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សេែកតីស ត្ើម 

ច្ៅកែុងស្ថិតិវទិ្យា ភាពណរម៉ា ល់ (normality) គឺាលកខណៈមួយផ្បបផ្ែលស្ថិតិវទូិ្យស្រតូវពិ្ិតយច្មីល

ចាំច្ េះស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័មុ្្ឹងស្ច្ស្រមចច្ស្រជីស្ច្រសី្ច្ស្របីវធីិស្មស្រស្បមួយចាំ្ួ្ ច្ែីមបចី្ធវីការវភិាគ។ ច្ស្ៀវច្ៅស្ថិតិ

វទិ្យាកស្រមិតមូលោា ្ាច្ស្រចី្ ែូចា Bluman (2018) Lind, Marchal, and Wathen (2019) Moore, 

McCabe, Alwan, and Craig (2016) ាច្ែីម បា្ច្លីកច្ ងីអាំពីលកខែណឌ ន្ភាពណរម៉ា ល់របស្់បាំផ្ណង

ផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័ច្ៅកែុងការបា៉ា ្ា់ា ្មធយមស្ថិតិាកលច្ោយច្ស្របីចច្ ល្ េះច្ជឿាកច់្ៅកែុងច្តស្រ z, ច្តស្រ t, ការវភិាគ

វ៉ា រយ ៉ាង ់ ្ិង ការស្ិកាអាំពីកូច្រ ៉ាឡាស្យុងភាស្ិ្ (Pearson correlation) ាច្ែីម។  ច្ៅកែុងការវភិាគទិ្យ ែ្្យ័

ស្ស្រមបក់ារស្ិកាស្រាវស្រាវ ការពិ្ិតយច្មីលភាពណរម៉ា លរ់បស្់ស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័ម្ារៈស្ាំខា្ណ់ាស្់។ ច្ែីមបី

ឱ្យលទ្យធនលន្ការវភិាគទិ្យ ែ្្យ័ ម្ភាពស្រតឹមស្រតូវអាចទ្យទួ្យលយកាការបា្ អែកស្ិកាស្រាវស្រាវ ស្រតូវច្ចេះ

កាំណតយ់កវធីិវភិាគ ស្ស្រមបទិ់្យ ែ្្យ័ផ្ែលម្ភាពណរម៉ា ល់ ្ិង ទិ្យ ែ្្យ័ផ្ែលមិ្ម្ភាពណរម៉ា ល់ឱ្យបា្

ចាស្់ោស្់។ Moore et al. (2016, p. 43) កប៏ា្ច្លកីច្ ងីអាំពីារៈស្ាំខា្ពី់រន្បាំផ្ណងផ្ចកណរម៉ា ល់

បផ្ ថ្មពីច្លីច្្េះច្ទ្យៀត គឺភាពផ្ែលអាចពិពណ៌្បា្យ៉ា ងលអអាំពីបាំផ្ណងផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័ពិតាកផ់្ស្រង ្ិង ការ

បា៉ា ្ា់ា ្បា្យ៉ា ងលអ្ ូវលទ្យធនលផ្ែលអាចច្កីតម្ច្ៅច្ស្រកាមលកខែណឌ ន្ភាពនចែ្យ (chance)។  

អតថបទ្យច្្េះ ្ឹងច្ធវីការស្ិការ ាំលឹកច្ ងីវញិ្ូវវធីិកាំណតភ់ាពណរម៉ា ល់ន្បាំផ្ណងផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័រាបត់ាំង

ពីវធីិផ្បបពិពណ៌្ ការច្ស្របីស្រកាហ្វកិ ្ិង ការច្ធវីច្តស្រស្មាតិកមាស្ថិតិមួយចាំ្ួ្។ 

ភាពណរម៉ា ល់  ន្បាំផ្ណងផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័ ម្ស្របវតរិច្កីតច្ ងីយូរលងម់កច្ហ្យី ផ្ែលែាំបូងច្គ្ិយយ

ស្រតឹមផ្តអាំពីភាពឆលុេះ។ ច្រឿងរា៉ា វអាំពីកាំច្ណីត្ិងការវវិឌ្ឍន្បាំផ្ណងផ្ចកណរម៉ា ល់ ម្ការាបទ់ាកទ់្យង្ឹងគណិត

វទូិ្យាច្ស្រចី្ ម្ាអាទ្យិ៍ែូចា Galileo Galilei, Abraham de Moivre, Adrien-Marie Legendre ្ិង Pierre-

Simon Laplace (" Distribution, Normal ")។  ច្ទី្យបផ្តមកែល់ស្តវតសទី្យ១៩ច្ទ្យ ផ្ែលម្គណិតវទូិ្យពីររូបគឺ 

Robert Adrain ្ិង Carl Friedrich Gauss បា្បច្ងកីតរូបម រ្ស្ស្រមបប់ាំផ្ណងផ្ចកណរម៉ា លច់្ ងីច្ៅកែុងកិចេ

ការោចច់្ោយផ្ កពីគ្នែ  (Lane, n.d.; Mong & Vong, 2019)។ 
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អតថបទ្យាច្ស្រចី្ផ្ែលម្ែូចា Elliott and Woodward (2007), Ghasemi and Zahediasl 

(2012), Thode (2002) ាច្ែីមបា្ចងស្រកង្ូវវធីិកាំណតភ់ាពណរម៉ា លន់្បាំផ្ណងផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័។ កែុង

ចាំច្ណាមវធីិផ្ែលច្លីកមកបង្ហា ញទាាំងអស្់ច្្េះម្ចាបត់ាំងការបង្ហា ញស្រកាហ្វកិ រង្ហវ ស្ស់្ថិតិពិពណ៌្ រហូ្ត

ែល់ច្តស្រស្មាតិកមាស្ថិតិ។ 

១. ការវាយតនមៃភាពណរម៉ា លត់ាមក្រកាហ្វកិ 

o អីុស្រូស្រកាម៖ ាមច្ធាបាយមួយផ្ែលច្លឿ្ ស្ស្រមបវ់យតនមលភាពណរម៉ា ល់តមការច្មីលច្ ញី

(Korstanje, 2019)។ ច្ៅច្ពលផ្ែលស្ាំណងអីុ់ស្រូស្រកាមបង្ហា ញភាពឆលុេះ្ិងរាងជួងច្្េះ ច្គអាច

ស្ ែ្ិោា ្ស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័អាចម្ស្របភពមកពីស្ថិតិាកលណរម៉ា ល់ (normal population)(Elliott & 

Woodward, 2007, p. 28) (សូ្មច្មីលរូបទី្យ១)។ ស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័មួយស្រតូវចាតទុ់្យកថា «ច្ទ្យរខាងច្ឆវង»  

ស្របស្ិ្ាច្ន្តហ្វកងម់្កាំច្ណី្យតឺៗច្ ងីែល់តនមលែពស្់បាំនុត រចួចុេះយ៉ា ងគាំហុ្កមកវញិ។ Frost 

(2020) ច្លីកច្ ងីអាំពីភាពែវេះចច្ ល្ េះច្ៅកែុងការវយតនមលភាពណរម៉ា លច់្ោយច្ស្របីអីុស្រូស្រកាម។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបទី្យ១  អុីស្រូស្រកាមតងឱ្យអច្េរមួយផ្ែលអាចទុ្យកថាស្របហាក់ស្របផ្ហ្លបាំផ្ណងផ្ចកណរម៉ា ល់ 
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o ស្រកាហ្វស្របអប ់ (boxplot)៖ ផ្ែសច្មែា្កាតស់្របអបច់ាំ កក់ណារ ល ្ិង មា៉ាងច្ទ្យៀតផ្ែសផ្ែលតភាា បពី់

ស្របអបច់្ៅចុងទាាំងស្ងខាងម្ស្របផ្វងច្ស្ាីគ្នែ  ផ្វងាងស្របផ្វងក ល្េះស្របអប់ប រ្ិច ច្្េះច្គអាចស្ ែ្ិោា ្ថា

ស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័ម្ស្របភពមកពីស្ថិតិាកលណរម៉ា ល់ (រូបទី្យ២)។ 

o ស្រកាហ្វ Q-Q (quantile-quantile plot)៖ ច្ៅច្ពលផ្ែលស្ាំណុាំ ចាំណុចែិតច្ៅរកភាពស្រតងជួ់រតម

ប ា្ តមួ់យ ច្្េះស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័អាចស្រតូវស្ ា្តថាម្ភាពណរម៉ា ល់ (រូបទី្យ៣)។ 

o ស្រកាហ្វផ្មក្ិងស្លឹក (Stem-and-leaf plot)៖ ម្លកខណៈស្របហាកស់្របផ្ហ្ល្ឹងអីុស្រូស្រកាមផ្ែរ។ អច្េរ

មួយផ្ែលចាតទុ់្យកថាស្របហាកស់្របផ្ហ្លណរម៉ា ល់ គឺលុេះស្រតផ្តច្ៅកែុងបាំផ្ណងផ្ចកថាែ កែ់ាំបូងម្ច្ន្តហ្វ

កងទ់ាប ថាែ ក់ប ា្ បច់្ន្តហ្វកងច់្កី្ច្ ងីរហូ្តែល់ចុងច្ស្រកាយេយចុេះទាបមកវញិ (រូបទី្យ៤)។  

 

 

 

 

 

រូបទី្យ២   ស្រកាហ្វស្របអប់ ផ្ែលបង្ហា ញថាអច្េរម្ភាព  
            ណរម៉ា ល់ 
 

រូបទី្យ៤   ស្រកាហ្វផ្មក្ិងស្លឹក ផ្ែលបង្ហា ញថាអច្េរម្ភាពណរម៉ា ល់ 
 

     រូបទី្យ៣  ស្រកាហ្វ Q-Q ផ្ែលបង្ហា ញថាអច្េរម្ភាព 
                ណរម៉ា ល់ 
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ច្ស្រៅពីការស្ច្ងកតច្មីលច្លរីូបភាពស្រកាហ្វកិទាាំងអស្់ច្្េះ ច្គអាចវយតនមលអាំពីភាពណរម៉ា ល់ន្ស្ាំណុាំ  

ទិ្យ ែ្្យ័តមរយៈចាបណ់រម៉ា ល់1 ផ្ែលផ្ចងថា ចាំច្ េះបាំផ្ណងផ្ចកណរម៉ា ល់ម្៖ 

ក) ស្របផ្ហ្ល៦៨%ន្តនមលកែុងបាំផ្ណងផ្ចកស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័ស្ថិតច្ៅកែុងចច្ ល្ េះ១គមល តស្រងោ់ពីមធយម។ 

ែ)  ស្របផ្ហ្ល៩៥%ន្តនមលកែុងបាំផ្ណងផ្ចកស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័ស្ថិតច្ៅកែុងចច្ ល្ េះ២គមល តស្រងោ់ពីមធយម។ 

គ)  ស្របផ្ហ្ល៩៩,៧%ន្តនមលកែុងបាំផ្ណងផ្ចកស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័ស្ថតិច្ៅកែុងចច្ ល្ េះ៣គមល តស្រងោ់ពីមធយម។ 

ច្ៅកែុងស្ថិតិវទិ្យា ច្ែីមបកីាំណតថ់ាច្តីបាំផ្ណងផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័ឆលុេះ ឬ ច្ទ្យរ ច្គច្ស្របីស្របាស្ច់្មគុណភាពច្ទ្យរ

(coefficient of skewness)។ ច្មគុណភាពច្ទ្យរ ម្ច្ស្រចី្ស្របច្ភទ្យច្ៅតមការកាំណតច់្នសងៗគ្នែ ែូចា ច្មគុណ

ភាពច្ទ្យរបស្់ Pearson (Pearson coefficient of skewness) ច្មគុណភាពច្ទ្យរផ្ែលកាំណតច់្ៅកែុង Excel ឬ

Google sheet ឬ ច្មគុណភាពច្ទ្យរបស្់ Galton ឬ Bowley (" Measures of Skewness and Kurtosis " 

n.d.) ។ 

ច្ែីមបកីាំណតថ់ាច្តីក ា្ុយបាំផ្ណងផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័ម្តនមលស្របមូលនរុ ាំគ្នែ តិចឬច្ស្រចី្ ច្គច្ស្របីរង្ហវ ស្k់urtosis។ 

លកខណៈផ្ែលកាំណតច់្ោយរង្ហវ ស្់ទាាំងពីរ (ច្មគុណភាពច្ទ្យរ ្ិង kurtosis) ាបទ់ាកទ់្យង្ឹងការវយតនមលអាំពី

ភាពណរម៉ា លរ់បស្់ស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័។ ចាំច្ េះបាំផ្ណងផ្ចកណរម៉ា ល់ ច្មគុណភាពច្ទ្យរែិតរកសូ្្យ2 ។ ស្របស្ិ្ា

តនមលច្មគុណភាពច្ទ្យរច្ៅកែុងចច្ ល្ េះ – 0.5 ្ិង + 0.5 ច្្េះស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័ម្លកខណៈច្ស្ាីរផ្តឆលុេះ។ ចាំច្ េះ

បាំផ្ណងផ្ចកណរម៉ា លស់្រងោ់3 kurtosis ច្ស្ាី 3 (Jain, 2018; " Normality Testing - Skewness and 

Kurtosis, " 2019)។ 

 

២. សតេតេថតិិេក្រមប់វាយតនមៃភាពណរម៉ា ល ់

                                                             
1

 ច្ ា្ េះច្នសងច្ទ្យៀតស្ស្រមប់ច្ៅ ម្ែូចា « ចាប់តមពិច្ាធ្៍ (Empirical rule) » ឬ « ចាប់ 68-95-99.7 » 
2

  ច្ស្ាី ០ តមផ្បបស្រទ្យសឹ្រ ី
3

  បាំផ្ណងផ្ចកណរម៉ា ល់ផ្ែលម្មធយមច្ស្ាី ០ ្ិង វ៉ា រយ ៉ាង់ច្ស្ាី ១ 



5 
 

ប ា្ បពី់ការស្ច្ងកតច្លីស្រកាហ្វកិ្ិងរង្ហវ ស្់ស្ថិតិមួយចាំ្ួ្ែូចច្លីកច្ ងីច្ៅកែុងផ្នែកទី្យ១ខាងច្លី 

ច្តស្រស្ថិតិមួយស្រតូវបា្ច្ស្របីស្របាស្់ស្ស្រមបក់ាំណតភ់ាពណរម៉ា ល់របស្់បាំផ្ណងផ្ចកស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័។ 

 ២.១. សតេត Z ណែលសក្របើក្រាេស់មគ៉ុណភាពសទរ ៃិង kurtosis 

ច្តស្រច្្េះម្ច្លីកច្ ងីច្ៅកែុងអតថបទ្យរបស្់ Kim (2013)។ ស្មាតិកមាច្ៅកែុងច្តស្រកាំណតច់្ោយ 

  H0 : ទិ្យ ែ្្យ័គាំរូតងម្ស្របភពអាំពីបាំផ្ណងផ្ចកណរម៉ា ល ់

  H1 : ទិ្យ ែ្្យ័គាំរូតងម្ស្របភពអាំពីបាំផ្ណងផ្ចកមិ្ណរម៉ា ល់  

 តនមលស្ថិតិច្តស្រ z ស្ស្រមបច់្មគុណភាពច្ទ្យរ ្ិង kurtosis កាំណតច់្រៀងគ្នែ ច្ោយ 

  
skewness

skewness
z

SE
=  (១) 

 ្ិង 
kurtosis

kurtosis
z

SE
=  (២) ។ 

 ច្បីយកកស្រមិតស្ាំខា្ ់ 0.05=  ច្្េះតនមលវ ិ្ ិចឆយ័ 1.96= z  ច្ហ្យីច្បីតនមល z  តមរយៈស្មីការ

(១) ្ិង (២) ស្ថិតច្ៅកែុងចច្ ល្ េះ 1.96  ច្្េះ H0 ្ឹងមិ្ស្រតូវបា្បែិច្ស្ធ ្ាំឱ្យភាពណរម៉ា ល់អាចទ្យទួ្យល

យកបា្។ តរាងទី្យ១ បង្ហា ញអាំពីលទ្យធនលវភិាគស្ថិតិពណ៌្ច្ោយច្ស្របីកមាវធីិ IBM SPSS 21 ផ្ែលច្មគុណភាព

ច្ទ្យរ (skewness) ្ ិង kurtosis  រមួទាាំងភាពច្លអៀងស្រងោ់ ( SE ) របស្់វស្ថិតច្ៅជួរច្ែកខាងច្ស្រកាមបងអស្់ន្

តរាងច្្េះ។  
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តរាងទី្យ១  តនមលស្ថតិិពណ៌្  

 Statistic Std. Error 

Variable 

Mean 37.7000 1.67050 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound 34.3573  

Upper Bound 41.0427  

5% Trimmed Mean 37.7778  

Median 38.0000  

Variance 167.434  

Std. Deviation 12.93963  

Minimum 10.00  

Maximum 65.00  

Range 55.00  

Interquartile Range 17.50  

Skewness -.124 .309 

Kurtosis -.364 .608 

 

២.២. សតេតក៉ុលម៉ា៉ូសគោ រ ៉ា៉ូវ-សេមៀណ៉ូ វ ៃិង សតេតេាពីរ ៉ា៉ូ-វីលក៏   
                    (Kolmogorov-Smirnov Test and Shapiro- Wilk Test) 

អតថបទ្យាច្ស្រចី្ម្ែូចា Ghasemi and Zahediasl (2012), Elliott and Woodward (2007) 

្ិង Korstanje (2019) " Normality Tests " n.d.) ាច្ែីម បា្ច្លីកច្ ងីអាំពីការច្ស្របីស្របាស្ច់្តស្រទាាំងពីរ

ច្្េះស្ស្រមបវ់យតនមលភាពណរម៉ា ល់។ Hopkins and Weeks (1990) កប៏ា្បង្ហា ញអាំពីការច្ស្របីស្របាស្់ែទូ៏្យលាំ

ទូ្យោយន្ច្តស្រកុលម៉ាូច្ហាោ រ ៉ាវូ-ច្ស្ាៀណូវ ប៉ាុផ្ រ្បា្បផ្ ថ្មអាំពីភាពច្ៅម្កស្រមិតន្ស្របស្ិទ្យធភាពរបស្់ច្តស្រច្្េះច្បី

ច្ធៀប្ឹងច្តស្រច្នសងែលេះច្ទ្យៀត។ ស្មាតិកមារបស្់ច្តស្រទាាំងពីរច្្េះគឺ 

 H0 : ទិ្យ ែ្្យ័គាំរូតងម្ស្របភពអាំពីបាំផ្ណងផ្ចកណរម៉ា ល ់

 H1 : ទិ្យ ែ្្យ័គាំរូតងម្ស្របភពអាំពីបាំផ្ណងផ្ចកមិ្ណរម៉ា ល់ 

ឧទាហ្រណ៍មួយអាំពីការច្ស្របីស្របាស្់កមាវធីិ IBM SPSS 21 ច្ែីមបចី្ធវីច្តស្របង្ហា ញលទ្យធនលែូចកែុងតរាងទី្យ២។ 
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តរាងទី្យ២  លទ្យធនលច្តស្រកុលម៉ាូច្ហាោ រ ៉ាូវ-ច្ស្ាៀណូវ ្ិង ច្តស្រស្ាពីរ ៉ាូ-វលីក៏ 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Variable .067 60 .200* .988 60 .802 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

ចាំច្ េះការស្ ែ្ិោា ្អាំពីភាពណរម៉ា ល់គឺ ស្រតូវពិ្ិតយច្មីលតនមលស្របូបាប លីីច្តផ្ែលតងច្ោយ Sig. ច្ៅកែុង

តរាងខាងច្លី (តរាងទី្យ២)។ ស្របស្ិ្ាតនមលស្របូបាប លីីច្តច្ៅកែុងច្តស្រទាាំងពីរធាំច្លីលពីកស្រមិតស្ាំខា្់
4 ( ) 

ច្្េះស្មាតិកមា H0 មិ្ស្រតូវបា្បែិច្ស្ធ ច្ហ្យីស្ ា្តថាបាំផ្ណងផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័ម្ភាពណរម៉ា ល់។  

២.៣. សតេតហ្ាក-សបរ៉ា   (Jarque-Bera Test) 

 ាច្តស្រផ្ែលច្គច្ស្របី ច្ែីមបរីកច្មីលភាពណរម៉ា ល់ន្ទិ្យ ែ្្យ័ច្ស្ រចី្ពល ទិ្យ ែ្្យ័ភាពលាំច្អៀងច្ៅកែុង     

ម៉ាូផ្ែលរុចឺ្ស្រកស្ស្យុង ្ិង ទិ្យ ែ្្យ័ាវុចិទ្យរ័ ាពិច្ស្ស្ច្ៅច្ពលផ្ែលគាំរូតងម្ទ្យាំហ្ាំធាំ (Stephanie, 2016)។ 

សុ្ស្ផ្វរផ្ែលអាចអ្ុវតរកិចេការច្តស្រច្្េះបា្ ម្ែូចា Matlab, Eviews, STATA ្ិង R ាច្ែីម។  

ស្មាតិកមាស្ស្រមបច់្តស្រច្្េះគឺ 

 H0 : បាំផ្ណងផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័ម្ភាពណរម៉ា ល់ 

 H1 : បាំផ្ណងផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័មិ្ម្ភាពណរម៉ា ល់ 

ច្តស្រច្្េះច្ស្របីស្របាស្់បាំផ្ណងផ្ចកស្របូបាប លីីច្ត 2  ផ្ែលម្តនមលស្ថិតិច្តស្រកាំណតច់្ោយ 

 ( )
22 3

6 24

 −
 = +
  

ks
JB n        (៣) 

                                                             
4 ច្ៅកែុងការច្ធវីច្តស្រ កស្រមតិស្ាំខា្់ (significance level) ផ្ែលច្ស្របីស្របាស់្អាច 0.01, 0.05 ឬ 0.10 ប៉ាុផ្្រាញឹកញាប់     
  ច្គច្ស្រចី្យក 0.05 ។  
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ផ្ែល kា kurtosis , s  ាច្មគុណភាពច្ទ្យរ (skewness), ែឺច្ស្រកច្ស្រ ី(df) គឺ 2 ្ិង ច្តស្រច្្េះ ាស្របច្ភទ្យ  

ច្តស្រក ា្ុយារ ាំ។  

២.៤. សតេតអាៃែឺេ៉ុៃ-ដារលងី  (Anderson-Darling Test for Normality) 

 ច្តស្រអា្ែឺសុ្្-ោរលីង ាស្របច្ភទ្យច្តស្រច្លីភាពសុ្ីគ្នែ  (goodness-of-fit) រវងបាំផ្ណងផ្ចកស្ាំណុាំ

ទិ្យ ែ្្យ័មួយ្ិងបាំផ្ណងផ្ចកស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្យ័មួយច្ទ្យៀត (" The Anderson-Darling statistic, "  2019; NIST, 

2013; Stephanie, 2014; STEPHENS, 1979)។ ែូច្ចែេះ ច្តស្រច្្េះកអ៏ាចស្រតូវច្ស្របីស្របាស្់ ច្ែីមបកីាំណតភ់ាព   

ណរម៉ា លន់្ស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័នងផ្ែរ។ ស្មាតិកមាស្ស្រមបច់្តស្រច្្េះ ច្ែីមបពិី្ិតយច្មីលភាពណរម៉ា ល់ ស្រស្ច្ែៀង្ឹង

ស្មាតិកមាន្ច្តស្រផ្ែលបា្ច្រៀបរាបខ់ាងច្លីគឺ 

 H0 : បាំផ្ណងផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័ម្ភាពណរម៉ា ល់ 

 H1 : បាំផ្ណងផ្ចកទិ្យ ែ្្យ័មិ្ម្ភាពណរម៉ា ល់ 

 ការច្លីកច្ ងីមួយចាំ្ួ្ែូចា Lee, Park, and Jeong (2016) ្ិង Jäntschi and Bolboacă 

(2018) ាច្ែីម ថាច្តស្រច្្េះម្អា្ុភាពាងច្តស្រស្ាពីរ ៉ាូ-វលីក៏ ច្ៅច្ទ្យៀត។ 

៣. សេែកតីេៃនិដាា ៃ 

ការពិ្ិតយច្មីលភាពណរម៉ា ល់ច្ៅស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័ម្ារៈស្ាំខា្ ់ច្ែីមបសី្ច្ស្រមចថាច្តីស្រតូវច្ស្រជីស្ច្រសី្វធីិ

ស្ថិតិមួយណាមកច្ស្របីស្របាស្់ឱ្យបា្ស្រតឹមស្រតូវ ្ិង ច្ែីមបចី្ស្របីស្របាស្់ាផ្នែកមួយស្ស្រមបក់ាំណតភ់ាពផ្ែលអាចយក

ច្ៅច្ស្របីបា្ន្ម៉ាូផ្ែលមួយ ែូចា ម៉ាូផ្ែលរុចឺ្ស្រកស្ស្យុងាច្ែីម។ ច្ៅកែុងែាំច្ណីរការច្្េះ ាបឋមរូបភាពា    

ស្រកាហ្វកិតងឱ្យស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័ផ្តងស្រតូវស្ងច់្ ងី ច្ហ្យី្ិងស្រតូវប រ្ច្ោយការច្ធវីច្តស្រស្មាតិកមាផ្ែលស្មស្រស្ប 

ាការបផ្ ថ្មច្ទ្យៀត ច្ែីមបវីយតនមលអាំពីភាពណរម៉ា ល់របស្់ស្ាំណុាំ ទិ្យ ែ្្យ័។  

 ការច្ធវីច្តស្រពិ្ិតយច្មីលភាពណរម៉ា លផ់្ែលស្រតូវបា្អ្ុមត័រចួកែុងការស្ិកាស្រាវស្រាវ ច្ៅម្ចាំ្ួ្

ច្ស្រចី្ច្លីស្ពីអវីផ្ែលបា្ច្លីកច្ ងីច្ៅកែុងអតថបទ្យច្្េះច្ៅច្ទ្យៀត។ ែូច្ចែេះ អតថបទ្យស្រាវស្រាវច្ស្រកាយៗ អាច្ឹង

ច្លីកយកវធីិច្តស្រច្មីលភាពណរម៉ា ល់មកបង្ហា ញបផ្ ថ្ម។  
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