
รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ 

ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ทั้งระดับผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ตลอดปีงบประมาณ 2563 เพื่อน าผล

การประเมินความพึงพอใจดังกล่าวมาวิเคราะห์ และด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ

หนว่ยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หน่วยตรวจสอบภายในส่งแบบสอบถามไปยังส่วนงาน/ หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ  

ในปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด 76 ชุด ได้รับคืนทั้งหมด 69 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 ของแบบสอบถาม

ทั้ งหมด ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้ งแต่ เดือนพฤศจิกายน–เดือนธันวาคม 2563  

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

           ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

            ส่วนที่ 2  การประเมนิความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

          ส่วนที่ 3  การประเมนิความพึงพอใจต่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

 

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ก าหนดระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งระดับและเกณฑ์การให้

คะแนนเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

มคีวามพึงพอใจมากที่สุด 5 

มีความพึงพอใจมาก 4 

มีความพึงพอใจปานกลาง 3 

มีความพึงพอใจน้อย 2 

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 



หนา้ 2 

 

เกณฑก์ารแปลความหมาย เพื่อจัดระดับค่าคะแนนโดยก าหนดเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม 

  

 

 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 69 คน เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อพบว่า เป็นผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 53.62 รองลงมา เป็นหัวหน้างาน 

จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.44 และเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.94 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามของแต่ละหนว่ยงาน 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

1 กองคลัง 7 10.15 

2 กองบริหารงานวิจัย 6 8.70 

3 คณะทันตแพทยศาสตร์ 6 8.70 

4 คณะเภสัชศาสตร์ 6 8.70 

5 หนว่ยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 6 8.70 

6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 7.24 

7 กองอาคารสถานที่ 4 5.80 

8 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 5.80 

9 คณะศลิปศาสตร์ 4 5.80 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.51 – 5.00  พึงพอใจมากที่สุด 

3.51 – 4.50 พึงพอใจมาก 

2.51 – 3.50  พึงพอใจปานกลาง 

1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย 

0.00 – 1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

1 ผูบ้ริหาร 11 15.94 

2 หัวหนา้งาน 21 30.44 

3 ผูป้ฏิบัติงาน 37 53.62 

 รวม 69 100.00 



หนา้ 3 

 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

10 วิทยาลัยการจัดการ 4 5.80 

11 คณะแพทยศาสตร์ 4 5.80 

12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 4 5.80 

13 คณะสหเวชศาสตร์ 3 4.34 

14 กองแผนงาน 2 2.89 

15 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2.89 

16 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 2 2.89 

 รวม 69 100.00 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นบุคลากรสังกัดกองคลัง จ านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.15 รองลงมา เป็นบุคลากรสังกัดกองบริหารงานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัช

ศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีจ านวนเท่ากัน คือ 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8.70 เป็นบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 5 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 7.24 เป็นบุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ คณะแพทยศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

มีจ านวนเท่ากัน คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 เป็นบุคลากรสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ จ านวน 3 คน  

คิดเป็นร้อยละ 4.34 และเป็นบุคลากรสังกัดกองแผนงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีจ านวนเท่ากันคือ 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.89 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3 แสดงอายุการท างานภายในมหาวิทยาลัยของผูต้อบแบบสอบถาม 

ล าดับ อายุการท างาน จ านวน ร้อยละ 

1 ต่ ากว่า 5 ปี 12 17.40 

2 5 ปีขึน้ไป – 10 ปี 23 33.34 

3 10 ปีขึ้นไป – 15 ปี 18 26.08 

4 15 ปีขึ้นไป – 20 ปี 9 13.04 

5 20 ปีขึน้ไป 7 10.14 

 รวม 69 100.00 

  



หนา้ 4 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท างานในมหาวิทยาลัย 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี จ านวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.34 รองลงมา ท างานในมหาวิทยาลัย 10 ปีขึ้นไป – 15 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.08 ท างานในมหาวิทยาลัยต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 ท างานในมหาวิทยาลัย 

15 ปีขึ้นไป – 20 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 และท างานในมหาวิทยาลัย 20 ปีขึ้นไป จ านวน 

7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.14 ตามล าดับ  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตารางที่ 4 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจตอ่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ล าดับ ข้อหัวความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย การแปรผล 

1 ผูต้รวจสอบได้อธิบายขอบเขตและวัตถุประสงค์การ

ตรวจสอบอย่างชัดเจน 

4.28 พึงพอใจมาก 

2 การตรวจสอบภายในส่งผลกระทบต่อการท างานของ

บุคลากรในระดับที่เหมาะสม 

3.74 พึงพอใจมาก 

3 ประเภทและปริมาณของขอ้มูลที่ผูต้รวจสอบขอมีความ

สมเหตุสมผล 

4.13 พึงพอใจมาก 

4 ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีความ

เหมาะสม 

4.12 พึงพอใจมาก 

5 ความถี่ในการเข้าตรวจสอบมีความเหมาะสม   4.13 พึงพอใจมาก 

6 การปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมกิจกรรมที่มคีวาม

เสี่ยงและส าคัญ 

4.29 พึงพอใจมาก 

7 การให้ค าแนะน า ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบมี

ความชัดเจนและเหมาะสม 

4.16 พึงพอใจมาก 

8 การมสี่วนรว่มในการช่วยส่วนงานของท่านแก้ไขปัญหา

ให้การปฏิบัติงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถลด

ความเสี่ยงและข้อผดิพลาดในการปฏิบัติงาน 

4.23 พึงพอใจมาก 

9 การตรวจสอบภายในช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานใน

ส่วนงานของท่าน ให้มีระบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสม   

4.30 พึงพอใจมาก 

10 การตรวจสอบภายในมปีระโยชน์ในภาพรวมตอ่ส่วนงาน

ของท่าน 

4.36 พึงพอใจมาก 

 รวม 4.17 พึงพอใจมาก 



หนา้ 5 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วย

ตรวจสอบภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการตรวจสอบภายใน ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์ในภาพรวม 

ต่อส่วนงาน โดยมีเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.36 รองลงมาได้แก่ การตรวจสอบภายในช่วยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในส่วนงานของท่าน ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.30 การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบครอบคลุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและส าคัญ ค่าเฉลี่ย 4.29 ผู้ตรวจสอบได้อธิบายขอบเขต

และวัตถุประสงค์การตรวจสอบอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.28 การมีส่วนร่วมในการช่วยส่วนงานของท่าน

แก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.23 การให้ค าแนะน า ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบมีความชัดเจนและ

เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.16 ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบขอมีความสมเหตุสมผล และ

ความถี่ในการเข้าตรวจสอบมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.13 ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.12 และการตรวจสอบภายในส่งผลกระทบต่อการท างานของ

บุคลากรในระดับที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.74 ตามล าดับ 

 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ตารางที่ 5 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจตอ่รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ล าดับ ข้อหัวความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย การแปรผล 

1 การรายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม 4.25 พึงพอใจมาก 

2 การเปิดโอกาสใหผู้ร้ับการตรวจสอบชีแ้จงการ

ปฏิบัติงานในความรับผดิชอบ 

4.35 พึงพอใจมาก 

3 ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบภายในมี

ความถูกต้อง เชื่อถอืได้ 

4.32 พึงพอใจมาก 

4 รายงานผลการตรวจสอบภายในมีเนื้อความที่กระชับ 

ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.20 พึงพอใจมาก 

5 ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ 

4.32 พึงพอใจมาก 

6 การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในช่วยลดจุดอ่อน จุดเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานของท่าน 

4.33 พึงพอใจมาก 

7 มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้บุคคลที่

เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม 

 

4.22 พึงพอใจมาก 



หนา้ 6 

 

ล าดับ ข้อหัวความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย การแปรผล 

8 มีการตดิตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะในครั้ง

ก่อนอย่างเหมาะสม 

4.25 พึงพอใจมาก 

 รวม 4.28 พึงพอใจมาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อรายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  โดยมีค่ าเฉลี่ ย 4.28 เมื ่อพ ิจารณ าเป ็นรายข ้อพบว ่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.35 รองลงมาคือ การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏ 

ในรายงานผลการตรวจสอบภายในช่วยลดจุดอ่อน จุดเสี่ยงในการปฏิบัติงานของท่าน ค่าเฉลี่ย 4.33 

ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และข้อเสนอแนะที่ปรากฏ

ในรายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  คือ 4.32  

การรายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีการติดตามผลการตรวจสอบตาม

ข้อเสนอแนะในครั้งก่อนอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.25 มีการรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.22 และรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในมีเนื้อความที่กระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 4.20 ตามล าดับ 

 

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 4.1  จัดหาตัวอย่างหรือระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยอื่นในการน ามา

ประยุกต์ปรับใช้ส าหรับมหาวิทยาลัยพะเยา หากตรวจพบข้อผิดพลาดนัน้ประจ า 

 4.2  ให้ค าแนะน าดีมาก 

 4.3  เป็นหน่วยงานที่สามารถช่วยให้ส่วนงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้น มีความถูกต้อง

เหมาะสม ให้ข้อเสนอแนะและวิธีการที่เหมาะสมต่อบริบทของแต่ละหน่วยงานได้ดี มาตรวจสอบแบบ

มิตร ไม่ได้มาจับผดิ 

 

 

 

 

 

 

 


