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មូ្លន័យសនង្េប 

 នៅកនុង្ការសិកាស្រសាវស្រជាវនៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩នលីស្របធានបទ្យមួ្យសាីពី «កត្តា និង្បញ្ហា ស្របឈម្ននការសិកា 
គណិតវទិ្យានៅម្ធ្យម្សិកាននស្របនទ្យសកម្ពុជា»ស្រកុម្ស្រសាវស្រជាវបានកំណត់កត្តា ឧសគគ ឬ បញ្ហា លំបាកម្ួយចំនួនចំន ោះ 
ការសិកាគណិតវទិ្យារបស់សិសសនៅម្ធ្យម្សិកា។ ការវភិាគទិ្យននន័យនៅកនុង្អតថបទ្យស្រសាវស្រជាវនលីកននោះគឺកនុង្នោល 
បំណង្សនង្េបបស្រង្ួម្កត្តា ទងំ្ឡាយននាោះម្កជាកត្តា សនង្េបម្ួយចំនួន។ វធីិ្ Principal Component Analysis(PCA) 
ជាម្ួយនិង្ varimax rotation ស្រតូវបាននស្របីស្របាស់។ បនាា ប់ម្កនម្គុណ Cronbach’s alpha ស្រតូវបាននស្របីជារង្វា ស់ភាព 
នជឿជាក់សង្គតិភាពនទាកនុង្ (internal consistency reliability) សស្រមប់កត្តា សនង្េបនីមួ្យៗ។ ជាលទ្យធទលកត្តា សនង្េប 
ចំនួនពីរស្រតូវបានទគុ ំន ងី្ត្តម្រយៈការវភិាគននោះ។ កត្តា សនង្េបទី្យ១ គឺកត្តា ែលួនឯង្ (“មិ្នមនចំណូលចិតាផ្ទា ល់ែលួ ន”, 
“សាា ប់ស្រគូមិ្នយល់នៅនពលនរៀនគណិតវទិ្យា”, “ចំនណោះដឹ្ង្មូ្លដ្ឋឋ នស្រគឹោះផ្ទា ល់ែលួ នពីថ្នន ក់នស្រកាម្មនកស្រមិ្តទប”, 
“មនកិចចការទាោះនស្រចីននពកពីមត្តបិត្តឬអាណាពាបាល” និង្ “ោា នមិ្តាខដ្លពូខកគណិតវទិ្យាជួយ”)។ 
កត្តា សនង្េបទី្យ២ គឺឧបករណ៍/សមា រៈ (“កង្ាោះខាតឯកសារគណិតវទិ្យាសស្រមប់ស្រសាវស្រជាវបខនថម្”, “កង្ាោះឧបករណ៍ 
ជួយកនុ ង្ការសិកាដូ្ចជាម៉ា សីុនគិតនលែ កំុពយូទ័្យរ smart phone, tablet ឬ ipadជានដី្ម្” និង្ 
“កង្ាោះឧបករណ៍ឧបនទ្យសកនុ ង្ការអនុវតាស្រទឹ្យសាី”)។ 
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ករណីសិកាសិសសថ្នន ក់ទី្យ១០និង្ទី្យ១១សាលារដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
 គណិតវទិ្យាគឺជាមុ្ែវជិាា សំខាន់ចបំាច់ និង្ ស្រតូវបានចត់ទុ្យកជា«មត្តននមុ្ែវជិាា វទិ្យាសាស្តសានានា»(ជា 
ឧទហរណ៍ដូ្ចខដ្លបាននលីកន ងី្នដ្ឋយ Chiu(2007); Najeeb (2018); Siadati (2020) ជានដី្ម្)។ 
ទ្យនាឹម្នឹង្ការរកីចនស្រមី្នខាង្វសិ័យវទិ្យាសាស្តសានិង្បនចចកវទិ្យា និង្ ការនលីកកំពស់ការអប់រSំTEM ខដ្លចំនណោះដឹ្ង្ 
គណិតវទិ្យាគឺជាធាតុដ៏្សំខាន់ចបំាច់ននាោះ ខបរជាមនការបារម្ានិង្ការនលីកន ងី្អំពីការធាល ក់ចុោះននការសិកាមុ្ែ 
វជិាា គណិតវទិ្យានៅវញិ ជាឧទហរណ៍ Frew (2017); Litwin (2021); Suan (2018); Wilson and Mack 
(2014)ជានដី្ម្។ ការធាល ក់ចុោះននោះអាចជាប់ទក់ទ្យង្នឹង្នហតុទលនទសង្ៗម្ួយចំនួន។ ការសិកាស្រសាវស្រជាវជា 
នស្រចីនបាននធ្ាីការវភិាគខសាង្រកកត្តា ខដ្លទក់ទ្យង្នឹង្ឧបសគគ ការលំបាក និង្ ការធាល ក់ចុោះននការនរៀនគណិតវទិ្យា។ 
ជាឧទហរណ៍ ដូ្ចជាAcharya (2017)នលីកន ងី្ថ្នការលំបាកនៅកនុង្ការនរៀនគណិតវទិ្យារបស់សិសសគឺទក់ទ្យង្ 
នឹង្កត្តា ស្រគូ ជំងឺ្ថប់បារម្ាចំន ោះគណិតវទិ្យា ទ្យសសនៈអវជិាមនចំន ោះគណិតវទិ្យា សាថ នភាពនសដ្ឋកិចច ស្រគឹោះននចំនណោះ 
ដឹ្ង្ ការស្រគប់ស្រគង្នែាយរបស់សាលា នហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធែាោះខាតរបស់សាលា និង្ ស្របព័នធរង្វា យតនម្លនែាយរបស់ 
សាលា។ ការសិកាស្រសាវស្រជាវមួ្យចំនួននទ្យៀតបង្វា ញអំពីគុណសម្បតាិរបស់ឧបករណ៍នអ ចិស្រតូនិចដូ្ចជាទូ្យរស័ពានដ្ 
ឬtabletជានដី្ម្នៅកនុង្ការសិកា (Aker et al., 2005; Fabian et al., 2018; Supandi et al., 2018; 
Tetzlaff,2017)។ ដូ្នចនោះ កង្ាោះខាតននឧបករណ៍នអ ចិស្រតូនិចទងំ្ននោះក៏អាចជាកត្តា បង្កការលំបាកសិកាខដ្រ។  

នដ្ឋយខ កនៅកនុង្បរបិទ្យស្របនទ្យសកម្ពុជាក៏ស្រតូវបានម្ជឈដ្ឋឋ នម្ួយចំនួននមី្លន ញីអំពីការធាល ក់ចុោះននោះទង្ខដ្រនហតុ 
ននោះស្រកុម្ស្រសាវស្រជាវននរជបណឌិ តយសភាកម្ពុជាបាននធ្ាីការសិកាស្រសាវស្រជាវនៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩នលីស្របធានបទ្យមួ្យសាីពី 
«កត្តា និង្បញ្ហា ស្របឈម្ននការសិកាគណិតវទិ្យានៅម្ធ្យម្សិកាននស្របនទ្យសកម្ពុជា» (https://ist.rac.gov.kh/wp-
content/uploads/2021/08/93.pdf)។ នៅកនុង្ខទនកមួ្យននកស្រម្ង្សំណួរសស្រមប់ការសិកាស្រសាវស្រជាវននោះ មន 
សំណួរមួ្យនលីកន ងី្ថ្ន៖«ចំណុចអាីែលោះខដ្លបអូនគិតថ្នជាឧបសគគឬបញ្ហា លំបាកកនុង្ការសិកាគណិតវទិ្យា?» 
ស្រកុម្ស្រសាវស្រជាវបានបនង្កីតចនម្លីយ នៅកនុង្ទី្យននោះថ្នសូចនាករ ចំនួនដ្ប់។ ចំន ោះសូចនាករ នីមួ្យៗអនកន ល្ីយ 
(សិសស) ស្រតូវនធ្ាីរង្វា យតនម្លនដ្ឋយការដ្ឋក់ពិនាុពី1ដ្ល់5នដី្ម្បបីង្វា ញអំពីការយល់ន ញីថ្នវាជាឧសគគពីតិចតួច បំទុត 
រហូតដ្ល់ធ្ំបំទុត។ សូចនាករទងំ្ដ្ប់ននាោះរមួ្មន៖ 

១. មិ្នមនចំណូលចិតាផ្ទា ល់ែលួន 
២. សាា ប់ស្រគូមិ្នយល់នៅនពលនរៀនគណិតវទិ្យា 
៣. ចំនណោះដឹ្ង្មូ្លដ្ឋឋ នស្រគឹោះផ្ទា ល់ែលួនពីថ្នន ក់នស្រកាម្មនកស្រមិ្តទប(ឬទបនពក) 
៤. កង្ាោះឧបករណ៍ជួយកនុង្ការសិកាដូ្ចជាម៉ា សុីនគិតនលែ កំុពយូទ័្យរ smart phone, tablet ឬ ipad 

ជានដី្ម្។ 
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៥. កង្ាោះខាតឯកសារគណិតវទិ្យាសស្រមប់ស្រសាវស្រជាវបខនថម្ 
៦. មនកិចចការទាោះនស្រចីននពកពីមត្តបិត្តឬអាណាពាបាល 
៧. កង្ាោះឧបករណ៍ឧបនទ្យសកនុង្ការអនុវតាស្រទឹ្យសាី 
៨. នម៉ា ង្សិកានៅកនុង្កម្ាវធីិ្តិចនពក 
៩. ោា នមិ្តាខដ្លពូខកគណិតវទិ្យាជួយ 
១០. ជីវភាពស្រគួសារស្រកលំបាក 

បនាា ប់ពីទ្យទួ្យលបានចនម្លីយ ស្រកុម្ស្រសាវស្រជាវនធ្ាីចំណាត់ថ្នន ក់សូចនាករទងំ្ដ្ប់ខដ្លបាននលីកន ងី្នដ្ឋយខទអក 
ត្តម្ម្ធ្យម្ននពិនាុខដ្លអនកន ល្ីយបានដ្ឋក់នដី្ម្បវីាយតនម្ល។  

 នោលបំណង្នៅកនុង្ការសិកាវភិាគននោះវញិគឺពិនិតយនមី្លឱ្យកាន់ខតលអិតលអន់អំពីកត្តា ខដ្លជាឧបសគគកនុង្
ការសិកាគណិតវទិ្យាត្តម្ទ្យសសនៈយល់ន ញីរបស់សិសស។ 

 នដី្ម្បសីនស្រម្ចនោលបំណង្ខាង្នលី ការសិកាមននោលនៅបស្រង្ួម្សូចនាករ ខដ្លបាននលីកន ងី្ថ្នជា 
ឧបសគគដ្ល់ការសិកាគណិតវទិ្យារបស់សិសសម្កជាកត្តា សនង្េបម្ួយចំនួន។ 

វិធីសាស្ត្រ 
 ទិ្យននន័យខដ្លនស្របីស្របាស់នៅកនុង្ការសិកាននោះគឺជាខទនកមួ្យននទិ្យននន័យរបស់គនស្រមង្សិកាស្រសាវស្រជាវ«កត្តា  
និង្បញ្ហា ស្របឈម្ននការសិកាគណិតវទិ្យានៅម្ធ្យម្សិកាននស្របនទ្យសកម្ពុជា»។ ទិ្យននន័យខដ្លបានពីសិសសចំនួន 
3261នាក់ ខដ្លសថិតនៅកនុង្ចំនណាម្អនកខដ្លបានន ល្ីយថ្នពួកនគមនការយល់ដឹ្ង្អំពីសារៈសំខាន់ននមុ្ែវជិាា  
គណិតវទិ្យា ស្រតូវបាននស្របីស្របាស់នៅកនុង្ការសិកាវភិាគននោះ។ សិសសទងំ្ននោះសិកាថ្នន ក់ទី្យ១០និង្ទី្យ១១នៅសាលា 
វទិ្យាល័យរបស់រដ្ឋនៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩។ ទ្យំហគំំរូត្តង្ននោះមនលកេណៈស្រគប់ស្រោន់ពីនស្រ ោះវាមនទ្យំហធំំ្នលីសពីទ្យំហ ំ
អបបបរមខដ្លកំណត់ត្តម្រូបម្នារបស់ Cochran (1977)។ ចំន ោះកស្រមិ្តនជឿជាក់95%និង្រមឹ្ននភាពនលអៀង្ ±5% 
ទំ្យហគំំរូត្តង្ស្រតូវមនទំ្យហចំប់ពី 384 នបីខទអកត្តម្រូបម្នារបស់Cochran (1977)។ ម្ា៉ាង្វញិនទ្យៀត សស្រមប់ការ 
វភិាគPCAទំ្យហគំំរូត្តង្ខដ្លធំ្នលីសពី 1000ជាទំ្យហខំដ្លលអស្របនសីរ(Comrey & Lee, 1992, p.217)។  

ការវភិាគទិ្យននន័យរមួ្មនការសនង្េបនដ្ឋយនស្របីស្របាស់ត្តរង្ខែាង្បង្វា ញអនថរនេទ្យ និង្ អនថរថ្នន ក់(ទី្យ១០ 
និង្ទី្យ១១) របស់អនកចូលរមួ្សិកា និង្ នស្របីស្របាស់វធីិ្សថិតិន ា្ ោះថ្ន Principal Component Analysis (PCA) 
ខដ្លស្រតូវបានអនុវតាកនុង្សុសខវ IBM SPSS 25សស្រមប់វនីដូ្។ ត្តម្រយៈវធីិ្PCA នយងី្នឹង្រកបាននូវកត្តា សនង្េប 
ខដ្លជាកត្តា បង្វា ញនូវឧបសគគនៅកនុង្ការនរៀនមុ្ែវជិាា គណិតវទិ្យា ខដ្ល ល្ុោះបញ្ហច ងំ្ត្តម្ការយល់ន ញីរបស់សិសស។ 
កត្តា សនង្េបនិមួ្យៗគឺជាបនសលំីននខអ៊ែននបណាា អនថរខដ្លមនទ្យំនាក់ទ្យំនង្សនិទ្យធជាម្ួយោន ។ ដូ្នចនោះ ត្តម្រយៈវធីិ្PCA 
សូចនាករមួ្យចំនួននៅកនុង្បណាា សូចនាករទងំ្១០ខាង្នលីនឹង្ស្រតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុង្កត្តា ជាមួ្យោន  និង្ 
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សូចនាករម្ួយ ចំនួននទ្យៀតអាចស្រតូវបានទ្យមល ក់នចញ(មិ្នរប់បញ្ចូ ល) នដ្ឋយខទអកនៅត្តម្លកេែណឌ  factor loading 
ធំ្ជាង្ឬនសាី ០.45 ខដ្លជាតនម្លម្ួយសម្គួរអាចទ្យទ្យួលយកបាន (Tabachnick & Fidell, 2007)។ បខនថម្ 
នលីលកេែណឌ អំពី factor loading លកេែណឌ អំពី ភាពនជឿជាក់សង្គតិភាពនទាកនុង្(internal consistency 
reliability)ក៏នឹង្ស្រតូវបានពិនិតយបខនថម្។ នៅកនុង្ការសិកា ននោះនយងី្នស្របីស្របាស់នម្គុណ Cronbach’s alpha 
(Cronbach, 1951) ខដ្លនោង្ត្តម្(Hair et al., 2010) តនម្លខដ្លអាចទ្យទ្យួលយកបានសស្រមប់exploratory 
research គឺអាចតូចរហូតដ្ល់០.60 ដូ្ចខដ្លស្រតូវបានពិភាកានដ្ឋយHoward (n.d.)។ 

លទ្ធផល 

ទិ្យននន័យនស្រកាយពីសមអ តរចួគឺមនអនកចូលរមួ្សិកាចំនួន3261នាក់។ លទ្យធទលជាព័ត៌មនទូ្យនៅអំពីអនក 
ចូលរមួ្សិកា(participants)គឺ នេទ្យស្រសីចំនួន2074នាក់(63.6%) និង្នេទ្យស្របុសចំនួន1187នាក់(36.4%)។ 
នបីជាកស្រមិ្តថ្នន ក់សិកាវញិគឺ សិសសថ្នន ក់ទី្យ១០មនចំនួន 1738នាក់ (53.3%)និង្ថ្នន ក់ទី្យ១១មនចំនួន1523នាក់ 
(46.7%)។ នសចកាីលម្អិតននលទ្យធទលទងំ្ននោះមននៅកនុង្ត្តរង្ទី្យ១។  

ត្តរង្ទី្យ១ ចំនួនអនកចូលរមួ្សិកា(សិសស)ត្តម្នេទ្យនិង្កស្រមិ្តថ្នន ក់ 

 កស្រមិ្តថ្នន ក ់  
នេទ្យ ថ្នន ក់ទី្យ១០ ថ្នន ក់ទី្យ១១ សរុប 
ស្រសី 1121(34.4%) 953(29.2%)  2074 
ស្របុស 617(18.9%) 570(17.5%)  1187 
សរុប  1738  1523  3261 
ស្របេព៖ អនកនិពនធ 

 សថិតិពិពណ៌នារមួ្មន ម្ធ្យម្ ភាពនលអៀង្សាង់្ដ្ឋននម្ធ្យម្ ភាពនទ្យរ(skewness)និង្គួតូសុីស 
(kurtosis)រមួ្ជាម្ួយនិង្ភាពនលអៀង្សាង់្ដ្ឋរបស់វាស្រតូវបានបង្វា ញនៅកនុង្ត្តរង្ទី្យ២។  

ត្តរង្ទី្យ២ សថិតិពិពណ៌នាសស្រមប់អនថរនៅកនុ ង្ការសិកាវភិាគ 

សូចនាករ ម្ធ្យម្ ភាពនទ្យរ គួតូសីុស 

 កត្តា បង្កការលំបាកដ្ល់ការនរៀនគណិតវទិ្យា 
ម្ធ្យម្ 

ភាពនលអៀង្ 
សាង់្ដ្ឋ នម្គុណ 

ភាពនលអៀង្ 
សាង់្ដ្ឋ នម្គុណ 

ភាពនលអៀង្ 
សាង់្ដ្ឋ 

ម្ិនមនចំណូលចិតាផ្ទា ល់ែលួន 1.97 1.07 0.93 0.04 0.13 0.09 
សាា ប់ស្រគមូ្ិនយល់នៅនពលនរៀនគណិតវទិ្យា 2.41 1.02 0.45 0.04 -0.23 0.09 

ចំនណោះដ្ងឹ្មូ្លដ្ឋឋ នស្រគោឹះផ្ទា ល់ែលួនពីថ្នន ក់នស្រកាម្មន 2.76 1.02 0.14 0.04 -0.43 0.09 
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កស្រម្តិទប 

កង្ាោះឧបករណ៍ជយួកនុង្ការសិកាដូ្ចជាម៉ា សីុនគិត
នលែ កុំពយូទ្យរ័ smart phone, tablet ឬ ipad 
ជានដ្ីម្ 

2.19 1.11 0.66 0.04 -0.40 0.09 

កង្ាោះខាតឯកសារគណិតវទិ្យាសស្រមប់ស្រសាវស្រជាវប
ខនថម្ 

2.71 1.04 0.12 0.04 -0.59 0.09 

មនកិចចការទាោះនស្រចីននពកពីមនត្តបិត្តឬអាណា
ពាបាល 

2.00 1.00 0.76 0.04 -0.13 0.09 

កង្ាោះឧបករណ៍ឧបនទ្យសកនុង្ការអនុវតាស្រទ្យឹសាី 2.64 1.09 0.19 0.04 -0.70 0.09 
នម៉ា ង្សិកានៅកនុង្កម្ាវធិ្តីិចនពក 2.33 1.07 0.35 0.04 -0.70 0.09 
ោា នម្ិតាខដ្លពូខកគណិតវទិ្យាជួយ 2.33 1.05 0.40 0.04 -0.57 0.09 
ជីវភាពស្រគួសារស្រកលំបាក 2.34 1.12 0.40 0.04 -0.64 0.09 
ស្របេព៖ អនកនិពនធ 

រង្វា ស់ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)សស្រមប់ភាពស្រគប់ស្រោន់ននគំរូត្តង្(sampling adequacy)គឺ ០.85 
ខដ្លជាតនម្លដ៏្ោប់ស្របនសីរ (Jiffy et al., 1974)។ ម្ា៉ាង្វញិនទ្យៀតនតសា Bartlett’s Test of Sphericity បង្វា ញថ្ន 
ម៉ា ស្រទី្យសកូនរ ៉ាឡាសយុង្មនសារៈសំខាន់ ន លគឺវាពិតជាែុសពីម៉ា ស្រទី្យសឯកត្ត( ( )2 28 4344.8, .001p =  )។ 

 វធីិ្ Principal Components Analysis(CPA)ជាមួ្យនិង្ varimax rotation ស្រតូវបាននស្របីស្របាស់។ ខទអក 
ត្តម្លកេែណឌ តនម្លអាយហកនិ (eigen value) ធ្ំជាង្1 នយងី្បានកត្តា ពីរដំ្បូង្ខដ្លមនវា៉ា រយ ៉ាង់្ពនយល់បាន 
(explained variance)គឺ 37.1% និង្12.7% ដូ្នចនោះ វា៉ា រយ ៉ាង់្សរុបគឺ49.8%។ កត្តា ទី្យ១នៅថ្នកត្តា ែលួនឯង្ រមួ្មន 
“មិ្នមនចំណូលចិតាផ្ទា ល់ែលួ ន”, “សាា ប់ស្រគូមិ្នយល់នៅនពលនរៀនគណិតវទិ្យា”, “ចំនណោះដឹ្ង្មូ្លដ្ឋឋ នស្រគឹោះផ្ទា ល ់
ែលួ នពីថ្នន ក់នស្រកាម្មនកស្រមិ្តទប”, “មនកិចចការទាោះនស្រចីននពកពីមត្តបិត្តឬអាណាពាបាល” និង្ “ោា នមិ្តាខដ្ល 
ពូខកគណិតវទិ្យាជួយ”។ កត្តា ទី្យ២គឺ ឧបករណ៍/សមា រៈខដ្លរមួ្មន “កង្ាោះខាតឯកសារគណិតវទិ្យាសស្រមប់ 
ស្រសាវស្រជាវបខនថម្”, “កង្ាោះឧបករណ៍ជួយកនុ ង្ការសិកាដូ្ចជាម៉ា សីុនគិតនលែ កំុពយូទ័្យរ smart phone, tablet ឬ 
ipadជានដី្ម្” និង្ “កង្ាោះឧបករណ៍ឧបនទ្យសកនុ ង្ការអនុវតាស្រទឹ្យសាី”។ គួរកតស់មគ ល់ខដ្រថ្ន សូចនាករចំនួនពីរគឺ 
“នម៉ា ង្សិកានៅកនុ ង្កម្ាវធីិ្តិចនពក” និង្ “ជីវភាពស្រគួសារស្រកលំបាក” ស្រតូវបានដ្កនចញនស្រកាម្នហតុទលទ្យំហ ំ factor 
loading តូចជាង្តនម្លខដ្លនលីកន ងី្នៅកនុង្វធីិ្សាស្តសា។  

Factor loadings និង្communalities នដ្ឋយខទអកត្តម្ការវភិាគ Principal Component ជាមួ្យនិង្ 
varimax rotation ចំន ោះសូចនាករ(អនថរ)នីមួ្យទងំ្៨ស្រតូវបង្វា ញនៅកនុង្ត្តរង្ទី្យ៣។ Factor loading 
ខដ្លមនទ្យំហតូំចជាង្០.45ស្រតូវបានលុបនចល នហយីម្ា៉ាង្នទ្យៀតបញ្ហា cross-loading មិ្ននកីតមនន ងី្នទ្យ។  
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ត្តរង្ទី្យ៣ Factor loading និង្ Communalityរបស់អនថរនីមួ្យៗ 

កត្តា បង្ករការលំបាក កត្តា សនង្េបទី្យ១ កត្តា សនង្េបទី្យ២ Communality 
មិ្នមនចំណូលចិតាផ្ទា ល់ែលួន 0.76   0.58 
សាា ប់ស្រគូមិ្នយល់នៅនពលនរៀនគណិតវទិ្យា 0.75   0.58 
ចំនណោះដឹ្ង្មូ្លដ្ឋឋ នស្រគឹោះផ្ទា ល់ែលួនពីថ្នន ក់នស្រកាម្មនកស្រមិ្តទប 0.62   0.42 
មនកិចចការទាោះនស្រចីននពកពីមត្តបិត្តឬអាណាពាបាល 0.53   0.37 
ោា នមិ្តាខដ្លពូខកគណិតវទិ្យាជួយ 0.53   0.41 
កង្ាោះឧបករណ៍ឧបនទ្យសកនុង្ការអនុវតាស្រទឹ្យសាី   0.73 0.56 
កង្ាោះខាតឯកសារគណិតវទិ្យាសស្រមប់ស្រសាវស្រជាវបខនថម្   0.71 0.54 
កង្ាោះឧបករណ៍ជួយកនុង្ការសិកាដូ្ចជាម៉ា សុីនគិតនលែ 
កំុពយូទ័្យរsmart phone, tablet ឬ ipadជានដី្ម្ 

  0.70 0.54 

ស្របេព៖ អនកនិពនធ 

 លទ្យធទលចុង្នស្រកាយគឺនយងី្ទ្យទួ្យលបានកត្តា សនង្េបចំនួនពីរសស្រមប់កត្តា បង្កការលំបាកកនុង្ការនរៀនមុ្ែវជិាា  
គណិតវទិ្យាសស្រមប់សិសសគឺ កត្តា ែលួនឯង្ និង្ កត្តា ឧបករណ៍/ សមា រៈ។ ភាពនជឿជាក់សង្គតិភាពនទាកនុង្សស្រមប់កត្តា  
សនង្េបនីមួ្យៗគឺ 

ត្តរង្ទី្យ៤ នម្គុណ Cronbach’s alphaសស្រមប់ភាពនជឿជាក់សង្គតិភាពនទាកនុ ង្ 
កត្តា  ចំនួនitems Cronbach’s alpha 
កត្តា សនង្េបទី្យ១៖ កត្តា ែលួនឯង្ 5 0.70 
 កត្តា សនង្េបទី្យ២៖ កត្តា ឧបករណ៍/ សមា រៈ 3 0.60 
ស្របេព៖ អនកនិពនធ 

 ស្ចក្រី្ ន្និដ្ឋា ន្ 
ការវភិាគទិ្យននន័យននោះគឺនដី្ម្បរីកកត្តា សនង្េបអំពីនចញពីកត្តា បង្ករការលំបាកដ្ល់ការនរៀនមុ្ែវជិាា គណិតវទិ្យា 

របស់សិសស។ ត្តម្រយៈលទ្យធទល កត្តា សនង្េបទី្យ១រប់បញ្ចូ ល “មិ្នមនចំណូលចិតាផ្ទា ល់ែលួន”ខដ្លអាចទក់ទ្យង្នឹង្ 
ទ្យសសនៈអវជិាមនចំន ោះគណិតវទិ្យា, “សាា ប់ស្រគូមិ្នយល់នៅនពលនរៀនគណិតវទិ្យា”ខដ្លទក់ទ្យង្នឹង្កត្តា ស្រគូ និង្ 
“ចំនណោះដឹ្ង្មូ្លដ្ឋឋ នស្រគឹោះផ្ទា ល់ែលួនពីថ្នន ក់នស្រកាម្មនកស្រមិ្តទប” និង្ “មនកិចចការទាោះនស្រចីននពកពីមនត្តបិត្តឬ 
អាណាពាបាល”ខដ្លអាចទក់ទ្យង្នឹង្សាថ នភាពនសដ្ឋកិចចស្រគួសារ។  លទ្យធទលននោះស្រសបោន នឹង្ការនលីកន ងី្នដ្ឋយ 
Acharya (2017)។ រឯីកត្តា សនង្េបទី្យ២រប់បញ្ចូ ល “កង្ាោះឧបករណ៍ជួយកនុង្ការសិកាដូ្ចជាម៉ា សុីនគិតនលែ 
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កំុពយូទ័្យរ smart phone, tablet ឬ ipadជានដី្ម្”គឺមនន័យស្រសបោន នឹង្ការនលីកន ងី្របស់(Aker et al. (2005); 
Fabian et al. (2018); Supandi et al. (2018); Tetzlaff (2017)។  

ខទអកត្តម្លទ្យធទលននការសិកាស្រសាវស្រជាវននោះ កត្តា បង្កការលំបាកនៅកនុង្ការនរៀនគណិតវទិ្យារបស់សិសស 
ថ្នន ក់ទី្យ១០និង្ទី្យ១១នៅសាលារដ្ឋសនង្េបម្កមនចំនួនពីរ។ កត្តា សនង្េបទី្យ១ គឺកត្តា ែលួនឯង្ (“មិ្នមនចំណូលចិតា 
ផ្ទា ល់ែលួ ន”, “សាា ប់ស្រគូមិ្នយល់នៅនពលនរៀនគណិតវទិ្យា”, “ចំនណោះដឹ្ង្មូ្លដ្ឋឋ នស្រគឹោះផ្ទា ល់ែលួ នពីថ្នន ក់នស្រកាម្មន 
កស្រមិ្តទប”, “មនកិចចការទាោះនស្រចីននពកពីមនត្តបិត្តឬអាណាពាបាល” និង្ “ោា នមិ្តាខដ្លពូខកគណិតវទិ្យាជួយ”)។ 
កត្តា សនង្េបទី្យ២គឺ ឧបករណ៍/សមា រៈ (“កង្ាោះខាតឯកសារគណិតវទិ្យាសស្រមប់ស្រសាវស្រជាវបខនថម្”, “កង្ាោះឧបករណ៍ 
ជួយកនុ ង្ការសិកាដូ្ចជាម៉ា សីុនគិតនលែ កំុពយូទ័្យរ smart phone, tablet ឬ ipadជានដី្ម្” និង្ “កង្ាោះឧបករណ៍ 
ឧបនទ្យសកនុ ង្ការអនុវតាស្រទឹ្យសាី”)។ 

ការសិកាវភិាគននោះគួរកាល យជាភាពមនស្របនោជន៍នៅដ្ល់អនក ក់ព័នធនានាជាពិនសសសិសានុសិសសែលួន 
ឯង្ផ្ទា ល់ ក៏ដូ្ចជាស្រគូបនស្រង្ៀនគណិតវទិ្យា គណស្រគប់ស្រគង្សាលានិង្អាណាពាបាលសិសានុសិសសខសាង្យល់អំពី 
កត្តា បង្កឧសគគដ្ល់ការនរៀនគណិតវទិ្យានៅកនុង្ទ្យសសនៈយល់ន ញីរបស់សិសស នដី្ម្បរីកដំ្នណាោះស្រសាយខដ្លមន 
ស្របសិទ្យធភាព។ សស្រមប់អនកសិកាស្រសាវស្រជាវវញិ ការលទ្យធទលននោះអាចមូ្លដ្ឋឋ នមួ្យសស្រមប់ការរុករកនិង្សិកាវភិាគ 
បនានៅនទ្យៀត។ 

ជាមួ្យនឹង្លទ្យធទលខាង្នលី ការសិកាស្រសាវស្រជាវននោះសថិតនៅកនុង្ភាពមនកស្រមិ្តនៅន យីខដ្លគួរមនការ 
សិកាស្រសាវស្រជាវនស្រកាយៗនដី្ម្បឱី្យកាន់ខតបានលទ្យធទលសុស្រកឹត ល្ុោះបញ្ហច ងំ្ភាពពិត។ ចំណុចទងំ្ននាោះមនដូ្ចជា 
ទី្យ១៖ ទិ្យននន័យស្របមូ្លម្កខតពីសិសសថ្នន ក់ទី្យ១១និង្១២នៅសាលារដ្ឋ។ ការសិកានស្រកាយៗគួរបញ្ចូ លថ្នន ក់ទី្យ១២ខថម្ 
នទ្យៀតនដី្ម្បវីាយតនម្លនលីកស្រមិ្តវទិ្យាល័យឬក៏អាចនធ្ាីចំន ោះេូមិ្សិកានទសង្នទ្យៀត។ ការសិកាគួរខតអាចពស្រងី្កដ្ល់ 
ស្រគឹោះសាថ នសាលាឯកជនទង្ខដ្រ។ ទី្យ២៖ ការសិកាស្រសាវស្រជាវនធ្ាីន ងី្បរបិទ្យនរៀននៅកនុង្ថ្នន ក់ផ្ទា លមិ់្នទន់សាគ ល់ 
រនបៀបនរៀនអនឡាញ ដូ្នចនោះការសិកាថាីនលីស្របធានបទ្យដ្ខដ្លសស្រមប់បរបិទ្យអនឡាញអាចនធ្ាីទង្ខដ្រ។ ជាង្ននោះនៅ 
នទ្យៀតការសិកានស្រកាយៗគួរពិនិតយលទ្យធភាពបញ្ចូ លនូវសូចនាករថាីៗបខនថម្(ទងំ្នដ្ឋយខទអកនលីស្រទឹ្យសាី និង្ ទងំ្ខទអក 
នលីការសនង្កត)ខដ្លអាចចត់ទុ្យកជាកត្តា បង្កការលំបាកដ្ល់ការនរៀនគណិតវទិ្យារបស់សិសស។ 
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