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คำนำ
สำนัก งานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแบบสำรวจ เรื่องความพึ งพอใจของผู้รับ บริก ารต่อการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ
การตรวจสอบ ทั้ งนี้ผลการสำรวจที่ ได้จ ะนำมาพัฒ นาปรับ ปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ได้ผลการสอบทานและ
การประเมินของปฏิบัติงาน จึงมีการสำรวจความคิดเห็นตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
แบบสำรวจความพึ งพอใจของผู้รับ บริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบได้สำรวจ
หน่วยงานรับ ตรวจภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 29 หน่วยงาน (ตามแผนการตรวจสอบปี 2563) เพื่อ
สำรวจข้อมูลความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้ตรวจสอบ, ความพึงพอใจด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวกในการประสานงานการตรวจสอบภายใน, ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
,ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ
สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสำรวจทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานได้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับ นี้จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้บริหาร ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
พฤศจิกายน 2563
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บทสรุปผู้บริหาร
การประเมิ นความพึ งพอใจของผู้รับบริก ารต่อการปฏิบัติงาน รอบปีงบประมาณ 2563 ของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อนำผล
การสำรวจ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบมาพิจารณา ทบทวน และวิเคราะห์
กำหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิ บัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ตอบแบบสำรวจ
โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล จากผู้ ต อบแบบสำรวจ จำนวน 87 คน แบ่ งเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แก่ 1) ผู้ บ ริ ห าร
2) หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน และ 3) ผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานรับตรวจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จำนวน 29 หน่วยงาน (ตามแผนการตรวจสอบปี 2563) ได้แก่ 1.สำนักงานอธิการบดี 2.คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 4.สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 5.วิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยีชุม ชนแห่งเอเชีย 6.คณะครุศาสตร์ 7.สำนัก งานบริห ารและจัดการทรัพย์สิน
8.ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มรภ.ชม. 9.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10. สำนักมาตรฐานและ
การป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 11.สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา12. คณ ะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
13.คณะวิทยาการจัดการ 14.ศูนย์มนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ 15.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชีย งใหม่ 16.สำนั ก งานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ 17.สำนั ก งานจัด การศึก ษาทั่ วไปและศิล ปะ
วิทยาศาสตร์ 18.บัณฑิตวิทยาลัย 19.วิทยาลัยนานาชาติ 20.สำนักหอสมุด 21.สำนักงานบริหารศูนย์แม่
ริม 22.สำนั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย 23.สำนั ก งานวิเ ทศสั ม พั น ธ์ 24.ศูน ย์ภ าษา 25.สำนั ก ดิ จิทั ล เพื่ อ
การศึก ษา 26.สำนัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม 27.สำนัก ทะเบียนและประมวลผล 28.ศูนย์ศึก ษาศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ29.สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.62 ระดับมากที่สุด (ตาราง
ที่ 7 หน้า 12) ความพึงพอใจ 5 อันดับสูงสุด ได้แก่ อันดับ 1 ประเด็นมี การประชุมเปิดตรวจอย่างเป็น
ทางการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ระดับมากที่สุดอันดับ 2 ประเด็นผู้ตรวจสอบ ได้ทำความเข้าใจกับหน่วยรับ
ตรวจเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษรเกี่ ยวกั บ วัตถุป ระสงค์ ขอบเขต โดยมี ห นั งสือ แจ้งเข้าตรวจสอบอย่างเป็ น
ทางการ ค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.78 ระดับ มากที่ สุดอันดับ 3 ประเด็น การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ส่งผลต่อพั ฒ นาการปฏิบัติงานของท่ านให้มีประสิท ธิภาพมากขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.75 ระดับ มากที่สุด
อันดับ 4 ประเด็นข้อมูลที่ปรากฏในรายงานมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และระดับมาก
ที่สุด อันดับ 5 ประเด็น ข้อ เสนอแนะที่ ป รากฏในรายงานเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70
สำนักงานตรวจสอบภายใน
พฤศจิกายน 2563
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ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานตรวจสอบภายในมีโครงสร้างหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557ข้อ 5 และข้อ 7

ภาพที่ 1 โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน ให้คำแนะนำ/ปรึกษาระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการปฏิบัติติงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และการใช้ทรัพยากร/ทรัพย์สนิ
ของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล และคุ้มค่า
สำนักงานตรวจสอบภายใน มีงานให้ความเชื่อมั่นและงานให้คำปรึกษา รวม 7 ประเภท ดังนี้
1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
4) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)
5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
7) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting)
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการดำเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดังนี้

ภาพที่ 2 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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แนวการตรวจสอบการดำเนินการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีแนวการตรวจสอบการดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดังนี้

ภาพที่ 3 แนวการตรวจสอบการดำเนินการ
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แนวการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยง
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีแนวการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ภาพที่ 4 แนวการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทั่วไปการประเมิน
การประเมินความพึ งพอใจของผู้รับ บริการต่อการปฏิบัติงาน รอบปีงบประมาณ 2563 ของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของสำนักงาน
ตรวจสอบ ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้ตรวจสอบ, ความพึงพอใจ
ด้านสิ่ งอำนวยความสะดวกในการประสานงานการตรวจสอบภายใน, ความพึง พอใจต่ อคุณ ภาพการ
ให้บริการ, ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ผลจากการประเมินในภาพรวม ผลประเมินต่อการปฏิบัติงาน และผลประเมินการรายงานผลการ
ตรวจสอบที่ ได้รับ จากหน่วยรับ ตรวจ สำนัก งานตรวจสอบภายใน จะได้นำมาผลดังกล่าวมาพิจ ารณา
ทบทวน วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการพัฒนา ในการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีความถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใส่ ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. เพื่อนำผลการสำรวจ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบมาพิจารณา
ทบทวน และวิ เคราะห์ กำหนดแนวทางในการพัฒ นา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขต
ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานหรือหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ของหน่วยงานรับตรวจภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ จำนวน 29 หน่วยงาน ตามแผนการตรวจสอบปี 2563 ได้แก่ สำนัก งานอธิการบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยีชุ ม ชนแห่ง เอเชีย คณะครุศ าสตร์ สำนั ก งานบริห ารและจั ดการทรัพ ย์สิ น
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มรภ.ชม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักมาตรฐานและการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ค ณ ะ เท ค โน โล ยี ก า ร เก ษ ต ร
คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์มนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สำนักงานจัดการศึก ษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ บัณฑิ ต
วิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ สำนักหอสมุด สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนัก งานวิเทศสัม พั นธ์ ศูนย์ภาษา สำนัก ดิจิทั ล เพื่อ การศึก ษา สำนัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม สำนั ก
ทะเบียนและประมวลผล ศูนย์ศึก ษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
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ประชากร
ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานหรือหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จากหน่วยงานรับตรวจ 29 หน่วยงาน จำนวน 87 คน

วิธีการดำเนินการประเมิน
1. ดำเนินการโดยส่งแบบสำรวจให้กับหน่วยงานรับตรวจ จำนวน 29 หน่วยงาน รวมทั้งหมด จำนวน
87 ชุด โดยได้รับแบบสำรวจตอบกลับมาทั้งหมด 87 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
2. นำแบบสำรวจทั้งหมด จำนวน 87 ชุด มาทำการคัดแยกแบบสำรวจที่มีความสมบูรณ์ เพื่อนำมา
ประมวลผลข้อมูล ในการหาค่าเฉลี่ย จำนวน 87 ชุด

การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ประเภทผู้ประเมินแบบ
สำรวจ ประเภทหน่วยงาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้ตรวจสอบ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิง่ อำนวยความสะดวกในการประสานงานการตรวจสอบภายใน
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนำแบบสำรวจมาแจกแจงความถี่ หาค่าคะแนนเฉลี่ย นำเสนอในรูปของ
ตาราง ความเรียง ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ประเภทผู้ประเมิน
แบบสำรวจ ประเภทหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้ตรวจสอบ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการประสานงานการตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

-7เกณฑ์การประเมิน
การสำรวจความคิดเห็นเป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกั บ
การปฏิบ ัติง านตรวจสอบภายใน ในเรื่อ งความพึง พอใจต่อ การปฏิบ ัติง านตรวจสอบภายใน ของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้เกณฑ์
การประเมิน และสรุปผล
มาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1) เกณฑ์คะแนนความพึงพอใจหรือความคิดเห็น
เกณฑ์คะแนนความพึงพอใจหรือความคิดเห็น เป็น เกณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสำรวจที่ใช้ให้คะแนน
ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นในแบบสำรวจตามภาคผนวก (เริ่มหน้า ก เป็นต้นไป)
ตารางที่ 1 เกณฑ์คะแนนความพึงพอใจหรือความคิดเห็น
ระดับคะแนน
ความหมาย
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
2) เกณฑ์ที่ใช้แปลความหมายของระดับความคิดเห็น
เกณฑ์ แปลความหมายคะแนนพึงพอใจหรือความคิดเห็น เกณฑ์ ที่ใช้แปลความหมายของ
คะแนนความพึงพอใจหรือความคิดเห็น
ตารางที่ 2 เกณฑ์ที่ใช้แปลความหมายของระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ความหมาย
4.50-5.00
มากที่สุด
3.50-4.49
มาก
2.50-3.49
ปานกลาง
1.50-2.49
น้อย
1.00-1.49
น้อยที่สุด

ผลการประเมิน
การสำรวจความคิ ดเห็ น ความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิบั ติ ง านตรวจสอบภายในของสำนั ก งาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ก ารเสริม สร้างระบบ
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน ได้ผลการสอบทานและการประเมินที่ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน จึงมีการสำรวจความคิดเห็น (Audit Stakeholder Survey)
ตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (1300)

ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
ข้อ มู ล เกี่ ยวข้อ งกั บ ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ประเภทหน่วยงาน ประเภทผู้
ประเมินแบบสำรวจ
ตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (เพศ)
เพศ
จำนวน
ชาย
22
หญิง
65
รวม
87

ร้อยละ
25.30
74.70
100.00

จากผลสำรวจตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.70 รองลงมาเพศชาย จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30
ตารางที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
สถานภาพ
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
รวม

จำนวน
13
74
87

ร้อยละ
14.90
85.10
100.00

จากผลสำรวจตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมากเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน
69 คน คิดเป็นร้อยละ 84.10 รองลงมาบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90

-9ตารางที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (ประเภทหน่วยงาน)
หน่วยงาน
1) สำนักงานอธิการบดี
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
4) สำนักงานวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
6) คณะครุศาสตร์
7) สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน
8) ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มรภ.ชม.
9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10) สำนักมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
11) สถาบันวิจัยและพัฒนา
12) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13) คณะวิทยาการจัดการ
14) ศูนย์มนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
15) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16) สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
17) สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
18) บัณฑิตวิทยาลัย
19) วิทยาลัยนานาชาติ
20) สำนักหอสมุด
21) สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม
22) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
23) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
24) ศูนย์ภาษา
25) สำนักดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
26) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
27) สำนักทะเบียนและประมวลผล
28) ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
29) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน
ร้อยละ
7
8.05
2
2.29
2
2.29
0.00
3
3.45
3
3.45
1
1.15
2
2.29
5
5.75
2
2.29
1
1.15
1
1.15
0.00
6
6.89
4
4.59
2
2.29
3
3.44
3
3.44
2
2.29
8
9.19
2
2.29
4
4.59
4
4.59
4
4.59
5
5.74
7
8.05
3
3.44
1
1.15
1
1.15
87
100.00
จากผลสำรวจตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นบุคลากรสังกัดหน่วยรับตรวจตามแผนการ
ตรวจสอบรอบปีงบประมาณ2563 ได้แก่ 1.สำนักงานอธิการบดี 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 4.สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 5.วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย 6.คณะครุศาสตร์ 7.สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 8.ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
มรภ.ชม. 9.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10. สำนักมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

- 10 11.สถาบันวิจัยและพัฒนา 12. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13.คณะวิทยาการจัดการ 14.ศูนย์มนุษย์และ
บุคคลที่มีความพิการ 15.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16.สำนักงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 17.สำนัก งานจัดการศึก ษาทั่วไปและศิล ปะวิท ยาศาสตร์ 18.บัณฑิ ตวิทยาลัย 19.วิทยาลัย
นานาชาติ 20.สำนั ก หอสมุ ด 21.สำนัก งานบริห ารศูนย์ แม่ ริม 22.สำนั ก งานสภามหาวิท ยาลัย 23.
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 24.ศูนย์ภาษา 25.สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 26.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 27.
สำนักทะเบียนและประมวลผล 28.ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ29.สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- 11 ตารางที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (ประเภทกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ)
ประเภทผู้ประเมิน
จำนวน
ผู้บริหาร
13
หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน
20
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
13
ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
13
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
21
นักวิชาการศึกษา
4
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
1
นักวิเทศสัมพันธ์
2
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2
เจ้าหน้าทีส่ ำนักงาน
1
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1
ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนคุม
1
รวม
87

ร้อยละ
15.1
23.3
14.9
14.9
24.1
4.7
1.2
2.4
2.4
1.2
1.2
1.2
100

จากผลสำรวจตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานหรือหัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ของหน่วยรับ
ตรวจตามแผนการตรวจสอบรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2563
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ความพึงพอใจในภาพรวม
จากผลการประเมิ นความพึ ง พอใจทุ ก ด้านในภาพรวม ระดับ ความพึ งพอใจของสำนั ก งาน
ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (ระดับมากที่สุด) โดยแยก
เป็น 4 ประเด็นซึ่งมีคะแนนและระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ดังตารางที่ 7 นี้
ตารางที่ 7 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
คะแนน
ระดับ
4.68
มากที่สุด
4.57
มากที่สุด
4.69
มากที่สุด
4.62
มากที่สุด
4.62
มากที่สุด

ประเด็น
1) กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2) สิ่งอำนวยความสะดวกในการประสานงาน
3) คุณภาพการให้บริการ
4) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รวม
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.7
4.68
4.66
4.64
4.62
4.6
4.58
4.56
4.54
4.52
4.5

4.69

4.68

4.62

4.62

4.57

ภาพที่ 5 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจทั้ งหมด 29 หน่วยงาน แจกแบบสำรวจให้หน่วยงาน จำนวน 87 ชุด
และได้รับแบบสำรวจคืน จำนวน 87 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสำรวจทั้งหมด

- 13 ตารางที่ 8 เปรียบเทียบสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมปี 2562-2563
ความพึงพอใจเฉลี่ย
ความพึงพอใจเฉลี่ย
ประเด็น
(x̅) ปี 2563
(x̅) ปี 2562
คะแนน
ระดับ
คะแนน
ระดับ
1) กระบวนการและ
4.68
มากที่สุด
4.22
มาก
ขั้นตอนการให้บริการ
2) สิ่งอำนวยความสะดวก
4.57
มากที่สุด
4.08
มาก
ในการประสานงาน
3) คุณภาพการให้บริการ
4.69
มากที่สุด
4.26
มาก
4) ระบบเทคโนโลยีและ
4.62
มากที่สุด
3.92
มาก
สารสนเทศ
รวม
4.62
มากที่สุด
4.18
มาก

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.8
4.6
4.4

4.69

4.68
4.57

4.62

4.62

4.2

4.26

4.22

4

4.18

4.08

3.92

3.8

3.6
3.4
ปี 2563
กระบวนการและขัน้ ตอนการให้บริการ

ปี 2562
สิง่ อานวยความสะดวก

คุณภาพการให้บริการ

ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เฉลีย่ รวม

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมปี 2562-2563
ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจทั้ งหมด 29 หน่วยงาน แจกแบบสำรวจให้หน่วยงาน จำนวน 87 ชุด
และได้รับแบบสำรวจคืน จำนวน 87 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสำรวจทั้งหมด มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น
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ความพึงพอใจแยกเป็นกลุ่ม
จากผลการประเมิ นความพึ ง พอใจทุ ก ด้านในภาพรวม ระดับ ความพึ งพอใจของสำนั ก งาน
ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (ระดับมากที่สุด) โดยแยก
เป็นกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารหัวหน้าสำนักงาน และผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคะแนนและระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย ดังตารางที่ นี้
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแยกเป็นกลุ่ม
คะแนนเฉลี่ย (x̅)
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
1) ด้านกระบวนการ
4.78
4.68
4.67
2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.00
4.50
4.61
3) ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.72
4.74
4.67
4) ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4.51
4.36
4.56
เฉลี่ยรวม
4.50
4.56
4.62
ประเด็น

ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
มากที่สุด

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มากที่สุด

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
5

4.8
4.78

4.72

4.6

4.51 4.50

4.4

4.74

4.68

4.67
4.56

4.50

4.61

4.67
4.56

4.62

4.36
4.2
4
4.00
3.8
3.6
ผูบ้ ริหาร
กระบวนการและขัน้ ตอนการให้บริการ

หัวหน้า
สิง่ อานวยความสะดวก

ภาพที่ 7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแยกเป็นกลุ่ม

คุณภาพการให้บริการ

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เฉลีย่ รวม
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สรุปความพึงพอใจทุกด้านในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด
ตารางที่ 10 สรุปความพึงพอใจทุกด้านในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
คะแนน
ระดับ

ประเด็น

1

2

3

4
5

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้
ตรวจสอบ : การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
มีการประชุมเปิดตรวจอย่างเป็นทางการ และผู้ตรวจสอบ
ได้ทำความเข้าใจกับผู้รบั ตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต
และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้ ข้อจำกัดของการ
ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ ได้ทำความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต โดยมีหนังสือ
แจ้งเข้าตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้
ตรวจสอบ :การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในส่งผลต่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้
ตรวจสอบ :การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานมีความถูกต้องเชื่อถือได้
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานเป็นประโยชน์และสามารถ
ปฏิบัติได้

4.79

มากที่สุด

4.78

มากที่สุด

4.75

มากที่สุด

4.70

มากที่สุด

4.70

มากที่สุด

สรุ ปความพึงพอใจทุกด้านในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด
4.79
4.78
4.75

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

ภาพที่ 8 สรุปความพึงพอใจทุกด้านในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด

4.70

4.70

อันดับ 4

อันดับ 5

- 16 จากตารางที่ 10 ผลการประเมินความพึงพอใจ 5 อันดับสูงสุด ได้แก่
อั น ดั บ ที่ 1 ด้ านกระบวนการและขั้ น ตอนการให้ บ ริก ารของผู้ต รวจสอบ : การวางแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเด็นมีการประชุมเปิดตรวจอย่างเป็นทางการ และผู้ตรวจสอบได้ทำความเข้าใจ
กับผู้รับตรวจเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อจำกัดของการตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79
อั น ดั บ ที่ 2 ด้านกระบวนการและขั้น ตอนการให้บ ริ ก ารของผู้ต รวจสอบ : การวางแผนการ
ปฏิบัติง านตรวจสอบ ประเด็น ผู้ตรวจสอบ ได้ท ำความเข้าใจกั บ หน่วยรับ ตรวจเป็นลายลัก ษณ์ อักษร
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต โดยมีหนังสือแจ้งเข้าตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78
อันดับที่ 3 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บ ริการของผู้ตรวจสอบ : การปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในส่งผลต่อพัฒนาการปฏิบัติงานของท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75
อันดับ ที่ 4 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บ ริก ารของผู้ตรวจสอบ : การรายงานผลการ
ปฏิบัติการตรวจสอบประเด็นข้อมูลที่ปรากฏในรายงานมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
อันดับที่ 5 ด้านความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการประเด็นข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงาน
เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มี
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ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (ภาพรวม)
จากสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม (ตารางที่ 7 หน้า 12 ) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการของผู้ตรวจสอบภายใน (ภาพรวม) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 11 นี้
ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (ภาพรวม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
2.1 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) ผู้ตรวจสอบ ได้ทำความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจเป็นลาย
4.78
มากที่สุด
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต โดยมีหนังสือแจ้งเข้า
ตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
2) มีการประชุมเปิดตรวจอย่างเป็นทางการ และผู้ตรวจสอบได้
4.79
มากที่สุด
ทำความเข้าใจกับผูร้ ับตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
รายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้ ข้อจำกัดของการตรวจสอบ
2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) การปฏิบัตงิ านของผู้ตรวจสอบภายในส่งผลต่อพัฒนาการ
4.75
มากที่สุด
ปฏิบัติงานของท่านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
2) ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
4.68
มากที่สุด
กับการตรวจสอบจากผู้รบั ตรวจ
3) ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเหมาะสม
4.60
มากที่สุด
4) การให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบรวมถึง
4.67
มากที่สุด
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเหมาะสม
2.3 การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ
1) ผู้รับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบ
4.68
มากที่สุด
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
2) รายงานผลการตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4.68
มากที่สุด
3) ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจสอบ
4.63
มากที่สุด
4) ข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานมีความถูกต้องเชื่อถือได้
4.70
มากที่สุด
2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ
1) ผู้ตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไข
4.62
มากที่สุด
ปรับปรุงการปฏิบัตงิ านตามรายงานผลการตรวจสอบ
2) สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการตรวจสอบ
4.63
มากที่สุด
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขนั้น หน่วยรับตรวจ
ได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
รวม
4.68
มากที่สุด

- 18 จากผลสำรวจตารางที่ พบว่า ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริการของผู้ตรวจสอบในภาพรวม ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.68
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนโดยในด้านการวางแผนการปฏิ บัติงานตรวจสอบ มีการประชุมเปิดตรวจอย่าง
เป็นทางการ และผู้ตรวจสอบได้ทำความเข้าใจกับผู้รบั ตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และรายงานผลการ
ตรวจสอบ รวมทั้งข้อจำกัดของการตรวจสอบ ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.79 รองลงมา คือ
ผู้ตรวจสอบ ได้ทำความเข้าใจกับหน่ วยรับตรวจเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต โดยมี
หนังสือแจ้งเข้าตรวจสอบอย่างเป็น ทางการ ในระดับมากที่ สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.78 ด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในส่งผลต่อพัฒนาการปฏิบัติงานของท่านให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ด้านการรายงานผลการปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.70 ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบจากผู้รั บ ตรวจ และด้า นการรายงานผลการปฏิ บั ติก ารตรวจสอบ ผู้รั บ ตรวจสามารถนำ
ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ และรายงานผลการตรวจสอบมี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ การ
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ ยวกั บเรื่อ งที่ ตรวจสอบรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจนเหมาะสม ในระดับมากที่ สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ด้านการรายงานผลการปฏิบัติก าร
ตรวจสอบ ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจสอบ และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขนั้น
หน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ด้านการ
ติดตามผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน มี ก ารติดตามผลความคืบ หน้าในการแก้ไขปรับ ปรุง การ
ปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบ ในระดับมากที่ สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62
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ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ(แยกเป็นกลุ่ม)
จากสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแยกเป็นกลุ่ม (ตารางที่ 9 หน้า 14) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการของผู้ตรวจสอบภายใน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 12 นี้
ตารางที่ 12 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
(แยกเป็นกลุม่ )
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
2.1 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) ผู้ตรวจสอบ ได้ทำความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจเป็นลาย
4.84
4.85
4.74
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต โดยมีหนังสือแจ้งเข้า
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
ตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
2) มีการประชุมเปิดตรวจอย่างเป็นทางการ และผู้ตรวจสอบได้
4.85
4.85
4.76
ทำความเข้าใจกับผูร้ ับตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
รายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้ ข้อจำกัดของการตรวจสอบ
2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) การปฏิบัตงิ านของผู้ตรวจสอบภายในส่งผลต่อพัฒนาการ
4.76
4.75
4.76
ปฏิบัติงานของท่านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
2) ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่
4.77
4.60
4.70
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจากผู้รบั ตรวจ
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
3) ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเหมาะสม
4.85
4.65
4.54
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
4) การให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึง 4.69
4.60
4.70
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เหมาะสม
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
2.3 การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ
1) ผู้รับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบ 4.77
4.70
4.67
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
2) รายงานผลการตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4.76
4.80
4.63
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
3) ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจสอบ
4.85
4.60
4.59
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
4) ข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานมีความถูกต้องเชื่อถือได้
4.77
4.65
4.70
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด

- 20 ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน

ประเด็น

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ
1) ผู้ตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไข 4.76
4.55
ปรับปรุงการปฏิบัตงิ านตามรายงานผลการตรวจสอบ
มากที่สุด มากที่สุด
2) สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการตรวจสอบ
4.69
4.65
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขนั้น หน่วยรับตรวจ มากทีส่ ุด มากทีส่ ุด
ได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
รวม
4.78
4.69
มากที่สดุ มากที่สดุ

เฉลี่ย

4.61
มากที่สุด
4.61
มากที่สุด
4.67
มากที่สดุ

4.68
มากที่สุด
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

4.8

ผูบ้ ริหาร, 4.78

4.78
4.76
4.74
4.72
4.7
4.68

หัวหน้าฯ, 4.69

เฉลี่ย, 4.68
ผูป้ ฏิบตั ิงาน, 4.67

4.66
4.64
4.62
4.6

ภาพที่ 9 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (แยกเป็นกลุ่ม)
จากผลสำรวจตารางที่ พบว่า ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริการของผู้ตรวจสอบภายในภาพรวมเท่ากับ 4.68 โดยแยกเป็น
กลุ่มผู้บริหาร อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.78
กลุ่มหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.69
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.67
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ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (แยกเป็นกลุ่ม)
จากสรุป ค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจแยกเป็นกลุ่ม (ตารางที่ 9 หน้า 14) ความพึง พอใจด้านด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการประสานงานการตรวจสอบภายใน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 13 นี้
ตารางที่ 13 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านสิง่ อำนวยความสะดวกในการประสานงานการ
ตรวจสอบภายใน (แยกเป็นกลุม่ )
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการประสานงาน
มีช่องทางการประสานงานหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ Messenger
4.00
4.50
4.61
Line Facebook เป็นต้น
มาก มากที่สุด มากที่สุด
เฉลี่ย
4.51 มากที่สุด

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
3.80
3.60

4.50

4.61

4.51

4.00

ภาพที่ 10 คะแนนเฉลี่ยและระดับ ความพึง พอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการประสานงานการ
ตรวจสอบภายใน (แยกเป็นกลุ่ม)
จากผลสำรวจตารางที่ 13 พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจด้ า นสิ่ ง อำนวยความสะดวกในการ
ประสานงานการตรวจสอบภายใน มีช่องทางการประสานงานหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ Messenger
Line Facebook ในภาพรวม อยู่ในระดับ พอใจมากที่ สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน แยกเป็น
กลุ่มผู้บริหาร อยู่ในระดับพอใจมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.00
กลุ่มหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน อยู่ในระดับพอใจมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.50
กลุ่มผู้ปฏิบัตงิ าน อยู่ในระดับพอใจมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.61
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ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (ภาพรวม)
จากสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม (ตารางที่ 7 หน้า 12) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการ
ให้บริการ (ภาพรวม) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 14 นี้
ตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (ภาพรวม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
1. การรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
4.66
มากที่สุด
2. ประเด็นที่ตรวจพบมีการชี้แจงและรายงานอย่างถูกต้อง
4.68
มากที่สุด
3. ข้อเสนอแนะทีป่ รากฏในรายงานเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติ
4.70
มากที่สุด
ได้
4. การเปิดโอกาสให้ผรู้ บั การตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานในความ
4.74
มากที่สุด
รับผิดชอบ
5. มีการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะในครั้งก่อนอย่าง
4.69
มากที่สุด
เหมาะสม
รวม
4.69
มากที่สุด
ผลการสำรวจตารางที่ 14 พบว่า ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการรวม อยู่ในระดับพอใจ
มากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.69 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยด้านการเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจสอบ
ชี้แจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ในระดับ มากที่ สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.74 รองลงมา ด้าน
ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ ในระดับมากที่ สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย
4.70 มีการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะในครั้งก่อนอย่างเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.69 ประเด็นที่ตรวจพบมีการชี้แจงและรายงานอย่างถูกต้อง ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 และต่ำสุดด้านการรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.66
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ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (แยกเป็นกลุ่ม)
จากสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแยกเป็นกลุ่ม (ตารางที่ 9 หน้า 14) ความพึงพอใจด้านด้านคุณภาพ
การให้บริการ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 135 นี้
ตารางที่ 15 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (แยกเป็นกลุ่ม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
1. การรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
4.76
4.40
4.65
มากที่สุด มาก
มากที่สุด
2. ประเด็นที่ตรวจพบมีการชี้แจงและรายงานอย่างถูกต้อง
4.62
4.75
4.65
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
3. ข้อเสนอแนะทีป่ รากฏในรายงานเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติ 4.69
4.85
4.67
ได้
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
4. การเปิดโอกาสให้ผู้รบั การตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานในความ
4.85
4.80
4.70
รับผิดชอบ
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
5. มีการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะในครั้งก่อนอย่าง
4.00
4.65
4.69
เหมาะสม
มาก มากที่สุด มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.72
4.74
4.67
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
เฉลี่ย
4.69

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.76
หัวหน้าสานักงาน, 4.74
4.74
ผู้บริหาร, 4.72
4.72
เฉลี่ย, 4.69

4.70
4.68

ผู้ปฏิบัตงิ าน, 4.67

4.66
4.64
4.62

ภาพที่ 11 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (แยกเป็นกลุ่ม)

- 24 จากผลการสำรวจตารางที่ 13 พบว่า ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 4.69 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แยกเป็น
กลุ่มผู้บริหารอยู่ในระดับพอใจมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.72
กลุ่มหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างานอยู่ในระดับพอใจมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.74
กลุ่มผู้ปฏิบัตงิ าน อยู่ในระดับพอใจมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.67

ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ภาพรวม)
จากสรุป ค่าเฉลี่ย ความพึ งพอใจในภาพรวม (ตารางที่ 7 หน้ า 12) ความพึ ง พอใจด้ านระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ภาพรวม) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 16ตารางที่ นี้
ตารางที่ 16 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ภาพรวม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย และนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ
4.57
มากที่สุด
2. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
4.55
มากที่สุด
3. สามารถเข้าถึงการข้อมูลได้สะดวก ใช้งานง่าย
4.54
มากที่สุด
รวม
4.55
มากที่สุด
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.575

ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
และนาเสนอข้อมูลใหม่ๆ, 4.57

4.57

4.565
4.56
4.555

ข้อมูลตอบสนองตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้, 4.55

เฉลี่ย, 4.55

4.55
4.545

สามารถเข้าถึงการข้อมูลได้
สะดวก ใช้งานง่าย, 4.54

4.54
4.535
4.53
4.525

ภาพที่ 12 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ภาพรวม)
ผลการสำรวจตารางที่ 16 พบว่า ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศรวม อยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยด้านข้อมูลสารสนเทศมีความ
ทันสมัย และนำเสนอข้อ มูล ใหม่ ๆ ในระดับมากที่ สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.57 รองลงมาด้านข้อมู ล

- 25 ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และต่ำสุดสามารถ
เข้าถึงการข้อมูลได้สะดวก ใช้งานง่าย ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
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ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ(แยกเป็นกลุ่ม)
จากสรุป ค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจแยกเป็นกลุ่ม (ตารางที่ 9 หน้ า 14) ความพึง พอใจด้านระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 17 นี้
ตารางที่ 17 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (แยกเป็นกลุ่ม)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย และนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ
4.77
4.25
4.57
มากที่สุด มาก
มากที่สุด
2. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
4.69
4.50
4.54
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
3. สามารถเข้าถึงการข้อมูลได้สะดวก ใช้งานง่าย
4.07
4.30
4.57
มากที่สุด มาก
มากที่สุด
รวม
4.51
4.35
4.56
มากทีส่ ุด มาก
มากทีส่ ุด
เฉลี่ย
4.53
มากทีส่ ุด
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.57

ผูป้ ฏิบตั ิงาน, 4.56

4.56
4.55
4.54

หัวหน้าสานักงาน, 4.53

เฉลี่ย, 4.53

4.53
4.52

ผูบ้ ริหาร, 4.51

4.51
4.50
4.49
4.48

ภาพที่ 13 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (แยกเป็นกลุ่ม)
ผลการสำรวจตารางที่ พบว่า ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แยกเป็น
กลุ่มผู้บริหาร อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.51

- 27 กลุ่มหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน อยู่ในระดับพอใจมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.35
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบภายใน
จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบภายในทุกด้าน
ในภาพรวม ระดับ ความพึง พอใจต่อ การให้คำปรึก ษาฯ อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 (ระดับมาก) โดยแยกเป็น 4 ประเด็นซึ่งมีคะแนนและระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ดังตารางที่
718 นี้
ตารางที่ 18 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
ก่อนการให้คำปรึกษา มีความเข้าใจในเรื่องที่เข้ารับการปรึกษา
3.46
ปานกลาง
หลังการให้คำปรึกษา มีความเข้าใจในเรื่องที่เข้ารับการปรึกษา
4.67
มากที่สุด
ความพึงพอใจ ต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบภายใน
4.83
มากที่สุด
จะนำผลการให้คำปรึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
4.78
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.44
มาก

ความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษา
4.67

4.83

4.78

4.44

3.46

ภาพที่ 14 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบภายในในภาพรวม
ผลการสำรวจตารางที่ 14 พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก เฉลี่ยเท่ากับ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งพบว่า ก่อน
การให้คำปรึกษา มีความเข้าใจในเรื่องที่เข้ารับการปรึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.46
หลังการให้คำปรึกษา มีความเข้าใจในเรื่องที่เข้ารับการปรึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย
4.67 อีกทั้ง ความพึงพอใจ ต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด

- 29 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.83 และจะนำผลการให้คำปรึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วย
คะแนนเฉลี่ย 4.78

การสรุปผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผล
การสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อนำ
ผลการสำรวจ รวมทั้ งข้อ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์จ ากผู้รับ การตรวจสอบมาพิจ ารณา ทบทวน และ
วิเคราะห์ กำหนดแนวทางในการพั ฒ นา/ปรับ ปรุง การปฏิบัติง านของสำนัก งานตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยศึกษาข้อ มู ล จากผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 87 คน ได้รับแบบสำรวจกลับมาทั้งหมด 87 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้ แก่ ผู้บ ริห าร หัวหน้ าสำนัก งานหรือหั วหน้างาน ผู้ป ฏิบั ติงานการเงินและบั ญ ชี
ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ของหน่วยงานรับตรวจภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 29 หน่วยงาน (ตามแผนการตรวจสอบปี 2563) ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยีชุ ม ชนแห่ง เอเชีย คณะครุศ าสตร์ สำนั ก งานบริห ารและจั ดการทรัพ ย์สิ น
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มรภ.ชม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักมาตรฐานและการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ค ณ ะ เท ค โน โล ยี ก า ร เก ษ ต ร
คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์มนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สำนักงานจัดการศึก ษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ บัณฑิ ต
วิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ สำนักหอสมุด สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนัก งานวิเทศสัม พั นธ์ ศูนย์ภาษา สำนัก ดิจิทั ล เพื่อ การศึก ษา สำนัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม สำนั ก
ทะเบียนและประมวลผล ศูนย์ศึก ษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ โดยภาพรวมของสำนักตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด โดย
นำแบบสำรวจมาแจกแจงความถี่ หาค่าคะแนนเฉลี่ย นำเสนอในรูปของตาราง ความเรียง พบว่า
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อย
ละ 65 ของจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ มีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุนถึงร้อยละ 74 ของจำนวน
ผู้ตอบแบบสำรวจ สังกัดสำนักงาน/สถาบัน อยู่ในระดับผู้บริหารร้อยละ 13 ระดับหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้า
งานร้อยละ 20 และระดับผู้ปฏิบัติงานร้อยละ 67 ของจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
ตอนที่ 2 – 5 การประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ ในภาพรวม ในแต่ละด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงานตรวจสอบ
ภายในได้เปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนและเมื่อจำแนกออกเป็นกลุ่มพบว่า
กลุ่มหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน มีความพึงพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.74

- 31 ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในประเด็นนี้
สำนักงานตรวจสอบภายในได้คะแนนจากการที่สำนักงานตรวจสอบภายในมีการประชุมเปิดตรวจอย่างเป็น
ทางการ ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.79 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนและเมื่อจำแนกออกเป็นกลุ่มพบว่า
กลุ่ม ผู้บ ริหารมีความพึงพอใจมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.78 เพราะในการประชุมเปิดตรวจอย่างเป็น
ทางการนั้น สำนักงานตรวจสอบภายในได้มีการแจ้งรายการเอกสารประกอบการตรวจสอบของแต่ละ
หัวข้อ และแจ้งเพื่อการประสานงานการตรวจสอบผู้ตรวจสอบในแต่ละหัวข้อ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการประสานงาน ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงานตรวจสอบ
ภายในได้คะแนนจากการมี ช่อ งทางการประสานงานหลายรูป แบบ เช่น โทรศัพท์ Messenger Line
Facebook ระดับ ความพึ ง พอใจมากที่ สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ ย 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้ ง นี้
สำนักงานตรวจสอบภายในอาจจะต้องมีการปรับปรุงช่องทางการประสานงานให้สามารถติดต่อสื่อสารได้
ง่ายขึ้น เช่น การสร้าง Line กลุ่มชั่วคราว ณ ช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบ
ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศซึ่งในประเด็นนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้
คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5คะแนน ซึ่งดูจากคะแนนเฉลี่ย
แล้ว ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย และนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.57 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน และเมื่อดูจำแนกเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงการข้อมูล
ได้สะดวก ใช้งานง่าย และข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย และนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุที่ Website ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการ
ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ และมีการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานตรวจสอบภายในอยู่เสมอ
ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
พอใจมาก เฉลี่ยเท่ากับ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งพบว่า ก่อนการให้คำปรึกษา มีความเข้าใจ
ในเรื่องที่เข้ารับการปรึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.46 หลังการให้คำปรึกษา มี
ความเข้าใจในเรื่องทีเ่ ข้ารับการปรึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.67 มีความพึงพอใจ
เพิ่มมากขึ้นด้วยคะแนนเฉลี่ย 1.21 อีกทั้ง ความพึงพอใจ ต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.83 และจะนำผลการให้คำปรึกษาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.78
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.

สำนักงานตรวจสอบภายในควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ข้อมูลในการตรวจสอบครบถ้วน
หากมีข้อสงสัยขออนุญาตสอบถามที่หน่วยงาน
การขอข้อมูลบางเรื่อง ควรมีระยะเวลาที่ให้ดำเนินการก่อน /แจ้งให้เตรียมเอกสารล่วงหน้า
เพื่อความรวดเร็ว
5. เป็นการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
6. การประเมินดีมาก ทางคณะจะนำไปปฏิบัติต่อไปค่ะ
7. ทำงานได้ดีมากครับ /มาแบบให้คำปรึกษา ดีมาก/เป็นระบบ อธิบายละเอียด ชัดเจนค่ะ
8. ควรกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ เกณฑ์ของการประกันคุณภาพ
9. ควรเปิดอบรมในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
10. หัวข้อการให้คำปรึกษาควรสั้น กระชับ
11. มีตัวอย่างมานำเสนอให้ชัดเจน
12. ขอขอบคุณที่ให้ความรู้ และคำแนะนำในหัวข้อที่ให้คำปรึกษา
13. การให้คำปรึกษาดีมาก อยากให้มีการจัดอบรมในหัวข้อที่ให้คำปรึกษาอีกทั้งมหาวิทยาลัย
14. วิทยากรบรรยายดีมาก มีความเป็นกัลยาณมิตร ให้คำอธิบายรายละเอียดดีมาก มีตัวอย่างใน
การรายงานผล การนำเสนอดีมาก เข้าใจมากขึ้น
15. ช่วยให้ห น่วยงานเกิดความเข้าใจมากขึ้น ได้รับความรู้มากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับ
ตรวจเป็นอย่างมาก ทำให้เห็นแนวทางในการทำงานมากขึ้น
16. ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์และมีรายละเอียดครบทุกมิติ
17. ได้ทราบระเบียบใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์

ภาคผนวก
แบบสำรวจ
เรื่อง ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบปีงบประมาณ 2563

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบปีงบประมาณ 2563

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย
นางสาวจันทนา พรมเสน
นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
นายประชา ทองนา

จัดทำข้อมูล / รูปเล่ม / ปก
นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย

สำนักงานตรวจสอบภายใน
อาคารอำนวยการและบริหารกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่รมิ ชั้น B2
โทรศัพท์ 0 – 5388 – 5988
โทรสาร 0 – 5388 – 5989
Website :http://www.internalaudit.cmru.ac.th
Facebook :สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

