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ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



 

 

หวัข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ การประเมนิความเสีย่งเรือ่งทุจรติกระบวนการ
ควบคุมสนิคา้คงเหลอืกรณศีกึษา บรษิทั ABC 
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ปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชา การตรวจสอบภายใน 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.สุตาภทัร ทพิยร์งัศร ี

ปีการศึกษา 2559 
  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยอนุมตัใิหน้ับการศกึษาคน้ควา้อสิระ 
เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบ 
ภายใน 

 
........................................ผูอ้ านวยการหลกัสตูร 

                                             (อาจารย ์ดร.พรสริ ิปณุเกษม) 

 
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 
                    ............................................ประธานกรรมการ 
                                             (อาจารย ์ดร.พรสริ ิปณุเกษม) 

 
                                          ........................................................กรรมการ 
                                             (อาจารย ์ดร.สนันุด ีเสลารตัน์) 

 
                                                        ...............................................อาจารยท์ีป่รกึษา 
                                             (อาจารย ์ดร.สุตาภทัร ทพิยร์งัศร)ี 
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ควบคุมสนิคา้คงเหลอืกรณศีกึษา บรษิทั ABC 
จ ากดั (มหาชน) สาขา A 

ช่ือผูศึ้กษา ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิ กชามาศ ตนังาม 

ปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชา การตรวจสอบภายใน 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.สุตาภทัร ทพิยร์งัศร ี

ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การประเมนิความเสี่ยงเรื่องทุจรติกระบวนการควบคุม

สนิค้าคงเหลอื กรณีศึกษา บรษิัท ABC มวีตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง

กระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และเพื่อประเมนิความเสีย่งเรื่อง

การทุจรติของกระบวนการควบคุมสนิค้าคงเหลอื และวิเคราะห์โอกาสเกิดการทุจรติ รวมถึง

วธิกีารควบคุมความเสี่ยงด้านทุจรติโดยประยุกต์ใช้เครื่องมอืการประเมนิความเสี่ยงในเรื่อง

ทุจรติ (Fraud Risk Assessment Tool: FRA Tool)ของสมาคมผูต้รวจสอบการทุจรติรบัอนุญาต 

(Association of Certified Fraud Examiners : ACFE) ในด้านการประเมนิความเสี่ยง

สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในองคก์ร เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกนัโอกาสทีจ่ะ

เกิดการทุจริตเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยรวบรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากพนักงาน

ปฏบิตักิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอืของสาขา A ของบรษิทัABC จ ากดั 

(มหาชน) 

 ผลการศกึษาพบว่า จากการประเมนิความเสีย่งของสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน มี

ค่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 20.86 % ซึง่โอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติจากสภาพแวดลอ้มภายในมาจากดา้น

การประเมนิผู้บรหิารซึง่มคี่าเฉลี่ยมากกที่สุดถงึ 11.69% สาเหตุหลกัมาจากองค์กรไม่สามารถ



จ 

 

ควบคุมให้มกีารปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในการประเมนิความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ ด้าน

กจิกรรมหรอืรูปแบบของการทุจรติที่อาจเกิดขึน้ ในกระบวนการควบคุมสนิค้าคงเหลอืพบว่า

กิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในระดับต ่ าจ านวน 3 ล าดับแรก คือ การ

โจรกรรมข้อมูลที่เป็นกรรมสทิธิก์ารขโมยสนิค้าคงเหลอืและอุปกรณ์ และการทุจรติขอ้มูลทาง

การเงนิ ส ากรบัขอ้เสนอแนะที่ส าคญั เกี่ยวกบัแนวทางการแก้ไขปัญหา บรษิทัฯ ควรเพิม่ช่อง

ทางการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวตัถุประสงค์และความรบัผิดชอบต่อการ

ควบคุมภายในที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในท าหน้าที่ได้ควรประเมนิผลและ

สื่อสารขอ้บกพรอ่งของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาควรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุม

ทัว่ไปด้านเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งและมี

คุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในท าหน้าที่ได้ ควรมนีโยบายในการรกัษาความ

ปลอดภยัของคอมพวิเตอร์ และเพื่อใหก้จิการบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใต้การสอดส่องดูแล ควร

ก าหนดมาตรการลงโทษผูก้ระท าการทุจรติต่อทรพัยส์นิหรอืสนิคา้อยา่งเหมาะสม 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

  สมาคมผู้ตรวจสอบการทุจรติรบัอนุญาต (Association of Certified Fraud 

Examiners : ACFE) เป็นสมาคมก ากบัดแูลดา้นการตรวจสอบการทุจรติในปะเทศสหรฐัอเมรกิา 

ได้รายงานผลการศกึษากรณีทุจรติที่เกดิในประเทศต่างๆ รวม 96 ประเทศจากหกทวปีทัว่โลก 

เพื่อศึกษาหาข้อมูลแนวโน้มเกี่ยวกบัลกัษณะผู้กระท าผดิ ประเภทของการทุจรติ พบว่าในปี 

2011 บรษิทัในประเทศสหรฐัอเมรกิาต้องสญูเสยีรายไดปี้ละประมาณ 3.5 หมื่นลา้นเหรยีญสหรฐั 

โดยวธิกีารทุจรติทีพ่บตามรายงาน แบ่งไดเ้ป็น 3ประเภท (อุษณา ภทัรมนตร ี, 2557: 9-5) คอื 

1. การยักยอกทรัพย์และใช้สินทรัพย์ขององค์การในทางไม่ชอบ (Asset 

misappropriation)รวมถงึการลกัและยกัยอกทรพัยเ์ช่น การลกัและยักยอกเงนิรายไดก้ารรบัเงนิ

แต่ไมบ่นัทกึบญัช ีการขโมยสนิคา้ การท าใบส่งสนิคา้ปลอม การทุจรติบญัชเีงนิเดอืนค่าแรงและ

ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ การน าความลบัขององคก์รไปหาผลประโยชน์ เป็นตน้  

2. การคอรร์ปัชัน่ (Corruption) ได้แก่การที่บุคคลใช้อทิธพิลหรอือ านาจหน้าที่

ของตน้เพื่อผลประโยชน์ทีไ่มช่อบส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น เช่น การรบัสนิบน การรบัผลประโยชน์

จากการกระท าธุรกรรมการคา้หรอืสญัญาทางธุรกจิ การเกดิขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้  

3. การทุจรติในงบการเงนิ (Fraudulent statement) ได้แก่การแสดงขอ้มลูผล

ประกอบการหรอืฐานะการเงนิในรายงานทางการเงนิการบญัชขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิ เช่น การบนัทกึ

รายไดห้รอืค่าใช้จ่ายเทจ็หรอืผดิงวด การบนัทกึมลูค่าทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิไม่ถูกต้อง การแสดง

รายการหรอืการเปิดเผยไมถู่กตอ้งครบถว้น เป็นตน้ 
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การค้นพบการทุจรติได้มากที่สุดคอื การแจ้งจากพนักงาน ลูกค้า ผู้ขาย และ
แหล่งอื่น ๆมากกว่าการตรวจสอบการควบคุม และวธิปีกติอื่นๆ ซึ่งการตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งในเรื่องของการทุจรติ มคีวามส าคญัใน
การลดโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ภายในองคก์ร และการสูญเสยีทรพัยส์นิ รวมถงึการประพฤติ
ทีส่่อถงึการกระท าทีผ่ดิจรรณยาบรรณในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัหมอบหมาย 

 

 บรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้อุปโภค และบรโิภค 

ใหแ้ก่ลูกค้าสมาชกิและผู้ประกอบการ ทัว่ประเทศ ซึง่ประกอบด้วยกลุ่มผู้คา้ปลกีรายย่อย กลุ่ม

ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร โรงแรม และธุรกจิจดัเลี้ยง รวมถงึกลุ่มผู้ประกอบธุรกจิบรกิาร ไดแ้ก่ 

หน่วยงานภาครฐั หรอืสถาบนัการศกึษาและธุรกจิอื่น ๆ โดยจะแบ่งออกเป็น 3รปูแบบ [รายงาน

ประจ าปี 2559 ของบรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน)]คอื 

 1.รูปแบบขนาดใหญ่ เป็นศูนยจ์ าหน่ายสนิค้าอุปโภค และบรโิภคหลากหลาย

ประเภท โดยใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการรา้นโชห่วย และรา้นคา้ปลกีรายย่อย ซึง่เป็นกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายขององค์กร โดยมพีื้นที่ขายเฉลี่ยประมาณ 5,500 – 12,000ตารางเมตรมสีาขาเปิด

ใหบ้รกิารทัง้สิน้ 76 สาขาทัว่ประเทศ 

 2.รปูแบบขนาดกลาง เป็นศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้เพื่อกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้น

ธุรกิจ โรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และผู้ให้บรกิารจดัเลี้ยง โดยจดัหาสนิค้าเพื่อธุรกจิแบบ

ครบวงจรมาน าเสนอแก่ผู้ประกอบการ เช่น อาหารสด อาหารแช่แขง็ อาหารแห้ง เครื่องครวั 

อุปกรณ์เตรยีมอาหาร และของใช้ที่จ าเป็นส าหรบัธุรกจิรา้นอาหารและโรงแรม โดยมพีื้นที่ขาย

เฉลีย่ประมาณ 1,000 – 5,000 ตารางเมตรมสีาขาเปิดใหบ้รกิารทัง้สิน้ 17 สาขาทัว่ประเทศ 

 3. รูปแบบขนาดเลก็ เป็นศูนยจ์ าหน่ายสนิค้าประเภทอาหารสดและอาหารแช่

แขง็ เพื่อใหบ้รกิารแก่ลูกค้าและผูป้ระกอบการ โดยมพีืน้ทีข่ายเฉลีย่ประมาณ 80 - 800 ตาราง

เมตรมสีาขาเปิดใหบ้รกิารทัง้สิน้ 22 สาขาทัว่ประเทศ 

 โดยในการศึกษาจะเลอืกการศึกษาเฉพาะรูปแบบขนาดกลางซึ่งก าลงัเป็นที่

นิยมในธุรกจิ โรงแรม ภตัตาคาร รา้นอาหาร และผู้ให้บรกิารจดัเลี้ยง เนื่องจากการเตบิโตของ

จ านวนนักท่องเที่ยวพฤติกรรมผู้บรโิภคเปลี่ยนไปและครอบครัวมขีนาดเล็กลง จึงนิยมอยู่

คอนโดมเินียม ท าใหก้ารท าอาหารรบัประทานเองน้อยลง แต่หนัไปทานนอกบา้นมากขึน้ ซึง่ ณ 

วนันี้ คนไทยกว่า 70% มกีารทานอาหารนอกบ้านสปัดาห์ 3-6 ครัง้จนถึงทุกวนั ส่วนอกี 30% 

นานๆจะทานสกัครัง้รฐับาลส่งเสรมิการท่องเทีย่ว โดยตัง้เป็นนโยบาลหลกัทีต่อ้งใหก้ารสนบัสนุน 
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ภาพท่ี1จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทยและดชันีค้าปลีกของปี 2558-2559 

ทีม่า: รายงานประจ าปี 2559 ของบรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) 
 

 
ภาพท่ี2โครงสร้างการด าเนินงานภายในสาขา 

ทีม่า: แผนผงับรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) สาขา A 

 จากภาพที2่ โครงสรา้งการด าเนินงานภายในสาขา มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในแต่

ละต าแหน่ง ดงัต่อไปนี้ 

ฝ่ายอาหารแหง้

ฝ่ายอาหารสด

ฝ่ายเบเกอรี่

ฝ่ายอาหารแชแ่ขง็ 

ฝ่าย Admin & ALC

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์

ฝ่ายรบั - ส่งสนิคา้

ฝ่ายซ่อมบ ารุง

ฝ่ายบรกิารลกูคา้

รองผู้จดัการสาขา

ผู้จดัการสาขา
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1. ผู้จดัการสาขา รองผู้จดัการสาขา มหีน้าที่จดัการและควบคุมเกี่ยวกบัสนิค้าของ

สาขา และท าใหบ้รรลุเป้าหมายในงานดา้นปฏบิตักิาร ยอดขายและผลก าไร  ภายใต้

ต้นทุนและยอดสูญเสยี ที่ต ่ากว่าหรอืเท่ากบัที่ก าหนด  รวมทัง้ดูแลรบัผดิขอบผล

การปฏบิตังิานของพนักงานระดบัหวัหน้างานทุกแผนก  รวมทัง้ท าหน้าที ่ผูจ้ดัการ

ทีร่บัผดิชอบประจ ากะ (Duty Manager) และในกรณีที่ผู้จดัการประจ าสาขาไม่อยู ่

ผู้ช่วยผู้จดัการสาขาต้องปฏบิตัิหน้าที่แทน ในการดูแลจดัการ และควบคุมสาขา

เพื่อใหเ้กดิความเรยีบรอ้ย  และในขณะเดยีวกนักจ็ะต้อง จดัการแก้ปัญหาประจ าวนั

ของสาขา 

2. ฝ่ายบรกิารลกูคา้มหีน้าทีท่ าการขายสนิคา้ บนัทกึรายการขายสนิคา้ และการบรกิาร

ลกูคา้ 

3. ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์มหีน้าที่รบัผิดชอบด้านบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ของ 

สโตร์ (Store)และการรบัสมคัรบุคลากรทดแทนต าแหน่งที่ว่างตามขอ้ก าหนดของ

องค์กร  จดัเตรยีมข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน   ประกาศและสื่อสาร

ระเบียบข้อบังคับการท างานให้กับพนักงานรบัทราบ  และเป็นผู้ประสานงาน

ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  ดูแลงานด้านธุรการทัว่ไป และ บริหารจัดการ

ส านักงาน มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรบัสมคัรพนักงานในระดับปฏิบัติการ

คดัเลอืกพนกังานทีม่คีุณภาพเพื่อใหอ้งคก์รมพีนกังานทีม่คีุณภาพมากทีสุ่ด ส่งเสรมิ

และสนับสนุนใหพ้นักงานทีม่ศีกัยภาพใหป้ฏบิตังิานดยีิง่ขึน้ น าระบบบรหิารจดัการ

ทรพัยากรบุคคลมาใช้จดัระบบสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น สื่อสาร   

ประกาศระเบียบปฏิบัติ  รวมทัง้แนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานรบัทราบ 

รายงานประเด็นต่าง ๆ  ที่ย ังไม่ได้รบัการแก้ไขต่อผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารงาน

บุคคลสนบัสนุน 

4. ฝ่ายรบั – ส่งสนิค้ามหีน้าทีช่่วยผูจ้ดัการแผนกเนื้อสตัว์ในการบรหิารจดัการในส่วน

ของการบรรลุเป้าหมายของยอดขายและก าไร ควบคุมสตอ็ค สนิคา้ ลดการสูญเสยี

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รกัษามาตรฐานและพฒันาการจดัเรยีงสนิค้า ,การ

น าเสนอสินค้า,มอบการบรกิารด้วยมาตรฐานระดับสูงให้กับลูกค้า ,ตกแต่ง หัน่

เตรยีมสนิคา้ใหต้ามความตอ้งการของลกูคา้ ควบคุมประสทิธภิาพในการท างานของ

พนกังานในแผนก และดแูลทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 
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5. ฝ่ายซ่อมบ ารุงมีหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงตามโปรแกรมการซ่อมบ ารุงสโตร ์

(Store) ท ารายงาน แจ้งการซ่อมบ ารุง ความเสียหายต่างๆ ตรวจสอบไฟฟ้า

ภายในสโตร(์Store) ตาม Checklist  ประจ าวนั ตรวจสอบมเิตอรแ์ละบนัทกึการใช้

น ้าของสโตร(์Store) ท างานตามที่ได้รบัการรอ้งขอจากแผนกต่างๆให้ส าเรจ็ (การ

ซ่อมแซม,ป้ายสนิคา้,ป้ายราคา) 

6. ฝ่าย Admin & ALCจะแบ่งเป็น 2 ดา้น ดงันี้ 

6.1 ดา้นบญัช ีก ากบัดแูล การจดัท ารายงานดา้นบญัชแีละการเงนิ รวมทัง้กาบนัทกึ

ยอดขายและค่าใชจ้า่ย ใหถู้กตอ้งครบถว้นตรงตามเวลาทีก่ าหนด รวมทัง้ก ากบัดแูล

การจดัท ารายงานงบประมาณค่าใชจ้่าย และการควบคุมทรพัยส์นิถาวรของบรษิทัฯ 

ใหถู้กตอ้งครบถว้น ตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

6.2 ดา้นคอมพวิเตอร ์ก ากบัดแูล เครือ่งและระบบคอมพวิเตอรใ์นสโตร์(Store) ใหม้ี

สภาพพรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ และก ากบัดแูลรายงานต่าง ๆ ทีส่รปุจากระบบ

คอมพวิเตอรใ์หถู้กตอ้งแมน่ย า ตรงตามก าหนดเวลา รวมทัง้ก ากบัดแูลสัง่การ

พนกังานในแผนก 

7. ฝ่ายอาหารสด ฝ่ายอาหารแห้งฝ่ายอาหารแช่แข็งฝ่ายเบเกอรี่มหีน้าที่   บรหิาร

จดัการระบบปฏบิตัใิหเ้ป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนก ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่

ก าหนดไวแ้ละควบคุมการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อลกูคา้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 
1. เพื่อประเมนิความเสี่ยงเรื่องการทุจรติของกระบวนการควบคุมสนิค้าคงเหลอื และ

วเิคราะหโ์อกาสเกดิการทุจรติ รวมถงึวธิกีารควบคุมความเสีย่งดา้นทุจรติ 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการควบคุมสินค้าคงเหลือ ให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
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ขอบเขตการศึกษา 

 

 การศึกษาเรื่องการประเมนิความเสี่ยงเรื่องทุจรติกระบวนการควบคุมสนิค้าคงเหลือ 

บรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) จะท าการศกึษาในขอบเขตของกระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื

ในส่วนของฝ่ายอาหารสด ฝ่ายอาหารแหง้ ฝ่ายอาหารแช่แขง็ และฝ่ายเบเกอรีข่องสาขา Aโดย

น าเครือ่งมอืการประเมนิความเสีย่งในเรื่องการทุจริตมาท าการประเมนิโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ดงันี้  

 ส่วนที ่ 1 การประเมนิสภาพแวดล้อมของระบบการควบคุมภายใน ที่ส่งผลท าให้เกดิ

โอกาสในการกระท าทุจรติในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ การประเมนิพนักงาน และการประเมิน

ผูบ้รหิาร การประเมนิการควบคุมทางกายภาพ 

 ส่วนที ่ 2 การทุจรติประเภทต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในบรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) สาขา 

Aไดแ้ก่ การขโมยสนิคา้คงเหลอืและอุปกรณ์การโจรกรรมขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์การคอรร์ปัชัน่ 

(Corruption) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการทุจรติขอ้มลูทางการเงนิ 

 กรณีศึกษานี้ได้เลอืกบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการควบคุมสนิค้าคงเหลือของ

สาขา A ของฝ่ายอาหารสด ฝ่ายอาหารแห้ง ฝ่ายอาหารแช่แข็ง และฝ่ายเบเกอรี่เพื่อตอบ

แบบสอบถามโดยใช้เครื่องมอืการประเมนิความเสีย่งในเรื่องทุจรติ (Fraud Risk Assessment 

Tool: FRA Tool) ทัง้หมดจ านวน48ชุด ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารจ านวน 3 คน และผูป้ฏบิตังิาน

จ านวน 45คน ที่เกี่ยวข้องกระบวนการควบคุมสนิค้าคงเหลอืเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดอืน

กนัยายน 2560 
 

ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 
 

1. ผู้บรหิารได้เข้าใจและมขี้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมนิความเสี่ยงใน

กระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลภายในองคก์ร 

2. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการประเมนิความเสี่ยงเรื่องการ

ทุจรติหรอืน าไปวางแผนการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกนัความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการ

ควบคุมสนิคา้คงเหลอื 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องการประเมินความเสี่ยงเรื่องทุจริตกระบวนการ

ควบคุมสินค้าคงเหลอื กรณีศึกษาบรษิัท ABC จ ากัด (มหาชน) สาขา A ครัง้นี้ผู้ศึกษาได้

ท าการศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีบทความ หนงัสอื และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

 แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติ 

 การบรหิารความเสีย่งเรือ่งการทุจรติตามแนวทางCOSO 

 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต 

 
 อุษณา  ภทัรมนตร,ี (2557, หน้า 9-3) สรุปความหมายของการทุจรติว่าหมายถงึ การ

กระท าหรอืละเว้นการกระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มคิวรได้ด้วยกฎหมายส าหรบัตนเอง

หรือผู้อื่น เป็นการกระท าที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการข่มขู่บังคับจากผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ทรพัยส์นิ เงนิทองหรอืบรกิาร เพื่อหลกีเลีย่งการจ่ายเงนิหรอืการใหบ้รกิาร และเพื่อรกัษาความ

ไดเ้ปรยีบส่วนตนหรอืความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ 

  สมาคมผู้ตรวจสอบการทุจรติรบัอนุญาต (Association of Certified Fraud 

Examiners : ACFE) ใหค้วามหมายของการทุจรติว่าการทุจรติ หมายถงึ การกระท าของคนเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนโดยการใชท้รพัยากรหรอืสนิทรพัยข์ององคก์รอย่างไมเ่หมาะสม 
 

 จนัทนา  สาขากร, นิพนธ ์เหน็โชคชยัชนะและศลิปะพร ศรจี ัน่เพชร (2557, หน้า 17-2) 

ได้สรุปว่า การทุจรติ หมายรวมถึง การกระท าจากตนเอง หรอืจากการร่วมมอืกบับุคคลอื่น 

เพื่อให้ได้รบัทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์และบรกิารอื่นใดโดยวธิกีารฉ้อโกง ปิดบงัข้อเท็จจรงิ 

หรอืโดยวธิกีารอนัมชิอบด้วยกฎระเบยีบตามขอ้บงัคบัขององค์กรหรอืผดิกฎหมาย การทุจรติ

เป็นผลทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากการกระท าของบุคลทีเ่รยีกว่าผูทุ้จรติ (Fraud Perpetrator) และอาจ
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เกดิขึน้ไดเ้สมอและยิง่จะมโีอกาสเกดิมากขึน้ ถา้องคก์รไมม่คีวามเขม้แขง็ในดา้นการป้องกนัการ

ทุจรติและการควบคุมภายในทีด่ ี

 

องคป์ระกอบของการทุจริต 

การกระท าการทุจรติว่าจะเกดิขึน้เมือ่มอีงคป์ระกอบครบ 4 อยา่ง ดงันี้ 
 

1. มูลเหตุจูงใจ (Motive) มูลเหตุจูงใจที่ผลกัดนัให้ตวับุคคลท าการกระท าทุจรติ 

อาจมคีวามแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะนิสยัส่วนบุคคล เนื่องจากมนุษยท์ุกคนมคีวามส านึก

คดิไมเ่ท่ากนั สิง่ทีจ่งูใจใหบุ้คคลท าการทุจรติมหีลายสาเหตุ เช่น ความทะเยอทะยาน ความโลภ 

พนักงานไม่พอใจองคก์ร หรอืมปัีญหาทางดา้นการเงนิ เนื่องจากมหีนี้สนิมากต้องช าระคนื เป็น

ตน้ สิง่เหล่านี้เป็นสถานการณ์ทีเ่ป็นแรงกดดนัใหบุ้คคลกระท าการทุจรติ 

2. สิง่ยัว่ยวนใจหรอืดงึดูดใจ (Attraction) ก าไรหรอืผลประโยชน์เป็นสิง่ดงึดูดใจให้

กระท าการทุจรติ ผูทุ้จรติตอ้งการผลประโยชน์เขา้มาสู่ตนทัง้ ๆ ทีไ่ดม้าไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง โอกาสที่ผู้ทุจริตมีช่องทางจะท าการทุจริต 

วธิกีารควบคุมเชงิป้องกนัจะช่วยลดโอกาสนี้ลงได ้หากกจิการไม่มรีะบบการควบคุมภายในที่ดี

และเพยีงพอ จะท าใหเ้ปิดช่องทางใหเ้กดิการทุจรติไดง้่ายและอาจส่งผลเสยีต่อองคก์ร 

4. การปกปิดหรอืซ่อนเรน้ (Concealment) ผูท้ี่ทุจรติต้องปกปิดความผดิหรอืการ

ทุจรตินัน้ ซึง่แตกต่างจาการขโมยหรอืจีป้ลน้ ซึง่เปิดเผยความผดิอยา่งชดัเจน 

จนัทนา  สาขากร, นิพนธ ์เหน็โชคชยัชนะและศลิปะพร ศรจี ัน่เพชร (2557, หน้า 17-2) 

 

สญัญาณเตือนภยัว่าอาจมีการทุจริต 

 จนัทนา  สาขากร, และคณะ (2557, หน้า 17-3) ไดส้รุปว่าสญัญาณเตอืนภยั (Red 

Flags หรอื Warning Signal) คอื สถานการณ์ซึ่งอาจเพิม่ความเสี่ยงของการเกดิทุจรติที่ผู้

ตรวจสอบควรระมดัระวงั และควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ มดีงันี้ 
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1. ข้อสงสยัเกี่ยวกบัความซื่อสตัย์หรอืความสามารถของผู้บรหิาร เช่น การจดั

โครงสร้างของกิจการอย่างซบัซ้อนนัน้ดูเสมือนว่าไม่จ าเป็น และการเปลี่ยนที่ปรึกษาด้าน

กฎหมายหรอืผูส้อบบญัชบี่อยครัง้ 

2. ความกดดนัที่ผิดปกติภายในภายในกิจการหรอืต่อกิจการ เช่น ธุรกิจก าลัง

ตกต ่าล้มเหลว เงนิทุนหมุนเวยีนมไีม่เพียงพอ เนื่องจากก าไรที่ลดลงหรอืมกีารขยายตัวเร็ว

เกนิไปหรอืมพีนกังานลาออกอยา่งกะทนัหนั อาจตอ้งมกีารซกัถามถงึปัญหาในการท างานรว่ม 

3. รายการทีผ่ดิปกต ิหรอืรายการทีไ่ม่ใช่รายการทีเ่กดิตามปกตทิีอ่งค์กรเคยมมีา

ก่อน อาจมคีวามซบัซอ้นของขอ้มลูอาจตอ้งมกีารดขูอ้มลูยอ้นหลงั 2-3 ปี 

4. ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์  ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรอืเหตุการณ์ข้างต้น เช่น การไม่สามารถเรยีกข้อมูลจากระบบ

คอมพวิเตอรไ์ด ้เนื่องจากเอกสารหรอืโปรแกรมไมส่มบรูณ์ หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั 
 

ทฤษฎีสามเหล่ียมทุจริต 

 อุษณา  ภทัรมนตร,ี (2557, หน้า 9-7) ไดก้ล่าวถงึ แนวคดิทฤษฎใีนการศกึษาดา้นการ

ทุจรติทีน่ิยมอ้างองิคอื ทฤษฎสีามเหลีย่มทุจรติ (Fraud Triangle) ของ Donald R Cressey ใน

ทศวรรษ 1980 ทฤษฎดีงักล่าวอธบิายถงึองคป์ระกอบ 3 ประการทีเ่ป็นสาเหตุระดบัลกึของการ

ทุจรติ (root causes of fraud) และกล่าวว่าหากมอีงคป์ระกอบ 3 ด้านนี้เกดิขึน้การทุจรติจะ

เกดิขึน้เสมอ ดงันี้ 

1. มคีวามกดดนัหรอืแรงจงูใจ (Pressure or Incentive) ผูทุ้จรติมคีวามกดดนัให้

กระท าทุจรติซึ่งเกิดจาก ความกดดนัในการปฏิบตัิงาน เช่นกิจการก าหนดวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายโดยใช้ตวัวดัผลลพัธ์ทางการเงนิระยะสัน้ เช่น ยอดขาย ผลก าไรฯลฯ สูงเกนิไป และ

หากท าไมไ่ดจ้ะถูกลงโทษ มกัเป็นความกดดนัและจงูใจใหทุ้จรติโดยการแกไ้ขรายงานและตวัเลข

บญัช ีและความกดดนัส่วนตวั เช่น ความเดอืดร้อนทางการเงนิเฉพาะหน้า หรอืจากอุปนิสยั

ส่วนตวัเช่น ตดิการพนนั สุรุย่สุรา่ย หรอืเป็นคนฉลาดชอบความทา้ทาย 

2. โอกาสในการกระท าผดิ (Opportunity) โอกาสในการกระท าผดิเกดิจาก จุดอ่อน

ในการควบคุมภายในที่จะป้องกนัและค้นพบการทุจรติให้ทนัเวลา การควรมกีารควบคุมแบบ

ป้องกนั เช่น ขาดการแบ่งแยกหน้าทีท่ีส่ าคญั การละเมดิหรอืยกเวน้การควบคุมไม่ต้องไดร้บัการ

ตรวจสอบขาดการควบคุมการเขา้ถงึทรพัยส์นิสภาพคล่องและระบบสารสนเทศส าคญั ส่วนการ

ควบคุมแบบคน้พบ เช่น ไม่มรี่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ท าใหส้ามารถท าความผดิได้
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โดยไรร้อ่งรอยหรอืตรวจสอบยาก ไม่มรีะบบการควบคุมแบบอตัโนมตัหิรอืคน้พบไดใ้นเวลาเกดิ

จรงิ ไมม่กีารตรวจนบัทรพัยส์นิและการกระทบยอดบญัชสี าคญัทุกเดอืน เป็นตน้ 

3. มีการอ้างหรือ เหตุผลที่ผิด  (Rationale)  ปัจจัยนี้ เกิดจาก จุด อ่อนด้าน

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยเฉพาะการขาดจติส านึกและขาดบรรยากาศความซื่อสตัยใ์น

ระดบัสูง (Lack of Tone at the Top) การไม่สรา้งวฒันธรรมหรอืพฤตกิรรมองคก์รทีเ่น้นความ

ซื่อสตัย์ และจรยิธรรมธุรกจิ มผีลการศกึษาด้านการทุจรติจ านวนมาก ที่พบว่าพฤตกิรรมของ

ผู้บรหิารระดบัสูงและพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานมบีทบาทที่ส าคญัที่จะท าให้พนักงานกล้า

หรอืไม่กลา้ทีจ่ะทุจรติ และความล่าช้าและจุดอ่อนในการด าเนินการสบืสวนและลงโทษ โดยนัย

ของกฎหมายอาญาที่ถือว่า “บุคคลยงับรสิุทธิอ์ยู่จนกว่าจะพสิูจน์ได้ว่ามคีวามผดิจรงิ” ท าให้ผู้

ทุจรติกลา้เสีย่งและไม่หวาดกลวั เพราะเหน็จุดอ่อนหลายประการ เช่น บรษิทัอาจไม่ฟ้องเพราะ

กลวัเสยีชื่อ กระบวนการสบืสวนใชเ้วลานานหรอืยกฟ้องเพราะขาดหลกัฐาน หรอืโทษทีไ่ดร้บัไม่

รนุแรงเมือ่เทยีบกบัผลประโยชน์ทีไ่ด ้เช่น กรณกีนิตามน ้า ลม้บนฟูก เป็นตน้ 

 

แนวทางการก ากบัดแูลและบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต 

 อุษณา  ภทัรมนตร,ี (2557, หน้า 9-9) ได้สรุปว่าในปี ค.ศ.2008 สถาบนัวชิาชพีใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 3 แห่ง ไดแ้ก่ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา ( IIA), 

สมาคมผู้สอบบญัชแีห้งประเทศสหรฐัอเมรกิา (AICPA) และสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจรติแห่ง

ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ACFE) ได้ร่วมกนัจดัท าแนวทางก ากบัดูแลและบรหิารความเสี่ยงด้าน

การทุจรติ (Fraud Guide) เพื่อใหผู้บ้รหิาร คณะกรรมการองคก์าร และผูต้รวจสอบภายในใชเ้ป็น

แนวทาง ซึง่ประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 5 หลกัการ (Principle) ดงันี้ 

 

1. การก ากบัดูแลความเสีย่งทางดา้นการทุจรติ หลกัส าคญัเป็นการก ากบัดูแลของ

องค์กรที่จะต้องครอบคลุมถึงโปรแกรมการบรหิารความเสี่ยงด้านการทุจรติ รวมถึงก าหนด

นโยบายเพื่อแสดงความคาดหวงัของคณะกรรมการองคก์ารและฝ่ายบรหิารระดบัสงู 

2. การบรหิารการประเมนิความเสีย่ง หลกัส าคญัต้องมกีารประเมนิความเสีย่งตาม

ระยะเวลาเพื่อระบุจดุอ่อนของเหตุการณ์นัน้ ๆ และหาแนวทางการบรหิารจดัการ 

3. การป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต หลกัส าคัญต้องมีเทคนิคการควบคุม

รปูแบบป้องกนัความเสีย่งดา้นการทุจรติทีส่ าคญั 
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4. การคน้พบความเสีย่งดา้นการทุจรติ หลกัส าคญัต้องมเีทคนิคการควบคุมแบบ

คน้พบความเสีย่งดา้นการทุจรติทีส่ าคญัเมือ่การควบคุมแบบป้องกนัลม้เหลวหรอืไม่อาจลดความ

เสีย่งได ้

5. การรายงานการสบืสวน การแก้ไขดา้นการทุจรติ หลกัส าคญัต้องมกีระบวนการ

รายงานเพื่อแสดงเหตุการณ์ที่ส าคญัที่อาจเกิดการทุจรติ เพื่อให้มกีารสบืสวนและการสัง่การ

แกไ้ขอยา่งเหมาะสมและทนัเวลากบัการใชง้าน 
 

การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit) 

 ศวิะรกัษ์  พนิิจารมณ์, (2560) ไดส้รุปว่าการทุจรติจะต้องประกอบไปดว้ยการกระท าที่

แสดงถงึเจตนาล่อลวงปกปิด ไม่ว่าจะโดยวธิกีารใดในการจดัท าเอกสารหรอืว่าค าพูดใหไ้ดม้าซึง่

ผลประโยชน์ และเกดิความเสยีหายแก่ผูถู้กกระท า เช่น บรษิทั ลกูคา้ ผูค้า้ เพื่อน ฯลฯการทุจรติ

เป็นโทษทางกฎหมายอาญาซึ่งจะผิดกฎหมายได้ต้องผิดครบองค์ประกอบทัง้ 4 แต่ถ้าเป็น

ระเบยีบของบรษิทัไม่จ าเป็นต้องครบองคป์ระกอบทัง้ 4 กถ็อืว่า เป็นการทุจรติได้แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัการบรหิารของผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ว่าจะเขม้งวดมากน้อยเพยีงใด 

 สมาคมต่อต้านการทุจรติสากล (Association of Certificated Fraud Examiners – 

ACFE) เป็นองค์กรสากลก่อตัง้ประมาณ 20 ปีแล้วเป็นองค์กรทีร่่วมมอืกบั AICPA กบั IIA ใน

การก าหนดหลกัการและเครื่องมอืการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการทุจรติ และมกีารจดัท า 

Fraud Examiners Manual คู่มอืการตรวจสอบทุจรติ ทีก่ าหนดเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

1. รายการทางการเงนิและการทุจรติในลกัษณะต่างๆ ซึง่รายงานทางการเงนิเป็น

แหล่งขอ้ มูลส าคญัขององคก์ร ผู้ตรวจสอบบญัชจีงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องรูม้าตรฐานการบญัช ี

และทราบวธิกีารหาการทุจรติจากรายงานทางการเงนิ 

2. ผู้ตรวจสอบบญัชจี าเป็นต้องมคีวามรูท้างด้านกฎหมายประกอบในการท างาน

และทราบถงึกระบวนการวธิฟ้ีองรอ้งในศาล ซึ่งต้องมคีวามมัน่ใจต้องตรวจสอบใหด้ก่ีอนไม่เช่น

นัน่อาจจะโดนฟ้องขอหาหมิน่ประมาทได ้  

3. กระบวนการสอบสวน ตอ้งเป็นกระบวนการพสิจูน์เจตนา ใครควรเกี่ยวขอ้ง ใคร

มบีุคคลใดบา้งทีไ่ดผ้ลประโยชน์โดยเกบ็หลกัฐานจากระบบ และเกบ็หลกัฐานจากตวับุคคล 

อาชญาวทิยาการป้องกนั การลงโทษและจรยิธรรมของ(Certified Fraud Examiner : CFE) 
 

https://www.wu.ac.th/th/news/9974
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เคร่ืองมือประเมินความเส่ียงในเร่ืองของการทุจริต (Fraud Risk Assessment Tool) 

  วตัถุประสงคข์องการใชเ้ครือ่งมอืความเสีย่งในการทุจรติ เพื่อต้องการระบุความ

เสี่ยงที่อาจเกดิการทุจรติขึน้ภายในองค์กร โดยการประเมนิโอกาสทีอ่าจเกดิการทุจรติขึน้ เพื่อ

พิจารณาถึงการควบคุมภายในและการเตรียมการป้องกันการทุจริตในองค์กรที่มีอยู่ว่ามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด โดยเครื่องมือดังกล่าวมีลักษณะเป็ น

แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งการประเมนิออกเป็น 2 ส่วน โดยมคี าตอบใหเ้ลอืก 3 ค าตอบ คอื ใช่/ไม่

แน่ใจ/ไมใ่ช่  
 

การบริหารความเส่ียงเร่ืองการทจุริตตามแนวทางCOSO 

 

 การควบคุมภายในจะช่วยให้หน่วยงานบรรลุวตัถุประสงค์ที่ส าคญั ตลอดจนสนับสนุน
และปรบัปรุงผลการด าเนินงานใหด้ขีึน้  COSO (2013) ไดอ้อกแบบกรอบการควบคุมภายใน
แบบบรูณาการ เพื่อช่วยผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรษิทั ผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก และบุคคลอื่น ที่
มปีฏสิมัพนัธ์กบักจิการในหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมภายใน ช่วยให้ความเขา้ใจว่าระบบ
การควบคุมภายใน จะพฒันาและออกแบบใหม้ปีระสทิธผิลไดอ้ยา่งไร    
 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการทีท่ าให้เกดิผลโดยคณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร
และบุคลากร ออกแบบมาเพื่อใหค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวตัถุประสงคด์้าน
การด าเนินงาน ดา้นการรายงานและดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 
 กรอบการควบคุมภายในไดจ้ าแนกวตัถุประสงคไ์ว ้3 ดา้น ซึง่จะช่วยใหอ้งคก์รมุ่งเน้นไป
ทีม่มุมองต่าง ๆ ของการควบคุมภายใน: 

1. วตัถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน – วตัถุประสงค์นี้จะเกี่ยวข้องกบัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของกิจการ รวมถึงเป้าหมายการปฏิบัติการด้านการ
ด าเนินงานและดา้นการเงนิ และการปกป้องทรพัยส์นิจากความสญูเสยี  

2. วตัถุประสงค์ด้านการรายงาน – วตัถุประสงค์นี้เกี่ยวข้องกบัรายงานทางการเงนิและ
ไม่ใช่การเงนิ ที่ใช้ภายในองค์กรและภายนอกองคก์ร ซึ่งอาจจะรวมถงึความน่าเชื่อถอื 
ความทนัเวลา ความโปร่งใส หรอืขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีก่ าหนดโดยหน่วยงานทีม่อี านาจใน
การก ากบัดแูล  หน่วยงานก าหนดมาตรฐาน หรอืนโยบายทีก่จิการก าหนดขึน้ 

3. วตัถุประสงค์ด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบั– วตัถุประสงค์นี้เกี่ยวกับการ
ปฏบิตัใิหถู้กต้องตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
กจิการ 
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การควบคุมภายในประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบทีม่คีวามเกีย่วขอ้งซึง่กนัและกนั ไดแ้ก่ 
 
1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ   

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นมาตรฐาน กระบวนการและโครงสรา้งที่ใช้เป็นพื้นฐาน
ของการน าการควบคุมภายในไปปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร  คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสูง
เป็นแบบอยา่งในการใหค้วามส าคญัของการควบคุมภายใน รวมทัง้ก าหนดมาตรฐานทีพ่งึปฏบิตัิ
ที่องค์กรคาดหวัง  ผู้บริหารเป็นผู้ เ น้นย ้าความคาดหวังนี้ กับบุคลากรในระดับต่างๆ  
สภาพแวดลอ้มการควบคุม ม ี5  หลกัการ ประกอบดว้ย 

หลกัการที ่1. องคก์ร1แสดงใหเ้หน็ถงึความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จรยิธรรม 

หลกัการที ่2. คณะกรรมการบรษิทัแสดงให้เหน็ถึงความเป็นอสิระจากผูบ้รหิารและท า
หน้าทีส่อดส่องดแูลการพฒันาและการด าเนินการดา้นการควบคุมภายใน 

หลกัการที่ 3. ผู้บรหิารจดัให้มโีครงสร้าง สายการรายงาน รวมทัง้การก าหนดอ านาจ
หน้าที่และความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค ์
ภายใตก้ารสอดส่องดแูลของคณะกรรมการบรษิทั 

หลกัการที่ 4. องค์กรจะแสดงให้เหน็ถงึความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและธ ารงรกัษา
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

หลักการที่ 5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ในการควบคุมภายในเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค ์

2. การประเมินความเส่ียง 
การประเมนิความเสีย่งเป็นกระบวนการทีส่ามารถเปลีย่นแปลงและเกดิซ ้าอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกจิการ  ความเสีย่งใน
การบรรลุวตัถุประสงค์จากทุกส่วนของกิจการ จะถูกน ามาพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัช่วงความ
เบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ที่ก าหนดไว้การประเมินความเสี่ยงมี 4 หลักการ 
ประกอบดว้ย 

หลกัการที่ 6. องค์กรระบุวตัถุประสงค์ไว้อย่างชดัเจนเพยีงพอเพื่อให้สามารถระบุและ
ประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค์ 

                                                           
 

1
ตามวตัถุประสงค์ของกรอบการควบคมุภายใน นี้  ค ำว่ำ “องคก์ร”ใช้กลา่วโดยรวมหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และบคุลากรอื่น ตำมที่กล่ำวไว้ในควำมหมำยของกำรควบคุมภำยใน 
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หลกัการที่  7. องค์กรระบุความเสี่ยงในการบรรลุวตัถุประสงค์อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้
กิจการและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาวิธีการ
จดัการความเสีย่ง 

หลกัการที่  8. องคก์รพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติในการประเมนิความเสี่ยงใน
การบรรลุวตัถุประสงค ์

หลักการที่  9. องค์กรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน 

 
3. กิจกรรมการควบคมุ 

กจิกรรมการควบคุม เป็นมาตรการที่ก าหนดไว้ในนโยบายและวธิปีฏบิตังิานที่ช่วยให้
มัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัิตามการสัง่การของผู้บรหิารเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวตัถุประสงค ์ 
กิจกรรมการควบคุมควรได้รบัการน าไปปฏบิตัิในทุกระดบัของกิจการ ในขัน้ตอนการท างาน
ต่างๆ ภายในกระบวนการธุรกจิ รวมถงึการท างานทีใ่ชเ้ทคโนโลยดีว้ย  กจิกรรมการควบคุมอาจ
จดัอยูใ่นประเภทการควบคุมเชงิป้องกนัหรอืการควบคุมเชงิตรวจจบั การควบคุมโดยคนและการ
ควบคุมโดยอตัโนมตักิจิกรรมการควบคุม ประกอบดว้ย 3 หลกัการคอื 

หลกัการที่ 10. องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทีล่ดความเสีย่งในการบรรลุ
วตัถุประสงคใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

หลกัการที่ 11. องค์กรเลอืกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปด้านเทคโนโลยเีพื่อ
สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์

หลักการที่ 12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบายซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่
คาดหวงัและวธิกีารปฏบิตัเิพื่อน านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิ

 

 4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
 สารสนเทศเป็นสิง่จ าเป็นที่จะช่วยให้กจิการด าเนินการตามความรบัผดิชอบของการ
ควบคุมภายในเพื่อสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคผ์ูบ้รหิารจะไดร้บัหรอืจดัท าและใชส้ารสนเทศ
ทีเ่กี่ยวขอ้งและมคีุณภาพจากแหล่งขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการท างานของ
องคป์ระกอบอื่นๆ ของการควบคุมภายใน  ประกอบดว้ย 3 หลกัการคอื 

หลกัการที่ 13. องค์กรได้รบัหรอืสรา้งและใช้สารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งและมคีุณภาพ เพื่อ
สนบัสนุนให ้  การควบคุมภายในท าหน้าทีไ่ด ้
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หลกัการที ่14. องคก์รมกีารสื่อสารภายในเกี่ยวกบัสารสนเทศ รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละ
ความรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนให้การ
ควบคุมภายในท าหน้าทีไ่ด ้

หลกัการที ่15. องคก์รมกีารสื่อสารกบับุคคลภายนอกเกี่ยวกบัประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อ
การท าหน้าทีข่องการควบคุมภายใน 

 
5. การติดตามผล 

  เพื่อให้มัน่ใจว่าแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทัง้ 5 องคป์ระถูกน ามาใช ้
จ าเป็นต้องมกีารประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง การประเมนิผลแยกต่างหาก หรอืทัง้สองวธิรี่วมกนั 
รวมถงึการควบคุมที่ท าให้หลกัการภายในแต่ละองค์ประกอบเป็นผล โดยการควบคุมมปีรากฏ
และท าหน้าที่อยู่  การประเมนิผลอย่างต่อเนื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธุรกจิในระดบั
ต่างๆ ของกจิการ ใหข้อ้มลูทีท่นัเวลา  ส่วนการประเมนิแยกต่างหากซึง่ปฏบิตัเิป็นครัง้คราวจะมี
ขอบเขตและความถี่ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยง ประสิทธิผลของการ
ประเมนิผลอยา่งต่อเนื่อง และขอ้พจิารณาอื่นๆ ของผูบ้รหิาร  การตดิตามผลม ี2 หลกัการคอื 

หลกัการที ่ 16. องคก์รเลอืก พฒันา และด าเนินการประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง และ/หรอื 
ประเมินแยกต่างหาก เพื่อให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในมปีรากฏและท าหน้าทีอ่ยู่ 

หลกัการที่ 17. องค์กรประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่าง
ทนัเวลาต่อบุคคลที่รบัผดิชอบในการด าเนินการแก้ไข รวมถงึผู้บรหิาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม 

 
COSO ยงัได้ก าหนดแนวทางการบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 

ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบรหิารงาน การด าเนินงาน และการ

บรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 

 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) สภาพแวดล้อมของ

องค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคญั ในการก าหนดกรอบบรหิารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจยั

หลายประการ เช่น วฒันธรรมองค์กร นโยบายของผู้บรหิาร แนวทางการปฏบิตัิงานบุคลากร 

กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบยีบ เป็นต้น  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รประกอบ

เป็นพืน้ฐานส าคญัในการก าหนดทศิทางของกรอบการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
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 2. การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพจิารณาก าหนด

วตัถุประสงค์ในการบรหิารความเสี่ยง ให้มคีวามสอดคล้องกบักลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กร

ยอมรบัได ้เพื่อวางเป้าหมายในการบรหิารความเสีย่งขององคก์รไดอ้ย่างชดัเจน และเหมาะสม 

 3. การบ่งชีเ้หตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิ

ขึน้กบัหน่วยงาน ทัง้ในส่วนของปัจจยัเสีย่งทีเ่กดิจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบาย

บรหิารงาน บุคลากร การปฏบิตังิาน การเงนิ ระบบสารสนเทศ ระเบยีบ กฎหมาย ระบบบญัช ี

ภาษีอากร ทัง้นี้เพื่อท าความเขา้ใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นัน้ เพื่อให้ผู้บรหิารสามารถ

พจิารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจดัการกบัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ี

 4. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) การประเมนิความเสี่ยงเป็นการ

จ าแนกและพจิารณาจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งทีม่อียู่ โดยการประเมนิจากโอกาสทีจ่ะ

เกดิ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมนิความเสีย่งไดท้ัง้จากปัจจยัความ

เสีย่งภายนอกและปัจจยัความเสีย่งภายในองคก์ร 

 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลงัจากที่

องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมนิความส าคญัของความเสี่ยงแล้ว โดย

จะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวธิกีารที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสยีหรอื

โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได้ 

 6. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) การก าหนดกจิกรรมและการปฏบิตัิ

ต่างๆ ทีก่ระท าเพื่อลดความเสีย่ง และท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ขององคก์ร เช่น การก าหนดกระบวนการปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการความเสีย่งใหก้บั

บุคลากรภายในองค์กร  เพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจว่าจะสามารถจดัการกบัความเสี่ยงนัน้ได้

อยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องคก์รจะต้องมี

ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มปีระสิทธภิาพ เพราะเป็นพื้นฐานส าคญัที่จะน าไป

พจิารณาด าเนินการบรหิารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขัน้ตอนการปฏิบตัิที่องค์กร

ก าหนด 

 8. การติดตามประเมนิผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมกีารติดตามผล  เพื่อให้

ทราบถึงผลการด าเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี

ประสทิธภิาพหรอืไม ่(ERM Thailand, การบรหิารจดัการความเสีย่ง, 2555) 
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ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งเรือ่งการทุจรติ COSO (2016) ไดจ้ดัท าคู่มอื
การบรหิารความเสีย่งเรื่องการทุจรติ โดยอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างกรอบการควบคุมภายใน 
2013 ใน 5 องคป์ระกอบและ 17 หลกัการ กบัหลกัการบรหิารความเสีย่งเรื่องการทุจรติ โดย
สรปุดงัตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการควบคมุภายใน และหลกัการบริหารความเส่ียง

เร่ืองการทุจริต 
 

กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 
สภาพแวดล้อมการควบคมุ การก ากบัดแูลความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

1. องค์กรแสดงให้เห็นถึงความยึดมัน่ใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม 

1. องค์กรก าหนดและสื่อสารโปรแกรมการ
บรหิารความเสีย่งเรือ่งการทุจรติทีแ่สดงให้
เห็นความคาดหวังของคณะกรรมการ
บรษิทัและผู้บรหิารระดบัสูง และความยดึ
มัน่ในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม
อย่างสูงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสีย่งเรือ่งการทุจรติ 

2. คณะกรรมการบรษิทัแสดงให้เหน็ถงึความ
เ ป็นอิสระจากผู้บริหารและท าห น้าที่
สอดส่องดูแลการพฒันาและการด าเนินการ
ดา้นการควบคุมภายใน 

3. ผูบ้รหิารจดัใหม้โีครงสรา้ง สายการรายงาน 
รวมทัง้การก าหนดอ านาจหน้าที่และความ
รบัผดิชอบที่เหมาะสมเพื่อให้กิจการบรรลุ
วตัถุประสงค ์ภายใตก้ารสอดส่องดแูล 

4. องค์กรจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ใน
การจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องกจิการ 

กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัิงานตาม
หน้าที่การควบคุมภายในเพื่อให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงค ์
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ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการควบคมุภายใน และหลกัการบริหารความเส่ียง
เร่ืองการทุจริต(ต่อ) 

 
กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

การประเมินความเส่ียง การประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 

6. องค์กรระบุวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน
เพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 
 
 
2. องค์กรด าเนินการประเมนิความเสี่ยงเรื่อง
ทุจรติอย่างเขม้ เพื่อระบุกลไกและความเสี่ยง
เรือ่งการทุจรติเรื่องใดโดยเฉพาะ วดัค่าโอกาส
เกิดและผลกระทบ และประเมนิกิจกรรมการ
ควบคุมการทุจรติทีม่อียู่ และน าไปด าเนินการ
เพื่อลดความเสีย่งเรือ่งการทุจรติทีค่งเหลอื 

7. อ งค์ก ร ร ะบุ ค ว าม เ สี่ ย ง ในการบรรลุ
วตัถุประสงค์อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้กจิการ
และวเิคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การพจิารณาวธิกีารจดัการ 

8. องค์กรพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตในการประเมินความเสี่ยงในการ
บรรลุวตัถุประสงค ์

9. องค์กรระบุและประเมนิการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการควบคมุ กิจกรรมการควบคมุการทุจริต 

10. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมที่ลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วตัถุประสงคใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

3. องค์กรเลือกพัฒนา และน าไปปฏิบัติ
กจิกรรมการควบคุมการทุจรติเชงิป้องกนั
และเชงิตรวจจบั  เพื่อลดความเสี่ยงของ
เหตุการณ์ทุจรติที่เกิดขึ้นหรอืการไม่อาจ
ตรวจพบไดท้นัเวลา 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุ มทั ว่ ไ ปด้ า น เ ทค โน โลยี เ พื่ อ
สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์

12. องค์กรจดัให้มกีิจกรรมควบคุมผ่านทาง
นโยบายซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวงัและ
วิธีการปฏิบัติเพื่อน านโยบายไปสู่การ
ปฏบิตั ิ
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ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการควบคมุภายใน และหลกัการบริหารความเส่ียง
เร่ืองการทุจริต(ต่อ) 

 

กรอบการควบคมุภายใน กรอบการบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต 
สารสนเทศและการส่ือสาร การสืบสวนและแก้ไขการทุจริต 
13. องค์กรได้รบัหรอืสรา้ง และใชส้ารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้องและมคีุณภาพ เพื่อสนับสนุน
ใหก้ารควบคุมภายในท าหน้าทีไ่ด ้

4. องค์กรสรา้งกระบวนการสื่อสารเพื่อได้รบั
สารสนเทศเกี่ยวกบัเหตุการณ์ทุจรติทีอ่าจ
เกิดขึ้น และด าเนินการประสานงานเพื่อ
สบืสวนและแกไ้ขการทุจรติอย่างเหมาะสม 
และทนัเวลา 

14. องค์กรมีการสื่ อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละความ
รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็น
เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในท า
หน้าทีไ่ด ้

15. องค์กรมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกบัประเดน็ที่มผีลกระทบต่อการท า
หน้าทีข่องการควบคุมภายใน 
 

กิจกรรมการติดตามผล กิจกรรมการติดตามผลการบริหารความ
เส่ียงเร่ืองการทุจริต 

16. องค์กรเลือก พัฒนา และด าเนินการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง และ/หรือ 
ประเมนิผลแยกต่างหาก เพื่อให้มัน่ใจว่า
องค์ประกอบของการควบคุมภายในมี
ปรากฏและท าหน้าทีอ่ยู่ 

5. องค์กร เลือ  พัฒนา และด า เนินการ
ประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่า
หลกัการบรหิารความเสี่ยงเรื่องการทุจรติ
ทัง้ 5 หลกัการมปีรากฎ และท าหน้าทีอ่ยู ่
และสื่อสารข้อบกพร่องของการบริหาร
ความเสี่ยงเรื่เงการทุจรติอย่างทนัเวลาต่อ
บุคคลทีร่บัผดิขอบในการด าเนินการแก้ไข 
รวมถงึผุบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการ
บรษิทั 

17. องคก์รประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่อง
ของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อ
บุคคลที่ร ับผิดชอบในการด าเนินการ
แก้ไข รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ชนาเทพ นิ่มนวล (2555) ศกึษาเรื่องการประเมนิความเสีย่งเรื่องการทุจรติกรณีศกึษา

การเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลยัจนัทบุรี โดยการสงัเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามการประเมนิความเสีย่งเรื่องการทุจรติจากสภาพแวดลอ้ม การควบคุมภายใน และ

กิจกรรมที่อาจเกิดการทุจรติในระบบการเบิกจ่ายเงนิรายได้ สอบถามผู้บรหิารและพนักงาน

มหาวิทยาลัยจันทบุรี จ านวน 29 คน ผลการศึกษาพบว่า การประเมินความเสี่ยงจาก

สภาพแวดลอ้มการควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในอย่างเพยีงพอ บุคลากรดา้น

การตรวจสอบภายในมไีม่เพยีงพอ และผู้บรหิารหนึ่งหรอืสองคนมอีทิธพิลมากภายในองค์กร 

รปูแบบกจิกรรมทีอ่าจเกดิการทุจรติในระบบการเบกิจ่ายเงนิรายไดม้ากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ขาดการตรวจสอบ ขอ้มูลผู้ประกอบการ ไม่มขีอ้ก าหนดให้พนักงานเปิดเผย

ขอ้มูลเกี่ยวกบัการเป็นเจา้ของธุรกจิ รวมถงึไม่มชี่องทางในการรายงานเบาะแสการทุจรติ ไม่มี

นโยบายเกี่ยวกบัการรบัของขวญั และส่วนลดจากผูป้ระกอบการ ไม่มกีารปรบัเปลีย่นเจา้หน้าที่

จดัซือ้เป็นระยะและ ไมม่กีารประเมนิผูป้ระกอบการ 

 ดวงมณ ีเกตุแกว้ (2557) ศกึษาเรือ่งการประเมนิระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกบัสนิคา้

คงเหลอืประเภทคอมพวิเตอร์อเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา คอืพนักงานฝ่าย

คลงัสนิค้าและจดัส่ง บรษิทักรณีศกึษา จ านวน 150 คน สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มลู ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ผลการศึกษาพบว่าการประเมนิ

ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกบัสนิคา้คงเหลอืตามแนวความคดิของ COSO อยู่ในระดบัพอใช้

การประเมนิความรูค้วามเขา้ใจ เรื่องระบบการควบคุมภายในสนิคา้คงเหลอื พบว่าอยู่ในระดบั

พอใช้ และการปฏบิตังิานด้านกิจกรรมการควบคุมภายในเกี่ยวกบัสนิค้าคงเหลอือยู่ในระดบัด ี

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เพศหญงิและเพศชายมกีารปฏบิตังิานดา้นกจิกรรมการควบคุม

ภายในเกี่ยวกบัสนิค้าคงเหลอืแตกต่างกนั และความรูค้วามเขา้ใจเรื่องระบบการควบคุมภายใน 

มคีวามสมัพนัธ์กบัการปฏบิตังิานด้านกจิกรรมการควบคุมภายในเกี่ยวกบัสนิค้าคงเหลอื ด้าน

การจดัการสนิคา้ออกจากคลงั 

 ศศธิร กนัธาหลา้ (2557) ศกึษาเรื่องระบบการควบคุมภายในสนิคา้คงเหลอื โดยวธิกีาร

ศกึษาไดศ้กึษาเอกสาร ขอ้ก าหนดการปฏบิตังิานที่บรษิทัใชง้านอยู่จรงิดว้ย วธิกีารสงัเกต การ
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สอบถาม การสมัภาษณ์ผู้ปฏบิตัิงาน จากผลการศึกษาพบว่าปฏบิตัิได้มกีารปฏบิตัิตามหลกั

ทฤษฎขีองระบบการควบคุมภายในสนิค้าคงเหลอือย่างมปีระสทิธภิาพ และระบบสารสนเทศมี

ความปลอดภยัในการเขา้สู่ฐานขอ้มลู อนึ่ง การประเมนิการปฏบิตังิานของฝ่ายคลงัสนิคา้พบว่ามี

การปฏบิตัิดงันี้คอื (1)การประเมนิขอ้มูลระบบคลงัสนิค้ามกีารประเมนิอยู่ในเกณฑ์ด ี(2) การ

ประเมนิเกี่ยวกบัการบรหิารคลงัสนิค้ามผีลประเมนิอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และ (3) การประเมนิ

เกีย่วกบัการผลติสนิคา้มผีลการประเมนิอยูใ่นเกณฑพ์อใช้ 

 จนิตนา พลอยภทัรภณิโญ (2554) ศกึษาเรื่องปัจจยัที่เอื้อท าให้เกดิการทุจรติต่อหน้าที่

ของบุคลากรสงักดักระทรวงศึกษาธิการผลการวิจยัพบว่าปัจจยัเอื้อที่ท าให้เกิดการทุจรติต่อ

หน้าที่ของบุคลากรสงักดักระทรวงศกึษาธกิารประกอบด้วย 8 ปัจจยั คอื 1) การปฏบิตัหิน้าที่

โดยมชิอบ 2) การใชอ้ านาจของต าแหน่งในทางมชิอบ 3) โอกาสทีท่ าใหเ้กดิการทุจรติ 4) ระบบ

อุปถัมภ์ 5) ทศันคติต่อการทุจรติ 6) คุณธรรมประจ าใจ 7) สภาพเศรษฐกิจ 8) การบรหิาร

จดัการของหน่วยงาน และแนวทางป้องกนัการทุจรติต่อหน้าทีข่องบุคลากรกระทรวงศกึษาธกิาร

พบว่าม ี5 แนวทางดงันี้ 1)การควบคุมตดิตาม ตรวจสอบ และก ากบัดูแลใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย 

ระเบยีบ ค าสัง่ของทางราชการ 2) การปลกูฝังค่านิยม อุดมการณ์ ของการเป็นขา้ราชการทีด่ ีไม่

แสวงหาประโยชน์ทุกรปูแบบทีม่คิวรไดจ้ากการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อตนเองและพวกพอ้ง 3)การยก

ย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่ประพฤติ ปฏบิตัิตนเป็นเยี่ยงอย่างในด้านความซื่อสตัย์ สุจรติ 4) การ

ปรบัปรุงอัตราเงินเดือน ค่าครองชีพ ที่เหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจและระบบสวัสดิการ

ภายหลงัจากการเกษยีณราชการ 5) การบรหิารงานอยา่งโปร่งใสตามหลกัธรรมมาภบิาล 

 อชิระ เมธารชัตกุล (2557) ศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลังสินค้า

กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดย ศึกษาข้อมูลการตรวจนับสินค้าคงคลังเดือน

มถุินายน - สงิหาคม 2556 รวมถงึขอ้มลูการหยบิสนิคา้ เดอืนสงิหาคม 2556และเสนอแนวทาง 

3 แนวทาง แนวทางที่ 1 ใชร้ะบบการควบคุมสนิค้าคงคลงั ตามล าดบัความส าคญั 3 กลุ่ม โดย

กลุ่ม A พจิารณาจากสนิคา้คงคลงัที่มมีลูค่าสูงและมอีตัราการใช ้ต่อเดอืนสูง จะท าการควบคุม

เขม้งวดมากก าหนดความถี่ในการตรวจนับทุกวนั กลุ่ม B ควบคุม เขม้งวดปานกลางก าหนด

ความถี่ในการตรวจนับทุกสปัดาห ์กลุ่ม C ควบคุมไม่เขม้งวด ก าหนด ความถี่ในการตรวจนับ

ทุกเดอืน แนวทางที ่2 การปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัตามหลกั ABC รวมถงึท าการ

ก าหนดรหสัระบบต าแหน่งการจดัเกบ็และป้ายชีบ้่ง  แนวทางที่ 3 ท าการปรบัปรุงขัน้ตอนการท 

างานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบทีท่ าการปรบัปรุงจากผลการศกึษา พบว่าการแบ่งกลุ่มสนิคา้คง
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คลงัตามล าดบัความส าคญัและการก าหนด ความถี่ ในการตรวจนับสินค้าคงคลงัท าให้ข้อมูล

สนิคา้คงคลงัมคีวามแม่นย ามากขึน้จากเดมิ 67.75% เพิม่เป็น 90.76% เพิม่ขึน้ 23% และเวลา

เฉลีย่ของขัน้ตอนการเบกิจ่ายต่อ 1 ใบเบกิลดลงจาก 25 นาท ีเป็น 19 นาท ีลดลง 6 นาทต่ีอ 1 

ใบเบิก และต้นทุนถือครองสนิค้าตกรุ่นจากเดมิ 25.20% ลดลง 4.20% ลดลง 21% รวมถึง

ประสทิธภิาพการส่งมอบลกูคา้เพิม่ขึน้จาก 90% เป็น 100% สามารถช่วยใหผู้บ้รหิาร คลงัสนิคา้

สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการคลงัสนิคา้ และเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ 



บทท่ี 3 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 

 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรือ่ง การประเมนิความเสีย่งเรือ่งทุจรติกระบวนการควบคุม

สนิคา้คงเหลอืกรณศีกึษา บรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) สาขา A มแีนวทางการศกึษาดงัต่อไปนี้ 

 

วิธีการศึกษา 
 

 การศกึษาการประเมนิความเสีย่งเรือ่งทุจรติกระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื กรณีศกึษา

บรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน)เป็นการศกึษาขอ้มูลเชงิพรรณนา โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้จ านวน 

48คน ตอบแบบสอบถาม โดยประยุกต์ใช้เครื่องมอืการประเมนิความเสี่ยงในเรื่องทุจรติ (Fraud 

Risk Assessment Tool: FRA Tool) ตามแนวทางของสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจรติที่ได้รบั

อนุญาต (Association of Certified Fraud Examiners : ACFE) และน าข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามมาวเิคราะหห์าความเสีย่งของบรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) เพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไข

หาแนวทางและวธิป้ีองกนั 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

 เครื่องมอืการประเมนิความเสี่ยงในเรื่องทุจรติ (Fraud Risk Assessment Tool: FRA 

Tool) ของสมาคมผูต้รวจสอบการทุจรติรบัอนุญาต (Association of Certified Fraud Examiners : 

ACFE) มทีัง้สิน้จ านวน 15 องคป์ระกอบ (module)  ส าหรบัการศกึษาการประเมนิความเสีย่งเรื่อง

ทุจริตกระบวนการควบคุมสินค้าคง เหลือ นี้  ได้ ใช้ เครื่ อ งมือการประ เมินความเสี่ย ง
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ในเรือ่งทุจรติ เฉพาะองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบักบักระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื จ านวน 8 

องคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบของแบบสอบถามมดีงันี้  
 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างานทัว่ไปในการท างาน รายได้ การ

พบเหน็การทุจรติ หรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการทุจรติภายในองคก์ร 
 

ส่วนที่ 2ขอ้มูลความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมของระบบการควบคุมภายใน และ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตที่สงสยัจะเกิดขึ้นในกระบวนการควบคุมสินค้าคงเหลือม ี3 

องคป์ระกอบ (module) ดงันี้ 
 

 

 องคป์ระกอบที ่1 การประเมนิพนกังาน 

 องคป์ระกอบที ่2 การประเมนิผูบ้รหิาร 

 องคป์ระกอบที ่3 การประเมนิการควบคุมทางกายภาพ 
 

ส่วนที่ 3 ความคดิเหน็หรอืเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขการทุจรติ การ

ควบคุมภายใน และการประเมนิข้อเสนอแนะความเสี่ยงด้านการทุจรติภายในองค์กรม ี 5

องคป์ระกอบ (module) ดงันี้ 
 
 

 องคป์ระกอบที ่1 การขโมยสนิคา้คงเหลอืและอุปกรณ์ 

 องคป์ระกอบที ่2 การโจรกรรมขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์

 องคป์ระกอบที ่3 การคอรร์ปัชัน่ (Corruption) 

 องคป์ระกอบที ่4 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 องคป์ระกอบที ่5 การทุจรติขอ้มลูทางการเงนิ 
 
 

 ประชากรที่ใช้ศกึษา คอื บุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบักระบวนการควบคุมสนิค้า

คงเหลอืของสาขา A ของฝ่ายอาหารสด ฝ่ายอาหารแห้ง ฝ่ายอาหารแช่แขง็ และฝ่ายเบเกอรี ่

โดยใช้บุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัเกบ็สนิค้าคงเหลอืจ านวน 48คน โดยผู้ศกึษาได้รบั

แบบสอบถามกลบัคนืมาทัง้สิ้นจ านวน 45ชุด คดิเป็นร้อยละ 93.75 ซึ่งประชากรที่ใช้ศึกษามี

ดงัต่อไปนี้ 
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ผูบ้รหิาร/ผูจ้ดัการแผนก/หวัหน้าแผนก 3คน 
ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 2คน 
ฝ่ายรบั – ส่งสนิคา้ 5คน 

ฝ่าย Admin & ACL 2คน 
ฝ่ายอาหารสด  19คน 
ฝ่ายอาหารแหง้ 8คน 
ฝ่ายอาหารแช่แขง็ 5คน 
ฝ่ายเบเกอรี ่ 4คน 
รวมประชากรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด   48คน 

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  

1. ขอ้มลูปฐมภมูไิดจ้ากการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามขอ้มลูความคดิเหน็จากกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 48คน ในเดอืน กนัยายน 2560 โดยประยกุตใ์ชเ้ครื่องมอืการประเมนิความเสีย่ง

ในเรือ่งทุจรติ (Fraud Risk Assessment Tool: FRA Tool)  

2. ข้อมูลทุติยภูมศิึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานที่ เกี่ยวข้องกับระบบการ

ควบคุมสนิคนค้าคงเหลอืเพื่อวดัประสทิธภิาพของการควบคุมสนิค้าคงเหลอืของบรษิทั ABC 

จ ากดั (มหาชน) และศกึษางานวจิยัและขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติ 

 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 

 รวบรวบข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจรติที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง

ทัง้หมดประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ(SPSS) น าเสนอข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉลีย่ และรอ้ยละวเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติในกระบวนการควบคุมภายใน 

 1.ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา

ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างานทัว่ไปในการท างาน รายได้ การพบเห็นการทุจรติ หรอืข้อ

สงสยัเกีย่วกบัการทุจรติภายในองคก์ร น ามาวเิคราะหข์อ้มลูเป็นค่ารอ้ยละ 
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 2.การประเมนิขอ้มูลความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมของระบบการควบคุมภายใน

โดยก าหนดค่าน ้าหนกัตามแนวปฏบิตัทิัว่ไปในการประเมนิความเสีย่ง 

 การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิพนกังานน ้าหนกั 30% 

 การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิผูบ้รหิารน ้าหนกั 40% 

 การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิการควบคุมทางกายภาพ
เกีย่วกบัทรพัยส์นิน ้าหนกั 30% 

ทีม่า: ศวิะรกัษ์  พนิิจจารมณ์, (2560) 
 

 3.การประเมนิความคดิเหน็เกี่ยวกบัการทุจรติที่สงสยัจะเกดิขึน้ในกระบวนการควบคุม

สนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากองคป์ระกอบทีเ่ดีย่วขอ้งกบักระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื 

 ค าถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็ตามขอ้ที่ 2 และ 3 เป็นแบบปลายปิด โดยมคี าตอบให้

เลอืก 3 ขอ้ คอื ใช่ / ไมแ่น่ใจ / ไมใ่ช่ และก าหนดคะแนนการวดัค่าค าตอบตามตางรางที2่ ดงันี้ 

ชนาเทพ  นิ่มนวล, (2555, หน้า 23) 

 

ตารางท่ี2 คะแนนระดบัการวดัข้อมลูตามค่าความเส่ียงของระบบการควบคมุ 

 

ค าตอบ คะแนน ความหมาย 

ใช่ 0 มคีวามเสีย่งหรอืมจีดุอ่อนในระดบัต ่า 

ไมแ่น่ใจ 0.5 มคีวามเสีย่งหรอืมจีดุอ่อนในระดบัปานกลาง 

ไมใ่ช่ 1 มคีวามเสีย่งหรอืมจีดุอ่อนในระดบัสงู 
 

 

ทีม่า: ศวิะรกัษ์  พนิิจจารมณ์, (2560) 

 

 ประมวลผลโดยใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต (Fraud Risk 

Assessment Tool: FRA Tool) ตามแนวทางของสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจรติรบัอนุญาต 

(Association of Certified Fraud Examiners : ACFE) ซึ่งสามารถค านวณหาค่าเฉลีย่ได้

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างที่ค านวณสามารถน ามาเปรยีบเทยีบกบัระดบัอนัตรภาคโดยจะแบ่ง

อ อ ก เ ป็ น  3 ร ะ ดั บ  ซึ่ ง ก า ห น ด ค่ า ข อ ง อั น ต ร ภ า ค ชั ้ น ไ ด้ ดั ง นี้
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 อนัตรภาคชัน้0000=0000
ค่าสงูสุด   ค่าต ่าสุด

จ านวนระดบัชัน้ทีต่อ้งการ
 

 

อนัตรภาคชัน้0000=0000
     

 
     = 0.33 

ทีม่า:กาญจนา  เชรษฐศริ,ิ (2556, หน้า 30) 
 

 ซึง่แปลความหมายตามระดบัของโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยงเรื่องการทุจรติ ต่อ

ความเหน็ของสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในแสดงตามตารางที4่ดงันี้ 

 

ตารางท่ี3 แสดงช่วงคะแนนความคิดเหน็ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมการควบคมุภายในและ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

คะแนน ความหมาย ค าอธิบาย 

0.67 - 1.00 ระดบัโอกาสความเสีย่งสงู ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในมีจุดอ่อนควรได้รบัการแก้ไขปรับปรุง
อยา่งเรง่ด่วน 

0.34 - 0.66 ระดบัโอกาสความเสี่ยงปาน
กลาง 

ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในมขีอ้บกพรอ่งอยูบ่า้ง 

0.00 - 0.33  ระดบัโอกาสความเสีย่งต ่า ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในมไีมม่ขีอ้บ่งชีจ้ดุอ่อนทีม่นีัยส าคญั 

 

ทีม่า:ชนาเทพ  นิ่มนวล, (2555, หน้า 24) 

 

 4.ขอ้มูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัปัญหา อุปสรรค แนวทางการ

แกไ้ขการทุจรติ การควบคุมภายใน และการประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติภายในองคก์รเป็น

ค าถามแบบปลายเปิด ซึง่จะน ามารวบรวมเพื่อวเิคราะห ์จดัท าขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะ 
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การน าเสนอข้อมลู 
 

 การน าเสนอข้อมูลและสรุปผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจรติ เป็น

ลกัษณะการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิสถติทิี่ได้จากการค านวณค่าเฉลี่ยกลางของขอ้มูลจากการตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

 
 

 1.การประเมนิสภาพแวดลอ้มของระบบการควบคุมภายใน โดยน าผลรวมของคะแนนที่

ได้จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ได้แก่การประเมนิพนักงานการ

ประเมนิผูบ้รหิาร และการประเมนิการควบคุมทางกายภาพโดยใชค้่าสถติริอ้ยละมาวเิคราะหต์าม

ค่าน ้าหนักสดัส่วนที่ก าหนดไว้ เพื่อหาโอกาสที่การทุจรติจะเกดิขึน้จากการประเมนิความเสี่ยง

ของระบบควบคุมภายใน ตามตารางที4่ดงันี้ 

 

ตารางท่ี4 แสดงการประเมินสภาพแวดล้อมของระบบการควบคมุภายใน 

เกณฑก์ารประเมิน โอกาส น ้าหนัก 

1. การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิ
พนกังาน 

0.00% 30% 

2. การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิ
ผูบ้รหิาร 

0.00% 40% 

3. การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิการ
ควบคุมทางกายภาพเกี่ยวกบัทรพัยส์นิ 0.00% 30% 

โอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติจากสภาพแวดลอ้มภายใน 0.00% 
 

ทีม่า:ศวิะรกัษ์  พนิิจจารมณ์, (2560) 

 
 2.การประเมนิความคดิเหน็เกี่ยวกบัการทุจรติทีส่งสยัจะเกดิขึน้ในกระบวนการควบคุม

สนิคา้คงเหลอื โดยน าผลคะแนนไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดของแบบสอบถามในส่วนที ่2 ไดแ้ก่

การขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์การโจรกรรมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ ์การคอร์ร ัปชัน่ 

(Corruption)ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการทุจรติขอ้มูลทางการเงนิ มาประเมนิโอกาส
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การทุจรติทีส่งสยัจะเกดิขึน้ในแต่ละกจิกรรม โดยใชค้่าสถติริอ้ยละมาวเิคราะห์ผล และอธบิายค่า

โอกาสทีอ่าจเกดิการทุจรติไดต้ามล าดบัจากการทุจรติมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ด ตามตารางที5่ 
 

ตารางท่ี5 แสดงโอกาสการทุจริตท่ีสงสยัจะเกิดขึ้นในแต่ละประเภทหรือกิจกรรม 

ประเภทของกิจกรรมการทุจริต 
ความอ่อนแอของ

การควบคมุ 
อนัดบัท่ี 

1. การขโมยสนิคา้คงเหลอืและอุปกรณ์ 0.00%   

2. การโจรกรรมขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์ 0.00%   

3. การคอรร์ปัชัน่ (Corruption) 0.00%   

4. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 0.00%   

5. การทุจรติขอ้มลูทางการเงนิ  0.00%   
 

ทีม่า:กาญจนา  เชรษฐศริ,ิ (2556, หน้า 32) 

 

 การประเมนิสภาพแวดล้อมการควบคุมในกระบวนการทุจรติของกระบวนการควบคุม

สนิคา้คงเหลอืทัง้  5 กจิกรรมขา้งตน้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการจดัล าดบัโอกาสในการเกดิการ

ทุจรติขึ้นในระบบการควบคุมภายใน และจะน ากิจกรรมที่มคีวามเสี่ยงสูงมาก ๆ ไปพจิารณา

จดัท าแนวทางการตรวจสอบการทุจรติในกระบวนการควบคุมสนิค้าคงเหลอืให้มปีระสทิธผิล

ต่อไปในอนาคตภายภาคหน้า 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องการประเมินความเสี่ยงเรื่องทุจริตกระบวนการ

ควบคุมสนิคา้คงเหลอื กรณีศกึษาบรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก

แบสอบถาม ซึง่ไดจ้ดัส่งแบบสอบถามใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงาน ของบรษิทั ABC จ ากดัสาขา 

A จ านวน 45 คนผลการจ าแนกตามการวเิคราะหแ์บ่งเป็น 3 ส่วนดงันี้ 

 

ลกัษณะส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 การศกึษาขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้มลูในเรื่อง เพศอาย ุ

ระดบัการศกึษาต าแหน่งงานของท่านอยู่ระดบัใดขององค์กรประสบการณ์ทัว่ไปในการท างาน

รายได้ต่อเดอืน และการพบเหน็การทุจรติ หรอืมขี้อสงสยัเกี่ยวกบัการทุจรติ โดยวเิคราะห์ได้

ดงันี้ 

ตารางท่ี6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะส่วนบคุคล 

ลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ     
     1.1 ชาย 30 66.7 
     1.2 หญงิ 15 33.3 

รวม 45 100 
2. อาย ุ     
     2.1 ต ่ากว่า  20  ปี               6 13.3 
     2.2 21 – 25  ปี 23 51.1 
     2.3 26 – 30 ปี                   14 31.1 
     2.4 31 ปีขึน้ไป 2 4.4 

รวม 45 100 
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ตารางที6่ จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะส่วนบคุคล    

 (ต่อ) 
 

ลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

3. ระดบัการศกึษา     
     3.1 ต ่ากว่า ม. 6                             15 33.3 
     3.2 อนุปรญิญา (ปวช./ปวส.) 13 29.9 
     3.3 ปรญิญาตร ี                                17 37.8 
     3.4 สงูกว่าปรญิญาตร ี - - 

รวม 45 100 
4. ต าแหน่งงานของทา่นอยูร่ะดบัใดขององคก์ร     
     4.1 ผูบ้รหิาร                              1 2.2 
     4.2 ผูจ้ดัการแผนก / หวัหน้าแผนก  1 2.2 
     4.3 พนกังานปฏบิตักิารประจ า                                                         37 82.2 
     4.4 พนกังานปฏบิตักิาร (Par time)                   6 13.4 

รวม 45 100 
5. ประสบการณ์ทัว่ไปในการท างาน     
     5.1 ต ่ากว่า 1 ปี                                       9 20.0 
     5.2 2 - 3 ปี 31 68.9 
     5.3 4 - 5 ปี                                                                      3 6.7 
     5.4 6 ปีขึน้ไป                 2 4.4 

รวม 45 100 
6. รายไดต้่อเดอืน     
     6.1 ต ่ากว่า 11,000 บาท                                              3 6.7 
     6.2 11,001 – 13,000 บาท 10 22.2 
     6.3 13,001 – 15,000 บาท                                                                             30 66.7 
     6.4 15,001 บาทขึน้ไป                2 4.4 

รวม 45 100 
7. ทา่นเคยพบเหน็การทจุรติหรอืมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการทจุรติ 

 
  

     7.1 เคย 3 6.7 
     7.2 ไมเ่คย 42 93.3 

รวม 45 100 
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จากตารางที่6 กลุ่มตวัอย่างมสีดัส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญงิ โดยเป็นเพศชายรอ้ยละ 66.7 

และเพศหญิงร้อยละ 33.3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 21 – 25 ปี ร้อยละ 51.1 

รองลงมาอายรุะหว่าง26 – 30 ปี รอ้ยละ 31.1 อายตุ ่ากว่า  20  ปี รอ้ยละ 13.3 และน้อยทีสุ่ดคอื

อายุ 31 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 4.4 กลุ่มตวัอย่างมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากถงึรอ้ยละ 37.8 

รองลงมาระดบัต ่ากว่า ม.6 ร้อยละ 33.3และน้อยที่สุดระดบัอนุปรญิญา (ปวช./ปวส.) รอ้ยละ 

28.9ต าแหน่งงานมพีนักงานปฏบิตักิารประจ ารอ้ยละ 82.2 และมผีู้บรหิาร ผู้จดัการแผนก / 

หวัหน้าแผนก รอ้ยละ 2.2โดยส่วนใหญ่แลว้กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ในปฏบิตังิานทีใ่กลเ้คยีง

กนัรอ้ยละ 68.9 ต ่ากว่า 1 ปี  รอ้ยละ 20 รองลงมา 4 - 5 ปี รอ้ยละ 6.7 และ6 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 

4.4 จากกลุ่มตวัอยา่งขา้งตน้ แบบสอบถามนี้ไดส้อบถามถงึการพบเหน็การทุจรติหรอืมขีอ้สงสยั

เกี่ยวกับการทุจริตภายในองค์กรที่ปฏิบัติงาน พบว่ามีสัดส่วนที่ไม่เคยพบหรือมีข้อสงสัย

เกี่ยวขอ้งกบัการจรติจ านวน 42 คนคดิเป็นรอ้ยละ93.3 และเคยพบหรอืมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัการ

ทุจรติ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 

 

การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน 

 

 การประเมนิความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน กรณศีกึษาบรษิทั 

ABC จ ากดั (มหาชน) สาขา Aแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 

 ขัน้ตอนที่  1การหาค่าเฉลี่ยกลางของระดับความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างจาก

แบบสอบถามโดยใช้สูตรการค านวณทางสถิติและแปลผลตามระดับความเห็นที่มีต่ อ

สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน 

 ขัน้ตอนที ่2 เลอืกตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งทีต่อบมากทีสุ่ดในแต่ละขอ้ค าถาม และน ามา

วเิคราะหแ์ปลผลตามเครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติ  

 

1. การประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายใน ด้านการะประเมิน

พนักงาน 

 ผูศ้กึษาไดส้อบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกีย่วกบั

การะประเมนิพนกังาน โดยใหต้อบแบบสอบถามจ านวน 10 ขอ้ จากนัน้ค านวณค่าเฉลีย่ในแต่ละ

ระดบั และน ามาอภปิลายผลแสดงตามตารางที7่ดงันี้ 
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ตารางท่ี7 ระดบัความเส่ียงท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน ด้านการประเมิน
พนักงาน 

 

จดุควบคมุ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ระดบั
ความ
เส่ียง 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม 

1.พนกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจคุณลกัษณะของ
งานทีป่ฏบิตัอิย่างชดัเจน 

38 
84.4 

7 
15.6 

0 
0.0 

45 
100 

0.07 ต ่า 

2.องคก์รมกีารวดัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนกังาน 

34 
75.6 

11 
24.4 

0 
0.0 

45 
100 

0.12 ต ่า 

3.องคก์รมกีารจดัอมรมและใหค้วามรูพ้นกังานใน
เรือ่งความส าคญัของจรยิธรรมและการต่อตา้น
การทุจรติ 

34 
75.6 

11 
24.4 

0 
0.0 

45 
100 

0.12 ต ่า 

4.องคก์รไดส้รา้งช่องทางการแจง้เบาะแส
พฤตกิรรมทีน่่าสงสยัว่าจะมกีารทุจรติ 

23 
51.1 

22 
48.9 

0 
0.0 

45 
100 

0.24 ต ่า 

5.มกีารประเมนิความสามารถของท่านในการ
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 

34 
75.6 

11 
24.4 

0 
0.0 

45 
100 

0.12 ต ่า 

6.พนกังานมคีวามรูส้กึว่าไดร้บัผลตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม 

37 
82.2 

8 
17.8 

0 
0.0 

45 
100 

0.08 ต ่า 

7.พนกังานกลา้ทีจ่ะรายงานขา่วการทุจรติต่อ
หวัหน้าหรอืผูบ้รหิาร 

39 
80.0 

9 
20.0 

0 
0.0 

45 
100 

0.10 ต ่า 

8.ผูบ้รหิารสามารถโน้มน้าว จงูใจ ใหพ้นกังานมี
ขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน และใหม้คีวาม
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

30 
66.7 

15 
33.3 

0 
0.0 

45 
100 

0.16 ต ่า 

9.องคก์รมนีโยบายการทุจรติเป็นรายลกัษณ์
อกัษร 

31 
68.9 

14 
31.1 

0 
0.0 

45 
100 

0.15 ต ่า 

10.องคก์รมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน 
22 

48.9 
23 

51.1 
0 

0.0 
45 
100 

0.25 ต ่า 

โอกาสทีอ่าจเกดิการทุจรติ มคี่าเฉลีย่รวม 0.14 ต ่า 

โอกาสทีอ่าจเกดิการทุจรติคดิเป็นรอ้ยละ 14.55% 

 

จากตารางที7่พบว่าโดยเฉลีย่แลว้สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ดา้นการประเมนิพนักงาน 

มโีอกาสเกดิการทุจรติอยูใ่น ระดบัต า่โดยกลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ในเรื่ององคก์รมหีน่วยงาน

ตรวจสอบภายในโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ0.25องค์กรได้สร้างช่องทางการแจ้งเบาะแส

พฤตกิรรมที่น่าสงสยัว่าจะมกีารทุจรติมคี่าเฉลี่ย 0.24 ผู้บรหิารสามารถโน้มน้าว จูงใจ ให้

พนกังานมขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน และใหม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รมคี่าเฉลีย่ 0.16 

และองค์กรมนีโยบายการทุจรติเป็นรายลกัษณ์อกัษรมคี่าเฉลีย่ 0.15แสดงใหเ้หน็ว่าองคก์รจะมี
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ความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พัฒนาและรกัษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายใน ด้านการะประเมินผูบ้ริหาร 

ผู้ศึกษาได้สอบถามความคดิเห็นที่มต่ีอสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการะ

ประเมนิผูบ้รหิารโดยใหต้อบแบบสอบถามจ านวน 10 ขอ้ จากนัน้ค านวณค่าเฉลีย่ในแต่ละระดบั 

และน ามาอภปิลายผลแสดงตามตารางที8่ดงันี้ 

ตารางท่ี8 ระดบัความเส่ียงท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน ด้านการประเมิน
ผูบ้ริหาร 

จดุควบคมุ 
ผลการประเมิน ระดบั

ความ
เส่ียง 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม ค่าเฉล่ีย 

1.ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนในการคาดการณ์
แนวโน้มทางธุรกจิ และภาวะมคีวามเป็นผูน้ าสงู 

33 
73.3 

8 
17.8 

4 
8.9 

45 
100 

0.17 ต ่า 

2.ผูบ้รหิารสามารถโน้มน้าว จงูใจ ใหพ้นกังานมี
ขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน และใหม้คีวาม
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

31 
68.9 

13 
28.9 

1 
2.2 

45 
100 

0.16 ต ่า 

3.ผูบ้รหิารปฏบิตัติวัเป็นแบบอย่างทีด่ขีององคก์ร 33 
73.3 

11 
24.4 

1 
2.2 

45 
100 

0.14 ต ่า 

4.เมือ่ท่านมปัีญหาในการท างานผูบ้รหิารสามารถ
ใหค้ าปรกึษาไดเ้ป็นอย่างด ี

33 
73.3 

11 
24.4 

1 
2.2 

45 
100 

0.14 ต ่า 

5.ผูบ้รหิารมกีารมอบหมายงานทีเ่หมาะสมแก่
ท่าน 

29 
64.4 

16 
35.6 

0 
0.0 

45 
100 

0.17 ต ่า 

6.คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามเป็นอสิระ 17 
37.8 

15 
33.3 

13 
28.9 

45 
100 

0.45 ปานกลาง 

7.ผลตอบแทนไมอ่ยู่บนพืน้ฐานของการ
ปฏบิตังิาน 

23 
51.1 

22 
48.9 

0 
0.0 

45 
100 

0.24 ต ่า 

8.องคก์รมผีูเ้ขา้ตรวจสอบภายในไมเ่พยีงพอ 18 
40.0 

20 
44.4 

7 
15.6 

45 
100 

0.37 ปานกลาง 

9.องคก์รไมส่ามารถควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติาม
ระบบควบคุมภายใน 

5 
11.1 

28 
62.2 

12 
26.7 

45 
100 

0.57 สงู 

10.ผลตอบแทนระหว่างกรรมการบรษิทัและ
ผูบ้รหิารสงู 

14 
31.1 

21 
46.7 

10 
22.2 

45 
100 

0.45 สงู 

โอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติรวม มคี่าเฉลีย่รวม 0.29 ต ่า 

โอกาสทีอ่าจเกดิการทุจรติคดิเป็นรอ้ยละ 29.23% 
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จากตารางที8่ พบว่าโดยเฉลีย่แลว้สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน ดา้นการประเมนิผูบ้รหิารมี

โอกาสเกดิการทุจรติอยู่ใน ระดบัต า่โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ในเรื่ององค์กรไม่สามารถ

ควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในโดยมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 0.57 ผลตอบแทน

ระหว่างกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารสูงมคี่าเฉลีย่ 0.45 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเป็น

อสิระมคี่าเฉลีย่ 0.45 องคก์รมผีูเ้ขา้ตรวจสอบภายในไม่เพยีงพอมคี่าเฉลีย่ 0.37แสดงใหเ้หน็ถงึ

ผูบ้รหิารควรมคีวามเขม้งวดเดด็ขาดในการการปฏบิตัติามระบบควบคุมภายใน 
 

3. การประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายใน ด้านการควบคมุทางกายภาพ 

ผู้ศึกษาได้สอบถามความคดิเห็นที่มต่ีอสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการะ

ประเมนิการควบคุมทางกายภาพ โดยให้ตอบแบบสอบถามจ านวน 10 ข้อ จากนัน้ค านวณ

ค่าเฉลีย่ในแต่ละระดบั และน ามาอภปิลายผลแสดงตามตารางที9่ดงันี้ 
 

ตารางท่ี9 ระดบัความเส่ียงท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน ด้านการควบคมุ
ทางกายภาพ 

จดุควบคมุ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ระดบัความ

เส่ียง ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม 
1.องคก์รมนีโยบายทีร่ะบุพฤตกิรรมทีข่าดจรยิธรรมหรอืไม่
ซื่อสตัย์ 

23 
51.1 

22 
48.9 

0 
0.0 

45 
100 

0.24 ต ่า 

2.ฝ่ายบรหิารขององคก์รแสดงการสนบัสนุนนโยบายดา้น
จรยิธรรมและการต่อตา้นการทุจรติ 

25 
55.6 

19 
42.2 

0 
0.0 

45 
100 

0.23 ต ่า 

3.องคก์รท าการตรวจสอบเพื่อหาพฤตกิรรมที่ขาดจรยิธรรม
หรอืไม่ซื่อสตัยข์องผูส้มคัรเขา้ท างาน 

32 
71.1 

13 
28.9 

0 
0.0 

45 
100 

0.14 ต ่า 

4.องคก์รมกีารตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด CCTV ในพืน้ที่
คลงัสนิคา้ 

26 
57.8 

19 
42.2 

0 
0.0 

45 
100 

0.21 ต ่า 

5.องคก์รอบรมและใหค้วามรู้พนกังานเกีย่วกบัความส าคญั
ของจรยิธรรมและโปรแกรมการต่อตา้นทุจรติ 

40 
88.9 

3 
6.7 

2 
4.4 

45 
100 

0.07 ต ่า 

6.องคก์รสรา้งชอ่งทางในการรายงานพฤตกิรรมทีน่่าสงสยั
วา่ จะมกีารละเมดินโยบายในเรื่องจรยิธรรมหรอืการต่อตา้น
การทุจรติ 

28 
62.2 

14 
31.1 

3 
6.7 

45 
100 

0.22 ต ่า 

7.องคก์รท าการสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิทนัท ีเมื่อเกดิ
เหตุการณ์ทีน่่าสงสยั 

42 
93.3 

2 
4.4 

1 
2.2 

45 
100 

0.04 ต ่า 

8.องคก์รมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทีเ่ป็นมอือาชพีใน
การควบคุมสนิคา้และสนิทรพัย์ 

45 
100 

0 
0.0 

0 
0.0 

45 
100 

0.00 ต ่า 

9.ผูต้รวจสอบภายในหรอืผูส้อบบญัชสีุ่มตรวจสนิคา้ โดยไม่
บอกล่วงหน้า 

45 
100 

0 
0.0 

0 
0.0 

45 
100 

0.00 ต ่า 

10.องคก์รจ ากดัการเขา้ระบบคอมพวิเตอรท์ีเ่กบ็เอกสาร
สนิคา้ 

44 
97.8 

1 
2.2 

0 
0.0 

45 
100 

0.02 ต ่า 

โอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติรวม มคี่าเฉลีย่รวม 0.12 ต ่า 

โอกาสทีอ่าจเกดิการทุจรติคดิเป็นรอ้ยละ 15.99% 
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จากตารางที่9 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ด้านการควบคุมทาง

กายภาพมโีอกาสเกดิการทุจรติอยูใ่น ระดบัต า่ โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ในเรื่ององคก์รมี

นโยบายที่ระบุพฤติกรรมที่ขาดจรยิธรรมหรอืไม่ซื่อสตัย์โดยมคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ0.24ฝ่าย

บรหิารขององคก์รแสดงการสนับสนุนนโยบายดา้นจรยิธรรมและการต่อต้านการทุจรติมคี่าเฉลีย่ 

0.23องคก์รสรา้งช่องทางในการรายงานพฤตกิรรมทีน่่าสงสยัว่า จะมกีารละเมดินโยบายในเรื่อง

จรยิธรรมหรอืการต่อต้านการทุจรติมคี่าเฉลี่ย0.22องคก์รมกีารตดิตัง้กล้องวงจรปิด CCTV ใน

พืน้ทีค่ลงัสนิค้ามคี่าเฉลี่ย0.21แสดงใหเ้หน็ว่าองค์กรควรมกีารปรบัปรุงในเรื่องของความยดึมัน่

ในคุณค่าความซื่อตรงและจรยิธรรมอย่างสูงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งเรื่องการทุจรติ

เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์

 
 

ผลการประเมินความเส่ียงในเร่ืองทุจริตด้านภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน 
 

 ท าการเปรยีบเทยีบค่าความเสี่ยงจากการประเมนิพนักงานการประเมนิผู้บรหิาร และ

การประเมนิการควบคุมทางกายภาพ โดยใชค้่าสถติริอ้ยละมาวเิคราะหต์ามค่าน ้าหนักสดัส่วนที่

ก าหนดไว้ เพื่อหาโอกาสที่การทุจรติจะเกิดขึ้นจากการประเมนิความเสี่ยงของระบบควบคุม

ภายใน ตามตารางที1่0 
 

ตารางท่ี10 สรปุผลการประเมินความเส่ียงในเร่ืองทุจริตด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ
ภายใน 

เกณฑก์ารประเมิน โอกาส น ้าหนัก คะแนน 
ระดบั
ความ
เส่ียง 

1. การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคมุทีพ่บจากการ
ประเมนิพนกังาน 

14.55% 30% 4.37% ต ่า 

2. การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคมุทีพ่บจากการ
ประเมนิผูบ้รหิาร 

29.23% 40% 11.69% ต ่า 

3. การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคมุทีพ่บจากการ
ประเมนิการควบคมุทางกายภาพเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 15.99% 30% 4.80% ต ่า 

โอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติจากสภาพแวดลอ้มภายในจากการใหน้ ้าหนกั 30%, 40%, 
30% ตามล าดบั 

20.86% ต ่า 
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จากตารางที่10สรุปภาพรวมสรุปผลการประเมนิความเสี่ยงในเรื่องทุจรติดา้นภาพแวดล้อมการ

ควบคุมภายใน พบว่าโอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงของ

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในมคีวามเสี่ยงระดบัต ่าโดยมคีะแนนรวมเท่ากบั 20.86%ซึ่ง

หลกั ๆ จะมาจากการประเมนิความเสี่ยงของระบบควบคุมที่พบจากการประเมนิผู้บรหิารมี

คะแนนรวมเท่ากบั 11.69% สาเหตุมาจากผูบ้รหิารไม่สามารถควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามระบบ

ควบคุมภายใน 

 

การประเมินโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตในกระบวนการควบคมุสินค้าคงเหลือ 

 การประเมนิโอกาสที่อาจเกดิการทุจรติในกระบวนการควบคุมสนิค้าคงเหลอื ประเมนิ

โดยหาค่าเฉลีย่ขงิความคดิเหน็เกีย่วกบัโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติรวม 5 องคป์ระกอบ 
 

1. การทุจริตท่ีเก่ียวกบัการการขโมยสินค้าคงเหลือและอปุกรณ์ 

ผูศ้กึษาได้ทดสอบความคดิเหน็เกี่ยวกบัการประเมนิโอกาสที่อาจเกดิการทุจรติในกระบวนการ

ควบคุมสนิคา้คงเหลอืรปูแบบการการขโมยสนิคา้คงเหลอืและอุปกรณ์ โดยใหต้อบแบบสอบถาม

จ านวน 12 ขอ้ จากนัน้ค านวณค่าเฉลีย่ในแต่ละระดบัแสดงตามตารางที1่1ดงันี้ 
 

ตารางท่ี11 แสดงระดบัความเส่ียงเก่ียวกบัโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต ในรปูแบบการ
ทุจริตเก่ียวกบัการขโมยสินค้าคงเหลือและอปุกรณ์ 

จดุควบคมุ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ระดบั
ความ
เส่ียง 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม 

1.ตรวจนบัสนิคา้โดยบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระ 
(ไมอ่ยู่ฝ่ายรบัสนิคา้) 

33 
73.3 

12 
26.7 

0 
0.0 

45 
100 

0.13 ต ่า 

2.มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการรบัสนิคา้ และ
การเบกิสนิคา้ 

28 
62.2 

17 
37.8 

0 
0.0 

45 
100 

0.18 ต ่า 

3.มกีารรายงานรบัสนิคา้ทีส่ ัง่ซื้อทัง้หมด 
32 

71.1 
13 

28.9 
0 

0.0 
45 
100 

0.14 ต ่า 

4.สนิคา้และทรพัยส์นิมกีารควบคุมดว้ย Serial 
Number และมคี าอธบิายประกอบชดัเจน 

40 
88.9 

5 
11.1 

0 
0.0 

45 
100 

0.05 ต ่า 

5.มรีะเบยีบการสัง่สนิคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
41 

91.1 
4 

8.9 
0 

0.0 
45 
100 

0.04 ต ่า 
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ตารางท่ี11 แสดงระดบัความเส่ียงเก่ียวกบัโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต ในรปูแบบการ
ทุจริตเก่ียวกบัการขโมยสินค้าคงเหลือและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 

จดุควบคมุ ผลการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ระดบั
ความ
เส่ียง 

6.ส าเนารายงานการรบัสนิคา้ถูกส่งไปยงัฝ่าย
จดัซื้อฝ่ายบญัช ี

40 
88.9 

5 
11.1 

0 
0.0 

45 
100 

0.05 ต ่า 

7.มกีารท ารายงานสนิคา้ / เกนิสนิคา้ขาด / สนิคา้
เสยีหาย 

44 
97.8 

1 
2.2 

0 
0.0 

45 
100 

0.01 ต ่า 

8.มกีารก ากบัดแูลพืน้ทีร่บัของและส่งของเพือ่
ป้องกนัขโมย 

41 
91.1 

4 
8.9 

0 
0.0 

45 
100 

0.04 ต ่า 

9.มกีารตรวจถุงหรอืถงัขยะเป็นระยะ 
38 

84.4 
7 

15.6 
0 

0.0 
45 
100 

0.07 ต ่า 

10.มนีโยบายเป็นลายลกัษณ์ใหต้รวจคน้กระเป๋า / 
หบีห่อสมัภาระ กอ่นผูบ้รหิารหรอืพนกังานออก
นอกองคก์ร 

40 
88.9 

5 
11.1 

0 
0.0 

45 
100 

0.05 ต ่า 

11.มนีโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหม้ผีูอ้นุมตัิ
ก่อนน าของออกจากคลงั 

39 
86.7 

6 
13.3 

0 
0.0 

45 
100 

0.06 ต ่า 

12.มรีะเบยีบการปฏบิตังิานและการสัง่สนิคา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

41 
91.1 

4 
8.9 

0 
0.0 

45 
100 

0.04 ต ่า 

โอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติรวม มคี่าเฉลีย่รวม 0.07 ต ่า 

โอกาสทีอ่าจเกดิการทุจรติคดิเป็นรอ้ยละ 11.86% 

 

จากตารางที1่1พบว่าโดยเฉลีย่แลว้โอกาสทีอ่าจเกดิการทุจรติ ในรปูแบบการทุจรติเกี่ยวกบัการ

ขโมยสนิคา้คงเหลอืและอุปกรณ์ มโีอกาสเกดิการทุจรติอยูใ่น ระดบัต า่ โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวาม

คดิเหน็ในเรื่องมกีารแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรบัสนิคา้ และการเบกิสนิค้าโดยมคี่าเฉลี่ยมาก

ทีสุ่ดคอื0.18 มกีารรายงานรบัสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ทัง้หมดมคี่าเฉลีย่ 0.14ตรวจนับสนิคา้โดยบุคคลทีม่ ี

ความเป็นอิสระ (ไม่อยู่ฝ่ายรบัสินค้า) มคี่าเฉลี่ย 0.13มีการตรวจถุงหรอืถังขยะเป็นระยะมี

ค่าเฉลีย่ 0.07ระดบัความเสีย่งทีต่ ่าแสดงใหเ้หน็ถงึว่าองคก์รมกีารก าหนดใหบุ้คลากรมหีน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่การควบคุมภายในเพื่อให้องค์กรบรรลุ

วตัถุประสงค ์
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2. การทุจริตท่ีเก่ียวกบัการโจรกรรมข้อมลูท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ 

ผูศ้กึษาได้ทดสอบความคดิเหน็เกี่ยวกบัการประเมนิโอกาสที่อาจเกดิการทุจรติในกระบวนการ

ควบคุมสนิค้าคงเหลอืรูปแบบการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ ์โดยให้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน 7 ขอ้ จากนัน้ค านวณค่าเฉลีย่ในแต่ละระดบัแสดงตามตารางที1่2ดงันี้ 
 

ตารางท่ี12 แสดงระดบัความเส่ียงเก่ียวกบัโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต ในรปูแบบการ
ทุจริตเก่ียวกบัการโจรกรรมข้อมูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ 

 

จดุควบคมุ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ระดบั
ความ
เส่ียง 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม 

1.มนีโยบายและระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิาน
ในเรื่องการควบคมุทรพัยส์นิทางปัญญา
ขององคก์ร 

33 
73.3 

12 
26.7 

0 
0.0 

45 
100 

0.13 ต ่า 

2.องคก์รจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการดแูล
รกัษาขอ้มลูทีส่ าคญั 

27 
60 

18 
40 

0 
0.0 

45 
100 

0.20 ต ่า 

3.ขอ้มลูทีส่ าคญัถูกท าลายทนัทเีมื่อหมด
ความจ าเป็นในการใชง้าน 

41 
91.1 

4 
8.9 

0 
0.0 

45 
100 

0.04 ต ่า 

4.มกีารบงัคบัใหพ้นกังานใชร้หสัผ่านใน
การเขา้ระบบคอมพวิเตอร ์

41 
91.1 

4 
8.9 

0 
0.0 

45 
100 

0.04 ต ่า 

5.เอกสารทีเ่ป็นความลบัถูกท าลายโดย
เครื่องท าลายเอกสาร 

34 
75.6 

11 
24.4 

0 
0.0 

45 
100 

0.12 ต ่า 

6.ท่านมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนั
ขอ้มลูรัว่ไหลออกจากองคก์รทราบ
นโยบาย และวธิกีารควบคุมขอ้มลูทีเ่ป็น
สทิธทิางปัญญา 

45 
100 

0 
0.0 

0 
0.0 

45 
100 

0.00 ต ่า 

7.ขอ้มลูทีส่ าคญัและเป็นความลบัจะตอ้งมี
สญัลกัษณ์ (ลบัเฉพาะ / Confidential) 
เสมอ 

41 
91.1 

4 
8.9 

0 
0.0 

45 
100 

 
0.04 

ต ่า 

โอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติรวม มคี่าเฉลีย่รวม 0.08 ต ่า 
โอกาสทีอ่าจเกดิการทจุรติคดิเป็นรอ้ยละ 25.54% 

 

จากตารางที1่2พบว่าโดยเฉลีย่แลว้โอกาสทีอ่าจเกดิการทุจรติ ในรปูแบบการทุจรติเกี่ยวกบัการ

โจรกรรมขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์มโีอกาสเกดิการทุจรติอยู่ใน ระดบัต า่ โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวาม
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คดิเหน็ในเรือ่งองคก์รจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการดแูลรกัษาขอ้มลูทีส่ าคญัโดยมคี่าเฉลีย่ มากทีสุ่ด

คอื 0.20 มนีโยบายและระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิานในเรื่องการควบคุมทรพัยส์นิทางปัญญาของ

องคก์รมคี่าเฉลี่ย 0.13 เอกสารที่เป็นความลบัถูกท าลายโดยเครื่องท าลายเอกสารมคี่าเฉลี่ย 

0.12 
 

3. การทุจริตท่ีเก่ียวกบัการคอรร์ปัชัน่ (Corruption) 

ผูศ้กึษาได้ทดสอบความคดิเหน็เกี่ยวกบัการประเมนิโอกาสที่อาจเกดิการทุจรติในกระบวนการ

ควบคุมสนิค้าคงเหลอืรูปแบบการคอรร์ปัชัน่ (Corruption) โดยให้ตอบแบบสอบถามจ านวน 7 

ขอ้ จากนัน้ค านวณค่าเฉลีย่ในแต่ละระดบัแสดงตามตารางที1่3ดงันี้ 
 

ตารางท่ี13 แสดงระดบัความเส่ียงเก่ียวกบัโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต ในรปูแบบการ
ทุจริตเก่ียวกบัการคอรร์ปัชัน่ (Corruption) 

จดุควบคมุ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ระดบั
ความ
เส่ียง 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม 

1.องคก์รมนีโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
32 

71.1 
13 

28.9 
0 

0.0 
45 
100 

0.14 ต ่า 

2.องคก์รแสดงถงึความมุง่มัน่ในการต่อตา้น
คอรร์ปัชัน่ เช่น ระบุในค่านิยมองคก์ร แนวปฏบิตั ิ
และนโยบาย 

33 
73.3 

12 
26.7 

0 
0.0 

45 
100 

0.13 ต ่า 

3.ท่านมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

25 
55.6 

20 
44.4 

0 
0.0 

45 
100 

0.22 ต ่า 

4.องคก์รไดก้ าหนดค านิยามของการทุจรติไว้
อย่างชดัเจน 

42 
93.3 

3 
6.7 

0 
0.0 

45 
100 

0.03 ต ่า 

5.องคก์รมปีระกาศใหบุ้คคลภายนอกทราบอย่าง
ชดัเจน เกีย่วกบันโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

38 
84.4 

7 
15.6 

0 
0.0 

45 
100 

0.07 ต ่า 

6.องคก์รหา้มผูบ้รหิารและพนกังานไมใ่ห้
เรยีกรอ้ง ด าเนินการ หรอื ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ 
เพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั คนรูจ้กั แล
เพือ่น 

41 
91.1 

4 
8.9 

0 
0.0 

45 
100 

0.04 ต ่า 

7.องคก์รมขี ัน้ตอนในการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

40 
88.9 

5 
11.1 

0 
0.0 

45 
100 

0.05 ต ่า 

โอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติรวม มคี่าเฉลีย่รวม 0.10 ต ่า 

โอกาสทีอ่าจเกดิการทุจรติคดิเป็นรอ้ยละ 10.16% 
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จากตารางที1่3พบว่าโดยเฉลีย่แลว้โอกาสทีอ่าจเกดิการทุจรติ ในรปูแบบการทุจรติเกี่ยวกบัการ

คอรร์ปัชัน่ มโีอกาสเกดิการทุจรติอยูใ่น ระดบัต า่ โดยกลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ในเรื่องความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบันโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่โดยมคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดคอื 0.22 องค์กรมี

นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่มคี่าเฉลี่ย 0.14 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้าน

คอรร์ปัชัน่ เช่น ระบุในค่านิยมองคก์ร แนวปฏบิตั ิและนโยบายมคี่าเฉลีย่ 0.13 องคก์รมปีระกาศ

ใหบุ้คคลภายนอกทราบอยา่งชดัเจน เกีย่วกบันโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่มคี่าเฉลีย่ 0.07 
 

4. การทุจริตท่ีเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ผูศ้กึษาได้ทดสอบความคดิเหน็เกี่ยวกบัการประเมนิโอกาสที่อาจเกดิการทุจรติในกระบวนการ

ควบคุมสนิคา้คงเหลอืรปูแบบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยใหต้อบแบบสอบถามจ านวน 5 

ขอ้ จากนัน้ค านวณค่าเฉลีย่ในแต่ละระดบัแสดงตามตารางที1่4ดงันี้ 
 

ตารางท่ี14 แสดงระดบัความเส่ียงเก่ียวกบัโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต ในรปูแบบความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

จดุควบคมุ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความ
เส่ียง ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม 

1.องคก์รมกีารสัง่ซือ้และท าสญัญาเงื่อนไข
ทางการคา้กบัผูผ้ลติ 

40 
88.9 

5 
11.1 

0 
0.0 

45 
100 

0.05 ต ่า 

2.องคก์รมกีารตดิตามขา่วสารบนสือ่สงัคม
ออนไลน์ 

40 
88.9 

5 
11.1 

0 
0.0 

45 
100 

0.05 ต ่า 

3.ท่านปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และค าสัง่ขององคก์รทีก่ าหนดไว ้

31 
68.9 

14 
31.1 

0 
0.0 

45 
100 

0.15 ต ่า 

4.องคก์รด าเนินการบรหิารจดัการความ
เสีย่งดา้นกฎหมาย ทีอ่าจสง่ผลใหบ้รษิทั
ขยายสาขาล่าชา้กว่าก าหนด 

45 
100 

0 
0.0 

0 
0.0 

45 
100 

0.00 ต ่า 

5.การปรบัเปลีย่นนโยบายของภาครฐัมี
ผลกระทบกบัองคก์ร 

31 
68.9 

14 
31.1 

0 
0.0 

45 
100 

0.15 ต ่า 

โอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติรวม มคี่าเฉลีย่รวม 0.08 ต ่า 

โอกาสทีอ่าจเกดิการทจุรติคดิเป็นรอ้ยละ 8.45% 
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จากตารางที่14 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วโอกาสที่อาจเกิดการทุจรติ ในรูปแบบความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ มโีอกาสเกิดการทุจรติอยู่ใน ระดบัต ่า โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นในเรื่อง

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และค าสัง่ขององค์กรที่ก าหนดไว้โดยมคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื 

0.15 การปรบัเปลี่ยนนโยบายของภาครฐัมผีลกระทบกบัองคก์รมคี่าเฉลี่ย 0.15องค์กรมกีาร

สัง่ซือ้และท าสญัญาเงือ่นไขทางการคา้กบัผูผ้ลติมคี่าเฉลีย่ 0.05 องคก์รมกีารตดิตามข่าวสารบน

สื่อสงัคมออนไลน์มคี่าเฉลีย่ 0.05แสดงใหเ้หน็ว่าองคก์รเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทีล่ด

ความเสีย่งในการบรรลุวตัถุประสงคใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 

 

5. การทุจริตท่ีเก่ียวกบัข้อมูลทางการเงิน  

ผูศ้กึษาได้ทดสอบความคดิเหน็เกี่ยวกบัการประเมนิโอกาสที่อาจเกดิการทุจรติในกระบวนการ

ควบคุมสนิค้าคงเหลอืรูปแบบการทุจรติที่เกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิ โดยให้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน 8 ขอ้ จากนัน้ค านวณค่าเฉลีย่ในแต่ละระดบัแสดงตามตารางที1่5ดงันี้ 
 

ตารางท่ี15 แสดงระดบัความเส่ียงเก่ียวกบัโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต ในรปูแบบการ
ทุจริตท่ีเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงิน 

 

จดุควบคมุ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ระดบั

ความเส่ียง ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม 

1.สนิทรพัยท์ีม่อียู่จรงิถูกตอ้งตรงกบัมลูคา่ทีร่ะบุไวใ้น
บญัช ี

26 
57.8 

19 
42.2 

0 
0.0 

45 
100 

0.21 ต ่า 

2.มกีารปฏบิตั ิและก ากบัดูแลระบบการควบคุมภายใน
อย่างเครง่ครดั 

31 
68.9 

14 
31.1 

0 
0.0 

45 
100 

0.15 ต ่า 

3.ไมม่คีวามกดดนัทีเ่ป็นสาระส าคญัเพื่อเพิม่ทนุให้
องคก์รสามารถต่อสูก้บัคู่แขง็ไดน้โยบายการต่อตา้น
คอรร์ปัชัน่ 

39 
86.7 

6 
13.3 

0 
0.0 

45 
100 

0.06 ต ่า 

4.องคก์รไมไ่ดพ้ึง่ผลประกอบการจากผลติภณัฑไ์มก่ี่
ประเภท โดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีล่า้สมยั 

36 
80.0 

9 
20.0 

0 
0.0 

45 
100 

0.10 ต ่า 

5.องคก์รไมไ่ดเ้ตบิโตหรอืมผีลก าไรทีผ่ดิปกตเิมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัองคก์รทีอ่ยู่ในธรุกจิเดยีวกนั 

35 
77.8 

10 
22.2 

0 
0.0 

45 
100 

0.11 ต ่า 

6.องคก์รมงีบประมาณและกระบวนการวางแผนที่
รดักุม 

38 
84.4 

7 
15.6 

0 
0.0 

45 
100 

0.07 ต ่า 

7.องคก์รมกีารตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล 
37 

82.2 
8 

17.8 
0 

0.0 
45 
100 

0.08 ต ่า 

8.ผูบ้รหิารระดบัสูงสนบัสนุนการควบคุมภายใน 
40 

88.9 
5 

11.1 
0 

0.0 
45 
100 

0.05 ต ่า 

โอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติรวม มคีา่เฉลีย่รวม 0.10 ต ่า 

โอกาสทีอ่าจเกดิการทจุรติคดิเป็นรอ้ยละ 10.84% 
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จากตารางที่15พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วโอกาสที่อาจเกดิการทุจรติ ในรูปแบบการทุจรติที่เกี่ยวกบั

ขอ้มลูทางการเงนิ มโีอกาสเกดิการทุจรติอยูใ่น ระดบัต า่โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ในเรื่อง

สนิทรพัยท์ีม่อียู่จรงิถูกต้องตรงกบัมลูค่าทีร่ะบุไวใ้นบญัชีโดยมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 0.21 มกีาร

ปฏบิตั ิและก ากบัดแูลระบบการควบคุมภายในอยา่งเคร่งครดัมคี่าเฉลีย่ 0.15 องคก์รไม่ไดพ้ึง่ผล

ประกอบการจากผลติภณัฑไ์มก่ีป่ระเภท โดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีล่า้สมยัมคี่าเฉลีย่ 0.10 องคก์รมี

การตรวจสอบภายในที่มปีระสทิธผิลมคี่าเฉลี่ย 0.08แสดงให้เหน็ว่าองค์กรเลือกและพฒันา

กจิกรรมการควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง

ของเหตุการณ์ทุจรติทีเ่กดิขึน้หรอืการไมอ่าจตรวจพบไดท้นัเวลา 

 

สรปุผลการประเมินโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตในกระบวนการควบคมุสินค้าคงเหลือ 

 

 ท าการเปรยีบเทยีบค่าความเสีย่งจากโอกาสที่อาจเกดิการทุจรติได้ตามล าดบัจากการ

ทุจรติมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ด ตามตารางที1่6 

 
ตารางท่ี5สรปุล าดบัผลการประเมินโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตในกระบวนการควบคมุ

สินค้าคงเหลือ 
 

ประเภทของกิจกรรมการทุจริต โอกาส 
อนัดบั
ท่ี 

แปลผล 

การโจรกรรมขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์ 25.54% 1 ระดบัต ่า 

การขโมยสนิคา้คงเหลอืและอุปกรณ์ 11.86% 2 ระดบัต ่า 

การทุจรติขอ้มลูทางการเงนิ 10.84% 3 ระดบัต ่า 

การคอรร์ปัชัน่ (Corruption) 10.16% 4 ระดบัต ่า 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 8.45% 5 ระดบัต ่า 

 

จากตารางที่ 16สรุปผลการประเมนิโอกาสที่อาจเกิดการทุจรติในกระบวนการควบคุมสนิค้า

คงเหลอืประเภทของกจิกรรมการทุจรติเรยีงจากโอกาสเกดิการทุจรติมากไปหาโอกาสการเกดิ

ทุจรติน้อยตามล าดบัการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิโ์อกาส 25.54% การขโมยสนิค้า
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คงเหลอืและอุปกรณ์โอกาส 11.86%การทุจรติขอ้มูลทางการเงนิโอกาส 10.84%การคอรร์ปัชัน่ 

(Corruption) โอกาส 10.16%  และความขดัแย้งทางผลประโยชน์) โอกาส 8.45% ซึ่งแปลผล

การประเมนิโอกาสที่อาจเกดิการทุจรติในกระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอืพบว่ามโีอกาสเกดิ

การทุจรติอยูใ่น ระดบัต า่ แต่กต็อ้งใหท้ัง้ผูบ้รหิารและพนกังานภายในองคก์รช่วยกนั 

เฝ้าระวงัและคอยสอดส่องดูในกระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื



 
 

บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องการประเมนิความเสี่ยงเรื่องทุจรติกระบวนการควบคุม

สนิคา้คงเหลอื กรณศีกึษา บรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) สาขา A มวีตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการปรบัปรุงกระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และเพื่อประเมนิ

ความเสีย่งเรือ่งการทุจรติของกระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื และวเิคราะหโ์อกาสเกดิการทุจรติ 

รวมถงึวธิกีารควบคุมความเสีย่งดา้นทุจรติโดยประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืการประเมนิความเสีย่งในเรื่อง

ทุจรติ (Fraud Risk Assessment Tool: FRA Tool) ตามแนวทางของสมาคมผูต้รวจสอบการทุจรติ

รบัอนุญาต (Association of Certified Fraud Examiners : ACFE) และน าขอ้มูลที่ได้จาก

แบบสอบถามมาวเิคราะหห์าความเสีย่งของบรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) เพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไข

หาแนวทางและวธิป้ีองกนั 

 

สรปุผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตกระบวนการควบคุมสินค้าคงเหลือ 

กรณศีกึษา บรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) สาขา A สามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 

 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ใน

ระหว่าง 21 –25 ปี ต าแหน่งพนักงานปฏบิตักิารประจ า มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมี

ประสบการณ์ในการท างาน 2–3 ปี  

 

 ส่วนท่ี 2ประเมินความคิดเหน็ตามแบบประเมินความเส่ียงในเร่ืองทุจริต 
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จากผลการศกึษาพบว่า การประเมนิความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติ ตามแนวทางของสมาคมผู้

ตรวจสอบการทุจรติรบัอนุญาต (Association of Certified Fraud Examiners : ACFE)

ประกอบดว้ย  2 ส่วน ดงันี้ 

1.การประเมนิความเสีย่งในเรื่องการทุจรติ ในสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายใน ที่

ท าให้โอกาสที่การทุจรติจะเกิดขึ้นจากระบบของการควบคุมภายในที่พกพร่อง คอื ด้านการ

ประเมนิพนักงาน ด้านการประเมนิผู้บรหิาร และด้านการประเมนิการควบคุมทางกายภาพ 

พบว่าโอกาสทีก่ารทุจรติจะเกดิขึน้ จากการประเมนิความเสี่ยงของสภาพแวดลอ้มการควบคุม

ภายใน มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 20.86 % ซึง่โอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติจากสภาพแวดลอ้มภายใน

มาจากด้านการประเมนิผูบ้รหิารซึ่งมคี่าเฉลี่ยมากกที่สุดถงึ 11.69% สาเหตุหลกัมาจากองค์กร

ไมส่ามารถควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามระบบควบคุมภายใน 

2.การประเมนิความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติ ดา้นกจิกรรมหรอืรปูแบบของการทุจรติทีอ่าจ

เกดิขึน้ ในกระบวนการควบคุมสนิค้าคงเหลอืได้แก่ การขโมยสนิค้าคงเหลอืและอุปกรณ์ การ

โจรกรรมขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการทุจรติขอ้มลูทางการเงนิ   

เมือ่ประเมนิความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติดา้นกจิกรรมหรอืรปูแบบของการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ ใน

กระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื สามารถน ามาจดัล าดบัทีม่คี่าความเสีย่งต ่าได ้3 ล าดบั ดงันี้ 
 

2.1 การโจรกรรมขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์ มคี่าเฉลีย่25.54% 
2.2 การขโมยสนิคา้คงเหลอืและอุปกรณ์ มคี่าเฉลีย่ 11.86% 
2.3 การทุจรติขอ้มลูทางการเงนิ มคี่าเฉลีย่ 10.84% 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมนิของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งการประเมนิความเสีย่งเรือ่งทุจรติ

กระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอืกรณศีกึษา บรษิทั ABC จ ากดั (มหาชน) สาขา A แบ่งเป็น 2 

ส่วนดงันี้
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ส่วนท่ี 1 การประเมินความเส่ียงในเร่ืองการทุจริตในด้านสภาพแวดล้อมการ

ควบคมุภายใน 

การประเมนิความเสีย่งในเรือ่งการทุจรติในดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในที่

ท าให้โอกาสที่การทุจรติจะเกิดขึ้นจากความบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านการ

ประเมนิผูบ้รหิารมคีวามเสี่ยงในระดบัต ่าคอืองค์กรไม่สามารถควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามระบบ

ควบคุมภายใน 
 

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

ผูบ้รหิารไมมุ่ง่เน้นเรื่องสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในท าใหเ้กดิขอ้บกพร่องในระบบ

การควบคุมภายในก่อใหเ้กดิช่องทางในการทุจรติขึน้ภายในบรษิทัฯ และขาดการท างานที่เป็น

อสิระของคณะกรรมการตรวจสอบส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไมม่ปีระสทิธภิาพในการบรหิารงาน 

ขอ้เสนอแนะ 

บรษิทัฯ ควรเพิม่ช่องทางการสื่อสารภายในเกีย่วกบัสารสนเทศ รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละ

ความรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็นเพื่อสนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในท าหน้าทีไ่ด้

ควรประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่

รบัผดิชอบในการด าเนินการแก้ไข รวมถงึผู้บรหิารระดบัสูงและคณะกรรมการบรษิทัตามความ

เหมาะสม 

 

ส่วนท่ี 2 การประเมินความเส่ียงในเร่ืองการทุจริตในด้านกิจกรรมหรือรปูแบบ

ของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 

การประเมนิความเสีย่งในเรื่องการทุจรติ ดา้นกจิกรรมหรอืรูปแบบของการทุจรติที่อาจ

เกิดขึ้น ในกระบวนการควบคุมสนิค้าคงเหลอืพบว่ากิจกรรมหรอืรูปแบบของการทุจรติที่อาจ

เกดิขึน้ในระดบัต ่าจ านวน 3ล าดบั ดงันี้ 

 

1. การโจรกรรมข้อมูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ 

 องคก์รจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการดแูลรกัษาขอ้มลูทีส่ าคญั 
 มนีโยบายและระเบยีบวธิกีารปฏบิตัิงานในเรื่องการควบคุมทรพัยส์นิทาง

ปัญญาขององคก์ร 
 เอกสารทีเ่ป็นความลบัถูกท าลายโดยเครือ่งท าลายเอกสาร 



48 
 

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

พนักงานอาจจะขโมยหรือท าความเสียหายกับอุปกรณ์ ซอฟแวร์ และข้อมูลที่เป็น

กรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ หรอือาจเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งทีอ่อกไปแลว้กไ็ด้ 

ขอ้เสนอแนะ 

บรษิทัฯ ควรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้านเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุน

การบรรลุวตัถุประสงค์การใชส้ารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งและมคีุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหก้ารควบคุม

ภายในท าหน้าทีไ่ดค้วรมนีโยบายในการรกัษาความปลอดภยัของคอมพวิเตอร ์เช่น ใหพ้นักงาน

มกีารเปลีย่นรหสัผ่านทุก ๆ 3 เดอืน และต้องมกีารตัง้รหสัไม่ซ ้ากบัรหสัเดมิควรมตีวัอกัษรและ

ตวัเลขผสมกนั และให้พนักงานทุกคนทิ้งเอกสารที่ส าคญัในเครื่องท าลายเอกสารเพื่อป้องกนั

ขอ้มลูทีส่ าคญัรัว่ไหลออกสู่ภายนอกบรษิทัฯ 

 

2. การขโมยสินค้าคงเหลือและอปุกรณ์ 

 มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการรบัสนิคา้ และการเบกิสนิคา้ 
 มกีารรายงานรบัสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ทัง้หมด 
 ตรวจนบัสนิคา้โดยบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระ (ไมอ่ยูฝ่่ายรบัสนิคา้) 
 มกีารตรวจถุงหรอืถงัขยะเป็นระยะ 

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

การขโมยสนิค้าคงเหลอืและอุปกรณ์ดว้ยสาเหตุที่ความต้องการของมนุษยไ์ม่มทีีส่ ิ้นสุด 

ความต้องการจงึเป็นปัจจยัแรก ๆ ที่ก่อให้เกิดความคดิในการกระท าทุจรติ เช่น การลกัขโมย

สนิคา้ การสบัเปลีย่นสนิคา้ เป็นตน้  

ขอ้เสนอแนะ 

บรษิทัฯ แสดงใหเ้หน็ถงึความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรมผูบ้รหิารจดั

ให้มีโครงสร้าง สายการรายงาน รวมทัง้การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพื่อใหก้จิการบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใต้การสอดส่องดูแลควรก าหนดมาตรการลงโทษ

ผูก้ระท าการทุจรติต่อทรพัยส์นิหรอืสนิคา้อย่างเหมาะสม และต้องเคร่งครดัในการใชม้าตรการ

ลงโทษต่าง ๆ หากไม่มคีวามเขม้งวดในการใชม้าตรการลงโทษทีเ่หมาะสม ท าให้ผูท้ีค่ดิกระท า

การทุจรติต่อทรพัยส์นิหรอืสนิคา้ไม่เกดิความย าเกรง ส่งผลต่อการสูญหายของสนิคา้ในปรมิาณ

ทีม่ากขึน้ดว้ย 
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3. การทุจริตข้อมลูทางการเงิน 

 สนิทรพัยท์ีม่อียูจ่รงิถูกตอ้งตรงกบัมลูค่าทีร่ะบุไวใ้นบญัชี 
 มกีารปฏบิตั ิและก ากบัดแูลระบบการควบคุมภายในอย่าง

เครง่ครดั 
 องคก์รไมไ่ดพ้ึง่ผลประกอบการจากผลติภณัฑไ์มก่ี่ประเภท 

โดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีล่า้สมยั 
 องคก์รมกีารตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล 

 

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

พนักงานอาจแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงสามารถเกิดขึ้นได้จากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด ซึง่จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถอืของบรษิทัฯ ในระบบการบรหิารจดัการ 

ขอ้เสนอแนะ 

บรษิทัฯ ควรก าหนดมาตรการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการป้องกนัหรอืตรวจสอบ

ขอ้มลูทางการเงนิ และควรก าหนดใหบุ้คลากรมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิาน

ตามหน้าทีก่ารควบคุมภายในเพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ควรระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ของบุคลากรอย่างชดัเจน และก าหนดแนวทางในปฏบิตังิานให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั ควรมี

การท าคู่มอืในการสอนงานพนักงาน ควรมกีารเน้นย ้าในเรื่องของนโยบายของบรษิทั หรอืแบบ

แผนในการปฏบิตังิานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท าใหพ้นกังานท างานไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

ประเดน็ท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

1. ศกึษาและจดัแนวทางการตรวจสอบการทุจรติระบบงานอื่น ๆ ใหค้รอบคลุมทัว่ทัง้บรษิทั 

2. ศกึษาการประเมนิความเสีย่งหรอืความพงึพอใจในองคก์รทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิ หรอืธุรกจิ

เอกชน ทีป่ระกอบธุรกจิหลากหลาย 

3. ศกึษาปัจจยัความเสีย่งในดา้นอื่น ๆ เพิม่เตมินอกเหนือจากกระบวนการควบคุมสนิคา้

คงเหลอื  
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ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 

1. ขอ้มลูภายในเป็นความลบัและผลการตรวจสอบกรณทีุจรติบรษิทัไมย่นิยอมใหเ้ปิดเผย

ขอ้มลูและเอกสารทีเ่กี่ยวกบัสนิคา้คงเหลอื 

2. การประเมนิความเสีย่งในเรื่องทุจรติ มพีนกังานหลายส่วนงานรว่มประเมนิ ซึง่พนกังาน

ในแผนกอื่น ๆ อาจไมเ่ขา้ใจค าถามในบา้งขอ้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

เร่ือง การประเมินความเส่ียงเร่ืองทุจริตกระบวนการควบคมุสินค้าคงเหลือ 

 กรณีศึกษา บริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) สาขา A 

 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมอืส าหรบัการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย จดัท าขึน้เพื่อสอบถามความรูค้วามเขา้ใจ เรื่องการประเมนิความเสีย่งเรื่องทุจรติ

กระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื และใชเ้กบ็ขอ้มลูเพื่อการศกึษาเท่านัน้ จะไม่มผีลกระทบต่อ

การปฏบิตังิานและการประเมนิผลงานของท่าน โดยขอ้มูลที่ได้รบัจากแบบสอบถามจะถูกเก็บ

เป็นความลบั  

 
 ผูศ้กึษาหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดร้บัความร่วมมอืจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบั

นี้  และขอขอบพระคุณทีท่่านจะสละเวลาอนัมคี่าของท่านเพื่อตอบแบบสอบถาม 

  

แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วนดงันี้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2ความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มระบบการควบคุมภายใน และการประเมนิโอกาสที่

อาจจะเกดิการทุจรติในกระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื 

ส่วนที ่3ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ขการทุจรติ 

การควบคุมภายใน และการประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติภายในองคก์ร 
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ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่าน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ               [   ]    ชาย             [   ]    หญงิ 
 

2. อาย ุ            [   ]    ต ่ากวา่  20  ปี[   ]    21 – 25 ปี 

            [   ]    26 – 30ปี                  [   ]    31 ปีขึน้ไป 
 

3. ระดบัการศึกษา 

[   ]     ต ่ากว่า ม. 6                [   ]    อนุปรญิญา (ปวช./ปวส.) 

            [   ]    ปรญิญาตร ี                 [   ]    สงูกวา่ปรญิญาตร ี  
 

4. ต าแหน่งงานของท่านอยู่ระดบัใดขององคก์ร 

[   ]     ผูบ้รหิาร 

[   ]     ผูจ้ดัการแผนก / หวัหน้าแผนก 
[   ]     พนกังานปฏบิตักิารประจ า 

                  [   ]   พนกังานปฏบิตักิาร (Par time) 
 

 

5. ประสบการณ์ทัว่ไปในการท างาน 

[   ]    ต ่ากว่า 1 ปี          [   ]    2 - 3 ปี 

            [   ]     4 - 5 ปี               [   ]    6 ปีขึน้ไป 
 

6. รายได้ต่อเดือน 

[   ]    ต ่ากว่า 11,000 บาท           [   ]   11,001–13,000 บาท 

            [   ]    13,001–15,000 บาท        [   ]    15,001 บาทขึน้ไป 
 

7. ท่านเคยพบเหน็การทุจริต หรือมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการทุจริตภายในองคก์รใหม่ 
 

[   ]     เคย                [   ]     ไมเ่คย 
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ส่วนท่ี 2ความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มระบบการควบคุมภายใน และการประเมนิโอกาสที่

อาจจะเกดิการทุจรติในกระบวนการควบคุมสนิคา้คงเหลอื 

 2.1 โปรดใหค้วามคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มของระบบการควบคุมภายใน ในเรื่อง

ต่อไปนี้ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจรงิและตรงกบัความคดิเหน็

ของท่านมากทีสุ่ด 
 

1. การประเมินพนักงาน 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.พนักงานมคีวามรู้ความเข้าใจคุณลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ
อยา่งชดัเจน 

   

2.องคก์รมกีารวดัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน    

3.องค์กรมีการจัดอมรมและให้ความรู้พนักงานในเรื่อง
ความส าคญัของจรยิธรรมและการต่อตา้นการทุจรติ 

   

4.องคก์รไดส้รา้งช่องทางการแจง้เบาะแสพฤตกิรรมทีน่่าสงสยั
ว่าจะมกีารทุจรติ 

   

5.มกีารประเมนิความสามารถของท่านในการท างานร่วมกับ
ผูอ้ื่น 

   

6.พนกังานมคีวามรูส้กึว่าไดร้บัผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม    

7.พนักงานกล้าที่จะรายงานข่าวการทุจริตต่อหัวหน้าหรือ
ผูบ้รหิาร 

   

8.ผู้บริหารสามารถโน้มน้าว จูงใจ ให้พนักงานมีขวัญและ
ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน และใหม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

   

9.องคก์รมนีโยบายกรทุจรติเป็นรายลกัษณ์อกัษร    

10.องคก์รมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน    
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2.การประเมินผูบ้ริหาร 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนในการคาดการณ์แนวโน้มทาง
ธุรกจิ และภาวะมคีวามเป็นผูน้ าสงู 

   

2.ผูบ้รหิารสามารถโน้มน้าว จงูใจ ใหพ้นกังานมขีวญัและ
ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน และใหม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

   

3.ผูบ้รหิารปฏบิตัติวัเป็นแบบอยา่งทีด่ขีององคก์ร    

4.เมือ่ท่านมปัีญหาในการท างานผูบ้รหิารสามารถให้
ค าปรกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี

   

5.ผูบ้รหิารมกีารมอบหมายงานทีเ่หมาะสมแก่ท่าน    

6.คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามเป็นอสิระ    

7.ผลตอบแทนไมอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการปฏบิตังิาน    

8.องคก์รมผีูเ้ขา้ตรวจสอบภายในไมเ่พยีงพอ    

9.องคก์รไมส่ามารถควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามระบบควบคุม
ภายใน 

   

10.ผลตอบแทนระหว่างกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารสูง    

 

3. การประเมินการควบคมุทางกายภาพ 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.องค์กรมนีโยบายที่ระบุพฤตกิรรมที่ขาดจรยิธรรมหรอืไม่
ซื่อสตัย ์

   

2.ฝ่ายบรหิารขององคก์รแสดงการสนบัสนุนนโยบายดา้น
จรยิธรรมและการต่อตา้นการทุจรติ 
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จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
3.องคก์รท าการตรวจสอบเพื่อหาพฤตกิรรมทีข่าดจรยิธรรม
หรอืไมซ่ื่อสตัยข์องผูส้มคัรเขา้ท างาน 

   

4.องค์กรมีการติดตัง้กล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่
คลงัสนิคา้ 

   

5.องค์กรอบรมและให้ความรูพ้นักงานเกี่ยวกบัความส าคญั
ของจรยิธรรมและโปรแกรมการต่อตา้นทุจรติ 

   

6.องค์กรสรา้งช่องทางในการรายงานพฤตกิรรมที่น่าสงสยั
ว่า จะมกีารละเมดินโยบายในเรื่องจรยิธรรมหรอืการต่อต้าน
การทุจรติ 

   

7.องค์กรท าการสอบสวนหาข้อเท็จจริงทันที เมื่อเกิด
เหตุการณ์ทีน่่าสงสยั 

   

8.องคก์รมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทีเ่ป็นมอือาชพีใน
การควบคุมสนิคา้และสนิทรพัย ์

   

9.ผูต้รวจสอบภายในหรอืผูส้อบบญัชสีุ่มตรวจสนิค้า โดยไม่
บอกล่วงหน้า 

   

10.องค์กรจ ากัดการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บเอกสาร
สนิคา้ 

   

 

2.3 ท่านมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการทุจรติทีส่งสยัจะเกดิขึน้ในกระบวนการควบคุมสนิคา้

คงเหลอือยา่งไร 

 

1. การขโมยสินค้าคงเหลือและอปุกรณ์ 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.ตรวจนับสนิค้าโดยบุคคลที่มคีวามเป็นอิสระ (ไม่อยู่ฝ่าย
รบัสนิคา้) 

   

2.มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการรบัสนิคา้ และการเบกิ
สนิคา้ 

   



59 
 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

3.มกีารรายงานรบัสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ทัง้หมด    

4.สนิคา้และทรพัยส์นิมกีารควบคุมดว้ย Serial Number 
และมคี าอธบิายประกอบชดัเจน 

   

5.มรีะเบยีบการสัง่สนิคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร    
6.ส าเนารายงานการรบัสนิคา้ถูกส่งไปยงัฝ่ายจดัซือ้ฝ่าย
บญัช ี

   

7.มกีารท ารายงานสนิคา้ / เกนิสนิคา้ขาด / สนิคา้เสยีหาย    

8.มกีารก ากบัดแูลพืน้ทีร่บัของและส่งของเพื่อป้องกนัขโมย    
9.มกีารตรวจถุงหรอืถงัขยะเป็นระยะ    
10.มนีโยบายเป็นลายลกัษณ์ใหต้รวจคน้กระเป๋า / หบีห่อ
สมัภาระ ก่อนผูบ้รหิารหรอืพนกังานออกนอกองคก์ร 

   

11.มนีโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหม้ผีูอ้นุมตัก่ิอนน าของ
ออกจากคลงั 

   

12.มรีะเบยีบการปฏบิตังิานและการสัง่สนิคา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

   

 

2. การโจรกรรมข้อมูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.มีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องการ
ควบคุมทรพัยส์นิทางปัญญาขององคก์ร 

   

2.องคก์รจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการดแูลรกัษาขอ้มลูทีส่ าคญั    

3.ขอ้มลูทีส่ าคญัถูกท าลายทนัทเีมื่อหมดความจ าเป็นในการ
ใชง้าน 

   

4.มีการบังคับให้พนักงานใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ
คอมพวิเตอร ์
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จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
5.เอกสารที่เ ป็นความลับถูกท าลายโดยเครื่องท าลาย
เอกสาร 

   

6.ท่านมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัขอ้มูลรัว่ไหลออก
จากองค์กรทราบนโยบาย และวธิกีารควบคุมข้อมูลที่เป็น
สทิธทิางปัญญา 

   

7.ข้อมูลที่ส าคญัและเป็นความลบัจะต้องมสีญัลกัษณ์ (ลบั
เฉพาะ / Confidential) เสมอ 

   

 

3. การคอรร์ปัชัน่ (Corruption) 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.องคก์รมนีโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่    

2.องคก์รแสดงถงึความมุง่มัน่ในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ เช่น 
ระบุในค่านิยมองคก์ร แนวปฏบิตั ิและนโยบาย 

   

3.ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ 

   

4.องคก์รไดก้ าหนดค านิยามของการทุจรติไวอ้ยา่งชดัเจน    

5.องค์กรมีประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจน 
เกีย่วกบันโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

   

6.องคก์รหา้มผูบ้รหิารและพนกังานไมใ่หเ้รยีกรอ้ง ด าเนินการ 
หรือ  ยอมรับการคอร์ร ัปชัน่  เพื่ อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครวั คนรูจ้กั แลเพื่อน 

   

7.องคก์รมขี ัน้ตอนในการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 
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4. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1.องค์กรมีการสัง่ซื้อและท าสัญญาเงื่อนไขทางการค้ากับ
ผูผ้ลติ 

   

2.องคก์รมกีารตดิตามข่าวสารบนสื่อสงัคมออนไลน์    
3.ท่านปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และค าสัง่ขององคก์ร
ทีก่ าหนดไว ้

   

4.องคก์รด าเนินการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นกฎหมาย ที่
อาจส่งผลใหบ้รษิทัขยายสาขาล่าชา้กว่าก าหนด 

   

5.การปรบัเปลีย่นนโยบายของภาครฐัมผีลกระทบกบัองคก์ร    
 

5. การทุจริตข้อมูลทางการเงิน  

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1.สนิทรพัยท์ีม่อียูจ่รงิถูกตอ้งตรงกบัมลูค่าทีร่ะบุไวใ้นบญัช ี    
2.มกีารปฏบิตั ิและก ากบัดแูลระบบการควบคุมภายในอยา่ง
เครง่ครดั 

   

3.ไม่มีความกดดันที่เป็นสาระส าคัญเพื่อเพิ่มทุนให้องค์กร
สามารถต่อสูก้บัคู่แขง็ได ้

   

4.องค์กรไม่ได้พึ่งผลประกอบการจากผลติภณัฑไ์ม่กี่ประเภท 
โดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีล่า้สมยั 

   

5.องค์กรไม่ได้เตบิโตหรอืมผีลก าไรที่ผดิปกตเิมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัองคก์รทีอ่ยูใ่นธุรกจิเดยีวกนั 

   

6.องคก์รมงีบประมาณและกระบวนการวางแผนทีร่ดักุม    
7.องคก์รมกีารตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล    
8.ผูบ้รหิารระดบัสงูสนบัสนุนการควบคุมภายใน    
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ส่วนท่ี 3ท่านมคีวามคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ขการ

ทุจรติ การควบคุมภายใน และการประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติภายในองคก์ร 

นอกเหนือจากค าถามขา้งต้นอยา่งไรบา้ง 

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

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

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

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

 

ขอขอบพระคุณทีท่่านใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 

 

 



 
 

ภาคผนวก ข 

คะแนนระดบัการวดัข้อมูลตามค่าความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในตามแบบ

ประเมนิความเสีย่งเรือ่งทุจรติ (ศวิรกัษ์ พนิิจจารมณ์, เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่ง) ดงัต่อไปนี้ 

1. การประเมินพนักงาน 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1.พนักงานมคีวามรู้ความเข้าใจคุณลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ
อยา่งชดัเจน 

0 0.5 1 

2.องคก์รมกีารวดัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน 0 0.5 1 
3.องค์กรมีการจัดอมรมและให้ความรู้พนักงานในเรื่อง
ความส าคญัของจรยิธรรมและการต่อตา้นการทุจรติ 

0 0.5 1 

4.องคก์รไดส้รา้งช่องทางการแจง้เบาะแสพฤตกิรรมทีน่่าสงสยั
ว่าจะมกีารทุจรติ 

0 0.5 1 

5.มกีารประเมนิความสามารถของท่านในการท างานร่วมกับ
ผูอ้ื่น 

0 0.5 1 

6.พนกังานมคีวามรูส้กึว่าไดร้บัผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 0 0.5 1 
7.พนักงานกล้าที่จะรายงานข่าวการทุจริตต่อหัวหน้าหรือ
ผูบ้รหิาร 

0 0.5 1 

8.ผู้บริหารสามารถโน้มน้าว จูงใจ ให้พนักงานมีขวัญและ
ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน และใหม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

0 0.5 1 

9.องคก์รมนีโยบายกรทุจรติเป็นรายลกัษณ์อกัษร 0 0.5 1 

10.องคก์รมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน 0 0.5 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

2. การประเมินผู้บริหาร 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนในการคาดการณ์แนวโน้มทาง
ธุรกจิ และภาวะมคีวามเป็นผูน้ าสงู 

0 0.5 1 

2.ผู้บริหารสามารถโน้มน้าว จูงใจ ให้พนักงานมีขวัญและ
ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน และใหม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

0 0.5 1 

3.ผูบ้รหิารปฏบิตัติวัเป็นแบบอยา่งทีด่ขีององคก์ร 0 0.5 1 

4.เมือ่ท่านมปัีญหาในการท างานผูบ้รหิารสามารถให้
ค าปรกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี 0 0.5 1 

5.ผูบ้รหิารมกีารมอบหมายงานทีเ่หมาะสมแก่ท่าน 0 0.5 1 

6.คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามเป็นอสิระ 0 0.5 1 
7.ผลตอบแทนไมอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการปฏบิตังิาน 0 0.5 1 
8.องคก์รมผีูเ้ขา้ตรวจสอบภายในไมเ่พยีงพอ 1 0.5 0 
9.องคก์รไมส่ามารถควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามระบบควบคุม
ภายใน 

1 0.5 0 

10.ผลตอบแทนระหว่างกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารสูง 1 0.5 0 
 

 

3. การประเมินการควบคมุทางกายภาพ 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1.องค์กรมนีโยบายที่ระบุพฤตกิรรมที่ขาดจรยิธรรมหรอืไม่
ซื่อสตัย ์

0 0.5 1 

2.ฝ่ายบรหิารขององคก์รแสดงการสนบัสนุนนโยบายดา้น
จรยิธรรมและการต่อตา้นการทุจรติ 

0 0.5 1 

3.องคก์รท าการตรวจสอบเพื่อหาพฤตกิรรมทีข่าดจรยิธรรม
หรอืไมซ่ื่อสตัยข์องผูส้มคัรเขา้ท างาน 

0 0.5 1 

4.องค์กรมีการติดตัง้กล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่
คลงัสนิคา้ 

0 0.5 1 
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5.องค์กรอบรมและให้ความรูพ้นักงานเกี่ยวกบัความส าคญั
ของจรยิธรรมและโปรแกรมการต่อตา้นทุจรติ 
 

0 0.5 1 

6.องค์กรสรา้งช่องทางในการรายงานพฤตกิรรมที่น่าสงสยั
ว่า จะมกีารละเมดินโยบายในเรื่องจรยิธรรมหรอืการต่อต้าน
การทุจรติ 

0 0.5 1 

7.องค์กรท าการสอบสวนหาข้อเท็จจริงทันที เมื่อเกิด
เหตุการณ์ทีน่่าสงสยั 

0 0.5 1 

8.องคก์รมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทีเ่ป็นมอือาชพีใน
การควบคุมสนิคา้และสนิทรพัย ์

0 0.5 1 

9.ผูต้รวจสอบภายในหรอืผูส้อบบญัชสีุ่มตรวจสนิค้า โดยไม่
บอกล่วงหน้า 

0 0.5 1 

10.องค์กรจ ากัดการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บเอกสาร
สนิคา้ 

0 0.5 1 

 

 

ใช้ในการแสดงผลประเมินความเส่ียงเร่ืองทุจริตด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน 

 

เกณฑก์ารประเมิน โอกาส น ้าหนัก 

1. การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิ
พนกังาน 

 30% 

2. การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิ
ผูบ้รหิาร 

 40% 

3. การประเมนิความเสีย่งของระบบควบคุมทีพ่บจากการประเมนิการ
ควบคุมทางกายภาพเกี่ยวกบัทรพัยส์นิ  30% 

โอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติจากสภาพแวดลอ้มภายใน 0.00% 
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2.3 การประเมนิโอกาสในรปูแบบของการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ ในกระบวนการควบคุมสนิคา้

คงเหลอื 

1. การขโมยสินค้าคงเหลือและอปุกรณ์ 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1.ตรวจนบัสนิคา้โดยบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระ (ไมอ่ยูฝ่่าย
รบัสนิคา้) 

0 0.5 1 

2.มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการรบัสนิคา้ และการเบกิ
สนิคา้ 

0 0.5 1 

3.มกีารรายงานรบัสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ทัง้หมด 0 0.5 1 

4.สนิคา้และทรพัยส์นิมกีารควบคุมดว้ย Serial Number 
และมคี าอธบิายประกอบชดัเจน 

0 0.5 1 

5.มรีะเบยีบการสัง่สนิคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 0 0.5 1 

6.ส าเนารายงานการรบัสนิคา้ถูกส่งไปยงัฝ่ายจดัซือ้ฝ่าย
บญัช ี

0 0.5 1 

7.มกีารท ารายงานสนิคา้ / เกนิสนิคา้ขาด / สนิคา้เสยีหาย 0 0.5 1 

8.มกีารก ากบัดแูลพืน้ทีร่บัของและส่งของเพื่อป้องกนัขโมย 0 0.5 1 
9.มกีารตรวจถุงหรอืถงัขยะเป็นระยะ 0 0.5 1 
10.มนีโยบายเป็นลายลกัษณ์ใหต้รวจคน้กระเป๋า / หบีห่อ
สมัภาระ ก่อนผูบ้รหิารหรอืพนกังานออกนอกองคก์ร 

0 0.5 1 

11.มนีโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหม้ผีูอ้นุมตัก่ิอนน าของ
ออกจากคลงั 

0 0.5 1 

12.มรีะเบยีบการปฏบิตังิานและการสัง่สนิคา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

0 0.5 1 
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2. การโจรกรรมข้อมูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1.มนีโยบายและระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิานในเรื่องการควบคุม
ทรพัยส์นิทางปัญญาขององคก์ร 

0 0.5 1 

2.องคก์รจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการดแูลรกัษาขอ้มลูทีส่ าคญั 0 0.5 1 
3.ขอ้มลูทีส่ าคญัถูกท าลายทนัทเีมื่อหมดความจ าเป็นในการใช้
งาน 

0 0.5 1 

4.มีการบังคับให้พนักงานใช้รหัสผ่ านในการเข้าระบบ
คอมพวิเตอร ์

0 0.5 1 

5.เอกสารทีเ่ป็นความลบัถูกท าลายโดยเครือ่งท าลายเอกสาร 0 0.5 1 
6.ท่านมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัขอ้มลูรัว่ไหลออกจาก
องค์กรทราบนโยบาย และวธิกีารควบคุมขอ้มูลทีเ่ป็นสทิธทิาง
ปัญญา 

0 0.5 1 

7.ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นความลับจะต้องมีสัญลักษณ์ (ลับ
เฉพาะ / Confidential) เสมอ 

0 0.5 1 

 

 

 

3. การคอรร์ปัชัน่ (Corruption) 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.องคก์รมนีโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 0 0.5 1 

2.องคก์รแสดงถงึความมุง่มัน่ในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ เช่น 
ระบุในค่านิยมองคก์ร แนวปฏบิตั ิและนโยบาย 

0 0.5 1 

3.ท่านมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ 

0 0.5 1 

4.องคก์รไดก้ าหนดค านิยามของการทุจรติไวอ้ยา่งชดัเจน 0 0.5 1 
5.องค์กรมปีระกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจน 
เกีย่วกบันโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

0 0.5 1 
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จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

6.องค์กรห้ามผู้บริหารและพนักงานไม่ ให้ เ รียกร้อ ง 
ด าเนินการ หรอื ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครวั คนรูจ้กั แลเพื่อน 

0 0.5 1 

7.องค์กรมีขัน้ตอนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

0 0.5 1 

 

 

4. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1.องค์กรมีการสัง่ซื้อและท าสัญญาเงื่อนไขทางการค้ากับ
ผูผ้ลติ 

0 0.5 1 

2.องคก์รมกีารตดิตามข่าวสารบนสื่อสงัคมออนไลน์ 0 0.5 1 
3.ท่านปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และค าสัง่ขององคก์ร
ทีก่ าหนดไว ้

0 0.5 1 

4.องคก์รด าเนินการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นกฎหมาย ที่
อาจส่งผลใหบ้รษิทัขยายสาขาล่าชา้กว่าก าหนด 

0 0.5 1 

5.การปรบัเปลีย่นนโยบายของภาครฐัมผีลกระทบกบัองคก์ร 0 0.5 1 
 

 

5. การทุจริตข้อมูลทางการเงิน  

จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1.สนิทรพัยท์ีม่อียูจ่รงิถูกตอ้งตรงกบัมลูค่าทีร่ะบุไวใ้นบญัช ี 0 0.5 1 
2.มกีารปฏบิตั ิและก ากบัดแูลระบบการควบคุมภายในอยา่ง
เครง่ครดั 

0 0.5 1 

3.ไม่มคีวามกดดนัที่เป็นสาระส าคญัเพื่อเพิม่ทุนให้องค์กร
สามารถต่อสูก้บัคู่แขง็ได ้

0 0.5 1 
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จดุควบคมุ 
ระดบัความเหน็ 

ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
4.องค์กรไม่ได้พึ่งผลประกอบการจากผลิตภัณฑ์ไม่กี่
ประเภท โดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีล่า้สมยั 

0 0.5 1 

5. อ งค์ก รไม่ ได้ เติบ โตหรือมีผลก า ไรที่ผิดปกติ เมื่ อ
เปรยีบเทยีบกบัองคก์รทีอ่ยูใ่นธุรกจิเดยีวกนั 

0 0.5 1 

6.องคก์รมงีบประมาณและกระบวนการวางแผนทีร่ดักุม 0 0.5 1 
7.องคก์รมกีารตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล 0 0.5 1 
8.ผูบ้รหิารระดบัสงูสนบัสนุนการควบคุมภายใน 0 0.5 1 

 

ตารางใช้ส าหรบัสรปุผลการประเมินโอกาสในรปูแบบของการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้น ใน

กระบวนการควบคมุสินค้าคงเหลือ 

ประเภทของกิจกรรมการทุจริต 
ความอ่อนแอของ

การควบคมุ 
อนัดบัท่ี 

1. การขโมยสนิคา้คงเหลอืและอุปกรณ์    

2. การโจรกรรมขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์    

3. การคอรร์ปัชัน่ (Corruption)    

4. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์    

5. การทุจรติขอ้มลูทางการเงนิ     

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัผูเ้ขียน 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง กชามาศ ตันงาม เกิดวันที่ 26 เดือนสิงหาคม ปี 2536 จังหวัด

กรงุเทพมหานคร ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เมื่อ

ปีการศกึษา 2558 และได้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ สาขาการตรวจสอบภายใน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ปัจจบุนัท าธุรกจิส่วนตวั 


