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ជំពូក១ 

សេចកតីស្តើម 

 

១.១ សាវតារបេវ់ិទ្យាសាា ន 
 វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម គឺជាវទិ្យាស្ថា នឧបស្មពន័ធរបស្់រាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
តាមព្រះរាជព្កិត្យលេខ នស្/រកត្/១២៩៩/២២០ ចុះថ្ងៃទី្យ២៧ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩៩។ ព្រះរាជព្កិត្យលនះព្តូ្វបាន លធ្វី
ការខកស្ព្មួេមាព្តាមួយចាំនួនតាមរយៈ ព្រះរាជព្កឹត្យ លេខ នស្/រកត្/ ០៣០៥/១១១ ចុះថ្ងៃទី្យ០៤ ខខមីនា ឆ្ន ាំ
២០០៥។ 

 ចកខវុិេយ័  
 រមួចាំខណ្កអភិវឌ្ឍធ្នធានបញ្ញា ញាណ្របស្់ជាតិ្ព្បកបលោយគុណ្ភារ និងស្ីេធ្ម៌វជិាា ជីវៈ 
ព្បលស្ីរបាំផុត្ ល ីមបកីស្ថងស្ងគមកមពុជាឱ្យរកីចលព្មីនខផែកលេីចាំលណ្ះ ឹងមូេោា ន។ 

គុណតម្មៃ 
 ផដេ់ត្ថ្មៃខពស្់លៅលេីការបណ្ដុ ះបណ្ដដ េ និងការព្ស្ថវព្ជាវរកល ញីនូវរបបកគាំល ញីងមីៗព្ប 
កបលោយេកខណ្ៈវទិ្យាស្ថស្តស្រ ល ីមបរីមួចាំខណ្កកនុងការអភិវឌ្ឍចាំលណ្ះ ឹង និងកស្ថងស្ងគមជាតិ្។ 

សបេកកមម 
-ស្ិកា ព្ស្ថវព្ជាវ តាមោន វភិាគ និងផរេ់លោបេ់ឬជូនរ័ត៌្មានអាំរីវសិ្័យទ្យស្សនវជិាា និង

ស្ងគមវទិ្យា  ធ្មមស្ថស្តស្រនិងចរោិស្ថស្តស្រ នរវទិ្យានិងជាតិ្រនធុវទិ្យា នីតិ្ស្ថស្តស្រ ព្បវត្រិវទិ្យានិងវទិ្យាស្ថស្តស្រ
នលោបាយ ភូមិវទិ្យានិងនគរូបនីយកមម វទិ្យាស្ថស្តស្រលស្ ាកិចចនិងលទ្យស្ចរណ៍្ និង វទិ្យាស្ថស្តស្រអប់រ ាំ ព្រម
ទាំងការវវិត្រលេីព្គប់វសិ្័យមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម  

-លរៀបចាំលវទិ្យកាវទិ្យាស្ថស្តស្រនានា ខ េពាក់រ័នធនឹងវសិ្័យទ្យស្សនវជិាា និងស្ងគមវទិ្យា ធ្មមស្ថស្តស្រនិង
ចរោិស្ថស្តស្រ នរវទិ្យានិងជាតិ្រនធុវទិ្យា នីតិ្ស្ថស្តស្រ ព្បវត្រិវទិ្យានិងវទិ្យាស្ថស្តស្រនលោបាយ ភូមិវទិ្យានិងន
គរូបនីយកមម វទិ្យាស្ថស្តស្រលស្ ាកិចចនិងលទ្យស្ចរណ៍្ និងវទិ្យាស្ថស្តស្រអប់រ ាំ ព្រមទាំងបចចុបបននភារថ្ន
ព្រឹត្រិការណ៍្មនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម 

-ព្បមូេ ចងព្កង លបាះរុមពផាយនិងត្មកេ់ឯកស្ថរ និងស្ថន ថ្ ព្ស្ថវព្ជាវនានា ព្រមទាំងឯក
ស្ថរទាំងឡាយ ខ េពាក់រ័នធនឹងវសិ្័យមនុស្សស្ថស្តស្រ និងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម 

-លធ្វីកិចចស្ ព្បតិ្បត្រិការនិងស្ព្មបស្ព្មួេការស្ិកាព្ស្ថវព្ជាវជាមួយព្កស្ួង ស្ថា ប័ន អងគការ
ជាតិ្និងអនររជាតិ្ ព្រមទាំងថ្ គូអភិវឌ្ឍនានា  ខ េមានលោេបាំណ្ង ូចោន  

-ព្គប់ព្គងការងាររ ាបាេ បុគគេិក និង រិញ្ាវត្ាុ របស្់វទិ្យាស្ថា ន 

-លរៀបចាំខផនការរបស្់វទិ្យាស្ថា ន 

-អនុវត្រភារកិចចលផសងៗលទ្យៀត្ ខ េរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជាព្បគេ់ជូន។ 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db


2 

 

លោងតាមខៃឹមស្ថរខាងលេី លយងីខុ្ាំបានលស្នីគលព្មាងព្ស្ថវព្ជាវ ស្ដីរី ”េាំ ូររេករលទ្យស្នររព្បលវ
ស្ន៍កមពុជា៖ផេព្បលោជន៍និងបញ្ញា ព្បឈម”ល ីមបចូីេរមួចាំខណ្កអភិវឌ្ឍចាំលណ្ះ ឹង និងកស្ថង 
ស្ងគមជាតិ្។ 

១.២. លនំបំញ្ហា ម្នការស្រសាវស្រាវ 

កនុងរយៈលរេជាងរីរទ្យស្វត្សរក៍នៃងមកលនះ រាជរោា ភិបាេកមពុជាបានស្លព្មចនូវលជាគជ័យ
ោ៉ា ងព្ត្ចះព្ត្ចង់កនុងការអភិវឌ្ឍព្បលទ្យស្ជាតិ្ល ងីវញិ រីព្បលទ្យស្ជាតិ្មួយខ េព្តូ្វបានបាំផៃិចបាំផ្លៃ ញ
លោយស្ថររបបខខមរព្ក មនិងជលមាៃ ះកនុងរយៈលរេបីទ្យស្វត្សរក៍នៃងលៅលនះ។   

បចចុបបននលនះ លស្ ាកិចចកមពុជាមានទ្យាំ ាំបី ង លបីលព្បៀបលធ្ៀបលៅនឹងឆ្ន ាំ១៩៩០ ល យីមូេោា ន
ថ្នលស្ ាកិចចបានផ្លៃ ស្់បដូររីវសិ្័យកស្ិកមមលៅឧស្ា កមមនិងលស្វាកមម ខ េបានលធ្វីឱ្យមានភារព្បលស្ីរ
ល ងីគួរឱ្យកត់្ស្មាគ េ់ថ្នជីវភាររស្់លៅរបស្់ព្បជាជនកមពុជា លោយបានខស្ដងល ងីតាមរយៈការធាៃ ក់
ចុះថ្នអព្តាភារព្កីព្កមកព្តឹ្ម១៣,៥%លៅឆ្ន ាំ២០១៤ ខ េលស្មីនឹងព្បខ េមួយភាគបួនថ្នអព្តាភារ
ព្កីព្កកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៤។ 

លៅឆ្ន ាំ២០១៥ ព្បលទ្យស្កមពុជាបានចាកលចញរីព្បលទ្យស្ខ េមានព្បាក់ចាំណូ្េទបលៅព្ប 
លទ្យស្មានចាំណូ្េមធ្យមកព្មិត្ទប។ ព្បាក់ចាំណូ្េរបស្់ព្បជាជនមានការលកីនល ងីលោយផេិត្ផេ
កនុងព្ស្ុកស្រុប(ផ.ស្.ស្.)កនុងមនុស្សមាន ក់ៗលកីនរី១ ០៣៨  ុល្លៃ រអាលម៉ារកិកនុងឆ្ន ាំ២០១៣  េ់    ព្ប  
មាណ្១ ៤២៩  ុល្លៃ រអាលម៉ារកិ កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ និង ១ ៥៤៨  ុល្លៃ រអាលម៉ារកិកនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ 

កាំលណី្នលស្ ាកិចចកមពុជា ជាមធ្យម៧% រវាងឆ្ន ាំ២០១៤ និងឆ្ន ាំ២០១៧ ខ េោាំព្ទ្យលោយ
កាំលណី្នវសិ្័យកាត់្ល រ វសិ្័យស្ាំណ្ង់ អចេនព្ទ្យរយ  ឹកជញ្ាូ ននិងគមនាគមន៍ ព្រមទាំងឧស្ា កមម
មិនខមនកាត់្ល រ រមួមាន វសិ្័យកស្ិកមម ស្ណ្ដា ោរនិងលភាជនីយោា ន និងវសិ្័យេក់ ុាំ-រាយ។ កនុង
ចាំលណ្ដមលនះ វសិ្័យកស្ិកមមបានរមួចាំខណ្កព្បមាណ្២៣,៥%(គិត្តាមថ្ងៃបចចុបបនន)ថ្នផេិត្ផេ
កនុងព្ស្ុកស្រុបឆ្ន ាំ២០១៨។ លោយខ កវសិ្័យឧស្ា កមមបានរមួចាំខណ្កព្បមាណ្៣៤,៤% និង     វ ិ
ស្័យលស្វាកមមព្បមាណ្៤២,១%(វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្កមពុជាខ េជាលទ្យស្ចរណ៍្ធ្មមជាតិ្ បាននិងកាំរុង
លបាះជាំហ៊ា នរកីចលព្មីនោ៉ា ងខាៃ ាំងជាេាំោប់ លោយរកាបាននូវកាំលណី្នលទ្យស្ចរណ៍្ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ និង
បានរមួចាំខណ្កព្បមាណ្ជា១២%ថ្ន ផ. ស្.ស្.)។ 

ទ្យនទឹមោន លនះខ រកនុងព្កបខណ្ឌ លស្ ាកិចចព្បលទ្យស្កមពុជា កមាៃ ាំងរេកមមព្តូ្វបានខបងខចកជាបី
ព្បលភទ្យស្ាំខាន់គឺ៖ ១.រេកមមកនុងវសិ្័យកស្ិកមម ២. រេកមមកនុងវសិ្័យឧស្ា កមម និង ៣. រេកមម
កនុងវសិ្័យលស្វាកមម។ កមាៃ ាំងរេកមមកនុងវសិ្័យកស្ិកមមឆ្ន ាំ២០១០ មានចាំនួន៥៤,២%ថ្នរេកមមស្រុប 
ល យីបនរងយចុះមកព្តឹ្មខត្៤៨,៧%លៅឆ្ន ាំ២០១៣ និង៤៥,៣%លៅឆ្ន ាំ២០១៤ ល យីបនរ េ់ ឆ្ន ាំ
២០១៧ កមាៃ ាំងរេកមមមានចាំនួនព្តឹ្មខត្៣៧%ប៉ាុលណ្ដណ ះ។  

លោយស្ថរកាំលណី្នលស្ ាកិចចនិងការងារលៅកនុងព្បលទ្យស្កមពុជាព្តូ្វបានព្បមូេផដុ ាំលោយចលងែៀត្
លៅកនុងវសិ្័យកស្ិកមម កាត់្ល រ ស្ាំណ្ង់ និងលទ្យស្ចរណ៍្  ូលចនះការជាំរុញមុខរបរលព្ៅព្បលទ្យស្ គឺជាមូេ
ោា នមួយស្ព្មាប់កាត់្បនាយនិកមមភារ បលងកីនព្បាក់ចាំណូ្េ និងកាត់្បនាយភារព្កីព្ក។ ល តុ្លនះ



3 

 

ល យីមក េ់បចចុបបននលនះ ចរនរថ្នការលធ្វីចាំណ្ដកព្ស្ុករីជនបទ្យមកកាន់ទី្យព្កុង និងលៅលព្ៅព្បលទ្យស្
កាំរុងមាននិនាន ការលកីនល ងី។  

តាមទិ្យននន័យរបស្់ព្កស្ួងឧស្ា កមមនិងស្ិបបកមមបានបញ្ញា ក់ថា កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ ស្ ព្ោស្
មានចាំនួន១៥៥ ៧៤៥ និងមានរេកមម១ ១០៧ ៨០៦នាក់ ប៉ាុខនរក៏មានរេករខខមរជាលព្ចីនលចញលៅ
លធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំផងខ រ។  

លោងតាមរបាយការណ៍្ របស្់ព្កស្ួងការងារនិងបណ្រុ ះបណ្ដរ េវជិាា ជីវៈ បានលចញផាយកនុង
ស្ននិបាត្បូកស្រុបេទ្យធផេការងារឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិ្យស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ លៅថ្ងៃទី្យ១២ ខខមីនា ឆ្ន ាំ
២០១៨ឱ្យ ឹងថា ព្កស្ួងការងារបានបញ្ាូ នរេករលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ មានចាំនួន ៩៦.៣៣៨
នាក់(ព្ស្ី៣៨.១៩៨នាក់) លបីលធ្ៀបនឹងឆ្ន ាំ២០១៦ មានចាំនួន៨៥.៥៧៦នាក់(ព្ស្ី ៣៤.៧៣០នាក់)
ចាំលណ្ដមលនាះ រេករខ េព្តូ្វបានបញ្ាូ នលៅព្បលទ្យស្ថ្ងចាំនួន៨៧.៩០៩នាក់ (ព្ស្ីចាំនួន ៣៥.១៦៤
នាក់)កូលរ ៉ាចាំនួន៥.៩៦៧នាក់(ព្ស្ីចាំនួន១.៦៣១នាក់) ជប៉ាុនចាំនួន២.២៨០នាក់(ព្ស្ីចាំនួន១.២៤១
នាក់) មា៉ា ល សុ្ីចាំនួន ២៧នាក់ (ព្ស្ីចាំនួន៧នាក់) ស្ិងាបុរចីាំនួន១៣៨នាក់ (ព្ស្ីចាំនួន ១៣៨នាក់) 
អារា៉ា ប់ប៊ាីស្ថអូឌី្ត្ចាំនួន១២នាក់ (ព្ស្ីចាំនួន១២នាក់) និងត្ាំបន់រ ាបាេរិលស្ស្ ុងកុងចាំនួន៥នាក់(
ព្ស្ី៥នាក់)។ ជាមួយោន លនះខ រធ្នាោររិភរលល្លកបានលចញផាយរបាយការណ៍្មួយខ េមាន
ចាំណ្ងលជីង “ចាំណ្ដកព្ស្ុកល ីមបខីស្វងរកឱ្កាស្ជាំនះរបាាំង ល ីមបបីមាៃ ស្់ទី្យរេកមមលៅកនុងត្ាំបន់អាសុ្ី
អាលគនយ”៍ បានរកល ញីថា កមពុជា គឺជាព្បលទ្យស្មយួលៅកនុងចាំលណ្ដមព្បលទ្យស្បញ្ាូ នរេករចាំណ្ដ
កព្ស្ុកលៅលព្ៅព្បលទ្យស្។ ចាំណ្ដកព្ស្ុកទាំងលនាះភាគលព្ចីនស្ាិត្លព្កាមរូបភារ ជនចាំណ្ដកព្ស្ុកខ េ
មានជាំនាញទប និងលព្ចីនខត្ោម នឯកស្ថរព្តឹ្មព្តូ្វខស្វងរកការងារខ េមានព្បាក់ខខខពស្់លៅកនុងវសិ្័យ
ស្ាំណ្ង់ ោាំ ុះ និងការបលព្មីតាមផទះ ល យីព្បឈមនឹងភារោម នការងារលធ្វី ឬលធ្វីការងារមិនព្តូ្វតាម
ជាំនាញរបស្់ខៃួនលៅលរេវេិព្ត្ ប់មកព្ស្ុកកាំលណី្ត្វញិ។ 

តាមទិ្យននន័យខាងលេីលយងីល ញីថា លទះបីជារាជរោា ភិបាេស្លព្មចបានស្មិទ្យធផេចមបងៗ 
គួរជាទី្យលមាទ្យនៈកនុងវសិ្័យអភិវឌ្ឍលស្ ាកិចចជាតិ្និងស្ងគមោ៉ា ងណ្ដកដី ក៏លៅមានបញ្ញា ព្បឈមមួយ
ចាំនួន៖ 

- ត្ព្មូវការរេកមមលៅទី្យផារការងារកនុងព្ស្ុក គឺមិនទន់ល ៃ្ីយត្បតាមកាំលណី្នកមាៃ ាំងរេ
កមមលៅល យី ជារិលស្ស្ស្ព្មាប់យុវយ័កមពុជា 

- ការព្គប់ព្គងរេករចាំណ្ដកព្ស្ុកលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្មិនទន់មានព្បស្ិទ្យធភារលៅ
ល យី លោយកនុងចាំលណ្ដមលនាះ គឺមួយចាំនួនលៅតាមេកខណ្ៈមិនផៃូវការលោយអាណ្ដធិ្ប
លត្យយ និងរុាំមានការព្គប់ព្គងចាស្់ល្លស្់ 

- លព្កាយមាតុ្ភូមិនិវត្រន៍ រេករលទ្យស្នររព្បលវន៍ខខមរភាគលព្ចីនមិនមានការងារលធ្វីតាមជាំនាញ
តាមបទ្យរិលស្ថធ្ន៍ខ េបានលធ្វីលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ ឬ ោម នការងារលធ្វី ឬក៏ ព្ត្ ប់លៅស្ថា ន
ភារ ូចល ីមវញិ។ 
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ព្បការទាំងអស្់ខាងលេីលនះ ខ េលធ្វីឱ្យកមពុជាបាត់្បង់ឱ្កាស្ទញយកព្បលោជន៍រីអព្តា
ោ៉ា ងខពស្់ថ្នការលធ្វីចាំណ្ដកព្ស្ុក ល ីមបជីាំរុញការអភិវឌ្ឍព្បលទ្យស្ជាតិ្។  

ល ីមបចូីេរមួចាំខណ្កលោះព្ស្ថយនូវបញ្ញា ព្បឈមទាំងអស្់លនះ វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិង
វទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា បានលស្នីល ងីនូវគលព្មាងព្ស្ថវព្ជាវលព្កាមព្បធានបទ្យស្ដីរី 
“េាំ ូររេករលទ្យស្នររព្បលវស្ន៍កមពុជា៖ ផេព្បលោជន៍និងបញ្ញា ព្បឈម” ខ េមានចាំណ្ដទ្យបញ្ញា  ូច
ខាងលព្កាម។ 

១.៣. ចំសោទ្យបញ្ហា ម្នការស្រសាវស្រាវ 

រាជរោា ភិបាេជានិចចកាេចង់ឱ្យព្បជារេរ ាមានការងារលធ្វី មានមុខរបរស្មរមយ និងខិត្ខាំ
លេីកកមពស្់ជីវភារលៅកនុងព្ស្ុកឱ្យអស្់េទ្យធភារ លោយចាត់្ទុ្យកការលធ្វីចាំណ្ដកព្ស្ុកជាជលព្មីស្ចុង
លព្កាយ និងព្ោន់ខត្ជា ាំណ្ដក់កាេបលណ្ដដ ះ អាស្ននខត្ប៉ាុលណ្ដណ ះ”។  

- លតី្មូេល តុ្អវីបានជាកនុងចាំលណ្ដមរេករចាំណ្ដកព្ស្ុកលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្មាន
ទាំងតាមព្បរ័នធផៃូវការ និងទាំងតាមព្បរ័នធមិនផៃូវការ ? 

- លតី្លធ្វីខបបណ្ដល ីមបឱី្យរេករចាំណ្ដកព្ស្ុកលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្លៅតាមព្បរ័នធផៃូវ
ការទាំងអស្់ និងមានការព្គប់ព្គងចាស្់ល្លស្់? 

- លតី្លធ្វីខបបណ្ដល ីមបឱី្យរេករចាំណ្ដកព្ស្ុកលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្មានការងារលធ្វីទាំង
អស្់ោន  តាមជាំនាញនិងបទ្យរិលស្ថធ្ន៍របស្់ខៃួនលព្កាយលរេមាតុ្ភូមិនិវត្រន៍របស្់រួកលគ? 

១.៤. សោលបំណងម្នការស្រសាវស្រាវ 

លោេបាំណ្ងស្ាំខាន់លៅកនុងការព្ស្ថវព្ជាវមាន ូចខាងលព្កាម ៖  
-  វភិាគអាំរីស្ថា នភារទី្យផារការងារកនុងព្បលទ្យស្ 

-  វភិាគអាំរីទី្យផារការងារលព្ៅព្បលទ្យស្ស្ព្មាប់រេករចាំណ្ដកព្ស្ុក 

- បលងកីត្យនរការល ីមបរីេករចាំណ្ដកព្ស្ុកលចញលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ទាំងអស្់ គឺលៅ
តាមព្បរ័នធផៃូវការចាប់ខ េមានជាធ្រមាន 

-  បលងកីត្យនរការល ីមបរីេករចាំណ្ដកព្ស្ុកលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ទាំងអស្់ មានការងារ
លធ្វីទាំងអស្់ោន តាមជាំនាញនិងបទ្យរិលស្ថធ្ន៍របស្់ខៃួន លព្កាយលរេព្ត្ ប់មកកមពុជាវញិ។ 

១.៥. អតាស្របសោជន៍ និងលទ្យធ្លរពំងឹទ្យុក  

 ការព្ស្ថវព្ជាវលនះ នឹងផរេ់នូវចាំលណ្ះ ឹង និងបទ្យរិលស្ថធ្ន៍  េ់អនកស្ិកាព្ស្ថវព្ជាវ អនកមាន
បាំណ្ងចង់លធ្វីចាំណ្ដកព្ស្ុកនិងលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ ក៏ ូចជាអនកលធ្វីលោេនលោបាយ អាំរី ”ផេ
ព្បលោជន៍និងបញ្ញា ព្បឈមថ្នការលធ្វីចាំណ្ដកព្ស្ុក” ក៏ ូចជាការបលងកីត្នូវយនរការល ីមប ី៖ 

- រកទី្យផារការងារនិងផដេ់ការងារជូនព្បជារេករខខមរលៅលធ្វីការលៅបរលទ្យស្លោយព្ស្បចាប់ 

- បណ្ដុ ះបណ្ដដ េជាំនាញវជិាា ជីវៈតាមត្ព្មូវការទី្យផារការងារលៅកនុងព្បលទ្យស្និងលព្ៅព្បលទ្យស្ 

- ធានាសុ្វត្ាិភារជូនរេករខខមរខ េលៅលធ្វីការលៅបរលទ្យស្ 
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- រមួចាំខណ្កលេីកកមពស្់ការអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុស្ស 
- ព្បមូេផដុ ាំកមាៃ ាំងរេកមមខ េបានលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ ល យីបលងកីត្ជាស្ គមន៍
ផេិត្កមម តាមជាំនាញ និងបទ្យរិលស្ថធ្ន៍របស្់រួកលគ ល ីមបផីេិត្ទ្យាំនិញនិងលស្វាតាមត្ព្មូវ
ការទី្យផារ ជាំរុញការអភិវឌ្ឍព្បលទ្យស្។ 

- បលងកីត្ការងារព្បកបលោយនិរនររភារស្ព្មាប់រេករខខមរខ េបានលធ្វីមាតុ្ភូមិនិវត្រន៍  ល ីមបី
ចូេរមួជាកមាៃ ាំងផេិត្កមមកនុងព្ស្ុកព្បកបលោយស្កាដ នុរេជាំរុញកាំលណី្នលស្ ាកិចចជាតិ្ 

- រមួចាំខណ្កអនុវត្រលោេនលោបាយរបស្់រាជរោា ភិបាេកមពុជាស្ដីរីការកាត់្បនាយភារព្កីព្ក។ 

១.៦. វិធីសាស្តេតម្នការស្រសាវស្រាវ 

 ការព្ស្ថវព្ជាវលធ្វីល ងីលោយខផែកលៅលេីទិ្យននន័យរីរព្បលភទ្យគឺ៖ ទិ្យននន័យបឋម និងទិ្យននន័យ
ទុ្យតិ្យតា(ទិ្យននន័យលនះលយងីនឹងព្ស្ថវព្ជាវរីព្កស្ួងពាក់រ័នធ និងព្កុម ៊ាុននាាំលចញរេករខខមរលៅបលព្មី
ការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្)។ ការវភិាគទិ្យននន័យបឋម លធ្វីល ងីតាមវធីិ្ស្ថស្តស្ររីរ ៖ តាមខបបគុណ្ភារ និង
តាមខបបបរមិាណ្។ វធីិ្ស្ថស្តស្រតាមខបបគុណ្ភារ ចាប់លផរីមល ងីលោយការចុះអលងកត្ជាក់ខស្រងព្រម
ជាមួយនឹងស្មាា ស្ន៍តាមរយៈបញ្ា ីស្ាំណួ្រគនៃឹះ(Guide Questions)។ ចាំខណ្កឯវធីិ្ស្ថស្តស្របរមិាណ្
ការព្ស្ថវព្ជាវលផរីមល ងីលោយការចុះស្មាា ស្ផ្លទ េ់ជាមួយអតី្ត្រេករលទ្យស្នររព្បលវស្ន៍ខខមរខ េបាន
លធ្វីមាតុ្ភូមិនិវត្រន៍មកព្ស្ុកកាំលណី្ត្វញិ ល យីបចចុបបននកាំរង់រស្់លៅតាមមូេោា នលផសងៗ លោយលព្បី
បញ្ា ីកព្មងស្ាំណួ្រ (Structured Questions )។    

 បនាទ ប់រីការព្បមូេទិ្យននន័យរចួ ការវភិាគទិ្យននន័យលធ្វីល ងីលោយលព្បីព្បាស្់កមមវធីិ្ស្ាិតិ្តាមកុាំរយូទ័្យរ 
SPSS Version 22 (Statistical Package for Social Science) កនុងលនាះមានការវភិាគអញ្ាត្រិមួយ
តាមរយៈការគណ្នារកភាគរយ(Percentage) លស្ត វកង់ (Frequencies) មធ្យម (Mean) ជាល ីម។  

មុនបញ្ច ប់ការព្ស្ថវព្ជាវលយងីនឹងលរៀបចាំស្ិកាខ ស្ថល្ល ល ីមបលីធ្វីការវាយត្ថ្មៃលេីេទ្យធផេថ្នការ
ព្ស្ថវព្ជាវ ខ េរ ាំរឹងថានឹងស្លព្មចបានតាមការលព្ោងទុ្យក ស្ព្មាប់លធ្វីការខកេមែបខនាមលទ្យៀត្មុននឹង
ស្លព្មចកិចចការថ្នការព្ស្ថវព្ជាវចុងលព្កាយ។ 

១.៧. ដែនកំណត់និងវិសាលភាពម្នការេកិាស្រសាវស្រាវ 

 ការព្ស្ថវព្ជាវលនះចាំណ្ដយរយៈលរេ៨(ព្បាាំបី)ខខចាប់រីថ្ងៃទី្យ០១ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩  េ់ថ្ងៃ
ទី្យ៣០ ខខតុ្ល្ល ឆ្ន ាំ២០១៩ លផ្លរ ត្លៅលេីបណ្ដដ លខត្រខ េមានរេករលព្ចីនលធ្វីចាំណ្ដកព្ស្ុកលធ្វីការលៅ
លព្ៅព្បលទ្យស្រមួមានលខត្រ កាំរង់ចាម ថ្ព្រខវង តាខកវ បាត់្ ាំបង និងថ្ប៉ាេិន លោយព្តូ្វជួបស្មាា ស្ន៍ផ្លទ េ់
ជាមួយអាជ្ាធ្រមូេោា នខ េពាក់រ័នធនិងជាមួយអតី្ត្រេករខខមរខ េបានលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ 
ល យីបានវេិព្ត្ ប់មកព្ស្ុកកាំលណី្ត្វញិ ។  
១.៨.រចនេមព័នធម្នការស្រសាវស្រាវ 

របាយការណ៍្ព្ស្ថវព្ជាវលនះខចកលចញជា ៖ 
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ជាំរូក១ លស្ចកដីលផដីម ខ េកនុងលនាះបានបងាា ញរី ស្ថវតា ចកខុវសិ្័យ គុណ្ត្ថ្មៃ និងលបស្កកមម
របស្់វទិ្យាស្ថា ន េាំនាាំបញ្ញា  ចាំលណ្ដទ្យបញ្ញា  លោេបាំណ្ង អត្ាព្បលោជន៍និងេទ្យធផេរ ាំរឹងទុ្យក វធីិ្ស្ថ
ស្តស្រ ខ នកាំណ្ត់្និងវសិ្ថេភារ ថ្នការស្ិកាព្ស្ថវព្ជាវ និងរចនាស្មព័នធថ្នរបាយការណ៍្ព្ស្ថវព្ជាវ។ 

ជាំរូក២ ស្ថា នភារទូ្យលៅទី្យផារការងារស្ព្មាប់រេករ ខ េកនុងលនាះ វភិាគអាំរីស្ថា នភារទូ្យលៅ
ថ្នទី្យផារការងារកនុងព្ស្ុក ខ េបានរកល ញីថា  វសិ្័យកាត់្ល រ គឺជាព្បភរខ េផដេ់ការងារលព្ចីនជាង
វសិ្័យ ថ្ទ្យថ្នលស្ ាកិចចជាតិ្ស្ព្មាប់រេករខខមរកនុងព្ស្ុក។   លទះបីព្បលទ្យស្កមពុជាមានកាំលណី្ន លស្ ាកិចច
ជាមធ្យម៧%កនុងមួយឆ្ន ាំកដី ក៏ត្ព្មូវការរេកមមលៅលេីទី្យផារការងារកនុងព្ស្ុកមិនទន់ព្គប់ព្ោន់លៅ
ល យីល ីមបពី្ស្ូបយកកាំលណី្នរេកមម ជារិលស្ស្កនុងចាំលណ្ដមយុវវយ័។ ការលធ្វីចាំណ្ដកព្ស្ុកលចញរី
ព្បលទ្យស្កមពុជាលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ល ីមបលីធ្វីការបានព្បាក់ចាំណូ្េ លៅខត្ជាកតារ កាំណ្ត់្ ៏ស្ាំខាន់ស្ព្មាប់
ព្ទ្យព្ទ្យង់ជីវភារព្គួស្ថរព្បជារេរ ាខខមរមួយភាគធ្ាំ និងចូេរមួចាំខណ្កអភិវឌ្ឍលស្ ាកិចចជាតិ្ ល យីមក
 េ់បចចុបបននរេរ ាកមពុជាបនរនាាំោន លធ្វីចាំណ្ដកព្ស្ុក និង ៃ្ងខ នលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ ទាំងលៅ
តាមព្បរ័នធផៃូវការ និងទាំងតាមព្បរ័នធមិនផៃូវការលោយរុាំមានការព្គប់ព្គងចាស្់ល្លស្់។ 

ចាំខណ្កឯស្ថា នភារទូ្យលៅថ្នទី្យផារការងារលព្ៅព្ស្ុក គឺ  ការងារលៅព្បលទ្យស្ថ្ង(វសិ្័យស្ាំណ្ង់ 
និងកស្ិកមម)ជាការងារោម នជាំនាញ ល យីផដេ់ផេព្បលោជន៍រយៈលរេខៃីប៉ាុលណ្ដណ ះ(ទ្យទួ្យេបានព្បាក់
ចាំណូ្េខត្កនុងលរេលធ្វីការ) ប៉ាុខនរនឹងមានបញ្ញា ព្បឈមលព្កាយវេិព្ត្ ប់មកមាតុ្ភូមិវញិ ូចជា បញ្ញា
សុ្ខភារ មិនមានការងារលធ្វី ការទ្យទួ្យេបានព្បាក់កថ្ព្មរេកមមមិនស្មរមយ រឯី លៅព្បលទ្យស្កូលរ ៉ាខាង
ត្បូងការងារមួយចាំនួន(វសិ្័យកស្ិកមម និងឧស្ា កមម) ក៏ ូចជាការងារលៅព្បលទ្យស្ជប៉ាុន(វសិ្័យ 
កស្ិកមម និងឧស្ា កមម) អាចយកការងារនិងបទ្យរិលស្ថធ្ន៍ទាំងលនាះមកអភិវឌ្ឍជាបនរបនាទ ប់លៅកនុង
ព្បលទ្យស្កមពុជាផងខ រ ចាំខណ្កឯ ការងារលៅព្បលទ្យស្មា៉ា ល សុ្ី(ជាំនួយការលមផទះ)ខ េជាការងារោម ន
ជាំនាញ ល យីផដេ់ផេព្បលោជន៍ខត្រយៈលរេខៃីប៉ាុលណ្ដណ ះ(ទ្យទួ្យេបានព្បាក់ចាំណូ្េកនុងលរេលធ្វីការ)
ប៉ាុខនរោម នគុណ្ត្ថ្មៃអវីបនរិចលស្ថះល យីស្ព្មាប់អភិវឌ្ឍខៃួនឯង និងស្ងគមជាតិ្លព្កាយលរេនិវត្រន៍មក
មាតុ្ភូមិវញិ ផទុយលៅវញិមានខត្បញ្ញា ព្បឈម  ូចជាបញ្ញា សុ្ខភារ មិនមានការងារលធ្វី ការទ្យទួ្យេបាន
ព្បាក់កថ្ព្មរេកមមមិនស្មរមយ   ូចោន នឹងកមមករមួយចាំនួនធ្ាំខ េបានលធ្វីការលៅព្បលទ្យស្ថ្ងផងខ រ។ 

 រេករលទ្យស្នរព្បលវស្ន៍កមពុជាខ េធាៃ ប់បានលធ្វីការលៅបរលទ្យស្ ល យីបានវេិព្ត្ ប់មកកនុង
ព្បលទ្យស្វញិ គឺ ជួបបញ្ញា ព្បឈម ូចោន   ូចជា កាៃ យជាទុ្យរវេភារ មិនមានការងារលធ្វីតាមជាំនាញ និង
បទ្យរិលស្ថធ្ន៍ខ េបានលធ្វីលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ មិនអាចរកការងារស្មរមយបានលធ្វីល ីមបទី្យទួ្យេបានព្បាក់
កថ្ព្មរេកមម មិនមានល ីមទុ្យនព្គប់ព្ោន់ស្ព្មាប់ព្បកបរបរផ្លទ េ់ខៃួន និងមានបញ្ញា ជាលព្ចីនលទ្យៀត្។ 

ជាំរូក៣ យនរការល ីមបទី្យទួ្យេបានអត្ាព្បលោជន៍រីលទ្យស្នររព្បលវស្ន៍កមពុជា ខ េកនុងលនាះបាន
លរៀបចាំយនរការរីរគឺ :  ទី្យ១ យនរការល ីមបរីេករចាំណ្ដកព្ស្ុកលៅលព្ៅព្បលទ្យស្ព្ស្បចាប់ ខ េកនុងលនាះ
បានបងាា ញនូវយនរការបាំលរញបខនាមមួយចាំនួនរីលេីយនរការខ េមានព្ស្ថប់ ល ីមបឱី្យការបញ្ាូ នរេ
ករខខមរលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្កាន់ខត្មានព្បស្ិទ្យធភារ និង ទី្យ២ យនរការលព្បីព្បាស្់កមាៃ ាំងរេករ
លព្កាយព្ត្ ប់រីលព្ៅព្បលទ្យស្វញិ  ខ េកនុងលនាះបានបងាា ញនូវយនរការងមីមួយចាំនួនបាំលរញបខនាមយនរ
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ការខ េមានព្ស្ថប់ ល ីមបឱី្យរេករចាំណ្ដកព្ស្ុកលៅលធ្វីការលៅលព្ៅព្បលទ្យស្មានការងារលធ្វីតាមជាំនាញ 
និងបទ្យរិលស្ថធ្ន៍ លព្កាយលរេមាតុ្ភូមិនិវត្រន៍មកព្ស្ុកកាំលណី្ត្វញិជួយជាំរុញការអភិវឌ្ឍព្បលទ្យស្ជាតិ្។ 

 ជាំរូក៤ េទ្យធផេរ ាំរឹងទុ្យក បានបងាា ញជូននូវផេព្បលោជន៍ស្ព្មាប់បុគគេ និងផេព្បលោជន៍ 
ស្ព្មាប់ស្ងគមជាតិ្លៅលរេយនរការបាំលរញបខនាមខាងលេីនឹងព្តូ្វបានអនុវត្រ។ 

 ជាំរូក៥ ស្ននិោា ន បានបូកស្រុបនូវេទ្យធផេថ្នការស្ិកាព្ស្ថវព្ជាវល ៃ្ីយត្បលៅនឹងចាំលណ្ដទ្យ
បញ្ញា  និងលោេបាំណ្ងថ្នការព្ស្ថវព្ជាវ លោយ ៃ្ុះបញ្ញច ាំងនូវស្ថា នភារទី្យផារកនុងព្ស្ុក និងការលធ្វីចាំណ្ដក 
ព្ស្ុកជាជលព្មីស្ចុងលព្កាយ និងព្ោន់ខត្ជា ាំណ្ដក់កាេបលណ្ដដ ះអាស្នន  ខ េបញ្ញា លនះត្ព្មូវឱ្យមាន
ការជួយលព្ជាមខព្ជងោ៉ា ងខាៃ ាំងរីរាជរោា ភិបាេ ល ីមបពី្បមូេផដុ ាំធ្នធានព្បកបលោយស្កាដ នុរេបលងកីត្
ជាកមាៃ ាំងផេិត្កមមកនុងព្ស្ុក លព្បីព្បាស្់ជាព្បលោជន៍កនុងការអភិវឌ្ឍន៍លស្ ាកិចចនិងស្ងគមជាតិ្៕ 

 




