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ទិិដ្ឋឋភាពរួមួនៃ�ការួធ្វើ�ើ�ទិីផ្សាារួតាមបែ��ឌីីជីីថលទិិដ្ឋឋភាពរួមួនៃ�ការួធ្វើ�ើ�ទិីផ្សាារួតាមបែ��ឌីីជីីថល

I.  អំំពីីការធ្វើ�ើ�ទីផី្សាារបែ��ឌីីជីីថលI.  អំំពីីការធ្វើ�ើ�ទីផី្សាារបែ��ឌីីជីីថល

ការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថលការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថល (Digital Marketing) គឺឺជាវិ�ីិសាស្រ្ត�តទីីផ្សាារបែ�លពឹីងបែផ្សាែកជាចមបង
ធ្វើល�ប្រ�ពីន័្ធធអីីំន្ធ�ឺណិិត និ្ធងប្រ�ពីន័្ធធផ្សាសពីើផ្សាាយឌីីជីីថលធ្វើផ្សាសងៗ �ប្រ��ភ់្ជាា �ទ់ីំនាកទ់ីំន្ធងជាមយួអំតិថិជីន្ធ
ធ្វើ�លធ្វើ� ធ្វើ��មបផី្សាសពីើផ្សាាយពីីផ្សាលិតផ្សាល ឬធ្វើ�វាកមមរ��់ខួួ្លួន្ធ។ ការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថលកំពីីង
រកីចធ្វើប្រម�ន្ធយ៉ាា ងខួ្លាំងំនាធ្វើពីល�ចីុ�បន្ធន ធ្វើ�យប្រកុមហីុ៊ុន្ធ �ហ៊ុប្រ��តូច�ំជាធ្វើប្រច�ន្ធបាន្ធនឹ្ធងកំពីីងផួ្លា�់�ូូរ
មធ្វើ�ោបាយធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាាររ��់ខ្លួួួន្ធពីីបែ��ប្រ�ពៃពីណីិ �ូចជា ការផ្សាាយតាមខិ្លួតត�ណ័ិណ  កាបែ�ត ន្ធិងទី�សនាវិ�ូ ី
មកជាការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថល ធ្វើប្រ�ះថាការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថលបាន្ធផូ្សាល់ភ្ជាពីងាយប្រ�ួល
កនីងការប្រតួតពិីនិ្ធតយ តាម�ន្ធប្រ��ិទីធភ្ជាពីពៃន្ធ�កមមភ្ជាពីផ្សាសពីើផ្សាាយរ��់ខួួ្លួន្ធ។ ជាកប់ែ�ូង អំនកផ្សាសពីើផ្សាាយ
អាច�ឹងពីីចំន្ធួន្ធមនី្ធ�សបែ�លបាន្ធធ្វើ��ញការផ្សាសពីើផ្សាាយ និ្ធងអាចបែ�ើងយល់ពីីអំតតចរតិ ចំណិងច់ំណូិល
ចតិតរ��់អំតិថិជីន្ធធ្វើ�លធ្វើ�ផ្សាងបែ�រ។
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ធ្វើល��ពីធី្វើន្ធះធ្វើទីៀត ការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថល មនិ្ធប្រតឹមបែតជីួយ�ល់ការផ្សាសពីើផ្សាាយនូ្ធវិផ្សាលិតផ្សាល 
ឬធ្វើ�វាកមម�ាីធ្វើ�ណ ះធ្វើទី បែតវាកអ៏ំនី្ធញ្ញាា តឱ្យយប្រកុមហីុ៊ុន្ធ ឬ�ហ៊ុប្រ��ទាំងំធ្វើនាះភ្ជាា �ទ់ីំនាកទ់ីំន្ធង�ន យ៉ាា ង
ជិីត�និតជាមយួអំតិថិជីន្ធរ��់ខ្លួួួន្ធធ្វើ�ធ្វើពីលធ្វើវិលាជាកប់ែ�ូងបែតមតង។ ខី្លួ�ពីីការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ប្រ�ពៃពីណីិ 
ការផ្សាសពីើផ្សាាយធ្វើ�កនីងថាន លឌីជីីីថល បាន្ធរីញប្រ�ន្ធ�ា ក�ញ្ញាា ពៃន្ធផ្សាលិតផ្សាល ឬធ្វើ�វាកមមធ្វើ�កាន្ធធ់្វើ�លធ្វើ�
បាន្ធទូីលំទូីលាយ (Global Scale) ជាមយួការចំ�យទាំ�ជាងមីន្ធ។ ការរកីចធ្វើប្រម�ន្ធយ៉ាា ងឆា�រ់ហ័៊ុ�
ពៃន្ធ�ធ្វើចុកវិទិីោឌីីជីីថល និ្ធងការធ្វើក�ន្ធធ្វើ��ងនូ្ធវិការធ្វើប្រ��ប្របា�់ឧ�ករណ៍ិពៃវិឆួាត (Smart Devices) ជាកតាត
ជំីរីញឱ្យយប្រកុមហីុ៊ុន្ធជាធ្វើប្រច�ន្ធ ងាកមកប្រ�កួតប្រ�បែជីង�ន កនីងការធ្វើ�ើ�ទីផី្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថល។

II.  អំតថប្រ�ធ្វើយ៉ាជីន្ធព៍ៃន្ធការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថលII.  អំតថប្រ�ធ្វើយ៉ាជីន្ធព៍ៃន្ធការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថល

ខ្លាំងធ្វើប្រកាមធ្វើន្ធះ គឺឺជាអំតថប្រ�ធ្វើយ៉ាជីន្ធទ៍ាំងំ ៦ ពៃន្ធការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថល៖ 
១. អំនី្ធញ្ញាា តឱ្យយ�ន្ធការភ្ជាា �ទ់ីំនាកទ់ីំន្ធងជាមយួអំតិថិជីន្ធកនីងធ្វើពីលធ្វើវិលាជាកប់ែ�ូង (��ត ញ�ងគម 
�ូចជា Facebook, Telegram, TikTok)
២. ផ្សាសពីើផ្សាាយបាន្ធ�ំទូីលំទូីលាយ និ្ធង�ន្ធលកខណិៈជា�កល  (Global Reach)
៣. ការអំភិវិិឌីឍពៃន្ធ Brand អាជីីវិកមម និ្ធងការផ្សាារភ្ជាា �ជ់ាមយួអំតិថិជីន្ធ
៤. ការផ្សាសពីើផ្សាាយអាច�ញ្ជូាូ ន្ធតាមប្រគឺ�ទ់ីប្រមងឧ់�ករណ៍ិឌីីជីីថល (ទូីរ�័ពីទពៃវិឆួាត, កំពីយូទីរ័, Tablet ជាធ្វើ��ម)
៥. ចំ�យប្រ�តិ�តតិកនីងការផ្សាសពីើផ្សាាយ�ន្ធកប្រមតិទាំ�ធ្វើ��ធ្វើ�ៀ�ធ្វើ�នឹ្ធងការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ប្រ�ពៃពីណីិ
៦. ប្រកុមហីុ៊ុន្ធនី្ធមយួៗអាចធ្វើ�ើ�ការផ្សាសពីើផ្សាាយ ធ្វើ�តាមទំីហ៊ុំពៃន្ធតប្រមូវិការ និ្ធងលទីធភ្ជាពីហ៊ុិរញ្ជូា វិតថីរ��់ខួួ្លួន្ធ។

III.  ធ្វើ�លធ្វើ� ៥ យ៉ាា ងពៃន្ធការធ្វើ�ើ�ទីផី្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថលIII.  ធ្វើ�លធ្វើ� ៥ យ៉ាា ងពៃន្ធការធ្វើ�ើ�ទីផី្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថល

ធ្វើ�ធ្វើពីលបែ�លធ្វើយ�ង�ធ្វើងើ�តនូ្ធវិយីទីធនាការទីីផ្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថល �ន្ធធ្វើរឿងរ៉ាា វិមយួចំន្ធួន្ធបែ�លធ្វើយ�ង
គឺួរ�ឹងជាមីន្ធ។ ខ្លាំងធ្វើប្រកាមធ្វើន្ធះគឺឺជាធ្វើ�លធ្វើ��ំខ្លាំន្ធ់ៗ ទាំងំ ៥ �ប្រ��ក់ារធ្វើ�ើ�យីទីធសាស្រ្ត�តទីីផ្សាារតាម
បែ��ឌីីជីីថល បែ�លធ្វើយ�ងប្រតូវិគិឺតគូឺរ៖ 

ទីី១៖ ប្រតូវិប្របាក�ថា Brand អាជីីវិកមម ឬផ្សាលិតផ្សាល ឬធ្វើ�វាកមមរ��់ធ្វើយ�ងបាន្ធ�ញ្ជូាូ ន្ធសារធ្វើ��ល់
អំតិថិជីន្ធបែ�លជាធ្វើ�លធ្វើ�ពិីតប្របាក� និ្ធងធ្វើ�ធ្វើពីលធ្វើវិលាប្រតឹមប្រតូវិ (right people at the right time 
with the right message)។ ឧទាំហ៊ុរណ៍ិ៖ ធ្វើ�ធ្វើពីលអំនកចូលធ្វើ�កាន្ធ�់�ូញ�ងគម�ូចជា Facebook, 
Instagram អំនកនឹ្ធងធ្វើ��ញធ្វើ�យឯកឯងនូ្ធវិផ្លាទ ងំ�ណិិជីាកមម បែ�លទាំកទ់ីងនឹ្ធងទំីនិ្ធញ ឬធ្វើ�វាកមម បែ�ល
អំនកបាន្ធបែ�ើងរកកនួ្ធងមក ធ្វើ�ធ្វើល���ូញអំីីន្ធ�ឺណិិត។ ទាំងំធ្វើន្ធះគឺឺធ្វើ�យសារ ប្រកុមហីុ៊ុន្ធនានាបាន្ធប្រ�មូល
ទិីន្ធនន្ធយ័រ��់អំនកធ្វើប្រ��ប្របា�់ ធ្វើ��មបកីំណិតពី់ីចំណិងច់ំណូិលចិតត និ្ធង�កធ់្វើ�លធ្វើ�ផ្សាសពីើផ្សាាយឱ្យយចំ
តប្រមូវិការបែតមតង។

ទីី២៖ ប្រតូវិទាំកទ់ាំញការចូលរមួរ��់អំតិថិជីន្ធ ធ្វើ�យនាពំីួកធ្វើគឺឱ្យយជីបែជីកអំំពីី�ា ក�ញ្ញាា  ឬផ្សាលិតផ្សាល
រ��់អំនក។ ឧទាំហ៊ុរណ៍ិ៖ ប្រកុមហីុ៊ុន្ធ Domino’s បាន្ធ�ធ្វើងើ�តយីទីធនាការ “Let’s do Lunch” ធ្វើ�ធ្វើល�
��ូញ Twitter ។ យីទីធនាការធ្វើន្ធះអំនី្ធញ្ញាា តឱ្យយអំនកធ្វើប្រ��ប្របា�់ Twitter បែចករបំែលក�ន្ធត (Retweet)  
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ធ្វើ�យប្រកុមហីុ៊ុន្ធនឹ្ធងធ្វើ�ើ�ការ�ញីុ្ជូះតពៃមួធ្វើ�តាមចំន្ធួន្ធបែចករបំែលក�ន្ធត។ ធ្វើ�ចីង�ញុ្ជូ�ព់ៃន្ធយីទីធនាការ ន្ធំ Pizza 
បែ�ល�ន្ធតពៃមួ ១៦ធ្វើផ្លាន្ធ ធួ្លាកម់កប្រតឹមតពៃមួ ៨ធ្វើផ្លាន្ធ�ាីធ្វើ�ណ ះ។ ធ្វើន្ធះ�ន្ធន្ធយ័ថា អំតិថិជីន្ធរ��់ពីួកធ្វើគឺ
��ាយរកីរ៉ាយកនីងការបែចករបំែលក និ្ធយ៉ាយ ន្ធងិភ្ជាា �ទ់ីំនាកទ់ីំន្ធងជាមយួ Domino’s ។

ទីី៣៖ ប្រតូវិជំីរីញ ន្ធិងធ្វើល�កទឹីកចិតតឱ្យយអំតិថិជីន្ធធ្វើ�ើ��កមមភ្ជាពីនានា ជាមយួ brand រ��់អំនក។ ឧទាំហ៊ុរណ៍ិ៖ 
ប្រកុមហីុ៊ុន្ធ Nike បាន្ធ�ធ្វើងើ�តយីទីធនាការ “Fuel your Team” ។ តាមរយៈយីទីធនាការធ្វើន្ធះ ប្រកុមហីុ៊ុន្ធបាន្ធ
ផ្សាសពីើផ្សាាយផ្សាលិតផ្សាលរ��់ពីួកធ្វើគឺយ៉ាា ងទូីលំទូីលាយ ជាមយួឧ�ករណ៍ិ�កព់ៃ� FuelBand បែ�ល�ន្ធ
មីខ្លួងារតាម�ន្ធ�កមមភ្ជាពីកីឡា �កធ់្វើ�លធ្វើ�ហាតប់្របាណិផ្លាទ ល់ខួួ្លួន្ធ និ្ធងធ្វើ�ើ�ការប្រ�កួតប្រ�បែជីងជាមយួ
អំនក�ពៃទី។ FuelBand ក�៏ន្ធភ្ជាា �ជ់ាមយួ Mobile App ធ្វើ�ធ្វើល�ទូីរ�័ពីទពៃវិឆួាតរ��់អំនកធ្វើប្រ��ប្របា�់ បែ�ល
អំនី្ធញ្ញាា តឱ្យយពួីកធ្វើគឺ�ធ្វើងាះ ះនូ្ធវិពីត័�៌ន្ធអំំពីីការហាតប់្របាណិរ��់ពីួកធ្វើគឺធ្វើ�ធ្វើល���ូញ�ងគម កនីងធ្វើ�ល�ំណិង
ជំីរីញការធ្វើលងកឡីា បែ�លទាំងំធ្វើន្ធះបាន្ធជីួយផ្សាសពីើផ្សាាយ Brand Nike យ៉ាា ងទូីលំទូីលាយ។

ទីី៤៖ ប្រតូវិធ្លានាការចំ�យប្រ�ក�ធ្វើ�យប្រ��ិទីធភ្ជាពី និ្ធងប្រ��ិទីធផ្សាល ធ្វើ�លគឺឺពីោយ៉ាមចំ�យឱ្យយបាន្ធ
តិចជាងមីន្ធ �ាីបែន្ធតផ្សាសពីើផ្សាាយឱ្យយបាន្ធ�ល់មនី្ធ�សកាន្ធប់ែតធ្វើប្រច�ន្ធ។ ឧទាំហ៊ុណ៍ិ៖ ប្រកុមហីុ៊ុន្ធផ្សាលិតកា�សាត � ់Beats
by Dr. Dre បាន្ធ�ធ្វើងើ�តយីទីធនាការថត Selfie ធ្វើ�យធ្វើល�កទឹីកចិតតអំនកធ្វើប្រ��ប្របា�់��ូញ�ងគម �ធ្វើងាះ ះ
រូ�ភ្ជាពី ឬវិធី្វើ�អំូ Selfie ធ្វើ�ធ្វើល���ូញ Instagram ឬ Twitter ភ្ជាា �ជ់ាមយួ Hashtag #SoloSelfie ។

ទី៥ី៖ ប្រតូវិប្របាក�ថាអំនកទីទីួលបាន្ធផ្សាលពីីការវិនិ្ធធិ្វើយ៉ាគឺធ្វើល�យីទីធនាការផ្សាសពីើផ្សាាយទីីផ្សាារ តាមរយៈការ
ធ្វើក�ន្ធធ្វើ��ងពៃន្ធការលក ់ការធ្វើក�ន្ធចំណូិល ន្ធងិ/ឬ ការធ្វើក�ន្ធប្រ�ជាប្រ�ិយភ្ជាពី Brand។

IV.  យីទីទសាស្រ្ត�តទីីផ្សាារឌីីជីីថលIV.  យីទីទសាស្រ្ត�តទីីផ្សាារឌីីជីីថល

យីទីធសាស្រ្ត�តទីីផ្សាារឌីីជីីថល ធ្វើប្រ�ៀ��ូចនឹ្ធងបែផ្សាន្ធការធ្វើម (Master Plan) បែ�ល�កប្រសាយពីីរធ្វើ�ៀ�បែ�ល
អំនកអាច�ធ្វើប្រមចធ្វើ�លធ្វើ�ពៃន្ធការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារតាមបែ��ឌីីជីីថល។ ខ្លាំងធ្វើប្រកាមគឺឺជាវិ�ីិពៃន្ធការ�ធ្វើងើ�តយីទីធសាស្រ្ត�ត
ទីីផ្សាារឌីីជីីថល៖ 

1.  កំណិត ់Buyer Personas រ��់អំនក៖1.  កំណិត ់Buyer Personas រ��់អំនក៖ �តថ់ាន កអ់ំតិថិជីន្ធរ��់អំនកធ្វើ�យបែផ្សានក និ្ធងពីប្រងឹងទីីផ្សាាររ��់
អំនកឱ្យយកាន្ធប់ែតរងឹ�ជំាមយួ Templates ធ្វើផ្សាសងៗ ធ្វើ��មបកីំណិតឲ់្យយបាន្ធនូ្ធវិ Buyer Personas រ��់អំនក។ 
Buyer Personas តំ�ងឱ្យយអំតិថិជីន្ធបែ�ល�័កតិ�ម�ំផី្សាត�ប្រ��អ់ំនក ធ្វើហ៊ុ�យអាចប្រតូវិបាន្ធ�ធ្វើងើ�ត 
និ្ធងកំណិតប់ាន្ធ តាមរយៈការ�ិកាប្រសាវិប្រជាវិ ការ�ទងម់តិ និ្ធងការ��ា �ន្ធអ៍ំតិថិជីន្ធធ្វើ�លធ្វើ�ពៃន្ធ
អាជីវីិកមមរ��់អំនក។

2.  កំណិតធ់្វើ�លធ្វើ�រ��់អំនក និ្ធង Digital Marketing Tools បែ�លអំនកប្រតូវិការ៖2.  កំណិតធ់្វើ�លធ្វើ�រ��់អំនក និ្ធង Digital Marketing Tools បែ�លអំនកប្រតូវិការ៖ ការកំណិតធ់្វើ�លធ្វើ�
ពៃន្ធការផ្សាសពីើផ្សាាយប្រតូវិប្រ���ន នឹ្ធងធ្វើ�លធ្វើ�អាជីីវិកមមរ��់អំនក ធ្វើ�យសារលទីធផ្សាលលែពៃន្ធការផ្សាសពីើផ្សាាយ
នឹ្ធងចូលរមួយ៉ាា ង�ំខ្លាំន្ធ�់ល់ភ្ជាពីធ្វើជាគឺជីយ័ពៃន្ធអាជីីវិកមម។ ជាមយួ�ន ធ្វើន្ធះផ្សាងបែ�រ ការកំណិតនូ់្ធវិ Tools 
បែ�លជាអាទិីភ្ជាពី�ំខ្លាំន្ធ់ៗ  �ប្រ��ក់ារផ្សាសពីើផ្សាាយ កជ៏ាកតាត គឺនឹួ្ធះធ្វើ��មបអីាចធ្វើប្រតៀមលកខណិៈបាន្ធប្រគឺ�់
ប្រជីុងធ្វើប្រជាយកនីងការប្រគឺ�ប់្រគឺង និ្ធង�ធ្វើងើ�ន្ធប្រ��ិទីធភ្ជាពីពៃន្ធការផ្សាសពីើផ្សាាយ។
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3.  វាយតពៃមួ��ត ញផ្សាសពីើផ្សាាយឌីីជីីថល ន្ធិង�ន្ធធ្លាន្ធធ្វើផ្សាសងៗបែ�លអំនក�ន្ធប្រសា�៖់3.  វាយតពៃមួ��ត ញផ្សាសពីើផ្សាាយឌីីជីីថល ន្ធិង�ន្ធធ្លាន្ធធ្វើផ្សាសងៗបែ�លអំនក�ន្ធប្រសា�៖់ ប្រ�មូលផំីូ្សាអំើីបែ�ល
អំនក�ន្ធ ធ្វើហ៊ុ�យ�តថ់ាន កឧ់�ករណ៍ិ និ្ធង�ន្ធធ្លាន្ធនី្ធមយួៗធ្វើ�កនីងធ្វើ�ៀវិធ្វើ��ញ្ជូា ី �ូធ្វើចនះអំនកអាច�ឹងចា�់
អំំពីីលទីធភ្ជាពីបែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាន្ធ រ��់ប្រ�ពីន័្ធធផ្សាសពីើផ្សាាយបែ�លអំនក�ន្ធប្រសា�មី់ន្ធនឹ្ធងធ្វើរៀ�ចំយីទីធសាស្រ្ត�តទីីផ្សាារ ។

4.  ធ្វើរៀ�ចំបែផ្សាន្ធការ និ្ធងតាម�ន្ធយីទីធនាការផ្សាសពីើផ្សាាយរ��់អំនក៖4.  ធ្វើរៀ�ចំបែផ្សាន្ធការ និ្ធងតាម�ន្ធយីទីធនាការផ្សាសពីើផ្សាាយរ��់អំនក៖ ចំណីិច�នូលពៃន្ធទីីផ្សាារបែ��ឌីីជីីថល 
គឺឺប្រ�ពីន័្ធធផ្សាសពីើផ្សាាយបែ�លជាកមម�ិទីធផ្លាទ ល់រ��់ធ្វើយ�ង (Owned Media) មនិ្ធថាជាធ្វើគឺហ៊ុទំីពីរ័ ឬ��ត ញ�ងគម 
ឬ blog ធ្វើនាះធ្វើទី ធ្វើហ៊ុ�យពីធិ្វើ���ំផី្សាតធ្វើនាះគឺឺ ខ្លួួមឹសារ Content បែតមតង បែ�លអាចទាំកទ់ាំញអំនកធ្វើម�ល 
អំនកតាម�ន្ធ ឱ្យយកួាយជាអំតថិិជីន្ធរ��់អំនក។ ធ្វើទាំះជាធ្វើ�លធ្វើ�យីទីធសាស្រ្ត�តទីផី្សាារឌីីជីីថលរ��់អំនក
�ន្ធលកខណិៈបែ���កធ៏្វើ�យ វាទាំមទាំរឲ្យយអំនក�ន្ធ Content បែ�លជាកមម�ិទីធិផ្លាទ ល់ខួួ្លួន្ធ ធ្វើ��មប�ី�ធ់្វើផ្សាត�ម
ធ្វើ�ើ�ការ�ធ្វើប្រមចចិតតថាធ្វើត� Content អំើីបែ�លនឹ្ធងជួីយអំនកឱ្យយឈាន្ធ�ល់ធ្វើ�លធ្វើ�រ��់អំនក។ កនីងន្ធយ័ធ្វើន្ធះ
ការធ្វើរៀ�ចំបែផ្សាន្ធការចា�់លា�់�ប្រ��ក់ារ�ធ្វើងើ�ត Content ទាំងំទីប្រមង ់ខឹួ្លួមសារ និ្ធងធ្វើពីលធ្វើវិលា�ប្រ��់
ការ�ធ្វើញុ្ជូញផ្សាសពីើផ្សាាយ �ប្រ���់�ត ញផ្សាសពីើផ្សាាយធ្វើផ្សាសងៗ�ន  គឺឺពិីតជា�ំខ្លាំន្ធ�់�់ �ប្រ��ក់ារ
ធ្វើរៀ�ចំយីទីធសាស្រ្ត�តទីីផ្សាារប្រ��ឆំាន រំ��់អំនក។ ធ្វើប្រ�ពីីធ្វើន្ធះ កប៏្រតូវិ�ន្ធការវាយតពៃមួធ្វើល�រូ�ភ្ជាពី Brands 
រ��់ធ្វើយ�ង បែ�លប្រតូវិបាន្ធបែចករបំែលក�ន្ធត (Earned Media) ធ្វើ�ធ្វើល�ប្រ�ពីន័្ធធផ្សាសពីើផ្សាាយនានា ធ្វើ�យ
សាធ្លារណិជីន្ធ ��ត ញសារពីត័�៌ន្ធ ឬការផ្សាសពីើផ្សាាយ�ន្ធតធ្វើ�ធ្វើល�ធ្វើគឺហ៊ុទីំពីរ័ធ្វើផ្សាសងៗ ធ្វើ��មបអីាចឱ្យយធ្វើយ�ង
�ឹងថា Content ប្រ�ធ្វើភិទី� និ្ធងប្រ�ភិពី� បែ�លធ្វើប្រច�ន្ធបែចករបំែលក�ន្ធតរូ�ភ្ជាពី Brands រ��់ធ្វើយ�ង 
�ំធ្វើ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�ធ្វើ��រធ្វើ��ងការធ្វើរៀ�ចំយីទីធសាស្រ្ត�តទីីផ្សាារ ប្រ�ក�ធ្វើ�យប្រ��ិទីធភ្ជាពីខ្លួព�់ ។ ធ្វើល��ពីីធ្វើន្ធះធ្វើទីៀត
ធ្វើយ�ងកប៏្រតូវិគិឺតគូឺរពីីការធ្វើប្រ��ប្របា�់យីទីធនាការផ្សាសពីើផ្សាាយធ្វើ�យ�ងប់្របាក ់(Paid Media) តាម��ត ញ
ផ្សាសពីើផ្សាាយបែ�លអាចផ្សាតល់ផ្សាលលែ�ំផី្សាត�ល់ការ�ធ្វើប្រមចតាមធ្វើ�លធ្វើ�អាជីវីិកមម។

5.  ចងប្រកងយីទីធនាការទីីផ្សាារឌីីជីីថលទាំងំអំ�់រ��់អំនក៖5.  ចងប្រកងយីទីធនាការទីីផ្សាារឌីីជីីថលទាំងំអំ�់រ��់អំនក៖ ប្រតងច់ំណីិចធ្វើន្ធះអំនកប្រតូវិប្រ�មូលផំីូ្សាវិ�ីិសាស្រ្ត�ត
ទាំងំអំ�់ ធ្វើ��មប�ីធ្វើងើ�តឯកសារយីទីធសាស្រ្ត�តទីីផ្សាារ�ល៏ែមយួ។ អំនកកប៏្រតូវិធ្វើរៀ�ចំបែផ្សាន្ធការ�ប្រ��រ់យៈធ្វើពីល
បែវិងផ្សាងបែ�រ ជាទូីធ្វើ�អាច�ន្ធរយៈធ្វើពីលប្រ�បែហ៊ុល ៦-១២បែខ្លួ ធ្វើ��មបអីាចឱ្យយអំនកតាម�ន្ធ ប្រតួតពិីនិ្ធតយ 
និ្ធងវាយតពៃមួបាន្ធចា�់លា�់ ធ្វើ�ធ្វើពីលអំនី្ធវិតត�កមមភ្ជាពីនី្ធមយួៗធ្វើ�តាម�ំ�កក់ាល បែ�លបាន្ធ
ធ្វើប្រ�ងទីីក។

V.  ទីប្រមងព់ៃន្ធទីីផ្សាារឌីីជីីថលV.  ទីប្រមងព់ៃន្ធទីីផ្សាារឌីីជីីថល

ទីីផ្សាារឌីីជីីថលប្រតូវិបាន្ធបែ�ងបែចកជា ២ ទីប្រមងខី់្លួ��ន  រមួ�ន្ធ Outbound Marketing និ្ធង Inbound 
Marketing ។ ខ្លាំងធ្វើប្រកាមគឺឺជាការពីន្ធយល់ពីីប្រ�ធ្វើភិទីពៃន្ធការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារទាំងំពីីរប្រ�ធ្វើភិទីធ្វើន្ធះ៖ 

•  Outbound Marketing៖•  Outbound Marketing៖ ជាប្រ�ធ្វើភិទីការផ្សាសពីើផ្សាាយ�ា ក�ញ្ញាា រ��់ផ្សាលិតផ្សាល ឬធ្វើ�វាកមម�មយួ
តាមរយៈការ�ញ្ជូាូ ន្ធ�ំណឹិង ឬសារ ធ្វើ�កាន្ធធ់្វើ�លធ្វើ�ជាកល់ាកធ់្វើ��មបជំីីរីញការយល់�ឹងពីីផ្សាលិតផ្សាល 
ឬធ្វើ�វាកមមរ��់ពីួកធ្វើគឺ។ ជាទូីធ្វើ� Outbound Marketing ធ្វើ�ើ�ធ្វើ��ងតាមរយៈអំន្ធឡាញ ធ្វើ�យធ្វើប្រ��ប្របា�់ 
Banner Ads និ្ធង �ន្ធទីប្រមងជ់ាវិធី្វើ�អំូ ប្រពីមជាមយួការ�ងាះ ញធ្វើប្រច�ន្ធ�ង ធ្វើ��មបរីឭំក និ្ធងធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្របាក�ថា
អំតិថិជីន្ធរ��់ពីួកធ្វើគឺចង�នូំ្ធវិផ្សាលិតផ្សាល ឬធ្វើ�វាកមមបែ�លផ្សាសពីើផ្សាាយ។ ការផ្សាាយ�ណិិជីាកមមតាម
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ទូីរទី�សន្ធ,៍ វិទិីយី ឬ Digital Billboards, Street Banner ជាធ្វើ��ម ប្រតូវិបាន្ធ�តទី់ីកជាការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារធ្វើប្រកាម
ទីប្រមង ់Outbound Marketing ផ្សាងបែ�រ។ 

•  Inbound Marketing៖•  Inbound Marketing៖ �ំធ្វើ��ល់ការផ្សាសពីើផ្សាាយទំីន្ធិញ ឬធ្វើ�វាកមម ធ្វើ�កាន្ធអ់ំតិថិជីន្ធបែ�ល�ន្ធ
តប្រមូវិការ និ្ធងបែ�ើងរកផ្សាលិតផ្សាល ឬធ្វើ�វាកមម�មយួ។ ផ្សាលិតផ្សាល ឬធ្វើ�វាកមមរ��់អំនកនឹ្ធងធ្វើលាត
�ងាះ ញ�ល់អំតិថិជីន្ធ បែ�លកំពីីងបែ�ើងរកផ្សាលិតផ្សាលទាំងំធ្វើនាះធ្វើ�ធ្វើល�អំន្ធឡាញ។ ឧទាំហ៊ុរណ៍ិ៖ 
ប្រ��ិន្ធធ្វើ��អំនកប្រតូវិការទិីញទូីរ�័ពីទពៃ� ធ្វើ�យអំនកបាន្ធចូលធ្វើ�កាន្ធធ់្វើគឺហ៊ុទីំពីរ័ Google និ្ធងវាយ�កយថា
«ខំីំ្លួចងទិ់ីញទូីរ�័ពីទពៃ�» �ូធ្វើចនះតំណិភ្ជាា �ធ់្វើគឺហ៊ុទំីពីរ័រ��់ហាងលកទូ់ីរ�័ពីទពៃ�នឹ្ធង�ងាះ ញ�ល់អំនកធ្វើ�
លំ��ខ់្លាំងធ្វើល��ំផី្សាត។ ជាធ្វើរឿយៗ Inbound Marketing ប្រតូវិបាន្ធធ្វើ��ញភ្ជាគឺធ្វើប្រច�ន្ធធ្វើ�ធ្វើល� Digital 
Channels �ូចជា Search Engine, Email, Blog និ្ធង Social Media ជាធ្វើ��ម។ 

VI.  ��ត ញផ្សាសពីើផ្សាាយរ��់ទីីផ្សាារឌីីជីីថលVI.  ��ត ញផ្សាសពីើផ្សាាយរ��់ទីីផ្សាារឌីីជីីថល

ធ្វើ�កនីងការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារឌីីជីីថល ��ត ញពៃន្ធប្រ�ពីន័្ធធផ្សាសពីើផ្សាាយ (Channel) គឺឺជាចំណីិច�ំខ្លាំន្ធក់នីង
ការរមួចំបែណិក�ល់យីទីធសាស្រ្ត�តទីីផ្សាារឌីីជីីថល �ប្រ��ក់ារផ្សាសពីើផ្សាាយអំំពីីផ្សាលិតផ្សាល ឬធ្វើ�វាកមម។ 
ធ្វើ�យបែ�ក ��ត ញពៃន្ធប្រ�ពីន័្ធធផ្សាសពីើផ្សាាយនី្ធមយួៗ បែតងបែត�ន្ធបែ�ន្ធកំណិត ់និ្ធងអំតថប្រ�ធ្វើយ៉ាជីន្ធធ៍្វើផ្សាសងៗ�ន ។ 
ការ�ធ្វើប្រមចចិតតធ្វើប្រជី��ធ្វើរ ��នូ្ធវិប្រ�ពីន័្ធធផ្សាសពីើផ្សាាយជាធ្វើរឿង�ំខ្លាំន្ធ�់ប្រ��អ់ាជីីវិកមម ធ្វើ��មប�ីធ្វើប្រមចបាន្ធនូ្ធវិ
ធ្វើ�លធ្វើ�បែវិងឆាា យ។ ខ្លាំងធ្វើប្រកាមធ្វើន្ធះជា��ត ញផ្សាសពីើផ្សាាយបែ�លអំនកធ្វើ�ើ�ទីផី្សាារចូលចិតតធ្វើប្រ��ប្របា�់៖
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•  Pay-Per-Click៖ ជាការផ្សាាយ�ណិិជីាកមមធ្វើ�ធ្វើល� Search 
Engine (Search Result) និ្ធង�ងាះ ញជារូ�ភ្ជាពី ឬវិធី្វើ�អូំធ្វើ�ផ្លាទ ងំ
ធ្វើគឺហ៊ុទំីពីរ័�មយួ។អំនកផ្សាសពីើផ្សាាយនឹ្ធង�ងប់្របាកធ់្វើ�តាមចំន្ធួន្ធពៃន្ធ
ការចីចចូលធ្វើ�កាន្ធធ់្វើគឺហ៊ុទំីពីរ័ទាំងំធ្វើនាះ។ 

•  Search Engine Optimisation (SEO)៖ គឺឺជាការជីំរីញការ
ផ្សាសពីើផ្សាាយពីីអាជីីវិកមមរ��់ខួួ្លួន្ធតាមរយៈ�ា �ីីន្ធបែ�ើងរក �ូចជា 
Google, Yahoo, MSN និ្ធង Bing ជាធ្វើ��ម។ ប្រ��ិន្ធអាជីីវិកមម
រ��់អំនកធ្វើប្រ��ប្របា�់ SEO ធ្វើនាះធ្វើគឺហ៊ុៈទីំពីរ័រ��់អំនកនឹ្ធង�ងាះ ញ
ធ្វើ�លំ��មី់ន្ធធ្វើគឺ ធ្វើ�ធ្វើពីលធ្វើគឺវាយ�កយប្រ�ធ្វើ�ៀង និ្ធង�កព់ីន័្ធធន្ធឹង
អាជីវីិកមមរ��់អំនក។ 

•  Website៖ ជាទូីធ្វើ�ធ្វើគឺហ៊ុទីំពីរ័ គឺឺជា��ត ញផ្សាសពីើផ្សាាយ�ំ�ូង
�ងែ�់ធ្វើ�ធ្វើល�ប្រ�ពីន័្ធធអំីីន្ធ�ឺណិិត �ប្រ�� ់Brands និ្ធងសាថ �ន័្ធនានា 
ធ្វើ�យធ្វើគឺហ៊ុទំីពីរ័គឺឺជាទីីតាងំ�ប្រ��ផ់្សាទីកទិីន្ធនន្ធយ័ និ្ធងខឹួ្លួមសារ Content 
ធ្វើហ៊ុ�យអាចប្រតូវិបាន្ធបែចក�យ និ្ធងផ្សាសពីើផ្សាាយ�ន្ធតតាមរយៈ��ត ញ
ផ្សាសពីើផ្សាាយនានា ធ្វើ�យ�ន្ធភ្ជាា �ត់ំណិ (Link) មកកាន្ធធ់្វើគឺហ៊ុទំីពីរ័
ធ្វើ��មវិញិ។

•  Banner Advertising៖ គឺឺជាការផ្សាាយពីីផ្សាលិតផ្សាលរ��់អាជីីវិកមម
មយួតាមរយៈផ្លាទ ងំ�ណិិជីាកមម។ ឧទាំហ៊ុរណ៍ិ៖ Pre-roll Videos 
គឺឺវិធី្វើ�អូំបែ�ល�ងាះ ញខួួ្លួន្ធកនីងរយៈធ្វើពីលខីួ្លួមយួ មីន្ធធ្វើពីលអំនកធ្វើម�ល
នូ្ធវិវិធី្វើ�អំូអំើមីយួធ្វើ�ធ្វើល� YouTube ឬ Facebook ។
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•  Email Marketing៖ គឺឺជាការផ្សាសពីើផ្សាាយពីីផ្សាលិតផ្សាល ឬធ្វើ�វាកមម
រ��់អំនកតាមរយៈ Email ។ វា�ន្ធភ្ជាពីងាយប្រ�ួលកនីងការធ្វើផ្សាំ�សារ
អំំពីីផ្សាលិតផ្សាល ឬធ្វើ�វាកមមធ្វើ�កាន្ធអ់ំតិថិជីន្ធធ្វើ�លធ្វើ� ឬអំតិថិជីន្ធ
រ��់ខ្លួួួន្ធធ្វើ�កនីងទីំហ៊ុំធ្វើប្រច�ន្ធ កនីងធ្វើពីលបែតមយួ។ 

•  Social Media Marketing៖ គឺឺជាការផ្សាសពីើផ្សាាយតាមរយៈ
��ូញ�ងគមនានា �ូចជា Facebook, Instagram, TikTok 
ឬ LinkedIn ជាធ្វើ��ម។

•  Content Marketing៖ ការផ្សាសពីើផ្សាាយតាមរយៈការ�ធ្វើងើ�ត�តិកា
ធ្វើផ្សាសងៗបែ�លអំតិថិជីន្ធចងធ់្វើ��ញ។ Content Marketing អាច�ន្ធ
រូ�រ៉ាងជា រូ�ភ្ជាពី, អំតថ�ទី និ្ធងវិធី្វើ�អូំ បែ�ល�ន្ធភ្ជាពីទាំកទ់ាំញប្រ�ក�
ធ្វើ�យភ្ជាពីពៃ�នប្រ�ឌិីត។

•  Affiliate Marketing៖ �ំធ្វើ��ល់ការជួីយផ្សាាយ ឬលកផ់្សាលិតផ្សាល
និ្ធងធ្វើ�វាកមមធ្វើ�យភ្ជាន កង់ារទីី ៣។ ឧទាំហ៊ុរណ៍ិ៖ អំនកបាន្ធទាំកទ់ីង
ធ្វើគឺហ៊ុទីំពីរ័មយួធ្វើ��មបជីីួយផ្សាសពីើផ្សាាយពីីផ្សាលិតផ្សាលរ��់អំនក �ូធ្វើចនះ
ប្រ��ិន្ធអំតិថិជីន្ធចីចចូលធ្វើ�ទីិញទីំនិ្ធញទាំងំធ្វើនាះតាមរយៈភ្ជាន កង់ារ
ទីី៣ ធ្វើនាះ, អំនកនឹ្ធងប្រតូវិ�ងក់ពៃប្រមធ្វើ�វាធ្វើ�ឱ្យយភ្ជាន កង់ារទីី៣ធ្វើនាះ។
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VII.  តិចនិ្ធកជីួយ�ល់ការផ្សាសពីើផ្សាាយឌីីជីីថលរ��់អំនក ឱ្យយកាន្ធប់ែត�ន្ធប្រ��ិទីធភ្ជាពីVII.  តិចនិ្ធកជីួយ�ល់ការផ្សាសពីើផ្សាាយឌីីជីីថលរ��់អំនក ឱ្យយកាន្ធប់ែត�ន្ធប្រ��ិទីធភ្ជាពី

1.  ការធ្វើប្រ��ប្របា�់ភ្ជាពីពៃចនប្រ�ឌិីតថមីៗ៖1.  ការធ្វើប្រ��ប្របា�់ភ្ជាពីពៃចនប្រ�ឌិីតថមីៗ៖ ការពៃចនប្រ�ឌិីតបែ�ល�ន្ធលកខណិៈទាំកទ់ាំញ ពីិតជា�ន្ធសារៈ�ំខ្លាំន្ធ់
��់កនីងការផ្សាាយ�ណិិជីាកមមធ្វើ�ធ្វើល���ត ញ�ងគម ធ្វើហ៊ុ�យគឺួរធ្វើជីៀ�វាងនូ្ធវិការផ្សាសពីើផ្សាាយ�តិកា 
ឬខឹួ្លួមសារ�ូច�ន ធ្វើប្រច�ន្ធ�ង ជាពិីធ្វើ��ធ្វើ�រ៉ាល់ធ្វើពីលសាកលបងធ្វើ�ើ�យីទីធនាការផ្សាសពីើផ្សាាយថមីៗ ធ្វើយ�ងប្រតូវិ
បែ�ើងរករូ�ភ្ជាពី�មយួបែ�ល�ន្ធធ្វើសាភិណ័ិភ្ជាពីលែប្រ�ណិិត ធ្វើ��មបទីាំកទ់ាំញបាន្ធនូ្ធវិការ��អ់ារមមណ៍ិ
ពីអីំតិថិជីន្ធ។

2.  ការ�ិកាប្រសាវិប្រជាវិ៖2.  ការ�ិកាប្រសាវិប្រជាវិ៖ អំនកអាចទីទួីលបាន្ធគឺំនិ្ធតថមី�ពៃន្ធថម ធ្វើ�យបែផ្សាែកធ្វើល��ទីពិីធ្វើសា�ន្ធក៍នួ្ធងមក
ជាមយួការផ្សាាយ�ណិិជីាកមមរ��់អំនក។ ជាការពិីត��់ ការចំ�យធ្វើពីលធ្វើ�ើ�ការប្រសាវិប្រជាវិធ្វើ�យ
ហ៊ុមតច់ត ់និ្ធង�ន្ធទិីន្ធនន្ធយ័ប្រគឺ�ប់្រ�ន្ធ�់ប្រ���់បំ្រទី�កមមភ្ជាពីផ្សាសពីើផ្សាាយ គឺឺពិីតជា�ំខ្លាំន្ធ ់ធ្វើ��មបបីែ�ើងយល់
អំំពីីអាក�បកិរយិ៉ា ចំណិងច់ំណូិលចិតត និ្ធងតប្រមូវិការធ្វើផ្សាសងៗ�ន រ��់អំតិថិជីន្ធ។ �ូចធ្វើន្ធះ វាជាការ�បំាច់
កនីងការធ្វើប្រ��ប្របា�់ពីត័�៌ន្ធបែ�លប្រ�មូលបាន្ធពីីការប្រសាវិប្រជាវិ ធ្វើ��មបធី្វើរៀ�ចំការផ្សាសពីើផ្សាាយ ជាមយួបែផ្សាន្ធការ
យីទីធសាស្រ្ត�តទីីផ្សាារជាកល់ាក។់

3.  �ធ្វើងើ�ន្ធប្រ��ិទីធភ្ជាពីការផ្សាាយ�ណិិជីាកមមកនីង�ញ្ជូា ីផ្សាលិតផ្សាល៖3.  �ធ្វើងើ�ន្ធប្រ��ិទីធភ្ជាពីការផ្សាាយ�ណិិជីាកមមកនីង�ញ្ជូា ីផ្សាលិតផ្សាល៖ ការចំ�យធ្វើពីលកនីងការពីណ៌ិនាលមែតិ
នូ្ធវិលកខណិៈ�មបតតិពៃន្ធផ្សាលិតផ្សាលរ��់អំនក អាចអំនី្ធញ្ញាា តឱ្យយពីត័�៌ន្ធទាំងំធ្វើនាះ�ងាះ ញបាន្ធយ៉ាា ងលែធ្វើ�
កនីង Product Listing Ads (PLAs) ធ្វើ�ធ្វើល� Google, Bing ក�ូ៏ចជា Facebook ផ្សាងបែ�រ។ ការភ្ជាា �់
រូ�ភ្ជាពីជាមយួការពិីពីណ៌ិនារ��់ផ្សាលិតផ្សាលមយួ ធ្វើ�ធ្វើល� Search Results Page នឹ្ធង�បែន្ធថមលទីធភ្ជាពី
ពៃន្ធការធ្វើលចធ្វើ��ងនូ្ធវិផ្សាលិតផ្សាលរ��់អំនក បែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយអំតិថិជីន្ធអាចធ្វើម�លធ្វើ��ញពីីផ្សាលិតផ្សាល និ្ធងធ្វើ�វាកមម
រ��់អំនកបាន្ធកាន្ធប់ែតឆា�រ់ហ័៊ុ�។
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ឯកសារធ្វើយ៉ាងឯកសារធ្វើយ៉ាង

•  Digital Marketing, ចូលអាន្ធពៃថាទីី១៣ បែខ្លួ�ីហា ឆាន ២ំ០២១, https://www.slideshare.net/SellamiMaria/digital-marketing-75506678

•  Top Tips for Digital Advertising, ចូលអាន្ធពៃថាទីី១៣ បែខ្លួ�ីហា ឆាន ២ំ០២១, https://www.bluefountainmedia.com/blog/top-tips-for

-digital-advertising

•  Importance of Digital Marketing, ចូលអាន្ធពៃថាទីី១៣ បែខ្លួ�ីហា ឆាន ២ំ០២១, https://www.webfx.com/blog/marketing/importance

-of-digital-marketing/

•  Digital Strategy Guide, ចូលអាន្ធពៃថាទីី១៣ បែខ្លួ�ីហា ឆាន ២ំ០២១, https://blog.hubspot.com/marketing/digital-strategy-guide

•  How to create a Digital Marketing Strategy, ចូលអាន្ធពៃថាទីី១៦ បែខ្លួ�ីហា ឆាន ២ំ០២១, https://www.webfx.com/internet-marketing/

how-to-create-a-digital-marketing-strategy.html

•  Types of Digital Marketing, ចូលអាន្ធពៃថាទីី១៦ បែខ្លួ�ីហា ឆាន ២ំ០២១, https://www.sparklogix.com/9-types-of-digital-marketing-

and-how-to-use-them/

•  Content Marketing, ចូលអាន្ធពៃថាទីី១៦ បែខ្លួ�ីហា ឆាន ២ំ០២១, https://www.martechadvisor.com/articles/content-marketing/what-

is-digital-marketing/

•  Digital Marketing Essentials, ចូលអាន្ធពៃថាទីី១៧ បែខ្លួ�ីហា ឆាន ២ំ០២១, https://www.futurelearn.com/courses/digital-marketing-

essentials-getting-started

•  Digital Skills, Digital Marketing, ចូលអាន្ធពៃថាទីី១៧ បែខ្លួ�ីហា ឆាន ២ំ០២១, https://www.futurelearn.com/courses/digital-skills-

digital-marketing
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