รายงานสำรวจ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
รอบปีงบประมาณ 2562

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานสารวจ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของสานักงานตรวจสอบภายใน
รอบปีงบประมาณ
2562

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกสารที่ 11/2562

คานา
ส ำนั กงำนตรวจสอบภำยใน ได้จัดทำแบบส ำรวจ เรื่องควำมพึงพอใจของผู้ รับ บริก ำรต่ อ กำร
ปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับ
กำรตรวจสอบ ทั้งนี้ผลกำรสำรวจที่ได้จ ะนำมำพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน ให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
กำรสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้ำงระบบคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน ได้ผลกำรสอบทำนและ
กำรประเมินของปฏิบัติงำน จึงมีกำรสำรวจควำมคิดเห็นตำมมำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ กำรประกันคุณภำพ
และกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (1300)
แบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรปฏิ บัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบได้ ส ำรวจ
หน่วยงำนรับตรวจภำยในมหำวิทยำลัย จำนวน 20 หน่วยงำน (ตำมแผนกำรตรวจสอบปี 2562) เพื่อสำรวจ
ข้อมูลควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรของผู้ตรวจสอบ, ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกำรตรวจสอบภำยใน, ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
,ควำมพึงพอใจด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสำรวจทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือและมีส่วนร่วม
ในกำรดำเนินงำนได้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโย ชน์แ ก่
ผู้บริหำร ผู้ที่สนใจ และหน่วยงำนรับตรวจที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พุทธมน สุวรรณอำสน์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
21 สิงหำคม 2562
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บทสรุปผู้บริหาร
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรปฏิบัติงำน รอบปีงบประมำณ 2562 ของ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับริกำรต่อกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อนำผล
กำรสำรวจ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกผู้รับกำรตรวจสอบมำพิจำรณำ ทบทวน และวิเครำะห์
กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น โดยศึกษำข้อมูลจำกผู้ตอบแบบสำรวจ
โดยศึ ก ษำข้ อ มู ล จำกผู้ ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 125 คน แบ่ งเป็ น 3 กลุ่ มได้ แก่ 1) ผู้ บ ริ ห ำร
2) หัวหน้ำสำนักงำน/หัวหน้ำงำน และ 3) ผู้ปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนรับตรวจภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ จำนวน 20 หน่วยงำน (ตำมแผนกำรตรวจสอบปี 2562) ได้แก่ 1. คณะครุศำสตร์ 2. คณะ
เทคโนโลยี กำรเกษตร 3. คณะมนุ ษยศำสตร์ และสั ง คมศำสตร์ 4. คณะวิทยำกำรจัด กำร 5. คณะ
วิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี 6. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย 7. โรงเรี ย นสำธิ ต มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่
8. วิ ท ยำลั ย นำนำชำติ 9. วิ ท ยำลั ย พั ฒ นำเศรษฐกิ จและเทคโนโลยีชุม ชนแห่ งเอเชีย 10. วิ ท ยำลั ย
แม่ฮ่องสอน 11. สถำบั น วิจั ย และพัฒ นำ 12. ส ำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่ว ไปและศิล ปะวิทยำศำสตร์
13. สำนักงำนบริหำรและจัดกำรทรัพย์สิน 14. สำนักงำนบริหำรศูนย์แม่ริม 15. สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
16. สำนักงำนอธิกำรบดี 17. สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 18. สำนักทะเบียนและประมวลผล 19. สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และ 20. สำนักหอสมุด
ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ พบว่ำ ควำมพึงพอใจเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.18 ระดับมำก (ตำรำงที่ 7
หน้ำ 11) ควำมพึงพอใจ 5 อันดับสูงสุด ได้แก่ อันดับ 1 ประเด็นมีกำรประชุมเปิดตรวจอย่ำงเป็นทำงกำร
และผู้ตรวจสอบได้ทำควำมเข้ำใจกับผู้รับตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
รวมทั้งข้อจำกัดของกำรตรวจสอบ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.46 ระดับมำก อันดับ 2 ประเด็ น กำรเปิ ดโอกำสให้
ผู้รับกำรตรวจสอบชี้แจงกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32 ระดับมำก อันดับ 3 ประเด็ น
ผู้ตรวจสอบภำยใน ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบจำกผู้รับตรวจ ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.29 ระดับมำก อันดับ 4 ประเด็นรำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.28 ระดับมำก และ อันดับ 5 ประเด็นที่ตรวจพบมีกำรชี้แจงและรำยงำนอย่ำงถูกต้อง ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.27 ระดับมำก
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
21 สิงหำคม 2562
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ข้อมูลทั่วไปของสานักงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงำนตรวจสอบภำยในมีโครงสร้ำงหน่วยงำนขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย สำนักงำนตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2557 ข้อ 5 และข้อ 7

ภาพที่ 1 โครงสร้ำงสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
สำนักงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ตรวจสอบ สอบทำน ให้คำแนะนำ/ปรึกษำระบบกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อให้ควำมเชื่อมั่นว่ำมีกำรปฎิบัติงำนตำมวัตถุประสงค์ที่ได้วำงไว้ และกำรใช้ทรัพยำกร/ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ-ประสิทธิผล และคุ้มค่ำ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีงำนให้ควำมเชื่อมั่นและงำนให้คำปรึกษำ รวม 7 ประเภท ดังนี้
1) กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial Auditing)
2) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
3) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (Operational Auditing)
4) กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน (Performance Auditing)
5) กำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Auditing)
6) กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Auditing)
7) กำรบริกำรให้คำปรึกษำ (Consulting)
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้มีกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในดังนี้

ภาพที่ 2 กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
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แนวการตรวจสอบการดาเนินการ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้มีแนวกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในดังนี้

ภาพที่ 3 แนวกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำร
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แนวการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยง
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้มีแนวกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ภาพที่ 4 แนวกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ข้อมูลทั่วไปการประเมิน
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรปฏิบัติงำน รอบปีงบประมำณ 2562 ของ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของสำนักงำน
ตรวจสอบ ได้แก่ ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรของผู้ตรวจสอบ, ควำมพึงพอใจ
ด้ำนสิ่ งอำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกำรตรวจสอบภำยใน, ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำร, ควำมพึงพอใจด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ
ผลจำกกำรประเมินในภำพรวม ผลประเมินต่อกำรปฏิบัติงำน และผลประเมินกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบที่ได้รับจำกหน่วยรับตรวจ สำนักงำนตรวจสอบภำยใน จะได้นำมำผลดังกล่ำวมำพิจำรณำทบทวน
วิเครำะห์ กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ ในกำรปฏิบัติงำนสำนักงำนตรวจสอบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีควำม
ถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใส่ ตำมหลักธรรมำภิบำลต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้รับริกำรต่อกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
2. เพื่อนำผลกำรสำรวจ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกผู้รับกำรตรวจสอบมำพิจำรณำ
ทบทวน และวิเครำะห์ กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

ขอบเขต
ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ ผู้บริหำร หัวหน้ำสำนักงำนหรือหัวหน้ำงำน ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี
ผู้ปฏิบัติงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน และผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ ของหน่วยงำนรับตรวจภำยในมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงใหม่ จำนวน 20 หน่วยงำน ตำมแผนกำรตรวจสอบปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงใหม่ วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำนักงำน
อธิกำรบดี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำนักงำนบริหำรจัดกำรและ
ทรัพย์สิน บัณฑิตวิทยำลัย วิทยำลัยนำนำชำติ สถำบันวิจัยและพัฒนำ วิทยำลัยพัฒนำเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย กองพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่วไปและศิลปวิทยำศำสตร์
คณะครุศำสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย สำนักงำนบริหำรศูนย์แม่ริม และสำนักทะเบียนและประมวลผล
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ประชากร
ผู้บริหำร หัวหน้ำสำนักงำนหรือหัวหน้ำงำน ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี ผู้ปฏิบัติงำนวิเครำะห์
นโยบำยและแผน และผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ จำกหน่วยงำนรับตรวจ 20 หน่วยงำน จำนวน 125 คน

วิธีการดาเนินการประเมิน
1. ดำเนินกำรโดยส่งแบบสำรวจให้กับหน่วยงำนรับตรวจ จำนวน 20 หน่วยงำน รวมทั้งหมด จำนวน
125 ชุด โดยได้รับแบบสำรวจตอบกลับมำทั้งหมด 125 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
2. นำแบบสำรวจทั้งหมด จำนวน 125 ชุด มำทำกำรคัดแยกแบบสำรวจที่มีควำมสมบูรณ์ เพื่อ
นำมำประมวลผลข้อมูล ในกำรหำค่ำเฉลี่ย จำนวน 125 ชุด

การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรสำรวจครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ประเภท
หน่วยงำน ประเภทผู้ประเมินแบบสำรวจ
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรของผู้ตรวจสอบ
ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกำรตรวจสอบภำยใน
ตอนที่ 4 ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ตอนที่ 5 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
2. วิเครำะห์ข้อมูลโดยนำแบบสำรวจมำแจกแจงควำมถี่ หำค่ำคะแนนเฉลี่ย นำเสนอในรูปของ
ตำรำง ควำมเรียง ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ เพศ สถำนภำพ ประเภทหน่วยงำน
ประเภทผู้ประเมินแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรของผู้ตรวจสอบ
ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกำรตรวจสอบภำยใน
ส่วนที่ 4 ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ส่วนที่ 5 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

-7เกณฑ์การประเมิน
กำรสำรวจควำมคิดเห็นเป็นขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบ ัติง ำนตรวจสอบภำยใน ในเรื่อ งควำมพึง พอใจต่อ กำรปฏิบัติง ำนตรวจสอบภำยใน ของ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดยใช้เกณฑ์
กำรประเมิน และสรุปผล
มำตรฐำนส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
1) เกณฑ์คะแนนความพึงพอใจหรือความคิดเห็น
เกณฑ์คะแนนควำมพึงพอใจหรือควำมคิดเห็น เป็น เกณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสำรวจที่ใช้ให้คะแนน
ควำมพึงพอใจหรือควำมคิดเห็นในแบบสำรวจตำมภำคผนวก (เริ่มหน้า 26 เป็นต้นไป)
ตำรำงที่ 1 เกณฑ์คะแนนควำมพึงพอใจหรือควำมคิดเห็น
ระดับคะแนน
ควำมหมำย
5
มำกที่สุด
4
มำก
3
ปำนกลำง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
2) เกณฑ์ที่ใช้แปลความหมายของระดับความคิดเห็น
เกณฑ์แปลควำมหมำยคะแนนพึงพอใจหรือควำมคิดเห็ น เกณฑ์ที่ใช้แปลควำมหมำยของ
คะแนนควำมพึงพอใจหรือควำมคิดเห็น
ตำรำงที่ 2 เกณฑ์ที่ใช้แปลควำมหมำยของระดับควำมคิดเห็น
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง
ควำมหมำย
4.50-5.00
มำกที่สุด
3.50-4.49
มำก
2.50-3.49
ปำนกลำง
1.50-2.49
น้อย
1.00-1.49
น้อยที่สุด

ผลการประเมิน
กำรส ำรวจควำมคิ ด เห็ น ควำมพึ ง พอใจต่ อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนตรวจสอบภำยในของส ำนั ก งำน
ตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมำณ 2562 เพื่อให้กำรเสริมสร้ำงระบบ
คุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน ได้ผลกำรสอบทำนและกำรประเมินที่ทรำบถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน จึงมีกำรสำรวจควำมคิดเห็น (Audit Stakeholder Survey)
ตำมมำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ กำรประกันคุณภำพและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (1300)

ข้อมูลผู้ตอบแบบสารวจ
ข้อมูล เกี่ย วข้องกับ ผู้ ตอบแบบส ำรวจ ได้แก่ เพศ สถำนภำพ ประเภทหน่ว ยงำน ประเภทผู้
ประเมินแบบสำรวจ
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (เพศ)
เพศ
จานวน
ชำย
36
หญิง
89
รวม
125

ร้อยละ
28.80
71.20
100.00

จำกผลสำรวจตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมำกเป็นเพศหญิง จำนวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.20 รองลงมำเพศชำย จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80
ตำรำงที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพ
สถานภาพ
บุคลำกรสำยวิชำกำร
บุคลำกรสำยสนับสนุน
รวม

จานวน
15
110
125

ร้อยละ
12.00
88.00
100.00

จำกผลสำรวจตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมำกเป็นบุคลำกรสำยสนับสนุน จำนวน
110 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 รองลงมำบุคลำกรสำยวิชำกำร จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00

-9ตำรำงที่ 5 ข้อมูลเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสำรวจ (ประเภทหน่วยงำน)
หน่วยงาน
1) คณะครุศำสตร์
2) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
3) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
4) คณะวิทยำกำรจัดกำร
5) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
6) บัณฑิตวิทยำลัย
7) โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
8) วิทยำลัยนำนำชำติ
9) วิทยำลัยพัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
10) วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน
11) สถำบันวิจัยและพัฒนำ
12) สำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่วไปและศิลปวิทยำศำสตร์
13) สำนักงำนบริหำรจัดกำรและทรัพย์สิน
14) สำนักงำนบริหำรศูนย์แม่ริม
15) สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
16) สำนักงำนอธิกำรบดี
17) สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
18) สำนักทะเบียนและประมวลผล
19) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
20) สำนักหอสมุด
รวม

จานวน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
5
5
5
5
125

ร้อยละ
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
24.00
4.00
4.00
4.00
4.00
100.00

จำกผลสำรวจตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นบุคลำกรสังกัดหน่วยรับตรวจตำมแผนกำร
ตรวจสอบรอบปี งบประมำณ 2562 ได้แก่ 1. คณะครุศำสตร์ 2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 3. คณะ
มนุ ษ ยศำสตร์ แ ละสั ง คมศำสตร์ 4. คณะวิ ท ยำกำรจั ด กำร 5. คณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี
6. บัณฑิตวิทยำลัย 7. โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 8. วิทยำลัยนำนำชำติ 9. วิทยำลัย
พัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 10. วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 11. สถำบันวิจัยและพัฒนำ
12. สำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่ว ไปและศิลปะวิทยำศำสตร์ 13. สำนักงำนบริห ำรและจัดกำรทรั พ ย์สิ น
14. สำนักงำนบริหำรศูนย์แม่ริม 15. สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 16. สำนักงำนอธิกำรบดี 17. สำนัก
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรศึ ก ษำ 18. ส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล 19. ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และ
20. สำนักหอสมุด

- 10 ตำรำงที่ 6 ข้อมูลเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสำรวจ (ประเภทกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ)
ประเภทผู้ประเมิน
จานวน
ผู้บริหำร
25
หัวหน้ำสำนักงำน/หัวหน้ำงำน
25
ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี
25
ผู้ปฏิบัติงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
25
ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ
25
รวม
125

ร้อยละ
20
20
20
20
20
100

จำกผลสำรวจตำรำงที่ 6 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นผู้บริหำร หัวหน้ำสำนักงำนหรือหัวหน้ำงำน
ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี ผู้ปฏิบัติงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน และผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ ของหน่วยรับ
ตรวจตำมแผนกำรตรวจสอบรอบปีงบประมำณพ.ศ. 2562
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ความพึงพอใจในภาพรวม
จำกผลกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจทุ ก ด้ ำ นในภำพรวม ระดั บ ควำมพึ ง พอใจของส ำนัก งำน
ตรวจสอบภำยใน อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 (ระดับมำก) โดยแยกเป็น 4
ประเด็น ซึ่งมีคะแนนและระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย ดังตำรำงที่ 7 นี้
ตำรำงที่ 7 สรุปค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในภำพรวม
ประเด็น
1) กระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
2) สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำน
3) คุณภำพกำรให้บริกำร
4) ระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
รวม

ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
คะแนน
ระดับ
4.22
มำก
4.08
มำก
4.26
มำก
3.92
มำก
4.18
มาก

ภาพที่ 5 สรุปค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในภำพรวม
ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 20 หน่วยงำน แจกแบบสำรวจให้หน่วยงำน จำนวน 125 ชุด
และได้รับแบบสำรวจคืน จำนวน 125 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสำรวจทั้งหมด
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ความพึงพอใจแยกเป็นกลุ่ม
จำกผลกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจทุ ก ด้ ำ นในภำพรวม ระดั บ ควำมพึ ง พอใจของส ำนัก งำน
ตรวจสอบภำยใน อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 (ระดับมำก) โดยแยกเป็น
กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหำร หัวหน้ำสำนักงำน และผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งมีคะแนนและระดับ
ควำมพึงพอใจเฉลี่ย ดังตำรำงที่ 8 นี้
ตำรำงที่ 8 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจแยกเป็นกลุ่ม
คะแนนเฉลี่ย (x̅)
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
1) ด้ำนกระบวนกำร
4.35
4.19
4.20
2) ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4.24
4.08
4.03
3) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
4.38
4.19
4.24
4) ด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 4.05
3.93
3.88
เฉลี่ยรวม
4.29
4.13
4.12
ประเด็น

ภาพที่ 6 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจแยกเป็นกลุ่ม

ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มาก
มาก
มาก
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สรุปความพึงพอใจทุกด้านในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด
ตำรำงที่ 9 สรุปควำมพึงพอใจทุกด้ำนในภำพรวม 5 อันดับสูงสุด
ประเด็น
1

2
3

4
5

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้
ตรวจสอบ : การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
มีกำรประชุมเปิดตรวจอย่ำงเป็นทำงกำร และผู้ตรวจสอบ
ได้ทำควำมเข้ำใจกับผู้รับตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ขอบเขต และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมทั้งข้อจำกัดของ
กำรตรวจสอบ
ด้านคุณภาพการให้บริการ
กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับกำรตรวจสอบชี้แจงกำรปฏิบัติงำนใน
ควำมรับผิดชอบ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้
ตรวจสอบ : การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภำยใน ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบจำกผู้รับตรวจ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้
ตรวจสอบ : การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ประเด็นที่ตรวจพบมีกำรชี้แจงและรำยงำนอย่ำงถูกต้อง

ภาพที่ 7 สรุปควำมพึงพอใจทุกด้ำนในภำพรวม 5 อันดับสูงสุด

ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
คะแนน
ระดับ
4.46

มำก

4.32

มำก

4.29

มำก

4.28

มำก

4.27

มำก

- 14 จำกตำรำงที่ 9 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 5 อันดับสูงสุด ได้แก่
อั น ดั บ ที่ 1 ด้ ำ นกระบวนกำรและขั้ น ตอนกำรให้ บ ริ ก ำรของผู้ ต รวจสอบ : กำรวำงแผนกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบ ประเด็นมีกำรประชุมเปิดตรวจอย่ำงเป็นทำงกำร และผู้ตรวจสอบได้ทำควำมเข้ำใจ
กับผู้รับตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมทั้งข้อจำกัดของกำรตรวจสอบ
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.46
อันดับที่ 2 ด้ำนควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ประเด็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับกำรตรวจสอบ
ชี้แจงกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32
อันดับที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรของผู้ตรวจสอบ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ประเด็นผู้ตรวจสอบภำยใน ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบจำกผู้รั บตรวจ
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29
อัน ดับ ที่ 4 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้ บริกำรของผู้ตรวจสอบ : กำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติกำรตรวจสอบ ประเด็นรำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.28
อันดับที่ 5 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ประเด็นที่ตรวจพบมีกำรชี้แ จงและรำยงำนอย่ำงถูกต้อง
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. หน่วยรับตรวจมีภำระงำนเร่งด่วนในช่วงเวลำที่สำนักงำนตรวจสอบภำยในขอข้อมูล ส่งผลให้
เกิดควำมติดขัดในระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
2. สำนักงำนตรวจสอบภำยในมีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ ตำมข้อเสนอแนะในครั้งก่อน แต่
อำจดำเนินกำรในช่วงที่ผู้บริหำรไม่อยู่ในสำนักงำน จึงไม่ทรำบกำรติดตำมผลอย่ำงชัดเจน
3. กำรนำเสนอผลกำรตรวจสอบโดยใช้กรำฟ และข้อมูลมำเปรียบเทียบเป็นรำยงำนที่ดีมำก
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ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (ภาพรวม)
จำกสรุปค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในภำพรวม (ตารางที่ 7 หน้า 11) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร
และขั้นตอนกำรให้บริกำรของผู้ตรวจสอบภำยใน (ภำพรวม) สำมำรถแสดงได้ดังตำรำงที่ 10 นี้
ตำรำงที่ 10 คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร (ภำพรวม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
2.1 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) ผู้ตรวจสอบ ได้ทำควำมเข้ำใจกับหน่วยรับตรวจเป็นลำย
4.22
มำก
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต โดยมีหนังสือแจ้งเข้ำ
ตรวจสอบอย่ำงเป็นทำงกำร
2) มีกำรประชุมเปิดตรวจอย่ำงเป็นทำงกำร และผู้ตรวจสอบได้
4.34
มำก
ทำควำมเข้ำใจกับผู้รับตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมทั้งข้อจำกัดของกำรตรวจสอบ
2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในส่งผลต่อพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนของท่ำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2) ผู้ตรวจสอบภำยใน ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบจำกผู้รับตรวจ
3) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบมีควำมเหมำะสม
4) กำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำ เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ
รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจนเหมำะสม
2.3 การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ
1) ผู้รับตรวจสำมำรถนำข้อเสนอแนะตำมรำยงำนกำร
ตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้
2) รำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย
3) ระยะเวลำในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
4) ข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้
2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ
1) ผู้ตรวจสอบภำยใน มีกำรติดตำมผลควำมคืบหน้ำในกำร
แก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
2) สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อเสนอแนะ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขนั้น หน่วยรับ
ตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล
รวม

4.24

มำก

4.29

มำก

4.15
4.14

มำก
มำก

4.25

มำก

4.28
4.22
4.18

มำก
มำก
มำก

4.16

มำก

4.14

มำก

4.22

มาก

- 16 จำกผลสำรวจตำรำงที่ 10 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน
กำรให้บริกำรของผู้ตรวจสอบ ในภำพรวม ในแต่ละด้ำน อยู่ในระดับพอใจมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.22 จำก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยในด้ำนกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ มีกำรประชุมเปิดตรวจอย่ำงเป็น
ทำงกำร และผู้ตรวจสอบได้ทำควำมเข้ำใจกับผู้รับตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ รวมทั้งข้อจำกัดของกำรตรวจสอบ ในระดับมำก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.46 รองลงมำ คือด้ำน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยใน ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ
จำกผู้รับตรวจ ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29 และด้ำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมชัดเจน
เข้ำใจง่ำย ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.28 และด้ำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบ
ผู้รับตรวจสำมำรถนำข้อเสนอแนะตำมรำยงำนกำรตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้ ในระดับ
มำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 และกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในส่งผลต่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
ของท่ำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 และด้ำนกำรวำงแผนกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนตรวจสอบ ผู้ ตรวจสอบ ได้ ท ำควำมเข้ ำใจกั บหน่ วยรั บตรวจเป็ นลำยลั กษณ์ อั กษรเกี่ ยวกั บ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต โดยมีห นังสือแจ้งเข้ำตรวจสอบอย่ำงเป็นทำงกำร ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.22 และด้ำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ระยะเวลำในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.22 และด้ำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบข้อมูลที่ปรำกฏ
ในรำยงำนมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 และด้ำนกำรติดตำมผลกำร
ตรวจสอบผู้ตรวจสอบภำยใน มีกำรติดตำมผลควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบ ในระดั บ มำก คิ ด เป็ น ค่ ำ เฉลี่ ย เท่ ำ กั บ 4.16 และระยะเวลำที่ ใ ช้ใ นกำรปฏิบั ติงำน
ตรวจสอบมีควำมเหมำะสม ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15 และต่ำสุดด้ำนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบ กำรให้คำแนะน ำ คำปรึกษำ เกี่ ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน เหมำะสม ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 และด้ำนกำรติดตำมผลกำร
ตรวจสอบสำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อเสนอแนะ เพื่อกำร
ปรับปรุงแก้ไขนั้น หน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.14
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ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (แยกเป็นกลุ่ม)
จำกสรุ ป ค่ ำ เฉลี่ ย ควำมพึ ง พอใจแยกเป็ น กลุ่ ม (ตารางที่ 8 หน้ า 12) ควำมพึ ง พอใจด้ ำ น
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรของผู้ตรวจสอบภำยใน สำมำรถแสดงได้ดังตำรำงที่ 11 นี้
ตำรำงที่ 11 คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
(แยกเป็นกลุ่ม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
2.1 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) ผู้ตรวจสอบ ได้ทำควำมเข้ำใจกับหน่วยรับตรวจเป็นลำย
4.32
4.12
4.23
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต โดยมีหนังสือแจ้งเข้ำ
มำก
มำก
มำก
ตรวจสอบอย่ำงเป็นทำงกำร
2) มีกำรประชุมเปิดตรวจอย่ำงเป็นทำงกำร และผู้ตรวจสอบได้ 4.68
4.32
4.43
ทำควำมเข้ำใจกับผู้รับตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
มำกที่สุด มำก
มำก
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมทั้งข้อจำกัดของกำรตรวจสอบ
2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในส่งผลต่อพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนของท่ำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2) ผู้ตรวจสอบภำยใน ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบจำกผู้รับตรวจ
3) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบมีควำมเหมำะสม
4) กำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำ เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ
รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน เหมำะสม
2.3 การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ
1) ผู้รับตรวจสำมำรถนำข้อเสนอแนะตำมรำยงำนกำร
ตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้
2) รำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย
3) ระยะเวลำในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
4) ข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้

4.20
มำก
4.32
มำก
4.24
มำก
4.28
มำก

4.20
มำก
4.36
มำก
4.20
มำก
4.12
มำก

4.27
มำก
4.25
มำก
4.11
มำก
4.09
มำก

4.40
มำก
4.44
มำก
4.48
มำก
4.40
มำก

4.08
มำก
4.20
มำก
4.12
มำก
4.12
มำก

4.25
มำก
4.25
มำก
4.17
มำก
4.13
มำก

- 18 ประเด็น
2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ
1) ผู้ตรวจสอบภำยใน มีกำรติดตำมผลควำมคืบหน้ำในกำร
แก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
2) สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อเสนอแนะ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขนั้น หน่วยรับ
ตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล
รวม
เฉลี่ย

ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
4.28
มำก
4.16
มำก

4.24
มำก
4.24
มำก

4.09
มำก
4.11
มำก

4.35
มาก

4.19
มาก
4.22
มาก

4.20
มาก

ภาพที่ 8 คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร (แยกเป็นกลุ่ม)
จำกผลส ำรวจตำรำงที่ 11 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรให้บริกำรของผู้ตรวจสอบภำยในภำพรวมเท่ำกับ 4.22 โดยแยกเป็น
กลุ่มผู้บริหำร อยู่ในระดับพอใจมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.35
กลุ่มหัวหน้ำสำนักงำน/หัวหน้ำงำน อยู่ในระดับพอใจมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.19
กลุ่มผู้ปฏิบัติงำน ในแต่ละด้ำน อยู่ในระดับพอใจมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.20
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ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก (แยกเป็นกลุ่ม)
จำกสรุปค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจแยกเป็นกลุ่ม (ตารางที่ 8 หน้า 12) ควำมพึงพอใจด้ำนด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกำรตรวจสอบภำยใน สำมำรถแสดงได้ดังตำรำงที่ 12 นี้
ตำรำงที่ 12 คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกำร
ตรวจสอบภำยใน (แยกเป็นกลุ่ม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการประสานงาน
มีช่องทำงกำรประสำนงำนหลำยรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ Messenger 4.24
4.08
4.03
Line Facebook เป็นต้น
มำก
มำก
มำก

ภาพที่ 9 คะแนนเฉลี่ ย และระดั บ ควำมพึ ง พอใจด้ำ นสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกำร
ตรวจสอบภำยใน (แยกเป็นกลุ่ม)
จำกผลส ำรวจตำรำงที่ 12 พบว่ ำ ระดั บ ควำมพึ ง พอใจด้ ำ นสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ประสำนงำนกำรตรวจสอบภำยใน มีช่องทำงกำรประสำนงำนหลำยรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ Messenger
Line Facebook ในภำพรวม อยู่ในระดับพอใจมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.08 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน
แยกเป็น
กลุ่มผู้บริหำร อยู่ในระดับพอใจมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.24
กลุ่มหัวหน้ำสำนักงำน/หัวหน้ำงำน อยู่ในระดับพอใจมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.08
กลุ่มผู้ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับพอใจมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.03
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ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (ภาพรวม)
จำกสรุปค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในภำพรวม (ตารางที่ 7 หน้า 11) ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร (ภำพรวม) สำมำรถแสดงได้ดังตำรำงที่ 13 นี้
ตำรำงที่ 13 คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร (ภำพรวม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
1. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม
4.23
มำก
2. ประเด็นที่ตรวจพบมีกำรชี้แจงและรำยงำนอย่ำงถูกต้อง
4.27
มำก
3. ข้อเสนอแนะที่ปรำกฏในรำยงำนเป็นประโยชน์และสำมำรถ
4.27
มำก
ปฏิบัติได้
4. กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับกำรตรวจสอบชี้แจงกำรปฏิบัติงำนในควำม
4.32
มำก
รับผิดชอบ
5. มีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบตำมข้อเสนอแนะในครั้งก่อนอย่ำง
4.19
มำก
เหมำะสม
รวม
4.26
มาก
ผลกำรสำรวจตำรำงที่ 13 พบว่ำ ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรรวม อยู่ในระดับพอใจ
มำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.26 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยด้ำนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับกำรตรวจสอบชี้แจงกำร
ปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32 รองลงมำ ด้ำนประเด็นที่ตรวจ
พบมีกำรชี้แจงและรำยงำนอย่ำงถูกต้อง และด้ำนข้อเสนอแนะที่ปรำกฏในรำยงำนเป็นประโยชน์และ
สำมำรถปฏิบัติได้ ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.27 และด้ำนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบเป็นไปอย่ำง
รวดเร็วและเหมำะสม ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.23 และต่ำสุดด้ำนมีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบตำม
ข้อเสนอแนะในครั้งก่อนอย่ำงเหมำะสม ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.19
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ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (แยกเป็นกลุ่ม)
จำกสรุ ป ค่ำเฉลี่ ย ควำมพึงพอใจแยกเป็นกลุ่ ม (ตารางที่ 8 หน้า 12) ควำมพึงพอใจด้ำนด้ ำ น
คุณภำพกำรให้บริกำร สำมำรถแสดงได้ดังตำรำงที่ 12 นี้
ตำรำงที่ 14 คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (แยกเป็นกลุ่ม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
1. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม
4.40
4.16
4.20
มำก
มำก
มำก
2. ประเด็นที่ตรวจพบมีกำรชี้แจงและรำยงำนอย่ำงถูกต้อง
4.36
4.20
4.27
มำก
มำก
มำก
3. ข้อเสนอแนะที่ปรำกฏในรำยงำนเป็นประโยชน์และสำมำรถ
4.40
4.16
4.27
ปฏิบัติได้
มำก
มำก
มำก
4. กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับกำรตรวจสอบชี้แจงกำรปฏิบัติงำนในควำม 4.48
4.28
4.28
รับผิดชอบ
มำก
มำก
มำก
5. มีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบตำมข้อเสนอแนะในครั้งก่อนอย่ำง 4.28
4.16
4.17
เหมำะสม
มำก
มำก
มำก
เฉลี่ยรวม
4.38
4.19
4.24
มาก
มาก
มาก

ภาพที่ 10 คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (แยกเป็นกลุ่ม)
จำกผลกำรสำรวจตำรำงที่ 12 พบว่ำ ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ในภำพรวมเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.26 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน แยกเป็น
กลุ่มผู้บริหำร อยู่ในระดับพอใจมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.38
กลุ่มหัวหน้ำสำนักงำน/หัวหน้ำงำน อยู่ในระดับพอใจมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.19
กลุ่มผู้ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับพอใจมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.24
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ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ภาพรวม)
จำกสรุ ป ค่ำเฉลี่ ย ควำมพึงพอใจในภำพรวม (ตารางที่ 7 หน้า 11) ควำมพึงพอใจด้ำนระบบ
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ (ภำพรวม) สำมำรถแสดงได้ดังตำรำงที่ 10 นี้
ตำรำงที่ 15 คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ (ภำพรวม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
1. ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ
3.98
มำก
2. ข้อมูลตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
3.90
มำก
3. สำมำรถเข้ำถึงกำรข้อมูลได้สะดวก ใช้งำนง่ำย
3.88
มำก
รวม
3.92
มาก

ภำพที่ 11 คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ (ภำพรวม)
ผลกำรสำรวจตำรำงที่ 15 พบว่ำ ควำมพึงพอใจด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศรวม อยู่ใน
ระดับพอใจมำกด้วยคะแนนเฉลี่ ย 3.92 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยด้ำนข้อมูลสำรสนเทศมี ควำม
ทันสมัย และนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.98 รองลงมำด้ำนข้อมูลตอบสนอง
ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 และต่ำสุดสำมำรถเข้ำถึงกำร
ข้อมูลได้สะดวก ใช้งำนง่ำย ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.88
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ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (แยกเป็นกลุ่ม)
จำกสรุปค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจแยกเป็นกลุ่ ม (ตารางที่ 8 หน้า 12) ควำมพึงพอใจด้ำนระบบ
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ สำมำรถแสดงได้ดังตำรำงที่ 16 นี้
ตำรำงที่ 16 คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ (แยกเป็นกลุ่ม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
1. ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ
4.12
4.00
3.93
มำก
มำก
มำก
2. ข้อมูลตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
4.04
3.92
3.85
มำก
มำก
มำก
3. สำมำรถเข้ำถึงกำรข้อมูลได้สะดวก ใช้งำนง่ำย
4.00
3.88
3.84
มำก
มำก
มำก
รวม
4.05
3.93
3.87
มาก
มาก
มาก
เฉลี่ย
3.92
มาก

ภาพที่ 12 คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ (แยกเป็นกลุ่ม)
ผลกำรสำรวจตำรำงที่ 16 พบว่ำ ควำมพึงพอใจด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ในภำพรวม
เฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน แยกเป็น
กลุ่มผู้บริหำร อยู่ในระดับพอใจมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.05
กลุ่มหัวหน้ำสำนักงำน/หัวหน้ำงำน อยู่ในระดับพอใจมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.93
กลุ่มผู้ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับพอใจมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.87 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน

การสรุปผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผล
กำรสำรวจควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของสำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมำณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับริกำรต่อกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อนำ
ผลกำรส ำรวจ รวมทั้ งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกผู้ รับกำรตรวจสอบมำพิจำรณำ ทบทวน และ
วิเครำะห์ กำหนดแนวทำงในกำรพัฒ นำ/ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนตรวจสอบภำยในให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
โดยศึกษำข้อมูลจำกผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 125 คน ได้รับแบบสำรวจกลับมำทั้งหมด 125 คน
ผู้ ต อบแบบส ำรวจ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ำร หั ว หน้ ำ ส ำนั ก งำนหรื อ หั ว หน้ ำ งำน ผู้ ปฏิ บั ติ งำนกำรเงิ นและบัญชี
ผู้ปฏิบัติงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน และผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ ของหน่วยงำนรับตรวจภำยในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 20 หน่วยงำน (ตำมแผนกำรตรวจสอบปี 2562) ได้แก่ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำนักงำน
อธิกำรบดี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำนักงำนบริหำรจัดกำรและ
ทรัพย์สิน บัณฑิตวิทยำลัย วิทยำลัยนำนำชำติ สถำบันวิจัยและพัฒนำ วิทยำลัยพัฒนำเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่วไปและศิลปวิทยำศำสตร์ คณะครุศำสตร์ สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย สำนักงำน
บริหำรศูนย์แม่ริม และสำนักทะเบียนและประมวลผล
ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ โดยภำพรวมของสำนักตรวจสอบภำยใน อยู่ในระดับมำก โดยนำ
แบบสำรวจมำแจกแจงควำมถี่ หำค่ำคะแนนเฉลี่ย นำเสนอในรูปของตำรำง ควำมเรียง พบว่ำ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อย
ละ 89 ของจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ มีสถำนภำพเป็นบุคลำกรสำยสนับสนุนถึงร้อยละ 88 ของจำนวน
ผู้ตอบแบบสำรวจ สังกัดสำนักงำน/สถำบัน อยู่ในระดับผู้บริหำรร้อยละ 20 ระดับหัวหน้ำสำนักงำน/หัวหน้ำ
งำนร้อยละ 20 และระดับผู้ปฏิบัติงำนร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
ตอนที่ 2 – 5 กำรประเมินควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ ในภำพรวม ในแต่ละ
ด้ำน อยู่ในระดับมำก ได้แก่ ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในได้เปิดโอกำสให้ผู้รับกำรตรวจสอบชี้แจงกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบ ซึ่งมีระดับควำมพึงพอใจ
มำกด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.32 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน และเมื่อจำแนกออกเป็นกลุ่มพบว่ำ กลุ่ม
ผู้บริหำรมีควำมพึงพอใจมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.48
ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรของผู้ตรวจสอบภำยใน ซึ่งในประเด็นนี้
สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้คะแนนจำกกำรที่สำนักงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประชุมเปิดตรวจอย่ำงเป็น
ทำงกำร และผู้ตรวจสอบได้ทำควำมเข้ำใจกับผู้รับตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และรำยงำนผลกำร

- 25 ตรวจสอบ รวมทั้งข้อจำกัดของกำรตรวจสอบระดับควำมพึงพอใจมำกด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.46 จำก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน และเมื่อจำแนกออกเป็นกลุ่มพบว่ำ กลุ่มผู้บริหำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดด้วย
คะแนนเฉลี่ย 4.68 เพรำะในกำรประชุมเปิดตรวจอย่ำงเป็นทำงกำรนั้น สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้มี
กำรแจ้ งรำยกำรเอกสำรประกอบกำรตรวจสอบของแต่ล ะหั ว ข้ อ และแจ้งเพื่อ กำรประสำนงำนกำร
ตรวจสอบผู้ตรวจสอบในแต่ละหัวข้อ
ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำน ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในได้คะแนนจำกกำรมีช่องทำงกำรประสำนงำนหลำยรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ Messenger Line
Facebook ระดับควำมพึงพอใจมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.08 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ สำนักงำน
ตรวจสอบภำยในอำจจะต้องมีกำรปรับปรุงช่องทำงกำรประสำนงำนให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรได้ง่ำยขึ้น เช่น
กำรสร้ำง Line กลุ่มชั่วครำว ณ ช่วงเวลำที่มีกำรตรวจสอบ
ควำมพึงพอใจด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้
คะแนนควำมพึงพอใจน้อยที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.92 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งดูจำกคะแนนเฉลี่ย
แล้ว ควำมสำมำรถเข้ำถึงกำรข้อมูลได้สะดวก ใช้งำนง่ำย ได้ค ะแนนเฉลี่ย น้อ ยที่สุด คือ 3.88 จำก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน และเมื่อดูจำแนกเป็นรำยกลุ่ม พบว่ำ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเข้ำถึงกำรข้อมูล
ได้สะดวก ใช้งำนง่ำย ได้ค ะแนนเฉลี่ย 3.84 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่ง อำจเกิด จำกสำเหตุที่
Website ของส ำนัก งำนตรวจสอบภำยใน ไม่ส ำมำรถใช้ง ำนได้ใ นช่ว งเวลำหนึ ่ง อัน เนื ่อ งมำจำก
สำนักงำนตรวจสอบภำยในไม่มีนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์เพื่อดูและในด้ำนนี้ ต้องอำศัยประสำนงำนขอ
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. หน่วยรับตรวจมีภำระงำนเร่งด่วนในช่วงเวลำที่สำนักงำนตรวจสอบภำยในขอข้อมูล ส่งผลให้
เกิดควำมติดขัดในระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
2. สำนักงำนตรวจสอบภำยในมีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ ตำมข้อเสนอแนะในครั้งก่อน แต่
อำจดำเนินกำรในช่วงที่ผู้บริหำรไม่อยู่ในสำนักงำน จึงไม่ทรำบกำรติดตำมผลอย่ำงชัดเจน
3. กำรนำเสนอผลกำรตรวจสอบโดยใช้กรำฟ และข้อมูลมำเปรียบเทียบเป็นรำยงำนที่ดีมำก

ภาคผนวก
แบบสำรวจ
เรื่อง ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
รอบปีงบประมำณ 2562
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แบบสารวจ
เรื่อง ความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบปีงบประมาณ 2562
...........................................................................................................................................
คาชี้แจง
แบบสำรวจชุดนี้จั ดทำขึ้นเพื่อกำรพัฒนำ/ปรั บปรุ งกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน
เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน คำตอบของท่ำ นจะมีป ระโยชน์อ ย่ำ งยิ่ง
ต่อกำรศึกษำถึงปั จจั ยด้ำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงงำน ทั้งนี้ ผู้ศึกษำจะทำกำรประมวลผลออกมำ
ในภำพรวม โดยแบ่งแบบสำรวจเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย
1. ตอนที่ 1 โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับคำตอบของท่ำน และเป็นควำมจริง
2. ตอนที่ 2 ถึง ตอนที่ 5 โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับกำรประเมินควำมพึงพอใจ
โดยแบ่งระดับกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยรับตรวจเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5 = ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
4 = ระดับควำมพึงพอใจมำก
3 = ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
2 = ระดับควำมพึงพอใจน้อย
1 = ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
และข้อเสนอแนะตำมแต่ละตอน (ถ้ำมี)
จึ งขอควำมร่ วมมื อจำกท่ ำนโปรดตอบแบบส ำรวจนี้ ตำมควำมเป็ นจริ ง ค ำตอบของท่ ำนจะไม่ มี
ผลกระทบต่อท่ำน และไม่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของท่ำนแต่อย่ำงใด และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
สิงหำคม 2562

- 28 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสารวจ
1. เพศ  ชำย

 หญิง

2. อำยุ  20-30 ปี

 31-40 ปี

3. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
 ต่ำกว่ำปริญญำตรี
4. ประเภทหน่วยงำน
 กอง

 41-50 ปี

 51 ปี ขึ้นไป

 ปริญญำตรี  ปริญญำโท  ปริญญำเอก

 สำนักงำน/สถำบัน

5. ประเภทผู้ประเมินแบบสำรวจ
 ผู้บริหำร  หัวหน้ำงำน

 คณะ/วิทยำลัย

 อื่น ๆ โปรดระบุ

 ผู้ปฏิบัติงำน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้ตรวจสอบ
สิ่งที่ประเมิน
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้ตรวจสอบ
2.1 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) ผู้ตรวจสอบ ได้ทำควำมเข้ำใจกับหน่วยรับตรวจเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต โดยมีหนังสือแจ้งเข้ำตรวจสอบอย่ำงเป็นทำงกำร
2) มีกำรประชุมเปิดตรวจอย่ำงเป็นทำงกำร และผู้ตรวจสอบได้ทำควำมเข้ำใจ
กับผู้รับตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมทั้ง
ข้อจำกัดของกำรตรวจสอบ
2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในส่งผลต่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
ท่ำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2) ผู้ตรวจสอบภำยใน ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตรวจสอบจำกผู้รับตรวจ
3) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบมีควำมเหมำะสม
4) กำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำ เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึงกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน เหมำะสม
2.3 การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ
1) ผู้รับตรวจสำมำรถนำข้อเสนอแนะตำมรำยงำนกำรตรวจสอบไปใช้
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

- 29 สิ่งที่ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

2) รำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย
3) ระยะเวลำในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
4) ข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้
2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ
1) ผู้ตรวจสอบภำยใน มีกำรติดตำมผลควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
2) หน่วยตรวจสอบ มีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขนั้น หน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .....................................
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการประสานงานการตรวจสอบภายใน
สิ่งที่ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการประสานงาน
มีช่องทำงกำรประสำนงำนหลำยรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ Messenger
Line เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

- 30 ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
สิ่งที่ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
1. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม
2. ประเด็นที่ตรวจพบมีกำรชี้แจงและรำยงำนอย่ำงถูกต้อง
3. ข้อเสนอแนะที่ปรำกฏในรำยงำนเป็นประโยชน์และสำมำรถปฏิบัติได้
4. กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับกำรตรวจสอบชี้แจงกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบ
5. มีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบตำมข้อเสนอแนะในครั้งก่อนอย่ำงเหมำะสม
ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .......................................
........................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สิ่งที่ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1. ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ
2. ข้อมูลตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
3. สำมำรถเข้ำถึงกำรข้อมูลได้สะดวก ใช้งำนง่ำย
ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณอย่ำงสูงที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสำรวจ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-885988

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบปีงบประมาณ 2562

ที่ปรึกษา
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

คณะทางาน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พุทธมน สุวรรณอำสน์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
นำงสำวอัมพวำ รินสินจ้อย
นำงสำวจันทนำ พรมเสน
นำยสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
นำยประชำ ทองนำ

จัดทาข้อมูล / รูปเล่ม / ปก
นำงสำวอัมพวำ รินสินจ้อย

สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 – 5388 – 5988
โทรสำร 0 – 5388 – 5989
Website : http://www.internalaudit.cmru.ac.th
Facebook : สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

“ผลการวิเคราะห์ความพึง

พอใจ โดยภาพรวมความพึง
พอใจของสำนักตรวจสอบ
ภายใน อยู่ในระดับมาก”

สำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน
http://www.internalaudit
.cmru.ac.th/

