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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพ ื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสี ืบสวนใ นปร ะ เทศไ ทย 
รวมถงึโอกาสและอุปสรรคในการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวน ในมุมมองของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ นักบญัชสีบืสวน และผู้ทีจ่ะเป็นกลุ่มผู้ใช้บรกิารจากนักบัญชีส ืบสวน 
โดยงานว ิจ ัยนี้ เป็นงานว ิจ ัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใ ช้ว ิธ ีการสัมภาษณ์เชิงล ึกจากผู้ใ ห้ส ัมภาษณ์ทัง้หมด 18 คน 
ผลการวจิยัแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบนัประเทศไทยมคีวามเป็นไปได้ในการจดัต ัง้ส านักงานบัญชีส ืบสวนค่อนข้าง
น้อย เน่ืองจากวชิาชพีบญัชสีบืสวนยงัไม่เป็นทีรู่้จกัอย่างแพร่หลาย ซึง่ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าอุปสงค์ ณ 
ปัจจุบนัยงัมจี านวนไม่มาก แต่ในแง่มุมของความจ าเป็นทุกบรษิัทมคีวามจ าเป็นต้องใช้นักบญัชีสบืสว น และผู้ ใ ห้
สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ตระหนักถงึปัญหาการทุจรติทีม่ ีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้น และมคีวามซบัซ้อนมากขึ้ น โดยพบว่า
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการทุจรติในปัจจุบนัยงัไม่สามารถตรวจสอบการทุจรติได้อ ย่างค รบถ้วน 
นอกจากนี้วตัถุประสงค์และทกัษะของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน และ IT Auditor แตกต่างจากนัก
บญัชสีบืสวน ท าให้ต้องมกีารพฒันาบุคลากรเพือ่มาเป็นนักบญัชสี ืบสวน โดยสามารถพฒันาจ ากว ิชาชีพบัญชี 
กฎหมาย ไอที และว ิศวกรรม หากในอนาคตการบญัชีส ืบสวนเป็นทีรู่้จกัมากขึ้น ก็จะมโีอกาสในการจดัต ัง้
ส านักงานบญัชสีบืสวนในประเทศไทยอย่างแน่นอน 
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Abstract 

The research objective was to  study the feasibility o f establishing a fo rensic accounting firm in 
Tha iland, including opportunities and obstacles in te rms o f the certified publ ic accounting ( CPA) , 
ce rtified internal auditing (CIA ), information technology ( IT) auditing, forensic accountant, and service 
users o f fo rensic accountant . Qualitative research was done, wi th data collected from 18 samples by 
in - depth in terview.  Research result was tha t there is l i ttle possibility fo r establishing a forensic 
accounting fi rm in Thailand because Thai people know l ittle about the forensic accounting profession . 
Most participant agreed that current demand on fo rensic accountants is still low.  However, almost 
participant were aware o f the r is ing and increasingly complex trend o f corruption .  Current fraud 
de tection agencies , CPAs, CIAs, and IT audi tors, were unable to  fu l ly investigate frauds, while 
ob jectives and ski lls o f those auditors d i ffered from fo rensic accountants .  Therefore, personnel 
development to  educate fo rensic accountants from accounting, law, IT and engineering professionals 
may occur in  fu ture i f fo rensic accounting becomes more widely known .  Th is personal development 
wi l l  definitely create opportunities fo r establishing a fo rensic accounting fi rm in  Thailand. 

 
Keywords: Forensic accounting; Certified public accounting (CPA); Certified internal auditing (CIA); Information 
     technology (IT) auditing 
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1. บทน า 
1.1 ที่มาและเหตุผลของงานวิจยั 

การทุจรติเป็นปัญหาทีส่ าคญัและน ามาซึง่ความล้มเหลวให้กับหลายๆองค์กร โดยสาเหตุส าคญัเกิดขึ้นจากความ
หละหลวมในการบรหิารงานและการขาดระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพขององค์กร และอกีสาเหตุหนึ่งเกดิ
จากการทุจรติและความไม่ซ ือ่สตัย์ของพนกังานในองค์กร (ศิลปพร ศรจี ัน่เพชร, 2553) ซึง่สอดคล้องกบัการส ารวจเร ือ่ง 
Economic Crime and Fraud Survey ประจ าปี 2563 ของบรษิัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PwC) ซึง่พบว่า 59% 
ของการทุจรติกระท าโดยบุคคลภายในองค์กร 18% ของการทุจรติมาจากการการสมรู้ร่วมคดิกับบุคคลทีอ่ยู่ภายใน
องค์กร และมเีพยีง 16% เท่านัน้ทีก่ารทุจรติเกดิจากบุคคลภายนอกอย่างเดยีว (PwC’s Global, 2020) ส าหรบัประเทศ
ไทยพบว่า 33% ของบรษิัทในประเทศไทยเป็นเหยือ่ของการทุจรติและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึง่ลดลงจากผลการ
ส ารวจเม ือ่ปี 2561 ทีพ่บว่าบรษิัทในประเทศไทยเป็นเหยือ่ของการทุจรติและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจถงึ 48% ซึง่
หากพจิารณาตวัเลขอาจเห็นว่า เป็นตวัเลขทีล่ดลง และเป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึ้น แต่อกีนัยหนึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถ ึง
ปัญหาของการทีผู่้กระท าการทุจรติไดม้กีารพฒันาวธิกีารทุจรติให้มคีวามซบัซอ้นมากขึ้น จนอาจท าให้สามารถตรวจพบ
การทุจรติไดย้ากยิง่ขึ้นก็ได้ 

ถงึแม้ว่าแต่ละองค์กรจะมผีู้สอบบญัชรีบัอนุญาตซึง่ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ แต่หน้าทีข่องผู้สอบบัญชรีบัอนุญาต
แท้จรงิแล้วคอืการตรวจสอบเพือ่รบัรองงบการเงนิวา่ไดม้กีารจดัท าให้ถกูตอ้งตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป (General 
Accepted Accounting Principles หรอื GAAP) มใิช่การตรวจสอบความทุจรติโดยตรง ดงันัน้ ในการตรวจหาความ
ทุจรติทีเ่กิดขึ้นในองค์กรจ าเป็นต้องใช้ผู้ทีม่คีวามรู้ความสามารถและมคีวามเชีย่วชาญโดยตรง จงึเกิดแนวทางในการ
ตรวจสอบความทุจรติแนวทางใหม ่ทีเ่รยีกว่า การบญัชสีบืสวน (Forensic accounting) ซ ึง่ผู้ทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ
ความทุจรติ เรยีกว่า นักบญัชสีบืสวน ซึง่มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากการตรวจสอบบญัชโีดยผู้สอบบญัช ีแต่ปัจจุบนัการ
บญัชสีบืสวนในประเทศไทยยงัไม่เป็นทีน่ิยมมากนัก จงึสวนทางกับปัญหาการทุจรติทีย่งัคงมไีม่น้อยทัง้ในหน่วยงาน
ภาครฐัและหน่วยงานภาคเอกชน 

ส าหรบัในประเทศไทย โดยปกตใินหน่วยงานภาคเอกชนเม ือ่มกีารแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ หน่วยงานจะตอ้ง
จดัให้มกีารด าเนินการสบืสวนข้อเท็จจรงิ เม ือ่พบว่ามกีารกระท าการทุจรติจรงิและถา้การทุจรตินัน้เป็นการกระท าผดิ
นโยบายการป้องกันการทุจรติของหน่วยงาน ผู้กระท าการทุจรติจะต้องรบัโทษทางวนิัย และถ้าการทุจรตินัน้ผดิ
กฎหมาย ผู้กระท าการทุจรติจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายด้วย ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัแม้วา่จะมหีน่วยงานราชการที่
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจรติ เ ช่น ส านักงานการตรวจเง ินแผ่นดนิ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั หรอืส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิแต่กลบัพบวา่
ปัญหาการทุจรติยงัคงมอีย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากงบประมาณและจ านวนเจา้หน้าทีข่องส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิไม่
เพยีงพอ ท าให้มหีน่วยงานทีไ่ม่ได้รบัการตรวจสอบจ านวนมาก (สถาบนัวจิยัเพ ือ่การพฒันาประเทศ, 2559) และไมใ่ช่
เฉพาะหน่วยงานภาครฐัเท่านัน้ ในหน่วยงานภาคเอกชนก็มกีรณีการทุจรติภายในหน่วยงานเช่นกัน แม้ว่าจะมกีาร
ตรวจสอบบญัชโีดยผู้สอบบญัชภีายในหรอืภายนอกองคก์ร หรอืมหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการทุจรติก็ตาม 
แต่ก็ยงัพบการทุจรติภายในองคก์ร  

ในงานค้นคว้าอสิระเร ือ่ง การศึกษาความเป็นไปได้ของวชิาชีพนักบญัชสี ืบสวนในประเทศไทย ของวรญัญา         
เอ ื้ออมรไพบูลย์ (2557) ม ีการศึกษาถงึโอกาสและอุปสรรคในการมวีชิาชีพบัญชีในประเทศไทยของผู้สอบบัญชี          
รบัอนุญาตและผู้ทรงคุณวุฒ ิผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่ทัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูท้รงคณุวฒุมิคีวามเห็นตรงกนัวา่
ประเทศไทยมคีวามจ าเป็นอย่างมากในการมวีชิาชพีนักบญัชสีบืสวน เน่ืองจากปัญหาการทุจรติมแีนวโน้วทีจ่ะสูงขึ้นและ
มแีนวโน้มทีก่ารทุจรติจะมคีวามซบัซ้อนเพิม่มากขึ้น นอกจากนี้ ในประเทศสหรฐัอเมรกิายงัมสี านักงานบญัชสีบืสวน 
MDD Forensic Accountants หรอื MDD ซึง่เป็นหน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการทุจรติโดยตรง MDD เป็น
บรษิัทชัน้น าซึง่ให้ความส าคญักบัการให้ค าปรกึษา การพสูิจน์หลกัฐานทางการเงนิ และการให้บรกิารด้านคดคีวามและ
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เป็นพยานผู้เชีย่วชาญในศาล นอกจากนี้  MDD ยงัได้ให้บรกิารบญัชสีบืสวนครอบคลุมมากกว่า 130 ประเทศ และ 800 
อุตสาหกรรม (MDD, 2563) ซ ึง่แสดงให้เห็นวา่การบญัชสีบืสวนเป็นหนึ่งในงานดา้นบญัชทีีเ่ตบิโตเร็วและมคีวามส าคญั 
เน่ืองจากนักบญัชสีบืสวนเป็นผู้ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเชีย่วชาญ สามารถป้องกนัและตรวจสอบการทุจรติ
ทีอ่าจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรได ้

ด ังนั ้น ผู้ว ิจยัจงึต้องการศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัต ัง้ส านักงานบัญชีสบืสวนในประเทศไทย ซึง่เป็น
หน่วยงานทีม่บุีคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถในเร ือ่งของการบญัชสีบืสวนโดยเฉพาะ โดยส านักงานบญัชสีบืสวนจะท า
หน้าทีใ่นการตรวจสอบการทุจรติทางดา้นการเงนิโดยตรง และเป็นหน่วยงานทีจ่ะให้บรกิารในการตรวจสอบการทุจรติ
ให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานภาคเอกชน เพือ่ตรวจสอบการทุจรติทีอ่าจเกิดขึ้นในองคก์ร 
การศึกษาเร ือ่งนี้จงึมขีึ้นเพ ือ่เป็นการชี้ให้เห็นถงึความส าคญัของการบญัชสีบืสวน และเป็นแนวทางในการตดัสนิใจเพ ือ่
จดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวน รวมถงึอุปสรรคในการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวนดว้ย 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

(1 ) เพ ื่อศึกษามุมมองเกี่ยว กับความเป็นไปได้ในการจดัต ัง้ส านักงานบัญชีส ืบสวนในประเทศไทย โดย
จะศึกษาความเป็นไปได้ด้านการด าเนินงาน ด้านตลาดหรอือุปสงค์ ด้านเทคนิค และด้านการเงิน ในมุมมอง
ของผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Aud i tor นักบัญชีส ืบสวน และผู้ที่จะเป็นกลุ่มผู้ ใช้บริการ
จากนักบญัชีส ืบสวน  

(2 ) เพ ื่อศึกษาโอกาสและอุปสรรคในการจ ัดต ัง้ส านักงานบัญชีส ืบสวนในประเทศไทยในมุมมองของ
ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Aud i tor และนักบัญชีส ืบสวน และผู้ที่จะเป็นกลุ่มผู้ ใช้บริการ
จากนักบญัชีส ืบสวน  

ส าหร ับการศึกษาในมุมมองของผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Aud i tor นั ้น เนื่องจาก
ผู ้ส อบบ ัญชีร ับอ นุญาต ผู ้ตรวจสอบภายใน แล ะ IT Aud itor ม ีหน้าที่ในการตรวจสอบคล้ายกับนกับัญชี
สืบสวน และงานว ิจยันี้ จะศึกษาในมุมมองของผู้ทีจ่ะเป็นกลุ่มผู้ ใ ช้บร ิการจากนักบญัชีส ืบสวนด้วย เพ ื่อให้ได้
มุมมองที่ครอบคลุมทัง้ในส่วนผู้ใ ห้บร ิการและผู้ใ ช้บร ิการ 

 
2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การทุจริต 

The Institute of Internal Auditors ( IIA) ใ ห้นิยามค าว่า การทุจรติ ค ือ การกระท าที่ผดิกฎหมายใดๆ ที่ม ี
ลกัษณะหลอกลวง ปกปิดหรอืละเมดิความไว้วางใจ โดยทีก่ารกระท าเหล่าน้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการคุกคามของความ
รุนแรงหรอืก าลงัทางกายภาพ ซึง่กระท าโดยบุคคลหรอืองค์กรเพือ่รบัเงนิทรพัย์สนิหรอืบรกิาร รวมทัง้การหลกีเล ี่ยง
การช าระเงนิหรอืการสูญเสยีบรกิาร หรอืเพ ือ่รกัษาความได้เปรยีบส่วนตวัหรอืธรุกิจ” 

ตามความหมายของการทุจร ิตของ The Institute of Internal Auditors ( IIA) กล่าวว่า การทุจร ิตจะต้อง
ประกอบไปด้วยการกระท า ดงัต่อไปนี้   

(1) เจตนา 
(2) ล่อลวงหรอืปกปิด ไม่ว่าจะโดยวธิกีารใดทัง้การจดัท าเอกสารหรอืค าพูด 
(3) ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ 
(4) เกิดความเสยีหายแก่ผู้ถูกกระท า เช่น บรษิัท ลูกค้า ผู้ค้า เป็นต้น 
ในปัจจุบนัความก้าวหน้าของโลกและเทคโนโลยที าให้การเชือ่มต่อแลกเปลีย่นข้อมูล การตดิต่อสือ่สาร ห ร ือ

แม้กระทัง่การท าธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว หลายธุรกิจทัว่โลกน าเทคโนโลยีมาใช้ ใน
การด าเนินธุรกิจ แต่การทีเ่ทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้าก็อาจท าให้เกิดการทุจรติทีเ่รยีกว่า อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
(Cybercrime)  
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PwC ประเทศไทย ท าการส ารวจ Shining a light on fraud: Economic Crime Survey in Thailand ประจ าปี 
2561 และท าการส ารวจ PwC’s Thailand Economic Crime and Fraud Survey 2020 ประจ าปี 2563 พบว่า 
บรษิัทต่างๆ พบปัญหาในการทุจรติน้อยลงถ ึง 15% (PwC’s Thailand, 2020) แต่มไิด้หมายความว่าปัญหาการ
ทุจรติจะน้อยลง การทีบ่รษิัทต่างๆ ตรวจพบการทุจรติน้อยลง อาจมาจากการทีผู่้กระท าการทุจรติม ีการพัฒนา
รูปแบบหรอืวธิกีารของการทุจรติให้มคีวามซบัซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ไม่
สามารถตรวจพบการทุจรติได้ ดงันัน้ผู้ทีส่นใจในการบญัชสีบืสวนจะต้องมคีวามรู้และความเชีย่วชาญในกา รวาง
แผนการด าเนินการ (Kemp, 2017) นอกจากนี้ยงัควรมกีารตรวจสอบและจดัการกับการทุจรติได้อย่าง ทัน ท่วงที 
เม ือ่มกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ ซ ึง่นักบญัชคีวรจะตระหนักถงึอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เพ ิม่ขึ้นด้วย (El -
Hilali, 2019) ปัจจุบนัอตัราของการท าการทุจรติในไทยมแีนวโน้มสูงขึ้น โดยองค์การเพือ่ความโปร่งใสนานาชาต ิ 
(Transparency international, n.d.) ได้เผยแพร่ผล CPI หรอืค่าดชันีรบัรู้การทุจรติของประเทศไทย สามารถสรุป
ได้ ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ค่าดชันีรบัรู้การทุจรติของประเทศไทย 

ค่าดัชนีรบัรูก้ารทุจริตประจ าปี คะแนนทีได้ (จากท ัง้หมด 100 คะแนน) อนัดับ (จากท ัง้หมด 198 ประเทศ) 
2557 38 85 
2558 38 76 
2559 35 101 
2560 37 96 
2561 36 99 
2562 36 101 

 
โดย CPI มคี่าคะแนนต ัง้แต ่0 (ทุจรติมากทีสุ่ด) ถงึ 100 (ทุจรติน้อยทีสุ่ด) โดยส าหรบัประเทศไทยนัน้ จะเห็นไดว้า่ม ี

ค่าดชันีรบัรู้การทุจรติทีสู่งขึ้น นัน่หมายความวา่ ประเทศไทยมอีตัราของการกระท าทุจรติทีสู่งขึ้น ถงึแมว้่าจะมหีน่วยงาน
ภาครฐัทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการทุจรติแตย่งัพบวา่การทุจรติในหน่วยงานภาครฐัยงัคงมอียู่ สาเหตุหนึ่งทีท่ าให้การ
ตรวจสอบการทุจรติไมเ่พยีงพอ คอืข้อจ ากัดในเร ือ่งของงบประมาณและจ านวนคนทีม่อียู่อย่างจ ากดั 

 
2.2 การบญัชีสืบสวน 

การบญัชสีบืสวน คอื การตรวจสอบ สบืสวนและสอบสวนข้อมูลเพ ือ่หาหลกัฐานประกอบข้อเท็จจรงิ เกี่ยวกับ
การทุจรติ โดยใช้ทกัษะทางด้านการเงนิและการสบืสวน โดยมลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากการตรวจสอบบญัชโีดยผู้สอบ
บัญชีร ับอนุญาต (สมชาย ศุภธาดา , 2541; ศิลปพร ศร ีจ ัน่เพชร , 2553) โดย สมชาย ศุภธาดา (2541) ได้ใ ห้
แนวทางส าหรบัหลกัการพื้นฐานของการบญัชสีบืสวน ดงันี้  

(1) เป็นการใช้หลกัคดิทีอ่นุมานได้ว่าไม่ควรมองโลกในแง่ด ี คอืเป็นการมองว่ามกีารทุจรติ และต้องค ิดให้
เหมอืนผู้กระท าความผดิมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้

(2) เป็นการเรยีนรู้จากประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ แทนทีจ่ะเรยีนรู้จากต ารา หรอืกระดาษท าการในปีก่อนๆ 
โดยให้พจิารณามูลเหตุจูงใจ โอกาส ประโยชน์ และสภาพแวดล้อมการท าทุจรติ  

(3) การกระท าทุจรติส าหรบัพนักงาน และผู้บรหิารในแต่ละระดบั มลีกัษณะไม่เหมอืนกันทัง้ในด้านประเภท
ของการทุจรติ และจ านวนความเสยีหายทีเ่กิดขึ้น 

(4) การทุจรติทางการบญัชมีกัจะค้นพบโดยความบงัเอญิ และส่วนใหญ่ของการทุจรติทางการเงนิมกัตรวจสอบ
พบโดยอาศัยเทคนิควธิกีารอืน่เป็นหลกั ไม่ใช่ตรวจสอบโดยวธิกีารตรวจสอบทีใ่ช้ทัว่ไป 
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(5) นักบญัชสีบืสวนจะต้องปฏบิตั ิงานตามแนวปฏบิตั ิของการบญัชสีบืสวน โดยแนวปฏบิตัทิ ีถู่ก อ้าง อิงแ ละ
ก าหนดขึ้นโดยสถาบนัผู้ตรวจสอบภายใน และจะต้องปฏบิตัติามมารยาททีส่มาคมผู้ตรวจสอบทุจรติร ับอ นุญาต
ก าหนด 

จริเดชา วนัชูเพลา (2547) ได้กล่าวว่า นักบญัชนีิตเิวชเม ือ่ปฏบิตังิานตรวจสอบ จะพบกับความเสีย่งในการ
ตรวจสอบ โดยความเสีย่งทีเ่กี่ยวข้องกับนักบญัชนีิตเิวช คอื ความเสีย่งจากการทุจรติ (Fraud risk) ซ ึง่หมายถ ึง 
ความเสีย่งทีค่วามน่าจะเป็นของการทุจรติในแต่ละสภาพแวดล้อมการท างานมมีากขึ้น นักบญัชนีิตเิวชต้องศึกษา
และประเมนิการควบคุมภายใน นโยบายการป้องกันการทุจรติ วธิปีฏบิตังิานของกิจการเพือ่ให้ทราบถงึปัจจ ัยที่ท า
ให้ความน่าจะเป็นของการทุจรติมมีากขึ้น ซ ึง่จะเห็นได้ว่านักบญัชสีบืสวน ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบเช่นเด ียวกับ
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน และ IT Auditor ซึง่นักบญัชสีบืสวน ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และ IT Auditor เป็นกลุ่มอาชพีทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิเหมอืนกัน โดยแต่ละ
กลุ่มอาชพีมเีป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบที่แตกต่างกัน จงึสามารถสรุปความแตกต่าง ของการ
ท างานของผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน  IT Auditor และ นักบญัชสีบืสวน ตามตารางที ่2  

 
ตารางที ่2 ความแตกต่างของการท างานของผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน  IT Auditor และ นักบญัชสีบืสวน 
ประเด็น ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Auditor นักบญัชีสืบสวน 

ด ำเนินกำรโดย บุคคลภำยนอก บุคคลภำยใน บุคคลภำยใน บุคคลภำยนอก 

ระยะเวลำ ตรวจสอบเป็นประจ ำทุก
รอบปีบัญชี 

เป็นกระบวนกำรต่อเน่ือง เป็นกระบวนกำรต่อเน่ือง ต ร ว จ ส อ บ เ ฉ พ ำ ะ
สถำนกำรณ์ที่อำจเกิดกำร
ทุจริต 

วตัถุประสงค์ แสดงควำมเห็น ต่ อ ง บ
กำรเงิน 

แสดงควำมเห็นในเรื่อง
ประสิทธิผลของกิจก รรม
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
องค์กร 

ประเมนิและควบคุมควำม
เสี่ยงทำงด้ำนเทคโน โลยี
สำรสนเทศขององค์กร 

ระบุเหตุกำรณ์กำร ทุจ ริต
และระบุผู้รับผิดชอบต่อ
กำรทุจริต 

ขอบเขตงำน ตร วจ ส อ บ ข้ อ มูล ทำง
กำรเงิน 

ตรวจสอบประสิทธิภำพ
ของกำรด ำเนินงำน 

ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสำรสนเท ศ 
เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม
และแก้ไขข้อมลูทำง ด้ ำน
กำรเงินจนสร้ำงควำ ม
เสียหำยให้กับองค์กร 

ตรวจสอบเฉพำะข้อ มูลที่
เก่ียวข้องกับกำรกระท ำ
ทุจริต 

ทักษะที่ใช้ ควำมรู้ทำงด้ำนบัญชี ควำมรู้ทำงด้ำนบัญชี ค ว ำ ม รู้ ท ำ ง ด้ ำ น
คอมพวิเตอร์ 

ควำ มรู้ ท ำ ง ด้ำนบัญชี  
กำรสืบหำกำรทุจริต  กำร
สืบสวน และควำมรู้ทำง
คอมพวิเตอร์ 

 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกับผู้ทรงคุณวุฒเิกี่ยวกับความเป็นไปได้ของวชิาชพีนักบญัชสีบืสวนในประเทศไทย

พบว่ามโีอกาสในการมวีชิาชพีนักบญัชสีบืสวนในประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒใิห้เหตุผลว่าปัจจุบนัการทุจร ิตใน
ประเทศไทยมแีนวโน้มสูงขึ้น อ ีกทัง้องค์กรต่างๆ เร ิ่มให้ความส าคญักับการตรวจสอบและป้องกันการทุจร ิต 
ประกอบกับความก้าวหน้าและทนัสม ัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจจะส่งผลให้การทุจรติในอนาคตม ีคว าม
ซบัซ้อนมากยิง่ขึ้นจงึควรมหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีส่บืสวนการทุจรติทีอ่าจจะเกิดขึ้น (วรญัญา เอื้ออมรไพบูลย์, 2557) 
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2.3 หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานภาคเอกชน 
ระบบการท างานของหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานภาคเอกชนมคีวามคล้ายคลงึและแตกต่างกันหลาย

ประการ จากแนวคดิของ Dunlop (1979) ได้กล่าวถงึความแตกต่างระหว่างหน่วยงานภาคร ัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชน ดงันี้  ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัมภีารกิจหลกั มุ่งเน้นการจดัการด้านนโยบาย การจดัสรรงบประมาณ ม ี
เป้าหมายการบรหิารเพือ่ประโยชน์สาธารณะ มุ่งการกระจายผลประโยชน์ให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเท่า
เทยีมทัว่ถงึ และเป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหาก าไร ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนนัน้เป็นองค์กรทีท่ ากิจกรรมใดก็ได้โดยไม่
ผดิกฎหมายและมจีุดมุ่งหมายเพือ่ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั จงึมุ่งเน้นประสทิธภิาพ (Efficiency) ในการ
ท างานเพือ่สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั (Competitive performance) และมกีารบรหิารการจดัก าร เพ ื่อ
แสวงหาก าไรส่วนใหญ่  
2.4 กรอบแนวคิดการวิจยัเบื้องต้น 

จากการศึกษาข้อมูล และงานวจิยัในอดตีทีเ่กี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจดัต ัง้ส านักงานบัญชีส ืบสวนใน
ประเทศไทย สามารถสรุปตวัแปรอสิระได้ทัง้หมด 5 ตวัแปร ประกอบด้วย ความซบัซ้อนของการท าทุจรติ ความ
เพยีงพอของความรู้และทกัษะเฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบในการบัญชสี ืบสวน ความเพียงพอของการตรวจสอบ
การทุจรติในปัจจุบนั อตัราของการท าการทุจรติ และความต้องการใช้นักบญัชสี ืบสวนในการปฏิบัต ิงานและต ัว
แปรตาม คอื โอกาสของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวน โดยมกีรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องต้น ดงัภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องตน้ของโอกาสของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวน 

 
ส าหรบัการศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวนในประเทศไทยของงานวจิยันี้  ผู้วจิยัไดศ้กึษา

ความเป็นไปได้ทัง้หมด 4 มติ ิประกอบดว้ย 
(1) ความเป็นไปได้ด้านการด าเนินงาน (Operation feasibility) คอื ลกัษณะของการปฏบิตังิานรวมถงึการเข้าถงึ

ข้อมูลทีน่ าใช้ในการปฏบิตังิาน 
(2) ความเป็นไปได้ดา้นตลาดหรอือุปสงค์ (Market or demand feasibility) 
(3) ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical feasibility) คอื ขนาดของอุปสงค์ในปัจจุบนัจากการรวบรวมข้อมลูใน

อดตี และคาดการณ์อุปสงค์ในอนาคต คอื ขัน้ตอนและเทคนิคในการให้บรกิารและปฏบิตังิาน รวมถงึบุคลากรและ
เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการให้บรกิาร 

(4) ความเป็นไปได้ด้านการเงนิ (Financial feasibility) ค ือ การลงทุนและผลตอบแทนทีจ่ะได้จากการจดัต ัง้
ส านักงานบญัชสีบืสวน และการวางแผนทางการเงนิในอนาคต 
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3. วิธีการวิจยั 
3.1 การวิจยัเชิงคุณภาพและการสมัภาษณ์เชิงลึก 

งานวจิยันี้ เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึเป็นเคร ือ่งม ือในการวจิยั เพ ือ่ใ ห้ทราบถ ึง
แนวความคดิและทศันคตขิองผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Auditor นักบญัชสีบืสวน และผู้ทีจ่ะเป็น
กลุ่มผู้ใช้บรกิารจากนักบญัชสีบืสวน เพือ่ให้ครอบคลุมทัง้ผู้ให้บรกิารและผู้ใ ช้บรกิาร โดยสมัภาษณ์ผู้สอบบัญชี     
ร ับอนุญาต จ านวน 3 คน ผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 3 คน IT Auditor จ านวน 3 คน นักบัญชีส ืบสวน จาก
ส านักงานสอบบญัชขีนาดใหญ่ในประเทศไทย จ านวน 3 คน และสมัภาษณ์ผู้ทีจ่ะเป็นกลุ่มผู้ใช้บรกิารจากนักบัญชี
ส ืบสวน จ านวน 6 คน ซึ่งม ีต าแหน่งในหน่วยงานระดบัผู้จดัการขึ้นไป เนื่องจากมอี านาจในการตดัสนิ ใจหร ือ
สามารถให้ข้อเสนอแนะในการใช้บรกิารจากนักบญัชสีบืสวนกับผู้บรหิารของหน่วยงานได้ รวมทัง้หมด จ านวน 18 
คน 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 

ผู้วจิยัด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ดร้บัจากการสมัภาษณ์เชงิลกึซึง่เป็นค าถามปลายเปิดโดยการวเิคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) การวเิคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic induction) จากนัน้จะน าเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปแบบของการ
พรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive analysis) โดยมผีู้เชีย่วชาญซึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามอสิระ ได้รบัการรบัรองจากสมาคม
ต่อต้านการทุจรติสากล (Association of Certificated Fraud Examiner หรอื ACFE) เป็นผู้ตรวจสอบการทุจรติ (CFE)     
ในประเทศไทย และได้รบัประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในรบัอนุญาต (CIA) มปีระสบการณ์การสบืสวนการทุจรติ 
มาร่วมวเิคราะห์ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเพ ือ่ยนืยนัวา่ผลการวเิคราะห์จากข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มคีวามถกูตอ้งและ
ปราศจากอคตขิองผูว้จิยั 
 
4. ผลการวิจยั 
4.1 รายละเอียดของผู้ให้สมัภาษณ์ 

ในการศึกษาคร ัง้นี้  เป็นการสัมภาษณ์เชิงลกึกับผู้ใ ห้สมัภาษณ์ที่เป็นผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต ผู้ตรวจสอบ
ภายใ น IT Auditor นัก บัญชสี ืบสวน จ านวน 12 ค น และผู้ทีจ่ะเป็นกลุ่มผู้ใ ช้บร ิการจากนกับัญชีส ืบสวน 
จ านวน 6 คน รวมทัง้ส ิ้น  18 คน โดยบุคคลที่ส ัมภาษณ์จะเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ท างานในด้านสอบบัญชี 
ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบสารสนเทศ และบัญชีส ืบสวนอย่างน้อย  5  ปีขึ้นไป เนื่องจากมคีวามเข้าใจ
ในลักษณะงาน ม ีความรู้และทักษะทีใ่ ช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรอืเคยศึกษาเกีย่วกับ
การบัญชีส ืบสวน (Forensic accounting) สามารถเข้าใจถ ึงความเหม ือนและความแตกต่างขอ งอาชีพของ
ตนเองกับนักบญัชีสบืสวน ส าหร ับผู้ที่จะเป็นกลุ่มผู้ใ ช้บรกิารจากนักบัญชีส ืบสวน ม ีต าแหน่งในหน่วยงานระดับ
ผู้จ ัดการขึ้นไป เพ ื่อที่จะสามารถเป็นผู้ที่มอี านาจการตดัสินใจหรอืเป็นผู้ที่สา มารถให้ข้อเสนอแนะในการใช้
บร ิการจากนักบัญชีส ืบสวนกับผู้บรหิารของหน่วยงานได้ โดยในการสัมภาษณ์ผู้ที่จะเป็นกลุ่มผู้ ใช้บรกิารจาก
นักบัญชีส ืบสวนซึ่งม ีความหลากหลาย ผู้ว ิจัยพิจารณาจากขนาดของหน่วยงานและประเภทของธุรกิจทีค่าดว่า
สามารถเป็นกลุ่มลูกค้าของนักบัญชีสบืสวน 

เวลาในการสมัภาษณ์ผู้ให้สมัภาษณ์โดยเฉลีย่ประมาณ 45 นาทตี่อคน และในการสมัภาษณ์ท าการสมัภาษณ์ ที ่
ห้องท างานส่วนตวัของผูใ้ห้สมัภาษณ์ หรอืสมัภาษณ์ทางโปรแกรม Zoom และมกีารเปิดกล้องทุกคร ัง้ โดยมรีายละเอยีด
ในส่วนของข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ ดงัแสดงในตารางที ่3 
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ตารางที ่3 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 
ล าดับท่ี ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งในปัจจุบนั 
ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 1 

เพศชาย อายุ 34 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาบัญชี 

- ผูช่้วยผูส้อบบัญชี 6 ปี  
- ผูจ้ ัดการบัญชี 1 ปี 
- ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 6 ปี 

ต าแหน่ง: ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
หน่วยงาน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนาดใหญ่ 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 2 

เพศหญิง อายุ 32 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาบัญชี 

- ผูช่้วยผูส้อบบัญชี 5 ปี  
- ที่ปรึกษาทางบัญชี 4 ปี 
- ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 2 ปี 

ต าแหน่ง: ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ วทิยากรอบรม
สัมมนาของสภาวชิาชีพบัญชี อาจารย์พเิศษ
สอนวชิาทางบัญชีและภาษี  
หน่วยงาน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนาดใหญ่ 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 3 

เพศชาย อายุ 59 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบัญชี 

- ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 22 ปี 
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) บริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ 12 ปี 
- เข้าร่วมการอบรบการบัญชีสืบสวน
กับสภาวชิาชีพบัญชี 

ต าแหน่ง: ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
หน่วยงาน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนาดใหญ่ 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 4 

เพศหญิง อายุ 29 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบัญชี 

- พนักงานบัญชี 3 ปี 
- ตรวจสอบภายใน 8 ปี 

ต าแหน่ง: Senior Internal Audit Manager 
หน่วยงาน: บริษัทเอกชนด้านประกันภัยขนาด
ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ 

ผูใ้ห้
สัมภำษณ์
คนที่ 5 

เพศหญิง อายุ 41 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบัญชี 

- พนักงานบัญชี 3 ปี 
- ตรวจสอบภายใน 8 ปี 

ต าแหน่ง: Senior Internal Audit Manager 
หน่วยงาน: บริษัทเอกชนด้านประกันภัยขนาด
ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ 

ผูใ้ห้ 
สัมภำษณ์
คนที่ 6 

เพศชาย อายุ 52 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 

- ด้านการเงิน 4 ปี 
- ตรวจสอบภายใน 12 ปี 
- หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 9 ปี 
- สอบสวนทุจริตในธนาคาร
เอกชนแห่งหน่ึง 

ต าแหน่ง: ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สาย
ก ากับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท 
หน่วยงาน: ธนาคารเอกชนขนาดใหญ่ในตลาด
หลักทรัพย์ 

ผูใ้ห้ 
สัมภำษณ์
คนที่ 7 

เพศชาย อายุ 35 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

- IT Risk Managment 2 ปี 
- System Analyst 2 ปี 
- IT Auditor 8 ปี 

ต าแหน่ง: Senior IT Audit Specialist 
หน่วยงาน: ธนาคารเอกชนขนาดใหญ่ในตลาด
หลักทรัพย์ 

ผูใ้ห้ 
สัมภำษณ์
คนที่ 8 

เพศชาย อายุ 32 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาบัญชี 

- ผูช่้วยผูส้อบบัญชี 3 ปี 
- ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 2 ปี 
- IT Auditor 5 ปี 

ต าแหน่ง: IT Auditor, Senior IT Consultant, 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอิสระ  
หน่วยงาน: บริษัทเอกชนด้านพฒันาโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ขนาดกลาง 

ผูใ้ห้ 
สัมภำษณ์
คนที่ 9 

เพศหญิง อายุ 31 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

- IT Auditor 5 ปี 
- IT Consultant 3 ปี 

ต าแหน่ง: Assistant Manager Advisory, 
หน่วยงาน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนาดใหญ่ 

ผูใ้ห้ 
สัมภำษณ์
คนที่ 10  

เพศหญิง อายุ 30 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาบัญชี 

- ผูช่้วยผูส้อบบัญชี 2 ปี 
- นักบัญชีสืบสวน 5 ปี 

ต าแหน่ง: Senior Consultant - Forensic & 
Integrity Services  
หน่วยงาน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนาดใหญ่ 
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ตารางที ่3 รายละเอยีดผู้ให้สมัภาษณ์ส าหรบังานวจิยั (ต่อ) 
ล าดับท่ี ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งในปัจจุบนั 
ผูใ้ห้
สัมภำษณ์
คนที่ 11 

เพศหญิง อำยุ 47 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำบัญชี 

- ผูช่้วยผูส้อบบัญชี 4 ปี 
- Forensic Advisory, 
Forensics Services 6 ปี 

ต ำแหน่ง: Forensic Advisory, Forensics 
Services  
หน่วยงำน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนำดใหญ่ 

ผูใ้ห้
สัมภำษณ์
คนที่ 12 

เพศชำย อำยุ 41 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำบัญชี 

- ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต 6 ปี 
- นักบัญชีสืบสวน 5 ปี 

ต ำแหน่ง: Director, Forensics Services 
หน่วยงำน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนำดใหญ่ 

ผูใ้ห้
สัมภำษณ์
คนที่ 13 

เพศหญิง อำยุ 28 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำเศรษฐศำสตร์ 

- Business Analyst 4 ปี 
- Production Planning 2 ปี 

ต ำแหน่ง: Business Analyst Manager 
หน่วยงำน: บริษัทเอกชนขนำดกลำงด้ำน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทำงกำรเงิน 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 14 

เพศชำย อำยุ 59 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
สำขำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่
อุปทำน 

- รับรำชกำร 7 ปี 
- Logistic Master 4 ปี 
- Stock Master 11 ปี 
- เจ้ำของธุรกิจโรงแรมและ
ร้ำนอำหำร 7 ปี 

ต ำแหน่ง: อำชีพอิสระ 
หน่วยงำน: ธุรกิจส่วนตัว (โรงแรมและ
ร้ำนอำหำร) 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 15 

เพศหญิง อำยุ 34 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำกำรเงิน 

- เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 5 ปี 
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพย์สิน 3 ปี 
- ผูช่้วยผูจ้ัดกำรฝ่ำยทรัพย์สิน  
3 ปี 

ต ำแหน่ง: ผูจ้ัดกำรฝ่ำยทรัพย์สิน 
หน่วยงำน: บริษัทเอกชนขนำดใหญ่ในตลำด
หลักทรัพย์ประเภทรับเหมำก่อสร้ำงและระบบ
วศิวกรรม 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 16 

เพศหญิง อำยุ 35 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำ International Business 
Management 

- Import and Export Jewelry  
2 ปี 
- Co-sales and Marketing 3 ปี 
- Marketing online 6 ปี 

ต ำแหน่ง: Junior Marketing Manager 
หน่วยงำน: บริษัทเอกชนขนำดกลำงด้ำน
อสังหำริมทรัพย์ 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 17 

เพศหญิง อำยุ 47 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
สำขำบริหำรธุรกิจ 

- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
4 ปี 
- ผูช่้วยผูจ้ัดกำรฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล 3 ปี 
- รองผูจ้ัดกำรฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล 2 ปี 
- ผูจ้ ัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
6 ปี 

ต ำแหน่ง: ผูจ้ัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
หน่วยงำน: บริษัทเอกชนขนำดใหญ่ในตลำด
หลักทรัพย์ประเภท Management 
Organization 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 18 

เพศหญิง อำยุ 42 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำกำรเงิน 

- เจ้ำหน้ำที่พสัดุ 6 ปี 
- หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ 5 ปี 
- รองหัวหน้ำฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำง  
4 ปี 
- หัวหน้ำฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำง 3 ปี 

ต ำแหน่ง: หัวหน้ำฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำง 
หน่วยงำน: บริษัทเอกชนขนำดใหญ่ด้ำนกำร
ผลิตช้ินส่วนอำกำศยำน 

 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2564 หน้า 56 

4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
จากการที่ผู้วิจยัน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Audi tor นักบัญชี

สืบสวนและผู้ทีจ่ะเป็นกลุ่มผู้ใช้บร ิการจากนักบญัชสี ืบสวน จ านวน 18 คน มาท าการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคดิ
การวจิยัเบื้องต้น และดชันีเชิงบรรยายทีไ่ด้จากการทบทวนงานวจิ ัย โดยใช้โปรแกรม Atlas .ti ในการจดักลุม่ค า 
เพ ื่อเป็น Keywords ในปัจจัยต่างๆ ในดชันีเชิงอธบิายจากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปผลได้ดงันี้  
4.2.1 ความซบัซ้อนของการท  าทจุริต 

ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาการทุจรติในปัจจุบนัมคีวามแตกต่างจากในอดตี โดยการทุจรติในปัจจุบนั
จะซบัซ้อนมากขึ้น ตรวจสอบยากมากขึ้น รวมถงึมช่ีองทางใหม่ๆ ในการทุจรติหรอืมรีูปแบบของการทุจรติทีแ่ตกตา่ง
จากในอดตี ซึง่เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่  

 
“ก็คดิว่าแตกต่างนะคะ ก็อย่างทีบ่อกวา่พอมนัมเีร ือ่งของเทคโนโลยเีน่ียก็อาจจะจากเดมิ
ทีค่นในยุคก่อนๆ ไม่ได้มเีทคโนโลยเีข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นในเร ือ่งของเปเปอร์ทีเ่ป็น
หลกัฐานว่ามกีารทุจรติ แต่พอเป็นด้านของเทคโนโลย ี ตรงนี้ ก็คดิว่าจะตรวจสอบยาก
มากขึ้น”   
“คดิว่าแตกต่างในเร ือ่งการซบัซ้อน เพราะว่ามนัมเีทคนิคใหม่ๆ มาโกง มาทุจรติ ท าให้
มนัมคีวามซบัซ้อนมากกว่าในอดตีทีเ่คยมมีา”  
 

ในขณะเดยีวกันผู้ให้สมัภาษณ์ยงักล่าวว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยก็ีส่งผลให้สามารถตรวจสอบการทุจรติ
ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ดงัประโยคต่อไปนี้   

 
“เทคโนโลยช่ีวยให้ตรวจสอบง่ายขึ้น เพราะว่ามนัมกีารเข้าถงึข้อมูล หรอืว่าการแก้ไข
ปรบัเปลีย่นข้อมูล” 
“คดิว่าเทคโนโลยช่ีวยให้ตรวจไดง้่ายขึ้น เพราะมนัก็จะมกีารพฒันาท าให้มเีคร ือ่งมอืทีท่ า
ให้ตรวจไดง้่ายขึ้น ตรวจได้แม่นย ามากกวา่ Manual มรีะบบทีด่ขี ึ้นกวา่เดมิ” 
 

4.2.2 อตัราของการท  าการทุจริต 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าอตัราการท าการทุจรติมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น และคาดการณ์ว่าในอนาคตก็จะม ี

แนวโน้มทีเ่พ ิม่สูงขึ้นเช่นกัน ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่ 
 
“เพ ิม่ขึ้นเหมอืนกันเพราะวา่ช่องทางดว้ย มนัท าให้คนทุจรติง่ายขึ้น มช่ีองทางให้ท าทุจรติ” 
“คดิว่าน่าจะเพิม่ขึ้นดว้ยเหตุผลทีว่่าปัจจบุนัมโีซเชยีล มเีดยี มกีารเปิดกวา้งขึ้น มโีอกาสทีจ่ะ
ท าการทุจรติได้หลายแบบมากขึ้น เพราะมช่ีองทางมากขึ้น”  
 

4.2.3 ความเพียงพอของการตรวจสอบการทจุริตในปจัจบุนั 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบการทุจรติในประเทศไทยในปัจจุบนัไม่

สามารถตรวจสอบได้อย่างครบถว้น เน่ืองจำกมข้ีอจ ำกดัในเร ือ่งของบุคลำกร ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไวว้า่  
 

“คดิว่าเค้าตรวจไดไ้มค่รบ แต่ก็ไม่แน่ใจในกระบวนการของเคา้ว่าเคา้ท างานยงัไง แตค่ดิวา่
จ านวนคนตรวจกบัปรมิาณงานน่าจะไมพ่อดกีัน ท าให้ไม่สามารถตรวจไดค้รบ”  
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“มนัน่าจะไม่ทัว่ถงึ เพราะหน่วยงานทีต่้องตรวจมจี านวนมาก แต่จ านวนของเจ้าหน้าที่ 
พนักงานทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบมน้ีอย ท าให้ไม่สามารถตรวจได้ครบทุกหน่วยงานที่
ต้องตรวจ” 
 

ต่อข้อค ำถำมทีเ่กี่ยวกับกรณีทีม่กีำรจดัต ัง้ส ำนักงำนบญัชสีบืสวนนัน้ ผู้ให้สมัภำษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่ำจะสำมำรถ
ช่วยตรวจสอบกำรทุจรติได้ดกีว่ำหน่วยงำนตรวจสอบกำรทุจรติในประเทศไทยในปัจจุบนั เน่ืองจำกมบุีคลำกรที่ม ี
ควำมรู้และทกัษะทีใ่ช้ในกำรตรวจสอบทุจรติ และท ำงำนได้เร็วกวำ่ ดงัประโยคทีผู่ใ้ห้สมัภาษณ์กลา่วไวว้่า  

 
“ด้วยควำมทีน่ักบญัชสีบืสวนมทีกัษะ มคีวำมรู้เฉพำะทำงมำกกวำ่ น่ำจะสำมำรถตรวจได้
ดกีว่ำ คอืรู้ทีม่ำทีไ่ปของรำยกำรทีเ่กิดควำมผดิปกต ิท ำให้สำมำรถตรวจเจอได้ว่ำต้นตอ
คอือะไร และน่ำจะใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรไมน่ำนเท่ำหน่วยงำนของรฐั” 
“คดิว่ำได้ดกีว่ำแน่นอนค่ะ เพรำะด้วยทกัษะควำมรู้ แล้วก็เทคนิควธิกีำรต่ำงๆ จะท ำให้
สำมำรถตรวจสอบได้ลกึและกว้ำงกว่ำ ท ำให้พบต้นตอหรอืว่ำจุดทีม่กีำรร ัว่ไหล จุดทีม่ ี
กำรทุจรติได้ดกีวำ่หน่วยงำนทีเ่รำมอียู่ตอนน้ีคะ่” 

 
4.2.4 ความเพียงพอของความรู้และทกัษะเฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบในการบญัชีสบืสวน 

ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน และ IT Auditor สามารถตรวจสอบการ
ทุจรติได้ เน่ืองจากมพี ื้นฐานความรู้ทางดา้นบญัช ีมคีวามรู้ในการตรวจสอบซึง่เป็นพื้นฐานเหมอืนกนักบันักบญัชสีบืสวน 
แต่ไม่มทีกัษะในการสบืสวนและมวีตัถุประสงคก์ารท างานแตกตา่งกนั ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไวว้่า 

 
“คดิว่ามทีกัษะเบื้องต้นทางด้านบญัชทีีเ่หมอืนกัน คอื 3 อาชพีทีก่ล่าวมาเป็นอาชีพใน
วชิาชพีบญัช ี ดงันัน้เค้าก็จะมพี ื้นฐานทางบญัชทีีรู่้ ได้เรยีนมาเหมอืนกัน แต่พอแยกไป
ท าตามหน้าทีข่องแต่ละอาชพีแล้วก็จะมทีกัษะที่ลงลกึของแต่ละอาชพีไป ในส่วนของ
ทกัษะสบืสวนน่าจะยงัไม่มหีรอืมน้ีอยมาก เพราะปกตใินทางบญัชจีะไม่เกี่ยวกับก าร
สบืสวนอยู่แล้วค่ะ”  
“ไม่มคีวามรู้ในด้านการตรวจสอบทุจรติครบั เพราะในการท างานไมใ่ช่การตรวจสอบทุจรติ 
จุดประสงค์ของแต่ละอาชีพแตกต่างกัน ด ังนัน้ทักษะหร ือความรู้ความเข้าใจในการ
ตรวจสอบทุจรติจะไม่ม”ี 

 
4.2.5 ความต้องการใช้นักบญัชีสบืสวนในการปฏิบติังาน 

ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานในประเทศไทยมคีวามจ าเป็นหรอืต้องการใช้นักบญัชสีบืสวนในการ
ปฏิบัต ิงานแต่ความต้องการใช้บร ิการจะเกิดขึ้นในหน่วยงานทีม่ขีนาดใหญ่ หร ือเป็นหน่วยงานที่อยู่ในตลาด
หลกัทรพัย์ก่อน เน่ืองจากมข้ีอจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายและหน่วยงานในประเทศไทยยงัไม่ตระหนักถงึความส าค ัญของ
บญัชสีบืสวน โดยในการใช้บรกิารจะเป็นลกัษณะของการตรวจสอบประจ าปีหรอืเม ือ่มกีารทุจรติเกิดขึ้น ดงัประโยค
ทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่  
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“ก็จ าเป็นเหมอืนกัน ถ้าองค์กรนัน้มนัมคีวามเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก ก็ควรจะมคีน
เข้าไปสบืสวนว่าแบบเค้าใช้เงนิถูกต้องหรอืเปล่า หรอืว่ามกีารท าทุจรติอะไรหรอืเปล่า 
เพราะว่าถ้าบรษิัทธรรมดามนัก็มผีู้เกี่ยวข้องน้อย แค่คนเดยีว มแีค่กรรมการ 3 คนอะไร
อย่างนี้  แต่ถ้าองค์กรทีม่นักระทบกบัคนเยอะๆ ก็ควรจะม ีคอนโทรลทีด่ใีนการตรวจสอบ” 
“สมควรต้องใช้ ยิง่เป็นบรษิัทใหญ่มกีารใช้เงนิเยอะ แล้วมนัไม่ได้มคีนใช้เงนิแค่คนเดยีว 
จ านวนเงนิมนัเยอะ มนัจ าเป็นทีจ่ะต้องใช้อะไรแบบนี้ เข้ามาช่วยอยู่แล้ว”  

 
4.2.6 ความเป็นไปได้ด้านการด าเนินงาน (Operation feasibility) 

ผู้ใ ห้ส ัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เห็นว่าในการปฏบิัติงานของนักบัญชสี ืบสวน ในเร ื่องของการเข้าถ ึงข้อมลูควรมี
อ านาจในการเข้าถึงข้อมูลได้ทัง้หมด และในการเข้าถึงข้อมูลภายนอกหน่วยงานทีท่ าการตรวจสอบ ต้องมกีาร
ขอความร่วมมอืจากหน่วยงานของรฐั เช่น ต ารวจ ศาล เพ ื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลนั ้น ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์
กล่าวไว้ว่า  

 
“อ านาจในการเข้าถงึข้อมูลควรจะสามารถเข้าถงึข้อมูลได้ทัง้หมด เพราะถ้าเกิดไม่ได้รบั
สทิธ ิใ์นการเข้าถงึข้อมูล ซึง่ถ้าข้อมูลตวันัน้มนัส าคญั ก็อาจจะท าให้ไม่สามารถไปต่อได้ 
หรอืท าให้ใช้เวลานกวา่จะปิดเคสได้” 
“คดิว่าท าไดแ้ต่ตอ้งอาศัยอ านาจอืน่ดว้ย เช่น อ านาจจากต ารวจ อ านาจจากศาล ว่าข้อมลูที่
จะไปตรวจสอบนี้  จะต้องตรวจไดน้ะ คุณไมม่สีทิธ ิท์ ีจ่ะไม่ให้ข้อมูล อาจจะต้องแบบ สมมตุ ิ
บอกว่าจะมกีารตรวจสอบแล้วนะ ต้องระงบัไวก่้อน ห้ามเอาเอกสารไปทีอ่ ืน่เลย ต้องทิง้ไว้
ตรงนัน้เพ ือ่จะเอาไปตรวจสอบ”  

 
4.2.7 ความเป็นไปได้ด้านตลาดหรอือปุสงค์ (Market or demand feasibility) 

ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจุบนัอุปสงค์หร ือความต้องการใช้บรกิารนักบญัชีสบืสวนยงัมไีม่มาก โดย
องค์กรทีม่คีวามต้องการใช้บรกิารจะเป็นองคก์รทีม่คีวามจ าเป็น องค์กรทีม่ขีนาดใหญ่ หรอืองค์กรทีม่ผีลกระทบตอ่คน
จ านวนมากก่อน ดงัประโยคทีผู่ใ้ห้สมัภาษณ์กลา่วไวว้่า  

 
“ในตอนแรกคงจะมลีูกค้าเป็นพวกบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ก่อน เน่ืองจากเป็นบร ิษัท
ขนาดใหญ่ อยู่ในตลาด”  
“คดิว่าในเบื้องต้นน่าจะยงัไม่มาก เป็นบรษิัทใหญ่ๆ หรอืพวกรฐัวสิาหกิจก่อน เพราะม ี
ผู้ได้รบัผลกระทบหากเกิดการทุจรติค่อนข้างมาก คอืเม ือ่เกิดการทุจรติ จะม ีความ
เสยีหายมาก เลยจ าเป็นต้องมตีวัช่วย เพือ่ป้องกันหรอืลดความเสยีหายนัน่เอง”  
 

ต่อข้อค าถามทีเ่กี่ยวกับประเภทธุรกิจทีม่คีวามจ าเป็นหรอืสามารถเป็นกลุ่มลูกคา้ของนักบญัชสีบืสวนนัน้ ผู้ให้
สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้ความคดิเห็นว่าประเภทธุรกิจทีม่โีอกาสใช้บรกิารนักบญัชสีบืสวน คอื ธุรกิจประเภททางด้าน
การเงนิ ธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธุรกจิธนาคาร ธุรกจิประกนัภยั ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่  
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 “น่าจะเป็นพวกการเงิน การธนาคาร การประกันภัย หร ือพวกร ับเหมาก่อสร้างที่
ม ียอดเง ินสูง ม ีการจัดซื้อจ ัดจ้าง”  
“ธุรกิจทีม่ตีวัเลขเยอะๆ พวกการเงนิ ธุรกิจธนาคารควรทีจ่ะใช้ เพราะมนัเป็นธุรกิจที่ม ี
ตวัเลขเยอะมาก แล้วมนัมคี่าด้วยก็คอืเงนิ ยิง่ตวัเลขเยอะยิง่ต้องการความแม่นย าใน
การตรวจสอบ ในการท างาน” 
 

4.2.8 ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical feasibility) 
ผู้ให้สมัภาษณ์ไดก้ล่าวถงึวชิาชพีหรอือาชพีทีส่ามารถพฒันามาเป็นนักบญัชสีบืสวน โดยพบวา่ควรพฒันามาจาก

วชิาชพีบญัชเีป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืวชิาชพีทางกฎหมาย ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต IT Auditor และผู้ตรวจสอบ
ภายในตามล าดบั ดงัประโยคทีผู่ใ้ห้สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่  

 
“ก็ เป็นวชิาชีพบัญชีค่ะ ทัง้  CPA ทัง้ตรวจสอบภายใน สามารถเป็นได้หมดเลย เพราะ
ม ีพ ื้นฐานทางบญัชีด้วย แต่ต้องม ีการเพิ่มเต ิมในเร ื่องของขัน้ตอนและวิธีการในการ
สืบสวน การหาจุดที่จะมีการโกงการทุจริต”  
“ควรมาจากผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน หรอืจะเป็นทางนักกฎหมาย ทนายก็ไดน้ะ คอื
มาจดัต ัง้เป็นทมี เพราะมนัตอ้งมทีกัษะหลายๆอย่างมาประกอบกัน ยิง่ทกัษะแน่นแคไ่หนก็
สามารถตรวจสอบไดด้ขีึ้น แต่อย่างแรกทีต่อ้งมคีอืทกัษะทางบญัชก่ีอนเลย” 

 
4.2.9 ความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial feasibility) 

ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าการลงทุนเพือ่จดัต ัง้ส านักงานบญัชีสบืสวนยงัมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย 
เน่ืองจากบรษิัทสอบบญัชเีอกชนหลายแห่งมบีรกิารดา้นบญัชสีบืสวน ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไวว้า่  

 
“ลงทุนเพ ือ่จดัต ัง้ยงัมองว่าคอ่นข้างน้อยค่ะ เพราะในไทยตอนน้ีเหมอืนจะมแีค่ Big4 ทีม่อียู่ 
แต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตมนัมคีวามนิยมในอาชพีนี้มากขึ้น คนหนัมาท างานดา้นนี้มากขึน้ ก็
คดิว่าจะมโีอกาสมากขึ้นในการจดัต ัง้คะ่”   
“บรษิัทเอกชนม ี Service นี้แล้วก็มชีือ่เสยีง มคีวามน่าเชือ่ถอือยู่แล้ว ในการลงทุนเลย
อาจจะยงัไม่มากเท่าไหร่ครบั เพราะมนัยงัใช้ของบรษิทัเอกชนพวกนัน้ได”้ 

 
ส าหรบัข้อค าถามเกี่ยวกับผลตอบแทนของส านักงานบญัชสีบืสวน ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าส านักงานบญัชี
สบืสวนจะมผีลตอบแทนทีด่ ีเน่ืองจากเป็นงานทีม่คีวามส าคญัและมกีารใช้ทกัษะเฉพาะทาง ดงัประโยคทีผู่้ให้
สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่ 

 
“คดิว่ามแีนวโน้มทีด่เีลย เพราะงานดา้นนี้ใช้ทกัษะเฉพาะ ต้องใช้คนเก่งในการท างาน และ
อาจจะต้องใช้เป็นทมี รวมถงึน่าจะต้องใช้เวลาให้น้อยทีสุ่ดในการท างาน เพือ่ลดการเกดิ
ความเสยีหาย เลยคดิว่าผลตอบแทนดแีน่นอน”  
“เร ือ่งผลตอบแทนก็คอืดเีลย เพราะมนัเป็นเร ือ่งเฉพาะ ใช้ทกัษะเฉพาะด้าน ดงันัน้ก็จะม ี
ผลตอบแทนทีสู่ง” 
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นักวจิยัได้น าข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึข้างต้นมาจดัท าตารางที ่4 เพ ือ่เปรยีบเทยีบปัจจยัและ Keyword 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการบญัชสีบืสวนทัง้จากการทบทวนงานวจิยัและข้อมูลเชงิลกึจากการสมัภาษณ์  จากตารางที ่4 พบว่า 
Keywords ของปัจจยัทีไ่ด้จากการทบทวนงานวจิยัและปัจจยัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ส่วนใหญ่มคีวามใกล้เคยีงกนั 
ส าหรบัปัจจยัความเพยีงพอของการตรวจสอบการทุจรติในปัจจุบนั พบว่า Keywords มคีวามแตกตา่งกนัเลก็น้อย แต่
สามารถแสดงความหมายถงึความไม่เพยีงพอในการตรวจสอบการทุจรติในปัจจบุนัได้เหมอืนกนั 

 
ตารางที ่4 ตารางเปรยีบเทยีบปัจจยัและ Keyword จากการทบทวนงานวจิยัและการสมัภาษณ์ 

ปัจจัยทีได้จากการทบทวน
งานวิจัย 

Keywords ปัจจัยท่ีได้จากการสัมภาษณ์ Keywords 

ควำมซับซ้อนของกำรท ำทุจริต ตรวจพบยำกย่ิงข้ึน 
วธิีกำรทุจริตซับซ้อนมำกข้ึน 
กำรพฒันำวธิีกำรทุจริตแยบยล
มำกข้ึน 
มกีำรใช้เทคนิคใหม่ๆ  
มกีำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ 

ควำมซับซ้อนของกำรท ำทุจริต ซับซ้อนมำกข้ึน 
ตรวจสอบยำกข้ึน 
แนบเนียนมำกข้ึน 
วธิีกำรทุจริตมกีำรพฒันำ 
เกิดกำรทุจริตรูปแบบใหม่ๆ  
มกีำรใช้เทคนิคใหม่ๆ  

อัตรำของกำรท ำกำรทุจริต ปรับตัวสูงข้ึน  
มแีนวโน้มสูงข้ึน 
เพิม่ข้ึน 

อัตรำของกำรท ำกำรทุจริต เพิม่ข้ึน 
มแีนวโน้มเพิม่ข้ึน 
ทิศทำงเพิม่ข้ึน 

ควำมเพยีงพอของกำร
ตรวจสอบกำรทุจริตในปัจจุบัน 

ไมเ่พยีงพอ 
ไมไ่ด้รับกำรตรวจสอบ 
มหีน่วยงำนที่เช่ียวชำญน้อย 

ควำมเพยีงพอของกำร
ตรวจสอบกำรทุจริตในปัจจุบัน 

ไมท่ัว่ถึง 
ตรวจสอบไมค่รบ  
บุคลำกรไมเ่พยีงพอ 
มงีำนค้ำงจ ำนวนมำก 

ควำมเพยีงพอของควำมรู้และ
ทักษะเฉพำะด้ำนของผู้
ตรวจสอบในกำรบัญชีสืบสวน 

ไมม่ทีักษะในกำรตรวจสอบ 
มบีทบำทและทักษะที่แตกต่ำง
กัน  
ลักษณะงำนแตกต่ำงกัน 

ควำมเพยีงพอของควำมรู้และ
ทักษะเฉพำะด้ำนของผู้
ตรวจสอบในกำรบัญชีสืบสวน 

ทักษะแตกต่ำงกัน  
ไมม่ทีักษะในกำรตรวจสอบ 

ควำมต้องกำรใช้นักบัญชี
สืบสวนในกำรปฏิบัติงำน 

จ ำเป็นอย่ำงมำก 
มคีวำมต้องกำรวชิำชีพนัก
บัญชีสืบสวน 
เป็นที่ต้องกำรมำกข้ึน 
บทบำทของนักบัญชีสืบสวนมี
มำกข้ึน 
ควำมต้องกำรใช้นักบัญชี
สืบสวนเพิม่ข้ึนอย่ำงมำก 

ควำมต้องกำรใช้นักบัญชี
สืบสวนในกำรปฏิบัติงำน 

มคีวำมจ ำเป็น 
มคีวำมต้องกำร 
มคีวำมจ ำเป็นที่จะใช้นักบัญชี
สืบสวน 
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5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
5.1 อภิปรายผลการวิจยั 

นักว ิจ ัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงล ึกมาปรับกรอบแนวคิดการวจิ ัยเบื้องต้น ของโอกาสของ
การจ ัดต ัง้ส านักงานบัญชีส ืบสวน (ภาพที่ 1 ) พบว่าผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ปัจจ ัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและปัจจ ัยหน่วยงานขนาดใหญ่เป็นอีกสองปัจจ ัยที่ส่งผลต่อโอกาสของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชี 
ด ังนั ้นผู้วิจยัจงึเพ ิ่มทัง้สองปัจจยัเข้าไปในกรอบแนวคดิการวิจัยเบื้องต้น ด ังแสดงในภาพที่ 2 

 

 
ภาพที ่2 กรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องตน้ของโอกาสของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวน  

 
5.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

งานวจิยันี้ศึกษาถงึความเป็นไปไดใ้นการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวนในประเทศไทย โดยศึกษาความเป็นไปได้
ด้านการด าเนินงาน ความเป็นไปได้ด้านตลาดหรอือุปสงค์ ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค และความเป็นไปได้ด้าน
การเงนิในมุมมองของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Auditor และนักบญัชสีบืสวน เพือ่ให้ผู้ทีม่คีวาม
สนใจจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวนในประเทศไทยได้รบัรู้ถงึความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ รวมถงึโอกาสและอุปสรรค
ในการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสี ืบสวน จากผลการวจิยัพบว่าผู้ใช้บรกิารมคีวามต้องการใช้นักบัญชสีบื สว นในก าร
ปฏบิตังิานแต่ยงัไม่ตระหนักถงึความส าค ัญของบญัชสี ืบสวน ซึง่ในการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสี ืบสวนคว รม ีการ
ผลกัดนัให้เกิดความตระหนักถงึความส าคญัของบญัชสี ืบสวน โดยอาจมกีารขอความร่วมมอืกับทาง สภาว ิชาชีพ
บญัชใีห้มกีารผลกัดนัให้เกิดวชิาชพีนักบญัชสีบืสวนในประเทศไทย เพือ่ให้ผู้ใช้บรกิารทราบถงึความแตกต่างของ
นักบญัชสีบืสวนกับอาชพีอืน่ๆ และตระหนักถงึความส าคญัของนักบญัชีสบืสวน รวมถงึอาจมกีารสอบ เพื่อ ร ับ
ใบอนุญาตของนักบญัชสีบืสวนด้วย ส าหรบัผู้ทีส่นใจจดัต ัง้ส านักงานบัญชีสบืสวนควรสร้างความน่า เชื่อถ ือของ
บุคลากรทีจ่ะมาเป็นนักบญัชสีบืสวน เช่น ต้องได้รบัใบอนุญาตหรอืได้รบัการอบรมทางด้านบญัชสีบืสวนโดยเฉพาะ
เพือ่เพ ิม่ความน่าเชือ่ถอืให้กับผู้ใช้บรกิาร และหน่วยงานภาครฐัควรให้การสนับสนุน ส าหรบักรณีทีต่้องการเข้าถ ึง
หลกัฐานจากภายนอกหน่วยงานที่ท าการตรวจสอบ หน่วยงานภาครฐั เช่น ศาล หรอืต ารวจ ควรให้ความร่วมม ือ
โดยการให้สทิธ ิห์รอืใช้สทิธ ิข์องตนในการได้มาซึง่ข้อมูลนัน้ เพ ือ่ให้นักบญัชสีบืสวนสามารถสบืสวนต่อไปได้ 
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นอกจากนี้งานวจิยันี้ยงัศึกษาในมุมของผู้ใช้บรกิารซึง่ช่วยให้สามารถร ับรู้ข้อมูลอย่างครอบคลุมทัง้ใน ส่วนผู้
ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิาร หากมกีารจดัต ัง้ส านักงานบญัชสี ืบสวนจะท าให้ผู้ทีส่นใจใช้บรกิารจากส านัก งานบัญชี
สบืสวนยงัได้ทราบถงึความส าคญั ความแตกต่างของบญัชสีบืสวนกับอาชพีอืน่ๆ และทราบถงึประโยชน์จากการใช้
บรกิารบญัชสีบืสวนในหน่วยงานเพือ่ป้องกันการทุจรติทีจ่ะน ามาซึง่ความเสยีหายในหน่วยงานอกีด้วย  

5.3 ข้อจ ากดัในการท  าวิจยั 
เน่ืองจากงานวจิยันี้ เป็นงานวจิยัทีใ่ช้วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูใ้ห้สมัภาษณ์ ซึง่ช่วงระยะเวลาทีท่ าการศกึษาเกดิ

การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ผู้ให้สมัภาษณ์บางท่านไม่สะดวกในการให้สมัภาษณ์
แบบตวัต่อตวั จงึจ าเป็นต้องด าเนินการสมัภาษณ์เชงิลกึผ่านโปรแกรม Zoom โดยมกีารเปิดกล้องตลอดระยะเวลาที่
สมัภาษณ์เพือ่สงัเกตปฏกิริยิาของผูใ้ห้สมัภาษณ์ ซึง่อาจท าให้การสงัเกตปฏกิิรยิาของผูใ้ห้สมัภาษณ์มคีวามคลาดเคลือ่น
ได้ 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาในอนาคต 
ผู้ที่สนใจจะจัดท าวจิยัต่อเนื่องสามารถจดัท าวจิยัต่อเนื่องได้ 2  ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง จ ัดท าวิจัยเชิง

ปร ิมาณเพื่อทดสอบความเหมาะสมของกรอบแนวคดิการวจิยัของโอกาสของการจดัต ัง้ส านักงานบัญชีสืบสวน 
(ปร ับปรุง) ประเด็นที่สอง จ ัดท าวิจยัเชิงปร ิมาณหรอืเชิงคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบรษิัทขนาดใหญ่ใน 
SET100 ที ่มลีกัษณะของธุรกิจในด้านการเงนิ ธ ุรกิจออนไลน์ ธรุกิจธนาคาร ประกันภัย ร ับเหมาก่อสร้าง 
โทรคมนาคม เทรดด ิ้ง ธุรกิจการบรกิาร ธุรกิจทีม่กีารติดต่อกับต่างประเทศ เพ ื่อศึกษาถงึความเป็นไปไดใ้นการ
ใช้บร ิการจากในมุมมองของผู้ใ ช้บร ิการกลุ่มนี้ต่อไป เนื่องจากธุรกิจด ังกล่าวเป็นธุรกิจที่มคีวามเป็นไปไดท้ี่จะ
ต้องการบรกิารจากส านักงานบัญชีสบืสวน 
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