
 ลองสังเกตรอบ ๆ ตัวเรา ใครกันนะที่อาจจะทําทุจริต ?    

 
  เราทุกคนตางทราบดีวา การทุจริตคอรรัปชัน (Fraud and Corruption) กอใหเกิดความ-
เสียหายทั้งที่เปนเงินทองและชื่อเสียงกับองคกร และเชื่อวามีหลายคนที่มักจะกลาวโทษวา ความเสียหาย
เหลานั้นเกิดจากบุคคลภายนอกที่เขามาแสวงหาผลประโยชนหรือคิดไมดีกับองคกรของเรา ซ่ึงก็ถูกตอง
แคสวนหนึ่ง แตไมใชทั้งหมด เพราะหากพิจารณาใหดี จริง ๆ แลว คนที่ทําทุจริตนั้นไมใชใครที่ไหน สวนใหญ
ก็เปนพนักงานหรือคนในองคกรของเรานั่นเองที่เขาไปมีสวนเก่ียวของหรือพัวพันในหลายรูปแบบ เชน 
แอบยักยอกเงิน รับหรือใหสินบน เรียกรับเงิน มีผลประโยชนทับซอน ตกแตงรายงานทางการเงิน ฯลฯ 
และพนักงานเหลานั้นมักจะใชระยะเวลาในการกระทําทุจริตมานานกวาจะปรากฏความจริง โดยในชวงแรก 
เมื่อมีโอกาสทําทุจริตไดสําเร็จคร้ังหนึ่งแลว ยังไมมีใครจับได พนักงานก็จะทําคร้ังตอ ๆ ไป จนกลายเปน
ความเคยชิน คลายกับการติดสิ่งเสพยติด ซึ่งกวาองคกรจะตรวจพบหรือจับไดก็อาจจะทําใหมีมูลคา
ความเสียหายสูงมากจนไมอาจยอมรับไดหรือหลายกรณีอาจตองลมเลิกกิจการไปเลยก็มี 
  สาเหตุหลักที่ทําใหพนักงานตัดสินใจทําทุจริตคอรรัปชัน คือ ความตองการอยากได
อยากมีในสิ่งที่ตนเองไมมีความสามารถหรือไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําได และแรงกดดันจากภาวะ
วิกฤตทางการเงินทั ้งของตนเอง ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ เมื ่อเขาเหลานั ้นไดร ับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานที่เก่ียวของกับการเงินและบัญชี และพบวาองคกรมีระบบการควบคุมภายใน
ที่ไมเพียงพอ ไมรัดกุม และไมเขมแข็ง เชน ไมมีการสอบทานการรับและนําสงเงิน ขาดการแบงแยก
หนาที่งาน มอบความไววางใจใหพนักงานคนเดียวรับผิดชอบงานตั้งแตตนจนจบ ไมบันทึกรายการ
ทางบัญชีใหเปนปจจุบัน ไมมีการติดตามและประเมินผลสําเร็จของงานอยางใกลชิด ฯลฯ ก็ยิ่งเปนการ
เปดโอกาสใหพนักงานตัดสินใจกระทําการทุจริตไดงายขึ้น ซ่ึงความไมเขมแข็งของระบบการควบคุม-
ภายในดังกลาว สวนใหญเกิดจากความไววางใจในตัวของพนักงาน จนกลายเปนความสนิทสนมและ
เกรงใจ กลัววางานจะออกมาไมดี ไมไดผลงานตามเปาหมาย จึงใหอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ เพื่อ
ไมใหรูสึกอึดอัด มีความคลองตัวและรวดเร็วในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรหรือหนวยงาน
ขนาดเล็กที่มักจะยอมใหพนักงานละเมิดการควบคุมบางอยางได เพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จภายใน
ระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนด พูดงาย ๆ คือ องคกรมักจะเนนผลงานมากกวาการควบคุมที่ควรจะเปน 
ในขณะที่ผู บริหารเองก็ละเลยหรือไมไดทําหนาที่ในการสอบทานหรือควบคุมงานของพนักงานอยาง
ใกลชิด จริงจัง และสม่ําเสมอ ซ่ึงก็เทากับวาองคกรยอมใหเกิดขอผิดพลาดหรือการทุจริตได เพราะคิดวา
ผลกระทบคงไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับผลประโยชนที่ไดรับ หรือหากพบเจอการทุจริตของพนักงานในกรณี
ตาง ๆ แลว องคกรก็ไมไดมีการลงโทษหรือเอาผิดกับพนักงานเหลานั้นอยางจริงจัง ยิ่งถาเปนคนที่รูจัก
หรือพวกเดียวกันแลวก็อาจจะชวยกันดวยซํ้า รวมถึงไมไดพยายามกําหนดใหมีนโยบายสงเสริมคุณธรรม-
จริยธรรมใหกับพนักงานอยางเปนรูปธรรม พฤติกรรมที่เปนความประมาทตาง ๆ เหลานั้น องคกรตอง 
พรอมที่จะยอมรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาไดเสมอ แมวาจะเคยมีตัวอยางองคกรจํานวนหลายแหง
ที่ตองลมเลิกกิจการไปเพราะมูลคาความเสียหายจากการทุจริตที่พนักงานสะสมมาเปนระยะเวลานาน

 

 
 



หลายปนั ้น สูงเกินกวาศักยภาพขององคกรที่จะกูสถานการณหรือฟนคืนกิจการใหกลับคืนมาเปน
เหมือนเดิมไดภายในระยะเวลาอนัส้ันก็ตาม 
  สมาคมตอตานการทุจริตสากล (Association of Certified Fraud Examiners: ACFE) 
ระบุวา 87% ของกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นทั่วโลก เปนการยักยอกทรัพยสินโดยพนักงานขององคกร และ
ครึ่งหนึ่งของการทุจริตที่เกิดขึ้น พนักงานผูกระทําความผิดไมสามารถรับผิดชอบหรือชดเชยความ-
เสียหายที่เกิดขึ้นใหกับองคกรได นั่นก็หมายความวา องคกรตองสูญเสียเงินหรือทรัพยสินไปโดยไมได
กลับคืนมา นอกจากนี้ ACFE ยังระบุปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับการกระทําทุจริตของพนักงาน
ไวดวย ไดแก ระดับการศึกษา ประวัติอาชญากรรมหรือการทุจริต ประวัติการทํางาน ตําแหนงงาน ระดับ
ของตําแหนงงานในองคกร เพศ วิถีการใชชีวิตประจําวัน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยยกตัวอยางให
เห็นภาพชัดเจน เชน พนักงานที่ทํางานกับองคกรมาเปนระยะเวลานานหลายปมีโอกาสที่จะทําทุจริตได
มากกวาพนักงานที่เพ่ิงเขามาทํางาน เนื่องจากประสบการณทําใหเกิดความรูความชํานาญในระบบงาน
ตาง ๆ ขององคกรเปนอยางดี รูทางหนีทีไลและวิธีที่จะหลีกเล่ียงการควบคุมในกระบวนงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ หรือพนักงานที่ดํารงตําแหนงในระดับบริหารมีโอกาสที่จะทําทุจริตมากกวาพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ เพราะผูบริหารมีอํานาจที่จะละเมิดหรือไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่องคกรกําหนดไวได 
โดยอางความจําเปนในเร่ืองของการบริหารงานหรือดําเนินธุรกรรมที่ตองการความรวดเร็ว ฯลฯ เปนตน 
ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงานที่มีลักษณะตามตัวอยางดังกลาวมักจะหลุดรอดจากการตรวจสอบภายในไปได
เสมอ เพราะรูวิธีการจัดการขอมูลหรือเอกสารที่เก่ียวของกับการทุจริตใหเปนไปตามระบบการควบคุม
หรือระเบียบตาง ๆ ที่องคกรกําหนดไวไดเปนอยางดี เมื่อผูตรวจสอบภายในสอบทานเอกสารตาง ๆ 
ดังกลาว จึงยากที่จะรูหรือเห็นส่ิงผิดปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูกระทําการทุจริตและผูสมรูรวมคิด
ไมยอมออกมาเปดเผยการกระทําของตนเอง ก็ยิ่งไมมีใครรู ไมมีใครจับได 
  ดังนั้น องคกรจะหวังพ่ึงกลไกการตรวจสอบภายในเพียงอยางเดียวคงไมได เพราะสมัยนี้ 
พนักงานที่ทําทุจริตนั้นฉลาดและเชี่ยวชาญเกินกวาที่องคกรจะตามทัน อยางไรก็ตาม องคกรก็ยังไมได
สิ้นหวังเสียทีเดียว เพราะอยางนอย ผูที่ทําทุจริตเหลานั้นก็ยังคงมีสถานะเปนพนักงานในองคกรและตอง
ทํางานรวมกับผูอื่น ส่ิงที่จะชวยใหพบเจอกรณีทุจริตไดกอนที่จะเกิดความเสียหายมูลคามหาศาล คือ 
เพื่อนรวมงานหรือพนักงานทุกคนตองชวยกันหมั่นสอดสองหรือสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่อยู
รอบ ๆ ตัว ก็จะทําใหเห็นความเส่ียงดานการทุจริตได เชน 
  - ในกระบวนการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี หากสังเกตแลวเห็นวา ไมมีการ-
แบงแยกหนาที่ระหวางพนักงานที่รับผิดชอบงานดานการรับเงิน สงเงิน และเก็บรักษาเงิน กับพนักงาน
ที่ทําหนาที่บันทึกรายการทางบัญชีออกจากกัน หรือการที่หนวยงานมอบหมายใหพนักงานคนใดคนหนึ่ง
รับผิดชอบงานในกระบวนงานดังกลาวทั้งหมดแตเพียงผูเดียว ยอมมีความเส่ียงที่จะเกิดการทุจริตได 
เพราะไมมีพนักงานคนอื่นมาชวยสอบทานงานระหวางกัน 
  - การที่องคกรไมจํากัดประเภทและจํานวนของพนักงานที่สามารถเขาถึงสินทรัพยที่มี
มูลคาสูง ตัวอยางเชน ตูนิรภัยหรือหองมั่นคง (Strong Room) ที่ใชเก็บเงินสดหรือของมีคาตาง ๆ 
หากหนวยงานเปดโอกาสใหพนักงานคนใดก็ตามหรือใครก็ไดสามารถเขาหองดังกลาว โดยไมจํากัดประเภท
และจํานวน ยอมมีความเส่ียงที่พนักงานบางคนจะยักยอกสินทรัพยได  

 
 



  - หนวยงานไมตรวจนับสินทรัพยเปรียบเทียบกับทะเบียนหรือบัญชีอยางสม่ําเสมอ ทําให
ไมทราบวาสินทรัพยที่มีอยูในปจจุบันนั้นมีอยูจริงและครบถวนตามรายการที่บันทึกไวในทะเบียนหรือบัญชี
หรือไม ซ่ึงก็เทากับเปนการเปดโอกาสใหพนักงานสามารถยักยอกเอาทรัพยสินขององคกรไปใชสวนตัว
หรือไปขายได 
  - เอกสารประกอบรายการที่นํามาบันทึกบัญชีมีไมครบถวน ปกติแลว การบันทึกรายการ
ทางบัญชีตองมีที่มาที่ไปชัดเจนและมีเอกสารที่เก่ียวของกับรายการดังกลาวอยางชัดเจน หากพนักงาน
คนใดคนหนึ่งสังเกตกระบวนงานดังกลาวแลวพบวา การบันทึกรายการทางบัญชีไมมีเอกสารที่มาที่ไป
ชัดเจน กรณีดังกลาวอาจจะมีความเส่ียงที่พนักงานผูรับผิดชอบจะนํารายการ (Transaction) ที่ไมได
เกิดขึ้นจริงมาบันทึกรายการหรือสรางยอดเงินขึ้นมา เพ่ือใหรายงานทางการเงินมีขอมูลที่ดูแลวนาเชื่อถือ
หรือปกปดรายการที่ผิดปกติไว 
  - ในสมุดบันทึกรายการทางบัญชีมีการปรับปรุงหรือแกไขตัวเลขบอยครั้ง สังเกตไดจาก
รอยลบ ขูด หรือขีดฆาที่เกิดขึ้น ซ่ึงการแกไขหรือปรับปรุงตัวเลขดังกลาวอาจจะเกิดจากความไมเขาใจ
หลักการบันทึกบัญชีหรือบันทึกรายการผิดพลาดดวยความไมรอบคอบก็ได แตในขณะเดียวกันก็อาจจะ
เกิดจากความต้ังใจที่จะแกไขจํานวนเงินหรือตัวเลขเพ่ือตองการทําทุจริตไดดวยเชนกัน เมื่อพบกรณีเชนนี้ 
จึงควรสงสัยไวกอนวาเกิดอะไรขึ้นกันแน 
  - การกระทบตัวเลขหรือจัดทํางบกระทบยอด (Reconciliation) ลาชา เนื่องจากพนักงาน
ผูรับผิดชอบอาจจะทําทุจริต เมื่อบันทึกรายการทางบัญชีแลวพบวา ตัวเลขในรายงานทางการเงินจะแสดง
ความผิดปกติใหคนอื่นเห็น จึงพยายามที่จะตกแตงตัวเลขทางบัญชีใหดูเปนปกติ มีเหตุผล และไมเปนที่
สังเกตของคนทั่วไป ซ่ึงการกระทําในลักษณะดังกลาวมีความซับซอน จําเปนตองใชระยะเวลาในการ-
ดําเนินการ จึงทําใหลาชา  
  - อัตราการรองเรียนจากผูรับบริการคอนขางสูง ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีระบบ
การดําเนินงานหรือการใหบริการที่ยังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ และการดําเนินงานที่
ผิดพลาดหรือบกพรองดังกลาว สาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากการทุจริตได เชน การลดคุณภาพของสินคา
หรือบริการ เพ่ือประหยัดตนทุนของการจัดซ้ือ 
  - หนวยงานมีอัตราการเขา-ออกของพนักงาน (Staff Turnover) คอนขางสูงหรือบอย 
เนื่องจากตําแหนงงานดังกลาวอาจจะมีแรงกดดันจากสภาพแวดลอมที่มีการทุจริตหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามขอกําหนดหรือระเบียบที่องคกรกําหนด หรือมีวัฒนธรรมองคกรที่ไมเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่ดี 
จึงทําใหพนักงานที่มีเจตนาดีรูสึกอึดอัดและไมสามารถปฏิบัติงานภายใตแรงกดดันดังกลาวไดตอไป 
  - พนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดซ้ือหรือจัดจางของหนวยงานมักจะใชบริการ
หรือทําธุรกรรมกับผูคาแหลงเดียวเปนประจํา ซ่ึงแสดงถึงความสนิทสนมกับผูคาและอาจจะเอ้ือประโยชน
หรือรวมมือกับผูคาในการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองได 
  - พนักงานใชสําเนาเปนเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน เชน นําสําเนาใบเสร็จรับเงิน 
สําเนาใบสงของ สําเนาใบตรวจรับ ฯลฯ มาใชในการเบิกจายเงิน ซ่ึงปกติตองนําเอกสารฉบับจริงหรือ
ตนฉบับมาแนบ การใชเอกสารที่เปนสําเนาอาจจะเกิดจากพนักงานปลอมแปลงหรือจัดทําขึ้นมาเพ่ือใชใน
การเบิกจายเงินได   

 
 



  - พนักงานมีพฤติกรรมสวนตัวที่อาจจะบงชี้ใหเห็นความเสี่ยงดานการทุจริต เชน ยืม-
เงินเพ่ือนเปนประจํา มีคนตามทวงหนี้ ติดการพนัน ติดสุรา สังสรรคกับเพ่ือนบอยมาก ฯลฯ เนื่องจาก
พฤติกรรมดังกลาวแสดงถึงการใชจายเงินอยางฟุมเฟอย ซึ่งตองสันนิษฐานวา พนักงานมีรายไดจาก
แหลงอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนหรือไม ถาไมมีหรือมีรายไดจากเงินเดือนเพียงอยางเดียว ตองสงสัย
ไวกอนวามีความเก่ียวของกับการทุจริตหรือไม ซ่ึงอาจจะเปนไปไดหลายกรณี 
  - พนักงานหรือเครือญาติของพนักงานมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น 
เชน ซื้อบานใหม  ซื้อรถยนตใหม ใชเครื่องประดับราคาแพงหรือใชสินคาฟุมเฟอย ฯลฯ ในขณะที่
พนักงานคนนั้นไดรับเงินเดือนเทาเดิม จึงควรสงสัยวา พนักงานดังกลาวนําเงินมาจากที่ใดหรือกระทํา
การทุจริตหรือไม   
  - พนักงานไมยอมลาพักผอน ทั้งที่มีเหตุจําเปนหรือเจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติงานได 
แตก็ยังมาทํางาน เพราะไมตองการใหผูอื่นมาปฏิบัติงานแทน ซึ่งจะทําใหเห็นรองรอยของการทุจริต
ที่ตนเองทําไว  
  - พนักงานไมยอมใหเขาถึงเอกสารที่อยูในความรับผิดชอบของตนเอง โดยจัดเก็บเอกสาร
ดังกลาวไวในที่ที่ไมมีผูใดสามารถเขาไปใชหรือตรวจสอบได เนื่องจากเอกสารเหลานั้นอาจจะเก่ียวของกับ
การกระทําทุจริต 
  - พนักงานแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อถูกซักถามเก่ียวกับงาน ไมคอยอยากตอบหรือเลา
ขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับงานใหคนอื่นฟง อาการเหลานี้บงบอกถึงความตั้งใจที่จะปกปดขอมูล ซึ่งขอมูลที่
ไมอยากเปดเผยดังกลาวอาจเปนการทุจริต 

  นอกจากนี้ คนที่ทําทุจริตมักจะเปนพนักงานที่ ไม เคยมีพฤติกรรมที่นาสงสัยหรือ           
มีภาพลักษณที่ไมดีในสายตาของผูอื่น เพราะนั่นจะทําใหเปนจุดสังเกตของคนทั่วไป ดังนั้น เราจึงเห็นได
บอย ๆ วา คนที่ทําทุจริตในองคกรนั้น มักจะเปนพนักงานดีเดนหรือเปนบุคคลที่มีภาพลักษณดี เพ่ือไมใหมี
ผูใดสงสัย 
  พฤติกรรมตาง ๆ ดังกลาวขางตน หากพนักงานทุกคนในองคกรชวยกันสอดสองดูแล
ก็อาจจะทําใหทราบความเสี่ยงหรือเบาะแสของการทุจริตไดอยางรวดเร็วและทันทวงทีกอนที่จะสาย
เกินไป การปองกันหรือรูทันการทุจริตกอนที่จะเกิดความเสียหาย ยอมเปนทางเลือกที่ดีกวาสําหรับ
องคกร เมื่อพนักงานทุกคนไมอยากไดรับผลกระทบจากการทุจริตของบุคคลเพียงบางกลุมที่อาจจะ
ทําใหคนสวนใหญตองเดือดรอน เมื่อเปนเชนนั้น เราควรมารวมมือรวมใจกันมองไปรอบ ๆ และสังเกตวา 
“ใครกันนะ” ที่มีพฤติกรรมนาสงสัยและอาจจะทําทุจริต   
                                               
 

เขียนและเรียบเรียงโดย  
             นายพงพันธุ ชื่นอารมณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 
 
 

 

 
 



                                       
 
   

 
 


