116

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง รู ปแบบความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่ ส่ งผลต่ อความส าเร็ จของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาที่ มี ผลคะแนนการปฏิ บ ัติ งานสู ง
ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive research) มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐานการควบคุ มภายในและความส าเร็ จ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิ บตั ิงานสู ง
โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความสาเร็จ
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาทีม่ ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสู ง
การศึ ก ษาสภาพการปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายในและความส าเร็ จ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ ดังนี้
1. การศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ.2544 ตามองค์ป ระกอบ 5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นสภาพแวดล้อ ม
ของการควบคุ ม ด้ า นการประเมิ น ความเสี่ ยง ด้ า นกิ จ กรรมการควบคุ ม ด้ า นสารสนเทศ
และการสื่ อสาร ด้านการติดตามประเมินผล แนวคิดเกี่ ยวกับรู ปแบบ ทฤษฎีระบบ ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลขององค์การ การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หลักการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือตารางแสดงการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยั เกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จขององค์การ
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2. การจัดการสนทนากลุ่มตรวจสอบร่ างกรอบแนวคิด
จัดสั มมนาผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ โดยการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) จ านวน 7 คน
ประกอบด้ว ย ผู ้เ ชี่ ย วชาญระดับ ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ 1. รอง
ผูอ้ านวยการสานักติ ดตามและประเมินผลการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน 2. ผูอ้ านวยการกลุ่ มบริ หาร
สานักงาน สานักอานวยการ 3. ผูอ้ านวยการกลุ่มภารกิจวินยั และพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
ผูเ้ ชี่ ยวชาญระดับเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา 4. ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
5. รองผู ้อ านวยการส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา 6. ผู ้อ านวยการกลุ่ ม อ านวยการ
7. ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของร่ างกรอบ
แนวคิ ดงานวิจยั รู ปแบบความสั มพันธ์ ของการปฏิ บตั ิ งานตามมาตรฐานการควบคุ มภายในที่ ส่งผล
ต่อความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
3. การศึ ก ษาการรั บ รู้ ของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ตามมาตรฐานการควบคุ มภายในและความสาเร็ จของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึ กษาประถมศึ กษา
ทีม่ ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสู ง
ในการศึ ก ษาการรั บ รู ้ ข องผู ้บ ริ ห ารและผูป้ ฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ สภาพการปฏิ บ ัติ ง าน
ตามมาตรฐานการควบคุ มภายในและความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
ที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
จานวน 59 เขต (ภาคผนวก ก)
3.1.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนน
การปฏิบตั ิงานสู ง จานวน 59 เขตๆ ละ 14 คน ประกอบด้วย 1) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 2) รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่กากับดูแล
กลุ่ ม อ านวยการ 3) ผูอ้ านวยการกลุ่ ม อ านวยการ 4) ผูอ้ านวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล
5) ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 6) ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา 7) ผูอ้ านวยการ
กลุ่ ม นิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผลการจัดการศึ ก ษา 8) ผูอ้ านวยการกลุ่ ม บริ หารงานการเงิ น
และสิ นทรัพย์ 9) ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 10) บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน
ของกลุ่ ม อานวยการ 11) บุ ค ลากรที่ รับ ผิดชอบงานควบคุ ม ภายในของกลุ่ มบริ หารงานบุ ค คล
12) บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุ มภายในของกลุ่มนโยบายและแผน 13) บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานควบคุ มภายในของกลุ่ มส่ งเสริ มการจัดการศึ กษา และ 14) บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุ ม
ภายในของกลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ รวมจานวน 826 คน
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3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผู ้วิ จ ัย ได้ ศึ ก ษา แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รู ปแบบ ทฤษฎี ร ะบบ การด าเนิ น งาน
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ว่า ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ.2544 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การ การบริ หารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ หลักการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาคุ ณภาพ การบริ หารจัดการภาครั ฐ
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2557 และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบความสัมพันธ์
ของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง โดยมีตวั แปรแฝง จานวน 6 ตัว ประเมิน
จากตัวแปรสัง เกตได้ จานวน 29 ตัว ได้แก่ 1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุ ม 2. ด้านการ
ประเมิ นความเสี่ ยง 3. ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม 4. ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร 5. ด้านการ
ติ ดตามประเมิ นผล และ 6. ความส าเร็ จของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ล
คะแนนการปฏิ บ ตั ิ ง านสู ง จากนั้นผูว้ ิจยั ได้จดั กระบวนการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) เพื่ อ
นาเสนอตัวแปรที่ ก ล่ า วข้า งต้น ให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความเหมาะสมของปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็ จ ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิ บตั ิงานสู ง ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและได้ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยสรุ ปตัวแปรที่ใช้
ในการวิจยั ดังนี้
3.2.1 ตัวแปรแฝงภายนอก จานวน 5 ตัว ได้แก่
1) ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม (K1) ประเมินจากตัวแปรสังเกตได้
6 ตัว คื อ X1 ปรั ช ญาและรู ป แบบการท างานของผูบ้ ริ หาร, X2 ความซื่ อ สัต ย์แ ละจริ ย ธรรม
ในการบริ หารและการปฏิ บตั ิง าน, X3 โครงสร้ างของหน่ วยงาน, X4 การมอบอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ, X5 นโยบายการบริ หารและการพัฒนาด้านบุคลากร และ X6 กลไกการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
2) ด้านการประเมินความเสี่ ยง (K2) ประเมินจากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว
คือ X7 วัตถุ ประสงค์ของการดาเนิ นงานระดับหน่ วยงาน, X8 วัตถุประสงค์ของการดาเนิ นงาน
ระดับกิ จกรรมและโครงการ, X9 การระบุปัจจัยเสี่ ยง, X10 การวิเคราะห์ความเสี่ ยง, X11 การ
จัดลาดับความเสี่ ยง และ X12 การจัดการความเสี่ ยง
3) ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม (K3) ประเมิ นจากตัวแปรสั งเกตได้ 6 ตัว
คือ X13 นโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ, X14 การกระจายอานาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่,
X15 การสอบทานการด าเนิ นงาน, X16 การควบคุ มระบบสารสนเทศและการประมวลผล,
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X17 การควบคุ มทรั พย์สิ นที่ มี ต ัวตนและเอกสารหลักฐาน และ X18 การก าหนดดัชนี ว ดั ผลการ
ดาเนินงาน
4) ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร (K4) ประเมินจากตัวแปรสังเกตได้
2 ตัว คือ X19 ด้านสารสนเทศ และ X20 ด้านการสื่ อสาร
5) ด้านการติดตามประเมินผล (K5) ประเมินจากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว
คื อ X21 การก าหนดผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในระหว่ า ง
การปฏิ บ ัติ ง าน,
X22 การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผล
ให้ผบู้ ริ หารทราบ, X23 การประเมินผลการควบคุมภายในเป็ นรายครั้งตามขั้นตอนและกาหนดเวลา
และ X24 การสรุ ปผลการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและกาหนดเวลา
3.2.2 ตัวแปรแฝงภายใน จานวน 1 ตัว ได้แก่
1) ความส าเร็ จของสานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาที่ มีผล
คะแนนการปฏิ บ ตั ิ ง านสู ง (E) ประเมิ น จากตัวแปรสัง เกตได้ 5 ตัว คื อ Y1 ด้านคุ ณภาพการ
ให้บริ การ, Y2 ด้านประสิ ทธิ ผลขององค์การ, Y3 ด้านประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและการจัด
การศึกษา, Y4 ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ และ Y5 ด้านการ
พัฒนาบุคลากร
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามสภาพการปฏิ บตั ิงาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มี
ผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู งโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษา รองผู้อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ ก ากั บ ดู แ ล
กลุ่ ม อ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่ ม และหน่ ว ยและบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานควบคุ ม ภายใน
ของกลุ่มอานวยการ กลุ่มบริ หารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
และกลุ่ ม บริ หารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ใ นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
ข้อคาถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ปั จจุบนั ตาแหน่ ง อายุราชการ เป็ นคาถามแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพจริ ง เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ งานตามมาตรฐาน
การควบคุ มภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาที่มีผลคะแนนการปฏิ บตั ิงานสู ง
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. ด้านการประเมิน
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ความเสี่ ยง 3. ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม 4. ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร และ 5. ด้านการติดตาม
ประเมินผล โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ การปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง การปฏิบตั ิงาน
อยู่ในระดับน้อยและการปฏิ บ ตั ิ งานอยู่ในระดับ น้อยที่ สุ ด โดยก าหนดความหมายและเกณฑ์
ในการให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับน้อย
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามสภาพจริ งเกี่ ยวกับความส าเร็ จของสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนการปฏิ บ ัติ ง านสู ง ประกอบด้ว ย 1. ด้า นคุ ณ ภาพ
การให้บริ การ 2. ด้านประสิ ทธิผลขององค์การ 3. ด้านประสิ ทธิภาพการบริ หารและการจัดการศึกษา
4. ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการและ 5. ด้านการพัฒนาบุคลากร
โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ ความสาเร็ จอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ความส าเร็ จ อยู่ใ นระดับ มาก ความส าเร็ จ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ความส าเร็ จ อยู่ ใ นระดับ น้อ ย
และความสาเร็ จอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด โดยกาหนดความหมายและเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับน้อย
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับมาก
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.4 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ดังนี้
3.4.1 ภายหลังจากได้กรอบแนวคิดการวิจยั ที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและผ่านการตรวจสอบปั จจัยด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
แล้ว นาตัวแปรแต่ละตัวมานิยามตัวแปรให้ชดั เจนและกาหนดโครงสร้างของตัวแปรที่ตอ้ งการวัด
3.4.2 สร้างตารางวิเคราะห์โครงสร้างตัวแปรที่ตอ้ งการวัดในแต่ละด้าน
ดังแสดงผลในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงโครงสร้างตัวแปรที่ตอ้ งการวัดในแต่ละด้าน
ประเด็นหลัก
ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นย่อย
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง
อายุราชการ

ตอนที่ 2
1. ด้านสภาพแวดล้อม 1.1 ปรัชญาและรู ปแบบการทางาน
ของผูบ้ ริ หาร
ของการควบคุม
1.2 ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรมในการบริ หาร
และการปฏิบตั ิงาน
1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน
1.4 การมอบอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.5 นโยบายการบริ หารและการพัฒนา
ด้านบุคลากร
1.6 กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน

ข้อคาถาม

ข้อที่

1
1
1
1
1

1
2
3
4
5

6

1-6

5

7-11

2
4
4

12-13
14-17
18-21

2

22-23
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2. ด้านการประเมิน
ความเสี่ ยง

2.1 วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
ระดับหน่วยงาน
2.2 วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
ระดับกิจกรรมและโครงการ
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ ยง
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
2.5 การจัดลาดับความเสี่ ยง
2.6 การจัดการความเสี่ ยง

2

24-25

3

26-28

2
2
2
3

29-30
31-32
33-34
35-37

ข้อคาถาม

ข้อที่

4
4

38-41
42-45

2
2

46-47
48-49

5

50-54

2
4
4
2

55-56
57-60
61-64
65-66

3

67-69

3

70-72

ตารางที่ 4 แสดงโครงสร้างตัวแปรที่ตอ้ งการวัดในแต่ละด้าน (ต่อ)
ประเด็นหลัก
3. ด้านกิจกรรม
การควบคุม

4. ด้านสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
5. ด้านการติดตาม
ประเมินผล

ประเด็นย่อย
3.1 นโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
3.2 การกระจายอานาจความรับผิดชอบ
และการแบ่งแยกหน้าที่
3.3 การสอบทานการดาเนินงาน
3.4 การควบคุมระบบสารสนเทศ
และการประมวลผล
3.5 การควบคุมทรัพย์สินที่มีตวั ตน
และเอกสารหลักฐาน
3.6 การกาหนดดัชนีผลการดาเนินงาน
4.1 ด้านสารสนเทศ
4.2 ด้านการสื่ อสาร
5.1 การกาหนดผูร้ ับผิดชอบการติดตาม
ประเมินผลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
5.2 การกาหนดหลักเกณฑ์การติดตาม
ประเมินผลและการรายงานในระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน
5.3 การประเมินผลเป็ นรายครั้งตามขั้นตอน
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ตอนที่ 3
6. ความสาเร็ จของ
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่มี
ผลคะแนนการ
ปฏิบตั ิงานสู ง

และกาหนดเวลา
5.4 การสรุ ปและรายงานผลการประเมิน
ตามขั้นตอนและกาหนดเวลา
1. ด้านคุณภาพการให้บริ การ
2. ด้านประสิ ทธิผลขององค์การ
3. ด้านประสิ ทธิภาพการบริ หาร
และการจัดการศึกษา
4. ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ
5. ด้านการพัฒนาบุคลากร

3

73-75

5
5
5

1-5
6-10
11-15

5

16-20

5

21-25

3.4.3 นาแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนอต่ ออาจารย์ที่ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี นิพ นธ์
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของข้อคาถาม ความเหมาะสมของปริ มาณข้อคาถาม ความชัดเจน
ของภาษาและรู ปแบบของแบบสอบถามแล้วนามาปรับปรุ ง
3.4.4 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้วย ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
ได้แก่ 1. ผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารสานักงาน สานักอานวยการ 2. ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
3. ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 4. ผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ 5. รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมือด้านความตรงเชิ งเนื้ อหาว่าข้อความในแบบสอบถามเป็ นข้อความ
ที่ตรงกับสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาที่ได้ศึกษา วิเคราะห์
3.4.5 คัดเลื อกข้อ ความที่ มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่า งข้อ ค าถาม
และวัตถุประสงค์ (IOC: Index of item-Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปและปรับปรุ ง แก้ไข
เพิ่มเติ มข้อคาถามตามความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ รวมข้อคาถามที่มีความเหมาะสม สาหรับการนา
ไปทดลองใช้
3.4.6 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามความเห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ไปทดลองใช้ ก ั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ประชากร ได้ แ ก่
1) ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 1 2) ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ 3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผูใ้ ห้
ข้อมูล เขตละ14 คนประกอบด้วย 1) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) รอง
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ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่กากับดูแลกลุ่มอานวยการ 3) ผูอ้ านวยการ
กลุ่ ม อานวยการ 4) ผูอ้ านวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล 5) ผูอ้ านวยการกลุ่ ม นโยบายและแผน
6) ผูอ้ านวยการกลุ่ มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา 7) ผูอ้ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึ ก ษา 8) ผูอ้ านวยการกลุ่ ม บริ หารงานการเงิ น และสิ นทรั พ ย์ 9) ผูอ้ านวยการหน่ ว ย
ตรวจสอบภายใน 10) บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุ มภายในของกลุ่มอานวยการ 11) บุคลากร
ที่รับผิดชอบงานควบคุ มภายในของกลุ่ มบริ หารงานบุคคล 12) บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุ ม
ภายในของกลุ่ มนโยบายและแผน 13) บุ คลากรที่รับผิดชอบงานควบคุ มภายในของกลุ่ มส่ งเสริ ม
การจัดการศึ ก ษา 14) บุ คลากรที่ รับ ผิดชอบงานควบคุ ม ภายในของกลุ่ ม บริ หารงานการเงิ นและ
สิ นทรัพย์ รวมจานวน 42 คน วิเคราะห์ความเชื่ อมัน่ โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows พิจารณา
จากค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Conbach’s alpha coefficient) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ตัวแปร
1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
2. ด้านการประเมินความเสี่ ยง
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม
4. ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
5. ด้านการติดตามประเมินผล
6. ความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
รวมทั้งฉบับ

ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟา จานวนข้อ
0.9598
23
0.9703
14
0.9699
19
0.9546
8
0.9843
11
0.9880
25
0.9936

100

3.4.7 น าผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าทั้ งหมดใช้ เ ป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งแก้ไขและจัดทาเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ให้มีขอ้ คาถามที่มีความเหมาะสม
สาหรับนาไปใช้กบั ประชากรของการวิจยั ต่อไป
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
3.5.1 สื บค้ น รายชื่ อ ที่ อ ยู่ แ ละเบอร์ โ ทรศัพ ท์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง ที่เป็ นกลุ่มประชากร จานวน 59 เขต
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3.5.2 ส่ งหนังสื อขอความอนุ เคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พร้ อ มแบบสอบถามถึ ง ผูอ้ านวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาทั้ง 59 เขต
เพื่อขอความอนุ เคราะห์ เก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิ ภายในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา เขตละ 14 คน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนพร้อมซองติ ดแสตมป์ เพื่อส่ งแบบสอบถาม
กลับคืนแนบไปด้วย และประสานงานทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30
มีนาคม 2561 โดยส่ งไปจานวน 826 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จานวน 729 ฉบับ คิดเป็ น ร้อยละ 88.26
3.5.3 นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนลงรหัส (Coding) เพื่อเตรี ยมวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิ เคราะห์ ข ้ อมู ล การรั บ รู ้ ข องผู ้บริ หารและผู ้ป ฏิ บ ัติ เกี่ ย วกั บ สภาพ
การปฏิ บ ัติ งานตามมาตรฐานการควบคุ มภายในและความส าเร็ จของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS version 16.0 วิเคราะห์
ดังนี้
3.6.1 ข้อมู ลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพการปฏิ บตั ิงาน
ตามมาตรฐานการควบคุ มภายในและความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
ที่มีผลคะแนนการปฏิ บ ตั ิงานสู ง จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ ด้วยการแจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) และใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
3.6.2 ข้ อ มู ล การรั บ รู ้ ข องผู ้ บ ริ หารและผู ้ ป ฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ สภาพจริ งของ
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ มี
ผลคะแนนการปฏิ บ ัติ ง านสู ง จากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (μ)และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
3.6.3 ข้อ มูล การรั บ รู ้ ข องผู บ้ ริ ห ารและผูป้ ฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ ความสาเร็ จ ของ
สานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่มีผลคะแนนการปฏิ บ ตั ิงานสู ง จากแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ รูปแบบความสั มพันธ์ ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ทีส่ ่ งผลต่ อความสาเร็จของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาทีม่ ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสู ง
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม LISREL version 8.72 วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Model Analysis: SEM) ในการทดสอบแบบจาลองและสมมติฐานการวิจยั เป็ นการ
วิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุ โดยการวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ 5 ด้า น
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยอาศัยความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ จากกรอบแนวคิดและทฤษฎี
ที่ใช้ เพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ได้ตรงกับการสร้างความสัมพันธ์ตามทฤษฎีหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์
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โมเดลลิ ส เรล (LISREL Model) เพื่ อ ตรวจสอบโมเดลสมมติ ฐ านที่ ผู้วิ จ ัย สร้ า งขึ้ น (Model
Evaluation) จะประเมิ น ผลความถู ก ต้อ งของโมเดล โดยประเมิ น 2 ส่ ว น คื อ 1. ประเมิ น ความ
กลมกลื นของโมเดลแบบข้อมูลเชิ งประจักษ์ในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) และ 2.
ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่ วนประกอบที่สาคัญของโมเดล (Component Fit Measure)
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 53-55) โดยการประเมินในส่ วนนี้ จะนาไปสู่ การพัฒนาโมเดลต่อไปด้วย
เกณฑ์ที่ใช้
ในการตรวจสอบโมเดลในงานวิจยั มีดงั นี้
1. ประเมิ น ความกลมกลื น ของโมเดลกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ใ นภาพรวม ค่ า สถิ ติ
ที่ใช้ในการประเมินความกลมกลืน ได้แก่
1.1 ค่ า สถิ ติ ไ คสแควร์ (Chi-square Statistic) จะท าการทดสอบว่ า เมทริ ก ซ์
ความแปรปรวนร่ วมของประชากรแตกต่างจากเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมจากการประมาณค่า
หรื อไม่ กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 (Type I Error) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น
ถ้า ค่ า ไคสแควร์ ไ ม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 แสดงว่ า เมทริ ก ซ์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม
ของประชากรไม่แตกต่างจากเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมของประชากรร่ วมจากการประเมินค่า
สรุ ปได้วา่ โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยสมบูรณ์แบบ ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้ว
ยากที่ จ ะหาโมเดลที่ มี ค วามกลมกลื น อย่ า งสมบู ร ณ์ ไ ด้ จึ ง นิ ย มใช้ สั ด ส่ ว นค่ า สถิ ติ ไ คสแควร์ /
ค่าชั้นแห่ งความเป็ นอิสระ (2/df) แทน ซึ่ งควรอยู่นอ้ ยกว่า 3 จะแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลื น
กับข้อมูลเชิงประจักษ์นนั่ เอง (Hair., et al., 2010: 154)
1.2 ดัชนี บ่งบอกความกลมกลื น (Fit Index) เป็ นดัชนี ที่บ่งบอกถึ งความกลมกลื น
ของข้อมูลเชิ งประจักษ์กบั โมเดลที่กาหนดขึ้น ได้แก่ ดัชนี จีเอฟไอ (Goodness of Fit Index: GFI)
ดัชนีเอจีเอฟไอ (Adjust Goodness of Fit Index: AGFI ) ดัชนีเอนเอฟไอ (Normal Fit Index: NFI)
และดัชนีไอเอฟไอ (Incremental Fit Index: IFI) ซึ่ งมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 แต่ค่าที่สูงกว่า 0.90 ถือว่า
โมเดลมี ค วามกลมกลื นกับ ข้อมู ลเชิ ง ประจัก ษ์ (Arbuckle, 1995: 529) โดยค่ าที่ เข้าใกล้ 1 สู ง
จะบ่งบอกว่าโมเดลมี ความกลมกลื นกับข้อมูลสู งด้วย (Bollen, 1989: 270) และดัชนี วดั ระดับ
ความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่ งดัชนี CFI
ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hu & Betler, 1999: 49)
1.3 ดัชนี อาร์ เอมเอสอีเอ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA)
เป็ นดัชนี ที่ถูกพัฒนาขึ้นเนื่ องจากการทดสอบไคสแควร์ ค่าสถิ ติข้ ึนอยูก่ บั กลุ่มตัวอย่าง (n) ต่อชั้นแห่ ง
ความเป็ นอิสระ (df) ถ้าจานวนพารามิเตอร์ เพิ่มขึ้น ค่าไคสแควร์ ก็จะลดลง ทาให้การทดสอบมีแนวโน้ม
ไม่มีนยั สาคัญ ค่าอาร์ เอมเอสอี เอ (RMSEA) เป็ นดัชนี บ่งบอกความกลมกลื นของโมเดลกับเมทริ กซ์
ความแปรปรวนร่ วมของประชากร โดยควรมีค่าต่ากว่า 0.05 (Brown & Cudeek, 1993: 141-162) แต่ไม่ควรเกิน
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0.80 จึ งจะเป็ นค่าที่ พอจะยอมรั บได้ (MacCallum. et al., 1996: 130-149) และถ้าอาร์ เอมเอสอีเอ
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนอย่างแท้จริ ง (Exact Fit) (Arbuckle, 1995: 523)
1.4 ค่าอาร์ เอมอาร์ (Root Mean Square Residual: RMR) เป็ นดัชนีที่วดั ค่าเฉลี่ย ส่ วนที่เหลือ
จากการเปรี ยบเที ยบขนาดของความแปรปรวน และความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรของประชากร
กับการประเมินค่า ซึ่ งดัชนี จะใช้ได้ดีเมื่อตัวแปรสังเกตได้ท้ งั หมดเป็ นตัวมาตรฐาน (Standard Variables)
โดยที่ค่าใกล้ศูนย์มาก แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ (Bollen, 1989: 257-258)
2. ประเมิ นความกลมกลื นของผลลัพธ์ ในส่ วนประกอบที่ ส าคัญในโมเดลภายหลัง
จากการประเมินความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมแล้ว สิ่ งที่ มีความสาคัญมากที่ตอ้ งประเมิ น
คือ การตรวจสอบผลลัพ ธ์ ที่ได้ในแต่ละส่ วนว่ามี ค วามถู กต้องและอธิ บ ายได้อย่างสมเหตุ สมผล
การตรวจสอบนี้ จะทาให้ทราบว่าโมเดลมีความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์อย่างแท้จริ งหรื อไม่
ในแต่ละส่ วนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในงานวิจยั นี้ พิจารณาพารามิเตอร์ ใน 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1 ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) โดยค่าความคลาดเคลื่ อน
มาตรฐานควรมีขนาดเล็ก ในการตีความว่าค่าความคลาดเคลื่ อนมีขนาดเล็กหรื อใหญ่น้ นั พิจารณา
จากค่าพารามิเตอร์ วา่ มีนยั สาคัญหรื อไม่ หากค่าพารามิเตอร์ มีนยั สาคัญ แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานมี ข นาดเล็ก หากค่าพารามิ เตอร์ ไม่มีนัยสาคัญ แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน
มีขนาดใหญ่ ซึ่ งบ่งบอกได้วา่ แบบจาลองยังไม่ดีพอ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 53) สาหรับการประเมิน
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานด้วยโปรแกรม LISREL นั้น เมื่อมีการประเมินค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธี
กาลังสองน้อยที่สุดทางนัยทัว่ ไป (OLS) จะถูกต้องและแม่นยา เมื่อตัวแปรสังเกตได้ในแบบจาลอง
มีการแจกแจงแบบโค้งปกติหลายตัวแปร (Joreskog & Sorbom, 1993: 59)
2.2 สหสั มพันธ์ พหุ คู ณกาลังสอง (Square Multiple Correlation: R2) หรื อค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกตได้ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าสถิติที่มีค่าสู งแสดงว่า
แบบจาลองมีความเที่ยงตรง (Joreskog & Sorbom, 1993: 26) แต่ถา้ สถิติมีค่าน้อย แสดงว่าแบบจาลอง
นั้นมี ความเที่ ยงตรงน้อยยังไม่มี ประสิ ทธิ ภาพ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 59) และการพิ จารณา
แบบจาลองความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งเส้ นว่าสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรได้ถึง
ร้อยละ 40 ย่อมถือได้วา่ เป็ นผลลัพธ์ที่ดีและยอมรับได้ (Saris & Strenkhorst, 1984: 282)
ขั้ น ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ข องรู ป แบบความสั ม พั น ธ์
ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ส่งผลต่ อความสาเร็ จของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาทีม่ ีผลคะแนนการปฏิบัติงานสู ง
จัดสัมมนาผูท้ รงคุณวุฒิโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จานวน 9 คนประกอบด้วย
ด้านนโยบายเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุ มภายในของสานักงานคณะกรรมการ
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การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 3 คน ด้ า นการปฏิ บ ั ติ ง านตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 3 คน และด้านวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการควบคุ มภายใน จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ของรู ปแบบความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู งที่พฒั นาขึ้น
โดยสรุ ปผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิจยั ใน 3 ขั้นตอน ตามรายละเอี ยดดังกล่ าวข้างต้น สรุ ป
สาระสาคัญในการดาเนินการ ตามแผนภาพที่ 14

แผนภาพที่ 14 แสดงขั้นตอนการวิจยั รู ปแบบความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
ขั้นตอน

กิจกรรม

ผลที่ได้รับ

1. การศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในและความสาเร็ จของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่มีผลคะแนน
การปฏิบตั ิงานสูง

1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกร่ างกรอบแนวคิดงานวิจยั
2. จัดสัมมนาผูท้ รงคุณวุฒิโดย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
3. การศึกษาการรับรู ้ของผูบ้ ริ หาร
และผูป้ ฏิบตั ิ เกี่ยวกับสภาพ
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในและความสาเร็ จ ฯ

-กรอบแนวคิดงานวิจยั เรื่ อง
รู ปแบบความสัมพันธ์ของ
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่ส่งผล
ต่อความสาเร็ จของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสูง
- ผลการศึกษาการรับรู ้สภาพจริ ง
การปฏิบตั ิงานและความสาเร็จ ฯ

2. การวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่มีผลคะแนน
การปฏิบตั ิงานสูง

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ด้วยโปรแกรม LISREL
เพื่อทดสอบโมเดลที่พฒ
ั นาขึ้น โดย
ประเมิน 2 ส่ วน
1. ประเมินความกลมกลืนของโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม
2. ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์

รู ปแบบความสัมพันธ์ของ
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสูง
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3. การตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาที่มีผล
คะแนนการปฏิบตั ิงานสูง

จัดสัมมนาผูท้ รงคุณวุฒิโดย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่ส่งผลต่อความสาเร็ จฯที่พฒั นาขึ้น

รู ปแบบความสัมพันธ์ของ
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่ส่งผล
ต่อความสาเร็ จของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสูง
ซึ่ งมีความเหมาะสมและ
มีความเป็ นไปได้

