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គណៈកមា្មៃធិារសហបៃតិបត្តិារដើមៃបីកម្ពុជជា (CCC) សហារជាមួយនឹងគមៃៃង Development  

Innovations របស់ ទីភ្នៃក់ងារ សហរដ្ឋ អាមៃរិក សមៃៃប់ារ អភិវឌៃឍន៍ អន្តរជាតិ  (USAID) បានចងកៃងសៀវភៅ 

ពនៃយលពី់របៀបបៃើបៃៃសប់ៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមនៃះឡើងសមៃៃប់ផ្តល់ជាគន្លឹះអនុវត្តជាក់ស្តៃងដលអ់្នកបៃើបៃៃស ់

ដៃលជាអង្គារសង្គមសុីវិល។ សៀវភៅនៃះតៃូវបានចងកៃងឡើងដោយសហារជាមួយនឹងដៃគូអង្គារសង្គម 

សុីវិលដើមៃបីឆ្លើយតបទៅនឹងារកើនឡើងនូវតមៃូវារជំនួយជាយុទ្ធសស្តៃខាងផ្នៃកបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម ដើមៃប ី

លើកកម្ពស់ដល់ារផៃសព្វផៃាយព័ត៌មាន និងារចូលរួម។ 

ស្ចក្តថី្លង្អំណរគុណ

គណៈកមា្មៃធិារសហបៃតិបត្តាិរដើមៃបីកម្ពុជជា (CCC) និងគមៃៃង Development Innovations នៅកម្ពុជជា 

សូមសម្តៃងនូវារដឹងគុណចំពោះអង្គារសង្គមសុីវិលទាំង ៥ ដៃលបានរួមចំណៃកផ្តល់ជាមតិយោបល់ដល់ារ 

ចងកៃងជាសៀវភៅនៃះឡើង ក្នុជងោះមានអង្គារជនពិារកម្ពុជជា (CDPO) អង្គារកម្មវិធីអភិវឌៃឍន៍ធនធានយុវជន  

(YRDP)  អង្គារជីវិតថ្លៃថ្នូរ (LWD) អង្គារអភិវឌៃឍន៍សម្លៃងសហគមន៍ (BCV)  និងភពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គារ 

កៃៃរា្ឋៃភិបាល (NEP)។ យើងខ្ញុជំសូមអរគុណចំពោះកិច្ចសហបៃតិបត្តិារ និងមតិយោបល់របស់អង្គារដៃល 

បានរៀបរាប់ខាងលើ យើងខ្ញុជសំងៃឃឹមថាសៀវភៅនៃះនឹងជាធនធានដៃលមានសរៈបៃយោជន៍មួយសមៃៃប់អង្គារ  

សង្គមសុីវិលខ្មៃរទាំងអស់។

សៀវភៅនៃះ សិ្ថតកៃៃមអាជា្ញៃប័ណ្ណអន្តរជាតិ Creative Commons Attribution-NonCommcercial-

ShareAlike 4.0 International ។ (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

 

ស្ចក្តបីញ្ជក់្

សៀវភៅនៃះចងកៃងឡើងកៃៃមារឧបត្ថម្ភដ៏មមានសណ្តៃនចិត្តល្អពីបៃជាពលរដ្ឋអាមៃរិកតាមរយៈទីភ្នៃក់ងារ 

សហរដ្ឋអាមៃរិកដើមៃបីកិច្ចអភិវឌៃឍន៍អន្តរជាតិ។ ខ្លឹមសរនៅក្នុជងសៀវភៅនៃះគឺជាារទទួលខុសតៃូវទាំងសៃុង  

របស់អ្នកនិពន្ធ និងមិនឆ្លុជះបញ្ចៃំងពីទសៃសនៈរបស់ ទីភ្នៃក់ងារ សហរដ្ឋ អាមៃរិក សមៃៃប់ារ អភិវឌៃឍន៍ អន្តរជាតិ  

(USAID) ឬរា្ឋៃភិបាលអាមៃរិកោះទៃ។
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ស្ចក្តផី្តើម

ារបៃើបៃៃស់ បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម ជា 

ពិសៃសហ្វៃសបុ៊កកំពុងកើនឡើងយ៉ៃងឆាប់រហ័ស 

នៅកម្ពុជជា។ បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមនៃះា្លៃយជា 

បៃភពព័ត៌មានដ៏មពៃញនិយមបំផុត។ ដោយយោង 

តាមារសៃៃវជៃៃវរបស់វិទៃយោស្ថៃនបើកទូលាយាល 

ពីខៃសីហា ឆា្នៃំ២០១៥ ហ្វៃសប៊ុកកំពុងតៃូវបាន 

បៃើបៃៃស់ដោយបៃជាជនខ្មៃរចំនួន ៣៤.៤% នៃ 

ចំនួនបៃជាជនសរុប ដៃលតួលៃខនៃះកើនឡើង 

ចំនួន ៦៦% តាំងពីឆា្នៃំ ២០១៤ និងកំពុងទទួល 

បានារពៃញនិយមជាងវិទៃយុជដៃលជាបៃភពទទួល 

ព័ត៌មានដ៏មពៃញនិយមបំផុតទី២ សមៃៃប់បៃជាជន 

ខ្មៃរ (បនា្ទៃប់ពីទូរទសៃសន៍)។

អង្គារសង្គមសីុវិលជាចៃើនបានទទួលស្គៃល់ 

ពីសា្តៃនុពលនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមដើមៃបី 

ជាារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកទទួលផលរបស់ 

អង្គារ និងបានចាប់ផ្តើមបង្កើតទំព័រហ្វៃសប៊ុក 

ផ្ទៃល់របស់អង្គារផងដៃរ។ ក៏មប៉ុន្តៃមានអង្គារ 

ជាចៃើនយល់ថាារមានតៃទំព័រហ្វៃសបុ៊កមួយមុខ 

គឺមិនគៃប់គៃៃន់ោះទៃ។ ារបង្កើតទំព័រហ្វៃសបុ៊ក 

មួយដៃលមានារចួលរួមតមៃូវឱៃយមានវិធីសស្តៃ 

ខុសប្លៃកគ្នៃយ៉ៃងខា្លៃំងពីរបៀបផៃសព្វផៃាយព័ត៌មានរបស់អង្គារសង្គមសុីវិលាលពីពៃលមុន។ ដោយខុសពីរ 

បៀបផៃសព្វផៃាយព័ត៌មានរបស់អង្គារសង្គមសុីវិលាលពីពៃលមុន បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមមានលៃបឿនលឿន  

មិនស្មុជគស្មៃញ អាចទាក់ទងគ្នៃទៅវិញទៅមកបាន និងអាចមើលឃើញរូបភពជាចៃើនទមៃង់ (multimedia)  

ទៀតផង។

មៃរៀនក្នុជងផ្នៃកនីមួយៗនៅក្នុជងសៀវភៅនៃះ រៀបរៀងឡើងជាបណ្តុំមួយសមៃៃប់ឱៃយអង្គារសង្គមសុីវិល 

បង្កើនារផៃសព្វផៃាយព័ត៌មានតាមរយៈបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អង្គារទាំងោះ និងយល់ដឹងពីកមៃិតនៃ 

ធនធានដៃលតៃូវារសមៃៃប់គៃប់គៃងទំព័រហ្វៃសប៊ុកឱៃយមានបៃសិទ្ធភព។ ខណៈដៃលមៃរៀន និងមធៃយោបាយជា 

ចៃើនអាចយកមកបៃើបានចំពោះវៃទិាបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមខុសៗគ្នៃ សៀវភៅនៃះក៏មផ្តៃតទៅលើារបៃើ 

បៃៃស់ហ្វៃសប៊ុកផងដៃរ ដោយហៃតុថាវាជាវៃទិាមួយដៃលពៃញនិយមបំផុតនៅកម្ពុជជា។

អ្នកបៃើបៃៃស់សៀវភៅនៃះតៃូវបានលើកទឹកចិត្តឱៃយបៃើទាំងសៀវភៅ និងកៃាសអនុវត្ត ដើមៃបីបង្កើតជា 

យុទ្ធសស្តៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមដ៏មពៃញលៃញមួយ ឬដើមៃបីយោងទៅតាមផ្នៃកណមួយដៃលឆ្លើយតបតាម 

តមៃូវាររបស់អ្នកបៃើបៃៃស់។

% Population Using Facebook
2013 2014 2015

35
30
25
20
15
10

5
0

16%

23%

34%

៣៤% �����ជនសរុប និ�យ�ពួក�ត់�ន 
និងកំពុង��ើ���ស់���សប៊ុក

2013 2015

វ�ទ���

�គរយ�����ជន���រ

ទូរទស��ន៍

���សប៊ុក/
អុិន�ើណិត

50

40

30

20

10

0

��ភព��ល���ជន���រទទួលព័ត៌�ន

បៃភព៖ “ទូរស័ព្ទដៃ និងអុិនធើណិតនៅកម្ពុជជា” របស់វិទៃយោស្ថៃនបើកទូលាយ ឆា្នៃំ ២០១៥



4
សៀវភៅពន្យល់ពីរបៀបប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖  
គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

ផ្នក្ទី ១៖

ការកំណត់គោលបំណងរួម គោលដៅ និងចំនួនគោលដៅ 
ន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមរបស់អ្នក

ការកំណត់ពីគោលបំណងរួមន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមរបស់អ្នក

ារមានគោលបំណងរួម ជាក់លាក់មួយនៃ 

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម នឹងជួយកៃុមារងាររបសអ់្នក 

តាមមធៃយោបាយជាចៃើន។ ារកំណត់គោលបំណង 

រួមនៃះនឹងជួយ៖

១. ផៃសព្វផៃាយនូវអ្វីដៃលបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 

អាចជួយរួមចំណៃកដលអ់ង្គាររបសអ់្នក ដោយ 

ធ្វើឱៃយមានភពងាយសៃលួក្នុជងារទទួលបានធន 

ធានពីថា្នៃក់ដឹកនាំក្នុជងអង្គារអ្នក។

២. ផ្តល់ដល់កៃុមារងារផ្នៃកផៃសព្វផៃាយព័ត៌មាន  

និង អង្គាររបស់អ្នកនូវចក្ខុជវិស័យរួមសមៃៃប ់

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមដៃលបុគ្គលិកគៃប់រូបអាច 

រួមចំណៃកបាន ។

៣. អាចឱៃយអង្គាររបស់អ្នកតាមាន និងវាស់វៃងព ី

ភពជោគជ័យលើអ្វដីៃលអ្នកចង់សមៃៃចបាន។

គោលបំណងរួមរបស់អ្នក គួរតៃឆ្លុជះបញ្ចៃំងព ី

លទ្ធផលដៃលអ្នកសងៃឃឹមថានឹងសមៃៃចបាន។ ម៉ៃយោង 

វិញទៀត តើារផ្លៃស់ប្តរូដ៏មធំបំផុតអ្វខី្លះដៃលអ្នកសងៃឃឹម 

ថានឹងសមៃៃចបានតាមរយៈ បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 

របស់អ្នក? គោលបំណងរួមនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 

របស់អ្នកមិនគួរធំពៃកដៃលអ្នកមិនអាចសំរៃចបានោះ 

ទៃ វាគួរជាគោលបំណងរួមជាក់លាក់ និងគំទៃដល ់

គោលបំណងរួម និងកម្មវិធីរបស់អង្គារអ្នក។

ឧទាហរណ៍អំពីគោលបំណងរួមន្ 
ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម

ខុស  មានទំព័រហ្វៃសប៊ុកមួយ
ត្រូវ  បង្កើនចំនួនយុវជនដៃលនិយយអំពី
បញ្ហៃដៃលពួកគត់យកចិត្តទុកាក់

ខុស   ទទួលបានារចូលចិត្តទំព័រចំនួន 
១០០០ 

ត្រូវ  បង្កើនចំណៃះដឹងរបស់កសិករអំព ី
ារអនុវត្តល្អនៃារធ្វើចំារ

ការផ្សព្វផ្ាយពីតម្ល្ន្ប្ព័ន្ធ 
ផ្សព្វផ្ាយសង្គមជូនថ្ន្ក់ដឹកនា ំ
របស់អង្គការ

អាទិភពទី១ របស់ថា្នៃក់ដឹកនំារបស់អង្គារ 

អ្នក គឺារយល់ដឹងពីគោលបំណងរួមរបស ់

អង្គារ។ ពួកគត់មានធនធានមានកមៃិតក្នុជង 

ារសមៃៃចបានតាមគោលបំណងរួមនៃះ ដូច្នៃះ 

តៃូវវិនិយោគទៅក្នុជងសកម្មភពជាក់លាក់ និង 

បុគ្គលិកពិសៃសណមា្នៃក់ ដៃលពួកគត់គិតថា 

នឹង ជួយឱៃយអង្គារសមៃៃចបានតាមគោលបំណង 

រួមោះ។

បៃសិនបើ អ្នកអាចរៀបរាប់ពីវិធីដៃល 

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមនឹងជួយគំទៃដល់ 

គោលបំណងរួមរបស់អង្គារដល់ថា្នៃក់ដឹកនំា ពួក 

គត់ទំនងជាអាចគំទៃបានចៃើនជាងនៃះជាមួយ 

នឹងធនធាននានា។ ដើមៃបីធ្វើដូចនៃះបាន៖ 



សៀវភៅពន្យល់ពីរបៀបប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖  
គន្លឹះសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់ជាអង្គការសង្គកមស៊ីវិល 5

រូបភាពទី ១ ៖ ការកំណត់គោលបំណងរួមន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមរបស់អ្នក

តើគោលបំណងរួមន្អង្គការរបស់អ្នកមានអ្វីខ្លះ?

ទាក់ទាញឱ្យមានការចូលរួមពីយុវជននៅក្នុង 

សង្គមសុីវិលកម្នុជា

............................................................................................................................

ចូរសរស្រអំពីគោលបំណងរួមន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយ 
សង្គមរបស់អ្នក៖

	 ផ្តល់ព័ត៌មានដល់យុវជនដដលតតូវជដជកគ្នានៅ 

ក្នុងព័ត៌មានថ្ីៗ (New feeds) របស់ពួកគ្ត់

	 សួរសំណួរនៅយុវជនដដលពួកគ្ត់អាចន្លើយ 

សំណួរនលើតបព័ន្ធអុិនន�ើណិតបាន

	 ផ្តល់ព័ត៌មានតតឡប់វិជ្ជមាននៅនពលយុវជន 

ចូលរួម

	 ដឹងពីបញ្ហាដដលយុវជនយកចិត្តទុកដាក់

	 តបាប់យុវជនអំពីតពឹត្តការណ៍ដដលពួកគ្ត់អាច 

ចូលរួមបាន

	 រំនលចពីយុវជនគំរូដដលកំពុងចូលរួមក្នុងសង្គម

សុីវិល

............................................................................................................................

តើគោលដៅអង្គការរបស់អ្នកមានអ្វីខ្លះ?

ផ្តល់ជានវទិកាសតមាប់យុវជនក្នុងការនិយាយពី 

បញ្ហាដដលពួកគ្ត់ជួបតបទះ

បនងកើនការដឹងលឺពីសនមលងយុវជន

បនងកើនយុវជនគំរូសតមាប់យុវជនដដលចូលរួម 

ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូប

............................................................................................................................

ចូរសរស្រអំពីគោលបំណងរួមន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយ 
សង្គមរបស់អ្នក៖

បនងកើនការពិភាកសាយុវជនអំពីបញ្ហាដដលពួកគ្ត់ 

យកចិត្តទុកដាក់នៅនលើតបព័ន្ធអុិនន�ើណិត

............................................................................................................................

 ជាដំបូង តៃូវកំណត់ពីគោលបំណងរួមនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមមួយឱៃយបានចៃបាស់លាស់ដៃល 

គំទៃដល់គោលបំណងរួមរបស់អង្គារទាំងមូល ហើយកត់សមា្គៃល់ពីវិធីដៃលអ្នកនឹងសមៃៃចបាន  

(សូមមើល ារកំណត់គោលដៅ ក្នុជងទំព័រ ៦)

 ជមៃៃបជូនថា្នៃក់ដឹកនាំពីវិធីដៃលអ្នកនឹងវាស់វៃង ពីភពជោគជ័យនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម  

(សូមមើល ារកំណត់ចំនួនគោលដៅ ក្នុជងទំព័រ ៧) ឱៃយកៃុមារងារផ្នៃកផៃសព្វផៃាយព័ត៌មានទទួល 

ខុសតៃូវ និងកំណត់ថាតើពួកគត់គួរតៃបន្តផ្តល់ថវិាដល់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមជាមួយនឹង 

ធនធានមានកមៃិតរបស់អង្គារឬយ៉ៃងណ។

ទាំងនៃះជាជំហានដំបូងក្នុជងារទទួលបានារគំទៃពីថា្នៃក់ដឹកនាំ។ សូមមើលពីគន្លឹះបន្ថៃមក្នុជងារ 

ធានាថាថា្នៃក់ដឹកនាំនឹងគំទៃអ្នកតាមសៃចក្តីណៃនាំដៃលមាននៅក្នុជងបៃអប់អកៃសរពណ៌បៃតង។
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គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

រូបភាពទី ២ ៖ ឧទាហរណ៍អំពីគោលបំណងរួម និងគោលដៅន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម

គោលបំណងរួមន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖

បនងកើនកិច្ចពិភាកសាយុវជនពីបញ្ហាដដលពួកគ្ត់ 

យកចិត្តទុកដាក់នៅនលើតបព័ន្ធអុិនន�ើណិត

គោលដៅទី ១៖

យុវជននមើលខលឹមសារនលើ 

តបព័ន្ធផ្សព្វផសាយសង្គម 

អំពីបញ្ហានានា

គោលដៅទី ៣៖

យុវជនមានអារម្ណ៍ថា

សនមលងរបស់ពួកគ្ត់តតូវ

បាននគដឹងលឺ

គោលដៅទី ២៖

យុវជនដចករំដលកនយាបល់ 

អំពីបញ្ហានានាតាមរយៈ 

តបព័ន្ធផ្សព្វផសាយសង្គម

ដើមៃបីកំណត់គោលបំណងរួមរបស់អ្នក សូម 

សរសៃរពីគោលបំណងរួមនៃអង្គាររបស់អ្នក និង 

រៀបជាតារាងារងារមួយ ស្តពីីវិធីដៃលបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 

សង្គមអាចជួយគំទៃគោលបំណងរួមទាំងោះបាន។  

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមមានបៃយោជន៍ ជាពិសៃស 

ក្នុជងារចៃករំលៃកព័ត៌មាន និងទាក់ទាញឱៃយមានារ 

ទាក់ទងគ្នៃទៅវិញទៅមក។ វាអាចបង្កើនារយល់ដឹង  

លើកកម្ពស់ ឬបង្កើនចំណៃះដឹង រំលឹកអ្នកបៃើបៃៃស ់

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមអំពីព័ត៌មាន ឬពៃឹត្តិារណ ៍ 

បៃមូលព័ត៌មានតៃឡប់ និងមតិយោបល់ ពៃមទំាងជមៃញុ 

ឱៃយមានកិច្ចពិភកៃា និងចៃករំលៃកនៅក្នុជងកៃុមនានា។

នៅពៃលអ្នកអានតារាងារងារដៃលអ្នកបាន 

បង្កើតោះ សូមកំណត់ចំណុចណដៃលដូចគ្នៃ។ តើ 

អ្នកអាចសរសៃរបរិយយចៃញជាមួយឃ្លៃពីារផ្លៃស់ប្តរូ 

ដ៏មធំបំផុតដៃលអ្នកអាចបង្កើតឡើងជាមួយនឹងបៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នកបានដៃរឬទៃ?

សូមបៃើ លំហាត់ទី ១៖ តើគោលបំណងរួមន ្

ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមរបស់អ្នកមានអ្វីខ្លះ? នៅក្នុជង 

កៃាសអនុវត្តដើមៃបីបង្កើតគោលបំណងរួមនៃបៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នក។

ការកំណត់គោលដៅ

នៅពៃលអ្នកបានកំណត់ពីគោលបំណងរួមរួច 

ហើយ សូមកំណត់ពីវិធីដៃលអ្នកកំពុងសមៃៃចបាន 

នូវគោលបំណងរួមទំាងោះ។ សូមកំណត់ពីគោលដៅ 

ពីមួយដល់បី ឬអ្វីដៃលអ្នកតៃូវធ្វើ ដើមៃបីសមៃៃចបាននូវ 

គោលបំណងរួមរបស់អ្នក។ 

គោលដៅ ឬ “របៀបធ្វើ” អាចមានលក្ខណៈ 

ទូលំទូលាយ។ វាសំដៅណៃនំាាររៀបចំផៃនាររបស់ 

អ្នកដោយជួយបំបៃកគោលបំណងរួមរបស់អ្នកទៅជា 

ចំណៃកតូចៗងាយនឹងគៃប់គៃង។ វិធីល្អបំផុតក្នុជងារ 

គិតអំពីនៃះគឺារគិតអំពីសៃចក្តីថ្លៃងចំនួនពីរ ឬបីឃ្លៃ 

ដៃលតៃវូតៃជាារពិតដើមៃបីសមៃៃចបាននូវគោលបំណង 

រួមរបស់អ្នក និងដៃលអ្នកមានលទ្ធភពក្នុជងារគៃប់គៃង។

អង្គាររបស់អ្នកអាចមានគោលដៅតិចតៃឹមតៃ 

មួយ។ ដូចគ្នៃនៃះដៃរ អ្នកមិនគួរមានគោលដៅនៃ 

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចៃើនជាងបីោះទៃ។ 
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សូមបៃើ លំហាត់ទី ២៖ ការកំណត់ពីគោលដៅ 

របស់អ្នក នៅក្នុជងកៃាសអនុវត្តដើមៃបីកំណត់ពីគោលដៅ 

នៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមពីមួយដល់បី។ 

ការកំណត់ចំនួនគោលដៅ

បនា្ទៃប់ពីអ្នកបានកំណត់ពីគោលបំណងរួម និង 

គោលដៅរួចហើយ សូមកំណត់ចំនួនគោលដៅមួយ 

ចំនួនដៃលនឹងជួយអ្នកវាស់វៃងពីដំណើរវិវត្តទៅមុខ និង 

ទទួលបានារគំទៃពីថា្នៃក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ (សូមមើល 

បៃអប់)។ សូមកំណត់ចំនួនគោលដៅដៃលរួមមាន៖

 តើអ្នកនឹងសមៃៃចបានអ្វីខ្លះ (ដូចជាចំនួនចូលចិត្ត  

(Likes) មតិយោបល់ (Comments) ារចៃករំលៃក  

(Shares) ារចូលទៅមើលគៃហទំព័ររបស់អ្នក 

ជាដើម)

 តម្លៃគិតជាចំនួនដៃលអ្នកនឹងវាស់វៃង (អាចជាចំនួន 

ជាក់លាក់ដៃលនឹងសមៃៃចបាន ឬជាចំនួនភគរយ 

កើនឡើង)

 ក្នុជងពៃលវៃលាមួយជាកំណត់ ដៃលអ្នកនឹងសមៃៃច 

បាន។

សូមគិតពីភពពិតជាក់ស្តៃង។  បៃសិនបើអ្នក 

កំណត់ចំនួនគោលដៅខ្ពស់ពៃក អ្នកនឹងមិនអាចសមៃៃច 

បានទាំងអស់ោះទៃ។ បៃសិនបើអ្នកកំណត់ចំនួន 

គោលដៅទាបពៃក វាក៏មមិនអាចជមៃុញឱៃយកៃុមារងារ 

របស់អ្នកខំបៃឹងធ្វើារ ឬក៏មទទួលបានារគំទៃពីថា្នៃក ់

ដឹកនាំរបស់អ្នកោះទៃ។

ដើមៃបីកំណត់បាននូវចំនួនគោលដៅល្អមួយ សមូ 

មើលពីបៃវត្តទំិព័ររបស់អ្នក និងារចូលរួមលើទំព័រនៃះ។ 

សូមកំណត់ចំនួនគោលដៅមួយដៃលពិបាក ប៉ុន្តៃអាច 

សមៃៃចបាន។ ជាឧទាហរណ៍ បៃសិនបើអ្នកទទួល 

បានារចូលចិត្ត (Likes) ចំនួន ១០០ ថ្មីក្នុជងរយៈពៃល  

១ ខៃ ារកំណត់ចំនួនគោលដៅនៃារចូលចិត្ត (Likes)  

ក្នុជងចំនួន ១០៥ ថ្មីក្នុជងមួយខៃ នឹងមិនជមៃុញឱៃយអ្នក 

ទទួលបានជោគជ័យោះទៃ។ ារកំណត់ចំនួនគោលដៅ 

នៃារចូលចិត្ត (Likes) ក្នុជងចំនួន ១០០០ ថ្មីក្នុជងមួយ 

ខៃក៏មនឹងមិនអាចសមៃៃចបានោះទៃ។

ដើម្បីទទួលបានការគំាទ្ពីថ្នក់្ដឹកនំា 
ជាន់ខ្ពស់ សូមប្្ប់ពួកគាត់ពីអ្វីដ្ល 
អ្នកនឹងសម្្ចបាន និងក្នងុព្លវ្លា 
កំណត់ណាមួយ!

ជាមួយនឹងធនធានមានកំណត់ ថា្នៃក់ដឹកនំា 
តៃវូតៃផ្តល់អាទិភពដល់សកម្មភព និងបុគ្គលិក 
ដៃលអាចបង្កើតបានលទ្ធផលជាក់លាក់សមៃៃប់ 
អង្គារ។ ជមៃៃបពួកគត់ពីលទ្ធផលអ្វីខ្លះដៃល 
ពួកគត់អាចរំពឹងទុកបានពីបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 
សង្គម ដូច្នៃះពួកគត់អាចមើលឃើញពីតម្លៃ និង 
សុំារអនុញ្ញៃតលើចំណយពីមា្ចៃស់ជំនួយ។ 
អនុវត្តនូវជំហានដូចខាងកៃៃមនៃះ៖
 កំណត់ចំនួនគោលដៅដៃលជាក់លាក់នៅ 

ក្នុជងកិច្ចារអ្វដីៃលនឹងសមៃៃចបានក្នុជងពៃល 
វៃលាមួយជាកំណត់

 កំណត់ចំនួនគោលដៅដៃលអាចសមៃៃចបាន 
តៃមិនងាយោះទៃ

 យល់ពៃមរាយារណ៍អំពីារវិវត្តជូនថា្នៃក់ 
ដឹកនាំជាបៃចាំ។

ឧទាហរណ៍
ខុស  ទទួលបានចំនួនចូលចិត្ត (Likes) 
ចៃើនលើទំព័រហ្វៃសប៊ុក
ត្រូវ  បង្កើនចំនួនចូលចិត្តទំព័រហ្វៃសប៊ុក 
ដល់ចំនួន ៦,៥០០ តៃឹមថ្ងៃទី ១៥ ខៃតុលា  
ឆា្នៃំ ២០១៦

ខុស   បង្កើនចំនួនអ្នកចូលមើលគៃហទំព័រ
អង្គារសង្គមសុីវិលរបស់យើង

ត្រូវ  បង្កើនចំនួនអ្នកចូលមើលគៃហទំព័រ 
របស់យើងឱៃយបាន ១០% រៀងរាល់ខៃចាប់ព ី
ខៃមៃស ដល់ខៃសីហា

ខុស   ទាក់ទាញឱៃយយុវជនបង្ហៃះវីដៃអ ូ
និយយអំពីគំនិតរបស់ពួកគត់

ត្រូវ  យ៉ៃងហោចណស់មានមតិយោបល ់
ចំនួន ២៤ បានបង្ហៃះដោយយុវជននៅលើទំព័រ
ហ្វៃសប៊ុកក្នុជងរយៈពៃល ៦ ខៃ
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គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

 រូបភាពទី ៣៖ ឧទាហរណ៍អំពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម គោលបំណងរួម គោលដៅ និងចំនួនគោលដៅ

គោលបំណងរួមន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖

បនងកើនកិច្ចពិភាកសាយុវជនពីបញ្ហាដដលពួកគ្ត់ 

យកចិត្តទុកដាក់នៅនលើតបព័ន្ធអុិនន�ើណិត

គោលដៅទី ១៖

យុវជននមើលខលឹមសារនលើ 

តបព័ន្ធផ្សព្វផសាយសង្គម 

អំពីបញ្ហានានា

គោលដៅទី ៣៖

យុវជនមានអារម្ណ៍ថា

សនមលងរបស់ពួកគ្ត់តតូវ

បាននគដឹងលឺ

គោលដៅទី ២៖

យុវជនដចករំដលក 

នយាបល់អំពីបញ្ហានានា 

តាមរយៈតបព័ន្ធ 

ផ្សព្វផសាយសង្គម

ចំនួនគោលដៅទី ១៖

បនងកើនចំនួនចុចចូលចិត្តឱ្យ 

បាន ១០% នរៀងរាល់ដខ 

ក្នុងរយៈនពល ៦ 

ដខនតកាយ

ចំនួនគោលដៅទី ៣៖

តកុមការងារដផ្កតបព័ន្ធ 

ផ្សព្វផសាយសង្គមន្លើយតប 

នៅនឹងមតិនយាបល់នៅក្នុង 

ការបនងាហាះចំនួន ៧០% 

ក្នុងមួយថថងៃ

ចំនួនគោលដៅទី ២៖

ជាម�្យមមានមតិនយាបល់

ចំនួន ៧ នៅក្នុងការបនងាហាះ 

មួយ នៅតតឹមដខមិថុនា  

ឆ្នាំ២០១៦

សូមធ្វើលំហាត់ទី ៣៖ ការកំណត់ចំនួនគោលដៅរបស់អ្នក នៅក្នុជងកៃាសអនុវត្តដើមៃបីកំណត់ពីចំនួនគោលដៅ 

មួយសមៃៃប់គោលដៅនីមួយៗដៃលអ្នកបានកំណត់រួច។
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គន្លឹះសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់ជាអង្គការសង្គកមស៊ីវិល 9

ផ្នក្ទី ២៖

ការផ្សព្វផ្ាយពីទំព័រហ្វស្បុ៊ករបស់អ្នក

ទោះបីជាគោលបំណងរួម និងគោលដៅនៃ 

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នកជាអ្វីក៏មដោយ ភព 

ជោគជ័យរបស់អ្នក គឺពឹងផ្អៃកទៅលើារបង្កើនារ 

ទាក់ទងទៅវិញទៅមករវាងទំព័ររបស់អ្នក និងកៃុម 

គោលដៅរបស់អ្នក។ បៃសិនបើមានអ្នកបៃើបៃៃស់ 

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចៃើនកំពុងចុចចូលចិត្តទំព័រ 

របស់អ្នក ចុចចូលចិត្តារបង្ហៃះ ចុចលើតំណភ្ជៃប់ ឬ 

រូបភពជាចៃើនទមៃង់ (multimedia) ផ្តល់មតិយោបល់ 

លើារបង្ហៃះ និងចៃករំលៃការបង្ហៃះោះារបង្ហៃះ 

របស់អ្នកទំនងជាលៃចឡើងនៅលើព័ត៌មានថ្មីៗ (New  

Feeds) របស់អ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 

មា្នៃក់ៗដៃលចុចចូលចិត្តទំព័ររបស់អ្នក និងនៅលើព័ត ៌

មានថ្មីៗរបស់មិត្តភក្តិពួកគត់ផងដៃរ។

មានវិធី ៤ យ៉្ងជាចំបងក្នុងការជម្ុញកការទាក់

ទងគ្ន្ទៅវិញកទៅមកដូចជា៖

១. ារធ្វើឱៃយារបង្ហៃះព័ត៌មានរបស់អ្នកាន់តៃមាន

បៃសិទ្ធភពជាងមុន

២. ារផៃសព្វផៃាយទំព័ររបស់អ្នកកៃៃបៃព័ន្ធអិុនធើណិត

៣. ារឱៃយបុគ្គលដៃលមានបៃជាបៃិយភពចូលរួម

៤. ារបង់បៃៃក់ដើមៃបីផៃសព្វផៃាយទំព័រ និងារបង្ហៃះ 

របស់អ្នក។

យុទ្ធសស្តៃទំាងនៃះនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផល 

ដូចគ្នៃោះទៃ។ ការរៀបរៀងខ្លឹមសាររបស់អ្នកឱ្យកាន ់

ត្ប្សើរឡើងគឺជាវិធីដ៏មានប្សិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការ 

ផ្សព្វផ្ាយទំព័ររបស់អ្នក និងប្្កដថាវាបន្តល្ចឡើង 

នៅក្នុងព័ត៌មានថ្មីៗ (New Feeds) របស់អ្នកដទ្។  

យុទ្ធសស្តៃ ៣ ផៃសៃងទៀតក៏មមានបៃយោជន៍ក្នុជងារ 

បង្កើនកៃុមគោលដៅនាពៃលអនាគតតាមរយៈចំនួន 

ចូលចិត្តទំព័រ ប៉ុន្តៃបើគ្មៃនខ្លឹមសរដៃលមានសរៈ 

បៃយោជន៍ដើមៃបីតាមានោះទៃ វានឹងធ្វើឱៃយារចូល 

ចិត្តនៃះគៃៃន់តៃជាារចូលចិត្តទំព័រ ឬចូលចិត្តារបងា្ហៃះ 

តៃមួយដងតៃបុ៉ណ្ណៃះ។ បៃសិនបើអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃាយសង្គម មិនចូលរួមជាមួយនឹងារបង្ហៃះ 

ព័ត៌មានរបស់អ្នកោះទៃ ទំព័ររបស់អ្នកនឹងកមៃលៃច 

ឡើងនៅក្នុជងព័ត៌មានថ្មីៗ (New Feeds) របស់អ្នក 

បៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមណស់ (សូមមើល 

បៃអប់)។

តើហ្វស្បុ៊កអាចកំណត់យកព័ត៌មាន 

ណាដ្លត្ូវល្ចឡើងនៅក្នុង 

ព័ត៌មានថ្មីៗ  (New Feeds) របស់អ្នក 

បានដោយរបៀបណា?

ទោះបីជា មាននរណមា្នៃក់ចុចចូលចិត្ត 

ទំព័ររបស់អ្នកក៏មដោយក៏មគត់នឹងមិនមើលឃើញ 

ដោយស្វ័យបៃវត្តិនូវរាល់ារបង្ហៃះទាំងអស់ 

របស់អ្នកោះទៃ។ កៃុមហ៊ុនហ្វៃសប៊ុកផៃសព្វ 

ផៃាយារបងា្ហៃះណដៃលកៃុមហ៊ុនយល់ឃើញ 

ថានឹងមានបៃជាបៃិយភពប៉ុណ្ណៃះ។ ដូច្នៃះ 

បៃសនិបើ អ្នកបៃើបៃៃសប់ៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 

ដៃលចូលរួមជាមួយារបង្ហៃះរបស់អ្នក (ចុច 

លើារបង្ហៃះោះ (Click) ចុចចូលចិត្ត (Like)  

ផ្តល់មតិយោបល់ (Comment) ឬក៏មចៃករំលៃក  

(Share) ារបង្ហៃះោះ) ារបង្ហៃះោះ 

ទំនងជាបងា្ហៃញនៅក្នុជងព័ត៌មានថ្មីៗ  (New Feeds)  

របស់ពួកគត់។

ារចូលរួមចៃើន = ារមើលឃើញាន់តៃចៃើន
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គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

ការធ្វើឱ្យការបង្ហះ្ព័ត៌មានរបស់អ្នកកាន់ត្មានប្សិទ្ធភពជាងមុន

ារធ្វើឱៃយារបង្ហៃះព័ត៌មានរបស់អ្នកាន់តៃមាន 

បៃសិទ្ធភពជាងមុនារធ្វើឱៃយារបង្ហៃះព័ត៌មានរបស់អ្នក 

ាន់តៃមានបៃសិទ្ធភពជាងមុន តមៃូវឱៃយអ្នករៀបរៀង 

ខ្លឹមសរព័ត៌មានដៃលតៃូវបង្ហៃះ និងរបៀបបង្ហៃះឱៃយ 

ាន់តៃបៃសើរឡើង។ សៀវភៅនៃះទាំងមូលផ្តៃតទៅ 

លើារជួយអ្នកក្នុជងបញ្ហៃនៃះ។

ដើមៃបីធ្វើឱៃយារបង្ហៃះព័ត៌មានរបស់អ្នកាន់តៃ 

មានបៃសិទ្ធភពជាងមុន ជាដំបូងអ្នកតៃូវតៃយល់ដឹងព ី

កៃុមគោលដៅឱៃយបានបៃសើរជាមុនសិន (សូមមើល 

ផ្នៃកទី ៣ “ារស្គៃល់ពីកៃុមគោលដៅ ក្នុជងទំព័រ ១៥)  

និង បង្កើតសៃចក្តីណៃនាំដោយផ្អៃកលើចំណៃះដឹង 

របស់អ្នកដៃលបុគ្គលិកទទួលបន្ទុជកផ្នៃកបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 

សង្គម និងផៃសព្វផៃាយព័ត៌មានអាចតាមានបាន (សូម 

មើលផ្នៃកទី ៤ “ារបង្កើតសៃចក្តីណៃនាំពីបៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃាយសង្គម” ក្នុជងទំព័រ ១៩)។ ខណៈដៃលសៃចក្ត ី

ណៃនំារបស់អ្នកនឹងតៃូវបានរៀបរៀងឡើងដើមៃបីបង្កើន 

ារចូលរួមជាមួយនឹងកៃុមគោលដៅជាក់លាក់ អ្នកក៏ម 

អាចចាប់ផ្តើមារអនុវត្តល្អបំផុតចៃញពីចំណៃះដឹង 

ទូទៅស្តីពីបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម ហើយបញ្ចូលវាទៅ 

ក្នុជងារអនុវត្តបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នក (សូម 

មើលផ្នៃកទី ៥ “ារបង្កើតខ្លឹមសរដៃលទាក់ទាញ 

ឱៃយមានារចូលរូម” ក្នុជងទំព័រ ២២)។ បនា្ទៃប់មការ 

រៀបចំផៃនារអំពីារផៃសព្វផៃាយបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 

សង្គមរបស់អ្នកឱៃយបានចៃើនតាមដៃលអាចធ្វើទៅបាន  

អាចជួយអ្នកឱៃយផ្តៃតអារម្មណ៍ និងធានាថាអ្នកមិន 

ខកខានឱាសក្នុជងារឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វ 

ផៃាយសង្គមចូលរួម តាមរយៈារបង្ហៃះអំពីពៃតឹ្តាិរណ៍ 

ពិសៃស ឬចៃករំលៃកខ្លឹមសរពាក់ព័ន្ធ (សូមមើលផ្នៃក 

ទី ៧ “ារបង្កើតផៃនារខ្លមឹសរ” ក្នុជងទំព័រ ៣០)។   

ជាចុងកៃៃយ ារតាមានដំណើរារបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 

សង្គមរបស់អ្នកដោយបៃើឧបករណ៍ ដូចជាមុខងារ 

ស្ថិតិរបស់ហ្វៃសប៊ុក អាចជួយអ្នកមើលឃើញអ្វីដៃល 

កំពុងបង្កើតារចូលរួមជាមួយនឹងារបងា្ហៃះ ដូច្នៃះអ្នក 

អាចធ្វើអ្វបីានចៃើនជាងមុន (សូមមើលផ្នៃកទី ៨ “ារ 

តាមានពីដំណើរារនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម និង 

ារធ្វើឱៃយបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នកបៃសើរជាង 

មុន” ក្នុជងទំព័រ ៣៥)។

នៅពៃលអ្នកធ្វើតាមជំហានទាំងនៃះ អ្នកគួរតៃ 

មើលឃើញចៃើនជាងមុននូវចំនួនចូលចិត្ត (Likes)  

ារចុច (Clicks) មតិយោបល់ (Comments) និង 

ារចៃករំលៃក (Shares)។ ហៃតុដូចនៃះ ារបង្ហៃះ 

របស់អ្នកនឹងមិនតៃមឹតៃលៃចឡើងចៃើនជាងមុននៅក្នុជង 

ព័ត៌មានថ្មីៗ (New Feeds) របស់អ្នកដៃលចូលចិត្ត 

ទំព័ររបស់អ្នកប៉ុណ្ណៃះទៃ ប៉ុន្តៃក៏មលៃចឡើងនៅក្នុជង 

ព័ត៌មានថ្មីៗ (New Feeds) របស់មិត្តភក្តិពួកគត ់

ផងដៃរ (ទោះបីជាពួកគត់មិនចូលចិត្តទំព័ររបស់អ្នក 

ក៏មដោយ)។ 
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ជាឧទាហរណ៍ បៃសិនបើមានអ្នកបៃើបៃៃស់ 

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចំនួន ១០០០ នាក់ចុចចូល 

ចិត្តទំព័ររបស់អ្នក ហើយក្នុជងោះមានអ្នកបៃើបៃៃស ់

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចំនួន ១០ នាក់ (ដៃលមាន 

មិត្តភក្តិក្នុជងហ្វៃសប៊ុកជាមធៃយមចំនួន ១០០០ នាក់)  

ចុចចូលចិត្ត ឬផ្តល់មតិយោបល់លើារបង្ហៃះរបស់អ្នក  

អ្នកអាចមានអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 

ចំនួន ១១,០០០ នាក់មើលឃើញារបង្ហៃះរបស់អ្នក  

(អ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចំនួន ១០០០  

នាក់ចូលចិត្តទំព័ររបស់អ្នក ហើយមិត្តភក្តិចំនួន ១០០០  

នាក់នៃអ្នកបៃើបៃៃស់ ១០នាក់នីមួយៗោះដៃលចូល 

រួមក្នុជងារបង្ហៃះរបស់អ្នក)។ លទ្ធផលកើនឡើងនៃះ 

ចង្អុជលបងា្ហៃញពីមូលហៃតុក្នុជងារបង្កើតារបង្ហៃះ 

ដៃលអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម អាច 

រីករាយនឹងចូលរួម!

ទំព័ររបស់អ�ក ទំព័ររបស់អ�ក

Share!

Comment!

Like!

អ�កចូលចិត�ទំព័ររបស់អ�ក

�រប���ះរបស់អ�កនឹងចូល�ក��ងព័ត៌�នថ�ីៗរបស់ពួក��
���ល��ល��ចូលចិត� ប���ញមតិ ឬ��ករ���ក�

រូបភាពទី ៤៖ វិធីដ្លការចូលរួមជួយឱ្យខ្លមឹសាររបស់អ្នកចូលទៅក្នងុព័ត៌មានថ្មីៗ  (New Feeds) របស់ហ្វស្បុ៊ក 

រូបភាពទី ៥៖ តើមិត្តភក្តិណាខ្លះាចមើលឃើញកនៅ
ព្លមានអ្នកប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម 
ចូលរួមជាមួយទំព័ររបស់អ្នក
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គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

ការឱ្យបុគ្គលដ្លមានប្ជាបិ្យភពចូលរួម
មានបុគ្គលមួយចំនួន និងអង្គារខ្លះដៃលមាន 

បៃជាបៃយិភពខា្លៃងំនៅលើបៃព័ន្ធអីុនធើណិត ដោយសរ 
តៃពួកគត់មានមិត្តភក្តិលើហ្វៃសប៊ុក ឬចំនួនចូលចិត្ត 
ទំព័រចៃើន ឬពួកគត់ជាញឹកញាប់បង្កើតឱៃយមានារ 
ចូលរួមដ៏មអស្ចៃរៃយ។ បៃសិនបើអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃាយសង្គម ឬអង្គារទាំងនៃះចូលរួមជាមួយ 
នឹងារបង្ហៃះរបស់អ្នក វាទំនងជាមានារលៃចឡើង 
នូវារបង្ហៃះចៃើននៅក្នុជងព័ត៌មានថ្មីៗ  (New Feeds)។ 

សូមគិតអំពីបុគ្គល ឬស្ថៃប័នណដៃលគំទៃ 
អង្គាររបស់អ្នកដៃលអ្នកអាចសំុឱៃយពួកគត់ចៃករំលៃក 
ារបង្ហៃះរបស់អ្នកមួយ ឬចៃើន។ ក្នុជងករណីខ្លះ អាច 
ជាបុគ្គលដៃលមានគៃស្គៃល់ និងគោរពចៃើននៅក្នុជង 
ចំណមកៃមុគោលដៅដៃលអ្នកកំពុងតៃពៃយោយមទាញ 
ពួកគត់ឱៃយចូលរួម។ ក្នុជងករណីផៃសៃង អាចជាអង្គារ 
សង្គមសុីវិលផៃសៃងដៃលមានគោលបំណងរួមសៃដៀង 
គ្នៃ ឬជាបុគ្គលសធារណៈដៃលយកចិត្តទុកាក់ពីបញ្ហៃ 
ដៃលអ្នកកំពុងធ្វើារ។

បៃសិនបើ អ្នកមានារបងា្ហៃះសំខាន់ជាពិសៃស 
មួយដៃលអ្នកចង់ចៃករំលៃក សូមសុំឱៃយពួកគត់ជួយ 
ចៃករំលៃកផង។ តៃមិនតៃូវសុំញឹកញាប់ពៃកោះទៃ  
បើមិនដូច្នៃះទៃពួកគត់អាចមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុង 
បៃើបៃៃស់ពួកគត់។ ជាញឹកញាប់អ្នកក៏មអាចសំុចៃករំលៃក 
ារបង្ហៃះខ្លះរបស់ពួកគត់វិញផងដៃរ។

រូបភាពទី ៦៖ ឧទាហរណ៍អំពីលទ្ធផលកើនឡើង 
ទំព័រវិទៃយុជសម្លៃងអាមៃរិកជាភសខ្មៃរ បានលើក 

ឡើង (mention) ពី InSTEDD iLab និងទទួលបាន 
លទ្ធផលកើនឡើងពីារារចូលមើលទំព័រទំាងពីរាន់ 
តៃចៃើន។
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រូបភាពទី ៧៖ តើវាមានរូបរាងដូចម្ត្ចនៅព្លអ្នកបង ់
ប្្ក់ដើម្បីផ្សព្វផ្ាយការបង្ហ្ះរបស់អ្នក

ប៉ុន្តៃចំនួនអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 

ដៃលមើលឃើញារបង្ហៃះរបស់អ្នក ដោយសរតៃអ្នក 

បានបង់បៃៃក់ឱៃយពួកគត់មើលឃើញោះគួរតៃមានចំនួន 

តិចជាងចំនួនអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 

ដៃលមើលឃើញារបង្ហៃះរបស់អ្នកដោយសរមិត្តភក្តិ 

លើហ្វៃសបុ៊ករបស់ពួកគត់បានចូលរួមក្នុជងារបង្ហៃះ 

ោះ។ បើមិនដូច្នៃះទៃ អ្នកកំពុងខ្ជះខា្ជៃយលុយឥត 

បៃយោជន៍។ សូមមើល ផ្ន្កទី ៨ “ការតាមដានពី 

ដំណើរការន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម និងការធ្វើឱ្យ 

ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមរបស់អ្នកប្សើរជាងមុន” 

នៅក្នុជងទំព័រ ៣៥  សមៃៃប់ព័ត៌មានបន្ថៃម។

ការបង់ប្្ក់ដើម្បីផ្សព្វផ្ាយខ្លមឹារ
អង្គាររបស់អ្នកក៏មអាចបង់បៃៃក់ដើមៃបីផៃសព្វផៃាយ 

ទំព័រ ឬារបង្ហៃះរបស់អ្នកផងដៃរ។ តាមរយៈារបង ់
បៃៃក់ អ្នកអាចធានាថាារបង្ហៃះរបស់អ្នកនឹងលៃច 
ឡើងនៅលើព័ត៌មានថ្មីៗ (New Feeds) របស់អ្នកដៃល 
ចូលចិត្តទំព័ររបស់អ្នក ឬអ្នកដៃលមិនទាន់ចូលចិត្តទំព័រ 
របស់អ្នកនៅឡើយ។ ទោះជាយ៉ៃងណក្ត ីារបង់បៃៃក់ 
អាចជាារចំណយមួយដៃលថ្លៃ និងមិនមានបៃសិទ្ធ 
ភពដូចជាារបង្កើតឱៃយមានារចូលរួម។ អ្នកបៃើបៃៃស់ 
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមអាចមិនខ្វល់នៅពៃលដៃល 
ខ្លឹមសររបស់អ្នក លៃចឡើងនៅលើកន្លៃងផៃាយ 
ពាណិជ្ជកម្ម តៃពួកគត់ចាប់អារម្មណ៍នូវអ្វីដៃលមិត្តភក្ត ិ
របស់ពួកគត់យកចិត្តទុកាក់ជាង។

មានន័យថា អ្នកអាចមានបទពិសោធន៍ជាមួយ 
នឹងារបង់បៃៃក់តិចតួច (ដូចជាចំនួនពីរ ឬបីដុលា្លៃរ)  
ដើមៃបីជួយឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 
ខ្លះអាចមើលឃើញារបង្ហៃះរបស់អ្នក។ បៃសិនបើ 
ខ្លឹមសរល្អ អ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 
ទាំងោះនឹងចុចចូលចិត្ត (Like) ផ្តល់មតិយោបល់  
(Comment) និងចៃករំលៃក (Share) ខ្លឹមសរោះ 
ដើមៃបីបង្កើនចំនួនារទទួលបាន (Reach)។
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សៀវភៅពន្យល់ពីរបៀបប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖  
គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

រូបភាពទី ៨៖ វិទ្យាសា្ថ្នបើកទូលាយនៅកម្ពុជាប្ើប្្ស ់
ខិតប័ណ្ណសម្្ប់ផ្សព្វផ្ាយក្្ប្ព័ន្ធអុិនធើណិត

ការផ្សព្វផ្ាយទំព័ររបស់អ្នកក្្ប្ព័ន្ធ 
អី៊នធើណិត

បន្ថៃមពីលើារផៃសព្វផៃាយ និងារចូលរួមលើ 

បៃព័ន្ធអុិនធើណិត ទាក់ទាញឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃាយសង្គមតាមានទំព័រហ្វៃសបុ៊ករបស់អ្នកនៅ 

គៃប់ារផៃសព្វផៃាយព័ត៌មានទាំងអស់របស់អ្នក។

 បន្ថៃមតំណភ្ជៃប់ទៅាន់ហ្វៃសបុ៊កនៅលើគៃហទំព័រ 

របស់អ្នក និងនៅចុងបញ្ចប់នៃសរអៃឡិចតៃូនិច 

របស់អ្នក។

 រួមបញ្ចលូមុខងាររំលឹកដើមៃបីតាមានពីដំណើរារ 

នៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម និងមានភ្ជៃប់នូវតំណ 

ភ្ជៃប់អំពីប័ណ្ណផៃសព្វផៃាយ និងឯកសរជាលាយ 

លក្ខអកៃសរនានា។

 បៃាសអំពីទំព័រហ្វៃសបុ៊ករបស់អ្នកនៅគៃប់កម្មវិធី 

ពៃឹត្តិារណ៍ទាំងអស់ និងលើកទឹកចិត្តឱៃយបុគ្គល 

មា្នៃក់ៗចុចចូលចិត្តទំព័ររបស់អ្នក។

 បណ្តុះបណ្តៃលបុគ្គលិកដៃលមានទំនាក់ទំនងជា 

មួយនឹងអ្នកទទួលផលឱៃយណៃនាំអំពី ហ្វៃសប៊ុក 

នៅក្នុជងារសន្ទនាបៃចំារបស់ពួកគត់ ពៃមទំាងជួយ 

បុគ្គលមា្នៃក់ៗឱៃយចុចចូលចិត្តលើទំព័រហ្វៃសបុ៊ករបស់ 

អ្នក តាមារចាំបាច់។

អ្នកអាចសិកៃាបន្ថៃមអំពីរបៀប “ជមៃញុារផៃសព្វ 

ផៃាយ” ារបង្ហៃះរបស់អ្នកតាមរយៈតំណភ្ជៃប់នៃះ
https://www.facebook.com/business/learn/
facebook-page-boost-posts
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ផ្នក្ទី ៣៖

ការា្គល់្ពីកុ្មគោលដៅ

ការកំណត់ពីកុ្មគោលដៅ

តើនរណខ្លះដៃលអ្នកកំពុងពៃយោយមផៃសព្វផៃាយ 

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នកទៅដល់? យុវជន?  

ស្តៃី? កសិករ? អ្នកមា្តៃយថ្មៃងថ្មី? ដើមៃបីបង្កើន ារ 

ចូលរួមជាមួយនឹងកៃមុពិសៃសដៃលអ្នកកំពុងពៃយោយម 

ផៃសព្វផៃាយទៅដល់ (កៃុមគោលដៅ) អ្នកតៃូវដឹងពីអ្វ ី

ដៃលពួកគត់ចូលចិត្ត និងវីធីល្អបំផុតដើមៃបីផៃសព្វផៃាយ 

ទៅដល់ពួកគត់។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកនឹងបៃើបៃៃស ់

យុទ្ធសស្តៃខុសៗគ្នៃ លើបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម  

ដើមៃបីផៃសព្វផៃាយទៅដល់យុវជននៅទីកៃុងដៃលមាន 

អិុនធើណិតលឿននៅលើទូរស័ព្ទស្វៃតហ្វនូរបស់ពួកគត់  

និងទៅដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅជនបទដៃលមាន 

អុិនធើណិតយឺតជាង និងតមៃូវារព័ត៌មានផៃសៃងគ្នៃ។

ជំហានដំបូងសមៃៃប់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 

ល្អគឺដឹងចៃើនអំពីកៃមុគោលដៅ - ពីរបៀបដៃលពួកគត់ 

ចូលទៅាន់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម ពីទមៃង់ដៃល 

ពួកគត់បៃើបៃៃស់ ពីពៃលវៃលាដៃលពួកគត់បៃើបៃៃស់  

ពីភសដៃលពួកគត់បៃើបៃៃស់ ពីអ្វីដៃលពួកគត់ធ្វើ 

នៅលើបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម ពីអ្វីដៃលពួកគត ់

ចូលចិត្ត និងមិនចូលចិត្ត ពីអ្នកណដៃលពួកគត ់

ជឿជាក់ និងមានចៃើនទៀត។ បង្កើតបៃវតិ្តរូបរបស ់

កៃុមគោលដៅនៅក្នុជងបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមដោយ៖

 កំណត់ពីកៃុមជាក់លាក់មួយដៃលអ្នកចង់ផៃសព្វ 

ផៃាយទៅដល់

 បៃើបៃៃស់ទិន្នន័យដើមៃបីបំពៃញនូវារសន្មត ទូទៅ

 បញ្ជៃក់ពីារសន្មត និងទទួលព័ត៌មានមានសរៈ 

បៃយោជន៍ចៃើនជាងនៃះ អំពីកៃុមគោលដៅតាម 

រយៈារសៃៃវជៃៃវនៅតំបន់គោលដៅ

ជាដំបូង កំណត់ពីកៃុមអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃាយសង្គមដៃលអ្នកកំពុងពៃយោយមផៃសព្វផៃាយ 
ទៅដល់។ សូមសរសៃរនៅក្នុជងតារាងទទៃរនៅក្នុជង 
លំហាត់ទី ៤៖ ការសា្គ្ល់ពីក្ុមគោលដៅ។ បៃសិនបើ 
អង្គាររបស់អ្នកមានកៃុមគោលដៅចៃើន អ្នកអាច 
បង្កើតតារាងផៃសៃងពីនៃះ។

ការពិនិត្យមើលទិន្នន័យ
បៃទៃសកម្ពុជជា មានសំណងដៃលមានបៃភព 

មួយចំនួនផ្តល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗ ស្តីពីារបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃាយសង្គម។ (សូមមើលបៃអប់អត្ថបទ “តើ 
ទិន្នន័យនៅទីណ? នៅក្នុជងទំព័រ ១៦)។ ទិន្នន័យនៃះ 
អាចជួយដល់អ្នកក្នុជងារកំណត់ថាបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 
សង្គម គឺជាវិធីល្អក្នុជងារផៃសព្វផៃាយព័ត៌មាន និងផ្តល ់
ារឆ្លុជះបញ្ចៃំងខ្លះទៅលើវិធីល្អបំផុតក្នុជងារទាក់ទង 
ជាមួយកៃុមគោលដៅ។ ក្នុជងពៃលនៃះ ទិន្នន័យបងា្ហៃញ 
ថាហ្វៃសប៊ុកគឺជាវិធីល្អបំផុតក្នុជងារទាក់ទងជាមួយ 
បៃជាជនខ្មៃរ។ ដោយយោងតាមារស្ទង់មតិអំព ី

ព័ត
៌មា

នព
ីប

្វត
ិ្តរូប

 ក
្ុមគោ

ល
ដៅ

កៃុមគោលដៅ និស្សិត

តើពួកគត់ចូលទៅាន់

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 

សង្គមបានដោយ 

របៀបណ?

តើវៃទិាបៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃាយសង្គមអ្វីខ្លះ 

ដៃលពួកគត់បៃើបៃៃស់?

រូបភាពទី ៩៖ ឧទាហរណ៍អំពីកន្ល្ងដ្លត្ូវសរស្រ
ពីក្ុមគោលដៅ
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គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

តើទិន្នន័យនៅទីណា?
មានធនធានជាចៃើនសមៃៃប់បៃឹកៃាពីារឆ្លុជះបញ្ចៃំងចុងកៃៃយបំផុតទៅលើារបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃាយសង្គម។ បច្ចៃកវិទៃយោបៃៃបៃួលយ៉ៃងលឿន ដូច្នៃះតៃូវតៃឧសៃាហ៍ពិនិតៃយមើលថាមានធនធានថ្មីៗ
ជាចៃើនបានពីអង្គារសៃដៀងគ្នៃទាំងនៃះ។

វិទ្យាសា្ថ្នបើកទូលាយ
ទូរស័ព្ទដ្ និងអុិនធើណិតនៅកម្ពុជា ឆ្ន្ំ ២០១៥

ទទួលបានមូលនិធិពីអង្គារ Asia Foundation និង USAID ផ្តល់នូវព័ត៌មានបៃជាសស្តៃពិស្តៃរបំផុត
ស្តីពីារបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមនៅកម្ពុជជា
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/MobilephonesinCB.pdf 

អ្នកជំនាញកបច្ច្កវិទ្យានៅកម្ពុជា
ឌីជីថល ទូរស័ព្ទដ្ ទំនោរសង្គមសម្្ប់កម្ពុជា ឆ្ន្ំ២០១៥

ផ្តល់នូវកៃៃហ្វិចព័ត៌មាន (infographic) ដៃលផ្តល់នូវសង្ខៃបសៃចក្តីពីទិន្នន័យកម្ពុជជាបានពីារសៃៃវ
ជៃៃវនៅអាសុីអាគ្នៃយ៍ “យើងគឺជាសឹង្ហបុរីសង្គម”

http://geeksincambodia.com/digital-mobile-social-trends-for-cambodia-2015/

គ្ហទំព័រ Social Bakers
ផ្តល់នូវស្ថិតិតាមបៃទៃសអំពីហ្វៃសប៊ុក Twitter, Google+ និង YouTube ជាកន្លៃងល្អបំផុតដើមៃបីមើល

ឃើញទំព័រហ្វៃសប៊ុកអ្វីខ្លះដៃលកំពុងមានបៃជាបៃិយបំផុត និងរបៀបដៃលអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 
សង្គមកំពុងភ្ជៃប់ជាមួយទំព័រទាំងោះ។ 
http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/cambodia/

ទូរស័ព្ទដៃ និងអិុនធើណិតនៅកម្ពុជជា ឆា្នៃ២ំ០១៥ របស់ 
វិទៃយោស្ថៃនបើកទូលាយ មានបៃជាជនខ្មៃរចំនួន ៣១.៨%  
ដៃលមានគណនីហ្វៃសប៊ុក។ បើបៃៀបធៀបជាមួយ 
ចំនួនអ្នកបៃើបៃៃស់ធ្វីតធើ (Twitter) ដៃលមានតៃ  
១.៥% ប៉ុណ្ណៃះ។

បើពិនិតៃយមើលឱៃយាន់តៃសុីជៃៃលើទិន្នន័យ 
បៃជាសស្តៃ អ្នកអាចយល់ដឹងាន់តៃចៃបាស់អំពីកៃុម 
គោលដៅ។ ជាឧទាហរណ៍ មានស្តៃតីៃ ២២.៩% បុ៉ណ្ណៃះ 
ដៃលមានគណនីហ្វៃសប៊ុក និងបៃជាជននៅជនបទ 
ចំនួន ២៥.៧% ដៃលមានគណនីហ្វៃសប៊ុក។ ជាលទ្ធ 
ផល អង្គារនានាដៃលពៃយោយមឱៃយស្តៃីនៅជនបទ 
ចូលរួម អាចចង់ធ្វើារបង្កើនារបៃើបៃៃស់ហ្វៃសប៊ុក 
របស់សៃ្តនីៅជនបទមុនពៃលចំណយធនធានសំខាន់ៗ 

នៅក្នុជងារផ្ញើសរតាមបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម។
សូមកំុពឹងផ្អៃកទាំងសៃុងទៅលើបៃភពទិន្នន័យ 

តៃមួយបៃសិនបើវាមិនបំពៃញតាមតមៃវូាររបស់អ្នក។  
ទោះបីជាកៃមុគោលដៅមិនសកសមនឹងារចូលរួមលើ 
បៃព័ន្ធអុិនធើណិតទៃ តៃូវចាំថាារបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃាយសង្គមកំពុងតៃផ្លៃស់ប្តូរយ៉ៃងលឿន។ ារ 
បៃើបៃៃស់ហ្វៃសប៊ុកកើនឡើងទ្វៃដងក្នុជងចោ្លៃះពីឆា្នៃំ  
២០១៣ និង ២០១៥។ ដូច្នៃះ ទោះបីជាកៃុមគោល 
ដៅភគចៃើនបច្ចុជបៃបន្នមិនបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 
សង្គមក្តី អ្នកអាចបង្កើតវត្តមានបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 
របស់អ្នកនៅថ្ងៃនៃះដើមៃបីតៃៀមខ្លនួក្នុជងរយៈពៃល ៦ ខៃ  
ឬ ១ ឆា្នៃំទៅមុខនៅពៃលារបៃើបៃៃស់មានារកើន 
ឡើង។
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តារាងទី ១៖ ទិន្នន័យបានពីការស្្វជ្្វរបស់វិទ្យាសា្ថន្បើកទូលាយស្តពីីទូរស័ព្ទដ្ និងអិុនធើណិតនៅកម្ពជុា ឆ្ន្ ំ២០១៥

ប្ជាជនខ្ម្រ 
ទាំងអស់

ភ្ទ ទីតាំង ាយុ

បុរស សៃ្តី ទីកៃងុ ជនបទ ១៥-២៤ ២៥-៣៩ ៤០-៦៥

មានទួរស័ព្វស្មៃតហ្វូនបៃើ ៣៩,៥% ៤៦,៨% ៣២,៣% ៥១,៧% ៣៤,៣% ៥៦,៤% ៤៣,៥% ២១,១%

បៃើអកៃសរខ្មៃរបាន ៦៣,៣% ៦៧,៦% ៥៩,០% ៦៧,០% ៦១,៧% ៦៨,៧% ៦៧,៦% ៥៣,៣%

បៃើអុិនធើណិត ៣២,៥% ៤២,៩% ២២,២% ៤៤,៦% ២៧,៤% ៥១,៦% ៣៣,៥% ១០,០%

បៃើអុិនធើណិតក្នុជងទូរស័ព្ទផ្ទៃល់ខ្លួន ២៨,៦% ៣៧,៣% ២០,០% ៣៩,២% ២៤,១% ៤៥,០% ២៩,៩% ៨,៦%

បៃើហ្វៃសប៊ុក ៣៤,៤% ៤៣,៥% ២៥,២% ៤៩,២% ២៨,០% ៥៤,៥% ៣៥,៤% ១០,៧%

បៃើហ្វៃសប៊ុកក្នុជងទូរស័ព្ទផ្ទៃល់ខ្លួន ២៨,៣% ៣៥,៧% ២០,៩% ៤០,៥% ២៣,១% ៤៤,៣% ២៩,៦% ៩,០%

មានគណនីហ្វៃសប៊ុកខ្លួនឯង ៣១,៨% ៤០,៧% ២២,៩% ៤៦,១% ២៥,៧% ៥០,៥% ៣២,៩% ៩,៦%

កម្ិតការសិក្ា

គ្មៃន បឋម អនុវិទៃយោល័យ វិទៃយោល័យ សកលវិទៃយោល័យ

មានទួរស័ព្វស្មៃតហ្វូនបៃើ ១៥,២% ២៨,៧% ៣៩,៤% ៥៧,០% ៨២,០%

បៃើអកៃសរខ្មៃរបាន ៤០,៩% ៦០,០% ៦៤,៩% ៧០,៤% ៨០,៨%

បៃើអុិនធើណិត ៤,៧% ១៦,៤% ៣១,៨% ៥៥,៦% ៨៤,២%

បៃើអុិនធើណិតក្នុជងទូរស័ព្ទផ្ទៃល់ខ្លួន ៤,៧% ១៣,៤% ២៨,៩% ៤៩,០% ៧១,៣%

បៃើហ្វៃសប៊ុក ៧,៨% ១៧,៨% ៣៤,៣% ៥៧,៤% ៨៩,៦%

បៃើហ្វៃសប៊ុកក្នុជងទូរស័ព្ទផ្ទៃល់ខ្លួន ៧,៣% ១៣,៩% ២៧,៨% ៤៧,៦% ៧៨,៩%

មានគណនីហ្វៃសប៊ុកខ្លួនឯង ៧,៣% ១៥,៨% ៣០,៧% ៥៣,៨% ៨៩,៦%

ការយល់ដឹងពីកុ្មគោលដៅ
នៅពៃលអ្នកមានគំនិតជាទូទៅពីបៃវត្តិរូបកៃុម 

គោលដៅនៅលើបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមដោយផ្អៃក 
លើទិន្នន័យ វិធីល្អបំផុតក្នុជងារយល់ដឹងឱៃយបានចៃបាស ់
ពីពួកគត់ គឺសួរពួកគត់!!! សូមធ្វើកិច្ចសមា្ភៃសន៍ជា 
កៃុមពិភកៃា ឬកមៃងកិច្ចសមា្ភៃសន៍កៃៃផ្លូវារ។

សូមស្វៃងរកបុគ្គលចំនួនពី ៥ ទៅ ១០នាក ់
ដៃលជាកៃុម “តំណង” ដៃលអ្នកចង់ឱៃយចូលរួមតាម 
រយៈកៃុមពិភកៃា ឬកិច្ចសមា្ភៃសន៍កៃៃផ្លូវារ រួចសួរ 
សំណួរពួកគត់ដើមៃបីអាចឱៃយអ្នកបំពៃញបៃវត្តិរូបកៃុម 
គោលដៅរបស់អ្នកបាន។ នៃះអាចមានន័យថាអ្នកតៃូវ 
តៃធ្វើដំណើរទៅតំបន់គោលដៅ ឬក៏មឱៃយបុគ្គលិកដៃល 
នៅនឹងសហគមន៍ផ្ទៃល់ជួយសួរសំណួរជំនួសឱៃយអ្នក។

សូមចាប់ផ្តើមដោយបញ្ជៃក់ពីសុពលភពទិន្នន័យ 
ដៃលអ្នកមានសៃៃប់។ ទិន្នន័យបៃៃបៃលួលឿនណស់!!  
បៃសិនបើមានភពខុសប្លៃកពិសៃសណមួយរវាង 
ទិន្នន័យដៃលមានសៃៃប់ និងអ្វីដៃលអ្នកបានដឹងពីារ 
សន្ទនា អ្នកអាចតៃូវនិយយជាមួយបុគ្គលចៃើនជាង 
នៃះដើមៃបីដឹងរឿងពិតនាពៃលបច្ចុជបៃបន្ននៃះពីកៃុមគោល 
ដៅជាក់លាក់របស់អ្នក។

ដូច្នៃះតៃវូយល់ដឹងបន្ថៃម។ តើពួកគត់បៃើបៃៃស់ 
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមញឹកញាប់ប៉ុណ្ណៃដៃរ ? តើ 
ពួកគត់បៃើភសអ្វ?ី តើពួកគត់បៃើបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 
សង្គមដើមៃបីអ្វី? តើព័ត៌មានបៃភៃទណដៃលពួក 
គត់អាន មើល ចុចចូលចិត្ត ផ្តល់មតិយោបល់ និង 
ចៃករំលៃក? តើបៃភពអ្វីខ្លះដៃលពួកគត់ជឿទុកចិត្ត?



18
សៀវភៅពន្យល់ពីរបៀបប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖  
គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

ល្អបំផុត គឺអ្នកអាចនិយយជាមួយបុគ្គលដៃល 
មកពីកន្លៃងផៃសៃងៗគ្នៃដើមៃបីធានាថាមុខងារស្ថិតិរបស់ 
ហ្វៃសបុ៊កតៃូវបានកំណត់ភពទូទៅចំពោះកៃុមគោល 
ដៅ។ សូមរំលឹកដៃរថា កំហុសសមញ្ញដៃលតៃងតៃ 
កើតមានគឺារសួរតំណងសហគមន៍ ដៃលបុគ្គលិក 
អង្គារសង្គមសុីវិលរបស់អ្នកងាយទាក់ទងគត់ ។  
ជាធម្មតា តំណងសហគមន៍គឺជាបុគ្គលដៃលសមៃប 
ខ្លួននឹងបច្ចៃកវិទៃយោថ្មីលឿនជាងគៃ។ ដូច្នៃះ ពួកគត ់
អាចជាអ្នកកៃៃដៃលអាចធ្វើឱៃយអ្នកភន់ចៃឡំទៅលើ 
កៃុមគោលដៅ។

តារាងទី២ ជាឧទាហរណ៍នៃបៃវត្តិរូបកៃុមគោល 
ដៅដៃលតៃូវបានបៃមូលមកដោយផ្អៃកលើទិន្នន័យ ព ី
ារសៃៃវជៃៃវរបស់វិទៃយោស្ថៃនបើកទូលាយដៃលធ្វើឡើង 
នៅខៃសីហា ឆា្នៃំ២០១៥ និងកិច្ចសមា្ភៃសន៍កៃៃផ្លូវារ 
ជាមួយនឹងសមាជិកកៃុមគោលដៅ និងបុគ្គលិកអង្គារ 
មិនមៃនរា្ឋៃភិបាលដៃលធ្វើារជាមួយពួកគត់។ ព័ត៌មាន 
នៃះនឹងបៃៃបៃួលទៅតាមពៃលវៃលា ដូច្នៃះទោះបីជា 
កៃុមគោលដៅទាំងនៃះ ជាបៃភៃទកៃុមគោលដៅដៃល  
អង្គារអ្នកតៃូវារក្តី តៃក៏មតៃូវធ្វើារសៃៃវជៃៃវនៅតាម 
តំបន់គោលដៅដៃរ។ បច្ចៃកវិទៃយោ និងារបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃាយសង្គមផ្លៃស់ប្តូរលឿនណស់នៅកម្ពុជជា!!!  
ព័ត៌មាននៃះអាចហួសសម័យក្នុជងពៃលឆាប់ៗនៃះ។

ដោយបៃើទិន្នន័យរបស់វិទៃយោស្ថៃនបើកទូលាយដៃលផ្តល់នៅក្នុជងតារាងទី ១ ក៏មដូចជាទិន្នន័យដៃលរកបានព ី
បៃភពផៃសៃង សូមបំពៃញព័ត៌មានអ្វីដៃលអ្នកអាចផ្តល់បាននៅក្នុជងលំហាត់ទី ៤។ សូមពិនិតៃយមើលទិន្នន័យដើមៃបីរក 
ភពតៃឹមតៃូវ និងទទួលបានព័ត៌មានមានគុណភពបន្ថៃមតាមរយៈារសៃៃវជៃៃវនៅតំបន់គោលដៅ។ បៃសិនបើ 
ទិន្នន័យដៃលអ្នកតៃូវារមិនមានោះទៃ ហើយអ្នកមិនអាចរកបានដោយខ្លួនឯង សូមធ្វើារទសៃសន៍ទាយតាមបៃប 
អប់រំ ដោយផ្អៃកលើទិន្នន័យអ្វីដៃលអ្នកមាន ឬមិនចាំបាច់បំពៃញោះទៃ។ សូមមើលតារាងទី ២ ជាឧទាហរណ៍។

ក្ុមគោលដៅ និស្សិត ស្្តីនៅជនបទ

ព័ត
៌មា

នព
ីប

្វត
្តិរូប

ក
្ុមគោ

ល
ដៅ

តើពួកគត់ចូលទៅកាន ់
ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម 
បានដោយរបៀបណា?

៨២% មានសាមាតហ្វវូនមួយសតមាប់នតបើតបព័ន្ធ 

ផ្សព្វផសាយសង្គម អ្កខលះនតបើកុំព្យវូទ័រនៅក្នុង 

បន្ទប់កុំព្យវូទ័រ

ពួកគ្ត់មិនសូវនតបើតបព័ន្ធផ្សព្វផសាយ 

សង្គមនទ ប៉ុដន្តនៅនពលពួកគ្ត់នតបើតបព័ន្ធ 

ផ្សព្វផសាយសង្គមតបដហលជាមកពីពួក 

គ្ត់ខ្ចីទូរស័ព្ទមិត្តភក្តិ ឬសមាជិកតគួសារ

តើទម្ង់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយ 
សង្គមអ្វខី្លះដ្លពួកគត់ប្ើប្្ស់?

នតចើនជាង ៨២% មានគណនីនហ្វសប៊ុក
នហ្វសប៊ុកមានកតមិត (សន្តថាមានដត 

២០% ប៉ុន្ណះ)

តើពួកគត់ចូលទៅកាន់ប្ព័ន្ធ 
ផ្សព្វផ្ាយសង្គមញកឹកញាប ់
ប៉ុណា្ណ្?

ជាម�្យម ១០ ដងក្នុងមួយថថងៃ ជាទូនៅចូលភាលាម 

បនាទាប់ពីនចញពីសាលា

ជាញឹកញាប់ តបដហលមួយដងនរៀងរាល់

ពីរសបាតាហ៍នៅនពលយប់

តើពួកគត់ចូលចិត្តប្ើភាសាអ្វី? ទាំងអស់គ្នាអានភាសាដខ្រ ខលះអាចអានអង់នគលសបាន
ភាសាដខ្រដតមួយគត់ ប៉ុដន្តពិបាក 

សរនសរជាភាសាដខ្រ

តើពួកគត់ធ្វើអ្វីខ្លះនៅលើប្ព័ន្ធ 
ផ្សព្វផ្ាយសង្គម?

ពួកគ្ត់បនងាហាះរូបភាព ទាញន្មាះ (tag) មិត្តភក្តិ 

ចូល ផ្តល់មតិនយាបល់នលើការបនងាហាះរបស់មិត្តភក្តិ 

នមើល និងដចករំដលកវីនដអូ

អានការបនងាហាះ មិនចុចចូលចិត្ត ផ្តល់ 

មតិនយាបល់ ឬដចករំដលកនឡើយ

តើពួកគត់ចូលចិត្តមើលអ្វីខ្លះ?

ពួកគ្ត់ចូលចិត្តព័ត៌មានអំពីអាហារូបករ

ណ៍ និងឱកាសការសិកសា ការបនងាហាះពីការងារ 

និងព័ត៌មានកំសាន្ត

ព័ត៌មានដខ្រ បនងាហាះនដាយកូននក្ង និង 

មិត្តភក្តិ

តើពួកគត់ចុចចូលចិត្ត ផ្តល់មត ិ
យោបល់ និងច្ករំល្កអ្វីច្ើន 
ជាងគ្បំផុត?

ពួកគ្ត់ដចករំដលកការបណតាតះប្តាល និងឱកាស 

នលើកកម្ស់ផ្ទាល់ខលលួន រូបភាពមិត្តភក្តិដដលពួកគ្ត់

ទាញន្មាះ (tag)

មិននតចើននទ

តើពួកគត់ជឿទុកចិត្តនរណាខ្លះ
នៅលើប្ព័ន្ធអុិនធើណិត?

មិត្តភក្តិ សកលវិទយាល័យ ការបនងាហាះដដលមានវីនដអូ មិត្តភក្តិ និងតគួសារ

តារាងទី ២៖ ឧទាហរណ៍ន្ប្វត្តរូិបកុ្មគោលដៅជានិស្សិត និងស្ត្នីៅតាមជនបទ



សៀវភៅពន្យល់ពីរបៀបប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖  
គន្លឹះសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់ជាអង្គការសង្គកមស៊ីវិល 19

រូបភាពទី ១០៖ ឧទាហរណ៍អំពីការកំណត់ស្ចក្តណ្ីនំាពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមដោយផ្អក្លើប្វត្តរូិបកុ្មគោលដៅ

ព័ត
៌មា

នព
ីប

្វត
្តិរូប

ក
្ុមគោ

ល
ដៅ

តើពួកគត់ចូលទៅកាន ់
ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមបាន
ដោយរបៀបណា?

តើទម្ង់ប្ព័ន្ធផ្សព្វ 
ផ្ាយសង្គមអ្វីខ្លះដ្លពួក 
គត់ប្ើប្្ស់?

តើពួកគត់ចូលទៅកាន ់
ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម 
ញកឹកញាប់ប៉ុនណា?

តើពួកគត់ចូលចិត្តប្ើ 
ភាសាអ្វី?

តើពួកគត់ធ្វើអ្វីខ្លះនៅលើ 
ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយ 
សង្គម?

តើពួកគត់ចូលចិត្ត 
មើលអ្វីខ្លះ?

៨២% មានសាមាតហ្វវូនមួយសតមាប់ 
នតបើតបព័ន្ធផ្សព្វផសាយសង្គម អ្ក 
ខលះនតបើកុំព្យវូទ័រនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យវូទ័រ

នតចើនជាង ៨២% មានគណនីនហ្វសប៊ុក

ជាម�្យម ១០ ដងក្នុងមួយថថងៃ ជាទូនៅចូលភាលាម 
បនាទាប់ពីនចញពីសាលា

ទាំងអស់គ្នាអានភាសាដខ្រ ខលះអាចអាន 
អង់នគលសបាន

ពួកគ្ត់បនងាហាះរូបភាព ទាញន្មាះ (tag) មិត្តភក្តិ 
ចូល ផ្តល់មតិនយាបល់នលើការបនងាហាះ 
របស់មិត្តភក្តិ នមើល និងដចករំដលកវីនដអូ

ពួកគ្ត់ចូលចិត្តព័ត៌មានអំពីអាហា
រូបករណ៍ និងឱកាសការសិកសា 
ការបនងាហាះពីការងារ និងព័ត៌មានកំសាន្ត

និស្សិត

ពួកគ្ត់អាចនមើលន�ើញការបនងាហាះ 
តបសិននបើនយើងផ្តល់តំណភាជាប់នៅ 
កាន់ខលឹមសារនវបសាយ ិងរូបភាព 
ជានតចើនទតមង់ (multimedia)

នយើងគួរដតនតបើនហ្វសប៊ុក នដើម្ី 
ផ្សព្វផសាយព័ត៌មាន។

នយើងគួរដតបនងាហាះឱ្យបានញឹកញាប់ និង 
បនងាហាះខលឹមសារជាអាទិភាពនៅនពលរនសៀល 
និងមុននពលលាងាចនៅនពលដដលពួកគ្ត់ 
នចញពីនរៀន។

នយើងគួរដតបនងាហាះជាភាសាដខ្រ តបសិននបើ 
អាច ប៉ុដន្តភាសាអង់នគលសក៏បានដដរសតមាប់ 
ជនតមើសទី២។

នយើងគួរដតដចករំដលកព័ត៌មានអំព ី
ឱកាសសតមាប់ន�្វើឱ្យតបនសើរខលលួនឯង និង 
ខលឹមសារដដលផ្តល់នូវការកំសាន្ត។

នយើងគួរដតនលើកទឹកចិត្តដល់អ្កនតបើតបាស់
តបព័ន្ធផ្សព្វផសាយសង្គមឱ្យដចករំដលក 
ជាមួយមិត្តភក្តិ និងកសាងទំនុកចិត្ត 
ចំនោះអង្គការរបស់នយើងនដាយផ្តល់
នូវព័ត៌មានដដលអាចទុកចិត្តបាន។

តើមានន័យដូចម្ត្ចចំពោះវិធីដ្លយើងគួរត្
បង្ហ្ះនៅលើប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម?

ផ្នក្ទី ៤៖

ការបង្កើតស្ចក្តណ្ីនំាពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម

ដោយផ្អៃកលើអ្វីដៃលអ្នកដឹងអំពីកៃុមគោលដៅ  

សូមបង្កើតសៃចក្តីណៃនំាផ្ទៃក្នុជងសមៃៃប់ឱៃយកៃុមារងារ 

ផៃសព្វផៃាយព័ត៌មានរបស់អ្នកអនុវត្តតាម។ សូមគិតថា 

សៃចក្តីណៃនាំនៃះជាតារាងារងារមួយដៃលអ្នកអាច 

បៃគល់ទៅឱៃយបុគ្គលិកថ្មី ដូច្នៃះគត់ដឹងថាអ្វីដៃលអ្នក 

ចង់ឱៃយគត់ធ្វើនៅពៃលបង្ហៃះនៅលើបៃព័ន្ធផៃសព្វ 

ផៃាយសង្គម។ ជាឧទាហរណ៍ សៃចក្តណីៃនំារបស់អ្នក 

គួរតៃរួមបញ្ចូលអំពីពៃលវៃលាដៃលអង្គាររបស់អ្នក 

តៃូវបង្ហៃះ ខ្លឹមសរបៃភៃទណដៃលតៃូវបង្ហៃះ ភស 

អ្វដីៃលអ្នកបៃើជាដើម។ 

ចាប់ផ្តើមបង្កើតសៃចក្តីណៃនាំនៃះ ដោយតៃូវ 

ពិនិតៃយមើលបៃវត្តិរូបកៃុមគោលដៅជាមុនសិន។ សូម 

គិតពីចរិតលក្ខណៈរបស់កៃមុគោលដៅនីមួយៗ។ សូម 

គៃប់គៃងារផៃសព្វផៃាយព័ត៌មានតាមបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 

សង្គមរបស់អ្នកដើមៃបីបង្កើនារបញ្ជូនព័ត៌មានទៅដល់  

(Reach) ពួកគត់។
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ដោយផ្អៃកលើអ្វីដៃលអ្នកដឹងពីកៃុមគោលដៅ  

និង អ្វីដៃលសំដៅលើារគៃប់គៃងបៃព័ន្ធទំនាក់ទំនង 

សង្គមរបស់អ្នក សូមសរសៃរសៃចក្តីណៃនាំដៃលកៃុម 

ារងារ ទទួលបន្ទុជកផ្នៃកបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស ់

អ្នកគួរតៃអនុវត្តតាម។ សៃចក្តីណៃនាំរបស់អ្នកគួរតៃ 

ជាសៃចក្តីថ្លៃងបៃបបងា្គៃប់បញ្ជៃ។ សៃចក្តីណៃនាំនៃះ 

តៃូវតៃចៃបាស់ និងជាក់លាក់គៃប់គៃៃន់ដៃលបៃសិនបើ 

អ្នកបៃគល់តារាងារងារនៃះទៅឱៃយបុគ្គលិកថ្មី គត ់

អាចបង្កើតារបង្ហៃះនានាបានតាមាររំពឹងទុករបស់ 

អ្នក។

បនា្ទៃប់ពីកំណត់ពីសៃចក្តីណៃនាំដោយផ្អៃកលើ 

បៃវត្តិរូបកៃុមគោលដៅ សូមពិនិតៃយគោលដៅរបស់អ្នក 

ឡើងវិញ កំណត់ពីអ្វីដៃលអ្នកអាចធ្វើនៅលើបៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃាយសង្គមដើមៃបីគំទៃគោលដៅទាំងោះ និង 

បន្ថៃមសៃចក្តីណៃនាំបន្ថៃមដៃលមានគោលដៅសំដៅ 

លើារបង្ហៃះតាមបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នក។

សមា្គ្ល់៖ មិនមៃនគៃប់ារបង្ហៃះទាំងអស់ចា ំ

បាច់តៃូវអនុវត្តតាមសៃចក្តីណៃនាំទាំងអស់ោះទៃ ។  

តៃូវចៃះបត់បៃន និងពៃយោយមបៃាន់ខា្ជៃប់តាមសៃចក្ត ី

ណៃនាំទាំងោះតាមដៃលអាចធ្វើទៅបាន។

ឧទាហរណ៍អំពីស្ចក្តណ្ីនំា
ខុស  មួយទៅពីរដងក្នុជងមួយថ្ងៃ
ត្រូវ   បង្ហៃះមួយទៅពីរដងក្នុជងមួយថ្ងៃ

ខុស  ចៃករំលៃក និងលើកឡើង(mention)ពីនរណមា្នៃក់ នៅក្នុជងមតិយោបល់ណមួយ 
ត្រូវ     ចៃករំលៃការបង្ហៃះពីអង្គារផៃសៃង និងលើកឡើង(mention)ពីអង្គារទាំងោះនៅក្នុជង 

មតិយោបល់ (Comment) ណមួយ
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រូបភាពទី ១១៖ ឧទាហរណ៍អំពីវិធីបង្កើតស្ចក្តណ្ីនំាដោយផ្ទក្តាមកុ្មគោលដៅ និងគោលដៅ

ព័ត
៌មា

នព
ីប

្វត
្តិរូប

ក
្ុមគោ

ល
ដៅ

ព័ត
៌មា

នព
ីប

្វត
្តិរូប

ក
្ុមគោ

ល
ដៅ

តើពួកគត់ចូលទៅ
កាន់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយ 
សង្គមបាន 
ដោយរបៀបណា?

តើទម្ង់ប្ព័ន្ធ 
ផ្សព្វផ្ាយសង្គមអ្វខី្លះ 
ដ្លពួកគត់ប្ើប្្ស់?

តើពួកគត់ចូលទៅ
កានប្់ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយ
សង្គមញកឹកញាប់ប៉ុន
ណា?

តើពួកគត់ចូលចិត្ត 
ប្ើភាសាអ្វី?

តើពួកគត់ធ្វើអ្វីខ្លះ 
នៅលើប្ព័ន្ធ 
ផ្សព្វផ្ាយសង្គម?

តើពួកគត់ចូលចិត្ត 
មើលអ្វីខ្លះ?

៨២% មានសាមាតហ្វវូនមួយ 
សតមាប់នតបើតបព័ន្ធ ផ្សព្វផសាយ 
សង្គម អ្កខលះនតបើកុំព្យវូទ័រ 
នៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យវូទ័រ

នតចើនជាង ៨២% មាន 
គណនីនហ្វសប៊ុក

ជាម�្យម ១០ ដងក្នុងមួយថថងៃ ជាទូនៅ 
ចូលភាលាមបនាទាប់ពីនចញពីសាលា

ទាំងអស់គ្នាអានភាសាដខ្រ 
ខលះអាចអានអង់នគលសបាន

ពួកគ្ត់បនងាហាះរូបភាព ទាញន្មាះ  
(tag) មិត្តភក្តិ ផ្តល់មតិនយាបល់នលើ
ការបនងាហាះរបស់មិត្តភក្តិ នមើល 
និងដចករំដលកវីនដអូ

ពួកគ្ត់ចូលចិត្តព័ត៌មានអំពី 
អាហារូបករណ៍ និងឱកាស 
ការសិកសា ការបនងាហាះពីការងារ 
និងព័ត៌មានកំសាន្ត

និស្សិត

ពួកគ្ត់អាចនមើលន�ើញ 
ការបនងាហាះ តបសិននបើនយើងផ្តល់  
តំណភាជាប់ នៅកាន់ខលឹមសារ 
នគហទំព័រ និងរូបភាពជានតចើន 
ទតមង់ (multimedia)

នយើងគួរដតនតបើនហ្វសប៊ុកនដើម្ី 
ផ្សព្វផសាយព័ត៌មាន។

នយើងគួរដតបនងាហាះឱ្យបានញឹកញាប់ 
និងបនងាហាះខលឹមសារជាអាទិភាពនៅនពល 
រនសៀល និងមុននពលលាងាចនៅនពល 
ដដលពួកគ្ត់នចញពីនរៀន។

នយើងគួរដតបនងាហាះជាភាសាដខ្រ 
តបសិននបើអាច ប៉ុដន្តភាសាអង់នគលស 
ក៏បានដដរសតមាប់ជនតមើសទី២។

នយើងគួរដតដចករំដលកព័ត៌មានអំពី 
ឱកាសសតមាប់ន�្វើឱ្យខលលួនឯងតបនសើរ
នឡើង និងខលឹមសារដដលផ្តល់នូវការ
កំសាន្ត។

នយើងគួរដតនលើកទឹកចិត្តដល់អ្ក 
នតបើតបាស់តបព័ន្ធផ្សព្វផសាយសង្គម 
ឱ្យដចករំដលកជាមួយមិត្តភក្តិ  
និងកសាងទំនុកចិត្តចំនោះអង្គការ 
របស់នយើងនដាយផ្តល់នូវព័ត៌មាន 
ដដលអាចទុកចិត្តបាន។

តើមានន័យដូចម្ត្ចចំពោះវិធីដ្លយើងគួរ
ត្បង្ហ្ះនៅលើប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម?

រៀបរាប់ស្ចក្តីណ្នា ំ
ពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម

• បនងាហាះឱ្យបានញឹកញាប់ 
(មួយនៅពីរដងក្នុងមួយថថងៃ 
យា៉ាងតិច)

• បនងាហាះខលឹមសារដដលមាន
អាទិភាពក្នុងអំឡនុងនពល
ដដលនិស្សិតទំននរពីការសិកសា

• បនងាហាះជាភាសាដខ្រតបសិននបើ 
អាច។ ភាសាអង់នគលសក៏ 
បានដដរនៅនពលខលឹមសារ
មានជាភាសាអង់នគលសដត
ប៉ុន្ណះ

• នតបើតំណភាជាប់ និងរូបភាព 
ជានតចើនទតមង់ (multimedia) 
រួមមានរូបភាព និងវីនដអូ 
នៅក្នុងការបនងាហាះភាគនតចើន 
បំផុត

• បនងាហាះខលឹមសារអំពីបញ្ហា
ដដលយុវជនយកចិត្តទុកដាក់  
ដូចជាឱកាសន�្វើឱ្យខលលួនឯង 
តបនសើរនឡើង

• ទាញន្មាះ (tag) និងនលើក 
នឡើងពី (mention)បុគ្គល  
និងអង្គការនៅក្នុងមតិ 
នយាបល់្មួយ តបសិន 
នបើអាច

• នលើកទឹកចិត្តឱ្យផ្តល់មតិ 
នយាបល់ និងការដចក 
រំដលកជាមួយមិត្តភក្តិតាម 
រយៈការសួរសំណួរ

• ន្លើយតបនឹងមតិនយាបល់ 
ភាលាមៗ

• ផ្តល់មតិនយាបល់ និងទាក់ទង
គ្នានៅនលើទំព័រនហ្វសប៊ុក 
នផ្សងដដលពិភាកសាអំពី 
បញ្ហាយុវជន

• បនងាហាះខលឹមសារដដល្លនុះ 
បញ្ចាំងអំពីសនមលងយុវជន។

នគ្លនៅទី ២៖ យុវជនដចករំដលកនយាបល់អំពីបញ្ហា 
តាមរយៈតបព័ន្ធផ្សព្វផសាយសង្គម

នគ្លនៅទី ១៖ យុវជននមើលខលឹមសារនលើ 
តបព័ន្ធផ្សព្វផសាយសង្គមអំពីបញ្ហាដដ់ល 
ពួកគ្ត់ជួបតបទះ

នគ្លនៅទី ៣៖ យុវជនមានអារម្ណ៍ថាសនមលង 
របស់ពួកគ្ត់តតូវបាននគដឹងលឺ

នយើងគួរដតនលើកទឹកចិត្តឱ្យផ្តល់មតិនយាបល់នដាយ 
ការសួរជាសំណួរ

នយើងគួរដតបនងាហាះខលឹមសារអំពីបញ្ហាដដល 
យុវជនជួបតបទះ

នយើងគួរដតន្លើយតបនៅនឹងមតិនយាបល់ដដលបនងាហាះ 
នៅនលើទំព័រតបព័ន្ធផ្សព្វផសាយសង្គម និងមតិ 
នយាបល់នៅនលើព័ត៌មានថ្ីៗ (New Feeds) នផ្សង។

យោងតាមឧទាហរណ៍ទី ១១ ខាងលើ និងព័ត៌មានដៃលអ្នកបៃមូលបានក្នុជងលំហាត់ទី ៤ សូមបង្កើតជាសៃចក្ត ី
ណៃនាំសមៃៃប់ារបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នកដោយធ្វើលំហាត់ទី ៥។
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សៀវភៅពន្យល់ពីរបៀបប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖  
គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

ផ្ន្កទី ៥៖

ការបង្កើតខ្លឹមារដ្លទាក់ទាញឱ្យមានការចូលរួម

វិធីដ៏មមានបៃសិទ្ធភពបំផុតក្នុជងារារបង្កើនារ 
ទទួលបាន (Reach) បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់  
អ្នកគឺារបង្កើត និងចៃករំលៃកខ្លឹមសរដៃលទាក់ទាញ 
ឱៃយមានារចូលរួម (ជាខ្លឹមសរដៃលទទួលបានចំនួន 
ចូលចិត្ត (Likes) មតិយោបល់ (Comments) ារចុច  
(Clicks) និងារចៃករំលៃក (Shares)) ដៃលពាក់ព័ន្ធ  
និងគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកៃុមគោលដៅ។

ខ្លឹមសរបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម គឺខុសប្លៃកព ី
ខ្លឹមសរនៃរបៀបផៃសព្វផៃាយព័ត៌មានាលពីពៃលមុន 
ដូចជារបាយារណ៍ ឬពៃតឹ្តប័ិតៃព័ត៌មាន។ ទមៃង់ឌីជីថល 
ផ្លៃស់ប្តូរវិធីដៃលអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 
សង្គមទទួលព័ត៌មាន។ គៃប់ពៃលវលា អង្គាររបស ់
អ្នកអាចរៀន អំពីអ្វីដៃលកៃុមគោលដៅនឹងឆ្លើយតប  
(ឬមិនឆ្លើយតប) (សូមមើល “ារតាមានពីដំណើរារ 
នៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម និងារកៃតមៃូវបៃព័ន្ធផៃសព្វ 
ផៃាយសង្គមរបស់អ្នក) ប៉ុន្តៃដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុជង 
ផ្នៃកនៃះ មានគោលារណ៍ទូទៅមួយចំនួនដៃលតៃូវ 
អនុវត្តជាបឋម។

ការប្ើពាក្យសម្តី
ពាកៃយសម្តជីាអាកបៃបកិរិយ ឬអារម្មណ៍ទូទៅដៃល  

អ្នកទទួលបានពីអ្វីដៃលសរសៃរ ឬបាននិយយ។ អ្នក 
អាចមានពាកៃសសម្តបីៃើជាផ្លវូារបៃសិនបើនិយយជាមួយ 
មន្តៃីកៃសួង ឬមនុសៃសចាស់ ឬមានពាកៃយសម្តីធម្មតា  
បៃសិនបើនិយយជាមួយបងប្អូន ឬមិត្តភក្តិ។ បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃាយសង្គមមានទមៃង់សមញ្ញជាងនៃះ។ ារ 
ផៃសព្វផៃាយព័ត៌មានតាមបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 
ដំណើរារទៅល្អបំផុតនៅពៃលអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃាយសង្គមមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងនិយយ 
ដោយផ្ទៃល់ទៅាន់ពួកគត់ក្នុជងអាកបៃបកិរិយរួសរាយ 
រាក់ទាក់។ សូមសរសៃរារបង្ហៃះឱៃយមានភពរួសរាយ 

រាក់ទាក់ និងមិនផ្លូវារពៃកោះទៃ។ សូមដើរតួថាអ្នក 
កំពុងសរសៃរទៅាន់មិត្តរួមារងារ ឬបងប្អនូជីដូនមួយ 
ដៃលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនភិតភ័យ បុ៉ន្តៃនៅតៃសរសៃរ 
បានដោយមានារគោរព។

ការកំណត់ពីព្លវ្លាបង្ហ្ះ
អង្គារដៃលបង្ហៃះជាញឹកញាប់ ទំនងជាទទួល 

បានារចូលរួមចៃើនបំផុត។ ារអនុវត្តល្អបំផុតក្នុជង 
សកលលោក ស្នើថាារបង្ហៃះពីមួយទៅបីដងក្នុជងមួយ 
ថ្ងៃគឺជាចំនួនល្អមួយ ប៉ុន្តៃារណ៍នៃះអាចបៃៃបៃួល 
អាសៃ័យទៅតាមកៃុមគោលដៅជាក់លាក់។ វាជាារ 
សំខាន់ក្នុជងាររកៃាតុលៃយភពដៃលរកៃាបាននូវារ 
លៃចឡើងនូវខ្លឹមសរបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់ 
អង្គារអ្នកនៅក្នុជងព័ត៌មានថ្មីៗ (New Feeds) របស់អ្នក 
បៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម ប៉ុន្តៃមិនលុបលើ 
អ្វីដៃលពួកគត់មើលឃើញោះទៃ ពៃៃះនឹងធ្វើឱៃយពួក 
គត់មានអារម្មណ៍ថាកំពុងតៃូវបានរំខាន។ បៃសិនបើ 
ពួកគត់មានអារម្មណ៍បៃបោះ ពួកគត់អាចឈប់តាម 
ានទំព័ររបស់អ្នកទៀតហើយ។

ការប្ើការកំណត់ព្លវ្លាជា 
អត្ថប្យោជន៍របស់អ្នក

អាចមានពៃលវៃលាជាក់លាក់ក្នុជងមួយថ្ងៃដៃល 
កៃុមគោលដៅរបស់អ្នកបៃើបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម ។  
អ្នកគួរតៃបង្ហៃះក្នុជងរយៈពៃលបៃហៃលជាមួយម៉ៃង 
មុនពៃលដៃលកៃុមគោលដៅភគចៃើនចូលក្នុជងបៃព័ន្ធ 
អិុនធើណិត។ ារណ៍នៃះនឹងអនុញ្ញៃតឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស់ 
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមខ្លះបៃើហ្វៃសប៊ុក លឿន 
ជាងនៃះបន្តិចដើមៃបីមើលឃើញារបង្ហៃះរបស់អ្នក  
និងចុចចូលចិត្ត ផ្តល់មតិយោបល់ និងចៃករំលៃក 
ារបង្ហៃះដើមៃបីបង្កើនារមើលឃើញារបង្ហៃះរបស់ 
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អ្នក។ ដើមៃបីកំណត់ពៃលវៃលាល្អបំផុតសមៃៃប់កៃុម 
គោលដៅ សូមយោងតាមលំហាត់ទី ៤៖ ារស្គៃល់ព ី
កៃុមគោលដៅ ដៃលអ្នកបានបំពៃញរួច និងផ្នៃកទី ៨  
“ារតាមានពីដំណើរារនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម  
និងារធ្វើឱៃយបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នកបៃសើរ 
ជាងមុន” (ទំព័រ ៣៥)។

ទោះបីជាមានពៃលខ្លះអ្នកគិតថាល្អបំផុតក្តី សូម 
កំុបង្ហៃះញឹកញាប់ពៃកដោយទុករយៈពៃលយ៉ៃងហោច 
ណស់ចោ្លៃះ ៤ ម៉ៃងសមៃៃប់ារបង្ហៃះនីមួយៗ 
បៃសិនបើអាច។

ការដៅទុកជាអាទិភព
បៃសិនបើអ្នកមានារបង្ហៃះសំខាន់មួយ អ្នក 

អាចរកៃាទុកវានៅខាងលើទំព័របំផុតនៃទំព័ររបស់អ្នក 
ដោយ “ធ្វើារដៅទុក” ារបង្ហៃះោះ។ នៅពៃលអ្នក 
ដៅទុការបង្ហៃះមួយ បៃសិនបើនរណមា្នៃក់ចូលមើល 
ទំព័ររបស់អ្នក វានឹងលៃចឡើងដំបូងគៃទោះបីជាអ្នក 
បានបង្ហៃះផៃសៃងជាចៃើននាពៃលថ្មីៗនៃះក្តី។ នៃះជា 
បៃយោជន៍ពិសៃសបៃសិនបើអ្នកមានពៃតឹ្តាិរណ៍នឹងមក 
ដល់ក្នុជងពៃលឆាប់ៗនៃះ ដៃលអ្នកចង់ឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស ់
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមបានដឹង។ សូមកុំភ្លៃចដក 
ារដៅទុកនៃះ បនា្ទៃប់ពីារបង្ហៃះនៃះលៃងពាក់ព័ន្ធអ្វ ី
ទៀតហើយ។ វានៅតៃស្ថិតនៅខាងលើនៃទំព័ររបស ់
អ្នករហូតដល់អ្នកដការដៅទុកោះចៃញ។

រៀនអំពីរបៀបដៅទុកនៅទីនៃះ: https://www.

facebook.com/help/235598533193464

ការទាញឈ្ម្ះ (tag) និងលើកឡើង 
(mention) ពីបុគ្គលណាមា្នក់្ និងអង្គការ 
ណាមួយ

វិធីអស្ចៃរៃយក្នុជងារទាក់ទាញឱៃយមានារចូលរួមគឺ 
ារទាញឈ្មៃះ (tag) និងលើកឡើង (mention) ព ី
បុគ្គលណមា្នៃក់ និងអង្គារណមួយនៅក្នុជងារបង្ហៃះ 
របស់អ្នក។ ារណ៍នៃះនឹងបង្កើនារចូលចិត្ត (Likes)  
ដៃលទាញឱៃយពួកគត់មានារចូលរួមជាមួយនឹងខ្លមឹសរ 
របស់អ្នក និងចៃករំលៃកជាមួយអ្នកដទៃ។ ារទាញ 

ឈ្មៃះ (tag) និងារលើកឡើងពី (mention) បុគ្គល  
និងអង្គារណមួយដៃលមានចំនួនអ្នកតាមានចៃើន  
នឹងបង្កើនារទទួលបានព័ត៌មាន (Reach) របស់អ្នក  
ប៉ុន្តៃតៃូវបៃយ័ត្នបៃយៃង!!! បៃសិនបើអ្នកបំពានយុទ្ធ 
សស្តៃនៃះ និងទាញឈ្មៃះ (tag) និងលើកឡើងពី  
(mention) បុគ្គលណមា្នៃក់ញឹកញាប់ពៃក ឬនៅពៃល 
ខ្លឹមសរមិនពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគត់ ពួកគត់នឹងមាន 
អារម្មណ៍ធុញទៃៃន់ និងអាចបិទអ្នកមិនឱៃយមើលឃើញ ឬ 
អាចនិយយអ្វអីវិជ្ជមានអំពីអ្នកនៅលើបៃព័ន្ធអិុនធើណិត 
ទៀតផង។
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ការប្ើសញ្ញ្ទ្ូងជ្ូក (ឬ #)
សូមបង្កើតសញ្ញៃទៃុងជៃូកសមៃៃប់បៃធានបទ  

ឬពៃឹត្តារណ៍ផៃសៃងៗគ្នៃ ដើមៃបីជួយអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃាយសង្គមក្នុជងារស្វៃងរកព័ត៌មាន។ អ្នកអាច 
បង្តើតសញ្ញៃទៃុងជៃូកជាក់លាក់សមៃៃប់អង្គាររបស់ 
អ្នក ឬបៃើសញ្ញៃទៃុងជៃូកដៃលទទួលស្គៃល់យ៉ៃងទូលំ 
ទូលាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ (ដូចជា #BarCamp 

Cambodia ឬ #ICT4D)។ សូមលើកទឹកចិត្តអ្នកបៃើបៃៃស់ 
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមឱៃយបៃើសញ្ញៃទៃុងជៃូកនៅក្នុជង 
ារបង្ហៃះរបស់ពួកគត់ដៃរ។

ការទាក់ទាញឱ្យមានការចូលរួម
សូមសួរដោយផ្ទៃល់ដើមៃបីឱៃយមានារចូលរួម។ នៃះ 

អាចជាារសមញ្ញដៃលបញ្ចប់ារធ្វើបច្ចុជបៃបន្នភព  
(Status) របស់អ្នកដោយារសួរសំណួរមួយ។ អ្នកក៏ម 
អាចបង្កើតជាារស្ទង់មតិ ឬបើកជាារបៃកួតបៃជៃង 
ដៃលអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមតៃូវតៃ 
ផ្តល់ចម្លើយ រូបភព ឬវីដៃអូតាមរយៈបៃព័ន្ធផៃសព្វ 
ផៃាយសង្គម។

ការឆ្លើយតបនឹងមតិយោបល់
សូមឆ្លើយតបទៅនឹងមតិយោបល់ និងផ្តល់មត ិ

យោបល់នៅលើារបង្ហៃះព័ត៌មានរបស់អ្នកបៃើបៃៃស់ 
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម និងអង្គារផៃសៃង។ អ្នក 
តៃូវបង្កើតឱៃយមានកិច្ចសន្ទនាគ្នៃចៃើនជាងមុន បង្កើន 

ទំនាក់ទំនង និងទាក់ទាញឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វ 
ផៃាយសង្គមបន្តារទាក់ទងគ្នៃជាមួយនឹងទំព័ររបស់ 
អ្នក តាមរយៈារចូលរួមឆ្លើយតប។ 

ការច្ករំល្កខ្លឹមារពីប្ភពផ្ស្ង
ារចៃករំលៃកខ្លឹមសរពីបៃភពផៃសៃងជួយអ្នកឱៃយ 

បង្ហៃះឱៃយបានញឹកញាប់តាមដៃលអ្នកតៃូវធ្វើដើមៃបីឱៃយ 
មានារចូលរួមចៃើនបំផុត និងទាក់ទាញឱៃយអ្នកដទៃ 
ទៀតចៃករំលៃកខ្លឹមសររបស់អ្នក។ បន្ថៃមពីលើនៃះ  
បៃសិនបើអ្នកកំពុងបង្ហៃះខ្លឹមសរដៃលមានគុណភព 
ខ្ពស់ពីបៃភពផៃសៃងគ្នៃជាចៃើន អ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃាយសង្គមនឹងគិតថាទំព័ររបស់អ្នកថាជាបៃភព 
ដៃលអាចទុកចិត្តបានសមៃៃប់ទទួលព័ត៌មានចុងកៃៃយ 
គៃបំផុត។ អាថ៌កំបាំងគឺបៃៃកដថាខ្លឹមសរដៃលអ្នក 
ចៃករំលៃកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកៃុមគោលដៅ និងបានព ី
បៃភពគួរទុកចិត្តបានដៃលផ្តល់នូវព័ត៌មានតៃឹមតៃូវ។  
បៃសិនបើអ្នកចៃករំលៃកអ្វីដៃលខុស វានឹងឆ្លុជះបញ្ចៃំង 
យ៉ៃងអាកៃក់អំពីអង្គាររបស់អ្នក។ 
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ផ្ន្កទី ៦៖

ការប្ើប្្ស់ការអនុវត្ត 
ល្អបំផុតដើម្បីបង្ហះ្រូបភព  
វីដ្អូ និងផ្ស្ងៗ

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមអនុញ្ញៃតឱៃយអ្នកបង្ហៃះ 
ទមៃង់ព័ត៌មានជាចៃើនបៃភៃទផៃសៃងៗគ្នៃ ដូចជាអត្ថបទ  
រូបភព វីដៃអូ និងតំណភ្ជៃប់។ ារបង្ហៃះដោយទមៃង់ 
ប្លៃកៗគ្នៃបង្កើនឱៃយមានារចូលរួមចៃើន។ ខាងកៃៃមនៃះ 
គឺជាារអនុវត្តល្អបំផុតសមៃៃប់ទមៃង់ព័ត៌មានផៃសៃងៗគ្នៃ។

អត្ថបទ
 អត្ថបទគួរត្ខ្លី៖ ារអនុវត្តសកលដៃលល្អបំផុតគ ឺ

ារសរសៃរតិចជាង ២២៥ តួអកៃសរ (សមៃៃប ់
អកៃសរឡាតាំង)។ ារធ្វើបៃបនៃះធ្វើឱៃយារផៃសព្វ 
ផៃាយព័ត៌មានតាមបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមមាន 
ភពងាយសៃួលក្នុជងារអាន ជាពិសៃសនៅលើ 
ឧបករណ៍ចល័ត និងជៀសវាងមិនឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស់ 
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចុចលើពាកៃយ “អានបន្ត...”  
(See more…) ដើមៃបីអានបន្ថៃមទៀតោះទៃ។

 និយយអ្វីដ្លគួរឱ្យចាប់ារម្មណ៍៖ តៃូវបៃៃកដ 
ថាារបង្ហៃះរបស់អ្នកទាក់ទងទៅអ្វដីៃលថ្ម ីកំប្លៃង  
ប្លៃក ឬមានបៃយោជន៍។ សូមសួរខ្លួនឯងថាហៃត ុ
អ្វីអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមយកចិត្ត 
ទុកាក់ពីអ្វីដៃលអ្នកសរសៃរ។ បៃសិនបើអ្នក 
មិនមានចម្លើយទៃ សូមកៃសមៃលួអត្ថបទរបស់អ្នក 
ដើមៃបីឱៃយព័ត៌មានាន់តៃមានបៃយោជន៍។ (សូម 
មើលឧទាហរណ៍ក្នុជងបៃអប់ពណ៌ខៀវខាងកៃៃម)។

 បង្ហ្ះព័ត៌មានដោយប្ើភាសាសមរម្យ៖ សូម 
បង្ហៃះព័ត៌មានជាភសដៃលកៃុមគោលដៅចូល 
ចិត្ត។ បៃសិនបើកៃុមគោលដៅមាន ២ កៃុម តៃូវ 
បង្ហៃះជាភសអង់គ្លៃស និងខ្មៃរ។ អ្នកអាចធ្វើ 
ដូច្នៃះនៅក្នុជងារបង្ហៃះតៃមួយ ឬផៃសៃងគ្នៃ។ បៃសិន 
បើអ្នកសរសៃរជាភសអង់គ្លៃស និងខ្មៃរនៅក្នុជង 
ារបង្ហៃះតៃមួយ សូមបៃៃកដថាមានភសទាំង 
ពីរលៃចឡើងក្នុជង ៤ ជួរដំបូង។

រូបភព
 រំល្ចពីព្ឹត្តិការណ៍៖ សូមបង្ហៃះរូបភពដៃលអ្នក 

បៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមមានអារម្មណ៍ 
ដូចជាពួកគត់កំពុងនៅក្នុជងពៃតឹ្តាិរណ៍ដៃលកំពុង 
បៃពៃតឹ្តទៅោះដៃរ។ សូមបងា្ហៃញសកម្មភពដៃល 
គួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍ និងអ្វីដៃលពិសៃសដៃលអ្នក 
កំពុងពៃយោយមផ្តល់ព័ត៌មានឱៃយ។ រូបភពខាងកៃៃម 
ទី ១ មិនផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីអ្វដីៃលកំពុងកើតឡើង 
ោះទៃ។ យើងអាចទាយបានថានៃះគឺជាកិច្ចបៃជំុ  
ឬារបណ្តុះបណ្តៃល ប៉ុន្តៃមិនបានផ្តល់ព័ត៌មាន 
អ្វីោះទៃ។ ចំណៃកឯរូបភពទី ២ រំលៃចពីពៃឹត្ត ិ
ារណ៍។ អ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 
អាចមានអារម្មណ៍ថាជាចំណៃកមួយនៃារទាក់ទង 
គ្នៃទៅវិញទៅមក និងអាចមើលឃើញថាបៃធាន 
បទនៃរូបភពគឺកំពុងបង្កើតវីដៃអូ។ (សូមមើល 
ឧទាហរណ៍ខាងកៃៃម)
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គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

 ការសម្លឹងមើលភ្ន្ក៖ រូបភពដៃលបងា្ហៃញពីារ 
សម្លងឹមើលភ្នៃកទទួលបានចំណប់អារម្មណ៍ចៃើន 
ជាង។ អ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 
អាចមានអារម្មណ៍ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូប
ភព និងបៃហៃលជាចំណយពៃលមើលរូបភព  
ចុចចូលចិត្ត ផ្តល់មតិយោបល់ ឬចៃករំលៃក។ 

 សា្ន្មញកញកឹម៖ មនុសៃសចូលចិត្តមើលរូបភពរបស់ 
អ្នកដទៃ។ រូបភពដៃលមើលជិតហើយបងា្ហៃញពី 
ស្នៃមញញឹមមនុសៃសពីរបីនាក់ នឹងបង្កើនចំណប ់

ឧទាហរណ៍
ខុស    យើងខ្ញុជំមានពៃឹត្តិារណ៍មួយស្តីពីារជួញដូរមនុសៃសនៅថ្ងៃទី ៩ ខៃវិច្ឆិា ឆា្នៃំ ២០១៥ 

ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង ១២៥ នាក់។
ត្រូវ    អ្នកចូលរួមចៃើនជាង ១២៥ នាក់នៅក្នុជងពៃតឹ្តាិរណ៍ថ្ងៃទី ៩ ខៃវិច្ឆាិ ស្តពីីារជួញដូរមនុសៃស បាន 

កត់សមា្គៃល់ារសមៃបសមៃលួជាបញ្ហៃបៃឈមធំបំផុតដៃលអង្គារមិនមៃនរា្ឋៃភិបាលនៅកម្ពុជជា 
កំពុងជួបបៃទះនៅឆា្នៃំ ២០១៥។

អារម្មណ៍ចៃើនជាងារធ្វើមុខមាំ (ទោះបីជាយ៉ៃង 
ណក្តីសូមគិតពីបៃធានបទផង ហើយបើារ 
ញញឹមោះមិនសមរមៃយ សូមកុំបង្ខំឱៃយញញឹម)។ 

 ជ្ើសរូបភាពសា្អ្តបំផុតចំនួន ៣ ទៅ ៤ សន្លឹក 
ដើម្បីបង្ហ្ះ៖ អ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 
សង្គមមិនចង់មើលរូបភពចៃើនោះទៃ។ ពួកគត់ 
ចង់ឃើញរូបភពស្អៃតបំផុត។ ដូច្នៃះសូមជៃើស 
រីសរូបភពណដៃលស្អៃតបំផុតចំនួន ៣ ឬ ៤ 
សន្លឹក ដើមៃបីបង្ហៃះ។

វីដ្អូ
 វីដ្អូគួរត្ខ្លី៖ បៃសិនបើអ្នកតៃូវផលិតវីដៃអ ូ

សមៃៃប់ បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នក សូម 
ផលិតវាឱៃយមានរយៈពៃលកៃៃម ២ នាទី  
បៃសិនបើអ្នកចង់ឱៃយកៃុមគោលដៅ ដៃលមាន 
អិុនធើណិតយឺតអាចមើលើញវីដៃអូដៃលបង្ហៃះ ។  
ដូច្នៃះ ពួកគត់មិនចំណយពៃលយូរដើមៃបីទាញ
យកោះទៃ។

 ផ្តល់មូលហ្តុដ្លត្ូវមើលវីដ្អូ៖ តើហៃតុអ្វ ី
បានជាអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមគួរតៃ 
មើលវីដៃអូ? វាអាចយឺត និងអស់លុយចៃើន។  
សូមសរសៃរអត្ថបទសង្ខៃបខ្លីមួយ អំពីវីដៃអូដៃល
ទាក់ទាញឱៃយកៃុមគោលដៅចង់មើលវីដៃអូោះ។
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 ផ្តល់មូលហ្តុដ្លត្ូវមើលវីដ្អូ៖ តើហៃតុអ្វ ី
បានជាអ្នកបៃើបៃៃស់ បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 
គួរតៃមើលវីដៃអូ? វាអាចយឺត និងអស់លុយចៃើន។  
សូមសរសៃរអត្ថបទសង្ខៃបខ្លីមួយអំពីវីដៃអូដៃល
ទាក់ទាញឱៃយកៃុមគោលដៅចង់មើលវីដៃអូោះ។

 បង្កើតជាបណា្ណល័្យវីដ្អូនៅលើហ្វស្បុ៊ក៖ សូម 
បង្ហៃះវីដៃអូនៅលើហ្វៃសប៊ុកដោយផ្ទៃល់ ដូច្នៃះ 
អ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមអាចមើល 
ឃើញវីដៃអូទាំងោះនៅលើទំព័ររបស់អ្នក ហើយ 
ពួកគត់អាចចុចចូលចិត្ត ឬចៃករំលៃកវីដៃអូទាំង 
ោះទោះបីជាអ្នកបង្ហៃះវីដៃអូោះាលពីបុ៉នា្មៃន 
ខៃមុនក៏មដោយ។ បៃសិនបើអ្នកមានវីដៃអូជាចៃើន  
ជាពិសៃសវីដៃអូបៃភៃទផៃសៃងគ្នៃដៃលតមៃៀបតាម 
បៃធានបទ អ្នកអាចបង្ហៃះ និងរៀបចំវីដៃអូរបស ់
អ្នកាក់ក្នុជង Youtube, Vimeo ឬទំព័រចៃករំលៃក 
វីដៃអូផៃសៃងទៀតដើមៃបីបង្កើតជាបណ្ណៃល័យវីដៃអូ 
មួយដៃលជួយដល់អ្នកដៃលមានចំណប់អារម្មណ៍ 
ងាយស្វៃងរកខ្លឹមសរររបស់អ្នក។

 កំណត់រូបភាពតំណាង (thumbnail) វីដ្អូរបស់អ្នក៖ ពៃលខ្លះរូបភពតំណងដៃលបង្កើតដោយ 
ស្វយ័បៃវត្តគឺិមិនគួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍ោះទៃ ឬមិនផ្តល់នូវសរអ្វដីៃលអ្នកកំពុងតៃពៃយោយមផៃសព្វផៃាយោះដៃរ។ 
ក្នុជងករណីនៃះ សូមជៃើសសរីសរូបភពតំណងផៃសៃងដោយខ្លួនឯងសមៃៃប់វីដៃអូរបស់អ្នកមុនពៃលបង្ហៃះ។

តំណភ្ជ្ប់

 ផ្តល់មូលហ្តុមួយដើម្បីកុ្មគោលដៅចុចលើតំណ 
ភា្ជ្ប់៖ នៅពៃលបង្ហៃះតំណភ្ជៃប់ សូមសរសៃរ 
អធិបៃបាយអំពីតំណភ្ជៃប់ោះចៃញពីទសៃសនៈអង្គារ 
របស់អ្នក។ មូលហៃតុអ្វីបានជាតំណភ្ជៃប់ោះ 
សំខាន់សមៃៃប់អ្នកផ្ទៃល់ និងកៃុមគោលដៅ?  
សូមផ្តល់នូវចំណុចគន្លឹះមួយដៃលធ្វើឱៃយអ្នកបៃើ 
បៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចង់ចុច និងមើល 
បន្ថៃម។

 ជ្ើសរីសរូបភាពតំណាង (thumbnail) ល្អមួយ៖  
រូបថត ឬរូបភពតំណងដៃលភ្ជៃប់ជាមួយនឹងតំណ 
ភ្ជៃប់អាចមានឥទ្ធិពលចៃើនទៅលើអ្វីដៃលអ្នកបៃើ 
បៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចង់ ឬមិនចង់ចុច 
លើតំណភ្ជៃប់ទាំងោះ។ ហ្វៃសប៊ុកនឹងស្នើជា 
រូបភពមួយ បុ៉ន្តៃបៃសិនបើអ្នកគិតថាវានឹងមិនទាញ 
ចំណប់អារម្មណ៍ និងទាក់ទាញឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស ់
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចុចលើតំណោះទៃ អ្នក  
អាចបង្ហៃះរូបភពផៃសៃងដោយបៃើសញ្ញៃ “+” 

ដៃលលៃចចៃញនៅពីកៃៃមតំណភ្ជៃប់។
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នៅក្នុជងលំហាត់ទី ៦៖ សូមមើល “អ្វីដៃលដំណើរារខ្លះ” និងមើលអង្គារផៃសៃងដៃលមានកៃុម 
គោលដៅសៃដៀងគ្នៃជាមួយនឹងអង្គាររបស់អ្នកដៃរ។ សូមមើលារបង្ហៃះអ្វីដៃលមានារចូលរួមចៃើន 
បំផុត។ សូមរៀបរាប់ពីអ្វីដៃលពួកគត់កំពុងធ្វើដៃលអ្នកអាចសកលៃបងធ្វើតាមនៅលើទំព័ររបស់អ្នក។

សូមមើលអ្វីដ្លកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជា!
ចង់ដឹងពីវិធីដៃលធ្វើឱៃយទំព័ររបស់អ្នកបៃសើរជាងមុនឬទៃ? សូមមើលទំព័រផៃសៃងដៃលសៃដៀងនឹងទំព័រ 

របស់អ្នក ថាតើទំព័រទាំងោះកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះដើមៃបីទទួលបានារចូលចិត្ត (Likes) មតិយោបល់ (Comments)  
និងារចៃករំលៃក (Shares)!!

សូមចូលទៅាន់គៃហទំព័រ SocialBakers ដៃលអ្នកអាចមើលឃើញទំព័រហ្វៃសប៊ុកជាចៃើនដៃល 
មានបៃជាបៃិយភពបំផុត និងវិវត្តលឿនជាងគៃ។
http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/cambodia/

អ្នកក៏មអាចមើលឃើញទំព័រអង្គារមិនមៃនរា្ឋៃភិបាលដៃលទទួលបានារចូលចិត្តចៃើនបំផុតតាមរយៈ  
http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/cambodia/society/ngo/

ឧទាហរណ៍អំពីស្ថិតិហ្វៃសប៊ុករបស់គៃហទំព័រ Socialbakers សមៃៃប់បៃទៃសកម្ពុជជា (ថ្ងៃទី ២៩ 
ខៃកុម្ភៈ ឆា្នៃំ ២០១៦ វៃលាម៉ៃង ១១៖០៨ ពៃឹក)
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នៅក្នុជងលំហាត់ទី ៧៖ ារធ្វើឱៃយារបង្ហៃះព័ត៌មានរបស់អ្នកាន់តៃមានបៃសិទ្ធភពជាងមុន សូមពិនិតៃយ  
មើលារបង្ហៃះចំនួន ៥ ចុងកៃៃយនៅលើទំព័រអង្គាររបស់អ្នក និងសរសៃរពីវិធីដៃលអ្នកនឹងកៃបៃៃារបង្ហៃះ 
ព័ត៌មានោះាន់តៃល្អឡើងដោយផ្អៃកលើអ្វីដៃលអ្នកបានដឹងនាពៃលនៃះ។

រូបភាពទី ១២៖ ឧទាហរណ៍អំពីវិធីដ្លធ្វើឱ្យការបង្ហះ្ព័ត៌មានកន្លងមកមានប្សិទ្ធភាពជាងមុន

កាលបរិច្ឆទ្/ ព្លវ្លា បង្ហះ្ តើអ្នកនឹងក្ប្្អ្វលីើការបង្ហះ្នោះដ្រឬទ្? ប្សិនបើក្ប្្ តើអ្នកនឹងក្ប្្អ្វខី្លះ?

ថ្ង្ទី ២ ខ្កុម្ភៈ  
វ្លា ម៉្ង ៤៖៥៩ រសៀល

លើកឡើងពី (mention) @UNICEFInnovation 

លើកឡើងពី (mention) អង្គារផៃសៃងដៃលកំពុងធ្វើារលើគំនិតច្នៃបៃឌិតអំពីកុមារ
នៅកម្ពុជជា (@InSTEDD @ARChub @WorldEducation) 
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ផ្ន្កទី ៧៖

ការបង្កើតផ្នការខ្លឹមារ

ផៃនារខ្លឹមសរផ្តល់នូវកៃបខណ្ឌការងារមួយ 
ដើមៃបីជួយឱៃយអ្នកអាចរៀបចំផៃនារជាមុន ដូច្នៃះអ្នក 
នឹងមិនបាត់បង់ឱាសក្នុជងារបង្ហៃះខ្លមឹសរដៃលពាក់ 
ព័ន្ធ និងគំទៃគោលដៅ និងសកម្មភពអង្គាររបស ់
អ្នកោះទៃ។ អ្វីដៃលអ្នកបង្ហៃះនៅថ្ងៃណមួយោះ 
អាច (និងគួរតៃ) កៃបៃៃ អាសៃ័យទៅតាមអ្វីដៃលកំពុង 
តៃកើតឡើង។ ផៃនារខ្លឹមសរផ្តៃតលើាររៀបច ំ
ផៃនារបង្ហៃះពីមួយសបា្តៃហ៍ទៅមួយខៃជាមុន ពៃម 
ទាំងជួយឱៃយារផៃសព្វផៃាយព័ត៌មានពីបៃព័ន្ធផៃសព្វ 
ផៃាយសង្គមរបស់អ្នកសីុសងា្វៃក់ជាមួយនឹងអង្គារដទៃ 
ទៀតផងដៃរ។ អ្នកអាចបន្ថៃមារបង្ហៃះបន្ថៃមទៀត  
និងរៀបចំាលវិភគឡើងវិញ ឬកំណត់អាទិភពារ 
បង្ហៃះបៃសិនបើខ្លឹមសរ ឬបៃធានបទថ្មីទើបនឹងកើត 
ហើយមានសរៈសំខាន់ជាង។ 

ផៃនារខ្លឹមសរគឺជាឯកសរសំខាន់មួយដៃល 
គួរតៃធ្វើបច្ចុជបៃបន្នភពជានិច្ច ដោយរួមបញ្ចលូនូវព័ត៌មាន 
មូលា្ឋៃនខ្លះៗ ដូចជាខ្លឹមសរដៃលតៃូវបង្កើត ឬចៃក 
រំលៃក ពៃលវៃលាដៃលតៃូវបង្ហៃះ ឯកសររូបភព 
ជាចៃើនទមៃង់ (multimedia) ឬតំណភ្ជៃប់ដៃលតៃូវ 
រួមបញ្ចូល និងអ្នកទទួលខុសតៃូវចំពោះារបង្ហៃះ 
ខ្លឹមសរ។ សូមធ្វើតាមទមៃង់បៃបបទដៃលផ្តល់ជូន 
នៅក្នុជងសៀវភៅនៃះដើមៃបីឆ្លើយតបនឹងតមៃូវាររបស់ 
អង្គារអ្នក។

ផ្អៃកលើសកម្មភពរបស់អង្គារអ្នក សូមរៀបច ំ
ផៃនារបង្ហៃះខ្លមឹសរបៃភៃទផៃសៃងៗគ្នៃដៃលរួមបញ្ចលូ 
ដូចខាងកៃៃម៖

ព្ឹត្តិការណ៍៖ ជូនដំណឹងដល់សធារណជនព ី
ពៃតឹ្តាិរណ៍របស់អង្គារអ្នកដៃលនឹងកើតមាន ក៏មដូចជា 
ពៃឹត្តិារណ៍ខាងកៃៃដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅ និង 
កៃុមគោលដៅផងដៃរ។

ធនធាន៖ អ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 
ចូលចិត្ត ទទួលបានអ្វីដៃលអាចជួយដល់ពួកគត់។  
សូមអធិបៃបាយដោយសង្ខៃប និងាក់តំណភ្ជៃប់ទៅ 
នឹងធនធានមានបៃយោជន៍ ដូចជាារបណ្តុះបណ្តៃល 

បង្ហ្ញថ្ន្ក់ដឹកនាំថអ្នកកំពុង 
រួមចំណ្កជួយដល់អង្គការ

សូមបងា្ហៃញថា្នៃក់ដឹកនាំរបស់អ្នកអំពីផៃន 
ារខ្លឹមសរក្នុជងមូលា្ឋៃនបៃចាំសបា្តៃហ៍ ឬខៃ។  
តារាងារងារនៃារបង្ហៃះនឹងចង្អុជលបងា្ហៃញពី 
វិធី ដៃលបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមតៃូវបានរួម 
បញ្ចលូដើមៃបីគំទៃដល់ារផៃសព្វផៃាយព័ត៌មាន និង 
រៀបចំកម្មវិធីទាំងសៃុង។ អភិកៃមជាយុទ្ធសស្តៃ 
នៃះ នឹងបង្កើនជំនឿទុកចិត្តរបស់ថា្នៃក់ដឹកនា ំ 
និង ចង្អុជលបងា្ហៃញថាអ្នកមិនគៃៃន់តៃកំពុង 
អង្គុជយ “លៃង” ហ្វៃសប៊ុកពៃញមួយថ្ងៃដោយឥត 
បៃយោជន៍ោះទៃ។ 

ស្នើឱ្យបុគ្គលិកទំាងអស់នៅក្នងុអង្គការ 
របស់អ្នកជួយគិតពីខ្លឹមារ!

ារគិតពីខ្លមឹសរបង្ហៃះ មិនមៃនជាបន្ទុជក 
របស់អ្នកគៃប់គៃងបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមតៃ 
មា្នៃក់ឯងោះទៃ។ បុគ្គលិកនៅក្នុជងអង្គារគួរតៃ 
រួមគ្នៃគិតរកនឹកខ្លមឹសរអ្វដីៃលអាចបង្ហៃះបាន។  
បៃសិនបើមិនមានអ្វីបង្ហៃះទៃោះ អ្នកទទួល 
ខុសតៃូវផ្នៃកបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមគួរតៃ 
សួរជាសំណួរដល់បុគ្គលិកដើមៃបីបំផុសជាគំនិត
ឡើង។
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លើបៃព័ន្ធអិុនធើណិត វីដៃអូ Youtube ដៃលអប់រំ របាយ 
ារណ៍ខ្លីៗ និងអ្វីផៃសៃងទៀតដៃលគំទៃដល់គោលដៅ 
របស់អ្នក ពៃមទាំងមានតម្លៃសមៃៃប់កៃុមគោលដៅ ។

ព័ត៌មានអង្គការ៖ សូមបង្ហៃះព័ត៌មានអំពីារងារ 
ដ៏មអស្ចៃរៃយដៃលអង្គារអ្នកកំពុងធ្វើ។ សូមបៃើារបង្ហៃះ 
ខ្លីៗទាំងនៃះដើមៃបីបង្កើនជំនឿទុកចិត្ត និងចំណង់របស ់
កៃុមគោលដៅដើមៃបីចូលរួមជាមួយអង្គាររបស់អ្នក។

ព្ឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ៖ ារចៃករំលៃកព័ត៌មានអំព ី
បៃធានបទដៃលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងារងារអង្គាររបស់ 
អ្នក គឺជាវិធីល្អបំផុតក្នុជងារបង្កើនារយល់ដឹងអំពីបញ្ហៃ 
ដៃលអង្គារអ្នកយកចិត្តទុកាក់ និងរកៃាបាននូវលំហូរ 
នៃខ្លឹមសរ។ ារចៃករំលៃកខ្លឹមសរអំពីអង្គារផៃសៃង 
ក៏មធ្វើឱៃយពួកគត់ចង់ចៃករំលៃកខ្លមឹសររបស់អ្នកនាពៃល 
អនាគតផងដៃរ។

ការស្ទង់មតិ/សំណួរ៖ តើអ្នកចង់ឱៃយារចូលរួម
ផ្តល់យោបល់លើខ្លឹមសរព័ត៌មានរបស់អ្នកដៃរឬទៃ? 
សូមសួរសំណួរ! មានកម្មវិធីស្ទង់មតិជាចៃើនដៃលអ្នក 
អាចបៃើជាមួយនឹងហ្វៃសប៊ុក ប៉ុន្តៃ វិធីងាយបំផុតគ ឺ
សរសៃរសំណួរមួយដៃលទាក់ទាញឱៃយមានារឆ្លើយតប 
នៅក្នុជងផ្នៃកមតិយោបល់។ ារស្ទង់មតិមានបៃសិទ្ធភព 
ជាពិសៃស នៅពៃលដៃលមានារចទជាសំណួរពីអ្វ ី
ដៃលទាន់ហៃតុារណ៍ ទោះបីជាព័ត៌មានជាតិ ឬពៃឹត្ត ិ
ារណ៍ដៃលនឹងកើតឡើងក្តី ពៃមទាំងអាចមានឱាស 
ជះឥទ្ធិពលដល់សកម្មភពអាចជាកម្មវិធីអង្គារ ឬារ 
ជជៃកវៃកញៃកថា្នៃក់ជាតិរបស់អង្គារអ្នក។

ខ្លមឹារដ្លនឹងតូ្វបង្ហះ្
នៅពៃលអ្នកមានផៃនារខ្លឹមសរ អ្នកអាចរៀបចំខ្លឹមសររបស់អ្នកក្នុជងពៃលនៃះបាន និងរៀបជា 

ាលវិភគ បង្ហៃះដោយបៃើហ្វៃសប៊ុក ឬវៃទិាផៃសៃងដូចជា Hootsuite។
សមៃៃប់ព័ត៌មានបន្ថៃមអំពីវិធីចាប់ផ្តើមបៃើ Hootsuite សូមចូលទៅាន់ Hootsuite Quick Start 

Guide៖ https://help.hootsuite.com/hc/en-us/articles/204598140-Quick-start-guide 

សូមធ្វើលំហាត់ទី ៨ នៅក្នុជងកៃាសអនុវត្ត និង 
រៀបផៃនារបង្ហៃះខ្លមឹសរសមៃៃប់រយៈពៃល ១ សបា្តៃហ៍ 
សមៃៃប់អង្គាររបស់អ្នក។ ខាងកៃៃមនៃះជាឧទាហរណ៍ 
អំពីផៃនារខ្លមឹសរដៃលគំទៃារចូលរួមរបស់យុវជន 
លើបញ្ហៃដៃលបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍។

តូ្វច្ះបត់ប្ន!
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម គឺជាារភ្ជៃប ់

នូវ អ្វីដៃលកំពុងកើតឡើងនាពៃលបច្ចុជបៃបន្ន។  
បៃសិនបើមានព័ត៌មានមួយតូចពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គារ 
របស់អ្នក ឬបញ្ហៃដៃលអ្នកយកចិត្តទុកាក់ សូម 
ធ្វើារចៃករំលៃកភ្លៃម!!! បៃសិនបើវាជាន់ជា 
មួយនឹងខ្លឹមសរដៃលអ្នកបៃុងនឹងបង្ហៃះហើយ 
មានភពចមៃូងចមៃៃស់រឿងពៃលវៃលាតិចតួច 
ទៃោះ ដូច្នៃះសូមកៃសមៃួលផៃនាររបស់អ្នក
ឡើងវិញ។
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រៀបផ្នការទុកមុនសម្្ប់ខ្លឹមារដ្លត្ូវនឹងព្លវ្លា
 
បន្ថៃមពី ាររៀបផៃនារារបង្ហៃះរបស់អ្នក 

តាមសបា្តៃហ៍ អ្នកអាចបៃៃកដថាអ្នកមិនភ្លៃចបង្ហៃះព ី
ពៃឹត្តិារណ៍សំខាន់ៗណមួយោះទៃ ដោយបង្កើតជា 
បៃតិទិនបៃចាំតៃីមាស ឬបៃចាំឆា្នៃំឡើង។ អ្នកអាចមិន 
ដឹងពីអត្ថបទ ឬឯកសរជាក់លាក់ដៃលអ្នកនឹងបង្ហៃះ 
ជាមុន ប៉ុន្តៃអ្នកអាចកត់ចំណំនៅលើបៃតិទិនបានធ្វើ 
ដូច្នៃះអ្នកនឹងមិនភ្លៃចោះទៃ។

ជាឧទាហរណ៍ បៃសិនបើអ្នកដឹងថាអង្គាររបស់ 
អ្នកនឹងបង្ហៃះខ្លឹមសរអំពីសិទ្ធិនារី នៅ ខៃមីនា ដើមៃប ី
អបអរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ សូមកត់ចំណំនៅក្នុជង 
បៃតិទិន។

 

រូបភាពទី ១៤៖ ការប្ើប្្ស់តារាងសាមញ្ញដើម្បីតាមដានចំណងជើងខ្លមឹសារដ្លមាននាព្លអនាគត

ខ្ ថ្ង្ទី ប្ធានបទ គំនិតពីខ្លឹមសារ

មីនា ៨ ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ារបៃកួតបៃជៃងរូបភពនៅថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារី - យុវជនផ្ញើរូបភពសៃី្ត

ខ្មៃរដៃលពួកគត់កោតសរសើរ និងបៃៃប់ពីមូលហៃតុោះផង។

មៃស ១៣-១៦ ចូលឆា្នៃំខ្មៃរ ជូនពរក្នុជងឱាសចូលឆា្នៃំថ្មី

ឧសភ ១ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ បង្ហៃះរូបភពពីពៃឹត្តិារណ៍ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ

ឧសភ ១៣ ចមៃើនពៃះជន្មពៃះបាទនរោត្តម 

សីហមុនី

ថា្វៃយពៃះពរថ្ងៃចមៃើនពៃះជន្មពៃះមហាកៃសតៃ
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សៀវភៅពន្យល់ពីរបៀបប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖  
គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

គន្លឹះ៖ ក្មសីលធម៌គ្ប់គ្ងទំព័រប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម

អាកបៃបកិរិយ និងសីលធម៌សមរមៃយអាចមានលក្ខណៈខុសប្លៃកបន្តិច នៅពៃលអ្នកទាក់ទងគ្នៃនៅលើ 

ហ្វៃសប៊ុក។ អ្នកអាចអនុវត្តតាមសៃចក្តីណៃនាំសមញ្ញៗខាងកៃៃមទាំងនៃះ ដើមៃបីកុំឱៃយអង្គាររបស់អ្នក 

ជួបបញ្ហៃណមួយោះ។

អ្វីដ្លគួរធ្វើ  
 ផ្តល់ស្នៃដៃឱៃយបៃភពដើមនៃព័ត៌មានដៃលអ្នកបង្ហៃះ ដោយលើកឡើងពី (mention) ឬទាញយក 

បៃភពមកបញ្ជៃក់ ឬផ្តល់តំណភ្ជៃប់ទៅខ្លឹមសរដើម។ 

 សំុារអនុញ្ញៃតពីមា្ចៃស់ដើមដើមៃបីចៃករំលៃកព័ត៌មានដៃលមិនទាន់ផៃសព្វផៃាយជាសធារណៈនៅឡើយ  

(ជាឧទាហរណ៍ អ្នកមិនអាចចៃករំលៃកព័ត៌មានដៃលផ្ញើនៅក្នុជងសរអៃឡិចតៃូនិចឯកជនដោយគ្មៃន 

ារអនុញ្ញៃតោះទៃ)

 បៃសិនបើនរណមា្នៃក់មិនចង់ឱៃយបង្ហៃះរូបភពរបស់គត់ សូមគោរពតាមបំណងរបស់គត់។

 ារពារគៃហទំព័ររបស់អ្នកពីអ្នកលួចចូលគៃប់គៃងគៃហទំព័រដោយឱៃយអ្នកគៃប់គៃងគៃហទំព័ររបស់ 

អ្នកទាំងអស់ប្តូរលៃខសមា្ងៃត់ជាបៃចាំ បៃើលៃខសមា្ងៃត់ដៃលពិបាកចាំ និងបង្កើតារផ្ទៀងផ្ទៃត់ទ្វៃដង

ដៃលតមៃូវឱៃយអ្នកគៃប់គៃងគៃហទំព័រវាយបញ្ចូលលៃខកូដទី ២ នៅពៃលបើកចូលពីកុំពៃយូទ័រថ្មី។

 លុបចលសិទ្ធិគៃប់គៃងបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់បុគ្គលិកណមា្នៃក់ភ្លៃម នៅពៃលដៃលគត ់

លាឈប់ពីអង្គារ។ ផ្លៃស់ប្តរូលៃខសមា្ងៃត់ទំាងអស់សមៃៃប់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អង្គារអ្នក។

 គិតអំពីករណី និងវិធីដៃលារបង្ហៃះអាចធ្វើឱៃយគៃយល់ចៃលំ ឬទទួលារវាយបៃហារ។ បៃសិនបើ 

អ្នកមិនចៃបាស់ សូមសួរមិត្តភក្តិ ឬមិត្តរួមារងាររបស់អ្នកពីអ្វីដៃលពួកគត់គិតមុននឹងបង្ហៃះ។

 ឆ្លើយតបភ្លៃមទៅាន់អ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមដៃលផ្ញើសរមក និងផ្តល់មតិយោបល់នៅ 

លើទំព័ររបស់អ្នក។

 គោរពតាមចៃបាប់អង្គាររបស់អ្នក។

 គោរពតាមចៃបាប់នៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជាដៃលគៃបដណ្តប់ារផៃសព្វផៃាយព័ត៌មាននៅលើបៃព័ន្ធ 

អុិនធើណិត។

អ្វីដ្លមិនគួរធ្វើ  
 កុំបង្ហៃះរូបភពដៃលមិនសមរមៃយ ដូចជារូបអាកៃៃត ឬហឹងៃា។

 កុំបៃើពាកៃយសម្តីមិនល្អ ឬបៃើអកៃសរធំ (អកៃសរឡាតាំង) ទាំងអស់នៅលើារបង្ហៃះ។ នៅក្នុជងវបៃបធម ៌

ជាចៃើន ារបៃើអកៃសរធំទាំងនៃះចាត់ទុកថាជាារសៃៃកគំហក និងជាអត្តចរិកឈ្លើយណស់។

 កុំសរសៃរអ្វីមួយនៅក្នុជងហ្វៃសប៊ុកដៃលអ្នកមិនអាចនិយយនៅក្នុជងទីសធារណៈ។

 កុំបង្ហៃះព័ត៌មានផ្ទៃល់ខ្លួន ឬឯកជនអំពីអ្នកដទៃ។

 កុំបង្ហៃះព័ត៌មានដៃលអ្នកមិនចៃបាស់ថាជាារពិត។
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ផ្ន្កទី ៨៖

ការតាមដានពីដំណើរការន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម និង 
ការធ្វើឱ្បប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមរបស់អ្នកប្សើរជាងមុន

បៃសិនបើអ្នកបានធ្វើតាមដំណើរាររៀបផៃនារ 
បានដោយបៃតិបៃៀងដៃលមានរៀបរាប់នៅក្នុជងសៀវភៅ 
នៃះហើយ អ្នកនឹងបង្កើនបៃសិទ្ធភពបៃព័ន្ធទំនាក់ទំនង 
សង្គមរបស់អង្គារអ្នក ដូច្នៃះសូមកំុឈប់តៃមឹនៃះ។ សូម 
តាមានលទ្ធផល ដើមៃបីមើលពីអ្វីដៃលដំណើរារខ្លះ  
(និងអ្វីដៃលមិនដំណើរារ)។ បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម  
ជាពិសៃស ហ្វៃសប៊ុកធ្វើឱៃយមានភពងាយសៃួលក្នុជង 
ារបៃមូលទិន្នន័យដៃលអ្នកអាចរៀនពីវាបាន។

ដោយសរអ្នកមានអារម្មណ៍ថាាន់តៃងាយ 
សៃលួក្នុជងារបៃើទិន្នន័យ ដើមៃបីបង្កើនបៃសិទ្ធភពបៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នក អ្នកអាចស្វៃងរកទមៃង ់
ជាចៃើននៃមុខងារស្ថតិិរបស់ហ្វៃសបុ៊ក (Insights)។ ទោះ 
ជាយ៉ៃងណក្តី នៃះជាារល្អបំផុតគឺចាប់ផ្តើមដោយ 
ងាយៗ។ អ្នកតៃូវយល់ពីកៃៃហ្វិចមូលា្ឋៃនជាមុនសិន  
រៀនពីវិធីបញ្ចូលទិន្នន័យងាយៗទៅក្នុជងាររៀបផៃន 
ារពីខ្លឹមសររបស់អ្នក និងស្វៃងរកទមៃង់វិភគស្មុជគ 
ស្មៃញជាងនៃះនាពៃលកៃៃយ។

តារាងធម្មតាបំផុតទំាងបីដៃលបៃើសមៃៃប់តាមាន 
ដំណើរាររបស់ហ្វៃសប៊ុកមាន ារចូលចិត្ត (Likes)  

ារទទួលបាន (Reach) និង ារចូលរួម (Engagement)។  
ទំាងនៃះគឺងាយសៃលួតាមានដៃលមាននៅក្នុជងមុខងារ 
ស្ថតិិរបស់ហ្វៃសប៊ុក (Insights)។

ទទួលបានធនធានដោយបង្ហ្ញព ី

ប្សិទ្ធភពការងររបស់អ្នក

ដោយហៃតុថា បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 

របសអ់្នកបៃសើរជាងមុន ហើយារចូលរួមរបស ់

អ្នកក៏មកើនឡើង សូមរាយារណ៍ពីកៃៃហ្វចិបៃចំា 

ខៃជូនថា្នៃក់ដឹកនាំ។ សូមបងា្ហៃញឱៃយពួកគត់ដឹង 

ពីធនធានដៃលពួកគត់ចំណយោះគឺទទួល  

បានលទ្ធផល តាមរយៈចំនួនចូលរួមមានារ 

កើនឡើង!
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នៅក្នុជងមុខងារស្ថិតិរបស់ហ្វៃសប៊ុក (Insights)  
អ្នកអាចមើលឃើញសៃចក្តីសង្ខៃបអំពីកៃៃហ្វិចបៃចាំ 
សបា្តៃហ៍នៅខាងស្តៃនំៃទំព័ររបស់អ្នក។ សូមចុច “Insights”  

នៅខាងលើទំព័រ ហើយទំព័រសង្ខៃបមួយនឹងលៃចឡើង 
ជាមួយនឹងព័ត៌មានពិស្តៃរអស្ចៃរៃយមួយរួមទំាងាររំលៃច 
អំពីដំណើរារទំព័ររបស់អ្នករៀងរាល់សបា្តៃហ៍ និងរបៀប 
ដៃលវាបៃៀបធៀបទៅនឹងសបា្តៃហ៍កន្លងមក។ អ្នកក៏មអាច 
ទាញយកទិន្នន័យនៃះជាទមៃង់ xls និង csv ផងដៃរ។

ការចូលចិត្ត (Likes) តៃូវបានបៃើសមៃៃប់វាស់ 
វៃងចំនួនអ្នកបៃើបៃៃស់ បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម 
ដៃលចុចចូលចិត្តនៅលើទំព័ររបស់អ្នក ឬារបង្ហៃះ 
នីមួយៗ។ ារចូលចិត្តនៃះជាធម្មតាសំដៅទៅជា  
“ការចូលចិត្តទំព័រ” (Like Page) ឬ “ការចូលចិត្តការបង្ហះ្”  
(Like Posts) ដើមៃបីបៃងចៃកឱៃយាច់ពីគ្នៃ។ ហ្វៃសបុ៊ក 
កំពុងចាប់ផ្តើមណៃនំាពីវិធីផៃសៃងពី “ការចូលចិត្ត” (Likes)  
ដូចជា “សប្បាយចិត្ត” (Haha) “ពិបាកចិត្ត” (Sad) និង  
“ប្តិកម្ម” (Reaction) ផៃសៃងទៀត។ ដោយសរារ 
ផ្លៃស់ប្តូរនៃះកើតមាននៅកម្ពុជជា វានឹងផ្លៃស់ប្តូរាររាយ 
ារណ៍នៅក្នុជងមុខងារស្ថតិិរបស់ហ្វៃសបុ៊ក (Insights) ដៃរ។

ការទទួលបាន (Reach) គឺជាចំនួនអ្នកបៃើបៃៃស់ 
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមដៃលបានមើលឃើញារបង្ហៃះ 
របស់អ្នកនៅក្នុជងព័ត៌មានថ្មីៗ (New Feeds)។ ារ 
បង្ហៃះរបស់អ្នកនឹងលៃចឡើងនៅក្នុជងព័ត៌មានថ្មីៗ  
(New Feeds) របស់អ្នកដៃលចូលចិត្តទំព័រអ្នកដូចជា 
នៅក្នុជងព័ត៌មានថ្មីៗរបស់មិត្តភក្តិអ្នកដៃលចូលចិត្តផ្តល់ 
មតិយោបល់ ឬចៃករំលៃការបង្ហៃះរបស់អ្នក។

 

ភ្ជប់្ក្្ហ្វចិទៅនឹងគោលដៅរបស់អ្នក
សូមចងចាំនូវអ្វីដៃលអ្នកកំពុងពៃយោយម 

សមៃៃចឱៃយបានតាមគោលដៅរបស់អ្នក។ ជា 
ឧទាហរណ៍
 បៃសិនបើអ្នកកំពុងតៃបង្កើនការយល់ដឹង អ្នក 

នឹងចង់ផ្តៃតទៅលើារបង្កើនារទទួលបាន  
(Reach) ដូច្នៃះអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វ 
ផៃាយសង្គមចៃើនជាងនៃះ អាចមើលឃើញ 
ព័ត៌មានដៃលបានបង្ហៃះ។

 បៃសិនបើអ្នកកំពុងបង្កើនចំណ្ះដឹង អ្នកនឹង 
ចង់មើលឃើញថាអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វ 
ផៃាយសង្គមកំពុងចុចនៅលើារបង្ហៃះរបស់ 
អ្នក និងភ្ជៃប់តំណដើមៃបីទទួលបានព័ត៌មាន 
ពិស្តៃរបន្ថៃមស្តីពីបៃធានបទមួយ។

 បៃសិនបើអ្នកកំពុងពៃយោយមឱៃយមានភាពសកម្ម  
អ្នកនឹងចង់ទទួលបានារចូលរួម រួមទាំង 
ារចូលចិត្ត (Likes) ារចៃករំលៃក (Shares)  
មតិយោបល់ (Comments) និងារឆ្លើយតប 
ភ្លៃមទៅនឹងពៃឹត្តិារណ៍បៃសិនបើមាន។

សូមគិតពីសកម្មភពអ្វមួីយក្នុជង ហ្វៃសបុ៊ក 
ដៃលនឹងគំទៃល្អបំផុតដល់គោលដៅរបស់អ្នក និង 
កត់ចំណំអ្វដីៃលអ្នកកំពុងធ្វើដៃលកំពុងបង្កើន និង 
បន្ថយលទ្ធផលោះ។ សូមកៃតមៃវូទៅតាមហ្នងឹ។
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កៃៃហ្វចិនៃារទទួលបាន (Reach) តៃវូបានបំបៃក 
ជាារទទួលបាន “ធម្មតា” (នៅពៃលមិត្តភក្តលិើហ្វៃសបុ៊ក 
ផៃសព្វផៃាយពីារបង្ហៃះតាមរយៈសកម្មភពរបស់ពួក 
គត់) និងារទទួលបាន (Reach) “ដោយបង់បៃៃក”់  
នៅពៃលអង្គារបង់បៃៃក់ឱៃយកៃមុហុ៊នហ្វៃសបុ៊កដើមៃបីឱៃយ 
កៃុមហ៊ុនជួយជមៃុញបងា្ហៃញខ្លឹមសរនៅលើទំព័រនានា  
(សូមមើល “ារផៃសព្វផៃាយទំព័រហ្វៃសប៊ុករបស់អ្នក”  
ក្នុជងទំព័រ ៩)។ ារទទួលបាន (Reach) ធម្មតារបស់អ្នក 
គួរតៃមានចំនួនចៃើនជាងារទទួលបាន (Reach) ដោយ 
ារបង់បៃៃក់ ឬអ្នកមិនបានធ្វើារវិនិយោគល្អមួយោះ 
ទៃ ដោយហៃតុថាគ្មៃននរណមា្នៃក់ចុចចូលចិត្ត ចុច 
ចៃករំលៃក ឬផ្តល់មតិយោបល់នៅលើខ្លឹមសរដៃល 
បានបង់បៃៃក់ោះទៃ។

ការចូលរួម គឺជាវាកៃយស័ព្ទទូលំទូលាយដៃលរាប់ 
ចំនួនអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម ធ្វើសកម្ម 
ភពនៅពៃលបៃើហ្វៃសប៊ុកដើមៃបីឆ្លើយតបទៅនឹងារ 
បង្ហៃះរបស់អ្នក។ “ារចូលរួម” រួមមាន៖
 ការចូលចិត្ត (Likes)៖ នៅពៃលអ្នកបៃើបៃៃស់ 

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចុចបូ៊តុងចូលចិត្តនៅលើ 
ារបង្ហៃះមួយ។

 មតិយោបល់ (Comments)៖ នៅពៃលអ្នកបៃើបៃៃស់ 
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមវាយបញ្ចូលអត្ថបទដោយ 
រួមទំាងសៃចក្តថី្លៃង សំណួរ ឬារទាញឈ្មៃះ (tag) 

នរណមា្នៃក់មកាក់នៅក្នុជងារបង្ហៃះមួយ។
 ការច្ករំល្ក (Shares)៖ នៅពៃលអ្នកបៃើបៃៃស់ 

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចៃករំលៃការបង្ហៃះមួយ  
ដូច្នៃះមិត្តភក្តិ និងគៃួសររបស់ពួកគត់អាចមើល 
ឃើញដៃរ។

 ការចុច (Click)៖ នៅពៃលអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វ 
ផៃាយសង្គមចុចនៅលើារបង្ហៃះមួយ - នៃះអាច 
ជាារចុចទៅលើតំណភ្ជៃប់ ារមើលវីដៃអូ ឬារ 
ពងៃីករូបថត។

តួលៃខចៃើនអាចមានបៃយោជន៍ក្នុជងាររាយារណ៍ 
ទៅថា្នៃក់ដឹកនាំ អំពីកមៃិតនៃសកម្មភពអង្គាររបស ់
អ្នកដៃលកំពុងតៃបង្កើតឡើងនៅលើបៃព័ន្ធអិុនធើណិត។  
ទោះជាយ៉ៃងណក្តី អ្វីដៃលសំខាន់ជាងតួលៃខគឺមូល 
ហៃតុដៃលទំព័រ ឬារបង្ហៃះកំពុងទទួលបានកមៃិតនៃ 
ារចូលរួមផៃសៃងគ្នៃ។

នៅពៃលអ្នកមើលឃើញារកើនឡើង ឬារ 
ធា្លៃក់ចុះនៃារចូលចិត្ត (Likes) ារទទួលបាន (Reach)  

ឬារចូលរួមរបស់អ្នក សួរខ្លួនឯងថា តើអ្នកអាចបង្កើន 
ចំនួន និងជៀសវាងារធា្លៃក់ចុះដោយ “មូលហៃតុអ្វី?”  
និង “របៀបណ” ដោយផ្អៃកលើទំោរដៃលអ្នក 
មើលឃើញជាមួយនឹងខ្លឹមសរ រូបភពជាចៃើនទមៃង់ 
(multimedia) និងពៃលវៃលា។

ារសកលៃបងបៃើភសចៃើន អាចមាន 
លក្ខណៈសមញ្ញ ដោយាក់នូវារបង្ហៃះសៃដៀង 
គ្នៃ និងសង្កៃតថាមួយណល្អជាង។ នៅពៃល 
មជៃឈមណ្ឌកលសិទ្ធិមនុសៃសកម្ពុជជាបង្ហៃះជាភស 
អង់គ្លៃស និងខ្មៃរ យើងឃើញថាមានចំនួនចៃក 
រំលៃកកើនឡើងពីរដងនៅលើខ្លឹមសរដូចគ្នៃតៃ
ជាភសខ្មៃរ។

រូបភាពទី ១៥៖ ការសាកល្បងប្ើភាសាច្ើន 
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ចំពោះព័ត៌មានបន្ថៃម អំពីមុខងារស្ថិតិរបស ់
ហ្វៃសប៊ុក (Insights) សូមចូលទៅាន់ទំព័រជំនួយ 
របស់ហ្វៃសប៊ុក https://www.facebook.com/help/ 

383440231709427/

បៃសិនបើអ្នកកំពុងបៃើបៃៃស់ទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក 
ដើមៃបីទាក់ទាញឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស់ បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 
សង្គមចូលទៅាន់គៃហទំព័ររបស់អ្នក អ្នកអាចតាមាន 
ពីឥទ្ធិពលទំព័រហ្វៃសបុ៊ករបស់អ្នកមកលើគៃហទំព័រអ្នក 
បានតាមរយៈ Google Analytics។ អ្នកអាចយល់ដឹង 
បន្ថៃមនៅទីនៃះ https://www.facebook.com/notes/ 

hyperarts-web-design/tutorial-add-google-

analytics-social-interaction-tracking-to-your-

facebook-tabs/10150320031240844/

ការវិភគពីទំនោរខ្លឹមារ
ខ្លឹមសរបៃភៃទខុសគ្នៃទាញចំណប់អារម្មណ៍ 

កៃមុគោលដៅផៃសៃងៗគ្នៃ។ បច្ចុជបៃបន្នវាគ្មៃនមុខងារចំពោះ 
កៃុម និងវាស់វៃងពីគុណភពនៃខ្លឹមសរដៃលមាន 
បៃជាបៃិយភពបំផុតោះទៃ។ អ្នកនឹងតៃូវធ្វើបៃបនៃះ 
ដោយខ្លួនឯង ដោយមើលពីដំណើរារារបង្ហៃះ 
ទាំងមូល និងតាមានទំោរទៅតាមបៃធានបទ ារ 
បៃើពាកៃយសម្តី ភស និងបមៃៃបមៃួលផៃសៃងទៀត។

អ្នកអាចមើលឃើញារបង្ហៃះដៃលមានបៃជាបៃយិ 
ភពបំផុតគៃប់ពៃលដោយចុចនៅលើ “ារបង្ហៃះ” នៅ 
ក្នុជងមុខងារស្ថិតិរបស់ហ្វៃសប៊ុក (Insights)។ អ្នកអាច 
តំរៀបបានយ៉ៃងងាយតាមចំនួនារទទួលបាន (Reach)  
ឬារចូលរួមដោយចុចនៅលើកៃបាលតារាង។ បៃសិនបើ 
អ្នកកំពុងពៃយោយមឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 
សង្គមាន់តៃចៃើនចូលមើលារបង្ហៃះរបស់អ្នក អ្នក 
នឹងចង់មើលអ្វដីៃលទាក់ទាញារទទួលបាន (Reach)  
ចៃើនបំផុត។ បៃសិនបើគោលដៅរបស់អ្នករួមបញ្ចូល 
ារចូលរួមបន្ថៃមរបស់កៃុមគោលដៅ អ្នកនឹងចង់មើល 
ខ្លឹមសរអ្វីដៃលកំពុងបង្កើតារចូលរួមចៃើនបំផុត។

តើបៃធានបទអ្វខី្លះដៃលមានបៃជាបៃយិភពបំផុត?  
តើពួកគត់បៃើភសអ្វីខ្លះ? តើមានារបៃើពាកៃយសម្ត ី
បៃបណជាពិសៃសនៅក្នុជងារបង្ហៃះដៃលទំនងជាទាញ 
ចំណប់អារម្មណ៍? តើារបង្ហៃះោះមានព័ត៌មានក្នុជង 

សៃុក ក្នុជងតំបន់ ឬអន្តរជាតិដៃរឬទៃ? តើារបង្ហៃះ 
ោះរួមបញ្ចូលារទាញឈ្មៃះ (tag) បុគ្គលណមា្នៃក់  
ឬអង្គារណមួយចូលក្នុជងារបង្ហៃះដៃរឬទៃ?

សូមតាមានទំោរជារឿយៗ។ ារទទួលបទ 
ពិសោធន៍ពីបៃធានបទថ្ម ីនិងមើលថាតើវាដំណើរារទៅ 
យ៉ៃងដូចម្តៃច។ អ្នកអាចមើលអ្វីដៃលកំពុងដំណើរារ 
បៃចាំសបា្តៃហ៍ និងបៃចាំខៃដើមៃបីទទួលបានារយល់ 
ដឹងពីអ្វដីៃលអាចមានបៃសិទ្ធភពកើនឡើងចំពោះកៃមុ 
គោលដៅរបស់អ្នក។

ការវិភគពីទំនោរន្រូបភពជាច្ើនទម្ង់  
(multimedia)

កៃមុគោលដៅខុសគ្នៃទំនងជាមានារចូលរួមតិច  
ឬចៃើនជាមួយនឹងខ្លឹមសរបៃភៃទផៃសៃងគ្នៃ។ នៅពៃល  
មើលារបង្ហៃះដៃលមានបៃជាបៃិយភពបំផុតរបស់ 
អ្នក តើកៃុមគោលដៅទំនងជាចុចចូលចិត្ត ចុចលើវីដៃអូ  
រូបភព ឬទមៃង់សរព័ត៌មានផៃសៃងដៃរឬទៃ?

អ្នកអាចមើលទីនៃះដោយចុច “ការបង្ហ្ះ” និង  
“ប្ភ្ទការបង្ហះ្” នៅក្នុជងមុខងារស្ថតិិរបស់ហ្វៃសបុ៊ក  
(Insights)។ អ្នកអាចមើលឃើញពីឧទាហរណ៍ខាងកៃៃម 
ស្តីពីទំព័ររបស់គមៃៃង Development Innovation  

ដៃលវីដៃអូដើមគឺជាមធៃយោបាយមានបៃសិទ្ធភពបំផុត 
ដៃលអាចទាញយកកៃុមគោលដៅរបស់គមៃៃង ។

អ្នកគួរតៃបន្តបង្ហៃះព័ត៌មានបៃភៃទផៃសៃងៗទៀត  
ប៉ុន្តៃក៏មគួរតៃវិនិយោគនៅក្នុជងារបង្កើតខ្លឹមសរដៃល 
ទំនងជាទទួលបានារចូលរួមដោយផ្អៃកតាមទិន្នន័យ។
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ការវិភគពីព្លវ្លាបង្ហ្ះ
មុខងារស្ថិតិរបស់ហ្វៃសប៊ុក (Insights) ធ្វើឱៃយ 

មានភពងាយសៃលួក្នុជងារទទួលបានទិន្នន័យនៅពៃល 
កៃមុគោលដៅរបស់អ្នកកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងារបង្ហៃះ 
របស់អ្នក និងអាចជួយអ្នកក្នុជងារធ្វើឱៃយសៃចក្តីណៃនាំ  
និង ផៃនារខ្លឹមសររបស់អ្នកបៃសើរជាងមុនទៅតាម 
ពៃលវៃលាដើមៃបីទទួលបានបៃសិទ្ធភពជាអតិបរមា។

សូមចូលទៅាន់ “ការបង្ហ្ះ” និង “នៅព្ល 
ដ្លអ្នកគំទ្របស់អ្នកប្ើប្្ស់ហ្វស្បុ៊ក”។ អ្នកនឹង 
ឃើញកៃៃហ្វិចដៃលបងា្ហៃញពីទមៃង់នៅពៃលដៃលអ្នក 
ចូលចិត្តទំព័ររបស់អ្នកកំពុងបៃើបៃៃស់ហ្វៃសបុ៊ក ។ កន្លៃង 

ដៃលមានពណ៌ដិតតំណងឱៃយសកម្មភពជាមធៃយមក្នុជង 
មួយថ្ងៃ ហើយអ្នកអាចចុចលើថ្ងៃណមួយ និងខៃសៃមួយ 
នឹងលៃចឡើងដើមៃបីបងា្ហៃញពីរបៀបដៃលវាបៃៀបធៀប។

អ្នកគួរតៃរៀបផៃនារដើមៃបីបង្ហៃះខ្លឹមសររបស់ 
អ្នកក្នុជងរយៈពៃល ១ ម៉ៃង ឬ ២ ម៉ៃងមុនពៃលមាន 
អ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចៃើន ដូច្នៃះ 
វាមានពៃលចៃករំលៃកតាមរយៈ បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 
សង្គមមុនពៃលសកម្មភពធា្លៃក់ចុះម្តងទៀត។ សូមធ្វើ
បច្ចុជបៃបន្នភពសៃចក្តីណៃនាំរបស់អ្នកដើមៃបីឆ្លុជះបញ្ចៃំងពី 
ពៃលវៃលាល្អបំផុតក្នុជងារបង្ហៃះសមៃៃប់កៃមុគោលដៅ។

រូបភាពទី ១៦៖ ឧទាហរណ៍អំពីការកត់សមា្គល់្ការកំណត់ព្លវ្លា និងទំនោរន្ប្ធានបទ
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តើប្ធានបទការបង្ហះ្អ្វដ្ីលមានប្សិទ្ធភាពបំផុតជាមួយនឹងកុ្មគោលដៅ?

ារទទួលបានចៃើនបំផុត (Reach)

ារបៃាសពីារបណ្តុះបណ្តៃល និងពៃឹត្តិារណ៍

រូបថតពីពៃឹត្តិារណ៍

ដោយបៃើបៃៃស់លំហាត់ទី ៩ សូមមើលមុខងារស្ថិតិ របស់ហ្វៃសប៊ុក (Insights) នៃទំព័ររបស់អ្នក និងកំណត ់
នូវារបង្ហៃះអ្វីដៃលកំពុងទទួលបានារចូលរួម និងារទទួលបាន (Reach) ចៃើនបំផុត។ សូមបៃៀបធៀបអ្វ ី
ដៃលអ្នករកឃើញលើសៃចក្តណីៃនំាពីបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នក និងកំណត់ថាបៃសិនបើមានសៃចក្តណីៃនំា  
អ្នកគួរតៃបន្ថៃម ឬកៃបៃៃដោយពឹងផ្អៃកលើលទ្ធផលទទួលបាន។
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គន្លះឹ៖ ភពឯកជន និងសន្តសុិខន្ទំព័រហ្វស្បុ៊ក

សន្តិសុខនៃទំព័ររបស់អ្នក = សន្តិសុខនៃអ្នកគៃប់គៃងទំព័ររបស់អ្នក។ បៃសិនបើមាននរណមា្នៃក ់

លួចចូលទៅក្នុជងគណនីអ្នកគៃប់គៃងទំព័ររបស់អ្នក គត់នឹងមានសមត្ថភពបង្ហៃះនៅលើទំព័ររបស់អ្នក  

បន្ថៃមអ្នកគៃប់គៃងទំព័រថ្មី និងបំពៃញមុខងារគៃប់គៃងផៃសៃងទៀតទាំងអស់។ សូមធ្វើតាមគន្លឹះទាំងនៃះដើមៃប ី

បង្កើនភពឯកជន និងសន្តិសុខនៃទំព័ររបស់អ្នក៖

 អ្នកគៃប់គៃងទំព័រតៃូវតៃចាកចៃញពីគណនីរបស់ពួកគត់ បៃសិនបើពួកគត់ចូលទៅាន់ 

គណនីដោយបៃើទូរស័ព្ទដៃ ឬកុំពៃយូទ័ររបស់អ្នកដទៃ។

 អ្នកគៃប់គៃងទំព៏មរទាំងអស់តៃូវតៃប្តូរលៃខសមា្ងៃត់ជាបៃចាំ (បៃហៃលជារៀងរាល់ ៣ ខៃម្តង)។ 

កុំជៃើសរីសលៃខសមា្ងៃត់ដៃលនរណមា្នៃក់អាចទាយដឹង! បៃើលៃខ និមិត្តសញ្ញៃ និងអកៃសរធំ 

និងអកៃសរតូចដើមៃបីបង្កើនភពរឹងមាំនៃលៃខសមា្ងៃត់។

 ាក់ឱៃយដំណើរារារបញ្ជូនសរពៃមានពីារចូលគណនីដើមៃបីធានាពីសុវត្ថភិពគណនីរបស់ 

អ្នក។ នៅពៃលនរណមា្នៃក់ចូលទៅាន់គណនីដោយបៃើឧបករណ៍ថ្មី អ្នកនឹងទទួលបានសរ 

ជូនដំណឹង។

 ាក់ឱៃយដំណើរាររបញ្ជូនសរលៃខកូដមុនអនុញ្ញៃតឱៃយចូលគណនី។ បនា្ទៃប់មក នៅពៃលអ្នក 

ចូលគណនីដោយបៃើលៃខសមា្ងៃត់របស់អ្នករួច លៃដកូដមួយនឹងផ្ញើទៅទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក  

ហើយអ្នកតៃូវបញ្ចូលលៃខកូដោះដើមៃបីជាសុវត្ថិភពបន្ថៃមមុនពៃលចូលទៅាន់មុខងារជា 

អ្នកគៃប់គៃងទំព័រ។

 កុំផ្តល់លៃខសមា្ងៃត់ ឬព័ត៌មានគណនីអ្នកបៃើបៃៃស់ទៅឱៃយនរណមា្នៃក់។ បៃសិនបើអ្នកទទួល 

បានសរអៃឡិចតៃនិូចគួរឱៃយសងៃស័យស្នើសំុព័ត៌មានឯកជន សូមកំុចុចលើតំណភ្ជៃប់ ឬឆ្លើយតប 

ឱៃយសោះ។

 បៃសិនបើបុគ្គលិកដៃលមានតួនាទីជាអ្នកគៃប់គៃងទំព័រលាឈប់ពីអង្គារ ឬបាត់គណនី សូម 

លុបឈ្មៃះគត់ចៃញ ជាអ្នកគៃប់គៃងទំព័រភ្លៃម។

សូមចូលទៅាន់ Help Center របស់ហ្វៃសប៊ុកដើមៃបីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថៃមពីភពឯកជន និង 

សន្តិសុខតាមរយៈ   https://www.facebook.com/help/4130235620821710

https://www.facebook.com/about/basics/



42
សៀវភៅពន្យល់ពីរបៀបប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖  
គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

សនា្ទ្នុក្ម

 ជម្ុញកការផ្សព្វផ្ាយ (Boost)៖ ជាវិធីមួយក្នុជងារបង្កើនារចូលចិត្ត (Likes) ឬារទទួលបាន (Reach) តាម 
រយៈារបង់បៃៃក់ឱៃយកៃុមហ៊ុនហ្វៃសប៊ុក។

 ចុច (Click)៖ នៅពៃលអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចុចនៅលើារបង្ហៃះមួយ នៃះអាចជាារចុច 
លើតំណភ្ជៃប់ ារមើល វីដៃអូ ឬារពងៃីករូបភព។

 ផ្តល់មតិយោបល់ (Comment)៖ នៅពៃលអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមវាយអត្ថបទ ដោយរួមទាំង 
បៃយោគ សំណួរ ឬារទាញឈ្មៃះ (tag) ចូលនៅក្នុជងារបង្ហៃះមួយ។

 ការចូលរួម (Engagement)៖ ជាវាកៃយស័ព្ទទូលំទូលាយមួយដៃលបៃើបៃៃស់សមៃៃប់ពិពណ៌នានៅពៃលដៃលអ្នក 
បៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមមា្នៃក់ទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម ឬអង្គារមួយ  
ផៃសៃងទៀត។ វាកៃយស័ព្ទនៃះក៏មតៃូវបានបៃើជាកៃៃហ្វិចសមៃៃប់វាស់វៃងារទាក់ទងគ្នៃនៅលើបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ 
សង្គមរួមបញ្ចូលទាំងចំនួននៃារបៃតិកម្ម (Reactions) ឬារចូលចិត្ត (Likes) មតិយោបល់ (Comments) និង 
ារចៃករំលៃក (Shares) ារបង្ហៃះព័ត៌មានរបស់អ្នក។

 សញ្ញ្ទ្ុងជ្ុក (ឬ #) ជាពាកៃយគន្លឹះដៃលបៃើសមៃៃប់បង្កើនារស្វៃងរកដោយាក់ជាកៃុមនូវបៃភៃទារបង្ហៃះ 
នៅក្នុជងបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម។

 មុខងារស្ថិតិរបស់ហ្វ្សប៊ុក (Insights)៖ មុខងារស្ថិតិ គឺជាឧបករណ៍សមៃៃប់តាមានារទាក់ទងរបស់អ្នកបៃើ 
បៃៃស់នៅលើទំព័រហ្វៃសប៊ុក ដូចជាទិន្នន័យបៃជាសស្តៃអំពីកៃុមគោលដៅ និងមើលពីរបៀបដៃលអ្នកបៃើបៃៃស ់
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមកំពុងរុករក និងឆ្លើយតបទៅនឹងារបង្ហៃះព័ត៌មានលើទំព័រ។ មុខងារស្ថិតិនៃះផ្តល់នូវ 
ព័ត៌មានអំពីដំណើរាររបស់ទំព័រ បនា្ទៃប់ពីមានអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមយ៉ៃងហោចណស់ចំនួន  
៣០ នាក់ចុចចូលចិត្តទំព័រហ្វៃសបុ៊ករបស់អ្នក។ អ្នកអាចស្វៃងរកទិន្នន័យបៃជាសស្តៃអំពីកៃមុគោលដៅ និងមើល 
ឃើញពីរបៀបដៃលអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមកំពុងរករក និងឆ្លើយតបទៅនឹងារបង្ហៃះរបស់អ្នក។

 ចុចចូលចិត្ត (Like)៖ ចុចប៊ូតុងចូលចិត្តលើារបង្ហៃះនៅលើហ្វៃសប៊ុក ដោយចង្អុជលបងា្ហៃញពីារឯកភព។
 លើកឡើងពីនរណាមា្ន្ក់ (Mention)៖ ផ្តល់តំណភ្ជៃប់ទៅឱៃយគណនីរបស់នរណមា្នៃក់ដោយសរសៃរឈ្មៃះរបស ់

មា្នៃក់ោះនៅក្នុជងសៃចក្តីបរិយយពីរូប ឬមតិយោបល់។
 ក្្ហ្វិច (Metric)៖ ព័ត៌មានដៃលអាចបៃើបៃៃស់ក្នុជងារវិភគទំព័រហ្វៃសប៊ុករបស់យើង ដៃលអាចទទួលបានព ី

មុខងារស្ថិតិរបស់ហ្វៃសប៊ុក (Insights)។
 ការស្ទង់មតិ (Poll)៖ ជាមុខងារមួយដៃលបៃើបៃៃស់សមៃៃប់បង្កើនារចូលរួមដោយសួរសំណួរដៃលទាក់ទាញ 

ឱៃយអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមឆ្លើយតបជាារផ្តល់មតិយោបល់ និងចៃករំលៃក។
 ការទទួលបាន ឬការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅដល់ (Reach)៖ ចំនួនអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមសរុបដៃល 

មើលឃើញារបង្ហៃះរបស់អ្នក រួមទាំងារចូលចិត្ត (Likes) មតិយោបល់ (Comments) និងារចៃករំលៃក 
(Shares) និងផៃសៃងទៀត។

 ច្ករំល្ក (Share) ៖ នៅពៃលអ្នកបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមចៃករំលៃការបង្ហៃះមួយ ដូច្នៃះមិត្តភក្តិ 
និងគៃួសររបស់ពួកគត់អាចមើលឃើញ។

 ទាញកឈ្ម្ះ (Tag)៖ កំណត់រូបថតមួយដោយរួមបញ្ចូលឈ្មៃះនរណមា្នៃក់ ឬចៃើននៅក្នុជងរូបថតោះ។
 រូបភាពតំណាង (Thumbnail)៖ រូបភពតូចនៅនឹងដៃលបងា្ហៃញជាតំណភ្ជៃប់ ឬជាតំណភ្ជៃប់ដៃលមានកៃៃហ្វិច 

រូបថត ឬវីដៃអូដៃលមានទំហំពៃញ។ 
 ពាក្យសម្តី (Tone)៖ វិធីនៃារបៃើបៃៃស់អត្ថបទរបស់អ្នក (សៃចក្តីបរិយយពីរូប ឬមតិយោបល់) ដើមៃបីសម្តៃងនូវ 

អត្តចរិក ឬអារម្មណ៍ ដូចជាកំប្លៃង ផ្លូវារ មានសុជីវធម៌ ទន់ភ្លន់ ឬឆ្មើងឆ្មៃ  ។
 ទំនោរ (Trend)៖ ចលនានៅក្នុជងទិសដៅជាក់លាក់ដៃលចង្អុជលបងា្ហៃញពីារផ្លៃស់ប្តរូដូចជាារប្តរូបៃជាបៃយិភព។
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ក្ដាសអនុវត្តពីរបៀបប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយ 
សង្គមឱ្យកាន់ត្មានប្សិទ្ធភពជាងមុន

កៃាសអនុវត្តនៃះ ចងកៃងឡើងសមៃៃប់បៃើភ្ជៃប់ជាមួយនឹងសៀវភៅពនៃយល់ពីរបៀបបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃាយសង្គម៖ គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិលនៅកម្ពុជជា។ សូមយកលំហាត់ទាំងនៃះទៅ 

អនុវត្តតាមារណៃនាំដៃលផ្តល់ជូននៅក្នុជងសៃចក្តីណៃនាំដើមៃបីជួយដល់ារខិតខំបៃឹងបៃៃងផ្នៃកបៃព័ន្ធផៃសព្វ 

ផៃាយសង្គមរបស់អង្គារអ្នក។

សូមពៃយោយមធ្វើលំហាត់ទាំងនៃះតាមលំាប់លំដោយដៃលបានផ្តល់ជូន។ សកម្មភពនីមួយៗនឹងជួយ 

ជូនដំណឹងឱៃយអ្នកធ្វើសៃចក្តីសមៃៃចនាពៃលបនា្ទៃប់ក្នុជងនាមជាកៃុមារងារទទួលបន្ទុជកផ្នៃកផៃសព្វផៃាយព័ត៌មាន  

និងរៀបចំ។

លំហាត់ទី ១៖ តើគោលបំណងរួមន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមរបស់អ្នកមានអ្វខី្លះ?

សូមកំណត់ពីគោលបំណងរួមនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម របស់អ្នកដោយផ្អៃកលើគោលបំណងរួម និង 

គោលដៅរបស់អង្គារអ្នក និងពីវិធីដៃលបៃព័ន្ធទំនាក់ទំងសង្គមអាចរួមចំណៃកជួយសមៃៃចបាន។ សូមយោង 

តាម “ារកំណត់គោលបំណងរួមនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម” នៅក្នុជងទំព័រ ៤ នៃសៀវភៅនៃះ និងឧទាហរណ ៍

នៅក្នុជងរូបភព ទី ១។

តើគោលបំណងរួមន្អង្គការរបស់អ្នកមានអ្វីខ្លះ? តើប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមរបស់អ្នកាចជួយសម្្ច 
បានអ្វីខ្លះ ដ្លនឹងរួមចំណ្កដល់ការសម្្ចបានតាម 
គោលបំណងរួមនោះ?

តើគោលដៅអង្គការរបស់អ្នកមានអ្វីខ្លះ?

សូមសរស្រពីគោលបំណងរួមន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយ 
សង្គមរបស់អ្នក៖
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លំហាត់ទី ២៖ ការកំណត់ពីគោលដៅរបស់អ្នក

តើអ្នកនឹងដឹងពីគោលបំណងរួមនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នកបានយ៉ៃងដូចម្តៃច? សូមសរសៃរ 

ពី ១ ទៅ ៣ ឃ្លៃនៅក្នុជងបៃអប់ខាងកៃៃមដើមៃបីអធិបៃបាយពីវិធីដៃលអ្នកនឹងសមៃៃចបានតាមគោលដៅនៃបៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នកនៅក្នុជងលំហាត់ទី ១។ សូមកុំរៀបរាប់ពិស្តរខា្លៃំងពៃក។ ទាំងនៃះមិនមៃនជាសកម្មភព 

ោះទៃ។ វាជាឃ្លៃទូទៅអំពីអ្វីដៃលអ្នកនឹងធ្វើឱៃយវាកើតឡើងដើមៃបីសមៃៃចបានតាមគោលបំណងរួមរបស់អ្នក។  

សូមយោងតាម “ារកំណត់គោលដៅ” ក្នុជងទំព័រ ៦ នៃសៀវភៅនៃះ និងឧទាហរណ៍នៅក្នុជងរូបភពទី ២។

លំហាត់ទី ៣៖ ការកំណត់ចំនួនគោលដៅរបស់អ្នក

សូមកំណត់ចំនួនគោលដៅពី ១ ដល់ ៣ ដៃលបងា្ហៃញពីអ្វីដៃលអ្នកនឹងសមៃៃចបានជាតម្លៃគិតជាលៃខ 

ដៃលអ្នកនឹងពៃយោយមយកឱៃយបាន និងពីពៃលវៃលាដៃលអ្នកនឹងសមៃៃចឱៃយបាន។ សូមយោងតាម “ារកំណត ់

ចំនួនគោលដៅ” ក្នុជងទំព័រ ៧ នៃសៀវភៅនៃះ។

គោលដៅទី ១៖ គោលដៅទី ៣៖គោលដៅទី ២៖

ចំនួនគោលដៅទី ១៖ ចំនួនគោលដៅទី ២៖ ចំនួនគោលដៅទី ៣៖
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លំហាត់ទី ៤៖ ការា្គល់្ពីកុ្មគោលដៅរបស់អ្នក

សូមរៀបរាប់កៃុមគោលដៅចំនួនមួយ ឬចៃើនដៃលអ្នកចង់ឱៃយពួកគត់ចូលរួមជាមួយតាមរយៈបៃព័ន្ធផៃសព្វ 

ផៃាយសង្គម។ ដោយបៃើទិន្នន័យ និងារទាក់ទងគ្នៃផ្ទៃល់ (កៃុមពិភកៃា ឬកិច្ចសមា្ភៃសន៍កៃៃផ្លូវារ) សូមបំពៃញ 

តារាងខាងកៃៃមដើមៃបីបង្កើតជាបៃវត្តិរូបនៃកៃុមនីមួយៗ។ សូមយោងតាមផ្នៃកទី ៣ “ារស្គៃល់ពីកៃុមគោលដៅ" 

ដោយរួមទាំងឧទាហរណ៍ក្នុជងទំព័រ ១៥ នៃសៀវភៅនៃះ។ បៃសិនបើអ្នកមានកៃុមគោលដៅជាចៃើនដៃលអ្នកកំពុង 

ពៃយោយមទាញឱៃយពួកគត់ចូលរួមជាមួយ អ្នកអាចធ្វើលំហាត់នៃះសមៃៃប់កៃុមនីមួយៗ។

កុ្មគោលដៅ

ព័ត
៌មា

នព
ីប

្វត
្តិរូប

ក
្ុមគោ

ល
ដៅ

តើពួកគត់ចូលទៅកាន់ប្ព័ន្ធផ្សព្វ 
ផ្ាយសង្គមបានដោយរបៀបណា?

វ្ទិកាប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមដ្ល 
ពួកគត់ប្ើ

ភាពញកឹកញាប់ដ្លពួកគត់ប្ើប្ព័ន្ធ 
ផ្សព្វផ្ាយសង្គម

ភាសាដ្លពួកគត់ចូលចិត្តប្ើ

តើពួកគត់ធ្វើអ្វីខ្លះនៅលើប្ព័ន្ធ 
ផ្សព្វផ្ាយសង្គម?

តើពួកគត់ចូលចិត្តអ្វីខ្លះ?

តើពួកគត់ចូលចិត្ត ផ្តល់មតិយោបល់ និង
ច្ករំល្កអ្វីខ្លះច្ើនជាងគ្បំផុត?

តើពួកគត់ជឿទុកចិត្តនរណាខ្លះនៅលើ
ប្ព័ន្ធអុិនធើណិត?
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គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

លំហាត់ទី ៥៖ ការកំណត់ស្ចក្តណ្ីនំាសម្្ប់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គមរបស់អ្នក

សូមបង្កើតជាតារាងារងារមួយនៃសៃចក្តីណៃនាំដៃលបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នកគួរតៃបៃើ។ សូម 

យោងតាមបៃវត្តរូិបកៃមុគោលដៅ និងគោលដៅនៅក្នុជងលំហាត់ទី ២ និង៤។ សូមយោងតាម “ារបង្កើតសៃចក្ត ី

ណៃនាំពីបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម” ក្នុជងទំព័រ ១៩ នៃសៀវភៅនៃះ និងឧទាហរណ៍នៅក្នុជងរូបភពទី ១១។

ព័ត
៌មា

នព
ីប

ៃវត
្តិរូប

ក
ៃុមគោ

ល
ដៅ

តើពួកគត់ចូលទៅ 
កាន់ប្ព័ន្ធផ្សព្វ 
ផ្ាយសង្គមបាន 
ដោយរបៀបណា?

ទម្ង់ប្ព័ន្ធផ្សព្វ 
ផ្ាយសង្គមដ្ល 
ពួកគត់ប្ើ

ទម្ង់ប្ព័ន្ធផ្សព្វ 
ផ្ាយសង្គមដ្ល 
ពួកគត់ប្ើ

ភាពញកឹកញាប់ដ្ល 
ពួកគត់ប្ើប្ព័ន្ធ 
ផ្សព្វផ្ាយសង្គម

ភាសាដ្ល ពួកគត់ 
ចូលចិត្តប្ើ

តើពួកគត់ចូលចិត្ត 
ផ្តល់មតិយោបល់ និង
ច្ករំល្កអ្វីខ្លះច្ើន
ជាងគ្បំផុត?

តើពួកគត់ជឿទុកចិត្ត 
នរណាខ្លះនៅលើប្ព័ន្ធ 
អុិនធើណិត?

តើមានន័យដូចម្ត្ចចំពោះវិធីដ្លយើងគួរត្បង្ហ្ះ 
នៅលើប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម?

រៀបរាប់ស្ចក្តីណ្នាំព ី
ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម

ក្ុមគោលដៅ

គោ
ល

ដៅ
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លំហាត់ទី ៦៖ ការមើលលើអ្វដ្ីលដំណើរការខ្លះ

សូមកៃឡៃកមើលអង្គារនានាដៃលមានកៃុមគោលដៅសៃដៀងគ្នៃជាមួយនឹងអង្គាររបស់អ្នកដៃលមាន 

ចំនួនចូលចិត្តចៃើនបំផុត និងកំពុងទទួលបានបៃជាបៃយិភពយ៉ៃងលឿន។ សូមមើលារបង្ហៃះអ្វខី្លះដៃលទទួលបាន 

ារចូលរួមចៃើនបំផុត។ សូមរៀបរាប់អំពីអ្វដីៃលពួកគត់កំពុងធ្វើ ហើយដៃលអ្នកអាចសកលៃបងធ្វើតាមនៅលើទំព័រ

របស់អ្នក។ សូមមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុជងទំព័រ ២៨។

សមា្គ្ល់៖  អ្នកអាចពិនិតៃយមើលទំព័រហ្វៃសប៊ុកដៃលមានបៃជាបៃិយភពបំផុតនៅក្នុជង Cambodia today តាមរយៈ  

http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/cambodia/ ឬមើលទំព័រអង្គារសង្គម 

សុីវិលដៃលមានបៃជាបៃិយភពបំផុតតាមរយៈ http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/

pages/total/cambodia/society/ngo/

តើទំព័រហ្វ្សប៊ុកដ្លមានប្ជាប្ិយភាពបំផុត និងវិវត្តលឿនជាងគ្នៅកម្ពុជាកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះដ្លអ្នកាចសាកល្បង
ធ្វើតាមនៅលើទំព័ររបស់អ្នក?
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សៀវភៅពន្យល់ពីរបៀបប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖  
គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

លំហាត់ទី ៧៖ ការធ្វើឱ្យការបង្ហះ្ព័ត៌មានរបស់អ្នកកាន់ត្មានប្សិទ្ធភពជាងមុន

សូមមើលារបង្ហៃះចំនួន ៥ ចុងកៃៃយនៅលើទំព័រហ្វៃសប៊ុករបស់អង្គារអ្នក។ ដោយដឹងពីអ្វីដៃលអ្នកដឹង 

ក្នុជងពៃលនៃះ តើអ្នកនឹងកៃបៃៃអ្វីខ្លះលើារបង្ហៃះកន្លងមកោះ? បៃសិនបើកៃបៃៃ តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដើមៃបីបង្កើន 

បៃសិទ្ធភពនៃារបង្ហៃះនីមួយៗោះ? សូមយោងតាម “ារបង្កើតខ្លឹមសរដៃលទាក់ទាញឱៃយមានារចូលរូម”  

ក្នុជងទំព័រ ២២ និង “ារបៃើបៃៃស់ារអនុវត្តល្អបំផុតដើមៃបីារបង្ហៃះរូបភព វីដៃអូ និងផៃសៃងៗ” នៅក្នុជងទំព័រ ២៥  

នៃសៀវភៅនៃះ និងឧទាហរណ៍នៅក្នុជងរូបភពទី ១២។

ការបង្ហះ្ថ្មីៗ ន្ះ តើអ្នកនឹងការប្្អ្វលីើការបង្ហះ្ដ្រឬទ្? ប្សិនបើក្ប្្ តើអ្នកនឹងក្ប្្អ្វខី្លះ?
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សៀវភៅពន្យល់ពីរបៀបប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម៖  
គន្លឹះសមៃៃប់អ្នកបៃើបៃៃស់ជាអង្គារសង្គមសុីវិល

លំហាត់ទី ៩៖ ការកត់សមា្គល់្ពីទំនោរនៅក្នងុខ្លមឹារដ្លមានប្សិទ្ធភពបំផុត

សូមមើលទំព័រមុខងារស្ថិតិរបស់ហ្វៃសប៊ុក (Insights) នៃទំព័រអ្នក។ តើទំោរអ្វីខ្លះដៃលអ្នកឃើញ?  

តើបៃធានបទអ្វី ទមៃង់សរព័ត៌មានអ្វី និងពៃលវៃលាបង្ហៃះពៃលណដៃលជោគជ័យបំផុតនៅក្នុជងារទទួលបាន  

(Reach) និងារចូលរួម។ សូមយោងតាម “ារតាមានពីដំណើរារនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គម និងារធ្វើឱៃយ 

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយសង្គមរបស់អ្នកបៃសើរជាងមុន” ក្នុជងទំព័រ ៣៥ សមៃៃប់ារកំណត់នានា។

តើប្ធានបទបង្ហ្ះអ្វីដ្លមានប្សិទ្ធភាពបំផុតជាមួយក្ុមគោលដៅ?

ការទទួលបានច្ើនបំផុត ការចូលរួមច្ើនបំផុត

តើប្ធានបទបង្ហះ្អ្វដ្ីលមានប្សិទ្ធភាពបំផុតជាមួយកុ្មគោលដៅ?

ការទទួលបានច្ើនបំផុត ការចូលរួមច្ើនបំផុត

តើប្ធានបទបង្ហះ្អ្វដ្ីលមានប្សិទ្ធភាពបំផុតជាមួយកុ្មគោលដៅ?

ការទទួលបានច្ើនបំផុត ការចូលរួមច្ើនបំផុត






