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ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងការប្រែប្រែួលក្នុងទីផ្រែសារពលកម្ម  
សម្រែប់ក្រែុមយុវជនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រែដ្ឋកិច្ចលំបាកនៅកម្ពុជ

ស្រែចក្តផី្តើម
កង្វះជំនាញតែងសំគាល់បានថាជា កត្តាកំណត់សំខាន់ មួយ  

នែភាពគា្មានការងារធ្វើ ភាពកែកីែ និងអសន្តសុិខក្នងុសង្គម និង ជា   
ឧបសគ្គធំ មួយដល់ការរីកចមែើននែ បណ្ដាបែទែសកំពុង អភិវឌែឍន៍។ 
ដើមែបីបង្កើនចំនួនជនពែញវ័យមានការងារធ្វើជា ផ្លវូការ អ្នក ទំាង 
នោះ  ចំាបាច់តែវូមានជំនាញសែបតម តមែវូការ ទីផែសារ។ ការ 
បណ្តះុបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ ជា វិធីសាស្តែ ល្អមួយ សមែប  ់ជួយ  ជន 
ពែញវ័យ ជាពិសែសអ្នកមាន សា្ថានភាព លំបាក ខាង សែដ្ឋកិច្ច ឬ  
ឆាប់បោះបង់ការសិកែសា ដើមែបី ឲែយកសាង ជំនាញ ការងារ មួយ ចំនួន។

កមា្លាងំពលកម្មក្នងុបែទែសកំពុងអភិវឌែឍភាគចែើន ជា 
ពលករមានជំនាញទាប និងមានវ័យក្មែងអាយុពី ១៥ ទៅ 
៣០ឆា្នា ំ (កែមុយុវជន) ដែលភាគចែើន ជាជនគា្មាន ការងារ  ធ្វើ 
ឬ មួយ ជាប់ផុងក្នងុ ការងារកែផ្លវូការបានបែក់ កមែទាប។ 
នៅកម្ពជុា កែមុយុវជនមានបែមាណ ៣៣%  នែ បែជាជន 
សរុប  ក្នងុឆា្នា២ំ០១៤។ ទោះបីមានកែមុយុវជនដ៏ធំបែបនែះជា 
សកា្តានុពល មួយក្ត ី បុ៉ន្តែវាក៏ជាបញ្ហាបែឈមចមែបងមួយដល់ 
លទ្ធភាព មាន ការងារធ្វើ។

នៅឆា្នា២ំ០១៤ អតែចូលរួមក្នងុកមា្លាងំពលកម្មរបស់កែមុ   
យុវជនមានបែមាណ ៧៧% ក្នងុនែះយុវជនដែលបមែើ ការងារ 
  ទទួលបានបែក់ឈ្នលួមានបែមាណ ៦០%។ ជា មធែយម កមែតិ 
អប់រំរបស់យុវជនមានចំនួន ៧,៣ឆា្នា។ំ សិសែសក្នងុ គែសួារ មាន  
ចំណូលទាប ងាយបោះបង់ការសិកែសាជាងគែ ដើមែបី ជួយ ធ្វើការ  
នៅ ផ្ទះ ឬក៏ទៅរកបែក់ចំណូលមកជួយទែទែង់ ជីវភាព គែសួារ  
ពីពែះតម្លែឱកាសបាត់បង់ ដោយសារការ ទៅ  រៀន  នៅ សាលា 
វា មានកមែិតខ្ពស់ពែក។ ដូចនែះ យុវជន ជា រឿយៗចូលរួម ក្នុង 
កមា្លាងំពលកម្ម ដោយគា្មាន ជំនាញ មូលដ្ឋាន  អ្វសីោះ។

កន្លងមក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានបែងឹបែងជាខា្លាងំ ដើមែបី 
កែលំអលទ្ធភាពមានការងារធ្វើរបស់យុវជន ដូចជា តមរយៈ 
យុទ្ធសាស្តែចតុកោណដំណក់កាលទី៣ ដើមែបីកំណើន 
ការងារ សមធម៌ និងបែសិទ្ធភាព និង ផែនការអភិវឌែឍន៍ 
យុទ្ធសាស្តែ ឆា្នា២ំ០១៤-២០១៨ នែការអប់រំបណ្តះុបណ្ដាល 
បច្ចែកទែស និងវិជា្ជាជីវៈ។ ទោះបីជាយ៉ាងនែះក្ដ ី តែវូមានការ 

បែងឹបែង ចែើនថែមទៀត ជាពិសែសក្នងុការកែលំអកមា្លាងំ 
ពលកម្មដែលមានជំនាញ បើសិនកម្ពជុាចង់ដើរឲែយទាន់ 
បែទែស អាសា៊ានឯទៀត ក្នងុការអនុវត្តតមគោលការណ៍របស់
សហគមន៍សែដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន។

ការបណ្តះុបណ្ដាលមានអាទិភាពខ្ពស់បំផុត ក្នងុផែនការ 
អភិវឌែឍន៍ ជាតិ។ បុ៉ន្តែមានភស្តតុងតិចតួចណស់ដែល 
បងា្ហាញ ពីបែសិទ្ធភាពនែ ការបណ្តះុបណ្ដាលនៅតមបែទែស 
កំពុងអភិវឌែឍន៍ ក្នងុការជួយឲែយយុវជនទទួលបានការងារ ផ្លវូការ 
  នៅក្នងុទីផែសារពលកម្ម។ ភស្តតុងតមការសែវជែវ បែប  
ពិសោធន៍ជាក់ស្ដែង (experimental method) រឹតតែ មាន 
តិចតួចណស់ទៀត ហើយការវាយតម្លែកន្លងមកទៅលើ 
បែសិទ្ធភាព នែកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈផែសែងៗ ក៏មិន បាន  
ផ្តល់លទ្ធផលចែបាស់លាស់គែប់គែន់នៅឡើយ។

អត្ថបទសង្ខែបគោលនយោបាយនែះ ផ្អែកលើការសិកែសា 
ពីឥទ្ធពិលនែ ការចូលរួមក្នងុកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ មួយ  
សមែប់កែមុយុវជនមកពី គែសួារមានបែក់ចំណូលទាប 
(Ouch 2019) ដោយផ្តាតលើ ផលប៉ះពាល់នានានែ 
កម្មវិធី បណ្តះុបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ ទៅលើលទ្ធភាពទទួលបាន 
ការងារធ្វើ និងឧបសគ្គផែសែងៗក្នងុការទទួលយក និងបញ្ចប់ 
ការបណ្តះុបណ្ដាលទំាងសែងុ។ អ្នកសែវជែវក៏បានកត់តែ 
ពីបញ្ហាបែឈម និងបទពិសោធន៍បានពីការចុះធ្វើការ ជាមួយ 
កែមុយុវជន ដែលស្ថតិក្នងុសា្ថានភាពសែដ្ឋកិច្ច លំបាក និង 
គែសួារ របស់ពួកគែ។ ទំាងអស់នែះបានផ្តល់ព័ត៌មានដ៏មាន 
បែយោជន៍ និងបងា្ហាញពីផលពាក់ព័ន្ធផែសែងៗ ដើមែបីជួយ ឲែយ 
បែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍នានា អាចរៀបចំកម្មវិធី បណ្តះុ បណ្ដាល 
និងគោលនយោបាយមុខរបរ និងការងារ ឲែយកាន់តែមាន 
បែសិទ្ធភាព ខ្ពស់។

ការសិក្រែសាស្រែវជ្រែវ
ការសិកែសាវាយតម្លែតមបែបពិសោធន៍ជាក់ស្តែង ពីផល 

ប៉ះពាល់ នែកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈនានា ជាវិធីសាស្តែ 
សែវជែវថ្មមួីយនៅកម្ពជុា។

រៀបរៀងដោយបណ្ឌិត អ៊ូច ច័ន្ទតារ៉ានី ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ និងប្រាធានផ្ន្រាកស្រាដ្ឋកិច្ចនៅវិទ្រាយាស្ថាន CDRI។ សូមយោង ឯកសរ ន្រាះថា៖ Ouch Chandarany. 2019. 
Vocational Training and Labour Market Transitions of Cambodian Disadvantaged Young Adults. GMS-Net Policy Brief 2019 No. 07. Phnom Penh: CDRI.
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អន្តរាគមន៍ក្នងុការសិកែសា
អន្តរាគមន៍ក្នងុការសិកែសានែះ គឺ ការផ្តល់ការបណ្តះុបណ្ដាល 

ជំនាញគែហកិច្ច (ការរៀបចំបន្ទប់) រយៈពែលពីរខែ ដោយ 
ផ្តាត លើ៖ កែមុយុវជនអាយុពី ១៥-៣០ឆា្នា ំ កំពុង រស់នៅ តម  
កន្លែងអនាធិបតែយែយ ក្នងុ ៩ខណ្ឌ នៅរាជធានី ភ្នពំែញ (ដែល   
មាន សរុប ១២ខណ្ឌ) និងចែះអាន ចែះសរសែរ ហើយ  ពែញ 
ចិត្ត  ចូលរួមក្នងុការបណ្តះុបណ្ដាល។ វគ្គបណ្តះុ បណ្ដាល  ជំនាញ  
រៀបចំបន្ទប់ តែវូបានជែើសយកពីពែះមាន តមែវូការ ចែើន ក្នងុ 
 វិស័យទែសចរណ៍ អ្នកមានការអប់រំទាប ក៏អាច ចូល រួម បាន  
ហើយសមសែបសមែប់ទំាងបុរស និង ស្តែ។ី វគ្គបណ្តះុ បណ្ដាល  
នែះបានរៀបចំ និងអនុវត្តឡើង ដោយ សហការ ជាមួយ  អង្គការ  
ដើមែបីសា្នាមញញឹមនែកុមារ (PSE)  និងរួមមាន ការសិកែសា 
មែរៀន ក្នងុ ថា្នាក់ ១៨០ ម៉ាង និង ការអនុវត្តជាក់ស្តែង ១៨០ 
ម៉ាង។ សិកា្ខាកាម តែវូរៀន ពី ថ្ងែ ច័ន្ទ ដល់ សុកែ ពីម៉ាង ៧:០០ 
ពែកឹ ដល់ថ្ងែតែង់ និងពីម៉ាង ២:០០ ដល់ ៥:០០លា្ងាច និង នៅ 
ថ្ងែ សៅរ៍ ពីម៉ាង ៧:០០ពែកឹ ដល់ ថ្ងែតែង់។

វគ្គបណ្តះុបណ្ដាលនែះបានដំណើរការបួនលើក ក្នងុ ចនោ្លាះ   
ពែលពីខែមិថុនា ដល់ខែកញ្ញា ឆា្នា២ំ០១៦ ដោយមាន  
គែ ូបងែៀន កម្មវិធីសិកែសា និងបរិយកាសសិកែសា ដូចគា្នា ទំាង អស់។ 
អ្នកចូលរួមទទួលបានឯកសណ្ឋានមួយ សមែប់ អាហារ ថ្ងែតែង់ 
សមា្ភារសិកែសា និង អង្ករ ៣,៥គ.កែក្នងុ មួយ សបា្តាហ៍ បុ៉ន្តែ គា្មាន 
 បែក់ឧបត្ថម្ភ បែចំាថ្ងែ ទែ។ សិកា្ខាកាម ដែល រស់នៅ តម ផ្ល វូ រថយន្ត 
ដឹកសិសែសរបស់អង្គការ PSE អាចទទួលបាន ដោយ  ឥតគិតថ្លែ នូវ 
សែវាជួយដឹក ជញ្ជនូ ទៅមក បុ៉ន្តែ សមែប់ សិកា្ខាកាម នៅវគ្គទី៣ 
និងទី៤ មានការ ផ្តល់ សោហុ៊យ ធ្វើ ដំណើរ ចំនួន ១ដុលា្លារក្នងុមួយ  
នាក់សមែប់ការទៅរៀន មួយ លើក។  អ្នកបានបញ្ចប់វគ្គបណ្តះុ
បណ្ដាលវិជា្ជា ជីវៈ ទទួល បាន លិខិត បញ្ជាក់ការសិកែសាពី PSE ។

ការជែើសរីសសិសែស និងការកំណត់កែមុក្នងុការសិកែសា
ក្នងុការផែសព្វផែសាយ មានការចែកចាយកម្មវិធីបណ្តះុ បណ្ដាល   

ទៅដល់គែសួារនានា និងការបិទបែកាសនៅ តម កន្លែង 
សំខាន់ៗ  ក្នងុតំបន់គោលដៅ បែមាណ ៣សបា្តាហ៍ មុន ពែល   
ចាប់ ធ្វើ ការបណ្តះុបណ្ដាល។ អ្នកចុះឈ្មាះ ចូលរៀន មាន សរុប 
ចំនួន ២៣១នាក់។ ក្នងុវគ្គនីមួយៗ អ្នកចុះឈ្មាះតែវូបាន  
បែង ចែក ដោយចែដនែយតមសមាមាតែ ៧០:៣០ ទៅក្នងុ  
កែមុ សមែប់វិភាគ (treatment group) និងកែមុសមែប់ 
តែតួ ពិនិតែយ (សមែប់ធ្វើការបែៀបធៀប៖ control group)។ 
តម សមាមាតែនែះ កែមុសមែប់វិភាគមានចំនួន ១៦២នាក់ 
និងកែមុ សមែប់តែតួ ពិនិតែយមានចំនួន ៦៩នាក់ ។

ការបែមូលទិន្នន័យ
កែមុសែវជែវបានធ្វើអង្កែតពីរ។ ១) ទិន្នន័យអង្កែត ដើម 

គែ  នៅ ពែល ចាប់ផ្តើមការសិកែសា (baseline data) បាន បែមូល 
  យកពីអ្នកចូលរួម ១៨១នាក់ (១២០នាក់ ក្នងុ កែមុ សមែប់ 
វិភាគ និង ៦១នាក់ក្នងុកែមុសមែប់ តែតួពិនិតែយ) មុន  ពែល 
  ចាប់ ផ្តើម វគ្គនីមួយៗ ឬក៏ក្នងុសបា្តាហ៍ទី១ នែការ បើក ថា្នាក់ រៀន។ 
២) អង្កែតតមដនបន្ត បានធ្វើឡើង ៥ខែ កែយ វគ្គ សិកែសា  

 ចប់រួចរាល់ ដោយបានធ្វើសមា្ភាសន៍អ្នក ចូលរួម ចំនួន ១២៥នាក់ 
(៦៩% នែចំនួនអ្នកចូលរួមផ្តល់ ទិន្នន័យ ក្នងុ អង្កែត ដើមគែ)។ 
អតែទិន្នន័យមិនអាច បែមូល បាន (attrition rate) មាន ៣១% 
គឺបែហាក់បែហែលគា្នានឹង  អតែ  ទិន្នន័យ មិនអាច បែមូល បាន 
ក្នងុកា រសិក ែសា វាយ តម្ល ែ ពី ផលប៉ះពាល់សែដៀងគា្នា នៅ តម 
បែទែសកំពុង អភិវឌែឍន៍ ដទែ  ទៀត។ អតែ ទិន្នន័យ មិន អាច 
បែមូល បាននែះ មិន ធ្វើឲែយ លំអៀង ដល់ លទ្ធផល រក ឃើញ ទែ 
ហើយលក្ខណៈសំគាល់ សំខាន់ៗនែ អ្នក ចូលរួម  ក្នងុ ការ អង្កែត  
 ដើមគែ ក៏មិនបានជះ ឥទ្ធពិលទៅ លើ អតែ ទិន្នន័យ ម និ អាច  
បែមូល  បាននែះដែរ។

ការបែៀបធៀបផែសែងៗក្នងុអង្កែតដើមគែ
តែស្តផ្នែកស្ថតិិតែវូបានធ្វើឡើង សមែប់វាយតម្លែពី ភាព

អាចបែៀបធៀបគា្នារវាងកែមុទំាងពីរ (កែមុសមែប់វិភាគ និង 
កែមុសមែប់តែតួពិនិតែយ) ដោយបែើទិន្នន័យអង្កែតដើមគែ 
ដើមែបីពិនិតែយថា តើលក្ខណៈសំគាល់ផ្នែកបែជាសាស្តែ សំខាន់ៗ 
និង លទ្ធផលនែការចូលរួមក្នងុទីផែសារការងារ វាមានភាព 
ខុសគា្នា គួរឲែយកត់សំគាល់ឬទែ។ ខ្ទង់៤ ក្នងុតរាង១ បងា្ហាញថា 
លក្ខណៈ សំគាល់របស់អ្នកចូលរួមនៅក្នងុ កែមុសមែប់ វិភាគ 
និង កែមុសមែប់តែតួពិនិតែយ គឺសឹងដូចគា្នាទំាងសែងុ លើក   
ល ែង  តែ ចំណុចនៅលីវ ឬរៀបការរួច។ ចំណុចខុសគា្នានែះបាន 
យក មក គិត គូរក្នងុការវិភាគ regression analysis ។

ការបា៉ាន់សា្មានពីឥទ្ធពិលនែកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ដាល
ការសិកែសានែះបានគួបផែសំ ទិន្នន័យអង្កែតដើមគែ និង 

ទិន្នន័យ អង្កែតតមដនបន្ត ដើមែបីបា៉ាន់សា្មានពី ឥទ្ធពិល នែ 
ការ  ផ្តល់ កម្មវិធី បណ្តះុ បណ្ដាល (intent-to-treat effects) 
ទៅលើលទ្ធផលជាភាពមានការងារធ្វើ។ បនា្ទាប់មកកែមុ 
សែវជែវ បានបែើវិធីសាស្តែ instrumental variables two-
stage least squares approach ដែលក្នងុនោះការដក់ 
បញ្ចលូ ដោយចែដនែយទៅក្នងុ កែមុទទួលការបណ្តះុ បណ្ដាល 
តែវូ បាន បែើជាឧបករណ៍សមែប់បញ្ជាក់ថា បានទទួលការ 
បណ្តះុ បណ្ដាល ដើមែបីកំណត់នូវ ឥទ្ធពិលនែការចូលរួមក្នងុ 
កម្មវិធី បណ្តះុបណ្ដាល (treatment-on-treated effect) ។

លទ្ធផល
ឥទ្ធពិលនែការផ្តល់ការបណ្តះុបណ្ដាល

កម្មវិធីបណ្តះុបណ្ដាល ពំុមានឥទ្ធពិលគួរឲែយកត់សំគាល់ទែ 
ទៅលើ ការទទួលបានការងារធ្វើ ចំនួនម៉ាងធ្វើការ ឬ បែក់ 
ចំណូល (ខ្ទង់១ ក្នងុតរាង២)។ អ្នកចុះឈ្មាះដែលតែវូបានគែ 
បែងចែកដោយចែដនែយ ទៅក្នងុកែមុសមែប់វិភាគ មាន កំណើន 
ឱកាសទទួលបានការងារធ្វើដល់បែមាណ ៨ឯកត ភាគរយ 
និងចំនួនម៉ាងធ្វើការដល់ ៣ម៉ាង បើធៀបនឹងកែមុ សមែប់   
តែតួពិនិតែយ។ បុ៉ន្តែភាពខុសគា្នាទំាងនែះ វាមិនមាន សញ្ញាណ      
ជាក់ចែបាស់ គួរឲែយកត់សំគាល់នោះទែ។ អ្នក ចូលរួម ដែល  ស្ថិត   
ក្នុង  កែុមសមែប់តែួត  ពិនិតែយ រក ចំណូល  បាន  បែហែល ជា  
៥០.០០០៛ (១២,៥ ដុលា្លារ) ក្នុង មួយខែ តិច ជាង អ្នក  នៅ   ក្នុង    
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កែុម សមែប់ តែួត ពិនិតែយ ប៉ុន្តែ  ភា ព   ខុស គា្នា  នែះ ក៏ មិន មាន 
សញ្ញាណជាក់ចែបាស់ គួរ ឲែយ  កត់ សំគាល់  តម  វិទែយាសាស្តែ ស្ថិតិ 
នោះដែរ។ វាអាច មកពីអ្នក នៅ ក្នុង   កែុម សមែប់  តែួតពិនិតែយ 
មាន ពែល ចែើនជាងសមែប់ រក ការ ងារ ធ្វើ រីឯអ្នកនៅក្នុង  
កែុម សមែប់ វិភាគ គឺតែូវទទួលការ បណ្តុះ បណ្ដាល។

ឥទ្ធពិលនែការបានទទួលការបណ្តះុបណ្ដាល
ការចូលរួមក្នងុការបណ្តះុបណ្ដាល បង្កើន លទ្ធភាព  

ទទួល បានការងារធ្វើ ដែលមានទំាងលទ្ធភាព បានការ ងារ មាន 
បែក់ កមែ និងអាចបង្កើតមុខរបរដោយខ្លនួឯង ពែម ទំាងមាន 
ម៉ាង ធ្វើការ ចែើន។ បុ៉ន្តែផលជះមកពីការបណ្តះុបណ្
ដលនែះ មិន មានសញ្ញាណជាក់ចែបាស់ គួរឲែយកត់សំគាល់តម 
វិទែយាសាស្ត្រស្ថតិិទែ។ ការបណ្តះុបណ្ដាលមានឥទ្ធពិល 
អវិជ្ជមានមួយដែល មិន មានសញ្ញាណ ឲែយគួរកត់សំគាល់បែប 
វិទែយាសាស្តែ ស្ថតិិទែ ទៅ លើបែក់ចំណូលបែចំាខែ។

ឧបសគ្គរារំាងការចូលរួម និងការបញ្ចប់វគ្គបណ្តះុបណ្ដាល 
ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ

ការសិកែសានែះ បងា្ហាញនូវអតែបោះបង់ខ្ពស់មុន បញ្ចប់   
វគ្គ បណ្តះុបណ្ដាល ដូច្នែះនៅក្នងុអង្កែតតមដនបន្ត មាន ការ  
សែវជែវ ពីមូលហែតុនែ ការបោះបង់ការបណ្តះុបណ្ដាល នែះ។ 
មូលហែតុចមែបងៗមួយចំនួន ដែលបានរកឃើញ មាន  ដូច តទៅ៖ 
កាតព្វកិច្ចក្នងុគែសួារ (៣១,៩%), គា្មាន មធែយាបាយ ធ្វើ  
ដំណើរ ទៅ មជែឈមណ្ឌលបណ្តះុ បណ្ដាល (២៣,៤%), រក 
ការ ងារ ធ្វើបាន (១៧,០%), គា្មានការផ្តល់ បែក់   លើក ទឹក ច តិ្ត 
ឲែយចូល រួមក្នងុ ការបណ្ត ះុបណ្ដាល  (៨,៥%), លែង ចង់ បាន /
មិនពែញចិត្តនឹងការបណ្តះុបណ្ដាល (៦,៤%), និង មូលហែតុ 
ផែសែង ទៀតដូចជា ជំងឺ និងការ ធ្វើ ចំណកសែកុ (១២,៨%)។

បទពិសោធន៍រៀនសូត្រែបានមួយចំនួន
ការសិកែសានែះ មានបញ្ហាបែឈមជាចែើន និងរៀនសូតែ 

បាន នូវបទពិសោធន៍មួយចំនួនអំពី ការសាកលែបងតម 
វិធី ចែដនែយ    ដោយមានការតែតួពិនិតែយ ជាពិសែសបទពិសោធន៍  
 ធ្វើ ការ ជាមួយកែមុយុវជនស្ថតិក្នងុសា្ថានភាពសែដ្ឋកិច្ចលំបាក។
• បែក្ខជនសិកា្ខាកាមខ្លះរារែកខា្លាងំក្នងុការតែវូបាត់បង់ ចំណូល

 បែចំាថ្ងែ (ឧ. ចំណូលបានពីបែមូល និង លក់  របស់  អែត ចាយ) 
ទោះបីក្នងុរយៈព ែលវែង អាច មាន លទ្ធភាព  រក ចំណូល  
បាន  ចែើ ន ឡើងក្ត។ី យុវជនខ្លះបានធ្វើចំណក សែកុ   ទៅ  
ខែត្ត ផែសែង ដើមែបី ធ្វើការងារ រយៈ ពែលខ្ល ី និង បណ្ដាះ  អាសន្ន 
នៅ អំឡុង ពែល និងកែយពែល បណ្តះុ បណ្ដាល។

• ការធ្វើដំណើរទៅកាន់មជែឈមណ្ឌលបណ្តះុបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ 
ជាឧបសគ្គមួយទៀតដែលរារំាងយុវជនស្ថតិក្នងុសា្ថានភាព
សែដ្ឋកិច្ចលំបាកក្នងុការទៅទទួលការបណ្តះុបណ្ដាល។

• យុវជនខ្លះខ្វះបទពិសោធន៍ក្នងុជីវិត និងការងារ ដែល 
នំា ឲែយ  មានបញ្ហាអវត្តមាន និងកង្វះទំនួលខុសតែវូ នៅ ពែល 
គែ  ជែើសរីស ឲែយចូលធ្វើការ កែយបាន បញ្ចប់ វគ្គ បណ្តះុ 
បណ្ដាល។ យុវជនស្ថតិក្នងុសា្ថានភាពសែដ្ឋកិច្ច លំបាក ក៏ 

ហាក់  ដូចមិនសូវចង់ចំណយពែលនិងកមា្លាងំចែើន ដើមែបី 
រក ការងារធ្វើដោយខ្លនួឯងដែរ។

• វិទែយាសា្ថាន ឬមជែឈមណ្ឌលបណ្តះុបណ្ដាលដើរតួនាទី សំខាន់ 
បំផុត ក្នងុការជួយយុវជនឲែយបញ្ចប់ការបណ្តះុបណ្ដាល 
ដោយជោគជ័យ និងក្នងុការតមដនការរីកចមែើនរបស់ 
ពួកគែ ក្នងុអំឡុងពែល និងកែយពែលបណ្តះុបណ្ដាល។

• ថ្វបីើកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ដាល និងអ្នកផ្តល់ការបណ្តះុបណ្ដាល 
ជាកត្តាដ៏សំខាន់ ធ្វើឲែយការបណ្តះុបណ្ដាលបានលទ្ធផល ល្អក្តី 
បុ៉ន្តែក៏មិនតែវូភ្លែចពីសារៈសំខាន់នែ បែវត្ត ិគែសួារ ដែរ។ យុវជន 
ខ្លះបានជួបអំពើហិងែសា គែឿងញៀន និង អសន្តសុិខ ក្នងុ 

តរាង១៖ លក្ខណៈសំគាល់សំខាន់ៗនែអ្នកចូលរួមក្នងុអង្កែត 
ដើមគែ មុនពែលមានអន្តរាគមន៍

ចំនួនអ្នក 
ចូលរួម  ក្ន  ុងការ 
សិ កែសា សរុប

កែមុ 
សមែប់ 
វិភាគ

កែមុ 
សមែប់ 

តែតួ ពិនិតែយ

ភាព 
ខុសគា្នា

 (1) (2) (3) (4 = 2 - 3)

លក្ខណៈសំគាល់នៅដើមគែ
អាយុ 20.86 20.70 21.20 -0.49

[3.63] [3.73] [3.43] (0.69)

បែសុ  (=1) 0.58 0.61 0.51 0.09
[0.50] [0.49] [0.51] (0.09)

កមែតិអប់រំ (ឆា្នា)ំ 7.39 7.49 7.20 0.29
[3.15] [2.96] [3.54] (0.60)

រៀបការរួច (=1) 0.24 0.17 0.39 -0.22**
[0.43] [0.37] [0.49] (0.08)

បទពិសោធន៍  ការងារ  ( ខែ) 8.97 8.41 10.12 -1.71
[20.81] [22.33] [17.49] (3.98)

បទពិសោធន៍ ក្នងុ កា រ 

បណ ្តះុ ប ណ្ដាល (=1)

0.22
[0.41]

0.23
[0.42]

0.20
[0.40]

0.03
(0.08)

លទ្ធផលពាក់ព័ន្ធនឹងទីផែសារពលកម្ម
មានការងារធ្វើ 0.25 0.23 0.29 -0.07

[0.43] [0.42] [0.46] (0.08)

ការងារពែញម៉ាង/

ការងារមិនទៀងទាត់

0.19
[0.40]

0.18
[0.39]

0.22
[0.42]

-0.04
(0.08)

មុខរបរ អនុវត្ត ឲែយ ខ្លនួឯង 0.06 0.05 0.07 -0.03
[0.23] [0.21] [0.26] (0.04)

ចំនួនម៉ាងធ្វើការ 10.31 9.48 12.02 -2.55
[19.38] [19.08] [20.13] (3.70)

បែក់ចំណូល បែចំាខែ 

(០០០០៛)

11.86
[22.25]

11.58
[23.06]

12.44
[20.76]

-0.86
(4.26)

ការសង្កែតពិនិតែយ 125 84 41
កំណត់សំគាល់៖ លទ្ធផលសំខាន់សមែប់ការសិកែសានែះ គឺថា តើសាមីជនរក បានការងារ ធ្វើ 
ឬទែ។ កែមុសែវជែវក៏សង្កែតពិនិតែយផងដែរនូវ រងា្វាស់ផែសែងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទីផែសារ ពលកម្ម 
ដូចជា សា្ថានភាពការងារ ចំនួនម៉ាងធ្វើការ បែក់ចំណូលបែចំាខែ ជាដើម។ សា្ថានភាព ការងារ 
មានរួមបញ្ចលូនូវ "ការងារពែញម៉ាង/ការងារមិនទៀងទាត់" និង "ការបង្កើតមុខរបរឲែយខ្លនួឯង" 
ដែលមានតម្លែ ១ បើសិនពិត និងតម្លែ ០ បើសិនមិនពិត។ អថែរ "ចំនួនម៉ាងធ្វើការ" បងា្ហាញពី 
ចំនួនម៉ាងធ្វើការនៅសបា្តាហ៍ចុងកែយកន្លងមក ហើយ "បែក់ចំណូលបែចំាខែ (០០០០៛)" 
បងា្ហាញ នូវ បែក់ចំណូលសរុបក្នងុខែចុងកែយ។ គែបានដក់លែខ ០ ឲែយ ចំនួនម៉ាងធ្វើការ 
និងបែក់ចំណូលបែចំាខែ បើសិនសាមីជនរាយការណ៍ថា ខ្លនួគា្មានការងារធ្វើ ឬជាពលករ ក្នងុ 
គែសួារគា្មានបានថ្លែឈ្នលួ ឬជា មែផ្ទះ ឬជា សិសែស។ Standard deviation មាន រាយការណ៍ 
ក្នងុ  ឃ្នាប[ ] ហើយ standard errors មានរាយការណ៍ក្នងុរង្វង់កែចក។ ចំនួន មនុសែស ក្នងុ ការ 
វិភាគ នែះ គឺជាអ្នកចូលរួមឆ្លើយសមា្ភាសន៍ ទំាងនៅក្នងុ អង្កែតដើមគែ និង អង្កែត តមដន 
បន្ត។ ** មានសារៈសំខាន់ផ្នែកស្ថតិិនៅកមែតិ ៥%។
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វិទ្រែយាស្ថាន
បណ្តុះបណ្តាល និង ស្រែវជ្រែវ

ដើម្រែបីអភិវឌ្រែឍន៍កម្ពុជ (វបសអ)

 អគារលែខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក
  បែអប់សំបុតែលែខ ៦២២ ភ្នំពែញ្ កម្ពុជា  
 +៨៥៥២៣៨៨១៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣ 
 +៨៥៥២៣៨៨០៧៣៤ អីុមែល៖ cdri@cdri.org.kh; www.cdri.org.kh

សង្គម។ ស្តែវ័ីយក្មែងខ្លះ តែវូគោរពតមសែចក្ត ីសមែច 
របស់ ប្តនីៅពែលតែវូជែើសរីស រវាងការបណ្តះុបណ្ដាល 
នឹង ការបមែើការងារ។ កង្វះការលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លនួ និង  
កង្វះការគំាទែពីកែមុគែសួារ ក៏នំាឲែយយុវជនមានការតំង ចិត្ត 
ទាប  ក្នងុការចំណយពែល និងកមា្លាងំក្នងុការធ្វើវិនិយោគ 
លើ  ការ អប់រំសិកែសា និងទទួលការបណ្តះុបណ្ដាល។ ដូចនែះ 
វាជាកិច្ចការសំខាន់ ក្នងុការគិតគូរបែងឹបែង បង្កើន ការ យល់  
ដឹងរបស់សាធារណជនអំពី អត្ថបែយោជន៍ ដែល អាច  ទទួល 
បានពីការធ្វើវិនិយោគលើការអប់រំ និង បណ្តះុ បណ្ដាល កុមារ។ 

ការផ្តល់មតិផ្ន្រែកគោលនយោបាយ
ការវាយតម្លែតមបែបពិសោធន៍ជាក់ស្តែង ពីផលប៉ះពាល់ 

នែះ ផ្តល់ផលចំណែញជាចែើនសមែប់កម្មវិធីបណ្តះុ បណ្ដាល 
វិជា្ជាជីវៈ នានានៅពែលអនាគត ជាពិសែសក្នងុការកាត់ បន្ថយ   
អតែបោះបង់ការសិកែសាជំនាញ។ ដើមែបីធានាថាគោល នយោបាយ 
 បណ្តះុបណ្ដាលជំនាញ កាន់តែធំទូលាយ ទំាង ឡាយ មាន 
លក្ខណៈ សមែប់ទំាងអស់គា្នា និងមាន បែសិទ្ធភាព  កាន ត់ែ ខ្ពស់ 
គួរពិចារណពីផលពាក់ព័ន្ធផ្នែក គោល  នយោ បាយ  ដូចតទៅ៖
១. គែឿងលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ ុ ដូចជា ការបែក់ សនែសំ 

ឬ សកម្មភាពបង្កើតបែក់ចំណូលនានា ជាដើម គួរមាន 
ដក់  បញ្ចលូក្នងុកម្មវិធីការបណ្តះុបណ្ដាលជំនាញវិជា្ជាជីវៈ។ 
វិធីនែះ  អនុញ្ញាតឲែយសិកា្ខាកាម ទទួលបាន បទពិសោធន៍ 
ជីវិត ពិតៗ និងបានរៀនសូតែក្នងុពែលបែងឹជំនះ ឧបសគ្គ  

ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថ ុ និងការលំបាកផែសែងៗនៅក្នងុគែសួារ។  
ការ មើលឃើញពីលទ្ធភាពរកបានបែក់ចំណូល ជួយលើក   
ទឹក ចិត្តសិកា្ខាកាមឲែយយកចិត្តទុកដក់លើ ការបណ្តះុ 
បណ្ដាល ជំនាញ កាន់តែខា្លាងំឡើង។

២. លទ្ធភាពទទួលយកការបណ្តះុបណ្ដាល ក៏គួរ គិតគូរ ផង ដែរ។ 
ការផ្តល់ឧបត្ថម្ភធនសមែប់ការធ្វើ ដំណើរ អាច ជួយ  កាត់ 
បន្ថ យបញ ្ហាអវត្តមាន និងការបោះបង់ការ បណ្តះុ បណ្ដាល 
ពែមទំាងបង្កើនអតែបញ្ចប់វគ្គសិកែសាជំនាញ។

៣. សា្ថាប័នផ្តល់ ការបណ្តះុបណ្ដាលជំនាញវិជា្ជាជីវៈ ទំាងឡាយ 
មិនគួរ  ផ្តាតតែលើ ការផ្តល់ជំនាញ គុណភាព  ខ្ពស់តែ មួយ   
មុខ  នោះទែ បុ៉ន្តែគួរបងា្ហា ញពី បំណង មះ មុត ជួយ  អភិវឌែឍ 
បុគ្គល និងសុខមាលភាព របស់ សិកា្ខាកាម ផង ដែរ។ ការ 
បណ្តះុបណ្ដាលលើការតែៀម សែច  សមែប់ ការ ចូល បំពែញ   
ការងារ ការជួយរក កន្លែង ធ្វើការ ឲែយ ការណែនំា និង បែកឹែសា ពី 
មុខរបរនិងអាជីព គួរតែវូ បាន ធ្វើឡើង ដើមែបី ជួយ ដល់  សិកា្ខាកាម 
ដែ លបាន បញ្ចប់វគ្គ ឲែយចូល ទៅ ក្នងុ ទីផែសារ ការ ងារ។

៤. វិទែយាសា្ថានបណ្តះុបណ្ដាល ក៏គួរមានចំណងទាក់ទងរឹងមំា ឬ 
ភាពជាដែគូជាមួយវិស័យឧសែសាហកម្ម ដើមែបីធានាឲែយ សិកា្ខាកាម 
 អាចចូលទៅក្នងុទីផែសារការងារបានដោយ រលូន។

៥. ការបណ្តះុបណ្ដាលតែវូឆ្លើយតបនឹងតមែវូការជាក់ស្តែងនែ 
ទីផែសារការងារ។ កម្មវិធី និងវិធីសាស្តែបណ្តះុបណ្ដាល 
គួរ មាន ការ កែសមែលួជាបែចំា ដើមែបីអាចតមទាន់ការ 
ផ្លាស់ប្តរូ ក្នងុរចនាសម្ពន័្ធសែដ្ឋកិច្ច និងធានាឲែយការផ្គត់ផ្គង់ 
កមា្លាងំ  ពលកម្មឆ្លើយតបតមតមែវូការ។

ការសិកែសាសែវជែវបន្ថែម ដោយមានចំនួន អ្នក ចូល រួម   
ចែើន  ជាង នែះ  គួរធ្វើឡើង ដើមែបី ពិនិតែយ ស្វែងរកមើលថា តើ អាច 
 បែើ  លទ្ធផលនែការសិកែសានែះ នៅក្នងុ គែប់បរិបទ ផែសែង ទៀត    
ឬទែ។ ទោះយ៉ាងនែះក្ត ី លទ្ធផល នែការសិកែសានែះ អាច ជួយ  
បង្កើ នការយល់ដឹងពី ឥទ្ធពិល ក្នងុ រយៈ ពែល ខ្លនីែការ បណ្តះុ  
បណ្ដា លវិជា្ជាជីវៈ ទៅលើ ទីផែសារ ពលកម្ម សមែប់ យុវជន នៅ 
កម្ពជុា និងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍ផែសែងទៀត។ ផលប៉ះពាល់  
ក្នងុ រយៈពែលវែងនែការបណ្តះុបណ្ដាល ក៏តែវូ ពិនិតែយ តមដន  
ផងដែរ ដើមែបីពិនិតែយពីអតែរកែសាសិកា្ខាកាមឲែយរៀនចប់ វគ្គ បណ្តះុ  
បណ្ដាល និងដើមែបីអាចជួយផ្តល់មតិបានកាន់តែ ជាក់ លាក់ 
ឡើង  ទៀតផ្នែក  គោលនយោបាយ៕
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តរាង២៖ ឥទ្ធពិលនែការផ្តល់កម្មវិធីបណ្តះុបណ្ដាល (intent-
to-treat effects: ITT) និងឥទ្ធពិលនែការចូលរួមក្នងុកម្មវិធី 
បណ្តះុបណ្ដាល (treatment-on-treated effect: TOT) ក្នងុ
កម្មវិធីសិកែសាសែវជែវនែះ

អថែរពឹងផ្អែ ក 
(Dependent v ariables)

ឥទ្ធពិល ITT ឥទ្ធពិល TOT
LPM
(1)

Probit
(2)

IV
(3)

មានការងារធ្វើ 0.082 
(0.111)

0.066 
(0.108)

0.193 
(0.268)

ការងារពែញម៉ាង/
ការងារមិនទៀងទាត់

0.071 
(0.110)

0.070 
(0.107)

0.160
(0.262)

មុខរបរអនុវត្តឲែយខ្លនួឯង 0.011 
(0.057)

0.010 
(0.054)

0.033
(0.129)

ចំនួនម៉ាងធ្វើការ 2.834 
(6.502)

6.689
(16.384)

បែក់ចំណូលបែចំាខែ 
(០០០០៛)

-5.020 
(6.456)

-13.494
(15.783)

ដំណក់កាលទី១ F Stat. 54.067***

ការសង្កែតពិនិតែយ 250 250 250

Notes: This table reports the coefficients of the variable (TRAININGi*t) 
for columns 1 and 2. Regressions control for age, education, gender, marital 
status and recruitment round dummies. For probit regressions in column 
2, we use margins with contrast operator in Stata 14 to estimate the average 
interaction effects. Robust standard errors clustered at the individual level 
are reported in parentheses. *** significant at 1%.


