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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

បុព្វកថ 
េនកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ ខុមែ្រហ្វល (COMFREL) មនេមទនភព និងអំណរគុណដ៏្រជលេ្រជបំផុត 

ដល់្រគូបេងគ ល អនកសេងកតករណ៍ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលៃដគូមួយចំនួន ដូចជៈ គណៈកមម ធិករអពយ្រកតឹ 
និង យុត្ដិធម៌េដីមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ី និង្រតឹម្រតូវេនកមពុជ (និកហ្វចិ/NICFEC)   បុគគលកិ មេខត្ដរបស់ 
សមគម ដហុក (ADHOC) មជឈមណ្ឌ ល្របជពលរដ្ឋេដីមបអីភិវឌ ន៍ និងសន្ដិភព (ភីឌីភី/PDP) សមគម 
យុវជនែខមរ (េឃ. ៉ យ.េអ/KYA) ែដលបនចូលរួមយ៉ងសកមមេនកនុង្របតិបត្ដិករអេងកត្រ វ្រជវកនុងកំឡុងេពល 
ពីែខ មិថុន ដលែ់ខ មក  ឆន  ំ២០១១ េហយីែដលេធ្វីេ យករ្រ វ្រជវេនះ បនសំេរចជ ថ ពរ។  

 ខុមែ្រហ្វល ក៏សូមែថ្លងអំណរគុណដ៏្រជលេ្រជដល់មច ស់ជំនួយដូចជ ថ នទូតអង់េគ្លស, Forum Syd, NPA 
(Norwegian People’s Aid), សហភពអឺរ ៉បុ(EU) និង Oxfam Novib។  

 ជពិេសស សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរដល្់រកុមករងររបស់ខុមែ្រហ្វល ែដលមន យនម ដូចជ៖ េ ក 
កន ង  េ ក សុខ ពិទូរយ កញញ  គង់ ៉ វនី េ ក គឹម ឈន េ ក កុយ  ច័នទ រទិធ អនក្រសី េសៀង លីយ៉ 
អនក្រស ីភួង សុខក េ ក ប្លង េបឿត េ ក សិុន ទិតយសី  េ ក មស សិរេី ភ័ណ េ្រកមករដឹកនរំបស់េ ក 
គល់ បញញ  នយក្របតិបត្តិអងគករ ខុមែ្រហ្វល ។  

សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរចំេពះ េ ក ្រ ្ត ចរយ មឃ កម៉ ៉ ន់ ៃនសកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ 
ែដលបនផ្តល់្របឹក បេចចកេទស និងវធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ ្រពមទងំេ ក Rob Savage  ែដលបនចូលរមួផ្តល់
េយបល់ ពិនិតយ ែកលំរលួ និងេផទ ងផទ ត់របយករណ៍េនះ។  
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

I- គំេ ង្រ វ្រជវ ករចូលរមួ និងអភិបលកចិច្របជធបិេតយយ 
I-១ េគលបណំង ៃនករ្រ វ្រជវ   

េនកនុងរយៈេពលេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ដចំនួន ៤ ណត្ដិ កន្លងមកេហយីេនះ េនកនុង ណត្ដិ 
និមួយៗ មន្របជជនមួយចំនួនបន គ លតំ់ ង ្រស្ដ ្រពមទងំសកមមភពរបស់សភែដលកំពុងដំេណីរករ បុ៉ែន្ដ 
មនមួយចំនួនេទៀត មិនបន គ ល ់និងមិនែដលជួបមុខអនកតំ ង ្រស្ដែដលខ្លួនបនេបះេឆន តឱយេនះេទ។ 

មុនករេបះេឆន ត គណបក នេយបយ និងេបកខជនឈរេឈម ះនិមួយៗបនេធ្វីករសនយជមួយ្របជ 
ពលរដ្ឋេដីមបបីនករទុកចិត្ដ និងេបះេឆន តឱយពីមច ស់េឆន ត។ េហយីបនទ ប់ពីករេបះេឆន ត មច ស់េឆន តមួយចំនួនបន 
ចូលរមួេធ្វីសកមមភពេឃសនេដីមបគីណបក  និងមនមួយចំនួនបនេធ្វីករទំនក់ទំនង និងពឹងពក់ដល់តំ ង 
្រស្ដ េដីមបឱីយជួយេ ះ្រ យនូវបញ្ហ ែដលខ្លួនបនជួប្របទះ។  

េដីមបេីឈ្វងយល់ និងសិក ពកីរចូលរមួរបស្់របជពលរដ្ឋ (ពិេសសមច ស់េឆន ត) េនកនុងែផនកខ្លះៃនអភិបល 
កិចច្របជធិបេតយយ (ករបេងកីតឱយមនករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្ដីជប់េឆន តចំេពះមណ្ឌ លរបសខ់្លួន) ខុមែ្រហ្វល 
បនេធ្វីករអេងកត្រ វ្រជវេទេលីមតិអនកមនសិទធិេបះេឆន តមួយចំនួន ែដលតំ ងឱយ្របជពលរដ្ឋ ២៤ ជធនី 
េខត្ដ។ ដូេចនះករ្រ វ្រជវ្រតូវឲយមនករេឆ្លីយតបេទសំណួរជគន្លឺះមួយចំនួនថ េតីអនកេបះេឆន តបុ៉នម ននក់ បន
គ ល់ ឬបនទក់ទងជមួយអនកតំ ង ្រស្ដ?  េតីមនករេពញចិត្ដនឹងករបំេពញនូវករសនយរបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត

ែដរឬេទ? េតីមនករយល់ដូចេម្ដចចំេពះករចូលរមូរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងឃុ/ំសងក ត់ ឲយមន្របសិទធិភព? 

េគលបំណងៃនករ្រ វ្រជវេនះ គឺេដីមបចីង់ដឹងពតី្រមូវករ ករយល់ដឹងមតិរបស់មច ស់េឆន ត ទក់ទិនករ 
ចូលរមួកនុងនេយបយ និងករទំនក់ទំនងជមួយសមជិកសភ និង្រកុម្របឹក ឃុ/ំសងក ត់ េដីមបពី្រងឹងករចូលរមួ 
និងគណេនយយភព។ របយករណ៍េនះេរៀបចំ េដីមបផី្ដលព័់ត៌មនទងំេនះជមូល ្ឋ នែដលភគីពក់ព័នធ និងៃដគូ 
អភិវឌ ន៍នន ចេ្របី្របសេ់ដីមបបីេងកីត អនុវត្ដ ឬ យតៃម្លគំេ ងននកនុងករព្រងឹងករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ 
កនុងអភិបលកិចចល្អ និងដំេណីរករ្របជធិបេតយយ។ 

I-២ វិធី ្រស្តៃនគំេ ង និងសកមមភព 
ករ្រ វ្រជវ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនថន ក់ភូមកិនុង ២៤ ជធនីេខត្តទូទងំ្របេទស មរយៈករកំណត់កនុង

ករយិល័យសំ ក ៨៥០ សំ ប់េធ្វីករសិក ្រ វ្រជវ។ ករយិលយ័សំ កេនះ្រតូវបនយកេចញពីអនកមន
សិទធិេបះេឆន ត ចំនួន ៣៩៧,៤៣៧នក់ កនុងចំេ មអនកមនសិទធិេបះេឆន ត ៨,៨៩៤,២១៩នក់។ ករយិល័យ
សំ ក និងអនកេបះេឆន ត្រតូវបនេ្រជីសេរសីេចញពីេខត្តទងំ ២៤ ជធនីេខត្ត។ ករសកិ បនកំណត់យកកំរតិ
លំេអៀងែនអនកចូលរមួ ០.២% និងកំរតិេជឿជក់រហូតដល់ ៩៩%។ 

អនកសមភ សន៍ែដលមន យុេ្រកម ៥៥ឆន  ំ ្រតូវបនេ្រជីសេរសីេចញពីេបកខជនែដលរស់េនេខត្តែដលបន
កំណត់ េហយីពួកេគមនបទពិេ ធន៍េធ្វីកិចចសមភ សន៍ និងករ្រ វ្រជវពីមុនមក មិនថជមួយ ខុមែ្រហ្វល ឬជមួយ 
អងគករែដលពក់ព័នធ។ អនកសមភ សន៍នីមួយៗ្រតូវបនផ្តល់រយៈេពល ២ ៃថងសំ ប់វគគបណ្តុ ះប ្ត លែដលេរៀបចំ
េ យខុមែ្រហ្វល។ 

ចំនួនៃនអនកផ្តលប់ទសមភ សន៍ ្រតូវបនេ្រជីសេរសី្រសបនឹងគំរូេនកនុងភូមិនីមួយៗ ែដល្រតូវកំណត់កនុង
ចំេ ម ៨៥០ ករយិល័យសំ ក េ យ្រតូវបនកំណត់ចំនួនអនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត មសមម្រតេធៀបនឹង
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

ករយិល័យនីមួយៗ និងវធីិ ្រស្តចប់េឆន តេ យៃចដនយ ្រតូវបនេ្របី្របស់សំ ប់េ្រជីសេរសីអនកផ្តល់បទសមភ សន៍ 
សំ ប់េធ្វីករសមភ សន៍។ 

ករសកិ េនះបនេធ្វីករសននិ ្ឋ នថ េនកនុងផ្ឨះនីមួយៗ មន១្រគួ រ ដូេចនះេដីមបេី្រជីសេរសី្រគួ រស្រមប់ 
េធ្វីករសមភ សន៍ អនកសមភ សន៍របស់ខុមែ្រហ្វលបនេធ្វីករជួបជមួយ្របធនភូមិ សមជិកជន់ខពសក់នុងភូមជិមុន េដីមបី
បញជ ក់ពីចំនួន្រគួ រ ផទះ និង្របជជនរស់េនកនុងភូមិ។ អនកសមភ សន៍បនេធ្វីេឆន តចំនួន ៥សន្លឹក ែដលមនពីេលខ 
០១ ដល់េលខ៥ េដីមបេី្រជីសេរសីផទះែដល្រតូវសមភ សន៍េលីកទី១។ បនទ ប់មកអនកសមភ សន៍នឹងចប់េឆន តេ យៃចដនយ
នូវេឆន តមួយសន្លឹកកនុងចំេ មេឆន តទងំ៥េនះ េហយីេធ្វីករសមភ សន៍ចប់ពីទី ងំផទះែដលចប់បនេនះ។ េដីមបី
េ្រជីសេរសីសមជិកៃនផទះនីមួយៗ សំ ប់េធ្វីករសមភ សន៍ អនកសមភ សន៍្រតូវកំណត់េទ ម ននុ្រកម អក រែដលមន
ពយញជ នៈមុនេគ េហយីវធីិ ្រស្តេនះេ្របីសំ ប់អនកែដលមនសិទធិេបះេឆន តែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ្រគប់ទិននន័យែដលទទួលបន
នឹង្រតូវ្រតួតពិនិតយេ យ្របធន្រកុមករងរចុះ្រ វ្រជវេនមូល ្ឋ ន ្របធន្រកុមករងរេនេខត្ត និង្រកុម យតៃម្ល
របស់ខុមែ្រហ្វល ន ក់ករក ្ត ល្រកុងភនំេពញ។ ្របធន្រកុមករងរមូល ្ឋ ន្រតូវេធ្វីករ្រតួតពិនិតយផទ ល់ និង្របមូល
ទំរង់សណួំរែដលបំេពញរចួ និងេធ្វីករពិនិតយឲយមនសុ្រកឹតភព។ ្របធន្រកុម្រតូវែណនឲំយអនកសមភ សន៍េធ្វីករ
សមភ សន៍េឡងីវញិ ្របសនិេបីរកេឃញីនូវកំហុសឆគងេផ ងៗ។ ្របធន្រកុមករងរេខត្ត ្រតូវ្រតួតពិនិតយជេលីកចុង
េ្រកយេទេលីទំរង់សណួំរទងំអស់ មុននឹងបញជូ នេទឲយខុមែ្រហ្វល ន ក់ករក ្ត ល។  

អនកបញចូ លទិននន័យ្រតូវបញចូ លឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយេទកនុងកមមវធីិ Ms. Access កនុងទ្រមង់ែដលបនេរៀបចំ 
រចួ។ ្របធន្រកុមករងរខុមែ្រហ្វល ន ក់ករក ្ត លនឹង្រតូវេធ្វីករ្រតួតពិនិតយជ្របចៃំថង ៥% ៃនទិននន័យែដលបន
បញចូ លេហយីឲយបន្រតឹម្រតូវមុនេពលយកេទវភិគ ្របសិនេបីកំហុសឆគង្រតូវបនរកេឃញី។  

េនកនុងករវភិគទិននន័យ ខុមែ្រហ្វលក៏បនេ្របី Analyze Descriptive Frequency, Model Crosstab by 
layer, Model Chi-Square និង Long Linear េដីមបេីធ្វីករវភិគពីបំែរបំរលួ ទនំក់ទំនង និងករលំបកេផ ង 
ថេតីចំណុចនីមួយៗ ្រស័យគន ែដរឬេទ ។ 

កនុងករ្រ វ្រជវេនះ ខុមែ្រហ្វលមនអនកអេងកត មមូល ្ឋ ន ២៣១នក់ ែដលសុទធែត្រតូវបនបណ្តុ ះ
ប ្ត ល និងចត់ ងំេ យេធ្វីកិចចសមភ សន៍េទេលីមច ស់េឆន តែដលបនេ្រគងទុក សរបុមន ៨៦៧២នក់ៃន
អនកេបះេឆន តេនកនុងករយិល័យសំ ក ឬករយិល័យេបះេឆន ត។ ករយិលយ័សំ ក ឬករយិល័យេបះេឆន ត
ចំនួន ៨៥០ េនកនុង ២៤ ជធនីេខត្ត ្រតូវបនេ្រជីសេរសីសំ ប់អនកអេងកតករណ៍េធ្វីកិចចសមភ សន៍។ 

ខុមែ្រហ្វល បនេរៀបចំ្រកុម្រគូបេងគ ល េដីមបេីរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លែដលមន រយៈេពល ០២ៃថង ចំនួន ០៧
ដង ស្រមប់អនកអេងកតករណ៍ចំនួន ២៣១ នក់ (អនកអេងកតករណ៍រយៈេពលែវងថន ក់េខត្តចំនួន ៤៧ នក់ 
និងអនកអេងកតករណ៍ថន ក់្រសុកចំនួន ១៩៤ នក់)។ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល េរៀបចំេឡងីេន្រកុងភនំេពញ េសៀម ប 
្រកុង្រពះសហីនុ េពធិ ត់ បត់ដំបង រតនគីរ ី និងកំពង់ចម។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះក៏េផ្ត តសខំន់េទេលីករ
បំេពញកិចចសនយរបស់គណបក នេយបយជប់េឆន ត ករចូលរមួរបស់មច ស់េឆន ត និងករយល់ដឹងរបសម់ច ស់េឆន ត 
និង្រពមទងំករអេងកតេទេលី ថ នភពមុនេពលេបះេឆន ត។ 

អនកអេងកតចំនួន ២៣១ នក់ ្រតូវបនចត់ ងំេ យេធ្វីករ្រតួតពិនិតយ និងអេងកតេទេលីករយិល័យ
សំ ក/ភូមិ ចំនួន ៨៥០ ជមួយនឹងអនកែដល្រតូវសមភ សន៏ចំនួន ៨៦៧២ េនកនុងឃុ ំ៦៤៤ ្រសុកចំនួន ១៨២ និង 
២៤ ជធនីេខត្ត។ 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

ងទី១ គឺជសថតិិែដលបនពីករេធ្វីបទសំភសន៍មច ស់េឆន ត េ យេ្របៀបេធៀប យុ េហយីនិងវយ័។  

ង ១ ចំនួនអនក្រតូវផ្តល់បទសមភ សន៍ មរយៈេភទ និង យុ 

អនកផ្តល់បទសមភ សន៍ 
៨៦៧២ នក់ 

្រសី ៦០,៥% 

្របុស ៣៩,៥% 

យុវវយ័ ២៧,២% 

I.៣ ចំណុចខ្វះខត និងករដកពិេ ធនេ៍មេរៀនពកីរងរអេងកត 

 ភូមិែដល្រតូវសំភសន៍មួយចំនួនតូច្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរមកភូមិែដលេនែកបរេនះ េហយីកនុងឃុែំតមួយ ដូចជ 
ភូមិេនកនុងេខត្ត បត់ដំបង េពធិ៍ ត់ ្រពះវ ិ រ បនទ យមនជ័យ ភនំេពញ េ យ រែតទឹកជំនន់ មិនមន
មេធយបយ មួយែដល ចេធ្វីដំេណីរេទបន។ សំ ប់េពលេវ សំភសន៍មនករពនយរេពល េ យ រ
ែតមនទឹកជំនន់ ែដលេធ្វីឲយអនកសំភសន៍ ពិបកកនុងមេធយបយេធ្វីដំេណីរ ផ្លូវ ច់្រតូវជួលទូកឆ្លង នងិកែន្លង
ខ្លះចបំច់្រតូវជួលទូកចុះសភំសន៍ មផទះ។ កនុងករេ ះ្រ យករណីេនះ ខុមែ្រហ្វលបនពនយរេពលរហូត
ដល់ទឹក្រសក រចួេទីបឲយអនកសេងកតករណ៍ ចុះេទសំភសន៍។  

 ពិបកកនុងករែស្វងរក្របជពលរដ្ឋមកសភំសន៍ េ យ រែតរដូវេធ្វីែ្រស ចំករ េនឆង យពីភូមិ ត្រមូវេ យ
អនកសេងកតករណ៍្រតូវចុះសំភសន៍ដល់ លែ្រស ឬចំករេទៀតកនុងករជួបគត់។ មយង៉េទៀត្របជពលរដ្ឋខ្លះ
ក៏បនេធ្វីចំ ក្រសុក េទេធ្វីករេនេ្រកភូមិមនរយៈេពលយូរៃថងផង។ អនកសេងកតករណ៍្រតូវសមភ សន៍
សមជិកេផ ង កនុង្រគួ រេនះជំនួសវញិ។ 

 េបីេទះបីកនុងកំឡុងេពលចុះេឈម ះេបះេឆន ត អនកសេងកតករណ៍ខុមែ្រហ្វលបនទទួលកតសេងកតករណ៍ ពី 
គ.ជ.ប េដីមបបីនសិទិធកនុងករងរសេងកតករណ៍ ទក់ទងករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងករេធ្វីបចចុបបននភព
បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តក៏េ យ អនកសេងកតករណ៍របស់ខុមែ្រហ្វល្រតូវបន ងំ េ យ ជញ ធរមិនឲយ
ចុះសភំសន៍ ដូចជ 

o េខត្ត ្វ យេរៀង ្រតូវបនេមភូមិ េចសងក ត់ អភិបល្រកុងមិនអនុញញ តឲយចុះសំភសន៍ កនុងេនះ
មនជំទប់រងសងក ត់បវតិ (េ ក ខឹម ឈន) ផង “គត់បន្របប់អនកសំភសន៍ថ៖ ្របយត័នបូ៉លិស
មកចប់ េបី ៊ នសំភសន៍”។ កនុងករណីេនះ អនកសំភសន៍ (ទំនក់ទំនង្រសុក និងេលខ
ខុមែ្រហ្វល) មិនបនត ៉អ្វីេទ បុ៉ែន្តគត់ពយយមរកវធីិ ្រស្តេទសួរមច ស់េឆន តរហូតចប់។ 

o ករណីេខត្ត រតនគិរ ី េមបុ៉ស្តិ៍ និង្របធន្រកុម្របឹក ឃុកំែឡង ចុះមក មឃត់មិនឲយចុះសំភសន៍ 
េទះបីមនករជួយអន្ត គមន៍ពីេលខខុមែ្រហ្វលរតនគិរ ីនិង្រកុមករងរ ន ក់ករក ្ត លក៏េ យ។ 
េ្រកយមកមនករេធ្វីបទសំភសន៍ មវទិយុ សុីេសរ ី េ យមនករេឆ្លីយបំភ្លឺពីេ ក ស្វីន េវវ ្រកុម
ករងរខុមែ្រហ្វលបនពយយមចុះសំភសន៍ម្តងេទៀត េពលេនះមិនមនករ ងំ ឬ មឃត់
េទៀតេទ។ 



8 
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 េនកនុង្រសុកែកវសីម៉ េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី មនភូមិមួយជកែន្លង្របមូលផ្តុ ំេ យសហគមន៍ ែដលមន្របធន
សហគមន៍ ងំ េ យ្របប់្របជពលរដ្ឋមិនឲយជួបសំភសន៍ ខណៈេនះអនកសំភសន៍មិន ចជួបជមួយ
្របជពលរដ្ឋបន េ យទទួលនូវករបដិេសធន៍មិនផ្តល់បទសំភសន៍ េទះបីមនករពនយល ់ ឬែណនំ
យ៉ង ក៏េ យអំពីេហតុផលៃនករសភំសន៍ក៏េ យ សូមបែីត ជញ ធរក៏មិន ៊ នជំទស់ែដរ។ ករណីេនះ
េធ្វីឲយមនករពនយរេពល េហយីខុមែ្រហ្វលបនេរៀបចំេលខេខត្តចុះជួបជមួយ្របធនសហគមន៍ េហយី
ពនយលពី់មូលេហតុៃនករសំភសន៍ េទីបមនករអនុញញ តយល្់រពម រចួក៏នអំនកសេងកតករណ៍របស់
ខុមែ្រហ្វលេធ្វីសកមមភពចុះសំភសន៍ម្តងេទៀតរហូតចប់។ 

 េនកែន្លងមួយចំនួន េ យ រែតថវកិេ្រគងទុកទបជងចំ យជក់ែស្តង ដូចជមេធយបយេធ្វីដំេណីរ 
ថវកិហូបចុក ជពិេសសេនតំបន់េខត្តជយែដន ដូចជ រតនគិរ ី មណ្ឌ លគិរ ី បនទ យមនជ័យ សទងឹែ្រតង 
្រពះវ ិ រ ឧត្តរមនជ័យ...គឺមនតំៃលខពស់។ កនុងករណីទងំេនះ ខុមែ្រហ្វលខិតខំេ ះ្រ យថវកិេ យែឡក
ពីេគលករណ៍ និងថវកិេ្រគងទុក េដីមបបំីេពញករងរ សេងកតករណ៍្រគប់ មែផនករ។ 

 េនកនុងកំឡុងេពលចុះសំភសន៍ ្រកុមករងរចុះ្រតួតពិនិតយ បនពិនិតយរកេឃញីនូវបញ្ហ មួយចំនួន ែដលអនក
សំភសន៍មិនេគរព មករែណន ំ ដូចជ វធីិ ្រស្តកនុងករេ្រជីសេរសីមនុស  ករបំេពញសំណួរ ែដលេកីត 
េឡងីកនុងេខត្តចំនួន ២គឺ េខត្តបនទ យមនជ័យ និងរតនគិរ។ី ករណីទងំេនះ ខុមែ្រហ្វលបនេ្រជីសេរសី 
អនកសំភសន៍ថមីចុះេទសំភសន៍េឡងីវញិ។  

o ករណីបនទ យមនជ័យ អនកសំភសន៍េនកនុង្រសុក ភនំ្រសុក ឃុំ ្វ យេចក ្រតូវេធ្វីករសំភសន៍មច ស់
េឆន ត ៦៩នក់ េឡងីវញិ។ េ្រកយករ្រតួតពិនិតយេលីទំរង់ ខុមែ្រហ្វលរកេឃញីថអនកសេងកតករណ៍
សំភសន៍េលឿន (ជធមម អនកជំនញ្រតូវកររយៈេពលកន្លះេម៉ង) ែតសំ ប់គត់្រតូវករែតរយៈ
េពលពី១០ េទ ១៥នទីេទ។ មយង៉េទៀតទំរង់សំណួរនិមួយៗ មនព័ត៌មន្រប ក់្របែហលគន ។ 
ករណីទងំេនះ្រកុមករងរខុមែ្រហ្វល បនចុះដលទី់ ងំ េហយីែស្វងរកេឈម ះអនក្រតូវសភំសន៍មក
សំភសន៍ជថមី និង កសួរព័ត៌មនមួយចំនួនពីអនកមកសំភសន៍មុន បនទ ប់មកេ្របៀបេធៀបចេម្លីយ
កនុងទំរង់ ក៏េធ្វីករសននិ ្ឋ នេឃញីថ ចេម្លីយមនេនេលីទំរង់មនបញ្ហ ។ 

o ករណីរតនគិរ ី អនកសំភសន៍េន្រសុកកូនមំុ ខ្វះសមតថភពកនុងករសំភសន៍ េ យបំេពញទំរង់មិន
្រតឹម្រតូវ (េទះបីមនករបញជូ នទំរង់ឲយេធ្វីេឡងីរហូតដល់ពីរដង) និងែថមទងំបនបញជូ នទំរង់ឲយអនក
ដៃទបំេពញេ យមិនមនករសំភសន៍េ យផទ ល់ផង។ ករណីេនះខុមែ្រហ្វលបនបញឈប់ករងរ 
របស់អនកសេងកតករណ៍ បុ៉ែន្តបនឲយេលខេខត្ត និង្រកុមករងរ ន ក់ករក ្ត ល ចុះសំភសន៍
េ យផទ ល់េឡងីវញិ។ 

 េនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីមនអនកសេងកតករណ៍កនុង្រសុកែកវសីម ចំនួន ៤នក់ កនុងេនះ ២នក់ មិនេធ្វីករងរ 
និង ២នក់េទៀត បនេបះបង់េចលករងរេទេធ្វីករជមួយអងគករេផ ង បនទ ប់ពីអនកទងំ ៤នក់ បនឆ្លង
កត់វគគបណ្តុ ះប ្ត លរចួេហយី េ យមិនមនករបញជ ក់ពីដំណឹងជមុន។ េទះបីជ្រកុមករងរបនទំនក់
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ទំនងជប់រហូតក៏េ យ ដល់េពលបញច ប់ៃនករ្របមូលទំរង់ េទីបពួកេគ្របប់ថសុំឈប់។ ករណីេនះ
ខុមែ្រហ្វលបនេសនីឲយេលខេខត្ត និងអនកសេងកតករណ៍មួយចំនួនេផ ងេទៀត ចុះេទេធ្វកីរងរជំនួស។ 

 ្រគូបេងគ លមួយចំនួនែដលមកពីអងគករៃដគូ េនមនកំរតិយល់ដឹងអំពីនីតិវធីិចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករេធ្វី
បចចុបបននភពបញជ ីេឈន ះេបះេឆន ត។ ្រគូបេងគ លរបស់ខុមែ្រហ្វលទទួល ៉ ប់រងបេ្រងៀនចំណុចសំខន់ជំនួស។ 
មយង៉េទៀត វគគខ្លះត្រមូវឲយ្រកុមករងររបស់ខុមែ្រហ្វល ពនយលប់ែនថមេនេពលអនកសេងកតករណ៍ចុះសំភសន៍
ជក់ែស្តងនិងក៏ដូចជកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ដូចជេន ធនីភនំេពញ សិកខ កមទងំ ៣េខត្ត ដូចជកំពង់សព ឺ
ែកវ ក ្ត ល។  

 េពលេវ សំ ប់្រតួតពិនិតយទំរង់ និងបញចូ លទិននន័យ្រតូវបនបែនថមេលីសែផនករកំណត់ (កនុងែផនករ 
អនកបញជូ ល ១០នក់ រយៈេពល ១០ៃថង ែតជក់ែស្តងចំ យរយៈេពល ៣២ែថង) េ យ រែតទំរង់មន
សំណួរេ្រចីនេលីសពីទំរង់សំណួរកន្លងមក មយង៉េទៀតករសំ តទិននន័យេ យ្រគូបេងគ លមនករយតឺយ៉វ 
ែតជក់ែស្តងពួកេគមិនមនេពលេវ ជួយ។ ខុមែ្រហ្វលបនបេ្រងៀនអនកបញជូ លទិននន័យឲយគត់ជួយ្រតួត
ពិនិតយ និងែកសំ តទិននន័យេនះេទ។ 

 មនករយតឺយ៉វកនុងករវភិគទិននន័យេ្រពះខុមែ្រហ្វលបនបែនថមវធីិ ្រស្តវភិគសីុជំេ ជងមុន។ ខុមែ្រហ្វល
បនបេងកីត្រកុមមួយកនុងករទទួលពិនិតយ េធ្វី ង និងករបក្រ យទិននន័យងយៗ មុនបញជូ នេទឲយអនក
ទី្របឹក សរេសររបយករណ៍។ 

I.៤ សេងខបលទធផល្រ វ្រជវ 

“អនកផ្តលប់ទសមភ សន៍” សំេ េទេលីអនកេបះេឆន តែដលបនសំភស៍ និងកំណត់េ យ្រកុមករងរ (អនកមន
សិទធិេបះេឆន ត រមួទងំអនកបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត ឬេ ថមច ស់េឆន ត)។ 

 មនមច ស់េឆន ត ្របែហល ២១.៥% ធ្ល ប់បន គ ល់អនកតំ ង ្រស្ត។ 

 កនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដល គ ល់អនកតំ ង ្រស្ត (២១.៥%) កនុងេនះមនែត ៦.៨% បុ៉េ ្ណ ះែដលធ្ល ប់
បនទក់ទងអនកតំ ង ្រស្ត េហយីករទក់ទងេនះគឺេដីមបឲីយជួយេ ះ្រ យបញ្ហ  ឬក៏ជួយអន្ត គមន៍េលី
បញ្ហ េផ ងៗ ។ 

 មច សេ់ឆន ត ៥៤.៦០% ែដលយលេ់ឃញីថ ករេបះេឆន តនឲំយមនករផ្ល ស់ប្តូរនូវជីវភពរស់េន និងករ
េឆ្លីយតបពី ជញ ធរមូល ្ឋ នឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរកន់ែត្របេសីរជងមុន។  

 កនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលផ្តល់បទសមភ សន៍ មច សេ់ឆន តមនចំនួន្របមណ ៧៧.៥៧% 
មិនយល់ដឹងអំពីករចូលរមួកនុងសកមមភពនេយបយ។ 

 ៣៤.១០% ៃនអនកផ្តល់បទសមភ សន៍ ធ្ល ប់បនឮករសនយរបស់្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ ។ 
កនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលធ្ល ប់បនឮករសន  ៥៧.៩% េលីកេឡងីថ្រកុម្របឹក
ឃុសំងក ត់បនេធ្វីករេឆ្លីយតប ឬអនុវត្តនូវកិចចសនយរបសខ់្លួន ។ 

 មច សេ់ឆន ត្របមណ ៣៣.៧% ធ្ល ប់បនចូលរមួ្របជំុជមួយ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់េនកនុង ណត្តិទី២ 
ចប់ពីឆន ២ំ០០៧ ដល់២០១១េនះ។  
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

 កនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលធ្ល ប់បនចូលរមួ្របជំុមន ៦៧.៥០%  េលកីេឡងីថរេបៀប រៈ្របជំុរបស់្រកុម
្របឹក ឃុ ំ សងក ត់គឺស្តីអំពីែផនករអភិវឌ ន៍មូល ្ឋ ន និងមច ស់េឆន ត រឯី២៥.៤០% 
បនេលីកេឡងីថរេបៀប រៈស្តីអំពីែផនករថវកិ ឃុសំងក ត់ និង ៩.៦០% 
និយយថរេបៀប រៈស្តីអំពីករស្រមបស្រមួលករែខ្វងគំនិតគន ។ 

 មូលេហតុែដលមច សេ់ឆន តមិនបនចូលរមួ្របជំុជមួយ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ ៣១.៣០% 
ៃនមច ស់េឆន ត្របប់ថគម នករអេញជ ីញជផ្លូវករ រឯី ៣១.២០% េលីកេឡងីថពួកេគគម នេពលេវ ្រគប់្រគន់
កនុងករចូលរមួ ចំែណក ២៦.៥០% គឺខ្វះព័ត៌មនពីករចូលរមួ និង២៥.៥០% 
មិនសូវមនករចប់ រមមណ៍។ 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

II. វិភគទិននយ័ 

II.១ ករយលដ់ងឹរបសម់ច សេ់ឆន តចំេពះសកមមភពរបសអ់នកតំ ង ្រស្ត 

ករសកិ របសខុ់មែ្រហ្វល បនរកេឃញីថមនមច ស់េឆន ត ្របែហល ២១.៥% ធ្ល ប់បន គ ល់អនកតំ ង ្រស្ត ។ 

ងទី២ ករយល់ដឹងពីតួនទីរបស់មច ស់េឆន តចំេពះអនកតំ ង ្រស្ត 

ល.រ បរិយយ ចំនួន % 

១ ពិភក  និងអនុម័តចបប់ 230  19.98

២ េធ្វីេសចក្តីេសនីចបប់/ ក់ែតងចបប់ 128  11.12

៣ ភពជតំ ង្របជពលរដ្ឋ 323  28.06

៤ េបះេឆន តេ្រជីសេរសី/ទម្ល ក់ ជរ ្ឋ ភិបល ឬសមជិក 20  1.74

៥ ្រតួតពិនិតយករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 43  3.74

៦ អន្ត គមន៍ េដីមបេី ះ្រ យទំនសរ់ ងអនកមន អំ ច/មនលុយ  
ជមួយ្របជពលរដ្ឋ  (ដូចជ ទំនស់ដីធ្ល)ី 217  18.85

៧ ជួយក ង និងអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធ 349  30.32

៨ ែចកអំេ យ និងសួសុខទុកខ្របជពលរដ្ឋ 173  15.03

ងទី២ បនបង្ហ ញអំពីអនកេបះេឆន តយល់ដឹងអំពីតួនទី នងិសកមមភពរបសអ់នកតំ ង ្រស្ត។ ករយល់ដឹងេនះ
គឺ ៣០.៣២% ៃនមច ស់េឆន តបនយល់ដឹងថអនកតំ ង ្រស្តមនតួនទីជួយក ង និងអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចន
សមព័នធ។ ចំែណកឯ២៨.០៦% បនេលីកេឡងីថតំ ង ្រស្តមនតូនទី ភពជតំ ង្របជពលរដ្ឋ រឯី ១៩.៨%
ៃនមច ស់េឆន តែដលធ្ល ប់ គ ល់តំ ង ្រស្ត បនេឆ្លីយថតំ ង ្រស្តមនតួនទី ពិភក  និងអនុម័តចបប់។
១៨.៨៥% បនេឆ្លីយថអនកតំ ង ្រស្តមនតួនទី អន្ត គមន៍ េដីមបេី ះ្រ យទំនសរ់ ងអនកមនអំ ច/
មនលុយ  ជមួយ្របជពលរដ្ឋ  (ដូចជ ទំនស់ដីធ្លីជេដីម)។ ១៥.០៣% ៃនមច ស់េឆន តែដលធ្ល ប់ គ ល់តំ ង
្រស្តេនះែដរ បននិយយថតំ ង ្រស្តមនតួនទី ែចកអំេ យ និងសួរសុខទុកខ្របជពលរដ្ឋ។ និង១១.១២% 
េទៀតបនេលីកេឡងីថតំ ង ្រស្តជអនកែដលេធ្វីេសចក្តីេសនីចបប់/ ក់ែតងចបប់។ ៣.៧៤% ៃនមច ស់េឆន តបន
េឆ្លយីថតំ ង ្រស្តមនតួនទីជអនក្រតួតពិនិតយករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និង ១.៧៤% បនេឆ្លីយថតំ ង
្រស្តមនតួនទី េបះេឆន តេ្រជីសេរសី/ទម្ល ក់ ជរ ្ឋ ភិបល ឬសមជិក។ 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

របូភពទី១ ករទក់ទងរ ងមច ស់េឆន ត ជមួយអនកតំ ង ្រស្ត 

 
របូភពទី១ ថកនុងចំេ មអនកែដល គ ល់អនកតំ ង ្រស្ត1 (២១.៥%) កនុងេនះមន ៦.៨% ធ្ល ប់បន

ទក់ទងអនកតំ ង ្រស្ត េដីមបឲីយជួយេ ះ្រ យបញ្ហ  ឬក៏ជួយអន្ត គមន៍េលីបញ្ហ េផ ងៗ រឯី ៩៣.២% េទៀតមិន
ធ្ល ប់បនទក់ទងអ្វីទងំអស់។ ទិននន័យេនះបនបង្ហ ញឲយេឃញីថ អនកតំ ង ្រស្ត ក់បីដូចជមិនមនភពជិត
សនិទធិជមួយនឹង្របជពលរដ្ឋថន ក់មូល ្ឋ នែដលជអនកតំ ង្របជពលរដ្ឋេនះេទ។   

របូភពទី២ ករេ្របៀបេធៀបពីទំនក់ទំនងរបស់អនកតំ ង ្រស្ត 

 

                                                   
1 អនក គ លអ់នកតំ ង ្រស្តមននយ័ថ អនក ច្របបេ់ឈម ះអនកតំ ង ្រស្ត ឬធ្ល បម់នទនំកទ់នំង មរយៈសកមមភពេផ ងៗ 

មិន គ ល់, 78.5

គ ល់, 21.5

ករ គ ល់អនកតំ ង ្រស្តរបស់អនកមនសិទធិេបះេឆន ត

ធ្ល ប់បន
ទក់ទង, 
6.80%

មិនធ្ល ប់
ទក់ទង, 
93.20%

្រកហ្វិកបង្ហ ញពីទំនក់ទំនងអនកតំ ង ្រស្ត

6.80%
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ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

របូភពទី២ បនបង្ហ ញថ មច ស់េឆន តែដលធ្ល ប់ គ ល់តំ ង ្រស្ត េហយីបនទក់ទងតំ ង ្រស្តមន 
៦,៨០% េនឆន  ំ ២០១១ ចំនួនេនះមនករេកីនេឡងី េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងឆន ២ំ០០៩ ែដលមនែត ៣.៥០% 
បុ៉េ ្ណ ះ។ 

របូភពទី៣ ករេ្របៀបេធៀបទនំក់ទំនងរ ងអនកតំ ង ្រស្ត ជមួយវយ័មច ស់េឆន ត 

 
ករសកិ ពីទំនក់ទំនងរ ងករ គ ល់អនកតំ ង ្រស្ត ជមួយវយ័អនកមនសិទទិេបះេឆន ត បនបង្ហ ញថវយ័ជ

ក ្ត មួយ ែដល ចេធ្វីឲយករទំនក់ទំនងអនកតំ ង ្រស្តមនករែ្រប្របួល។ រូបភពទី៣ បនបង្ហ ញថ ៩៨.៧% 
ៃនអនកែដលធ្ល ប់ទក់ទងអនកតំ ង ្រស្តគឺជមច ស់េឆន តែដលមនវយ័ចំ ស់។ 
ផទុយមកវញិករសិក កត់សគំល់េឃញីថយុវជនមនភគរយតិចបំផុត ១.៣% ែដលធ្ល ប់បនទក់ទង និង គ ល់
អនកតំ ង ្រស្ត។   
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24.80%
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98.70%

យុវជន វយ័ចស់
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

របូភពទី៤ េហតុផល និងេគលបំណងែដលមច សេ់ឆន តទក់ទងេទអនកតំ ង ្រស្ត 

 
 របូភពទី៤ ខងេលីបនបង្ហ ញថ្របជពលរដ្ឋ ធ្ល ប់បនេធ្វីករទំនក់ទំនង ជមួយអនកតំ ង ្រស្តេ យ

មនមូលេហតុធំៗចំនួន៦ ចំណុច។ កនុងចំេ មអនកែដលធ្ល ប់ទក់ទងតំ ង ្រស្ត ចំណុចទី១ ៤៤.៤០% មន 
េគលបំណងេសនីសំុករជួយថវកិកនុងករក ង េរៀន មនទីរេពទយ ផ្លូវថនល់ និងវត្ត ម។ ចំណុចទី២ មន 
៣៨.៥% គឺេដីមបឲីយអនកតំ ង ្រស្ត ជួយេ ះ្រ យបញ្ហ មូល ្ឋ ន ឬសហគមន៍របស្់របជពលរដ្ឋ។  អ្វីែដលគួរឲយ
មនករកត់សំគល់ចំណុចទី៣ គឺ្របជពលរដ្ឋបនទក់ទងសំុឲយអនកតំ ង ្រស្តជួយអន្ត គមន៍ េ ះ្រ យបញ្ហ
ដីធ្លដីល់មច ស់េឆន ត មន ៣០.៩០% ។ ចំណុចទី៤ ១៧.៣០%  គឺទក់ទងេដីមបសំុីអន្ត គមន៍េ ះ្រ យទំនសជ់
មួយ្រកុមហុ៊ន។ ចំណុចទី៥  ៨.៦%  សំុឲយជួយ ក់ែតងចបប់ និងេធ្វីវេិ ធនកមមចបប់។ រឯីចំណុចទី៦ គឺ ជករេសនី
សំុឲយចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ េផ ងៗ មនចំនួន ២៧.២%។ ដូេចនះជរមួខុមែ្រហ្វលេឃញីថ ករទក់ទងជមួយ
អនកតំ ង ្រស្តភគេ្រចីនគឺជករសុឲំយជួយអន្ត គមន៍ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ទុកខកង្វល់របស់មច សេ់ឆន តដូចជ ដីធ្ល ី

េរៀន ព នថនល ់មនទីរេពទយ និងវ ិ ទជមួយ្រកុមហុ៊នជេដីម។ល។ 

30.90%

39.50%

8.60%

17.30%

44.40%

27.20%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

េដើមបីសំុអន្ត គមន៍េ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី

េដើមបីសំុអន្ត គមន៍េ ះ្រ យបញ្ហ មូល ្ឋ ន ឬសហ
គមន៍

សូមឲយជួយ ក់ែតងចបប់ ឬេធ្វើវេិ ធនកមមចបប់

េដើមបីសំុអន្ត គមន៍េ ះ្រ យទំនស់ជមួយ្រកុម
ហុ៊ន

េដើមបីឱយជួយថវកិ កនុងករក ង េរៀន មនទីរ
េពទយ ផ្លូវថនល់ ឬវត្ត ម

សំុជួយអន្ត គមន៍ េ ះ្រ យបញ្ហ េផ ងៗ
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

II.២ ករចលូរមួ យតៃម្លរបស្់របជពលរដ្ឋ 

២.១. របូភពទី៥ ករេ្របៀបេធៀប និង យតំៃលសកមមភពករងររបស់អនកតំ ង ្រស្ត 

 
របូភពទី៥ បង្ហ ញករេ្របៀបេធៀបេលីករ យតំៃលរបស់មច ស់េឆន ត (កនុងចំេ មអនក គ ល់តំ ង ្រស្ត) 

បនេពញចិត្តេលីសកមមភពករងររបស់អនកតំ ង ្រស្ត។ កលឆន ២ំ០០៩ មច សេ់ឆន តបនេពញចិត្ត មន្របមណ 
៨៤.២៨% រហូតមកដល់ឆន ២ំ០១១ េយងីបនសកិ ម្តងេទៀត ករេពញចិត្តរបស់មច សេ់ឆន តមនកំេណីនេកីន
រហូតដល់ ៨៨.៦៨% ដូចេនះកំេណីនកនុងករេពញចិត្តចំេពះអនកតំ ង ្រស្ត គឺមន្របមណ ៤.៤% ។  

២.២. របូភពទី៦ បង្ហ ញពីករេពញចិត្ត ឬមិនេពញចិត្តចំេពះសកមមភពករងររបស់អនកតំ ង ្រស្ត 
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មិនដឹង ឬមិនចប់ រមមណ៍ មិនេពញចិត្ត េពញចិត្តខ្លះ
េពញចិត្ត េពញចិត្តខ្ល ំង ស់
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

   រយៈេពល ៤ឆន ចុំងេ្រកេយនះ អនកតំ ង ្រស្តបនអនុវត្តករងរជេ្រចីន ែដលករងរេនះ ជេហតុេធ្វីឲយ
មច ស់េឆន តមនករេមីលេឃញីនូវសកមមភពរបស់អនកតំ ង ្រស្ត ែដលសំែដងនូវករេពញចិត្ត ឬមិនេពញចិត្ត ម
រយៈមតិេយបល់។ របូភពទី៦ បង្ហ ញពីភពេជឿជក់របស់្របជពលរដ្ឋជមច ស់េឆន តចំេពះអនកតំ ង ្រស្ត ម
កំរតិរង្វ ស់ ៦កំរតិ។ េបីេមីលជរមួអនកមនសិទធិេបះេឆន ត្របមណ ៤៤.០៨% ៃនអនកែដល គ ល់អនកតំ ង ្រស្ត 
មនករេពញចិត្តចំេពះសកមមភពរបស់អនកតំ ង ្រស្ត។ ករេពញចិត្តខ្លះៗ មនែតចំនួន ៣៣.៨៨% និងេពញចិត្ត
ខ្ល ងំ ស ់មនចំនួន ១០.៧២%។ ជរមួមនែត ១១.៣២% ៃនអនកែដលបន គ ល់អនកតំ ង ្រស្ត គឺ មិនេពញ
ចិត្ត ឬមិនមនករចប់ រមមណ៍ចំេពះសកមមភពរបស់អនកតំ ង ្រស្ត។ 

ករសកិ រកេឃញីអំពីកំរតិេជឿជក់រ ងករ យតំៃលេលសីកមមភពរបស់អនកតំ ង ្រស្ត ្រស័យេលីេភទ 
និង យុរបស់មច ស់េឆន ត។ លទធផលបន បង្ហ ញេទៀតថ បុរសមនករមិនេពញចិត្ត េ្រចីនជង្រស្តីចំេពះសកមមភព
របស់អនកតំ ង ្រស្ត។ 

េបីេ្របៀបេធៀបជមួយវយ័វញិ របូភពទី៦ យុវជនែដល គ ល់អនកតំ ង ្រស្ត បនសំែដងនូវករមិនេពញចិត្ត
េ្រចីនជងមនុស មនវយ័ចំ ស់។ 

II.៣ ករយលដ់ងឹរបសម់ច សេ់ឆន ត នងិករេបះេឆន ត  

៣.១. ករយល់ដឹងពីករេបះេឆន ត  

៣.១.១ របូភពទី៧ ករយល់ដឹងថនឹងមនករផ្ល ស់ប្តូរបនទ ប់ពីមនករេបះេឆន ត  

 
របូភពទី៧ បនបង្ហ ញថមច ស់េឆន ត ៥៤.៦០% ែដលយលេ់ឃញីថ ករេបះេឆន តនឲំយមនករផ្ល សប់្តូរនូវ

ជីវភពរស់េន និងករេឆ្លីយតបពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន ឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរកន់ែត្របេសីរជងមុន។ រឯី អនកមនសិទធិ 
េបះេឆន ត ៤៥.៤០% េទៀតមនទស នៈគិតថ គម នអ្វីែដលប ្ត លឲយមនភព្របេសីរជងសព្វៃថង េនះេទៀតេទ 
េនះមនន័យថ ជីវភពរស់េន និងករេឆ្លីយតបពី ជញ ធរមូល ្ឋ នេនែតជួបបញ្ហ ដែដល។ 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

៣.១.២ របូភពទី៨ អ្វីៗែដល្របជពលរដ្ឋគិតថមនករផ្ល ស់ប្តូរេ្រកយករេបះេឆន ត 

 
របូភពទី៨ កនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលយលេ់ឃញីថមនករផ្ល ស់ប្តូរ្របេសីរជងមុន េ្រកយពីករេបះេឆន ត

បនបង្ហ ញនូវចំណុចមួយចំនួន កនុងេនះរមួមន ៥២.១%  គិតថមនករផ្ល ស់ប្តូរែផនក ”ជីវភពរស់េន”។ 
៤០.១០%  គិតថមនករផ្ល ស់ប្តូរដុចជ “មនទីរេពទយ” ៧៨.៩០%  គិតថផ្ល ស់ប្តូរដូចជ “ផ្លូវថនល ់និងករដឹកជញជូ ន” 
៣៣.០០%  គិតថបនផ្ល ស់ប្តូរទក់ទងេទនឹង “សន្តិសុខកនុងភូមិឃុរំបសខ់្លួន” និង ២៣.៥០% សំេ េលកីរផ្ល សប់្តូរ
ខង “េសរភីពបេញចញមតិ”។ 

៣.១.៣ ងទី៣ ករយល់ដឹងពីករេបះេឆន ត នងឹមនករផ្ល ស់ប្តូរេធៀបជមួយេភទ  

កនុងករសិក លទធផលបនបង្ហ ញអំពីកំរតិេជឿជក់មួយរ ងករបេញចញគំនិតយល់ដឹង និងេភទរបស់មច ស់
េឆន ត ែដលបនបង្ហ ញថ េ្រកយករេបះេឆន ត មច ស់េឆន ត ពិតជយល់េឃញីថមនករផ្ល ស់ប្តូរ ឬមិនផ្ល ស់ប្តូរបន 

្រស័យេលេីភទរបសម់ច ស់េឆន តែមន។ 

ល.រ 
ករយល់ដឹង 

ករគិតេ យខ្លួនកនុងករេបះេឆន តថ 
មនិផ្ល ស់ប្តូរ មនករផ្ល ស់ប្តូរ 

េភទ ចំនួន % ចនួំន % 
១ ្រស្តី 2415 62.33 2742  58.85 

២ បុរស 1459 37.66 1917  41.14 

សរបុ 3874 100 4659  100 

 ងទី៣ បនបង្ហ ញថ ្រស្តី ចំនួន ៥៨.៨៥% ៃនមច ស់េឆន តែដលគិតថមនករផ្ល ស់ប្តូរ បនយល់េឃញីថ 
ករេបះេឆន ត ចេធ្វីឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរ្របេសរីជងមុន េ្រចីនជងករយល់ដឹងរបស់បុរស ែដលមនែត ៤១.១៤%។  

23.50%

33.00%

78.90%

40.10%

52.10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

េសរភីពបេញចញមតិ

សន្តិសុខ

ផ្លូវថនល់ និងករដឹកជញជូ ន

មនទីរេពទយ

ជីវភពរស់េន
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

៣.២. ករយល់ដឹងេលគីណបក នេយបយ 

៣.២.១ របូភពទី៩ អ្វីេទជសកមមភពនេយបយ  

 
របូភពទី៩ បនបង្ហ ញថកនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលផ្តល់បទសមភ សន៍ មនចំនួន ៧៧.៥៧% មិនយល់

ដឹងអំពីករចូលរមួកនុងសកមមភពនេយបយ។ និងមនែត ១៨.២៩% បនចូលរមួគ្ំរទគណបក នេយបយកនុង
េពលេបះេឆន ត។ 

៣.២.២ របូភពទី១០ ករចប់ រមមណ៍កនុងកិចចករនេយបយ  

 
របូភពទី១០ បនបង្ហ ញឲយេឃញីថ អនកមនសិទិធេបះេឆន ត មនែត ១៧.៤២% ែដលបនចប់ រមមណ៍

េទនឹងកិចចករ នេយបយ។ រឯី ៨២.៥៨% មច សេ់ឆន តមិនមនករចប់ រមមណ៍េលីបញ្ហ នេយបយេទ។ ករសកិ

18.29

1.11

1.55

3.62

1.73

0.60

3.91

3.61

1.43

1.98

77.57

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

គំ្រទគណបក កនុងេពលេបះេឆន ត

សរេសរលិខិតជូនម្រន្ដីរ ្ឋ ភិបល ឬតំ ង ្រស្ដ

ជួបផទ ល់ជមួយម្រន្ដី ជករ

ចូលរមួកនុងករត ៉/ករ្របជំុ

េធ្វើករជមួយបុគគលេផ ងៗស្ដីពីបញ្ហ សហគមន៍

ចុះហតថេលខេលើញត្ដិ

ចូលរមួកិចច្របជំុ ធរណៈស្ដីពីបញ្ហ  សងគម និងនេយបយ

ចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ្រកមុ្របឹក ឃំុ/សងក ត់ 

សរេសរអតថបទនេយបយ

ចូលរមួសេងកតករណ៍េបះេឆន ត

មិនដឹង

មិនចប់ រមមណ៍, 
82.58%

ចប់ រមមណ៍, 
17.42%
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

ពីកំរតិេជឿជក់បនរកេឃញីថ មច សេ់ឆន តែដលមនវយ័ខុសគន  ពិតជមនកំរតិទំនក់ទំនងគន  និងេធ្វីឲយករចប់
រមមណ៍េនះមនលកខណៈខុសៗគន ផងែដរ។ ករសិក េនះបនបង្ហ ញេទៀតថ កនុងចំេ មអនកមនសិទធិេបះេឆន ត

ែដលចប់ រមមណ៍កិចចករនេយបយ កនុងេនះមច ស់េឆន តែដលមនវយ័ចំ ស់ ៧៣.២% បនចប់ រមមណ៍េ្រចីន
ជងយុវជនែដលមនចំនួនែត ២៦.៨% ។ 

៣.២.៣ របូភពទី១១ កំរតិកនុងករចប់ រមមណ៍កនុងកិចចករនេយបយរបស់្របជពលរដ្ឋ  

 
 របូភពទី១១ បនពនយល់ថ កនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលចប់ រមមណ៍េទេលកិីចចករនេយបយ

(១៧.៤២%) បនរកេឃញីថមនែត ៤០.៨៦% មនករចប់ រមមណ៍តិចតួច ចំែណកឯ២៤.៦៦% ្រគន់ែតមន
ករចប់ រមមណ៍ េហយី ២៣.៨៦% មនករចប់ រមមណ៍ខ្ល ងំ និង៦.៥%មនករចប់ រមមណ៍ខ្ល ងំ ស់។ យ៉ង
េ ច ស់ក៏មនមច សេ់ឆន ត ៣.៧៦% មិនទន់ចបស់ ស់ កនុងកំរតិៃនករចប់ រមមណ៍កនុងកិចចករនេយបយ។ 

៣.២.៤ របូភពទី១២ ករេ្របៀបេធៀបកនុងករគិតអំពីសកមមភពនេយបយ និង យុ 

 

មិនដឹងពីកំរតិ, 
3.76

ចប់ រមមណ៍
តិចតួច, 40.86

ចប់ រមមណ៍, 
24.66

ចប់ រមមណ៍
ខ្ល ំង, 23.86

ចប់ រមមណ៍
ខ្ល ំង ស់, 

6.5

26.67

23.40

24.43

23.61

32.19

35.29

24.24

26.23

19.01

28.14

27.57

73.33

76.60

75.57

76.39

67.81

64.71

75.76

73.77

80.99

71.86

72.43

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

គ្ំរទគណបក កនុងេពលេបះេឆន ត

សរេសរលិខិតជូនម្រន្ដីរ ្ឋ ភិបល ឬតំ ង ្រស្ដ

ជួបផទ លជ់មួយម្រន្ដី ជករ

ចូលរមួកនុងករត ៉ /ករ្របជំុ

េធ្វីករជមួយបុគគលេផ ងៗស្ដីពីបញ្ហ សហគមន៍

ចុះហតថេលខេលីញត្ដិ

ចូលរមួកិចច្របជំុ ធរណៈស្ដីពីបញ្ហ  សងគម និងនេយបយ

ចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ឃុ/ំសងក ត់ 

សរេសរអតថបទនេយបយ

ចូលរមួសេងកតករណ៍េបះេឆន ត

មិនដឹង

វយ័ចំ ស់ យុវជន
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

 របូភពទី១២ បនបង្ហ ញថ យុវជនេនមិនទន់យល់អ្វីេទជសកមមភពនេយបយ ដូចមនុស មនវយ័
ចំ ស់េនេឡយីេទ។ ្រគប់ចំណុចសកមមភពែដលបន កសួរ គឺមនេ្រកម ៣៦% ៃនយុវជនជមច ស់េឆន ត 
ែដលយលដឹ់ងថជសកមមភពនេយបយ។  

II.៤ ករចូលរមួកនងុករ យតៃំល េទេលើ្រកមុ្របកឹ ឃុសំងក ត់ 

៤.១. ករយល់ដឹងរបស់មច ស់េឆន តអំពី្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ 

៤.១.១ របូភពទី១៣ ករដឹងអំពីករសនយរបស់្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់  

 
 របូភពទី១៣ បនបង្ហ ញថ ៣៤.៤០%ៃនមច ស់េឆន តធ្ល ប់បនឮ ករសនយរបស់់្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់។ 
ចំែណកឯ ៣៩.៧០% ៃនមច ស់េឆន តេទៀត មិនធ្ល ប់បនឮករសនយរបស់្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់េទ។ កនុងេនះែដរ 
ក៏មនមច ស់េឆន ត េសទីរែតមួយភគបី ឬចំនួន ២៥.៩០% មិនធ្ល ប់ឮអ្វីទងំអស់។ 

៤.១.២ របូភពទី១៤ ករែស្តងេចញនូវភពេពញចិត្តចំេពះករសនយរបស់្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់  

 
របូភពទី១៤ បនបង្ហ ញថ កនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលធ្ល ប់បនឮករសនយរបស់្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ មន  

៨២.៥%បនសំែដងនូវករេពញចិត្ត។ រឯី ១១.៥០%  សំែដងថមិនេពញចិត្ត និង ៣.៣០% បននិយយថ
មិនដឹង។ 

មិនធ្ល ប់បន
សនយ, 39.70%

ធ្ល ប់បនសនយ, 
34.40%

មិនដឹង, 
25.90%

មិនដឹង, 3.30%

មិនេពញចិត្ត, 
11.50%

េពញចិត្តខ្លះ, 
43.80%

េពញចិត្ត, 
34.10%

េពញចិត្តខ្ល ំង, 
7.40%
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

៤.១.៣ របូភពទី១៥ ករ យតំៃល របស់្របជពលរដ្ឋចំេពះករេឆ្លីយតបេ យ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់  

 
របូភពទី១៥ ករ យតៃម្លរបស់មច ស់េឆន តេទេលីករេឆ្លីយតបរបស្់រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់បង្ហ ញថមច សេ់ឆន ត 

(កនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលធ្ល ប់បនឮករសន ) ៥៧.៩០% យល់ថមនករេឆ្លីយតបរបស់្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់
ចំេពះករសនយ (កនុងេនះ ១៤.៧០% ក្រមេឆ្លីយតប ៤០.៨០% េឆ្លីយតបកែន្លងខ្លះ និង ២.៥០% េឆ្លីយតប 
ទងំអស់) និង៧.៩០% មិនមន ករេឆ្លីយតប រឯី ៣៤.២% គឺមច ស់េឆន ត មិនដឹង។ 

៤.១.៤ េ្របៀបេធៀបករ យតំៃលេលី្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ជមួយ េភទ យុ និងករអប់ររំបស់មច ស់េឆន ត 

៤.២. សកមមភព និងករយលដឹ់ងកនុងករចូលរមួរបស់មច ស់េឆន ត 

៤.២.១ របូភពទី១៦ ករយល់េឃីញអំពីសិទធិចូលរមួ្របជំុជមួយ្រកមុ្របឹក ឃុសំងក ត់  

 

មិនដឹង, 34.20%

គម នេឆ្លើយតបអ្វី
ទំងអស់, 7.90%

ក្រមេឆ្លើយតប, 
14.70%

េឆ្លើយតបកែន្លងខ្លះ
, 40.80%

េឆ្លើយតបទំងអស់, 
2.50%

មិនដឹង, 
27.60%

គម នសិទធិចូល
រមួ, 8.80%

មនសិទធិចូល
រមួ, 63.60%
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

របូភពទី១៦ បនបង្ហ ញថ ៦៣.៦០%ៃនមច ស់េឆន ត យល់ដឹងថ មនសទិធិចូលរមួ្របជំុជមួយ្រកុម្របឹក
ឃុសំងក ត់ បុ៉ែន្តយ៉ងេ ច ស់មន ៨.៨% ៃនមច ស់េឆន ត ថខ្លួនគម នសិទធិចូលរមូ េហយី ២៧.៦% ពយយមមិន    
េឆ្លីយ។ 

៤.២.២ របូភពទី១៧ ករចូលរមួជមួយ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់  

 
 របូភពទី១៧ បនបង្ហ ញថមច ស់េឆន ត ៣៣.៧០% ធ្ល ប់បន ចូលរមួ្របជុំជមួយ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់េន

កនុង ណត្តិទី២ ចប់ពីឆន ២ំ០០៧ ដល់២០១១េនះ។ រឯីចំនួន ៦៦.៣០% មិនធ្ល ប់បនចូលរមួ្របជំុជមួយ
្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់េទ។  

៤.២.៣ ងទី៤ រេបៀប រៈរបស់្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ែដលមច ស់េឆន តបនដឹង 

ល.រ រេបៀបវរៈកនងុករជែជក ចំនួន % 
១ េធ្វីែផនករអភិវឌ ន៍ 1950  67.50%

២ ផ ព្វផ យពីែផនករថវកិឃុសំងក ត់ 733  25.40%

៣ ស្រមបស្រមួលករែខ្វងគំនិតគន  277  9.60%

ងទី៤ បនបង្ហ ញថកនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលធ្ល ប់បនចូលរមួ្របជំុមន ៦៧.៥០%  ដឹងពីករេលីក 
រេបៀប រៈ្របជំុរបស់្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់អំពីែផនករអភិវឌ ន៍មូល ្ឋ ន និងមច ស់េឆន ត រឯី២៥.៤០% បនដឹងរេបៀប 
រៈអពីំែផនករថវកិ ឃុសំងក ត់និង ៩.៦០% បនដឹងរេបៀប រៈអំពីករស្រមបស្រមួល ករែខ្វងគំនិតគន ។ 

៤.២.៤ ងទី៥ បញ្ហ ែដល្របជពលរដ្ឋបនេលីកកនុង្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ 

ល.រ បញ្ហ ែដលបនេលើកកនងុ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ ចំនួន % 
១ ្រគន់ែត ្ត ប់របយករណ៍ឃុសំងក ត់ 2080  73.40%

២ ផ្តល់េយបល់ ឬេសនីសំុពីករអភិវឌ ន៍មូល ្ឋ ន 412  14.50%

៣ សួរសំណួរពីករអភិវឌ ន៍មូល ្ឋ ន 256  9.00%

៤ ទមទរសកមមភពពិត្របកដពី្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ 112  4.00%

៥ េលីកបញ្ហ ពីករអភិវឌ ន៍មូល ្ឋ ន 341  12.00%

មិនធ្ល ប់បន
ចូលរមួ, 
66.30%

ធ្ល ប់បនចូល
រមួ, 33.70%
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

 ងទី៥ ខងេលីបនបង្ហ ញថកនុងចំេ មមច សេ់ឆន តែដលធ្ល ប់បនចូលរមួ្របជុំ មន ៧៣.៤% បនធ្ល ប់ 
្ត ប់របយករណ៍របស់្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ រឯី១៤.៥០% បនផ្តល់េយបល់ ឬេសនីសំុពីករអភិវឌ ន៍មូល ្ឋ នេទ 

្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ និង ៩% បនធ្ល ប់ ក់សំណួរពីករអភិវឌ ន៍មូល ្ឋ ន។ 

៤.២.៥ របូភពទី១៨ ករទទួលយកមតិេយបល់របស់មច សេ់ឆន ត េ យ ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់  

 
របូភទី១៨ បង្ហ ញថ កនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលបនចូលរមួ្របជំុជមួយ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់មន 

២០.៤០%  បននិយយថ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់បនទទួលមតិេយបលរ់បស់្របជពលរដ្ឋ។ ៥៩.០០% បនេលីក 
េឡងីថ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់្រគន់ ែតេលកីយកចំណុចខ្លះៗ ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ៥% បនេលីកេឡងីថមិនករទទួលយក 
េយបល់។  

៤.២.៦ របូភពទី១៩ េហតុផលែដល្របជពលរដ្ឋមិនបនចូលរមួជមួយ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់  

 
របូភពទី១៩ បនពនយល់អំពីមូលេហតុសំខន់ៗ មូលេហតុទី១ ែដលមច សេ់ឆន តមិនបនចូលរមួជមួយ្រកុម 

្របឹក ឃុសំងក ត់ ៣១.៣០% ៃនមច ស់េឆន ត្របប់ថគម នករអេញជ ីញជផ្លូវករ មូលេហតុទី២ គឺ ៣១.២០% គម នេពល 

មិនដឹង, 
15.60%

មិនយកទំង
អស់, 5.00%

យកចំណុចខ្លះ, 
59.00%

យក, 20.40%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

មិនបនគិតថខ្លួន្រតវូ… 

មិនចប់ រមមណ៍

គម ន្របេយជន៍

ខ្វះព័ត៌មនពីករចូលរមួ

ខ្វះករេលើកទឹកចិត្តឲយ… 

មនករ ងំមិនឲយចូលរមួ

គម នេពលេវ កនុងករ… 

គម នករអេញជ ើញជផ្លូវករ

មិនែមនជករងររបស់ខញុំ

9.30%

25.50%

4.30%

26.50%

3.80%

0.10%

31.20%

31.30%

9.80%
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

េវ ្រគប់្រគន់កនុងករចូលរមួ មូលេហតុទី៣ ២៦.៥០% ខ្វះព័ត៌មនពីករចូលរមួ មូលេហតុទី៤ គឺ ២៥.៥០% 
មិនសូវមនករចប់ រមមណ៍។ េ្រកពីេនះគិតថ គម ន្របេយជន៍ ឬ មិនែមនជកិចចកររបស់ខ្លួន។ 

II.៥ ករលបំកកនងុករចលូរមួជមយួសកមមភពគណបក នេយបយ 

៥.១.១ របូភពទី២០ ករលំបករបស្់របជពលរដ្ឋកនុងករចូលរមួជមួយសកមមភពគណបក នេយបយ  

 
របូភពទី២០ បង្ហ ញថកនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលបនចប់ រមមណ៍កិចចករនេយបយ មន៣៣.៥% ថ 

ករចូលរមួជមួយ សកមមភពគណបក នេយបយមនករលំបក។ រឯីមច ស់េឆន ត ៥៥% េទៀតបនសំែដងថ
មិនបនចប់ រមមណ៍ ឬមិនដឹង។ 

៥.១.២ របូភពទី២១ េហតុផលៃនករលំបកកនុងករចូលរមួជមួយគណបក នេយបយ  

 
របូភពទី២១ បនបង្ហ ញថកនុងចំេ មមច ស់េឆន តែដលមនករលំបកចូលរមួសកមមភពរបសគ់ណបក

នេយបយ មូលេហតុៃនករលំបកជេ្រចីនដូចជៈ មូលេហតុទី១ មច ស់េឆន ត មិនមនថវកិជបញ្ហ ចំបង។ 

បដិេសធេឆ្លើយ, 
11.50%

មិនមនករ
លំបកេទ, 55%

មនករលំបកខ្លះ 
, 21.10%

មនករលំបក, 
9.50%

មនករលំបក
ខ្ល ំង ស់, 

2.90%

7.90%

13.10%

19.60%

37.70%
39.60%

34.60%

24.80%

4.60%
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

មូលេហតុទី២ មច សេ់ឆន តមិនមនចំេណះដឹងអំពីករចូលរមួកនុងគណបក  នេយបយ មូលេហតុទី៣ គម នេពលេវ
្រគប់្រគន់ ជពិេសសគឺសន្តិសុខ ទំេនៀមទំ ប្របៃពណីែខមរ និងករគ្ំរទពី្រគួ រ។ 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

III. ឧបសមពន័ធ ១ វិធី ្រស្តៃនករ្រ វ្រជវ  

១- វិធី ្រស្តៃនករេ្រជើសេរ ើសករយិលយ័សំ ក (Polling Station Sample Size Method) 

 វធីិ ្រស្តៃនករេ្រជីសេរសីសំ ក គឺេយងីេផ្ត ត មវធិី ្រស្តេរសីករយិល័យេបះេឆន ត េ យែផ្អកេលីករ
សិក វធីិ ្រស្តែដលធ្ល ប់បនអនុវត្តកន្លងមកដូចជ ករ កលបងលទធផលេបះេឆន ត២០០៧ ករេបះេឆន ត
ឆន ២ំ០០៨ ”បញជូ នលទធផលេឆន តេលឿន២០០៨ េ កត់ថ ភីវធីី” និងករសិក ្រ វ្រជវបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត 
និងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត២០០៨។ 

 សំ ប់ឆន ២ំ០១១ េយងី្រតូវករេ្របី្របស់នូវករយិល័យសំ ក េចញពីអនកមនសិទធិេបះេឆន តកនុងបញជ ី
េឈម ះេបះេឆន តសំ ប់ឆន ២ំ០១១។ 

ជំ នទី១ 

ករេ្រជីសេរសីអនកមនសទិធិេបះេឆន តសំ ក េយងីបនកំណត់យកមណ្ឌ លចំនួន ២៤ ជធន/ីេខត្ត 
េដីមបេីធ្វីកិចចករងរេនះ។ ែដលមនកំរតិេជឿជក់កនុងករ យតំៃល (Confidence Level) ៩៩% និងកំរតិលំេអៀង 
(Margin of Error) ០.២%។ 

435,397
)1(

)1(
22

2







ppzNE

ppNz
n នក់ 

កំណត់សគំល ់
អក រតំ ង អតថន័យ តំៃល 

N ចំនួនអនកមនសិទធិេបះេឆន តជតំ ង (Sample) 397,435 
N ទិននន័យសរបុអនកេបះេឆន តែដលមនកនុងបញជ ី២០១០ 8,894,219 
E កំរតិលំេអៀងែដលកំណត់យក 0.002 
P ជតំៃល Assumed heterogeity or Variance 0.5 
Z ជតំៃលកំរតិេជឿជក់ 99% 2.58 

ជំ នទី២ 

សិក រកចនួំនអនកបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត កនុងមួយករយិលយ័ជមធយម ខងេ្រកមជចំនួនករយិល័យ 
និងអនកចុះេឈម ះសរបុ មមណ្ឌ លនីមួយៗ ដូចខងេ្រកមៈ 

េឈម ះ ជធន/ីេខត្ត 
សរបុលទធផលបញជ ីេឈម ះ២០១០ 

ករយិល័យ 
 

ចុះេឈម ះថមី 
 

ចំនួនអនកចុះេឈម ះកនុងករ.ិ 
មធយម 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

Banteay Mean Chey 919 432457 471 
Batt Dambang 1303 662059 508 
Kampong Cham 2464 1178148 478 
Kampong Chhnang 659 299803 455 
Kampong Speu 1025 465047 454 
Kampong Thom 880 419136 476 
Kampot 798 394355 494 
Kandal 1427 760119 533 
Koh Kong 158 67908 430 
Kratie 386 190053 492 
Mondul Kiri 81 31262 386 
Phnom Penh 1576 888382 564 
Preah Vihear 244 108960 447 
Prey Veng 1555 754660 485 
Pursat 607 260715 430 
Rattanak Kiri 159 75585 475 
Siem Reap 1105 548613 496 
Preah Sihanouk Ville 230 117745 512 
Stung Treng 144 60232 418 
Svay Rieng 766 374344 489 
Takeo 1263 625049 495 
Otdor Mean Chey 240  120884 504 
Krong Keab 54 22225 412 
Pailin 83 36478 439 
Total 18126 8894219 11343 

ករសកិ បនបង្ហ ញនូវចំនួនអនកមនសទិធិេបះេឆន តសរុប ែដលតិចបំផុតកនុងមួយករយិល័យមន ចំនួន 
៣៨៦នក់ េ្រចីនបំផុតមនចំនួន ៥៦៤នក់ និងជមធយមកនុងមួយករយិល័យមនចំនួន ៤៧៣នក់។ 

តិចបំផុតកនុងមួយករយិល័យ 
 

េ្រចីនបំផុតកនុងមួយករយិល័យ 
 

ជមធយមកនុងមយួករយិល័យ 
 

386 564 473 
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ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

ជំ នទី៣ 

ករសកិ រកចំនួនករយិល័យែដលតំ ងទិននន័យ (Sample) សំ កែដលមនចំនួន ៣៩៧,៤៣៥នក់។ 
េនកនុងជំ នទី២ ករសិក មនចំនួនអនកចុះេឈម ះជមធយមចំនួន ៤៧៣នក់ ដូេចនះករគណនករយិល័យ
សំ កគឺៈ 

ករយិល័យសំ ក 840
473

435,397
 ករយិលយ័ 

មករសកិ េ យ រែតកំេណីនករយិល័យមនករែ្រប្របួលពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ េនះេយងីសនមតយក
ទិននន័យជចំនួនករយិល័យសំ ក សំ ប់ករសិក កនុងករចុះេឈម ះ កនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត២០១១ ចំនួន 
៨៥០ករយិល័យសំ ក។ 

ជំ នទី៤ 

ករសិក រកកំរតិលំេអៀងសំ ប់ករយិល័យ មរូបមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

ភគរយៃនកំរតិលំេអៀងករយិល័យ = z
n

pp
*

)1(*  = 4.42% 

ចំ ៈំ 

អក រតំ ង អតថន័យ តំៃល 
កំរតិលេំអៀង 
ករយិល័យ 

ជកំរតិលំេអៀងៃនករយិល័យេបះេឆន តែដលយកមកសិក  
េបីេ្របៀបេធៀបជមួយករយិល័យសរុប 

៤.៤២% 

P ជតំៃល Assumed heterogeity or Variance ០.៥ 
N ជករយិល័យសំ កែដលយកមកសិក  ៨៥០ករយិល័យ 

ដូេចនះកំរតិលំេអៀងសំ ប់ករយិល័យសំ កែដលយកមកសកិ មនកំរតិលំេអៀង្រតឹមែត ៤.៤២%។ 

ជំ នទី៥ 

សិក រកចំនួនករយិល័យសំ ក ម ជធនីេខត្តនីមួយៗ។ េ យករយិល័យសំ ក ែដលេយងីបនេ្របី 
មនចំនួន ៨៥០ករយិល័យ ែដលេសមនឹីង ៤.៦៩% េបីេធៀបនឹងករយិល័យសរុបកនុងបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត
ឆន ២ំ០១១ មនចំនួន សរុប ១៨,១២៦ករយិល័យ។ 

ករយិលយ័សំ ក 0469.0
126,18

850
  

 ដូចេនះករយិល័យសំ កែដលេយងីយកមកេ្របីសំ ប់សិក  មនចំនួន ៤.៦៩ភគរយ ៃនករយិល័យ
សរបុទងំមូល។  
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ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

ដូេចនះចំនួនករយិល័យសំ ក មមណ្ឌ លនិមួយៗ ជផលគុណៃនតំៃលសមម្រតរ ងភគរយៃន
ករយិល័យ     សំ ក និងករយិល័យ មមណ្ឌ លនិមួយៗ ដូចខងេ្រកមៈ   

េឈម ះ ជធនី/េខត្ត ករយិលយ័សរុប តៃំលសមម្រត ករយិល័យសំ ក 
បនទ យមនជ័យ  919 

0.0469 

43 
បត់ដំបង  1303 61 
កំពង់ចម  2464 116 
កំពង់ឆន ងំ  659 31 
កំពង់សព ឺ 1025 48 
កំពង់ធំ  880 41 
កំពត  798 37 
ក ្ត ល  1427 67 
េកះកុង  158 7 
្រកេចះ  386 18 
មណ្ឌ លគិរ ី 81 4 
ភនំេពញ  1576 74 
្រពះវ ិ រ  244 11 
ៃ្រពែវង  1555 73 
េពធិ៍ ត់  607 28 
រតនគិរ ី 159 7 
េសៀម ប  1105 52 
្រពះសីហនុ  230 11 
សទឹងែ្រតង  144 7 
្វ យេរៀង  766 36 
ែកវ  1263 59 

ឧត្តរមនជ័យ  240 11 
ែកប  54 4 
ៃប៉លិន  83 4 

សរបុ  18126 850 

២- វិធី ្រស្តៃនករេ្រជើសេរ ើសទី ងំ មមណ្ឌ លនីមួយៗ (Station Sampling Method) 

 វធីិ ្រស្តេនះេ យពឹងែផ្អកេលីកមមវធីិ២ សំ ប់េធ្វីករេ្រជីសេរសី ដូចខងេ្រកមៈ 
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ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

 ២.១.បញចូ ល ល់ករយិល័យសរបុទងំអស់កនុងមណ្ឌ លនីមួយៗ កនុងកមមវធិទិីននន័យ (Ms. Access) ែដល
មនព័ត៌មនដូចជទី ងំ ជធនី/េខត្ត ខណ្ឌ /្រសុក សងក ត់/ឃុ ំ េលខកូដករយិល័យ ចំនួនអនកេបះេឆន តសរុប 
ម្តងមួយករយិល័យៗ។ 

 ២.២.ព័ត៌មនករយិល័យ កនុងកមមវធីិទិននន័យ ្រតូវបំែលង េទជឯក ររបស់កមមវធីិ SPSS។ បនទ ប់មក
េ្របី្របស់កមមវធិីវភិគទិននន័យ (SPSS) េ្រជីសេរសីករយិល័យសំ កនូវចំនួនែដល្រតូវយក (ចំនួនករយិល័យ
ែដល្រតូវយក េមីលកនុង ងៃនជំ នទ៥ី កនុងជួរករយិល័យសំ ក) េចញពីករយិល័យសរបុកនុងមណ្ឌ លនិមួយៗ 
(Random Station Sampling)។ 

 ២.៣. បនទ ប់ពីទទួលបននូវទី ងំ េលខកូដករយិល័យ និងអនកចុះេឈម ះសរបុកនុងករយិល័យ មចំនួន
ករយិល័យ បនទ ប់មក្រតូវបំែលង  េទជឯក ររបស់កមមវធីិ Ms. Access វញិ។ េនកនុងកមមវធីិទិននន័យ្រតូវែស្វងរក
ចំនួនអនកេបះេឆន តសរុប កនុងករយិល័យសំ កែដលេយងីយកមកេ្របី។ 

២.៤. េ យែផ្អកេលីកមមវធិីទិននន័យ េយងី ចកំណត់នូវទី ងំ ជធនីេខត្ត ខណ្ឌ /្រសុក សងក ត់/ឃុ ំចំនួនអនក
េបះេឆន តសរបុកនុងករយិល័យសំ ក។ 

េឈម ះ ជធនី/េខត្ត 
ចំននួសរុបៃនទនិននយ័សំ ក 

្រសកុ/ខណ្ឌ  សងក ត/់ឃុ ំ ករយិលយ័ អនកចុះេឈម ះ 
បនទ យមនជ័យ  9 31 43 18561 
បត់ដំបង  14 45 61 27921 
កំពង់ចម  16 81 116 55503 
កំពង់ឆន ងំ  8 26 31 12519 
កំពង់សពឺ  7 36 48 22704 
កំពង់ធំ  8 34 41 17330 
កំពត  7 32 37 19354 
ក ្ត ល  11 50 67 38508 
េកះកុង  6 6 7 2910 
្រកេចះ  6 14 18 8972 
មណ្ឌ លគិរ ី 4 4 4 936 
ភនំេពញ  9 52 74 39918 
្រពះវ ិ រ  5 10 11 3449 
ៃ្រពែវង  13 52 73 33887 
េពធិ៍ ត ់ 6 19 28 10626 
រតនគរិ ី 7 7 7 2638 
េសៀម ប  12 38 52 21709 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

្រពះសីហនុ  4 8 11 4422 
សទឹងែ្រតង  4 7 7 3737 
្វ យេរៀង  8 30 36 18797 
ែកវ  10 47 59 23909 

ឧត្តរមនជ័យ  4 8 11 5452 
ែកប  2 3 4 2025 
ៃបលិ៉ន 2 4 4 1976 

សរុប  182 644 850 397663 

៣- វិធី ្រស្តៃនករេ្រជើសេរ ើសចំនួនអនក្រតូវសមភ សន៍ មមណ្ឌ លនីមួយៗ (Stratified 

Sampling Method) 

៣.១. ករេ្រជីសេរសីអនក្រតូវសំភសន៍សរបុកនុងមណ្ឌ លនីមួយៗ  

េ យែផ្អកេលីចំនួនអនកេបះេឆន តកនុងករយិល័យសំ ក េយងីមនរូបមន្តកំណត់រកចំននួអនកសំភសន៍
សំ ក មមណ្ឌ លនិមួយៗ កនុងកំរតិេជឿជក់ (Confidence level) 95% និងកំរតិលំេអៀង (Margin of error) 
5%  ដូចខងេ្រកមៈ 

2
2/

2

2
2/

)1(4 



ZEN

NZ
n


  

កំណត់សំគល់ 
n ចំនួនអនកសមភ សន៍្រតូវយកមកសមភ សន៍ (Sample Size) 
N ទិននន័យអនកចុះេឈម ះសរបុកនុងករយិល័យសំ ក 
E កំរតិលេំអៀង ៥% 
2

2/Z  េមគុណៃនរបយទិននន័យធមម  (Coefficient of Normal Distribution) 

ខងេ្រកមេនះ ជ ងបង្ហ ញពីទិននន័យអនក្រតូវសមភ សន៍ មមណ្ឌ លនិមួយៗ 

េឈម ះ ជធនី/េខត្ត 
ចនួំនសរុបៃនទិននន័យសំ ក ចំនួន 

សមភ សន៍ ្រសុក/ខណ្ឌ  សងក ត់/ឃុ ំ ករយិលយ័ អនកចុះេឈម ះ 
បនទ យមនជ័យ  9 31 43 18561 376 
បត់ដំបង  14 45 61 27921 379 
កំពង់ចម  16 81 116 55503 382 
កំពង់ឆន ងំ  8 26 31 12519 373 
កំពង់សព ឺ 7 36 48 22704 378 
កំពង់ធំ  8 34 41 17330 376 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

កំពត  7 32 37 19354 377 
ក ្ត ល  11 50 67 38508 380 
េកះកុង  6 6 7 2910 339 
្រកេចះ  6 14 18 8972 368 
មណ្ឌ លគិរ ី 4 4 4 936 273 
ភនំេពញ  9 52 74 39918 381 
្រពះវ ិ រ  5 10 11 3449 346 
ៃ្រពែវង  13 52 73 33887 380 
េពធិ៍ ត់  6 19 28 10626 371 
រតនគិរ ី 7 7 7 2638 335 
េសៀម ប  12 38 52 21709 377 
្រពះសីហនុ  4 8 11 4422 354 
សទឹងែ្រតង  4 7 7 3737 353 
្វ យេរៀង  8 30 36 18797 376 
ែកវ  10 47 59 23909 378 

ឧត្តរមនជ័យ  4 8 11 5452 359 
ែកប  2 3 4 2025 323 
ៃប៉លិន 2 4 4 1976 322 

សរបុ 182 644 850 397,663 8656 

៣.២. វធីិ ្រស្តេ្រជីសេរសីសំ កកនុងករយិល័យនីមួយៗ  

 េ្រកយពីទទួលបនចំនួនអនកសភំសន៍សរុប មមណ្ឌ លនីមួយៗ េយងីេ្របី្របស់វធីិ ្រស្ត Stratified 
Sampling Method េដីមបរីកចំនួនអនកសមភ សន៍ មករយិល័យនិមួយៗ ែដល ្រស័យេលីករចុះេឈម ះរបស់
្របជពលរដ្ឋ ែដលេ ថ (Strata) ។  

ខងេ្រកមេនះ ជវធីិគណនរកចំនួនអនកេបះេឆន ត មករយិល័យកនុង ជធនីេខត្ត ែដលសមម្រតេទនឹង
អនកេបះេឆន តសរបុករយិល័យសំ កកនុងបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត២០១១ (Proportion of the Interviewee) ។ 

ni = n* Pi , ( i=1,2,3,…,24) 

 ni ជចំនួនអនក្រតូវសមភ សន៍កនុងករយិល័យសំ កនិមួយៗ ែដលទទួលបនពីតំៃលសមម្រត Pi  

 n ជចំនួនអនក្រតូវសមភ សន៍សរបុកនុងករយិល័យសំ កសរបុកនុងមណ្ឌ លនីមួយៗ 
ែដលបនពីករគណន(ចំណុច៣) 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

 Pi ជតំៃលសមម្រតៃនអនកមនេឈម ះេបះេឆន តកនុងករយិល័យសំ កនិមួយៗ មមណ្ឌ ល 

i=1,2,3,… ជចំនួនករយិល័យកនុងមណ្ឌ លនិមួយៗ ែដលយកមកសិក  (Strata) 

ចំ ៈំ  Pi  ជតំៃលមួយែដលេយងីេ្របី្របស់របូមន្ត Proportion 
សំ ប់តំៃលសមម្រត មករយិល័យកនុងមណ្ឌ លនិមួយៗ 

Pi=Ni/N 

Pi ជតំៃលសមម្រតចំនួនអនកេបះេឆន តកនុងករយិល័យសំ ក មមណ្ឌ លនីមួយៗ  

Ni ជចំនួនអនកបនចុះេឈម ះេបះេឆន តសរបុ មករយិល័យសំ កនិមួយៗកនុងមណ្ឌ ល 

N ជចំនួនអនកេបះេឆន តសរបុកនុងមណ្ឌ លនិមួយៗ (ករយិលយ័សំ ក) 

ល់ព័ត៌មនលំអិតែដលទក់ទងចំនួនអនក្រតូវសភំសន៍កនុងករយិល័យសំ កនិមួយៗ មមណ្ឌ ល
នីមួយៗ និងទី ងំករយិល័យ សូមេមីល ងភជ ប់ជមួយ ែដលបនសិក េចញពីកមមវធីិទិននន័យ (Ms. 
Access)។ 

៤- វិធី ្រស្តេ្រជើសេរ ើសអនកមនសទិធេិបះេឆន តេដើមបសីមភ សន៍  

្រកុមករងរសមភ សន៍ទងំអស់ ្រតូវែតកំណត់យកចំនួនមនុស មកសមភ សន៍ 
មចំនួនែដលបនកំណត់កនុងភូមិ និង្រតូវេគរព មេគលករណ៍។  

សំ ប់វធីិ ្រស្ដកនុងករេ្រជីសេរសីេនះខុមែ្រហ្វលបនេ្របី្របស់វធីិ ្រស្ដមួយែដល េ ថ “ករេ្រជសីេរសី
េ យបេងកីត្របព័នធ ៃចដនយ (Systematic Random Sampling Method)”  ែដលមន ៣ដំ ក់កល 
ដូចខងេ្រកមៈ 

៤.១. វធីិ ្រស្ដកណំត់ចំនួនខនងផទះសំ ប់េ្រជសីេរសី (Interval Scale) 

េដីមបកីំណត់យកផទះែដល្រតូវសំភសន៍ ្រស័យេលីចំនួនខនងផទះ (មួយផទះមួយ្រគួ រ) ែដលមនេនកនុង
ភូមិ ដូចេនះេដីមបេី្រជីសេរសីយកផទះ ជដំបូងអនកសមភ សន៍្រតូវែតជួបជមួយេមភូមិ ឬសមជិកភូមិ មួយ េដីមបសួីរពី
ចំនួន្រគួ រេនកនុងភូមិេនះ។ បនទ ប់មកអនក្រតូវដឹងថ េតីភូមិេនះ្រតូវករេ្រជីសេរសីមនុស សមភ សន៍បុ៉នម ននក់?។ 
កនុងករណីមនព័ត៌មនទងំអស់េនះេហយី អនក្រតូវកំណត់រកចេន្ល ះៃនករេ្រជសីេរសី Interval Scale ដូចខងេ្រកមៈ 

i

i

n

N
 =(Int) Scale Interval  

           Ni ជចំនួនខនងផទះសរបុកនុងភូមិ 

           ni ជចំនួនអនក្រតូវេធ្វកីរសមភ សន៍កនុងភូមិ 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពកីរចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

ឧទហរណ៍ៈ កនុងភូមិេនះមនចំនួន ៥០្រគួ រ មយង៉េទៀតកនុងភូមិេនះ្រតូវករសមភ សន៍ ៥នក់ 
ដូចេនះករ ប់ផទះេដីមបេីធ្វីករសមភ សន៍គឺ ប់្រគប់ ១០ផទះ យកមួយ ពីេ្រពះ ៥០ផទះ/៥នក់ = ១០ផទះ។  

ចំ ៈំ ករណីអគរមនចំនួនេ្រចីនជន់ េហយី្រគួ ររស់េន មនែតមួយ្រគួ រ 
េនះអគរេ្រចីនជន់េយងីគិតមួយេទ។ 

៤.២. ករេ្រជីសេរសីផទះេដីមបចូីលសមភ សន៍ ដំបូង (Selection of the first household) 

េដីមបេី្រជីសេរសីផទះដំបូង អនក្រតូវេធ្វីករចប់េឆន តេ យៃចដនយ (សន្លឹកេឆន តមនេលខ ១ ដល់េលខ ៥)។ 
េពលចប់បនេលខ មួយ  ចូរអនក ប់ផទះពីទី ងំដំបូងេគែដលអនកចប់េផ្ដីមអេងកតដល់ទី ងំផទះែដលជេលខ ែដល
អនកចប់បន (សន្លឹកេឆន ត) េហយីចត់ទុកថផទះ េនះជផទះទីមួយកនុងករសំភសន៍។ ផធះែដល្រតូវសំភសន៍បន្ដេទៀត 
គឺជទី ងំផទះែដលអនកេ្រជីសេរសីេ យេផ្ល ះេទ មតំៃលចេន្ល ះ (Interval Scale) ែដលបនកំណត់ ។ 

៤.៣.ករេ្រជីសេរសីសមជិក្រគួ រេដីមបសីមភ សន៍ (Selection the Interview in Household) 

 ជំ នទី១ េនេពលចូលដល់្រគួ រែដល្រតូវេធ្វីករសមភ សន៍ ជដំបូងអនក្រតូវសួរេឈម ះសមជិក្រគួ រ 
ែដលមន យុ ចប់ពី ១៨ឆន  ំេឡងី េហយីកត់្រ ចូលេទកនុង ងបញជ ី។ 

 ជំ នទី២ អនក្រតូវេមីលេឈម ះ មួយែដលមនពយញជ នៈទី១ ជពយញជនៈេដីមេគ ្រតូវយកេឈម ះ
អនកេនះ មកសមភ សន៍។ ែតេបីសនិជពយញជនៈទី១ ដូចគន  អនក្រតូវេមីលបន្ដេទ្រសៈ ឬពយញជនៈទី២ 
េទៀត។ េបីសិនជ្រសៈ ឬពយញជ នៈ េដីមេគ អនក្រតូវសមភ សន៍ អនកេនះ។  

ឧទហរណ៍ជចំេណះដងឹកនុងករេ្រជីសេរសី 

េនកនុងភូមិ “ក” មនផទះចំនួន ៦០ខនង។ កនុងភូមិេនះខញុ ំ្រតូវករសមភ សន៍មនុស  ១០នក់។ ដូចេនះេដមីបបីន
អនក្រតូវសមភ សន៍មន ក់ អនក្រតូវអនុវត្ដជជំ នៗ ដូចខងេ្រកមៈ 

 ជំ នទី១ ជដំបូងខញុ ំគណនរកចេន្ល ះៃនករេ្រជីសេរសី (៦០ផទះ/១០នក់=០៦ផទះ) ខញុ ំទទួលបន 
០៦ផទះ ប់មួយ 

 ជំ នទី២ េយងីមនសន្លឹកេឆន ត ៥សន្លឹក ែដលសន្លឹកនីមួយៗសរេសរេលខ១ រហូតដល់េលខ៥ ក់ 
កនុងេ េប៉។េនេពលេនះ ខញុ ំលូកៃដចប់យកសន្លឹកេឆន តេ យៃចដនយពីកនុងេ េប៉ ១សន្លឹក (ចប់ចំ
េលខ៣)។  

 ជំ នទី៣ ជដំបូងខញុ ំ ប់ផទះេដីមភូមិ ែដលខញុ ំកំណត់ថជផទះទី១ ប់រហូតដល់ផទះទី៣ េហយីខញុ ំចូល
សមភ សន៍សមជិក កនុងផទះេនះែតម្ដង។ 

 ជំ នទី៤ ជួបសមជិក្រគួ រ មួយ រចួសួរេឈម ះសមជិក្រគួ រេនះ េ យកត់្រ ចូលបញជ ី “បញជ ី
េឈម ះសមជិក ្រគួ រ”  ដូចខងេ្រកមៈ 

ល.រ េឈម ះសមជកិ្រគួ រ េភទ យុ អនក្រតូវសមភ សន៍ មនវត្ដមន 
១ ចន់រសមី ្របុស ២០   
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ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

២  ្របុស ៣០   
៣ បុបផ  ្រសី ២២   

 ករយកេឈម ះ “ចន់រសមី” េ យ រែតេឈម ះគត់ មនពយញជនៈេនេដីមេគ។ 

 ជំ នទី៥ េ យេយងេលីករគណនកនុងជំ នទី១ អនកសមភ សន៍្រតូវ ប់ 
៦ផទះបន្ដេទៀតចប់ពីផទះអនកសមភ សន៍ទី១ េដីមបសីមភ សន៍អនកទី២ និងេធ្វីដែដលៗ រហូត្រគប់ចំននួ 
១០នក់ ែដល្រតូវយកពីកនុងភូមិេនះ។ 

៥. ករ្រតតួពិនិតយសកមមភពសមភ សន៍ និង្របមូលទំរង ់ 

 េនកនុងេពលេធ្វីករសមភ សន៍ េដីមបេីធ្វីករ្រតួតពិនិតយ េលីសកមមភពករងរ េយងីបនេរៀបចំ្រកុម្រតួតពិនិតយ
ដូចជៈ 

្រកុមករងរ ន ក់ករក ្ដ ល ្រកុមករងរេខត្ដ្រកុង ្របធន្រកុមករងរមូល ្ឋ ន។ ្រកុមទងំេនះមនសកមមភព ដូច
ខងេ្រកមៈ 

 ៥.១. ្របធន្រកុមករងរមូល ្ឋ នៈ ចុះេទ្រតួតពិនិតយសមជិក្រកុមរបស់ខ្លួន ែដលកំពុងេធ្វីករ បនទ ប់មក
្របមូលទំរង់សំណួរែដលសមជិក្រកុមបនេធ្វីេហយី យកមក្រតួតពិនិតយេមីលករបំេពញទំរង់សំណួរថេតី្រតឹម្រតូវ
ឬអត់។ េបីសិនជករ្រតួតពិនតិយេមីលេឃញីថមិន្រតឹម្រតូវេទ ្រតូវែតឱយសមជិក្រកុមេធ្វកីរសមភ សន៍ម្ដងេទៀត ឬរកវធីិ
េ ះ្រ យ មបញ្ហ េកីតមន។ 

ចំ  ំ េពលសមភ សន៍ចប់ ្របធន្រកុមករងរ្រតូវែត្របមូលទំរង់សំណួរពីសមជិក្រកុមរបស់ខ្លួនរចួ និងែកឱយរចួ ល់
េ យបញចូ លេឈម ះ និងចុះហតថេលខ្របធន្រកុម និង្រតូវបញជូ នេឈម ះេនះមកេលខេខត្ដ្រកុង ឬអនកទទួលខុស
្រតូវេខត្ដ។ 

៥.២. ្រកុមករងរេខត្ដ្រកុង ៖ ្រតូវេធ្វីករ្រតួតពិនិតយេលទំីរង់របយករណ៍ែដលទទួលបនពី្របធន្រកុមករងរ
មូល ្ឋ នម្ដងេទៀត។ ករ្រតួតពិនិតយេនះជួយកត់បនថយភពមិនេពញេលញ ឬកំហុសែដលេកីតេឡងីពីករមិនបំេពញ 
ឬករេមីលេ យមិន យកចិត្ដទុក ក់ពី្របធន្រកុមករងរមូល ្ឋ ន បនទ ប់មកេទីប្របមូលទំរង់េនះបញជូ នមក ន ក់ករ
ក ្ដ លខុមែ្រហ្វលភនំេពញ។ 

៥.៣.្រកុមករងរ ន ក់ករក ្ដ លៈ េរៀបចំេធ្វីសកមមភពដូចខងេ្រកមៈ 

៥.៣.១.្រតូវទូរស័ពទទំនក់ទំនងជ្របចកំនុងមួយៃថង ០២ដង (្រពឹក និង ង ច) េទ្របធន្រកុមករងរ
មូល ្ឋ ន ឬេលខ ជធនីេខត្ដ េដីមបី កសួរពីបញ្ហ ែដលេកីតមន ឬផលវបិកេផ ងៗ។ 

៥.៣.២.េនកនុងេពលចុះសមភ សន៍ ្រកុមករងរេនះ ចចុះេទេមីល េខត្ដ មួយែដលបនចត់ ងំ េដីមបី
ឱយេទេមីលអនកសមភ សន៍ េដីមបសិីក ថេតីអនកសមភ សន៍ បំេពញកិចចករករ្រតូវ មវធីិ ្រស្ដ? ចំទី ងំ
ែដលបនកំណត់ឱយឬអត់? គត់ចុះេធ្វីករែមនឬអត់?។ 

៥.៣.៣.េនេពលទទួលទំរង់សំណួរ ពី ជធនីេខត្ដ ្រកុមេនះ្រតូវេធ្វីករ្រតួតពិនិតយេលីទំរង់សំណួរម្ដងេទៀត  
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៦.ករ្រតតួពិនិតយេលើទំរងស់ណួំរកនងុកមមវិធីបញចូលទិននន័យ 

 សកមមភពបញចូ លទិននន័យ្រតូវឆ្លងកត់ករ្រតួតពនិិតយ និងករេរសីដូចខងេ្រកមៈ  

៦.១.េ្រជីសេរសីអនកបញចូ លទិននន័យ 

- អនកបញចូ លទិននន័យជអនកែដលេចះេ្របី្របស់កុំពយូទ័រ កមមវធីិ Ms. Access 

- ចបញចូ លទិននន័យបន មួយទំរង់ កនុងមួយរយៈេពល ៥-៧នទី 

៦.២.អនកបញចូ ល្រតូវឆ្លងកត់ករបេ្រងៀនពីកមមវធីិបញចូ លេនះ 

៦.៣.េពលបញចូ លទិននន័យ្រតូវេ្រជីសេរសីមនុស  ០២នក់ ពី្រកុមករងរ ន ក់ករក ្ដ ល េដីមប្ីរតួតពិនិតយ
េលីករបញចូ លទិននន័យ 

៦.៤.េរៀង ល់ៃថង្រតូវ្រតួតពិនិតយ ដូចខងេ្រកមៈ 

- េ្រជីសេរសីទិននន័យែដលបនបញចូ ល ចំនួន ៥% កនុងមួយៃថង េដីមបេីមីល និងេផទ ងផទ ត់អនកបញចូ លថ
្រតឹម្រតូវ ែដរឬេទ? 

- កនុងេពល្រតួតពិនិតយ េបីសិនជបនរកេឃញីថ អនកបញចូ ល មន ក់មនកំហុសកនុង ៥% ដំបូង 
េពលេនះ្រតូវេ្រជីសេរសី ទិននន័យអនកបញចូ លេនះចំនួន ៥% បែនថមេទៀត េដីមបេីមីល។ 
កនុងករណីកំហុសេកីតេឡងីេលីសពី ៥% ្រតូវេមីលេឡងីវញិ ទងំអស់។ 

៦.៥.េ្រកយេពលបញចូ លចប់ទងំអស់្រតូវេមីល ទិននន័យ ៥% េឡងីវញិេទៀតេដីមបឱីយ្របកដថ ទិននន័យែដល
បនបញចូ ល មនគុណ ភពល្អ និងវភិគ ចទទួលយកបន ។ 

៧.វិធី ្រស្តវិភគទិននន័យ 

េនកនុងករវភិគ េយងីបនេ្របី្របសនូ់វវធីិ ្រស្តសថិតិមួយចំននួ ម ងែដល្រតូវវភិគ ដូចខងេ្រកម៖ 

៧.១.សិក រកភគរយៃនទិនន័យសំ ប់វភិគ េ យេ្របី Analyze Descriptive Frequency។  ។  

៧.២.សិក េ្របៀបេធៀបទិននន័យ មែផនកេផ ងៗគន ៃនចំេលយី េ យេ្របី្របស់ Model Crosstab by layer 
សំ ប់វភិគចំេលីយ។   

៧.៣.ករេ្របី្របស់វធីិ ្រស្តរកទំនក់ទំនងៃនចំេលីយែដលជ ចំេលីយែបបគុណភព (Quality answer) 
មរយៈ Crosstab data ជមួយ Model Chi-square េដីមបសិីក ពី កំរតិែ្រប្របួល របស់  ថេតី ្រស័យ

គន ែដរឬេទ។ 

៧.៤.ករសកិ  និងេ្របី្របស់  Log-linear សំ ប់សិក រកភពបំែរបំរលួៃន ញញ្រត (Variable) ជេ្រចនី 
ថេតី មនទំនក់ទំនងរ ង គន ែដរឬេទ និងេដីមបងីយ្រសួលក ង ងលទធផលថមីមួយែដលមនទំនក់ទំនង ច
េជឿជក់ សំ ប់វភិគរបយករណ៍។ កនុងគំេ ង្រ វ្រជវេនះ េយងីបនសកិ េលីសំណួរមួយចំនួនេដីមបេីមីលភពបំែរ
បំរលួៃនទំនក់ទំនងរបស់  ។  
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

III. ឧបសមពន័ធ២ ទរំងស់ណួំរៃនករ្រ វ្រជវ 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 
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លទធផលអេង កត្រ វ្រជវ ស្តីពីករចលូរមួ និងអភិបលកិចច្របជធបិេតយយឆន ២ំ០១១ 

ខុមែ្រហ្វល  ទំព័រទី 

 


