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1. Background
Rapid Feedback MERL. The United States Agency for 
International Development (USAID) signed a cooperative 
agreement with a consortium of four organizations including 
Results for Development (R4D) Institute, Abt Associates, 
Mathematica Policy Research, and the Notre Dame Initiative for 
Global Development in September 2015 to implement Rapid 
Feedback Monitoring, Evaluation, Research, and Learning (RF 
MERL). RF MERL is an innovative initiative of the Monitoring, 
Evvaluation, Research, and Learning Innovations (MERLIN) 
Program through the U.S. Global Development Lab in partnership 
with the Bureau for Policy, Planning, and Learning and the  
Bureau for Global Health.

RF MERL was designed to pilot an approach to apply proven 
evaluation methods to test the effectiveness of specific 
components of an activity against alternative intervention options. 
The approach uses proximal (or intermediate) outcomes that 
can be measured in shorter time frames than intended impacts. 
RF MERL calls each of its evaluations “Feedback Experiments,” 
defined as tests of multiple intervention options using the most 
rigorous methods feasible to test the effectiveness of two or more 
alternative intervention options that aim to achieve the same 
proximal or “RF outcomes” to iteratively improve program design, 
implementation success, and impact. This is done in rapid cycles, 
occurring in shorter timeframes than typical impact evaluations 
to allow for timely feedback and course adjustment earlier than 
is typical with standard program evaluation timelines. RF MERL’s 
structure allows the RF MERL Consortium and USAID to work 
with partners to collaboratively identify, design, and test cutting-
edge solutions so that USAID and partners can more effectively 
understand and measure the impacts of development programs 
before scaling them up.

1. Background 

Family Care First Cambodia. In this engagement, RF MERL 
worked with implementing partners that are part of the Family 
Care First (FCF) Cambodia initiative. Working with the Royal 
Government of Cambodia, USAID launched the FCF Cambodia 
initiative in 2014. Guided by the collective impact model for 
structured, multi-sector collaboration, one of two cooperative 
agreements was issued to Save the Children in 2015 for the 
Cambodia Families are Stronger Together (FAST) project. The 
FAST project includes more than 25 implementing organizations 
and seeks to develop a comprehensive care system in Cambodia 
to prevent family-child separation and promote the reintegration 
of children from residential care institutions (RCIs) to families. RF 
MERL began working with Friends International (FI), one of the 
FCF Cambodia implementing partners, to identify ideas to test 
before scaling up its intervention model. FI seeks to reduce the 
number of RCIs and ultimately the number of children in RCIs by 
increasing awareness and acceptance among current and potential 
donors (including volunteers, who effectively donate since they 
typically pay to volunteer at RCIs) that family-based care is better 
for children than residential care.

In this brief, we present a summary of the findings from the 
Feedback Experiment that RF MERL conducted with FI in 
2017 and early 2018. We present an overview of the Feedback 
Experiment, summarize key findings for each research question, 
and conclude with recommendations for FI. An annex includes 
additional information about the Feedback Experiment design; 
quantitative regression results; and resources to learn more about 
FCF Cambodia, FI, RF MERL, and this Feedback Experiment.

Key takeaways to inform adaptation 
before scale-up

 After viewing FI’s ads on Facebook, 
respondents were more likely to have a 
negative attitude toward Cambodian RCIs.

Respondents’ likelihood to contribute to 
a Cambodian RCI in the future was not 
influenced by seeing the ads on Facebook  
or Google.

There are opportunities for cost savings in 
the ad campaign, including eliminating ad 
promotion on Google.

The ads may be improved by including 
information on safe options for childcare 
outside of RCIs and positive ways that donors 
and volunteers can help children.
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In coordination with FI and other key stakeholders, and based 
on our formative research, RF MERL identified the four research 
questions to be answered by the Feedback Experiment as shown 
in Table 1. Based on FI’s theory of change and our formative 
research, we hypothesized that (1) ads on Facebook 
will be more effective in changing attitudes toward 
RCIs and donations to RCIs, because Facebook is 
more social and word-of-mouth than Google, and 
(2) Facebook will be a more cost effective channel 
for media campaigns. We chose to test ads on Facebook 
and Google because these emerged as important channels in the 
formative research, and they were channels that FI wanted to 
compare given the cost of running paid ads on the two platforms 
(note that FI was running ads on several other platforms for free) 
(Chiappetta et al. 2017). These are both open empirical hypotheses, 
however. As shown in Table 1, we answered research questions 
A-C by measuring RF outcomes on attitudes and likelihood of 
certain future behaviors, and research question D assesses cost 
effectiveness. The purpose of RF MERL is to measure proximal or 
intermediate outcomes, as these can be measured in “rapid” cycles 
that allow a project or activity to quickly adapt or make decisions 
about scale up before it is possible to expect changes in impacts. 
That is why we focused this evaluation on changes in attitudes 
and perceived likelihoods of behaviors rather than the intended 
behavior change impact—a reduction in the number of people 
donating to and volunteering at RCIs.

2. Feedback Experiment Objective
The objective of this Feedback Experiment is to 
provide FI, other FCF Cambodia partners, Save the 
Children, and USAID with evidence about whether 
Facebook or Google is the most effective channel 
for delivering social and behavioural change (SBCC) 
messages to donors of RCIs. FI and the other stakeholders 
will use this information when deciding how to adapt and scale FI’s 
advocacy and media campaigns and how to allocate resources  
in the future. The findings from this Feedback Experiment will 
directly inform FI’s work as well as the work of the broader  
FCF Cambodia initiative. 

FI’s theory of change posits that it is important to cut off the 
flow of funding to RCIs that underlies RCIs’ incentive to enroll 
more children, even if it means recruiting children away from their 
families. To accomplish this, donors’ and volunteers’ behavior needs 
to be changed. FI identified that SBCC activities can have significant 
impact, but there is little rigorous evidence on how best to 
produce behavior change through online media SBCC campaigns. 

3. Feedback Experiment Overview

Figure 1.  Original Don’t Create More Orphans (DCMO) ad (left) 
and updated DCMO ad (right)
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Research Question RF Outcomes

A. Do donors or potential donors (including current and potential 
volunteers) exposed to ads on Facebook  
have a more negative attitude towards (or opinions of)  
Cambodian RCIs than those exposed to ads on Google?

Attitude about whether RCIs are a beneficial option  
for vulnerable children

B. Do donors or potential donors exposed to ads on Facebook 
report a lower likelihood of contributing to Cambodian RCIs  
than those exposed to ads on Google?

Likelihood of contributing money to Cambodian  
RCIs in the future (rating on a 5- point Likert scale, or  
dichotomized version)

C. Do potential volunteers exposed to ads on Facebook  
or report a lower likelihood of volunteering with Cambodian  
RCIs than those exposed to ads on Google?

Likelihood of volunteering with Cambodian RCIs  
in the future (rating on a -5 point Likert scale, or  
dichotomized version)

D. How cost-effective is it to post ads on Facebook  
versus Google?

Cost per percentage point unit of change in attitude  
about RCI (using binary outcome variables)

Cost per percentage point unit of change in likelihood  
to contribute (using binary outcome variables)

• Both depend on two factors: (1) the change in attitude  
and (2) the cost per click. The net impact of interest is  
the percentage point change in attitude for a given  
dollar of effort, comparing across channels.

Table 1. Feedback Experiment research questions and RF outcomes

Figure 3. Impacts of DCMO ads on attitudes towards RCIsFigure 2.  Control ad used in the online survey
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Our Feedback Experiment compared two online channels for  
donor messages:

After seeing a DCMO ad on Facebook, respondents 
were 3.7 percentage points more likely to disagree 
that RCIs are a good place for children to grow up 
compared to those who saw the control ad. This shows 
a relatively small, detectable effect from a single exposure to the 
ad, compared to a larger change that you might expect to see from 
a campaign that disseminated the message in multiple channels 
and generated higher exposure to the message1. On Google, the 
DCMO ads had no detectable effect among those who saw it. 
Figure 3 shows the impact estimates, which for Facebook is 0.037 
and for Google is 0.013. 

The confidence intervals, or lines running through the points, 
represent all values those points could possibly take on. Thus, since 
we see that the confidence interval of the Google point estimate 
includes 0, which means that the impact could be 0 so there is no 
detectable effect. Note that in Figure 3, the confidence intervals  
of the point estimates on Facebook and Google overlap. This 
means that while we cannot say that impact on Google is not 0, 
we also cannot say that the impact on Google is different from 
the impact of the treatment ads on Facebook. Therefore, we found 
a small, detectable effect on Facebook of the ads on attitudes 
towards RCIs, but we are not able to detect whether there is  
an effect on Google.

4. Rapid Feedback Experiment Findings 
and Conclusions

A. Do donors or potential donors (including current and 
potential volunteers) exposed to ads on Facebook 
have a more negative attitude towards (or opinions of) 
Cambodian RCIs than those exposed to ads on Google?

1. Graphic ads promoted through Facebook Ads, which display in 
Facebook users’ newsfeeds 

2. Graphic ads promoted through Google Display Ads,  
which display on websites and mobile apps in Google’s  
network of websites

The primary purpose of this analysis was to compare the effects 
of the ads across the channels, and to understand which channel 
is a more effective advertising channel. The two ads we tested, 
developed by FI, were the original “Don’t Create More Orphans” 
(DCMO) ad and an updated version of the DCMO ad (see Figure 
1). These acted as the “treatment” ads in the experiment. The RF 
MERL Consortium created the control ad for the survey (figure 2). 

To assess the effectiveness of the ads, we needed to evaluate the 
impact of the ads on donors’ perceptions of RCIs and likelihood of 
donating and volunteering as well as the costs to FI of posting the 
ads. Thus we had to conduct the experiment in two phases.  

In Phase 1, we used an online survey to measure the difference 
in impacts of the DCMO ads on attitudes toward RCIs and 
likelihood of donating and volunteering across Google and 
Facebook through an online survey. In the survey, we asked 
respondents a short set of baseline questions, randomly displayed 
one of the treatment ads or a control ad, and then asked a short 
set of endline questions to assess the impact of the ad with 
the same group of respondents. Using the survey data, we first 
compared the differential impacts of these two treatment ads 
as compared to the control ads to understand whether the two 
treatment ads have different impacts over the control ad on the 
two channels.  We found that there was no differential impact of 
the two ads. Therefore, in the remainder of our analysis, we pooled 
the observations, or combined the data, into one all-encompassing 
treatment group, comprised of anyone who saw either DCMO ad.  
We then compared the results of this treatment group to those 
of the control group, comprised of the respondents who saw the 
control ad in the survey.

In Phase 2, FI simultaneously ran both DCMO ads as paid ads on 
Google and Facebook for one month to determine the cost of 
running the ads on both channels.We then used data from the 
channels’ ad analytics to determine the rate at which ads on the 
two channels drew impressions and clicks from users for a given 
cost.  We estimated the overall impact as the product of the two 
phases’ results—impact on attitude after seeing an ad and clicks 
per dollar—to arrive at the impact per dollar. We have included a 
detailed explanation of our methodology and limitations to  
our approach in the Annex.   

1 Reviews of evidence on the effectiveness of mass media campaigns to 

change public health behaviors show that behavior change is more likely 

to result from a campaign if it is shared through multiple channels, results 

in multiple exposures to the message, and a high portion of the target 

audience is exposed to the campaign (Naugle and Hornik 2014; Abroms 

and Maibach 2008). While this evidence is not directly comparable to this 

intervention, the evidence base on the principles of effective mass media 

campaigns for health behavior change can provide some insights. 
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Consistent with research question B, there is no detectable 
effect of being exposed to a DCMO ad on 
respondents’ reported likelihood to volunteer at an 
RCI compared to being exposed to the control ad on 
either channel. 

In Figure 5, the Facebook and Google point estimates are very 
similar, and both confidence intervals clearly include 0, indicating 
that we cannot differentiate the impact from 0 for either channel. 
Thus, while there was a small impact of the ads on attitudes 
towards RCIs for Facebook users (research question A) that 
effect did not translate into changes in the reported likelihood of 
volunteering.

C. Do potential volunteers exposed to ads on Facebook 
report a lower likelihood of volunteering with 
Cambodian RCIs than those exposed to ads on Google?

Figure 5.  Impacts of DCMO ads on reported likelihood of 
volunteering with RCIs 

There is no detectable effect of being exposed to a  
DCMO ad on respondents’ reported likelihood of  
donating to an RCI compared to seeing the control ad  
on Facebook or Google. 

As can be seen in Figure 4, the confidence intervals for both 
point estimates include 0.  As described under research question 
A, this means that we cannot say that the impact of the ads on 
Facebook or Google is not 0.  Any differences we see in likelihood 
of contributing money could be due to sampling variation or other 
factors rather than the ads themselves. Thus, while there was a 
small impact of the ads on attitudes towards RCIs for Facebook 
users (research question A) that effect did not translate into 
changes in the reported likelihood of donating.

B. Do donors or potential donors exposed to ads on 
Facebook report a lower likelihood of contributing 
to Cambodian RCIs than those exposed to ads on 
Google?

Figure 4. Impacts of DCMO ads on reported likelihood of 
donating to RCIs 
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To calculate cost effectiveness, we divided our impact estimates 
from the regression analysis to answer research questions A-C, by 
the cost per click on their respective channels. Table 2 shows the 
cost per click for running the ads on Facebook and Google for 
Phase 2 of the Feedback Experiment. The average cost per click 
across both FI ads is nearly the same on the two channels. We 
divided the impact estimates from research question A by the cost 
per click in Table 2 to determine the number of people’s minds 
that were changed per $100 spent.2 As can be seen in Figure 6, six 
people’s minds were changed about whether an RCI 
is a good place for children to grow up per $100 spent 
on Facebook. Google was not cost effective, as we did not 
detect an effect of the ads on Google. Facebook may be a more 
cost effective channel because it reaches a different audience than 
Google or because the channel allows for additional ad content, 
interaction, and sharing through social networks, which Google 
does not.

There is room for improvement in the cost effectiveness of the 
ads, and there is potential for cost savings by focusing campaign 
efforts on Facebook rather than Google.  However, whether these 
figures indicate that the intervention is cost effective is somewhat 
subjective. It is possible that if those six people were highly 
motivated, they might spread the message and convince many more 
than six people to change their mind about the benefits of RCIs. If 
that were the case, the intervention might be cost effective.  It is 
also possible that those six people do not spread the message  

D.  How cost-effective is it to post ads on 
Facebook versus Google?

2 This cost includes only the cost to post the ads on the channels. It  
does not include ad development costs or labor costs for posting the 
ads. The cost effectiveness analysis is based on our two-part study, with 
the first part requiring respondents to click on a survey ad, not the 
actual  SBCC ads. As such, cost effectiveness is likely to vary somewhat 
when the actual ads are run and can also vary if any changes are  
made to the ads.

and an organization with a small budget might determine that  
$100 to change just six people’s minds, not behaviors, may be too 
much money for too little impact.

We also explored several factors that can contribute to the 
effectiveness of an ad, including click rates and website views. The 
following information is purely descriptive. On both channels, the 
ads were targeted to men and women between the ages of 18 
and 64 in the United States, the United Kingdom, and Australia. 
In addition, the ads were targeted to individuals with relevant 
interests on Facebook and to websites with relevant content on 
Google. The two FI ads had higher click rates on Facebook than 
on Google, and the original DCMO ad had higher click rates on 
Facebook than the updated DCMO ad. The original DCMO ad had 
the highest click rates, with an average click rate of 3.96 percent 
on Facebook and an average click rate of 0.28 percent on Google. 
These click rates are above average on Facebook and slightly below 
average for Google Display ads. On Facebook, the ads had higher 
click rates among women (across age ranges) than men and among 
audiences in the United States compared to audiences in the 
United Kingdom and Australia. On Google, ads primarily reached 
audiences in the United States as well and had the highest click 
rates on mobile apps (on phones and tablets) compared to ads 
displayed on websites (whether desktops or mobile devices).

During Phase 2, a click on one of FI’s ads took the viewer to the 
ChildSafe website, which displayed information about RCIs and 
responsible donation and volunteering. While Google was less 
cost-effective than Facebook, viewers tended to spend slightly 
more time on the ChildSafe website when coming from Google 
(average of 3.7 minutes) than Facebook (average of 2.4 minutes). 
This may relate to the lower click rates on Google if viewers on 
Google were more selective in clicking on the ads and therefore 
more interested in the topic than viewers on Facebook.

Figure 6. Number of people’s minds changed about RCIs per $100 
spent on Facebook and Google 

Research Total Clicks Cost Per Click

Google 6,702 $.063

Facebook 5,900 $.064

Table 2. Total clicks, cost, and cost per click of running ads on 
Google and Facebook in Phase 2
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5. Recommendations
Ultimately, RF MERL is designed to be a starting point for quick 
data collection and early design testing. This experiment was the 
product of formative research and discussions with FI about what 
channels were best suited for getting their message out. These 
findings provide not only many opportunities for further iterations 
and delivery of the ads within these channels, but also to explore 
other communication or advocacy strategies. It is also possible that 
these findings may not be representative of the results from other 
online ads. Based on these Feedback Experiment findings, however, 
we offer two key recommendations that FI should consider to 
inform future programming. 

1. Determine if the cost of the paid ads is worth 
the impact by weighing the costs of the paid ads 
compared to other SBCC or advocacy strategies.

2. Test advocacy strategies to more effectively reach audiences in 
Australia because the campaign tested through the Feedback 
Experiment did not effectively reach audiences in Australia. 
Donors and volunteers from Australia are an important group for 
donations and volunteering in Cambodian RCIs as outlined in our 
literature review.

A. If the paid ads are determined to be worth the cost compared 
to other alternatives, continue running online ads through 
Facebook and scale them up as part of a broader advocacy 
strategy to change potential donors’ attitudes about RCIs. 
Test alternative ads on Facebook that encourage a change in 
donation and volunteering behavior to further explore if online 
ads can be effective in changing donation and volunteering 
behavior.  Alternative ad messages can include themes suggested 
by our formative research (e.g., harms of RCIs, suggest 
alternative avenues for charitable activity, use of video ads to 
resemble television) (Chiappetta et al. 2017: 20–23).

B. If the paid ads are determined not to be worth the cost, 
explore the use of other SBCC or advocacy strategies to 
change attitudes and charitable behavior among potential 
donors. Consider advocacy strategies that generate discussion 
and sharing among social networks, as our formative research 
indicated is important. (Chiappetta et al. 2017: 20–23).  We 
suggest testing other strategies that specifically target changing 
volunteering and donation behaviors. In addition, consider 
phasing or layering multiple strategies targeted towards 
changing attitudes about RCIs with strategies that promote 
alternative donation and volunteering behaviors; which our 
formative research suggested could be effective.

In our formative research, we found that respondents’ donation 
and volunteering behavior was influenced by their knowledge and 
perceptions about RCIs and a few respondents indicated that it is 
important to share positive alternative avenues for volunteering 
and donations that audiences can act on to facilitate behavior 
change (Chiappetta et al. 2017: 20–23).
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Here we present key details of the Feedback Experiment design. 
For the full design, see Nichols et al. 2017. 

Methods. During Phase 1 of the Feedback Experiment, we 
randomly assigned respondents on Facebook and Google to see 
ads with an SBCC message (“treatment”) or an ad with a neutral 
message (“control”). In both groups, we fielded an online survey 
to measure attitude before and after the respondent saw the ads. 
The differences in conditional means of the variable measuring 
attitudes between the two groups measured the impact within 
each channel, and the comparison of impacts across channels 
assessed the relative efficacy of the channels. 

The format of Phase 1 (a baseline survey, ad display, and endline 
survey) was designed to ensure that the same sample of 
respondents completed the baseline and the endline surveys. If 
we were to administer the surveys at separate times, we would 
not be able to ensure that we were comparing the opinions of the 
same people before and after seeing the ad. The total time needed 
to complete all 10 questions was estimated to be under a minute. 
Therefore, our experiment measured only the immediate change 
in attitudes after exposure to the ad. 

Sample. We collected data from 1,494 respondents on 
Facebook and 1,518 respondents on Google for a total of 3,012 
respondents.

A. Rapid Feedback Experiment Design

Data Collection. We asked the following three questions in 
the baseline and endline surveys:

1. To what degree do you agree with the following statement?:

Cambodian residential care institutions or orphanages are a good place 
for a child to grow up, compared to a poor family’s home. 

Answer options: Strongly Agree, Agree, Neither Agree Nor Disagree, 
Disagree, Strongly Disagree

2. How likely are you to donate money to a residential care 
institution or orphanage in Cambodia? 

3. How likely are you to volunteer with a residential care 
institution or orphanage in Cambodia?

Answer options: Very Likely, Likely, Neither Likely Nor Unlikely, Unlikely, 
Very Unlikely

Answer options: Very Likely, Likely, Neither Likely Nor Unlikely, Unlikely, 
Very Unlikely

In addition, after the endline questions, we asked about the 
respondents’ gender, age, and past donation behavior.

Data Analysis. We analyzed the results of Phase 1 of the 
experiment by using a regression model to estimate the impact of 
being exposed to one of FI’s two ads relative to being exposed to 
a control ad on the respondent’s: 

• Attitude about whether RCIs are a beneficial option for 
vulnerable children, 

• Likelihood of donating to an RCI, and 

• Likelihood of volunteering at an RCI.  

We found no difference between the impact of the two treatment 
ads across the two channels – Facebook and Google (see Table 
B1), so for the main analysis, we pooled results from both ads 
and estimated the differential impact of the ads across the two 
channels. In Figure A1 below, we present the regression equation 
used to estimate these impacts, with the primary impact of 
interest being, δ, the coefficient on the interaction of the mode/
channel and being exposed to one of the treatment ads (Di=1).
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Yi=f(α+Mi β+Di γ+Mi Diδ+Xi φ+Mi Xi π+Di Xiθ+Mi Di Xiτ)+εi       

Yi=outcome of person i 

Mi=channel on which person i saw ad 

Di=matrix of treatment assignment indicators Ti  and Ui  for person i 

Xi=respondent i' s characteristics  

εi=idiosyncratic error of person i 

Control Variables measured or reported at baseline:

In the equation above, vector Xi includes:

Age of respondent (a vector of indicators for age spans)

Gender of respondent (an indicator for female)

Respondent’s baseline value of outcome Y (indicators for 
baseline choices)

Ti is an indicator for being assigned to other treatment arm  
(1 for all cases not assigned to control)

Ui is an indicator for the second of two treatment arms

 

Figure A1. Regression Equation

To analyze the results of Phase 2, we monitored the ad analytic 
accounts on each channel to determine an estimate of the cost 
effectiveness of each channel. We then conducted a final estimate 
of the impact for research question A (comparing the difference 
in impacts across Google and Facebook channels) by multiplying 
the impact δ, which measures the difference across channels, by 
any observed difference in reported donation size in the neutral 
ad condition (Di = 0), if there is a significant difference in reported 
donation size across channels.

Our primary analysis from Phase 1 used the model to estimate the 
differential impact of the ads across the two channels, δ.  Since the 
outcome variables are Likert-scale survey questions, we used a few 
different specifications:

Subsequent to testing differences across coefficients on T and U 
interacted with channel M and failing to reject that the difference 
was statistically significant, we pooled T and U into a single variable 
D measuring either treatment. The pooling was pre-specified in 
the analysis plan to improve power for the main effect of interest 
of differences across channel in either treatment’s effect.

We believed it was important to estimate the three models 
because there is relatively little variation in outcomes before 
and after seeing the ad. While an ordered logit estimation 
would be able to capture more subtle changes in the outcome 
variables than a logit or linear model with a binary outcome, the 
impacts estimated from an ordered logit estimation are difficult 
to interpret, as they are on a latent scale. The linear regression 
produces estimates that are easy to interpret, but it has lower 
statistical power. In this brief we present only the marginal effects 
from the logit estimation in the regression tables below.

Limitations. There are three limitations to the Feedback 
Experiment. One is that the survey sample is not representative 
of the population. Two, there was a chance of selection bias and 
response bias particularly for the endline questions. Third, the 
external validity of these results is limited.

Estimated a linear model with the outcomes converted into 
binary variables: f is the identity function

Estimated a logit model with the outcomes converted to binary 
variables: f is the inverse logistic function

Estimated an ordered logit estimation with the outcomes 
remaining as Likert scale responses coded 5–1: f is the inverse 
logistic function
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Tables B1–B3 present the regression estimations for the 
results presented in this brief.  Table B1 shows the results used for 
the secondary research objective using an ordered logit model, 
Table B2 shows the impact estimates using a logit model and Table 
B3 shows the marginal effects of that same logit model, which are 
the impacts reported in the brief.  The tables are organized with 
the outcomes as columns and covariates as rows. 

B. Regression Tables
In Table B1, the impacts from an ordered logit estimation 
on the three outcomes measured as Likert scales are shown 
in the three columns. The covariates on the left include: an 
indicator variable for the updated DCMO treatment ad, an 
indicator variable for if the individual viewed the ad on Google, an 
interaction of these two indicators, an interaction of the pooled 
treatment ads and a Google indicator, and an interaction of the 
pooled treatment ads and a Facebook indicator.  The coefficient 
of interest in this case is the interaction of the updated DCMO 
indicator and the Google indicator, showing no significant 
differential impact of the two ads. 

Table B1. Ordered Logit Model for Secondary  
Research Objective  

1. RCIs are a good place  
for a child to grow up

(in Likert scale)

2. Likelihood of  
donating money 

(in Likert scale)

3. Likelihood of  
volunteering

(in Likert scale)

Updated DCMO ad -0.00635 
(-0.05)

0.233* 
(2.18)

0.0499 
(0.45)

Updated DCMO ad on Google 0.220 
(1.28)

-0.214 
(-1.31)

0.0748 
(0.47)

Pooled treatment on Google -0.220 
(-1.82)

0.108 
(0.89)

-0.193 
(-1.70)

Pooled treatment on Facebook -0.228* 
(-2.20)

-0.168 
(-1.53)

-0.212* 
(-2.05)

Google 0.192 
(1.23)(

0.198 
(1.23)

-0.104 
(-0.68)

Observations 3012 3012 3012

Notes: All regressions also included an additional set of covariates: 
baseline values of the outcome variable, geographic location, and the 
age and gender of the respondent. 

t statistics in parentheses: 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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Table B2 shows the impacts estimated using a logit model on 
binary versions of the outcomes in three columns. The covariates 
on the left include: the interaction of an indicator for pooled 
treatment and an indicator for the Google platform, the  
interaction of the indicator for pooled treatment and an  
indicator for the Facebook platform, and an indicator variable  
for the Google platform. The coefficients of interest are the  
two interaction terms.

The FI team kicked off the process of action 
planning to redesign their campaign activities as 
a result of the evidence generated through the 
Feedback Experiment. The team brainstormed 
multiple options for modifying the campaign to 
improve effectiveness, including: 

Exploring the use of SBCC or other advocacy 
strategies to change donor and volunteer 
attitudes and behavior

Tailoring messages to their target groups in 
country, including engagement of local partners 
(travel agencies, hotels) to co-design content 
and disseminate flyers

Modifying content to improve traffic to  
the FI website

Action Plan Highlights

Table B3 presents the marginal effects of the same logit 
estimation in Table B2.  The left hand covariates include: the 
interaction of an indicator for pooled treatment and an indicator 
for the Google platform, and the interaction of the indicator for 
pooled treatment and an indicator for the Facebook platform. 
These coefficients are the results presented as our impact 
estimates in the brief and can be interpreted as percentage point 
differences. 



RF MERL BRIEF ANNEX 15

Table B2 Logit Model for Research Questions 1–3 

1. Strongly disagree or 
disagree that Cambodian 
RCIs are a good place for  
a child to grow up

2.Very unlikely or unlikely 
to donate  money to a 
Cambodian RCI

3. Very unlikely or unlikely 
to volunteer with a 
Cambodian RCI 

Pooled treatment on Google 0.134
[-0.240,0.508]

-0.213 
[-0.556,0.129]

0.0733 
[-0.294,0.441]

Pooled treatment on Facebook 0.383* 
[0.0807,0.685]

0.101 
[-0.196,0.397]

0.117 
[-0.288,0.522]

Google -0.540** 
[-0.943,-0.136]

-0.248 
[-0.626,0.130]

-0.219 
[-0.686,0.248]

Observations 3012 3012 3012

Notes: All regressions also included an additional set of covariates: 
baseline values of the outcome variable, geographic location, and the 
age and gender of the respondent. 

%95 confidence intervals in brackets 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Notes: All regressions also included an additional set of covariates: 
baseline values of the outcome variable, geographic location, and the 
age and gender of the respondent. 

%95 confidence intervals in brackets 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Table B3 Logit Model Marginal Effects for Research  
Questions 1–3 

1. Strongly disagree or 
disagree that Cambodian 
RCIs are a good place for  
a child to grow up

2.Very unlikely or unlikely 
to donate  money to a 
Cambodian RCI

3. Very unlikely or unlikely 
to volunteer with a 
Cambodian RCI 

Pooled treatment on Google 0.0132
[-0.0235,0.0499]

-0.0235 
[-0.0611,0.0142]

0.00596 
[-0.0240,0.0359]

Pooled treatment on Facebook 0.0376* 
[0.00782,0.0674]

0.0111 
[-0.0215,0.0437]

0.00952 
[-0.0234,0.0425]

Observations 3012 3012 3012
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Rapid Feedback MERL. ភ្នា ក់ងារសហរដ្ឋអាផមរចិផដើម្បបីអភិវឌ្ឍ

ន៍អនត រជាតិ (USAID) បានចុះហត្ថផេខាផេើកិចចាម្្រមផម្្រៀងជាមួយស

ម្គមននស្្ថ ប័នចំនួន ៤ រមួម្ន Results for Development (R4D) 

Institute, Abt Associates, Mathematica Policy Research, និង the 

Notre Dame Initiative for Global Development កាេ្របី ខែកញ្ញា ឆ្នា ំ 

២០១៥ ផដើម្បបីផ វ្ ើការអនុវតតការតាមដាន វាយតនមលា ម្ស្វម្ជាវ និង 

ការផរៀនសូម្តខបបផ ល្ា ើយតបឆ្ប់រហ័ស (RF MERL)។ RF MERL គឺជាកា

រចាប់ផ ត្ ើមខបបនចនាម្បឌិតមួយខដេស្ថ ិតផៅផម្កាមកម្ម វ ិ្ បី Monitoring, 

Evaluation, Research, and Learning Innovations (MERLIN) តាមរយៈ 
U.S. Global Development Lab ខដេជានដគូជាមួយនឹង USAID Bureau 

for Policy, Planning, and Learning និង Bureau for Global Health. 

1. តបវតិ្េស ខ្េប
RF MERL ្រយាយាមផម្បើម្បាស់វ ិ្ បីស្សសត ក្នុងការវាយតនមលាផដើម្បបីផ វ្ ើផតសត

ម្បសិទ្ធិភ្្រននសម្សធាតុជាក់លាក់ននសកម្មភ្្រណាមួយក្នុងការប្

រឆ្ំងផៅនឹងជផម្មើសននការផ វ្ ើសកម្មភ្្រ/អនតរាគមន៍ផ្សេងផទៀត។ 
RF MERL ផៅការវាយតនមលារបស់ែ្ លួនថា “ការ្រិផស្្ន៍មតិម្តឡប់” 

ខដេផម្បើម្បាស់នូវវ ិ្ បីស្សសត ម៉ត់ចត់ខដេអាចផ វ្ ើបានផដើម្បបីផ វ្ ើ

ផតសត ម្បសិទ្ធិភ្្រនន ជផម្មើសសកម្មភ្្រ/អនតរាគមន៍ចំនួន ២ 

ឬផេើស្របី ២ ខដេសកម្មភ្្រផនាះម្នផោេបំណងសផម្មចឲ្យ

បាននូវ “េទ្ធ្េមតិម្តឡប់រហ័ស” ផដើម្បបីផ វ្ ើឲ្យការផរៀចំកម្ម វ ិ្ បី 

ភ្្រផជាគជ័យននការអនុវតត និង ឥទ្ធិ្រេខដេទទួេបានម្នភ្្រ

ម្បផសើរផឡើង។ ទាងំអស់ផនះអាចផ វ្ ើផៅបានក្នុងដំផនើរការរហ័សខដេ

ផកើតផឡើងក្នុងរយៈផ្រេែលា បីជាងការវាយតនមលាឥទ្ធិ្រេ្ម្មតាផដើម្បបីអនុ

ញ្ញា តឲ្យម្នមតិម្តឡប់ និង ការសម្មបែ្ លួនផៅនឹងកម្ម វ ិ្ បីបានផេឿន

ជាងសត ង់ដារផ្រេផវលាននការវាយតនមលា្ម្មតា។ រចនាសម័្ន្ធ របស ់RF 

MERL អនុញ្ញា តឲ្យសម្គម RF MERL និង USAID ផ វ្ ើការសហការជាមួ

យនដគូក្នុងការកំណត់ ផរៀបចំ និង ផតសត ដំផណាះម្ស្យចុងផម្កាយនានា 

ផ វ្ ើដូផចនាះ USAID និង នដគូអាចខសវ ងយេ់ និង វាស់ស្ទ ង់្េប៉ះពាេ់

ននសកម្មភ្្រអភិវឌ្ឍទាងំអស់ផនះមុនផ្រេថលាឹងខថលាងឲ្យម្នម្បសិទ្ធិភ្

្រជាងមុន។ 

ចំណុចគួរច្ចាេំំខាន់ៗេតរាប់រាដំណឹ្ដល់
ការេតមបខ្ រួនមុនសពលបស ក្ើនទំហំមនការេិកសា

បនា្ទ ប់្របីបានផមើេការ្សេ្រវ្សាយរបស់អង្គកា
រមិតតសម្លា ញ់អនត រជាតិផេើបណាត ញសង្គមផហវ ស
ប៊ុក អនាកផ ល្ា ើយតបទំនងជាម្នឥរយិាបថអវជិ្ជ
ម្នផម្ចើនចំផពាះមណ្ឌ េខថទាកំុម្រផៅកម្នុជា។

តាមរយៈការផមើេផ�ើញការ្សេ្រវ្សាយផេើបណាត
ញសង្គមផហវ សប៊ុក និង Google មិនម្នឥទ្ធិ្រ
េផៅផេើេទ្ធភ្្រខដេអនាកផ ល្ា ើយតបអាចនឹងរ ួ
មចំខណកផៅកាន់មណ្ឌ េខថទាកំុម្រផៅកម្នុជា
នាផ្រេអនាគតផនាះផទ។ 

ផយើងម្នឱកាសក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណា
យក្នុងយុទ្ធនាការ្សេ្រវ្សាយផដាយរមួម្នការ
េុបបំបាត់ការ្សេ្រវ្សាយផេើ Google ។

ការ្សេ្រវ្សាយអាចនឹងម្នភ្្រម្បផសើរផឡើង
ផដាយម្នឥទ្ធិ្រេជាងផនះផដាយរមួបញចា តូេ្រ័
ត៌ម្នអំ្របីជផម្មើសសុវត្ថ ិភ្្រសម្ម្ប់ការខថទាំ
កុម្រផម្រៅ្របីមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ និង មផ្យាបា
យវជិ្ជម្នផ្សេងៗខដេម្ចា ស់ជំនួយនិងអនាកស្ម ័គ្
រចិតតអាចផ វ្ ើបានផដើម្បបីជួយដេ់កុម្រ។
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ផោេបំណងននការ្រិផស្្មតិម្តឡប់គឺផដើម្បបី ត្េ់ផៅកាន់អង្គការ

មិតតសម្លា ញ់អនត រជាតិ និង នដគូដនទផទៀតរបស់ FCF កម្នុជា អង្គការ 
Save the Children និង USAID ជាមួយនឹងភស្នុ តាងអំ្របីថាផតើ 

ផហវ សប៊ុក ឬ Google គឺ្រិតជាមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយម្បផសើរបំ្ុតស

ម្ម្ប់ការបញ្ជតូ នស្រអំ្របីការទំនាក់ទំនងការផ្លា ស់ប្ តូរអាកប្បកិរយិា

និងសង្គមផៅកាន់ម្ចា ស់ជំនួយរបស់មណ្ឌ េខថទាកំុម្រខដរឬផទ។ FI 

និង អនាកពាក់្រ័ន្ធដនទនឹងផម្បើម្បាស់្រ័ត៌ម្នទាងំអស់ផនះផ្រេសម្

ផរចចិតត្របីរផបៀបននការវាសស្ទ ង់ការតស៊ូ មតិរបស់ FI និងយុទ្ធនាការ

ម្ប្រ័ន្ធ្សេ្រវ្សាយក្នុងរយៈផ្រេននវដតអនុវតតរបស់្ួរកផគ និង ្របីរផបៀ

បផម្បើម្បាស់្នធាននាផ្រេអនាគត។ ការរកផ�ើញ្របីការ្រិផស្្ម

តិម្តឡប់នននឹងជូនជា្រ័ត៌ម្នផដាយផ្្ទ េ់ផៅកាន់ការងាររបស់ FI 

ក៏ដូចជាការងាររបស ់FCF Cambodia។ ម្ទឹសត បីរបស ់FI ននការផ្លា ស់ប្ តូរស

ន្មត់ថាវាជាការសំខាន់ក្នុងការកាត់ផ្ត ច់ននចរនតបរចិាចា គមកកាន់មណ្ឌ

េខថទាកំុម្រខដេវាការការផេើកទឹកចិតតឲ្យម្នការ្្ លួចផ ត្ ើមចុះផ ្្ម ះ

បផងក ើតមណ្ឌ េខថទាបំខន្ថមសម្ម្ប់កុម្រ ផបើផទាះបបីជាវាម្នន័យថា កំ

្រុងខតបងវ ឹកកុម្រឲ្យផដើរផចញឆ្ងា យ្របីម្គលួស្ររបស់ផគ។ ផដើម្បបីផ វ្ ើម្ទឹសត បី

ផនះឲ្យបានសផម្មច អាកប្បកិរយិារបស់ម្ចា ស់ជំនួយ និង អនាកស្ម ័ម្គចិតត

ម្តតូវខតផ្លា ស់បត រ។ូ FI បានកំណត់ផ�ើញថាការអនុវតតសកម្មភ្្រទំនាក់ទំ

នងការផ្លា ស់ប្ តូរអាកប្បកិរយិា និង សង្គម (SBCC) តាមរយៈអុិន្ឺខណ

តម្នសកាត នុ្រេភ្្រក្នុងការសផម្មចនូវេទ្ធ្េសំខាន់ផនះ ប៉ុខនត  វា

ផៅខតម្នភស្នុ តាងម៉ត់ចត់តូចៗអំ្របីរផបៀបននការ្េិតការផ្លា ស់ប្ តូរ

អាកប្បកិរយិាតាមរយៈយុទ្ធនាការ SBCC ម្ប្រ័ន្ធ្សេ្រវ្សាយតាមអុិន្ឺ

ខណតឲ្យបានម្បផសើរបំ្ុត។ 

2. សោលបំណ្មនការពិសរាធមតិតតឡប់
Family Care First Cambodia. ផៅក្នុងការចូេរមួផនះ RF 

MERL បានផ វ្ ើការជាមួយនដគូអនុវតតខដេជាខ ន្ាកននការចាប់ផ ត្ ើ

មរបស ់Family Care First (FCF) Cambodia។ ក្នុងការផ វ្ ើការជាមួយ

រដា្ឋ ភិបាេកម្នុជា USAID បានផបើកការដំផណើរការចាប់ផ ត្ ើម FCF 

Cambodia ក្នុងឆ្នា ំ២០១៤។ ផដាយម្នការខណនំាផដាយគម្មតូ្េ

ប៉ះពាេ់រមួសម្ម្ប់ការសហការខដេម្នរចនាសម័្ន្ធចបាស់លាស់ 

និង ការចូេរមួសហការ្របី ខ ន្ាកផ្សេងៗ ផសចកត បីយេ់ម្្រមមួយក្នុងចំ

ផណាមកិចចាម្្រមផម្្រៀង្របីរម្តតូវបានផចញឲ្យអង្គការ Save the Children 

សម្ម្ប់គផម្ម្ងមួយខដេផៅថា Cambodia Families are Stronger 

Together (FAST)។ គផម្ម្ង FAST រមួបញចា តូេស្្ថ ប័នអនុវតតផេើស្របី 

២៥ និង ្រយាយាមអភិវឌ្ឍម្ប្រ័ន្ធការខថទាទូំេំទូលាយក្នុងម្បផទសក

ម្នុជាផដើម្បបីការពារការបំខបកកុម្រផចញ្របីម្គលួស្រ និង ជម្ម នុញការយ

កកុម្រមក្របីមណ្ឌ េខថទាមំករស់ផៅក្នុងម្គលួស្រវញិ។ RF MERL បា

នចាប់ផ ត្ ើមផ វ្ ើការជាមួយអង្គការទំនុកចិតតកុម្រកម្នុជា (CCT) 

ខដេជានដគូអនុវតតមួយរបស់ FCF Cambodia ផដើម្បបីផ វ្ ើការកំណត់គំនិ

តផ្សេងៗសម្ម្ប់ការផ វ្ ើផតសត  មុនផ្រេ្រម្ងបីកទំហំននគម្មតូសកម្មភ្្រ/

អនតរាគមន៍។ CCT ្រយាយាមកាត់បន្ថយការខបកបាក់រវាងកុម្

រនិងម្គលួស្រតាមរយៈម្ក នុមម្គលួស្រខដេផៅថានា ក់សហគមន៍ និង 

សកម្មភ្្រ្នធានកុម្រ ផសវាោំពារម្គលួស្រ និង តាមរយៈផសវាបញ្ជតូ ន

ខដេម្នក្នុងផែតតបាត់ដំបង ម្បផទសកម្នុជា។

ផៅក្នុងផសចកត បីសផងខេបផនះ ផយើងនឹងផេើកផឡើងនូវការសផងខេបននការរ

កផ�ើញ្របីការ្រិផស្្ន៍មតិម្តឡប់ ខដេ RF MERL បានផ វ្ ើរចួជាមួយ

និងអង្គការមិតតសម្លា ញ់អនត រជាតិ្របីឆ្នា ំ ២០១៧ និង ផដើមឆ្នា ំ២០១៨។ 

ផយើងនឹងបងាហា ញការផមើេជារមួននការ្រិផស្្ន៍មតិម្តឡប់ សផងខេបកា

ររកផ�ើញសំខាន់ៗ្របីសំណួរម្ស្វម្ជាវ និង ផ វ្ ើផសចកត បីសននា ិដា្ឋ នជាមួយនឹង

អនុស្សន៍សម្ម្ប់ FI ។ ឧហសម័្ន្ធម្នរមួបញចា តូេនូវ្រ័ត៌ម្នបខន្ថមអំ

្របីការផរៀបចំការ្រិផស្្មតិម្តឡប់ េទ្ធ្េតខម្មតម្មង់ខបបបរមិ្ណ 

និង្នធានផដើម្បបីផរៀនសូម្តអំ្របី FCF Cambodia, CCT, RF MERL, and 

this Feedback Experiment. 

របូភាពទតី ២ ស្រផដើមនន កុំបផងក ើតមណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាបខន្ថម (ផ វ្ង) 

និង ស្រ កុំបផងក ើតមណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាបខន្ថមផម្កាយផ្រេខកេម្អ (ស្ត )ំ
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សំណួរស្រាវជ្រាវ លទ្ធផលមតិជ្្រឡប់រហ័ស

A. ផតើម្ចា ស់ជំនួយទូផៅ ឬ ម្ចា ស់ជំនួយ្ំៗ (រមួទាងំអនាកស្ម ័ម្គចិ

តតទាងំអស់) ខដេបានផ�ើញែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយផេើ ផហវ សប៊ុក 

ទំនងជាម្នឥរយិាបទ(ឬ គំនិត) អវជិ្ជម្នចំផពាះមណ្ឌ េខថទាកំុ

ម្រផៅម្បផទសកម្នុជាជាងអនាកខដេបានផ�ើញការ្សេ្រវ្សាយផៅក្នុង 
Google ខដរ ឬផទ?

ឥរយិាបថអំ្របីថាផតើមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ្រិតជាជផម្មើសេ្អ សម្ម្ប់

កុម្ររងផម្ោះខដរឬផទ 

B. ផតើម្ចា ស់ជំនួយខដេបានផ�ើញការ្សេ្រវ្សាយផេើផហវ សប៊ុកបានរាយកា

ណ៍ថានិង ត្េ់ជំនួយផៅកាន់មណ្ឌ េខថទាផំៅកម្នុជាតិចជាងអនាកខដេ

បានទទួេការ្សេ្រវ្សាយតាមរយៈGoogleខដរឬផទ?

ការខដេអាចបរចិាចា គម្បាក់មកមណ្ឌ េខថទាកំុម្រកម្នុជាក្នុងផ្រ

េអនាគត (វាយតនមលាផេើខានា ត ៥ ្រិន្នុរបស ់Likert)

C. ផតើអនាកស្ម ័ម្គចិតតខដេបានផ�ើញការ្សេ្រវ្សាយផេើហវ ឹសប៊ុកបានរាយកា

រណ៍ថានឹងផៅស្ម ័ម្គចិតតផៅមណ្ឌ េខថទាផំៅកម្នុជាតិចជាងអនាកខដេ

បានទទួេការ្សេ្រវ្សាយតាម Google ខដរឬផទ?

ការខដេអាចនឹងមកស្ម ័ម្គចិតតផៅមណ្ឌ េខថទាកំុម្រកម្នុជាក្នុង

ផ្រេអនាគត(វាយតនមលាផេើខានា ត ៥ ្រិន្នុរបស ់Likert)

D. ផតើការបផងាហា ះការ្សា្រវ្សាយផេើផហវ សប៊ុកម្នការចំណាយម្បសិទ្ធិភ្្រ

ផដាយរផបៀបណាផបើផ្ៀបនឹង Google? ន

តនមលាក្នុងមួយ្រិន្នុគិតជាភ្គរយក្នុងការផ្លា ស់ប្ តូរឥរយិាបថអំ្របីម

ណ្ឌ េខថទា ំ(ផដាយផម្បើអផថរេទ្ធ្េម្ប្រ័ន្ធ ផោេ ២) តនមលាក្នុងមួ

យ្រិន្នុគិតជាភ្គរយក្នុងការផ្លា ស់ប្ តូរការខដេអាចបរចិាចា គមក

មណ្ឌ េខថទា(ំផដាយផម្បើអផថរេទ្ធ្េម្ប្រ័ន្ធ ផោេ ២)

• ទាងំ្របីរផនះអាម្ស័យផេើកតាត  ២: (1) ការផ្លា ស់ប្ តូរននឥរយិាបថ 

និង (2) ការចំណាយសម្ម្ប់ការចុចមតង។ េទ្ធ្េបខន្ថមននកា

រចាប់អារម្មណ៍គឺជា្រិន្នុភ្គរយននការផ្លា ស់ប្ តូរក្នុងឥរយិាបថនន

ការម្បឹងខម្បងននម្បាក់ខដេបានចំណាយផ្ៀបផៅនឹងមផ្យាបា

យ្សេ្រវ្សាយដនទ។

តារា្ទតី ១ សំណួរម្ស្វម្ជាវការ្រិផស្្មតិម្តឡប់រហ័ស និង 

េទ្ធ្េមតិម្តឡប់រហ័ស

របូភាពទតី២៖ ស្រ្សេ្រវ្សាយម្តលួត្រិនិត្យខដេម្តតូវបានផម្បើក្នុងការស្ទ ង់មតិ

តាមម្ប្រ័ន្ធអុិន្ឺខណត
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តមណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាបខន្ថមផទៀត” (DCMO) និង ស្រផម្កាយការខកេ

ម្អដូចខដេបងាហា ញក្នុងរបូភ្្រទបី១។ ទាងំផនះបានផដើរតួរជាការ្សេ្រវ្សា

យខបប “ការ្រយាបាេ” ផៅក្នុងការ្រិផស្្។ សម្គម RF MERL បាន

បផងក ើតការ្សេ្រវ្សាយម្គប់ម្គងមួយផទៀតសម្ម្ប់ការស្ទ ង់មតិ។

ផដើម្បបីវាស់ស្ទ ង់នូវម្បសិទ្ធិភ្្រននការ្សេ្រវ្សាយ ផយើងចាំបាច់ត្

រវូផ វ្ ើការវាយតនមលានូវេទ្ធ្េខដេទទួេបាន្របីការ្សេ្រវ្សា

យផេើការយេ់ផ�ើញរបស់ម្ចា ស់ជំនួយអំ្របីមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ 

និង ការខដេោត់អាចនឹងបរចិាចា គ ឬ ស្ម ័ម្គចិតតផៅមណ្ឌ េ 

ក៏ដូចជាខសវ ងយេ់អំ្របីតនមលាខដេ FI ចំណាយក្នុងការបផងាហា ះ្រ័ត៌ម្ន

្សេ្រវ្សាយ។ ផហតុដូផចនាះផហើយផយើងម្តតូវផ វ្ ើការស្កេ្បងចំនួន ២ វគ្គ  

(របូភ្្រទបី២)។

ក្នុងវគ្គទបី ១ ផយើងបានផ វ្ ើការវាស់ស្ទ ង់មតិតាមអុិន្ឺខណតផដើម្បបីវាស់

ស្ទ ង់ភ្្រែុសោនា ក្នុងេទ្ធ្េខដេទទួេបានននស្រ “កុំបផងក ើតមណ្ឌ

េកុម្រកំម្ពាបខន្ថមផទៀត” ផេើឥរយិាបថចំផពាះមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ 

និង ភ្្រខដេបរចិាចា គ ឬ ផ វ្ ើការស្ម ័ម្គចិតត តាមបណាត ញ Google 

និង Facebook ។ ផយើងបានសួរសំណួរែលា បីៗកាេ្របីផដើមគផម្ម្ងផៅ

កាន់អនាកផ ល្ា ើយតបផដាយបងាហា ញស្រ្សេ្រវ្សាយខបប ្រយាបាេ ឬ 

ម្គប់ម្គងផដាយនចដន្យ ផហើយបនា្ទ ប់មកផយើងបានសួរសំណួរែលា បីៗ្របីចុង

គផម្ម្ង ផដើម្បបីវាស់ស្ទ ង់េទ្ធ្េខដេទទួេបាន្របីការ្សេ្រវ្សាយ្របីម្ក នុ

មអនាកផ ល្ា ើយតបដខដេ។ ផដាយផម្បើម្បាស់ទិននាន័យ្របីការស្ទ ង់មតិ មុនដំ

បូងផយើងផ វ្ ើការផម្បៀបផ្ៀបេទ្ធ្េែុសោនា ននស្រខបប ្រយាបាេទាងំ 

២ ជាមួយនឹងស្រខបប ម្គង់ម្គង ផដើម្បបីខសវ ងយេ់ថាផតើស្រខបប 

្រយាបាេទាងំ ២ ម្នេទ្ធ្េែុសោនា ផេើសស្រម្គប់ម្គងទាងំ្របីបណាត

ញ្សេ្រវ្សាយខដរឬផទ។ ផយើងបានរកផ�ើញថាវាមិនម្នភ្្រែុសោនា នន

ការ្សេ្រវ្សាយទាងំ២ផនះផទ។ ផហតុផនះផហើយ ជាការរំេឹកសម្ម្ប់ការ

វភិ្គរបស់ផយើង ផយើងបានបូករមួការអផងកត ឬម្ចបាច់ទិននាន័យចូេ

ជាម្ក នុម្រយាបាេខតមួយខដេ រមួអនាកទាងំឡាយណាខដេបានផ�ើញស្

រ្សេ្រវ្សាយអំ្របី DCMO។ បនា្ទ ប់មកផយើងផ វ្ ើការផម្បៀបផ្ៀបេទ្ធ្េ

ននម្ក នុមទទួេស្រ្រយាបាេផនះជាមួយម្ក នុមខដេម្តតូវបានម្គប់ម្គងខដ

េម្ក នុមផនះរមួម្នអនាកផ ល្ា ើយតបខដេធាលា ប់បានផ�ើញខតស្រខបបម្គប់

ម្គងប៉ុផណា្ណ ះក្នុងការស្ទ ង់មតិ។

ក្នុងវគ្គទបី ២ អង្គការមិតតសម្លា ញ់អនត រជាតិបានផ វ្ ើការ្សេ្រវ្សាយស្រ 

“កុំបផងក ើតមណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាបខន្ថមផទៀត” ទាងំ២ក្នុងផ្រេទន្ទ ឹមោនា

ជាេកខេណៈស្របង់ម្បាក់ផេើ Google និង Facebook ក្នុងរយៈផ្រេ១ខែ

ផដើម្បបីកំណត់ការចំណាយននការ្សេ្រវ្សាយស្រផៅផេើម្ប្រ័ន្ធ្សេ្រវ្សាយ

ទាងំ២។ បនា្ទ ប់មកផយើងបានផម្បើម្បាស់ទិននាន័យ្របីមផ្យាបាយវភិ្គ

ស្រផេើបណាត ញ្សេ្រវ្សាយផដើម្បបីកំណត់អម្តាថាផតើការ្សេ្រវ្សាយណាមួ

យផេើបណាត ញទាងំ្របី ខដេបានទាក់ទាញការចុចបងាហា ញ្របីអនាកផម្បើប្

រាស់សម្ម្ប់តនមលាខដេបាន ត្េ់បានផម្ចើនជាងផគ។ ផយើងបានផ វ្ ើការ

ប៉ាន់ស្្ម នតនមលាសម្ម្ប់្េខដេទទួេបានជាសរុបថាជា្េិត្េនន

េទ្ធ្េរបស់វគ្គទាងំ២ (េទ្ធ្េផេើឥរយិាបថបនា្ទ ប់្របីបានផ�ើញស្រ 

និងការចុចក្នុងម្បាក់១ដុលាលា ) ផដើម្បបីផៅដេ់ចំណុចនន្េទទួេបានក្នុ

ង១ដុលាលា ។

ក្នុងការសម្មបសម្មលួេជាមួយ FI និង អនាកពាក់្រ័ន្ធសំខាន់ៗ នឹងខ ្្អក

ផេើការសិកសាម្ស្វម្ជាវរបស់ផយើង RF MERL Consortium បានផ វ្ ើការកំ

នត់យកសំណួរម្ស្វម្ជាវ 4 សម្ម្ប់ការផ ល្ា ើយតបក្នុងការ្រិផស្្ន៍មតិត្

រឡប់ដូចខដេបងាហា ញក្នុងតារាងផេែ ១។ ខ ្្អកផេើម្ទឹសត បីននការផ្លា ស់ប្ តូ

ររបស់ FI និងការសិកសាម្ស្វម្ជាវរបស់ផយើង ផយើងបានផ វ្ ើសម្មតិកម្មថា  
(1) ការ្សេ្រវ្សាយតាម Facebook នឹងម្នម្បសិទ្ធិភ្្រជាងក្នុងការផ្លា

ស់ប្ តូរឥរយិាបទចំផពាះមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ និង ការបរចិាចា គផៅកាន់ម

ណ្ឌ េខថទាកំុម្រ ្របីផម្ពាះ Facebook ម្នផវទិការសង្គមនិងកខនលាងខចក

ចាយពាក្យខដេផចញ្របីម្ត់ម្បផសើរជាង Google និង (2) Facebook នឹ

ងជាមផ្យាបាយចំនាយម្នម្បសិទ្ធិភ្្រមួយសម្ម្ប់យុទ្ធនាការម្ប្រ័

ន្ធ្សេ្រវ្សាយ។ ផយើងបានសផម្មចផម្ជើសផរ ើសការផ វ្ ើផតសត ការ្សេ្រវ្សាយ

ផេើ Facebook និង Google ្របីផម្ពាះមផ្យាបាយទាងំ២ផនះគឺជាម្ប្រ័ន្ធ្្

ស្រវ្សាយសំខាន់ក្នុងការសិកសាម្ស្វម្ជាវ ផហើយវាគឺជាមផ្យាបាយ្សេ្រវ្្

ស្យខដេអង្គការមិតតសម្លា ញ់អនត រជាតិចង់ផ វ្ ើការផម្បៀបផ្ៀបតនមលាចំ

ណាយននការ្សេ្រវ្សាយផេើម្ប្រ័ន្ធ្សេ្រវ្សាយទាងំ២ (ចំណា៖ំ អង្គការមិ

តតសម្លា ញ់អនត រជាតិបានផ វ្ ើការ្សេ្រវ្សាយផេើម្ប្រ័ន្ធ្សេ្រវ្សាយដនទផទៀ

តផដាយមិនម្នការបង់ម្បាក់) (Chiappetta et al. 2017)។ ទាងំផនះសុទ្ធ

ខតជាសម្មតិកម្មផបើចំហជាក់ខសត ង ផទាះជាយ៉ាងណាដូចខដេបានបងាហា

ញក្នុងតារាង ១ ផយើងបានផ ល្ា ើយសំណួរការម្ស្វម្ជាវ្របី ក ដេ់ គ ផដាយ

វាស់ស្ទ ង់េទ្ធ្េមតិម្តឡប់រហ័សផេើឥរយិាបថ និង ភ្្រខដេអាចផៅ

រចួននអាកប្បកិរយិាជាក់លាក់នាផ្រេអនាគត និង សំណួរម្ស្វម្ជាវ � 

វាស់ស្ទ ង់ការចំណាយម្បសិទ្ធិភ្្រ។ ផោេបំណងនន RF MERL គឺផដើម្បបីវា

ស់ស្ទ ង់េទ្ធ្េម្បហាក់ម្បខហេ ឬ ពាក់កណាត េ ខដេទាងំអស់ផនះអាច

វាស់ស្ទ ង់បានផៅក្នុងរងវង់ឆ្ប់រហ័សមួយខដេអនុញ្ញា តឲ្យគផម្ម្ង ឬ 

សកម្មភ្្រផ វ្ ើការសម្មបែ្ លួន ឬ ផ វ្ ើការសផម្មចចិតតអំ្របីកា

ម្ងបីកទំហំននគផម្ម្ងបានមុននឹងអាចរំ្រឹងការផ្លា ស់ប្ តូរផៅក្នុង្េប៉ះ

ពាេ់។អាម្ស័យដូចផនះផហើយបានជាផយើងផ វ្ ើការផផ្ត តការវាយតនមលាផនះ

ផេើការផ្លា ស់ប្ តូរអំ្របីចំផណះដឹង និង ឥរយិាបថ ជាជាង្េប៉ះពាេ់នន

ការផ្លា ស់ប្ តូរអាកប្បកិរយិាផដាយផចតនា។

ការ្រិផស្្មតិម្តឡប់របស់ផយើងបានផ វ្ ើការផម្បៀបផ្ៀបមផ្យាបាយ

្សេ្រវ្សាយតាមអុិន្ឺខណតចំនួន ២សម្ម្ប់ស្រដេ់ម្ចា ស់ជំនួយ៖

3.ទិដ្ឋភាពទូសៅមនការពិសរាធមតិតតឡប់

1. ការ្សេ្រវ្សាយជារបូភ្្រខដេបងាហា ញតាម Facebook Ads, ខដេវាផលាត

ផឡើងផៅក្នុងផ្្ទ ងំ្រ័ត៌ម្នរបស់អនាកផម្បើម្បាស់ Facebook 

2. ការ្សេ្រវ្សាយរបូភ្្រតាមរយៈ Google Display Ads, 

ខដេវាផលាតផឡើងផៅផេើផវបស្យ និង កម្ម វ ិ្ បីទូរស័្រ្ទនដក្នុងផវបស្យ

របស់បណាត យ Google 

ផោេបំណងចម្បងននការវភិ្គផនះគឺផដើម្បបីផ វ្ ើការផម្បៀបផ្ៀបម្បសិទ្ធិ

ភ្្រននការ្សេ្រវ្សាយតាមរយៈបណាត ញ្សេ្រវ្សាយផនះ ផដើម្បបីខសវ ងយេ់

ថាផតើមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយណាមួយខដេជាមផ្យាបាយម្នម្បសិទ្ធិភ្

្រជាងផគ។ ការ្សេ្រវ្សាយខដេនឹងម្តតូវបានផ វ្ ើផតសត ម្តតូវបានបផងក ើតផឡើ

ងផដាយអង្គការ FI, ខដេរមួម្នស្រផដើមខដេសរផសរថា “សូមកុំបផងក ើ
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4. ការរកស�ើញនិ្សេចក្តីបញ្ច ប់មនការពិសរាធ
មតិតតឡប់

ក. ផតើម្ចា ស់ជំនួយទូផៅ ឬ ម្ចា ស់ជំនួយ្ំៗ (រមួទាងំអនាកស្ម ័គ្

រចិតតទាងំអស់) ខដេបានផ�ើញែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយផេើ 

ផហវ សប៊ុក ទំនងជាម្នឥរយិាបទ(ឬ គំនិត) អវជិ្ជម្ន

ចំផពាះមណ្ឌ េខថទាកំុម្រផៅម្បផទសកម្នុជាជាងអនាកខដ

េបានផ�ើញការ្សេ្រវ្សាយផៅក្នុង  Google ខដរ ឬផទ?

ផបើផ្ៀបផៅនឹងអនាកខដេផ�ើញខតស្រម្គប់ម្គង អនាកផ ល្ា ើយតបខដ

េបានផ�ើញការ្សេ្រវ្សាយរបស់ DCMO ផេើ Facebook ម្នចំនួន 

៣.៧% ផម្ចើនជាង បានបដិផស្ថាមណ្ឌ េខថទាកំុម្រជាកខនលាងេ្អ ស

ម្ម្ប់កុម្រក្នុងការេូតលាស់។ ផនះ បងាហា ញអំ្របីម្បសិទ្ធិភ្្រខដេអាច

រកបានផហើយម្នេកខេណៈតូចមួយ្របីការខដេបានទទួេ្រ័ត៌ម្នអំ

្របីការ្សេ្រវ្សាយមួយ ផបើផ្ៀបផៅនឹងការផ្លា ស់ប្ តូរម្ទង់ម្ទាយ្ំខដេ

អនាករំ្រឹងចង់ផ�ើញ្របីយុទ្ធនាការខដេ្សេ្រវ្សាយស្រតាមរយៈមផ្យា

បាយ្សេ្រវ្សាយផ្សេងៗជាផម្ចើន និង ្របីយុទ្ធនាការខដេបផងក ើនការទ

ទួេ្រ័ត៌ម្នអំ្របីការ្សេ្រវ្សាយស្រកាន់ខតផម្ចើន ។ ផេើ Google ស្រ 

DMCO មិនម្នម្បសិទ្ធិភ្្រណាគួរឲ្យកត់សម្្គ េ់ក្នុងចំផណាមអនាកខដ

េបានផ�ើញវាផនាះផទ។ របូភ្្រទបី ៣ បងាហា ញ្របីកាប៉ាន់ស្្ម ន្េទទួេ

បានខដេសម្ម្ប់ Facebook ទទួេបាន ០.០៣៧ ចំខណកឯ Google 

ទទួេបានខត ០.០១៣ប៉ុផណា្ណ ះ។ គម្មិតននភ្្រផជឿជាក់ ឬខែសេបនា្ទ ត់

ខដេរត់កាត់ចំណុច្រិន្នុ  បងាហា ញ្របីតនមលាទាងំអស់ខដេ្រិន្នុទាងំអស់

ផនាះអាចម្ន។ អាម្ស័យផហតុផនះផហើយ ផដាយផយើងផ�ើញថាកម្មិត

ននភ្្រផជឿជាក់ននចំណុចប៉ាន់ម្បម្ណរបស់ Google រមួម្នតនមលា 

០ ខដេវាម្នន័យថា្េខដេទទួេបានអាចនឹង ផស្ម ើ ០ ផហតុផនះ

1 ការ្រិនិត្យផមើេភស្នុ តាងផេើម្បសិទ្ធភ្្រននយុទ្ធនាការម្ប្រ័ន្ធ្សេ្រវ្សាយ

ផដើម្បបីផ វ្ ើការផ្លា ស់ប្ តូរអាកប្បកិរយិាសុែភ្្រស្ធារណៈបងាហា ញថាការផ្លា

ស់ប្ តូរអាកប្បកិរយិាទំនងនឹងទទួេបានេទ្ធ្េ្របីការផ វ្ ើយុទ្ធនាការម្ប

សិនផបើយុទ្ធនាការផនះម្តតូវបានខចករំខេកតាមរយៈមផ្យាបាយ្សេ្រវ្្

ស្យជាផម្ចើន និងទទួេបានេទ្ធ្េ្របីការទទួេបាននូវស្រ្សេ្រវ្សាយ

បានផម្ចើន និង 

របូភាពទតី ៣ ឥទ្ធ្រេននស្រ កុំបផងក ើតមណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាបខន្ថម 

ផេើឥរយិាបថចំផពាះមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ

បានជាមិនម្នម្បសិទ្ធិភ្្រគួរឲ្យសម្្គ េ់។ ចំណាថំាក្នុងរបូភ្្រទបី ៣ 

កម្មិតននភ្្រផជឿជាក់ននចំណុចប៉ាន់ម្បម្ណរបស់ Facebook និង 

Google ម្តលួតសុបីោនា ។ ផនះបញ្្ជ ក់ថាែណៈផ្រេខដេផយើងមិនអាចស

ននា ិដា្ឋ នបាននូវ្េខដេទទួេបានផេើ Google ផស្ម ើនឹង ០ ផយើងក៏

មិនអាចសន្មត់បានខដេថា្េខដេទទួេបាន្របី Google ែុស្របី

្េខដេទទួេបាន្របីការ្សេ្រវ្សាយ្របី Facebook។ ផហតុផនះផហើយ 

ផយើងបានរកផ�ើញឥទ្ធិ្រេតូចមួយខដេគួរឲ្យសម្្គ េ់្របី Facebook 

អំ្របីស្រផេើឥរយិាបថចំផពាះមណ្ឌ េខថទា ំប៉ុខនត ផយើងមិនបានរកផ�ើញ

ថាវាម្នឥទ្ធិ្រេសម្ម្ប់ Google ខដរឬផទ។
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បនត្របីសំណួរម្ស្វម្ជាវ ែ, មិនម្នឥទ្ធិ្រេខដេគួរឲ្យកត់សម្្គ េ់អំ្របីការ

្សេ្រវ្សាយ្រ័ត៌ម្ន កុំបផងក ើតមណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាបខន្ថមផទៀត ចំផពាះការ

រាយកាណ៍របស់អនាកផ ល្ា ើយតប្របីការផ វ្ ើការស្ម ័ម្គចិតតផៅកាន់មណ្ឌ េខថទាំ

កុម្រផឡើយផនះផបើផ្ៀបផៅនឹងការទទួេការ្សេ្រវ្សាយខបបម្គប់ម្គង

ផេើ Facebook និង Google។ ក្នុងរបូភ្្រទបី ៥ ចំណុចប៉ាន់ម្បម្ណរបស់ 
Facebook និង Googleផស្ទ ើរខតដូចោនា  ផហើយកម្មិតផជឿជាក់រមួម្នតនមលា 

០ ខដេបងាហា ញថាផយើងមិនអាចម្បាប់្របីភ្្រែុសោនា ចំផពាះមផ្យាបាយ

្សេ្រវ្សាយទាងំ ២ ផឡើយ។ ផហតុផនះផហើយែណៈផ្រេខដេម្នឥទ្ធិ្រេ

តិចតួចននការ្សេ្រវ្សាយផេើឥរយិាបថចំផពាះមណ្ឌ េខថទាកំុម្រសម្ម្

ប់អនាកផម្បើម្បាស់ Facebook ឥទ្ធិ្រេផនាះមិនបានបកម្ស្យថាជាការផ្លា

ស់ប្ តូរក្នុងការរាយការណ៍្របីការស្ម ័ម្គចិតតផនាះផទ។ 

គ. ផតើអនាកស្ម ័ម្គចិតតខដេបានផ�ើញការ្សេ្រវ្សាយផេើហវ ឹ

សប៊ុកបានរាយការណ៍ថានឹងផៅស្ម ័ម្គចិតតផៅមណ្ឌ េ

ខថទាផំៅកម្នុជាតិចជាងអនាកខដេបានទទួេការ្សេ

្រវ្សាយតាម Google ខដរឬផទ?

មិនម្នឥទ្ធិ្រេខដេគួរឲ្យកត់សម្្គ េ់អំ្របីការ្សេ្រវ្សាយ្រ័ត៌ម្ន កុំ

បផងក ើតមណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាបខន្ថមផទៀត ចំផពាះការរាយកាណ៍របស់អនាក

ផ ល្ា ើយតប្របីការបរចិាចា គផៅកាន់មណ្ឌ េខថទាកំុម្រផឡើយ ផនះផបើផ្ៀ

បផៅនឹងការទទួេការ្សេ្រវ្សាយខបបម្គប់ម្គងផេើ Facebook និង 
Google។ ដូចខដេបានផ�ើញក្នុងរបូភ្្រទបី ៤ កម្មិតផជឿជាក់ចំផពាះ

ចំណុចប៉ាន់ម្បម្ណទាងំ ២ រមួម្នតនមលា ០។ ដូចបានផរៀបរាប់ផម្កាម

សំណួរម្ស្វម្ជាវ ក ផនះម្នន័យថាផយើងមិនអាចផ វ្ ើការសននា ិដា្ឋ នថា

ឥទ្ធិ្រេននការ្សេ្រវ្សាយផេើFacebook និង Google គឺមិនខមនផស្ម ើ ០ 

ផនាះផទ។ ចំណុចែុសោនា ខដេផយើងបានផ�ើញក្នុងការខដេអាចបរចិាចា គ

េុយអាចមក្របីភ្គែុសោនា ននសំណាក ឬ កតាត ផ្សេងៗជាជាងការ្សេ្រវ

្សាយផ្្ទ េ់។ ផហតុផនះផហើយែណៈផ្រេខដេម្នឥទ្ធិ្រេតិចតួចននកា

រ្សេ្រវ្សាយផេើឥរយិាបថចំផពាះមណ្ឌ េខថទាកំុម្រសម្ម្ប់អនាកផម្បើម្បា

ស់ Facebook ឥទ្ធិ្រេផនាះមិនបានបកម្ស្យថាជាការផ្លា ស់ប្ តូរក្នុងការ

រាយការណ៍្របីការបរចិាចា គផនាះផទ។ 

ែ. ផតើម្ចា ស់ជំនួយខដេបានផ�ើញការ្សេ្រវ្សាយផេើផហវ

សប៊ុកបានរាយកាណ៍ថានិង ត្េ់ជំនួយផៅកាន់មណ្ឌ

េខថទាផំៅកម្នុជាតិចជាងអនាកខដេបានទទួេការ

្សេ្រវ្សាយតាមរយៈGoogleខដរឬផទ?

របូភាពទតី ៥ ឥទ្ធ្រេននស្រកុំបផងក ើតមណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាបខន្ថម ផេើការ

ខដេអាចនឹងស្ម ័ម្គចិតតជាមួយមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ
របូភាពទតី ៤ ឥទ្ធិ្រេននស្រ កុំបផងក ើតមណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាបខន្ថមផេើការ

ខដេអាចនឹងបរចិាចា គផៅកាន់មណ្ឌ េខថទាកំុម្រ

1 ភ្គរយននផោេផៅទសសេនិកជនខដេបានដឹងេឺអំ្របីយុទ្ធនាការម្

នកម្មិតែ្ស់ (Naugle and Hornik 2014; Abroms and Maibach 

2008)។ ែណៈផ្រេខដេភស្នុ តាងផនះមិនអាចផ វ្ ើការផម្បៀបផ្ៀបផដា

យផ្្ទ េ់ជាមួយនឹងអនតរាគមន៍ផនះ ភស្នុ តាងខដេខ ្្អកផេើផោេការ

ណ៍ននយុទ្ធនាការម្ប្រ័ន្ធ្សេ្រវ្សាយម្នម្បសិទ្ធភ្្រសម្ម្ប់ការផ្លា ស់ប្ តូរ

អាកប្បកិរយិាសុែភ្្រអាច ត្េ់នូវការយេ់ដឹងបខន្ថមមួយចំនួន។
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ផៅម្នចំណុចសម្ម្ប់ខកេម្អក្នុងការចំណាយម្បសិទ្ធិភ្្រននការ្សេ្រវ

្សាយ ផហើយវាអាចជាការសនសេដំ៏ម្នសកាត នុ្រេផដាយការផផ្ត តផេើកា

រម្បឹងខម្បងផ វ្ ើយុទ្ធនាការផេើ Facebook ជាជាងផេើ Google។ ផទាះបបីជា

យ៉ាងណាមិនថារបូភ្្រទាងំផនះបានបងាហា ញថាការផ វ្ ើសកម្មភ្្រផនះ

ម្នការចំនាយម្នម្បសិទ្ធិភ្្រឬផទ គឺវាមិនទាន់អាចអនុម័តបាន។ 

វាអាចផ វ្ ើផៅបានម្បសិនផបើអនាកទាងំ ៦ផនាះម្តតូវបានផេើកទឹកចិតត

យ៉ាងខាលា ងំកាលា  ្ួរកផគនឹងខចកចាយស្រ និង ្រន្យេ់អនាកដនទផេើស្របី 

៦ នាក់ផអាយផ្លា ស់ប្ តូរចិតតគំនិតរបស់ផគអំ្របីស្រៈសំខាន់របស់មណ្ឌ េ

ខថទា។ំ ម្បសិនផបើផនាះជាការ្រិត សកម្មភ្្រ/អនតរាគមន៍អាចនឹង

ម្នម្បសិទ្ធិភ្្រក្នុងការចំណាយ។ វាក៏អាចផៅរចួ្ងខដរខដេថាម

នុសសេទាងំ៦ផនាះនឹងមិនខចកចាយស្រឲ្យទូេំទូលាយ ផហើយអង្គការ

មួយខដេម្នកញចា ប់ថវកិារតិចតួចអាចនឹងគិតថាការចំណាយម្បា

ក់ ១០០ដុលាលា សម្ម្ប់ផ វ្ ើការផ្លា ស់ប្ តូរចិតតគំនិតរបស់មនុសសេខត ៦ នាក់ 

(មិនខមនផ្លា ស់ប្ តូរអាកប្បកិរយិា) គឺការចំណាយេុយដ៏ផម្ចើនមួយសម្ម្

ប់ខតេទ្ធ្េតូចតាចប៉ុផណា្ណ ះ។

ផយើងក៏បានម្ស្វម្ជាវកតាត ផ្សេងផទៀតខដេអាចនាំមកនូវម្បសិទ្ធិ

ភ្្រននការ្សេ្រវ្សាយខដរ រមួទាងំការចុចដាក់ចំណាត់ថានា ក់ និង 

ការចុចផមើេក្នុងផវបស្យ។ ្រ័ត៌ម្នខាងផម្កាមគឺជាការផរៀបរាប់ទាងំ

ម្ស នុង។ ការ្សេ្រវ្សាយរបស់ FI ទាងំ២ម្នអម្តាការចុចផមើេែ្ស់ជាង 
Google ផហើយស្រផដើមរបស់ DCMO ម្នអម្តាការចុចផមើេក្នុង 

Facebook ែ្ស់ជាងស្រខដេខកេម្អ។ ស្រផដើមរបស ់DCMO 

ម្នអម្តាការចុចផមើេក្នុង Facebook ែ្ស់ជាងផគបង្អស់ជា

មួយនឹងការចុចជាម្្យម ៣.៩៦% និង ផេើ Google ០.២៨% 

។អម្តាននការចុចទាងំផនះសម្ម្ប់ Facebook គឺផេើសម្្យមភ្គ 

ចំខណកឯ Google គឺស្ថ ិតផៅផម្កាមម្្យមភ្គបនត ិច។ ផៅផេើ 
Facebook ការ្សេ្រវ្សាយម្នអម្តាចុចែ្ស់ក្នុងចំផណាមម្ស្

តបី (គិតក្នុងជួរអាយុ) ជាងបុរស និង ក្នុងចំផណាមទសសេនិកជនផៅសហរ

ដ្ឋអាផមរចិម្នចំនួនផម្ចើនជាង ផបើផ្ៀបនឹងចម្កភ្រអង់ផគលាស និង 

ម្បផទសអូសស្ត េបី។ ផៅផេើ Google ស្រដំបូងបានផៅដេ់អនាកផមើេផៅ

សហរដ្ឋអាផមរចិ ផហើយក៏ម្នអម្តាចុចែ្ស់បំ្ុតក្នុងកម្ម វ ិ្ បីក្នុងទូរស័

្រ្ទនដ ជាងផវបស្យ។

តារា្ទតី ២ ការចុចសរុប, តនមលា និងតនមលាននការចុចមតងសម្ម្ប់ដំផនើរ

ការស្រ្សេ្រវ្សាយផេើ 

Research Total Clicks Cost Per Click

Google 6,702 $.063

Facebook 5,900 $.064

2  តនមលាផនះរមួបញចា តូេខតតនមលាក្នុងការបផងាហា ះការ្សេ្រវ្សាយផេើមផ្យាបា

យ្សេ្រវ្សាយខតប៉ុផណា្ណ ះ។ វាមិនបានរមួបញចា តូេតនមលាននការ្េិត ឬ តម្

នេ្រេកម្មសម្ម្ប់ការបផងាហា ះការ្សេ្រវ្សាយផនះផឡើយ។ ការវភិ្គម្ប

សិទ្ធិភ្្រននការចំណាយម្តតូវបានផ វ្ ើផឡើងផដាយខ ្្អកផេើការសិកសាទាំ

ង២ខ ន្ាករបស់ផយើង។ ផដាយខ ន្ាកទបី១តម្មតូវឲ្យអនាកផ ល្ា ើយតបចុចផេើការ

្សេ្រវ្សាយស្ទ ង់មតិ មិនខមនចុចផេើការ្សេ្រវ្សាយអំ្របី SBCC ផឡើយ។ 

ក្នុងករណបីផនះ ម្បសិទ្ធិភ្្រននការចំណាយទំនងជាម្នការខម្បម្បលួេផៅ

ផ្រេខដេការ្សេ្រវ្សាយ្រិតម្បាកដម្តតូវបានដំផណើរការ និង អាចខម្បប្

រេួ្ងខដរម្បសិនផបើម្នការផ្លា ស់ប្ តូរណាមួយចំផពាះការ្សេ្រវ្សាយ។

�. ផតើម្នការចំណាយម្បសិទ្ធិភ្្រកម្មិតណាក្នុងការបង្

ផហាះការ្សេ្រវ្សាយផេើផហវ សប៊ុក ផបើផ្ៀបផៅនឹង Google?

ផដើម្បបីផ វ្ ើការគណនាចំណាយម្បសិទ្ធភ្្រ ផយើងបានខចកការប៉ាន់ប្

រម្ណ្េខដេទទួេបាន (្របីការវភិ្គចំផពាះចផមលា ើយសម្ម្ប់សំ

ណូរម្ស្វម្ជាវ ក ដេ់ គ) ជាមួយនឹងតនមលាក្នុងការចុចមតងចំផពាះម្្

ផយាបាយ្សេ្រវ្សាយនបីមួយៗ។ តារាងទបី ២ បងាហា ញតនមលាក្នុងការចុចស

ម្ម្ប់ការផ វ្ ើការ្សេ្រវ្សាយផេើ Facebook និង Google សម្ម្ប់វគ្គទបី 

២ ននការ្រិផស្្មតិម្តឡប់។ តនមលាម្្យមននការចុចមតងសម្ម្ប់

ការ្សេ្រវ្សាយរបស់ FI ទាងំមូេផស្ទ ើរខតដូចផៅនឹងមផ្យាបាយនន

ការ្សេ្រវ្សាយទាងំ ២។ ផយើងបានខចកការប៉ាន់ម្បម្ណ្េខដេទ

ទួេបាន្របីសំណួរ ក ជាមួយនឹងតនមលាននការចុចមតងក្នុងតារាងទបី ១ 

ផដើម្បបីកំណត់ចំនួនចិតតរបស់មនុសសេខដេម្តតូវបានផ្លា ស់ប្ តូរក្នុងផ្រេ

ខដេ ១០០ ដុលាលា ម្តតូវបានចំណាយ ។ ដូចខដេផ�ើញក្នុងរបូភ្្រទបី ៦ 

ចិតតគំនិតរបស់មនុសសេចំនួន ៦ នាក់ម្តតូវបានផ្លា ស់ប្ តូរចំផពាះការខដ

េថាមណ្ឌ េខថទាកំុម្រជាកខនលាងេ្អ សម្ម្ប់កុម្រេូតលាស់រាេ់ការចំ

ណាយ ១០០ ដុលាលា ក្នុង Facebook។ Google មិនម្តតូវបានរាប់ថាជាការ

ចំណាយម្នម្បសិទ្ធភ្្រផនាះផទផដាយផហតុថាផយើងមិនបានរកផ�ើ

ញ្េប៉ះពាេ់ខដេទទួេបាន្របីការ្សេ្រវ្សាយផេើ Google ផនាះផទ។ 

Facebook អាចជាមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយខដេម្នម្បសិទ្ធភ្្រក្នុងកា

រចំណាយជាង្របីផម្ពាះវាបាន្សេ្រវ្សាយផៅកាន់ទសសេនិកជនផ្សេងៗោនា

ផម្ចើនជាង Google ឬបណាត េមក្របីមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយអនុញ្ញា តិចំ

ផពាះម្តិកា្សេ្រវ្សាយបខន្ថម ការម្បាម្ស័យទំនាក់ទំនងផៅវញិផៅមក

និងការខចករំខេកតាមរយៈបណាត ញសង្គម ខដេទាងំអស់ផនះ Google 

មិនអាចផ វ្ ើបាន។ ចិតតរបស់មនុសសេ ៦ នាក់ម្តតូវបានផ្លា ស់ប្ តូរចំផពាះកា

រខដេថាមណ្ឌ េខថទាកំុម្រជាកខនលាងេ្អ សម្ម្ប់កុម្រេូតលាស់រាេ់កា

រចំណាយ ១០០ ដុលាលា ក្នុង Facebook ។ Facebook ម្បខហេជាមផ្យាបា

យខដេម្នម្បសិទ្ធិភ្្រជាង្របីផម្ពាះវាចាប់យកទសសេនិកជនផ្សេង្របី 

Google ឬក៏្របីផម្ពាះមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយអនុញ្ញា តម្តិការននការ្្

ស្រវ្សាយបខន្ថម ការម្បាម្ស័យទាក់ទង និង ការខចករំខេកតាមរយៈប

ណាត ញសង្គមខដេGoogle មិនអាចផ វ្ ើបាន។
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របូភាពទតី ៦ ចំនួនចិតតមនុសសេខដេបានផ្លា ស់ប្ តូរអំ្របីមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ

រាេ់ការចំណាយ ១០០ដុលាលា ផេើ Facebook និង Google

5. អនុរាេន៍ 

ជាបញចា ប់ RF MERL ម្តតូវបានផរៀបផរៀងផឡើងផដើម្បបីជាចំណុចចាប់ផ ត្ ើមស

ម្ម្ប់ការម្បមូេទិននាន័យឆ្ប់រហ័ស និង ការផតសត ស្កេ្បងការផរៀប

ផរៀងឆ្ប់រហ័ស។ ការ្រិផស្្ផនះគឺជាសមិទ្ធ្េននការសិកសាម្ស្វម្ជាវ 

និង ការ្រិភ្កសាជាមួយ FI ថាផតើមផ្យាបាយណាមួយខដេស្កសមបំ

្ុតផដើម្បបី្សេ្រវ្សាយស្រផចញផៅខាងផម្រៅ។ ការរកផ�ើញទាងំផនះបាន

ត្េ់មិនម្តឹមខតឱកាសជាផម្ចើនសម្ម្ប់ការស្ត រផឡើងវញិផៅផ្រេអនា

គត និង ការបញ្ជតូ នការ្សេ្រវ្សាយទាងំផនះតាមរយៈមផ្យាបាយ្សេ្រវ

្សាយទាងំផនះផទ ខថមទាងំសិកសាខសវ ងយេ់បខន្ថមអំ្របីវ ិ្ បីស្សសត ការទំ

នាក់ទំនង និង ការតស៊ូ មតិផ្សេងៗ។ វាក៏អាចនិយាយបានថា ការរក

ផ�ើញទាងំផនះម្បខហេជាមិនអាចតាងឲ្យេទ្ធ្េខដេ្របី្សេ្រវ្សាយតា

មអុិន្ឺខណតផនាះផទ។ ខ ្្អកផេើការរកផ�ើញការ្រិផស្្មតិម្តឡប់ទាំ

ងផនះ ផយើងបាន ត្េ់អនុស្សន៍ចំនួន ២ ខដេ  FI គួរ្រិចារណាផដើម្

បបី ត្េ់ជាដំណឹងដេ់កម្ម វ ិ្ បីនាផ្រេអនាគត។ សូមចងចាំថាផយើងនឹង

ផ វ្ ើការខកេម្អអនុស្សន៍អស់ទាងំផនះខ ្្អកផេើការ្រិភ្កសាជាមួយនដ

គូ TSG ។

1. កំណត់ថាផតើការចំណាយផេើការ្សេ្រវ្សាយស្កសមនឹងេទ្ធ្េខដ

េទទួេបានឬផទ ផដាយផ វ្ ើការថលាឹងខថលាងតនមលាននការ្សេ្រវ្សាយស្រ

ផ្ៀបនឹងវ ិ្ បីស្សសត ផ្សេងៗដូចជា SBCC និងការតស៊ូ មតិ។ 

A. ម្បសិនផបើការ្សេ្រវ្សាយម្តតូវបានកំណត់ថាស្កសម ផបើផ្ៀបនឹង

ជផម្មើសននការ្សេ្រវ្សាយដនទ សូមបនតផ វ្ ើការ្សេ្រវ្សាយតាមអុិន

្ឺខណត តាមរយៈ Facebook និង្រម្ងបីកវសិ្សភ្្ររបស់វាខដេជា

ខ ន្ាកមួយននយុទ្ធស្សសត តស៊ូ មតិឲ្យកាន់ទូេំទូលាយផដើម្បបីផ្លា ស់ប្ តូឥរ ិ

យាបថរបស់ម្ចា ស់ជំនួយចំផពាះមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ។ ផ វ្ ើការស្កេ្ប

ងជផម្មើស្សេ្រវ្សាយដនទតាមរយៈ Facebook ខដេអាចជម្ម នុញការ

ផ្លា ស់ប្ តូរអាកប្បកិរយិាននការបរចិាចា គ ក៏ដូចជាការស្ម ័ម្គចិតត។ ជផម្មើ

សស្រ្សេ្រវ្សាយអាចរមួបញចា តូេនូវម្បធានបទខដេម្តតូវបានខណនាំ

ផដាយការផ វ្ ើការសិកសាម្ស្វម្ជាវរបស់ផយើង (ឧ. ម្បធានបទទាក់ទង 

្េប៉ះពាេ់ននមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ ការផម្បើម្បាស់វ ើផដអូ្សេ្រវ្សាយខដ

េជំនួសឲ្យទូរទសសេន៍ និង ជផម្មើសននសកម្មភ្្រសប្បនុ រស្ម៌ដនទ

ផទៀត) 

B. ម្បសិនផបើការ្សេ្រវ្សាយម្តតូវបានកំណត់ថាមិនស្កសមនឹងតម្

នេ ស្កេ្បងផម្បើម្បាស់យុទ្ធស្សសត តស៊ូ មតិ ឬ SBCC ផ្សេងផទៀតផដើ

ម្បបីផ្លា ស់ប្ តូរឥរយិាបថ និង អាកប្បកិរយិាក្នុងការផ វ្ ើសកម្មភ្្រម

នុសសេ្ម៌ ក្នុងចំផណាមម្ចា ស់ជំនួយនានា។ ្រិចារណាវ ិ្ បីស្សសត តស៊ូ

មតិខដេផ វ្ ើឲ្យម្នការ្រិភ្កសា និង ខចកចាយក្នុងបណាត ញសង្គម

ដូចផៅនឹងការសិកសាម្ស្វម្ជាវរបស់ផយើង (Chiappetta et al. :2017 

23–20)។ ផយើងសំណូម្ររផ វ្ ើផតសត វ ិ្ បីស្សសត ដនទផទៀតខដេជា្រិផស

សសផ ត្ ការផ្លា ស់ប្ តូរអាកប្បកិរយិាក្នុងការស្ម ័ម្គចិតត និង បរចិាចា គ។ 

ផេើស្របីផនះស្កេ្បង្រិចារណាអនុវតតយុទ្ធស្សសត ផោេផៅជាដំណា

ក់កាេចំផពាះការផ្លា ស់ប្ តូរឥរយិាបថអំ្របីមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ ជាមួយ

នឹងយុទ្ធស្សសត ខដេោំម្ទឲ្យម្នអាកប្បកិរយិាដនទផទៀតចំផពាះកា

រស្ម ័ម្គចិតត និង ការបរចិាចា គ ខដេទាងំអស់ផនះម្តតូវបានផសនា ើរផឡើង

ផដាយការសិកសាម្ស្វម្ជាវរបស់ផយើងថាអាចនឹងម្នម្បសិទ្ធិភ្្រ។ 

ក្នុងវគ្គទបី ២ ការចុចផេើការ្សាយណាមួយរបស់ FI បាននាំអនាកចុចផមើ

េឲ្យផៅកាន់ផវបស្យរបស់ ChildSafeខដេម្នបងាហា ញ្រ័ត៌ម្នអំ

្របីមណ្ឌ េខថទាកំុម្រនិងការទទួេែុសម្តតូវចំផពាះការស្ម ័ម្គចិតត និង 

បរចិាចា គ។ ែណៈផ្រេខដេGoogleមិនសូវជាម្នម្បសិទ្ធិភ្្រចំណាយ

ដូចFacebook អនាកផមើេចំណាយផ្រេផម្ចើនជាងបនត ិចផេើផវបស្យរប

ស់ ChildSafe ផ្រេខដេម្តឡប់្របី Google (ជាម្្យម ៣.៧ នាទបី) ផេើស 

Facebook (២.៤ នាទបី)។ ផនះអាចនឹងពាក់្រ័ន្ធជាមួយអម្តាចុចទាប

ផេើGoogleម្បសិនផបើអនាកផមើេGoogleទំនងជាម្នជផម្មើសននការចុច

ការ្សេ្រវ្សាយផម្ចើនជាង ផហតុផនះផហើយបានជាម្នការចាប់អារម្មណ៍

ចំផពាះម្បធានបទជាងអនាកផមើេ Facebook។ 
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ឧបេម្័ន្ធ

MERL BRIEF
 

យុទ្ធនាការផ្លា ស់ប្ តូរអាកប្បកិរយិា និង 

សង្គមរបស់ម្ចា ស់ជំនួយសម្ម្ប់ ការចាប់ផ ត្ ើមរបស ់

FAMILY CARE FIRST  

CAMBODIA INITIATIVE

សេចក្តីេស ខ្េបអំពតី
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ផយើងនឹងបងាហា ញនូវចំណុចសំខាន់ៗននការផរៀបចំការ្រិផស្្មតិម្តឡ

ប់។ សម្ម្ប់ការផរៀបចំទាងំម្ស នុង សូម្រិនិត្យ Nichols et al. 2017.

វធិតីរាសេ្៖ ក្នុងកំឡនុ ងផ្រេវគ្គទបី ១ ននការ្រិផស្្មតិម្តឡប់ ផយើងបា

នកំណត់យកអនាកផ ល្ា ើយតបផដាយនចដន្យផៅក្នុងFacebookនិងGoogl

eផដើម្បបីផមើេែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយស្រសត បី្របីការទំនាក់ទំនងការផ្លា ស់ប្ តូរអា

កប្បកិរយិាក្នុងសង្គម (“ការ្រយាបាេ”) ឬែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយ្របីស្រអ្រ្

យាម្កឹត្យ (“ម្គប់ម្គង”)។ ក្នុងម្ក នុមទាងំ២ផយើងបានផ វ្ ើការស្ទ ង់មតិតាមប្

រ្រ័ន្ធអុិន្ឺខណតផដើម្បបីផ វ្ ើការវាស់ឥរយិាបថរបស់អនាកផ ល្ា ើយតបមុននិ

ងផម្កាយផ្រេបានផ�ើញែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយ។ ភ្្រែុសោនា ក្នុងម្្យម

ម្នេកខេែណ្ឌ ននអផថរវាស់ស្ទ ង់ឥរយិាបថរវាងម្ក នុមទាងំ២បានវាស់្េ

ប៉ះពាេ់ក្នុងមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយនបីមួយៗ ផហើយការផម្បៀបផ្ៀប្េ

ប៉ះពាេ់ទូទាងំមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយបានវាស់ស្ទ ង់ទំនាក់ទំនងននម្ប

សិទ្ធិភ្្ររបស់មផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយទាងំ២។

ទម្មង់ននការ្រិផស្្វគ្គទបី ១ (រមួម្នការស្ទ ង់មតិផដើមម្ោ, ការដាក់ប

ងាហា ញែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយ, និងការស្ទ ង់មតិចុងម្ោ) ម្តតូវបានផរៀបចំផឡើ

ងផដើម្បបីធានាថាសំណាកដខដេននអនាកផ ល្ា ើយតបបានបំផ្រញទាងំការ

ស្ទ ង់មតិផៅផដើមម្ោនិងចុងម្ោ។ ម្បសិនផបើផយើងម្តតូវម្គប់ម្គងការស្ទ

ង់មតិផៅផ្រេផ្សេងោនា  ផយើងនឹងមិនអាចធានាបានថាផយើងអាចប្

ផរៀបផ្ៀបគំនិតននមនុសសេដខដេមុននិងផម្កាយផ្រេផ�ើញែិតប័ណ្ណ

្សេ្រវ្សាយផនាះផទ។ ផ្រេផវលាសរុបខដេម្តតូវការសម្ម្ប់បំផ្រញទាងំ១០

សំណួរម្តតូវបានផ វ្ ើការប៉ាន់ម្បម្ណថាតិចជាង១នាទបី។ ផហតុដូចផនះផហើ

យការ្រិផស្្របស់ផយើងបានវាស់ម្តឹមខតការផ្លា ស់ប្ តូរឥរយិាបថភ្លា មៗ

ផម្កាយ្របីការផមើេផ�ើញែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយខតប៉ុផណា្ណ ះ។ 

េំណាក៖ ផយើងផ វ្ ើការម្បមូេទិននាន័យ្របីអនាកផ ល្ា ើយតបចំនួន 

១,៤៩៤ នាក់្របីផេើFacebookនិងចំនួន ១,៥១៨នាក់្របីGoogle 

ផដាយចំនួនអនាកផ ល្ា ើយតបសរុបគឺ ៣,០១២នាក់។ 

ក. ការសរៀបចំការពិសរាធមតិតតឡប់រហ័េ
ការតបមូលទិន្នន័យ៖ ក្នុងកំឡនុ ងផ្រេស្ទ ង់មតិផដើមម្ោនិងចុងម្ោ 

ផយើងបានសួរសំណួរចំនួន៣ដូចខាងផម្កាមផនះ៖

1. ផតើអនាកផជឿផេើឃ្លា ដូចខាងផម្កាមផនះកម្មិតណា? 

2. ផតើអនាកអាចនឹងផ វ្ ើការបរចិាចា គេុយផៅកាន់មណ្ឌ េខថទាកំុម្រឬមណ្ឌ

េកុម្រកំម្ពាក្នុងម្បផទសកម្នុជាកម្មិតណា? 

(ជផម្មើសចផមលា ើយ៖ អាចខាលា ងំ, អាច, អាចនិងមិនអាច, មិនអាច, 

មិនអាចផទ)

3. ផតើអនាកអាចនឹងផៅផ វ្ ើការស្ម ័ម្គចិតតផៅមណ្ឌ េខថទាកំុម្រឬមណ្ឌ េ

ខថទាកំុម្រកំម្ពាក្នុងម្បផទសកម្នុជាកម្មិតណា? 

(ជផម្មើសចផមលា ើយ៖ អាចខាលា ងំ, អាច, អាចនិងមិនអាច, មិនអាច, 

មិនអាចផទ)

ផេើស្របីផនះផម្រៅ្របីសំណួរចុងម្ោ ផយើងម្នសួរសំណូរអំ្របីអនាកផ ល្ា ើយតប

ដូចជា ផភទ អាយុ និងអាកប្បកិរយិាននការបរចិាចា គ្របីមុន។ 

ការវភិាគទិន្នន័យ៖ ផយើងបានផ វ្ ើការវភិ្គេទ្ធ្េននវគ្គទបី១ននការផ វ្ ើ

សកម្មភ្្រ/អនតរាគមន៍ផដាយផម្បើគម្មតូរ ើខសហ្គ សស្យនុ ង ផដើម្បបីប៉ាន់ម្បម្ណ

្េប៉ះពាេ់ននការខដេបានទទួេែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយមួយក្នុងចំផណា

មែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយ្របីរបស់អង្គការមិតតសំឡាញ់អនត រជាតិ ថាម្នទំ

នាក់ទំនងផៅនឹងការខដេបានទទូេែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយម្គប់ម្គងផេើ

ចំណុចទាងំបបីខាងផម្កាមរបស់អនាកផ ល្ា ើយតប៖

ឥរយិាបថអំ្របីការខដេថាមណ្ឌ េខថទាកំុម្រគឺជាជផម្មើសម្តឹមម្តតូវស

ម្ម្ប់កុម្រងាយរងផម្ោះខដរឬផទ

ការខដេអាចនឹងផ វ្ ើការបរចិាចា គផៅកាន់មណ្ឌ េខថទាកំុម្រ, និង

ការខដេអាចនឹងផ វ្ ើការស្ម ័ម្គចិតតផៅមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ

មណ្ឌ េខថទាកំុម្រ ឬ មណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាគឺជាកខនលាងេ្អ ម្បផសើរសម្ម្ប់

កុម្រក្នុងការេូតលាស់ ផបើផ្ៀបផៅម្គលួស្រម្កបីម្ក។ (ជផម្មើសចផមលា ើយ៖ 

យេ់ម្សបទាងំម្ស នុង, យេ់ម្សប, មិនម្សបផហើយក៏មិនបដិផស្, 

បដិផស្, បដិផស្ទាងំម្ស នុង)

ផយើងបានរកផ�ើញថាោ្ម នភ្្រែុសោនា រវាង្េប៉ះពាេ់នន

ែិតប័ណ្ណ ្រយាបាេទាងំ២ផនាះផទទូទាងំមផ្យាបាយននការ្សេ

្រវ្សាយទាងំ២ (FacebookនិងGoogle) សូមផមើេតារាង B1, 

ដូផចនាះសម្ម្ប់ការវភិ្គចម្បង ផយើងទទួេបានេទ្ធ្េរមួមួយ្របីែិត

ប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយទាងំ២ និង បានប៉ាន់ម្បម្ណ្េប៉ះពាេ់ផ្សេងោនា នន

ែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយជុំវញិមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយទាងំ២។ ក្នុងរបូភ្្រ A1 

ខាងផម្កាម ផយើងបងាហា ញសមបីការតំខរតម្មង់ខដេម្តតូវបានផម្បើសម្ម្ប់

ការប៉ាន់ម្បម្ណ្េប៉ះពាេ់ទាងំផនះ។ 

 ផដើម្បបីវភិ្គេទ្ធ្េននវគ្គទបី២ ផយើងបានសផងកតនិងតាមដានតាមរ

យៈGoogle Analyticsនិងគណនបីយវភិ្គែិតប័ណ្ណ ផេើមផ្យាបាយ្សេ្រវ

្សាយនបីមួយៗផដើម្បបីកំណត់ការប៉ាន់ម្បម្ណននការចំណាយម្បសិទ្ធិភ្្រ
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ននមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយនបីមួយៗ។ បនា្ទ ប់មកផយើងបានផ វ្ ើការប៉ាន់ប្

រម្ណ្េប៉ះពាេ់ផេើកចុងផម្កាយសម្ម្ប់សំណួរម្ស្វម្ជាវ ក (ផម្បៀប

ផ្ៀបភ្្រែុសោនា នន្េប៉ះពាេ់ជុំ វញិមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយតាមរយៈ

FacebookនិងGoogle) ផដាយផ វ្ ើការគុណ្េប៉ះពាេ់ δ, (ខដេវាវាស់ស្ទ

ង់ភ្្រែុសោនា ទូទាងំមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយ) ជាមួយនឹងភ្្រែុសោនា

ខដេម្តតូវបានកត់សម្្គ េ់ក្នុងទំហំននការបរចិាចា គខដេបានរាយការណ៍

ក្នុងេកខេែណ្ឌ ននែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយអ្រយាម្កឹត្យ(Di = 0)ផនះម្បសិនផបើ

ម្នភ្្រែុសោនា គួរឲ្យកត់សម្្គ េ់ផៅក្នុងទំហំននការបរចិាចា គខដេបាន

រាយការណ៍ក្នុងមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយ។ 

ការវភិាគដំបូ្របេ់សយើ្ពតីវគ្គទតី១បានសតបើគតមរូលម្ិតខា្សលើសដើម្តី

សធវ ើការបា៉ា ន់តបរាណផលប៉ាះពាល់សផសេ្ៗោ្ន មនខិតប័ណ្ណ ក្នុ្មសធយោបា

យផសេពវផសាយទាំ្ ២ δ។ សោយរារតតអសេរលទ្ធផលគឺរាេំណួរេ្ទ ្់ម

តិតបប Likert-scale សយើ្បានសតបើការបញ្ជា ក់មួយចំនួនសផសេ្ពតីមុន

ដូចរា៖

បនា្ទ ប់្របីការស្កេ្បងផ វ្ ើផតសត ភ្្រែុសោនា រវាងផមគុណTនិងUខដេ

ម្នអនតរកម្មជាមួយនឹងមផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយMនិងមិនបានបដិ

ផស្ថាភ្្រែុសោនា គឺគួរឲ្យកត់សម្្គ េ់ ផយើងបានដាក់TនិងUបញចា តូេ

ោនា ក្នុងDផដើម្បបីវាស់ស្ទ ង់ការ្រយាបាេទាងំ២។ ការដាក់បញចា តូេោនា ផនះម្តតូវ

បានផ វ្ ើការបញ្្ជ ក់ជាមុនក្នុងខ្នការវភិ្គផដើម្បបីបផងក ើនកម្លា ំងសម្ម្

ប់្េប៉ះពាេ់ចម្បងននការចាប់អារម្មណ៍ចំផពាះភ្្រែុសោនា ទូទាងំម

ផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយទាងំអស់នន្េប៉ះពាេ់របស់ការ្រយាបាេ។

ផយើងផជឿថាវាជាការសំខាន់ក្នុងការប៉ាន់ម្បម្ណគម្មតូទាងំ៣ ្របី្រ្

ផរាះវាម្នបខម្មបម្មលួេតិចតួចខដេទាក់ទងោនា ក្នុងេទ្ធ្េមុន

និងផម្កាយផ្រេផ�ើញែិតប័ណ្ណ ្សេ្រវ្សាយ។ ផបើផទាះបបីជាការប៉ាន់ម្ប

ម្ណឡតូ ជបីតខដេបានតផម្មៀបអាចនឹងរកផ�ើញការផ្លា ស់ប្ តូរតូចៗ

ក្នុងអផថរេទ្ធ្េបានផម្ចើនជាងគម្មតូេបីនបី ខអ៊ ឬគម្មតូឡតូ ជបីត(logit)

ជាមួយេទ្ធ្េផោេ២ក៏ផដាយ ្េប៉ះពាេ់ខដេបានប៉ាន់ម្បម្ណ្របី

ការប៉ាន់ម្បម្ណឡតូ ជបីតខដេបានតផម្មៀបគឺ្រិបាកក្នុងការបកម្ស្យ

្រន្យេ់ផដាយស្រខត្េប៉ះពាេ់ផនាះស្ថ ិតផៅផេើម្ម្តដា្ឋ នមិនចបាស់

លាស់។ េបីនបី ខអ៊ររ ើខសហ្គ សស្យនុ ង ត្េ់ការប៉ាន់ម្បម្ណខដេងាយម្សលួេក្នុង

ការបកម្ស្យ ប៉ុខនតវាម្នឥទ្ធិ្រេតួផេែទាបជាង។ ផៅក្នុងផសចកត បី

សផងខេបផនះផយើងបងាហា ញខត្េប៉ះពាេ់ផេើស្របីការប៉ាន់ម្បម្ណកំណត់

ក្នុងតារាងរ ើខសហ្គ សស្យនុ ងខាងផម្កាមខតប៉ុផណា្ណ ះ។

កត្ារារាំ្ ៖ សម្ម្ប់ការ្រិផស្្មតិម្តឡប់ផនះផយើងម្នកតាត រា

រាងំ៣។ កតាត ទបី១គឺសំណាកននការស្ទ ង់មតិមិនសម្ម្ម្ត(តំណាង)

ឲ្យចំនួនម្បជាជនសរុបផឡើយ។ កតាត ទបី២គឺវាម្នឱកាសភ្្រេំផអៀង

ននការផម្ជើសផរ ើសនិងការផ ល្ា ើយតបជា្រិផសសសម្ម្ប់សំណួរស្ទ ង់មតិចុ

ងម្ោ និងកតាត ទបី៣គឺសុ្រេភ្្រខាងផម្រៅននេទ្ធ្េទាងំផនះគឺម្ន

កំណត់។

ប៉ាន់ម្បម្ណគម្មតូេបីនបី ខអ៊រជាមួយនឹងេទ្ធ្េខដេម្តតូវបានបខមលាង

ផៅជាអផថរ២ (f ជាតំណាងឲ្យអនុគមន៍)

ប៉ាន់ម្បម្ណគម្មតូឡតូ ជបីត(Logit)ជាមួយនឹងេទ្ធ្េខដេម្តតូវបានបម្

ខេងផៅជាអផថរ២ (f ជាតំណាងឲ្យអនុគមន៍)

ប៉ាន់ម្បម្ណការប៉ាន់ម្បម្ណឡតូ ជបីតខដេបានតផម្មៀប(ordered 

logit estimation)ជាមួយនឹងេទ្ធ្េខដេម្តតូវបានបខមលាងផៅជាអ

ផថរ២ (f ជាតំណាងឲ្យអនុគមន៍)

របូភាព ក១ សមបីការរ ើខសហ្គ សស្យនុ ង

Yi=េទ្ធ្េននបុគ្គេ i

Mi=មផ្យាបាយ្សេ្រវ្សាយខដេបុគ្គេ i បានផ�ើញការ្សេ្រវ្សាយ

Di=ម៉្ម្ទបីសននសុចនករការ្រយាបាេ T_i  និង U_i  សម្ម្ប់បុគ្គេ i

Xi=បុគ្គេិកេកខេណៈរបស់អនាកផ ល្ា ើយតប i^› s 

εi=កំហុសផកើតផឡើងឯកឯងននបុគ្គេ i 

Yi=f(α+Mi β+Di γ+Mi Diδ+Xi φ+Mi Xi π+Di Xiθ+Mi Di Xiτ)+εi      

អសេរតតរួតពិនិត្យតដលបានវាេ់េ្ទ ្់ និ្ រាយការណ៍កាលសដើមតោ៖ 

ក្នុ្េមតីការខា្សលើ វុិចទ័រ Xi រមួរាន៖

អាយុរបស់អនាកផ ល្ា ើយតប (វុិចទ័រននសុចនករសម្ម្ប់វសិ្េ

ភ្្រអាយុ)

ផភទននអនាកផ ល្ា ើយតប (សុចនករមួយសម្ម្ប់សសត បី)

តនមលាននេទ្ធ្េ Y របស់អនាកផ ល្ា ើយតបកាេផដើមម្ោ 

(សុចនករសម្ម្ប់ជផម្មើសកាេផដើមម្ោ)

Ti គឺជាសុចនករមួយសម្ម្ប់ឲ្យផគកំណត់ចំផពាះនដ្រយាបាេ

ដនទ (I ក្នុងករណបីទាងំអស់មិនម្តតូវបានកំណត់ចំផពាះអផថរត្

រតួ្រិនិត្យផឡើយ)

Ui គឺជាសុចនករមួយសម្ម្ប់នដ្រយាបាេទបី២
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ែ. តារា្រតីសហ្គ េេ្យនុ ្

តារា្ B1 ដល់ B3 បងាហា ញការប៉ាន់ម្បម្ណរ ើខសហ្គ សស្យនុ ងសម្ម្ប់េទ្ធ

្េខដេបានផរៀបរាប់ផៅក្នុងផសចកត បីសផងខេបផនះ។ តារាង B1 បងាហា ញ

េទ្ធ្េខដេម្តតូវបានផម្បើសម្ម្ប់ផោេបំណងននការម្ស្វម្ជាវផេើក

ទបី២ផដាយផម្បើគម្មតូភ្្រឡតូ ជបីតខដេបានតផម្មៀប។ តារាង B2 បងាហា ញ

្េប៉ះពាេ់ប៉ាន់ម្បម្ណផដាយផម្បើគម្មតូភ្្រឡតូ ជបីត និង តារាង B3 

បងាហា ញ្េប៉ះពាេ់បនា្ទ ប់បនសេនំនគម្មតូភ្្រឡតូ ជបីតដខដេខដេ្េ

ប៉ះពាេ់ទទួេបានម្តតូវបានរាយការណ៍ផៅក្នុងផសចកត បីសផងខេបផនះ។ តា

រាងទាងំអស់ម្តតូវបានផរៀបចំជាមួយនឹងេទ្ធ្េផៅតាមជួរឈរ និង 

អផថរបខន្ថមផៅតាមជួរផដក។

សៅក្នុ្តារា្ B1 ្េខដេទទួេបាន្របីការប៉ាន់ម្បម្ណឡតូ ជបីតខដ

េបានតផម្មៀបចំផពាះេទ្ធ្េទាងំ៣ម្តតូវបានវាស់ខវងដូចផៅនឹង

ម្ម្តដា្ឋ នខឡក�ឺត (Likert) ម្តលួវបានបងាហា ញផៅក្នុងជួរឈរទាងំ ៣។ 

អផថរបខន្ថមខដេផៅខាងផ វ្ងរមួម្ន៖ អផថរសុចនករមួយសម្ម្ប់

ការ្សេ្រវ្សាយស្រ្រយាបាេអំ្របីស្រ «កុំបផងក ើតមណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាផទៀត» 

ខដេម្តតូវបានខកេម្អ, អផថរសុចនករមួយសម្ម្ប់ការខដ

េបុគ្គេម្នា ក់បានផបើកផមើេការ្សេ្រវ្សាយផេើ Google, 

អនត រកម្មរវាងសុចនករទាងំ២, អនត រកម្មរវាងការ្សេ្រវ្សាយស្រ្រយាបា

េរមួនិងសុចនករ្របី Google, និង អនត រកម្មរវាងការ្សេ្រវ្សាយស្រ្រ្

យាបាេរមួនិងសុចនករ្របី Facebook។ ផមគុណននការចាប់អារម្មណ៍ក្នុង

ករណបីផនះគឺអនត រកម្មសុចនករស្រ «កុំបផងក ើតមណ្ឌ េកុម្រកំម្ពាផទៀត» 

ខដេម្តតូវបានខកេម្អ និង សុចនករ្របី Google ខដេបានបងាហា ញថាោ្ម

ន្េែុសោនា គួរឲ្យកត់សម្្គ េ់រវាងការ្សេ្រវ្សាយទាងំ២ផនាះផទ។

1. មណ្ឌ េខថទាកុម្រជាកខនលាង

េ្អ សម្ម្ប់កុម្រេូតលាស់

(ក្នុងម្ម្តដា្ឋ នLikert)

2. មណ្ឌ េខថទាកុម្រជាកខនលាង

េ្អ សម្ម្ប់កុម្រេូតលាស់

(ក្នុងម្ម្តដា្ឋ នLikert)

3. មណ្ឌ េខថទាកុម្រជាកខនលាង

េ្អ សម្ម្ប់កុម្រេូតលាស់

(ក្នុងម្ម្តដា្ឋ នLikert)

ស្រ DCMO ផម្កាយខកេម្អ -0.00635 
(-0.05)

0.233* 
(2.18)

0.0499 
(0.45)

ស្រ DCMO ផម្កាយខកេម្អផេើ 

Google 

0.220 
(1.28)

-0.214 
(-1.31)

0.0748 
(0.47)

ការ្រយាបាេរមួផេើ Google -0.220 
(-1.82)

0.108 
(0.89)

-0.193 
(-1.70)

ការ្រយាបាេរមួផេើ Facebook -0.228* 
(-2.20)

-0.168 
(-1.53)

-0.212* 
(-2.05)

Google 0.192 
(1.23)(

0.198 
(1.23)

-0.104 
(-0.68)

ការសផងកត 3012 3012 3012

ចំណំា៖ រ ើខសហ្គ សស្យនុ ងទាងំអស់ក៏បានរមួបញចា តូេសំណំុបខន្ថមននអផថរបខន្ថ

មដូចជា៖ តនមលាផដើមម្ោននអផថរេទ្ធ្េ, ទបីតាំងម្បជាស្សសត , និងអាយុ 

ក៏ដូចជាផភទរបស់អនាកផ ល្ា ើយតប។ 

t ស្ថ ិតិផៅក្នុងវង់ម្កចក 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

តារា្ B1 គម្មតូឡតូ ជបីតខដេបានតផម្មៀបសម្ម្ប់ផោេបំណងការម្ស្វ

ម្ជាវផេើកទបី ២ 
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តារា្ B2 បងាហា ញ្េខដេបានប៉ាន់ម្បម្ណផដាយផម្បើគម្មតូ

ឡតូ ជបីតផេើកំខណេម្អផោេ្របីរននេទ្ធ្េក្នុងជួរឈរទាងំ៣។ 

អផថរបខន្ថមខដេផៅខាងផ វ្ងរមួម្ន៖ អនត រកម្មននសុចនករសម្

រាប់ការ្រយាបាេរមួ និង សុចនករសម្ម្ប់ផវទិការ Google, អនត រក

ម្មននសុចនករសម្ម្ប់ការ្រយាបាេរមួ និង សុចនករសម្ម្ប់ផវទិការ 

Facebook, និង អផថរសុចនករសម្ម្ប់ផវទិការ Google។ ផមគុណនន

ការចាប់អារម្មណ៍គឺអនត រកម្មទាងំ ២។

តារា្ B3 បងាហា ញ្េប៉ះពាេ់ផេើសននការប៉ាន់ម្បម្ណឡតូ ជបីតដូចផៅ

នឹងតារាង B2។ អផថរបខន្ថមខដេផៅខាងផ វ្ងរមួម្ន៖ អនត រកម្មនន

សុចនករមួយសម្ម្ប់ការ្រយាបាេរមួ និង សុចនករសម្ម្ប់ផវទិការ 

Google, និង អនត រកម្មននសុចនករសម្ម្ប់ការ្រយាបាេរមួ និង 

សុចនករសម្ម្ប់ផវទិការ Facebook ។ ផមគុណទាងំផនះគឺជាេទ្ធ្េខដ

េបានបងាហា ញដូចផៅនឹងការប៉ាន់ម្បម្ណ្េប៉ះពាេ់របស់ផយើងផៅ

ក្នុងផសចកត បីសផងខេបផនះ និង អាចបកម្ស្យជាគម្លា តភ្គរយែុសោនា ។ 

ម្ក នុមការងារអង្គការទំនុកចិតតកុម្រកម្នុជា 
(CCT) បានចាប់ផ ត្ ើមដំផណើរការននខ្នការស
កម្មភ្្រផដើម្បបីផ វ្ ើការខកេម្អសកម្មភ្្រយុទ្ធនា
ការរបស់្ួរកផគផដាយខ ្្អកផេើភស្នុ តាងខដេទ
ទួេបាន្របីការ្រិផស្្មតិម្តឡប់ (Feedback 
Experiment)។ ម្ក នុមការងារបានផ វ្ ើការ្រិភ្កសា
ផដាយផេើកផឡើងនូវ្រហុជផម្មើសជាផម្ចើនផដើម្បបីផ វ្ ើ
ការខកខម្បនិងបផងក ើនម្បសិទ្ធិភ្្រននយុទ្ធនាការ 
ខដេក្នុងផនាះរមួម្ន៖

្រម្ងឹងម្ប្រ័ន្ធបញ្ជតូ នសម្ម្ប់ម្គលួស្រឲ្យោត់បា
នទទួេនូវជផម្មើសននការខថទាដំនទខដេម្នស្
រាប់។

អនុវតតយុទ្ធស្សសត ខដេខ ្្អកផេើបណាត ញក្នុងការ
រមួបញចា តូេអនាកខដេម្នឥទ្ធិ្រេផៅក្នុងសហគ
មន៍។

បផងក ើនចំនួនននការចូេរមួមិន្្ តូវការរវាងអនាក
ផ វ្ ើការសង្គមនិងសម្ជិកក្នុងសហគមន៍។

េ្្ខសបផតនការេកម្មភាព
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1. បដិផសដ ឬ បដិផសដទាងំម្ស នុ

ងខដេថាមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ

កម្នុជាជាកខនលាងេ្អ សម្ម្ប់កុ

ម្រេូតលាស់

2. មិនទំនងនឹងបរចិាចា គម្បាក់

ផៅកាន់មណ្ឌ េខថទាកំុម្រ

កម្នុជា

3. មិនទំនងនឹងផៅផ វ្ ើការស្ម ័គ្

រចិតតជាមួយនឹងមណ្ឌ េខថ

ទាកំុម្រកម្នុជា

ការ្រយាបាេរមួផេើ Google 0.134
[-0.240,0.508]

-0.213 
[-0.556,0.129]

0.0733 
[-0.294,0.441]

ការ្រយាបាេរមួផេើ Facebook 0.383* 
[0.0807,0.685]

0.101 
[-0.196,0.397]

0.117 
[-0.288,0.522]

Google -0.540** 
[-0.943,-0.136]

-0.248 
[-0.626,0.130]

-0.219 
[-0.686,0.248]

ការសផងកត 3012 3012 3012

ចំណំា៖ រ ើខសហ្គ សស្យនុ ងទាងំអស់ក៏បានរមួបញចា តូេសំណំុបខន្ថមននអផថរបខន្ថ

មដូចជា៖ តនមលាផដើមម្ោននអផថរេទ្ធ្េ, ទបីតាំងម្បជាស្សសត , និងអាយុ 

ក៏ដូចជាផភទរបស់អនាកផ ល្ា ើយតប។ 

t ស្ថ ិតិផៅក្នុងវង់ម្កចក 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

តារា្ B2 គម្មតូឡតូ ជបីតសម្ម្ប់សំណួរម្ស្វម្ជាវ 1–3 

1. បដិផសដ ឬ បដិផសដទាងំម្ស នុ

ងខដេថាមណ្ឌ េខថទាកំុម្រ

កម្នុជាជាកខនលាងេ្អ សម្ម្ប់កុ

ម្រេូតលាស់

2. នទំនងនឹងបរចិាចា គម្បាក់

ផៅកាន់មណ្ឌ េខថទាកំុម្រ

កម្នុជា

3. មិនទំនងនឹងផៅផ វ្ ើការស្ម ័គ្

រចិតតជាមួយនឹងមណ្ឌ េខថ

ទាកំុម្រកម្នុជា

ការ្រយាបាេរមួផេើ Google 0.0132
[-0.0235,0.0499]

-0.0235 
[-0.0611,0.0142]

0.00596 
[-0.0240,0.0359]

ការ្រយាបាេរមួផេើFacebook 0.0376* 
[0.00782,0.0674]

0.0111 
[-0.0215,0.0437]

0.00952 
[-0.0234,0.0425]

ការសផងកត 3012 3012 3012

ចំណំា៖  រ ើខសហ្គ សស្យនុ ងទាងំអស់ក៏បានរមួបញចា តូេសំណំុបខន្ថមននអផថរ

បខន្ថមដូចជា៖ តនមលាផដើមម្ោននអផថរេទ្ធ្េ, ទបីតាំងម្បជាស្សសត , 

និងអាយុ ក៏ដូចជាផភទរបស់អនាកផ ល្ា ើយតប។ 

%95 ននកម្មិតផជឿជាក់ម្នផៅក្នុងតផងកៀប 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

តារា្ B3 ្េប៉ះពាេ់ផេើសននគម្មតូឡតូ ជបីតសម្ម្ប់សំណួរម្ស្វម្ជាវ  1–3



FCF Cambodia: http://www.familycarefirstcambodia.org/

FI:  https://friends-international.org

Rapid Feedback MERL: https://www.usaid.gov/GlobalDevLab/
about/monitoring-evaluation-research-and-learning-innovations-
program/rapid-feedback
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