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 การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบี ยบวธีิวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlation Study) มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี
(1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางการบริหาร และความสามารถในการจดัท าผลงานทางวชิาการของขา้ราชการครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผล
ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัความสามารถในการจดัท าผลงานทางวชิาการของขา้ราชการครู สังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (3) เพื่อคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ความสามารถ 
ในการจดัท า ผลงานทางวชิาการของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
(4) สร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการจดัท าผลงานทางวชิาการของขา้ราชการครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางส าเร็จรูป เครจซ่ี และ 
มอร์แกน  ท่ีระดบั ความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน 320 คน โดยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.9866 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหาร และความสามารถในการจดัท าผลงานทางวชิาการ  
โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน วเิคราะห์ระดบัการส่งผลต่อความสามารถในการ 
จดัท าผลงานทางวชิาการ  ท่ีเป็นตวัพยากรณ์โดยใชส้ถิติ  Multiple Regression คน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี
โดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression) สร้าง
สมการพยากรณ์ท่ีดีในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน และสมการคะแนนดิบ และวเิคราะห์ขอ้มูล การ
แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามด้ วยการวเิคราะห์  เน้ือความ (Content 
Analysis) 
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 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาปัจจยัการการบริหาร พบวา่ ในภาพรวมทั้งหมดสถานศึกษามีการพฒันา
ปัจจยัทางการบริหาร ประกอบดว้ย ปัจจยัด าเนินการ กระบวนการปฏิบติังาน และสภาพแวดลอ้มองคก์ร 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.31, 3.36, 3.48 , S.D.= 0.55, 0.62, 0.62) ส่วนภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52 , S.D.= 0.72) และในภาพรวม ขา้ราชการครูมีความสามารถในการจดัท า
ผลงานทางวชิาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.07 , S.D.= 0.66) มีความสามารถในดา้นงานแต่ง/แปล/ 
เขียนบทความวชิาการ มีความสามารถในดา้นการจดัท าผลงานวจิยั และมีความสามารถในดา้นการจดัท า 
ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.66, 3.01, 3.24 , S.D.= 0.49, 0.76, 0.67) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นส่วนใหญ่ 
 2. ผลการ ศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลระหวา่ง  ปัจจยัทางการบริหารกบั
ความสามารถในการจดัท าผลงานทางวชิาการของขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ผลการศึกษาค่ าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ์
ในภาพรวม ประกอบดว้ยตวัพยากรณ์ 4 ตวั คือ ปัจจยัด าเนินการ กระบวนการปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้ม 
องคก์ร และถาวะผูน้ าของบผูบ้ริหาร  พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการจดัท าผลงาน
ทางวชิาการของขา้ราชการครูในภาพรวม อยูใ่นระดบัสูงถึงสูงท่ีสุด มีค่าตั้งแต่ 0.661 ถึง 0.819 อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2.2 ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของตวัพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ ์คือ ความสามารถ 
ในการจดัท าผลงานทางวชิาการของขา้ราชการครู สรุปไดว้า่ ปัจจยัด าเนินการ กระบวนการปฏิบติังาน 
สภาพแวดลอ้มองคก์ร และภาวะ ผูน้ าของผูบ้ริหาร ในภาพรวม ส่งผลต่อความสามารถในการจดัท า
ผลงานทางวชิาการของขา้ราชการครู ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 0.584 หรือร้อยละ 
34.10 เม่ือทดสอบแลว้ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีและการสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการจดัท า
ผลงานทางวชิาการของขา้ราชการครูในภาพรวม สรุปไดว้า่ ปัจจยัด าเนินการ กระบวนการปฏิบติังานงาน 
สภาพแวดลอ้มองคก์ร และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส่งผลต่อความสามารถในการจดัท าผลงานทางวชิาการ 
ของขา้ราชการครูในภาพรวม อยูใ่นปานกลาง มีค่าเท่ากบั 0.577 หรือร้อยละ 33.30 เป็นตวัพยากรณ์ท่ีดี 
2 ปัจจยั คือ ปัจจยัด าเนินการ กระบวนการปฏิบติังานงาน เม่ือทดสอบแลว้ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 เม่ือแยกตวัพยากรณ์เป็น 10 ตวั พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดีมี 6 ตวั คือ ดา้นปัจจยัมี 3 ตวั คือ 
โครงสร้าง งบประมาณ และส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นกระบวนการบริหาร มี 2 ตวั คือ การวางแผน 
การปฏิบติัการ การนิเทศติดตามผล และดา้นสภาพแวดลอ้มองคก์ร มี 1 ตวั คือ บรรยากาศในการท างาน 
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โดยตวัพยากรณ์ท่ีดีสามารถพยากรณ์ไดใ้นระดบั สูง มีค่า 0.620 หรือร้อยละ 38.50 เม่ือทดสอบแลว้
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. ผลการสร้างสมการพยากรณ์จากตวัพยากรณ์ท่ีดี ดงัน้ี 
  4.1 กรณีตวัพยากรณ์ในภาพรวม ตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัด าเนินการ กระบวนการ  
ปฏิบติังาน มีสมการพยากรณ์ความสามารถในการจดัท าผลงานทางวชิาการของขา้ราชการครูในภาพรวม 
ในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน และสมการคะแนนดิบ ดงัน้ี 
   สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 

   Ẑ 2   =   0.311Zปัจจยั + 0.297Zกระบวนการ  
   สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 

   Ŷ 2   =   0.790 + 0.368Xปัจจยั +  0.317Xกระบวนการ  
  4.2 กรณีแยกตวัพยากรณ์ 10 ตวั มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 6 ปัจจยั คือ ปัจจยัด าเนินการดา้น
โครงสร้าง  ดา้นงบประมาณ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก กระบวนการปฏิบติังานดา้นการวางแผน
ปฏิบติัการ ดา้นการนิเทศติดตามและประเมินผล สภาพแวดลอ้มองคก์รดา้นบรรยากาศในการท างาน    
มีสมการพยากรณ์ความสามารถในการจดัท าผลงานทางวิชาการของขา้ราชการครู ในภาพรวม ในรูป 
สมการคะแนนมาตรฐาน และสมการคะแนนดิบ ดงัน้ี 
   สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 

   Ẑ 10   =   0.253Zโครงสร้าง + 0.308Zงบประมาณ- 0.185Zอ านวย + 0.252Zวางแผน 

      + 0.228Zนิเทศ - 0.198Zบรรยากาศ  
   สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 

   Ŷ 10   =  0.901 + 0.282Xโครงสร้าง + 0.288Xงบประมาณ- 0.182Xอ านวย  

      + 0.266Xวางแผน  + 0.202Xนิเทศ - 0.201Xบรรยากาศ 
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 The research employed a Correlation Research method. Its objectives were to study 
academic management factors concerning the academic accomplishment of the teachers in the Office 
of Surin Education Service Area 3, to study the relationship and influencing level between the factors 
of academic management and academic accomplishment of the teachers in the Office of Surin 
Education Service area 3, to find the good predictors predicting on the academic accomplishment 
of the teachers in the Office of Surin Education Service Area 3, and to stipulate the predicting of 
the the academic accomplishment of the teachers in the Office of Surin Education Service Area 3. 
Sample size was calculated regarding to the Krejcie and Morgan table at the reliability of 95 %. 
There were 320 samples selected by the Stratified Random Sampling. The research tools to collect 
data was the 5-leveled rating scale questionnaire with reliability of 0.9866. Collected data were then 
analyzed by statistics program, such as frequency, percentage, mean and standard deviation to find 
overall relation among academic management factors which affected academic accomplishment of 
the teachers by Pearson Correlation Coefficient and Multiple Regression. The Stepwise Multiple 
Regression analysis was used to find good predictors in order to determine the good predicting 
standardized estimation and unstandardized estimation and analyzed opinions and suggestions of 
questionnaire respondents by using content analysis. 
 
 The research findings were as follows:  
 1. The overall image of factors of academic management, such as input, process of 
working performance, and environment of organization were at the middle level ( X = 3.31, 3.36, 
3.48 , S.D.= 0.55, 0.62, 0.62). The leadership of executives was at high level ( X = 3.52 , S.D.= 0.72). 
The overall image of the academic accomplishment of the teachers was at middle level ( X  = 3.07 , 
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S.D.= 0.66), the academic accomplishment of decorating/translating and writing articles, research 
work, and the academic work in other characteristics were at middle level ( X = 3.66, 3.01, 3.24 , 
S.D.= 0.49, 0.76, 0.67). When considered each individual aspect of details, it was mostly found at 
the middle level. 
 2. The result of overall relationship and influencing level between the factors of academic 
management and academic accomplishment of the teachers in the Office of Surin Education Service 
Area 3 was as follows: 
  2.1 Concerning the result of overall correlation coefficient among predictors with 
criterion variable indicated that 4 predictors were input, process of the working performance, 
environment of organization and leadership of the executive, it was found that relation of overall 
academic accomplishment of the teachers, the academic accomplishment of decorating/translating 
and writing articles, of researches, academic work in other characteristics was at high and higher 
level which yielded statistical significance of .05 and whose range was from 0.661 to 0.819. When 
predictors were divided into 10 factors was on low and middle levels, it yielded statistical significance 
of .05 and whose range was from 0.363 to 0.535. 
  2.2 Having been tested the overall image of input, process of the working performance, 
environment of organization and the leadership of the executive, influencing of the academic 
accomplishment of the teachers on middle level which equaled was 0.584 or 34.10 percentage, this 
study was statistically significant at the level of .05. When predictors were divided into 10 factors, 
influencing of the overall image academic accomplishment of the research was at high level equaling 
0.625 or 39.00 percentage. 
 3. The finding result of good predictors and the equation development of the overall 
image academic accomplishment of the research was summarized as follows: Of the academic 
management factors, it was found that 2 good predictors were the input and the process of working 
performance, influencing of the overall image academic accomplishment of the teachers at middle 
level equaling 0.577 or 33.30 percentage. When predictors were divided into 10 factors, it was 
found 6 good predictors for 3 input were working performance of structure, budgeting and facilities, 
2 factor of process of working performance were implementation of the plan, supervising and 
monitoring, and 1 factor of environment of organization was working atmosphere, influencing on 



 

 

ฌ 

higher level and whose was 0.620 or 38.50 percentage, this study was statistically significant at 
the level of .05. 
 4. Results of equation development from good predictors were as follows: 
  4.1 In case of overall predictors, the good predictors were the working performance 
and the procedure of working performance. Where their predicting estimation of the image academic 
accomplishment of the teachers in both the estimation of standardized estimation equation and 
unstandardized estimation equation, it revealed as follows: 
   standardized estimation equation : 
   Ẑ 2  = 0.311Zinput + 0.297Zprocess 
   unstandardized estimation equation : 
   Ŷ 2  = 0.790 + 0.207Xinput + 0.317Xprocess  
  4.2 In case of separating 10 predictors, there were 6 good predictors such as the input 
of structure, budgeting and facilities, process of working performance of implementation of the plan, 
supervising and monitoring, environment of organization of working atmosphere. Where their 
predicting estimation of the overall image academic accomplishment of the teachers in both the 
estimation of standardized estimation equation and unstandardized estimation equation, it revealed 
as follows: 
   standardized estimation equation : 
   Ẑ 10  = 0.253Zstructure + 0.308Zbudgeting - 0.185Zfacilities + 0.252Zplaning 
      + 0.228Zsupervising - 0.198Zatmosphere 
   unstandardized estimation equation : 
   Ŷ 10 = 0.901 + 0.282X structure + 0.288X budgeting - 0.182Xfacilities + 0.266planing   

      + 0.202Xsupervising - 0.201atmosphere 
 
 
 
 


