
វិធីសាស្ត្រស្រសាវស្រាវ

លោក អ ៊ឹម នរនិទ (នាយកកមមវធិ)ី
អង្គការតម្លា ភាពកមព ជា ថ្ងៃទ២ី៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២១



សន្ទសសន្៍នន្ការយល់ឃ ើញពីអំឃពើពុករលួយ ឆ្ន ២ំ០២០គឺជា៖

សន្ទសសន្ដ៍ែលផ្សបំញ្ចូលគ្នន  (ប្រភពទិននន័យ១៣លសេង្ៗគ្នន )
មាន្លកខណៈជាសកល (១៨០ប្រលទស/ខែនែី)

វាសស់ទងក់ារយលឃ់ ើញ (អនកជាំនាញ/ធ រជន)

ពអីឃំពើពកុរលយួ (ការលប្រីប្ាស់អាំណាចែ សចារ់
លែីមបសីលប្រលោជន៍ផ្ទទ ល់ែាួន)

ឃៅកនងុវិសយ័សាធារណៈ  (មន្តនរី និង្ស្ថា រ័នស្ថធារណៈ)



 សាំណូក
 ការរខង្ែរមូលនិធិស្ថធារណៈ
 ការលប្រីប្ាសត់ួនាទីលែីមបសីលប្រលោជន៍ឯកជន
 រកខពួកនិយមលៅកន ង្ស្ថា រ័នរែឋ
 ឥទធិពលររសធ់ រជនលៅលលីមន្តនរីស្ថធារណៈ
 លទធភាពររសរ់ដ្ឋឋ ភិាលកន ង្ការអន វតរយនរការស ចរតិភាព
 ការសដនាទ លោសប្រករលដ្ឋយប្រសិទធភាពលលីមន្តនរសី្ថធារណៈ

ខែលប្រប្ព៊ឹតរអាំលពីព ករលួយ
 ខរររទរែឋាល និង្ការោិធិរលតយយហួសលហត 
 ការម្លនប្ររ់ប្គ្នន់នូវចារ់សដីពី ការរលចេញព័ត៌ម្លនហរិចញវតា  និង្

ការរលចេ ៀសទាំនាសស់លប្រលោជន៍ និង្សិទធិទទួលានព័ត៌ម្លន
 ការគ្នាំពារខសនកចារ់ចាំលពាោះរ រគលរាយការណ៍ អនកកាខសត 

និង្អនកលស ីរអលង្េត

អវីដែលសន្ទសសន្ ៍CPI ឃ្វើការវាស់សទង ់

ប្រភពទិន្នន្័យទងំអស់របស់
ឃយើងឃ្វើការវាស់សទងព់ី
អំឃពើពុករលួយកនុងវិស័យ
សាធារណៈ ឬទិែឋភាពជាក់
លាក់មួយចំន្ួន្នន្អំឃពើពុក
រលួយកនុងវិស័យ
សាធារណៈែូចជា៖



 ការយលល់ ញី ឬរទពិលស្ថធនរ៍រសប់្រជាពលរែឋ
ោកទ់ង្ន៊ឹង្អាំលពីព ករលយួ

 ការលកង្រនាាំពនធ
 រ ាំហូរហរិចញវតា ទ ចេរតិ
 អនកខែលអាចជាំរ ញឱ្យម្លនអាំលពីព ករលយួ (លមធាវ ី
រណលនយយករ ទីប្រ៊ឹកាហរិចញវតា ជាលែីម)

 ការោង្ល យកែែក់
 អាំលពីព ករលយួកន ង្វសិយ័ឯកជន
 លសែឋកិចេនិង្ទីសារលប្ៅសាូវការ

ឃោយដផ្ែកឃលើលកខណៈ
សមបត្តិដែលមាន្ឃៅកនុង
ប្រភពទិន្នន្័យរបស់ឃយើង  
ចំណុចខាងឃប្កាមឃន្េះមិន្
ប្ត្ូវបាន្ប្គបែណដ ប់ឃៅ
កនុងសន្ទសសន្៍ CPI ឃទ៖

អវីដែលសន្ទសសន្ ៍CPI មិន្ឃ្វើការវាស់សទង ់



វិ្ីសាស្តសត - ែំណាក់កាល

ជំហាន្ទី១ លប្ជីសលរសីប្រភពទិននន័យ

ជំហាន្ទី២ កាំណតម់្លប្តដ្ឋឋ នទិននន័យល ងី្វញិ

ជំហាន្ទី៣ រណនារកមធយមភារ

ជំហាន្ទី៤ រាយការណ៍ពីភាពមិន
ចាស់ោស់



អែីខែលលធែីឱ្យប្រភពទិននន័យអាចលប្រីាន?

• ទាំន កចិតរលលីវធិសី្ថន្តសរប្ស្ថវប្ជាវ និង្កិតរិនាមររស់
ស្ថា រ័នខែលលធែីការប្ស្ថវប្ជាវ

• ទិននន័យខែលម្លនលគ្នលរាំនិតស ចីង្វែ ក់គ្នន
• ការសិកាខររររមិ្លណវសិ័យ
• អាចលប្រៀរលធៀររវាង្ប្រលទសជាលប្ចីនាន
• ម្លនទិននន័យសប្ម្លរ់លប្រៀរលធៀរន៊ឹង្ឆ្ន ាំលសេង្លទៀត

វិ្ីសាស្តសត - ប្រភពទិន្នន័្យ



វិ្ីសាស្តសត - កំណត់្មាប្ត្ោឋ ន្ទិន្នន័្យឃងើងវិញ

រដូរប្ត រទ់និននយ័ (កន ង្ករណីចាំាច)់
- តួលលែោរ = ព ករលួយខ្ា ាំង្
- តួលលែែពស់ = ស្ថា តសាាំខ្ា ាំង្

កាំណតស់ដង្ដ់្ឋពទីនិននយ័លែមី លៅជាពនិទ  z

កាំណត់សដង់្ដ្ឋទនិនន័យលៅជាម្លប្តដ្ឋឋ នសនទសេន៍  CPI(០-១០០)
• រាំខរាង្ពីពិនទ  z លៅជាម្លប្តដ្ឋឋ នពិនទ ពី ០ ែល១់០០
• សប្មួលរាយទិនននយ័ឱ្យពិនទ អតិររម្លប្ត៊ឹម១០០ និង្អរបររម្លប្ត៊ឹម០
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ស្ថា តសាាំខ្ា ាំង្

ព ករលួយខ្ា ាំង្

វិ្ីសាស្តសត - កំណត់្មាប្ត្ោឋ ន្ទិន្នន័្យឃងើងវិញ



ោ៉ា ង្លោចណាស់ម្លនប្រភពទិននន័យចាំនួន៣សប្ម្លរ់
ប្រលទសនីមួយៗ

រណនាមធយមភារពិនទ 

ប្រភពទិននន័យនីមួយៗម្លនតថ្មាលសមីៗ គ្នន

វិ្ីសាស្តសត - គណនាម្យមភាគ



វិ្ីសាស្តសត - គណនាម្យមភាគ

ប្រលទស x ពិនទ 
រលប្ម្លង្ថ្នភាពលសេង្គ្នន ថ្នប្រជាធិរលតយយ ៧១
ចាំណាត់ថ្នន ក់ោនិភ័យប្រចាំប្រលទសសរពីីការយល់ែ៊ឹង្ជាសកល ៦២
រលប្ម្លង្យ តរិធម៌ពិភពលោក ៧១

ពិនទ ររស់ប្រលទស X = ៧១+៦២+៧១៣
= ៦៨



វិ្ីសាស្តសត – រាយការណ៍ពីភាពមិន្ចាស់លាស់

ដ ើម្បកីំណត់ភាពម្ិនច្បា្ល់ា្ដ់ៅកនងុពិនទសុ្រតូវ៖
• រណនាវធិីខែលលដ្ឋោះប្ស្ថយរខប្មរប្មួលថ្នទិននន័យ
• រាយការណ៍ពកីប្មិតលលមាៀង្
• រណនានូវចលនាា ោះលជឿទ កចិតរ ៩០%



ការបកប្សាយលទធផ្ល
ពិនទុ៖
លៅលលីម្លប្តដ្ឋឋ នពិនទ ០-១០០ ខែល ០ ម្លននយ័ថ្នព ករលយួខ្ា ាំង្ លហយី១០០រឺ ស្ថា តសាាំខ្ា ាំង្។

អន ញ្ញញ តឱ្យម្លនការលប្រៀរលធៀរជាមយួន៊ឹង្ពិនទ ឆ្ន ាំម នៗ (រវាង្ឆ្ន ាំ២០១២ ែល២់០២០)៖ ពិនទ ររស់
CPI ឆ្ន ាំ២០២០ អាចលប្រៀរលធៀរានជាមយួពិនទ CPI រវាង្៨ឆ្ន ាំម ន លហយីការខប្រប្រួលពិនទ អាចយក
លៅរកប្ស្ថយាន។

ច្បំណាត់ថ្នន ក់៖
កន ង្ចាំលណាមប្រលទស/ខែនែីសរ រ១៨០លលីពិភពលោក ការខប្រប្រួលលលែលរៀង្អាចរណារ លមកពី៖
ក) ការខប្រប្រួលពិនទ CPIសប្ម្លរប់្រលទសណាមយួរវាង្ឆ្ន ាំមយួលៅឆ្ន ាំមយួលទៀត
ែ) ការខប្រប្រួលពិនទ ររសប់្រលទសលសេង្លទៀតខែលប្តូវានរចេូ លលៅកន ង្សនទសេនC៍PI
រ) ការរខនាមប្រលទស/ខែនែីលៅកន ង្សនទសេនល៍នោះ។



វសិ្ថលភាព៖សនទសេនC៍PIប្ររែណដ រល់លីចាំននួប្រលទសានលប្ចីនជាង្ទិនននយ័នីមយួៗលសេង្លទៀត

ទាំន កចិតរខសនកសាតិិ៖ សនទសេនC៍PIម្លនភាពប្រលសីរជាង្សលរូកថ្នខសនកររសវ់ា លប្ពាោះវាទូោតរ់នាយ
ភាពែ សឆ្គង្ពីលលីប្រភពទិនននយ័ោាំង្លនាោះ លដ្ឋយសនទសេនC៍PIលធែីការរណនាពិនទ ជាមធយមលៅលលី
ទិនននយ័ោ៉ា ង្លោចណាស ់៣លសេង្គ្នន និង្លប្ចីនរហូតែលទិ់នននយ័១៣។

ភាពចាសោ់ស៖់ ម្លប្តដ្ឋឋ នពិនទ ររសស់នទសេនC៍PI(០-១០០)រង្វា ញពីភាពចាសោ់សជ់ាង្ 
លរីលធៀរន៊ឹង្ប្រភពទិនននយ័លសេង្លទៀតខែលអាចម្លនម្លប្តដ្ឋឋ នពិនទ ប្ត៊ឹម ១-៥ ឬ ១-៧ 
(លហយីខែលប្រលទសជាលប្ចីនប្តូវចតថ់្នន កល់ៅលលែលរៀង្ែូចៗគ្នន )

អពាប្ក៊ឹតភាព៖ សនទសេនC៍PIលធែីការសាំលោរនូវទសេនៈលសេង្ៗគ្នន សដីពីរញ្ញា អាំលពីព ករលយួកន ង្
វសិយ័ស្ថធារណៈ វាកម៏្លនភាពអពាប្ក៊ឹតជាង្សង្ខែរ លៅលពលរិតែលរ់ររនលោាយលសេង្ៗ។
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