รายงานความพึงพอใจ งานตรวจสอบภายใน
Executive Summary Report รอบปี งบประมาณ 2564
ภาพรวม
4.68

4.63

ปี 63
4.69

4.61

ภาพรวม

ปี 64
4.69

4.63

4.62 4.59

4.79
4.61

4.70

4.62 4.62

4.44
วางแผน
วางแผน

รายงาน/การติด
ดตาม
รายงาน/ติ
ตาม

IT
IT

4.40

การให้ค
าปรึกกษา
ษา
ให
้คาปรึ

การประสานงาน
ประสานงาน

่
เฉลีย่ ย
เฉลี

5 อันดับแรก

่
าเสนอ
ความรู ้ความเข ้าใจ
่ สือการน
สือการน
าเสนอ ความรู
้ความเข ้าใจ

ยากร
วิวิททยากร

4.70

ตอบข ้อซ ักถาม

ประชุมทาความเข ้าใจ

4.70

อธิบาย/ยกตัวอย่าง

มีแนวทางพัฒนางาน

4.67

คาปรึกษาเหมาะสม

สานักงานตรวจสอบภายใน

เฉลีย่ ่
เฉลี
ย

5 อันดับแรก

่
การร่วมแลกเปลียน

รายงานนาไปปฏิบต
ั ไิ ด ้

4.64

4.63
4.61

4.86
4.81

่
้
เชือมโยงเนื
อหา
ใช ้เวลาตามกาหนด
่ าเสนอชัดเจน
สือน

4.77
4.72
4.70

Audit CMRU

-ข-

รายงานสำรวจ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
รอบปีงบประมาณ
2564

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกสารที่ 37/2564

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 บริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบได้ สำรวจ
หน่วยงานรับตรวจภายในมหาวิท ยาลัย จำนวน 28 หน่วยงาน (ตามแผนการตรวจสอบปี 2564) เพื่อ
สำรวจข้อมูลความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้ตรวจสอบ, ความพึงพอใจด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวกในการประสานงานการตรวจสอบภายใน, ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
,ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ
สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสำรวจทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานได้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับ นี้จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้บริหาร ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
กันยายน 2564
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บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินความพึ งพอใจของผู้รับ บริการต่อการปฏิบัติงาน รอบปีงบประมาณ 2564 ของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อนำผล
การสำรวจ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบมาพิจารณา ทบทวน และวิเคราะห์
กำหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ตอบแบบสำรวจ
โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 141 คน ของหน่วยงานรับตรวจภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่จำนวน 28 หน่วยงาน (ตามแผนการตรวจสอบปี 2564) ได้แก่ 1.สำนักงานอธิการบดี 2.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 4.สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 5.วิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 6.คณะครุศาสตร์ 7.สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
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
วิ ท ยาศาสตร์ 18.บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย 19.วิ ท ยาลั ย นานาชาติ 20.สำนั ก หอสมุ ด 21.สำนั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย 22.สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 23.ศูนย์ภาษา 24.สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 25.สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 26.สำนักทะเบียนและประมวลผล 27.ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
28.สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.62 ระดับมากที่สุด (ตาราง
ที่ 4 หน้า 100) ความพึงพอใจ 5 อันดับสูงสุด ได้แก่ อันดับ 1 ประเด็นมีการประชุมเปิดตรวจอย่างเป็น
ทางการ และการเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
ระดับมากที่สุดอันดับ 2 ประเด็นการแจ้งวัตถุประสงค์ โดยมีหนังสืออย่างเป็นทางการ การเปิดโอกาสให้
ผู้รับตรวจได้ชี้แจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และสามารถนำผลการตรวจสอบไปพัฒนาการทำงาน
ให้มีป ระสิทธิภาพได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ระดับ มากที่สุดอันดับ 3 ประเด็น การแจ้งแผนการตรวจสอบ
โดยมีหนังสือเวียนอย่างเป็นทางการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ระดับมากที่สุดอันดับ 4 ประเด็นความเหมาะสม
ของข้อเสนอแนะ/การให้คำปรึกษา และการให้คำปรึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และระดับ มากที่ สุด
อันดับ 5 ประเด็นข้อเสนอแนะมีความเหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ และความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานผ่านช่องทางต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61
สำนักงานตรวจสอบภายใน
กันยายน 2564
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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

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั่วไปการประเมิน
การประเมิ นความพึ งพอใจของผู้รับ บริก ารต่อการปฏิบัติง าน รอบปีงบประมาณ 2564 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. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. เพื่อนำผลการสำรวจ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบมาพิจารณา
ทบทวน และวิเคราะห์ กำหนดแนวทางในการพัฒ นา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขต
ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานรับตรวจภายในมหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำนวน 28 หน่วยงาน ตามแผนการตรวจสอบปี 2564 ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สัง คมศาสตร์ วิท ยาลัยแม่ ฮ่อ งสอน สำนัก งานวิท ยาเขตแม่ ฮ่องสอน วิท ยาลัยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย คณะครุศาสตร์ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ศูนย์ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.มรภ.ชม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
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 เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร
คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์มนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สำนักงานจัดการศึก ษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ บัณฑิ ต
วิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ สำนักหอสมุด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์
ภาษา สำนัก ดิจิทัลเพื่ อการศึก ษา สำนักศิลปะและวัฒ นธรรม สำนัก ทะเบียนและประมวลผล ศูนย์
ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ประชากร
บุคลากร จากหน่วยงานรับตรวจ 28 หน่วยงาน จำนวน 141 คน

วิธีการดำเนินการประเมิน
1. ดำเนินการโดยส่งแบบสำรวจให้กับหน่วยงานรับตรวจ จำนวน 28 หน่วยงาน รวมทั้งหมด จำนวน
141 ชุด โดยได้รับแบบสำรวจตอบกลับมาทั้งหมด 141 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
2. นำแบบสำรวจทั้งหมด จำนวน 141 ชุด มาทำการคัดแยกแบบสำรวจที่มีความสมบูรณ์ เพื่อ
นำมาประมวลผลข้อมูล ในการหาค่าเฉลี่ย จำนวน 141 ชุด

การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจด้านการวางแผน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านการรายงาน/ติดตาม ผลการตรวจสอบ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา
ตอนที่ 6 ความพึงพอใจด้านการประสานงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนำแบบสำรวจมาแจกแจงความถี่ หาค่าคะแนนเฉลี่ย นำเสนอในรูปของ
ตาราง ความเรียง ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจด้านการวางแผน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านการรายงาน/ติดตาม ผลการตรวจสอบ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา
ตอนที่ 6 ความพึงพอใจด้านการประสานงาน

-7เกณฑ์การประเมิน
การสำรวจความคิดเห็นเป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกั บ
การปฏิบ ัติง านตรวจสอบภายใน ในเรื่อ งความพึง พอใจต่อ การปฏิบ ัติง านตรวจสอบภายใน ของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การเสริมสร้างระบบ
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน ได้ผลการสอบทานและการประเมินที่ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน จึงมีการสำรวจความคิดเห็น (Audit Stakeholder Survey)
ตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (1300)

ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ หน่วยงาน ผู้ประเมินแบบสำรวจ
ตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (ประเภทหน่วยงาน)
หน่วยงาน
จำนวน
1) สำนักงานอธิการบดี
16
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
3) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
8
4) สำนักงานวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3
5) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
3
6) คณะครุศาสตร์
6
7) สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน
5
8) ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มรภ.ชม.
2
9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
10) สำนักมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
3
11) สถาบันวิจัยและพัฒนา
3
12) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4
13) คณะวิทยาการจัดการ
7
14) ศูนย์มนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
3
15) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
16) สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1
17) สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
5
18) บัณฑิตวิทยาลัย
5
19) วิทยาลัยนานาชาติ
7
20) สำนักหอสมุด
6
21) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
5

ร้อยละ
11.20
4.20
5.60
2.10
2.10
4.40
3.50
1.40
3.50
2.10
2.10
2.80
4.90
2.10
2.80
0.70
3.50
3.50
4.90
4.20
3.50

-922)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

หน่วยงาน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ศูนย์ภาษา
สำนักดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน
6
5
6
5
9
1
4
141

ร้อยละ
4.20
3.50
4.20
3.50
6.30
0.70
2.80
100.00

จากผลสำรวจตารางที่ 3 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 28 หน่วยงาน แจกแบบสำรวจให้
หน่วยงาน จำนวน 141 ชุด และได้รับแบบสำรวจคืน จำนวน 141 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสำรวจ
ทั้งหมด ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นบุคลากรสังกัดหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ
2564 ได้ แก่ 1.สำนั ก งานอธิก ารบดี 2.คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ 3.วิท ยาลั ยแม่ ฮ่อ งสอน
4.สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 5.วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 6.คณะครุ
ศาสตร์ 7.สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 8.ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มรภ.ชม. 9.คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10. สำนักมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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.สำนักหอสมุ ด 21.สำนักงานสภามหาวิท ยาลัย 22.สำนัก งานวิเทศสัม พันธ์ 23.ศูนย์ภาษา
24.สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 25.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 26.สำนักทะเบียนและประมวลผล 27.ศูนย์
ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ28.สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ความพึงพอใจในภาพรวม
จากผลการประเมิ นความพึ ง พอใจทุ ก ด้านในภาพรวม ระดับ ความพึ งพอใจของสำนั ก งาน
ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (ระดับมากที่สุด) โดยแยก
เป็น 6 ประเด็นซึ่งมีคะแนนและระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ดังตารางที่ 44 นี้
ตารางที่ 4 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
คะแนน
ระดับ
4.65
มากที่สุด
4.62
มากที่สุด
4.61
มากที่สุด
4.59
มากที่สุด
4.63
มากที่สุด
4.61
มากที่สุด
4.62
มากที่สุด

ประเด็น
1) การวางแผน
2) การปฏิบัตงิ าน
3) การรายงาน/ติดตามผลการตรวจสอบ
4) ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5) การให้คำปรึกษา
6) การประสานงาน
รวม

ความพึงพอใจในภาพรวม
6) การประสานงาน

4.61

5) การให้คาปรึกษา

4.63

4) ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

4.59

3) การรายงาน/ติดตามผลการตรวจสอบ

4.61

2) การปฏิบตั ิงาน

4.62

1) การวางแผน

4.65
4.56 4.57 4.58 4.59

ภาพที่ 5 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม

4.6

4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66

- 11 จากผลสำรวจตารางที่ 34 พบว่า ระดับ ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านการวางแผน อยู่ใน
ระดับ พอใจมากที่ สุด ด้ วยคะแนนเฉลี่ ย 4.65 จากคะแนนเต็ ม 5 คะแนน รองลงมา คือ ด้านการให้
คำปรึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 การปฏิบัติงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 การรายงาน/ติดตามผลการตรวจสอบ และการประสานงาน อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และ ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมปี 2563-2564
ความพึงพอใจเฉลี่ย
ความพึงพอใจเฉลี่ย
ประเด็น
(x̅) ปี 2564
(x̅) ปี 2563
คะแนน
ระดับ
คะแนน
ระดับ
1) การวางแผน (4.65)
4.63
มากที่สุด
4.68
มากที่สุด
การปฏิบัติงาน (4.62)
(ปี 2563 กระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ)
2) สิ่งอำนวยความสะดวก
ไม่ได้ประเมิน
4.57
มากที่สุด
ในการประสานงาน
ประเด็นนี้
3) การรายงาน/ติดตามผล
4.61
มากที่สุด
4.69
มากที่สุด
การตรวจสอบ
(ปี 2563 คุณภาพการ
ให้บริการ)
4) ระบบเทคโนโลยีและ
4.59
มากที่สุด
4.62
มากที่สุด
สารสนเทศ
5) การให้คำปรึกษา
4.63
มากที่สุด
4.44
มาก
6) การประสานงาน
4.61
มากที่สุด
4.69
มากที่สุด
รวม
4.62
มากที่สุด
4.62 มากที่สุด

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ลดลง

ลดลง

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเดิม

- 12 เปรียบเทียบความพีงพอใจ แต่ละด้าน ปี 2563-2564
รวม
6) การประสานงาน
5) การให้คาปรึกษา
4) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3) การรายงาน/ติดตามผลการตรวจสอบ
(ปี 2563 กระบวนการและขัน้ ตอนการให้บริการ)
การปฏิบตั ิงาน (4.62)
1) การวางแผน (4.65)
4.3

4.35

4.4
ปี 2563

4.45

4.5

4.55

4.6

4.65

4.7

4.75

ปี 2564

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมปี 2563-2564
จากผลสำรวจตารางที่ 3 พบว่า
ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจเฉลี่ย ลดลง
ระดับความพึงพอใจด้านการรายงาน/ติดตามผลการตรวจสอบ ความพึงพอใจเฉลี่ย ลดลง
ระดับความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความพึงพอใจเฉลี่ย ลดลง
ระดับความพึงพอใจด้านการให้คำปรึกษา ความพึงพอใจเฉลี่ย เพิ่มขึ้น
ระดับความพึงพอใจด้านการประสานงาน ความพึงพอใจเฉลี่ย ลดลง
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สรุปความพึงพอใจทุกด้านในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด
ตารางที่ 6 สรุปความพึงพอใจทุกด้านในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
คะแนน
ระดับ
4.70
มากที่สุด

ประเด็น
1

2

3
4
5

การปฏิบัตงิ าน : การประชุมเปิดตรวจอย่างเป็นทางการ
เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน
การรายงาน/ติดตาม ผลการตรวจสอบ : การเปิดโอกาสให้
ผู้รบั ตรวจได้ชี้แจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
การปฏิบัตงิ าน : การแจ้งวัตถุประสงค์ โดยมีหนังสืออย่าง
เป็นทางการ
การรายงาน/ติดตาม ผลการตรวจสอบ : สามารถนำผลการ
ตรวจสอบไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้
การวางแผน : การแจ้งแผนการตรวจสอบ โดยมี
หนังสือเวียนอย่างเป็นทางการ
การปฏิบัติงาน : ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ / การ
ให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษา
การรายงาน/ติดตาม ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะมี
ความเหมาะสม / สามารถนำไปปฏิบัติงานได้
การประสานงาน ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ผ่านช่องทางต่างๆ

4.70

มากที่สุด

4.67

มากที่สุด

4.67

มากที่สุด

4.65

มากที่สุด

4.63

มากที่สุด

4.63
4.61

มากที่สุด
มากที่สุด

4.61

มากที่สุด

ความพึงพอใจ 5 อันดับสูงสุด
4.7

4.7
4.67

4.67
4.65
4.63

4.63

2

3

ภาพที่ 7 สรุปความพึงพอใจทุกด้านในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด

4

การประสานงาน ความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานผ่านช่องทางต่างๆ

4.61

การรายงาน/ติดตาม ผลการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะมีความเหมาะสม / สามารถ
นาไปปฏิบตั ิงานได้

การให้คาปรึกษา

การปฏิบตั ิงาน : ความเหมาะสมของ
ข้อเสนอแนะ / การให้คาปรึกษา

การวางแผน : การแจ้งแผนการตรวจสอบ
โดยมีหนังสือเวียนอย่างเป็ นทางการ

การรายงาน/ติดตาม ผลการตรวจสอบ :
สามารถนาผลการตรวจสอบไป
พัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพได้

การรายงาน/ติดตาม ผลการตรวจสอบ :
การเปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั ตรวจได้ชีแ้ จงการ
ปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบ
1

การปฏิบตั ิงาน : การแจ้งวัตถุประสงค์
โดยมีหนังสืออย่างเป็ นทางการ

4.61

การปฏิบตั ิงาน : การประชุมเปิ ดตรวจ
อย่างเป็ นทางการ เพื่อทาความเข้าใจ
ร่วมกัน

4.72
4.7
4.68
4.66
4.64
4.62
4.6
4.58
4.56

5

- 14 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจ 5 อันดับสูงสุด ได้แก่
อันดับที่ 1
การปฏิบัติงาน : การประชุมเปิดตรวจอย่างเป็นทางการ เพื่อทำความเข้าใจ
ร่วมกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
การรายงาน/ติดตาม ผลการตรวจสอบ : การเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจง
การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
อันดับที่ 2
การปฏิบัติงาน : การแจ้งวัตถุประสงค์ โดยมีหนังสืออย่างเป็นทางการ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
การรายงาน/ติดตาม ผลการตรวจสอบ : สามารถนำผลการตรวจสอบไป
พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้
อันดับที่ 3
การวางแผน : การแจ้งแผนการตรวจสอบ โดยมีหนังสือเวียนอย่างเป็นทางการ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
อันดับที่ 4
การปฏิบัติงาน : ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ / การให้คำปรึกษา
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63
การให้คำปรึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63
อันดับที่ 5
การรายงาน/ติดตาม ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะมีความเหมาะสม /
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61
การประสานงาน ความสะดวกในการติดต่อประสานงานผ่านช่องทางต่างๆ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61

ความพึงพอใจด้านการวางแผน
จากสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม (ตารางที่ 4 หน้า 10 ) ความพึงพอใจด้านการวางแผน
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 10 นี้
ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านการวางแผน
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
1 การวางแผน
1) การแจ้งแผนการตรวจสอบ โดยมีหนังสือเวียนอย่างเป็น
4.65
มากที่สุด
ทางการ
รวม
4.65
มากที่สุด
จากผลสำรวจตารางที่ พบว่า ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจด้านการวางแผน อยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.65 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยในด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ การแจ้งแผนการตรวจสอบ โดยมีหนังสือเวียนอย่างเป็นทางการ

- 15 ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
คะแนน
ระดับ

ประเด็น
2 การปฏิบัติงาน
1) การแจ้งวัตถุประสงค์ โดยมีหนังสืออย่างเป็นทางการ
2) การประชุมเปิดตรวจอย่างเป็นทางการ เพื่อทำความเข้าใจ
ร่วมกัน
3) การรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ กี่ยวข้อง
4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
5) ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ / การให้คำปรึกษา
รวม

4.67
4.70

มากที่สุด
มากที่สุด

4.59
4.49
4.63
4.62

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ความพึงพอใจด้ านการปฏิบตั งิ าน
4.75
4.7
4.65
4.6

4.67

4.7
4.63
4.59

4.55
4.5

4.49

4.45
4.4
4.35

ภาพที่ 8 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงาน
จากผลสำรวจตารางที่ พบว่า ระดับ ความพึ ง พอใจความพึ ง พอใจด้ านการปฏิ บัติ งานของผู้
ตรวจสอบในภาพรวม ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.62 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน โดยในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ การประชุมเปิดตรวจอย่างเป็นทางการ เพื่อทำความเข้าใจ
ร่วมกัน ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.70 รองลงมา คือ การแจ้งวัตถุประสงค์ โดยมีหนังสือ
อย่างเป็นทางการ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ / การ
ให้คำปรึกษา ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 การรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง ในระดับ

- 16 มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49
ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านการรายงานผล/ติดตามผลการตรวจสอบ
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
3 การรายงานผล/ติดตามผลการตรวจสอบ
1) การติดตามผลความคืบหน้า ในการแก้ไข/ปรับปรุง
2) รายงานผลการตรวจสอบมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
3) รายงานผลฯ ความถูกต้อง / เชื่อถือได้
4) ระยะเวลาในการรายงานผลฯ ไม่เกิน 2 เดือนนับจากวัน
ตรวจสอบแล้วเสร็จ
5) ข้อเสนอแนะมีความเหมาะสม / สามารถนำไปปฏิบัติงานได้
6) การเปิดโอกาสให้ผู้รบั ตรวจได้ชี้แจงการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบ
7) สามารถนำผลการตรวจสอบไปพัฒนาการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพได้
รวม

4.60

มากที่สุด

4.60
4.60
4.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.61
4.70

มากที่สุด
มากที่สุด

4.67

มากที่สุด

4.61

มากที่สุด

ความพึงพอใจด้านการรายงานผล/ติดตามผลการตรวจสอบ
4.7
4.67
4.6

4.6

4.61

4.6
4.56

ภาพที่ 9 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านการรายงานผล/ติดตามผลการตรวจสอบ
จากผลสำรวจตารางที่ พบว่า ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจด้านการรายงานผล/ติดตามผล
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบในภาพรวม ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.61

- 17 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนโดยในด้านสามารถนำผลการตรวจสอบไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้
ในระดับ มากที่ สุด มี คะแนนเฉลี่ยสูง สุด 4.67 รองลงมา คือ การเปิดโอกาสให้ผู้รับ ตรวจได้ชี้แจงการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ด้านข้อเสนอแนะมีความ
เหมาะสม / สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ด้านการติดตาม
ผลความคืบหน้า ในการแก้ไข/ปรับปรุง รายงานผลการตรวจสอบมีความชัดเจน เข้าใจง่าย รายงานผลฯ
ความถูก ต้อ ง / เชื่อถือได้ ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.60 และด้านระยะเวลาในการ
รายงานผลฯ ไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
4 ด้านระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ
1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานตรวจสอบ
2) การนำเสนอข้อมูลใหม่ / ทันสมัย
3) สารสนเทศที่ได้รับตรงตามความต้องการ
รวม

4.60

มากที่สุด

4.58
4.60
4.59

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ
4.605
4.6

4.6

4.6

4.595
4.59
4.585
4.58

4.58

4.575
4.57

ภาพที่ 10 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ

- 18 จากผลสำรวจตารางที่ 10 พบว่า ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยี และ
สารสนเทศในภาพรวม ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.59 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนนโดยในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานตรวจสอบ และ สารสนเทศที่ได้รับตรงตาม
ความต้อ งการ ในระดั บ มากที่ สุ ด มี คะแนนเฉลี่ยสูง สุด 4.60 รองลงมา คื อ การนำเสนอข้อมู ล ใหม่ /
ทันสมัย ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านการให้คำปรึกษา
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
คะแนน
ระดับ

ประเด็น
5 การให้คำปรึกษา
1) มีการแจ้งวัตถุประสงค์ / ขอบเขต / ความรับผิดชอบ
2) สามารถนำข้อมูลการให้คำปรึกษาไปใช้ประโยชน์
3) การให้คำปรึกษาตรงประเด็น / ตรงตามความต้องการ
รวม

4.63
4.63
4.63
4.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ความพึงพอใจด้านการให้คาปรึกษา
3) การให้คาปรึกษาตรงประเด็น / ตรงตามความต้องการ

2) สามารถนาข้อมูลการให้คาปรึกษาไปใช้ประโยชน์

1) มีการแจ้งวัตถุประสงค์ / ขอบเขต / ความรับผิดชอบ

0

1

2

3

4

5

ภาพที่ 11 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านการให้คำปรึกษา
จากผลสำรวจตารางที่ 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจด้านการให้คำปรึกษาของผู้
ตรวจสอบในภาพรวม ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.63 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน โดยในด้านมี ก ารแจ้ง วัตถุป ระสงค์ / ขอบเขต / ความรับ ผิดชอบ สามารถนำข้อมู ล การให้
คำปรึกษาไปใช้ประโยชน์ และการให้คำปรึกษาตรงประเด็น / ตรงตามความต้องการ ในระดับมากที่สุด มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.63

- 19 ตารางที่ 12 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านการประสานงาน
ประเด็น
6 การประสานงาน
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานผ่านช่องทางต่างๆ
รวม

ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
คะแนน
ระดับ
4.61
4.61

มากที่สุด
มากที่สุด

จากผลสำรวจตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจด้านการประสานงานของผู้
ตรวจสอบในภาพรวม คือ ความสะดวกในการติดต่อประสานงานผ่านช่องทางต่างๆ อยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั่วไปการประเมิน
การประเมิ นความ พึ งพ อ ใจ การให้ คำป รึ ก ษาของผู้ รั บ บ ริ ก ารต่ อการป ฏิ บั ติ ง าน
รอบปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจ
ความพึงพอใจของสำนักงานตรวจสอบ ได้แก่ ความพึงพอใจด้านวิทยากร, ความพึงพอใจด้านสื่อการนำเสนอ,
ด้านความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ต้องการให้
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าให้คำปรึกษา
ผลจากการประเมินในภาพรวม ผลประเมินต่อการปฏิบัติงาน และผลประเมินการรายงานผลการ
ตรวจสอบที่ ได้รับ จากหน่วยรับ ตรวจ สำนัก งานตรวจสอบภายใน จะได้นำมาผลดังกล่าวมาพิจ ารณา
ทบทวน วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการพัฒนา ในการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีความถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใส่ ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดระดับความพึ งพอใจของผู้รับ ริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. เพื่อนำผลการสำรวจ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบมาพิจารณา
ทบทวน และวิเคราะห์ กำหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขต
ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานรับตรวจภายในมหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำนวน 9 หน่วยงาน ตามแผนการตรวจสอบปี 2564 ได้แก่ วิทยาลัยแม่ ฮ่องสอน สำนักงานวิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนามนุษย์และ
บุคคลที่มีความพิการ วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์ภาษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล

ประชากร
บุคลากร จากหน่วยงานรับตรวจ 9 หน่วยงาน จำนวน 58 คน

วิธีการดำเนินการประเมิน
1. ดำเนินการโดยส่งแบบสำรวจให้กับหน่วยงานรับตรวจ จำนวน 9 หน่วยงาน รวมทั้งหมด

- 21 จำนวน 58 ชุด โดยได้รับแบบสำรวจตอบกลับมาทั้งหมด 58 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
2. นำแบบสำรวจทั้งหมด จำนวน 58 ชุด มาทำการคัดแยกแบบสำรวจที่มีความสมบูรณ์ เพื่อนำมา
ประมวลผลข้อมูล ในการหาค่าเฉลี่ย จำนวน 58 ชุด

การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจด้านวิทยากร
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านสื่อการนำเสนอ
ตอนที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำแบบสำรวจมาแจกแจงความถี่ หาค่าคะแนนเฉลี่ย นำเสนอในรูปของ
ตาราง ความเรียง ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจด้านวิทยากร
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านสื่อการนำเสนอ
ตอนที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้

- 22 เกณฑ์การประเมิน
การสำรวจความคิดเห็นเป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกั บ
การปฏิบัติง านตรวจสอบภายใน ในเรื่องความพึง พอใจต่อ การให้ค ำปรึก ษาตรวจสอบภายใน ของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้เกณฑ์
การประเมิน และสรุปผล
มาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1) เกณฑ์คะแนนความพึงพอใจหรือความคิดเห็น
เกณฑ์คะแนนความพึงพอใจหรือความคิดเห็น เป็น เกณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสำรวจที่ ใช้ให้คะแนน
ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นในแบบสำรวจตามภาคผนวก (เริ่มหน้า ก เป็นต้นไป)
ตารางที่ 13 เกณฑ์คะแนนความพึงพอใจหรือความคิดเห็น
ระดับคะแนน
ความหมาย
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
2) เกณฑ์ที่ใช้แปลความหมายของระดับความคิดเห็น
เกณฑ์ แปลความหมายคะแนนพึงพอใจหรือความคิดเห็น เกณฑ์ ที่ใช้แปลความหมายของ
คะแนนความพึงพอใจหรือความคิดเห็น
ตารางที่ 14 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
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ผลการประเมิน
การสำรวจความคิ ดเห็ น ความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิบั ติ ง านตรวจสอบภายในของสำนั ก งาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การเสริมสร้างระบบ
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน ได้ผลการสอบทานและการประเมินที่ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน จึงมีการสำรวจความคิดเห็น (Audit Stakeholder Survey)
ตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (1300)

ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ หน่วยงาน ผู้ประเมินแบบสำรวจ
ตารางที่ 15 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (ประเภทหน่วยงาน)
หน่วยงาน
จำนวน
1) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
13
2) สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1
3) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
5) ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
4
6) วิทยาลัยนานาชาติ
19
7) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2
8) สำนักทะเบียนและประมวลผล
7
9) ศูนย์ภาษา
7
58

ร้อยละ
22.40
1.70
1.70
6.90
6.90
32.80
3.40
12.10
12.10
100.00

จากผลสำรวจตารางที่ 3 15 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจทัง้ หมด 9 หน่วยงาน แจกแบบสำรวจ
ให้หน่วยงาน จำนวน 58 ชุด และได้รับแบบสำรวจคืน จำนวน 58 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสำรวจ
ทั้งหมด ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นบุคลากรสังกัดหน่ว ยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ
2564 ได้แก่ 1. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 2. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 3. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ นา
ท้องถิ่น 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ 6. วิทยาลัย
นานาชาติ 7. ศูนย์ภาษา 8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ 9.สำนักทะเบียนและประมวลผล
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ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาในภาพรวม
จากผลการประเมิ นความพึ งพอใจต่อการให้คำปรึกษาในภาพรวม ระดับความพึงพอใจของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (ระดับมากที่สุด)
โดยแยกเป็น 3 ประเด็น ซึ่งมีคะแนนและระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ดังตารางที่ 4 นี้
ตารางที่ 16 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาในภาพรวม
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
คะแนน
ระดับ
4.79
มากที่สุด
4.70
มากที่สุด
4.40
มาก
4.64
มากที่สุด

ประเด็น
1) ด้านวิทยากร
2) ด้านสื่อการนำเสนอ
3) ด้านความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้
รวม

ความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาในภาพรวม
4.79
4.7

4.4

1) ด้านวิทยากร

2) ด้านสือ่ การนาเสนอ

3) ด้านความรูค้ วามเข้าใจ/การนาไปใช้

ภาพที่ 12 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาในภาพรวม
จากผลสำรวจตารางที่ 316 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาด้านวิทยากร อยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.79 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รองลงมา คือ ด้านสื่อการนำเสนอ
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และ ด้านความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ อยูใ่ นระดับ
มากท คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
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สรุปความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด
ตารางที่ 17 สรุปความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
1
การตอบข้อซักถามของวิทยากร
4.86
มากที่สุด
2
วิทยากร มีความชัดเจน : การถ่ายทอด / อธิบาย /
4.81
มากที่สุด
ยกตัวอย่าง
3
วิทยากรมีการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.77
มากที่สุด
4
วิทยากรใช้เวลาตามที่กำหนด
4.72
มากที่สุด
5
สื่อการนำเสนอ ความชัดเจน เข้าใจง่าย
4.70
มากที่สุด
สื่อการนำเสนอ มีความเหมาะสม
ความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด
4.86
4.81
4.77
4.72
4.7

1

2

3

4

5

ภาพที่ 13 สรุปความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด
จากตารางที่ 17 ผลการประเมินความพึงพอใจ 5 อันดับสูงสุด ได้แก่
อันดับที่ 1
การตอบข้อซักถามของวิทยากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86
อันดับที่ 2
วิทยากร มีความชัดเจน : การถ่ายทอด / อธิบาย / ยกตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81
อันดับที่ 3
วิทยากรมีการเชื่อมโยงเนื้อหา
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77
อันดับที่ 4
วิทยากรใช้เวลาตามที่กำหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72
อันดับที่ 5
สื่อการนำเสนอ ความชัดเจน เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
สื่อการนำเสนอ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70

- 26 ตารางที่ 18 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาด้านวิทยากร
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
ด้านวิทยากร
1) ความชัดเจน : การถ่ายทอด / อธิบาย / ยกตัวอย่าง
4.81
มากที่สุด
2) การเชื่อมโยงเนื้อหา
4.77
มากที่สุด
3) ใช้เวลาตามที่กำหนด
4.72
มากที่สุด
4) การตอบข้อซักถาม
4.86
มากที่สุด
รวม
4.79
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อ การให้คาปรึกษาด้า นวิทยากร
4.9

4.86

4.85
4.8

4.81
4.77

4.75

4.72
4.7
4.65

1) ความชัด เจน : การ
ถ่ายทอด / อธิ บาย /
ยกตัวอย่าง

2) การเชื่ อมโยงเนือ้ หา

3) ใช้เ วลาตามที่กาหนด

4) การตอบข้อซักถาม

ภาพที่ 14 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาด้านวิทยากร
จากผลสำรวจตารางที่ 18 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาด้านวิทยากรการให้
คำปรึก ษาของผู้ตรวจสอบใน อยู่ในระดับ พอใจมากที่ สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.79 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน โดยในด้านการตอบข้อ ซักถาม อยู่ ในระดับ มากที่ สุด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.86 รองลงมา
ความชัดเจน : การถ่ายทอด / อธิบาย / ยกตัวอย่าง อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.81 การ
เชื่อมโยงเนื้อหา อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.77 และ ใช้เวลาตามที่กำหนด อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.72
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ตารางที่ 19 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านสื่อการนำเสนอ
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
คะแนน
ระดับ

ประเด็น
ด้านสื่อการนำเสนอ
1) สื่อการนำเสนอ มีความเหมาะสม
2) ความชัดเจน เข้าใจง่าย
3) ความน่าสนใจ
รวม

4.68
4.70
4.70
4.70

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาด้านสื่อการนาเสนอ
4.705
4.7

4.7

4.7

2) ความชัดเจน เข้าใจง่าย

3) ความน่าสนใจ

4.695
4.69
4.685
4.68

4.68

4.675
4.67

1) สือ่ การนาเสนอ มีความเหมาะสม

ภาพที่ 15 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาด้านสื่อการนำเสนอ
จากผลสำรวจตารางที่ 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาด้านสื่อ
การนำเสนอ ของผู้ตรวจสอบในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.70 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน โดยความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 4.70 รองลงมา สื่อ การนำเสนอ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่ สุด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
4.68

ตารางที่ 20 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้
ความพึงพอใจเฉลี่ย (x̅)
ประเด็น
คะแนน
ระดับ
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ/การนำไปใช้
1) ท่านมีความรู้เพิ่มขึ้นเพียงใด
4.46
มาก
2) สามารถนำความรู้ที่ได้รบั ไปประยุกต์ใช้ได้
4.46
มาก
3) สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
4.27
มาก
รวม
4.40
มาก

ความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาด้านความรู้ความเข้าใจ/การนาไปใช้
4.46

4.46

4.27

1) ท่านมีความรูเ้ พิ่มขึน้ เพียงใด

2) สามารถนาความรูท้ ี่ได้รบั ไปประยุกต์ใช้ได้

3) สามารถนาความรูไ้ ปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

ภาพที่ 16 คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้
จากผลสำรวจตารางที่ 20 พบว่า ระดับ ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึก ษาด้านความรู้ความ
เข้าใจ/การนำไปใช้ ของผู้ตรวจสอบในภาพรวม ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับ พอใจมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย
4.40 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยในด้านมีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.46 และรองลงมาสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ อยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.27
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ควรจัดอีก
- วิทยากรเก่งมาก
- ขอบคุณทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีการทุจริตในองค์กร

การสรุปผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผล
การสำรวจความคิดเห็ น ความพึ งพอใจต่อ การปฏิ บั ติง านตรวจสอบภายในของสำนั ก งาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และเพื่อนำผลการสำรวจ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบมาพิจารณา ทบทวน
และวิเคราะห์ กำหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยศึกษาข้อมูล จากผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 141 คน ได้รับแบบสำรวจกลับมาทั้งหมด 141 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานรับตรวจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 28
หน่ ว ยงาน (ตามแผนการตรวจสอบปี 2564) ได้ แ ก่ สำนั ก งานอธิ ก ารบดี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สัง คมศาสตร์ วิท ยาลัยแม่ ฮ่อ งสอน สำนัก งานวิท ยาเขตแม่ ฮ่องสอน วิท ยาลัยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย คณะครุศาสตร์ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ศูนย์ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.มรภ.ชม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
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 เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร
คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์มนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สำนักงานจัดการศึก ษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ บัณฑิ ต
วิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ สำนักหอสมุด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์
ภาษา สำนัก ดิจิทัลเพื่ อการศึก ษา สำนักศิลปะและวัฒ นธรรม สำนัก ทะเบียนและประมวลผล ศูนย์
ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ โดยภาพรวมของสำนักตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด โดย
นำแบบสำรวจมาแจกแจงความถี่ หาค่าคะแนนเฉลี่ย นำเสนอในรูปของตาราง ความเรียง พบว่า
การประเมิ นความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ในภาพรวม ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากที่ สุด
ได้แก่ ความพึงพอใจด้านการวางแผน ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้มีการแจ้งแผนการ
ตรวจสอบ โดยมีหนังสือเวียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 4.65 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ความพึ งพอใจต่อ การปฏิบัติงาน : การประชุมเปิดตรวจอย่างเป็นทางการ เพื่อทำความเข้ าใจ
ร่วมกัน ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้มีการแจ้งรายการเอกสารประกอบการตรวจสอบของ
แต่ละหัวข้อ และแจ้งเพื่อการประสานงานการตรวจสอบผู้ตรวจสอบในแต่ละหัวข้อ ซึ่งมีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

- 30 ความพึงพอใจด้านการรายงานผล/ติดตามผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในประเด็น
นี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้คะแนนจากการที่สำนักงานตรวจสอบภายในมีการการเปิดโอกาสให้ผู้รับ
ตรวจได้ชี้แจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้
คะแนนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานตรวจสอบ และสารสนเทศที่ได้รับตรงตามความ
ต้องการระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ สำนักงาน
ตรวจสอบภายในอาจจะต้องมีการปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลใหม่ให้ทันสมัย
ความพึงพอใจด้านการให้คำปรึกษา ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้คะแนนความ
พึงพอใจมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.63 จากคะแนนเต็ม 5คะแนน ซึ่ง ดูจากคะแนนเฉลี่ยแล้ว มีการ
แจ้งวัตถุประสงค์ / ขอบเขต / ความรับผิดชอบ สามารถนำข้อมูลการให้คำปรึกษาไปใช้ประโยชน์ และ
การให้คำปรึกษาตรงประเด็น / ตรงตามความต้องการ ได้คะแนนเฉลี่ย มากที่สุด คือ 4.63 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ชื่นชมการประสานงาน เพื่อดำเนินการตามแต่ละหัวข้อของกิจกรรมการตรวจสอบ มีขั้นตอน
และเป้าหมายที่ชัดเจน
- ได้รับข้อมูลและการให้คำปรึกษาชัดเจน
- ดีเยี่ยม
- เป็นหน่วยงานที่ดี เนื่องจากช่วยตรวจสอบ ทำให้หน่วยงานทำงานได้ถูกระเบียบ ถูกต้อง
- การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตรที่ดี
- มีการให้คำชี้แนะดี มาสารถนำมาปฏิบัติงานได้
- น่าจะแยกประเด็นการตรวจการดำเนินงานของสนอ.เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นภารกิจของ
สนอ. (การดำเนินงานและงบประมาณตามภารภิจกอง) และส่วนที่สนอ.ดำเนินการให้กบั
มหาวิทยาลัย (เช่น กองทุน งบประมาณกลางของมหาวิทยาลัย) เพื่อให้เห็นภาพการ
ดำเนินงานประสิทธิภาพที่ชัดเจนของสนอ.
- ไม่ควรเข้าตรวจตรงกับ สตง.
การสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจต่อ การให้คำปรึกษา ของสำนัก งานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อนำผล
การสำรวจ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบมาพิจารณา ทบทวน และวิเคราะห์
กำหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

- 31 โดยศึกษาข้อ มู ล จากผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 58 คน ได้รับแบบสำรวจกลับมาทั้งหมด 58 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานรับตรวจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 9
หน่วยงาน (ตามหนังสือเชิญ ให้คำปรึกษา) ได้แก่ วิท ยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนัก งานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
สถาบันวิจัยเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พัฒ นามนุษย์และบุคคลที่มี
ความพิ ก าร วิ ท ยาลัย นานาชาติ ศู น ย์ภ าษา สำนั ก ศิล ปะและวัฒ นธรรม และ สำนั ก ทะเบี ยนและ
ประมวลผล
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา โดยภาพรวมของสำนักตรวจสอบภายใน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยนำแบบสำรวจมาแจกแจงความถี่ หาค่าคะแนนเฉลี่ย นำเสนอในรูปของตาราง ความ
เรียง พบว่า
การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ในภาพรวม ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด และ
ระดับ มาก ได้แก่ ความพึ งพอใจด้านวิทยากร ด้านสื่อการนำเสนอ และด้านความรู้ความเข้าใจ/การ
นำไปใช้ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.79 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ความพึงพอใจด้านวิทยากร ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้คะแนนจากการที่ การ
ตอบข้อซักถาม มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ความพึงพอใจด้านสื่อการนำเสนอ ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้คะแนนจากการที่
สื่อการนำเสนอความชัดเจน เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน
ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ซึ่งในประเด็นนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้
คะแนนจาก มีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ ระดับความพึงพอใจมาก
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.46 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในอาจจะต้องมีการ
ปรับปรุงด้านความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ควรจัดอีก
- วิทยากรเก่งมาก
- ขอบคุณทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีการทุจริตในองค์กร

ภาคผนวก
แบบสำรวจ
เรื่อง ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบปีงบประมาณ 2564

แบบสำรวจ
เรื่อง ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบปีงบประมาณ 2564

หนังสือเชิญเป็นวิทยากร

หนังสือเชิญจากวิทยาลัยนานาชาติ

หนังสือเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือเชิญจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

หนังสือเชิญจากศูนย์ภาษา

หนังสือเชิญจากสำนักทะเบียนและประมวลผล

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบปีงบประมาณ 2564
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