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ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั มีการรับรู้สภาพ 

การปฏิบติังานท่ีใกลเ้คียงกนั อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า การปฏิบติังานด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.33) รองลงมา 

ด้านการประเมินความเส่ียง (μ= 4.24) ด้านการติดตามประเมินผล (μ= 4.21) ดา้นกิจกรรม 

การควบคุม (μ= 4.17) และดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (μ= 4.15) ตามล าดบั 

2. ความส า เ ร็จของส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ี มีผลคะแนน

การปฏิบัติงานสูง ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติ มีการรับรู้ความส าเร็จท่ีใกล้เคียงกัน อยู่ในระดับมาก 

ทั้งในภาพรวมและรายดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความส าเร็จดา้นประสิทธิผลขององค์การ 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.35) รองลงมา ดา้นคุณภาพการให้บริการ (μ= 4.25) ดา้นการพฒันาบุคลากร 

(μ= 4.23) ด้านการประยุกต์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจดัการ (μ= 4.20) และด้าน

ประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา (μ= 4.18) ตามล าดบั           

3. โมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล

คะแนนการปฏิบัติงานสูง ท่ีพัฒนาข้ึน พบว่าตัวแปรแฝง 6 ตัวและตัวแปรสังเกตได้ 29 ตัว 

มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยมีค่า 2= 928.34,  df= 340 โดยสัดส่วน2/df= 2.73  

GFI= 0.97,  AGFI= 0.93,  NFI= 0.99, IFI= 0.99, CFI= 0.99, RMR= 0.01 และ RMSEA= 0.04   

4. โมเดลโครงสร้างพบว่าตัวแปรองค์ประกอบมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเ ร็จ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ส่งผลทางบวก 
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการควบคุม (DE= 0.43) ด้านการประเมินความเส่ียง (DE= 0.39) 
ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร (DE= 0.36) ด้านการติดตามประเมินผล (DE= 0.19) และด้าน
สภาพแวดล้อมของการควบคุม (DE = 0.17) ตามล าดบั ความสัมพนัธ์มีความเท่ียงตรง รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีพฒันาข้ึน มีความสามารถในการพยากรณ์ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงไดดี้และยอมรับได ้

จ 
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The research results showed as follows:  

1. The performance according to the internal control standards of primary educational
service area office with high scores of performance as a whole and each of aspects, the administrators 
and operators were rated at the high level. When considering in each of aspects, the control environment 
aspect was rated at the highest score of mean (μ= 4.33), the follow up were the risk assessment aspect 
(μ= 4.24), the monitoring aspect (μ= 4.21), the control activities aspect (μ= 4.17) and the information 
and communications aspect (μ= 4.15). 

2. The success of primary educational service area office with high scores of performance
as a whole and each of aspects, the administrators and operators were rated at the high level. 
When considering in each of aspects, the effectiveness of organization aspect was rated at the highest 
score of mean (μ= 4.35), the follow up were the quality of service aspect (μ= 4.25), the development 
of personnel aspect (μ= 4.23), the innovation and technology of administration aspect (μ= 4.20) 
and the efficiency of education administration aspect (μ= 4.18). 

3 . Structural equation model of the relationship model of performance according to
the internal control standards affecting the success of primary educational service area office with 
high scores of performance which consisted of 6 latent variables and 29 observed variables. Indicator 
of success was appropriated and harmonious with the empirical data. The results showed that 
2= 928.34, df= 340, 2/df= 2.73, GFI= 0.97, AGFI= 0.93, NFI= 0.99, IFI= 0.99, CFI= 0.99, 
RMR= 0.01 and RMSEA= 0.04. 

4. Structural model of the factors of internal control standards had the direct effect to
the success of primary educational service area office with high scores of performance. The results of 
positive factors were the control activities aspect (DE= 0.43) , the follow up were the risk assessment 
aspect (DE= 0.39) , the information and communications aspect (DE= 0.36) , the monitoring aspect 
(DE= 0.19) and the control environment aspect (DE= 0.17) respectively .They were proved its validity. 
The relationship model could predict well and accepted.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคัญและเป็นเคร่ืองมือในกา รบริหารงาน                 
ในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการจดัการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบ     
การควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงจะ
ท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมา         
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐไดมี้การควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลงัประกาศใหใ้ช้
เป็นเร่ืองๆไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปกฎหมาย ระเบียบ ระบบบญัชี หนังสือสั่งการและหนังสือตอบ        
ขอ้หารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีการควบคุมดา้นการเงินและบญัชีและการปฏิบติัใหถู้กตอ้ง
ตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทางราชการก าหนดไว ้ ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงการจดัการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดา้นการเงินและบญัชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะทอ้นภาพถึงผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได ้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเป็นระบบท่ีครอบคลุมงานทุกดา้น 
และสามารถสะท้อนภาพให้ เ ห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้ นๆ ว่า มีการด า เ นินงาน                           
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐ                  
ยงัไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและ            
การด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ีจากประสบการณ์ในภาครัฐ สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากการก าหนด
หนา้ท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบติังานทั้งกระบวนการ
ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียง (กรมบญัชีกลาง, ม.ป.ป.: 5)   

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการก ากบัดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบติังานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้ก าหนดแนวทาง      
การควบคุมภายในให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจน าไปใช ้เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย   
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การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ก าหนดให้ “หน่วยรับตรวจ” หน่วยงานภาครัฐ
และรัฐวสิาหกิจ น ามาตรฐานการควบคุมภายในท่ีก าหนด ไปใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานควบคุม
ภายใน ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 2. ดา้นการประเมิน
ความเส่ียง 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 4. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 5. ด้านการติดตาม
ประเมินผล (ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2545) ซ่ึงตามแนวคิดของการควบคุมภายในโดยสรุป
ถือว่าเป็นส่วนประกอบท่ีแทรกหรือแฝงอยู่ในการปฏิบติังานปกติ การควบคุมภายในเกิดข้ึนได้  
โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ เป็นการให้ความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ส่ิงท่ีมีการด าเนินการ
ในองค์การจะมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์และค าสั่งของผูบ้ริหารอย่างถูกต้อง 
ส่งเสริมให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ (คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดิน, ม.ป.ป.: 1-2)  
                จากรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 13,667 เร่ือง จ านวนหน่วยรับตรวจท่ีตรวจสอบ จ านวน 7,622 หน่วย 
พบว่าหน่วยรับตรวจท่ีมีข้อสังเกต จ านวน 5,860 หน่วย สามารถค านวณมูลค่าความเสียหาย        
จากทุกลกัษณะงานตรวจสอบ เป็นเงินงบประมาณท่ีเรียกคืนหรือรายไดท่ี้จดัเก็บเพิ่ม จ  านวนเงิน
รวม 80,039.22 ลา้นบาท สาเหตุของความเสียหายเกิดจากหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบติัราชการ ระบบการควบคุมภายใน    
ไม่รัดกุม ขาดหลกัการบริหารจดัการท่ีดี ความไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต ของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน     
การใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ การมีผลประโยชน์ทบัซ้อนและการกระท าหรือละเวน้กระท า       
โดยเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น โดยส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดแ้จง้ให้หน่วยรับตรวจ
ทราบ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความระมดัระวงัในการปฏิบติัตามระเบียบ      
แบบแผน และมีการดูแลป้องกนัเงินและทรัพยสิ์นมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดความผิดพลาดและจุดอ่อน
ในการด าเนินงาน รวมทั้งช่วยให้การบริหารและการใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
และประสิทธิผล (ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2559: 20-21) 

นอกจากนั้ น คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือว ันท่ี                   
12 กันยายน พ.ศ.2557 ก าหนดให้มีการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล                        
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐรวมทั้ งการปรับปรุงกฎหมาย       
และกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายส าคญัในการบริหารงานของรัฐ ประกอบกบัคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ไดมี้ค าสั่งท่ี 69/2557 ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2557 ก าหนดมาตรการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบส าหรับเป็นกลไกในการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหา          
การทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกนับูรณาการแกไ้ขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
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เพื่อสนองความตอ้งการของสังคมและประชาชนอย่างย ัง่ยืนโดยเร็ว (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สพฐ.], 2558: 7)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขบัเคล่ือนการปฏิรูประบบราชการ   
ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ทั้งในระดบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
และสถานศึกษาโดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายงานตามตัวช้ีว ัด               
ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการหรือระบบ KRS (KPI Report System) และผลการปฏิบติัราชการ
ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ระบบ ARS (Action plan Report System) ดว้ย (สพฐ., 2559: 1-3)  
 การประเมินผลระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัตวัหน่ึงในระบบ ARS   
จากการศึกษา วิเคราะห์ คู่มือตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2559 พบวา่
ไดมี้การติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองโดยมีค่าน ้ าหนกัคะแนนมาก อย่างมีนยัส าคญัต่อผล
คะแนนในภาพรวมของแต่ละส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการท่ีว่า            
การด าเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคญัของบุคลากรทุกคน
โดยเฉพาะผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการและมีการติดตาม
ประเมินผลอย่าง เ ป็นระบบ เป็นปัจจัย ท่ี ส่งผลให้การปฏิบัติงานของแต่ละก ลุ่มบรรลุ                         
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตำรำงที ่1 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัตวัช้ีวดัระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบควบคุมภายใน 

ปีงบประมาณ กลยทุธ์/ตวัช้ีวดั ร้อยละของค่าน ้าหนกัคะแนน 

2557 กลยทุธ์ท่ี 5 / ตชว. ท่ี 42 2 
2558 กลยทุธ์ท่ี 4 / ตชว. ท่ี 41 2.5 
2559 กลยทุธ์ท่ี 4 / ตชว.ท่ี 43.1 และ 43.2 3 

ท่ีมา: สรุปจากคู่มือ ตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559                           
         ของกลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ในการน าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการนั้ นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดต้รวจสอบและประเมินผลการรายงานผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัทั้งระบบ 
KRS และระบบ ARS โดยประกาศผลคะแนนทุกปีงบประมาณเพื่อ เป็นข้อมูลสารสนเทศ               
ให้ผูบ้ริหารทุกระดับได้น าไปใช้เช่ือมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้น
เงินเดือน ใชก้ าหนดเกณฑก์ารจดัสรรเงินรางวลัให้เหมาะสม พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั
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ราชการโดยการยกยอ่ง ชมเชย มอบโล่ เกียรติบตัรและเพิ่มเติมงบประมาณส าหรับพฒันาส านกังาน
เป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งใชใ้นการวางแผนพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ  
 ทั้งน้ีต่อมาได้มีค  าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 5/2559 เร่ือง มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน          
มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2559 คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดใ้ห้    
ความเห็นชอบกรอบการประเมินส่วนราชการ และจงัหวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ   
ในการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ     
โดยยงัคงให้รายงานผ่านระบบ KRS (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร สพฐ., 2560: 1-3) นอกจากนั้น 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดป้รับเปล่ียนภาระงานการรายงานตามระบบ ARS 
จากกลุ่มพฒันาระบบบริหารไปเป็นของส านกัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สตผ.) โดยใชร้ะบบ e-MES (Electronic Monitoring Evaluation System) แทนระบบ ARS 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษาของทางราชการ         
มีอ านาจหนา้ท่ี รับผดิชอบ อ านวยการ ประสาน ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีบริการได้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ปฏิบติังานตามภารกิจให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
รวมทั้ งการปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีส าคัญควบคู่กันด้วยโดยมีวตัถุประสงค์            
และเป้าหมายเพื่อใหใ้ชก้ารบริหารงานราชการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Based Management: RBM) 
ภายในหน่วยงาน มีรูปแบบ เทคนิค การบริหารจดัการในองคก์รสมยัใหม่ มีการบริหารความเส่ียง 
ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีตวัช้ีวดัความส าเร็จเพื่อประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ยึดหลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการศึกษาของหน่วยงาน
ตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้

จากการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบความเส่ียงหรือจุดอ่อนในการปฏิบติังานของกลุ่มต่างๆ ในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีเป็นขอ้มูลสะทอ้นถึงสภาพปัญหาของการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของกรมบญัชีกลาง (ม.ป.ป.: 11) ท่ีระบุวา่ความเส่ียง
จากการควบคุมภายในเป็นความเส่ียงท่ีระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่ครอบคลุม     
และไม่สามารถป้องกนัขอ้ผิดพลาดจากการด าเนินงานของหน่วยงานได ้อาจเป็นเพราะหน่วยงาน
ไม่มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมเพียงพอท่ีจะลดความเส่ียงในการด า เนินงาน                 
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หรือหน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีจัดไว ้ ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ           
ของความเส่ียงท่ีพบได ้(สพฐ, 2559: 30-38)  ดงัน้ี 

1. กลุ่มอ านวยการ พบว่าการด าเนินงานตามระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่มี
ประสิทธิภาพ การควบคุมการใช้พลังงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด การรายงานผล           
ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงานระบบการควบคุมภายใน                   
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไม่บรรลุวตัถุประสงค ์

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล พบว่าการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษาไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย การพฒันาบุคลากรไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และตรงตามความตอ้งการของบุคลากร การด าเนินงานอตัราก าลงัและวิทยฐานะ      
ยงัขาดประสิทธิภาพ  

3. กลุ่มนโยบายและแผนพบว่า การจดัตั้งเสนอของบประมาณรายการค่าครุภณัฑ์ท่ีดิน          
และส่ิงก่อสร้างบางส่วนไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด               
การติดตาม และประเมินผลการบริหารจดัการตามกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
การจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารยงัไม่เพียงพอต่อการบริหาร การจดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลา การด าเนินงานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย  

4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาพบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
ไม่เป็นระบบครบทุกขั้นตอน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เขม้งวดในการบงัคบัใช้ระเบียบกฎหมาย                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน การด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                 
ยงัไม่บรรลุวตัถุประสงค์ การด าเนินงานให้เด็กเขา้เรียนตามพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั                       
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาพบว่า การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดบัชาติ (PISA, O–NET, NT) ต ่ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ไม่ครอบคลุมทุกด้านและไม่สามารถ
นิเทศครูผูส้อนไดค้รบทุกคน การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษาบางแห่ง
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไม่เข้มแข็ง ไม่เป็นระบบจึงไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ       
จากสมศ. การพฒันาทกัษะการอ่านรู้เร่ืองและส่ือสารได้ของนกัเรียนบางส่วนมีผลการประเมิน    
ไม่ผา่นตามเกณฑ ์นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออกเขียนไดไ้ม่ครบร้อยละ 100 ตามนโยบาย                                                                               
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6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยพ์บว่า การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย การส่งใชเ้งินยืมทดรองราชการไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้การบริหารงานพสัดุ
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ 

7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนพบว่า การอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคล
สถานศึกษาเอกชนยงัไม่มีประสิทธิภาพ การด าเนินงานกองทุนสงเคราะห์และสวสัดิการ                       
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบางแห่งไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

8. หน่วยตรวจสอบภายในพบว่า การปฏิบติังานตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาบางแห่งไม่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบการเงิน การบญัชีและพสัดุ 
ของสถานศึกษาไม่บรรลุวตัถุประสงค ์การติดตามผลการตรวจสอบยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ดังนั้ นจากหลักการและแนวคิดของระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคญั                 
ในการบริหารจดัการองค์การให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและความส าเร็จของส านักงาน                       
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ี มีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูงรวมทั้ งผลการติดตาม                   
และประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มต่าง ๆในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพจริงของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในและความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังาน
สูงและวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ เพื่อรับรู้ผล       
การปฏิบติังานและความส าเร็จตามสภาพจริงและได้รูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีมีความเหมาะสม           
และเป็นไปได้เพื่อจะน าไปใช้ในการปรับปรุง พฒันาภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ ต่อไป จึงได้ศึกษาวิจัย  เ ร่ือง  “รูปแบบความสัมพันธ์                           
ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง” 

ค ำถำมของกำรวจัิย 

1. สภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความส าเร็จของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงเป็นอยา่งไร 

2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงมีรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในอยา่งไร 

3. รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผล                 
ต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง        
มีความเหมาะสม เป็นไปไดเ้พียงใด 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความส าเร็จ                   
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 

2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน          
การปฏิบติังานสูง 

ขอบเขตของกำรวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัก าหนดขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 
1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
     1.1 การปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง (ตวัแปรอิสระ) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตามองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1)  ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment Aspect) 
2)  ดา้นการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Aspect) 
3)  ดา้นกิจกรรมการควบคุม (Control Activities Aspect) 
4)  ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications Aspect)            
5)  ดา้นการติดตามประเมินผล (Monitoring Aspect) 

 1.2 ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน                    
การปฏิบติังานสูง (ตวัแปรตาม) จากการศึกษา สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผลขององค์การ องคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์ารของ นกัวิชาการ สถาบนั ไดแ้ก่ 
Cambell and Others (1977), Smith (1982), Arnold and Feldman (1986), การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Result Based Management : RBM) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Public Sector 
Management Quality Award: PMQA) ของส านกังาน ก.พ.ร., มาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พ.ศ.2557 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดเป็น
องคป์ระกอบของความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1) ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (Quality of Service Aspect) 
  2) ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร (Effectiveness of Organization Aspect)  
  3) ดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา 
                                  (Efficiency of Educational Administration Aspect) 
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  4) ดา้นการประยกุตใ์ชน้วตักรรมเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ 
      (Innovation and Technology of Administration Aspect) 
  5) ดา้นการพฒันาบุคลากร (Personnel Development Aspect) 

 2. ประชำกรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
     2.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง จ านวน 

59 เขต ซ่ึงเป็นผลคะแนนเฉล่ียรวมของการด าเนินงานตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการตามกลยุทธ์ 
รายงานผลผ่านระบบ ARS (Action plan Report System) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีสูงกวา่หรือเท่ากบัค่าคะแนนเฉล่ียรวมของทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2559 ท่ีได้มาจากการสังเคราะห์ผลคะแนนตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคผนวก ก)  

     2 .2  ผู ้ให้ข้อมูลในส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีมีผลคะแนน                     
การปฏิบติังานสูง จ านวน 59 เขต ๆ ละ 14 คน ประกอบดว้ย 1. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  2. รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีก ากบัดูแล
กลุ่มอ านวยการ 3. ผู ้อ  านวยการกลุ่มอ านวยการ 4. ผู ้อ  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
5. ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 6. ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  7. ผูอ้  านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8. ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน          
และสินทรัพย ์9. ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 10. บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายใน
ของกลุ่มอ านวยการ 11. บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล                  
12. บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน 13. บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
งานควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 14. บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์รวมจ านวน  826  คน 

  3. ด้ำนตัวแปร  
      3.1 ตวัแปรแฝงภายนอก ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 5 ตวั ไดแ้ก่ 
         1) ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม (K1) ประเมินจากตวัแปรสังเกตได ้6 ตวั คือ 

X1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร, X2 ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและ           
การปฏิบติังาน, X3 โครงสร้างของหน่วยงาน, X4 การมอบอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ , X5 
นโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากรและ X6 กลไกการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบติังาน            

          2) ด้านการประเมินความเส่ียง  (K2) ประเมินจากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว คือ                                 
X7 วตัถุประสงค์ของการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน, X8 วตัถุประสงค์ของการด าเนินงานระดบั
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กิจกรรมและโครงการ, X9 การระบุปัจจยัเส่ียง, X10 การวิเคราะห์ความเส่ียง, X11 การจดัล าดบั
ความเส่ียง และ X12 การจดัการความเส่ียง 
                        3) ด้านกิจกรรมการควบคุม (K3) ประเมินจากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว คือ X13 
นโยบายและวิธีการปฏิบติั, X14 การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าท่ี, X15 
การสอบทานการด าเนินงาน , X16 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล , X17                              
การควบคุมทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและเอกสารหลกัฐานและX18 การก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงาน 
         4) ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร (K4) ประเมินจากตวัแปรสังเกตได้ 2 ตวั คือ                          
X19 ดา้นสารสนเทศ  และ X20 ดา้นการส่ือสาร 
                        5) ด้านการติดตามประเมินผล (K5) ประเมินจากตวัแปรสังเกตได้ 4 ตวั คือ X21  
การก าหนดผูรั้บผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระหวา่งการปฏิบติังาน, X22 
การก าหนดหลัก เกณฑ์การติดตามประเ มินผลและรายงานผลให้ผู ้บ ริหารทราบ , X23                        
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นรายคร้ังตามขั้นตอนและก าหนดเวลา และX24 การสรุปผล
การควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและก าหนดเวลา  

    3.2 ตวัแปรแฝงภายใน ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 1 ตวั ไดแ้ก่ 
                           1) ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน       
การปฏิบติังานสูง (E) ประเมินจากตวัแปรสังเกตได้ 5 ตวั คือ Y1 ด้านคุณภาพการให้บริการ ,         
Y2 ด้านประสิทธิผลขององค์การ , Y3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ,              
Y4 ดา้นการประยกุตใ์ชน้วตักรรมเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ และ Y5 ดา้นการพฒันาบุคลากร  

4. ระบบองค์กำรเพือ่ควำมมีประสิทธิผล 
    ในการวจิยัคร้ังน้ีใชแ้นวคิดของ Lunenburg and Ornstein (2008) และเจริญผล สุวรรณโชติ (2551) 

ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัป้อน กระบวนการแปรรูปและผลผลิต 

กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์การ การด าเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.  2544 และความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเ ร็จ              
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ดงัน้ี 
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1. การปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง ใช้แนวคิดเชิงระบบ (Basic System Model)            
ของ Lunenburg and Ornstein (2008) เจริญผล สุวรรณโชติ (2551) และแนวคิดการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาประยุกตใ์ช้เป็นประเด็น       
ในการสอบถามเก่ียวกบัสภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ดงัน้ี 

1.1  ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment Aspect) 
1.2  ดา้นการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Aspect) 
1.3  ดา้นกิจกรรมการควบคุม (Control Activities Aspect ) 
1.4 ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications Aspect) 
1.5  ดา้นการติดตามประเมินผล (Monitoring Aspect) 

                2 .  ความส า เ ร็จของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีมีผลคะแนน                      
การปฏิบติังานสูง (ตวัแปรตาม) ได้จากการศึกษา วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ 
แนวคิด ทฤษฎีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร องคป์ระกอบของประสิทธิผลองค์การ
ของนักวิชาการ สถาบัน ได้แก่ Cambell and Others (1977), Smith (1982), Arnold and Feldman 
(1986), การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) ของส านกังาน ก.พ.ร., มาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังเคราะห์ก าหนดเป็นองคป์ระกอบความส าเร็จของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง จ านวน 5 ด้าน รายละเอียด         
ตามตารางท่ี 2 ไดแ้ก่ 
  2.1 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (Quality of Service Aspect) 
  2.2 ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร (Effectiveness of Organization Aspect) 
  2.3 ดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา 
                                    (Efficiency of Educational Administration Aspect) 
  2.4 ดา้นการประยกุตใ์ชน้วตักรรมเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ 
        (Innovation and Technology of Administration Aspect) 
  2.5 ดา้นการพฒันาบุคลากร (Personnel Development Aspect) 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ดังกล่าวข้างต้น น าเสนอเป็นกรอบแนวคิด            
ในการด าเนินการวจิยั ดงัแผนภาพท่ี 1 
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ตำรำงที ่2 แสดงการสังเคราะห์เอกสารและงานวจิยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จขององคก์าร 

 
 
 

รายการ 
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องค์ประกอบควำมส ำเร็จขององค์กำร        
1. ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร        

2. คุณภาพและมีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จและเป็น   
    แบบอยา่งได ้

       

3. ผลผลิต        
4. ความพร้อมและการไดม้าของทรัพยากร        
5. การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ         
6. ผลก าไร        
7. การเติบโตและพฒันาการขององคก์าร        
8. การใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้ม        
9. ความมัน่คงและดา้นความมุ่งมัน่ทุ่มเทในระยะยาว        
10. การเปล่ียนงานหรือคงอยูต่่อ        
11. การขาดงาน        
12. อุบติัเหตุ        
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ตำรำงที ่2 แสดงการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จขององคก์าร (ต่อ) 

 
 
 

รายการ 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดของนกัวชิาการ สถาบนั 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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องค์ประกอบควำมส ำเร็จขององค์กำร        
13. การพฒันาบุคลากรและคุณภาพของบุคลากร        
14. แรงจูงใจขององคก์ารและดา้นวฒันธรรมระบบเปิด        
15. คุณภาพการใหบ้ริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ        

16. ความเห็นท่ีพอ้งกนัในเป้าหมายและก าหนดทิศทาง 
      การท างานท่ีชดัเจน  

       

17. ความขดัแยง้-ความสามคัคี        
18. ความยดืหยุน่และปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง        
19. มีระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัราชการ        
 20. มีการประยกุตใ์ชน้วตักรรมเทคโนโลยี 
       ในการบริหารจดัการ  
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ตำรำงที ่2 แสดงการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จขององคก์าร (ต่อ) 

 
 
 

รายการ 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดของนกัวชิาการ สถาบนั 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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องค์ประกอบควำมส ำเร็จขององค์กำร        
 21. ภาพพจน์ขององคก์ารและดา้นการพฒันาองคก์าร        
 22. การกระจายอ านาจการตดัสินใจและการส่งเสริม 
       การบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม 

       

 23. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์        
24. การจดัการระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้  
      และการพฒันาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

       

25. การจดัการกระบวนการ        
26. การบริหารดา้นงบประมาณและดา้นการเงิน        
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นิยำมศัพท์เฉพำะของกำรวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีเพื่อให้เข้าใจความหมายท่ีตรงกัน ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ       
ของการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

รูปแบบควำมสัมพันธ์  หมายถึง  แนวคิด กระบวนการ ขั้ นตอนการปฏิบัติงาน                 
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง  ได้แก่  1 .  ด้านสภาพแวดล้อม                        
ของการควบคุม 2. ด้านการประเมินความเส่ียง 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 4. ด้านสารสนเทศ     
และการส่ือสาร และ 5. ดา้นการติดตามประเมินผล 

กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำที่มีผลคะแนนกำรปฏิบัติงำนสูง หมายถึง การปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจ         
ของกลุ่มและหน่วยในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตามองค์ประกอบ 5 ดา้น 
ได้แก่ 1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. ด้านการประเมินความเส่ียง 3. ด้านกิจกรรม        
การควบคุม 4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร และ 5. ดา้นการติดตามประเมินผล 

ด้ำนสภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment Aspect) หมายถึงปัจจัย
ต่างๆซ่ึงร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมข้ึนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ประกอบด้วย 1. ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร 2. ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม          
ในการบริหารและการปฏิบัติงาน 3.โครงสร้างของหน่วยงาน 4. การมอบอ านาจหน้าท่ี                
ความรับผิดชอบ 5. นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร  6. กลไกการติดตาม              
การตรวจสอบการปฏิบติังาน 

ด้ำนกำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment Aspect) หมายถึง กระบวนการท่ีใช้      
ในการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย           
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประกอบดว้ย 1. วตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน
ระดับหน่วยงาน 2. วตัถุประสงค์ของการด าเนินงานระดับกิจกรรมและโครงการ 3. การระบุ      
ปัจจยัเส่ียง 4. การวเิคราะห์ความเส่ียง 5. การจดัล าดบัความเส่ียง  6. การจดัการความเส่ียง 

ด้ำนกจิกรรมกำรควบคุม (Control Activities Aspect) หมายถึงนโยบายและวธีิการต่างๆ   
ท่ีฝ่ายบริหารของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าหนดให้บุคลากรปฏิบติัเพื่อลดหรือ
ควบคุมความเส่ียงและไดมี้การปฏิบติั ประกอบดว้ย 1. นโยบายและวิธีการปฏิบติั 2. การกระจาย
อ านาจความรับผดิชอบและการแบ่งแยกหนา้ท่ี 3. การสอบทานการด าเนินงาน 4. การควบคุมระบบ
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สารสนเทศและการประมวลผล 5. การควบคุมทรัพย์สินท่ีมีตัวตนและเอกสารหลักฐาน                    
6. การก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงาน 

ด้ำนสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information and Communications Aspect) หมายถึง 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา      
และกระบวนการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบดว้ย 1. ดา้นสารสนเทศ  2. ดา้นการส่ือสาร  

ด้ำนกำรติดตำมประเมินผล (Monitoring Aspect) หมายถึง กระบวนการประเมิน
คุณภาพการปฏิบติังานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ย่างต่อเน่ือง      
และสม ่าเสมอทั้งในระดบักลุ่มและหน่วย (ส่วนงานยอ่ย) และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (หน่วยรับตรวจ) ประกอบด้วย 1. การก าหนดผูรั้บผิดชอบการติดตามประเมินผล    
ในระหว่างการปฏิบัติงาน 2. การก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลและการรายงาน           
ในระหวา่งการปฏิบติังาน 3. การประเมินผลเป็นรายคร้ังตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 4. การสรุป
และรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 

ควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่มีผลคะแนนกำรปฏิบัติงำนสูง 
หมายถึง องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service Aspect)       
2. ด้านประสิทธิผลขององค์การ (Effectiveness of Organization Aspect)  3. ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
และการจดัการศึกษา (Efficiency of Educational Administration Aspect) 4. ด้านการประยุกต์ใช้
นวตักรรมเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ (Innovation and Technology of Administration Aspect)  
5. ดา้นการพฒันาบุคลากร (Personnel  Development Aspect) 

อิทธิพลทำงตรง หมายถึง อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุ 1 . ด้านสภาพส่ิงแวดล้อม          
ของการควบคุม 2. ด้านการประเมินความเส่ียง 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 4. ด้านสารสนเทศ    
และการส่ือสาร และ 5. ดา้นการติดตามประเมินผล ท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบติังาน         
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง  

อิทธิพลรวม หมายถึง อิทธิพลของปัจจยัเชิงสาเหตุทั้งหมดท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จ                   
ในการปฏิบติังานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ หมายถึง หน่วยงานบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ท่ีก าหนดข้ึนตามประกาศ              
ของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาซ่ึงก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทัว่ประเทศ จ านวน 183 เขต 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่มีผลคะแนนกำรปฏิบัติงำนสูง หมายถึง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียรวมของการด าเนินงานตวัช้ีวดั     
ตามแผนปฏิบติัราชการตามกลยุทธ์ซ่ึงรายงานผลผ่านระบบ ARS (Action plan Report System: 
ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าคะแนนเฉล่ียรวมของทุกเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 
    ผู้บ ริหำร  หมาย ถึง  ผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้ น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา                         
รองผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีก ากับดูแลกลุ่มอ านวยการ 
ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ผู ้อ  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู ้อ  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล              
การจดัการศึกษา ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และผูอ้  านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
 ผู้ปฏิบัติ  หมายถึง บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มอ านวยการ            
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา และกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพยข์องส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
 หน่วยรับตรวจ หมายถึง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาซ่ึงถือเป็นองค์กร
หรือหน่วยงานตามค านิยามในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) วา่ดว้ยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
 ส่วนงำนย่อย หมายถึง กลุ่มและหน่วย ทั้ง 7 กลุ่ม ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 
 หัวหน้ำส่วนงำนย่อย หมายถึง ผูอ้  านวยการกลุ่มและหน่วยของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา มีหน้าท่ีก าหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของกลุ่มท่ีรับผิดชอบ     
ให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าหนด                
และสอบทานหรือประเมินประสิทธิผลการปฏิบติังานภายใตร้ะบบการควบคุมภายในท่ีน ามาใช ้
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

   1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ไดท้ราบ
สภาพการปฏิบัติงานท่ีแท้จริงตามองค์ประกอบ 5 ด้านของมาตรฐานการควบคุมภายใน                
และความส าเร็จทั้ง 5 ดา้นวา่มีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพจริงมากนอ้ย เพียงใด ซ่ึงสามารถใช้
เป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคญัโดยน าไปวางแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี จดัท าโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
ทั้ งระดับหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อยและการบริหารงานด้านอ่ืนๆในส่วนท่ีเก่ียวข้อง              
ใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานได ้

   2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง สามารถใช้รูปแบบความสัมพนัธ์
ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไข ปรับปรุง        
และพฒันา การจดัวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน     
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นปัจจยั    
ท่ีส่งผลใหก้ารปฏิบติังานตามภารกิจของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

   3. หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนๆ ของทางราชการสามารถ
น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามมาตรฐาน                    
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน            
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ บรรลุตามวัตถุประสงค์                  
และเป้าหมาย ส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จต่อหน่วยงานได ้ 
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 บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวจิยั เร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการด าเนินงานวิจยั 
โดยด าเนินการ ดงัน้ี    

ตอนที ่1 แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบ 
                  1.1 ความหมายของรูปแบบ 
                                 1.2 ประเภทของรูปแบบ 
                  1.3 องคป์ระกอบของรูปแบบ  
                  ตอนที ่2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ 
                             2.1 แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีระบบ   
                     2.2 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 
                   2.3 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
                                2.4 หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี      
                 ตอนที ่3 มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

            3.1 ความหมายและวตัถุประสงคก์ารควบคุมภายใน 
                   3.2 หลกัการและแนวคิดการควบคุมภายใน 
            3.3 องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน                                        

            3.4 การจดัวางระบบการควบคุมภายใน 
                                 3.5 การพฒันาระบบการควบคุมภายใน 
                                 3.6 การติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน                                  
                  ตอนที ่4 การบริหารงานในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

                   4.1 ความเป็นมาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   
                   4.2 อ านาจหนา้ท่ี ภารกิจของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
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    ตอนที ่5 ความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
                   5.1 การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
            5.2 การประเมินและรายงานผลการปฏิบติัราชการ 
            5.3 มาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2557 
            5.4 กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมภายใน 

                  ตอนที ่6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
                   6.1 งานวจิยัภายในประเทศ       
                   6.2 งานวจิยัต่างประเทศ  

ตอนที ่1 แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบ 
 ในการน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ มีประเด็นท่ีส าคญั 3 ประเด็นประกอบด้วย 
ความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ และองคป์ระกอบของรูปแบบมีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 

1.1 ความหมายของรูปแบบ (Model) 
      มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบ (Model)ไวห้ลายแง่มุม สรุปไดด้งัน้ี       
      Smith and Other (1980: 6-8) ไดใ้ห้ความหมายของแบบจ าลองว่า หมายถึง การย่อ

ปรากฏการณ์จริงให้เล็กลงเพื่อใช้ท าความเข้าใจข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ      
โดยจดัวางแบบแผนให้เขา้ใจง่ายข้ึน แบบจ าลองไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เป็นตวัแทนของความจริง    
หรือปรากฏการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน   

       Keeves (1988: 559) นิยามความหมายรูปแบบวา่ ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างของความเก่ียวขอ้ง 
ระหวา่งชุดของปัจจยัตวัแปรต่างๆ หรือองคป์ระกอบท่ีส าคญัในเชิงความสัมพนัธ์หรือเหตุผลซ่ึงกนั
และกนัเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้เท็จจริง หรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 

        Corsinai and Auerbach (1996: 537-574) ใหค้วามหมายของรูปแบบ หมายถึง ชุดความสัมพนัธ์
ท่ีสร้างข้ึนระหว่างปรากฎการณ์ในโลกความจริงและโครงสร้างของส่ิงท่ีก าลงัศึกษาซ่ึงเป็นตวัแทน
ของปรากฎการณ์ในโลกความจริง 

       ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ ์(2540: 22) กล่าววา่รูปแบบ หมายถึง ลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนาซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นอุดมคติหรือเกิดข้ึนไดย้ากในโลกของความจริงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ิงท่ีเราอยากไดก้บั
ความสามารถท่ีจะหาส่ิงท่ีตอ้งการซ่ึงแตกต่างกนัมาก เช่น เมืองในอุดมคติ      

      อุทุมพร จามรมาน (2541: 22) กล่าวถึงรูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความเก่ียวขอ้ง
ของหน่วยต่างๆ หรือตวัแปรต่างๆ ดงันั้นรูปแบบจึงน่าจะมีมากกวา่หน่ึงมิติหลายตวัแปรและตวัแปรต่างๆ 
มีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัในเชิงความสัมพนัธ์และเชิงเหตุและผล                
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      เยาวดี วิบูลย์ศรี (2544: 27) รูปแบบคือ วิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้ถ่ายทอด
ความคิด ความเขา้ใจ ตลอดทั้งจินตนาการท่ีมีต่อปรากฏการณ์หรือเร่ืองราวใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้
การส่ือสารในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผงัต่อเน่ืองหรือสมการ           
ทางคณิตศาสตร์ใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้ายและในขณะเดียวกนัก็สามารถน าเสนอเร่ืองราวหรือประเด็น
ต่างๆ ไดอ้ยา่งกระชบัภายใตห้ลกัการอยา่งมีระบบ          

   ทิศนา แขมณี (2545: 218) ได้กล่าวถึงความหมายของรูปแบบว่า เป็นรูปธรรม       
ของความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่น ค าอธิบาย     
เป็นแผนผงั ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน 

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบหมายถึง การน าเสนอกรอบความคิดท่ีเป็นนามธรรม    
ให้เป็นแผนภาพท่ีชัดเจน เข้าใจง่ายในลักษณะการสรุปแสดงให้เห็นถึงหลักการ ขั้ นตอน 
กระบวนการท างานท่ีเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ สามารถส่ือสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ
แนวความคิดท่ีถูกตอ้ง ตรงกนัตามบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
                  1.2 ประเภทของรูปแบบ 
                        นักวิชาการได้จ  าแนกประเภทของรูปแบบไว้หลายแนวทางซ่ึงแตกต่างกันไป        
ตามลกัษณะและความส าคญัของศาสตร์นั้นๆ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการจ าแนกหลายประเภท ดงัน้ี 
    Smith and Other (1980: 461) ไดจ้  าแนกประเภทรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                        1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) ไดแ้ก่ 
                            1.1 รูปแบบคลา้ยจริง (Iconic model) มีลกัษณะคลา้ยของจริง เช่น เคร่ืองบินจ าลอง 
หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตดัเส้ือผา้ เป็นตน้ 
                            1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น       
การทดลองจริงเคร่ืองบินจ าลองท่ีบินไดห้รือเคร่ืองฝึกบิน เป็นตน้ แบบจ าลองชนิดน้ีมีความใกลเ้คียง
ความจริงกวา่แบบแรก 

   2. รูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic model) ไดแ้ก่ 
                             2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal model) หรือแบบจ าลองเชิงคุณภาพ (Qualitative 
model) รูปแบบชนิดน้ีพบมากท่ีสุด เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดา ในการอธิบายโดยย่อ เช่น      
ค าพรรณนาลกัษณะงาน ค าอธิบายรายวชิา เป็นตน้ 
                             2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ เช่น 
สมการและโปรแกรมเชิงเส้น เป็นตน้ 

   Keeves (1988: 561-565) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบเป็น 4 แบบ โดยยึดแนวทาง
ของ Caplan and Tutsuoka ซ่ึงเป็นการแบ่งตามลกัษณะการเขียนรูปแบบ ดงัน้ี 
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   1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ  (Analogue Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงออก      
ในลกัษณะของการเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ อยา่งนอ้ยสองส่ิงข้ึนไปในลกัษณะรูปธรรมเพื่อใชอ้ธิบาย
สร้างความเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม รูปแบบลกัษณะน้ีใช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
                                 2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงออกผา่นทางการใช้
ภาษาดว้ยการพูดและการเขียน เพื่อใชอ้ธิบายโครงสร้างทางความคิดองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์
ขององคป์ระกอบของปรากฏการณ์ต่างๆ รูปแบบลกัษณะน้ีใชก้นัมากทางดา้นศึกษาศาสตร์ 

   3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงออก                   
ผ่านทางสมการหรือสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นส่ือในการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ
ส่วนมากจะเกิดข้ึนหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว รูปแบบลักษณะน้ีนิยมใช้ในด้านจิตวิทยา        
และทางดา้นการศึกษา 
                        4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากเทคนิคท่ีเรียกว่า 
Path Analysis เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่าง         
ตวัแปรต่างๆ ของสถานการณ์หรือปัญญาใดๆ โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์วธีิเส้นทางจะช่วยใหเ้ขา้ใจ
และสามารถศึกษารูปแบบเชิงภาษาท่ีมีตัวแปรสลับซับซ้อนได้ดี  รูปแบบลักษณะน้ีนิยมใช้              
ในดา้นการศึกษา 
                           Steiner (1988 อา้งถึงใน เสรี ชดัแชม้ 2538: 7) จ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
                        1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 
                            1.1 รูปแบบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Model of) เช่น รูปแบบเคร่ืองบินท่ีสร้างเหมือนจริง
แต่มีขนาดยอ่ 
                            1.2 รูปแบบส าหรับส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Model for) เป็นรูปแบบจ าลอง ท่ีออกแบบไว้
เพื่อเป็นตน้แบบผลิตสินคา้ ตอ้งสร้างรูปแบบเท่าของจริงข้ึนมาก่อนแลว้จึงผลิตสินคา้ตามรูปแบบนั้น  

   2. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จ าแนกออกเป็น  
                            2.1 รูปแบบเชิงแนวคิดของส่ิงหน่ึงส่ิงใด (Conceptual Model of) เป็นรูปแบบหรือ 
แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนโดยจ าลองมาจากทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น รูปแบบท่ีสร้างมาจากทฤษฎี การคงอยู่
ของนกัเรียนในโรงเรียน เป็นตน้  

       2.2 รูปแบบเชิงแนวคิดเพื่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด (Conceptual Model for) เป็นรูปแบบ      
ท่ีสร้างข้ึนมา เพื่ออธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ เช่น รูปแบบท่ีสร้างข้ึนจากทฤษฎีการคดัสรร   
ตามธรรมชาติ เพื่อน าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูข่องนกัเรียนในโรงเรียน เป็นตน้ 
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     Schwirian (อา้งถึงใน Bardo & Hardman, 1982, pp. 70-72) นกันิเวศวิทยาคนส าคญั
ได้แบ่งประเภทของรูปแบบด้วยการอธิบายลักษณะของเมืองแบ่งออกเป็น รูปแบบท่ีอธิบาย          
โดยลักษณะพื้นท่ีและรูปแบบท่ีอธิบายโดยลักษณะของประชากร รูปแบบท่ีใช้ในการอธิบาย        
โดยลักษณะพื้นท่ีนั้ น มี จุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่ามีลักษณะเช่นไร                    
เช่น Concentric Zone Model และ Social Area Analysis Model เป็นตน้ ส าหรับรูปแบบท่ีใช้อธิบาย
คุณลักษณะของประชากรเมืองนั้น เป็นรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกับลักษณะ       
ของประชากรเมืองต่างๆ เช่น  Residential Segregation Model  เป็นตน้  

      จากแนวคิดในการจ าแนกรูปแบบของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า       
การจ าแนกรูปแบบมีหลายประเภทข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการน ารูปแบบไปใช้  
โดยตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับกรอบความคิดท่ีจะน าเสนอ เพื่อให้สามารถ
ส่ือสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ชัดเจน แสดงความสัมพนัธ์ของเหตุและผลตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

1.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
                           มีนกัวชิาการไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบไว ้สรุปไดด้งัน้ี                             

      Brown and Moberg (1980:16-17) ได้สั ง เคราะ ห์ รูปแบบข้ึนมาจากแนว คิด               
เ ชิงระบบ (System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach)      
กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบดว้ย 1. สภาพแวดลอ้ม (Environment)  2. เทคโนโลยี 
(Technology)  3. โครงสร้าง  (Structure)  4. กระบวนการจัดการ (Management Process) และ             
5. การตดัสินใจสั่งการ (Decision Making)  ซ่ึงรูปแบบการศึกษาและการท าความเข้าใจเก่ียวกบั     
การจดัองคก์รและการบริหารของ Brown and Moberg มีลกัษณะดงัแผนภาพท่ี 2 

แผนภาพที ่2 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (System/Contingency Model)  
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: Brown and Moberg. Organization Theory and Management. A Macro Approach. (1980)  

สภาพแวดลอ้ม 

เทคโนโลย ี โครงสร้าง 

กระบวนการจดัการ การตดัสินใจสั่งการ 
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     Keeves (1998: 386 – 387 อา้งถึงในทิศนา แขมณี, 2545: 218) ได้กล่าวว่า รูปแบบ
โดยทัว่ไป ควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
                          1. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลท่ีตามมาซ่ึงสามารถพิสูจน์
ทดสอบได ้กล่าวคือสามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได ้
                          2. โครงสร้างของรูปแบบจะตอ้งประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
(Causal relationship) ซ่ึงสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณ์หรือเร่ืองนั้นได ้
                          3. รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด 
(Concept) และความสัมพนัธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 
                           4. รูปแบบควรจะประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationships) 
มากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเช่ือมโยง (Associative relationships) 

     Ivancevich (1989) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบเชิงระบบ ประกอบด้วย     
1. ปัจจยัน าเขา้ 2. กระบวนการ 3. ผลผลิต 4. ขอ้มูลป้อนกลบัจากสภาพแวดลอ้ม 

    ส าหรับคุณลกัษณะของรูปแบบที่ดี Keeves (1980: 560) กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้
ประโยชน์ได ้ควรจะมีขอ้ก าหนด (requirement) 4 ประการ คือ 

    1. รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง (structural relationship) 
มากกว่าความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวมๆ (associative relationship) 

    2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดข้ึนสามารถถูกตรวจสอบ
ไดโ้ดยการสังเกต ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษ์ได ้

    3. รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองที่ศึกษา 
ดงันั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย  

    4. รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่และสร้างความสัมพนัธ์
ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ซ่ึงเป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 

    สมาน  อศัวภูมิ (ม .ป .ป .,: 55) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบที่ดีควร
ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
                          1. วตัถุประสงค์ของรูปแบบในการพฒันารูปแบบใดๆ  ก็ตามผูอ้อกแบบรูปแบบ 
ตอ้งรู้วา่จะออกแบบรูปแบบการด าเนินงานน้ีข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ซ่ึงโดยทัว่ไปก็มกัจะพฒันา
รูปแบบข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเพื่อให้การด าเนินงานเกิดผลดีอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
เ ช่น  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ึนมาก็ เพื่อให้การด า เ นินงาน                         
ในสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เป็นตน้ 
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                          2. ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ เพื่อให้การด าเนินงานของรูปแบบ
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ผูอ้อกแบบรูปแบบตอ้งก าหนดว่าจะออกแบบรูปแบบนั้นๆ  
บนฐานคิดของทฤษฎีและหล ักการใดบ้าง  เช่น  หลักการประการหน่ึงของระบบประก ัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา คือ “หลกัร่วมกนัรับผิดชอบ” หมายความว่า คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันรับผิดชอบ เป็นตน้ 
                          3. ระบบงานและกลไกของรูปแบบ  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักการ    
และบรรลุตามวตัถุประสงค์ของรูปแบบ  ผูพ้ฒันารูปแบบตอ้งออกแบบระบบงานเพื่อเป็นกลไก      
ในการด าเนินงานของรูปแบบ  เช่น การจดัโครงสร้างองคก์าร การตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานต่างๆ 
และท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  พร้อมกับการก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความสัมพนัธ์และการท างานร่วมกัน          
ของระบบเหล่านั้น เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบท่ีก าหนดไว ้
                          4. วิธีการด าเนินงานของรูปแบบ  โดยการก าหนดภารกิจ กระบวนการ วิธีการ
กิจกรรมและอ่ืนๆ ท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
                     5 . แนวการประเมินรูปแบบ  หมายถึง  การก าหนดแนวทางและเค ร่ืองมือ 
ในการประเมินผลรูปแบบตามวตัถุประสงค์ของรูปแบบ  และการประเมินการด าเนินงาน        
ตามรูปแบบว่า เป็นไปตามที่ก าหนดไวห้รือไม่เพียงใด  เพื ่อประโยชน์ในการตรวจสอบ                  
ว ่า รูปแบบท าหน้าที่ตามท่ีออกแบบไวม้ากน้อยเพียงใด  และเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่
เพียงใด ตลอดจนการก าหนดแนวทางในการพฒันารูปแบบต่อเน่ืองต่อไปได ้
                          6. ค าอธิบายประกอบรูปแบบ  หมายถึง  การอธิบายค าศัพท์เฉพาะท่ีน ามาใช้              
ในการออกแบบรูปแบบ เพื่อส่ือความใหต้รงกนัในการน ารูปแบบไปใช ้

    7. ระบุเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ เน่ืองจากรูปแบบมีข้อจ าก ัดของตนเอง 
ด ังนั้นผู อ้อกแบบรูปแบบควรได ้ระบุเ งื ่อนไขที่จะท า ให้การน า รูปแบบไปใช ้ประสบ
ผลส าเร็จและข้อระมดัระวงัเพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป็นต้น 

      จากค ากล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของรูปแบบมีความส าคญัในการแสดง
ให้เห็นส่วนประกอบต่างๆ ของการด าเนินงานท่ีชดัเจน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ เช่ือมโยงกนัอย่างเป็น
ระบบ สามารถส่ือสาร สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั น าไปใชไ้ดต้ามเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้
                           ส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ีได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบโครงสร้าง            
ของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ น ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจยั  เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเ ร็จ               
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
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ตอนที ่2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ 
ในการน าเสนอเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการ มี  4 ประเด็น 

ประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีระบบ แนวคิดเก่ียวกบั  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี   

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎรีะบบ   
                           เจริญผล สุวรรณโชติ (2551: 347) ได้กล่าวถึงทฤษฎีระบบสรุปได้ว่าเป็นทฤษฎี     
ท่ีเร่ิมตน้คิดและน ามาใชใ้นองคก์ารต่างๆ เม่ือประมาณปี ค.ศ.1940 โดยนกัชีววทิยา คือ Ludwig Von 
Bertalanffy ซ่ึงได้พิจารณาเห็นว่าในการด ารงชีวิตนั้น ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต           
ในทุกกรณี ทฤษฎีระบบนิยมเรียกวา่ General System Theory ซ่ึงตามแนวความคิดของทฤษฎีระบบ 
ประกอบดว้ยองค์ประกอบส าคญั 8 ประการ คือ 1. ขอบเขตของสภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ลอ้มรอบ
องค์การและมนุษยท่ี์มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งด้วยกนั 2. ปัจจยัน าเขา้ 3. ผลผลิต 4. กระบวนการ       
5. สถานภาพของการก าหนดให้ด ารงความเป็นอยู่ในองค์การและการบริหาร  6. การบริหารงาน 
และการด า เ นินงานตามล าดับชั้ น  7.  เ ป้าหมายและทิศทางท่ีองค์การได้ก าหนดไว้แล้ว                        
และ 8. การสารสนเทศรวมถึงการส่ือสารความหมายดว้ย  

ส าหรับ Lunenburg  and Ornstein (2008)ได้เสนอรูปแบบทฤษฎีระบบ
พื้นฐานขององค์การ มีส่วนประกอบส าคัญ 5 ส่วน ดัง น้ี  

1. ปัจจยัป้อน (Inputs) คือ ทรัพยากรท่ีเป็นบุคคล วสัดุอุปกรณ์ เงิน หรือข้อมูล          
ท่ีใชใ้นการผลิตหรือบริการ 

2. กระบวนการแปรรูป (Transformation Process) จากการใชเ้ทคโนโลยแีละหนา้ท่ี
ในทางการบริหารตวัป้อนน าไปสู่กระบวนการแปรรูปในโรงเรียน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียน    
กบัครูเป็นส่วนหน่ึงของการแปรรูป หรือกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงท าให้นักเรียนกลายเป็นพลเมือง       
ท่ีมีการศึกษาสามารถท าประโยชน์ใหแ้ก่สังคมต่อไป 

3. ผลผลิต (Outputs) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์และการบริการขององค์การทางการศึกษา      
มีหนา้ท่ีผลิตและแจกจ่ายความรู้ 

4. ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) คือสารสนเทศเก่ียวกบัผลผลิต หรือกระบวนการ  
ขององค์การซ่ึงมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกตัวป้อนระหว่างวงจรต่อไป ข้อมูลสารสนเทศเช่นน้ี         
อาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งในกระบวนการแปรรูปและผลผลิตในอนาคต 

5. สภาพแวดล้อม (Environment) สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ล้อมรอบองค์การ ได้แก่ 
แรงผลกัดนั (Forces) ทางดา้นสังคม การเมืองและเศรษฐกิจท่ีมาปะทะกบัองคก์าร 

     โดยแสดงรายละเอียด ตามแผนภาพท่ี 3  
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แผนภาพที ่ 3  แสดงรูปแบบระบบพื้นฐาน (Basic system model) 

 

ท่ีมา: Lunenburg, FC. And Ornstein, A.C. 2008, Educational Administration, Wadsworth, Cengage 
Learning, P.3    

ส่วนเจริญผล สุวรรณโชติ (2551: 351-357) ได้กล่าวถึงวิธีการท่ีมีระบบ (System 
Approach) ซ่ึ งสรุปสาระส าคัญได้ว่า  Katz & Kahn ได้ศึกษาองค์การในลักษณะระบบเปิด                 
ให้องคก์ารไดส้ ารวจดูความสัมพนัธ์ของตนเองท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มและหาทางปรับเปล่ียนตนเอง
ให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดและกล่าวถึง
ระบบย่อย (Subsystem) ต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันมาประกอบกันเข้าเป็นองค์การ 
ประกอบดว้ย 5 ระบบ ดงัแผนภาพท่ี 4 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจยัป้อน 

องคก์าร 

กระบวนการแปรรูป ผลผลิต 

ขอ้มูลป้อนกลบั 
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แผนภาพที ่ 4  แสดงปัจจยัต่างๆ ของระบบเปิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: เจริญผล สุวรรณโชติ, 2551: 352 

      1. ระบบยอ่ยทางเป้าหมายและคุณค่า (Goal and Values) ทุกองคก์ารจะมีเป้าหมาย
ของตนเองวา่จะมีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไรในสังคม ซ่ึงจะเป็นการน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมและสร้าง
ผลผลิตองคก์ารออกมาสู่สังคม 
      2. ระบบยอ่ยทางเทคนิคหรือเทคโนโลย ี(Technical Subsystem) เป็นระบบท่ีองคก์าร
ใชใ้นการเปล่ียนแปลงปัจจยัน าเขา้มาเป็นผลผลิตขององคก์าร ไดแ้ก่ ความรู้ วทิยาการ ทกัษะ ท่ีน ามาใช้
ในการปฏิบติังานในองคก์ารรวมถึงเทคโนโลยี เคร่ืองจกัรต่างๆ ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อลกัษณะโครงสร้าง
ขององคก์ารและระบบจิตวทิยาสังคมในองคก์าร 
     3. ระบบย่อยทางจิตวิทยาสังคม (Phychosocial Subsystem) ระบบความสัมพนัธ์    
ในเชิงส่วนตวัของบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในองคก์าร เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมส่วนบุคคล การสร้าง
แรงจูงใจ สถานภาพและบทบาทของบุคคลรวมทั้งลกัษณะของกลุ่มในองคก์าร 

ระบบย่อยของ 
การจัดการ 

ระบบย่อยของเทคนิค ระบบย่อยของเป้าหมาย 
และคุณค่า 

ระบบย่อยของ  
จิตวทิยาสังคม 

ระบบย่อยของ 
โครงสร้าง 

ระบบสภาวะแวดล้อมทั้งหมด ปัจจัย ผลผลติที่เข้ามาและเกดิขึน้ 

ระบบส่ิงแวดล้อม 
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                          4. ระบบย่อยโครงสร้าง (Structure Subsystem) เป็นระบบท่ีท าให้เกิดการจ าแนก
แจกแจงรูปแบบในการท างานข้ึน เกิดการบงัคบับญัชา ร่วมมือร่วมใจข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นทางการ 
โครงสร้างหมายถึงแผนภูมิองคก์ารซ่ึงประกอบไปดว้ยต าแหน่งหนา้ท่ีต่างๆ มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
ในการท างาน โครงสร้างขององค์การยงัเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของอ านาจหน้าท่ี การติดต่อส่ือสาร 
และสายทางเดินการท างานของงาน ช่วยให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการระหว่างระบบทางเทคโนโลยี
และระบบจิตวทิยาสังคมในองคก์าร 
                          5. ระบบย่อยการจัดการ (Management Subsystem) เป็นระบบของศิลปะ ทกัษะ     
ในการบริหารองคก์ารและเป็นระบบในการประสานระบบยอ่ยทั้งหมดในองคก์ารใหส้ามารถปฏิบติั
กิจกรรมสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายขององค์การโดยผ่านทางการวางแผน การออกแบบโครงสร้าง
และก าหนดวธีิการควบคุมการท างาน 
      สรุปแนวคิดเก่ียวกบัวธีิการระบบแสดงใหเ้ห็นลกัษณะอยา่งง่าย ดงัแผนภาพท่ี 5  

แผนภาพที ่5  แสดงรูปจ าลอง แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานตามวธีิการระบบอยา่งง่าย 

 

ท่ีมา:  เจริญผล สุวรรณโชติ , 2551: 353 

           ส าหรับส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่างๆ ภายในระบบยอ่ย ไดแ้ก่ 
           1. วฒันธรรมของแต่ละสังคมและวฒันธรรมในตวัของผูร่้วมงาน 
           2. เป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ีระบบใหญ่และระบบยอ่ยก าหนด 
           3. โครงสร้างของระบบท่ีมีอยูใ่นตวัระบบเอง 
           4. ขนาดของระบบท่ีเกิดมาจากงานท่ีระบบตอ้งด าเนินงาน 
           5. ความเจริญของหน่วยงานเกิดมาจากองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
               5.1 ความเจริญดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและเทคโนโลยปีระกอบ 
               5.2 ความตอ้งการของผูบ้ริโภครวมถึงผูรั้บบริการ 
               5.3 ความกา้วหนา้ของคู่แข่งในตลาดการผลิตเดียวกนั 

ปัจจยั กระบวนการ ผลผลิต 

ผลลพัธ์ 

ขอ้มูลป้อนกลบั 
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           6. ความรู้สึกเป็นเจา้ของของผูร่้วมงานท่ีมีต่อหน่วยงาน 
           7. นโยบายท่ีไดรั้บมาจากระบบใหญ่และนโยบายในระบบยอ่ย 
           8. เป้าหมายการท างานในหน่วยงานนั้นของผูร่้วมงานแต่ละคน 
           9. ความรู้ความสามารถของแรงงาน หวัหนา้งานและผูบ้ริหาร 
           ส่วนส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลนอกระบบยอ่ย ไดแ้ก่ 
           1. เทคโนโลยท่ีีมาจากระบบต่างๆ ภายนอกระบบยอ่ยและไม่เก่ียวพนักบัเทคโนโลยี
เพื่อการผลิตในระบบยอ่ยนั้นๆ 
               2.  อิทธิพลจากรัฐและนโยบายของรัฐที่ก  าหนดให้ระบบย่อยและระบบต่างๆ 
ตอ้งยึดถือปฏิบติั 
           3. ระบบเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศ รายไดป้ระชาชาติ งบประมาณแผน่ดิน สถานการณ์
ของตลาดหุ้น 
           4. การเปล่ียนแปลงของสังคมโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงดา้นการเมืองและการปกครอง
ของประเทศ 
           5. องคป์ระกอบของการตลาดนอกเหนือจากตลาดหุ้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ หุน้ส่วน คนกลาง
และโลกาภิวตัน์ 
           6. การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ หมายถึง ท่ีตั้งของระบบนั้นๆ 
           7. ระบบการศึกษาของประชาชนท่ีแวดลอ้มอยู่กบัระบบย่อยรวมทั้งอาชีพพื้นฐาน
ของประชาชนดว้ย 
           8. ระบบความมัน่คงของชาติ รวมทั้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
           9. พฤติกรรมและลกัษณะความเป็นผูน้ าของประเทศ 
           ส าหรับสุนทร โคตรบรรเทา (2554: 95) ไดก้ล่าวถึงทศันะเชิงระบบของการบริหาร
สถานศึกษา กล่าวโดยสรุปได้ว่า จากกรอบแนวคิดของระบบเปิด (Open System Framework)      
เป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์มาก การปฏิบติังานของเขตพื้นท่ีการศึกษา (School District's Operation)   
อาจจดักลุ่มกวา้งๆ ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ตวัป้อน กระบวนการแปรรูปหรือเปล่ียนแปลงและผลผลิต 
กรอบแนวคิดน้ีช่วยให้การวิเคราะห์การปฏิบติังานขององค์การรวดเร็วและแม่นย  าและช่วยให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เนน้ความพยายามในดา้นส าคญัๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระบบ 
       รูปแบบระบบพื้นฐาน (Basic System Model) เน้นไปท่ีบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในการปฏิบติังานในสถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งดา้นต่างๆ ของระบบการบริหารการด าเนินงาน ดงัแผนภาพท่ี 6 ดงัน้ี 
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แผนภาพที ่ 6  แสดงทศันะเก่ียวกบัระบบการบริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Lunenburg and Ornstein. 2000: 19 (อา้งถึงในสุนทร โคตรบรรเทา, 2554: 96)      

     ทั้งน้ีสามารถอธิบายโดยสรุปได ้ดงัน้ี 
     1. ปัจจยัป้อน (Inputs) สภาพแวดลอ้มของเขตพื้นท่ีการศึกษาท าให้เขตพื้นท่ีมีบุคลากร 
การเงินและงบประมาณและทฤษฎีหรือความรู้ นอกจากน้ีรัฐบาลกลางและส่วนท้องถ่ินยงัออก
กฎหมายและพระราชบญัญติัต่างๆ ข้ึนมาควบคุมการด าเนินงานของเขตพื้นท่ี กลุ่มอ่ืนเรียกร้อง       
ส่ิงต่างๆจากเขตพื้นท่ีการศึกษาเหมือนกนั เช่น นกัเรียนตอ้งการหลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งและมี
ประโยชน์ เพื่อเตรียมตวัส าหรับอาชีพในอนาคตหรือเพื่อศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไป ครูตอ้งการ
เงินเดือนสูงข้ึน สภาพการท างานดีข้ึน มีสวสัดิการและมีความมั่นคงในอาชีพ คณะกรรมการ 

สภาพแวดลอ้มภายนอก 

ผลผลิต 
-  สมัฤทธ์ิผลของนกัเรียน                         -  การขาดเรียนของนกัเรียน 
-  การปฏิบติังานของครู                            -  การขาดงานของพนกังาน 
-  ความเจริญงอกงามของนกัเรียน            -  ความสมัพนัธ์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง 
-  ความเจริญงอกงามของพนกังาน           -  ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
-  การออกกลางคนัของนกัเรียน               -  เจตคติของนกัเรียนต่อโรงเรียน 
-  การออกจากงานของพนกังาน               -  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  

ปัจจยัป้อน 
-  บุคลากร                                   -  รัฐบาลส่วนกลาง       -  โครงสร้างกฎหมายการศึกษา 
-  การเงิน                                     -  รัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน   -  กลุ่มอ่ืนๆ 
-  ทฤษฎีและความรู้ 
 

กระบวนการแปรรูป/เปล่ียนแปลง 
-  โครงสร้างองคก์าร                  -  การตดัสินใจ              -  หลกัสูตร 
-  วฒันธรรมองคก์าร                  -  การส่ือสาร                 -  การปรับปรุงการสอน 
-  การจูงใจ                                  -  การเปล่ียนแปลง        -  การพฒันาวชิาชีพ 
-  ภาวะผูน้ า                                 -  การเปล่ียนแปลงองคก์าร   
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สถานศึกษาต้องการอัตราการได้คืนมาจากการลงทุนสูง คือการศึกษาท่ีมีคุณภาพภายใน
งบด าเนินการท่ีจดัหาให้ ในท านองคลา้ยกนัชุมชนคาดหวงัเขตพื้นท่ีการศึกษาให้จดัหาการศึกษา     
ท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกคา้ของเขตพื้นท่ีทั้งหมดโดยไม่มีการเพิ่มภาษีและกลุ่มสนใจ มีวาระต่างๆ กนั   
แต่ละกลุ่มมีเป้าหมายของตนเองและมักมีข้อขัดแย้งกัน หน้า ท่ีของผู ้บริหารสถานศึกษา                     
คือการบูรณาการเป้าหมายกระจดักระจายเหล่าน้ีใหเ้ป็นแผนปฏิบติัท่ีใชก้ารได ้
    2. กระบวนการแปรรูป (Transformation Process) องค์การท าการเปล่ียนแปลงตวัป้อน
จากสภาพแวดล้อมภายนอกให้เป็นผลผลิตในบางรูปบางอย่าง มีการท างานบางชนิดเพื่อสร้าง 
ผลผลิตออกมา ระบบคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่งานในกระบวนการ (Sergiovanni, 1997; 
cited in Lunenburg and Ornstein. 2000: 18) กระบวนการแปรรูปน้ี ได้แก่ การด าเนินงานภายใน     
ขององค์การและระบบการบริหารการด าเนินงานขององค์การ องค์ประกอบบางอย่างของระบบ   
การบริหารการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ความสามารถทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในดา้นทกัษะ
การตดัสินใจและการส่ือสาร แผนการด าเนินงานและความสามารถในการกา้วทนักบัการเปล่ียนแปลง 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษากระท าภายในโครงสร้างขององคก์ารจะมีผลกระทบต่อผลผลิต
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    3. ผลผลิต (Outputs) หน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือการจัดหาและใช้ตัวป้อน
ทั้ งหลายจากส่ิงแวดล้อมภายนอก เปล่ียนรูปตัวป้อนเหล่าน้ีโดยผ่านกิจกรรมการบริหาร เช่น         
การจดัหาโครงสร้าง การพฒันาวฒันธรรม การจูงใจ การน าการตดัสินใจ การส่ือสาร การใช้          
การเปล่ียนแปลง  การพฒันาหลกัสูตร การบริหารบุคคล และการจดัสรรงบประมาณให้แก่สถาบนั
เพื่อท าให้เกิดผลผลิตในองค์การท่ีเป็นสถานศึกษา ผลผลิต ได้แก่ สัมฤทธิผลทางการเรียน             
ของนกัเรียน การปฏิบติังานของครู ระดบัความเจริญงอกงามของนกัเรียนและพนกังาน การออก
กลางคนัของนกัเรียน การออกจากงานของพนกังาน การขาดงานของพนกังาน และการขาดเรียน
ของนักเรียน ความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน             
กบัชุมชน เจตคติต่อโรงเรียนของนกัเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
    กล่าวโดยสรุป องคก์ารท่ีเป็นระบบเปิด ประกอบดว้ย ปัจจยัป้อน กระบวนการแปรรูป 
ผลผลิต ขอ้มูลยอ้นกลบั สภาพแวดลอ้ม โดยในแต่ละองคป์ระกอบจะมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
โดยเฉพาะการค านึงถึงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
     ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ใชแ้นวคิดรูปแบบทฤษฎีระบบพื้นฐานขององคก์ารในระบบ
เปิดท่ีมีองค์ประกอบส าคญั 5 ส่วน คือ ปัจจยัป้อน กระบวนการแปรรูป ผลผลิต ขอ้มูลยอ้นกลบั   
และสภาพแวดล้อม ในการด าเนินการศึกษาวิจัย รูปแบบความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงาน               
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ตามมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม    
ด้านการประเมินความเส่ียง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการส่ือสารและด้าน       
การติดตามประเมินผลซ่ึงเป็นปัจจัยป้อน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการของระบบงานย่อย          
ของกลุ่มต่างๆ ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง เพื่อให้
เกิดผลการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ คือ ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา     
ทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิผลขององค์การ ด้านประสิทธิภาพ         
การบริหารและการจดัการศึกษา ดา้นการประยุกต์ใช้นวตักรรม เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ  
และดา้นการพฒันาบุคลากร      

     2.2 แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
           การน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ มีประเด็น

ส าคัญ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังน้ี ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness)    
องค์ประกอบท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพขององค์การ (Organizational Efficiency) และองค์ประกอบ     
ท่ีน าไปสู่ประสิทธิผลขององคก์าร (Organizational Effectiveness)  มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี               

           2.2.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency)                 
             นักวิชาการได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไวใ้นแง่มุมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

กบัประสิทธิภาพขององคก์ร ประสิทธิภาพของบุคคลในการท างาน มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี                       
                        Ryan and Smith (1954: 276) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคลวา่ เป็นความสัมพนัธ์

ในแง่บวกกบัส่ิงท่ีทุ่มเทใหก้บังานซ่ึงประสิทธิภาพในการท างานนั้นนอกจากแง่มุมของการท างาน
ของแต่ละบุคคลโดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีใหก้บังาน 

                          Herbert A. Simon (1960: 80) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัประสิทธิภาพไวค้ลา้ยคลึงกบั Millet 
คือ พิจารณาวา่งานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ใหดู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน าเขา้ (input) กบัผลผลิต 
(output) ท่ีได้รับออกมา ตามทศันะน้ี ประสิทธิภาพจึงเท่ากบัผลผลิตลบดว้ยปัจจยัน าเขา้และเป็นการบริการ     
ของราชการและองคก์รของรัฐ ก็ควรบวกถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เขา้ไปดว้ย ซ่ึงอาจเขียนสูตรไดด้งัน้ี
          E = O - I/S 

      E = Efficiency คือประสิทธิภาพของงาน 
      O = Output คือผลผลิตหรือท่ีไดรั้บออกมา 
      I  =  Input คือปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใชไ้ป 
      S = Satisfaction คือความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา 

                    ติน ปรัชญาพฤทธ์ิและไกรยทุธ ธีรตยาคีนนัท ์(2537: 12-14) พบวา่ ความหมาย
ของประสิทธิภาพอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
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                 1. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของค่าใชจ่้าย หมายถึง การใชต้น้ทุนนอ้ยกวา่ผลลพัธ์ 
หรือการใชต้น้ทุนอยา่งคุม้ค่าหรือการท าใหม้ากข้ึนโดยมีการสูญเสียนอ้ยลง 

                 2. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร หมายถึง การท างาน
ดว้ยวธีิการหรือเทคนิคท่ีสะดวกสบายกวา่เดิม หรือท างานดว้ยความรวดเร็วหรือการท างานท่ีถูกตอ้ง
ตามระบบ ระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ 

                 3. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลัพธ์ หมายถึง การท างานท่ีมีผลก าไร        
หรือการท างานให้ทันเวลาหรือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพหรือการสร้างความพึงพอใจ             
ใหเ้กิดข้ึนในบรรดาขา้ราชการดว้ยกนัหรือการท างานใหส้ัมฤทธ์ิผล  

             ธงชัย สันติวงษ์ (2540 : 30) กล่าวว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง         
การเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใช้ไปกับผลท่ีได้จากการท างานว่าดีข้ึนอย่างไร แค่ไหนในขณะท่ี     
ก าลงัท างานตามเป้าหมายขององคก์ร 

                 ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัท์ และคณะ (2544: 410) ให้ความหมายของประสิทธิภาพ  
ไว้ว่าหมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการโดยพิจารณา                    
จากความสามารถในการแปรรูปปัจจยัน าเขา้ (Inputs) ให้เป็นผลลพัธ์ในปริมาณท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะ
พิจารณาเปรียบเทียบเป็นร้อยละโดยน าร้อยละไปคูณกับอัตราส่วนระหว่างผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน           
ต่อปัจจยัน าเขา้ท่ีใชไ้ป ซ่ึงแสดงเป็นสมการได ้คือ ประสิทธิภาพ = (ผลลพัธ์/ปัจจยัน าเขา้  100) 

                   ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงในสพฐ., 2559: 16) ช้ีให้เห็นว่า ประสิทธิภาพ            
ในระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีวดัได้
หลายมิติตามแต่วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการพิจารณา คือ ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุน
ของการผลิต (Input) (การใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ เทคโนโลยีท่ีมีอย่างประหยดั 
คุม้ค่าและเกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (Process) 
(ท างานท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็วและใชเ้ทคโนโลยีท่ีสะดวกกวา่เดิม) และประสิทธิภาพในมิติ
ของผลผลิตและผลลัพธ์ (Output ) (การท างานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร 
ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและบริการเป็นท่ีพอใจของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ)            

                  ประกอบ คุปรัตน์ (2555) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงขีด
ความสามารถในการผลิตหรือให้บริการท่ีสามารถลดความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย แรงงานหรือความพยายาม  
ค าน้ีมีการใชใ้นหลายๆ ศาสตร์  

                  อนันท์ งามสะอาด (2551) อธิบายว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง
กระบวนการด าเนินงานท่ีมีลกัษณะ ดงัน้ี 
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                    1. ประหยดั (Economy) ได้แก่ ประหยดัต้นทุน (Cost) ประหยดัทรัพยากร 
(Resources) และประหยดัเวลา (Time) 

                    2. เสร็จทนัตามก าหนดเวลา (Speed) 
                  3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจยัน าเขา้ (Input) 

หรือวตัถุดิบ มีการคดัสรรอย่างดี มีกระบวนการด าเนินงาน กระบวนการผลิต (Process) ท่ีดีและมี
ผลผลิต (Output) ท่ีดี ดงันั้นการมีประสิทธิภาพ จึงตอ้งพิจารณากระบวนการด าเนินงานวา่ ประหยดั 
รวดเร็ว มีคุณภาพของงานซ่ึงเป็นกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด 

                  ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (2553: 55)       
ให้ความหมายประสิทธิภาพ หมายถึง ลกัษณะของการปฏิบติังานท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลโดยมี
ผลลพัธ์ของการปฏิบติัตามแผนด าเนินการท่ีส้ินเปลืองทรัพยากรนอ้ยท่ีสุดหรือดว้ยวธีิการท่ีประหยดัท่ีสุด 

                  จากแนวคิดของนกัวิชาการดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพ หมายถึง 
การท างานเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย มีความคุ้มค่า              
โดยประหยดัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ และเสร็จทนัตามก าหนดเวลา 

        2.2.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) 
            นักวิชาการได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไวใ้นหลายแง่มุมท่ีเก่ียวข้อง      
กบัประสิทธิผลขององคก์าร สรุปสาระโดยละเอียด ดงัน้ี                       

           Yuchman, E. and Seashor;S.E. (1967: 154) ให้ความหมายของประสิทธิผล 
ขององคก์ารในแง่ของต าแหน่งการต่อรองขององคก์าร หมายถึง ความสามารถขององค์การในการ
ไดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีหายากและมีค่าจากสภาพแวดลอ้ม อีกนยัหน่ึงก็คือ การประเมินความสามารถ              
ขององคก์ารในฐานะท่ีเป็นระบบการไดม้าซ่ึงทรัพยากร         

           Bertrom M. Gross (1972: 302-310) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า เป็น     
การสมดุลอย่างดีท่ีสุดระหว่างกิจกรรมดา้นการปรับตวัและการรักษาสภาพ กิจกรรมขององค์การ   
ซ่ึงเป็นเคร่ืองตดัสินการปฏิบติัขององค์การว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ จึงประกอบไปด้วยกิจกรรม
ดงัต่อไปน้ี 1. การไดม้าซ่ึงทรัพยากร 2. การใชปั้จจยัน าเขา้ (Input) อยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบั
ผลผลิต (Output) 3. การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินค้า 4. การปฏิบติังานด้านเทคนิคและ     
ดา้นการบริหารอยา่งมีเหตุผล 5. การลงทุนในองคก์าร 6. การปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องพฤติกรรม 

      ศุภชยั ยาวะประภาษ (2544: 80) กล่าววา่ ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ   
ในการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของนโยบาย      



36 
 

            อนนัท ์งามสะอาด (2551) กล่าววา่ ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลส าเร็จ
ของงานท่ีเป็นไปตามความมุ่งหวงั (Purpose) ท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์(Objective) หรือเป้าหมาย 
(Goal) และเป้าหมายเฉพาะ (Target) ไดแ้ก่ 

               1. เป้าหมายเชิงปริมาณจะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของผลผลิตสุดทา้ย 
ท่ีตอ้งการไดรั้บเม่ือการด าเนินงานเสร็จส้ินลง 

                 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพจะแสดงถึงคุณคา่ของผลผลิตท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานนั้นๆ 
               3. มุ่งเน้นท่ีจุดส้ินสุดของกิจกรรมหรือการด าเนินงานว่าได้ผลตามท่ีตั้ งไว้

หรือไม่และท่ีส าคญัตอ้งมีตวัช้ีวดั (Indicator) ท่ีชดัเจน 
                สมศ. (2553: 55) ให้ความหมาย ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงผลลพัธ์

ของการปฏิบติัตามแผนด าเนินการจนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
                   ประกอบ คุปรัตน์ (2555)  กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง                   

ขีดความสามารถในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย (ต่างจาก Efficiency) ประสิทธิผลไม่ไดเ้นน้
เพียงการใช้ทรัพยากรน้อย การลดตน้ทุน การลดเวลาและความยุ่งยากในการท างาน งานทุกอย่าง    
ท่ีท  าอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจไม่ไดห้มายความว่าจะมีประสิทธิผล หรือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 
การสนองตอบความสนใจท่ีแตกต่างกนัของบุคคลและกลุ่ม 

                   จากแนวคิดของนกัวชิาการดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ประสิทธิผล คือ ความสามารถ
ในการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
                        2.2.3 องคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพขององคก์าร (Organizational Efficiency) 

                 ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองของการใช้ปัจจยัต่างๆ ผ่านกระบวนการในการด าเนินงาน   
โดยมีผลผลิตท่ี เกิดข้ึนเป็นตัวช้ีว ัดประเมินประสิทธิภาพของการท างาน ซ่ึงอาจแสดงค่า                   
ของประสิทธิภาพในลกัษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกบัผลก าไรท่ีไดรั้บ     
ถา้ผลก าไรมีสูงกว่าตน้ทุนเท่าไรก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงค่า
เป็นเชิงตวัเลข แต่แสดงดว้ยการบนัทึกถึงลกัษณะการใช้เงิน วสัดุ คนและเวลา ในการปฏิบติังาน
อย่างคุม้ค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการ
ปฏิบติัท่ีเหมาะสม สามารถน าไปสู่การบงัเกิดผลไดเ้ร็ว ตรงและมีคุณภาพ 

                         ประสิทธิภาพ มี 2 ระดบั คือ 1. ประสิทธิภาพของบุคคล และ 2. ประสิทธิภาพ
ขององคก์าร 
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                    วชัรี ธุวธรรม (2523: 246) กล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคล การมีประสิทธิภาพ
หมายความวา่ การท างานเสร็จโดยสูญเสียเวลาและเสียพลงันอ้ยท่ีสุด ค่านิยมการท างานท่ียดึกบัสังคม
คือการท างานไดเ้ร็วและไดง้านดี  

     บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน คือ บุคคลท่ีตั้ งใจปฏิบติังานอย่างเต็ม
ความสามารถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานท่ีจะสร้างผลงานได้มากเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ         
เป็นท่ีน่าพอใจโดยส้ินเปลืองทุนค่าใช้จ่าย พลงังานและเวลานอ้ย เป็นบุคคลท่ีมีความสุขและพอใจ         
ในการท างาน เป็นบุคคลท่ีมีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน้ ดดัแปลง
วธีิการท างานใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึนอยูเ่สมอ 
         ประสิทธิภาพขององค์การ  คือ การท่ีองค์การสามารถด าเนินงานต่างๆ              
ตามภารกิจหน้าท่ีขององค์การโดยใช้ทรัพยากร ปัจจัยต่างๆ รวมถึงก าลังคน อย่างคุ้มค่าท่ีสุด               
มีการสูญเปล่าน้อยท่ีสุด มีลักษณะของการด าเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดี               
โดยประหยดัทั้งเวลา ทรัพยากรและก าลงัคน องค์การมีระบบการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการผลิต
และการบริการได้ตามเป้าหมาย องค์การมีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  เทคนิควิธีการ      
และเทคโนโลยีอย่างฉลาด ท าให้เกิดวิธีการท างานท่ีเหมาะสม มีความราบร่ืนในการด าเนินงาน       
มีปัญหา อุปสรรคและความขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด บุคลากรมีขวญัก าลงัใจดี มีความสุข ความพอใจในการท างาน 

       ส่ิงท่ีควรระลึกคือ แมค้  าวา่ประสิทธิภาพจะเป็นส่วนยอ่ยของค าวา่ประสิทธิผล 
แต่เม่ือพิจารณาความมีประสิทธิภาพขององค์การ จะเน้นปัจจยัและกระบวนการ ท่ีเช่ือมโยงไปสู่
ผลผลิตแบบครบวงจร นัน่คือพิจารณาประสิทธิภาพในลกัษณะท่ีมีการจดัปัจจยัและใชก้ระบวนการ
อย่างคุม้ค่า ไม่สูญเปล่า ไม่ส้ินเปลือง ใช้วิธีการท างานและวิธีการบริหารจดัการท่ีดีให้องค์การ
สามารถบรรลุผลตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

       จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2553: 122) ใหค้วามหมาย ประสิทธิภาพขององคก์าร
(Organizational Efficiency) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการผลิตผลงานตามความคาดหวงั      
ของผูมี้ส่วนได้-เสียขององค์การโดยเสียค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงบประมาณ เวลา พลังงาน วตัถุดิบ        
และบุคลากรน้อยท่ีสุด หรืออีกนัยหน่ึงประสิทธิภาพขององค์การ หมายถึง ความสามารถ              
ขององคก์ารในการผลิตสินคา้หรือบริการด้วยตน้ทุนต ่าสุด ในขณะท่ีสมาชิกในองคก์ารมีพลงัจูงใจ
ท่ีหนกัแน่นและมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงสุด 

     Smith (1982: 65) ให้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบการด าเนินงานองค์การ      
ท่ีน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพของการผลิต ดงัแผนภาพท่ี 7 
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แผนภาพที ่7  แสดงองคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพขององคก์าร 

 
 
 
 
 

ท่ีมา: สมใจ ลกัษณะ, 2552,: 8 (อา้งถึงใน จิตติมา อคัรธิติพงศ.์  2556) 

      Smith ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบต่าง  ๆขององคก์ารท่ีจะน าไปสู่ผลท่ีมีประสิทธิภาพ คือ 
      1. องคป์ระกอบดา้นปัจจยั (Input) 
          1.1 ปัจจัยมนุษย์ (Human) ได้แก่  ก าลังคน (Manpower) ความสามารถ 

(Abilities) พลงั (Energies) ความตอ้งการ (Needs) ความคาดหวงั (Expectations)  
                       1.2 ปัจจัยนอกจากมนุษย์ (Nonhuman) ได้แก่ เงินทุน (Money) เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร (Machines) วสัดุ (Materials) เทคนิควธีิการ (Methods) ท่ีดิน (Land) 
      2. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ (Process) 

                                2.1 การจดัองค์การ ได้แก่ จดัโครงสร้าง จดัศกัยภาพการปรับเปล่ียน (Dynamics)      
การวเิคราะห์ (Analysis) การก าหนดวตัถุประสงค ์การก าหนดยทุธศาสตร์ (Strategies) การก าหนดกลยทุธ์ (Tacties) 

                       2.2 การจดัระบบตดัสินใจและระบบขอ้มูล ไดแ้ก่ กระบวนการการตดัสินใจ  
การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System) การจดัระบบสนบัสนุน 

                       2.3 การวางแผนและควบคุม ไดแ้ก่ การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic planning 
systems) รูปแบบการวางแผนและวธีิการท่ีใช ้(Planning methods and models) การวางแผนงานโครงการ 
(Project and program planning) การจดัระบบควบคุมและคอมพิวเตอร์ช่วยควบคุม (Control systems 
and Cybernetics) การวเิคราะห์ทุนและก าไรเพิ่มประสิทธิภาพ (Cost-benefit analysis and effectiveness) 
การบริหารบุคลากรและการประเมิน (Human systems management evaluation) 

      3. องคป์ระกอบดา้นผลผลิต (Outputs) 
                       3.1 สินคา้และการบริการ (Good Service) 
                       3.2 ความสามารถปฏิบติัขององคก์าร (Performance) 
                       3.3 ระดบัการเพิ่มผลผลิต (Productivity) 
                       3.4 นวตักรรม (Innovation) 

ปัจจยั 
-ปัจจยัมนุษย ์
-ปัจจยันอกจากมนุษย ์
 

กระบวนการ 
-การจดัองคก์าร 
-การตดัสินใจและระบบขอ้มูล 
-การวางแผนและควบคุม 

 

ผลผลิต 
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                            3.5 การเติบโตและพฒันาการขององคก์าร ไดแ้ก่ การขยายสถานท่ี (Plant) การขยาย
ทุน (Capital) การขยายตลาด (Markets) การใชเ้ทคโนโลย ี(Technology) การขยายบุคลากร (Personnel) 

                       3.6 ภาพพจน์ขององคก์าร (Image) 
                       3.7 ความมุ่งมัน่ขององคก์าร (Commitment) 
                       3.8 แรงจูงใจขององคก์าร (Motivation) 
                       3.9 ความพึงพอใจของบุคลากรและลูกคา้ (Satisfaction) 

                                     ในปี1978 Katz and Kahn (1978: 226) ซ่ึ งเป็นนักทฤษฎีระบบเปิดได้ ศึ กษาในเร่ื อง                          
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยกล่าวว่าประสิทธิภาพ คือส่วนประกอบ                        
ท่ีส าคัญในการปฏิบัติงานและส าคัญต่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์การนั้ น ถ้าจะวดัจากปัจจัย               
น าเขา้เปรียบเทียบกบัผลผลิตท่ีไดน้ั้น จะท าใหก้ารวดัประสิทธิภาพคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ประสิทธิภาพ 
ขององค์การ หมายถึง บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น ปัจจยัต่าง ๆ คือ             
การฝึกอบรม ประสบการณ์ ความรู้สึกผกูพนัยงัมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพขององคก์รดว้ย 

ประสิทธิภาพในการท างานในองค์การเป็นหัวใจของการน าองค์การไปสู่               
การบรรลุผลความส าเร็จของการด าเนินงานองคก์ารจะมีผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ ทั้งในดา้นการผลิต
การบริการมีความเจริญกา้วหน้าและสร้างความพึงพอใจทั้งแก่ลูกคา้และแก่บุคลากรขององค์การ     
ก็ข้ึนกบัองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ ดงัแสดงไวใ้นแผนภาพท่ี 8 

แผนภาพที ่ 8  แสดงองคป์ระกอบการพฒันาประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา :  สมใจ ลกัษณะ 2552: 11 

ท่ีมา: สมใจ ลกัษณะ, 2552,: 11       

 

ส่ิงแวดลอ้มในองคก์าร 
วฒันธรรมองคก์าร 

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 

ปัจจยั 

  - ทุน 
  - อาคาร 
  - อุปกรณ์ 
  - เทคโนโลยี 
  - บุคลากร 

กระบวนการ 
 
การบริหารจดัการ 

ผลผลิต 
- ผลิตผล 
- บริการ 
- ความพึงพอใจ 
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 จากแผนภาพท่ี 8 ประสิทธิภาพขององคก์ารจะข้ึนกบัองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ 
คือ 1. ส่ิงแวดล้อมนอกองค์การ 2. ส่ิงแวดล้อมในองค์การ 3. ปัจจยัขององค์การ 4. กระบวนการ   
ขององค์การ ทั้งน้ีถา้องค์ประกอบ 4 ประการน้ี มีลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์การก็น าไปสู่การบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ขององค์การคือ การสร้างผลผลิตทั้งเชิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพไดค้รบถว้นโดยในแต่ละองคป์ระกอบ มีประเด็นส าคญัโดยสรุป ดงัน้ี 
                       1. ส่ิงแวดล้อมนอกองค์การ ได้แก่ ตลาดความตอ้งการของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจ   
ของสังคมและของประเทศ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ สภาพคล่องทางการเงินการธนาคาร ก าลงัการซ้ือ   
ของลูกคา้ ความเปล่ียนแปลงของสังคม เช่น นิยมฟุ่มเฟือย ตอ้งการความสะดวกในการบริการ     
บางลักษณะ เช่น บริการขายตรง บริการส่ือสารขนส่ง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น           
การประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใหม่ๆ การซ้ือขายสินค้าทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce) สภาวะการซ้ือขาย ส่งออกในตลาดโลก คู่แข่งขนัทางการผลิต การบริการ 
แหล่งวตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบและผูร่้วมลงทุน 

 2. ส่ิงแวดล้อมในองค์การ ได้แก่ นโยบาย วิสัยทศัน์และปรัชญาขององค์การท่ีจะ
ก าหนดทิศทางของการด าเนินงานองคก์าร วฒันธรรมองคก์ารและการจดับรรยากาศการท างานท่ีจะ
ส่งเสริมการท างานของบุคลากร 
                       3. ปัจจยัขององคก์าร ไดแ้ก่ สภาพความพร้อมขององคก์ารในดา้นท่ีดิน อาคารสถานท่ี
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เงินทุน เทคโนโลยีและศกัยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะด้านบุคคล        
ถือเป็นหัวใจของการพฒันาประสิทธิภาพขององคก์าร บุคคลจะตอ้งมีประสิทธิภาพในการท างาน 
องค์ประกอบด้านตวับุคคลท่ีจะน าไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ส่ิงส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 1. ปรัชญาและอุดมการณ์ 2. บุคลิกภาพ 3. ความตอ้งการ 4. ค่านิยม 5. การมีเป้าประสงค์
ท่ีเหมาะสมของชีวิตและการท างาน 6. ความสามารถในการส ารวจตนเอง 7. ความสามารถในการ
พิชิตอุปสรรคในการท างาน 8. การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
                       4.  กระบวนการขององค์การ  เป็นองค์ประกอบส าคัญเป็นล าดับสองต่อจาก
องคป์ระกอบดา้นบุคคล กระบวนการท่ีส าคญัขององคก์าร คือ การด าเนินงานทั้งหมดท่ีจะท าให้เกิด
การผลิตและการบริการท่ีน่าพอใจ ขอบข่ายของกระบวนการขององค์การท่ีเอ้ือต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์การ ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างงานขององค์การ การวางแผน การจดัองค์การ    
ในด้านบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การควบคุมคุณภาพการท างานและการพฒันา
องคก์ารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
                       สรุปจากแนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพขององค์การดงักล่าว
ขา้งตน้ การบริหารจดัการไปสู่ประสิทธิภาพขององคก์าร ตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์ 
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สนบัสนุนกนัในทุกดา้นอยา่งเป็นระบบขององคก์ารประกอบดว้ย ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ส่ิงแวดลอ้ม
ภายใน ปัจจยัต่างๆและกระบวนการท างานโดยเฉพาะปัจจยัขององค์การในดา้นบุคคลเป็นปัจจยั
ส าคัญท่ีสุดท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานประสบผลส าเร็จได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ          
ตามเป้าหมาย 

  2.2.4 องคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ประสิทธิผลขององคก์าร (Organizational Effectiveness)  
     ในการด าเนินงานเพื่อให้องคก์ารประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิผลตอ้งประกอบดว้ย

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ ซ่ึงมีหลายองค์ประกอบ มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของ
ประสิทธิผลขององคก์าร มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 

        Etzioni (1964: 8) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การว่า หมายถึง 
ขนาดของความสามารถขององคก์ารในการท่ีจะสามารถท างานบรรลุเป้าหมายต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้

        Cambell and others (1977: 132-135) กล่าวว่า องค์ประกอบของประสิทธิผล
ขององค์การประกอบด้วย 19 เกณฑ์ คือ 1 . ความมีประสิทธิผลโดยรวม (over effectiveness)               
2.  คุณภาพ (quality)  3.  ผลผลิต (productivity) 4.  ความพร้อม (readiness) 5.  ประสิทธิภาพ 
(efficiency) 6. ผลก าไร (profit) 7. การเติบโต (growth) 8. การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม 
(utilization) 9. ความมั่นคง (stability) 10. การเปล่ียนงาน (turnover) หรือคงอยู่ต่อ (retention)         
11. การขาดงาน (absenteeism) 12. อุบติัเหตุ (accidents) 13. ขวญั (morale) 14. การจูงใจ (motivation) 
15. ความพึงพอใจ (satisfaction) 16. ความเห็นท่ีพอ้งกนัในเป้าหมาย (internalizations of organization 
goals)  17. ความขัดแยง้-ความสามัคคี (conflict -cohesion) 18. ความยืดหยุ่น-ปรับตัว (flexibility-
adaptation) 19. การประเมินโดยสภาพแวดลอ้มภายนอก (evaluations by external entities) 
              Steers (1977: 7-8) ได้เสนอตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ   
ซ่ึงแยกตามลกัษณะไว ้4 ประการ คือ 

        1. ลกัษณะขององคก์าร (organizational characteristics) 
             1.1 โครงสร้าง ได้แก่ ความมากน้อยของการกระจายอ านาจ การแบ่งงาน       

ตามความช านาญเฉพาะดา้น กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์าร ขนาดขององคก์ารและช่วงการบงัคบับญัชา 
              1.2 เทคโนโลยี หมายถึง เคร่ืองมือ หรือวิธีการซ่ึงองค์การใช้ในการแปร 

สภาพตัวป้อนออกไปเป็นผลผลิต ได้แก่ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต กระบวนการ            
และวธีิการผลิต 

        2. ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม (environmental characteristics) 
            2.1 สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางสังคมเศรษฐกิจ

และการเมือง 
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            2.2 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ไดแ้ก่ บรรยากาศขององคก์าร เช่น นโยบาย
การบริหารงานบุคคล รูปแบบการปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในองคก์าร 

              2.3 ลกัษณะของพนกังานไดแ้ก่ ความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารและผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานในองคก์าร 

            2.4 นโยบายการบริหารและการปฏิบติั ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายขององคก์าร 
การติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ า การสร้างสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานรวมถึงการปรับตวัขององคก์าร
และการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 

           Arnold and Feldman (1986: 10) กล่าวว่าองค์ประกอบของประสิทธิผล
ประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความสามารถในการหาก าไร 2. การเจริญเติบโต 3. การไดม้าของทรัพยากร 
4. ความสามารถในการปรับตวั 5. นวตักรรม 6. ผลิตผล 7. ความพอใจผูบ้ริโภคและลูกคา้ 8. ความพอใจ
ของลูกจา้งและความไวว้างใจ 

           Nahavendi and Malekzadeh (1999: 532) กล่าวว่าประสิทธิผลองค์การ
ประกอบดว้ย 1. คุณภาพของงาน 2. ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 3 . นวตักรรมใหม่ๆ    
ท่ีดีกวา่เดิม 4. ความพึงพอใจของบุคคลท่ีท างาน 

           Terre berry  (1968: 596) เห็นว่าในสภาพแวดล้อมท่ีส าคัญต่อการท างาน
อย่างมีประสิทธิผล มีความสลบัซับซ้อนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสัมพนัธ์กบัภายนอก
องค์การมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถคาดคะเน ในการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกัน      
ในการปฏิบติังาน จากผูบ้ริหารรับรู้ความซับซ้อน ความมัน่คงและความไม่แน่นอนท่ีปรากฏอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง องคก์ารก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะตอบสนองและปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม
ดียิ่ง ข้ึน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าองค์การตอบสนองสภาพแวดล้อมท่ีไม่ เป็นจริง ผลลบ                     
ต่อความส าเร็จขององคก์ารจะมีมากยิ่งข้ึน องคก์ารจึงจ าเป็นตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการรักษาไว ้    
ซ่ึงสมดุลท่ีมีความคล่องตวัส าหรับองคก์าร 
                 นอกจากน้ีนักวิชาการของไทยและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องได้กล่าวถึง
ประสิทธิผลองคก์ารไวส้อดคลอ้งกนั มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 
                                     ธงชัย สันติวงษ์ (2533: 314) เห็นว่าประสิทธิผลขององค์การจะมีข้ึนได้
ย่อมข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขท่ีว่า องค์การสามารถท าประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลส าเร็จ     
ต าม เ ป้ าหมาย ท่ีตั้ ง ใ จไว้ แ ต่ ส่ิ ง ท่ีส าคัญ ท่ี สุดอยู่ เ บ้ื องหลังควบคู่ กับประ สิทธิผลก็ คือ                            
ความมีประสิทธิภาพ (efficiency) ซ่ึงหมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการท างาน             
ท่ีก่อใหเ้กิดผลไดสู้งโดยไดผ้ลผลิตท่ีมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าของทรัพยากรท่ีใชไ้ป 
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                                     น ้ าทิพย ์วิภาวิน (2551) ไดเ้สนอบทความเก่ียวกบังานวิจยัของสถาบนัวิจยั
สังคม (Institute of Social Research: ISR) (Maitland, 2002) โดยสรุปผลจากการส ารวจ  พบว่า 
องค์กรท่ีเป็นเลิศมี 35 คุณลักษณะใน 5 องค์ประกอบท่ีแสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้นเป็นองค์กร
ประสิทธิภาพสูงหรือเป็นคุณลกัษณะขององคก์รท่ีเป็นเลิศ ดงัน้ี 

          องค์ประกอบท่ี 1 ด้านคุณภาพการบริหาร (Management Quality)  ได้แก่      
1. การบริหารงานเป็นท่ีไวว้างใจของสมาชิกในองค์กร 2. การบริหารงานถูกตอ้งและชอบธรรม      
3. การบริหารงานเป็นต้นแบบให้แก่สมาชิกในองค์กร 4. การบริหารงานน ามาซ่ึงการตดัสินใจ         
ท่ีรวดเร็ว 5. การบริหารงานน าไปสู่การปฏิบติัท่ีรวดเร็ว 6. การบริหารงานโดยเป็นพี่เล้ียงแก่สมาชิก
ในองค์กรให้ได้ผลงานท่ีดีข้ึน 7. การบริหารงานเน้นความส าเร็จของผลงาน 8. การบริหารงาน         
มีประสิทธิภาพ 9. การบริหารงานโดยใช้ภาวะผูน้ าสูง 10 . การบริหารงานด้วยความเช่ือมั่น              
11. การบริหารงานตอ้งมีการควบคุมท่ีรัดกุมส าหรับผูไ้ม่ปฏิบติังาน 

          องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นวฒันธรรมระบบเปิด (Openness and Action Orientation) 
ไดแ้ก่ 12. การบริหารงานเนน้การส่ือสารกบับุคลากรอยา่งทัว่ถึง 13. สมาชิกขององคก์รให้เวลากบั
การส่ือสารภายใน การแลกเปล่ียนความรู้และการเรียนรู้ 14. สมาชิกองคก์รเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ท างานท่ีส าคญั 15. การบริหารงานอนุญาตใหเ้รียนรู้ความผดิพลาดได ้16. การบริหารงานอนุญาตให้
มีการเปล่ียนแปลง 17. องคก์รเนน้ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

          องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นความมุ่งมัน่ทุ่มเทในระยะยาว (Long Term Commitment/ 
Orientation) ได้แก่ 18. องค์กรได้รักษาความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาวกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
19. องค์กรมีเป้าหมายท่ีจะให้บริการลูกค้าให้ดีท่ีสุด 20 . องค์กรได้เติบโตมาพร้อมๆ กับคู่ค้า
พนัธมิตรและลูกคา้ 21. การบริหารงานไดด้ าเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน 22. องคก์รเป็นท่ีท างาน
ท่ีมั่นคงและปลอดภัยส าหรับสมาชิกในองค์กร 23. การบริหารงานรูปแบบใหม่ได้รับการส่งเสริม               
จากภายในองคก์ร 

          องคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 
ไดแ้ก่ 24. องคก์รไดป้รับใชก้ลยุทธ์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและแตกต่างจากองคก์รอ่ืน 25. กระบวนการ
ภายในองค์กรมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 26. กระบวนการภายในองค์กรมีการด าเนินงานอย่าง 
เรียบง่ายต่อเน่ือง 27. กระบวนการภายในองค์กรมีการด าเนินงานคู่ขนานอย่างต่อเน่ือง 28. มีการ
บนัทึกรายงานทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร 29. องคก์รไดร้ายงาน
ผลงานดา้นการเงินและดา้นอ่ืนๆ ให้สมาชิกในองคก์รทราบ 30. องคก์รไดส้ร้างนวตักรรมต่อเน่ือง
ในด้านสมรรถนะหลักขององค์กร 31. องค์กรสร้างนวตักรรมของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ              
และบริการอยา่งต่อเน่ือง 
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         องค์ประกอบท่ี 5 ด้านคุณภาพของแรงงาน (Workforce Quality) ได้แก่          
32. การบริหารงานจะมีสมาชิกขององคก์รรับผดิชอบในผลลพัธ์หรือผลสัมฤทธ์ินั้น 33. การบริหารงาน         
มีแรงจูงใจให้สมาชิกขององคก์รท าให้ไดผ้ลลพัธ์หรือผลสัมฤทธ์ิเกินความคาดหวงั 34. สมาชิกของ
องค์กรไดรั้บการฝึกอบรมให้มีความยืดหยุ่นและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง 35. องค์กรมีแรงงาน    
ท่ีหลากหลายและมีส่วนสนบัสนุนกนั 
               กุหลาบ รัตนสัจธรรม (2536: 167) กล่าววา่ ประสิทธิผลองคก์าร ประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารมีความพึงพอใจในสภาพงาน พอใจรายได้และประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ ความพึงพอใจ        
ในดา้นความส าเร็จและการยอมรับนบัถือ ความพึงพอใจในโอกาสความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
               เบญจพร แก้วมีศรี (2541: 51-56) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ       
ขององคก์าร ประกอบดว้ย 1. บุคลิกภาพของผูบ้ริหารและสมาชิกในองคก์าร 2. การจูงใจของผูบ้ริหาร 
3. อิทธิพลของกลุ่มท่ีมีต่อสมาชิกในองคก์าร 4. การติดต่อส่ือสาร 5. การขจดัความขดัแยง้ 6. การสร้าง
ทีมงาน 7. การจดัคนให้เขา้กบังาน 8. การให้ความรู้ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีในองค์การ การน า
ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 9. การกระตุน้           
ให้บุคลากรใช้ความสามารถสูงสุดในการท างาน 10. การประสานงานให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
จากทุกหน่วยงาน 11. การสร้างบรรยากาศในองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการท างาน 
               อุไรวรรณ แยม้นิยม (2544: 164-166) กล่าวว่า องค์การท่ีประสบผลส าเร็จ
จะตอ้งประกอบด้วย 1. กลยุทธ์ท่ีใช้สร้างขอ้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขนั 2. โครงสร้างขององค์การ     
การมอบหมายและการแบ่งงานตอ้งเอ้ือประโยชน์ในองคก์ารสามารถด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย 
ท่ีวางไว ้3. ระบบต่างๆในองคก์าร 4. สไตล์การบริหารงาน จรรยาบรรณและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
ต้องกว้างไกล 5. พนักงานในองค์การมีความกระตือรือร้น  ขย ันขันแข็ง ซ่ือสัตย์ อุทิศตน                      
6. ทกัษะของคนในองค์การ 7. ค่านิยมร่วมกันของคนในองค์การท่ีจะมุ่งมั่นให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้                

              ญาณิศา บุญจิตร์ (2552) ได้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่า 1. องค์ประกอบและตัวช้ีว ัดประสิทธิผลองค์การ                         
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ คือ 1.1 ดา้นประสิทธิผลองค์การ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1.2 ด้านผู ้รับบริการ 1.3 ด้านการเงิน 1.4 ด้านการเรียนรู้               
และการพฒันา 2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มี 8 ปัจจยั 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบติั โครงสร้างองค์การ คุณภาพ
บุคลากร ลกัษณะงาน ลกัษณะผูรั้บบริการ เทคโนโลยแีละวฒันธรรมองคก์าร 
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               จากแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ประสิทธิผลขององคก์าร ดงักล่าว
ขา้งตน้ สรุปได้ว่าประสิทธิผลขององค์การคือความส าเร็จของการท างานท่ีบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารท่ีวางไว ้องคป์ระกอบของประสิทธิผลในดา้นต่างๆ มีความสัมพนัธ์ สนบัสนุน เก้ือกูลกนั 
ในลักษณะองค์การระบบเปิดท่ีมีความพร้อมในด้านปัจจัยสนับสนุนการท างานในด้านต่างๆ 
บุคลากรมีสมรรถนะในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีวสิัยทศัน์ในการบริหาร
จดัการเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมาย 

                     2.3 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Based Management: RBM) 
        ในการน าเสนอเก่ียวกบัการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(Result Based Management: 

RBM) มี 3 ประเด็น ประกอบด้วย  ความหมายการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หลกัการบริหารแบบ      
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ความส าคญัของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี              

                  2.3.1 ความหมาย การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ                    
                     ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539) ได้ให้ความหมายการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ    

หมายถึง เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ คือ ความสัมฤทธ์ิผลเป็นหลักโดยใช้ระบบ                
การประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวช้ีวดั (Indicators) เป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม         
ซ่ึงผลการประเมินน้ีจะน ามาใช้ในการตอบค าถามถึงความคุ้มค่าในการท างาน ใช้แสดงผลงาน      
ต่อสาธารณะและเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 

                    คณะครุศาสตร์ (2546) การบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิผล คือ วิธีการบริหาร            
ท่ีมุ่งเน้นสัมฤทธ์ิผลขององค์กรเป็นหลกั การปฏิบติังานขององค์กรมีผลสัมฤทธ์ิเพียงใด พิจารณา  
ได้จากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเป้าหมายท่ีก าหนดวตัถุประสงค์ของ
องค์กรและปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors: CSFs) ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ     
อยา่งยิง่ต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์การวดัผลความคืบหนา้ของการบรรลุวตัถุประสงค์สามารถวดัได้
จากกลุ่มตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั (Key Performance Indicators: KPIs) 

             ทศพร ศิริสัมพนัธ์ (2547) กล่าววา่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นการบริหาร
ท่ีเน้นการวางแผนการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
ผูบ้ริหารในแต่ละระดบัขององค์การตอ้งยอมรับและค านึงถึงผลงานรวมทั้งตอ้งให้ความส าคญักบั   
การจดัวางระบบการตรวจสอบผลงานและการให้รางวลัตอบแทนผลงาน (Performance Related Pay)      

                    ส านักงาน ก.พ. (2547) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง วิธีการบริหาร          
ท่ีมุ่งเนน้สัมฤทธ์ิผลขององคก์ารเป็นหลกั การปฏิบติังานขององคก์รมีผลสัมฤทธ์ิเพียงใดพิจารณาได้
จากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเป้าหมายท่ีก าหนด                                      
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                     ปิยะชัย  จนัทรวงศ์ไพศาล (2554) ได้สรุปจาก Canadian International Development 
(CIDA) ท่ีนิยามการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิวา่ เป็นแนวคิดการบริหารจดัการเชิงวฏัจกัรชีวิต 
โดยบูรณาการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ ประชาคม กระบวนการและการวดัผลท่ีจะปรับปรุง       
การตัดสินใจ ความโปร่งใส ความสามารถตรวจสอบได้ แนวคิดดังกล่าวเน้นท่ีความส าเร็จ             
ของผลลพัธ์การปฏิบติังาน การวดัผล การเรียนรู้ การปรับตวัและการรายงานผลการด าเนินงาน 
         การบริหารงานภาครัฐในอดีตจะให้ความส าคัญกับปัจจัยน าเข้า (Inputs)           
ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ ท่ีองคก์ารน ามาใชใ้นการด าเนินงาน โดยผา่นกระบวนการ
ท างานท่ีตอ้งอาศยักฎ ระเบียบและความถูกต้องท่ีมีขั้นตอนล่าช้า ไม่สอดคล้องกบัความต้องการ    
ของผูรั้บบริการ แต่การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (RBM) จะเนน้ท่ีผลลพัธ์ (Outcomes) ของการท างาน 
เพราะถือว่าพนัธกิจและเป้าหมายขององค์การเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการให้บรรลุผลให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นองค์การสมยัใหม่จึงตอ้งก าหนดผลผลิตและผลลพัธ์ให้สอดคล้องกบัพนัธกิจ  
และวตัถุประสงค์ขององค์การ โดยมีการก าหนดตัวช้ีวดัผลการท างานหลัก (Key Performance 
Indicators-KPIs) ไว้อย่างชัดเจนก่อนการด าเนินงานให้ผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องทุกๆคนในองค์กร                    
มีความเข้าใจและรับทราบเป้าหมายการท างานในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ            
การด าเนินงานขององค์การต่อไป ซ่ึงอาจจะกล่าวได้ว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นการ
บริหารงานท่ีใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างประหยดั (Economy) เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
(Efficiency) และผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององคก์าร (Effectiveness) ดงัแสดงตามแผนภาพท่ี 9 

แผนภาพที ่ 9  แสดงการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ส านกังาน ก.พ. 2546 
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                          จากแผนภาพท่ี 9 สามารถอธิบายความหมายไดด้งัน้ี (ส านกังาน ก.พ., 2546) 
          1. วตัถุประสงค ์(Objectives) หมายถึง เป้าหมายของผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีตอ้งการ

ทั้งในระยะสั้น กลาง หรือระยะยาว 
          2. ปัจจัยน าเข้า (Inputs) หมายถึง ทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิต การให้บริการ             

หรือการปฏิบติังาน เช่น เงินทุน คน อาคาร เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กฎ ระเบียบและการรักษาช่ือเสียงขององคก์าร  

          3. กิจกรรม (Processes) หมายถึง กระบวนการท างาน ได้แก่ การน าปัจจยัน าเข้า
ทั้งหลายมาผา่นกระบวนการเพื่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐานคุณภาพท่ีไดก้ าหนดไว ้

          4 .  ผลผลิต  (Outputs) หมาย ถึง  ผลงานหรือบริการ ท่ีองค์กรนั้ นจัดท า ข้ึน                    
โดยกิจกรรมท่ีให้เกิดผลงานนั้นจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมขององค์การ เช่น ผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษา 
หรือการหางานใหผู้ว้า่งงาน  

          5. ผลลพัธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลกระทบท่ีเกิดจากผลผลิตหรือผลงานท่ีไดท้  าข้ึน 
ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงต่อผูรั้บบริการอนัเน่ืองจากการด าเนินการ เช่น คนไขห้ายป่วย
กลบัไปท างานต่อไดแ้ละมีสุขภาพท่ีแขง็แรง หรือผูว้า่งงานลดลงและไดง้านประจ าท ามากข้ึน  

          6. ความประหยดั (Economy) หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดในการผลิต      
โดยการใชปั้จจยัน าเขา้ (Inputs) ซ่ึงไดแ้ก่ทรัพยากรในการผลิตดว้ยราคาท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
ส่ิงน้ีถือเป็นหลกัฐานส าคญัของนกับริหารท่ีดี การไม่ประหยดัจะเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในกรณีของการมี
คนงานมากกวา่ปริมาณงานหรือใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีราคาแพงหรือคุณภาพสูงเกินความจ าเป็น 

          7. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัน าเขา้ 
(Inputs) กบัผลผลิต(Output) ไดแ้ก่ การสร้างผลผลิตในระดบัท่ีสูงกวา่ปัจจยัน าเขา้ ความมีประสิทธิภาพ
สามารถวดัไดโ้ดยน าปัจจยัน าเขา้จริงหารดว้ยผลผลิตจริง หากไดค้่าน้อยแสดงวา่มีผลผลิตเพิ่มข้ึน
มากกวา่การเพิ่มข้ึนของปัจจยัน าเขา้ ซ่ึงหมายถึงองคก์รน้ีมีประสิทธิภาพ สัดส่วนตวัน้ีสามารถท าให้
ดีข้ึนไดโ้ดยการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) คือการท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีปัจจยัน าเขา้
คงท่ีหรือโดยการประหยดั (Economizing) คือรักษาระดบัผลผลิตใหค้งท่ีแต่จะลดปัจจยัน าเขา้ลง 

          8. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การเปรียบเทียบระหวา่งวตัถุประสงค์
กับผลลัพธ์ของโครงการ ซ่ึงหมายถึงระดับของการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไวล่้วงหน้าของ
โครงการนั้นๆ วตัถุประสงค์ ปัจจยัน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ์ ความมีประสิทธิภาพว่าได้ 
ผลลพัธ์ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พียงไร ความมีประสิทธิผลมีความเก่ียวขอ้งกบัผลผลิตและผลลพัธ์ 
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        9. ผลสัมฤทธ์ิ (Results) หมายถึง การปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวจ้นเกิดผลผลิต
(Outputs) ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายและนอกจากนั้นยงัเกิดผลลพัธ์ (Outcomes) ท่ีเกิดจากผลผลิต     
ในการท ากิจกรรมดว้ย สามารถเขียนแสดงดงัแผนภาพท่ี 10 

แผนภาพที ่ 10  แสดงความหมายของผลสัมฤทธ์ิ (Results) 
 
 
 
 

   ตวัอยา่งตวัช้ีวดัผลผลิต ตวัอยา่งตวัช้ีวดัผลลพัธ์ 
1. จ  านวนโครงการอบรมท่ีจดัข้ึน                  
    หรือจ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม 

1. จ านวนผูรั้บการอบรมท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์   
     จากการอบรมจริง 

2. จ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 2. จ านวนนกัเรียนท่ีน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

    จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ               
คือ การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการท างาน เป็นไป
ตามเป้าหมาย ประหยดั คุม้ค่าการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ ผูรั้บบริการ          
พึงพอใจโดยมีตวัช้ีวดัประเมินผลการท างานเพื่อปรับปรุงและพฒันางานอยา่งเป็นระบบ 
               2.3.2 หลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   
                        ปิยะชัย จนัทรวงศ์ไพศาล (2544) ได้น าเสนอหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   
จากการปฏิบัติตามแนวทาง  Result Based Management (RBM)  ของ  Canadian International 
Development Agency (CIDA) ไดก้ าหนดหลกัการของ RBM ไว ้5 ประการ ดงัน้ี 

       1. การมีส่วนร่วม (Partnership) การประสบความส าเร็จของ RBM นั้นจะตอ้งยอมรับ
ว่าผู ้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องจะต้องตระหนักและยอมรับความส าคัญของ RBM เสียก่อนว่า
ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวงัและทุกๆ ขั้นตอนของการด าเนินงาน RBM จะต้องถูกก าหนดให้ชัดเจน        
และไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

       2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ทุกหน่วยงานทุกคนท่ีอยู่ในองค์กรต่างต้อง
รับผดิชอบในการด าเนินงานใหบ้รรลุตามผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวงั 

       3. ความโปร่งใส (Transparency) ผลสัมฤทธ์ิและตวัช้ีวดัท่ีส าคญัตลอดจนขอ้มูลต่างๆ 
ในการด าเนินงานตาม RBM จะตอ้งไดรั้บการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีการจดัท ารายงาน 
ยงัตอ้งเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการติดตามตรวจสอบอยา่งโปร่งใสในภายหลงั 

ผลสัมฤทธ์ิ 
(Results) 

 

 

 

 

ผลผลิต 
(Outputs) 

ผลลพัธ์ 
(Outcomes) = + 



49 
 

       4. ความเรียบง่าย (Simplicity) แนวทางการด าเนินงานตาม RBM ไม่ควรวางระบบ  
ให้ซับซ้อน/ตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิและกระบวนการต่างๆ ควรจะถูกก าหนดอย่างเหมาะสม ง่ายต่อ          
การเขา้ใจและวดัผลไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งภายในกรอบเวลาท่ีจ ากดั 

       5. การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Learning by doing) การติดตามกระบวนการผลสัมฤทธ์ิ                            
ของกระบวนการต่างๆ ของ RBM ควรด าเนินการอย่างสม ่ า เสมอ จะท าให้เกิดการเรียนรู้                 
จากประสบการณ์ในระหวา่งการปฏิบติังานนั้นและถา้จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนตอ้งกระท าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

         ส าหรับ RBM ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐจะยึดหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและ
สังคมท่ีดีดว้ยโดยมีหลกัปฏิบติั 6 ประการ คือ 1. หลกันิติธรรม (Rule of Law) 2. หลกัคุณธรรม (Ethics)       
3. หลกัความโปร่งใส (Transparency) 4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 5. หลกัความรับผดิชอบ 
(Accountability) 6. หลกัความคุม้ค่า (Utility) 

        โดยสรุปหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิคือ หลกัเกณฑห์รือแนวทางในการปฏิบติังาน
ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายให้เกิดผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้    
                2.3.3 ความส าคญัของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ          
                         การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีเป้าหมายส าคญัท่ีเน้น คือ ผลลพัธ์ในการท างาน      
ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวตัถุประสงค ์ซ่ึงจะท าให้องคก์ารสามารถบรรลุพนัธกิจท่ีจดัตั้งองคก์าร
ข้ึนมาและสามารถด ารงอยูไ่ดด้ว้ยความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ซ่ึงสรุปความส าคญัไวด้งัน้ี 

           1. ช่วยใหมี้การก าหนดการวดัผลและประเมินท่ีชดัเจนวา่ ในหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
ขององคก์ารไดส้ร้างสรรคป์ระโยชน์ใหแ้ก่องคก์ารเพียงใด 

           2. ท าให้เกิดการประสานงานในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากได้ก าหนดเป้าหมาย     
และมาตรการร่วมกนั 

           3. ช่วยแก้ไขหรือป้องกนัปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของ   
แต่ละคนในกลุ่มและองคก์าร 

           4. เป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่ผลท่ีตอ้งการทั้งในส่วนขององคก์ารและบุคคล 
           5. เป็นเคร่ืองมือก าหนดขอบเขตของอ านาจและความรับผิดชอบในการควบคุมงาน

ของหวัหนา้แต่ละคน 
           6. เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัสรรงบประมาณของหน่วยงานและก าลงัคน 
           7. เป็นเคร่ืองช่วยก าหนดหรือวดัความสามารถวา่ผูใ้ดควรจะมีความกา้วหนา้หรือไดรั้บ

การสนบัสนุนหรือส่งเสริมเพียงใด 
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                         สรุปไดว้า่ความส าคญัของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิคือ เคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการองคก์ารตามภารกิจใหเ้กิดผลส าเร็จท่ีมีคุณภาพ ผูรั้บบริการพึงพอใจ  

     2.4 หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
           หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารจัดการท่ีดีเพราะมีการปรับวิธีคิด  วิธีการ

บริหารราชการของประเทศไทยทั้งระบบ โดยก าหนดเจตนารมณ์ของแผ่นดินข้ึนมาเพื่อทุกคน      
ทุกฝ่ายในประเทศร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัจดัการ ร่วมกนัรับผิดชอบ แกปั้ญหา พฒันาน าพา
แผน่ดินน้ีไปสู่ความมัน่คง ความสงบ สันติสุข มีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและกา้วไกล  

          ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ. 2542 มีหลกัพื้นฐานของการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 6 ประการ คือ 

          1. หลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม 
เป็นท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่าน้ี          
โดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตวับุคคล 

          2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมัน่ในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจา้หน้าท่ี    
ของรัฐยึดหลกัน้ีในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชน
พฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพื่อใหค้นไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวนิยั ประกอบ
อาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ 

              3. หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ 
โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององคก์รทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  
ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก
และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้ง ชดัเจนได ้

          4. หลกัความมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตดัสินใจปัญหาส าคญัของประเทศ ไม่วา่ดว้ยการแจง้ความเห็นการไต่สวนสาธารณะ 
การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 

          5. หลกัความรับผดิชอบไดแ้ก่ การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ความส านึกในความรับผดิชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน        
การเคารพในความเห็นท่ีแตกต่างและความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

         6. หลกัความคุม้ค่า ได้แก่ การบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัเพื่อให้เป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงคใ์ห้คนไทยมีความประหยดั ใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรค์
สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ                 
ใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื   
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        ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2555) หน่วยงานหลกัในการ
ส่งเสริมให้ระบบราชการไทยน าหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี มาใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ประกอบดว้ย 10 หลกั ดงัน้ี 1. หลกัการตอบสนอง 
(Responsiveness) 2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 3. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Value for/ 
money) 4. หลกัความเสมอภาค (Equity) 5. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented) 6. หลกัการ
ตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) 7. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)                  
8 .  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 9 .  หลักการมี ส่วนร่วม (Participation) และ                    
10. หลกันิติธรรม (Rule of Law) 

         ต่อมาไดมี้การจดักลุ่มใหม่ (Regroup) โดยรวมเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งไวด้ว้ยกนัเป็นหมวดหมู่ 
เพื่อให้เป็นหลักการท่ี ง่ายต่อความเข้าใจและการน าไปปฏิบัติ  โดยสรุปหลักธรรมาภิบาล                    
ของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (GG Framework) ทั้ง 4 หลกัการส าคญัและ10 หลกัการยอ่ย ดงัน้ี 

        1. การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบดว้ย 
            1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการต้องใช้ทรัพยากร   

อยา่งประหยดั เกิดผลิตภาพท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนและบงัเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งน้ีตอ้งมี
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย 
ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีลา้สมยัและไม่มีความจ าเป็น 

            1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการต้องมีวิสัยทัศน์                        
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทุกฝ่ายปฏิบติั
หน้าท่ีตามพนัธกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีชัดเจน  
และอยู่ในระดับท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงาน           
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเส่ียงและมุ่งเน้นผลการปฏิบติังานเป็นเลิศ       
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

            1.3 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งสามารถ
ให้บริการไดอ้ย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดสร้างความเช่ือมัน่
ไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวงั/ความต้องการของประชาชนผูรั้บบริการและผูมี้     
ส่วนไดส่้วนเสีย ท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

        2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดว้ย 
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            2.1 ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได ้(Accountability) หมายถึง ในการปฏิบติั
ราชการต้องสามารถตอบค าถามและช้ีแจงได้เม่ือมีข้อสงสัย รวมทั้ งต้องมีการจัดวางระบบ             
การรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวต่้อสาธารณะ เพื่อประโยชน์     
ในการตรวจสอบและการใหคุ้ณให้โทษ ตลอดจนมีการจดัเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

            2.2 เ ปิด เผยและโปร่งใส  (Transparency) หมาย ถึง  ในการปฏิบัติราชการ                   
ต้องปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมารวมทั้ งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร             
ท่ีจ  าเป็นและเช่ือถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวเป็นไปโดยง่าย 

            2.3 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจ     
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัดดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบติัและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียฝ่ายต่างๆ 

            2.4 ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการต้องให้บริการอย่าง     
เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ด้านชายหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย       
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา อบรม 
และอ่ืนๆ อีกทั้งยงัตอ้งค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกนัของการเขา้ถึงบริการสาธารณะของกลุ่ม
บุคคลผูด้อ้ยโอกาสในสังคมดว้ย 

       3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดว้ย 
           3.1 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉนัทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้อง   
ร่วมคิด แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผล          
การปฏิบติังาน ทั้งน้ีตอ้งมีความพยายามในการแสวงหาฉนัทามติหรือขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งกลุ่ม        
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจะตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้น       
ท่ีหาขอ้ยติุไม่ไดใ้นประเด็นท่ีส าคญั 

            3.2 การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการควรมี    
การมอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตดัสินใจ และการด าเนินการให้แก่ผูป้ฏิบติังาน
ในระดบัต่างๆได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนทอ้งถ่ินหรือภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม         

        4. ความรับผดิชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดว้ย 
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            4.1 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการต้องมี
จิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรมและตรงตาม   
ความคาดหวงัของสังคมรวมทั้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและเจา้หน้าท่ีของรัฐ ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ไดแ้ก่ 

                  I - Integrity ซ่ือสัตยแ์ละกลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
                  A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ  
                  M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
                  R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีตั้ง 
                  E - Efficiency มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ 
                  A - Accountability ตรวจสอบได ้
                  D - Democracy ยดึมัน่ในหลกัประชาธิปไตย 
                  Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
        ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2553: 5-6) และส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 22-23) ได้ระบุหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จ านวน              
9 ประการ ไดแ้ก่ 
                      1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงค์    
และเป้าหมายของแผนการปฏิบติัราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงาน                  
ในระดบัชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบติัราชการจะตอ้งมี
ทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน                            
ท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลและพฒันา ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
                      2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการ ตามแนวทางการก ากบัดูแล   
ท่ีดีท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดยการใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการ         
ท่ีเหมาะสมให้องคก์ารสามารถใชท้รัพยากรทั้งดา้นตน้ทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
                      3. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/
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ประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแกปั้ญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจและร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
                      4. หลกัความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ช้ีแจง
ได้เม่ือมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี            
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได ้
                      5. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการท่ีสามารถด า เนินการ             
ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง                       
ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ท่ี มี                  
ความหลากหลายและมีความแตกต่าง  
                      6. หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติั
หน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดบัท่ีสนองต่อ 
ความคาดหวงัของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  
                       7. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ           
ในการบริหารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   
                      8.หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization): การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหาร    
ส่วนทอ้งถ่ิน) และภาคประชาชนด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ 
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง      
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ 
และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ ทั้งน้ีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ   
ท่ีดีบุคลากรตอ้งมีความรู้ ความสามารถและขอ้มูลสนบัสนุนเพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีเหมาะสม   
 9. หลักความเสมอภาค (Equity)  : การได้รับการปฏิบัติและได้รับการบริการ             
อยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการแบ่งแยกดา้น ชาย/หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ            

         รจนา ยศธสารและคณะ (2548: 48 อา้งถึงใน ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
และสพฐ. ม.ป.ป.) เห็นว่า ส าหรับธรรมาภิบาลในบริบททางดา้นการจดัการศึกษา ในความหมาย
ของการบริหารจัดการท่ีดี เป็นการน าหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายอนัเป็นเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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กระบวนการการบริหารจดัการสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลดงักล่าว มีแนวทางในการปฏิบติัโดยยึด
หลกัตามนโยบายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดงัน้ี  

         1. ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ให้สถานศึกษามีความพร้อมในการรับ
นกัเรียนเขา้เรียนโดยให้โอกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนัและให้โอกาสบุคคล ชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัต่างๆ ในสังคมมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

         2. ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาได้ด าเนินการปฏิรูประบบบริหาร    
และการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดท าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ           
และตวับ่งช้ีคุณภาพได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนมีความพร้อมในการรับการประเมินทั้งภายใน     
และภายนอกจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

         3. ดา้นระบบบริหารและการสนบัสนุนทางการศึกษา สถานศึกษาไดด้ าเนินการปฏิรูป
ระบบบริหารและการจดัการท่ีดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินชุมชน 
ผูป้กครองไดมี้โอกาสร่วมในการจดัการศึกษาและให้มีความเป็นอิสระในการบริหารการจดัการภายใต้
การก ากบัดูแลจากรัฐและมีความพร้อมในการกระจายอ านาจไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

         4. ด้านหลักสูตร มีการปฏิรูปหลักสูตรให้มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยง มีความสมดุล                   
ในเน้ือหาสาระ ทั้ งท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพท่ีว่าด้วยความเป็นมนุษย์และมีความสอดคล้อง                              
มีบูรณาการและมีความหลากหลายโดยให้จดัตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและมุ่งพฒันา
คุณภาพชีวติของบุคคลใหเ้หมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ 

         5. ดา้นกระบวนการเรียนรู้ไดมี้การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหทุ้กคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้โดยเนน้ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเติมศกัยภาพและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

         6. ดา้นทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ไดเ้ตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิรูป
ระบบการจดัการและการลงทุนเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งระดม
ทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณการเงินและทรัพยสิ์นทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน 
บุคคลครอบครัว ชุมชนและจดัสรรงบประมาณแผ่นดินให้กบัการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคญั
สูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ 

         7. ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต      
และพฒันาแบบเรียน ต ารา หนงัสือวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ ์วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา       
โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต จดัให้มีเงินสนบัสนุนการผลิตและการให้แรงจูงใจ
ให้แก่ผูผ้ลิตและพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดทั้งการใช้ส่ือชนิดต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์    
ในการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรมและศาสนาตามความจ าเป็น 
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      กล่าวโดยสรุปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจดัการองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การท างานประสบผลส าเร็จ              
ตามเป้าหมายโดยเฉพาะหน่วยงานราชการจะตอ้งใช้หลกัธรรมภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติั
ราชการตามภาระหน้าท่ีให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและนโยบาย เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผูรั้บบริการเป็นส าคญั 

  ส าหรับการวิจยัน้ีได้ศึกษา วิเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลขององค์การและสังเคราะห์ก าหนดประเด็นองค์ประกอบของความส าเร็จ                       
ขององค์การ เพื่อศึกษาความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน   
การปฏิบัติงานสูง มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิผล           
ขององค์การ ด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา ด้านการประยุกต์ใช้นวตักรรม
เทคโนโลยใีนการบริหารจดัการและดา้นการพฒันาบุคลากร  

ตอนที ่3 มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
                  มาตรฐานการควบคุมภายในก าหนดข้ึนโดยคณะกรรมการตรวจเ งินแผ่น ดิน                           
ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ                    
ได้มีหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับจัดวางระบบการควบคุมภายใน          
และติดตามประเมิน รายงานผลให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์ ผู ้วิจ ัย               
ขอน าเสนอประเด็นส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้ง มีสาระส าคญัโดยละเอียด ดงัน้ี 
                  3.1 ความหมายและวตัถุประสงค์การควบคุมภายใน 

        Committee of Sponsoring of the Treadway Commission (COSO) ได้ให้ความหมาย
หรือค านิยาม การควบคุมภายในและวตัถุประสงค์ (อา้งถึง กรมบญัชีกลาง ม.ป.ป.: 6-7) ไว ้ดงัน้ี 

        “Internal Control is a process , effected by an entity’s board of directors , 
management and other personnel , designed to provide reasonable assurance regarding the 
achievement of objectives in the following categories : 

        • Effectiveness and efficiency of operations 
        • Reliability of financial reporting 
        • Compliance with applicable laws and regulations”                         
        แปลความได้ว่า  การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการท่ีคณะผู้บ ริหาร                 

และบุคลากรในองค์กรก าหนดข้ึน ซ่ึงเป็นการออกแบบในระดับท่ีสมเหตุสมผลเพื่อให้เกิด          
ความเช่ือมัน่ในการบรรลุวตัถุประสงคใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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        1. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
        2. ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและรายงานทางการเงิน 
        3. การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
        ส าหรับ The Canadian Institutes of Chartered Accountants (CICA) ให้ความหมาย

หรือค านิยาม “การควบคุมภายใน” (อา้งถึงใน กรมบญัชีกลาง ม.ป.ป.: 6-7)  ไวเ้ช่นกนั ดงัน้ี คือ 
        “Control comprises those elements of an organization (including its resources, 

systems, culture, structure and tasks ) that taken together support people in the achievement of the 
organizations objectives”  แปลความไดว้่า  “การควบคุมภายใน ประกอบดว้ย องค์ประกอบต่างๆ 
ขององคก์รรวมกนั (รวมทั้งทรัพยากร ระบบ วฒันธรรม โครงสร้าง และงานต่างๆ) ซ่ึงสนบัสนุนให้
บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีก าหนดไว ้” 

        มาตรฐานการสอบบญัชีรหัส 400 ของสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายหรือค านิยาม “ระบบการควบคุมภายใน” (อ้างถึงใน 
กรมบญัชีกลาง ม.ป.ป.: 6-7)  ไวด้งัน้ี 

       “ระบบการควบคุมภายใน” หมายถึง “นโยบายและวธีิการปฏิบติั (การควบคุมภายใน) 
ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการก าหนดข้ึน เพื่อช่วยให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของผู ้บริหารท่ีจะให้เ กิด            
ความมัน่ใจเท่าท่ีจะสามารถท าได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ      
ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหาร การป้องกนัรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัและการตรวจพบ
ทุจริตและข้อผิดพลาด ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกบัญชีและการจัดท าข้อมูล               
ทางการเงินท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งทนัเวลา นอกเหนือจากเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานของระบบบญัชีแลว้ 
ระบบการควบคุมภายในยงัครอบคลุมถึงสภาพแวดลอ้มของการควบคุมและวธีิการควบคุม.....” 

       ในขณะท่ีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (ม.ป.ป.: 1) กบักรมบญัชีกลาง มีความเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า การควบคุมภายในหมายถึง กระบวนการท่ีผูก้  ากบัดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากร   
ทุกระดับของหน่วยรับตรวจ ก าหนดให้มี ข้ึนเพื่อให้ มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า                     
การด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

       1. การด าเนินงาน (Operation: O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร         
ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลด
ความผดิพลาด ความเสียหายการร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

       2. การรายงานทางการเงิน (Financial: F) หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีจดัท าข้ึน   
เพื่อใชภ้ายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา 
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       3. การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance: C)ไดแ้ก่
การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน     
ของหน่วยรับตรวจรวมทั้งการปฏิบติัตามนโยบายและวธีิการปฏิบติังานท่ีองคก์รไดก้ าหนดข้ึน  

        จนัทนา สาขากร, นิพนัธ์ เห็นโชคชัยชนะและศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2554) เห็นว่า      
การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง การจัดระบบปฏิบัติงานภายในองค์กรเพื่อลด       
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินขององค์กร       
การจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการส่งเสริมการปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานขององค์กร ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงช่วยสร้าง    
ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีการควบคุมภายในยงัรวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย
และกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้ทรัพยากรขององค์กรในทางท่ีผิด       
อนัเป็นการช่วยลดความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในกิจกรรมการปฏิบติังานต่างๆ 

        อุษณา ภทัรมนตรี (2547: 5-3) ได้ให้ความหมายของการควบคุมภายในไว ้ดังน้ี     
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบติังานท่ีทุกคนในองคก์าร ตั้งแต่คณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหารทุกระดบัและพนกังานทุกคนมีบทบาทความรับผิดชอบร่วมกนัก าหนดการควบคุมภายในข้ึน 
เพื่อสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตุผลในการบรรลุวตัถุประสงค ์3 ดา้น 

        1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานหรือวตัถุประสงคด์า้นการปฏิบติังาน 
(Operation Objective: O) เ ป็นการควบคุมท่ี มีว ัตถุประสงค์ เ ก่ี ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ                
และประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

        2. ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน บญัชีหรือวตัถุประสงค์ดา้นการรายงาน
ทางการเงิน (Financial Reporting Objective: F) เป็นการควบคุมท่ีมีว ัตถุประสงค์ให้รายงาน             
งบการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือและทนัต่อเวลา 

        3 .  การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี เ ก่ี ยวข้องหรือวัตถุประสงค์                       
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Compliance Objective: C) ผู้บริหาร       
ตอ้งมัน่ใจวา่องคก์ารปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ สัญญา 

 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่การควบคุมภายในหมายถึง แนวทางหรือวธีิการ
ปฏิบัติงานท่ีผู ้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรร่วมกันก าหนดข้ึนตามวัตถุประสงค์                   
ของการควบคุมภายในในแต่ละด้านโดยต้องมีความน่าเช่ือถือ สมเหตุผลสามารถใช้ในการ
ปฏิบติังานตามภารหนา้ท่ีไดจ้ริง เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
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3.2 หลกัการและแนวคิดการควบคุมภายใน 
      หลกัการและแนวคิดการควบคุมภายในเป็นส่วนส าคญัของศึกษาเพื่อสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในอยา่งถูกตอ้ง เพื่อใหก้ารจดัวางระบบการควบคุมภายใน
และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุตามวตัถุประสงค ์มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 

     3.2.1 หลกัการและแนวคิดในประเทศไทย 
            ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.ป.ป.: 1-2) ไดใ้ห้แนวคิดการควบคุมภายใน 

ซ่ึงใชก้บัหน่วยงานราชการ โดยสรุปดงัน้ี         
               1)  การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ (Process) ท่ีรวมไวห้รือเป็นส่วนหน่ึง  

ในการปฏิบติังานตามปกติ ท่ีมีการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองซ่ึงอยู่ในกระบวนการปฏิบติังาน (Built in) 
ประจ าวนัของหน่วยรับตรวจ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงควรน ามาใช้รวมเป็นส่วนหน่ึงการบริหารงาน 
ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การด าเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring) 

               2)  การควบคุมภายในเกิดข้ึนไดโ้ดยบุคลากรทุกระดบัในหน่วยรับตรวจซ่ึงเป็น   
ผู ้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล โดยผู ้บริหาร
รับผิดชอบก าหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล สร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมการควบคุม ก าหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่างๆ ติดตามผล             
การควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอ่ืนมีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน               
ท่ีฝ่ายบริหารก าหนดข้ึน 

               3)  การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงาน          
จะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด แต่ถึงแมจ้ะออกแบบไวใ้หมี้ประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม 
ก็ยงัไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ได้         
อยา่งสมบูรณ์ตามท่ีตั้งใจไว ้ทั้งน้ีเพราะการควบคุมภายในมีขอ้จ ากดั เช่น โอกาสท่ีจะเกิดขอ้ผดิพลาด
จากบุคลากร เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ผู ้บริหารหลีกเล่ียงขั้นตอนของระบบ             
การควบคุมภายในหรือใช้อ านาจในทางท่ีผิด ตลอดจนการวางระบบการควบคุมภายในจะต้อง
ค านึงถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ยวา่จะคุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ 

               กรมบญัชีกลาง (ม.ป.ป.: 5 ) เห็นวา่ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกท่ีส าคญั
และเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
จะช่วยควบคุมหรือลดความเ ส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซ่ึงจะท าให้                      
การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมา                        
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ไดมี้การควบคุมภายในเป็นเร่ืองๆ ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ 
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ระบบบญัชี หนงัสือสั่งการและหนงัสือตอบขอ้หารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคุม
ดา้นการเงินและบญัชีและการปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว ้
ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจดัการดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นกระทรวงการคลงัจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
ระบบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานต่างๆ ในภาคราชการ โดยประยกุตต์ามระบบการควบคุม
ภายในของ COSO ซ่ึงเห็นวา่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานในแต่ละหน่วยงานอนัจะเป็นผลให้
การใชท้รัพยากรของรัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสมประโยชน์ยิง่ข้ึน                           

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2560) มีความเห็นสอดคล้องกับหลักการ            
และแนวคิดการควบคุมภายใน ซ่ึงสรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

                  1. ระบบการควบคุมภายในท่ีมีมาตรฐานไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นวิชาการด้านเดียว          
แต่ต้องสามารถตรวจสอบได้ถึงอุดมคติและจริยธรรมในตวับุคคลทุกระดับขององค์การตั้ งแต่
ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงผูป้ฏิบติังานระดบัล่าง   

                  2 .  ระบบการควบคุมภายในท่ีมีมาตรฐานท่ีดีองค์การต้องตระหนักถึง                
การด าเนินงานแบบมืออาชีพ เพื่อการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจของหน่วยงาน   

                  3. การจดัวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน   
จะสามารถลดภาระงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของการปฏิบติังานลงได ้ 

                  4. การพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้สามารถปฏิบัติได้จริง  ช่วยให้            
การบริหารจดัการองค์การทนัสมยัอยู่เสมอ ส่งเสริมให้หน่วยงาน ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ ของการควบคุมภายในตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

                  ส าหรับ ธร สุนทรายทุธ (2550: 190-191) มีแนวคิดเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน 
องคก์าร เนน้ความมีประสิทธิผล ประหยดั มีประสิทธิภาพโดยสรุป ดงัน้ี 

                  1. ว ัตถุประสงค์การควบคุมภายในอาจจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับองค์การ              
การควบคุมตามประเภท ได้แก่ 1.1 การควบคุมเพื่อป้องกันความเส่ียง (Preventive Controls)           
1.2 การควบคุมเพื่อติดตาม ตรวจสอบความเส่ียง (Detective Controls) 1.3 การควบคุมเพื่อแก้ไข
ขอ้บกพร่อง (Corrective Controls) และ 1.4 การควบคุมเพื่อการแนะน าวธีิปฏิบติังาน (Directive Controls ) 

                  2. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมภายใน ตอ้งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินกว่า
ผลประโยชน์ท่ีได้รับโดยมีจุดคุ้มทุน (Break of Even) ซ่ึงวดัได้จาก 2.1 ค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า            
คือการจ่ายตอ้งมีเหตุผล คุม้ค่าท่ีจะไดรั้บ 2.2 ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเวลา ควรใชเ้วลาท่ีเหมาะสม มีเหตุผล
ในแต่ละกิจกรรม ไม่ใช่ทุ่มเทเวลาไปกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเกินความจ าเป็น 
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            3. ขอ้จ ากดัในการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายในถึงแมจ้ะออกแบบ   
ให้ดีท่ีสุดก็ยงัมีข้อจ ากัดในการควบคุมความเส่ียงอยู่ไม่มากก็น้อย การออกแบบการควบคุม              
จึงมุ่งไปท่ีสร้างระบบท่ีใหค้วามมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) เท่านั้น 

                 4. การยอมรับความเส่ียง น าแนวคิดการควบคุมตน้ทุนมาเป็นหลกัการยอมรับ
ความเส่ียง (Acceptable Risk) คือ หากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ท าความเสียหายไม่มากนกัและยอมรับได ้
โดยไม่ยอมเสียตน้ทุนในการควบคุมความเส่ียงนั้น 

                  5. การติดตามผลระบบการควบคุมภายใน  เป็นมาตรการสุดท้าย หากระบบ
ควบคุมไม่ดีจะต้องมีกระบวนการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน         
อยา่งสม ่าเสมอ เม่ือพบวา่มีอะไรบกพร่องก็จะตอ้งแกไ้ขหรือปรับเปล่ียนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  

                  ส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู ้ตรวจสอบภายใน            
แห่งประเทศไทย (2548: 27) มีแนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมภายใน ดงัน้ี 

                   1. การควบคุมภายในเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้โดยคนในองค์การเป็นผูส้ร้างข้ึน       
คนในท่ีน้ี ได้แก่ คณะกรรมการองค์การ ผูบ้ริหารหรือบุคลากรอ่ืนๆ ผูป้ฏิบติังานภายในองค์การ
ผูบ้ริหารระดบัสูงมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมากในการก าหนดทิศทางและอนุมติันโยบายหรือรายการ  
ท่ีส าคัญ ดังนั้ นคณะกรรมการหรือผู ้บริหารองค์การจึงเป็นส่วนส าคัญในการจัดให้มีระบบ             
การควบคุมภายใน 

                  2. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและแทรกอยูใ่นกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การหรือแฝงอยู่ในการด าเนินธุรกิจของผูบ้ริหารอย่างเข้ากันได้กับกระบวนการหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ขององคก์าร 

                 3. การควบคุมภายในไม่ว่าจะได้รับการออกแบบมาดีเพียงใดแต่ไม่ได้เป็น
หลักประกันท่ีสมบูรณ์ให้แก่กิจกรรมใดๆ เน่ืองด้วยข้อจ ากัดของการควบคุมย่อมมีอยู่จึงให้        
ความมัน่ใจไดใ้นระดบัท่ีสมเหตุสมผลเท่านั้น  
      จากความคิดเห็นของนกัวชิาการและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ หลกัการและแนวคิด
ของการควบคุมภายในคือ กระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองสอดแทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน      
ตามภาระหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนในองค์การเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการบริหาร
จดัการองค์การในดา้นต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมภายในขององค์การท่ีดี ตอ้งเกิด
จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนตามบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยมีการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในเพื่อปรับปรุงและพฒันาอยู่เสมอ สร้างความมัน่ใจ อย่างสมเหตุสมผล                    
ใหก้ารปฏิบติังานขององคก์ารบรรลุตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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                      3.2.2 แนวทางการการด าเนินงานการควบคุมภายในของ COSO 
           มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 จัดท ามาจากประสบการณ์ตรวจสอบ                
ของประเทศไทยโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอนุวติัตามมาตรฐานสากลคือ รายงาน     
ของคณะกรรมการร่วมของสถาบันต่างๆ ของ COSO และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐาน          
การควบคุมภายในของสถาบนัตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Organization of 
Supreme Audit Institution - INTOSAI) ซ่ึงหลักการและแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO       
ไดมี้การปรับปรุงและพฒันาเพื่อเป็นแนวทางในด าเนินงานมาตามล าดบั สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี          
                           COSO เ ป็นคณะท างานท่ี ก่อตั้ ง ข้ึนโดยคณะกรรมาธิการของประ เทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีช่ือว่า Tradeway Commission ในปี 1985 โดยจัดตั้ ง ข้ึนเพื่อศึกษาและพัฒนา          
แนวทางการบริหารความเส่ียง รูปแบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและป้องกนัการทุจริต  
ของรายงานทางการเงินน้ี COSO ประกอบด้วย ผูแ้ทนจากสถาบันวิชาชีพ 5 แห่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้แก่ 1. สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (American Institute of 
Certified Public Accountants: AICPA) 2. สถาบันผู ้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal 
Auditors: IIA) 3. สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน (Financial Executives Institute: FEI) 4. สมาคมนกับญัชี
แห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association: AAA) 5. สถาบนันักบญัชีเพื่อการบริหาร 
(Institute of Management Accountants: IMA) 
                     ค.ศ.1985 มีการจัดตั้ งคณะกรรมาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีช่ือว่า 
Tradeway Commission โดยตั้งข้ึนเพื่อป้องกนัการทุจริตของรายงานทางการเงิน 
                          ค .ศ .1987 Tradeway Commission ได้ เสนอให้ตั้ งคณะท า งานในนามว่ า 
Committee of Sponsoring of the Tradeway Commission หรือ COSO เพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบ
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล 
                          ค.ศ.1992 COSO ไดเ้สนอรายงานกรอบการควบคุมภายใน (Internal Control – 
Integrated Framework) ประกอบด้วยองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้านท่ีสัมพนัธ์กัน 
กรอบงานการควบคุมน้ีบางทีเรียกกนัวา่ COSO 1 
                         ค.ศ.2004 COSO ได้เสนอกรอบงานการประเมินความเส่ียงระดับองค์การ 
(Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 8 ดา้น ท่ีสัมพนัธ์กนั 
ซ่ึงพฒันาจากกรอบงานการควบคุมภายในท่ีมีองค์ประกอบ 5 ด้านและองค์ประกอบเหล่าน้ี              
ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความเพียงพอของการบริหารความเส่ียงและการควบคุม กรอบงาน         
การควบคุมน้ีบางทีเรียกกนัวา่ COSO 2 
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                       ค.ศ. 2006 COSO ไดป้ระกาศแนวทางการควบคุมภายในดา้นการจดัท างบการเงิน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 20 หลกัการโดยได้ดดัแปลงกรอบงานการควบคุมภายในเดิม 
(COSO 1) เพื่อลดตน้ทุนในการควบคุมภายในดา้นการจดัท างบการเงินตามกฎหมาย US. Sarbanes -
Oxley Act (2002) ส าหรับกิจการขนาดเล็ก Internal Control over Financial Report-Public Guidance 
for Small Companies แนวทางน้ีนิยมเรียกกนัวา่ COSO 3 
                       ค.ศ.2009 COSO 4 เป็นแนวทางดา้นการก ากบัติดตาม Guidance on Monitoring 
of Internal Control 
                       ค.ศ.2013 COSO ไดป้ระกาศแนวทางการควบคุมภายในด้านการจดัท ารายงาน
ทางการเงินและรายงานท่ีไม่ใช่งบการเงิน ซ่ึงยงัคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ค.ศ.1992 (Internal 
Control-Integrated Framework) ท่ีก าหนดใหก้ารควบคุมภายใน มีองคป์ระกอบหลกั 5 องคป์ระกอบ
แต่เพิ่มเติมในส่วนอ่ืนๆ ใหช้ดัเจนข้ึน เรียกกนัวา่ COSO 2013 

3.3 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
      องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการน าไปจดัวาง

ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลภายในองคก์าร โดยจะน าเสนอ 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1. องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
และ 2. องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ COSO  มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 

      3.3.1 มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน                   
                 ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (ม.ป.ป.: 7) ไดก้ล่าวถึงมาตรฐานการควบคุมภายใน  

ท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินก าหนดว่า มี 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม     
2. การประเมินความเส่ียง  3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการส่ือสาร 5. การติดตามประเมินผล    

                 องค์ประกอบทั้ง 5 ประการมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อม   
ของการควบคุมเป็นรากฐานท่ีส าคญัขององค์ประกอบอ่ืนๆ ด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คง สภาพแวดล้อม    
ท่ีเอ้ือต่อการควบคุมภายในเป็นพื้นฐานส าคญัท าให้มีการปฏิบติัตามองคป์ระกอบอ่ืนๆ องคป์ระกอบ
ทั้ง 5 น้ีจะถือเป็นมาตรฐานการควบคุมภายใน เน่ืองจากเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดและยงัเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน                     
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการควบคุมภายใน ซ่ึงจะเป็นรากฐานน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน         
3 ประการ คือ 1. เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   2. สร้างความเช่ือถือ            
ของรายงานทางการเงิน 3. ท าใหมี้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ดงัแสดงตามแผนภาพ ท่ี 11 
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แผนภาพที ่ 11  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: คณะกรรมการการตรวจเงินแผน่ดิน. ค าแนะน ามาตรฐานการควบคุมภายใน: การน ามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใชใ้นเชิงปฏิบติั, 2544: 5  

                             การน ามาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐมาใช้เป็นแนวทางจัดวางระบบ         
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ขอ้ 5 และขอ้ 6 เป็นความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจท่ีจะตอ้งจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ 
ขนาดและความชัดเจนของหน่วยรับตรวจและมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน             
และปรับปรุงการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจอยูเ่สมอ 
                             จากการศึกษา วิเคราะห์คู่มือและเอกสารรายงานการจดัวางระบบการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ พบวา่ส่วนใหญ่ไดใ้ชม้าตรฐานการควบคุม
ภายในทั้ ง 5 องค์ประกอบได้แก่ 1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2.  การประเมินความเส่ียง             
3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการส่ือสาร และ 5. การติดตามประเมินผล เป็นแนวทาง 
ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและมีการติดตามประเมินผลเพื่อรายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
สอดคลอ้งกบัประเด็นในแบบประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน ของส านกังานการตรวจ
เงินแผน่ดิน (ม.ป.ป. : 8-19, 87-95) กรมบญัชีกลาง (ม.ป.ป. : 1-20) และธร สุนทรายทุธ (2550: 219-235) 
ท่ีเสนอไวเ้ป็นแนวทางเดียวกนั  

สารสนเทศ 

และ 
และ 

การส่ือสาร 

การประเมินความเส่ียง 

การติดตาม 
ประเมินผล 

กิจกรรม 
การควบคุม 

สภาพแวดลอ้ม 
ของการควบคุม 
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                             ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนอสาระในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบ เพื่อน าไป
ก าหนดแนวทางการศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงาน      
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงต่อไป โดยสรุป ดงัน้ี 

             1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม  
                    สภาพแวดล้อมของการควบคุม มี 6  ประเด็น  ประกอบด้วย 1. ปรัชญา           

และรูปแบบการบริหารของผูบ้ริหาร 2. ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม 3. โครงสร้างองคก์ร 4. การมอบ
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 5. นโยบายการบริหารและการพฒันาบุคลากร 6. คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี  

                    1.1 ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผูบ้ริหาร 
                          ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร หมายถึง แนวคิด ทศันคติและวธีิปฏิบติังาน

ท่ีผูบ้ริหารน ามาใชใ้นการบริหารหน่วยรับตรวจ ผูบ้ริหารแต่ละคนมีแนวคิดและวิธีการปฏิบติังาน
รวมทั้งประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ปรัชญาและรูปแบบการบริหารท่ีแตกต่างกนั จะท าใหเ้กิด
จุดอ่อนการควบคุมภายในท่ีแตกต่างกนัซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและประสิทธิผล    
การควบคุมภายใน  

   ปรัชญาและรูปแบบการบริหารเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัขององค์ประกอบ
ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมในด้านต่างๆ ขององค์การท่ีผูบ้ริหารต้องมีการด าเนินการ      
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง อาทิ มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์
ในการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับภารกิจ มีมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานรวมทั้ ง
หลกัเกณฑ์การวดัผลท่ีชดัเจนเป็นท่ียอมรับเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติังานร่วมกนั โดยแจง้ให้บุคลากร
ทุกคนไดท้ราบ ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ    

                 โดยสรุปจากความหมายปรัชญาและรูปแบบการบริหารท่ีผูบ้ริหารไดด้ าเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองในด้านต่างๆ ตามสาระส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญั   
ของดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีจะส่งผลให้การควบคุมภายในการปฏิบติังานในดา้นอ่ืนๆ
ขององคก์ารมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย           

                 1.2 ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม          
               ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าให้เกิดคุณธรรม     

ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน เป็นท่ียอมรับว่าหน่วยรับตรวจท่ีมีบุคลากรท่ีซ่ือสัตย์    
และมีจริยธรรมสูงจ านวนมาก สามารถน าพาหน่วยงานของตนให้ก้าวหน้า เป็นท่ียอมรับ                 
ของสาธารณชนโดยทัว่ไป ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยการแสดงออกอย่างสม ่าเสมอ       
ทั้งโดยค าพูดและการกระท ารวมทั้งส่ือสารภายในให้บุคลากรรับทราบถึงการปฏิบติัของผูบ้ริหาร
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และควรจดัท าขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรมรวมถึงขอ้ห้ามบุคลากรในลกัษณะท่ีมีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(Conflict of Interest) อย่างชดัเจน นอกจากนั้นควรมีการให้ส่ิงจูงใจท่ีสมเหตุสมผลในการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการยึดมั่นความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงานรวมทั้ งมีการลงโทษ                   
ท่ีเหมาะสมเม่ือมีการฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั  

                       ผลประโยชน์ทบัซ้อน หมายถึง สถานการณ์ท่ีบุคคลหน่ึงมีบทบาทหน้าท่ี
และ/หรือความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีมีวตัถุประสงค์หรือผลประโยชน์ส่วนตวั หรือพวกพอ้งท่ีทบัซ้อน      
กบับทบาทหนา้ท่ีในหน่วยงาน ท าใหก้ารปฏิบติังานของบุคคลนั้นขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง  
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากผลประโยชน์ส่วนตวัไม่สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของหน่วยงาน ท าใหบุ้คคลนั้น
ตอ้งอยู่ในสภาวการณ์ตอ้งเลือกทางใดทางหน่ึง ซ่ึงอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
และอาจน าไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น บุคลากรของหน่วยรับตรวจเขา้ไปเป็นคู่สัญญา 
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากบัหน่วยรับตรวจ หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษทัท่ีเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยรับตรวจ เป็นตน้ ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดขอ้ห้ามเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนดงักล่าวไวใ้นขอ้ก าหนดด้านจริยธรรม ทั้งฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกคน    
ในหน่วยงานตอ้งหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้นดว้ย 

                 จากประเด็นความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมของบุคลากรในองคก์ารดงักล่าวขา้งตน้
สรุปไดว้า่ ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของสภาพแวดลอ้มของการควบคุม
ภายในของทุกองค์การ ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการควบคุมภายในตามองค์ประกอบดา้นอ่ืนๆ  
ในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผูบ้ริหาร       
ตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม                                 
                               1.3 โครงสร้างองคก์ร 
                                     โครงส ร้า งองค์กร เ ป็นการก าหนดล าดับการบริหาร  การควบคุม                   
ความรับผิดชอบกิจกรรม รวมถึงเส้นทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ         
ของบุคลากรในระดบัต่างๆ โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นดว้ย โครงสร้าง
องคก์รท่ีไดรั้บการจดัไวอ้ยา่งดี ยอ่มเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารสามารถวางแผน สั่งการ 
และควบคุมการปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมทั้งจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอก  
ใหเ้ห็นถึงกรอบการท างานของแต่ละกิจกรรมท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ลกัษณะโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมแต่ละแห่ง อาจแตกต่างกนัตามขนาดและลกัษณะกิจกรรม    
ในแต่ละหน่วยรับตรวจ  อาทิ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาทั้ งแบบ                
เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้เหมาะสมกบัการด าเนินงาน มีแผนภูมิการจดัโครงสร้าง
องคก์รและสายงานการบงัคบับญัชาท่ีถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั 
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                               ดังนั้นจากความส าคญัของโครงสร้างองค์กรท่ีผูบ้ริหารได้จดัไวอ้ย่างชัดเจน   
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ จึงเป็นปัจจยัสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีดี     
ในองค์การท่ีผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมภายใน
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมาย 
                               1.4 การมอบอ านาจและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
                                     การมอบอ านาจ หมายถึง การกระจายการควบคุมในส่วนท่ีผูบ้ริหารตอ้งดูแล
ไปยงัผูป้ฏิบติังานตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็นในการด าเนินกิจการเพื่อให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้การกระจายอ านาจ ควรพิจารณาถึงลักษณะกิจกรรม             
ความซับซ้อน ขนาดพื้นท่ีและระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ หรือให้เกิดความเส่ียงในระดับ                
ท่ีความเส่ียงต ่าสุดท่ีอาจเกิดจากการตัดสินใจของบุคลากรผูไ้ด้รับมอบอ านาจ ดังนั้นเพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ี ดี  ผู ้บ ริหารจึงควรมอบอ านาจให้ เหมาะสมกับหน้า ท่ี                      
ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง จดัท าเอกสารค าบรรยายลกัษณะงานของบุคลากรทุกระดบั 
เอกสารคู่มือระบบงานโดยเฉพาะงานท่ีมีความซับซ้อน ลงทุนสูง ระบบการควบคุมและระบบ      
การรายงานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีมีประสิทธิภาพและทนักาลไวอ้ยา่งชดัเจน ให้เป็นแนวทาง
อ้างอิงในการปฏิบติังาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ ้ าซ้อนหรือละเวน้การปฏิบติังานรวมทั้ ง       
เกิดหยุดชะงกัเม่ือมีการโยกยา้ยสับเปล่ียนผูป้ฏิบติังาน โดยมีการแจง้เร่ืองการมอบอ านาจหน้าท่ี     
ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลงานท่ีมอบหมายอยา่งเหมาะสม
เพื่อปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
                               จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การกระจายอ านาจของผูบ้ริหาร      
ควรพิจารณาถึงลักษณะกิจกรรม ความเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยค านึงถึงระดับ    
ความเส่ียงท่ียอมรับหรือต ่าสุด เพื่อใหมี้สภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดีภายในองคก์าร 
                               1.5 นโยบายการบริหารและการพฒันาบุคลากร 
                                      บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญและมีอิทธิพลท่ีสุดต่อการปฏิบัติงานทุกด้าน 
รวมทั้งต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดนโยบายและแนวทาง      
การปฏิบติังานดา้นการบริหารงานบุคคลอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน 
เหมาะสมเพื่อใช้การคดัเลือก การฝึกอบรม การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง โดยเฉพาะควรมีเร่ือง     
ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมเป็นหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานและมีการเผยแพร่
แนวทางหรือหลกัเกณฑ์ต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างละเอียดรวมถึงควรพฒันาให้ความรู้
ความสามารถแก่บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
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                                สรุปไดว้า่นโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากรอยา่งเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพของผูบ้ริหารดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของสภาพแวดลอ้มของการควบคุม
ท่ีดี ท าให้บุคลากรมีความเช่ือมัน่ในระบบคุณธรรมขององค์การ มีขวญั ก าลงัใจในการปฏิบติังาน      
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                   
                                1.6 กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังาน 

                         คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานมีความส าคญัในการก ากบั ดูแลกิจการ
ซ่ึงหากหน่วยงานมีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานท่ีดีจะท าให้การควบคุมภายใน                        
มีประสิทธิผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ส่วนผูต้รวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นกลไกท่ีช่วยในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามทิศทาง 
ท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดรวมถึงผลส าเร็จตามแผนงานต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารด าเนินการ           
โดยตอ้งมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง ทั้งน้ี                  
ผูต้รวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบ จึงตอ้งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีความรู้ 
ความสามารถในการด าเนินการซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดลอ้มของการควบคุม   
ใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

                  สรุปไดว้า่กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพโดยคณะ
กรรมการบริหารและผูต้รวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นปัจจยั
ของสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี ใหร้ะบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง   
                           2. การประเมินความเส่ียง  

                  ก่อนการประเมินความเส่ียงตามขั้นตอนจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีชดัเจน
เก่ียวกับวตัถุประสงค์การด าเนินงานซ่ึงประกอบด้วย 1.วตัถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจและ         
2.วตัถุประสงคร์ะดบักิจกรรม มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 

                  2.1 วตัถุประสงค์ระดบัหน่วยรับตรวจ ควรก าหนดอย่างชัดเจนและวดัผลได้      
มีการเผยแพร่และช้ีแจงใหบุ้คลากรทุกระดบัทราบและเขา้ใจตรงกนั 

                  2.2 วตัถุประสงค์ระดับกิจกรรม ควรก าหนดให้สอดคล้องและสนับสนุน
วตัถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ต้องชัดเจน ปฏิบัติได้และวดัผลได้ โดยบุคลากรทุกคน                  
ท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดและใหก้ารยอมรับ 

                  ในส่วนของการประเมินความเส่ียง ผูว้ิจยัน าเสนอใน 2 ประเด็นประกอบด้วย   
1. ความหมาย และ 2. ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง ดงัน้ี          

                   2.3 การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีส าคัญท่ีใช้ในการระบุ             
และวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการคน้หา
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และน าเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
ต่อหน่วยรับตรวจ 

                 ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ก าหนดให้ผูบ้ริหารตอ้งประเมินความเส่ียง 
เพื่อให้ทราบวา่การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจมีความเส่ียงท่ีส าคญัในเร่ืองใดและในขั้นตอนใด
ของการปฏิบติังาน มีระดบัความส าคญัและโอกาสท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใด การท่ีหน่วยรับตรวจ
ไดรั้บรู้ปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลด
ความเส่ียง ซ่ึงจะท าให้เกิดความมัน่ใจตามสมควรวา่ ความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดข้ึน 
หรือหากเกิดข้ึนจะอยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  

                       2.4 ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง ประกอบดว้ย 1. การระบุปัจจยัเส่ียง (Event 
Identification) 2. การวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis)  และ 3. การจัดการความเส่ียง (Risk Response)            
มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี           

                        2.4.1 การระบุปัจจยัเส่ียง (Event Identification) ความเส่ียงมีสาเหตุจากปัจจยั
ทั้ งภายในและภายนอก ซ่ึงมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยรับตรวจ                
หรือผลการปฏิบัติงาน ทั้ งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเส่ียง          
ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องตั้งค  าถามว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน           
ท่ีอาจเกิดความผดิพลาด ความเสียหายและการไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด รวมทั้งมีทรัพยสิ์นใด
ท่ีจ าเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา เช่น ความเส่ียงจากการจัดซ้ือจัดจ้างในราคาแพง      
ความเส่ียงจากการจดัซ้ือพสัดุท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่ขอ้ก าหนด เป็นตน้      

                          2.4.2 การวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) หลงัจากระบุปัจจยัเส่ียงแลว้ 
ขั้นตอนต่อไป คือการวิเคราะห์ความเส่ียง เทคนิคการวิเคราะห์ความเส่ียงมีหลายวิธี การวดั          
ความเส่ียงท่ีเป็นตวัเลขว่ามีผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจเท่าไรนั้นเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก โดยทัว่ไป                
จะวิเคราะห์ความเส่ียงโดยประมาณโอกาสและความถ่ีท่ีความเส่ียงอาจเกิดข้ึนวา่มีมากน้อยเพียงใด 
เพื่ อพิจารณาผลกระทบจากความเ ส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเ ส่ียง ท่ี มีผล                            
ต่อหน่วยรับตรวจโดยการใช้วิธีการให้คะแนน ดังแสดงข้อมูลโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง                 
และผลกระทบของความเส่ียงต่อหน่วยงาน ตามตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 แสดงขอ้มูลโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงต่อหน่วยงาน 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

  ผลกระทบของความเส่ียงต่อหน่วยรับตรวจ 

ท่ีมา: ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, ม.ป.ป.: 11 

                                     ในการจดัล าดับความส าคัญของความเส่ียง ผูบ้ริหารควรให้ความส าคัญ      
ต่อความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงและมีโอกาสเกิดข้ึนสูง แต่อาจลดความสนใจต่อความเส่ียงท่ีมีระดบัต ่า
และโอกาสจะเกิดความเส่ียงมีน้อย การวิเคราะห์ความเส่ียงของสองจุดน้ีต้องใช้วิจารณญาณ       
อย่างมากว่าควรอยู่ในระดับใด เพราะการว ัดผลความเ ส่ียงท าได้ยากโดยอาจพิจารณา                         
จากความสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กร            
วา่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงในระดบัใด ซ่ึงแสดงได ้ตามแผนภาพท่ี 12 ดงัน้ี  

 

 

 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ความถ่ีโดยเฉล่ีย คะแนน 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
นอ้ย 
นอ้ยมาก 

 1  เดือนต่อคร้ังหรือมากกวา่  
 1- 6 เดือนต่อคร้ังแต่ไม่เกิน 5 คร้ัง 
 1 ปี ต่อคร้ัง 
 2 - 3 ปี ต่อคร้ัง 
 5 ปี ต่อคร้ัง  

5 
4 
3 
2 
1 

ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
นอ้ย 
นอ้ยมาก 

  >10 ลา้นบาท 
  >2.5 แสนบาท - 10 ลา้นบาท  
  >50,000 บาท - 2.5 แสนบาท  
 >10,000 บาท - 50,000 บาท  
   ไม่เกิน 10,000 บาท 

5 
4 
3 
2 
1 
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แผนภาพที ่ 12  แสดงกราฟโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นระดบัความเส่ียง                              

                                    ระดบัความเส่ียง  (Degree of Risk)                                  

      

      

           
      
        

 
  

ท่ีมา: ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, ม.ป.ป.: 11 

                       นอกจากการใชแ้นวทางในการวิเคราะห์ความเส่ียงตามแผนภาพขา้งตน้แลว้ 
ในทางปฏิบัติฝ่ายบริหารควรพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบ เช่น ความเส่ียงบางประเภท              
อาจมีโอกาสท่ีจะเกิดสูงมาก ถึงแม้ผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงดังกล่าวในแต่ละคร้ัง                 
มีจ  านวนเ งินน้อย  แต่หากเ กิด ข้ึนบ่อยค ร้ังผลโดยรวมอาจมีจ านวนเ งิน ท่ี มีสาระส าคัญ                          
และอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อหน่วยรับตรวจได ้

                       2.4.3 การจดัการความเส่ียง (Risk Response) เป็นขั้นตอนการก าหนดวิธีการ
จดัการเพื่อลดความเส่ียง ซ่ึงเม่ือทราบความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงแลว้   
ควรวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเส่ียง ว่าเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก จะจัดการ               
กับความเส่ียงนั้นอย่างไรโดยต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจดัการความเส่ียงนั้น 
เปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บวา่เหมาะสมและคุม้ค่าหรือไม่  

                       กรณีเป็นความเส่ียงเก่ียวกบัหน่วยรับตรวจโดยรวมมกัเกิดจากปัจจยัภายนอก
ซ่ึงมิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกนัหรือลดความเส่ียงกระท าไดโ้ดยการบริหาร
ความเส่ียงใน 4 วิธี ซ่ึงจะเลือกวิธีการใด อยูท่ี่การพิจารณาของฝ่ายบริหารท่ีพิจารณาถึงความเหมาะสม 
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด สรุป ได้แก่ 1. การหลีกเล่ียง (Avoiding) 2. การแบ่งปัน (Sharing)             
3. การลด (Reducing) และ 4. การยอมรับ (Accepting)  

                       กรณีเป็นความเส่ียงเก่ียวกับการควบคุมภายใน ท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน           
ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกนัหรือลดความเส่ียงกระท าไดโ้ดยจดัใหมี้กิจกรรม    
การควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ ความเส่ียงจากการจดัซ้ือพสัดุในราคาแพงแต่คุณภาพต ่า

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

 5 

4 

3 

2 

1 

      1             2               3              4              5                
4                                                 5 

 

 

 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

มีความเส่ียงสูงมาก 

มีความเส่ียงสูง 

มีความเส่ียงปานกลาง 

มีความเส่ียงต ่า 
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อาจจัดให้มีกิจกรรมควบคุมเก่ียวกับการจัดซ้ือให้รัดกุมมากข้ึน เช่น การก าหนดนโยบาย                 
การคัดเลือกผู ้ขายท่ีดีท่ีสุดทั้ งในเร่ืองคุณภาพและราคา การก าหนดวงเงินการอนุมัติจัดซ้ือ                
ใหเ้หมาะสม การจดัท าทะเบียนประวติัผูข้าย เป็นตน้ 

            โดยสรุปการประเมินความเส่ียงขององค์การตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจว ัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานและระดับโครงการ/กิจกรรม                  
อย่างชัดเจน ถูกตอ้ง วตัถุประสงค์ระดบัโครงการ/กิจกรรมจะต้องมีความสอดคล้อง สนับสนุน
วตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยงานเพื่อขบัเคล่ือนให้การปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ การประเมิน
ความเส่ียงจะด าเนินการตามขั้นตอนโดยพิจารณาถึงวตัถุประสงค์ในแต่ละระดบัด้วยโดยเร่ิมจาก 
การระบุปัจจยัเส่ียงท่ีแทจ้ริงขององค์การว่าเป็นความเส่ียงเร่ืองใด มีการวิเคราะห์ความเส่ียงนั้น      
ให้รู้ว่าเกิดจากปัจจยัภายในหรือภายนอก จดัล าดบัความส าคญัความเส่ียงท่ีต้องด าเนินการก่อน 
เน่ืองจากมีความเส่ียงสูง มีการจดัการความเส่ียงโดยพิจารณาถึงล าดับความเส่ียง ความคุ้มค่า           
กบัการด าเนินการและประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
                          3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
                              กิจกรรมการควบคุม มี 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การก าหนดนโยบาย             
และระเบียบวิธีปฏิบติังาน 2. การสอบทานโดยผูบ้ริหาร 3. การควบคุมการประมวลผลข้อมูล                     
4. การอนุมติั 5. การดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น 6. การแบ่งแยกหนา้ท่ี และ7. การจดัท าเอกสารหลกัฐาน 
ซ่ึงมีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 
                              3.1 การก าหนดนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังาน 

                        ผูบ้ริหารระดับสูงเป็นผูก้  าหนดนโยบายและแผนงาน เพื่อแสดงให้เห็น      
ถึงทิศทางของหน่วยงานส่วนผูบ้ริหารระดับรองลงมาเป็นผูก้  าหนด ระเบียบ วิธีปฏิบติัเพื่อใช้         
ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ท่ีตนเองรับผิดชอบโดยระเบียบ วิธีปฏิบัตินั้ นจะต้องสอดคล้อง         
และรองรับตามนโยบายหรือแผนงานและปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มอยู่เสมอรวมทั้ง
จดัให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบติังานเป็นระยะๆ เพื่อวดัผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและน ามา
ปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 

         ดงันั้นสรุปได้ว่า การก าหนดนโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบติังานเป็นกิจกรรม   
การควบคุมท่ีส าคญัของผูบ้ริหารขององค์การ เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีต้องด าเนินการ        
ให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ สามารถสนบัสนุนการบริหารจดัการองค์การทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้               
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                3.2 การสอบทานโดยผูบ้ริหาร 
                        การสอบทานโดยผูบ้ริหาร มี  2 ประเด็น ประกอบด้วย 1 . การสอบทาน   

โดยผูบ้ริหารสูงสุด และ 2. การสอบทานโดยผูบ้ริหารระดบัรอง ซ่ึงมีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 
                                      3 .2 .1  การสอบทานโดยผู ้บริหารสูงสุด ควรมุ่ง เน้นให้ความสนใจ                 
กบัการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจในภาพรวมและวตัถุประสงค์ท่ีส าคญั
ของหน่วยรับตรวจ โดยการวิ เคราะห์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริง                        
กบังบประมาณ เป้าหมายตามแผนงาน ประมาณการรวมทั้งเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในงวดท่ีผ่านมา 
หรือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัหรือตวัช้ีวดัความส าเร็จอ่ืนๆ   
ซ่ึงจะท าให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานว่ามีปัญหาในด้านใดบา้ง รวมทั้งยงัช่วยให้ผูบ้ริหาร
สามารถวเิคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขท่ีจ าเป็น 

                        3.2.2 การสอบทานโดยผูบ้ริหารระดบัรองลงมา ผูบ้ริหารระดบัรองลงมา
หรือผูบ้ริหารระดบักลาง เป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบเฉพาะงานดา้นใด ดา้นหน่ึงภายในหน่วยรับตรวจ 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารสูงสุด จึงควรมุ่งเน้นสอบทานผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริง   
ในหน่วยงานหรือกิจกรรมท่ีตนรับผิดชอบเปรียบเทียบกบัเป้าหมายตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว ้  
และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งสอบทานการปฏิบติังาน
จริงกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติัต่างๆ การสอบทานควรเขม้งวดหรือกระท าบ่อยคร้ังมากน้อย
เพียงใดข้ึนกบัลกัษณะและระดบัความเส่ียงของงานนั้นๆ 

              กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การสอบทานโดยผูบ้ริหารทั้งระดบัสูงสุดและระดบัรองลงมา
ขององค์การเป็นกิจกรรมการควบคุมตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารในแต่ละระดบั    
ท่ีตอ้งด าเนินการตามบทบาท อ านาจหน้าท่ีอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้ความส าคญัในการบรรลุ     
ผลความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร  

              3.3 การควบคุมการประมวลผลขอ้มูล 
                     ผูบ้ริหารตอ้งใชข้อ้มูลสารสนเทศภายในหน่วยรับตรวจประกอบการตดัสินใจ

ในการบริหารจัดการทั้ งข้อมูลทางบัญชีการเงินและข้อมูล อ่ืนท่ีส าคัญ ดังนั้ นข้อมูลท่ีผ่าน                 
การประมวลผลทั้งในรูปของสารสนเทศหรือรายงาน จะตอ้งมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา       
และให้เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ กิจกรรมการควบคุมท่ีควรมีเพื่อให้ไดส้ารสนเทศ              
และรายงานท่ีมีความสมบูรณ์ ไดแ้ก่ มีการอนุมติัรายการทุกคร้ังก่อนท าการบนัทึกบญัชี ทะเบียน
หรือแฟ้มหลกัฐานอ่ืน การสอบทานหรือเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการบนัทึกรายการนั้นการสอบทาน
หรือการเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างกนั การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมช่วยในการประมวลผลขอ้มูล       
ทั้งอุปกรณ์ รายงานและบุคลากร 
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             โดยสรุป การประมวลผลขอ้มูลท่ีดีมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ เป็นกิจกรรม
การควบคุมท่ีจะท าให้ผู ้บริหารได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถน าไปใช้                       
ในการบริหารจดัการองคก์ารโดยภาพรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย 

               3.4 การอนุมติั 
                     ในการด าเนินงาน ผูบ้ริหารไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์

ของหน่วยรับตรวจท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยล าพงั จึงจ าเป็นตอ้งมอบอ านาจให้บุคลากรระดบัรองลงมา
ปฏิบัติแทน ซ่ึงควรก าหนดขอบเขตของอ านาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร          
และส่ือสารให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบทั่วกันโดยผู ้ท่ีได้รับมอบอ านาจควรสอบทาน                 
ความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมติัว่าถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ นโยบาย แนวทางการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งและมีวงเงินท่ีอนุมติัอยูภ่ายใตข้อบเขตอ านาจ    
ท่ีตนสามารถอนุมัติได้ รวมทั้ งควรสอบถามเ ก่ียวกับรายการท่ีผิดปกติจากผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง                     
ก่อนลงนามอนุมติัใหด้ าเนินการ  
                           โดยสรุป การอนุมติัเป็นกิจกรรมการควบคุมภายในองค์การท่ีผูบ้ริหารได้มอบ
อ านาจของตนเองอย่างชัดเจนและมีการส่ือสารทัว่ทั้ งองค์การ เพื่อให้บุคลากรระดับรองลงมา         
ไดท้  าหนา้ท่ีแทนเพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารบรรลุตามวตัถุประสงค ์  
                           3.5 การดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น 
                                 การดูแลป้องกันทรัพย์สินเป็นการจ ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินท่ีมีความเส่ียง     
เ ช่น เ งินสด ทรัพย์สินท่ีมีค่า  เอกสารหลักฐานและระบบงานท่ีส าคัญ ข้อมูลสารสนเทศ                         
ท่ีเป็นความลบัขององค์กร เป็นตน้ เพื่อป้องกนัการสูญหาย การทุจริตและการน าไปใช้ประโยชน์
โดยผู ้ท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ี ท่ีเ ก่ียวข้อง ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุม               
และเพียงพอ การดูแลป้องกนัรักษาทรัพยสิ์นท่ีดี คือ การควบคุมการเขา้ถึงทรัพยสิ์นนั้น เช่น การเก็บ
เงินสดและของมีค่าในเซฟท่ีปลอดภยั การใส่กุญแจหอ้งเก็บพสัดุหรือตูเ้ก็บเอกสารหลกัฐานท่ีส าคญั 
การใชร้ะบบรักษาความปลอดภยัโดยใชก้าร์ดหรือแผงสัญญาณ การใชร้หสัผา่น การจดัเวรยามรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากน้ีฝ่ายบริหารควรก าหนดให้มีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน              
และมีการตรวจนบัทรัพยสิ์นเป็นระยะๆ โดยบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัหาและดูแล
รักษาทรัพยสิ์นนั้นๆ และเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการตรวจนบักบัทะเบียนทรัพยสิ์น หากมีผลต่าง
เกิดข้ึนควรติดตามหาสาเหตุแลว้ด าเนินการตามควรแก่กรณีและปรับปรุงทะเบียนทรัพยสิ์นใหถู้กตอ้ง 
                           3.6 การแบ่งแยกหนา้ท่ี 
                                 หนา้ท่ีความรับผิดชอบของงานท่ีเส่ียงต่อความเสียหายจ าเป็นตอ้งมีการแบ่งแยก
หนา้ท่ี เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงจากขอ้ผิดพลาดหรือการทุจริต ตวัอยา่งงานท่ีส าคญั เช่น การอนุมติั
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รายการหรือการให้ความเห็นชอบ การประมวลผลหรือการบนัทึกรายการ การดูแลรักษาทรัพยสิ์น  
ท่ีเก่ียวขอ้ง   
                           จากกรณีตวัอย่าง ผูบ้ริหารไม่ควรให้บุคคลคนเดียวปฏิบติังานนั้นตั้งแต่ตน้จนจบ 
ในกรณีท่ีหน่วยรับตรวจมีขอ้จ ากดัด้านบุคลากรท าให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าท่ีงานดงักล่าวได้  
ควรก าหนดกิจกรรมอ่ืนทดแทนเพื่อป้องกนัความเส่ียง เช่น มีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ เพิ่มข้ึนหรือมีการควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ด นอกจากน้ีอาจก าหนดให้มีการสับเปล่ียนหน้าท่ี
ระหวา่งบุคลากรภายในหน่วยรับตรวจเป็นคร้ังคราว โดยเฉพาะหนา้ท่ีงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิด
ขอ้ผิดพลาดหรือความเสียหาย เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท าการอนัไม่เหมาะสมหรือทุจริต
โดยอาศยัระยะเวลาท่ีท างานต่อเน่ืองในหนา้ท่ีงานเดิมเป็นเวลานาน 
      โดยสรุปผูบ้ริหารควรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานในงานท่ีมีความเส่ียง             
ท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อองค์การโดยก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบในแต่ละขั้นตอนจะเป็นกิจกรรม       
การควบคุมท่ีดีภายในองคก์ารท่ีสามารถป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

             3.7 การจดัท าเอกสารหลกัฐาน 
                   การด าเนินงานหรือระบบงานใดท่ีมีความส าคัญควรมีการจัดท าหลักฐาน          

ท่ีเป็นเอกสารหรือหนังสือไว ้เพื่อให้บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ เข้าใจวิธีปฏิบติังาน       
และสามารถค้นควา้หรืออ้างอิงได้รวมทั้งสามารถใช้ในการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง 
พิจารณาอนุมติัรายงานอย่างรัดกุม ตวัอย่างเช่น ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือการปฏิบติังาน ผงัทางเดิน       
ของระบบงานท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน 

            จากความส าคญัของการจดัท าเอกสารหลกัฐานในรูปแบบต่างๆ ดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า
เป็นเคร่ืองมือการควบคุมภายในของผู ้บริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถน าไปใช้                   
ใหเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินงานได ้      

   4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
         สารสนเทศและการส่ือสาร มี 2 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านสารสนเทศและด้าน      

การส่ือสาร มีสาระโดยละเอียดดงัน้ี 
         4.1 ด้านสารสนเทศ หมายถึง มีการจัดระบบข้อมูลท่ีได้ผ่านการประมวลผล             

และถูกจัดให้อยู่ในรูปท่ีมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ซ่ึงการด าเนินงาน                
ของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดบัจ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลสารสนเทศ โดยผูบ้ริหารจะใช้ในการ
บริหารจดัการ ส่วนผูป้ฏิบติังานใช้เป็นเคร่ืองช้ีน าในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีทั้งน้ีควรมีระบบ      
การรักษาความปลอดภยัท่ีดีในการเขา้ถึงและเรียกใชข้อ้มูลสารสนเทศดว้ย  
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          ข้อมูลข่าวสารท่ีดีจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลาและมี           
ความน่าเช่ือถือ ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ จ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลทุกดา้นขององคก์รทั้งจากแหล่งภายใน
และแหล่งภายนอก เพื่อพิจารณาว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบติังาน
ประจ า และบรรลุวตัถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม่    
เช่น ขอ้มูลดา้นการด าเนินงาน ขอ้มูลดา้นการจดัซ้ือ ค่าใชจ่้ายต่างๆ รายการอ่ืนๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นถาวร 
สินคา้คงคลงัหรือพสัดุคงคลงัและลูกหน้ี ขอ้มูลการปฏิบติังานเพื่อประกอบการพิจารณาวา่องค์กร
ได้ปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆหรือไม่ ขอ้มูลด้านการเงินซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็น     
เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ ดงันั้นจึงควรจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งและแจกจ่ายขอ้มูลในรูปแบบ            
ท่ีเหมาะสมและทนัเวลาให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรได้ใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นเพื่อช่วยให้สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

      4.2 ด้านการส่ือสาร หมายถึง มีการจดัระบบการติดต่อส่ือสาร เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้ งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซ่ึงอาจใช้คนหรือใช้ ส่ื อ                             
ในการติดต่อส่ือสาร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ ซ่ึงตอ้งมีการส่ือสารท่ีชดัเจนใหบุ้คลากร
ทุกคนได้รู้และเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน                 
และรับทราบถึงปัญหาและจุดอ่อนการควบคุมภายในรวมทั้ งแนวทางแก้ไข ควรจัดให้มีกลไก            
หรือช่องทางให้บุคลากรได้สามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการท างาน ส่งเสริมให้มี       
การส่ือสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง จากระดับล่างข้ึนบนและในระดับเดียวกันภายในหน่วย        
รับตรวจและนอกจากการส่ือสารภายในหน่วยรับตรวจแล้ว ควรมีการส่ือสารท่ี เพียงพอ                             
กับบุคคลภายนอกด้วย เพื่อให้สามารถรับข้อมูลจากผู ้มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย                      
ท่ีเกิดประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ 

      จากความส าคญัของดา้นสารสนเทศและดา้นการส่ือสารสรุปไดว้า่ การจดัให้มีระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัจะเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานการควบคุมภายใน             
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับระบบการส่ือสารแบบสองทางทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   
เป็นกลไกท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารงานองค์การในระบบเปิด สร้างความรู้ ความเข้าใจ           
และความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั เกิดการประสานงาน ร่วมมือ ร่วมใจกนัด าเนินงานการควบคุม
ภายในขององคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล        

     5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
         การติดตามประเมินผล มี 2 ประเด็น ประกอบด้วย การติดตามผลในระหว่าง            

การปฏิบติังานและการประเมินผลเป็นรายคร้ัง มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี           
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          5.1 การติดตามผลในระหวา่งการปฏิบติังาน    
                เป็นกิจกรรมท่ีรวมอยู่ในการบริหารจดัการและการควบคุมดูแลการปฏิบติังาน

ตามปกติประจ าวนัของแต่ละส่วนงานย่อยภายในหน่วยรับตรวจท่ีฝ่ายบริหารและบุคลากร             
ทุกระดบั ตอ้งมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการจดัให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของส่วนงานยอ่ยท่ีตนเองรับผดิชอบ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  

          5.2 การประเมินผลเป็นรายคร้ัง  
                มีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ช่วงเวลาใด     

เวลาหน่ึงท่ีก าหนดโดยขอบเขตและความถ่ีในการประเมินข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์การติดตาม
ประเมินผล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

                5.2.1 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผล                                 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดว้ยการให้ผูมี้ความช านาญในกิจกรรม
นั้นเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมิน โดยก าหนดให้กลุ่มผูป้ฏิบติังานของส่วนงานยอ่ยนั้นๆ ร่วมกนั
พิจารณาถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและคน้หาความเส่ียง
ของงานในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่       
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดให้มีการประเมิน     
การควบคุมดว้ยตนเองทุกส่วนงานยอ่ยภายในองคก์ร  

                5.2.2 การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ เป็นการประเมินผลท่ีกระท า        
โดยผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังานนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ ผลการประเมิน
จะให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน การประเมินผลอย่างเป็นอิสระอาจกระท า        
โดยผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอก และ/หรือท่ีปรึกษาภายนอก เพื่อใหผ้ลการประเมิน
เป็นไปตามวตัถุประสงค์และมีความเท่ียงธรรมมากข้ึน การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ   
ควรจะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมและสนบัสนุนการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง 

                  ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่อการติดตามประเมินผล ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดให้มี
ผูรั้บผิดชอบการติดตามประเมินผลเก่ียวกบัความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
อย่างต่อเน่ืองและก าหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานและจัดท า
รายงานเสนอต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการโดยตรง เม่ือผูบ้ริหารไดรั้บรายงานการติดตามการประเมินผล ควรด าเนินการดงัน้ี 

                 1. พิจารณาวธีิการปรับปรุงแกไ้ขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 
                 2. ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
                 3. สั่งการใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
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                 4. ช้ีแจงถึงเหตุผลท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการใดๆ ตามขอ้เสนอแนะ 
      จากความส าคัญขององค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผลของมาตรฐาน                
การควบคุมภายในสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการปฏิบัติงานปกติ ประกอบด้วย การติดตามผล             
ในระหวา่งการปฏิบติังานและการประเมินผลเป็นรายคร้ัง มี 2 ลกัษณะ คือการประเมินการควบคุม
ดว้ยตนเองซ่ึงมีความส าคญัมากเพราะจะป้องกนัและลดความเสียหายไดใ้นเบ้ืองตน้และการประเมิน
การควบคุมอยา่งอิสระ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในน้ี ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัจะตอ้งให้
ความส าคญั มีการก าหนดผูรั้บผดิชอบ วางหลกัเกณฑท่ี์น่าเช่ือถือ มีความชดัเจนและมีการด าเนินการ
อยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ืองเพื่อใหก้ารควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยูเ่สมอ          
                     3.3.2 มาตรฐานการควบคุมภายในของ COSO 
                             Thomas P. DiNapoli, State Comptroller. (2016: 8) ได้ก ล่าวถึง  องค์ประกอบ     
การควบคุมภายใน COSO 2013 ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ และ 17 หลกัการ มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 
                             องค์ประกอบท่ี1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม(Control Environment)  
ประกอบดว้ย            
                             หลกัการท่ี 1 องค์กรยึดหลกัความซ่ือตรงและจริยธรรม ได้แก่ 1. แสดงให้เห็น 
โดยผ่านค าสั่ง การกระท า พฤติกรรม 2. จดัท ามาตรฐานของจรรยาบรรณ 3. ประเมินการยึดมัน่     
ในมาตรฐานของจรรยาบรรณ 4. รายงานการเบ่ียงเบนในเวลาท่ีเหมาะสม 
                             หลกัการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อการก ากบัดูแล ไดแ้ก่ 
1. ก าหนดความรับผิดชอบในการก ากบัดูแล 2. กรรมการบริษทัมีความรู้ ความช านาญท่ีเก่ียวขอ้ง  
กับธุรกิจ 3. ด าเนินการอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 4. ก ากับดูแลในเร่ืองสภาพแวดล้อม             
ของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร    
และการติดตามประเมินผล 
                             หลกัการท่ี 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน ได้แก่       
1. พิจารณาโครงสร้างทั้ งหมดของกิจการ 2. ก าหนดสายการรายงาน 3. ก าหนด มอบหมาย            
และจ ากดัขอบเขตของอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
                             หลกัการท่ี 4 องค์กร จูงใจ รักษาไวแ้ละจูงใจพนกังานได้แก่ 1. วางนโยบายและวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารบุคลากร 2. ประเมินความสามารถรายบุคคลและระบุส่วนท่ียงัขาดอยู่           
เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 3. จูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากร 4. วางแผนและเตรียมสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง   
                             หลกัการท่ี 5 องคก์รผลกัดนัให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ไดแ้ก่ 
1. บังคับให้มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในผ่านโครงสร้างองค์กร อ านาจหน้าท่ีและ             
ความรับผิดชอบ 2. ก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจและการให้รางวลั 3. ประเมิน
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ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน ส่ิงจูงใจและรางวลัอย่างต่อเน่ือง 4. พิจารณาความกดดันในการท างาน           
ท่ีมากเกินไป 5. ประเมินผลการปฏิบติังาน การใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานเป็นรายบุคคล                
                             องคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ประกอบดว้ย    
                             หลกัการท่ี 6 ก าหนดเป้าหมายชดัเจน ไดแ้ก่ 1. องคก์รปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี 
ท่ีรับรองโดยทัว่ไป 2. องค์กรก าหนดสาระส าคญัของรายงานทางการเงิน 3. รายงานทางการเงิน
สะท้อนถึงกิจกรรมขององค์กร 4. คณะกรรมการอนุมติัและส่ือสารนโยบายบริหารความเส่ียง        
ใหผู้บ้ริหารและพนกังานรับทราบ และเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร  
                             หลกัการท่ี 7 ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอยา่งครอบคลุม ไดแ้ก่ 1. ระบุความเส่ียง
ทุกประเภททั้งระดบัองคก์ร ฝ่ายงาน 2. วิเคราะห์ความเส่ียงทั้งปัจจยัภายใน/ภายนอก 3. ให้ผูบ้ริหาร
ทุกระดบัมีส่วนร่วม 4. ประเมินนยัส าคญัของความเส่ียงท่ีระบุ 5. ก าหนดวา่จะตอบสนองความเส่ียงอยา่งไร  
                             หลกัการท่ี 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ไดแ้ก่ 1. ประเมินโอกาสท่ีจะเกิด
การทุจริตประเภทต่างๆ 2. ทบทวนเป้าหมาย แรงจูงใจและแรงกดดนั 3. คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสเกิดทุจริตและมาตรการป้องกนั 4. บริษทัไดส่ื้อสาร 
ใหพ้นกังานปฏิบติัตามนโยบาย 
                             หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุม
ภายใน ได้แก่ 1. ประเมินการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก 2. ประเมินการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการท าธุรกิจ 3. ประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร  
                             องคป์ระกอบท่ี 3  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ประกอบดว้ย  
                             หลกัการท่ี 10 ควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ไดแ้ก่ 1. การควบคุม
เหมาะสมกับความเส่ียงและลักษณะเฉพาะขององค์กร สภาพแวดล้อม ลักษณะของงาน                       
2. มีมาตรการการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบาย คู่มือ ระเบียบ                 
3. ก าหนดกิจกรรมควบคุมให้มีความหลากหลายอย่างเหมาะสมการผสมผสานของกิจกรรม           
การควบคุมหลายๆ ประเภท 4. ก าหนดใหมี้การควบคุมทุกระดบัขององคก์ร 5. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี 
ผูอ้นุมติั ผูบ้นัทึก ผูดู้แลเก็บรักษา  
                             หลักการท่ี 11 พฒันาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม ได้แก่ 1. ก าหนด       
ความเก่ียวข้องกันของการใช้ IT ในกระบวนการธุรกิจกับการควบคุมทั่วไปทางด้าน IT                     
ใหเ้หมาะสม 2. ก าหนดกิจกรรมการควบคุมดา้นโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสม 3. ก าหนดกิจกรรม
การควบคุมดา้นความปลอดภยัใหเ้หมาะสม 4. ก าหนดกิจกรรมการควบคุมดา้นการจดัหา การพฒันา
และดูแลรักษาระบบ   
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                             หลกัการท่ี 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบติัได ้ไดแ้ก่ 1. มีนโยบายท่ีรัดกุม
เพื่อติดตามการท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 2. มีนโยบายเพื่อให้การอนุมติั
การท าธุรกรรม กระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนได้เสีย 3. มีนโยบายเพื่อให้การอนุมติัธุรกรรมค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมือนเป็นรายการท่ีท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)           
4. มีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 5. ก าหนดหน้าท่ี                  
และความรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ  6. นโยบายและกระบวนการปฏิบัติได้รับ            
การน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 7. ทบทวนนโยบายและกระบวนการท างานใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ  
                             องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสาร(Information and Communication) 
ประกอบดว้ย  
                             หลกัการท่ี 13 องคก์รมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและมีคุณภาพ ไดแ้ก่ 1. ระบุสารสนเทศ  
ท่ีต้องการใช้ในการด าเนินงาน 2. พิจารณาต้นทุน ประโยชน์ รวมทั้งปริมาณและความถูกต้อง      
ของขอ้มูล 3. ด าเนินการเพื่อให้กรรมการมีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการตดัสินใจ  4. ด าเนินการเพื่อให้
กรรมการได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด           
5. ด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมมีรายละเอียดสามารถสอบยอ้นได้ 6. องคก์รมีการด าเนินการ 
ดงัน้ี เก็บเอกสารเป็นระบบ แกไ้ขขอ้บกพร่องการควบคุมตามความเห็นผูส้อบ   
                             หลักการท่ี  14 มีการ ส่ือสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายใน              
ด าเนินต่อไป ได้แก่ 1. มีกระบวนการส่ือสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทางท่ีเหมาะสม                         
2. มีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 3. จดัให้มีช่องทางส่ือสารลบัเพื่อแจง้
เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต 
                             หลักการท่ี 15 มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นท่ีอาจกระทบ          
ต่อการควบคุมภายใน ไดแ้ก่ 1. ส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทาง     
ท่ีเหมาะสม 2. มีช่องทางส่ือสารลบัส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก แจง้เบาะแสการทุจริต  
                             องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring   
Activities)  ประกอบดว้ย 
                             หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แก่ 1. จัดให้มี             
การติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้               
ทางผลประโยชน์ 2. จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้              
โดยการประเมินตนเองและ/หรือการประเมินโดยผู ้ตรวจสอบภายใน 3. ความถ่ีการติดตาม              
และประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงขององค์การ 4. ติดตามและประเมินผล          
การควบคุมภายในโดยผูมี้ความรู้ความสามารถ 5. ก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
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ภายใน ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 6. ส่งเสริมให้ผู ้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ี                
ตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน   
                             หลกัการท่ี 17 ประเมินและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในทนัเวลา 
และเหมาะสม ไดแ้ก่ 1. ประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในและด าเนินการ
แก้ไขอย่างทันท่วงที 2. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง            
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระท า ท่ีผิดปกติ ซ่ึงกระทบช่ือเสียงและฐานะการเงินบริษัท                   
อย่างมีนัยส าคญั 3. รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัพร้อมแนวทางแกไ้ขต่อคณะกรรมการ
บริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบในเวลาอนัควร  
                             เมธา สุวรรณสาร (ม.ป.ป. 42-44) ไดก้ล่าวถึงกรอบการควบคุมภายในของ COSO  
ประกอบด้วยองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  5 ด้านท่ีสัมพันธ์กัน ซ่ึงการด าเนินการ                   
ในแต่ละองคป์ระกอบ อาจพิจารณาในเร่ืองต่างๆ มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 
                             1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) เม่ือสภาพแวดล้อม  
การท างานเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัในการบริหารธุรกิจ จึงควรท่ีจะมีการจดัสภาพแวดลอ้มการท างาน  
ใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานเพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วย
ให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ตามท่ีต้องการ 
สภาพแวดล้อมท่ีส าคัญ ได้แก่  1. ความร่วมมือ ร่วมใจกันของพนักงาน 2. การให้ คุณค่า                       
ต่อจรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน 3. ความสามารถในการท างานของพนกังานทุกฝ่าย 
4. ปรัชญาในการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 5. รูปแบบการปฏิบติังาน วิธีการปฏิบติังานท่ีผูบ้ริหาร
มอบหมายอ านาจความรับผิดชอบและการจดัการ 6. การพฒันาคนภายในองค์กร 7. การควบคุม       
เอาใจใส่และการวางแผนจากคณะกรรมการ 8. การส่ือสารจากระดับสูง 9. การบริหารข้อมูล           
และข่าวสารร่วมกัน 10. ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน 11. โครงสร้างขององค์กร                  
12. วฒันธรรมขององคก์ร 13. ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร 14.  อ่ืนๆ 
                             2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นการตระหนักถึงและจัดการ     
กับความเส่ียงท่ีองค์กรต้องเผชิญโดยต้องมีการก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีบูรณาการขององค์กร           
เช่น การขาย การผลิต การตลาด การเงินกับกิจกรรมอ่ืนๆ โดยเน้นให้องค์กรต้องวิเคราะห์/
ประเมินผลและบริหารความเส่ียงท่ีเผชิญทั้งปัจจุบนัและอนาคตในทุกมุมมอง ทุกระดบั 
                                 2.1 การตั้งวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กรท่ีเช่ือมโยงระดบัต่างๆ 
ฝ่ายต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและยดึมัน่แน่นเหนียวภายในองคก์ร ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทในเร่ืองน้ีมาก 
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                                 2.2 การประเมินความเส่ียง คือการคน้หาและวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อบริหาร
หรือจัดการให้ว ัตถุประสงค์ นโยบายขององค์กรท่ีตั้ งไว้ส า เ ร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ                      
และประสิทธิผล 
                                 2.3 การเปล่ียนแปลง คือส่ิงท่ีไม่แน่นอนไม่ว่าในระดับกว้าง ระดับแคบ           
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน ลกัษณะธุรกิจ เทคนิคขอ้บงัคบัรวมทั้งเง่ือนไขในการด าเนินงาน        
จึงจ าเป็นตอ้งมีวธีิการตรวจหาและจดัการกบัความเส่ียงโดยเฉพาะ 
                             3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
และกระบวนการควบคุมใหร้อบคอบวา่ส่ิงท่ีก าหนดข้ึนมานั้น สามารถช่วยใหอ้งคก์รบรรลุผลส าเร็จ
ได้อย่างมีประสิทธิผล การควบคุมก็ คือนโยบายและวิธีการต่างๆ ท่ีท าให้มั่นใจว่าค าสั่ ง                     
ของฝ่ายบริหารไดน้ าไปปฏิบติั 
                                 3.1 ช่วยให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อบอกถึงความเส่ียง         
ต่อการท าใหเ้กิดความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
                                 3.2 ตอ้งสร้างขั้นตอนการควบคุมความเส่ียงภายในองคก์รทุกระดบัและทุกแผนก 
                                 3.3 การควบคุมรวมทั้ งการพิจารณาอนุมัติ  การให้อ านาจกระท าการ                  
การตรวจสอบความถูกตอ้ง การไกล่เกล่ียความขดัแยง้ การทบทวนผลการด าเนินงาน การรักษา
ความปลอดภยัของทรัพยสิ์น การแบ่งแยกหนา้ท่ี ฯลฯ เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 
                                  4. ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) เนน้การส่ือสาร 
และความเขา้ใจร่วมในองคก์รส าหรับกิจกรรมและระเบียบต่างๆ ให้เขา้ใจตรงกนัตามความรับผิดชอบ
ในแต่ละระดบัชั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 
                                 4.1 การใหข้อ้มูลตอ้งท าอยา่งเหมาะสมดว้ยส่ือทั้งภายในและภายนอก 
                                 4.2 ตอ้งส่ือสารเป็นวงกวา้ง จากระดบับนสู่ล่าง จากซ้ายไปขวา จากขวาไปซา้ย 
แลว้ยอ้นล่างไปบนโดยตอ้งมีการสร้างระบบขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเอ้ือต่อการน าไปใช ้
และมีการแลกเปล่ียนกันตามความจ าเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติ การบริหารและการควบคุม              
การด าเนินงาน 
                                 4.3 พนักงานทุกคนต้องเข้าใจบทบาทตนเองในระบบการควบคุมภายใน 
ตลอดจนความรู้ว่าการด าเนินงานของแต่ละคนสัมพนัธ์กับการท างานของผูอ่ื้น/หน่วยงานอ่ืน
อยา่งไร รูปแบบการส่ือสารในองคก์ารสามารถท าไดห้ลายทาง เช่น การประชุม การจดัท ารายงาน
ประจ าเดือน เป็นตน้ การมีขอ้มูลข่าวสารและระบบการส่ือสารท่ีดียอ่มช่วยให้ผูบ้ริหารไดส้อบทาน
สถานะของความเส่ียงและแผนการด าเนินงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เกิดการบอกกล่าวขอ้มูลท่ีส าคญั 
และท าใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผลไดอ้ยา่งทนัเวลา 
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                           5. การติดตามและการสอดส่องดูแล (Monitoring) เ น่ืองจากสภาพแวดล้อม             
ทั้ งทางภายในและภายนอกองค์การ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ระบบการควบคุมจึงต้องมี         
การติดตามและดัดแปลงรวมทั้งการตรวจสอบให้เหมาะสมเท่าท่ีจ  าเป็น สามารถเปล่ียนแปลง        
ใหเ้หมาะสมกบัเง่ือนไขต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีโดย 
                               5.1 ระบบการควบคุมภายในทุกระดบัของฝ่ายในองคก์รจ าเป็นตอ้งมีการสอดส่อง
ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
                              5.2 มีการประเมินคุณภาพการท างานของระบบเป็นระยะ ท าไดโ้ดยการสอดส่อง
และประเมินผลตลอดเวลาทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 
                          โดยสรุปมาตรฐานการควบคุมภายในของ COSO ถือเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐาน   
ของระบบควบคุมภายในขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีไดก้ าหนดองค์ประกอบและหลกัการ
เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในไวอ้ย่างสอดคลอ้งกนัเป็นระบบ ครอบคลุม 
การบริหารจดัการทัว่ทั้งองค์กรโดยก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ สมเหตุสมผล             
ต่อการด าเนินงานตามภารกิจขององคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จ ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีมีการวาง
แผนการด าเนินงานและมีการติดตามผลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้
      3.4 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
                      การจดัวางระบบการควบคุมภายใน มี 2 ประเด็น ประกอบดว้ย การออกแบบระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและแนวทางการออกแบบระบบการควบคุมภายใน มีสาระ   
โดยละเอียด ดงัน้ี                  

         ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.ป.ป.: 21-22) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน สรุปวา่ ผูบ้ริหารควรเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาดของหน่วยงาน
ในความรับผิดชอบ ซ่ึงหากมีระบบอยู่แล้วก็สามารถใช้วิธีการปรับปรุงระบบเดิม การออกแบบ   
การควบคุมเร่ิมจากการท าความเข้าใจกับภารกิจ วตัถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจและระดับ
กิจกรรม มาตรฐานการควบคุมภายใน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง      
กบัการควบคุมภายใน หลงัจากนั้นจึงสอบทานสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
และออกแบบการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมหรือท่ียอมรับได ้

         ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ (2549: 8) ได้ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน    
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ย ังไม่มีหน่วยงานใดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     
ท่ีได้มีการจดัวางระบบการควบคุมภายในไวอ้ย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้นในปีงบประมาณ      
พ.ศ.2547-2548 จึงได้เ ร่ิมมีจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่าง เป็นระบบตามแนวทาง                        
ท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินก าหนดและประเมินผลการควบคุมภายใน  
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         ส าหรับหน่วยงานราชการส่วนใหญ่จดัวางระบบการควบคุมภายในเป็นแนวทาง
เดียวกนั อาทิ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2556: 1-2) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2552: 25)  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (2559: 15) มีการจดัวางระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบ ข้อ 5 และมีการติดตามรายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ 6           
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2554: 17) และองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2559: 1-8) ใชร้ะบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ.2544 และ อา้งอิงแนวทางของ COSO  เป็นตน้ 
                       ส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนได้น าแนวทางการควบคุมภายใน        

ตามมาตรฐานการควบคุมภายในไปปรับใช้ให้สอดคลอ้งกบัภารกิจและเป้าหมายการท างาน อาทิ 

บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ ทอท. สังกัดกระทรวงคมนาคม (2558: 1-6 )               

ใชแ้นวทางและหลกัการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2544 และ กลต. ก าหนด

โดยอา้งอิงแนวคิดของ COSO เช่นเดียวกบับริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) (2557: 210) น าแนวทาง          

การควบคุมภายในของ COSO มาปรับใช้เช่นกัน ส่วนกลุ่มบริษทัสามารถ คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด  

(2558: 115) ไดว้างระบบการควบคุมภายในโดยอิงมาตรฐานสากล ของ COSO-ERM  

    ทั้งน้ีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดเ้สนอแนวทางระบบการควบคุมภายใน ดงัน้ี 

          3.4.1 การออกแบบระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิผล  
                   ในการจดัวางระบบควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานจะต้องมีการก าหนด

หรือออกแบบระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.ป.ป.: 21-22) ได้เสนอการด าเนินงาน 7 ขั้นตอน โดยสรุป
สาระส าคญั ดงัน้ี 

                   1) หน่วยรับตรวจจ าเป็นตอ้งก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการด าเนินงาน
ทั้งระยะสั้ นและระยะยาวและสร้างระบบการควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงจะช่วยท าให้ผูบ้ริหารมั่นใจ     
อยา่งสมเหตุสมผลวา่ จะควบคุมดูแลการด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้

                        วตัถุประสงคข์องหน่วยรับตรวจแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ วตัถุประสงคใ์นระดบั
หน่วยรับตรวจ (Entity-Level Objectives) เป็นวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วย                  
รับตรวจ ส่วนวตัถุประสงคใ์นระดบักิจกรรม (Activity-Level Objectives) เป็นวตัถุประสงคข์องการ
ด าเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรมของระดับส่วนงานย่อย วตัถุประสงค์              
ท่ีก าหนดข้ึนในแต่ละระดบั ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีชดัเจนและสามารถ
วดัผลได ้
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                   2) ค้นหาความเส่ียงต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีอาจท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ  
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

                   3) พิจารณาการควบคุมท่ีมีอยู่แล้วว่าสามารถท่ีจะป้องกนัหรือลดความเส่ียง    
ไดใ้นระดบัใด 

                   4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่เพื่อป้องกันความเส่ียงหรือลดความเส่ียง          
ท่ีเหลือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

                   5) ประมาณการตน้ทุนท่ีจะตอ้งใชใ้นการจดัให้มีและด ารงรักษาไวซ่ึ้งกิจกรรม
การควบคุม ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย ตอ้งไม่สูงกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการมีกิจกรรมการควบคุม 

                   6) จดัท าแผนในการน ากิจกรรมการควบคุมนั้นมาใช ้
                   7) น ากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบติัและติดตามผล 
          3.4.2 แนวทางการออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
                   ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.ป.ป.: 22-25) ไดเ้สนอแนวทางการก าหนด

หรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน สรุปได้ว่าหน่วยรับตรวจต้องท าความเขา้ใจโครงสร้าง 
องค์กร ภาระหน้าท่ีและวตัถุประสงคข์องส่วนงานยอ่ยต่างๆ ตามโครงสร้างองค์กรแลว้จึงก าหนด
งานในความรับผิดชอบออกเป็นกิจกรรมซ่ึงควรมีแผนผงัแสดงกระบวนงานและกิจกรรม เพื่อเป็น
แนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายใน ทั้งน้ีตอ้งมีการศึกษา วเิคราะห์เพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์ 
เหตุการณ์ท่ีเกิดความเส่ียงและกิจกรรมท่ีจะควบคุมภายในของแต่ละเร่ืองดว้ย มี 2 วธีิ ดงัน้ี 

                   1) วิธีทัว่ไป ไดแ้ก่ วิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมส าหรับงานและกิจกรรมทัว่ไป 
เช่น การบริหารงานนโยบาย การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยรับตรวจสามารถ
เลือกจากรายการควบคุมทัว่ไป เช่น จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน จากในคู่มือแนวทาง     
การควบคุมภายในของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วดดัแปลงแกไ้ขตามตอ้งการ เพื่อน ามา
ปรับเป็นกิจกรรมการควบคุม 

                     2) วิธีเฉพาะ ได้แก่ วิธีการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะส าหรับงานและ
กิจกรรมของหน่วยรับตรวจท่ีแตกต่างจากงานและกิจกรรมทัว่ไป โดยเนน้ไปท่ีรายละเอียดของหลกัการ
และวิธีการปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ โดยตรง เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงเฉพาะตามท่ีระบุไวใ้นขั้นตอน
การประเมินความเส่ียงหรือพิจารณาจากความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัมาก าหนดเป็นกิจกรรมการควบคุม 
                        สรุปการจดัวางระบบการควบคุมภายใน มี 2 วธีิ เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั
ของหน่วยงานท่ีตอ้งร่วมกนัจดัวางระบบการควบคุมภายในตามขั้นตอนให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ 
หน้าท่ีและวตัถุประสงค์ทั้ งในระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม เพื่อให้การควบคมภายใน          
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
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                    3.5 การพฒันาระบบควบคุมภายใน 
                          ในการน าเสนอการพฒันาระบบการควบคุมภายในมี 2 ประเด็น ประกอบด้วย  
กลไกภายนอก-องคก์รท่ีก ากบัดูแลและกลไกภายในหน่วยงาน มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี                           
                          ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.ป.ป.: 5) ให้ความเห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในเป็นกลไกท่ีส าคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผูบ้ริหารทั้งภาครัฐและเอกชน  
เป็นกระบวนการท่ีช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้หน่วยงานบรรลุ   
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การควบคุมภายในจึงตอ้งมีการพฒันา ประกอบดว้ย 
                          3.5.1 กลไกภายนอก-องคก์รท่ีก ากบัดูแล ไดแ้ก่ 
                                   1) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ออกขอ้ก าหนดให้บริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ                 
                                   2) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจน ามาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจดัวางและประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ  
                                   3) ส านกันายกรัฐมนตรีไดอ้อกระเบียบวา่ดว้ยการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ พ.ศ.2548 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามระเบียบฯ        
ไดก้  าหนดให้การปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐาน     
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เป็นตวัช้ีวดัส่วนหน่ึงในการติดตามและประเมินผลส่วนราชการ      
เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของการก ากบัดูแลและควบคุมตนเองท่ีดีของส่วนราชการ 
                           3.5.2 กลไกภายในหน่วยงาน ไดแ้ก่ 
                                   1) คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารระดับสูง เป็นผูมี้บทบาทส าคญั                 
ในการพฒันาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง ให้ความส าคญัในการก าหนด
วตัถุประสงค ์แนวทางการติดตามประเมินผลและปรับปรุงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ปฏิบติัตน
ให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองของจริยธรรมและความซ่ือสัตย ์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง 
ซ่ึงจะท าให้สามารถลดข้อจ ากัดของการควบคุมภายในลงได้ ส่งผลให้เกิดการพฒันาและน าพา
องคก์รไปสู่การด าเนินกิจการอยา่งย ัง่ยนื 
                                    2) หัวหน้าส่วนงานย่อยและผู ้ปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนงานย่อยเป็นผู ้น า        
เอาวิธีการควบคุมต่างๆ ไปใช้ในการควบคุมงานและก ากบัดูแลให้ผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตามวิธีการ      
ท่ีฝ่ายบริหารก าหนด เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนการควบคุมภายใน          
และความเส่ียงในกิจกรรมท่ีรับผิดชอบเป็นอยา่งดี จึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะช่วยให้การพฒันาระบบ     
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การควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามหัวหน้าส่วนงานย่อยและผู ้ปฏิบัติงาน           
ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งสม ่าเสมอควบคู่ไปดว้ย 
                                        3) ผูต้รวจสอบภายในมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในเร่ือง การควบคุม
ภายในโดยการประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อช่วยให้องคก์รสามารถ
พฒันากระบวนการการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีบทบาทในการกระตุ้นบุคลากร            
ทุกระดบัใหเ้ห็นความส าคญัของการควบคุมภายในและปฏิบติัตามระบบดว้ยความเคร่งครัดอยา่งมีวินยั 
                                    4) ผูรั้บผดิชอบการประเมินผลการควบคุมภายในจะตอ้งคิดน าวธีิการควบคุม
ใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป ตอ้งปรับเปล่ียน
เคร่ืองมือท่ีใชใ้หมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัววิฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย  
                   กล่าวโดยสรุปการพฒันาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานราชการ เป็นส่ิงจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาอยูเ่สมอโดยกลไกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้
ระบบการควบคุมภายในได้น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอยู่เสมอ เหมาะสม        
และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

     3.6 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายใน 
           ในการน าเสนอการติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน               

ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มี 2 ประเด็นหลกั ได้แก่ 1. การติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประกอบดว้ย 1.1 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน 1.2 การประเมินผลเป็นรายคร้ัง    
มี 2 ลกัษณะไดแ้ก่ การประเมินการควบคุมดว้ยตนเองและการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 
1.3 ระดับของการประเมินผล มี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยรับตรวจและระดับส่วนงานย่อย             
2. การรายงานผลการควบคุมภายใน ซ่ึงมีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี  

           3.6.1 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน                           
                     คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (2544: 18-19) ได้กล่าวถึงการติดตาม

ประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผล           
ของการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ มี 2 ลกัษณะโดยสรุป ดงัน้ี 

                     1) การติดตามผลในระหวา่งการปฏิบติังาน (Ongoing Monitoring) 
                         โดยทัว่ไปการควบคุมภายในจะไดรั้บการออกแบบเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่

มีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง รวมเป็นส่วนเดียวกนัและอยู่ในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ตามปกติ  
ขององคก์ร การติดตามผลมกัอยูใ่นรูปกิจกรรมการบริหารและการก ากบัดูแลโดยปกติ เช่น การเปรียบเทียบ   
การสอบยนัและกิจกรรมอ่ืน ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีประจ าของบุคลากรในองคก์ร                     

                      



88 
 

                          2) การประเมินผลเป็นรายคร้ัง (Separate Evaluation) 
                         การประเมินผลเป็นรายคร้ังมีว ัตถุประสงค์มุ่ง เน้นไปท่ีประสิทธิผล                

ของการควบคุม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดโดยขอบเขตและความถ่ีในการประเมินข้ึนอยูก่บั
การประเมินความเส่ียงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเป็นหลัก แบ่งแยก        
เป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

                         2.1) การประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self - Assessment)  
                                การประเ มินการควบคุมด้วยตนเอง  (Control Self- Assessment)          

หรือเ รียกโดยย่อว่า  CSA เ ป็นกระบวนการประเมินผลโดยก าหนดให้ก ลุ่มผู ้ปฏิบัติง าน                          
ในส่วนงานยอ่ยนั้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการประเมิน สร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
ให้แก่ทุกคนท่ีเป็นเจ้าของงานนั้ น การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็นเกณฑ์พื้นฐาน                   
ของการประเมินผลจะช่วยให้ผูบ้ริหารค้นพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนก่อนมีการประเมินการควบคุม          
อย่างเป็นอิสระ ซ่ึงสามารถลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัญหาดงักล่าวได ้ฝ่ายบริหารจึงควร
ก าหนดใหมี้การประเมินการควบคุมภายในดว้ยตนเองทัว่ทั้งองคก์ร  

                                    วธีิการประเมินการควบคุมดว้ยตนเองหรือท า CSA คือการน ากระบวนการ
ปฏิบติังานกบัวตัถุประสงค์ของงานนั้นมาเช่ือมโยงกนัแลว้ระบุการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ของงานนั้นๆ 
และประเมินความเส่ียงท่ีย ังมีอยู่ ซ่ึงผลท่ีได้คือ ผู ้ปฏิบัติงานจะเข้าใจกระบวนการท างานและ
วตัถุประสงค์ของงานชัดเจน รู้และเขา้ใจความเส่ียงท่ีแทจ้ริงท่ีอาจกระทบต่อวตัถุประสงค์ สามารถ
ก าหนดการควบคุมภายในท่ีจ าเป็นเพื่อลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้และสามารถก าหนด
แผนปฏิบติัเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม สรุปรายละเอียด  ดงัแสดงตามแผนภาพท่ี 13 

แผนภาพที ่ 13  แสดงการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (CSA) 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, ม.ป.ป.: 37  

กระบวนการ 
ปฏิบติังาน 

วตัถุประสงค ์
ของงาน 

แผนปรับปรุง 
การควบคุม 

ปัจจยัเส่ียง 
ท่ียงัมีอยู่ 

กิจกรรม 
การควบคุมท่ีมี 

CSAประเมิน 
การควบคุม 
ดว้ยตนเอง 
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                                      2.2) การประเมินการควบคุมอยา่งเป็นอิสระ (Independent Assessment)  
                                             การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระเป็นการประเมินท่ีกระท าโดย   
ผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การประเมินผลไดด้ าเนิน
ไปอยา่งเท่ียงธรรม อาจกระท าโดยผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอกและ/หรือท่ีปรึกษา
ภายนอกการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระไม่ควรเป็นกิจกรรมการควบคุมท่ีทดแทน             
การประเมินการควบคุมดว้ยตนเองแต่ควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการประเมิน 
การควบคุมดว้ยตนเอง  
             3) ระดบัของการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                      มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินระบุให้
หน่วยรับตรวจตอ้งจดัให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบติังาน
และการประเมินผลเป็นรายคร้ัง เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไข            
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปรวมทั้งการควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
สามารถแบ่งการประเมินผลการควบคุมภายในเป็น 2 ระดบั โดยสรุป ดงัน้ี 
                 3.1) การประเมินผลระดบัหน่วยรับตรวจ 
                                             การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจควรให้ข้อสรุปโดยรวมต่อฝ่าย
บริหารให้ความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ มีมาตรการท่ีจะท าให้หน่วยรับตรวจบรรลุวตัถุประสงค์
ของหน่วยงานและบรรลุว ัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน ควรใช้                  
ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยในการสรุปเป็นการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ            
อย่างไรก็ตาม อาจเพิ่มเติมในส่วนของความเส่ียงบางอยา่ง ซ่ึงควบคุมโดยหน่วยกลางหรือควบคุม
โดยระดบัหน่วยรับตรวจดว้ย                                         
                                     3.2) การประเมินระดบัส่วนงานยอ่ย  
                                             การประเมินระดับส่วนงานย่อยเป็นการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ            
ท่ีส่วนงานยอ่ยรับผิดชอบ ควรท าบ่อยคร้ังตามท่ีก าหนดเพื่อให้หวัหนา้กิจกรรม หวัหนา้ส่วนงานย่อย
หรือผูรั้บผิดชอบมีความมัน่ใจพอควรเก่ียวกบัประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมท่ีถูก
ประเมินอย่างต่อเน่ือง ในการประเมินผลในระดบัส่วนงานย่อย (รวมทั้งการประเมินผลฯ ระดบั
หน่วยรับตรวจ) ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของ 5 องค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในและตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินซ่ึงจะท าใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคร์ะดบัส่วนงานยอ่ย (หรือระดบัหน่วยรับตรวจ) นั้นๆ                   
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                            3.6.2 การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
                                     ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ขอ้ 6 ไดก้  าหนดใหห้น่วยรับตรวจ
จะตอ้งประเมินการควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
มีรูปแบบการรายงานโดยสรุป ดงัน้ี 

          1) ระดบัหน่วยรับตรวจ มีรายงาน 3 แบบ  
                            1.1) หนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) เพื่อให้

ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในท่ีใช้อยู่มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอท่ีจะสนับสนุน      
การด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จ ตามวตัถุประสงค ์หรือไม่เพียงใด 
                                          1.2) รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 
เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายในจากการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
                                          1.3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) เพื่อน าเสนอ
จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ พร้อมแผนการปรับปรุงระบบ           
การควบคุมภายในจากการประเมินระดบัส่วนงานยอ่ยตามแบบ ปย.2 
                                     2) ระดบัส่วนงานยอ่ย มีรายงาน 2 แบบ คือ 
                                             2.1) รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
เพื่อน าเสนอผลการประเมินแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานยอ่ย 
                                             2.2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
เพื่อบนัทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมท่ีมีอยู ่การประเมินผล
การควบคุมความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่การควบคุมภายในท่ีตอ้งปรับปรุงและผูรั้บผดิชอบ 
                                           3) ผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ท่ีรายงานผลการสอบทานการประเมินผล การควบคุม
ภายใน (แบบ ปส.) เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
ว่าด าเนินการตามวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดหรือไม่ เพียงใดพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง        
การควบคุมภายในใหมี้ความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
                       สรุปการติดตามประเมินผลและรายงานผลการควบคุมภายใน เป็นกระบวน                   
ท่ีมีขั้นตอนและมีแบบประเมินก าหนดเป็นแบบฟอร์มไวช้ัดเจนโดยต้องด าเนินงานตั้งแต่ระดับ         
ส่วนงานยอ่ยถึงระดบัหน่วยรับตรวจ ก าหนดบทบาท หนา้ท่ีให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัในแต่ละระดบั
ขององค์กรได้วางแผนติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อตรวจสอบและยืนยนัว่าระบบ        
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่  มีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ              
บรรลุตามวตัถุประสงค ์โดยรายงานผลใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบตามก าหนดเวลา 
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 ส าหรับการด าเนินการวิจยัน้ีได้ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบ 5 ด้านของมาตรฐาน   
การควบคุมภายใน ประกอบดว้ย ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม ดา้นการประเมินความเส่ียง 
ดา้นกิจกรรมการควบคุม ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นการติดตามประเมินผล สังเคราะห์
เป็นประเด็นค าถามเพื่อศึกษาสภาพจริงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน                                   
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงวา่เป็นอยา่งไร  

ตอนที ่4 การบริหารงานในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
  4.1 ความเป็นมาของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
        ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยในระยะแรก มาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542,: 11) ก าหนดให้           
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้น ท่ีการศึกษาโดยค านึงถึงระดับ                    
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542,: 18) ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 37 ก าหนดให้                          
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้น ท่ีการศึกษาโดยค านึงถึงระดับ                    
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรมและความเหมาะสม    
ด้านอ่ืนด้วย เว ้นแต่การจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553,: 2)     
ได้เพิ่มเติมให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา สอดคลอ้งกบัมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553,: 5)      
ซ่ึงบญัญติัไวเ้ช่นเดียวกนั 

        ในระยะเร่ิมแรก รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ปฏิบติัหนา้ท่ีสภาการศึกษา ไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการการก าหนดเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 175 เขต (ราชกิจจานุเบกษา, 
2546) ต่อมาได้ก าหนดให้ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ คือ จังหวดัยะลา ปัตตานีและนราธิวาส           
เป็นเขตพฒันาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดจ้ดัตั้งส านกัพฒันาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตข้ึ้น รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษาจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาและก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ.2550       
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โดยปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีก าหนดไวเ้ดิมและก าหนดเขตพื้นท่ีเพิ่มเติม       
ในจงัหวดัยะลา ปัตตานีและนราธิวาส จงัหวดัละ 1 เขต (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) รวมเป็น 178 เขต 
ในปี 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของสภาการศึกษา ได้ประกาศ
ปรับปรุงแกไ้ขการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาและก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่มเติมอีกคร้ังหน่ึง 
โดยให้เหตุผลให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารและจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาสามารถยกระดบัคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ได ้ตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยปรับปรุงการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีก าหนดไวเ้ดิมและก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพิ่มเติมในจงัหวดักาญจนบุรี เชียงใหม่ ปราจีนบุรี มหาสารคาม เลย พทัลุงและอุทยัธานี จงัหวดัละ  
1 เขต (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) รวมเป็น 185 เขต 
                    ในช่วงระยะเวลา10 ปี ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอีกคร้ังหน่ึง จากการ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ หลายเร่ืองประสบผลส าเร็จ เช่น การปรับโครงสร้าง
หน่วยงานให้มีเอกภาพยิ่งข้ึน ตัวอย่างได้แก่ การรวมทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ                 
และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรีเขา้เป็นกระทรวงเดียวกนั มี
การจดัระเบียบบริหารราชการแบบเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อให้มีการพฒันาการศึกษาอย่างบูรณาการ
และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. เป็นองค์การมหาชนเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก          
และรับรองมาตรฐาน สถาบนัการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษาน ามหาวิทยาลยัออกนอก
ระบบราชการเพื่อความเป็นอิสระคล่องตวัในการบริหารจดัการ เป็นตน้ (ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552,: 1) แต่การก าหนดโครงสร้างของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
โดยให้เขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดบัประถมศึกษาและระดบั
มัธยมศึกษานั้น ท าให้เกิดปัญหาทั้ งการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา อันเน่ืองมาจาก
วฒันธรรมการท างานท่ีแตกต่างกัน ในปี 2553 รัฐบาลจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 3 ฉบบั คือ  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน า  
ของสภาการศึกษาไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ซ่ึงก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 183 เขต (ราชกิจจานุเบกษา, 2553,: 28-61) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง            
การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ซ่ึงก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จ านวน 42 เขต 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2553,: 62-66) รวมทั้งส้ิน 225 เขต  
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  4.2 อ านาจหน้าที ่ภารกจิของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา            
       4.2.1 อ านาจหนา้ท่ี ภารกิจตามโครงสร้างของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                อ  านาจหน้าท่ีและภารกิจของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปตามมาตรา 38 

แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 36 
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ท่ีไดบ้ญัญติัก าหนดให้
ในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษามีคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ี            
ในการก ากบั ดูแล จดัตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้สามารถจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบ     
ท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
ทั้งน้ีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

    มาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ.2546 ก าหนดให้มีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อท าหนา้ท่ีในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและให้มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการศึกษา         
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน และมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  

                  1. อ านาจหนา้ท่ีในการบริหารและการจดัการศึกษาและพฒันาสาระของหลกัสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                 2. อ านาจหนา้ท่ีในการพฒันางานดา้นวิชาการและจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา  

                 3.รับผดิชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

                 4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
                 ทั้ งน้ีต่อมาได้มีค  าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2559 เร่ือง     

การขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2559 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2559: 2) ส่งผลใหเ้กิดการถ่ายโอนอ านาจหนา้ท่ีขององคค์ณะบุคคลและขอบข่าย
ภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้งในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา 
สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
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                1. ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติและกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและให้โอนอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษา
แห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นอ านาจหน้าท่ี      
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั ของจงัหวดันั้นๆ ตามค าสั่งน้ี 

                 2. ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้โอนอ านาจหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมาย   
ว่าด้วยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจงัหวดัของจงัหวดันั้นๆ ตามค าสั่งน้ี 

                จากนั้นไดมี้ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เร่ือง การปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2560: 14,22) ยกเลิกค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2559, ท่ี 11/2559, ท่ี 38/2559
และท่ี 1/2560 เน่ืองจากสภาพปัญหาการจดัการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซบัซ้อน
และสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุให้ตอ้งมีการก าหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหา
โดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูป
การศึกษาอนัเป็นเร่ืองส าคญัเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ไดบ้ญัญติัไว ้ ซ่ึงสาระส าคญัเก่ียวกบัองค์คณะบุคคลและขอบข่ายภารกิจของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สรุปไดว้่าการใดท่ีไดด้ าเนินการไปในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยุบเลิกคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษาและอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาใหย้งัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไป 

                 ดงันั้นจากนโยบายการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
ในภูมิภาคดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่ง            
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560                     
(ราชกิจจานุเบกษา, 2560) เพื่อใหส้อดคลอ้งกนัโดยก าหนดใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจ
หน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ           
และมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
                              1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา     
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
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                               2. วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน  
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบ รวมทั้ง
ก ากบัตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 
                            3. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
                            4. ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
                            5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
                            6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                            7. จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
                            8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                            9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
                            10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างาน
ดา้นการศึกษา 
                            11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                            12. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  

              ส าหรับการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีผ่านมา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเน่ือง หลายคร้ังจนถึงปัจจุบันได้ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 มีผล    
บงัคบัใช้ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา โดยแบ่ง   
ส่วนราชการภายในไว ้ดงัน้ี 1. กลุ่มอ านวยการ 2. กลุ่มนโยบายและแผน 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                     
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5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 6. กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 9. หน่วยตรวจสอบภายในโดยได้
ก าหนดใหส่้วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

              1. กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าท่ี ได้แก่ 1. ปฏิบติังานสารบรรณส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 2. ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 3. ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อมและยานพาหนะ 4. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายในและพัฒนาองค์กร                  
5. ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงานและบริการข้อมูลข่าวสาร 6. ประสานการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 7. ด าเนินการเลือกตั้ งและสรรหา
กรรมการและอนุกรรมการ 8. ประสาน ส่งเสริมการจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพ 9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิใช่งานของส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง          
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                           2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าท่ี ไดแ้ก่ 1. จดัท านโยบายและแผนพฒันา
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานและความต้องการของทอ้งถ่ิน 2. วิเคราะห์การจดัตั้ งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไป      
ของสถานศึกษาและแจง้การจดัสรรงบประมาณ 3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล      
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบติัตามนโยบายและแผน 4. ด าเนินการวิเคราะห์และจดัท า
ข้อมูลเก่ียวกับการจัดตั้ ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. ปฏิบัติงานร่วมกับ             
หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

             3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอ านาจ
หนา้ท่ี ไดแ้ก่ 1. ศึกษา วเิคราะห์ ด าเนินการและส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 2. ศึกษา วเิคราะห์ 
วิจยัและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษา 3. ด าเนินการวิเคราะห์ 
และปฏิบติังานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  4. ส่งเสริม สนบัสนุน 
และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน    
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  

             4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าท่ี ได้แก่ 1. ด าเนินงาน
เก่ียวกบังานบริหารการเงิน 2. ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานบญัชี 3. ด าเนินงานเก่ียวกบังาน
บริหารงานพสัดุ 4. ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารสินทรัพย ์5. ให้ค  าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกบั    
การด าเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชี งานพสัดุและงานบริหารสินทรัพย์ 6. ปฏิบติังานร่วมกบั
หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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             5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหนา้ท่ี ไดแ้ก่ 1. วางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่ง 2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 3. วิเคราะห์และจดัท าข้อมูลเก่ียวกับ     
การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ยา้ย โอนและการลาออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 4. ศึกษา วิเคราะห์และด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานการเล่ือน
เงินเดือน การมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. จดัท าขอ้มูล
เก่ียวกบับ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั 6. จดัท าขอ้มูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจา้ง
ประจ า 7. ปฏิบติัการบริการและอ านวยความสะดวกในเร่ืองการออกหนงัสือรับรองต่างๆ การออก
บตัรประจ าตวัและการขออนุญาตต่างๆ 8. ศึกษา วิเคราะห์และจดัท าข้อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย 
อุทธรณ์ ร้องทุกข์และการด าเนินคดีของรัฐ  9. ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังาน    
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

             6. กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ี ไดแ้ก่ 1. ด าเนินงาน
ฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตั้ง 2. ด าเนินงานฝึกอบรมพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพการปฏิบติังาน                  
3. ด าเนินงานพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ         
และจรรยาบรรณ 4. ปฏิบติังานส่งเสริม สนบัสนุนและยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 5. ด าเนินการเก่ียวกบัการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยัภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 7. ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง    
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

             7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ี  ได้แก่                 
1. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลกัสูตรการศึกษาระดบั
ก่อนประถมศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ 2. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาหลกัสูตรการสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 3. วิจยั พฒันา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกบั
การวดัและการประเมินผลการศึกษา 4. วิจยั พฒันา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกนั
คุณภาพการศึกษารวมทั้ งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5. นิเทศ ติดตาม           
และประเมินผลการจดัการศึกษา 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและพฒันาส่ือนวตักรรมการนิเทศทาง
การศึกษา 7. ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 8. ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน           
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

             8. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ี ไดแ้ก่ 1. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม 
สนับสนุนและด าเนินงานเก่ียวกับศาสตร์พระราชา 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
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ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 3. ส่งเสริม สนบัสนุน 
และด าเนินการเก่ียวกบัการจดัเตรียมขอ้มูลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคก์ร 
ชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน 4. ประสานและส่งเสริม
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
5. ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและผูมี้ความสามารถพิเศษ 6. ส่งเสริมงาน
การแนะแนว สุขภาพ อนามยั กีฬา และนนัทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทกัษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการ
นกัเรียนอ่ืน 7. ส่งเสริม สนบัสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 8. ประสานการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการใชส้ารเสพติดและส่งเสริมป้องกนัแกไ้ขและคุม้ครองความประพฤตินกัเรียนและ
นกัศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 9. ด าเนินงานวิเทศสัมพนัธ์ 10. ประสาน ส่งเสริม
การศึกษากบัการศาสนาและการวฒันธรรม 11.ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 12. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง        
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

            9. หน่วยตรวจสอบภายในใหป้ฏิบติังานข้ึนตรงกบัหวัหนา้ส่วนราชการและมีอ านาจ
หน้าท่ี ไดแ้ก่ 1. ด าเนินงานเก่ียวกบังานตรวจสอบการเงิน การบญัชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน 2. ด าเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายท่ีก าหนด 3. ด าเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหาร      
ความเส่ียง 4. ด าเนินการอ่ืนเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายก าหนด 5. ปฏิบติังาน
ร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 4.2.2 อ านาจหนา้ท่ี ภารกิจของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 159-163) อาศัยอ านาจ              

ตามความในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาพ.ศ. 2550 ได้ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ืองการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยงั
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โดยกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยงัคณะกรรมการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สรุปได ้ดงัน้ี 

            1) ด้านวิชาการ ได้แก่ 1. การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็น   
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  3. การพัฒนาหลักสูตร                
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ของสถานศึกษา  4. การพฒันากระบวนการเรียนรู้  5. การวิจัยเพื่อในพฒันาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา 6. การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7. การนิเทศการศึกษา 8. การแนะแนว         
9. การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 10. การส่งเสริมชุมชนให้มี    
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษา      
และองค์กรอ่ืน 12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 13. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังาน
ดา้นวชิาการของสถานศึกษา 14. การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา                                           

            2) ด้านงบประมาณ ได้แก่ 1. การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การจดัท าแผนปฏิบติัการใช้จ่ายเงิน 
ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง                    
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 4. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลง
งบประมาณ 5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 6. การตรวจสอบติดตามและรายงาน การใช้
งบประมาณ 7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 8. การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  9. การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา 10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  11. การวางแผนพัสดุ                
12. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13. การพฒันาระบบขอ้มูล  
และสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 14. การจดัหาพสัดุ 15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา  
และจ าหน่ายพสัดุ 16. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 17. การเบิกเงินจากคลงั 18. การรับเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 19. การน าเงินส่งคลงั 20. การจดัท าบญัชีการเงิน 21. การจดัท า
รายงานทางการเงินและงบการเงิน 22. การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน  

            3) ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ 1. การวางแผนอัตราก าลัง 2. การจัดสรร
อตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 4. การเปล่ียน
ต าแหน่งให้สูงข้ึน การยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. การด าเนินการเก่ียวกับ       
การเล่ือนขั้นเงินเดือน 6. การลาทุกประเภท 7. การประเมินผลการปฏิบติังาน 8. การด าเนินการ     
ทางวนิยัและการลงโทษ 9. การสั่งพกัราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อน 10. การรายงาน          
การด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ 11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 12. การออกจากราชการ 
13. การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวติั 14. การจดัท าบญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกบั
การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 15. การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 16. การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 17. การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพ         
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และจรรยาบรรณวิชาชีพ  18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษา  19. การริเ ร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู              
และบุคลากรทางการศึกษา 20. การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการ   
ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

            4)  ดา้นการบริหารทัว่ไป ไดแ้ก่ 1. การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 4. งานวิจยั
เพื่อพฒันานโยบายและแผน 5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร 6. การพฒันามาตรฐาน
การปฏิบติังาน 7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8. การด าเนินงานธุรการ 9. การดูแลอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดลอ้ม  10. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 11. การก าหนดแนวทางรับนกัเรียนและจดัสรร
โอกาสทางการศึกษา 12. การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา   
13. การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 15. การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 16. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 17. การส่งเสริม 
สนบัสนุนและประสาน การจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษา 18. งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 19. การรายงานผลการ
ปฏิบติังาน 20. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 21. การก าหนดแนวทางการจดักิจกรรม
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 

            อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ดา้นวิชาการ ขอ้ 1, 2, 11 ดา้นงบประมาณ 
ขอ้ 1, 2, 4, 8, 10 ดา้นการบริหารบุคคล ขอ้ 1 ดา้นบริหารทัว่ไป ขอ้ 3, 11, 14 ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาดว้ย 

            จากระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าท่ี ภารกิจใน 2 ส่วน คือ อ านาจหน้าท่ี ภารกิจ           
ตามโครงสร้างของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและอ านาจหน้าท่ี ภารกิจของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยถือเป็นหน่วยงานหลักในระดับพื้นท่ีในการอ านายการ 
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการในดา้นต่างๆ แก่สถานศึกษาให้สามารถจดัการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ี ท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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ตอนที ่5 ความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
 ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มี 4 ประเด็น ประกอบดว้ย  
การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การประเมินและรายงานผลการปฏิบัติราชการ           
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  มาตรฐาน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2557 ระเบียบ กฎหมาย หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั               
การควบคุมภายใน มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 
                     5.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public  Sector  Management 
Quality Award: PMQA) 

              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554:1-3)ได้ด าเนินการพฒันา
ระบบราชการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ตามข้อเสนอ    
ของส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือผลักดันการพฒันาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ     
และเกิดประสิทธิผลได้อย่างย ัง่ยืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้ก าหนดตวัช้ีวดั 12 “ระดบั
ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ” เป็นตัวช้ีว ัดบังคับในมิติท่ี 4               
ด้านการพัฒนาองค์การของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้ งระดับประถมศึกษาและระดับ
มธัยมศึกษา สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

               เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ จดัท าข้ึนโดยอาศยัค่านิยมหลกั (Core Value) 
11 ประการ ไดแ้ก่ 1. การน าองคก์รอย่างมีวิสัยทศัน์ 2. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผูรั้บบริการ 3. การเรียนรู้
ขององค์การและของแต่ละบุคคล 4. การให้ความส าคัญกับบุคลากรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย              
5. ความคล่องตวั 6. การมุ่งเนน้อนาคต 7. การจดัการเพื่อนวตักรรม 8. การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง  
9. ความรับผดิชอบต่อสังคม 10. การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า 11. มุมมองในเชิงระบบ 

       ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554: 12-16) ไดอ้ธิบายถึงเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐว่า ประกอบด้วยค าถามต่างๆในแต่ละหมวด เป็นแนวทาง             
ในการบริหารจดัการท่ีจะน าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาไปสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศไดแ้ละเกณฑใ์นแต่ละหมวด จะมีความเช่ือมโยงกนั
ระหวา่งหมวดต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัการท่ีดีตอ้งมีความสอดคลอ้งและบูรณาการ
กนัอย่างเป็นระบบ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ประกอบดว้ย 7 หมวด โดยส่วนท่ีเป็น
กระบวนการ คือ หมวดท่ี 1-6 เป็นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์ คือ หมวด 
ท่ี 7 เป็นเกณฑเ์พื่อใชป้ระเมินประสิทธิผล ซ่ึงสรุปสาระส าคญัในแต่ละหมวด ดงัน้ี 
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       หมวด 1 การน าองค์กร เป็นการตรวจประเมินว่าผูบ้ริหารของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาด าเนินการอย่างไร ในเร่ืองวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้ นและระยะยาว ค่านิยม              
และความคาดหวงัในผลการด าเนินการ รวมถึงการให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหลาย การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การสร้างนวตักรรม และการเรียนรู้ในส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษารวมทั้งตรวจประเมินว่าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการก ากบัดูแลตนเองท่ีดี              
และด าเนินการเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชนอยา่งไร 

       หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลกั รวมทั้งแผนปฏิบติัราชการของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและการถ่ายทอดเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลกั รวมถึงแผนปฏิบติั
ราชการท่ีไดจ้ดัท าไวเ้พื่อน าไปปฏิบติัและการวดัผลความกา้วหนา้ 

       หมวด 3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นการประเมินวา่
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวงัและความนิยมชมชอบของผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างไร มีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การก าหนดปัจจยัท่ีส าคัญท่ีท าให้ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย           
มีความพึงพอใจและน าไปสู่การกล่าวถึงส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในทางท่ีดี 

       หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ เป็นการตรวจประเมินวา่ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเลือก รวบรวม วเิคราะห์ จดัการและปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศและจดัการความรู้
อยา่งไร 

       หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินวา่ ระบบงานและระบบ
การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพฒันาตนเองและใช้ศกัยภาพ      
อย่างเต็มท่ี เพื่อให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวม                  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจการสร้างและรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างาน สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคลากรซ่ึงจะน าไปสู่    
ผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศและความเจริญกา้วหนา้ของบุคลากรและส านกังาน 

       หมวด 6 การจดัการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินแง่มุมท่ีส าคญัทั้งหมด    
ของการจดัการกระบวนการการให้บริการและกระบวนการอ่ืนท่ีส าคญั ท่ีช่วยสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการบรรลุพนัธกิจของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตลอดจนกระบวนการ
สนบัสนุนท่ีส าคญัต่างๆ  

      หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและ
แนวโน้มของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในมิติต่างๆ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพ
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การให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติด้านการพัฒนาองค์การ 
นอกจากน้ี ยงัตรวจประเมินผลการด าเนินการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยเปรียบเทียบ
กนัเองหรือเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนท่ีมีภารกิจคลา้ยคลึงกนั 

 สรุปจากแนวคิดการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐดงักล่าวขา้งตน้ หลกัเกณฑ์    
และวิธีการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐทั้ง 7 หมวด เป็นกรอบแนวทางท่ีส าคญัของการพฒันา
ระบบราชการตามนโยบายปฏิรูปราชการ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปปรับใช้  ตามบริบทของ
หน่วยงานโดยด าเนินการตามตวัช้ีวดั มีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพฒันาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้         
การปฏิบติังานราชการบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

        5.2 การประเมินและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
และตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

               ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559: 2-6) ไดจ้ดัท ารายละเอียด
ตวัช้ีวดัการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีกรอบการประเมิน 2 มิติ คือ มิติ
ภายนอก ไดแ้ก่ การประเมินประสิทธิผล (ผลลพัธ์และผลผลิต) การประเมินคุณภาพและมิติภายใน 
ไดแ้ก่ การประเมินประสิทธิภาพ การพฒันาองคก์าร มีตวัช้ีวดัตอ้งด าเนินการทั้งส้ิน 8 ตวัช้ีวดัหลกั 
และตัวช้ีวดัตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีกรอบการประเมิน             
4 กลยทุธ์ รวม 50 ตวัช้ีวดัหลกั      

               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บูรณาการการปฏิบติังานให้มี
ความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการพฒันาระบบก ากับติดตามและประเมินผล           
การปฏิบติัราชการระดบัหน่วยงานท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเช่ือมโยงการรายงานผล   
การปฏิบติัราชการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ประกอบดว้ย  

               1. ระบบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปี 
หรือระบบ KRS (KPI Report system)  

               2. ระบบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีหรือระบบ 
ARS (Action plan Report system)  

               3. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของเขตพื้นท่ีการศึกษา (AMSS: Area 
Management Support System)  

               4. ระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการของสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (AMSS++ 
: Area Management Support System) 

               5.  ระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการของโรงเรียน (SMSS: School Management 
Support) 
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                    ส าหรับปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินการ ได้แก่ 1. ความพร้อมของ
องคก์รในการบริหารจดัการ 2. การบริหารการเปล่ียนแปลงในองคก์ร 3. การเสริมสร้างวฒันธรรม 
ค่านิยมในการท างานท่ีเน้นผลผลิต ผลลพัธ์เพื่อประชาชน 4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร และ     
5. การสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติัราชการและการประเมินผล 

                    การด าเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการและการรายงานผล
ตามระบบ KRS และระบบ ARS ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จดัวางระบบ    
การท างาน จดัท าคู่มือ กรอบการประเมินผล รายละเอียดตวัช้ีวดั ปฏิทินการด าเนินงาน ตามขั้นตอน 
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน ทั้งระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้ นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเพื่อให้การปฏิบัติงาน                      
มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย  

 สรุปการประเมินและรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ
และตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ ได้ก าหนดแนวปฏิบติัให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนและก าหนดเวลาอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบติั
ราชการมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ น าไปปรับปรุงและพฒันาการบริหาร       
จดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายต่อไป                       

        5.3 มาตรฐานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา พ.ศ.2557 
              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557: ค  าน า) ได้ออกประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ืองมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2557 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดและแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา การส่งเสริม 
สนบัสนุน ก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย             
3 มาตรฐาน 17 ตวับ่งช้ี โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี                              

              มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 
                     การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานของ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายโดยมุ่งเนน้การสร้างและพฒันากระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดี ยึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้                
การกระจายอ านาจและเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมจากผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มี 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

                      ตวับ่งช้ีท่ี 1 การบริหารจดัการท่ีดี 
                      ตวับ่งช้ีท่ี 2 การพฒันาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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                      ตวับ่งช้ีท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม 
                             ตวับ่งช้ีท่ี 4  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
             มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
               การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การบริหาร      

และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพการจดัการศึกษาท่ีต้องการให้เกิดกับผูเ้รียนในระดับการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา มี 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

                      ตวับ่งช้ีท่ี 1 การบริหารงานดา้นวชิาการ 
                      ตวับ่งช้ีท่ี 2 การบริหารงานดา้นงบประมาณ 
                      ตวับ่งช้ีท่ี 3 การบริหารงานดา้นบริหารงานบุคคล 
                      ตวับ่งช้ีท่ี 4  การบริหารงานดา้นการบริหารทัว่ไป 
                      ตวับ่งช้ีท่ี 5 การขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบติั  
              มาตรฐานท่ี 3 ผลการบริหารและการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา                    
                      ผลการบริหารและการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หมายถึง 

ผลการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ชุมชนและผูเ้รียน มี 8 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

                     ตัวบ่ง ช้ี ท่ี1ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส า เ ร็จ              
และเป็นแบบอยา่งได ้

                     ตวับ่งช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
                     ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษามีคุณภาพตามหลกัสูตร 
                     ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนมีคุณภาพตามจุดเนน้และสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
                     ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
                     ตวับ่งช้ีท่ี 6 ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
                     ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประชากรวยัเรียนไดรั้บสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เท่าเทียมกนัและศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
                     ตวับ่งช้ีท่ี 8 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
        สรุปจากสาระส าคญัของมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงประกอบด้วย           

3 มาตรฐาน 17 ตวับ่งช้ี เป็นขอ้ก าหนดและแนวทางท่ีชดัเจนในการปรับปรุงและพฒันางานทั้ง 4 ดา้น 
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ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานทัว่ไปอยา่งเป็นระบบ 
ต่อเน่ืองเพื่อใหก้ารปฏิบติังานของกลุ่มต่างๆของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมาย อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล       

      5.4 กฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมภายใน 
            กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน         

มี 3 ประเด็น ประกอบดว้ย ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน   
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กฎกระทรวงและประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน เร่ืองการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา          
และสถานศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ืองนโยบาย 
เก่ียวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได ้มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี 

            5.4.1 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน            
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544  

                       ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน        
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 มีจ านวน 9 ข้อ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทาง            
ในการจดัระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดย มีสาระส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการ
เพื่อวางระบบควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได ้ดงัน้ี 

                       ข้อ 4 ให้ผู ้ก  ากับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู ้รับผิดชอบในการน า
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินทา้ยระเบียบน้ีไปใชเ้ป็นแนวทาง
ส าหรับการจดัวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ        
และบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 

                       ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจจดัวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน   
การควบคุมภายในท้ายระเบียบน้ีเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีระเบียบน้ี         
ใชบ้งัคบัโดยอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูล ดงัน้ี 

                                 5.1 สรุปภารกิจและวตัถุประสงค์การด าเนินงานท่ีส าคัญในระดับ
หน่วยรับตรวจและระดบักิจกรรม 

                                 5.2 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยเฉพาะเก่ียวกับ   
ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมของผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 

                                 5.3 ความเส่ียงท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุว ัตถุประสงค์        
ของการควบคุมภายใน 
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                                 5.4 ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียง  
ท่ีส าคญัตามขอ้ 5.3 

                                 5.5 ผูรั้บผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายในและวิธีการติดตาม
ประเมินผล 

                                 ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจดัวางระบบการควบคุม
ภายในต่อผูก้  ากบัดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถา้มี) ทุกหกสิบวนั พร้อมทั้ง
ส่งส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย เวน้แต่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้
ด าเนินการเป็นอยา่งอ่ืน 

                        ขอ้ 6 ให้ผูรั้บตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูก้  ากบัดูแล  
และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเกา้สิบวนั 
นบัจากวนัส้ินปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแลว้แต่กรณี เวน้แต่การรายงานคร้ังแรกให้กระท าภายใน       
สองร้อยส่ีสิบวนันบัจากวนัวางระบบการควบคุมภายในแลว้เสร็จโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

                                 6.1 ท าความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจท่ีใช้อยู่
มีมาตรฐานตามระเบียบน้ีหรือไม่ 

                                 6.2 รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ   
การควบคุมภายใน ในการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดรวมทั้งขอ้มูลสรุปผลการประเมิน
แต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม                 
2. การประเมินความเส่ียง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการส่ือสาร 5. การติดตาม
ประเมินผล 

                                6 .3  จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อ เสนอแนะ                
และแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน                    

                      5.4.2 กฎกระทรวงและประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน เร่ืองการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา           
และสถานศึกษา พ.ศ.2550 

                               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 7) ได้เสนอไว ้   
ในคู่มือการด าเนินงานการควบคุมภายในเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาว่า กฎกระทรวงและประกาศดังกล่าว ได้กระจายอ านาจการบริหาร       
และการจดัการศึกษา 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้น
บริหารงานทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ซ่ึงก าหนดให้
การจดัระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นภารกิจงานในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
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                    5.4.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ืองนโยบาย 
เก่ียวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได ้  

                              ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัท่ี 
22 มิถุนายน พ.ศ.2554 ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นมาตรฐาน
และเป็นแนวปฏิบติัของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วม         
ส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเ ป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับ อ่ืนๆ                         
ซ่ึงประกอบด้วยนโยบาย 5 ด้านและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง โดยมีนโยบายการควบคุมภายใน             
ท่ีหน่วยงานทุกระดบัตอ้งถือปฏิบติัดว้ย สรุป ดงัน้ี  

                              1) นโยบายดา้นบริหาร 
                              2) นโยบายดา้นการใหบ้ริการท่ีโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ  
                              3) นโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
                              4) นโยบายดา้นการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข ์  
                              5) นโยบายดา้นการตรวจสอบและควบคุมภายในโดยก าหนดแนวปฏิบติั                              
                                  5.1) มีกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีด าเนินการตรวจสอบ

มากกวา่ เร่ืองการเงินและบญัชี 
                                  5.2) มีการน าผลการตรวจสอบและควบคุมภายในมาปรับปรุง          

การท างานดว้ย 
      จากกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ี เก่ียวข้องกับการด าเนินงานการควบคุมภายใน          

สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามีอ านาจหน้าท่ี        
และความรับผิดชอบตอ้งจดัวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานขององค์ประกอบ 5 ด้าน 
พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในอยา่งเป็นระบบตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

ตอนที ่6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
                   6.1 งานวจัิยในประเทศ 
                         6.1.1 ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  
  ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง “การบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พบว่า 1. ปัจจยัความเส่ียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการเงิน ดา้นความมัน่ใจทางการศึกษา 
ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการบริหารจดัการความปลอดภยั โดยปัจจยัการบริหารความเส่ียงของ
สถานศึกษาในเมือง นอกเมืองในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  
2. แนวทางการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ปัจจยัความเส่ียง
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ดา้นการเรียนการสอนใช้วิธีการบริหารความเส่ียงดว้ยการควบคุม และหามาตรการในการป้องกนั
ความเส่ียงรวมไปถึงถ่ายโอนความเส่ียง ปัจจยัความเส่ียงดา้นการเงินควรใชว้ธีิการบริหารความเส่ียง
โดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเส่ียง ปัจจัยความเส่ียง ด้านความมั่นใจ           
ทางการศึกษา ควรใช้วิธีการควบคุมและหามาตรการป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคี 
คือชุมชน ผูป้กครองและผูป้ระกอบการ ปัจจยัความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมควรใช้วิธีการบริหาร  
ความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกนัความเส่ียงรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของ
นกัเรียน ผูป้กครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
                           ดนุชา อาชามาส (2554) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ          
การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ: การประปานครหลวง” พบว่า ระดบัความมีประสิทธิภาพ    
การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ การประปานครหลวงอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ ประกอบไปดว้ย 7 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ปัจจัยด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผนขององค์กร ปัจจัยด้านโครงสร้างการจัดองค์กร        
ปัจจยัด้านความพร้อมการให้บริการและการติดตามผลด้านสารสนเทศ ปัจจยัด้านการสนับสนุน       
ดา้นคอมพิวเตอร์ ปัจจยัดา้นคณะกรรมการก ากบัดูแล และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง    
 ธารินี  เณรวงค ์(2558) ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อระบบการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้ การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐของหน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจฝ่ายการเมือง”  พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจฝ่ายการเมืองโดยรวม มีระดบัการปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงปัจจยัด้านปรัชญาและรูปแบบ    
การท างานของผูบ้ริหารมีระดับการปฏิบติัท่ีดีสูงสุด รองลงมาด้านความซ่ือสัตย์และจริยธรรม       
ในการบริหารและการปฏิบัติงาน , ด้านนโยบายการบริหารและการพัฒนา , ด้านบุคลากร ,                
ด้านการก าหนดอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบและด้านโครงสร้างของหน่วยงานตามล าดับ            
โดยพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ         
ทางการบญัชีภายใต้ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ คือปัจจยัด้านโครงสร้างของ
หน่วยงานและปัจจยัด้านนโยบายการบริหารและการพฒันา ด้านบุคลากร นอกจากน้ียงัพบว่า
ประเภทหน่วยงานสนบัสนุนภารกิจฝ่ายการเมืองท่ีต่างกนั จะมีปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 
และระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบการบริหารงานการเงินการคลงั
ภาครัฐแตกต่างกนั 
 ประวติั ยงบุตร (2556) ได้ศึกษาวิจยั เร่ือง “การพฒันารูปแบบการบริหารความเส่ียง     
ทัว่ทั้งองคก์รในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา”  พบวา่  
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  1. ผลการศึกษาการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา อยูใ่นระดบัมาก และแนวทางการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ พบว่ารูปแบบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง
องค์กรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
นโยบายการบริหารความเส่ียง องคป์ระกอบท่ี 2 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงและองคป์ระกอบ
ท่ี 3 กระบวนการบริหารความเส่ียง   
  2. ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รในส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบวา่ รูปแบบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มี 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
องคป์ระกอบท่ี 2 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง และองคป์ระกอบท่ี 3  กระบวนการบริหารความ
เส่ียง มี 6 ขั้น คือ 1. การก าหนดวตัถุประสงค์และการบริหารความเส่ียง  2.  การระบุความเส่ียง         
3. การประเมินความเส่ียง 4 การจดัการกบัแต่ละความเส่ียง 5. การส่ือสารความเส่ียง และ 6. การเฝ้า
ระวงัและติดตามความเส่ียงซ่ึงทุกองคป์ระกอบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ (2549) ได้ศึกษาวิจยั เร่ือง “ระบบการควบคุมภายในของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์”  ไดเ้สนอผลการศึกษาโดยสรุป 
                           1. ผลสัมฤทธ์ิดา้นการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดด้ าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการจดัวางระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามการด าเนินงานท่ีผ่านมา                      
ก็ก่อเกิดปัญหาและอุปสรรค อาทิเช่น นโยบายท่ีไม่ชดัเจนในการจดัวางระบบการควบคุมภายใน 
การเพิ่มภาระงานอยา่งมากใหแ้ก่บุคลากร งบประมาณและเวลาท่ีจ ากดั เป็นตน้  
                           2. แนวทางการพฒันาศกัยภาพและสร้างความพร้อมในการบริหารความเส่ียง     
และการน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบติั โดยไดเ้สนอแนวคิดในการวางระบบ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีเหมาะสม ควรเป็น ดงัน้ี                                      
                               แนวคิดท่ี 1 ควรใชแ้นวทางของการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 
                               แนวคิดท่ี 2 ตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริงและสามารถบรรลุเป้าหมาย  
ของหน่วยงาน 
                               แนวคิดท่ี 3 รวมระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง          
ไวเ้ป็นระบบเดียวกนั 



111 
 

                               แนวคิดท่ี 4 น าเอากิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี       
มาวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงเพื่อการควบคุมภายใน 
                               แนวคิดท่ี 5 ก าหนดกระบวนการแนวปฏิบติัและแบบฟอร์มในการรายงานผล
การประเมินระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นมาตรฐานเดียว เพื่อใชจ้ดัท ารายงานรูปแบบต่างๆ ได ้
                           3. ทิศทางการบริหารและพฒันางานด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
                                   3.1 โครงสร้างระบบบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ควรเป็น
โครงสร้างตามแนวคิดท่ีว่า การควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารความเส่ียงซ่ึงมี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท าหนา้ท่ี 
                             3.2 แบบฟอร์มต่างๆ ในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง ท่ีมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ก าหนดให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนันั้น ตอ้งมีลกัษณะง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 
ประมวลผลได้อย่างต่อเน่ือง และสรุปผลได้อย่างรวดเร็ว และน าผลท่ีได้ไปจัดท ารายงานผล      
เสนอไดท้ั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
  สังวาลย ์วงัแจ่ม (2559) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง “รูปแบบการบริหารการควบคุมภายใน
ด้านวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือ” พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
ภาคเหนือมีการด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินทั้ง 5 ด้านในระดับมากตามล าดับคือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการติดตาม
ประเมินผล ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านการประเมินความเส่ียง และด้านสารสนเทศ                     
และการส่ือสาร ส าหรับรูปแบบการบริหารการควบคุมภายในด้านวิชาการของสถานศึกษา             
ขั้ นพื้นฐานในเขตภาคเหนือมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการวางแผนประกอบด้วย 
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ดา้นการจดัองคก์ารประกอบดว้ย การจดัโครงสร้างองคก์ารและการ
มอบหมายงาน ด้านการน าประกอบด้วย การสั่งการ การจูงใจและการนิเทศและด้านการควบคุม
ประกอบดว้ย การก ากบัติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผล 
                           สาคร ช่วยด ารง (2553) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง “การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความเส่ียง  
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยัอ าเภอ” พบว่า 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและ     
ตามอธัยาศยัอ าเภอ โดยภาพรวมมีการควบคุมภายในอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียงและกิจกรรมการควบคุมอยูใ่นระดบัมาก 
ส าหรับการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศและการส่ือสารและดา้นติดตามประเมินผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง ส าหรับความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์อยู่ในระดบัน้อย 2. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ    
ตามอธัยาศยัอ าเภอ มีความเส่ียง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
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ความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล ความเส่ียงดา้นกระบวนการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ส าหรับความเส่ียงดา้นยุทธศาสตร์อยู่ในระดบัน้อย 3. การควบคุมภายในท่ีส่งผล  
ต่อความเส่ียงของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยัอ าเภอ คือ การควบคุมดา้นสารสนเทศ
และการส่ือสาร                                 
  หน่ึงฤทยั ทิมยา้ยงาม (2552) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง “การน าเสนอกลยุทธ์การบริหาร
ความเส่ียงจากการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน            
ในประเทศไทย” พบว่า ความเส่ียงของการจัดหลักสูตรบริหารการศึกษา ได้แก่ 1. ความเส่ียง         
ด้านการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติ             
ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ 3. ความเส่ียงด้านการขาดข้อมูลเก่ียวกับความจ าเป็นของการจัด
หลกัสูตร 4. ความเส่ียงด้านการแข่งขนัภายในประเทศ 5. ความเส่ียงด้านการเงิน 6. ความเส่ียง       
ดา้นการขาดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 7. ความเส่ียงดา้นการจดัการศึกษาไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 8. ความเส่ียงดา้นการจดัโครงสร้างองคก์ร 9. ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน 10. ความเส่ียง
ดา้นช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ 11. ความเส่ียงดา้นผูบ้ริหารหลกัสูตร 12. ความเส่ียงดา้นผลผลิตและบริการ 
                             กลยุทธ์ท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงของการจดัหลกัสูตรการบริหารการศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนโดยจ าแนกเป็นกลยทุธ์ระดบัสถาบนั ระดบัคณะและระดบัปฏิบติัการ 
ไดแ้ก่ กลยุทธ์เชิงรุกท่ีสนองตอบต่อสภาวการณ์แข่งขนั การจดัท าฐานขอ้มูลท่ีสมบูรณ์เพื่อการวาง
แผนการด าเนินการจดัหลกัสูตร การเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหลกัสูตร 
การจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงานการจัดหลักสูตร การจัดหา ส่ือ-อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัให้เพียงพอต่อการใช้งานในการจดัหลักสูตร การเพิ่มการประชาสัมพนัธ์              
ใหห้ลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมายผูเ้รียน การเพิ่มจ านวนและพฒันาคณาจารยป์ระจ า 
                      6.1.2 ประ เ ด็นท่ี เ ก่ี ยวข้องกับความส า เ ร็จของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา         
                               ญาณิศา บุญจิตร์ (2552) ได้ศึกษาวิจัย เ ร่ือง “การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผล                  
ต่อประสิทธิผลองค์การของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” พบว่า 1. องค์ประกอบและตัวช้ีวดั
ประสิทธิผลองค์การของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 31 ตวัช้ีวดั                      
2. ประสิทธิผลองค์การของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่ามี 3 ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการภายในมีประสิทธิผลสูงสุด รองลงมาคือดา้น
ผูรั้บบริการ และดา้นการเงิน ตามล าดบั ส่วนดา้นการเรียนรู้และการพฒันา อยู่ในระดบัปานกลาง   
3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
ท่ีระดับ 0.05 มี 8 ปัจจัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
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โครงสร้างองค์การ คุณภาพบุคลากร ลกัษณะงาน ลกัษณะผูรั้บบริการ เทคโนโลยีและวฒันธรรม
องคก์าร ร่วมกนัอธิบายประสิทธิผลองคก์ารของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดร้้อยละ 88.00      
      ณฐัศกัด์ิ  จนัทร์ผล (2552) ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง “การพฒันารูปแบบการบริหารงาน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเนน้การกระจายอ านาจ”  พบวา่ 1. สภาพความตอ้งการในการพฒันา          
การบริหารงานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีเน้นการกระจายอ านาจสูงกว่าการปฏิบติังานจริง  
ในการบริหารงานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเนน้การกระจายอ านาจอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01  
2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจดัการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเน้นการกระจายอ านาจ      
ได้องค์ประกอบ ดงัน้ี การบริหารท่ียึดหลกัการกระจายอ านาจ ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      
ในฐานะองค์กรระดบัทอ้งถ่ิน รายการประเมินท่ีสามารถพยากรณ์ การบริหารงานส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีเน้นการกระจายอ านาจ มีขอบข่ายภาระงาน 5 ภาระงาน โครงสร้างองค์กร           
องคค์ณะบุคคลและบุคลากร รายการประเมินท่ีสามารถพยากรณ์การบริหารงานส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีเนน้การกระจายอ านาจ มีขอบข่ายภาระงาน 8 ภาระงาน การบริหารงานวิชาการ รายการ
ประเมินท่ีสามารถพยากรณ์การบริหารงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเน้นการกระจายอ านาจ    
มีขอบข่ายภาระงาน 7 ภาระงาน การบริหารงบประมาณ รายการประเมินท่ีสามารถพยากรณ์การ
บริหารงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเนน้การกระจายอ านาจ มีขอบข่ายภาระงาน 5 ภาระงาน 
การบริหารงานบุคลากร รายการประเมินท่ีสามารถพยากรณ์ การบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีเนน้การกระจายอ านาจ มีขอบข่ายภาระงาน 7 ภาระงาน การบริหารงานทัว่ไป รายการ
ประเมินท่ีสามารถพยากรณ์การบริหารงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเน้นการกระจายอ านาจ     
มีขอบข่ายภาระงาน 9 ภาระงาน ส าหรับ ผลการหาคุณภาพของรูปแบบ ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นระหว่าง ผูท้รงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีเน้นการกระจายอ านาจ ด้วยค่า Z พบว่า ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 2 กลุ่ม              
มีความเห็น ด้านความสอดคล้องของรูปแบบกับหลักการก าหนดรูปแบบ ความเหมาะสม               
ของรูปแบบและความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั ไม่แตกต่าง (Z= - .140)  
      ธีระพล เพ็งจนัทร์ (2552) ได้ศึกษาวิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” พบว่า 1. ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบไปดว้ยปัจจยั ต่างๆ ดงัน้ี 1. ดา้นการบริหาร
การเปล่ียนแปลง 2. ด้านกลยุทธ์การเปล่ียนแปลง 3.  ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ            
4. ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 5. ดา้นการบริหารจดัการความเส่ียง 6. ดา้นการให้ความส าคญั  
กบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 7. ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 8. ด้านประสิทธิภาพ   
ของการปฏิบติัราชการ 9.  ดา้นคุณภาพวิชาการ 10. ดา้นการพฒันาบุคลากร 11. ดา้นลกัษณะส าคญั
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ขององคก์ร 12. ดา้นระบบสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง 13. ดา้นประสิทธิผลตามตวัช้ีวดั 2. แนวทาง
ในการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะของผู ้เช่ียวชาญ พบว่า ปัจจัยท่ีค้นพบในการวิจัยมีความถูกต้อง เป็นไปได้          
และใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  
     สมหมาย เทียนสมใจ (2556) ไดศึ้กษาวิจยั “รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา”  พบว่า 1. องค์ประกอบของการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิผลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ           
1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 2. การวางแผนกลยทุธ์ 3. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 4. วฒันธรรมองคก์าร 
5. เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 6. สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 2. รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบดว้ย องค์ประกอบส าคญั 6 องค์ประกอบ    
ท่ีมีความเหมาะสม ถูกตอ้ง เป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด
ทฤษฎีของการวจิยั 
     อัญชนา พานิช (2550) ได้ศึกษาวิจัย “องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของ          
สถาบันราชภัฎ” พบว่า องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของสถาบันราชภัฎ ประกอบด้วย                
1. พฤติกรรมการบริหาร 2. ความพึงพอใจในการท างาน 3.สภาพแวดล้อมภายในองค์การ                   
4. เทคโนโลย ี5. ความผกูพนัต่อองคก์าร  6.โครงสร้างองคก์าร 

                6.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
        6.2.1 ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
                 Westerman George. (2006)ได้ศึกษาวิจัย  เร่ือง “การบริหารความเส่ียงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศต่อความจ าเป็นในคุณค่ากลยุทธ์ทางธุรกิจ” พบว่า ความเส่ียงทางด้าน
เทคโนโลยีมี 6 ด้านด้วยกัน คือ 1. เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยการบริหาร
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานระดบัมาตรฐาน อายุและเทคโนโลยี  2. ประโยชน์
การใช้และข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยความสอดคล้องของข้อมูล ระดับของข้อก าหนด                
ความซับซ้อนของโครงสร้าง 3. บุคคลและทักษะ ประกอบด้วย การหมุนเวียน การวางแผน       
ทางดา้นทกัษะ การอบรม การรับคนใหม่ ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 4. ผูจ้  าหน่ายและหุ้นส่วนอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย วิธีการใช้/มาตรฐาน การยอมรับความเส่ียงของลูกคา้ 5. นโยบายและกระบวนการ 
ประกอบด้วย การควบคุมโครงสร้าง ระดับมาตรฐาน ระดับความรับผิดชอบและ 6. องค์กร 
ประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์ร การตดัค่าใชจ่้าย/ตน้ทุน กระบวนการกองทุน    

                Shafawaty, Mohamad Shabri (2013) ได้ศึกษาวิจยั เร่ือง “ผลกระทบของระบบ
การควบคุมภายในต่อความสามารถในการท าก าไรของผูใ้ห้ความร่วมมือ: กรณีศึกษา Koperasi 
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Pekan Rabu Alor Setar Berhad” การวิจัย สรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในท่ีใช้ใน Koperasi 
Pekan Rabu Alor Setar Berhad ถือได้ว่ า มีประ สิท ธิภาพและน่าพอใจ ซ่ึ ง ข้ึนอยู่กับการใช้
ส่วนประกอบภายในของระบบควบคุมภายในตามกรอบ COSO Framework ภายในสหกรณ์ 
อย่างไรก็ตามการสูญเสียทางการเงินเกิดข้ึนในสหกรณ์อันเน่ืองมาจากการควบคุมค่าใช้จ่าย               
ท่ีไม่ได้ผลและไม่ได้เกิดจากการควบคุมภายในท่ีอ่อนแอ ความสามารถในการท าก าไรสามารถ
ปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนดว้ยแผนการพฒันาใหม่และการใช้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
ภายในสหกรณ์ ระบบการควบคุมภายในท่ีดีหรือเขม้แข็ง จะมีผลต่อความสามารถในการท าก าไร
ของสหกรณ์และช่วยใหเ้กิดความมัน่คงและเติบโตข้ึนในกระบวนการสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย 

                 Mwachiro D. Brian (2013) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง “ผลกระทบของการควบคุม
ภายในต่อการเก็บรายได้: กรณีศึกษาของหน่วยงานเก็บรายได้ของเคนยา” ผลการวิจัยพบว่า          
ต้องมี 5 องค์ประกอบ คือสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรม              
การควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสารและการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้การควบคุมภายในท างานได้ 
การศึกษาระบุว่า การควบคุมภายในท่ีอ่อนแอได้กระตุ้นให้เกิดการสมรู้ร่วมคิดกับการฉ้อโกง         
การสูญเสียรายได ้และการยกัยอกเงินรายไดท่ี้เก็บรวบรวมไว ้การศึกษาสรุปไดว้า่การควบคุมภายใน
ไดท้ าหนา้ท่ีแลว้แมว้า่จะมีการติดขดับา้งและมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งการควบคุมภายใน
และการเก็บรายไดใ้น KRA 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 งานวิจยั เร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง                
ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive research) มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความส าเร็จ                   
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
 2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน   
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง
 โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในและควำมส ำเร็จ       
ของส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำทีม่ีผลคะแนนกำรปฏิบัติงำนสูง 
                       การศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความส าเร็จ      
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี                   
                       1. กำรศึกษำ วเิครำะห์ สังเครำะห์ เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
                           1.1 แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม           
ของการควบคุม ด้านการประเมินความเส่ียง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศ                     
และการส่ือสาร ดา้นการติดตามประเมินผล  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ ทฤษฎีระบบ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 
มาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2557 และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                           1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือตารางแสดงการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวจิยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จขององคก์าร 
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                       2. กำรจัดกำรสนทนำกลุ่มตรวจสอบร่ำงกรอบแนวคิด 
                            จัดสัมมนาผู ้ทรงคุณวุฒิโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย ผู ้เช่ียวชาญระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1. รอง
ผูอ้  านวยการส านกัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหาร
ส านกังาน ส านกัอ านวยการ 3. ผูอ้  านวยการกลุ่มภารกิจวินยัและพฒันาระบบราชการ กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
ผูเ้ช่ียวชาญระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 4. ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา               
5. รองผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 6. ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ                  
7. ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องร่างกรอบ
แนวคิดงานวิจยั รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผล     
ต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
                     3.  กำรศึกษำกำรรับรู้ของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติ เกี่ยวกับสภำพกำรปฏิบัติงำน              
ตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในและควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ     
ทีม่ีผลคะแนนกำรปฏิบัติงำนสูง 
                          ในการศึกษาการรับรู้ของผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงาน        
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา      
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
                          3.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
                     3.1.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง
จ านวน 59 เขต (ภาคผนวก ก)  
                 3.1.2  ผูใ้ห้ขอ้มูลในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน   
การปฏิบติังานสูง จ านวน 59 เขตๆ ละ 14 คน ประกอบด้วย 1) ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  2) รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีก ากบัดูแล
กลุ่มอ านวยการ 3) ผู ้อ  านวยการกลุ่มอ านวยการ  4) ผู ้อ  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                          
5) ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 6) ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  7)  ผูอ้  านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8) ผู ้อ  านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน            
และสินทรัพย ์9) ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 10) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายใน
ของกลุ่มอ านวยการ 11) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล                    
12) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน 13) บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
งานควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา และ 14) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุม
ภายในของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์รวมจ านวน 826  คน 
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            3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

                    ผู ้วิจ ัยได้ศึกษา แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ ทฤษฎีระบบ การด าเนินงาน              
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ.2544 ตามองค์ประกอบ 5 ดา้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ การบริหารแบบ   
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี การพฒันาคุณภาพ การบริหารจดัการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
พ.ศ.2557 และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ 
ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง โดยมีตวัแปรแฝง จ านวน 6 ตวั ประเมิน
จากตวัแปรสังเกตได้ จ  านวน 29 ตวั ได้แก่ 1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. ด้านการ
ประเมินความเส่ียง 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 4. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 5. ด้านการ
ติดตามประเมินผล และ 6. ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล
คะแนนการปฏิบติังานสูง จากนั้นผูว้จิยัไดจ้ดักระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อน าเสนอ
ตวัแปรท่ีกล่าวขา้งตน้ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ  
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษา
และไดป้รับแกไ้ขตามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยสรุปตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

                    3.2.1 ตวัแปรแฝงภายนอก จ านวน 5 ตวั ไดแ้ก่ 
                                           1) ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม (K1) ประเมินจากตวัแปรสังเกตได ้
6 ตัว คือ X1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู ้บริหาร , X2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม              
ในการบริหารและการปฏิบัติงาน , X3 โครงสร้างของหน่วยงาน, X4 การมอบอ านาจหน้าท่ี              
ความรับผิดชอบ, X5 นโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร และ X6 กลไกการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติังาน              
                                        2) ดา้นการประเมินความเส่ียง (K2) ประเมินจากตวัแปรสังเกตได ้6 ตวั 
คือ X7 วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน, X8 วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบั
กิจกรรมและโครงการ, X9 การระบุปัจจยัเส่ียง, X10 การวิเคราะห์ความเส่ียง, X11 การจดัล าดบั
ความเส่ียง และ X12 การจดัการความเส่ียง 
                                              3) ด้านกิจกรรมการควบคุม (K3) ประเมินจากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว       
คือ X13 นโยบายและวิธีการปฏิบติั, X14 การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าท่ี, 
X15 การสอบทานการด าเนินงาน , X16 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล ,                     
X17 การควบคุมทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและเอกสารหลกัฐาน และ X18 การก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงาน 
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                              4) ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (K4) ประเมินจากตวัแปรสังเกตได ้  
2 ตวั คือ X19 ดา้นสารสนเทศ  และ X20 ดา้นการส่ือสาร 
                                           5) ดา้นการติดตามประเมินผล (K5) ประเมินจากตวัแปรสังเกตได ้4 ตวั 
คือ X21 การก าหนดผู ้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระหว่าง                    
การปฏิบัติ ง าน , X22  การก าหนดหลัก เกณฑ์การ ติดตามประ เ มินผลและรายงานผล                                
ใหผู้บ้ริหารทราบ, X23 การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นรายคร้ังตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 
และ X24 การสรุปผลการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและก าหนดเวลา  
                                  3.2.2 ตวัแปรแฝงภายใน จ านวน 1 ตวั ไดแ้ก่ 
                                           1) ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล
คะแนนการปฏิบติังานสูง (E) ประเมินจากตวัแปรสังเกตได ้5 ตวั คือ Y1 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ, 
Y2 ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร, Y3 ดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา, Y4 ดา้น
การประยกุตใ์ชน้วตักรรมเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ และ Y5 ดา้นการพฒันาบุคลากร 
                                 3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
                                       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามสภาพการปฏิบติังาน 
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมี
ผลคะแนนการปฏิบติังานสูงโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา รองผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีก ากับดูแล                     
กลุ่มอ านวยการ ผู ้อ  านวยการกลุ่มและหน่วยและบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายใน             
ของกลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา
และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                    
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

                           ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
ขอ้ค าถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ปัจจุบนัต าแหน่ง อายุราชการ เป็นค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) 

                          ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพจริงเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน      
การควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 2. ดา้นการประเมิน
ความเส่ียง 3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม 4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร และ 5. ดา้นการติดตาม
ประเมินผล โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ การปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด การปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก การปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง การปฏิบติังาน 
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อยู่ในระดับน้อยและการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด โดยก าหนดความหมายและเกณฑ์             
ในการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

            ระดบั 1  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
               ระดบั 2  ค่าเฉล่ีย  1.50 - 2.49  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบันอ้ย 
               ระดบั 3  ค่าเฉล่ีย  2.50 - 3.49  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
               ระดบั 4  ค่าเฉล่ีย  3.50 - 4.49  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก          

                       ระดบั 5  ค่าเฉล่ีย  4.50 - 5.00  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                           ตอนท่ี 3 แบบสอบถามสภาพจริงเก่ียวกบัความส าเร็จของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง ประกอบด้วย 1. ด้านคุณภาพ             
การใหบ้ริการ 2. ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร 3. ดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา      
4. ดา้นการประยุกต์ใช้นวตักรรมเทคโนโลยีในการบริหารจดัการและ 5. ดา้นการพฒันาบุคลากร
โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ ความส าเร็จอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ความส าเร็จอยู่ในระดับมาก ความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง ความส าเร็จอยู่ในระดับน้อย            
และความส าเร็จอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด โดยก าหนดความหมายและเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

               ระดบั 1  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง  ระดบัความส าเร็จ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
             ระดบั 2  ค่าเฉล่ีย  1.50 - 2.49  หมายถึง  ระดบัความส าเร็จ อยูใ่นระดบันอ้ย 
             ระดบั 3  ค่าเฉล่ีย  2.50 - 3.49  หมายถึง  ระดบัความส าเร็จ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
             ระดบั 4  ค่าเฉล่ีย  3.50 - 4.49  หมายถึง  ระดบัความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมาก 

                     ระดบั 5  ค่าเฉล่ีย  4.50 - 5.00  หมายถึง  ระดบัความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                                3.4 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
                          ขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
                       3.4.1 ภายหลงัจากไดก้รอบแนวคิดการวจิยัท่ีไดจ้ากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผา่นการตรวจสอบปัจจยัดว้ยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
แลว้ น าตวัแปรแต่ละตวัมานิยามตวัแปรใหช้ดัเจนและก าหนดโครงสร้างของตวัแปรท่ีตอ้งการวดั 
                      3.4.2 สร้างตารางวเิคราะห์โครงสร้างตวัแปรท่ีตอ้งการวดัในแต่ละดา้น  
ดงัแสดงผลในตารางท่ี  4 
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ตำรำงที ่4  แสดงโครงสร้างตวัแปรท่ีตอ้งการวดัในแต่ละดา้น 

ประเด็นหลกั ประเด็นยอ่ย ขอ้ค าถาม ขอ้ท่ี 

ตอนที ่1 
    ขอ้มูลพื้นฐาน 

 
1.  เพศ           
2.  อาย ุ
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง 
5.  อายรุาชการ 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
2 
3 
4 
5 

ตอนที ่2 
1. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
    ของการควบคุม 

 
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างาน 
      ของผูบ้ริหาร 
1.2 ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหาร   
       และการปฏิบติังาน 
1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 
1.4 การมอบอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1.5 นโยบายการบริหารและการพฒันา 
      ดา้นบุคลากร 
1.6 กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังาน 
 

 
6 
 

5 
 

2 
4 
4 
 

2 

 
1-6 

 
7-11 

 
12-13 
14-17 
18-21 

 
22-23 

2. ดา้นการประเมิน 
    ความเส่ียง 

2.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 
       ระดบัหน่วยงาน 
 2.2 วตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 
       ระดบักิจกรรมและโครงการ  
 2.3 การระบุปัจจยัเส่ียง 
 2.4 การวเิคราะห์ความเส่ียง 
 2.5 การจดัล าดบัความเส่ียง 
 2.6 การจดัการความเส่ียง 

2 
 

3 
 

2 
2 
2 
3 

24-25 
 

26-28 
 

29-30 
31-32 
33-34 
35-37 
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ตำรำงที ่4  แสดงโครงสร้างตวัแปรท่ีตอ้งการวดัในแต่ละดา้น (ต่อ) 

ประเด็นหลกั ประเด็นยอ่ย ขอ้ค าถาม ขอ้ท่ี 

3. ดา้นกิจกรรม 
    การควบคุม 
 
 
 
 

3.1  นโยบายและวธีิการปฏิบติั 
3.2  การกระจายอ านาจความรับผดิชอบ 
       และการแบ่งแยกหนา้ท่ี 
3.3  การสอบทานการด าเนินงาน 
3.4  การควบคุมระบบสารสนเทศ  
       และการประมวลผล 
3.5 การควบคุมทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตน  
      และเอกสารหลกัฐาน 
3.6  การก าหนดดชันีผลการด าเนินงาน 

4 
4 
 

2 
2 
 

5 
                    

2 

38-41 
42-45 

 
46-47 
48-49 

 
50-54 

 
55-56 

4. ดา้นสารสนเทศ 
    และการส่ือสาร 

4.1 ดา้นสารสนเทศ 
4.2 ดา้นการส่ือสาร 

4 
4 

57-60 
61-64 

5. ดา้นการติดตาม    
    ประเมินผล 

5.1 การก าหนดผูรั้บผดิชอบการติดตาม  
       ประเมินผลในระหวา่งการปฏิบติังาน   
5.2  การก าหนดหลกัเกณฑก์ารติดตาม     
       ประเมินผลและการรายงานในระหวา่ง 
       การปฏิบติังาน 
5.3 การประเมินผลเป็นรายคร้ังตามขั้นตอน 
      และก าหนดเวลา 
5.4 การสรุปและรายงานผลการประเมิน 
      ตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 

2 
 

3 
 
 
3 
 
3 

65-66 
 

67-69 
 
 

70-72 
 

73-75 

ตอนที ่3 
6. ความส าเร็จของ    
    ส านกังานเขต 
    พื้นท่ีการศึกษา    
    ประถมศึกษาท่ีมี   
    ผลคะแนนการ   
    ปฏิบติังานสูง 

1. ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
2. ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร 
3. ดา้นประสิทธิภาพการบริหาร 
    และการจดัการศึกษา 
4. ดา้นการประยกุตใ์ชน้วตักรรม     
    เทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ 
5. ดา้นการพฒันาบุคลากร 

5 
5 
5 
 
5 
 
5 

1-5 
6-10 
11-15 

 
16-20 

 
21-25 
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                        3.4.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์    
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของขอ้ค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณขอ้ค าถาม ความชดัเจน
ของภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามแลว้น ามาปรับปรุง 

                         3.4.4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา        
ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ระดบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไดแ้ก่  1. ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารส านกังาน ส านกัอ านวยการ 2. ผูอ้  านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน           
3. ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดแ้ก่ 4. ผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ 5. รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดา้นความตรงเชิงเน้ือหาวา่ขอ้ความในแบบสอบถามเป็นขอ้ความ  
ท่ีตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหาท่ีไดศึ้กษา วเิคราะห์ 

                         3.4.5 คัดเลือกข้อความท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม         
และวตัถุประสงค ์(IOC: Index of item-Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไปและปรับปรุง แกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้ค าถามตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รวมขอ้ค าถามท่ีมีความเหมาะสม ส าหรับการน า    
ไปทดลองใช ้

                         3.4.6 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู ้เช่ียวชาญ        
ไปทดลองใช้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากร ได้แก่                      
1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ 3) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผูใ้ห้
ขอ้มูล เขตละ14 คนประกอบดว้ย 1) ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 2) รอง
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีก ากบัดูแลกลุ่มอ านวยการ 3) ผูอ้  านวยการ
กลุ่มอ านวยการ 4) ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 5) ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 
6) ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 7) ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
การจดัการศึกษา 8) ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 9) ผูอ้  านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน 10) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มอ านวยการ 11) บุคลากร      
ท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล 12) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุม
ภายในของกลุ่มนโยบายและแผน 13) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริม  
การจดัการศึกษา 14) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์รวมจ านวน 42 คน วิเคราะห์ความเช่ือมัน่โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows พิจารณา
จากค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Conbach’s alpha coefficient) ดังแสดงไวใ้นตารางท่ี 5
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ตำรำงที ่ 5  แสดงผลการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา จ านวนขอ้ 
1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 
2. ดา้นการประเมินความเส่ียง 
3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม 
4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ดา้นการติดตามประเมินผล 
6. ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
    ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 

0.9598 
0.9703 
0.9699 
0.9546 
0.9843 
0.9880 

23 
14 
19 
8 
11 
25 

รวมทั้งฉบบั 0.9936 100 

                                       3 . 4 . 7  น าผลการวิ เคราะ ห์ข้อมูล ท่ีได้มาทั้ งหมดใช้ เ ป็นแนวทาง                        
ในการปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ให้มีขอ้ค าถามท่ีมีความเหมาะสม
ส าหรับน าไปใชก้บัประชากรของการวจิยัต่อไป 
                                3.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                       ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

                        3.5.1 สืบคน้รายช่ือ ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทข์องส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ท่ีเป็นกลุ่มประชากร จ านวน 59 เขต 

                        3.5.2 ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสยาม 
พร้อมแบบสอบถามถึงผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทั้ ง  59 เขต                 
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เขตละ 14 คน ทางไปรษณียล์งทะเบียนพร้อมซองติดแสตมป์เพื่อส่งแบบสอบถาม
กลบัคืนแนบไปด้วย และประสานงานทางโทรศพัท์ ระหว่างวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 30 
มีนาคม 2561 โดยส่งไปจ านวน 826 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมา จ านวน 729 ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 88.26 

                          3.5.3 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนลงรหสั  (Coding)  เพื่อเตรียมวเิคราะห์ขอ้มูล 
                               3.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
                        ในการวิ เคราะห์ข้อมูลการรับรู้ของผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ เก่ียวกับสภาพ                       
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 16.0 วเิคราะห์ ดงัน้ี                                  
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                       3.6.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา      
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) และใชค้่าร้อยละ (Percentage) 
                       3 . 6 . 2  ข้อมูลการ รับ รู้ของผู ้บ ริหารและผู ้ป ฏิบัติ เ ก่ี ยวกับสภาพจริง                        
ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (μ)               
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
                                    3.6.3 ขอ้มูลการรับรู้ของผูบ้ ริหารและผูป้ฏิบตัิเ กี ่ยวกบัความส า เร็จ     
ข อ งส า น ัก ง า น เ ข ตพื ้น ที ่ก า รศ ึกษ าป ระถมศ ึกษ า ที ่ม ีผ ล คะ แนนก า รปฏ ิบ ตั ิง า นส ูง                       
จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์รูปแบบควำมสัมพันธ์ของกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน   
ทีส่่งผลต่อควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำทีม่ีผลคะแนนกำรปฏิบัติงำนสูง                     
      ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม LISREL version 8.72 วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model Analysis: SEM) ในการทดสอบแบบจ าลองและสมมติฐานการวิจัย  เป็นการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ โดยการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ 5 ด้าน        
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยอาศยัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ จากกรอบแนวคิดและทฤษฎี     
ท่ีใช ้เพื่อตรวจสอบวา่ ขอ้มูลท่ีไดต้รงกบัการสร้างความสัมพนัธ์ตามทฤษฎีหรือไม่ โดยการวเิคราะห์
โมเดลลิสเรล (LISREL Model) เพื่อตรวจสอบโมเดลสมมติฐานท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน (Model Evaluation) 
จะประเมินผลความถูกตอ้งของโมเดล โดยประเมิน 2 ส่วน คือ 1. ประเมินความกลมกลืนของโมเดล
แบบขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) และ 2. ประเมินความกลมกลืน
ของผลลพัธ์ในส่วนประกอบท่ีส าคญัของโมเดล (Component Fit Measure) (นงลกัษณ์  วิรัชชัย, 
2542: 53-55)  โดยการประเมินในส่วนน้ีจะน าไปสู่การพัฒนาโมเดลต่อไปด้วยเกณฑ์ท่ีใช้                   
ในการตรวจสอบโมเดลในงานวจิยั มีดงัน้ี 
                     1. ประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม ค่าสถิติ                   
ท่ีใชใ้นการประเมินความกลมกลืน ไดแ้ก่  

         1.1 ค่ าส ถิ ติไคสแควร์  (Chi-square Statistic)  จะท าการทดสอบว่า เมทริก ซ์              
ความแปรปรวนร่วมของประชากรแตกต่างจากเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากการประมาณค่า
หรือไม่ ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 (Type I Error) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันั้น 
ถ้าค่าไคสแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม            
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ของประชากรไม่แตกต่างจากเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรร่วมจากการประเมินค่า            
สรุปไดว้า่ โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยสมบูรณ์แบบ ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ 
ยากท่ีจะหาโมเดลท่ีมีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ได้ จึงนิยมใช้สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/                  
ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2/df) แทน ซ่ึงควรอยู่น้อยกว่า 3 จะแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน   
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษน์ัน่เอง (Hair., et al., 2010: 154) 
       1.2 ดชันีบ่งบอกความกลมกลืน (Fit Index) เป็นดชันีท่ีบ่งบอกถึงความกลมกลืน
ของขอ้มูลเชิงประจกัษ์กบัโมเดลท่ีก าหนดข้ึน ได้แก่ ดชันีจีเอฟไอ (Goodness of Fit Index: GFI) 
ดัชนีเอจีเอฟไอ (Adjust Goodness of Fit Index: AGFI ) ดัชนีเอนเอฟไอ (Normal Fit Index: NFI) 
และดชันีไอเอฟไอ (Incremental Fit Index: IFI) ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 แต่ค่าท่ีสูงกวา่ 0.90 ถือวา่
โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Arbuckle, 1995: 529) โดยค่าท่ีเข้าใกล้ 1 สูง                     
จะบ่งบอกว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลสูงด้วย (Bollen, 1989: 270) และดัชนีวดัระดับ      
ความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซ่ึงดชันี CFI  
ท่ีเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hu & Betler, 1999: 49) 
       1.3 ดัชนีอาร์ เอมเอสอี เอ  (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA)        
เป็นดชันีท่ีถูกพฒันาข้ึนเน่ืองจากการทดสอบไคสแควร์ ค่าสถิติข้ึนอยูก่บักลุ่มตวัอย่าง (n) ต่อชั้นแห่ง
ความเป็นอิสระ (df) ถา้จ  านวนพารามิเตอร์เพิ่มข้ึน ค่าไคสแควร์ก็จะลดลง ท าใหก้ารทดสอบมีแนวโนม้
ไม่มีนยัส าคญั ค่าอาร์เอมเอสอีเอ (RMSEA) เป็นดชันีบ่งบอกความกลมกลืนของโมเดลกบัเมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมของประชากร โดยควรมีค่าต ่ากวา่ 0.05 (Brown & Cudeek, 1993: 141-162) แต่ไม่ควรเกิน 
0.80 จึงจะเป็นค่าท่ีพอจะยอมรับได้ (MacCallum. et al., 1996: 130-149) และถ้าอาร์เอมเอสอีเอ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0 แสดงวา่โมเดลมีความกลมกลืนอยา่งแทจ้ริง (Exact Fit) (Arbuckle, 1995: 523) 
       1.4  ค่าอาร์เอมอาร์ (Root Mean Square Residual: RMR) เป็นดชันีท่ีวดัค่าเฉล่ีย ส่วนท่ีเหลือ
จากการเปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรของประชากร        
กบัการประเมินค่า ซ่ึงดชันีจะใช้ไดดี้เม่ือตวัแปรสังเกตไดท้ั้งหมดเป็นตวัมาตรฐาน (Standard Variables) 
โดยท่ีค่าใกลศู้นยม์าก แสดงวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Bollen, 1989: 257-258) 
                   2. ประเมินความกลมกลืนของผลลพัธ์ในส่วนประกอบท่ีส าคญัในโมเดลภายหลัง   
จากการประเมินความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมแล้ว ส่ิงท่ีมีความส าคญัมากท่ีตอ้งประเมิน   
คือ การตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีได้ในแต่ละส่วนว่ามีความถูกต้องและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล    
การตรวจสอบน้ีจะท าให้ทราบวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งแทจ้ริงหรือไม่
ในแต่ละส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ในงานวจิยัน้ี พิจารณาพารามิเตอร์ ใน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
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      2.1 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) โดยค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานควรมีขนาดเล็ก ในการตีความว่าค่าความคลาดเคล่ือนมีขนาดเล็กหรือใหญ่นั้น พิจารณา
จากค่าพารามิเตอร์วา่มีนยัส าคญัหรือไม่ หากค่าพารามิเตอร์มีนยัส าคญั แสดงวา่ค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานมีขนาดเล็ก หากค่าพารามิเตอร์ไม่มีนัยส าคญั แสดงว่าค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน                       
มีขนาดใหญ่ ซ่ึงบ่งบอกไดว้า่แบบจ าลองยงัไม่ดีพอ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542: 53) ส าหรับการประเมิน
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานดว้ยโปรแกรม LISREL นั้น เม่ือมีการประเมินค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธี
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดทางนยัทัว่ไป (OLS) จะถูกตอ้งและแม่นย  า เม่ือตวัแปรสังเกตไดใ้นแบบจ าลอง                
มีการแจกแจงแบบโคง้ปกติหลายตวัแปร (Joreskog & Sorbom, 1993: 59) 
      2 .2  สหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง  (Square Multiple Correlation: R2)  หรือค่ า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสังเกตได ้มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 โดยค่าสถิติท่ีมีค่าสูงแสดงวา่
แบบจ าลองมีความเท่ียงตรง (Joreskog & Sorbom, 1993: 26) แต่ถา้สถิติมีค่านอ้ย แสดงวา่แบบจ าลอง
นั้นมีความเท่ียงตรงน้อยยงัไม่มีประสิทธิภาพ (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542: 59) และการพิจารณา
แบบจ าลองความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นว่าสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรไดถึ้ง      
ร้อยละ 40 ยอ่มถือไดว้า่เป็นผลลพัธ์ท่ีดีและยอมรับได ้(Saris & Strenkhorst, 1984: 282) 

ขั้ นตอนที่  3  กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรูปแบบควำมสัมพันธ์                       
ของกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำทีม่ีผลคะแนนกำรปฏิบัติงำนสูง  

       จดัสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 9 คนประกอบดว้ย 
ดา้นนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ นพื้นฐาน จ านวน 3 คน ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน                      
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 3 คน และดา้นวิชาการเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ของรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงท่ีพฒันาข้ึน        
                     โดยสรุปผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัใน 3 ขั้นตอน ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ สรุป 
สาระส าคญัในการด าเนินการ ตามแผนภาพท่ี 14 
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แผนภำพที ่14  แสดงขั้นตอนการวจิยั รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐาน        
การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                  
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลท่ีไดรั้บ 

1. การศึกษาสภาพการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในและความส าเร็จของ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน   
การปฏิบติังานสูง  

1. ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพ่ือยกร่างกรอบแนวคิดงานวิจยั 
2. จดัสมัมนาผูท้รงคุณวฒิุโดย   
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
3. การศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริหาร    
และผูป้ฏิบติั เก่ียวกบัสภาพ    
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน   
การควบคุมภายในและความส าเร็จ ฯ 

-กรอบแนวคิดงานวิจยั เร่ือง 
รูปแบบความสมัพนัธ์ของ
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จของส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
- ผลการศึกษาการรับรู้สภาพจริง
การปฏิบติังานและความส าเร็จ ฯ 
 

3. การตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
ความสมัพนัธ์ของการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ของส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล
คะแนนการปฏิบติังานสูง 

 จดัสมัมนาผูท้รงคุณวฒิุโดย   
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม  
 และความเป็นไปไดข้องรูปแบบ    
 ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จฯท่ีพฒันาข้ึน 

รูปแบบความสัมพนัธ์ของ
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จของส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
ซ่ึงมีความเหมาะสมและ    
มีความเป็นไปได ้

2. การวิเคราะห์รูปแบบ 
ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน
การปฏิบติังานสูง 

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ดว้ยโปรแกรม LISREL 
เพื่อทดสอบโมเดลท่ีพฒันาข้ึน โดย
ประเมิน 2 ส่วน   
1. ประเมินความกลมกลืนของโมเดล  
  กบัขอ้มลูเชิงประจกัษใ์นภาพรวม 
 2. ประเมินความกลมกลืนของผลลพัธ์ 

รูปแบบความสัมพนัธ์ของ
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
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บทที ่4                 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยั เร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน            
การปฏิบติังานสูง คร้ังน้ี ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

     ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  
      ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน                   

ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงโดยใชส้ถิติพื้นฐาน 
      ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความส าเ ร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงโดยใชส้ถิติพื้นฐาน 
      ตอนท่ี 4  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล เพื่อใช้ในการวิ เคราะห์                   

ดว้ยการตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงขอ้มูลแบบปกติ และผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พหุคูณ
ระหวา่งตวัแปรองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 

       ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน            
การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล
คะแนนการปฏิบติังานสูงโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model 
Analysis: SEM) 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      1.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง จ านวน                  
59 เขต (ภาคผนวก ก) 
       1.2  ผูต้อบแบบสอบถามในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน
การปฏิบติังานสูง 59 เขตๆ ละ 14 คน ประกอบดว้ย 1) ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 2) รองผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีก ากับดูแล                       
กลุ่มอ านวยการ 3) ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ 4) ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 5) ผูอ้  านวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน 6) ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 7) ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
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และประเมินผลการจัดการศึกษา  8) ผู ้อ  านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                         
9 )  ผู ้อ  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 10)  บุคลากรท่ี รับผิดชอบงานควบคุมภายใน                           
ของกลุ่มอ านวยการ 11) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล              
12) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน 13) บุคลากรท่ีรับผิดชอบ            
งานควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 14) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์รวม 826 คน การวิจยัในคร้ังน้ี มีผูต้อบแบบสอบถาม
ส่งคืนกลบัมาครบทั้ง 59 เขต จ านวนทั้งส้ิน 729 คน คิดเป็นร้อยละ 88.26 รายละเอียด ตามภาคผนวก ข  
ตารางที่ 6 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ     
          ชาย              
          หญิง 

 
241 
488 

 
33.06 
66.94 

          รวม 729 100.00 
2. อาย ุ    
          ต  ่ากวา่  30  ปี 
          31- 40 ปี 
          41- 50 ปี 
          51 ปีข้ึนไป 

 
4 

29 
173 
523 

 
0.55 
3.98 

23.73 
71.74 

          รวม 729 100.00 
3. ระดบัการศึกษา  
          ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
          ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
          ปริญญาโท 
          สูงกวา่ปริญญาโท 

 
10 
258 
419 
42 

 
1.30 

35.39 
57.48 
5.76 

          รวม 729 100.00 
4. ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง   
          ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 49 6.72 
          รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
               ท่ีก ากบัดูแลกลุ่มอ านวยการ 

53 7.27 

          ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ 58 7.96 
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ตารางที ่6 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
         ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
         ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
         ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
         ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา   
         ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์  
         ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
         บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มอ านวยการ 
         บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล                    
         บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน                                      
         บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
         บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานควบคุมภายใน 
               ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์    

49 
51 
51 
53 
52 
48 
55 
52 
53 
53 
52 

6.72 
7.00 
7.00 
7.27 
7.13 
6.58 
7.54 
7.13 
7.27 
7.27 
7.13 

         รวม 729 100.00 
5. อายรุาชการ 
         1 - 5 ปี        
         6 - 10 ปี 
         11 - 15 ปี        
         มากกวา่ 15 ปี                    

 
6 

17 
29 
677 

 
0.82 
2.33 
3.98 

92.87 
         รวม 729 100.00 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามพบวา่ เป็นเพศหญิง จ านวน 488 คน คิดเป็นร้อยละ 66.94 และเพศชาย 
จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 33.06  มีอายุ 51 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด จ านวน 523 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.74 รองลงมา อาย ุ41-50 ปี จ  านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 23.73 และอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.98 ตามล าดบั การศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.48 รองลงมาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 35.39 และระดบัสูง
กว่าปริญญาโท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 ตามล าดบั ส าหรับการด ารงต าแหน่งปัจจุบนั  
เป็นต าแหน่งผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ มากท่ีสุด จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 7.96 รองลงมาคือ 
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บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มอ านวยการ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 7.54  
ตามด้วย ต าแหน่งรองผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีก ากับดูแล             
กลุ่มอ านวยการ ผู ้อ  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บุคลากร                   
ท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุม
ภายในของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 เท่ากัน                
ส่วนอายุราชการ มากกวา่ 15 ปี มากท่ีสุด จ านวน 677 คน คิดเป็นร้อยละ 92.87 รองลงมา 11-15 ปี 
จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.98 และ 6 -10 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั    

ตอนที ่ 2  ผลการวเิคราะห์สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงาน                  
                เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาทีม่ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 
1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ประกอบด้วย 1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างาน  
ของผูบ้ริหาร 1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบติังาน 1.3 โครงสร้าง      
ของหน่วยงาน 1.4 การมอบอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 1.5 นโยบายการบริหารและการพฒันา
ด้านบุคลากร  1 .6  กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ ง าน  แสดงผลโดยค่ า เฉ ล่ี ย                                
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตารางที ่7 ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมโดยรวม 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร 4.29 0.64 มาก 

2. ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบติังาน 4.24 0.67 มาก 
3. โครงสร้างของหน่วยงาน 4.37 0.65 มาก 
4. การมอบอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 4.43 0.57 มาก 
5. นโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร 4.33 0.69 มาก 
6. กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังาน 4.33 0.67 มาก 

รวม 4.33 0.54 มาก 

 ผลการวิ เคราะ ห์สภาพการปฏิบัติ ง านขององค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม                         
ของการควบคุมโดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน    
ในระดบัมาก (μ = 4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ การมอบอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.43) รองลงมา โครงสร้างของหน่วยงาน (μ = 4.37) ตามด้วยนโยบาย         
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การบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร และกลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานซ่ึงเท่ากนั   
(μ = 4.33) ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.54 ถึง 0.69 พบวา่ มีค่าการแจกแจง           
อยู่ ใน ช่วงแคบแสดงว่า ส่วนใหญ่  มีก าร รับ รู้สภาพการปฏิบัติ ง านตามองค์ประกอบ                              
ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีใกลเ้คียงกนั 
ตารางที ่8 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร 

สภาพการปฏิบัติงาน 𝛍 𝝈 ระดับ 

1. มีการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์การด าเนินงาน มาตรฐาน 
    และแนวทางการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

4.42 0.69 มาก 

2. มีการแจง้นโยบายและกลยทุธ์การด าเนินงาน มาตรฐาน 
    และแนวทางการปฏิบติังานใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 

4.36 0.72 มาก 

3. มีการใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนใหมี้ระบบ  
    การควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจ 

4.20 0.83 มาก 

4. มีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารวดัผลการด าเนินงาน 
    อยา่งชดัเจนและเป็นท่ียอมรับ 

4.14 0.80 มาก 

5. มีการกระจายอ านาจการปฏิบติังานสู่ระดบัล่าง 4.22 0.79 มาก 
6. ผูบ้ริหารแสดงความมุ่งมัน่ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4.38 0.73 มาก 

รวม 4.29 0.64 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานด้านปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร 
พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดับมาก (μ = 4.29)     
เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปรพบว่า มีการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงาน มาตรฐานและ   
แนวทางการปฏิบติังานอย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.42) รองลงมา ผูบ้ริหารแสดงความมุ่งมัน่  
ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (μ = 4.38) และมีการแจง้นโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงาน 
มาตรฐานและแนวทางการปฏิบติังานใหบุ้คลากรทุกคนทราบ  (μ = 4.36) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.83 พบว่า มีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่า           
ส่วนใหญ่มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานดา้นปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหารท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่9 ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบติังาน 

สภาพการปฏิบัติงาน   μ σ ระดับ 

1. มีการก าหนดจริยธรรมการปฏิบติังานชดัเจน 4.32 0.75 มาก 

2. มีการแจง้จริยธรรมการปฏิบติังานใหบุ้คลากรทุกคนใน  
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาไดท้ราบและถือปฏิบติั 

 4.32 0.76 มาก 

3. ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งในดา้นความซ่ือสัตย ์
    และจริยธรรมในการบริหารงาน 

4.39 0.78 มาก 

4. มีการใหส่ิ้งจูงใจอยา่งสมเหตุสมผลในการส่งเสริมใหบุ้คลากร 
    มีการยดึมัน่ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

4.13 0.81 มาก 

5. มีการลงโทษท่ีเหมาะสมเม่ือมีการกระท าฝ่าฝืน  
    กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั 

4.03 0.84 มาก 

รวม 4.24 0.67 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานด้านความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหาร      
และการปฏิบติังาน พบวา่ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก 
(μ = 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้ งในด้าน     
ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.39) รองลงมา มีการก าหนด
จริยธรรมการปฏิบัติงานชัดเจน และมีการแจ้งจริยธรรมการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคน                 
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาได้ทราบและถือปฏิบติั (μ = 4.32) เท่ากัน และมี       
การใหส่ิ้งจูงใจอยา่งสมเหตุสมผลในการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการยดึมัน่ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม    
ในการปฏิบติังาน (μ = 4.13) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง    
0.67 ถึง  0.84 พบว่า มีค่ าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่า ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพ                      
การปฏิบติังานดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบติังานท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่10 โครงสร้างของหน่วยงาน 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการจดัโครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชา 
    ในภาพรวมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
    อยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัการด าเนินงาน 

4.37 0.71 มาก 

2. มีการแสดงแผนภูมิการจดัโครงสร้างองคก์ร 
    การบงัคบับญัชา อยา่งถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

4.37 0.70 มาก 

รวม 4.37 0.65 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังาน ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน พบว่า ผูบ้ริหาร     
และผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดับมาก (μ = 4.37) เม่ือพิจารณา    
เป็นรายตวัแปร พบวา่ มีการจดัโครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชาในภาพรวมทั้งแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการอย่างชัดเจน เหมาะสมกับการด าเนินงาน และมีการแสดงแผนภูมิการจัด
โครงสร้างองค์กร การบังคับบัญชาอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (μ = 4.37)                    
ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.65 ถึง 0.71 พบว่ามีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ               
แสดงวา่ส่วนใหญ่มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานดา้นโครงสร้างของหน่วยงานท่ีใกลเ้คียงกนั 

ตารางที ่11 การมอบอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 
    ในแต่ละต าแหน่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน 

4.55 0.66 มาก 

2. มีการมอบอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 
    ใหก้บับุคลากรอยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัความรู้     

4.45 0.71 มาก 

3. มีการแจง้เร่ืองการมอบอ านาจหนา้ท่ี 
    ความรับผดิชอบใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 

4.50 0.68 มาก 

4. มีระบบการติดตามประเมินผลงานท่ีมอบหมายอยา่งเหมาะสม  4.23 0.75 มาก 
รวม 4.43 0.57 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานดา้นการมอบอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ พบว่า
ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก (μ = 4.43)               
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เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบว่า มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.55) รองลงมา มีการแจง้เร่ืองการมอบอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคนทราบ  (μ = 4.50)  และมีการมอบอ านาจหน้า ท่ี                
ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน เหมาะสมกับความรู้ (μ = 4.45)  ตามล าดับ ส าหรับ               
ค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.57 ถึง 0.75 พบว่ามีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ 
แสดงวา่ส่วนใหญ่มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน ดา้นการมอบอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีใกลเ้คียงกนั 

ตารางที ่12 นโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน 
    ดา้นการบริหารงานบุคคลอยา่งชดัเจน 

4.38 0.72 มาก 

2. มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งและ 
    การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

4.35 0.77 มาก 

3. มีการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งหรือความดีความชอบ 
    จากการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

4.28 0.79 มาก 

4. มีการก าหนดเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม 
    อยูใ่นหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.32 0.80 มาก 

รวม 4.33 0.69 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานดา้นนโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร 
พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ = 4.33) 
เ ม่ือพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า  มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติง าน                        
ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.38) รองลงมา มีการก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งและการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์
อกัษรอย่างชดัเจน (μ = 4.35) และมีการก าหนดเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมอยู่ในหลกัเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบติังานไวอ้ย่างชัดเจน(μ = 4.32) ตามล าดับ ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.80 พบวา่ มีค่าการแจกแจงอยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่  
มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากรท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่13 กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังาน 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการติดตาม ดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามระบบ 
    การควบคุมภายในท่ีก าหนดไวโ้ดยส านกังาน     
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.28 0.75 มาก 

2. มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
    โดยหน่วยตรวจสอบภายในต่อผูอ้  านวยการส านกังาน 
    เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.37 0.71 มาก 

รวม 4.33 0.67 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานด้านกลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังาน 
พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ = 4.33) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบว่า มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในต่อผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง           
มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.37) ตามด้วย มีการติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ             
การควบคุมภายในท่ีก าหนดไวโ้ดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (μ = 4.28) 
ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 0.75 พบว่า มีค่าการแจกแจง            
อยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน ดา้นกลไกการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบติังานท่ีใกลเ้คียงกนั 
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2. ด้านการประเมินความเส่ียง 
 ด้านการประเมินความเส่ียง  ประกอบด้วย  2.1 วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน            
ระดบัหน่วยงาน 2.2 วตัถุประสงค์ของการด าเนินงานระดบักิจกรรม และโครงการ 2.3 การระบุ
ปัจจยัเส่ียง  2.4 การวิเคราะห์ความเส่ียง 2.5 การจดัล าดบัความเส่ียง  2.6 การจดัการความเส่ียง 
แสดงผลโดยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตารางที ่14 ดา้นการประเมินความเส่ียงโดยรวม 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน 4.37 0.65 มาก 

2. วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบักิจกรรมและโครงการ 4.29 0.61 มาก 
3. การระบุปัจจยัเส่ียง 4.19 0.70 มาก 
4. การวเิคราะห์ความเส่ียง 4.10 0.74 มาก 
5. การจดัล าดบัความเส่ียง 4.14 0.74 มาก 
6. การจดัการความเส่ียง 4.15 0.74 มาก 

รวม 4.24 0.59 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานองค์ประกอบด้านการประเมินความเส่ียงโดยรวม 
พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ= 4.24)   
เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
(μ= 4.37) รองลงมา วตัถุประสงค์ของการด าเนินงานระดับกิจกรรมและโครงการ (μ= 4.29)         
และการระบุปัจจยัเส่ียง (μ= 4.19) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 
0.59 ถึง 0.74 พบว่า  มีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่าส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพ                     
การปฏิบติังานตามองคป์ระกอบดา้นการประเมินความเส่ียงท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่15 วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการก าหนดวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานตามภารกิจหลกั 
    ในแผนพฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบติัการ     
    ประจ าปีอยา่งชดัเจนและวดัผลได ้

4.39 0.69 มาก 

2. มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบและมีความเขา้ใจเก่ียวกบั 
    แนวทางการด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จในทิศทางเดียวกนั 

4.36 0.71 มาก 

รวม 4.37 0.65 มาก 

 ผลการวเิคราะห์สภาพการปฏิบติังานดา้นวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน 
พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ = 4.37) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบว่า มีการก าหนดวตัถุประสงค์การด าเนินงานตามภารกิจหลัก         
ในแผนพฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบติัการประจ าปีอย่างชดัเจนและวดัผลได้           
มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.39) ตามดว้ยมีการแจง้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบและมีความเขา้ใจเก่ียวกบั 
แนวทางการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จในทิศทางเดียวกนั (μ = 4.36) ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.65 ถึง 0.71 พบวา่ มีค่าการแจกแจงอยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่  
มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน ดา้นวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบัหน่วยงานท่ีใกลเ้คียงกนั 

ตารางที ่16 วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบักิจกรรมและโครงการ   

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรมและโครงการ 
    สอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตามภารกิจ 

4.38 0.66 มาก 

2. มีการใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนด      
    วตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรมและโครงการ 

4.26 0.75 มาก 

3. มีการจดัสรรทรัพยากรในการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม 
    เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้

4.24 0.71 มาก 

รวม 4.29 0.61 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานดา้นวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบักิจกรรม
และโครงการ พบวา่ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก           
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(μ= 4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ มีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรมและโครงการสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการด าเนินงานตามภารกิจ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.38) รองลงมา มีการให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ 
ส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและโครงการ (μ= 4.26) และมีการจดัสรรทรัพยากร         
ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมเพ่ือใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้(μ= 4.24) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.61 ถึง 0.75 พบว่า มีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่าส่วนใหญ่            
มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน ดา้นวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบักิจกรรมและโครงการท่ีใกลเ้คียงกนั 

ตารางที ่17 การระบุปัจจยัเส่ียง 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการใหผู้บ้ริหารทุกระดบั มีส่วนร่วมในการระบุปัจจยัเส่ียง 
    และประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

4.20 0.76 มาก 

2. มีการระบุปัจจยัและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  
    จากปัจจยัภายในและภายนอกอยา่งเหมาะสม 

4.19 0.73 มาก 

รวม 4.19 0.70 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานด้านการระบุปัจจัยเส่ียง พบว่า ผูบ้ริหารและผู ้ปฏิบัติ              
โดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก (μ= 4.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า            
มีการใหผู้บ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการระบุปัจจยัเส่ียงและประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนมีค่าเฉล่ียสูงสุด     
(μ= 4.20) ตามด้วย มีการระบุปัจจัยและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและภายนอก        
อย่างเหมาะสม (μ= 4.19) ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.70 ถึง 0.76 พบว่า มีค่า        
การแจกแจงอยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน ดา้นการระบุปัจจยัเส่ียงท่ีใกลเ้คียงกนั 

ตารางที ่18 การวเิคราะห์ความเส่ียง  

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ 
    ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม 

4.14 0.75 มาก 

2. มีการวเิคราะห์และประเมินผลกระทบของความเส่ียง 
    และความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม 

4.06 0.79 มาก 

รวม 4.10 0.74 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานดา้นการวิเคราะห์ความเส่ียง พบว่า ผูบ้ริหารและ ผูป้ฏิบติั
โดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก μ= 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบว่า      
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มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (μ= 4.14) ตามด้วย มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของความเส่ียงและความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึน          
อยา่งเหมาะสม (μ= 4.06) ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่า อยูร่ะหวา่ง 0.74 ถึง 0.79 พบวา่ มีค่าการแจกแจง
อยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน ดา้นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีใกลเ้คียงกนั 
ตารางที ่19 การจดัล าดบัความเส่ียง  

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีหลกัเกณฑก์ารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยการพิจารณา    
    ความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงเป็นล าดบัแรก 

4.16 0.74 มาก 

2. มีการใหผู้บ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัมีส่วนร่วม 
    ในการจดัล าดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

4.13 0.82 มาก 

รวม 4.14 0.74 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดล าดับความเส่ียง พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติ        
โดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก (μ= 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวแปรพบว่า                 
มีหลกัเกณฑ์การจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยการพิจารณาความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงเป็นล าดบัแรก มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  (μ= 4.16) ตามด้วยมีการให้ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความเส่ียง               
ท่ีเกิดข้ึน (μ= 4.13) ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง  0.74 ถึง 0.82  พบวา่ มีค่าการแจกแจง 
อยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัล าดบัความเส่ียงท่ีใกลเ้คียงกนั 

ตารางที ่20 การจดัการความเส่ียง 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการก าหนดแนวทางในการบริหารและการควบคุม 
    ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน 

4.20 0.79 มาก 

2. มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนทราบเก่ียวกบัวธีิการควบคุม 
    เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียง  

4.14 0.80 มาก 

3. มีการติดตามผลการปฏิบติัตามวธีิการควบคุมท่ีก าหนด 
    เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

4.11 0.80 มาก 

รวม 4.15 0.74 มาก 

 ผลการวิ เคราะห์สภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการความเส่ียง พบว่า  ผู ้บริหาร                 
และผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดับมาก (μ= 4.15) เม่ือพิจารณา       
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เป็นรายตวัแปร พบว่า มีการก าหนดแนวทางในการบริหารและการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน    
อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.20) รองลงมา มีการแจง้ให้บุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกบัวิธีการ
ควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียง (μ= 4.14) และมีการติดตามผลการปฏิบติัตามวิธีการควบคุม              
ท่ีก าหนดเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงอย่างเหมาะสม (μ= 4.11) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 0.80 พบว่า มีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่า
ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัการความเส่ียงท่ีใกลเ้คียงกนั 

3. ด้านกจิกรรมการควบคุม 
 ดา้นกิจกรรมการควบคุม ประกอบดว้ย  3.1 นโยบายและวิธีการปฏิบติั 3.2 การกระจาย
อ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าท่ี 3.3 การสอบทานการด าเนินงาน 3.4 การควบคุม
ระบบสารสนเทศและการประมวลผล 3.5 การควบคุมทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและเอกสารหลักฐาน                  
3.6 การก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงาน แสดงผลโดยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตารางที ่21 ดา้นกิจกรรมการควบคุมโดยรวม 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. นโยบายและวธีิการปฏิบติั 4.09 0.74 มาก 

2. การกระจายอ านาจความรับผดิชอบและการแบ่งแยกหนา้ท่ี 4.36 0.64 มาก 
3. การสอบทานการด าเนินงาน 4.09 0.75 มาก 
4. การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 4.11 0.71 มาก 
5. การควบคุมทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและเอกสารหลกัฐาน 4.17 0.65 มาก 
6. การก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงาน 4.19 0.73 มาก 

รวม 4.17 0.61 มาก 

ผลการวเิคราะห์สภาพการปฏิบติังานองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมการควบคุมโดยรวม พบวา่ 
ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก (μ= 4.17)               
เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบว่า การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าท่ี         
มีค่ า เฉ ล่ียสูงสุด (μ= 4.36)  รองลงมา การก าหนดดัชนีว ัดผลการด า เนินงาน (μ= 4.19)                       
และการควบคุมทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและเอกสารหลกัฐาน  (μ= 4.17) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.61 ถึง 0.75 พบว่า มีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่า
ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานตามองคป์ระกอบ ดา้นกิจกรรมการควบคุมท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่22 นโยบายและวธีิการปฏิบติั 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมใหเ้ป็นไปตามผล 
    การประเมินความเส่ียงท่ีได ้

4.12 0.76 มาก 

2. มีการปรับปรุงคู่มือหรือวธีิการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 3.99 0.85 มาก 

3. มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบและปฏิบติังาน 
    ตามกิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดข้ึน 

4.11 0.83 มาก 

4. มีการปฏิบติังานในแต่ละกิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดไว ้ 
    อยา่งคล่องตวั ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

4.11 0.80 มาก 

รวม 4.09 0.74 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานดา้นนโยบายและวิธีการปฏิบติั ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั
โดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ= 4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร 
พบว่า มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมให้เป็นไปตามผลการประเมินความเส่ียงท่ีได้ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (μ= 4.12) รองลงมา มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบและปฏิบติังานตามกิจกรรม        
การควบคุมท่ีก าหนดข้ึน และมีการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดไว้                 
อยา่งคล่องตวั ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (μ= 4.11) และมีการปรับปรุงคู่มือหรือ
วิธีการปฏิบติังานให้เหมาะสมอยูเ่สมอ (μ= 3.99) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.74 ถึง 0.85 พบวา่ มีค่าการแจกแจงอยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้
สภาพการปฏิบติังานดา้นนโยบายและวธีิการปฏิบติัท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่23 การกระจายอ านาจความรับผดิชอบและการแบ่งแยกหนา้ท่ี 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 
1. มีการกระจายอ านาจความรับผดิชอบ  
    ใหบุ้คลากรในระดบัต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

4.26 0.75 มาก 

2. มีการก าหนดขอบเขตของงานและการแบ่งแยกหนา้ท่ี  
    ความรับผดิชอบของบุคลากรแต่ละคนอยา่งชดัเจน 

4.39 0.70 มาก 

3. มีการก าหนดอ านาจอนุมติั อนุญาต 
    ในแต่ละระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

4.43 0.70 มาก 

4. มีการแจง้เร่ืองการก าหนดอ านาจอนุมติั อนุญาต 
    ในแต่ละระดบัใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 

4.37 0.72 มาก 

รวม 4.36 0.64 มาก 

 ผลการวิ เคราะห์สภาพการปฏิบัติงานด้านการกระจายอ านาจความรับผิดชอบ                    
และการแบ่งแยกหน้าท่ี พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน     
ในระดบัมาก  (μ= 4.36)  เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบว่า มีการก าหนดอ านาจอนุมติั อนุญาต   
ในแต่ละระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.43) รองลงมามีการก าหนด
ขอบเขตของงานและการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน         
(μ= 4.39) และมีการแจง้เร่ืองการก าหนดอ านาจอนุมติั อนุญาตในแต่ละระดบัให้บุคลากรทุกคน
ทราบ (μ= 4.37) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.75 
พบว่ามีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่าส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบัติงาน                 
ดา้นการกระจายอ านาจความรับผดิชอบและการแบ่งแยกหนา้ท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่24 การสอบทานการด าเนินงาน 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการสอบทานการปฏิบติังานตามกิจกรรม 
    การควบคุมภายในอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง 

4.13 0.78 มาก 

2. มีการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริง 
    กบัแผนการปฏิบติังานท่ีวางไวต้ามหลกัเกณฑอ์ยา่งเหมาะสม 

4.05 0.80 มาก 

รวม 4.09 0.75 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานด้านการสอบทานการด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหาร  
และผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ= 4.09) เม่ือพิจารณา           
เป็นรายตวัแปร พบวา่ มีการสอบทานการปฏิบติังานตามกิจกรรมการควบคุมภายในอยา่งเป็นระบบ
ต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.13) ตามด้วย มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริง       
กบัแผนการปฏิบติังานท่ีวางไวต้ามหลกัเกณฑ์อยา่งเหมาะสม (μ= 4.05) ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหวา่ง 0.75 ถึง 0.80 พบวา่ มีค่าการแจกแจงอยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่  
มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานดา้นการสอบทานการด าเนินงานท่ีใกลเ้คียงกนั 

ตารางที ่25 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการก าหนดวธีิการควบคุมระบบสารสนเทศ 
    และการประมวลผลอยา่งเป็นระบบ มีความเหมาะสม 

4.12 0.76 มาก 

2. มีการจดัเก็บเอกสารในแต่ละประเภท 
   เป็นหมวดหมู่และสามารถตรวจสอบได ้

4.11 0.77 มาก 

รวม 4.11 0.71 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานดา้นการควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 
พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ= 4.11)     
เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ มีการก าหนดวิธีการควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล
อย่างเป็นระบบ มีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.12) ตามดว้ย มีการจดัเก็บเอกสารในแต่ละ
ประเภทเป็นหมวดหมู่และสามารถตรวจสอบได้ (μ= 4.11) ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      
ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.71 ถึง 0.77 พบวา่ มีค่าการแจกแจงอยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ ส่วนใหญ่มีการรับรู้
สภาพการปฏิบติังานดา้นการควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผลท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่26 การควบคุมทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและเอกสารหลกัฐาน 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการจดัระบบการควบคุมทรัพยสิ์น ประเภทเงินสด เอกสารสิทธิ 
    ต่าง ๆ วสัดุ  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือส านกังานใหมี้ความปลอดภยั 

4.27 0.73 มาก 

2. มีการด าเนินการตรวจสอบพสัดุอยา่งสม ่าเสมอ 4.18 0.76 มาก 
3. มีการจดัท าทะเบียนคุมพสัดุเป็นปัจจุบนั 4.16 0.80 มาก 
4. มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีมีความปลอดภยั 4.25 0.73 มาก 
5. มีมาตรการการรักษาและท าลายเอกสาร 
    หลกัฐานต่างๆอยา่งเหมาะสม 

4.10 0.82 มาก 

รวม 4.17 0.65 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานด้านการควบคุมทรัพย์สินท่ีมีตวัตนและเอกสาร
หลกัฐาน พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดับมาก   
(μ= 4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ มีการจดัระบบการควบคุมทรัพยสิ์น ประเภทเงินสด 
เอกสารสิทธิต่างๆ วสัดุ  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือส านักงานให้มีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด       
(μ= 4.27) รองลงมา มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีมีความปลอดภยั (μ= 4.25) และมีการด าเนินการ
ตรวจสอบพสัดุอย่างสม ่าเสมอ (μ= 4.18) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่า   
อยูร่ะหวา่ง 0.65 ถึง 0.82 พบวา่ มีค่าการแจกแจงอยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพ
การปฏิบติังานดา้นการควบคุมทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและเอกสารหลกัฐานท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่27 การก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงาน 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการก าหนดตวัช้ีวดัผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
    ในแต่ละงานหรือกิจกรรม อยา่งชดัเจน  

4.23 0.74 มาก 

2. มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบ 
    เก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการติดตามผลการด าเนินงาน 

4.19 0.76 มาก 

รวม 4.21 0.71 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานด้านการก าหนดดัชนีวดัผลการด าเนินงาน พบว่าผูบ้ริหาร        
และผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ= 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร 
พบวา่ มีการก าหนดตวัช้ีวดัผลส าเร็จในการด าเนินงานในแต่ละงานหรือกิจกรรม อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด            
(μ= 4.23) ตามดว้ย มีการแจง้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการติดตามผลการด าเนินงาน   
(μ= 4.19) ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.71 ถึง 0.76 พบวา่ มีค่าการแจกแจง อยูใ่นช่วงแคบ
แสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน ดา้นการก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงานท่ีใกลเ้คียงกนั 

4. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 
ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดว้ย 4.1 ดา้นสารสนเทศ และ 4.2 ดา้นการส่ือสาร 

แสดงผลโดยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตารางที ่28 ดา้นสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวม 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. ดา้นสารสนเทศ 4.16 0.66 มาก 

2. ดา้นการส่ือสาร 4.14 0.69 มาก 
รวม 4.15 0.64 มาก 

ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานขององค์ประกอบด้านสารสนเทศและการส่ือสาร
โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก    
(μ= 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ ดา้นสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.16) ตามดว้ย      
ด้านการส่ือสาร (μ= 4.14) ตามล าดับ ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง                 
0.64 ถึง  0.69 พบว่า  มีค่ าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่า ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพ                    
การปฏิบติังานตามองคป์ระกอบดา้นการส่ือสารท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที่ 29 ดา้นสารสนเทศ 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดบั 

1. มีการจดัระบบสารสนเทศสนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
    ไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

4.11 0.74 มาก 

2. มีระบบสารสนเทศ ท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั 4.18 0.74 มาก 
3. มีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดี  
     ในการเขา้ถึงและการเรียกใชข้อ้มลู 

4.20 0.74 มาก 

4. มีขอ้มลูท่ีไดรั้บทั้งจากแหล่งภายใน  
    และแหล่งภายนอก ท่ีถกูตอ้ง ทนัต่อเวลา 

4.14 0.73 มาก 

รวม 4.16 0.66 มาก 

ผลการวิ เคราะห์สภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ พบว่า  ผู ้บ ริหารและผู ้ปฏิบัติ                         
โดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ= 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบว่า     
มีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดีในการเขา้ถึงและการเรียกใช้ขอ้มูล  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (μ= 4.20) 
รองลงมา มีระบบสารสนเทศ ท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั (μ= 4.18) และ มีขอ้มลูท่ีไดรั้บทั้งจากแหล่ง
ภายในและแหล่งภายนอกถูกตอ้ง ทนัต่อเวลา (μ= 4.14) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
ท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 0.74 พบว่า มีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่าส่วนใหญ่ มีการรับรู้       
สภาพการปฏิบติังานสารสนเทศท่ีใกลเ้คียงกนั 
ตารางที่ 30 ดา้นการส่ือสาร 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดบั 

1. มีการจดัระบบการติดต่อส่ือสารทั้งภายใน 
    และภายนอก เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนักาล   

4.32 0.69 มาก 

2. มีการส่ือสารอยา่งชดัเจนใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบ 
    และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเก่ียวกบัการควบคุมภายใน  

4.19 0.76 มาก 

3. มีการแจง้ใหบุ้คลากรทราบปัญหาและจุดอ่อน  
   ของการควบคุมภายในและแนวทางการแกไ้ข 

4.03 0.83 มาก 

4. มีกลไกหรือช่องทางใหบุ้คลากรสามารถเสนอขอ้คิดเห็น 
    หรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ร 

4.04 0.84 มาก 

รวม 4.14 0.69 มาก 

ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานด้านการส่ือสาร พบว่า ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ            
โดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ = 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร 
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พบว่า มีการจดัระบบการติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนักาล           
มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.32) รองลงมา มีการส่ือสารอยา่งชดัเจนให้บุคลากรทุกคนรับทราบและเขา้ใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนเก่ียวกบัการควบคุมภายใน (μ= 4.19) และมีกลไกหรือช่องทางให้บุคลากร
สามารถเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร  (μ= 4.04) 
ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.69 ถึง 0.84 พบวา่ มีค่าการแจกแจง
อยูใ่นช่วงแคบแสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานดา้นการส่ือสารท่ีใกลเ้คียงกนั 

5. ด้านการติดตามประเมินผล 
ดา้นการติดตามประเมินผล ประกอบดว้ย  5.1 การก าหนดผูรั้บผิดชอบการติดตามประเมินผล

ในระหวา่งการปฏิบติังาน 5.2 การก าหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามประเมินผลและการรายงานในระหว่าง
การปฏิบติังาน 5.3 การประเมินผลเป็นรายคร้ังตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 5.4 การสรุปและรายงาน
ผลการประเมินตามขั้นตอนและก าหนดเวลา แสดงผลโดยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตารางที ่31 ดา้นการติดตามประเมินผลโดยรวม   

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. การก าหนดผูรั้บผดิชอบการติดตามประเมินผล 
    ในระหวา่งการปฏิบติังาน 

4.25 0.74 มาก 

2. การก าหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามประเมินผล 
    และรายงานในระหวา่งการปฏิบติังาน 

4.19 0.74 มาก 

3. การประเมินผลเป็นรายคร้ังตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 4.18 0.71 มาก 
4. การสรุปและรายงานผลการประเมิน  
    ตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 

4.21 0.71 มาก 

รวม 4.21 0.67 มาก 

ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานองค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผลโดยรวมพบว่า 
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ= 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร 
พบวา่ การก าหนดผูรั้บผดิชอบ การติดตามประเมินผลในระหวา่งการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.25) 
รองลงมา การสรุปและรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและก าหนดเวลา (μ= 4.21) และการก าหนด
หลกัเกณฑ์การติดตามประเมินผลและรายงานในระหว่างการปฏิบติังาน (μ= 4.19) ตามล าดบั ส าหรับ        
ค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.67 ถึง 0.74 พบวา่ มีค่าการแจกแจงอยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่
ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานตามองคป์ระกอบดา้นการติดตามประเมินผลท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่32 การก าหนดผูรั้บผดิชอบการติดตามประเมินผลในระหวา่งการปฏิบติังาน 

สภาพการปฏิบัติงาน μ  σ ระดับ 

1. มีการก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบหรือคณะกรรมการ  
    การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกกลุ่ม  
    (ระดบัส่วนงานยอ่ย) อยา่งชดัเจน  

4.22 0.80 มาก 

2. มีการก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบหรือคณะกรรมการการติดตาม   
    ประเมินผลการควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ี   
    การศึกษาประถมศึกษา (ระดบัหน่วยรับตรวจ) อยา่งชดัเจน 

4.28 0.77 มาก 

รวม 4.25 0.74 มาก 

ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานดา้นการก าหนดผูรั้บผิดชอบการติดตามประเมินผล                    
ในระหวา่งการปฏิบติังาน พบวา่ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน 
ในระดับมาก (μ = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า มีการก าหนดให้มีผู ้รับผิดชอบ             
หรือคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (ระดบัหน่วยรับตรวจ) อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.28) ตามดว้ย มีการก าหนด 
ให้มีผู ้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกกลุ่ม        
(ระดบัส่วนงานยอ่ย) อยา่งชดัเจน (μ = 4.22) ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 
0.74 ถึง  0.80 พบว่า  มีค่ าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่า ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพ                    
การปฏิบัติงานด้านการก าหนดผูรั้บผิดชอบการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน             
ท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่33 การก าหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามประเมินผลและการรายงานในระหวา่งการปฏิบติังาน  

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารติดตาม ประเมินผล  
    อยา่งชดัเจน น่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัแนวทาง 
    ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

4.22 0.76 มาก 

2. มีการก าหนดใหมี้การติดตามประเมินผล 
    การควบคุมภายในระหวา่งการปฏิบติังาน  
    ของทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย) อยา่งต่อเน่ือง 

4.15 0.82 มาก 

3. มีการรายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน 
    ใหผู้บ้ริหารทราบเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

4.19 0.81 มาก 

รวม 4.19 0.74 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานดา้นการก าหนดหลกัเกณฑ์การติดตามประเมินผล
และการรายงานในระหว่างการปฏิบติังาน พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้  
สภาพการปฏิบติังานในระดบัมาก (μ= 4.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบว่า มีการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารติดตาม ประเมินผล อยา่งชดัเจน น่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (μ= 4.22) รองลงมา มีการรายงานการติดตามผลการควบคุมภายในให้ผูบ้ริหาร
ทราบเป็นระยะๆ อย่างสม ่ าเสมอ (μ= 4.19) และมีการก าหนดให้มีการติดตามประเมินผล              
การควบคุมภายในระหวา่งการปฏิบติังานของทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย) อยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 
(μ= 4.15) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 0.82 พบว่า     
มีค่าการแจกแจงอยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานดา้นการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารติดตามประเมินผลและการรายงานในระหวา่งการปฏิบติังานท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่34 การประเมินผลเป็นรายคร้ังตามขั้นตอนและก าหนดเวลา  

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกกลุ่ม                          
    (ระดบัส่วนงานยอ่ย) ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
    ประถมศึกษาตามขั้นตอนสอดคลอ้งกบัแนวทาง                            
    ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน   

4.21 0.77 มาก 

2. มีการประเมินผลการควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ี     
    การศึกษาประถมศึกษา (ระดบัหน่วยรับตรวจ) ตามขั้นตอน 
    สอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน   

4.22 0.76 มาก 

3. มีการด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนักาลในกรณีผลการด าเนินงาน 
    ไม่เป็นไปตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

4.11 0.80 มาก 

รวม 4.18 0.71 มาก 

ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงาน ด้านการประเมินผลเป็นรายคร้ังตามขั้นตอน         
และก าหนดเวลา พบว่า ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบัติงาน                
ในระดบัมาก (μ= 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบว่า มีการประเมินผลการควบคุมภายใน   
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (ระดับหน่วยรับตรวจ) ตามขั้นตอนสอดคล้อง       
กับแนวทางของคณะกรรมการตรวจเ งินแผ่นดิน มีค่ า เฉ ล่ียสูงสุด (μ= 4.22)  รองลงมา                            
มีการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกกลุ่ม (ระดับส่วนงานย่อย) ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ตามขั้นตอนสอดคล้องกบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
(μ= 4.21) และมีการด าเนินการแก้ไขอย่างทนักาลในกรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน   
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (μ= 4.11) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่า 
อยู่ระหว่าง  0.71 ถึง 0.80 พบว่า มีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่าส่วนใหญ่ มีการรับรู้                                
สภาพการปฏิบติังานดา้นการประเมินผลเป็นรายคร้ังตามขั้นตอนและก าหนดเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่35 การสรุปและรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. มีการสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของทุกกลุ่ม  
    (ระดบัส่วนงานยอ่ย) ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
    ประถมศึกษา ตามขั้นตอนสอดคลอ้งกบัแนวทาง    
    ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

4.18 0.76 มาก 

2. มีการสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส านกังานเขต    
    พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (ระดบัหน่วยรับตรวจ) ตามขั้นตอน 
    สอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  

4.22 0.77 มาก 

3. มีการจดัท าเอกสารการประเมินและการรายงานผลการประเมิน    
    ของทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย) และของส านกังานเขตพื้นท่ี 
    การศึกษาประถมศึกษา (ระดบัหน่วยรับตรวจ) ตามขั้นตอน 
    และก าหนดเวลา สอดคลอ้งกบัแนวทาง 
    ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

4.23 0.74 มาก 

รวม 4.21 0.71 มาก 

ผลการวเิคราะห์สภาพการปฏิบติังานดา้นการสรุปและรายงานผลการประเมินตามขั้นตอน
และก าหนดเวลา พบว่า ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบัติงาน                
ในระดับมาก (μ= 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า มีการจัดท าเอกสารการประเมิน          
และการรายงานผลการประเมินของทุกกลุ่ม (ระดับส่วนงานย่อย) และของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา (ระดบัหน่วยรับตรวจ) ตามขั้นตอนและก าหนดเวลาสอดคลอ้งกบัแนวทาง
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.23) รองลงมา มีการสรุปผลการประเมิน
การควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (ระดับหน่วยรับตรวจ)               
ตามขั้นตอนสอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (μ= 4.22) และมีการสรุปผล 
การประเมินการควบคุมภายในของทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย) ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตามขั้นตอนสอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (μ= 4.18) 
ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.71 ถึง 0.77 พบวา่ มีค่าการแจกแจง
อยู่ในช่วงแคบแสดงว่าส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานด้านการสรุปและรายงาน                
ผลการประเมินตามขั้นตอนและก าหนดเวลาใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที่ 36 สภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงโดยรวม 

สภาพการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 4.33 0.54 มาก 

2. ดา้นการประเมินความเส่ียง 4.24 0.59 มาก 
3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม 4.17 0.61 มาก 
4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 4.15 0.64 มาก 
5. ดา้นการติดตามประเมินผล 4.21 0.67 มาก 

รวม 4.22 0.56 มาก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงาน                          
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูงโดยรวมขององค์ประกอบ              
ทั้ ง 5 ด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัโดยภาพรวมมีการรับรู้สภาพการปฏิบติังานในระดับมาก        
(μ= 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (μ= 4.33) รองลงมาองค์ประกอบด้านการประเมินความเส่ียง (μ= 4.24) และองค์ประกอบ        
ดา้นการติดตามประเมินผล (μ= 4.21) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 
0.56 ถึง 0.67 พบว่า มีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่าส่วนใหญ่ มีการรับรู้สภาพการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน      
การปฏิบติังานสูงตามองคป์ระกอบทั้ง 5 ดา้นท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์ความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  
               ทีม่ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 
 ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
ประกอบดว้ย 1. ดา้นคุณภาพการให้บริการ 2. ดา้นประสิทธิผลขององค์การ 3. ดา้นประสิทธิภาพ       
การบริหารและการจดัการศึกษา 4. ดา้นการประยุกตใ์ชน้วตักรรม เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ      
5. ดา้นการพฒันาบุคลากร แสดงผลโดยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตารางที ่37 ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
                   ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงโดยรวม 

ความส าเร็จ μ σ ระดับ 

1. ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 4.25 0.59 มาก 

2. ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร 4.35 0.59 มาก 

3. ดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา 4.18 0.67 มาก 
4. ดา้นการประยกุตใ์ชน้วตักรรม เทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ 4.20 0.64 มาก 
5. ดา้นการพฒันาบุคลากร 4.23 0.66 มาก 

รวม 4.24 0.57 มาก 

 ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน
การปฏิบัติงานสูงโดยรวม  พบว่า ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติโดยภาพรวมมีการรับรู้ความส าเ ร็จ                 
ในระดบัมาก (μ= 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (μ= 4.35) รองลงมา ด้านคุณภาพการให้บริการ (μ= 4.25) และด้านการพฒันาบุคลากร      
(μ= 4.23) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.57 ถึง 0.67 พบว่า     
มีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่าส่วนใหญ่มีการรับรู้ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงท่ีใกลเ้คียงกนั      
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ตารางที ่38 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

ความส าเร็จ μ σ ระดับ 

1. การอ านวยความสะดวกในดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นสวสัดิการ 
    และดา้นขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ มีความเหมาะสม เพียงพอ 

4.32 0.71 มาก 

2. มาตรฐานการใหบ้ริการไดก้ าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ 
    ของแต่ละงานไวอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสมโดยมีแผนภูมิ 
    หรือคู่มือการติดต่อราชการปิดประกาศใหผู้รั้บบริการทราบ 

4.20 0.75 มาก 

3. บุคลากร มีความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีใหบ้ริการ 
    สามารถใหค้  าแนะน าและตอบขอ้ซกัถาม 
    ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสม 

4.26 0.65 มาก 

4. บุคลากร มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี แสดงออกอยา่งสุภาพ     
    กระตือรือร้นและมีจิตใจในการใหบ้ริการ (Service Mind) ท่ีดี  

4.33 0.68 มาก 

5. การวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการไดด้ าเนินการ อยา่งเป็น    
    ระบบสม ่าเสมอโดยน าผลไปปรับปรุงการใหบ้ริการและ 
    การด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

4.14 0.76 มาก 

รวม 4.25 0.59 มาก 

  ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ                
โดยภาพรวมมีการรับรู้ความส าเร็จ ในระดบัมาก (μ= 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ บุคลากร
มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี แสดงออกอย่างสุภาพ กระตือรือร้นและมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)     
ท่ีดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.33) รองลงมา การอ านวยความสะดวกในดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นสวสัดิการ
และด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศมีความเหมาะสม เพียงพอ (μ= 4.32) และบุคลากรมีความรู้              
และความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีให้บริการ สามารถให้ค  าแนะน าและตอบข้อซักถามผู ้รับบริการ                    
ไดอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสม (μ= 4.26) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีมีค่าอยูร่ะหว่าง 
0.59 ถึง 0.76 พบว่า มีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่าส่วนใหญ่ มีการรับรู้ความส าเร็จ                  
ดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่39 ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร 

ความส าเร็จ μ σ ระดับ 

1. การก าหนดวสิัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission)  
    และเป้าหมาย (Goals) ไดด้ าเนินการร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ  
    เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการศึกษาในระดบัต่างๆ  

4.46 0.66 มาก 

2. นโยบายการก ากบัดูแลองคก์าร (Organizational Governance)                                                                                                                                                                                                                              
    มีความชดัเจน เหมาะสม และไดน้ าไปใชต้ามหลกัธรรมาภิบาล 

4.42 0.68 มาก 

3. กลยทุธ์ในการบริหารจดัการศึกษามีความชดัเจน เหมาะสม    
    สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และจุดเนน้  

4.41 0.68 มาก 

4. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน   
    และโครงการไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ สม ่าเสมอ 

4.27 0.72 มาก 

5. ผลงานหรือผลการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จของส านกังาน  
    เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสูงกวา่มาตรฐานส านกังานเขต   
    พื้นท่ีการศึกษาและเป็นแบบอยา่งในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาได ้

4.18 0.73 มาก 

รวม 4.35 0.59 มาก 

  ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จด้านประสิทธิผลขององค์การ พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั                  
โดยภาพรวมมีการรับรู้ความส าเร็จในระดับมาก (μ= 4.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบว่า     
การก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goals) ได้ด าเนินการร่วมกัน    
อย่างเป็นระบบ เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาในระดับต่างๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด     
(μ= 4.46) รองลงมา นโยบายการก ากบัดูแลองค์การ (Organizational Governance) มีความชดัเจน 
เหมาะสมและไดน้ าไปใช้ตามหลกัธรรมาภิบาล (μ= 4.42) และกลยุทธ์ในการบริหารจดัการศึกษา  
มีความชดัเจน เหมาะสม สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และจุดเนน้ (μ= 4.41) ตามล าดบั 
ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.59 ถึง 0.73 พบว่า มีค่าการแจกแจง           
อยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้ความส าเร็จดา้นประสิทธิผลขององคก์ารท่ีใกลเ้คียงกนั  
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ตารางที ่40 ดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา 

ความส าเร็จ μ σ ระดับ 

1. การแสวงหาแนวความคิดและวธีิการใหม่ๆในการปฏิบติังาน 
    เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและไดผ้ลผลิตสูง 
    ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 

4.12 0.74 มาก 

2. การส่งเสริม สนบัสนุนใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรท่ีส่งผลต่อ 
    การพฒันาคุณภาพการศึกษาไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.19 0.73 มาก 

3. การกระตุน้ใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบ 
    ท่ีหลากหลายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน 
    และภายนอกไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ เหมาะสม 

4.13 0.77 มาก 

4. การส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัสถานศึกษาในการจดั     
    กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดความเขม้แขง็ทางวชิาการ รวมทั้ง     
    ใหเ้กิดวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง 

4.26 0.71 มาก 

5. การติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติั 
    ของบุคลากรไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง เพื่อน าผล 
    ไปปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

4.20 0.74 มาก 

รวม 4.18 0.67 มาก 

   ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา  พบว่า
ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมมีการรับรู้
ความส าเร็จ ในระดบัมาก (μ= 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบว่า การส่งเสริม สนับสนุน   
และร่วมมือกบัสถานศึกษาในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดความเขม้แข็งทางวชิาการ รวมทั้ง    
ให้เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.26) 
รองลงมา การติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัของบุคลากรไดด้ าเนินการ
อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองเพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน (μ= 4.20)          
และการส่งเสริม สนบัสนุนให้การปฏิบติังานของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา        
ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง (μ= 4.19) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.67 ถึง 0.77 พบวา่ มีค่าการแจกแจงอยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้
ความส าเร็จดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษาท่ีใกลเ้คียงกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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ตารางที ่41 ดา้นการประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ 

ความส าเร็จ μ σ ระดับ 

1. การใชข้อ้มูลสารสนเทศจากการติดตามประเมินผล 
    เป็นฐานวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง 

4.22 0.75 มาก 

2. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั     
    จ  านวนเพียงพอ สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีคุณภาพอยูเ่สมอ 

4.28 0.70 มาก 

3. การใชก้ระบวนการวจิยัและนวตักรรมใหม่ๆ  
    เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
    ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ  

4.06 0.79 มาก 

4. การเช่ือมโยงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยกีบัสถานศึกษาและหน่วยงาน     
    ท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

4.19 0.74 มาก 

5. การส่งเสริมใหน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้
    ในการติดตาม นิเทศและประเมินผลการจดัการศึกษา 
    ไดด้ าเนินการอยา่งเหมาะสม 

4.24 0.73 มาก 

รวม 4.20 0.64 มาก 

 ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จด้านการประยุกต์ใช้นวตักรรม เทคโนโลยีในการบริหาร
จดัการ พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวม        
มีการรับรู้ความส าเร็จในระดบัมาก (μ= 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์
ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จ  านวนเพียงพอ สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ      
อยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.28) รองลงมา การส่งเสริมให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการติดตาม นิเทศและประเมินผลการจดัการศึกษาได้ด าเนินการอย่างเหมาะสม (μ= 4.24)        
และการใช้ขอ้มูลสารสนเทศจากการติดตามประเมินผลเป็นฐานวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   
ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง (μ= 4.22) ตามล าดบั ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.64  ถึง 0.79 พบวา่ มีค่าการแจกแจงอยูใ่นช่วงแคบ แสดงวา่ส่วนใหญ่ มีการรับรู้
ความส าเร็จดา้นการประยกุตใ์ชน้วตักรรม เทคโนโลยใีนการบริหารจดัการท่ีใกลเ้คียงกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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ตารางที ่42 ดา้นการพฒันาบุคลากร 

ความส าเร็จ μ σ ระดับ 

1. การวางแผนและบริหารก าลงัคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ    
   ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการบรรลุ     
    ภารกิจและความจ าเป็นขององคก์ารทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

4.15 0.75 มาก 

2. การส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากร 
    มีโอกาสพฒันาตนเองและงานในความรับผดิชอบ  
    ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ มีวธีิการท่ีหลากหลาย 

4.25 0.74 มาก 

3. การส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการความรู้ (Knowledge Management)     
    ระดบักลุ่มและระดบัองคก์าร เพื่อสร้างบรรยากาศและจิตส านึก     
    ร่วมในการท างาน ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 

4.20 0.77 มาก 

4. การส่งเสริมใหบุ้คลากรในกลุ่มต่างๆเขา้ร่วม  
    เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานตามภารกิจ  
   ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ เหมาะสม 

4.27 0.74 มาก 

5. บุคลากรไดป้ฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ มุ่งไปสู่เป้าหมาย 
    มีวฒันธรรมคุณภาพในการปฏิบติังานชดัเจน 

4.26 0.74 มาก 

รวม 4.23 0.66 มาก 

 ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จด้านการพัฒนาบุคลากร  พบว่า ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ                             
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมมีการรับรู้ความส าเร็จในระดบัมาก                     
(μ= 4.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า การส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มต่างๆ เข้าร่วม          
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานตามภารกิจได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย  
สูงสุด (μ= 4.27) รองลงมา บุคลากรได้ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มุ่งไปสู่เป้าหมาย                                    
มีวฒันธรรมคุณภาพในการปฏิบติังานชัดเจน (μ= 4.26) และการส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคลากร      
มีโอกาสพัฒนาตนเองและงานในความรับผิดชอบได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีวิธีการ                    
ท่ีหลากหลาย (μ= 4.25) ตามล าดับ ส าหรับค่าคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง           
0.66 ถึง 0.77 พบว่า มีค่าการแจกแจงอยู่ในช่วงแคบ แสดงว่าส่วนใหญ่ มีการรับรู้ความส าเร็จ        
ดา้นการพฒันาบุคลากรท่ีใกลเ้คียงกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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ตอนที ่4  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลเพือ่ใช้ในการวเิคราะห์  
  4.1 การตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงข้อมูลแบบปกติ 
        การตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงขอ้มูลแบบปกติของตวัแปร รูปแบบความสัมพนัธ์

ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง  ซ่ึงวดัจากตัวแปรสังเกตได้ 29 ตัว 
รายละเอียดตามตารางท่ี 43 
ตารางที ่43 การตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงขอ้มูลแบบปกติ 

ตวัแปร 
 (Variables) 

ความเบ ้
(Skewness) 

ความโด่ง  
(Kurtosis) 

ขอ้มูลแจกแจงปกติ 
(Normal Distribution) 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม (K1)  
XI -0.729 0.871  
X2 -0.678 1.417  
X3 -0.702 0.021  
X4 -0.672 1.020  
X5 -0.645 1.257  
X6 -0.724 0.813  

2. ดา้นการประเมินความเส่ียง (K2)    
X7 -0.719 0.101  
X8 -0.666 0.178  
X9 -0.700 1.458  

X10 -0.648 0.568  
X11 -0.660 0.642  
X12 -0.722 0.800  

3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม (K3)    
XI3 -0.706 0.899  
X14 -0.660 1.209  
X15 -0.696 0.509  
X16 -0.672 0.445  
X17 -0.622 0.095  
X18 -0.672 0.686  
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ตารางที ่43 การตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงขอ้มูลแบบปกติ (ต่อ) 

ตวัแปร 
 (Variables) 

ความเบ ้
(Skewness) 

ความโด่ง  
(Kurtosis) 

ขอ้มูลแจกแจงปกติ 
(Normal Distribution) 

4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (K4)    
X19 -0.589 0.047  
X20 -0.643 0.201  

5. ดา้นการติดตามประเมินผล (K5)    
X21 -0.610 1.439  
X22 -0.743 0.776  
X23 -0.703 1.202  
X24 -0.668 1.492  

6. ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง (E) 
Y1 -0.616 0.391  
Y2 -0.705 0.794  
Y3 -0.745 0.887  
Y4 -0.659 0.428  
Y5 -0.728 0.915  

ผลการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงข้อมูลแบบปกติ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ท่ีใช้ว ัด
องค์ประกอบ 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม (K1) จ านวน 6 ตวัแปร มีค่าความเบ ้(Skewness) 
อยู่ระหว่าง -0.729 ถึง -0.645 และค่าความโด่ง (Kurtosis) อยู่ระหว่าง 0.021 ถึง 1.417  2. ด้านการ
ประเมินความเส่ียง (K2) จ านวน 6 ตวัแปร มีค่าความเบ ้(Skewness) อยูร่ะหวา่ง -0.722 ถึง -0.648 และ
ค่าความโด่ง (Kurtosis) อยูร่ะหวา่ง 0.101 ถึง 1.458  3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม (K3) จ านวน 6 ตวัแปร     
มีค่าความเบ ้(Skewness) อยูร่ะหวา่ง -0.706 ถึง -0.622 และค่าความโด่ง (Kurtosis) อยูร่ะหวา่ง 0.095 
ถึง 1.209  4. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร (K4)  จ  านวน 2 ตวัแปร มีค่าความเบ้ (Skewness               
อยู่ระหว่าง -0.643 ถึง -0.589 และค่าความโด่ง (Kurtosis) อยู่ระหว่าง 0.047 ถึง 0.201  5. ดา้นการ
ติดตามประเมินผล (K5) จ  านวน 4 ตวัแปร มีค่าความเบ ้(Skewness) อยู่ระหว่าง -0.743 ถึง -0.610 
และค่าความโด่ง (Kurtosis) อยูร่ะหวา่ง 0.776 ถึง 1.492  และ 6. ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาที่มีคะแนนการปฏิบตัิงานสูง  (E) จ  านวน 5 ตวัแปร มีค่าความเบ ้
(Skewness) อยู่ระหว่าง -0.745 ถึง -0.616 และค่าความโด่ง (Kurtosis) อยูร่ะหวา่ง 0.391 ถึง 0.915 
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ต่างมีการแจกแจงข้อมูลแบบปกติ (Normal Distribution) เ น่ืองจาก ค่าความเบ้ ไม่ เกิน 0.75              
(ค่าสัมบูรณ์) และค่าความโด่งไม่เกิน 1.5 (ค่าสัมบูรณ์) (West, 1995: 56-75) จึงมีความเหมาะสม      
ท่ีจะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  (Structural Equation Model Analysis : SEM) ทั้ งน้ี 
เน่ืองจากผลการวิเคราะห์จะมีความถูกตอ้งและแม่นย  าเม่ือตวัแปรมีการแจกแจงขอ้มูลแบบปกติ      
แต่หากตวัแปรฝ่าฝืนขอ้ตกลงน้ีจะท าให้ความคลาดเคล่ือนของโมเดลมีค่าต ่ากว่าปกติ (Underestimate) 
ส่งผลใหโ้มเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์บบไม่ถูกตอ้ง (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542: 32) 

  4.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                    
ทีม่ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 
        ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างตวัแปรการปฏิบติังานตามมาตรฐาน  
การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเ ร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                     
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง จ านวน 29 ตวัแปร ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบวา่ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งหมด 405 คู่ ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ           
ท่ีระดบัน้อยกว่า 0.05 (P<0.05)  คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความสัมพนัธ์เป็นไปทิศทางเดียวกัน
ทั้งหมด โดยมีขนาดความสัมพนัธ์ ระหวา่ง 0.439 - 0.798 โดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
สู ง สุด  ได้แ ก่  Y2 กับ  Y3 มีค่ าสัมประสิท ธ์ิ เท่ ากับ  0.798 รองลงมา  ได้แ ก่  X10 กับ  X11                                
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.795 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีความสัมพนัธ์ต ่าสุด ได้แก่  X3 กับ X6             
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.439 และเม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตได้                     
ในกลุ่มตวัแปรแฝงเดียวกนั ปรากฏผล ดงัน้ี  

      1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม (K1) จ านวน 6 ตวัแปรพบว่า มีความสัมพนัธ์    
อยู่ระหว่าง 0.439 ถึง 0.720 มีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ทุกค่า (P<0.05) อีกทั้งให้ค่า KMO = 0.870,  
Bartlett's Test of Sphericity = 2976.044* มีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) ด้วย โดยตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงสุด ไดแ้ก่ X3 กบั X4 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.720 รองลงมา ไดแ้ก่ X1 กบั X4 
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.708 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีความสัมพนัธ์ต ่าสุด ได้แก่ X3 กับ X6                              
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.439   

      2. ดา้นการประเมินความเส่ียง (K2) จ านวน 6 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.593
ถึง 0.795 มีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ทุกค่า (P<0.05) อีกทั้งให้ค่า KMO = 0.893,  Bartlett's Test of 
Sphericity = 3765.526* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) ด้วยโดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
สูงสุด ได้แก่ X10 กับ X11 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.795 รองลงมา ได้แก่ X10 กับ X12 มีค่า
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สัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.789 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีความสัมพนัธ์ต ่าสุด ได้แก่  X8 กับ X10 มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.593      

     3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม (K3) จ านวน 6 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.657 ถึง 
0.747 มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทุกค่า (P<0.05) อีกทั้ งให้ค่า KMO = 0.923,  Bartlett's Test of 
Sphericity = 3487.537* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) ด้วยโดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
สูงสุด ได้แก่  X13 กับ X15 มีค่ าสัมประสิทธ์ิ เท่ ากับ 0.747 รองลงมา ได้แก่  X16 กับ X17                         
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.746 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีความสัมพนัธ์ต ่าสุด ได้แก่  X14 กบั X17        
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.657      

    4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (K4) จ านวน 2 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์อยู่ท่ี 0.778                       
มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทุกค่า (P<0.05) อีกทั้งให้ค่า KMO = 0.600,  Bartlett's Test of Sphericity    
= 675.365 * มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) ดว้ยโดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด ไดแ้ก่ 
X19 กบั X20 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.778 

    5. ดา้นการติดตามประเมินผล (K5) จ  านวน 4 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.704
ถึง 0.782 มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทุกค่า (P<0.05) อีกทั้ งให้ค่า KMO = 0.815, Bartlett's Test of 
Sphericity = 2786.681* มีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) ด้วยโดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กัน
สูงสุด ได้แก่  X22 กับ X24 มีค่ าสัมประสิทธ์ิ เท่ ากับ 0.782 รองลงมา ได้แก่  X23 กับ X24                          
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.772 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีความสัมพนัธ์ต ่าสุด ได้แก่  X22 กบั X23        
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.704      

    6. ความส า เ ร็จของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน                   
การปฏิบติังานสูง (E) จ านวน 5 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.711 ถึง 0.798 มีนัยส าคญั     
ทางสถิติ 0.05 ทุกค่า (P<0.05) อีกทั้งให้ค่า KMO = 0.895, Bartlett's Test of Sphericity = 3319.240* 
มีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) ด้วยโดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด ได้แก่ Y2 กับY3         
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.798 รองลงมา ไดแ้ก่ Y1 กบั Y2 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.779 ส่วนค่า
สัมประสิทธ์ิท่ีมีความสัมพนัธ์ต ่าสุด ไดแ้ก่  Y4 กบั Y5 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.711      
      สรุปไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชว้ดั 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 
(K1)  2. ด้านการประเมินความเส่ียง (K2) 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม (K3) 4. ด้านสารสนเทศ              
และการส่ือสาร (K4)  5. ดา้นการติดตามประเมินผล (K5) และ 6. ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง (E) มีค่าไม่น้อยกว่า 0.30 (ค่าสัมบูรณ์)      
(นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542: 84) และค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) มากกวา่ 0.50 และ Bartlett's Test 
of Sphericity มีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2546: 23) แสดงให้เห็นว่าตวัแปร     
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ต่างๆ มีความเหมาะสมส าหรับน าไปใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) รวมถึงมีค่า
ความสัมพนัธ์ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์) ท าให้ไม่เกิดสภาวะ Multicollinearity จึงมีความเหมาะสม
ส าหรับน าไปใชใ้นการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM) ดว้ย 
ซ่ึงสภาวะ Multicollinearity หรือปรากฏการณ์ท่ีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกสูง อนัมีผลให้
ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใช้ในการประมาณขาดความแม่นตรง ซ่ึงจะเกิดข้ึนในความสัมพนัธ์ทางบวกสูง
เท่านั้น ส่วนในกรณีท่ีความสัมพนัธ์ทางลบสูงจะยิ่งท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใช้ในการประมาณ          
มีความแม่นตรงมากข้ึน ซ่ึงหากเกิดสภาวะดงักล่าว หนทางแกไ้ขจ าเป็นท่ีจะตอ้งตดัตวัแปรอิสระ  
ตวัใดตวัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงออกจากการวเิคราะห์ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2551: 224-227) 
ดงัตารางท่ี 44 
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ตอนที ่5  ผลการวเิคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน                
                การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
                ประถมศึกษาทีม่ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 

 ผลการวเิคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM) ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป Lisrel version 8.72 ไดด้งัแผนภาพท่ี 15 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Chi-square =1,321.63, df = 362, GFI = 0.77, RMSEA = 0.10 

แผนภาพที ่15  ผลการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังาน 
                         ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ี 
                         การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง (ก่อนปรับโมเดล) 
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 จากแผนภาพท่ี 15 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์                       
ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง (ก่อนปรับโมเดล) ความกลมกลืนของโมเดล
ในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) พบวา่ ค่าไคสแควร์ เท่ากบั 1,321.63 ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
เท่ากับ 362 โดยสัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2/df) มีค่าเท่ากับ 3.65         
ซ่ึงไม่ผ่านหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อน้อยกว่า 3 ส าหรับดัชนีกลุ่มท่ีก าหนดไวท่ี้ระดับมากกว่า        
หรือเท่ากบั 0.90 พบวา่ ดชันีทุกตวั ไดแ้ก่ NFI = 0.98 , IFI = 0.98, CFI = 0.98 จะผา่นเกณฑ ์แต่ดชันี 
GFI = 0.77, AGFI = 0.73 ไม่ผา่นเกณฑ ์0.90 ส่วนดชันีท่ีก าหนดไวท่ี้ระดบันอ้ยกวา่ 0.05 พบวา่ ดชันี 
RMR = 0.03 ผ่านเกณฑ์ มีเพียงดชันี RMSEA = 0.10 ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ จึงสรุปได้ว่าโมเดล
สมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน           
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
( ก่อนปรับโมเดล)  ท่ีพัฒนา ข้ึนย ังไม่ มีความกลมกลืนกับข้อมูล เ ชิงประจักษ์ เท่ า ท่ีควร                              
จึงมีความจ าเป็นตอ้งปรับโมเดลดว้ยวิธีการเช่ือมลูกศรสองหัวระหวา่งค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปร
ตามท่ี  Modification Indices (MI)  แนะน าให้ปรับ จ านวน 22 คู่  ได้แก่  1. error of X1 and X2                
2. error of X3 and X4  3. error of X2 and X6  4. error of X1 and X4  5. error of X1 and X3                       
6. error of X2 and X3  7. error of X2 and X4  8. error of X4 and  X5  9. error of X7 and X8                  
10. error of X9 and X10  11. error of X10 and X11  12. error of X11 and X12  13. error of X13    
and X17 14. error of  X15 and X16  15. error of X13 and X14  16. error of X16 and X17                       
17. error of X21 and X22 18. error of X23 and X24 19. error of Y2 and Y3  20. error of Y1 and Y2  
21. error of Y3 and Y4  22. error of Y4 and Y5 จนท า ให้สัด ส่วนค่ าส ถิ ติไคสแคว ร์ /ค่ าชั้ น                
แห่งความเป็นอิสระ นอ้ยกวา่ 3 (กริช แรงสูงเนิน, 2554: 120-134)  ดงัแผนภาพท่ี 16 
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Chi-square= 928.34, df= 340, GFI= 0.99, RMSEA= 0.04 

*P<0.05 

แผนภาพที ่16  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังาน 
                          ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ี 
                          การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง (หลงัปรับโมเดล)  
   จากแผนภาพท่ี 16  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์
ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง (หลงัปรับโมเดล) ความกลมกลืนของโมเดล
ในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) พบว่าค่าไคสแควร์ เท่ากบั 928.34 ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ
เท่ากับ 340 โดยสัดส่วนค่าไคสแควร์  (2/df) มีค่าเท่ากับ 2.73 ซ่ึงน้อยกว่า 3 ผ่านหลักเกณฑ์            
ท่ีก าหนดไว ้ดัชนีกลุ่มท่ีก าหนดไวท่ี้ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่าดัชนีทุกตัว ได้แก่         
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GFI= 0.97, AGFI = 0.93, NFI = 0.99, IFI = 0.99, CFI = 0.99 จะผา่นเกณฑ์ ส าหรับดชันีท่ีก าหนดไว้
ท่ีระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR = 0.01 และ RMSEA = 0.04 ผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกัน             
จึงสรุปไดว้่าโมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐาน     
การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล
คะแนนการปฏิบติังานสูงท่ีพฒันาข้ึนน้ี มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัตารางท่ี 45 

ตารางที ่45 แสดงค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  

ดชันี เกณฑ ์
ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ 

ก่อนปรับโมเดล หลงัปรับโมเดล 
2/df <3 3.65 2.73 
GFI  ≥0.90 0.77 0.97 
AGFI  ≥0.90 0.73 0.93 
NFI  ≥0.90 0.98 0.99 
IFI ≥0.90 0.98 0.99 
CFI ≥0.90 0.98 0.99 
RMR  <0.05 0.03 0.01  
RMSEA <0.05 0.10 0.04  

สรุป 
ไม่กลมกลืนกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
กลมกลืนกบั 

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
  การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรง (Validity) ในแต่ละองคป์ระกอบของโมเดลสมการ

โครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผล                            
ต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง       
โดยจะพิจารณาความกลมกลืนของผลลพัธ์ (Component Fit Measure) ในส่วนของโมเดลการวดั 
(Measurement Model) ดงัน้ี 

  1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม (K1) วดัด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว ได้แก่               
X1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร , X2 ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหาร     
และการปฏิบติังาน, X3 โครงสร้างของหน่วยงาน, X4 การมอบอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ,                
X5 นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากรและ X6 กลไกการติดตามตรวจสอบ                 
การปฏิบติังาน ต่างมีความสอดคลอ้งกบัดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม (K1) ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง 
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มีน ้ าหนักปัจจยัตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยให้         
ค่าน ้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ากับ 0.71, 0.73, 0.57, 0.67, 0.84 และ 0.85 ตามล าดับ             
และแต่ละปัจจัยสามารถอธิบายความผนัแปรของด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม (K1)               
ไดร้้อยละ 50.0, 53.0, 33.0, 45.0, 70.0 และ 73.0 ตามล าดบั 

 2. ดา้นการประเมินความเส่ียง (K2) วดัดว้ยตวัแปรสังเกตได ้6 ตวัไดแ้ก่ X7 วตัถุประสงค์
ของการด า เนินงานระดับหน่วยงาน , X8 วัตถุประสงค์ของการด า เนินงานระดับกิจกรรม                 
และโครงการ, X9 การระบุปัจจยัเส่ียง, X10 การวิเคราะห์ความเส่ียง, X11 การจดัล าดบัความเส่ียง
และ X12 การจดัการความเส่ียงต่างมีความสอดคลอ้งกบัดา้นการประเมินความเส่ียง (K2)  ซ่ึงเป็น  
ตวัแปรแฝง มีน ้ าหนกัปัจจยัตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) 
โดยให้ค่าน ้ าหนักปัจจยั (Factor Loading) เท่ากบั 0.77, 0.78, 082, 0.83, 0.86 และ 0.91 ตามล าดับ                
และแต่ละปัจจยัสามารถอธิบายความผนัแปรของดา้นการประเมินความเส่ียง (K2) ไดร้้อยละ 60.0, 
60.0, 68.0, 69.0, 75.0 และ 82.0 ตามล าดบั 

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม (K3) วดัด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว ได้แก่ X13 นโยบาย         
และวิธีการปฏิบติั, X14 การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าท่ี, X15 การสอบทาน
การด าเนินงาน, X16 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล, X17 การควบคุมทรัพยสิ์น 
ท่ีมีตวัตนและเอกสารหลกัฐานและ X18 การก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงานต่างมีความสอดคลอ้ง
กบัดา้นกิจกรรมการควบคุม (K3) ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง มีน ้าหนกัปัจจยัตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป (ค่าสัมบูรณ์) 
และมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยใหค้่าน ้าหนกัปัจจยั (Factor Loading) เท่ากบั 0.89, 0.79, 
0.86, 0.84, 0.84 และ 0.81 ตามล าดบั และแต่ละปัจจยัสามารถอธิบายความผนัแปรของดา้นกิจกรรม
การควบคุม (K3) ไดร้้อยละ 79.0, 63.0, 74.0, 71.0, 70.0 และ 66.0 ตามล าดบั 

4 .  ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร (K4) วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้  2 ตัว ได้แก่  X19                          
ดา้นสารสนเทศ และ X20 ดา้นการส่ือสาร ต่างมีความสอดคลอ้งกบัดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 
(K4) ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง มีน ้ าหนกัปัจจยัตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 (P<0.05) โดยใหค้่าน ้าหนกัปัจจยั (Factor Loading) เท่ากบั 0.85 และ 0.91 และแต่ละปัจจยัสามารถ
อธิบายความผนัแปรของดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (K4) ไดร้้อยละ 72.0 และ 82.0 ตามล าดบั 

5. ดา้นการติดตามประเมินผล (K5) วดัดว้ยตวัแปรสังเกตได ้4 ตวั ไดแ้ก่ X21 การก าหนด
ผู ้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน, X22 การก าหนดหลักเกณฑ์                              
การติดตามประเมินผลและการรายงานในระหวา่งการปฏิบติังาน, X23 การประเมินผลเป็นรายคร้ัง                 
ตามขั้นตอนและก าหนดเวลา และ X24 การสรุปและรายงานผลการประเมินตามขั้นตอน                 
และก าหนดเวลาต่างมีความสอดคลอ้งกบัดา้นการติดตามประเมินผล (K5) ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง มีน ้ าหนกั
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ปัจจยัตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยใหค้่าน ้าหนกัปัจจยั 
(Factor Loading) เท่ากับ 0.85, 0.90, 0.90 และ 0.85 ตามล าดับ และแต่ละปัจจัยสามารถอธิบาย  
ความผนัแปรของดา้นการติดตามประเมินผล (K5) ไดร้้อยละ 72.0, 82.0, 81.0 และ73.0 ตามล าดบั 

6. ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
(E) วดัด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวได้แก่ Y1 ด้านคุณภาพการให้บริการ , Y2 ด้านประสิทธิผล         
ขององค์การ, Y3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา , Y4 ด้านการประยุกต์                
ใช้นว ัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  และ Y5 ด้านการพัฒนาบุคลากร ต่างมี             
ความสอดคล้องกับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน        
การปฏิบติังานสูง (E)  ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง มีน ้ าหนักปัจจยัตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป (ค่าสัมบูรณ์) และมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยให้ค่าน ้ าหนกัปัจจยั (Factor Loading) เท่ากบั 0.85, 0.83, 0.88, 
0.88 และ0.87 ตามล าดับ และแต่ละปัจจัยสามารถอธิบายความผนัแปรของความส าเร็จของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (E) ไดร้้อยละ 73.0, 70.0, 77.0, 77.0 และ 75.0 ตามล าดบั 

สรุปได้ว่า โมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงาน              
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ท่ี มีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูงในแต่ละองค์ประกอบ ซ่ึงประกอบด้วย                             
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (K1) 2. ด้านการประเมินความเส่ียง (K2) 3. ด้านกิจกรรม          
การควบคุม (K3)  4. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร (K4) 5. ด้านการติดตามประเมินผล (K5)       
และ 6. ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง (E)   
ต่างมีความตรง (Validity) ทั้งน้ี เน่ืองจากมีค่าน ้ าหนักปัจจยั (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป    
(ค่าสัมบูรณ์) และมีนยัส าคญัทางสถิติ (Esteghamati, A., Zandieh, A., Khalilzadeh, O., Meysamie, 
A., & AShraf, H., 2010: 36) ดงัตารางท่ี 46 
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ตารางที ่46 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดล 
 

ตวัแปร 
แฝง 

ตวัแปร      ค่าน ้าหนกัปัจจยั (Factor Loading)   
สังเกตได ้ b S.E. B t R2 

K1 X1 1.00  0.71  0.50 

 X2 1.07 0.04 0.73 30.11* 0.53 

 X3 0.82 0.04 0.57 19.04* 0.33 
 X4 0.84 0.04 0.67 23.05* 0.45 
 X5 1.27 0.06 0.84 21.58* 0.70 
 X6 1.25 0.06 0.85 21.92* 0.73 

K2 X7 1.00  0.77  0.60 

 X8 0.95 0.03 0.78 29.85* 0.60 

 X9 1.14 0.05 0.82 24.39* 0.68 

 X10 1.20 0.05 0.83 24.74* 0.69 

 X11 1.26 0.05 0.86 25.92* 0.75 
 X12 1.33 0.05 0.91 27.65* 0.82 

K3 X13 1.00  0.89  0.79 
 X14 0.77 0.03 0.79 26.90* 0.63 

 X15 0.98 0.03 0.86 33.58* 0.74 

 X16 0.92 0.03 0.84 32.29* 0.71 
 X17 0.83 0.03 0.84 28.12* 0.70 
 X18 0.92 0.03 0.81 30.09* 0.66 

K4 X19 1.00  0.85  0.72 

 X20 1.13 0.03 0.91 33.72* 0.82 
K5 X21 1.00  0.85  0.72 

 X22 1.06 0.03 0.90 39.40* 0.82 

 X23 1.02 0.03 0.90 32.25* 0.81 

 X24 0.96 0.03 0.85 29.33* 0.73 
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ตารางที ่46 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดล (ต่อ) 
 

ตวัแปร 
แฝง 

  ตวัแปร ค่าน ้าหนกัปัจจยั (Factor Loading)   
   สังเกตได ้ b S.E. B t R2 

E Y1 1.00  0.85  0.73 
 Y2 0.98 0.03 0.83 32.13* 0.70 

 Y3 1.17 0.04 0.88 31.47* 0.77 

 Y4 1.11 0.04 0.88 31.03* 0.77 
 Y5 1.14 0.04 0.87 30.74* 0.75 

ก าหนดค่าพารามิเตอร์ = 1.00  ในต าแหน่ง X1, X7, X13, X19, X21, Y1 ดงันั้นจึงไม่มีค่า S.E.และ t-value 
*P<0.05 

     การพิจารณาโมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบัติงาน                   
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง  โดยจะพิจารณาความกลมกลืนของผลลัพธ์     
(Component Fit Measure) ในส่วนของโมเดลโครงสร้าง (Structural Model) ดงัน้ี 
     ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน                    
ต ามองค์ประกอบ  5  ด้ าน  ซ่ึ งประกอบด้วย  1.  ด้ านสภาพแวดล้อมการควบคุม  (K1)                                       
2. ด้านการประเมินความเส่ียง (K2)  3. ด้านกิจกรรมการควบคุม (K3) 4. ด้านสารสนเทศ                 
และการส่ือสาร (K4) และ5. ดา้นการติดตามประเมินผล (K5) มีความสัมพนัธ์ทางตรงต่อความส าเร็จ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง (E) (P<0.05)           
ซ่ึงให้ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (DE = 0.17, 0.39, 0.43, 0.36, 0.19 และ TE = 0.17, 0.39, 0.43, 0.36, 
0.19 ตามล าดบั)  

    ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ พบว่า ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐาน                       
การควบคุมภายในตามองค์ประกอบ 5 ด้าน มีความเท่ียงตรง (Joreskog & Sorbom, 1993: 26) 
เน่ืองจากมีค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณก าลงัสอง (R2) เท่ากบั 0.53 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.0 (0.53100)     
ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40 ข้ึนไป ย่อมถือได้ว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีความสามารถ                       
ในการพยากรณ์ความส าเ ร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามีผลคะแนน                   
การปฏิบติังานสูงไดดี้และยอมรับได ้(Saris & Strenkhorst. 1984: 282) ดงัตารางท่ี 47 
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ตารางที่ 47 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลขององคป์ระกอบภายในโมเดล  
 

ตวัแปรผล อิทธิพล 
ตวัแปรเหตุ 

K1 K2 K3 K4 K5 
E DE 0.17* 0.39* 0.43* 0.36* 0.19* 
 IE - - - - - 
 TE 0.17* 0.39* 0.43* 0.36* 0.19* 
 R2 0.53 

*P<0.05 
   สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM) ไดด้งัน้ี 
   E = 0.17* K1 + 0.39* K2+ 0.43* K3 + 0.36* K4 + 0.19* K5; R2 = 0.53 

 โดยสรุปจากผลการวิ เคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  รูปแบบความสัมพันธ์                       
ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนน้ี สามารถพยากรณ์
ความส าเร็จไดดี้และยอมรับได ้เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดซ่ึงผลการวจิยัท่ีพบสามารถแสดงอิทธิพล
ทางตรงขององค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน เรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัสูงสุดไปถึง
ต ่าสุด ดังน้ี 1. ด้านกิจกรรมการควบคุม 2. ด้านการประเมินความเส่ียง 3. ด้านสารสนเทศและ        
การส่ือสาร 4.  ด้านการติดตามประเมินผล และ 5.  ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม                        
โดยในแต่ละองค์ประกอบได้จดัเรียงล าดบัตวัแปรสังเกตไดต้ามค่าน ้ าหนกัปัจจยัจากสูงสุดไปถึง
ต ่าสุดดว้ยเช่นกนั รายละเอียดตามแผนภาพท่ี 17 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

    การวิจยั เร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน           
การปฏิบติังานสูง มีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
และความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง        
2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง        
มีเน้ือหา ประกอบดว้ย สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ มีสาระโดยละเอียด ดงัน้ี  

สรุปผลการวจัิย 
  การสรุปผลการวิจัยน้ีเป็นการเสนอผลการวิจัยตามประเด็นส าคัญโดยมีค าถามน า     
ส าหรับการวจิยั 3 ประการ คือ  

 1. สภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความส าเร็จของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงเป็นอยา่งไร 

 2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง มีรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในอยา่งไร 

 3. รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผล    
ต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง        
มีความเหมาะสม เป็นไปไดเ้พียงใด 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์พืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
              ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน             
การปฏิบติังานสูงทั้ง 59 เขต ท่ีตอบแบบสอบถามจากจ านวน 729 คน พบว่าเป็นเพศหญิง คิดเป็น                  
ร้อยละ 66.94  มากกวา่ เพศชาย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 33.06  มีอายุ 51 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
71.74 รองลงมา อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.73 และอายุ 31- 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 3.98             
ด้านการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.48 รองลงมาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 35.39 และระดบัสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 5.76 ส าหรับการด ารง
ต าแหน่งปัจจุบนั ผูต้อบแบบสอบถามเป็นต าแหน่งผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ มากท่ีสุด คิดเป็น
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ร้อยละ 7.96 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มอ านวยการ คิดเป็น     
ร้อยละ 7.54 ตามดว้ยต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีก ากบั
ดูแลกลุ่มอ านวยการ ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา บุคลากร                   
ท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุม
ภายในของกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาโดยคิดเป็นร้อยละ 7.27 เท่ากนั ส่วนดา้นอายรุาชการ พบวา่ 
มากกว่า 15 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.87 รองลงมา 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.98 และ 6-10 ปี    
คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน                                            
              ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง     
              สภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ซ่ึงมีองค์ประกอบ 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ของการควบคุม ด้านการประเมินความเส่ียง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศ                     
และการส่ือสาร และด้านการติดตามประเมินผล  พบว่าผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ รับรู้สภาพ                   
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทั้ งในภาพรวมและรายด้านมีการรับรู้ท่ีใกล้เคียงกันทุกด้าน             
โดยภาพรวมพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.33) รองลงมา       
ด้านการประเมินความเส่ียง  (μ= 4.24) ด้านการติดตามประเมินผล (μ = 4.21) ด้านกิจกรรม          
การควบคุม (μ= 4.17) และด้านสารสนเทศและการส่ือสาร (μ= 4.15) ตามล าดบั เม่ือพิจารณา      
การรับรู้สภาพการปฏิบติังานเป็นรายดา้นปรากฏผล ดงัน้ี 

 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ปรัชญาและรูปแบบ
การท างานของผูบ้ริหาร ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบติังาน โครงสร้าง
ของหน่วยงาน การมอบอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ นโยบายการบริหารและการพัฒนา              
ด้านบุคลากร และกลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน พบว่า การมอบอ านาจหน้าท่ี           
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.43) รองลงมาโครงสร้างของหน่วยงาน (μ= 4.37) ตามดว้ย
นโยบายการบริหารและการพฒันาด้านบุคลากรและกลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังาน   
(μ= 4.33) มีค่าเท่ากนั  

2 .  ด้านการประเ มินความเ ส่ียง  ประกอบด้วย  6  ตัวแปร ได้แ ก่  วัตถุประสงค์                           
ของการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน วตัถุประสงค์ของการด าเนินงานระดบักิจกรรมและโครงการ 
การระบุปัจจยัเส่ียง การวเิคราะห์ความเส่ียง การจดัล าดบัความเส่ียง และการจดัการความเส่ียง พบวา่
วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.37) รองลงมา วตัถุประสงค์
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ของการด าเนินงานระดับกิจกรรมและโครงการ (μ= 4.29) และการระบุปัจจยัเส่ียง(μ= 4.19) 
ตามล าดบั  
 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย 6 ตวัแปร ได้แก่ นโยบายและวิธีการปฏิบติั   
การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหนา้ท่ี การสอบทานการด าเนินงาน การควบคุม
ระบบสารสนเทศและการประมวลผล การควบคุมทรัพย์สินท่ีมีตัวตนและเอกสารหลักฐาน          
และการก าหนดดัชนีว ัดผลการด า เ นินงาน พบว่าการกระจายอ านาจความรับผิดชอบ                          
และการแบ่งแยกหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.36) รองลงมา การก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงาน 
(μ= 4.19) และการควบคุมทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและเอกสารหลกัฐาน (μ= 4.17) ตามล าดบั 
                4. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วย 2 ตวัแปร ได้แก่ ด้านสารสนเทศและ           
ดา้นการส่ือสารพบวา่ดา้นสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.16) ตามดว้ยดา้นการส่ือสาร (μ= 4.14)   
    5. ด้านการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 4 ตวัแปร ได้แก่ การก าหนดผูรั้บผิดชอบ   
การติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบติังาน การก าหนดหลกัเกณฑ์การติดตามประเมินผล     
และการรายงานในระหวา่งการปฏิบติังาน  การประเมินผลเป็นรายคร้ังตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 
และการสรุปและรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและก าหนดเวลา พบวา่การก าหนดผูรั้บผดิชอบ
การติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.25)  รองลงมา การสรุป   
และรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและก าหนดเวลา (μ= 4.21) และการก าหนดหลกัเกณฑ์    
การติดตามประเมินผลและรายงานในระหวา่งการปฏิบติังาน (μ= 4.19)  ตามล าดบั 

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา                                     
              ทีม่ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 
              ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง
ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร ดา้นประสิทธิภาพ
การบริหารและการจดัการศึกษา ดา้นการประยุกต์ใช้นวตักรรม เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ       
และด้านการพฒันาบุคลากร พบว่า ด้านประสิทธิผลขององค์การ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ= 4.35) 
รองลงมา ด้านคุณภาพการให้บริการ (μ= 4.25) ด้านการพฒันาบุคลากร (μ= 4.23) ด้านการ
ประยกุตใ์ชน้วตักรรม เทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ (μ= 4.20) และดา้นประสิทธิภาพการบริหาร
และการจดัการศึกษา  (μ= 4.18)  ตามล าดบั 
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ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน                                
              การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาทีม่ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง  
              4.1 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง (หลังปรับโมเดล) ความกลมกลืนของโมเดล              
ในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) พบวา่ค่าไคสแควร์เท่ากบั  928.34  ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ
เท่ากับ 340 โดยสัดส่วนค่าไคสแควร์  (2/df) มีค่าเท่ากับ 2.73 ซ่ึงน้อยกว่า 3 ผ่านหลักเกณฑ์            
ท่ีก าหนดไว้ ดัชนีกลุ่มท่ีก าหนดไวท่ี้ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่าดัชนีทุกตัวได้แก่            
GFI = 0.97, AGFI = 0.93, NFI = 0.99, IFI = 0.99, CFI = 0.99 จะผา่นเกณฑ์ ส าหรับดชันีท่ีก าหนด
ไวท่ี้ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR = 0.01 และ RMSEA = 0.04 ผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกนั        
จึงสรุปไดว้่าโมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน    
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง
ท่ีพฒันาข้ึน มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

4.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรง (Validity) ในแต่ละองคป์ระกอบของโมเดล
สมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน               
ท่ี ส่ งผล ต่อความส า เ ร็จของส านักงานเขตพื้ น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา ท่ี มีผลคะแนน                            
การปฏิบัติงานสูงโดยพิจารณาความกลมกลืนของผลลัพธ์(Component Fit Measure)ในส่วน         
ของการประเมินโมเดลการวัด  (Measurement Model) ซ่ึง เป็นโมเดลท่ีใช้ตัวแปรสังเกตได้                  
วดัตวัแปรแฝง มีผลการวจิยั ดงัน้ี 

      1) ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ว ัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว พบว่า               
ต่างมีความสอดคล้องกบัดา้นสภาพแวดล้อมของการควบคุม ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงภายนอก โดยค่า
น ้ าหนักปัจจยั (Factor Loading) สูงสุดคือ กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานเท่ากบั 0.85 
รองลงมาคือ นโยบายการบริหารและการพฒันาด้านบุคลากรเท่ากบั 0.84 ส่วนค่าน ้ าหนักปัจจยั
ต ่ าสุดคือ โครงสร้างของหน่วยงานเท่ากับ 0.57 และสามารถอธิบายความผนัแปรของด้าน
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมไดร้้อยละ 73.0 , 70.0 และ 33.0 ตามล าดบั 

      2)  ด้านการประเมินความเ ส่ียง ว ัดด้วยตัวแปรสัง เกตได้ 6  ตัว  พบว่า ต่างมี                    
ความสอดคลอ้งกบัดา้นการประเมินความเส่ียง ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงภายนอก โดยค่าน ้ าหนกัปัจจยั 
(Factor Loading) สูงสุดคือ การจดัการความเส่ียง เท่ากบั 0.91 รองลงมาคือ การจดัล าดบัความเส่ียง 
เท่ากบั 0.86 ส่วนค่าน ้ าหนกัปัจจยัต ่าสุดคือ วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน เท่ากบั 
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0.77 และสามารถอธิบายความผนัแปรของด้านการประเมินความเส่ียงได้ ร้อยละ 82.0 ,75.0            
และ 60.0 ตามล าดบั 

      3) ดา้นกิจกรรมการควบคุม วดัดว้ยตวัแปรสังเกตได ้6 ตวั พบวา่ต่างมีความสอดคลอ้ง
กบัด้านกิจกรรมการควบคุม ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงภายนอก โดยค่าน ้ าหนักปัจจยั (Factor Loading) 
สูงสุดคือ นโยบายและวิธีการปฏิบติั เท่ากบั 0.89 รองลงมาคือ การสอบทานการด าเนินงาน เท่ากบั 
0.86 ส่วนค่าน ้ าหนักปัจจยัต ่าสุดคือ การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าท่ี 
เท่ากบั 0.79 และสามารถอธิบายความผนัแปรของด้านกิจกรรมการควบคุม ไดร้้อยละ 79.0, 74.0 
และ 63.0 ตามล าดบั 

      4) ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร วดัด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว พบว่าต่างมี          
ความสอดคลอ้งกบัดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงภายนอก โดยค่าน ้าหนกัปัจจยั    
(Factor Loading) สูงสุดคือ ด้านการส่ือสาร เท่ากบั 0.91 ส่วนด้านสารสนเทศ เท่ากบั 0.85 และ
สามารถอธิบายความผนัแปรของด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ได้ร้อยละ 82.0 และ 72.0 
ตามล าดบั 

      5)  ด้านการติดตามประเ มินผล  ว ัดด้วยตัวแปรสัง เกตได้ 4 ตัว  พบว่า ต่างมี                     
ความสอดคล้องกบัด้านการติดตามประเมินผลซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงภายนอก โดยค่าน ้ าหนักปัจจยั 
(Factor Loading) สูงสุด คือการก าหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามประเมินผลและการรายงานในระหวา่ง                 
การปฏิบติังานและการประเมินผลเป็นรายคร้ังตามขั้นตอนและก าหนดเวลา เท่ากบั 0.90 เท่ากนั 
ส่วนค่าน ้ าหนักปัจจยัต ่าสุดคือ การก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผล และการรายงาน        
ในระหว่างการปฏิบติังาน และการสรุปและรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและก าหนดเวลา     
มีค่าเท่ากบั 0.85 เท่ากนั และสามารถอธิบายความผนัแปรของดา้นการติดตามประเมินผลได้ ร้อยละ 
82.0, 81.0, 0.72 และ73.0 ตามล าดบั 

      6) ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน              
การปฏิบัติงานสูง วดัด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว พบว่าต่างมีความสอดคล้องกับความส าเร็จ           
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง
ภายใน โดยค่าน ้ าหนกัปัจจยั (Factor Loading) สูงสุดคือ ดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจดั
การศึกษา และดา้นการประยุกตใ์ช ้นวตักรรมเทคโนโลยีเท่ากบั 0.88 เท่ากนั ส่วนค่าน ้ าหนกัปัจจยั
ต ่าสุด คือดา้นประสิทธิผลขององคก์าร เท่ากบั 0.83โดยสามารถอธิบายความผนัแปรของความส าเร็จ     
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงได ้ร้อยละ 77.0, 77.0 
และ 70.0 ตามล าดบั 
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สรุปโมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมี            
ผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง ในแต่ละองค์ประกอบ ซ่ึงประกอบด้วย 1. ด้านสภาพแวดล้อม          
ของการควบคุม 2. ด้านการประเมินความเส่ียง 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 4. ด้านสารสนเทศ     
และการส่ือสาร 5. ดา้นการติดตามประเมินผลและ 6. ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ต่างมีความตรง (Validity) ทั้งน้ีเน่ืองจากค่าน ้ าหนัก
ปัจจัย (Factor Loading) ตั้ งแต่ 0.40 ข้ึนไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนัยส าคัญทางสถิติ รายละเอียด          
ตามตารางท่ี 46 

4.3 ผลการพิจารณาโมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง  โดยพิจารณาความกลมกลืนของผลลัพธ์       
(Component Fit Measure) ในส่วนของโมเดลโครงสร้าง (Structural Model) ปรากฏผลการวจิยั ดงัน้ี 

ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบพบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตามองคป์ระกอบ 5 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 2. ดา้นการประเมิน
ความเส่ียง 3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม 4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร และ 5. ดา้นการติดตาม
ประเมินผล มีความสัมพนัธ์ทางตรงต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง ส าหรับการพิจารณาการส่งผลทางตรงของการปฏิบัติงาน             
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง พบว่าองค์ประกอบท่ีส่งผลทางบวกสูงสุด                   
คือด้านกิจกรรมการควบคุมเท่ากับ 0.43 รองลงมาคือด้านการประเมินความเส่ียงเท่ากับ 0.39                      
ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร เท่ากบั 0.36 ดา้นการติดตามประเมินผล เท่ากบั 0.19 ส่วนปัจจยั      
ท่ีส่งผลทางบวกต ่าสุดคือดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม เท่ากบั 0.17  

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์พบว่า ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐาน                     
การควบคุมภายในตามองค์ประกอบ 5 ด้าน มีความเท่ียงตรง (Joreskog & Sorbom, 1993: 26) 
เน่ืองจากมีค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณก าลงัสอง (R2) เท่ากบั 0.53 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.0 (0.53100)                   
ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40 ข้ึนไป ย่อมถือได้ว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีความสามารถ                      
ในการพยากรณ์ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน               
การปฏิบติังานสูงไดดี้และยอมรับได ้(Saris & Strenkhorst. 1984: 282)  
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อภิปรายผลการวจัิย 
 ผลการวจิยั เร่ืองรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ท่ี ส่ งผล ต่อความส า เ ร็จของส านักงานเขตพื้ น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา ท่ี มีผลคะแนน                            
การปฏิบัติงานสูง มีประเด็นส าคัญท่ีค้นพบและสามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์             
ของการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1. สภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงในภาพรวมพบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัส่วนใหญ่       
มีการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามองค์ประกอบทั้ ง 5 ด้าน            
ในระดับมากและใกล้เคียงกันเป็นข้อมูลบ่งช้ีว่าผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีก ากบัดูแลกลุ่มอ านวยการ ผูอ้  านวยการ
กลุ่มและหน่วย ตลอดจนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายในของทุกกลุ่มและหน่วย มีการรับรู้
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ งระดับหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อย                  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน               
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีให้ความส าคญัโดยมี
กิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อพฒันาระบบการควบคุมภายในให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง              
ทุกปีงบประมาณ (สพฐ., 2558) รวมทั้งได้ก าหนดเป็นตวัช้ีวดั ระดบัความส าเร็จของการพฒันา
ระบบควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในการรายงานผล                     
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในระบบ ARS ตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559             
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ย   

ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ใน
ระดบัมาก บ่งช้ีวา่มีการปฏิบติังานตามองคป์ระกอบดา้นน้ีมากท่ีสุด สะทอ้นวา่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั
ส่วนใหญ่ในส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัย ต่างๆ                        
ของสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินท่ีเห็นว่าองค์ประกอบทั้ ง 5 ด้าน มีความเก่ียวเน่ือง
สัมพนัธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นรากฐานท่ีส าคัญขององค์ประกอบอ่ืนๆ        
และเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการบริหารองค์กร (ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ป.:7-8)  รวมทั้ง
ผลการวิจยั ของสาคร ช่วยด ารง (2553)และสังวาลย ์วงัแจ่ม (2559) ท่ีสอดคลอ้งกนัโดยสรุปพบว่า 
องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นของดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมพบวา่ ผูบ้ริหารและ       
ผูป้ฏิบติัส่วนใหญ่ รับรู้สภาพการปฏิบติังานในประเด็นการก าหนดอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
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มากท่ีสุด ในขณะท่ีประเด็นความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบติังาน ซ่ึงถือเป็น
ส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าให้เกิดคุณธรรมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆในหน่วยงานเป็นการควบคุม
โดยสร้างจิตส านึกและคุณภาพ (Soft Controls) ท่ีมองไม่เห็น (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, 
2544.: 6) กลบัพบวา่มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด โดยเม่ือพิจารณารายประเด็นยอ่ย การลงโทษท่ีเหมาะสม
เม่ือมีการกระท าฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั ส่วนใหญ่เห็นวา่มีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด ผลการวิจยัน้ี
บ่ง ช้ีว่าอาจเป็นปัญหากระทบต่อการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นฝ่ายบริหาร                    
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จึงควรมีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดีข้ึนภายในองคก์ร ใหค้รบถว้นสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เช่น จดัท าขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความซ่ือสัตย ์ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร
บุคคล ก าหนดบทลงโทษทางวนิยัอยา่งชดัเจน เหมาะสม เป็นตน้ (ธร สุนทรายทุธ, 2550: 220-221)    

ส าหรับองคป์ระกอบดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่การรับรู้สภาพการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในด้านน้ี  มีค่ า เฉ ล่ียต ่ า สุด เ ม่ือพิจารณาเป็นรายประ เด็น                        
ด้านการส่ือสาร พบว่าการแจ้งให้บุคลากรทราบปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในและ     
แนวทางแกไ้ข มีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด ผลการวิจยัน้ีสะทอ้นว่า การส่ือสารเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรโดยเฉพาะประเด็นน้ีเป็นสาระส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีบุคลากรทุกคนควรมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ดงันั้นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จึงควรให้ความส าคญัจดัให้มีระบบการส่ือสาร             
และประชาสัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้รอบคลุมถึงบุคลากรทุกคน เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ไดรั้บ
ความร่วมมือในการด าเนินงานการควบคุมภายในทั้งในระดบัส านกังานและกลุ่มต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( ม.ป.ป.: 17) ให้ความเห็นว่าฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีสารสนเทศ   
อยา่งเพียงพอ เหมาะสม เช่ือถือไดแ้ละส่ือสารใหฝ่้ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้   

 3 .  ความส า เ ร็จของส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ี มีผลคะแนน                      
การปฏิบัติงานสูงพบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติส่วนใหญ่ มีการรับรู้องค์ประกอบความส าเร็จ            
ทั้ ง 5 ด้าน ในระดับมากและใกล้เคียงกันทั้งหมดโดยความส าเร็จด้านประสิทธิผลขององค์การ          
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงพบว่าประเด็นการก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) และเป้าหมาย 
(Goals) ไดด้ าเนินการร่วมกนัอย่างเป็นระบบ เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการศึกษาในระดบั
ต่างๆ ส่วนใหญ่ เห็นวา่เป็นความส าเร็จอยู่ในระดบัมากท่ีสุดของส านกังาน ผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกบั
การประเมินและรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ และตามแผนปฏิบติั
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ราชการประจ าปีงบประมาณและมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2557 ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีใช้เป็นขอ้ก าหนดและแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา    
การส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ. , 
2557) นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของญาณิศา บุญจิตร์ (2552) ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผล             
ต่อประสิทธิผลองค์การของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายนอก นโยบาย
การบริหารและการปฏิบติั โครงสร้างองค์การ คุณภาพบุคลากร ลกัษณะงาน ลกัษณะผูรั้บบริการ 
เทคโนโลยีและวฒันธรรมองคก์าร และ ธีระพล  เพง็จนัทร์ (2552) พบวา่ปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย 
1) ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง 2) ด้านกลยุทธ์การเปล่ียนแปลง 3) ด้านประสิทธิผล                  
ตามแผนปฏิบติัราชการ 4) ด้านภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 5) ด้านการบริหารจดัการความเส่ียง        
6) ดา้นการใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 7) ดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 
8) ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 9) ดา้นคุณภาพวิชาการ 10) ดา้นการพฒันาบุคลากร  
11) ดา้นลกัษณะส าคญัขององค์กร12) ดา้นระบบสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง13) ดา้นประสิทธิผล
ตามตวัช้ีวดั 

อย่างไรก็ตามองค์ประกอบความส าเร็จด้านประสิทธิผลขององค์การ ผลการวิจยัพบว่า 
ประเด็นผลงานหรือผลการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสูงกว่ามาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและเป็นแบบอย่างในระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาได้ ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าเร็จน้อยท่ีสุด ซ่ึงบ่งช้ีว่ากลุ่มและหน่วยในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินงานตามมาตรฐานส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตวัช้ีวดัท่ี 1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้ ดังนั้ นจึงควรให้ความส าคัญในการน ามาตรฐานไปใช้เป็นข้อก าหนด           
และแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาอยา่งจริงจงั โดยการจดักระบวนงานท่ีเป็นระบบ มีขั้นตอน   
การด าเนินงานท่ีชัดเจน ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมถูกต้องและทันสมัย เป็นพื้นฐาน               
ในการก าหนดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ (สพฐ. , 2557: 30-31 , 58)  ซ่ึงจะสอดคล้อง                       
กบัหลกัประสิทธิผล (Effectiveness) (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 22-23)  สรุปว่า 
หมายถึง ผลการปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ 
สามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีภารกิจคลา้ยคลึงกนัและมีผลการปฏิบติังาน           
ในระดบัชั้นน าของประเทศ การปฏิบติัราชการจะตอ้งมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีชดัเจน    
มีกระบวนการปฏิบติังานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน มีการติดตาม ประเมินและพฒันา ปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
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ส าหรับองค์ประกอบความส าเร็จด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา       
ซ่ึงเป็นเป้าหมายความส าเร็จท่ีส าคญั ตามภารกิจในการอ านวยการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน          
ใหส้ถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ พบวา่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เม่ือพิจารณา
รายประเด็น มี 2 ประเด็นส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบดา้นน้ี คือ การแสวงหาแนวความคิด
และวิธีการใหม่ๆในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและได้ผลผลิตสูงได้ด าเนินการ             
อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ พบวา่ความส าเร็จอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ตามดว้ยการกระตุน้ใหเ้กิดเครือข่าย
ความร่วมมือในรูปแบบท่ีหลากหลายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้ งภายในและภายนอก           
ไดด้ าเนินการอย่างเป็นระบบ เหมาะสม ผลการวิจยัสะทอ้นถึงปัญหาของระบบการบริหารจดัการ
การศึกษาภายในองค์การ ท่ีผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ  ควรต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ                 
และต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานซ่ึงเป็นหัวใจของการน าองค์การไปสู่การบรรลุ
ความส าเร็จของการด าเนินงาน ตามแนวคิดของ Katz and Khan (1978: 226) ท่ีสรุปวา่ ประสิทธิภาพ                     
คือส่วนประกอบท่ีส าคัญของการปฏิบัติงาน มีความส าคัญต่อประสิทธิผลขององค์การ                         
มีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ คือส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร ปัจจยั
ขององคก์าร และกระบวนการขององคก์าร     

4. โมเดลสมการโครงสร้างของงานวิจัย รูปแบบความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงาน          
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง (หลังปรับโมเดล) ความกลมกลืนของโมเดล              
ในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) พบวา่ ค่าไคสแควร์ เท่ากบั 928.34 ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ
เท่ากับ 340 โดยสัดส่วนค่าไคสแควร์  (2/df) มีค่าเท่ากับ 2.73 ซ่ึงน้อยกว่า 3 ผ่านหลักเกณฑ์            
ท่ีก าหนดไว ้ดัชนีกลุ่มท่ีก าหนดไวท่ี้ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่าดัชนีทุกตัว ได้แก่           
GFI = 0.97, AGFI = 0.93, NFI = 0.99, IFI = 0.99, CFI = 0.99 จะผา่นเกณฑ์  ส าหรับดชันีท่ีก าหนด
ไวท่ี้ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR = 0.01 และ RMSEA = 0.04 ผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกนั        
จึงสรุปไดว้่าโมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมี                     
ผลคะแนนการปฏิบติังานสูงท่ีพฒันาข้ึน มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์และองค์ประกอบ  
ทั้ง 5 ด้านตามมาตรฐานการควบคุมภายในต่างมีความตรง (Validity) ทั้งน้ี เน่ืองจากมีค่าน ้ าหนกั
ปัจจยั (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5. ผลการพิจารณาโมเดลสมการโครงสร้างของงานวิจัย รูปแบบความสัมพนัธ์ของ                    
การปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง โดยพิจารณาความกลมกลืนของผลลพัธ์
(Component Fit Measure) ในส่วนของโมเดลโครงสร้าง (Structural Model)  ปรากฏผลการวจิยั ดงัน้ี 

    5.1 ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบพบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามองคป์ระกอบ 5 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 2. ดา้นการ
ประเมินความเส่ียง 3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม 4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสารและ 5. ดา้นการ
ติดตามประเมินผล มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ส าหรับการพิจารณาการส่งผลทางตรงของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพบว่า องค์ประกอบ    
ท่ีส่งผลทางบวกสูงสุดคือ ด้านกิจกรรมการควบคุม เท่ากบั 0.43 รองลงมา คือ ด้านการประเมิน   
ความเส่ียง เท่ากบั 0.39  ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร เท่ากบั 0.36 ดา้นการติดตามประเมินผล 
เท่ากบั 0.19 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกต ่าสุดคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม เท่ากบั 0.17  

   ผลการวิจยับ่งช้ีว่า ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน    
ตามองค์ประกอบ ดา้นกิจกรรมการควบคุมมีอิทธิพลทางบวกสูงสุด ส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง อย่างมีนัยส าคญั 
ในขณะท่ีองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมกลับมีอิทธิพลทางบวกต ่ าสุด                   
ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการรับรู้สภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของผูบ้ริหาร   
และผูป้ฏิบติัในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง เห็นว่า 
องค์ประกอบ ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมมีการปฏิบติัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิด      
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินท่ีให้ความเห็นไวว้่า สภาพแวดลอ้มของการควบคุมเป็นรากฐาน           
ท่ีส าคญัขององคป์ระกอบอ่ืนๆ และเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการบริหารองคก์ร (ส านกังานตรวจเงิน
แผน่ดิน, ม.ป.ป.: 7-8) 

  จากผลการวิจยัเม่ือพิจารณาบทบาท หน้าท่ี ภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา คือการอ านวยการ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถ                  
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ จึงมีภารกิจหลักแตกต่างจากหน่วยรับตรวจอ่ืนๆ           
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซ่ึงอาจเป็นสาเหตุส าคัญท่ีส่งผลให้องค์ประกอบ              
ดา้นกิจกรรมการควบคุม มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง เน่ืองจากประเด็นยอ่ยขององคป์ระกอบดา้นกิจกรรม
การควบคุมเป็นลกัษณะของกิจกรรม มีการลงมือปฏิบติัตามปกติสอดแทรกอยูใ่นระบบงานประจ า
ของแต่ละกลุ่มในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอยูแ่ลว้ เช่น นโยบายและวิธีการปฏิบติั  
การกระจายอ านาจความรับผิดชอบ การสอบทานการด าเนินงาน การควบคุมทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตน  
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และเอกสารหลกัฐาน ในขณะเดียวกนัองค์ประกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมมีลกัษณะ         
เชิงนามธรรม เช่น ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม                    
ในการบริหารและปฏิบติังานโดยเฉพาะการมีรูปแบบและแนวปฏิบติัท่ีเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ       
ท่ีชดัเจน เช่น โครงสร้างของหน่วยงาน และการมอบอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบจึงอาจเป็นเหตุ
ใหด้า้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จต ่าสุด 
    ดงันั้นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจึงควรให้ความส าคญัในการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามผลการวิจัย คือองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม            
เป็นอนัดบัแรก ตามดว้ยองค์ประกอบดา้นการประเมินความเส่ียง ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 
ดา้นการติดตามประเมินผลและด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ตามผลอิทธิพลทางบวกท่ีค้นพบ
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีส่งท่ีต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาต่อไป 

  5.2 ประสิทธิภาพในการพยากรณ์พบวา่ ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐาน     
การควบคุมภายในตามองค์ประกอบ 5 ด้าน มีความเท่ียงตรง (Joreskog & Sorbom, 1993: 26)  
เน่ืองจากมีค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณก าลงัสอง (R2) เท่ากบั 0.53 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.0 (0.53 100) 
ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40 ข้ึนไป ย่อมถือได้ว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีพฒันาข้ึนน้ี มีความสามารถ      
ในการพยากรณ์ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน               
การปฏิบติังานสูงไดดี้และยอมรับได ้(Saris & Strenkhorst. 1984: 282)  

   สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่าผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ มีการรับรู้สภาพ                          
ความเป็นจริงของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน                 
ในระดบัมากและใกลเ้คียงกนัโดยดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนการรับรู้
ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง              
ทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมากและมีการรับรู้ท่ีใกลเ้คียงกนัเช่นเดียวกนัโดยดา้นประสิทธิผลขององคก์าร
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส าหรับโมเดลงานวิจัยท่ีพฒันาข้ึนน้ี องค์ประกอบทั้ ง 5 ด้านตามมาตรฐาน            
การควบคุมภายในมีความสัมพนัธ์ทางตรงส่งผลทางบวก แสดงว่าการปฏิบติังานตามมาตรฐาน    
การควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง        
มีอิทธิพลทางตรงและมีความเท่ียงตรงต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงโดยพบวา่องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมการควบคุมมีอิทธิพลทางบวก
สูงสุด ต่อความส าเร็จในขณะท่ีองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมมีอิทธิพลทางบวก
ต ่าสุด ดงันั้นจึงสรุปได้ว่ารูปแบบความสัมพนัธ์น้ีมีความสามารถน าไปใช้พยากรณ์ความส าเร็จ                 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูงไดดี้และยอมรับได ้
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ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 
        1.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานระดบันโยบาย 
              1) หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนๆของทางราชการสามารถ                           
น าผลการวิจัยไปก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพฒันาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนระบบธรรมาภิบาลในองค์กรทุกระดับให้มีความชัดเจน เกิดผลในการปฏิบัติจริง      
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน โดยน ารูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีพบไปปรับใช้ตามบริบท เช่น ก าหนดเป็นโครงการในแผน   
ปฏิบติัการประจ าปี ใชเ้ป็นค่านิยมในการปฏิบติังานขององคก์ร จดัท าคู่มือการปฏิบติังานการควบคุมภายใน
ตามโมเดลผลการวิจยัโดยให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านการ
ประเมินความเส่ียง ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการ ติดตามประเมินผลและด้าน
สภาพแวดล้อมของควบคุม ตามล าดบัเพื่อใช้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จของหน่วยงาน  
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  
              2 )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ควรมีนโยบายหรือแนวทาง                         
ในการส่งเสริม สนับสนุน การพฒันาบุคลากรระดบัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาทุกคนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ             
อย่างถูกตอ้งและสามารถปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบองค์ประกอบ 5 ด้าน      
ทั้ งระดับหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อย อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองโดยควรให้ความส าคัญ                
กับองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านการประเมินความเส่ียง ด้านสารสนเทศ                      
และการส่ือสาร ดา้นการติดตามประเมินผล และดา้นสภาพแวดล้อมของควบคุม ตามผลการวิจยั     
ท่ีพบ และควรก าหนดให้การปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จ  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกปีงบประมาณพร้อมทั้ งมีการติดตามและประเมินผล                
เพื่อปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
        1.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
              1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง สามารถน าผลการวิจัยสภาพ            
การปฏิบติังานตามาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง 5 ดา้นโดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม
ของการควบคุมท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดและองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี          
การปฏิบัติน้อย ท่ี สุดใช้ เ ป็นข้อมูลสารสนเทศพื้ นฐานเพื่ อการวางแผนการด า เ นินงาน                          
การควบคุมภายในของหน่วยงานทั้งระดบัหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อยให้เป็นไปตามระเบียบ
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คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานได ้ 
                  ส าหรับองคป์ระกอบของความส าเร็จขององคก์ารทั้ง 5 ดา้นโดยเฉพาะ ดา้นประสิทธิผล
ขององค์การท่ีมีความส าเร็จมากท่ีสุดและด้านประสิท ธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ความส าเร็จน้อยท่ีสุด สามารถใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในจดัท าแผนงานและโครงการในการบริหาร
จดัการองค์การทั้งระบบ เพื่อปรับปรุง แกไ้ขและพฒันางานในแต่ละดา้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อไปได ้
              2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง สามารถน ารูปแบบความสัมพนัธ์  
ของการปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน        
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้ งระดับหน่วยรับตรวจ            
และส่วนงานย่อย เพื่อให้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จของส านกังานต่อไปได ้โดยควรให้
ความส าคญักบัองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมการควบคุม ดา้นการประเมินความเส่ียง ดา้นสารสนเทศ                      
และการส่ือสาร ดา้นการติดตามประเมินผล และดา้นสภาพแวดลอ้มของควบคุม ตามผลการวจิยัท่ีพบ 
        1.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับสาขาบริหารการศึกษา 
              1) สาขาวิชาสามารถส่งเสริม สนบัสนุนให้นกัศึกษา น าผลการวิจยัไปศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อเป็นการพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ของหน่วยงานในกระทรวง      
ศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนๆของทางราชการ  

2) องค์ความรู้ใหม่ท่ีค้นพบสามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาต่อยอดให้กับนักศึกษา                        
รุ่นต่อไปไดเ้รียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการพฒันาสาขาวชิาใหก้า้วหนา้มากยิง่ข้ึน 
2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
         2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
         2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน               
การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล
คะแนนการปฏิบติังานสูงกับกลุ่มคะแนนต ่า ว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจริงหรือไม่ มีรูปแบบความสัมพนัธ์แตกต่างกนัอยา่งไร  
         2.3 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน                           
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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57 
58 
59 

ยโสธร เขต 1 
ร้อยเอด็ เขต 2 
ราชบุรี เขต 1 
ราชบุรี เขต 2 
ลพบุรี เขต 1 
ลพบุรี เขต 2 
ล าปาง เขต 1 
ล าปาง เขต 2 
ล าพนู เขต 1 
ล าพนู เขต 2 
สงขลา เขต 1 
สงขลา เขต 2 
สมุทรปราการ เขต 1 
สมุทรปราการ เขต 2 
สระแกว้ เขต 1 
สระแกว้ เขต 2 
สระบุรี เขต 1 
สระบุรี เขต 2 
สิงห์บุรี 
สุโขทยั เขต 1 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 
หนองคาย เขต 1 
อ่างทอง 
อุดรธานี เขต 2 
อุดรธานี เขต 4 
อุตรดิตถ ์เขต 1 
อุตรดิตถ ์เขต 2 
อุทยัธานี เขต 2 
อุบลราชธานี เขต 1 

    



3 
 

ตารางแสดงรายช่ือส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาที่มผีลคะแนนเฉลีย่รวมที่เท่ากับหรือมากกว่า 

คะแนนเฉลีย่รวมตามตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบัตริาชการระบบ ARS ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 
    

ที ่
ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กลุ่ม
ประชากร 

   

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต          
= 4.30642 

 ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.411843 

 ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.20336 

   

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม 
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

   

   

   

1 กระบ่ี 4.15532 -0.15110 4.18939 0.07096 4.07995 -0.12341      

2 กรุงเทพมหานคร  4.50085 0.19443 3.83413 -0.28430 4.14430 -0.05906         
3 กาญจนบุรี เขต 1 4.45554 0.14912 4.30797 0.18954 4.07641 -0.12695         
4 กาญจนบุรี เขต 2 4.37022 0.06380 4.02222 -0.09621 4.33389 0.13053         
5 กาญจนบุรี เขต 3 4.42803 0.12161 4.06719 -0.05124 4.10345 -0.09991         
6 กาญจนบุรี เขต 4 3.95193 -0.35449 3.85683 -0.26160 4.31462 0.11126         
7 กาฬสินธ์ุ เขต 1 4.36798 0.06156 4.32185 0.20342 4.42238 0.21902 1       

8 กาฬสินธ์ุ เขต 2 4.51782 0.21140 4.52123 0.40280 4.39864 0.19528 2       
9 กาฬสินธ์ุ เขต 3 3.99374 -0.31268 3.55090 -0.56753 4.23664 0.03328         

10 ก าแพงเพชร เขต 1 4.08696 -0.21946 3.90793 -0.21050 4.28902 0.08566         
11 ก าแพงเพชร เขต 2 4.18871 -0.11771 4.02607 -0.09236 4.09986 -0.10350         
12 ขอนแก่น เขต 1 4.48890 0.18248 4.10096 -0.01747 4.06358 -0.13978         
13 ขอนแก่น เขต 2 4.53245 0.22603 3.85117 -0.26726 4.09544 -0.10792         
14 ขอนแก่น เขต 3 4.39421 0.08779 4.13832 0.01989 3.87702 -0.32634         
15 ขอนแก่น เขต 4 4.41750 0.11108 4.18729 0.06886 3.63694 -0.56642         
16 ขอนแก่น เขต 5 4.53848 0.23206 3.93136 -0.18707 3.66472 -0.53864         
17 จนัทบุรี เขต 1 4.62451 0.31809 4.45966 0.34123 4.35456 0.15120 3       
18 จนัทบุรี เขต 2 4.61467 0.30825 4.11298 -0.00545 4.46423 0.26087         
19 ฉะเชิงเทรา เขต 1 4.39523 0.08881 3.82172 -0.29671 3.81865 -0.38471         
20 ฉะเชิงเทรา เขต 2 4.26211 -0.04431 3.94745 -0.17098 4.01299 -0.19037         
21 ชลบุรี เขต 1 4.54868 0.24226 4.21981 0.10138 4.35220 0.14884 4       
22 ชลบุรี เขต 2 4.37582 0.06940 4.59884 0.48041 4.65659 0.45323 5       
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ที ่
ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กลุ่ม
ประชากร 

 ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต          
= 4.30642 

 ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.411843 

  ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.20336 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

23 ชลบุรี เขต 3 4.23061 -0.07581 3.50875 -0.60968 4.55441 0.35105     
24 ชยันาท 4.55968 0.25326 4.39015 0.27172 4.53127 0.32791 6 

25 ชยัภูมิ เขต 1 4.48712 0.18070 4.29874 0.18031 4.32617 0.12281 7 

26 ชยัภูมิ เขต 2 4.55746 0.25104 4.25106 0.13263 3.91878 -0.28458   

27 ชยัภูมิ เขต 3 3.95600 -0.35042 4.02968 -0.08875 4.01564 -0.18772   

28 ชุมพร เขต 1 4.73226 0.42584 4.41307 0.29464 4.41566 0.21230 8 

29 ชุมพร เขต 2 4.47218 0.16576 4.02234 -0.09609 4.09989 -0.10347   

30 เชียงราย เขต 1 3.81168 -0.49474 4.38555 0.26712 4.53231 0.32895   

31 เชียงราย เขต 2 4.22790 -0.07852 3.87204 -0.24639 4.52162 0.31826   

32 เชียงราย เขต 3 4.00919 -0.29723 4.06277 -0.05566 4.24103 0.03767   

33 เชียงราย เขต 4 4.10533 -0.20109 4.06945 -0.04898 4.23266 0.02930   

34 เชียงใหม่ เขต 1 4.61692 0.31050 4.12352 0.00509 4.58276 0.37940 9 

35 เชียงใหม่ เขต 2 4.10442 -0.20200 3.93445 -0.18398 4.37300 0.16964   

36 เชียงใหม่ เขต 3 3.67217 -0.63425 3.48502 -0.63341 3.76876 -0.43460   

37 เชียงใหม่ เขต 4 4.51560 0.20918 4.36192 0.24349 4.40078 0.19742 10 

38 เชียงใหม่ เขต 5 3.99015 -0.31627 3.36793 -0.75050 4.07163 -0.13173   

39 เชียงใหม่ เขต 6 3.98005 -0.32637 4.02448 -0.09395 4.17968 -0.02368   

40 ตรัง เขต 1 4.43048 0.12406 4.37779 0.25936 4.27547 0.07211 11 

41 ตรัง เขต 2 4.33295 0.02653 4.32481 0.20638 4.54098 0.33762 12 

42 ตราด 4.45175 0.14533 4.28429 0.16586 4.35593 0.15257 13 

43 ตาก เขต 1 4.65699 0.35057 4.37616 0.25773 4.24290 0.03954 14 

44 ตาก เขต 2 4.02249 -0.28393 3.58970 -0.52873 3.97343 -0.22993   

45 นครนายก 4.40177 0.09535 4.23551 0.11708 4.15431 -0.04905   

46 นครปฐม เขต 1 4.64740 0.34098 4.40418 0.28575 4.47654 0.27318 15 

47 นครปฐม เขต 2 4.67811 0.37169 4.56870 0.45027 4.60771 0.40435 16 
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ที ่
ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กลุ่ม
ประชากร 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต          
= 4.30642 

 ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.411843 

 ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.20336 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

48 นครพนม เขต 1 3.59196 -0.71446 4.00651 -0.11192 4.17197 -0.03139   

49 นครพนม เขต 2 4.00199 -0.30443 3.29556 -0.82287 4.02358 -0.17978   

50 นครราชสีมา เขต 1 4.43974 0.13332 4.24686 0.12843 4.39405 0.19069 17 

51 นครราชสีมา เขต 2 4.36002 0.05360 4.20818 0.08975 4.28521 0.08185 18 

52 นครราชสีมา เขต 3 4.44655 0.14013 4.06473 -0.05370 4.22796 0.02460   

53 นครราชสีมา เขต 4 3.95671 -0.34971 4.03047 -0.08796 4.22522 0.02186   

54 นครราชสีมา เขต 5 4.09379 -0.21263 3.37547 -0.74296 4.07352 -0.12984   

55 นครราชสีมา เขต 6 4.02813 -0.27829 3.65486 -0.46357 4.15918 -0.04418   

56 นครราชสีมา เขต 7 4.06821 -0.23821 3.57394 -0.54449 3.69008 -0.51328   

57 นครศรีธรรมราช เขต 1 4.04539 -0.26103 4.06848 -0.04995 4.19332 -0.01004   

58 นครศรีธรรมราช เขต 2 3.72149 -0.58493 3.78709 -0.33134 4.45898 0.25562   

59 นครศรีธรรมราช เขต 3 4.05797 -0.24845 4.33388 0.21545 4.15676 -0.04660   

60 นครศรีธรรมราช เขต 4 4.31232 0.00590 4.19552 0.07709 4.46073 0.25737 19 

61 นครสวรรค ์เขต 1 4.43292 0.12650 4.03160 -0.08683 3.68470 -0.51866   

62 นครสวรรค ์เขต 2 4.09451 -0.21191 4.37911 0.26068 4.27183 0.06847   

63 นครสวรรค ์เขต 3 4.26236 -0.04406 3.94007 -0.17836 3.98327 -0.22009   

64 นนทบุรี เขต 1 4.44757 0.14115 4.28524 0.16681 4.01912 -0.18424   

65 นนทบุรี เขต 2 4.56003 0.25361 4.48624 0.36781 4.42631 0.22295 20 

66 นราธิวาส เขต 1 4.02261 -0.28381 3.81833 -0.30010 4.07958 -0.12378   

67 นราธิวาส เขต 2 4.11881 -0.18761 3.96292 -0.15551 4.26817 0.06481   

68 นราธิวาส เขต 3 4.03216 -0.27426 3.63370 -0.48473 3.78267 -0.42069   

69 น่าน เขต 1 4.48790 0.18148 4.26272 0.14429 4.39623 0.19287 21 

70 น่าน เขต 2 4.30548 -0.00094 4.28867 0.17024 4.54212 0.33876   

71 บุรีรัมย ์เขต 1 3.59917 -0.70725 4.07960 -0.03883 4.14608 -0.05728   

72 บุรีรัมย ์เขต 2 4.37135 0.06493 4.14197 0.02354 3.73743 -0.46593   
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ที ่
ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กลุ่ม
ประชากร 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต          
= 4.30642 

 ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.411843 

 ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.20336 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

73 บุรีรัมย ์เขต 3 4.29317 -0.01325 4.23398 0.11555 4.19278 -0.01058   

74 บุรีรัมย ์เขต 4 4.41707 0.11065 3.95103 -0.16740 3.82565 -0.37771   

75 ปทุมธานี เขต 1 4.54304 0.23662 4.14269 0.02426 4.11951 -0.08385   

76 ปทุมธานี เขต 2 4.56061 0.25419 4.28998 0.17155 4.30659 0.10323 22 

77 ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 4.47226 0.16584 4.30832 0.18989 4.35594 0.15258 23 

78 ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 4.31712 0.01070 4.37947 0.26104 4.39126 0.18790 24 

79 ปราจีนบุรี เขต 1 4.20011 -0.10631 4.26640 0.14797 4.08656 -0.11680   

80 ปราจีนบุรี เขต 2 4.23661 -0.06981 4.25067 0.13224 3.86864 -0.33472   

81 ปัตตานี เขต 1 3.96341 -0.34301 3.99768 -0.12075 4.16336 -0.04000   

82 ปัตตานี เขต 2 4.22717 -0.07925 4.10733 -0.01110 4.33091 0.12755   

83 ปัตตานี เขต 3 4.00577 -0.30065 3.81830 -0.30013 3.80239 -0.40097   

84 พระนครศรีอยธุยา เขต 1 4.35150 0.04508 4.39591 0.27748 4.18213 -0.02123   

85 พระนครศรีอยธุยา เขต 2 4.56603 0.25961 4.18578 0.06735 3.93541 -0.26795   

86 พะเยา เขต 1 4.44903 0.14261 4.04805 -0.07038 3.98336 -0.22000   

87 พะเยา เขต 2 4.58123 0.27481 4.35767 0.23924 4.31369 0.11033 25 

88 พงังา 4.28853 -0.01789 4.07514 -0.04329 4.09098 -0.11238   

89 พทัลุง เขต 1 4.70742 0.40100 4.55876 0.44033 4.48670 0.28334 26 

90 พทัลุง เขต 2 4.28069 -0.02573 4.36911 0.25068 4.42393 0.22057   

91 พิจิตร เขต 1 4.33520 0.02878 4.16936 0.05093 4.30121 0.09785 27 

92 พิจิตร เขต 2 4.63021 0.32379 4.32036 0.20193 4.08264 -0.12072   

93 พิษณุโลก เขต 1 4.48436 0.17794 4.06498 -0.05345 4.09715 -0.10621   

94 พิษณุโลก เขต 2 3.96088 -0.34554 4.07449 -0.04394 3.87666 -0.32670   

95 พิษณุโลก เขต 3 4.28337 -0.02305 4.23390 0.11547 4.05362 -0.14974   

96 เพชรบุรี เขต 1 4.62633 0.31991 4.30764 0.18921 4.22083 0.01747 28 

97 เพชรบุรี เขต 2 4.68423 0.37781 4.19703 0.07860 4.26509 0.06173 29 
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ที ่
ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กลุ่ม
ประชากร 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต          
= 4.30642 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.411843 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.20336 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

98 เพชรบูรณ์ เขต 1 4.21629 -0.09013 3.83663 -0.28180 4.30780 0.10444   

99 เพชรบูรณ์ เขต 2 3.92949 -0.37693 3.85614 -0.26229 3.90030 -0.30306   

100 เพชรบูรณ์ เขต 3 4.28382 -0.02260 3.97022 -0.14821 3.93329 -0.27007   

101 แพร่ เขต 1 4.35677 0.05035 4.19197 0.07354 4.04886 -0.15450   

102 แพร่ เขต 2 4.53413 0.22771 4.31248 0.19405 3.90816 -0.29520   

103 ภูเกต็ 4.12588 -0.18054 4.04140 -0.07703 4.22910 0.02574   

104 มหาสารคาม เขต 1 4.47515 0.16873 3.47562 -0.64281 4.31990 0.11654   

105 มหาสารคาม เขต 2 4.51147 0.20505 4.14922 0.03079 4.33655 0.13319 30 

106 มหาสารคาม เขต 3 4.61743 0.31101 4.46725 0.34882 4.19799 -0.00537   

107 มุกดาหาร 3.77810 -0.52832 3.41433 -0.70410 2.49815 -1.70521   

108 แม่ฮ่องสอน เขต 1 3.72800 -0.57842 3.73535 -0.38308 3.98634 -0.21702   

109 แม่ฮ่องสอน เขต 2 3.77861 -0.52781 3.85712 -0.26131 4.05605 -0.14731   

110 ยโสธร เขต 1 4.48691 0.18049 4.39009 0.27166 4.30479 0.10143 31 

111 ยโสธร เขต 2 4.28181 -0.02461 3.99659 -0.12184 3.78968 -0.41368   

112 ยะลา เขต 1 3.90066 -0.40576 3.76552 -0.35291 4.22128 0.01792   

113 ยะลา เขต 2 3.94418 -0.36224 3.95878 -0.15965 4.23700 0.03364   

114 ยะลา เขต 3 3.76440 -0.54202 3.45289 -0.66554 3.72081 -0.48255   

115 ร้อยเอด็ เขต 1 4.17821 -0.12821 4.07222 -0.04621 4.17764 -0.02572   

116 ร้อยเอด็ เขต 2 4.72776 0.42134 4.36926 0.25083 4.37046 0.16710 32 

117 ร้อยเอด็ เขต 3 4.13305 -0.17337 3.46454 -0.65389 3.30928 -0.89408   

118 ระนอง 4.29462 -0.01180 4.42973 0.31130 4.10475 -0.09861   

119 ระยอง เขต 1 4.86487 0.55845 4.34083 0.22240 4.18133 -0.02203   

120 ระยอง เขต 2 4.27579 -0.03063 4.49219 0.37376 4.45801 0.25465   

121 ราชบุรี เขต 1 4.58492 0.27850 4.34607 0.22764 4.44996 0.24660 33 

122 ราชบุรี เขต 2 4.46547 0.15905 4.32799 0.20956 4.36087 0.15751 34 
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ที ่
ส านักงานเขต 
พืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กลุ่ม
ประชากร 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต          
= 4.30642 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.411843 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.20336 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

123 ลพบุรี เขต 1 4.67624 0.36982 4.46718 0.34875 4.59936 0.39600 35 

124 ลพบุรี เขต 2 4.40536 0.09894 4.42873 0.31030 4.49675 0.29339 36 

125 ล าปาง เขต 1 4.33835 0.03193 4.29827 0.17984 4.41602 0.21266 37 

126 ล าปาง เขต 2 4.39516 0.08874 4.48964 0.37121 4.30793 0.10457 38 

127 ล าปาง เขต 3 4.21295 -0.09347 3.92082 -0.19761 4.41724 0.21388   

128 ล าพนู เขต 1 4.89669 0.59027 4.62951 0.51108 4.68999 0.48663 39 

129 ล าพนู เขต 2 4.38717 0.08075 4.46868 0.35025 4.58545 0.38209 40 

130 เลย เขต 1 3.96755 -0.33887 4.02915 -0.08928 4.39443 0.19107   

131 เลย เขต 2 4.16209 -0.14433 4.23633 0.11790 4.43394 0.23058   

132 เลย เขต 3 4.19040 -0.11602 3.91952 -0.19891 3.77812 -0.42524   

133 ศรีสะเกษ เขต 1 4.36138 0.05496 3.79904 -0.31939 3.65972 -0.54364   

134 ศรีสะเกษ เขต 2 4.29529 -0.01113 3.84112 -0.27731 3.51065 -0.69271   

135 ศรีสะเกษ เขต 3 3.82635 -0.48007 3.94043 -0.17800 4.22559 0.02223   

136 ศรีสะเกษ เขต 4 4.33043 0.02401 4.06323 -0.05520 4.24580 0.04244   

137 สกลนคร เขต 1 3.92233 -0.38409 4.32330 0.20487 3.29325 -0.91011   

138 สกลนคร เขต 2 4.25533 -0.05109 3.86712 -0.25131 4.10498 -0.09838   

139 สกลนคร เขต 3 3.94944 -0.35698 3.63456 -0.48387 4.23909 0.03573   

140 สงขลา เขต 1 4.46299 0.15657 4.19163 0.07320 4.52896 0.32560 41 

141 สงขลา เขต 2 4.54098 0.23456 4.59105 0.47262 4.53438 0.33102 42 

142 สงขลา เขต 3 3.77538 -0.53104 4.07211 -0.04632 4.00984 -0.19352   

143 สตูล 4.36952 0.06310 4.11404 -0.00439 3.90999 -0.29337   

144 สมุทรปราการ เขต 1 4.41765 0.11123 4.44397 0.32554 4.27320 0.06984 43 

145 สมุทรปราการ เขต 2 4.62998 0.32356 4.45140 0.33297 4.45207 0.24871 44 

146 สมุทรสงคราม 4.64523 0.33881 4.35303 0.23460 4.12318 -0.08018   

147 สมุทรสาคร 4.60634 0.29992 4.07228 -0.04615 4.43195 0.22859   
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ที ่
ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กลุ่ม
ประชากร 

 ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต          
= 4.30642 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.411843 

 ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.20336 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

148 สระแกว้ เขต 1 4.63999 0.33357 4.49904 0.38061 4.38585 0.18249 45 

149 สระแกว้ เขต 2 4.52998 0.22356 4.30960 0.19117 4.60374 0.40038 46 

150 สระบุรี เขต 1 4.77103 0.46461 4.22694 0.10851 4.53627 0.33291 47 

151 สระบุรี เขต 2 4.55750 0.25108 4.45429 0.33586 4.36624 0.16288 48 

152 สิงห์บุรี 4.55520 0.24878 4.49038 0.37195 4.61180 0.40844 49 

153 สุโขทยั เขต 1 4.63063 0.32421 4.51294 0.39451 4.37897 0.17561 50 

154 สุโขทยั เขต 2 4.50920 0.20278 4.02210 -0.09633 4.23214 0.02878   

155 สุพรรณบุรี เขต 1 4.40971 0.10329 4.10354 -0.01489 4.24095 0.03759   

156 สุพรรณบุรี เขต 2 4.17686 -0.12956 4.01884 -0.09959 4.56150 0.35814   

157 สุพรรณบุรี เขต 3 4.20610 -0.10032 4.32947 0.21104 4.62373 0.42037   

158 สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.44047 0.13405 4.29494 0.17651 4.49215 0.28879 51 

159 สุราษฎร์ธานี เขต 2 4.16799 -0.13843 4.07919 -0.03924 4.11066 -0.09270   

160 สุราษฎร์ธานี เขต 3 4.14543 -0.16099 4.39240 0.27397 4.33712 0.13376   

161 สุรินทร์ เขต 1 4.62953 0.32311 3.87534 -0.24309 4.12201 -0.08135   

162 สุรินทร์ เขต 2 3.99940 -0.30702 3.81376 -0.30467 3.58429 -0.61907   

163 สุรินทร์ เขต 3 4.08524 -0.22118 3.75196 -0.36647 4.44729 0.24393   

164 หนองคาย เขต 1 4.88922 0.58280 4.40950 0.29107 4.53403 0.33067 52 

165 หนองคาย เขต 2 4.00135 -0.30507 4.05226 -0.06617 4.24654 0.04318   

166 บึงกาฬ 3.97745 -0.32897 4.04912 -0.06931 3.58797 -0.61539   

167 หนองบวัล าภู เขต 1 4.26202 -0.04440 4.16159 0.04316 4.56231 0.35895   

168 หนองบวัล าภู เขต 2 3.86718 -0.43924 2.89303 -1.22540 4.08694 -0.11642   

169 อ่างทอง 4.64315 0.33673 4.54649 0.42806 4.43594 0.23258 53 

170 อ านาจเจริญ 4.42611 0.11969 3.79776 -0.32067 4.47301 0.26965   

171 อุดรธานี เขต 1 4.03222 -0.27420 4.05526 -0.06317 4.26194 0.05858   

172 อุดรธานี เขต 2 4.70413 0.39771 4.42162 0.30319 4.45918 0.25582 54 
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ที ่
ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กลุ่ม
ประชากร 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต          
= 4.30642 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.411843 

 ค่าเฉลีย่รวมของทุกเขต       
= 4.20336 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม 
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าคะแนน
เฉลีย่รวม
ตามกลยุทธ์ 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

173 อุดรธานี เขต 3 3.85190 -0.45452 3.92609 -0.19234 3.78352 -0.41984   

174 อุดรธานี เขต 4 4.45075 0.14433 4.46183 0.34340 4.46298 0.25962 55 

175 อุตรดิตถ ์เขต 1 4.65973 0.35331 4.17785 0.05942 4.48324 0.27988 56 

176 อุตรดิตถ ์เขต 2 4.32375 0.01733 4.40357 0.28514 4.31257 0.10921 57 

177 อุทยัธานี เขต 1 4.34783 0.04141 4.10629 -0.01214 4.34194 0.13858   

178 อุทยัธานี เขต 2 4.70649 0.40007 4.64834 0.52991 4.56902 0.36566 58 

179 อุบลราชธานี เขต 1 4.49799 0.19157 4.55569 0.43726 4.72217 0.51881 59 

180 อุบลราชธานี เขต 2 4.11218 -0.19424 3.78290 -0.33553 4.28313 0.07977   

181 อุบลราชธานี เขต 3 3.98389 -0.32253 4.11571 -0.00272 4.11586 -0.08750   

182 อุบลราชธานี เขต 4 4.27460 -0.03182 4.26381 0.14538 4.22997 0.02661   

183 อุบลราชธานี เขต 5 4.16476 -0.14166 4.31620 0.19777 4.05307 -0.15029   

รวมค่าคะแนนทั้งหมด 47.37387   46.75828   47.35747   59 

ค่าเฉลีย่ (ค่าคะแนนรวม/183) 0.25887   0.25551   0.25878     

                  

ที่มา :  สรุปและวิเคราะห์จากประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

           เร่ือง ผลคะแนนการด าเนินงานตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
           พ.ศ. 2557 - 2559  ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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ภาคผนวก ข 

จ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปและรับกลบั 
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ตาราง แสดงจ านวนแบบสอบถามทีส่่งไปและรับกลบัคืน 

 
ที่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา 

จ านวนแบบสอบถาม /ฉบับ 

ส่งไป รับกลบัคืน 
1 กาฬสินธ์ุ เขต 1 14 14   
2 กาฬสินธ์ุ เขต 2 14 14   
3 จนัทบุรี เขต 1 14 12   
4 ชลบุรี เขต 1 14 13   
5 ชลบุรี เขต 2 14 14   
6 ชยันาท 14 10  
7 ชยัภูมิ เขต 1 14 10   
8 ชุมพร เขต 1 14 11   
9 เชียงใหม่ เขต 1 14 13   
10 เชียงใหม่ เขต 4 14 9   
11 ตรัง เขต 1 14 14   
12 ตรัง เขต 2 14 14   
13 ตราด 14 6   
14 ตาก เขต 1 14 11   
15 นครปฐม เขต 1 14 14 
16 นครปฐม เขต 2 14 14   
17 นครราชสีมา เขต 1 14 14   
18 นครราชสีมา เขต 2 14 14   
19 นครศรีธรรมราช เขต 4 14 14   
20 นนทบุรี เขต 2 14 9   
21 น่าน เขต 1 14 11   
22 ปทุมธานี เขต 2 14 11   
23 ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 14 13   
24 ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 14 14   
25 พะเยา เขต 2 14 9   
26 พทัลุง เขต 1 14 14   
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ตาราง แสดงจ านวนแบบสอบถามทีส่่งไปและรับกลบัคืน (ต่อ) 

 
ที่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา 

จ านวนแบบสอบถาม/ฉบับ 

ส่งไป รับกลบัคืน 
27 พิจิตร เขต 1 14 13   
28 เพชรบุรี เขต 1 14 12   
29 เพชรบุรี เขต 2 14 14   
30 มหาสารคาม เขต 2 14 7 
31 ยโสธร เขต 1 14 14 
32 ร้อยเอด็ เขต 2 14 14   
33 ราชบุรี เขต 1 14 13   
34 ราชบุรี เขต 2 14 14   
35 ลพบุรี เขต 1 14 9   
36 ลพบุรี เขต 2 14 14   
37 ล าปาง เขต 1 14 14   
38 ล าปาง เขต 2 14 13   
39 ล าพนู เขต 1 14 14   
40 ล าพนู เขต 2 14 10   
41 สงขลา เขต 1 14 14   
42 สงขลา เขต 2 14 11   
43 สมุทรปราการ เขต 1 14 13   
44 สมุทรปราการ เขต 2 14 9   
45 สระแกว้ เขต 1 14 14 
46 สระแกว้ เขต 2 14 14 
47 สระบุรี เขต 1 14 14 
48 สระบุรี เขต 2 14 14 
49 สิงห์บุรี 14 14 
50 สุโขทยั เขต 1 14 14 
51 สุราษฎร์ธานี เขต 1 14 5 
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ตาราง แสดงจ านวนแบบสอบถามทีส่่งไปและรับกลบัคืน (ต่อ) 

ที่ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษา 

จ านวนแบบสอบถาม /ฉบับ 

ส่งไป รับกลบัคืน 
52 หนองคาย เขต 1 14 9 
53 อ่างทอง 14 14   
54 อุดรธานี เขต 2 14 13   
55 อุดรธานี เขต 4 14 14   
56 อุตรดิตถ ์เขต 1 14 14   
57 อุตรดิตถ ์เขต 2 14 13   
58 อุทยัธานี เขต 2 14 14   
59 อุบลราชธานี เขต 1 14 11  

 รวม  826 729 
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ภาคผนวก ค 

สัญลกัษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
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สัญลกัษณ์ทีใ่ช้แทนค่าสถิติ 

μ     หมายถึง ค่าเฉล่ีย (Mean) 
𝜎  หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
Skewness หมายถึง   ความเบ ้(Skewness) 
Kurtosis หมายถึง   ความโด่ง (Kurtosis) 
IE หมายถึง ส่งผลทางออ้ม (Indirect effect) 
DE หมายถึง ส่งผลทางตรง (Direct effect) 
TE หมายถึง ส่งผลรวม (Total effect) 
r หมายถึง   ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สันโพรดกัซ์โมเมน (Pearson Product Moment  

Correlation Coefficient) 
2                         หมายถึง   ค่าไคสแควร์ (Chi-square) 
df     หมายถึง   องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

 GFI, AGFI,    
  NFI, IFI 

หมายถึง   ดชันีท่ีบ่งบอกถึงความกลมกลืนของขอ้มูลเชิงประจกัษก์บัโมเดลท่ีก าหนดข้ึน 
ประกอบดว้ย ดชันี GFI (Goodness of Fit), ดชันี AGFI (Adjust Goodness of 
Fit Index), ดชันี NFI (Normal Fit Index) ดชันี (IFI) (Incremental Fit Index)  

CFI หมายถึง   ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) (Comparative Fit Index)  
RMSEA   หมายถึง   ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือของการประมาณค่า (Root 

Mean Square Error of Approximation) 
RMR หมายถึง   ดชันีท่ีวดัค่าเฉล่ียส่วนท่ีเหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวน

และความแปรปรวนร่วมระหวา่งตวัแปรของประชากร (Root Mean Square 
Residual) 

b หมายถึง   สัมประสิทธ์ิการถดถอยปกติ (Unstandardize Regression  Coefficient) 
Beta หมายถึง   สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (Standardize Regression Coefficient) 
S.E. หมายถึง   ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
R หมายถึง   ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) 
R2 หมายถึง   ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณก าลงัสอง (Square Multiple Correlation) 
t หมายถึง   ค่าสถิติ t-distribution 
F หมายถึง   ค่าสถิติ F-distribution 
P หมายถึง   ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีค  านวณได ้
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สัญลกัษณ์ของเคร่ืองหมายในการวเิคราะห์โมเดลลสิเรล 

 
 
 
 

 
 

หมายถึง ตวัแปรแฝง (Latent Variable) 
 
หมายถึง 

 
ตวัแปรสังเกตได ้(Observed variable) 

หมายถึง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ โดยตวัแปรท่ีปลายลูกศรก่อใหเ้กิด  
ความเปล่ียนแปลงโดยตรงต่อตวัแปรท่ีหวัลูกศร 

หมายถึง ความสัมพนัธ์หรือความแปรปรวนของตวัแปร 
ท่ีไม่ทราบทิศทางความเป็นสาเหตุ 

   

สัญลกัษณ์ของตัวแปรทีใ่ช้ในการวเิคราะห์โมเดลลสิเรล 
K1 หมายถึง ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment Aspect) 
X1 หมายถึง ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร (Philosophy and Style)  
X2 หมายถึง ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบติังาน   

(Ethic of Administration)                     
X3 หมายถึง โครงสร้างของหน่วยงาน (Structure of Organization)                  
X4 หมายถึง การมอบอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ (Accountability)    
X5 หมายถึง นโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร 

(Policy and Personnel Development)      
X6 หมายถึง กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบติังาน (Performance Audit) 
K2 หมายถึง ดา้นการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Aspect) 
X7 หมายถึง วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน (Entity-Level Objectives) 
X8 หมายถึง วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานระดบักิจกรรมและโครงการ 

 (Activity-Level Objectives)                
X9 หมายถึง การระบุปัจจยัเส่ียง (Risk Identification)                            

X10 หมายถึง การวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis)  
X11 หมายถึง การจดัล าดบัความเส่ียง (Risk Priority) 
X12 หมายถึง การจดัการความเส่ียง (Risk Management)  

        K3 หมายถึง ดา้นกิจกรรมการควบคุม (Control Activities Aspect) 
X13 หมายถึง นโยบายและวธีิปฏิบติั (Policies and Performance )                
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สัญลกัษณ์ของตัวแปรทีใ่ช้ในการวเิคราะห์โมเดลลสิเรล (ต่อ) 

X14 หมายถึง การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหนา้ท่ี (Decentralization)                                
X15 หมายถึง การสอบทานการด าเนินงาน (Performance Checking)                     
X16 หมายถึง การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล (Control of Information)                     
X17 หมายถึง การควบคุมทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและเอกสารหลกัฐาน (Control of Asset)                                
X18 หมายถึง การก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงาน (Performance Indicators)                     

        K4 หมายถึง ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Aspect) 
X19 หมายถึง ดา้นสารสนเทศ (Information)                                               
X20 หมายถึง ดา้นการส่ือสาร (Communication) 

        K5 หมายถึง ดา้นการติดตามประเมินผล (Monitoring Aspect) 
X21 หมายถึง การก าหนดผูรั้บผดิชอบการติดตามประเมินผลในระหวา่งการปฏิบติังาน 

(Ongoing Monitoring) 
X22 หมายถึง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามประเมินผลและการายงานในระหวา่ง 

การปฏิบติังาน (Criterion of Monitoring and Report) 
X23 หมายถึง การติดตามประเมินเป็นรายคร้ังตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 

(Separate Evaluation on Step) 
X24 หมายถึง การสรุปและรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 

(Conclusion and Report on Step)      
        E หมายถึง ความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
(Success of Primary Educational Service Area Office 
 with high scores of performance) 

Y1 หมายถึง ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (Quality of Service Aspect) 
Y2 หมายถึง ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร (Effectiveness of Organization Aspect) 
Y3 หมายถึง ดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษา 

(Efficiency of Educational Administration Aspect) 
Y4 หมายถึง ดา้นการประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ 

(Innovation and Technology for Administration Aspect) 
Y5 หมายถึง ดา้นการพฒันาบุคลากร (Personnel Development Aspect) 
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือวจิัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีส่่งผลต่อความส าเร็จ 

ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาทีม่ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 
………………………………. 

ผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม  ได้แก่ 
               ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รองผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีก ากบัดูแลกลุ่มอ านวยการ ผูอ้  านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผูอ้  านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน และบุคลากรท่ีรับผดิชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั เร่ือง “รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา         
ตามหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม 
 2. แบบสอบถาม มีจ านวน 12 หนา้ แบ่งออกเป็น 3  ตอน ดงัน้ี 
     ตอนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม                  จ  านวน  5  ขอ้ 
     ตอนที ่2 สภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง 
                   2.1 ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม                               จ  านวน  23  ขอ้ 
                                2.2 ดา้นการประเมินความเส่ียง                                            จ  านวน  14  ขอ้ 
                                2.3 ดา้นกิจกรรมการควบคุม      จ  านวน  19  ขอ้ 
                                2.4 ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร      จ  านวน   8   ขอ้ 
                                2.5 ดา้นการติดตามประเมินผล      จ านวน  11  ขอ้      
                   ตอนที่  3  ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน                
การปฏิบติังานสูง จ านวน 25 ขอ้      
 3. การตอบแบบสอบถามแต่ละขอ้ โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัสภาพจริง       
ตามการรับรู้หรือระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของท่าน 
              4. ผูว้ิจยัขอความกรุณากลุ่มอ านวยการ รวบรวมแบบสอบถามของทุกท่านท่ีตอบแล้วใส่ซอง
ผนึกส่งกลบัมายงั นายสมมาต ค าวจันงั บา้นเลขท่ี 12/127 หมู่บา้นพระป่ิน 4  ซอย 10 ถนนบางบอน 5 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-452-7417  

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
สมมาต  ค าวจันงั 
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ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง 

1.  เพศ           
             1.   ชาย                               2.   หญิง 
2.  อาย ุ
            1.   ต  ่ากวา่ 30 ปี                    2.   31 – 40 ปี  
            3.   41 – 50 ปี                       4.   51 ปี ข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
            1.  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี            2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
             3. ปริญญาโท                   4. สูงกวา่ปริญญาโท 
4. ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง   
            1. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   
            2. รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีก ากบัดูแลกลุ่มอ านวยการ  
            3. ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ 
            4. ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            5. ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
            6. ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
            7. ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
            8. ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
            9. ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
            10. บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มอ านวยการ 
            11. บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            12. บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน                                      
            13. บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
            14. บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
5. อายรุาชการ 
             1.  1 – 5 ปี          2.   6 – 10 ปี 
             3. 11 – 15 ปี          4.   มากกวา่ 15 ปี 
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ตอนที ่  2  สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพืน้ที่ 
                 การศึกษาประถมศึกษาทีม่ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 
     ระดบั 5  หมายถึง ระดบัการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     ระดบั 4  หมายถึง ระดบัการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
    ระดบั 3  หมายถึง ระดบัการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
     ระดบั 2  หมายถึง ระดบัการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบันอ้ย            
     ระดบั 1  หมายถึง ระดบัการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
     

1 มีการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์การด าเนินงาน                    
มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

     

2 มีการแจง้นโยบายและกลยทุธ์การด าเนินงาน มาตรฐาน 
และแนวทางการปฏิบติังานใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 

     

3 มีการใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนใหมี้ระบบ                                 
การควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจ 

     

4 มีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารวดัผลการด าเนินงาน                           
อยา่งชดัเจนและเป็นท่ียอมรับ 

     

5 มีการกระจายอ านาจการปฏิบติังานสู่ระดบัล่าง      
6 ผูบ้ริหารแสดงความมุ่งมัน่ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ      
 1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน      

7 มีการก าหนดจริยธรรมการปฏิบติังานชดัเจน      

8 มีการแจง้จริยธรรมการปฏิบติังานใหบุ้คลากรทุกคน                          
ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาไดท้ราบและถือปฏิบติั 

     

9 
 

ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งในดา้นความซ่ือสัตย ์
และจริยธรรมในการบริหารงาน 

     

10 
 
 

มีการใหส่ิ้งจูงใจอยา่งสมเหตุสมผลในการส่งเสริม                            
ใหบุ้คลากรมีการยดึมัน่ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการปฏิบติังาน 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
11 มีการลงโทษท่ีเหมาะสมเม่ือมีการกระท าฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั      

 1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน      
12 มีการจดัโครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชาในภาพรวมทั้งแบบ 

เป็นทางการและไม่เป็นทางการอยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัการด าเนินงาน 
     

13 มีการแสดงแผนภูมิการจดัโครงสร้างองคก์ร                                    
และสายงานการบงัคบับญัชา อยา่งถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

     

 1.4 การมอบอ านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบ      
14 มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ                                      

ในแต่ละต าแหน่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน 
     

15 มีการมอบอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ                                        
ใหก้บับุคลากรอยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัความรู้     

     

16 มีการแจง้เร่ืองการมอบอ านาจหนา้ท่ี                                              
ความรับผดิชอบใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 

     

17 มีระบบการติดตามประเมินผลงานท่ีมอบหมายอยา่งเหมาะสม       

 1.5 นโยบายการบริหารและการพฒันาด้านบุคลากร      

18 
 

มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน 
ดา้นการบริหารงานบุคคลอยา่งชดัเจน 

     

19 มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง             
และการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

     

20 มีการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งหรือความดีความชอบ                           
จากการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

     

21 
 

มีการก าหนดเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมอยูใ่นหลกัเกณฑ ์
การประเมินผลการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

 1.6 กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน      

22 มีการติดตาม ดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีก าหนดไวโ้ดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

23 มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยหน่วยตรวจสอบภายใน 
ต่อผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

     



24 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
 2. ด้านการประเมินความเส่ียง 

2.1 วตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
     

 1) ระดับหน่วยงาน      

24 มีการก าหนดวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานตามภารกิจหลกั 
ในแผนพฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีอยา่งชดัเจนและวดัผลได ้

     

25 มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบและมีความเขา้ใจ                   
เก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จในทิศทางเดียวกนั 

     

 2) ระดับกจิกรรมและโครงการ      

26 
 

มีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรม                                     
และโครงการสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตามภารกิจ 

     

   27 มีการใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วม                                           
ในการก าหนดวตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรมและโครงการ 

     

28 
 

มีการจดัสรรทรัพยากรในการด าเนินงาน                                         
อยา่งเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้

     

 2.2  การประเมินความเส่ียง            
 1) การระบุปัจจัยเส่ียง      
29 มีการใหผู้บ้ริหารทุกระดบั มีส่วนร่วม                                                 

ในการระบุปัจจยัเส่ียงและประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
     

30 มีการระบุปัจจยัและประเมินความเส่ียง                                                
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในและภายนอกอยา่งเหมาะสม 

     

 2) การวเิคราะห์ความเส่ียง      

31 มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ                             
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม 

     

32 
 
 
 
 

มีการวเิคราะห์และประเมินผลกระทบของความเส่ียง                       
และความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม 

     



25 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
 3) การจัดล าดับความเส่ียง      
33 มีหลกัเกณฑก์ารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน                                       

โดยการพิจารณาความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงเป็นล าดบัแรก 
     

34 
 

มีการใหผู้บ้ริหารและบุคลากรทุกระดบั                                               
มีส่วนร่วมในการจดัล าดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

     

 4) การจัดการความเส่ียง      
35 มีการก าหนดแนวทางในการบริหาร                                                   

และการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน 
     

36 มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนทราบ                                                     
เก่ียวกบัวธีิการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียง  

     

37 มีการติดตามผลการปฏิบติัตามวธีิการควบคุม                                      
ท่ีก าหนดเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

     

 3. ด้านกจิกรรมการควบคุม 
3.1 นโยบายและวธีิการปฏิบัติ 

     

38 มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุม                                                              
ใหเ้ป็นไปตามผลการประเมินความเส่ียงท่ีได ้

     

39 มีการปรับปรุงคู่มือหรือวธีิการปฏิบติังานให้เหมาะสมอยูเ่สมอ      
40 มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบ                                               

และปฏิบติังานตามกิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดข้ึน 
     

41 มีการปฏิบติังานในแต่ละกิจกรรมการควบคุม                                         
ท่ีก าหนดไว ้อยา่งคล่องตวั ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

     

 3.2 การกระจายอ านาจความรับผดิชอบและการแบ่งแยกหน้าที่      
42 มีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบใหบุ้คลากรในระดบัต่างๆ อยา่งเหมาะสม      
43 มีการก าหนดขอบเขตของงานและการแบ่งแยกหนา้ท่ี                   

ความรับผดิชอบของบุคลากรแต่ละคนอยา่งชดัเจน 
     

44 มีการก าหนดอ านาจอนุมติั อนุญาต                                                    
ในแต่ละระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

     

45 มีการแจง้เร่ืองการก าหนดอ านาจอนุมติั อนุญาต                                
ในแต่ละระดบัใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 

     



26 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
 3.3 การสอบทานการด าเนินงาน      

46 
 

มีการสอบทานการปฏิบติังานตามกิจกรรมการควบคุมภายใน 
อยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง 

     

47 มีการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริง 
กบัแผนการปฏิบติังานท่ีวางไวต้ามหลกัเกณฑอ์ยา่งเหมาะสม 

     

 3.4 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล      
48 มีการก าหนดวธีิการควบคุมระบบสารสนเทศ                                  

และการประมวลผลอยา่งเป็นระบบ มีความเหมาะสม 
     

49 มีการจดัเก็บเอกสารในแต่ละประเภท                                                     
เป็นหมวดหมู่และสามารถตรวจสอบได ้

     

 3.5 การควบคุมทรัพย์สินทีม่ีตัวตนและเอกสารหลักฐาน      
50 มีการจดัระบบการควบคุมทรัพยสิ์น ประเภทเงินสด เอกสารสิทธิ 

ต่างๆ วสัดุ  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือส านกังานใหมี้ความปลอดภยั 
     

51 มีการด าเนินการตรวจสอบพสัดุอยา่งสม ่าเสมอ      
52 มีการจดัท าทะเบียนคุมพสัดุเป็นปัจจุบนั      
53 มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีมีความปลอดภยั      
54 มีมาตรการการรักษาและท าลายเอกสารหลกัฐานต่างๆ อยา่งเหมาะสม      

 3.6 การก าหนดดัชนีวดัผลการด าเนินงาน      
55 มีการก าหนดตวัช้ีวดัผลส าเร็จในการด าเนินงาน                                    

ในแต่ละงานหรือกิจกรรม อยา่งชดัเจน  
     

56 มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบ                                           
เก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการติดตามผลการด าเนินงาน 

     

 4. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 
 4.1 ด้านสารสนเทศ 

     

57 มีการจดัระบบสารสนเทศสนองตอบต่อความตอ้งการ                      
ของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

     

58 มีระบบสารสนเทศ ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั      
59 มีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดีในการเขา้ถึงและการเรียกใชข้อ้มูล      
60 มีขอ้มลูท่ีไดรั้บทั้งจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอกท่ีถูกตอ้ง ทนัต่อเวลา      



27 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
 4.2 ด้านการส่ือสาร       
61 มีการจดัระบบการติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอก 

เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนักาล   
     

62 มีการส่ือสารอยา่งชดัเจนให้บุคลากรทุกคนรับทราบ                        
และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเก่ียวกบัการควบคุมภายใน  

     

63 มีการแจง้ใหบุ้คลากรทราบปัญหาและจุดอ่อน                                 
ของการควบคุมภายในและแนวทางการแกไ้ข 

     

64 
 

มีกลไกหรือช่องทางใหบุ้คลากรสามารถเสนอขอ้คิดเห็น 
หรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ร 

     

 5. ด้านการติดตามประเมินผล 
5.1 การก าหนดผู้รับผดิชอบการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏบิตัิงาน   

     

65 
 

มีการก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบหรือคณะกรรมการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย) อยา่งชดัเจน 

     

66 
 
 

มีการก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบหรือคณะกรรมการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (ระดบัหน่วยรับตรวจ) อยา่งชดัเจน 

     

 5.2 การก าหนดหลกัเกณฑ์การติดตามประเมินผล   
      และการรายงานในระหว่างการปฏิบัติงาน 

     

67 มีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารติดตาม ประเมินผล อยา่งชดัเจน   
น่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

     

68 มีการก าหนดใหมี้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระหวา่งการปฏิบติังานของทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย) อยา่งต่อเน่ือง 

     

69 มีการรายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน                                  
ใหผู้บ้ริหารทราบเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

     

 5.3 การประเมินผลเป็นรายคร้ังตามขั้นตอนและก าหนดเวลา      
70 

 
 
 

มีการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย)  
ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตามขั้นตอน 
สอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน   

     



28 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
71 มีการประเมินผลการควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา (ระดบัหน่วยรับตรวจ) ตามขั้นตอน 
สอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน   

     

72 
 

มีการด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนักาลในกรณีผลการด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

     

 5.4 การสรุปและรายงานผลการประเมินตามข้ันตอนและก าหนดเวลา      
73 

 
 

มีการสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของทุกกลุ่ม             
(ระดบัส่วนงานยอ่ย) ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ตามขั้นตอนสอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

     

74 
 
 

มีการสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา (ระดบัหน่วยรับตรวจ) ตามขั้นตอน 
สอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  

     

75 มีการจดัท าเอกสารการประเมินและการรายงานผลการประเมิน 
ของทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย) และของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา (ระดบัหน่วยรับตรวจ) ตามขั้นตอนและ
ก าหนดเวลา สอดคลอ้งกบั แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
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ตอนที ่ 3  ความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาทีม่ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 
     ระดบั 5  หมายถึง ระดบัความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     ระดบั 4  หมายถึง ระดบัความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมาก 
    ระดบั 3  หมายถึง ระดบัความส าเร็จ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
     ระดบั 2  หมายถึง ระดบัความส าเร็จ อยูใ่นระดบันอ้ย            
     ระดบั 1  หมายถึง ระดบัความส าเร็จ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความส าเร็จ 

5 4 3 2 1 

 1. ด้านคุณภาพการให้บริการ      
1 การอ านวยความสะดวกในดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นสวสัดิการ 

และดา้นขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ มีความเหมาะสม เพียงพอ 
     

2 มาตรฐานการใหบ้ริการไดก้ าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ                    
ของแต่ละงานไวอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสมโดยมีแผนภูมิ                      
หรือคู่มือการติดต่อราชการปิดประกาศใหผู้รั้บบริการทราบ 

     

3 บุคลากร มีความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีใหบ้ริการสามารถ 
ใหค้  าแนะน าและตอบขอ้ซกัถามผูรั้บบริการไดอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสม 

     

4 บุคลากร มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี แสดงออกอยา่งสุภาพ             
กระตือรือร้นและมีจิตใจในการใหบ้ริการ (Service Mind) ท่ีดี  

     

5 การวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการไดด้ าเนินการ อยา่งเป็นระบบ
สม ่าเสมอโดยน าผลไปปรับปรุงการใหบ้ริการและการด าเนินงาน 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

     

 2. ด้านประสิทธิผลขององค์การ      
6 การก าหนดวสิัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission)                            

และเป้าหมาย (Goals)  ไดด้ าเนินการร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ   
เหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการศึกษาในระดบัต่างๆ  

     

7 
 

นโยบายการก ากบัดูแลองคก์าร (Organizational Governance)                                                                                                                                                                                                                          
มีความชดัเจน เหมาะสม และไดน้ าใชต้ามหลกัธรรมาภิบาล 

     

8 
 
 

กลยทุธ์ในการบริหารจดัการศึกษามีความชดัเจน เหมาะสม          
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และจุดเนน้  
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความส าเร็จ 

5 4 3 2 1 
9 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน                   

และโครงการไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ สม ่าเสมอ 
     

10 ผลงานหรือผลการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสูงกวา่มาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและเป็นแบบอยา่งในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาได ้

     

 3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา      
11 การแสวงหาแนวความคิดและวธีิการใหม่ๆในการปฏิบติังานเพื่อให ้  

บรรลุเป้าหมายและไดผ้ลผลิตสูงไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 
     

12 การส่งเสริม สนบัสนุนใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรท่ีส่งผล 
ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     

13 การกระตุน้ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก                      
ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ เหมาะสม 

     

14 
 
 

การส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัสถานศึกษาในการจดักิจกรรม
ต่างๆท่ีส่งผลใหเ้กิดความเขม้แขง็ทางวชิาการ รวมทั้งใหเ้กิดวธีิปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศ ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง 

     

15 
 
 

การติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล                          
การปฏิบติัของบุคลากรไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ                  
ต่อเน่ืองเพื่อน าผลไปปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

     

 4.  ด้านการประยุกต์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการบริหารจัดการ      
16 

 
การใชข้อ้มูลสารสนเทศจากการติดตามประเมินผลเป็นฐานวางแผน   
พฒันาคุณภาพการศึกษาไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง 

     

17 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั           
จ  านวนเพียงพอ สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีคุณภาพอยูเ่สมอ 

     

18 
 

การใชก้ระบวนการวิจยัและนวตักรรมใหม่ๆ เป็นเคร่ืองมือ 
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ  

     

19 การเช่ือมโยงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยกีบัสถานศึกษา                            
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความส าเร็จ 

5 4 3 2 1 
20 การส่งเสริมใหน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการติดตาม 

นิเทศและประเมินผลการจดัการศึกษาไดด้ าเนินการอยา่งเหมาะสม 
     

 5. ด้านการพฒันาบุคลากร      
21 การวางแผนและบริหารก าลงัคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการบรรลุ   
ภารกิจและความจ าเป็นขององคก์ารทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

     

22 การส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีโอกาสพฒันาตนเองและงาน    
ในความรับผดิชอบไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ มีวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

23 
 
 

การส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
ระดบักลุ่มและระดบัองคก์าร เพื่อสร้างบรรยากาศและจิตส านึกร่วม 
ในการท างาน ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 

     

24 การส่งเสริมใหบุ้คลากรในกลุ่มต่าง ๆ เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หรือคณะท างานตามภารกิจไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ เหมาะสม 

     

25 บุคลากรไดป้ฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ มุ่งไปสู่เป้าหมาย 
มีวฒันธรรมคุณภาพในการปฏิบติังานชดัเจน 

     

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่า ใหค้วามเห็นอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี 

สมมาต ค าวจันงั 
นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม 
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ภาคผนวก จ 

ตาราง แสดงค่า IOC ของแบบสอบถาม 
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ตาราง แสดงค่า IOC ของแบบสอบถามสภาพการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน                         
และความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาที่มผีลคะแนนการปฏิบัตงิานสูง  
       

 
ข้อ 

สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
และความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

 

แปล
ผล 

คนที่ คนที ่ คนที ่ คนที ่ คนที ่

1 2 3 4 5 
  ตอนที ่2 สภาพการปฏิบัตงิานตามมาตรฐาน     

การควบคุมภายในของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาทีม่ผีลคะแนนการปฏิบัตงิานสูง 

                

   1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 

                

1 มีการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์การด าเนินงาน 
มาตรฐานและแนวทางการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 มีการแจง้นโยบายและกลยทุธ์การด าเนินงาน มาตรฐาน
และแนวทางการปฏิบติังานใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 มีการใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนใหมี้ระบบ 
การควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 มีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารวดัผลการด าเนินงาน
อยา่งชดัเจนและเป็นท่ียอมรับ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 มีการกระจายอ านาจการปฏิบติังานสู่ระดบัล่าง 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 ผูบ้ริหารแสดงความมุ่งมัน่ในการบริหารงาน   
แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

  1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม                           
ในการบริหารและการปฏิบตังิาน 

                

7 มีการก าหนดจริยธรรมการปฏิบติังานชดัเจน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 มีการแจง้จริยธรรมการปฏิบติังานใหบุ้คลากร    
ทุกคนในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาไดท้ราบและถือปฏิบติั 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งในดา้น
ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรมในการบริหารงาน 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

10 มีการใหส่ิ้งจูงใจอยา่งสมเหตุสมผลในการส่งเสริม
ใหบุ้คลากรมีการยดึมัน่ความซ่ือสตัยแ์ละ
จริยธรรมในการปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ 

สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
และความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

 

แปล
ผล 

คนที่ คนที ่ คนที ่ คนที ่ คนที ่

1 2 3 4 5 
11 มีการลงโทษท่ีเหมาะสมเม่ือมีการกระท าฝ่าฝืน   

ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน                 

12 มีการจดัโครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชา 
ในภาพรวมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการอยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัการด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 มีการแสดงแผนภูมิการจดัโครงสร้างองคก์รและ
สายงานการบงัคบับญัชา อยา่งถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  1.4 การมอบอ านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบ                 

14 มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ในแต่ละต าแหน่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15 มีการมอบอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหก้บั
บุคลากรอยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัความรู้    

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 มีการแจง้เร่ืองการมอบอ านาจหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17 มีระบบการติดตามประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
อยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

  1.5 นโยบายการบริหารและการพฒันาด้านบุคลากร                 

18 มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน   
ดา้นการบริหารงานบุคคลอยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19 มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเล่ือนขั้น   
เล่ือนต าแหน่งและการประเมินผลการปฏิบติังาน 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20 มีการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งหรือความดีความชอบ 
จากการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21 มีการก าหนดเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมอยูใ่น
หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  1.6 กลไกการตดิตามการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน                 

22 มีการติดตาม ดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว ้               
โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ 

สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
และความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

 

แปล
ผล 

คนที่ คนที ่ คนที ่ คนที ่ คนที ่

1 2 3 4 5 
23 มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยหน่วย

ตรวจสอบภายในต่อผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

   2. ด้านการประเมนิความเส่ียง                 

  
  

     2.1 วตัถุประสงค์ของการด าเนนิงาน 
           1) ระดบัหน่วยงาน 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

24 มีการก าหนดวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานตามภารกิจ
หลกัในแผนพฒันาการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
แผนปฏิบติัการประจ าปีอยา่งชดัเจนและวดัผลได ้

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25 มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบ                 
และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงาน 
ใหบ้รรลุผลส าเร็จในทิศทางเดียวกนั 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  2) ระดบักจิกรรม/โครงการ                 

26 มีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรม/โครงการ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตามภารกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27 มีการใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรม/โครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

28 มีการจดัสรรทรัพยากรในการด าเนินงาน             
ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

  2.2  การประเมนิความเส่ียง       
1) การระบุปัจจยัเส่ียง 

                

29 มีการให ้ผูบ้ริหารทุกระดบั มีส่วนร่วมในการระบุ
ปัจจยัเส่ียงและประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

30 มีการระบปัุจจยัและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากปัจจยัภายในและภายนอกอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  2) การวเิคราะห์ความเส่ียง                 

31 มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

32 มีการวเิคราะห์และประเมินผลกระทบ              
ของความเส่ียงและความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ 

สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
และความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

 

แปล
ผล 

คนที่ คนที ่ คนที ่ คนที ่ คนที ่

1 2 3 4 5 
  3) การจดัล าดบัความเส่ียง                 

33 มีหลกัเกณฑก์ารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยการ
พิจารณาความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงเป็นล าดบัแรก 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

34 มีการใหผู้บ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัมีส่วนร่วม   
ในการจดัล าดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  4) การจดัการความเส่ียง                 

35 มีการก าหนดแนวทางในการบริหารและ           
การควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

36 มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนทราบเก่ียวกบัวธีิการ
ควบคุมเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

37 มีการติดตามผลการปฏิบติัตามวธีิการควบคุม             
ท่ีก าหนดเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  
  

 3. ด้านกจิกรรมการควบคุม 
3.1 นโยบายและวธีิการปฏิบตั ิ

                

38 มีการก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ
และแนวทางหรือวธีิการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

39 มีการปรับปรุงคู่มือหรือวธีิการปฏิบติังาน 
ใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

40 มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบและ
ปฏิบติังานตามกิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

41 มีการปฏิบติังานในแต่ละกิจกรรมการควบคุม      
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสมอยา่งคล่องตวั        
ไดรั้บความร่วมมือ เป็นอยา่งดี 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

42 มีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบใหบุ้คลากร 
ในระดบัต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

43 มีการก าหนดขอบเขตของงานและการแบ่งแยกหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของบุคลากรแต่ละคนอยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

44 มีการก าหนดอ านาจอนุมติั อนุญาตในแต่ละระดบั  
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

45 มีการแจง้เร่ืองการก าหนดอ านาจอนุมติั อนุญาต       
ในแต่ละระดบัใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ข้อ 

สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
และความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

 

แปล
ผล 

คนที่ คนที ่ คนที ่ คนที ่ คนที ่

1 2 3 4 5 
  3.3 การสอบทานการด าเนินงาน                 

46 มีการสอบทานการปฏิบติังานตามกิจกรรม 
การควบคุมภายในอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

47 มีการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริง 
กบัแผนการปฏิบติังานท่ีวางไวต้ามหลกัเกณฑ ์
อยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  3.4 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล                 

48 มีการก าหนดวธีิการควบคุมกระบวนการ
ประมวลผลอยา่งเป็นระบบ มีความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

49 มีการจดัเก็บเอกสารในแต่ละประเภท               
เป็นหมวดหมู่และสามารถตรวจสอบได ้

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  3.5 การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลกัฐาน                 

50 มีการจดัระบบการควบคุมทรัพยสิ์น            
ประเภทเงินสด เอกสารสิทธิต่างๆ วสัดุ อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือส านกังานใหมี้ความปลอดภยั 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

51 มีการด าเนินการตรวจสอบพสัดุอยา่งสม ่าเสมอ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

52 มีการจดัท าทะเบียนคุมพสัดุเป็นปัจจุบนั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

53 มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีมีความปลอดภยั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

54 มีมาตรการการรักษาและท าลายเอกสาร     
หลกัฐานต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  3.6 การก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงาน                 

55 มีการก าหนดตวัช้ีวดัผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
ในแต่ละงานหรือกิจกรรม อยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

56 มีการแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบเก่ียวกบั
หลกัเกณฑใ์นการติดตามผลการด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

   4. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 
 4.1 ด้านสารสนเทศ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

57 มีการจดัระบบสารสนเทศสนองตอบ                  
ต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ              
และเหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

58 มีระบบสารสนเทศ ท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ 

สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
และความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

 

แปล
ผล 

คนที่ คนที ่ คนที ่ คนที ่ คนที ่

1 2 3 4 5 
59 มีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดีในการเขา้ถึง

และการเรียกใชข้อ้มูล 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

60 มีขอ้มูลท่ีไดรั้บทั้งจากแหล่งภายในและแหล่ง
ภายนอกท่ีถูกตอ้ง ทนัต่อเวลา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  4.2 ด้านการส่ือสาร                 
61 มีการจดัระบบการติดต่อส่ือสารทั้งภายใน 

และภายนอกเพียงพอท่ี เช่ือถือได ้และทนักาล  
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

62 มีการส่ือสารอยา่งชดัเจนใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบและ
เขา้ใจบทบาท หนา้ท่ีของตนเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

63 มีการแจง้ใหบุ้คลากรทราบปัญหาและจุดอ่อน  
ของการควบคุมภายในและแนวทางการแกไ้ข 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

64 มีกลไกหรือช่องทางใหบุ้คลากรสามารถเสนอขอ้คิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  5. ด้านการตดิตามประเมนิผล                 
  5.1 การก าหนดผู้รับผดิชอบการตดิตาม

ประเมนิผลในระหว่างการปฏิบตังิาน 

                

65 มีการก าหนดใหมี้ผูรั้บผิดชอบหรือคณะกรรมการ   
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน                 
ของทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย) อยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

66 มีก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบหรือคณะกรรมการ 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน                  
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา        
(ระดบัหน่วยรับตรวจ) อยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  5.2 การก าหนดหลกัเกณฑ์การตดิตามประเมนิผล     
     และการรายงานในระหว่างการปฏบิัตงิาน 

                

67 มีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารติดตาม ประเมินผล    
อยา่งชดัเจน น่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัแนวทาง 
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

68 มีการก าหนดใหมี้การติดตามประเมินผล 
การควบคุมภายในระหวา่งการปฏิบติังานของ
ทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย) อยา่งต่อเน่ือง 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ 

สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
และความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

 

แปล
ผล 

คนที่ คนที ่ คนที ่ คนที ่ คนที ่

1 2 3 4 5 
69 มีการรายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน 

ใหผู้บ้ริหารทราบเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  5.3 การประเมนิผลเป็นรายคร้ังตามขั้นตอน            
      และก าหนดเวลา 

                

70 มีการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกกลุ่ม 
(ระดบัส่วนงานยอ่ย) ในส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ตามขั้นตอนสอดคลอ้ง  
กบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

71 มีการประเมินผลการควบคุมภายใน                  
ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
(ระดบัหน่วยรับตรวจ) ตามขั้นตอนสอดคลอ้ง   
กบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

72 มีการด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนักาล                      
ในกรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน                  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  5.4 การสรุปและรายงานผลการประเมนิตาม
ขั้นตอน และก าหนดเวลา 

                

73 มีการสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน        
ของทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย) ในส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตามขั้นตอนสอดคลอ้ง      
กบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

74 มีการสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน    
ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
(ระดบัหน่วยรับตรวจ) ตามขั้นตอนสอดคลอ้ง   
กบัแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

75 มีการจดัท าเอกสารการประเมินและการรายงาน 
ผลการประเมินของทุกกลุ่ม (ระดบัส่วนงานยอ่ย)
และของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (ระดบัหน่วยรับตรวจ) ตามขั้นตอน
และก าหนดเวลาสอดคลอ้งกบัแนวทาง             
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ข้อ 

สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
และความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

 

แปล
ผล 

คนที่ คนที ่ คนที ่ คนที ่ คนที ่

1 2 3 4 5 
  ตอนที ่3  ความส าเร็จของส านักงาน                     

               เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา                              
               ทีม่ผีลคะแนนการปฏิบตังิานสูง 
1. ด้านคุณภาพการให้บริการ 

                

1 การอ านวยความสะดวกในดา้นอาคารสถานท่ี   
ดา้นสวสัดิการและดา้นขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ 
มีความเหมาะสม เพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 มาตรฐานการใหบ้ริการไดก้ าหนดระยะเวลา    
แลว้เสร็จของแต่ละงานไวอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสม
โดยมีแผนภูมิหรือคู่มือการติดตอ่ราชการ             
ปิดประกาศใหผู้รั้บบริการทราบ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 บุคลากร มีความรู้และความเช่ียวชาญ                 
ในเร่ืองท่ีใหบ้ริการสามารถใหค้ าแนะน าและตอบ         
ขอ้ซกัถามผูรั้บบริการไดอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 บุคลากร มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี แสดงออก          
อยา่งสุภาพ กระตือรือร้นและ มีจิตใจ                 
ในการใหบ้ริการ (Service Mind) ท่ีดี 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 การวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการไดด้ าเนินการ
อยา่งเป็นระบบสม ่าเสมอโดยน าผลไปปรับปรุง
การใหบ้ริการและการด าเนินงานของส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

  2. ด้านประสิทธิผลขององค์การ                 

6 การก าหนดวสิยัทศัน์(Vision) พนัธกิจ(Mission) 
และเป้าหมาย (Goals) ไดด้ าเนินการร่วมกนั    
อยา่งเป็นระบบ เหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบาย
ดา้นการศึกษาระดบัต่างๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 นโยบายการก ากบัดูแลองคก์าร (Organizational 
Governance) มีความชดัเจน เหมาะสม สามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง และไดน้ าไปใชใ้นการก ากบั ดูแล 
ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                          

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ข้อ 

สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
และความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

 

แปล
ผล 

คนที่ คนที ่ คนที ่ คนที ่ คนที ่

1 2 3 4 5 
8 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการศึกษามีความชดัเจน 

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์พนัธกิจ 
เป้าหมาย และจุดเนน้ 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

9 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ สม ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 ผลงานหรือผลการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จ
ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสูง
กวา่มาตรฐานส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
เป็นแบบอยา่งในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได ้

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

  3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา                 

11 การแสวงหาความคิดใหม่และวธีิการใหม่ 
ในการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและ 
ไดผ้ลผลิตสูงไดด้ าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

12 การส่งเสริม สนบัสนุนใหก้ารปฏิบติังานของ
บุคลากรในกลุ่มต่าง ๆส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง   

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 การกระตุน้ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบ           
ท่ีหลากหลายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน    
และภายนอกไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 การส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัสถานศึกษา 
ในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิด            
ความเขม้แขง็ทางวชิาการ รวมทั้งใหเ้กิดวธีิปฏิบติั         
ท่ีเป็นเลิศไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15 การติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ                    
และประสิทธิผลการปฏิบติัของบุคลากร             
ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองเพ่ือน าผล   
ไปปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  4.  ด้านการประยุกต์ใช้นวตักรรม เทคโนโลยี 
     ในการบริหารจดัการ 

                

16 การใชข้อ้มูลสารสนเทศจากการติดตาม
ประเมินผลเป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ 

สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
และความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบัติงานสูง 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

 

แปล
ผล 

คนที่ คนที ่ คนที ่ คนที ่ คนที ่

1 2 3 4 5 
17 เคร่ืองมือ อปุกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน               

มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั จ านวนเพยีงพอ        
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีคุณภาพอยูเ่สมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18 การใชก้ระบวนการวจิยัและนวตักรรมใหม่ๆ 
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19 การเช่ือมโยงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยกีบัสถานศึกษา 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการ             
อยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20 การส่งเสริมใหน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาใชใ้นการติดตาม นิเทศและประเมินผล          
การจดัการศึกษาไดด้ าเนินการอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  5. ด้านการพฒันาบุคลากร                 

21 การวางแผนและบริหารก าลงัคนทั้งในเชิงปริมาณ  
และคุณภาพไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการบรรลุภารกิจและ 
ความจ าเป็นขององคก์ารทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

22 การส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีโอกาสพฒันา
ตนเองและงานในความรับผดิชอบไดด้ าเนินการ     
อยา่งเป็นระบบ มีวธีิการท่ีหลากหลาย 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23 การส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) ระดบักลุ่มและระดบัองคก์ารเพ่ือ
สร้างบรรยากาศและจิตส านึกร่วมในการท างาน 
ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24 การส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากรในกลุ่มต่างๆ 
เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน       
ตามภารกิจไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25 บุคลากรไดป้ฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ         
มุ่งไปสู่เป้าหมาย มีวฒันธรรมคุณภาพ                 
ในการปฏิบติังานชดัเจน 

1   1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ฉ 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม 
และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม คร้ังที ่1 

วนัพฤหัสบดี ที ่ 9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 สพฐ. 5 ช้ัน 9 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
...................................................... 

 
1. นายอรุณ พรหมจรรย ์       รองผูอ้  านวยการส านกัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
                                               ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
2. นางนิตยา  เผือดจนัทึก       ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารส านกังาน ส านกัอ านวยการ 
                                               ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3. ดร.จุฬาลกัษณ์  ทรัพยสุ์ทธิ ผูอ้  านวยการกลุ่มภารกิจวนิยัและพฒันาระบบราชการ 
                                               กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  
                                               ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง       ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
5. ดร.สุทธิชยั เดชสุวรรณนิธิ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                                               
                                               กรุงเทพมหานคร                                             
6. นางมะลิวรรณ ศรีนา         ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
                                               ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   
7. นางสาววรรณา นาเจริญ     ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ   
                                              ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม คร้ังที ่2 
วนัพฤหัสบดี ที ่17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2 สพฐ. 5 ช้ัน 9 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

...................................................... 
 

1. นายอรุณ พรหมจรรย ์       ผูเ้ช่ียวชาญ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
2. นางนิตยา  เผือดจนัทึก       ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารส านกังาน ส านกัอ านวยการ 
                                               ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3. นายนิพนธ์ พลูศิลป์            หวัหนา้งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัอ านวยการ 
                                               ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ดร.จุฬาลกัษณ์  ทรัพยสุ์ทธิ ผูอ้  านวยการกลุ่มภารกิจวนิยัและพฒันาระบบราชการ 
                                               กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  
                                               ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง       ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
6. ดร.สุทธิชยั เดชสุวรรณนิธิ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                                                  
                                               กรุงเทพมหานคร 
7. นายภูเบศ พลชยั                 ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ   
                                               ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
8. นางมะลิวรรณ ศรีนา         ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
                                               ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   
9. นางวนสันนัท ์ทองมีสี       ขา้ราชการบ านาญ ต าแหน่งผูต้รวจเงินแผน่ดิน 1 (ระดบั 10) 
                                               ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

คุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการกลุ่มและหน่วยของส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
             2. มีความรู้ ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ในการพฒันาองคก์ารดา้นการศึกษาของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
              ไดแ้ก่ 

1. นางนิตยา  เผือดจนัทึก              ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารส านกังาน ส านกัอ านวยการ 
                                                      ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. นางถนอมวรรณ  ธาราพรหม    ผูอ้  านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
                                                      ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ดร.จุฬาลกัษณ์  ทรัพยสุ์ทธิ        ผูอ้  านวยการกลุ่มภารกิจวนิยัและพฒันาระบบราชการ  
                                                                         กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง              ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
5. ดร.สุทธิชยั  เดชสุวรรณนิธิ       รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                      กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้และเกบ็ข้อมูลการวจิัย 
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ท่ี  สน 0210.4/ 3          บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์    
           มหาวทิยาลยัสยาม 

                 38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
                                                                                                   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

                                                                               12  มกราคม  2561 

เร่ือง ขออนุญาตทดลองเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เคร่ืองมือวจิยั เร่ือง “ รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุม      
                           ภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล          
                           คะแนนการปฏิบติังานสูง ”  

ด้วย นายสมมาต ค าวจันัง นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัให้ท าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล        
คะแนนการปฏิบติังานสูง ” โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี  เณรยอด และ ดร.คมศร วงษ์รักษาเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ขออนุญาตให้
นกัศึกษาทดลองเก็บขอ้มูลกบับุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพื่อพฒันาเคร่ืองมือวิจยัซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อองคก์รของท่านจะใชเ้พื่อการพฒันาเคร่ืองมือวิจยัเท่านั้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้นกัศึกษาทดลองเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาเคร่ืองมือการวิจยั 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                       (รองศาสตราจารย ์ดร.อมรชยั ตนัติเมธ) 
                        รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852    
หมายเหตุ : ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อนกัศึกษา นายสมมาต  ค าวจันงั โทร. 081 – 452 – 7417 
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ท่ี  สน 0210.4/ 4       บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์    
         มหาวทิยาลยัสยาม 

                 38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
                                                                                                   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

                                                                               12   มกราคม  2561 

เร่ือง ขออนุญาตทดลองเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เคร่ืองมือวจิยั เร่ือง “ รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุม      
                           ภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล          
                           คะแนนการปฏิบติังานสูง ”  

ด้วย นายสมมาต ค าวจันัง นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัให้ท าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล        
คะแนนการปฏิบติังานสูง ” โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี  เณรยอด และ ดร.คมศร วงษ์รักษาเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ขออนุญาตให้
นกัศึกษาทดลองเก็บขอ้มูลกบับุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพื่อพฒันาเคร่ืองมือวิจยัซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อองคก์รของท่านจะใชเ้พื่อการพฒันาเคร่ืองมือวิจยัเท่านั้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้นกัศึกษาทดลองเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาเคร่ืองมือการวิจยั 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                       (รองศาสตราจารย ์ดร.อมรชยั ตนัติเมธ) 
                        รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852    
หมายเหตุ : ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อนกัศึกษา นายสมมาต  ค าวจันงั โทร. 081 – 452 – 7417 
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ท่ี  สน 0210.4/ 5         บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์    
           มหาวทิยาลยัสยาม 

                 38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
                                                                                                   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

                                                                               12   มกราคม   2561 

เร่ือง ขออนุญาตทดลองเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เคร่ืองมือวจิยั เร่ือง “ รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุม      
                           ภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล          
                           คะแนนการปฏิบติังานสูง ”  

ด้วย นายสมมาต ค าวจันัง นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัให้ท าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผล        
คะแนนการปฏิบติังานสูง ” โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี  เณรยอด และ ดร.คมศร วงษ์รักษาเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ขออนุญาตให้
นกัศึกษาทดลองเก็บขอ้มูลกบับุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพื่อพฒันาเคร่ืองมือวิจยัซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อองคก์รของท่านจะใชเ้พื่อการพฒันาเคร่ืองมือวิจยัเท่านั้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้นกัศึกษาทดลองเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาเคร่ืองมือการวิจยั 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                       (รองศาสตราจารย ์ดร.อมรชยั ตนัติเมธ) 
                        รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852    
หมายเหตุ : ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อนกัศึกษา นายสมมาต  ค าวจันงั โทร. 081 – 452 – 7417 
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ท่ี  สน 0210.4/14                       บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์    
          มหาวิทยาลยัสยาม 

                  38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
                                                                                                         เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

                                                                               31 มกราคม 2561 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เกบ็ขอ้มลูเพ่ือการวิจยั 
เรียน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 59 เขต  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบสอบถามจ านวน 14  ฉบบั 

ด้วย นายสมมาต ค าว ัจนัง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัใหท้ าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “รูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน             
การปฏิบติังานสูง” โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี  เณรยอด เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงนกัศึกษา      
มีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย เก่ียวกับรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน          
การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนน              
การปฏิบติังานสูง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการวิจยันั้น 

ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม จึงขออนุญาตให้นักศึกษาไดเ้ก็บข้อมูล       
เพ่ือการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามรูปแบบความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน        
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการปฏิบติังานสูง ซ่ึงขอ้มูล  
ท่ีไดจ้ะไม่มีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้หข้อ้มลูใดๆ ทั้งส้ิน โดยจะน ามาใชเ้พ่ือการวิจยัเท่านั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณาให้นักศึกษาดังกล่าว เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจยั      
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                       (รองศาสตราจารย ์ดร.อมรชยั ตนัติเมธ) 
                                          รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ 

ส านกังานบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852    
หมายเหตุ : ตอ้งการขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อนกัศึกษา นายสมมาต  ค าวจันงั โทร. 081 – 452 - 7417 
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หนังสือตอบรับการลงวารสารเผยแพร่ผลการวจิัย 
เกยีรตบิัตรน าเสนอผลงานวจิัยวชิาการระดบัชาติ 
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