
វិធីសាស្ត្រស្រសាវស្រាវ

លោក អ ៊ឹម នរនិទ (ប្រធានកមមវធិ)ី
អង្គការតម្លា ភាពកមព ជា ថ្ងៃទ២ី៣ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២០



សន្ទសសន្៍នន្ការយល់ឃ ើញពីអំឃពើពុករលយួ ឆ្ន ២ំ០១៩

ន៊ឹង្ប្តូវលេញផ្សាយលៅថ្ងៃទ២ី៣  ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២០ 
លវោលម្ល៉ោ ង្ ០៦:០១ CET

ដាកពិ់នទ  និង្េាំណាតថ់្នន កឱ់្យប្រលទ និង្ខែនែីេាំននួ១៨០ 
លៅទូទាំង្ពិភពលោក លៅលលកីារយលល់ ញីពីកប្មិតថ្ន

អាំលពីព ករលយួកន ង្វ ិយ័សាធារណៈ។



សន្ទសសន្៍នន្ការយល់ឃ ើញពីអំឃពើពុករលួយ ឆ្ន ២ំ០១៩គឺជា៖

សន្ទសសន្ដ៍ែលផ្សបំញ្ចូលគ្នន  (ប្រភពទនិនន័យ១៣លផ្សេង្ៗគ្នន )
មាន្លកខណៈជាសកល (១៨០ប្រលទ /ខែនែ)ី

វាសស់ទងក់ារយលឃ់ ើញ (អនកជាំនាញ/ធ រជន)

ពអីឃំពើពកុរលយួ (ការលប្របី្ា ់អាំណាេែ  េារ់
លែមីបផី្សលប្រលោជន៍ផ្ទទ ល់ែាួន)

ឃៅកនងុវិសយ័សាធារណៈ  (មន្តនរ ីនងិ្សាា រ័នសាធារណៈ)



  ាំណូក
 ការរខង្ែរមូលនិធិសាធារណៈ
 ការលប្រីប្ា ់តួនាទីលែីមបផី្សលប្រលោជន៍ឯកជន
 រកេពួកនិយមលៅកន ង្សាា រ័នរែឋ
 ឥទធិពលររ ់ធ រជនលៅលលីមន្តនរីសាធារណៈ
 លទធភាពររ ់រដាឋ ភិាលកន ង្ការអន វតរយនរការ  េរតិភាព
 ការផ្សដនាទ លទ ប្រករលដាយប្រ ិទធភាពលលីមន្តនរីសាធារណៈ

ខែលប្រប្ព៊ឹតរអាំលពីព ករលួយ
 ខរររទរែឋាល និង្ការោិធិរលតយយហួ លហត 
 ការម្លនប្ររ់ប្គ្នន់នូវេារ់ ដីពី ការរលចេញព័ត៌ម្លនហរិចញវតា  និង្

ការរលចេ ៀ ទាំនា ់ផ្សលប្រលោជន៍ និង្ ិទធិទទួលានព័ត៌ម្លន
 ការគ្នាំពារខផ្សនកេារ់េាំលពាោះរ រគលរាយការណ៍ អនកកាខ ត 

និង្អនកល  ីរអលង្េត

អវីដែលសន្ទសសន្៍ CPI ឃ្វើការវាស់សទង ់

ប្រភពទិន្នន័្យទងំអស់របស់
ឃយើងឃ វ្ើការវាស់សទងពី់
អំឃពើពុករលួយកនុងវិស័យ
សាធារណៈ ឬទិែឋភាពជាក់
លាក់មួយចំន្ួន្នន្អំឃពើពុក
រលួយកនុងវិស័យ
សាធារណៈែូចជា៖



 ការយលល់ ញី ឬរទពិលសាធន៍ររ ់ប្រជាពលរែឋ
ទក់ទង្ន៊ឹង្អាំលពពី ករលួយ

 ការលកង្រនាាំពនធ
 រ ាំហូរហរិចញវតា ទ េេរតិ
 អនកខែលអាេជាំរ ញឱ្យម្លនអាំលពពី ករលួយ (លមធាវ ី
រណលនយយករ ទីប្រ៊ឹកាហរិចញវតា ជាលែមី)

 ការោង្ល យកែែក់
 អាំលពីព ករលួយកន ង្វ ័ិយឯកជន
 ល ែឋកិេេនិង្ទផី្សារលប្ៅផ្សាូវការ

ឃោយដផ្ែកឃលើលកខណៈ
សមបត្តិដែលមាន្ឃៅកនុង
ប្រភពទិន្នន័្យរបស់ឃយើង  
ចំណុចខាងឃប្កាមឃន្េះមិន្
ប្ត្ូវបាន្ប្គបែណដ ប់ឃៅ
កនុងសន្ទសសន៍្ CPI ឃទ៖

អវីដែលសន្ទសសន្៍ CPI មិន្ឃ្វើការវាសស់ទង ់



វិ្ីសាស្តសត - ែំណាក់កាល

ជំហាន្ទី១ លប្ជី លរ ីប្រភពទិនននយ័

ជំហាន្ទី២ កាំណតម់្លប្តដាឋ នទិនននយ័ល ងី្វញិ

ជំហាន្ទី៣ រណនារកមធយមភារ

ជំហាន្ទី៤ រាយការណ៍ពភីាពមនិ
េា ោ់ ់



អែីខែលលធែីឱ្យប្រភពទិននន័យអាេលប្រីាន?

• ទាំន កេិតរលលីវធីិសាន្ត រប្សាវប្ជាវ និង្កិតរិនាមររ ់
សាា រ័នខែលលធែីការប្សាវប្ជាវ

• ទិននន័យខែលម្លនលគ្នលរាំនិត  េីង្វែ ក់គ្នន
• ការ ិកាខររររវិ ័ិយ
• អាេលប្រៀរលធៀររវាង្ប្រលទ ជាលប្េីនាន
• ម្លនទិននន័យ ប្ម្លរ់លប្រៀរលធៀរន៊ឹង្ឆ្ន ាំលផ្សេង្លទៀត

វិ្ីសាស្តសត - ប្រភពទិន្នន្័យ



វិ្ីសាស្តសត - កំណត្់មាប្ត្ោឋ ន្ទិន្នន្័យឃងើងវិញ

រដូរប្ត រ់ទិននន័យ (កន ង្ករណីចាំាេ់)
- តលួលែទរ = ព ករលួយខ្ា ាំង្
- តលួលែែព ់ = សាា ត ាាំខ្ា ាំង្

កាំណត់ ដង់្ដាពីទិននន័យលែីម លៅជាពិនទ  z

កាំណត់ ដង់្ដាទិននន័យលៅជាម្លប្តដាឋ ន នទ េន ៍ CPI(០-១០០)
• រាំខរាង្ពពីនិទ  z លៅជាម្លប្តដាឋ នពិនទ ព ី០ ែល១់០០
•  ប្មួលរាយទិននន័យឱ្យពនិទ អតរិរម្លប្ត៊ឹម១០០ និង្អរបររម្លប្ត៊ឹម០
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វិ្ីសាស្តសត - កំណត្់មាប្ត្ោឋ ន្ទិន្នន្័យឃងើងវិញ



ោ៉ោ ង្លោេណា ់ម្លនប្រភពទិននន័យេាំនួន៣ ប្ម្លរ់
ប្រលទ នីមួយៗ

រណនាមធយមភារពិនទ 

ប្រភពទិននន័យនីមួយៗម្លនតថ្មាល មីៗគ្នន

វិ្ីសាស្តសត - គណនាម្យមភាគ



វិ្ីសាស្តសត - គណនាម្យមភាគ

ប្រលទ x ពិនទ 
រលប្ម្លង្ថ្នភាពលផ្សេង្គ្នន ថ្នប្រជាធិរលតយយ ៧១
េាំណាត់ថ្នន ក់ោនិភ័យប្រចាំប្រលទ  រីពីការយល់ែ៊ឹង្ជា កល ៦២
រលប្ម្លង្យ តរិធម៌ពិភពលោក ៧១

ពិនទ ររ ់ប្រលទ X = ៧១+៦២+៧១
៣

= ៦៨



វិ្ីសាស្តសត – រាយការណ៍ពីភាពមិន្ចាស់លាស់

ដ ើម្បកីំណត់ភាពម្ិនច្បា្ល់ា្ដ់ៅកនងុពិនទសុ្រតូវ៖
• រណនាវធីិខែលលដាោះប្សាយរខប្មរប្មួលថ្នទិននន័យ
• រាយការណ៍ពីកប្មិតលលមាៀង្
• រណនានូវេលនាា ោះលជឿទ កេិតរ ៩០%



វិ្ីសាស្តសត – រាយការណ៍ពីភាពមិន្ចាស់លាស់

កស្រម្ិតលដម្អៀងរប្ស់្របដេ្ X = 
𝑵 − 𝒏

𝑵 −𝟏

𝝈

𝒏
= ៣.១២

ច្បដ ល្ ោះដ ឿេុកច្បិតរ ៩០% = ៦៣ (Lower CI)
៧៣ (Upper CI)

- N = េាំនួនប្រភពទិននន័យខែលលប្រី ប្ម្លរ់ការរណនា នទ េន៍ CPI
- n = េាំនួនប្រភពទិននន័យខែលលប្រី ប្ម្លរ់ការរណនាពិនទ  នទ េន៍ CPI  ប្ម្លរ់ប្រលទ X
- 𝜎 = រម្លា ត ដង្ដ់ាថ្នពិនទ  នទ េន៍ CPI ររ ់ប្រលទ X

ប្រលទ x ពិនទ 
រលប្ម្លង្ថ្នភាពលផ្សេង្គ្នន ថ្នប្រជាធិរលតយយ ៧១
េាំណាត់ថ្នន ក់ោនិភ័យប្រចាំប្រលទ  រីពីការយល់ែ៊ឹង្ជា កល ៦២
រលប្ម្លង្យ តរិធម៌ពិភពលោក ៧១



ការបកប្សាយលទធផ្ល
ពិនទុ៖
លៅលលីម្លប្តដាឋ នពិនទ ពី ០-១០០ ខែល ០ ម្លនន័យថ្នព ករលួយខ្ា ាំង្ លហយី១០០រឺ សាា ត ាាំខ្ា ាំង្។

អន ញ្ញញ តឱ្យម្លនការលប្រៀរលធៀរជាមួយន៊ឹង្ពនិទ ឆ្ន ាំម នៗ (រវាង្ឆ្ន ាំ២០១២ ែល់២០១៩)៖ ពិនទ ររ ់
CPI ឆ្ន ាំ២០១៩ អាេលប្រៀរលធៀរានជាមួយពនិទ CPI រវាង្៧ឆ្ន ាំម ន លហយីការខប្រប្រួលពិនទ អាេយក
លៅរកប្សាយាន។

ច្បំណាត់ថ្នន ក់៖
កន ង្េាំលណាមប្រលទ /ខែនែ ីរ រ១៨០លលីពភិពលោក ការខប្រប្រួលលលែលរៀង្អាេរណារ លមកព៖ី
ក) ការខប្រប្រួលពិនទ CPI ប្ម្លរ់ប្រលទ ណាមួយរវាង្ឆ្ន ាំមួយលៅឆ្ន ាំមួយលទៀត
ែ) ការខប្រប្រួលពិនទ ររ ់ប្រលទ លផ្សេង្លទៀតខែលប្តូវានរចេូ លលៅកន ង្ នទ េន៍CPI
រ) ការរខនាមប្រលទ /ខែនែលីៅកន ង្ នទ េន៍លនោះ។



វសិាលភាព៖  នទ េន៍CPIប្ររែណដ រ់លលីេាំនួនប្រលទ ានលប្េនីជាង្ទនិនន័យនមួីយៗលផ្សេង្លទៀត

ទាំន កេតិរខផ្សនក ាតិ៖ិ  នទ េន៍CPIម្លនភាពប្រល ីរជាង្ផ្សលរូកថ្នខផ្សនកររ ់វា លប្ពាោះវាទូទត់រនាយ
ភាពែ  ឆ្គង្ពលីលីប្រភពទនិនន័យទាំង្លនាោះ លដាយ នទ េនC៍PIលធែីការរណនាពនិទ ជាមធយមលៅលលី
ទិននន័យោ៉ោ ង្លោេណា ់ ៣លផ្សេង្គ្នន និង្លប្េីនរហូតែលទ់ិននន័យ១៣។

ភាពេា ់ោ ់៖ ម្លប្តដាឋ នពិនទ ររ ់ នទ េន៍CPI(០-១០០)រង្វា ញពភីាពេា ់ោ ់ជាង្ 
លរលីធៀរន៊ឹង្ប្រភពទនិនន័យលផ្សេង្លទៀតខែលអាេម្លនម្លប្តដាឋ នពនិទ ប្ត៊ឹម ១-៥ ឬ ១-៧ 
(លហយីខែលប្រលទ ជាលប្េីនប្តវូចត់ថ្នន ក់លៅលលែលរៀង្ែូេៗគ្នន )

អពាប្ក៊ឹតភាព៖  នទ េន៍CPIលធែីការ ាំលោរនូវទ េនៈលផ្សេង្ៗគ្នន  ដីពីរញ្ញា អាំលពពី ករលួយកន ង្
វ ័ិយសាធារណៈ វាក៏ម្លនភាពអពាប្ក៊ឹតជាង្ផ្សង្ខែរ លៅលពលរិតែល់រររនលោាយលផ្សេង្ៗ។

 វនកមមឯករាជយានរញ្ញា ក់ល ងី្វញិថ្ន  នទ េន៍CPI រឺជា ូេនាករ កលែ៏ ាំខ្ន់មួយ
 ប្ម្លរ់លហត ផ្សលែូេខ្ង្លប្កាម៖

ឃេតុ្អវីឃៅដត្ប្តូ្វការសន្ទសសន៍្CPI



១.  នទ េន៍ថ្នរខប្មរប្មលួររ ់មូលនិធិ Bertelsmann ឆ្ន ាំ២០២០
២. េាំណាត់ថ្នន ក់ោនិភ័យប្រចាំប្រលទ ររ ់ទីភាន ក់ង្វរល ែឋវទូិ ឆ្ន ាំ២០១៩
៣. េាំណាត់ថ្នន ក់ោនភ័ិយប្រចាំប្រលទ  រីពីការយល់ែ៊ឹង្ជា កល ឆ្ន ាំ២០១៨
៤. ទីភាន ក់ង្វរប្រ៊ឹកាោនភ័ិយនលោាយ និង្ល ែឋកិេេទែរីអា  ី ឆ្ន ាំ២០១៩
៥. ការវាយតថ្មាសាា រ័ន និង្លគ្នលនលោាយប្រចាំប្រលទ ររ ់ធនាគ្នរពភិពលោក ឆ្ន ាំ២០១៨
៦. ការ ទង់្មតិពីធ រជនររ ់លវទិកាល ែឋកេិេពភិពលោក (EOS) ឆ្ន ាំ២០១៩
៧.  នទ េន៍ ដីពីនីតិរែឋររ ់រលប្ម្លង្យ តរធិម៌ពភិពលោក ឆ្ន ាំ២០១៩
៨. រលប្ម្លង្ថ្នភាពលផ្សេង្គ្នន ថ្នប្រជាធរិលតយយ (V-Dem) ឆ្ន ាំ២០១៩។

ប្រភពទិន្នន័្យទងំ៨ ដែលប្ត្ូវបាន្ឃប្រើប្ាស់សប្មាប់កមពុុជា


