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ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการปฏิ บ ตั ิ ง านตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายในของส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิ บตั ิงานสู ง ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิ มีการรับรู้ สภาพ
การปฏิบตั ิงานที่ใกล้เคียงกัน อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า การปฏิ บตั ิงานด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุ ม มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (μ= 4.33) รองลงมา
ด้านการประเมินความเสี่ ยง (μ= 4.24) ด้านการติดตามประเมิน ผล (μ= 4.21) ด้า นกิ จ กรรม
การควบคุม (μ= 4.17) และด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร (μ= 4.15) ตามลาดับ
2. ความส าเร็ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนน
การปฏิ บ ัติ ง านสู ง ผู้บริ หารและผูป้ ฏิ บ ัติ มี ก ารรั บรู้ ความส าเร็ จ ที่ ใ กล้เคี ยงกัน อยู่ใ นระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความสาเร็ จด้านประสิ ทธิ ผลขององค์การ
มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (μ= 4.35) รองลงมา ด้านคุณภาพการให้บริ การ (μ= 4.25) ด้านการพัฒนาบุคลากร
(μ= 4.23) ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ (μ= 4.20) และด้าน
ประสิ ทธิภาพการบริ หารและการจัดการศึกษา (μ= 4.18) ตามลาดับ
3. โมเดลสมการโครงสร้างของรู ปแบบความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การควบคุ มภายในที่ ส่ง ผลต่ อความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาที่ มีผล
คะแนนการปฏิ บ ัติ ง านสู ง ที่ พ ัฒ นาขึ้ น พบว่ า ตัว แปรแฝง 6 ตัว และตัว แปรสั ง เกตได้ 29 ตัว
มีความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยมีค่า 2= 928.34, df= 340 โดยสัดส่ วน2/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. โมเดลโครงสร้ า งพบว่ า ตัว แปรองค์ ป ระกอบมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความส าเร็ จ
ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาที่ มีผลคะแนนการปฏิ บตั ิ งานสู ง ส่ ง ผลทางบวก
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม (DE= 0.43) ด้านการประเมินความเสี่ ยง (DE= 0.39)
ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร (DE= 0.36) ด้านการติดตามประเมินผล (DE= 0.19) และด้าน
สภาพแวดล้อมของการควบคุม (DE = 0.17) ตามลาดับ ความสัมพันธ์ มีความเที่ยงตรง รู ปแบบ
ความสัม พันธ์ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี ค วามสามารถในการพยากรณ์ ค วามส าเร็ จของส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู งได้ดีและยอมรับได้
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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.

