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1.Background
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 cuttingedge solutions so that USAID and partners can more effectively
understand and measure the impacts of development programs
before scaling them up.

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.
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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.

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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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
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.

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 2. Control ad used in the online survey
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Figure 3. Impacts of DCMO ads on attitudes towards RCIs
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4. Rapid Feedback Experiment Findings
and Conclusions
Our Feedback Experiment compared two online channels for
donor messages:
1. Graphic ads promoted through Facebook Ads, which display in
Facebook users’ newsfeeds

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?
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.

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.

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.

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.

RF MERL BRIEF

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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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?
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.

Figure 4. Impacts of DCMO ads on reported likelihood of
donating to RCIs
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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?
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.

Figure 5. Impacts of DCMO ads on reported likelihood of
volunteering with RCIs
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D. How cost-effective is it to post ads on
Facebook versus Google?
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

Research

Total Clicks

Cost Per Click

Google

6,702

$.063

Facebook

5,900

$.064

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.

Table 2. Total clicks, cost, and cost per click of running ads on
Google and Facebook in Phase 2

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.

RF MERL BRIEF

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

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).
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.

RF MERL BRIEF
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A. Rapid Feedback Experiment Design
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.

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?
Answer options:Very Likely, Likely, Neither Likely Nor Unlikely, Unlikely,
Very Unlikely
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
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).

RF MERL BRIEF ANNEX

11

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:
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

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.

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 T
Xi=respondent i' s characteristics
εi=idiosyncratic error of person i

i

and Ui for 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
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B. Regression Tables
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.

1. RCIs are a good place
for a child to grow up
(in Likert scale)

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.
2. Likelihood of
donating money

3. Likelihood of
volunteering

(in Likert scale)

(in Likert scale)

-0.00635
(-0.05)

0.233*
(2.18)

0.0499
(0.45)

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

Updated DCMO ad

Updated DCMO ad on Google

Table B1. Ordered Logit Model for Secondary
Research Objective

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.

Action Plan Highlights
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:

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.

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

RF MERL BRIEF ANNEX
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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

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

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

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]

-0.540**
[-0.943,-0.136]

-0.248
[-0.626,0.130]

-0.219
[-0.686,0.248]

Google

Observations

3012

Table B2 Logit Model for Research Questions 1–3

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
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តូ
រ ិយា
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លថែទា ំកុមារដែលវាការការល�ើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្ចផ្ត
ើមចុះឈ្មោះ
តួ

តផ្សេងៗសម្រាប់ការធ្វ ើតេស្ត មុនពេលពង្រីកទំហំនៃគម្រូសកម្ម ភាព/
អន្ត រាគមន៍។ CCT ព្យាយាមកាត់បន្ថ យការបែកបាក់រវាងកុមា

ពុងតែបង្វឹកកុមារឲ្យដ�ើរចេញឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់គេ។ ដ�ើម្បីធ្វ ើទ្រឹស្តី

បង្ក ើតមណ្ឌលថែទា ំបន្ថែ មសម្រាប់កុមារ ប�ើទោះបីជាវាមានន័យថា កំ

រនិងគ្រួសារតាមរយៈក្រុមគ្រួសារដែលនៅថ្នាក់សហគមន៍ និង

នេះឲ្យបានសម្រេច អាកប្បកិ រ ិយារបស់ម្ចាស់ជំនួយ និង អ្ន កស្ម័គ្រចិត្ត
ត្រូវតែផ្លាស់ប្តរ ូ។ FI បានកំណត់ឃ�ើញថាការអនុវត្ត សកម្ម ភាពទំនាក់ទំ

សកម្ម ភាពធនធានកុមារ សេវាគាំពារគ្រួសារ និង តាមរយៈសេវាបញ្ជូ ន

នងការផ្លាស់ប្រអាកប្បកិ
តូ
រ ិយា និង សង្គ ម (SBCC) តាមរយៈអ៊ិនធឺណែ

ដែលមានក្នុងខេត្ត បាត់ដំបង ប្រទេសកម្ពុជា។

តមានសក្តា នុពលភាពក្នុងការសម្រេចនូ វលទ្ធ ផលសំខាន់នេះ ប៉ុន្តែ វា

នៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេ បនេះ យ�ើងនឹងល�ើកឡ�ើងនូ វការសង្ខេ បនៃការរ
កឃ�ើញពីការពិសោធន៍មតិត្រឡប់ ដែល RF MERL បានធ្វ ើរ ួចជាមួ យ

នៅតែមានភស្តុតាងម៉ត់ចត់តូចៗអំពីរប�ៀបនៃការផលិតការផ្លាស់ប្រតូ
អាកប្បកិ រ ិយាតាមរយៈយុទ្ធនាការ SBCC ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ិនធឺ
ណែតឲ្យបានប្រស�ើរបំផុត។

និងអង្គ ការមិត្តសម្លាញ់អន្ត រជាតិពីឆ្នាំ ២០១៧ និង ដ�ើមឆ្នាំ២០១៨។
យ�ើងនឹងបង្ហាញការម�ើលជារ ួមនៃការពិសោធន៍មតិត្រឡប់ សង្ខេ បកា
ររកឃ�ើញសំខាន់ៗពីសំណួរស្រាវជ្រាវ និង ធ្វ ើសេចក្តីសន្និដ្ឋា នជាមួ យនឹង
អនុសាសន៍សម្រាប់ FI ។ ឧហសម្ ព័ន្ធមានរ ួមបញ្ចូលនូ វព័ត៌មានបន្ថែ មអំ
ពីការរ�ៀបចំការពិសោធមតិត្រឡប់ លទ្ធ ផលតម្រែតម្រង់បែបបរ ិមាណ
និងធនធានដ�ើម្បីរ�ៀនសូ ត្រអំពី FCF Cambodia, CCT, RF MERL, and
this Feedback Experiment.

រ ូបភាពទី ២ សារដ�ើមនៃ កុំបង្ក ើតមណ្ឌលកុមារកំព្រាបន្ថែ ម (ឆ្វេ ង)
និង សារ កុំបង្ក ើតមណ្ឌលកុមារកំព្រាបន្ថែ មក្រោយពេលកែលម្អ (ស្តា)ំ
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សំណួរស្រាវជ្រាវ
A. ត�ើម្ចាស់ជំនួយទូ ទៅ ឬ ម្ចាស់ជំនួយធំៗ (រ ួមទា ំងអ្ន កស្ម័គ្រចិ
ត្ត ទា ំងអស់) ដែលបានឃ�ើញខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយល�ើ ហ្វេ សប៊ុក

លទ្ធផលមតិត្រឡប់រហ័ស
ឥរ ិយាបថអំពីថាត�ើមណ្ឌលថែទា ំកុមារពិតជាជម្រើសល្អ សម្រាប់
កុមាររងគ្រោះដែរឬទេ

ទំនងជាមានឥរ ិយាបទ(ឬ គំនិត) អវ ិជ្ជ មានចំពោះមណ្ឌលថែទា ំកុ
មារនៅប្រទេសកម្ពុជាជាងអ្ន កដែលបានឃ�ើញការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង
Google ដែរ ឬទេ?

B. ត�ើម្ចាស់ជំនួយដែលបានឃ�ើញការផ្សព្វផ្សាយល�ើហ្វេ សប៊ុកបានរាយកា
ណ៍ថានិងផ្តល់ជំនួយទៅកាន់មណ្ឌលថែទា ំនៅកម្ពុជាតិចជាងអ្ន កដែល

ការដែលអាចបរ ិច្ចាគប្រាក់មកមណ្ឌលថែទា ំកុមារកម្ពុជាក្នុងពេ
លអនាគត (វាយតម្លៃល�ើខ្នាត ៥ ពិន្ទុរបស់ Likert)

បានទទួ លការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈGoogleដែរឬទេ?

C. ត�ើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានឃ�ើញការផ្សព្វផ្សាយល�ើហ្វឹសប៊ុកបានរាយកា
រណ៍ថានឹងទៅស្ម័គ្រចិត្តនៅមណ្ឌលថែទា ំនៅកម្ពុជាតិចជាងអ្ន កដែល

ការដែលអាចនឹងមកស្ម័គ្រចិត្តនៅមណ្ឌលថែទា ំកុមារកម្ពុជាក្នុង
ពេលអនាគត(វាយតម្លៃល�ើខ្នាត ៥ ពិន្ទុរបស់ Likert)

បានទទួ លការផ្សព្វផ្សាយតាម Google ដែរឬទេ?

D. ត�ើការបង្ហោះការផ្សាព្វផ្សាយល�ើហ្វេ សប៊ុកមានការចំណាយប្រសិទ្ធិភាព
ដោយរប�ៀបណាប�ើធ�ៀបនឹង Google? ន

តម្លៃក្នុងមួ យពិន្ទុគិតជាភាគរយក្នុងការផ្លាស់ប្រឥរ
តូ
ិយាបថអំពីម
ណ្ឌលថែទា ំ (ដោយប្រើអថេរលទ្ធ ផលប្រព័ន្ធគោល ២) តម្លៃក្នុងមួ
យពិន្ទុគិតជាភាគរយក្នុងការផ្លាស់ប្រការដែលអាចបរ
តូ
ិច្ចាគមក
មណ្ឌលថែទា ំ(ដោយប្រើអថេរលទ្ធ ផលប្រព័ន្ធគោល ២)

• ទា ំងពីរនេះអាស្រ័យល�ើកត្តា ២: (1) ការផ្លាស់ប្រនៃឥរ
តូ
ិយាបថ
(2)
និង
ការចំណាយសម្រាប់ការចុចម្ត ង។ លទ្ធ ផលបន្ថែ មនៃកា
រចាប់អារម្ម ណ៍គឺជាពិន្ទុភាគរយនៃការផ្លាស់ប្រក
តូ ្ នុ ងឥរ ិយាបថនៃ
ការប្រឹងប្រែងនៃប្រាក់ដែលបានចំណាយធ�ៀបទៅនឹងមធ្យោបា
យផ្សព្វផ្សាយដទៃ។
តារាងទី ១ សំណួរស្រាវជ្រាវការពិសោធមតិត្រឡប់រហ័ស និង
លទ្ធ ផលមតិត្រឡប់រហ័ស

រ ូបភាពទី២៖ សារផ្សព្វផ្សាយត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការស្ទ ង់មតិ
តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណែត
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3.ទិដ្ឋភាពទូ ទៅនៃការពិសោធមតិត្រឡប់
ក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួ យ FI និង អ្ន កពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ នឹងផ្អែ ក
ល�ើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យ�ើង RF MERL Consortium បានធ្វ ើការកំ
នត់យកសំណួរស្រាវជ្រាវ 4 សម្រាប់ការឆ្ល ើយតបក្នុងការពិសោធន៍មតិត្
រឡប់ដូចដែលបង្ហាញក្នុងតារាងលេខ ១។ ផ្អែ កល�ើទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្ តូ
ររបស់ FI និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យ�ើង យ�ើងបានធ្វ ើសម្ម តិកម្ម ថា
(1) ការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook នឹងមានប្រសិទ្ធិភាពជាងក្នុងការផ្លា
ស់ប្រឥរ
តូ
ិយាបទចំពោះមណ្ឌលថែទា ំកុមារ និង ការបរ ិច្ចាគទៅកាន់ម
ណ្ឌលថែទា ំកុមារ ពីព្រោះ Facebook មានវេទិការសង្គ មនិងកន្លែ ងចែក
ចាយពាក្យដែលចេញពីមាត់ប្រស�ើរជាង Google និង (2) Facebook នឹ

តមណ្ឌលកុមារកំព្រាបន្ថែ មទ�ៀត” (DCMO) និង សារក្រោយការកែល
ម្អ ដូចដែលបង្ហាញក្នុងរ ូបភាពទី១។ ទា ំងនេះបានដ�ើរតួ រជាការផ្សព្វផ្សា
យបែប “ការព្យាបាល” នៅក្នុងការពិសោធ។ សមាគម RF MERL បាន
បង្ក ើតការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងមួ យទ�ៀតសម្រាប់ការស្ទ ង់មតិ។
ដ�ើម្បីវាស់ស្ទង់នូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយ យ�ើងចាំបាច់ត្
រ ូវធ្វ ើការវាយតម្លៃនូ វលទ្ធ ផលដែលទទួ លបានពីការផ្សព្វផ្សា
យល�ើការយល់ឃ�ើញរបស់ម្ចាស់ជំនួយអំពីមណ្ឌលថែទា ំកុមារ

ងជាមធ្យោបាយចំនាយមានប្រសិទ្ធិភាពមួ យសម្រាប់យុទ្ធនាការប្រព័

និង ការដែលគាត់អាចនឹងបរ ិច្ចាគ ឬ ស្ម័គ្រចិត្តនៅមណ្ឌល
ក៏ដូចជាស្វែ ងយល់អំពីតម្លៃដែល FI ចំណាយក្នុងការបង្ហោះព័ត៌មាន

ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ។ យ�ើងបានសម្រេចជ្រើសរ� ើសការធ្វ ើតេស្ត ការផ្សព្វផ្សាយ
ល�ើ Facebook និង Google ពីព្រោះមធ្យោបាយទា ំង២នេះគឺជាប្រព័ន្ធផ្

(រ ូបភាពទី២)។

សព្វផ្សាយសំខាន់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ហ�ើយវាគឺជាមធ្យោបាយផ្សព្វផ្
សាយដែលអង្គ ការមិត្តសម្លាញ់អន្ត រជាតិចង់ធ្វ ើការប្រៀបធ�ៀបតម្លៃចំ
ណាយនៃការផ្សព្វផ្សាយល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទា ំង២ (ចំណា៖ំ អង្គ ការមិ
ត្ត សម្លាញ់អន្ត រជាតិបានធ្វ ើការផ្សព្វផ្សាយល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទ�ៀ
តដោយមិនមានការបង់ប្រាក់) (Chiappetta et al. 2017)។ ទា ំងនេះសុទ្ធ
តែជាសម្ម តិកម្ម ប�ើចំហជាក់ស្តែ ង ទោះជាយ៉ា ងណាដូ ចដែលបានបង្ហា
ញក្នុងតារាង ១ យ�ើងបានឆ្ល ើយសំណួរការស្រាវជ្រាវពី ក ដល់ គ ដោយ
វាស់ស្ទង់លទ្ធ ផលមតិត្រឡប់រហ័សល�ើឥ រ ិយាបថ និង ភាពដែលអាចទៅ
រ ួចនៃអាកប្បកិ រ ិយាជាក់លាក់នាពេលអនាគត និង សំណួរស្រាវជ្រាវ ឃ
វាស់ស្ទង់ការចំណាយប្រសិទ្ធិភាព។ គោលបំណងនៃ RF MERL គឺដ�ើម្បីវា
ស់ស្ទង់លទ្ធ ផលប្រហាក់ប្រហែល ឬ ពាក់កណ្តាល ដែលទា ំងអស់នេះអាច
វាស់ស្ទង់បាននៅក្នុងរង្វ ង់ឆាប់រហ័សមួ យដែលអនុញ្ញាតឲ្យគម្រោង ឬ
សកម្ម ភាពធ្វ ើការសម្របខ្ លួន ឬ ធ្វ ើការសម្រេចចិត្តអំពីកា
ង្រីកទំហំនៃគម្រោងបានមុននឹងអាចរំពឹងការផ្លាស់ប្រនៅក
តូ
្ នុ ងផលប៉ះ
ពាល់។អាស្រ័យដូ ចនេះហ�ើយបានជាយ�ើងធ្វ ើការផ្តោ តការវាយតម្លៃនេះ

ផ្សព្វផ្សាយ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយយ�ើងត្រូវធ្វ ើការសាកល្បងចំនួន ២ វគ្គ

ក្នុងវគ្គ ទី ១ យ�ើងបានធ្វ ើការវាស់ស្ទង់មតិតាមអ៊ិនធឺណែតដ�ើម្បីវាស់
ស្ទ ង់ភាពខុសគ្នាក្នុងលទ្ធ ផលដែលទទួ លបាននៃសារ “កុំបង្ក ើតមណ្ឌ
លកុមារកំព្រាបន្ថែ មទ�ៀត” ល�ើឥ រ ិយាបថចំពោះមណ្ឌលថែទា ំកុមារ
និង ភាពដែលបរ ិច្ចាគ ឬ ធ្វ ើការស្ម័គ្រចិត្ត តាមបណ្តា ញ Google
និង Facebook ។ យ�ើងបានសួ រសំណួរខ្លីៗកាលពីដ�ើមគម្រោងទៅ
កាន់អ្នកឆ្ល ើយតបដោយបង្ហាញសារផ្សព្វផ្សាយបែប ព្យាបាល ឬ
គ្រប់គ្រងដោយចៃដន្យ ហ�ើយបន្ទា ប់មកយ�ើងបានសួ រសំណួរខ្លីៗពីចុង
គម្រោង ដ�ើម្បីវាស់ស្ទង់លទ្ធ ផលដែលទទួ លបានពីការផ្សព្វផ្សាយពីក្រុ
មអ្ន កឆ្ល ើយតបដដែល។ ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីការស្ទ ង់មតិ មុនដំ
បូ ងយ�ើងធ្វ ើការប្រៀបធ�ៀបលទ្ធ ផលខុសគ្នានៃសារបែប ព្យាបាលទា ំង
២ ជាមួ យនឹងសារបែប គ្រង់គ្រង ដ�ើម្បីស្វែ ងយល់ថាត�ើសារបែប
ព្យាបាលទា ំង ២ មានលទ្ធ ផលខុសគ្នាល�ើសសារគ្រប់គ្រងទា ំងពីបណ្តា
ញផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ។ យ�ើងបានរកឃ�ើញថាវាមិនមានភាពខុសគ្នានៃ
ការផ្សព្វផ្សាយទា ំង២នេះទេ។ ហេតុនេះហ�ើយ ជាការរំលឹកសម្រាប់ការ
វ ិភាគរបស់យ�ើង យ�ើងបានបូ ករ ួមការអង្កេត ឬច្របាច់ទិន្នន័យចូ ល

ការផ្លាស់ប្រអាកប្បកិ
តូ
រ ិយាដោយចេតនា។

ជាក្រុមព្យាបាលតែមួ យដែល រ ួមអ្ន កទា ំងឡាយណាដែលបានឃ�ើញសា
រផ្សព្វផ្សាយអំពី DCMO។ បន្ទា ប់មកយ�ើងធ្វ ើការប្រៀបធ�ៀបលទ្ធ ផល

ការពិសោធមតិត្រឡប់របស់យ�ើងបានធ្វ ើការប្រៀបធ�ៀបមធ្យោបាយ

លក្រុមនេះរ ួមមានអ្ន កឆ្ល ើយតបដែលធ្លាប់បានឃ�ើញតែសារបែបគ្រប់

ផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ិនធឺណែតចំនួន ២សម្រាប់សារដល់ម្ចាស់ជំនួយ៖

គ្រងប៉ុណ្ណោះក្នុងការស្ទ ង់មតិ។

ល�ើការផ្លាស់ប្រអំ
តូ ពីចំណេះដឹង និង ឥរ ិយាបថ ជាជាងផលប៉ះពាល់នៃ

1. ការផ្សព្វផ្សាយជារ ូបភាពដែលបង្ហាញតាម Facebook Ads, ដែលវាលោត
ឡ�ើងនៅក្នុងផ្ទាង
ំ ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook

2. ការផ្សព្វផ្សាយរ ូបភាពតាមរយៈ Google Display Ads,
ដែលវាលោតឡ�ើងនៅល�ើវេបសាយ និង កម្ម វ ិធីទូ រស័ព្ទដៃក្នុងវេបសាយ
របស់បណ្តា យ Google
គោលបំណងចម្បងនៃការវ ិភាគនេះគឺដ�ើម្បីធ្វ ើការប្រៀបធ�ៀបប្រសិទ្ធិ
ភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្តា ញផ្សព្វផ្សាយនេះ ដ�ើម្បីស្វែ ងយល់
ថាត�ើមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយណាមួ យដែលជាមធ្យោបាយមានប្រសិទ្ធិភា
ពជាងគេ។ ការផ្សព្វផ្សាយដែលនឹងត្រូវបានធ្វ ើតេស្តត្រូវបានបង្ក ើតឡ�ើ
ងដោយអង្គ ការ FI, ដែលរ ួមមានសារដ�ើមដែលសរសេរថា “សូ មកុំបង្ក ើ

RF MERL BRIEF

នៃក្រុមទទួ លសារព្យាបាលនេះជាមួ យក្រុមដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដែ

ក្នុងវគ្គ ទី ២ អង្គ ការមិត្តសម្លាញ់អន្ត រជាតិបានធ្វ ើការផ្សព្វផ្សាយសារ
“កុំបង្ក ើតមណ្ឌលកុមារកំព្រាបន្ថែ មទ�ៀត” ទា ំង២ក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នា
ជាលក្ខ ណៈសារបង់ប្រាក់ល�ើ Google និង Facebook ក្នុងរយៈពេល១ខែ
ដ�ើម្បីកំណត់ការចំណាយនៃការផ្សព្វផ្សាយសារនៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ទា ំង២។ បន្ទា ប់មកយ�ើងបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីមធ្យោបាយវ ិភាគ
សារល�ើបណ្តា ញផ្សព្វផ្សាយដ�ើម្បីកំណត់អត្រាថាត�ើការផ្សព្វផ្សាយណាមួ
យល�ើបណ្តា ញទា ំងពីដែលបានទាក់ទាញការចុចបង្ហាញពីអ្ន កប្រើប្
រាស់សម្រាប់តម្លៃដែលបានផ្តល់បានច្រើនជាងគេ។ យ�ើងបានធ្វ ើការ
ប៉ា ន់ស្មានតម្លៃសម្រាប់ផលដែលទទួ លបានជាសរុបថាជាផលិតផលនៃ
លទ្ធ ផលរបស់វគ្គ ទា ំង២ (លទ្ធ ផលល�ើឥ រ ិយាបថបន្ទា ប់ពីបានឃ�ើញសារ
និងការចុចក្នុងប្រាក់១ដុល្លា) ដ�ើម្បីទៅដល់ចំណុចនៃផលទទួ លបានក្នុ
ង១ដុល្លា។
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4. ការរកឃ�ើញនិងសេចក្ តីបញ្ចប់នៃការពិសោធ

មតិត្រឡប់
ក. ត�ើម្ចាស់ជំនួយទូ ទៅ ឬ ម្ចាស់ជំនួយធំៗ (រ ួមទា ំងអ្ន កស្ម័គ្
រចិត្តទា ំងអស់) ដែលបានឃ�ើញខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយល�ើ
ហ្វេ សប៊ុក ទំនងជាមានឥរ ិយាបទ(ឬ គំនិត) អវ ិជ្ជ មាន
ចំពោះមណ្ឌលថែទា ំកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាជាងអ្ន កដែ
លបានឃ�ើញការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង Google ដែរ ឬទេ?
ប�ើធ�ៀបទៅនឹងអ្ន កដែលឃ�ើញតែសារគ្រប់គ្រង អ្ន កឆ្ល ើយតបដែ
លបានឃ�ើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់ DCMO ល�ើ Facebook មានចំនួន

បានជាមិនមានប្រសិទ្ធិភាពគួ រឲ្យសម្គាល់។ ចំណាថា
ំ ក្នុងរ ូបភាពទី ៣
កម្រិតនៃភាពជ�ឿជាក់នៃចំណុចប៉ា ន់ប្រមាណរបស់ Facebook និង

៣.៧% ច្រើនជាង បានបដិសេធថាមណ្ឌលថែទា ំកុមារជាកន្លែ ងល្អ ស

Google ត្រួតស៊ីគ្នា។ នេះបញ្ជាក់ថាខណៈពេលដែលយ�ើងមិនអាចស

ម្រាប់កុមារក្នុងការលូ តលាស់។ នេះ បង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធិភាពដែលអាច

ន្និដ្ឋា នបាននូ វផលដែលទទួ លបានល�ើ Google ស្ម ើនឹង ០ យ�ើងក៏
មិនអាចសន្ម ត់បានដែលថាផលដែលទទួ លបានពី Google ខុសពី

រកបានហ�ើយមានលក្ខ ណៈតូ ចមួ យពីការដែលបានទទួ លព័ត៌មានអំ

ផលដែលទទួ លបានពីការផ្សព្វផ្សាយពី Facebook។ ហេតុនេះហ�ើយ
យ�ើងបានរកឃ�ើញឥទ្ធិពលតូ ចមួ យដែលគួ រឲ្យសម្គាល់ពី Facebook

ពីការផ្សព្វផ្សាយមួ យ ប�ើធ�ៀបទៅនឹងការផ្លាស់ប្រទ្រង់
តូ
ទ្រាយធំដែល
អ្ន ករំពឹងចង់ឃ�ើញពីយុទ្ធនាការដែលផ្សព្វផ្សាយសារតាមរយៈមធ្យោ

អំពីសារល�ើឥ រ ិយាបថចំពោះមណ្ឌលថែទា ំ ប៉ុន្តែយ�ើងមិនបានរកឃ�ើញ

បាយផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗជាច្រើន និង ពីយុទ្ធនាការដែលបង្ក ើនការទ
ទួ លព័ត៌មានអំពីការផ្សព្វផ្សាយសារកាន់តែច្រើន ។ ល�ើ Google សារ

ថាវាមានឥទ្ធិពលសម្រាប់ Google ដែរឬទេ។

DMCO មិនមានប្រសិទ្ធិភាពណាគួ រឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមអ្ន កដែ
លបានឃ�ើញវានោះទេ។ រ ូបភាពទី ៣ បង្ហាញពីកាប៉ា ន់ស្មានផលទទួ ល
បានដែលសម្រាប់ Facebook ទទួ លបាន ០.០៣៧ ចំណែកឯ Google
ទទួ លបានតែ ០.០១៣ប៉ុណ្ណោះ។ គម្រិតនៃភាពជ�ឿជាក់ ឬខ្សែបន្ទា ត់
ដែលរត់កាត់ចំណុចពិន្ទុ បង្ហាញពីតម្លៃទា ំងអស់ដែលពិន្ទុទា ំងអស់
នោះអាចមាន។ អាស្រ័យហេតុនេះហ�ើយ ដោយយ�ើងឃ�ើញថាកម្រិត
នៃភាពជ�ឿជាក់នៃចំណុចប៉ា ន់ប្រមាណរបស់ Google រ ួមមានតម្លៃ
០ ដែលវាមានន័យថាផលដែលទទួ លបានអាចនឹង ស្ម ើ ០ ហេតុនេះ

រ ូបភាពទី ៣ ឥទ្ធ ពលនៃសារ កុំបង្ក ើតមណ្ឌលកុមារកំព្រាបន្ថែ ម
ល�ើឥ រ ិយាបថចំពោះមណ្ឌលថែទា ំកុមារ

1

ការពិនិត្យម�ើលភស្តុតាងល�ើប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ដ�ើម្បីធ្វ ើការផ្លាស់ប្រអាកប្បកិ
តូ
រ ិយាសុខភាពសាធារណៈបង្ហាញថាការផ្លា
ស់ប្រអាកប្បកិ
តូ
រ ិយាទំនងនឹងទទួ លបានលទ្ធ ផលពីការធ្វ ើយុទ្ធនាការប្រ
សិនប�ើយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានចែករំ លែកតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សព្វផ្
សាយជាច្រើន និងទទួ លបានលទ្ធ ផលពីការទទួ លបាននូ វសារផ្សព្វផ្សាយ
បានច្រើន និង
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ខ. ត�ើម្ចាស់ជំនួយដែលបានឃ�ើញការផ្សព្វផ្សាយល�ើហ្វេ
សប៊ុកបានរាយកាណ៍ថានិងផ្តល់ជំនួយទៅកាន់មណ្ឌ
លថែទា ំនៅកម្ពុជាតិចជាងអ្ន កដែលបានទទួ លការ
ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈGoogleដែរឬទេ?

គ. ត�ើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានឃ�ើញការផ្សព្វផ្សាយល�ើហ្វឹ
សប៊ុកបានរាយការណ៍ថានឹងទៅស្ម័គ្រចិត្តនៅមណ្ឌល
ថែទា ំនៅកម្ពុជាតិចជាងអ្ន កដែលបានទទួ លការផ្ស
ព្វផ្សាយតាម Google ដែរឬទេ?

មិនមានឥទ្ធិពលដែលគួ រឲ្យកត់សម្គាល់អំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន កុំ

បន្តពីសំណួរស្រាវជ្រាវ ខ, មិនមានឥទ្ធិពលដែលគួ រឲ្យកត់សម្គាល់អំពីការ

បង្ក ើតមណ្ឌលកុមារកំព្រាបន្ថែ មទ�ៀត ចំពោះការរាយកាណ៍របស់អ្នក

ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន កុំបង្ក ើតមណ្ឌលកុមារកំព្រាបន្ថែ មទ�ៀត ចំពោះការ

ឆ្ល ើយតបពីការបរ ិច្ចាគទៅកាន់មណ្ឌលថែទា ំកុមារឡ�ើយ នេះប�ើធ�ៀ
បទៅនឹងការទទួ លការផ្សព្វផ្សាយបែបគ្រប់គ្រងល�ើ Facebook និង

រាយកាណ៍របស់អ្នកឆ្ល ើយតបពីការធ្វ ើការស្ម័គ្រចិត្តទៅកាន់មណ្ឌលថែទា ំ

Google។ ដូ ចដែលបានឃ�ើញក្នុងរ ូបភាពទី ៤ កម្រិតជ�ឿជាក់ចំពោះ

កុមារឡ�ើយនេះប�ើធ�ៀបទៅនឹងការទទួ លការផ្សព្វផ្សាយបែបគ្រប់គ្រង
ល�ើ Facebook និង Google។ ក្នុងរ ូបភាពទី ៥ ចំណុចប៉ា ន់ប្រមាណរបស់

ចំណុចប៉ា ន់ប្រមាណទា ំង ២ រ ួមមានតម្លៃ ០។ ដូ ចបានរ�ៀបរាប់ក្រោម

Facebook និង Googleស្ទ ើរតែដូ ចគ្នា ហ�ើយកម្រិតជ�ឿជាក់រ ួមមានតម្លៃ

សំណួរស្រាវជ្រាវ ក នេះមានន័យថាយ�ើងមិនអាចធ្វ ើការសន្និដ្ឋា នថា
ឥទ្ធិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយល�ើFacebook និង Google គឺមិនមែនស្ម ើ ០

០ ដែលបង្ហាញថាយ�ើងមិនអាចប្រាប់ពីភាពខុសគ្នាចំពោះមធ្យោបាយ

នោះទេ។ ចំណុចខុសគ្នាដែលយ�ើងបានឃ�ើញក្នុងការដែលអាចបរ ិច្ចាគ
លុយអាចមកពីភាគខុសគ្នានៃសំណាក ឬ កត្តា ផ្សេងៗជាជាងការផ្សព្វ

តិចតួ ចនៃការផ្សព្វផ្សាយល�ើឥ រ ិយាបថចំពោះមណ្ឌលថែទា ំកុមារសម្រា
ប់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ឥទ្ធិពលនោះមិនបានបកស្រាយថាជាការផ្លា

ផ្សាយផ្ទាល់។ ហេតុនេះហ�ើយខណៈពេលដែលមានឥទ្ធិពលតិចតួ ចនៃកា

ស់ប្រក
តូ ្ នុ ងការរាយការណ៍ពីការស្ម័គ្រចិត្តនោះទេ។

ផ្សព្វផ្សាយទា ំង ២ ឡ�ើយ។ ហេតុនេះហ�ើយខណៈពេលដែលមានឥទ្ធិពល

រផ្សព្វផ្សាយល�ើឥ រ ិយាបថចំពោះមណ្ឌលថែទា ំកុមារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រា
ស់ Facebook ឥទ្ធិពលនោះមិនបានបកស្រាយថាជាការផ្លាស់ប្រក
តូ ្ នុ ងការ
រាយការណ៍ពីការបរ ិច្ចាគនោះទេ។

1

រ ូបភាពទី ៤ ឥទ្ធិពលនៃសារ កុំបង្ក ើតមណ្ឌលកុមារកំព្រាបន្ថែ មល�ើការ

រ ូបភាពទី ៥ ឥទ្ធ ពលនៃសារកុំបង្ក ើតមណ្ឌលកុមារកំព្រាបន្ថែ ម ល�ើការ

ដែលអាចនឹងបរ ិច្ចាគទៅកាន់មណ្ឌលថែទា ំកុមារ

ដែលអាចនឹងស្ម័គ្រចិត្តជាមួ យមណ្ឌលថែទា ំកុមារ

ភាគរយនៃគោលដៅទស្សនិកជនដែលបានដឹងលឺអំពីយុទ្ធនាការមា
នកម្រិតខ្ព ស់ (Naugle and Hornik 2014; Abroms and Maibach
2008)។ ខណៈពេលដែលភស្តុតាងនេះមិនអាចធ្វ ើការប្រៀបធ�ៀបដោ
យផ្ទាល់ជាមួ យនឹងអន្ត រាគមន៍នេះ ភស្តុតាងដែលផ្អែ កល�ើគោលការ
ណ៍នៃយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការផ្លាស់ប្រតូ
អាកប្បកិ រ ិយាសុខភាពអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងបន្ថែ មមួ យចំនួន។
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ឃ. ត�ើមានការចំណាយប្រសិទ្ធិភាពកម្រិតណាក្នុងការបង្
ហោះការផ្សព្វផ្សាយល�ើហ្វេ សប៊ុក ប�ើធ�ៀបទៅនឹង Google?

នៅមានចំណុចសម្រាប់កែលម្អ ក្នុងការចំណាយប្រសិទ្ធិភាពនៃការផ្សព្វ

ដ�ើម្បីធ្វ ើការគណនាចំណាយប្រសិទ្ធភាព យ�ើងបានចែកការប៉ា ន់ប្

យ៉ា ងណាមិនថារ ូបភាពទា ំងនេះបានបង្ហាញថាការធ្វ ើសកម្ម ភាពនេះ

រមាណផលដែលទទួ លបាន (ពីការវ ិភាគចំពោះចម្លើយសម្រាប់សំ

មានការចំនាយមានប្រសិទ្ធិភាពឬទេ គឺវាមិនទាន់អាចអនុម័តបាន។

ណូរស្រាវជ្រាវ ក ដល់ គ) ជាមួ យនឹងតម្លៃក្នុងការចុចម្ត ងចំពោះមធ្

វាអាចធ្វ ើទៅបានប្រសិនប�ើអ្នកទា ំង ៦នោះត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្ត

យោបាយផ្សព្វផ្សាយនីមួយៗ។ តារាងទី ២ បង្ហាញតម្លៃក្នុងការចុចស
ម្រាប់ការធ្វ ើការផ្សព្វផ្សាយល�ើ Facebook និង Google សម្រាប់វគ្គ ទី

យ៉ា ងខ្លាង
ំ ក្លា ពួ កគេនឹងចែកចាយសារ និង ពន្យល់អ្នកដទៃល�ើសពី

២ នៃការពិសោធមតិត្រឡប់។ តម្លៃមធ្យមនៃការចុចម្ត ងសម្រាប់

ថែទា ំ។ ប្រសិនប�ើនោះជាការពិត សកម្ម ភាព/អន្ត រាគមន៍អាចនឹង

ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ FI ទា ំងមូ លស្ទ ើរតែដូ ចទៅនឹងមធ្យោបាយនៃ

មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការចំណាយ។ វាក៏អាចទៅរ ួចផងដែរដែលថាម

ការផ្សព្វផ្សាយទា ំង ២។ យ�ើងបានចែកការប៉ា ន់ប្រមាណផលដែលទ

នុស្សទា ំង៦នោះនឹងមិនចែកចាយសារឲ្យទូ លំទូលាយ ហ�ើយអង្គ ការ

ទួ លបានពីសំណួរ ក ជាមួ យនឹងតម្លៃនៃការចុចម្ត ងក្នុងតារាងទី ១

មួ យដែលមានកញ្ច ប់ថ វ ិការតិចតួ ចអាចនឹងគិតថាការចំណាយប្រា

ដ�ើម្បីកំណត់ចំនួនចិត្តរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្រក
តូ ្ នុ ងពេល

ក់ ១០០ដុល្លាសម្រាប់ធ្វ ើការផ្លាស់ប្រចិ
តូ ត្តគំនិតរបស់មនុស្សតែ ៦ នាក់

ដែល ១០០ ដុល្លាត្រូវបានចំណាយ ។ ដូ ចដែលឃ�ើញក្នុងរ ូបភាពទី ៦

(មិនមែនផ្លាស់ប្រអាកប្បកិ
តូ
រ ិយា) គឺការចំណាយលុយដ៏ច្រើនមួ យសម្រា

ចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សចំនួន ៦ នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្រចំ
តូ ពោះការដែ

ប់តែលទ្ធ ផលតូ ចតាចប៉ុណ្ណោះ។

លថាមណ្ឌលថែទា ំកុមារជាកន្លែ ងល្អ សម្រាប់កុមារលូ តលាស់រាល់ការចំ
ណាយ ១០០ ដុល្លាក្នុង Facebook។ Google មិនត្រូវបានរាប់ថាជាការ

យ�ើងក៏បានស្រាវជ្រាវកត្តា ផ្សេងទ�ៀតដែលអាចនាំមកនូ វប្រសិទ្ធិ

ចំណាយមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយហេតុថាយ�ើងមិនបានរកឃ�ើ

ភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយដែរ រ ួមទា ំងការចុចដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ និង

ញផលប៉ះពាល់ដែលទទួ លបានពីការផ្សព្វផ្សាយល�ើ Google នោះទេ។

ការចុចម�ើលក្នុងវេបសាយ។ ព័ត៌មានខាងក្រោមគឺជាការរ�ៀបរាប់ទា ំង

Facebook អាចជាមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកា

ស្រុង។ ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ FI ទា ំង២មានអត្រាការចុចម�ើលខ្ព ស់ជាង
Google ហ�ើយសារដ�ើមរបស់ DCMO មានអត្រាការចុចម�ើលក្នុង

ផ្សាយ ហ�ើយវាអាចជាការសន្សំដ៏មានសក្តា នុពលដោយការផ្តោ តល�ើកា
រប្រឹងប្រែងធ្វ ើយុទ្ធនាការល�ើ Facebook ជាជាងល�ើ Google។ ទោះបីជា

៦ នាក់អោយផ្លាស់ប្រចិ
តូ ត្តគំនិតរបស់គេអំពីសារៈសំខាន់របស់មណ្ឌល

រចំណាយជាងពីព្រោះវាបានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ទស្សនិកជនផ្សេងៗគ្នា

Facebook ខ្ព ស់ជាងសារដែលកែលម្អ ។ សារដ�ើមរបស់ DCMO
មានអត្រាការចុចម�ើលក្នុង Facebook ខ្ព ស់ជាងគេបង្អ ស់ជា

ច្រើនជាង Google ឬបណ្តាលមកពីមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយអនុញ្ញាតិចំ
ពោះមាតិកាផ្សព្វផ្សាយបន្ថែ ម ការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងទៅវ ិញទៅមក
និងការចែករំ លែកតាមរយៈបណ្តា ញសង្គ ម ដែលទា ំងអស់នេះ Google

មួ យនឹងការចុចជាមធ្យម ៣.៩៦% និង ល�ើ Google ០.២៨%

មិនអាចធ្វ ើបាន។ ចិត្តរបស់មនុស្ស ៦ នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្រចំ
តូ ពោះកា

។អត្រានៃការចុចទា ំងនេះសម្រាប់ Facebook គឺល�ើសមធ្យមភាគ
ចំណែកឯ Google គឺស្ថិតនៅក្រោមមធ្យមភាគបន្តិច។ នៅល�ើ

រដែលថាមណ្ឌលថែទា ំកុមារជាកន្លែ ងល្អ សម្រាប់កុមារលូ តលាស់រាល់កា
រចំណាយ ១០០ ដុល្លាក្នុង Facebook ។ Facebook ប្រហែលជាមធ្យោបា

Facebook ការផ្សព្វផ្សាយមានអត្រាចុចខ្ព ស់ក្នុងចំណោមស្រ្

យដែលមានប្រសិទ្ធិភាពជាងពីព្រោះវាចាប់យកទស្សនិកជនផ្សេងពី

តី (គិតក្នុងជួ រអាយុ) ជាងបុរស និង ក្នុងចំណោមទស្សនិកជននៅសហរ

Google ឬក៏ពីព្រោះមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយអនុញ្ញាតមាតិការនៃការផ្

ដ្ឋ អាមេរ ិចមានចំនួនច្រើនជាង ប�ើធ�ៀបនឹងចក្រភពអង់គ្លេ ស និង

សព្វផ្សាយបន្ថែ ម ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និង ការចែករំ លែកតាមរយៈប
ណ្តា ញសង្គ មដែលGoogle មិនអាចធ្វ ើបាន។

ប្រទេសអូ ស្រ្តាលី។ នៅល�ើ Google សារដំបូងបានទៅដល់អ្នកម�ើលនៅ
សហរដ្ឋ អាមេរ ិច ហ�ើយក៏មានអត្រាចុចខ្ព ស់បំផុតក្នុងកម្ម វ ិធីក្នុងទូ រស័
ព្ទ ដៃ ជាងវេបសាយ។

Research

Total Clicks

Cost Per Click

Google

6,702

$.063

Facebook

5,900

$.064

2

តម្លៃនេះរ ួមបញ្ចូលតែតម្លៃក្នុងការបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយល�ើមធ្យោបា
យផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនបានរ ួមបញ្ចូលតម្លៃនៃការផលិត ឬ តម្
លៃពលកម្ម សម្រាប់ការបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយនេះឡ�ើយ។ ការវ ិភាគប្រ
សិទ្ធិភាពនៃការចំណាយត្រូវបានធ្វ ើឡ�ើងដោយផ្អែ កល�ើការសិក្សាទា ំ
ង២ផ្នែ ករបស់យ�ើង។ ដោយផ្នែ កទី១តម្រូវឲ្យអ្ន កឆ្ល ើយតបចុចល�ើការ
ផ្សព្វផ្សាយស្ទ ង់មតិ មិនមែនចុចល�ើការផ្សព្វផ្សាយអំពី SBCC ឡ�ើយ។
ក្នុងករណីនេះ ប្រសិទ្ធិភាពនៃការចំណាយទំនងជាមានការប្រែប្រួលនៅ

តារាងទី ២ ការចុចសរុប, តម្លៃ និងតម្លៃនៃការចុចម្ត ងសម្រាប់ដំន�ើរ

ពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយពិតប្រាកដត្រូវបានដំណ�ើរការ និង អាចប្រែប្

ការសារផ្សព្វផ្សាយល�ើ

រ ួលផងដែរប្រសិនប�ើមានការផ្លាស់ប្រណាមួ
តូ
យចំពោះការផ្សព្វផ្សាយ។
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5. អនុសាសន៍
ក្នុងវគ្គ ទី ២ ការចុចល�ើការផ្សាយណាមួ យរបស់ FI បាននាំអ្នកចុចម�ើ
លឲ្យទៅកាន់វេបសាយរបស់ ChildSafeដែលមានបង្ហាញព័ត៌មានអំ

ជាបញ្ច ប់ RF MERL ត្រូវបានរ�ៀបរ�ៀងឡ�ើងដ�ើម្បីជាចំណុចចាប់ផ្ត ើមស

ពីមណ្ឌលថែទា ំកុមារនិងការទទួ លខុសត្រូវចំពោះការស្ម័គ្រចិត្ត និង
បរ ិច្ចាគ។ ខណៈពេលដែលGoogleមិនសូ វជាមានប្រសិទ្ធិភាពចំណាយ

រ�ៀងឆាប់រហ័ស។ ការពិសោធនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
និង ការពិភាក្សាជាមួ យ FI ថាត�ើមធ្យោបាយណាមួ យដែលសាកសមបំ

ដូ ចFacebook អ្ន កម�ើលចំណាយពេលច្រើនជាងបន្តិចល�ើវេបសាយរប

ផុតដ�ើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារចេញទៅខាងក្រៅ។ ការរកឃ�ើញទា ំងនេះបាន

ស់ ChildSafe ពេលដែលត្រឡប់ពី Google (ជាមធ្យម ៣.៧ នាទី) ល�ើស

ផ្តល់មិនត្រឹមតែឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ការស្តារឡ�ើង វ ិញនៅពេលអនា

Facebook (២.៤ នាទី)។ នេះអាចនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួ យអត្រាចុចទាប
ល�ើGoogleប្រសិនប�ើអ្នកម�ើលGoogleទំនងជាមានជម្រើសនៃការចុច

គត និង ការបញ្ជូ នការផ្សព្វផ្សាយទា ំងនេះតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សព្វ

ការផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាង ហេតុនេះហ�ើយបានជាមានការចាប់អារម្ម ណ៍
ចំពោះប្រធានបទជាងអ្ន កម�ើល Facebook។

នាក់ទំនង និង ការតស៊ូ មតិផ្សេងៗ។ វាក៏អាចនិយាយបានថា ការរក

ម្រាប់ការប្រមូ លទិន្នន័យឆាប់រហ័ស និង ការតេស្តសាកល្បងការរ�ៀប

ផ្សាយទា ំងនេះទេ ថែមទា ំងសិក្សាស្វែ ងយល់បន្ថែ មអំពី វ ិធីសាស្ត្រ ការទំ
ឃ�ើញទា ំងនេះប្រហែលជាមិនអាចតាងឲ្យលទ្ធ ផលដែលពីផ្សព្វផ្សាយតា
មអ៊ិនធឺណែតនោះទេ។ ផ្អែ កល�ើការរកឃ�ើញការពិសោធមតិត្រឡប់ទា ំ
ងនេះ យ�ើងបានផ្តល់អនុសាសន៍ចំនួន ២ ដែល FI គួ រពិចារណាដ�ើម្
បីផ្តល់ជាដំណឹងដល់កម្ម វ ិធីនាពេលអនាគត។ សូ មចងចាំថាយ�ើងនឹង
ធ្វ ើការកែលម្អ អនុសាសន៍អស់ទា ំងនេះផ្អែ កល�ើការពិភាក្សាជាមួ យដៃ
គូ TSG ។

1. កំណត់ថាត�ើការចំណាយល�ើការផ្សព្វផ្សាយសាកសមនឹងលទ្ធ ផលដែ
លទទួ លបានឬទេ ដោយធ្វ ើការថ្លឹងថ្លែងតម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយសារ
ធ�ៀបនឹង វ ិធីសាស្រ្ត ផ្សេងៗដូ ចជា SBCC និងការតស៊ូ មតិ។

A. ប្រសិនប�ើការផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានកំណត់ថាសាកសម ប�ើធ�ៀបនឹង
ជម្រើសនៃការផ្សព្វផ្សាយដទៃ សូ មបន្តធ្វ ើការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ិន
ធឺណែត តាមរយៈ Facebook និងពង្រីកវ ិសាសភាពរបស់វាដែលជា
ផ្នែ កមួ យនៃយុទ្ធសាស្រ្ត តស៊ូ មតិឲ្យកាន់ទូលំទូលាយដ�ើម្បីផ្លាស់ប្ឥរ
តូ ិ
យាបថរបស់ម្ចាស់ជំនួយចំពោះមណ្ឌលថែទា ំកុមារ។ ធ្វ ើការសាកល្ប
ងជម្រើសផ្សព្វផ្សាយដទៃតាមរយៈ Facebook ដែលអាចជម្រុញការ
ផ្លាស់ប្រអាកប្បកិ
តូ
រ ិយានៃការបរ ិច្ចាគ ក៏ដូចជាការស្ម័គ្រចិត្ត។ ជម្រើ
សសារផ្សព្វផ្សាយអាចរ ួមបញ្ចូលនូ វប្រធានបទដែលត្រូវបានណែនាំ
ដោយការធ្វ ើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យ�ើង (ឧ. ប្រធានបទទាក់ទង
ផលប៉ះពាល់នៃមណ្ឌលថែទា ំកុមារ ការប្រើប្រាស់ វ ីដេអូ ផ្សព្វផ្សាយដែ
លជំនួសឲ្យទូ រទស្សន៍ និង ជម្រើសនៃសកម្ម ភាពសប្បុ រសធម៌ដទៃ
ទ�ៀត)

B. ប្រសិនប�ើការផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានកំណត់ថាមិនសាកសមនឹងតម្
លៃ សាកល្បងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រ តស៊ូ មតិ ឬ SBCC ផ្សេងទ�ៀតដ�ើ
ម្បីផ្លាស់ប្រឥរ
តូ
ិយាបថ និង អាកប្បកិ រ ិយាក្នុងការធ្វ ើសកម្ម ភាពម
នុស្សធម៌ ក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយនានា។ ពិចារណាវ ិធីសាស្រ្ត តស៊ូ
មតិដែលធ្វ ើឲ្យមានការពិភាក្សា និង ចែកចាយក្នុងបណ្តា ញសង្គ ម
ដូ ចទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យ�ើង (Chiappetta et al. :2017
23–20)។ យ�ើងសំណូមពរធ្វ ើតេស្ត វ ិធីសាស្រ្ត ដទៃទ�ៀតដែលជាពិសេ
សសម្តៅការផ្លាស់ប្រអាកប្បកិ
តូ
រ ិយាក្នុងការស្ម័គ្រចិត្ត និង បរ ិច្ចាគ។
ល�ើសពីនេះសាកល្បងពិចារណាអនុវត្ត យុទ្ធសាស្រ្តគោលដៅជាដំណា
ក់កាលចំពោះការផ្លាស់ប្រឥរ
តូ
ិយាបថអំពីមណ្ឌលថែទា ំកុមារ ជាមួ យ
នឹងយុទ្ធសាស្រ្តដែលគាំទ្រឲ្យមានអាកប្បកិ រ ិយាដទៃទ�ៀតចំពោះកា
រស្ម័គ្រចិត្ត និង ការបរ ិច្ចាគ ដែលទា ំងអស់នេះត្រូវបានស្ន ើរឡ�ើង
ដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យ�ើងថាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធិភាព។
រ ូបភាពទី ៦ ចំនួនចិត្តមនុស្សដែលបានផ្លាស់ប្រអំ
តូ ពីមណ្ឌលថែទា ំកុមារ
រាល់ការចំណាយ ១០០ដុល្លាល�ើ Facebook និង Google
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សេចក្ តីសង្ខេ បអំពី
MERL BRIEF
យុទ្ធនាការផ្លាស់ប្រអាកប្បកិ
តូ
រ ិយា និង
សង្គ មរបស់ម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់ ការចាប់ផ្ត ើមរបស់
FAMILY CARE FIRST
CAMBODIA INITIATIVE

ឧបសម្ ព័ន្ធ
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ក. ការរ�ៀបចំការពិសោធមតិត្រឡប់រហ័ស
យ�ើងនឹងបង្ហាញនូ វចំណុចសំខាន់ៗនៃការរ�ៀបចំការពិសោធមតិត្រឡ

ការប្រមូ លទិន្នន័យ៖ ក្នុងកំឡ
ុ ងពេលស្ទ ង់មតិដ�ើមគ្រានិងចុងគ្រា

ប់។ សម្រាប់ការរ�ៀបចំទា ំងស្រុង សូ មពិនិត្យ Nichols et al. 2017.

យ�ើងបានសួ រសំណួរចំនួន៣ដូ ចខាងក្រោមនេះ៖

វ ិធីសាស្ត្រ ៖ ក្នុងកំឡ
ុ ងពេលវគ្គ ទី ១ នៃការពិសោធមតិត្រឡប់ យ�ើងបា

1. ត�ើអ្នកជ�ឿល�ើឃ្លាដូ ចខាងក្រោមនេះកម្រិតណា?

នកំណត់យកអ្ន កឆ្ល ើយតបដោយចៃដន្យនៅក្នុងFacebookនិងGoogl
eដ�ើម្បីម�ើលខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយសារស្តីពីការទំនាក់ទំនងការផ្លាស់ប្រអា
តូ

មណ្ឌលថែទា ំកុមារ ឬ មណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺជាកន្លែ ងល្អ ប្រស�ើរសម្រាប់

កប្បកិ រ ិយាក្នុងសង្គ ម (“ការព្យាបាល”) ឬខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយពីសារអព្

កុមារក្នុងការលូ តលាស់ ប�ើធ�ៀបទៅគ្រួសារក្រីក្រ។ (ជម្រើសចម្លើយ៖

យាក្រឹត្យ(“គ្រប់គ្រង”)។ក្នុងក្រុមទា ំង២យ�ើងបានធ្វ ើការស្ទ ង់មតិតាមប្

យល់ស្របទា ំងស្រុង, យល់ស្រប, មិនស្របហ�ើយក៏មិនបដិសេធ,

រព័ន្ធអ៊ិនធឺណែតដ�ើម្បីធ្វ ើការវាស់ឥ រ ិយាបថរបស់អ្នកឆ្ល ើយតបមុននិ

បដិសេធ, បដិសេធទា ំងស្រុង)

ងក្រោយពេលបានឃ�ើញខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ។ ភាពខុសគ្នាក្នុងមធ្យម
មានលក្ខខណ្ឌនៃអថេរវាស់ស្ទង់ឥ រ ិយាបថរវាងក្រុមទា ំង២បានវាស់ផល
ប៉ះពាល់ក្នុងមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយនីមួយៗ ហ�ើយការប្រៀបធ�ៀបផល
ប៉ះពាល់ទូទា ំងមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយបានវាស់ស្ទង់ទំនាក់ទំនងនៃប្រ
សិទ្ធិភាពរបស់មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយទា ំង២។
ទម្រង់នៃការពិសោធវគ្គ ទី ១ (រ ួមមានការស្ទ ង់មតិដ�ើមគ្រា, ការដាក់ប
ង្ហាញខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ, និងការស្ទ ង់មតិចុងគ្រា) ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើ

2. ត�ើអ្នកអាចនឹងធ្វ ើការបរ ិច្ចាគលុយទៅកាន់មណ្ឌលថែទា ំកុមារឬមណ្ឌ
លកុមារកំព្រាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្រិតណា?
(ជម្រើសចម្លើយ៖ អាចខ្លាង
ំ , អាច, អាចនិងមិនអាច, មិនអាច,
មិនអាចទេ)

3. ត�ើអ្នកអាចនឹងទៅធ្វ ើការស្ម័គ្រចិត្តនៅមណ្ឌលថែទា ំកុមារឬមណ្ឌល
ថែទា ំកុមារកំព្រាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្រិតណា?

ងដ�ើម្បីធានាថាសំណាកដដែលនៃអ្ន កឆ្ល ើយតបបានបំពេញទា ំងការ
ស្ទ ង់មតិនៅដ�ើមគ្រានិងចុងគ្រា។ ប្រសិនប�ើយ�ើងត្រូវគ្រប់គ្រងការស្ទ

(ជម្រើសចម្លើយ៖ អាចខ្លាង
ំ , អាច, អាចនិងមិនអាច, មិនអាច,

ង់មតិនៅពេលផ្សេងគ្នា យ�ើងនឹងមិនអាចធានាបានថាយ�ើងអាចប្

មិនអាចទេ)

រ�ៀបធ�ៀបគំនិតនៃមនុស្សដដែលមុននិងក្រោយពេលឃ�ើញខិតប័ណ្ណ
ផ្សព្វផ្សាយនោះទេ។ ពេលវេលាសរុបដែលត្រូវការសម្រាប់បំពេញទា ំង១០
សំណួរត្រូវបានធ្វ ើការប៉ា ន់ប្រមាណថាតិចជាង១នាទី។ ហេតុដូចនេះហ�ើ
យការពិសោធរបស់យ�ើងបានវាស់ត្រឹមតែការផ្លាស់ប្រឥរ
តូ
ិយាបថភ្លាមៗ
ក្រោយពីការម�ើលឃ�ើញខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ។
សំណាក៖ យ�ើងធ្វ ើការប្រមូ លទិន្នន័យពីអ្ន កឆ្ល ើយតបចំនួន
១,៤៩៤ នាក់ពីល�ើFacebookនិងចំនួន ១,៥១៨នាក់ពីGoogle
ដោយចំនួនអ្ន កឆ្ល ើយតបសរុបគឺ ៣,០១២នាក់។

ល�ើសពីនេះក្រៅពីសំណួរចុងគ្រា យ�ើងមានសួ រសំណូរអំពីអ្ន កឆ្ល ើយតប
ដូ ចជា ភេទ អាយុ និងអាកប្បកិ រ ិយានៃការបរ ិច្ចាគពីមុន។
ការវ ិភាគទិន្នន័យ៖ យ�ើងបានធ្វ ើការវ ិភាគលទ្ធ ផលនៃវគ្គ ទី១នៃការធ្វ ើ
សកម្ម ភាព/អន្ត រាគមន៍ដោយប្រើគម្រូរ ីហ្គ្រែ សស្យុ ង ដ�ើម្បីប៉ា ន់ប្រមាណ
ផលប៉ះពាល់នៃការដែលបានទទួ លខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយមួ យក្នុងចំណោ
មខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយពីរបស់អង្គ ការមិត្តសំឡាញ់អន្ត រជាតិ ថាមានទំ
នាក់ទំនងទៅនឹងការដែលបានទទូ លខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងល�ើ
ចំណុចទា ំងបីខាងក្រោមរបស់អ្នកឆ្ល ើយតប៖
ឥរ ិយាបថអំពីការដែលថាមណ្ឌលថែទា ំកុមារគឺជាជម្រើសត្រឹមត្រូវស
ម្រាប់កុមារងាយរងគ្រោះដែរឬទេ
ការដែលអាចនឹងធ្វ ើការបរ ិច្ចាគទៅកាន់មណ្ឌលថែទា ំកុមារ, និង
ការដែលអាចនឹងធ្វ ើការស្ម័គ្រចិត្តនៅមណ្ឌលថែទា ំកុមារ
យ�ើងបានរកឃ�ើញថាគ្មា នភាពខុសគ្នារវាងផលប៉ះពាល់នៃ
ខិតប័ណ្ណព្យាបាលទា ំង២នោះទេទូ ទា ំងមធ្យោបាយនៃការផ្ស
ព្វផ្សាយទា ំង២ (FacebookនិងGoogle) សូ មម�ើលតារាង B1,
ដូ ច្នេះសម្រាប់ការវ ិភាគចម្បង យ�ើងទទួ លបានលទ្ធ ផលរ ួមមួ យពីខិត
ប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយទា ំង២ និង បានប៉ា ន់ប្រមាណផលប៉ះពាល់ផ្សេងគ្នានៃ
ខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយជុំ វ ិញមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយទា ំង២។ ក្នុងរ ូបភាព A1
ខាងក្រោម យ�ើងបង្ហាញសមីការតំរែតម្រង់ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់
ការប៉ា ន់ប្រមាណផលប៉ះពាល់ទា ំងនេះ។
ដ�ើម្បី វ ិភាគលទ្ធ ផលនៃវគ្គ ទី២ យ�ើងបានសង្កេតនិងតាមដានតាមរ
យៈGoogle Analyticsនិងគណនីយ វ ិភាគខិតប័ណ្ណល�ើមធ្យោបាយផ្សព្វ
ផ្សាយនីមួយៗដ�ើម្បីកំណត់ការប៉ា ន់ប្រមាណនៃការចំណាយប្រសិទ្ធិភាព
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នៃមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយនីមួយៗ។ បន្ទា ប់មកយ�ើងបានធ្វ ើការប៉ា ន់ប្

បន្ទា ប់ពីការសាកល្បងធ្វ ើតេស្តភាពខុសគ្នារវាងមេគុណTនិងUដែល

រមាណផលប៉ះពាល់ល�ើកចុងក្រោយសម្រាប់សំណួរស្រាវជ្រាវ ក (ប្រៀប

មានអន្ត រកម្ម ជាមួ យនឹងមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយMនិងមិនបានបដិ

ធ�ៀបភាពខុសគ្នានៃផលប៉ះពាល់ជុំ វ ិញមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ
FacebookនិងGoogle) ដោយធ្វ ើការគុណផលប៉ះពាល់ δ, (ដែលវាវាស់ស្ទ

សេធថាភាពខុសគ្នាគឺគួរឲ្យកត់សម្គាល់ យ�ើងបានដាក់TនិងUបញ្ចូល
គ្នាក្នុងDដ�ើម្បីវាស់ស្ទង់ការព្យាបាលទា ំង២។ ការដាក់បញ្ចូលគ្នានេះត្រូវ

ង់ភាពខុសគ្នាទូ ទា ំងមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយ) ជាមួ យនឹងភាពខុសគ្នា

បានធ្វ ើការបញ្ជាក់ជាមុនក្នុងផែនការវ ិភាគដ�ើម្បីបង្ក ើនកម្លាំងសម្រា

ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ក្នុងទំហំនៃការបរ ិច្ចាគដែលបានរាយការណ៍

ប់ផលប៉ះពាល់ចម្បងនៃការចាប់អារម្ម ណ៍ចំពោះភាពខុសគ្នាទូ ទា ំងម

ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយអព្យាក្រឹត្យ(Di = 0)នេះប្រសិនប�ើ

ធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយទា ំងអស់នៃផលប៉ះពាល់របស់ការព្យាបាល។

មានភាពខុសគ្នាគួ រឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងទំហំនៃការបរ ិច្ចាគដែលបាន
រាយការណ៍ក្នុងមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយ។

យ�ើងជ�ឿថាវាជាការសំខាន់ក្នុងការប៉ា ន់ប្រមាណគម្រូទា ំង៣ ពីព្
រោះវាមានបម្រែបម្រួលតិចតួ ចដែលទាក់ទងគ្នាក្នុងលទ្ធ ផលមុន

ការវ ិភាគដំបូងរបស់យ�ើងពីវគ្គ ទី១បានប្រើគម្រូលម្ អិតខាងល�ើដ�ើម្បី

និងក្រោយពេលឃ�ើញខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ។ ប�ើទោះបីជាការប៉ា ន់ប្រ

ធ្វ ើការប៉ាន់ប្រមាណផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗគ្នានៃខិតប័ណ្ណក្នុងមធ្យោបា

មាណឡូជីតដែលបានតម្រៀបអាចនឹងរកឃ�ើញការផ្លាស់ប្រតូ
តូ ចៗ

យផ្សព្វផ្សាយទាំង២ δ។ ដោយសារតែអថេរលទ្ធ ផលគឺជាសំណួរស្ទង់ម

ក្នុងអថេរលទ្ធ ផលបានច្រើនជាងគម្រូលីនីអ៊ែ ឬគម្រូឡូជីត(logit)

តិបែប Likert-scale យ�ើងបានប្រើការបញ្ជាក់មួយចំនួនផ្សេងពីមុន

ជាមួ យលទ្ធ ផលគោល២ក៏ដោយ ផលប៉ះពាល់ដែលបានប៉ា ន់ប្រមាណពី

ដូ ចជា៖

ការប៉ា ន់ប្រមាណឡូជីតដែលបានតម្រៀបគឺពិបាកក្នុងការបកស្រាយ
ពន្យល់ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នោះស្ថិតនៅល�ើមាត្រដ្ឋា នមិនច្បាស់

ប៉ា ន់ប្រមាណគម្រូលីនីអ៊ែរជាមួ យនឹងលទ្ធ ផលដែលត្រូវបានបម្លែង

លាស់។ លីនីអ៊ែររ ីហ្គ្រែ សស្យុ ងផ្តល់ការប៉ា ន់ប្រមាណដែលងាយស្រួលក្នុង

ទៅជាអថេរ២ (f ជាតំណាងឲ្យអនុគមន៍)

ការបកស្រាយ ប៉ុន្តែ វាមានឥទ្ធិពលតួ លេខទាបជាង។ នៅក្នុងសេចក្តី

ប៉ា ន់ប្រមាណគម្រូឡូជីត(Logit)ជាមួ យនឹងលទ្ធ ផលដែលត្រូវបានបម្
លែងទៅជាអថេរ២ (f ជាតំណាងឲ្យអនុគមន៍)
ប៉ា ន់ប្រមាណការប៉ា ន់ប្រមាណឡូជីតដែលបានតម្រៀប(ordered
logit estimation)ជាមួ យនឹងលទ្ធ ផលដែលត្រូវបានបម្លែងទៅជាអ
ថេរ២ (f ជាតំណាងឲ្យអនុគមន៍)

សង្ខេ បនេះយ�ើងបង្ហាញតែផលប៉ះពាល់ល�ើសពីការប៉ា ន់ប្រមាណកំណត់
ក្នុងតារាងរ ីហ្គ្រែ សស្យុ ងខាងក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ។
កត្តា រារាំង៖ សម្រាប់ការពិសោធមតិត្រឡប់នេះយ�ើងមានកត្តា រា
រាំង៣។ កត្តា ទី១គឺសំណាកនៃការស្ទ ង់មតិមិនសមាមាត្រ(តំណាង)
ឲ្យចំនួនប្រជាជនសរុបឡ�ើយ។ កត្តា ទី២គឺវាមានឱកាសភាពលំអ�ៀង
នៃការជ្រើសរ� ើសនិងការឆ្ល ើយតបជាពិសេសសម្រាប់សំណួរស្ទ ង់មតិចុ
ងគ្រា និងកត្តា ទី៣គឺសុពលភាពខាងក្រៅនៃលទ្ធ ផលទា ំងនេះគឺមាន
កំណត់។

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

Yi=លទ្ធផលនៃបុគ្គល i

អថេរត្រួ តពិនិត្យដែលបានវាស់ស្ទង់ និង រាយការណ៍កាលដ�ើមគ្រា៖

Mi=មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយដែលបុគ្គល i បានឃ�ើញការផ្សព្វផ្សាយ
Di=ម៉ាទ្រីសនៃសុចនករការព្យាបាល T_i

និង U_i សម្រាប់បុគ្គល i

Xi=បុគ្គលិកលក្ខ ណៈរបស់អ្នកឆ្ល ើយតប i^› s
εi=កំហុសក�ើតឡ�ើងឯកឯងនៃបុគ្គល i

ក្នុងសមីការខាងល�ើ វ៉ិចទ័រ Xi រ ួមមាន៖
អាយុរបស់អ្នកឆ្ល ើយតប (វ៉ិចទ័រនៃសុចនករសម្រាប់ វ ិសាល
ភាពអាយុ)
ភេទនៃអ្ន កឆ្ល ើយតប (សុចនករមួ យសម្រាប់ស្រ្តី)
តម្លៃនៃលទ្ធ ផល Y របស់អ្នកឆ្ល ើយតបកាលដ�ើមគ្រា
(សុចនករសម្រាប់ជម្រើសកាលដ�ើមគ្រា)
Ti គឺជាសុចនករមួ យសម្រាប់ឲ្យគេកំណត់ចំពោះដៃព្យាបាល
ដទៃ (I ក្នុងករណីទា ំងអស់មិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះអថេរត្
រ ួតពិនិត្យឡ�ើយ)
Ui គឺជាសុចនករមួ យសម្រាប់ដៃព្យាបាលទី២

រ ូបភាព ក១ សមីការរ ីហ្គ្រែ សស្យុ ង
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ខ. តារាងរ ីហ្គ្រែសស្យុង
តារាង B1 ដល់ B3 បង្ហាញការប៉ា ន់ប្រមាណរ ីហ្រ្គែ សស្យុ ងសម្រាប់លទ្ធ

នៅក្នុងតារាង B1 ផលដែលទទួ លបានពីការប៉ា ន់ប្រមាណឡូជីតដែ

ផលដែលបានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេ បនេះ។ តារាង B1 បង្ហាញ

លបានតម្រៀបចំពោះលទ្ធ ផលទា ំង៣ត្រូវបានវាស់វែងដូ ចទៅនឹង

លទ្ធ ផលដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវល�ើក

មាត្រដ្ឋា នឡែកឃឺត (Likert) ត្រួវបានបង្ហាញនៅក្នុងជួ រឈរទា ំង ៣។

ទី២ដោយប្រើគម្រូភាពឡូជីតដែលបានតម្រៀប។ តារាង B2 បង្ហាញ

អថេរបន្ថែ មដែលនៅខាងឆ្វេ ងរ ួមមាន៖ អថេរសុចនករមួ យសម្រាប់

ផលប៉ះពាល់ប៉ា ន់ប្រមាណដោយប្រើគម្រូភាពឡូជីត និង តារាង B3

ការផ្សព្វផ្សាយសារព្យាបាលអំពីសារ «កុំបង្ក ើតមណ្ឌលកុមារកំព្រាទ�ៀត»

បង្ហាញផលប៉ះពាល់បន្ទា ប់បន្សំនៃគម្រូភាពឡូជីតដដែលដែលផល

ដែលត្រូវបានកែលម្អ , អថេរសុចនករមួ យសម្រាប់ការដែ

ប៉ះពាល់ទទួ លបានត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេ បនេះ។ តា

លបុគ្គលម្នាក់បានប�ើកម�ើលការផ្សព្វផ្សាយល�ើ Google,

រាងទា ំងអស់ត្រូវបានរ�ៀបចំជាមួ យនឹងលទ្ធ ផលទៅតាមជួ រឈរ និង

អន្ត រកម្ម រវាងសុចនករទា ំង២, អន្ត រកម្ម រវាងការផ្សព្វផ្សាយសារព្យាបា

អថេរបន្ថែ មទៅតាមជួ រដេក។

លរ ួមនិងសុចនករពី Google, និង អន្ត រកម្ម រវាងការផ្សព្វផ្សាយសារព្
យាបាលរ ួមនិងសុចនករពី Facebook។ មេគុណនៃការចាប់អារម្ម ណ៍ក្នុង
ករណីនេះគឺអន្ត រកម្ម សុចនករសារ «កុំបង្ក ើតមណ្ឌលកុមារកំព្រាទ�ៀត»
ដែលត្រូវបានកែលម្អ និង សុចនករពី Google ដែលបានបង្ហាញថាគ្មា
នផលខុសគ្នាគួ រឲ្យកត់សម្គាល់រវាងការផ្សព្វផ្សាយទា ំង២នោះទេ។

1. មណ្ឌលថែទាកុមារជាកន្លែ ង

2. មណ្ឌលថែទាកុមារជាកន្លែ ង

3. មណ្ឌលថែទាកុមារជាកន្លែ ង

ល្អ សម្រាប់កុមារលូ តលាស់

ល្អ សម្រាប់កុមារលូ តលាស់

ល្អ សម្រាប់កុមារលូ តលាស់

(ក្នុងមាត្រដ្ឋា នLikert)

(ក្នុងមាត្រដ្ឋា នLikert)

(ក្នុងមាត្រដ្ឋា នLikert)

-0.00635
(-0.05)

0.233*
(2.18)

0.0499
(0.45)

0.220
(1.28)

-0.214
(-1.31)

0.0748
(0.47)

ការព្យាបាលរ ួមល�ើ Google

-0.220
(-1.82)

0.108
(0.89)

-0.193
(-1.70)

ការព្យាបាលរ ួមល�ើ 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)

ការសង្កេត

3012

3012

3012

សារ DCMO ក្រោយកែលម្អ

សារ DCMO ក្រោយកែលម្អ ល�ើ
Google

តារាង B1 គម្រូឡូជីតដែលបានតម្រៀបសម្រាប់គោលបំណងការស្រាវ

ចំណាំ៖ រ ីហ្គ្រែ សស្យុ ងទា ំងអស់ក៏បានរ ួមបញ្ចូលសំណុំបន្ថែ មនៃអថេរបន្ថែ

ជ្រាវល�ើកទី ២

មដូ ចជា៖ តម្លៃដ�ើមគ្រានៃអថេរលទ្ធ ផល, ទីតាំងប្រជាសាស្រ្ត , និងអាយុ
ក៏ដូចជាភេទរបស់អ្នកឆ្ល ើយតប។
t ស្ថិតិនៅក្នុងវង់ក្រចក
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

RF MERL BRIEF ANNEX

13

តារាង B2 បង្ហាញផលដែលបានប៉ា ន់ប្រមាណដោយប្រើគម្រូ

តារាង B3 បង្ហាញផលប៉ះពាល់ល�ើសនៃការប៉ា ន់ប្រមាណឡូជីតដូ ចទៅ

ឡូជីតល�ើកំណែលម្អ គោលពីរនៃលទ្ធ ផលក្នុងជួ រឈរទា ំង៣។

នឹងតារាង B2។ អថេរបន្ថែ មដែលនៅខាងឆ្វេ ងរ ួមមាន៖ អន្ត រកម្ម នៃ

អថេរបន្ថែ មដែលនៅខាងឆ្វេ ងរ ួមមាន៖ អន្ត រកម្ម នៃសុចនករសម្

សុចនករមួ យសម្រាប់ការព្យាបាលរ ួម និង សុចនករសម្រាប់វេទិការ

រាប់ការព្យាបាលរ ួម និង សុចនករសម្រាប់វេទិការ Google, អន្ត រក

Google, និង អន្ត រកម្ម នៃសុចនករសម្រាប់ការព្យាបាលរ ួម និង

ម្ម នៃសុចនករសម្រាប់ការព្យាបាលរ ួម និង សុចនករសម្រាប់វេទិការ

សុចនករសម្រាប់វេទិការ Facebook ។ មេគុណទា ំងនេះគឺជាលទ្ធ ផលដែ

Facebook, និង អថេរសុចនករសម្រាប់វេទិការ Google។ មេគុណនៃ

លបានបង្ហាញដូ ចទៅនឹងការប៉ា ន់ប្រមាណផលប៉ះពាល់របស់យ�ើងនៅ

ការចាប់អារម្ម ណ៍គឺអន្ត រកម្ម ទា ំង ២។

ក្នុងសេចក្តីសង្ខេ បនេះ និង អាចបកស្រាយជាគម្លាតភាគរយខុសគ្នា។

សង្ខេបផែនការសកម្មភាព
ក្រុមការងារអង្គ ការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជា
(CCT) បានចាប់ផ្ត ើមដំណ�ើរការនៃផែនការស
កម្ម ភាពដ�ើម្បីធ្វ ើការកែលម្អ សកម្ម ភាពយុទ្ធនា
ការរបស់ពួកគេដោយផ្អែ កល�ើភស្តុតាងដែលទ
ទួ លបានពីការពិសោធមតិត្រឡប់ (Feedback
Experiment)។ ក្រុមការងារបានធ្វ ើការពិភាក្សា
ដោយល�ើកឡ�ើងនូ វពហុជម្រើសជាច្រើនដ�ើម្បីធ្វ ើ
ការកែប្រែនិងបង្ក ើនប្រសិទ្ធិភាពនៃយុទ្ធនាការ
ដែលក្នុងនោះរ ួមមាន៖
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ពង្រឹងប្រព័ន្ធបញ្ជូ នសម្រាប់គ្រួសារឲ្យគាត់បា
នទទួ លនូ វជម្រើសនៃការថែទា ំដទៃដែលមានស្
រាប់។
អនុវត្ត យុទ្ធសាស្រ្តដែលផ្អែ កល�ើបណ្តា ញក្នុងការ
រ ួមបញ្ចូលអ្ន កដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសហគ
មន៍។
បង្ក ើនចំនួននៃការចូ លរ ួមមិនផ្វការរវាងអ្ន
លូ
ក
ធ្វ ើការសង្គ មនិងសមាជិកក្នុងសហគមន៍។
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1. បដិសេដ ឬ បដិសេដទា ំងស្រុ

2. មិនទំនងនឹងបរ ិច្ចាគប្រាក់

3. មិនទំនងនឹងទៅធ្វ ើការស្ម័គ្

ងដែលថាមណ្ឌលថែទា ំកុមារ

ទៅកាន់មណ្ឌលថែទា ំកុមារ

រចិត្តជាមួ យនឹងមណ្ឌលថែ

កម្ពុជាជាកន្លែ ងល្អ សម្រាប់កុ

កម្ពុជា

ទា ំកុមារកម្ពុជា

មារលូ តលាស់
ការព្យាបាលរ ួមល�ើ Google

0.134
[-0.240,0.508]

-0.213
[-0.556,0.129]

0.0733
[-0.294,0.441]

ការព្យាបាលរ ួមល�ើ Facebook

0.383*
[0.0807,0.685]

0.101
[-0.196,0.397]

0.117
[-0.288,0.522]

-0.540**
[-0.943,-0.136]

-0.248
[-0.626,0.130]

-0.219
[-0.686,0.248]

Google

ការសង្កេត

3012

តារាង B2 គម្រូឡូជីតសម្រាប់សំណួរស្រាវជ្រាវ 1–3

3012

3012

ចំណាំ៖ រ ីហ្គ្រែ សស្យុ ងទា ំងអស់ក៏បានរ ួមបញ្ចូលសំណុំបន្ថែ មនៃអថេរបន្ថែ
មដូ ចជា៖ តម្លៃដ�ើមគ្រានៃអថេរលទ្ធ ផល, ទីតាំងប្រជាសាស្រ្ត , និងអាយុ
ក៏ដូចជាភេទរបស់អ្នកឆ្ល ើយតប។
t ស្ថិតិនៅក្នុងវង់ក្រចក
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

1. បដិសេដ ឬ បដិសេដទា ំងស្រុ

2. នទំនងនឹងបរ ិច្ចាគប្រាក់

3. មិនទំនងនឹងទៅធ្វ ើការស្ម័គ្

ងដែលថាមណ្ឌលថែទា ំកុមារ

ទៅកាន់មណ្ឌលថែទា ំកុមារ

រចិត្តជាមួ យនឹងមណ្ឌលថែ

កម្ពុជាជាកន្លែ ងល្អ សម្រាប់កុ

កម្ពុជា

ទា ំកុមារកម្ពុជា

មារលូ តលាស់
ការព្យាបាលរ ួមល�ើ Google

0.0132
[-0.0235,0.0499]

-0.0235
[-0.0611,0.0142]

0.00596
[-0.0240,0.0359]

ការព្យាបាលរ ួមល�ើFacebook

0.0376*
[0.00782,0.0674]

0.0111
[-0.0215,0.0437]

0.00952
[-0.0234,0.0425]

ការសង្កេត

3012

3012

3012

តារាង B3 ផលប៉ះពាល់ល�ើសនៃគម្រូឡូជីតសម្រាប់សំណួរស្រាវជ្រាវ 1–3

ចំណាំ៖ រ ីហ្គ្រែ សស្យុ ងទា ំងអស់ក៏បានរ ួមបញ្ចូលសំណុំបន្ថែ មនៃអថេរ
បន្ថែ មដូ ចជា៖ តម្លៃដ�ើមគ្រានៃអថេរលទ្ធ ផល, ទីតាំងប្រជាសាស្រ្ត ,
និងអាយុ ក៏ដូចជាភេទរបស់អ្នកឆ្ល ើយតប។
%95 នៃកម្រិតជ�ឿជាក់មាននៅក្នុងតង្ក ៀប
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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