ្មោះ�ះ�:

ឈ្មោះ�ះ�:

ឈ្មោះ�ះ�:

ឈ្មោះ�ះ�:

តើ�ើអ្ននកដែ�លផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាច
យល់់ស្រ�បថាអ្ននកមានបញ្ហាាដែ�រ
ឬទេ�?

តើ�ើអ្វីី�អាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកដែ�លផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�
អំំណាចយកចិិត្តតទុុកដាក់់កាន់់តែ�
ខ្លាំំ�ងទៅ�លើ�ើបញ្ហាា?

តើ�ើអ្ននកដែ�លផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាច
គាំំទ្រ�វិិធីីសាស្ត្រ�រធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតពិិសោ�ធន៍៍
លើ�ើដំំណោះ�ះស្រា�យសំំរាប់់បញ្ហាា
ដែ�លអ្ននកស្នើ�ើ�ឡើ�ើងដែ�រឬទេ�?

តើ�ើមានអ្វីី�អាចជួួយបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�ល
អ្ននកដែ�លផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាច ឱ្យយ
យល់់ថាអ្ននកត្រូ�ូវការវិិធីីសាស្ត្រ�រ
ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត
ពិិសោ�ធន៍៍
ដំំណោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា ?
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ផ្នែ�ែកទីី៦

ការរៀ�ៀបចំំដំណោះ�
ំ
ះស្រា�យដំំបូង
ូ របស់់អ្ននក

ការសិិក្សាាវិិភាគ
អំំពីីបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៨)

ការបំំបែ�កបញ្ហាាជា
បំំណែ�កតូូចៗ
(ទំំព័័រ ១៤)

ការរៀ�ៀបចំំដាក់់
បញ្ហាាតាមលំំដាប់់
លំំដោ�យ
(ទំំព័័រ ២០)

Building
BuildingState
StateCapability
CapabilityatatHarvard
Harvard| |PDIAtoolkit
PDIAtoolkit

ការរិះ��រក
ដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ង
ទីីតាំំងដែ�លបាន
រៀ�ៀបចំំ (ទំំព័័រ ៣០)

ការកសាងឲ្យយ
មានការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�
អំំណាច
(ទំំព័័រ ៣៦)

ការរៀ�ៀបចំំដំំណោះ�ះ
ស្រា�យបញ្ហាាដំំបូូង

ការរៀ�ៀនសូូត្រ�
ពីីដំំណើ�ើរការ
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៤៨)

មាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�មុុខ
(ទំំព័័រ ៥៦)

ការសាកល្បបងប្រើ��ើអន្តតរាគមន៍៍តូច
ូ ៗច្រើ��ើនក្នុុង
� វដ្តតបន្ទាាន់ខ្លីី�
់ ៗ អាចជួួយកាត់់បន្ថថយហានិិភ័យ
័ នៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការ
កំំណែ�ទម្រ�ង់់
និិងគោ�លនយោ�បាយ ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងដោ�យសារតែ�ការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងបញ្ហាាយឺតពេ�ល
ឺ
ឬដោ�យសារការបរាជ័័យ
ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំកិច្ចច
ិ ការកសាងសមត្ថថភាពដែ�លមានទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ និិងចំំណាយថវិិកាអស់់ច្រើ��ន
ើ ។ នេះ�ះគឺឺដោ�យសារតែ�
ជំំហាននីីមួយ
ួ ៗផ្តតល់់នូវូ ចំំណាត់់ការឆាប់់រហ័័ស ចំំណាយលុុយតិិច ហើ�ើយមានភាពបើ�ើកចំំហរសម្រា�ប់់ធ្វើ�កា
�ើ រ
កែ�តម្រូ�ូវ។ ការធ្វើ�ើ�ចំណា
ំ
ត់់ការច្រើ��ើនក្នុុង
� ពេ�លតែ�មួួយ អាចបង្កើ�ើ�នឱកាសក្នុុ�ងការទទួួលបានជោ�គជ័័យមុុន
កាលកំំណត់់ (ជាទូូទៅ�គេ�ហៅ�ថា "ជ័័យជំំនះះឆាប់់ រហ័័ស" )។
ជំំហានតូូចៗក៏៏អាចជួួយរំំលេ�ច (បង្ហាាញ) បញ្ហាាប្រ�ឈមផ្អែ�ែកលើ�ើបរិិបទឲ្យយបានកាន់់តែ�ច្បាាស់់ រួួមទាំង
ំ បញ្ហាាប្រ�ឈម
នានាដែ�លលេ�ចចេ�ញឡើ�ើងដោ�យសារតែ�អន្តតរាគមន៍៍ដែ�លបានដាក់់ចេ�ញផងដែ�រ។ ការសម្រ�បសម្រួ�ួលផ្ននត់គំ
់ និ
ំ ត
ិ
វិិជ្ជមា
ជ នដែ�លឃ្លាាតពីគំ
ី និ
ំ ត
ិ របស់់មនុស្ស
ុ សភាគច្រើ��ើនតែ�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងបញ្ហាា និិងបទពិិសោ�ធន៍តា
៍ មបរិិបទបែ�បនេះ�ះ មាន
សារៈ�សំំខាន់់ណាស់់ ជាពិិសេ�ស នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទដែ�លមិិនច្បាាស់់លាស់់ និិងស្មុុគ
� ស្មាាញ ស្រ�បពេ�លដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�
កំំណែ�ទម្រ�ង់់មិនច្បា
ិ ាស់់ថាអ្វីី�ជាបញ្ហាាពិតប្រា�
ិ
កដ ហើ�ើយអ្វីី�ជាដំំណោះ�ះស្រា�យ ហើ�ើយខ្វះះ�ជំំនឿ�ឿជាក់់លើ�សមត្ថ
ើ
ភា
ថ ព
របស់់ខ្លួនដើ�
�ួ ម្បី
ើ ី�ធ្វើ�ើឱ្យ
� យកិិច្ចចការបានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។

ឯកសារបន្ថែ�ែម
សូូមមើ�លវី
ើ ដេ�អូ
ី
តា
ូ មរយៈៈ
vimeo.com/album/5477026

VIDEOS

Learn iterate adapt
Designing your first iteration
Iteration is research in action
Give the work back

សូូ ម អាន
Chapter 8:
The Searchframe
(pages 178–191).

ការតាក់់តែ�ងដំំណោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដំបូ
ំ ង
ូ របស់់អ្ននក គឺឺជាជំំហានគន្លឹះះ��សំំខាន់់ក្នុុង
� ការធ្វើ�ើ�កិច្ចច
ិ ការងារ PDIA
ជាពិិសេ�សនៅ�ពេ�លដែ�លគំំនិតដំ
ិ ណោះ�
ំ
ះស្រា�យបានដាក់់ចេ�ញជាសកម្មមភាពផ្សេ�េងៗ ជំំហាននៃ�ដំំណើ�ើរ
ដំំណោះ�ះស្រា�យនឹឹងនាំំមកនូូវដំំណោះ�ះស្រា�យមូូលដ្ឋានដែ�លសមស្រ
ា
�ប និិងភាពសម្រ�បទៅ�នឹឹងបរិិបទមូូលដ្ឋានផ
ា ង
ដែ�រ។
នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងរៀ�ៀនពីីរបៀ�ៀបតាក់់តែ�ងរៀ�ៀបចំំដំណើំ �ើរការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដំបូ
ំ ង
ូ ។ នេះ�ះជាឱកាសដែ�លអ្ននក
អាចធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពខ្លះះ�ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដែ�លស្មុគ
�ុ ស្មាាញរបស់់អ្ននក។ អ្ននកគួួរចាត់់ទុក
ុ ដំំណើ�ើរការនេះ�ះថាជា
ការដកពិិសោ�ធន៍៍ ហើ�ើយអ្ននកប្រ�ហែ�លជាត្រូ�ូវអនុុវត្តតដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លមានសក្តាានុុភាពច្រើ��ើនក្នុុង
� ពេ�លតែ�មួួយ
(ជាជាងយកដំំណោះ�ះស្រា�យតែ�មួួយ)។ អ្ននកអាចពន្លឿ�ឿ�នដំំណើ�ើរការនេះ�ះដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យអ្ននកបានចាប់់យកការផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� ដែ�ល
កើ�ើតឡើ�ើង និិងដើ�ើម្បីី�រក្សាាសន្ទុះះ�� (អាស្រ័�យ
័ ទៅ�លើ�ើ ថាតើ�ើបញ្ហាាអ្វីី� ថាតើ�ើអ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ជំំហានណាក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនៃ�ការ
ផ្លាាស់ប្តូូ
់ រ� និិងកំំពុង
ុ ព្យាាយាមដោះ�ះស្រា�យមូូលហេ�តុុ ឬមូូលហេ�តុរុ ងណាមួួយ)។
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រូូបភាពទីី៥៖  អនុុវត្តតយន្តតការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដើ�ើម្បីី�ធើ្វ�វ�ឲ្យយមុុខងារ និិងការទទួួលស្គាល់
ា កា
់ ន់់តែ�
ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង

ការទទួួលស្គាាល់់កាន់់តែ�ខ្ពពស់់

ចូូរចាប់់ផ្តើ�ើ�មដោ�យសាកល្បបងធ្វើ�ើ�កិច្ចច
ិ ការមួួយក្នុុ�ងបរិិបទរបស់់
អ្ននកដើ�ើម្បីី�ឲ្យយវាមានដំំណើ�ើរការខ្លះះ�។ បន្ទាាប់ម
់ ក ចូូររៀ�ៀនសូូត្រ�
ពីីបទពិិសោ�ធន៍នោះ�
៍ ះ និិងចាប់់យកការទទួួលស្គាល់
ា ពី
់ អ្នន
ី ក
ផ្តតល់់សិទ្ធិ
ិ ិ�អំំណាចតាមរយៈៈជ័័យជំំនះះឆាប់់រហ័័ស។ រួួចហើ�ើយ
ចូូរធ្វើ�ើ�សារជាថ្មីី�ម្តតងទៀ�ៀតជាមួួយជំំហានធំំជាងមុុន ហើ�ើយ
រៀ�ៀនសូូត្រ�សារជាថ្មីី�និិងទាក់់ទាញការទទួួលស្គាល់
ា ពី
់ អ្នន
ី កផ្តតល់់
សិិទ្ធិិ�អំំណាចម្តតងទៀ�ៀត។ ចូូរបន្តតធ្វើ�ើរ� បៀ�ៀបនេះ�ះតាមកាំំជណ្តើ�រើ�
ឡើ�ើងកាន់់តែ�ខ្ពស់
ព ជា
់ ជំំហានៗ រហូូតដល់អ្នន
់ កឈានដល់់ភាព
ជោ�គជ័័យនៅ�កម្រិ�ិតកំពូ
ំ ល
ូ ។

B
4.1

គោ�លដៅ�: បញ្ហាា
ដោះ�ះស្រា�យរួួចរាល់់

3.2

3.1
2.2

2.1

A
ចំំណុុចចាប់់ផ្តើ�ើ�ម:
បញ្ហាាដែ�លមានក្នុុ�ង
អារម្មមណ៍៍

1.2

1.1
មុុខងារកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង
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សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី១០៖ ការរៀ�ៀបចំំដំណោះំ �ះស្រា�យដំំបូង
ូ របស់់អ្ននក
ដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់ការវិិភាគទាំំងអស់់ដែ�លអ្ននកបានធ្វើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកមុុនៗទាំំងអស់់ ចូូរកំំណត់់គំំនិិត
មួួយចំំនួួនដែ�លអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ការ និិងចេ�ញជាសកម្មមភាពក្នុុ�ងការអនុុវត្តតដំំណោះ�ះស្រា�យ
ដំំបូូងរបស់់អ្ននក (រយៈៈពេ�ល១សប្តាាហ៍៍)។ ជំំហានដំំបូូងៗ គួួរតែ�បញ្ជាាក់់ឱ្យយបានច្បាាស់់ ដោ�យមាន
ការតាំំងចិិត្តតច្បាាស់់លាស់់ថាអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� និិងនរណាជាអ្ននកធ្វើ�ើ�សម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គំំនិិតដែ�លអ្ននកបាន

ជ្រើ��ើសរើើ�សរួួច។ អ្ននកគួួរកំំណត់់ទុុកជាមុុននូូវចំំណុុចចាប់់ផ្តើ�ើ�ម និិងចំំណុុចបញ្ចចប់់ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តព្រំ�ំដែ�ន
ពេ�លវេេលាសម្រា�ប់់ជំំហានដំំបូូង។ យើ�ើងសូូមស្នើ�ើ�រឱ្យយកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�នពេ�លវេេលាតូូចចង្អៀ�ៀ�តក្នុុ�ងជំំហាន
ដំំបូូងដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�នៃ�វប្បបធម៌៌ធ្វើ�ើ�ការងារដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើការធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� និិង
ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នសន្ទុះះ��លូូតលាស់់ទៅ�មុុខឥតឈប់់ឈរ។

មូូលហេ�តុុទីី១:
គំនិត

ជំំហានសកម្មមភាព (សកម្មមភាពដែ�លអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីី ៥ ទៅ� ៧ថ្ងៃ�ៃខាងមុុខ)
តើ�ើនរណាជាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវ?

តើ�ើយើ�ើងអាចនឹឹងដឹឹងថាគោ�លបំំណងបានសម្រេ��ចដោ�យរបៀ�ៀបណា?
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តើ�ើនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការងារអ្វីី�ខ្លះះ�?

ការសន្មមត់់

កាលបរិិច្ឆេ�េទ នៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមើ�ើល ការអនុុវត្តតដំំណោះ�ះស្រា�យ (តើ�ើនរណា
ខ្លះះ�ចូូលរួួមក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនេះ�ះ)

45

សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី១០៖ ការរៀ�ៀបចំំដំណោះំ �ះស្រា�យដំំបូង
ូ របស់់អ្ននក(បន្តត)
មូូលហេ�តុុទីី២ ៖
គំំនិិត

ជំំហានសកម្មមភាព (សកម្មមភាពដែ�លលោ�កអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីី ៥ ទៅ� ៧ ថ្ងៃ�ៃខាងមុុខ)
តើ�ើនរណាជាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវ?

តើ�ើយើ�ើងអាចនឹឹងដឹឹងថាគោ�លបំំណងបានសម្រេ��ចដោ�យបៀ�ៀបណា?
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តើ�ើនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការងារអ្វីី�ខ្លះះ�?

ការសន្មមត់់

កាលបរិិច្ឆេ�េទ នៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមើ�ើល ការអនុុវត្តតដំំណោះ�ះស្រា�យ (តើ�ើនរណា
ខ្លះះ�ចូូលរួួមក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនេះ�ះ)

មូូលហេ�តុុទីី៣ ៖
គំំនិិត

ជំំហានសកម្មមភាព (សកម្មមភាពដែ�លលោ�កអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីី ៥ ទៅ� ៧ ថ្ងៃ�ៃខាងមុុខ)
តើ�ើនរណាជាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវ?

តើ�ើយើ�ើងអាចនឹឹងដឹឹងថាគោ�លបំំណងបានសម្រេ��ចដោ�យរបៀ�ៀបណា?
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តើ�ើនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការងារអ្វីី�ខ្លះះ�?

ការសន្មមត់់

កាលបរិិច្ឆេ�េទ នៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមើ�ើល ការអនុុវត្តតដំំណោះ�ះស្រា�យ (តើ�ើនរណា
ខ្លះះ�ចូូលរួួមក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនេះ�ះ)

47

ផ្នែ�ែកទីី៧

រៀ�ៀនសូូត្រ�ពីដំ
ី ណើំ �ើរការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា
របស់់អ្ននក

ការសិិក្សាាវិិភាគ
អំំពីីបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៨)

ការបំំបែ�កបញ្ហាាជា
បំំណែ�កតូូចៗ
(ទំំព័័រ ១៤)

ការរៀ�ៀបចំំដាក់់
បញ្ហាាតាមលំំដាប់់
លំំដោ�យ
(ទំំព័័រ ២០)
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ការរិះ��រក
ដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ង
ទីីតាំំងដែ�លបាន
រៀ�ៀបចំំ (ទំំព័័រ ៣០)

ការកសាងឲ្យយ
មានការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�
អំំណាច
(ទំំព័័រ ៣៦)

ការរៀ�ៀបចំំ
ដំំណោះ�ះស្រា�យ
បញ្ហាាដំំបូូង
(ទំំព័័រ ៤២)

ការរៀ�ៀនសូូត្រ�
ពីីដំំណើ�ើរការ
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា

មាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�មុុខ
(ទំំព័័រ ៥៦)

នៅ�ក្នុុ�ងPDIA គ្មាានការបែ�ងចែ�ករវាងដំំណាក់់កាលនៃ�ការរៀ�ៀបចំំតាក់់តែ�ង និិងការអនុុវត្តតដំំណោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដែ�ល
ស្មុុ�គស្មាាញនោះ�ះទេ�។ វាជាដំំណើ�ើរការដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងពេ�លស្រ�បគ្នាា ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងតាមរយៈៈការផ្សាាភ្ជាាប់់ជាមួួយនឹឹង
ការរៀ�ៀនពីីពិិសោ�ធន៍៍ជាក់់ស្តែ�ែង (ឬ "ការសិិក្សាាតាមរយៈៈការអនុុវត្តតជាក់់ស្តែ�ែង") នៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនៃ�ការដោះ�ះស្រា�យ
បញ្ហាា។ នេះ�ះជាលក្ខខណៈៈគន្លឹះះ��នៃ�ការអនុុវត្តត PDIA ។ គំំនិិតពីីក្រោ��យការអនុុវត្តតដំំណោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាតាមជំំហាន
ជាក់់លាក់់ ជាជាងការលោ�តរំំលងជាជំំហានធំំ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយយើ�ើងអាចបង្អអង់់ និិងរៀ�ៀនសូូត្រ� ពីីបទពិិសោ�ធន៍៍របស់់
យើ�ើង។ ការបង្អអង់់ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃបែ�បនេះ�ះ ផ្តតល់់ឱកាសឲ្យយយើ�ើងសួួរថាតើ�ើយើ�ើងបានរៀ�ៀនអ្វីី�ខ្លះះ� ខណៈៈដែ�លយើ�ើងព្យាាយាម
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាប្រ�ឈម និិងជាពិិសេ�សទៅ�ទៀ�ៀត គឺឺរៀ�ៀនសូូត្រ�នូូវចំំណេះ�ះដឹឹងថ្មីី�ៗដែ�លមិិនធ្លាាប់់បានតាក់់តែ�ង ឬកត់់ត្រា�
ទុុកពីីមុុនមក ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាជាចំំណេះ�ះដឹឹងថ្មីី�ៗដែ�លផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើការអនុុវត្តតជាក់់ស្តែ�ែងតាមរយៈៈការអនុុវត្តតជំំហាននានាកន្លលងមក។
នេះ�ះគឺឺជាអ្វីី�ដែ�លគេ�ហៅ�ថា ចំំណេះ�ះដឹឹងទទួួលបានពីីការអនុុវត្តតជាក់់ស្តែ�ែង (tacit knowledge) ដែ�លជាចំំណេះ�ះដឹឹង
គន្លឹះះ��យើ�ើងត្រូ�ូវចាប់់យក និិងបង្កើ�ើ�ននៅ�ពេ�លដែ�លធ្វើ�ើ�ការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាស្មុុ�គស្មាាញ ឬបញ្ហាាប្រ�ឈមនានា។
លក្ខខណៈៈពិិសេ�សនៃ�ដំំណើ�ើរការនេះ�ះ មានភាពសាមញ្ញញណាស់់៖ គឺឺថា ចូូរសាកល្បបងអនុុវត្តតសកម្មមភាពគោ�លដៅ�ឲ្យយបាន
លឿ�ឿន ប្រ�មូូលយកមេ�រៀ�ៀនបទពិិសោ�ធន៍៍ឲ្យយបានលឿ�ឿនដើ�ើម្បីី�ឲ្យយដឹឹងថាអ្វីី�ខ្លះះ�និិងមូូលហេ�តុុអ្វីី� បន្ទាាប់់មករៀ�ៀបចំំជំំហាន
សកម្មមភាពបន្តត ហើ�ើយយកសកម្មមភាពនោះ�ះមកអនុុវត្តតផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើមេ�រៀ�ៀនដែ�លបានរៀ�ៀនសូូត្រ� និិងឆ្លលងកាត់់ពីីជំំហាន
មុុនៗ។ ការធ្វើ�ើ�សារជាថ្មីី�ម្តតងៗ មានប្រាំ�ំផ្នែ�ែក៖ (i) វាត្រូ�ូវការព្រំ�ំដែ�នពេ�លវេេលាជាក់់លាក់់ (ដោ�យប្រើ��ើពេ�លវេេលាខ្លីី�ៗ
នៅ�ដំំណាក់់កាលដំំបូូង) ក្នុុ�ងនោះ�ះ (ii) អ្ននកនិិងក្រុ�ុមការងាររបស់់អ្ននកត្រូ�ូវកំំណត់់ឲ្យយបាននូូវគំំនិិតជាច្រើ��ើន (iii) អនុុវត្តត
សកម្មមភាពផ្អែ�ែកលើ�ើគំំនិិតទាំំងនោះ�ះ (iv) សម្រា�កមួួយរយៈៈ រួួចបូូកសរុុបបទពិិសោ�ធន៍៍ទាំំងអស់់ដែ�លបានរៀ�ៀន រួួច
ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតលើ�ើសុុពលភាពនៃ�ការសន្មមត់់របស់់អ្ននកក្នុុ�ងបរិិបទជាក់់លាក់់ និិង (v) កែ�រសម្រួ�ួលនូូវគំំនិិតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយ
សាកល្បបងសារជាថ្មីី�ម្តតងទៀ�ៀត។ នៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនេះ�ះ អ្ននកដើ�ើរតួួរជាប្រ�ភពផ្តតល់់ចំំណេះ�ះដឹឹងថ្មីី�ផង និិងជាអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ចំំណេះ�ះដឹឹងថ្មីី�ដែ�លទើ�ើបទទួួលបានផង។ វាខុុសប្លែ�ែកពីីវិិធីីសាស្រ្ត�តផ្សសងៗទៀ�ៀតដែ�លអ្ននកធ្លាាប់់រៀ�ៀនសូូត្រ� គឺឺថាអ្ននកទទួួល
យកចំំណេះ�ះដឹឹងដោ�យអសកម្មម។ យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់ថា ការពិិភាក្សាាគ្នាានិិងការចូូលរួួមការងារដោ�យសកម្មម មានសារៈ�សំំខាន់់
ខ្លាំំ�ងណាស់់នៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការផ្លាាស់់ប្តូូ�រដែ�លមានលក្ខខណៈៈស្មុុ�គស្មាាញ ហើ�ើយដំំណើ�ើរការនេះ�ះត្រូ�ូវការការសម្រ�បសម្រួ�ួល
តាមរបៀ�ៀបធ្វើ�ើ�ម្តតងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀត ។

ឯកសារបន្ថែ�ែម
VIDEOS

សូូមមើ�លវី
ើ ដេ�អូ
ី
តា
ូ មរយៈៈ
vimeo.com/album/5477026

Searchframe: Let’s be logical and not
just a framework
Is it logical to give up your logframe?
Searching is learning
Team check-in tool
Give the work back
Emergence: Where practice meets
opportunity

សូូ ម អាន
Andrews, Matt. 2016. BSC Blog.
Searchframes and adaptive work more
logical than log frames
Andrews, et al. 2017. Learning to Target for
Economic Diversification. CID Working Paper,
Harvard Kennedy School.

នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងរៀ�ៀនពីីរបៀ�ៀបប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍សម្រា�ប់់ពិិនិិត្យយដំំណើ�ើរការនៃ�ការអនុុវត្តតន៍៍ដំំណោះ�ះស្រា�យ
ក៏៏ដូូចជាក្រ�បខណ្ឌឌនៃ�ការស្វែ�ែងរកផងដែ�រ។ ឧបករណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយការអនុុវត្តតដំំណោះ�ះស្រា�យ ឬគេ�ហៅ�ថា "ដំំណាក់់កាល
ជម្រុ�ុញការអនុុវត្តតសកម្មមភាព" គឺឺជាផ្នែ�ែកសំំខាន់់បំំផុុតរបស់់ PDIA។ វាជាដំំណាក់់កាលដែ�លដំំណោះ�ះស្រា�យ ក៏៏ដូូចជា
លទ្ធធភាពនានាអាចលេ�ចចេ�ញមក។ យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់ថា ដំំណើ�ើរការអនុុវត្តតន៍៍ដំំណោះ�ះស្រា�យវិិលជុំំ� គឺឺសក្តិិ�សមបំំផុុតក្នុុ�ង
ការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដែ�លលំំបាកស្មុុ�គស្មាាញខ្លាំំ�ង ហើ�ើយវាក៏៏ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងតម្រូ�ូវការនៃ�ដំំណើ�ើរការគម្រោ��ងបែ�ប
ផ្លូូ�វការ។
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រូូបភាពទីី៦៖ ដំំណើ�រើ ការអនុុវត្តតដំណោះំ �ះស្រា�យបញ្ហាាវិលជុំំ� 
ិ
(The Iterative Process)

1. ការវិិភាគបញ្ហាាដំំណាក់់កាលដំំបូូង
សិិក្សាាវិិភាគ បំំបែ�កបញ្ហាាជាបំំណែ�កតូូចៗ និិង
រៀ�ៀបបញ្ហាាដាក់់តាមលំំដាប់់់�លំំដោ�យ។
6. កែ�លំំអ និិងធ្វើ�ើ�សារឡើ�ើងវិិញម្តតងទៀ�ៀត
ផ្អែ�ែកលើ�ើមេ�រៀ�ៀនជាបទពិិសោ�ធន៍៍ដែ�លទទួួលបាន ចូូរកែ�
លំំអំំការរៀ�ៀបចំំដំំណោះ�ះស្រា�យដែ�លមានសក្តាានុុពល
និិងអនុុវត្តតម្តតងទៀ�ៀត។

2. កំំណត់់ជំំហានសកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តត
តើ�ើយើ�ើងអាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដំំបូូងគេ�ដើ�ើម្បីី�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មដោះ�ះ
ស្រា�យបញ្ហាា?

ទេ�

3. ដាក់់ចេ�ញចំំណាត់់ការ
ភ្នាាក់់ងារនៅ�មូូលដ្ឋាានដាក់់ចេ�ញ
ចំំណាត់់ការ និិងទទួួលខុុសត្រូ�ូវ

តើ�ើបញ្ហាាត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យឬនៅ�?
4. ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងលើ�ើចំំណាត់់ការដែ�លបានធ្វើ�ើ�រួួច។ តើ�ើ
សម្រេ��ចបានលទ្ធធផលអ្វីី�ខ្លះះ�? បានទទួួលមេ�រៀ�ៀន
បទពិិសោ�ធន៍៍អ្វីី�ខ្លះះ�? បានជួួបបញ្ហាាប្រ�ឈមអ្វីី�ខ្លះះ�?
តើ�ើបញ្ហាាទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យរបៀ�ៀបណា?
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ដោះ�ះស្រា�យរួួច

5. ការរក្សាាសិិទ្ធធអំំណាច និិងការទទួួលស្គាល់
ា ់
ចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ធន៍៍ជោ�គជ័័យឆាប់់រហ័័ស
និិងមេ�រៀ�ៀនដែ�លទទួួលបាន ដើ�ើម្បីី�រក្សាា និិង
ពង្រី�ីកការគាំំទ្រ�ដែ�លមានស្រា�ប់់។

ចាកចេ�ញ
និិងគិិតអំំពីីការកៀ�ៀរគរ
អ្ននកដទៃ�ចូូលរួួម/ពង្រី�ីក
ការចូូលរួួម

សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី១១: ការលើ�ើកកម្ពពស់កា
់ ររៀ�ៀនសូូត្រ�តាមរយៈៈការដកពិិសោ�ធន៍ជា
៍ ក់់ស្តែ�ែងនៅ�ក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើរការស្វែ�ែងរក និិងការដាក់់បន្ស៊ីី��គ្នាឱ្យ
ា យត្រូ�ូវនឹង
ឹ ស្ថាានភាព
1

តើ�ើអ្ននកគិិតថាសំំណួួរអ្វីី�ដែ�លសក្តិិ�សមសួួរជាងគេ�?

2

តើ�ើនរណាខ្លះះ�ត្រូ�ូវចូូលរួួមពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនេះ�ះ?

3

តើ�ើអ្ននកគួួរទាក់់ទងភ្នាាក់់ងារទាំំងនេះ�ះឲ្យយចូូលរួួមពាក់់ព័័ន្ធធបានទៀ�ៀងទាត់់កម្រិ�ិតណា?

4

តើ�ើអ្ននកនឹឹងប្រើ��ើប្រា�ស់់មេ�រៀ�ៀនបទពិិសោ�ធន៍៍ដែ�លទទួួលបានដោ�យរបៀ�ៀបណា?
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សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី១២៖  ឧបករណ៍៍ត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្យ
ិ យផ្ទៀ��ៀ ងផ្ទាាត់កា
់ រអនុុវត្តតដំណោះំ �ះស្រា�យបញ្ហាាវិលជុំំ�
ិ
សប្ដាាហ៍៍ទីី១

1

តើ�ើយើ�ើងបានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ�?

2

តើ�ើយើ�ើងបានរៀ�ៀនសូូត្រ�អ្វីី�ខ្លះះ�?
-

អំំពីីបញ្ហាាដែ�លយើ�ើងកំំពុុងដោះ�ះស្រា�យ
អំំពីីគំំនិិតដែ�លយើ�ើងកំំពុុងសាកល្បបង
អំំពីីបរិិយាកាសនៃ�ការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាច
អំំពីីការធ្វើ�ើ�ការងារជាក្រុ�ុម
បទពិិសោ�ធន៍៍និិងមេ�រៀ�ៀនផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត

3

តើ�ើយើ�ើងកំំពុុងពុះះ�ពារដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាអ្វីី�ខ្លះះ�?
- អ្វីី�ជាសំំណួួរនិិងកង្វវល់់ធំំបំំផុុតដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវ
ប្រ�ឈមបន្តតទៅ�ពេ�លខាងមុុខ?

4

អ្វីី�ត្រូ�ូវធ្វើ�ប
�ើ ន្តតទៀ�ៀត?
- សកម្មមភាពនានាដែ�លយើ�ើងនឹឹងផ្តោ�ោតលើ�ើ
- គោ�លដៅ� និិងថ្ងៃ�ៃផុុតកំណត់
ំ
សម្រា�ប់
់
ប
់ ញ្ចចប់់
សកម្មមភាពនីីមួយ
ួ ៗ
- បុុគ្គលទទួ
គ
លខុ
ួ
សត្រូ�
ុ
វូ សម្រា�ប់់ជំហា
ំ ននីីមួយ
ួ ៗ
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សប្ដាាហ៍៍ទីី២

សប្ដាាហ៍៍ទីី៣

សប្ដាាហ៍៍ទីី៤
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រូូបភាពទីី៧: ក្រ�បខណ្ឌឌនៃ�ការស្វែ�ែងរក (searchframe) ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាក្រ�បខណ្ឌឌលទ្ធធផល 
(logframe) សម្រា�ប់់ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដែ�លស្មុុគ
� ស្មាាញ
ការកសាង(សម្រេ��ចគោ�លដៅ� ដែ�លអ្ននក
ស្រ�ម៉ៃ�ៃ = "បញ្ហាាត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យរួួច")
បំំបែ�កបញ្ហាាជាបំំណែ�កតូូចៗ ហើ�ើយដាក់់បញ្ហាាទាំំងនោះ�ះជា
លំំដាប់់លំំដោ�យ (ជាលទ្ធធផលគឺឺ "បញ្ហាាមួួយត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យរួួច"
ត្រ�ង់់ចំំណុុចផ្តោ�ោតរបស់់មូូលហេ�តុុ ឬមូូលហេ�តុុរង
ជាមួួយនឹឹងចំំណុុចចាប់់ផ្តើ�ើ�ម និិងគោ�លបំំណង)
(ស្នើ�ើ�ឡើ�ើង)
គោ�លដៅ�ផ្តោ�ោត
ទីី៣

វិិភាគរកគំំនិិតគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកទាំំងអស់់
រិះ��រកដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ងទីីតាំំងដែ�លបាន
រៀ�ៀបចំំដើ�ើម្បីី�រកគំំនិិតដំំបូូងៗ
ជំំហានសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាព

Iteration 3.iii
Iteration 3.ii
(ស្នើ�ើ�ឡើ�ើង)
គោ�លដៅ�ផ្តោ�ោត
ទីី២
Iteration 2.iii
Iteration 2.ii
(ស្នើ�ើ�ឡើ�ើង)
គោ�លដៅ�ផ្តោ�ោតទីី១

Iteration 1.iii
Iteration 1.ii
Iteration 1.i

Iteration 2.i

Iteration
check-in 1.iii

Iteration
check-in 1.ii

Iteration
check-in 1.i
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Iteration
check-in 2.i

Iteration
check-in 2.ii

Iteration
check-in 2.iii

Iteration 3.i

Iteration
check-in 3.i

Iteration
check-in 3.ii

Iteration
check-in 3.iii

គោ�លដៅ�៖
ការវាស់់វែែង
"បញ្ហាាដែ�លត្រូ�ូវបាន
ដោះ�ះស្រា�យ"

សន្លឹឹ�កកិិច្ចកា
ច រទីី១៣៖ : ក្រ�បខណ្ឌឌនៃ�ការស្វែ�ែងរក (searchframe) សម្រា�ប់់ដំណើំ �រើ ការស្វែ�ែងរក
និិងដាក់់បន្ស៊ីី��គ្នាឱ្យ
ា យត្រូ�ូវនឹង
ឹ ស្ថាានភាព
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ផ្នែ�ែកទីី៨

មាគ៌ាាឆ្ពោះ��ទៅ
ះ �មុុខ

ការសិិក្សាាវិិភាគ
អំំពីីបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៨)

ការបំំបែ�កបញ្ហាាជា
បំំណែ�កតូូចៗ
(ទំំព័័រ ១៤)

ការរៀ�ៀបចំំដាក់់
បញ្ហាាតាមលំំដាប់់
លំំដោ�យ
(ទំំព័័រ ២០)

Building
BuildingState
StateCapability
CapabilityatatHarvard
Harvard| |PDIAtoolkit
PDIAtoolkit

ការរិះ��រក
ដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ង
ទីីតាំំងដែ�លបាន
រៀ�ៀបចំំ (ទំំព័័រ ៣០)

ការកសាងឲ្យយ
មានការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�
អំំណាច
(ទំំព័័រ ៣៦)

ការរៀ�ៀបចំំ
ដំំណោះ�ះស្រា�យ
បញ្ហាាដំំបូូង
(ទំំព័័រ ៤២)

ការរៀ�ៀនសូូត្រ�
ពីីដំំណើ�ើរការ
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា
(ទំំព័័រ ៤៨)

មាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�
ទៅ�មុុខ

ការធ្វើ�ើ� PDIA គឺឺលំំបាក។ យើ�ើងជឿ�ឿថា អ្ននកប្រា�កដជាយល់់ឃើ�ើញអញ្ចឹឹ�ងដែ�រមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងមិិនគួួរយល់់
ច្រ�ឡំំឡើ�ើយថា បញ្ហាាដែ�លយើ�ើងកំំពុុងប្រ�ឈមដូូចជា កម្លាំំ�ងប្រ�ឆាំំងនឹឹងកំំណែ�ទម្រ�ង់់ពិិតប្រា�កដ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្លូូ�វការចាក់់ស្រេះ��ះ
បញ្ចូូ�លគ្នាា ដែ�លទាំំងនេះ�ះជាចំំណុុចចាប់់ផ្តើ�ើ�មធម្មមតារបស់់PDIA គឺឺជាបញ្ហាាលំំបាកដ៏៏លើ�ើសលុុបឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនអាច
រកដំំណោះ�ះស្រា�យនៅ�ពេ�លដែ�លយើ�ើងដាក់់វារួួមបញ្ចូូ�លគ្នាាដែ�រ។
អ្ននករៀ�ៀនប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រចលនាសង្គគមដឹឹងច្បាាស់់ណាស់់ថា របស់់ជាច្រើ��ើនដែ�លយើ�ើងមានស្រា�ប់់ៗនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
នាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ដូូចជាខ្យយល់់អាកាសបរិិសុុទ្ធធ មនុុស្សសរស់់នៅ�ដោ�យសមភាព ស្ត្រី�ី�មានសិិទ្ធិិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត លក្ខខខណ្ឌឌ
ការងារដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព សុុខភាពអនាម័័យសាធារណៈៈជាដើ�ើម សុុទ្ធធតែ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មឡើ�ើងពីីគំំនិិតថ្មីី�ដែ�លមិិនធ្លាាប់់បាន
ធ្វើ�ើ�ពីីមុុនមក (ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាគំំនិិតដែ�លមានលក្ខខណៈៈបដិិវត្តត ឬរីីកចម្រើ��ើនខ្លាំំ�ងនៅ�សម័័យដែ�លគំំនិិតទាំំងនេះ�ះចាប់់ផ្តើ�ើ�ម)។
ឆ្លលងកាត់់ពេ�លវេេលាដ៏៏យូូរអង្វែ�ែង និិងការតស៊ូូ�ដាក់់គំំនិិតទាំំងនេះ�ះចូូលក្នុុ�ងរបៀ�ៀបវារៈ�កំំណែ�ទម្រ�ង់់ ជាមួួយនឹឹងលទ្ធធភាព
យកឈ្នះះ�លើ�ើអំំណាចម្ខាាងទៀ�ៀតដែ�លមិិនខ្វវល់់ខ្វាាយ ឬចង់់ផ្លាាស់់ប្តូូ�ររឿ�ឿងទាំំងអស់់នេះ�ះ ទីីបំំផុុតក្រោ��មការតស៊ូូ�ពុះះ�ពារ
យ៉ាាងស្វិិ�តស្វាាញ រឿ�ឿងទាំំងអស់់នេះ�ះបានក្លាាយទៅ�ជារឿ�ឿងធម្មមតា (ជាបទពិិសោ�ធន៍៍ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ) ហើ�ើយវាបានក្លាាយជា
ទម្លាាប់់ជាប្រ�ចាំំ (ដែ�លគ្រ�ប់់ៗគ្នាាសន្មមត់់ថាជាបទពិិសោ�ធន៍៍ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ)។ ការសម្រេ��ចបាននូូវគោ�លដៅ�បែ�បនេះ�ះ ជួួនកាល
ត្រូ�ូវចំំណាយពេ�លច្រើ��ើនសតវត្សស (ដូូចជាការបញ្ចចប់់របបទាសភាពជាដើ�ើម) ហើ�ើយក្នុុ�ងករណីីខ្លះះ� បញ្ហាាមិិនត្រូ�ូវបាន
ដោះ�ះស្រា�យឲ្យយបានល្អអឥតខ្ចោះ�ះ� តែ�នៅ�តែ�បន្តតមកដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន (ដូូចជាបញ្ហាាយែ�នឌ័័រជាដើ�ើម)។ ជួួនកាលច្រើ��ើនទសវត្សស
កន្លលងទៅ� ក៏៏នៅ�តែ�គ្មាានលទ្ធធផលជាដុំំ�កំំភួួនយកមកបង្ហាាញនោះ�ះដែ�រ ហើ�ើយធនធាននិិងការប្រឹ�ឹងប្រែ��ងក៏៏ចេះ�ះតែ�បន្តត
ទៅ�មុុខទៀ�ៀត។ ជាក់់ស្តែ�ែង លោ�ក ណែ�លសិិន មិិនដេ�ឡា (Nelson Mandela) បានចំំណាយពេ�លវេេលា២៧ឆ្នាំំ�
ជាប់់ពន្ធធនាគារ ក្នុុ�ងកិិច្ចចរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងយុុទ្ធធនាការបញ្ចចប់់ការរើើ�សអើ�ើងពូូជសាសន៍៍នៅ�ប្រ�ទេ�សអាហ្វ្រិ�ិ�កខាងត្បូូ�ង។ យើ�ើង
នៅ�តែ�ឆ្ងងល់់ថាតើ�ើ "សូូចនាករគន្លឹះះ��សំំខាន់់" របស់់គាត់់មានទម្រ�ង់់រូូបរាងដូូចម្តេ�េចកាលពីីពេ�លដែ�លវាឈានចូូលដល់់
ចុុងឆ្នាំំ�ទីី២៥.......។

ឯកសារបន្ថែ�ែម
សូូមមើ�លវី
ើ ដេ�អូ
ី
តា
ូ មរយៈៈ
vimeo.com/album/5477026

VIDEOS

Scaling through the diffusion of practice
The myth of scale and sustainability
PDIA: Hard but worthwhile

សូូ ម អាន
Chapter 10:
Building state capability
at scale through groups
(pages 215–231).

នៅ�ថ្ងៃ�ៃណាមួួយ ប្រ�ហែ�លPDIA នឹឹងក្លាាយជាវិិធីីសាមញ្ញញធម្មមតាដែ�លគេ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាស្មុុ�គស្មាាញ
ក្នុុ�ងវិិស័័យអភិិវឌ្ឍឍន៍៍។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មានតែ�ចលនាសង្គគមជាសាកលដែ�លមានការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតខ្ពពស់់ពីីប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងអ្ននកធ្វើ�ើ�ការ
ងារក្នុុ�ងវិិស័័យអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ទើ�ើបអាចជ្រោ��ងជាកម្លាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយក្តីី�ស្រ�ម៉ៃ�ៃនេះ�ះក្លាាយជាការពិិត។ សម្រា�ប់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីកន្លែ�ែងដែ�លយើ�ើងកំំពុុងតែ�ឈរ ដោ�យរំំពឹឹងថាយើ�ើងនឹឹងជួួបប្រ�ទះះផលលំំបាកជាច្រើ��ើន ដោ�យ
ប្រ�មូូលផ្តុំំ�កម្លាំំ�ងប្រ�កៀ�ៀកស្មាារួួមគ្នាា ផ្តោ�ោតសំំខាន់់ទៅ�លើ�ើអ្វីី�ដែ�ល លោ�ក អាល់់ប៊ឺឺ�ត ហើ�ើសមិិន (Albert Hirschman)
ហៅ�ថាជា "ដំំណើ�ើរនៃ�របកគំំហើ�ើញនៅ�លើ�ើផ្លូូ�វដ៏៏វែែងឆ្ងាាយ។"
យើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថា លោ�កអ្ននកនឹឹងទទួួលបានសារៈ�ប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំជំំនួួយស្មាារតីីនេះ�ះ ហើ�ើយយើ�ើងសូូមជូូនពរ
លោ�កអ្ននកទទួួលបានជោ�គជ័័យ និិងលទ្ធធផលផ្លែ�ែផ្កាាជាមួួយដំំណើ�ើរ PDIA របស់់លោ�កអ្ននក។
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