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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ១ ខ្មីនា ឆ្នាំ២០២១

គ្មានកន្ល្ងណាប្សើរជាងផ្ទះយើងនោះទ្៖ ទស្សនៈ 
កម្មករកាត់ដ្រកម្ពុជាលើតម្ូវការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

អត្ថបទន្រះរៀបរៀងដោយ យូ សក្រវខន្តី អ្នកស្រវជ្រវ  នៅមណ្ឌលស្រវជ្រវ និង 
នវានុវត្តន៍អប់រំ ន្រវិទ្រយាស្ថាន CDRI និង ជា វឌ្រឍនា អ្នកសម្របសម្រួលស្រវជ្រវ និង  
នាយក មណ្ឌលបណ្តុះបណា្តាល  និង អប់រំ ជំនាញ  ន្រសកលវិទ្រយាល័យ បច្ច្រក វិទ្រយា 
និង វិទ្រយាសស្ត្រកម្ពុជា។ សូមយោង អត្ថបទ ន្រះ ថ៖ You Saokeo Khantey 
and Chea Vatana. 2021. “No Place Like Home: The Cambodian 
Garment Workers’ Perspective on Their Skills Development 
Needs.” Cambodia Development Review 25 (1): 7–15។

១. ស្ចក្តីផ្តើម
ការបណ្តុះបណា្តាលជំនាញ គឺជាធាតុផ្រសំដ៏សំខាន់មួយ សម្រប់ 

ការរើកចម្រើនក្នុងការងរ   ផលិតភាព និងការប្រកួតប្រជ្រង។ វា 
មិន ត្រឹមត្រ ជួយបង្កើនកម្មករម្នាក់ៗនូវជំនាញ ដ្រលទាក់ទងនឹង 
ការងរ  ប៉ុណោ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រ វាក៏ធ្វើឱ្រយផលិតភាពពួកគ្រ កាន់ត្រ 
ប្រសើរ ជាពិស្រស នៅក្នុងបរិបទន្រការផ្លាស់ប្តូរផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា 
និង តម្រូវការ ការងរ (Adhvaryu, Nyshadham, and 
Tamayo 2019)។ ទោះបីជាប្របន្រះ ក៏ដោយ  ក៏មិនម្រន  កម្មករ  
និយោជិតម្នាក់ៗ សុទ្ធត្រមនឆន្ទៈក្នុងការវិនិយោគ សម្រប់ ការ  
អប់រំ ឬការបណ្តុះបណា្តាលបន្ថ្រមទៀតនោះទ្រ។ ការសិក្រសាមុនៗ  
បាន ឱ្រយឃើញ ពីលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហ្រលគ្នា ស្តីពី កម្រិត ន្រ  ការ  
ចូលរួមទាប ជាពិស្រស សម្រប់កម្មវិធីដ្រលផ្តាតលើ កម្មករ 
ដ្រលមនការអប់រំ និងគុណវុឌ្រឍិទាប (Thangavelu et al. 2011; 
Carneiro and Heckman 2002; Carneiro, Dearden, and 
Vignoles 2010)។  ន្រះតម្រូវឱ្រយមនការស្វ្រងយល់បន្ថ្រម  ពី 
ស្ថានភាព របស់ ពួកគ្រ ដើម្របីលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្រឍ ជំនាញ  
ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព។

នៅប្រទ្រសកម្ពុជា រដា្ឋាភិបាលមនការទទួលស្គាល់ថ  ការ 
វិនិយោគ លើការអប់រំ និងការបណ្តុះបណា្តាល គឺជា រឿងល្អ ហើយ 
ប្ត្រជា្ញាវិនិយោគលើធនធានមនុស្រស រួមទាំង ការ អប់រ ំ បណ្តុះ 
បណា្តាល បច្ច្រកទ្រស  និងវិជា្ជាជីវៈ  (TVET) ដ្រលជា មធ្រយាបាយ 
មួយ ដើម្របីធានាកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និងវិបុលភាពជាតិ។ ទោះជា 
យ៉ាងណា រហូតមកដល់ព្រលន្រះ យើងមនការយល់ដឹង តិចតួច  
អំពី កម្មករនៅក្នុងវិស័យមួយ ពោលគឺវិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង  
កាត់ដ្ររ ទាក់ទងនឹងការប្រថ្នាចង់អភិវឌ្រឍជំនាញ របស់ ពួកគ្រ និង  
បញ្ហាប្រឈមក្នុងការចូលរួម ក្នុងសកម្មភាព បណ្តុះបណា្តាល ឬ 
ការ រៀនសូត្រ។ ដូច្ន្រះ អត្ថបទន្រះនឹង ផ្តល់ នូវ ការ យល់ដឹង  ឱ្រយ 
កាន់ត្រប្រសើរ លើស្ថានភាពការងររបស់ កម្មករ កាត់ដ្ររ អំពី  
ជំនាញ   ដ្រលពួកគ្រមន ក៏ដូចជា គោលបំណងក្នុងការ  អភិវឌ្រឍ  
ជំនាញ។ អត្ថបទន្រះ ក៏នឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ការ យល់ដឹងអំពី 
បញ្ហារបស់កម្មករចំពោះការអភិវឌ្រឍជំនាញ ស្របនឹងសំណើឱ្រយមន 
ដំណោះស្រយ មួយចំនួន ដើម្របីលើកទឹកចិត្ត និងជួយ សម្រួល 
ដល់  ពួកគ្រ ក្នុងសកម្មភាពបណ្តុះបណា្តាល រួមទាំងការអប់រំ បណ្តុះ 
បណា្តាល  បច្ច្រកទ្រស  និងវិជា្ជាជីវៈ  ផងដ្ររ។ ការសិក្រសាន្រះនឹង 
មន  សរៈសំខាន់  សម្រប់អ្នកដ្រលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មករ 
កាត់ដ្ររ ជំនាញ  និងអនាគតការងររបស់ពួកគ្រ។

ប្រព័ន្ធ TVET កម្ពុជារួមមនការបណ្តុះបណា្តាល រយៈព្រលខ្លី និង 
វ្រង ព្រមទាំងមនការបណ្តុះបណា្តាល ថ្នាក់ឧត្តម សិក្រសា   ផងដ្ររ។  
ការបណ្តុះបណា្តារយៈព្រលខ្លី មនការ ព្រញ និយម ខា្លាំង  នៅ កម្ពុជា  
ដ្រលវគ្គសិក្រសាន្រះ រួមមន   សិកា្ខាសលា និង ការ បណ្តុះ បណា្តាល  
ក្រ  ផ្លូវការ និង មន រយៈព្រល តិចជាង មួយឆ្នាំ។ ប៉ុន្ត្រ គ្រ បាន    
រកឃើញថ ការបណ្តុះបណា្តាលជាទូទៅចំណាយ ព្រល ក្នុង ចនោ្លាះ 
ពី ៣.៦ ទៅ ៤ខ្រ ហើយគុណភាព គឺ ទាប ជាង អ្វី ដ្រល ឧស្រសាហកម្ម 
ឬ ទីផ្រសារការងររំពឹងទុក (Jeong 2014)។ ម៉្រយាងវិញទៀត ការ 
បណ្តុះ   បណា្តាលរយៈព្រលវ្រង ត្រូវការ រយៈព្រល មួយឆ្នាំ ព្រញ 
ឡើង    ទៅ ហើយអ្នកដ្រលបញ្ចប់កម្មវិធី ប្របន្រះ  នឹងទទួល បាន  
វិញ្ញា  បនបត្រ បណ្តុះបណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ   មន  ៣កម្រតិ។ បុ៉ន្ត្រ ការ   
បណ្តះុបណា្តាលប្រភ្រទន្រះ ជាធម្មតា  មន អ្នក ចូលរួម ត្រ មួយ  ចំនួន  
តូចប៉ុណោ្ណោះ ហើយភាគច្រើនជាបុរស។ ចំណ្រក ឯ   ខ្លឹមសរ  /   មុខ 
ជំនាញន្រការបណ្តុះបណា្តាល ក៏អាច ជា បញ្ហា  ចោទ   ផង ដ្ររ។ ក្នុង 
ឆ្នាំ សិក្រសា២០១៨-២០១៩ ប្រហ្រលជា ៨០% ន្រអ្នកចូល រួម ទាំង 
អស់ ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តាលខ្លី នៅតាម  ស លា  TVET មួយ ចំនួន គឺ 
បានចុះឈ្មាះចូលរៀន ក្នុង កម្មវិធី   ទាក់  ទង  នឹង កសិកម្ម បនា្ទាប់ មក 
ទៀត គឺ វគ្គជួសជុល និង ថ្រទាំ   ឧបករណ៍   អគ្គិសនី ឬអ្រឡិចត្រូនិច 
ប្រហ្រល ១២% និង ក្រ ពី ន្រះ គឺវគ្គក្រសម្ផស្រស និងសម្អាងការ   
មន ៣% (នាយកដា្ឋាន ព័ត៌មន ទីផ្រសារ ការងរ ២០២០)។ វគ្គ 
បណ្តុះ  បណា្តាល ន្រះ  ហាក់បីដូចជាមិន មន បំណង សម្រប់ កម្មករ  
ឧស្រសាហកម្មទ្រ ប៉ុន្ត្រផ្តាតលើប្រជាជននៅតាម ជនបទ ដ្រល មន 
ប្រភពចំណូលសំខាន់ពីកសិកម្ម និងដាំដំណាំ។ ដូច្ន្រះ  ការយក ចិត្ត 
ទុក ដាក់បន្ថ្រម គួរត្រមនលើការអភិវឌ្រឍជំនាញ ដល់កម្មករ ដ្រល  
ធ្វើការ ក្នុងឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររសម្លៀកបំពាក់ ដ្រល ជាវិស័យ 
ចម្របង  ក្នុងការទ្រទ្រង់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

អត្ថបទខាងក្រម រៀបចំដូចតទៅ៖  ផ្ន្រក  ទី២ យើងនឹង ពិភាក្រសា 
អំព ីមូលហ្រតុដ្រលនាំឱ្រយមនការ វិនិយោគ  ទាប  ក្នុង ការ  អភិវឌ្រឍ 
ជំនាញ។ ផ្ន្រកទី៣ យើងនឹង បង្ហាញ ពី វិធីសស្រ្តស្រវ ជ្រវ។ 
លទ្ធផល ន្រការស្រវជ្រវ នឹង ស្ថិត នៅ ផ្ន្រកទី៤។ ផ្ន្រក  ចុង ក្រយ  
អត្ថបទនឹងផ្តល់នូវស្រចក្តីសន្និដា្ឋាន  និង អនុសសន៍។

២. តើអ្វីដ្លធ្វើឱ្យការវិនិយោគ ក្នុងការបណ្តុះ 
បណា្តាល  ជំនាញនៅមានកម្ិត?

យោងតាមទ្រឹស្តីមូលធនមនុស្រស (HCT) ដ្រលគ្រនិយម 
ប្រើ   ក្នុងវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចអប់រំ (Becker ១៩៦២) ការអប់រំ និង  
ការ  បណ្តុះបណា្តាល គឺប្រៀបដូចជាការវិនិយោគ របស់ បុគ្គល។ 
គ្រជឿជាក់ថ បុគ្គល ម្នាក់ អាចនឹងជ្រើសរើសធ្វើ   វិនិយោគ  ប្រក់ 
ចំណូល  របស់ខ្លួនទៅលើការអប់រំ ដោយសង្រឃឹមថ  នាព្រល 
អនាគត ពួកគ្រនឹងមនផលិតភាពកាន់ត្រខ្ពស់ និងអាច 
ទទួល  បានប្រក់ខ្រ ឬប្រក់រង្វាន់កាន់ត្រច្រើន ទៅតាម  កម្រិ ត   
សញ្ញាបត្រ អប់រំដ្រលពួកគ្រមន ។ ដូច្ន្រះ  ទ្រឹស្តីន្រះបង្ហាញ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ១ ខ្មីនា ឆ្នាំ២០២១

ថ មនុស្រសម្នាក់  អាចនឹងមនឆន្ទៈក្នងុការចំណាយខ្ពស់ក្នងុការ 
រៀនសូត្រ ប្រសិនបើពួកគ្រដឹងថ លទ្ធផលដ្រលបានមកវិញគឺ 
ខ្ពស់ គ្រប់គ្រន់ ដើម្របីបំព្រញការខាតបង់លើ ការចំណាយលើការ 
អប់រំ ក្នុងរយៈព្រលខ្លីនោះ។ ស្រដៀងគ្នាន្រះដ្ររ ទាក់ទងនឹងការ 
បណ្តុះបណា្តាល ជំនាញការងរ បុគ្គលអាចនឹងចំណាយទាំង 
ឱកាស និងប្រក់ផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងការទទួលបានជំនាញថ្មីៗ  ដើម្របី 
បង្កើនផលិតភាព ក៏ដូចជាប្រក់ចំណូលរបស់ពួកគ្រ។ ក្នុង 
ចំណុចន្រះ  មនការសិក្រសាមួយចំនួន បានបង្ហាញពី ទំនាក់ទំនង  
រវាង ការបណ្តុះបណា្តាលទាក់ទងនឹងការងរ និងការ កើនឡើង   
ប្រក់ឈ្នួលរបស់បុគ្គលិកនោះ (Leuven and Oosterbeek 
2008)។ ដោយសរត្រផលដ្រលទទួលបានពីការ   វិនិយោគ 
លើ ការ  អប់រំ ឬការបណ្តុះបណា្តាល គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ប្រក់ 
ចំណូល សរុប ដ្រលបុគ្គលអាចនឹងរកបានក្នុងមួយជីវិត ទ្រឹស្តី 
HCT ក៏លើកឡើងផងដ្ររថ អ្នកដ្រលនៅវ័យក្ម្រង ទំនង ជា  មន 
ភាគរយ ខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី បណ្តុះបណា្តាល ដោយសរ 
ត្រពួកគ្រ មនព្រលវ្រងក្នុងការបំព្រញការងរ ក៏ដូច ជា ព្រល វ្រង 
ក្នុង ការទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ ដ្រលបាន មកពី  កា រ 
វិនិយោគ លើការបណ្តុះបណា្តាលរបស់ពួកគ្រ។ ការវិនិយោគ  លើ 
ការបណ្តុះបណា្តាល ក៏ផ្តល់ជូននិយោជិតនូវអត្ថប្រយោជន៍  ការងរ 
ផ្រស្រងៗ ដូចជា ឱកាសក្នុងការផ្លាស់ទៅរកការងរផ្រស្រងដ្រល  មន 
តម្រូវការ ខ្ពស់ក្នុងទីផ្រសារការងរ។ ដូចគ្នាន្រះដ្ររ និយោជកក៏   អាច 
ផ្តល់ ការបណ្តុះបណា្តាលក្នុងស្ថាប័នខ្លួន ដើម្របី បណ្តុះបណា្តាល 
ជំនាញ បន្ថ្រមដល់បុគ្គលិក  ដើម្របីឱ្រយពួកគ្រទៅបំព្រញការងរ ណា 
ដ្រល ត្រូវ ការកម្លាំងពលកម្ម ហើយការអនុវត្តប្របន្រះ ក៏នឹងអាច 
ជួយ កាត់ បន្ថយបញ្ហាគំលាតជំនាញនៅក្នុងកន្ល្រងការងរផងដ្ររ។

ទោះបីជាយ៉ាងណា ការជំរុញបុគ្គលឱ្រយចូលរួមកម្មវិធី បណ្តុះ 
បណា្តាល  ជំនាញ នៅត្រជាបញ្ហាប្រឈមមួយ  សូម្របីត្រនៅប្រទ្រស  
ដ្រលមនស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់មួយចំនួន ក៏ប្រឈម បញ្ហា ន្រះដ្ររ។ អត្រ  
ចូលរួមនៅត្រទាប និងខុសគ្នាគួរឱ្រយកត់សម្គាល់  នៅតាម 
បណា ្តា  ប្រទ្រស  នីមួយៗ (Thangavelu et al. 2011)។ កម្មវិធី  
បណ្តុះបណា្តាលខ្លះ ដ្រលផ្តល់ដោយស្ថាប័នសធារណៈ  ដល់  
និយោជិត គ្មានជំនាញ ស្ទើរត្របរាជ័យទាំងស្រុង  ដោយ ទទួល  បាន 
ការ វាយ តម្ល្រជារឿយៗថ កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលទាំងនោះ  ផ្តល់ 
តម្ល្រ  ស្រដ្ឋកិច្ច តិចតួចព្រក (Carneiro, Dearden, and Vignoles 
2010; Torgerson et al. 2004)។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាន្រះ 
ស្រដ្ឋវិទូខ្លះ  បានលើកឡើងថ ឧបសគ្គផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ អាចជា 
ហ្រតុផលមួយ ព្រះនិយោជិតដ្រលមនជំនាញទាបអាចនឹង ជួប 
បញ្ហា  កង្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្របីចំណាយលើការសិក្រសា ក៏ដូច ជា 
ការបណ្តុះបណា្តាលដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល (Stevens 
2008; Acemoglu and Pischke 1999)។ ប៉ុន្ត្រ របាយការណ៍ 
មួយចំនួន ក៏មនលើកឡើងផ្ទុយពីន្រះ ដ្រលបាន ន័យថ បញ្ហា 
ហិរញ្ញវត្ថុ  មិនម្រន ជា ឧបសគ្គរារាំងបុគ្គល មិនឱ្រយចូលរួមវគ្គ បណ្តុះ 
បណា្តាល ទាំងស្រុង នោះទ្រ (Dalziel 2017)។ ឧទាហរណ៍ 
ប្រក់ជំនួយ ពី សហព័ន្ធភ្រល និងប្រក់កម្ចីភឺឃីន (Federal Pell 
Grants and Perkins Loans) នៅសហរដ្ឋអាម្ររិក (Carneiro 
and Heckman 2002) និងគម្រងបណ្តុះបណា្តាលមួយឈ្មាះថ 

Train to Gain នៅអង់គ្ល្រស (Carneiro, Dearden and 
Vignoles 2010) ដ្រលបានផ្តល់ការគំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដល់ 
និស្រសិត  និង កម្មករ ដ្រលងយរងគ្រះ ប៉ុន្ត្រគម្រងទាំងពីរ មិន 
បាន    ទទួលបានលទ្ធផលនោះទ្រ ដោយសរកង្វះប្រក្ខជន ចូលរួម 
វគ្គ  បណ្តុះបណា្តាលនោះ។

ការសិក្រសាផ្រស្រងទៀត ក៏បានបង្ហាញអំពីបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធ  របស់  
ក្រុមហ៊ុន  ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លាស់ប្តូរ ឬលាល្រងពីការងរ ច្រើនព្រក 
របស់បុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ដ្រលទាំងន្រះធ្វើឱ្រយមនការ ធា្លាក់ 
ចុះ ចំណាប់អារម្មណ៍លើការវិនិយោគជំនាញរបស់បុគ្គល ក៏ដូចជា 
ការបណ្តះុបណា្តាលជំនាញបន្ថ្រម នៅក្នងុក្រមុហុ៊ន (Moen 
and Rosén 2004)។ មនបុគ្គលិកខ្លះយល់ថ មន ជំនាញខ្លះ  
គឺ មនភាពជាក់លាក់ព្រក និងមិនអាចផ្ទ្ររ ឬយកទៅ ប្រើប្រស់   
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដទ្រទៀតបាន។ ដូច្ន្រះ ការវិនិយោគលើការ 
អភិវឌ្រឍ ជំនាញ ដ្រលអាចប្រើប្រស់បានត្រឹមត្រក្នុងសហគ្រស 
មួយ ជាក់លាក់ព្រកប្របន្រះ គឺជាការ ប្រថុយប្រថន ហើយមិន 
សក្តិសមនឹងការចំណាយនោះទ្រ។ ការវិនិយោគលើការអភិវឌ្រឍ 
ជំនាញ ធ្វើឡើងបាន លុះត្រត្រនិយោជក អាចធានាបាននូវការ 
លើក ទឹកចិត្ត ជាផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករ ដូចជា ការតម្លើង 
តំណ្រង ឬ ការតម្លើងប្រក់ឈ្នួល ក្រយពីពួកគ្រទទួលបាន ការ 
បណ្តុះបណា្តាល ជំនាញនោះ រួចហើយ។ ប៉ុន្ត្រវានៅត្រមនភាគរយ 
ដ្រលថ  ក្រុមហ៊ុនមួយនឹងបំភ្ល្រចការសន្រយារបស់ខ្លួន ឬគ្រន់ត្រ 
តម្លើង ប្រក់ខ្រ បន្តិចបន្តួច បនា្ទាប់ពីការបណ្តុះបណា្តាលនោះ រួច 
ដើម្របី  សន្រសំថ្ល្រពលកម្ម (Sloof, Sonnemans, and Oosterbeek 
2007)។ ការពិនិត្រយឡើងវិញលើការសិក្រសាដ្រលមន ស្រប់ របស់ 
Leuven (២០០៧) បានរកឃើញថ ភាគច្រើនន្រផលប្រយោជន៍ 
ដ្រល ទទួលបានពីការបណ្តះុបណា្តាល គឺមិនសូវមនភាព ទាក់ទាញ 
ឬមិនសូវច្រើន សម្រប់ឱ្រយបុគ្គលិកមនចំណាប់ អារម្មណ៍ ក្នុងការ 
វិនិយោគ លើជំនាញរបស់ខ្លួននោះទ្រ ។

៣. វិធីសាស្ត្ស្វជ្វ
ការសិក្រសាន្រះ ប្រើវិធីសស្រ្តស្រវជ្រវប្របបរិមណ វិស័យ  

ដោយប្រើប្រស់ កម្រងសំណួរ សម្រប់ប្រមូលព័ត៌មនពិស្តា រលើ  
៥ផ្ន្រកផ្រស្រងគ្នា គឺ៖ ១) ព័ត៌មនទូទៅរបស់អ្នកផ្តល់ បទ សម្ភាសន៍, 
២) ស្ថានភាពបច្ចុប្របន្នន្រ ការងរ និងជំនាញដ្រលមន, ៣) 
ទស្រសនៈអំពីការងរ និង ការបណ្តុះបណា្តាលជំនាញ នាព្រល 
អនាគត, ៤) ជីវភាពរស់នៅ និងស្ថានភាពគ្រួសរ និង ៥) ការ 
ប្រើ ប្រស់  អុិនធើណិត និងបណា្តាញទាក់ទងសង្គម។  សំណួរ  
ជាច្រើន   នៅក្នុងផ្ន្រកទី២ បានយកច្រញពីកម្រងសំណួរសម្រប់    
ការ វាយតម្ល្រអន្តរជាតិន្រសមត្ថភាពមនុស្រសព្រញវ័យ (Background 
Questionnaire of the Program for the International 
Assessment of Adult Competencies) ដ្រលបង្កើតឡើង  
ដោយ អង្គការដើម្របីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង អភិវឌ្រឍន៍ ស្រដ្ឋកិច្ច 
(OECD) ក្នុងឆ្នាំ២០១០។ ដើម្របីវាយ តម្ល្រ កម្រិត  ជំនាញ របស់ 
កម្មករម្នាក់ៗ ពួកគ្រត្រូវបានស្នើសុំឱ្រយវាយ តម្ល្រ  លើ កម្រិត ជំនាញ 
របស់ពួកគ្រ ក្នុងចនោ្លាះពី ១ ដល់ ៥ ដ្រល ១ មនន័យថ 
ខ្រសាយខា្លាំង រើឯ ៥ មនន័យថ ពូក្រខា្លាំង ទៅលើ សំណុំ សំណួរ 
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ប្រហ្រលជា ៤០សំណួរ។ 
សម្រប់សំណាកន្រការសិក្រសាន្រះ គឺមនចំនួន ៧៨៧នាក់។ 

យើងបានអនុវត្តនីតិវិធីធ្វើសំណាក ២ដំណាក់កាល ដើម្របី ធានា  
ថ សំណាកទាំងអស់ នឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយច្រដន្រយ។ នៅ 
ដំណាក់ កាល  ដំបូង សំណាកដ្រលមនទំហំប្រហាក់ ប្រហ្រល 
នឹងទីតាំង (stratified sampling with probability equal to 
size) ត្រូវបានអនុវត្តដើម្របីជ្រើសរើសតំបន់សម្រប់ធ្វើការ ប្រមូល  
ទិន្នន័យ និងចំនួនសំណាកសរុបដ្រលគួរជ្រើសយក  នៅ ក្នុង 
តំបន់ នីមួយៗ។ នៅដំណាក់កាលទី២ វិញ វិធីសស្ត្រ ជ្រើសរើស 
សំណាកដោយច្រដន្រយ (simple random sampling) ត្រូវបាន 
អនវុត្ត ដើម្របជី្រើសរើសកម្មករម្នាក់ៗ  នៅតាមទតីាងំតបំនន់មីយួៗ។ 
ការប្រមូលសំណាកន្រះ ត្រវូបានធ្វើឡើងនៅក្នងុចនោ្លាះខ្រមិថុនា 
និង កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដ្រលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំព្រញ និង ខ្រត្ត ចំនួន 
៧ គឺបនា្ទាយមនជ័យ កំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ កណា្តាល ព្រះសីហនុ 
ស្វាយរៀង និងតាក្រវ។ ការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មត់ ជាមួយ អ្នក ចូល រួម 
ម្នាក់ៗ មនរយៈព្រលជាមធ្រយមប្រហ្រល ៤៥នាទី ហើយ ទិន្នន័យ   
ប្រមូលបាន ត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី CSPro និង វិភាគ ជាមួយ 
កម្មវិធីសូហ្វវ្ររ R។

៤. លទ្ធផល  និងការពិភាក្សា
៤.១. លក្ខណៈសំគល់សំខាន់ៗរបស់អ្នកចូលរួម

អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្រសាន្រះ ភាគច្រើនជាមនុស្រសវ័យជំទង់   
មនអាយុជាមធ្រយម ២៧,៨ឆ្នាំ។ អ្នក មនអាយុតិច ជាង ៣០ឆ្នាំ  
ក្នុងការសិក្រសាន្រះ មនប្រមណ ៦០%។ ទាក់ទង នឹង យ្រនឌ័រវិញ 
អ្នកឆ្លើយសំណួរជាស្ត្រីមនរហូតដល់ ៨៩% ន្រចំនួនសរុប រើឯ  
បុរសមនត្រឹមត្រ ១១% ប៉ុណោ្ណោះ។ អ្នក ឆ្លើយសំណួរ ប្រមណ 
ជា ១២%  បានទទួលគុណវុឌ្រឍិអប់រំស្មើនឹង  កម្រតិ មធ្រយម សិក្រសា 
ទុតិយភូមិ ន្រះសបញ្ជាក់ឱ្រយឃើញថ ពួកគ្រ ភាគច្រើន ជាអ្នក ឆប់ 

បោះបង់ចោលការសិក្រសា។ បន្ថ្រមពីន្រះ អ្នកចូលរួមជាង ៨០% 
បានរាយការណ៍ថ ប្រក់ចំណូលរបស់ពួកគ ្រ សរុប មន ចនោ្លាះ 
ពី ២០០ ទៅ ៣០០ដុលា្លារ។ ការចំណាយ ប្រចាំខ្រ ជាមធ្រយម របស់ 
ពួកគ្រ គឺ ១៨៧ដុលា្លារ ។

៤.២. ការងរ
តារាង ១ បង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់កម្មករកាត់ដ្ររតាម 

ក្រុមអាយុ យើងអាចមើលឃើញថ អាយុមនការជាប់ទាក់ទង 
ខា្លាំង ជាមួយ នឹងបទពិសោធន៍ការងរ។ ន្រះបានន័យថ នៅព្រល 
កម្មករ មនអាយុកាន់ត្រច្រើន រយៈព្រលធ្វើការរបស់ពួកគ្រនៅ ក្នុង 
រោងចក្រ កាត់ដ្ររ ក៏កើនឡើងដូចគ្នាដ្ររ។  គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថ  
មន មនុស្រសជាច្រើនជាមធ្រយម ស្ថិតក្នុងតួនាទីមួយ ដដ្រល  ក្នុង រយៈ 
ព្រល វ្រង។ អ្នកខ្លះបានចំណាយព្រលច្រើនជាង ៣ឆ្នាំ នៅ ធ្វើ 
ការងរ  ដដ្រល ន្រះមនន័យថ ពួកគ្រ ទំនង ជាមិន ត្រូវ បាន តម្លើង  
ឋានៈ ឬផ្លាស់ប្តូរតួនាទីអ្វីនោះទ្រ។ លើសពីន្រះទៀត តារាង ន្រះ 
ក៏ បង្ហាញឱ្រយឃើញពី ចំណ្រក ម៉ាង ធ្វើការតាម ក្រុម អាយុ   ដ្រល  មន  
លក្ខណៈ  ប្រហាក់ប្រហ្រលគ្នា៖ ពោលជា មធ្រយម ៥៨,៩ ម៉ាង ក្នុង 

តារាង ១៖ ស្ថិតិសង្ខ្របន្របទពិសោធន៍ការងររបស់កម្មករ 
កាត់ដ្ររ តាមក្រុមអាយុ

ក្រុមអាយុ ចំនួនខ្រ 
ក្នុងការងរ 
  កាត់ដ្ររ

ចំនួនខ ្រ 
ក្នុងតួនាទី 
បច្ចុប្របន្ន

ម៉ាងធ្វើ កាងរ 
ក្នុង ១សបា្តាហ៍

15-19 15.99 9.52 60.82
20-24 40.51 23.04 58.67
25-29 72.5 35.12 59.03
30-34 97.95 43.95 57.34
35-39 120.56 48.02 59.46

40+ 132.5 57.93 59.02

រូបភាព ១៖ របាយកម្មករកាត់ដ្ររដ្រលមនបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងរ តាមក្រុមអាយុ និងគិតជាភាគរយ
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មួយ សបា្តាហ៍។ ន្រះមនន័យថ ពួកគ្រ ធ្វើការ ប្រហ្រល ១០ ម៉ាង 
ក្នុង មួយថ្ង្រ និង ៦ថ្ង្រក្នុងមួយសបា្តាហ៍។

ដូចដ្រលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាព ១ ន្រះ យើងបានសួរថ 
តើពួកគ ្រចង់ផ្លាស់ប្តូរការងរ ឬអត់ ប្រសិនបើ មនឱកាស? 
ចម្លើយ  ដ្រល គួរឱ្រយភា្ញាក់ផ្អើលនោះ គឺពួកគ្រភាគច្រើន (ស្ទើរត្រ 
៧០%) បានឆ្លើយថ "ចង់" ។ អ្វីដ្រលគួរឱ្រយភា្ញាក់ផ្អើលជាងន្រះទៅ 
ទៀតនោះ គឺពួកគ្រ ភាគច្រើន មិនចង់ផ្លាស់ប្តូរទៅរកការងរដ្រល 
ទទួល បានប្រក់ខ្រខ្ពស់ ឬកន្ល្រងដ្រលមនលក្ខខណ្ឌប្រសើរ នោះ 
ទ្រ៖ ពួកគ្រគ្រន់ត្រចង់បានការងរនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដ្ររ ដ្រល 
មនទីតាំងនៅជិតផ្ទះរបស់ពួកគ្រនៅតំបន់ជនបទ។ និយយ 
ដូច្ន្រះ ក៏មនកម្មករកាត់ដ្ររមួយចំនួនដ្រលចង់ផ្លាស់ប្តូរការងរ 
ដោយ  សរ  ត្រចង់បានការរើចម្រើនផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ឬការមិនព្រញ 
ចិត្ត នឹង ការងរបច្ចុប្របន្ន។ រូបភាព ២ បង្ហាញពី ហ្រតុផល របស់ ពួក 
គ្រ  ដ្រលចង់ផ្លាស់ប្តូរការងរ។

៤.៣. ជំនាញដ្រលមន
រូបភាព ៣ បង្ហាញពីការវាយតម្ល្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កម្មករ ទៅ លើ 

កម្រិត ជំនាញរបស់ពួកគ្រ។ លទ្ធផល គឺស្រដៀងនឹងតួនាទីដ្រល 
កម្មករ កាត់ដ្ររធ្វើភាគច្រើន។ ពួកគ្រភាគច្រើន ប្រមណជា 
៦០% បានវាយតម្ល្រជំនាញ "ដ្ររ" របស់ពួកគ្រថ ខ្ពស់គួរសម  
បនា្ទាប់ មកមក គឺជំនាញ "ត្រួតពិនិត្រយគុណភាព" និង "វ្រចខ្ចប់"។ 
មនកម្មករត្របន្តិចបន្តួចប៉ុណោ្ណោះ ដ្រលផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ 
ដល់ ជំនាញផ្រស្រងទៀត។ ន្រះបង្ហាញថ ជំនាញដ្រល កម្មករ មន 

ភាគច្រើន គឺមនត្រ ២-៣មុខជំនាញប៉ុណោ្ណោះ នៅក្នុង ទំហំ ការងរ 
របស់ពួកគ្រ។ ន្រះអាច ជា មូលហ្រតុ ចម្របង  ដ្រលធ្វើឱ្រយពួកគ្រ នៅ 
ត្រ  ធ្វើការ ស្ថិតក្នុងតួនាទីដូចគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ព្រះពួកគ្រ 
មិនមន ជំនាញអ្វីផ្រស្រងទៀតដ្រលសមស្រប ដើម្របី ផ្លាស់ប្តូរ ការងរ 
បាន។ យើងក៏បានសកសួរថ តើពួកគ្រមនសមត្ថភាព ប្រើប្រស់ 
ភាស បរទ្រសដ្ររឬយ៉ាងណា។  ចម្លើយគឺថ ពួកគ្រមិនមន 
សមត្ថភាព ដើម្របីប្រើប្រស់ ភាសបរទ្រស ដូចជា អង់គ្ល្រស ចិន 
កូរ៉្រ ជប៉ុន ថ្រ ឬវៀតណាម អ្វីនោះទ្រ។

រូបភាព ៤ បង្ហាញពី ភាគរយរបស់កម្មករនិយោជិត  ទៅ តាម  
ជំនាញ ជីវិតប្រចាំថ្ង្ររបស់ពួកគ្រ និងកម្រិត ជំនាញ៖ ជំនាញ  ទាំង 
នោះ  រួមមន អក្ខរកម្ម (អាន និងយល់ប្រយោគ សមញ្ញ) ការ 
រាប់ល្រខ (ការគណនាសមញ្ញដ្រលប្រើក្នុងជីវិត ប្រចាំថ្ង្រ) និង 
ការ ប្រើ ប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាទំនាក់ទំនងព័ត៌មន ICT។ ដូច មន   
បង្ហាញ នៅ ក្នុងរូបភាព កម្មករភាគច្រើនមនកម្រិត យល់ ដឹង និង 
ប្រើប្រស់ អក្ខរកម្មមូលដា្ឋាន  រួមទាំង ការ គណនា ល្រខ និង ការ 
ប្រើប្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនាក់ទំនងព័ត៌មន ICT។ ឧទាហរណ៍ ពួក 
គ្រ អាច អាន និងសរស្ររ និងអាច ប្រើប្រស់ បណា្តាញ  សង្គម  បាន  
តាម   គោល  បំណង របស់ពួកគ្រ។ ប៉ុន្ត្រ  អ្វី   ដ្រល   គួរ ឱ្រយ ភា្ញាក់  ផ្អើល   នោះ  
គឺពួកគ្រស្ទើរត្រមិនដ្រលប្រើ អិុន ធើណិត សម្រប់ ការ ទិញ ទំនិញ 
តាមអិុនធើណិតទ្រ។ អ្វីដ្រល គួរឱ្រយ សង្រស័យ  នោះគឺ សមត្ថភាព    របស់ 
ពួកគ្រក្នុងការប្រើប្រស់អិុនធើណិត អាច នឹង មន កម្រិតត្រឹមត្រ 
វ្របសយ ឬគ្រហទំព័រដ្រលមនប្រជាប្រយិភាព  មួយចំនួនបុ៉ណោ្ណោះ 
ដូចជា ហ្វ្រសប៊ុក ឬយូធ្រយូប។ គួរកត់សម្គាល់ផងដ្ររថ សមត្ថភាព   

រូបភាព ២៖ ហ្រតុផលសម្រប់ការផ្លាស់ប្តូរការងរតាមភ្រទ និងគិតជាភាគរយ

បុរស

មូលហ្រតុ

100

75

25

0

ភា
គរ

យ

ក្រុមអាយុ

ស្ត្រី

ផ្រស្រងៗ 
អាយុ និងបញ្ហាសុខភាព
ចង់រៀនជំនាញថ្មី
មិនព្រញចិត្តនឹងការងរ
ចាប់ផ្តើមមុខរបរខ្លនួឯង
បង្កើនចំណូល
ផ្លាស់ទីតំាង 
ទីតំាងប្រសើរជាងបច្ចបុ្របន្ន
លក្ខខណ្ឌការងរប្រសើរជាងបច្ចបុ្របន្ន
ប្រក់ថ្រមម៉ាងខ្ពស់
ប្រក់ខ្រខ្ពស់

15‐19 20-24 25‐29 30‐34 35‐39 40+ 15‐19 20-24 25‐29 30‐34 35‐39 40+

50
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រូបភាព ៣៖ ការវាយតម្ល្រពីកម្រិតជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កម្មករ

100 75 50 0 25 50
ភាគរយ

25

អន់ណាស់ អន់ មធ្រយម ល្អ ល្អណាស់

តម្លើង/ផ្គុំ 
ជំនួយការ 

ចោះរន្ធឡ្រវ
លាយពណ៌/បូ៉លា 

កាត់ 
តុបត្រង/ការរចនា 

បិទកាវ 
ដំ/តភា្ជាប់ 

ចាក់/បា៉ាក់ 
បា៉ាក់ឌិន 

បោក
វ្រចខ្ចប់ 

អុ៊ត 
ពិនិត្រយគុណភាព 
ជួសជុល/ថ្រទំា 

ដ្ររ 
ពនា្លាត 
ឃា្លាងំ 

ម្រក្រមុ 
ធ្វើពុម្ព 

កាត់ព្រយុ/តម្រមឹ 
ផ្រស្រងៗ

ជំនា
ញ

រូបភាព ៤៖ ការវាយតម្ល្រពីចំណ្រះដឹង អក្ខរកម្ម និងជំនាញបច្ច្រកវិទ្រយារបស់កម្មករ និងគិតជាភាគរយ

ត្រងទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ 
ដោយប្រើសរសំឡ្រងលើបណា្តាញសង្គម 

ត្រងរកព័ត៌មនតាមអិុនធើណិត 

ត្រងប្រើអិុនធើណិតរកមើលបញ្ហាសង្គម សុខភាព  
និងព័ត៌មនផ្រស្រងៗទាក់ទិននឹងបរិស្ថាន 

ចូលចិត្តទិញសម្ភារៈតាមហាងអនឡាញ 

ត្រងគណនាចំណូល និងចំណាយប្រចាំថ្ង្រ 

ត្រងគណនាការលក់  
និងចំណាយប្រចាំ ថ្ង្រ មិនប្រើម៉ាសុីនគិតល្រខ 

ត្រងប្រើម៉ាសុីនគិតល្រខ  
គណនាល្រខច្រើន និងស្មុគស្មាញ 

ត្រងសរស្ររជាខ្ម្ររ/អង់គ្ល្រសដ្រលមនសូរសំឡ្រង 
ជាភាសខ្ម្ររនៅព្រលទំនាក់ទំនងតាមបណា្តាញសង្គម 

ត្រងបំព្រញទម្រង់នានាដោយខ្លួនឯង 

ត្រងអានការណ្រនាំមុនប្រើផលិតផល/ឧបករណ៍ 

ចូលចិត្តអានកាស្រត ទស្រសនាវដ្តី 
និងសៀវភៅផ្រស្រងៗដើម្របីចំណ្រះដឹង

ចំណ
្រះដ

ឹង 
អក

្ខរក
ម្ម 

និង
ជំនា

ញ
បច

្ច្រកវ
ិទ្រយា

0% 25% 50% 75% 100%

មិនយល់ស្របខា្លាំង មិនយល់ស្រប អព្រយាក្រឹត្រយ យល់ស្រប យល់ស្របខា្លាំង
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របស់ពួកគ្រក្នងុការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពី វ្របសយ ឬ  គ្រហ ទំព័រ   
ទាំងនោះ ក៏អាចខុសពីអ្នកដ្រលមនសមត្ថភាពប្រើប្រស់កុំព្រយូទ័រ 
និង អិុនធើណិតដ្ររ។ តាមរយៈការស្វ្រងយល់ពីជំនាញ ប្រើប្រស់ 
បច្ច្រកវិទ្រយាទំនាក់ទំនងព័ត៌មន ICT របស់ពួកគ្រ យើ ងក៏ បាន  កត់ 
សម្គាល់ដ្ររថ កម្មករ ភាគច្រើនមនស្មាតហ្វូនផ្ទាល់ខ្លួន និង មន 
អិុនធើណិតប្រើប្រស់។

៤.៤. ការបណ្តុះបណា្តាល៖ ការទទួលបាន និងតម្រូវការ
តាមទិន្នន័យបានបង្ហាញថ កម្មករជាងពាក់កណា្តាល ជា ពិស្រស 

ស្ត្រ ី មិនដ្រលបានទទួលការបណ្តះុបណា្តាល ណាមួយឡើយ។  
រូបភាព ៥ បង្ហាញថ ការបណ្តុះបណា្តាលដ្រលមនភាគ ច្រើន ទាក់ 
ទង  នឹងជំនាញទាក់ទងនឹងវិស័យកាត់ដ្ររ/វាយ នភ័ណ្ឌ និងក្រ ពី 
ន្រះ  មនការបណ្តុះបណា្តាលទាក់ទងនឹងអនា ម័យ  សុខភាព និង 
សុវត្ថិភាព នៅខាងក្នុងរោងចក្រ។ រូបភាព ៥ ក៏ បង្ហាញ ដ្ររថ 
កម្មករនិយោជិតស្ត្រី ចង់ទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះ បណា្តាល ជំនាញ 
ទាក់  ទង នឹងសម្ផស្រស ខណៈដ្រលបុរសទំនងជា ចង់ ទទួល បាន ការ   
បណ្តុះ បណា្តាល ជំនាញខាងម្រកានិច។ ព័ត៌មនន្រះ បាន ផ្តល់   គំនិត 
អំពីស្ថានភាពន្រ ការអភិវឌ្រឍជំនាញរបស់កម្មករដ្រល កំពុង   បម្រើ  
ការ  ក្នុងវិស័យឧស្រសាហកម្មផលិតសម្លៀកបំពាក់ និង   កាត់  ដ្ររ។  
យើងក៏អាចសន្មតបានថ កង្វះជំនាញ ក្នុង   ការ   ធ្វ ើ ឱ្រយ   ផលិតភាព    
ការងរ   ប្រសើរនោះ  មួយផ្ន្រក គឺ ពាក់ ពន្ធ  នឹង   ខ្លឹមសរ ន្រការ បណ្តុះ  
បណា្តាល ដ្រល មិន មន ភាព ទូលំ ទូ លាយ និង  មិន  មន 
ប្រសិទ្ធភាព។ និយយ ម្រយា៉ាង ទៀត  ការ បណ្តុះ  បណា្តាល  ដ្រល មន  
  ស្រប់ ផ្តល់ដោយ រោងចក្រ ទំនងជាមិន រួម  ចំណ្រក ដល់   ការ  លើក  
កម្ពស ់ដល់ការ អនុវត្ត ការងរ និង លំហូរ  ការងរ របស់បុគ្គល ឡើយ។ 

វគ្គ  បណ្តុះ បណា្តាល ន្រះ គឺធ្វើ ឡើង ដើម្របីបំព្រញគោលបំណងរួម ២ 
គឺ ១) ណ្រនាំកម្មករអំពី តួនាទី  ជាក់លាក់របស់ពួកគ្រ។ និង ២) 
លើក កម្ពស់ ការ យល់ ដឹង របស់ ពួកគ្រ ទាក់ទងនឹងការអនុវត្ត និង 
បទបញ្ជា  សុវត្ថិភាព និង អនាម័យ នៅកន្ល្រងធ្វើការ។

នៅក្នុងរូបភាព ៦ និង ៧ យើងបង្ហាញពីបំណងប្រថ្នារបស់ 
កម្មករ សម្រប់ការបណ្តុះបណា្តាលជំនាញសម្រប់ការងរបច្ចុប្របន្ន 
របស់ពកួគ្រ (ការងរនៅក្នងុរោងចក្រ) និងការងរនាព្រលអនាគត 
(ការងរផ្រស្រងទៀតមិនម្រននៅក្នុងឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររ) តាម 
ក្រុម អាយុ និងភ្រទ។ លទ្ធផលបង្ហាញថ កម្មករភាគច្រើនមិន 
ចាប់ អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលបាន ការបណ្តុះបណា្តាលទាក់ទងនឹង 
ការងរបច្ចុប្របន្នរបស់ពួកគ្រឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគ្រមនបំណង 
ទទួលការបណ្តុះបណា្តាលជំនាញ ដ្រលអាចរៀបចំឱ្រយពួកគ្រទទួល 
បានការងរផ្រស្រងនាព្រលអនាគត។ បំណងប្រថ្នាដើម្របី ទទួល 
បាន ការបណ្តុះបណា្តាលជំនាញ មនការធា្លាក់ចុះតាមអាយុ។ គ្រក៏ 
សង្ក្រតឃើញថ បុរសមនបំណងប្រថ្នាខ្ពស់ជាងស្រី្ត ដើម្របី 
ទទួល បានការបណ្តុះបណា្តាល សម្រប់ការងរនាព្រលអនាគត។ 
ការឆ្លើយតបនឹងការសកសួរអំពី មូលហ្រតុដ្រលកម្មករខ្លះ មិន 
ចង់  រៀន ជំនាញថ្មី បានបង្ហាញថ មនុស្រសជាច្រើនគ្រន់ត្រមិនចាប់ 
អារម្មណ៍ ក្នុងការបន្តការសិក្រសា និងអភិវឌ្រឍជំនាញបន្ថ្រម។  
ហ្រតុ ផល ន្រះ ក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះការប្ត្រជា្ញាចិត្ត និងគ្មានព្រលវ្រលា 
សម្រប់  ការបណ្តុះបណា្តាល។ មនមនុស្រសតិចតួចណាស់ដ្រល 
បាន លើក ឡើងពី ថ្ល្រសិក្រសា និងការចំណាយលើការសិក្រសា ជាមូល 
ហ្រតុ ន្រការមិនចង់ចូលរួមការបណ្តុះបណា្តាល។

រូបភាព ៨ បង្ហាញពីភាគរយន្រអ្នកដ្រលចង់រៀនជំនាញថ្មីៗ 
តាម ភ្រទ ក្រុមអាយុ និងហ្រតុផលផ្រស្រងៗ។ មនុស្រសជាច្រើន នៅ 

រូបភាព ៥៖ កម្មករកាត់ដ្ររដ្រលបានទទួលការបណ្តុះបណា្តាល តាមក្រុមអាយុ ភ្រទ ប្រភ្រទន្រការបណ្តុះបណា្តាល និងគិតជាភាគរយ

100

75

25

ភា
គរ

យ 50

0

15‐19 20‐24 25‐29 30‐34 35‐39 40+ 15‐19 20‐24 25‐29 30‐34 35‐39 40+

ផ្រស្រងៗ
កុំព្រយូទ័រ 
ភាសបរទ្រស 
ម្រកានិច/ជំនាញម៉ាសុីន 
ជំនាញកសិកម្ម 
ជំនាញទាក់ទិននឹងសម្ផស្រស 
បទប្របញ្ញត្តិ/សិទ្ធិនានា 
សុវត្ថិភាព 
សុខភាព/អនាម័យ 
ជំនាញទាក់ទិននឹងកាត់ដ្ររ/វាយនភ័ណ្ឌ

ក្រុមអាយុ
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ១ ខ្មីនា ឆ្នាំ២០២១

រូបភាព ៦៖ កម្មករកាត់ដ្ររដ្រលចង់ទទួលបានការបណ្តុះបណា្តាល សម្រប់ការងរបច្ចុប្របន្ន តាមភ្រទ និងក្រុមអាយុ និងគិតជាភាគរយ

75
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ទ្រ
បាទ/ចាស

រូបភាព ៧៖ កម្មករកាត់ដ្ររដ្រលចង់រៀនជំនាញថ្មីសម្រប់ការងរនាព្រលអនាគត តាមក្រុមភ្រទ អាយុ និងគិតជាភាគរយ
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គរ
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100

ក្រុមអាយុ

75

50

25
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15‐19 20‐24 25‐29 30‐34 30‐39 40+ 15‐19 20‐24 25‐29 30‐34 30‐39 40+

មិនដឹង 
ទ្រ
បាទ/ចាស
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ១ ខ្មីនា ឆ្នាំ២០២១

រូបភាព ៨៖ កម្មករកាត់ដ្ររដ្រលចង់រៀនជំនាញថ្មីសម្រប់ការងរអនាគត តាមក្រុមអាយុ ហ្រតុផល និងគិតជាភាគរយ

ភា
គរ

យ

100

មូលហ្រតុ

75

50

25

0

15‐19

ក្រុមអាយុ
35‐3930‐3425‐2920‐24 40+

ផ្រស្រងៗ 

កតា្តាចំណូល 

បើកមុខរបរខ្លួនឯង  

ការទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសរ 

ការយល់ឃើញថការអប់រំ/ជំនាញនានា អាចជួយជីវិតឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ 

ចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការរៀនជំនាញថ្មី 

ការចង់ផ្លាស់ប្តូរការងរ

រូបភាព ៩៖ កម្មករកាត់ដ្ររដ្រលចង់រៀនជំនាញថ្មីសម្រប់ការងរអនាគត តាមភ្រទ ក្រុមអាយុ និងប្រភ្រទជំនាញ គិតជាភាគរយ

ភា
គរ

យ

100

75

50

25

0

ក្រុមអាយុ
15‐19 20‐24 25‐29 30‐34 35‐39 40+15‐19 20‐24 25‐29 30‐34 35‐39 40+

ជំនាញ  
ផ្រស្រងៗ 
អក្ខរកម្មមូលដា្ឋាន 
ទាក់ទងនឹងកសិកម្ម 
ចុងភៅ 
ជាងម្រកានិច 
ស្មៀន 
ភាសបរទ្រស 
លក់ដូរ 
សម្អាងការ  
តុបត្រងមុខ  
ជាងកាត់ដ្ររ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ១ ខ្មីនា ឆ្នាំ២០២១

គ្រប់ ក្រុមអាយុទាំងអស់ ចង់រៀនជំនាញថ្មី ដោយគ្រន់ត្រ ពួកគ្រ 
មនបំណងប្រើវាដើម្របីស្វ្រងរកការងរផ្រស្រងទៀត។ មូលហ្រតុ ទី២ 
គឺទាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ និងចំណង់ ចំណូល ចិត្ត ផ្ទាល់ 
ខ្លួន ដើម្របីរៀនអ្វីដ្រលថ្មី។ គួរកត់សម្គាល់ថ អ្នកដ្រលចង់រៀន 
ជំនាញ ថ្មីដោយសង្រឃឹមថ វានឹងផ្តល់ឱកាសបន្ថ្រម ឬជួយពួកគ្រ 
ក្នុង កា រចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខា្នាតតូចផ្ទាល់ខ្លួន។

រូបភាព ៩ បង្ហាញពីជំនាញដ្រលកម្មករកាត់ដ្ររ  ចង់រៀនទៅ 
តាមភ្រទ និងក្រុមអាយុ។ មនភាពខុសប្ល្រកគ្នារវាងបុរស និងស្ត្រី
ទាក់ទងនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការរៀនជំនាញ។  ស្ត្រីចូលចិត្ត 
ការបណ្តុះបណា្តាលសម្រប់អាជីពដ្រលផ្តាតលើការងរ ដូចជា 
កាត់ដ្ររ តុបត្រង និងសម្អាងការអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដ្រលន្រះផ្ទុយពី 
បុរស ដ្រលចូលចិត្តជំនាញម្រកានិច។ សម្រប់ស្ត្រីវ័យក្ម្រង មន 
ភាពព្រញនិយម ក្នុងរៀនជំនាញទាក់ទងនឹងការតុបត្រងកាយ 
និង សម្អាងអាពាហ៍ពិពាហ៍  ខណៈដ្រលស្ត្រីវ័យចំណាស់ចង់រៀន 
ជំនាញ កា  ត់ដ្ររ និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខា្នាតតូច។

៥. ស្ចក្តីសន្និដា្ឋាន និងអនុសាសន៍
ការសិក្រសាន្រះបានរកឃើញថ កម្មករកាត់ដ្ររភាគច្រើន មិន 

សូវ មនជំនាញ និងសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការងរ ដើម្របីឱ្រយមន 
ភាព លូតលាល់នៅកន្ល្រងធ្វើការ ក៏ដូចជាការរើកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន 
ក្នុង ការចាប់យកអាជីពការងរ នៅក្នុងវិស័យឧស្រសាហកម្ម កាត់ដ្ររ  
ន្រះទ្រ។ ន្រះអាចមកពី ទំហំការងររបស់ពួកគ្រមនកម្រិត តូច 
ល្អិត  ព្រក ព្រមទាំងមកពីកង្វះន្រការទទួលបានការបណ្តុះ បណា្តាល 
ជំនាញ របស់ពួកគ្រ នៅមុនព្រលចូលធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដ្ររ
ន្រះ។ ចំណុចដ្រលគួរត្រលើកឡើងផងដ្ររនោះ  គឺកង្វះការលើក 
ទឹកចិត្ត ក្នុងការទទួលបានការបណ្តុះបណា្តាលបន្ថ្រម សម្រប់ការ 
រើកចម្រើនក្នុងការងរបច្ចុប្របន្ន ភាពមនកម្រិតន្រជំនាញដ្រលទាក់ 
ទងនឹងការងរបច្ចុប្របន្ន និងកង្វះសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រស់ ភាស  
បរទ្រស ក៏ដូចជា បច្ច្រកវិទ្រយា ICT។ កតា្តាទាំងនោះហាក់ ដូចជា មិន 
ត្រឹមត្រជះឥទ្ធិពលដល់ផលិតភាពរបស់ពួកគ្រ ប៉ុណោ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ 
វាក៏ជះឥទ្ធិពលដល់ការមិនរើកចម្រើនក្នុងមុខងររបស់ ពួក គ្រ   ក្នុង 
រយៈ ព្រល វ្រងផងដ្ររ។ ទោះយ៉ាងន្រះក្តី ពួកគ្រក៏មិនចង់ ទទួល 
បាន  ការ បណ្តុះបណា្តាល ដើម្របីបង្កើនជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹង ការងរ 
បច្ចុប្របន្នរបស់ពួកគ្រនោះដ្ររ។ ពួកគ្រចង់ទទួលបានការបណ្តុះ 
បណា្តាលជំនាញដ្រលអាចជួយពួកគ្រឱ្រយផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ កាន់ត្រ 
ខិត ជិ តទៅផ្ទះរបស់ពួកគ្រ ហើយនោះ ផ្តាតទៅលើការអភិវឌ្រឍ 
សមត្ថភាព  ផ្រស្រងទៀត ដ្រលអាចជួយពួកគ្រឱ្រយចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
គ្រួសរតូចមួយ ឬស្វ្រងរកឱកាសផ្រស្រងទៀត។ បំណងទាបក្នុងការ 
ទទួលយកការបណ្តុះបណា្តាលជំនាញ សម្រប់ការងរបច្ចុប្របន្ន 
របស់ ពួកគ្រ មិនម្រនដោយសរត្រឧបសគ្គផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនោះទ្រ 
ប៉ុន្ត្រ ជាការចង់បានការផ្លាស់ប្តូរការងរ និងការលើកទឹកចិត្តទាប 
ដ្រល ពួកគ្រមនអារម្មណ៍ចង់អភិវឌ្រឍជំនាញណា ដ្រលទាក់ទង នឹង  
វិស័យ   កាត់ដ្ររ។ លទ្ធផលក៏បង្ហាញផងដ្ររថ បំណង ប្រថ្នាដើម្របី 
ត្រៀម  ខ្លួនសម្រប់ការងរនាព្រលអនាគត មនការថយចុះ តាម 
អាយុ ហើយកាន់ត្រខា្លាំងក្នុងចំណោមបុរស ជាងស្ត្រី។ វាក៏មន 
ភាព ខុស ប្ល្រកគ្នារវាងបុរស និងស្ត្រី នៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍ រៀន 

ជំនាញ ប ន្ថ្រម ដោយស្ត្រីមនទំនោរចង់រៀនផ្ន្រកសម្អាងការ និង  
តុបត្រង ហើយ បុរសមនទំនោរចង់រៀនជំនាញបច្ច្រកទ្រស ដូច ជា 
ម្រកានិច។

ដោយសរការលើកទឹកចិត្ត មនកម្រិតទាប ក្នុងការអភិវឌ្រឍ 
ជំនាញ ទាក់ទងនឹងសម្លៀកបំពាក់ និងរចនា សម្ព័ន្ធកន្ល្រងធ្វើការ 
ដ្រល  មិនបានជួយច្រើនក្នុងការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ឱ្រយច ូល   រួម  វគ្គ 
បណ្តុះ  បណា្តាលជំនាញប្របន្រះបានបង្ហាញថ វាអាច ជា ឧបសគ្គ 
ក្នុង  ការ លើកកម្ពស់ការបណ្តុះបណា្តាលដោយស្ម័គ្រ ចិត្ត សម្រប់  
ការ ងរ  បច្ចុប្របន្នក្នុងវិស័យកាត់ដ្រររបស់ពួកគ្រ។ ដូច្ន្រះ  ដើម្របី 
ជំរុញការ បណ្តុះបណា្តាលជំនាញដល់កម្មករកាត់ដ្ររ យើង នឹង ផ្តល់  
ជា អនុសសន៍មួយចំនួនដ្រលផ្តាតលើ ការបណ្តុះ បណា្តាល ២ 
ផ្រស្រង គ្នា៖

ការបណ្តុះបណា្តាល ដើម្របីបង្កើនផលិតភាពការងរ៖ អាទិភាព 
ទីមួយ និងសំខាន់បំផុត គឺកំណត់ឱ្រយបានជាក់លាក់លើតម្រូវការ   
ក្ន ុង ការផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តាល ដ្រលខ្លឹមសរគួរត្រខុសពី ខ្លឹមសរ 
  បណ្តុះបណា្តាល ដ្រលមនស្រប់ពីមុន។ វាអាច ជា ការ   បណ្តុះ    
បណា្តាល ជំនាញទន់សម្រប់កម្មករ ឧទាហរណ៍ ភាពជា  អ្នក   ដឹក នាំ  
ការគ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនង ការប្រងច្រក ព្រល វ្រលា ប្រ កប   ដោយ  
ប្រសិទ្ធភាព និងការប្រស្រយ័ទាក់ទង សម្រប់ កម្មករ  និយោជិត     នៅ  
កម្រិតប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងអ្នកដឹកនាំ ក្នុងក្រុម ដ្រល   នៅ  ក្នុង   ការ   
សិក្រសា មួយបានបង្ហាញថ វាពិតជា ជួយ បង្កើន ផលិត ភាព    ការ ងរ  
ទូទៅ  (Adhvaryu, Nyshadham, and Tamayo 2019)។ 
ក្នុងចំណុចន្រះ អ្នកផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តាល ដូចជា វិទ្រយាស្ថាន 
TVET គួរត្រធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរោងចក្រ ដើម្របី   រៀបចំ  វគ្គ  
បណ្តុះបណា្តាលនោះ។ ក្នុងការរៀបចំនោះផងដ្ររ ខាង  វិទ្រយាស្ថាន 
ក៏អាចប្រើប្រស់គោលការណ៍ណ្រនាំទូទៅ មួយ   របស់ អង្គការ 
ពលកម្ម  អន្តរជាតិ (២០១៣) ស្តីពី បណ្តុះ បណា្តាល គ្រប់គ្នា និង 
ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្របី ធ្វើជា ឯកសរ ពិគ្រះ។ លើស ពី 
ន្រះទៅទៀត ការបណ្តុះបណា្តាលគួរត្រត្រូវ បានធ្វើ ឡើង  នៅ កន្ល្រង 
ធ្វើ ការ ក្នុងកំឡុងព្រលម៉ាងធ្វើការ ដ្រលអាចនឹង មន   រំខាន បន្តិច 
បន្តួច  ក្នុងរយៈព្រលខ្លី លើផលិតភាព ការងរ។ សំខាន់ ជាងន្រះ 
ទៅ ទៀត រោងចក្រ  ឬកន្ល្រងធ្វើការ គួរត្របង្កើត ប្រព័ន្ធ  លើក ទឹក  
ចិត្ត   មួយ ដ្រលអាចរួមបញ្ចូលទាំងយុទ្ធសស្រ្តហិរញ្ញវត្ថុ និង/ឬការ 
ផ្រសព្វផ្រសាយ ដើម្របីជំរុញកម្មករឱ្រយស្វ្រងរកការបណ្តុះ បណា្តាល និង   
 អនុវត្តជំនាញដ្រលពួកគ្រអាចទទួលបាន ដើម្របីបង្កើន ផលិត ភាព   
កា រងររបស់ពួកគ្របច្ចប្របន្ន។ រាជរដា្ឋាភិបាល មន តួនាទី សំខាន់ 
ក្នុងការធានានូវការអនុវត្តការ បណ្តុះ  បណា្តាល នៅ កន្ល្រង  ធ្វើការ ដូច  
ដ្រលមនច្រងក្នុងបទដា្ឋាន គតិយុត្តិ។ ខណៈ ន្រះ ដ្ររ ការច្រក  រំល ្រក    
ព័ត៌មនអំពី សរៈសំខាន់ន្រ ការបណ្តុះ បណា្តាល ជំនាញ ជា មួយ  
ក្រុមហ៊ុន  និងបណា្តា រោងចក្រ នានា ដោយ ប្រើ ឧទាហរណ៍ ជោគ ជ័យ  
របស់ក្រុមហ៊ុនមួយ ចំនួន ជារឿងសំខាន់  ដើម្របីលើកទឹក ចិត្ត ដល់ 
ក្រុមហ៊ុន ដទ្រទៀតឱ្រយ ធ្វើតាម (Holzer et al. 1993)។ ជា ចុង 
ក្រយ រដា្ឋាភិបាល គួរត ្រពិនិត្រយ ឱ្រយ ម៉ត់ចត់ផងដ្ររនូវ ប្រភ្រទ ជំនាញ 
ដ្រលគួរត្រវិនិយោគ ក្នុង ការ បណ្តុះ  បណា្តាលបន្ថ្រម ដ្រល ជំនាញ 
នោះ គួរត្រមនលក្ខណៈ សមស្រប  ស ម្រប់យកទៅ ប្រើប្រស់  លើ 

តទៅទំព័រ ២៧
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ១ ខ្មីនា ឆ្នាំ២០២១

គំនិតខាងកសិកម្ម និងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ សម្រប់ បណា្តា ប្រទ្រស 
នៅ អនុតំបន់ម្រគង្គ ការសិក្រសាថ្នាក់តំបន់រួមគ្នា។ ការសិក្រសា ថ្នាក់ 
តំបន់ ន្រះ មនគោលបំណងផ្តល់ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រវិស័យស្រូវ អង្ករ  
របស់កម្ពុជា ស្នើដំណោះស្រយសម្រប់ការចូលដំណើរការ ទីផ្រសារ  

ប្រកបដោយចីរភាព និងល្អប្រសើរ សម្រប់វិស័យន្រះ តាម រយៈ 
អនុសសន៍គោលនយោបាយផ្អ្រកលើភស្តុតាង និងដើម្របី ជួយ 
សម្រួល ដល់ការច្រករំល្រកបទពិសោធន៍ និងការពង្រឹងកិច្ចសហ
ប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទ្រសបណា្តាញ។

វិស័យ ដទ្រទៀតបាន ពោល គឺលើសពីជំនាញដ្រល ត្រឹម ត្រ  អាច 
ប្រើ បាន ក្នុង ឧស្រសាហកម្ម កាត់ដ្ររ និងវាយនភ័ណ្ឌ។

ការបណ្តុះបណា្តាលដើម្របីបង្កើនជំនាញ ដ្រលមន តម្រូវការ 
ក្នុង  ទីផ្រសារ៖ ការដ្រលកម្មករកាត់ដ្ររមិនទទួលការ បណ្តុះ  បណា្តាល   
ជំនាញផ្រស្រង គឺហាក់មិនម្រនមកពីឧបសគ្គផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថុ នោះ  ទ្រ  
បុ៉ន្ត្រគឺមកពីខ្លមឹសរន្រការបណ្តះុបណា្តាល។ សលា បណ្តះុ បណា្តាល  
TVET មនការផ្តាតច្រើនលើសលុបលើ វគ្គ បណ្តុះ  បណា្តាល   ដ្រល  
ពាក់ ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម ជាជាង វិស័យ ឧស្រសាហកម្ម។ បញ្ហា  
មួយ ទៀត គឺមកពីការផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មន  ដ្រល  បាន ច្រក រំល្រក 
គ្រប់គ្រន់ អំពីកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាល TVET ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌ 
ផ្រស្រងៗ ដើម្របីចូលរួមរៀនសូត្រ៖ ដោយ សរ   មូលហ្រតុន្រះហើយ 
ដ្រល កម្មករនិយោជិត នៅត្រមិន ដឹង អំពី  ចំណុចទាំងនោះ។ 
វិធីសស្រ្តមួយដ្រលអាចធ្វើទៅបាន  ដើម្របី ដោះស្រយបញ្ហាន្រះ 
គឺការ ប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម ដូចជា ហ្វ្រសប៊ុក និង 
ត្រឡ្រក្រម ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មន ព្រះប្រព័ន្ធសង្គមទាំងនោះ 
មនភាពព្រញនិយមខា្លាំងសម្រប់ កម្មករ។ លើសពីន្រះ  កម្មករ គួរ 
ត្រ  ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត ឱ្រយបន្ត ការ បណ្តុះ បណា្តាល តាមរយៈ ការ 
ផ្តល់ការ លើកទឹកចិត្ត សម្រប់ ការងរ ឧស្រសាហកម្ម ជាជាងសម្រប់ 
ស្រដ្ឋកិច្ចក្រប្រព័ន្ធ។ ជំនាញទាំងនោះ  គួរត្រត្រូវគ្នាទៅនឹងគោល 
នយោបាយអភិវឌ្រឍន៍ ឧស្រសាហកម្ម និងទិសដៅអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ច 
ថ្មីៗ បើមិនដូច្ន្រះទ្រ  អាច នឹង មន ភាព លំបាកក្នុងការបំព្រញ តម្រូវ 
ការ ទីផ្រសារ។
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