
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
Factors Effecting on the Administration of Academic Affairs of 

Rajamangala University of Technology Isan 
ศันสณีย์  สงวนศิริ1 เฉลิมพล  คงจันทร์2* ทัศวรรณ  ศาลาผาย3 จิราภรณ์  แป้นแก้ว4                 

พรรณัฎฎา  สุขเต็ม5 และ จันทิมา  คงจันทร์6 
 

1,4,5อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร์ 32000 
2อาจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร์ 32000 

3อาจารย์ สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร์ 32000 
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จังหวัดสุรินทร์ 32000 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1)เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 2)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์แต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 3)ศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ4) สร้าง
สมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์และผู้บริหารการศึกษา จ านวน 402 คนโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเช่ือมั่น แบบสอบถามปัจจัยการบริหารงาน
วิชาการเท่ากับ 0.89 และแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการเท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร์วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สันและ
วิเคราะห์การถดถอยแบบ ENTER และ STEP WISE ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับค่อนข้างสูง 3) ปัจจัยการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อยู่ในระดับมาก และ4) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการบริหา รงาน
วิชาการตามความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยใช้ปัจจัยการบริหารงานวิชาการเป็นตัวแปร 
พยากรณ์การบริหารงานวิชาการ พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการงบประมาณ (x5) ปัจจัยด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของ
ครูผู้สอน (x2) ปัจจัยด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย(x6) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับชุมชน (x3)  ปัจจัย
ด้านปฏิบัติหน้าท่ีบริหารงานของผู้บริหาร (x1) และปัจจัยด้านความพร้อมเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี (x4) เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ 0.80 สามารถพยากรณ์การบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานได้ร้อยละ 64.40 สร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนเดิม Y^ = 0.121+0.234(x5) 
+0.228(x2)0.113(x6) +0.134(x3) +0.136(x1) +0.112(x4)  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z^ = 0.297(x5) 
+0.187(x2) +0.160(x6) +0.163(x3) +0.139(x1) +0.133(x4) 
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Abstract 
   The purposes of this research were 1) to study the school academic administration of 
Rajamangala University of Technology Isan 2) to study the correlation between the administrative 
factors of school academic administration and the university academic administration of 
Rajamangala University of Technology Isan 3) to study Factors Effecting on the Administration of 
Academic Affairs of Rajamangala University of Technology Isan 4) to analyze the multiple regression 
of Factors Effecting on the Administration of Academic Affairs of Rajamangala University of 
Technology Isan. The sample groups were Teachers and Administrator in Rajamangala University of 
Technology Isan. The sample groups were 402 Teachers and Administrators selected through 
Simple Sampling. The research instrument was a 5 level-rating scales questionnaire with the 
reliabilities of part 2 and 3 were 0.89 and 0.91 respectively. The statistical Techniques employed in 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient and Enter and stepwise Multiple Regression Analysis by using the Computer program. 
The results were as follows 1. A whole and each part of the University academic administration of 
Rajamangala University of Technology Isan were high level. 2. The positive relationship of the 
administrative factors and the school academic administration of Rajamangala University of 
Technology Isan were high level and significantly at 0.05 3. A whole factors and each part of the 
academic administration of Rajamangala University of Technology Isan were high level. 4. For the 
forecast of best factor, Enter and stepwise Multiple Regression Analysis, it was found that the 
budget management(x5) characteristics of teachers(x2) University atmosphere(x6) the relationship 
between University and community (x3) Performance of administrator(x1) and the readiness of 
University of administration at 0.05 level significance (x4). If showed a stepwise Multiple Regression 
(R) of 0.80 finally, the forecast for the University academic administration was at 64.40 percent. The 
forecast equations for the University academic administration were as follows:  Equation of raw 
score: Y^ = 0.121+0.234(x5) +0.228(x2)0.113(x6) +0.134(x3) +0.136(x1) +0.112(x4) Equation of standard 
score: Z^ = 0.297(x5) +0.187(x2) +0.160(x6) +0.163(x3) +0.139(x1) +0.133(x4) 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล บริหารงานวิชาการ  
Keywords : Factors Effecting, Administration of Academic Affairs 
*ผู้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chalermpol_P_Tor@hotmail.com โทร. 08 1069 7670 
 

1. บทน า 
 งานวิชาการเป็นงานท่ีมีขอบข่ายกว้างขวางและมีความส าคัญยิ่งต่อหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษา
เปรียบเสมือนหัวใจของการบริหารงานทุกอย่างของสถานศึกษา จุดมุ่งหมายของงานวิชาการอยู่ที่สร้างผู้เรียนให้มี
คุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันส่งผลถึงคุณภาพของพลเมืองและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณา
ได้จากผลงานด้านวิชาการซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารกิจกรรมทุกอย่าง         
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ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน   (ปรียาพร      
วงศ์อนุตรโรจน์.2543:79) 
  ภารกิจหลักที่ส าคัญของสถานศึกษาโดยทั่วไปคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ทักษะและเจตคติที่ดี ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมดุลในการด ารงชีวิต สิ่งที่คาดหวังนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์
เพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารงานของวิชาการของสถานศึกษานั้น   การบริหารงานวิชาการคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์จะครอบคลุมงานหลัก 6 ประการคือ งานพัฒนา
หลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ งานทะเบียนและประเมินผล งานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานสหกิจศึกษาและ
การฝึกงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานโสตทัศนูปกรณ์และห้องสมุด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่ต้องการของสังคมต่อไป จึงถือว่าสถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุด
ที่จะท าให้ความมุ่งหวังของสังคมบรรลุจุดหมายปลายทาง การบริหารงานวิชาการจะส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การที่จะบริหารหรือจัดการงานวิชาการของมหาวิทยาลยัให้สัมฤทธิ์
ผลจ าเป็นต้องมีทักษะในการบริหาร รูปแบบกระบวนการที่เหมาะสมถึงภาระหน้าที่ของงานวิชาการอย่างละเอียด จึง
ถือว่าการบริหารงานวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ภายใต้กรอบการบริหารงานวิชาการทั้ง 6 ด้านคือ
งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการงาทะเบียนและประเมินผลงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานสหกิจ
ศึกษาและการฝึกงานงานวิจัยและบริการวิชาการ และงานโสตทัศนูปกรณ์และห้องสมุด เพื่อจะได้น าผลการวิจัยครั้งนี้
น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยา
เขตสุรินทร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน    
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารของผู้บริหาร คุณลักษณะทางวิชาชีพของ
ครูผู้สอน ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ความพร้อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ การจัดการงบประมาณและ
บรรยากาศใน  มหาวิทยาลัยกับการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  
 

2. วิธีการศึกษา  
  1. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์  ความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม แล้วน ามาท า
การคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณ์และถูกต้องมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
   2.1 หาค่าความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบรับแบบสอบถาม และหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  2.2 แปลความหมายของค่าเฉลี่ยการบริหารงานทางวิชาการโดยยึดเกณฑ์ดังนี้(ประคอง  กรรณสูต.
2542:108) 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.59-5.00  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติงานวิชาการมากท่ีสดุ 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.50-4.49  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติงานวิชาการมาก  
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.50-3.49  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติงานวิชาการปานกลาง 
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 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.50-2.49  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติงานวิชาการน้อย 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.00-1.49  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติงานวิชาการน้อยที่สุด 
  2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยมีเกณฑ์การแปลค่าดังนี้ 
  ค่า r ตั้งแต่ .71-1.00  หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
   ค่า r ตั้งแต่ .31-.70   หมายถึง มคีวามสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
  ค่า r ตั้งแต่ .01-.30   หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
  2.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใช้สถิติ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter เพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แล้วน าตัวแปรเหล่านั้นไปวิเคราะห์แบบ Stepwise 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีทางการบริหารของผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับ (  = 3.04) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าการวางแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 3.25) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การวางแผนละปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (  = 2.29) มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอน สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอสีาน เกี่ยวกับคุณลักษณะทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอน โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.69) ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.90) อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.12) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   = 3.06) โดยมีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา จากคณะกรรมการผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีน่าสนใจการจัดการสถานศึกษาของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (   = 3.16) โดยมีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ชุมชน/คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   = 3.00) โดยมีการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
  4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านความพร้อม
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ สรุปได้ดังนี้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ด้านความพร้อมเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.34) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมค่าเฉลี่ยเท่ากับ       
(  = 3.60) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การจัดห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษ เพื่อใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.12) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

  5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านความพร้อม
เกี่ยวกับงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ด้านความพร้อมเกี่ยวกับงบประมาณ โดยรวมค่าเฉลี่ย (  = 3.03) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มี่
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดพบว่า การวางแผนด้านงบประมาณวิชาการเป็นระบบชัดเจนค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.25) ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งต่าง  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 2.73) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
  6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกี่ยวกับบรรยากาศใน
มหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เกี่ยวกับบรรยากาศในมหาวิทยาลัย  โดยรวมค่าเฉลี่ย (  = 3.29) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มี่
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด พบว่า บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น ภายในมหาวิทยาลัยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ซึ่งกันและกัน (  = 3.42) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดผู้บริหารจัดสวัสดิการส่วนบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.02) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง     
  7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับงาน
บริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร  สรุปได้ดังนี้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับ
จุดหมายของหลักสูตร  โดยรวมค่าเฉลี่ย (  = 3.35) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มี่ค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด พบว่าการก าหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร (  = 3.45) ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (  = 3.224) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง    
  8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับงาน
บริหารงานวิชาการด้านการจัดบุคลากรของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านการจัดบุคลากรของสถานศึกษา โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.28) อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมอบหมายการสอนให้ตรงตามวุฒิและ
วามสามารถของอาจารย์เป็นลายลักษณ์อักษร (  = 3.58) ซึ่งอยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การ
สอบถามความถนัด ความสนใจ และประสบการณ์ของอาจารย์ก่อนมอบหมายงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.14) ซึ่งอยู่
ในระดับปานกลาง 
  9. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับงาน
บริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ ากับ (  = 3.24) 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรม  สัมมนา 
กับหน่วยงานอื่น  (  = 3.51) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือการให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาดูงาน 
เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยทีได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 2.97) 
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
  10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับงาน
บริหารงานวิชาการด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน  สรุปได้ดังนี้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.08 ) อยู่ใน
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ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมหาวิทยาลัยมีระบบการบริการสื่อการเรียนการ
สอนแก่อาจารย์  (  = 3.26 ) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การส่งเสริมให้อาจารย์ ผลิตสื่อ
การสอนโดยใช้วัสดุท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุราคาถูก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  (  = 3.03) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
  11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับงาน
บริหารงานวิชาการด้านการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ ากับ   
(  = 3.17 ) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดห้องพิเศษต่าง  เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์เป็นต้น อย่างเพียงพอ (  = 3.32 ) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การจัดให้มีที่
อ่านหนังสื่อนอกห้องเรียน อย่างเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.04) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
  12. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ ยวกับงาน
บริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.52 ) อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  อาจารย์มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกคนและ
สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร ( = 3.58 ) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือการนิเทศติดตามผล
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.43) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
  13. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับงาน
บริหารงานวิชาการด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สรุปได้ดังนี้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.4 ) อยู่ใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (  = 3.55 ) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การน าผลการประเมิน การ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม (  = 3.45) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
  14. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกี่ยวกับงาน
บริหารงานวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล  สรุปได้ดังนี้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ด้านการวัดผลและประเมินผลโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.24 ) อยู่ใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการวัดผลและประเมินผล
อย่างหลากหลาย (  = 3.43 ) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การจัดท าข้อสอบมาตรฐานและ
คลังข้อสอบมาตรฐาน (  = 3.04) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
  15. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับงาน
บริหารงานวิชาการด้านการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ด้านการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ  (  = 2.99 ) อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาการเรียนของนักศึกษา (  = 3.07 ) ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนของชุมชน ( = 
2.95) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

  17. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ รายด้านและโดยรวม สรุปได้ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูครูผู้สอน (  = 3.69) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน
ความพร้อมเกี่ยวกับงบประมาณ (  = 3.03) โดยมีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 
  18. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 

ตัวแปรพยากรณ ์ การบริหารงานวชิาการ (Y) 
ด้านการจัดงบประมาณ (X5) 0.800* 
ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลยั(X6) 0.746* 
ด้านการปฏิบัติหน้าทีข่องการบริหารของผู้บริหาร(X1) 0.738* 
ด้านความพร้อมเกีย่วกับอาคารสถานที่ (X4) 0.726* 
ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งมหาวิทยาลัยกับชุมชน(X3) 0.701* 
ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผู้สอน(X2) 0.568* 
P< 0.05 
 

จากตารางที่ 18 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการทุกปัจจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงตามล าดับดังนี้ คือ 
ด้านการจัดการงบประมาณ (r = 0.800) ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย(r = 0.746)ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของการ
บริหารงานของผู้บริหาร (r = 0.738) ด้านความพร้อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่  (r = 0.726) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน  (r = 0.701) และด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผู้สอน  (r = 0.568) 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั นบันได (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยที่
ส่งผลต่องานบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
   

รูปแบบ ล าดบัขั นตอนตัวพยากรณ์ R R2 F P-Value 
 1. ค่าคงที่ และ X5 0.800 0.640 710.480* 0.000 
 2. ค่าคงที่ X5 และ X2 0.839 0.704 86.185* 0.000 
 3.ค่าคงที่ X5  X2 และ X6 0.864 0.747 68.088* 0.000 
 4.ค่าคงที่ X5   X2  X6  และ X3 0.873 0.762 24.795* 0.000 
 5.ค่าคงที่ X5  X2  X6  X3  และ X1 0.877 0.770 13.333* 0.000 
 6. ค่าคงที่ X5  X2  X6  X3  X1 และ X4 0.881 0.777 12.327* 0.000 
 

  จากตารางที่ 19 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า รูปแบบที่ 1  ค่าคงที่และด้านการจัด
งบประมาณ (X5) เป็นตัวพยากรณ์สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานได้ โดยมีค่า สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.640 แสดงว่า ด้านการจัดการงบประมาณ (X5) 
สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการได้ร้อยละ 64.00 รูปแบบท่ี 2  เมื่อน าตัวพยากรณ์ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ
ของครูผู้สอน (X2) เข้ามาพยากรณ์ด้วยได้ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เพิ่มขึ้นเป็น 0.704  ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ได้ นั่นคือ ด้านการจัดการงบประมาณและด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ ของครูผู้สอนร่วมกับ
อธิบายความแปรปรวนของการบริหารงานวิชาการได้ร้อยละ 70.40 รูปแบบท่ี 3 เมื่อน าตัวพยากรณ์ด้านบรรยากาศใน
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มหาวิทยาลัย (X6) เข้ามาร่วมพยากรณ์ได้ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เพิ่มขึ้นเป็น 0.747 จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ได้ นั่นคือ ด้านการจัดการงบประมาณ ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผู้สอนและด้าน
บรรยากาศในมหาวิทยาลัย สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการบริหารงานวิชาการ ได้ร้อยละ 47.70 
รูปแบบที่ 4 เมื่อน าตัวพยากรณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน (X3) มาร่วมพยากรณ์ได้ค่า
สัมประสิทธิ์การพยากร (R2) เพิ่มขึ้นเป็น 0.762 จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ได้ นั่นคือ ด้านการจัด
งบประมาณ ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผู้สอนด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัยและด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน (X3)   
 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 20. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร

วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นคัวแปรเกณฑ์ โดยวิธี Enter 
 

ตัวแปรพยากรณ ์ b S.E.b Beta t P-Value 
ด้านการปฏิบัติหน้าทีข่องการบริหารของผู้บริหาร(X1) 0.136 0.038 0.139 3.547* 0.000 
ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผู้สอน(X2) 0.228 0.034 0.187 6.707* 0.000 
ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งมหาวิทยาลัยกับชุมชน(X3) 0.134 0.028 0.163 4.735* 0.000 
ด้านความพร้อมเกีย่วกับอาคารสถานที่(X4) 0.112 0.032 0.133 3.511* 0.000 
ด้านการจัดการงบประมาณ(X5) 0.234 0.034 0.297 6.783* 0.000 
ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลยั(X6) 0.113 0.028 0.160 1.015* 0.000 
ค่าคงที่ 0.121 0.116 - 1.047 0.296 
  R=0.881 R2  = 0.777 F=228.918 0.000 
P< 0.05 
 

  จากตารางที่ 20 พบว่า เมื่อน าตัวพยากรณ์ทั้งหมด 6 ตัวแปรมาพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่าสามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานได้โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ร้อยละ 77.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

 21. ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  (b) และคะแนนมาตรฐาน (Bata) ทดสอบความ
มีนัยส าคัญของ b และการแสดงสมการถดถอย พหุคูณที่ใช้พยากรณ์การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
 

ตัวแปรพยากรณ ์ b S.E.b Beta t P-Value 
ด้านการจัดการงบประมาณ(X5) 0.234 0.034 0.297 6.783* 0.000 
ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผู้สอน(X2)           0.228 0.034 0.187 6.707* 0.000 
ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย(X6)                      0.113 0.028 0.160 4.015* 0.000 
ด้านความสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน(X3)            0.134 0.028 0.163 4.735* 0.000 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของผู้บริหาร            0.136 0.038 0.139 3.547* 0.000 
ด้านความพร้อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่(X4)               0.112 0.032 0.133 3.511* 0.000 
ค่าคงที่ 0.121 0.116 - 1.047 0.296 
  R=0.800 R2  = 0.640 F=710.480 0.000 
P< 0.05 
 

 จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแบบมาตรฐาน (Beta) พบว่าตัวพยากรณ์ที่มีค่า 
Beta สูงสุดคือ ด้านการจัดการงบประมาณ (Beta = 0.297) ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพครูผู้สอน (Beta = 0.187) 
ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย (Beta = 0.160) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน (Beta = 0.163)  
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารของผู้บริหาร (Beta = 0.139) และด้านความพร้อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ (Beta 
= 0.133) ตามล าดับ แสดงว่าด้านการจัดการงบประมาณมีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการพยากรณ์ การบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองลงมา คือด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผู้สอน ด้านความ
ส าพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารของ
ผู้บริหาร และด้านความพร้อมเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี ตามล ากับ โดยตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ร้อยละ 64.00 แบะสามารถสร้างสมการพยากรณ์การ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y1   =  0.121 (X5)+ 0.234 (X2)  + 0.228 (X2) + 0.113 (X6) + 0.134(X3)  + 0.136(X1) + 0.112(X4) 

สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน        
Z1   =  0.297 (ZX5)+ 0.187 (ZX2)  + 0.160 (ZX6) + 0.163 (ZX3) + 0.139(ZX1)  + 0.133(ZX4) 

 

4. สรุป 
  1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของการบริหารของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการใน
ระดับมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ (r) เท่ากับ 0.738 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เรียงตามล าดับจากสูงไปหาต่ าดังนี้ ด้านการจัดการ
งบประมาณ (X5 ) (r = 0.743) ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย (X6 ) (r = 0.716)   ด้านความพร้อมเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ (X4 ) (r = 0.628) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน (X3 ) (r = 0.615) และด้าน  คุณลักษณะ
ทางวิชาชีพของครูผู้สอน (X2 ) (r = 0.426)  ตามล าดับ 
  2. ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผู้สอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาชีพในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ (r) เท่ากับ 0.568 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาความสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงตามล าดับจากสูงไปหาต่ าดังนี้ ด้านความพร้อมเก่ยก
วับอาคารสถานท่ี (X4 ) (r = 0.484)  ด้านการจัดงบประมาณ (X5 ) (r = 0.424)  ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย (X6 ) 
(r = 0.423)  และด้านความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน (X3 ) (r = 0.395) ตามล าดับ 
  3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ ( r) เท่กับ 0.701 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณด์้วยกันมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เรียงตามล าดับจากสูงไปหาต่ าดังนี้ด้านการจัด
งบประมาณ (X5) (r = 0.670) ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย (X4) (r = 0.557) ตามล าดับ 
  4. ด้านความพร้อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการในระดับมาก
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ (r) เท่ากับ 0.726 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรพยากรณ์ด้วยกันมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เรียงตามล าดับจากสูงไปหาต่ าดังนี้ ด้านการจัดการงบประมาณ (X5) 
(r = 0.730)  และด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย (X6) (r = 0.672) ตามล าดับ 
  5. ด้านงบประมาณ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการในระดับมากโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ (r) 
เท่ากับ 0.800 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันมีค่า
สัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ เรียงตามล าดับจากสูงไปหาต่ า ดังนี้ ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย (X6) (r = 0.710)    
  6. ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการในระดับมาก โดยมีค่า
สหสัมประสิทธ์ิ (r) เท่ากับ 0.746 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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