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 การส ารวจความตระหนักและความคิดเห็นของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อ.ส.พ. ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน  ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร ส านักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือศึกษาถึง
ระดับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ
บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์  ทั้งนี้เพ่ือน าผลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การทั้งในระดับกิจกรรมและระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
องค์การ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป 

 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร  
ขอขอบพระคุณบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่ วมมือในครั้งต่อๆ ไป เพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

งำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน   
ส่วนบริหำรควำมเสี่ยงและพัฒนำระบบองค์กร 
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บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)  มีภารกิจที่ต้องด าเนินการคือ สร้างองค์ความรู้และแหล่ง
เรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยมี
การด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมหลักต่างๆ   ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้อันได้แก่ การเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าของประเทศ ซึ่งการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์กรนั้น  หากมี
เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ  ที่ส่งผลกระทบเชิงลบเกิดขึ้น อาจท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) มีความตระหนักและมองเห็นความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงได้น าระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้และเป็นส่วนหนึ่ งในการบริหาร
จัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรและมีการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในให้แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของทุกส่วนงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการตัดสินใจและวางแผน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงานว่า องค์กรจะสามารถ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ทั้งนีส้่วนสนับสนุนบริหารจัดการองค์กร จึงได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือส ารวจทัศนคติและ
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่มีต่อการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในภายในองค์การ เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติและระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ ที่มีต่อการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงด้านการควบคุมภายใน  ทั้งนี้เพ่ือน า
ผลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในขององค์การทั้ง
ในระดับกิจกรรมและระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้แก่
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือประกอบการน าไปใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์การ 

 2.  เพ่ือส ารวจความคิดเห็นบุคลากรที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงองค์การ รวมถึงการวิเคราะห์
สถานภาพองค์การ เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. 

 3.  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยง และเป็นฐานข้อมูลในการระบุ
ประเด็นปัจจัยเสี่ยงในปีต่อไป 
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เป้ำหมำย  

  บุคลากร อ.ส.พ. จ านวน 112 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน พนักงาน 
ลูกจ้าง Risk Owner บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงของบุคลากรใน
องค์การที่มีต่อการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   และสามารถน าผลการส ารวจ
ครั้งนี้มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การทั้งในระดับกิจกรรมและระดับองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 

 2. ส่วนบริหารจัดการองค์กรองค์การสวนพฤกษศาสตร์  ได้น าผลการส ารวจไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน ให้แก่บุคลกรองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ตลอดจนการปลูกฝังเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกลายเป็นวัฒนธรรมของ
องค์การ 

 3. บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารความสี่ยงและ
ด้านการควบคุมภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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รำยงำนผลแบบสอบถำมด้ำนควำมตระหนัก ของบุคลำกรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี 2564 

 จากแบบสอบถามด้านความตระหนักและความคิดเห็นด้านการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งท าการเก็บข้อมูลโดยสุ่มตัวอย่างบุคลากรภายในองค์การฯ จ านวน 112 คน โดยใช้
แบบส ารวจจ านวน 112 ชุดและได้รับกลับมาเพื่อวิเคราะห์ประมวลผล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูล และค าอธิบายผลการวิเคราะห์จ าแนกเป็น  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง 
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
  ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ SWOT กับ
แผนยุทธศาสตร์ความตระหนัก 

วิธีกำรประเมินผล 
  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 112 ชุด และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย 

  1. การแจกแจงความถี่แล้วแปลผลให้เป็นค่าร้อยละ 
 การหาค่าเฉลี่ยส าหรับการวัดระดับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์  โดยใช้วิธีค านวณค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับความรู้ความเข้าใจดังนี้ 

WMS = 4f1 + 3f2 + 2f3 + 1f4 
TNR 

f1 = จ านวนผู้ให้ข้อมูลที่เลือกตอบว่า  มีความรู้ความเข้าใจ/ความเห็นในระดับมากท่ีสุด 
f2 = จ านวนผู้ให้ข้อมูลที่เลือกตอบว่า  มีความรู้ความเข้าใจ/ความเห็นในระดับมาก 
f3 = จ านวนผู้ให้ข้อมูลที่เลือกตอบว่า  มีความรู้ความเข้าใจ/ความเห็นในระดับน้อย 
f4 = จ านวนผู้ให้ข้อมูลที่เลือกตอบว่า  มีความรู้ความเข้าใจ/ความเห็นในระดับน้อยที่สุด 
TNR = จ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 

และมีเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ 
ค่าคะแนน   ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 

4   3.26 – 4.00 มีความรู้ความเข้าใจ/ความเห็นในระดับมากท่ีสุด 
3   2.51 – 3.25 มีความรู้ความเข้าใจ/ความเห็นในระดับมาก 
2   1.76 – 2.50 มีความรู้ความเข้าใจ/ความเห็นในระดับน้อย 
1   1.00 – 1.75 มีความรู้ความเข้าใจ/ความเห็นในระดับน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ  

ผู้บริหาร (ผอ.อ.ส.พ. รองผอ ,ผอ.ส านัก) 4 3.60 
หัวหน้าส่วน 12 10.70 
หัวหน้างาน 9 8.00 
พนักงาน 34 30.40 
ลูกจ้างประจ า 1 0.90 
ลูกจ้างโครงการฯ 38 33.90 
ลูกจ้างรายวัน 14 12.50 

รวม 112 100 
รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ใน 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

เป็นลูกจ้างโครงการฯ จ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 33.90 รองลงมาเป็นพนักงาน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.40 และ ลูกจ้างรายวัน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  ตามล าดับ 

 

2. หน่วยงานสังกัด 

หน่วยงำน จ ำนวน ร้อยละ 
สังกัดผู้อ านวยการ 3 2.70 
ส านักบริหาร 28 25.00 
ส านักวิจัยและอนุรักษ์ 9 8.00 
ส านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 16 14.30 
ส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ 12 10.70 
ส านักตรวจสอบภายใน  5 4.50 
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก  
ในพระราชด าริ 6 5.40 
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 8 7.10 
สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 8 7.10 
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 17 15.20 

รวม 112 100 
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รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ใน 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่ สังกัด ส านัก

บริหาร จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จ านวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.20  และส านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 ตามล าดับ 

3. ระยะเวลาที่ท างานใน อ.ส.พ. 

ระยะเวลำอำยุงำน จ ำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 1 0.90 
 1 - 3 ปี 9 8.00 
4 – 6 ปี 22 19.60 
7 – 9 ปี 18 16.10 
10 ปีขึ้นไป 62 55.40 

รวม 112 100 
 รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ใน 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่มีอายุงาน 10 

ปีขึ้นไป จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 55.40 รองลงมามีอายุงาน 4-6 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.60 และ มีอายุงาน 7-9 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 ตามล าดับ 

 

4. ท่านเคยเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภายในและการควบคุมภายใน 

อ.ส.พ. จ านวนกี่ครั้ง 

จ ำนวนครั้ง จ ำนวน ร้อยละ 
2 ครั้งขึ้นไป 61 54.50 
1ครั้ง 32 28.60 
ไม่เคยได้รับการอบรม 19 17.00 

รวม 112 100 
รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรมหรือสัมมนา

เกีย่วกับการบริหารความเสี่ยงภายในและการควบคุมภายใน อ.ส.พ. 2 ครั้งขึ้นไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อย

ละ 54.50 รองลงมาเคยได้รับการอบรม/สัมมนา 1ครั้ง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 และไม่เคยได้รับ

การอบรม จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ตามล าดับ 
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5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อ.ส.พ. ในระดับใด 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับ จ ำนวน ร้อยละ 
มากที่สุด 0 0 
มาก 18 16.07 
ปานกลาง 76 67.86 
น้อย 15 13.39 
ไม่เข้าใจเลย 3 2.68 

รวม 112 100 
รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ใน 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่มีความรู้ความ

เข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อ.ส.พ. ในระดับปานกลาง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อย

ละ 67.86 รองลงมา มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก จ านวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 และมีความรู้ความ

เข้าใจในระดับน้อย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.39 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคุมภำยใน 

 1. ท่านคิดว่า ความเสี่ยงมีผลต่อการท างานของท่าน 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.79 เห็นด้วยมาก ว่าความเสี่ยงมีผล

ต่อการท างาน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 65.18 และเห็นด้วยน้อย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.79 

ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 8 7.14 2.79 
มาก 73 65.18 
น้อย 30 26.79 

น้อยที่สุด 1 0.89 
รวม 112 100.00 
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2. ท่านคิดว่า ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนได้ทุกเม่ือ 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 3.43 เห็นด้วยมาก ความเสี่ยง

เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนได้ทุกเม่ือ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 และเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 50 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.64 ตามล าดับ 

3. ท่านทราบประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การฯ 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.54 ความคิดเห็นมาก ทราบ

ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเห็นด้วยน้อย จ านวน 46 

คน คิดเป็นร้อยละ 41.08 ตามล าดับ 

4. ท่านเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีความส าคัญต่อการบริหาร การด าเนินงาน 

และการปฏิบัติงานภายในของ อ.ส.พ. ในระดับใด 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 50 44.64 3.43 
มาก 60 53.57 
น้อย 2 1.79 

น้อยที่สุด 0 0 
รวม 112 100.00 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 5 4.46 2.54 
มาก 56 50.00 
น้อย 46 41.08 

น้อยที่สุด 5 4.46 
รวม 112 100.00 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 10 8.93 2.77 
มาก 67 59.82 
น้อย 34 30.36 

น้อยที่สุด 1 0.89 
รวม 112 100.00 
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รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.77 เข้าใจการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในมีความส าคัญต่อการบริหาร การด าเนินงาน และการปฏิบัติงานภายในของ อ.ส.พ. ใน

ระดับมาก จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 59.82 และในระดับน้อย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36 

ตามล าดับ 

5. ท่านทราบปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่อการ

บรรลุเป้าหมายขององค์กรในระดับใด 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.78 ทราบปัจจัยความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นในองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในระดับมาก 

จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และในระดับน้อย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามล าดับ 

6. ท่านเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของทุก

คนในองค์กร 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.70 เข้าใจกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ในระดับมาก จ านวน 72 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.28 และในระดับน้อย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36 ตามล าดับ 

 

 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 9 8.04 2.78 
มาก 70 62.50 
น้อย 32 28.57 

น้อยที่สุด 1 0.89 
รวม 112 100.00 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 4 3.57 2.70 
มาก 72 64.28 
น้อย 34 30.36 

น้อยที่สุด 2 1.79 
รวม 112 100.00 
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7. ท่านเข้าใจบทบาทหน้าที่ของท่านในการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.90 เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ

ท่านในการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ในระดับมาก จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 70.54 และใน

ระดับน้อย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 ตามล าดับ 

8. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วน

ร่วมของทุกคนในองค์กร 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.89 หน่วยงานของท่านมีการ

ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ในระดับ

มาก จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 66.96 และในระดับน้อย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 12 10.71 2.90 
มาก 79 70.54 
น้อย 19 16.96 

น้อยที่สุด 2 1.79 
รวม 112 100.00 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 13 11.61 2.89 
มาก 75 66.96 
น้อย 23 20.54 

น้อยที่สุด 1 0.89 
รวม 112 100.00 
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9. หน่วยงานของท่านมีมีการด าเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การฯ ใน

ระดับใด 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.88 หน่วยงานของท่านมีมีการ

ด าเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การฯ ในระดับมาก จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อย

ละ 68.75 และในระดับน้อย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามล าดับ 

10. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่

องค์การฯ ก าหนดในระดับใด 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.87 หน่วยงานของท่านมีการ

ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่องค์การฯ ก าหนดในระดับมาก จ านวน 

77 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 และในระดับน้อย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 12 10.71 2.88 
มาก 77 68.75 
น้อย 21 18.75 

น้อยที่สุด 2 1.79 
รวม 112 100.00 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 11 9.82 2.87 
มาก 77 68.75 
น้อย 22 19.64 

น้อยที่สุด 2 1.79 
รวม 112 100.00 
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11. หน่วยงานของท่านได้มีการมอบหมายบทบาทและหน้าที่แก่บุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิด

การบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.88 หน่วยงานของท่านได้มีการ

มอบหมายบทบาทและหน้าที่แก่บุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม

ของทุกคนในองค์กร ในระดับมาก จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 66.07 และในระดับน้อย จ านวน 24 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.43 ตามล าดับ 

12. หน่วยงานของท่านมีการแจ้งผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทุกคน

ในหน่วยงานทราบ 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.78 หน่วยงานของท่านมีการ

แจ้งผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ ในระดับมาก 

จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 61.61 และในระดับน้อย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 27.67 ตามล าดับ 

 

 

 

 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 13 11.61 2.88 
มาก 74 66.07 
น้อย 24 21.43 

น้อยที่สุด 1 0.89 
รวม 112 100.00 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 10 8.93 2.78 
มาก 69 61.61 
น้อย 31 27.67 

น้อยที่สุด 2 1.79 
รวม 112 100.00 
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13. เมื่อพบเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงองค์กร ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนบริหารความ

เสี่ยงทราบทันที 

รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ค่าเฉลี่ย 2.92 เมื่อพบเหตุการณ์ท่ีเป็น

ความเสี่ยงองค์กร ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนบริหารความเสี่ยงทราบทันที ในระดับมาก จ านวน 

74 คน คิดเป็นร้อยละ 66.07 และในระดับน้อย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 ตามล าดับ 

14. ท่านคิดว่าช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส าหรับ อ.ส.พ. 

ช่องทางไหนดีที่สุด (ให้เลือกช่องทางเดียว) 

ช่องทำงกำรสื่อสำร จ ำนวน ร้อยละ 
การรายงานตามสายบังคับบัญชา 43 38.40 
การอบรมสัมมนา/ประชุม 40 35.70 
เอกสารเผยแพร่ 17 15.20 
เว็บไซต์ขององค์การฯ 12 10.70 

รวม 112 100 
 รำยงำนผล : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน ใน 3 อันดับแรกช่องทางการสื่อสารคือ

การรายงานตามสายบังคับบัญชา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 รองลงมาการอบรมสัมมนา/ประชุม 

จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 และเอกสารเผยแพร่ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

ด้ำนควำมคิดเห็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 16 14.29 2.92 
มาก 74 66.07 
น้อย 19 16.96 

น้อยที่สุด 3 2.68 
รวม 112 100.00 
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15. ประเด็นความเสี่ยงของ อ.ส.พ. ปี 2564 ประเด็นใด ที่ท่านเห็นว่ามีความส าคัญมากท่ีสุด 

(เลือกได้ 3 ประเด็น) 

ประเด็นควำมเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564  คะแนน 100 % อันดับ 
(SR01) ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

47.30 % 3 

(SR02) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตาม
มาตรฐาน BGCI 

41.1 % 4 

(OR01) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม 25.90 % 7 
(OR02) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล 

30.40 % 5 

(OR03) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุน
มนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

50.00 % 2 

(FR01) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

52.70 % 1 

(CR02) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี 8.90 % 8 
(CR03) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19   

26.80 % 6 

   

  รำยงำนผล : : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน มีความเห็นประเด็นความเสี่ยงของ อ.

ส.พ. ปี 2564 ที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับ ได้แก ่ 

 ส าคัญที่สุดอันดับที่ 1 (FR01) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย 

 ส าคัญที่สุดอันดับที่ 2 (OR03) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ส าคัญที่สุดอันดับที่ 3 (SR01) ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย  
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ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

 1. ท่านคิดว่าองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความเสี่ยงเรื่องใดบ้าง และควรมีแนวทางในการควบคุม

ภายในแก้ไขความเสี่ยงนั้นอย่างไร  * ตามตาราง ดังนี้ 

ท่ำนคิดว่ำองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์มีควำมเสี่ยงเรื่องใดบ้ำง แนวทำงในกำรควบคุมภำยในแก้ไขควำมเสี่ยง 
บุคลากร  
งบประมาณ  
รายได้องค์กร ลดน้อยลง  จัดท าแผนหารายได้ 
การหารายได้ไมเ่พียงพอ  ควรมีแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อการ

หารายได้ ให้เข้าใจสถานะกิจการ พัฒนาการหารายได้ 
วางแผนธุรกิจให้เหมาะสมกับขนาดกิจการ และควรยอมรับ
เป้าหมายและความรับผิดชอบในการมุ่งเน้นเพื่อการหารายได้ 

เป้าหมาย ทิศทางองค์กร/ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงขององค์กร /การ
บริหารงบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนแผนการหารายได้ของ
องค์กร 

 

 ควรจัดระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
เรื่องงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลที่ลดลงเรื่อยๆ และการแสวงหา
รายได้และก าไรขององค์การฯ ยังต้องมีการแก้ไขอยู่ 

แนวทางแก้ไขคือ แต่ละส่วนงานควรมาร่วมหารือเพื่อหา
เป้าหมายหลัก/ความส าเร็จในการด าเนิน เพื่อจะได้บริหาร
และท างานเป็นไปทิศทางเดียวกัน และทุกส่วนงานสามารถ
ร่วมท างานช่วยกันได้ ไม่ใช้ต่างหน่วยต่างท างาน แต่มา
เชื่อมโยงกันไม่ได้ 

 น าปัญหาขององค์กรที่เกิดขึ้นแล้วและไม่ได้แก้ไขหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขมาเป็นความเสี่ยงองค์กร ควรก าหนด
และวางแนวทางแก้ไขปัญหา และประเมินว่าเรื่องใดเป็น
ความเสี่ยงที่แท้จริง และก าหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยงนั้น 
รวมถึงประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ ท่ีได้รับจากจัดการโดยวิธีที่
ก าหนด 

ความเสี่ยง ผู้บริหารระดับ ผอ.ส านักฯ ไม่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงาน 

 

ความปลอดภัยของบุคลากร ด่านหน้า เช่น ขายบัตร ร้านค้า หรือผู้บริการ
นักท่องเที่ยว ด้านโรคติดต่อ โควิด-19 

 

สภาพคล่องทางการเงินไม่มีแผนธุรกิจที่ ชัดเจนเกิดความเสี่ยงด้าน
งบประมาณต่อไป การจ้างงานผิดกม.เกิดความเสี่ยงด้านการฟ้องร้องและ
ปัญหาด้านบริหาร การวิเคราะห์และวางแผนในเป้าหมายหลักด้านอนุรักษ์ 
การศึกษา การวิจัย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านทิศทางองค์กรระยะยาว
รวมทั้งการวางตัวช้ีวัด TRIS ไม่ได้ 
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ท่ำนคิดว่ำองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์มีควำมเสี่ยงเรื่องใดบ้ำง แนวทำงในกำรควบคุมภำยในแก้ไขควำมเสี่ยง 
การบริหารงาน และการหารายได้  
เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
การหารายได้นอกเงินงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย  ควรจัดท าแผนธุรกิจใหส้อดคล้องกับปัจจุบัน 
ความเสี่ยงด้านงบประมาณที่ลดลง แนวทางการควบคุมภายใน การจดัสรรงบประมาณควรดูการ

เบิกจ่ายจากในอดตีด้วย และจัดสรรให้สอดคล้องเหมาะสม 
ความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิดท าให้ไม่มีผู้เยี่ยมชมสวนขาดรายได้ แนวทางการควบคุมภายในควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว

แบบใหม่ แบบ new normal เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

การท างานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร จึงท าให้มี
การท าผิดซ้ าๆ 

อสพ. ควรมีการใหค้วามรู้แก่ พนักงาน ลูกจ้างเข้าใจโดย 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีร่วมกันให้ความรู้แบบการได้อบรม รับ
ฟัง 

การปฏิบัติงานด้วยความประมาท ควรมีการสร้างความคิดตระหนักและสร้างความระมดัระวังใน
การปฏิบัติงานมิให้กระท าผิด 

มีเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรพฒันาเพื่อการดึงดดูผูเ้ข้าชมให้มากขึ้น และมีความพอใจ 
ความเสี่ยงด้านงบประมาณในการด าเนินงาน และเงินเดือนของลูกจ้าง
โครงการที่ได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ 

ผู้บริหารควรจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอกับค่าจ้าง 

เรื่องการบริหารจ านวนบุคลต่อเนื้องาน  
การตั้งเป้าสิ่งที่คาดไว้สูงเกินไป กับสิ่งที่สามารท าได้จริงด้วยงบประมาณ
และคุณภาพบุคลากร 

 

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกระท าผิด สู่การขัดแย้ง และ
ไปสู่การฟ้องร้องคด ี

ความเสี่ยงท่ีองค์กรจะถูกยุบ ควรหาแนวทางและเงินรองรับ 
การสื่อสารความเสี่ยงให้บุคคลากร  
การรวบรวมพันธุ์ไม้ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากปัญหาด้าน
บุคลากร การเดินทางช่วงโควิด 

การควบคุมความเสี่ยงคือการจดัสรรบุคลากรและการ
สนับสนุนการดูแล โรงเรือน และสิง่สนับสนุนเพื่อความ
เหมาะสม 

การหารายได้เข้าสู่ อ.ส.พ. ควรจ้างมืออาชีพผู้มากประสบการณ์ความสามารถมาช่วย
บริหารจดัการโครงการ กิจกรรมเพื่อหารายได้ให้เพิ่มมากขึ้น 

ความเสี่ยงเรื่องการเพิ่มช่องทางการหารายได้/ท าธุรกิจร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร/ หน่วยงานภายนอก 

แนวทางการควบคุมภายในคือ การมีระเบียบ ข้อบังคับ
รองรับในการท าการคา้ร่วมกับหนว่ยงานพันธมิตร/ 
หน่วยงานภายนอกตามหลักสากล 

สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภัยธรรมชาติมีความ
รุนแรงขึ้นทั่วโลกไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มี
น้ าเพียงพอในการดูแลพันธุ์ไม้ที่จัดปลูกไว้ 

จึงควรมีแผนบริหารจัดการน้ าที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว 
และกรณีฉุกเฉิน เมื่อน้ าไม่เพียงพอ ต้องใช้น้ าดูแลพันธุ์ไม้กลุม่
ไหน บริเวณใด ก่อนตามล าดับความส าคญั มีการติดตาม
ปริมาณน้ าต้นทุนเป็นประจ าเพื่อให้สามารถประเมินแนวโนม้
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ท่ำนคิดว่ำองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์มีควำมเสี่ยงเรื่องใดบ้ำง แนวทำงในกำรควบคุมภำยในแก้ไขควำมเสี่ยง 
ปริมาณน้ า และวางแผนการผลติพืชให้เหมาะสมกับปริมาณ
น้ า เพื่อให้สามารถด าเนินการปลูกพันธุ์ไม้ตามภารกจิของสวน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจากงบประมาณมีแนวโนม้ถกูปรับลด และองค์การฯ 
ต้องพึ่งพิงเงินรายได้มากข้ึน ซึ่งเงินรายได้หลักมาจากค่าเข้า
ชม ซึ่งได้รับผลกระทบมากจากการแพร่ระบาดของโรคท าให้
ต้องปิดสวน นอกจากจากการติดตามการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยดัมีประสิทธิภาพแล้ว ยังตอ้งมีแผนจัดหารายได้จาก
ช่องทางอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดสวนเพ่ิมมากขึ้น เพื่อ
ช่วยลดความเสี่ยงดา้นนี้ได้ส่วนหน่ึง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การมอบหมายหน้าที่และสิทธิของบุคลากร  
ทรัพยากรพืชพรรณไม้หายากหลายชนิดที่มีและรวบรวมไว้อาจสูญหายไป 
เนื่องจากขาดการดูแล หรือถูกน าออกไปจากพ้ืนท่ี 
 

 

วัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมการท างาน นัดเปิดใจประชุมหารือพร้อมสร้างกรอบและแกไ้ขกฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรค 

บทบาทหน้าท่ีขององค์กรสู่สาธารณชน เพิ่มความเขม้ข้นการส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย พร้อมชุด
ข้อมูลจ าเป็น 

ความเสี่ยงด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร  
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามก าหนดไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
เจ้าที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 

 

ผลงานไม่ได้ตามเป้า มีการแจ้งเดือน บอกล่าวให้บุคลากรที่รับผดิชอบงานนั้นๆมี
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น 

ไม่สามารถประเมนิประสิทธิภาพและประสทิธิผลการด าเนินงานได้/ติดตาม
ประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการบุคคล เนื่องจากยังมีลูกจ้างบางส่วนท่ีมีการจ้างไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงาน เห็นควรจดัให้มรีะบบการจ้างบุคคลให้
ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 

บุคลากรบางคนท างานไม่ตรงสายงานที่เรียนมา ท าให้การท างานไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

 

การจัดท าเอกสารที่ไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ควรจัดเอกสารทั้งหมดท าให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลัทั้งหมด/ 
ความล้าหลังของระบบ e-office ใน internet ex เพราะ in 
ex ประกาศออกมาตั้งเเต่ 2019-2020 ว่าจะไม่พัฒนาระบบ
ต่อแล้ว แต่ยังคงให้ท างานใน in ex อยู่ คอมสมัยปัจจบุัน
แทบจะไมม่ีแอปพลิเคชั่นน้ีแลว้ ควรย้ายฐานไปอยู่ในแอปที่ 
world wide กว่านี้ ได้แล้ว/ การไม่สามารถจัดสรร
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ท่ำนคิดว่ำองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์มีควำมเสี่ยงเรื่องใดบ้ำง แนวทำงในกำรควบคุมภำยในแก้ไขควำมเสี่ยง 
งบประมาณจากเงินรายได้ ให้สามารถน ามาใช้บริหารภายใน
หน่วยงาน แบบง่าย ได้ ควรท าใหร้ะบบคล่องตัวกว่าน้ี 

ระบบเอกสารภายในองค์การ ควรมีการพัฒนาระบบ e-office & ERP ให้มีความเสถียรใช้
งานได้อย่างรวดเร็ว การท างานเอกสารระหว่างหน่วยงานควร
มีการเลือกใช้โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่ทันสมัย และควรมี
การพิจารณาเรื่องการจัดการเอกสารออนไลนล์ดการใช้
ทรัพยากรกระดาษท่ีสิ้นเปลือง 

การลดงบประมาณโครงการไม่เห็นคุณค่าความส าคัญแต่ยังต้องการ
เป้าหมายผลผลิตเท่าเดิม แต่ต้นทุนการจัดสรรงบลดลง และผลสุดท้าย
ผลงานจะไม่เป็นไปดั่งหวังก็จะกล่าวโทษว่าบุคลากรไม่มีคุณภาพ ความพึ่ง
พอใจของนักท่องเที่ยวก็จะลดลง 

 

เสี่ยงการบริหารจัดการภายในหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีการก าหนดหน้าทีร่ายต าแหน่งให้ชัดจัด และมผีลต่อ
การประเมินผลงานรายบุคคลอย่างชัดเจน 

 

2. ท่านมีความต้องการเข้ารับการอบรมในเรื่องใดบ้าง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการเข้ารับการอบรม โดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นหัวข้อ

ของการอบรมได้ ตามตารางดังนี้ 

เรื่อง/ประเด็นหัวข้อของกำรอบรม จ ำนวน ร้อยละ (%) 
1.การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลการ/ด้านการปฏิบัติงาน/ ทักษะภาษา /การ
ท างานเป็นทีม/องค์ความรู้ 7 10 % 
2. การบริหารความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง/การควบคุม
ภายใน/การจัดท า Risk Map 29 41.43 % 
3 .กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร  4 5.71 % 
4.ด้านการให้บริการ/ด้านความพึงพอใจของลูกค้า 4 5.71 % 
5. การจัดท าแผนและความเชื่อมโยงของแผนงานในระดับต่างๆ 4 5.71 % 
6.ความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลย ี 7 10 % 
8.ความปลอดภัย 1 1.43 % 
9.การอบรมด้านการสร้างแนวคิดในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 7 10 % 
10.แนวทางการหารายได้ 3 4.29 % 
11.เทคนิคการถ่ายภาพ 2 2.86 % 
12.อบรมภาษาต่างประเทศ 2 2.86 % 

รวม 70 100.00 
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เปรียบเทียบผลสรุประดับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

ของบุคลำกรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ ระหว่ำงปี 2563 กับ ปี 2564  

ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ปี 2563 ปี 2564 ผลต่ำง สรุป 
มากที่สุด 1.88 0 -1.88 ลดลง 

มาก 14.38 16.20 1.82 เพ่ิมข้ึน 
ปานกลาง 55.63 68.50 12.87 เพ่ิมข้ึน 

น้อย 26.25 13.50 -12.75 ลดลง 
ไม่เข้าใจเลย 1.88 1.80 -0.08 ลดลง 

รวม 100 100 
 

รำยงำนผล :  ระดับความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2564  เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 14.69 

 



 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก 

แบบสอบถามความตระหนักและความคิดเห็นด้านการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน อ.ส.พ.ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบสอบถามดา้นความตระหนกั เร่ืองการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อ.ส.พ. ปี 2564 หนา้ 1 

 

      No. 

 
 

แบบสอบถามด้านความคิดเห็นและความตระหนัก 
ด้านการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน อ.ส.พ. ประจ าปี 2564 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการประเมินความคิดเห็นและความตระหนักด้าน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย     
 

 

1. สถานภาพ 
  ผู้บริหาร (ผอ.อ.ส.พ.,รองผอ., ผอ.ส านัก)  หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสวน 
  หัวหน้างาน       พนักงาน 
  ลูกจ้างประจ า      ลูกจ้างโครงการ    ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

2. สังกัดหน่วยงาน 
 ผู้อ านวยการ     ส านักบริหาร      
 ส านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์   ส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ 
 ส านักตรวจสอบภายใน     ส านักวิจัยและอนุรักษ์ 
 สวนพฤกษศาสตร์สาขา……………………………………………………………….. 

3. ระยะเวลาที่ท างานใน อ.ส.พ.  
     น้อยกว่า 1 ป ี    1– 3 ปี     4-6 ปี   7-9 ปี   10 ปี ข้ึนไป 

4.  ท่านเคยเข้ารับการอบรมหรือได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อ.ส.พ. จ านวนกี่ครั้ง 
   2 ครั้ง ขึ้นไป    1 ครั้ง      ไม่เคยได้รับการอบรม  

5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อ.ส.พ. ในระดับใด 
  มากที่สุด     มาก    ปานกลาง    น้อย    ไม่เข้าใจเลย  

 
 
 

ข้อ ประเด็นความคดิเห็น ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

 ความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง     
1. ความเสี่ยงมีผลต่อการท างานของท่าน     
2. ความเสี่ยงเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ     

   

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 



 แบบสอบถามดา้นความตระหนกั เร่ืองการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อ.ส.พ. ปี 2564 หนา้ 2 

 

ข้อ ประเด็นความคดิเห็น ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

 การรับรู้การบริหารความเสี่ยง     
3.  ท่านทราบประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การฯ     
4. ท่านเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีความส าคัญต่อ

การบริหาร การ าเนินงาน และการปฏิบัติงานภายในของ อ.ส.พ.ใน
ระดับใด 

    

5. ท่านทราบปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในระดับใด 

    

6. ท่านเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดการบริหารความ
เสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร 

    

7. ท่านเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของท่านในการมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยง 

    

 การน าการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัต ิ     
8. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามคิดการ

บริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร 
    

9. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามประกาศนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การฯ ในระดับใด 

    

10. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางที่องค์การฯ ก าหนดในระดับใด 

    

11. หน่วยงานของท่านได้มีการมอบหมายบทบาทและหน้าที่แก่บุคลากร
ในการด าเนินงานตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในองค์กร 

    

12. หน่วยงานของท่านมีการแจ้งผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

    

13. เมื่อพบเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงองค์กร ควรแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและส่วนบริหารความเสี่ยงทราบทันที 

    

 
14. ท่านคิดว่าช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส าหรับ อ.ส.พ. ช่องทางไหนดีที่สุด (ให้เลือกช่องทางเดียว) 

 การรายงานตามสายบังคับบัญชา 
 การอบรมสัมมนา/ประชุม 
 เอกสารเผยแพร่ 
 เว็บไซต์ขององค์การฯ 
 
 

 

 



 แบบสอบถามดา้นความตระหนกั เร่ืองการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อ.ส.พ. ปี 2564 หนา้ 3 

 

15. โปรดระบุความเสี่ยงของ อ.ส.พ. ปี 2564 ที่ท่านเห็นว่า “มีความส าคัญ 3”  

(โดยกรอกเลือกความเสี่ยงป็นความเสี่ยงท่ีส าคัญทีสุ่ด 3 ข้อ) 
ล าดับความส าคญั 

ที่ท่านเลือก  
(ใส่ 3 ข้อ) 

ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. 2564 

 
                                . 

1. ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

 
                                . 

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI  (SR02) 

 
                                . 

3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR01) 

 
                               . 

4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลีย่นการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทลั (OR02) 

 
                               . 

5.ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(OR03) 

 
                                . 

6.ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ไดต้ามเป้าหมาย(FR01) 

 
                                . 

7.ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี(CR02) 

 
                                . 

8.ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าทีไ่ม่ปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR03) 

 
 
 

1. ท่านคิดว่าองค์การสวนพฤกษศาสตรม์ีความเสี่ยงเรื่องใดบ้าง และควรมีแนวทางในการควบคุมภายในแก้ไขความเสี่ยงนั้นอย่างไร

             

             

             

              

2. ท่านมีความต้องการเข้ารับการอบรมในเรื่องใดบ้าง  
             

             

              

              

 
*********************** ขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม************************** 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ  



 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  

 





 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ค  

ข้อมูลการสรุปแบบสอบถามเพิ่มเติม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



รายงานผลแบบสอบถามด้านความตระหนักของบุคลากรองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2564 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


