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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การประเมนิความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิัท 

โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดัมวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิโอกาสและความเสี่ยงในการทุจรติของ

บรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดัและเพื่อพฒันาระบบการประเมนิความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดัให้มปีระสทิธผิลสูงสุด โดยได้เลอืกดําเนินการ

สร ้างเครื่องมอืที ่ใช ้ในการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลคอืใช ้แบบสอบถามเพื่อสํารวจ(Survey 

Research) พนักงานของบรษิัทโปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดั จาํนวน 30 คน 

ผลการประเมนิสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน พบว่าโดยภาพรวมแล้ว

องค์กรมคีวามเสี่ยงที่จะเกิดทุจรติในระดบัที่ตํ่าแต่ในที่น้ีเกิดจากความอ่อนแอของระบบ

ควบคุมภายในที่พบในด้านพนักงานมากที่สุด รวมถึงจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายใน

องค์กร ในภาพรวมแสดงถงึโอกาสที่การทุจรติจะเกิดขึ้นได้ในอยู่ระดบัตํ่า ดงันัน้ส่งผลให้

โอกาสและความเสี่ยงของการเกดิทุจรติของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดั ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัตํ่าเช่นกนั 

ดงันัน้เพื่อมุ่งเน้นใหบ้รษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดั มกีารบรหิารจดัการนโยบาย

การควบคุมและป้องกนัการทุจร ติ  เพื ่อ ให ้องค ์กรมรีะบบการกํากบัด ูแลที ่ด แีละมี

ประสทิธภิาพสูงสุดควรมกีารชี้แจงและกําหนดโครงสรา้งขององค์กรที่แสดงถงึความ

รบัผดิชอบในหน้าที่งานอย่างชดัเจนรวมถึงควรแบ่งแยกหน้าที่การปฏบิตั ิงานที่ชดัเจน

รดักุมเพื่อให้การปฏบิตัิหน้าที่ของพนักงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 



กิตติกรรมประกาศ 

 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องการประเมนิความเสี่ยงเรื่องการทุจรติ : 

บรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดั จดัทําขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย รายงานฉบบัน้ี

สําเร็จได้โดยได้รบัความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิง่จาก ดร.สนันุดี  เสลารตัน์ 

อาจารย์ที่ปรกึษาการค้นคว้าอ ิสระ  ดร.พรสริ ิปุณเกษมและดร.สุตาภทัร ทพิย์รงัศรี

อาจารย ์ปรกึษาร่วมที่ได ้ให ้ความกรุณาแนะนํา ตรวจและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้

กําลงัใจในการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้ศึกษาจงึใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้ ณ ที่น้ี 

ผูศ้กึษา ขอขอบคุณผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีบ่รษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั ทุกท่านที่

ให ้ความร่วมมอืในการเก ็บข ้อม ูล  เพื่อการศ ึกษาครัง้ นี้ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว ่าผล

การศ ึกษา ในครัง้ นี้จะเป็นประโยชน์ ในการวางแนวทางปรบัปรุงระบบการควบคุม

ภายในและพฒันาแนว การตรวจสอบด้านการทุจรติขององค์กร 

ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา และทุกคนในครอบครวัที่ให้การ

ส่งเสรมิสนับสนุนและเป็นกําลงัใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู ้ 

รวมทัง้พี่ๆ และเพื่อนนักศึกษาปรญิญาโททุกท่านที่ให้ความช่วยเหลอืและเป็นกําล ังใจ 

ตลอดจนคอย ให้คําปรกึษาและคําแนะนําซึ่งทําให้การศึกษาในครัง้นี้ประสบผลสําเร ็จ

ด้วยด ี
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา  

 

การทุจรติเป็นปัญหาสําคญัในองค ์กรธุรก ิจทัว่ไป โดยเฉพาะการทุจรติของ

บุคลากรในองค ์กร เป็นประเด ็นที ่ควรแก้ไขอย่างเร่งด ่วน เนื่องจากบุคลากรเป็น

ทรพัยากรอนัมคี่าขององค์กรในการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบรษิัท หาก

บุคลากรกระทําการทุจรติ จะส่งผลให้เกิดความเสยีหายแก่องค์กอย่างรอบด้านเพื่อให้

การปฏบิ ตั ิงานของหน่วยงานต ่างๆ  ภายในองค ์กรเป็นไปอย ่างมปีระสทิธ ภิาพ 

ประสทิธผิล มคีวามโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่าย องค์กรจะต้องมกีารประเมนิและควบคุมการปฏบิตั ิงานรวมถึงมกีารบรหิารความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกๆด้านอย่างเคร่งครดั เพื่อไม่ให้มชี่องโหว่หรอืโอกาสที่จะ

สามารถกระทําการใดใดที่นําไปสู่การทุจรติภายในองค์กรได้ ซึ่งการประเมนิการทุจรติ  

เป็นการให้บรกิารข้อมูลแก่ฝ่ายบรหิาร และเป็นหลกัประกนัขององค์กรในด้านการ

ประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมทัง้ในด้าน

การเงนิและการบรหิารงาน เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตั ิงานให ้บรรลุวตัถุประสงค ์และ

เป้าหมายขององค์กร 

บรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดั ดําเนินธุรกจิการออกแบบ ผลติ สื่อโฆษณา สื่อสิง่พมิพ ์

ประชาสมัพนัธ ์ทุกประเภท รวมถงึการจดัหา และใหเ้ช่าพืน้ทีโ่ฆษณาบรกิารโฆษณา ซึง่สามารถ

แบ่งสนิคา้ไดห้ลายประเภท ไดแ้ก่ Bill Board Mini Board J-Flag Light Box งานอะคลิคิ เป็นตน้ 

บรษิัทฯ ประสบความสําเรจ็อย่างต่อเน่ืองการผลติสื่อโฆษณาต่างๆให้กบักลุ่มลูกค้าใน

เครอือสงัหารมิทรพัย ์ได้แก่ บรษิัท เอพี ไทยแลนด์ จํากดั บรษิัท ควอลติี้ เฮาส์ จํากดั บรษิัท 

แสนสริ ิจาํกดั รวมถงึกลุ่มลกูคา้ทัว่ไป เป็นต้น บรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั แบ่งโครงสรา้งของ

ฝ่ายการปฏบิตังิานไดด้งัภาพที ่1  
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ภาพที ่1 : โครงสรา้งการดาํเนินงานของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั 

( ทีม่า : แผนผงัองคก์รของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั) 

จากรายงานผลการปฏบิตัหิน้าที่ประจําเดอืนของพนักงานในฝ่ายงานต่างๆซึง่จดัทําโดย

บุคลากรที่เกี่ยวของให้ทุกฝ่ายงาน โดยขอ้มูลตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนมถุินายนปี 2560 ทุก

ฝ่ายการปฏิบตัิงานมกีารดําเนินงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดความละเอียดรอบคอบและขาดการ

ตรวจสอบที่ดจีงึมกีารตรวจพบข้อผดิพลาดในการปฏบิตังิานอยู่บ่อยครัง้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ

รายละเอียดของการจดัซื้อ ไม่มกีารสอบทานราคาตามที่ได้ตกลงกนัไว้ เอกสารทางการเงนิไม่

ชดัเจนและไม่น่าเชื่อถือ รวมไปถึงขัน้ตอนการเบิกจ่ายเงนิ จงึทําให้รายงานทางการเงนิตาม

ตารางที ่1 มรีายไดท้ี่ลดลงและค่าใชจ้่ายเพิม่มากขึน้อาจมสีาเหตุจากรายละเอยีดความไม่ชดัเจน

ของใบเสนอราคา มกีารเอื้อราคาให้กบัลูกค้าบางรายทําให้รายได้จากการบรกิารของปีปัจจุบนั

ลดลงจากปีก่อน จงึจําเป็นที่จะต้องมกีารประเมนิองค์กรด้านการทุจรติเพื่อจะหาแนวทางหรอื

วธิกีารป้องกนัทีท่นัท่วงทแีละเพิม่ประสทิธภิาพใหอ้งคก์รสบืต่อไป 
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   ตารางท่ี 1 งบแสดงรายการสินทรพัย ์3 ปีย้อนหลงัของบริษทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั 

ทีม่า : รายงานงบการเงนิของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั 

 

สินทรัพย์ 2557 2558 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,399,657.70   2,396,326.51   1,912,976.05   

ลูกหนี้การค้า 54,605.00       -                247,662.79     

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,800,000.00   7,700,000.00   9,000,000.00   

รายได้ค้างรับ 1,665,000.00   3,555,879.53   2,708,450.88   

สิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 170,686.01     585,111.93     1,431,698.66   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,089,948.71   14,237,317.97 15,300,788.38 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 4,166,591.64   3,552,392.08   6,436,321.60   

เงินประกัน 819,540.96     836,799.03     945,522.12     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                -                24,248.63       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,986,132.60   4,389,191.11   -                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 170,686.01     585,111.93     7,406,122.35   

รวมสินทรัพย์ 9,260,634.72   14,822,429.90 22,706,910.73 

งบแสดงฐานนะการเงิน

(บาท)
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ตารางท่ี 2  แสดงงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 บริษัท 

โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดั 

     สาํหรบัปีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 

  2557 2558 2559 

  บาท 

รายได้ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

  

25,496,414.61  

  

28,831,867.28   27,740,700.71  

ดอกเบีย้รบั 

        

88,064.82  

      

134,585.86  

      

177,740.56  

รวมรายได ้

  

25,584,479.43  

  

28,966,453.14   27,918,441.27  

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 

  

19,405,832.01  

  

22,193,665.90   21,620,983.58  

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

   

2,800,392.96  

   

2,443,736.99  

   

3,338,716.52  

รวมคา่ใชจ้า่ย 

  

22,206,224.97  

  

24,637,402.89   24,959,700.10  

กาํไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและ

ภาษเีงนิได ้

   

3,378,254.46  

   

4,329,050.25  

   

2,958,741.17  

ตน้ทนุทางการเงนิ 

        

23,314.87  

        

20,124.00         45,878.05  

ภาษีเงินได้ 

      

655,315.44  

      

411,867.91                    -    

กาํไรสทุธิ 

   

2,699,624.15  

   

3,897,058.34  

   

2,912,863.12  

 

ทีม่า: รายงานงบการเงนิของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั 
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การปฏบิตังิานและการควบคุมการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานแต่ละฝ่ายงานภายใน

บรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์ จาํกดั ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพถูกต้อง

ครบถ้วนตามเป้าหมายทีว่างไว ้ ซึง่จากรายงานสรุปการปฏบิตังิานประจาํเดอืนของแต่ละ

ฝ่ายงานยงัคงมขีอ้ผดิพลาดและขอ้บกพร่องใหเ้หน็อยู่เสมอ ซึง่อาจจะเกดิจากการ

ปฏบิตังิานทีข่าดความละเอียดของฝ่ายขาย ความไม่ละเอียดรอบคอบหรอืการสื่อสารที่

ไม่ตรงกันของฝ่ายจดัซื้อ ฝ่ายบญัชมีกีารทาํงานทีห่ละหลวมขาดความชดัเจนรอบคอบ 

เอกสารทางการเงนิขาดความน่าเชื่อถอื ขาดการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในส่วนของเอกสาร

หลกัฐานยนืยนั เป็นผลใหก้ารปฏบิตัิงานในแต่ละฝ่ายอาจจะไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

หากการดาํเนินงานของฝ่ายต่างๆเกิดขอ้ผดิพลาดและเกดิสิง่ผดิปกตเิกดิขึน้บ่อยๆอาจ

ส่งผลใหอ้งคก์รมช่ีองโหว่ทีส่ามารถทําการทุจรติทีเ่ป็นความเสีย่งทีส่าํคญัขององคก์รได ้

 จากปัญหาและความสําคญัดงักล่าว ผู้ศกึษาจงึมคีวามสนใจที่จะทําการประเมนิ

ความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดัและศกึษาและประเมนิโอกาสใน

การทุจรติของหน่วยงานฝ่ายต่างๆเพื่อพฒันาระบบการประเมนิความเสีย่งและการควบคุม

ภายในของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดัใหม้ปีระสทิธผิลสงูสุด 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1.เพื่อประเมนิโอกาสและความเสีย่งในการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั 

2.เพื่อพฒันาระบบการประเมนิความเสีย่งและการควบคุมภายในของบรษิทัโปรดกัชัน่ เฮาส ์

จาํกดั ใหม้ปีระสทิธผิลสงูสุด 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 

 การศึกษาครัง้น้ีเป็นการประเมนิความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิัท โปรดกัชัน่ 

เฮาส์จํากดั จากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของพนักงานผู้ปฏบิตัิงานภายในบรษิัท โปร

ดักชัน่ เฮาส์จํากัด ซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560  จํานวน 30 คน ( ข้อมูลวันที่ 30 

มถุินายน 2560) เพื่อให้ได้ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการว ิเคราะห์หาค่าความถี่ 
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(Frequency) และการหาค่ารอ้ยละ (Percentage)เพื่อหาโอกาสที่การทุจรติจะเกดิขึน้และ

การหารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = 

S.D.) มาวเิคราะห์ผลตามค่าน้ําหนักสดัส่วนโดยศกึษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

เอกสาร บทความทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งมารา่งเป็นแบบสอบถามใหค้รอบคลุมซึง่มี

รายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ขอบเขตเน้ือหา 

 

 การศึกษาครัง้น้ีเป็นการประเมินความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิัท โปรดักชัน่ 

เฮาส์จํากัด โดยนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ มาทําการประเมนิโดย

แบ่งเป็น      2 ส่วน ดงัน้ี                                                                                                         

 ส่วนที่ 1ประเมนิสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและจุดควบคุมการเกดิ

ท ุจรติ  ที ่ส่งผลให้เกิดโอกาสการกระทําทุจริตในกิจกรรมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment)

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication)และการตดิตามประเมนิผล (Monitoring)  

 ส่วนที่2ประเมนิโอกาสและความเสี่ยงการเกิดทุจรติของบรษิัทโปรดกัชัน่ เฮาส ์

จาํกดั  

 

คาํนิยามศพัท ์

 

คําว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหา

ประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสําหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น” 

 ความเส่ียง (Risk) หมายถงึ โอกาสหรอืเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงคท์ีจ่ะส่งผลกระทบทํา

ให้ วตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึง่อาจขึน้ในอนาคต และมผีลกระทบหรอืทําให้การ
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ดําเนินงาน ไม่ประสบความสําเรจ็ตามวตัถุประสงค์เป้าประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดย

การวดัจากผลกระทบ (Impact) ทีไ่ดร้บัและโอกาสที ่จะเกดิ (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจดัลําดับ

ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) และความ

รุนแรงของ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายของส่วนงานหรอื หน่วยงานภายในส่วนงาน 

สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment) หมายถงึ ปัจจยัต่างๆ ที่

ส่งผลต่อทศันคตแิละความตระหนักถงึความจําเป็นและความสําคญัของการควบคุมภายใน

ของบุคลากรทุกคนในองคก์ร  

สภาพแวดล้อมของการควบคุม มผีลกระทบอย่างมากกบักระบวนการปฏบิตัิงาน

ทัง้หมดที่เกดิขึน้ในองค์กร จงึเป็นรากฐานที่สําคญัขององค์ประกอบอื่นๆ ของการควบคุม

ภายใน เพื่อสร้างระเบียบวินัยด้านการควบคุมภายในให้แก่ทุกคนในองค์กร และจดัให้มี

โครงสรา้งของการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

ปัจจยัต่างๆ ต่อไปน้ีเป็นปัจจยัทีช่่วยเสรมิสรา้งใหม้สีภาพแวดลอ้มของการควบคุมที่

ด ีผูป้ระเมนิควรประเมนิว่าองคก์รของท่านใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัเหล่าน้ี มากน้อยเพยีงใด 

- ความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม ซึ่งอาจพจิารณาได้จากการกําหนดแนวทางปฏบิตัใิน

เรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน แล้วแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ รวมไปถึงการกระทําตนเป็น

แบบอยา่งใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทัง้คาํพดูและการกระทาํ 

-รูปแบบและปรัชญาการทํางานของฝ่ายบริหาร โดยพิจารณ าจากความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ของฝ่ายบรหิารที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าทีท่ี่รบัผดิชอบ และ

ความสนใจในองคก์รทีต่นเป็นผูบ้รหิาร 

-การจดัโครงสรา้งองคก์รและสายการบงัคบับญัชาใหเ้หมาะสมกบัขนาดและลกัษณะ

การดาํเนินงาน 
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-การกําหนดลกัษณะงานและคุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง (Job Description & Job 

Specification) สาํหรบัทุกตําแหน่งงาน อยา่งชดัเจน 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

   ตวัแปรต้น    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2: กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 

 

1.เป็นแนวทางในการประเมนิโอกาสและความเสี่ยงเพื่อป้องกนัการทุจรติที่อาจจะเกิดขึ้น 

รวมถงึการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการทํางานขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2.เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัการทุจรติให้กบั

บุคคลที่สนใจในอนาคต 

 

1 .ปัจจยัส่วนบคุคล 

1.1 เพศ 

1.2 อายุ 

1.3ระดบัการศกึษา  

1.4ฝ่ายการปฏบิตังิาน 

1.5ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

2 .สภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน 

3.จดุควบคมุการทุจริต 

 

 

 

 

โอกาส/ความเส่ียงการเกิดทุจริต

ของ 

บริษทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั 

 

 

 

 



11 

 

บทท่ี 2 

 ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

         การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองครัง้น้ี เป็นการศกึษาเรือ่งประเมนิโอกาสและความเสีย่งใน

การทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั ผูศ้กึษาไดค้น้ควา้เอกสารและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง จงึนําเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  

ความหมายของการทุจรติ 

ทฤษฎสีามเหลีย่มของการทุจรติ 

สญัญาณเตอืนว่าอาจมกีารทุจรติ 

การตรวจสอบทุจรติ (Fraud Audit) 

ประเภทของการทุจรติ 

การบรหิารความเสีย่งเสีย่งเรือ่งการทุจรติตามแนวทาง COSO 2013 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

1.ความหมายของการทุจริต 

เมธา สุพงษ์, (2555) ให้ความหมายคําว่าทุจรติ” หมายความว่า เพื่อแสวงหา

ป ระ โย ช น ์ที ่ม คิ วรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสํ าหรับตนเองหรือผู้ อื่ นคํ าว่ า “โดย

ทุจรติ” ประกอบดว้ยหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี คอื 

1. แสวงหาประโยชน์  

2. ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  

3. สาํหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น 
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2. ทฤษฎีสามเหล่ียมของการทุจริต  

อุษณา ภทัรมนตร,ี (2552,หน้า12-9) อธบิายถงึแนวคดิทฤษฎใีนการศกึษาดา้นการทุจรติ

ที่ นิยมอ้างอิง คือ สามเหลี่ยมของการทุจริต (Fraud Triangle) ของ Donald R Cressey ใน

ทศวรรษ 1980 ทีว่่าการทุจรติมโีอกาสจะเกดิสูงหากมเีหตุการณ์หรอืปัจจยัเสีย่งการทุจรติเกดิขึน้

ทัง้ 3 ดา้น คอื 

2.1 มคีวามกดดนัหรอืแรงจูงใจ (Pressure or Incentive) ผู้ทุจรติมคีวามกดดนั

หรอืมแีรงจูงใจให้กระทาํทุจรติซึ่งอาจเกิดจาก  

                  (1) ความกดดนัในการปฏบิตังิาน เช่น กจิการกําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

โดยใชต้วัวดัผลลพัธท์างการเงนิระยะสัน้ เช่น ยอดขาย ผลกําไรฯลฯ สงูเกนิไป และหากไมไ่ดจ้ะ

ถูกลงโทษ มกัเป็นความกดดนัใหทุ้จรติโดยการแกไ้ขรายงานและตวัเลขบญัช ี 

                 (2) ความกดดนัและแรงจงูใจส่วนตวั เช่น ความเดอืนรอ้นทางการเงนิเฉพาะหน้า 

หรอืจากอุปนิสยัส่วนตวั เช่น ตดิการพนัน สุรุย่สุร่าย หรอืเป็นคนฉลาดชอบความทา้ทาย เป็น

ตน้ 

2.2 มโีอกาสในการกระทําผดิ (Opportunity) ไดแ้ก่ โอกาสในการกระทําทุจรติ 

โอกาสที่จะปกปิดการกระทํา และโอกาสที่จะแปลงสภาพทรพัยส์นิที่ได้จากการทุจรติ 

โอกาสในการกระทําผดิเกดิจากจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่จะป้องกนัและค้นพบการ

ทุจรติใหท้นักาล การควบคุมแบบป้องกนั เช่น ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่มคีวามเสี่ยงต่อ

ความเสยีหายขององค์กรที่มสีาระสําคญั การละเมดิหรอืยกเว้นการควบคุมไม่ต้องได้รบัการ

ตรวจสอบ ขาดการควบคุมการเขา้ถงึทรพัยส์นิสภาพคล่องและระบบสารสนเทศสําคญั  

  2.3 มขีอ้อ้างหรอืเหตุผลที่ทําให้ผู ้กระทํามคีวามรูส้กึดขีึน้ (Rationale) เช่น อ้าง

ด้านความจาํเป็นเดอืดรอ้นส่วนตวั อ้างว่าเป็นประเพณีทางธุรกจิ ไม่ทราบว่าเป็นความผดิ 

เพราะเป็นสิง่ที่ใคร ๆ ก็ทาํ หรอือ้างว่าทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่งงบการเงนิให้

กําไร เพื่อให้ผู้ถอืหุ ้นพอใจเพราะได้รบัเงนิปันผลและราคาหุน้สูง หรอือ้างว่าทําเพื่อไม่ให้

กจิการล้มละลาย เป็นต้น 
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3. สญัญาณเตือนว่าอาจมีการทุจริต  

จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เหน็โชคชยัชนะ และศลิปะพร ศรจี ัน่เพชร (2550,หน้า16-4) 

ไดก้ล่าวถงึสญัญาณเตอืน (Red Flags) คอื สถานการณ์ซึง่อาจเพิม่ความเสีย่งของการเกดิ

การทุจรติทีผู่ต้รวจสอบภายในควรระมดัระวงั และควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ มดีงัน้ี  

3.1 มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการความซื่อสัตย์และความสามารถของผู้บริหาร เช่น ฝ่าย

บรหิารถูกครอบงําโดยบุคคลคนเดยีวหรอืกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี

ประสทิธภิาพ ผู้บรหิารปฏิบตัิตนอยู่เหนือระบบการควบคุมภายใน และเป็นเหตุแห่งความ

ลม้เหลวของระบบการควบภายในเสยีเอง โดยใชอ้ํานาจสัง่การเป็นอย่างอื่น  

3.2 การไม่กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏบิตัิงานที่ชดัเจน ซึ่งส่งผลให้การ

แบ่งแยกหน้าที่ไม่เพยีงพอ โดยเฉพาะการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับทรพัย์สนิที่มสีภาพคล่อง 

หรอืการควบคุมภายในมจีดุอ่อนทีส่าํคญัๆ  

3.3 การให้ความไวว้างใจ หรอืให้อํานาจแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมากเกนิไป ซึ่งทําให้

บุคคลนัน้ทาํรายการผดิพลาดโดยเจตนาได ้

 3.4 ความกดดนัที่ผดิปกตภิายใน เช่น ความกดดนัทางการเงนิต่อผู้บรหิารระดบัสูง 

เงนิทุนหมนุเวยีนของกจิการไมเ่พยีงพอ 

  3.5 การเพิม่ขึน้หรอืลดลงอย่างผดิปกตขิองรายจ่ายหรอืรายได ้ซึง่ไม่สามารถอธบิาย

ความแตกต่างไดจ้าการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบตวัเลขในงบการเงนิ 

  3.6 พนกังานไมย่อมใชส้ทิธลิาพกัผ่อนประจาํปี หรอืหลกีเลีย่งการเลื่อนตําแหน่ง  

3.7 การขาดกระบวนการในการคดัเลอืกพนกังานใหมอ่ยา่งรอบคอบ 

3.8 ปัญหาด้านเอกสาร และด้านการควบคุม เช่น มีรายการที่ไม่ได้รบัการอนุมตั ิ

เอกสารสญูหายหรอืเสยีหาย ใชส้ําเนาเอกสารแทนการใชต้น้ฉบบั รายการคา้งนานในบญัชซีึง่

ไม่สามารถอธิบายได้ ไม่มีการควบคุมเอกสารแบบฟอร์มสําคัญที่ใช้ เช่น สมุดเช็ค 

ใบเสรจ็รบัเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ เป็นตน้ 
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4. การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)  

การตรวจสอบทุจรติ (Fraud Audit) ต้องเข้าใจองค์ประกอบของการทุจรติที่ระบุใน 

Managing Business Risk of Fraud ที่  sponsor โ ด ย  Institute of Internal Auditor, 

American Institution of Certified Public Accountants และ Association of Certified Fraud 

Examiners คอื 

  4.1 เจตนา 

4.2 ล่อลวงหรอืปกปิด ไมว่่าจะโดยวธิกีารใดทัง้ในการจดัทาํเอกสารหรอืว่าคาํพดู  

4.3 ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์  

4.4 เกดิความเสยีหายแก่ผูถู้กกระทํา เช่น บรษิทั ลกูคา้ ผูค้า้ เพื่อน ฯลฯการทุจรติ

อาจเป็นโทษทางกฎหมายอาญาถา้มกีารกระทําทีค่รบองคป์ระกอบทัง้ 4 แต่ถา้เป็นแนวทาง

ของบรษิทัอาจไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระกอบทัง้ 4 กอ็าจถอืว่าเขา้ข่ายการทุจรติได ้ขึน้กบั

ความยอมรบัในเรือ่งการทุจรติ (Fraud Tolerance) ซึง่แตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมของแต่ละ

องคก์ร (ศวิะรกัษ์ พนิิจารมณ์, ม.ป.ป., หน้า 1) 

 

5.ประเภทของการทุจริต 

1. การ Corruptionเป็นการละเมดิความไววา้งใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั 

  ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 

  ตดิสนิบน (Bribery)  

  จา่ยค่าธรรมเนียมเพื่อสทิธพิเิศษ (Illegal Gratuities)  

  ถูกขม่ขู/่ เรยีกรอ้งผลประโยชน์(Economic Extortion) 

 เป็นลกัษณะการสนอง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต้องประกอบดว้ย 2 ฝ่าย แต่ 2 ฝ่าย

เกิดขดัยงักนัฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งต้องเสยีผลประโยชน์ก็กลายเป็นความเสี่ยงและจะเป็น 

Fraud เมื่อบรษิัทเกิดเป็นฝ่ายเสยี ประโยชน์ ถ้ามบีรษิัทเกิดความเสยีหายปุ๊ ปกลายเป็น 

Fraud ทนัท ีเพราะ ม ี1. เจตนา 2. ล่อลวงหรอืปกปิด 3. ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แล้วทํา

ให4้.บรษิทัเสยีหาย ครบองค์ประกอบ Fraud  

 

 



13 

 

การ Corruption ในส่วนของบรษิทัสามารถลดไดโ้ดยการส่งเสรมิของผูบ้รหิาร เช่น  

1. ใหผ้ลประโยชน์อย่างเท่าเทยีมกนั  

2. ผูบ้รหิารต้องเป็นผูนํ้า ในการป้องกนัทุจรติสนับสนุนส่งเสรมิการควบคุมภายใน ต้องมี

นโยบายแนวคดิว่า เราจะไมส่นบัสนุนการทุจรติ เป็นตน้ 

2. การยกัยอกสนิทรพัย ์(Asset Misappropriation) 

2.1. เงนิสด 

 2.1.1. ยกัยอกเงนิสดที่บนัทกึอยู่ในบญัชขีององค์กร (Larceny: การลกัขโมย) เช่น 

เงนิสดในมอื, เงนิสดที่ต้องนําเขา้ธนาคาร คอืบนัทกึรบัเงนิเป็น assets ของบรษิทัแล้วต้อง

นํา เงนิไปฝากธนาคารแต่ระหว่างทางกลับเอาเงนิเข้ากระเป๋าตัวเองก่อน Key สําคัญคือ 

management review จะสามารถ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบเรื่องน้ีได้อย่างน้อยก็เจอ

โดยเรว็  

2.1.2. ยักยอกเงินสดที่ย ังไม่บันทึกบัญชีขององค์กร (Skimming) เช่นไม่บันทึก

รายการขายหรอืบนัทกึแต่บนัทกึตํ่ากว่าทีเ่ป็นจรงิ, หรอื บนัทกึขายแลว้ตัง้เป็นลกูหน้ีไวแ้ต่เงนิ

สดจรงิเกบ็เขา้กระเป๋าไปแลว้ ทิง้ ระยะเวลาอกีระยะหน่ึงกต็ดัหน้ีสูญ, lapping หรอืการเอาซึง่

หน้า 

 2.1.3. ยกัยอกจากการเบกิจ่ายเงนิสด (Fraudulent Disbursement) เช่น เซน็รบังาน

ที่ยงัไม่เสรจ็แต่จ่ายเงนิเต็ม, จ่ายเงนิให้พนักงานที่ไม่ มตีวัตน, บนัทกึรายการค่าใช้จ่ายมาก

เกนิไป, ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบกิ ค่าใชจ้่าย, การทําเรื่องเบกิหลายครัง้, แก้ไขชื่อผูร้บัเงนิ, 

เซน็โดยไมม่อีํานาจ เป็นตน้  

2.2. ไมใ่ช่เงนิสด 

 2.1. การนําสนิทรพัยไ์ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์(Misuse) 

 2.2. ยกัยอกสนิทรพัยท์ี่อยู่ในบญัชขีององค์กร (Larceny) เช่น จากการขอหรอื 

โยกยา้ยทรพัยส์นิ, ขายหรอืส่งมอบ, ซื้อหรอืรบัของยกัยอกซึ่งหน้าโดยไม่ปกปิด 

2.3. การตบแต่งรายงาน (Fraudulent Statements)  

3.รายงานทางการเงนิ 
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3.1. รายงานทางการเงนิ เช่น การบันทึกสินทรพัย์หรอืรายรบัมากเกินไปหรอืน้อย

เกินไป (Overstate or Understate), บนัทึกบญัชต่ีางงวด, บนัทกึรายรบัปลอม, ปกปิดหน้ีสนิ / 

รายจา่ย, เปิดเผยในหมายเหตุไมค่รบถว้น, ประเมนิสนิทรพัยไ์มถู่ก ตอ้ง เป็นตน้   

3.2. รายงานที่ไม่ใช่รายงานการเงนิ เช่น ตบแต่งข้อมูลคุณสมบัติพนักงาน, ตบแต่ง

เอกสารภายใน, ตบแต่งเอกสารภายนอกเป็นต้น (ศวิะรกัษ์ พนิิจารมณ์, ม.ป.ป., หน้า 2-4) 

 

6.การบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริตตามแนวทาง COSO 2013 

 

 COSO (2016) ได้จดัทําคู ่มอืการบรหิารความเสี่ยงเรื่องการทุจรติ โดยอธบิาย

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรอบการควบคุมภายใน 2013 ใน 5 องค์ประกอบและ 17 หลกัการ 

กบัหลกัการบรหิารความเสี่ยงเรื่องการทุจรติ โดยสรุปดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการควบคมุภายใน และหลกัการบริหารความเส่ียง

เร่ืองการทุจริต 

กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

สภาพแวดล้อมการควบคมุ การกาํกบัดแูลความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

1. องคก์รแสดงใหเ้หน็ถงึความยดึมัน่ใน

คณุคา่ของความซื่อตรงและจรยิธรรม 

1. องคก์รกาํหนดและสือ่สารโปรแกรมการบรหิาร

ความเสีย่งเรือ่งการทจุรติทีแ่สดงใหเ้หน็ความ

คาดหวงัของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร

ระดบัสงู และความยดึมัน่ในคณุคา่ความซื่อตรง

และจรยิธรรมอยา่งสงูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

ความเสีย่งเรือ่งการทจุรติ 

2. คณะกรรมการบรษิทัแสดงใหเ้หน็ถงึ

ความเป็นอสิระจากผูบ้รหิารและทาํ

หน้าทีส่อดสอ่งดแูลการพฒันาและการ

ดาํเนินการดา้นการควบคมุภายใน 

3. ผูบ้รหิารจดัใหม้โีครงสรา้ง สายการ

รายงาน รวมทัง้การกาํหนดอาํนาจหน้าที่

และความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให้

กจิการบรรลวุตัถุประสงค ์ภายใตก้าร

สอดสอ่งดแูล 

4. องคก์รจะแสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ใน

การจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่ ี
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ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการควบคมุภายใน และหลกัการบริหารความเส่ียง

เร่ืองการทุจริต 

กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

ความรูค้วามสามารถทีส่อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องกจิการ 

 

5. องคก์รกาํหนดใหบุ้คลากรมหีน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิาน

ตามหน้าทีก่ารควบคมุภายในเพือ่ให้

องคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์

การประเมินความเส่ียง การประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

6. องคก์รระบุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน

เพยีงพอเพือ่ใหส้ามารถระบุและประเมนิ

ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 

 

 

2. องคก์รดาํเนินการประเมนิความเสีย่งเรือ่งทจุรติ

อยา่งเขม้ เพือ่ระบุกลไกและความเสีย่งเรือ่งการ

ทจุรติเรือ่งใดโดยเฉพาะ วดัคา่โอกาสเกดิและ

ผลกระทบ และประเมนิกจิกรรมการควบคมุการ

ทจุรติทีม่อียู ่และนําไปดาํเนินการเพือ่ลดความเสีย่ง

เรือ่งการทจุรติทีค่งเหลอื 

7. องคก์รระบุความเสีย่งในการบรรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งครอบคลุมทัว่ทัง้

กจิการและวเิคราะหค์วามเสีย่งเพือ่เป็น

เกณฑใ์นการพจิารณาวธิกีารจดัการ 

8. องคก์รพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการ

ทจุรติในการประเมนิความเสีย่งในการ

บรรลวุตัถุประสงค ์

9. องคก์รระบุและประเมนิการ

เปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบอยา่งมี

นยัสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายใน 

กิจกรรมการควบคมุ กิจกรรมการควบคมุการทุจริต 

10. องคก์รเลอืกและพฒันากจิกรรมการ

ควบคมุทีล่ดความเสีย่งในการบรรลุ

วตัถุประสงคใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

3. องคก์รเลอืก พฒันา และนําไปปฏบิตักิจิกรรม

การควบคมุการทจุรติเชงิป้องกนัและเชงิ

ตรวจจบั  เพือ่ลดความเสีย่งของเหตุการณ์

ทจุรติทีเ่กดิขึน้หรอืการไม่อาจตรวจพบได้

ทนัเวลา 

11. องคก์รเลอืกและพฒันากจิกรรมการ

ควบคมุทัว่ไปดา้นเทคโนโลยเีพือ่
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ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการควบคมุภายใน และหลกัการบริหารความเส่ียง

เร่ืองการทุจริต 

กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

สนบัสนุนการบรรลวุตัถุประสงค ์

12. องคก์รจดัใหม้กีจิกรรมควบคมุผา่นทาง

นโยบายซึง่ไดก้าํหนดสิง่ทีค่าดหวงัและ

วธิกีารปฏบิตัเิพือ่นํานโยบายไปสูก่าร

ปฏบิตั ิ

สารสนเทศและการส่ือสาร การสืบสวนและแก้ไขการทุจริต 

13. องคก์รไดร้บัหรอืสรา้ง และใช้

สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งและมคีณุภาพ 

เพือ่สนบัสนุนใหก้ารควบคมุภายในทาํ

หน้าทีไ่ด ้

4. องคก์รสรา้งกระบวนการสือ่สารเพือ่ไดร้บั

สารสนเทศเกีย่วกบัเหตุการณ์ทจุรติทีอ่าจ

เกดิขึน้ และดาํเนินการประสานงานเพือ่สบืสวน

และแกไ้ขการทจุรติอยา่งเหมาะสม และทนัเวลา 

14. องคก์รมกีารสือ่สารภายในเกีย่วกบั

สารสนเทศ รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละ

ความรบัผดิชอบต่อการควบคมุภายในที่

จาํเป็นเพือ่สนบัสนุนใหก้ารควบคมุ

ภายในทาํหน้าทีไ่ด ้

15. องคก์รมกีารสือ่สารกบับุคคลภายนอก

เกีย่วกบัประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อการ

ทาํหน้าทีข่องการควบคมุภายใน 

กิจกรรมการติดตามผล กิจกรรมการติดตามผลการบริหารความเส่ียง

เร่ืองการทุจริต 

16. องคก์รเลอืก พฒันา และดาํเนนิการ

ประเมนิผลอยา่งต่อเนื่อง และ/หรอื 

ประเมนิผลแยกต่างหาก เพือ่ใหม้ัน่ใจ

ว่าองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน

มปีรากฏและทาํหน้าทีอ่ยู ่

 

 

5. องคก์ร เลอืก พฒันา และดาํเนินการประเมนิผล

อยา่งต่อเนื่อง เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าหลกัการบรหิาร

ความเสีย่งเรือ่งการทจุรติทัง้ 5 หลกัการมี

ปรากฏ และทาํหน้าทีอ่ยู ่และสือ่สาร

ขอ้บกพรอ่งของการบรหิารความเสีย่งเรือ่งการ

ทจุรติอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลทีร่บัผดิขอบในการ

ดาํเนินการแกไ้ข รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูและ
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ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการควบคมุภายใน และหลกัการบริหารความเส่ียง

เร่ืองการทุจริต 

กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

17. องคก์รประเมนิผลและสื่อสาร

ขอ้บกพรอ่งของการควบคุมภายใน

อยา่งทนัเวลาต่อบุคคลทีร่บัผดิชอบ

ในการดําเนินการแกไ้ข รวมถงึ

ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการ

บรษิทัตามความเหมาะสม 

 

7.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

สมชาย ศุภธาด  (2553, หน้า 16-18) ไดท้ําการศกึษาการทุจรติฉ้อฉลซึง่เป็นการศกึษาที่

ครอบคลุมถงึ 106 ประเทศต่างๆทัว่โลก โดยมกีารสํารวจจากกรณีศกึษา 1,843 กรณี ในรายงาน

แบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนที่ 1 ศึกษาต้นทุนความสูญเสียจากการทุจรติฉ้อฉล ส่วนที่ 2 พิจารณา 

ลกัษณะการฉ้อฉล ส่วนที ่3 วธิกีารตรวจเพื่อคน้พบการทุจรติฉ้อฉล ส่วนที ่4  ลกัษณะขององคก์ร

ทีเ่กดิการทุจรติฉ้อฉล และส่วนที ่5 ลกัษณะของผูก้ระทําความผดิ ขอ้เทจ็จรงิทีไ่ด้จากการสํารวจ

นัน้ พบว่า กลไกหลกัๆ ในการรายงานการทุจรติฉ้อฉลเป็นส่วนประกอบที่สําคญัอย่างยิง่ในการ

ป้องกนัและตรวจค้น องค์กรควรมกีลไกในการรบัแจง้เบาะแสทัง้ภายในและภายนอก ดงันัน้การ

ควบคุมภายในอย่างเดยีวไม่เพยีงพอสําหรบัการป้องกนั ควรให้ความรูก้ารฝึกอบรมกบัพนักงาน 

เป็นปัจจยัอย่างหน่ึงทีส่ามารถลดความสูญเสยีจากการทุจรติฉ้อฉลได ้การศกึษาน้ีมขีอ้จาํกดั คอื 

งานวจิยัในอดตีเป็นการจาํกดัเฉพาะกรณกีารทุจรติฉ้อฉลในประเทศสหรฐัอเมรกิาเท่านัน้ 

ชนาเทพ น่ิมนวล (2555) ศกึษาเรื่องการประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทุจรติกรณีศกึษา

การเบิกจ่ายเงนิรายได้มหาวิทยาลยัจนัทบุร ีโดยการสงัเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามการประเมนิความเสีย่งเรื่องการทุจรติจากสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในและ

กิจกรรมที่อาจเกิดการทุจรติในระบบการเบกิจ่ายเงนิรายได้ โดยการสอบถามผู้บรหิารและ

พนักงานมหาวิทยาลัยจันทบุรี จํานวน 29 คน ผลการศึกษาพบว่าความอ่อนแอของ
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สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  ระบบการเบิกจ่ายเงินรายได้ เกิดจากเสี่ยงจา

สภาพแวดล้อมการควบคุม บุคคลากรด้านการตรวจสอบภายในมไีม่เพยีงพอและผู้บรหิารมี

อทิธพิลมากเกนิไปภายในองคก์ร ในส่วนของกจิกรรมทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการทุจรติในระบบการ

เบิกจ่ายเงนิรายได้มากที่สุด คือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขาดการตรวจสอบข้อมูล

ผู้ประกอบการ ไม่มีข้อกําหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจรวมถึงไม่มี

ช่องทางในการรายงานเบาะแสการทุจรติ ไม่มนีโยบายเกี่ยวกบัการรบัของขวญัและส่วนลด

จากผู้ประกอบการ ไม่มีการปรบัเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จ ัดซื้อเป็นระยะและไม่มีการประเมิน

ผูป้ระกอบการ 

พรเทพ จนัทรนิภ  (2558, หน้า 89-99)  ไดท้ําการศกึษาสาเหตุและการพฒันารปูแบบการ

ป้องกนั การทุจรติคอรปัชัน่ในภาครฐั เพื่อให้บ้านเมอืงที่ดใีนสงัคมไทยโดยการสมัภาษณ์

การ ผู้บรหิารภาคธุรกจิเอกชนเชงิลกึกบันักวชิา และเจา้หน้าที่ภาครฐัจํานวน 10 คนและ

การส่งแบบสอบถามไปยงัผูบ้รหิารและพนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยจ์าํนวน 380 คนผลการศกึษาพบว่า สาเหตุของการเกดิทุจรติในภาครฐัคอื บุคลากรขาด

ความซื่อสตัย์และคุณธรรมในการปฏบิตัหิน้าที่ อกีทัง้ยงัร่วมมอืกบัภาคเอกชนเพื่อหาประโยชน์

ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ ขณะเดียวกัน แนวทางการ

ป้องกนักาทุจรติของภาครฐัคอื การปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมในการปฏบิตัหิน้าที่ โดยเริม่จาก

สถาบนัครอบครวัและสถานศกึษาให้สนับสนุนและยกย่องผู้กระทําความดรีวมถงึให้มกีารลงโทษ

และเปิดเผยตวัผูก้ระทาํความผดิเช่นกนั  

ฐติิภรณ์  สนิจรญูศกัดิ ์(มปป. หน้า 28-32)ได้ทําการศึกษาปัญหาของการทุจรติและ

แนวทางการวางระบบการควบคุมภายในต่อสินทรพัย์ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและ

ป้องกนัโอกาสที่จะเกดิการทุจรติขึน้ง่ายๆซึ่งปัญหาที่ทําให้เกดิการทุจรติมหีลายปัญหาดว้ยกนั 

จากการสํารวจระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัได้มกีารขยายตัวเพิ่มขัน้ ซึ่งต้องใช้

พนักงานเป็นจํานวนมากมกีารดําเนินงานที่ซบัซ้อนโอกาสที่จะเกดิการทุจรติก็เกดิขึ้นได้ง่ายๆ 

ดงันัน้จงึจําเป็นต้องมแีนวทางในการวางระบบการควบคุมภายในต่อสนิทรพัยท์ี่ดแีบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คอืแนวทางการควบคุมภายในดา้นเงนิสดและแนวทางการวางระบบการควบคุมภายใน

ดา้นสนิคา้คงเหลอื ซึง่เป็นสาเหตุขัน้ต้นของการเกดิทุจรติและเกดิขึน้บ่อยครัง้ ดงันัน้จงึควร

มแีนวทางในการป้องกนัหรอืมแีนวทางในการควบคุมที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการทุจรติขึ้นอีก 

อย่างไรก็ดกีารวางระบบการควบคุมภายในที่ดอีาจไม่เพยีงแต่สามารถป้องกนัการทุจรติใน

สินทรัพย์ได้แต่ยังรวมถึงยังสามารถทําให้การดําเนินงานของกิจการดําเนินไปอย่างมี

ประสทิธภิาพอยา่งยัง่ยนื 
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บทท่ี 3 

  ระเบยีบวิธีการศึกษา 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองครัง้นี้ เป็นการประเมนิโอกาสและความเสีย่งใน

การทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จํากดั ผูศ้กึษาไดค้น้ควา้เอกสารและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง โดยมขีัน้ตอนการวจิยัและรายละเอยีดดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3.การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4.วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี  ประกอบด้วย พนักงาน

ผู้ปฏิบตัิงานภายในบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดั ซึ่งปฏิบตัิงานในปีงบประมาณ 2560 โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

ตารางท่ี 4 จาํนวนประชากรท่ีใช้ในการศึกษา

ฝ่ายการปฏบิตังิาน จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.ฝ่ายขาย 8 คน 

2.ฝ่ายผลติ 10 คน 

3.ฝ่ายจดัซือ้  6 คน 

4.ฝ่ายบญัช ี 6 คน 

รวมทัง้สิน้ 30 คน 
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ตวัแปรอสิระในการศึกษาวจิยั ประกอบด้วย 

 ตวัแปรต้น คอื ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา

สูงสุด ฝ่ายการปฏบิตัิงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน สภาพแวดล้อมการควบคุม

ภายใน รูปแบบและประเภทการทุจรติภายใน 

 ตวัแปรตาม คอื โอกาสหรอืความเสีย่งของการเกดิทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์

จาํกดั 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลครัง้น้ีทําเป็นการประเมนิความเสีย่งในการทุจรติของบรษิทั 

โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดั ผู้ศกึษาใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจ(Survey Research) พนักงาน

ของบรษิทัโปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดั จาํนวน 30 คน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560) โดย

ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก 2 แหล่ง คอื 

 1.ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ผู้ศกึษาเป็น

ผู้ออกแบบ ดาํเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 

2.ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) รวบรวมจากเอกสาร หนังสอื ตํารา ทฤษฎ ี

บทความ แนวความคดิ วทิยานิพนธ์ งานวจิยั วรรณกรรม และสถติต่ิางๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

เครือ่งมอืการประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ หรอื Fraud Risk Assessment Tool (FRA 

Tool) ของสมาคมผูต้รวจสอบการทุจรติ (ACFE) จาํนวน 15 องคป์ระกอบ สําหรบัการศกึษาการ

ประเมนิความเสีย่งในเรือ่งทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดัน้ี ไดใ้ชเ้ครือ่งมอืการประเมนิ

ความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการประเมนิน้ีจาํนวน 8 องคป์ระกอบดงัน้ี  

ส่วนที1่ สภาพแวดลอ้มของระบบควบคุมภายใน ม3ี องคป์ระกอบ คอื  

องคป์ระกอบที ่1 การประเมนิพนกังาน  

องคป์ระกอบที ่2 การประเมนิผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานหลกั  

องคป์ระกอบที ่3 การประเมนิการควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกนัทรพัยส์นิรัว่ไหล  
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ส่วนที2่ ประเภทหรอืกจิกรรมของการทุจรติทีส่งสยัจะเกดิขึน้ จะประเมนิ ความเสีย่งของ

กระบวนการปฏบิตังิานต่าง ๆ ในองคก์ร โดยระบุความเสีย่งของประเภท หรอืกจิกรรมของ

การทุจรติทีส่งสยัจะเกดิขึน้ ม5ี องคป์ระกอบ คอื  

องคป์ระกอบที ่1 รปูแบบการขโมยทรพัยส์นิก่อนการบนัทกึบญัช ี

องคป์ระกอบที ่2 รปูแบบการลกัขโมยทรพัยส์นิหลงัการบนัทกึบญัช ี 

องคป์ระกอบที ่3 รปูแบบการจดัซือ้และการเรยีกเกบ็เงนิ  

องคป์ระกอบที4่ รปูแบบการขโมยสนิคา้คงคลงัและอุปกรณ์  

องคป์ระกอบที ่5 รปูแบบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษาไดเ้ลอืกดาํเนินการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

โดยการส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างโดยตรง ผูศ้กึษาไดส้รา้งแบบสอบถามขึน้จากการศกึษา

กรอบแนวคดิการวจิยัและจากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งขอ้

คาํถามในแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยได้แบ่งการศกึษา

ออกเป็น 4   ตอน ดงัน้ี   

           ส่วนที ่1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เป็นคําถามปลายปิด โดยมี

คาํตอบใหเ้ลอืกตอบจาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ฝ่ายการปฏบิตังิาน 

และ ประสบการณ์ในการทํางาน  

ส่วนที ่2 วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มภายใน และวเิคราะหร์ะดบั

ความคดิเห็นเกี่ยวกบัจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในองค์กร คําถามสรา้งจากการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO เป็นคําถามแบบเลอืกตอบ 3 ตัวเลือก คอื ใช่ ไม่ใช่และไม่แน่ใจ

จาํนวน 30 ขอ้ 

ส่วนที ่3 วเิคราะหโ์อกาสและความเสีย่งของรปูแบบการเกดิทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์

จาํกดั เป็นคําถามแบบเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก คอื ความเสี่ยงมากที่สุด ความเสี่ยงมาก 

ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อยและความเสี่ยงน้อยที่สุดจาํนวน 16 ข้อ 

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะและแนวการประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ 

เฮาส ์จาํกดั 
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การวิเคราะหข้์อมลู  

 

 การประเมนิความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดั ผู้

ศกึษานํามากําหนดค่าสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ส่วนที ่ 1 จากการว เิคราะห ์ขอ้ม ูลทัว่ไปซึ ่งประกอบด ้วยเพศ อาย ุ ระดบั

การศกึษา ฝ่ายการปฏบิตังิานและประสบการณ์ในการทํางาน เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัส่วน

บุคคลได้นําสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การวเิคราะห์หาค่าความถี่ 

(Frequency) และการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) สาํหรบัวดัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 การประเมนิผลความคดิเหน็เกี่ยวกบัการประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ

แบ่งเป็น 2ส่วน คอื  

2.1. การประเมนิความเสี่ยงในเรื่องทุจรติ ด ้านสภาพแวดล้อมการควบคุม

ภายใน ที่ทําให้เกดิโอกาสการทุจรติจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน โดยนํา

ผลรวมคะแนนที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด เพื่อหาโอกาสที่การทุจรติจะเกดิขึน้จากการ

ประเมนิความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้การหารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) มาวเิคราะห์ผลตามค่า

น้ําหนักสดัส่วนที่กําหนด ตามแนวปฏบิตัทิัว่ไปในการประเมนิความเสี่ยง แสดงตามตาราง

ที่ 5และ6  

        2.2  จุดควบคุมของการทุจรติที่สงสยัจะเกดิขึน้ โดยนําผลรวมคะแนนที่ได้

ในแต่ละจุดควบคุมของแต่ละฝ่ายตามแบบสอบถาม นํามาประเมนิโอกาสที่อาจเกดิการ

ทุจรติขึน้ในแต่ละฝ่าย โดยใช้สถติคิ่ารอ้ยละ และการอภปิรายค่าโอกาสที่อาจเกดิการทุจรติ

ที่ได้ตามลาํดบั  

การวดัค่าตวัแปรคําถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็แบบปลายปิดแบบมคีําตอบให้เลอืก

ได้    3 ขอ้ คอื ใช่ / ไม่แน่ใจ / ไม่ใช่ และกําหนดคะแนนการวดัค่าคาํตอบ ตามตารางที่ 5 

ดงัน้ี 

ตารางท่ี 5 แสดงเกณฑ์คะแนนค่าความเส่ียงของระบบการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

คาํตอบ ความหมาย คะแนน 

ใช่ โอกาสที่การทุจรติมคีวามเสี่ยงหรอืจุดอ่อนระดบัสูง 0 

ไม่แน่ใจ โอกาสที่การทุจรติมคีวามเสี่ยงหรอืจุดอ่อนระดบัปานกลาง 0.5 

ไม่ใช่ โอกาสที่การทุจรติมคีวามเสี่ยงหรอืจุดอ่อนระดบัตํ่า 1 
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(ศิวะรกัษ์ พนิิจารมณ์, 2554) ได้กล่าวถงึการประเมนิผลใช้เครื่องมอืการประเมนิความ

เสี่ยงในเรื่องทุจรติ (Fraud Risk Assessment Tool: FRA Tool) ตามแนวทางของสมาคม

ของผู้ตรวจสอบและสอบสวนการทุจรติ (Association of Certificated Fraud Examiners 

– ACFE) โดยหาค่าเฉลี่ย ดงัน้ี  

สูตร (Mean) = X1 + X2 + ….. Xn 

 

โดย X1 = ค่าขอ้มูลหน่วยที่ i 

N = จาํนวนขอ้มูล 

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง นํามาเปรยีบเทียบกับระดบัคะแนนที่กําหนดแบ่งตาม อนัตรภาค 3 

ระดับ (ระดับละ 0.33 [(1-0)/3] แปลความหมายตามระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood Level) ต่อความคิดเห็นของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน แสดงตามตารางที่ 6 

ดงัน้ี 

ตารางท่ี 6 แสดงช่วงคะแนนความคิดเหน็ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมการควบคมุภายในและ

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

คะแนน ความหมาย คาํอธบิาย 

0.67-1.00 
ระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความ

เสีย่งสงู (Probable) 

สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในมจีดุอ่อนที่

ควรไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขเรง่ดว่น 

0.34-0.66 

ระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความ

เสีย่งปานกลาง 

(Reasonable Possible) 

สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน ยงัมคีวาม

บกพรอ่งอยูบ่า้ง 

0.00-0.33 
ระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความ

เสีย่งตํ่า (Remote) 

สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในไม่มจีดุอ่อน

ทีม่นีัยสาํคญั 

 

 

ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของรูปแบบการเกิดทุจรติของบรษิัท

โปรดกัชัน่  เฮาส ์ จํากดัโดยใช ้การหาค่าร ้อยละค่าเฉลี ่ย (Mean = X ) และค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม มีข้อ

คําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวเลขสถิติ เพื่อ

N 
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วเิคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้ ดงันัน้จงึต้องกําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจดัระดบั

ค่าเฉลีย่ออกเป็นช่วง(ศิวะรกัษ์ พนิิจารมณ์, 2554)  

ค่าเฉลีย่ทีค่ํานวณได ้นํามาแปลความหมายรายขอ้ เพื่อประเมนิโอกาสและความเสีย่งของ

รปูแบบการเกดิทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั อยู่ในระดบัใด โดยเกณฑจ์ากการหา

ช่วงระดบัชัน้ (Class Scale) แบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั คํานวณความห่างของแต่ละระดบัชัน้

โดย 

 

 อนัตรภาคชัน้ =  คะแนนสงูสุด – คะแนนตํ่าสุด 

            จาํนวนอนัตรภาคชัน้ 

   =   5 -1 =   0.80 

         5 

 ดงันัน้ กําหนดการแปลความหมายของตวัแปร ตามลาํดบัคะแนนของคา่เฉลีย่ ดงัน้ี 

  ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 กําหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ความเสีย่งมากทีสุ่ด 

  ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 กําหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ความเสีย่งมาก 

  ค่าเฉลีย่  2.61 – 3.40 กําหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ความเสีย่งปานกลาง 

  ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 กําหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ความเสีย่งน้อย 

  ค่าเฉลีย่  1.00 – 1.80 กําหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ความเสีย่งน้อยทีส่ดุ  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวการประเมนิความเสี่ยงเรื่องการทุจรติของบรษิัท 

โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกัด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขการทุจรติ 

การควบควบคุมภายใน และการประเมนิความเสี่ยงด้านการทุจรติภายในองค์กร เป็น

คาํถามแบบปลายเปิด จะนํามารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ จดัทาํข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะ 

 

 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 การศกึษา การประเมนิความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดั    

ผู้ศ ึกษาใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจ (Survey Research) พนักงานของบรษิทั โปรดกัชัน่ 

เฮาส์ จาํกดั จาํนวน 30 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง และไดร้บัแบบสอบถามกลบัมา 

จาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัน้ี 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มภายใน 

 วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัจดุควบคุมการเกดิการทุจรติภายในองคก์ร 

 วเิคราะหโ์อกาสและความเสีย่งของรปูแบบการเกดิทุจรติของบรษิทั 

 วเิคราะหข์อ้เสนอแนะและแนวทางการประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ 

  

ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 ผูศ้กึษาวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามความคดิเหน็

เกี่ยวกบัการประเมนิความเสีย่งในการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จํากดั เก็บรวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอย่าง โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนักงานของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั จํานวน 

30 คน เก็บแบบสอบถามได้ 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งผู้ศกึษาได้สอบถาม

เกี่ยวกบั 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดบัการศกึษาสูงสุด 4) ฝ่ายการปฏบิตัิงาน และ 5) ประสบการณ์ใน

การทาํงาน รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

 ผู้ศึกษาแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

เกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งในการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั ไวใ้นตารางที ่7 - 11 
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ตารางท่ี 7 จาํนวน และรอ้ยละ ขอ้มลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

 ชาย 13 43.3 

 หญงิ 17 56.7 

รวม 30 100.0 

  

จากตารางที ่7 พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง เป็นเพศหญงิ จาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.7 

และเป็นเพศชาย จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 

 

ตารางท่ี 8 จาํนวน และรอ้ยละ ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุ 

 

อาย ุ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

 ตํ่ากว่า 25 ปี 4 13.3 

 26 - 35 ปี 20 66.7 

 36 – 45 ปี 4 13.3 

 46 - 55 ปี 2 6.7 

รวม 30 100.0 

  

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มอีายุระหว่าง 26-35 ปี จาํนวน 20 คน คดิเป็น

ร้อยละ 66.7  มีอายุตํ่ ากว่า 25 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 อายุระหว่าง 36-45 ปี 

จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 และมอีายรุะหว่าง 46-55 ปี จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 9 จาํนวน และรอ้ยละ ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบั 

 การศกึษาสงูสุด 

 

ระดบัการศกึษา จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 4 13.3 

 ปรญิญาตร ี 26 86.7 

รวม 30 100.0 
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จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจาํนวน 26 คน คดิเป็น

ร้อยละ 86.7 และมีระดับการศึกษาตํ่ ากว่าปริญญาตร ีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 10 จาํนวน และรอ้ยละ ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม 

 ฝ่ายการปฏบิตังิาน 

 

สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

 ฝ่ายขาย 8 26.7 

 ฝ่ายผลติ 10 33.3 

 ผ่ายบญัช ี 6 20.0 

 ฝ่ายจดัซือ้ 6 20.0 

รวม 30 100.0 

 

จากตารางที ่10 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มสีถานภาพเป็นพนักงานฝ่ายขาย จาํนวน 8 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 26.7 พนักงานฝ่ายผลติ จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 พนักงานฝ่ายบญัช ี

จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.0และมสีถานภาพเป็นพนักงานฝ่ายจดัซื้อ จํานวน 6 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 20.0 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 11 จาํนวน และรอ้ยละ ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม 

 ประสบการณ์ในการทํางาน 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

 น้อยกว่า 1 ปี 4 13.3 

 1 - 3 ปี 20 66.7 

 4 - 6 ปี 6 20.0 

รวม 30 100.0 

 

จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มปีระสบการณ์ในการทํางาน ระหว่าง 1-3 ปี 

จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.7  มปีระสบการณ์ในการทํางาน ระหว่าง 4-6 ปี จาํนวน 6 

คน คดิเป็นร้อยละ 20.0 และมปีระสบการณ์ในการทาํงาน น้อยกว่า 1 ปี จาํนวน 4 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 13.3 ตามลาํดบั 

 
 



28 

 

จากตารางที ่7-11 สรปุขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 30 คน พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 56.7  มอีายุระหว่าง 26-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 66.7    

มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 86.7 มปีระสบการณ์ในการทํางาน ระหว่าง 1-3 ปี 

คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 มสีถานภาพการทาํงานเป็นพนกังานฝ่ายผลติ คดิเป็นรอ้ยละ 33.3  

 

วิเคราะหร์ะดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมภายใน 

 

จากการประเมนิความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดั ผู้ศ ึกษา

วเิคราะห์ระดบัการรบัรู้โดยใช้การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean = X ) และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) จากการตอบแบบสอบถามจากผู้พนักงานทัง้หมด

ของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดั จาํนวน 30 คน ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่8 ดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 12 จาํนวน และรอ้ยละระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นพนกังาน 

 

รายการ หน่วย 

ผลการประเมนิ 
ค่า 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

ไม ่

ใช่ 
รวม 

1. พนกังานม ีJob 

Description อยา่งเป็น

ทางการ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

30 

100 

- 

- 

- 

- 

30 

100 

0.00 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

2. พนกังานมกีารแบ่งแยก

หน้าทีร่ะหว่างการปฏบิตังิาน

กนัอยา่งชดัเจน 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

25 

83.

3 

4 

13.3 

1 

3.3 

30 

100 

0.10 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

3. พนกังานไดร้บัผงั

โครงสรา้งขององคก์รทีแ่สดง

ถงึความรบัผดิชอบในหน้าที่

งานอย่างชดัเจน 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

- 

- 

10 

33.3 

20 

66.

7 

30 

100 

0.83 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

4. พนกังานรูส้กึว่าไดร้บั

ผลตอบแทนจากการ

ปฏบิตังิานอย่างเป็นธรรม 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

2 

6.7 

28 

93.3 

- 

- 

30 

100 

0.47 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

ตอ่… 
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รายการ หนว่ย 

ผลการประเมิน 
คา่ 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช ่
ไม่

แนใ่จ 
ไม ่ใช ่ รวม 

5. พนกังานและผูบ้รหิารขาด

การสื่อสารทีด่รีะหว่างกนั 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

4 

13.3 

2 

6.7 

24 

80.0 

30 

100 

0.83 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

6. พนกังานมภีาระหน้ีสนิ

จาํนวนมาก 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

2 

6.7 

10 

33.3 

18 

60.0 

30 

100 

0.77 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

7. พนกังานประพฤตตินไม่

เหมาะสมกบัผูบ้งัคบับญัชา 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

1 

3.3 

1 

3.3 

28 

93.3 

30 

100 

0.95 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

8. พนกังานไมก่ลา้รายงาน

พฤตกิรรมทีเ่ป็นการทุจรติ

ต่อผูบ้รหิาร 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

5 

16.7 

8 

26.7 

17 

56.7 

30 

100 

0.70 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

9. พนกังานตดิสุราหรอืยา

เสพตดิ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

3 

10.0 

1 

3.3 

26.8

6.7 

30 

100 

0.88 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

10. พนกังานมคีวามกดดนั

จากสิง่แวดลอ้มภายนอก 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

1 

3.3 

19 

63.3 

10 

33.3 

30 

100 

0.65 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

รวม จาํนวน 

รอ้ยละ 

7 

23.3 

8 

26.7 

15 

50.0 

30 

100 

0.62 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

  

จากตารางที่ 12 พบว่าโดยเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายใน ด้านพนักงาน มโีอกาสเกิด

การทุจรติอยู่ใน ระดบัสูง ยกเว้นมคีวามคดิเหน็ในเรื่องพนักงานรูส้กึว่าได้รบัผลตอบแทนจาก

การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมมีความคิดเห็นในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเพียง 0.47 และ

พนักงานมกีารแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการปฏบิตั ิงานกนัอย่างชดัเจนมคี่าเฉลี่ย 0.10และ

พนักงานม ีJob Description อย่างเป็นทางการมคี่าเฉลี่ย 0.00 ซึ่งมคีวามคดิเห็นในระดบั

ตํ่า ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 13 จาํนวน และรอ้ยละระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นนโยบาย 

ต่อ… 

 

รายการ หน่วย 

ผลการประเมนิ 
ค่า 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

ไม ่

ใช่ 
รวม 

1. องคก์รมกีารกําหนด

มาตรฐานและจรรยาบรรณ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

28 

93.3 

1 

3.3 

1 

3.3 

30 

100 

0.05 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

2. องคก์รมนีโยบายดา้นการ

ทุจรติ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

24 

80.0 

6 

20.0 

- 

- 

30 

100 

0.10 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

3. องคก์รมช่ีองทางในกา

รายงานพฤตกิรรมทีน่่าสงสยั

หรอืผดิปกตทิีเ่ชื่อมโยงถงึ

การทุจรติ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

4 

13.3 

25 

83.3 

1 

3.3 

30 

100 

0.45 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

4. องคก์รมหีน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

- 

- 

- 

- 

30 

100 

30 

100 

100 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

5. องคก์รมนีโยบายทีช่ดัเจน

ดา้นรายการทางการเงนิ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

5 

16.7 

23 

76.7 

2 

6.7 

30 

100 

0.45 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

6. องคก์รกําหนดใหม้กีาร

จาํกดัการเขา้ถงึ Computer 

ทีเ่กบ็เอกสารสาํคญัหรอื

เอกสารทีเ่ป็นความลบั 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

29 

96.7 

- 

- 

1 

3.3 

30 

100 

0.03 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

7. องคก์รกําหนดใหม้ี

นโยบายทีร่ะบุเกีย่วกบัการ

ขาดจรยิธรรมในการ

ปฏบิตังิาน 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

28 

93.3 

1 

3.3 

1 

3.3 

30 

100 

0.05 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

8. องคก์รมกีารจาํกดัสทิธิ ์

การเบกิจา่ย-เบกิซือ้ของ

ต่างๆ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

29 

96.7 

- 

- 

1 

3.3 

30 

100 

0.03 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 
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รายการ หน่วย 

ผลการประเมนิ 
ค่า 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

ไม ่

ใช่ 
รวม 

9. องคก์รกําหนดใหม้กีาร

จาํกดัการเขา้ถงึเอกสาร

สาํคญั เช่น เชค็ 

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษี

และเอกสารอื่นๆทีส่าํคญั 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

29 

96.7 

- 

- 

1 

3.3 

30 

100 

0.03 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

10. องคก์รมกีารกําหนดใหม้ี

การจาํกดัสทิธิใ์นการเขา้ใช้

งานโปรแกรมของ 

Computer ในส่วนของ File 

งานต่างๆใหโ้ปรแกรมต่างๆ

มรีะบบการตรวจสอบ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

28 

93.3 

1 

3.3 

1 

3.3 

30 

100 

0.05 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

11. องคก์รกําหนดนโยบาย

ใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิทนัที

เมือ่มรีายการหรอืเหตุการณ์

ตอ้งสงสยัหรอืรายงาน

เกีย่วกบัการทุจรติ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

22 

73.3 

8 

26.7 

- 

- 

30 

100 

0.13 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

รวม จาํนวน 

รอ้ยละ 

20 

66.7 

6 

20.0 

4 

13.3 

30 

100 

0.22 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

  

จากตารางที่ 13 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วสภาพแวดล้อมภายใน ด้านนโยบาย มโีอกาส

เกดิการทุจรติอยูใ่น ระดบัตํ่า โดยกลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ในเรือ่งดงักล่าวทีม่รีะดบัตํ่า ดงัน้ี 

องคก์รกําหนดนโยบายใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิทนัทเีมือ่มรีายการหรอืเหตุการณ์ต้องสงสยัหรอื

รายงานเกี่ยวกบัการทุจรติมคี่าเฉลี่ยเพยีง 0.13 องค์กรมนีโยบายด้านการทุจรติองค์กรมกีาร

กําหนดให้มกีารจาํกดัสทิธิใ์นการเขา้ใช้งานโปรแกรมต่างๆมคี่าเฉลี่ยเพยีง 0.05 และองคก์รมี

นโยบายดา้นการทุจรติมคี่าเฉลีย่เพยีง 0.45 เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 14 จาํนวน และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน ด้าน

การดาํเนินงาน 

 

รายการ หน่วย 

ผลการประเมนิ 
ค่า 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

ไม ่

ใช่ 
รวม 

1. องคก์รใหค้วามรูแ้ก่

พนกังานในเรือ่งจรยิธรรม

ดา้นการทุจรติ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

13 

43.3 

11 

36.7 

6 

20.0 

30 

100 

0.38 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

2. องคก์รตรวจสอบประวตัิ

ของพนกังานยอ้นหลงัก่อน

รบัเขา้ทาํงาน 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

7 

23.3 

22 

73.3 

1 

3.3 

30 

100 

0.40 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

3. มกีารตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งการ

ทุจรติอย่างจรงิจงัและ

เรง่ด่วน 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

21 

70.0 

7 

23.3 

2 

6.7 

30 

100 

0.18 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

4. มกีารตรวจสอบการการ

ปฏบิตัติามระเบยีบการ

ควบคุมภายในเป็นระยะ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

2 

6.7 

6 

20.0 

22 

73.3 

30 

100 

0.83 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

5. มกีารสุ่มตรวจเอกสาร

หรอืงานต่างๆโดยไมต่อ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

25 

83.3 

3 

10.0 

2 

6.7 

30 

100 

0.12 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

รวม จาํนวน 

รอ้ยละ 

14 

46.7 

10 

33.3 

6 

20.0 

30 

100 

0.38 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

  

จากตารางที ่14 พบว่า โดยเฉลีย่แลว้สภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นการดําเนินงาน มโีอกาส

เกดิการทุจรติอยูใ่น ระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ในเรือ่งดงักล่าวทีม่รีะดบัปาน

กลาง ได้แก่ องค์กรให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องจรยิธรรมด้านการทุจรติ มคี่าเฉลี่ย0.38 และ

องคก์รตรวจสอบประวตัขิองพนกังานยอ้นหลงัก่อนรบัเขา้ทํางานมคี่าเฉลีย่0.40 เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 15 จํานวน และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน ด้าน

สภาพแวดลอ้ม 

 

รายการ หน่วย 

ผลการประเมนิ 
ค่า 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

ไม ่

ใช่ 
รวม 

1. องคก์รประสบปัญหา

พนกังานเขา้-ออกเป็น

จาํนวนมาก 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

1 

3.3 

10 

33.3 

19 

63.3 

30 

100 

0.80 ความ

เสีย่ง

ระดบัสงู 

2. ฝ่ายบรหิารขาดความใส่

ใจทีจ่ะใหร้างวลักบัพนกังาน

ทีป่ระพฤตตินเป็นอย่างด ี

จาํนวน 

รอ้ยละ 

1 

3.3 

27 

90.0 

2 

6.7 

30 

100 

0.52 ความ

เสีย่งระดบั

ปานกลาง 

3. ฝ่ายบรหิารสนับสนุน

นโยบายการป้องกนัการ

ทุจรติภายในองคก์ร 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

19 

63.3 

9 

30.0 

2 

6.7 

30 

100 

0.22 ความ

เสีย่ง

ระดบัตํ่า 

4. องคก์รกําหนดใหม้กีลอ้ง

วงจรปิดเพื่อเฝ้าระวงั

เหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน

ช่วงเวลาทีไ่มเ่หมาะสม 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

2 

6.7 

- 

- 

28 

93.3 

30 

100 

0.93 ความ

เสีย่ง

ระดบัสงู 

รวม จาํนวน 

รอ้ยละ 

6 

20.0 

11 

36.7 

13 

43.3 

30 

100 

0.62 ความ

เสีย่งระดบั

ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 15 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วสภาพแวดล้อมภายใน ด้านสภาพแวดล้อม มี

โอกาสเกดิการทุจรติอยู่ใน ระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ในส่วนฝ่ายบรหิาร

ขาดความใส่ใจที่จะให้รางวลัก ับพนักงานที่ประพฤติตนเป็นอย่างด ีเป็น0.52ซึ่งอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 16 จาํนวน และรอ้ยละระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มภายใน ในภาพรวม 

 

รายการ หน่วย 

ผลการประเมนิ 
ค่า 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

ไม ่

ใช่ 
รวม 

1. ดา้นพนกังาน จาํนวน 

รอ้ยละ 

7 

23.3 

8 

26.7 

15 

50.0 

30 

100 

0.62 ความ

เสีย่ง

ระดบัสงู 

2. ดา้นนโยบาย จาํนวน 

รอ้ยละ 

20 

66.7 

6 

20.0 

4 

13.3 

30 

100 

0.22 ความ

เสีย่ง

ระดบัตํ่า 

3. ดา้นการดาํเนินงาน จาํนวน 

รอ้ยละ 

14 

46.7 

10 

33.3 

6 

20.0 

30 

100 

0.38 ความ

เสีย่งระดบั

ปานกลาง 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้ม จาํนวน 

รอ้ยละ 

6 

20.0 

11 

36.7 

13 

43.3 

30 

100 

0.50 ความ

เสีย่งระดบั

ปานกลาง 

รวม จาํนวน 

รอ้ยละ 

12 

40.0 

9 

30.0 

9 

30.0 

30 

100 

0.43 ความ

เสีย่งระดบั

ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 16 พบว่า แสดงถงึโอกาสทีก่ารทุจรติจะเกดิขึน้ จากเกณฑค์วามอ่อนแอ

ของระบบการควบคุมภายในของแต่ละดา้นเป็นรอ้ยละ 0.62, 0.50,0.38 และ 0.22  ในภาพรวม

ตามลําดบั พบว่าในระดบัโอกาสที่การทุจรติจะเกดิขึน้ได ้โดยมคี่าเฉลี่ยรอ้ยละ 0.43 และเกิด

จากความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่บในดา้นพนกังานมากทีสุ่ดคอืรอ้ยละ  0.62 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



35 

 

วิเคราะหร์ะดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัจดุควบคมุการเกิดการทุจริตภายในองคก์ร 

 

ตารางท่ี 17 จาํนวน และรอ้ยละระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัจุดควบคุมการเกดิการทุจรติภายใน

องคก์ร ของฝ่ายจดัซือ้ 

 

รายการ หน่วย 

ผลการประเมนิ 
ค่า 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

ไม ่

ใช่ 
รวม 

1. องคก์รมฝ่ีายจดัซือ้ทีแ่ยก

เป็นอสิระจากฝ่ายบญัช/ีส่ง

ของ/รบัของ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

28 

93.3 

1 

3.3 

1 

3.3 

30 

100 

0.05 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

2. การขอซือ้ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ

จากผูม้อีํานาจ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

29 

96.7 

1 

3.3 

- 

- 

30 

100 

0.02 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

3. คาํสัง่ซือ้มกีารควบคุมโดย

แบบฟอรม์ทีเ่ป็นมาตรฐาน 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

29 

96.7 

1 

3.3 

- 

- 

30 

100 

0.02 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

4. มกีารบนัทกึคาํสัง่ซือ้ก่อน

เขา่ขัน้ตอนการจ่ายเงนิ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

28 

93.3 

1 

3.3 

1 

3.3 

30 

100 

0.05 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

5. คาํสัง่ซือ้มกีารระบุรายการ 

จาํนวน ราคาและวนัทีอ่ยา่ง

ชดัเจน 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

29 

96.7 

1 

3.3 

- 

- 

30 

100 

0.02 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

6. มกีารตรวจสอบหาระดบั

การสัง่ซือ้ทีผ่ดิปกต ิ

จาํนวน 

รอ้ยละ 

25 

83.3 

4 

13.3 

1 

3.3 

30 

100 

0.10 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

รวม จาํนวน 

รอ้ยละ 

28 

93.3 

1 

3.3 

1 

3.3 

30 

100 

0.04 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

  

 

จากตารางที่ 17 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในองค์กร ของฝ่าย

จดัซือ้แสดงถงึโอกาสทีก่ารทุจรติจะเกดิขึน้ อยูใ่น ระดบัตํ่า โดยมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.04 
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ตารางท่ี 18 จาํนวน และรอ้ยละระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัจุดควบคุมการเกดิการทุจรติภายใน

องคก์ร ของฝ่ายขาย 

 

รายการ หน่วย 

ผลการประเมนิ 
ค่า 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

ไม ่

ใช่ 
รวม 

1. มกีารยนืยนัตวัตนของคู่คา้

ว่ามตีวัตนอยูจ่รงิ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

6 

20.0 

24 

80.0 

- 

- 

30 

100 

0.40 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

2. มกีารสอบทานเอกสารการ

เปิด PO และใบเสนอราคา

รวมถงึเอกสารการจา่ยเงนิ

เป็นประจาํเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งครบถว้น 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

29 

96.7 

1 

3.3 

- 

- 

30 

100 

0.02 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

3. ถา้ทีม่พีนกังานเดมิของ

องคก์รไปทาํงานดว้ยจะตอ้ง

พจิารณาเป็นพเิศษ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

10 

33.3 

20 

66.7 

- 

- 

30 

100 

0.33 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

4. มช่ีองทางการรายงาน

กรณเีกดิความผดิปกติ

ระหว่างคู่คา้กบัการ

ปฏบิตังิานของพนกังาน 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

6 

20.0 

23 

76.7 

1 

3.3 

30 

100 

0.42 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

รวม จาํนวน 

รอ้ยละ 

13 

43.3 

17 

56.7 

- 

- 

30 

100 

0.29 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

  

จากตารางที่  18 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจุดควบคุมการเกดิการทุจรติภายในองค์กร ของฝ่าย

ขายแสดงถงึโอกาสที่การทุจรติจะเกิดขึน้ อยู่ใน ระดบัตํ่า โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ใน

เรื่องดงักล่าวที่มรีะดบัปานกลาง ดงัน้ี มกีารยนืยนัตวัตนของคู่ค้าว่ามตีวัตนอยู่จรงิ มคี่าเฉลี่ย

0.40และมีช่องทางการรายงานกรณีเกิดความผิดปกติระหว่างคู่ค้ากับการปฏิบัติงานของ

พนกังานมคี่าเฉลีย่0.42 เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 19 จาํนวน และรอ้ยละระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัจุดควบคุมการเกดิการทุจรติภายใน

องคก์ร ของฝ่ายผลติ 

 

รายการ หน่วย 

ผลการประเมนิ 
ค่า 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 
ไม ่ใช่ รวม 

1. มกีารผลติตรงตามใบวาง

แผนการผลติสอดคลอ้งกบั

แผนการขาย 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

29 

96.7 

1 

3.3 

- 

- 

30 

100 

0.02 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

2. มกีารสุ่มตรวจสนิคา้ทีผ่ลติ

เพื่อตรวจสอบขนาดและ

จาํนวนการผลติ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

10 

33.3 

18 

60.0 

2 

6.7 

30 

100 

0.37 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

3. มกีารสุ่มตรวจวตัถุดบิก่อน

ทาํการผลติ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

5 

16.7 

21 

70.0 

4 

13.3 

30 

100 

0.48 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

4. มกีารจดัเกบ็สนิคา้ทีผ่ลติ

เสรจ็อย่างเป็นระบบ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

29 

96.7 

- 

- 

1 

3.3 

30 

100 

0.03 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

รวม จาํนวน 

รอ้ยละ 

18 

60.0 

10 

33.3 

2 

6.7 

30 

100 

0.23 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

  

จากตารางที่ 19 พบว่า โดยเฉลีย่แลว้จดุควบคุมการเกดิการทุจรติภายในองคก์ร ของฝ่ายผลติ

แสดงถงึโอกาสที่การทุจรติจะเกดิขึน้ อยู่ใน ระดบัตํ่า โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ในเรื่อง

ดงักล่าวที่มรีะดบัปานกลาง ดงัน้ี มกีารสุ่มตรวจสนิค้าที่ผลติเพื่อตรวจสอบขนาดและจํานวน

การผลติ มคี่าเฉลีย่ 0.37และมกีารสุ่มตรวจวตัถุดบิก่อนทาํการผลติ มคี่าเฉลีย่0.48 เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 20 จาํนวน และรอ้ยละระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัจุดควบคุมการเกดิการทุจรติภายใน

องคก์ร ของฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 

รายการ หน่วย 

ผลการประเมนิ 
ค่า 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

ไม ่

ใช่ 

รว

ม 

1. มรีะบบการควบคุมการ

วางบลิทีซ่ํ้าซอ้น 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

29 

96.7 

- 

- 

1 

3.3 

30 

100 

0.03 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

2. มกีระทบขอ้มลูรายการ

ต่างๆ เป็นประจาํทุกเดอืน 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

20 

66.7 

10 

33.3 

- 

- 

30 

100 

0.17 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

3. แบ่งแยกหน้าทีช่ดัเจน

ดา้นการรบัเงนิและนําฝาก

เงนิเขา้ธนาคาร 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

12 

40.0 

18 

60.0 

- 

- 

30 

100 

0.30 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

4. รายงานทางการเงนิมี

ความสมํ่าเสมอเมือ่

เปรยีบเทยีบกบัก่อนหน้า 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

14 

46.7 

16 

53.3 

- 

- 

30 

100 

0.27 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

5. มกีารสอบทานและ

วเิคราะหร์ายจ่ายทีเ่กดิขึน้

เปรยีบเทยีบกบัในอดตี 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

10 

33.3 

20 

66.7 

- 

- 

30 

100 

0.33 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

6. มกีารจ่ายเงนิตาม

ใบสาํคญัจ่ายทีผ่่านการ

อนุมตัเิท่านัน้ 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

29 

96.7 

1 

3.3 

- 

- 

30 

100 

0.02 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

รวม จาํนวน 

รอ้ยละ 

19 

63.3 

11 

36.7 

- 

- 

30 

100 

0.19 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

 

จากตารางที่ 20 พบว่า โดยเฉลีย่แลว้จดุควบคุมการเกดิการทุจรติภายในองคก์ร ของฝ่ายผลติ

แสดงถงึโอกาสทีก่ารทุจรติจะเกดิขึน้ อยูใ่น ระดบัตํ่า โดยมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.19 
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วิเคราะหโ์อกาสและความเส่ียงของรปูแบบการเกิดทุจริตของบริษทั 

 

ตารางท่ี 21 จาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัโอกาสและความเสีย่งของ

การเกดิทุจรติในรปูแบบการคอรปัชัน่ 

 

จากตารางที ่21 พบว่าโอกาสและความเสีย่งของการเกดิท ุจรติในรปูแบบการ

คอรปัชัน่ของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จํากดั อยู่ในระดบัน้อย ( X = 2.51 S.D.= 0.62) เมื่อ

พจิารณาแต่ละประเดน็ พบว่า โอกาสและความเสีย่งของการเกดิทุจรติในรปูแบบการ

คอรปัชัน่ของบรษิทั ในส่วนของ Supplier และพนักงานฝ่ายจดัซือ้ มคีวามสนิทสนมกนัเกนิ

ปกตอิยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ ( X  = 2.66 S.D.= 0.66) 

การเกดิทุจรติในรปูแบบ

การคอรปัชัน่ 

จาํนวน (รอ้ยละ) การรบัรูข้องกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

(n = 30) X  S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. มคีวามสมัพนัธท์ีม่ ี

นยัสาํคญักบับรษิทั

คู่แขง่ 

- 

- 

3 

10.0 

13 

43.3 

11 

36.7 

3 

10.0 

2.53 0.81 น้อย 

2. Supplier และ

พนกังานฝ่ายจดัซือ้ มี

ความสนิทสนมกนัเกนิ

ปกต ิ

- 

- 

3 

10.0 

14 

46.7 

13 

43.3 

- 

- 

2.66 0.66 ปาน

กลาง 

3. การกดีกนัผูข้ายราย

อื่น แลว้สัง่ซือ้เฉพาะ

สนิคา้จากญาตพิีน้่อง

ของตวัเอง 

- 

- 

1 

3.3 

9 

30.0 

 

19 

63.3 

1 

3.3 

2.33 0.60 น้อย 

รวม 
- 

- 

2 

6.7 

12 

40.0 

15 

50.0 

1 

3.3 

2.51 0.62 น้อย 
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 การมคีวามสมัพนัธท์ีม่นีัยสําคญักบับรษิทัคู่แข่งในระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่ ( X = 2.53 S.D.= 

0.81) รองลงมาไดแ้ก่ การกดีกนัผูข้ายรายอื่น แลว้สัง่ซือ้เฉพาะสนิคา้จากญาตพิีน่้องของ

ตวัเอง มคี่าเฉลีย่ ( X  = 2.33 S.D. = 0.60) ในระดบัน้อยตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 22 จาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัโอกาสและความเสีย่งของ

การเกดิทุจรติในรปูแบบการยกัยอกทรพัย ์

จากตารางที ่22 พบว่าโอกาสและความเสีย่งของการเกดิทุจรติในรปูแบบการยกัยอกทรพัย์

ของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากัด อยู่ในระดบัน้อย ( X = 2.17 S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาแต่ละ

ประเดน็ พบว่าในแต่ละประเดน็ม ีโอกาสและความเสีย่งของการเกดิทุจรติในรปูแบบยกัยอกทรพัย์

ของบรษิัทอยู่ในระดบัน้อยซึ่งได้แก่การโกงราคาของสนิค้าให้กบัลูกค้าบางกลุ่ม การผลติเกิดออ

เดอร ์การผลติสนิค้าให้มตีําหนิ เพื่อให้บรษิัทนําไปทิ้งและตนสามารถนําไปแก้ไขใช้ต่อได้และทํา

อุปกรณ์เสียหายบ่อยผิดปกติ มีค่าเฉลี่ย ( X  = 2.36 S.D. = 0.66), ( X  = 2.20  S.D. = 0.48),    

( X  = 2.03  S.D. = 0.49). ( X  = 2.06  S.D. = 0.52) ตามลาํดบั 

การเกดิทุจรติในรปูแบบ

การยกัยอกทรพัย ์

 

จาํนวน (รอ้ยละ) การรบัรูข้องกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

(n = 30) X  S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. โกงราคาของสนิคา้

ใหก้บัลกูคา้บางกลุ่ม 

- 

- 

1 

3.3 

11 

36.7 

16 

53.3 

2 

6.7 

2.36 0.66 น้อย 

2. การผลติเกดิออเดอร ์ - 

- 

- 

- 

7 

23.3 

22 

73.3 

1 

3.3 

2.20 0.48 น้อย 

3. การผลติสนิคา้ใหม้ี

ตําหนิ เพื่อใหบ้รษิทั

นําไปทิง้และตน

สามารถนําไปแกไ้ขใช้

ต่อได ้

- 

- 

- 

- 

4 

13.3 

23 

76.7 

3 

10.0 

2.03 0.49 น้อย 

4. ทาํอุปกรณ์เสยีหาย

บ่อยผดิปกต ิ

- 

- 

- 

- 

5 

16.7 

22 

73.3 

3 

10.0 

2.06 0.52 น้อย 

รวม 
- 

- 

- 

- 

7 

23.3 

21 

70.0 

2 

6.7 

2.17 0.46 น้อย 
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ตารางท่ี 23 จาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัโอกาสและความเสีย่งของ

การเกดิทุจรติในรปูแบบการตกแต่งรายงาน 

 

การเกดิทุจรติในรปูแบบ

การตกแต่งรายงาน 

จาํนวน (รอ้ยละ) การรบัรูข้องกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

(n = 30) X  S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. รายละเอยีดใบเสนอ

ราคาไมช่ดัเจน 

- 

- 

4 

13.3 

15 

50.0 

10 

33.3 

1 

3.3 

2.73 0.73 ปาน

กลาง 

2. เอกสารPO ขดัแยง้

กบัใบเสนอราคา 

- 

- 

4 

13.3 

14 

46.7 

11 

36.7 

1 

3.3 

2.70 0.74 ปาน

กลาง 

3. มกีารสัง่ซือ้โดยไม่

ผ่านการอนุมตั ิ

- 

- 

1 

3.3 

7 

23.3 

18 

60.0 

4 

13.3 

2.16 0.69 น้อย 

4. การอนุมตัใิบสัง่ซือ้

เป็นคนๆเดยีวกนั 

- 

- 

2 

6.7 

6 

20.0 

18 

60.0 

4 

13.3 

2.20 0.76 น้อย 

5. รายงานผดิปกต ิ

ล่าชา้ 

- 

- 

5 

16.7 

14 

46.7 

10 

33.3 

1 

3.3 

2.76 0.77 ปาน

กลาง 

6. การปลอมแปลง

เอกสาร 

- 

- 

4 

13.3 

12 

40.0 

12 

40.0 

2 

6.7 

2.60 0.81 น้อย 

7. มกีารเบกิจา่ยเงนิ

โดยไม่มผีูอ้นุมตั ิ

- 

- 

- 

- 

7 

23.3 

14 

46.7 

9 

30.0 

1.93 0.73 น้อย 

8. การเบกิจ่ายไมม่ี

หลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืมา

ยนืยนั 

- 

- 

7 

23.3 

12 

40.0 

10 

33.3 

1 

3.3 

2.83 0.83 ปาน

กลาง 

9. ลงบญัชเีทจ็ - 

- 

1 

3.3 

6 

20.0 

14 

46.7 

9 

30.0 

1.96 0.80 น้อย 

รวม 
- 

- 

3 

10.0 

10 

33.3 

13 

43.3 

4 

13.3 

2.50 0.69 น้อย 
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 จากตารางที่ 23 พบว่าโอกาสและความเสี่ยงของการเกิดทุจริตในรูปแบบการตกแต่ง

รายงานในภาพรวมของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั อยู่ในระดบัน้อย ( X = 2.50 S.D.= 0.69) เมื่อ

พจิารณาแต่ละประเดน็ พบว่าในแต่ละประเดน็ม ีโอกาสและความเสีย่งของการเกดิทุจรติในรปูแบบ

การตกแต่งรายงานของบรษิทัอยู่ในระดบัปานกลางซึ่งได้ การเบกิจ่ายไม่มหีลกัฐานที่น่าเชื่อถอืมา

ยืนยนั มีค่าเฉลี่ย ( X  = 2.83 S.D.= 0.83) รายงานผิดปกติ ล่าช้า มีค่าเฉลี่ย ( X = 2.76 S.D.= 

0.77) รายละเอียดใบเสนอราคาไม่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ( X = 2.73 S.D.= 0.73) เป็นต้น รองลงมา

ได้แก่โอกาสและความเสี่ยงของการเกดิทุจรติในรูปแบบการตกแต่งรายงานของบรษิัทอยู่ในระดบั

น้อยได้แก่ การปลอมแปลงเอกสาร ( X  = 2.60   S.D. = 0.81)การปลอมแปลงเอกสาร มคี่าเฉลี่ย 

( X  = 2.60    S.D. = 0.81) การอนุมตัใิบสัง่ซือ้เป็นคนๆเดยีวกนั มคี่าเฉลีย่ ( X = 2.20 S.D.= 0.76) 

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 24 จาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัโอกาสและความเสีย่งของ

รปูแบบการเกดิทุจรติของบรษิทั ในภาพรวม 

 

รปูแบบการเกดิทุจรติ

ของบรษิทั ในภาพรวม 

จาํนวน (รอ้ยละ) การรบัรูข้องกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

(n = 30) X  S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. รปูแบบการคอรปัชัน่ - 

- 

2 

6.7 

12 

40.0 

15 

50.0 

1 

3.3 

2.51 0.62 น้อย 

2. รปูแบบการยกัยอก

ทรพัย ์

- 

- 

- 

- 

7 

23.3 

21 

70.0 

2 

6.7 

2.17 0.46 น้อย 

3. รปูแบบการตกแต่ง

รายงาน 

- 

- 

3 

10.0 

10 

33.3 

13 

43.3 

4 

13.3 

2.50 0.69 น้อย 

รวม 
 2 

6.7 

10 

33.3 

16 

53.3 

2 

6.7 

2.37 0.54 น้อย 
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จากตารางที่ 24 พบว่าโอกาสและความเสี่ยงในการเกดิทุจรติของบรษิทั ในภาพรวม

ของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดั อยู่ในระดบัน้อย ( X = 2.37 S.D.= 0.54) เมื่อพิจารณา

การเกิดทุจรติที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบ พบว่า โอกาสและความเสี่ยงของการเกิด

ทุจรติในรูปแบบต่างๆอยู่ในระดบัน้อยกล่าวคอื รูปแบบการคอรปัชัน่ มคี่าเฉลีย่ ( X  = 2.51 

S.D.= 0.62) รปูแบบการยกัยอกทรพัยข์องบรษิัทมคีา่เฉลีย่ ( X  = 2.17 S.D.= 0.46) และรปูแบบ

การตกแต่งรายงานของบรษิัทมคี่าเฉลีย่ ( X  = 2.50 S.D.= 0.69) ตามลาํดบั 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การประเมนิความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส ์

จาํกดั มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิโอกาสและความเสีย่งในการทุจรติของและเพื่อพฒันาระบบการ

ประเมนิความเสี่ยงและการควบคุมให้มปีระสทิธผิลสูงสุด  

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้น้ีได้แก่ พนักงานระดบัเจ้าหน้าที่ปฏบิตัิการ

ของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากัด ซึ่งปฏิบตัิงานในปีงบประมาณ 2560  จํานวน 30 คน ( ข้อมูล

วนัที ่30 มถุินายน 2560) 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาค้นควา้ครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามจํานวน 71 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ผู้ศึกษาได้เลือกดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างโดยยึดหลกักรอบ

แนวคดิที่กล่าวมาขา้งต้น โดยได้แบ่งการศกึษาออกเป็น 4  ตอน ดงัน้ี  ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ฝ่ายการปฏบิตังิาน และ ประสบการณ์ในการทํางาน ตอน

ที่ 2 วเิคราะห์ระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมภายใน และวเิคราะห์ระดบัความคดิเห็น

เกี่ยวกบัจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในองค์กร ตอนที่ 3 วเิคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของ

รปูแบบการเกดิทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะและแนวการประเมนิ

ความเสีย่งเรื่องการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการประเมนิความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดัสามารถ

สรุปผลการศึกษาได้ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ลกัษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ศ ึกษาข้อมูล

ส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 56.7 มอีายุระหว่าง 26-35 ปี คดิ

เป็นร้อยละ 66.7 มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร  ีคดิเป็นร้อยละ 86.7 มปีระสบการณ์ใน
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การทํางาน ระหว่าง 1-3 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 มสีถานภาพการทํางานเป็นพนักงานฝ่ายผลติ   

คดิเป็นรอ้ยละ 33 จากกลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษาคอืผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 30 คน 

 

ส่วนท่ี 2 ประเมินผลความคิดเห็น เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมภายในและจุดควบคุมการ

เกิดการทุจริตภายในบริษัท 

 

 วเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมภายใน และวเิคราะห์ระดบั

ความคดิเห็นเกี่ยวกบัจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในองค์กรสรุปได้ดงัน้ี 

 2.1 การประเมนิความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ ในด้านสภาพแวดล้อมของการ

ควบคุมภายในที่ทําให้โอกาสที่การทุจรติจะเก ิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุม

ภ าย ใน  ค อื  ป ระ เม นิ ด ้าน พ น ัก งาน  ด ้านน โยบ าย  ด ้านการดํา เน ิน งานและด ้าน

สภาพแวดล้อมเมื่อประเมนิความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติในด้านสภาพแวดล้อมของการ

ควบคุมภายในที่ทําให้โอกาสที่การทุจรติจะเก ิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุม

ภายในพบว่า อยู่ในระดบัโอกาสที่การทุจรติจะเกิดขึ้นได้ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ย 

ร้อยละ0.43 โดยเกิดจากความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมนิด้านพนักงาน

มากที่สุดร้อยละ 0.62  

 

 2.2 การประเมนิความคดิเห็นเกี่ยวกบัจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในของ

แต่ละฝ่ายการปฏบิตั ิงาน คอื ฝ่ายขาย ฝ่ายผลติ ฝ่ายจดัซื้อและฝ่ายบญัชแีละการเงนิเมื่อ

ประเมนิความเสี่ยงในเรื่องจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในองค์กร พบว่าโอกาสที่การ

ทุจรติจะเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในองค์กรอยู่ใน

ระดบัตํ่า โดยมคี่าเฉลี่ยร้อยละ 0.19  

  

ส่วนท่ี 3 การประเมินโอกาสและความเส่ียงของรปูแบบการเกิดทุจริตของบริษัท 

การประเมนิโอกาสและความเสี่ยงของรูปแบบการเกิดทุจรติของบรษิ ัทในรูปแบบต่างๆ

พบว่าโอกาสและความเสี่ยงในการเกิดทุจรติของบรษิัท ในภาพรวมของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส ์

จาํกดั ซึ่งได้แก่รูปแบบการคอรปัชัน่ รูปแบบการยกัยอกทรพัยแ์ละรปูแบบการตกแต่งรายงานของ

บรษิทั อยูใ่นระดบัน้อยตามลาํดบั มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่(X = 2.37 S.D.= 0.54) 
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อภิปรายผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ประเมินผลความคิดเห็น เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมภายใน 

 จากการประเมนิความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจรติด้านสภาพแวดล้อมภายในของ

บรษิัท โปรดักชัน่ เฮาส์ จํากัดจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน คือ ประเมินด้าน

พนกังาน ดา้นนโยบาย ดา้นการดาํเนินงานและดา้นสภาพแวดลอ้มอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1.ด้านพนักงาน พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วสภาพแวดล้อมภายใน ด้านพนักงาน มโีอกาส

เกดิการทุจรติอยู่ใน ระดบัสูงมคี่าเฉลี่ยรอ้ยละ 0.62 สาเหตุใหญ่มาจากการที่ พนักงานประพฤติ

ตนไม่เหมาะสมกบัผู้บงัคบับญัชา พนักงานตดิสุราหรอืยาเสพตดิ พนักงานและผูบ้รหิารขาดการ

สื่อสารที่ดีระหว่างกนัและพนักงานได้รบัผงัโครงสร้างขององค์กรที่แสดงถึงความรบัผดิชอบใน

หน้าทีง่านอย่างชดัเจน 

 2.ดา้นนโยบาย พบว่าโดยเฉลีย่แล้วสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นนโยบาย มโีอกาสเกดิ

การทุจริตอยู่ในระดับตํ่ ามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.22 เน่ืองจากการที่องค์กรกําหนดนโยบายให้

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิทนัทเีมื่อมรีายการหรอืเหตุการณ์ต้องสงสยัหรอืรายงานเกี่ยวกบัการทุจรติ 

องค์กรมนีโยบายด้านการป้องกนัการทุจรติ รวมถึงมกีารกําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของ

การปฏบิตังิานไวเ้ป็นอย่างด ี 

 3.ด้านการดําเนินงาน พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วสภาพแวดล้อมภายใน มโีอกาสเกิดการ

ทุจรติอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.38 เน่ืองจากการที่องค์กรมีการให้ความรู้แก่

พนักงานในเรื่องจรยิธรรมด้านการทุจรติและมกีารตรวจสอบประวตัิของพนักงานยอ้นหลงัก่อน

รบัเขา้ทาํงาน 

 4.ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่าโดยเฉลี่ยแลว้สภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

มโีอกาสเกดิการทุจรติอยู่ใน ระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ในส่วนฝ่ายบรหิาร

ขาดความใส่ใจที่จะให้รางวลักบัพนักงานที่ประพฤติตนเป็นอย่างดเีป็น0.52 ซึ่งอยู ่ใน

ระดบัปานกลาง 

 

 ส่วนท่ี 2 ประเมินผลความคิดเห็น ควบคุมการเกิดการทุจริตภายในบริษัท 

 

จากการประเมนิจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในของบรษิัทโปรดกัชัน่ เฮาส์ 

จาํกดั จากความอ่อนแอของจุดควบคุมการเกิดการทุจรติของแต่ละฝ่ายงาน คอื ฝ่ายจดัซื้อ 

ฝ่ายขาย ฝ่ายผลติ และฝ่ายบญัชแีละการเงนิอภปิรายผลได้ดงัน้ี 

การประเมนิจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในองค์กร ในภาพรวมแสดงถึงโอกาสที่การ

ทุจรติจะเกิดขึ้น แต่ละฝ่ายเป็นร้อยละ 0.04, 0.29,0.23 และ 0.19  ในภาพรวมตามลําดบั 

พบว่าในระดบัโอกาสที่การทุจรติจะเกิดขึ้นได้ในระดบัตํ่า โดยมคี่าเฉลี่ยร้อยละ 0.19 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินโอกาสและความเส่ียงของรูปแบบการเกิดทุจริตของบริษัท 

 

 พบว่าโอกาสและความเสี่ยงในรูปแบบการเกดิทุจรติของบรษิทั ในภาพรวมของ

บรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดั อยู่ในระดบัน้อย ( X = 2.37 S.D.= 0.54) เมื่อพจิารณาการ

เกดิทุจรติที่อาจจะเกดิขึน้ในแต่ละรูปแบบ พบว่า โอกาสและความเสี่ยงของการเกดิทุจรติใน

รปูแบบต่างๆอยู่ในระดบัน้อยกล่าวคอื รปูแบบการคอรปัชัน่ มคี่าเฉลีย่ ( X  = 2.51 S.D.= 0.62) 

รูปแบบการยกัยอกทรพัยข์องบรษิทัมคี่าเฉลี่ย ( X  = 2.17 S.D.= 0.46) และรูปแบบการ

ตกแต่งรายงานของบรษิทัมคี่าเฉลี่ย (  X = 2.50 S.D.= 0.69) ตามลาํดบั 

 จากการประเมนิความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจรติด้านสภาพแวดล้อมภายในของ

บรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดัจาก กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบว่าโดยภาพรวมองค์กรมคีวาม

เสี่ยงที่จะเกิดทุจรติในระดบัที่ตํ่าแต่ในที่น้ีเกิดจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายในที่

พบในด้านพนักงานมากที่สุดที่เป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า บรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดัมกีาร

แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการปฏบิตัิงานกนัไม่ชดัเจนมากพอ พนักงานมกีารแบ่งแยกหน้าที่

ระหว่างการปฏบิตั ิงานกนัอย่างชดัเจน รวมถึงพนักงานและผู ้บรหิารขาดการสื่อสารที่ดี

ระหว่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ จนัทนา สาขากร, นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และ

ศิลปะพร ศรจี ัน่เพชร ได้กล่าวถ ึงสญัญาณเต ือน (Red Flags) ในข ้อที่กล่าวว่าการไม่

กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏบิตัิงานที่ชดัเจน ซึ่งส่งผลให้การแบ่งแยกหน้าที่ไม่

เพยีงพอ โดยเฉพาะการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัทรพัย์สนิที่มสีภาพคล่อง หรอืการควบคุม

ภายในมจีุดอ่อนที ่สําคญัๆ  สนับสนุนได ้ว ่าองค ์กรไม ่มนีโยบายและแนวทางในการ

ปฏบิตั ิงานที่ชดัเจน ขาดการบงัคบับญัชาที่ด  ีและการบรกิารจดัการที่ไม่มปีระสทิธภิาพ

เพยีงพอ รวมถึงจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในองค์กร ในภาพรวมแสดงถึงโอกาสที่

การทุจรติจะเกิดขึ้นได้ในระดบัตํ่า ดงันัน้ส่งผลให้โอกาสและความเสี่ยงในรูปแบบการเกิด

ทุจรติของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย 
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การวางแผนเพื ่อพฒั นาระบบการประเมินความเสี่ยงและการควบค ุมภายใน

แนวทางตรวจสอบการทุจริต 

 แนวทางการพฒันาระบบการประเมนิทัว่ไปจากผลการประเมนิสภาพแวดล้อมการ

ควบคุมภายใน องค์กรสามารถนําผลที่ประเมนิได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจดัทําระบบ

การประเมนิ ตามลาํดบัความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจรติคอื 

 การประเมนิปัจจยัเสี่ยงด้านพนักงานองค์กรควรมกีารกําหนดแนวทางการประเมนิ 

ทางด้านการสอบทานการปฏบิตั ิตามกระบวนการทํางานที่ได้กําหนดไว้ รวมถึงการสอบ

ทานงานโดยผู้บงัคบับญัชา ดงันัน้ควรมกีารกํากบัดูแลการปฏบิตัิงานของผู้ปฏบิตัิงานอย่าง

เคร่งครดัและสอบทานเรื่องแผนการปฏบิตั ิงานหรอืดชันีวดัผลการปฏบิตัิงานเพื่อประเมนิ

และสอบทานผลการปฏบิตั ิงานที่เกิดขึ้นจรงิและมกีารสุ่มตรวจพนักงานที่มคีวามเสี่ยงใน

เรื่องของหน้ีสนิส่วนตวัจาํนวนมากและปัจจยัเสี่ยงในเรื่องพนักงานใช้จ่ายมากกว่าเงนิเดอืน

ที่ได้รบัโดยตรวจสอบประวตัิของพนักงาน ในส่วนของด้านนโยบายควรมกีารวางแผนและ

การเตรยีมการตรวจสอบกระบวนการเปิดเผยป้องกนัมกีารกําหนดวตัถุประสงค์ขอบเขต

งานเบื้องต้นจดัให้มกีารศึกษาแนวทางในการกําหนดนโยบายและขัน้ตอนการเพื่อเป็นการ

สอบทานขัน้ตอนการทํางานว่าเป็นไปตามนโยบายหรอืไม่ หรอืปฏบิตั ิตามกฎ ระเบยีบที่

ควรปฏบิตัิ รวมถึงจดัให้มอีงค์กรให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องจรยิธรรมด้านการทุจรติและ

ตรวจสอบประวตัขิองพนักงานย้อนหลงัก่อนรบัเขา้ทาํงานเพื่อป้องกนัการเกดิทุจรติที่อาจจะ

เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

  สําหรบัข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมนิความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิ ัท 

โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดัเป็นข้อเสนอแนะที่ได้มาจากการค้นพบ (Fact Findings) จากผล

การการประเมนิทัง้สามส่วน คอื ระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมภายใน ระดบัความ

คดิเห็นเกี่ยวกบัจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในองค์กรและโอกาสและความเสี่ยงของการเกิด

ทุจรติของบรษิทั 

ซึง่ขอ้เสนอแนะทีไ่ด้รบัน้ี เป็นขอ้เสนอแนะทีม่าจากการสํารวจความคดิเหน็ของพนักงานระดบั

เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร เพื่อมุง่เน้นใหบ้รษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จาํกดั มกีารบรหิารจดัการนโยบาย
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การควบคุมและป้องกนัการทุจรติ เพื่อให้องค์กรมรีะบบการกํากบัดูแลที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ

สงูสุด จงึไดนํ้ามาเป็นขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.บรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดั ควรมกีารชี้แจงและกําหนดโครงสรา้งขององค์กรที่

แสดงถงึความรบัผดิชอบในหน้าที่งานอย่างชดัเจนรวมถงึควรแบ่งแยกหน้าที่การปฏบิตังิานที่

ชดัเจนรดักุมเพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.บรษิ ัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดั ควรสรา้งค่านิยมหรอืสรา้งบรรยากาศที่ดีระหว่าง

ผูบ้รหิารและพนักงานเน่ืองจากการปฏบิตังิานส่วนใหญ่จะขึน้ตรงต่อผูบ้รหิารทัง้หมดดงันัน้การ

สื่อสารทีด่รีะหว่างกนัจะช่วยใหง้านทีไ่ดถู้กตอ้งและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

ประเดน็ท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม 

 

1. ศกึษาและจดัทําแนวทางตรวจสอบการทุจรติระบบงานอื่นๆของทัง้ภาครฐัและ

เอกชน 

2. ศกึษาความเสีย่งและประเมนิความเสีย่งในดา้นอื่นๆหากมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย

และรวมถงึการแนวทางตรวจสอบ 

3. สามารถนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้น้ี ไปปรบัปรงุแกไ้ข หรอืวางระบบการ

ควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

ข้อจาํกดัของการศึกษา 

 

การประเมนิความเสีย่งการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั ซึง่มขีอ้จาํกดัของการศกึษา

ดงัน้ี 

1. ระยะเวลาในการศกึษามจีาํกดัทาํใหก้ารคน้ควา้และศกึษาขอ้มลูไมค่รบถว้น 

เท่าทีค่วร 

2. ขอ้มลูภายในทีเ่กีย่วกบัการประเมนิบางเรือ่งเป็นความลบั ผูศ้กึษาไมส่ามารถนามา

เปิดเผยได ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 

แบบแสดงความคิดเหน็ 

เร่ือง การประเมินความเส่ียงในการทจุริตของบริษทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั  

คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อการประเมนิความเสีย่งเรื่องการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ 

เฮาส ์จาํกดั เพื่อนําผลสํารวจไปพฒันาและปรบัปรุงแกไ้ขใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

จงึขอความกรุณาให้ท่านช่วยตอบแบบสอบถามน้ีให้ตรงกบัความเห็นของท่านมากที่สุดและ

ครบถว้นสมบรูณ์ทุกขอ้ ผูว้จิยัจงึขอความรว่มมอืจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามดงัน้ี  

แบบสอบถามฉบบัน้ีมทีัง้สิน้ 8 หน้า ประกอบดว้ย 4 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มภายใน และวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็

เกีย่วกบัจดุควบคุมการเกดิการทุจรติภายในองคก์ร 

ส่วนท่ี 3 วเิคราะหโ์อกาสและความเสีย่งของรปูแบบการเกดิทุจรติของบรษิทั 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะและแนวการประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ 

งานวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจําการศึกษา 2559 การตอบ

แบบสอบถามน้ีใช้เพื่อการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่มผีลกระทบจากการตอบ

แบบสอบถามแต่ประการใด และการเสนอผลการวจิยั เป็นภาพโดยรวมเท่านัน้ ผู้วจิยั

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสงู ทีก่รณุาใหข้อ้มลูมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคล 
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1.1) เพศ  

(  ) ชาย     

(  ) หญงิ  

1.2) อาย ุ  

(  ) ตํ่ากว่า 25 ปี   (  ) 26 – 35ปี   (  ) 36– 45 ปี   

  

(  ) 46– 55 ปี     (  ) ตัง้แต่ 56ปีขึน้ไป  

1.3) ระดบัการศกึษาสงูสุด       

    (  ) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี      

    (  ) ปรญิญาตร ี       

    (  ) ปรญิญาโท       

    (  ) สงูกว่าปรญิญาโท 

1.4) ฝ่ายการปฏบิตังิาน 

 (  ) ฝ่ายขาย 

 (  ) ฝ่ายผลติ  

 (  ) ฝ่ายบญัช ี

 (  ) ฝ่ายจดัซือ้   

 1.5) ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 (  ) น้อยกว่า 1 ปี  (  ) 1 – 3 ปี  (  ) 4 – 6 ปี  (  ) 7 ปีขึน้ไป 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมภายในและจุดควบคุมการเกิดการทุจริต

ภายในองคก์ร สภาพแวดล้อมภายใน 
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รายการ 
ผลการประเมนิ 

ใช่ 

ไม่

แน่ใจ ไมใ่ช่ 

1.ด้านพนักงาน 

1.1. พนกังานม ีJob Description อยา่งเป็นทางการ 
      

1.2.พนกังานมกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการปฏบิตังิานกนั

อยา่งชดัเจน       

1.3. พนกังานไดร้บัผงัโครงสรา้งขององคก์รทีแ่สดงถงึความ

รบัผดิชอบในหน้าทีง่านอย่างชดัเจน       

1.4. พนกังานรูส้กึว่าไดร้บัผลตอบแทนจากการปฏบิตังิาน

อยา่งเป็นธรรม       

1.5.พนกังานและผูบ้รหิารขาดการสื่อสารทีด่รีะหว่างกนั 
      

1.6.พนกังานมภีาระหน้ีสนิจาํนวนมาก 
      

1.7. พนกังานประพฤตตินไมเ่หมาะสมกบัผูบ้งัคบับญัชา 
      

1.8.พนกังานไมก่ลา้รายงานพฤตกิรรมทีเ่ป็นการทุจรติต่อ

ผูบ้รหิาร       

1.9.พนกังานตดิสุราและสิง่เสพตดิ 
      

1.10.พนกังานมคีวามกดดนัจากสิง่แวดลอ้มภายนอก 
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รายการ ผลการประเมนิ 

รายการ 
ผลการประเมนิ 

ใช่ 

ไม่

แน่ใจ ไมใ่ช่ 

2.ด้านนโยบาย 

2.1.องคก์รมกีารกําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
      

2.2.องคก์รมนีโยบายดา้นการทุจรติ 
      

2.3. องคก์รมช่ีองทางในการายงานพฤตกิรรมทีน่่าสงสยัหรอื

ผดิปกตทิีเ่ชื่อมโยงถงึการทุจรติ       

2.4.องคก์รมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน 
      

2.5.องคก์รมนีโยบายทีช่ดัเจนดา้นรายการทางการเงนิ 
      

2.6.องคก์รกําหนดใหม้กีารจาํกดัการเขา้ถงึ Computer ที่

เกบ็เอกสารสาํคญัหรอืเอกสารทีเ่ป็นความลบั       

2.7. องคก์รกําหนดใหม้นีโยบายทีร่ะบุเกีย่วกบัการขาด

จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน       

2.8.องคก์รมกีารจาํกดัสทิธิก์ารเบกิจา่ย-เบกิซือ้ของต่างๆ 
      

2.9.องคก์รกําหนดใหม้กีารจาํกดัการเขา้ถงึเอกสารสาํคญั 

เช่น เชค็ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษแีละเอกสารอื่นๆที่

สาํคญั       

2.10. องคก์รมกีารกําหนดใหม้กีารจาํกดัสทิธิใ์นการเขา้ใช้

งานโปรแกรมของ Computer ในส่วนของ File งานต่างๆให้

โปรแกรมต่างๆมรีะบบการตรวจสอบ       

2.11. องคก์รกําหนดนโยบายใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิทนัที

เมือ่มรีายการหรอืเหตุการณ์ตอ้งสงสยัหรอืรายงานเกีย่ววกบั

การทุจรติ       
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ใช่ ไมแ่น่ใจ ไมใ่ช่ 

3.ด้านการดาํเนินงาน       

3.1.องคก์รใหค้วามรูแ้ก่พนักงานในเรือ่งจรยิธรรมดา้นการ

ทุจรติ       

3.2. องคก์รตรวจสอบประวตัขิองพนกังานยอ้นหลงัก่อน

รบัเขา้ทาํงาน       

3.3.มกีารตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งการทุจรติอยา่งจรงิจงั

และเรง่ด่วน       

3.4.มกีารตรวจสอบการการปฏบิตัติามระเบยีบการควบคุม

ภายในเป็นระยะ       

3.5.มกีารสุ่มตรวจเอกสารหรอืงานต่างๆโดยไมต่อ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า       

4.ด้านสภาพแวดล้อม       

4.1. องคก์รประสบปัญหาพนกังานเขา้-ออกเป็นจาํนวนมาก 
      

4.2.ฝ่ายบรหิารขาดความใสใ่จทีจ่ะใหร้างวลักบัพนกังานที่

ประพฤตตินเป็นอยา่งด ี       

4.3. ฝ่ายบรหิารสนบัสนุนนโยบายการป้องกนัการทุจรติ

ภายในองคก์ร       

4.4.องคก์รกําหนดใหม้กีลอ้งวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวงัเหตุการณ์

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีไ่มเ่หมาะสม       

 

 

 

จดุควบคมุการเกิดทุจริต 
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จดุควบคุม 
ผลการประเมนิ 

ใช่ ไมแ่น่ใจ ไมใ่ช่ 

1.ฝ่ายจดัซ้ือ 

1.1.องคก์รมฝ่ีายจดัซือ้ทีแ่ยกเป็นอสิระจากฝ่ายบญัช/ีส่ง

ของ/รบัของ       

1.2.การขอซือ้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีํานาจ 
      

1.3.คาํสัง่ซือ้มกีารควบคุมโดยแบบฟอรม์ทีเ่ป็นมาตรฐาน 
      

1.4.มกีารบนัทกึคาํสัง่ซือ้ก่อนเขา้ขัน้ตอนการจา่ยเงนิ 
      

1.5.คาํสัง่ซือ้มกีารระบุรายการ จาํนวน ราคาและวนัทีอ่ย่าง

ชดัเจน       

1.6.มกีารตรวจสอบหาระดบัการสัง่ซือ้ทีผ่ดิปกต ิ
      

2.ฝ่ายขาย 

2.1.มกีารยนืยนัตวัตนของคู่คา้ว่ามตีวัตนอยู่จรงิ       

2.2.มกีารสอบทานเอกสารการเปิด PO และใบเสนอราคา

รวมถงึเอกสารการจา่ยเงนิเป็นประจาํเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งครบถว้น 

      

2.3.ถา้ทีม่พีนกังานเดมิขององคก์รไปทาํงานดว้ยจะตอ้ง

พจิารณาเป็นพเิศษ 
      

2.4.มช่ีองทางการรายงานกรณเีกดิความผดิปกตริะหว่างคู่

คา้กบัการปฏบิตังิานของพนักงาน 
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ส่วนท่ี 3 โอกาสและความเส่ียงของรปูแบบการเกิดทุจริตของบริษทั 

จดุควบคมุ 
ผลการประเมนิ 

ใช่ ไมแ่น่ใจ ไมใ่ช่ 

3.ฝ่ายผลิต 

3.1.มกีารผลติตรงตามใบวางแผนการผลติสอดคลอ้งกบั

แผนการขาย       

3.2.มกีารสุ่มตรวจสนิคา้ทีผ่ลติเพื่อตรวจสอบขนาดและ

จาํนวนการผลติ       

3.3 มกีารสุ่มตรวจวตัถุดบิก่อนทาํการผลติ 
      

3.4.มกีารจดัเกบ็สนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็อยา่งเป็นระบบ 
      

4.ฝ่ายบญัชี 

4.1.มรีะบบการควบคุมการวางบลิทีซ่ํ้าซอ้น 
      

4.2.มกีระทบขอ้มลูรายการต่างๆเป็นประจาํทุกเดอืน 
      

4.3.แบ่งแยกหน้าทีช่ดัเจนดา้นการรบัเงนิและนําฝากเงนิ

เขา้ธนาคาร       

4.4.รายงานทางการเงนิมคีวามสมํ่าเสมอเมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัก่อนหน้า       

4.5.มกีารสอบทานและวเิคราะหร์ายจ่ายทีเ่กดิขึน้

เปรยีบเทยีบกบัในอดตี       

4.6.มกีารจ่ายเงนิตามใบสาํคญัจา่ยทีผ่่านการอนุมตัเิท่านัน้ 
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มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด

5 4 3 2 1

    1.1 Supplierและพนักงานฝ่ายจัดซื�อ มีความสนิทสนม

    1.2 มีความสัมพันธ์ที�มีนัยสําคัญกับบริษัทคู่แข่ง
    

 

1

1.3
การกีดกันผู้ขายรายอื�น แล้วสั�งซื�อเฉพาะสินค้า

จากญาติพี�น้องของตัวเอง

2.1 การผลิตเกินออเดอร์

2.2
การผลิตสินค้าให้มีตําหนิ  เพื�อให้บริษัทนําไปทิ�ง

และตนสามารนําไปแก้ไขใช้ต่อได้

2.3 โกงราคาของสินค้าให้กับลูกค้าบางกลุ่ม

2.4 ทําอุปกรณ์เสียหายบ่อยผิดปกติ 

3.1 รายละเอียดใบเสนอราคาไม่ชัดเจน

3.2 เอกสารPO ขัดแย้งกับใบเสนอราคา

3.3 มีการสั�งซื�อโดยไม่ผ่านการอนุมัติ

3.4 การอนุมัติใบสั�งซื�อเป็นคนๆเดียวกัน

3.5 รายงานผิดปกติ ล่าช้า

3.6 การปลอมแปลงเอกสาร 

3.7 มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีผู้อนุมัติ

3.8 การเบิกจ่ายไม่มีหลักฐานที�น่าเชื�อถือมายืนยัน

3.9 ลงบัญชีเท็จ

1.รูปแบบการคอรัปชั�น

2.รูปแบบการยักยอกทรัพย์

3.รูปแบบการตกแต่งรายงาน

โอกาสและความเสี�ยงของการกิดทุจริต

 

 

 

 

 

 

4. ข้อเสนอแนะและแนวทางการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 
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.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

 

********** ขอขอบคณุอีกครัง้ท่ีท่านสละเวลาอนัมีค่าตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี ********* 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การประเมนิความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ 

เฮาส์ จํากดัมวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิโอกาสและความเสี่ยงในการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส์ 

จํากดัและเพื่อพฒันาระบบการประเมนิความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ 

จํากดัให้มปีระสทิธผิลสูงสุด โดยได้เลอืกดําเนินการสรา้งเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคอืใช้

แบบสอบถามเพื่อสํารวจ(Survey Research) พนกังานของบรษิทัโปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั จาํนวน 30 คน 

ผลการประเมนิสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน พบว่าโดยภาพรวมแล้วองค์กรมคีวาม

เสี่ยงที่จะเกดิทุจรติในระดบัที่ตํ่าแต่ในที่น้ีเกิดจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายในที่พบในด้าน

พนักงานมากทีสุ่ด รวมถงึจุดควบคุมการเกดิการทุจรติภายในองคก์ร ในภาพรวมแสดงถงึโอกาสที่การ

ทุจรติจะเกดิขึน้ไดใ้นอยู่ระดบัตํ่า ดงันัน้ส่งผลใหโ้อกาสและความเสีย่งของการเกดิทุจรติของบรษิทั โปร

ดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นกนั 

ดงันัน้เพื่อมุ่งเน้นใหบ้รษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั มกีารบรหิารจดัการนโยบายการควบคุมและ

ป้องกนัการทุจรติ เพื่อใหอ้งคก์รมรีะบบการกํากบัดูแลทีด่แีละมปีระสทิธภิาพสูงสุดควรมกีารชีแ้จงและ

กําหนดโครงสรา้งขององค์กรที่แสดงถงึความรบัผดิชอบในหน้าที่งานอย่างชดัเจนรวมถงึควรแบ่งแยก

หน้าทีก่ารปฏบิตังิานทีช่ดัเจนรดักุมเพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 



ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา  

 

การทุจรติเป็นปัญหาสําคญัในองค์กรธุรกิจทัว่ไป โดยเฉพาะการทุจรติของบุคลากรในองค์กร 

เป็นประเด็นที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากบุคลากรเป็นทรพัยากรอันมคี่าขององค์กรในการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบรษิัท หากบุคลากรกระทําการทุจรติ จะส่งผลให้เกิดความ

เสยีหายแก่องคก์อย่างรอบด้านเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์รเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล มคีวามโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุก

ฝ่าย องค์กรจะต้องมกีารประเมนิและควบคุมการปฏบิตัิงานรวมถึงมกีารบรหิารความเสี่ยงที่อาจจะ

เกดิขึน้ในทุกๆดา้นอย่างเคร่งครดั เพื่อไม่ใหม้ช่ีองโหว่หรอืโอกาสทีจ่ะสามารถกระทําการใดใดทีนํ่าไปสู่

การทุจรติภายในองค์กรได ้ซึง่การประเมนิการทุจรติ  เป็นการให้บรกิารขอ้มลูแก่ฝ่ายบรหิาร และเป็น

หลกัประกนัขององคก์รในด้านการประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสมทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงาน เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตังิานให้บรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายขององคก์ร 

บรษิัทฯประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองการผลติสื่อโฆษณาต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้าในเครอื

อสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ บรษิทั เอพ ีไทยแลนด ์จาํกดั บรษิทั ควอลติี้ เฮาส ์จาํกดั บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 

รวมถงึกลุ่มลูกค้าทัว่ไป เป็นต้นจากรายงานผลการปฏบิตัหิน้าที่ประจําเดอืนของพนักงานในฝ่ายงาน

ต่างๆซึง่จดัทําโดยบุคลากรทีเ่กีย่วของใหทุ้กฝ่ายงาน โดยขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนมถุินายนปี 

2560 ทุกฝ่ายการปฏบิตังิานมกีารดําเนินงานทีไ่ม่ได้มาตรฐาน ขาดความละเอยีดรอบคอบและขาดการ

ตรวจสอบที่ดีจึงมีการตรวจพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานอยู่บ่อยครัง้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ

รายละเอยีดของการจดัซือ้ ไมม่กีารสอบทานราคาตามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้เอกสารทางการเงนิไมช่ดัเจนและ

ไม่น่าเชื่อถอื รวมไปถงึขัน้ตอนการเบกิจ่ายเงนิ จงึทําให้รายงานทางการเงนิตามตารางที ่1 มรีายได้ที่

ลดลงและค่าใชจ้่ายเพิม่มากขึน้อาจมสีาเหตุจากรายละเอยีดความไม่ชดัเจนของใบเสนอราคา มกีารเอือ้

ราคาใหก้บัลูกคา้บางรายทําใหร้ายได้จากการบรกิารของปีปัจจุบนัลดลงจากปีก่อน จงึจาํเป็นทีจ่ะต้องมี

การประเมนิองคก์รดา้นการทุจรติเพื่อจะหาแนวทางการปฏบิตังิานและการควบคุมการปฏบิตัหิน้าที่ของ

พนักงานแต่ละฝ่ายงานภายในบริษัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากัด ยงัไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมี

ประสทิธภิาพถูกต้องครบถ้วนตามเป้าหมายทีว่างไวซ้ึง่จากรายงานสรุปการปฏบิตังิานประจําเดอืนของ

แต่ละฝ่ายงานยงัคงมขีอ้ผดิพลาดและขอ้บกพรอ่งใหเ้หน็อยูเ่สมอ ซึง่อาจจะเกดิจากการปฏบิตังิานที่ขาด

ความละเอียดของฝ่ายขาย ความไม่ละเอียดรอบคอบหรอืการสื่อสารที่ไม่ตรงกนัของฝ่ายจดัซื้อ ฝ่าย

บญัชมีกีารทํางานที่หละหลวมขาดความชดัเจนรอบคอบ เอกสารทางการเงนิขาดความน่าเชื่อถอื ขาด



การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในส่วนของเอกสารหลกัฐานยนืยนั เป็นผลใหก้ารปฏบิตังิานในแต่ละฝ่ายอาจจะ

ไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ หากการดําเนินงานของฝ่ายต่างๆเกดิขอ้ผดิพลาดและเกดิสิง่ผดิปกตเิกดิขึน้

บ่อยๆอาจส่งผลใหอ้งคก์รมช่ีองโหว่ทีส่ามารถทําการทุจรติทีเ่ป็นความเสีย่งทีส่ําคญัขององคก์รได ้

 จากปัญหาและความสําคญัดงักล่าว ผู้ศกึษาจงึมคีวามสนใจที่จะทําการประเมนิความเสี่ยงใน

การทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดัและศกึษาและประเมนิโอกาสในการทุจรติของหน่วยงาน

ฝ่ายต่างๆเพื่อพฒันาระบบการประเมนิความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ 

จาํกดัใหม้ปีระสทิธผิลสงูสุดหรอืวธิกีารป้องกนัทีท่นัท่วงทแีละเพิม่ประสทิธภิาพใหอ้งคก์รสบืต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1.เพื่อประเมนิโอกาสและความเสีย่งในการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั 

2.เพื่อพฒันาระบบการประเมนิความเสีย่งและการควบคุมภายในของบรษิทัโปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั ให้

มปีระสทิธผิลสงูสุด 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกียวข้อง 

เมธา สุพงษ์, (2555) ให้ความหมายคําว่าทุจรติ” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ

ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรบัตนเองหรือผู้อื่นคําว่า “โดยทุจริต” ประกอบด้วยหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี คอื 

1. แสวงหาประโยชน์  

2. ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  

3. สาํหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น 

 

 

 



การบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริตตามแนวทาง COSO 2013 

COSO (2016) ไดจ้ดัทาํคู่มอืการบรหิารความเสีย่งเรื่องการทุจรติ โดยอธบิายความสมัพนัธ์

ระหว่างกรอบการควบคุมภายใน 2013 ใน 5 องคป์ระกอบและ 17 หลกัการ กบัหลกัการบรหิารความ

เสีย่งเรือ่งการทุจรติ โดยสรปุดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการควบคุมภายใน และหลกัการบรหิารความเสี่ยงเรื่องการ

ทุจรติ 

ตารางท่ี 1  ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการควบคมุภายใน และหลกัการบริหารความเส่ียง

เร่ืองการทุจริต 

กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

สภาพแวดล้อมการควบคมุ การกาํกบัดแูลความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

1. องคก์รแสดงใหเ้หน็ถงึความยดึมัน่ในคุณค่า

ของความซื่อตรงและจรยิธรรม 

1. องคก์รกําหนดและสือ่สารโปรแกรมการ

บรหิารความเสีย่งเรือ่งการทุจรติทีแ่สดงให้

เหน็ความคาดหวงัของคณะกรรมการบรษิทั

และผูบ้รหิารระดบัสงู และความยดึมัน่ใน

คุณค่าความซื่อตรงและจรยิธรรมอย่างสงูที่

เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งเรือ่งการ

ทุจรติ 

2. คณะกรรมการบรษิทัแสดงใหเ้หน็ถงึความ

เป็นอสิระจากผูบ้รหิารและทําหน้าทีส่อดส่อง

ดแูลการพฒันาและการดาํเนินการดา้นการ

ควบคุมภายใน 

3. ผูบ้รหิารจดัใหม้โีครงสรา้ง สายการรายงาน 

รวมทัง้การกําหนดอํานาจหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ใหก้จิการบรรลุ

วตัถุประสงค ์ภายใตก้ารสอดส่องดแูล 

4. องคก์รจะแสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ในการ

จงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรู้

ความสามารถทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของกจิการ 

 

5. องคก์รกําหนดใหบุ้คลากรมหีน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิานตามหน้าที่

การควบคุมภายในเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุ

วตัถุประสงค ์
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เร่ืองการทุจริต 

กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

การประเมินความเส่ียง การประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

6. องคก์รระบุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน

เพยีงพอเพื่อใหส้ามารถระบุและประเมนิ

ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค ์  

2. องคก์รดาํเนินการประเมนิความเสีย่งเรือ่ง

ทุจรติอย่างเขม้ เพื่อระบุกลไกและความเสีย่ง

เรือ่งการทุจรติเรือ่งใดโดยเฉพาะ วดัค่าโอกาส

เกดิและผลกระทบ และประเมนิกจิกรรมการ

ควบคุมการทุจรติทีม่อียู ่และนําไปดาํเนินการ

เพื่อลดความเสีย่งเรือ่งการทุจรติทีค่งเหลอื 

7. องคก์รระบุความเสีย่งในการบรรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งครอบคลุมทัว่ทัง้กจิการ

และวเิคราะหค์วามเสีย่งเพื่อเป็นเกณฑใ์น

การพจิารณาวธิกีารจดัการ 

8. องคก์รพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ

ในการประเมนิความเสีย่งในการบรรลุ

วตัถุประสงค ์

9. องคก์รระบุและประเมนิการเปลีย่นแปลงที่

อาจมผีลกระทบอยา่งมนียัสําคญัต่อระบบ

การควบคุมภายใน 

กิจกรรมการควบคมุ กิจกรรมการควบคมุการทุจริต 

10. องคก์รเลอืกและพฒันากจิกรรมการ

ควบคุมทีล่ดความเสีย่งในการบรรลุ

วตัถุประสงคใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

3. องคก์รเลอืก พฒันา และนําไปปฏบิตัิ

กจิกรรมการควบคุมการทุจรติเชงิป้องกนั

และเชงิตรวจจบั  เพื่อลดความเสีย่งของ

เหตุการณ์ทุจรติทีเ่กดิขึน้หรอืการไมอ่าจ

ตรวจพบไดท้นัเวลา 

11. องคก์รเลอืกและพฒันากจิกรรมการ

ควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุน

การบรรลุวตัถุประสงค ์

12. องคก์รจดัใหม้กีจิกรรมควบคุมผ่านทาง

นโยบายซึง่ไดก้ําหนดสิง่ทีค่าดหวงัและ

วธิกีารปฏบิตัเิพื่อนํานโยบายไปสู่การ

ปฏบิตั ิ
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กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

สารสนเทศและการส่ือสาร การสืบสวนและแก้ไขการทุจริต 

13. องคก์รไดร้บัหรอืสรา้ง และใชส้ารสนเทศที่

เกีย่วขอ้งและมคีุณภาพ เพื่อสนบัสนุนให้

การควบคุมภายในทาํหน้าทีไ่ด ้

4. องคก์รสรา้งกระบวนการสื่อสารเพื่อไดร้บั

สารสนเทศเกีย่วกบัเหตุการณ์ทุจรติทีอ่าจ

เกดิขึน้ และดาํเนินการประสานงานเพื่อ

สบืสวนและแกไ้ขการทุจรติอยา่งเหมาะสม 

และทนัเวลา 

14. องคก์รมกีารสื่อสารภายในเกีย่วกบั

สารสนเทศ รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละความ

รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่าํเป็น

เพื่อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในทํา

หน้าทีไ่ด ้

15. องคก์รมกีารสื่อสารกบับุคคลภายนอก

เกีย่วกบัประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อการทํา

หน้าทีข่องการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการติดตามผล กิจกรรมการติดตามผลการบริหารความ

เส่ียงเร่ืองการทุจริต 

16. องคก์รเลอืก พฒันา และดาํเนินการ

ประเมนิผลอย่างต่อเน่ือง และ/หรอื 

ประเมนิผลแยกต่างหาก เพื่อใหม้ัน่ใจว่า

องคป์ระกอบของการควบคุมภายในมี

ปรากฏและทําหน้าทีอ่ยู ่

 

 

 

 

5. องคก์ร เลอืก พฒันา และดาํเนินการ

ประเมนิผลอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหม้ัน่ใจว่า

หลกัการบรหิารความเสีย่งเรือ่งการทุจรติทัง้ 

5 หลกัการมปีรากฏ และทาํหน้าทีอ่ยู ่และ

สื่อสารขอ้บกพรอ่งของการบรหิารความ

เสีย่งเรือ่งการทุจรติอยา่งทนัเวลาต่อบุคคล

ทีร่บัผดิขอบในการดําเนินการแกไ้ข รวมถงึ

ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการบรษิทั 17. องคก์รประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพรอ่ง

ของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อ

บุคคลทีร่บัผดิชอบในการดาํเนินการแกไ้ข 
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เร่ืองการทุจริต 

กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการ

บรษิทัตามความเหมาะสม 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

สมชาย ศุภธาด  (2553, หน้า 16-18) ได้ทําการศึกษาการทุจริตฉ้อฉลซึ่งเป็นการศึกษาที่

ครอบคลุมถงึ 106 ประเทศต่างๆทัว่โลก โดยมกีารสาํรวจจากกรณศีกึษา 1,843 กรณ ีในรายงานแบ่งเป็น 5 

ส่วน ส่วนที ่1 ศกึษาตน้ทุนความสญูเสยีจากการทุจรติฉ้อฉล ส่วนที ่2 พจิารณา ลกัษณะการฉ้อฉล ส่วนที ่

3 วธิกีารตรวจเพื่อคน้พบการทุจรติฉ้อฉล ส่วนที ่4  ลกัษณะขององคก์รทีเ่กดิการทุจรติฉ้อฉล และส่วนที ่5 

ลกัษณะของผู้กระทําความผดิ ขอ้เทจ็จรงิที่ได้จากการสํารวจนัน้ พบว่า กลไกหลกัๆ ในการรายงานการ

ทุจรติฉ้อฉลเป็นส่วนประกอบทีส่ําคญัอย่างยิง่ในการป้องกนัและตรวจคน้ องคก์รควรมกีลไกในการรบัแจง้

เบาะแสทัง้ภายในและภายนอก ดงันัน้การควบคุมภายในอย่างเดยีวไม่เพยีงพอสําหรบัการป้องกนั ควรให้

ความรูก้ารฝึกอบรมกบัพนักงาน เป็นปัจจยัอย่างหน่ึงที่สามารถลดความสูญเสยีจากการทุจรติฉ้อฉลได้ 

การศึกษาน้ีมีข้อจํากัด คือ งานวิจัยในอดีตเป็นการจํากัดเฉพาะกรณีการทุจริตฉ้อฉลในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาเท่านัน้ 

ชนาเทพ น่ิมนวล (2555) ศึกษาเรื่องการประเมนิความเสี่ยงเรื่องการทุจรติกรณีศกึษาการเบกิ

จา่ยเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัจนัทบุร ีโดยการสงัเกตการณ์ การรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามการประเมนิ

ความเสี่ยงเรื่องการทุจรติจากสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในและกจิกรรมที่อาจเกดิการทุจรติในระบบ

การเบกิจ่ายเงนิรายได ้โดยการสอบถามผู้บรหิารและพนักงานมหาวทิยาลยัจนัทบุร ีจํานวน 29 คน ผล

การศกึษาพบว่าความอ่อนแอของสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน ระบบการเบกิจ่ายเงนิรายได ้เกดิจาก

เสีย่งจาสภาพแวดลอ้มการควบคุม บุคคลากรดา้นการตรวจสอบภายในมไีมเ่พยีงพอและผูบ้รหิารมอีทิธพิล

มากเกนิไปภายในองคก์ร ในส่วนของกจิกรรมทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการทุจรติในระบบการเบกิจ่ายเงนิรายได้

มากที่สุด คอื ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ขาดการตรวจสอบขอ้มูลผู้ประกอบการ ไม่มขี้อกําหนดให้

พนักงานเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเจา้ของธุรกจิรวมถงึไม่มช่ีองทางในการรายงานเบาะแสการทุจรติ ไม่มี

นโยบายเกี่ยวกบัการรบัของขวญัและส่วนลดจากผู้ประกอบการ ไม่มกีารปรบัเปลีย่นเจา้หน้าที่จดัซื้อเป็น

ระยะและไมม่กีารประเมนิผูป้ระกอบการ 



ระเบียบการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ประกอบดว้ย พนกังานผูป้ฏบิตังิานภายใน

บรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดั ซึ่งปฏบิตัิงานในปีงบประมาณ 2560 โดยมปีระชากรกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 30 คนประกอบดว้ย ฝ่ายขาย 8 คน ฝ่ายผลติ10 คน ฝ่ายจดัซือ้ 6 คน และฝ่ายบญัช ี6 คน 

ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

 ตวัแปรอสิระในการศกึษาวจิยั ประกอบด้วย ตวัแปรต้น คอื ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด ฝ่ายการปฏบิตังิาน ประสบการณ์ในการทํางาน สภาพแวดลอ้มการ

ควบคุมภายใน รปูแบบและประเภทการทุจรติภายใน ตวัแปรตาม คอื โอกาสหรอืความเสีย่งของการ

เกดิทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต หรือ Fraud Risk Assessment Tool (FRA 

Tool) ของสมาคมผูต้รวจสอบการทุจรติ (ACFE) จาํนวน 15 องคป์ระกอบ สาํหรบัการศกึษาการประเมนิ

ความเสีย่งในเรื่องทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดัน้ี ไดใ้ชเ้ครื่องมอืการประเมนิความเสีย่งเรื่อง

การทุจรติ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการประเมนิน้ีจาํนวน 8 องคป์ระกอบดงัน้ี  

ส่วนที1่ สภาพแวดลอ้มของระบบควบคุมภายใน ม3ี องคป์ระกอบ คอื  

องคป์ระกอบที ่1 การประเมนิพนกังาน  

องคป์ระกอบที ่2 การประเมนิผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานหลกั  

องคป์ระกอบที ่3 การประเมนิการควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกนัทรพัยส์นิรัว่ไหล  

ส่วนที2่ ประเภทหรอืกจิกรรมของการทุจรติทีส่งสยัจะเกดิขึน้ จะประเมนิ ความเสีย่งของกระบวนการ

ปฏบิตังิานต่าง ๆ ในองค์กร โดยระบุความเสี่ยงของประเภท หรอืกจิกรรมของการทุจรติที่สงสยัจะ

เกดิขึน้ ม5ี องคป์ระกอบ คอื  

องคป์ระกอบที ่1 รปูแบบการขโมยทรพัยส์นิก่อนการบนัทกึบญัช ี

องคป์ระกอบที ่2 รปูแบบการลกัขโมยทรพัยส์นิหลงัการบนัทกึบญัช ี 



องคป์ระกอบที ่3 รปูแบบการจดัซือ้และการเรยีกเกบ็เงนิ  

องคป์ระกอบที4่ รปูแบบการขโมยสนิคา้คงคลงัและอุปกรณ์  

องคป์ระกอบที ่5 รปูแบบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษาไดเ้ลอืกดาํเนินการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการส่ง

แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดยตรง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อคําถามในแบบสอบถามให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยไดแ้บ่งการศกึษาออกเป็น 4   ส่วน ดงัน้ี  

           ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคําถามปลายปิด โดยมคีําตอบให้

เลอืกตอบจาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ฝ่ายการปฏบิตังิาน และ ประสบการณ์ใน

การทาํงาน  

ส่วนที่ 2 วเิคราะห์ระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมภายใน และวเิคราะห์ระดบัความ

คิดเห็นเกี่ยวกับจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในองค์กร คําถามสร้างจากการควบคุมภายในตาม

แนวทาง COSO เป็นคาํถามแบบเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก คอื ใช่ ไมใ่ช่และไมแ่น่ใจ 

ส่วนที่ 3 วเิคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของรูปแบบการเกิดทุจรติของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ 

จาํกดั เป็นคําถามแบบเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก คอื ความเสีย่งมากทีสุ่ด ความเสีย่งมาก ความเสีย่งปานกลาง 

ความเสีย่งน้อยและความเสีย่งน้อยทีสุ่ด 

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะและแนวการประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั  

 

การวิเคราะหข้์อมลู  

 

ส่วนที่ 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ฝ่ายการ

ปฏบิตังิานและประสบการณ์ในการทํางาน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 30 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 

56.7  มอีายุระหว่าง 26-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 66.7    มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 86.7 มี

ประสบการณ์ในการทํางาน ระหว่าง 1-3 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 มสีถานภาพการทํางานเป็นพนักงานฝ่าย

ผลติ คดิเป็นรอ้ยละ 33.3  



ส่วนที ่2 การประเมนิผลความคดิเหน็เกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ 

ตารางท่ี 2 จาํนวน และรอ้ยละระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มภายใน  

รายการ หน่วย 

ผลการประเมนิ 
ค่า 

เฉลีย่ 
แปลผล 

ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

ไม ่

ใช่ 
รวม 

1. องคก์รประสบปัญหาพนักงาน

เขา้-ออกเป็นจาํนวนมาก 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

1 

3.3 

10 

33.3 

19 

63.3 

30 

100 

0.80 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

2. ฝ่ายบรหิารขาดความใส่ใจทีจ่ะ

ใหร้างวลักบัพนกังานทีป่ระพฤติ

ตนเป็นอย่างด ี

จาํนวน 

รอ้ยละ 

1 

3.3 

27 

90.0 

2 

6.7 

30 

100 

0.52 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

3. ฝ่ายบรหิารสนับสนุนนโยบาย

การป้องกนัการทุจรติภายใน

องคก์ร 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

19 

63.3 

9 

30.0 

2 

6.7 

30 

100 

0.22 ความเสีย่ง

ระดบัตํ่า 

4. องคก์รกําหนดใหม้กีลอ้งวงจร

ปิดเพื่อเฝ้าระวงัเหตุการณ์ที่

อาจจะเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีไ่ม่

เหมาะสม 

จาํนวน 

รอ้ยละ 

2 

6.7 

- 

- 

28 

93.3 

30 

100 

0.93 ความเสีย่ง

ระดบัสงู 

รวม จาํนวน 

รอ้ยละ 

6 

20.0 

11 

36.7 

13 

43.3 

30 

100 

0.62 ความเสีย่ง

ระดบัปาน

กลาง 

  

จากตารางที ่2 พบว่า โดยเฉลีย่แลว้สภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้ม มโีอกาสเกดิการทุจรติ

อยูใ่น ระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ในส่วนฝ่ายบรหิารขาดความใส่ใจทีจ่ะใหร้างวลั

กบัพนกังานทีป่ระพฤตตินเป็นอยา่งดเีป็น0.52ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่วนที ่3 การวเิคราะหโ์อกาสและความเสี่ยงของรูปแบบการเกดิทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ 

เฮาส ์จาํกดั 

ตารางท่ี 3 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัโอกาสและความเสี่ยงของ

รปูแบบการเกดิทุจรติของบรษิทั ในภาพรวม 



รปูแบบการเกดิทุจรติของ

บรษิทั ในภาพรวม 

จาํนวน (รอ้ยละ) การรบัรูข้องกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

(n = 30) X  S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. รปูแบบการคอรปัชัน่ - 

- 

2 

6.7 

12 

40.0 

15 

50.0 

1 

3.3 

2.51 0.62 น้อย 

2. รปูแบบการยกัยอกทรพัย ์ - 

- 

- 

- 

7 

23.3 

21 

70.0 

2 

6.7 

2.17 0.46 น้อย 

3. รปูแบบการตกแต่งรายงาน - 

- 

3 

10.0 

10 

33.3 

13 

43.3 

4 

13.3 

2.50 0.69 น้อย 

รวม 
 2 

6.7 

10 

33.3 

16 

53.3 

2 

6.7 

2.37 0.54 น้อย 

 

จากตารางที ่3 พบว่าโอกาสและความเสี่ยงในการเกดิทุจรติของบรษิทั ในภาพรวมของบรษิทั โปรดกัชัน่ 

เฮาส์ จํากดั อยู่ในระดบัน้อย ( = 2.37 S.D.= 0.54) เมื่อพจิารณาการเกดิทุจรติทีอ่าจจะเกดิขึน้ในแต่ละ

รปูแบบ พบว่า โอกาสและความเสีย่งของการเกดิทุจรติในรูปแบบต่างๆอยู่ในระดบัน้อยกล่าวคอื รปูแบบ

การคอรปัชัน่ มคี่าเฉลีย่ (  = 2.51 S.D.= 0.62) รปูแบบการยกัยอกทรพัยข์องบรษิทัมคี่าเฉลีย่ (  = 2.17 

S.D.= 0.46) และรปูแบบการตกแต่งรายงานของบรษิทัมคี่าเฉลีย่ (  = 2.50 S.D.= 0.69) ตามลาํดบั 

 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรปุผลการศึกษา 

จากการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตของบรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากัดสามารถสรุปผล

การศกึษาได ้ดงัน้ี 



ลกัษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 56.7 มอีายุระหว่าง 26-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 มรีะดบั

การศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 86.7 มปีระสบการณ์ การทํางาน ระหว่าง 1-3 ปี คดิเป็นร้อยละ 

66.7 มสีถานภาพการทํางานเป็นพนักงานฝ่ายผลติ   คดิเป็นรอ้ยละ 33 จากกลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาคอื

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 30 คน 

 วเิคราะห์ระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมภายใน และวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็น

เกี่ยวกบัจุดควบคุมการเกดิการทุจรติภายในองค์กรพบว่า การประเมนิความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ ใน

ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ทําให้โอกาสที่การทุจรติจะเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของ

ระบบควบคุมภายใน อยูใ่นระดบัโอกาสทีก่ารทุจรติจะเกดิขึน้ไดใ้นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ รอ้ยละ

0.43 โดยเกดิจากความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมนิด้านพนักงานมากที่สุดร้อยละ 

0.62 และการประเมนิความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในของแต่ละฝ่ายการ

ปฏบิตังิาน เมือ่ประเมนิความเสีย่งในเรือ่งจุดควบคุมการเกดิการทุจรติภายในองคก์ร พบว่าโอกาสที่การ

ทุจรติจะเกดิขึน้จากความอ่อนแอของจุดควบคุมการเกิดการทุจรติภายในองค์กรอยู่ในระดบัตํ่า โดยมี

ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 0.19 รวมถงึการประเมนิโอกาสและความเสี่ยงของรูปแบบการเกดิทุจรติของบรษิัทใน

รปูแบบต่างๆพบว่าโอกาสและความเสี่ยงในการเกดิทุจรติของบรษิทั ในภาพรวมของบรษิทั โปรดกัชัน่ 

เฮาส ์จาํกดั อยูใ่นระดบัน้อยตามลําดบั มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่( = 2.37 S.D.= 0.54) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

 จากการประเมนิความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจรติด้านสภาพแวดล้อมภายในของบรษิัท โปร

ดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดัจาก กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบว่าโดยภาพรวมองคก์รมคีวามเสี่ยงที่จะเกดิทุจรติใน

ระดบัทีต่ํ่าแต่ในทีน้ี่เกดิจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายในที่พบในด้านพนักงานมากทีสุ่ดที่เป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่า บรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดัมกีารแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการปฏบิตังิานกันไม่

ชดัเจนมากพอ พนักงานมกีารแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการปฏบิตังิานกนัอย่างชดัเจน รวมถงึพนักงาน

และผู้บรหิารขาดการสื่อสารที่ดรีะหว่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎขีอง จนัทนา สาขากร, นิพนัธ์ เหน็

โชคชยัชนะ และศลิปะพร ศรจี ัน่เพชร ได้กล่าวถงึสญัญาณเตือน (Red Flags) ในขอ้ที่กล่าวว่าการไม่

กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏบิตัิงานที่ชดัเจน ซึ่งส่งผลให้การแบ่งแยกหน้าที่ไม่เพียงพอ 

โดยเฉพาะการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับทรพัย์สินที่มีสภาพคล่อง หรอืการควบคุมภายในมจีุดอ่อนที่



สําคญัๆ สนับสนุนได้ว่าองค์กรไม่มนีโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิงานที่ชดัเจน ขาดการบังคับ

บญัชาทีด่ ีและการบรกิารจดัการทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ รวมถงึจดุควบคุมการเกดิการทุจรติภายใน

องคก์ร ในภาพรวมแสดงถงึโอกาสที่การทุจรติจะเกดิขึน้ได้ในระดบัตํ่า ดงันัน้ส่งผลให้โอกาสและความ

เสีย่งในรปูแบบการเกดิทุจรติของบรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส ์จาํกดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1.บรษิทั โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากดั ควรมกีารชี้แจงและกําหนดโครงสร้างขององค์กรที่แสดงถงึความ

รบัผดิชอบในหน้าที่งานอย่างชดัเจนรวมถงึควรแบ่งแยกหน้าที่การปฏบิตังิานที่ชดัเจนรดักุมเพื่อให้

การปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.บรษิัท โปรดกัชัน่ เฮาส์ จํากัด ควรสร้างค่านิยมหรอืสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างผู้บรหิารและ

พนักงานเน่ืองจากการปฏบิตังิานส่วนใหญ่จะขึน้ตรงต่อผูบ้รหิารทัง้หมดดงันัน้การสื่อสารทีด่รีะหว่าง

กนัจะช่วยใหง้านทีไ่ดถู้กตอ้งและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

ประเดน็ท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม 

 

1. ศกึษาและจดัทาํแนวทางตรวจสอบการทุจรติระบบงานอื่นๆของทัง้ภาครฐัและเอกชน 

2. ศกึษาความเสีย่งและประเมนิความเสีย่งในดา้นอื่นๆหากมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายและรวมถงึการ

แนวทางตรวจสอบ 

3. สามารถนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้น้ี ไปปรบัปรงุแกไ้ข หรอืวางระบบการควบคุมภายในให้

มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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