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The objectives of this research study were to analyze a confirmatory
factor of procurement fraud risk perception model in governance units and to
prioritize the factor. Questionnaires were used to gather the data from 461 external
and internal auditors. Confirmatory factor analysis indicated that the three
elements of procurement fraud risk perception model were statistically significant
at 0.01. The factor loadings ranking from the highest to the lowest were
1) the compliance risk (RC) 2) the financial risk (RF) and 3) the person risk (RP).
Findings of this research can help establish and create guidelines for
fraudpreventing in both public and private organizations. In addition, it can
be used for encouraging executives to realize the importance of internal
control system which helps reflect the transparency and reliability of financial
reporting of the procurement process.
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บทนำ�

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากลไกการบริหารงานภาครัฐถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต (Fraud) เช่น การกำ�หนดนโยบาย การเอื้อผลประโยชน์กับภาคธุรกิจ
การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ใช้ อำ � นาจในตำ � แหน่ ง โดยมิ
ชอบ เป็นต้น จึงเป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่ตอบโจทย์ผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่า
การตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประเทศชาติและประชาชน (Heidenheimer, Arnold,
Johnston, & Levine, 1989) ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่รุนแรงปัญหาหนึ่ง และยังคงเป็นปัญหา
ที่สืบเนื่องมาช้านานจนถึงปัจจุบัน นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการทุจริต
จะเกิดขึ้นกับทุก ๆ คนหรือองค์กร แต่การทุจริตเกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีทัศนคติ (Attitude) หรือ
พฤติกรรมส่วนบุคคล (Person Behavior) ที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่สังคมร่วมกันกำ�หนดขึ้น
(Srivithaya, 2015) เพือ่ หาผลประโยชน์สว่ นตัว โดยอาศัยตำ�แหน่งหน้าที่ อำ�นาจและอิทธิพลทีต่ นมีอยู่
ดังนั้น ความเสี่ยงเชิงการทุจริต (Fraud Risk) เป็นสิ่งที่ทุก ๆ คน ควรตระหนักอย่างยิ่ง
เนื่องจากการทุจริต (Fraud) ในปัจจุบันมีความซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบ มีการใช้กฎหมายและ
ระเบียบเป็นที่รองรับการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งผู้ตรวจสอบในปัจจุบันจะต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ โดย
เปรียบเสมือนตนเองเป็น “พนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” หรือที่เรียกอีกนัยว่า
“นักบัญชีสืบสวน” (Forensic Accountant) ที่จะต้องแกะร่องรอย สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจ
เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อการทุจริต จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบข้อมูลที่เป็น “ปัจจัยความ
เสี่ยง” (Risk Factors) ต่อการทุจริต เช่น งานวิจัยของ Naruedomkul และ Rodwanna (2015)
พบว่า สาเหตุของการทุจริตเกิดจากพฤติกรรมของพนักงานล้วนมีท่มี าจากความต้องการของคนทั้งสิ้น
ตราบใดทีค่ นยังยึดติดและใฝ่หาวัตถุมาสนองความต้องการของตนเองการทุจริตก็ยงั เกิดขึน้ เช่นเดียวกัน
กับ Leff (1964) Nye (1967) Shleifer และ Vishny (1986) และ Heidenheimer Arnold
Johnston และ Levine (1989) มีความคิดเห็นเป็นไปทิศทางเดียวกันว่า การทุจริตเกิดจากปัจจัย
ทางด้านความคิด พฤติกรรม ความต้องการของมนุษย์ที่แสดงออกบิดเบือนไปจากมาตรฐานที่องค์กร
หรือสังคมกำ�หนด หากพิจารณาถึงปัญหาการทุจริตเหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนทั่วโลก
รวมถึงคนไทยมาแต่ช้านาน โดยเฉพาะสำ�หรับประเทศไทย หากกล่าวถึงนักการเมืองหรือข้าราชการ
บางกลุม่ มักจะทำ�การทุจริตหรือมีแรงจูงใจทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการทุจริตขึน้ ซึง่ อาจจะเป็นเพราะว่าผูก้ ระทำ�
การทุจริตเป็นผูท้ มี่ อี �ำ นาจหรืออยูใ่ นตำ�แหน่งสูงสุดทีจ่ ะตัดสินหรืออนุมตั งิ บประมาณต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง
หรือมีพรรคพวกเป็นนักการเมืองที่คอยสนับสนุนการใช้อำ�นาจต่าง ๆ
โดยหลักการพื้นฐานของพฤติกรรมการทุจริตนั้น ได้มีนักวิชาการศึกษาและตั้งข้อสังเกต
ของการพยากรณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ที่นำ�มาสู่พฤติกรรมการทุจริตว่าสาเหตุของการทุจริตส่วนใหญ่มัก
เกี่ยวข้องกับทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความ
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ต้องการของตนเอง พฤติกรรมดังกล่าวยังถูกอธิบายภายใต้ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ตามลำ�ดับขัน้
(Need Theories) ของ Abraham (1970) อธิบายถึงมนุษย์ทุกคนต่างก็พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อสู่
จุดหมายของตนเอง แต่เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ฉะนั้น พฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลทีแ่ สดงออกย่อมแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของตนเองอยูบ่ นพืน้ ฐานของความต้องการ
ตามลำ�ดับขั้น 5 ประการ ดังนี้ 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย 2) ความต้องการความปลอดภัย
3) ความต้ อ งการความรั ก และความเป็ น เจ้ า ของ 4) ความต้ อ งการได้ รั บ ความนั บ ถื อ ยกย่ อ ง
5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น พฤติกรรมดังกล่าวจึงเปลี่ยนแปลงมนุษย์
จากการเป็น “คนดี” กลายเป็น “คนไม่ดี” ในที่สุด (Moore, 2008) ดังนั้น ความเสี่ยงเชิงการทุจริต
เป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าส่งผล
ทำ�ให้การดำ�เนินงานขององค์กรไม่บรรลุตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด ซึง่ ความเสีย่ งจำ�แนกได้เป็น 4 ลักษณะ
ตามแนวคิดของโคโซ่ (COSO) (Joint, 2007; Michalko, Malpas, & Arcolio, 2010) ได้แก่
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบาย
การบริหาร เช่น การกำ�หนดยุทธศาสตร์ให้มีมาตรฐานที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนการดำ�เนินงานได้
ตามสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป 2) ความเสีย่ งด้านการดำ�เนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสีย่ ง
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน ครอบคลุมถึงการบริหาร กระบวนทำ�งาน บุคลากร ทรัพยากร
สารสนเทศ เป็นต้น 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากงบประมาณ
เช่น การจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4) ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมาย (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมาย
ดังนั้น การต่อต้านการทุจริตมีความท้าทายอย่างมากในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน องค์กรจะ
ต้องเผชิญกับความเสี่ยง (Risk) ที่อาจส่งผลต่อความสำ�เร็จและการดำ�เนินงานขององค์กร สิ่งเหล่านี้
จึงถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบ ต้องพยายามทำ�ทุกวิถีทางเพื่อควบคุมหรือลดปัจจัย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment) เพื่อหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) แม้ว่าความเสี่ยง (Risk)
จะไม่สามารถกำ�จัดให้หมดสิ้นไปได้จากองค์กร แต่การพยายามบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างถูกวิธี
จะช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการดำ�เนินงานองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เพียงเท่านีก้ ส็ ามารถทำ�ให้องค์กรสามารถดำ�เนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีอ่ งค์กรกำ�หนด ด้วยเหตุผลนี้
จึงทำ�ให้มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ยง มูลเหตุ สาเหตุของปัจจัยต่าง ๆ เพื่อนำ�
ปัจจัยดังกล่าวมาทำ�การวิเคราะห์ประเมินโอกาสที่จะนำ�มาสู่การทุจริตภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยความ
เสี่ยงต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อความความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทางการบัญชีและคุณภาพรายงานทาง
การเงิน (Financial Report Risk) (Lasritad, Muenthaisong, & Janjarasjit, 2015) เนื่องจาก
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ความโปร่งใส (Transparency) เป็นหลักการที่สำ�คัญประการหนึ่งของการรายงานทางการเงินเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือต่อคุณภาพของงบการเงิน (Clinton, Pinello, & Skaife, 2014; Daniela
& Attila, 2013; Habib & Hossain, 2013; Rittenberg, 2013; Wright, 2013)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงนำ�มาสู่คำ�ถามของงานวิจัยที่ว่า องค์ประกอบความเสี่ยง
ด้านการทุจริตการจัดซือ้ จัดจ้างในภาครัฐประกอบด้วยปัจจัยความเสีย่ งอะไรบ้าง และปัจจัยความเสีย่ ง
อะไรสำ�คัญมากที่สุด เพื่อนำ�มาวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการรับรู้
ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลลัพธ์
การวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำ�หนดกรอบแนวทางการต่อต้านการทุจริต รวมถึงผลักดัน
ให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่จะสะท้อนให้เห็น
ถึงความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

การทบทวนวรรณกรรม

การนิยามความหมายของ “การทุจริต” (Fraud) และ “การคอร์รัปชัน” (Corruption)
เป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่างมากในการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริต (Problem Fraud) เนื่องจากการนิยามที่ดี
จะนำ�มาสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ของพฤติกรรม ทัศนคติใดที่เข้าข่ายของการนิยาม
ความหมายของ “การทุจริต” (Fraud) และ “การคอร์รัปชัน” (Corruption) ซึ่ง Doody (2009)
ได้นิยามการทุจริตเป็น “กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การโจรกรรมทุจริต สมรู้ร่วมคิดทุจริต ฟอกเงิน
ติดสินบน และการกรรโชกทรัพย์” และสมาคมผูต้ รวจสอบการทุจริต นิยามคำ�ว่า “การทุจริต” หมายถึง
“การเจตนาใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีห่ รือวิชาชีพเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์โดยการนำ�ทรัพยากรหรือทรัพย์สนิ
ขององค์กรไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม” (ACFE, 2010) ในขณะที่ Singleton Singleton Bologna
และ Lindquist (2006) และ ACFE (2010) กล่าวว่า การทุจริตคือ “พฤติกรรมของมนุษย์ในทาง
ที่ชั่วช้าและฉ้อโกง ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมายหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระทำ�ที่ขัดต่อ
ตำ�แหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อื่น”
ในขณะเดียวกัน “การคอร์รัปชัน” (Corruption) คือ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในการ
แสวงหาผลประโยชน์ตอ่ ตนเองและพวกพ้องโดยการใช้ต�ำ แหน่งหน้าที่ อำ�นาจ หรืออำ�นาจดุลยพินจิ ใน
การตัดสินใจไปในทางที่ผิดหรือเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานที่สังคมร่วมกำ�หนดขึ้นให้ปฏิบัติ Bayley
(1966) เห็นว่าการคอร์รปั ชันเป็น “การแสดงออกของการใช้อำ�นาจในทางทีผ่ ดิ เพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตัว
คือ การให้สินบนซึ่งไม่จำ�เป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไป” เช่นเดียวกันกับ Heidenheimer และคณะ
(1989) Klitgaard (1988) Khan และ Jomo (2000) Nye (1967) Scott (1972) และ Van Roy
(1970) กล่าวว่า การคอร์รัปชัน “เป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหน้าที่ตามปกติของราชการเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยละเมิดระเบียบกฎเกณฑ์ด้วยการใช้อิทธิพล”
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แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการนิยามความหมายจะแตกต่างกันออกไป แต่เมื่อพิจารณาโดยรวม
แล้วย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นพฤติกรรมและทัศนคติที่ไม่ดีที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานหรือกฎหมาย
กำ�หนด ดังตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้นิยาม “ทุจริต” หมายถึง
“ความประพฤติชั่ว โกง คดโกง ฉ้อโกง ไม่ซื่อตรง” สอดคล้องกับกฎหมายประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1 ระบุไว้ว่า “โดยทุจริต” หมายความว่า “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น” Black’s law dictionary นิยามการทุจริตไว้ว่า “เป็นการ
แสดงเจตนาหลอกลวง การใช้เพทุบาย เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น”
(Martin & Cendrowaki, 2008 อ้างถึงใน Naruedomkul และ Rodwanna (2015)
สำ�หรับประเทศไทย มีผลรายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานต่อต้านการทุจริตอย่าง
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 2558 2559 และ 2560
มีมูลค่าความเสียหายเป็นจำ �นวนเงินของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นสูงกว่าราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าคคิดเป็นจำ�นวนเงินโดยประมาณ 848.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.00 ของมูลค่าความ
เสียหายราชการส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค แม้ จ ะเป็ น การคิ ด มู ล ค่ า ความเสี ย หายเพี ย งแค่ ใ นปี
พ.ศ. 2555 2558 และ 2560 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 ไม่ปรากฏการจำ�แนกเฉพาะหน่วยงาน
แต่มูลค่าความเสียหายของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังคงมีอัตราสูงกว่าส่วนราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค (The State Audit Office of the Kingdom of Thailand, 2018) ปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มูลค่าความเสียหายของการทุจริต (อาจทุจริต) จากผลการตรวจสอบ
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท					
การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยรับตรวจ
ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
จำ�นวน มูลค่า จำ�นวน มูลค่า จำ�นวน มูลค่า จำ�นวน มูลค่า
หน่วย		
หน่วย		 หน่วย		
หน่วย
ราชการส่วนท้องถิ่น 753 30.06 1,518 243.78 ไม่ปรากฏข้อมูลการ 132 574.39
ราชการส่วนกลาง 1,161 125.37 1,085 175.18 จำ�แนกแสดงเฉพาะ 250 374.63
และส่วนภูมิภาค					
ผลรวม
รวม
1,914 155.43 2,603 418.96 964 725.73
382 949.02
ที่มา: รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (2555, 2558, 2559, 2560)
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นอกจากมูลค่าความเสียหายของการทุจริตข้างต้น ยังได้ขอ้ ค้นพบของประเด็นความผิดพลาด
ที่เป็นต้นเหตุของความเสียหาย และปรากฏมากที่สุดจากการตรวจสอบ ปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประเด็นความผิดจากผลการตรวจสอบ
ข้อ		
ประเด็นความผิด		จำ�นวนเรื่องจำ�แนก รวม
					ตามหน่วยงาน*		 จำ�นวน
				
1
2
3
1 การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
203 298 20
521
2 ละเว้น ละเลย หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
		 พัสดุโดยมิชอบส่อไปในทางทุจริต
74 175
9
258
3 นำ�เอกสารเท็จมาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 62
60
2
124
4 เงินขาดบัญชี
19
134
- 153
5 คณะกรรมการตรวจงานจ้างเป็นเท็จ
9
19
28
6 จัดซื้อที่ดินมิชอบด้วยระเบียบ
1
23
24
7 กรณีอื่น ๆ
17
37
24 78
			
รวม
385 746 55 1,186
* 1 แทน หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค 2 แทน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ 3 แทน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ที่มา: รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (2561)
จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ นมามีผลงานวิจยั ในอดีตส่วนมากให้ความสำ�คัญและตระหนักถึง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อทำ�ความเข้าใจถึงสาเหตุ มูลเหตุ ปัจจัยความเสี่ยงที่นำ�มา
สู่การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กร อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาค้นคว้างานวิจัยถึงสาเหตุ
มูลเหตุ หรือปัจจัยความเสี่ยงจะทำ�ให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงพฤติกรรมหรือสาเหตุใดที่เป็น
ต้นเหตุในการเกิดการทุจริต อาทิ Naruedomkul และ Rodwanna (2015) สำ�รวจปัจจัยความเสี่ยง
ของการทุจริต ผลการวิจัยพบว่า “สาเหตุของการทุจริตประเด็นหนึ่งมาจากพฤติกรรมของพนักงาน
ล้วนมีที่มาจากความต้องการของคนทั้งสิ้น ตราบใดที่คนยังยึดติดและใฝ่หาวัตถุมาสนองความต้องการ
ของตนเอง”
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นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ที่ได้ข้อค้นพบเป็นไปทิศทางเดียวกันจากข้างต้น อาทิ งานวิจัย
ของ Pongpaew (2001) และ Yavaprabhas (2001) ต่างได้ข้อค้นพบของปัจจัยที่เป็นสาเหตุของ
การทุจริต ได้แก่ 1) ความไม่โปร่งใสจากการบริหารองค์กร 2) การแทรกแซงของนักการเมืองในการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง 3) กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างมีการกำ�หนดคุณสมบัติ
เฉพาะรายหรือบริษัท 4) การแก้ไขเอกสารที่เป็นนัยสำ�คัญ 5) เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดคุณธรรม 6) อำ�นาจ
ของการผูกขาด 7) ระบบการตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ 8) ระบบค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น สำ�หรับข้อค้นพบจากงานวิจัยต่างประเทศ อาทิ ACFE (2010) Albrecht,
Albrecht และ Zimbelman (2009) Hopwood Leiner และ Young (2009) Lamoureux (2013)
Singleton และคณะ (2006) พบว่า พฤติกรรมของมนุษย์ในทางที่ชั่วช้าและฉ้อโกงผิดศีลธรรม
ผิดกฎหมายหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระทำ�ที่ขัดต่อตำ�แหน่งหน้าที่และสิทธิของ
ผู้อื่นนับเป็นปัจจัยเสี่ยงของการทุจริต เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Sandholtz และ Koetzle (2000)
สนับสนุนข้อค้นพบข้างต้นว่า การใช้ตำ�แหน่ง อำ�นาจ หน้าที่ในการปฏิบัติงานหรือการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรไปในทางทีผ่ ดิ วัตถุประสงค์เพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตัวก็เป็นความเสีย่ งทีอ่ าจนำ�มาสูก่ ารทุจริต
ภายในองค์กร เพราะฉะนั้น พฤติกรรมดังกล่าวจึงเปลี่ยนแปลงมนุษย์จากการเป็น “คนดี” กลายเป็น
“คนไม่ดี” ในที่สุด และ Meier และ Thomas (1992) อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ความเป็นประชาธิปไตยกับการคอร์รปั ชันพบว่า ระบบการเมืองทีม่ กี ารเลือกตัง้ แข่งขันกันสูงและมีผไู้ ป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ในเกณฑ์สูง จะมีอิทธิพลทำ�ให้การคอร์รัปชันลดลง แต่ในขณะเดียวกันผู้ไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ในเกณฑ์ตํ่าจะมีอิทธิพลทำ�ให้การคอร์รัปชันเพิ่มขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ข้อค้นพบจากผลการตรวจสอบข้างต้น ทำ�ให้
ผู้วิจัยพบว่า ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ (Procurement Fraud Risk in
Governmental Units) เกิดขึ้นจาก “ความเสี่ยง” หรือเหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนซึ่งมีโอกาส
จะเกิดขึน้ ในอนาคตและมีผลกระทบก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัว่ ไหล ความสูญเปล่า
ส่ ง ผลทำ � ให้ ก ารดำ � เนิ น งานขององค์ ก รไม่ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายที่ กำ � หนด ซึ่ ง ความเสี่ ย งพิ จ ารณา
จากผลกระทบทีไ่ ด้รบั และโอกาสทีจ่ ะเกิดของเหตุการณ์ความเสีย่ ง ดังนัน้ การรับรูถ้ งึ ความเสีย่ งจะเป็น
สิ่งที่สำ�คัญอย่างยิ่งของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ที่ใช้ในการคาดการณ์หรือประเมินว่ามีปัจจัยใด
ที่เข้าข่ายเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยง โคโซ่ (The Office of
the National Anti-Corruption Commission: COSO, 2013) จำ�แนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
(Joint 2007; Michalko Malpas & Arcolio, 2010)
1. ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกำ�หนดกลยุทธ์และ
นโยบายการบริหาร เช่น การกำ�หนดยุทธศาสตร์ให้มมี าตรฐานทีย่ ดื หยุน่ และปรับเปลีย่ นการดำ�เนินงาน
ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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2. ความเสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติ
งานทุก ๆ ขั้นตอน ครอบคลุมถึงการบริหาร กระบวนทำ�งาน บุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น
3. ความเสีย่ งด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Risk) แสดงออกถึงการจัดทำ�การเปิดเผย
หรือการรายงานที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่ขัดต่อข้อมูลจากความเป็นจริง ส่งผลทำ�ให้การรายงาน
ทางการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนสาระสำ�คัญบิดเบือนไปจากมาตรฐานการปฏิบัติงานกำ�หนด
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย เป็นการใช้อำ�นาจหรือตำ�แหน่งหน้าที่
ที่ตนปฏิบัติในการเอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงิน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีหรือ
ระบบการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลที่ภาครัฐกำ�หนดเพื่อสื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมหรือการ
กระทำ�ที่นำ�ไปสู่การทุจริตภายในองค์กร
จากที่กล่าวข้างต้น จึงทำ�ให้ผู้วิจัยมีความคิดที่จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต
การจัดซือ้ จัดจ้าง ควรมีการวิเคราะห์จ�ำ แนก สาเหตุ มูลเหตุ ต้นเหตุของปัจจัยความเสีย่ งของการทุจริต
เพือ่ ความเข้าใจและทราบถึงพฤติกรรมหรือสาเหตุใดทีเ่ ป็นต้นเหตุในการเกิดการทุจริต ทีจ่ ะเป็นทิศทาง
สำ�คัญในการกำ�หนดกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ให้ครอบคลุมต่อปัจจัยความเสี่ยง รวมถึง
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบเชิงรุกของผู้ตรวจสอบ จึงทำ�ให้ผู้วิจัยศึกษาวิจัยเรื่อง
“ปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยความ
เสีย่ งต่าง ๆ ตามสภาพทีเ่ ป็นจริงของสังคม 2) วิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยความเสีย่ งต่าง ๆ ทีม่ ตี อ่
การทุจริตตามสภาพที่เป็นจริงของสังคม ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)
(Creswell & Plano Clark, 2013) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เริ่มจากการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยทำ�การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ (Interviews) ในการวิจัยและทำ�การตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยเสนอ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 5 ท่าน เพือ่ ตรวจความเทีย่ งตรงของข้อคำ�ถามแต่ละข้อ (Rovinelli & Hambleton,
1977) หลังจากนั้นนำ�มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) โดยกำ�หนดเกณฑ์
การพิจารณาของข้อคำ�ถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แต่ถ้าได้ค่า IOC ตํ่ากว่า 0.5 ผู้วิจัยพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ หรือตัดทิ้ง
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ผลการประเมินพบว่า ข้อคำ�ถามของแบบสัมภาษณ์ จำ�นวน 25 ข้อ มีความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา
ครอบคลุมในแต่ละด้าน ซึ่งผลการวัดค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มีค่ามากกว่า 0.5 สามารถนำ�
ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
2. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพคื อ แบบสั ม ภาษณ์ (Interviews) กึ่ ง โครงสร้ า ง
(Semi-structured Interview) ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 2) ข้อมูลเกีย่ วกับธรรมชาติของความเสีย่ ง 3) ข้อมูลเกีย่ วกับการทุจริต
4) ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการควบคุมภายใน 5) ข้อเสนอแนะจากผู้ให้สัมภาษณ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) กับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 1-15
จำ�นวน 8 ราย โดยการสมัครใจแบบตัวต่อตัวเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ปัจจัยความเสี่ยงที่มี
ต่อการทุจริต” จากประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 2 ชั่วโมง
ผู้วิจัยดำ�เนินการสัมภาษณ์จนผู้วิจัยไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นจากผู้ให้สัมภาษณ์จึง
ยุติการสัมภาษณ์ “ข้อมูลอิ่มตัว” (Data Saturation) (Hesse-Biber, 2010) ข้อมูลที่ได้ในแต่ละครั้ง
ผู้วิจัยจะนำ�มาถอดเทปและวิเคราะห์เนื้อหาเป็นรายวัน เพื่อตรวจสอบในประเด็นของข้อมูลที่ยังมี
ข้อสงสัยเพื่อนำ�ไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป
สำ�หรับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ทบทวนการอ่านหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในภาพรวมของข้อมูล และเชือ่ มโยงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในการอธิบาย
ของตัวแปรปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง และนำ�ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และ
การทบทวนวรรณกรรม มาสกัดเป็นข้อคำ�ถามของแบบสอบถาม “ปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อการทุจริต”
เพื่อศึกษาในการวิจัยเชิงปริมาณต่อไป
ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้จากการพัฒนาข้างต้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (1932) นำ�แบบสอบถามเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ
จำ�นวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผลการพิจารณาพบว่า ข้อคำ�ถาม 54 ข้อ
คำ�ถามมี 35 ข้อคำ�ถาม ที่มีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้าน ซึ่งผลการวัดค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มีค่ามากกว่า 0.5 สามารถนำ�ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
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ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถาม จำ�นวน 35 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัด จำ�นวน 77 คน เมื่อครบกำ�หนดได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จำ�นวน 62 ฉบับ
เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 62 ฉบับ สอดคล้องกับ Aaker Kumar และ Day (2001)
ได้นำ�เสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้
ผู้วิจัยจึงหาค่าอำ�นาจจำ�แนกเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค Item–total Correlation พบว่า ข้อคำ�ถาม
จำ�นวน 35 ข้อ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.012 ถึง 0.753 และมีข้อคำ�ถามไม่ผ่านเกณฑ์ จำ�นวน 9 ข้อ ผู้วิจัย
จึงทำ�การตัดข้อคำ�ถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออก คงเหลือข้อคำ�ถามที่ผ่านเกณฑ์ จำ�นวน 26 ข้อ ผู้วิจัยจึง
ทำ�การหาค่าอำ�นาจจำ�แนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) อีกครั้ง พบว่า ข้อคำ�ถาม จำ�นวน
26 ข้อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยมีค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.395-0.756 และค่าความเชื่อมั่นทุกข้อคำ�ถาม เท่ากับ 0.940 สอดคล้องกับ Nunnally และ
Bernstein (1994) ได้นำ�เสนอว่าการทดสอบค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อคำ�ถามควรเกินกว่า 0.40 เป็น
ค่าที่ยอมรับได้ สามารถนำ�ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามให้กับประชากร โดยใช้วิธีการเลือกประชากร (Population)
แบบเจาะจง (Purposive Selection) คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ จำ�นวน 1,960 ราย เมื่อ
ครบกำ�หนดได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 461 ฉบับ เป็นอัตราผลการตอบกลับร้อยละ
23.52 ตามที่ Aaker Kumar และ Day (2001) ได้นำ�เสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตรา
ตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำ�ตัวแปรของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อการทุจริต จำ�นวน 26 ปัจจัย มาจัดหมวดหมู่
ด้วยการลดตัวแปร และจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำ�รวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบสำ�คัญ
(Principal Component Analysis: PCA) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าตัวแปร 26 ตัวแปร สามารถ
สกัดองค์ประกอบของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อการทุจริตในภาครัฐได้ จำ�นวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (RC) ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 11 ตัวแปร
มีค่าไอเกน เท่ากับ 11.313 2) ความเสี่ยงด้านการรายงานการเงิน (RF) ประกอบด้วย 9 ตัวแปรย่อย
มีค่าไอเกน เท่ากับ 2.984 และ 3) ความเสี่ยงด้านส่วนบุคคล (RP) ประกอบด้วย 6 ตัวแปรย่อย มีค่า
ไอเกน เท่ากับ 1.529
จากข้อค้นพบงานวิจยั ข้างต้น ยังไม่มกี ารวิเคราะห์เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ได้วา่ องค์ประกอบ
จำ�นวน 3 องค์ประกอบนี้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือไม่อย่างไร องค์ประกอบใดมี
ความสำ�คัญมากที่สุดในการพิจารณาความเสี่ยง ด้านการทุจริตในภาครัฐ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
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ศึกษางานวิจยั เรือ่ ง “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความเสีย่ งด้านการทุจริตการจัดซือ้
จัดจ้างในภาครัฐ” ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (RC) ความเสี่ยง
ด้านการรายงานการเงิน (RF) ความเสี่ยงด้านส่วนบุคคล (RP) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จำ�นวน
26 ตัวแปร โดยนำ�ผลสรุปจากการศึกษางานวิจัยข้างต้นกำ�หนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อขยาย
ขอบเขตของการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ปรากฏตามภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย

การรับรูความเสี่ยง
ดานการทุจริต
การจัดซื้อจัดจาง
ในภาครัฐ

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ
(RC)

รายการปจจัยความเสี่ยง
จำนวน 11 รายการ

ความเสี่ยงดาน
การรายงานการเงิน
(RF)

รายการปจจัยความเสี่ยง
จำนวน 9 รายการ

ความเสี่ยง
ดานสวนบุคคล
(RP)

รายการปจจัยความเสี่ยง
จำนวน 6 รายการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
H0: โมเดลตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
H1: โมเดลตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลการวิจัย

1. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบเกีย่ วกับตัวแปรที่
เป็นองค์ประกอบของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ ดังรายละเอียด
ตารางที่ 3 ถึง 5
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อ
		 การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ		 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (RC)
ค่าเฉลี่ย
						
1 ราคาวัสดุในการคำ�นวณราคากลางเกินราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
3.65
		 กรมการค้าภายในหรือท้องถิ่น

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.12

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำ�หนดราคากลางหรือแต่งตั้งคณะกรรมการกำ�หนด
		 ราคากลางที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความรู้การประเมินราคา

3.69

.99

3
		
		
		
		

3.36

1.11

4 ระบบการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ เช่น บทบาทความรับผิดชอบไม่ชัดเจน
		 ไม่แบ่งแยกหน้าที่ออกเป็นสัดส่วน ระบบการควบคุมตรวจสอบ ติดตามกำ�กับดูแล

3.47

1.06

5 คณะกรรมการกำ�หนดราคากลางและผู้ที่เกี่ยวข้องขาดการแจ้งสาเหตุ หรือ
		 เหตุผลกรณีราคากลางแตกต่างกับราคาที่ชนะการประกวดราคามากถึงร้อยละ 15

3.73

1.02

6 การจัดทำ�แผนการทบทวน หรือติดตาม ระบบการควบคุมภายในที่ดีขององค์กร
		 ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

3.77

1.06

3.67

1.03

8 การบริหารจัดการโครงการขาดประสิทธิภาพ พิจารณาข้อมูลไม่ครอบคลุม
		 เช่น การนำ�ผลลัพธ์หรือบทเรียนของโครงการในอดีตมากำ�หนดทิศทางของ
		 โครงการใหม่

3.91

1.02

9 การเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคำ�นวณราคากลางในระบบ
		 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำ�หรับงานจ้างก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 ขึ้นไป

3.35

1.13

องค์กรขาดการมอบหมายหัวหน้างานในการติดตามหรือควบคุมการปฏิบัติ
3.48
หน้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 1. เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ทำ�การปกปิด
ปลอมแปลงหรือนำ�เสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงในระบบสารสนเทศขององค์กร
ภาครัฐ 2. เพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบให้สอดคล้องกับเอกสารการดำ�เนินงานนั้น ๆ
3. เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเข้าถึงข้อมูลที่สำ�คัญของภาครัฐ

1.07

11 การขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เช่น พนักงานในองค์กรมีการแบ่งพรรค
3.54
		 แบ่งพวกในการปฏิบัติงาน ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารของการดำ�เนินงาน
		 ภาครัฐขาดความรู้ เป็นต้น		
		
โดยรวม
3.60

1.07

การบริหารจัดการภายในองค์กรขาดความโปร่งใส ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปกปิด ซ้อนเร้น ข้อมูลที่เป็นนัยสำ�คัญ ที่มีผลกระทบต่อการ
รับรู้ของสาธารณะชน รวมถึงกระบวนการบริหารงบประมาณมีความไม่โปร่งใส
ไม่สามารถตรวจสอบหรือค้นหาหลักฐานได้อย่างเพียงพอต่อการแสดงความเห็น
ในรายงานของผู้สอบบัญชี

7 การระงับหรือยุติกิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงเกินกว่าจะยอมรับได้

10
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จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (RC) ประกอบด้วย 11 ตัวแปรย่อย มีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 3.35-3.91
แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดว่าปัจจัยความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาค
รัฐ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (RC) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยที่
เกี่ยวกับ “การบริหารจัดการโครงการขาดประสิทธิภาพพิจารณาข้อมูลไม่ครอบคลุม เช่น การนำ�
ผลลัพธ์หรือบทเรียนของโครงการในอดีตมากำ�หนดทิศทางของโครงการใหม่” เป็นความเสี่ยงสำ�คัญ
อย่างยิ่งที่อาจนำ�มาสู่การไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำ�เนินโครงการ อีกทั้งผลการวิเคราะห์ยังพบ
ว่า การที่องค์กร “การจัดทำ�แผนการทบทวน หรือติดตาม ระบบการควบคุมภายในที่ดีขององค์กร
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร” ย่อมส่งผลทำ�ให้องค์กรเผชิญกับความเสี่ยงได้อย่างง่ายดาย เนื่องจาก
ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ แทรกแซงอยู่ในทุกกระบวนการของการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อ
		 การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ		
ความเสี่ยงด้านการรายงานการเงิน (RF)
ค่าเฉลี่ย
				
		
1 การไม่มีเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการคำ�นวณที่ได้มาซึ่งปริมาณงานและ
3.92
		 ราคาต่อหน่วยประกอบการจัดทำ�ราคากลางหรือกำ�หนดราคากลางไม่ตรงกับ
		 แบบรูปรายการของงานก่อสร้าง
2 การเบิกจ่าย การรับ การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ
3.77
		 หรือปฏิบัติที่ส่อในการทุจริต เช่น 1. การรับเงินตามใบเสร็จในแต่ละวันไม่จัดทำ�
		 หลักฐานการรับส่งเงินระหว่างกัน 2. ไม่ประทับตราจ่ายเงินแล้ว 3. ไม่ลงลายมือชื่อ
		 รับรองการจ่ายเงิน 4. ไม่ลงวัน เดือน ปี ไม่ระบุชื่อผู้จ่ายเงินตัวบรรจง 5. ไม่จัดทำ�
		 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 6. ไม่เจาะปรุใบเสร็จหรือตราเลิกใช้ในกรณีที่ไม่ใช้ใบเสร็จ
		 ฉบับนั้น ๆ 7. ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน มีการแก้ไขเอกสารการจ่าย-การเบิกเงิน
3 มีการจัดซื้อพัสดุสูงกว่าราคามาตรฐานหรือราคาตลาด
3.74
4 การจัดทำ�สัญญาโดยกำ�หนดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่สอดคล้อง
3.80
		 กับเอกสารประกวดราคากำ�หนด
5 การต่อสัญญาหรือขยายระยะเวลาโดยลดหรืองดค่าปรับ ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 3.66
		 หรือไม่มีเหตุอันสมควร
6 การคำ�นวณค่าปรับไม่ถูกต้อง หรือแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับล่าช้า หรือไม่แจ้งสงวน
		 สิทธิคา่ ปรับก่อนหมดอายุสัญญา ทำ�ให้ราชการเสียสิทธิการเรียกค่าปรับ

3.62

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.08
1.13

1.14
1.04
1.10
1.21
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อ
		 การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)
ข้อ		
ความเสี่ยงด้านการรายงานการเงิน (RF)
ค่าเฉลี่ย
						
7 การคำ�นวณราคากลางค่า Factor-F ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องไม่สอดคล้อง 3.71
		 กับความเป็นจริง ทำ�ให้ราคากลางสูงกว่าตามมาตรฐานที่กำ�หนด

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.13

8 การดำ�เนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเข้าข่ายลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ่าย
		 หลีกเลีย่ งการสอบราคาโดยแบ่งวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้วิธีตกลงราคา

3.75

1.19

9 การจัดทำ�ข้อมูลในประกาศหรือประกวดราคาไม่เป็นไปตามแบบตัวอย่าง
		 ที่กำ�หนด หรือกำ�หนดเงื่อนไขในคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงการกีดกันการแข่งขัน
		 			
โดยรวม

3.70

1.14

3.74

1.13

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยความเสีย่ งด้านการทุจริตการจัดซือ้ จัดจ้างในภาครัฐ ความเสีย่ ง
ด้านการรายงานการเงิน (RF) ประกอบด้วย 9 ตัวแปรย่อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.62-3.92 แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดว่าปัจจัยความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ ด้าน
ความเสี่ยงด้านการรายงานการเงิน (RF) อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับ “การ
ไม่มีเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการคำ�นวณที่ได้มาซึ่งปริมาณงานและราคาต่อหน่วยประกอบการ
จัดทำ�ราคากลางหรือกำ�หนดราคากลางไม่ตรงกับรูปแบบรายการของงานก่อสร้าง” เป็นความเสี่ยง
สำ�คัญอย่างยิ่งที่อาจนำ�มาสู่การทุจริตภายในองค์กร เนื่องจากวิธีการคำ�นวณที่ได้มาซึ่งปริมาณงาน
และราคาต่อหน่วยที่ใช้ในการประกอบการกำ�หนดราคากลางจะทำ�ให้ทราบถึงราคาความเป็นจริง มี
ความสอดคล้องหรือเป็นไปทิศทางเดียวกันกับราคาตามท้องตลาดหรือไม่อย่างไร ราคาใดจะมีอัตราที่
สูงกว่ากัน ซึง่ ปัจจัยนีส้ ามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเสีย่ งทีน่ �ำ มาสูก่ ารทุจริตการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็นการ
เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว่า “การฮั้วประมูล” สอดคล้องกับปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการ “การจัดทำ�สัญญาโดยกำ�หนดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่สอดคล้อง
กับเอกสารประกวดราคากำ�หนด” นับเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ควรให้ความสำ�คัญและกำ�หนดแนวทาง
ในการยับยั้งสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อ
		 การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ		
ความเสี่ยงด้านส่วนบุคคล (RP)
ค่าเฉลี่ย
				
		
1 ผู้บริหารเคยประกอบอาชีพผู้รับเหมาหรือนักธุรกิจก่อนเข้ารับตำ�แหน่งทางการเมือง 3.66
2 มีแรงจูงใจทางด้านทรัพย์สินทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินทอง ทรัพย์สินของทางราชการ
		 หรือที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น โครงการประมูลของภาครัฐ เป็นต้น
3.42
3 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมือง และนักธุรกิจ เล่นพรรคเล่นพวกในองค์กร 3.46
		 ความไม่เสมอภาค
4 ไม่ได้กำ�หนดงบประมาณในการดำ�เนินแผนงาน/โครงการขององค์กร
3.66
5 ระบบการกำ�กับติดตามการทบทวนเชิงยุทธศาสตร์ไม่สมํ่าเสมอ
3.66
6 นโยบายการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงไม่ได้เป็นการดำ�เนินงาน
3.34
		 ในระดับองค์กร
				
โดยรวม
3.53

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.00
.96
.98
1.01
1.00
1.00
0.99

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ ความเสี่ยง
ด้านส่วนบุคคล (RP) ประกอบด้วย 6 ตัวแปรย่อย มีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 3.42-3.66 แสดงว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดว่าปัจจัยความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ ด้านความเสี่ยง
ด้านส่วนบุคคล (RP) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
“ผู้บริหารเคยประกอบอาชีพผู้รับเหมาหรือนักธุรกิจก่อนเข้ารับตำ�แหน่งทางการเมือง” การทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจหรือนักการเมืองที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำ�หนดอำ�นาจ หน้าที่ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งการชนะการประมูล
ของโครงการภาครัฐ ดังนั้น การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างมักจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของ
กลุ่มบุคคลในการร่วมมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการภาครัฐ นับเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ควร
ให้ความสำ�คัญและกำ�หนดแนวทางในการยับยั้งสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการรับรู้ความเสี่ยงด้านการทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรความคิดเห็นต่อการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการ
ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ในภาครัฐ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ (RC) 2) ความเสี่ยงด้านการรายงานการเงิน (RF) 3) ความเสี่ยงด้านส่วนบุคคล (RP) โดย
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พิจารณาจากค่าสถิตทิ คี่ �ำ นวณตามแนวคิดของ Byrne (2001) และ Hair Black Babin และ Anderson
(2010) ประกอบด้วย 1) ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square (χ2)) 2) จำ�นวนองศาอิสระ (df) 3) ค่านัย
สำ�คัญทางสถิติ (p-value > 0.05) 4) อัตราส่วนระหว่างคาสถิติไค-สแควรกับจำ�นวนองศาอิสระ (χ2/
df) (< 3) 5) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) (> 0.09) 6) ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
พารามิเตอร (RMSEA) (< 0.08) 7) ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน (IFI) (> 0.90)
8) ดัชนีวัด ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) (> 0.90)
เมื่อผู้วิจัยพบว่าโมเดลการรับรู้ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐในแต่ละ
ด้านยังไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่คำ�นวณได้ข้างต้น
(Joreskog & Sorbom, 1996) ผู้วิจัยดำ�เนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณา
จากคำ�แนะนำ�ในการปรับพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model Modification
Indices: MI) ที่มีค่าพารามิเตอร์มากที่สุด ในการเลือกลดตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันบางตัวออกไป
และใช้วิธีการเชื่อมเส้นลูกศร (Silpcharu, 2014) โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้จนกระทั่งค่าดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แสดงว่า โมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรืออีกนัยหนึ่ง
แบบจำ�ลองการรับรู้ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐมีความสอดคล้องกับหลักฐาน
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถแสดงผลการวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบ
ได้ดังนี้
2.1.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (RC) โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้
จำ�นวน 7 ตัวแปร ภายหลังการปรับโมเดล จำ�นวน 2 ครั้ง พบว่า ค่าสถิติที่คำ�นวณได้ ประกอบด้วย
Chi-square (χ2 ) = 16.423, df = 12, p-value = .173, χ2 /df = 1.369, GFI = .990, RMSEA =
.028, IFI = .998, CFI = .998 ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์
2.1.2 ความเสีย่ งด้านการรายงานการเงิน (RF) โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ จำ�นวน 6 ตัวแปร
ภายหลังการปรับโมเดล จำ�นวน 2 ครัง้ พบว่า ค่าสถิตทิ คี่ �ำ นวณได้ ประกอบด้วย ค่า Chi-square χ2 ) =
3.145, df = 7 p-value = .871, χ2/df= .449, GFI= .998, RMSEA = 0.000, IFI = 1.004,
CFI = 1.000 ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์
2.1.3 ความเสี่ยงด้านส่วนบุคคล (RP) โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ จำ�นวน 5 ตัวแปร
ภายหลังการปรับโมเดล จำ�นวน 1 ครั้ง พบว่า ค่าสถิติที่คำ�นวณได้ ประกอบด้วย ค่า Chi-square χ2 )
= 6.997, df = 4 p-value = .136, χ2 /df= 1.749, GFI= .994, RMSEA =.040, IFI = .997, CFI =
.997 ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Secondary Confirmatory Factor Analysis:
SCFA)
เมื่อผู้วิจัยนำ�ตัวแปรทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ จำ�นวน 26 ตัวแปร
มาวิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของโมเดลการวัด (Measurement
Model) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้มีค่า
นํ้าหนักและความสำ�คัญมากน้อยเพียงใด (Angsuchot, 2018)
ภายหลังการปรับโมเดล จำ�นวน 20 ครั้ง พบว่า ค่าสถิติที่คำ�นวณได้ ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์
แสดงว่า โมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรืออีกนัยหนึ่งแบบจำ �ลอง
การรับรู้ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐมีความสอดคล้องกับหลักฐานจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามตารางที่ 6 และภาพที่ 2
ตารางที่ 6 แสดงความสอดคล้องของโมเดลการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการทุจริตการจัดซือ้ จัดจ้างใน
		 ภาครัฐกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี
เกณฑ์ที่ใช้ใน ค่าก่อนปรับ
การ ค่าหลังปรับ การ
อ้างอิง
		
การพิจารณา
โมเดล
พิจารณา โมเดล พิจารณา
		
(Arbuckle, 		
ก่อนปรับ		
หลังปรับ
		
2011)		
โมเดล		
โมเดล
2
ค่า Chi-square ( χ )		
298.575		
118.45		
df					
116		
97		
Probability level
p-value > 0.05
.000
ไม่ผ่าน
.069
ผ่าน Byrne (2001)
<3
2.574
ผ่าน
1.221
ผ่าน
χ2/df				
GFI				
> 0.09
.929
ผ่าน
.970
ผ่าน
RMSEA			
< 0.08
.058
ไม่ผ่าน
.022
ผ่าน
Hair et al.
IFI				
> 0.90
.957
ผ่าน
.995
ผ่าน
(2010)
CFI				
> 0.90
.957
ผ่าน
.995
ผ่าน

}
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Chi-square χ2 =118.45, df=97, p-value=.069, χ2 /df= .1.221, GFI= .970, RMSEA = .022,
IFI = .955, CFI = .995
ภาพที่ 2 แสดงค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (S-CFA) หลังปรับแต่งโมเดล
ผลการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของโมเดลการรับรู้ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ในภาครัฐ จำ�นวน 3 องค์ประกอบ พบว่า นํ้าหนักองค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ (RC) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ .93 นั้นแสดงให้เห็นได้ว่าความเสี่ยงที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบเป็นความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นลำ�ดับสูงสุดจาก 3 องค์ประกอบ
รองลงมา ความเสี่ยงด้านส่วนบุคคล (RP) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .81 และตํ่าสุด ความเสี่ยง
ด้านการรายงานการเงิน (RF) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .73 ตามลำ�ดับ
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สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการวิจัย สรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ จึงยอมรับสมมติฐาน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าโมเดลการวัดตัวแปรความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (RC) ความเสี่ยงด้านส่วนบุคคล (RP)
และความเสี่ยงด้านการรายงานการเงิน (RF) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบทีม่ คี า่ สูงสุด ได้แก่ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ (RC) รองลงมา ความเสีย่ ง
ด้านส่วนบุคคล (RP) และอันดับสุดท้าย ความเสี่ยงด้านการรายงานการเงิน (RF) ผู้วิจัยขออภิปรายผล
ตามลำ�ดับองค์ประกอบ จากค่าสูงที่สุดมาถึงตํ่าที่สุด ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (RC) เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญมาก
ที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ที่กระทำ�ความผิดส่วนใหญ่จะใช้อำ�นาจ ตำ�แหน่งและหน้าที่ของการปฏิบัติงาน
ในทางบริหารไปในทางที่ผิดศีลธรรมและกฎหมายเพื่อการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเองและ
บุคคลกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ Ackerman (1999) Heidenheimer และคณะ (1989) Khan (1996) McMullen
(1961) และ Nye (1967) ต่างมีความคิดเป็นไปทิศทางเดียวกันว่าการทุจริตเป็นพฤติกรรมการใช้
อำ�นาจและตำ�แหน่งในทางบริหารไปในทางที่ผิดศีลธรรมและกฎหมายเพื่อการแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบแก่ตนเองและบุคคลกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรือเป็นการเอือ้ ประโยชน์กฎหมายไปในทางให้เกิดช่องว่าง
การทุจริต Michael (1995) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ก่อให้เกิดการทุจริตคือปัจจัยในเชิงโครงสร้าง
(Structural Factor) เนื่องจาก ระบบการควบคุมและการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นส่วนงานหนึ่ง
ของการบริหารงานโครงสร้างที่ดี หากนโยบายเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบไม่เข้มแข็ง อาจนำ�มาสู่ช่องว่างของโอกาสที่ทำ�ให้บุคคลตัดสินใจกระทำ�หรือมีพฤติกรรม
การทุจริต ดังนั้น การกำ�หนดโครงสร้างที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ผิดไปจากมาตรฐานที่กำ�หนด ในขณะที่ Heywood (1997) เสนอว่า ระบบการแข่งขัน
ทางการเมืองเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อการเกิดการทุจริตทางการเมือง ซึ่งจะกระตุ้นให้นักการเมือง
หรือพรรคการเมืองต่าง ๆ มุ่งที่จะดำ�เนินการแสวงหารายได้ เพื่อนำ�มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
ทางการเมืองเพิม่ มากขึน้ เช่นเดียวกันกับ Sung (2002) อธิบายเพิม่ เติมว่าการแสวงหารายได้จะกระทำ�
ผ่านโดยการใช้หน่วยงานของรัฐและอำ�นาจหน้าที่ของทางราชการหรือผู้มีอำ�นาจในการแสวงหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
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2. ความเสีย่ งด้านส่วนบุคคล (RP) การทุจริตไม่เพียงแค่มองถึงการหลีกเลีย่ งของการปฏิบตั ิ
งานตามกฎหมาย และระเบียบแต่เพียงอย่างเดียว แต่ประการที่สำ�คัญอีกอย่างหนึ่งคือการประเมิน
ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เนื่องจากการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นกับทุก ๆ คน แต่การทุจริต
มักเกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่อาศัยช่องว่างของการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี อย่างไรก็ตามแม้จะ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีก็ตามหากบุคคลยังมีทัศนคติ (Attitude) หรือความคิด ความต้องการ
ผลประโยชน์ส่วนตน การทุจริตก็ยังคงปรากฏขึ้นในองค์กร จากงานวิจัยของ Margit (2005) พบว่า
“สาเหตุที่ทำ�ให้บุคคลตัดสินใจกระทำ�การทุจริตเกิดจากความต้องการของมนุษย์ที่แสดงพฤติกรรมเชิง
ลบในการใช้ประโยชน์จากหน้าที่ปฏิบัติงานแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง โดยมองหน่วยงานเป็น
สถานที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิงการทุจริตยังถูกอธิบายด้วยแนวคิดและทฤษฎี
ความต้องการของมนุษย์ตามลำ�ดับขั้น (Need Theories) ของ Abraham (1970) ว่ามนุษย์ทุกคนต่าง
ก็พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อสู่จุดหมายของตนเองแต่เนื่องจากมนุษย์มีความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกัน
ออกไปทัง้ ในเชิงลบและเชิงบวกย่อมแสดงพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันมีความต้องการทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ทฤษฎีของ Maslow ยังสนับสนุนแนวคิดของ Sandholtz และ Koetzle (2000) อธิบายเพิ่มเติม
ว่า “การใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีก่ ารงานหรือใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางทีผ่ ดิ วัตถุประสงค์เพือ่ ผลประโยชน์
ส่วนตัวก็เป็นการแสดงออกของพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงลบทีม่ งุ่ ผลประโยชน์ตอ่ ตนเองมากกว่าผล
ประโยชน์สว่ นรวม” เพราะฉะนัน้ พฤติกรรมข้างต้นจึงสามารถเปลีย่ นแปลงมนุษย์จากการเป็น “คนดี”
กลายเป็น “คนไม่ดี” ในที่สุด (Cressey, 1953 : Moore, 2008) เช่นเดียวกันกับ Heidenheimer
และคณะ (1989) Johnson (1996) Khan (1996) Milgram (2006) Nye (1967) Scott (1972)
Shleifer และ Vishny (1986) เสนอความคิดว่า มนุษย์ที่มีทัศนคติหรือมุมมองที่แตกต่างกันเป็นปัจจัย
ความเสี่ยงประการหนึ่งที่นำ�มาสู่การกระทำ�การทุจริต อีกทั้งในบางสังคมยังให้ความยกย่องกับบุคคล
ที่มีความรํ่ารวยโดยไม่คำ�นึงถึงของการได้มาซึ่งความรํ่ารวยนั้น ๆ ในขณะที่ Goudie และ Stasavage
(1977) เห็นว่าการทุจริตเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 กลุม่ คือ ผูน้ �ำ ทางการเมืองทีเ่ ป็นรัฐบาล
และนักธุรกิจ ความสัมพันธ์ในลักษณะนีเ้ ป็นการตอบสนองในรูปแบบของการติดสินบนเพือ่ ให้การเจรจา
และการต่อรองในการดำ�เนินธุรกิจเกิดความสะดวกที่จะเอื้อผลประโยชน์ Alatas (1986) Berle และ
Gardiner (1932) แสดงความเห็นที่สอดคล้องกับ Goudie และ Stasavage ว่าการทุจริต (Fraud)
เป็นกระบวนการความร่วมมือของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในการดำ�เนินการทุจริตหรือเป็นการทุจริตของ
บุคคลที่อยู่ภายในกระบวนการตัดสินใจดำ�เนินกิจกรรมสาธารณะ (Insider) ที่เป็นนำ�เอาข้อมูลที่รู้
ล่วงหน้านัน้ ไปใช้ในการเอาเปรียบคูแ่ ข่งขันรายอืน่ ๆ เพือ่ ให้ได้รบั สิทธิตา่ ง ๆ ในการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือที่เรียกว่า “การฮั้ว” โดยมักจะเกิดจาก 2 องค์ประกอบร่วมกัน คือ โอกาส (Opportunity) ใน
การทุจริตและแรงกดดันความกดดัน (Pressure) ให้ทำ�การทุจริตตามแนวคิดทฤษฎีตัวแทน-ตัวการ
(Jensen & Meckling, 1978)
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3. ความเสี่ยงด้านการรายงานการเงิน (RF) การทุจริตหรือการแสดงข้อมูลที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่อาจเป็นสาเหตุ ที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ข้อมูลทางการเงินหรือการรายงานทางการเงินขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งสาระสำ�คัญในที่นี้อาจทำ�ให้การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ภาครัฐไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับจำ�นวนเงินงบประมาณที่ลงทุน เช่น
เดียวกันกับ Australian Prudential Regulation Authority (2006) กล่าวว่า ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
หน้าที่เป็นความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากกระบวนการบริหารที่ไม่เกิดความคุ้มค่า
เท่าที่ควร Clinton และคณะ (2014) Kraus และ Litzenberger (1973) Lasritad และคณะ (2015)
Jensen Rittenberg (2013) Srivithaya (2015) และ Wright (2013) กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่
ในลักษณะของการกำ�หนดเงื่อนไข การละเว้น การละเลย การหลีกเลี่ยงการจัดทำ� หรือการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านงบประมาณที่ขัดหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริงหรือมาตรฐาน กฎหมาย
ระเบียบที่แสดงหรือส่อไปในทางการแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอจะส่งผลต่อความความไม่โปร่งใส
ในการปฏิบตั งิ านทางการบัญชีดา้ นมาตรฐานและความเชือ่ ถือทางการเงินทีส่ ง่ ผลต่อ ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยนี้ทำ�ให้ผู้เขียนได้ข้อสรุปยืนยันอย่างสมเหตุและสมผลในการวิเคราะห์ทางสถิติ
ขององค์ประกอบความเสี่ยงด้านการทุจริตในภาครัฐ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (RC) ความเสี่ยงด้านการรายงานทางการเงิน (RF) และความเสี่ยงด้าน
ส่วนบุคคล (RP) ซึ่งข้อสรุปข้างต้น ทำ�ให้ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลวิจัยไปใช้ว่า ผู้บริหาร
ภาครัฐและทุกคนภายในองค์กรควรให้ความสำ�คัญและตระหนักถึงการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน
ที่ดี ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เนื่องจากระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสามารถ
ช่วยลดความเสีย่ งของช่องว่างและโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ (RC) เช่น “การบริหารจัดการโครงการขาดประสิทธิภาพ
มีการพิจารณาข้อมูลไม่ครอบคลุม หรือไม่มีการนำ�ผลลัพธ์หรือบทเรียนของโครงการในอดีตมา
กำ�หนดทิศทางของโครงการใหม่” และ “ไม่มีการจัดทำ�แผนการทบทวนหรือติดตามระบบการควบคุม
ภายในที่ดีขององค์กร” สองปัจจัยนี้ล้วนเป็นความเสี่ยงที่นำ�ไปสู่ช่องว่างและโอกาสของการทุจริต
ภายในองค์กร ดังนั้น ข้อเสนอแนะวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะให้ผู้บริหารและทุกคนภายใน
องค์กรตระหนักและให้ความสำ�คัญของระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะการประเมินความเสีย่ งด้าน
การทุจริต (Fraud Risk Assessment) แม้ว่าระบบการควบคุมภายในจะไม่สามารถลดความเสี่ยง
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หรือการทุจริตได้หมดสิน้ ภายในระยะเวลาสัน้ ๆ แต่การมีระบบการควบคุมภายในทีด่ จี ะช่วยเป็นเกราะ
ป้องกันกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะทำ�ให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำ�หนด หรือช่วยลดความ
เสี่ยงที่อาจนำ�มาสู่มูลค่าความเสียหายให้แก่องค์กรได้
2) ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยในอนาคตควรนำ�ผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับผูป้ ฏิบตั งิ าน ด้านการตรวจสอบอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่เป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือศึกษากับหน่วยงานอืน่ ๆ
ของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผลการศึกษาได้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึกและคลอบคลุมในทุก ๆ ประเด็น ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำ�หนดแนวทางการ ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
อีกทั้งควรมีการใช้วิธีการดำ�เนินงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแปรของปัจจัยความเสี่ยง
ที่มีต่อการทุจริตจากกรณีศึกษาต่าง ๆ เช่น คำ�พิพากษาศาลจากระบบสืบค้นคำ�พิพากษา ซึ่งจะทำ�ให้
งานวิจัยในอนาคต ได้ผลลัพธ์ทั้งที่เป็นข้อมูลจากงานวิจัย และข้อมูลปรากฏการณ์ตามสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจริง แต่อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ยังได้ข้อค้นพบเพิ่มเติมของปัจจัยความเสี่ยงที่อาจนำ�ไปสู่การ
ทุจริต คือ “ความเสี่ยงด้านส่วนบุคคล” ดังนั้น การศึกษางานวิจัยในอนาคตควรมีการนำ�ปัจจัยนี้ไป
ศึกษาเพิม่ เติมถึงทัศนคติหรือพฤติกรรมเสีย่ งทีอ่ าจนำ�ไปสูค่ วามเสีย่ งด้านการทุจริตเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ความสำ�เร็จของบทความวิจัยนี้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก รศ.ดร.
ศศิวมิ ล มีอ�ำ พล รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ และ ดร. มนตรี ช่วยชู
คุณค่าและประโยชน์จากบทความวิจยั นี้ นักศึกษาขอมอบเป็นเครือ่ งบูชาพระคุณบูรพาจารย์
ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณที่มีส่วนทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ และสามารถนำ�ความรู้ไปพัฒนาการทำ�งานให้
ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองสังคม และประเทศชาติสืบไป
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