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บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอเทคนิคการสัมภาษณที่สําคัญสําหรับการบัญชีสืบสวน เพื่อใชในการสืบหาหลัก

ฐานประกอบการสืบสวน นอกจากน้ีบทความน้ีไดนําเสนอเทคนิคการสัมภาษณเชิงปญญา ซึ่งจะชวยใหผู ปฏิบัติงาน

สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานการบัญชีสืบสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ: การบัญชีสืบสวน เทคนิคการสัมภาษณ การสัมภาษณเชิงปญญา
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This article aims to present significant interviewing techniques of investigative accounting in order to 

collect proper evidence during the investigation.  It also discussed the use of “Cognitive Interview” technique 

which can efficiently help practitioners meet their goal in the investigative accounting.
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บทนํา
ระหวางการสบืสวนในทกุ ๆ  คดี ผูสบืสวนหรือผูตรวจสอบ

จําเปนตองพูดคุยกับบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะเปนพยาน
ผู เห็นเหตุการณ ผู ดูแลรักษาสินทรัพย หรือผู ตองสงสัย
ผูสืบสวนจะตองดําเนินการสัมภาษณโดยใชความพยายาม
เพื่อใหไดขอมูล โดยการใชวิธีสอบถามและเทคนิคตาง ๆ  วิธี
ในการซักถามจะแตกตางกันไปตามความซับซอน การสอบ
ปากคํายังขึ้นอยูกับหัวขอหรือวัตถุประสงคในการสอบถาม 
จากคําถามงาย  ๆ  จนไดคําตอบตามความเปนจริง เปน
เหมือนเกมทางจิตวิทยา บทความนี้อธิบายถึงกรอบแนวคิด
ที่นักสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสามารถนําไปใช 
สรางกระบวนการและวิธีการสัมภาษณที่ประสบความสําเร็จ 
อยางไรก็ตาม เคาโครงตาง ๆ  ตองนําไปปรับใชใหเหมาะสม
กับสถานการณที่แตกตางกันไป

การสัมภาษณ�คืออะไร
มีคํากลาวไววาการสัมภาษณไมมีอะไรมากไปกวาการ

สนทนาอยางมีจุดประสงค เปนความจริงสําหรับคํากลาวนี้
หากแตมองขามขอเท็จจริงท่ีวา พลวัตหรือการเปล่ียนแปลง
ของมนุษยอาจยับย้ังไมใหการสัมภาษณนั้นสมฤทธ์ิผลและ
บรรลุวัตถุประสงค ไมวาจะสัมภาษณพยานหรือผูตองสงสัย
กต็าม มอีปุสรรคและส่ิงกีดขวางมากมายท่ีจะทําใหการส่ือสาร
ไมมีประสิทธิภาพและไมสามารถไปถึงเปาหมายที่กําหนด

เปนหนาที่ของผูสืบสวนท่ีจะกําจัดอุปสรรคขอกีดขวาง
เหลาน้ีหรืออยางนอยทําใหอุปสรรคลดนอยลงมากท่ีสุด

เทาที่จะทําได เพ่ือเพ่ิมความเปนไปไดและเปดชองทาง
การส่ือสารท่ีชัดเจน การสัมภาษณจากการอานขอคําถาม
ในสมุดโนตไมสามารถเปนท่ียอมรับไดอีกตอไป แมแตพยาน
ผูซึ่งใหความรวมมืออยางเต็มที่อาจไมสามารถจดจําคําถาม
หรือรายละเอียดเพื่อให ได  คําตอบในระดับที่ผู สืบสวน
ตองการได ความทรงจําของมนุษยเปนระบบท่ีละเอียดออน
และซับซอน ซึ่งยังไมกระจางชัดวามนุษยเราเก็บความทรงจํา
และเรียกคืนความทรงจําไดอยางไร ผูสืบสวนจะตองเอาชนะ
อุปสรรคทั้งดานการสื่อสารและสภาพแวดลอมที่ขัดขวาง

การไหลของขอมูล พยานและเหย่ือบอยคร้ังท่ีจะใหขอมูล
ที่ไมเปนจริงเนื่องจากหลายสาเหตุ บางคนอาจไมตองการ
ที่จะเก่ียวของกับกระบวนการท่ีอาจคัดคานหรือตอตาน
เพื่อนบาน คนรัก หรือคนรูจักของตน หรือบางคนอาจจะ
ปดบังขอมูลบางอยางเนื่องจากหลงลืมหรือมิไดนึกถึง หรือ
บางคนมีความกลัวตอผู ตองสงสัย ผู สืบสวนจึงควรเลือก
ปฏิบัติกับพยานหรือบุคคลตามพฤติกรรม มิใชสัมภาษณ
โดยมีสมมติฐานอยูบนพื้นฐานที่วาทุกคนไมใหความรวมมือ
และพยายามท่ีจะปดบังขอมูลบางอยางอยู ในฐานะผูสืบสวน 
เป นความรับผิดชอบท่ีจะขามผานอุปสรรคเหลานี้และ
กลั่นกรองขอมูลใหเหลือเพียงขอเท็จจริงท่ีจําเปนในการ
พิสูจนหรือโตแยงคดี

อุปสรรคที่สําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีผู สืบสวนจะพบเจอ
ในคดีเกี่ยวกับการเงิน คือ ภาษา เมื่อสัมภาษณพยานท่ีมี
ความรูความสามารถทางดานการเงิน โดยธรรมชาติพยาน
จะใชคําศัพทที่ตนคุนเคย ซึ่งอาจเปนศัพทเฉพาะหรือเขาใจ
กันในวงแคบ และเพื่อที่จะลดความไมเขาใจหรือความ
เขาใจผิด การวางแผนการสัมภาษณลวงหนาจึงเปนเร่ืองที่
สําคัญมาก

การวางแผนการสัมภาษณ�
ผู สืบสวนจะวางแผนการสัมภาษณ โดยพิจารณา

ประเด็นวาจะสัมภาษณใคร อะไร ทําไม เมื่อไร ที่ไหน
และอยางไร

ใคร?
การพิจารณาวาจะสัมภาษณใครเปนสิ่งที่จําเปนมาก

และเปนอันดับแรกที่ควรทํา การทุจริตทางการเงินเกี่ยวของ
กับหลักฐานและพยานท่ีอาจไมไดพบเจอเปนปกติทั่วไป
ในการจัดเตรียมรายช่ือของบุคคลท่ีอาจทําการสัมภาษณ
สําหรับอาชญากรรมทางการเงิน ผูสืบสวนจะตองตระหนัก
ไววาพยานผูเหน็เหตกุารณมจีาํนวนไมมากเหมอืนอาชญากรรม
ประเภทอ่ืน เนื่องจากการทุจริตทางการเงินเก่ียวของกับ
การปกปดและการขโมย ในขณะที่อาชญากรรมประเภทอ่ืน 
เชน การฆาตกรรม การขโมยของ การทํารายรางกายหรือDo
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แมแตการพนันมักเก่ียวของกับพยานหลายบุคคลท่ีสามารถ
จะบอกลักษณะของตัวคนรายและรายละเอียดของเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น ดังน้ัน ผูทุจริตทางการเงินจะกระทําการทุจริตโดย
มิใหพยานลวงรูได เพื่อมิใหตกเปนผูตองสงสัย ผูกระทําผิด
มักจะทําใหการทุจริตน้ันเปนเหมือนรายการกิจวัติประจําวัน 
ซึ่งเกิดขึ้นเปนปกติทั่วไปของการดําเนินธุรกิจ พยานจึง
ไมสามารถระบุบงชี้หรือแยกรายการโกงนั้นออกจากรายการ
ประจําวันทั่วไปได ดังนั้น บุคคลท่ีควรจะถูกสัมภาษณ คือ 
ผูที่มีขอมูลหลากหลาย เพ่ือใหเห็นภาพมากขึ้นวาควรเลือก
บคุคลใด ผูสบืสวนอาจพจิารณาจากเอกสารหลกัฐานประกอบ 
คนที่ไมไดมีความเกี่ยวของหรือติดตอกับผูตองสงสัยอาจเปน
ผูที่ใหขอมูลหรือหลักฐานท่ีเปนประโยชนและมีสาระสําคัญ 
นอกจากนี้ผูสืบสวนไมควรมองขามพยาน เชน ผูสอบบัญชี 
พนักงานฝายบัญชีการเงิน พนักงานธนาคารท่ีกิจการทํา
ธุรกรรมอยูดวย โบรคเกอร ผูใหกู และที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
เพื่อใหไดขอมูลวาธุรกิจดําเนินการอยางไรหรือควรปฏิบัติงาน
อยางไร

นอกจากจะเตรียมสัมภาษณผูตองสงสัยและพนักงานที่
ทํางานใหกับองคกรในปจจุบันแลว ยังตองไมลืมผูรวมงาน 
ผูที่มีความใกลชิดกับผูตองสงสัย และบุคคลากรที่เคยทํางาน
ใหกับบริษัทดวย ซึ่งผูที่ออกจากกิจการแลวจะใหขอมูลใน
เชิงลึกและรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการทํางานและบุคคล
ภายใน โดยมิกลัววาจะสงผลกระทบตอความสัมพันธกับ
ผู ตองสงสัย อยางไรก็ตาม พึงระวังวาพนักงานเกาอาจมี
ความเปนปริปกษกับผู ตองสงสัย และอาจใหขอมูลที่ไม
เปนจริง สรางเรื่องและพูดในสิ่งที่คิดวาผู สืบสวนตองการ
ไดยิน ดังนั้น ผู สืบสวนควรหาเคร่ืองยืนยันในแงลบใน
คํากลาวของพยานท่ีขัดแยงกันเอง

ผูถูกสัมภาษณอาจเปนเหย่ือ ผูรวมงาน รวมหัวหนางาน 
(ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานในระดับเดียวกัน)
คูคา คนรัก ญาติของผูตองสงสัย ทนายความ สมุหบัญชี 
พนกังานธนาคาร หนวยงานกํากบัดูแล ผูนาํของอุตสาหกรรม
และตัวแทนกลุม

อะไร?
เมื่อพิจารณาผูที่จะสัมภาษณแลว ผู สืบสวนจะตอง

คิดตอวาผู ถูกสัมภาษณรู หรือมีแนวโนมวาจะรูในเร่ืองใด
และคาดการณวาจะสามารถใหขอมูลในเร่ืองใดไดบาง บุคคล
ที่ไมนาเก่ียวของกับการทุจริตอาจใหขอมูลอันเปนประโยชน 
เชน แมพนักงานธนาคารจะไมสามารถเขาถึงการทํารายการ
ขององคกรและไมสามารถพิสูจนการฉอฉลของผูกระทําผิดได 
แตสามารถที่จะใหขอมูลวาเงินถูกโยกยายไปที่ใด การคิด
ลวงหนาวาผูถูกสัมภาษณจะมีความรูและขอมูลอะไรทําให
สามารถเตรียมคําถามที่จะถามตอไปอีก เพื่อมิตองทําการ
นัดสัมภาษณใหมอีกครั้ง เนื่องจากมีขอสงสัยหรือตกหลน
คําถามที่จําเปนจะตองถามเพิ่มเติม ซึ่งจะกอใหเกิดงานที่
เพิ่มมากข้ึนหรือความไมสะดวก เพราะผูถูกสัมภาษณไมมี
เวลาสําหรับการนัดสัมภาษณใหมอีกครั้ง

ทําไม?
คําวา “ทําไม” มีความใกลเคียงกับ “ใคร” และ 

“อะไร” เปนอยางมาก การคิดถึงสาเหตุวาทําไมจะตอง
สัมภาษณบุคคลหนึ่ง ๆ  ผูสืบสวนจะตองคิดวาพวกเขาเปน
ใครและนาจะใหขอมูลอะไรไดบาง ซึ่งจากสองขอที่ไดอาจ
ทําใหไดคําตอบวาทําไมผู ถูกสัมภาษณจึงมีความสําคัญ
ในสวนของการคิดวาทําไมยังรวมไปถึงคําถามที่วา ทําไมจึง
ตองเปน ณ เวลานี้ การสัมภาษณพยานบางคนอาจใหขอมูล
ที่เปนพื้นฐาน บางคนอาจใหขอมูลที่สําคัญในข้ันการรวบรวม
ขาวกรอง สมุหบัญชี นายธนาคาร โบรคเกอรหุน อาจให
มุมมองในภาพรวม ในขณะที่พนักงานบัญชีเจาหนี้สามารถ
ใหขอมูลรายการตาง ๆ  เปนรายบุคคลได

เมื่อไหร?
การคิดวาจะสัมภาษณพยานหรือผูตองสงสัยในเวลาใด

มีความสําคัญมากกวาแคการคิดวาจะกําหนดลําดับการ
สัมภาษณพวกเขาอย างไร ผู สืบสวนจะต องพิจารณา
อีกดวยวาจะสัมภาษณบุคคลน้ัน ๆ  ในเวลาใดของวัน เชน 
ตารางงานของผูอํานวยการฝายการเงินที่กําลังเตรียมตัว
จะนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารอาจจะแนน
จนไมสามารถเจียดเวลามาใหได หรือชวงยุงในเดือนธันวาคมDo
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ของพนักงานบัญชีซึ่งจะตองปดงบประจําป และพนักงาน
ธนาคารอาจมีชวงเวลาท่ียืดหยุนไดในบางชวงของวันหรือ
สัปดาห เปนตน หากผูถูกสัมภาษณรูสึกเรงรีบหรือไมพอใจ
กับเวลาการสอบถาม ซึ่งอาจกินเวลาอันมีคาสําหรับพวกเขา 
เช น ระหวางม้ืออาหาร ผู ถูกสัมภาษณอาจใหข อมูลที่
ไมมีประโยชนเทาไหรนักและรูสึกเรงรีบไมมีความอดทน

ที่ไหน?
สถานที่ในการสัมภาษณมีความสําคัญเชนกัน ผูสืบสวน

มีหลายทางเลือกสําหรับสถานท่ีในการสัมภาษณ เชน บาน 
หรือสถานท่ีทํางานของพยาน สํานักงานของผูสืบสวนเอง 
สถานที่ประชุมหรืออื่น ๆ  อยางไรก็ตาม แตละสถานที่ก็มีทั้ง
ขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน สถานที่อยูอาศัยอาจเปนที่ที่
มีบรรยากาศทําใหพยานมีความรู สึกสบายใจ แตสําหรับ
บุคคลที่มิชอบสังสรรคอยางมืออาชีพ พนักงานธนาคาร
ผู เช่ียวชาญ หรือโบรคเกอรอาจรู สึกสะดวกใจกวาท่ีจะ
สัมภาษณที่สถานท่ีทํางาน อยางไรก็ตามมิควรใหพยานหรือ
ผูตองสงสัยรูสึกสบายมากเกินไป สถานที่ที่เหมาะสมจะให
ความได เปรียบและสมดุลต อความกดดันทางจิตวิทยา
ผูสืบสวนจะตองสามารถควบคุมแรงกดดันตอผูตองสงสัยเพ่ือ
ลดการตอตานท่ีจะใหคําสารภาพ ซึ่งเครื่องมือท่ีมีสมรรถภาพ
อยางหน่ึง คือ การใหผูตองสงสัยออกจากสภาพแวดลอม
ที่คุ นเคยหรือเปนเจาของมาอยู ในสถานที่ที่เปนพื้นที่ของ
ผูสืบสวนไมวาจะเปนสํานักงานของผูสืบสวน อาณาเขตของ
ตํารวจ สํานักงานทนายความ

อยางไร?
สุดทาย คือ การพิจารณาวาจะทําการสัมภาษณอยางไร 

อาจจะบันทึกดวยเทปเสียง วีดีโอ หรือดวยชวเลข (วิธีการ
เขียนขอความอยางยอดวยสัญลักษณ) ไมวาจะสัมภาษณ
อยางไร ผูสืบสวนจะตองบันทึกการสัมภาษณ เนื่องดวย
เหตุผลหลายประการ การบันทึกชวยปกปองผู สอบสวน
ซึ่งอาจโดนกลาวหา ผูสืบสวนจึงมีหลักฐานยืนยันคําพูดและ
การสนทนา ระหวางการบันทึกเสียงและวีดีโอ สวนมาก
การบันทึกวีดีโอจะดีกวา เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวที่แสดง
ทําใหเห็นถึงภาษากาย ลักษณะทาทาง ซึ่งอาจส่ือความหมาย

บอกเปนนัยบางอยาง บางครั้งสิ่งท่ีสําคัญมิใชสิ่งท่ีพูดออกมา 
แตเปนการดูวาพูดออกมาอยางไร นอกจากน้ี การบันทึกยัง
ชวยปกปองพยาน เพราะทําใหพยานรูสึกอุนใจวาผูสอบสวน
จะไมบิดเบือนในสิ่งท่ีตนไดกลาว หรือเพิ่มเติมเสริมแตง
ทั้ง ๆ  ที่ตนมิไดพูด การบันทึกยังชวยรื้อฟ นความทรงจํา
ของผู สืบสวนเมื่อกลับมาเป ดดูใหมอีกครั้ง ทั้งช วยให 
ผูสืบสวนเห็นวาอาจมีขอเขาใจผิดหรือรายละเอียดเพ่ิมเติม
ที่มองขามไป

ผูสืบสวนควรจัดการสัมภาษณผูตองสงสัยและพยานใน
ลักษณะที่ตางกัน เนื่องจากวัตถุประสงคที่ตางกัน แรงกดดัน
ทางจิตวิทยาและทาทางความประพฤติจะแปรผันไปตาม
ประเภทของการสัมภาษณ

กระบวนการสัมภาษณ�
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ การสัมภาษณจะถูกจัดประเภท

โดยผูถูกสัมภาษณ คือ ผูตองสงสัยและพยาน โดยใชคํา
เรียกท่ีตางกัน คือ การสอบปากคําสําหรับผู ต องสงสัย
และการสัมภาษณสําหรับพยาน (หรือผูที่มิใชผู ตองสงสัย) 
การสอบปากคําก็คือการซักถามบุคคล ซึ่งคาดวานาจะเปน
ผูกระทําความผิด สวนการสัมภาษณพยานรวมไปถึงพยาน
ผูเห็นเหตุการณ เหย่ือหรือผูเสียหาย และบุคคลอ่ืนใดท่ีมิได
ถูกสงสัยในขณะนั้น อยางไรก็ตามความคิดที่วาทุก ๆ  คนมี
ความผิดจะเปนอคติที่นําไปสูการตีความและพิจารณาคดีที่
ผิดพลาดหรือความเขาใจผิด ผู สืบสวนหรือผู ตรวจสอบ
อาชญากรรมทางการเงินจะตองรักษาไวซึ่งความสงสัยเยี่ยง
ผู ประกอบวิชาชีพเพื่อหลีกเลี่ยงสมมติฐานที่ผิดพลาดหรือ
การดวนสรุป

ผูสืบสวนอาจใชหลากหลายรูปแบบในการสัมภาษณ 
ตั้งแตคําถามปลายเปดไปจนถึงคําถามท่ีเจาะจงท่ีไดกําหนด
ไวลวงหนา ซึ่งแบบที่มักจะใชอยางแพรหลาย คือโครงสราง
การสัมภาษณแบบก่ึง คือใชทั้งคําถามปลายเปดและปลายปด 
เพราะจะชวยใหผู สืบสวนมีแนวคําถามจากคําถามพื้นฐาน
และเปาหมายช้ีชัด ทั้งยังคนพบประเด็นตาง ๆ  ที่อาจมีขึ้น
สําหรับคําถามบริบทที่กวางอีกดวยDo

wn
loa

d จ
าก

..ว
าร

สา
รว

ิชา
ชีพ

บัญ
ชี



ป�ที่ 12 ฉบับที่ 36 ธันวาคม 2559 วารสารวิชาชีพบัญชี 97

เทคนิคการสัมภาษณ� : การบัญชีสืบสวน

การดําเนินการสัมภาษณ�
ในสมัยกอนผูสอบสวน (ซึ่งในกรณีนี้คือตํารวจ) มักจะ

ใชคําถามช้ีนําผู ถูกสัมภาษณ ซึ่งสวนมากจะเปนคําถาม
ที่ตองการคําตอบวาใชหรือไม เชน คนรายมีปนหรือไม 
คนรายมีผมสีอะไร ซึ่งมักจะมีผลลัพธออกมาในรูปแบบ
ที่วาพยานไมสามารถเรียกความทรงจํากลับมาไดทั้งหมด
ไมแนใจ และอาจรูสึกวาไมสามารถชวยเหลือผูสืบสวนได
ในขณะที่ผู สืบสวนก็จะหมดกําลังใจจากคําตอบ จากการ
สังเกตการณของพยาน ขอมูลที่ไดจากพยานมักจะมีแนวโนม
วามีความถูกตองแมนยําแคเพียงบางสวนเทานั้น อยางไร
ก็ตาม ความกาวหนาทางดานองคความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษยและการศึกษาศาสตรทางจิตวิทยาประยุกตทําให
ทราบถึงความสัมพันธวาพยานเก็บความทรงจําและเรียกคืน
ความทรงจําอยางไร หนึ่งในพัฒนาการเทคนิคเก่ียวกับการ
อํานวยความทรงจําไดเจริญเติบโตขึ้นเรียกวา “การสัมภาษณ
เชิงปญญา” (Cognitive Interview)

การสัมภาษณเชิงปญญา
การสัมภาษณเชิงปญญาต้ังอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎี

จํานวนมาก หน่ึงคือสมมติฐานท่ีวาขอมูลที่จําไดจะถูกเก็บไว
ในสิ่งบันทึก (Records) หรือแยกเปนหนวยยอยบรรจุไว
ในขอมูลที่เกี่ยวของกับเหตุการณหนึ่ง ๆ  สิ่งบันทึกเหลานี้
ถูกจําแนกประเภทตามหัวขอเรื่องและอาจถูกคนหา โดยใช
การอธิบายลักษณะจนกวาจะคนเจอส่ิงบันทึกที่ถูกตอง
ตรงตามลักษณะที่อธิบาย ซึ่งบริบทและสภาพแวดลอม
ในขณะท่ีเหตุการณนั้น ๆ  ถูกบันทึกเปนสวนหน่ึงของขอมูล
เชิงอธิบายน้ี ดังน้ัน การจําลองหรือการสรางสภาพแวดลอม
ขึ้นจะชวยใหบุคคลเขาถึงขอมูลเชิงอธิบายและสิ่งบันทึก 
อยางที่สอง คือ ทฤษฎีทางเลือกที่ระบุวาความทรงจําตาง ๆ  
ของมนุษยมิไดถูกแบงออกเปนหนวยยอย แตมีการเชื่อม
ความสัมพันธกันเปนเครือขาย ดังนั้น จึงเปนไปไดวาจะ
สามารถเรียกความทรงจําในเหตุการณโดยสับเปล่ียนมุมมอง
ชั่วขณะ เชน จุดเกิดเหตุการณ ระยะชวงกลางและจุดสิ้นสุด
ของเหตุการณ หรือทํายอนถอยหลัง และโมเดลสุดทาย
คือ ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) ซึ่งระบุวา

เหตุการณที่คลายคลึงกันจะมีบท (Script) ที่ทําใหชวยชี้ทาง
วาความทรงจําไดถูกเขารหัสไวอยางไรในสมองของมนุษย 
หากมนุษยพบเจอเหตุการณที่คลายคลึงกับเหตุการณที่
เกิดข้ึนและอยูในความทรงจําของเรา เหตุการณนั้นจะถูก
บรรจุอยูในชองวาง ซึ่งถูกลําดับไวตามบทน้ัน เหตุการณ
ใหม ๆ  จะถูกเก็บอยูในชองวางข้ึนอยูกับความคลายคลึงหรือ
คุนเคยของขอมูลที่ถูกตั้งคาไว โครงสรางความรู หมายถึง 
กลุมของความรู ซึ่งประกอบดวยโครงสรางความรูที่บุคคล
มีอยูเดิมแลว ที่เรียงรายกันอยูเปนระดับชั้น จัดอยูเปนกลุม
ตามคุณสมบัติที่คล ายคลึงกันและมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน โครงสรางความรูเดิมเหลานี้เปรียบเสมือนพิมพเขียว 
แผนงาน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ทฤษฎีโครงสราง
ความรูนี้อธิบายถึงวิธีจัดระเบียบความรูในสมองของคนเรา 
วิธีการนําอาความรูใหมเขาไปรวมกับความรูเดิม วิธีการ
ดัดแปลงปรับปรุงแกไขความรูเดิมใหเหมาะสม

การสัมภาษณเชิงปญญาประกอบดวยสามขั้น คือการ
รายงานอยางอิสระ การต้ังคําถาม และการเรียกกลับคืน
ขั้นแรกคือการรายงานอยางอิสระนั้น ผูสืบสวนจะตองสราง
ระบบการควบคุมแกผูถูกสัมภาษณโดยใชอารมณ กระตุน
ใหพยานพูดใหมาก อาจกระทําโดยใชคําถามปลายเปดและ
ตองหลีกเลี่ยงการขัดหรือรบกวนการพูดของพยานดวยการ
วิจารณ การถามคําถามอ่ืนแทรกตองกระทําอยางระมัดระวัง 
ขั้นท่ีสองหรือข้ันการตั้งคําถามอาจเริ่มตนดวยคําถามพื้นฐาน
ทัว่ไปยดึจากเหตกุารณและสิง่ท่ีพยานไดพดูในขัน้การรายงาน
อยางอิสระ ขั้นสุดทายคือการเรียกกลับคืน ซึ่งหลังจากที่
คําถามพ้ืนฐานปกติไดถูกถามไปหมดสิ้นแลว ขั้นนี้จะเปนการ
เปดโอกาสใหพยานพยายามพูดจากการเรียกคืนความทรงจํา 
ซึ่งตกหลนหรือไมสามารถเรียกคืนไดในขั้นการรายงานอิสระ
อีกครั้ง ผูสืบสวนควรจะผลักดันใหพยานจินตนาการภาพ
เหตุการณขึ้นมาในหัว เพื่อสรางบริบทท่ีจะเรียกคืนความ
ทรงจํากลับมา และเม่ือพยานไดสรางภาพเหตุการณขึน้มาแลว 
ผู สืบสวนถามคําถามที่จะใหพยานอธิบายลงรายละเอียด
เกี่ยวของกับสถานที่แวดลอมในเหตุการณ บุคคลที่อยู ใน
เหตุการณ หรือความรู สึกนึกคิดขณะท่ีอยู ในเหตุการณDo
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และพยายามใหพยานพูดทุกสิ่งแมจะเปนสิ่งที่พยานคิดวา
ไมมีความสําคัญ ผูสืบสวนอาจใชเทคนิคลําดับเหตุการณ
ตามเวลาท่ีเกิดขึ้นหรือในลําดับที่ยอนกลับ และสรางไมตรีจิต
แกพยาน ความสัมพันธที่คุนเคยจะทําใหพยานรูสึกสบายใจ
และกลาที่จะบอกความลับออกมา นอกจากนี้ผู สืบสวน
ยงัตองตคีวามจากทัง้วจันภาษาและอวจันภาษา คอื ภาษาพดู
และภาษากาย ซึ่งอาจจะไดเบาะแสบางอยางจากทาทาง
ของพยาน ซึ่งผูสืบสวนมักจะบรรลุขอนี้ไดจากโมเดลการ
สื่อสารท่ีเรียกวา โปรแกรมภาษาจิตประสาท (Neuro 
Lingguistic Programming: NLP)

โปรแกรมภาษาจิตประสาท
Neoro-Linguistic Programming หรือ NLP ถาหาก

จับแยกออกเปนคําก็จะมาจากคําสามคํา Neuro ที่หมายถึง 
สมองและระบบประสาท กับคําวา Linguistic ซึ่งหมายถึง
ภาษาและการตอบสนอง และสุดทายการ Programming 
คือ การติดตั้งหรือปลูกฝงดวยแผนการหรือกระบวนการ
นั่นก็คือการโปรแกรมดวยภาษาจิตประสาท หมายถึง
การศึกษาวา ภาษาทางคําพูด และภาษากายหรือทาทาง
ตาง ๆ  นั้น มีผลกระทบตอระบบประสาทของมนุษยอยางไร
บาง เน่ืองจากเทคนิคนี้ตั้งอยู บนความคิดที่วาทุก ๆ  การ
สื่อสารมีตนกําเนิดจากกระบวนการการมองเห็น การไดยิน 
การรับรูรสชาติและการไดกลิ่น

การจบการสัมภาษณ�
เมื่อผูสืบสวนแนใจแลววาไดรับขอมูลท่ีเพียงพอและ

ไมนาจะมีขอมูลใดเหลืออีกตอไปในระหวางการสัมภาษณ
ผูสืบสวนก็ยังคงตองสานสัมพันธกับพยานตอไปอีก เพื่อให
ผู ถูกสัมภาษณรู สึกมีส วนไดเสียและวาไดมีส วนรวมใน
กระบวนการ นอกจากนี้ผู สืบสวนควรบอกเปนนัยแกผู ถูก
สัมภาษณวาการสัมภาษณกําลังจะส้ินสุดลง การจบการ
สัมภาษณเปนส่ิงสําคัญมากท่ีจะเนนยํ้ากับพยานวาหากมี
ขอมูลเพิ่มเติม หรือสามารถเรียกคืนความทรงจําไดมากขึ้น 
ใหสามารถติดตอผูสืบสวนไดทันที และผูสืบสวนจะตองชี้แจง
วาในอนาคตอาจจะตองมีการสอบถามพยานอีกครั้งเมื่อมี

ความคืบหนาในคดีมากข้ึนโดยอธิบายอยางชัดเจนวาเม่ือ
ไดรับขอมูลและหลักฐานรวมถึงพยานมากข้ึนจะชวยให
เห็นเร่ืองราวอื่น  ๆ  ตอไปทําใหการสัมภาษณใหมอีกครั้ง
ถือเปนเรื่องที่เปนปกติกิจ โดยการปดการสนทนาดวยไมตรี
ที่ดีจะทําใหงายตอการนัดสัมภาษณพยานใหมอีกครั้ง และ
เมื่อการสัมภาษณจบลง ผูสืบสวนจําเปนท่ีจะตองจดบันทึก
เนื้อหาคําใหการของผูถูกสัมภาษณลงในรายงาน

การสัมภาษณ�พยานท่ีมีความเชี่ยวชาญด�านการเงิน
อุปสรรคใหญในการสัมภาษณพยานท่ีมีความเช่ียวชาญ

ทางดานการเงินกค็อื ภาษา ผูสบืสวนควรจะมีความรูเบือ้งตน
เกี่ยวกับดานบัญชีและการเงิน เพื่อใหสามารถสื่อสารกับ
พยานเหลานี้ไดอยางเขาใจ สําหรับคดีการทุจริตทางการเงิน 
สิ่งสําคัญในการสัมภาษณพยาน คือ การเตรียมตัว หลายครั้ง
ที่โครงสรางองคการ ความเปนเจาของ และรายการที่
เกิดนอกสถานท่ีของกิจการมีความซับซอนหรือไมชัดเจน 
รายการทางการเงินท่ีมีความซับซอนบางอยางท่ีถูกกฎหมาย
อาจจะดูเหมือนเปนรายการท่ีผดิกฎหมาย หลกัการสัมภาษณ
อาชญากรรมทางการเงินเก่ียวของกับรายละเอียด คําถาม
งาย ๆ  วาใชหรือไม หรือคําถามปลายเปดอยางใหอธิบายวา
เกิดอะไรขึ้นอาจไมทําใหผู สืบสวนไดขอมูลอะไร ดังนั้น 
การเตรียมตัวพรอมกอนการสัมภาษณจะชวยเหลือผูสืบสวน
อยางยิ่ง นอกจากเคาโครงวาจะถามอะไรบางแลวนั้น การ
เตรียมตัวยังรวมถึงการศึกษาหาความรู เพื่อใหเกิดความ
เขาใจเก่ียวกับธุรกิจและองคกร กระบวนการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ  ของกิจการ การหมุนเวียนของเงินสด ซึ่งทําใหได
คําถามที่สามารถถามไดอยางสัมฤทธิ์ผล โดยใชเทคนิคและ
กระบวนการสัมภาษณ รวมถึงขั้นตอนการสืบสวนเขาชวย 
นอกจากน้ี ผูสืบสวนควรรูภาษาที่พยานใชเฉพาะเจาะจงใน
วงการ รวมถึงคนหาขอมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมและบริษัท
ที่มีลักษณะเหมือนกัน เพื่อใหสามารถคาดการณไดว า
ขอมูลที่จะไดนาจะเปนแบบใด และทราบถึงรายละเอียด
ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับหรือขอกําหนดและมาตรฐานของ
อุตสาหกรรม รวมท้ังอัตราสวนทางการเงินของอุตสาหกรรมDo
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การตรวจสอบขอมูลในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะและ
จดบันทึกรายละเอียดไวจะทําใหผูสืบสวนสามารถประเมิน
ความถูกตองและสมเหตุสมผลของขอมูลจากคําตอบของ
ผูถกูสมัภาษณ และผูสบืสวนควรเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ที่อาจตองใชในการพิสูจนหรือเบิกพยานในภายหลัง หาก
เปนไปได ผูสืบสวนควรขอใหพยานชวยจัดเตรียมเอกสาร
หรือสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชในการ
สัมภาษณลวงหนา เพื่อใหผูสืบสวนสามารถศึกษา ทําความ
เขาใจและตั้งคําถามกอนได การที่ผู สืบสวนพยายามที่จะ
ตรวจสอบเอกสารพรอม ๆ  ไปกับการสัมภาษณพยานจะ
ทําใหเกิดปญหาสองประการ หนึ่ง คือ ผูสืบสวนไมมีความ
คุนเคยกับเอกสาร ซึ่งอาจทําใหไมสังเกตเห็นความผิดปกติ
หรือความไมสอดคลองที่มีอยู สอง คือ การเบ่ียงเบนความ
สนใจจากการเตรียมถามคําถามถัดไปกับพยานไปยังการ
ตรวจสอบเอกสารท่ีซับซอน ทําใหไมสามารถใหความสําคัญ
กับอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางก็เปนได

ผูสืบสวนสามารถใชเอกสารหรือสื่อภาพประกอบ (เชน 
แผนภาพ แผนภูมิ ผังการไหลของขอมูล) ไปใชในการ
สัมภาษณ เพราะสิ่งเหลานี้ทําใหพยานเขาใจกระบวนการ 
และการไหลของขอมูลไดตามแตละขั้นตอน ผูสืบสวนจําเปน
ตองเขาใจกระบวนการ และข้ันตอนตาง ๆ  ที่สัมภาษณพยาน 
ซึ่งทั้งหมดนี้อาจชวยในการสรุปขอมูลได และหากพบเจอ
สถานการณหรือเหตุการณที่ไม คุ นเคย ผู สืบสวนก็ควร
ขอความชวยเหลือจากผูที่มีความเช่ียวชาญในดานนั้น ๆ

สรุป
การที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการบัญชีสืบสวนนั้น 

ไมสามารถหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
ในการสืบหาหลักฐานประกอบการสืบสวน ผู ปฏิบัติงาน
การบัญชีสืบสวนจึงมีความจําเปนที่ต องทําความเขาใจ
เทคนิคและฝกฝนการสัมภาษณเพื่อสืบหาหลักฐาน โดยอิง
กับเทคนิคตาง  ๆ  ที่ไดกลาวมาในบทความนี้เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในงานการบัญชีสืบสวนตามท่ีตองการ
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