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บทคดัย่อ 

         การศกึษาคน้ควา้อสิระน้ีมวีตัถุประสงค์ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลระบบการแจง้เบาะแส  

วเิคราะห์ ถงึขัน้ตอนกระบวนการของระบบการแจง้เบาะแสของ บรษิทั จดทะเบยีน ในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  กลุ่มธุรกจิหลกัทรพัย์  และเสนอแนะแนวทางการพฒันาปรบัปรงุ

ของระบบการแจง้เบาะแสของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกลุ่มธุรกจิหลกัทรพัย์  

วธิกีารศกึษาเป็นการศกึษาโดยใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามในเรือ่งระบบการแจง้

เบาะแส จากผูอ้ านวยการตรวจสอบภายในและพนกังานในองคก์ร ทัง้หมด 13 บรษิทัในกลุ่ม

ธุรกจิหลกัทรพัย ์เพือ่ใหไ้ดค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลระบบการแจง้เบาะแสในองคก์รตาม

หลกัการบรหิารความเสีย่งในเรือ่งทุจรติ 5 หลกัการ คอื การก ากบัดแูลความเสีย่งดา้นการทุจรติ 

(Fraud Risk Governance) การประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติ (Fraud Risk Assessment - 

(FRA) การป้องกนัการทุจรติ (Fraud Prevention - (FP) การตรวจจบัการทุจรติ (Fraud 

Detection - (FD) และการสบืสวนการทุจรติ และการแกไ้ข  (Fraud Investigation & Correction 

Action) 



จ 
 

ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลระบบการแจ้งเบาะแสบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกจิหลักทรพัย์ตามหลักการบรหิารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน

การทุจรติ ทัง้ 5 หลักการ อยู่ในระดับที่เพียงพอ โดยมรีะบบการแจ้งเบาะแสและมกีารปฏิบัติ

ตามส่วนใหญ่มคีวามสอดคล้องกบัแต่ละปจัจยัของหลักการบรหิารความเสี่ยงเพื่อป้องกนัการ

ทุจรติ มรีะบบการแจ้งเบาะแสและการปฏิบัติตามที่ควรปรบัปรุงให้มีประสทิธผิลยิ่งข ึ้น ได้แก ่

การระบุปจัจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากปจัจยัที่กระทบการสอบทาน ทบทวนและปรบัปรุง

นโยบาย กลไกการควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการแจ้งเบาะแส  การ

ออกแบบสรา้งโปรแกรมการแจง้เบาะแส การประเมนิความเพยีงพอ เหมาะสมของระบบการแจ้ง

เบาะแสและระเบียบปฏิบัติหากได้รับแจ้งเรื่องทุจรติ และการสอบทานกระบวนการสอบสวน 

รวมถึงกฎระเบียบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน มาตรการหรอืบทลงโทษผู้กระท าผิดใน

กรณีทีม่กีารกระท าการทุจรติทีช่ดัเจน 

ผู้บรหิารควรพิจารณาให้มกีารสอบทาน ทบทวน และปรับปรุงระบบการแจ้งเบาะแส

อย่างเป็นประจ าเพื่อใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร การออกแบบสร้างโปรแกรมการแจ้ง

เบาะแสอย่างชัดเจนจัดท าเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร และ มีการสร้างและสนับสนุนให้

กรรมการบรษิทัและพนักงานทกุระดบัมจีรยิธรรม โดยการจดักจิกรรมในเรื่องจรยิธรรม เช่น การ

จดัค่ายวฒันธรรมภายใต้กรอบการรณรงค์การต่อต้านการทุจรติ เพื่อให้ ผู้บรหิาร กรรมการ

บรษิทัและพนักงานทกุระดบัตระหนักถงึความส าคญัในเรือ่งของการมจีรยิธรรม 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

การศกึษาประสทิธผิลระบบการแจ้งเบาะแสของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย กลุ่มธุรกจิหลักทรพัย์ครัง้นี้ ผู้ศกึษาได้รวบรวมความเป็นมาและความส าคญั

ของปญัหา วตัถุประสงค์ของการศกึษา ขอบเขตของการศึกษา กรอบแนวคดิในการศกึษา 

รวมถงึประโยชน์ทีจ่ะได้รบั ซึ่งสามารถอธบิายเป็นหวัขอ้หลกัๆดงันี้ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

         บทบาทของระบบการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) หมายถึง การให้ข้อมูลซึ่งสามารถ

น าไปเป็นพยานหลกัฐานในการด าเนินคดี ในกรณีที่มกีารกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ การ

ใชเ้งนิทีไ่มถู่กต้อง การใชอ้ านาจทีไ่มช่อบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง การให้

ขอ้เทจ็จรงิเพื่อประโยชน์ในทางสาธารณะ เพราะฉะนัน้การมผีู้แจ้งเบาะแส (whistleblower) ถือ

ว่ามคีวามส าคญัมากในยุคปจัจุบัน ซึ่งความหมายของ whistleblower แปลตรงตัวว่า “คนเป่า

นกหวดี” หมายถงึคนทีแ่จง้เตือนว่าก าลังจะม ีหรอื ได้มพีฤติกรรมไม่ชอบมาพากลบางอย่างที่

ผดิกฎหมายเกดิขึน้แล้ว ซึ่งการเป็นคนเป่านกหวดีเกดิจากความสมคัรใจในการให้ข้อมูลหรอืชี้

เบาะแสการกระท าผิด เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทราบเรื่องและด าเนินการ

สอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิต่อไป  

 ตวัอย่างโดดเด่นของการพฒันางานด้านผู้แจ้งเบาะแสคอืประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งได้ม ี

การจดัตัง้หน่วยงานใหม้ภีายในส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

ของสหรฐัอเมรกิา (ก.ล.ต.สหรฐัฯ) ชื่อว่า Office of the Whistleblower เมื่อช่วงต้นปี ค.ศ. 2011 

เพื่อรองรบัการพัฒนาและผลักดันกลไกระบบการแจ้งเบาะแสให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดยมี

การแกไ้ขกฎหมายหลกัทรพัย์เพิม่เติมหมวดว่าด้วย “Securities Whistleblower Incentives and 

Protections” ซึ่งนอกจากเน้นใหค้วามคุม้ครองแกผู่้แจง้เบาะแส เช่น มบีทลงโทษนายจ้างที่กลัน่

แกล้ง  ข่มขู่  คุกคาม  ย้ายงานหรอืเลิกจ้างพนักงานที่ให้เบาะแสแก่ ก.ล.ต.แล้ว ยังมกีารให้
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รางวลัแกผู่้แจง้เบาะแสเพื่อเป็นแรงจงูใจอกีด้วย จากรายงานประจ าปี  2011 ของ ก.ล.ต.สหรฐัฯ

ได้มขี้อมูลว่า นับตัง้แต่กฎหมายให้มผีลบังคับใช้เมื่อ  12 สิงหาคม 2011 เพียง 50 ว ันแรก 

ส านักงานระบบการแจง้เบาะแสได้รบัการแจง้เบาะแสถงึ 334 เรื่องหรอืเฉลี่ยวนัละ  7 เรื่อง โดย

กรณีที่ได้รบัการแจ้งมากที่สุดเป็น 3 ล าดับแรก คอื เรื่องการป ัน่หุ้น ร้อยละ 16.2 เรื่องการ

ฉ้อโกงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรพัย์  ร้อยละ 15.6 และเรื่องเกี่ยวกบังบการเงินและการ

เปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีน ร้อยละ 15.3 ส าหรบัผู้แจ้งเบาะแส มาจากมลรฐัต่างๆ ทัว่

อเมรกิา รวมไปถงึจากจนี และสหราชอาณาจกัร 

ส าหรับประเทศไทย จากการที่บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยในกลุ่มธรุกจิหลกัทรพัย์ไมม่กีารด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 สง่ผลท าใหเ้กดิคดคีวามต่างๆเกดิขึ้น เช่น ระบบงานในการก ากบั

ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะน าการลงทุนไม่รดักุมเพียงพอ ระบบงานในการพิจารณาให้

วงเงนิซื้อขายหลกัทรพัย์ใหแ้กลู่กคา้ไมร่ดักุม เป็นต้น ส านักงาน ก.ล.ต.จงึได้ผลักดันให้ธุรกจิมี

มาตรการต่อต้านการทุจรติ โดยการออกประกาศให้บรษิัทหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

เปิดเผยขอ้มลูนโยบายและการด าเนินมาตรการต่อต้านการทุจรติ ว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการ

กระท าผิดหรอืข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน ซึ่งมกีฎหมาย

คุ้มครองพนักงานของบรษิัทหลักทรพัย์และบรษิัทจดทะเบียนฯ ที่ให้เบาะแสแก่ทางการไว้ใน

มาตรา 89/2 ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

หมวดธรุกจิหลกัทรพัย์เป็นหมวดธรุกจิทีท่ ากจิการเกี่ยวกบัการด าเนินการเป็นนายหน้า

ซื้อขายหลักทรพัย์ การค้าหลักทรพัย์ การเป็นที่ปรกึษาการลงทุน การจดัจ าหน่ายหลักทรพัย์ 

การจัดการกองทุนรวม และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งบรษิัทหลักทรัพย์และบริษัทจด

ทะเบยีนฯทีอ่ยู่ในหมวดธรุกจิหลกัทรพัย์นี้มที ัง้หมด 13 บรษิัท ภายใต้การก ากบัดูแลโดยตลาด

หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจ ากดั (มหาชน)  

- บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน)  

- บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 
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- บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิ้ง แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ทรนีีตี้ วฒันา จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย์ ซมีโิก ้จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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แผงผงัขัน้ตอนกระบวนการของระบบการแจง้เบาะแส 

ภาพที ่1: ภาพแผนผงัขัน้ตอนกระบวนการของระบบการแจ้งเบาะแส 

ด้วยเหตุนี้บทบาทของผู้แจง้เบาะแสจงึมคีวามส าคญัมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของ

การแจง้เบาะแสการกระท าการทจุรติภายในองค์กร พนักงานในองค์กรเป็นผู้ที่สามารถรายงาน

เบาะแสได้ดทีีส่ดุ เพราะคนแรกที่จะรู้ว่ามคีวามเสี่ยงใดๆ มกัจะเป็นผู้ที่ท างานหรอืพนักงานใน

องค์กร จากการวจิัยของสถาบันจริยธรรมทางธุรกิจ พบว่า มีพนักงาน 1 ใน 4 ที่ม ีความ

ตระหนักในการกระท าความผดิในทีท่ างาน คดิเป็นร้อยละ 25 ของพนักงานทัง้หมด หลายคนที่

ได้เป่านกหวดีท าเชน่นี้เพราะพวกเขามคีวามรูส้กึวา่สิง่ทีพ่วกเขาได้เหน็หรอืได้ยินในองค์กรของ

พวกเขาจะไม่ถูกต้องทางด้านจริยธรรมหรือสอดคล้องกับกฎระเบียบขององค์กร การให้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนกระบวนการของระบบการแจง้เบาะแส 

 

ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการแจง้เบาะแส 

รบัเรือ่งรอ้งเรยีนและตรวจสอบเรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน 

สบืสวน สอบสวน หาขอ้เทจ็จรงิภายใน 3 วนั 

 

บนัทกึเรือ่งรอ้งเรยีนและ 

วเิคราะหร์ะดบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

คณะกรรมการบรษิทัแจง้ผลการสอบสวนใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส

ทราบ 

ในกรณีที ่ผลการสอบสวนไดร้บัการยนืยนัวา่เป็นความจรงิ 

บรษิทัก าหนดมาตรการเพือ่

ป้องกนัและแกไ้ข 
บรษิทัด าเนินการลงโทษกบั

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัด าเนินการรายงานให้
หน่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง

ทราบ 
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หน่วยงานก ากบัดูแลสอดสอ่งตรวจตราไมใ่ห้มกีารกระท าการทุจรติอยู่เพียงฝ่ายเดียวกอ็าจเกดิ

ปญัหาวา่ดูแลได้ไมท่ัว่ถงึ จงึต้องอาศยัความรว่มแรงรว่มใจจากทกุคนในองคก์รช่วยเป็นหูเป็นตา

และแจ้งเบาะแส เมื่อรู้ว่าจะมกีารกระท าการทุจรติเกดิขึ้น กลไกของระบบการแจ้งเบาะแสที่

เข้มแข็งจงึถือเป็นอาวุธที่มปีระสทิธิภาพในการต่อสู้กับผู้ที่ท าการทุจรติ  ซึ่งบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ได้ มีการจัดท านโยบายระบบการแจ้ง เบาะแสตาม ประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ แต่สว่นใหญ่พบว่า ไม่มกีารร้องเรยีนใดๆที่

เกดิจากการกระท าความผดิและการทุจรติทีข่ดัต่อหลกัจรยิธรรมของบรษิัท  

การบรหิารความเสีย่งในเรือ่งการทจุรติเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบการแจ้งเบาะแสมี

ประสทิธผิล หากบรษิัทก าหนดนโยบายของระบบการแจ้งเบาะแสโดยใช้หลักการการบรหิาร

ความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติทัง้ 5 หลักการ คอืหลักการที่ 1 การก ากบัดูแลความเสี่ยงด้านการ

ทุจรติ (Fraud Risk Governance) หลักการที่ 2 การประเมนิความเสี่ยงด้านการทุจรติ (Fraud 

Risk Assessment - (FRA) หลักการที่ 3 การป้องกนัการทุจรติ (Fraud Prevention - (FP)  

หลกัการที ่4 การตรวจจบัการทจุรติ (Fraud Detection - (FD) และหลกัการที่ 5 การสบืสวนการ

ทุจรติ และการแก้ไข (Fraud Investigation & Correction Action) จะช่วยให้ระบบการแจ้ง

เบาะแสมีความเพียงพอ เหมาะสม ส าหรบัมาตรการต่อต้านการทุจริต ผู้ศกึษาจงึสนใจที่จะ

ศกึษาประสทิธผิลระบบการแจ้งเบาะแสของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ

ไทยกลุ่มธรุกจิหลักทรพัย์ เพื่อให้บทบาทและนโยบายของระบบการแจ้งเบาะแสมปีระสทิธผิล

และสามารถมาชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการก ากบัดูแลของบรษิัทได้จรงิจากระบบการแจง้เบาะแส 

วตัถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อประเมนิประสทิธผิลของระบบการแจ้งเบาะแสของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยกลุ่มธุรกจิหลกัทรพัย์ 

2. เพื่อวิเคราะห์ถึงขัน้ตอนกระบวนการของระบบการแจ้งเบาะแสของบริษัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยกลุ่มธุรกจิหลกัทรพัย์  

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาปรบัปรงุของระบบการแจ้งเบาะแสของกลุ่มธุรกจิ

หลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศกึษาวจิัยเชงิส ารวจ เพื่อประเมินประสิทธผิลของระบบการแจ้งเบาะแสของบรษิัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกจิหลักทรพัย์ ประชากรที่ใช้ในการวจิัย

ได้แก่ บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหมวดธุรกจิหลักทรพัย์ทัง้หมด

จ านวน 13 บรษิัท โดยใช้ผู้อ านวยการตรวจสอบภายในและพนักงานในองค์กรเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งสง่แบบสอบถามทัง้หมดบรษิัทละ 2 ชุด รวมทัง้หมด 26 ชุด โดยเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูชว่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถงึ เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2558 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การวจิยัเรือ่งการประเมนิประสทิธผิลของระบบการแจ้งเบาะแสของบรษิัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย กลุ่มธรุกจิหลกัทรพัย์ ผู้วจิยัใชก้รอบแนวคดิในการวจิยั ดงันี้ 

ตวัแปรอสิระ   ตวัแปรตาม 

 

ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 

1. ผู้บรหิารบรษิัทที่สนใจรบัทราบและเข้าใจถึงปญัหาของระบบการแจ้งเบาะแสที่

เกดิขึน้ เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาระบบการแจ้งเบาะแสใหม้ปีระสทิธผิลมากยิง่ข ึน้ 

2. ผู้บรหิารบรษิัทที่สนใจรบัทราบและเข้าใจถึงปญัหาของขัน้ตอนกระบวนการของ

ระบบการแจ้งเบาะแส  สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงขัน้ตอน

กระบวนการของระบบการแจ้งเบาะแสใหค้รอบคลุม เพยีงพอ และเหมาะสมกบัองคก์ร 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิล
ของระบบการแจง้เบาะแส

ปจัจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแส

• ปจัจยัโปรแกรมของระบบการแจง้เบาะแส

• ปจัจยัช่องทางการแจง้เบาะแส
• ปจัจยัเรือ่งทีแ่จง้เบาะแส

• ปจัจยัการด าเนนิการเรือ่งทีไ่ดร้บัการแจง้เบาะแส
•ปจัจยัการตดิตามผลของระบบการแจง้
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3. ผู้บรหิารบรษิทัทีส่นใจอาจสามารถน าขอ้มลูทีไ่ด้ไปใช้ เพื่อหาแนวทางปรบัปรุงของ

ระบบการแจง้เบาะแสใหม้ปีระสทิธผิลมากยิง่ข ึน้ 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศกึษาประสทิธผิลระบบการแจ้งเบาะแสของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทยกลุ่มธรุกจิหลกัทรพัย์ครัง้นี้ ผู้ศกึษาได้ท าการรวบรวมแนวคดิ ทฤษฎี รวมถึงผล

การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งซึ่งสามารถอธบิายได้เป็นหวัข้อหลกัๆดงันี้ 

1. แนวคดิการทจุรติ 

2. สญัญาณเตอืนภยับ่งชี้การทุจรติ 

3. การบรหิารความเสีย่งในเรื่องการทจุรติ (Fraud Risk Management :(FRM)) 

 4. หลกัการและแนวปฏบิตัขิองระบบการแจง้เบาะแส 

 5. ขัน้ตอนกระบวนการของระบบการแจง้เบาะแส 

 6. องคป์ระกอบทีส่ง่ผลใหร้ะบบการแจง้เบาะแสมปีระสทิธภิาพ 

7. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวคิดการทุจริต 

 ไพรชั ศรวีไิลฤทธิ ์(2549) กล่าววา่ถงึความหมายของการทุจรติ ประเภทของการทุจรติ

และปจัจยัทีเ่ป็นต้นเหตุของการทุจรติ เพื่อตระหนักถงึปญัหาและเหตุจงูใจของการทุจรติ ดงันี้  
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ความหมายของการทุจริต 

การทุจรติตามนิยามของสมาคมผู้ตรวจสอบและสอบสวนการทุจรติ (Association of 

Certified Fraud Examiners- ACFE) หมายถงึ การอาศยัวชิาชพีหรอืต าแหน่ง น าทรพัย์สนิหรอื

ทรพัยากรของบรษิัทไปใช้ในทางที่ผิดหรอืไม่เหมาะสมโดยเจตนา โดยทัว่ไปประกอบด้วย 4 

ลกัษณะ  

1. การปกปิดเป็นความลบั ไมเ่ปิดเผย การลวงใหเ้ขา้ใจผดิ 

2. การละเมดิความเชื่อถือไว้วางใจของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เช่น โดยการอาศยัวชิาชีพ 

หรอืต าแหน่งหน้าทีท่ ีไ่ด้รบัมอบหมาย 

3. การหวงัประโยชน์แกต่นเอง ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม  

4. การกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกท่รพัย์สนิ รายได้ หรอืผลประโยชน์ ขององค์กรที่เป็น

นายจา้ง 

ประเภทของการทุจริต 

การทจุรติอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คอื  

1. การทุจริตเกี่ยวกับทรพัย์สิน ลักขโมยหรือน าทรพัย์สิน เงินสด หรือข้อมูลของ

องคก์รไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวั 

2. การคอรร์ปัชัน่ ฉ้อราษฎรบ์งัหลวง รบัสนิบนหรอือามสิสนิจ้าง หรอืใช้อ านาจโดยผิด

ท านองคลองธรรม กฎเกณฑ์หรอืกฎหมาย เพื่อหวงัผลประโยชน์สว่นตน 

3. การตกแต่งบญัชงีบการเงนิ กระท าผิดในเรื่องการรายงานงบการเงนิ ลวงให้เข้าใจ

ผดิเกีย่วกบัผลประกอบการ โดยปกปิดข้อเทจ็จรงิส าคญั แสดงข้อมูลหรอืฐานะทรพัย์สนิที่เป็น

เทจ็ ถ่ายเทก าไร ทจุรติภาษ ีใชข้อ้มูลภายในของบรษิัท ผู้บรหิารถ่ายเทเงนิของบรษิัท หรอืให้

กูย้มืเงนิของบรษิทัแกผู่้อ ืน่ 
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ปัจจยัท่ีเป็นต้นเหตุของการทุจริต 

การทุจรติที่เกดิขึ้นหรืออาจเกดิขึ้นในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด เกิดได้จาก 3 

ปจัจยัทีเ่รยีกวา่ สามเหลี่ยมทจุรติ (The Fraud Triangle) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2: ภาพสามเหลี่ยมทจุรติ (The Fraud Triangle) 

ทีม่า: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

ปจัจยัที่ 1 โอกาสในการก่อการทุจรติ ผู้บรหิารมกัเป็นผู้ที่เปิดช่องทางโดยการกระท า

ต่าง ดังนี้ ขาดการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มอบหมายความรบัผิดชอบมาก

เกนิไปใหก้บัผู้ปฏบิตังิานเพยีงคนเดียว มกีารกระจายอ านาจมากเกนิไป ความล้มเหลวในการ

ลงโทษผู้กระท าการทจุรติ การมบีทลงโทษที่ไม่เหมาะสมกบัความผิดหรอืการไม่เปิดเผยหากมี

ผู้กระท าความผดิ และคณะกรรมการบรษิทัขาดประสทิธภิาพ  

ปจัจยัที ่2 การหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเอง ผู้ที่กระท าการทุจรติมกัมเีหตุผลเข้าข้างตนเอง

เพื่อแสวงหาความชอบท าจากการกระท าผดิของตนเอง  

ปจัจยัที ่3 ความต้องการ ซึ่งมอียู่ในทกุผู้ทกุคน ทีเ่หมอืนๆ กนักค็อื เงนิตรา แม้แต่คนที่

ดูเหมอืนว่าจะเป็น “คนดี” กอ็าจอยู่ภายใต้ภาวะกดดันทางการเงินได้ นอกจากนี้ยังมคีวาม

ต้องการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการงานอกี อาทเิช่น ต้องการบรรลุเป้าหมาย ต้องการท างานให้ได้ผลด ี

หรอืต้องการบรรลุผลส าเรจ็ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรือ่งปกตธิรรมดา 

      
Rationalization   Attitude
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สญัญาณเตือนภยับ่งช้ีการทุจริต 

จริพร สเุมธปีระสทิธิ ์(2554) กล่าวว่าการบรหิารความเสี่ยงจากการทุจรติเป็นเรื่องของ

การวางระบบเฝ้าระวัง หรอืระบบสญัญาณเตือนล่วงหน้า มากกว่าการเพิ่มระบบการควบคุม

ภายในจากเดิมเรื่อยๆ  เพื่อกระตุ้นเตือนผู้บรหิารว่าอาจจะเกิดการทุจริตในองค์กร โดย

สงัเกตการณ์จากสญัญาณเตอืนภยับ่งชี้การทุจรติ 10 ตวับ่งชี ้ดงันี้ 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 ระบบรายงานท่ีผิดปกติ  

รายงานทีม่ลีกัษณะผดิปกต ิคอื ล่าชา้ ไมส่มบูรณ์ ไมช่ดัเจน ไมค่รบถ้วนอาจจะเป็นหนึ่ง

ในตวับ่งชีว้า่อาจจะมคีวามผดิปกตอิย่างอย่างซ่อนอยู่หรอืปิดบังอยู่ หากพบกบัตัวบ่งชี้นี้  กจิการ

อาจจะต้องมกีารตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เตมิ เพื่อหาค าอธบิายในสิง่ที่พบว่าผิดปกตินัน้ หรอืพัฒนา

ระบบการติดตามเพื่อตรวจจับกิจกรรมนั ้นๆ เพิ่มเติมต่อไปสักระยะหนึ่ง และน าข้อมูลมา

ประมวลผลเพื่อสรปุใหช้ดัเจนต่อไป สิง่ทีอ่าจจะใชใ้นการตรวจดูความผิดปกติ อาจจะมาจากการ

ทีใ่หเ้หตุผลซ ้าๆ ในการทีใ่ชง้านระบบงานไม่ได้ เช่น ระบบสารสนเทศล่ม ศกัยภาพเทคโนโลยี

ไมเ่พยีงพอหรอืไมเ่หมาะสมกบังาน ระบบงานไมเ่ชือ่มต่อกนั 

ตวับ่งช้ีท่ี 2 กระบวนการขาดความเข้มงวดเม่ือเวลาผ่านไป 

แมว้า่กจิการจะวางกระบวนการไว้แล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไป ได้เกดิการหย่อนยาน การ

ปฏบิตับิ้างไมป่ฏบิตับิ้าง ในบางกจิกรรมที่เป็นกลไกของการควบคุมกระบวนการ จนท าให้เกดิ

จุดอ่อนหรือช่องโหว่ของการที่จะเปิดช่องให้มีโอกาสเกิดการทุจริตได้เพิ่มขึ้น ในการละเว้น 

ละเลยกจิกรรมที่เป็นจุดควบคุมนี้ อาจจะมาจาก 2 กรณีคอื กรณีที่กระบวนการนัน้เฉื่อยชาจน

ขาดแรงจงูใจในการด าเนินการ กบักรณีทีม่คีวามเรง่รบี ความวุน่วาย ที่ท าให้เกดิการละเว้นหรอื

ละเลยบางกจิกรรมนัน้ไป โดยการอา้งวา่อาจจะไม่ทนักาลหากท ากจิกรรมเต็มรูปแบบ จงึท าให้

ละเลยด้านความปลอดภัยหรือแนวทางการป้องกันการทุจริตไป การด าเนินการในเรื่องนี้ 

ต้องการหน่วยงานหรอืผู้ทีร่บัผดิชอบในการสอบทานละการก ากบัการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่าง

สม ่าเสมอและอย่างเครง่ครดัตลอดเวลา  ไมใ่ชเ่ลอืกปฏบิตับิ้างไม่ปฏิบัติบ้าง ควบคู่กบัการชี้แจง 

ท าความเขา้ใจใหผู้้ปฏบิตัติ้องท างานแบบเสมอต้นเสมอปลายตามหน้าที่ความรบัผิดชอบ และ

ตามระบบการควบคมุภายในทีจ่ดัวางไวแ้ล้ว 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร 

ทุกองค์กรมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ตามพันธกิจ  บทบาทที่

เปลี่ยนแปลง หรอืเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารของกจิการ กม็กัจะต้องการให้โครงสร้างหน้าที่

ความรบัผิดชอบของหน่วยงานย่อยภายในองค์กรเป็นไปตามที่ต้องการ และในบางกจิการยัง

เป็นเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งองคก์รตามคนทีม่ ี หรอืท าให้องค์กรเหมาะสมกบัคน มากกว่าจดัคน

ใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างองค์กร ทุกครัง้ที่มกีารปรบัโครงสร้างองค์กร ยุบบางหน่วยงานย่อย 

โอนย้ายบางหน่วยงานไปรวมกนั หรอืเพิ่มเติมหน่วยงานย่อยบางหน่วยงานที่ไม่เคยมมีาก่อน 

ล้วนแต่ท าให้ดุลยภาพของงาน ดุลยภาพของระบบการควบคุมภายในที่มอียู่เปลี่ยนแปลงไป

ไมไ่ด้มกีารทบทวนและสอบทานกจิกรรม หรอืกลไก หรอืระบบการควบคุมภายในที่วางเอาไว้

เดิมว่า ยังมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพียงพอในการก ากบักิจการภายใต้โครงสร้าง

องคก์รใหมห่รอืไม ่การด าเนินการทีส่ าคญัคอื การวาง Checklist ที่ครอบคลุมทุกประเด็นในการ

ทบทวนระบบการควบคมุภายใน เพื่อให้มกีารสอบทานทัง้ก่อน ระหว่าง และหลังจากการปรบั

โครงสรา้งองคก์รแล้วและท าการออกค าสัง่ ประกาศเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน การมอบอ านาจ 

การปรบัเปลี่ยนการตดัสนิใจใหม ่รวมทัง้ปรบัสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศที่มคีวามไหวตัว

ต่อธรุกจิและมชีัน้ความลบัสงูทุกครัง้ที่มกีารปรบัโครงสรา้งองค์กร 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 ความไม่สอดคล้องกนัของข้อมูล หรือพบความผิดพลาดของข้อมูล 

อาจจะเป็นกรณีที่ข้อมูลม ี2 ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ข้อมูลสูญหาย หรอืข้อมูลไม่ตรงกับ

เอกสารหลักฐานกไ็ด้ ในกรณีนี้อาจจะต้องท าการท าความสะอาดข้อมูลใหม่ (Data cleansing) 

หรอืสร้าง log file เพื่อตรวจจบัการเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน าขึ้นมาสอบทานได้  เพิ่มระบบการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านของ

ซอฟทแ์วรห์รอืขอ้มลูสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบระบบสารสนเทศให้เพียง

พอทีจ่ะก ากบัการทจุรติ 

ตวับ่งช้ีท่ี 5 ความล่าช้าด้านเวลาในการตรวจสอบ 

การทีง่านตรวจสอบมคีวามล่าชา้กวา่ก าหนด ท าใหง้านการตรวจสอบอาจจะไม่สามารถ

ครอบคลุมได้ทุกกรณีของการค้นหาเพื่อหามูลเหตุบ่งชี้ถึงการทุจรติ กรณีนี้รวมไปถึงการที่
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กจิการไมไ่ด้ใหค้วามส าคญักบังานตรวจสอบเพื่อคน้หาแนวโน้มหรอืการบ่งชี้ด้านการทุจริตด้วย 

การที่จะด าเนินการในส่วนนี้ ได้ ผู้ตรวจสอบไม่เพียงแต่ต้องบริหารเวลาการตรวจสอบให้

เหมาะสม หากแต่ยงัต้องพฒันาทกัษะใหก้บัผู้ตรวจสอบเพื่อใหส้ามารถค้นหาความเสี่ยงจากการ

ทจุรติได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ด้วย โดยเฉพาะในสว่นของประเดน็ทางการเงนิและประเด็น

ทีเ่ป็นวกิฤตทิางธรุกจิ ทีน่่าจะมสีถานะความเสีย่งสงู 

ตวับ่งช้ีท่ี 6 พฤติกรรมการปกป้องตนเอง ต่อต้านการตรวจสอบหรือสอบทาน 

ประเด็นนี้อาจจะหมายถึงการไม่ให้ความร่วมมอื ไม่ให้ข้อมูล ไม่ให้ค าอธบิาย หรอืไม่

โปรง่ใสในการชีแ้จง ไมร่ว่มในการประชมุชีแ้จง ต าหนิคนอืน่ กล่าวถ้อยค าที่รุนแรงหากมกีารเข้า

ไปตรวจสอบงาน หรอืสอบถามประเดน็ทีเ่ป็นขอ้สงสยั ไม่คบหาสมาคมกบัใคร หรอืไม่ให้คนอื่น

เขา้มากา้วกา่ยกบังานทีท่ าอยู่ แนวทางที่ท าได้ในกรณีนี้ อาจจะอยู่ที่ฝ่ายบุคลากรเป็นหลัก ใน

การแสวงหาข้อมูลที่เรยีกว่า X-file เพื่อหาข้อบ่งชี้อย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น ปญัหาทางครอบครวั 

ปญัหาฐานะทางการเงนิของครอบครวั 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 กระแสข่าวลือ การซุบซิบในเชิงลบภายในกิจการ การให้เบาะแส

ข้อมูล 

ประเด็นเหล่านี้อาจจะมีมูลหรือไม่มีมูลก็ได้ แต่ไม่ควรจะมองข้ามหรือทิ้งไปโดยมี

กระบวนการกลัน่กรองชัน้หนึ่งกอ่น เพื่อน าเอาสว่นทีน่่าจะมมีลูไปบรหิารจดัการต่อไป เพื่อให้ได้

ขอ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอที่จะประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ 

ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฤติกรรมการท างานของผู้ท่ีไม่ใช่พนักงานประจ า 

บุคคลในกลุ่มนี้อาจจะน าไปสูค่วามเสีย่งจากการทจุรติ เนื่องจากการด าเนินงานที่อาจจะ

มผีลประโยชน์ทบัซ้อน เชน่ ทีป่รกึษา ผู้เชีย่วชาญ ผู้ทีว่า่จา้งมาชัว่ครัง้คราว 

ตวับ่งช้ีท่ี 9 การท างานของนักเทคนิคท่ีไม่มีการก ากับหรือควบคุมด้วยสายงาน 

เป็นกลุ่มพนักงานที่ท างานอย่างเป็นอสิระ สามารถตัดสินใจ และกระท าการเองได้

ในทางเทคนิค หรอืงานซอฟท์แวร์ที่ไม่มกีารก ากบัด้วยสายงานตามปกติอกีชัน้หนึ่ง หรอืการ
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ท างานทีอ่ยู่นอกเวลาท าการปกติของกจิการ การท างานในวนัหยุดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มกีาร

วางระบบการรกัษาความปลอดภัยในการเข้าออก การก ากบัติดตามการท างานอย่างเพียงพอ

ท างานทีอ่ยู่นอกเวลาท าการปกติของกจิการ การท างานในวนัหยุดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มกีาร

วางระบบการรกัษาความปลอดภยัในการเขา้ออก การก ากบัตดิตามการท างานอย่างเพยีงพอ 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 การท างานท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

การปล่อยให้บุคลากรบางคนเข้าไปท างานหรอืปฏิบัติงานบางอย่าง ทัง้ที่ไม่มีหน้าที่

เกี่ยวข้อง หรอืในพื้นที่ที่หวงห้าม โดยไม่มกีารอนุญาตอย่างเป็นทางการ อาจจะเป็นการบ่ง

ชีใ้หเ้หน็วา่มโีอกาสทีจ่ะเกดิความผดิปกต ิ โดยทีบุ่คคลดงักล่าวไมต่้องรบัผดิชอบใดๆ 

การบริหารความเส่ียงในเร่ืองการทุจริต  (Fraud Risk Management: (FRM)) 

ศวิะรกัษ์ พินิจารมณ์ (2554: บรรยาย) หลักการที่ส าคญัของการบรหิารความเสี่ยงใน
เรือ่งการทจุรติ (Fraud Risk Management: (FRM)) ก าหนดไว ้5 หลกัการมดีงันี้ 

หลกัการท่ี 1 การก ากบัดูแลความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk Governance) 
เพื่อแสดงทา่ทขีองผู้บรหิาร Tone at the Top และคณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องการต่อต้านการ
ทจุรติในองคก์ร คณะกรรมการตรวจสอบ มวีธิกีารเชงิรกุในการติดตามผลการจดัการความเสี่ยง
ในเรือ่งการทุจรติ (Fraud Risk Management) หรอื FRM ผู้บรหิารมกีารออกแบบสร้าง Fraud 
Risk Management Program (FRMP) และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ พนักงานต้องเข้าใจ Red Flags และรายงานทนัทเีมื่อ
พบสิง่บอกเหตุจะเกดิการทจุรติ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมกีารประเมนิ FRMP ว่ามปีระสทิธผิล 
เพื่อความมัน่ใจต่อคณะกรรมการฯวา่การบรหิารความเสีย่งของผู้บรหิารในเรื่องทุจรติอยู่ในระดับ
ทีค่ณะกรรมการฯยอมรบั 

หลักการท่ี 2 การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment - 

(FRA) เพื่อพิจารณาสาระส าคัญของความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่ งที่พัฒนามาจาก Risk 

Assessment (RA) ของ Enterprise Risk Management หรือ ERM ของ COSO ที่

ประกอบด้วยสมาชกิจากทุกส่วนขององค์กรในการประเมนิการทุจรติโดยใช้เทคนิคการระดม

ความคดิเหน็รว่มกนั โดยเน้นทีส่าระส าคญั (Significance) และโอกาส (Likelihood) ทีจ่ะเกดิขึน้ 
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หลักการท่ี 3 การป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention - (FP) เพื่อลดความเสี่ยง
ของการทจุรติในเชงิป้องกนั การแสดงเจตนารมณ์ของผู้บรหิาร เช่น การก าหนดสภาพแวดล้อม
ที่ไม่ยอมรบัการทุจรติ อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมสี่วนร่วม
แสดงออกเกีย่วกบัพฤตกิรรมที่เสรมิจรยิธรรมได้อย่างอสิระ ร่วมพิจารณาความเสี่ยงและหาวธิี
ป้องกนัในเรือ่ง FRM มกีารสอบทานกลไกในการป้องกนัการทุจรติอย่างต่อเนื่อง แสดงผลการ
สอบทานเป็นเอกสารและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเฉพาะ เพื่อป้องกนัการทุจริต
ไมใ่หเ้กดิขึน้ และเป็นการสง่สญัญาณวา่มกีารตรวจสอบตดิตามปญัหาทีเ่กดิขึน้อยู่เป็นประจ า 

หลักการท่ี 4 การตรวจจบัการทุจริต (Fraud Detection - (FD) เพื่อลดความเสี่ยง
ของการทุจริตในเชิงของการตรวจจบั ถ้าการป้องกันไม่ส าเร็จ มีการผสมผสานระบบการ
ตรวจจบัการทุจริตและระบบการป้องกนัการทุจรติในแบบที่สอดคล้องกัน มกีารด าเนินงาน
เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่กระบวนการตรวจจบั มรีะเบยีบปฏบิตัแิละเกบ็ไวเ้ป็นความลับ มกีารติดตามผลที่
เกดิขึน้อย่างใกล้ชดิ และน าขอ้มลูมาใชเ้พื่อการวเิคราะห์เพื่อตรวจจบัการทุจรติอย่างต่อเนื่องซึ่ง
วธิที ีไ่ด้ผลที่สุดในการตรวจจบัการทุจรติ คอื Whistleblower Hotline เป็นส่วนหนึ่งของ FRMP 
ซึ่งบังคบัโดย Sarbanes Oxley Act 2002  มกีารปกปิดผู้ให้ข้อมูล การติดตามตรวจสอบ การ
ควบคุมก ากบัดูแล โดย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ดูแล หากได้รบัเรื่องร้องเรยีนหรือ
เบาะแสมาจะไปหาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

หลักการท่ี 5 การสืบสวนการทุจริต และการแก้ไข  (Fraud Investigation & 
Correction Action) เพื่อสนับสนุนการสอบสวน การป้องกนัและแก้ไข เพื่อให้มกีระบวนการที่
เหมาะสมในการสอบสวน การป้องกนัและการแก้ไข การสบืสวนข้อเทจ็จรงินัน้จะต้องค านึงถึง
ปจัจัยต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนการสืบสวนสอบสวนตามหลักเกณฑ์ต่างๆ การจัดล าดับ
ความส าคญัของเรือ่งทีส่บืสวน การเปิดเผยขอ้มลู วธิกีารแกไ้ขปญัหาทีพ่บ และมกีารวดัผลอย่าง
เป็นรปูธรรม กระบวนการสอบสวนทีม่ปีระสทิธผิลท าให้องค์กรมัน่ใจมากขึ้นในเรื่องการป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิการทจุรติเกดิขึน้อกีในอนาคตและในเรื่องกระบวนการฟ้องร้องผู้ทจุรติระดบัศาล 

หลกัการและแนวปฏิบติัของระบบการแจ้งเบาะแส 

ผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา G20 ได้รวบรวมข้อมูลขององค์กรอื่นๆ 

อย่างเช่น องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (ORGANIZATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT: OECD) และ ธนาคารโลก (World 

Bank) จนสามารถสรปุแนวปฏบิตัขิองการแจง้เบาะแสไว ้ ดงันี้ 
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กฎหมายจะต้องก าหนดว่าอะไรเป็นการเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รบัการคุ้มครอง และ

ใครบ้างท่ีจะได้รบัความคุ้มครอง 

การเปิดเผยข้อมูลที่ควรได้รบัความคุ้มครองเช่น การเปิดโปงการกระท าผิดกฎหมาย 

ระเบียบ หรอืค าสัง่ต่างๆ การใช้งบประมาณสิ้นเปลืองผิดปกติ การใช้อ านาจโดยมิชอบ การ

กระท าทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายรา้ยแรงต่อสาธารณะหรอืสิง่แวดล้อม ตลอดจนการกระท าอื่นๆ ที่เข้า

ขา่ยเป็นการคอร์รปัชัน่ ฯลฯ ส่วนคนที่ได้รบัความคุ้มครองกค็อืลูกจ้างของรฐัหรอืเอกชน โดย

ลูกจา้งในทีน่ี้ไมไ่ด้หมายถงึแคลู่กจา้งประจ าหรอืขา้ราชการเท่านัน้ หากครอบคลุมกว้างขวางไป

จนถงึลูกจา้งชัว่คราว ทีป่รกึษา ผู้รบัเหมา อดตีลูกจา้ง หรอืแมก้ระทัง่อาสาสมคัร เพื่อไม่ให้เหลือ

โอกาสทีค่อรร์ปัชัน่จะรอดหรูอดตาไปได้ อย่างทีเ่รยีกว่า “no loophole approach” อย่างไรกต็าม 

ในทุกกรณี การเปิดเผยข้อมูลที่ได้ร ับความคุ้มครองจะต้องตัง้อยู่บนองค์ป ระกอบทัง้สองคือ 

“ความสจุรติใจ” และ “ความเชือ่อนัสมเหตุสมผล” ว่ามกีารกระท าผิดเกดิขึ้นจรงิ ไม่ใช่การตัง้ใจ

เปิดเผยอย่างไมร่ะมดัระวงัหรอืบดิเบอืน ซึ่งนอกจากจะไมไ่ด้ความคุ้มครองแล้ว ยังอาจมโีทษอกี

ต่างหาก เพื่อไม่ให้มีคนอ้างเกณฑ์สองข้อนี้หักล้างการคุ้มครองผู้เปิ ดเผยข้อมูลได้ง่ายๆ 

กฎหมายจงึใหม้ขีอ้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เปิดเผยข้อมูลนัน้สุจรติใจ ใครจะว่าเป็นอื่นกม็หีน้าที่

จะต้องพสิจูน์ใหไ้ด้เอง 

ความคุ้มครองตามกฎหมายนั้นจะต้องครอบคลุมรอบด้านเพียงพอท่ีจะให้ผู้

เปิดเผยข้อมูลสบายใจ 

ความคุม้ครองในชัน้แรกกค็อื การไมเ่ปิดเผยตัวตนของผู้เปิดเผยข้อมูล เว้นแต่จะได้รบั

ความยนิยอมจากเจา้ตวั ความคุม้ครองในชัน้ต่อไปกค็อื การห้ามไม่ให้มกีารกระท า “แก้แค้น” ผู้

เปิดเผยขอ้มลู ไมว่า่จะอยู่ในรปูของการไล่ออก การภาคฑัณฑ์ การลดต าแหน่ง การย้ายหน้าที ่

การประเมนิผล การพจิารณาคา่ตอบแทน/สวสัดกิาร การเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ ความรบัผิดชอบ 

หรอืสภาพการท างาน หรอืแม้กระทัง่การตัดสนิใจส่งไปดูงานหรอืเข้าอบรมใดๆ ทัง้หมด โดย

ทนัททีี่ม ีเหตุไม่ชอบมาพากล กฎหมายให้สนันิษฐานไปก่อนว่าเป็นการกระท าเพื่อแก้แค้นผู้

เปิดเผยขอ้มลู และปล่อยใหต้วัเจา้นายหรอืนายจ้างเป็นฝ่ายแก้ตัวเองถ้าเรื่องไม่ได้เป็นเช่นนัน้ 

ทัง้นี้ แมใ้นกรณีทีผู่้เปิดเผยขอ้มลูท าไปโดยส าคญัผดิ กจ็ะได้รบัความคุม้ครองเชน่กนั 

กฎหมายต้องระบุถึงช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลไว้ให้ชดัเจน 
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กฎหมายจะต้องก าหนดชอ่งทางและขัน้ตอนในการเปิดเผยขอ้มลูไวใ้ห้ชดัเจน เพื่อให้คน

รูต้วัวา่จะต้องเดนิเรือ่งอย่างไรหากตนมขี้อมูลที่อยากเปิดเผย โดยมกัจะก าหนดการเปิดเผยไว้

เป็น 3 ชัน้ ไล่ตัง้แต่การเปิดเผยต่อหน่วยงานตรวจสอบดูแลภายในองค์กร การเปิดเผยต่อ

หน่วยงานตรวจสอบดูแลภายนอกองค์กร จนกระทัง่การเปิดเผยต่อสื่อมวลชนและสาธารณะใน

ทีส่ดุ ทัง้นี้ ผู้เปิดเผยข้อมูลจะต้องเดินเรื่องเปิดเผยไปตามล าดับชัน้ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่มคีวาม

เปราะบางบางอย่างถูกเปิดเผยสูว่งกวา้งโดยไมจ่ าเป็น อย่างไรกต็าม หากเดินเรื่องไปแล้ว คนที่

รบัเรื่องเพิกเฉย หรอืเรื่องที่จะเปิดเผยนัน้เกี่ยวข้องกบัความผิดร้ายแรง หรอืเป็นเรื่องคอขาด

บาดตายซึ่งจะกระทบต่อชวีติและความปลอดภัยของบุคคลหรอืสิง่แวดล้อม กใ็ห้ร้องเรยีนข้าม

ขัน้ได้เลย นอกจากนัน้ เพื่อใหผู้้ทีเ่ปิดเผยข้อมูลรู้สกึว่าความพยายามเดินเรื่องของตนมผีล ไม่

สญูเปล่า เมือ่รฐัได้รบัขอ้มลูไปแล้ว กม็หีน้าทีจ่ะต้องคอยสง่ขา่วใหผู้้เปิดเผยข้อมูลรู้ความคบืหน้า

ตลอดว่าเอาข้อมูลไปท าอะไร หรอืเรื่องถึงขัน้ไหนแล้ว ยิ่งกว่านั ้น กฎหมายยังอาจก าหนด

สิง่จงูใจใหก้บัผู้เปิดเผยข้อมูลด้วย เช่น กฎหมายของสหรฐัฯ นัน้ก าหนดให้คนสามารถฟ้องใน

นามของรฐับาลเพื่อเรยีกเอาเงนิของรฐัที่สูญไปเนื่องจากการกระท าความผิดที่ถูกเปิดเผยได้ 

โดยให้บุคคลผู้นัน้มสีทิธไิด้รบัเงนิตอบแทนมากถึงร้อยละ 30 ของเงนิที่ได้คนืมาทัง้หมดเลย

ทเีดยีว 

จดัให้มีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีรบัเร่ืองร้องเรียนและด าเนินคดีเก่ียวกับการกระท าผิด

ต่อผู้เปิดเผยข้อมูล 

กฎหมายจะต้องก าหนดให้มีองค์กรซึ่งท าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนและด าเนินคดีเก่ียวกับ

กรณีการกระท าแก้แค้นผู้ เปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ผู้ เปิดเผยข้อมูลอุ่นใจว่าเขาจะมีองค์กรเป็นที่พึ่ง 

คอยดแูลและสู้คดีให้ ในกรณีที่เขาเปิดเผยข้อมลูแล้วถูกตอบโต้ 

มีการกระตุ้นให้คนต่ืนตวัและรู้สิทธิตามกฎหมายปกป้องผู้เปิดเผยข้อมูล อีกทัง้มี

การตรวจสอบประสิทธิภาพของกลไกคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลอยู่ตลอด 

เนื่องจากการจะกระตุ้นใหค้นอยากเปิดเผยขอ้มูลนัน้ ไม่สามารถท าได้ด้วยเพียงแต่การ

มกีฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลเฉยๆ แต่จะต้องให้คนเขารู้สทิธแิละรู้วธิใีช้ประโยชน์จาก

กฎหมายในระดับที่มากพอจะเกิดความมัน่ใจที่จะเปิดเผยข้อมูลด้วย ดังนัน้ จึงต้องมกีลไก

ส าหรับให้ความรู้กบัคนในเรื่องเหล่านี้ ไม่ว่าจะโดยผ่านการอบรมหรอืการรณรงค์โดยทัว่ไป 
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นอกจากนัน้ ยงัจะต้องมรีะบบประเมนิผลการด าเนินการต่างๆ ตามกฎหมายนี้อยู่ตลอด เพื่อให้

กฎหมายมปีระสทิธภิาพในการบงัคบัใช ้ อนัจะชว่ยใหค้นมัน่ใจในการเปิดเผยขอ้มลูมากขึน้ 

ขัน้ตอนกระบวนการของระบบการแจ้งเบาะแส 

 Lilanthi Ravishankar (2015) กล่าววา่ขัน้ตอนกระบวนการของระบบการแจ้งเบาะแส มี

ดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างนโยบายของระบบการแจ้งเบาะแส 

ในการสรา้งนโยบายของระบบการแจ้งเบาะแสมอีงค์ประกอบที่ส าคญั ประกอบไปด้วย 

วตัถุประสงคข์องระบบการแจง้เบาะแส ค าจ ากดัความ ขอบเขตการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน 

เงือ่นไขการพจิารณาการใหค้วามคุม้ครองผู้แจง้เบาะแส หรอืผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

การรอ้งเรยีนโดยไมส่จุรติ ชอ่งทางในการแจง้เบาะแส หรอื ร้องเรยีน ขัน้ตอนในการด าเนินการ 

และการแจ้งผลสรุปต่อผู้แจ้งเบาะแสหรอืผู้ร้องเรยีน นโยบายที่ดีจะต้องครอบคลุม สามารถ

เขา้ถงึได้ ใหก้ารสนับสนุนและสรา้งความมัน่ใจใหพ้นักงานหรอืผู้แจ้งเบาะแส 

ขัน้ตอนท่ี 2 การรบัรองจากผู้บริหารระดบัสูง 

ผู้บรหิารต้องแสดงให้เหน็ถึงความมุ่งมัน่ที่จะสนับสนุนให้ความส าคญัในเรื่องของการ

แจ้งเบาะแส รวมถึงแสดงให้บุคลากรทัง้องค์กรได้เหน็ถึงความมุ่งมัน่ที่ผู้บริหารม ี �นอกจากนี้

ผู้บรหิารต้องท าใหม้ ัน่ใจวา่ เมือ่ได้รบัเรือ่งรอ้งเรยีนแล้วในกระบวนการขัน้ตอนของระบบการแจ้ง

เบาะแสมีระบบการตรวจสอบสบืสวนอย่างรวดเร็ว เป็นความลับ และสรุปผลสอบเรื่องผิด

ระเบยีบวนิัยหรอืทจุรติได้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การส่ือสารท่ีชดัเจนเก่ียวกับกระบวนการของระบบการแจ้งเบาะแส

โดยการประกาศ 

�องค์กรจะต้องแสดงถึงการมุ่งมัน่ในคุณค่าความซื่อสตัย์และจริยธรรม สนับสนุนให้

พนักงานมคีวามตระหนักเกี่ยวกบัการปฏิบัติมชิอบ การกระท าการทุจรติและผิดหลักจรยิธรรม 

โดยจดัใหม้ชีอ่งทางรายงานและสือ่สารอย่างชดัเจน การสื่อสารให้บุคลากรทัง้องค์กรได้ทราบถึง

นโยบายและกระบวนการของระบบการแจ้งเบาะแส เช่น การติดประกาศนโยบายการต่อต้าน
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การทุจรติ ณ กระดานประชาสมัพันธ์ของบรษิัท เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจรติ ผ่าน

ชอ่งทางการสือ่สารของบรษิทั เชน่ เวบ็ไซต์บรษิทั รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี และจดัให้

มกีารอบรมนโยบายการต่อต้านการทจุรติ ใหแ้กพ่นักงานใหม ่และบรรจลุงในคู่มอืพนักงาน เป็น

ต้น 

ขัน้ตอนท่ี 4 การตรวจสอบและติดตามผล 

ผู้บรหิารและกรรมการควรมแีนวปฏบิตัใินการตรวจสอบสบืสวน รวมถึงระบุผู้ที่ท าหน้าที่

ไม่ว่าเป็นคนในหรอืการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ควรระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัหลักการเกี่ยวกับ

หลักฐาน การควบคุม การรายงานต่อผู้มอี านาจ ก ากบัดูแล การปฏิบัติด้านกฎหมายในการ

ว่าจ้าง อาจก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบสบืสวน กรณีมขี้อ

สงสยัเรื่องการทุจรติ ซึ่งกระบวนการสืบสวนสอบสวนจะช่วยในการลดความเสียหาย และลด

ความเสีย่งในเรือ่งของการเสยีชือ่เสยีงภาพลกัษณ์ โดยกรรมการสอบต้องมอี านาจและทกัษะใน

การตรวจสอบข้อกล่าวหา และระบุข้อยุติได้  ถ้าการทุจริตเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง 

กรรมการบริษัทควรเกี่ยวข้องในการตรวจสอบ �ในการลดโอกาสเกิด องค์กรควรก าหนด

บทลงโทษจากการทจุรติ เชน่การไล่ออก การแจ้งด าเนินคดีตามกฎหมายทัง้ทางแพ่งและอาญา

หลังเกดิเหตุการณ์ ควรระบุจุดควบคุมที่บกพร่องที่ท าให้เกิดทุจรติ และระบุแนวทางแก้ไข

จดุบกพรอ่ง ผู้ตรวจสอบภายในเป็นสว่นส าคญัในกจิกรรมนี้  

ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมินระบบการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร 

ก าหนดวธิกีารในการประเมนิของผู้บรหิารเป็นงวด เกี่ยวกบัประสทิธผิลของโครงการ

จดัการความเสีย่งเรือ่งทจุรติ รวมการวดั การวเิคราะห์ สถิติ ผลส ารวจรายงานผลการประเมนิ

ต่อผู้ก ากบัดูแล และผู้บรหิารเพื่อได้ใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ควรมี

การประเมนิทบทวนตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงและความต้องการขององคก์รอยู่เสมอ 

องค์ประกอบท่ีส่งผลให้ระบบการแจ้งเบาะแสมีประสิทธิภาพ 

W. Steve Albrecht, Chad O. Albrecht , Conan C. Albrecht , Mark F. Zimbelman 

(2011: 117-119) กล่าววา่ การป้องกนัพฤตกิรรมไม่ชอบมาพากลบางอย่างที่ผิดกฎหมาย วธิที ี่

ใช้ยับยัง้การทุจริตที่ท าได้ง่ายและเป็นวิธที ี่ม ีประสิทธิภาพตามมาตรา 307 ของกฎหมาย 

Sarbanes-Oxley 2002 คอื การจบัตามอง นัน่หมายถงึ การมรีะบบการแจง้เบาะแส  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=W.+Steve+Albrecht&search-alias=books&field-author=W.+Steve+Albrecht&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Chad+O.+Albrecht&search-alias=books&field-author=Chad+O.+Albrecht&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Conan+C.+Albrecht&search-alias=books&field-author=Conan+C.+Albrecht&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Mark+F.+Zimbelman&search-alias=books&field-author=Mark+F.+Zimbelman&sort=relevancerank
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เพราะฉะนั ้นระบบการแจ้งเบาะแสจะท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ ต้ องประกอบด้วย

องคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ 

การไม่เปิดเผยช่ือ (Anonymity) เรือ่งใหญ่ทีส่ดุส าหรบัผู้แจง้เบาะแสคอืกลัวมผีลกระทบ 

ระบบการแจ้งเบาะแสจึงต้องมกีารปกปิดการระบุตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อป้องกนักรณี

พนักงานกลัวการแก้แค้นถ้ารายงานผ่านช่องทางการสื่อสารที่ไม่ร ับประกันการปกปิดเป็น

ความลบั อยากรายงานให้องค์กรรู้แต่ไม่อยากเจบ็ตัว เดือดร้อน หรอืมผีลกระทบต่อต าแหน่ง

งาน 

ความเป็นอิสระ (Independence) ผู้แจง้เบาะแสมคีวามเป็นอสิระ รู้สกึสบายใจในการมี

บทบาทในการแจ้งเบาะแสะรายงานการทุจริต หรือเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลบางอย่างที่ผิด

กฎหมายทีเ่กดิขึน้   

ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) ช่องทางการแจ้งเบาะแสหลากหลายและ

ครอบคลุม ผู้แจง้เบาะแสสามารถเขา้ถงึได้อย่างสะดวก เชน่ สง่เรือ่งผ่านกล่องความคดิเหน็ ทาง

โทรศพัทต์ดิต่อหรอืแจง้บุคคลทีร่บัผิดชอบ ทางแบบฟอร์มออนไลน์บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท เป็น

ต้น 

การติดตามผล (Follow-up) มีการติดตามผลของระบบการแจ้งเบาะแสเพื่อให้

หน่วยงานรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งทราบเรื่องและด าเนินการสอบสวนรวมถึงเป็นการส่งเสรมิเพื่อ

การพฒันาระบบการแจง้เบาะแสอกีด้วย 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ชนาเทพ  นิ่มนวล (2555) ศกึษาเรื่องการประเมนิความเสี่ยงเรื่องการทุจรติการเบิก

จา่ยเงนิรายได้ การทุจรติและวธิกีารส่วนใหญ่ที่ใช้ในการทุจรติ จากการตรวจสอบพบว่าได้รบั

เรือ่งรอ้งเรยีนความไมโ่ปรง่ใสหลายเรือ่งเกีย่วกบัพฤตกิรรมของเจ้าหน้าที่รฐั การใช้จ่ายเงนิของ

รฐัโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคบั วธิกีารค้นพบการทุจรติมากที่สุด

อนัดบัแรก คอื การแจง้เบาะแสโดยพนักงาน ลูกค้า หรอืผู้มสี่วนได้เสยี งานวจิยันี้จงึศกึษาแนว

ทางการควบคุมภายในระบบการเบิกจ่ายเงนิรายได้ และการประเมนิความเสี่ยงในเรื่องการ

ทจุรติ โดยใชแ้บบสอบถามท าการสอบถามผู้บรหิารและพนักงานปฏิบัติงานในจ านวน 29 ราย 
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ผลการศกึษาพบวา่การประเมนิสภาพแวดล้อมการควบคมุภายในด้านผู้บรหิารมคีวามเสี่ยงที่จะ

เกดิการทจุรติมากที่สุด โดยมคีวามเสี่ยงมากที่สุดในเรื่ององค์กรอยู่ระหว่างคดีความ องค์กรมี

คู่แข่งที่เหนือกว่า องค์กรมีผู้ตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ ขาดระบบควบคุมภายใน หรอืไม่

สามารถควบคมุใหม้กีารปฏบิตัติามระบบควบคมุภายในอย่างเพยีงพอ ผู้บรหิารหนึ่งหรอืสองคน

มอีทิธพิลมากภายในองคก์ร 

นฤมล พฒันิล (2554) ศกึษาเรือ่งกลยุทธ์การสื่อสารโครงการแจ้งเบาะแส จากรายงาน

ประจ าปี 2553 พบวา่ พนักงานไมม่กีารรอ้งเรยีนใดๆ ทีเ่กดิจากการกระท าผิดและทุจรติที่ขดัต่อ

จรรยาบรรณของบรษิทั ซึ่งบรษิทัได้มกีารโครงการแจง้เบาะแสมาช่วยในการท างานในองค์กรให้

พนักงานชว่ยกนัสอดสอ่งดูแลสิง่ผดิปกตทิีเ่กดิขึ้นในองค์กร โดยพนักงานสามารถร้องเรยีนการ

กระท าผิดของคนในองค์กร ด้วยปญัหานี้  ทางบริษัทจึงต้องการก าหนดกลยุทธ์เพื่อสื่อสาร

โครงการแจ้งเบาะแสเนื่องจากการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร นับว่าเป็นสิ่งส าคญัในการ

ท างานรว่มกนัทัว่ทัง้องค์กร เพื่อให้บุคลากรเกดิการรบัรู้ มทีศันคติที่ดี  ไม่ตื่นตระหนก และมี

สว่นรว่มในการรอ้งเรยีนสิง่ผิดปกติที่เกดิขึ้นภายในองค์กร จงึจ าเป็นที่จะต้องก าหนดกลยุทธ์ที่

ท าให้บุคลากรรับรู้ถึงโครงการนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามท าการ

สอบถามพนักงานในบรษิทัจ านวน 53 ราย ผลการศกึษาพบวา่กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร  

(Internal Communication Strategy)  เนื่องจากการแคมเปญภายในองค์กร นอกจากจะเป็นการ

ติดต่อสื่อสารแบบสองทางแล้ว ผู้บริหารและพนักงานได้มาพบปะ พูดคุย พร้อมทัง้มกีารจัด

กจิกรรมสนทนาการเพื่อเป็นการผ่อนคลายใหพ้นักงานรูว้า่การรอ้งเรยีนในเรื่องต่างๆ ไม่ได้เป็น

การจบัผดิ แต่ใหพ้นักงานชว่ยกนัสอดสอ่งดูแลสิง่ผดิปกติที่เกดิขึน้ภายในองค์กร 

จติรภา รุ่นประพันธ์ (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มคีวามสมัพันธ์กบัประสทิธผิลของการ

ตรวจสอบภายในบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในมุมมองของผู้รบัตรวจ จากการที่

พนักงานในองคก์รละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บรหิารร่วมกนักระท าความผิด ท าให้บรษิัทได้ รบั

ความเสียหายและต้องจ่ายเงินโดยไม่จ า เ ป็น ได้แก่ พยายามบิดเบือนของเท็จจริง ต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อสัง่จา่ยเงนิคา่งวดล่วงหน้า ซื้อเครือ่งยนต์น ามาติดตัง้เครื่องบินโดยการ

เร่งจดัหาเครื่องยนต์ท าให้บรษิัทต้องจ่ายแพงขึ้น เป็นต้น ผลการศกึษาพบว่าม ี4 ปจัจยัที่ม ี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธผิลของการตรวจสอบ ได้แก ่ปจัจยัการได้รบัการสนับสนุนจากผู้บรหิาร

และผู้รบัตรวจ ปจัจยัคณุสมบตัขิองผู้ตรวจสอบภายใน ปจัจยัคุณภาพงานตรวจสอบ และปจัจยั

ความเขา้ใจองคก์ร 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

การศกึษาคน้ควา้อสิระดว้ยตนเองฉบบันี้ เป็นการศกึษาการประเมนิ ประสทิธผิลระบบ

การแจง้เบาะแสของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกลุ่ม ธุรกจิหลกัทรพัย์

ครัง้น้ี ผูศ้กึษาได้ก าหนดระเบยีบวธิกีารศกึษาดว้ย ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น

การศกึษา การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

 การศกึษาวจิยัเชงิ ส ารวจ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแสของบรษิทั

จดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  กลุ่มธุรกจิหลกัทรพัย ์โดยมรีะเบยีบวธิี

การศกึษา ดงัน้ี 

 ประชากร (Population) ทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย  กลุ่มธุรกจิหลกัทรพัยท์ัง้หมดจ านวน 13 บรษิทั โดยใชผู้อ้ านวยการตรวจสอบ

ภายในและพนกังานในองคก์รเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่สง่แบบสอบถามทัง้หมดบรษิทัละ  2 

ชุด รวมทัง้หมด 26 ชุด  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ศกึษาจากแบบสอบถามกลุ่มธุรกจิหลกัทรพัยข์องบรษิทั จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยเกีย่วกบัการประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแส ซึง่ไดแ้บ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 4 สว่น คอื 

สว่นที ่1 ขอ้มลู สว่นบุคคล ทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างาน แผนกงาน ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างาน 
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สว่นที ่2 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีน ประกอบดว้ย ระยะเวลาประกอบธุรกจิ

ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และจ านวนพนกังานของบรษิทั  

สว่นที ่3 ขอ้มลูสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็เพือ่วดัประสทิธผิลของระบบการแจง้

เบาะแส 

สว่นที ่4 ขอ้เสนอแนะทีม่ตี่อการใชร้ะบบการแจง้เบาะแส เพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถาม

แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัระบบการแจง้เบาะแส 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มลูปฐมภูม ิศกึษาจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ธุรกจิหลกัทรพัยข์องบรษิทั จดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัย์ แหง่ ประเทศไทยเกีย่วกบัการ

ประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแส 

2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิศกึษาจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

2557 (แบบ 56-1) รวมทัง้เอกสารเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

เอกสาร ต ารา บทความทางวชิาการ วทิยานิพนธ ์เป็นตน้ 

การวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร์  โดยแบ่ง

ไดด้งัน้ี 

 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้รวจสอบภายใน และพนกังานของ บรษิทัจด

ทะเบยีนโดยใชว้ธิปีระมวลผลทางสถติเิชงิพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยน าขอ้มลูที่

รวบรวมไดม้าวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิซึง่ประกอบดว้ย การหาค่าความถี ่( Frequency) และรอ้ย

ละ (Percentage) 

ตอนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของบรษิทัจดทะเบยีน โดยใชว้ธิปีระมวลผลทางสถติิ

เชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าขอ้มลูทีร่วบรวมไดม้าวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิซึง่

ประกอบดว้ย การหาค่าความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 
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ตอนที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแส

ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กลุ่มธุรกจิหลกัทรพัย ์โดยใชส้ถติเิชงิ

พรรณนา น าขอ้มลูทีร่วบรวมไดม้าวเิคราะหห์าคา่ทางสถติ ิซึง่ประกอบดว้ย คา่เฉลีย่ ( Mean) 

รอ้ยละ (Percentage) และคา่เฉลีย่แบบมาตราสว่นประมาณคา่  (Rating Scale) การใหค้ะแนน

ค าตอบของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

การแปลผลโดยใช้ค่าเฉล่ีย  ก าหนดใหร้ะดบัความเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลของระบบการแจง้

เบาะแสของบรษิทั จดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  กลุ่มธุรกจิหลกัทรพัย์  โดย

ก าหนดคะแนนประจ าแต่ละระดบั ของการมหีลกัเกณฑข์องระบบการแจง้เบาะแส แบ่งไดเ้ป็น 3 

ระดบั ดงัน้ี 

การมหีลกัเกณฑข์องระบบการแจง้เบาะแสหรอืการปฏบิตัติามกระบวนการแจง้เบาะแส 

ใช ่/ มกีารปฏบิตัติามครบถว้น ใหค้ะแนนประจ าในระดบันี้เทา่กบั  2 

บางสว่น / ปฏบิตัติามบางสว่น ใหค้ะแนนประจ าในระดบันี้เทา่กบั  1 

ไมใ่ช/่ ไมม่กีารปฏบิตัติาม ใหค้ะแนนประจ าในระดบันี้เทา่กบั  0 

คา่อนัตรภาค = 
ค่าสงูสดุ – ค่าต ่าสดุ

3
 

 = 
2-0

3
 = 0.67 

คะแนนเฉล่ีย               ระดบัประสิทธิผล  

1.36 – 2.00                มรีะดบัประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแสเพยีงพอ 

0.68 – 1.35                มรีะดบัประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแสการพอใช ้ควรปรบัปรงุ 

0.00 – 0.67                มรีะดบัประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแสไมเ่พยีงพอ ควรแกไ้ข 
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การประเมนิผลใช ้การบรหิารความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติ Fraud Risk Management (FRM) 

ตามแนวทางของสมาคมผูต้รวจสอบและสอบสวนการทุจรติ (Association of Certified Fraud 

Examiners- ACFE) (ศวิะรกัษ์ พนิิจารมณ์, 2554: บรรยาย) โดยหาคา่เฉลีย่ ดงัน้ี 

  สตูร (Mean)  = 
X1+X2+⋯Xn

N
 

  โดย                           Xi      = คา่ของขอ้มลูหน่อยที ่i 

  N = จ านวนขอ้มลู 

ระดบัของประสิทธิผล ของระบบการแจ้งเบาะแส ต่อความคิดเหน็ของระบบการแจ้ง

เบาะแส 

คา่เฉลีย่ของประชากร น ามาเปรยีบเทยีบกบัระดบัคะแนนทีก่ าหนดแบ่งตามอนัตรภาค 3 ระดบั 

(ระดบัละ 0.67 มาจาก [(2-0)/3]) แปลความตามระดบัของประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแส

ต่อความคดิเหน็ของระบบการแจง้เบาะแส แสดงตามตารางที ่1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 คะแนนความหมายและค าอธิบายระดบัประสิทธิผลระบบการแจ้งเบาะแส 

ตอนที ่4 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ ใหด้ าเนินการหรอื

ปรบัปรงุการด าเนินการ ของระบบการแจง้เบาะแส เป็นค าถามแบบปลายเปิดจะน ามารวบรวม

เพือ่วเิคราะห ์จดัท าขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

 

 

คะแนน

1.36 – 2.00 มรีะดบัประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแสเพยีงพอ

0.68 – 1.35 มรีะดบัประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแสพอใช ้ควรปรบัปรงุ

0.00 – 0.67 มรีะดบัประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแสไม่เพยีงพอ ควรแกไ้ข

ความหมาย ค าอธบิาย

ระดบัทีจ่ะเกดิความเสีย่งต ่า

ระดบัทีจ่ะเกดิความเสีย่งปานกลาง

ระดบัทีจ่ะเกดิความเสีย่งสงู



บทท่ี 4  

  ผลการศึกษา 

การศกึษาประสทิธผิลระบบการแจ้งเบาะแสของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์  ศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มธุรกจิหลักทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ

ไทยเกี่ยวกบัการประสิทธิผลของระบบการแจ้งเบาะแสทัง้หมดจ านวน 13 บรษิัท โดยใช้

ผู้อ านวยการตรวจสอบภายในและพนักงานในองค์กรเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งส่ง

แบบสอบถามทัง้หมดบรษิทัละ 2 ชดุ รวมทัง้หมด 26 ชดุ ผลการศกึษาจ าแนกตามการวเิคราะห์

แบ่งเป็น 4 สว่น ดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีน 

3. การประเมนิประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแส 

4. ข้อมูลเกี่ยวกบัข้อคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะให้ด าเนินการหรอืปรบัปรุงการ

ด าเนินการของระบบการแจง้เบาะแส 

1. ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศกึษาขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลในเรื่องเพศ อายุ 

ระดับการศกึษา ระยะเวลาการท างาน แผนกงาน ต ำแหน่งงำน และประสบการณ์การท างาน 

โดยวเิคราะหแ์ยกตามตาราง 2-8 มรีายละเอยีดดงันี้  
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

จากตารางที ่2 พบวา่ผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ่โดยเป็นเพศชายจ านวน 8 คนคดิเป็น

รอ้ยละ 53.33 และเป็นเพศหญงิ 7 คนคดิเป็นรอ้ยละ 46.67 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุมากกว่า 35 – 50 ปี โดยมี

จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 25 – 35 ปี มจี านวน 3 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 20.00 และน้อยทีส่ดุอายุ51ปีขึน้ไป มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.67 

ขอ้มลูทัว่ไป

เพศ

   ชาย 8 53.33

   หญงิ 7 46.67

รวม 15 100.00

จ านวน (คน) รอ้ยละ

ขอ้มลูทัว่ไป

อายุ

   ต ่ากวา่ 25 ปี 0 0.00

   25-35 ปี 3 20.00

   มากกวา่ 35-50 ปี 11 73.33

   51 ปีขึน้ไป 1 6.67

รวม 15 100.00

จ านวน (คน) รอ้ยละ



28 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

จากตารางที ่4 พบวา่ผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ่จบการศกึษาในระดับปรญิญาโท โดย

มจี านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 รองลองมาจบการศกึษาในระดับปรญิญาตร ีจ านวน 5 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 และน้อยทีส่ดุจบการศกึษาในระดับที่สูงกว่าปรญิญาโท จ านวน 1 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 6.67 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการ

ท างาน 

จากตารางที ่5 พบวา่ผู้ตอบแบบประเมนิส่วนใหญ่ท างานในบรษิัทเป็นระยะเวลาตัง้แต่ 

16 ปีขึน้ไป โดยมจี านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 รองลงมาท างานในบรษิทัเป็นระยะเวลาต ่า

กวา่ 5 ปี จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 33.33 และน้อยที่สุดคอืท างานในบรษิัทเป็นระยะเวลา

ระหวา่ง 5 - 10 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.67 

ขอ้มลูทัว่ไป

ระดบัการศกึษา

   ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 0 0.00

   ปรญิญาตรี 5 33.33

   ปรญิญาโท 9 60.00

   สงูกวา่ปรญิญาโท 1 6.67

รวม 15 100.00

จ านวน (คน) รอ้ยละ

ขอ้มลูทัว่ไป

ระยะเวลาการท างาน

   ต ่ากวา่ 5 ปี 5 33.33

   5-10 ปี 1 6.67

   มากกวา่ 10-15 ปี 0 0.00

   16 ปีขึน้ไป 9 60.00

รวม 15 100.00

จ านวน (คน) รอ้ยละ
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามแผนกงาน 

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบประเมนิส่วนใหญ่เป็นพนักงานในแผนกงานฝ่าย

ตรวจสอบภายใน โดยมจี านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 60 และรองลงมาเป็นพนักงานในแผนก

งานฝ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ มจี านวน 4 คน ฝ่ายการสื่อสารองค์กร มี

จ านวน 1 คน และฝ่ายก ากบัการปฏิบัติ มจี านวน 1 คน รวมเป็นจ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 

40 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต ำแหน่งงำน  

จากตารางที ่7 พบวา่ผู้ตอบแบบประเมนิส่วนใหญ่เป็นผู้บรหิาร (ผู้จดัการ/หวัหน้างาน) 

โดยมจี านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.33 และรองลงมาเป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร มจี านวน 

4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.67 

ขอ้มลูทัว่ไป

ต าแหน่งงาน

   ผูบ้รหิาร 11 73.33

   (ผูจ้ดัการ/หวัหน้างาน)

   พนกังานระดบัปฏบิตัิ 4 26.67

   การ

รวม 15 100.00

จ านวน (คน) รอ้ยละ

ขอ้มลูทัว่ไป

แผนกงาน

   ฝา่ยตรวจสอบภายใน 9 60.00

   ฝา่ยอืน่ๆ (ระบุ) 6 40.00

รวม 15 100.00

รอ้ยละจ านวน (คน)
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบกำรณ์

ท ำงำน 

จากตารางที ่8 พบวา่ผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ่มปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี

ขึน้ไป โดยมจี านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 รองลงมามปีระสบการณ์ท างานตัง้แต่ 1-5 ปี 

มจี านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 13.33 และน้อยที่สุดมปีระสบการณ์ท างานตัง้แต่ 6-10 ปี มี

จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.67  

สรปุขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากตารางที่ 2-8 ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญงิในสดัสว่นที่ใกล้เคยีงกนั โดยเพศชายคดิเป็นร้อยละ 53.33 และ

เป็นเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 46.67 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุมากกว่า 35 – 50 

ปี คดิเป็นรอ้ยละ 73.33 ระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ในระดับปรญิญาโท 

คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 ระยะเวลาในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในบรษิัท

เป็นระยะเวลาตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 60.00 แผนกงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นพนักงานในแผนกงานฝ่ายตรวจสอบภายใน คดิเป็นรอ้ยละ 60 ต าแหน่งงานของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร(ผู้จ ัดการ/หัวหน้างาน) คิด เป็นร้อยละ 73.33 และ

ประสบการณ์การท างานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี

ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 

ขอ้มลูทัว่ไป

ประสบการณ์ท างาน

   ต ่ากวา่ 1 ปี 0 0.00

   ตัง้แต่ 1-5 ปี 2 13.33

   ตัง้แต่ 6-10 ปี 1 6.67

   มากกวา่ 10 ปีขึน้ ไป 12 80.00

รวม 15

จ านวน (คน) รอ้ยละ

100.00
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2. ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบับริษทัจดทะเบียน 

การศกึษาขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบับรษิัทจดทะเบียน ประกอบด้วยข้อมูลในเรื่องระยะเวลำ

ประกอบธรุกจิ ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั และจ านวนพนักงานของบรษิัท โดยวเิคราะห์แยกตาม

ตาราง 9-11 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลา

ประกอบธุรกิจ 

จากตารางที่ 9 พบว่าระยะเวลาประกอบธุรกิจของบริษัทผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

ระยะเวลา 11-20 ปี โดยมจี านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมามรีะยะเวลามากกว่า 

20 ปี มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 และน้อยที่สุดมรีะยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี มจี านวน 2 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.33 

ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามทุนจดทะเบียน

ของบริษทั 

ขอ้มลูทัว่ไป

ระยะเวลาประกอบธุรกจิ

   น้อยกวา่ 5 ปี 2 13.33

   5-10 ปี 0 0.00

   11-20 ปี 10 66.67

   มากกวา่ 20 ปี 3 20.00

รวม 15 100.00

จ านวน (คน) รอ้ยละ

ขอ้มลูทัว่ไป

ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั

   น้อยกวา่ 100 ลา้นบาท 0 0.00

   100-200 ลา้นบาท 0 0.00

   201-300 ลา้นบาท 0 0.00

   มากกวา่ 300 ลา้นบาท 15 100.00

รวม 15

จ านวน (คน) รอ้ยละ

100.00
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จากตารางที่ 10 พบว่าทุนจดทะเบียนของบรษิัทผู้ตอบแบบประเมนิส่วนใหญ่มทีุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัมากกวา่ 300 ล้านบาท โดยมจี านวนทัง้หมด 15 คน คดิเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง

ทนุจดทะเบยีนของผู้ตอบแบบประเมนิจากทัง้หมดต ่าสุดที่ มทีุนจดทะเบียนมากกว่า 500 ล้าน

บาท 

ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวน

พนักงานของบริษทั 

จากตารางที ่11 พบวา่จ านวนพนักงานของบรษิัทผู้ตอบแบบประเมนิส่วนใหญ่มจี านวน

พนักงาน 251- 1,000 คน มจี านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 รองลงมามจี านวนพนักงานไม่

เกนิ 50 คนและมากกวา่ 1,000 คน มจี านวนเทา่กนัคอื 3 คน คดิเป็นร้อยละ 20.00 

สรปุขอ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบับรษิัทจดทะเบียนตาราง 9-11 ดังนี้ ระยะเวลาประกอบธุรกจิ

ของบรษิัทผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะยะเวลา 11-20 ปี คดิเป็นร้อยละ 66.67 ทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มทีุนจดทะเบียนของบรษิัทมากกว่า 300 ล้าน

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 100 และจ านวนพนักงานของบรษิัทผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มจี านวน

พนักงาน 251- 1,000 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00  

3. การประเมินประสิทธิผลของระบบการแจ้งเบาะแส 

สรปุผลการประเมนิประสทิธผิลของระบบการแจง้เบาะแสตามหลักการบรหิารความเสี่ยง

ในเรือ่งการทจุรติ กรณีศกึษาการศกึษาประสทิธผิลระบบการแจ้งเบาะแสของบรษิัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย กลุ่มธรุกจิหลกัทรพัย์ ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้มลูทัว่ไป

จ านวนพนกังานของบรษิทั

   ไม่เกนิ 50 คน 3 20.00

   51-250 คน 0 0.00

   251-1000 คน 9 60.00

   มากกวา่ 1000 คน 3 20.00

รวม 15 100.00

จ านวน (คน) รอ้ยละ
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การประเมินตามหลักการท่ี 1 การก ากับดูแลความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud 

Risk Governance) เพื่อแสดงท่าทขีองผู้บรหิาร Tone at the Top และคณะกรรมการบรษิทั 

ในเรือ่งการต่อต้านการทจุรติในองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบ มีวธิกีารเชงิรุกในการติดตาม

ผลการจดัการความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ และผู้ตรวจสอบภายในมกีารประเมนิ FRMP ว่ามี

ประสทิธผิล เพื่อความมัน่ใจต่อคณะกรรมการบรษิัทว่าการบรหิารความเสี่ยงของผู้บรหิารใน

เรือ่งทจุรติอยู่ในระดบัทีค่ณะกรรมการบรษิัทยอมรบั 

สรปุผลการประเมนิตามหลักการที่ 1 การก ากบัดูแลความเสี่ยงด้านการทุจรติ (Fraud 

Risk Governance) แสดงดงัตารางที ่12 ดงันี้ 

ตารางท่ี 12 หน่วย ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดับประสิทธิผลการก ากับดูแลความเส่ียงด้าน

การทุจริต (Fraud Risk Governance) 

จากตารางที ่12 การประเมนิการมรีะบบการแจง้เบาะแสและมกีารปฏิบัติตามระบบตาม

หลกัการที ่1 การก ากบัดูแลความเสีย่งด้านการทจุรติ (Fraud Risk Governance) จ านวน 4 ขอ้ 

 

ระดบัประสิทธิผล ค่าเฉล่ีย

ส่วน ใช่ ส่วน มี

1. องคก์รมนีโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบั 15 0 0 2.00 15 0 0 2.00
ระบบการแจง้เบาะแสการทุจรติ 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

2. ฝา่ยบรหิารแสดงเจตนารมณ์ในดา้น 15 0 0 2.00 15 0 0 2.00

การต่อตา้นการทุจรติอย่างชดัเจน 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

3. ฝา่ยบรหิารมกีารก าหนดสภาพแวดลอ้ม 13 2 0 1.87 13 2 0 1.87

ทีไ่มย่อมรบัการทุจรติ รวมทัง้สนบัสนุน
และเปิดโอกาสใหพ้นกังานมสี่วนรว่มใน

การแจง้เบาะแส 86.67 13.33 0.00 86.67 13.33 0.00

4. องคก์รมกีารสอบทาน ทบทวนและปรบั 9 6 0 1.60 11 4 0 1.73

ปรบัปรงุนโยบาย กลไกการควบคุม
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการ
แจง้เบาะแส ทุกปีเพือ่ใหท้นักบัการเปลีย่น
แปลงขององคก์ร 60.00 40.00 0.00 73.33 26.67 0.00
สรปุผลการประเมนิตามหลกัการที ่1 1.87 1.90มกีารปฏบิตัติามระบบทีเ่พยีงพอมรีะบบการแจง้เบาะแสทีเ่พยีงพอ

ค่าเฉล่ียมีระบบการแจ้งเบาะแส มีการปฏิบติัตามระบบ

การก ากบัดแูลความเส่ียงด้านการทจุริต (Fraud Risk Governance)

ใช่ บาง ไม่ มี บาง ไม่
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พบวา่การมรีะบบการแจง้เบาะแสโดยรวมอยู่ในระดับที่จะเกดิความเสี่ยงต ่า ค่าเฉลี่ยคอื 

1.87 และปจัจยัที่มรีะดับคะแนนน้อยที่สุดควรมีการปรบัปรุงมากที่สุดคอืข้อ 4 การสอบทาน 

ทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย กลไกการควบคุมประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการแจ้ง

เบาะแส ซึ่งมคีา่เฉลี่ย 1.60 ซึ่งต ่ากวา่คา่เฉลี่ยรวมของค าถามทกุข้อ 

การปฏิบัติตามระบบโดยรวมอยู่ในระดับที่จะเกดิความเสี่ยงต ่า ค่าเฉลี่ยคอื 1.90 และ

ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีส่ดุควรมกีารปรบัปรุงมากที่สุดคอืข้อ 4 การสอบทาน ทบทวนและ

ปรบัปรงุนโยบาย กลไกการควบคมุประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการแจ้งเบาะแส ซึ่งมี

คา่เฉลี่ย 1.73 ซึ่งต ่ากวา่คา่เฉลี่ยรวมของค าถามทุกขอ้ 

การเปรยีบเทยีบหลักการที่ 1 การก ากบัดูแลความเสี่ยงด้านการทุจรติ (Fraud Risk 

Governance) ตามหลกัการบรหิารความเสีย่งในเรือ่งการทจุรติ ประกอบด้วยนโยบายของระบบ

การแจง้เบาะแส การแสดงเจตนารมณ์ในด้านการต่อต้านการทจุรติ การก าหนดสภาพแวดล้อมที่

ไมย่อมรบัการทจุรติ รวมทัง้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมสี่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส 

และการสอบทาน ทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย กลไกการควบคุมประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ของระบบการแจง้เบาะแส พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่า มรีะบบการแจ้งเบาะแส

และการปฏบิตัติามระบบมคีวามเพยีงพอ (คา่เฉลี่ย 1.87 และ 1.90) อย่างไรกต็ามเมื่อพิจารณา

ในประเด็นย่อยตามหลักการที่ 1 พบว่าระบบการแจ้งเบาะแสมคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวมทัง้

ด้าน การมรีะบบ และ การปฏบิตัติามระบบคอืด้านการสอบทาน ทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย 

กลไกการควบคุมประสทิธภิาพและประสิทธผิลของระบบการแจ้งเบาะแส โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่

1.60 และ 1.73 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการมรีะบบมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.60 ซึ่งมคี่าเฉลี่ยต ่า

กวา่ การปฏบิตัติามระบบมคีา่เฉลี่ยอยู่ที ่ 1.73  

การประเมินตามหลกัการท่ี 2 การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk 

Assessment - (FRA) เพื่อพจิารณาสาระส าคญัของความเสีย่ง ถอืเป็นสว่นหนึ่งที่พัฒนามาจาก 

Risk Assessment (RA) ของ Enterprise Risk Management หรอื ERM ของ COSO ที่

ประกอบด้วยสมาชกิจากทุกส่วนขององค์กรในการประเมนิการทุจรติโดยใช้เทคนิคการระดม

ความคดิเหน็รว่มกนั โดยเน้นทีส่าระส าคญั (Significance) และโอกาส (Likelihood) ทีจ่ะเกดิขึน้ 

สรุปผลการประเมนิตามหลักการที่ 2 การประเมนิความเสี่ยงด้านการทุจรติ (Fraud 

Risk Assessment - (FRA) แสดงดงัตารางที ่13 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 13 ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผลการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต 

(Fraud Risk Assessment - (FRA) 

จากตารางที ่13 การประเมนิการมรีะบบการแจง้เบาะแสและมกีารปฏิบัติตามระบบตาม

หลกัการที ่2 การประเมนิความเสี่ยงด้านการทุจรติ (Fraud Risk Assessment - (FRA) จ านวน 

4 ขอ้ 

พบวา่การมรีะบบการแจง้เบาะแสโดยรวมอยู่ในระดับที่จะเกดิความเสี่ยงต ่า ค่าเฉลี่ยคอื 

1.64 และปจัจัยที่ม ีระดับคะแนนน้อยที่สุดควรมีการปรับปรุงมากที่สุดคือข้อ 1 การ

ออกแบบสรา้งโปรแกรมกระบวนการขัน้ตอนของระบบการแจง้เบาะแส ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 1.47 ซึ่งต ่า

กวา่คา่เฉลี่ยรวมของค าถามทกุข้อ 

การปฏิบัติตามระบบโดยรวมอยู่ในระดับที่จะเกดิความเสี่ยงต ่า ค่าเฉลี่ยคอื 1.64 และ

ปจัจัยที่ม ีระดับคะแนนน้อยที่สุดควรมีการปรับปรุงมากที่สุดคือข้อ 1 การออกแบบสร้าง

โปรแกรมกระบวนการขัน้ตอนของระบบการแจง้เบาะแส ซึ่งมคีา่เฉลี่ย 1.47 ซึ่งต ่ากวา่คา่เฉลี่ย 

ระดบัประสิทธิผล

ส่วน ใช่ ส่วน มี

1. ฝา่ยบรหิารมกีารออกแบบสรา้งโปร 10 2 3 1.47 10 2 3 1.47

แกรม กระบวนการขัน้ตอนของระบบส
การแจง้เบาะแส 66.67 13.33 20.00 66.67 13.33 20.00

2. กรรมการและพนกังานทุกระดบัรบัรูใ้น 10 5 0 1.67 10 5 0 1.67

นโยบายของระบบการแจง้เบาะแสอย่าง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 66.67 33.33 0.00 66.67 33.33 0.00

3. องคก์รมกีารระดมความคดิเหน็ของกรรม 10 5 0 1.67 10 5 0 1.67

การและพนกังานทุกระดบัในเรือ่งการประ
เมนิความเสีย่งของการทุจรติ 66.67 33.33 0.00 66.67 33.33 0.00

4. องคก์รมกีารสอบทาน  ประเมนิความ 11 4 0 1.73 11 4 0 1.73

เพยีงพอ เหมาะสมของกระบวนการประ
เมนิความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติประจ าทุก
ปีเป็นอย่างน้อย 73.33 26.67 0.00 73.33 26.67 0.00
สรปุผลการประเมนิตามหลกัการที ่2 1.64 1.64

ค่าเฉล่ีย

มรีะบบการแจง้เบาะแสทีเ่พยีงพอ มกีารปฏบิตัติามระบบทีเ่พยีงพอ

การประเมินความเส่ียงด้านการทจุริต (Fraud Risk Assessment - (FRA)

ใช่

มีระบบการแจ้งเบาะแส ค่าเฉล่ีย มีการปฏิบติัตามระบบ

บาง ไม่ มี บาง ไม่
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รวมของค าถามทกุขอ้ 

การเปรยีบเทยีบหลักการที่ 2 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจรติ (Fraud Risk 

Assessment -(FRA) ตามหลักการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ ประกอบด้วยการ

ออกแบบสรา้งโปรแกรมกระบวนการขัน้ตอนของระบบการแจ้งเบาะแส การรบัรู้ในนโยบายของ

ระบบการแจ้งเบาะแสอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร การระดมความคดิเห็นของกรรมการและ

พนักงานทกุระดบัในเรือ่งการประเมนิความเสีย่งของการทุจรติ และการสอบทาน ประเมนิความ

เพียงพอ เหมาะสมของกระบวนการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็วา่ มรีะบบการแจง้เบาะแสและการปฏิบัติตามระบบมคีวามเพียงพอ 

(คา่เฉลี่ย 1.67 และ 1.67) อย่างไรกต็ามเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยตามหลักการที่ 2 พบว่า

ระบบการแจง้เบาะแสมคีะแนนต ่ากวา่คา่เฉลี่ยรวมทัง้ด้าน การมรีะบบ และ การปฏิบัติตามระบบ

คอืการออกแบบสรา้งโปรแกรมกระบวนการขัน้ตอนของระบบการแจ้งเบาะแส โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่

ที ่1.47 และ 1.47 ตามล าดบั 

หลักการท่ี 3 การป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention - (FP) เพื่อลดความเสี่ยง

ของการทจุรติในเชงิป้องกนั การแสดงเจตนารมณ์ของผู้บรหิาร เช่น การก าหนดสภาพแวดล้อม

ที่ไม่ยอมรบัการทุจรติ อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมสี่วนร่วม

แสดงออกเกีย่วกบัพฤตกิรรมที่เสรมิจรยิธรรมได้อย่างอสิระ ร่วมพิจารณาความเสี่ยงและหาวธิี

ป้องกนัในเรือ่ง FRM มกีารสอบทานกลไกในการป้องกนัการทุจรติอย่างต่อเนื่อง แสดงผลการ

สอบทานเป็นเอกสารและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

สรุปผลการประเมนิตามตามหลักการที่ 3 การป้องกนัการทุจรติ (Fraud Prevention - 

(FP) แสดงดงัตารางที ่14 ดงันี้ 

 

 



37 
 

ตารางท่ี 14 ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต (Fraud 

Prevention - (FP)  

จากตารางที ่14 การประเมนิการมรีะบบการแจ้งเบาะแสและมกีารปฏิบัติตามระบบตาม

หลกัการที ่3 การป้องกนัการทจุรติ (Fraud Prevention - (FP) จ านวน 4 ขอ้ 

พบวา่การมรีะบบการแจง้เบาะแสโดยรวมอยู่ในระดับที่จะเกดิความเสี่ยงต ่า ค่าเฉลี่ยคอื 

1.87 และปจัจยัที่มรีะดับคะแนนน้อยที่สุดควรมกีารปรบัปรุงมากที่สุดคอืข้อ 2 และข้อ 4 การ

สร้างและสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานทุกระดับมจีรยิธรรม ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 1.73 และการ

สอบทาน ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการป้องกนัการทุจรติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1.73 ซึ่งต ่ากว่า

คา่เฉลี่ยรวมของค าถามทกุขอ้ 

การปฏิบัติตามระบบโดยรวมอยู่ในระดับที่จะเกดิความเสี่ยงต ่า ค่าเฉลี่ยคอื 1.88 และ

ปจัจยัที่มรีะดับคะแนนน้อยที่สุดควรมกีารปรบัปรุงมากที่สุดคอืข้อ 2 และข้อ 4 การสร้างและ

ระดบัประสิทธิผล

ส่วน ใช่ ส่วน มี

1. องคก์รไดเ้ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร ความรู้ 15 0 0 2.00 15 0 0 2.00

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีถ่กูตอ้ง
ใหท้ราบและเป็นไปอย่างทัว่ถงึ เช่น กฎ
ระเบยีบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
มาตรการหรอืบทลงโทษผูก้ระท าผดิ เป็น
ตน้ 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

2. องคก์รมกีารสรา้งและสนบัสนุนใหก้รรม 11 4 0 1.73 12 3 0 1.80

การและพนกังานทุกระดบัมจีรยิธรรม เช่น
การท า CSR การจดักจิกรรมในเรือ่ง
จรยิธรรม เป็นตน้ 73.33 26.67 0.00 80.00 20.00 0.00

3. องคก์รมกีารแจง้ขา่วหากมกีารตรวจจบั 10 5 0 2.00 15 0 0 2.00

ไดใ้นเรือ่งการทุจรติโดยมกีารประกาศให้
ทุกคนในองคก์รสามารถรบัรูไ้ดอ้ย่างทัว่ถงึ 66.67 33.33 0.00 100.00 0.00 0.00

4. องคก์รมกีารสอบทาน ทบทวนและปรบั 11 4 0 1.73 11 4 0 1.73

ปรงุนโยบายการป้องกนัการทุจรติทุกปี 73.33 26.67 0.00 73.33 26.67 0.00
สรปุผลการประเมนิตามหลกัการที ่3 1.87 1.88

ไม่ใช่ บาง ไม่ มี บาง

การป้องกนัการทจุริต (Fraud Prevention - (FP) 

มกีารปฏบิตัติามระบบทีเ่พยีงพอมรีะบบการแจง้เบาะแสทีเ่พยีงพอ

มีระบบการแจ้งเบาะแส ค่าเฉล่ีย มีการปฏิบติัตามระบบ ค่าเฉล่ีย
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สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานทุกระดับมจีรยิธรรม ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 1.80 และการสอบทาน 

ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการป้องกนัการทุจรติ ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 1.73 ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม

ของค าถามทกุขอ้ 

การเปรยีบเทยีบหลักการที่ 3 การป้องกนัการทุจรติ (Fraud Prevention -(FP) ตาม

หลกัการบรหิารความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ ประกอบด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่

เกีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทีถู่กต้องใหท้ราบและเป็นไปอย่างทัว่ถึง การสร้างและสนับสนุน

ให้กรรมการและพนักงานทุกระดับมจีรยิธรรม  การแจ้งข่าวหากมกีารตรวจจบัได้ในเรื่องการ

ทจุรติโดยมกีารประกาศใหท้กุคนในองคก์รสามารถรบัรูไ้ด้อย่างทัว่ถึง และการสอบทาน ทบทวน

และปรบัปรงุนโยบายการป้องกนัการทจุรติ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่า มรีะบบ

การแจง้เบาะแสและการปฏิบัติตามระบบมคีวามเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 1.87 และ 1.88) อย่างไรก็

ตามเมือ่พจิารณาในประเดน็ย่อยตามหลักการที่ 3 พบว่าระบบการแจ้งเบาะแสมคีะแนนต ่ากว่า

คา่เฉลี่ยรวมทัง้ด้าน การมรีะบบ และ การปฏบิตัติามระบบคอืการสรา้งและสนับสนุนให้กรรมการ

และพนักงานทกุระดบัมจีรยิธรรม โดยมคีา่เฉลี่ยอยู่ที ่1.73 และ 1.80 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เหน็

วา่การมรีะบบมคีา่เฉลี่ยอยู่ที ่1.73 ซึ่งมคีา่เฉลี่ยต ่ากวา่ การปฏบิตัติามระบบมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.80 

และการสอบทาน ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการป้องกนัการทุจรติ โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.73 

และ 1.73 ตามล าดบั 

การประเมินตามหลักการท่ี 4 การตรวจจบัการทุจริต (Fraud Detection -(FD) 
เพื่อลดความเสีย่งของการทจุรติในเชงิของการตรวจจบั ถ้าการป้องกนัไม่ส าเรจ็ มกีารผสมผสาน
ระบบการตรวจจับการทุจริตและระบบการป้องกันการทุจริตในแบบที่สอดคล้องกัน มีการ
ด าเนินงานเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่กระบวนการตรวจจบั มรีะเบียบปฏิบัติและเกบ็ไว้เป็นความลับ มกีาร
ตดิตามผลทีเ่กดิขึน้อย่างใกล้ชดิ และน าขอ้มลูมาใชเ้พื่อการวเิคราะหเ์พื่อตรวจจบัการทุจรติอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งว ิธีที่ได้ผลที่สุดในการตรวจจับการทุจริต มีการปกปิดผู้ให้ข้อมู ล การติดตาม
ตรวจสอบ การ Oversight โดย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ดูแล หากได้รบัเรื่องร้องเรยีน
หรอืเบาะแสมาจะไปหาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

สรุปผลการประเมนิตามตามหลักการที่ 4 การตรวจจบัการทุจรติ (Fraud Detection - 

(FD) แสดงดงัตารางที ่15 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 15 ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดับประสิทธิผลการตรวจจับการทุจริต (Fraud 

Detection - (FD) 

จากตารางที ่15 การประเมนิการมรีะบบการแจ้งเบาะแสและมกีารปฏิบัติตามระบบตาม

หลกัการที ่4 การตรวจจบัการทจุรติ (Fraud Detection - (FD) จ านวน 4 ขอ้ 

พบวา่การมรีะบบการแจง้เบาะแสโดยรวมอยู่ในระดับที่จะเกดิความเสี่ยงต ่า ค่าเฉลี่ยคอื 

1.80 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยที่สุด คอืข้อ 4 การสอบทานรวมทัง้ประเมนิความเพียงพอ 

เหมาะสมของระบบการแจ้งเบาะแสและระเบียบปฏิบัติหากได้รบัแจ้งเรื่องทุจรติ ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 

1.60 ซึ่งต ่ากวา่คา่เฉลี่ยรวมของค าถามทุกขอ้ 

ระดบัประสิทธิผล

ส่วน ใช่ ส่วน มี

1. ทุกคนในองคก์รมคีวามเขา้ใจในสิง่บอก 13 2 0 1.87 13 2 0 1.87

เหตุทีผ่ดิปกต ิและรายงานเมือ่พบสิง่บอก
เหตุ 86.67 13.33 0.00 86.67 13.33 0.00

2. องคก์รไดเ้ปิดช่องทางการแจง้เบาะแส 13 2 0 1.87 13 2 0 1.87

เกีย่วกบัการทุจรติทีห่ลากหลายงา่ยต่อการ
เขา้ถงึ เช่น ส่งเรือ่งผา่นกลอ่งรบัความคดิ
เหน็ ทางโทรศพัทต์ดิต่อหรอืแจง้บุคคลที่
รบัผดิชอบ ทางแบบฟอรม์ออนไลน์บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้ 86.67 13.33 0.00 86.67 13.33 0.00

3. องคก์รมรีะเบยีบปฏบิตัแิละเกบ็ไวเ้ป็น 13 2 0 1.87 13 2 0 1.87

ความลบั มกีารตดิตามผลทีเ่กดิขึน้อย่างใกล้
ใชดิ และน าขอ้มลูมาใชเ้พือ่การวเิคราะห์
มลูเหตุทีเ่กดิการทุจรติ 86.67 13.33 0.00 86.67 13.33 0.00

4. องคก์รมกีารสอบทานรวมทัง้ประเมนิ 9 6 0 1.60 9 6 0 1.60

ความเพยีงพอ เหมาะสมของระบบการแจง้
เบาะแสและระเบยีบปฏบิตัหิากไดร้บัแจง้
เรือ่งทุจรติโดยทบทวนเป็นประจ าทุกปี 60.00 40.00 0.00 60.00 40.00 0.00
สรปุผลการประเมนิตามหลกัการที ่4 1.80 1.80

ใช่ บาง ไม่ มี บาง ไม่

มรีะบบการแจง้เบาะแสทีเ่พยีงพอ มกีารปฏบิตัติามระบบทีเ่พยีงพอ

การตรวจจบัการทจุริต (Fraud Detection - (FD)

มีระบบการแจ้งเบาะแส ค่าเฉล่ีย มีการปฏิบติัตามระบบ ค่าเฉล่ีย
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การปฏิบัติตามระบบโดยรวมอยู่ในระดับที่จะเกดิความเสี่ยงต ่า ค่าเฉลี่ยคอื 1.80 และ

ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีส่ดุคอืข้อ 4 การสอบทานรวมทัง้ประเมนิความเพียงพอ เหมาะสม

ของระบบการแจง้เบาะแสและระเบยีบปฏิบัติหากได้รบัแจ้งเรื่องทุจรติ ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 1.60 ซึ่งต ่า

กวา่คา่เฉลี่ยรวมของค าถามทกุข้อ 

การเปรยีบเทยีบหลักการที่ 4 การตรวจจบัการทุจรติ (Fraud Detection - (FD) ตาม

หลกัการบรหิารความเสีย่งในเรือ่งการทจุรติ ประกอบด้วยมคีวามเข้าใจในสิง่บอกเหตุที่ผิดปกต ิ

และรายงานเมื่อพบสิง่บอกเหตุ เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจรติที่หลากหลาย 

งา่ยต่อการเขา้ถงึ มรีะเบยีบปฏบิตัแิละเกบ็ไวเ้ป็นความลบั มกีารตดิตามผลทีเ่กดิขึน้อย่างใกล้ชดิ 

และน าข้อมูลมาใช้เพื่อการวเิคราะห์มูลเหตุที่เกดิการทุจรติ และการสอบทานรวมทัง้ประเมิน

ความเพยีงพอ เหมาะสมของระบบการแจ้งเบาะแสและระเบียบปฏิบัติหากได้รบัแจ้งเรื่องทุจรติ 

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่า มรีะบบการแจ้งเบาะแสและการปฏิบัติตามระบบมี

ความเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 1.80 และ 1.80) อย่างไรกต็ามเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยตาม

หลกัการที ่4 พบวา่ระบบการแจง้เบาะแสมคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวมทัง้ด้าน การมรีะบบ และ 

การปฏบิตัติามระบบคอืการสอบทานรวมทัง้ประเมนิความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการแจ้ง

เบาะแสและระเบียบปฏิบัติหากได้รับแจ้งเรื่องทุจริต โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.60 และ 1.60 

ตามล าดบั 

การประเมินตามหลักการท่ี 5 การสืบสวนการทุจริต และการแก้ไข  (Fraud 
Investigation & Correction Action) เพื่อสนับสนุนการสอบสวน การป้องกนัและแก้ไข 
เพื่อให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการสอบสวน การป้องกันและการแก้ไข การสืบสวน
ข้อเท็จจริงนั ้นจะต้องค านึงถึงปจัจัยต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนการสืบสวนสอบสวนตาม
หลกัเกณฑ์ต่างๆ การจดัล าดับความส าคญัของเรื่องที่สบืสวน การเปิดเผยข้อมูล วธิกีารแก้ไข
ปญัหาทีพ่บ และมกีารวดัผลอย่างเป็นรปูธรรม กระบวนการสอบสวนที่มปีระสทิธผิลท าให้องค์กร
มัน่ใจมากขึน้ในเรือ่งการป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติเกดิขึน้อกีในอนาคตและในเรื่องกระบวนการ
ฟ้องรอ้งผู้ทจุรติระดบัศาล 

สรุปผลการประเมินตามหลักการที่ 5 การสืบสวนการทุจริต และการแก้ไข (Fraud 

Investigation & Correction Action) แสดงดงัตารางที ่16 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 16 ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดับประสิทธิผลการสืบสวนการทุจริต และการแก้ไข 

(Fraud Investigation & Correction Action) 

จากตารางที ่16 การประเมนิการมรีะบบการแจง้เบาะแสและมกีารปฏิบัติตามระบบตาม

หลักการที่ 5 การสบืสวนการทุจรติ และการแก้ไข (Fraud Investigation & Correction Action) 

จ านวน 4 ขอ้ 

พบวา่การมรีะบบการแจง้เบาะแสโดยรวมอยู่ในระดับที่จะเกดิความเสี่ยงต ่า ค่าเฉลี่ยคอื 

1.88 และปจัจัยที่ม ีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือข้อ 4 การสอบทานทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการสอบสวน รวมถึงกฎระเบียบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน มาตรการหรือ

บทลงโทษผู้กระท าผดิในกรณีที่มกีารกระท าการทุจรติที่ชดัเจน ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 1.53   ซึ่งต ่ากว่า

คา่เฉลี่ยรวมของค าถามทกุขอ้ 

ระดบัประสิทธิผล

ส่วน ใช่ ส่วน มี

1. องคก์รมกีระบวนการสอบสวนทีม่ปีระ 15 0 0 2.00 15 0 0 2.00

สทิธผิล พรอ้มก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบใน
งานสอบสวนอย่างชดัเจน และมคีวามเป็น
อสิระ 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

2. องคก์รมกีารแสดงผลการสอบทานเป็น 15 0 0 2.00 15 0 0 2.00

เอกสารและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

3. องคก์รมกีารก าหนดกฎระเบยีบ กฎหมาย 15 0 0 2.00 15 0 0 2.00

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน มาตรการหรอืบทลง
โทษผูก้ระท าผดิในกรณีทีม่กีารกระท าการ
ทุจรติ ก าหนดไวโ้ดยชดัเจน 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

4. องคก์รมกีารสอบทานทบทวนและปรบั 8 7 0 1.53 8 7 0 1.53

ปรงุกระบวนการสอบสวน รวมถงึกฎ
ระเบยีบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
มาตรการหรอืบทลงโทษผูก้ระท าผดิในกรณี
ทีม่กีารกระท าการทุจรติทีช่ดัเจนอยูเ่ป็นประ
จ าทุกปี 53.33 46.67 0.00 53.33 46.67 0.00
สรปุผลการประเมนิตามหลกัการที ่5 1.88 1.88

การสืบสวนการทจุริต และการแก้ไข (Fraud Investigation & Correction Action)

มรีะบบการแจง้เบาะแสทีเ่พยีงพอ มกีารปฏบิตัติามระบบทีเ่พยีงพอ

มีระบบการแจ้งเบาะแส ค่าเฉล่ีย มีการปฏิบติัตามระบบ ค่าเฉล่ีย

ใช่ บาง ไม่ มี บาง ไม่
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การปฏิบัติตามระบบโดยรวมอยู่ในระดับที่จะเกดิความเสี่ยงต ่า ค่าเฉลี่ยคอื 1.88 และ

ปจัจัยที่มรีะดับคะแนนน้อยที่สุดคือข้อ 4 การสอบทานทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ

สอบสวน รวมถงึกฎระเบยีบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน มาตรการหรอืบทลงโทษผู้กระท า

ผดิในกรณีทีม่กีารกระท าการทจุรติทีช่ดัเจน ซึ่งมคีา่เฉลี่ย 1.53 ซึ่งต ่าว่าค่าเฉลี่ยรวมของค าถาม

ทกุขอ้  

การเปรียบเทียบหลักการที่ 5 การสืบสวนการทุจริต และการแก้ไข  (Fraud 

Investigation & Correction Action) ตามหลักการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต 

ประกอบด้วยกระบวนการสอบสวนที่ม ีประสทิธิผล พร้อมก าหนดให้มีผู้ร ับผิดชอบในงาน

สอบสวนอย่างชดัเจน มคีวามเป็นอสิระ การแสดงผลการสอบทานเป็นเอกสารและรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ การก าหนดกฎระเบียบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน มาตรการ

หรอืบทลงโทษผู้กระท าผิดในกรณีที่มกีารกระท าการทุจรติก าหนดไว้โดยชดัเจน  และการสอบ

ทานทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสอบสวน รวมถึงกฎระเบียบ กฎหมาย ขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน มาตรการหรอืบทลงโทษผู้กระท าผดิในกรณีที่มกีารกระท าการทุจรติที่ชดัเจน พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่า มรีะบบการแจ้งเบาะแสและการปฏิบัติตามระบบมคีวาม

เพยีงพอ (คา่เฉลี่ย 1.88 และ 1.88) อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาในประเด็นย่อยตามหลักการที่ 5 

พบวา่ระบบการแจ้งเบาะแสมคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวมทัง้ด้าน การมรีะบบ และ การปฏิบัติ

ตามระบบคือการสอบทานทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสอบสวน รวมถึงกฎระเบียบ 

กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน มาตรการหรอืบทลงโทษผู้กระท าผิดในกรณีที่มกีารกระท าการ

ทจุรติทีช่ดัเจน โดยมคีา่เฉลี่ยอยู่ที ่1.53 และ 1.53 ตามล าดบั 

4. ข้อมูลเก่ียวกบัข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะให้ด าเนินการหรือปรบัปรุงการด าเนินการ

ของระบบการแจ้งเบาะแส 

การศกึษาข้อมูลเกี่ยวกบัข้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะให้ด าเนินการหรือปรบัปรุงการ

ด าเนินการของระบบการแจ้งเบาะแสเป็นการสอบถามในรูปแบบปลายเปิด จากการศกึษา 

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามไมม่กีารตอบค าถามในสว่นนี้จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาคน้ควา้อสิระด้วยตวัเองนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิประสทิธผิลของระบบการ

แจง้เบาะแสตามหลักการบรหิารความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ กรณีศกึษาบรษิัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย กลุ่มธรุกจิหลกัทรพัย์ ซึ่งผู้ศกึษาได้ท าการศกึษาและประเมนิ

ประสทิธผิลของระบบการแจ้งเบาะแสตามหลักการบรหิารความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ ทัง้ 5 

หลกัการ คอื หลกัการที่ 1 การก ากบัดูแลความเสี่ยงด้านการทุจรติ (Fraud Risk Governance) 

หลักการที่ 2 การประเมนิความเสี่ยงด้านการทุจรติ (Fraud Risk Assessment - (FRA) 

หลกัการที่ 3 การป้องกนัการทุจรติ (Fraud Prevention - (FP)  หลักการที่ 4 การตรวจจบัการ

ทจุรติ (Fraud Detection - (FD) และหลกัการที่ 5 การสบืสวนการทุจรติ และการแก้ไข (Fraud 

Investigation & Correction Action)  โดยประเมนิว่าบรษิัทมคีวามเพียงพอของระบบการแจ้ง

เบาะแสและมกีารปฏบิตัติามหรอืไม ่และควรมกีารปรบัปรงุเพิม่เติมในเรื่องใด ซึ่งจะน าผลสรุปที่

ได้จากการประเมนิระบบการแจง้เบาะแสมาใหข้อ้เสนอทีเ่ป็นประโยชน์ และน าไปปรบัปรุงแก้ไข

เพิม่เตมิเพื่อใหร้ะบบการแจง้เบาะแสมปีระสทิธผิลมากขึน้ 

สรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษาประเมนิประสทิธผิลของระบบการแจ้งเบาะแสตามหลักการบรหิารความ

เสีย่งในเรือ่งการทจุรติ กรณีศกึษาบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม

ธรุกจิหลกัทรพัย์ทัง้หมด 13 บรษิทั โดยใชผู้้อ านวยการตรวจสอบภายในและพนักงานในองค์กร

เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสง่แบบสอบถามทัง้หมดบรษิัทละ 2 ชุด รวมทัง้หมด 26 ชุด มกีาร

เกบ็รวบรวมแบบสอบถามทีไ่ด้รบัการตอบกลบัทัง้หมดจ านวน 15 ชุด น าข้อมูลที่รวบรวมได้มา

วเิคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเฉลี่ยแบบมาตราส่วนประมาณค่า  และ

สามารถน าเสนอผลทีว่เิคราะหไ์ด้มาอธบิายขอ้มลูเชงิพรรณนาสรปุผลการศกึษาได้ดงันี้  
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ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิงในสดัส่วนที่ใกล้เคยีงกนั อายุ

ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุมากกว่า  35 – 50 ปี ระดับการศกึษาของผู้ตอบ 

แบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาโท ระยะเวลาในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่ท างานในบรษิัทเป็นระยะเวลาตัง้แต่ 16 ปีขึ้นไป แผนกงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่เป็นพนักงานในแผนกงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร (ผู้จ ัดการ/หัวหน้างาน) และประสบการณ์การท างานของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ในระดบัผู้บรหิารมอีายุงานมากกวา่ 15 ปีขึน้ไป  

ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบับริษทัจดทะเบียน 

ระยะเวลาประกอบธุรกจิของบรษิัทผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะยะเวลา 11-20 ปี 

ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มทีุนจดทะเบียนของบรษิัทมากกว่า 300 

ล้านบาท และจ านวนพนักงานของบรษิัทผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มจี านวนพนักงาน 251- 

1,000 คน  

การประเมินประสิทธิผลของระบบการแจ้งเบาะแส 

หลกัการท่ี 1 การก ากบัดูแลความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk Governance) 

ตามหลกัการบรหิารความเสีย่งในเรื่องการทุจรติ พบว่า มรีะบบการแจ้งเบาะแสและการปฏิบัติ

ตามระบบมคีวามเพยีงพอ ซึ่งปจัจยัของระดับการมรีะบบการแจ้งเบาะแสและมกีารปฏิบัติตาม

สงูทีส่ดุ คอืนโยบายของระบบการแจ้งเบาะแสและการแสดงเจตนารมณ์ในด้านการต่อต้านการ

ทจุรติ และปจัจยัของระดบัการมรีะบบการแจ้งเบาะแสและมกีารปฏิบัติตามต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม

คอืการสอบทาน ทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย กลไกการควบคุมประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ของระบบการแจง้เบาะแส 
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หลักการท่ี 2 การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment - 

(FRA) ตามหลกัการบรหิารความเสีย่งเพื่อป้องกนัการทุจรติ พบว่า มรีะบบการแจ้งเบาะแสและ

การปฏบิตัติามระบบมคีวามเพยีงพอ ซึ่งปจัจยัของระดับการมรีะบบการแจ้งเบาะแสะและมกีาร

ปฏบิตัติามสงูทีส่ดุ คอืการสอบทาน ประเมนิความเพียงพอเหมาะสมของกระบวนการประเมนิ

ความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติ และปจัจยัของระดับการมรีะบบการแจ้งเบาะแสะและมกีารปฏิบัติ

ตามต ่ากวา่คา่เฉลี่ยรวมคอืการออกแบบสร้างโปรแกรมกระบวนการขัน้ตอนของระบบการแจ้ง

เบาะแส 

หลกัการท่ี 3 การป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention - (FP) ตามหลักการบรหิาร

ความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ พบว่า มรีะบบการแจ้งเบาะแสและการปฏิบัติตามระบบมคีวาม

เพียงพอ ซึ่งปจัจัยของระดับการมีระบบการแจ้งเบาะแสและมกีารปฏิบัติตามสูงที่สุด คอืการ

เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ที่ถูกต้องให้ทราบและเป็นไป

อย่างทัว่ถงึและการแจง้ขา่วหากมกีารตรวจจบัได้ในเรือ่งการทจุรติโดยมกีารประกาศให้ทุกคนใน

องค์กรสามารถรบัรู้ได้อย่างทัว่ถึง และปจัจยัของระดับการมรีะบบการแจ้งเบาะแสและมกีาร

ปฏบิตัติามต ่ากวา่คา่เฉลี่ยรวมและต ่าทีส่ดุ 2 อนัดบั คอื  

ปจัจัยที่ 1 การระบุปจัจัยความเสี่ยงที่ควรปรบัปรุงเพิ่มเติมในเรื่อง การสร้างและ

สนับสนุนใหก้รรมการและพนักงานทกุระดบัมจีรยิธรรม เชน่ การจดักจิกรรมในเรือ่งจรยิธรรม 

ปจัจัยที่ 2 การระบุปจัจัยความเสี่ยงที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่อง การสอบทาน 

ทบทวนและปรบัปรงุนโยบายการป้องกนัการทุจรติ  

หลกัการท่ี 4 การตรวจจบัการทุจริต (Fraud Detection - (FD) ตามหลักการบรหิาร

ความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ พบว่า มรีะบบการแจ้งเบาะแสและการปฏิบัติตามระบบมคีวาม

เพยีงพอ ซึ่งปจัจยัของระดบัการมรีะบบการแจ้งเบาะแสและมกีารปฏิบัติตามสูงที่สุด คอืมคีวาม

เข้าใจในสิง่บอกเหตุที่ผิดปกติ และรายงานเมื่อพบสิง่บอกเหตุ เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส

เกีย่วกบัการทจุรติทีห่ลากหลาย ง่ายต่อการเข้าถึง มรีะเบียบปฏิบัตแิละเกบ็ไว้เป็นความลับ มี

การตดิตามผลทีเ่กดิขึน้อย่างใกล้ชดิ และน าขอ้มลูมาใชเ้พื่อการวเิคราะห์มูลเหตุที่เกดิการทุจรติ 

และปจัจยัของระดบัการมรีะบบการแจ้งเบาะแสและมกีารปฏิบัติตามต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวมและต ่า

ทีส่ดุ คอื การสอบทานรวมทัง้ประเมนิความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการแจ้งเบาะแสและ

ระเบยีบปฏบิตัหิากได้รบัแจง้เรือ่งทุจรติ 
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หลักการท่ี 5 การสืบสวนการทุจริต และการแก้ไข  (Fraud Investigation & 

Correction Action) ตามหลกัการบรหิารความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ พบว่า มรีะบบการแจ้ง

เบาะแสและการปฏบิตัติามระบบมคีวามเพยีงพอ ซึ่งปจัจยัของระดับการมรีะบบการแจ้งเบาะแส

และมีการปฏิบัติตามสูงที่สุด คือกระบวนการสอบสวนที่ม ีประสิทธิผล พร้อมก าหนดให้มี

ผู้รบัผดิชอบในงานสอบสวนอย่างชดัเจนมคีวามเป็นอสิระ การแสดงผลการสอบทานเป็นเอกสาร

และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การก าหนดกฎระเบียบ กฎหมาย ขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน มาตรการหรอืบทลงโทษผู้กระท าผิดในกรณีที่มกีารกระท าการทุจรติก าหนดไว้โดย

ชดัเจน และปจัจยัของระดบัการมรีะบบการแจง้เบาะแสและมกีารปฏิบัติตามต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม

และต ่าที่สุด คือการสอบทานทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสอบสวน รวมถึงกฎระเบียบ 

กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน มาตรการหรอืบทลงโทษผู้กระท าผิดในกรณีที่มกีารกระท าการ

ทจุรติทีช่ดัเจน 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาโดยเปรยีบเทยีบระบบการแจ้งเบาะแสตามหลักการบรหิารความเสี่ยงใน

เรื่องการทุจริตกับระบบการแจ้งเบาะแสของบริษัท กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจหลักทรพัย์ พบว่า มีระบบการแจ้งเบาะแสและมีการ

ปฏิบัติตามระบบส่วนใหญ่มคีวามสอดคล้องกบัแต่ละปจัจยัของหลักการบรหิารความเสี่ยงใน

เรือ่งการทจุรติ 

โดยในส่วนของแต่ละหลักการที่มคีวามสอดคล้องกบัแต่ละปจัจัยของหลักการบรหิาร

ความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต น้อยที่สุด อยู่ในระดับที่เพียงพอ แต่ควรที่จะมีการพิจารณา

ด าเนินการเพิม่เตมิเพื่อใหร้ะบบการแจง้เบาะแสมปีระสทิธภิาพยิ่งข ึน้ ดงันี้ 

หลกัการท่ี 1 การก ากบัดูแลความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk Governance) 

ตามหลกัการบรหิารความเสีย่งในเรือ่งการทจุรติ จากการประเมนิพบว่ามรีะบบการแจ้งเบาะแส

และมกีารปฏบิตัติามระบบเพยีงพอ แต่ในสว่นระดบัคะแนนทีต่ ่ากว่าค่าเฉลี่ย ควรมกีารปรบัปรุง

เพิม่เตมิ คอืบรษิทัควรมกีารก าหนดเป็นกระบวนการขัน้ตอนอย่างชดัเจนและมกีารปฏิบัติตาม

ในเรื่องการสอบทาน ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย  กลไกการควบคุมประสิทธภิาพและ

ประสทิธผิลของระบบการแจ้งเบาะแสเป็นประจ า โดยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอื

เลขานุการบรษิทั ต้องรายงานผลการด าเนินการที่ได้กระท าไปแล้วทัง้หมดให้ผู้บรหิารระดับสูง

ของบรษิทั และคณะกรรมการบรษิทัทราบ 
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หลักการท่ี 2 การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment - 

(FRA) ตามหลกัการบรหิารความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ จากการประเมินพบว่ามีระบบการแจ้ง

เบาะแสและมีการปฏิบัติตามระบบเพียงพอ แต่ในส่วนระดับคะแนนที่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย ควรมีการ

ปรับปรุงเพ่ิมเติม คือบริษัทควรมีการออกแบบสร้างโปรแกรมกระบวนการขัน้ตอนของระบบการ

แจ้งเบาะแสให้มีความครอบคลุมและเหมาะสม โดยก าหนดเป็นนโยบายของระบบการแจ้ง

เบาะแสอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี้ 

1. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ผู้รบัข้อร้องเรยีนด าเนินการรวบรวมข้อเทจ็จรงิแล้วต้องส่ง

เรื่องต่อผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการบรษิัท หรอืผู้ที่มหีน้าที่รบัเรื่องการแจ้ง

เบาะแส  

2. การกลัน่กรองข้อมูลและสอบสวน ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ

บรษิทั หรอืผู้ทีม่หีน้าทีร่บัเรื่องการแจ้งเบาะแส เชญิตัวแทนฝ่ายบรหิารเข้าร่วม เพื่อกลัน่กรอง

ขอ้มลูและสอบสวน ภายใน 3 วนั โดยตวัแทน เชน่ ผู้บรหิารต้นสงักดัฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรอื

ตัวแทนจากฝ่ายงานผู้บริหารต้นสังกดัฝ่ายงานของผู้ร้องเรยีนซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่ม ีความ

ขดัแย้ง หรอืมผีลประโยชน์ใดกบัผู้รอ้งเรยีน และผู้บรหิารต้นสงักดัฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมี

เลขานุการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ เขา้รว่มเพื่อสงัเกตการณ์ฝ่ายบรหิารที่เข้าร่วมในการ

พจิารณา 

3. การก าหนดมาตรการด าเนินการ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ

บริษัท หรอืผู้ที่มหีน้าที่ร ับเรื่องการแจ้งเบาะแสเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการ

ด าเนินการต่อขอ้รอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส เสนอต่อคณะกรรมการของบรษิัท เพื่อพิจารณา

อนุมตักิารด าเนินการนัน้ 

หลกัการท่ี 3 การป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention - (FP) ตามหลักการบรหิาร

ความเสีย่งในเรือ่งการทจุรติจากการประเมนิพบว่ามรีะบบการแจ้งเบาะแสและมกีารปฏิบัติตาม

ระบบเพยีงพอ แต่ในสว่นระดบัคะแนนทีต่ ่ากวา่คา่เฉลี่ย 2 ปจัจยั ควรมกีารปรบัปรุงเพิ่มเติม คอื

บรษิทัควรมกีารเสรมิสรา้งและใหก้ารสนับสนุน กรรมการบรษิัทและพนักงานบรษิัททุกระดับให้

มจีรยิธรรม โดยมกีารจดัท ากจิกรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัจรยิธรรม เช่นการจดัค่ายวฒันธรรม

ภายใต้กรอบการรณรงค์ต่อต้านการทุจรติ และอีกหนึ่ งเรื่อง คือ บริษัทควรมีการสอบทาน 
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ทบทวนและปรบัปรงุนโยบายการป้องกนัการทุจรติอย่างเป็นประจ าทุกปี โดยผู้อ านวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน หรอืเลขานุการ ต้องรายงานผลการด าเนินการที่ได้กระท าไปแล้วทัง้หมดให้

ผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิทั และคณะกรรมการบรษิัททราบ เพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของ

องคก์ร  

หลกัการท่ี 4 การตรวจจบัการทุจริต (Fraud Detection - (FD) ตามหลักการบรหิาร

ความเสีย่งในเรือ่งการทจุรติจากการประเมินพบว่ามีระบบการแจ้งเบาะแสและมีการปฏิบัติตาม

ระบบเพียงพอ แต่ในส่วนระดบัคะแนนที่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม คือบริษัทควรมี

การสอบทานรวมทัง้ประเมนิความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการแจ้งเบาะแสและระเบียบ

ปฏิบัติหากได้รับแจ้งเรื่องทุจริตโดยทบทวนเป็นประจ าทุกปี โดยระบบการแจ้งเบาะแสและ

ระเบยีบปฏิบัติหากได้รบัแจ้งเรื่องทุจรติต้องครอบคลุมในทุกประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกดิการ

ทจุรติ มีการประเมินความเพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการด าเนินการที่ได้กระท าไปแล้ว

ทัง้หมดให้ผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท และคณะกรรมการบริษัททราบ โดยผู้ อ านวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน หรือเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ 

หลักการท่ี 5 การสืบสวนการทุจริต และการแก้ไข  (Fraud Investigation & 

Correction Action) ตามหลกัการบรหิารความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติ จากการประเมนิพบว่ามี

ระบบการแจ้งเบาะแสและมกีารปฏิบัติตามระบบเพียงพอ แต่ในส่วนระดับคะแนนที่ต ่ากว่า

ค่าเฉลี่ย ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม คือบริษัทควรมีการสอบทานทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการสอบสวน รวมถึงกฎระเบียบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน มาตรการหรือ

บทลงโทษผู้กระท าผดิในกรณีทีม่กีารกระท าการทุจรติที่ชดัเจน โดยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน หรอืเลขานุการบริษัท ต้องรายงานผลการด าเนินการที่ได้กระท าไปแล้วทัง้หมดให้

ผู้บรหิารระดับสูงของบรษิัท และคณะกรรมการบรษิัททราบว่าจากการสอบทานและได้มกีาร

ปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องกระบวนการสอบสวน รวมถึงกฎระเบียบ กฎหมาย ขัน้ตอนการ

ปฏิบัติงาน มาตรการหรือบทลงโทษผู้กระท าผิด ในกรณีที่ม ีการกระท าการทุจริตที่ช ัดเจน

เพยีงพอ เหมาะสมกบัเรือ่งทจุรติทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การตกัเตอืนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลาย

ลักษณ์อกัษร การหกัค่าจ้างหรอืพักงานโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง และการเลิกจ้างไปจนถึงการถูก

พจิารณาด าเนินคดทีางกฎหมาย ทัง้แพ่งและอาญาอย่างถงึทีส่ดุ 
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จากการประเมนิการมรีะบบการแจ้งเบาะแสและมกีารปฏิบัติตามตามหลักการบรหิาร

ความเสีย่งในเรื่องการทุจรติ พอสรุปได้ว่าปจัจยัเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ระบบการแจ้งเบาะแสไม่มี

ประสทิธผิลเทา่ทีค่วรมาจากการที่ไม่มกีารสอบทาน ทบทวน และปรบัปรุงเป็นประจ า ในเรื่อง

นโยบายการแจง้เบาะแส กลไกการควบคุมระบบการแจ้งเบาะแส ความเพียงพอ เหมาะสมของ

ระบบการแจง้เบาะแสและระเบยีบปฏบิตัหิากได้รบัแจ้งเรื่องทุจรติ รวมถึงกระบวนการสอบสวน 

กฎระเบยีบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน มาตรการหรอืบทลงโทษผู้กระท าผิด ในกรณีที่ม ี

การกระท าการทจุรติทีช่ดัเจน 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อใหร้ะบบการแจง้เบาะแสของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มธุรกิจหลักทรพัย์มปีระสทิธิผล เมื่อผู้บริหารมีการปรบัปรุงระบบการแจ้งเบาะแสโดย

ก าหนดให้มกีารสอบทาน ทบทวน และปรบัปรุงในทุกกระบวนการขัน้ตอนของระบบการแจ้ง

เบาะแสอย่างเป็นประจ าเพื่อใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร การออกแบบสร้างโปรแกรม

กระบวนการขัน้ตอนของระบบการแจง้เบาะแสอย่างชดัเจนจดัท าเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร 

และมีการสรา้งและสนับสนุนใหก้รรมการและพนักงานทุกระดับมจีรยิธรรม  เช่น การจดักจิกรรม

ในเรือ่งจรยิธรรมเพื่อใหก้รรมการและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องของการ

มจีรยิธรรมแล้ว ผู้บรหิารควรมกีารติดตามผลและประเมนิผลทัง้หมดในเรื่องที่ท าการปรบัปรุง

เพิม่เตมิเพื่อระบบการแจง้เบาะแสทีม่ปีระสทิธผิลยิ่งข ึน้ 

ข้อจ ากดัในการศึกษา 

ในการศกึษาการประเมนิประสทิธผิลระบบการแจง้เบาะแสของบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย กลุ่มธรุกจิหลักทรพัย์ มขี้อจ ากดัในการศกึษาดงันี้ 

1. จากการศกึษาโดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มธุรกจิ

หลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกบัการประสทิธผิล

ของระบบการแจง้เบาะแสทัง้หมดจ านวน 13 บรษิทั ระยะเวลาในการศกึษาค้นคว้าอสิระมจี ากดั 

อาจท าใหข้อ้มลูทีไ่ด้ไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ 

2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม อาจท าให้ข้อมูลที่ได้ร ับค่อนข้างน้อยกว่าที่ควร 

เนื่องจากช่วงเวลาที่ท าการศกึษาเกดิเหตุการณ์ระเบิดบรเิวณแยกราชประสงค์ซึ่งเหตุการณ์ที่
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เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ

หลกัทรพัย์ สง่ผลใหไ้มม่เีวลาเท่าที่ควรในการตอบแบบสอบถาม ท าให้เกดิข้อจ ากดัในจ านวน

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม อาจท าให้ข้อมูลที่ได้ร ับค่อนข้างน้อยกว่าที่ควร 

เนื่องจากไมไ่ด้รบัความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามเทา่ทีค่วร 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

จากการศกึษาการประเมนิประสทิธผิลระบบการแจง้เบาะแสของบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย กลุ่มธรุกจิหลักทรพัย์มปีระเดน็ที่ควรศกึษาเพิม่เติม คอื  

1. ศึกษากระบวนการสอบทาน ทบทวน และปรับปรุง ในเรื่องนโยบายการแจ้ง

เบาะแสเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่ส่งผลให้ระบบการแจ้งเบาะแสมปีระสทิธผิลลดลง และ

ก าหนดกระบวนการขัน้ตอนการสอบทาน ทบทวน และปรบัปรุงให้ครอบคลุมในระบบการแจ้ง

เบาะแส 

2. ศึกษากระบวนการสอบทาน ทบทวน และปรับปรุง ในเรื่องการสอบสวน 

กฎระเบยีบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน มาตรการหรอืบทลงโทษผู้กระท าผิดในกรณีที่ม ี

การกระท าการทุจริตที่ช ัดเจนเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่ส่งผลให้ระบบการแจ้งเบาะแสมี

ประสทิธผิลลดลง และมกีารก าหนดการสอบสวน กฎระเบียบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

มาตรการหรอืบทลงโทษผู้กระท าผดิใหค้รอบคลุมในกรณีทีม่กีารกระท าการทจุรติทีช่ดัเจน 

3. ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรที่ม ีต่อระบบการแจ้งเบาะแส และ

ขอ้เสนอแนะใหด้ าเนินการหรอืปรบัปรงุการด าเนินการของระบบการแจง้เบาะแส 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพื่อการค้นคว้าด้วยตนเอง 

เร่ือง การประเมนิประสิทธิผลของระบบการแจ้งเบาะแสของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มธรุกจิหลักทรพัย์ 

เรยีน ทา่นผู้ตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอสิระ เพื่อการศกึษาของนักศกึษาระดับ

ปรญิญาโทมหาบัณฑิต หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน 

มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการศกึษาประสทิธผิลของระบบการแจ้ง

เบาะแสของบรษิัทในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธรุกจิหลักทรพัย์ 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านและขอเรียนว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามทีก่รณุาใหค้วามอนุเคราะห์ เสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และแสดง

ความคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการศกึษา ซึ่งจะน าไปใช้ในการศกึษาเท่านัน้ โดย

แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี้ 

สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นที ่2 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัจดทะเบยีน 

สว่นที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัระบบการแจง้เบาะแสขององค์กร 

สว่นที ่4  ขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะ 

 

หากมขี้อสงสยักรณุาตดิต่อชลกานต์ จนัทรเ์กลี้ยง 

โทรศพัท์: 085-127-3560 

E-mail: Chonlakan.c@hotmail.com
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การประเมนิประสิทธิผลของระบบการแจ้งเบาะแสของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มธรุกจิหลักทรพัย์ 

กรณุาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีท่านต้องการเลือก 

ส่วนท่ี 1  ข้อมลูสว่นบุคคลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง   กรณุาท าเครื่องหมาย   ในชอ่ง  ตามความเป็นจรงิ 

1.  เพศ 

  ชาย  หญงิ 

2.  อายุ 

  ต ่ากวา่ 25 ปี   25 – 35 ปี 

  มากกวา่ 35 – 50 ปี  50ปีขึน้ไป 

3.  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

  ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี  ปรญิญาตร ี

  ปรญิญาโท  สงูกวา่ปรญิญาโท 

4. ระยะเวลาในการท างาน 

  ต ่ากวา่ 5 ปี  5 - 10 ปี 

  มากกวา่ 10 -15 ปี  15 ปีขึน้ไป 
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5. แผนกงาน 

 ฝายตรวจสอบภายใน  

  ฝ่ายบุคคล 

  อืน่ๆ(ระบุ).........) 

6. ต าแหน่งงาน      

 ผู้บรหิาร (ผู้จดัการ/หวัหน้างาน) 

  พนักงานระดบัปฏบิตัิการ 

7. ประสบการณ์การท างาน   

 ต ่ากวา่ 1 ปี 

 ตัง้แต่ 1-5 ปี 

 ตัง้แต่ 6-10 ปี 

 มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัจดทะเบยีน 

ค าชีแ้จง   กรณุาท าเครื่องหมาย   ในชอ่ง  ตามความเป็นจรงิ 

1. ระยะเวลาประกอบธรุกจิ 

 น้อยกวา่ 5 ปี  

 5-10 ปี  

 11-20 ปี  

 มากกวา่ 20 ปี 
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2. ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

 น้อยกวา่ 100 ล้านบาท 

 100-200 ล้านบาท  

 201- 300 ล้านบาท  

 มากกวา่ 300 ล้านบาท 

3. จ านวนพนักงานของบรษิทั 

 ไมเ่กนิ 50 คน  

 51- 250 คน  

 251- 1,000 คน  

 มากกวา่ 1,000 คน 
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ส่วนท่ี 3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัระบบการแจ้งเบาะแสขององคก์ร 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมาย ลงในชอ่งวา่งทัง้ 2 หวัขอ้ทีต่รงกบัความเหน็ของท่านเกี่ยวกบั

การมีระบบการแจ้งเบาะแส และการปฏิบัติตามระบบ (ทัง้นี้  ค าว่า “การทุจริตในที่นี้  ม ี

ความหมายรวมถงึ การทจุรติและการคอรปัชัน่) 

 

การบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกนั
การทจุริต 2 1 0 2 1 0

บาง ไม่ บาง ไม่
ส่วน ใช่ ส่วน มี

1. องคก์รมนีโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัระ
บบการแจง้เบาะแสการทุจรติ

2. ฝา่ยบรหิารแสดงเจตนารมณ์ในดา้น
การต่อตา้นการทุจรติอย่างชดัเจน

3. ฝา่ยบรหิารมกีารก าหนดสภาพแวด
ลอ้มทีไ่มย่อมรบัการทุจรติ รวมทัง้สนบั
สนุนและเปิดโอกาสใหพ้นกังานมสี่วน
รว่มในการแจง้เบาะแส

4.องคก์รมกีารสอบทาน ทบทวนและปรบั
ปรงุนโยบาย กลไกการควบคุมประสทิธิ

ภาพและประสทิธผิลของระบบการแจง้
เบาะแส ทุกปีเพือ่ใหท้นักบัการเปลีย่น
แปลงขององคก์ร

มีระบบการแจ้งเบาะแส

ใช่

มีการปฏิบติัตามระบบ

มี

หลกัการท่ี 1 Fraud Risk Governance
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การบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกนั
การทจุริต 2 1 0 2 1 0

บาง ไม่ บาง ไม่
ส่วน ใช่ ส่วน มี

1. ฝา่ยบรหิารมกีารออกแบบสรา้งโปร
แกรมกระบวนการขัน้ตอนของระบบ
ของระบบการแจง้เบาะแส

2. กรรมการและพนกังานทุกระดบัรบัรู้
ในนโยบายของระบบการแจง้เบาะแส

อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร

3. องคก์รมกีารระดมความคดิเหน็ของ
กรรมการและพนกังานทุกระดบัในเรือ่ง
การประเมนิความเสีย่งของการทุจรติ

4.องคก์รมกีารสอบทาน  ประเมนิความ
เพยีงพอ เหมาะสมของกระบวนการประ

เมนิความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติประจ า
ทุกปีเป็นอย่างน้อย

มีระบบการแจ้งเบาะแส

ใช่

มีการปฏิบติัตามระบบ

มี

หลกัการท่ี 2 Fraud Risk Assessment

การบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกนั
การทจุริต 2 1 0 2 1 0

บาง ไม่ บาง ไม่
ส่วน ใช่ ส่วน มี

1. องคก์รไดเ้ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 
ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่
ทีถ่กูตอ้งใหท้ราบและเป็นไปอย่างทัว่ถงึ 
เช่น กฎระเบยีบ กฎหมาย ขัน้ตอนการ

การปฏบิตังิาน มาตรการหรอืบทลงโทษ
ผูก้ระท าผดิ เป็นตน้

2. องคก์รมกีารสรา้งและสนบัสนุนใหก้รรม
การและพนกังานทุกระดบัมจีรยิธรรม 

 เช่น การท า CSR การจดักจิกรรมใน
เรือ่งจรยิธรรม เป็นตน้

3. องคก์รมกีารแจง้ขา่วหากมกีารตรวจจบั
ไดใ้นเรือ่งการทุจรติโดยมกีารประกาศให้
ทุกคนในองคก์รสามารถรบัรูไ้ดอ้ย่างทัว่ถงึ

4.องคก์รมกีารสอบทาน ทบทวนและปรบั
ปรงุนโยบายการป้องกนัการทุจรติทุกปี

มีระบบการแจ้งเบาะแส

ใช่

มีการปฏิบติัตามระบบ

มี

หลกัการท่ี 3 Fraud Prevention
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การบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกนั
การทจุริต 2 1 0 2 1 0

บาง ไม่ บาง ไม่
ส่วน ใช่ ส่วน มี

1. ทุกคนในองคก์รมคีวามเขา้ใจในสิง่บอก
เหตุทีผ่ดิปกต ิและรายงานเมือ่พบสิง่บอก
เหตุ

2. องคก์รไดเ้ปิดช่องทางการแจง้เบาะแส
เกีย่วกบัการทุจรติทีห่ลากหลาย งา่ยต่อ

การเขา้ถงึ เช่น ส่งเรือ่งผา่นกลอ่งรบัความ
คดิเหน็ ทางโทรศพัทต์ดิต่อหรอืแจง้บุคคล
ทีร่บัผดิชอบ ทางแบบฟอรม์ออนไลน์บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้

3. องคก์รมรีะเบยีบปฏบิตัแิละเกบ็ไวเ้ป็น
ความลบั มกีารตดิตามผลทีเ่กดิขึน้อย่าง

ใกลช้ดิ และน าขอ้มลูมาใชเ้พือ่การวเิคราะห์

มลูเหตุทีเ่กดิการทุจรติ

4. องคก์รมกีารสอบทานรวมทัง้ประเมนิ
ความเพยีงพอ เหมาะสมของระบบการ

เบาะแสและระเบยีบปฏบิตัหิากไดร้บัแจง้
เรือ่งทุจรติโดยทบทวนเป็นประจ าทุกปี

มีระบบการแจ้งเบาะแส

ใช่

มีการปฏิบติัตามระบบ

มี

หลกัการท่ี 4 Fraud Detection
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ส่วนท่ี 4 ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะใหด้ าเนินการหรอืปรบัปรงุการด าเนินการของระบบการ

แจง้เบาะแส  

 

 

 

 

  

ขอขอบพระคณุทกุทา่นที่สละเวลาอนัมคีา่ตอบแบบสอบถามฉบบันี ้

การบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกนั
การทจุริต 2 1 0 2 1 0

บาง ไม่ บาง ไม่
ส่วน ใช่ ส่วน มี

1. องคก์รมกีระบวนการสอบสวนทีม่ปีระ
สทิธผิล พรอ้มก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบใน
งานสอบสวนอย่างชดัเจน และมคีวามเป็น
อสิระ

2. องคก์รมกีารแสดงผลการสอบทานเป็น
เอกสารและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบ

3. องคก์รมกีารก าหนดกฎระเบยีบ กฎ
หมาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน มาตรการ

หรอืบทลงโทษผูก้ระท าผดิในกรณีทีม่กีาร

กระท าการทุจรติ ก าหนดไวโ้ดยชดัเจน

4. องคก์รมกีารสอบทานทบทวนและปรบั
ปรงุกระบวนการสอบสวน รวมถงึกฎ

ระเบยีบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
มาตรการหรอืบทลงโทษผูก้ระท าผดิในกรณี

ทีม่กีารกระท าการทุจรติทีช่ดัเจนอยูเ่ป็น
ประจ าทุกปี

มีระบบการแจ้งเบาะแส

ใช่

มีการปฏิบติัตามระบบ

มี

หลกัการท่ี 5 Fraud Investigation & Correction Action
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