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សន្ទសសន្៍នន្ការយលឃ់ ើញពីអំឃពើពុករលយួឆ្ន ២ំ០២១ 
វិធីសាស្រសតបឃចេកឃេស៖ 
សាវតារ 

សន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុករលួយ(CPI) ត្រូវបាន្បឃ ក្ើរឃ ើ្ កនុ្ឆ្ន ១ំ៩៩៥ ដែលជាសូចនាករមួយ
បាន្ពើការគណនាបញ្ចូ លគ្នន រវា ត្្បភពទិន្នន្យ័ឃសស្ៗ ឃែើមបើវាស់សទ្ព់ើការយល់ឃ ើញនន្អំឃពើពុករលួយកនុ វ្សិ័យសាធារណៈ
ឃៅកនុ្ត្បឃទសនានាជំុវញិពិភពឃោក។ កនុ្អំ ុ្ឃពល ២០ឆ្ន កំន្ល្មកឃន្េះ ទំ្ ត្បភពទិន្នន្យ័ដែលត្រូវបាន្ឃត្បើត្បាស់
ឃែើមបើច្ត្ក្សន្ទសសន្C៍PI និ្្វធិើសាស្រសតត្សាវត្ជាវត្រូវបាន្ដករត្មូវ និ្្សត្មិរសត្រំ្ ជាបន្តបនាទ ប។់ កនុ្ឆ្ន ២ំ០១២ 
រន្ការផ្លល ស់បតូរសំខាន្ឃ់ៅឃលើវធិើសាស្រសតត្សាវត្ជាវ ឃែើមបើអនុ្ញ្ញា រឱ្យឃយើ្ អាចឃធវើការឃត្បៀបឃធៀបពិន្ទុពើឆ្ន មួំយឃៅឆ្ន មួំយ
ឃទៀរ1 ដែលពើមុន្ឆ្ន ២ំ០១២ឃយើ្ ពំុអាចឃធវើការឃត្បៀបឃធៀបបាន្ឃ ើយ។ 

វធិើសាស្រសតត្សាវត្ជាវ 
វធិើសាស្រសតត្សាវត្ជាវអនុ្វរតតាមជំហាន្មូលដ្ឋា ន្ចំនួ្ន្៤ ែូចជា៖ ការឃត្ជើសឃរ ើសត្បភពទិន្នន្យ័ ការកំណររ់ត្រដ្ឋា ន្

ទិន្នន្យ័ឃ ើ្ វញិ ការគណនាមធយមភាគ ឃ ើយនិ្្ការរាយការណ៍ពើភាពមិន្ចាស់ោស់។ ែំឃណើ រការគណនាពិន្ទុករ៏មួ
បញ្ចូ លស្ដែរនូ្វយន្តការត្រួរពិនិ្រយគុណភាពយ៉ា ្រឹ្រុ ឹ្  ឃោលគឺ រន្ការគណនាទិន្នន្យ័ឃដ្ឋយឯករាជយពើរែូចគ្នន ដែល
ឃធវើឃ ើ្ ឃដ្ឋយអនកត្សាវត្ជាវពើររូបរបស់អ គ្ការររល ភាពអន្តរជារិ និ្្ទើត្បឹកាសិកាធិការចំនួ្ន្ ២រូប ដែលមិន្ោក់ពន័្ធ
ជាមួយអ គ្ការររល ភាពអន្តរជារិ។ 

១. ការឃត្ជើសឃរ ើសត្បភពទិន្នន្យ័ 
សន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុករលួយពឹ្ដសែកឃលើត្បភពទិន្នន្យ័ចំនួ្ន្ ១៣ ដែលឆលុេះបញ្ញច ំ្ ពើការវាយរនមល

របស់អនកជំនាញ និ្្អនកត្បរិបរតិធុរកិចចចំឃោេះអាកបបកិរយិពុករលួយឃៅកនុ្វសិ័យសាធារណៈ រមួរន្៖ 
 សំណូក 
 ការបដ វ្រមូលនិ្ធិសាធារណៈ 
 ការឃត្បើត្បាស់រួនាទើសាធារណៈឃែើមបើសលត្បឃយជន្ផ៍្លទ ល់ខ្លួន្ 
 បកខពួកនិ្យមឃៅកនុ្វសិ័យសាធារណៈ 
 ឥទធិពលរបស់ធុរជន្ឃៅឃលើមស្រន្តើសាធារណៈ។ 

                                                
1 វធិើសាស្រសតត្សាវត្ជាវដែលឃត្បើឃែើមបើគណនាសន្ទសសន្៍នន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយឆ្ន ២ំ០១៩កសា្ឃ ើ្ ឃដ្ឋយដសែកឃលើការឃរសដសាកលប្នូ្វ
ជឃត្មើសវធិើសាស្រសតត្សាវត្ជាវឃសស្ៗឃែើមបើគណនាពនិ្ទុCPI ឃដ្ឋយឃោកសាស្រសាត ចារយ Andrew Gelman នន្នាយកដ្ឋា ន្សថិរ ិន្ិ្នាយកដ្ឋា ន្វទិាសាស្រសត
ន្ឃយបាយរបស់សាកលវទិាល័យColumbia ន្ិ្ ឃោកបណឌិ រ Piero Stanig សរជិកវទិាសាថ ន្វធិើសាស្រសតត្សាវត្ជាវ នន្សាោឃសែាកិចច ន្ិ្វទិា
សាស្រសតន្ឃយបាយទើត្កុ្ ុ្ែ។៍ ការងារឃន្េះត្រូវបាន្បងាា ញជូន្អ្គការររល ភាពអន្តរជារិឃៅកនុ្របាយការណ៍មយួដែលអាចដសវ្រកបាន្ឃដ្ឋយការ
ឃសនើសំុ។ សូមអុើដម៉ាលឃៅកាន្់ cpi@transparency.org។ 
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ត្បភពទិន្នន្យ័មួយចំនួ្ន្កវ៏ាយរនមលស្ដែរឃៅឃលើយន្តការដែលរន្ឃែើមបើបងាក រអំឃពើពុករលួយឃៅកនុ្ត្បឃទសមួយ 
ែូចជា៖ 

 សមរថភាពរបស់រដ្ឋា ភិបាលកនុ្ការអនុ្វរតយន្តការសុចររិភាព 
 ការសតនាទ ឃទសត្បកបឃដ្ឋយត្បសិទធភាពឃៅឃលើមស្រន្តើពុករលួយ 
 ដបបបទរែាបាល និ្្ការយិធិបឃរយយ ួសឃ រុ 
 ការរន្ចាបត់្គបត់្គ្នន្ស់តើពើការបឃញ្ចញពរ័រ៌ន្ រិញ្ាវរថុ ការបឃញ្ច ៀសទំនាស់សលត្បឃយជន្ ៍ និ្្ការទទួលបាន្
ពរ័រ៌ន្ 

 ការគ្នោំរដសនកចាបឃ់ៅឃលើបុគគលរាយការណ៍ អនកសារពរ័រ៌ន្ និ្្អនកឃសុើបអឃ ក្រ។ 

ត្បភពទិន្នន្យ័ន្ើមួយៗដែលត្រូវបាន្ឃត្បើឃែើមបើគណនាសន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុករលួយ ត្រូវបាន្វាយ
រនមលឃដ្ឋយរន្លកខណៈវនិិ្ចឆយ័ែូចខា្ឃត្កាម៖ 

ក) ភាពឃជឿជាកឃ់លើវធិើសាស្រសតត្សាវត្ជាវ និ្្កិរតនិាមសាថ បន័្៖ សត្របត់្បភពទិន្នន្យ័មួយដែលត្រូវបាន្បញ្ចូ លឃៅកនុ្
សន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុករលួយ(CPI) វាចាបំាចត់្រូវធានាឱ្យបាន្នូ្វគុណភាព និ្្ភាពត្គបត់្ជុ្
ឃត្ជាយនន្វធិើសាស្រសតត្សាវត្ជាវរបស់ត្បភពទិន្នន្យ័ឃនាេះ។ ឃ រុឃន្េះ ត្បភពទិន្នន្យ័ន្ើមួយៗត្រូវរន្ត្បភពឃចញពើ
សាថ បន័្ជំនាញដែលឃរៀបចំយ៉ា ្ចាស់អំពើវធិើសាស្រសតត្បមូលទិន្នន្យ័ និ្្វធិើវាស់ដវ្។ បនាទ បម់ក អ គ្ការររល ភាព
អន្តរជារិឃធវើការវាយរនមលពើភាពត្រឹមត្រូវនន្វធិើសាស្រសតត្សាវត្ជាវឃនាេះ។ 

ខ្) ភាពសុើចងាវ កគ់្នន ដសនកត្កបខ្ណ័ឌ គំនិ្ររបស់ទិន្នន្យ័៖ ឃដ្ឋយសារវាជារងាវ ស់នន្អំឃពើពុករលួយកនុ្វសិ័យសាធារណៈ 
ែូចឃន្េះរាល់ត្បភពទិន្នន្យ័ដែលយកមកឃត្បើត្បាស់កនុ្ការគណនាសន្ទសសន្ន៍ន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយត្រូវ
ដររន្ទំនាកទំ់ន្្យ៉ា ្ចាស់ឃៅនឹ្្កត្មិរនន្អំឃពើពុករលួយ ឬហានិ្ភ័យអំឃពើពុករលួយឃៅកនុ វ្សិ័យសាធារណៈ។ 
សំណួរត្សាវត្ជាវអាចទកទ់្នឹ្្“ត្បឃភទ”នន្អំឃពើពុករលួយដែលបាន្កំណរ ់(ឧទ រណ៍ អំឃពើពុករលយួរូចតាច) 
ឬទកទ់្នឹ្្ត្បសិទធភាពនន្យន្តការបងាក រអំឃពើពុករលួយដែលអាចត្រូវបាន្ឃត្បើជាមូលដ្ឋា ន្ សត្របក់ត្មិរនន្ការ
យល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយឃៅកនុ្ត្បឃទសមួយ។ 

គ) រត្រដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័ជាបររិណ៖ រាល់រត្រដ្ឋា ន្ពិន្ទុដែលត្រូវបាន្ឃត្បើឃដ្ឋយត្បភពទិន្នន្យ័ត្រូវដរបងាា ញឱ្យែឹ្ត្គប់
ត្គ្នន្ព់ើភាពខុ្សគ្នន កនុ្រត្រដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័ (ឃោលគឺ យ៉ា ្ឃហាចណាស់គឺជារត្រដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័រន្៤កត្មិរពិន្ទុ) 
សដើពើកត្មិរយល់ឃ ើញនន្អំឃពើពុករលួយឃៅតាមបណាដ ត្បឃទស ែូចឃន្េះឃយើ្ អាចបំដបល្វាឃៅជារត្រដ្ឋា ន្របស់  
សន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុករលួយដែលរន្ពិន្ទុពើ០ ែល់១០០។ 

 ) លទធភាពនន្ការឃត្បៀបឃធៀបពើត្បឃទសមួយឃៅត្បឃទសមួយឃទៀរ៖ ឃដ្ឋយសារដរសន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើ
ពុករលួយឃធវើចំណារថ់្នន ករ់វា្ត្បឃទសមួយឃៅត្បឃទសឃសស្ឃទៀរ ត្បភពទិន្នន្យ័កត៏្រូវដរអាចឃធវើការឃត្បៀបឃធៀប
បាន្រវា្ត្បឃទសនានា និ្្ពំុដមន្រត្មូវតាមត្បឃទសជាកោ់កណ់ាមួយឃ ើយ។ ត្បភពទិន្នន្យ័ឃនាេះឃទៀរឃសារក៏
ត្រូវដរឃធវើការវាយរនមលឃលើបញ្ញា ដរមួយឃៅកនុ្ត្បឃទសទំ្ ឃនាេះ ឃ ើយនិ្្ឃត្បើត្បាស់រត្រដ្ឋា ន្ពិន្ទុដរមួយស្ដែរ។ 
ឃបើឃទេះបចចុបបន្នមិន្រន្លកខណៈវនិិ្ចឆយ័ទកទ់្នឹ្្ការត្គបែណត បអ់បបបររដែលត្រូវបាន្កំណរចំ់ឃោេះត្បភព



3 

 

ទិន្នន្យ័មួយឃែើមបើកាល យជាដសនកនន្សន្ទសសន្C៍PI ប៉ាុដន្តត្បភពទិន្នន្យ័ដែលរន្ការត្គបែណដ បរិ់ចបំសុរគឺឃធវើការ
ដ្ឋកពិ់ន្ទុសត្របត់្បឃទសសរុបចំនួ្ន្១៦។ 

្) ការដែលរន្សណំុំទិន្នន្យ័ឃត្ចើន្ឆ្ន ៖ំ ឃដ្ឋយសារដរសន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុករលួយឃធវើការវាស់ដវ្
អំឃពើពុករលួយឃៅបណាដ ត្បឃទសនានា និ្្ពើមួយឆ្ន ឃំៅមួយឆ្ន  ំ ែូចឃន្េះត្បភពទិន្នន្យ័ដែលសិកាពើការយល់
ឃ ើញចំឃោេះអំឃពើពុករលួយដរឃៅឃពលឃវោមួយ ប៉ាុដន្តមិន្ត្រូវបាន្ឃរៀបចំឃ ើ្ ជាឃទៀ្ទរក់នុ្រយៈឃពលកំណរ់
មួយឃទឃនាេះ គឺមិន្ត្រូវបាន្ដ្ឋកចូ់លជាត្បភពទិន្នន្យ័CPIឃ ើយ។ 

  ឃែើមបើអនុ្វរតែំឃណើ រការត្រួរពិនិ្រយធានាគុណភាព អ គ្ការររល ភាពអន្តរជារិឃធវើការទំនាកទំ់ន្្ឃៅសាថ បន័្ដែល
បឃញ្ចញទិន្នន្យ័ន្ើមួយៗឃែើមបើឃសទៀ្ផ្លទ រវ់ធិើសាស្រសតត្សាវត្ជាវដែលពួកឃគបាន្ឃត្បើឃែើមបើគណនាលទធសលពិន្ទុរបស់ពួកឃគ។  
ខ្ណៈត្បភពទិន្នន្យ័មួយចំនួ្ន្មិន្ត្រូវបាន្ឃចញសាយជាសាធារណៈ អ គ្ការររល ភាពអន្តរជារិកឃ៏សនើសុំការអនុ្ញ្ញា រពើ  
សាថ បន័្ទំ្ ឃនាេះកនុ្ការបឃញ្ចញពិន្ទុដែលត្រូវបាន្កំណររ់ត្រដ្ឋា ន្ឃ ើ្ វញិ រមួជាមួយនឹ្្លទធសលពិន្ទុCPIស្ដែរ។ យ៉ា ្
ណាកឃ៏ដ្ឋយ អ គ្ការររល ភាពអន្តរជារិមិន្ត្រូវបាន្អនុ្ញ្ញា រឱ្យដចកចាយែល់សាធារណជន្ទូឃៅនូ្វពិន្ទុឃែើមដែលសតល់ឱ្យ
ឃដ្ឋយសាថ បន័្ជារច សត់្បភពទិន្នន្យ័ឃទ។ 

២. ការកំណរស់ត្ដ់្ឋពិន្ទុឃលើទិន្នន្យ័ឃែើម 
ត្បភពទិន្នន្យ័ន្ើមួយៗដែលត្រូវបាន្ដ្ឋកប់ញ្ចូ លឃៅកនុ្សន្ទសសន្C៍PI ត្រូវបាន្កំណរស់ត្ដ់្ឋពិន្ទុឃ ើ្ វញិឃែើមបើ

អនុ្ញ្ញា រឱ្យឃយើ្ អាចឃធវើការគណនាបញ្ចូ លគ្នន ឱ្យឃៅជាលទធសលពិន្ទុCPI។ ការកំណរស់ត្ដ់្ឋពិន្ទុថ្មើឃធវើការបំដបល្ទិន្នន្័យ
ឃែើមឃៅជារត្រដ្ឋា ន្ពិន្ទុ០-១០០ ដែលពិន្ទុ០ ឃសមើនឹ្្កត្មិរខ្ពស់បំសុរនន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយ ឃ ើយពិន្ទុ១០០ 
ឃសមើនឹ្្កត្មិរសាែ រសែំបំសុរនន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលយួ។ ខ្ណៈត្បភពទិន្នន្យ័ភាគឃត្ចើន្នន្សន្ទសសន្C៍PIកត៏្រូវបាន្
កំណរពិ់ន្ទុឃៅកនុ្ទិសឃៅដរមួយឃន្េះ (រន្ន្យ័ថ្នពិន្ទុកាន្់ដររិចបងាា ញពើកត្មិរកាន្ដ់រខ្ពស់នន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុក
រលួយ) ឃដ្ឋយដ កត្បភពទិន្នន្យ័ចំនួ្ន្៣ត្រូវបាន្កំណរ់ពិន្ទុកនុ្ទិសឃៅសទុយឃៅវញិ ឃោលគឺពិន្ទុកាន្ដ់ររិចបងាា ញពើ
កត្មិរកាន្ដ់រសាែ រសែំនន្អំឃពើពុករលួយ។ កនុ្ឃគ្នលបំណ្ឃធវើការឃត្បៀបឃធៀបគ្នន  ត្បភពទិន្នន្យ័ទំ្ បើឃន្េះត្រូវបាន្បំដបល្ 
បស្រញ្ញច សទិសឃៅមកវញិឃដ្ឋយឃធវើការគុណរាល់ពិន្ទុនឹ្្ -១។ 

ត្បភពទិន្នន្យ័ដែលត្រូវគណនាបស្រញ្ញច ស រមួរន្៖ 
 សូចនាករអំឃពើពុករលួយរបស់ទើភាន កង់ារឃសែាវទូិ 
 ពិន្ទុការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយរបស់ទើភាន កង់ារត្បឹកាហានិ្ភយ័ន្ឃយបាយ និ្្ឃសែាកិចចទវើបអាសុើ 
 សន្ទសសន្អំ៍ឃពើពុករលួយន្ឃយបាយរបស់គឃត្រ្នន្ភាពឃសស្គ្នន នន្ត្បជាធិបឃរយយ។ 

ឃដ្ឋយសារត្បភពទិន្នន្យ័ជាឃត្ចើន្ដែលត្រូវបាន្ឃត្បើសត្របស់ន្ទសសន្C៍PIមិន្បាន្ត្គបែណត បជ់ាសកល ឃ រុឃន្េះ
សត្របត់្បភពទិន្នន្យ័ទំ្ ឃន្េះ ទិន្នន្យ័ដែលមិន្រន្(missing values)ត្រូវបាន្គណនាឃដ្ឋយសន្មរ កំណរជ់ាឆ្ន ំ
ឃគ្នល2។ ែំឃណើ រការគណនាសន្មរឃន្េះត្រូវបាន្ឃធវើឃ ើ្ ឃដ្ឋយឃត្បើត្បាស់កមមវធិើកំុពយូទរ័ដសនកសថិរិSTATA ឃោលគឺមុខ្ងារ 

                                                
2 រ ូរែល់ឆ្ន ២ំ០១៦ រងាវ ស់រងាវ ល់សកលពើឆ្ន ២ំ០១២ត្រូវបាន្ឃត្បើត្បាស់ជាទិន្នន្័យឃគ្នល។ ជាមយួការបដន្ថមទិន្នន្័យរបស់គឃត្រ្នន្ភាពឃសស្គ្នន
នន្ត្បជាធបិឃរយយឃៅកនុ្សន្ទសសន្C៍PIឆ្ន ២ំ០១៦ រនមលទិន្នន្យ័ដែលមនិ្រន្សត្រប់ឆ្ន ២ំ០១៦ត្រវូបាន្គណនាសន្មរមដ្ ឃទៀរ។ យ៉ា ្ណាក៏ឃដ្ឋយ 
ការឃត្បៀបឃធៀបរវា្រងាវ ស់រងាវ ល់សកលឆ្ន ២ំ០១២ ន្ិ្២០១៦ បងាា ញថ្នមនិ្រន្លកខណៈពិរត្បាកែដបបសថិរិ រន្ន្័យថ្នការដត្បត្បួលឃៅកនុ្
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“គណនាសន្មរ-Impute”។ មុខ្ងារ “គណនាសន្មរ” ឃៅកនុ្កមមវធិើSTATA ឃធវើការបា៉ា ន្ស់ាម ន្រនមលទិន្នន្យ័ន្ើមួយៗដែល
មិន្រន្ឃដ្ឋយឃត្បើដរចំឃោេះត្បភពទិន្នន្យ័ទំ្ ឡាយដែលត្គបែណដ បយ់៉ា ្ឃហាចណាស៥់០%នន្ចំនួ្ន្ត្បឃទសសរុបដែល
ត្រូវបាន្ដ្ឋកប់ញ្ចូ លកនុ្សន្ទសសន្C៍PIឃៅកនុ្ឆ្ន ណំាមួយប៉ាុឃណាណ េះ3។ ឃន្េះគឺជាករណើ ឃលើកដល្ចំឃោេះទិន្នន្យ័សន្ទសសន្ន៍ន្
បដត្មបត្មួលរបស់មូលនិ្ធិBertelsmannដែលមិន្ត្រូវបាន្ឃត្បើឃែើមបើគណនាសន្មររកទិន្នន្យ័សូចនាករអភិបាលកិចចត្បកប
ឃដ្ឋយនិ្រន្តរភាពរបស់មូលនិ្ធិBertelsmann។ 

បនាទ បព់ើែំឃណើ រការគណនាសន្មរបាន្បញ្ចប ់រនមលមធយម(mean) និ្្គរល រគំរូ(standard deviation)សត្រប់
ត្បភពទិន្នន្យ័ន្ើមួយ តៗ្រូវបាន្គណនា និ្ ឃ្ត្បើត្បាស់ជារងាវ ស់រងាវ ល់ឃែើមបើកំណរស់ត្ដ់្ឋទិន្នន្យ័ឃែើមឃៅជាពិន្ទុZ(z score)។ 
ពិន្ទុZសត្ដ់្ឋត្រូវបាន្គណនាឃដ្ឋយការែករនមលមធយមនន្ត្បភពទិន្នន្យ័ន្ើមួយៗពើពិន្ទុត្បឃទសន្ើមួយៗ ឃ ើយដចកនិ្្គរល រ
គំរូនន្ត្បភពន្ើមួយៗឃនាេះ។ លទធសលឃន្េះបឃ ក្ើរជាទិន្នន្យ័ដែលកំណររ់នមលដកបរ០ និ្្រន្រនមលគរល រគំរូ១។ ជាកដ់សដ្ 
ពិន្ទុZត្រូវបាន្គណនាឃដ្ឋយឃត្បើរងាវ សរ់ងាវ ល់រនមលមធយម និ្្គរល រគំរូពើត្បភពទិន្នន្យ័ឆ្ន ឃំគ្នលដែលត្រូវបាន្គណនាសន្មរ
រចួ។ ការឃធវើដបបឃន្េះធានាថ្ន ឃយើ្ អាចឃត្បៀបឃធៀបពិន្ទុCPIពើមួយឆ្ន ឃំៅមួយឆ្ន បំាន្ រាបព់ើឆ្ន ឃំគ្នលមក។ 

វាជាការសំខាន្ដ់ែលគួរករស់រគ ល់ថ្ន សំណំុទិន្នន្យ័ឃពញឃលញដែលរន្រនមលគណនាសន្មរ(imputed values)
ត្រូវបាន្ឃត្បើដរឃែើមបើគណនារករងាវ សរ់ងាវ ល់ឃគ្នលជាសកលប៉ាុឃណាណ េះ ឃ ើយរនមលគណនាសន្មរឃនាេះឃទៀរឃសារមិន្ត្រូវបាន្
ឃត្បើឃៅកនុ្ការគណនាបញ្ចូ លគ្នន ចុ្ឃត្កាយដែលបឃ ក្ើរជាលទធសលពិន្ទុCPIឃនាេះឃទ។ 

 បនាទ បម់ក ពិន្ទុZត្រូវបាន្បំដបល្ឱ្យសមឃៅនឹ្្រត្រដ្ឋា ន្ពិន្ទុCPIពើ០ឃៅ១០០។ ឃន្េះឃត្បើរូបមន្តកំណររ់ត្រដ្ឋា ន្
ដែលរន្ឃគ្នលបំណ្កំណររ់នមលមធយមនន្សំណំុទិន្នន្យ័សត្ដ់្ឋែល់៤៥ និ្្គរល រគំរូែល់២០។ រូបមន្តខា្ឃត្កាមត្រូវ
បាន្ឃត្បើសត្របឃ់គ្នលបំណ្ឃន្េះ៖ 

𝑅𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑋𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 

        𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑋𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 − 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑑 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑋𝑡=𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 

              =               
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒v𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑑 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑋𝑡=𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒                      ∗ 20 + 45 

                                                                                                                                                                

ទិន្នន្យ័ឃគ្នលមិន្បាន្ប៉ាេះោល់ែល់ការឃត្បៀបឃធៀបឃៅមយួឆ្ន ឃំៅមយួឆ្ន ឃំ ើយ។ កនុ្ឆ្ន ២ំ០១៧ គឃត្រ្នន្ភាពឃសស្គ្នន នន្ត្បជាធិបឃរយយបាន្
ពត្្ើកវសិាលភាពត្គប់ែណដ ប់ឃលើសពើ៥០%នន្ត្បឃទសដែលត្រូវបាន្ដ្ឋកប់ញ្ចូ លកនុ្សន្ទសសន្៍CPI។ ឃដ្ឋយឃ រុសលឃន្េះ រងាវ ស់រងាវ ល់សកលត្រូវ
បាន្គណនាជាថ្មើមដ្ឃទៀរ។ ការដត្បត្បលួមធយមភាគសកល ន្ិ្គរល រគំរូ ឃៅដរមិន្រន្លកខណៈពរិត្បាកែដបបសថរិិ។ ជាលទធសល ឆ្ន ឃំគ្នលឃៅដរ
ជាឆ្ន ២ំ០១២។ 
3 ឃដ្ឋយសារដរលកខខ្ណឌ ត្គបែណដ ប់ត្បឃទស៥០%ខា្ឃលើ ត្បភពទិន្នន្យ័ចំន្នួ្៧ខា្ឃត្កាមឃន្េះត្រូវបាន្ឃត្បើត្បាស់សត្រប់ែំឃណើ រការគណនាសន្មរ     
សន្ទសសន្៍CPIឆ្ន ២ំ០១៧៖ 

 គឃត្រ្នន្ភាពឃសស្គ្នន នន្ត្បជាធិបឃរយយ ឆ្ន ២ំ០១៧ (ត្គបែណដ ប់ត្បឃទសសំណាក៨៣.៥៨%) 
 សន្ទសសន្៍នន្បដត្មបត្មួលរបស់មូលន្ធិិ Bertelsmann ឆ្ន ២ំ០១៨ (ត្គបែណដ ប់ត្បឃទសសំណាក៦២.៣២%) 

 ចំណារ់ថ្នន កហ់ាន្ភិ័យត្បចាតំ្បឃទសរបស់ទើភាន ក់ងារឃសែាវទូិ ឆ្ន ២ំ០១៧ (ត្គបែណដ ប់ត្បឃទសសំណាក៦៣.២៩%) 

 ចំណារ់ថ្នន កហ់ាន្ភិ័យត្បចាតំ្បឃទសសតើពើការយល់ែឹ្ជាសកល (ត្គបែណដ ប់ត្បឃទសសំណាក៩៨.៥៥%) 

 ចំណារ់ថ្នន កហ់ាន្ភិ័យត្បឃទសអន្តរជារិរបស់ឃសវាកមមហាន្ភិ័យន្ឃយបាយ (ត្គបែណដ ប់ត្បឃទសសំណាក៦៧.៦៣%) 

 ការសទ្ម់រិពើធុរជន្របស់ឃវទកិាឃសែាកិចចពភិពឃោក (EOS) ឆ្ន ២ំ០១៧ (ត្គបែណដ ប់ត្បឃទសសំណាក៦៤.៤២%) 
 សន្ទសសន្៍សដើពើន្ើរិរែារបស់គឃត្រ្យុរតិធមព៌ិភពឃោក ឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៨ (ត្គបែណដ ប់ត្បឃទសសំណាក៥៤.៥៩%) 
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ពិន្ទុដែលបាន្កំណររ់ត្រដ្ឋា ន្ឃ ើ្ វញិទំ្ ឡាយដែលរន្រនមលឃត្កាម០ត្រូវបាន្រំឃ ើ្ ឃសមើ០ ឃ ើយពិន្ទុដែល
បាន្កំណររ់ត្រដ្ឋា ន្ឃ ើ្ វញិរន្រនមលឃលើសពើ១០០ ត្រូវបាន្រត្មឹមមក១០០។ 

៣. ការគណនាពិន្ទុមធយម 
ពិន្ទុសន្ទសសន្ន៍ន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយរបស់ត្បឃទសន្ើមួយៗ ត្រូវបាន្គណនាតាមរូបមន្តមធយមភាគនន្

ពិន្ទុសដ្ដ់្ឋទំ្ អស់ដែលរន្សត្របត់្បឃទសឃនាេះ (ចំណា៖ំ ឃយើ្ មិន្ឃត្បើរនមលគណនាសន្មរណាមួយជាពិន្ទុCPIឃទ)។ 
ត្បឃទសមួយនឹ្្ត្រូវបាន្សតល់ពិន្ទុCPI ត្បសិន្ឃបើរន្ត្បភពទិន្នន្យ័យ៉ា ្ឃហាចណាស់ចំនួ្ន្៣ឃែើមបើគណនាមធយមភាគ
ឃន្េះ។ 

៤. ការរាយការណ៍ពើភាពមិន្ចាសោ់ស ់
 ពិន្ទុសន្ទសសន្ន៍ន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយត្រូវបាន្រាយការណ៍ភាា បជ់ាមួយកត្មិរលឃមែៀ្ និ្្ចឃនាល េះឃជឿទុក
ចិរត៩០% ដែលបាន្ឆលុេះបញ្ញច ំ្ ពើបដត្មបត្មួលរនមលនន្ត្បភពទិន្នន្យ័ដែលរមួបញ្ចូ លជាពិន្ទុសន្ទសសន្ន៍ន្ការយល់ឃ ើញពើ
អំឃពើពុករលួយ។ ឃលើសពើឃន្េះឃទៀរ ការដត្បត្បួលពិន្ទុCPIដែលរន្លកខណៈពិរត្បាកែដបបសថិរិកត៏្រូវបាន្ដសវ្រក និ្្រាយ
ការណ៍ស្ដែរ។ 

ឃយ្តាមអនុ្សាសន្រ៍បស់មជឈមណឌ លត្សាវត្ជាវរមួនន្គណៈករម ធិការអឺរ ៉ាុប(European Commission Joint 
Research Centre) ដែលបាន្ឃធវើសវន្កមមឃៅឃលើភាពសមឃ រុសលដសនកត្កបខ្ណ័ឌ គំនិ្រ និ្្ដសនកសថិរិរបស់សន្ទសសន្៍
CPI រូបមន្តដែលឃត្បើសត្របគ់ណនាកត្មិរលឃមែៀ្ត្រូវបាន្ដកសត្មួលចាបព់ើសន្ទសសន្C៍PIឆ្ន ២ំ០១៨។ រូបមន្តែំបូ្បាន្
គណនាកត្មិរលឃមែៀ្ជាគរល រគំរូនន្ត្បភពទិន្នន្យ័ដែលត្រូវបាន្កំណររ់ត្រដ្ឋា ន្ឃ ើ្ វញិ ដចកនឹ្្ឬសកាឃរ ៉ានន្ចំនួ្ន្
ត្បភពទិន្នន្យ័។ ឃដ្ឋយដ ក រូបមន្តថ្មើែូចបាន្បងាា ញកនុ្សមើការខា្ឃត្កាមបាន្គិរអំពើចំនួ្ន្ត្បភពទិន្នន្យ័រិច៖ 

Σ =  √
𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1

𝜎

√𝑛
 

Σ គឺជាកត្មិរលឃមែៀ្ N គឺជាចំនួ្ន្ត្បភពទិន្នន្យ័សរុបដែលត្រូវបាន្ឃត្បើសត្របគ់ណនាពិន្ទុCPI ឃ ើយn គឺជា
ចំនួ្ន្ត្បភពទិន្នយ័ដែលឃត្បើសត្របគ់ណនាពិន្ទុCPIចំឃោេះត្បឃទសមួយជាកោ់ក ់ និ្្σ គឺជាគរល រគំរូនន្ពិន្ទុCPIសត្រប់
ត្បឃទសមួយឃនាេះ4។ 

ការឃត្បើកត្មិរលឃមែៀ្ អាចឱ្យឃយើ្ គណនាចឃនាល េះឃជឿទុកចិរត៩០% និ្្រាយការណ៍អំពើត្ពំដែន្ខា្ឃលើនិ្្ខា្
ឃត្កាមនន្ពិន្ទុCPIសត្របត់្បឃទសន្ើមួយៗឃដ្ឋយសន្មរថ្នជារបាយទិន្នន្យ័ធមមតា។ 

បនាទ បព់ើគណនាកត្មិរលឃមែៀ្ ឃយើ្ កំណរថ់្នឃរើការដត្បត្បួលពិន្ទុCPIចំឃោេះត្បឃទសន្ើមួយៗរន្លកខណៈពិរ
ត្បាកែដបបសថិរិដែរឬឃទ។ សត្របឃ់គ្នលបំណ្ឃន្េះ ែំបូ្ឃយើ្ ត្រូវគណនារកeffect sizeនន្ភាពខុ្សគ្នន រវា្ការឃត្បៀប
ឃធៀបពិន្ទុរបស់ត្បឃទសមួយកនុ្រយៈឃពលពើរឆ្ន តំាមរូបមន្តខា្ឃត្កាម៖ 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑖𝑧𝑒 =  
𝑀1 − 𝑀2

√
(𝑁1 − 1)𝑆𝐷1

2  +  (𝑁2 − 1)𝑆𝐷2
2

𝑁1 + 𝑁2 − 2

 

                                                
4 កនុ្ឆ្ន ២ំ០២១ ត្បភពទនិ្នន្យ័សរុប(N)រន្ចនំ្ួន្១៣។ 
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M1 គឺជាពិន្ទុCPIរបស់ត្បឃទសមួយកនុ្ឆ្ន មួំយ M2 គឺជាពិន្ទុCPIរបស់ត្បឃទសឃនាេះកនុ្ឆ្ន មួំយឃទៀរដែលច្ឃ់ត្បៀប
ឃធៀប N1 គឺជាចំនួ្ន្ត្បភពទិន្នន្យ័កនុ្ឆ្ន មួំយ N2 គឺជាចំនួ្ន្ត្បភពទិន្នន្យ័កនុ្ឆ្ន មួំយឃទៀរដែលច្ឃ់ត្បៀបឃធៀប 𝑆𝐷1

2 គឺ
ជាកាឃរ ៉ានន្គរល រគំរូរបស់ពិន្ទុCPIកនុ្ឆ្ន មួំយ និ្្𝑆𝐷2

2 គឺជាកាឃរ ៉ានន្គរល រគំរូរបស់ពិន្ទុCPIកនុ្ឆ្ន មួំយឃទៀរដែលច្ឃ់ត្បៀប
ឃធៀប។ 

ឃត្កាយរកឃ ើញeffect size បនាទ បម់កឃយើ្ គណនាគរល រគំរូ(σ)នន្effect sizeឃនាេះតាមរូបមន្តខា្ឃត្កាម៖ 

𝛔(𝑑) = √
𝑁1 + 𝑁2

𝑁1 × 𝑁2
+

𝑑2

2 × (𝑁1 + 𝑁2)
 

d គឺជាeffect sizeនន្ភាពខុ្សគ្នន រវា្ពិន្ទុCPI ឃ ើយ N1 និ្្N2 គឺជាចំនួ្ន្ត្បភពទិន្នន្យ័ដែលរន្សត្រប់
ត្បឃទសន្ើមួយៗ។ បនាទ បម់ក ចឃនាល េះឃជឿទុកចិរត៩០%ត្រូវបាន្គណនាឃដ្ឋយឃត្បើរូបមន្តខា្ឃត្កាម៖ 
  

𝐶𝐼0.90 = 𝑑 ± 1.96 × 𝝈(𝑑) 

ត្បសិន្ឃបើចឃនាល េះឃជឿទុកចិរតឃន្េះរន្រនមល០ ឃនាេះរន្ន្យ័ថ្នវាមិន្រន្លកខណៈខុ្សគ្នន ពិរត្បាកែដបបសថិរិ រវា្
ត្បឃទសទំ្ ឃនាេះឃទ។ ឃដ្ឋយដ ក ត្បសិន្ឃត្បើពើ០ ឃនាេះភាពខុ្សគ្នន គឺរន្ “លកខណៈពិរត្បាកែដបបសថិរិកត្មិរ១០%”។ 


