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េសចកតីេផតម 

រជរដឋ ភិបលកមពុជ បនដក់េចញនូវេគលនេយបយអភិវឌឍន៍វស័ិយឧសសហកមម (IDP) 
2015-2025 ែដលចត់ទុកថជមេធយបយដ៏សំខន់ េដីមបែីរបកល យរបេទសកមពុជពីរបេទសែដល 

មនចំណូលមធយមករមិតទប េទជរបេទសែដលមនចំណូលមធយមករមិតខពស់េនឆន  ំ 2030 និងជ 
របេទសែដលមនរបក់ចំណូលខពស់េនឆន  ំ 2050 (RGC, 2015)។ មហចិឆតេនះគឺជកិចចខិតខំរបឹង 
ែរបងដ៏សំខន់មួយ េដីមបែីរបកល យរបេទសកមពុជពីរបេទសែដលមនេសដឋកិចចពឹងែផអកេលីវស័ិយកសិ 
កមម េទជរបេទសែដលមនេសដឋកិចចពឹងែផអកេលីវស័ិយឧសសហកមមវញិ។ េដីមបសីេរមចបននូវ 

ចកខុវស័ិយេនះ ករសងកត់ធងន់េលីករអប់រវំទិយសរសត បេចចកវទិយ វសិវកមម និងគណិតវទិយ (ែសទម) 
កនុងករេលីកកមពស់េសដឋកិចចជតិ និងករអភិវឌឍធនធនមនុសស គឺជេគលេដដ៏សំខន់មួយដូចបន 
េលីកេឡងីេនកនុងែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ (NSDP) ឆន 2ំ019 (RGC, 2019)។ េដីមបឱីយ 
រសបតមចកខុវស័ិយ និងេគលេដរបស់រជរដឋ ភិបល រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡ (MoEYS) 

បនដក់ករខិតខំរបឹងែរបងយ៉ងខល ងំកនុងករបេងកីតេគលនេយបយសលជំនន់ថមី (NGS) និង 
ែសទម កនុងឆន  ំ 2016 (MoEYS, 2016a, 2016b)។ ករបេងកីតេគលនេយបយសលជំនន់ថម ី និង 
ែសទម មនេគលបំណងេលីកកមពស់ករអប់រែំផនកវទិយសរសត និងទក់ទញសិសសនុសិសសកន់ែត 
េរចីនឱយេរជីសេរសីថន ក់វទិយសរសតេនករមិតមធយមសិកសទុតិយភូមិ និងជពិេសសបនតករសិកសថន ក់ 

ឧតតមសិកសេលីមុខជំនញែដលទក់ទងនឹងែសទម។  

េដីមបគីរំទេគលនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបល ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ(ADB) បនបេងកីត 
គេរមងមួយែដលមនេឈម ះថ "កមមវធីិអភិវឌឍន៍វស័ិយអប់រ ំមធយមសិកសទុតិយភូមិទីពីរ (USESDP-
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II)" េដីមបផីតល់ករគរំទែផនកហរិញញវតថុ និងបេចចកេទសកនុងករេលីកកមពស់លទធភពករទទួលបនករ 
អប់រសំរមប់ករមិតមធយមសិកសទុតិយភូមិ។ កនុងចំេណមេគលបំណងេផសងៗៃនគេរមងេនះ េគល 
បំណងរងសំខន់មួយគឺផតល់ជំនួយែផនកអប់រដំល់សិសសថន ក់ទី11 និងទី12 ែដលេរជីសេរសីថន ក់វទិយ 

សរសតេនវទិយល័យធនធន។ េគលបំណងចមបងៃនអនុកមមវតថុេនះ គឺេដីមបេីលីកទឹកចិតតដល់សិសស 
នុសិសសកន់ែតេរចីនកនុងករេរជីសេរសីថន ក់វទិយសរសត។ ដូេចនះ ពួកេគក៏រតូវបនេគរពឹំងថនឹងបនតករ 
សិកស ថន ក់ឧតតមសិកសេនកនុងមុខវជិជ ែដលទក់ទងនឹងែសទមេនសកលវទិយល័យ។ គេរមងែផអកេលី 
េគលបំណងេនះ រតូវបនអនុវតតន៍េនកនុងសលធនធនៃនេខតត/រកុងទងំ 25 កនុងរបេទសកមពុជ 

រមួទងំេខតតែដលជួបករលំបកចំនួនរបពីំរ គឺេខតតេកះកុង បនទ យ មនជ័យ រតនគិរ ី មណឌ លគិរ ី
សទឹងែរតង រកេចះ និងឧតតរមនជ័យ។ បចចុបបនន  កនុងចំេណមចំនួនសិសសេគលេដសរុបចំនួន 6,000 
នក់ មនសិសសចំនួន 4,334 នក់  ែដលបនទទួលជំនួយេរកមគេរមងេនះទូទងំរបេទស។ េហយីវ 
រតូវបនេគ ប៉ន់របមណថសិសសចំនួន 1,783 េទៀតនឹងទទួលបនជំនួយ េនះសរមប់ឆន  ំ សិកស 

2020-2021។ តមរយៈជំនួយែផនកអប់រេំនះ េគរពឹំងថនឹងមនករេកីនេឡងីៃនចំនួនសិសស 
ែដលចុះេឈម ះចូលេរៀនជំនញសិកសទក់ទងនឹងែផនកែសទមេនករមិតឧតតមសិកស (សូមេមីល ADB, 
2020; MoEYS, 2020b)។   

េទះយ៉ងណក៏េដយ តមរយៈកររសវរជវពីមុនមករតូវបនេគរកេឃញីថ មិនរតឹមែតករ 

ចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់វទិយសរសតេនករមិតមធយមសិកសទុតិយភូមិបនថយចុះបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតក៏ 
មនសិសសមួយចំនួនធំ ែដលេរជីសេរសីមុខជំនញទក់ទងនឹងែសទមេនករមិតឧតតមសិកសមននិនន  
ករធល ក់ចុះយ៉ងខល ងំកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន កំនលងមកេនះ (សូមេមីល Kao & Shimizu, 2020)។ 
និនន ករទងំេនះ បនកល យេទជកងវល់ដ៏ធងន់ធងរសរមប់របេទសកមពុជកនុងករសេរមចបននូវមហចិឆ 
តអភិវឌឍន៍របស់ខលួនេនឆន 2ំ025 និងេឆព ះេទឆន 2ំ030 និងឆន 2ំ050។ ករសិកសជបនទ ន់មួយរតូវ 

បនេគចត់ទុកថចបំច់ណស់កនុងករេដះរសយបញហ េនះ។ 
 

សនិទនកមម 

ដូចែដលបនេរៀបរប់ខងេលី ថវីតបតិែតរដឋ ភិបលកមពុជ រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡ និងធន 
គរអសីុបនខិតខំរបឹងែរបងយ៉ងខល ងំេលីករេលីកកមពស់ករអប់រែំសទមេនករមិតមធយមសិកសទុតិយ

ភូមិ និងឧតតមសិកសក៏េដយ ក៏េគបនរកេឃញីថ សិសសមួយចំនួនធំែដលបនេរជីសេរសីថន ក់វទិយ 
សរសតសងគមកន់ែតមនចំនួនេរចីនេឡងីៗ េបីេរបៀបេធៀបនឹងថន ក់វទិយសរសតេនករមិតមធយមសិកស 
ទុតិយភូមិនេពលកនលងមកេនះ។ អរតចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់វទិយសរសត បនធល ក់ចុះយ៉ងខល ងំពី 
94.30ភគរយ កនុងឆន  ំ 2014 មករតឹមែត 38.60 ភគរយ កនុងឆន  ំ 2020 ខណៈេពលែដលអរតចុះ 

េឈម ះចូលេរៀន ថន ក់វទិយសរសតសងគមបនេកីនេឡងីយ៉ងខល ងំពី 5.70 ភគរយ កនុងឆន  ំ 2014 ដល់ 
61.40 ភគរយ កនុងឆន  ំ 2020 (MoEYS, 2020a)។ េដយសរែតករថយចុះយ៉ងខល ងំៃនអរតចុះ 
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េឈម ះចូលេរៀនេនថន ក់វទិយសរសត ករសិកសេនះរតូវបនចត់ទុកថជមេធយបយសំខន់មួយកនុង 
ករេសីុបអេងកតយ៉ងម៉ត់ចត់ និងពនយល់សីុជេរមេលីអវីែដលអចជេហតុផលចមបង ែដលជំរុញឱយ 
សិសសកន់ែតេរចីនេឡងីៗេរជីស េរសីថន ក់វទិយសរសតសងគមេនករមិតមធយមសិកសទុតិយភូមិេនកនុង 

របេទសកមពុជ។  

ថមីៗេនះ ករសិកសជេរចីនែដលបនេសីុបអេងកតេលីកតត ែដលជះឥទធីពលដល់ជេរមីសជំនញ 
សិកសេនថន ក់ឧតតមសិកស។ េទះជយ៉ងណក៏េដយ ករសិកសទងំេនះភគេរចីនេផត តេទេលីែត 
សិសស និងនិនន ករធល ក់ចុះៃនជេរមីសជំនញសិកសទក់ទងនឹងែសទមេនឧតតមសិកសបុ៉េណណ ះ។ េលីស 

ពីេនះេទៀត មនែតវធីិសរសតបរមិណវស័ិយបុ៉េណណ ះែដលរតូវបនេរបីរបស់កនុងករសិកសទងំេនះ 
(សូមេមីល Kao, 2020; Kao & Shimizu, 2020; Sovansophal, 2019; Sovansophal & Kinya, 
2020; Sovansophal & SHIMIZU, 2019)។ ទនទឹមនឹងេនះ ករសិកសនះនឹងេផត តជពិេសសេលី 
កតត ែដលនឱំយសិសសេនករមិតមធយមសិកសទុតិយភូមិ េរជីសេរសីថន ក់វទិយសរសតសងគមកន់ែតេរចីន 

េឡងីជងថន ក់វទិយសរសត។  

លទធផលពីករសិកសេនះ នឹងផតល់នូវករយល់ដឹងចបស់លស់អំពីមូលេហតុឫសគល់ៃនករថយ 
ចុះយ៉ងខល ងំៃនអរតចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់វទិយសរសតដល់រដឋ ភិបលកមពុជ  រកសួងអប់រ ំ យុវជន 
និងកីឡ និងជពិេសសធនគអសីុ េដីមបែីសវងរកអនតរគមន៍ និងជេរមីសេគលនេយបយសម 

រសបភល មៗ និងនេពលអនគតេដីមបទីក់ទញសិសសកន់ែតេរចីនឱយេរជីសេរសីថន ក់វទិយសរសតេឡងី 
វញិ។ ជពិេសស ករសិកសេនះនឹងផតល់ករយល់ដឹងយ៉ងចបស់លស់ដល់ធនគរអសីុ េដីមបវីយ 
តៃមលគេរមងផតល់អហរូបករណ៍សរមប់សិសសវទិយល័យែដលបនេរជីសេរសីថន ក់វទិយសរសតេនតម
េខតតេគលេដរបស់ខលួន។ លទធផលៃនករសិកសេនអក៏នឹងបងហ ញផងែដរថេតីគេរមងេនះកំពុងជួយ 
គរំទដល់ចកខុវស័ិយរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ និងេគលនេយបយរបស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង 

កីឡកនុងករេលីកកមពស់ករអប់រែំសទមេនករមិតឧតតមសិកសែដរឬេទ។ េលីសពីេនះេទេទៀត លទធផល 
ៃនករសិកសេនះនឹងផតល់ភសតុតងដល់អនកេធវីេគលនេយបយ និងអនកពក់ព័នធកនុងវស័ិយអប់រអំំពីអវី 
ែដលគួរេធវីបនទ ប់េទៀត េដីមបធីនបននូវករេកីនេឡងីៃនករចុះេឈម ះចូលេរៀនែផនកវទិយសរសត និង 
េធវីយ៉ងណឱយសិសសបញច ប់ករសិកសកនុងជំនញែដលទក់ទងនឹងែសទម។ លទធផលទងំេនះ ក៏នឹង 

េឆលីយតបមួយែផនកេទនឹងេគលេដ និងចកខុវស័ិយរបស់រដឋ ភិបលកមពុជកនុងឆន  ំ2025 និងេឆព ះេទឆន  ំ
2030 និង2050ផងែដ។ 

ករេលកកមពសក់រអប់រែំសទមេនរបេទសកមពុជ 
រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡ ខិតខំរបឹងែរបងយ៉ងេពញទំហងឹកនុងករេធវីកំែណទរមង់ និងែក 

លមអគុណភពអបំរ ំជពិេសសបនយកចិតតទុកដក់យ៉ងខល ងំេលីករពរងឹងករអប់រែំសទម េដីមបអីភិវឌឍ 
ធនធនមនុសសឱយេឆលីយតបេទនឹងចកខុវស័ិយរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ កនុងករែរបកល យរបេទសេទ 



ទំព័រទី4 

 

ជរបក់ចំណូលមធយមករមិតខពស់េនឆន ២ំ០៣០ និងជរបេទសអភិវឌឍេនឆន ២ំ០៥០ ខងមុខេនះ។ 
ជករឆលុះបញច ងំឱយេឃញីពីករេបតជញ ចិតតរបស់រកសួង េនឆន  ំ២០១៦ េគសេងកតេឃញីថ េគលនេយ 
បយ សតីពី ករអប់រវំទិយសរសត បេចចកវទិយ វសិវកមម និងគណិតវទិយ (ែសទម)រតូវបនបេងកីតេឡងី និង 

អនុវតត កនុងេគលបំណងអភិវឌឍសិសសចំេណះទូេទ និងនិសសតិឧតតមសិកសឱយមនសមតថភពែផនក ែសទ
មែដលេឆលីយតបនឹងតរមូវករទីផសរករងរ និងសហគមន៍អស៊ន (MOEYS, 2016a)។ េនកនុង ឆន  ំ
២០១៦ ដែដល រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡក៏បនេចញនូវេគលនេយបយមួយេទៀត សតីពី សល
េរៀនជំនន់ថមី ែដលមនេគលបំណងចំនួន៧។ េនកនុងេគលបំណងទី៦ េគលនេយបយេនះ 

ពយយមែកកមអសតង់ដបេរងៀនតមរយៈវធីិសរសតថមីៗែដលរមួបញចូ ល ករេរជីសេរសីរគូេដយកររប 
កួតរបែជង របក់េលីកទឹកចិតតអរស័យភរកិចច ករបំប៉នសមតថភពរគូបេរងៀនបែនថមេលីែផនកបេចចក 
វទិយអប់រ ំវធីិសរសត ែសទម និងករសិកសឱយសគ ល់បញហ  និងកររកដំេណះរសយ រពមទងំគនលងអជីព 
រគូបេរងៀនជក់លក់ភជ ប់េទនឹងឱកសអភិវឌឍវជិជ ជីវៈរគូបេរងៀន (MOEYS, 2016b)។  

កនុងឆន  ំ 2010 រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡបនេចញ "េសចកតីែណនសំតីពីករអនុវតតកមមវធីិ 
សិកសចំេណះទូេទេនសលមធយមសិកសទុតិយភូមិ " រសបតមេគលនេយបយែសទម េដីមបពីរងឹង 
សមតថភពសិសសសរមប់ករមិតឧតតមសិកស និងេលីកកមពស់ករអប់រែំសទមេនកនុងរបេទសកមពុជ។ 
គំនិតផតួចេផតីមេនះ គឺជកិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់រដឋ ភិបលកនុងករផលិតធនធនមនុសសកនុងវស័ិយ 

ែសទម េដីមបែីរបកល យរបេទសកមពុជពីរបេទសែដលពឹងែផអកេលីវស័ិយកសិកមមេទជរបេទសែដលពឹង 
ែផអកេលីឧសសហកមម។ គំនិតផតួចេផតីមេនះកំណត់បទដឋ នថមីៃនលំហូរៃនករអប់រេំនករមិតមធយមសិកស 
ទុតិយភូមិ ែដលថន ក់រតូវបនែបងែចកជពីរែផនកសំខន់ៗ៖ ថន ក់វទិយសរសត និងវទិយសរសតសងគម។ 
សិសសរតូវបនតរមូវឱយេរជីសេរសីថន ក់វទិយសរសតសងគម ឬថន ក់វទិយសរសតេនថន ក់ទី10 េហយីចុះ 
េឈម ះកនុងថន ក់ែដលបនេរជីសេរសីេនថន ក់ទី11 ។ េទះជយ៉ងណក៏េដយ សិសសក៏រតូវបន 

អនុញញ តឱយផល ស់បតូរជេរមីសថន ក់េនថន ក់ទី12 ផងែដរ។ ជេរៀងរល់ឆន  ំ សិសសថន ក់ទី10 រតូវបនជូន 
ដំណឹងអំពីជេរមីសរសទីមេនែខេមស េហយីចុះេឈម ះសរមប់រសទីមែដលេពញចិតតេនែខឧសភ េដីមប ី
ឱយសលេរៀបចំចំនួនថន ក់ជពីរេផសងគន  េហយីបិទរបកសសរមប់ឆន សិំកសថមី។ សិសសៃនរបេភទថន ក់ 
ទងំពីររតូវបនតរមូវឱយសិកសេលី 13 មុខវជិជ ដូចៗគន សរមប់រយៈេពល 32 េម៉ងកនុងមួយសបត ហ៍។ 

មិនមនភពខុសែបលកគន េនសរមប់មុខវជិជ ៃនរបេភទថន ក់ទងំពីរេនះេទ។ បុ៉ែនត លកខណៈពិេសស 
ែបលកគឺរតឹមែតចំនួនេម៉ងសរមប់មុខវជិជ នីមួយៗបុ៉េណណ ះ។ សិសសថន ក់វទិយសរសតសងគម តរមូវឱយ 
សិកសេរចីនេម៉ងេលីមុខវជិជ វទិយសរសតសងគម ខណៈេពលែដលនិសសតិថន ក់វទិយសរសតរតូវចំណយ 
េពលេរចីនេម៉ងេលីមុខវជិជ វទិយសរសត។  

 

 



ទំព័រទី5 

 

មូលេហតុចមបងៗ និងអនុសសន៍ 

ករសិកសេនះបនបងហ ញឱយេឃញីចបស់ពីមូលេហតុចំបងៗ ែដលជះឥទិធពលេលីករសរមច 
ចិតតេរជីសេរសីថន ក់វទិយសរសត និងវទិយសរសតសងគមតមរយៈករឆលុះបញជ ងំលទធផលពីកររសវរជវ 

ែបបចរមុះ៖ គុណវស័ិយ និងបរមិណវស័ិយ។ លទធផលពីកររសវរជវទងំពីរវធីិសរសតបញជ ក់ចបស់ 
ថ លទធផលទងំេនះមនភពរបទក់រកឡគន យ៉ងខល ងំ ែដលនឱំយេយងីសននិដឋ នបនថ លទធផលពី 
វធីិសរសតរសវរជវទងំពីរេនះ អចឱយេយងីសំេយគេទជរបកគំេហញីែតមួយ និងរចបច់បញចូ លគន  
េដីមបេីធវីករបករសយពីបតុភូតរមួគន មួយតមរយៈករពិភកសខងេរកម។ េដយសរឧបករណ៍ 

រសវរជវៃនកររសវែបបបរមិណវស័ិយ បនបញចូ លបណតុ ំ ៃនអេថររហូតដល់ដប់បណតុ ំ  នឱំយេយងី 
ទទួលបនលទធផលពីែផនកបរមិណវស័ិយេរចីនជងគុណវស័ិយ។ ករណ៍េនះេធវីឱយករបករសយខង 
េរកមកន់ែតមនភពេជឿជក់ និងលមអិតពីបតុភូតែដលរតូវបនរសវរជវ។  
 
កតត របជសរសតេផសងៗ 

តមរយៈករសិកសមុនៗពក់ព័នធករសិកសែផនកែសទមេនរបេទសកមពុជ (ឧទហរណ៍៖ Kao និង 
Kinya, 2020; 2020; 2019; 2020; 2019) េយងីសេងកតេឃញីថ លទធផលៃនករសិកសេនះបន 
ផតល់នូវកររកេឃញីថមីៗបែនថមេទៀតេលីកររសវរជវទងំេនះ ែដលជទសសនៈលមអិតលអមួយសរមប់ 
អនករសវរជវ និងអនកេធវីេគលនេយបយេនរបេទសកមពុជ។ កររសវរជវេនះរកេឃញីថ អយុ 

ភពងយរសួលរបឡងថន ក់ជតិ អរតរបឡងជប់ខពស់ ករចង់បននិេទទសលអ ករចំណយលុយេរចីន 
េលីករេរៀនគួរ និងករពិចរណទុកមុនេលីករសិកសជំនញទក់ទងនឹងែសទមេនឧតតមសិកស បនជះ 
ឥទធិពលយ៉ងខល ងំេលីករសេរមចចិតតេរជីសេរសីថន ក់សងគម កន់ែតេរចីនជងថន ក់វទិយសរសតនេពល 
កនលងមកដល់បចចុបបនន។  

តមរយៈលទធផលទងំេនះ េយងីអចបករសយបនថ សិសសែដលេរៀនេខសយ និងរបឈមនឹង 
ករេបះបង់ករសិកសភគេរចីនគឺជសិសសែដលមនអយុេរចីន (ឧទហរណ៍៖ Branson et al., 
2014; Colclough et al., 2000; Jorgensen et al., 2009; Li et al., 2013)។ ចំេពះសិសសថន ក់ 
វទិយសរសតសងគម ពួកេគែតងែតមកពីរកុមសិសសេរៀនេខសយ និងរបឈមែដលនឱំយពួកេគមនករ 
ភ័យខល ចកនុងកររបឡងធល ក់។ ដូេចនះ ភគេរចីន សិសសថន ក់វទិយសរសតសងគមែដលមនអយុេរចីនែតង 

ែតេរជីសេរសីយកថន ក់វទិយសរសតសងគម េរពះភពងយរសួលរបឡងថន ក់ជតិ អរតរបឡងជប់ខពស់ 
ករចង់បននិេទទសលអ េហយីពួកេគក៏មិនចបំញ់ចំណយលុយេរចីនេលីករេរៀនគួរមុខវជិជ វទិយសរសត 
ដូចជ គណិតវទិយ រូបវជិជ  ឬជីវវៈវជិជ ជេដីម។ ដូចេនះ េយងីអចសននិដឋ នបនថ ករេកីន 
េឡងីៃនករេរជីសេរសីថន ក់វទិយសរសតសងគម េរពះសិសសរគន់ែតចង់របឡងថន ក់ជតិឱយបនជប់ 

េហយីេនេពលពួកេគបនជប់េហយី េទីបពួកេគពិចរណេរជីសេរសីមុខវជិជ ទក់ទងនឹងែសទមវញិ។ 
ករធល ក់ចុះៃនអរតចូលេរៀនថន ក់វទិយសរសតហក់មនភពមិនលអរបេសីរក៏ពិតែមន បុ៉ែនត លទធផលៃន 



ទំព័រទី6 

 

កររសវរជវេនះបញជ ក់ឱយេឃញីចបស់ថ និនន ករ និងកងវល់ៃនអរតធល ក់ចុះេនះ មិនែមនជបញហ  
ចមបងេនះេទ េរពះេទះបីជភគេរចីសិសសេរជីសេរសីថន ក់វទិយសរសតសងគមេរចីន ែតេនេពលរបឡង 
ជប់ ពួកេគមនឱកសកនុងករេរជីសេរសីជំនញទក់ទងនឹងែសទមរហូតដល់ 67 ភគរយេរចីនជង 

សិសសថន ក់វទិយសរសតេទេទៀត។ ករណ៍េនះេធវីឱយករែបងែចកថន ក់វទិយសរសតសងគម និងវទិយសរសត 
េធវីឱយមនករលំបកសរមប់សិសស រគូបេរងៀន និងរបពនធអប់រទំងំមូល។ េដយសរភពខុសគន រវង 
ថន ក់ទងំពីរ គឺអរស័យែតេលីចំនួនេម៉ងខុសគន ៃនមុខវជិជ េធវីឱយសិសស និងរគូមនភពលំបកកនុង 
ករេរៀន និងបេរងៀនេដីមបេីឆលីយតបនឹងេគលបំណងៃនករពរងឹងែផនកវទិយសរសត។ េដីមបេីឆលីយតបនឹង 

េគលបំណងេនះ ករសំរចួេលីមុខវជិជ វទិយសរសតគួរេធវីេឡងីេដយមនករែកែរបមិនរតឹមែតចំនួន 
េម៉ងៃនមុខវជិជ  ែតគួរមនករែកែរបេលីកមមវធីិសិកសរវងថន ក់ទងំពីរផងែដរ។  

 
កតត សមតថភពេលីមុខវជិជ សងគម និងវទិយសរសត 

េយងតមលទធផលពីកររសវរជវែបបគុណវស័ិយ និងបរមិណវស័ិយ េយងីរកេឃញីថសិសស 
ភគេរចីេរជីសេរសីថន ក់សិកសតមសមតថភព និងចំណង់ចំណូលចិតតរបស់ពួកេគ។ សិសសថន ក់វទិយ 
សរសតសងគមមនសមតថភពេខសយេលីមុខវជិជ វទិយសរសតដូចជ គណិតវទិយ រូបវទិយ និងគីមីវទិយ 
បុ៉ែនត ពួកេគពូែកេលីមុខវជិជ ភសរែខមរ និងភូមិវទិយជេដីម។ លទធផលេនះ ជករេឃញីថមីែដលបែនថម 

ពីករសិកសមុនៗ ជពិេសសករសិកសរបស់េលក Kao និងKinya (2020; 2020; 2019; 2020; 
2019) ជេដីម។ េដយសរសិសសរតូវបនអនុញញ តឱយផល ស់បតូររបេភទថន ក់េនថន ក់ទី១១ ឬទី១២ 
មនសិសសមួយែដលបនផល ស់បតូរពីថន ក់វទិយសរសតមកថន ក់វទិយសរសតសងគមវញិ េរពះពួកេគមិនមន 
សមតថភពរគប់រគន់កនុងករេរៀនមុខវជិជ វទិយសរសត េហយីករេរជីសេរសីរបស់ពួកេគគឺេធវីេឡងីតម 
មិតតភកតិរបស់េគ។ ដូចេនះ សិសសមួយចំនួនធំបនេរជីសេរសីតមសមតថភព បុ៉ែនតរក៏មនសិសសមួយ 

ចំនួនែដលមនករអះអងពីសិសសផទ ល់ រគូបេរងៀន និងនយកសលថ ពួកេគបនេរជីសេរសីត 
មិតតភកតិេដយមិនបនពិចរណេលីសមតថភពរបស់ខលួនេឡយី។ ករសគ ល់ពីសមតថភពរបស់ខលួលេលី 
មុខវជិជ ពិតជមនសរៈសំខន់ណស់។ េដីមបជីរមុញឱយសិសសេរជីសេរសីថន ក់សមរសបតមសមតថ 
ភពខលួន រគូបេរងៀនមនតួរនទីសំខន់ណស់ ែដលគត់ជអនកដឹងចបស់ជងេគថសិសសណមន 

សមតថភពករមិតណ េលីមុខវជិជ អវី។ ដូចេនះ េដីមបជួីយសិសស សលេរៀននីមួយៗគួរបេងកីតេគល 
ករណ៍វយតៃមលេលីសមតថភពរបស់សិសស តមរយៈករវយតៃមលពីរគូៃនមុខវជិជ នីមួយៗេនថន ក់ទី១០ 
ែដលវធីិេនះមនភពរបេសីរជងែដលឱយសិសសសរមចចិតតេរជីងេរសីថន ក់េដយខលួនឯង។ ដំបូង េយងី 
អចឱយសិសសេរជីសេរសីសិន បនទ ប់មកគណៈកមមករវយតៃមល យកជេរមីសទងំេនះមករតួតពិនិតយ 

និងផតល់ព៌តមនរតឡប់ដល់សិសសថ េតីពួកេគពិតជអចេរៀនេនថន ក់េនះបនឬេទ។ បនទ ប់មក 
គណៈកមមករវយតៃមលអចសរមចចិតតដក់សិសសេនរបេភទថន ក់នីមួយៗ។ បចចុបបនន សលេរៀនមួយ 
ចំនួនវយតៃមលឱយសិសសចូលថន ក់វទិយសរសតតមរយៈកររបឡង បុ៉ែនតរ វធីិេនះហក់មិនមនរបសិទធ 



ទំព័រទី7 

 

ភពេនះេឡយី េនេពលែដលករមិតពិនទុមិនរតូវបនេរបីរបស់កនុងករដក់សិសសឱយរតូវតមលទធផល 
ៃនករវយតៃមល។ មនែតករវយតៃមលផទ ល់េដយរគូមុខវជិជ តមរយៈករបេងកីតគណៈកមមករវយតៃមល 
បុ៉េនន ះ ែដលអចមនរបសិទធភពជង។ 
 
កតត ភពេជឿជក់ និងអកបបកិរយិេលីសមតថភពមុខវជិជ គណិតវទិយ និងវទិយសរសត 

កររសវរជវេនះរកេឃញីថ ករេរៀនវទិយសរសតកនុងសលេរៀន ផនត់គំនិតផទ ល់ខលួនេលីមុខ 
វជិជ វទិយសរសត និងសកមមភពសិកសមុខវជិជ វទិយសរសតេរកសសេរៀន ពិតជជះឥទធិពលយ៉ងខល ងំ 
េលីករសរមចចិតតេរជីសេរសីថន ក់សិកសរបស់សិសស ែដលសីុគន នឹងករសិកសមុនៗដូចជ Kao 

និងShimizu (2020) និង Hackett (1995, as cited in Usher &Pajares, 2009)។ សិសស 
ថន ក់វទិយសរសតសងគមមិនសូវចូលចិតតករេរៀនមុខវជិជ វទិយរសរសតកនុងសល េហយីគិតថមុខវជិជ វទិយ 
សរសតមិនមនសរៈសំខន់េឡយី។ បុ៉ែនត េយងីសេងកតេឃញីថ ពួកេគរបមណ 62 ភគរយេរចីនជង 
សិសសថន ក់វទិយសរសត បនចូលរមួសកមមភពសិកសែផនកវទិយសរសតេរចីនជងសិសសថន ក់វទិយសរសត។ 

កររកេឃញីេនះទក់ទងនឹងកររកេឃញីខងេដីម ែដលថេទះបីសិសសថន ក់វទិយសរសតសងគមពូែក 
មុខវជិជ វទិយសរសត ក៏ពួកេគេរជីសេរសីថន ក់សងគមេដីមបរីបឡងឱយជប់ បនទ ប់មកេរជីសេរសីជំនញ 
ទក់ទងនឹងែសទមវញិេនករមិតឧតតមសិកស។ េដយសរបចចុបបនន មនកររកីចេរមីនែផនកបេចចកវទិយ 
យ៉ងខល ងំ សិសសអចសិកសេលីមុខវជិជ វទិយសរសតតមបណត ញសងគមដូចជ Facebook ជេដីម 

ែដលរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡ និងបណត ញេផសងៗេទៀត បនែតងែតបេងហ ះមតិករេមេរៀន 
ជពិេសសទក់ទងនឹងែសទម ែដលសិសសថន ក់ណក៏អចេរៀនបនេដយខលួនឯងេពលណក៏បនេន 
េរកសលេរៀន ជពិេសសអំឡុងេពលកររកីរលដលៃនជំងឺកូវដិ-១៩ ែដលសលរតូវបនបិទកនុង 
េពលកនលងមក។  
 
កតត រគួសរ 

មនកតត រគួសរមួយចំនួន ែដលជរមុញឱយសិសសមនករេរជីសេរសីថន ក់វទិយសរសតសងគមេរចីន 
ជងថន ក់វទិយសរសតដូចជ ករផតល់ដំបូនម នរបស់ឪពុកមត យេលីករេរជីសេរសីថន ក់សិកស កររពឹំងទុក 
េលីករសិកសរបស់កូន និងជពិេសសបញហ ជីវភពរគួសរ។ េយងីរកេឃញីថ លទធផលទងំេនះពិតជ 
មនភពរបទក់រកឡគន យ៉ងខល ងំ េទនឹងកររសវរជវពីមុនៗមកដូចជកររសវរជវរបស់េលក 

Arslan (2016) Vallejo (2019) Resh (1998) Kao និង Shimizu (2020) និង Kinyota 
(2013)។ លទធផលពីកររសវរជវែបបគុណវស័ិយ និងបរមិណវស័ិយៃនកររសវរជវេនះបងហ ញ 
ចបស់ថ ឪពុកមត យៃនសិសសថន ក់វទិយសរសតសងគមមិនបនផតល់ដំបូនម នកូន និងមនកររពឹំកទុកទប 
ចំេពះករសិកសរបស់កូន េហយីភគេរចីនពួកគត់មនជីវភពរកីរកផងែដរ។ សិសសរបមណ 67 

ភគរយសុទធែតមនរគួសរមនជីវភពរកីរក។ សរមប់ករមិតមធយមសិកសទុតិយភូមិ សិសសរតូវករ 
េរៀនបែនថមេរកេម៉ង (េរៀនគួរ) េរចីនេដីមបអីនុវតតលំហត់ឱយបនសទ ត់ជំនញកនុងករេរតៀមរបឡង 
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សញញ បរតទុតិយភូមិ។ ចំេពះសិសសថន ក់វទិយសរសតមនមុខវជិជ ជេរចីនែដលចបំញ់កនុងករេរៀន 
បែនថមេម៉ងដូចជ គណិតវទិយ រូបវទិយ គីមីវទិយ និងជីវវទិយ។ ករេរៀនបែនថមេម៉ងជបនទុកដ៏ធងន់ 
សរមប់ឪពុកមត យ ែដលរតូវផតល់ថវកិដល់កូនេលីករបង់ៃថលសិកស េហយីវពិតជបនទុកដ៏ធងន់ខល ងំ 

សរមប់រគួសរែដលមនចំណូលទប់។ ដូចេនះេហយី កររកេឃញីេនះ សិសសបញជ ក់ថ េដយសរ 
សិសសរគន់ែតចង់របឡងជប់ និងមិចចបំច់រតូវចំណយថវកិេរចីនេលីករេរៀនេរកេម៉ងបែនថម ជពិ 
េសសសិសសែដលមនរគួសររកីរក សិសសភគេរចីនសេរមចចិតតេរជីសេរសីថន ក់វទិយសរសតសងគមកន់ 
ែតេរចីនេទៗ។ ដូចេនះ កតត ជីវភពរគួសរពិតជមនឥទធិពលខល ងំេលីករសេរមចចិតតេរជីសេរសីថន ក់ 

សិកស េហយីបងហ ញឱយេឃញីថ ករែបងែចកថន ក់មិនែមនជជេរមីសលអ និងសមរសបតមជីវភព 
ជក់ែសតងរបស់របជជនកមពុជេនះេឡយី។ 
 
កតត សលេរៀន 

ចំេពះកតត សល លទធផលបងហ ញថ ករយកចិតតទុកដក់របស់រគូ ករពនយល់ែណរនរំបស់រគូ 

ករែណនេំលីថន ក់មុខវជិជ នីមួយៗរបស់រគូ និងករែណនេំគលករណ៍ និងេរៀបចំរបស់សលេរៀន 
មនឥទធពលេលីករសេរមចចិតតរបស់សិសស។ រគូបេរងៀនគឺជអនកេនជិតជងេគ និងសគ ល់ពី 
សមតថភពរបស់សិសសចបស់ជងេគកនុងករជរមុញសិសស ឱយយល់ពីេគលករណ៍ សរៈសំខន់ 
និងេគលេដអជីពរបស់សិសសេនេពលសិសសេរជីសេរសីថន ក់ណមួយ ែដលសមរសបដូចជកររក 

េឃញីរបស់េលក Kao និងShimizu (2019) និង Woolnough (1994)។ សរមប់ករបេរងៀន 
េនករមិតមធយមសិកសទុតិយភូមិកនុងរបេទសកមពុជ រគូបេរងៀនថន ក់វទិយសរសត ក៏រតូវបេរងៀនថន ក់វទិយ 
សរសតសងគមដូចគន  រគន់ែតចំនួនេម៉ងេលីមុខវជិជ វទិយសរសតមនចំនួនតិចជងកនុងមួយសបត ហ៍។ 
ករណ៍េនះ នឱំយសិសសថន ក់សងគមមិនសូវយកចិតតទុកដក់េលីមុខវជិជ វទិយសរសត ែដលនឱំយករ 

បេរងៀន និងេរៀនមិនសូវមនរបសិទធភព។ រឯីរគូបេរងៀនែផនកសងគមក៏ជួបនឹងបញហ ដូចគន េនះេនេពល 
បេរងៀនសិសសេនថន ក់វទិយសរសត។ េយងីសេងកតេឃញីថ ករែបងែចកថន ក់ជពីររបេភទេនះ មិនរតឹម 
ែតមិនមនទមងន់េលីករេរៀនឱយរបេសីរេឡងីេនះេឡយី បុ៉ែនតវក៏បនបេងកីតបញហ ដល់ករចូលរមួរបស់ 
សិសសកនុងករបេរងៀន និងេរៀនផងែដរ។ កតត េនះអចេធវីឱយរបសិទធភពៃនករសិកសធល ក់ចុះសរមប់ 
សិសសទងំថន ក់វទិយសរសតសងគម និងថន ក់វទិយសរសត។ ដូចេលីកេឡងីខងេដីម របសិនេបីេនែតចង់ 

រកសេគលករណ៍ែបងែចកថន េកីេនះ គួរមនករែកែរបមិនរតឹមែតចំនួនេម៉ងេនះេទ ែតក៏គួរមនករ 
ែកែរបេលីកមមវធីិសិកសសរមប់ថន ក់ទងំពីរឱយមនភពសមរសបផងែដរ។ 

 
កតត ទក់ទងនឹងលទធផលកររពឹំងទុក 

ទងំលទធផលេចញពីគុណវស័ិយ និងបរមិណវស័ិយ បនបងហ ញថ សិសសេរជីសេរសីយកែផនក 
វទិយសរសត េដយសរពួកគត់ចង់បនលទធផលរពឹំងទុកណមួយេចញពីករសិកសេលីមុខវជិជ វទិយ 
សរសត និងគណិតវទិយ     ែដលមនភពសីុសងវ ក់គន េទនឹងករសិកសពីមុនៗមក (Bandura, 1977; 
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Royo & Lamela, 2021; Kinyota, 2013) ។      ែផនកតមលទធផលេនះ េយងី   អចនិយយបនថ 
ករេរជីសេរសីយកែផនកវទិយសរសត    មនទំនក់ទំនងគន យ៉ងខល ងំេទនឹងកររពឹំងទុក    និងែផនករ 
ជំនញសិកសនិងអជីពរបស់សិសស   បនទ ប់ពីបញច ប់ករសិកសេនមធយមសិកសទុតិយភូមិ។   មនន័យ 

ថ សិសស  ែដលេរជីសេរសីយកែផនកវទិយសរសត   មនកររពឹំងទុកថ ពួកគត់    នឹងចប់យកជំនញ 
និងអជីពទក់ទឹងនឹងែសទម េហយីសងឃមឹថ  នឹងទទួលបនរបក់ចំណូលេរចីនេទេលីអជីពនេពល 
អនគត។  ដូចេនះ  វពិតជសំខន់ណស់កនុងករែណន ំបរញជ បសិសសឱយយល់ចបស់ពីសរៈសំខន់ 
ៃនជំនញែសទម និងេធវីកររបឹកសេយល់ដល់ពួកគត់ឱយបនេរចីនេលីជំនញែសទម  េដីមបទីញចំណប់ 

អរមមណ៍មកេលីែសទម។ េលីសពីេនះ  រល់ភគីពក់ព័នធែដលេធវីករជមួយ   និងផតល់របឹកសដល់សិសស 
រតូវេធវីករសិកស   និងែសវងយល់ពីជំនញ   ក៏ដូចជអជីពែដលសិសសចង់េធវីនេពលអនគត   េដីមប ី
តរមង់ទិសសិសសឱយរតូវនឹងកររពឹំងទុករបស់ពួកគត់  មុនផតល់េយបល់េលីករេរជីសេរសី និងសេរមច 
ចិតតរវងថន ក់វទិយសរសត និងវទិយសរសតសងគម ជពិេសស សិសសែដលរពឹំងលទធផលអវីមួយេចញពីមុខ 

វជិជ គណិតវទិយ និងវទិយសរសត។   
 
កតត ករេលីកទឹកចិតតឱយេរជីសេរសីមុខវជិជ វទិយសរសត 

ករេលីកទឹកចិតតពីមនុសសេនជំុវញិខលួន ជចលករសំខន់េនកនុងករជំរុញ និងផតល់កមល ងំចិតតកនុង 
ករសេរមចចិតត និងេធវីអវីមួយ។  ជក់ែសតង  លទធផលេនកនុងកររសវរជវ បនបងហ ញយ៉ងចបស់ថ 

ករជំរុញរបស់ឪពុកមត យ  នយកសល   បរយិកសសងគម  ពិតជចូលរមួកនុងករេលីកទឹកចិតតឱយ 
សិសសេរជីសេរសីយកែផនកវទិយសរសត    េហយីលទធផលេនះ  ដូចគន េទនឹងកររសវរជវមួយចំនួន 
(Koa &Shimizu, 2020; Kinyota, 2003)។    ពិតណស់ ឪពុកមត យ  ែដលជមនុសសេនជិតសនិទ 
ជមួយសិសសជងេគ មនឱកស   និងឥទធិពលេរចីនជងេគមកេលីករសេរមចចិតត  និងចូលរមួរបឹកស 

ដល់កូនៗកនុងដំណក់កល  ៃនករេរជីសេរសីរវងថន ក់វទិយសរសត និងសងគម។  ដូចេនះ ករយល់ដឹង 
របស់ឪពុកមត យសិសសេលីជំនញសិកស   និងតរមូវករទីផសរករងរគឺពិតជេរឿងសំខន់ណស់ េដីមប ី
ជួយតរមង់ទិសករសិកសរបស់កូនៗ។   េលីសពីេនះ េបីេមីលេលីកតត បរយិកសសងគមវញិ ករសិកស 
េនះ ហក់បងហ ញឱយេឃញីចបស់ថ  សិសសមនករែសវងយល់បនេរចីនេទេលីតរមូវករៃនករងរេន 
កនុងសងគមកមពុជនេពលបចចុបបននេដយសិសស   ែដលេរជីសេរសីែផនកវទិយសរសតគិតថ    បិរយកស 

សងគមតរមូវឱយពួកគត់ េរជីសយកែផនកវទិយសរសត។  
េបីេមីលេលីកតត ែដលជះឥទធិពេលីករេរជីសយកែផនកវទិយសរសតសងគមវញិបនបងហ ញថ សិសស 

រសីហក់ដូចជមិនបនេលីកទឹកចិតត និងជំរុញឱយសិកសែផនកវទិយសរសតេឡយី ែតែបរជរតូវបនជំរុញ 
ឱយសិកសែផនកវទិយសរសតសងគមេទវញិ។បែនថមពីេនះ សិសសែដលេរជីសេរសីយកែផនកវទិយសរសត 

សងគមែបរជរតូវបនេគេកតសរេសីរេទវញិ េបីពួកគត់េរជីសេរសីយកែផនកណមួយមិនពក់ព័នធនឹង 
ែសទម។ ែផនកេលីកតត ទំងំពីរេនះ  េយងីអចនិយយបនថ  ផនត់គំនិតអវជិជមនថជំនញ និងអជីព 
ទក់ទងនឹងែសទមេនែតមិនស័កតិសមសរមប់រសតី។  
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កតត ករទទួលបនអហរូបករណ៍ និងកតត េផសងៗេទៀត 

ករទទួលបនអហរបូករណ៍ផតល់េដយគេរមងរបស់ADB បនបេងកីនឱកស 36 ភគរយ 

កនុងករេរជីសេរសីយកែផនកវទិយសរសត េនះេបីតមលទធផលេចញពីករវភិគែបបបរមិណវស័ិយ។ កនុង 
ន័យេនះករផតល់អហរូបករណ៍ ជកតត មួយែផនកែដលជំរុញឱយសិសសេនមធយមសិកស េរជីសេរសីយក 
ែផនកវទិយសរសត  បុ៉ែនតវ  មិនអចធនថ សិសសែដលទទួលបនអហរូបករណ៍េនះ  នឹងេនសិកសកនុង 
ែផនកេនះរហូតដល់ចប់មធយមសិកសទុតិយភូមិ     េហយីបនតយកជំនញែសទមេនសកលវទិយល័យេនះ 
េទ េដយេហតុថ   ទឹករបកអហរូបករណ៍   និងសរៈសំខន់ៃនអហរូបករណ៍ដូចជមិនមនទំនក់ 

ទំនង   និងទញចំណប់អរមមណ៍សិសសខល ងំេឡយី   េដយថែតអេថរទងំេនះ   មិនបនប៉ះពល់ដល់ 
ករសេរមចចិតតរបស់សិសស។  ដូចេនះ   ករែផអកែតេទេលីអហរូបករណ៍មួយែផនក    មិនអចធននូវ 
កំេណីនករចូលសិកសែផនកវទិយសរសតេនករមិតមធយមសិកសទុតិយភូមិេឡយី េហយីភគីពក់ព័នធរតូវ 
ពិចរណេលីកតត សំខន់ៗដូចែដលេរៀបរប់ខងេលី។ ម៉យងេទៀត េនះក៏េដយសរេយងីរកេឃញីថ 

សិសស 58.2 ភគរយមិនបនដឹងពីករផតល់អហររូបករណ៍របស់ ADB េនះេទ។ ដូចេនះ ព័ត៌មនពី 
ករផតល់អហររូបករណ៍គួរបនផសពវផសយទូលំទូលយដល់សិសស ជពិេសសសិសសមនជីវភពរកីរក 
និងសិសសមនសមតថភពេលីមុខវជិជ វទិយសរសត។  
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