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សេចក្ដីថ្លេងអំណរគុណ

សេចក្ដីបេកាសបដិសេធ និងការបញ្ជេក់កម្មសិទ្ធបញ្ញេ
របស់របាយការណ៍

របាយការណ៍ស្ទង់មតិនេះអាចរៀបចំឡើងបានដោយសារមានការគាំទេយ៉េងពេញទំហឹងពីដេគូភាគីពាក់
ព័ន្ធ និងកេុមការងាររបស់យើង។ យើងខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណជាពិសេសដល់សិសេសថ្នេក់ទី4 ដល់ថ្នេក់ទី6 
ទាំងអស់ដេលមកពីខេត្តគោលដៅទាំងបេេំបួនរបស់អង្គកការទសេសនៈពិភពលោក ដេលមានឆន្ទៈចូល
រួមយ៉េងសកម្មនៅក្នុងការសិកេសានេះ ពេមទាំងបានផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងបទពិោធន៍ 
និងទមា្លេប់នេការអានរបស់ខ្លួន។ យើងខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណផងដេរចំពោះកេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 
ជាពិសេសនាយកសាលាក៏ដូច ជាគេូបងេៀននៅក្នុងបណ្ដេខេត្តគោលដៅទាំងអស់។  េសិននើគាគេន
ការជួយជេេមជេេងពីសំណក់ពួកគេនោះទេ របាយការណ៍នេះមិនអាចលេចចេញជារូបរាងបានឡើយ។ 
ការជួយគាំទេ និងកិច្ចសហការជា េាំរបស់ពួកគេមានសារសំខាន់ណស់ចំពោះការសមេេចោលដៅ
របស់យើងក្នុងការធានាគុណភាពអប់រំ សមេេប់កុមារកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណចំពោះលោក 

Seng Krisna ដេលជាអ្នក េឹកេសាឯករាជេយ ក៏ដូចជាកេុម េមូល ទិន្នន័យផងដេរ។ របាយការណ៍នេះពឹងផ្អេក
ទាំងសេុងទៅលើទិន្នន័យ េកបដោយគុណភាព និងការវិភាគ ទិន្នន័យជំហ៊េនបឋម។

ជាចុងកេេយ យើងខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណចំពោះបុគ្គកលិករបស់យើងនៅតំបន់ េតិបត្តគិទាំង9 នៅផ្នេកតស៊ូ
មតិ និងកម្មវិធីអប់រំនិងបំណិនជីវិតដេលធានាឲេយមានការសមេបសមេួលដោយរលូន និងធានាថ ការស្ទង់
មតិតេូវបានធ្វើឡើង េកបដោយគុណភាព និងក្នុងលក្ខណៈដេលមានសុវត្ថិភាពចំពោះកុមារ។

លទ្ធផលរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺផ្អេកទៅលើការសា្ទេបស្ទង់មតិដេលបានធ្វើឡើងកាលពីខេកក្កដា ឆ្នេំ 
2016។ ធនធានអំណននៅតាមសាលា និងនៅតាមផ្ទះអាចកើនឡើង ឬថយចុះកេេយការ េមូលទិន្នន័យ។ 
របាយការណ៍នេះបងា្ហេញលទ្ធផលលើបទពិោធន៍ ទមា្លេប់ និងបរិយកាសនេការអានរបស់សិសេសបឋមសិកេសា។ 
របាយការណ៍នេះរៀបចំឡើងដើមេបីលើកកម្ពស់គុណភាព និង េសិទ្ធភាពនេកម្មវិធីអប់រំនិងបំណិនជីវិត ពេម
ទាំងជួយគាំទេការធ្វើសេចក្តគីសមេេចចិត្តគរបស់រាជរា្ឋេភិបាលកម្ពុជា និងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗផេសេងៗទៀត 
សមេេប់ការផ្លេស់ប្ដូរដេល នឹងជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំកុមារគេប់រូបនៅក្នុង េទេសកម្ពុជា។

រកេសាសិទ្ធិថតចម្លង © ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ2016 ដោយអង្គកការទសេសនៈពិភពលោក

ឯកសារយោង៖

ការសិកេសានេះមានការសមេបសមេួលពីសំណាក់
Lyda Chea, Jill-Kila Reimer (Ph.D), Steve Cooke and Rithy Prum. 
 

World Vision International (2016). Reading Environments and Habits of Students in Grades 4 to 6. 
Survey Report. Phnom Penh: Cambodia. 
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អំពីអង្គការទសេសនៈពិភពលោក

ទសេសនៈវិស័យ

ព័ន្ធកិច្ចរបស់អង្គកការទសេសនៈពិភពលោកគឺផ្តេតទៅលើការលើកកម្ពស់ជីវិតរស់នៅរបស់កុមារកេីកេបំផុត 
និងគេួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុង េទេសកម្ពុជា។ យើងធ្វើការជាដេគូជាមួយកុមារ និងយុវជន គេួសារ 
និងសហគមន៍របស់ពួកគេ ដេលមកពីគេប់ជំនឿ សាសនា ភេទ ជាតិពិន្ធុ ពេមទាំងគេប់និនា្នេការនោបបាយ។

យើងមានបំណងដើមេបីផ្តគល់សិទ្ធិអំណចដល់បុគ្គកលិករបស់យើង និងសហគមន៍ដេលយើងបមេី នៅក្នុងការ
ចូលរួមកសាងអនាគតកាន់តេ េសើរសមេេប់កុមារកម្ពុជា។ អនាគតនេះរួមមាន “ជីវិតពេញបរិបូរណ”៍ និងឆន្ទៈ
អនុវត្តគការងារដេលបេេកា្លេយសមាជិកសហគមន៍ ដោយធ្វើឲេយគេួសារកាន់តេរឹងមាំ និងកាន់តេមានលទ្ធភាព
តស៊ូនឹងភាពមិនចេបាស់លាស់នេសា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ច។

តាមរយៈវិធីសាសេ្តគពេញលេញ និងរួមបញ្ចូលគា្នេ យើងអាចសមេេចបាននូវអាទិភាពជាយុទ្ធសាសេ្តគនេសុខុមាលភា
ពកុមារ ដេលផ្តេតការលើកកម្ពស់ សា្ថេនភាពអាហរូបត្ថម្ភរបស់កុមារនៅក្នុងរយៈពេល 1000ថ្ងេ ដំបូងនេជីវិត ការ
អប់រំថ្នេក់បឋមសិកេសាដេលជំរុញការសិកេសា េកបដោយគុណភាព ការទប់សា្កេត់ និងការពារកុមារពីការរំលោភបំពាន 
និងការកេង េវ័ញ្ច ពេមទាំងការជួយតេៀមយុវជនឲេយមានគំនិតច្នេ េឌិត កា្លេយជាពលរដ្ឋសកម្ម និងជាអ្នកដឹកនាំនៅ
ថ្ងេស្អេកផងដេរ។

ទសេសនៈវិស័យរបស់យើង គឺចង់ឃើញកុមារគេប់រូបមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍។ 

សេចក្តីអធិសា្ឋេនរបស់យើង សូមឲេយទឹកចិត្តគេប់រូបមានឆន្ទៈដើមេបីសមេេចបំណងនេះ។
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មាតិការ

សេចក្ដីថ្លេងអំណរគុណ

សេចក្ដីបេកាសបដិសេធ និងការបញ្ជេក់កម្មសិទ្ធបញ្ញេរបស់របាយការណ៍
អំពីអង្គការទសេសនៈពិភពលោក

សេចក្ដីសង្ខេប

អនុសាសន ៍

១. សេចក្ដីផ្ដើម

១.១ អំពីកម្មវិធីអប់រំរបស់អង្គកការទសេសនៈពិភពលោក

១.២ សាវតារ និងោលបំណងនេការសិកេសា

២. វិធីសាសេ្តសេេវជេេវ 

២.១ ការជេើសរើសគំរូសិកេសា 

២.២ ការបណ្ដុះបណ្ដេលអ្នក េមូលទិន្នន័យ 

២.៣  ការបញ្ចូល និងការវិភាគទិន្នន័យ 

២.៤ ភាពកំណត់របស់ការសិកេសា 

វិសាលភាពនេការសិកេសា

 

៣. លទ្ធផលនេការសិកេសា 

៣.១ កមេងទិន្នន័យ េជាសាសេ្តគរបស់សិសេសដេលបានសិកេសា 

៣.២ បទពិោធន៍របស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយកាសអាននៅផ្ទះ 

៣.៣  បទពិោធន៍របស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយកាសអាននៅតាមសាលា 

៣.៤  ទមា្លេប់អានសៀវភៅរបស់សិសេស 

សេចក្តីសន្និដ្ឋេន និងអនុសាសន៍

សង្ខេបលទ្ធផល

អនុសាសន៍

2
2
3
6
8

9
9

11
12
12
13
14

15
16
19
25

34
37
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ជាផ្នេកមួយនេយុទ្ធសាសេ្តគថ្មីរបស់ កម្មវិធីអប់រំ និងបំណិនជីវិតរបស់អង្គកការទសេសនៈពិភពលោក (WV) នៅក្នុង េទេសកម្ពុជាគឺបាន

ធ្វើការវាយតម្លេជាបន្តគបនា្ទេប់នៅតាមបណ្ដេខេត្តគោលដៅទាំងបេេំបួនរបស ់WV នៅក្នុងឆ្នេំ 2016។ ការសិកេសាដំបូងបានផ្ដេតទៅលើ

ធនធានអំណនដេលកុមាររកបាននៅតាមសាលាបឋមសិកេសាដោយធ្វើការវិភាគទៅលើសា្ថេនភាពបណ្ណេល័យ និងបេៀបធៀបជាមួយ

ស្តគង់ារថ្នេក់ជាតិសមេេប់បណ្ណេល័យបឋមសិកេសា (កអយក 2011)។ ការសិកេសានេះតេូវបានធ្វើឡើងបនា្ទេប់ពីការសិកេសាទៅលើ

បណ្ណេល័យនេះ និងជាការសិកេសាបេបបរិមាណអំពីបទពិោធន៍ ទមា្លេប់ និង បរិយកាសនេការអានរបស់សិសេសចំនួន 507នាក់ 

ាប់ពីថ្នេក់ទី 4 ដល់ថ្នេក់ទី 6 (ពីសាលាចំនួន 39 នៅក្នុងខេត្តគបនា្ទេយមានជ័យ បាត់ដំបង កំពង់ឆ្នេំង កំពង់ធំ កំពង់ស្ពឺ កណ្ដេល 

ពេះវិហរ តាកេវ និងសៀមរាប)។ 

ោលបំណងនេការសិកេសានេះគឺដើមេបីជួយ WV ក្នុងការបង្កដើតយុទ្ធសាសេ្តគកាន់តេ េសើរដេលនឹងជួយបង្កដើន េសិទ្ធភាពនេកម្មវិធីអប់រំ  

និងជួយគាំទេដល់រាជរា្ឋេភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផេសេងៗទៀត ដើមេបីធ្វើការផ្លេស់ប្ដូរដេលនឹងជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំកុមារ

គេប់រូបនៅក្នុង េទេសកម្ពុជា។ ការសិកេសានេះរកឃើញលទ្ធផលសំខាន់ៗជាចេើន។ ោះជាយ៉េងនេះក្ដី ក៏នៅមានបញ្ហេរាំងស្ទះមួយ

ចំនួនផងដេរ។ បញ្ហេសំខាន់ចមេបងរួមមាន ការលំបាកនៅក្នុងការជេើសរើសសិសេសដោយសារ “វេន” សិកេសាខុសៗគា្នេនៅតាមសាលា

បឋមសិកេសា បញ្ហេ េឈមនៅក្នុងការទៅឲេយដល់សាលារៀនមួយចំនួនបនា្ទេប់ពីទឹកភ្លៀងបានបង្កដឲេយមានការលំបាក និងសា្ថេនភាពផ្លូវ 

ពេមទាំងចំនួនសាលាដេលគាគេនបណ្ណេល័យមានចំនួនតិចជាងតួលេខដេលបានគេេងពីដំបូង។

លទ្ធផលរកឃើញ និងសេចក្ដីសន្និា្ឋេនសំខាន់ៗមានសង្ខេបជូនដូចខាងកេេម៖

សិសេសបានរៀបរាប់ថ មា្ដេយ និងឪពុករបស់ខ្លួនគឺជាមនុសេសសំខាន់ទីពីរ និងទីបីដេលជួយខ្លួនក្នុងការអាន និង សរសេរ នៅពេល 

ខ្លួននៅតូច (66% និង 61%) គេូបងេៀនគឺជាបុគ្គកលមានសារៈសំខាន់បំផុត (72%)។ សិសេសស្ទើរតេទាំងអស់ (94%) បាននិយយថ 

សមាជិកគេួសារ “តេងតេលើកទឹកចិត្តគ” ខ្លួនឲេយអានសៀវភៅ និង74.4% បាននិយយថ សមាជិកគេួសារ “តេងតេអាន” សៀវភៅរឿង 

ឬសៀវភៅផេសេងៗឲេយខ្លួនសា្ដេប់។ 

ការសិកេសាបានបងា្ហេញថ ការអនុវត្តគល្អនៅតាមផ្ទះទាំងនេះ (ទមា្លេប់នេការអានក្នុងគេួសារ) ទាំងបច្ចុបេបន្ននិងនៅពេលសិសេស នៅតូច

(ដូចជាការអានសៀវភៅរឿងឲេយសិសេសសា្ដេប់ ជួយពួកគេធ្វើកិច្ចការសាលា) អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការយល់ឃើញ និងភាព 

ចូលចិត្តគអានរបស់កុមារ។ ទាំងការអានឲេយកុមារសា្ដេប់នៅវ័យកុមារភាព និងការលើកទឹកចិត្តគឲេយកុមារអាននៅវ័យកុមារភាពនាំឲេយ

សិសេសកាន់តេអានញឹកញាប់ និងកាន់តេចូលចិត្តគអាន។ លទ្ធផលរកឃើញទាំងនេះផ្ដល់នូវភ័ស្តគុតាងកាន់តេចេបាស់ដេលបងា្ហេញថ 

ការលើកកម្ពស់ទមា្លេប់នេការអានក្នុងគេួសារគួរតេជាធាតុសំខាន់នេកម្មវិធីអក្ខរកម្ម។

សៀវភៅពុម្ពគឺជាឯកសារអាននៅតាមផ្ទះដេលងាយរកបានបំផុត ដោយមានសិសេសស្ទើរតេទាំងអស់ (98%)បាន រៀបរាប់ថ មាន

សៀវភៅពុម្ពយ៉េងតិចណស់មួយកេបាល។ សិសេសចំនួន េហេលពាក់កណ្ដេល (53.6%) បានរៀបរាប់ថមានសៀវភៅរឿង សេបពេល

ដេលមានសិសេសតិចតួចដេលបានរៀបរាប់ថមានឯកសារអាន េភេទផេសេងៗទៀតនៅតាមផ្ទះ។ ដើមេបីជួយបង្កដើនជំនាញអានរបស់ខ្លួន 

សិសេសបានសំណូមពរឲេយគេួសារជួយគាំទេ និងយកចិត្តគទុកាក់ចំពោះខ្លួនឲេយបានខា្លេំងកា្លេ ពេមទាំងចំណយពេលវេលាបងេៀនកុមារ

ឲេយបានទៀងទាត់ ជួយកុមារក្នុងការ េកបអកេសរ និងជួយសមេួលកុមារក្នុងការមកសាលាឲេយបានទៀងទាត់។

១. បទពិសោធន៍របស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសនេការអាននៅតាមផ្ទះ

សេចក្តីសង្ខេប



7lរបាយការណ៍ស្ទង់មតិ  េទេសកម្ពុជា - កញ្ញេ ២០១៦

នៅសាលា សិសេសជាចេើនបានរៀបរាប់ថបានទទួលជំនួយពីគេូដេលបានបងេៀនខ្លួនអំពីសំឡេងអកេសរ និងពាកេយ (93%) និង

អានសៀវភៅផេសេងៗឮៗឲេយខ្លួនសា្ដេប់ (68.8%)។ កេេពីនេះ សិសេសចំនួន 77% យល់ឃើញថជំនួយរបស់គេូ “ មាន េោបជន៍ខា្លេំង” 

ចំណេក 22.7% យល់ឃើញថ “មិនសូវជាមាន េោបជន៍ទេ”។ ចំនួន 85% នេសិសេសទាំងអស់មកពីសាលាចំនួន 32 បានរៀប

រាប់ថមានបណ្ណេល័យមួយនៅក្នុងសាលារបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តគេដោយផ្អេកលើការរៀបរាប់របស់សិសេសអំពីថ្ងេ និងម៉េងនើកបណ្ណេល័យ 

ការសិកេសាបានបងា្ហេញថ បណ្ណេល័យជាចេើននើកដំណើរការមិនទៀងទាត់ឡើយ។ ជាក់ស្ដេង បនា្ទេប់ពីធ្វើតេស្តគស្ថិតិរកទំនាក់ទំនង 

បានបងា្ហេញថ បណ្ណេល័យដេលនើករយៈពេល 1, 2 ឬ 3 ថ្ងេក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ក៏ទំនងជា នើក តិចម៉េងក្នុងមួយថ្ងេផងដេរ។

 

ភាពញឹកញាប់នេការចូលអានសៀវភៅនៅបណ្ណេល័យរបស់សិសេសក៏មានលក្ខណៈខុសៗគា្នេគួរឲេយកត់សមា្គេល់ផងដេរដោយមានសិសេស

ចំនួន 16% មិនដេលចូលអានសៀវភៅក្នុងបណ្ណេល័យោះនៅក្នុងសបា្ដេហ៍មុនការសិកេសា។ កេេពីនេះ អតេេសិសេសខ្ចីសៀវភៅពី

បណ្ណេល័យមានកមេិតទាបខា្លេំង ដោយមានចំនួន 45.2% មិនធា្លេប់ខ្ចីសៀវភៅពីបណ្ណេល័យឡើយ នៅក្នុងឆ្នេំនេះ។ ជាក់ស្ដេង សេវាខ្ចី

សៀភៅបានទទួលភាពពេញចិត្តគតិចតួចបំផុតដោយមានចំនួន 25% បានរៀបរាប់ថ “មិនសូវពេញចិត្តគ”។ មូលហេតុសំខាន់គឺថ សិសេស

មានកង្វល់យ៉េងខា្លេំងអំពីការបាត់បង់ ឬខូចខាតសៀវភៅ ជាការយល់ឃើញសេដៀងគា្នេរបស់បណ្ណេរកេស និង/ ឬគេូបងេៀន។

ោះបីបរិយកាសនេការអាននៅតាមសាលាមិនមេនសំដៅលើបណ្ណេល័យក៏ដោយ បញ្ហេជាចេើនដេល (អាច) ធ្វើឲេយសិសេសមិន

ចង់អានសៀវភៅនៅសាលាទំនងជាពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពទាបនេស្តគង់ារបណ្ណេល័យដេលមានបញ្ជេក់នៅក្នុងោលនោបបាយ 

“ស្តគង់ារបណ្ណេល័យ បឋមសិកេសា” របស់ កេសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា (ឆ្នេំ 2011)។ អ្វីដេលជាសំណូមពរសំខាន់របស់សិសេសក្នុង

ការជួយកេលម្អបរិយកាសអាននៅតាមសាលា គឺការធ្វើឲេយមានស្តគង់ារបណ្ណេល័យទាំងនេះ។  ដូច្នេះការវិនិោបគ និងការគាំទេបន្ថេម

ដល់សាលាដើមេបីបំពេញតាមស្តគង់ារទាំងនេះ អាចជួយកេលម្អទមា្លេប់ នេការអានរបស់សិសេសបាន។  

សិសេសភាគចេើន (82%) បាននិយយថការ “អានសៀវភៅ” ជាសកម្មភាពកមេសាន្តគក្នុងពេលទំនេរមួយរបស់ខ្លួន ហើយសិសេសភាគ 

ចេើនអានសៀវភៅពុម្ព (96%) និងសៀវភៅរឿង (76%)។ ោះបីជាយ៉េងនេះក្ដី េសិននើមានសៀវភៅអានគេប់ េភេទសិសេសក៏បាន

បងា្ហេញអំពីការាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអានសៀវភៅ េភេទផេសេងៗទៀតផងដេរ។ ផ្ទះគឺជាកន្លេងអានសៀវភៅដេលសិសេសចូលចិត្តគបំផុត 

បនា្ទេប់មកគឺបណ្ណេល័យនៅតាមសាលា។ កេេពីសៀវភៅពុម្ព សិសេសចំណយពេលចនោ្លេះពី 2 ទៅ 5 ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ទៅលើ

ការអានដេលជាចំនួនល្អ ។ ប៉ុន្តគេចំនួនម៉េងអានក្នុងមួយសបា្ដេហ៍មានរយៈពេលខ្លីគឺ េហេលជា 1 ម៉េង តេប៉ុណ្ណេះ។ 

ជាមធេយមសិសេសអានសៀវភៅចំនួន 12 កេបាល នៅក្នុងរយៈពេល 12 ខេ ចុងកេេយ ហើយវាក៏មានទំនាក់ទំនងគា្នេរវាងចំនួនសៀវភៅដេល

សិសេសបានអាន ទៅនឹងសាលាដេលមាន និងគាគេនបណ្ណេល័យ។ នៅតាមសាលាដេលមានបណ្ណេល័យ ចំនួនសៀវភៅដេលសិសេសបាន

អាននៅក្នុងមួយឆ្នេំសិកេសាមានចំនួនចេើនជាងសាលាដេលគាគេនបណ្ណេល័យ។ វាហក់បងា្ហេញថ ការធ្វើឲេយ េសើរឡើងនូវ េភេទសៀវភៅ 

និងខ្លឹមសារដេល សិសេសអាចរកបាន អាចមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមមានទៅលើទំលាប់នេការអានរបស់សិសេស និងជំរុញទឹកចិត្តគសិសេសឲេយអាន

កាន់តេញឹកញាប់ និងមានរយៈពេលយូរជាងមុន។ ការអនុវត្តគពាក់ព័ន្ធនឹងការអានទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះការពងេឹងជំនាញ

អក្ខរកម្ម និងការផ្ដល់លទ្ធភាពដល់កុមារក្នុងការអភិវឌេឍពី “រៀនអាន” (រៀនរនៀបអានអកេសរ) ទៅជា “អានដើមេបីរៀន” 

(អានដើមេបីរៀនអំពីមុខវិជា្ជេអី្វមួយដើមេបីបង្កដើនចំណេះដឹង ឬជំនាញ)។

២. បទពិសោធន៍របស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសនេការអាននៅសាលា   
 ជាពិសេសនៅបណា្ណេល័យ

៣. ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងទមា្លេប់នេការអានទូទៅរបស់សិសេស
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អនុសាសន៍

ដោយផ្អេកលើលទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗ អនុសាសន៍មួយចំនួនតេូវបានស្នើឡើងចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ 

រួមទាំងអង្គកការសង្គកមសុីវិល អង្គកការមិនមេនរា្ឋេភិបាល ដើមេបីឲេយទមា្លេប់នេការអានរបស់សិសេសអាចទទួលបានការគាំទេ និងកេលម្អ៖

• ធានាថ មានចំនួនបណ្ណេរកេសគេប់គេេន់នៅតាមសាលារៀន ហើយបណ្ណេរកេសទាំងនោះទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដេល 

 អំពីរនៀបគេប់គេងធនធានបណ្ណេល័យឲេយកាន់តេល្អ េសើរនិងលើកកម្ពស់ េសិទ្ធិភាពបណ្ណេល័យដើមេបីជួយគាំទេសកម្មភាព

 អានរបស់សិសេស។

• បង្កដើនភាពសមេបូរបេប  េភេទ និងបរិមាណឯកសារសមេេប់អាននៅតាមបណ្ណេល័យ និងធានាថ សិសេសតេូវបានលើកទឹកចិត្តគ

 ឲេយខ្ចីសៀវភៅពីបណ្ណេល័យ។ 

• សមេបសមេួលឲេយកាន់តេល្អ េសើរជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធថ្នេក់កេេមជាតិដើមេបីធានាថ ការតាមាន សេវាសាលារៀន    

 រួមទាំងសេវាបណ្ណេល័យ តេូវបានអនុវត្តគជាទៀងទាត់ និងមានគេាលដៅជាក់លាក់ និងការគាំទេចំពោះសាលាដើមេបីអាចសមេេច

 បានស្តគង់ារបណ្ណេល័យ បឋមសិកេសា។ 

• នាយកសាលា និងគេូបងេៀនគួរអនុវត្តគវិធានការជាក់ស្ដេងដេលលើកទឹកចិត្តគសិសេសឲេយ បេើបេេស់បណ្ណេល័យសាលាកាន់តេញឹក

 ញាប់ជាងមុន រួមទាំងការលើកទឹកចិត្តគសិសេសឲេយចំណយពេលកាន់តេចេើននៅក្នុងបណ្ណេល័យ និងខ្ចីឯកសារអានកាន់តេចេើន

 ដើមេបីយកទៅអាននៅកេេបណ្ណេល័យ។ 

• ក្នុងករណីដេលបណ្ណេល័យមានធនធានមានកំណត់ និងមិនសេបតាមស្ដង់ារថ្នេក់ជាតិ តេូវស្វេងរកការគាំទេបន្ថេមពីកេុម េឹកេសា

 ឃុំ និងការិយល័យអប់រំសេុកដើមេបីទទួលបានការគាំទេផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថេមដើមេបីឲេយកាន់តេខិតជិតស្តគង់ារ។ 

• តេូវបង្កដើនការយកចិត្តគទុកាក់ចំពោះសកម្មភាព និងកម្មវិធីដេលមានការចូលរួមពីឪពុកមា្ដេយ និងអ្នកថេទាំពាក់ព័ន្ធនឹងការ

 អប់រំកុមារ រួមទាំងការលើកទឹកចិត្តគឲេយឪពុកមា្ដេយអានជាមួយ/អានឲេយកូនសា្ដេប់នៅផ្ទះ លើកទឹកចិត្តគកុមារឲេយខ្ចីសៀវភៅពីបណ្ណេល័យ  

 និងទិញឯកសារអានបន្ថេមទៀត (កេេពីសៀវភៅពុម្ព) ដើមេបីទុកសមេេប់កុមារអាននៅផ្ទះ។ 

• តេូវចំណយពេលខ្លះដើមេបីអានជាមួយ និងអានឲេយកុមារសា្ដេប់ទំាងមុន និងអំឡុងពេលសិកេសា។

• តេូវផ្ដល់ េភេទឯកសារអានឲេយបានចេើនតាមដេលអាចធ្វើបានសមេេប់កុមារអាននៅផ្ទះ និងធានាថកុមារមានទីកន្លេង

 ល្អ េសើរសមេេប់អាននៅផ្ទះ។

• តេូវចូលរួមកាន់តេសកម្មនៅក្នុងជីវិតសិកេសារបស់កុមារ រួមទាំងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ច េជុំជាមួយគណៈគេប់គេង ពេឹតិ្តគការណ៍

 ផេសេងៗ និងកម្មវិធីដេលនឹងលើកកម្ពស់ដល់ការគេប់គេង និងអភិបាលកិច្ចសាលា ។ 

អនុសាសន៍សមេេប់កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (កអយក):

អនុសាសន៍សមេេប់នាយកសាលា គេូបងេៀន និងគណៈកមា្មេធិការទេទេង់សាលា៖

អនុសាសន៍សមេេប់ឪពុកមា្ដេយ និងអ្នកថេទាំ៖
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នៅក្នុង េទេសកម្ពុជា អង្គកការទសេសនៈពិភពលោកធ្វើកិច្ចការដើមេបីលើកកម្ពស់ការអប់រំកុមារដេលមានអាយុពី 3-12 ឆ្នេំ តាមរយៈ 

ការអភិវឌេឍកុមារតូច និងអន្តគរាគមន៍ េពលអក្ខរកម្ម ពេមទាំងការបងេៀនបំណិនជីវិតផងដេរ។ អង្គកការទសេសនៈពិភពលោកមាន

ោលបំណងលើកកម្ពស់កុមារា និងកុមារើដេលមានអាយុពី 3-12 ចំនួនរាប់លាននាក់ ដោយផ្ទេល់ និងដោយ េោបលតាម

រយៈការអន្តគរាគមន៍លើការសិកេសានៅចនោ្លេះឆ្នេំ 2017 និង 2022។ បច្ចុបេបន្ន អង្គកការទសេសនៈពិភពលោក ធ្វើការនៅតាមសាលា

ចំនួនជិត 650 នៅក្នុងបណ្ដេខេត្តគទាំង 9។

កម្មវិធីរបស់អង្គកការទសេសនៈពិភពលោកតេូវបានរៀបចំឡើងដើមេបីបំពេញបន្ថេម និងធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងដេននេ េព័ន្ធអប់រំសាធារណៈ

របស់រាជរា្ឋេភិបាលកម្ពុជា។ ោលបំណងនេកម្មវិធីអប់រំគឺដើមេបីលើកកម្ពស់ និងពងេឹង េព័ន្ធអប់រំជាតិដើមេបីអាចផ្ដល់សេវាអប់រ ំ

គុណភាពខ្ពស់ដេលធ្វើឲេយកុមារទទួលបានជំនាញមូលា្ឋេននេអក្ខរកម្ម និងលេខនពន្ធ ពេមទាំងបំណិនជីវិតសំខាន់ៗផងដេរ។

អង្គកការទសេសនៈពិភពលោកទទួលសា្គេល់ថ តួអង្គកជាចេើនមានការន្ដេជា្ញេចិត្តគធ្វើឲេយ េសើរឡើងនូវគុណភាពអប់រំ និងលើកកម្ពស់

លទ្ធផលសិកេសាសមេេប់កុមារនៅក្នុង េទេសកម្ពុជា ជាពិសេសរាជរា្ឋេភិបាលកម្ពុជា។ ដើមេបីសមេេចបានលទ្ធផលទាំងនេះទាមទារ 

ឲេយមានកិច្ចសហការ ការសមេបសមេួល និងការន្ដេជា្ញេចិត្តគចំពោះោលដៅរួមជាពិសេស គោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាពទី ៤ 

ធានាឲេយមានការអប់រំ េកបដោយគុណភាពដេលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល និងសមភាព ពេមទាំងលើកកម្ពស់ឱកកាសសិកេសាពេញ

មួយជីវិតសមេេប់ទាំងអស់គា្នេ។

ជាផ្នេកមួយនេយុទ្ធសាសេ្តគថ្មីរបស់ខ្លួនសមេេប់កម្មវិធីអប់រំ និងបំណិនជីវិតនៅក្នុង េទេសកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នេំ 2016 អង្គកការ 

ទសេសនៈពិភពលោក (WV) បានធ្វើការវាយតម្លេទៅលើធនធានបណ្ណេល័យនៅតាមសាលាបឋមសិកេសានៅគេប់ខេត្តគោលដៅ   

របស់ WV។ ការសិកេសានេះមានោលបំណងវិភាគភាពអាចរកបានឯកសារអាន និងជំនួយសមេេប់ការអានដេលកុមារទទួលបាន

នៅសាលា និងបងា្ហេញអំពីសា្ថេនភាពបណ្ណេល័យនៅតាមសាលារៀន ដោយបេៀបធៀបជាមួយស្តគង់ារជាតិសមេេប់បឹណ្ណេល័យ

នៅតាមសាលាបឋមសិកេសា (កអយក 2011)។ 

ការវាយតម្លេខាងលើបានបងា្ហេញថ បណ្ណេល័យជាចេើនមិនមានលក្ខណៈសេបតាមស្តគង់ាររបស់រា្ឋេភិបាល ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួន

បណ្ណេរកេសដេលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដេល (ផ្អេកលើចំនួនម៉េងធ្វើការរបស់សាលា និងចំនួនថ្នេក់) ហើយចំនួន និង េភេទ

សៀវភៅសមេេប់សិសេសអាននៅមានកមេិតនៅឡើយ។ សកម្មភាពចមេបងនៅក្នុងបណ្ណេល័យគឺការអានដោយខ្លួនឯង ការនិទានរឿង 

លេបេងសិកេសា សកម្មភាពសិលេបៈ និងការសេេវជេេវក្នុងថ្នេក់មួយចំនួន។ ោះបីយ៉េងណ បណ្ណេល័យទាំងអស់មិនសុទ្ធតេអនុញ្ញេត

ឲេយសិសេសខ្ចីសៀវភៅឡើយ ដោយបារម្ភថសៀវភៅដេលមានចំនួនតិចសេេប់ទៅហើយអាចនឹងបាត់បង់ ឬខូចខាត។

សេចក្ដីផ្ដើម
១

១.១ អំពីកម្មវិធីអប់រំរបស់អង្គការទសេសនៈពិភពលោក

១.២ សាវតារ និងគោលបំណងនេការសិកេសា
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1  Duke, N. K. (2000). For the rich it’s richer : Print experiences and environments offered to children in very low- 
and very high-socioeconomic status first grade classrooms. American Educational Research Journal, 37(2), 441-478. 
Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1163530 and Goldenberg, C. (2004). Successful school change: Creating 
settings to improve teaching and learning. New York: Teachers College.
2 Wilson, R.A. (2003). Special educational needs in the early years (2nd edition). New York, NY: Routledge Falmer.

ដើមេបីបំពេញបន្ថេមលើការវិភាគខាងលើ អង្គកការទសេសនៈពិភពលោកបាន ធ្វើការសិកេសាបេបបរិមាណអំពីបទពិោធន៍ និងទមា្លេប់

នេការអានរបស់កុមារថ្នេក់ទី 4 និងទី 6។ ការសិកេសានេះមានោលបំណងចំនួនបីដូចខាងកេេម៖

1. ដើមេបីស្វេងយល់អំពីបទពិោធន៍របស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអាននៅតាមបណ្ណេល័យសាលានិងនៅតាមផ្ទះ។

2. ដើមេបីកំណត់ភាពខុសគា្នេនៅក្នុងទមា្លេប់ ឬឥរិយបថនេការអានផ្អេកតាមភេទ

3. ដើមេបីកំណត់ថតើមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទេល់រវាងភាពដេលអាចរកបាន/ការបេើធនធាន (បណ្ណេល័យ) និងឥរិយបថនេ

 ការអានរបស់សិសេសដេរឬទេ។

ការសិកេសាមានោលបំណងជួយដល់ WV ក្នុងការកេលម្អយុទ្ធសាសេ្តគដេលនឹងបង្កដើន េសិទ្ធភាពនេកម្មវិធីអប់រំ និងគាំទេដល់

រាជរា្ឋេភិបាលកម្ពុជា ពេមទាំងជួយគាំទេដល់រាជរា្ឋេភិបាលកម្ពុជា និងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗផេសេងៗទៀតក្នុងការធ្វើសេចក្តគី

សមេេចចិត្តគ សមេេប់ការផ្លេស់ប្ដូរដេលនឹងជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំកុមារគេប់រូបនៅក្នុង េទេសកម្ពុជា។

មានការយល់សេបជាទូទៅនៅក្នុងផ្នេកអក្ខរកម្មថ  ចំនួនបទពិោធន៍ពីការអានឯកសារមានឥទ្ធិពលខា្លេំងទៅលើការអភិវឌេឍ

អក្ខរកម្មរបស់កុមារ (Duke, 2000; Goldenberg, 2004) 1  ។ ជាងនេះទៅទៀត មានការទទួលសា្គេល់យ៉េងទូលំទូលាយថ ជំនាញ 

អក្ខរកម្មកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍ដេលមានសកម្មភាព និងការហ្វឹកហត់ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្ខរកម្ម៖ “ទំនាក់ទំនងមនុសេសដូចជា 

ការចេករំលេកសៀវភៅអមដោយរូបភាព ការនិទានរឿង និងការជជេកអំពីបទពិោធន៍ មានសារសំខាន់ចំពោះការអភិវឌេឍ

អក្ខរកម្ម” (Wilson, 2003, p. 77) 2 ។ នេះគឺជាមូលា្ឋេនទេឹស្ដីដេលធ្វើឲេយ WV មានការាប់អារម្មណ៍នៅក្នុង ការសេេវជេេវអំពី 

(1) បរិកា្ខេរបណ្ណេល័យ និង (2) ទមា្លេប់នេការអានរបស់កុមារនៅក្នុង និងខាងកេេថ្នេក់។

ការសិកេសាផ្ដេតទៅលើការយល់ឃើញរបស់សិសេសចំពោះសមត្ថភាព ទមា្លេប់ និងធនធានសមេេប់អាន។ ោះបីជាការយល់

ឃើញទាំងនេះមិនអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទេត់ដោយមិនលម្អៀងក៏ដោយ ប៉ុន្តគេជាការបងា្ហេញអំពីសា្ថេនភាពជាក់ស្ដេងរបស់សិសេស 

ដូច្នេះហើយទើបវាមានសារសំខាន់។ ពុំមានការធ្វើតេស្តគអក្ខរកម្ម េកបដោយស្ដង់ារណមួយតេូវបានធ្វើឡើងជាផ្នេកមួយ

នេការសិកេសានេះឡើយ។ 
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3   សាលាចំនួន 83 នេះ តេូវបានជេើសរើសដោយចេដនេយពីសាលាបឋមសិកេសាចំនួន 622 ក្នុងចំណមសាលាទាំងអស់កេេមកម្មវិធីអប់រំរបស់
 អង្គកការទសេសនៈពិភពលោក។

ដើមេបីសមេេចោលបំណងដូចដេលបានលើកឡើងខាងលើ ការសិកេសាអំពីបទពិោធន៍ និងទមា្លេប់នេការអានតេូវបានធ្វើ

ឡើងដោយបេើបេេស់ការសិកេសាបេបបរិមាណជាចមេបង អមដោយការសួរសំណួរនើកមួយចំនួនដើមេបីជួយសមេួលដល់ការយល់

អំពី “រនៀប” និង “មូលហេត”ុ។ អ្នក េឹកេសាឯករាជេយតេូវបានជេើសរើសឲេយបង្កដើត និងគេប់គេងការ េមូលទិន្នន័យ ពេមទាំងវិភាគ

អំពីលទ្ធផលបឋមផងដេរ។

ជាសរុប អង្គកការទសេសនៈពិភពលោកធ្វើការជាមួយសាលាចំនួន េហេល 650 នៅទូទាំង 9 ខេត្តគដូចជា ខេត្តគបនា្ទេយមានជ័យ 

បាត់ដំបង កំពង់ឆ្នេំង កំពង់ធំ កំពង់ស្ពឺ កណ្ដេល ពេះវិហរ សៀមរាប និងតាកេវ។ សាលាចំនួន 40 តេូវបានជេើសរើសតាម

វិធីសាសេ្តគចេដនេយ ពីសាលាដេល WV ធ្វើការ និងមានព័ត៌មានលម្អិតសេេប់អំពីធនធានបណ្ណេល័យ ។ សមេេប់ការសិកេសានេះ 

សិសេសថ្នេក់ទី 4 ដល់ទី 6 តេូវបានសមា្ភេសដើមេបីស្វេងយល់អំពីបទពិោធន៍របស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយកាសនេការអាននៅ

សាលា និងនៅផ្ទះ ពេមទាំងទមា្លេប់នេការអានរបស់ពួកគេមា្នេក់ៗផងដេរ។ សិសេសដេលជាគំរូសិកេសាមានចំនួន 507នាក់ ដេលតេូវ

បានជេើសរើសឡើងដើមេបីផ្ដល់នូវភាពសុកេិតចំនួនយ៉េងតិច 5% នៅកមេិតជឿជាក់ 95%។ ដំណើរការលម្អិតអំពីការជេើសរើស

សាលាទាំង 40 និងសិសេសមានដូចខាងកេេម៖

ោលបំណងទី 3 ពេយាយមធ្វើការបេៀបធៀបទមា្លេប់នេការអាន និងបរិយកាសនេការអានរវាងសាលា ដេលមាន និងគាគេន

បណ្ណេល័យ។ ដូច្នេះ ការជេើសរើសគំរូសិកេសាាត់ជាថ្នេក់ (stratified sampling) តេូវបានបេើបេេស់ដើមេបីជេើសរើសសាលា

ចំនួន40 ចេញពីសាលាចំនួន 83 3  ដេល WV មានព័ត៌មានពេញលេញ និងគេប់គេេន់អំពីបរិកា្ខេរ និងធនធានបណ្ណេល័យនៅ

ទូទាំងខេត្តគោលដៅរបស់ WV ទាំង9។ ការជេើសរើសតេូវបានធ្វើឡើងតាមដំណក់កាលដូចខាងកេេម៖

 ១.  ដំណកាលទី 1៖ សាលាោលដៅទាំង 83 នៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង9 តេូវបានាក់បញ្ចូលគា្នេជាបណ្ដុះគំរូ

  សិកេសាបឋម (primary sampling unit, PSU)។

 ២. ដំណក់កាលទី 2៖ សាលាទាំង 83 តេូវបានាត់ថ្នេក់ទៅជាពីរថ្នេក់៖ សាលាដេលមានបណ្ណេល័យ (46 សាលា)   

  និងសាលាដេលគាគេន បណ្ណេល័យ (37 សាលា)។ 

 ៣.  ដំណក់កាលទី 3៖ ចេញពីថ្នេក់នីមួយៗ (stratum) វិធីសាសេ្តគ េភាគ ( f=n/N ) តេូវបានបេើបេេស់ដើមេបីកំណត់ថ

  តើសាលាមកពីថ្នេក់នីមួយៗចំនួនបុ៉នាគេនដេលគួរជេើសរើស ដើមេបបីង្កដើតសាលាឲេយបានចំនួន 40 ដេលជាចំនួនសមាមាតេ។  

  ការងារនេះតមេូវឲេយជេើសរើសនូវសាលាចំនួន22 ដេលមានបណ្ណេល័យ និងសាលាចំនួន 18 ដេលគាគេនបណ្ណេល័យ   

  ជាលទ្ធផលលយើងទទួលបានគំរូសិកេសាសរុបចំនួន 40 សាលា។ ជាក់ស្តគេង សាលាមួយនឹងតេូវបានទមា្លេក់ពីគំរូសិកេសា   

  ដោយសារបញ្ហេមិនអាចទៅដល់ (សមេេប់ព័ត៌មានបន្ថេម សូមមើលផ្នេកស្ដីពីភាពកំណត់នេការសិកេសា)។

 4. ដំណក់កាលទី 4៖ វិធីសាសេ្តគជេើសរើសគំរូសិកេសាតាមវិធីសាសេ្តគចេដនេយបេបសាមញ្ញ (simple random sampling) 

  តេូវបានបេើបេេស់ដើមេបីាប់យកសាលា ទាំង 22 ចេញពីសាលាដេលមានបណ្ណេល័យ ទាំង 46 និងសាលាចំនួន 18   

  ចេញពីសាលាដេលគាគេនបណ្ណេល័យទាំង 37។ ជាសរុបសាលាចំនួន 40 តេូវបានជេើសរើសជាសំណក។

វិធីសាសេ្តសេេវជេេវ
២

២.១ ការជេើសរើសគំរូសិកេសា

ដំណាក់កាលទី ១៖ ការជេើសរើសសាលាទាំង ៤០
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វិធីសាសេ្តគវិសមាមាតេ (disproportional method) តេូវបានបេើបេេស់ដើមេបីគណនាចំនួនសិសេសនៅតាមសាលានីមួយៗ។ ចំនួន

សំណកតមេូវឲេយមានសិសេសចំនួន 500 នាក់ ដេលមានន័យថតេូវមានសិសេសចំនួន 13នាក់ នៅតាមសាលានីមួយៗនេសាលា

ទាំង 40។ សិសេសតេូវបានជេើសរើស និងសមា្ភេសស្មើៗគា្នេទៅតាមកមេិតថ្នេក់ និងភេទ (សិសេស 4នាក់ មកពីថ្នេក់ទី 4 ដេល 2នាក់ 

ជាសិសេស េុស និង 2នាក់ ជាសិសេសសេី។ សិសេស 4នាក់មកពីថ្នេក់ទី 5 ដេល 2នាក់ ជាសិសេស េុស និង 2នាក់ ជាសិសេសសេី។ 

និងសិសេស 4នាក់មកពីថ្នេក់ទី 6 ដេល 2នាក់ ជាសិសេស េុស និង 2នាក់ ជាសិសេសសេី) ហើយសិសេសទី 13 តេូវបានជេើសរើស 

ឆ្លេស់រវាងភេទ និងកមេិតថ្នេក់។

សិសេសចំនួន 13នាក់ ដេលមកពីសាលានីមួយតេូវបានជេើសរើសពីបញ្ជមីសិសេស (ដោយបេើបេេស់វិធីសាសេ្តគជេើសរើសគំរូសិកេសា

តាមវិធីសាសេ្តគចេដនេយសាមញ្ញ simple random sampling method) ដោយមានការសមេបសមេួលជាមួយនាយកសាលា 

និងគេូបងេៀន។ 

 

អ្នក េឹកេសាឯករាជេយ និងបុគ្គកលិកអង្គកការទសេសនៈពិភពលោកបានបណ្ដុះបណ្ដេលអ្នក េមូលទិន្នន័យដេលមានបទពិោធន៍ចំនួន

បេេំបីនាក់។ អ្នក េមូលទិន្នន័យទាំងបេេំបីនាក់តេូវបានណេនាំសង្ខេបអំពីកម្មវិធី អប់រំរបស់ WV។ ជាដំបូងកេុមទាំងមូលបានអាន 

កមេងសំណួរមួយសំណួរម្ដងៗ ដើមេបីធានាថ យល់ចេបាស់ទាំងអំពីសំណួរ និងោលបំណងនេការសួរ បនា្ទេប់មកបានអនុវត្តគដោយ

សមា្ភេសគា្នេទៅវិញទៅមក ហើយអ្នក េមូលទិន្នន័យទាំងអស់ក៏បានធ្វើការសមា្ភេសសាកលេបងជាមួយកុមារមា្នេក់ ដើមេបីជួយពងេឹង

ជំនាញ និងធ្វើឲេយពួកគាត់កាន់តេសា្ទេត់ជំនាញជាមួយនឹងកមេងសំណួរមុនពេលចុះអនុវត្តគផ្ទេល់។ អ្នក េមូលទិន្នន័យនិងអ្នក េឹកេសា

បានចុះហត្ថលេខាទទួលសា្គេល់នៅលើពិធីសារឥរិយបថការពារកុមារ និងតេូវបានណេនាំអំពីនិតិវិធីសេេវជេេវដេលមានសុវត្ថិភាព 

និងមានការចូលរួមពីកុមារ។

អ្នក េមូលទិន្នន័យចំនួនបីនាក់ ដេលធា្លេប់មានបទពិោធន៍អំពីការបញ្ចូលទិន្នន័យ បញ្ចប់ដំណើរការបញ្ចូលទិន្នន័យ។ 

ពួកគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដេលបន្ថេមពីអ្នក េឹកេសាឯករាជេយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបេើបេេស់កម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យៅថថ SPSS 

ទមេង់នេការបញ្ចូលទិន្នន័យ ពេមទាំងនីតិវិធីតេួតពិនិតេយ េកបដោយគុណភាព។ ដើមេបីធានាសុកេិតភាព អ្នក េឹកេសាឯករាជេយ

បានពិនិតេយមើលឡើងវិញទៅលើកមេងទិន្នន័យទាំងបី។ ការសមា្អេតទិន្នន័យតេូវបានធ្វើឡើងយ៉េងម៉ត់ចត់បនា្ទេប់ពីការបញ្ចូល

ទិន្នន័យតេូវបានបញ្ចប់។ កំហុស ឬព័ត៌មានមិនចេបាស់លាស់តេូវបានផ្ទៀងផ្ទេត់ជាមួយនឹងទមេង់ េមូលទិន្នន័យដើម។ 

ការវិភាគបេបបេបពណ៌នា ហ្វេេកង់ និងការបេៀបធៀបអថេរពីរ (descriptive statistics, frequencies and cross-tabulation) 

តេូវបានបេើបេេស់សមេេប់ការវិភាគទិន្នន័យ។ ការធ្វើតេស្តគសំខាន់ៗមួយចំនួនរវាងអថេរតេូវបានបេើ ដោយបេើបេេស់ការធ្វើតេស្តគ

ស្ថិតិដូចជា Independent T-Test, Chi square និង Correlation។ 

ដំណាក់កាលទី ២៖ ការជេើសរើសសិសេសថ្នេក់ទី ៤-៦

២.២ ការបណ្ដុះបណា្ដេលអ្នកបេមូលទិន្នន័យ

២.៣ ការបញ្ចូល និងការវិភាគទិន្នន័យ
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4  ភាគរយចម្លើយគឺជាភាគរយសរុបទាំងអស់។ ភាគរយករណីគឺជាភាគរយសមេេប់ធាតុនីមួយៗ (សមេេប់សំណួរពហុចម្លើយ)។

មានបញ្ហេ េឈមសំខាន់ចំនួនបីនៅក្នុងការសិកេសានេះ៖

 • នៅតាមសាលាមួយចំនួនតូច មានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តគឲេយបានដូចៗគា្នេនូវវិធីសាសេ្តគជេើសរើសសិសេសដើមេបី

  សមា្ភេសដោយសារតេ េព័ន្ធប្ដូរវេនសិកេសាចុះឡើងនៅតាមសាលាបឋមសិកេសាកម្ពុជា។      

  ឧទាហរណ៍សិសេសមករៀនតេនៅពេលពេឹក ចំណេកនៅសាលាផេសេងទៀត សិសេសរៀនទាំងវេនពេឹក និងវេនលា្ងេច។ 

  អ្នក េមូលទិន្នន័យចុះតាមសាលាតេម្ដងប៉ុណ្ណេះ ហើយសិសេសមួយចំនួនដេលបានជេើសរើសរួចពីដំណើរការ

  ជេើសរើសគំរូសិកេសាដោយចេដនេយមិនមានវត្តគមាន។ នៅក្នុងករណីទាំងនេះ សិសេសផេសេងទៀតតេូវបានជេើសរើសតាម

  វិធីសាសេ្តគចេដនេយពីសិសេសដេលមានវត្តគមាននៅកំឡុងពេល េមូលទិន្នន័យ។ 

 • ចមា្ងេយពីសាលាមួយទៅសាលាមួយទៀត និងរដូវវសេសាបង្កដឲេយមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនៅតាមតំបន់

  ជនបទ សាលាមួយក្នុងចំណមសាលាចំនួន 40 ដេលបានជេើសរើសពីដំបូងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់    

  ដូច្នេះមានសាលាចំនួនតេ 39 ប៉ុណ្ណេះដេលតេូវបានសិកេសា។

 • ក្នុងចំណមសាលាទាំង 39 មានសាលាចំនួន 7 គឺជាសាលាដេលគាគេនបណ្ណេល័យ។ ចំនួននេះខុសពីផេនការ

  ដំបូងដេលតេូវពិនិតេយមើលសាលាចំនួន18 ដេលគាគេនបណ្ណេល័យ ដើមេបីបេៀបធៀបសាលាទាំងពី េភេទ។ 

  ជាលទ្ធផល សាលាចំនួន 7 ដេលមានបណ្ណេល័យតេូវបានជេើសរើសដោយចេដនេយដើមេបីបេៀបធៀបជាមួយ

  សាលាចំនួន 7 ដេលគាគេនបណ្ណេល័យ (ដេលអាចាក់កំហិតទៅលើភាពរឹងមាំនេការសិកេសានៅក្នុងការឆ្លើយ

  តបោលបំណងទី 3)។

សំណួរនើកទាំងអស់តេូវបានាក់លេខកូដ បេងចេក េភេទ និងវិភាគដោយ េុង េយ័ត្ន។ ការសួរសំណួរទាំងនេះបានបងា្ហេញ

អំពីគំរូ និងនិនា្នេការ ពេមទាំងតេូវបានសេង់ជាទិន្នន័យបរិមាណសមេេប់ធ្វើការវិភាគ។

សមា្គេល់៖ កេេហ្វិកមួយចំនួនដេលបានបងា្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ ភាគរយ (%) សរុបនឹងមានចំនួនលើសពី 100% ដោយ

សារសំណួរមួយចំនួនតេូវបានសួរ និងផ្ដល់នូវពហុជមេើសដេលមានចម្លើយចេើន។ កេ្វាហ្វិកតេូវបានបងា្ហេញជាលទ្ធផលសំខាន់

ទាំងជាភាគរយករណី ឬភាគរយចម្លើយ។ 4

២.៣ ភាពកំណត់របស់ការសិកេសា
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9 ខេត្តគ 27 សេុក និង 39 សាលា

វិសាលភាពនេការសិកេសា
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លទ្ធផលនេការសិកេសា
៣

លទ្ធផលនេការសិកេសាមានបងា្ហេញកេេមចំណងជើងសំខាន់ចំនួនបួន៖ (1) កមេងទិន្នន័យ េជាសាសេ្តគរបស់សិសេស (2)

បទពិោធន៍អាននៅផ្ទះរបស់សិសេស (3) នៅសាលា និង (4) ទមា្លេប់នេការអានរបស់សិសេស។

ជាសរុបអង្គកការទសេសនៈពិភពលោក បានសិកេសាទៅលើសិសេសចំនួន 507 នាក់នៅតាមសាលាចំនួន 39 នៅទូទាំង 27 សេុក 

នៅក្នុងខេត្តគទាំង 9  គឺខេត្តគបនា្ទេយមានជ័យ បាត់ដំបង កំពង់ឆ្នេំង កំពង់ធំ កំពង់ស្ពឺ កណ្ដេល ពេះវិហរ សៀមរាប និងតាកេវ។

នៅក្នុងចំណមសិសេសដេលបានស្ទង់មតិ មានសេីចំនួន 51% (ស្មើនឹង 261នាក់) និង េុសចំនួន 49% (ស្មើនឹង 246នាក់)។ 

ក្នុងចំណមសិសេសចំនួន 507នាក់ មាន 170នាក់ មកពីថ្នេក់ទី 4, 176នាក់ មកពីថ្នេក់ទី 5 និង 161នាក់មកពីថ្នេក់ទី 6។ 

របាយអាយុនេសិសេស មានពី 8 ដល់ 16ឆ្នេំ ដោយមានអាយុជាមធេយម 12ឆ្នេំ។ សិសេសជាចេើនដេលតេូវបានសមា្ភេសមានអាយុ

ចេើនជាងអាយុស្តគង់ារនើបេៀបធៀបទៅនឹងកមេិតថ្នេក់ដេលពួកគេកំពុងសិកេសា។ បញ្ហេគឺដោយសារតេសិសេសមានការយឺតយ៉េវ

ក្នុងការចុះឈគេះចូលរៀន ឬបានរៀនតេួតថ្នេក់។

៣.១ ព័ត៌មានបេជាសាសេ្តរបស់សិសេសដេលបានសិកេសា

82 (16.2%) 87 (17.2%) 77 (15.2%) 246 (48.5%)ភេទ  េុស

សេី

សរុបថ្នេក់

88 (17.4%) 89 (17.6%) 84 (16.6%) 261 (51.5%)

170 (33.5%) 176 (34.7%) 161 (31.8%) 507 (100%)

សរុប / ភេទថ្នេក់ទី ៤ ថ្នេក់ទី ៥ ថ្នេក់ទី ៦

8

16

12

តារាងទី ១៖ ចំនួនសិសេសសំណកតាម ភេទ និងថ្នេក់

តារាងទី ២៖ ចំនួនសិសេសសំណកតាម អាយុ

កមេិតថ្នេក់បច្ចុបេបន្នរបស់សិសេស

អាយុរបស់សិសេស 

ទាបបំផុត

ខ្ពស់បំផុត

មធេយម
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កតា្តេសំខាន់មួយដេលប៉ះពាល់ទៅដល់ទមា្លេប់អានរបស់សិសេសគឺគេួសាររបស់សិសេស និងបរិយកាសអាននៅតាមផ្ទះ។ ផ្នេកនេះ

ពណ៌នាអំពីបទពិោធន៍អាននៅផ្ទះរបស់សិសេស និងកតា្តេដេលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយកាសអាននៅផ្ទះដេលអាចជះឥទ្ធិពល

ទៅលើសកម្មភាពអាន និងការយល់ឃើញ អំពីសមត្ថភាព អានផ្ទេល់ខ្លួន។

ក្នុងចំណមសិសេសដេលបានធ្វើការស្ទង់មតិទាំងអស់ មានសិសេសចំនួន 13.6% បានធ្វើចំណត់ថ្នេក់សមត្ថភាពអាន របស់ខ្លួនថ 

“ល្អណស់” 36.1% ថ “ល្អបង្កដួរ” និង15% ថ “ល្អ”។ មានសិសេសចំនួនតេ 24.9% ប៉ុណ្ណេះដេលបាននិយយថមានកមេិត

មធេយម 8% ថ “ខេសាយ” និង 2% ថ “ខេសាយណស់”។ ដោយសារសិសេសដេលបានស្ទង់មតិស្ថិតនៅកមេិតថ្នេក់ខុសៗគា្នេ  

(4 ទៅ 6) ការយល់ឃើញលើភាពសា្ទេត់ជំនាញក្នុងការអានជាក់ស្ដេងរបស់សិសេសអានមានលក្ខណៈខុសគា្នេ ទៅតាមកមេិតថ្នេក់

នីមួយៗ និងពីសិសេសមា្នេក់ទៅសិសេសមា្នេក់។ 

ដូច្នេះ ការធ្វើតេស្តគស្ថិតិតេូវបានបេើបេេស់ដើមេបីកំណត់ភាពខុសគា្នេរវាងការយល់ឃើញរបស់សិសេសចំពោះភាពសា្ទេត់ជំនាញក្នុងការអាន 

និងកមេិតថ្នេក់។ ការធ្វើតេស្តគបានយល់សេបនឹងសម្មតិកម្ម និងបានបងា្ហេញអំពីភាពខុសគា្នេថមានកមេិតខ្ពស់ p<.05 ដេលមានន័យថ

សិសេសដេលរៀនថ្នេក់កាន់តេខ្ពស់ទំនងជារៀបរាប់អំពីការយល់ឃើញកាន់តេ េសើរចំពោះភាពសា្ទេត់ជំនាញក្នុងការអាន ចំណេកសិសេស

រៀនថ្នេក់កាន់តេទាបទំនងយល់ឃើញថ ភាពសា្ទេត់ជំនាញក្នុងការអាន កាន់តេទាបដេរ។

៣.២  បទពិសោធន៍របស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសអាននៅផ្ទះ

៣.២.១ ការយល់ឃើញអំពីសមត្ថភភាពអាន

កេេហ្វ 1៖ ការយល់ឃើញរបស់សិសេសចំពោះភាពសា្ទេត់ជំនាញក្នុងការអានទតាមកមេិតថ្នេក់
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កេេហ្វ 2៖ បុគ្គកលសំខាន់បំផុតចំនួនបីដេលជួយកុមារឲេយរៀនចេះអាន និង សរសេរកាលពីនៅកុមារភាព 

កេេហ្វ 3៖ បទពិោធន៍របស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអាននៅផ្ទះកាលនៅពីតូច

ការសិកេសាបានបងា្ហេញអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់សមាជិកគេួសារនៅក្នុងការជួយសិសេសឲេយចេះ អាន និងសរសេរតាំងពីកុមារភាព។ 

ខណៈដេលការសិកេសាបានបងា្ហេញថ គេូជាបុគ្គកលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការជួយសិសេសឲេយចេះអានអកេសរ (ដោយសិសេស72%) មា្ដេយ 

(66%) និងឪពុក (61%) ជាបុគ្គកលសំខាន់បនា្ទេប់។ សិសេសក្នុងចំនួនភាគរយខ្ពស់ក៏បាននិយយផងដេរថ បងសេី (28.2%) 

បង េុស (19.7%) ឬមិត្តគភក្ដិ (21.1%) របស់ខ្លួនមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយខ្លួនរៀនអានអកេសរដេរ។

សិសេសដេលបានស្ទង់មតិបាននិយយអំពីបរិយកាសអានវិជ្ជមមាននៅតាមផ្ទះ និងបាននិយយថ សមាជិកគេួសារបានចូលរួម

ការអានជាមួយពួកគេ។ សិសេសស្ទើរតេទាំងអស់ (94%) បាននិយយថសមាជិកគេួសារ “តេងតេលើកទឹកចិត្តគ” ឬបានជួយ

ខ្លួនក្នុងការអាននៅពេលដេលខ្លួននៅវ័យកុមារភាព។ សិសេសតិចជាងនេះបន្តគិច (74.4%) បាននិយយថ សមាជិកគេួសារ 

“តេងតេអានរឿង ឬសៀវភៅ” ឲេយខ្លួនសា្ដេប់នៅពេលខ្លួននៅវ័យកុមារភាព។

៣.២.២ បរិយាកាសអក្ខរកម្មនៅតាមផ្ទះ
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កេេហ្វ 4៖ បទពិោធន៍បចេបុបេបន្នរបស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអាននៅផ្ទះ

នៅពេលតេូវបានសាកសួរអំពីបទពិោធន៍ក្នុងការអាននៅផ្ទះនាពេលថ្មីៗនេះ (កាលពីសបា្ដេហ៍មុន) សិសេសបានបងា្ហេញថបទ

ពិោធន៍មានទំនោរផេសេង។ កាលពីសបា្ដេហ៍កន្លងទៅ មានសិសេសចំនួន 63.4% បានបញ្ជេក់ថបានឃើញអ្នកផ្ទះខ្លួនអានអកេសរ។ 

ភាគរយបានធា្លេក់ចុះនៅពេលតេូវបានសួរអំពីការចូលរួមសកម្មជាងនេះរបស់សមាជិកគេួសារ ពោលគឺ 59.2% ក្នុងចំណមសិសេស 

ទាំងអស់បានរៀបរាប់ថ សមាជិកគេួសារមា្នេក់បានជួយខ្លួនក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្ទះ 56.5% មានសមាជិកគេួសារអានឲេយខ្លួនសា្ដេប់  

ហើយមានតេ 50% ប៉ុណ្ណេះដេលបានអានសៀវភៅរឿងឮៗឲេយខ្លួនសា្ដេប់។

នើនិយយអំពីភាពដេលអាចរកបាន និងភាពសមេបូរបេបនេធនធានអាននៅផ្ទះវិញ សិសេសបានរៀបរាប់ថ សៀវភៅពុម្ពគឺជាឯក

សារអានដេលតេងតេមាននៅផ្ទះ។ សិសេសស្ទើរតេទាំងអស់បានរៀបរាប់ថមានសៀវភៅពុម្ពមួយកេបាល បនា្ទេប់មកគឺសៀវភៅរឿង 

និងសៀវភៅសាសនា។ 

កេេហ្វិកខាងកេេមបងា្ហេញថ សិសេសចំនួន 97.6% ក្នុងចំណមសិសេសទាំង 507នាក់ បានរៀបរាប់ថមានសៀវភៅពុម្ពយ៉េងតិច

មួយកេបាលនៅផ្ទះ ចំណេក 53.6% បានរៀបរាប់ថមានសៀវភៅរឿង និង 36%មានសៀវភៅសាសនា។ មានសិសេសមិនចេើនទេ

ដេលបានរៀបរាប់ថមានឯកសារអាន េភេទផេសេងៗទៀតនៅផ្ទះ ដូចដេលបានបងា្ហេញនៅក្នុងកេេហ្វ 5។

៣.២.៣ ឯកសារអានដេលមាននៅផ្ទះ
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កេេហ្វ 5៖ ភាគរយសិសេសដេលមានឯកសារអានផេសេងៗនៅផ្ទះ

នើតាមការយល់ឃើញរបស់សិសេស គេួសារពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌេឍជំនាញអានរបស់សិសេស។ តាមរយៈ

សំណួរនើក សិសេសបានសំណូមពរវិធីសាសេ្តគផេសេងៗដេលសមាជិកគេួសាររបស់ខ្លួនអាចជួយខ្លួនក្នុងការអានបានកាន់តេ េសើរ។ 

សំណូមពរភាគចេើនបំផុតគឺសូមឲេយគេួសារផ្ដល់ការគាំទេ ការយកចិត្តគទុកាក់ និងចំណយពេលទៀងទាត់ដើមេបីបងេៀនខ្លួនអំពី

ការ អានអកេសរ ដោយអានឲេយឮៗ ដើមេបីខ្លួនអាចអានតាម។ សិសេសចង់ឲេយគេួសារលើកទឹកចិត្តគខ្លួន ជាពិសេសនៅក្នុងការសិកេសា

របស់ខ្លួន និងជួយខ្លួនលើការបញ្ចេញសំឡេង ឬ េកបពាកេយពិបាកៗ។ 

សិសេសមួយចំនួនបានរៀបរាប់ថ ខ្លួនតេូវការឲេយគេួសារទុកពេលឲេយខ្លួនរៀនសូតេបន្ថេមទៀតជាជាងតមេូវឲេយខ្លួនធ្វើការងារផេសេងៗ

ទៀត (ចំណុចនេះមិនតេូវបានបញ្ជេក់លម្អិតឡើយ ប៉ុន្តគេអាចសំដៅលើកិច្ចការផ្ទះផេសេងៗដូចជា ការចម្អិនអាហរ មើលប្អូន 

និងការងារក្នុងគេួសារផេសេងៗទៀត) និងជួយសមេួលឲេយខ្លួនបានមករៀនទៀងទាត់។ កេេពីនេះ សិសេសបានបងា្ហេញថ ខ្លួនចង់

បានជំនួយពីគេួសារដើមេបីតាមានការសិកេសារបស់ខ្លួន និងបេើបេេស់វិធីសាសេ្តគអហិងេសាជាមួយខ្លួន និងទិញសៀវភៅឲេយខ្លួនអាន។ 

ការសេេវជេេវបន្ថេមទៅលើមូលហេតុទាំងនេះ រួមមានឧទាហរណ៍កាន់តេចេបាស់លាស់អំពីវិធីសាសេ្តគពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត

(ដូចជា “វិធីមិនបេើហិងេសា”) នៅមិនទាន់មានចេើននៅឡើយទេ។

៣.២.៤ សំណូមពរសមេេប់គេួសារក្នុងការជួយសិសេសឲេយអានបានកាន់តេសា្ទេត់ជំនាញ

ផ្នេកនេះរៀបរាប់ពីបរិយកាសអានក្នុងថ្នេក់ ការចេញចូល និងការបេើបេេស់បណ្ណេល័យ និងសំណូមពរដើមេបីលើកទឹកចិត្តគឲេយ

មានការបេើបេេស់បណ្ណេល័យបន្ថេមទៀត។

៣.៣  បទពិសោធន៍របស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសអាននៅតាមសាលា
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5  សំណួរនេះសេបទៅនឹងការអនុវត្តគការបងេៀនដើមេបីបង្កដើនចំណេះដឹងនេការអាន ប៉ុន្តគេព័ត៌មានលម្អិតអំពី េភេទឯកសារ និងទីកន្លេងដេលសិសេស   
 អានពុំមានបញ្ជេក់ឡើយ។
6 នេះហក់ដូចជាកមេិតខ្ពស់នេទំនុកចិត្តគលើការអានជាលក្ខណៈបុគ្គកល នើធៀបនឹងការសា្ទេបស្ទង់លើសមត្ថភាពអក្ខរកម្មជាក់ស្ដេង
 (ដូចជាអតេេកុមារ េឡងជាប់មុខវិជា្ជេខ្មេរ ដេលបានបងា្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍សន្និបាទអប់រំ យុវជននិងកីឡារបស់ កអយក ឆ្នេំ 2016)
7  មានសា្ថេនភាពបណ្ណេល័យខុសៗគា្នេចំនួនបេេំ នៅក្នុងោលនោបបាយស្តគីពី ស្តគង់ារបណ្ណេល័យបឋមសិកេសារបស់ កអយក (2011)

កេេហ្វ 6៖ ចំនួនថ្ងេដេលបណ្ណេល័យនើកក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ដេលសិសេសបានរៀបរាប់

ចំនួនសិសេសដេលបាននិយយថ ខ្លួនពេញចិត្តគចំពោះការគាំទេរបស់គេូមានកមេិតខ្ពស់៖ សិសេសចំនួន 93% បាននិយយថ គេូ

របស់ខ្លួនបានបងេៀនខ្លួនអំពីសំឡេងអកេសរ និងពាកេយផេសេងៗ ហើយចំនួន 68.8% បាននិយយថ គេូរបស់ខ្លួនបានអានសៀវភៅ

ផេសេងកេេពីសៀវភៅពុម្ពឮៗឲេយខ្លួនសា្ដេប់។ នើគិតអំពី េភេទសកម្មភាពទាំងនេះ មានសិសេសចំនួន 77% បានយល់ឃើញថ 

ការគាំទេរបស់គេូ “មាន េោបជន៍ខា្លេំង” ចំណេក 22.7% យល់ឃើញថ “មាន េោបជន៍ដេរ” និងមានតេ 0.3% ប៉ុណ្ណេះដេល

គិតថ “មិនមាន  េោបជន៍ទាល់តេោះ”។ កេេពីនេះ មានសិសេសចំនួន 92.7% បានរៀបរាប់ថ គេូបានសួរខ្លួនអំពីឯកសារដេល

ខ្លួនកំពុងអាន 5  និងចំនួន 83.3% បានរៀបរាប់ថ ខ្លួនបានរៀនអំពីចមេៀង និងលេបេងមួយចំនួននៅក្នុងថ្នេក់។

សិសេសស្ទើរតេទាំងអស់ដេលបានស្ទង់មតិ (97.2%) បានរៀបរាប់ថ នៅសាលា ខ្លួនអាន ជាមួយមិត្តគរួមថ្នេក់។ សិសេសចំនួន 87% 

បានរៀបរាប់ថ ខ្លួនអាចអានអកេសរខេសឹបៗដោយខ្លួនឯងដោយពុំាំបាច់តេូវការជំនួយឡើយ ។ 6

ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលអានសៀវភៅក្នុងបណ្ណេល័យសាលា ការសិកេសានេះបានបងា្ហេញថ សិសេសចំនួន 433នាក់ (85%) មកពី 

សាលាចំនួន 32 មានបណ្ណេល័យ 7  នៅក្នុងសាលារបស់ខ្លួន ចំណេកសិសេសចំនួន 15% មកពីសាលាចំនួន 7 ផេសេងទៀតបាន

រៀបរាប់ថពុំមានបណ្ណេល័យនៅក្នុងសាលារបស់ខ្លួនឡើយ។ ក្នុងចំណមសិសេសដេលបាននិយយថមានបណ្ណេល័យនៅក្នុង

សាលា ភាគចេើន (73%) បាននិយយថ បណ្ណេល័យនើកចំនួន 5-6 ថ្ងេក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ ប៉ុន្តគេភាគរយបានថយចុះយ៉េង

រហ័សទៅតាមចំនួនថ្ងេបណ្ណេល័យនើកតិចជាងនេះ។ 

៣.៣.១ ការគាំទេការអានរបស់សិសេសនៅតាមថ្នេក់រៀន និងដោយគេូបងេៀន

៣.៣.២ ការចូលអានសៀវភៅនៅក្នុងបណា្ណេល័យ
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កេេហ្វ 7៖ ចំនួនថ្ងេក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ និងចំនួនម៉េងក្នុងមួយថ្ងេដេលបណ្ណេល័យតេូវបាននើក ដេលសិសេសបានបញ្ជេក់ 

បណ្ណេល័យតេូវបានបញ្ជេក់ថ នើកញឹកញាប់ដេរ (សិសេសចំនួន90% បានរៀបរាប់ថ យ៉េងតិចនើក3 ថ្ងេក្នុងមួយសបា្ដេហ៍)។ 

ោះបីជាយ៉េងណ នើនិយយអំពីចំនួនម៉េងនើកក្នុងមួយថ្ងេ សិសេសបានបងា្ហេញអំពីភាពខុសគា្នេខា្លេំង៖ 23.1% បាននិយយ 

ថបណ្ណេល័យនើកចំនួន 8 ម៉េង 1.2% បាននិយយថ 7 ម៉េង 1.6% បាននិយយថ 6 ម៉េង 4.4% បាននិយយថ 5 ម៉េង 

16.9% បាននិយយថ 4 ម៉េង 11.1% បានបញ្ជេក់ថ 3 ម៉េង 10.6% បាននិយយថ 2 ម៉េង 12.7% បាននិយយថ 1 ម៉េង 

និង 3.2% បាននិយយថតិចង 30 នាទី។ ការយល់ដឹងរបស់សិសេសអាចនៅមានកមេិតលើចំនុចនេះ ដោយផ្អេកទៅលើថតើពួកគេ 

ទៅរៀននៅវេនពេឹក ឬវេនរសៀល (បញ្ហេនេះតេូវបានទទួលសា្គេល់នៅក្នុងផ្នេកភាពកំណត់នេការសិកេសា)។

លទ្ធផលទាំងនេះបងា្ហេញថ បណ្ណេល័យជាចេើនមិនបានដំណើរការទៀងទាត់ទៅតាមម៉េងបងេៀនរបស់សាលាដូចដេលបាន

កំណត់ដោយ កអយក (2011) ស្ដីពីស្តគង់ារបណ្ណេល័យបឋមសិកេសាឡើយ។ លទ្ធផលនេះគឺដូចគា្នេទៅនឹងការរកឃើញមុនៗ

របស់អង្គកការទសេសនៈពិភពលោកដេរ។

កេេហ្វ 7 បងា្ហេញអំពីដំណើរការនេបណ្ណេល័យ ដោយបេៀបធៀបទៅនឹងចំនួនថ្ងេក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ និងចំនួនម៉េងក្នុងមួយថ្ងេ ដេល 

តេូវបានសិសេសបញ្ជេក់ថ បាននើកដំណើរការ។ ការធ្វើតេស្តគសិ្ថតិតេូវបានធ្វើឡើងដើមេបីកំណត់ភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធខាងលើ។ លទ្ធផល

ធ្វើតេស្តគបានបងា្ហេញថមានការពាក់ព័ន្ធគា្នេយ៉េងខា្លេំងក្នុងកមេិត p<.05 រវាងចំនួនថ្ងេ និងរយៈពេលដេលបណ្ណេល័យនើកក្នុងមួយ ថ្ងេ 

ឬអាចនិយយបានថ បណ្ណេល័យដេលនើកចំនួនតេ 1, 2 ឬ 3 ថ្ងេក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ក៏ទំនងជានឹងនើកចំនួនតិចម៉េងក្នុងមួយថ្ងេ

ផងដេរ។
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កេេហ្វ 8៖ ភាពញឹកញាប់នេការបេើបេេស់បណ្ណេល័យរបស់សិសេសក្នុងសបា្ដេហ៍កន្លងទៅ

ភាពញឹកញាប់នេការបេើបេេស់បណ្ណេល័យរបស់សិសេសនៅក្នុងសបា្ដេហ៍កន្លងទៅ មានភាពខុសគា្នេខា្លេំង។ សិសេសយ៉េងតិចចំនួន 

16% នៅសាលាដេលមានបណ្ណេល័យមិនបានបេើបេេស់បណ្ណេល័យក្នុងសបា្ដេហ៍កន្លងទៅឡើយ។ សិសេសផេសេងទៀតមានរបាយ

នេការបេើបេេស់បណ្ណេល័យមិនដូចគា្នេឡើយរវាង  ‘1 ដង’ ឬ ‘ចេើនជាង 4’ ដង។

សម្មិតកម្មមូលហេតុដេលពួកគេមិនបានបេើបេេស់បណ្ណេល័យ ឬបេើបេេស់តេម្ដង គឺអាចរាប់បញ្ចូលបញ្ហេបណ្ណេល័យដេលពុំ

មានឯកសារអានសមេបូរបេប និង/ឬពុំមានបណ្ណេរកេសដេលមានជំនាញដើមេបីលើកទឹកចិត្តគសិសេសឲេយបេើបេេស់បណ្ណេល័យ។ 

ការសិកេសាទៅលើបណ្ណេល័យពីមុនៗរបស់ WV [មិនបានផេសព្វផេសាយ] បានរកឃើញថ ចំនួន 60% នេសាលាចំនួន 83 ពុំមាន 

បណ្ណេរកេសគេប់គេេន់ (រួមទាំងសាលាមួយចំនួនដេលគាគេនបណ្ណេរកេសផង) នើធៀបទៅនឹងម៉េងធ្វើការរបស់សាលា។

លទ្ធផលវិជ្ជមមានពីការបេើបេេស់បណ្ណេល័យហក់មានភាពផ្ទុយគា្នេទៅនឹងរយៈពេលដេលសិសេសចំណយនៅក្នុងបណ្ណេល័យ

ក្នុងមួយពេលៗ។ រយៈពេលដេលបានបញ្ជេក់ញឹកញាប់បំផុត គឺតិចជាង 5 នាទី (27.5%) បនា្ទេប់មកគឺ 6-10 នាទី 

(22.7%), 11-20 នាទី (20.2%) និង 21-30 នាទី (20%)។ មានសិសេសដេលបានស្ទង់មតិចំនួនតេ 1.9% ប៉ុណ្ណេះដេល

បានចំណយពេលនៅក្នុងបណ្ណេល័យចេើនជាងមួយម៉េងក្នុងមួយពេល។

៣.៣.៣ ការចូលអាន ការបេើបេេស់ និងកមេិតពេញចិត្តរបស់សិសេសចំពោះបណា្ណេល័យ

 សាលាពេលបច្ចុបេបន្ន
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កេេហ្វ 9៖ រយៈពេលបេើបេេស់បណ្ណេល័យដេលបានរៀបរាប់របស់សិសេសក្នុងមួយពេល

អតេេសិសេសខ្ចីសៀវភៅពីបណ្ណេល័យក៏មានកមេិតទាបខា្លេំង។ មានសិសេសតេចំនួន 54.8% ប៉ុណ្ណេះដេលបានបញ្ជេក់ថ ធា្លេប់ 

បានខ្ចីសៀវភៅពីបណ្ណេល័យ ចំណេក 45.2% ទៀតមិនធា្លេប់ ខ្ចីឯកសារណមួយឡើយ។ មូលហេតុភាគចេើនបំផុតដេលធ្វើឲេយ

សិសេសមិនសូវខ្ចីសៀវភៅគឺ សិសេសមានការពេួយបារម្ភខា្លេំងអំពីការបាត់បង់ ឬខូចខាតសៀវភៅនៅពេលខ្លួនយកសៀវភៅមកផ្ទះ។ 

សិសេសផេសេងទៀតបានបងា្ហេញចម្លើយផេសេងៗ ដូចជាពួកគេខា្លេចគេូាក់ពិន័យ ឬស្ដីបនោ្ទេស េសិននើខ្លួនធ្វើឲេយខូចខាត ឬបាត់បង់ 

សៀវភៅ ដូច្នេះសិសេសមិនហ៊េនខ្ចីឡើយ។ សិសេសមួយចំនួនក៏បានរៀបរាប់ផងដេរថ គេូមិនបានអនុញ្ញេតឲេយខ្លួនខ្ចីសៀវភៅឡើយ 

ដោយសារនៅក្នុងបណ្ណេល័យពុំមានសៀវភៅចេើនឡើយ ហើយវាអាចធ្វើឲេយខ្វះសៀវភៅសមេេប់សិសេសផេសេងទៀតអាន។ 

ការសន្ទនាជាមួយបណ្ណេរកេសកន្លងមករបស់អង្គកការទសេសនៈពិភពលោកបានបងា្ហេញចេបាស់អំពីការពិតមួយថ សិសេសមិនសូវចូល

បណ្ណេល័យញឹកញាប់ដោយសារតេពុំមានសៀវភៅថ្មី។

នៅពេលធ្វើការវាស់វេងអំពីការពេញចិត្តគចំពោះបណ្ណេល័យ សូចនាករនេះបានទទួលអតេេមិនពេញចិត្តគខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណមសេវា

ដេលបានវាស់វេង ដោយមានសិសេស េហេល 25% បាននិយយថ “មិនសូវពេញចិត្តគ” លើសេវាខ្ចីសៀវភៅ។

នៅពេលឆ្លុះបញ្ចេំងទៅលើបទពិោធន៍របស់សិសេសអំពីការបេើបេេស់បណ្ណេល័យសាលា សិសេសបាននិយយថ ជាទូទៅ

បណ្ណេល័យពុំមាន េភេទឯកសារអានដេលខ្លួនស្វេងរកឡើយ។ មានសិសេសចំនួនតេ 32% ប៉ុណ្ណេះដេលបាននិយយថ 

ខ្លួនតេងតេអាចរកបាន េភេទឯកសារដេលខ្លួនកំពុងស្វេងរក រើឯចំនួន 54.2% បានបញ្ជេក់ថពេលខ្លះរកបាន និងចំនួន 13.8% 

យល់ថ កមេ ឬមិនដេលមានទាល់តេោះ។ ោះបីយ៉េងណ ពិន្ទុទូទៅចំពោះបណ្ណេល័យសាលាគឺល្អ។
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កេេហ្វ 10៖ ការពេញចិត្តគរបស់សិសេសចំពោះបទពិោធន៍បេើបេេស់បណ្ណេល័យ

សំណួរនើកបានជួយសមេួលដល់សំណូមពររបស់សិសេសសមេេប់ការបង្កដើនការបេើបេេស់បណ្ណេល័យ។

សំណូមពរភាគចេើនបំផុតគឺចង់ឃើញបណ្ណេល័យមានសៀភៅចេើនជាងមុន និងមានចេើន េភេទ ដូចជាសៀវភៅពុម្ពគេប់មុខវិជា្ជេ 

សៀវភៅរឿងថ្មីៗ សៀវភៅដេលមានពាកេយសំណេរចេើនជាងមុន សៀវភៅពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្ម និងសុខភាព សៀវភៅសាសនា 

សៀវភៅភាសាអង់គ្លេស វចនានុកេម និងសៀវភៅផេសេងៗទៀតដេលសិសេសអាចបេើបេេស់ជាឯកសារោបងដើមេបីធ្វើកិច្ចការសាលា

ជាដើម។ 

សំណូមពរភាគចេើនផេសេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអគារ និងបរិកា្ខេរបណ្ណេល័យ ដូចជាគួរមានអគារ ឬបន្ទប់ាច់ដោយឡេក

សមេេប់បណ្ណេល័យ (បណ្ណេល័យាច់តេឯង) ជាជាងការាក់ចូលគា្នេជាមួយបន្ទប់រៀន ឬទីាត់ការ។ ការសង្កដេតពីមុនៗរបស់

អង្គកការទសេសនៈពិភពលោកចំពោះបណ្ណេល័យបានបងា្ហេញថ បណ្ណេល័យចំនួន 23% (ក្នុងចំណម 83 ដេលបានសិកេសា) 

គឺជាបណ្ណេល័យចល័ត ឬបណ្ណេល័យដេលស្ថិតនៅកាច់ជេុងទីាត់ការ ឬកាច់ជេុងថ្នេក់រៀន។ សំណូមពរផេសេងៗទៀតសមេេប់

ការកេលម្អគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហេសណ្ដេប់ធា្នេប់ និងអនាម័យ។ សិសេសមួយចំនួនបានសំណូមពរថ បណ្ណេល័យគួរមានការរៀបចំ

ល្អ េសើរជាងមុន ហើយសិសេសមួយចំនួនផេសេងទៀតបានសំណូមឲេយមានការោរពចំពោះវិន័យបណ្ណេល័យ (ដូចជា រកេសាភាព

ស្ងៀមសា្ងេត់នៅពេលអានសៀវភៅជាដើម)។ ជាចុងកេេយ សិសេសក៏បានសំណូមពរចំពោះបណ្ណេរកេសផងដេរថ៖ បណ្ណេរកេសគួរមាន 

អាកបេបកិរិយល្អ (រស់រាយ ចិត្តគល្អ និងបងា្ហេញការសា្វេគមន៍) ហើយគួរអានសៀវភៅរឿងឲេយសិសេសសា្ដេប់ឲេយបានញឹកញាប់ជាងមុន។

៣.៣.៤ សំណូមពររបស់សិសេសក្នុងការលើកកម្ពស់ការបេើបេេស់បណា្ណេល័យ
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កេេហ្វ 11៖ សកម្មភាពកមេសាន្តគក្នុងពេលទំនេររបស់សិសេសបេងចេកតាមភេទ

សិសេសតេូវបានសាកសួរអំពីសកម្មភាពផេសេងដេលខ្លួនបានធ្វើនៅពេលទំនេរ។ ការស្ទង់មតិបានបងា្ហេញថ សិសេសចំនួន 82% 

បានរៀបរាប់ថ ការ “អានសៀវភៅ” គឺជាសកម្មភាពដេលខ្លួនធ្វើនៅពេលទំនេរ។ សកម្មភាពផេសេងៗទៀតដេលបានលើកឡើងគឺ 

ការបេេសេ័យទាក់ទងជាមួយសហគមន៍ ឬសិសេស (25.7%) លេងកីឡា (23.7%) និងចំណយពេលជាមួយគេួសារ (23%)។

៣.៤.១ ការអានជាផ្នេកមួយនេសកម្មភាពកមេសាន្តក្នុងពេលទំនេររបស់សិសេស

ផ្នេកនេះបងា្ហេញអំពីទមា្លេប់អានសៀវភៅទូទៅរបស់សិសេស ដោយពុំគិតថនៅផ្ទះ ឬនៅសាលាឡើយ។ វារៀបរាប់អំពីលទ្ធផលរក

ឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងភាពញឹកញាប់នេការអានសៀវភៅរបស់សិសេស  េភេទឯកសារដេលសិសេសចូលចិត្តគអាន និងកមេិតចូលចិត្តគនេការ

អានសៀវភៅរបស់ពួកគេ។ សមេេប់អថេរទាំងនេះ ចម្លើយតេូវបានបេងចេកទៅតាមភេទ និងបទពិោធន៍របស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការ

អនុវត្តគការអានរបស់គេួសារនៅផ្ទះដើមេបីវិភាគអំពីភាពខុសគា្នេខា្លេំងរវាងទមា្លេប់របស់សិសេស េុស និងសិសេសសេី និងសិសេសដេលមាន 

ឬគាគេនការគាំទេពីគេួសារចំពោះការអានសៀវភៅកាលនៅពីតូច។

៣.៤ ទមា្លេប់អានសៀវភៅរបស់សិសេស
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កេេហ្វ 12៖  េភេទឯកសារអានផេសេងៗដេលសិសេសអានជាទូទៅ

កេេហ្វ 13៖ បេបនេសៀវភៅដេលសិសេសអានជាទូទៅ 

ផ្នេកនេះបងា្ហេញអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តគអានសៀវភៅរបស់សិសេស ( េសិននើមានជមេើស) រួមទាំង េភេទឯកសារ បេបនេ 

សៀវភៅ ពេមទាំង េធានបទ និងទីកន្លេងដេលសិសេសចូលចិត្តគអាន។ សៀវភៅពុម្ពគឺជាសៀវភៅដេលសិសេសចូលចិត្តគអានភាគ

ចេើន (96%) បនា្ទេប់មកគឺសៀវភៅរឿង (76%) (កេេហ្វ12)។ 

នៅពេលសិសេសតេូវបានសាកសួរថតើ សៀវភៅបេបអ្វីខ្លះដេលពួកគេចូលចិត្តគអាន ពួកគេបានឆ្លើយថសៀវភៅរឿង (74%) 

និងសៀវភៅពុម្ព (55%) មានតេមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណេះដេលបាននិយយថរឿង េឌិតបេប េវត្តគិសាសេ្តគ (កេេហ្វ 13) 

ហើយមានចំនួនតិចបំផុតដេលបានលើកឡើងចូលចិត្តគ េភេទសៀវភៅផេសេងៗទៀត។

៣.៤.២ ឯកសារ និងទីកន្លេងដេលសិសេសចូលចិត្តអាន
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កេេហ្វ 14៖  េធានបទដេលសិសេសចូលចិត្តគអាន 

កេេហ្វ 15៖ សៀវភៅដេលសិសេសចូលចិត្តគអានពេលផ្តគល់ជមេើស បេងចេកតាមភេទ 

នៅពេលសិសេសតេូវបានសាកសួរអំពី េធានបទដេលពួកគេចូលចិត្តគអាន (ក្នុងចំណម េធានបទដេលាក់ឲេយជេើសរើស) 

 េធានបទ ភាគចេើនតេូវបានជេើសរើស លើកលេងតេសៀវភៅស្ដីពីម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ កេសម្ផសេស និងសេដ្ឋកិច្ច (កេេហ្វ 14)។ 

 េធានបទទូទៅបំផុតដេលសិសេសបានរៀបរាប់ថចូលចិត្តគអានគឺ សុខភាព កីឡា វិទេយាសាសេ្តគ កសិកម្ម និង េវត្តគិសាស្តគេ។  

ការស្ទង់មតិក៏បានបងា្ហេញផងដេរថ សិសេសសេីចូលចិត្តគអានសៀវភៅអំពីបញ្ហេសុខភាពជាងសិសេស េុស ចំណេកសិសេស េុស

ចូលចិត្តគអានសៀវភៅកីឡាជាងសិសេសសេី ។ 

នៅពេលតេូវបានផ្ដល់ជមេើសអំពីឯកសារអាន សិសេសជាចេើនបានបងា្ហេញចំណប់អារម្មណ៍ក្នុងការអានសៀវភៅផេសេងៗទៀត 

កេេពីសៀវភៅពុម្ព និងសៀវភៅរឿង ដេលពួកគេតេងតេអាចរកបាន។ លទ្ធផលស្ទង់មតិរបស់ WV នេះ បានបងា្ហេញចេបាស់ថ 

សិសេសអាចរកបានឯកសារដេលខ្លួនចិត្តគអានបានតិចតួចប៉ុណ្ណេះ។



28 l របាយការណ៍ស្ទង់មតិ  េទេសកម្ពុជា - កញ្ញេ ២០១៦

កេេហ្វ 16៖ ទីកន្លេងដេលសិសេសចូលចិត្តគអាន 

ពាក់ព័ន្ធនឹងទីកន្លេងអានវិញ ការសិកេសាបានបងា្ហេញថ ផ្ទះគឺជាទីកន្លេងដេលសិសេសចូលចិត្តគអានជាងគេបំផុត (43%)។ 

ទីកន្លេងបនា្ទេប់គឺ បណ្ណេល័យសាលា (37%)។ សិសេសភាគតិច (11%) ចូលចិត្តគអាននៅក្នុងបរិវេណសាលាដេលមិន

មេនក្នុងបណ្ណេល័យ។

ដើមេបីកំណត់ភាពញឹកញាប់នេការអាន ការស្ទង់មតិបានបញ្ចូលសំណួរអំពី 1) ចំនួនដងដេលសិសេសអានក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ 

2) រយៈពេលដេលពួកគេបានចំណយលើការអានក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ និង 3) ចំនួនសៀវភៅដេលពួកគេអានក្នុងមួយឆ្នេំ។ 

សំណួរសុទ្ធតេបានបញ្ជេក់ថ សិសេសមិនគួររាប់បញ្ចូលនូវពេលវេលាដេលចំណយលើការអានសៀវភៅពុម្ពរបស់សាលាឡើយ។

ចំនួនដងដេលសិសេសអានក្នុងមួយសបា្ដេហ៍មានាប់ពីមួយដង រហូតដល់ 22 ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍។ ោះបីយ៉េងណ 

សិសេសភាគចេើន (80%) បានរៀបរាប់ការអានចនោ្លេះពី 2 ទៅ 5 ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ (គិតជាមធេយមគឺ 3ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍)។ 

សិសេសចំនួន 20% ផេសេងទៀតនិយយថខ្លួនអានចំនួនពី 6 ទៅ 22 ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍។ ការស្ទង់មតិបានបងា្ហេញថសិសេស

ចំនួន 4.6% អានចំនួនតេម្ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ 21.5% អានចំនួនពីរដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ 24.9%អានចំនួនបីដងក្នុងមួយ

សបា្ដេហ៍ 10.8% អានចំនួនបួនដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ និង 23.8% អានចំនួន បេេំដងក្នុងមួយ សបា្ដេហ៍។ កេេហ្វ 17 បងា្ហេញ

អំពីលទ្ធផលទាំងនេះដេលបេងចេកទៅតាមភេទ។

៣.៤.៣  ភាពញឹកញាប់នេការអាន (មិនមេនសៀវភៅពុម្ព) និងទំនាក់ទំនង

 ជាមួយអថេរផេសេងៗទៀត
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កេេហ្វ 17៖ ភាពញឹកញាប់នេការអានសៀវភៅក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ដេលសិសេសបានរាយការណ៍ និងបេងចេកទៅតាមភេទ 

កេេហ្វ 18៖ រយៈពេលដេលសិសេសបានអានក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ ដេលបេងចេកទៅតាមភេទ 

នើពិនិតេយមើលរយៈពេលដេលបានចំណយលើការអានក្នុងមួយសបា្ដេហ៍បានបងា្ហេញថ សិសេសលើសពី 72% បានបញ្ជេក់រយៈ

ពេលអានតិចជាងមួយម៉េង។ នើចេកចំនួននេះក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ 60នាទី ក្នុងរយៈពេល 7ថ្ងេ បងា្ហេញថ សិសេសភាគចេើន

ចំណយពេលតិចជាង10នាទី ក្នុងមួយថ្ងេដើមេបីអានឯកសារផេសេងៗទៀតកេេពីសៀភៅពុម្ព។



30 l របាយការណ៍ស្ទង់មតិ  េទេសកម្ពុជា - កញ្ញេ ២០១៦

ចំនួនសៀភៅគិតជាមធេយមដេលបានអានកេេពីសៀវភៅពុម្ព មានចំនួន12 កេបាល ក្នុងរយៈពេល 12 ខេ ចុងកេេយ។ ោះជា

យ៉េងនេះក្ដី សិសេសចំនួនតិចជាង 10% បាននិយយថពួកគេអានចនោ្លេះពី 21 ទៅ 200 កេបាល ចំណេកសិសេសចំនួនជិតពាក់

កណ្ដេល (44%) និយយថចនោ្លេះពី 1 ទៅ 5 កេបាល។ ការសិកេសាមិនបានសេេវជេេវអំពីភាពស្មុគសាគេញនេឯកសារអានរបស់

ពួកគេទេ ហើយលទ្ធផលហក់ដូចជាមិនមានភាពខុសគា្នេខា្លេំងរវាងភេទឡើយ។

ការសិកេសាមិនបានរកឃើញភាពខុសគា្នេខា្លេំង ឬទំនាក់ទំនងរវាងភេទ ឬកមេិតថ្នេក់ពាក់ព័ន្ធនឹង 1) ចំនួនដងដេលសិសេសបានអាន

ក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ 2) រយៈពេលដេលបានចំណយលើការអានក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ឬ 3) ចំនួនសៀវភៅដេលបានអានក្នុងមួយឆ្នេំ។ 

ប៉ុន្តគេ ទំនាក់ទំនងតេូវបានរកឃើញរវាងចំនួនសៀវភៅដេលសិសេសបានអាន និងថតើសាលាមានបណ្ណេល័យ ឬអត់ (p=0.05)។ 

នៅក្នុងសាលាដេលមានបណ្ណេល័យ ចំនួនសៀវភៅដេលសិសេសបានអានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នេំមានកមេិតខ្ពស់ជាងសាលាដេល

គាគេនបណ្ណេល័យ។ 

លទ្ធផលក៏បានបងា្ហេញផងដេរថ ទមា្លេប់វិជ្ជមមានរបស់គេួសារក្នុងការ 1) លើកទឹកចិត្តគសិសេសឲេយអានសៀវភៅតាំងពីតូច 

(ដោយមាន 94.4% បានឆ្លើយថ “បាទ/ាស”) និង 2) អានសៀវភៅ ឬសៀវភៅរឿងឲេយក្មេងសា្ដេប់កាលនៅតូច (74.4% 

បានឆ្លើយថ “បាទ/ាស”) ពិតជាមានទំនាក់ទំនងយ៉េងខា្លេំងជាមួយទមា្លេប់អានរបស់សិសេសនាពេលបច្ចុបេបន្ន។ សំណួរទាំងពីរតេូវ 

បានធ្វើតេស្តគធៀបនឹងចំនួនដងដេលសិសេសបានអានក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ នៅអំឡុងពេលបច្ចុបេបន្ន (ដោយបេើបេេស់តេស្តគស្ថិត ិt-test) 

និងបានបងា្ហេញអំពីភាពខុសគា្នេខា្លេំងសមេេប់សំណួរទាំងពីរ (p<.05)។ ការធ្វើតេស្តគបានបងា្ហេញថ សិសេសដេលមានសមាជិកគេួ

សារបានលើកទឹកចិត្តគខ្លួនឲេយអានសៀវភៅ និង/ឬបានអានសៀវភៅរឿង និងសៀវភៅផេសេងៗឮៗឲេយខ្លួនសា្ដេប់ អានចេើនដងក្នុងមួយ 

សបា្ដេហ៍នាពេលបច្ចុបេបន្ន ជាងសិសេសដេលគាគេនសមាជិកគេួសារអនុវត្តគដូច្នេះ។ 

កេេហ្វ 19៖ ចំនួនសៀវភៅដេលសិសេសបានអាននៅក្នុងរយៈពេល 12 ខេចុងកេេយ
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កេេហ្វ 20៖ ការចូលចិត្តគអានសៀវភៅរបស់សិសេស បេងចេកតាមភេទ 

ការស្ទង់មតិបានបងា្ហេញថ សិសេសចំនួន 32.7% បានរៀបរាប់ថខ្លួនចូលចិត្តគអានសៀវភៅខា្លេំងណស់ ចំនួន 36.5% ចូលចិត្តគខា្លេំង 

ចំណេក 27.2% ចូលចិត្តគដេរ និងចំនួន 4% មិនសូវចូលចិត្តគ ឬមិនចូលចិត្តគតេម្ដង។ នើបេងចេកតាមភេទ (កេេហ្វ 20) លទ្ធផល

បងា្ហេញថ សិសេសសេីចូលចិត្តគអានសៀវភៅជាងសិសេស េុស ដោយមានសិសេសសេីចំនួន 40% និយយថ ខ្លួនចូលចិត្តគអានសៀវភៅ 

“ខា្លេំងណស់” ឬ “ខា្លេំង” នើបេៀបធៀបជាមួយសិសេស េុសដេលមានចំនួនតេ 30% ប៉ុណ្ណេះ។

ដើមេបីផ្ដល់សុពលភាពដល់លទ្ធផល ដេលថ សិសេសសេីទំនងជាចូលចិត្តគអានជាងសិសេស េុស ការធ្វើតេស្តគ t-test តេូវបានធ្វើឡើង

ដើមេបីពិនិតេយថតើមានភាពខុសគា្នេខា្លេំងរវាងភេទ ( េុស និងសេី) ពាក់ព័ន្ធនឹងកមេិតនេការចូលចិត្តគអានដេរឬទេ។ ការធ្វើតេស្តគបាន

បងា្ហេញអំពីភាពខុសគា្នេខា្លេំងផ្នេកស្ថិតិរវាងសិសេស េុស និងសិសេសសេី (p < .001)។ សិសេសសេីបានបញ្ជេក់អំពីកមេិតនេការចូលចិត្តគ

អានខ្ពស់ខា្លេំងជាងសិសេស េុស។

ការវិភាគក៏បានបងា្ហេញផងដេរអំពីភាពខុសគា្នេដ៏គួរឲេយកត់សមា្គេល់ រវាងការចូលចិត្តគអានរបស់សិសេសនិងទមា្លេប់អានវិជ្ជមមាននៅក្នុង

គេួសារ (ឧទាហរណ៍ សមាជិកគេួសារតេងតេអានសៀវភៅរឿង ឬសៀវភៅផេសេងៗឲេយសិសេសសា្ដេប់នៅពីតូច) នើបេៀបធៀបជាមួយ

សិសេសដេលពុំធា្លេប់មានគេួសារអនុវត្តគដូច្នេះ។ ការធ្វើតេស្តគបានបងា្ហេញ ទំនាក់ទំនងដ៏គួរឲេយកត់សមា្គេល់ផ្នេកស្ថិតិមួយរវាងសិសេសដេល

មានគេួសារមានទមា្លេប់នេការអានល្អ និងគេួសារដេលគាគេនទមា្លេប់នេការអានល្អ (p < .001)។ សិសេសដេលមានសមាជិកគេួសារអាន

សៀវភៅឲេយខ្លួនសា្ដេប់បានរៀបរាប់អំពីការចូលចិត្តគអានក្នុងកមេិតខ្ពស់ខា្លេំងជាងសិសេសដេលមិនមានសមាជិកគេួសារមានទមា្លេប់ដូច្នេះ។

៣.៤.៤ ទំនាក់ទំនងនេការចូលចិត្តអានសៀវភៅជាមួយអថេរផេសេងៗទៀត



32 l របាយការណ៍ស្ទង់មតិ  េទេសកម្ពុជា - កញ្ញេ ២០១៦

កេេហ្វ 21៖ទំនាក់ទំនងរវាងការយល់ឃើញលើសមត្ថភាពអាន និងការចូលចិត្តគអានរបស់សិសេស 

កេេហ្វ 22៖ មូលហេតុដេលសិសេសអានសៀវភៅ បេងចេកតាមភេទ 

ជាចុងកេេយ ការធ្វើតេស្តគស្ថិតិបានបងា្ហេញអំពីទំនាក់ទំនងដ៏វិជ្ជមមានរវាងកមេិតនេការយល់ឃើញលើសមត្ថភាពអានរបស់សិសេស 

និងការចូលចិត្តគអានរបស់ពួកគេ ពោលគឺសិសេសដេលគិតថសមត្ថភាពអានរបស់ខ្លួនមានកមេិតទាបគឺមិនសូវចូលចិត្តគអានឡើយ 

ផ្ទុយទៅវិញ សិសេសដេលយល់ថខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពអានកាន់តេខ្ពស់ សិសេសទាំងនោះក៏កាន់តេចូលចិត្តគអានកាន់តេខា្លេំងដេរ។ 

ពេល សួរថហេតុអ្វីបានជាពួកគេអានសៀវភៅ សិសេសបានផ្ដល់ចម្លើយផេសេងៗគា្នេ សរុបចំនួន 966ចម្លើយ។ ចម្លើយជាចេើនបំផុត

គឺដើមេបីទទួលបានចំណេះដឹងទូទៅ (31.5%) បនា្ទេប់មកគឺការចង់ស្វេងយល់មេរៀននៅសាលា (20.6%) បនា្ទេប់មកទៀតគឺដើមេបី

កមេសាន្តគ ឬលំហេកាយ (17.6%)។

៣.៤.៥ ការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការអាន



33lរបាយការណ៍ស្ទង់មតិ  េទេសកម្ពុជា - កញ្ញេ ២០១៦

កេេហ្វ 23៖ កតា្តេដេលនឹងជួយសិសេសឲេយអានបានចេើនជាងមុន 

ពេលតេូវបានសួរថតើកតា្តេអ្វីដេលធ្វើឲេយសិសេសចង់អានចេើនជាងមុន ចម្លើយទូទៅបំផុតគឺ  េសិននើពួកគេមានអារម្មណ៍រើករាយ

ជាមួយនឹងការអានចេើនជាងមុន (43%)  េសិននើសៀវភៅសេួលអាន (36%) និង េសិននើសៀវភៅមានរូបភាព (37%)។ 

កតា្តេជំរុញផេសេងៗទៀតរួមមាន  េសិននើសិសេសមានភាពងាយសេួលក្នុងការរកឯកសារអានជាងមុន (16%)  េសិននើមានអ្នក

ជួយខ្លួនក្នុងការអាន (14%) និង េសិននើខ្លួនអានជាកេុម (12%)។ 



34 l របាយការណ៍ស្ទង់មតិ  េទេសកម្ពុជា - កញ្ញេ ២០១៦

សេចក្ដីសន្និដ្ឋេន និងអនុសាសន៍

ការសិកេសាទៅលើបរិយកាស និងទមា្លេប់នេការអានរបស់អង្គកការទសេសនៈពិភពលោកបានបងា្ហេញពី ការអនុវត្តគ និងបរិយកាស

ដេលមានឥទ្ធិពលទៅលើការអានរបស់សិសេសនៅក្នុង េទេសកម្ពុជា។ លទ្ធផលបានផ្ដល់សុពលភាព និងបំពេញបន្ថេមទៅលើ

ចំណេះដឹងដេលមានសេេប់មួយចំនួន ប៉ុន្តគេក៏ េឆំងនឹងការសន្មត់ជាទូទៅមួយចំនួនផងដេរ ដេលចំណុចទាំងពីរនេះសុទ្ធតេមាន

សារសំខាន់ចំពោះការលម្អកម្មវិធីអប់រំនៅក្នុង េទេសទាំងមូល។ 

ការសិកេសានេះមានលក្ខណៈខុសពីការសេេវជេេវផេសេងទៀត ដោយសារការសិកេសានេះផ្ដេតទៅលើកតា្តេផេសេងៗនេទមា្លេប់ដេលអាចរួម

ចំណេកធ្វើឲេយមានភាពសា្ទេត់ជំនាញក្នុងការអាន និងផ្អេកទៅលើការរៀបរាប់និងការយល់ឃើញរបស់សិសេសផ្ទេល់ ជាជាងបេៀបធៀប 

ភា្លេមៗទិន្នន័យបេបគុណភាពទៅនឹងស្ដង់ារអប់រំបេបបរិមាណ ។ ឧទាហរណ៍ ជាទូទៅកម្មវិធីអប់រំពេយាយមស្វេងរកកមេិត ដេល

គេួសារលើកទឹកចិត្តគកុមារឲេយចូលរៀននៅសាលា ប៉ុន្តគេជាទូទៅវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់ការមករៀនឲេយបានទៀងទាត់ 

និងការកាត់បន្ថយអតេេោះបង់ការសិកេសារបស់សិសេសប៉ុណ្ណេះ។ ផ្ទុយពីនេះ ការសិកេសានេះស្វេងយល់អំពីឥទ្ធិពលនេការលើកទឹកចិត្តគ

របស់គេួសារដេលមិនតេឹមតេពាក់ព័ន្ធនឹងការមករៀននៅសាលានោះទេ ប៉ុន្តគេក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងទមា្លេប់នេការសិកេសាពេមទាំងការអានរបស់

សិសេសផងដេរ។

ដូច្នេះ សេចក្ដីសន្និា្ឋេនផ្ដេតខា្លេំងទៅលើថ តើទមា្លេប់ផេសេងៗគា្នេ (ទាំងសិសេស និងគេួសារ) អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើសិសេសយ៉េង

ដូចម្ដេចខ្លះ ជាពិសេស ការចូលចិត្តគអានសៀវភៅ និងការយល់ឃើញលើសមត្ថភាព អានរបស់សិសេស ពេមទាំងទំនាក់ទំនងផេសេងៗ

ទៀតដេលអាចរកឃើញលើភាពអាចរកបាននេសេវាបណ្ណេល័យនៅតាមសាលាផងដេរ។

ការស្ទង់មតិបានបងា្ហេញថ កុមារចំនួន 64.7% បានរៀបរាប់ពីភាពសា្ទេត់ជំនាញក្នុងការអានរបស់ខ្លួនថ “ល្អណស់” “ល្អបង្គកួរ” 

និង “ល្អ”។ ការយល់ឃើញនេះហក់ មិនសុីគា្នេជាមួយនឹងអតេេអក្ខរកម្មដេលគេតេងតេោបងនៅក្នុង េទេសកម្ពុជាឡើយ។ 

ទិន្នន័យពីគមេេងផ្ទេល់របស់អង្គកការទសេសនៈពិភពលោក (និងការវាយតម្លេថ្នេក់ជាតិទៅលើស្ដង់ារអំណនផេសេងៗទៀត) 

បងា្ហេញថ មានកុមារថ្នេក់ទី 6តេឹមតេ 50% ប៉ុណ្ណេះដេលចេះអានអកេសរ។ 

ោះបីយ៉េងណ អ្នកឯកទេសអក្ខរភាពបានលើកឡើងថ ការយល់ឃើញរបស់កុមារ (child’s self perception ឬ ability self-concept) 

នឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើការជេើសរើស និងការន្ដេជា្ញេចិត្តគរបស់សិសេសលើសកម្មភាពផេសេងៗ ដេលរួមមានការអានជាដើម។ កុមារកាន់

តេចង់ធ្វើសកម្មភាពណមួយដេលខ្លួនចូលចិត្តគ និងគិតថគេបុិន េសប់។ ដូច្នេះ ខណៈដេលលទ្ធផលលើការយល់ឃើញរបស់លើ

សមត្ថភាពអានរបស់សិសេសអាចចទជាបញ្ហេ វាមានសារៈសំខាន់ដេលតេូវទទួលសា្គេល់ និងដោះសេេយក្នុងកម្មវិធីអប់រំ។

នើោបងតាមការយល់ដឹងរបស់អង្គកការទសេសនៈពិភពលោក លើបណ្ណេល័យនៅតាមសាលាោលដៅវាហក់ដូចជាពុំមានទំនាក់   

ទំនងរវាងការយល់ឃើញរបស់កុមារលើសមត្ថភាព អានរបស់ពួកគេ ទៅនឹងភាពអាចរកបាននេធនធានបណ្ណេល័យ (រួមទាំងម៉េង 

នើកបណ្ណេល័យ បណ្ណេរកេសដេលមានជំនាញ ឬចំនួនសៀវភៅក្នុងបណ្ណេល័យ) ឡើយ។ នេះបងា្ហេញថ ការលើកទឹកចិត្តគលើជំនាញ

អានដេលកុមារទទួលបាន គឺមិនមេនទទួល [ជាចមេបង] បានមកពីបណ្ណេល័យសាលាទេ។ 

សង្ខេបលទ្ធផល

ការយល់ឃើញលើសមត្ថភភាពអានរបស់សិសេស
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ភ័ស្តគុតាងជាសកលបងា្ហេញថ មានទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងបរិយកាសដេលសមេបូរឯកសារអាន  និងអតេេអក្ខរកម្ម។ នៅក្នុង

 េទេសកម្ពុជា ដោយសារមានផ្ទះចំនួនតិចតួចដេលមានធនធានសមេេប់អាន ទើបសាលានិងបណ្ណេល័យបានកា្លេយជា េភព

ធនធានសំខាន់ដើមេបីបំពេញភាពខ្វះខាតនៅផ្ទះ។

ចំនួនសិសេសដេលបាននិយយថមានសមាជិកគេួសារដេលអាន ដេលជូយគាំទេដល់ការអាន (ដូចជាជួយដល់ការធ្វើកិច្ចការ

សាលា) ឬដេលអានឮៗឲេយកុមារសា្តេប់ គឺជាលទ្ធផលគួរជាទីលើកទឹកចិត្តគ ដេលបងា្ហេញអំពីទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងការគាំទេរបស់

គេួសារ និងជំនាញអក្ខរភាព។ លទ្ធផលបានបងា្ហេញពីបរិយកាសគាំទេការអាននៅផ្ទះចេើនជាងការរំពឹងទុកនើផ្អេកលើទិន្នន័យ 

និងការវាយតម្លេនៅក្នុងគមេេងពីមុនៗ (ទិន្នន័យមិនបានផេសព្វផេសាយរបស់ WV)។ ោះជាយ៉េងនេះក្ដី បញ្ហេកំហិតចំពោះការអាន 

នៅផ្ទះតេូវបានរកឃើញថ ដោយសារកង្វះខាតឯកសារ និងឯកសារមិនសូវសមេបូរបេប ពោលគឺសិសេសជាចេើនបាននិយយថ 

ខ្លួនមាន តេសៀភៅពុម្ព និងសៀវភៅរឿងតេប៉ុណ្ណេះនៅផ្ទះ ដោយមិនសូវទទួលបានឯកសារអានផេសេងទៀតដេលខ្លួនាប់អារម្មណ៍

ឡើយ។

ការសិកេសាបានគូសបញ្ជេក់ថ ការអនុវត្តគល្អនៅផ្ទះ (ទមា្លេប់អានរបស់គេួសារ) ទាំងបច្ចុបេបន្ន និងនៅពេលកុមារនៅតូច(ដូចជា  

ការអានសៀវភៅរឿងឲេយកុមារសា្ដេប់ ការលើកទឹកចិត្តគកុមារឲេយអានសៀវភៅ និងការជួយក្នុងការធ្វើកិច្ចការសាលា)អាចមាន  

ឥទ្ធិពលទៅលើ ការចូលចិត្តគអាន និងភាពញឹកញាប់នេការអានរបស់កុមារ។ ទាំងការអានឲេយកុមារសា្ដេប់នៅវ័យកុមារភាព និងការលើ

កទឹកចិត្តគឲេយកុមារអាននៅវ័យកុមារភាពធ្វើឲេយសិសេសអានកាន់តេញឹកញាប់ និងចូលចិត្តគអានកាន់តេខា្លេំងនាពេលបច្ចុបេបន្ន។ លទ្ធផល

ទាំងនេះផ្ដល់នូវភ័ស្តគុតាងសំខាន់ថ ការលើកកម្ពស់ទមា្លេប់នេការអាននៅក្នុងគេួសារគួរតេជាសមាសធាតុសំខាន់នេកម្មវិធីអក្ខរកម្ម។ 

វាជាការាំបាច់ដេលឪពុកមា្ដេយ និងអ្នកថេទាំកុមារទាំងអស់តេូវយល់ដឹងអំពីគុណតម្លេនេការអាន និងការបង្កដើតបរិយសអំណយ

ផលសមេេប់ការអាន និងសមេេប់ការអប់រំរបស់កូន។

 

ោះបីយ៉េងណ ការសិកេសាក៏បានបងា្ហេញពីលទ្ធភាពមានកមេិតក្នុងការរកបានឯកសារអានដេលសមេបូរបេបនៅផ្ទះ (និងនៅសាលា)។ 

 េសិននើចំណុចនេះតេូវបានដោះសេេយ ពេមទាំងការអានឲេយកុមារតូចសា្ដេប់ និងការលើកទឹកចិត្តគកុមារឲេយអានសៀវភៅ 

ឥទ្ធិពលទៅលើទមា្លេប់នេការអាន និងកមេិតអក្ខរកម្ម នឹងមានការកេល្អ េសើរជាបន្តគបនា្ទេប់។ 

 េទេសកម្ពុជាបានសមេេចគួរឲេយកត់សមា្គេល់លើការលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំសាធារណៈរបស់ខ្លួន រួមទាំងោល

នោបបាយ ចេបាប់ និងោលការណ៍ណេនាំដេលធ្វើឲេយសិសេសអាចចូលរៀនសាលាបឋមសិកេសាបានកាន់តេងាយសេួលនៅទូទាំង

 េទេស។ ោះជាយ៉េងនេះក្ដី ការទៅសាលារៀនដេលមានមានអគារ និងថ្នេក់រៀន មិនបេេកដថសិសេសទទួលបានចំណេះដឹងនោះ

នៅឡើយទេ។

បទពិសោធន៍របស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសអាននៅផ្ទះ

បទពិសោធន៍របស់សិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសនេការអាននៅតាមសាលា 
ជាពិសេសបណា្ណេល័យ
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នៅក្នុងការសិកេសាអំពីបរិយកាស និងទមា្លេប់នេការអាននេះ ហក់ដូចជាបានបងា្ហេញថមានការបេើបេេស់បណ្ណេល័យ

បានទៀងទាត់ (សិសេសភាគចេើនបានរៀបរាប់ថចូលបណ្ណេល័យយ៉េងតិចម្ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍)។ ប៉ុន្តគេ រយៈពេលដេលសិសេស

បានចំណយនៅក្នុងបណ្ណេល័យសមេេប់ការចូលម្ដងគឺខ្លីណស់ ដេលសិសេស  េហេលជាពាក់កណ្ដេលបានចំណយរយៈពេល

10 នាទី ឬតិចជាងនេះនៅពេលចូលបណ្ណេល័យម្ដងៗ ដេលជាបញ្ហេកំហិតទៅលើគុណភាព និងភាពសុីជមេេនេ “ការបេើបេេស់” 

ដេលពួកគេអាចទទួលបាន។

នើោបងតាមលទ្ធផលការសិកេសា កតា្តេរួមចំណេកផេសេងៗលើបញ្ហេនេះ គឺអាចមកពីចំនួនម៉េងដេលបណ្ណេល័យនើកនៅមានកមេិត 

កង្វះខាតឯកសារដេលសមេបូរបេប (ដេលភាគចេើនជាសៀវភៅពុម្ព និងមានសៀវភៅរឿង ឬសៀវភៅអំពី េធានបទផេសេងៗទៀតតេ

មួយចំនួនតូច) ឬក៏អាចមកពីអនាម័យ និងទីតាំងបណ្ណេល័យផងដេរ (បណ្ណេល័យមួយចំនួនស្ថិតនៅជេុងថ្នេក់រៀន ឬទីាត់ការ)។ 

លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់មួយផេសេងទៀតគឺ មានសិសេស តេ 54.8% ប៉ុណ្ណេះដេលបានខ្ចីសៀវភៅពីបណ្ណេល័យាប់តាំងពីដើមឆ្នេំ

សិកេសា នេះគឺមានសិសេសចំនួនជិតពាក់កណ្ដេល (45.2%) មិនដេលបានខ្ចីអ្វីទាល់តេោះពីបណ្ណេល័យនៅក្នុងឆ្នេំនេះ ។ ចំណុចនេះ

បងា្ហេញអំពីការបេើបេេស់បណ្ណេល័យមិនទាន់អស់លទ្ធភាព និងគាំទេដោយអង្គកហេតុដេលថ “សេវាខ្ចីសៀវភៅ” គឺជាចំណុចនេការ

សា្ទេបស្ទង់ការពេញចិត្តគសេវាបណ្ណេល័យតេមួយគត់ដេលទទួលបានការវាយតម្លេថ “មិនសូវពេញចិត្តគ” ចេើនជាងគេ។ សិសេសក៏ហក់ 

ដូចជាមិនសូវចង់ខ្ចីសៀវភៅយកមកអាននៅផ្ទះផងដេរដោយសារពួកគេខា្លេចធ្វើឲេយខូច សៀវភៅ ដេលមានចំនួនតិចសេេប់ 

(ជាការយល់ឃើញមួយដូចគេូដេរគឺខា្លេចបាត់បង់ ឬខូចខាតសៀវភៅដេលមានចំនួនតិចសេេប់។)

ខណៈដេលបរិយកាសអាននៅសាលាមិនសំដៅតេលើ បណ្ណេល័យតេមួយមុខនោះ បញ្ហេជាចេើនដេល (អាច) ធ្វើឲេយសិសេសមិន

ចង់អានសៀវភៅនៅសាលាក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហេបណ្ណេល័យមានស្តគង់ារគុណភាពទាប ដូចមានចេងនៅក្នុងោល

នោបបាយស្ដីពី “ស្តគង់ារ បណ្ណេល័យបឋមសិកេសា” (2011)។ សំណូមពរភាគចេើនរបស់សិសេសក្នុងការជួយលើកកម្ពស់

បរិយកាសអាននៅសាលាពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពេញឲេយបានតាមស្តគង់ារបណ្ណេល័យទាំងនេះ។ ដូច្នេះការវិនិោបគបន្ថេម និងការ

គាំទេសាលាឲេយសមេេចបានតាមស្តគង់ារទាំងនេះទំនងជាអាចធ្វើឲេយទមា្លេប់អានសៀវភៅរបស់សិសេសកាន់តេល្អ េសើរជាងមុន។

ទមា្លេប់អានសៀវភៅជាទូទៅរបស់សិសេសគឺមានភាពល្អ នើសំដៅទៅលើភាពញឹកញាប់នេការអាន។ ប៉ុន្តគេរយៈពេលដេល

សិសេសអានគឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយដោយសារសិសេសស្ទើរតេទាំងអស់បានរៀបរាប់អំពីការអានតិចជាងមួយម៉េងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ 

ហើយចំនួនសៀវភៅដេលបានអាននៅក្នុងរយៈពេល 12ខេ ចុងកេេយក៏មានកមេិតទាបខា្លេំងដេរ។

ដោយសារសិសេសមានកង្វះខាតផ្នេកឯកសារអានដេលសមេបូរបេបទាំងនៅបណ្ណេល័យ និងនៅផ្ទះ សិសេសភាគចេើនបានអាន

តេសៀភៅពុម្ព និងសៀវភៅរឿងប៉ុណ្ណេះ។ ោះបីជាយ៉េងណ សិសេសជាចេើនបានសំដេងថ ខ្លួនចង់អានសៀវភៅ េភេទ

ផេសេងៗគា្នេជាចេើន និងអំពី េធានបទដេលសមេបូរបេបផងដេរ។ ដូច្នេះការបន្ថេម េភេទ និងខ្លឹមសារសៀវភៅសមេេប់សិសេស 

អាចមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមមានទៅលើទមា្លេប់នេការអានរបស់សិសេស និងជួយជំរុញសិសេសឲេយអានកាន់តេញឹកញាប់ និង 

កាន់តេយូរ។ ការអនុវត្តគទៅលើការអានទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពងេឹងជំនាញអាន និងអាចឲេយកុមារអភិវឌេឍពីការ

“រៀនអាន” (រៀនរនៀបអាន) ទៅជា “អានដើមេបីរៀន” (អានដើមេបីរៀនអំពីមុខវិជា្ជេអី្វមួយដើមេបីបង្កដើនចំណេះដឹង ឬជំនាញ)។

ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងទមា្លេប់នេការអានសៀវភៅទូទៅរបស់សិសេស



37lរបាយការណ៍ស្ទង់មតិ  េទេសកម្ពុជា - កញ្ញេ ២០១៦

• គួរធានាថមានបណ្ណេរកេសគេប់គេេន់នៅតាមសាលាដោយផ្អេកលើម៉េងបងេៀនរបស់សាលា ដើមេបីធានាថបណ្ណេល័យ 

 នើកនិងតេូវបានបេើបេេស់សមេេប់សិសេសចូលអានបាន។

• គួរវិនិោបគទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដេលជំនាញដល់បណ្ណេរកេស ដើមេបីឲេយពួកគេអាចមានសមត្ថភាពគេប់គេងធនធានបណ្ណេល័យ  

 កាន់តេ េសើរឡើង ពេមទាំងលើកកម្ពស់ េសិទ្ធភាពបណ្ណេល័យ ពោលគឺតាមរយៈ បង្កដើនការនិទានរឿងឲេយបានចេើនជាងមុន   

 ការលើកទឹកចិត្តគឲេយសិសេសខ្ចីសៀវភៅ ការគាំទេកុមារក្នុងការបេើបេេស់ធនធានបណ្ណេល័យឲេយបានកាន់តេ េសើរសមេេប់ការសិកេសា

 រៀនសូត។ 

• គួរបង្កដើន េភេទ ភាពសមេបូរបេប និង បរិមាណឯកសារអានក្នុងបណ្ណេល័យ។ ឯកសារទាំងនេះគួរមានអ្វីផេសេងកេេពីសៀភៅពុម្ព   

 និងសៀវភៅរឿង ពេមទាំងធានាថបណ្ណេរកេសបានលើកទឹកចិត្តគសិសេសឲេយខ្ចីឯកសារអានកាន់តេញឹកញាប់ (ដើមេបីអាននៅផ្ទះ   

 និងនៅកេេបណ្ណេល័យ)។

• គួរមានការសមេបសមេួលកាន់តេល្អ េសើរជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធថ្នេក់កេេមជាតិ ដើមេបីធានាថ ការតាមានសេវាសាលារួមទាំង

 សេវាបណ្ណេល័យ តេូវបានអនុវត្តគយ៉េងទៀងទាត់ និង មានោលដៅជាក់ស្តគេង និងការគាំេទេដើមេបីឲេយសាលាសមេេចនូវោល

 ការណ៍ណេនាំស្ដីពីស្តគង់ារបណ្ណេល័យសមេេប់សាលាបឋមសិកេសា។ 

អនុសាសន៍សមេេប់កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (កអយក):

អនុសាសន៍ពីការស្ទង់មតិលើបរិយកាស និងទមា្លេប់នេការអានផ្ដេតទាំងសេុងទៅលើថតើទមា្លេប់នេការអានរបស់សិសេសអាចតេូវ

បានគាំទេ និងកេលម្អយ៉េងដូចម្ដេច។ លទ្ធផលរកឃើញ និងការសន្និា្ឋេនបងា្ហេញថ តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តគកុមារឲេយអានតាំង

ពីតូច ការអានឮៗឲេយកុមារសា្ដេប់នៅវ័យកុមារភាព ការផ្ដល់ឯកសារអានសមេបូរបេបនៅផ្ទះ និងនៅសាលា ពេមទាំងការលើកកម្ពស់

សេវាបណ្ណេល័យ នោះចំណូលចិត្តគក្នុងការអាន និងការយល់ឃើញលើសមត្ថភាពអានរបស់ខ្លួន នឹងមានការកើនឡើង។  េសិននើ

សិសេសបេើបេេស់ជំនាញអានដេលមានសេេប់ដើមេបីអានកាន់តេញឹកញាប់ ពួកគេទំនងជាអាចបង្កដើនជំនាញរបស់ខ្លួនកាន់តេ េសើរ។

អនុសាសន៍ខាងកេេមសំដៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ប៉ុន្តគេភាគចេើនក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះអង្គកការសង្គកមសុីវិល និងអង្គកការ 

មិនមេនរា្ឋេភិបាល (NGO) ដេលគាំទេ និងអនុវត្តគគមេេងផ្ដេតលើការលើកកម្ពស់លទ្ធផលអប់រំផងដេរ។ កម្មវិធីទាំងនេះគួរ

ពិារណទៅលើរនៀបដេលខ្លួនអាចអនុវត្តគ ឬគាំទេ ការបំពេញនូវអនុសាសន៍ទាំងនេះផងដេរ។

នាពេលបច្ចុបេបន្នរាជរា្ឋេភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈ កអយក មានស្តគង់ារដ៏ល្អមួយសមេេប់បណ្ណេល័យ និងបរិយកាសអាន 

នៅសាលា។ ការបន្តគគាំទេលើការអនុវត្តគ េកបដោយភាពោគជ័យនូវស្តគង់ារទាំងនេះនៅតាមសាលា នឹងជួយកេលម្អទមា្លេប់ 

អានរបស់សិសេសឲេយបានកាន់តេល្អ េសើរថេមមួយកមេិតទៀត។

អនុសាសន៍
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• តេូវធានាថ កុមារមករៀនទៀងទាត់

• តេូវបេងចេកពេលវេលាសមេេប់អានជាមួយ និងអានឲេយកុមារសា្ដេប់ ទាំងមុន និងក្នុងពេលកុមារទៅរៀន។ ការអានជាមួយ  

 កុមារអាចធ្វើឲេយទមា្លេប់នេការអានរបស់កុមារមានភាព េសើរឡើង។

• តេូវផ្ដល់ឯកសារអានឲេយបានចេើនតាមដេលអាចធ្វើបានសមេេប់កុមារអាននៅផ្ទះ (រួមទាំងការលើកទឹកចិត្តគកុមារឲេយខ្ចី

 សៀវភៅ េភេទផេសេងៗពីបណ្ណេល័យសាលា) និងតេូវធានាថ កុមារមានពេលវេលា និងទីកន្លេងសមរមេយសមេេប់អាននៅផ្ទះ។ 

• តេូវចូលរួមកាន់តេសកម្មនៅក្នុងជីវិតសិកេសារបស់កុមារ រួមទាំងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ច េជុំជាមួយគណៈគេប់គេងសាលា    

 ពេឹត្តគការណ៍ផេសេងៗ និងកម្មវិធីដេលអាចជួយលើកកម្ពស់ការគេប់គេង និងអភិបាលកិច្ចសាលា (រួមទាំងដើមេបីសមេេចបាន

 នូវស្តគង់ារសេវារា្ឋេភិបាលផងដេរ)។ 

• នាយកសាលា និងគេូបងេៀនគួរអនុវត្តគវិធានការជាក់ស្ដេងដេលលើកទឹកចិត្តគសិសេសឲេយចូល បេើបេេស់បណ្ណេល័យសាលាកាន់តេ

 ញឹកញាប់ រួមទាំងការចំណយពេលកាន់តេចេើននៅក្នុងបណ្ណេល័យ និងការខ្ចីឯកសារអានកាន់តេញឹកញាប់ដើមេបីយកទៅអាន  

 នៅកេេបណ្ណេល័យ។ វិធានការទាំងនេះអាចរួមមាន ការនើកបណ្ណេល័យឲេយកាន់តេញឹកញាប់ (ជាពិសេសនៅក្នុងម៉េង

 ចេញលេង ឬនៅចនោ្លេះវេនពេឹក និងវេនលា្ងេច) ធ្វើការនិទានរឿង និងអានជាកេុមឲេយកាន់តេចេើននៅក្នុងបណ្ណេល័យ    

 និងណេនាំឯកសារអានថ្មីៗដល់សិសេស។ 

• ក្នុងករណីដេលបណ្ណេល័យមានធនធាន មានកមេិត និងមិនសេបតាមស្តគង់ារជាតិ តេូវស្វេងរកការគាំទេបន្ថេមពីកេុម េឹកេសាឃុំ   

 និងការិយល័យអប់រំសេុក ដើមេបីទទួលបានការ គាំទេផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុដើមេបីអាចកាន់តេខិតជិតស្តគង់ារ។ 

• តេូវបង្កដើនការយកចិត្តគទុកាក់ចំពោះសកម្មភាព និងកម្មវិធីផេសេងៗដេលមានការចូលរួមពីឪពុកមា្ដេយ និង អ្នកថេទាំសមេេប់ការអប់រំកូន

 របស់ខ្លួន រួមទាំងការលើកទឹកចិត្តគឪពុកមា្ដេយឲេយអានជាមួយ/អានឲេយកូនសា្ដេប់នៅផ្ទះ ការលើកទឹកចិត្តគកូនរបស់ខ្លួនឲេយខ្ចីសៀវភៅ

 ពីបណ្ណេល័យ និងការទិញឯកសារអានបន្ថេមទៀត (កេេពីសៀភៅពុម្ព) សមេេប់កុមារ អាននៅផ្ទះ។ 

• តេូវធានាឲេយមានការអនុវត្តគពេញលេញនូវ សមាសភាពទី 5 នេោលនោបបាយសាលាកុមារមេតេីដើមេបី “លើកកម្ពស់ទំនាក់   

 ទំនងរវាងសាលារៀននិង សហគមន៍ឲេយកាន់តេសកម្មខា្លេំងកា្លេ ដោយបេេកា្លេយសាលារៀនជាមជេឈមណ្ឌលរបស់សហគមន៍   

 សមេេប់អភិវឌេឍសហគមន៍និងគេួសារ ហើយបេើបេេស់ធនធានរបស់សហគមន៍ដើមេបីកិច្ចអភិវឌេឍសាលារៀនវិញដេលមានតួនាទី

 សំខាន់ក្នុងការងារគេប់គេង” (ោលនោបបាយសាលាកុមារមេតេី CFS 2007)។

អនុសាសន៍សមេេប់ឪពុកមា្ដេយ និងអ្នកថេទាំ៖

អនុសាសន៍សមេេប់នាយកសាលា គេួបងេៀន និងគណៈកមា្មេធិការ
ទេទេង់សាលា៖
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Recommendations

• តេូវបេងចេកពេលវេលាសមេេប់ការអាន និងតេូវអានសៀវភៅឲេយបានចេើន េភេទ

• តេូវអនុវត្តគការអានដោយការបេើបណ្ណេល័យឲេយបានញឹកញាប់ជាងមុន និងអានសៀវភៅឲេយបានចេើន េភេទ

• តេូវសុំឲេយឪពុកមា្ដេយ អ្នកថេទាំ គេូ មិត្តគភក្ដិ និងបងប្អូនអានជាមួយខ្លួន និងជួយក្នុងការអានពាកេយពិបាកៗ

• តេូវចូលរួមនៅក្នុងកេុម េឹកេសាកុមារដើមេបីតស៊ូមតិឲេយមានការកេលម្អសេវាបណ្ណេល័យសមេេប់ខ្លួន និងមិត្តគភក្ដិរបស់ខ្លួន។ 

• តេូវអានជាមួយបងប្អូន េុស សេីរបស់ខ្លួន និងកុមារផេសេងទៀតនៅក្នុងភូមិ។

អនុសាសន៍សមេេប់សិសេស៖
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