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អត្ថ បទនះរៀបរៀង  យ វឺុង ណា រុ៉ន អ្ន ក   វ   វ  មជ្ឈមណ ល   វ   វ 
សដ្ឋ កិច្ច  និងពា ណិជ្ជ កម្ម ដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍ នវិទ  សា  ន CDRI និងបក្ខ ជនថា  ក់ បណ តិ 
នសា កលវិទ  ល័យប ្ញ  សា ្ត  កម្ព ជុា  (PUC)។ សូម  ង  អត្ថ បទនះ ថា ៖  
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រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  បា នដា ក់ចញនូវគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមអភិវឌ្ឍន៍ ធំៗ ដើម្ីប  ះ   យប    អភិវឌ្ឍន៍ជំនា ញ 

ដើម្ីប   កា  យ កម្ព ុជា  ជា សដ្ឋ កិច្ច ដលមា នជំនា ញខ្ព ស់។ ខត្ត បនា  យមា នជ័យ មិថុនា  ២០២១

១ គ   ងនះ គឺជា ផ្ន កមួយនគ   ង   វ   វ ដលដឹកនា ំ  យ សា កល 
វិទ  ល័យ Z rich University of Teacher Education  យ  ើទិន្ន ន័យពី 

 ទស បង់កា  ដស កម្ព ជុា  អត្ូយពី ឡា វ អា ្រ ហ្វ កិខា ងត្ូបង និងវៀតណា ម 
ដើម្ីប  កំណត់ និងយល់កា ន់តច  ស់អំពីកតា  សំខា ន់ៗដលជួយ ឬ រា រា ងំដល់ 
កា ររួមចំណក អភិវឌ្ឍ ន៍ជំនា ញវិជា  ជីវៈ   នឹង កំណើន  និង បរិវត្ត កម្ម  ឧស  ហកម្ម   

 កប  យបរិយា បន្ន    ក្ន ងុ  ទស ដល មា ន  ចំណូលទា ប និង  មធ្យម ។
 កម្ព ជុា  គ   ងនះ   តលើវិស័យសំខា ន់ៗ ចំនួន បីគឺ វិស័យ  កា ត់ដរ 

កា រដំឡើង  ឿងអគ្គ សិនី និងអឡិច  និូច (E&E) និងកច្ន ម្ហ បូ អា ហា រ។ អង្ក ត 
ក  តិក មុហុ៊នដំណា ក់កា លទី១(ក) បា នធ្វ ើ   ច   ះ  ខក ្ញ   ឆា  ២ំ០១៨
ដល់ខមករា  ឆា  ២ំ០១៩ ហើយ បា នធ្វ ើសង្ខ ប  ល ន  បា យមួយ និង 
ឯកសា រ ពិភា ក  មួយ គឺជា លទ្ធ ផល។ សមា  សន៍បប គុណ វិស័យ ដំណា ក់កា ល 
ទី១(ខ) បា នធ្វ ើ  ច   ះខតុលា  និងខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៩។

សចក្ត ីផ្ត ើម
ភា ព   គជ័យ  ផ្ន ក សដ្ឋ កិច្ច  របស់   ទស មួយ មា ន 

ទំនា ក់ទំនងយ៉ា ងជិតស្ន ទិ្ធ ជា មួយនឹងចំណះដឹង ជំនា ញ
និងសមត្ថ ភា ព របស់កមា  ំងពលកម្ម  ក្ន ុង  ទស  ះ 
(Benson, Gospel, and Zhu 2013)។ ដូច្ន ះ 
កា រអភិវឌ្ឍជំនា ញរឹងមា ំ គឺជា  មូលដា  ន  ឹះ ស   ប់ 
វិបុលភា ពសដ្ឋ កិច្ច ។  ះជា  យា៉ ងណា  ស   ប់ 

 ទស កំពុងអភិវឌ្ឍន ៍ជា  ើន កា រ  ះ   យ  
ប     នា នា  ក្ន ុង  ព័ន្ធ អប់រំ និង បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 
បច្ច កទស និងវិជា  ជីវៈ (TVET) ជា ផ្ល ូវកា រ គឺជា  រឿង 
លំបា ក និងស្ម ុគសា  ញ  (Ezekoye 2017) ហើយ 
ប     គុណភា ពកម្ម វិធី TVET ទា ំង  ះ គឺជា កា រ  ួយ 
បា រម្ភ  ស   ប់និ  ជក (NEA 2018)។

ដូច មា ន ចងក្ន ុង ផនកា រ យុទ្ធ សា  ្ត  អភិវឌ្ឍន៍ជា តិ  
ឆា  ំ២០១៩-២៣  លន  បា យអភិវឌ្ឍន៍ 
ឧស  ហកម្ម   ឆា  ំ២០១៥-២៥ និង  លន  បា យ TVET 
ឆា  ំ២០១៧-២៥ កម្ព ុជា បា នកំណត់យកកា រអភិវឌ្ឍជំនា ញ កមា  ំង   
ពលកម្ម  ជា អា ទិភា ព  ក្ន ុងរបៀបវា រៈអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្ល ួន ក្ន ុង  

 ល  បំណង ដើម្ីប  ះ   យប     និង ជំរុញ កា រអភិវឌ្ឍ  ជំនា ញ 
តា ម វិស័យ TVET (Veung and Ven 2021a)។  ះយា៉ ងណា   
ប    កង្វ ះជំនា ញ និងគមា  តជំនា ញ  តមា ន ហើយ និ  ជក  
ក៏មា នកា រសា  ក់ស្ទ ើរ  ក្ន ុងកា រជួលនិស្សិតទើប បញ្ច ប់ កា រ សិក  ថ្ម ីៗ 
(NEA 2018)៖ ពួកគមា នទំ  រ  ើសរីស និង បណ្ណ ុះ បណា្ខ  ល 
កម្ម ករ   ខា ងក្ន ុងអង្គ ភា ព ដើម្ីប  ះ   យប     ឈម មុខ 
ជំនា ញ ទា ំងនះ  យផ្ន ក (Veung and Ven 2021b)។

ដូច្ន ះ  ព័ន្ធ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញបបនះគួរ  ូវគ ពិនិត្យ  
និងសិក   (Veung and Ven 2021b) បុ៉ន្ត មា នកា រសិក   

តិចតួច  ដលបា ន   តលើ  ព័ន្ធ បណ្ណ ះុបណា្ខ  លជំនា ញ ទា ងំនះ។
កា រ   វ   វនះ មា ន  លបំណងធ្វ ើឲ្យគមា  ត ជំនា ញ   សើរឡើង  
តា មរយៈកា រពិនិត្យមើល  ព័ន្ធ  បណ្ណ ុះ បណា្ខ  ល ជំនា ញ ដល 
ក ុមហ៊ុន  ើស   ប់បំពា ក់ជំនា ញបន្ថ ម និង បណ្ណ ុះ ជំនា ញថ្ម ីដល់ 
កម្ម កររបស់ពួកគ។ កា រសិក  ក៏ឈ្វ ង យល់ ពី វិធីសា  ្ត បណ្ណ ុះ 
បណា្ខ  ល ជំនា ញ រួម របស់និ  ជក ក្ន ុងឧស  ហកម្ម  កម្ម ន្ត សា ល 
របស់កម្ព ុជា ដរ។ អត្ថ បទនះ  ើទិន្ន ន័យ សមា  សន៍ បប គុណ 
វិស័យពីគ   ង "ជំនា ញ ស   ប់ ឧស  ហកម្ម " ដំណា ក់ កា ល 
ទី១(ខ)។១

 ព័ន្ធ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញ
 ព័ន្ធ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញដលល្អ  គឺមា ន សា រៈសំខា ន់ 

ខា  ំងណា ស់ស   ប់  ទសជា តិ (Benson, Gospel, and 
Zhu 2013) ហើយ  ព័ន្ធ ជំនា ញទា ំងនះរួមបញ្ច ូលទា ំងកា រ 
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អប់រំ និងកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លផ្ល ូវកា រ មិនផ្ល ូវកា រ និងក   ព័ន្ធ ។ 
ខា ងក  មនះ ជា កា រពិពណ៌នា សង្ខ បនទ  ង់ ផ្សងៗគា   (បុ៉ន្ត  
មិនបា នទា ំងអស់ទ) ន  ព័ន្ធ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញ។២

កា រអប់រំ និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  លបច្ច កទស និងវិជា  ជីវៈផ្ល ូវកា រកា រអប់រំ និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  លបច្ច កទស និងវិជា  ជីវៈផ្ល ូវកា រ
កា រអប់រំ និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  លបច្ច កទស និងវិជា  ជីវៈ 

(TVET) គឺជា  កទា  រដ៏សំខា ន់ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ ជំនា ញកមា  ំង   
ពលកម្ម  ហើយវា អា ច  ូវបា នគ  ថា កា រអប់រំ និង បណ្ណ ុះ  
បណា្ខ  ល វិជា  ជីវៈ កា រអប់រំបច្ច កទស កា រអប់រំវិជា  ជីវៈ ឬ កា រ  
បណ្ណ ុះ បណា្ខ  លបច្ច កទស និងវិជា  ជីវៈ។ TVET អា ចផ្ត ល់ឲ្យ  
អ្ន ក  សិក  នូវជ  ើសធំទូលា យ និងភា ពបត់បនក្ន ុងកា រសិក   
រៀនសូ   ដលទា ក់ទងនឹងពិភពកា រងា រ (Catts, Falk, and 
Wallace 2011)។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ  ព័ន្ធ  TVET ផ្ល ូវកា រ 
មិនអា ច ធ្វ ើបា នទ ពី   ះលក្ខ ណៈទូ  របស់កម្ម វិធី របស់វា   
បរា ជ័យ ក្ន ុងកា រធា នា ឲ្យបា នថា  ជំនា ញដលបា ន បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 
នឹងបំពញត  ូវកា ររបស់ឧស  ហកម្ម ។ អា  ័យហតុនះ  
និ  ជក យល់ឃើញថា  ជំនា ញ និងគុណវុឌ្ិឍរបស់ និស្សិត បញ្ច ប់ 
កា រ សិក   មិនបំពញតា មត  ូវកា ររបស់ពួកគ (ADB 2016)  
ជា ពិសស  ក្ន ុង  ទសដលមា ន  ព័ន្ធ  TVET ផ្ល ូវកា រ   មា ន 
លក្ខ ណៈ ទន់ខ  យ (Veung and Ven 2021a)។

 ក្ន ុងបរិកា រណ៍ខ្ល ះ TVET ផ្ល ូវកា រ ក៏អា ចរា ប់បញ្ច ូលកា រ បណ្ណ ុះ 
បណា្ខ  ល  ព័ន្ធ ទ្វ  ឬកូនជា ងដលផ្ត ល់ឲ្យស្ម ើនឹង គុណវុឌ្ិឍជា តិ។ 
កា របណ្ណ ុះ បណា្ខ  ល  ភទនះ  ូវបា នរៀបចំឡើងដើម្ីបបំពញ 
តា ម ត  ូវកា រឧស  ហកម្ម ជា ក់លា ក់  យរួមបញ្ច ូលគា  នូវ កា រ 
រៀនសូ    កន្ល ងធ្វ ើកា រ ជា មួយនឹងកា រសិក   សា លា រៀន 
(ECDVT 2014)។ វា អា ចជា កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លមុនពលចូល
ធ្វ ើកា រងា រ ឬក្ន ុងកា រងា រ ដលផ្ត ល់  យសា  ប័នសា ធា រណៈ ឬ 
ឯកជន ឬ  យមជ្ឈមណ លបណ្ណ ុះបណា្ខ  លជា ក់លា ក់  ប់  ង 

 យ ក ុមហ៊ុន។ និ  ជកមា នទំនួលខុស  ូវតា ម កិច្ច សន   
ក្ន ុងកា រ ផ្ត ល់ឲ្យសិកា្ខ  កា មនូវ   ក់បំណា ច់ និងកា រ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 
ដលនា ំ  ដល់មា នមុខរបរជា ក់លា ក់មួយ (ibid.)។ ទ  ង់ 
បណ្ណ ុះ  បណា្ខ  លនះ គឺពញនិយម  បណា្ខ   ទស និយា យ 
ភា សា  អា ឡឺម៉ង់ បុ៉ន្ត មិនមា ន  ើនទ  ក្ន ុង  ទសកំពុង 
អភិវឌ្ឍន៍ (Veung និង Ven 2021b)។

កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លក   ព័ន្ធ កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លក   ព័ន្ធ 
កា របណ្ណ ះុបណា្ខ  លក   ព័ន្ធ គឺ "កា ររៀនដលមា ន សកម្ម ភា ព 
  ងទុក បុ៉ន្ដ មិនបា នកំណត់ច  ស់ថា   ជា  កា រ   រៀន  ដល 

មា ន កម្ម វត្ថ ុសិក   ពលវលា សិក   ឬកា រ គា ំ   កា រ សិក  ទ" 
(ECDVT 2014, 183-84)។ លទ្ធ ផលសិក   អា ចមា ន  កា រ ប   ក់  
កា រ សិក  ដលទទួលសា្គ  ល់  យ ឧស  ហកម្ម  ឬក មុហុ៊ន ហើយ  
វា មា នរួមបញ្ច ូលទា ំង  ភទបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  រយៈ ពលខ្ល ី វង ឬ 

 ភទផ្សងទៀតដលផ្ត ល់  យ ឧស  ហកម្ម  ក ុមហ៊ុន សា  ប័ន 
បណ្ណ ុះបណា្ខ  លសា ធា រណៈ និង ឯកជន និង អង្គ កា រ   មិន មន 

រដា  ភិបា ល។  លបំណងរបស់វា  គឺ ដើម្ីប បង្ក ើន ចំណះដឹង និង 
ជំនា ញរបស់កម្ម ករ ស   ប់ កា រ ផា  ស់ប្ត ូរ អា ជីព និង ស   ប់ បន្ត  
កា រអភិវឌ្ឍផា  ល់ខ្ល ួន ឬវិជា  ជីវៈ (ECDVT 2014)។

 ពលចូលទីផ  រកា រងា រ ជា ធម្ម តា កម្ម ករនិ  ជិតទទួល  
បា ន កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញជា ក់លា ក់ បុ៉ន្ត ពួកគ ភា គ  ើន 
ទទួលបា នវគ្គ បណ្ណ ះុបណា្ខ  ល ជំនា ញ ផ្ល វូកា រ និង ក    ព័ន្ធ    មា ន 
ក  ិត។ លើសពីនះ ឱកា ស បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល បបនះ តងត  
ផ្ត ល់  ជូន ដល់កម្ម ករដលមា នជំនា ញខ្ព ស់  ក្ន ុង  ក ុមហ៊ុនធំៗ 

 ើន  ជា ង កម្ម ករ  ក្ន ុងសហ   សធុនតូច និង មធ្យម (SMEs) 
(OECD 2013) វា លើកលងតកម្ម វិធីបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ដល 
ទា ក់ទង នឹងបទប្បញ្ញ ត្ត ិ ឬត  ូវកា រជា ក់លា ក់ក្ន ុង ឧស  ហកម្ម  
(Veung and Ven 2021b)។

កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និងកា ររៀនមិនផ្ល ូវកា រកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និងកា ររៀនមិនផ្ល ូវកា រ
កា ររៀន ឬកា របណ្ណ ះុបណា្ខ  លមិនផ្ល វូកា រ គឺមិនមា នរចនា សម្ព ន័្ធ   

បទពិ  ធន៍ និងមិនផ្អ កលើសា  ប័ន ហើយលទ្ធ ផលភា គ  ើន ជា 
លទ្ធ ផលដលទទួលបា នពីកា រងា រ  ចា ថំ្ង  និង សកម្ម ភា ព កម  ន្ត  
ផ្សងទៀត (Barber 2004)។ ដូច្ន ះ កា ររៀនសូ  កើតឡើង 

 កន្ល ងធ្វ ើកា រ និងតា មរយៈអន្ត រកម្ម សង្គ មរបស់និ  ជិត  
(Caldwell 2000; Nguyen, Truong, and Buyens 2011)។ 
ជា  ធម្ម តា  ក ុមហ៊ុនផ្ត ល់នូវកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និងឱកា ស សិក   
មិនផ្ល ូវកា រ ដលមា នទ  ង់ផ្សងៗ ជា ផ្ន កមួយនយុទ្ធ សា ្ត   
សា ជីវកម្ម  របស់ពួកគ។ កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លលើកា រងា រ បច្ច ុប្បន្ន   
គឺមា ន  ជា  ិយភា ព ហើយបា នបញ្ច ូល  ក្ន ុងកា រងា រធម្ម តា  
របស់ កម្ម ករ ខណៈដលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លក  កា រងា រ បច្ច ុប្បន្ន   
មា ន ចំនួនតិច ហើយជា ញឹកញា ប់ផ្ត ល់ជូនដល់បុគ្គ លិកដលមា ន
ជំនា ញ ខ្ព ស់ (Veung and Ven 2021b)។

ជា រឿយៗ កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លលើកា រងា របច្ច ុប្បន្ន មិនផ្ល ូវកា រ  
ណនា ំអំពីបច្ច កវិទ  ថ្ម ី  ភទផលិតផលថ្ម ី ឬកា រផា  ស់ប្ត ូរ   
ក្ន ុង របៀប រៀបចំ កា រងា រ ហើយកម្ម ករនិ  ជិតអភិវឌ្ឍ ចំណះដឹង  
និង ជំនា ញ តា មរយៈកា ររៀនពីអ្ន ករួមកា រងា រ កា រសង្ក ត ឬ កា រ 
ណនា ំ។ អ្ន ក  ប់  ងផ្ន ក និង  ធា នក ុម ទទួលខុស  ូវចំ  ះ 
កា រសិក  មិនផ្ល ូវកា រ  ភទនះ (Veung and Ven 2021b)។ 

 ក្ន ងុ ក មុហុ៊នតូចៗ កម្ម ករភា គ  ើន ទទួលបា នបណ្ណ ះុបណា្ខ  ល 
តា មរយៈ សកម្ម ភា ពអតិចំណះដឹងដលមិនផ្ល វូកា រ (OECD 2013)  

 យសា រសមា  ធពលវលា  កង្វ ះកមា  ងំពលកម្ម  ធនធា ន ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  
មា នក  តិ និងកា រយល់ឃើញអវិជ្ជ មា នចំ  ះកា រ បណ្ណ ះុបណា្ខ  ល  
បុគ្គ លិកផ្ល ូវកា រ និងក   ព័ន្ធ  (Panagiotakopoulos 2011)។

ទិដ្ឋ ភា ពទូ  នវិស័យកម្ម ន្ត សា លដលកំពុងសិក  
វិស័យកម្ម ន្ត សា ល គឺជា វិស័យគន្ល ឹះស   ប់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច   

របស់   ទសកម្ព ុជា  (Veung and Ven 2021a; Ven and Veung 
2020) ហើយរួមមា នអនុវិស័យដូចជា  វា យនភ័ណ  សម្ល ៀកបំពា ក់  
និង ស្បកជើង ម្ហ ូបអា ហា រ ភសជ្ជ ៈ និងថា  ំជក់  ស៊ូ ឈើ ក ដា ស 
និងកា រ  ះពុម្ព ផ  យ។ វិស័យទា ំងបីខា ងក  មនះ គឺជា  វិស័យ 
ដល  ូវបា ន   តសំខា ន់នករណីសិក  នះ។

វិស័យវា យនភណ  សម្ល ៀកបំពា ក់ និងស្បកជើង មា នវត្ត មា ន   
 កម្ព ុជា តា ំងពីទសវត្សរ៍ឆា  ំ១៩៩០ ហើយវា មា នចំនួន ១៨,២% 

២ ក្ន ុង គ   ង សិក   នះ  ព័ន្ធ  បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ជំនា ញ   ូវ បា ន កំណត់ ថា  ជា 
"កា រ  មូល ផ្ដ ុ ំន សកម្ម ភា ព  បណ្ណ ះុបណា្ខ  ល ជំនា ញ  ដល កើត ឡើង ក្ន ងុ ក មុហុ៊ន 
ឧស  ហកម្ម  ឬ  ទស មួយ"។
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៥ លខ ២ ខមិថុនា  ឆា  ំ២០២១

នផលិតផលក្ន ងុ  កុសរុប (ផសស) (២,៤ ពា ន់ លា ន  ដុលា  រ) 
 ក្ន ុងឆា  ំ២០១៨ (NIS 2020)។ វា ជា វិស័យសំខា ន់ដល  ើ  

កម្ម ករ គា  នជំនា ញ និងជំនា ញទា ប  ើន ជា ពិសស    ្ត  ីមកពី 
 ួសា រជនបទ (Ven and Veung 2020)។ ផ្ទ ុយពី វិស័យ ខា ងលើ

កា រផ្គ ុំដំឡើង  ឿងអគ្គ ិសនី និង អឡិច  ូនិច (E&E) គឺជា  
វិស័យ   ងថ្ម ីដលរីកច  ើនយ៉ា ង ឆា ប់  រហ័ស។ ក្ន ុង ឆា  ំ ២០១៦ 
ទុនវិនិ  គសរុប  ក្ន ុង E&E មា ន ចំនួន ២២៧លា ន  ដុលា  រ 
ខណៈដលកា រនា ំចញ បា ន កើន ឡើង ពី  ហល ៦លា នដុលា  រ 
ក្ន ុងឆា  ំ២០១២ ដល់ ៤៥៨លា ន ដុលា  រ ក្ន ុងឆា  ំ២០១៦ (Ven 
and Sry 2017 ដូច ដល  បា ន ដក  ង់  ក្ន ុង Veung និង 
Ven 2021a)។ វិស័យនះ បងា  ញ ពី ក្ដ ីសង្ឹឃម ស   ប់     កា  យ 
កម្ម ន្ដ សា ល  របស់កម្ព ុជា   ជា  ឧស  ហកម្ម  ជំនា ញខ្ព ស់។

មិនដូចវិស័យដល   តលើកា រនា ំចញផ្សងទៀតទ វិស័យ 
ម្ហ បូអា ហា រ ភសជ្ជ ៈ និងថា  ជំក់ ដើរតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ងុកា រធ្វ ើ ពិពិធកម្ម  
សដ្ឋ កិច្ច  សន្ត ិសុខស្បៀង និងកា រអភិវឌ្ឍកសិកម្ម របស់  ទស។ 
ឧទា ហរណ៍ ផលិតកម្ម របស់វា មា នចំនួន ២៥៤លា នដុលា  រ 
(១,៩% នផសស) ក្ន ុងឆា  ំ២០១៨ កើនឡើងពី ១១៤លា ន 
ដុលា  រ ក្ន ុងឆា  ំ២០០២ (NIS 2020)។  ះយា៉ ងណា  វា  ត មិន 
ទា ន់ មា ន កា រអភិវឌ្ឍ  ប់   ន់  ឡើយ  យសា រកម្ព ុជា បា ន 
នា ំ ចូល ផលិតផលដលពា ក់ព័ន្ធ ចំនួន ១,៩ពា ន់លា នដុលា  រ ក្ន ុង 
ឆា  ំ២០១៨។ នះប   ក់ថា  វិស័យនះ  ូវកា រកា រលើកកម្ព ស់ 
ផ្ន កបច្ច កទស និងធនធា នមនុស្ស តា មរយៈគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម 
យុទ្ធ សា ្ត    ប់  ុង   យ (Veung and Ven 2021a)។

 ះជា មា នសា រៈសំខា ន់ចំ  ះសដ្ឋ កិច្ច ក៏  យ វិស័យ 
កម្ម ន្ដ សា ល  តពឹងផ្អ កលើកអតិពលកម្ម  ជា មួយនឹងខ្ស សងា  ក់ 
ផលិតកម្ម ដលមិនទំនើប និង  ើកម្ម ករគា  នជំនា ញ និង   មា ន 
ជំនា ញទា បចំនួន  ើន (Veung and Ven 2021a)។ នះប   ក់  
អំពី ត  ូវកា ររបស់កម្ព ុជា  ស   ប់  ព័ន្ធ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញ 
ជា តិ  ដល ជួយ  ះ   យកង្វ ល់របស់ក ុមហ៊ុនអំពីជំនា ញ និង 
គុណវុឌ្ិឍ របស់ និស្សិតទើបបញ្ច ប់កា រសិក   (NEA 2018; Veung 
and Ven 2021b)៖ កា រ  ួយបា រម្ភ គឺទា ក់ទងនឹងគុណភា ព និង 
ភា ព ពា ក់ព័ន្ធ  នកម្ម វិធីបណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញ ដលផ្ត ល់  យ 
សា  ប័ន អប់រំ និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  លសា ធា រណៈ (Veung and Ven 
2021a)។ ដូច្ន ះ ដើម្ីបបំពញត  ូវកា រជំនា ញឧស  ហកម្ម នា  
ពល បច្ច ុប្បន្ន  និងអនា គត កម្ព ុជា  ូវតខិតខំ  ឹង   ង និង  ូវ 
កា រ ធនធា នបន្ថ មទៀតស   ប់កា រអភិវឌ្ឍជំនា ញ ស   ប់ កមា  ំង 
ពលកម្ម របស់ខ្ល ួន។

វិធីសា ្ត    វ   វ
វិធីសា  ្ត សិក  ករណី  ូវបា ន  ើដើម្ីបឈ្វ ងយល់ពី កា រពិត 

ន  ព័ន្ធ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញ  ក្ន ុងក ុមហ៊ុន និងដើម្ីប ពិនិត្យ 
មើលថា   ហតុអ្វ ីបា នជា និ  ជកពញចិត្ត  ើទ  ង់មួយចំនួន 
នកា រ បំពា ក់ជំនា ញបន្ថ ម និងបណ្ណ ុះជំនា ញថ្ម ីដល់បុគ្គ លិក។ 
ទិន្ន ន័យ បបគុណវិស័យពីសមា  សន៍ចំនួន ៣៦  ូវបា ន  ើ   ស់  
បា ន មក ពី ក ុមហ៊ុនចំនួន ១៨ ដល  ើសរីសចញពី ១០១ 
ក ុមហ៊ុន ក្ន ុងកា រអង្ក តលើកមុន  ក្ន ុងគ   ងជំនា ញ ស   ប់ 
ឧស  ហកម្ម ។ ក ុមហ៊ុនចំនួន   ំមួយក្ន ុងមួយវិស័យ (កា ត់ដរ  
E&E និងកច្ន ម្ហ ូបអា ហា រ)  ូវបា ន  ើសរសី។ សមា  សន៍ 

បា ន  ធ្វ ើឡើង  ច   ះខតុលា  និងខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩   យ 
ជួប សមា  សន៍  ជា មួយអ្ន ក  ប់  ងជា ន់ខ្ព ស់ ឬអ្ន ក  ប់  ង ផ្ន ក 
ធនធា ន មនុស្ស និងអ្ន កតំណា ងផលិតកម្ម  ក្ន ងុក មុហុ៊ននីមួយៗ 

 យ   តជា សំខា ន់លើបុគ្គ លិកដលមា នជំនា ញខ្ព ស់ និងមធ្យម  
ដល ដើរតួសំខា ន់ក្ន ុងកំណើន និង  តិបត្ត ិកា ររបស់ក ុមហ៊ុន។ 
ក  ងសំណួរ   តលើបទពិ  ធន៍របស់ក ុមហ៊ុន ពីឆា  ំ២០១៥ 
ដល់ឆា  ំ២០១៩។

កា រចម្ល ងសមា  សន៍  វូបា នសរសរកូដ  យផ្អ កលើកា រ ជួល 
បុគ្គ លិក កា របណ្ណ ះុបណា្ខ  ល និងកម្ម វិធី TVET។ ទស្សនៈ យល់  
ឃើញ  របស់អ្ន កឆ្ល ើយសំណួរអំពីជំនា ញ និងគុណវុឌ្ិឍត  ូវកា រ 
ជំនា ញ របស់ក ុមហ៊ុន និងយុទ្ធ សា ្ត  ធនធា នមនុស្ស ដើម្ប ី 

 ះ   យ ប   ត  ូវកា រជំនា ញ និងប    ឈម  ូវ បា ន  
វិភា គ។ កា រសិក  នះ មា ន  លបំណងបងា  ញពីគំរូ ទស្សនៈ យល់ 
ឃើញ ដលកើតឡើង  ទូទា ំងក ុមហ៊ុន ហើយមិនរួមបញ្ច ូល 
កា រ  ៀបធៀបនទស្សនៈយល់ឃើញ របស់អ្ន កឆ្ល ើយតប ខុសៗ គា    
ពីក្ន ុងក ុមហ៊ុនតមួយ  ះទ។

លទ្ធ ផល   វ   វ
ផ្ន កនះ បងា  ញពីលទ្ធ ផលទា ក់ទងនឹង  ព័ន្ធ  បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 

ជំនា ញដល  ូវបា ន  ើជា ទូ   ស   ប់បំពា ក់ជំនា ញ បន្ថ ម និង 
បណ្ណ ុះជំនា ញថ្ម ីដល់កម្ម ករ។ ផ្ន កនះក៏កំណត់បុគ្គ លិក សំខា ន់ៗ  
ដលទទួលបន្ទ ុកលើកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង កា រសិក   មិន ផ្ល ូវកា រ 
ផងដរ។

អា កប្បកិរិយា ទូ  របស់និ  ជកចំ  ះកម្ម វិធី TVETអា កប្បកិរិយា ទូ  របស់និ  ជកចំ  ះកម្ម វិធី TVET
កា រសិក  បា នបងា  ញថា  និ  ជកមិនផ្ត ល់អា ទិភា ពដល់ 

គុណវុឌ្ិឍ TVET  ពល  ើសរីសបុគ្គ លិកក  ិតខ្ព ស់ និង 
មធ្យមទ។ និ  ជកភា គ  ើនចា ត់ទុកកម្ម វិធី TVET មា ន 

  ប់ថា  មិន  ប់   ន់ក្ន ុងលក្ខ ខណ នគុណភា ព និងភា ព 
ពា ក់ព័ន្ធ   នឹងត  ូវកា ររបស់ពួកគទ។ ផ្ទ ុយ  វិញ ពួកគ  
ភា គ  ើន មា នទំ  រ   តលើបទពិ  ធន៍កា រងា រពីមុន និង កា រ 
ធ្វ ើតស្ត ជំនា ញ បើ  ះបីជា បក្ខ ជនបា នឆ្ល ងកា ត់កម្ម វិធី TVET 
ក៏  យ។ អ្ន កឆ្ល ើយតបផ្ន កធនធា នមនុស្សពីក ុមហ៊ុន E&E 
ce5913f និងក ុមហ៊ុនកា ត់ដរ cgf21ef បា នប ្ច ញមតិថា ៖

ក ុមហ៊ុនមិន   តលើ TVET ទ   ះវា មិនទា ក់ទង  នឹង 
ត  ូវកា ររបស់យើង។ វា មា នន័យថា  យើងមិន   តលើ TVET 

 យសា រតកម្ម វិធីរបស់ពួកគ មិន  ូវនឹងត  ូវកា ររបស់ 
ក ុមហ៊ុន យើង។ (ce5913f hr) 

អ្ន ក  ប់  ងជា ន់ខ្ព ស់ មិនចា ប់អា រម្ម ណ៍លើគុណវុឌ្ិឍ ឬ 
វិ ្ញ  បនប  ទ ពួកគា ត់មិនខ្វ ល់  ើនទ។ (cgf21ef hr)

អ្ន កឆ្ល ើយតបផ្ន កផលិតកម្ម ពីក ុមហ៊ុនកា ត់ដរ cg16903 
បា ន បន្ថ មថា  គុណវុឌ្ិឍ TVET មិនមនជា កតា  សំខា ន់បំផុតក្ន ុង 
កា រ  ើសរីស បុគ្គ លិក ឬកា រដំឡើងឋា នៈ  ះទ។ អ្ន កឆ្ល ើយ 
សំណួរ ក្ន ុងវិស័យកា ត់ដរភា គ  ើនបា នរា យកា រណ៍ថា  មា ន  
បុគ្គ លិក   មួយចំនួនតូច ដលធ្វ ើកា រទា ក់ទងនឹងកា រងា រ អគ្គ ីសនី 
និង ជួសជុល  ឿងម៉ា សុីន មា នគុណវុឌ្ិឍខា ង TVET ចំណកឯ 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៥ លខ ២ ខមិថុនា  ឆា  ំ២០២១

បុគ្គ លិក ដល  សល់ មា នជំនា ញ និងបទពិ  ធន៍កា រងា រ 
ជា ក់ស្ត ង តប៉ុ   ះ៖

ខ្ញ ុំ គិត ថា   យសា រ យើង ជា   ងចក  កា ត់ដរ បទពិ  ធន៍  
គឺ សំខា ន់ ជា ង កា រ សិក     តា មសា លា រៀន ឬ កា រ អប់រំ ជា ផ្ល វូកា រ...  
(cg16903 pro)

 ក្ន ុងវិស័យ E&E អ្ន កឆ្ល ើយសំណួរភា គ  ើន  ហល 
មើលឃើញ ពីសា រៈសំខា ន់នកា រមា នបុគ្គ លិកកា ន់ត  ើន ដល 
មា នគុណវុឌ្ិឍ TVET ពី   ះផលិតកម្ម  ទា មទា រឲ្យមា ន ក  ិត 
យល់ដឹង អំពីប   បច្ច កទស។  ះជា យា៉ ងណា   បើ  ះជា  
និ  ជក បា នយល់ពីតម្ល គុណវុឌ្ិឍ TVET ផ្ល ូវកា រក៏  យ 
និ  ជិត ដលមា ន   ប់មិនមា ន  ើនទ ដលពិត ជា  មា ន 
គុណវុឌ្ិឍ ឬស ្ញ  ប  បបនះ។ ភា ពខ្វ ះខា តកមា  ំងពលកម្ម  
ជំនា ញ ដលមា នស ្ញ  ប  បច្ច កទស នា ំឲ្យមា នកា រលំបា ក 
ក្ន ុងកា រ  ើសរីស ដូចដលបា នលើកឡើង  យអ្ន កឆ្ល ើយតប 
ផ្ន ក ធនធា ន មនុស្សពីក ុមហ៊ុន E&E ce166e20៖

   ទសកម្ព ជុា  យើង មិន ទា ន់ ឃើញ កម្ម វិធី ណា មួយ ពី អ្ន ក 
បច្ច កទស     ឡើយ ទ។  សិនបើយើង  ើសរីស យក ត 
ជំនា ញ   បច្ច កទស យើងមិនអា ចស្វ ងរកបុគ្គ លិកបា នទ។ 
(ce166e20 hr)

ដូចគា  នះដរ ក ុមហ៊ុនកច្ន ម្ហ ូបអា ហា របា នរា យកា រណ៍ថា  
បុគ្គ លិក ដលមា នជំនា ញខ្ព ស់ និងមធ្យម  ូវមា នចំណះដឹង  និង 
ជំនា ញបច្ច កទសក្ន ុងវិស័យបច្ច កវិទ  ចំណីអា ហា រ សុវត្ថ ិភា ព 
ចំណី អា ហា រ ឬវិស្វ កម្ម គីមី។  ះយា៉ ងណា  ចំនួននិ  ជិត ដល 
មា ន ស ្ញ  ប  បច្ច កទស  មា នតិចតួច  ឡើយ។ នះអា ច 

 យសា រតក ុមហ៊ុន  ូវកា រតបុគ្គ លិកមា នជំនា ញខ្ព ស់ និង 
មធ្យម មួយចំនួនតូចបុ៉   ះ បុ៉ន្ត  ូវកា រកម្ម ករដលមា ន ជំនា ញ 
ទា ប និងគា  នជំនា ញ កា ន់ត  ើន  ក្ន ុងខ្សផលិតកម្ម   ទូទា ំង 
ឧស  ហកម្ម  ដល  ូវបា នសិក   ខណៈដលនិ  ជកស្វ ងរក 
អ្ន កធ្វ ើ កា រងា រដលមា នជំនា ញ និងបទពិ  ធន៍៖

ដូចខ្ញ ុំបា ននិយា យ លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យនកា រមា ន វិ ្ញ  បនប   
និង មិនមា ន  ទីនះ ជា ទូ    ធា ន /អ្ន ក  ួតពិនិត្យ  ូវមា ន 
យា៉ ង  ចណា ស់ ស ្ញ  ប  មធ្យមសិក   ទុតិយភូមិ។  សិន  
បើពួកគ មា នបរិ ្ញ  ប   ឬបរិ ្ញ  ប  រង  ះ ក៏ រឹត តល្អ ។ ...ខ្ញ ុំ
មិនមនថា  ូវកា រមនុស្សដលមា នកា រ អប់រំ ឬ បទពិ  ធន៍ខា  ំង 
ទា ំងអស់  ះទ។ អ្វ ី ដល ខ្ញ ុំ ពិត ជា   ូវ កា រ  គឺ ទព  សល្យ មា ន  
ឆន្ទ ៈ  ក្ន ុង កា រ ធ្វ ើ កា រ ហើយ  ជា  អ្ន ក រៀនឆា ប់ចះ។ (cf10395 pro)

ជា ទូ   អ្ន កឆ្ល ើយសំណួរមិន  ើសរីសបុគ្គ លិក  យ ផ្អ ក 
លើកម្ម វិធី TVET ផ្ល ូវកា រ ឬស ្ញ  ប  សា កលវិទ  ល័យទ 
ហើយនះ  ជា កា រពិត ជា ពិសស ស   ប់អ្ន ក  ក្ន ុង វិស័យ 
កា ត់ដរ។  ះយា៉ ងណា  ពួកគយល់  បថា  បុគ្គ លិក ដល 
មា ន កា រ អប់រំ និងកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លល្អ  សើរពីកា រអប់រំទូ   ឬ 
TVET មា នចំណះដឹង និងជំនា ញជា មូលដា  នដលអា ចឲ្យពួកគ 

រៀន ឬស  បខ្ល ួនបា នលឿន ខា ងបច្ច កវិទ  ថ្ម ី  ភទ ផលិតផល  
និង កា រ ផា  ស់ប្ត ូរ  ក្ន ុងកា ររៀបចំកា រងា រ។ ដូចដលអ្ន កឆ្ល ើយតប 
ផ្ន កធនធា ន មនុស្សមកពីក ុមហ៊ុន E&E ពន្យល់ថា ៖

កា លណា ពួកគមា នកា រអប់រំកា ន់ត  ើន ពួកគអា ចធ្វ ើ 
កា រងា រ បា នល្អ ជា ងអ្ន កដលមិនមា នកា រអប់រំល្អ ។ ...រដា  ភិបា ល 
គួរត ព  យា មអប់រំមនុស្សកា ន់ត  ើន តា មរយៈកា រអប់រំទូ   
ឬ បច្ច កទស។ អ្ន កដលមា នកា រអប់រំទា ប គឺពិបា ក  ប់  ង ឬ 
ធ្វ ើកា រ ជា មួយ។ ពួកគ មិន យល់ ពី កា រងា រ ឬ មិន បា ន  ៀម ខ្ល ួន 
ស   ប់  ធ្វ ើកា រងា រ។ (ce166e20 hr)

កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និងកា ររៀនសូ  មិនផ្ល ូវកា រ ជា ទ  ង់ កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និងកា ររៀនសូ  មិនផ្ល ូវកា រ ជា ទ  ង់ 
លច    ន  ព័ន្ធ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញលច    ន  ព័ន្ធ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញ

ក ុមហ៊ុនភា គ  ើនមិនសូវពឹងផ្អ កលើសា  ប័ន TVET ក្ន ុង  ុក 
ដើម្ីប ផ្គ ត់ផ្គ ង់ពួកគនូវនិស្សិតបញ្ច ប់កា រសិក   ះទ។ ពួកគ   
ជួល បុគ្គ លិកដលមា នជំនា ញខ្ព ស់ និងមធ្យម អា  ័យ  លើ 
បទពិ  ធន៍ កា រងា រដលពា ក់ព័ន្ធ  ហើយ ភា គ  ើន ន ពួកគ 

 ូវ  បា ន តម្ល ើងឋា នៈខា ងក្ន ុង អង្គ ភា ព  យផ្អ ក លើលទ្ធ ផល 
កា រងា រល្អ ៖ ក ុមហ៊ុន  ើ   ស់កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញ  ក្ន ុង
ក ុមហ៊ុន ដលជា វិធីសា ្រ ស្ត ស្ន ូលស   ប់កា របំពា ក់ជំនា ញ បន្ថ ម  
និង បណ្ណ ុះជំនា ញថ្ម ីដល់បុគ្គ លិក។ វិធីសា  ្ត នះបំពញតា ម  
ត  ូវ កា រ ជា ក់លា ក់របស់ពួកគ កា ត់បន្ថ យកា រចំណា យលើកា រ 
បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និងបន្ត និរន្ត រភា ពដំណើរកា រផលិតកម្ម ។ អ្ន ក 
ឆ្ល ើយ  តប ផ្ន កធនធា នមនុស្ស មកពីក ុមហ៊ុនកច្ន ម្ហ ូបអា ហា រ cf3 
ពន្យល់ថា ៖

ជំនា ញរបស់ពួកគ បា នទទួលតា មកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លខា ង 
ក្ន ុង អង្គ ភា ព... អត្ថ   ជន៍ គឺក ុមហ៊ុនបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល បុគ្គ លិក 
តា មត  ូវកា រជា ក់ស្ត ង។ ទីពីរ  វា  ទា ក់ទង នឹង កា រ ចំណា យ។ 
ក ុមហ៊ុន  មិន  ូវ បង់   ក់ អ្វ ី ទ   ះ វា  ជា  កា រ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  ខា ង 
ក្ន ុងអង្គ ភា ព។ បើ យើង បញ្ជ ូន  រៀន ក   ក ុមហ៊ុន ក ុមហ៊ុន   ូវ  
ចំណា យ  លើ សំបុ   យន្ត  ះ និង ថ្ល  សិក  ។ (cf3 hr)

មិនថា បុគ្គ លិកទា ំង  ះ  ូវបា ន  ើសរីសពីខា ងក   ឬ 
ដំឡើង ឋា នៈខា ងក្ន ុងអង្គ ភា ព  ះទ ពួកគ  ូវឆ្ល ងកា ត់វគ្គ  បណ្ណ ុះ 
បណា្ខ  ល ជំនា ញខា ងក្ន ុងអង្គ ភា ពទា ក់ទងនឹងតួនា ទី ឬ មុខ តំណង 
កា រងា ររបស់ពួកគ៖

 យមិនគិតពីជំនា ញ ឬចំណះដឹងដលបុគ្គ លិក  ើសរីស 
ថ្ម ី មា ន ទា ំងនះនឹងមិន  ូវគា  នឹងត  ូវកា ររបស់ក ុមហ៊ុនទ។ 
ដូច្ន ះ OJT គឺដើម្ីបរៀបចំពួកគស   ប់កា រងា រ។ (ce4771 hr)

សំខា ន់បំផុត គឺសុវត្ថ ភិា ព យើងយកចិត្ត ទុកដា ក់លើ សុវត្ថ ភិា ព  
កា រងា រជា ចម្បង បនា  ប់មកគុណភា ព។ ពួកគទា ងំអស់   វូ សិក    
ពីសុវត្ថ ិភា ព និងទទួលបា នចំណះដឹង និងជំនា ញ  ដើម្ីប ធ្វ ើកា រ 
ឲ្យក ុមហ៊ុន។ (cf10395 hr)

ក ុមហ៊ុន  ក្ន ុងកា រសិក  នះ  ើ   ស់កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 
លើកា រងា របច្ច បុ្បន្ន មិនផ្ល វូកា រពីរ  ភទ។  ភទទីមួយ គឺ ទា ក់ទង  
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៥ លខ ២ ខមិថុនា  ឆា  ំ២០២១

បច្ច កវិទ  ថ្ម ី និង  ភទផលិតផល។ មួយ ទៀត គឺ  កា រ  រៀនសូ    
ជា  បន្ត  តា មរយៈកា ររៀនសូ  ពីអ្ន ករួមកា រងា រ កា រណនា ំ អំពី 
កិច្ច កា រ ឬកា រគា ំ  ពីបុគ្គ លិករៀមច្បង ឬ  ធា ន។ ជា ធម្ម តា  
និ  ជិត ក ុមហ៊ុន ទទួលបា នកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  ភទទីមួយ 
ពីអ្ន ក ផ្គ ត់ផ្គ ង់មា៉ សុីន អ្ន កប   ទិញ ឬសា ខា ក   ទស ដល 
បងា  ញ ពីកា រពឹងផ្អ ករបស់ក ុមហ៊ុនលើជំនា ញខា ងក    ពល 
ពួកគពិចា រណា ទទួលយកបច្ច កវិទ  ថ្ម ី  ភទផលិតផល ឬ 
បច្ច កទស  ព័ន្ធ កា រងា រ។ ដូចដលអ្ន កឆ្ល ើយតបផ្ន ក ធនធា ន 
មនុស្ស និងផលិតកម្ម មកពីក ុមហ៊ុនកា ត់ដរ cg1099f និង 
cgbc830 បងា  ញ៖

បុគ្គ លិកជនជា តិចិនប  ៀន  ធា នក មុ និង  ធា ន   ពល 
មា នស្ទ លី និងម៉ា សីុនថ្ម  ីដលយើង  វូ  ើ។ (cg1099f hr)

បើ យើង ទិញ មា៉ សុីន ថ្ម ី ក ុមហុ៊ន មា៉ សុីន ផ្ត ល់ អ្ន កជំនា ញ មក 
បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល យើង។ ពួក គ បា ន បងា  ត់ ប  ៀន យើង ក្ន ុង  ផ្ន ក 
ខ្ល ះ  ដល យើង មិន សា្គ  ល់។ (cgbc830 pro)

កា រ   តសំខា ន់លើកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញ មិនផ្ល ូវកា រ 
និងកា ររៀនក្ន ុងក ុមហ៊ុន បងា  ញពីរបៀបដលក ុមហ៊ុន ភា គ  ើន 
ពឹងផ្អ ក លើយន្ត កា រផ្ទ រជំនា ញផ្ទ ក្ន ុងរបស់ ពួកគ។  ងតា ម 
អ្ន កឆ្ល ើយសំណួរភា គ  ើន កា រផ្ត ល់កា រ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លនះ ឲ្យ 
បុគ្គ លិក ទំនងជា មិនមា នផ្ដ ល់វិ ្ញ  បនប   ឬគុណវុឌ្ិឍ  ះទ។ 
កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ជំនា ញក  ិតខ្ព ស់ ក  កា រងា របច្ច ុប្បន្ន  ក៏មា ន 
លក្ខ ណៈតិច និងមិនផ្ល ូវកា រដរ ហើយជា រឿយៗ  ូវបា ន   ត 
ត  លើបុគ្គ លិកដលមា នជំនា ញខ្ព ស់  ពល គ  ូវ កា រ 
ជំនា ញ ថ្ម ី ឬបន្ថ ម ស   ប់បង្ក ើនបច្ច កវិទ  ថ្ម ី កា រធ្វ ើ ផលិតផលថ្ម ី 
និង ស្ម ុគសា  ញ កា ររៀបចំកា រងា រ ឬ បច្ច កទស ផលិតកម្ម ថ្ម ី។ 
កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  ភទនះ  ើនតធ្វ ើឡើង  បរទស៖

អ្ន កប   ទិញ អ ្ជ ើញបុគ្គ លិកយើងឲ្យទទួលកា រ  បណ្ណ ុះ 
បណា្ខ  ល   កា រិយា ល័យរបស់ពួកគ ដើម្បីឈ្វ ងយល់ អំពី  
ផលិតផល ថ្ម ីៗក្ន ុងរយៈពលពី ១   ៣ ថ្ង ... យើងក៏ បញ្ជ ូន 
ពួកគ   ក   ទសដរ បុ៉ន្ត  ក  ណា ស់។  ធា ន ផ្ន កបា ន 

    ទស វៀតណា ម ដើម្ីប រៀន  ពី  ងចក  ផ្សងទៀត។ 
(cgf21ef hr)

វា អា  ័យលើត  ូវកា ររបស់យើង បុ៉ន្ត  ភា គ  ើន វា  ពា ក់ព័ន្ធ  
នឹង [បុគ្គ លិក] មួយចំនួនបុ៉   ះ។ វិស្វ ករភា គ  ើន   ក ុមហ៊ុន 

  ទសថ ចិន ហ្វ ីលីពីន ជា ដើម។ ... (ce5913f hr)

តួអង្គ សំខា ន់ក្ន ុងកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លលើកា រងា របច្ច ុប្បន្ន  តួអង្គ សំខា ន់ក្ន ុងកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លលើកា រងា របច្ច ុប្បន្ន  
និងដំណើរកា ររៀនសូ  កំពុងបន្ត និងដំណើរកា ររៀនសូ  កំពុងបន្ត 

 យសា រកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លលើកា រងា របច្ច ុប្បន្ន  និង កា រ 
រៀនសូ   មិនផ្ល ូវកា រ មា នសា រៈសំខា ន់ស   ប់ភា ព  គជ័យន 
កា រផ្ទ រ ជំនា ញ  ក្ន ុងក ុមហ៊ុនជា  ើន  ធា ន  ធា នក ុម និង  
បុគ្គ លិកចូលមុន មា នតួនា ទីសំខា ន់  លើកា រងា រ ទា ំងអស់នះ។ 
បន្ថ មពីលើជំនា ញ និងសមត្ថ ភា ពអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង  បុគ្គ លិក 
ទា ងំនះ ក៏ទទួលបា នជំនា ញ និងបច្ច កទសពីអ្ន កជំនា ញរបស់អ្ន ក 
ផ្គ ត់ផ្គ ង់មា៉ សុីន អ្ន កប   ទិញ ឬសា ខា  ក   ទសផងដរ។ 

អា  ័យហតុនះ ពួកគា ត់មា នទំនួលខុស  ូវក្ន ុងកា រផ្ទ រ ជំនា ញ 
ចំណះដឹង ឬបច្ច កទសជា ក់ស្ត ង  ដល់អ្ន កដលស្ថ ិត   
ក  មកា រ ដឹកនា ំរបស់ពួកគ។ នះ បើ តា ម អ្ន ក ឆ្ល ើយ តប ផ្ន ក 
ផលិតកម្ម  និង ធនធា ន មនុស្ស  ពី ក ុមហ៊ុន កច្ន  អា ហា រ cfc0bb6 
និង cf125571៖

អ្ន ករួមកា រងា ររបស់គ   ប់ដល់ពួកគ  ពលកំពុងធ្វ ើកា រ 
បនា  ប់ មកពួកគអា ចរៀនតា មគា   ហើយវា ជា ចំណះដឹងទូ  ។ 
(cfc0bb6 pro)

ឧទា ហរណ៍ យើងមា ន  ធា នក ុមដលប  ៀន  តិបត្ត ិករ 
ថ្ម ី ក្ន ុងកា រងា ររយៈពលខ្ល ី... កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ខា ង ក្ន ុង ទា ក់ទង 
នឹងបច្ច កទសមួយ ហើយ  ូបង្វ ឹក គឺជា  បុគ្គ លិក ដល មា ន 
ជំនា ញ ខ្ព ស់ អា ចចករំលកជំនា ញរបស់ខ្ល ួនដល់អ្ន កដទបា ន។ 
(cf125571 hr) 

 ដៀងនះដរ អ្ន កឆ្ល ើយតបផ្ន កផលិតកម្ម  និង ធនធា ន 
មនុស្ស មកពីក ុមហ៊ុនកា ត់ដរ cgszyy និងក ុមហ៊ុន E&E 
ce5913f ពន្យល់ថា ៖

យើងមិនបញ្ជ ូនពួកគ [  ចួលរួមកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល   
ខា ងក  ] ទ។ យើងមា នបុគ្គ លិកជនជា តិចិនដលមា នជំនា ញ 
បបនះ ស   ប់បណ្ណ ុះបណា្ខ  លបុគ្គ លិកផ្សងទៀត... (cgszyy 
pro)។

ស   ប់ជំនា ញ ថា  ក់លើ ឬ  ករៀងៗខ្ល ួន នឹង បណ្ណ ុះ 
បណា្ខ  ល ឬប  ៀនពួកគ។ វា ជា  លកា រណ៍របស់ក ុមហ៊ុន... 
(ce5913f hr)។

សរុបមក កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លលើកា រងា របច្ច ុប្បន្ន មិន ផ្ល ូវកា រ 
និង ដំណើរកា ររៀនសូ  បន្ត  ដល  ធា ន និងអ្ន កដឹកនា ំក ុម ផ្ដ ល់ 
ខ្វ ះខ្ល ឹមសា រ សិក  ដលមា នរចនា សម្ព ័ន្ធ  ឹម  ូវ។ កា រសិក   ពីមុន 
បងា  ញថា   ធា ន និងអ្ន កដឹកនា ំក ុមភា គ  ើន មិនមា ន គុណវឌ្ិឍ 
TVET ឬស ្ញ  ប  បច្ច កទសណា មួយទ (Veung and Ven 
2021b)។ ដូច្ន ះហើយ ពួកគមិនបា នរៀបចំជា ពិសស ដើម្ីប 
កា  យ ជា   ូបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ឬ  ូប  ៀនដលមា នជំនា ញវិជា  ជីវៈ 

 ះទ  យសា រកង្វ ះកម្ម វិធីបណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញ ឬ  ព័ន្ធ  
គា ំ  ទូលំទូលា យ។

សចក្ត ីសន្ន ិដា  ន
ធម្ម តា  កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញជា ផ្ល ូវកា រ ដើរតួនា ទីសំខា ន់ 

ក្ន ុងកា រ អភិវឌ្ឍជំនា ញ ហើយ  ូវបា នយកចិត្ត ទុកដា កជា ខា  ំង   
ក្ន ុង   លន  បា យអភិវឌ្ឍន៍សំខា ន់ៗរបស់រដា  ភិបា លកម្ព ុជា ។ 

 ះយា៉ ងណា  និ  ជក  តមើលឃើញប   ទា ក់ទងនឹង 
ជំនា ញ ក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍជំនា ញកមា  ំងកា រងា រទា ំងមូល (NEA 2018)
ហើយ  ើសរីសវិធីសា ្ត  ផ្សងៗ ដើម្ីប  ះ   យ ប   នះ 
(Veung & Ven 2021b)។ កា រសិក  នះបងា  ញពី លទ្ធ ផល 
សិក   សំខា ន់ៗចំនួនបី៖

ទីមួយ និ  ជកមិនសូវឲ្យតម្ល លើ កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 
ជំនា ញ  ផ្ល ូវកា រ ហើយមិនផ្ត ល់អា ទិភា ពលើគុណវុឌ្ិឍ ពី កា រ អប់រំ និង 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៥ លខ ២ ខមិថុនា  ឆា  ំ២០២១

បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជា ផ្ល ូវកា រ  ពល  ើសរីស ឬ ដំឡើង ឋា នៈ  
បុគ្គ លិក៖ ពួកគចូលចិត្ត ពិនិត្យ  ើសរីស បក្ខ ជន  យផ្អ ក 
លើ បទពិ  ធន៍ កា រងា រ ពា ក់ព័ន្ធ  និងកា រ សា កល្បង ជំនា ញ។ 
លើសពីនះ ចំនួន និ  ជិត ដលមា ន គុណវុឌ្ិឍ TVET មា នតិចតួច 
ជា ពិសស  ក្ន ុងក ុមហ៊ុនកា ត់ដរ។ នះមា នន័យថា  កា រកលម្អ  
គុណភា ព និង ភា ព ពា ក់ព័ន្ធ  នកម្ម វិធីអប់រំ និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 
គឺចា ំបា ច់ ដើម្ីបបង្ក ើនទំនុកចិត្ត របស់និ  ជក  លើ  ព័ន្ធ  បណ្ណ ុះ 
បណា្ខ  ល ជំនា ញផ្ល ូវកា រ។

ទីពីរ និ  ជកចូលចិត្ត  ើកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លលើកា រងា រ 
បច្ច ុប្បន្ន   ស   ប់និ  ជិតរបស់ពួកគ ជា ពិសសកម្ម ករទូ   
និង   តិបត្ត ិករ   ះវា  ូវនឹងត  ូវកា រជំនា ញរបស់ ពួកគ។ 
នះរួម បញ្ច ូលទា ំងកា ររៀនសូ  ពីអ្ន ករួមកា រងា រ កា រណនា ំ និង  
កា រ អនុវត្ត  កា រត  ង់ទិសកា រងា រ និងសកម្ម ភា ព បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  
ទា ក់ទងនឹង  តិបត្ត ិកា រផ្សងៗទៀត។ និ  ជិត ក  ិតខ្ព ស់ និង   
មធ្យម មួយចំនួន អា ចទទួលបា នវគ្គ  បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ក  ពី កា រងា រ 
បច្ច ុប្បន្ន  ដលភា គ  ើនមិនផ្ល ូវកា រ និង ផ្ត ល់  យ អ្ន ក ជំនា ញ 
ឬ  ូបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  សា ខា ក   ទស។ កា រ បណ្ណ ុះ បណា្ខ  ល  
ជំនា ញ  ក្ន ុង និងក  កន្ល ងធ្វ ើកា រមិនផ្ល ូវកា រនះ គួរត  ូវ បា ន 
រៀបចំ ជា  ព័ន្ធ  និងព  ីកស   ប់  ប់កម្ម ករនិ  ជិតទា ំងអស់ 

 យ មិនគិតពីក  ិតកា រងា រ  ះទ។
ជា ចុងក  យ បុគ្គ លិកក  តិខ្ព ស់ និងមធ្យម គឺជា បុគ្គ លិក គន្ល ះឹ  

ក្ន ុងកា រ ផ្ទ រជំនា ញ  ក្ន ុងក ុមហ៊ុន។ បុគ្គ លិកទា ំងនះភា គ  ើន  
ដល ទទួល តួនា ទីនះ មិនមា នគុណវុឌ្ិឍ TVET ហើយ ក៏ខ្វ ះ 
កា របណ្ណ ុះ បណា្ខ  ល ជំនា ញរឹងមា ំ និង វិជា  ជីវៈ ដើម្ីប កា  យ  ជា   

 ូបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ក្ន ុងក ុមហ៊ុន។ ដូច្ន ះ ក ុមហ៊ុន  ូវ បំពា ក់ ឲ្យ 
ពួក គនូវកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញច  ស់លា ស់ ដល នឹង មិន 

 ឹ មតផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍ដល់អ្ន កទទួល បុ៉   ះទ បុ៉ន្ត  ថម 
ទា ំង ក ុមហ៊ុន និងអ្ន កទទួលផលផ្សងទៀត  ពល ដលកា រ 
ផ្សព្វ ផ  យជំនា ញ និងចំណះដឹងកើតឡើង  ក្ន ុង ក ុមហ៊ុន និង 
តា មវិស័យនា នា ។
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