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บทคดัย่อ 

การศกึษาค้นคว้าอสิระ เรื่อง ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธผิลโปรแกรมแจง้เบาะแส

การทุจรติ มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัประสทิธิผลของโปรแกรมแจ้งเบาะแสการ

ทุจรติขององคก์าร และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาและเพิม่ประสทิธผิลของโปรแกรม

แจง้เบาะแสการทุจรติขององคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ผู้ศกึษาเก็บรวบรวมขอ้มูลความคดิเหน็โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

(1) การปกปิดตวัตน (2) ความเป็นอสิระ (3) การเขา้ถงึ (4) การตดิตามผล และ (5) การบรหิาร

ความเสีย่งในเรือ่งทุจรติ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานบรษิทัมหาชนแห่งหนึ่งซึง่จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย กลุ่มผู้เกี่ยวขอ้งหลกัในการใหบ้รกิารโปรแกรม

รบัแจง้เบาะแสการทุจรติ ทัง้ผูท้ีเ่คยและไมเ่คยไดร้บัการแจง้เบาะแส และกลุ่มพนักงานทัว่ไป ทัง้

ผูท้ีเ่คยและไมเ่คยแจง้เบาะแส ทัง้หมดจ านวน 24 คน 

 ผลจากการศกึษาพบว่า จากความคดิเหน็ของพนักงานเกี่ยวกบัโปรแกรมแจง้เบาะแส

การทุจรติ ในเรื่องของการปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสมีระดบัประสทิธผิลมากทีสุ่ด รองลงมา

เป็นเรื่องของความเป็นอิสระของผู้ให้บรกิารโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติการบรหิารความ

เสี่ยงในเรื่องการทุจรติขององค์การ และการติดตามผลภายหลงัการแจง้เบาะแสต่อโปรแกรม

ตามล าดบั ส่วนหวัข้อที่มีระดบัประสทิธิผลต ่าที่สุด คอื การเข้าถึงโปรแกรมแจ้งเบาะแสการ

ทุจรติขององคก์าร 



 
 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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แกไ้ข ปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งของเนื้อหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าการศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบั

นี้จนกระทัง่สมบรูณ์ ผูศ้กึษาจงึใครข่อขอบพระคุณอาจารยไ์ว ้ณ ทีน่ี้ 
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ขอบพระคุณบดิา มารดา และทุกคนในครอบครวัที่ได้ส่งเสรมิ สนับสนุน และให้ก าลงัใจโดย

ตลอด ขอขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านทีใ่หค้ าแนะน า ตลอดจนรุ่นพี ่และเพื่อนนักศกึษาปรญิญา
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

 การศกึษาค้นคว้าอสิระเรื่อง“ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธผิลโปรแกรมแจง้เบาะแส

การทุจริต”โดยในส่วนของเน้ือหาบทน้ีจะกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการศกึษา ตลอดจนประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาครัง้นี้ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 

 ปญัหาการทุจรติในประเทศไทยเกดิขึน้มาอย่างยาวนาน โดยปญัหาน้ียงัไม่มท่ีาทวี่าจะ

หมดไป อีกทัง้ยงัมคีวามซบัซ้อนและมคีวามเสียหายรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดงัเช่น คดีทุจรติ

ยกัยอกเงนิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มลูค่าความเสยีหาย

กว่า 1.6 พนัลา้นบาท ตามทีเ่ป็นข่าวในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 และ คดทีุจรติปล่อยเงนิกู้ของ

ธนาคารกรุงไทย มูลค่าความเสยีหายกว่า 9 พนัล้านบาท ตามที่ได้มขี่าวการตดัสนิคดใีนช่วง

กลางปี พ.ศ. 2558 

การทุจรตินัน้ส่งผลกระทบต่อทัง้ประเทศไทยและประชากรไทย เพราะการทุจรติเป็น

อุปสรรคทีข่ดัขวางการพฒันาประเทศอย่างแทจ้รงิ การทุจรติในประเทศไทยเกดิขึน้ทุกภาคส่วน

ทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน นอกจากน้ีปญัหาการทุจรติทีพ่บในประเทศไทยยงัมหีลากหลาย

ประเภท เช่น การคอรปัชัน่ การยกัยอกสนิทรพัย ์และการตบแต่งรายงานการเงนิ 

จากรายงานการจัดอันดับค่ าดรรช นีภาพลักษณ์คอรัปชัน่ของTransparency 

International พบว่าประเทศไทยมคีะแนนดรรชนีภาพลกัษณ์คอรปัชัน่เพียง 38 จาก 100 

คะแนน ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มปีญัหาการทุจริต

ประเภทคอรปัชัน่อยู่ในระดบัสูงและอาจมแีนวโนมที่จะสูงขึ้น (Transparency International, 

2014) 
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ภำพท่ี 1 CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX พ.ศ. 2557 ของประเทศไทย 

ทีม่า : Transparency International (2014) 

 

จากภาพที ่1 สะทอ้นถงึปญัหาการทุจรติประเภทคอรปัชัน่ในประเทศไทยอยู่ในระดบัสูง 

ประกอบกับผลการด าเนินงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึง

ปจัจุบนั ในศตวรรษที่ 21 นัน้ยงัไม่ประสบความส าเรจ็เท่าที่ควร แม้ประเทศไทยได้มคีวาม

พยายามในการก าหนดและใชม้าตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอยู่อย่างต่อเน่ืองมาโดย

ตลอด แต่จากสถติกิารรอ้งเรยีนการทุจรติทีแ่จง้มายงัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาตินัน้มจี านวนเพิม่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการทุจรติในประเทศที่มี

จ านวนเพิม่มากขึน้ทุกปี ดงัแสดงในภาพต่อไปนี้ 
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ภำพท่ี 2 สถิติเร่ืองร้องเรียนท่ีแจ้งต่อคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร 

ทุจริตแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2553 – 2556 

ทีม่า : ส านกัข่าวออนไลน์ไทยพบัลกิา้ (2014) 

 

 จากภาพที ่2 แสดงถงึปญัหาการทุจรติในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ทุกปี ดงันัน้

การตรวจจบัการทุจรติที่มปีระสทิธผิลจงึเป็นสิง่จ าเป็นที่จะท าให้ตรวจจบัการทุจรติเป็นไปได้

อยา่งรวดเรว็ขึน้เพื่อป้องกนัมลูค่าความสญูเสยีทีม่ากขึน้ 

จากการส ารวจของ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) พบว่า

ช่องทางการตรวจจบัการทุจรติทีป่ระสบผลส าเรจ็มากทีสุ่ดคอืการแจง้เบาะแส ดงัแสดงในภาพ

ต่อไปนี้  
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ภำพท่ี 3 แนวโน้มกำรตรวจจบักำรทุจริตจำกช่องทำงต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี  

พ.ศ. 2553 - 2557 

ทีม่า : Association of Certified Fraud Examiners (2014 : 19) 

 

 จากภาพที่ 3 จากสถติพิบว่าจากการทุจรติทัง้หมดที่ถูกจบัได้ เป็นผลมาจากการแจง้

เบาะแสการทุจรติมากถงึ 40.2 % ในปี พ.ศ. 2553 และเพิม่ขึน้เป็น 43.3 % ในปี พ.ศ. 2555 

และอยู่ที่ 42.2 % ในพ.ศ. 2557 (ACFE, 2014) แสดงถงึแนวโน้มจากการตรวจจบัการทุจรติ

ทีม่าจากการแจง้เบาะแสมจี านวนมากขึน้และยงัมแีนวโน้มทีจ่ะสูงขึน้อกีในอนาคต เนื่องจากเป็น

การตรวจจบัการทุจรติทีป่ระสบผลส าเรจ็มากทีสุ่ดมาโดยตลอด 

กลไกการรายงานการแจ้งเบาะแสการทุจรติมกัเป็นหนึ่งในเครื่องมอืขององค์การใน

กระบวนการควบคุมภายในทีจ่ะจดัการกบัการทุจรติทีเ่กดิขึน้ ตามหลกัการบรหิารความเสีย่งใน

เรื่องการทุจรติ (Fraud Risk Management: FRM) โดยโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติถอืเป็น

หนึ่งในกระบวนการตรวจจบัการทุจรติซึ่งสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อองค์การได้ใน

อนาคต 
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 หากโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติในองคก์ารไมม่ปีระสทิธผิลเพยีงพอ อาจท าใหผู้แ้จง้

เบาะแสเกดิความเดอืดรอ้นจากการโต้ตอบเอาคนืจากการแจง้เบาะแสซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ทรพัย์สนิและชวีติของผู้แจ้งโดยตรง หรอือาจเกิดกบับุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัผู้แจ้ง

เบาะแส ส่งผลใหผู้แ้จง้เบาะแสเกดิความหวาดกลวัในการแจง้เบาะแสการทุจรติ 

 เนื่องจากการแจง้เบาะแสเป็นการตรวจจบัการทุจรติทีม่ปีระสบผลส าเรจ็มากทีสุ่ดตามที่

กล่าวขา้งตน้ แต่หากโปรแกรมไม่มปีระสทิธผิลเพยีงพอจะเป็นสาเหตุใหผู้แ้จง้เบาะแสเกดิความ

ไม่มัน่ใจในโปรแกรมแจง้เบาะแส และอาจส่งผลให้ไม่มผีู้แจง้เบาะแสการทุจรติเนื่องจากความ

หวาดกลวัต่อผลกระทบที่ตามมา ส่งผลให้การทุจรติถูกตรวจจบัได้น้อยลงและส่งผลเสียต่อ

องค์การในมูลค่าที่เพิม่มากขึ้น ดงันัน้การมีโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจรติที่มปีระสทิธผิลจงึ

สามารถตอบสนองต่อการตรวจจบัการทุจรติไดส้งูสุด 

จากสาเหตุดังกล่าวการศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องปจัจัยที่มี

ผลกระทบต่อประสทิธผิลของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ อนัเป็นการตรวจจบัการทุจรติที่

ได้ผลสูงสุด ซึ่งจะน าไปสู่ขอ้สรุปเกี่ยวกบัประสทิธผิลของโปรแกรมแจง้เบาะแส เพื่อเสนอแนะ

แนวทางในการพฒันาโปรแกรมไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

 

1. เพื่อใหไ้ดข้อ้สรปุเกีย่วกบัประสทิธผิลของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติขององคก์าร 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาและเพิม่ประสทิธผิลของโปรแกรมแจง้เบาะแสการ

ทุจรติขององคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 

การศกึษาครัง้นี้ใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื ซึง่ประชากร

ของการศึกษา คือ พนักงานบรษิัทมหาชนแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย เป็นบรษิทัซึง่อยูใ่นหมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
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โดยกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย กลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลกัในการให้บรกิารโปรแกรมรบัแจ้ง

เบาะแสการทุจรติ ทัง้ผู้ที่เคยและไม่เคยได้รบัการแจ้งเบาะแส และกลุ่มพนักงานทัว่ไป ทัง้ผู้ที่

เคยและไม่เคยแจ้งเบาะแส รวมทัง้สิ้นจ านวน 24 คน จากส่วนงานหลกัที่แตกต่างกนั โดย

ระยะเวลาทีศ่กึษาตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์– กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่ม

ประสทิธผิลของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติไดอ้ยา่งตรงประเดน็ 

2. เป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจรติอย่างมี

ประสทิธผิลส าหรบัหน่วยงานหรอืองคก์ารอื่น 

 

นิยำมศพัท ์

 

กำรเป่ำนกหวีด (Whistleblowing) เป็นเสมอืนการแสดงถงึการไม่เหน็ดว้ยต่อการ

กระท าทีน่่าสงสยัว่าจะไมถู่กตอ้ง ทุจรติ ผดิกฎหมาย จงึต้องการใหเ้บาะแสกบัผูท้ีร่บัผดิชอบ ซึง่

มกัจะเกดิขึน้ในองคก์ารธุรกจิ (วรเศรษฐ ์เผอืกสกนธ,์ 2557) 

 ผู้เป่ำนกหวีด (Whistleblower) หมายถงึ ลูกจา้งที่ได้พบเหน็การกระท าความผดิใน

องค์การของตน และมคีวามประสงค์จะเปิดเผยสิง่ที่ตนพบเห็นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของ

องคก์าร โดยการใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัการกระท าความผดิไปยงัผูม้อี านาจหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้

ด าเนินการตรวจสอบ แสวงหาหลักฐาน และลงโทษผู้กระท าความผิดต่อไป  (วรเศรษฐ ์ 

เผอืกสกนธ,์ 2557) 

โปรแกรมแจ้งเบำะแสกำรทุจริต (Whistleblowing system) หมายถงึ โปรแกรมทีผู่้

ให้บรกิารมหีน้าที่รบัแจง้เรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ จากพนักงานในองค์การและบุคคลภายนอก เพื่อ

ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปของโปรแกรม 

 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการศกึษาเรื่อง“ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธผิลโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ” 

ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงันี้ 

- ลกัษณะองคก์ารทีศ่กึษา 
- แนวคดิ และทฤษฎ ี
- งานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ลกัษณะองคก์ารท่ีศึกษา 

 

องค์การที่ศึกษาเป็นบรษิัทมหาชนแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย อยู่ในหมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จดทะเบยีนก่อตัง้เมื่อวนัที ่

24 เมษายน พ.ศ. 2529 และเปิดให้บรกิารครัง้แรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 และเข้าจด

ทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2534 มพีนักงานจ านวน 10,500 คน

โดยประมาณ เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที ่ประกอบธุรกจิหลกั ได้แก่ บรกิาร

โทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศ บรกิารโทรออกระหว่างประเทศ และ บรกิารโรมมิง่ต่างประเทศ  

ใหบ้รกิารลกูคา้กว่า 41 ลา้นเลขหมาย 

องคก์ารไดอ้อกนโยบายการก ากบัดูแลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดถ้อืปฏบิตัมิา

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 โดยไดบ้รรจรุายละเอยีดการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการไวเ้ป็น

ส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปีของบรษิทั โดยคณะกรรมการมกีารประชุมทบทวนนโยบายการ

ก ากบัดูแลกจิการเป็นประจ าทุกปี เพื่อยกระดบัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัให้เป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกจิการของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2555 เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 

 



8 
 

โดยคณะกรรมการบรษิัทมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บรหิาร และ

พนกังานรบัทราบและหลอมรวมเขา้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกจิและการปฏบิตังิาน พรอ้ม

ทัง้ก าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรยีนกรณีที่มผีู้ฝ่าฝืนการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 

และจรรยาบรรณของบรษิทั รวมถงึมาตรการคุม้ครองผูร้ายงานดว้ย (Whistle Blower Policy) 

นอกจากนี้องค์การได้มกีารก าหนดจรยิธรรมทางธุรกิจและนโยบายการให้ข้อมูลการ

กระท าผิดและการทุจรติ การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ซึ่งได้มกีารเผยแพร่ทาง

เวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหพ้นักงานภายในองค์การและผูม้ ีส่วนไดเ้สยีภายนอกสามรถเขา้ถงึได้ 

โดยนโยบายคลอบคลุมตัง้แต่การก าหนดนิยามของการกระท าผดิและการทุจรติ หน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของพนกังาน ผูบ้รหิาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการสอบสวน การ

ให้ขอ้มลูการกระท าผดิและการทุจรติ การลงโทษทางวนิัยและการด าเนินคดทีางกฎหมาย การ

คุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู แนวปฏบิตัสิ าหรบัการสอบสวน การจดัเกบ็ขอ้มลูและการเปิดเผย การรกัษา

ความลบั รวมถงึการดแูลและทบทวนโยบาย  

ช่องทางที่องค์การมใีห้บรกิารอยู่ในปจัจุบนั ประกอบด้วย การแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชา 

หรอืทางจดหมาย โทรศพัท์ และอเีมลถ์งึหน่วยงานผู้ให้บรกิารโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกองคก์ารสามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนผ่านทางอเีมลม์ายงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดเ้ช่นกนั นอกจากนี้ยงัไดร้ะบุเกี่ยวกบักรณีการกระท าผดิหรอืการทุจรติของผูบ้รหิาร

ระดบัสงู หรอืหวัหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการใหบ้ริการโปรแกรมรบัแจง้เบาะสการทุจรติ ซึง่

ผูแ้จง้เบาะแสสามารถแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

นอกจากนี้องค์กรยงัมบีทลงโทษต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จ หากผลการ

สอบสวนพบว่าไม่มขีอ้มูลเทจ็จรงิใดๆ ตามที่รอ้งเรยีน และได้ท าดว้ยเจตนาใหร้า้ยหรอืจงใจให้

เกดิผลที่เป็นอนัตรายหรอืให้ขอ้มลูเทจ็ โดยองคก์ารอาจพจิารณาด าเนินการลงโทษพนักงานที่

ใหข้อ้มลู ตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน ซึง่บทลงโทษมตีัง้แต่การตกัเตอืนดว้ยวาจา หรอืลาย

ลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถงึใหอ้อกจากงาน รวมทัง้พจิารณาด าเนินคดตีามกฎหมาย 

 

แนวคิด และทฤษฎี 

 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (The Institute of Internal 

Auditors: IIA) ได้ให้ความหมายของ การทุจรติ (Fraud) คอื การกระท าที่มชิอบ หรอืผดิ
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กฎหมาย ซึ่งเป็นการล่อลวงปกปิดหรอืละเมดิความไว้วางใจโดยองค์การมไิด้บงัคบัข่มขู่ เพื่อ

บุคคล คณะบุคคลและองคก์ารไดม้าซึง่ประโยชน์ในรปูแบบของเงนิ ทรพัยส์นิ บรกิาร หรอืเพื่อ

หลกีเลี่ยงการจ่ายเงนิ การสูญเสยีทางธุรกจิ หรอืเพื่อสรา้งความมสัน่ใจว่า บุคคลหรอืธุรกจิจะ

ไดร้บัประโยชน์ตามทีค่าดหวงั (The Institute of Internal Auditors, 2010 อ้างถงึใน ศวิะรกัษ์ พิ

นิจารมณ์, 2558: 14) 

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) กล่าวว่า การทุจรติ เป็นการ

เจตนาโดยใช้วิชาชีพหรอืต าแหน่งน าทรพัย์สินหรอืทรพัยากรขอวงบรษิัทไปใช้ในทางที่ผิด

หรอืไม่เหมาะสม (The Association of Certified Fraud Examiners, 2009 อ้างถงึใน ศวิะรกัษ์ 

พนิิจารมณ์, 2558: 15) 

สมาคมผูส้อบบญัชแีห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (The American Institute of Certified 

Public Accountants: AICPA) กล่าวว่า จากมาตรฐานการสอบบญัชทีี ่99 ใหค้วามหมายการ

ทุจรติว่า เป็นการกระท าทีต่ ัง้ใจแสดงขอ้มลูจดัต่อขอ้เทจ็จรงิอยา่งมสีาระส าคญัในงบการเงนิ โดย

อาจเกดิจากการท างบการเงนิเทจ็ การทุจรติในการใช้สนิทรพัย ์และการตัง้ใจใชห้ลกัารบญัชทีี่

ไม่ถูกต้อง (The American Institute of Certified Public Accountants อ้างถงึใน อุษณา ภทัร

มนตร,ี 2555: 12-2) 

มาตรา 1 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา “โดยทุจรติ” หมายความว่า เพื่อแสวงหา

ประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น 

“ประโยชน์” หมายถงึ ประโยชน์ทัง้ทรพัยส์นิและไม่ใช่ทรพัยส์นิ โดยมาตรา 138 ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ทรพัยส์นิ” หมายความรวมไดท้ัง้ทรพัยแ์ละวตัถุไม่มรีปูร่าง 

ซึง่อาจมรีาคาและอาจถอืเอาได ้

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) กล่าวว่า การทุจรติใน

วิชาชีพ ซึ่งพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของกระท าการทุจรติอันก่อให้เกิดความ

เสยีหายแก่องคก์าร สามารถแยกประเภทหลกัของการทุจรติได ้3 ประเภท ประกอบดว้ย การ

คอรปัชัน่ การยกัยอกสนิทรพัย ์และการตบแต่งรายงานการเงนิ 
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ภาพที ่4 ประเภทหลกัของการทุจรติ (Fraud Tree) 

ทีม่า : Association of Certified Fraud Examiners (2015) 

 

จากภาพที ่4 แสดงถงึประเภทหลกัของการทุจรติ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

การคอรปัชัน่ (Corruption) ประกอบด้วย การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การตดิสนิบน 

การจา่ยค่าธรรมเนียมเพื่อสทิธพิเิศษ และการถูขม่ขูห่รอืเรยีกรอ้งผลประโยชน์ 

การยกัยอกสนิทรพัย ์(Asset Misappropriation) ประกอบดว้ย สนิทรพัยท์ีเ่ป็นเงนิสด 

และไม่ใช่เงนิสด อนัไดแ้ก่ การน าสนิทรพัยข์ององคก์ารไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์และการยกัยอก

สนิทรพัยท์ีอ่ยูใ่นบญัชขีององคก์าร 
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การตบแต่งรายงานการเงนิ (Financial Statement Fraud) ประกอบดว้ย การตบแต่ง

รายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทางการเงนิ และรายการที่ไม่ใช่ทางการเงนิ เช่น การตบแต่งคุณสมบตัิ

พนกังาน และการตบแต่งเอกสารอื่นทัง้ภายในหรอืภายนอก 

แนวคดิในเรื่องการทุจรติ ตามหลกัทฤษฎีสามเหลี่ยมทุจรติ (Fraud Triangle) ของ

นกัจติวทิยา Donald Crassey ไดก้ล่าวว่า การทุจรตินัน้เกดิขึน้จากองคป์ระกอบ 3 ประการ โดย

ทุกองคป์ระกอบจะต้องเกดิขึน้พรอ้มกนัทัง้หมดจงึมกีารทุจรติเกดิขึน้ โดยองคป์ระกอบดงักล่าว 

คอื แรงกดดนั (Pressure) การอ้างเหตุผลเขา้ขา้งตวัเอง (Rationalization) และโอกาสในการ

กระท าผดิ (Opportunity) 

 

 

ภาพที ่5 ทฤษฎสีามเหลีย่มทุจรติ (Fraud Triangle) 

ทีม่า : Association of Certified Fraud Examiners (2004) 

 

จากภาพที่ 5 แสดงองค์ประกอบ 3 ประการของทฤษฎีสามเหลี่ยมทุจริต โดย

ประกอบดว้ย 

แรงกดดนัหรอืแรงจูงใจ (Pressure) ซึ่งมาอาจจาก แรงกดดนัในการปฏบิตัิงาน เช่น 

องคก์ารตัง้เป้าหมายทางการเงนิสงูเกนิไป และหากท าไม่ไดจ้ะถูกลงโทษ หรอืแรงกดดนัส่วนตวั 

เช่น ฐานะทางบา้น ปญัหาดา้นสถานะทางการเงนิ ตดิการพนนั หรอืมเีหตุตอ้งใชเ้งนิเรง่ด่วน 

การอ้างเหตุผลเขา้ขา้งตนเอง (Rationalization) อาจเป็นการอ้างเหตุจ าเป็นเดอืดรอ้น

ส่วนตวั อา้งว่าเป็นสิง่จ าเป็นหรอืยอมรบัไดใ้นสงัคม หรอือา้งว่าเป็นพระเพณทีางธุรกจิ 
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โอกาสในการกระท าผดิ (Opportunity) เป็นช่องทางในองค์การที่มกีารควบคุมภายใน

หรอืการตรวจสอบภายในที่อ่อนแอหรอืเป็นจุดอ่อน อนัน าไปสู่โอกาสในการกระท าทุจรติและ

ปกปิดการกระท า เช่น ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ การละเว้นหรอืยกเลกิการควบคุมการเข้าถึง

ทรพัยส์นิสภาพคล่องและสารสนเทศทีส่ าคญั 

การบรหิารความเสีย่งในเรือ่งทุจรติ 

เมื่อปีพ.ศ 2551 สถาบนัวชิาชพีในประเทศสหรฐัอเมรกิา 3 แห่ง ไดแ้ก่ Association of 

Certified Fraud Examiners  (ACFE) The Institute of Internal Auditors (IIA) และ The 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) ไดร้่วมจดัท าหลกัการบรหิาร

ความเสีย่งในเรื่องทุจรติ (Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide) ซึง่

องคป์ระกอบหลกัในการบรหิารความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติ ประกอบไปดว้ย 

- การก ากบัดแูลความเสีย่งดา้นการทุจรติ 

การทุจรตินัน้เกดิขึน้ในทุกวงการอุตสาหกรรมและมหีลากหลายรปูแบบ สาเหตุมาจาก

แรงจงูใจ โอกาส และการอา้งเหตุผล ในการลดแรงจงูใจในการทุจรติตอ้งมัน่ใจว่าผูบ้รหิารมกีาร  

บรหิารความเสีย่งในเรือ่งทุจรติทีม่ปีระสทิธผิล ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมแีนวทาง

ในการติดตามผลของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องทุจริตในเชิงรุก ผู้บริหารควรออกแบบ

โปรแกรมการบรหิารความเสีย่งในเรือ่งทุจรติและน ามาใชแ้ละรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทั 

ขณะทีพ่นักงานทุกคนจะต้องเขา้ใจสิง่บอกเหตุ (Red Flag) และรายงานเมื่อพบสิง่ผดิปกต ิซึ่ง

ผู้ตรวจสอบภายในควรประเมินการบริหารความเสี่ยงในเรื่องทุจริตและให้ความมัน่ใจต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

- การประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติ (Fraud Risk Assessment: FRA) 

สมาชกิในการประเมนิความเสีย่งควรประกอบดว้ยตวัแทนบุคลากรจากทุกภาคส่วน ทุก

ระดบัในองค์การและควรใชเ้ทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) โดยเน้นทีผ่ลกระทบและ

โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่การตอบสนองต่อความเสีย่งทีเ่หลอืขึน้อยู่กบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้

ขององค์การ ควรระบุความเสี่ยงให้คลอบคลุมทุกด้าน โดยอาจรวมถึงการพจิารณาในเรื่อง 

ปจัจยัความเสีย่งตามหลกัทฤษฎสีามเหลีย่มทุจรติ 
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- การป้องกนัความเสีย่งการทุจรติ 

เป็นกระบวนการที่พนักงานทุกคนต้องร่วมกนัท า ควรมขีัน้ตอน วธิกีาร เป็นเอกสารที่

ชัดเจน การประเมินการป้องกันการทุจริตในองค์การควรใช้ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ 

(Balanced Scorecard) และควรมกีารควบคุมประเมนิผลและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยผู้

ตรวจสอบภายใน โดยแนวทางการป้องกนัการทุจรติที่ส าคญัเรื่องหน่ึง คอื การตระหนักรูข้อง

บุคคลากรในองค์การ โดยองคก์ารอาจส่งเสรมิ เช่น การจดัอบรมในเรื่องการต่อต้านการทุจรติ 

นอกจากนี้ควรมกีารก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและระดบัในการอนุมตัเิรือ่งส าคญัทีเ่หมาะสม 

- การตรวจจบัการทุจรติ 

กระบวนการตรวจจบัการทุจรติต้องมวีิธีบ่งชี้การทุจรติ ควรมีขัน้ตอน วิธีการ เป็น

เอกสารทีช่ดัเจน ควรมกีารประเมนิการวดัผลงานเชงิดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ในการ

ประเมนิกระบวนการตรวจจบัการทุจรติในองคก์าร และควรมกีารประเมนิผลและการตรวจสอบ

อยา่งต่อเนื่องโดยเจา้ของกระบวนการนัน้ๆ โดยแนวทางการตรวจจบัการทุจรติ ไดแ้ก่ การจดัตัง้

โปรแกรมรบัแจง้เบาะแสขององคก์าร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกต่อบุคคลผูพ้บเหตุการณ์ 

-  การสบืสวนสอบสวนการทุจรติ แนวทางการป้องกนัและแกไ้ข 

ในกระบวนการนี้ควรมรีะเบียบปฏิบตัิในการสืบสวนและตอบสนองต่อการทุจรติใน

องคก์าร มกีารจดัล าดบัความส าคญัในกระบวนการสบืสวน การเปิดผลและแจกจ่ายผล วธิกีาร

แกไ้ข ตลอดจนวธิกีารประเมนิผล ตามความเหมาะสมของแต่ละองคก์าร 

การแจง้เบาะแส 

อารช์ชูโทวทิช ์และแกสพาสก ี(Arszutowicz and Gasparski, 2011) กล่าวว่า ต ารวจ

องักฤษเคยใชก้ารเป่านกหวดีเมื่อมสีิง่ผดิปกตเิกดิขึน้เพื่อแจง้บุคคลอื่นใหท้ราบ นกหวดีนัน้เป็น

เครื่องมอืส าคญัที่ใช้ในแจง้เตอืนประชาชนให้ทราบถงึการกระท าผดิกฎหมายที่เกดิขึน้ซึ่งเป็น

ทีม่าของค าว่า การเป่านกหวดี (Whistleblowing) ที่ใช้ในการแจง้ถงึพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม

หรอืการทุจรติของคนในองคก์าร โดยพทิโทรฟ (Pittroff, 2013) กล่าวว่า การศกึษาเรื่อง การ

แจง้เบาะแสเริม่ตน้ในช่วงครสิตท์ศวรรษ 1980 โดยประมาณ  
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เนีย และมเิชล ี(Near and Miceli, 1995) กล่าวว่า การเป่านกหวดี หมายถงึ การแจง้ถงึ

สิง่ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้โดยบุคคลหรอืพนักงานทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมของผูท้ีม่อี านาจสูงกว่า โดย

ขอ้มูลที่ผู้เป่านกหวดีแจ้งนัน้อาจเป็นการกระท าผดิและอาจมผีลกระทบอย่างมากต่อองค์การ 

ตวัอย่างเช่น หากองค์การน าเสนอขอ้มลูทีผ่ดิพลาด องคก์ารอาจต้องเผชญิหน้ากบัปญัหาเรื่อง

กฎหมายและจรยิธรรมในอาชพีซึง่อาจเกดิความสูญเสยีทางการเงนิทีส่ าคญั หรอืในสถานการณ์

ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดหากปล่อยใหม้กีารสูญเสยีทางการเงนิต่อไป ทา้ยทีสุ่ดต้องมกีารเลกิจา้งพนักงาน

อยา่งเช่นกรณขีองบรษิทัเอนรอน (Enron)  

พารค์ (Park, 2008) กล่าวว่า การเป่านกหวดีในแง่มุมของบุคคลในองคก์าร คอื การ

แจง้ถงึการกระท าผดิผ่านบุคคลหรอืช่องทางที่ทางบรษิทัได้ก าหนดไว้ ผู้เป่านกหวดีจะท าการ

แจ้งผ่านหวัหน้างานหรอืผู้จดัการเกี่ยวกับการกระท าผิดเพื่อให้แจ้งต่อผู้บริหารระดบัสูงได้

ด าเนินการต่อไปอย่างเหมาะสม ส่วนการเป่านกหวีดในแง่มุมของบุคคลภายนอก หมายถึง 

บุคคลไม่เกี่ยวขอ้งกบัองค์การที่ต้องการรายงานกจิกรรมเกี่ยวกบัการกระท าผดิกฎหมาย ผดิ

หลกัจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณของบุคคลในองคก์าร 

ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) เป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงการกระท าที่ผดิต่อองค์การ  

สารธารณชน หรอืบุคคลทีม่อี านาจ โทรศพัทส์ายด่วนรอ้งเรยีนการทุจรตินัน้เป็นเรื่องปกตทิีพ่บ

ไดใ้นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาลมานานหลายทศวรรษ เมื่อเรว็ๆ นี้ กลไกของผูแ้จง้เบาะแส

การทุจรติถูกพจิารณาว่าเป็นเครือ่งมอืทีเ่ป็นไปไดใ้นการตรวจจบัการกระท าทีผ่ดิและอาจเป็นไป

ได้ว่าสามารถป้องกันการกระท าผิดได้อีกด้วย ตามพระราชบัญญัติของ Sarbanes-Oxley 

(2002) กล่าวว่าต้องมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าทีร่บัและแก้ไขการรอ้งเรยีนโดยผู้ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการบญัช ีการควบคุมบญัชภีายใน หรอืการตรวจสอบ และการรกัษาความลบัของ

พนกังานทีไ่มร่ะบุชื่อทีแ่จง้ถงึความกงัวลเกีย่วกบัการบญัชหีรอืการตรวจสอบทีน่่าสงสยัทีเ่กดิขึน้ 

(The American Heritage® Dictionary อา้งถงึใน Mary B. Curtis, 2006, pp. 4) 

เคอรต์ิส (Curtis, 2006) กล่าวว่า แมก้ารใช้สายด่วนแจ้งเบาะแสการทุจรติจะมมีา

ยาวนานในสาขาและอุตสาหกรรมบางประเภทแต่อย่างไรก็ตามวตัถุประสงค์ของการสร้าง

โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ (Whistleblowing System) นี้คอืการสรา้งช่องทางเพื่อให้ได้

หลักฐานบางอย่างที่จะสามารถใช้งานได้เมื่อระบบกลไกการตรวจจับการทุจริตอื่นไม่มี

ประสทิธผิล 
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ปญัหาของผูแ้จง้เบาะแสการทุจรติ 

เพื่อใหก้ลไกการแจง้เบาะแสบรรลุจดุประสงคข์องผูแ้จง้เบาะแส ผูแ้จง้เบาะแสต้องยนิดทีี่

จะแจง้รายงานผ่านสายด่วนและผูร้บัแจง้การรายงานจะต้องปฏบิตัอิย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้

เหน็ถงึปจัจยัทีเ่ป็นไปไดข้องผูท้ีม่คีวามตัง้ใจรายงานการกระท าผดิทีต่วัผูแ้จง้เบาะแสไดพ้บเหน็ 

รวมทัง้การกระท าที่ไม่เหมาะสมของผู้รายงานในองค์การเอง ผู้รบัแจง้ควรให้ความส าคญัและ

จริงจังกับผู้ที่มีความเต็มใจที่แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน เนื่ องจากเกรแฮม  

(Graham ,1989) กล่าวว่า ตวัผูแ้จง้เบาะแสย่อมรบัรูถ้งึผลทีอ่าจเกดิขึน้จากการเตม็ใจรายงาน

แจ้งเบาะแสครัง้นี้เกี่ยวกบัเหตุการณ์กระท าผดิที่พบเห็นมา นอกจากนี้อาร์โนลและโพนมอน 

(Arnold and Ponemon, 1991) กล่าวว่า สิง่ทีอ่งคก์ารตอบสนองต่อการแจง้เบาะแสจะมอีทิธพิล

ต่อการรบัรูแ้ละความน่าเชื่อถอืของรายงานของบรษิทั  

เคอรต์สิ (Curtis, 2006) กล่าวว่า แมม้คีวามคดิว่าสายด่วนรายงานแจง้เบาะแสต้องเป็น

ความลบั แต่ยงัคงมคีวามกงัวลจากพนักงานทีเ่ตม็ใจใชส้ายด่วนในการแจง้เบาะแสในเรื่องความ

น่าเชื่อถือในผู้ให้บรกิารที่รบัรายงานการแจ้งเบาะแสและด าเนินการตรวจสอบ ในเรื่องการ

รายงานครัง้นี้จะยงัคงเป็นความลบัและเชื่อมัน่ว่าองค์การจะมกีารตอบสนองต่อการรายงานนี้

อย่างเหมาะสมตามที่แจ้งไป โดยแท้จริงแล้วพนักงานต้องการที่จะหยุดการระท าที่ผิดต่อ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณ หรอืการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อที่อาชพีการงานของตน แต่ยงัคง

กงัวลในเรือ่งการแจง้เบาะแสทีพ่วกเขาไดเ้ปิดเผยไป หากการรายงานเบาะแสไม่มกีารสื่อสารไป

ยงับุคคลที่เหมาะสม หรอืไม่ได้มกีารตรวจสอบอย่างเพยีงพอองคก์ารจะไม่ไดร้บัประโยชน์จาก

การรายงานเบาะแสเท่าทีค่วร 

การวางแผนและจดัท าโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติอยา่งมปีระสทิธผิล 

พทิโทรฟ (Pittroff, 2013) กล่าวว่า วธิกีารในการจดัการความเสีย่งในเรื่องของการแจง้

เบาะแสการทุจริตจากบุคคลภายนอกคือการจัดท า โปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริตซึ่ง

เปรยีบเสมอืนส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมภายในองคก์าร  

American Institute of Certified Public Accountants (2012) ไดแ้นะน าว่า โปรแกรม

แจง้เบาะแสการทุจรติเป็นช่องทางที่จะท าให้พนักงานรูส้กึปลอดภยัในการแจ้งเบาะแสถงึการ

กระท าที่ไม่ถูกต้อง โดยฟลัครมั (Fulcrum, 2012) กล่าวว่า สิง่ที่ส าคญัที่สุดคอืกระบวนการที่

สามารถรายงานโดยไม่ต้องระบุชื่อ โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติที่มปีระสทิธภิาพต้องเป็น
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โปรแกรมที่พนักงานสามารถแจง้การกระท าผดิไดโ้ดยไม่จ าเป็นต้องระบุชื่อ เพราะฉะนัน้ส่วนที่

ส าคญัที่สุดของโปรแกรมคอืส่วนของการไม่เปิดเผยชื่อซึ่งจะท าให้ผู้แจง้เบาะแสรูส้กึปลอดภยั

จากมอืทีส่าม 

แกรนท ์(Grant, 2012) ไดอ้ธบิายว่า ความสามารถของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ

ที่สมบูรณ์ ต้องเป็นอสิระ เปิดให้บรกิาร 24 ชัว่โมง ตลอด 7 วนั กล่าวคอื 365 วนัต่อปี และมี

ช่องทางการเขา้ถงึทีห่ลากหลาย เช่น หมายเลขโทรศพัทโ์ทรฟรรีะหว่างประเทศ อเีมล ์แฟกซท์ี่

รบัรองความปลอดภยั หรอืผ่านทางเวบ็ท่า หรอื เวบ็พอรท์ลั  (Web portal) ทีม่กีารแปลภาษา

กว่า 180 ภาษาทัว่โลก เพื่อให้องคก์ารมคีวามเชื่อมัน่และสบายใจไดว้่าทางองคก์ารไดท้ าอย่าง

เตม็ทีเ่พื่อที่จะขจดัความกงัวลใดๆ ของผู้แจง้เบาะแส องค์การอาจใช้โปรแกรมแจง้เบาะแสการ

ทุจรติผ่านบุคคลภายนอกและเป็นอสิระกบัองค์การ เพื่อส่งเสรมิและแสดงให้เหน็ถงึจุดยนืและ

ทศันคตเิชงิบวกกบัตวัโปรแกรม ซึง่แนวคดินี้ควรมาจากบุคลากรระดบัสูงขององคก์าร และควร

เน้นถงึการทีผู่บ้รหิารต้องการจะไดย้นิเสยีงของพนักงานถงึเรื่องทีก่งัวลและเบาะแสขอ้มลูทีอ่าจ

เป็นประโยชน์กบัองคก์าร โดยหลกัจรยิธรรมและความโปร่งใสจ าเป็นต้องขบัเคลื่อนและแสดงให้

เห็นมาจากบุคลากรระดบัสูงขององค์การซึ่งจะสามารถกลัน่กรองลงมาสู่บุคลากรทุกระดบัใน

องคก์ารเพื่อเป็นการส่งเสรมิและใหก้ าลงัใจแก่พนักงานเพื่อท าในสิง่ทีถู่กต้อง การใหบ้รกิารของ

โปรแกรมควรมคีวามชดัเจนและสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยพนักงานทัง้หมด ในขณะเดยีวกนัจะไม่มี

การยอมให้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย หากข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้

ใหบ้รกิารทีเ่ป็นอสิระจะตอ้งไดร้บับทลงโทษตามทีต่กลงกนัไว้ 

อลัเบรทช ์(Albrecht, 2006: 105 – 106) อ้างถงึ Deloitte & Touche ทีป่รกึษาในการ

ด าเนินการโปรแกรมแจง้เบาะแสได้กล่าวว่า เหตุผลทีท่ าให้โปรแกรมแจง้เบาะแสอนัเป็นตวัช่วย

ในการตรวจจบัพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมลม้เหลวมาจากหลายสาเหตุ อนัไดแ้ก่ 

- ขาดการปกปิดตวัตน  

สิง่ส าคญัสูงสุดที่เป็นอุปสรรคของผู้แจง้เบาะแสคอืการเกรงกลวัต่อการโดนโต้ตอบเอา

คนื หากพนกังานจ าเป็นต้องแจง้เบาะแสพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมผ่านช่องทางภายในทีไ่ม่มกีาร

รบัประกนัการปกปิดตวัตนพวกเขามโีอกาสน้อยที่จะแจง้เบาะแส พนักงานเหล่านัน้ต้องการที่

จะแจง้เบาะแสต่อองคก์ารแต่การแจง้นัน้จะตอ้งไมก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ตนเองดว้ย 
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- วฒันธรรมองคก์ารทีไ่มเ่หมาะสม 

หากผูบ้รหิารเป็นตวัอยา่งทีม่พีฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมจะส่งผลต่อพนกังานในองคก์ารท า

ใหม้โีอกาสน้อยทีจ่ะเกดิการแจง้เบาะแสเนื่องจาก 2 สาเหตุหลกั คอื เกรงกลวัการถูกต าหนิจาก

ผูบ้รหิารและหากผู้บรหิารมวีฒันธรรมในการประพฤตมิชิอบดงันัน้ก็มแีนวโน้มที่พวกเขาจะไม่

สนใจรายงานการแจง้เบาะแสโดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขาเอง 

- ขาดนโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัพฤตกิรรมหรอืจรรยาบรรณในองคก์าร 

สาเหตุดงักล่าวจะส่งผลใหพ้นกังานขาดความมัน่ใจว่าอะไรคอืพฤตกิรรมอนัไม่เหมาะสม

ทีค่วรมกีารแจง้เบาะแส 

- ขาดความตระหนกัถงึการมอียู่ของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ  

หากการมอียู่ของโปรแกรมแจง้เบาะแสนัน้ขาดการสื่อสารอย่างมปีระสทิธผิลและการ

ส่งเสรมิอยา่งต่อเนื่องจะท าใหม้โีอกาสน้อยทีพ่นักงานจะใชบ้รกิารหรอืรูช้่องทางการแจง้เบาะแส

ต่อโปรแกรม 

โดยอลัเบรทช์ (Albrecht, 2006: 105 – 106) กล่าวว่า การท าใหโ้ปรแกรมแจง้เบาะแส

การทุจริตมีประสิทธิผลในการช่วยระบุพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมในสถานที่ท างาน ควร

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ 

- การปกปิดตวัตน  

พนักงานต้องมัน่ใจว่าพวกเขาสามารถแจง้เบาะแสเหตุการณ์อนัต้องสงสยัว่าเป็นการ

ประพฤติมิชอบโดยไม่จ าเป็นต้องเกรงกลวัต่อการโต้ตอบเอาคืน โปรแกรมที่มปีระสิทธิผล

จ าเป็นต้องมกีารปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ในขณะทีก่ารรายงานบางส่วนอาจเป็นการกลัน่

แกลง้ ซึง่จะเป็นการงา่ยทีจ่ะตรวจสอบและตดิตามการสบืสวนสอบสวนต่อแต่ละเหตุการณ์ 

- ความเป็นอสิระ  

พนักงานจะรู้สึกสบายใจมากกว่าเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบต่อ

หน่วยงานที่เป็นอสิระซึง่ไม่เกี่ยวขอ้งทางใดทางหนึ่งกบัองค์การ บุคคล หรอืหน่วยงานที่มสี่วน

รว่มในการกระท าผดิ 
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- การเขา้ถงึ  

พนักงานจ าเป็นต้องมชี่องทางที่แตกต่างหลากหลายในการเขา้ถงึการแจง้เบาะแส เช่น 

โทรศพัท ์อเีมล ์ช่องทางออนไลน์ หรอืผ่านทางอเีมล ์ซึง่สิง่เหล่านี้ท าใหพ้นักงานทุกคนสามารถ

รายงานเบาะแสโดยไมจ่ าเป็นตอ้งระบุตวัตนผ่านทางช่องทางทีเ่หมาะสมกบัพวกเขา 

- การตดิตามผล  

เหตุการณ์ที่ได้รบัแจ้งผ่านทางโปรแกรมแจ้งเบาะแสต้องมีการติดตามผลและการ

ด าเนินการแกไ้ขในกรณทีีจ่ าเป็น ซึง่เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึประโยชน์ของโปรแกรมและเป็นการ

ส่งเสรมิการแจง้เบาะแสในครัง้ต่อไป 

นอกจากนี้ National Audit Office (National Audit Office, 2014) ไดก้ล่าวถงึการแจง้

เบาะแสทีไ่ดผ้ลนัน้วฒันธรรมขององคก์ารต้องสนับสนุนและเปิดใชง้านโปรแกรมรบัแจง้เบาะแส

ซึง่โครงสรา้งองคก์าร และการปฏบิตัขิองพนักงานต้องสอดคลอ้งเพื่อทีใ่ห้โปรแกรมแจง้เบาะแส

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิล 

ระบบต้องสนับสนุนการจดัการกบัรายงานการแจง้เบาะแส รวมทัง้ความชดัเจนของการ

ก ากบัดแูลและความพรอ้มของการจดัการ โครงสรา้งของระบบต้องอยู่ในต าแหน่งทีส่ามารถแจง้

เบาะแสได้ โดยเฉพาะการรายงานผ่านทางเครอืข่ายที่ซบัซ้อน พฤตกิรรมจะต้องสนับสนุนให้

สภาพแวดลอ้มในการแจง้เบาะแสเป็นเชงิบวก 

โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การแจง้เบาะแสส าหรบันโยบายการแจง้เบาะแสของ

องคก์าร นัน้ประกอบดว้ย 

- ความมุง่มัน่ ชดัเจน และ  ความตระหนกัถงึจากผูบ้รหิารระดบัสงู 

- โครงสรา้งองคก์าร 

- น าเสนอทางเลอืกในการบรหิารจดัการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูแ้จง้เบาะแส 

- ความระมดัระวงัในเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัผูแ้จง้เบาะแส 

- การสนบัสนุนผูแ้จง้เบาะแส 

- การเปิดเผยและการปกปิดความลบั 

- การเขา้ถงึค าแนะน าอยา่งเป็นอสิระ 
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- ทางเลอืกส าหรบัการแจง้เบาะแสไปยงับุคคลภายนอก (ทีก่ าหนดไว)้ 

โดยข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประเมนิความเพียงพอในการจดัการ

โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ ประกอบดว้ย 

- ปญัหาทีค่วรไดร้บัการแกไ้ขก่อนหน้าน้ีในเรือ่งกระบวนการแจง้เบาะแส 

- การประกันการตรวจสอบภายในในเรื่องของประสิทธิผลของกระบวนการแจ้ง

เบาะแส 

- กระบวนการตดิตามในการตอบสนองต่อปญัหา 

- กระบวนการเกบ็รกัษาหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา 

- วธิกีารเกบ็รกัษาความลบัของปญัหาทีไ่ดร้บัการจดัการ 

- หลกัฐานและการตอบกลบัในเชงิสรา้งสรรค ์

- ขอ้บ่งชีต่้างๆ ว่าพนกังานไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมเนื่องจากการแจง้เบาะแส 

แนวทางในการจดัการส่งเสรมิโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ ไดแ้ก่ 

- มุง่เน้นเฉพาะส่วนอนิทราเน็ต 

- การน าเสนอหรอืการประชุมของพนกังาน 

- การประกาศแจง้แก่พนกังานเป็นระยะ 

- การส ารวจความคดิเหน็ของพนกังานเพื่อวดัความตระหนกั 

ไคลน์ (Kline, 2013) ไดอ้ธบิายถงึขัน้ตอนการแจง้เบาะแสอยา่งปลอดภยั ดงันี้ 

- รวมรวมหลกัฐาน ยดึตดิกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่ฉพาะเจาะจงกบัความเสีย่งในดา้นทีก่งัวล

โดยเฉพาะ 

- ใชน้ ้าเสยีงทีเ่หมาะสม พดูอยา่งมอือาชพีแมจ้ะรูส้กึกระวนกระวายหรอืไมพ่อใจ 

- ใชก้รอบประเมนิความเสีย่ง ระบุถงึนโยบายหรอืขอ้ก าหนดทีถู่กฝา่ฝืน 

- ระบุหน้าทีต่ าแหน่งงานของตวัผูแ้จง้ เพื่อไดร้บัความคุม้ครองอยา่งเหมาะสม 

- อธบิายสิง่ทีค่วรจะเป็นและชีใ้หเ้หน็ถงึจดุบกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ 

- ปฏบิตัติามขัน้ตอน แสดงใหเ้หน็ถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นปญัหาทีค่วรกงัวล 

- เกบ็บนัทกึการสนทนาทีเ่กีย่วขอ้ง เกบ็เอกสารทัง้หมดที่เขยีนส่งไปและไดร้บั 
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- รว่มแจง้เบาะแสกบับุคคลอื่น ถา้ไมม่ทีางเลอืกกจ็ าเป็นตอ้งลงมอืคนเดยีว  แต่หากมี

บุคคลที่กงัวลร่วมกนัจะเพิม่ประสทิธภิาพและลดความเสี่ยงในการแจ้งเบาะแสได้

มากขึน้ 

- ชีใ้หเ้หน็ถงึปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ ผูแ้จง้ควรจะเน้นย า้ทีป่ญัหา 

- จดบนัทกึ หากเกดิภยัคุกคามหรอืการตอบสนองใหจ้ดบนัทกึเกบ็ไวเ้พื่อแจง้เบาะแส

พรอ้มกนั และตอ้งมัน่ใจว่าพดูอยา่งเป็นมอือาชพี 

- มคีวามสมดุลย์ เบาะแสที่ถูกแจ้งไปจะถูกด าเนินการได้รวดเรว็แค่ไหนขึ้นอยู่กับ

ความเรง่ด่วนหรอืรา้ยแรง 

- มองหาพนัธมติร มองหาเพื่อนและพนัธมติรทีจ่ะรว่มรบัภาระ 

การประเมนิผลโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติและการจา่ยเงนิรางวลั 

กระบวนการในการแจง้เบาะแสการทุจรติของผูแ้จง้เบาะแสทีถู่กกล่าวถงึในรายงานการ

ประเมนิผลโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจรติของบรษิัทในประเทศสหรฐัอเมรกิา ประกอบด้วย  

3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที ่1 คอื การคดักรอง ระยะที่ 2 คอื การตดิตามผล และระยะที่ 3 คอื การให้

เงนิรางวลั (U.S. Securities and Exchange Commission, 2013) 

โดยทางส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

สหรฐัอเมรกิาพรอ้มที่จะตอบสนองต่อขอ้มูลและรายงานการแจง้ที่ไดร้บัแจง้ การใหร้างวลัแก่ผู้

แจ้งเบาะแส การรายงานความคืบหน้าและสถานะของการรายงานแก่ผู้แจ้ง  รวมการ

ตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแต่ละระยะมรีายละเอยีด ดงันี้ 

- ระยะที ่1 การคดักรอง 

ภายหลงัไดร้บัการแจง้เบาะแส พนกังานผูร้บัเรือ่งจะพจิารณารายงานการแจง้เบาะแสว่า

ควรมกีารสอบสวนเพิม่เตมิหรอืเป็นกรณทีีไ่ม่สามารถด าเนินการ ทัง้นี้ผูแ้จง้เบาะแสสามารถแจง้

เบาะแสผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรอืแฟกซ์ ซึ่งการส่งการแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์จะถูกอัปโหลดไปยังระบบแจ้งเบาะแส ร้องเรียน และค าแนะน าของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื TCR 

(SEC’s Tips, Complaints, and Referrals)  
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โดยทางส านักงานทางการตลาด หรอื OMI (The Office of Market Intelligence) จะ

ตรวจสอบทุกรายงานการแจง้และท าการคดักรอง เมื่อพบรายงานทีจ่ าเป็นต้องตรวจสอบจะท า

การมอบหมายต่อหนึ่งในคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยท์ี ่11 ส านักงานภูมภิาค โดยหน่วยงาน

บงัคบัใช้หรอืกลุ่มบงัคบัใช้กฎหมายตัง้อยู่ที่ส านักงานใหญ่ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องส าคญัที่ต้อง

ตรวจสอบ รายงานจะไม่ถูกด าเนินการและถูกส านักงานทางการตลาด (OMI) พจิารณาและ

ตดัสนิใจครัง้สุดทา้ยก่อนจะปิดการรายงานเบาะแสครัง้นี้ 

ในการตดิต่อสื่อการรบัผูแ้จง้เบาะแส ทางส านกังานโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติจะส่ง

จดหมายถงึผูแ้จง้เบาะแสเพื่อบอกถงึการรบัทราบการรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสจากผูแ้จง้ที่

ไดร้บัทางช่องทางต่างๆ ซึง่เนื้อความในจดหมายจะกล่าวถงึแนวทางการแก้ไขในเรื่องของสิง่ทีผู่้

แจง้เบาะแสไดร้ายงานมายงัส านกังานโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

ส านักงานโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติจะส่งจดหมายเพื่อแจง้ไปยงัผู้แจง้เบาะแสให้

รบัทราบเพื่อเสรมิขอ้มลูส่วนอื่นๆ ทีเ่พิม่เขา้มาภายหลงั 

ผูแ้จง้เบาะแสทีแ่จง้ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ จะไดร้บัการแจง้ถงึหมายเลขของรายงานการ

แจง้เบาะแสทีต่นเองแจง้ไวโ้ดยเป็นตวัเลขทีค่อมพวิเตอรส์รา้งขึน้โดยอตัโนมตั ิ

นอกจากนี้การแจง้เบาะแสทางโทรศพัท ์จะไดร้บัการตอบกลบัภายใน 24 ชัว่โมงท าการ 

- ระยะที ่2 การตดิตามผล 

ในระยะที ่2 ทางส านักงานโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติจะตดิตามรายงานจากผูแ้จง้

เบาะแสทีถู่กมอบหมายไปยงัพนักงานสบืสวน ในขัน้ตอนนี้จะมกีารตดิตามถงึเอกสารหรอืสิง่ที่

เกีย่วขอ้งอื่นทีม่ปีระโยชน์ต่อขอ้มลูทีไ่ดร้บัแจง้ รวมถงึการสอบถามหรอืใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์

เพิม่เตมิแก่พนกังานสอบสวน  

ขอ้มลูเอกสารเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อใชใ้นการประเมนิเงนิรางวลัของผูแ้จง้เบาะแส และมกีาร

พจิารณาถงึคุณภาพของแต่ละรายงานจากผูแ้จง้เบาะแส  

การรายงานทีส่่งผลใหก้ารด าเนินการสบืสวนประสบความส าเรจ็ ผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บั

เงนิรางวลัหากมกีารลงโทษทางการเงนิเกดิขึน้ 
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ส าหรบัการตดิต่อสื่อการรบัผูแ้จง้เบาะแส ดว้ยนโยบายบงัคบัใหเ้จา้หน้าที่ต้องไม่ยนืยนั

หรอืปฏเิสธว่าการสบืสวนนัน้จะมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผูแ้จง้เบาะแส อย่างไรกต็ามหากการสบืสวน

ขยายวงออกไปอาจมกีารสื่อสารกบัผูแ้จง้ในสถานการณ์ทีจ่ ากดั ผูม้อี านาจจะตดิต่อสื่อสารกบัผู้

แจง้โดยการตดัสนิใจตามความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ในอนาคตต่อไป โดยทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ดุลพนิิจของส านกังานโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

ตามนโยบายบงัคบัส านักงานโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติจะไม่แจง้ต่อผูแ้จง้เบาะแส

เกีย่วกบัการเริม่การตรวจสอบ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแส 

- ระยะที ่3 การใหเ้งนิรางวลั 

ในขัน้ตอนนี้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถได้ร ับรางวัลหากข้อมูลที่แจ้งนั ้นน าไปสู่หรือมี

นัยส าคญัทื่ท าให้การด าเนินการสบืสวนประสบผลส าเรจ็ โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รบัเงนิรางวลั

หากการลงโทษทางการเงนินัน้มมีลูค่าสงูเกนิกว่า 1 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

ส านักงานโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติจะท าการประกาศบนเวบ็ไซต์หากกรณีนัน้มี

มลูค่าการลงโทษทางการเงนิมากกว่า 1 ลา้นดอลลารส์หรฐั ทางผูแ้จง้เบาะแสมเีวลา 90 วนั เพื่อ

ส่งแบบฟอรม์การขอรบัรางวลั โดยรายละเอยีดในเวบ็ไซตจ์ะแจง้วนัประกาศและวนัสิน้สุดการยื่น

ขอรบัรางวลัของผูแ้จง้ 

เมื่อส านักงานโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติหรอืพนักงานผูม้อี านาจทีเ่กี่ยวขอ้งทราบ

เรื่องที่ผู้แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลอนัน าไปสู่การสืบสวนส าเร็จ จะท าการแจ้งไปยงัผู้แจ้งเบาะแส

เกี่ยวกบัรายละเอียดที่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ และจะท าการแนะน าถึงเรื่องกระบวนการและ

ระยะเวลาทีผู่แ้จง้เบาะแสสามารถยืน่แบบฟอรม์ขอรบัรางวลั 

เมือ่ผูแ้จง้เบาะแสท าการยืน่แบบฟอรม์ขอรบัรางวลั ทางส านักงานโปรแกรมแจง้เบาะแส

การทุจริตจะท าการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลที่จ าเป็นกรอกถูกต้องครบถ้วน เมื่อได้ข้อ มูลที่

ต้องการครบทางส านักงานโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริตจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลา 90 วัน และจะโทรศัพท์หรือส่งจดหมายไปยังผู้แจ้งเบาะแสถึงค าแนะน าและ

กระบวนการถดัไป 
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ส านักงานโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติจะใชห้ลกัการ “four positive and three 

negative factors” เพื่อหามลูค่ารางวลัทีเ่หมาะสมซึง่อยู่ในช่วง 10 - 30 % จากจ านวนเงนิที่

เรยีกเกบ็ได้จากการด าเนินการลงโทษทางการเงนิ และจะสอบทานเปรยีบเทยีบกบักฎระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั รวมถงึการสมัภาษณ์พนักงานสอบสวนเกี่ยวกบัขอ้มูลและการให้ความร่วมมอืของผู้

แจง้เบาะแส 

โดยการติดต่อสื่อสารกับผู้แจ้งเบาะแส จะมีการแจ้งต่อผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบถึง

ค าแนะน าบนเว็บไซต์และแนวทางการยื่นแบบฟอร์มการขอรบัเงินรางวัล นอกจากนี้ ทาง

ส านกังานโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติยงัมกีารหารอืเกี่ยวกบับุคคลทีย่ ื่นขอรบัรางวลัว่าเป็นผู้

แจง้เบาะแสทีไ่ดน้ าเสนอหลกัฐานในการสบืสวนครัง้นี้ เพื่อพจิารณามลูค่ารางวลัทีเ่หมาะสม โดย

ผู้แจง้เบาะแสมสีทิธิส์อบทาน รวมถงึมสีทิธิเ์ขา้พบบุคลากรในส านักงานโปรแกรมแจง้เบาะแส

การทุจรติ และหรอืรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการพจิารณาเบือ้งต้น โดยส าเนาเอกสารเบือ้งต้นของการ

พจิารณา เอกสารอื่นๆ และรวมถงึเอกสารค าตดัสนิสุดทา้ย จะถูกส่งไปยงัผูแ้จง้เบาะแส 

 

งานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

 

วาลดรอน (Waldron, 2012) ศกึษาประสทิธผิลของบรกิารโทรศพัทส์ายด่วนแจง้เบาะแส

ในการตรวจจบัและยบัยัง้การประพฤตผิดิในองค์การ โดยศกึษาจากการแจกแบบสอบถามแก่

ประชากรจากหลากลายองคก์ารนานาชาต ิจากผลการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ติดตัง้บรกิารโทรศัพท์สายด่วนแจ้งเบาะแสเพราะเป็นวิธีปฏบิตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice 

Guidance) หรอืเนื่องจากขอ้ก าหนดทางกฎหมาย เพื่อใหม้ชี่องทางการสื่อสารในการรายงาน

การพฤตผิดิ อย่างไรก็ตามพบว่าผลจากการมบีรกิารโทรศพัท์สายด่วนแจง้เบาะแสเพยีงอย่าง

เดยีว ไมช่่วยตรวจจบัการประพฤตผิดิในองคก์ารอยา่งมนียัส าคญั 

เมอโคนเนินและซนัด ์(Mekonnen and Sundh, 2014) ศกึษาขอ้แตกต่างของการมแีละ

ไม่มโีปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 6 องค์การจากกลุ่ม

ธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั โดยเป็นองคก์ารทีม่โีปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ จ านวน 4 องคก์าร และ

เป็นองคก์ารทีไ่ม่มโีปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ จ านวน 2 องคก์าร เพื่อใหเ้หน็ถงึประโยชน์

ของการมโีปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ จากผลการศึกษาพบว่า องค์การที่มโีปรแกรมแจ้ง

เบาะแสการทุจรติมสี่วนช่วยในการหลกีเลี่ยงการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย และยงัมสี่วนช่วยใน
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การเพิม่ประสทิธผิลในการประเมนิความเสีย่งในกระบวนการควบคุมภายใน ในขณะที่องคก์ารที่

ไมม่โีปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย โดยหนึ่ง

ในสาเหตุที่บางองค์การไม่มโีปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติเกดิจากความเชื่อมนัในการจดัการ

การทุจรติเชิงรุกขององค์การ และเชื่อว่าโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจรติเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็น

ส าหรบัองคก์าร 

สุรโชติ ชุมตรนีอก ( 2552) ศกึษาความเห็นของนักบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายในของ

บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต่อมาตรการในการแจ้งเบาะแสการ

คุ้มครอง และการให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสการทุจรติ การไม่ปฏิบตัิตาม

กฎหมายกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณขององค์การตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 

จากผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามรูค้วามเขา้ในเกี่ยวกบัมาตรการในการแจ้ง

เบาะแสในระดบัมาก ถึงแม้จะเป็นแนวคดิใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดบัมากต่อ

มาตรการในการแจ้งเบาะแสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกด้าน ทัง้ด้านการประกาศใช้

มาตรการในการแจง้เบาะแส ดา้นการคุม้ครองและการให้ความเป็นธรรม ด้านวธิกีารรอ้งเรยีน

และผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน และดา้นขัน้ตอนการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและการแจง้ผลการด าเนินการ 

ลอยลม ประเสรฐิศร ี(2554) ศึกษาบทบาทของรางวลัน าจบัและการลงโทษต่อการ

แก้ปญัหาคอร์ร ัปชันภายหลังการกระท าความผิด : การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ใน

หอ้งปฏบิตักิาร โดยวเิคราะหท์างทฤษฎขีองเกมแบบขยายภายใต้ขอ้มลูข่าวสารทีส่มบูรณ์ ผ่าน

การหาดุลยภาพดว้ยวธิ ี Sub-game Perfect Nash Equilibrium (SPNE) พบว่า ณ ภาวะดุลย

ภาพมาตรการรางวลัและการลงโทษไม่มผีลต่อการแก้ปญัหาคอรร์ปัชัน่ภายหลงักระท าความผดิ 

เนื่องจากการจา่ยและรบัสนิบนเป็นกลยทุธท์ีด่ทีีสุ่ดของผูเ้ล่นทัง้ 2 ฝา่ย 

อนันตนัฏ แบ่งบุญ (2556) ศกึษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเจา้หน้าที่ของ

รฐัที่เป็นผู้กล่าวหาหรอืให้ถ้อยค า หรอืแจ้งเบาะแสหรอืขอ้มูลความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่หรอื

ทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียและนิวซีแลนด์ จาก

การศึกษามาตรการคุ้มครองพยานในคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานใน

คดีอาญา และมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรฐัที่เป็นผู้กล่าวหา หรือให้ถ้อยค า หรอืแจ้ง

เบาะแส หรอืข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของไทย พบว่า

มาตรการคุ้มครองพยานและมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรฐัยงัขาดความชดัเจนและไม่มี
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ประสทิธภิาพเพยีงพอที่จะป้องกนัเจ้าหน้าที่ของรฐัที่เป็นผู้กล่าวหา หรอืให้ถ้อยค า หรอืแจ้ง

เบาะแส หรอืขอ้มลูความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีห่รอืทุจรติต่อหน้าทีใ่หพ้น้จากการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็น

ธรรมได ้

 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้

ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งมีข ัน้ตอนในการ

ด าเนินการศกึษาและรายละเอยีด ดงันี้ 

 

ประชากรและตวัอย่าง 

 

 การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาท าการศกึษาจากประชากร คอื พนักงานบรษิทัมหาชนแห่งหนึ่ง

ซึ่งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นบรษิทัซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย กลุ่มผูเ้กี่ยวขอ้งหลกัในการใหบ้รกิาร

โปรแกรมรบัแจง้เบาะแสการทุจรติ ทัง้ผูท้ีเ่คยและไมเ่คยไดร้บัการแจง้เบาะแส และกลุ่มพนักงาน

ทัว่ไป ทัง้ผู้ที่เคยและไม่เคยแจ้งเบาะแส รวมทัง้สิ้นจ านวน 24 คน เนื่องจากมขี้อจ ากดัในการ

กระจายแบบสอบถาม จงึใชว้ธิกีารเลอืกหน่วยตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็น

การเลอืกตวัอย่างโดยใช้ดุลพนิิจและการตดัสนิใจเป็นหลกัในการพจิารณาเลอืกตวัอย่างว่ามี

ลกัษณะสอดคลอ้งหรอืเป็นตวัแทนทีจ่ะศกึษาไดห้รอืไม่ เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการส ารวจ

หรอืไม่ (ส านักงานสถติแิห่งชาติ, 2 มนีาคม 2555 : 32) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสม 

จ านวน 24 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณภาพและเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ เ ป็นตัวแทนที่ดี
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

 เครื่องมือที่ใช้การในศึกษาครัง้นี้  เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมา เป็น

แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (Self-administrative) ซึ่งครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการศกึษา 

และมคีวามสอดคลอ้งกบัเรือ่งทีศ่กึษา โดยแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที1่: ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ค าถามจ านวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ย 

อายุ เพศ วุฒกิารศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ส่วนงานที่ปฏบิตัิงาน และข้อมูลการใช้

บรกิารโปรแกรม ลกัษณะค าถามเป็นชนิดปลายปิดแบบส ารวจรายการ (Check list) 

ส่วนที2่: ความคดิเหน็เกีย่วกบัโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ ลกัษณะค าถามเป็นชนิด

ปลายปิดแบบประเมนิค่า (Rating Scale) เพื่อประเมนิความพงึพอใจต่อโปรแกรมแจง้เบาะแส

การทุจรติ โดยค าถามถูกแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้  

หมวดที ่1  การปกปิดตวัตน จ านวน 2 ขอ้ 
หมวดที ่2  ความเป็นอสิระ จ านวน 2 ขอ้ 
หมวดที ่3  การเขา้ถงึ จ านวน 8 ขอ้ 
หมวดที ่4  การตดิตามผล จ านวน 3 ขอ้ 
หมวดที ่5  การบรหิารความเสีย่งในเรือ่งทุจรติ จ านวน 19 ขอ้ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

ในการศกึษาครัง้นี้ การเกบ็รวมรวมประกอบดว้ยขอ้มลูจาก 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง

ซึง่ประกอบดว้ย กลุ่มผูเ้กี่ยวขอ้งหลกัในการใหบ้รกิารโปรแกรมรบัแจง้เบาะแสการทุจรติ ทัง้ผูท้ี่

เคยและไม่เคยได้รบัการแจง้เบาะแส และกลุ่มพนักงานทัว่ไป ทัง้ผูท้ีเ่คยและไม่เคยแจง้เบาะแส 

เพื่อประเมนิความคดิเหน็เกีย่วกบัโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

ขอ้มลูทุตยิภูม ิ (Secondary Data) จากการศกึษาคน้ควา้จากหนังสอื เอกสาร งานวจิยั 

แนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ เกีย่วกบัโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ และเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การวิเคราะหข้์อมลู 

 

ใชว้ธิกีารน าขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมจากแบบสอบถามน ามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ โดยขอ้มลู

แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

สวนที1่: ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพ น าขอ้มลูส่วน

นี้มาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าเฉลีย่ (Mean) รอ้ยละ (Percentage) และน าเสนอขอ้มลูทีว่เิคราะห์

แลว้อธบิายในเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที2่: ขอ้มลูความคดิเหน็เกี่ยวกบัโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ ซึง่แบ่งออกเป็น 5 

หมวด คอื การปกปิดตวัตน ความเป็นอสิระ การเขา้ถงึ การตดิตามผล และ การบรหิารความ

เสี่ยงในเรื่องทุจรติ แบ่งการให้คะแนนเป็น 5 ระดบั การวดัขอ้มูลเป็นแบบมาตราวดัลเิคอร์ท 

(Likert Scale) และน าข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ 

(Percentage) น าเสนอขอ้มูลที่วเิคราะห์แลว้อธบิายในเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

และเปรยีบเทยีบกนัในแต่ละหมวดและระหว่างหมวด 

โดยแบ่งระดบัคะแนนของค าถามที่บ่งบอกถึงความมปีระสิทธิผลของโปรแกรมแจ้ง

เบาะแสการทุจรติ ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 1 ระดบัคะแนนของค าถามท่ีบ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลของโปรแกรม 

ระดบัของความคิดเหน็ ระดบัคะแนน 
เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 5 
เหน็ดว้ยมาก 4 

เหน็ดว้ยปานกลาง 3 
เหน็ดว้ยน้อย 2 

เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 1 
 

จากตารางที่ 1 แสดงระดับคะแนนของค าถามที่บ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลของ

โปรแกรม โดยตอบเหน็ด้วยมากที่สุดมรีะดบัคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน ไปจนถึงเหน็ด้วยน้อย

ทีสุ่ดมรีะดบัคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
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นอกจากนี้ได้แบ่งระดับคะแนนของค าถามที่บ่งบอกถึงความไม่มีประสิทธิผลของ

โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ ในแบบสอบถามขอ้ 3-3, 3-6 และ 5-5 ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 2 ระดบัคะแนนของค าถามท่ีบ่งบอกถึงความไม่มีประสิทธิผลของโปรแกรม 

ระดบัของความคิดเหน็ ระดบัคะแนน 
เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 1 
เหน็ดว้ยมาก 2 

เหน็ดว้ยปานกลาง 3 
เหน็ดว้ยน้อย 4 

เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 5 
 

จากตารางที่ 2 แสดงระดบัคะแนนของค าถามที่บ่งบอกถึงความไม่มปีระสทิธผิลของ

โปรแกรม โดยตอบเหน็ด้วยมากที่สุดมรีะดบัคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน ไปจนถึงเหน็ด้วยน้อย

ทีสุ่ดมรีะดบัคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

โดยการแปลค่าคะแนนเฉลีย่ คดิคะแนนตามหลกัการของลเิคอรท์ (Likert Scale) โดย

ใช้ระดบัการวดัผลข้อมูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) ก าหนดการแบ่งช่วงคะแนน

ออกเป็น 5 ช่วง ซึง่ใชส้ตูรในการค านวณคะแนนแต่ละช่วงนัน้ ดงันี้ 

คะแนนสงูสุด  คะแนนต ่าสุด

จ านวนชัน้
 

   

 
      

ค่าคะแนนแต่ละช่วงเท่ากบั 0.80 ซึง่แบ่งตามช่วงได ้ดงันี้ 

4.21 – 5.00 หมายถงึ ระดบัประสทิธผิลมากทีสุ่ด 

3.41 – 4.20 หมายถงึ ระดบัประสทิธผิลมาก 

2.61 – 3.40 หมายถงึ ระดบัประสทิธผิลปานกลาง 

1.81 – 2.60 หมายถงึ ระดบัประสทิธผิลน้อย 

1.00 – 1.80 หมายถงึ ระดบัประสทิธผิลน้อยทีสุ่ด 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง“ปจัจยัที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลโปรแกรมแจ้ง

เบาะแสการทุจรติ”โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อหาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธผิลโปรแกรมแจ้ง

เบาะแสการทุจรติและแนวทางการปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อเพิม่ประสทิธผิลของโปรแกรม โดยไดม้กีาร

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คอื พนักงานบรษิัทมหาชนแห่ง

หนึ่งซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย กลุ่มผูเ้กี่ยวขอ้งหลกัในการ

ให้บรกิารโปรแกรมรบัแจง้เบาะแสการทุจรติ ทัง้ผู้ที่เคยและไม่เคยได้รบัการแจ้งเบาะแส และ

กลุ่มพนักงานทัว่ไป ทัง้ผู้ที่เคยและไม่เคยแจง้เบาะแส รวมทัง้สิ้นจ านวน 24 คน เพื่อสอบถาม

ความคดิเหน็พนักงานเกี่ยวกบัโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง 2 ส่วน 

ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมแจ้ง

เบาะแสการทุจริต โดยในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริต 

แบ่งเป็น 5 หมวด คอื การปกปิดตวัตน ความเป็นอสิระ การเขา้ถงึ การตดิตามผล และ การ

บรหิารความเสีย่งในเรือ่งทุจรติ  

ผลจากการเกบ็ขอ้มลูความคดิเหน็ในเรื่องปจัจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธผิลโปรแกรม

แจง้เบาะแสการทุจรติ จ าแนกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 

- ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
- ความคดิเหน็เกีย่วกบัโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 
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ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ เพศ วุฒิการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ส่วนงานทีป่ฏบิตังิาน และขอ้มลูการใช้บรกิารโปรแกรม จ าแนกได้

ดงันี้ 

ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย   6 25.00 
หญงิ  18 75.00 
รวม  24                 100.00 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 18 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 75.00 และรองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 

 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 ปี 11 45.83 

31 – 35 ปี  7 29.17 
36 – 40 ปี  3 12.50 

มากกว่า 40 ปี  3 12.50 
รวม 24                 100.00 

  

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ใช้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี 

จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.83 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31 - 35 ปี จ านวน 7 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 29.17 โดยน้อยทีสุ่ด คอื ช่วงอายุ 36 - 40 ปี และช่วงอายุมากกว่า 40 ปี มจี านวน

เท่ากนัที ่3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปรญิญาตร ี 20 83.33 
ปรญิญาโท  4 16.67 

รวม 24                 100.00 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี

จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 รองลงมามกีารศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 4 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 16.67 

 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายงุาน 

อายงุาน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ปี 11 45.83 

5 – 10 ปี  5 20.83 
11 – 15 ปี  4 16.67 

มากกว่า 15 ปี  4 16.67 
รวม 24                 100.00 

 

จากตารางที ่6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุงานอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 ปี 

จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.83 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุงาน 5 - 10 ปี จ านวน 5 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 20.83 โดยน้อยที่สุด คอื ช่วงอายุงาน 11 - 15 ปี และมากกว่า 15 ปี มจี านวน

เท่ากนัที ่4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 
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ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามส่วนงานหลกั 

ส่วนงานหลกั จ านวน ร้อยละ 
ปฏบิตักิาร  2  8.33 

บรหิารลกูคา้และการบรกิาร  4 16.67 
ปฏบิตักิารดา้นบรกิาร  4 16.67 
การเงนิและบญัช ี  8 33.33 

สนบัสนุน  4 16.67 
อื่นๆ  2  8.33 
รวม 24                 100.00 

 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในส่วนงานการเงนิและบญัช ี

จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 รองลงมาอยู่ในส่วนงานบรหิารลูกค้าและการบรกิาร ส่วน

งานปฏบิตักิารด้านการบรกิาร และส่วนงานสนับสนุน จ านวนเท่ากนัที่   4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

16.67 และถัดมา คือ ส่วนงานปฏิบตัิการและส่วนงานอื่นๆ จ านวนเท่ากันที่ 2 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ 8.33 

 

ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการ 

ใช้บริการโปรแกรม 

ประสบการณ์ในการ 
ใช้บริการโปรแกรม 

จ านวน ร้อยละ 

เคยใชบ้รกิาร  1 4.17 
ไมเ่คยใชบ้รกิาร 23 95.83 

รวม 24                 100.00 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการโปรแกรมแจ้ง

เบาะแสการทุจรติ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83 โดยมผีู้เคยใช้บรกิารโปรแกรมแจ้ง

เบาะแสการทุจรติ จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.17 
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ตารางท่ี 9 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์เคย 

ได้รบัแจ้งเบาะแส (ส าหรบัผู้ให้บริการ) 

ประสบการณ์เคยได้รบัแจ้ง
เบาะแส  

(ส าหรบัผู้ให้บริการ) 
จ านวน ร้อยละ 

เคยไดร้บัแจง้  4 20.00 
ไมเ่คยไดร้บัแจง้ 16 80.00 

รวม 20                 100.00 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบัแจ้งเบาะแสจากการ

ใหบ้รกิารโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80 โดยมผีู้เคยไดร้บั

แจง้เบาะแสจากการใหบ้รกิารโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 

 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริต 

 

 ในส่วนนี้ เป็นการสอบถามความคิดเห็นของพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ โดยผลทีไ่ดจ้ าแนกตามหมวด 5 หมวด ดงันี้ 

หมวดที ่1  การปกปิดตวัตน 
หมวดที ่2  ความเป็นอสิระ 
หมวดที ่3  การเขา้ถงึ 
หมวดที ่4  การตดิตามผล 
หมวดที ่5  การบรหิารความเสีย่งในเรือ่งทุจรติ 
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หมวดท่ี 1 การปกปิดตวัตน 

 

ตารางท่ี 10 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 เร่ือง การปกปิดตวัตน 

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน / รอ้ยละ กลุม่ตวัอย่าง 

(n = 24 คน) ค่าเฉล่ีย 
แปลผล

ประสิทธิผล 
5 4 3 2 1 
หมวดท่ี 1  การปกปิดตวัตน 

1-1 ท่านไดร้บัทราบวา่การแจง้
เบาะแสการทุจรติในองคก์ารมกีาร
ปกปิดตวัตนของผูแ้จง้ 

17 
70.83 

6 
25.00 

1 
4.17 

- - 4.67 มากทีส่ดุ 

1-2 โดยภาพรวมแล้วท่านพงึพอใจ
ในการปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส
ต่อโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

17 
70.83 

6 
25.00 

1 
4.17 

- - 4.67 มากทีส่ดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.67 มากทีส่ดุ 

 
ตารางที่ 10 เป็นค าถามหมวดที่ 1 เรื่อง การปกปิดตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสของ

โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ พบว่า ทุกค าตอบแสดงถงึประสทิธผิลอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดย

ทุกขอ้ยอ่ยมคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่4.67 

ผลสรปุในหมวดของการปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสอยู่ในระดบัประสทิธผิลมากทีสุ่ด 

ดว้ยระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.67  
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หมวดท่ี 2  ความเป็นอิสระ 

 

ตารางท่ี 11 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 เร่ือง ความเป็นอิสระ 

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน / รอ้ยละ กลุม่ตวัอย่าง 

(n = 24 คน) ค่าเฉล่ีย 
แปลผล

ประสิทธิผล 
5 4 3 2 1 
หมวดท่ี 2  ความเป็นอิสระ 

2-1 ท่านคดิวา่หน่วยงานรบัแจง้
เบาะแสการทุจรติในองคก์ารมคีวาม
เป็นอสิระจากองคก์ารเพยีงพอ 

10 
41.67 

11 
45.83 

3 
12.50 

- - 4.29 มากทีส่ดุ 

2-2 โดยภาพรวมแล้วท่านพงึพอใจ
ในความเป็นอสิระของโปรแกรมแจง้
เบาะแสการทุจรติ 

14 
58.33 

7 
29.17 

3 
12.50 

- - 4.45 มากทีส่ดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.37 มากทีส่ดุ 

 

ตารางที่ 11 เป็นค าถามหมวดที่ 2 เรื่อง ความเป็นอสิระของผู้ให้บรกิารโปรแกรมแจ้ง

เบาะแสการทุจรติ พบว่า ทุกค าตอบแสดงถึงประสิทธิผลอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมรีะดับ

คะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่4.37 

หากพจิารณาในส่วนของค าถามยอ่ยจะพบว่า ในความเป็นอสิระเพยีงพอของหน่วยงาน

รบัแจง้เบาะแสการทุจรติในองค์การ มรีะดบัคะแนนที่ต ่ากว่าระดบัคะแนนเฉลี่ย โดยได้คะแนน

เฉลีย่ 4.29 
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หมวดท่ี 3  การเข้าถึง 

 

ตารางท่ี 12 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 หมวดท่ี 3 การเข้าถึง 

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน / รอ้ยละ กลุม่ตวัอย่าง 

(n = 24 คน) ค่าเฉล่ีย 
แปลผล

ประสิทธิผล 
5 4 3 2 1 

หมวดท่ี 3  การเข้าถึง 
3-1 ท่านไดร้บัทราบการมชี่องทาง
การแจง้เบาะแสการทุจรติในองคก์าร 

11 
45.83 

7 
29.17 

5 
20.83 

1 
4.17 

- 4.08 มาก 

3-2 ท่านคดิวา่องคก์ารมชี่องทางให้
พนกังานท าการแจง้เบาะแสอยา่ง
เหมาะสม 

9 
37.50 

10 
41.67 

3 
12.50 

2 
8.33 

- 4.08 มาก 

3-3 ท่านคดิวา่ในปจัจบุนั องคก์ารมี
ช่องทางการแจง้เบาะแสยงัไม่
เพยีงพอ 

4 
16.67 

9 
37.50 

2 
8.33 

6 
25.00 

3 
12.50 

2.79 3 ปานกลาง 

3-4 ท่านคดิวา่โปรแกรมแจง้เบาะแส
การทุจรติมเีวลาเปิดใหบ้รกิารรบัแจง้
อยา่งเหมาะสม 

4 
16.67 

14 
58.33 

5 
20.83 

- 
1 

4.17 
3.83 มาก 

3-5 ท่านคดิวา่โปรแกรมแจง้เบาะแส
การทุจรติมวีนัท าการในการ
ใหบ้รกิารรบัแจง้อยา่งเหมาะสม 

3 
12.50 

14 
58.33 

7 
29.17 

- - 3.83 มาก 

3-6 พนักงานทุกระดบัในองคก์ารไม่
สามารถแจง้เบาะแสผา่นทางช่องทาง
ทีโ่ปรแกรมมไีว ้

3 
12.50 

6 
25.00 

6 
25.00 

4 
16.67 

5 
20.83 

3.08 ปานกลาง 

3-7 บุคคลภายนอกสามารถแจง้
เบาะแสผา่นช่องทางทีโ่ปรแกรมมไีว ้

5 
20.83 

6 
25.00 

7 
29.17 

3 
12.50 

3 
12.50 

3.29 ปานกลาง 

3-8 โดยภาพรวมแล้วท่านพงึพอใจ
ต่อการเขา้ถงึโปรแกรมแจง้เบาะแส
การทุจรติ 

8 
33.33 

11 
45.83 

5 
20.83 

- - 4.12 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.63 มาก 

 
ตารางที่ 12 เป็นค าถามหมวดที่ 3 เรื่อง การเข้าถึงโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจรติ 

พบว่า มทีีค่ าตอบแสดงถงึประสทิธผิลอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 5 หวัขอ้ โดยหวัขอ้ทีไ่ดค้ะแนนสูง

ทีสุ่ด คอื ในภาพรวมพนักงานพงึพอใจต่อการเขา้ถงึโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ ไดค้ะแนน
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เฉลี่ยสูงสุดที่ 4.12 ส่วนที่เหลอืเป็นค าตอบแสดงถงึประสทิธผิลของโปรแกรมแจง้เบาะแสการ

ทุจรติอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ความเพยีงพอของช่องทางการแจง้เบาะแส

ของโปรแกรม การเขา้ถงึโปรแกรมจากพนักงานทุกระดบัในองค์การ และการเขา้ถงึโปรแกรม

จากบุคคลภายนอกผ่านช่องทางที่โปรแกรมมไีว ้ทัง้ 3 หวัขอ้มคีะแนนต ่าสุดในหมวดการเขา้ถงึ 

โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 2.79 3.08 และ 3.29 ตามล าดบั 

ผลสรุปในหมวดของการเขา้ถงึ โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติอยู่ในระดบัประสทิธผิล

มาก ดว้ยระดบัคะแนนเฉลีย่ 3.63  

 

หมวดท่ี 4  การติดตามผล 

 

ตารางท่ี 13 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 หมวดท่ี 4 การติดตามผล 

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน / รอ้ยละ กลุม่ตวัอย่าง 

(n = 24 คน) ค่าเฉล่ีย 
แปลผล

ประสิทธิผล 
5 4 3 2 1 
หมวดท่ี 4  การติดตามผล 

4-1 ท่านไดร้บัทราบถงึขัน้ตอนการ
รายงานผล ภายหลงัจากการแจง้
เบาะแสผา่นโปรแกรมแจง้เบาะแส
การทุจรติแลว้ 

5 
20.83 

13 
54.17 

3 
12.50 

3 
12.50 

- 3.83 มาก 

4-2 ท่านไดร้บัทราบวา่องคก์ารจะมี
การด าเนินการอยา่งเหมาะสมต่อ
พนกังานทีป่ระพฤตผิดิ 

7 
29.17 

12 
50.00 

4 
16.67 

1 
4.17 

- 4.04 มาก 

4-3 โดยภาพรวมแล้วท่านพงึพอใจ
ต่อขัน้ตอนการตดิตามผลของ
โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

7 
29.17 

13 
54.17 

4 
16.67 

- - 4.12 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.99 มาก 

 

ตารางที่ 13 เป็นค าถามหมวดที่ 4 เรื่อง การติดตามผลของผู้ให้บรกิารโปรแกรมแจ้ง

เบาะแสการทุจรติ พบว่าทุกค าตอบแสดงถงึประสทิธผิลอยูใ่นระดบัมาก  
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หวัขอ้ทีม่คีะแนนสูงทีสุ่ด คอื โดยภาพรวมแลว้พนักงานพงึพอใจต่อขัน้ตอนการตดิตาม

ผลของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.12 โดยหวัขอ้ทีม่คีะแนนเฉลีย่ต ่า

ทีสุ่ดและต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของหมวดคอื การรบัทราบถงึขัน้ตอนการรายงานผล ภายหลงัจากการ

แจง้เบาะแสผ่านโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ โดยระดบัคะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่3.83  

ผลสรปุในหมวดของการตดิตามผลของผูใ้หบ้รกิารโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติอยู่ใน

ระดบัประสทิธผิลมาก ดว้ยระดบัคะแนนเฉลีย่ 3.99  

 

หมวดท่ี 5  การบริหารความเส่ียงในเร่ืองทุจริต 

 

ตารางท่ี 14 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 เร่ือง การบริหารความเส่ียงในเร่ืองทุจริต 

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน / รอ้ยละ กลุม่ตวัอย่าง 

(n = 24 คน) ค่าเฉล่ีย 
แปลผล

ประสิทธิผล 
5 4 3 2 1 

หมวดท่ี 5  การบริหารความเส่ียงในเร่ืองทุจริต 
5-1 ท่านคดิวา่ในองคก์ารมกีารก ากบั
ดแูลการจดัการความเสีย่งดา้นการ
ทุจรติอยา่งเหมาะสม 

7 
29.17 

12 
50.00 

5 
4.17 

- - 4.08 มาก 

5-2 ผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์ารท่าน
เป็นแบบอยา่งที่ดใีนการต่อตา้นการ
ทุจรติ 

12 
50.00 

7 
29.17 

5 
4.17 

- - 4.29 มากทีส่ดุ 

5-3 ท่านคดิวา่องคก์ารมกีารจดัการ
เรื่องการทุจรติในเชงิรุก เช่น การ
อบรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ การ
ประชาสมัพนัธน์โยบายต่อตา้นการ
ทุจรติในองคก์ารและบทลงโทษอย่าง
สม ่าเสมอ 

13 
54.17 

9 
37.50 

1 
4.17 

1 
4.17 

- 4.41 มากทีส่ดุ 

5-4 ท่านเขา้ใจว่าเรื่องใดคอื
พฤตกิรรมอนัไมเ่หมาะสมซึง่ควรแจง้
ต่อโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

8 
33.33 

14 
58.33 

2 
8.33 

- - 4.25 มากทีส่ดุ 

5-5 ท่านไมท่ราบถงึระเบยีบวนิัยและ
จรรยาบรรณในหน้าที่ 

2 
8.33 

2 
8.33 

4 
16.67 

6 
25.00 

10 
41.67 

3.83 มาก 
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ตารางท่ี 14 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 เร่ือง การบริหารความเส่ียงในเร่ืองทุจริต (ต่อ) 

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน / รอ้ยละ กลุม่ตวัอย่าง 

(n = 24 คน) ค่าเฉล่ีย 
แปลผล

ประสิทธิผล 
5 4 3 2 1 

หมวดท่ี 5  การบริหารความเส่ียงในเร่ืองทุจริต 
5-6 ท่านไดร้บัการชีแ้จงเกีย่วกบั
นโยบายการควบคมุในเรื่องการ
ทุจรติอยา่งสม ่าเสมอ 

6 
25.00 

12 
50.00 

5 
4.17 

1 
4.17 

- 3.95 มาก 

5-7 องคก์ารมกีารจดัสภาพแวดลอ้ม
ในองคก์ารทีเ่หมาะสมต่อการจดัการ
กรณีทุจรติ 

8 
33.33 

12 
50.00 

4 
16.67 

- - 4.16 มาก 

5-8 องคก์ารมกีารประเมนิความเสีย่ง
เรื่องการทุจรติอยา่งสม ่าเสมอทุกปี 

7 
29.17 

14 
58.33 

2 
8.33 

1 
4.17 

- 4.12 มาก 

5-9 พนักงานในองคก์ารทุกคนมสี่วน
รว่มในการประเมนิความเสีย่งเรื่อง
การทุจรติในองคก์ารอย่างสม ่าเสมอ 

7 
29.17 

13 
54.17 

4 
16.67 

- - 4.12 มาก 

5-10 ท่านไดร้บัการอบรมเกีย่วกบั
จรยิธรรมและจรรยาบรรณในอาชพี
อยา่งสม ่าเสมอ 

8 
33.33 

14 
58.33 

2 
8.33 

- - 4.25 มากทีส่ดุ 

5-11 องคก์ารมกีารใหพ้นกังาน
เปิดเผยรายการขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

2 
8.33 

11 
45.83 

8 
33.33 

3 
12.50 

- 3.50 มาก 

5-12 ท่านทราบวธิแีจง้เบาะแสการ
ทุจรติผา่นโปรแกรมแจง้เบาะแสการ
ทุจรติ 

4 
16.67 

13 
54.17 

6 
25.00 

1 
4.17 

- 3.83 มาก 

5-13 องคก์ารมกีารก าหนดผูด้แูล
หรอืผูร้บัผดิชอบตามหน้าทีท่ีช่ดัเจน
ในการก ากบัดูแลโปรแกรมแจง้
เบาะแสการทุจรติ 

7 
29.17 

13 
54.17 

4 
16.67 

- - 4.12 มาก 

5-14 องคก์ารมชี่องทางการแจง้
เบาะแสการทุจรติทีเ่หมาะสมและ
หลากหลาย 

6 
25.00 

15 
62.50 

2 
8.33 

1 
4.17 

- 4.08 มาก 

5-15 องคก์ารประชาสมัพนัธใ์หก้บั
พนกังานและบุคคลภายนอกองคก์าร
ซึง่มสีว่นไดส้่วนเสยีไดท้ราบถงึ
โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติอย่าง
สม ่าเสมอ 

4 
16.67 

12 
50.00 

7 
29.17 

1 
4.17 

- 3.79 มาก 
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ตารางท่ี 14 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 เร่ือง การบริหารความเส่ียงในเร่ืองทุจริต (ต่อ) 

 

ตารางที่ 14 เป็นค าถามหมวดที่ 5 เรื่อง การบรหิารความเสี่ยงในเรื่องทุจรติ พบว่ามี

ค าตอบแสดงถงึประสทิธผิลของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติอยู่ในระดบัมากที่สุด จ านวน 4 

หวัข้อ โดยหวัข้อที่คะแนนสูงสุดคอื องค์การมกีารจดัการเรื่องการทุจรติในเชงิรุก ได้คะแนน

เฉลีย่ 4.41 ส่วนที่เหลอืเป็นค าตอบแสดงถงึประสทิธผิลของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติอยู่

ในระดบัมาก จ านวน 15 หวัขอ้  

หวัขอ้ทีม่คีะแนนเฉลีย่ต ่าที่สุดและต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของหมวดการบรหิารความเสีย่ง

ในเรือ่งทุจรติ คอื การใหพ้นกังานเปิดเผยรายการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ 

3.50 นอกจากนี้ยงัมหีวัขอ้ที่ได้ระดบัคะแนนต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของหมวด จ านวน 8 หวัข้อ 

ไดแ้ก่ การรบัทราบถงึระเบยีบวนิัยและจรรยาบรรณในหน้าที่ การได้รบัชีแ้จงเกี่ยวกบันโยบาย

การควบคุมในเรื่องการทุจรติ การรบัทราบวธิแีจง้เบาะแสการทุจรติผ่านโปรแกรมแจง้เบาะแส

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน / รอ้ยละ กลุม่ตวัอย่าง 

(n = 24 คน) ค่าเฉล่ีย 
แปลผล

ประสิทธิผล 
5 4 3 2 1 

หมวดท่ี 5  การบริหารความเส่ียงในเร่ืองทุจริต 
5-16 องคก์ารมกีารก าหนดระเบยีบ
หรอืมาตรการในการลงโทษและเรยีก
ชดเชยค่าเสยีหายทีเ่หมาะสมต่อผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีหากมกีรณีการทุจรติ
เกดิขึน้ในองคก์าร 

5 
4.17 

12 
50.00 

6 
25.00 

1 
4.17 

- 3.87 มาก 

5-17 องคก์ารมกีารเปิดเผยผลของ
การสบืสวนสอบสวนหากมกีรณีการ
ทุจรติเกดิขึน้ในองคก์าร 

4 
16.67 

9 
37.50 

9 
37.50 

2 
8.33 

- 3.62 มาก 

5-18 องคก์ารมกีารเปิดเผยแนว
ทางการแกไ้ขและรบัผดิชอบต่อผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีหากมกีรณีการทุจรติ
เกดิขึน้ในองคก์าร 

4 
16.67 

13 
54.17 

6 
25.00 

1 
4.17 

- 3.83 มาก 

5-19 โดยภาพรวมแล้วท่านพงึพอใจ
ต่อการบรหิารความเสีย่งในเรื่องการ
ทุจรติขององคก์าร 

5 
4.17 

14 
58.33 

5 
4.17 

- - 4.00 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.03 มาก 
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การทุจรติ การประชาสมัพนัธ์ใหก้บัพนักงานและบุคคลภายนอกองคก์ารซึง่มสี่วนไดส้่วนเสยีได้

ทราบถงึโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ การก าหนดระเบยีบหรอืมาตรการในการลงโทษและ

เรยีกชดเชยค่าเสยีหายทีเ่หมาะสมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีหากมกีรณีการทุจรติเกดิขึน้ในองคก์าร และ

การเปิดเผยผลของการสบืสวนสอบสวนตลอดจนแนวทางการแก้ไขและรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนได้

เสยีหากมกีรณกีารทุจรติเกดิขึน้ในองคก์าร 

ผลสรุปในหมวดของการบรหิารความเสี่ยงในเรื่องทุจรติอยู่ในระดบัประสทิธผิลมาก 

ดว้ยระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.03 

  โดยผลสรุปที่ได้จากการเกบ็แบบสอบถามคดิเหน็ของพนักงานเกี่ยวกบัโปรแกรมแจง้

เบาะแสการทุจรติทัง้ 5 หมวด จ าแนกตามหมวดหมูม่คีะแนนเฉลีย่ดงัแสดงในตารางดงัต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 15 คะแนนเฉล่ียของประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริตจ าแนก 

ตามหมวดหมู่ 

เกณฑป์ระสิทธิผลท่ีดีของโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริต คะแนน 
หมวดที ่1  การปกปิดตวัตน 4.67 
หมวดที ่2  ความเป็นอสิระ 4.37 
หมวดที ่3  การเขา้ถงึ 3.63 
หมวดที ่4  การตดิตามผล 3.99 
หมวดที ่5  การบรหิารความเสีย่งในเรือ่งทุจรติ 4.03 

ค่าเฉล่ีย 4.13 
 

จากตารางที่ 15 หมวดทีผู่้ตอบแบบสอบถามใหค้ะแนนโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ

สูงสุด คอื หมวดที่ 1 การปกปิดตวัตน ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.67 โดยประสทิธผิลอยู่ในระดบั

มากที่สุด รองลงมาเป็นหมวดที่ 2 ความเป็นอิสระ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับ

ประสทิธผิลมากทีสุ่ดเช่นกนั ล าดบัถดัมาเป็นหมวดที ่5 การบรหิารความเสีย่งในเรื่องการทุจรติ 

ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดบัประสทิธผิลมาก และหมวดที่ 4 การติดตามผล ระดบั

คะแนนเฉลีย่ 3.99 อยูใ่นระดบัประสทิธผิลมาก ส าหรบัหมวดทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนต ่า

ทีสุ่ด คอื หมวดที ่3 การเขา้ถงึ ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.63 อยูใ่นระดบัประสทิธผิลมาก 



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาค้นคว้าอสิระเรื่อง“ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธผิลโปรแกรมแจง้เบาะแส

การทุจรติ”โดยเน้นการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธผิลโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ

และแนวทางการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อเพิม่ประสทิธผิลของโปรแกรมดว้ยการใชแ้บบสอบถาม เพื่อ

ประเมินประสิทธิผลโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริต จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 24 คน 

ประกอบด้วย ประกอบดว้ย กลุ่มผู้เกี่ยวขอ้งหลกัในการให้บรกิารโปรแกรมรบัแจง้เบาะแสการ

ทุจรติ ทัง้ผูท้ีเ่คยและไมเ่คยไดร้บัการแจง้เบาะแส และกลุ่มพนักงานทัว่ไป ทัง้ผูท้ีเ่คยและไม่เคย

แจง้เบาะแส โดยสรปุเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

- สรปุผลการศกึษา 

- อภปิรายผลการศกึษา 

- ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ 

- ขอ้จ ากดัส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ 

- ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป 

  

สรปุผลการศึกษา 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศกึษา จ านวน 24 ราย ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ อายุน้อยกว่า 30 

ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอายงุานน้อยกว่า 5 ปี อยูใ่นส่วนงานการเงนิและการบญัช ี

ความคดิเหน็เกีย่วกบัโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

จากการประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจรติ ในส่วนที่ 2 จากการ

ประเมนิความคดิเหน็ของพนกังานสามารถสรปุไดข้อ้มลูดงัต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 6 ระดบัคะแนนเฉล่ียของประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริตใน 

องคก์าร 

 

จากภาพที่ 6 แสดงคะแนนรอ้ยละของประสทิธผิลของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ

จากการประเมนิความคดิเห็นของพนักงาน พบว่าจากสองในห้าหมวดอยู่ในระดบัประสทิธผิล

มากทีสุ่ด  และสามหมวดอยูใ่นระดบัประสทิธผิลมาก โดยหมวดที ่1 เรื่องการปกปิดตวัตนของผู้

แจง้เบาะแส มปีระสทิธผิลมากทีสุ่ดในโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.67 

รองลงมาเป็นหมวดที่ 2 ความเป็นอสิระของผูใ้หบ้รกิารโปรแกรมรบัแจง้เบาะแสการทุจรติใน

องคก์าร ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.37 โดยทัง้สองหมวดอยูใ่นระดบัประสทิธผิลมากทีสุ่ด ถดัมาเป็น

หมวดที ่5 การบรหิารความเสีย่งในเรื่องการทุจรติ ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.03 และหมวดที่ 4 

การผดิตามผล ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 3.99 ส่วนหมวดทีม่ปีระสทิธผิลต ่าทีสุ่ดของโปรแกรมแจง้

เบาะแสการทุจรติ คอื หมวดที่ 3 การเข้าถึงโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจรติ ที่ระดบัคะแนน

เฉลีย่ 3.63 โดยทัง้สามหมวดอยูใ่นระดบัประสทิธผิลมาก 

 

 

4.67 

4.37 

3.63 3.99 

4.03 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

หมวดที่ 1 การปกปิด
ตวัตน 

หมวดที่ 2 ความเป็นอิสระ 

หมวดที่ 3 การเข้าถงึ หมวดที่ 4 การตดิตามผล 

หมวดที่ 5 การบริหาร
ความเสีย่งในเร่ืองทจุริต 

คะแนน 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 

 หมวดที ่1 การปกปิดตวัตน 

 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่าโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจรติมกีาร

ปกปิดตวัตนของผูแ้จง้ ถงึแมม้ผีูต้อบแบบสอบถามบางส่วนไม่แน่ใจในเรื่องการปกปิดตวัตนของ

ผู้แจง้เบาะแสของผู้ให้บรกิารโปรแกรมรบัแจง้เบาะแสการทุจรติในองค์การ สาเหตุอาจมาจาก

เป็นพนักงานใหม่ อาจยงัไม่ได้รบัการประชาสมัพนัธ์ถงึรายละเอยีดของโปรแกรมแจง้เบาะแส

การทุจรติ ตามทีไ่ดส้รปุผลไวเ้นื่องจากพนกังานส่วนใหญ่ทีต่อบแบบสอบถามมอีายุงานน้อยกว่า 

5 ปี โดยตามแนวคดิของอลัเบรทช์ (Albrecht, 2006: 105 – 106) ในเรื่องแนวคดิเกี่ยวกบั

โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติและการใชอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ในหวัขอ้การปกปิดตวัตน กล่าวว่า 

พนกังานตอ้งมัน่ใจว่าพวกเขาสามารถแจง้เบาะแสเหตุการณ์อนัต้องสงสยัว่าเป็นการประพฤตมิิ

ชอบโดยไมจ่ าเป็นต้องเกรงกลวัต่อการโต้ตอบเอาคนื โปรแกรมทีม่ปีระสทิธผิลจ าเป็นต้องมกีาร

ปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส นอกจากนี้ฟลัครมั (Fulcrum, 2012) กล่าวว่า สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื

กระบวนการทีส่ามารถรายงานโดยไม่ต้องระบุชื่อ อย่างไรกต็ามโดยภาพรวมแลว้พนักงานส่วน

ใหญ่พงึพอใจต่อการปกปิดตนัตนของผูแ้จง้ทีโ่ปรแกรมม ี

 หมวดที ่2 ความเป็นอสิระ 

 พนกังานทีต่อบแบบสอบส่วนใหญ่เหน็ว่าหน่วยงานรบัแจง้เบาะแสการทุจรติในองคก์าร

มคีวามเป็นอสิระจากองค์การค่อนขา้งเพยีงพอ โดยมผีู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนไม่มัน่ใจใน

เรื่องความเป็นอิสระของหน่วยงานรบัแจ้งเบาะแสการทุจรติในองค์การ สาเหตุอาจมาจากผู้

ให้บรกิารรบัแจ้งเบาะแสการทุจรติในองค์การเป็นหน่วยงานภายใน และไม่ได้มีการจดัตัง้

หน่วยงานภายนอกขึน้เพื่อให้บรกิารหรอืก ากบัดูแลโปรแกรม จงึส่งผลใหพ้นักงานอาจไม่มัน่ใจ

ในความเป็นอสิระของโปรแกรม โดยตามแนวคดิของอลัเบรทช์ (Albrecht, 2006: 105 – 106) 

ในเรือ่งการแจง้เบาะแสและปญัหาของผูแ้จง้เบาะแสการทุจรติ  ในหวัขอ้ความเป็นอสิระ ไดก้ล่าว

ว่า พนกังานจะรูส้กึสบายใจมากกว่าเกี่ยวกบัการแจง้เบาะแสการประพฤตมิชิอบต่อหน่วยงานที่

เป็นอสิระซึ่งไม่เกี่ยวขอ้งทางใดทางหนึ่งกบัองค์การ บุคคล หรอืหน่วยงานที่มสี่วนร่วมในการ

กระท าผิด อย่างไรก็ตามโดยภายรวมพนักงานส่วนใหญ่พึงพอใจต่อความเป็นอิสระของ

หน่วยงานรบัแจง้เบาะแสการทุจรติในองคก์าร 
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 หมวดที ่3 การเขา้ถงึ 

 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจรติ แต่มี

พนักงานบางส่วนเหน็ว่าช่องทางการแจง้เบาะแสที่องค์การมใีห้มเีวลาเปิดให้บรกิารยงัไม่ค่อย

เหมาะสม อย่างไรก็ตามพนักงานส่วนใหญ่มคีวามกังวลในเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสที่

องค์การมใีห้ยงัไม่เพยีงพอ และมพีนักงานจ านวนไม่น้อยมคีวามเหน็ว่าพนักงานทุกระดบัและ

บุคคลภายนอกไมส่ามารถเขา้ถงึโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ โดยสาเหตุอาจมาจากช่องทาง

ทีม่ไีวใ้หบ้รกิารยงัไม่เพยีงพอ ตามทีม่พีนักงานจ านวนไม่น้อยไดแ้สดงความคดิเหน็ไว้ โดยตาม

แนวคดิของแกรนท ์ (Grant, 2012) ไดอ้ธบิายว่า ความสามารถของโปรแกรมแจง้เบาะแสการ

ทุจรติทีส่มบรูณ์ตอ้งเปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ตลอด 7 วนั กล่าวคอื 365 วนัต่อปี และมชี่องทาง

การเข้าถึงที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมพนักงานยงัคงค่อนข้างพงึพอใจต่อการ

เขา้ถงึโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

 หมวดที ่4 การตดิตามผล 

พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขัน้ตอนการรายงานผลภายหลงัการแจ้ง

เบาะแสการทุจริตผ่านโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริตและทราบบทลงโทษต่อพนักงานผู้

ประพฤตผิดิ แต่มพีนกังานบางส่วนทีย่งัไมค่่อยทราบในเรือ่งนี้เช่นกนั โดยสาเหตุอาจมาจากเป็น

พนักงานใหม่ อาจยงัไม่ได้รบัการประชาสมัพนัธ์ถงึรายละเอยีดของโปรแกรมแจง้เบาะแสการ

ทุจรติรวมถงึรายละเอยีดการตดิตามผลของโปรแกรม ตามทีไ่ดส้รุปผลไวเ้นื่องจากพนักงานส่วน

ใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมอีายุงานน้อยกว่า 5 ปี โดยตามแนวคดิของอลัเบรทช์ (Albrecht, 

2006: 105 – 106) ในเรื่องการท าใหโ้ปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติมปีระสทิธผิล ในหวัขอ้การ

ตดิตามผล ไดก้ล่าวว่า เหตุการณ์ทีไ่ดร้บัแจง้ผ่านทางโปรแกรมแจง้เบาะแสต้องมกีารตดิตามผล

และการด าเนินการแกไ้ขในกรณทีีจ่ าเป็น ซึง่เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึประโยชน์ของโปรแกรมและ

เป็นการส่งเสรมิการแจ้งเบาะแสในครัง้ต่อไป นอกจากนี้อารโ์นลและโพนมอน (Arnold and 

Ponemon, 1991) กล่าวว่า สิง่ทีอ่งคก์ารตอบสนองต่อการแจง้เบาะแสจะมอีทิธพิลต่อการรบัรู้

และความน่าเชื่อถือของรายงานของบริษัท อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมพนักงานส่วนใหญ่

ค่อนขา้งพงึพอใจต่อขัน้ตอนการตดิตามผลของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ  
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หมวดที ่5 การบรหิารความเสีย่งในเรือ่งทุจรติ 

 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่าผู้บรหิารระดบัสูงในองค์การเป็น

แบบอย่างทีด่ใีนการต่อต้านการทุจรติ นอกจากนี้ยงัเหน็ว่าองค์การมกีารจดัการเรื่องการทุจรติ

ในเชงิรุก พนักงานส่วนใหญ่ค่อนขา้งมคีวามเหน็ว่าในองคก์ารมกีารก ากบัดูแลการจดัการความ

เสีย่งดา้นการทุจรติอยา่งเหมาะสม และเขา้ใจในเรื่องพฤตกิรรมอนัไม่เหมาะสมทีค่วรรายงานต่อ

โปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจรติ แต่มพีนักงานบางส่วนไม่แน่ใจวธิแีจ้งเบาะแสผ่านโปรแกรม 

สอดคล้องกบัพนักงานบางส่วนที่มคีวามเห็นว่าการประชาสมัพนัธ์โปรแกรมยงัไม่มสีม ่าเสมอ

เท่าที่ควร และพนักงานบางส่วนคิดว่าช่องทางที่องค์การมีไว้ยังไม่หลากหลายเพียงพอ 

สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามในหมวดที ่3 เรื่องการเขา้ถงึโปรแกรม โดยมี

พนักงานจ านวนไม่น้อยมคีวามเหน็ว่าพนักงานทุกระดบัและบุคคลภายนอกไม่สามารถเขา้ถึง

โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ นอกจากนี้พนักงานบางส่วนมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัการก าหนด

ระเบยีบหรอืมาตรการในการลงโทษและเรยีกชดเชยค่าเสยีหายทีเ่หมาะสมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีหาก

มกีรณกีารทุจรติเกดิขึน้ในองคก์าร ตลอดจนมคีวามกงัวลในการเปิดเผยผลของการสบืสวนและ

แนวทางการแก้ไข อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วพนักงานส่วนใหญ่ค่อนขา้งพงึพอใจต่อการ

บรหิารความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติขององคก์าร 

 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

 

 จากผลส ารวจความคดิเหน็ของพนกังานเกีย่วกบัความพงึพอใจในโปรแกรมแจง้เบาะแส

การทุจรติ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อเพิม่ประสทิธผิลโปรแกรมใหม้าก

ขึน้ ดงันี้ 

1. องค์การอาจก าหนดให้บุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์

หรอืเกี่ยวขอ้งทางหนึ่งทางใดกบัองคก์าร หรอืพนักงานในองคก์าร ให้เป็นผูใ้หบ้รกิารและก ากบั

ดูแลโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริตตามหลักการของโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี

ประสิทธิผล เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดยืนในเรื่องความเป็นอิสระของโปรแกรมแจ้งเบาะแส 

เน่ืองจากในปจัจุบันองค์การมอบหมายให้หน่วยงานภายในเป็นผู้รบัผิดชอบโปรแกรมแจ้ง

เบาะแสการทุจรติ 
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2. องค์การอาจมกีารประชาสมัพนัธ์โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติและรายละเอยีดที่

เกีย่วขอ้งของโปรแกรม เช่น ขัน้ตอนการแจง้เบาะแส ช่องทางการแจง้เบาะแส ตลอดจนขัน้ตอน

การรายงานผล ต่อพนักงานทุกระดบัในองค์การและบุคคลภายนอกอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า

ทุกปี โดยอาจท าการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทัง้

ภายนอกและภายในที่มีความแตกต่างกันได้รบัทราบ รวมถึงมกีารยนืยนัการรบัทราบจาก

พนักงานในองคก์าร เช่น ท าหนังสอืเวยีนโดยใหพ้นักงานทุกคนต้องลงลายมอืชื่อเพื่อรบัทราบ 

เพื่อแกไ้ขปญัหาในเรือ่งการขาดการรบัรูข้องพนกังานในองคก์าร 

3. องค์การอาจเพิม่ช่องทางในการแจง้เบาะแสให้มคีวามหลากหลายและเหมาะสมเพื่อ

อ านวยความสะดวกต่อผูแ้จง้เบาะแสทีม่คีวามแตกต่างกนั เพื่อสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวกจาก

พนกังานทุกระดบัในองคก์ารและบุคคลภายนอก 

4. องคก์ารอาจพจิารณาในเรือ่งการวางแผนเพื่อก าหนดนโยบาย ระเบยีบหรอืมาตรการ

ในการเรยีกชดเชยค่าเสยีหายต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีหากมกีรณกีารทุจรติเกดิขึน้ในองคก์าร ตลอดจน

การเปิดเผยผลของการสบืสวนสอบสวน แนวทางการแก้ไขและรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสีย 

เนื่องจากองคก์ารยงัไมไ่ดม้กีารจดัท านโยบายในเรือ่งนี้ 

5. องค์การอาจพจิารณาในเรื่องการจดัอบรมและการชี้แจ้งพนักงานทุกระดบัในเรื่อง 

ประมวลจรยิธรรมธุรกจิ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายการใหข้อ้มูลการกระท าผดิและ

การทุจรติ การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูอยา่งเป็นประจ าสม ่าเสมอทุกปี  

 

ข้อจ ากดัส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธผิลโปรแกรมแจ้งเบาะแส

การทุจรติ ผูศ้กึษามขีอ้จ ากดัดงันี้ 

1. ขอ้มลูบางส่วนทีเ่ป็นความลบัขององคก์าร ผูศ้กึษาไมส่ามารถน ามาเปิดเผยได้ 

2. เนื่องจากผู้ศึกษาไม่ได้เป็นพนักงานในองค์การ จงึมขี้อจ ากัดในเรื่องการกระจาย

แบบสอบถาม โดยไม่สามารถเขา้แจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองได้ ส่งผลใหไ้ม่สามารถกระจาย



49 
 

แบบสอบถามได้ในปรมิาณมากเท่าที่ควรเป็น จึงได้จดัท าแบบสอบถามออนไลน์และใช้วิธี

ส่งผ่านทางพนกังานในองคก์ารทีส่ามารถตดิต่อได ้

3. การศกึษานี้เกบ็รวมรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื โดยลกัษณะค าถาม

เป็นชนิดปลายปิดแบบประเมนิค่า ซึ่งค าถามอาจไม่คลอบคลุมทุกหวัข้อในความคดิเห็นของ

ผูต้อบแบบสอบถามและอาจท าใหไ้มไ่ดข้อ้มลูในเชงิลกึ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 

 จากการศกึษา เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธผิลโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

ทางผูศ้กึษามขีอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาในอนาคต ดงัต่อไปนี้ 

 1. อาจน าระเบียบวิธีวิจ ัยในรูปแบบอื่นมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การ

สมัภาษณ์พนักงาน ผู้ให้บรกิารโปรแกรม หรอืผู้บรหิาร เพื่อให้ได้ขอ้มูลในเชงิลกึและมคีวาม

ชดัเจนมากกว่าการท าแบบสอบถาม 

 2. อาจท าการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทุจริตภายใต้กรอบ

คุณลกัษณะทีเ่หมาะสมของโปรแกรม เพื่อวดัประสทิธผิลในเชงิลกึของแต่ละหมวด 

 3. อาจท าการศกึษาเปรยีบเทยีบบรษิทัอื่นในธุรกจิเดยีวกนั เพื่อหาขอ้แตกต่างตลอดจน

น าไปสู่การปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อเพิม่ประสทิธผิลสูงสุดของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 
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แบบสอบถามเพื่อการศกึษาคน้ควา้ 

เรือ่ง 

ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธผิลโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

วตัถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้ใช้เป็นเครื่องมอืส าหรบัการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหลกัสูตร                

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการค้า

ไทยและมจีุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษาปจัจยัที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของ

โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

 

ค าชีแ้จง:  แบบสอบถามการศึกษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้ง

เบาะแสการทุจรติ แบ่งเป็น 2 ส่วนดงันี้ 

 

ส่วนที1่:  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ส่วนที2่:  แบบแสดงความคดิเหน็ต่อโปรแกรมรับแจ้งเบาะแสการทจุริตในองค์การ 

 

ผู้ศึกษาจะน าผลที่ได้จากแบบสอบถาม ไปใช้เพื่อสรุปผลการศึกษาในภาพรวม โดย

ค าตอบของท่านจะถูกเก็บรกัษาไว้เป็นความลบั ซึ่งผู้ศึกษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบัความ

อนุเคราะหจ์ากท่านเป็นอยา่งดใีนการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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ส่วนท่ี1: ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงใน □ หน้าค าตอบใหต้รงกบัขอ้มลูของท่าน 

1. เพศ □  ชาย  □  หญงิ 

2. อายุ □ 30 ปีหรอืน้อยกว่า □ 31 – 35 ปี □ 36 – 40 ปี □ 41 ปีขึน้ไป 

3. การศกึษา  □ ต ่ากว่าปรญิญาตร ี □ ปรญิญาตร ี □ปรญิญาโท □ ปรญิญา

เอก 

4. ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

□ น้อยกว่า 5 ปี     □ 5 – 10 ปี  □ 11 – 15 ปี            □ 16 ปีขึน้ไป  
5. ส่วนงาน 

□ ปฏบิตักิาร      
□ พฒันาโซลูชัน่ส์ 
□ บรหิารลกูคา้และการบรกิาร   
□ การตลาด            
□ ปฏบิตักิารดา้นบรกิาร 
□ การเงนิและบญัช ี     
□ สนบัสนุน 

6. ท่านเคยใชบ้รกิารหน่วยงานรบัแจง้เบาะแสการทุจรติ 

□ เคย       □ ไมเ่คย 
7. ท่านเคยไดร้บัแจง้เบาะแสการทุจรติ (ส าหรบัส่วนงาน HR และ IA เท่านัน้) 

□ เคย       □ ไมเ่คย 
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ส่วนท่ี2: ความคิดเหน็เก่ียวกบัโปรแกรมรบัแจ้งเบาะแสการทุจริตในองคก์าร 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องคะแนนใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่าน  

โดยแต่ละระดบัคะแนนมคีวามหมายดงัต่อไปนี้ 

5 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 

3 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 

2 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 

1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
หมวดท่ี 1  การปกปิดตวัตน      

1-1 ท่านไดร้บัทราบว่าการแจง้เบาะแสการทุจรติในองคก์าร
มกีารปกปิดตวัตนของผูแ้จง้ 

     

1-2 โดยภาพรวมแลว้ท่านพงึพอใจในการปกปิดตวัตนของ
ผูแ้จง้เบาะแสต่อโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

     

หมวดท่ี 2  ความเป็นอิสระ      
2-1 ท่านคดิว่าหน่วยงานรบัแจง้เบาะแสการทุจรติใน
องคก์ารมคีวามเป็นอสิระจากองคก์ารเพยีงพอ 

     

2-2 โดยภาพรวมแลว้ท่านพงึพอใจในความเป็นอสิระของ
โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

     

หมวดท่ี 3  การเข้าถึง      
3-1 ท่านไดร้บัทราบการมชี่องทางการแจง้เบาะแสการ
ทุจรติในองคก์าร 

     

3-2 ท่านคดิว่าองคก์ารมชี่องทางใหพ้นกังานท าการแจง้
เบาะแสอย่างเหมาะสม 

     

3-3 ท่านคดิว่าในปจัจบุนั องคก์ารมชี่องทางการแจง้เบาะแส
ยงัไมเ่พยีงพอ 

     

3-4 ท่านคดิว่าโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติมเีวลาเปิด
ใหบ้รกิารรบัแจง้อย่างเหมาะสม 
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ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 
หมวดท่ี 3  การเข้าถึง (ต่อ)      

3-5 ท่านคดิว่าโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติมวีนัท าการใน
การใหบ้รกิารรบัแจง้อย่างเหมาะสม 

     

3-6 พนกังานทุกระดบัในองคก์ารไมส่ามารถแจง้เบาะแสผ่าน
ทางช่องทางทีโ่ปรแกรมมไีว ้

     

3-7 บุคคลภายนอกสามารถแจง้เบาะแสผ่านช่องทางที่
โปรแกรมมไีว ้

     

3-8 โดยภาพรวมแลว้ท่านพงึพอใจต่อการเขา้ถงึโปรแกรม
แจง้เบาะแสการทุจรติ 

     

หมวดท่ี 4  การติดตามผล      
4-1 ท่านไดร้บัทราบถงึขัน้ตอนการรายงานผล ภายหลงัจาก
การแจง้เบาะแสผ่านโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติแลว้ 

     

4-2 ท่านไดร้บัทราบว่าองคก์ารจะมกีารด าเนินการอย่าง
เหมาะสมต่อพนกังานทีป่ระพฤตผิดิ 

     

4-3 โดยภาพรวมแลว้ท่านพงึพอใจต่อขัน้ตอนการตดิตามผล
ของโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

     

หมวดท่ี 5  การบริหารความเส่ียงในเร่ืองทุจริต      
5-1 ท่านคดิว่าในองคก์ารมกีารก ากบัดแูลการจดัการความ
เสีย่งดา้นการทุจรติอยา่งเหมาะสม 

     

5-2 ผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์ารท่านเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ
ต่อตา้นการทุจรติ 

     

5-3 ท่านคดิว่าองคก์ารมกีารจดัการเรือ่งการทุจรติในเชงิรกุ 
เช่น การอบรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ การประชาสมัพนัธ์
นโยบายต่อตา้นการทุจรติในองคก์ารและบทลงโทษอย่าง
สม ่าเสมอ 

     

5-4 ท่านเขา้ใจว่าเรือ่งใดคอืพฤตกิรรมอนัไมเ่หมาะสมซึง่ควร
แจง้ต่อโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

     

5-5 ท่านไม่ทราบถงึระเบยีบวนิยัและจรรยาบรรณในหน้าที่      
5-6 ท่านไดร้บัการชีแ้จงเกีย่วกบันโยบายการควบคุมในเรือ่ง
การทุจรติอย่างสม ่าเสมอ 
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ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 
หมวดท่ี 5  การบริหารความเส่ียงในเร่ืองทุจริต (ต่อ)      

5-7 องคก์ารมกีารจดัสภาพแวดลอ้มในองคก์ารทีเ่หมาะสม
ต่อการจดัการกรณทีุจรติ 

     

5-8 องคก์ารมกีารประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทุจรติอยา่ง
สม ่าเสมอทุกปี 

     

5-9 พนกังานในองคก์ารทุกคนมสี่วนรว่มในการประเมนิ
ความเสีย่งเรือ่งการทุจรติในองคก์ารอยา่งสม ่าเสมอ 

     

5-10 ท่านไดร้บัการอบรมเกี่ยวกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ในอาชพีอย่างสม ่าเสมอ 

     

5-11 องคก์ารมกีารใหพ้นกังานเปิดเผยรายการขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

     

5-12 ท่านทราบวธิแีจง้เบาะแสการทุจรติผ่านโปรแกรมแจง้
เบาะแสการทุจรติ 

     

5-13 องคก์ารมกีารก าหนดผูด้แูลหรอืผูร้บัผดิชอบตามหน้าที่
ทีช่ดัเจนในการก ากบัดแูลโปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติ 

     

5-14 องคก์ารมชี่องทางการแจง้เบาะแสการทุจรติทีเ่หมาะสม
และหลากหลาย 

     

5-15 องคก์ารประชาสมัพนัธใ์หก้บัพนกังานและ
บุคคลภายนอกองคก์ารซึง่มสี่วนไดส้่วนเสยีไดท้ราบถงึ
โปรแกรมแจง้เบาะแสการทุจรติอยา่งสม ่าเสมอ 

     

5-16 องคก์ารมกีารก าหนดระเบยีบหรอืมาตรการในการ
ลงโทษและเรยีกชดเชยค่าเสยีหายทีเ่หมาะสมต่อผูม้สี่วนได้
เสยีหากมกีรณกีารทุจรติเกดิขึน้ในองคก์าร 

     

5-17 องคก์ารมกีารเปิดเผยผลของการสบืสวนสอบสวนหาก
มกีรณกีารทุจรติเกดิขึน้ในองคก์าร 

     

5-18 องคก์ารมกีารเปิดเผยแนวทางการแกไ้ขและรบัผดิชอบ
ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีหากมกีรณีการทุจรติเกดิขึน้ในองคก์าร 

     

5-19 โดยภาพรวมแลว้ท่านพงึพอใจต่อการบรหิารความเสีย่ง
ในเรือ่งการทุจรติขององคก์าร 
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