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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจยัในครัง้นี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวดั
และประเมนิผลการเรียนการสอนของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ปตตานี ในบทนี้จะขอกลาวรายละเอียดของประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย ตามลําดบัดังนี ้
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

1. ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนครสูอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอน 

ศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปการศกึษา 2550 ในจังหวดัปตตานี 
จํานวน 1,516 คน   
 

2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ เปนครูสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวดัปตตานี  ปการศึกษา  2550 จํานวน 317 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น
ตามสัดสวน (Proportional Stratified Sampling) ใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้น (Strata) ซ่ึงมีขั้นตอนการ
สุมดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางครู โดยกําหนดใหมีการคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ไดไมเกนิ .05 (e = .05) โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973: 727- 728) ดังนี ้
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โดย                n     แทน   ขนาดกลุมตัวอยาง 
                       N     แทน   ขนาดของประชากร 

                      e     แทน   คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
 
แทนคา   

 
    n =    316.492 
    n ≈     317    คน 

 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน  317    คน  
 
 ขั้นท่ี 2 จําแนกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี ออกเปน  
3 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ ตามระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการวาดวยรางวัลพระราชทานแกครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขต
การศึกษา 2, 3 และ 4 พ.ศ.2542 โดยยดึจํานวนนกัเรียนเปนเกณฑดังนี ้
 โรงเรียนขนาดเล็ก        มีจํานวนนักเรยีนไมเกิน  500 คน 
 โรงเรียนขนาดกลาง     มีจํานวนนักเรยีนตั้งแต 501 - 1,000 คน 
 โรงเรียนขนาดใหญ      มีจํานวนนักเรยีนตั้งแต  1,001 คน ขึ้นไป 

จากกการสํารวจโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานีที่เปนกลุม
ประชากรตามขนาดโรงเรียน จะไดรายละเอียดดังตาราง 2 
 
ตาราง 2    จํานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปตตานี จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวน(โรง) 
ขนาดใหญ 11 
ขนาดกลาง 17 
ขนาดเล็ก 33 

รวม 61 
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 ขั้นท่ี  3 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของแตละขนาดโรงเรียน โดยวธีิเทียบสัดสวน
ประชากรแตละขนาดโรงเรียนกับขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร ดงันี้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548: 
19)  
  
 

เมื่อ   ni     แทน ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละขนาดโรงเรียน 
          Ni    แทน ขนาดของประชากรในแตละขนาดของโรงเรียน 
          N     แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 
           n    แทน   ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง  ดังรายละเอยีดในตาราง 3 
 
ตาราง 3    จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน จํานวนประชากร จํานวนกลุมตวัอยางขั้นต่ํา 
ขนาดใหญ 11 783 164 
ขนาดกลาง 17 373 78 
ขนาดเล็ก 33 360 75 
รวม 61 1,516 317 

 
ขั้นท่ี 4 สุมโรงเรียนในแตละขนาดโรงเรียนจากจํานวนโรงเรียนทั้งหมด โดยการสุม

อยางงาย (Simple Random Sampling) ซ่ึงจะไดจํานวนโรงเรียนหนึ่งสวนสามของจํานวนโรงเรียนแตละ
ขนาดโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญจาํนวน 4 โรง โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 6 โรง และโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวน 11 โรง ดังรายละเอียดในตาราง 4 
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ตาราง 4  รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 

โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก 
มูลนิธิอาซิซสถาน 
สายบุรีอิสลามวิทยา 
ศาสนูปถัมภ 
ศาสนสามัคคี 

มูฮัมมาดียะห 
รัศมีสถาปนา 
อะเดรรอซะหอิสลามียะห 
เตรียมศึกษาวทิยา 
พัฒนาอิสลาม 
ซอลีฮียะหอัดดีนียะห 

บากงพิทยา 
อะหมาดวีิทยา 
ปูยุดประชารักษ 
อิสลามดูวา(ศาลาฟ) 
พิทักษศาสน 
อิสลามพัฒนา 
สันนิธิวิทยา 
วิทยาอิสลาม 
อัตตรับียะหอิสลามียะห 
พีระยานาวินคลองหินวิทยา 
กูตงวิทยา 

4 โรง 6 โรง 11  โรง 
 

 ขั้นท่ี 5 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของแตละโรงเรียน โดยวิธีเทียบสัดสวน
ประชากรในแตละโรงเรียนกับขนาดกลุมตัวอยาง ซ่ึงจะไดกลุมตัวอยางตามตาราง 5 
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ตาราง 5  จํานวนกลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัยในแตละโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน ช่ือโรงเรียน จํานวนครู จํานวนกลุมตวัอยางคร ู
ขนาดใหญ มูลนิธิอาซิซสถาน 

สายบุรีอิสลามวิทยา 
ศาสนูปถัมภ 
ศาสนสามัคคี 

57 
106 
100 
40 

32 
60 
56 
21 

ขนาดกลาง มูฮัมมาดียะห 
รัศมีสถาปนา 
อะเดรรอซะหอิสลามียะห 
เตรียมศึกษาวทิยา 
พัฒนาอิสลาม 
ซอลีฮียะหอัดดีนียะห 

19 
15 
40 
31 
23 
12 

11 
9 
23 
18 
13 
7 

ขนาดเล็ก บากงพิทยา 
อะหมาดวีิทยา 
ปูยุดประชารักษ 
อิสลามดูวา(ศาลาฟ) 
พิทักษศาสน 
อิสลามพัฒนา 
สันนิธิวิทยา 
วิทยาอิสลาม 
อัตตัรบียะหอิสลามียะห 
พีระยานาวินคลองหินวิทยา 
กูตงวิทยา 

17 
5 
14 
18 
5 
3 
7 
12 
15 
8 
9 

10 
3 
8 
10 
3 
2 
4 
7 
9 
5 
6 

รวม 21 โรง 556 317 
 
 ขั้นท่ี 6 สุมกลุมตัวอยางครูทีส่อนวิชาสามัญในแตละโรงเรียนโดยการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) ตามจํานวนกลุมตัวอยางครใูนแตละโรงเรียน จากตาราง 5 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอนดังนี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย   
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทํางานในฐานะครูผูสอน ประสบการณทางการวดัผลและ 
ประเมินผล และขนาดของโรงเรียน ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน  
ลักษณะของเครื่องมอืเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ โดยมกีารแปลความหมายของแตละ
ระดับดังนี ้

มากที่สุด  หมายถึง พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่ปฏิบัติทุกครั้ง
หรือเกือบทุกครั้ง เมื่อเทียบเปนรอยละ 81 -100  
 มาก หมายถึง พฤติกรรมการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนที่ปฏิบัติไมทุกครั้ง
แตคอนขางมาก  เมื่อเทียบเปนรอยละ 61 -80  
 ปานกลาง หมายถึง พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่ปฏิบัติและ
ไมปฏิบัติเทา ๆ กัน เมื่อเทียบเปนรอยละ 41 - 60  
 นอย หมายถึง พฤติกรรมการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนที่ปฏิบัตินอยกวา
พฤติกรรมที่ไมปฏิบัติ เมื่อเทียบเปนรอยละ 21 - 40  
 นอยที่สุด หมายถึง พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่ปฏิบัติบาง
เล็กนอย เมื่อเทียบเปนรอยละ 1 - 20  
 ไมปฏิบัติเลย หมายถึง พฤตกิรรมการวัดและประเมินผลที่ไมปฏิบัติเลยในการเรียน
การสอน  
 
การสรางเครื่องมือ 
 
 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี ้

1.  ศึกษาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอน 
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2.  ศึกษางานวจิัยที่เกีย่วของกับการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

3.   สรางแบบสอบถามฉบับรางใหครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการวัดเกี่ยวกบัพฤติกรรม
การวัดและประเมินผลการเรยีนการสอนของครู ทั้ง 4 ดาน คือ พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนกอนเริ่มสอน พฤติกรรมการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนในระหวางดําเนินการ
สอน พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการสอน และพฤติกรรมในเชิง
ตรวจสอบและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล  

4.   นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหาและความถกูตองของภาษา รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 

5.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับประเดน็หลักของเนื้อหา โดยการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญดังนี ้

+1     เมื่อขอคําถามสอดคลองตามประเด็นหลักของเนื้อหา 
 0      เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองตามประเด็นหลักของเนื้อหา 
-1      เมื่อขอคําถามไมสอดคลองตามประเด็นหลักของเนื้อหา 

 6.   คัดเลือกขอคาํถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต .60 ขึ้นไป เพื่อใหได
แบบสอบถามที่มีคุณภาพ พรอมจัดพิมพ 

7.   นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหหาความเทีย่งตรงตามเนื้อหาแลว ไปทดลอง
ใช (Try -Out) กับครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ไมใชกลุมตวัอยางของการวิจัย
จํานวน 30 คน คือ ครูสอนวิชาสามัญโรงเรียนดรุณศาสนวิทยาจํานวน 20 คน และครูสอนวิชาสามัญ
โรงเรียนสงเสริมศาสน จํานวน10 คน แลวนําแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ซ่ึงมีคา
ความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเทากับ .9752 และความเชื่อมั่นในแตละดานเปนดังนี ้

-    พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอนกอนเริ่มสอน  
      มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .9209 
- พฤติกรรมการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนในระหวางดําเนินการสอน           

มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .9678 
- พฤติกรรมการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการสอน  

มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .7203 
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- พฤติกรรมในเชิงตรวจสอบและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล  
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .8989 

8.  นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไข ปรับปรุงใหสมบูรณแลว
นําเก็บขอมูลกบักลุมตัวอยางของการวิจยั 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังนี ้
1. ขอหนังสือแนะนําตวัผูวิจยั จากภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศกึษา  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อสงถึงผูบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปตตานี เพือ่ขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามแลว 15 วัน 
ผูวิจัยตดิตามและรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 

3.  เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนแลว ผูวจิัยดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ
ของการตอบแบบสอบถาม เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป 
เพื่อหาคาตาง ๆ ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคา ความถี่ และรอยละ  
แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

2. วิเคราะหพฤตกิรรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ไดแก วุฒิทางการ 
ศึกษา ประสบการณการทํางานในฐานะครผููสอน  ประสบการณทางการวัดผลและประเมินผล และ
ขนาดของโรงเรียน โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เปนรายดาน และโดยรวม จากนั้นนําคาเฉลี่ยที่ไดมาแปลความหมายโดยใชเกณฑสัมบรูณ 
(Absolute Criteria) ตามแนวความคิดของวนั เดชพิชัย (2535: 531-532) โดยแบงคะแนนเปนชวง ๆ ซ่ึง
ผูวิจัยไดนํามาปรับใชมีความหมายดังนี ้
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 คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00   แปลความหมายวา มีพฤติกรรมการวัดและประเมนิผลมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50   แปลความหมายวา มีพฤติกรรมการวัดและประเมนิผลมาก 
 คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50   แปลความหมายวา มีพฤติกรรมการวัดและประเมนิผลปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50   แปลความหมายวา มีพฤติกรรมการวัดและประเมนิผลนอย 
 คาเฉลี่ย 0.51 - 1.50   แปลความหมายวา มีพฤติกรรมการวัดและประเมนิผลนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 0.00 - 0.50   แปลความหมายวา ไมมีพฤติกรรมการวัดและประเมินผลนั้นเลย 

3. วเิคราะหการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยใชคา 
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression Coefficient) เพือ่คนหาตัวพยากรณ และสราง
สมการพยากรณพฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวดัปตตานี โดยใชวิธี Stepwise 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

1. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1.1 การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามจากผลการ
พิจารณาตัดสนิของผูเชี่ยวชาญ โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 117) 
 
                     
  

เมื่อ  IC  แทน    ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา 
         R∑  แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
          N         แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 1.2 คาความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coeffient) โดยใชสูตรของครอนบาค (Cronbach, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 125-126) 
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เมื่อ  α       แทน   ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
        2

iS    แทน   คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 
        2

tS    แทน   คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
         K      แทน   จํานวนขอในแบบสอบถาม 
 

               2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
2.1 หาคาความถี่ (Frequency) 
2.2 คารอยละ (Percentage) ใชสูตร (Guilford, 1978: 18) 

 
            รอยละของจํานวนใด =      คะแนนของรายการนัน้ X 100 
           คะแนนรวม 
 
2.3 คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร  (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 137) 

 
 

Ν
Χ∑

=Χ  

  
 เมื่อ  Χ  แทน   คาเฉลี่ยของคะแนน 
         Χ∑  แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
         N  แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  
2.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชสูตรดังนี้ (Ferguson, 1976: 64) 
 

 ( )
( )1

..
22

−ΝΝ
Χ∑−Χ∑Ν

=DS  

 เมื่อ   S.D. แทน   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          2Χ∑  แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
          ( )2Χ∑  แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลังสอง 
           N แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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2.5 การทดสอบความมีนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณได โดยการ
ทดสอบคา (t-test) โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 180-181) 

 
สมมติฐาน 
 
 

         , df = N-2 
  
 เมื่อ     t แทน   คาของการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 

            r แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสัน 
            N แทน   จํานวนคนในกลุมตวัอยาง 
            k แทน   ช้ันของความเปนอิสระ 
 
 
2.6  การทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ โดยการทดสอบคา      

(F-test) โดยใชสูตร (บุญเรียง ขจรศิลป, 2533: 164) 
 
สมมติฐาน   

 
 
 

                           
 เมื่อ     F แทน   คาสถิติที่ใชเปรียบเทยีบกับคาวกิฤตจากการแจกแจง 

             แบบ F 
            R แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
            N แทน   จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง 
            k แทน   จํานวนตัวพยากรณ (ตัวแปรอิสระ) 
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2.7 สมการพยากรณ โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression 
Analysis) (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2540: 330) 

2.7.1 สมการพยากรณในรปูคะแนนดิบ 
 

kk xbxbxbay ++++= ...2211
)  

 
 เมื่อ  y)                           แทน   คะแนนพยากรณของตัวเกณฑ (ตัวแปรตาม) 
          a             แทน   คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ 
          kbbb ,..., 21             แทน   สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณตัวที่ 1,2,...k 
                                    ตามลําดับ 
          kxxx ,..., 21            แทน   คะแนนดิบของตัวพยากรณ (ตัวแปรอิสระ)                 

                        ตัวที่ 1,2,...k  ตามลําดับ 
           k              แทน   จํานวนตัวพยากรณ  (ตัวแปรอิสระ) 
 

 2.7.2 สมการพยากรณในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 

kkΖ++Ζ+Ζ=Ζ βββ ...ˆ
2211  

 
 เมื่อ  Ζ̂                         แทน    คะแนนพยากรณของ Y ที่ไดจากการพยากรณ 

      kβββ ,..., 21           แทน   คาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณตวัที่ 1,2,...k  ตามลําดับ 
       kΖΖΖ ,..., 21          แทน    สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ 

                      ตัวที่ 1,2,...k  ตามลําดับ 
           k             แทน   จํานวนตัวพยากรณ  (ตัวแปรอิสระ) 

 
 
 
 


