
ការរៀនគួ និងការរៀននៅសាលារដ្ឋ
ការសិក្សាសៅវជៅវលើសាលាចំនួន៦ នៅបៅទៅសកម្ពុជា
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រក្សាសិទ្ធិ© ដោយអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២

នែះជារបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា។ របាយការណ៍នែះ តែូវបានសរសែរដោយ 
លោក ទួត ម . ន និងលោក វីលៀម ស៊ី បែិម។ សូមអរគ៊ណជាពិសែសចំពោះលោក សែន សែ 
លោក ហ៊៊ល រិទ្ធាវី និងកញ្ញា ជា បូរ៉ានីដែលបានជួយធ្វើការកែសមែួល។ 

រល់ការផលិតឡើងវិញនូវរបាយការណ៍នែះ ដោយមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីបែភព សមែប់
គោលបំណងដែលមិនរកបែក់ចំណូល តែូវបានអន៊ញ្ញាត។ 

ចំពោះការថតចម្លង (ដោយផ្លាស់ប្តូរទែង់ទែយដើម) នៅគែប់កាលៈទែសៈទំងអស់ ឬការបែើ      
បែស់ឡើងវិញក្នុងការបោះព៊ម្ពផ្សែងទៀត ឬការបកបែ ឬការកែសមែួលយកមកបែើបែស់ តែូវបែឹ
ក្សាជាមួយអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា។ 

សមែប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីបញ្ហា ដែលបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នែះ សូមទក់ទង 
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា។ ព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍នែះ តែឹមតែូវនៅក្នុងអំឡុងពែលនែការបោះ 
ព៊ម្ពផ្សាយ។ 

ឧបត្ថម្ភដោយ៖ OPEN SOCIETY INSTITUTE(OSI) ដែលមានការចូលរួមពីកម្មវិធីគាំទែការអប់រំ 
របស់ OSI BUDAPEST

បោះព៊ម្ពដោយ 

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ផ្ទះលែខ ៣១៣ កែ៊មទី៩ ភូមិសាលាកន្សែង ឃ៊ំសា្វាយដង្គំ សៀមរប 
ពែះរជាណាចកែកម្ពុជា

បែអប់សំប៊តែលែខ ៩៣១៩០ សៀមរបអង្គរ ពែះរជាណាចកែកម្ពុជា 

អាសយដ្ឋានអែឡិចតែូនិក: contact@thislifecambodia.org   www.thislifecambodia.org



2 2

សៅចក្តីផ្តើម

 ការសិក្សានៅលើពិភពលោកយើងនែះ 
តែូវតែមានការចំណាយដោយនរណាមា្នាក់។ 
ការអប់រំតែូវចំណាយថវិកាចែើន។ ជាទូទៅ 

បែទែសកំព៊ងអភិវឌ្ឍន៍ ព៊ំអាចលែលកថវិកា 
ឲ្យយគែប់គែន់ សមែប់ចំណាយទៅលើការ 
អប់រំទែ។ ហែត៊ដូច្នែះហើយការចំណាយមួយ 
ចំនួនលើការអប់រំតែូវធ្លាក់ទៅលើកែ៊មគែួសារ 

សិស្ស។

 ដូចគា្នាដែរ នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា កែ៊ម 
គែួសារសិស្សក៏បានចូលរួមចំណែក ជាមួយ 
រជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការចំណាយលើការអប់រំ 
របស់កូនៗគាត់ដែរ។ តាមរយៈសាលារៀន 
ដែលយើងធ្វើការជាមួយ យើងបានដឹងថា 
មានការចំណាយចែើនរបស់កែ៊មគែួសារលើ 
ការអប់រំរបស់កូនគាត់ ជាពិសែសលើការរៀន 
គួ។ ការបង្កើនចំណែះដឹង ដើម្បីបង្គែប់បន្ថែម 
នូវអ្វីដែលបានសិក្សានៅក្នុងថា្នាក់រៀនរដ្ឋ ជា 
ចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលការរៀនគួបានផ្ដល់ 
ឲ្យប៉៊ន្តែការរៀនគួតែូវការចំណាយថវិកាទៅ
គែូ បងែៀន ដើម្បីបន្ថែមលើបែក់ខែរបស់ពួក 
គាត់។ មានតែសិស្សមួយចំនួនប៉៊ណ្ណោះ ដែល 
បានទៅរៀនគួ ដោយសារកែ៊មគែួសារពួកគ ែ 
មានលទ្ធភាពបង់ថ្លែរៀនគួ។ រី ឯ សិស្ស មួយ 
ចំនួនទៀតដែលគែួសារមិនមានលទ្ធភាព 
នោះ មិនអាចទៅរៀនគួបានឡើយ (បើទោះ 
បីមានគែូបងែៀនខ្លះមិនយកល៊យ ពី 
សិស្សកែីកែក៏ដោយ)។ បញ្ហានែះហើយ ធ្វើឲ្យ 

ការទទួលបានការអប់រំ មានលក្ខណៈមិនស្មើ 
គា្នា។ ម៉្យាងទៀតនាពែលបច្ចុប្បន្ននែះកំព៊ងតែ 
មានការកើនឡើង នែការឲ្យតម្លែលើការរៀនគួ  
ចែើនជាងការរៀននៅសាលារដ្ឋ ទំងផ្នែក 
ចំណែះដឹង (សមែប់សិស្ស) និងការរកបែក់ 
ចំណូល (សមែប់គែូ)។ ហែត៊ដូច្នែះហើយ  
បានជាយើងធ្វើការសិក្សាសែវជែវនែះឡើង  
ដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជមែអំពី 
បញ្ហាសង្គម ដែលបណា្ដាលមកពីការជែៀត 
ចូលនូវបែព័ន្ធអប់រំឯកជន (រៀនគួ) ទៅក្នុង 
បែព័ន្ធអប់រំរបស់រដ្ឋ។

 ការសិក្សាសែវជែវនែះ ឆ្លើយតបនឹង 
សំណួរ ចំនួនបីគឺ៖  
១. តើកតា្តាអ្វីខ្លះដែលជមែ៊ញឲ្យមានការរៀនគួ 
កើតឡើង? 
២. តើការរៀនគួ ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ការ 
សិក្សានៅសាលារដ្ឋ? 
 -តើមានភាពខ៊សគា្នា ដូចម្ដែចខ្លះក្នុងការ 
បែើបែស់វិធីសាស្តែ បងែៀននៅក្នុង ថា្នាក់រដ្ឋ 
និងថា្នាក់រៀនគួ?  
- តើការរៀនគួជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ជមែើស 
 របស់គែួសារ លើការផ្ដល់សែវាអប់រំរដ្ឋ 
និងឯកជន?  
៣. តើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះ ដោយសារការ 
រៀនគួ ចំពោះសមធម៌សង្គម និង 
សែដ្ឋកិច្ចរយៈពែលវែង? 
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រំលឹកទៅឹស្ដី

 ការរៀនគួមិនមានតែនៅក្នុងបែទែស 
កម្ពុជាទែ វាកើតឡើងនៅក្នុងបែទែសជាចែើន
នៅក្នុងពិភពលោកដូចជាបែទែសក្នុង 
សហគមន៍អឺរ៉៊ប (Bray, 2011: 21-23)
បែទែសអែស៊ីប (Fergany, 1994 ដកសែង ់
ដោយ Bray, 2003: 22) ឥណា្ឌា (Aggarwal, 
1998 ដកសែង់ដោយ Bray, 2003: 23)  
បែទែសកែនយ៉ា (Nzomo et al., 2001 ដក 
សែង់ដោយ Bray, 2003: 23)បែទែសគ៊យវ៉ែត 
(Hussein, 1987: 92 ដកសែង់ដោយ Bray, 
2003: 31) និងសែីលង្ការ (Nanayakkara & 
Ranaweera, 1994: 14 ដកសែង់ដោយ Bray, 
2007: 52)។ ប៉៊ន្តែទមែង់នែការរៀនគួនៅក្នុង
បែទែសនីមួយៗមិនដូចគា្នាទំងអស់នោះទែ។

 អ្នកសែវជែវបានរកឃើញនូវមូល 
ហែត៊ផ្សែងៗដែលធ្វើឲ្យមានការរៀនគួកើត 
ឡើង ដែលមូលហែត៊ទំងនោះទក់ទងនឹង 
តមែូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់នែការៀនគួ។ លោក 
មា៉ាក បែ (2011: 33-38) បានបង្ហាញនូវមូល 
ហែត៊ចម្បង៣យ៉ាងខាងផ្នែកតមែូវការ 
គឺទី១មានការបែលងបែជែងចែើន ទី២កម្មវិធី 
សិក្សាចែើនពែកនិងទី៣កតា្តាជំរ៊ញពីឪព៊ក 
មា្តាយ និងមិត្តភក្ដិ។ ការកើនឡើងនែការរៀនគ ួ
ក៏បណា្ដាលមកពីផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ផងដែរ ដូចជា 
បែក់ខែគែូបងែៀនទប និងគ៊ណភាពមិនសូវ 

ល្អនែបែព័ន្ធអប់រំរដ្ឋជាដើម (Hallak និង 
Poisson, 2007: 265-266)។

 លោក មា៉ាក បែ (2009:13) បានហៅ 
ការរៀនគួ ជាការអប់រំបែបសែមោល 
(shadow education) ដោយសារមូលហែត៊ 
៤យ៉ាង។ទី១ការរៀនគួកើតឡើងដោយសារ
មានការ សិក្សានៅសាលារដ្ឋ (mainstream 
education system)។ បែសិនបើមិនមានការ 
សិក្សានៅសាលារដ្ឋទែនោះ បែហែលជាមិន 
មានការរៀនគួទែ។ ទី២នៅពែលទំហំ និងរូប
រងនែការសិក្សានៅសាលារដ្ឋបែបែួល ទំហំ 
និងរូបរងនែការរៀនគួក៏មានការបែបែួល 
ដែរ។ ឧទហរណ៍៖ បែសិនបើមានការកើន 
ឡើងថា្នាក់នែការបែលងថា្នាក់ជាតិ នោះការ 
រៀនគួទំនងជានឹងមានការកើនឡើងដែរ  
ហើយបែសិនបើចំនួនមោ៉ាងសិក្សានៅក្នុង 
ថា្នាក់រដ្ឋមានការកើនឡើង នោះការរៀនគួ 
អាចនឹងថយច៊ះ។ ទី៣ស្ទើរតែនៅគែប ់
ទីកន្លែងទំងអស់ សែមោលមិនតែូវបាន 
ចាប់អារម្មណ៍ដូចវត្ថុពិតរបស់វាទែ មានន័យថា
បែសិនបើយើងលើកយកពាក្យថាបែព័ន្ធអប់រំ
មកជជែកគា្នានោះ មន៊ស្សភាគចែើនទំនងជា 
នឹងលើកយកការសិក្សានៅសាលារដ្ឋ ឬ 
សាលាឯកជនមួយចំនួនមកនិយយតែ 
ប៉៊ណ្ណោះ ដោយព៊ំបាននិយយអំពីការរៀនគួ
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ដែលកើតឡើងនៅកែបែព័ន្ធអប់រំរដ្ឋ និង 
ដែលជាផ្នែកមួយនែការអប់រំដែរនោះទែ។ ទី៤
បែព័ន្ធអប់រំបែបសែមោលមានលក្ខណៈមិន 
ច្បាស់លាស់ មិនមានការកំណត់ដូចនៅក្នុង 
បែព័ន្ធអប់រំរដ្ឋទែ។ យើងដឹងហើយថា 
”សែមោល” មានលក្ខណៈមិនច្បាស់ដូច 
”របស់ពិត” នោះទែ។ តែង់ចំណុចនែះយើង 
ចាត់ទ៊កការរៀនគួបែៀបបានដូចជា  
សែមោលមានន័យថាមិនមានការដក់ 
កមែិតច្បាស់លាស់ ទៅលើការរៀនគួដូចនៅ
ការសិក្សានៅសាលារដ្ឋទែ។ ការរៀនគួអាច
កើតឡើងនៅគែប់ទីកន្លែង (ដូចជាផ្ទះរបស់គែូ 
ផ្ទះរបស់សិស្ស ខ្លះទៀតនៅក្នុងបរិវែណ 
សាលារដ្ឋ។ល។) គែូអាចបងែៀនអ្វីដោយមិន 
មានការកំណត់ពីកែសួងអប់រំ យ៊វជននិងកីឡា 
(តទៅពាក្យ ”កែសួង” នឹងតែូវបែើជំនួសពាក្យ 
”កែសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា”) សិស្សមិន
ចាំបាច់ស្លៀកពាក់ឯកសណា្ឋាន ឬអង្គុយនៅ 
កន្លែងណាឲ្យពិតបែកដនៅក្នុងថា្នាក់រៀនគួ
នោះទែ។ ចំណែកឯនៅក្នុងបែព័ន្ធអប់រំរដ្ឋវិញ 
ការសិក្សាតែូវតែកើតឡើងនៅសាលារដ្ឋ 
សិស្សតែូវតែស្លៀកពាក់ឯកសណា្ឋាន ហើយ
គែូតែូវបងែៀនទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស ់
កែសួង។

  ជាក់ស្ដែង នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ការ 
អប់រំមិនកើតឡើងតែនៅក្នុងសាលារដ្ឋនិង
មោ៉ាងសិក្សារបស់រដ្ឋនោះទែ យើងសង្កែត
ឃើញសកម្មភាពនែការអប់រំកើតឡើងជា
រៀងរល់ថ្ងែ សូម្បីតែនៅថ្ងែច៊ងសបា្តាហ៍។ 
សិស្សអាចទទួលការអប់រំផ្សែងៗគា្នា 
ទៅតាមការជែើសរីសរបស់ពួកគែតាម រយៈ 
ការសិក្សាជាលក្ខណៈឯកជន ដែល នៅក្នុង 
នោះមានការរៀនគួផងដែរ។ ការរៀនគួនៅ 
ក្នុងបែទែសកម្ពុជា កើតឡើងកែមរូបភាព 
ជាចែើន ដូចជាមានការរៀនគួពិសែស(extra 
special private tutroing) ការរៀនគួធម្មតា 
(normal private tutoring) 
ការរៀនគួនៅតាមសាលាឯកជន (elective 
private tutoring)ការរៀនគួសមែប់ការបែលង 
(test preparation private tutoring) 
ការរៀនគួពែលវិស្សមកាល (summer private 
tutoring) និងការរៀនគួជាមួយគែូដែលមិន 
បានបងែៀនខ្លួននៅថា្នាក់រដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យបែសើរ 
ឡើងនូវចំណុចខ្វះខាត (remedial private 
tutoring)។

 ការរៀនគួពិសែស (extra special 
private tutoring) ជាទូទៅកើត ឡើង នៅផ្ទះ 
របស់គែូ ឬផ្ទះរបស់សិស្សផ្ទាល់ ដែលនៅក្នុង
ថា្នាក់គួនែះគែូបងែៀនមា្នាក់បងែៀនសិស្សមា្នាក់ 
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ឬសិស្សមួយកែ៊មតូចដោយសិស្សតែូវបង់ថ្លែ
ចែើនជាងការរៀនគួធម្មតា។

 នៅក្នុងការរៀនគួធម្មតា (normal 
private tutoring) គឺសិស្សភាគចែើនមកពី  
សាលារដ្ឋទៅរៀនជាមួយគែូដែលបងែៀនពួក
គែនៅក្នុងថា្នាក់រដ្ឋ។ ការរៀនគួធម្មតានែះកើត
ឡើងកែមោ៉ាងរដ្ឋ ដោយខ្លះកើតឡើងក្នុង 
បរិវែណសាលារដ្ឋ ខ្លះទៀតកើតឡើងកែ 
បរិវែណសាលាដូចជានៅផ្ទះរបស់គែូបងែៀន
ជាដើម។

 សមែប់ការរៀនគួនៅតាមសាលា 
ឯកជន (elective private tutoring)សិស្ស 
អាចជែើសរីសម៊ខវិជា្ជាដែលមិនមានរៀនក្នុង
សាលារដ្ឋនៅតាមវិទ្យាសា្ថានឬសាលាឯកជន
នានាដូចជាភាសាបរទែស ក៊ំព្យូទ័រជាដើម(
សមែប់សិស្សបឋមសិក្សា)កីឡានិងតនែ្តី។ 
ជាទូទៅគែូបងែៀននៅសាលាឯកជននែះ  
មិនមែនជាគែូបងែៀនរបស់សិស្សដែលនៅ
សាលារដ្ឋនោះទែ។ 

 រីឯការរៀនគួសមែប់ការបែលង (test 
preparation private tutoring) មានសិស្ស 
យ៉ាងចែើនជួបជ៊ំគា្នា ដើម្បីរៀនគួតែៀមបែលង 
ថា្នាក់ជាតិ និងដើម្បីតែៀមបែលងចូលមហា 
វិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ។ 

គែូបងែៀនជាចែើននៅសាលារដ្ឋបានបែមូល
ផ្ដុំគា្នានៅទីកន្លែងមួយ (អាចបើកជាសាលា 
ឯកជន) ដើម្បីបងែៀនគួសមែប់ការតែៀម 
បែលងទំងនែះ។ ម៊ខវិជា្ជាដែលតែូវ 
ការរៀនគួមាននៅទីនោះទំងអស ់
 ដែលធ្វើឲ្យមានភាពងយសែួសដល់សិស្ស 
ក្នុងការជែើសរីស និងធ្វើឲ្យមានសិស្សយ៉ាង
ចែើនបែមូលផ្ដុំគា្នានៅទីនោះ។ 

 ការរៀនគួពែលវិស្សមកាល (summer 
vacation private tutoring) កើតឡើងនៅ 
ពែលឆ្នាំសិក្សាបញ្ចប់ ដែលសិស្សតែូវបាន  
តមែូវឲ្យឈប់សមែកពីការសិក្សានៅសាលា 
រដ្ឋ ម៊ននឹងចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សាថ្មី។ នៅចនោ្លាះ 
ពែលនែះយើងសង្កែតឃើញថាសិស្សមួយ 
ចំនួននៅតែបន្តការសិក្សារបស់ពួកគែ នៅ 
ថា្នាក់រៀនគួជាមួយនឹងអនាគតគែូនៅឆ្នាំសិក្សា 
ថ្មីរបស់ពួកគែ ឬជាមួយនឹងគែូដែលបងែៀន 
ពួកគែនៅឆ្នាំសិក្សាចាស់។ នៅថា្នាក់រៀនគួនែះ
យើងមិនបានដឹងច្បាស់ថា សិស្សបន្តសិក្សា 
កម្មវិធីសិក្សាថា្នាក់ចាស់ ឬកម្មវិធីសមែប់ថា្នាក់
បនា្ទាប់ដែលពួកគែនឹងសិក្សានៅឆ្នាំសិក្សាថ្មី
នោះទែ។
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 ការសិក្សាសែវជែវនែះ ផ្អែកលើទិន្ន 
ន័យដែលបានមកពីការច៊ះសង្កែនៅតាមថា្នាក់ 
រៀនគួ និងតាមថា្នាក់រៀនរដ្ឋការពិភាក្សាកែ៊ម
ជាមួយគែូបងែៀន សិស្ស និងមាតាបិតាសិស្ស 
និងការបែៀបធៀបលទ្ធផលនែការសិក្សា 
របស់សិស្សដែលរៀនគួនិងសិស្សដែលមិន 
បានរៀនគួ។

 ការរៀនគួដើម្បីធ្វើឲ្យបែសើរឡើងនូវ 
ម៊ខវិជា្ជាឬចំណុចណាមួយដែលសិស្សរៀន 
ខ្សាយ (Remedial private tutoring) ដោយ
ការបងែៀនអាចធ្វើឡើងដោយនរណាក៏បាន 
ដែលមានសមត្ថភាពជួយ ដូចជាមិត្តភក្តិបង 
ប្អូន ឬអាចនៅកន្លែងដែលមានផ្ដល់សែវា
បែបនែះ។ គែួសារសិស្សមិនចាំបាច់តែូវតែ 
ចំណាយលើការរៀនគួបែភែទនែះទែ។ 

 នៅក្នុងការសិក្សាសែវជែវនែះ យើង
មិនបានសិក្សាទៅលើការរៀនគួគែប់ទមែង់  
ទំងអស់នោះទែ គឺយើងសិក្សាតែលើការ 
រៀនគួធម្មតានៅក្នុងបែព័ន្ធអប់រំសាលារដ្ឋ 
តែប៉៊ណ្ណោះ ដោយផ្តាតសំខាន់ទៅលើកម្មវិធី 
សិក្សានិងកតា្តាសង្គម។

 នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ក្នុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ 
១៩៩០ ការអង្កែតទៅលើសិស្សថា្នាក់ទី៦ 
នៅសាលាចំនួន ៧៧ បានបង្ហាញថា សិស្ស 
ថា្នាក់ទី ៦ ជាង ៣០ % បានទៅរៀនគួដែលជា
ទូទៅបងែៀនដោយគែូនៅសាលារដ្ឋរបស់ពួក
គែ (Bray, 1999: 57)។

វិធីសាស្តៅសៅវជៅវ

១. ការចុះសង្កៅត

 នៅក្នុងការបែមូលទិន្នន័យតាមរយៈ 
ការច៊ះសង្កែតនៅតាមថា្នាក់រៀនគួ និងតាម 
ថា្នាក់រៀននៅសាលារដ្ឋ យើងបានបែើបែស់ 
បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់(checklist) ដែលបានមកពីរ
បាយការណ៍មួយរបស់ធនាគារពិភពលោក 
(Benveniste, et al., 2008, pp. 89-91)។  
បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់នែះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិធី
សាស្តែបងែៀន សកម្មភាពនៅក្នុងថា្នាក់រៀន 
(classroom characteristics) និងការបែើ 
បែស់ពែលវែលាទៅលើសកម្មភាពផ្សែងៗ 
ក្នុងពែលរៀន និងបងែៀន។

 កែយពីបានបែមូលទិន្នន័យអំពី 
តម្លែរៀនគួនៅគែប់អន៊វិទ្យាល័យទំងអស់
(ចំនួន១៣) នៅក្នុងសែ៊កមួយរួចមក យើង 
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បានជែើសរីសយកអន៊វិទ្យាល័យចំនួន 
២ដែល មួយមានតម្លែរៀនគួខ្ពស់បំផ៊ត 
(១០០០រៀលឬបែហែល០.២៥ដ៊លា្លារ 
អាម៉ែរិក) និងមួយទៀតមានតម្លែរៀនគួ 
ទបបំផ៊ត (៥០០រៀលឬបែហែល០.១៣ 
ដ៊លា្លារអាម៉ែរិក)។ អន៊វិទ្យាល័យទំងពីរនែះ 
ស្ថិតនៅក្នុងកែ៊ងមួយ និងនៅទីជនបទមួយ1 ។ 
បនា្ទាប់មកយើងជែើសរីសសាលាបឋមសិក្សា 
ចំនួន៤ ដែលពីរមានទីតាំងភូមិសាស្តែជិត 
អន៊វិទ្យាល័យមួយខាងលើ និងពីរទៀតនៅ 
ជិតអន៊វិទ្យាល័យមួយទៀត។

 នៅកមែិតបឋមសិក្សា យើងច៊ះសង្កែត 
ថា្នាក់ទី៦ និងអន៊វិទ្យាល័យយើងច៊ះសង្កែត 
ថា្នាក់ទី៩ លើម៊ខវិជា្ជាគណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា 
គីមីវិទ្យា និងភាសាខ្មែរ។ ម៊ខវិជា្ជាទំងនែះតែូវ
បានជែើសរីសមកធ្វើការសង្កែតដោយ  
សារបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកសែវ 
ជែវដែលធ្លាប់ដឹង និងឆ្លងកាត់ការរៀនគួលើ  
ម៊ខវិជា្ជាទំងនែះហើយក៏មានការលើកឡើង 
ផងដែរថា ម៊ខវិជា្ជាទំងនែះជាម៊ខវិជា្ជាដែល 
ពែញនិយមបំផ៊តសមែប់ការបងែៀនគួនៅ 
កមែិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (មា៉ាក បែ & 
សែង ប៊៊នលី, ២០០៥, p. ៤១)។ ការជែើស  
រីសយកថា្នាក់ទី៦មកសិក្សាសែវជែវ ដោយ  
សារថា្នាក់ទី៦ជាថា្នាក់ដែលខ្ពស់ជាងគែនៅក្នុង 

1សាលាទំងពីរនែះ ស្ថិតនៅក្នុងសែ៊ក/កែ៊ងតែមួយ។ ទោះបីយើងគួរតែបែើពាក្យថាកែ៊ង និងជាយកែ៊ងក៏ដោយ នៅក្នុងរបាយការណ៍ 
នែះ យើងបែើពាក្យកែ៊ង និងជនបទ ដើម្បីបែងចែកទីតាំងអន៊វិទ្យាល័យទំងពីរ ដោយសារអន៊វិទ្យាល័យមួយ \ស្ថិតនៅចំទីរួមសែ៊កកែ៊ង 
ដែលបែជាជនភាគចែើនមានផ្ទះថ្ម មធ្យាយបាយធ្វើដំណើរទំនើប (ឡាន ម៉ូតូថ្មីៗ) និងមិនពឹងផ្អែកលើការធ្វើកសិកម្ម។ រីឯអន៊វិទ្យា
ល័យមួយទៀតស្ថិតនៅជាយសែ៊ក/កែ៊ង ដែលបែជាជនភាគចែើនមានផ្ទះឈើ/ស្លឹក បែើកង់ជាមធ្យាបាយធ្វើដំណើរ និងម៊ខរបរពឹង
ផ្អែកលើការធ្វើកសិកម្ម។  

កមែិតបឋមសិក្សាដែលសិស្សអាចមាន  
សមត្ថភាពគែប់គែន់សមែប់ការចូលរួមក្នុង  
ការសិក្សាសែវជែវនែះ។ 
 ចំណែកឯថា្នាក់ទី៩វិញ ជាថា្នាក់ដែល 
មានការ បែលងថា្នាក់ជាតិដើម្បីឆ្លងទៅកាន់ 
ភូមិសិក្សាមួយទៀត (កមែិតមធ្យមសិក្សា 
ទ៊តិយភូមិ) ហើយដែលមានការរៀនគួចែើន 
ទៀតផង។ ម៉្យាង ទៀតទិន្នន័យមួយចំនួន 
នែថា្នាក់ទី៦ និងទី៩ដែលបានពីការសែវជែវ
នែះអាចនឹងតែូវបានបែើបែស់សមែប់ធ្វើកា
របែៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនែការសែវជែវ
នាពែលម៊នៗ។

 យើងបានច៊ះធ្វើការសង្កែតបានចំនួន
២៨ដង ដែលនៅក្នុងនោះធ្វើនៅថា្នាក់រៀនគួ
ចំនួន១៤ដង និងនៅថា្នាក់រដ្ឋចំនួន១៤ដងដែរ 
(សូមមើលតារង១)។ 
 នៅក្នុងការច៊ះសង្កែតទំង២៨ដងនែះ 
មានការ ច៊ះសង្កែតចំនួន១៥ដងដែលយើង 
បានបែើតែបញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ និង១៣ដងទៀត
បែើទំងបញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកត់តែរយៈពែល
នែសកម្មភាពនីមួយៗរបស់គែូបងែៀនអំឡុង
ពែលសង្កែត។ 
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តារង១៖ ចំនួននែការសង្កែតតាមម៊ខវិជា្ជា និងកមែិត

កមែិត ម៊ខវិជា្ជា
ចំនួននែការច៊ះសង្កែត

ថា្នាក់រដ្ឋ ថា្នាក់រៀនគួ សរ៊ប

ថា្នាក់ទី៩

ភាសាខ្មែរ ៣ ២ ៥

គណិតវិទ្យា ១ ២ ៣

រូបវិទ្យា ២ ៣ ៥

គីមីវិទ្យា ០ ៤ ៣

ថា្នាក់ទី៦ ៨ ៣ ១១

សរ៊ប ១៤ ១៤ ២៨

 យើងបានធ្វើការបែមូលទិន្នន័យតាម  
រយៈការធ្វើកែ៊មពិភាក្សាជាមួយសិស្ស ដែល 
រៀនគួ សិស្សដែលមិនរៀនគួ គែូដែល 
បងែៀនគួ គែូដែលមិនបងែៀនគួមាតាបិតា 
សិស្សដែលរៀនគួ និងមាតាបិតាសិស្សដែល 
មិនរៀនគួ ដោយបែើបែស់ទមែង់បញ្ជីសំណួរ
ផ្សែងៗគា្នាដែលយើងបានរៀបចំកត់តែការ 
ពិភាក្សា និងបែើឧបករណ៍ថតសម្លែងដើម្ប ី
ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យឡើងវិញ។

២. ការធ្វើកៅុមពិភាក្សា
 នៅក្នុងការរៀបចំកែ៊មពិភាក្សាជា 
មួយសិស្សយើងបានទក់ទងជាមួយនាយក
សាលា ឬគែូបងែៀនរបស់ពួកគែដោយផ្ទាល់ 
និងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយសមែួល  
ដល់ការធ្វើការពិភាក្សាកែ៊ម។ ចំណែកឯការ 
រៀបចំការពិភាក្សាកែ៊មជាមួយគែូបងែៀនវិញ 
យើងបានទក់ទងទៅពួកគាត់ផ្ទាល់ ឬខ្លះ  
តាមរយៈនាយកសាលា ឲ្យគាត់ជួយសមែួល 
ដល់ការងរនែះ។

 សមែប់ការរៀបចំការពិភាក្សាកែ៊ម 
ជាមួយមាតាបិតាសិស្សវិញ យើងបានទូរស័ព្ទ 
ទៅកាន់សិស្ស ហើយស៊ំលែខទូរស័ព្ទមាតា 
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បិតារបស់ពួកគែ។ ក្នុងការរៀបចំនែះមានការ
ពិបាកបន្តិចដោយមាតាបិតាខ្លះនៅទីបែជ៊ំជន 
មិនមានពែលវែលាចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា 
កែ៊មនែះ ហែត៊ដូច្នែះយើងតែូវជួប ឬទូរស័ព្ទ
ទៅកាន់សិស្សដដែលម្ដងទៀតដើម្បីស៊ំលែខ  
ទូរស័ព្ទសិស្សដទែទៀត ដើម្បីទក់ទងទៅ 
កាន់មាតាបិតារបស់ពួកគែ។

 យើងបានធ្វើការពិភាក្សាកែ៊មបាន 
សរ៊បទំងអស់ចំនួន២១កែ៊ម ក្នុងនោះមាន១២
កែ៊មយើងបានធ្វើការថតសម្លែងដោយមាន 
ការអន៊ញ្ញាតពីអ្នកចូលរួម។ ក្នុងការពិភាក្សា  
កែ៊មទំងអស់មានអ្នកចូលរួមសរ៊បទំងអស់  
១១៨នាក់ ដែលក្នុងនោះសិស្សរៀនគួមាន 
ចំនួន៣៨នាក់ សិស្សដែលមិនបានរៀនគួ 
ចំនួន៣១នាក់ គែូបងែៀនគួចំនួន១៤នាក់ 

គែូមិនបានបងែៀនគួចំនួន១២នាក់ មាតាបិតា
របស់សិស្សដែលរៀនគួចំនួន៩នាក់ មាតា 
បិតារបស់សិស្សដែលមិនបានរៀនគួចំនួន១៤
នាក់។ ការចូលរួមក្នុងកែ៊មពិភាក្សាមានសិស្ស
(ថា្នាក់ទី៦) ៥០នាក់ និងគែូ២០នាក់មកព ី
កមែិតបឋមសិក្សាហើយសិស្ស(ថា្នាក់ទី៩) 
១៩នាក់ និងគែូ៦នាក់ពីកមែិតអន៊វិទ្យាល័យ។ 
សមែប់មាតាបិតាយើងមិនមានការបែងចែក
ថាមកពីកមែិតបឋមសិក្សា ឬអន៊វិទ្យាល័យទែ 
ដោយសារពួកគាត់មានកូនរៀននៅកមែិត 
ផ្សែងគា្នា ហើយការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់ 
មិនសង្កត់ធ្ងន់តែលើកូនដែលរៀនថា្នាក់ទី៦ 
ឬទី៩ទែ។ (សូមមើលចំនួនកែ៊ម និងអ្នកចូល
រួមក្នុងកែ៊មពិភាក្សានីមួយៗនៅក្នុងតារង២ 
និង៣)

តារង២៖ ចំនួនកែ៊មនិងអ្នកចូលរួមក្នុងកែ៊មពិភាក្សានៅជនបទ

គែូបងែៀន សិស្ស មាតាបិតាសិស្ស
បងែៀនគួ  

(កែ៊មពិភាក្សា)

មិនបងែៀនគួ  

(កែ៊មពិភាក្សា)

បងែៀនគួ  

 (កែ៊មពិភាក្សា)

មិនបងែៀនគួ  

 (កែ៊មពិភាក្សា)

បងែៀនគួ  

 (កែ៊មពិភាក្សា)

មិនបងែៀនគួ  

 (កែ៊មពិភាក្សា)

បឋម. - ៧(២) ១៤(២) ១២(២) - -

អន៊. - - - ៧(១) - -

បឋម. និងអន៊. ៨(១) - ៧(១) - ៤(១) ១៤(២)

សរ៊ប ៨(១) ៧(២) ២១(៣) ១៩(៣) ៤(១) ១៤(២)
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តារង៣៖ ចំនួនកែ៊មនិងអ្នកចូលរួមក្នុងកែ៊មពិភាក្សានៅជនបទ

គែូបងែៀន សិស្ស មាតាបិតាសិស្ស

បងែៀនគួ  

(កែ៊មពិភាក្សា)

មិនបងែៀនគួ  

(កែ៊មពិភាក្សា)

បងែៀនគួ  

 (កែ៊មពិភាក្សា)

មិនបងែៀនគួ  

 (កែ៊មពិភាក្សា)

បងែៀនគួ  

 (កែ៊មពិភាក្សា)

មិនបងែៀនគួ  

 (កែ៊មពិភាក្សា)

បឋម. ៣(១) ៥(១) ១២(២) ១២(២) - -

អន៊. ៣(១) - ៥(១) - - -

បឋម. និងអន៊. - - - - ៥(១) -

សរ៊ប ៦(២) ៥(១) ១៧(៣) ១២(២) ៥(១) -

៣. ការតាមដានពិន្ទុ និងវត្តមាន 
      របស់សិស្ស
 យើងធ្វើការជាមួយសាលារៀនទំង 
បែំមួយដដែល ដើម្បីធ្វើការបែៀបធៀប
លទ្ធផលនែការសិក្សារបស់សិស្សរៀនគួ 
និងមិនរៀនគួ។ យើងមានកិច្ចពែមពែៀង 
ជាមួយមន្ទីរអប់រំយ៊វជន និងកីឡា និងជាមួយ  
សាលានីមួយៗសមែប់ការធ្វើការសិក្សា 
សែវជែវនែះ។ យើងមានការអន៊ញ្ញាតពី 
សាលានីមួយៗឲ្យថតចម្លងពិន្ទុ និងបញ្ជីវត្ត 
មានបែចាំខែសិស្សថា្នាក់ទី៦ និងថា្នាក់ទី៩។  
ប៉៊ន្តែសាលារៀនដែលនៅទីជនបទយើង 
មានការពិបាកក្នុងការបែមូលទិន្នន័យដោយ
សារនៅទីនោះគា្មានហាងថតចម្លង។ដូច្នែះ 

យើងតែូវស៊ំខ្ចីសៀវភៅសែង់ពិន្ទុរបស់លោក 
គែូអ្នកគែូដើម្បីយកមកថតចម្លងនៅឯទីបែជ៊ ំ
ជនឬពែលខ្លះយើងបែើមា៉ាស៊ីនថតបញ្ជីពិន្ទុ 
ដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកមើល។

 យើងបានរៀបចំជាបញ្ជីវត្តមាន ដើម្បី 
ស៊ំឲ្យលោកគែូ/អ្នកគែូបងែៀនគួដែលយើងធ្វើ
ការជាមួយជួយសែង់វត្តមានសិស្សរៀនគួ 
ដើម្បីឲ្យដឹងថានរណាតើនរណាខ្លះទៅរៀនគួ 
 ហើយបានញឹកញាប់ប៉៊ណា្ណោក្នុងគោលបំណង 
ដើម្បីបែៀបធៀបមើលលទ្ធផលនែការសិក្សា 
នៅក្នុងសាលារដ្ឋរបស់ពួកគែ ទៅនឹងសិស្ស 
ដែលមិនបានរៀនគួ។ ការបែៀបធៀបនែះ 
យើងគែន់តែចង់បង្ហាញថាតើការយល់ឃើញ
ថាសិស្សដែលបានទៅរៀនគួពិតជាទទួល 
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បានលទ្ធផលល្អជាងសិស្សដែលមិនបានទៅ 
រៀនគួមែនឬអត់តែប៉៊ណ្ណោះ។ តាមរយៈ ការ  
បែៀបធៀបនែះយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបាន 
ថាសិស្សដែលរៀនគួ និងមិនរៀនគួមួយណា
មានចំណែះដឹងពិតបែកដខ្ពស់ជាង 
មួយណាទែដោយសារយើងបែៀបធៀបមើល 
តែពិន្ទុបែចាំខែមួយខែប៉៊ណ្ណោះ ហើយការ ដក់  
បែធនបែលងនិងការដក់ពិន្ទុបែចាំខែមិន 
ទន់ មានលក្ខណៈបទដ្ឋាន មានន័យថា 
បែធនបែលងដែលចែញពែលបែលងបែចាំ
ខែក្នុងកមែិតនីមួយៗមិនដូចគា្នាដូចជាបែធន
ពែលបែលងថា្នាក់ជាតិដែលចែញដោយ 
កែសួង ឬមន្ទីរនោះទែ។

 យើងធ្វើការតាមដនវត្តមាន និងពិន្ទុ 
បែចាំខែមួយខែ ទៅលើសិស្សនៅបឋមសិក្សា
ចំនួន៤ថា្នាក់ មានសិស្សសរ៊បចំនួន១៦២នាក់ 

ដែលក្នុងនោះសិស្សទៅរៀនគួមានចំនួន៦៧
នាក់ ស្មើនឹង៤១.៣៥% (សូមមើលតារង 
ទី ៤)។ យើងក៏បានធ្វើការតាមដនវត្តមាន  
និងពិន្ទុបែចាំខែមួយខែទៅលើសិស្សអន៊វិទ្យា 
ល័យផងដែរ ដែលមានចំនួនសរ៊ប២៨២នាក់ 
(សិស្សខ្លះអាចទៅរៀនគួចែើនជាងមួយម៊ខ 
វិជា្ជា) ដែលមានចំនួន៣ថា្នាក់នៅទីជនបទ 
និង៣ថា្នាក់ទៀតនៅទីបែជ៊ំជន ហើយក្នុងនោះ
ម៊ខវិជា្ជាគណិតវិទ្យាមានសិស្សចំនួន៩៨នាក់ 
សើ្មនឹង៥៧.៣១% ទៅរៀនគួក្នុងចំណម 
សិស្ស១៧១នាក់ ម៊ខវិជា្ជាគីមីវិទ្យាមានសិស្ស 
ចំនួន៧៧នាក់ស្មើនឹង៣៧.០២% ទៅរៀនគួ 
ក្នុងចំណមសិស្ស២០៨នាក់ ម៊ខវិជា្ជាភាសា 
ខ្មែរមានចំនួន១១១នាក់សើ្មនឹង៥៤.៦៨%
ទៅរៀនគួក្នុងចំណមសិស្ស២០៣នាក់ 
(សូមមើលតារងទី ៥)។

តារង៤៖ ចំនួនសំណាកសិស្សដែលតែូវបានតាមដនវត្តមាន និងពិន្ទុ នៅបឋមសិក្សា

គណិតវិទ្យា

ថា្នាក់រដ្ឋ ថា្នាក់គួ ភាគរយ

ទីបែជ៊ំជន ៧១ ៤៣ ៦០.៥៣

ទីជនបទ ៩១ ២៤ ២៦.៣៧

សរ៊ប ១៦២ ៦៧ ៤១.៣៥
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តារង៥៖ ចំនួនសំណាកសិស្សដែលតែូវបានតាមដនវត្តមាន និងពិន្ទុ នៅអន៊វិទ្យាល័យ

គណិតវិទ្យា គណិតវិទ្យា គណិតវិទ្យា

ថា្នាក់រដ្ឋ ថា្នាក់គួ ភាគរយ ថា្នាក់រដ្ឋ ថា្នាក់គួ ភាគរយ ថា្នាក់រដ្ឋ ថា្នាក់គួ ភាគរយ

ទីបែជ៊ំជន ៥៨ ៣៥ ៦០.៣៤ ៩៥ ៥៨ ៦១.០៥ ៩០ ៤៧ ៥២.២២

ទីជនបទ ១១៣ ៦៣ ៥៥.៧៥ ១១៣ ១៩ ១៦.៨១ ១១៣ ៦៤ ៥៦.៦៤

សរ៊ប ១៧១ ៩៨ ៥៧.៣១ ២០៨ ៧៧ ៣៧.០២ ២០៣ ១១១ ៥៤.៦៨

 ការសែវជែវនែះ គែន់តែពឹងផ្អែកលើ 
ទិន្នន័យ ដែលបានមកពី សាលាចំនួន ៦ 
ប៉៊ណ្ណោះ។  ហែត៊ដូច្នែះហើយ យើងមិនអាច 
សន្និដ្ឋានបានថា សាលារៀនទំងអស់នៅក្នុង 
បែទែសកម្ពុជាមានលក្ខណៈដូចគា្នានឹងសាលា
រៀនដែលយើងបានច៊ះធ្វើការសែវជែវបាន 
ទែ ដោយសារភាគសំណាកមានចំនួនតិច 
ពោលគឺអន៊វិទ្យាល័យមានចំនួនតែពីរ និង 
បឋមសិក្សាចំនួន៤  ហើយស្ថិតនៅក្នុង 
មួយសែ៊កប៉៊ណ្ណោះ។ការសង្កែតធ្វើបានតែ 
ចំនួន២៨ថា្នាក់ ហើយយើងធ្វើការតាមដន 
ពិន្ទុបានតែមួយខែប៉៊ណ្ណោះ។ ម៉្យាងទៀត 
ដោយសារមានពែលខ្លះ មានការពិបាកនៅ 
ក្នុងការជែើសរីសភាគសំណាក ទើបយើង 
បានស៊ំឲ្យ គែូបងែៀន ឬនាយកសាលា 
 ជួយជែើសរីស។ តែង់ចំណុចនែះ 

គាត់អាចនឹងរីសភាគសំណាកដោយចែតនា 
ឬបង្គាប់អ្នកដែលគាត់រីសឲ្យនិយយអ្វ ី
ដែលគាត់ចង់ឲ្យនិយយ។ហែត៊ដូចនែះព័ត៌មាន 
ខ្លះ ដែលទទួលបានអាចមិនពិត។  
ទោះ បីមានបញ្ហាយ៉ាងនែះក៏ដោយ ក៏ទិន្នន័យ 
ដែលយើងបែើនែះ នៅតែអាចទ៊កចិត្តបាន 
ដោយសារយើងបានបែើបែស់វិធីសាស្តែ 
ផ្សែងៗ ដើម្បីបែមូលទិន្នន័យមកផ្ទៀងផ្ទាត់គា្នា។ 
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របកគំហើញ

ភាពខុសគ្នៅរវាងពិន្ទុរបស់សិស្ស
រៀនគួ និងមិនរៀនគួ
 នៅក្នុងការតាមដនពិន្ទុរបស់សិស្ស 
ដែលទៅរៀនគួ និងមិនទៅរៀនគួគែន់តែ 
បង្ហាញ នូវភាព ខ៊សគា្នារវាងពិន្ទុរបស់ពួកគែ 
ប៉៊ណ្ណោះ ហើយដោយផ្អែកលើភាពខ៊សគា្នានែះ 
តែមួយ ម៊ខ យើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថា 
សិស្សណា ចែះជាងសិស្សណាទែ។ ការតាម 
ដនពិន្ទុ របស់សិស្សលើសិស្សថា្នាក់ទី៩ ចំនួន 
២៨២ នាក់និងសិស្សថា្នាក់ទី៦ ចំនួន១៦២នាក់  
បាន បង្ហាញថា សិស្សដែលបានទៅរៀនគួ មាន 
ពិន្ទចុែើនជាងសិស្សដែលមិនទៅរៀនគួ យ៉ាង 
ហោចណាស់ មួយពិន្ទុ ។ នៅក្នុងទិន្នន័យ 
ដែលបង្ហាញនែះ សិស្សរៀនគួ ជាសិស្សដែល
បានចូលរួមក្នុងថា្នាក់គួ យ៉ាងហោចណាស់ម្ដង 
ក្នុងអំឡុងខ នៅក្នុងការតាមដនពិន្ទុរបស់ 
សិស្សដែលទៅរៀនគួ និងមិនទៅរៀនគួ  
គែន់តែបង្ហាញនូវភាពខ៊សគា្នារវាងពិន្ទុរបស់ 
ពួកគែប៉៊ណ្ណោះ ហើយដោយផ្អែកលើភាពខ៊ស 
គា្នានែះតែមួយម៊ខ យើងមិនអាចសន្និដ្ឋាន
បានថាសិស្សណាចែះជាងសិស្សណាទែ។ 
ការតាម ដនពិន្ទុរបស់សិស្សលើសិស្សថា្នាក់ 
ទី៩ ចំនួន២៨២នាក់ និងសិស្សថា្នាក់ទី៦ 
ចំនួន១៦២នាក់បានបង្ហាញថា 
សិស្សដែលបានទៅរៀនគួ មានពិន្ទុចែើនជាង

សិស្សដែលមិនទៅរៀនគួ យ៉ាងហោចណាស់ 
មួយ ពិន្ទុ ។ នៅក្នុងទិន្នន័យដែលបង្ហាញនែះ 
សិស្សរៀនគួ ជាសិស្សដែលបានចូលរួមក្នុង
ថា្នាក់គួ យ៉ាងហោចណាស់ម្ដង ក្នុងអំឡុងខែ 
ដែលធ្វើការតាមដន។ រីឯសិស្សអត់រៀនគួ 
ជាសិស្សដែលមិនបានចូលរួមក្នុងថា្នាក់គួណា 
មួយទល់តែសោះ។

ពិន្ទុកបៅចាំខៅជាមធ្យមរបស់សិស្សអនុវិទ្យាល័យនៅទីជនបទ

សិស្សរៀនគួ
សិស្សមិនរៀនគួ

កែហ្វ១៖

នៅថា្នាក់ទី ៩ នែសាលាជនបទដែលយើងតាម 
ដន សិស្សរៀនគួបានពិន្ទុចែើនជាងសិស្ស 
ដែលមិនបានរៀនគួសមែប់ម៊ខវិជា្ជាគណិត 
វិទ្យា និងភាសាខ្មែរ (កែហ្វ ១)។ 
ប៉៊ន្តែសមែប់ ម៊ខវិជា្ជាគីមីវិទ្យា វាមានភាព 
ផ្ទុយទៅវិញ ដោយ សិស្សដែលមិនបាន 
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រៀនគួ ទទួលបានពិន្ទុចែើនជាងសិស្សដែល 
រៀនគួ។ ចំពោះរឿងនែះ យើងអាច ពន្យល់ 
បានពីរយ៉ាង។ ទី១ គឺសិស្សដែលរៀនគួគីមី
វិទ្យាទំងអស់ ជាសិស្សដែលឧបត្ថម្ភដោយ 
អង្គការកែរដ្ឋាភិបាលមួយ។ បែសិនបើគា្មាន 
ការឧបត្ថម្ភថវិកាពីអង្គការទែ ទំនងជាគា្មាន  
សិស្សណាមា្នាក់ទៅរៀនម៊ខវិជា្ជានែះដែរ ពែះ 
យើងអាចសន្និដ្ឋានថា វាមានភាពងយសែួល 
សមែប់សិស្សទំងអស់ ក្នុងការទទួលបាន 
នូវពិន្ទុខ្ពស់ ចំពោះម៊ខវិជា្ជានែះ តាមរយៈការ 
សង្កតមើលពិន្ទុរបស់សិស្សទំងអស់។ 
យើងសង្កែតឃើញថា ពិន្ទុម៊ខវិជា្ជានែះរបស់ 
សិស្សរៀនគួ និងមិនរៀនគួស្ថិតក្នុងចំណាត់ 
ថា្នាក់ល្អទំងអស់គា្នា ដែលនែះធ្វើឲ្យមិនសូវ 
មានតមែូវការសមែប់ការរៀនគួ។ ភាពងយ  
សែួលក្នុងការទទួលបានពិន្ទុល្អ សមែប់ 
ម៊ខវិជា្ជានែះ យើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាមកពី 
មូលហែត៊ណាមួយឲ្យបែកដនោះទែ ពែះថា 
គែូជាអ្នករៀបចំ និងឲ្យពិន្ទុការបែលងបែចាំខែ 
ដោយខ្លួនឯង ហើយម៉្យាងទៀត យើងទទួល 
បានតែពិន្ទុបែលងប៉៊ណ្ណោះ មិនបានទទួល 
វិញ្ញាសាបែលងទែ។ ហែត៊ដូចច្នែះ យើងមិន
អាចវាយតម្លែកមែិតរបស់វិញ្ញាសា ឬភាព 
ស៊កែិតនែការឲ្យពិន្ទុបានទែ។ 

 នៅថា្នាក់ទី៩ នែសាលាដែលនៅក្នុង 
កែ៊ង យើងក៏បានរកឃើញនូវភាពខ៊សគា្នានែ 
ពិន្ទុរបស់សិស្សរៀនគួ និងសិស្សដែលមិនបាន 
រៀនគួ ហើយភាពខ៊សគា្នានែះក៏មានលក្ខណៈ 
ខា្លាំងគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ផងដែរ (កែហ្វ 
២)។ ម៊ខវិជា្ជាដែលខ៊សគា្នាខា្លាំងបំផ៊តនោះគឺ 
គណិតវិទ្យា និងភាសាខ្មែរ។ សិស្សដែលរៀន
គួម៊ខវិជា្ជាទំងពីរនែះ ទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យម 
ចែើនជាងសិស្សដែលមិនបានទៅរៀនគួពីរ 
ដង។ម៊ខវិជា្ជាគណិតវិទ្យា និងម៊ខវិជា្ជាភាសាខ្មែរ 
មានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនែការសិក្សាទំង
មូលរបស់សិស្ស ខា្លាំងជាងម៊ខវិជា្ជាដទែទៀត 
ដោយសារម៊ខវិជា្ជាទំងពីរនែះ មានពិន្ទុអតិ
បរមាចែើនជាងពិន្ទុម៊ខវិជា្ជាដទែទៀតពីរដង 
ពោលគឺគណិតវិទ្យា និងភាសាខ្មែរមានពិន្ទុ 
១០០ រីឯម៊ខវិជា្ជាដទែទៀត រួមទំងគីមីវិទ្យា 
ផងដែរមានពិន្ទុ ៥០ ហើយពិន្ទុនែះ ក៏ធ្វើឲ្យ 
មានតមែូវការនែការរៀនគួខា្លាំងផងដែរ។ 
បើយើងបែៀបធៀបទិន្នន័យទំងពីរនែះ យើង
សង្កែតឃើញថាមានភាពខ៊សគា្នាខា្លាំងផងដែរ 
រវាងជនបទ និងទីបែជ៊ំជន។
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*ចំណាំៈ នៅក្នុងការគណនានែះ សិស្សរៀនគួជាសិស្សដែលចូលរួមក្នុងថា្នាក់រៀនគួយ៉ាងហោច 
ណាស់ម្ដង ក្នុងខែដែលយើងតាមដន។
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 ទិន្នន័យនៅក្នុងតារងខាងកែមបាន
មកពីការង្កែតថា្នាក់រៀន ហើយបង្ហាញថា 
សកម្មភាព នែដំណើរការរៀននិងបងែៀនទំង 
នៅក្នុង ថា្នាក់រដ្ឋ និងថា្នាក់គួមានភាពសែដៀងគា្នា 
(ភាគរយ)។ ទិន្នន័យនែះ រួមផ្សំជាមួយនឹង 
ទិន្នន័យពីការពិភាក្សាកែ៊មអាចធ្វើឲ្យយើង 
សន្និដ្ឋានបានថា ការរៀនគួ តែង់ចំណុចជា 
ចែើន គឺជាការបន្ត (វិធីសាស្តែបងែៀន និង 
កម្មវិធីសិក្សា) ពីថា្នាក់រដ្ឋ (សូមមើលតារង 
៦)។ ជាឧទហរណ៍ ភាគរយនែការដក់កិច្ច 
ការឲ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ របស់គែូបងែៀនមាន 

កម្មវិធីសិក្សា

លក្ខណៈបែហាក់បែហែលគា្នា (៤៣% 
ចំនួនថា្នាក់រៀនគួដែលបានសង្កែត និង ៦៤% 
នៅក្នុងថា្នាក់រដ្ឋ) ក៏ដូចជាការឲ្យឧទហរណ៍
ទៅសិស្សទំងអស់ ក៏មានលក្ខណៈដូចគា្នាដែរ 
(៧៨% ទំងនៅថា្នាក់គួ និងនៅថា្នាក់រដ្ឋ)។ 
សែដៀងគា្នាដែរ សិស្សមានការចូលរួមសកម្ម
ភាពដូចគា្នាទំងនៅក្នុងថា្នាក់រៀនគួ និងថា្នាក់រដ្ឋ 
ដូចជាការឆ្លើយសំណួរពហ៊ជែើសរីស (១៤ 
ភាគរយ) និងសិស្សឆ្លើយពែមគា្នា (៧១% 
នៅថា្នាក់រដ្ឋ និង៦៤% នៅថា្នាក់គួ)។
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តារង៦៖ ភាពសែដៀងគា្នានៅក្នុងថា្នាក់រដ្ឋ និងថា្នាក់រៀនគួ

គរ៊កោសល្យគែូបងែៀន

ថា្នាក់រដ្ឋ  
N=១៤

ភាគរយថា្នាក់ដែលបាន
សង្កែត(ចំនួនថា្នាក់ដែ
លបានសង្កែត)

ថា្នាក់គ ួ
N=១៤

ភាគរយថា្នាក់ដែលបាន
សង្កែត(ចំនួនថា្នាក់ដែល
បានសង្កែត)

សិស្សពូកែធ្វើការជាមួយសិស្សខ្សាយ ២៨.៦(៤) ១៤.៣(២)

សិស្សពូកែជួយបងែៀនសិស្សក្នុងថា្នាក់ ៧១.៤(១០) ៥០(៧)

ហៅសិស្សខ្សាយឲ្យឆ្លើយសំណួរ ៥០(៧) ៤២.៩(៦)

សិស្សឆ្លើយសំណួរពហ៊ជែើសរីស ១៤.៣(២) ១៤.៣(២)

សិស្សធ្វើការនៅកា្ដោរខៀន ១០០(១៤) ៧១.៤(១០)

ដក់កិច្ចការឲ្យធ្វើនៅផ្ទះ ៦៤.៣(៩) ៤២.៩(៦)

គែូបងែៀនចំណុចថ្មី ៧៨.៦(១១) ៣៥.៧(៥)

គែូណែនាំសិស្សឲ្យធ្វើសកម្មភាព ១០០(១៤) ៨៥.៧(១២)

សិស្សឆ្លើយពែមគា្នា ៧១.៤(១០) ៦៤.៣(៩)

គែូឲ្យឧទហរណ៍ទៅសិស្សទំងអស់ ៧៨.៦(១១) ៧៨.៦(១១)

 ទិន្នន័យដែលបានមកពីការធ្វើការ 
ពិ ភាក្សា កែ៊មបានបង្ហាញថាពែលវែលាសមែប់  
ការ បងែៀន និងរៀននៅសាលារដ្ឋនាពែល 
បច្ចុប្បន្ននែះ ជាទូទៅមិនអាចអន៊ញ្ញាតឲ្យគែូ

បងែៀនបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាតាមការកំណត់
របស់កែសួងបានទែ ហើយសិស្សភាគចែើន 
ក៏មិនអាចទទួលចំណែះដឹងបានគែប់គែន់
ដោយគែន់តែទៅសិក្សានៅក្នុងថា្នាក់រៀនរដ្ឋ
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ដែរ។ ការបងែៀនតែូវបានផ្តាតសំខាន់ទៅ
លើការបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សា ជាជាងគ៊ណភាព 
នែការអប់រំដែលសិស្សតែូវទទួល។ 
គែូបងែៀន មួយចំនួនតែូវពន្លឿនការបងែៀន 
ដើម្បី បញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សារបស់កែសួងឲ្យ 
បានទន់ពែលវែលា ដោយធ្វើការសង្ខែប ឬ
កាត់បន្ថយផ្នែកខ្លះនែមែរៀនរបស់គាត់។ 
គែូបងែៀនមា្នាក់ក្នុងចំណម គែូបងែៀនដែល
ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាកែ៊មបានមាន  
បែសាសន៍ថា៖ "យើងអាចសង្ខែបយក 
ចំណុចណាដែលសំខាន់ៗ ដូចជាមួយមែរៀន 
មានមួយទំព័រ យើងអាចសង្ខែបតែឹមបួនបែំ 
បនា្ទាត់មក ដើម្បីបងែៀន។" 
ការបងែៀនសែូតបែបនែះ មិនមែនមានន័យ 
ថាសិស្សទំងអស់ស៊ទ្ធតែមិនទទួលបាននូវ  
អ្វីដែលគែូបានបងែៀននោះទែ។ សមែប ់
សិស្សដែលតែូវបានចាត់ទ៊កថាជាសិស្សឆ្លាត 
ឬពូកែអាចតាមទន់នូវអ្វីដែលគែូបាន បងែៀន 
ប៉៊ន្តែសមែប់សិស្សខ្សាយវិញបែកដជាមាន
ការលំបាកក្នុងតាមឲ្យទន់ 
 ចំពោះការបងែៀនបែបនែះណាស់។ 
គែូបងែៀនដដែលនោះ បានបន្ថែមថា៖ 
"បែសិនបើយើងបងែៀនយកលឿនតាមកម្ម 
វិធីគែ សិស្សអាច ចំណែះដឹងនោះ 
អាចវា... គ៊ណភាពវាខ្សាយ 

ហើយអ្នកពូកែចែះតែទៅម៊ខ។"

 នៅពែលដំណាលគា្នានែះដែរ គែូ 
បងែៀនមួយចំនួនទៀតមិនបានយកចិត្តទ៊ក 
ដក់ខា្លាំងទៅលើការបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សា តាម 
ការកំណត់របស់កែសួងនោះទែ ដោយគាត ់
យល់ថា ពែលវែលាដែលកែសួងផ្ដល់ឲ្យមាន 
ចំនួនតិចតួចពែក ដែលនឹងអាចឲ្យគាត ់
សមែចការងរនែះបាន។ ជាក់ស្ដែងមានគែូ 
បងែៀនមា្នាក់បានលើកឡើងថា៖ "ឲ្យតិច 
អញ្ចឹង ខ្ញុំបងែៀនតាមដំណើរ អត់ចប់កម្មវិធ ី
អត់ទៅ ពែះអីមោ៉ាងវាតិច ខំយ៉ាងម៉ែចក៏ទៅ 
អត់រួច។"

 ក្នុងការពិភាក្សាកែ៊ម ទំងគែូបងែៀន 
និងសិស្សបានអះអាងថា ទែឹស្ដីតែូវបានលើក
យកមកបងែៀនចែើនជាងការអន៊វត្ត។គែ ូ
បងែៀនបានកាត់បន្ថយការអន៊វត្តលើលំហាត់ 
ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅព៊ម្ពរបស់កែសួង 
ដោយផ្ដោតភាគចែើនទៅលើទែឹស្ដីដើម្បី  
បញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សា ដោយគាត់យល់ថាកម្មវិធី
សិក្សាមានលក្ខណៈវែងពែកសមែប់រយៈពែល 
ក្នុងមោ៉ាងរដ្ឋ ដែលកែសួងបានកំណត់ឲ្យ។ ពួក
គាត់ព៊ំអាចលើកយកលំហាត់ដែលមាននៅក្នងុ 
សៀវភៅព៊ម្ពមកអន៊វត្តឲ្យបានទំងអស់នោះទែ  
ដោយលំហាត់ដែលនៅសល់ខ្លះតែូវបានដក់ 
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ឲ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ ខ្លះទៀតកាត់ចោល 
ឬយកទៅបងែៀននៅថា្នាក់គួ ។ 
គែូបងែៀនមា្នាក់បានលើកឡើងថា មាន 
លំហាត់ចំនួនបែំពីរដែលមាននៅក្នុងសៀវ
ភៅព៊ម្ព ប៉៊ន្តែដោយសារពែលវែលាមិនគែប់
គែន់ ទើបគាត់បងែៀនបានតែពីរប៉៊ណ្ណោះ។ 
គាត់បានបន្ថែមទៀតថាលំហាត់ទំងបែំពីរ 
មានកមែិតពីសែួលទៅលំបាក ហើយលំហាត់
ច៊ងកែយសមែប់ផ្សារភា្ជាប់ទៅមែរៀនបនា្ទាប់ 
ដែលមានន័យថាគាត់គួតែបងែៀនលំហាត 
់ទំងបែំពីរ។

 នែះជាបញ្ហាមួយ ដែលជំរ៊ញឲ្យសិស្ស 
ទៅរៀនគួ ដើម្បីបងែ្គប់ចំណែះដឹងរបស់ពួក 
គែ។ នៅក្នុងថា្នាក់រៀនគួ គែូបងែៀនបានផ្ដោត
ទៅលើការអន៊វត្តចែើន និងលើទែឹស្ដីតែបន្តិច
បន្តួចប៉៊ណ្ណោះ។ ក្នុងការបងែៀនគួ គែូបងែៀន 
បានបន្តការអន៊វត្តទែឹស្ដីដែលបានរៀននៅ 
សាលារដ្ឋ ដោយលើកយកលំហាត់នៅក្នុង
សៀវភៅព៊ម្ពរបស់កែសួងដែលមិនទន់បាន  
បងែៀនមកអន៊វត្ត និងមានបន្ថែមលំហាត់ 
ផ្សែងទៀត ដែលគាត់បានធ្វើការសែវជែវ 
ពីបែភពផ្សែងៗ។ 
គែូបងែៀនមា្នាក់បានលើកឡើងថា៖ "គែ 
[គែូដែលបងែៀនគួ] យកមែរៀនដែលគែបាន 
រៀនពីក្នុងថា្នាក់រួចហើយ ទៅអន៊វត្តនៅពែល 

បងែៀនគួចែើនជាង គែអន៊វត្តហើយ គែពងែីក 
បន្ថែមទៀត។"

 ទោះបីជាមានការអះអាងថា មានការ 
អន៊វត្តនៅក្នុងថា្នាក់រៀនគួ ចែើនជាងនៅក្នុង 
ថា្នាក់រដ្ឋក៏ដោយ តាមរយៈការសង្កែតលើ 
សកម្មភាពនីមួយៗ នៅពែលដំណើរការ 
បងែៀន និងរៀនដែលមានបែងចែកជា 
សកម្មភាពអន៊វត្តន៍ និងមិនអន៊វត្តន៍ 
(សូមមើលតារង ៧) យើងឃើញថា 
សកម្មភាពដែលអន៊វត្ត នៅក្នុងការថា្នាក់រៀនគួ 
មានរយៈពែលបែហាក់បែហែលគា្នានឹងរយៈ 
ពែលនែការអន៊វត្តនៅក្នុងថា្នាក់រដ្ឋដែរ។ ប៉៊ន្តែ  
អ្វីដែលយើងអាចដឹងតាមរយៈការសង្កែត 
នែះ គឺនៅក្នុងថា្នាក់គួ គែូបងែៀនបែើវិធី
សាស្តែនែការអន៊វត្តជាលក្ខណៈប៊គ្គល 
ជាជាងការបែើការអន៊វត្តជាកែ៊ម។ នៅក្នុងការ 
អន៊វត្តជាលក្ខណៈប៊គ្គលនៅក្នុងថា្នាក់រៀនគួ 
គែូអាចជួយពន្យល់ជាលក្ខណៈប៊គ្គលទៅកាន់ 
សិស្សមា្នាក់ៗ បានបែសើរជាងនៅក្នុងថា្នាក់រដ្ឋ
ដោយសារក្នុងថា្នាក់រៀនគួមានចំនួនសិស្ស 
តិច។ ជាទូទៅការអន៊វត្តបែបនែះ សិស្សគិត
ថាអាចទទួលបានគ៊ណភាពល្អជាងនៅក្នុង 
ថា្នាក់រៀនរដ្ឋ ដែលមានការលំបាកក្នុងការធ្វើ
បែបនែះ ដោយចំនួនសិស្សចែើន។
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បរិមាណសិស្សនៅក្នុងថ្នៅក់រៀន

 កតា្តាមួយទៀតដែលជំរ៊ញឲ្យសិស្សទៅ
រៀនគួគឺចំនួនសិស្សចែើនពែកនៅក្នុងថា្នាក់ 
រៀនរដ្ឋនីមួយៗ។ សិស្សទំងអស់នៅក្នុងថា្នាក់
រៀនព៊ំមានឱកាសគែប់គា្នាដើម្បីអន៊វត្តទែឹស្ដី  
ដែលបានរៀនទែ ដោយសារចំនួនសិស្ស
នៅក្នុងថា្នាក់នីមួយៗ មានចំនួនចែើនពែក។ 
នែះជាចំណុចមួយដែលបង្កការលំបាកដល់ 
ដំណើរការនែបងែៀន និងរៀន ដែលធ្វើឲ្យ 
សិស្សមិនអាចយល់មែរៀនបានល្អដោយសារ 
ភាពឡូឡាដែលងយនឹងអាចកើតឡើង  
ហើយគែូបងែៀនក៏ព៊ំអាចពន្យល់បានគែប់ 
ជែ៊ង ជែយទៅកាន់សិស្សទំងអស់នោះដែរ។ 
សិស្សមា្នាក់បានរអ៊ូថា៖ "ខ្ញុំរៀនក្នុងថា្នាក់មិន 
សូវចូល ហើយណាមួយសិស្សក្នុងថា្នាក់មាន 
ចែើនពែក។" ចំណុចនែះឪព៊កមា្ដោយរបស ់
សិស្សក៏បានលើកឡើងផងដែរថាចំនួនសិស្ស  
ចែើននៅក្នុងថា្នាក់ធ្វើឲ្យការពន្យល់របស់គែូ  
កាន់សិស្សព៊ំមានលក្ខណៈគែប់គែន់។ 
ម៉្យាងទៀត គែូបងែៀនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា 
បើចង់ឲ្យគ៊ណភាពអប់រំកាន់តែបែសើរ ទល់  
ត ែកាត់បន្ថយចំនួនសិស្សនៅក្នុងថា្នាក់ឲ្យមក 
នៅតែឹម ២៥នាក់ ឬតិចជាងនែះ៖ "... សិស្ស 
ចែើន បើចង់ឲ្យមានស្ដង់ដ ទល់តែ ២៥នាក ់
បានមានស្ដង់ដ [មាន]គ៊ណភាពខ្លះ"។ 
ចំណុចនែះដែលធ្វើឲ្យសិស្សបែរទៅការ 

រៀនគួ ដែលគែមើលឃើញថាមានគា្នាតិច 
ជាងនៅក្នុងថា្នាក់រដ្ឋ ហើយមានឱកាសបាន 
អន៊វត្តលំហាត់ចែើន និងគែប់ៗគា្នា។

 នៅក្នុងការសែវជែវនែះ ភាពខ៊ស  
គា្នា រវាងចំនួនសិស្សក្នុងថា្នាក់រដ្ឋ និងថា្នាក់រៀនគួ  
តែូវបានរកឃើញផងដែរ។ ដោយផ្អែកលើការ 
សង្កែត និងការតាមដនពិន្ទុ ចំនួនសិស្សជា 
មធ្យមក្នុងមួយថា្នាក់នៅថា្នាក់ទី៩ នៅសាលា 
រដ្ឋមានចំនួន ៤២នាក់ (ទំងនៅជនបទ 
និងទីកែ៊ង) ហើយនៅក្នុងថា្នាក់រៀនគួ 
ជាមធ្យមមានចំនួន ២១នាក់។ បើយើង 
បង្ហាញទិន្នន័យទៅតាមទីកន្លែង ចំនួនសិស្ស 
ជាមធ្យមក្នុងមួយថា្នាក់នៅអន៊វិទ្យាល័យ 
(ថា្នាក់ទី៩) ក្នុងកែ៊ងមានចំនួន ៥៦នាក់ និង 
នៅជនបទមានចំនួន ៣៥នាក់   ហើយសិស្ស 
អន៊វិទ្យាល័យដែលរៀនគួក្នុងមួយថា្នាក់នៅក្នុង
កែ៊ងមានចំនួន ៣៧នាក់ និង ១៧នាក់ នៅជន 
បទ។ ម៉្យាងទៀតតួលែខសិស្សជាមធ្យមរបស់ 
សិស្សថា្នាក់ទី ៦ ក្នុងមួយថា្នាក់ នែសាលារដ្ឋ  
នៅក្នុងកែ៊ង គឺ ៣១នាក់ ចំណែកឯនៅថា្នាក់ 
រៀនគួវិញគឺ ១៧នាក់។  តួលែខទំងនែះ   
បង្ហាញថាចំនួនសិស្សនៅក្នុងថា្នាក់រៀនគួ តិច 
ជាងចំនួនសិស្សនៅក្នុងថា្នាក់រៀនរដ្ឋ មិនថា 
នៅជនបទ ឬនៅទីកែ៊ងទែ។ 
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ការចូលរួមចំណៅកពីគៅួសារ ក្នុងការសិក្សារបស់សិស្ស

 ការចូលរួមចំណែករបស់កែ៊មគែួសារ
ទៅលើការសិក្សារបស់កូន ជាផ្នែកមួយដែល  
តែូវបាន ចាត់ទ៊កថាមានសារៈសំខាន់ដែរ 
សមែប់ការ អប់រំរបស់សិស្ស។ "ការចូលរួម 
ចំណែក" របស់កែ៊មគែួសារ ក្នុងការសិក្សា  
របស់សិស្សតែង់ចំណុចនែះមានន័យថា 
គែួសារយល់ពែមបញ្ជូន ឬអន៊ញ្ញាតឲ្យកូន 
របស់គាត់ទៅរៀនគួ ឬអញ្ជើញគែូឲ្យមក 
បងែៀនគួកូនរបស់គាត់ ដល់ផ្ទះ និងមាន  
ការតាមដនការសិក្សារបស់ កូនគាត់។ 
ចំណែកឯពាក្យ "គែួសារ" គឺសំដៅទៅឪព៊ក 
និង/ឬមា្ដោយ ពែះមិនបែកដ ថាទំង ឪព៊ក 
និងទំងមា្ដោយទែ ដែលបានដឹងអំពីការសិក្សា 
របស់កូនគាត់ ដូចជាមានឪព៊កខ្លះបានដឹង
កូនរបស់គាត់រៀនគួម៊ខវិជា្ជាអ្វីខ្លះ តែគាត់ ព៊ំ
បានដឹងអំពីការចំណាយទៅលើការរៀនគួ
ទំងនែះទែ ដោយសារការចំណាយនែះគឺ 
ភរិយរបស់គាត់ជាអ្នកចាត់ចែង។ នែះអាច  
មកពីទមា្លាប់របស់កែ៊មគែួសារនៅបែទែស 
កម្ពុជា ដែលស្តែីជាអ្នកថែរក្សាល៊យកាក់ និង
ទែព្យសម្បត្តិផ្សែងៗនៅក្នុងផ្ទះ និងទទួលខ៊ស
តែូវលើការចំណាយនៅក្នុងកែ៊មគែួសារ។

 មានគែួសារមួយចំនួនបានចូលរួមចំ
ណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការសិក្សារបស់កូន  
ពួកគាត់ ប៉៊ន្តែកែ៊មគែួសារខ្លះតែូវបានយល់  

ឃើញមិនបានចូលរួមចំណែកទែ ឬចូលរួម 
ចំណែកតិចតួចប៉៊ណ្ណោះ។ នៅក្នុងការពិភាក្សា 
កែ៊មជាមួយអាណាព្យាបាលសិស្ស ឪព៊ក
មា្ដោយខ្លះបានដឹងអំពីការសិក្សាដូចជាកូន 
របស់គាត់បានរៀនអ្វីខ្លះ រៀនពូកែ ឬខ្សាយ 
(បានចំណាត់ថា្នាក់លែខប៉៊នា្មាន) ការចំណាយ 
បែចាំខែលើការសិក្សាកូនរបស់គាត់មា្នាក់ៗ  
អស់ប៉៊នា្មានជាដើម។ រីឯឪព៊កមា្ដោយខ្លះទៀតព៊ំ 
បានដឹង ឬដឹងតិចតួចប៉៊ណ្ណោះអំពីការសិក្សា 
របស់កូនគាត់ ដូចជាគាត់គែន់តែដឹងថាកូន  
របស់គាត់ទៅរៀនតែមិនបានដឹងថារៀនអ្វីខ្លះ
នោះទែ។

 គែូបងែៀនបានយល់ឃើញថាសិស្ស
ដែលបានទៅរៀនគួ និងសិស្សដែលរៀនពូកែ 
ភាគចែើនមានការរួមចំណែកពីកែ៊មគែួសារ  
 ដោយពួកគាត់ (គែូបងែៀន)បានលើកឡើង 
អំពីការអន៊ញ្ញាតឲ្យកូនមករៀនគួ ជួយជំរ៊ញ 
កូនឲ្យមកសាលាឲ្យបានទៀងទត់ ជួយជំរ៊ញ 
កូនឲ្យសិក្សាបន្ថែមនៅផ្ទះ  ផ្ដល់ពែលវែលា 
គែប់ គែន់សមែប់ការសិក្សារបស់កូនគាត ់
ជាដើម។ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការពិភាក្សាកែ៊ម 
គែូបងែៀនមា្នាក់គាត់ដកសែង់ពាក្យសម្ដ ី
របស់អាណាព្យាបាលសិស្សមា្នាក់ដែលចង់ ឲ្យ  
កូនគាត់ទៅរៀនគួថា៖ "អ្នកគែូ មិនបាន 
បងែៀនគួទែអ្ហែ?" ។ នែះបង្ហាញឲ្យឃើញព ី
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តមែូវការនែការរៀនគួពីគែួសារសិស្ស។  
មានពែលខ្លះឪព៊កមា្ដោយមិនបានបង្ហាញពីការ  
ចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដូច្នែះទែ តែគាត់ 
បង្ហាញតាមរយៈការអន៊ញ្ញាតឲ្យកូនរបស់
គាត់ទៅរៀនគួ ដោយបានផ្ដល់ជាថវិកា និង
ពែលវែលាសមែប់ការរៀនគួនែះជាដើម។ 
គែូបងែៀនមា្នាក់បានលើកឡើងថា បែសិនបើ
ឪព៊កមា្ដោយឆ្លើយតបទៅកាន់សិស្សថា៖ "ទែ! 
គា្មានល៊យទែ!" នោះការបងែៀនគួក៏មិនអាច
កើតមានឡើងដែរ។

 បញ្ហាថវិកានែះជាមូលហែត៊មួយ ក្នុង 
ចំណមមូលហែត៊ទំងឡាយដែល ធ្វើឲ្យគែួ 
សាររបស់សិស្សដែលមិនបានរៀនគួ ឬទៅ  
រៀននៅសាលារដ្ឋមិនជាប់លាប់តែូវបាន  
យល់ឃើញថា មិនសូវបានចូលរួមចំណែកក្នុង 
ការសិក្សារបស់កូនគាត់។ នៅក្នុងការ ពិភាក្សា  
កែ៊ម មានការលើកឡើងថា សិស្សដែលទៅ  
រៀនមិនបានជាប់លាប់ បណា្ដាលមកពីបញ្ហា 
ជីវភាព និងការមិនយកចិត្តទ៊កដក់ពីកែ៊ម 
គែួសារ។  គែូបងែៀនមា្នាក់បានមានបែសាសន៍ 
ថា៖ "មោ៉ាងរដ្ឋយើងធម្មតា មិនមែនរៀនគួ 
តែសិស្សនោះភាគចែើន ឧស្សាហ៍ឈប់ផង... 
មកពីបញ្ហាជីវភាពគែួសារនោះឯង... ម៉ែឪមិន 
សូវយកចិត្តទ៊កដក់ផង មកពីបញ្ហាជីវភាព 
ផង បើថាកូនមិនមករៀន គឺអត់បង្ខំឲ្យកូនមក 

តែម្ដង"។ "ជីវភាព" សំដៅលើតមែូវការចាំបាច់ 
សមែប់ការរស់នៅបែចាំថ្ងែ ដូចជាការហូបច៊ក 
និងការស្លៀកពាក់ជាដើម។ ជីវភាព តែូវបាន 
យល ់ឃើញថាជាអាទិភាពសំខាន់ជាងការ 
សិក្សារបស់កូនៗគាត់ ដូចដែលសិស្សមា្នាក់ 
បានអះអាងថា មា្ដោយរបស់នាងមិនមែន 
មិនអន៊ញ្ញាតឲ្យនាងទៅរៀនគួទែ តែគាត់ឲ្យ 
នាងជួយការងរផ្ទះគាត់សិន។ ម៉្យាងទៀត 
ឪព៊កមា្ដោយខ្លះ សម្លឹងឃើញថាពែលបច្ចុប្បន្ន
នែះសិស្សមួយចំនួន ដែលបានបញ្ចប់ថា្នាក់ 
មធ្យមសិក្សាទ៊តិយភូមិ ឬកមែិតបរិញ្ញាបតែ
នៅតែមិនមានការងរធ្វើ។ ហែត៊ដូច្នែះហើយ 
ធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនបានយកចិត្តទ៊កដក់ ឬជួយ  
ជំរ៊ញការសិក្សារបស់កូនគាត់ទែ។ នែះមិន 
ខ៊សពីអ្វី ដែលលោក មា៉ាក បែ និងសែង ប៊៊នលី 
បានលើកឡើងនៅក្នុង"សៀវភៅត៊ល្យការ"រ
បស់គាត់ទែ ដែលថា៖"នៅពែលដែលគែួសារ
សិស្សពិចារណាថា តើគួបញ្ជូនកូនទៅសាលា 
ឬមិនបញ្ជូន មាតាបិតាបានធ្វើការវាយតម្លែ
កែផ្លូវការ ដើម្បីពិនិត្យមើលថា តើការចំណាយ
សមែប់បញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនអាចផ្ដល ់
ផលបែយោជន៍កមែិតណា" (2005, p.83)។

 បញ្ហាជីវភាព ជាមូលហែត៊មួយដែល 
ធ្វើឲ្យ ក្មែងគា្មានទំងថវិកា និងពែលវែលាទៅ 
រៀន គួ។ បញ្ហាជីវភាព តមែូវឲ្យសិស្សដែលទៅ 
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រៀននៅសាលារដ្ឋមិនបានជាប់លាប់ ឬមិន 
បានទៅរៀនគួ តែូវជួយធ្វើការ កែ៊ម គែួសារ   
ដើម្បីជួយសមែួលបន្ទុករបស់គែួសារ។ ក្នុង 
នោះមានសិស្សខ្លះជួយធ្វើការងរសែចមា្ការ  
ចាក់កនែ្តកការងរផ្ទះ ដូចជាមើលផ្ទះ សំអាត 
ផ្ទះ មើលប្អូនតូចៗ ឃ្វាលគោ ទៅកាប់ 
អ៊សជាដើម។ ពិតមែនតែការជួយនែះមិនបាន  
ផ្ដល់ជាល៊យកាក់ដោយផ្ទាល់ដល់ក្មែងក៏ 
ដោយ  ក៏ការងរនែះ ជួយសមែួលដល់ បន្ទុក  
ការងរនៅក្នុងគែួសារ ឬអាចធ្វើឲ្យឪព៊ក  
មា្ដោយមានពែលវែលា សមែប់ទៅធ្វើការងរ 
កែផ្ទះ ដើម្បីរកចំណូលសមែប់ជីវភាពរបស់ 
គែួសារដែរ។ ជាឧទហរណ៍ សិស្សមា្នាក់តែូវ 
ជួយកិនម្សៅ និងទៅជួយកាប់អ៊សមា្ដោយ របស់ 
នាង កែយពែលទទួលទនអាហារថ្ងែតែង់ 
រួច។ នាងនិយយថា៖ "ហូបបាយហើយ គាត ់
កិនម្សៅ គាត់កិនម្សៅហើយ ដល់ពែលថ្ងែតែង់ 
បន្តិច គាត់ទៅកាប់អ៊សទៅ ទៅកាប់ជាមួយ   
គាត់"។រីឯសិស្សមួយចំនួនទៀតបានឆ្លៀត  
 ពែល កែមោ៉ាងសិក្សារដ្ឋ ទៅធ្វើការងរ 
ផ្សែងៗ នៅកែផ្ទះ ដែលពួកគែអាចធ្វើបាន 
ដើម្បីរកបែក់ចំណូលដើម្បីសមែលបន្ទុក នែ 
ការចំណាយរបស់គែួសារ ដូចដែលករណី   
សិស្សមា្នាក់ដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានសែះមួយ 
កន្លែង ដែលមានភ្ញៀវទែសចរណ៍ទៅជិះសែះ 

កម្សាន្ត បានបែប់ថា៖ "ខ្ញុំធ្វើការខាងជិះសែះ 
ជូនភ្ញៀវ ជូតoffice និងបន្ទប់ទឹក និងធ្វើការ 
ផ្សែងទៀត។"
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ការយល់ឃើញទៅលើសិស្សរៀនគួ និងមិនរៀនគួ

ការរៀនគួតែូវបានយល់ឃើញថា មានសារៈ 
សំខាន់ ក្នុងការជួយបង្កើនចំណែះដឹងរបស់  
សិស្ស បន្ថែមលើការខ្វះខាតដែលបានរៀននៅ
សាលារដ្ឋ។ ប៉៊ន្តែដោយសារបញ្ហាថ្លែបង់គួ ទើប  
ធ្វើឲ្យសិស្សមួយចំនួនមិនបានចូលរៀនគួ(បើ  
ទោះ បីមានគែូខ្លះបានអន៊ញ្ញាតឲ្យសិស្សដែលព៊ំ  
មានលទ្ធភាពបង់គួ ចូលរៀនគួ ដោយឥតគិតថ្លែ 
ឬជំពាក់ក៏ដោយ ក៏ករណីនែះព៊ំសូវ ឃើញមាន 
សិស្សគា្មានលទ្ធភាព ទៅរៀនគួចែើនដែរ)។ 
ការ ដែលមិនបានទៅរៀនគួនែះឯង ធ្វើឲ្យមាន 
ការយល់ឃើញបែបផ្សែងៗគា្នាទៅសិស្សដែល 
រៀនគួ និងមិនរៀនគួ។

 បើនិយយពីផ្នែកសមា្ភារវិញ យើងឃើញ  
មានការទទួលសា្គាល់ នូវភាពខ៊ស គា្នារវាងគែួសារ  
 ដែលបញ្ជូនកូនទៅរៀនគួ និងគែួសារដែលមិន  
បានបញ្ជូន។ គែួសារណា ដែលមានមធ្យាបាយ 
ធ្វើដំណើរទំនើប (ដូចជាម៉ូតូស៊ែរី ០៥ ឡើង)  
មានផ្ទះថ្ម បែក់ ក្បឿង មានដីធំឬលក់ឥវា៉ាន់នៅក្នុង 
ភមូនិោះកនូរបសគ់ាតទ់នំងជាតែវូបានបញ្ជនូទៅ
រៀន គួ។ រីឯគែួសារដែលទំនងជាមិនបានបញ្ជូន 
កូនទៅរៀនគួវិញនោះជាគែួសារដែល កូនរបស់ 
គាត់មិនមានសម្លៀកបំពាក់ ឬ ឯក សណា្ឋាន  
សមែប ់ទៅសាលាគែប់គែន់ គា្មាន អាហារហូប 
ច៊ក គែប់គែន់  គា្មានបែក់ថែទំស៊ខភាពរស់នៅ 
ក្នុងផ្ទះតូចគា្មានដីធ្វើ កសិកម្ម និងមានសមាជិក 

គែួសារ ចែើន។ 

 នៅក្នុងការពិភាក្សាកែ៊ម ភាគចែើន  
សិស្ស ដែលបានទៅរៀនគួតែូវបានយល់ ឃើញ 
ថាជា សិស្សល្អ ពូកែយកចិត្តទ៊កដក់ ឧស្សាហ៍  
ព្យាយមរៀនសូតែទំងនៅផ្ទះ និង នៅសាលា។ 
 នៅក្នុងថា្នាក់រៀន មានភាពកា្លាហាន ហា៊ានសួរគែ ូ
នូវរល់ចំណុចណាដែល គែ មិនយល់ មានពែល 
វែលាគែប់គែន់សមែប់ការសិក្សា ដែលខ៊សពី  
សិស្សដែលមិនបានរៀនគួ។ សិស្សមិនបានរៀន
គួខ្លះតែូវបានយល់ឃើញ ថាខ្ជិល ខ្លះមិនមាន 
ថវិកានិងពែលវែលា សមែប់ការសិក្សាមិនសូវ 
មានភាពកា្លាហាន សូម្បីតែក្នុងការសួរ ឬឆ្លើយ 
សំណួរ ក្នុងថា្នាក់ រៀន ក៏ពួកគែមិនដឹងថាតែូវចាប់
ផ្ដើមពីចំណុច ណាដែរ។ មានការយល់ឃើញ 
ថា ចំណែះដឹង ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យសិស្ស
រៀនគួមាន ភាពកា្លាហាន។ ហែត៊ដូចច្នែះហើយ 
ទើបធ្វើ ឲ្យក្មែងដែលមិនបានរៀនគួមួយចំនួន 
មាន អារម្មណ៍តូចចិត្តនឹងខ្លួនឯង ចែណែនឬអស់  
សង្ឃឹមក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគែ។ សិស្ស មា្នាក់  
ដែលមិនបានរៀនគួ បានលើកឡើងថា៖"នៅ 
ពែល គែ[សិស្សដែលរៀនគួ]រៀនគួទៅពែលគែូ 
ដក់ សំណួរ គែធ្វើរួចម៊នរហូត ដល់ពែលដច់ខែ 
គែជាប់លែខ ១។" សិស្សមា្នាក់ ទៀតបាននិយយ 
ថា៖ "ខ្ញុំមាន អារម្មណ៍ថាចែណែន និងអស ់
សង្ឃឹម" [ក្នុងការបែលង]។ រីឯគែូបងែៀនមា្នាក ់
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បានមានបែសាសន៍ថាសិស្សដែលមិនបាន 
រៀនគួ បែហែលជាអន់ចិត្តខ្លះ ដែលពួក គែមិន 

មានល៊យទៅរៀនគួ ហើយបែហែលជាគិតថា  
សិស្សដែលទៅរៀនគួបែកដជាចែះជាងខ្លួន។
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បៅក់ខៅគៅូបងៅៀន

 បែក់ខែជាបញ្ហាមួយដែលគែូបងែៀន 
តែងតែត្អូញត្អែរថា ព៊ំមានលក្ខណៈគែប់គែន់ 
ដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅបានសមរម្យបែសិន
បើគា្មានចំណូលពីបែភពផ្សែងទៀត។  តាម  
ទិន្នន័យនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ របស់ធនាគារពិភព 
លោកបានបង្ហាញថា គែូបងែៀន ៦៨.៥ %   
មានម៊ខរបរទី ២ដូចជា ធ្វើសែ ចមា្ការ ចិញ្ចឹម 
សត្វ លក់ដូរឥវា៉ាន់នៅផ្សារ និងរត់ម៉ូតូឌ៊ប 
ជាដើម (Benveniste, Marshall & Araujo, 
2008, p.68)។ ចំណែកឯបែភពចំណូលមួយ
ទៀតគឺបានមកពីការបងែៀនគួ។

 ដោយសារបែកខ់ែមនិអាចទបទ់លន់ងឹ 
ជីវភាពរស់នៅបាន គែូបងែៀនបានរកចំណូល 
បន្ថែមតាមរយៈការបងែៀនគួ។ គែូបងែៀន 
មា្នាក់បានលើកឡើងថា៖ "វាពិបាកដែរសែ៊ក 
ខ្មែរយើង បើនិយយឲ្យចំទៅ រឿងល៊យហ្នឹង 
បែក់ខែវាទប តិចពែក។ ដូច្នែះហើយ ការ  
រៀនគួតែូវតែជំរ៊ញ វាតែូវតែមានករណីនែះ 
កើតឡើង។"ការបងែៀនគួនែះ អាចជួយ 
សមែួលកមែិតជីវភាពតិច ឬចែើនអាសែ័យទៅ 
លើកមែិតបែក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការ  
បងែៀនគួនែះ។ នៅក្នុងការសិក្សានែះយើង 
ដឹងថាសិស្សនៅទីកែ៊ង ទៅរៀនគួ ចែើនជាង  
សិស្សនៅជនបទ និងថ្លែរៀនគួ ក៏ថ្លែជាង 
នៅជនបទដែរ។ ដូច្នែះ យើងអាចសន្មត់ថា គែូ

នៅទីកែ៊ងអាចរកបែក់ចំណូលតាមរយៈការ 
បងែៀនគួ បានចែើនជាង គែូនៅជនបទ។

 គែូបងែៀននៅជនបទមា្នាក់បានលើក
ឡើងថា ដោយសារបញ្ហាបែក់ខែ ទើបធ្វើឲ្យ 
គែូបងែៀនមិនបានយកចិត្តទ៊កដក់លើការងរ 
បងែៀនរបស់គាត់ ដោយសារតែគាត់ផ្ដោត សំ
ខាន់លើជីវភាពគែួសាររបស់គាត់។គាត់មាន 
បែសាសន៍ថាអារម្មណ៍របស់គែូអត់មូល 
ពែលបងែៀន៖ "បើនិយយរួមទៅ [គែូ] មក 
[សាលា] តែខ្លួន ពែលឹងនៅផ្ទះ។"

ការពិភាក្សា

ការរៀនគួ នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា មានឥទ្ធិពល 
លើការរៀន និងបងែៀននៅសាលារដ្ឋ។ ទី១ 
ទិន្នន័យនៅក្នុងការសិក្សានែះ បង្ហាញថា ការ  
រៀនគួនៅថា្នាក់ទី ៦ មានការកើនឡើង ចែើន  
ជាងទិន្នន័យនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ 
ដែលបង្ហាញដោយលោក មា៉ាក បែ(Bray 
1999)។ ទី២ ទិន្នន័យបង្ហាញថា សិស្សដែល  
រៀនគួនៅថា្នាក់ទី ៩ មានចំនួន ចែើន ជាងសិស្ស  
រៀនគួនៅថា្នាក់ទី ៦ ។ ចំណុចទំងពីរនែះ 
សែបតាមការរកឃើញ អំពីកំណើននែការរៀន 
គួនៅលើពិភពលោក ជាពិសែសនៅទ្វីបអាស៊ី 
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(Bray & Lykins, 2012)។ ទី ៣ ភាពសែដៀង  
គា្នានែការសិក្សា នៅក្នុងថា្នាក់រដ្ឋ និងថា្នាក់រៀនគួ 
ភាគចចែើន បង្ហាញថាការសិក្សានៅថា្នាក់គួ ជា  
ការបន្តការ សិក្សាពីក្នុងថា្នាក់រដ្ឋ។នៅក្នុងថា្នាក់គ ួ
គែូអាច បែើវិធីសាស្តែនែការបងែៀនដែលសមែប 
ទៅតាមតមែូវការរបស់សិស្សចែើនជាងនៅក្នុង  
ថា្នាក់រៀនរដ្ឋ។ ទី៤ យើងរកឃើញថា អ្នកដែល 
ចូលរួមភាគចែើន យល់ឃើញថាការរៀនគួ គឺ  
ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សារដ្ឋនិងដើម្បីនឹងទទួល  
បានចំណែះដឹងល្អ ដែលនឹងធ្វើឲ្យ អនាគត 
របស់សិស្សមានភាពរ៊ងរឿង។ ទី ៥ ការសិក្សា  
សែវជែវនែះ បានរកឃើញនូវ គមា្លាតសង្គម 
រវាងសិស្សដែលរៀនគួ និងមិន រៀនគួ។ 
ជាទូទៅ ការរៀនគួ គឺជាសែវាអប់រំសមែប់សិស្ស  
មកពីគែួសារ ដែលជីវភាពធូរធ និងមធ្យមនៅ  
ក្នុងសង្គម។

 នៅពែលយើងសួរគែូបងែៀនថាតើធ្វើ  
យ៉ាងម៉ែច ដើម្បីឲ្យការអប់រំរបស់សិស្ស បានល្អ 
គាត់បានផ្ដល់យោបល់ថា ការសិក្សារបស់ 
សិស្ស ទក់ទងនឹងកតា្តាបីយ៉ាង គឺ ការជួយ 
ជំរ៊ញ ពីឪព៊កមា្ដោយ ការយកចិត្តទ៊កដក់ ពីគែ ូ
បងែៀន និងការហូបច៊កគែប់គែន់។ ទី ១ ការ  
ជួយជំរ៊ញពីឪព៊កមា្ដោយទក់ទងនឹងភាពខ៊ស
គា្នា រវាងគែួសាររបស់សិស្សរៀនគួនិងសិស្ស  
មិនរៀនគួ (ដូចដែលបានរៀបរប់ខាងលើ)។ 

បញ្ហាជីវភាព តមែូវឲ្យឪព៊កមា្ដោយធ្វើការ 
សមែចចិត្តយ៉ាងលំបាក ថាតើគួបញ្ជូន កូន 
ទៅរៀនគួ ឬមួយឲ្យកូនជួយធ្វើការងរផ្ទះ 
ដើម្បីការរស់នៅបែចាំថ្ងែ។ ទី ២ ការយក ចិត្ត 
ទ៊កដក់ពីគែូបងែៀនបង្ហាញពីទំនាក់ទំនង 
រវាងសិស្ស និងគែូបងែៀន។ ទំនាក់ទំនងនែះ 
អាចនឹងមានទំនោរទៅរកភាពមិនល្អ នៅពែល  
ដែលការអប់រំតែូវបានចាត់ទ៊កជាទំនិញពោល 
គឺខណៈដែលសិស្សខ្លះបានបង់បែក់ទៅគែូ
បងែៀនរបស់ខ្លួន សមែប់ការសិក្សាបន្ថែម 
នោះភាពលម្អៀងនែការយកចិត្តទ៊កដក់របស់ 
គែូមួយចំនូនទៅលើសិស្សនៅក្នុងថា្នាក់រៀនរដ្ឋ 
អាចនឹងកើតឡើង។ទី ៣ ការហូបច៊កឲ្យបាន 
គែប់គែន់ ជាបញ្ហាសំខាន់ ដែលទក់ទងនឹង
ការចំណាយនៅក្នុងគែួសារដែរ។ បែសិនបើ 
ការអប់រំ គឺជាការចំណាយដ៏ចែើនបំផ៊តរបស់
គែួសារ (Bray & Bunly, 2005; NEP 2007) 
នោះការររែកចិត្ត ក្នុងការបញ្ជូនកូនទៅរៀន 
ឬទិញអាហារហូបច៊កឲ្យបានគែប់គែន់ នឹង  
កា្លាយជាទមា្លាប់នែការគិតបែចាំថ្ងែរបស់ឪព៊ក  
មា្ដោយ។ សិស្សខ្លះមើលឃើញថាការសិក្សា  
ឬការរៀនគួព៊ំបានផ្ដល់អត្ថបែយោជន៍អ្វីដល ់ 
ខ្លួនឡើយ ដូចគា្នានឹងការយល់ឃើញរបស់ 
ឪព៊កមា្ដោយសិស្សខ្លះ ដែលបានលើកឡើង 
ខាងលើដែរ។ សិស្សរៀនគួមា្នាក់បាននិយយ 
ថាខ្លួនបានណែនាំមិត្តរួមថា្នាក់មា្នាក់របស់ខ្លួន 
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 ដែលកំព៊ងលែងបាល់ទត់ ឲ្យទៅរៀនគួ តែ 
មិត្តភក្ដិរបស់ខ្លួនបានឆ្លើយមកវិញថា 
"រៀនបានស៊ី?" ពិតមែនថា ពាក្យសម្ដីនែះ 
ចែើនបែើជាការនិយយលែង ប៉៊ន្តែអ្នកបែើសម្ដ ី
នែះអាចមើលឃើញថាការអប់រំតែូវការចំណាយ  
ថវិកាចែើន និងរយៈពែលយូរហើយមិនបែកដ  
ថា ការអប់រំអាចផ្ដល់ផលបែយោជន៍ដល់ខ្លួន
ឬអត់នោះទែ។

 អ្វីដែលបន្ថែមលើកតា្តាទំងបីខាងលើគឺ 
បែព័ន្ធអប់រំព៊ំទន់មានការឧបត្ថម្ភគែប់គែន2់  
និងថា្នាក់រៀនមានគា្នាចែើនពែក ដែលបានប្ដូរការ 
ផ្ដល់ការអប់រំដែលមានគ៊ណភាពពីបែព័ន្ធអប់រំ 
រដ្ឋ ទៅក្នុងបែព័ន្ធរៀនគួ ដែលតែូវបង់ល៊យ 
ហើយជាលទ្ធផលបែព័ន្ធរៀនគួធ្វើឲ្យមានការ 
យល់ឃើញខ៊សគា្នា (ដោយសិស្សខ្លួនឯង គែ ូ
បងែៀន ឪព៊កមា្ដោយ) ចំពោះសិស្ស ដូចជា 
ឧស្សាហ៍/ខ្ជិល កា្លាហាន/ភ័យខា្លាច ឬឆ្លាត/ល្ងង ់
អាសែ័យលើលទ្ធភាពរបស់ពួកគែក្នុងការចូល 
រៀនគួនោះឯង។

 រជរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកសែវជែវមួយ  
ចំនួនក៏បានដឹងអំពីការចំណាយកែផ្លូវការ 
របស់គែួសារ ទៅលើការអប់រំរបស់កូនៗគាត់ 
ដែរ។ ហែត៊ដូចច្នែះ រជរដ្ឋាបាលបានព្យាយម 
ដោះសែយបញ្ហានែះ 

2កម្ពុជាចំណាយថវិកា ២.៣%នែផលិតផលក្នុងសែ៊កសរ៊ប(GDP) លើវិស័យអប់រំ ដែលចំនួននែះស្ថិតនៅក្នុងចំណមបែទែស 
ដែលចំណាយតិចបំផ៊តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នែយ៍ និងនៅកែមការចំណាយជាមធ្យមរបស់ពិភពលោកដែលមានចំនួន 
៤.៨%(European Commission 2012)  

ដោយមានចែញសែចក្ដីបែកាសលែខ ៥១៣ 
ពីកែសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា នៅឆ្នាំ២០០៥ 
ស្ដីពីលប់បំបាត់ការចំណាយកែផ្លូវការរបស់ 
សិស្សនៅបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា និងនៅ 
ឆ្នាំ ២០០៨ បានចែញអន៊កែិត្យស្ដីពីកែមសីល 
ធម៌វិជា្ជាជីវៈគែូបងែៀន ដែលក្នុងនោះបានហាម  
បែមការយកល៊យកែផ្លូវការពីសិស្សនិងការ 
ធ្វើអាជីវកម្មក្នុងបរិវែណសាលា។ ឧទហរណ៍៖ 
មាតែ ១៣ នែអន៊កែិត្យនែះបានចែងថា៖ "
គែូបងែៀនមិនតែូវរែអង្គាសបែក់ ឬ បែមូល 
បែក់កែផ្លូវការ ឬ ធ្វើអាជីវកម្មនានាក្នុងថា្នាក់
រៀនឡើយ។ គែូបងែៀនតែូវជៀសវាងការ បែក
បម៊ខរបរផ្សែងក្នុងបរិវែណគែឹះសា្ថានសិក្សា។" 
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សន្និដា្ឋៅន

 បែព័ន្ធអប់រំនៅបែទែសកម្ពុជា គឺជាការ
លាយបញ្ចូលគា្នារវាងការសិក្សានៅសាលា រដ្ឋ 
និងការរៀនគួ។ ដោយសារការរៀនគួជាការបន្ត 
ការសិក្សាពីសាលារដ្ឋ យើងអាចហៅការ អប់រំ 
បែបនែះថាជា បែព័ន្ធអប់រំកូនកាត់រដ្ឋ-ឯកជន។ 
ដើម្បីទទួលបានការអប់រំគែប់គែន់ សិស្សតែូវ 
ចំណាយថវិកា លើការសិក្សាកែមោ៉ាងបន្ថែម។ 
បន្ទុកនែការចំណាយនែះ តែូវធ្លាក់ទៅលើ 
គែសួារសិស្ស ដែលតែូវកំណត់ 
បរិមាណ និងបែភែទ  
នែការអប់រំដែលកូនរបស់គាត់តែូវការ។  
របាយការណ៍នែះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតួនាទី 
នែការរៀនគួ នៅក្នុងបែព័ន្ធអប់រំរដ្ឋដោយយើង 
ធ្វើការសិក្សានិងបែៀបធៀបវិធីសាសែ្តបងែៀន 
ដែលគែូបានបែើ នៅក្នុងថា្នាក់រដ្ឋ និងថា្នាក់រៀគួ។ 
យើងក៏ធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែក 
សង្គម ដែលបណា្ដាលមកពីបែព័ន្ធរៀនគួផងដែរ។

 ការទទួលសែវាអប់រំជាលក្ខណៈបែប  
នែះ ធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពនែការអប់រំមានលក្ខណៈ 
មិនស្មើគា្នា ដែលកមែិតនែគ៊ណភាពអប់រំ តែូវ
អាសែ័យលើការជែើសរីសរបស់ឪព៊កមា្ដោយ
ដោយសារតែការកើនឡើងនែការពឹងផ្អែក
លើសែវាឯកជន។ បែព័ន្ធអប់រំកូនកាត់ រដ្ឋ-
ឯកជននែះធ្វើឲ្យសិស្សកែីកែ មិនអាចទទួល 
បានការអប់រំដូចសិស្សដែលមានជីវភាពធូរធ

ទែដែលនែះ

ធ្វើឲ្យមានគមា្លាតសង្គម។ ហែត៊ដូចច្នែះ ដើម្បី  
កាត់បន្ថយគមា្លាតនែះ ជាជំហានដំបូងយើង 
តែូវទទួលសា្គាល់គមា្លាតសង្គម ដែលបង្កើត 
ឡើងដោយការរៀនគួនែះនិងចាប់ផ្ដើមនិយយ  
អំពីបែព័ន្ធអប់រំ ដោយលើកយកទំងការអប់រំ 
រដ្ឋនិងរៀនគួ ដែលយើងមើលឃើញ 
ទំងអស់គា្នា។

 ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការនិយយនែះបានយើង 
តែូវការធ្វើការសិក្សាសែវជែវបន្ថែម ទៀតលើ 
កម្មវិធីសិក្សា និងវិធីសាស្តែបងែៀន ដែលគែ ូ
បែើទំងនៅក្នុងការសាលារដ្ឋនិងនៅថា្នាក់រៀនគួ 
និងសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់រយៈពែលវែងលើ 
សង្គម ដែលបណា្ដាលមកពីការរៀនគួ។



35

ឯកសារយៅងៈ

Aggarwal, Y. (1998). Primary education in Delhi: How much do the children learn?  
 New Delhi: National Institute of Educational Planning and Administration. 

Benveniste, L., Marshall, J., & Araujo, M. C. (2008).Teaching in Cambodia.  
 Washington, DC: World Bank.

Bray, M. (1999). The private costs of public schooling: Household and community  
	 financing	of	primary	education	in	Cambodia. Paris: UNESCO International Institute for  
 Educational Planning (IIEP).

Bray, M., and Bunly, S. (2005) Balancing	 the	books:	Household	financing	of	basic	education 
 in Cambodia. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of  
 Hong Kong.

Bray, M. (2009). Confronting the shadow education system: What government policies for what  
 private tutoring? Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP). 

Bray, M. (2011). The challenge of shadow education: Private tutoring and its implications for  
 policy makers in the European Union. Brussels: European Commission. 

Bray, M. and Lykins, C. (in press). Shadow education: Private supplementary tutoring and its  
 implications for policy makers in Asia. To be published by the Asian Development  
       Bank.

Fergany, N. (1994). Survey of access to primary education and acquisition of basic literacy skills  
 in three governorates in Egypt. Cairo: UNICEF; Almishkat Centre for Research and  
 Training.

Hallak, J. and Poisson, M. (2007).Corrupt schools, corrupt universities: What can be done? Paris:  
 UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP). 



36

Hussein, M.G.A. (1987). Private tutoring: A hidden educational problem. Education studies in  
 mathematics, 18(1), 91-96.

Nanayakkara, G.L.S. and Ranaweera, M. (1994).“Impact of private tuition and the educational  
 challenges of the 21st century.” In: Economic review [The People’s Bank, Colombo],  
 20(2,3), 11-14, 17.

NEP (2007).The Impact of Informal School Fees on Family Expenditures. NGO Education  
 Partnership, Education Operational Research. Retrieved June 1, 2011, from http://www. 
	 nepcambodia.org/pdffiles/NEP_Informal%20School%20Fee%20Report07.pdf

Nzomo, J., Kariuki, M., Guantai, L. (2001).The quality of primary education: Some policy  
 suggestions based on a survey of schools — Kenya. Paris: UNESCO International Institute  
 for Educational Planning (SACMEQ policy research report No. 6). 

MoEYS [Ministry of Education, Youth & Sport] (2005).Prakas #513 on abolishment of informal  
 payments from students at public primary and secondary school.Phnom Penh, Kingdom  
 of Cambodia

Royal Government of Cambodia (2008).Sub-decree on teacher professional ethic. Phnom Penh,  
 Kingdom of Cambodia

www.thislifecambodia.org

Copyright © 2012 by This Life Cambodia. 



www.thislifecambodia.org

Copyright © 2012 by This Life Cambodia. 


