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บทคดัย่อ 
 
         กำรศกึษำค้นคว้ำอสิระครัง้นี้  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำปัจจยัส ำคญัทีม่ผีลต่อกำรลด
ควำมเสีย่งเรือ่งกำรทุจรติกระบวนกำรขำยตรง กรณศีกึษำบรษิทั  ABC จ ำกดั (นำมสมมต)ิ เป็น
กำรศกึษำเป็นกำรวจิยัเชงิส ำรวจโดยใช้แบบสอบถำมควำมคดิเหน็ของผู้บรหิำรและพนักงำน
บรษิทั จ ำนวน 157 คน ตำมแนวคดิกำรประเมนิควำมเสีย่งเรือ่งกำรทุจรติของ ACFE (2009) 
        ผลกำรศกึษำพบว่ำ สภำพแวดลอ้มกำรควบคุมจำกปัจจยัดำ้นผูบ้รหิำรและบุคคลกรคน
ส ำคญัมคีวำมเสีย่งในระดบัมำกทีสุ่ด เนื่องจำกกำรก ำหนดเป้ำหมำยและกำรวดัผลงำนที่สูงเกนิ
ควำมเป็นจรงิ กำรพงึพำสนิคำ้น้อยชนิด กำรก ำกบัดูแลดำ้นกำรตดิตำมกำรช ำระหนี้ไม่เพยีงพอ
กำรรบัรูปั้จจยัทีม่ผีลต่อกำรลดควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติทีส่ ำคญัคอื (1) กำรตรวจสอบประวตัแิละ
และตรวจเยีย่มสถำนทีอ่ยู่ของลูกคำ้ (2) กำรตดิตำมผลงำนขำยของหวัหน้ำทมี (3) กำรกระท ำ
ทุจรติทุกกรณีบรษิทัจะด ำเนินกำรทำงกฏหมำยทุกกรณี (4) กำรมพีนักงำนธุรกำรทีม่คีวำมรูใ้น
กำรปฏบิตังิำน เป็นตน้  
 ผูบ้รหิำรน ำผลกำรศกึษำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยและวธิกีำรปฏบิตังิำนเป็น
คู่มอือยำ่งเหมำะสม จดัใหม้กีำรฝึกอบรมหวัหน้ำทมีอยำ่งน้อยภำยใน 6 เดอืน  
 
 

 
 



 
 

กิตติกรรมประกำศ 
 
         รำยงำนจำกกำรศกึษำคน้ควำ้อสิระฉบบัน้ีส ำเรจ็ไดด้ว้ยควำมอนุเครำะหข์อง บุคคลหลำย
ท่ำน ซึง่ผูม้พีระคุณท่ำนแรกทีผู่ศ้กึษำใคร่ขอกรำบขอบพระคุณคอื อำจำรย ์ดร.พรสริ ิปุณเกษม 
อำจำรยท์ีป่รกึษำ ซึ่งไดใ้ห้ควำมรู ้ค ำแนะน ำตรวจทำน และแก้ไขขอ้บกพร่องต่ำง ๆ ดว้ยควำม
เอำใจใส่ทุกขัน้ตอน เพื่อใหก้ำรเขยีนรำยงำนกำรคน้ควำ้อสิระฉบบัน้ีสมบูรณ์ทีสุ่ด ท่ำนที ่สองคอื
อำจำรยศ์วิะรกัษ์ พนิิจำรมณ์ ทีใ่หค้ ำแนะน ำ ตรวจทำนและแก้ไขขอ้บกพร่องต่ำง ๆ ผูศ้กึษำใคร่
ขอกรำบขอบพระคุณเป็นอยำ่งสงูไว ้ณ โอกำส นี้  

ผูศ้กึษำ ขอขอบพระคุณเจำ้หน้ำที ่บรษิทั ABC จ ำกดั ที่เป็นกลุ่มตวัอย่ำงทุกท่ำนที่ให้
ควำมร่วมมอืในกำรเก็บขอ้มูล ในกำรศกึษำค้นคว้ำอสิระในครัง้นี้ และหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำผล
กำรศกึษำคน้ควำ้อสิระในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ ต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งโดยเฉพำะกรรมกำรบรกิำร 
หน่วยงำนบญัชแีละกำรเงนิ สำมำรถน ำแนวทำงกำรประยุกต์กำรประเมนิควำมเสี่ยงในเรื่อง
ทุจรติ ใช้เป็นเครื่องมอืช่วยสนับสนุนเพื่อประเมนิควำมเสี่ยงกำรทุจรติ และน ำมำใช้ในกำรวำง
แนวทำงกำรควบคุมและป้องกนั กำรทุจรติ    ในกจิกรรมทีม่คีวำมเสีย่งต่อกำรเกดิทุจรติใน
องคก์ร 
         ทำ้ยทีสุ่ดขอขอบพระคุณ บดิำ มำรดำ และทุกคนในครอบครวัทีใ่หก้ำรส่งเสรมิสนับสนุน
และเป็นก ำลงัใจมำโดยตลอด ขอขอบคุณอำจำรย์ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ รวมทัง้พี่ๆ และเพื่อน
นกัศกึษำปรญิญำโททุกท่ำนทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืและเป็นก ำลงัใจ ตลอดจนคอยใหค้ ำปรกึษำและ
ค ำแนะน ำซึง่ท ำใหก้ำรศกึษำคน้ควำ้อสิระในครัง้นี้ประสบผลส ำเรจ็ดว้ยด ี
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

พระราชด ารสัของพระบามสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ความว่า เมอืงไทยน่าจะเจรญิ ขอ้ส าคญั

คอื ตอ้งหยดุการทุจรติใหส้ าเรจ็ และไมทุ่จรติเสยีเอง ความสุจรติจะท าใหป้ระเทศไทยรอดพน้

อนัตรา ส านกัขา่วไทย 9 ตุลาคม 2546 

         ด้วยทศันคติของโลกวตัถุนิยมในปัจจุบนัที่นับถืออ านาจเงนิตรามากกว่าความซื่อตรง 

การทุจรติและการคอรร์ปัชัน่ เปรยีบเสมอืนไวรสัรา้ยทีท่ าลายความสุจรติและความเสมอภาคให้

หมดไปและนบัวนักย็ิง่ลุกลามท าลายเศรษฐกจิ จรยิธรรมอนัดงีามและค่านิยมของสงัคมโลก การ

ป้องกนัและการค้นพบการทุจรตินับวนัจะท าได้ยากและไม่ทนักาล เพราะผู้กระท าผิดเป็นผู้มี

ความรู ้มอี านาจ มโีอกาสในการกระท าและปกปิดการกระท า (อุษณา  ภทัรมนตร,ี 2555) 

ความเคยชนิต่อการทุจรติในสงัคมไทย (จากผลการส ารวจของ ABAC และ NIDA ปี 2556) 

1. คนไทย 1 ใน 6 คนยอมรบัว่า ตนเองเคยรบัสนิบนและเคยมสี่วนเกีย่วขอ้งกบั

การทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

2. รอ้ยละ 92.40 เคยลอกการบา้นหรอืรายงานของเพื่อน 

3. รอ้ยละ 87.60 เคยลดัควิเพือ่ซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิารต่างๆ 

4. รอ้ยละ 83.60 เคยคอรร์ปัชนัทรพัยส์นิของส านกังาน 

5. รอ้ยละ 81.20 เคยมพีฤตกิรรมคอรร์ปัชนัในขณะปฏบิตังิาน 

6. รอ้ยละ 80.20 เคยใหส้นิบนสนิน ้าใจตอบแทนเจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิารเพื่ออ านวย

ความสะดวก 

7. รอ้ยละ 54.70 เคยขบัรถผดิกฏจราจร



2 

8. รอ้ยละ 1.39 ยอมจา่ยเงนิหรอืถูกรดีไถจากเจา้หน้าทีข่องรฐั 

9. รอ้ยละ 26.87 เคยรบัเงนิเพื่อลงคะแนนเสยีงใหน้กัการเมอืง 

10. รอ้ยละ 18.19 เคยใชร้ะบบอุปถมัภ/์ใหส้ทิธพิเิศษแก่เครอืญาต ิ

11. รอ้ยละ 13.81 เคยใหข้องขวญัหรอืตดิสนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐั 

12. รอ้ยละ 13.24 เคยน าวสัดุ อุปกรณ์ในส านกังานไปใชส้่วนตวั 

13. รอ้ยละ 12.60 เคยฝากบุตรหลานเขา้โรงเรยีน 

 จากสิง่ที่กล่าวมาขา้งต้นจะเหน็ได้ว่าการทุจรติท าให้พบปัญหาต่างๆ มากมายรวมถึง

เป็นการปัน่ทอนก าลงัใจในการท างานของพนักงานที่ซื่อสตัยต่์อองค์ ท าให้พนักงานรูส้กึชนิกบั

การกระท าการทุจรติ ไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการท างาน เพราะองคก์รเสยีหายจากผลการท า

การทุจรติ จงึไม่สามารถน าเงนิส่วนทีถู่กทุจรติไปมาตอบแทนเป็นเงนิโบนัส การพจิารณาปรบั

เงนิเดอืนพนกังาน รวมไปถงึการใหส้วสัดกิารต่างๆ ทีเ่พิม่ขึน้แก่พนกังานในองคก์ร  

 จงึน ามาสู่ความสนใจในการศกึษาค้นคว้าอิสระในครัง้นี้ เพื่อหาปัจจยัส าคญัในการลด

ความเสีย่งต่อการทุจรติของกรณีศกึษาบรษิทั ABC จ ากดั ซึง่เป็นองคก์รทีก่ าลงัประสบปัญหา

การเพิม่ขึน้ของความเสยีหายจากการทุจรติในรปูแบบต่าง ๆ จนท าให้บรษิทัประสบปัญหาการ

ขาดทุนสะสมเกนิมูลค่าทุนจดทะเบยีนโดยขอ้มูลเกี่ยวกบับรษิทั ABC จ ากดัทัว่ไปของบรษิทั 

และผลกระทบทีเ่กดิจากการทุจรติไดน้ าเสนอไวด้งันี้ 

บริษัท ABC จ ากัด ประกอบธุรกิจแบบ ขายตรง  สินค้าที่ขาย คือผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น พรอ้มดว้ยการใหบ้รกิารครบวงจร ประกอบดว้ย การออกแบบ ผลติ 
และบรกิาร ทุนจดทะเบยีน 4 ล้านบาท จดทะเบยีนจดัตัง้ในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2549 
ส านักงานใหญ่อยู่ทีก่รุงเทพ มสีาขาหลกั 18 สาขา และสาขาย่อย 4 สาขา ผลติภณัฑห์ลกัของ
บรษิัทแบ่งออกเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย เครื่องกรองน ้า เครื่องซกัผ้าและเครื่องอบผ้า 
เครือ่งดดูฝุ่ น และ เครือ่งฟอกอากาศ  บรษิทัมรีายไดเ้ฉลีย่ปีละ 250 ลา้นบาท 

 
บรษิทั ABC จ ากดั จ าหน่ายสนิคา้โดยผ่านทางช่องทางการจดัจ าหน่ายในรปูแบบขาย

ตรงชัน้เดยีว (Single Level Direct Sales) โดยมุง่เน้นการขายสนิคา้ผ่านทมีงานขายตรงแก่
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายถงึทีพ่กัอาศยั พนกังานประจ าม ี  212 คน ตวัแทนขายอสิระ 382 คน 
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พนกังานประจ าของบรษิทัฯ มเีงนิเดอืนประจ า และสวสัดกิารประกนัสงัคม ประกนัชวีติ เงนิ
สะสม เงนิรางวลัตามยอดขาย และรางวลัเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ   ตวัแทนขาย
ตรงอสิระ ไมเ่ป็นพนกังานประจ าจะมรีายไดแ้ละรางวลัทีบ่รษิทัฯ จดัใหโ้ดยขึน้อยู่กบัยอดขาย  
เนื่องจากผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัถูกแบ่งออกเป็น 4 หมวดไดแ้ก่ เครือ่งกรองน ้า เครือ่งซกัผา้
และเครือ่งอบผา้ เครือ่งดดูฝุ่ น เครือ่งฟอกอากาศ จ าเป็นตอ้งอาศยัการอธบิายรายละเอยีดดา้น
เทคนิค เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพและความแตกต่างของสนิคา้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่  
ดงันัน้พนกังานทีม่ทีกัษะการขายทีโ่ดดเด่นอาจถูกดงึตวัไปเป็นพนกังานหรอืตวัแทนขายของ 

 
ผูป้ระกอบการรายอื่นทีใ่หผ้ลตอบแทนทีส่งูกว่าได ้  ธุรกจิจ าเป็นตอ้งพึง่พาพนกังานขาย

เป็นหลกั แต่ตวัแทนขายซึง่ไมม่เีงนิเดอืนมเีพยีงค่านายหน้าจากการขายเท่านัน้ และดว้ยแรง
กดดนัจากการตอ้งบรรลุเป้าหมายของหวัหน้าทมี จงึอาจเป็นแรงจงูใจใหม้กีารท าทุจรติใน
รปูแบบต่างๆ ซึง่ส่งผลกระทบกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัเป็นอยา่งมาก  

 
ปัญหาส าคญัของบรษิทั คอืช่องทางหรอืโอกาสเกดิการทุจรติของพนกังานตัง้แต่ตวัแทน

ขายตรงอสิระ หวัหน้าทมีขาย ผูจ้ดัการสาขา พนกังานเกบ็เงนิ พนกังานบรกิารหลงัการขาย 
และพนกังานธุรการสาขา กรณกีารทุจรติที ่ ตวัอยา่งกรณกีารทุจรติในอดตีทีอ่าจเกดิจาก
พนกังาน มดีงัต่อไปนี้ 

 
กรณีท่ีอาจเกิดการทุจริตจากพนักงานฝ่ายขาย 

1. ลกูคา้ซือ้สนิคา้เป็นเงนิสดและพนกังานน าเงนิสดไปและแกไ้ขใบสัง่ซือ้เป็นการผ่อนช าระ
โดยพนกังานจะเป็นผูช้ าระค่าสนิคา้เองเป็นงวดๆ 

2. พนกังานขายเบกิเครือ่งและน าเครือ่งไปจ าน าทีโ่รงจ าน า 
3. พนกังานขายเป็นเงนิสด 1 เครือ่งและน ายอดขายมาเคลยีท์ีบ่ญัชเีป็นการซือ้ 3 เครือ่ง

เพื่อรบัค่าคอมมชิชัน่ในอตัราขัน้บนัไดทีส่งูขึน้ 
4. พนกังานขายสนิคา้ในราคาทีส่งูกว่าราคาทีบ่รษิทัก าหนดและน าส่วนต่างจากราคาที่

บรษิทัก าหนดไป 
5. พนกังานขายสนิคา้ไดแ้ละไมน่ ามาเคลยีก์บับรษิทัโดยหายไปเฉยๆ 
6. มกีารเปลีย่นชื่อพนกังานขายเพื่อหนีการหกัหนี้สนิทีม่อียูเ่ดมิ 

 

กรณีท่ีอาจเกิดการทุจริตจากพนักงานฝ่ายสินเช่ือและกฎหมาย 

1. เกบ็เงนิสดลกูคา้ทีข่ายผ่อนช าระโดยใหผ้ลประโยชน์เช่น ส่วนลด 20% หากลกูคา้
จา่ยเงนิสดทนัทใีนวนัน้ี แต่น าเงนิมาจ่ายบรษิทัเพยีงเท่ากบัการผ่อนช าระ 1 งวดและ
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ทยอยจ่ายช าระค่างวดทีเ่หลอืเองโดย วธิกีารเขยีนใบเสรจ็ใบแรกใหล้กูคา้เท่ากบัทีลู่กคา้
จา่ยช าระมาจรงิ ส่วนส าเนาทีน่ าส่งบรษิทัจะท าการเขยีนอกีครัง้เท่ากบัค่างวดทีผ่่อน
ช าระและน าส่งเงนิถูกตอ้ง 

2. ใชค้วามคุน้เคยกบัลกูคา้เกบ็เงนิลกูคา้โดยไมเ่ปิดใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ลกูคา้ 
3. น าใบเสรจ็รบัเงนิ Copy ใหล้กูคา้โดยไมใ่ช่ใบเสรจ็รบัเงนิของบรษิทั 
4. การหมนุเงนิโดยการน าเงนิทีเ่กบ็ไดใ้หมไ่ปจ่ายใหก้บัลูกคา้เก่าทีเ่กบ็มาแลว้ 
5. ใชร้ะเบยีบบรษิทัทีล่กูคา้ผ่อนช าระจา่ยเงนิสดเตม็จ านวนและใหส้่วนลดแก่ลกูคา้ 20% 

แต่ในความเป็นจรงิเกบ็ลกูคา้มาโดยไมใ่หส้่วนลดแต่มาท าเอกสารขอส่วนลดใหแ้ก่ลกูคา้
และน าเงนิส่วนต่างไปเอง 
 

กรณีท่ีอาจเกิดการทุจริตจากพนักงานฝ่ายธรุการสาขา 

1. ไมน่ าเงนิทีร่บัเคลยีเ์ขา้บญัชตีามระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนดคอื     ภายใน 1 วนัท าการ
หลงัจากรบัเคลยีเ์งนิ 

2. น าเงนิสดยอ่ย (Box pretty cash) ไปใชส้่วนตวั 
3. การหมนุเงนิโดยการน าเงนิทีร่บัเคลยีใ์หมไ่ปเขา้บญัชแีทนเงนิทีน่ าไปใช้ 
4. เบกิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเกนิความเป็นจรงิ 
5. ใหแ้มบ่า้นตรอกบตัรเขา้-ออก แทนในกรณีมาท างานสายหรอืกลบับา้นก่อนเวลาเลกิงาน 

 
จากการปัญหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ บรษิทัไดม้แีนวทางลดความเสีย่งโดยใหพ้นกังาน

แผนกเครดติจดัท ารายงานเพื่อท าเอกสารการโอนหนี้ใหพ้นกังานทีท่ าการทุจรติ โดยแผนก
เครดติจะรวบรวมหลกัฐานจากลกูคา้ ตรวจสอบการทุจรติแลว้น าไปแจง้ความ โดยใหพ้นกังาน
รบัสภาพหนี้และลงนามในเอกสารการโอนหนี้ หากพนักงานยงัท างานอยูก่บับรษิทักจ็ะมกีารหกั
หนี้จากเงนิเดอืนพนกังาน หากพนกังานลาออกแลว้จะท าการด าเนินคดตีามกฏหมาย 
สรุปการโอนหนี้พนักงานระหว่างปี 2553 – 2557 แสดงตามตารางที ่1 และภาพท่ี 2 : แสดง
แนวโน้มการโอนหน้ีพนกังานมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี ซึง่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี  
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ตารางท่ี 1 สรปุรายได้รวมของบริษทัและการโอนหน้ีพนักงานระหว่างปี 2553 –  2557 

ปี 

รายได้รวมของบริษทั 
(บาท) 

ยอดโอนหน้ีพนักงาน 
(บาท) 

% ยอดโอนหน้ี
พนักงาน/

รายได้รวม
ของบริษทั 

2553 199,581,398.01 3,732,991.00 1.87% 

2554 205,145,124.43 5,306,675.00 2.59% 

2555 230,228,394.50 7,051,233.00 3.06% 

2556 231,753,922.78 10,453,228.00 4.51% 

2557 205,661,396.65 8,823,106.00 4.29% 

รวม 1,072,370,236.37 35,367,233.00 3.30% 

ท่ีมำ : รำยงำนสรปุกำรโอนหน้ีพนักงำนจำกแผนกบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
 

 
 
ภำพท่ี 1 : แสดงแนวโน้มกำรโอนหน้ีพนักงำนและรำยได้รวมของบริษทั 
ท่ีมำ : รำยงำนสรปุกำรโอนหน้ีพนักงำนจำกแผนกบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
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 จากตารางที ่ 1 สรปุรายไดร้วมของบรษิทัและการโอนหนี้พนกังานระหว่างปี 2553 –  
2557 ซึง่รวบรวมโดยแผนกบญัชกีารเงนิ ทีม่กีารจบัไดว้่าพนกังานท าการทุจรติและรวมรวม
หลกัฐานเพื่อแจง้ความทีส่ถานีต ารวจในพืน้ทีส่าขาตัง้อยู ่และใหพ้นกังานเซน็ตร์บัสภาพหนี้ โดย
ตารางนี้จะเปรยีบเทยีบผลกระทบของการทุจรติต่อยอดรายไดร้วมของบรษิทั จะเหน็ไดว้่าในปี 
2553 เท่ากบั 1.87% ปี 2554 เท่ากบั 2.59% ปี 2555 เท่ากบั 3.06% ปี 2556 เท่ากบั 4.51% 
และปี 2557 เท่ากบั 4.29% ตามล าดบัแสดงใหเ้หน็ว่าแนวโน้มของการโอนหนี้พนกังานมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง  

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดใ้หค้วามหมายของการทุจรติ ไว้

ดงันี้การทุจรติ หมายถงึ การกระท าทีผ่ดิกฏหมายใดๆ เช่น ฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรอืละเมดิ 

เป็นตน้ การกระท าเหล่านี้เกดิขึน้โดยปราศจากการข่มขู ่ บงัคบัหรอืมเีหตุบบีบงัคบัจากผูอ้ื่น (จง

ใจหรอืตัง้ใจหรอืมเีจตนาเอง) การทุจรติ คอื การกระท าของบุคคลธรรมดา หรอืองคก์รเพื่อให้

ไดม้าซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืบรกิาร หรอืเพื่อไมต่อ้งจา่ยเงนิหรอืค่าตอบแทนใดๆ หรอืเพื่อใหเ้กดิ

ผลประโยชน์แก่ส่วนตนหรอืธุรกจิอื่น 

การทุจรติ หมายถงึ การทีผู่ป้ฏบิตังิานหนึ่งคนหรอืมากกว่าหนึ่งคน ซึง่อาจจะเป็นพนกังาน 

ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนักระท าการเพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรอืแก่พรรคพวกโดยมชิอบหรอืโดยผดิกฎหมาย ผลประโยชน์ในทีน่ี้ไมไ่ดห้มายถงึเฉพาะในรปู

ของตวัเงนิเท่านัน้ แต่ยงัเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งอื่นๆ ซึง่อาจไมเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเงนิโดยตรงดว้ย การ

ทุจรติไมใ่ช่ขอ้ผดิพลาดแต่อยา่งใด ส่วนส าคญัอยา่งหนึ่งทีท่ าใหก้ารทุจรติแตกต่างจาก

ขอ้ผดิพลาด คอื เจตนาในการกระท าการดงัทีก่ล่าวแลว้ 

การทุจรติ ความหมายทีเ่หมาะสมในเรือ่งการตรวจสอบภายใน คอื การกระท าทีไ่ม่ซื่อสตัย ์จงใจ

หลอกลวงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทีม่คิวรได ้ โดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น 

รวมทัง้การตัง้ใจบดิเบอืนการเสนอความจรงิ เช่น การแต่งเตมิหรอืแกไ้ขบญัชหีรอืเอกสารอยา่ง

ไมถู่กตอ้ง การบดิเบอืนละเวน้ผลของรายการทุจรติในบญัชหีรอืเอกสาร การบนัทกึรายการโดย

ไมม่หีลกัฐาน ความตัง้ใจบดิเบอืนการรายงานผลการด าเนินงานขององคก์รโดยผูบ้รหิารหรอื

พนกังานเพื่อหวงัประโยชน์จากการบดิเบอืนในรปูของการเลื่อนต าแหน่ง โบนสัหรอืผลประโยชน์

อื่นๆ นอกจากนี้อาจรวมถงึการใชท้รพัยส์นิขององคก์รไปในทางทีผ่ดิ เพื่อประโยชน์ของ

ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืบุคคลอื่น 
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 มาตราฐานการสอบบญัชขีองสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศ รหสั 240 เรือ่งการทุจรติ

และขอ้ผดิพลาด ไดใ้หค้วามหมายว่า การทุจรติ หมายถงึ การกระท าโดยจงใจ หรอืเจตนาโดย

บุคคลเดยีวหรอืหลายคน ซึง่อาจเป็นผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืบุคคลอื่น อนัมผีลท าใหง้บการเงนิ

แสดงขอ้มลูไมถู่กตอ้งการทุจรติอาจเกดิจาก 

- การตกแต่ง การปลอม หรอืการเปลีย่นแปลงบนัทกึหรอืเอกสาร 

- การใชท้รพัยส์นิของกจิการในทางทีผ่ดิ หรอืการยกัยอกสนิทรพัยข์องกจิการ 

- การปกปิดรายการ หรอืละเวน้การบนัทกึรายการในบนัทกึหรอืเอกสาร 

- การบนัทกึรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ 

- การใชน้โยบายการบญัชอีย่างไมถู่กตอ้ง (จนัทนา  สาขากร. และคนอื่นๆ ,2548) 

รปูแบบของการทุจรติ (แนวคดิ Hridenheimer, 1978) 

1. การทุจรติสดี า หมายถงึ การทุจรติทีค่นส่วนใหญเหน็พอ้งตอ้งกนัว่ามคีวามผดิและ

สมควรถูกต าหนิ 

2. การทุจรติสเีทา หมายถงึ เป็นการกระท าทีค่นส่วนหน่ึงเหน็ว่าควรถูกลงโทษ แต่อกีส่วน

หนึ่งเหน็แตกต่างออกไป และคนส่วนใหญ่มคีวามเหน็คลุมเครอื 

3. การทุจรติสขีาว หมายถงึ เป็นการกระท าทีค่นส่วนใหญ่โดยเฉพาะชนชัน้น าในสงัคมเหน็

ว่ายอมรบัได ้เช่น การแซงแถว การใชอ้ภสิทิธิ ์การใหค้่าน ้ารอ้นน ้าชา เป็นคน้ (เป็นการทุจรติที่

น่ากลวัทีสุ่ด) 

สมาพนัธก์ารขายโดยตรงแห่งโลก (World Federation of Direct Selling Association หรอื 

WFDSA) และสมาคมการขายโดยตรง (ไทย) ไดน้ิยาม การขายตรง ว่าหมายถงึ การท าตลาด

สนิคา้อุปโภคบรโิภคในลกัษณะของการน าเสนอการขายต่อผูบ้รโิภคโดยตรง ณ ทีอ่ยูอ่าศยัของ

ผูบ้รโิภค หรอืทีอ่ยูอ่าศยัของผูอ้ื่น ณ ทีท่ างานของผูบ้รโิภคหรอืทีอ่ื่นๆ ซึง่ห่างจากทีต่ ัง้รา้นคา้
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ปลกีถาวร ทัง้นี้ผูข้ายตรงใชก้ารอธบิายหรอืการสาธติสนิคา้เป็นกลยุทธห์ลกัในการขาย 

(ฐานเศรษฐกจิ, 2540) 

กล่าวว่า ถงึแมก้ารขายตรงเป้นการขายสนิคา้หรอืบรกิารทีห่ลากหลายแตกต่าง แต่ใชก้ลยทุธ์

การตลาดต่างๆ ส าหรบัสนิคา้ทีห่ลากหลายเหล่านัน้เหมอืนกนัพนกังงานขายหรอืผูจ้ าหน่ายจะมี

ความเป็นอสิระ ไม่มสีญัญาจา้งงานกบับรษิทั ไมใ่ช่พนักงงานของบรษิทั มรีายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ซึง่ซือ้มาจากผูผ้ลติหรอืผูจ้ าหน่ายอื่นๆ และโดยปกตจิะไดร้บัค่าตอบแทนในลกัษณะของ

ค่านายหน้า โดยทัว่ไปพนกังงานขายส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญงิซึง่ท างานขายตรงในลกัษณะทีไ่มใ่ช่

งานประจ า โดยจะไปเสนอขายสนิคา้ใหก้บัเพื่อนฝงู ญาตพิีน้่อง และเพื่อนบา้น (Herbig and 

Yelkur, 1997) 

การขายตรงแบบเคาะประตูบา้น (Door to door หรอื Knock door) เป็นรปูแบบการขาย

ทีต่รงขา้มกบัการขายทีห่น้ารา้น เนื่องจากการขายแบบเคาะประตูบา้นเป็นการน าเอาสนิคา้ไป

ขายใหผู้ค้นถงึบา้น หรอืทีท่ างาน ตวัอยา่งของการขายแบบนี้จะเหน็เด่นชดัในการขาย

เครือ่งส าอางค ์หนงัสอื Encyclopaedia  ประกนัชวีติ เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น โดยเฉพาะการ

ขายเครือ่งครวัทีป่รากฏในอเมรกิาร โดยการทีพ่นกังานขายเดนิไปเคาะประตูบา้นต่างๆ เพื่อขอ

แนะน าคุณภาพของสนิคา้ทีบ่า้นลกูคา้ หรอือาจมกีารนดัผู้ทีเ่ป็นเป้าหมายไวล้่วงหน้า เพื่อให้

เจา้ของบา้นชกัชวนเพื่อน ญาต ิมารว่มในการแนะน าสนิคา้นัน้ในครัง้นัน้ดว้ย 

 ผลกระทบของวธิกีารขายแบบเคาะประตูนี้ไดท้ าใหเ้กดิภาพพจน์ทางลบ และสรา้งความ

เบื่อหน่ายใหเ้กดิขึน้กบัลกูคา้ เนื่องจากการทีพ่นกังานขายพยายามสรา้งแรงกดดนัในการขายให้

ลกูคา้อยูเ่สมอๆ พนกังานขายจ านวนมากรายงานว่า การตอบสนองแรกสุดทีล่กูคา้แสดงออกมา

คอืบอกว่า “เราไมต่อ้งการซือ้อะไรทัง้นัน้” แต่ถา้พนกังานขายสามารถมวีธิทีีด่กีว่าใหล้กูคา้เปิด

ใจรบัฟังแลว้ นัน้หมายความว่าพนกังานขายผูน้ัน้มโีอกาสชกัจงูใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้ไดใ้นโอกาส

ต่อไป ยิง่กว่านัน้ในวฒันธรรมของอาชพีการขาย พนกังานขายบางคนไดเ้ดนิเคาะประตูบา้น

เพื่อนทุกบา้น เพื่อหวงัว่าจะไดพ้บคนจ านวนหนึ่งทีพ่อเพยีงต่อการสรา้งการขาย และใหไ้ดร้บั

รายไดจ้ากการขายนัน้ถงึระดบัทีน่่าพอใจ ดว้ยการทีพ่นกังานขายสญูเสยีเวลามากมายกบัการ

เขา้พบคนแปลกหน้า อาชพีการขายทีป่รากฏอยูใ่นช่วงของการเดนิขายตามบา้นจงึไมม่ี

เกยีรตภิูมเิท่ากบัอาชพีอื่น ปรากฏการณ์เช่นนี้เองท าใหเ้กดิการเสื่อมถอยของวธิปีฏบิตัทิัง้
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ทางดา้น คนขาย กบั คนซือ้ อนัเกดิความพยายามเปลีย่นแปลงไปสู่วธิปีฏบิตัแินวใหม ่ (Retail 

Sales Door to door: Sales Today p.23-24) 

สาเหตุหลกัของการทุจรติ อาจเกดิมาจาก ปัจจยัดา้น แรงจงูใจ  ระบบการควบคุมขาด
ประสทิธผิล หรอื จติส านึกของพนกังาน กรณีของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิการขายตรง โอกาสเกดิ
การทุจรติ อาจมสีาเหตุโดยสรปุดงันี้ 

1. เงนิรางวลั หรอืค่านายหน้า (commission) ทีม่กีารก าหนดผลตอบแทนเป็นขัน้บนัได ให้
ตวัแทนขายตรงอสิระไม่มเีงนิเดอืนประจ า 

2. พนกังานขายท าหน้าทีเ่กบ็เงนิ มเีงนิสดผ่านมอืท าใหเ้พิม่โอกาสการท าทุจรติไดง้่าย 
3. การตรวจสอบพบการทุจรติล่าชา้หรอืเมือ่ตรวจสอบการด าเนินการทางกฏหมายใช้

เวลานาน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

1. เครื่องมอืการประเมนิความเสีย่งเรื่องการทุจรติ  หรอื Fraud Risk Assessment Tool 
(FRA Tool) ของสมาคมผูต้รวจสอบการทุจรติ (ACFE) ประกอบ ดว้ย 15 องคป์ระกอบ แต่ผู้
ศกึษาน าเพยีงส่วนของการประเมนิความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายใน 3 องคด์งันี้ 

 

1) องคป์ระกอบที ่1  การประเมนิพนกังาน 
2) องคป์ระกอบที ่2  การประ เมินผู้บริหารและพนักงานส าคัญ (Key 

Employee) 
3) องคป์ระกอบที ่3  การควบคุมทางกายภาพเพื่อเพื่อป้องกันทรพัย์สิน

รัว่ไหล 
     (Physical Control) 

วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

 1. เพื่อประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติในกระบวนการขายตรง 
 2. เพื่อวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อการลดความเสีย่งจากการทุจรติอย่างมนียัส าคญั 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในด้านการขาย
ระบบธุรกจิขายตรง 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาแสดงดงัภาพที ่ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 :  แสดงกรอบแนวคดิในการศกึษา

ตวัแปรอสิระ 

1.ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติ

ของพนกังาน 

2.ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติ

ของผูบ้รหิารและพนกังานส าคญั 

3.ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติใน

การควบคุมทรพัยส์นิ 

 

ตวัแปรตาม 

 

การประเมนิความอ่อนแอของ

ระบบการควบคุมภายใน 

ตวัแปรอสิระ 

1.มคีวามกดดนัหรอืแรงจงูใจ 

(Pressure or Incentive) 

2.มโีอกาสในการกระท าผดิ 

(Opportunity) 

3.มขีอ้อา้งหรอืเหตุผลทีผ่ดิ 

(Rationale) 

ตวัแปรตาม 

 

ปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการลด

ความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ

กระบวนการขายตรง 
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ขอบเขตกำรศึกษำ 

        การศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้ เป็นการศกึษาแบบเป็นไปตามธรรมชาต ิ การศกึษา

ภาคสนาม เป็นการศกึษาทีท่ าในสถานทีท่ีเ่หตุการณ์เกดิขึน้จรงิไมไ่ดม้กีารแทรกแทรงจากผู้

ท าการคน้ควา้อสิระ การศกึษานี้มเีป้าหมายในการหาความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์จรงิ 

เนื่องจากการประกอบธุรกจิตรงมอียูห่ลากหลายรปูแบบ ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะ

กรณศีกึษา บรษิทั ABC จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกจิขายตรงเครือ่งใชไ้ฟฟ้า แบบขายตรงแบบ Knock 

Door โดยแบ่งโครงสรา้งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ 

ส่วนที ่1 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสุด ระยะเวลาในการ ท างาน และฝ่ายงาน

ทีท่ าในปัจจบุนั  

ส่วนที ่ 2 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการประเมนิโอกาสเกดิการทุจรติ โดยแบ่งออกเป็น 3 

หวัขอ้ยอ่ยดงันี้ 

 2.1 ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติของพนกังาน 

 2.2 ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติของผูบ้รหิารและพนกังานส าคญั  

2.3 ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติในการควบคุมทรพัยส์นิ 

ส่วนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการลดความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ

กระบวนการขายตรง 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

ประชากรของการศกึษาประกอบดว้ยผูบ้รหิารและพนักงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการ

ขายตรงของบริษัท ABC จ ากัด รวมทัง้สิ้น 594 คนข้อมูลจากรายงานข้อมูลพนักงาน 

ประจ าเดอืนมถุินายน 2558 ซึง่จดัท าโดยแผนกบุคคล แต่หกัส่วนทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งคอืแม่บา้น 16 

คน และพนักงานขายทีไ่ม่ไดม้าท างานและไม่มยีอดขาย 240 คน และแผนกอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้ง 

54 คน จงึเหลอืประชากรทัง้สิน้  284 คน  
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 

 1. ผูบ้รหิารสามารถน าผลจากการคน้ควา้อสิระ ไปใชเ้พื่อการตดัสนิใจในการก าหนด

นโยบาย 

 2. ผูบ้รหิารสามารถพจิารณาปัจจยัทีจ่ะลดความเสีย่งจากการทุจรติในการะบวนการขาย 

 3. หน่วยงานตรวจสอบสามารถทราบถงึปัจจยัเสีย่งต่อการทุจรติในกระบวนการขาย 

และวางแผนการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัความเสีย่ง 

 4. บรษิทัในกลุ่มธุรกจิประเภทเดยีวกนัสามารถน าผลการศกึษาคน้ควา้ไปปรบัปรงุ

กระบวนการในการควบคุมภายใน 

 



  
  

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

        การศกึษาเรือ่งการใหค้วามหมายของการทุจรติ ประเมนิโอกาสเกดิการทุจรติ ปัจจยัส าคญั

ที่มผีลต่อการลดความเสี่ยงเรื่องการทุจรติ กระบวนการขายตรง ผู้ศึกษาขอน าค าจ ากดัความ 

หรอืนิยามศพัทข์องค าส าคญัต่างๆ เสนอแนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

 ทฤษฎกีารทุจรติเกดิจากการพฒันามลูเหตุของ การทุจรติโดย น าเอาเหตุปัจจยัมาผูก
รอ้ยเป็นความสมัพนัธใ์นเชงิวทิยาศาสตร์ หรอืพสิูจน์เหน็ไดด้ว้ยหลกัของเหตุผล (เกยีรตศิกัดิ ์
จรีเธยีรนาถ, 2539) 

ทฤษฎกีารทุจรติสรุปว่า การทุจรติจะเกดิขึน้เมื่อเหตุปัจจยัทัง้สามประการมอียู่อย่าง    
พรอ้มมลูจะขาดปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งไม่ได้ ปัจจยัทัง้สามประการคอื ความไม่ซื่อสตัย์ โอกาสที่
เอือ้อ านวย และสิง่เรา้หรอืปัจจยัเรา้ 

1. ความไม่ซ่ือสตัย(์Dishonesty) ตราบในทีม่นุษยย์งัไม่บรรลุธรรมขัน้สูงสุด ต้องมี
ความโลภอยู่ในระดบัหนึ่ง และถูกสะกดโดยจรยิธรรม คุณธรรม และบทลงโทษทางกฎหมาย 
ดงันัน้     ค ากล่าวที่ว่า “บุคคลทุกคนเป็นผู้บรสิุทธิจ์นกระทัง่สามารถพสิูจน์ได้ว่าเขากระท า
ความผดิ”         จะน ามาใชเ้ป็นเกาะหรอืเครื่องบ่งชีว้่า “ เขายงับรสิุทธิ”์ นัน้เหน็จะได้เฉพาะใน
แง่ของกฎหมายเท่านัน้ แต่จะน ามาอ้างถงึความซื่อสตัยน์ัน้ยงัไม่สูจ้ะสมเหตุสมผลนัก เพราะว่า
ความไม่ซื่อสตัย์เป็นสภาวะทางใจหรอืเป็นคุณสมบตัิหรอืทศันะที่ยงัไม่ได้ลงมอืกระท าดงันัน้  
แม้ว่ายงัไม่ลงมอืกระท าเพยีงแต่คดิและแสดงอาการก็เข้าข่ายแห่งปัจจยัความไม่ซื่อสตัยแ์ล้ว
สภาวะแวดล้อมที่มบีุคคลนัน้ๆประสบอยู่ในระยะที่พฒันาความคดิย่อมมสี่วนกระทบกระเทอืน
ต่อทศันะส่วนบุคคลใหเ้กดิความ   เคยชนิกบัสิง่ทีผ่ดิ มองเหน็การกระท าผดิเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้
ตามปกตวิสิยัความจ าเป็นทางเศรษฐกจิมสี่วนผลกัดนัให้บุคคลตดัสนิใจกระท าความผดิเพื่ อให้
อยูร่อด 
 

เมือ่กระท าไดอ้ย่างง่ายดายกย็่อมเป็นโอกาสใหบุ้คคลนัน้ไดส้รา้งทศันะใหม่แก่ตวัเองว่า   
การท าการทุจรติกไ็มน่่าจะเป็นสิง่ทีร่า้ยแรงอะไรความไมซ่ื่อสตัยข์องบุคคลเป็นสิง่ทีม่อียู่ในสงัคม 
อย่างน้อยก็เป็นจ านวนหนึ่งทีพ่อจะสรา้งความเสยีหายแก่องคก์รไดด้งัทีเ่คยปรากฏหลกัฐานทัง้
ในอดตีและปัจจุบนัความไม่ซื่อสตัย์เป็นคุณสมบตัิส่วนบุคคลที่มสี่วนส าคญัในการผลักดนัให้
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บุคคลกระท าการทุจรติได้ การทุจรติทุกกรณีต้องไดร้บัการเริม่ต้นทีบุ่คคลหวงัประโยชน์ อาจจะ
เป็นตวัเงนิ ทรพัยส์นิ และบรกิาร  

2. โอกาส (Opportunity) ผูท้ีพ่ยายามจะท าการทุจรติย่อมจะหาโอกาสทีเ่อื้ออ านวยต่อ
การทุจรติ โอกาสที่เยา้ยวนต่อการทุจรติ ย่อมจะกระตุ้นใหเ้กดิการทุจรติได้ง่ายยิง่ขึน้กว่าที่
โอกาส ไม่เปิดช่องให้ จากโครงสรา้งขององคก์รและกระบวนการ การบรหิารงานและระบบการ
ควบคุมภายใน ย่อมมคีวามสมัพนัธ์กบัโอกาสที่จะเกดิขึน้แก่ผู้ทีก่ าลงัตกลงใจกระท าการทุจรติ 
นโยบายของ            ฝ่ายจดัการกเ็ป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลไปสู่ขวญัของพนักงานในองคก์ร ผูท้ี่
ก าลงัจอ้งหาโอกาสจะพยายามเฝ้าสงัเกตจดุอ่อน ทีเ่กดิจากนโยบายทางการบรหิารเมื่อพนักงาน
เกดิความทอ้แท ้

การเสยีขวญัของพนกังานท าใหเ้กดิจุดอ่อนขึน้กบัระบบควบคุมภายในเช่นกนัมาตรฐาน
หรอืนโยบายของฝ่ายจดัการบางอย่างทีม่จีุดอ่อน หรอืมขีอ้ผดิพลาดจะท าใหพ้นักงานเกดิทศันะ
ว่าถ้าสามารถท าได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้วก็จะไม่ถูกเพ่งเล็ง  แมว้่าจะได้กระท าการ
บางอย่างผิดพลาดไปจากแนวทางที่ก าหนดไว้ นโยบายการบรหิารงานบุคคลที่ไม่มีความ
สมบูรณ์เพยีงพอ ย่อมท าใหก้ารรบัคนเขา้ปฏบิตังิานไดผ้ลไม่ดี เช่น กระบวนการคดัเลอืก ไม่
สามรรถคดับุคคลที่เหมาะสมได้อย่างแท้จรงิ การตรวจสอบภูมหิลงักระท าอย่างไม่เพยีงพอ 
บุคคลทีม่ภีูมหิลงัไม่เป็นทีน่่าไวว้างใจ หากไดม้โีอกาสเขา้ไปปฏบิตังิานในหน่วยงานทีล่่อแหลม 
ก็จะเป็นเสมอืนหนึ่ง “ฝากปลาไว้กบัแมว” นอกจากนี้ การบรหิารบุคคลที่มอียู่ให้เกิด
ประสทิธภิาพ ในการปฏบิตังิาน ถา้ไมส่ามารถท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพกเ็ป็นการเปิดโอกาสให้
ผูไ้ม่สุจรติไดอ้กีทางหนึ่ง (เกยีรตศิกัดิ ์ จรีเธยีรนาถ, 2539:15-18) การควบคุมภายในซึ่งเป็น
กลไกที่ส าคญัยิง่อนัหนึ่ง ตราบใดทีร่ะบบการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ยอ่มเป็นการลดโอกาสของผูท้ีจ่ะพยายามกระท าผดิ       ไดอ้ยา่งมาก 

2. การจงูใจ (Motive) องคป์ระกอบสุดท้ายของทฤษฎกีารทุจรติเป็นที่น่าสนใจ
เป็น   อย่างยิง่ การท าความเขา้ใจถงึมลูเหตุจงูใจใหบุ้คคลตดัสนิใจกระท าการทุจรติ  จะน าไปสู่
การหามาตรการการขจดัหรอืป้องกนัได้เป็นอย่างด ีมูลเหตุจูงใจนี้อาจจะเพิง่กระทบมโนธรรม
ของบุคคลนัน้ หรอืฝังอยู่ภายในจติส านึกอยู่แล้วเป็นเวลาที่เนิ่นนานเพยีงพอแต่รอจงัหวะที่
เหมาะสมก่อนลงมอืกระท าการกเ็ป็นไปได ้มลูเหตุจงูใจทีจ่ะกระทบบุคคลใหก้ระท าความผดิย่อม
แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ทัง้นี้เพราะบุคคลที่มคีวามหนักแน่นในศลีธรรม ย่อมต้องอาศยั
สิง่จงูใจทีม่อีทิธพิลเป็น     อย่างมากจงึจะสามารถสัน่คลอนความรูส้กึใหล้ะดหีนัไปประพฤตชิัว่
ได ้

ประเภทการจงูใจใหบุ้คคลกระท าการทุจรติพอจะจ าแนกไดโ้ดยสงัเขปดงันี้ 
(1) มคีวามทะเยอทะยานอยา่งไม่มวีนัสิน้สุด 
(2) ปรารถนาจะยกระดบัความเป็นอยูใ่หด้ขี ึน้หรอืเพื่อใหท้ดัเทยีมกบับุคคลในสงัคมที่

ตนเกีย่วขอ้ง
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(3) ปัญหาทางการเงนิ ซึง่อาจจะเนื่องมาจากการใชจ้่ายเกนิฐานะ เล่นการพนันการ
เจบ็ป่วยทางครอบครวัทีต่อ้งใชเ้งนิมาก เป็นตน้ 

(4) การกระท าเพื่ออยากเด่น หรอืเป็นการแสดงปมเขือ่งใหค้นรูจ้กั 
(5) ท าการแกเ้ผด็ซึง่อาจจะไดร้บัความขมขืน่จากผูบ้งัคบับญัชา หรอืจากนโยบายของ

องคก์รนัน้ จงึหาโอกาสทีจ่ะกระท าการแกเ้ผด็ โดยการทุจรติต่อองคก์ร 
(6) ท าเพื่ออุดมคตขิองตนเอง เช่น มคีวามรูส้กึต่อองคก์รว่าเอาเปรยีบสงัคมเลยกระท า

การทุจรติต่อองคก์รโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจนุเจอืผูย้ากไร้ เช่นขโมยสนิคา้ไปขายเพื่อเอาไปแจก         
ผูย้ากไร ้ในสลมัหรอืเอาความลบัขององคก์รไปขายใหคู้่แขง่ขนัเพื่อใหเ้กดิสภาพการแขง่ขนัมาก
ขึน้ในทีสุ่ดผลประโยชน์จะตกแก่ผูบ้รโิภค (เกยีรตศิกัดิ ์จรีเธยีรนาถ, 2539:16-18) 

 
สรปุ แนวคดิการทุจรติทีพ่ฒันาจากทฤษฏกีารทุจรตินี้ อาจเป็นแนวทางแก่ผูร้บัผดิชอบ

ไดเ้พิม่ความระมดัระวงัหรอืวางมาตรการเพิม่ขึน้ มใิช่เพื่อใชเ้ป็นขอ้ยตุทิีบ่่งชีถ้งึการทุจรติ แต่
เป็นเพยีงความน่าจะเป็นไปไดเ้ท่านัน้ ส่วนมาตรฐานทีจ่ะชีว้่าค่าความน่าจะเป็นจะต้องเป็น
เท่าใด จะถอืว่าเป็นระดบัทีค่วรจะไดร้บัการเอาใจใส่ประเดน็น้ี ขึน้อยูก่บัทศันะความเสีย่งของแต่
ละบุคคลทีจ่ะเปรยีบเทยีบค่าความเสีย่งกบัมลูค่านัน้ว่าควรจะเป็นเท่าใด 

ปัจจยัของการทุจรติทัง้สามประการนัน้ มคีวามสมัพนัธแ์ละเกือ้กูลซึง่กนัและกนัจาก
แนวความคดินี้จงึก าหนดใหแ้ต่ละปัจจยัมคี่าทดัเทยีมกนั 
1. ทฤษฎีอปุถมัถ ์
• จากโครงสรา้งของสงัคมมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะการพึง่พาอาศยัในความเท่าเทยีมกนั 

โดยทีต่่างฝ่ายมผีลปรโยชน์ต่างตอบแทน 

• ความสมัพนัธด์งักล่าวมอีงคป์ระกอบของความเป็นมติรรวมอยูด่ว้ย แต่เป็นมติรภาพที่

ขาดดุลยภาพ คอื อกีฝ่ายหนึ่งมอี านาจเหนือกว่าอกีฝ่ายหน่ึงมากเกนิไป 

• เป็นระบบซึง่มกีารพึง่พาอาศยัและช่วยเหลอืกนัท าใหเ้กดิพวกพอ้งในองคก์รท าใหง้่าย

ต่อการเกดิการทุจรติและพฤตมิชิอบและยากต่อการตรวจสอบ 

2. ทฤษฎีเก่ียวกบัความต้องการ 

 ทฤษฎเีกีย่วกบัล าดบัชัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์เป็นการเน้นย ้าความตอ้งการของ

มนุษยม์คีวามตอ้งการไมม่ทีีส่ ิน้สุด 

1. ความตอ้งการทีจ่ะประสบความส าเรจ็สงูสุด หรอืความต้องการประจกัษ์ตน
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2. ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการยกยอ่งและเป็นทีย่อมรบั 

3. ความตอ้งการในสงัคม ความรกัและความเป็นเจา้ของ 

4. ความตอ้งการในความปลอดภยัและความมัน่คง 

5. ความตอ้งการพืน้ฐานทางกายภาพและชวีภาพ 

3. ทฤษฎีสามเหล่ียมของการทุจริต 

 แนวคดิทฤษฎใีนการศกึษาด้านการทุจรติที่นิยมอ้างองิคอื ทฤษฎสีามเหลี่ยมของการ

ทุจรติ (Fraud Triangle) ของ Donald R Cressey ในทศวรรษ 1980 ทฤษฎดีงักล่าวอธบิาย

องคป์ระกอบ 3 ประการทีเ่ป็นสาเหตุระดบัลกึของการทุจรติ (root causes of fraud) และกล่าว

ว่าหากมอีงคป์ระกอบ 3 ดา้นน้ีเกดิขึน้การทุจรติจะเกดิขึน้เสมอ 

 เหตุการณ์หรอืปัจจยัเสีย่งการทุจรติเกดิขึน้ทัง้ 3 ดา้นคอื  

1.1 มคีวามกดดนัหรอืแรงจงูใจ (Pressure or Incentive) ผูทุ้จรติมคีวามกดดนัใหก้ระท า

ทุจรติซึง่อาจเกดิจาก 

1.1.1 ความกดดนัในการปฏบิตังิาน  

1.1.2 ความกดดนัส่วนตวั 

1.2 มโีอกาสในการกระท าผดิ (Opportunity) ได้แก่ โอกาสในการะท าทุจรติ โอกาสที่จะ

ปกปิดการกระท า และโอกาสที่จะแปลงสภาพทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการทุจรติ โอการในการกระท า

ความผดิเกดิจากจุดอ่อนในการควบคุมภายในทีจ่ะป้องกนัและคน้พบการทุจรติใหท้นักาล การ

ควบคุมแบบป้องกนัเช่น ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ทีส่ าคญั การละเมดิหรอืยกเวน้การควบคุมไม่

ต้องได้รบัการตรวจสอบขาดการควบคุมการเขา้ถงึทรพัยส์นิสภาพคล่องและระบบสารสนเทศ

ส าคญั  

1.3 มขีอ้อ้างหรอืเหตุผลทีผ่ดิ (Rationale) เช่น อ้างดา้นความจ าเป็นเดอืนรอ้นส่วนตวั หรอื

อา้งว่าตนไดร้บัค่าตอบแทนน้อยกว่าทีค่วรจะได ้หรอือา้งว่าเป็นประเพณีทางธุรกจิ หรอืไม่ทราบ

ว่าเป็นความผดิเพราะเป็นสิง่ทีใ่ครๆ ก็ท า หรอือ้างว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่งงบ
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การเงนิใหก้ าไร เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พอใจเพราะไดร้บัเงนิปันผลและราคาหุน้สงู หรอือ้างว่าท าเพื่อ

ไมใ่หก้จิการลม้ละลายเป็นต้น 

ปัจจยัในเรือ่งนี้เกดิจาก 

1.3.1 จดุอ่อนดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

1.3.2 จดุอ่อนดา้นกฏหมาย  

สาเหตขุองการทุจริต (สาเหตหุลกัสามารถจ าแนกได้ 4 กลุ่ม) 

กลุ่มที ่1 เกดิจากพฤตกิรรมความโลภ 

• มาจากพฤตกิรรมส่วนบุคคล ทีม่าจากความโลภ ความไมเ่พยีงพอ 

• เป็นพฤตกิรรมส่วนบุคคลของเจา้หน้าทีร่ฐั ทีข่าดหลกัยดึดา้นคุณธรรม จนกลายเป็นคน

ทีเ่หน็แก่ได ้มคีวามอยากความไมรู่จ้กัพอ 

• การขาดปทสัถาน (Norm) ของความเป็นบุคคลสาธารณะ (Public Persons) ทีต่้องยดึ

หลกัความเป็นกลาง และความเป็นธรรมเป็นทีต่ ัง้ 

กลุ่มที ่2 เกดิจากการมโีอกาสหรอืการทีร่ะบบการท างานมชี่องว่าง 

• การเกดิจากการมโีอกาสหรอืการทีร่ะบบการท างานมชี่องว่างเป็นสาเหตุทีม่าจากระบบ

การท างานมชี่องว่างใหทุ้จรติ 

• การทีข่าดระบบการควบคุม ครวจสอบทีไ่ม่รดักุม 

• โดยสรุปสาเหตุ ไดแ้ก่ 

1. การขาดความรู ้ความเขา้ใจผดิ หรอืถูกใชใ้หก้ระท า 

2. ความเคยชนิของเจา้หน้าที ่ทีคุ่น้เคยกบัการทีจ่ะได ้ค่าน ้ารอ้นน ้าชา 

3. การถูกบงัคบัใหร้บัตามบรรทดัฐานของกลุ่ม (ตามน ้า) 

4. การอาศยัช่องว่างของระเบยีบและกฏหมาย
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5. ไมป่ฎบิตัติากกฏและระเบยีบ 

6. การทุจรติตามระบบ (Systemic) ดา้นงบประมาณ การเงนิ การคลงั และการจดัซือ้จดั

จา้ง 

7. เกดิจากการใชอ้ านาจ บารม ี อทิธพิล หรอืต าแหน่งหน้าทีร่าชการทีม่อี านาจในการ

วนิิจฉยั 

8. โครงสรา้งทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ และการเมอืงทีอ่่อนแอ 

9. โครงสรา้งทางเศรษฐกจิมกีารผกูขาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ 

10. โครงสรา้งทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะเป็นแบบอุปถมัภ ์ ค่านิยมยกย่อวคน

มฐีานะร ่ารวย 

11. โครงสรา้งทางการเมอืงทีต่อ้งอาศยัเงนิเป็นใหญ่การจ่ายเงนิเพื่อซือ้เสยีง ท างาน

การเมอืง 

12. กระแสทุนทางการเมอืง อาท ิ โครงการเมกะโปรเจคถอืเป็นการคอรร์ปัชนัเชงิบรณูาการ

ทีต่อ้งใชทุ้นในการบรหิารจดัการ จดัจา้งทีป่รกึษา วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยสีมยัใหมท่ีม่คีน

รอบรูใ้นเรือ่งเหล่านี้อยูเ่พยีงวงจ ากดั ท าใหก้ารทุจรติประพฤตมิชิอบเป็นไปไดง้่าย 

13. ความไมเ่ขม้แขง็ขององคก์รตรวจสอบปราบปรามของรฐั 

14. เกดิจากการเปิดเสรกีารคา้และการลงทุนทีม่กีารแขง่ขนัแยง่จ่ายส่วยหรอืสนิบน เพื่อให้

ไดร้บัอนุมตัใิหน้ าเขา้ หรอืไดม้าซึง่ใบอนุญาตต่อการไดร้บัสทิธต่ิอโครงการต่างๆ 

15. กฎหมายขาดความสมบรูณ์ในการด าเนินการ 

16. การบงัคบัใชก้ฎหมายไทยยงัไมเ่ครง่ครดั และมชี่องโหว่ใหผู้ใ้ชก้ฎหมายด าเนินการแบบ

สองมาตรฐาน และการขาดความเชื่อมัน่ต่อการเขา้รอ้งเรยีนและฟ้องรอ้ง 

กลุ่มที ่3 เกดิจากการขาดจรยิธรรม 

• สาเหตุทีม่าจากการขาดจรยิธรรมส่วนบุคคล
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• จรยิธรรมขององคก์รไมไ่ดม้กีารบงัคบัใชใ้หเ้กดิผล 

• ขาดเจตจ านงทีแ่น่วแน่ของฝ่ายการเมอืงในการแกไ้ขปัญหา 

• ภาคการเมอืงขาดความมัน่คงและต่อเนื่อง 

กลุ่มที ่4 เกดิจากแรงจงูใจและความคุม้ค่าในการเสีย่ง 

• เพราะทุจรติแลว้ไดร้บัผลประโยชน์มากเมือ่เทยีบกบัความเสีย่ง 

• การบงัคบัใชก้ฎหมายปราบปรามหรอืการลงโทษทางสงัคมขาดประสทิธภิาพ 

โดยสรุปสาเหตุหลกัไดด้งันี้ 

1. การขาดระบบตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพและเขม้แขง็ ขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน รวมถงึการท าลายระบบตรวจสอบ

อ านาจรฐั 

2. ขาดการประชาสมัพนัธ ์การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารใหป้ระชาชนทราบ 

3. ประชาชนส่วนใหญ่มกัจะเบื่อหน่าย วางเฉย ไม่มปีฏกิริยิาต่อพฤตกิรรมการใชอ้ านาจ

หน้าทีท่ีไ่มถู่กตอ้ง ท าใหผู้ทุ้จรติมแีรงจงูใจและรูเ้หน็ว่าผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัความเสีย่งนัน้คุม้ค่า จงึแสวงหาและพฒันาแนวทางการทุจรติทีม่รีปูแบบแปลกใหม่ 

4. ประชาชนขาดความรูค้วามเขา้ใจขัน้พืน้ฐานดา้นกฎหมาย และขัน้ตอนการอ านวยความ

ยตุธิรรม รวมถงึความล่าชา้ในการใหบ้รกิารและขาดความโปรง่ใสของกระบานการ ท าให้

ประชาชนรูส้กึเบื่อหน่ายและขาดความศรทัธาต่อกระบวนการยตุธิรรม 

ประชาชนขาดแรงจงูใจในการเขา้มามสี่วนในกระบวนการยตุธิรรม 

4. การบรหิารความเสีย่งในเรือ่งทุจรติ Fraud Risk Management (FRM) (ศวิะรกัษ์  พนิิจารณ์)  

www.audit.psu.ac.th 

วตัถุประสงคข์องเครือ่งมอืประเมนิความความเสีย่ง (FRA Tools) 

บ่งชี ้ความเสีย่งของธุรกจิทีม่อียูด่งัเดมิ
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ประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งทางธุรกจิ 

ประเมนิบุคคลหรอืฝ่ายทีอ่าจกระท าการทุจรติและระบุวธิกีารทีใ่ช้ 

บ่งชีแ้ละ Map FP & FDใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งทีม่อียู่ 

ประเมนิว่าการบ่งชี ้FRมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไม่ 

บ่งชี ้และประเมนิความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ 

ตอบสนองต่อความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ 

เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่ง (FRA Tools) 

องคป์ระกอบที ่1  รปูแบบการใหส้ทิธเิขา้ถงึขอ้มลูของพนกังาน 

องคป์ระกอบที ่2 รปูแบบการใหส้ทิธเิขา้ถงึขอ้มลูของผูบ้รหิาร/ หวัหน้างาน 

องคป์ระกอบที ่3 รปูแบบการควบคุมทางกายภาพในการขดัขวา้งไมใ่หพ้นกังานขโมยหรอืทุจรติ 

องคป์ระกอบที ่4  รปูแบบการขโมยเงนิสดก่อนการบนัทกึบญัช ี

องคป์ระกอบที ่5 รปูแบบการลกัขโมยเงนิสดหลงัการบนัทกึบญัชี 

องคป์ระกอบที ่6 รปูแบบการปลอมแปลงเชค็ 

องคป์ระกอบที ่7 รปูแบบการขโมยเงนิสดจากเครื่องเกบ็เงนิสด 

องคป์ระกอบที ่8 รปูแบบการจดัซือ้และการเรยีกเกบ็เงนิ 

องคป์ระกอบที ่9 รปูแบบเงนิเดอืน 

องคป์ระกอบที ่10 รปูแบบค่าใชจ้่าย 

องคป์ระกอบที ่11 รปูแบบการขโมยสนิคา้คงคลงัและอุปกรณ์ 

องคป์ระกอบที ่12 รปูแบบการละเมดิสทิธทิางปัญญา 

องคป์ระกอบที ่13 รปูแบบการคอรร์ปัชัน่
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องคป์ระกอบที ่14  รปูแบบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

องคป์ระกอบที ่15 รปูแบบการตกแต่งรายงานทางการเงนิ 

แนวคิดการควบคมุภายในตามแนวทางของ COSO 

กระบวนการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการควบคุมก ากบัดูแลที่องค์กรต่าง ๆ 

ทัว่โลกน ามาใช้ได้ถูกพฒันาขึ้นโดย  The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission: COSO (COSO, Internal Control — Integrated Framework, 2013) 

ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อก่อตัง้ครัง้แรก COSO เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนคณะกรรมการ

ป้องกนัการทุจรติจากรายงานทางการเงนิ (National Commission on Fraudulent Financial 

Reporting) ของสหรฐัอเมรกิา ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการของสถาบนัวชิาชพี 5 สถาบนัใน

สหรฐัอเมรกิาไดแ้ก่ 

1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

2. American Accounting Association (AAA) 

3. Financial Executives Institute (FEI) 

4. Institute of Internal Auditors (IIA) 

5. Institute of Management Accountants (IMA) 

การควบคุมภายใน COSO 2013 ประกอบด้วยนโยบายและวธิปีฏบิตังิานที่ก าหนดขึน้ 

เพื่อให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หากองค์กรปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมทัง้ 5 

องคป์ระกอบ จะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทัง้ 3 ดา้น ดงันี้ 

1. การด าเนินงาน (Operation) โดยมุ่งหมายให้การปฏบิตัิงานเกิดประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และคุม้ค่าดว้ยการก ากบัการใชท้รพัยากรทุกประเภทใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

บรรลุเป้าหมายทีผู่้บรหิารก าหนดไว้ และไม่ใหเ้กดิการกระท าทุจรติของพนักงาน หรอืผู้บรหิาร 

และหากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้กช็่วยใหท้ราบถงึความเสยีหายนัน้ไดโ้ดยเรว็ทีสุ่ด 

2. ดา้นการรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting) รายงานทางการเงนิหรอืงบ

การเงนิไม่ว่าจะเป็นรายงานที่ใช้ภายในหรอืภายนอกองค์กร ต่างต้องมคีวามเชื่อถือได้และ

ทนัเวลา มคีุณภาพเหมาะสมส าหรบัการน าไปใช้เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา ตดัสนิใจทาง

ธุรกจิของนกับรหิาร เจา้หนี้ ผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไป  
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3. ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  และนโยบาย  (Compliance with 

Application Laws and Regulations) การปฏบิตังิานหรอืด าเนินธุรกจิให้สอดคลอ้ง  หรอืเป็นไป

ตามบทบัญญัติ ข้อก าหนดของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏบิตัิงาน หรอืการด าเนินธุรกิจนัน้ เพื่อป้องกนัมใิห้เกิดผลเสยีหายใดๆ จากการละเว้นการ

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบเหล่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพรวมองคป์ระกอบ COSO 2013 
ทีม่า : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,  

 2558, เขา้ถงึไดจ้าก : http://www.coso.org/IC.htm 

 

เมื่อองค์กรก าหนดภารกิจกลยุทธ์และวตัถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนองค์กรให้ผลการ

ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้มปัีจจยัดา้นการควบคุมภายในทีส่ าคญั 5 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

4. ขอ้มลูสารสนเทศและการสื่อสารในองคก์ร (Information and Communication) 

5. การตดิตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation) 

 

http://www.coso.org/IC.htm
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 กาญจนา   เชรษฐศริ ิ (2556) เรือ่ง ประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทุจรติในกระบวนการ

บรหิารสนิคา้คงเหลอื กรณีศกึษา บรษิทั XYZ จ ากดั มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหแ์ละประเมนิ

ความเสีย่งการควบคุมภายในการบรหิารสนิคา้คงเหลอื โดยใชเ้ครือ่งมอืการประเมนิความเสีย่ง 

(Fraud Risk Assessment Tool) ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติตามแนวทาง

ของสมาคมผูต้รวจสอบการทุจรติ(Association of Certified Fraud Examiners : ACFE) ในดา้น

การประเมนิความเสีย่งดา้นสภาพแวด ลอ้มการควบคุมภายในขององคก์ร และเพื่อใชเ้ป็นแนว

ทางการตรวจสอบ การควบคุมและการป้องกนัการทุจรติในการปฏบิตังิาน โดยรวบรวมขอ้มลู

ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการบรหิารสนิคา้คงเหลอืของสาขาA และ

เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน ของบรษิทั XYZ จ ากดั ขอ้มลูเชงิคุณภาพรวบรวมจากเอกสาร การ

สอบทานและสงัเกตการณ์การปฏบิตังิานผลการศกึษาพบว่า การประเมนิสภาพแวดลอ้มของ

การควบคุมภายใน มปัีจจยัเสีย่งจากเมนิผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานหลกัมากทีสุ่ด ดา้นกจิกรรม

หรอืรปูแบบของการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ ในกระบวนการบรหิารสนิคา้คงเหลอืมากทีสุ่ด จาก

ปัจจยัเสีย่ง 2 อนัดบัแรก คอื รปูแบบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรปูแบบการขโมย

ทรพัยส์นิก่อนการบนัทกึบญัช ี ส าหรบัขอ้เสนอแนะทีส่ าคญั เกีย่วกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ผูบ้รหิารระดบัสงูควรจดัท าเป็นนโยบายโดยเน้นหกัความประพฤต ิ หลกัหลกัจรรยาบรรณหรอื

นโยบายการทุจรติอยา่งเป็นรปูธรรมและสื่อสารใหพ้นกังานในองคก์รทราบ นอกจากนี้ ผู้

ตรวจสอบภายในควรประเมนิการควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัการทุจรติ โดยพจิารณาถงึ

องคป์ระกอบของการควบคุมตามแนวทางการป้องกนัการทุจรติภายใตก้รอบปฏบิตักิารควบคุม

ของ COSO เพื่อทดสอบประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในจะช่วยควบคุมการทุจรติใหอ้ยูใ่น

ระดบัต ่าสุดทีอ่งคก์รจะพงึรบัได ้ และจดัท าแนวทางตรวจสอบการทุจรติเพื่อใหม้ัน่ใจว่าแผนการ

ตรวจสอบไดร้ะบุถงึความเสีย่งทีเ่หลอือยู ่ การสอบทานการประพฤต ิ มชิอบเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

การสอบทานการเปลีย่นแปลงในขอ้กฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบั ระบบการปฏบิตังิาน และ

ผลกระทบต่อการควบคุม
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 ชนาเทพ   นิ่มนวล (2555) เรือ่ง การประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ : กรณศีกึษา

การเบกิจา่ยเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัจนัทบุร ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวปฏบิตัใินการควบคุม

ภายในและประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ ระบบการเบกิจ่ายเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั

จนัทบุร ีโดย การสงัเกตการณ์ การรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามการประเมนิความเสีย่ง เรือ่ง 

การทุจรติ จากสภาพแวดลอ้ม การควบคุมภายใน และกจิกรรมทีอ่าจเกดิการทุจรติใน ระบบการ

เบกิจา่ยเงนิรายได ้ สอบถาม ผูบ้รหิารและพนกังานมหาวทิยาลยัจนัทบุร ี จ านวน 29 คนผล

การศกึษา พบว่า การประเมนิความเสีย่งจากสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในมปัีจจยัเสีย่งดา้น

ผูบ้รหิารเน่ืองจากขาดระบบการสอบทานตรวจสอบ หรอืไมส่ามารถควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติาม

ระบบควบคุมภายในอยา่งเพยีงพอ บุคลากรดา้นการตรวจสอบภายในมไีมเ่พยีงพอ และ

ผูบ้รหิารหน่ึงหรอืสองคนมอีทิธพิลมากภายในองคก์ร รปูแบบกจิกรรมที่อาจเกดิการทุจรติใน

ระบบการเบกิจ่ายเงนิรายไดม้ากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขาด การตรวจสอบ 

ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ไม่มขีอ้ก าหนดใหพ้นกังานเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการเป็นเจา้ของธุรกจิ 

รวมถงึไม่มชี่องทางในการรายงานเบาะแสการทุจรติ ไมม่ ีนโยบายเกี่ยวกบัการรบัของขวญั และ

ส่วนลดจาก ผูป้ระกอบการ ไมม่ ีการปรบัเปลีย่นเจา้หน้าทีจ่ดัซือ้เป็นระยะและ ไม่มกีารประเมนิ

ผูป้ระกอบการผูต้รวจสอบภายในควรเน้นแนวทางการตรวจสอบในเรือ่งการประเมนิผลการ

ควบคุมภายในของผูบ้รหิาร การสอบทานวเิคราะหค์่าตอบแทนพนกังานและผูบ้รหิาร การ

ตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นของผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้งในการท าธุรกรรมกบัมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัควรมกีลไกการตรวจสอบค ารอ้งเรยีนเรือ่งการทุจรติ ควรมกีารโยกยา้ยสบัเปลีย่น

ต าแหน่งหน้าทีข่องเจา้หน้าที ่ ปฏบิตังิานเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกนัปัญหาการเกดิทุจรติ

ประพฤตมิชิอบได ้

 อมัพร วฒันสุโพธิ ์ (2553) เรือ่ง การประยกุตก์ารประเมนิความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติ.

กรณศีกึษาบรษิทั อุตสาหกรรมครวัการบนิ จ ากดั มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางการ

ประยกุตใ์ชก้ารประเมนิความเสีย่งในเรือ่งทุจรติตามแนวทางของสมาคมผูต้รวจสอบการทุจรติ  

(Association of Certified  Fraud Examiners : ACFE ) โดยใชเ้ครือ่งมอืการประเมนิความเสีย่ง 

(Fraud Risk Assessment Tool) ในการประเมนิความเสีย่ง ในดา้นสภาพแวดลอ้มของการ

ควบคุมภายใน     ขององคก์ร และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการตรวจสอบ การควบคุมและการ

ป้องกนัการทุจรติในการปฏบิตังิาน รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เจา้หน้าที ่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กระบวนการจดัซือ้และเจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน ของบรษิทั อุตสาหกรรมครวัการบนิ จ ากดั 
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โดยใชแ้บบประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ เป็นเครือ่งมอืการศกึษา ขอ้มลูเชงิคุณภาพ

รวบรวมจากเอกสาร การสอบทานและสงัเกตการณ์การปฏบิตังิาน  

 ผลการศกึษาวเิคราะหก์ารประเมนิความเสีย่งในเรือ่งทุจรติของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า 

ระบบการควบคุมภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมมจีดุอ่อนและความเสีย่งต่อโอกาสเกดิ

การทุจรติ จากผูบ้รหิารและพนกังานส าคญั มากทีสุ่ด จากปัจจยัเสีย่ง 5 อนัดบัแรก คอื ความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การละเมดิสทิธทิางปัญญา รปูแบบการลกัขโมยเงนิสดหลงัการบนัทกึ

บญัช ี           การคอรร์ปัชัน่ และ รปูแบบการขโมยเงนิสดจากเครือ่งเกบ็เงนิสด ส าหรบั

ขอ้เสนอแนะทีส่ าคญั 

         เกีย่วกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหา ผูบ้รหิารระดบัสงูควรจดัท าเป็นนโยบาย โดยเน้นหลกั

ความประพฤต ิ หลกัจรรยาบรรณหรอืนโยบายการทุจรติอย่างเป็นรปูธรรมและสื่อสารให้

พนกังานในองคก์รรบัทราบ นอกจากนี้ผูต้รวจสอบภายในควรประเมนิประสทิธผิลของการ

ออกแบบและการท างานของการควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัการทุจรติ ท าใหม้ัน่ใจว่าแผนการ

ตรวจสอบ และโครงการต่างๆ ระบุถงึความเสีย่งทีเ่หลอือยู ่ และรวมการตรวจสอบทุจรติดว้ย 

ประเมนิการออกแบบเครือ่งมอืในการควบคุมการทุจรติ หรอืการประพฤตมิชิอบเกีย่วกบั

ทรพัยส์นิ และสอบทานการเปลีย่นแปลงในขอ้กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืระบบการ

ปฏบิตังิาน และผลกระทบต่อการควบคุม 

 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษา 

         การศกึษาใช้การวจิยัเชงิปรมิาณการเก็บขอ้มูลโดยการสงัเกตการณ์ การสอบถามตาม
แบบสอบถาม การศกึษาเอกสาร ต าราบทความทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
1. ขอ้มลูปฐมภมู ิ 
1.1 เก็บรวมรวมขอ้มูลระบบการควบคุมภายในโดยการสงัเกตการณ์ และใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการขายตรง  
 1.2 วเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามเพื่อเสนอแนะว่าอะไรทีเ่ป็นปัจจยั
ส าคญัในการลดความเสีย่งจากการทุจรติในกระบวนการขายตรง 
2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการขายตรง การ
ประเมนิความเสีย่ง ปัจจยัที่สามารถลดความเสีย่ง รวมทัง้เอกสารเกี่ยวกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและ
ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติ การลดความเสีย่งจากการทุจรติ และการควบคุมภายใน ที่มี
ความน่าเชื่อถอื และอา้งองิได ้เช่น งานวจิยั บทความ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง เวป็ไซต ์
เป็นตน้ 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรของการศกึษาประกอบดว้ยผูบ้รหิารและพนักงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการ
ขายตรงของบริษัท ABC จ ากัด รวมทัง้สิ้น 594 คนข้อมูลจากรายงานข้อมูลพนักงาน 
ประจ าเดอืนมถุินายน 2558 ซึง่จดัท าโดยแผนกบุคคล แต่หกัส่วนทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งคอืแม่บา้น 16 
คน และพนักงานขายทีไ่ม่ไดม้าท างานและไม่มยีอดขาย 240 คน และแผนกอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้ง 
54 คน จงึเหลอืประชากการทัง้สิน้  284 คน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ฝ่ายบรหิาร มจี านวน 3 คน ประกอบดว้ย 
- กรรมการบรหิาร    1 คน 
- ผูจ้ดัการทัว่ไป    1        คน 
- ทีป่รกึษาดา้นการบรหิาร   1   คน 
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ฝ่ายบญัชแีละบรหิารงานสาขา มจี านวน 43 คน  ประกอบดว้ย 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี   1  คน 
- พนกังานบญัช ี    6   คน 
- หวัหน้าหน่วยงาบบรหิารภาค  3 คน 
- พนกังานบรหิารงานสาขา                33   คน 
ฝ่ายสนิเชื่อและกฎหมาย มจี านวน 25 คน ประกอบดว้ย 
- ผูจ้ดัการฝ่ายสนิเชื่อและกฏหมาย  1  คน 
- พนกังานธุรการสนิเชื่อ   2  คน 
- หวัหน้าหน่วยงานสนิเชื่อ ส านกังานใหญ่ 2  คน 
- หวัหน้าหน่วยงานสนิเชื่อภาคสนาม 6 คน 
- พนกังานสนิเชื่อ            14 คน 
ฝ่ายขายทีเ่ป็นพนกังานประจ าของบรษิทั  มจี านวน 71 คน ประกอบดว้ย 
- ผูอ้ านวยฝ่ายขาย   1 คน 
- ผูจ้ดัการขายภมูภิาค   4 คน 
- ผูจ้ดัการสาขา           15 คน 
- หวัหน้าทมีขาย           51 คน 
ฝ่ายขายทีไ่มไ่ดเ้ป็นพนกังานประจ าของบรษิทั เป็นตวัแทนอสิระ ประกอบดว้ย 
- ตวัแทนขายอสิระ (AG) ทีม่ยีอดขาย   142 คน 
กลุ่มตวัอยา่งใชส้ตูรการค านวณขนาดตวัอยา่ง Yamane (1967) 
  n =   N 
         1 + N (e)2 

โดยที ่  n        =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N =  ขนาดของประชากร 
  e = ระดบัความคลาดเคลื่อนจองการสุ่มตวัอยา่ง 
การศกึษาในครัง้นี้จากกรณตีวัอยา่งบรษิทั ABC จ ากดั วธิกีารค านวณขนาดตวัอย่างโดยวธิขีอง 
Yamane โดยก าหนดค่าดงันี้ 
  N =    พนกังานประจ า + ตวัแทนขายตรงอสิระ = 284 คน 
  e =    ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % 
ฉะนัน้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งบรษิทั ABC จ ากดัจะเท่ากบั (n) 
  n =   N 
         1 + N (e)2 

  n = 284 
       1 + 284 (0.05)2
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  n =  166.08 คน เลอืกขนาดตวัอยา่ง  166 คน 
จากการค านวณ n/N เท่ากบั 0.58 จงึเลอืกกลุ่มละ 60 % ตอ้งมกีลุ่มตวัอยา่ง 170 คน ของ

สมาชกิในแต่ละกลุ่ม ดงันี้ 

กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 

ฝ่ายบรหิาร           2 คน 
ฝ่ายบญัชแีละบรหิารงานสาขา                26 คน 
ฝ่ายสนิเชื่อและกฎหมาย                15 คน 
ฝ่ายขายทีเ่ป็นพนกังานประจ าของบรษิทั       42 คน 
ฝ่ายขายทีไ่มไ่ดเ้ป็นพนกังานประจ าของบรษิทั เป็นตวัแทนอสิระ    85 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้               170 คน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมอืการประเมนิความเสีย่งเรื่องการทุจรติ  หรอื Fraud Risk Assessment Tool 
(FRA Tool) ของสมาคมผูต้รวจสอบการทุจรติ (ACFE) ประกอบ ดว้ย 15 องคป์ระกอบ แต่ผู้
ศกึษาน าเพยีงส่วนของการประเมนิความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายใน 3 องคด์งันี้ 

 

1) องคป์ระกอบที ่1  การประเมนิพนกังาน 
2) องคป์ระกอบที ่2  การประ เมินผู้บริหารและพนักงานส าคัญ (Key 

Employee) 
3) องคป์ระกอบที ่3  การควบคุมทางกายภาพเพื่อเพื่อป้องกันทรพัย์สิน

รัว่ไหล 
     (Physical Control) 

 
คะแนนทีใ่ชใ้นการประเมนิความเสีย่งแบ่งเป็น 2 ระดบั ดงันี้ 

1) โอกาสทีก่ารทุจรติจะเกดิขึน้มน้ีอย เกณฑ์ให้คะแนนในการประเมิน คือ 0 
คะแนน 

2) โอกาสทีก่ารทุจรติจะเกดิค่อนขา้งมาก เกณฑใ์หค้ะแนนในการประเมนิ คอื 1 
คะแนน
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เกณฑด์งักล่าวไดร้บัการแนะน าจากอาจารยศ์วิะรกัษ์ พนิิจารมณ์ , CIA & CFE และได้
พจิารณารว่มกบัผูป้ระเมนิทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งแลว้เหน็ว่า เป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสม 
 
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ฏบิตังิาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด ระยะเวลา
ในการ ท างาน และฝ่ายงานทีท่ าในปัจจบุนั  

ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นเกี่ยวกบัการประเมนิโอกาสเกิดการทุจรติ โดยแบ่งออกเป็น 3 
หวัขอ้ยอ่ยดงันี้ 

 2.1 ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติของพนกังาน 
 2.2 ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติของผูบ้รหิารและพนกังานส าคญั  
2.3 ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติในการควบคุมทรพัยส์นิ 
ส่วนที่ 3 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อการลดความเสี่ยงเรื่องการทุจรติ

กระบวนการขายตรง 
ช่วงเวลาส่งแบบสอบถามในเดอืนกรกฏาคม   2558 โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
1. ผูศ้กึษาน าแบบประเมนิไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งและเกบ็แบบประเมนิดว้ยตนเอง 
2. น าแบบประเมนิที่ไดม้า ประมวลผลโดยใช้  Program Excel ที่สรา้งขึน้ เพื่อ

วเิคราะหแ์ละสรปุผลการประเมนิ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ขอบเขตดา้นเวลาผูศ้กึษาไดก้ าหนดระยะเวลาในการศกึษาไวร้ะหว่างวนัที ่1 

พฤษภาคม – 31 สงิหาคม 2558 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 4 เดอืน 

ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมขี ัน้ตอนดงันี้ 
1. ผู้ศกึษาน าส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างทางไปรษณียอ์ิเลคโทรนิคส์ผ่านธุรการ

สาขา (BC) และใหธุ้รการสาขา (BC) พมิพแ์ละแจกใหก้ลุ่มเป้าหมายรวมถงึรวบรวม
และน าส่งไปรษณยีก์ลบัมาทีผู่ศ้กึษาโดยตรง 

2. น าแบบสอบถามที่ได้มา ประมวลผลโดยใช้  Program Excel ที่สรา้งขึน้ เพื่อ
วเิคราะหแ์ละสรปุผลการประเมนิ 
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วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

การศกึษาครัง้นี้ เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ โดยมขีัน้ตอนดงันี้น าแบบสอบถาม
เรือ่งปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการลดความเสีย่งเรือ่งการทุจรติกระบวนการขายตรง ของบรษิทั 
ABC จ ากดัเพื่อประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติในกระบวนการขายตรงไดม้าจากกลุ่มตวัอยา่ง
ทัง้หมด มาบนัทกึใน โปรแกรม Excel ทีใ่ชใ้นการประมวลผลขอ้มลู เพื่อวเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะเกดิ
การทุจรติทีเ่กดิจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน  

1.   สูตรและค่าที่ใช้ในการประมวลและวเิคราะห์ เพื่อสรุปผลแบบประเมนิความ
เสีย่งในเรือ่งทุจรติ สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน ทีท่ าให้โอกาสทีก่ารทุจรติ
จะเกดิขึน้จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน 

- ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิพนกังาน 

- ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิผูบ้รหิารและพนักงาน
ส าคญั (Key Employee) 

- ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิ Physical Control  
ตารางที ่2 แสดงผลการประเมนิความเสีย่งในเรือ่งทุจรติ ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน 

 
 

เกณฑ ์ระดบัโอกาสที่การทุจรติจะเกดิขึน้ (Risk Likelihood) จากความอ่อนแอของ
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดโดยผู้ศึกษาตามเกณฑ์การบรหิารความเสี่ยงขององค์กร 
แบ่งเป็น 5 ระดบัและแสดงการแปลผลดงันี้   
  

1. 0% - 10% ระดบัความเสีย่งน้อยมาก 
2. 11% - 20% มโีอกาสเกดิขึน้น้อย 
3. 21% - 30% มโีอกาสเกดิขึน้ปานกลาง 
4. 31% - 40% มโีอกาสเกดิขึน้มาก 
5. 41% - 100% มโีอกาสเกดิขึน้มากทีสุ่ด

Criteria
Risk 

Likelihood
Weight

ความอ่อนแอของระบบควบคุมท่ีพบจากการประเมินพนกังาน 0.00% 30%

ความอ่อนแอของระบบควบคุมท่ีพบจากการประเมินผูบ้ริหารและพนกังานส าคญั(Key Employee) 0.00% 40%

ความอ่อนแอของระบบควบคุมท่ีพบจากการประเมินการควบคุมทางกายภาพ เพ่ือป้องกนัทรัพยสิ์น

ร่ัวไหล (Physical Control) Physical Control 0.00% 30%

Likelihood: โอกาสที่การทุจริตจะเกดิขึน้จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน 0.00%
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เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk 
Appetite) ของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  
 

เกณฑก์ารใหค้่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (ศวิะรกัษ์, 2553) และจากการทดสอบกบัประวตักิาร
ตรวจสอบภายในของบรษิทั ABC จ ากดั พบว่า มคี่าเฉลีย่น ้าหนกัทีต่รงกนั 
 

2. ปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อการลดความเสี่ยงเรื่องการทุจรติกระบวนการขายตรง
โดยแสดงผลดว้ยค่าความถี่ รอ้ยละ และการหาค่าเฉลีย่  โดยตคึวามหมายค่าเฉลี่ยตามแนวคดิ 
Best ซึง่อธบิายความหมายของค่าเฉลีย่ไวด้งันี้ 
 ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00 – 1.49  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อย 
 ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 
 ค่าเฉลีย่ระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด 
 
การน าเสนอข้อมูล 

การน าเสนอขอ้มลูและสรปุผลการศกึษา ในประเดน็ ต่อไปนี้ 
1. ลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานบรษิทั ABC จ ากดั โดยแสดงเป็นจ านวนของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ความถี ่รอ้ยละ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด ระยะเวลาใน
การ ท างาน และต าแหน่งงาน 

2. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในจากปัจจยัพนักงาน บุคคลากรคนส าคญัและการ
ควบคุมดูแลทรพัยส์นิ แสดงระดบัความเสีย่ง (Risk Likelihood) โอกาสทีก่ารทุจรติจะ
เกดิขึน้จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน 

3. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลดความเสีย่งเรือ่งการทุจรติกระบวนการขายตรง แสดงระดบัความ
คดิเหน็ ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ โดยจดัเป็นหมวดหมู่ตามการควบคุม (Control) 



  
  

  

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศกึษาปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อการลดความเสี่ยง โดยการทุจรติกระบวนการขายตรง 

ของศกึษาบรษิทั ABC จ ากดัเป็นการวจิยัเชงิส ารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู จากพนกังานบรษิทัจ านวน 170 คน และไดร้บัแบบสอบถามตอบกลบัมาจ านวน 157 ชุด 
คดิเป็นรอ้ยละ 92.40 เพื่อใหไ้ดผ้ลสรปุในประเดน็ ต่อไปนี้ 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานบรษิทั ABC จ ากดั 
2. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในจากปัจจยัพนักงาน บุคคลากรคนส าคญัและการ

ควบคุมดแูลทรพัยส์นิ 
3. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลดความเสีย่งเรือ่งการทุจรติกระบวนการขายตรง 

การวเิคราะหข์อ้มูลแบบออกเป็น 3 ส่วนตามขอ้มลูในแบบสอบถามผลการศกึษาในแต่ละส่วน
ไดผ้ลดงันี้ 
 
ลกัษณะส่วนบคุคลของพนักงานบริษทั ABC จ ากดั 

ลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานบรษิทั ABC จ ากดัได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา
สงูสุด ระยะเวลาในการ ท างาน และต าแหน่งงาน โดยจะวเิคราะหแ์ยกตามตารางที่ 1 - 7 มี
รายละเอยีดดงันี้ 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนความถ่ี และร้อยละ จ าแนกตามเพศของกลุ่มตวัอย่าง           
                          

เพศ ความถ่ี ร้อยละ 

ชาย 81 51.59 

หญงิ 76 48.41 

รวม 157 100 

 

 ตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ าแนกตามเพศเป็นเพศชาย ร้อยละ 

51.59  และเป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 48.41 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนความถ่ี และร้อยละ จ าแนกตามอายขุองกลุ่มตวัอย่าง 

 

 จากตารางที ่4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ าแนกตามอายุจะอยู่ในช่วงอายุน้อย

กว่า 30 ปี รอ้ยละ 31.85 รองลงมาคอื ช่วงอายุระหว่าง 30 – 35 ปี รอ้ยละ 28.03 ช่วงอายุ 40 

ปีขึน้ไป รอ้ยละ 20.37 และช่วงอายรุะหว่าง 36 – 40 ปี รอ้ยละ 19.75 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนความถี่ และร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพสมรสของกลุ่ม

ตวัอย่าง 

 จากตารางที ่5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ าแนกตามสถานภาพ มสีถานะภาพ
เป็นโสด รอ้ยละ 47.77 รองลงมาคอื สถานะภาพสมรส รอ้ยละ 44.59 และสถานะหม่าย/หย่ารา้ง 
รอ้ยละ 7.64 ตามล าดบั 
 

 

 

 

 

อาย ุ ความถ่ี ร้อยละ 

น้อยกว่า 30 ปี 50 31.85 

30-35 ปี 44 28.03 

36-40 ปี 31 19.75 

มากกว่า 40 ปี 32 20.37 

รวม 157 100 

สถานะภาพสมรส ความถี่ ร้อยละ 

โสด 75 47.77 

สมรส 70 44.59 

หมา่ย/หย่ารา้ง 12 7.64 

รวม 157 100 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนความถ่ี และร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่ม

ตวัอย่าง 
 

อายงุาน ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 100 63.69 

ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 57 36.31 

รวม 157 100 

 ตารางที ่6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีรอ้ย

ละ 63.69 และ ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงูกว่ารอ้ยละ 36.31 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนความถึ่ และร้อยละ จ าแนกตามอายกุารท างานกบับริษทัของกลุ่มตวัอย่าง 

 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุการท างานกบับรษิัทอยู่

ระหว่าง 1-3 ปี รอ้ยละ 34.39 รองลงมาคอื น้อยกว่า 1 ปี รอ้ยละ 28.66 มากกว่า 6 ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 23.57และอยูร่ะหว่าง 4-6 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 13.38 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

อายกุารท างานกบับริษทั ความถี่ ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี 45 28.66 

1-3 ปี 54 34.39 

4-6 ปี 21 13.38 

มากกว่า 6 ปี 37 23.57 

รวม 157 100 
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนความถี่ และร้อยละ จ าแนกประเภทของรายได้ ตามของกลุ่ม
ตวัอย่าง 

 จากตารางที ่8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผูม้รีายไดป้ระเภทเงนิเดอืนและ

คอมมชิชัน่ คดิเป็นรอ้ยละ 37.58 รองลงมาเป็นรายได้ประเภทเงนิเดอืน รอ้ยละ 36.94 และ

รายไดป้ระเภทคอมมชิชัน่ คดิเป็นรอ้ยละ 25.48 ตามล าดบั 
     

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนความถี่ และร้อยละ จ าแนกต าแหน่งงาน ระดบับริหาร/ระดบั

ปฏิบติัการ ตามของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 

 จากตารางที ่9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิาร คดิเป็น

รอ้ยละ 72.61 และระดบับรหิาร/หวัหน้างานรอ้ยละ 27.39 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งงาน ความถี่ ร้อยละ 

เงนิเดอืน 58 36.94 

เงนิเดอืน+คอมมชิชัน่ 59 37.58 

คอมมชิชัน่ 40 25.48 

รวม 157 100 

ต าแหน่งงาน ความถี่ ร้อยละ 

ระดบับรหิาร/หวัหน้างาน 43 27.39 

ระดบัปฏบิตักิาร 114 72.61 

รวม 157 100 
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สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในจากปัจจยัพนักงาน บุคคลากรคนส าคัญและการ
ควบคมุดแูลทรพัยสิ์น 
 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนความถี่ ร้อยละ และความเส่ียง (ร้อยละ) ขอความคิดเห็นต่อ

ความเส่ียงจากการทุจริตด้านพนักงาน 
  

ระดบัความเส่ียงของสภาพแวดล้อมการควบคมุปัจจยั
ด้านพนักงาน 

ความถี่/ร้อยละ 
n = 157 คน 

ค่า
ความ
เส่ียง 
(รอ้ย
ละ) 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

องคก์รอบรมและใหค้วามรูพ้นกังานในเรือ่งความส าคญัของ
จรยิธรรมและโปรแกรมต่อตา้นการทุจรติ 

138 
87.90 

19 
12.10 

12.10 

องคก์รมกีารตรวจสอบภมูหิลงัของผูส้มคัรเขา้ท างาน  112 
71.34 

45 
28.66 

28.66 

พนกังานมคีวามรูส้กึว่าไดร้บัการดแูลและไดร้บัผลตอบแทน
อยา่งเป็นธรรม 

133 
84.71 

24 
15.29 

15.29 

พนกังานมคีวามสนิทสนมกบัคู่คา้หรอืคู่แขง่ /พนกังานท าธุรกจิ
ส่วนตวัทีม่คีวามขด้แยง้กบังานในต าแหน่งทีต่นท างานอยู่ 

57 
36.31 

100 
63.69 

36.31 

มพีนกังานส าคญัปัญหาการเงนิเช่น มหีนี้สนิรงุรงั เล่นการพนนั 
มคี่าใชจ้า่ยดา้นสุขภาพสงู หรอืหยา่รา้ง 

67 
42.68 

90 
57.32 

42.68 

องคก์รท าการตรวจสอบเพื่อหาพฤตกิรรมทีข่าดจรยิธรรม
หรอืไมซ่ื่อสตัยข์องผูส้มคัรเขา้ท างาน/การทุจรติของพนักงาน
จะถูกตดิประกาศและด าเนินคดจีนถงึทีสุ่ดสามารถลดการทุจรติ
ได ้

118 
75.16 

39 
24.84 

24.84 

การทุจรติทุกกรณหีากมกีารสอบสวนเสรจ็สิน้พนกังานจะถูกให้
ออกจากงานโดยไมไ่ดร้บัเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี ส่วน
ของบรษิทั จะท าใหพ้นกังานไมก่ลา้ท าการทุจรติ 

123 
78.34 

34 
21.66 

21.66 

ความอ่อนแอของระบบการควบคุมปัจจยัดา้นพนกังาน 25.93% 
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จากตารางที่ 10 แสดงถงึผลการประเมนิโอกาสทุจรติ จากความอ่อนแอของระบบการ
ควบคุมที่อาจจะเกิดจากปัจจยัด้านพนักงานอยู่ในระดบัความเสี่ยงปานกลาง      ปัจจยัด้าน
พนกังาน ทีม่รีะดบัความเสีย่งสงูสุดคอื ปัญหาการเงนิและหนี้สนิของพนกังาน รอ้ยละ 42.68 

 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนความถี่ ร้อยละ และความเส่ียง (ร้อยละ) ขอความคิดเห็นต่อ

ความเส่ียงจากการทุจริตด้านผูบ้ริหารและพนักงานส าคญั 
 

ระดบัความเส่ียงของสภาพแวดล้อมการควบคมุจากปัจจยั
ด้านผู้บริหารและพนักงานส าคญั 

ความถี่/ร้อยละ 
n =157 คน 

ค่าความ
เส่ียง 

(รอ้ยละ) มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูแสดงและสนบัสนุนพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมอนั
ดงีามสนบัสนุนนโยบายจรยิธรรมและต่อตา้นการทุจรติ/องคก์ร
มนีโยบายและวธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้น การทุจรติเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทีร่ะบุพฤตกิรรมทีข่าดจรยิธรรมหรอืไม่
ซื่อสตัย ์

130 
82.80 

27 
17.20 

17.20 

มกีารสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งการทุจรติอยา่งจรงิจงัและ
เรง่ด่วน 

128 
81.53 

29 
18.47 

18.47 

องคก์รคาดหวงัผลประกอบการและการวดัผลงานทีย่ากจะ
เป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ

124 
78.98 

33 
21.02 

78.98 

พนกังานส าคญัร ่ารวยผดิปกต ิ 49 
31.21 

108 
68.79 

31.21 

พนกังานส าคญัหนึ่งหรอืสองคนมอีทิธพิลมากภายในองคก์ร/
พนกังานส าคญัมเีพื่อนหรอืญาตพิีน้่องเกีย่วขอ้งในสายบงัคบั
บญัชาโดยตรง/พนกังานส าคญัมคีวามสนิทสนมใกลช้ดิกบัคู่คา้ 

79 
50.32 

78 
49.68 

50.32 

ผลตอบแทนของพนกังานส าคญั ไมอ่ยูบ่นพืน้ฐานของผลการ
ปฏบิตังิาน 

71 
45.22 

86 
54.78 

45.22 

องคก์รถูกกดดนัใหร้ายงานผลประกอบการซึง่เป็นทีพ่อใจของผู้
ถอืหุน้ 

78 
49.68 

79 
50.32 

49.68 
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ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนความถี่ ร้อยละ และความเส่ียง (ร้อยละ) ขอความคิดเห็นต่อ
ความเส่ียงจากการทุจริตด้านผูบ้ริหารและพนักงานส าคญั (ต่อ) 

 

ระดบัความเส่ียงของสภาพแวดล้อมการควบคมุปัจจยัด้าน
ผู้บริหารและพนักงานส าคญั 

ความถี่/ร้อยละ 
n =157 คน 

ค่าความ
เส่ียง 

(รอ้ยละ) มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ความอยูร่อดขององคก์รขึน้กบัการบรกิารหรอืผลติภณัฑไ์มก่ี่
อยา่ง/องคก์รเริม่มปัีญหายอดขายลดลง 

97 
61.78 

60 
38.22 

61.78 

องคก์รก าลงัมปัีญหาเรือ่งการเกบ็เงนิจากลกูหนี้ 84 
53.50 

73 
46.50 

53.50 

องคก์รขาดระบบควบคุมภายในหรอืไมส่ามารถควบคุมใหม้ี
การปฏบิตัติามระบบควบคุมภายใน 

75 
47.77 

82 
52.23 

47.77 

องคก์รมคีู่แขง่ทีเ่หนือกว่า 79 
50.32 

78 
49.68 

50.32 

องคก์รก าหนดใหส้อบสวนหาขอ้เทจ็จรงิทนัท ี เมือ่มรีายการ
หรอืเหตุการณ์ทีน่่าสงสยัหรอืมรีายงานเกีย่วกบัการทุจรติ 

129 
82.17 

28 
17.83 

17.83 

มกีารแยกพนกังานทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนลกูคา้จากพนกังานเกบ็
เงนิหรอืพนกังานในหน่วยงานบญัชลีกูหนี้ 

100 
63.69 

57 
36.31 

36.31 

ความอ่อนแอของระบบการควบคุมปัจจยัดา้นผูบ้รหิารและพนกังาน
ส าคญั 

42.97% 

 
จากตารางที ่11 แสดงถงึผลการประเมนิโอกาสทุจรติ จากความอ่อนแอของระบบการ

ควบคุมทีอ่าจจะเกดิจากปัจจยัดา้นผูบ้รหิารและพนกังานส าคญัอยูใ่นระดบัความเสีย่งทีม่โีอกาส
เกดิขึน้ได ้ปัจจยัดา้นผูบ้รหิารและพนกังานส าคญั   ทีม่รีะดบัความเสีย่งสงูสุดคอื ปัญหาการ
ตัง้เป้าหมายทีส่งูเกนิไป รอ้ยละ 78.98       อนัดบัที ่2 คอืการทีบ่รษิทัมสีนิคา้อยูเ่พยีงไมก่ี่ชนิด 
รอ้ยละ 61.78สุดทา้ยคอื ปัญหาการเกบ็หนี้ รอ้ยละ 53.50 ตามล าดบั
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ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนความถี่ ร้อยละ และความเส่ียง (ร้อยละ) ของความคิดเหน็ต่อ
ความเส่ียงจากการทุจริตด้านการควบคมุทรพัยสิ์น 

 

ระดบัความเส่ียงของสภาพแวดล้อมการควบคมุปัจจยัด้านการ
ควบคมุทรพัยสิ์น 

ความถ่ี/ร้อยละ 
n = 157 คน 

ค่า
ความ
เส่ียง 
(รอ้ย
ละ) 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่าง การอนุมตั ิ / การดแูลสนิทรพัย ์ / และ
การบนัทกึขอ้มลูหรอืการรายงานรายการต่างๆ /มกีารแบ่งแยก
หน้าทีร่ะหว่าง การบนัทกึบญัชแียกประเภท การบนัทกึ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และการบนัทกึบญัชลีกูหนี้ 

145 
92.36 

12 
7.64 

7.64 

องคก์รก าหนดใหม้กีารจ ากดัการเขา้ถงึเอกสารส าคญัหรอืทีเ่ป็น
ความลบัเช่น ใบแจง้หนี้ / ใบเสรจ็รบัเงนิ /เอกสารบญัชแีละเชค็ 
นอกจากนี้ยงัดูแลใหร้ะบบต่างๆมกีารตรวจตามรอยเอกสาร  

140 
89.17 

17 
10.83 

10.83 

องคก์รก าหนดใหม้กีารจ ากดัการเขา้ถงึคอมพวิเตอรท์ีเ่กบ็เอกสาร
ส าคญัหรอืทีเ่ป็นความลบัเช่น โปรแกรมบญัช ี/ สนิคา้ และเงนิเดอืน 
นอกจากนี้ยงัดูแลใหร้ะบบต่างๆมกีารตรวจตามรอยเอกสาร  

133 
84.71 

24 
15.29 

15.29 

ผูต้รวจสอบภายในหรอืผูส้อบบญัชสีุ่มตรวจ สนิคา้ / เงนิสด / 
ค่าใชจ้่าย / การจดัซือ้ / การวางและบญัชอีื่นๆ โดยไมบ่อกใหผู้ร้บั
การตรวจรูล้่วงหน้า 

122 
77.71 

35 
22.29 

22.29 

มกีารสอบทานบญัชลีกูหนี้และหนี้สงสยัจะสญูเพื่อพจิารณาการตดั
จ าหนายจากบญัช ี 

130 
82.80 

27 
17.20 

17.20 

ใบส าคญัส าหรบัการใหส้นิเชื่อและใบเสรจ็รบัเงนิจากการขายควบคุม
โดย การก าหนดเลขทีไ่วล้่วงหน้า /ใบเสรจ็รบัเงนิส าหรบัการขายเงนิ
สดควบคุมโดยพมิพเ์ลขทีไ่วล้่วงหน้า 

124 
78.98 

33 
21.02 

21.02 
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ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนความถี่ ร้อยละ และความเส่ียง (ร้อยละ) ขอความคิดเห็นต่อ
ความเส่ียงจากการทุจริตด้านการควบคมุทรพัยสิ์น (ต่อ) 

 
ระดบัความเส่ียงของสภาพแวดล้อมการควบคมุปัจจยัด้าน

การควบคมุทรพัยสิ์น 
ความถี่/ร้อยละ 

n =157 คน 
ค่าเฉล่ีย 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

พนกังานบนัทกึบญัชลีกูหนี้ถูกจ ากดัไมใ่หท้ าหน้าทีน่ าเงนิไปฝาก
ธนาคาร/พนกังานบนัทกึบญัชลีกูหนี้ถูกจ ากดัไมใ่หท้ าหน้าทีเ่กบ็
เงนิจากลกูคา้/พนกังานบนัทกึบญัชลีกูหนี้ถูกจ ากดัไมใ่หยุ้ง่
เกีย่วกบัการออกใบเสรจ็รบัเงนิ/พนกังานเกบ็เงนิถูกจ ากดัไมใ่ห้
ยุง่เกีย่วกบัการบนัทกึบญัชลีกูหนี้/พนกังานเกบ็เงนิถูกจ ากดั
ไมใ่หยุ้ง่เกีย่วกบัรายการเดนิบญัช ีของธนาคารและลกูคา้ 

99 
63.06 

58 
36.94 

36.94 

พนกังานอสิระท าหน้าทีพ่สิูจน์ยอดตวัเลขระหว่างใบฝากเงนิ
ธนาคารกบัรายงานการรบัเงนิทีท่ าจากพนกังานผูเ้กบ็รวมรวม
เชค็ และเงนิสดของลกูคา้ 

102 
64,97 

55 
35.03 

35.03 

บรษิทัมตีู้นิรภยัส าหรบัเกบ็เชค็และเงนิสด /เชค็และเงนิสด ถูก
น าฝากธนาคารทุกวนั     

126 
80.25 

31 
19.75 

19.75 

องคก์รก าหนดใหพ้นกังานทีด่แูลดา้นการเงนิ และพนกังาน
บญัชลีกูหนี้ตอ้งมกีารสบัเปลีย่นหน้าทีเ่ป็นระยะ 

81 
51.59 

76 
48.41 

48.41 

การตรวจนบัเงนิโดยไมใ่หพ้นกังานทีด่แูลดา้นการเงนิรูต้วั 88 
56.05 

69 
43.95 

43.95 

มกีารเปรยีบเทยีบค่า commission กบัตว้เลขการขายเพื่อยนืยนั
ความถูกตอ้งก่อนจา่ยเงนิ/การค านวณค่า Commission ตอ้งท า
โดยบุคคลทีเ่ป็นอสิระจากฝ่ายขาย 

135 
85.99 

22 
14.01 

14.01 

ใชป้้ายตดิสนิคา้ ทีม่กี าหนดเลขทีล่่วงหน้า ในการตรวจนบั/ป้าย
ตดิสนิคา้ ทีใ่ชม้กีารควบคุมและก าหนดผูร้บัผดิชอบเป็นรายตวั/
มวีธิกีาร ป้องกนัการนบัแลว้นบัอกี 

125 
79.62 

32 
20.38 

20.38 

ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิการควบคุมทาง
กายภาพ 

24.06% 
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จากตารางที ่12 แสดงถงึผลการประเมนิโอกาสทุจรติ จากความอ่อนแอของระบบการ
ควบคุมทีอ่าจจะเกดิจากปัจจยัดา้นการควบคุมทรพัยส์นิอยู่ในระดบัความเสีย่งทีม่โีอกาสเกดิขึน้
ได้ ปัจจยัด้านการควบคุมทรพัย์สิน ที่มีระดบัความเสี่ยงสูงสุดคือ ไม่มีการสับเปลี่ยนหน้าที่
พนักงานบญัชแีละการเงนิรอ้ยละ 48.41 อนัดบัที ่2 คอืไม่มกีารตรวจนับเงนิโดยไม่แจง้ล่วงหน้า 
รอ้ยละ 43.95 สุดทา้ยคอื ปัญหาการไมแ่บ่งแยกหน้าทีก่ารเงนิส าคญั รอ้ยละ 36.94 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 13 สรปุผลค่าเฉล่ีย โอกาสท่ีเกิดการทุจริตจากเกณฑค์วามอ่อนแอของระบบการ

ควบคมุภายใน  
 

 
จากตารางที่ 13 แสดงถงึโอกาสที่การทุจรติจะเกดิขึน้ จากเกณฑค์วามอ่อนแอของ

ระบบการควบคุมภายในจากการใหน้ ้าหนัก 30%, 40%, 30% ในภาพรวมตามล าดบั พบว่าอยู่
ในระดบัโอกาสทีก่ารทุจรติจะเกดิขึน้ไดส้งู โดยมคี่าเฉลีย่ 32.19% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑค์วามอ่อนแอ 
Risk 

Likelihood 
Weight 

ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิพนักงาน 25.93% 30% 

ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิผูบ้รหิารและ
พนกังานส าคญั(Key Employee) 

42.97% 40% 

ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่บการประเมนิการควบคุมทาง
กายภาพ ในการควบคุมทรพัยส์นิ 

24.06% 30% 

Risk Likelihood: โอกาสทีก่ารทุจรติจะเกดิขึน้จากความอ่อนแอของระบบ
ควบคุมภายใน 

32.19% 



42 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลดความเส่ียงเร่ืองการทุจริตกระบวนการขายตรง แบ่งตามการ
ควบคุมออกเป็น 4 ประเภทดงันี้ 

1. การแบ่งแยกหน้าที ่
2. การสอบทานการปฏบิตังิาน 
3. การสอบทานความถูกตอ้งสมบรูณ์ของเอกสาร 
4. การอนุมตัทิีเ่หมาะสม 

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้ปัจจยัลดความเส่ียง
เร่ืองการแบ่งแยกหน้าท่ี 

 

ปัจจยัการควบคมุ
ในเรื่องการ

แบ่งแยกหน้าท่ี 

ความถื่/ร้อยละ (n = 157 คน) 
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
มาก
ท่ีสดุ
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง

(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

ก าหนดใหผู้จ้ดัการ
สาขาทีม่กีรณทีุจรติ
เกดิขึน้ในสาขา
จะตอ้งรว่ม
รบัผดิชอบต่อกรณี
การทุจรติเป็นจ านวน
เงนิ 20% ของมลูค่า
ความเสยีหายทีเ่กดิ
ขึน้กบับรษิทั 

37 
23.57 

69 
43.95 

29 
18.47 

13 
8.28 

9 
5.73 

3.71 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนความถี่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้ปัจจยัลดความเส่ียง
เร่ืองการแบ่งแยกหน้าท่ี (ต่อ) 

 

ปัจจยัการควบคมุ
ในเรื่องการ

แบ่งแยกหน้าท่ี 

ความถื่/ร้อยละ  (n = 157 คน) 
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
มาก

ท่ีสดุ(5) 
มาก
(4) 

ปาน
กลาง

(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

มกีารแบ่งแยก
หน้าทีใ่นการรบัเงนิ 
น าเงนิฝากธนาคาร 
และกระทบยอดเงนิ
ฝากไมใ่ช่บุคคล
เดยีวเป็นผูท้ า โดย
การประทบยอดเงนิ
ฝากใหท้ าทุกสิน้
เดอืน จนถงึ 10 
ของทุกเดอืน 

36 
22.93 

74 
47.13 

38 
24.2 

8 
5.1 

1 
0.64 

3.87 มาก 

 
จากตารางที ่14 พบว่าพนกังานบรษิทั ABC จ ากดั กลุ่มตวัอย่างค่าเฉลีย่ ระดบัการรบัรู้

ปัจจยัลดความเสีย่งเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่แต่ละดา้นแลว้ การแบ่งแยกหน้าทีใ่นการรบัเงนิ น า
เงนิฝากธนาคาร และกระทบยอดเงนิฝากไมใ่ช่บุคคลเดยีวเป็นผูท้ า โดยการประทบยอดเงนิฝาก
ให้ท าทุกสิ้นเดอืน จนถึง 10 ของทุกเดอืนมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.87)  
รองลงมาคอืก าหนดใหผู้จ้ดัการสาขาทีม่กีรณทีุจรติเกดิขึน้ในสาขาจะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อกรณี
การทุจรติเป็นจ านวนเงนิ 20% ของมูลค่าความเสยีหายที่เกดิขึน้กบับรษิทัประสทิธภิาพอยู่ใน
ระดบัมาก (Mean = 3.71)   ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้ปัจจยัลดความเส่ียง
เร่ืองการสอบทานการปฏิบติังาน 

 

ปัจจยัการควบคมุ
ในเรื่องการสอบ
การปฏิบติังาน 

ความถื่/ร้อยละ  (n = 157 คน) 

ค่าเฉล่ีย 
 

การ
แปลผล 

มาก
ท่ีสดุ
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง

(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

มกีารตรวจสอบ
ประวตัก่ิอนรบัเขา้
เป็นพนกังาน 

49 
31.21 

53 
33.76 

36 
22.93 

11 
7.01 

8 
5.10 

3.79 มาก 

หวัหน้าทมีท าการ
ตรวจสอบและ
ตดิตามผลงานขาย
ของตวัแทนขายทุก
วนั 

65 
41.40 

57 
36.31 

24 
15.29 

9 
5.73 

2 
1.27 

4.11 มาก 

ผูบ้รหิารตดิตาม
ผลงานการขายโดย
รบัรายงานจาก 2 
ฝ่ายคอืจากหวัหน้า
สาขาซึง่รวบรวมจาก
หวัหน้าทมีขายใน
สาขา มากระทบยอด
กบัการรายงาน
ยอดเคลยีเ์งนิจาก
การขายของธุรการ
สาขา ซึง่ส่งตรงให้
แผนกบญัชกีารเงนิ
ทุกวนั 

55 
35.03 

58 
36.94 

31 
19.75 

11 
7.01 

2 
1.27 

3.97 มาก 
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ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้ปัจจยัลดความเส่ียง
เร่ืองการสอบทานการปฏิบติังาน (ต่อ) 

 

ปัจจยัการควบคมุใน
เร่ืองการสอบการ

ปฏิบติังาน 

ความถื่/ร้อยละ  (n = 157 คน) 

ค่าเฉล่ีย 
 

การ
แปลผล 

มาก
ท่ีสดุ
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง

(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

ผูบ้รหิารก าหนดใหทุ้ก
การขายทีม่ใิช่กรณขีาย
เป็นเงนิสดตอ้งมกีาร
ตรวจสอบทีบ่า้นลกูคา้
ทุกกรณก่ีอนอนุมตักิาร
ขาย 

60 
38.22 

61 
38.8

5 

27 
17.20 

6 
3.82 

3 
1.91 

4.08 มาก 

ใหม้กีารตรวจสอบวนัที่
น าเงนิมาเคลยีก์บัวนัที่
ในสญัญาซือ้ขายจนไป
ถงึบญัชรีายการ
เคลื่อนไหวของ
ธนาคารโดยก าหนดให้
ทัง้กระบวนการมี
ระยะเวลาไมเ่กนิ 3 วนั
ท าการ 

40 
25.48 

57 
36.3

1 

42 
26.75 

12 
7.64 

6 
3.82 

3.72 มาก 

หน่วยงานตรวจสอบ
จากส่วนกลางจะตอ้ง
เขา้ท าการตรวจสอบ
สาขาอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ โดยไมแ่จง้ให้
สาขาทราบ 

43 
27.39 

63 
40.1

3 

42 
26.75 

5 
3.18 

4 
2.55 

3.87 มาก 
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จากตารางที ่15 พบว่าพนกังานบรษิทั ABC จ ากดั กลุ่มตวัอย่างค่าเฉลีย่ ระดบัการรบัรู้
ปัจจยัลดความเสีย่งเรือ่งการสอบทานการปฏบิตังิาน แต่ละดา้นหวัหน้าทมีท าการตรวจสอบและ
ตดิตามผลงานขายของตวัแทนขายทุกวนัมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.11)  
รองลงมาคอืผูบ้รหิารก าหนดใหทุ้กการขายทีม่ใิช่กรณีขายเป็นเงนิสดต้องมกีารตรวจสอบทีบ่า้น
ลกูคา้ทุกกรณก่ีอนอนุมตักิารขายประสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.08) ผูบ้รหิารตดิตาม
ผลงานการขายโดยรบัรายงานจาก 2 ฝ่ายคอืจากหวัหน้าสาขาซึง่รวบรวมจากหวัหน้าทมีขายใน
สาขา มากระทบยอดกบัการรายงานยอดเคลยี์เงนิจากการขายของธุรการสาขา ซึ่งส่งตรงให้
แผนกบญัชกีารเงนิทุกวนัประสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.97)  หน่วยงานตรวจสอบ
จากส่วนกลางจะต้องเขา้ท าการตรวจสอบสาขาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่แจง้ใหส้าขาทราบ
ประสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.87)  มกีารตรวจสอบประวตัก่ิอนรบัเขา้เป็นพนักงาน 
ประสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.79) ใหม้กีารตรวจสอบวนัทีน่ าเงนิมาเคลยีก์บัวนัทีใ่น
สญัญาซื้อขายจนไปถึงบญัชรีายการเคลื่อนไหวของธนาคารโดยก าหนดให้ทัง้กระบวนการมี
ระยะเวลาไมเ่กนิ 3 วนัท าการ ประสทิธภิาพอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.72) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้ปัจจยัลดความเส่ียง

เร่ืองการสอบทานความถกูต้องสมบรูณ์ของเอกสาร 
 
ปัจจยัการควบคมุในเรื่อง

การสอบทานความ
ถกูต้องสมบูรณ์ของ

เอกสาร 

ความถื่/ร้อยละ  (n = 157 คน) 
ค่า 

เฉล่ีย 
 

การ
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง

(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

พนกังานขายตอ้งมผีูค้ ้า
ประกนัอยา่งน้อย 2 คนโดย
ค ้าประกนัไมเ่กนิวงเงนิที่
บรษิทัก าหนดไว ้

38 
24.21 

49 
31.21 

40 
25.48 

18 
11.46 

12 
7.64 

3.53 มาก 

อบรมและใหค้วามรูแ้ละค า
จ ากดัความของการทุจรติไว้
อยา่งชดัเจน โดยให้
พนกังานเซน็ตร์บัทราบ 
อบรมศลีธรรมจรรยาและ
จรรยาบรรณในการประกอบ
วชิาชพีขายตรงทุก 6 เดอืน 

48 
30.57 

50 
31.85 

31 
19.75 

24 
15.29 

4 
2.55 

3.73 มาก 
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ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้ปัจจยัลดความเส่ียง
เร่ืองการสอบทานความถกูต้องสมบรูณ์ของเอกสาร (ต่อ) 

 
ปัจจยัการควบคมุใน
เร่ืองการสอบทาน
ความถกูต้อง

สมบรูณ์ของเอกสาร 

ความถื่/ร้อยละ  (n = 157 คน) 
ค่าเฉล่ีย 

 

การ
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง

(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

ผูบ้รหิารก าหนด
ช่องทางใหม้กีาร
รอ้งเรยีนโดยใช้
หน่วยงานภายนอกทีม่ ี
ความเชีย่วชาญท าการ
รบัเรือ่งรอ้งเรยีน โดย
ผูร้อ้งเรยีนตอ้งมี
หลกัฐานทีเ่ชื่อถอืได้
และมกีารก าหนดเลขที่
ขอ้รอ้งเรยีนให้
สามารถตดิตามผล
สอบไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

35 
22.29 

59 
37.58 

41 
26.11 

13 
8.28 

9 
5.73 

3.62 มาก 

มกีารตรวจสอบ
เอกสารทีส่ามารถใช้
รบัเงนิจากลกูคา้ว่ามี
การเรยีงล าดบัอยา่ง
ต่อเนื่องกนัและ
เอกสารทีถู่กยกเลกิ
จะตอ้งมสี าเนา
ครบถว้น หากไม่
ครบถว้นจะตอ้งมใีบ
แจง้ความโดยผูเ้บกิ
เอกสารนัน้ๆ ไป 

47 
29.94 

67 
42.68 

35 
22.29 

7 
4.46 

1 
0.64 

3.97 มาก 
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ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้ปัจจยัลดความเส่ียง
เร่ืองการสอบทานความถกูต้องสมบรูณ์ของเอกสาร (ต่อ) 

 
ปัจจยัการควบคมุใน
เร่ืองการสอบทาน
ความถกูต้อง

สมบรูณ์ของเอกสาร 

ความถื่/ร้อยละ  (n = 157 คน) 
ค่าเฉล่ีย 

 
การ

แปลผล 
มาก
ท่ีสดุ
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง

(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

ก าหนดใหม้กีาร
ตรวจสอบอสิระโดย
ผูส้อบบญัชภีายนอก
เดนิทางไปตรวจทกุ
สาขาพรอ้มๆกนัและ
กระทบยอดรวมของทัง้
บรษิทัเพือ่หาขอ้
แตกต่างอย่างอสริะ 

46 
29.3 

60 
38.22 

39 
24.84 

11 
7.01 

1 
0.64 

3.9 มาก 

มกีารตรวจสอบ
บญัชลีกูหน้ีคา้งช าระคา่
สนิคา้และจดัท า
รายงานวเิคราะหอ์ายุ
ลกูหน้ี พรอ้มเหตุผล
การไมช่ าระคา่สนิคา้
และรายงานการ
ตดิตาม และมกีารสุม่
ตรวจซ ้าจากหน่วยงาน
อสิระอกีครัง้อย่างน้อย 
50 % ของลกูหน้ีคา้ง
ช าระทีม่ยีอดคา้งช าระ
ตดิต่อกนัมากกวา่ 3 
งวดการผอ่นช าระ 

49 
31.21 

54 
34.39 

42 
26.75 

10 
6.37 

2 
1.27 

3.88 มาก 
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ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้ปัจจยัลดความเส่ียง
เร่ืองการสอบทานความถกูต้องสมบรูณ์ของเอกสาร (ต่อ) 

 
ปัจจยัการควบคมุ
ในเรื่องการสอบ
ทานความถกูต้อง

สมบรูณ์ของ
เอกสาร 

ความถื่/ร้อยละ  (n = 157 คน) 

ค่าเฉล่ีย 
 

การ
แปลผล 

มาก
ท่ีสดุ
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง

(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

มกีารส่งรายงาน
ยนืยนัยอดลกูหนี้ทุก
เดอืนทางไปรษณยี ์

45 
28.66 

58 
36.9

4 

41 
26.11 

9 
5.73 

4 
2.55 

3.83 มาก 

 
จากตารางที ่16 พบว่าพนกังานบรษิทั ABC จ ากดั กลุ่มตวัอย่างค่าเฉลีย่ ระดบัการรบัรู้

ปัจจัยลดความเสี่ยงเรื่องการสอบทานความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร แต่ละด้านมีการ
ตรวจสอบเอกสารทีส่ามารถใชร้บัเงนิจากลูกคา้ว่ามกีารเรยีงล าดบัอย่างต่อเนื่องกนัและเอกสาร
ทีถู่กยกเลกิจะตอ้งมสี าเนาครบถว้น หากไมค่รบถว้นจะตอ้งมใีบแจง้ความโดยผูเ้บกิเอกสารนัน้ๆ 
ไปมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.97)  รองลงมาคอืก าหนดใหม้กีารตรวจสอบอสิระ
โดยผูส้อบบญัชภีายนอกเดนิทางไปตรวจทุกสาขาพรอ้มๆกนัและกระทบยอดรวมของทัง้บรษิทั
เพื่อหาขอ้แตกต่างอย่างอสริะมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.9) มกีารตรวจสอบ
บญัชลีกูหนี้คา้งช าระค่าสนิคา้และจดัท ารายงานวเิคราะหอ์ายลุกูหนี้ พรอ้มเหตุผลการไม่ช าระค่า
สนิคา้และรายงานการตดิตาม และมกีารสุ่มตรวจซ ้าจากหน่วยงานอสิระอกีครัง้อย่างน้อย 50 % 
ของลูกหนี้คา้งช าระทีม่ยีอดคา้งช าระตดิต่อกนัมากกว่า 3 งวดการผ่อนช าระมปีระสทิธภิาพอยู่
ในระดบัมาก (Mean = 3.88) มกีารส่งรายงานยนืยนัยอดลูกหนี้ทุกเดอืนทางไปรษณีย์มี
ประสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.83)  อบรมและใหค้วามรูแ้ละค าจ ากดัความของการ
ทุจรติไว้อย่างชดัเจน โดยให้พนักงานเซน็ต์รบัทราบ อบรมศลีธรรมจรรยาและจรรยาบรรณใน
การประกอบวชิาชพีขายตรงทุก 6 เดอืนมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.73) 
ผูบ้รหิารก าหนดช่องทางให้มกีารรอ้งเรยีนโดยใชห้น่วยงานภายนอกที่มคีวามเชีย่วชาญท าการ
รบัเรือ่งรอ้งเรยีน โดยผูร้อ้งเรยีนตอ้งมหีลกัฐานทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละมกีารก าหนดเลขทีข่อ้รอ้งเรยีนให้
สามารถติดตามผลสอบได้อย่างต่อเนื่องมปีระสทิธิภาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.62) 
พนักงานขายต้องมผีู้ค ้าประกนัอย่างน้อย 2 คนโดยค ้าประกนัไม่เกนิวงเงนิที่บรษิทัก าหนดไว้
ประสทิธภิาพอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.53) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้ปัจจยัลดความเส่ียง
เร่ือง การอนุมติัท่ีเหมาะสม 

 

ปัจจยัการควบคมุใน
เร่ืองการอนุมติัท่ี

เหมาะสม 

ความถื่/ร้อยละ  (n = 157 คน) 
ค่า 

เฉล่ีย 
 

การ
แปลผล 

มาก
ท่ีสดุ
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง

(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

การกระท าทุจรติทุกกรณี
บรษิทัจะด าเนินการทาง
กฏหมายทุกกรณี 

67 
42.68 

47 
29.9

4 

34 
21.66 

6 
3.82 

3 
1.91 

4.08 มาก 

ผูบ้รหิารก าหนดนโยบายให้
พนกังานทีเ่บกิสนิคา้ไปน า
สนิคา้ทีย่งัไมไ่ดข้ายเขา้มา
ใหต้รวจทกุวนัจนัทร ์ หาก
ไมส่ามารถน าสนิคา้เขา้มา
ใหต้รวจไดเ้กนิ 2 ครัง้
ตดิต่อกนัใหถ้อืเสมอืนว่า
สนิคา้รายการนัน้ไดถ้กูขาย
ไปแลว้ และใหพ้นกังาน
ขายน าเงนิมาเคลยีก์บั
บรษิทัทนัท ี

51 
32.48 

50 
31.8

5 

35 
22.29 

16 
10.1

9 

5 
3.18 

3.80 มาก 

ผูบ้รหิารใหล้กูคา้ช าระเงนิ
ทกุประเภทผา่นธนาคาร
หรอืผา่นชอ่งทางเคาเตอร์
เซอรว์สิ โดยไมใ่หพ้นกังาน
รบัเงนิสดจากลกูคา้ 

52 
33.12 

56 
35.6

7 

39 
24.84 

6 
3.82 

4 
2.55 

3.93 มาก 

ก าหนดค่านายหน้าทีข่าย
เงนิสดสงูกว่าค่านายหน้า
ทีเ่ป็นการขายเงนิผ่อน 

47 
29.94 

62 
39.4

9 

42 
26.75 

4 
2.55 

2 
1.27 

3.94 มาก 
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ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้ปัจจยัลดความเส่ียง
เร่ือง การอนุมติัท่ีเหมาะสม (ต่อ) 

 

ปัจจยัการควบคมุ
ในเร่ืองการอนุมติัท่ี

เหมาะสม 

ความถื่/ร้อยละ  (n = 157 คน) 
ค่าเฉล่ีย 

 

การ
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง

(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

การมธีุรการสาขา 
(BC) ทีเ่ขม้แขง็และมี
ความรอบคอบจะ
สามารถท าการทุจรติ
ไดย้ากขึน้ 

63 
40.13 

71 
45.22 

21 
13.38 

1 
0.64 

1 
0.64 

4.24 มาก 

 
จากตารางที ่17 พบว่าพนกังานบรษิทั ABC จ ากดั กลุ่มตวัอย่างค่าเฉลีย่ ระดบัการรบัรู้

ปัจจยัลดความเสีย่งเรือ่งการอนุมตัทิีเ่หมาะสม แต่ละดา้นการมธีุรการสาขา (BC) ทีเ่ขม้แขง็และ
มคีวามรอบคอบจะสามารถท าการทุจรติไดย้ากขึน้ มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 
4.24)  รองลงมาคือการกระท าทุจรติทุกกรณีบรษิัทจะด าเนินการทางกฏหมายทุกกรณีมี
ประสทิธภิาพอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.08) หลงัการตรวจสอบเครดติลูกคา้ไดร้บัการอนุมตัจิะ
ท าการจ่ายค่านายหน้าในวนัถัดไปเพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายเคลีย์ยอดขายทนัทีและมเีงนิ
หมุนเวยีนเรว็ขึน้มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.05) ก าหนดค่านายหน้าทีข่ายเงนิ
สดสูงกว่าค่านายหน้าทีเ่ป็นการขายเงนิผ่อนมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.94)  
ผูบ้รหิารใหลู้กคา้ช าระเงนิทุกประเภทผ่านธนาคารหรอืผ่านช่องทางเคาเตอรเ์ซอรว์สิ โดยไม่ให้
พนักงานรบัเงนิสดจากลูกคา้มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.93) ผูบ้รหิารก าหนด
นโยบายให้พนักงานที่เบกิสนิค้าไปน าสนิค้าที่ยงัไม่ได้ขายเขา้มาให้ตรวจทุกวนัจนัทร ์หากไม่
สามารถน าสนิค้าเขา้มาให้ตรวจได้เกนิ 2 ครัง้ตดิต่อกนัให้ถอืเสมอืนว่าสนิค้ารายการนัน้ได้ถูก
ขายไปแล้ว และให้พนักงานขายน าเงนิมาเคลยีก์บับรษิทัทนัทีมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก 
(Mean = 3.80) ตามล าดบั 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ปัจจยัส ำคญัทีม่ผีลต่อกำรลดควำมเสีย่งเรื่องกำรทุจรติกระบวนกำรขำยตรง ของบรษิทั 

ABC จ ำกดัมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติในกระบวนกำรขำยตรง  
วเิครำะห์ปัจจยัที่มผีลต่อกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรทุจรติอย่ำงมนีัยส ำคญั และเสนอแนะแนว
ทำงกำรตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรขำยระบบธุรกจิขำยตรง 
โดยใชห้ลกักำรควบคุมภำยใน COSO 2013 ทัง้ 5 องคป์ระกอบ ซึง่ผลกำรศกึษำทีไ่ดส้ำมำรถ
น ำไปเป็นข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรพฒันำกำรปฏิบัติงำนด้ำนระบบกำรควบคุมภำยใน 
เพื่อให้เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มและกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ABC จ ำกดั ซึง่จะท ำให้กำร
ด ำเนินงำนของของบรษิทั ABC จ ำกดัมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยสรุปและอภปิรำยผล
ตำมประเดน็ต่ำง ๆ ต่อไปนี้ 

1. สรปุผลกำรศกึษำ 
2. อภปิรำยผลกำรศกึษำ 
3. ขอ้เสนอแนะจำกกำรศกึษำ 
4. ขอ้จ ำกดัของกำรศกึษำ  
5. ขอ้เสนอแนะส ำหรบักำรศกึษำครัง้ต่อไป 

 
สรปุผลการศึกษา 

ผลกำรศกึษำ สรปุเป็น 3 ส่วน คอื  
ส่วนที ่1 ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังำนบรษิทั ABC จ ำกดั 
         ผลกำรศกึษำวเิครำะหข์อ้มลูทัว้ไปของผูป้ฏบิตัผิูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็น

ผู้ชำย มอีำยุน้อยกว่ำ 30 ปี มสีถำนภำพโสค มรีะดบักำรศกึษำต ่ำกว่ำปรญิญำตร ีมอีำยุกำร
ท ำงำนกบับรษิทัอยู่ระหว่ำ 1 – 3 ปี ประเภทของรำยไดท้ีไ่ดร้บัจำกบรษิทัเป็นเงนิเดอืนและค่ำ
คอมมชิชัน่ ต ำแหน่งงำนอยูใ่นระดบัปฏบิตักิำร 

 
ส่วนที ่2 สภำพแวดลอ้มกำรควบคุมภำยในจำกปัจจยัพนกังำน บุคคลำกรคนส ำคญัและ

กำรควบคุมดูแลทรพัยส์นิ โอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจรติจำกเกดิจำกควำมควำมอ่อนแอของระบบ
ควบคุมภำยในของผูบ้รหิำรและ พนกังำนส ำคญั (Key Employee) มำกทีสุ่ด 
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ตำมล ำดบั 
 
ส่วนที ่3 ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรลดควำมเสีย่งเรื่องกำรทุจรติกระบวนกำรขำยตรง แบ่งตำม

กำรควบคุมออกเป็น 4 ประเภทดงันี้ 
1. กำรแบ่งแยกหน้ำที่ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรลดควำมเสี่ยงเรื่องกำรทุจริต

กระบวนกำรขำยตรง แบ่งตำมกำรควบคุม กำรแบ่งแยกหน้ำที่ ที่ผลต่อกำรลดควำมเสี่ยงมำก
ทีสุ่ดคอื มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีใ่นกำรรบัเงนิ ฝำกเงนิ และกระทบยอด โดบบุคคลทีไ่ม่ใช่คนเดยีว
เป็นผูท้ ำ โดยกำรประทบยอดเงนิฝำกใหท้ ำทุกสิน้เดอืน จนถงึ 10 ของทุกเดอืน 

2. กำรสอบทำนกำรปฏบิตังิำน ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรลดควำมเสีย่งเรื่องกำรทุจรติ
กระบวนกำรขำยตรง แบ่งตำมกำรควบคุม ปัจจยักำรควบคุมในเรื่องกำรตรวจกำรปฏบิตัติำม
ระเบยีบ ทีผ่ลต่อกำรลดควำมเสีย่งมำกที่สุดคอื หวัหน้ำทมีท ำกำรตรวจสอบและตดิตำมผลงำน
ขำยของตวัแทนขำยทุกวนั  

3. กำรทำนควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสำร ปัจจยัที่มผีลต่อกำรลดควำมเสี่ยง
เรื่องกำรทุจรติกระบวนกำรขำยตรง แบ่งตำมกำรควบคุม ปัจจยักำรควบคุมในเรื่องกำรตรวจ
ควำมถูกต้องของเอกสำร ที่ผลต่อกำรลดควำมเสี่ยงมำกที่สุดคือ กำรตรวจสอบเอกสำรที่
สำมำรถใชร้บัเงนิจำกลกูคำ้ว่ำมกีำรเรยีงล ำดบัอย่ำงต่อเนื่องกนัและเอกสำรทีถู่กยกเลกิจะต้องมี
ส ำเนำครบถว้น หำกไมค่รบถว้นจะตอ้งมใีบแจง้ควำมโดยผูเ้บกิเอกสำรนัน้ๆ ไป  

4. กำรอนุมตัิที่เหมำะสม ปัจจยัที่มผีลต่อกำรลดควำมเสี่ยงเรื่องกำรทุจริต
กระบวนกำรขำยตรง แบ่งตำมกำรควบคุม ปัจจยักำรควบคุมในเรือ่งกำรอนุมตัทิีถู่กต้อง ทีผ่ลต่อ
กำรลดควำมเสีย่งมำกทีสุ่ดคอื กำรมธีุรกำรสำขำ (BC) ทีเ่ขม้แขง็และมคีวำมรอบคอบจะสำมำรถ
ท ำกำรทุจรติไดย้ำกขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การควบคมุเชิงป้องกนัจากการทุจริต (Preventive Control) 

ผูบ้รหิำรองค์กรควรก ำหนดนโยบำยและพฒันำระบบหรอืกลไกในกำรควบคุมภำยในเชงิ
ป้องกนักำรทุจรติโดยทัว่ไป ดงัต่อไปนี้ 

1. ระบบการก ากบัดแูลองคก์ร (Corporate Governance) ทีด่มีปีระสทิธภิำพ                 
กำรก ำกบัดูแลที่ดตี้องมกีำรสรำ้งสมดุลของอ ำนำจอย่ำงเหมำะสมระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั
และฝ่ำยบริหำร และให้ควำมส ำคัญในเรื่องของควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมมีอิสระ 
(Independence) ควำมโปร่งใส (Transparency)และควำมรบัผดิชอบต่อผลกำรปฏบิตังิำนตำม
หน้ำที่ (Accountability) กำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดมีปีระสทิธภิำพ นอกจำกจะท ำให้กจิกำรมี
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ระบบกำรบรหิำรและกำรจดักำรทีด่มีคีุณภำพแลว้ยงัสำมำรถป้องกนักำรทุจรติประพฤตมิชิอบได้
บำ้ง โดยเฉพำะกำรทุจรติทีเ่กดิจำกผูป้ฏบิตังิำนระดบัสงูและผูบ้รหิำร 

2. ความรบัผิดชอบของผู้บริหาร  ผูบ้รหิำรมคีวำมรบัผดิชอบในกำรป้องกนัและ
ตรวจพบกำรทุจริตและข้อผิดพลำดโดยกำรน ำระบบบัญชีและระบบกำรควบคุมภำยในที่
เพยีงพอมำใชอ้ยำ่งต่อเนื่อง ระบบดงักล่ำวจะลดโอกำสกำรทุจรติและขอ้ผดิพลำดแต่ไม่สำมำรถ
จดักำรทุจรติและขอ้ผดิพลำดทีอ่ำจเกดิขึน้ได้ทัง้หมด ในองค์ประกอบกำรควบคุมภำยในทีด่จีงึ
เน้นองคป์ระกอบในเรือ่งสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมส่วนทีส่ ำคญัทีสุ่ดคอื ผูบ้รหิำรทุกระดบัตัง้แต่
ระดบัล่ำง ระดบักลำง ระดบัสูง ต้องท ำเป็นตวัอย่ำงในเรื่องกำรมคีวำมซื่อสตัย ์มจีรยิธรรม และ
จรรยำบรรณ 

3. การบริหารความเส่ียง  เป็นกระบวนกำรที่จะท ำให้องค์กรไม่ว่ำจะเป็น
ผู้บรหิำร และบุคคลอื่นๆ ขององค์กรสำมำรถระบุถงึเหตุกำรณ์ควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ ที่อำจ
เกดิขึน้และมผีลกระทบต่อองคก์ร เพื่อหำมำตรกำรตอบสนองและจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ให้ 

อยู่ภำยในกรอบระดับที่ยอมรับได้ว่ำจะไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อกำรด ำเนินงำนตำม
วตัถุประสงค์ขององค์กร ภำยใต้กระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงมกีระบวนกำรที่ส ำคญัในกำร
ระบุถงึปัจจยัเสี่ยงต่ำงๆ รวมทัง้กำรประเมนิผลกระทบจำกควำมเสี่ยงนัน้ๆ กำรพจิำรณำถึง
กจิกรรมกำรควบคุม รวมถงึกระบวนกำรตดิตำมผลกำรควบคุมภำยใน และวธิกีำรตอบสนอง
ควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถงึกำรติดตำมประเมนิผลควำมสำมำรถในกำรป้องกนัและค้นหำรำยกำร
ทุจรติ ขอ้ผดิพลำดและกำรปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัติำมกฎระเบยีบ 

4. ระบบการควบคุมภายใน  เป็นระบบที่ผู้บริหำรสร้ำงและจดัให้มีขึ้นเพื่อ
ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนและลดควำมเสี่ยงจำกลกัษณะธุรกจิ ระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสม ย่อมประกอบดว้ยกำรควบคุมทัง้ในด้ำนกำรป้องกนั (Preventive Control) และกำร
ตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ช่วยในกำรลดโอกำสและแรงจูงใจในกำร
กระท ำมชิอบและกำรทุจรติให้น้อยลง กำรสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยในที่ด ีควรมหีลกัเกณฑ์
กำรแบ่งแยกหน้ำที่ กำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรท ำงำนระหว่ำงพนักงำนเป็นหลกัเบื้องต้นที่ส ำคญั
อยำ่งหนึ่งของระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีเช่น คนสัง่จ่ำยกบัคนอนุมตัสิ ัง่จ่ำยและคนจ่ำยเชค็ได้
มกีำรแยกออกจำกกัน นอกจำกนี้ ในระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีย่อมมกีระบวนกำรติดตำม
ประเมนิผล หำกกระบวนกำรดงักล่ำวมปีระสทิธภิำพ ผูบ้รหิำรย่อมจะไดร้บัรำยงำนและรบัทรำบ
ถึงสำเหตุของข้อบกพร่องหรือสถำนกำรณ์ที่ไม่ชอบมำพำกลได้ทันท่วงที รวมทัง้สำมำรถ
ปรบัปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่ำงเหมำะสมในกำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน
ดงักล่ำว ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมกัเป็นส่วนส ำคญัส่วนหน่ึงของกระบวนกำร 
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5. การคดัเลือกบุคลากร  กำรคดัเลอืกบุคลำกรต้องมกีำรตรวจสอบประวตั ิ
รวมถงึกำรตรวจสอบประวตักิำรก่ออำชญำกรรมหรอืกำรกระท ำผดิทำงดำ้นจรรยำบรรณส ำหรบั
ต ำแหน่งงำนทีส่ ำคญัๆ 

6. การตรวจสอบระหว่างกนั   องคก์รควรวำงกระบวนกำรท ำงำนทีส่ำมำรถท ำ
ใหเ้กดิกำรตรวจสอบระหว่ำงพนักงำนในองคก์รกบับุคคลภำยนอกองคก์ร หรอืระหว่ำงพนักงำน
ด้วยกนัเองได้ จะช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดกำรทุจรติได้ และลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจรติ 
เพรำะหำกจะกระท ำกำรทุจรติตอ้งไดร้บัควำมรว่มมอืจำกบุคคลหลำยคนหรอืหลำยกลุ่ม 

7. มีข้อบงัคบัทางจรรยาบรรณ ความประพฤติ เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึ
นโยบำยและแนวทำงปฏบิตังิำนทีช่ดัเจน กำรทีอ่งคก์รมกีฎขอ้บงัคบัและแนวทำงปฏบิตัทิำงดำ้น
จรรยำบรรณ ท ำใหท้รำบว่ำสิง่ใดควรปฏบิตัหิรอืสิง่ใดไมค่วรปฏบิตัิ 

8. แนวทางการปฏิบติังานของผู้บริหาร  องคก์รควรก ำหนดขอ้บงัคบัทำงวนิัย 
รวมถงึกระบวนกำรสื่อสำรในเรื่องกำรกระท ำควำมผดิโดยเจตนำของผู้บรหิำรและพนักงำนใน
องค์กรอย่ำงชดัเจน พนักงำนทุกคนควรจะรบัทรำบถงึบทลงโทษทำงวนิัยที่เกิดขึ้นหำกมกีำร
กระท ำกำรทุจรติ รวมทัง้ทศันคตอิย่ำงแรงกล้ำของผู้บรหิำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ จะช่วยท ำ
ใหค้นในองคก์รลดกำรกระท ำผดิลงไดอ้ยำ่งมำก 

อย่ำงไรก็ด ีองค์ประกอบบำงอย่ำงของกำรควบคุมตำมแนวทำงกำรป้องกนักำรทุจรติ
ภำยใต้กรอบปฏบิตัิกำรควบคุมของ COSO แต่ละองค์ประกอบเป็นสิง่ที่ควรพจิำรณำ ไม่ว่ำ
ผูต้รวจสอบจะใชก้รอบปฏบิตัแิบบใด 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม บรษิทัต้องก ำหนดสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมให้
เหมำะสมดงัต่อไปนี้ 

 หลกัควำมประพฤติ หลกัจรรยำบรรณ หรอืนโยบำยกำรทุจรติ จดัเป็นนโยบำยจำก
ผูบ้รหิำรระดบัสงูขององคก์ร 

 แนวทำงจรรยำบรรณและสำยด่วนในกำรแจง้เบำะแสเพื่อแจง้เบำะแส 
 ขอ้แนะน ำและขอ้ปฏบิตัเิรือ่งกำรว่ำจำ้งและกำรเลื่อนต ำแหน่ง 
 กำรก ำกบัดแูลโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร หรอืหน่วยงำนก ำกบัอื่นๆ 
 กำรสบืสวนประเดน็ทีไ่ดร้บัแจง้และแกไ้ขกำรฝ่ำฝืนทีม่กีำรยนืยนัแลว้ 

2. การประเมินความเส่ียงจากการทุจริต องค์กรควรระบุและประเมนิควำม
เสีย่งเกี่ยวกบักำรทุจรติ รวมถงึกำรประเมนิควำมเป็นไปไดเ้กี่ยวกบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มี
กำรฉ้อฉล กำรยกัยอกสนิทรพัย ์กำรลกัขโมยเงนิสด รำยรบัและรำยจ่ำยทีไ่ม่เหมำะสม หรอืกำร
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ประพฤติมชิอบด้ำนกำรเงนิโดยฝ่ำยบรหิำรและบุคคลอื่น บรษิัทควรประเมนิว่ำกำรแบ่งแยก
หน้ำทีม่อียูอ่ยำ่งเพยีงพอ  

3. กิจกรรมการควบคมุ บรษิทัควรก ำหนดและน ำหลกัปฏบิตัใินกำรควบคุมไปใช้
อย่ำงมปีระสทิธผิล รวมถงึกำรกระท ำโดยฝ่ำยบรหิำรที่ระบุ ป้องกนั และบรรเทำกำรฉ้อฉลใน
รำยงำนทำงกำรเงนิ หรอืกำรน ำสนิทรพัยข์ององคก์รไปใชใ้นทำงทีผ่ดิ รวมทัง้ป้องกนักำรละเวน้
กำรควบคุมโดยฝ่ำยบรหิำร  นอกจำกนี้  บรษิทัควรก ำหนดกระบวนกำรในกำรยนืยนัหรอืกำร
รบัรอง เพื่อยนืยนัว่ำพนกังำนไดอ่้ำนและท ำควำมเขำ้ใจในนโยบำยและมกีำรปฏบิตัติำม 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร  บรษิทัต้องก ำหนดหลกัปฏบิตัเิกี่ยวกบัขอ้มลูและ
กำรสื่อสำรด้ำนกำรทุจรติที่มปีระสทิธิผล รวมถึงกำรจดัท ำเอกสำรและกำรเผยแพร่นโยบำย 
ขอ้แนะน ำ และผลทีค่ำดหวงั  โอกำสในกำรถกประเดน็ทำงจรรยำบรรณทีก่ ้ำกึ่ง  ช่องทำงในกำร
สื่อสำร กำรอบรมบุคลำกร และกำรพจิำรณำผลกระทบและกำรใช้เทคโนโลยใีนกำรยบัยัง้กำร
ทุจรติ เช่น กำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นกำรเฝ้ำตดิตำมประเมนิอยำ่งต่อเนื่อง 

5. การติดตามและประเมินผล องคก์รควรด ำเนินกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
เป็นระยะๆ และอยำ่งต่อเนื่อง และระบุผลกระทบและใชเ้ทคโนโลยดีำ้นคอมพวิเตอรใ์นกำรยบัยัง้
ทุจรติ 

อย่ำงไรก็ตำมผู้ตรวจสอบภำยในส่วนใหญ่ไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้เทียบเท่ำผู้มหีน้ำที่
รบัผดิชอบหลกัในกำรสบืสวนและกำรสอบสวนกำรทุจรติ กำรตรวจสอบเพยีงอย่ำงเดยีว ไม่อำจ
รบัประกนัได้ว่ำจะตรวจพบกำรทุจรติ  แม้ว่ำจะมกีำรระมดัระวงัเยี่ยงวชิำชพีแล้วก็ตำม ดงันัน้ 
ระบบกำรควบคุมภำยในทีม่กีำรออกแบบทีด่โีดยผูบ้รหิำร และกำรทดสอบที่มปีระสทิธผิลของผู้
ตรวจสอบภำยใน จะช่วยควบคุมกำรทุจรติใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำสุดทีอ่งคก์รจะพงึรบัได้ 

 

ข้อจ ากดัของการศึกษา  

 กำรศกึษำค้นคว้ำอิสระในเรื่องปัจจยัส ำคญัที่มผีลต่อกำรลดควำมเสี่ยงเรื่องกำรทุจรติ

กระบวนกำรขำยตรง ของบรษิทั ABC จ ำกดัผู้ศกึษำน ำแนวทำงกำรประยุกต์ใช้กำรประเมนิ

ควำมเสี่ยงในเรื่องทุจรติตำมแนวทำงของสมำคมผู้ตรวจสอบกำรทุจรติ  (Association of 

Certified  Fraud Examiners : ACFE ) โดยใชเ้ครื่องมอืกำรประเมนิควำมเสีย่ง (Fraud Risk 

Assessment Tool) ในกำรประเมนิควำมเสีย่ง ในด้ำนสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยใน    

และน ำประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่ได้ร ับทรำบปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว กำรสร้ำง
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แบบสอบถำม เพื่อคน้หำปัจจยัส ำคญัทีม่ผีลต่อกำรลดควำมเสีย่งเรื่องกำรทุจรติกระบวนกำรขำย

ตรง  มขีอ้จ ำกดัของกำรศกึษำ ดงันี้ 

1. เครื่องมอืกำรประเมนิควำมเสีย่ง (Fraud Risk Assessment Tool) ในกำรประเมนิ

ควำมเสีย่งมคีวำมซบัซอ้นและตอ้งกำรผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ในดำ้นระบบบญัชแีละกำรเงนิเป็นผู้

ประเมนิดงันัน้ผูศ้กึษำจงึมไิดน้ ำทัง้ 15 องคป์ระกอบไปจดัท ำแบบสอบถำมจงึท ำใหก้ำรประเมนิ

อำจจะไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควร เพรำะกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมรู้ และ

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

2. ควำมกงัวลใจของผูต้อบแบบสอบถำมซึง่ไมแ่น่ใจว่ำกำรตอบแบบสอบถำมตำมควำม

เป็นจรงิจะกระทบกบักำรท ำงำนในอนำคต ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยได ้หรอืกำรออกนโยบำยใหม่ซึง่จะ

ท ำใหก้ำรท ำงำนมคีวำมยุง่ยำกมำกขึน้ในทำงปฏบิตั ิ

 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป  

 จำกผลกำรศกึษำค้นคว้ำอสิระในเรื่องปัจจยัส ำคญัที่มผีลต่อกำรลดควำมเสีย่งเรื่องกำร

ทุจรติกระบวนกำรขำยตรง ของบรษิทั ABC จ ำกดั ผูศ้กึษำมขีอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทำงใน

กำรศกึษำครัง้ต่อไป ดงันี้  

1. ท ำกำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงในอุตสำหกรรมประเภทเดี่ยวกัน เพื่อเปรียบเทียบผล

กำรศกึษำว่ำมปัีจจยัส ำคญัตวัอื่นทีส่ำมำรถจะลดควำมเสีย่งเรือ่งกำรทุจรติเพิม่เติม่หรอืไม่ 

2. ปรบัปรุงเครื่องมอืกำรประเมนิควำมเสีย่ง (Fraud Risk Assessment Tool) ใหส้ำมำรถ

ท ำควำมเขำ้ใจไดง้ำ่ยขึน้และมกีำรใชค้ ำศพัทท์ีไ่ม่ใช่ศพัยท์ำงเทคนิค เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถำม

สำมำรถเขำ้ใจเนื้อหำของค ำถำมและตอบแบบสอบถำมไดต้รงประเดน็มำกขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

เรือ่ง ปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการลดความเสีย่งเรือ่งการทุจรติกระบวนการขายตรง ของบรษิทั 

ABC จ ากดั 

เรยีน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ เพื่อการศกึษาของนักศกึษาระดบั

ปรญิญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการประเมนิปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการลดความเสีย่งเรื่อง

การทุจรติกระบวนการขายตรง ของบรษิทั ABC จ ากดั 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ เสยีสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการศึกษา ซึ่งจะน าไปใช้ใน

การศกึษาเท่านัน้ โดยการสรุปผลในภาพรวม ไม่มกีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัที่มผีลกระทบใดๆ 

ต่อผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ 

สว่นที ่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ฏบิตังิาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษาสงูสุด ระยะเวลาในการ

 ท างาน และฝ่ายงานทีท่ าในปัจจบุนั  

ส่วนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการประเมนิโอกาสเกดิการทุจรติ โดยแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ยอ่ย

ดงันี้ 

 2.1 ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติของพนกังาน 

 2.2 ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติของผูบ้รหิารและพนกังานส าคญั  

2.3 ปัจจยัทีใ่ชป้ระเมนิการทุจรติในการควบคุมทรพัยส์นิ 
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ส่วนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการลดความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ

กระบวนการขายตรง 

 หากท่านมขีอ้สงสยัประการใดเกีย่วกบัแบบสอบถาม โปรดตดิต่อผูค้น้ควา้อสิระ 

นางสาวองัสุณ ี เทพพตัรา โทรศพัท ์09-479-9530 หรอื e-mail : angsunee_t@hotmail.com 

 

(นางสาวองัสุณ ี   เทพพตัรา) 

นิสติปรญิญาโทสาขาตรวจสอบภายใน 

คณะบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:angsunee_t@hotmail.com
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ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ฏบิตังิาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสุด ระยะเวลา

ในการท างาน และฝ่ายงานทีท่ าในปัจจบุนั 

1. เพศ 

 

 

2. อายุ 

 

 

 

3. สถานภาพสมรส 

 

 

 

4. ระดบัการศกึษา 

 

 

5. อายกุารท างานกบับรษิทั 

 

 

 

 

 

 

ชาย หญงิ 

น้อยกว่า 30 ปี 30 – 35 ปี 

36 – 40 ปี มากกว่า 40 ปี 

โสด สมรส 

หมา้ย/หยา่รา้ง  

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 

4 - 6 ปี มากกว่า 6  ปี 
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ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ฏบิตังิาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสุด ระยะเวลา

ในการท างาน และฝ่ายงานทีท่ าในปัจจบุนั (ต่อ) 

6. ประเภทของรายได ้

 

 

 

7. ต าแหน่งงาน  ระดบับรหิาร  / ระดบัปฏบิตักิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงนิเดอืน เงนิเดอืน + คอมมชิชัน่ 

คอมมชิชัน่  

ระดบับรหิาร/หวัหน้างาน ระดบัปฏบิตักิาร 
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ส่วนท่ี 2  ความคดิเหน็เกีย่วกบัการประเมนิโอกาสเกดิการทุจรติ  

2.1 ปัจจยัท่ีใช้ประเมินการทุจริตของพนักงาน ความ
คดิเหน็ 

ม/ี
ใช่ 

ไมม่/ี
ไมใ่ช่ 

1 องคก์รอบรมและใหค้วามรูพ้นกังานในเรือ่งความส าคญัของจรยิธรรมและ
โปรแกรมต่อตา้นการทุจรติ 

  

2 องคก์รมกีารตรวจสอบภมูหิลงัของผูส้มคัรเขา้ท างาน    
3 พนกังานมคีวามรูส้กึว่าไดร้บัการดแูลและไดร้บัผลตอบแทนอย่างเป็น

ธรรม 
  

4 พนกังานมคีวามสนิทสนมกบัคู่คา้หรอืคู่แขง่ /พนกังานท าธุรกจิส่วนตวัทีม่ ี
ความขด้แยง้กบังานในต าแหน่งทีต่นท างานอยู่ 

  

5 มพีนกังานส าคญัปัญหาการเงนิเช่น มหีนี้สนิรงุรงั เล่นการพนนั มี
ค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพสงู หรอืหยา่รา้ง 

  

6 องคก์รท าการตรวจสอบเพื่อหาพฤตกิรรมทีข่าดจรยิธรรมหรอืไม่ซื่อสตัย์
ของผูส้มคัรเขา้ท างาน/การทุจรติของพนกังานจะถูกตดิประกาศและ
ด าเนินคดจีนถงึทีสุ่ดสามารถลดการทุจรติได้ 

  

7 การทุจรติทุกกรณหีากมกีารสอบสวนเสรจ็สิน้พนกังานจะถูกใหอ้อกจาก
งานโดยไมไ่ดร้บัเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี ส่วนของบรษิทั จะท าให้
พนกังานไมก่ลา้ท าการทุจรติ 
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ส่วนท่ี 2 (ต่อ) 

2.2 ปัจจยัท่ีใช้ประเมินการทุจริตและลดความเส่ียงต่อการทุจริตของ
ผูบ้ริหารและพนักงานส าคญั 

ความ
คดิเหน็ 

ม/ี
ใช่ 

ไมม่/ี
ไมใ่ช่ 

1 ผูบ้รหิารระดบัสงูแสดงและสนบัสนุนพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมอนัดงีาม
สนบัสนุนนโยบายจรยิธรรมและต่อตา้นการทุจรติ/องคก์รมนีโยบายและ
วธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้น การทุจรติเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีร่ะบุ
พฤตกิรรมทีข่าดจรยิธรรมหรอืไมซ่ื่อสตัย์ 

  

2 มกีารสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งการทุจรติอยา่งจรงิจงัและเรง่ด่วน   
3 องคก์รคาดหวงัผลประกอบการและการวดัผลงานทีย่ากจะเป็นไปไดใ้นทาง

ปฏบิตั ิ
  

4 พนกังานส าคญัร ่ารวยผดิปกต ิ   
5 พนกังานส าคญัหนึ่งหรอืสองคนมอีทิธพิลมากภายในองคก์ร/พนกังาน

ส าคญัมเีพื่อนหรอืญาตพิีน้่องเกีย่วขอ้งในสายบงัคบับญัชาโดยตรง/
พนกังานส าคญัมคีวามสนิทสนมใกลช้ดิกบัคู่คา้ 

  

6 ผลตอบแทนของพนกังานส าคญั ไมอ่ยูบ่นพืน้ฐานของผลการปฏบิตังิาน   
7 องคก์รถูกกดดนัใหร้ายงานผลประกอบการซึง่เป็นทีพ่อใจของผูถ้อืหุน้   
8 ความอยูร่อดขององคก์รขึน้กบัการบรกิารหรอืผลติภณัฑไ์มก่ีอ่ย่าง/องคก์ร

เริม่มปัีญหายอดขายลดลง 
  

9 องคก์รก าลงัมปัีญหาเรือ่งการเกบ็เงนิจากลกูหนี้   
10 องคก์รขาดระบบควบคุมภายในหรอืไมส่ามารถควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติาม

ระบบควบคุมภายใน 
  

11 องคก์รมคีู่แขง่ทีเ่หนือกว่า   
12 องคก์รก าหนดใหส้อบสวนหาขอ้เทจ็จรงิทนัท ี เมือ่มรีายการหรอืเหตุการณ์

ทีน่่าสงสยัหรอืมรีายงานเกี่ยวกบัการทุจรติ 
  

13 มกีารแยกพนกังานทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนลกูคา้จากพนกังานเกบ็เงนิหรอื
พนกังานในหน่วยงานบญัชลีกูหนี้ 
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ส่วนท่ี 2 (ต่อ) 

2.3 ปัจจยัท่ีใช้ประเมินการทุจริตและลดความเส่ียงต่อการทุจริตในการ
ควบคมุทรพัยสิ์น 

ความคดิเหน็ 
ม/ีใช่ ไมม่/ี

ไมใ่ช่ 
1 มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่าง การอนุมตั ิ / การดแูลสนิทรพัย ์ / และการ

บนัทกึขอ้มลูหรอืการรายงานรายการต่างๆ /มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่าง 
การบนัทกึบญัชแียกประเภท การบนัทกึใบเสรจ็รบัเงนิ และการบนัทกึ
บญัชลีกูหนี้ 

  

2 องคก์รก าหนดใหม้กีารจ ากดัการเขา้ถงึเอกสารส าคญัหรอืทีเ่ป็นความลบั
เช่น ใบแจง้หนี้ / ใบเสรจ็รบัเงนิ /เอกสารบญัชแีละเชค็ นอกจากนี้ยงัดูแล
ใหร้ะบบต่างๆมกีารตรวจตามรอยเอกสาร  

  

3 องคก์รก าหนดใหม้กีารจ ากดัการเขา้ถงึคอมพวิเตอรท์ีเ่กบ็เอกสารส าคญั
หรอืทีเ่ป็นความลบัเช่น โปรแกรมบญัช ี/ สนิคา้ และเงนิเดอืน นอกจากนี้
ยงัดแูลใหร้ะบบต่างๆมกีารตรวจตามรอยเอกสาร  

  

4 ผูต้รวจสอบภายในหรอืผูส้อบบญัชสีุ่มตรวจ สนิคา้ / เงนิสด / ค่าใชจ้่าย / 
การจดัซือ้ / การวางและบญัชอีื่นๆ โดยไม่บอกใหผู้ร้บัการตรวจรูล้่วงหน้า 

  

5 มกีารสอบทานบญัชลีกูหนี้และหนี้สงสยัจะสญูเพื่อพจิารณาการตดัจ า
หนายจากบญัช ี 

  

6 ใบส าคญัส าหรบัการใหส้นิเชื่อและใบเสรจ็รบัเงนิจากการขายควบคุมโดย 
การก าหนดเลขทีไ่วล้่วงหน้า /ใบเสรจ็รบัเงนิส าหรบัการขายเงนิสด
ควบคุมโดยพมิพเ์ลขทีไ่วล้่วงหน้า 

  

7 พนกังานบนัทกึบญัชลีกูหนี้ถูกจ ากดัไมใ่หท้ าหน้าทีน่ าเงนิไปฝาก
ธนาคาร/พนกังานบนัทกึบญัชลีกูหนี้ถูกจ ากดัไมใ่หท้ าหน้าทีเ่กบ็เงนิจาก
ลกูคา้/พนกังานบนัทกึบญัชลีกูหนี้ถูกจ ากดัไมใ่หยุ้ง่เกี่ยวกบัการออก
ใบเสรจ็รบัเงนิ/พนกังานเกบ็เงนิถูกจ ากดัไมใ่หยุ้ง่เกีย่วกบัการบนัทกึ
บญัชลีกูหนี้/พนกังานเกบ็เงนิถูกจ ากดัไมใ่หยุ้ง่เกีย่วกบัรายการเดนิบญัช ี
ของธนาคารและลกูคา้ 

  

8 พนกังานอสิระท าหน้าทีพ่สิูจน์ยอดตวัเลขระหว่างใบฝากเงนิธนาคารกบั
รายงานการรบัเงนิทีท่ าจากพนกังานผูเ้กบ็รวมรวมเชค็ และเงนิสดของ
ลกูคา้ 

  

9 บรษิทัมตีู้นิรภยัส าหรบัเกบ็เชค็และเงนิสด /เชค็และเงนิสด ถูกน าฝาก
ธนาคารทุกวนั 
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2.3 ปัจจยัท่ีใช้ประเมินการทุจริตและลดความเส่ียงต่อการทุจริตในการ
ควบคมุทรพัยสิ์น 

ความคดิเหน็ 
ม/ีใช่ ไมม่/ี

ไมใ่ช่ 
10 องคก์รก าหนดใหพ้นกังานทีด่แูลดา้นการเงนิ และพนักงานบญัชลีกูหนี้

ตอ้งมกีารสบัเปลีย่นหน้าทีเ่ป็นระยะ 
  

11 การตรวจนบัเงนิโดยไมใ่หพ้นกังานทีด่แูลดา้นการเงนิรูต้วั   
12 มกีารเปรยีบเทยีบค่า commission กบัตว้เลขการขายเพื่อยนืยนัความ

ถูกตอ้งก่อนจา่ยเงนิ/การค านวณค่า Commission ตอ้งท าโดยบุคคลที่
เป็นอสิระจากฝ่ายขาย 

  

13 ใชป้้ายตดิสนิคา้ ทีม่กี าหนดเลขทีล่่วงหน้า ในการตรวจนบั/ป้ายตดิสนิคา้ 
ทีใ่ชม้กีารควบคุมและก าหนดผูร้บัผดิชอบเป็นรายตวั/มวีธิกีาร ป้องกนั
การนบัแลว้นบัอกี 

  

 

ส่วนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการลดความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ

กระบวนการขายตรง 

โปรดใส่เครือ่งหมาย √ ลงในช่องว่างใหต้รงกบัระดบัความคดิเหน็ของท่านโดยใหต้รงกบัความ

เป็นจรงิมากทีสุ่ด 

ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการลดความเส่ียงเร่ืองการ
ทุจริตกระบวนการขายตรง 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

1 พนกังานขายตอ้งมผีูค้ ้าประกนัอยา่งน้อย 2 คน
โดยค ้าประกนัไมเ่กนิวงเงนิทีบ่รษิทัก าหนดไว้ 

     

2 มกีารตรวจสอบประวตัก่ิอนรบัเขา้เป็นพนกังาน      
3 การกระท าทุจรติทุกกรณบีรษิทัจะด าเนินการ

ทางกฏหมายทุกกรณี 
     

4 อบรมและใหค้วามรูแ้ละค าจ ากดัความของการ
ทุจรติไวอ้ยา่งชดัเจน โดยใหพ้นกังานเซน็ต์
รบัทราบ อบรมศลีธรรมจรรยาและจรรยาบรรณ
ในการประกอบวชิาชพีขายตรงทุก 6 เดอืน 
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ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการลดความเส่ียงเร่ืองการ
ทุจริตกระบวนการขายตรง 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

5 หวัหน้าทมีท าการตรวจสอบและตดิตามผลงาน
ขายของตวัแทนขายทุกวนั 

     

6 ผูบ้รหิารตดิตามผลงานการขายโดยรบัรายงาน
จาก 2 ฝ่ายคอืจากหวัหน้าสาขาซึง่รวบรวมจาก
หวัหน้าทมีขายในสาขา มากระทบยอดกบัการ
รายงานยอดเคลยีเ์งนิจากการขายของธุรการ
สาขา ซึง่ส่งตรงใหแ้ผนกบญัชกีารเงนิทุกวนั 

     

7 ผูบ้รหิารก าหนดนโยบายใหพ้นกังานทีเ่บกิ
สนิคา้ไปน าสนิคา้ทีย่งัไมไ่ดข้ายเขา้มาใหต้รวจ
ทุกวนัจนัทร ์ หากไมส่ามารถน าสนิคา้เขา้มาให้
ตรวจไดเ้กนิ 2 ครัง้ตดิต่อกนัใหถ้อืเสมอืนว่า
สนิคา้รายการนัน้ไดถู้กขายไปแลว้ และให้
พนกังานขายน าเงนิมาเคลยีก์บับรษิทัทนัท ี 

     

8 ก าหนดใหผู้จ้ดัการสาขาทีม่กีรณทีุจรติเกดิขึน้
ในสาขาจะตอ้งรว่มรบัผดิชอบต่อกรณกีาร
ทุจรติเป็นจ านวนเงนิ 20% ของมลูค่าความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั 

     

9 ผูบ้รหิารก าหนดใหทุ้กการขายทีม่ใิช่กรณขีาย
เป็นเงนิสดตอ้งมกีารตรวจสอบทีบ่า้นลกูคา้ทุก
กรณก่ีอนอนุมตักิารขาย 

     

10 ผูบ้รหิารใหล้กูคา้ช าระเงนิทกุประเภทผา่นธนาคาร
หรอืผา่นชอ่งทางเคาเตอรเ์ซอรว์สิ โดยไมใ่ห้
พนกังานรบัเงนิสดจากลกูคา้ 

     

11 ผูบ้รหิารก าหนดชอ่งทางใหม้กีารรอ้งเรยีนโดยใช้
หน่วยงานภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญท าการรบั
เรือ่งรอ้งเรยีน โดยผูร้อ้งเรยีนตอ้งมหีลกัฐานที่
เชือ่ถอืไดแ้ละมกีารก าหนดเลขทีข่อ้รอ้งเรยีนให้
สามารถตดิตามผลสอบไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
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ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการลดความเส่ียงเร่ืองการ
ทุจริตกระบวนการขายตรง 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

12 ใหม้กีารตรวจสอบวนัทีน่ าเงนิมาเคลยีก์บัวนัที่
ในสญัญาซือ้ขายจนไปถงึบญัชรีายการ
เคลื่อนไหวของธนาคารโดยก าหนดใหท้ัง้
กระบวนการมรีะยะเวลาไมเ่กนิ 3 วนัท าการ 

     

13 มกีารแบ่งแยกหน้าทีใ่นการรบัเงนิ น าเงนิฝาก
ธนาคาร และกระทบยอดเงนิฝากไมใ่ช่บุคคล
เดยีวเป็นผูท้ า โดยการประทบยอดเงนิฝากให้
ท าทุกสิน้เดอืน จนถงึ 10 ของทุกเดอืน 

     

14 หน่วยงานตรวจสอบจากส่วนกลางจะตอ้งเขา้
ท าการตรวจสอบสาขาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยไมแ่จง้ใหส้าขาทราบ 

     

15 มกีารตรวจสอบเอกสารทีส่ามารถใชร้บัเงนิ
จากลกูคา้ว่ามกีารเรยีงล าดบัอยา่งต่อเนื่องกนั
และเอกสารทีถู่กยกเลกิจะต้องมสี าเนา
ครบถว้น หากไมค่รบถ้วนจะตอ้งมใีบแจง้
ความโดยผู่เบกิเอกสารนัน้ๆ ไป 

     

16 ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบอสิระโดยผูส้อบ
บญัชภีายนอกเดนิทางไปตรวจทุกสาขา
พรอ้มๆกนัและกระทบยอดรวมของทัง้บรษิทั
เพื่อหาขอ้แตกต่างอยา่งอสริะ 

     

17 มกีารตรวจสอบบญัชลีกูหนี้คา้งช าระค่าสนิคา้
และจดัท ารายงานวเิคราะหอ์ายลุกูหนี้ พรอ้ม
เหตุผลการไมช่ าระค่าสนิคา้และรายงานการ
ตดิตาม และมกีารสุ่มตรวจซ ้าจากหน่วยงาน
อสิระอกีครัง้อยา่งน้อย 50 % ของลกูหนี้คา้ง
ข าระทีม่ยีอดคา้งช าระตดิต่อกนัมากกว่า 3 
งวดการผ่อนช าระ 
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ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการลดความเส่ียงเร่ืองการ
ทุจริตกระบวนการขายตรง 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

18 มกีารส่งรายงานยนืยนัยอดลกูหนี้ทุกเดอืนทาง
ไปรษณยี ์

     

19 ก าหนดค่านายหน้าทีข่ายเงนิสดสงูกว่าค่า
นายหน้าทีเ่ป็นการขายเงนิผ่อน 

     

20 หลงัการตรวจสอบเครดติลกูคา้ไดร้บัการอนุมตัิ
จะท าการจ่ายค่านายหน้าในวนัถดัไปเพื่อ
กระตุน้ใหพ้นกังานขายเคลยีย์อดขายทนัทแีละ
มเีงนิหมนุเวยีนเรว็ขึน้ 

     

21 การมธีุรการสาขา (BC) ทีเ่ขม้แขง็และมคีวาม
รอบคอบจะสามารถท าการทุจรติไดย้ากขึน้ 
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ภาคผนวก ข 
ผงัโครงสร้างองคก์ร 

 
แผนภูมทิี ่2 :  โครงสรา้งองคก์ร   
ทีม่า ขอ้มลูบรษิทั ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558 เขา้ถงึไดจ้ากรายงานประจ าปีของฝ่ายบรหิาร 
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ภาคผนวก ค 
พืน้ท่ีเขตการขาย 

 

 
 
 

ภาพที ่1:   พืน้ทีเ่ขตการขาย
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ภาคผนวก ง 
ตารางรายได้ฝ่ายขาย 

ตารางการจ่ายค่านายหน้าแต่ละระดบั 
ตารางรายไดส้ าหรบัตวัแทนขายตรง (Remuneration Scheme for Agent Level) 
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2553 จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง  
(Effective as from 1st July 2010 until notice) 
 

 ค าว่า “ผลงานการขาย” (Net sale) หมายถึง ยอดขายสทุธิหลงัจากการหกัเคร่ือง
ยึดคืนเรียบร้อยแล้ว ในท่ีน่ี ทุกครัง้ท่ีใช้ค าว่า ผลงานการขาย หมายถึง Net Sale 
เท่านัน้ 

 ค่านายหน้าประจ าเดือน(Monthly Commission) ค านวณจาก ผลงานการขายคิด
เป็นคะแนนสทุธิ (Net Sales Point) 

 รายได้อ่ืนๆ ค านวณจาก ผลงานการขายคิดเป็น คะแนนสทุธิ (Net Sales Point) 
 
1. คะแนนผลงานการขายของสินค้า (Sale Point by Model) 

สินค้า 
(Product line) 

รุ่น (Model) 
คะแนนการขายต่อเคร่ืองตาม

ระยะเวลารบัประกนั 
1 ปี 2 ปี 3 ปี 

เครือ่งกรองน ้า 
(Water 
Purifier) 

Gold NOVA, I-Nova 1.00 1.10 1.20 
Spring Fresh I, II 1.30 1.40 1.50 

Hot  & Cold 1.50 1.60 1.70 
เครือ่งฟอก
อากาศ 

(Air Purifier) 
Aeroguard 1.30 1.40 1.50 

เครือ่งดดูฝุ่ น 
(Vacuum 
Cleaner) 

ACE+, Univac 1.00 1.10 1.20 

เครือ่งซกัผา้ 
(Washing 
Machine) 

FWM 2018 2.00 2.20 2.40 
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กรณทีีบ่รษิทัฯประกาศขายสนิคา้ เครือ่งเกรดราคาพเิศษ จะแจง้คะแนนการขายอกีครัง้ 
2. รายได้จากเง่ือนไขการช าระเงิน (Term of Payment Earning) 

เง่ือนไขการช าระเงิน รายได้ คะแนนละ (บาท) 
                    (Baht per net point) 

เงนิสดครัง้เดยีว 800 
2 เดอืน 400 

วางบลิ 30 วนั,6 เดอืน 200 
12 เดอืน, 16 เดอืน ไมม่ ี

 
3.  ค่าเดินทาง ส าหรบัตวัแทนขายตรงใหม่ (New AG) ท่ีเร่ิมงานเดือนแรก (Travel 
Allowance only New Agent) 
   
บรษิทัฯ จะจา่ยค่าเดนิทางใหก้บัตวัแทนขายตรงใหม่ วนัละ 100 บาท ในเดอืนการขายแรก และ 
จ่ายตามความเป็นจรงิเฉพาะวนัที่เขา้มาอบรมทีบ่รษิทัฯ จากบตัรตอก เป็นเวลาไม่เกนิ 30 วนั 
นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนขายตรง  
และ หากตวัแทนขายตรงใหม่มยีอดขายจ านวน 1 เครื่องขึน้ไป ในช่วงปิดยอดขาย 2 Periods 
แรกทีเ่ริม่ท างาน บรษิทัฯ จะจ่ายค่าเดนิทางใหอ้กีวนัละ 100 บาท ตามความเป็นจรงิแต่ไม่เกนิ 
30 วนัของ เดอืนทีส่อง (สูงสุด ไม่เกนิ 60 วนั นับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนขาย
ตรง) 
โดย BCจะเป็นผูส้รุปค่าเดนิทาง ทุกวนัที ่20 ของเดอืน และ ทางแผนกบุคคลจะโอนเงนิตามที ่
BC สรปุใหใ้นวนัสิน้เดอืนปฏทินิ 
    
   4. รายได้จากผลงานการขายประจ าเดือน (Monthly Sales Earning) 
ค่านายหน้าจากผลงานการขายคะแนนสทุธิ (Commission from net sales points) 
บรษิทัฯจะท าการค านวณค่านายหน้าฯ จากผลงานการขายเป็นคะแนนสทุธิต่อเดอืนดงันี้ 

จากคะแนนที.่...ถงึคะแนนที่ จ านวนค่านายหน้าต่อคะแนน(บาท) 
0.00-1.99 3.300  
2.00-2.99 3,400  
3.00-3.99 3,500 
4.00-4.99 3,600  
5.00 up 3,700 
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5. ความก้าวหน้าในสายงานและการปรบัต าแหน่ง (Career Path)  
5.1 การแต่งตัง้ (Promote) 
การแต่งตัง้ เมือ่ตวัแทนฝ่ายขาย มผีลงานการขายสุทธริวมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ดงันี้ :- 
จากระดบั.....ขึน้

เป็น 
From…To 

ภายในระยะเวลา  
( เดอืน 

)Time(month) 

ผลงานการขายสุทธิ
เฉลีย่ต่อเดอืน 
(คะแนน) 

ผลงานการขายสุทธิ
รวม (คะแนน) 

จาก AG เป็น TTL 4 6 24 

หมายเหต ุ 
     บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาแต่งตัง้ ส าหรบัตวัแทนขายตรงทีม่หีน้ีสนิกบับรษิทัฯ 
หรอื อื่นๆ  
 
5.2 การพ้นสภาพ (Terminate) บรษิทัฯ จะพจิารณาปลดออกจากการเป็นตวัแทนฯ 
5.2.1. เมือ่ตวัแทนฯไม่มผีลงานการขาย (หรือปิดศนูย)์ ตดิต่อกนั 4 เดอืน  
5.2.2. เมือ่ตวัแทนฯ ท าใหบ้รษิทัฯเสื่อมเสยีภาพพจน์ หรอื บรษิทัฯไดร้บัความเสยีหายทัง้
ภายในและภายนอกบรษิทัฯ 
หมายเหต ุเมือ่ตวัแทนฯพน้สภาพ จะต้องคืนทรพัยสิ์นของบริษทัฯ ทุกประเภท มฉิะนัน้
บรษิทัฯจะหกัเงนิจากรายไดท้ีเ่หลอือยู ่หรอื ตดิตามค่าเสยีหายของมลูค่าทรพัยส์นิตามความ
เป็นจรงิกบัผูค้ ้าประกนัของตวัแทนฯ  
 
6. การคืนเครื่อง (Repossessed Machine)  
กรณมี ีการคนืเครือ่ง เกดิขึน้ในภายหลงั บรษิทัฯจะพจิารณาการหกัหรอืไมห่กั ค่านายหน้า,
ผลงานการขายและรายไดอ้ื่นๆ โดยยดึจากรายงานการคนืเครือ่ง ของ CLM  

6.1 กรณีไม่หกัคืน 
6.1.1 ไมม่กีารคนืเงนิกบัลกูคา้  และ 
6.1.2 ลกูคา้เงนิสด และ ลกูคา้เช่าซือ้ 2 เดอืน หรอื 
6.1.3 ลกูคา้เช่าซือ้แบบ 6 เดอืน และ มกีารผ่อนช าระมาแลว้ 2 งวด หรอื 
6.1.4 ลกูคา้เช่าซือ้แบบ 12 เดอืน, 16 เดอืน และ มกีารผ่อนช าระมาแลว้ 4 

งวด 
6.2 กรณีหกัคืน 
การคนืเครือ่ง ทีไ่มเ่ขา้เงือ่นไขในขอ้ 6. 1 ทุกกรณี รวมทัง้ กรณลีกูคา้วางบลิทีเ่กบ็เงนิไมไ่ด้ 



77 
 

 

6.3 การค านวณผลงานขายสุทธิ และ การค านวณรายได้ต่างๆ  
  ค านวณผลงานขายสุทธ ิ= Gross sale – Repossess (CLM memo ทุกวนัที ่7) 
  ค านวณ Commission = ผลงานขายสุทธ ิX Rate คะแนนการขายก่อนหกั Repossess  
(ตามตารางในขอ้ 4)  
ตวัอย่าง  
 เดอืนสงิหาคม  2552   :  ยอดขาย 5.00 คะแนน ๆ มเีครือ่งยดึคนื 2.00 คะแนน 
 ผลงานขายสุทธ ิ= 5-2 = 3 คะแนน 
 Commission = 3 X 3700 (Rate 5 คะแนน) = 11,100 บาท 
7. รายได้อ่ืนๆ (Other Earnings) 
7.1 รายได้ค่าแนะน าตวัแทนขายตรงใหม่ (Recruitment – AG Earning)  
            ตามระเบยีบเดมิ  
7.2 ค่านายหน้าจากการขายอปุกรณ์ (Commission from Sales Accessories)  
             บรษิทัฯ จะท าการค านวณค่านายหน้าจากการขายอุปกรณ์ต่อเดอืน  20% จากราคา
ขาย 
             ทีบ่รษิทัฯก าหนด 
 

7.3 เงินโบนัสคร่ึงปี (Half-Year Bonus)  
7.3.1 บรษิทัฯ จะท าการค านวณเงนิโบนสัไตรมาสจากผลงานการขายสุทธติลอดครึง่ปี คดิจาก
ผลงานการขายจ านวนคะแนนสุทธ ิ(Net Sale Point) ดงันี้ 

คะแนนการขายสุทธ ิ คะแนนละ (บาท) 
0 – 17.99 NIL 

18.00 ขึน้ไป 600 
ระหว่างเดอืนการขายตลอดครึง่ปี จะตอ้งไมม่ผีลงานปิดศูนย์ 

ครึง่ปีแรก ระหว่างเดอืนการขายมกราคม ถงึ มถุินายน จา่ยวนัที ่30 กนัยายน 
ครึง่ปีหลงั ระหว่างเดอืนการขายกรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม จ่ายวนัที ่31 มนีาคมปีถดัไป 
7.3.2 บรษิทัฯ สามารถระงบัการจ่ายเงนิโบนสัครึง่ปี หากตรวจพบว่าตวัแทนฯ ทุจรติ หรอื  
             มภีาระหน้ีสนิกบับรษิทัฯ  
7.3.3 บรษิทัฯ สงวนสทิธิจ์่ายเงนิโบนสัครึง่ปี ใหเ้ฉพาะตวัแทนทีย่งัคงท างานจนถงึวนัทีจ่่าย 
 
 มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 
                    
              ผูอ้ านวยการฝ่ายขายทัว่ไป 
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ตารางรายไดห้วัหน้าทมีขาย (Team Leader Level) 
(Remuneration Scheme for Team Leader Level) 

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง  
(Effective as from 1stJanuary, 2012 until notice) 

หลกัการค านวณรายไดแ้ละมาตรฐานการขาย 
 ค าว่า “ผลงานการขาย” (Net sale) หมายถงึ ยอดขายสุทธหิลงัจากการหกัเครือ่งยดึคนื

เรยีบรอ้ยแลว้ ในทีน่ี้ ทุกครัง้ทีใ่ชค้ าว่า ผลงานการขาย หมายถงึ Net Sale เท่านัน้ 
 ค่านายหน้าประจ าเดอืน(Monthly Commission) และรายไดอ้ื่นๆ ทุกประเภท ค านวณ

จาก ผลงานการขายคดิเป็นคะแนนสุทธ ิ(Net Sales Point) 
 ตารางรายไดแ้ละผลประโยชน์ต่างๆ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
 1.เงินเดือนและค่าบริหารทีมขาย (Salary and Monthly Team Management) 
บรษิทัฯจะท าการจ่ายเงนิเดอืนและค่าบรหิารทมีขายใหก้บัหวัหน้าทมีขายแต่ละระดบัต่อเดอืน
ดงันี้:- 

ระดบัหวัหน้าทมีขาย 
Team Leader Level 

เงนิเดอืน (บาท) 
Salary 

 

เงนิบรหิารทมีขายต่อเดอืน 
(บาท) 

Monthly Team Management  
หวัหน้าทมีขายฝึกหดั 

Trainee Team Leader (TTL) 
10,000 ไมม่ ี

หวัหน้าทมีขาย 
Team Leader (TL) 

10,000 1,500 

หวัหน้าทมีขายอาวุโส 
Senior  Team Leader (Sr. TL) 

10,000 3,000 
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2. ความก้าวหน้าในสายงานและการปรบัต าแหน่ง (Career Path) 
2.1 การแต่งตัง้ (Promote) ในแต่ละระดบัขึน้ไป เมือ่หวัหน้าทมีขายมผีลงานการขายสุทธิ
รวมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ดงันี้:- 

จากระดบั.....ขึน้
เป็น 

From…To 

ภายในระยะเวลา  
( เดอืน )Period 

(month) 

ผลงานการขายสุทธิ
(คะแนน)เฉลีย่ต่อ

เดอืน 

ผลงานการขายสุทธริวม 
(คะแนน) 

จาก TTL เป็น TL 4 20 80, BMเสนอ, RSM
อนุมตั ิ

จาก TL เป็น Sr. 
TL 

4 30 120, BMเสนอ, RSM
อนุมตั ิ

จาก  Sr. TL เป็น 
TBM 

4 40 160,RSM เสนอ,NSM 
อนุมตั ิ

 
2.1.1 ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาและโอกาสทีเ่กดิขึน้ภายในทมี/สาขา/เขต/ภาค ของตนเอง
ดว้ย 
2.1.2 แผนกทรพัยากรบุคคล (HRD) จะยดึจากใบแต่งตัง้ พรอ้มลายเซนตผ์ูอ้นุมตั ิครบถว้น 
2.1.3    ผูท้ีม่ผีลงานการขายสุทธติ ่ากว่า 10 คะแนนในระหว่างเดอืน ใหเ้ริม่นับผลงานใหมใ่น
เดอืนถดัไป 
2.1.4 บรษิทัฯจะไมพ่จิารณาแต่งตัง้ผูท้ีย่งัมภีาระหน้ีสนิผกูพนักบับรษิทัฯ 
2.2 การลดต าแหน่ง (Demote) 
2.2.1 บรษิทัฯ จะพจิารณาการปรบัลดต าแหน่งในแต่ละระดบั เมือ่มผีลงานการขายสุทธเิฉลีย่
ต่อเดอืนน้อยกว่า 10 คะแนน หรอืต ่ากว่า 40 คะแนน ในระยะเวลา 4 เดอืนตดิต่อกนั  
2.3 การพ้นสภาพ (Terminate) บรษิทัฯ จะพจิารณาปลดออกจากการเป็นพนกังานบรษิทั
ฯ  
2.3.1 เมือ่พนกังานฯ ท าใหบ้รษิทัฯเสื่อมเสยีภาพพจน์ หรอื บรษิทัฯไดร้บัความเสยีหายทัง้
ภายในและภายนอกบรษิทัฯ 

2.3.2 เมือ่พนกังานลาออกหรอืพน้สภาพจากการเป็นพนกังานของบรษิทัฯ จะต้อง
คืนทรพัยสิ์นของบริษทัฯ ทุกประเภท หากไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด บรษิทัฯ
จะหกัเงนิตามมลูค่าทรพัยส์นิ จากรายไดท้ีค่งมอียู ่และ/หรอื ตดิตามกบัผูค้ ้า
ประกนัของพนกังาน 
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3. การขาดงาน  
บรษิทัฯจะหกัค่าจา้งรายวนัๆละ 330 บาท กรณขีาดงานโดยไมแ่จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตาม
ระเบยีบบรษิทัฯหรอืไมไ่ดร้บัการอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา  
 

4. คะแนนผลงานการขายของสินค้า (Sale Point by Model)  
ใหย้ดึถอืตามคะแนนการขายทีป่ระกาศจากบรษิทัฯ  
 

5. รายได้จากยอดขายคะแนนสทุธิประจ าเดือน (Monthly Earning) 
5.1 รายได้เง่ือนไขการเช่าซ้ือ (Term of Payment Income) 

 
สญัญาเช่าซ้ือ รายได้เง่ือนไขสญัญาเช่าซ้ือ (คะแนนละ …

บาท) 
เงนิสดครัง้เดยีว 300 

2 เดอืน 150 
วางบลิ 30 วนั, 6,12 และ 18 เดอืน ไมม่ ี

  
รายไดส้่วนน้ี ยดึจากการเคลยีรเ์งนิดาวน์ครัง้แรกที ่BC ภายในวนัปิดยอดงวดที ่1 และงวดที ่2
  

5.2 รายได้ค่านายหน้าการขายต่อเดือน (Monthly net sales points 
Commission ) 

บรษิทัฯจะท าการค านวณค่านายหน้าฯ จากการขายเครื่องเป็นคะแนนสทุธิต่อเดอืนดงันี้ 
จากคะแนนที.่...ถงึคะแนนที่ คะแนนละ(บาท) 

0.00-11.99 Nil 
12.00-14.99 100  
15.00-17.99 500 
18.00-20.99 600 
21.00-23.99 700 
24.00-26.99 800 
27.00-29.99 900 
30.00-32.99 1,000 
33.00-35.99 1,050 

36.00 up 1,100 
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5.3 รายได้จ านวน Act.AG เม่ือผา่นมาตรฐานการขาย (Norm TL for 
No.ACT.AG)  

5.3.1 มาตรฐานการขายเดอืนละ18.00 คะแนนสุทธขิึน้ไป 
5.3.2 รายไดเ้ฉพาะจ านวนตวัแทนขายทีม่ยีอดขาย (No. Act. AG) สนิคา้(ไมใ่ช่

อุปกรณ์เสรมิ) คนละ 1,200 บาท ตามความเป็นจรงิแต่ไมเ่กนิ 6 คนต่อ
เดอืน 

หมายเหตุ : รายไดส้่วนนี้จะไดร้บัเมือ่ยอดขายผ่านขอ้ 5.3.1 เท่านัน้  
5.4 รายได้ค่าน ้ามนัส่วนเกิน (Extra Gasoline) 

ค านวณจากยอดขายสุทธทิีม่ากกว่า 15 คะแนนขึน้ไป โดยน าคะแนนส่วนเกนิมาค านวณคะแนน
ละ 400 บาท แต่สงูสุดไมเ่กนิ 12,000 บาทต่อเดอืน 
 
6. หกัคืนเครื่องหรือการยึดคืน (Repossessed Machine)  
 ยดึจากรายงานเครือ่งคนืสนิคา้ประจ าเดอืนของ ALM     

สญัญาการเช่าซือ้ ไมห่กัเมือ่ลกูคา้ช าระค่างวด (จ านวนงวด) 
เงนิสด ไมห่กั 
2 เดอืน ช าระแลว้ 1 งวดขึน้ไป 
6 เดอืน ช าระแลว้ 3 งวดขึน้ไป 
12 เดอืน ช าระแลว้ 6 งวดขึน้ไป 
16 เดอืน ช าระแลว้ 8 งวดขึน้ไป 

 
7. รายได้อ่ืนๆ (Other Earnings) 
7.1 ค่านายหน้าจากการขายอปุกรณ์ (Commission from Sales Accessories)  
บรษิทัฯ จะค านวณค่านายหน้าจากการขายอุปกรณ์ต่อเดอืน 20% จากราคาขาย 
7.2. โบนัสการขายครึ่งปี (Haft Year Sale Bonus) 
บรษิทัฯ จะค านวณโบนสัฯจากผลงานการขายตลอดครึง่ปี จากผลงานการขายจ านวนคะแนน
สุทธ ิ(Net Sales Points) โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาดงันี้ 
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ช่วงทีห่นึ่ง 6 เดอืนแรก ระหว่างเดอืนการขายมกราคม ถงึ มถุินายน 
ช่วงทีส่อง 6 เดอืนหลงั ระหว่างเดอืนการขายกรกฎาคม ถงึ เดอืนธนัวาคม 
ผลงานการขาย(คะแนนสุทธ)ิ รวมระยะเวลาทุกๆ 6 

เดอืน 
คะแนนละ(บาท) 

0.01-89.99 Nil 

90.00-107.99 100 

108.00-125.99 120 

126.00 – 143.99 140 
144.00 up 160 

ผลงานระหว่างรอบ 6 เดือน มีเดือนใดเดือนหน่ึงต า่กว่า 10 คะแนนสทุธิ  ถือว่าไม่
ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด บริษทัฯจะไม่จ่ายรายได้โบนัสคร่ึงปีในรอบนัน้ 

 
7.2.1 การจ่ายเงินค่าโบนัสการขายคร่ึงปี จะแบ่งจา่ยดงันี้ 
โบนสัช่วงทีห่นึ่ง จะจา่ยให ้50% พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนกรกฎาคม และจะจา่ยสบทบ
ทัง้หมดอกี 50% ของโบนสั พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนมกราคมปีถดัไป 
โบนสัช่วงทีส่อง จะจา่ยให ้50% พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนมกราคม และจะจ่ายสบทบทัง้หมดอกี 
50% ของโบนสั พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนกรกฎาคม 
7.2.2 บรษิทัฯ สงวนสทิธจิ่ายเงนิโบนสัครึง่ปี ให้เฉพาะพนักงานท่ียงัคงท างานจนถึงวนัท่ี
จ่ายโบนัส 
 
8. บริษทัฯจดัหาให้ (Company Provided) 
8.1. รถแวนและค่าน ้ามนั-บรษิทั (Company Van and Petrol) 
8.2. เครือ่งแบบ – บรษิทัฯ (Company Uniforms) 
บรษิทัฯจดัหาเครือ่งแบบใหก้บัหวัหน้าทมีขาย ตามระเบยีบบรษิทัฯ 
8.3. การเบกิจา่ยเงนิค่าทีพ่กั เฉพาะสาขาต่างจงัหวดั (Accommodation Allowance Only 
Provincial Branch) เบกิตามความเป็นจรงิแต่ไมเ่กนิ 400 บาท / คนื   บรษิทัฯใหท้ าการเบกิ
จา่ยเงนิค่าทีพ่กัเมื่อออกท างานภาคสนาม (FW) และคา้งคนืเท่านัน้  
ทัง้นี้ ใหพ้กัในโรงแรมทีบ่รษิทัฯก าหนด พรอ้มแนบใบเสรจ็รบัเงนิเพื่อท าการเบกิจา่ยต่อไป และ
สามารถเดนิทางคา้งต่างจงัหวดัไดเ้ฉพาะในเขตการขายทีต่นเองดแูลรบัผดิชอบอยู่ (TLจะตอ้ง
ส่งใบรายงานการออกท างานภาคสนามใหก้บั BM ทุกครัง้) 
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8.4. ค่าพาหนะเดนิทางมาประชุมหรอืสมัมนา ตามค าสัง่ของบรษิทัฯก าหนด สามารถ
เดนิทางโดยรถปรบัอากาศ ชัน้ VIP. หรอืรถไฟตูน้อนชัน้สอง  หรอืเทยีบเท่า และเบกิไดต้ามจรงิ
พรอ้มแนบใบเสรจ็รบัเงนิค่าโดยสาร(ฉบบัจรงิ)ดว้ยทุกครัง้ 
 
9. สวสัดิการ –บริษทัฯ (Company Welfares)  
9.1 ประกนัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล (Group Personal Accident Insurance)  
9.2 กองทุนทดแทนแรงงาน (Working Compensation Fund) 
9.3 กองทุนประกนัสงัคม (Social Security Fund) 
9.4 กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund)  
 
ทัง้นี้.... ใหพ้นกังานฯ ทุกท่านโปรดอ่านท าความเขา้ใจกบักฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯและ
ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขในรายละเอยีดอยา่งเครง่ครดัต่อไป 
 
 มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 
 
               
        
                    ผูจ้ดัการทัว่ไป 
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ตารางรายได้ผู้จดัการสาขา (Branch Manager Level) 
(Remuneration Scheme for Branch Manager Level) 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง  
(Effective as from 1stJanuary, 2012 until notice) 

หลกัการค านวณรายได้และมาตรฐานการขาย 

 ค าว่า “ผลงานการขาย” (Net sale) หมายถึง ยอดขายสทุธิหลงัจากการหกัเคร่ือง
ยึดคืนเรียบร้อยแล้ว ในท่ีน้ี ทุกครัง้ท่ีใช้ค าว่า ผลงานการขาย หมายถึง Net Sale 
เท่านัน้ 

 ค่านายหน้าประจ าเดือน(Monthly Commission) และรายได้อ่ืนๆ ทุกประเภท 
ค านวณจาก ผลงานการขายคิดเป็นคะแนนสทุธิ (Net Sales Point) 

 ตารางรายได้และผลประโยชน์ต่างๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.เงินเดือนและค่าบริหารสาขา (Salary and Monthly Branch Management) 
บรษิทัฯจะท าการจ่ายเงนิเดอืนและค่าบรหิารสาขาใหก้บัผูจ้ดัการสาขาแต่ละระดบัต่อเดอืนดงันี้ :- 

ระดบัผูจ้ดัการสาขา 
Branch Manager Level 

เงนิเดอืน (บาท) 
Salary 

 

ค่าบรหิารสาขาต่อเดอืน (บาท) 
Monthly Branch 
Management  

ผูจ้ดัการสาขาฝึกหดั 
Trainee Branch Manager(TBM) 

15,000 ไมม่ ี

ผูจ้ดัการสาขา 
Branch Manager (BM) 

15,000 2,500 

ผูจ้ดัการสาขาอาวุโส 
Senior  Branch manager (Sr. 

BM) 
15,000 5,000 
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2. ความก้าวหน้าในสายงานและการปรบัต าแหน่ง (Career Path) 
2.1 การแต่งตัง้ (Promote) ในแต่ละระดบัขึน้ไป เมือ่ผูจ้ดัการสาขามผีลงานการขายสุทธิ
รวมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ดงันี้:- 

จากระดบั.....ขึน้
เป็น 

From…To 

ภายในระยะเวลา  
( เดอืน )Period 

(month) 

ผลงานการขายสุทธิ
(คะแนน)เฉลีย่ต่อ

เดอืน 

ผลงานการขายสุทธริวม 
(คะแนน) 

จาก TBM เป็น 
BM 

4 40 160, RSM เสนอ, NSM 
อนุมตั ิ

จาก BM เป็น Sr. 
BM 

4 60 240, RSM เสนอ, NSM 
อนุมตั ิ

จาก  Sr. BM เป็น 
ASM 

4 80 320,NSM เสนอ,GM 
อนุมตั ิ

2.1.1 ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาและโอกาสทีเ่กดิขึน้ภายใน สาขา/เขต/ภาค ของตนเองดว้ย 
2.1.2 แผนกทรพัยากรบุคคล (HRD) จะยดึจากใบแต่งตัง้ พรอ้มลายเซนตผ์ูอ้นุมตั ิครบถว้น 
2.1.3    ผูท้ีม่ผีลงานการขายสุทธติ ่ากว่า 20 คะแนนในระหว่างเดอืน ใหเ้ริม่นับผลงานใหมใ่น
เดอืนถดัไป 
2.1.4 บรษิทัฯจะไมพ่จิารณาแต่งตัง้ผูท้ีย่งัมภีาระหน้ีสนิผกูพนักบับรษิทัฯ 
2.2 การลดต าแหน่ง (Demote) 
2.2.1 บรษิทัฯ จะพจิารณาการปรบัลดต าแหน่งในแต่ละระดบั เมือ่มผีลงานการขายสุทธเิฉลีย่
ต่อเดอืนน้อยกว่า 20 คะแนน หรอืต ่ากว่า 80 คะแนน ในระยะเวลา 4 เดอืนตดิต่อกนั  
2.3 การพ้นสภาพ (Terminate) บรษิทัฯ จะพจิารณาปลดออกจากการเป็นพนกังานบรษิทั
ฯ  
2.3.1 เมือ่พนกังานฯ ท าใหบ้รษิทัฯเสื่อมเสยีภาพพจน์ หรอื บรษิทัฯไดร้บัความเสยีหายทัง้
ภายในและภายนอกบรษิทัฯ 

2.3.3 เมือ่พนกังานลาออกหรอืพน้สภาพจากการเป็นพนกังานของบรษิทัฯ จะต้อง
คืนทรพัยสิ์นของบริษทัฯ ทุกประเภท หากไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด บรษิทัฯ
จะหกัเงนิตามมลูค่าทรพัยส์นิ จากรายไดท้ีค่งมอียู ่และ/หรอื ตดิตามกบัผูค้ ้า
ประกนัของพนกังาน 

6. การขาดงาน  
บรษิทัฯจะหกัค่าจา้งรายวนัๆละ 500 บาท กรณขีาดงานโดยไมแ่จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตาม
ระเบยีบบรษิทัฯหรอืไมไ่ดร้บัการอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา  
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7. คะแนนผลงานการขายของสินค้า (Sale Point by Model)  
ใหย้ดึถอืตามคะแนนการขายทีป่ระกาศจากบรษิทัฯ  

8. รายได้จากยอดขายคะแนนสทุธิประจ าเดือน (Monthly Earning) 
8.1 รายได้ค่านายหน้าการขายต่อเดือน (Monthly net sales points 

Commission ) 
บรษิทัฯจะท าการค านวณค่านายหน้าฯ จากการขายเครื่องเป็นคะแนนสทุธิต่อเดอืนดงันี้ 
 

จากคะแนนที.่...ถงึคะแนนที่ คะแนนละ(บาท) 
0.00-24.99 Nil 
25.00-29.99 150 
30.00-34.99 300 
35.00-39.99 350 
40.00-44.99 400 
45.00-49.99 450 
50.00-54.99 500 
55.00-59.99 550 
60.00-64.99 600 
65.00-69.99 650 
70.00-74.99 700 
75.00-79.99 750 
80.00 UP 800 

 
8.2 รายได้จ านวน Act.AG เม่ือผา่นมาตรฐานการขาย (Norm BM for 

No.ACT.AG)  
8.2.1 มาตรฐานการขายเฉลีย่เดอืนละ18.00 คะแนนสุทธขิึน้ไปต่อจ านวนรถแวน 
8.2.2 รายไดเ้ฉพาะจ านวนตวัแทนขายทีม่ยีอดขาย (No. Act. AG) สนิคา้(ไมใ่ช่

อุปกรณ์เสรมิ) คนละ 800 บาท ตามความเป็นจรงิแต่ไม่เกนิ 15 คนต่อ
เดอืน 

หมายเหตุ : รายไดส้่วนนี้จะไดร้บัเมือ่ยอดขายผ่านขอ้ 5.2.1 เท่านัน้  
 
 
 



87 
 

 

6. หกัคืนเครื่องหรือการยึดคืน (Repossessed Machine)  
 ยดึจากรายงานเครือ่งคนืสนิคา้ประจ าเดอืนของ ALM     

สญัญาการเช่าซือ้ ไมห่กัเมือ่ลกูคา้ช าระค่างวด (จ านวนงวด) 
เงนิสด ไมห่กั 
2 เดอืน ช าระแลว้ 1 งวดขึน้ไป 
6 เดอืน ช าระแลว้ 3 งวดขึน้ไป 
12 เดอืน ช าระแลว้ 6 งวดขึน้ไป 
16 เดอืน ช าระแลว้ 8 งวดขึน้ไป 

 
7. รายได้อ่ืนๆ (Other Earnings) 
7.1 ค่านายหน้าจากการขายอปุกรณ์ (Commission from Sales Accessories)  
บรษิทัฯ จะค านวณค่านายหน้าจากการขายอุปกรณ์ต่อเดอืน 20% จากราคาขาย 
7.2. โบนัสการขายครึ่งปี (Haft Year Sale Bonus) 
บรษิทัฯ จะค านวณโบนสัฯจากผลงานการขายตลอดครึง่ปี จากผลงานการขายจ านวนคะแนน
สุทธ ิ(Net Sales Points) โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาดงันี้ 
ช่วงทีห่นึ่ง 6 เดอืนแรก ระหว่างเดอืนการขายมกราคม ถงึ มถุินายน 
ช่วงทีส่อง 6 เดอืนหลงั ระหว่างเดอืนการขายกรกฎาคม ถงึ เดอืนธนัวาคม 
ผลงานการขาย(คะแนนสุทธ)ิ รวมระยะเวลาทุกๆ 6 

เดอืน 
คะแนนละ(บาท) 

0.01-179.99 Nil 
180.00-209.99 50 
210.00-239.99 70 

240.00 – 269.99 90 
270.00 up 110 

ผลงานระหว่างรอบ 6 เดือน มีเดือนใดเดือนหน่ึงต า่กว่า 20 คะแนนสทุธิ  ถือว่าไม่
ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด บริษทัฯจะไม่จ่ายรายได้โบนัสคร่ึงปีในรอบนัน้ 

 
7.2.1 การจ่ายเงินค่าโบนัสการขายคร่ึงปี จะแบ่งจา่ยดงันี้ 
โบนสัช่วงทีห่นึ่ง จะจา่ยให ้50% พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนกรกฎาคม และจะจา่ยสบทบ
ทัง้หมดอกี 50% ของโบนสั พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนมกราคมปีถดัไป 
โบนสัช่วงทีส่อง จะจา่ยให ้50% พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนมกราคม และจะจ่ายสบทบทัง้หมดอกี 
50% ของโบนสั พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนกรกฎาคม 
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7.2.2 บรษิทัฯ สงวนสทิธจิ่ายเงนิโบนสัครึง่ปี ให้เฉพาะพนักงานท่ียงัคงท างานจนถึงวนัท่ี
จ่ายโบนัส 
 
8. บริษทัฯจดัหาให้ (Company Provided) 
8.1. รถแวนและค่าน ้ามนั-บรษิทั (Company Van and Petrol) 
8.2. เครือ่งแบบ – บรษิทัฯ (Company Uniforms) 
บรษิทัฯจดัหาเครือ่งแบบใหก้บัหวัหน้าทมีขาย ตามระเบยีบบรษิทัฯ 
8.3. การเบกิจา่ยเงนิค่าทีพ่กั เฉพาะสาขาต่างจงัหวดั (Accommodation Allowance Only 
Provincial Branch) เบกิตามความเป็นจรงิแต่ไมเ่กนิ 600 บาท / คนื   บรษิทัฯใหท้ าการเบกิ
จา่ยเงนิค่าทีพ่กัเมือ่ออกท างานภาคสนาม (FW) และคา้งคนืเท่านัน้  
ทัง้นี้ ใหพ้กัในโรงแรมทีบ่รษิทัฯก าหนด พรอ้มแนบใบเสรจ็รบัเงนิเพื่อท าการเบกิจา่ยต่อไป และ
สามารถเดนิทางคา้งต่างจงัหวดัไดเ้ฉพาะในเขตการขายทีต่นเองดแูลรบัผดิชอบอยู่ (TLจะตอ้ง
ส่งใบรายงานการออกท างานภาคสนามใหก้บั BM ทุกครัง้) 
 8.4. ค่าพาหนะเดนิทางมาประชุมหรอืสมัมนา ตามค าสัง่ของบรษิทัฯก าหนด 
สามารถเดนิทางโดยรถปรบัอากาศ ชัน้ VIP. หรอืรถไฟตูน้อนชัน้สอง  หรอืเทยีบเท่า และเบกิ
ไดต้ามจรงิพรอ้มแนบใบเสรจ็รบัเงนิค่าโดยสาร(ฉบบัจรงิ)ดว้ยทุกครัง้ 
 
9. สวสัดิการ –บริษทัฯ (Company Welfares)  
9.1 ประกนัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล (Group Personal Accident Insurance)  
9.2 กองทุนทดแทนแรงงาน (Working Compensation Fund) 
9.3 กองทุนประกนัสงัคม (Social Security Fund) 
9.4 กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund)  
 
ทัง้นี้.... ใหพ้นกังานฯ ทุกท่านโปรดอ่านท าความเขา้ใจกบักฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯและ
ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขในรายละเอยีดอยา่งเครง่ครดัต่อไป 
 
 มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 
 
               
        
                    ผูจ้ดัการทัว่ไป 
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ตารางรายได้ผู้จดัการขายภาค (Regional Sale Manager Level) 
(Remuneration Scheme for Regional Sale Manager Level) 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2555 จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง  
(Effective as from 1stApril, 2012 until notice) 

 
หลกัการค านวณรายได้และมาตรฐานการขาย 

 ค าว่า “ผลงานการขาย” (Net sale) หมายถึง ยอดขายสทุธิหลงัจากการหกัเคร่ือง
ยึดคืนเรียบร้อยแล้ว ในท่ีน้ี ทุกครัง้ท่ีใช้ค าว่า ผลงานการขาย หมายถึง Net Sale 
เท่านัน้ 

 ค่านายหน้าประจ าเดือน(Monthly Commission) และรายได้อ่ืนๆ ทุกประเภท 
ค านวณจาก ผลงานการขายคิดเป็นคะแนนสทุธิ (Net Sales Point) 

 ตารางรายได้และผลประโยชน์ต่างๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1 รายได้จากยอดขายคะแนนสทุธิประจ าเดือน (Monthly net sales points 

Commission ) 
บรษิทัฯจะท าการค านวณค่านายหน้าฯรวมทุกสาขาทีรบัผิดชอบจากการขายเครือ่งเป็น
คะแนนสทุธิต่อเดอืนดงันี้ 

1. Monthly Sale  Commission (Gap=10 Points) 
New RSM Payment in Apr 2012 

Sale point Baht 
79 0 
80 50 
90 100 
100 200 
110 250 
120 300 
130 350 
140 400 
150 425 

160 above 450 
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2.รายได้จ านวน Act.AG เม่ือผ่านมาตรฐานการขาย (Norm RSM for No.ACT.AG)  
8.3 มาตรฐานการขายเฉลีย่เดอืนละ16.00 คะแนนสุทธขิึน้ไปต่อจ านวนรถแวน 
8.4 รายไดเ้ฉพาะจ านวนตวัแทนขายทีม่ยีอดขาย (No. Act. AG) สนิคา้ (ไมใ่ช่

อุปกรณ์เสรมิ) คนละ 600 บาท ตามความเป็นจรงิแต่ไม่เกนิ 30 คนต่อเดอืน 
หมายเหตุ : รายไดส้่วนนี้จะไดร้บัเมือ่ยอดขายผ่านขอ้ 2.1 เท่านัน้  

2. ACT. AG  NORM Min =16 net point per van 
No. Act AG 600 Baht per 1 Act.AG 

Max   Act. AG = 30  Max 18000 baht 
9. การหกัคืนเครื่องหรือการยึดคืน (Repossessed Machine)  

 ยดึจากรายงานเครือ่งคนืสนิคา้ประจ าเดอืนของ ALM ทุกเครื่อง ไม่มขีอ้ยกเวน้     
     4.   โบนัสการขายครึ่งปี (Haft Year Sale Bonus) 
บรษิทัฯ จะค านวณโบนสัฯจากผลงานการขายตลอดครึง่ปี จากผลงานการขายจ านวนคะแนน
สุทธ ิ(Net Sales Points) โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาดงันี้ 
ช่วงทีห่นึ่ง 6 เดอืนแรก ระหว่างเดอืนการขายมกราคม ถงึ มถุินายน 
ช่วงทีส่อง 6 เดอืนหลงั ระหว่างเดอืนการขายกรกฎาคม ถงึ เดอืนธนัวาคม 

3. HYB: Points  & Not  <100 points every month 
ผลงานการขาย(คะแนนสุทธ)ิ รวมระยะเวลาทุกๆ 6 

เดอืน   คะแนนละ(บาท)  
<600 0 
600 40 
720 50 
840 60 
960 70 
1080 80 
1200 100 

ผลงานระหว่างรอบ 6 เดือน มีเดือนใดเดือนหน่ึงต า่กว่า 100 คะแนนสทุธิ  ถือว่าไม่
ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด บริษทัฯจะไม่จ่ายรายได้โบนัสคร่ึงปีในรอบนัน้  

 
4.1 การจ่ายเงินค่าโบนัสการขายคร่ึงปี จะแบ่งจ่ายดงันี้ 
โบนสัช่วงทีห่นึ่ง จะจา่ยให ้50% พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนกรกฎาคม และจะจา่ยสบทบ
ทัง้หมดอกี 50% ของโบนสั พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนมกราคมปีถดัไป 
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โบนสัช่วงทีส่อง จะจา่ยให ้50% พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนมกราคม และจะจ่ายสบทบทัง้หมดอกี 
50% ของโบนสั พรอ้มเงนิเดอืนในเดอืนกรกฎาคม 
4.2 บรษิทัฯ สงวนสทิธจิา่ยเงนิโบนสัครึง่ปี ให้เฉพาะพนักงานท่ียงัคงท างานจนถึงวนัท่ีจ่าย
โบนัส 
 
5.บริษทัฯจดัหาให้ (Company Provided) 
5.1 การเบกิจ่ายเงนิค่าทีพ่กั เฉพาะสาขาต่างจงัหวดั (Accommodation Allowance Only 
Provincial  
Branch) เบกิตามความเป็นจรงิแต่ไมเ่กนิ 800 บาท / คนื   บรษิทัฯใหท้ าการเบกิจา่ยเงนิค่าที่
พกัเมือ่ออกท างานภาคสนาม (FW) และคา้งคนืเท่านัน้  
ทัง้นี้ ใหพ้กัในโรงแรมทีบ่รษิทัฯก าหนด พรอ้มแนบใบเสรจ็รบัเงนิเพื่อท าการเบกิจา่ยต่อไป และ
สามารถเดนิทางคา้งต่างจงัหวดัไดเ้ฉพาะในเขตการขายทีต่นเองดแูลรบัผดิชอบอยู่ (RSM 
จะตอ้งส่งใบรายงานการออกท างานภาคสนามใหก้บั NSM ทุกครัง้) 
  
 5.2 ค่าพาหนะเดนิทางมาประชุมหรอืสมัมนา ตามค าสัง่ของบรษิทัฯก าหนด สามารถ
เดนิทางโดยเครือ่งบนิ  
(Low Cost) หรอืเทยีบเท่า และเบกิไดต้ามจรงิพรอ้มแนบใบเสรจ็รบัเงนิค่าโดยสาร(ฉบบัจรงิ)
ดว้ยทุกครัง้ 
 
6. สวสัดิการ –บริษทัฯ (Company Welfares)  
6.1  ประกนัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล (Group Personal Accident Insurance)  
6.2       กองทุนทดแทนแรงงาน (Working Compensation Fund) 
6.3       กองทุนประกนัสงัคม (Social Security Fund) 
6.4       กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund)  
7.   การพิจารณาปรบัเล่ือนและลดต าแหน่ง 
7.1 ยกเลกิต าแหน่ง T-RSM และ Sr. RSM คงเหลอืแต่ต าแหน่ง RSM 
7.2 หลกัพจิารณาปรบัเลื่อนต าแหน่งหรอืพจิารณาปรบัเพิม่เงนิเดอืนเมือ่ผลงานการขายต่อ
ปีมากกว่า 2400.00 คะแนนขึน้ไป  
           7.2 พจิารณาปรบัลดต าแหน่งเป็น Ex.BM เมือ่ผลงานการขายต่อปีต ่ากว่า 1440.00 
คะแนน  
           7.3         พจิาณาพน้สภาพ หากตรวจสอบพบว่าบรหิารงานผดิพลาดหรอืท าใหบ้รษิทั
ฯเสยีหาย 
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ทัง้นี้.... ใหพ้นกังานฯ ทุกท่านโปรดอ่านท าความเขา้ใจกบักฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯและ
ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขในรายละเอยีดอยา่งเครง่ครดัต่อไป 
 
 มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 
 
               
        
                    ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 



ประวติัผูศึ้กษา 
 
 นางสาวองัสุณี  เทพพตัรา เกิดเมื่อวนัที่ 10 ธนัวาคม 2515 ส าเรจ็การศกึษาปรญิญา
บญัชบีณัฑติ สาขาบญัช ีจากมหาวทิยาลยักรุงเทพ เมื่อปีการศกึษา 2538 ส าเรจ็การศึกษา
ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัศรปีทุม เมื่อปีการศกึษา 2543  
ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาภาษีอากรมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เมื่อปี
การศกึษา 2551   ศกึษาต่อในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาการตรวจสอบภายใน 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในการศกึษา 2556 ปัจจุบนัท างานที่บรษิทั  ยูโร พทีูพ ีไดเรคท ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ในต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายเงนิและทรพัยากรบุคคล  
 


